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ความรู้สึกระหว่างจ�าศีลของแวมไพร์มันเหมือนฉันก�าลังล่องลอยอยู ่

กลางอวกาศ รู้สึกได้ถึงแสงระยิบระยับส่องประกายคล้ายดวงดาว มีลมโกรก

ด้วยอุณหภูมิพอเหมาะก�าลังสบาย สามารถก�าหนดให้สมองเลือกที่จะท�างาน

หรอืไม่ก็ได้ ขึน้อยู่กับประสาทรบัเสยีงกับสิง่ทีฉ่นัเลอืกทีจ่ะฟังแล้วคดิตาม หรอื 

ถ้าไม่อยากคิด... ฉันก็สามารถเลือกเพลงที่เคยได้ยินหรืออยากฟังมาช่วย 

กล่อมอารมณ์ให้เกิดความสุนทรีย์หมุนเวียนไปตามกาลเวลา หรือถ้าฉัน 

ไม่อยากได้ยินอะไร ไม่อยากรู้สึกอะไร ฉันก็แค่ปิดโหมดแล้วชัตดาวน์ตัวเอง

อันท่ีจรงิฉนัจ�าศลีมาได้สบิเจด็ปีเศษแล้วล่ะ (นบัจากการตืน่คร้ังล่าสดุ) 

บ่อยครัง้ท่ีสะดุง้ตืน่ข้ึนมาบ้าง แต่เมือ่ร่างกายต้องใช้พลงังาน ฉนัก็ต้องการเลอืด 

และเพื่อไม่ให้ล�าบากฉันก็แค่จ�าศีลต่อไป

ฉันชื่อคิมซองอึนค่ะ อายุสามร้อยปีแล้ว เป็นแวมไพร์ยุคท่ีสามสิบสอง 

เทียบเท่ากับพ่ีชายของฉัน เราสองคนเป็นแวมไพร์สองตัวสุดท้ายในเกาหลีใต้  

ซึ่งหลักๆ หน้าที่ของแวมไพร์แต่ละประเทศคือจะต้องคอยบันทึกพงศาวดาร

ลงหน้าประวัติศาสตร์เพ่ือยืนยันความจริงในแต่ละยุคสมัย อาจจะเป็น 

บทน�ำ
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ในรูปแบบของการโยนหลักฐานต่างๆ คอยเข ้าฝ ัน คอยกระซิบบอก 

พวกนกัโบราณคดีให้บนัทึก หากประเทศไหนสญูเสยีแวมไพร์จนแทบไม่เหลอื 

ประเทศน้ันก็จะปราศจากผู้บันทึกความจริง และหน้าประวัติศาสตร์ก็อาจจะ 

ผิดเพ้ียน ซึ่งมีหลายประเทศที่มีการล่าแวมไพร์กันไปตั้งแต่หลายร้อยปีก่อน 

ในสมัยปู่ย ่าตาทวดของฉัน ตอนนั้นมีหลายคนเข ้าใจผิดว ่าพวกเรา 

เป็นตัวประหลาดและอาจเป็นต้นเหตขุองอาชญากรรมเลยมกีารก�าจดัแวมไพร์

จนเกือบสูญพันธุ ์  ต ้นตระกูลแวมไพร ์ เกาหลีใต ้ของเราหนีรอดและ 

สืบทอดทายาทมาได้จนถึงตอนน้ี

แต่ก็น่าผิดหวังท่ีแวมไพร์ท่ีเหลือสองตัวสุดท้ายกลายเป็นฉันกับซึงฮุน  

พ่ีชายสุดที่รัก (?) ท่ีใช้ชีวิตมายาวนานตัวติดกันมาสามร้อยปีเต็มแต่กลับ 

ไม่มีใครเสียสละยอมมีทายาทเลยสักคน ซึ่งถ้าถามหาเหตุผลจากฉัน ฉันก็จะ

ตอบได้อย่างเต็มปากเต็มค�าเลยว่า 'โคตรจะไม่พร้อม' แถมประเด็นคือฉันเอง 

ก็ยังหาใครท่ีจะมาเป็นพ่อของลกูไม่ได้!

ฉันเคยถามซึงฮุนเหมือนกันว่าท�าไมเขาถึงไม่มีลูก เพราะหากมองถึง

ความเป็นไปได้เห็นทีหมอน่ันจะท�าง่ายกว่า ในเมื่อเขานอนกับผู้หญิงมาแล้ว

เป็นร้อยเป็นพัน แต่น่ันแหละ จะว่าไปถ้าถามฉัน เอาจริงๆ การมีอยู่ของ

แวมไพร์สมัยน้ีมันแทบไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไรเมื่อเทียบกับเมื่อก่อน เพราะ

ความเจริญของเทคโนโลยีก็เข้ามามีส่วนช่วยจดจ�าและแบ่งเบาภาระได้เยอะ 

พวกเราเลยเลือกท่ีจะอยู ่กันแบบใช้ชี วิตไปวันๆ อย่างซึงฮุนก็สนุกกับ 

การเดินสายอยู่บนเส้นทางบันเทิงของเขาด้วยวิธีต่างๆ แบบไม่มีที่สิ้นสุด  

ดูๆ ก็ไม่เห็นจะเบื่ออะไร ต่างจากฉันที่... อยากจะตายหายไปจากโลกนี้เต็มที  

ถ้าซึงฮุนไม ่ขอร ้องไว ้ให ้ฉันอยู ่ เป ็นเพ่ือนเขา ฉันก็คงยอมเห็นแก่ตัว 

หาวิธีตายจากไปเหมือนกับท่ีพ่อแม่ของพวกเราเคยท�าหลังจากท่ีทั้งคู  ่

เหน่ือยกับการไม่ตายมาเฉียดพันปี ถ้าพวกเขายังอยู่ตอนนี้ก็คงได้เห็น 

ความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ซึ่งเอาเข้าจริง...ตอนน้ีมันอาจจะสนุกกว่า 

ตอนน้ันก็ได้

แต่ก็ใช่ว่าการจ�าศีลจะเหมือนการปิดตัวเองจนไม่รับรู้โลกภายนอกนะ 

ฉันยังคงได้ยินเสียงกระซิบ เสียงความเคลื่อนไหวต่างๆ ฉันสามารถพาตัวเอง 
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ไปเห็นว่าในแต่ละวันมอีะไรเพ่ิมข้ึนมาบ้าง โลกของเราจะเกิดภัยธรรมชาตอิะไร

จากอะไร มีการเคลื่อนท่ีของแผ่นเปลือกโลกส่วนไหน หรือกระท่ังเร่ืองของ

เทคโนโลยีทีม่กีารเปลีย่นแปลงพัฒนาเพ่ิมขึน้ทกุวัน ซ่ึงถ้าเป็นอย่างหลงั คนท่ี

ฉนัสามารถเข้าไปคยุด้วยได้ดท่ีีสดุก็คอืซงึฮนุ พ่ีชายฉนัจะสามารถส่งกระแสจติ

เข้ามาคุยกับฉันได้ตลอดช่วงจ�าศีล แต่บางทีเขาก็ชอบพูดมากจนฉันร�าคาญ  

ชอบท�าอะไรท่ีฉนัไม่สมควรไปเห็น และเมือ่เกิดเรือ่งแบบนีฉ้นัก็แค่ปิดชัตดาวน์

ตัวเองไม่ให้รบัรูอ้ะไรได้เหมอืนกัน

หลายปีมานีซ้งึฮนุเล่าว่าคนส่วนใหญ่เริม่เปลีย่นมมุมองต่อแวมไพร์ไปใน

หลายทิศหลายทาง ท่ีตลกที่สุดก็คือการท่ีพวกเขาคิดว่าแวมไพร์มีพลังวิเศษ  

เช่น หายตวัได้ ว่ิงเรว็ ปีนขึน้ลงต้นไม้เป็นว่าเล่น หรือแม้กระท่ังการปล่อยพลงั 

เป็นซูเปอร์ฮีโร่ช่วยโลก ซึ่งในความเป็นจริงแวมไพร์ไม่ใช่แบบน้ัน พวกเรา 

ไม่มีพลังวิเศษ มีดีแค่เป็นอมตะ ร่างกายภายนอกก็เฉกเช่นมนุษย์ทั่วไป  

หยุดโตท่ีอายุย่ีสิบห้าปี ไม่มีวันแก่ และกินเลือด เอ่อ อันนี้สิเรื่องจริง

กฎหลักของการเป็นแวมไพร์มีอยู ่ไม่ ก่ีข ้อ เท่าท่ีนึกได้คือหนึ่ง... 

จะต้องไม่ฆ่ามนุษย์ หากเหตุผลนั้นมิใช่การท่ีคนคนน้ันล่วงรู้ความลับว่า 

พวกเราเป็นแวมไพร์แล้วส่งผลเสียต่อแวมไพร์ตัวอื่นๆ

สอง... เราไม่สามารถเปลี่ยนใครเป็นแวมไพร์ได้หากไม่ได้กัดเข้า

เส้นเลือดใหญ่ของอีกฝ่าย

และข้อสุดท้าย... การเป็นแวมไพร์ต้องเป็นความลับที่สุด

จะว่าไปแล้ว...ในชวิีตของฉนัเห็นทจีะมมีนษุย์เพียงคนเดยีวเท่าน้ันแหละ

ทีรู่ว่้าฉนัเป็นแวมไพร์...

ตลอดชีวิตของฉันสามร้อยปีฉันมีหน้าอยู่ในสังคมค่อนข้างน้อยมาก 

หากไม่มีเหตุการณ์อะไรส�าคัญมากพอให้เข้าไปเก่ียวข้องฉันก็จะจ�าศีล 

เอาเป็นเอาตายอย่างเดียว การมีเพ่ือนส�าหรับฉันจึงเป็นเรื่องไกลตัว เว้นก็แต ่

เมื่อย่ีสิบแปดปีก่อนท่ีฉันได้มีโอกาสสมัครเข้าไปเรียนในมหา'ลัยยองเซและ 

ได้เจอกับ...

นาบี...จองอู...

และ...
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มยองซู

มีนำคม 1989

ฉันรู้สึกเหมือนโดนสะกดรอยตาม

เรื่องแบบนี้มันควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกของการมาเรียนมหา'ลัย 

ของฉนัเลยเหรอ ฉนัใช้สองเท้าก้าวฉบัๆ ออกจากรัว้ไปให้เรว็ทีส่ดุ แอบรูส้กึได้

ตั้งแต่เช้าแล้ว ตอนพักกลางวันก็ด้วย เริ่มรู ้สึกกังวลอย่างบอกไม่ถูก แต ่

ท�ายังไงได้ล่ะ ฉันจะปล่อยให้คนแปลกหน้าท่ีก�าลังเดินตามฉันอยู่เดินตามฉัน 

ไปเรื่อยๆ แบบนี้ไม่ได้ ซึงฮุนย�้าหลายรอบมากว่าห้ามให้ใครรู้ว่าบ้านของเรา 

อยู่ท่ีไหน แล้วอีกอย่าง...คนคนนั้นเป็นใคร ท�าไมถึงต้องมาเดินตาม หรือว่า 

ฉันเผลอท�าอะไรให้คนอื่นสงสัยเหรอ

ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีสังคมมาหลายช่วงอายุแล้วก็ไม่ได้หมายความว่า

ฉันจะอยู ่ไม่เป็นสักหน่อย เสื้อผ้าหน้าผมฉันก็ตรงตามยุค หรือเพราะ 

ไอ้ผมสัน้ระคอน่ีดูเรียบง่ายเกินไปเหรอ ในขณะท่ีร้านเสรมิสวยก�าลงัเป็นท่ีนยิม

ของสาวๆ น่ะนะ เฮ้อ ฉันโคตรไม่ชอบความรู้สึกแบบน้ีเลย

ฉันเดินไปตามถนน เดินวนๆ อยู่แถวน้ีมาราวๆ สามสี่รอบเห็นจะได้ 

ก�าลังคิดหาวิธีเพ่ือท่ีจะทดสอบให้แน่ใจสักนิดว่าใครกันก�าลังเดินตามฉันอยู่ 

และตอนน้ันเองฉันก็รีบหมุนตัวเลี้ยวเข้าร้านกาแฟแห่งหนึ่งตรงหัวมุมท่ีก�าลัง

จะเดินผ่าน เอาล่ะ แผนนี้น่าสนใจ ฉันต้องลองเข้าไปนั่งเพ่ือแอบดูหน่อยว่า 

'ผู้ชาย' คนน้ันจะยังตามฉันเข้ามาในน้ีอยู่ไหม แต่อนิจจา...เมื่อสองเท้าฉัน 

ก้าวเข้ามาก็พบว่าไม่มีท่ีน่ังว่างเหลือแม้แต่ท่ีเดียว...

ท่ีแย่ไปกว่าน้ัน...กลิ่นของนม กลิ่นของกาเฟอีนต่างๆ ท�าให้ฉัน 

รู้สึกสะอิดสะเอียนอยากจะอ้วก เพราะฉันไม่ค่อยคุ้นเคยกับของพวกน้ีเท่าไร 

ก็แหม ปกติก็กินดื่มอยู่อย่างเดียวน่ีนา... แต่อ๊ะ นั่น...ฉันเห็นโต๊ะหนึ่ง 

ที่มีเก้าอี้ว่างอยู่ถึงสองตัว แถมโต๊ะน้ันยังมีคนนั่งอยู่แค่สองคน เป็นผู้ชายกับ 

ผูห้ญิงคู่หนึง่ ฉนัสบตากับผูห้ญิงคนนัน้ เธอมท่ีาทางน่าสนใจบางอย่าง ราวกับ 

จู่ๆ ก็ถูกชะตาข้ึนมาซะอย่างน้ัน ฉันรีบเดินปรี่ตรงเข้าไปหาเธอพร้อมกับ 

เอ่ยปากถามด้วยน�้าเสียงท่ีคิดว่าจริงใจท่ีสุด
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"ขอโทษค่ะ พอดีไม่มีที่นั่งว่างเลย ตรงน้ีมีคนน่ังไหมคะ" ฉันว่า เธอ 

หันไปมองหน้าชายหนุ่มท่ีมีผ้าโพกหัวแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสุดประหลาดท่ีก�าลัง

เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นเพศชาย เขามองมาท่ีฉันด้วยแววตาสะดุดนิดหน่อย 

สายตาคู่นั้นมองฉันตั้งแต่หัวจรดเท้า อาจจะด้วยความที่ฉันแต่งตัวเรียบง่าย 

แถมยังใส่แว่นท่าทางโก๊ะกังไม่น่าคบหาเลยแม้แต่นิด ผิดกับสาวน้อย 

หน้าตาจิ้มลิ้มข้างเขาท่ีย้ิมให้ฉันอย่างยินดีต้อนรับย่ิงกว่าพนักงานแคชเชียร์

"ได้สิ น่ังเลยๆ แต่เดี๋ยวเรามีเพ่ือนมาด้วยอีกคนหนึ่งนะ" พอฉัน 

ได้มองพวกเขาใกล้ๆ ก็รู้สึกคุ้นหน้าอย่างบอกไม่ถูก ค่อยๆ ย่นคิ้วเป็นการ 

ครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนจะน่ังลงท่ีฝั่งตรงข้ามอย่างเก้ๆ กังๆ

"เอ๊ะ เธอใช่คนในคลาสวันน้ีรเึปล่า" ผูช้ายคนน้ันพูด ฉนัถึงบางอ้อทันที 

มิน่าล่ะ ก็ว่าอยู่สองคนน้ีหน้าคุ้นๆ

"เอ่อ คดิว่าใช่นะ ฉนัชือ่ซองอนึ อยู่คณะบรหิารธรุกิจปีหนึง่ มหา'ลยัยองเซ" 

ฉนัตอบด้วยสายตาล่อกแล่กเลก็น้อย พยายามเหลอืบตามองท่ีประตอูยู่เรือ่ยๆ  

ดวู่ามบีคุคลน่าสงสยัเดนิตามมาถึงหน้าร้านไหม

"ถูกเผง เธอใช่ไหมคนท่ีอยู่คนเดยีวท้ังวัน ไม่ยอมคยุกับใคร น่ีไม่มเีพ่ือน

เลยเหรอ" ผูช้ายคนน้ันพูดต่อก่อนจะชีน้ิ้วมาท่ีหน้าฉนัเหมอืนประโยคเมือ่สกัครู่

เป็นเรื่องตลกท่ัวไป ฉันท�าสีหน้าไม่ถูกนอกจากย้ิมแห้งๆ ในขณะที่ผู ้หญิง 

ที่น่ังข้างๆ เขาใช้ศอกกระทุ้งใส่เหมือนเป็นการเตือนสติว่าสิ่งท่ีเขาท�าอยู่ 

มันเรียกว่าเสียมารยาท

"เอ่อ ขอโทษทนีะ หมอน่ีก็แบบนีแ้หละ ปากไวไปหน่อย ยินดทีีไ่ด้รูจ้กันะ 

ซองอึน ฉันชื่อนาบี ส่วนคนปากเสียท่ีนั่งข้างฉันนี่คือจองอู" พอเห็นทั้งคู่เขม่น 

ใส่กันก็อดยิ้มออกมาไม่ได้ เริ่มรู้สึกได้ว่าลึกๆ พวกเขาอาจจะชอบกันอยู่ หรือ

บางท.ี..

"เอ๊ะ พวกเธอสองคน..." ฉนัชีน้ิ้วไปตรงหน้าสลบักันไปมา "...เป็นแฟนกัน 

เหรอ"

"โว้ว! ไม่ใช่เลย! ไม่มีทางเด็ดขาด!!" จองอูยกมือขึ้นพร้อมปฏิเสธ 

เสียงแข็ง นอกจากผมกระเซอะกระเซิงน่ันแล้ว ใบหน้าของเขาเมื่อดูใกล้ๆ  

จะเห็นรอยฟกช�้าและบาดแผลจางๆ ตามคิ้ว จมูก และริมฝีปาก สิ่งเหล่าน้ี 
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บ่งบอกถึงนิสัยว่าน่าจะเป็นคนเฮ้วไม่น้อย แถมค�าพูดค�าจาก็ดูเป็นนักเลง  

คงไม่แปลกหรอกท่ีสาวน้อยตัวเล็กกว่าเขาเกือบครึ่งตัวอย่างนาบีจะท�าสีหน้า

เหมือนรังเกียจไม่ต่างกันตอนได้ยินค�าถามนั้นจากปากฉัน

"ฉนัก็ไม่เอาหมอน่ีหรอก ให้ตายเถอะซองอนึ น่ีเราดเูหมอืนเป็นแฟนกัน

ขนาดนั้นเลยเหรอ" นาบีปฏิเสธพร้อมชูนิ้วชี้กับนิ้วกลางไขว้เข้าหากันเป็นการ

บอกว่าเธอไม่ได้โกหก เธอมลีกัษณะท่าทาง ค�าพูดค�าจาไม่เหมอืนผูห้ญิงท่ัวไป  

ดูธรรมดาแต่กลับน่ารักมีเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูก เวลาเธอยิ้มเหมือนโลกท้ังใบ

สดใสขึน้มาทันตา และการท่ีเธอมดัผมสดี�าขลับเรยีบๆ ของตวัเองขึน้เป็นหางม้า 

ก็ท�าให้เธอดูเป็นเด็กสาวบอบบางน่าทะนุถนอม น่าเอ็นดูเหลือเกิน ทั้งคู ่

มดีวงตาสนี�า้ตาลเหมอืนกัน ต่างกันตรงท่ีมองโลกไม่เหมอืนกัน โลกของจองอ ู

คงเต็มไปด้วยความรุนแรงดูจากรอยแผลตามร่างกายซึ่งเดาว่าน่าจะเกิดจาก

การทะเลาะหาเรื่องชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวัน ในขณะที่นาบีเป็นขั้วแม่เหล็ก 

ตรงข้าม โลกของเธอเล็กแคบ ดูไม่น่าทันคน หรือถ้าจะให้มองตามหลัก 

ความเป็นจริง นาบีน่าจะเอาผู้ชายอย่างจองอูไม่อยู่หรอก

"ขอโทษนะที่เข้าใจผิด" ฉันหัวเราะในล�าคอ "งั้นก็แสดงว่าท้ังสองคน 

เป็นเพ่ือนกันมานานแล้วสิ" ฉันเดาหลังจากที่เห็นว่าค�าพูดของทั้งคู่ดูสนิทกัน

เกินกว่าคนท่ีเพ่ิงมาเจอกันวันน้ี

"อืม พวกเราเป็นเพ่ือนท่ีจบโรงเรียนเดียวกันน่ะ เดี๋ยวมยองซูเพ่ือนเรา 

อีกคนก็ก�าลังจะมา อ้าวน่ันไง! ไม่ทันขาดค�า" ตอนนั้นเองที่ใครคนหนึ่ง 

ปรากฏตวัข้ึน มนัเป็นจงัหวะเดยีวกับท่ีฉนัหนัไปเหน็ว่ามคีนผลกัประตหูน้าร้าน

เข้ามา และคนคนนัน้ก็คอืชายทีฉ่นัสงสยัว่า...

ก�าลังสะกดรอยตามฉันอยู่

เขามองมาท่ีฉนัด้วยแววตาเหมอืนคนรูจ้กักันด ีเหมอืนทุกอย่างตรงหน้า

เป็นแผนของเขา เป็นเรื่องจงใจให้ฉันเข้ามาติดกับดักตรงเก้าอี้ตัวน้ี

มยองซใูนร่างสงูโปร่งเฉยีดร้อยแปดสบิเซนตเิมตร ผวิขาวเนียนละเอยีด

ชนิดท่ีแวมไพร์อย่างเรายังชิดซ้าย เขาใส่แว่นทรงเหลี่ยมกรอบสีด�า แทนท่ี 

จะดเูนร์ิดกลบัตรงกันข้าม เขาดฉูลาด คล่องตวัตัง้แต่หัวท่ีเน้ียบด้วยหมวกทรง 

Flat Cap เข้ากับเสื้อสูทสีน�้าตาลอ่อน (แต่ได้ข่าวว่าเราก�าลังเข้าสู่หน้าร้อน)  
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แม้กระเป๋าสะพายข้างจะดเูก่านิดหน่อย แต่เมือ่อยู่บนตวัเขามนักลบัดคูลาสสกิ 

อย่างประหลาด (เมื่อความเป็นจริงไม่มีผู้ชายคนไหนสะพายกระเป๋าแบบน้ัน

แล้ว) ไหนจะกางเกงสแล็กส์ท่ีน่าจะท�าให้เขาดูน่าเบื่อเมื่อมันมีเฉดสีเดียวกับ

เสื้อสูท แต่รองเท้าหนังสีน�้าตาลมันวับท่ีเขาเลือกมาต่างหากที่มีส่วนช่วยให้

เขากลายเป็นบุคคลแต่งตัวดีติดอันดับในมหา'ลัย เขาดูโดดเด่นขึ้นมา 

เมือ่ย่างเท้าเข้ามาในร้านกาแฟธรรมดา สาวๆ กว่าครึง่ร้านต่างปรายตามองไปที่

หนุ่มตี๋ตาเล็กร่างสูงอันไร้ท่ีติเช่นเขา

มยองซูมองหน้าฉันด้วยท่าทีประหลาดใจก่อนจะเอ ่ยปากถาม  

"น่ีใครเหรอ หน้าตาคุ้นๆ"

ฉนัไม่รูจ้ะตอบเขาว่าอะไรนอกจากนัง่เงยีบๆ ในใจอยากจะถามไปตรงๆ ว่า 

เขาสะกดรอยตามฉนัท�าไม แต่ก็กลวัว่าจะกลายเป็นตวัฉนัทีค่ดิไปเอง เพราะเขา 

ก็คงตอบแหละว่าไม่ได้สะกดรอยตามฉัน เขาแค่เดินมาหาเพ่ือนที่นัดไว้ท่ีนี่  

ฉนัน่ีแหละท่ีต้องถามตวัเองว่ามาท�าอะไรตรงนี ้น่ันส ิฉนัมาท�าอะไรตรงน้ี...

"มยองซู น่ีซองอึน เธอเรียนคลาสเดียวกับเราวันน้ีไง"

ฉันเหมือนจะกลายเป็นเพ่ือนใหม่ของพวกเขาไปโดยปริยาย มยองซู

ชายตามองมาทางฉนัเลก็น้อยก่อนจะพยักหน้าให้ ฉนัเลยหันไปพยักหน้าตอบ 

กลิ่นน�้าหอมผสมกลิ่นเหง่ืออ่อนๆ ของเขาค่อยๆ ลอยมาแตะจมูก ฉันรู ้สึก 

ไม่ค่อยชินกับการนั่งใกล้ผู้ชายเท่าไร ไม่สิ ลืมไปว่าฉันอยู่กับพ่ีชายมาท้ังชีวิต  

แต่ไม่ๆๆ ต้องใช้ค�าว่าไม่ชนิกับการน่ังใกล้คนอืน่ ไม่ชนิกับการมเีพ่ือน ไม่ชนิกับ

อะไรตรงหน้าน้ีท้ังน้ัน

"สัง่อาหารกันสกัทเีถอะ ฉนัหวิแล้ว" จองอพููดข้ึน ตอนนัน้เองทีเ่ขากวักมอื

เรยีกพนักงานมารบัออเดอร์ ฉนันัง่น่ิงเงียบกรบิเพราะไม่รู้จะสัง่อะไรด ี ในขณะท่ี 

คนอื่นดูเมนูและเริ่มสั่ง ฉันไม่สามารถกินอะไรได้เนื่องจากแพ้ของหลายอย่าง  

โดยเฉพาะพวกกาเฟอนี นม หรอืแม้กระท่ังพวกแป้ง แต่ถ้าไม่สัง่อะไรมากินเลย

ก็ดูประหลาดไปหน่อย แล้วอะไรดลใจให้ฉันเข้ามาในร้านกาแฟกันเน่ีย เฮ้อ  

บางทฉีนัก็เผลอท�าอะไรโง่ๆ จนลมืคดิว่าตวัเองควรอยู่ห่างกับอะไร ถ้าจะลกุหนเีลย 

ก็ดูน่าสงสัย เพราะฉันเพิ่งมาขอพวกเขานั่งเองนี่นา

"ซองอึน" ตอนน้ันเองที่ฉันถูกเรียกสติ ทั้งโต๊ะรวมถึงพนักงานพากัน 
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มองมาทีฉ่นั "เธออยากกินอะไร พวกเราสัง่กันครบหมดแล้ว" นาบเีอ่ยปากถาม 

ฉันจับเมนูเพ่งตามอง ไม่เจออะไรท่ีสามารถกินได้สักอย่าง

"ฉันว่าฉันรู ้สึกเหมือนจะอ้วกน่ะ อาการเหมือนจะท้องเสีย ไม่ค่อย 

สบายตัวเท่าไร ต้องขอตัวกลับก่อน" ฉันว่า พอพนักงานได้ยินดังนั้นก็ยักไหล่

เพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองท่ีต้องอยู่ฟังต่อ เธอรีบทวนรายการอาหาร 

แล้วเดนิจากไปหลงัแน่ใจว่าฉนัจะไม่สัง่อะไร ในขณะทีน่าบ ีจองอ ูและมยองซู

ต่างมองมาท่ีฉันแล้วย่นคิ้ว และแน่นอน ความกดดันตกมาอยู่ท่ีฉันทันที

"เธอเป็นอะไรรึเปล่า" นาบีถาม

"อาหารแพงไปเหรอ หรือไม่มีเงิน ให้พวกเราออกให้ก่อนก็ได้นะ"  

จองอถูามต่อ นาบกีระทุ้งศอกใส่เขาเป็นครัง้ท่ีสอง "อะไรกันนาบ ีฉนัหมายถึง 

ถ้าซองอึนลืมกระเป๋าตังค์ หรือว่าเหตุผลอะไรพวกนั้นต่างหาก"

"เปล่าหรอก จริงๆ ฉันมีเหตุผลที่เข้ามาในร้านน้ีน่ะ" ฉันตอบ ทุกคน 

พยักหน้าและรอฟัง ฉันว่าไปตามตรง "คือฉันรู้สึกได้ว่ามีคนสะกดรอยตาม"

ฉันพูด มยองซูรีบหันหน้ามามองฉันทันที ฉันสบตาเขาช่ัววินาทีหน่ึง 

นัยน์ตาสีน�้าตาลใต้แว่นสายตาคู ่นั้นให้ความรู ้สึกเหมือนคนถูกจับได้  

เช่นเดียวกับเหงื่อท่ีไหลโซกอาบหลังคอขาวๆ ของเขา... มันแสดงให้เห็นถึง

ความตื่นเต้นท่ีซ่อนอยู่ในจิตใจแต่กลับถูกแสดงออกมาผ่านแววตาและ 

ชั้นผิวหนัง

"หมายถึงยังไงเหรอ" นาบีพูดต่อ

"จริงๆ ฉนัอาจจะรู้สกึไปเองก็ได้แหละ ช่างมนัเถอะ" ทกุคนย่นคิว้สงสยั 

กับสิ่งที่ฉันก�าลังพยายามอ้างเหมือนเร่ิมไม่เข้าใจว่าฉันก�าลังจะสื่ออะไร แต่ 

ก่อนท่ีทกุคนจะมคีวามคดิท�านองว่า 'ผูห้ญิงคนนีช่้างน่าสงสยั' ฉนัควรชดัเจน

และคิดให้ดีก่อนจะตัดสินใจพูดอะไรในตอนนี้

"เธอโอเครึเปล่า ถ้ามีอะไรอยากให้พวกเราช่วยก็บอกได้นะ" นาบีว่า

ขณะหันไปมองท่ีอีกสองหนุ่ม จู่ๆ ทุกคนก็รู้สึกเป็นห่วงฉันข้ึนมาทั้งๆ ท่ีเรา 

เพ่ิงรู้จักกันแค่ไม่ก่ีนาที โดยเฉพาะมยองซู สายตาของเขาดูอ่อนโยนขึ้นมา 

ไม่น้อยตอนมองมาท่ีฉันตอนน้ี สรุปเขาสะกดรอยตามฉันหรือฉันคิดไปเอง 

กันแน่เนี่ย แต่ดูๆ แล้วเหมือนสถานการณ์จะตกไปอยู่ท่ีอย่างหลังมากกว่า
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"ฉันว่าฉันอาจจะขอกลับก่อนดีกว่า ไว้เจอกันพรุ ่งนี้ที่มหา'ลัยนะ"  

ฉันท�าท่าจะหยิบกระเป๋าลุกข้ึน แต่นาบีเอื้อมมือมารั้งฉันไว้ก่อน

"จองอไูม่ได้ท�าอะไรให้เธอกลัวใช่ไหม" นาบแีสดงท่าทอีย่างคนอยากมฉีัน

เป็นเพ่ือน ดูเหมือนในกลุ่มพวกเขาจะมีกันแค่สามคน และเธอไม่อยากเป็น 

ผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มสินะ

"เปล่าๆ ฉันแค่มีเรื่องท่ีต้องท�าน่ะ" ฉันแกล้งย่นจมูกและน่ังสบายๆ  

เพ่ือให้ดูไม่เร่งรีบเกินจนน่าสงสัย

"สรปุทีเ่ธอบอกว่าจะอ้วกเมือ่ก้ีน่ีดขีึน้รยัึง" ตอนนัน้เองทีม่ยองซหูนัมาถาม 

เหมือนเขาพยายามสังเกตอาการของฉันอยู่เรื่อยๆ ฉันลืมเหตุผลนี้ไปแล้ว 

เพราะจรงิๆ ฉนัไม่ได้อยากจะอ้วก "เอาง้ี ให้ฉนัเดินไปส่งเธอทีบ้่านมัย้"

"นัน่ส ิ ให้มยองซไูปส่งเธอมัย้ เผือ่เกิดอะไรขึน้เธอจะได้ปลอดภยั ช่วงนี ้

มีข่าวอาชญากรรมเยอะด้วย" นาบีเสริม และตอนน้ันที่ฉันนึกกลับไปท่ีค�าพูด 

ของมยองซท่ีูจู่ๆ  ก็อาสาจะไปส่งฉนัท่ีบ้าน เขาดเูหมอืนคนทีจ่ะ...จบีฉนัยังไงก็ไม่รู้ 

โอ๊ย พอละ ฉนัควรจะเลกิคดิไปเองสกัท ีนีแ่หละข้อเสยีของการทีไ่ม่ค่อยมสีงัคม 

เลยท�าตวัไม่ค่อยถูกแบบน้ี

"ไปกันใหญ่แล้ว มันไม่มีอะไรขนาดน้ัน ฉันแค่...ไม่ชินกับการมีเพ่ือน 

ในมหา'ลัยน่ะ พอดีฉันเพ่ิงย้ายมาอยู่ที่โซลได้ไม่นาน" ตอนน้ีรู้สึกได้เลยว่า 

ข้ออ้างของฉนัเร่ิมสะเปะสะปะไปกันใหญ่ จากทีต่ดัสนิใจจะลกุหนไีปให้มนัจบๆ 

กลายเป็นฉันต้องมาน่ังอธิบายให้ทุกคนไม่สงสัยอะไรในตัวฉันแทน ฉัน 

ไม่อยากกลายเป็นตัวประหลาดส�าหรับใครตั้งแต่วันแรกของการเปิดเรียน  

โดยเฉพาะกับพวกเขาท้ังสาม ถ้าเกิดฉันท�าอะไรไม่ดี พรุ่งนี้พวกเขาอาจจะ 

เอาฉันไปน่ังเม้าท์ และฉันเองก็ไม่อยากตกเป็นเป้าสายตาของใครตั้งแต ่

เริ่มเรียนท่ีนี่ใหม่ๆ เพราะกว่าจะปลอมเอกสารท�าเรื่องสมัครเรียนได้นี่ต้อง

อาศัยความสามารถหลายอย่างมากเลยนะ ถ้าฉันก่อเร่ืองจนเป็นเหตุให้ต้อง

ย้ายไปไหนตอนน้ี พ่ีชายฉันต้องฆ่าฉันแน่ๆ แล้วไอเดียขอเรียนที่มหา'ลัย 

ก็อาจจะเป็นโมฆะ ฉะน้ันลืมเร่ืองน้ีไปได้เลย

"แต่ฉันไม่อยากให้เธอรีบกลับน่ี เรายังคุยกันไม่ถึงไหนเลย" นาบีว่า  

ฉันมองสายตาคู่นั้นด้วยความรู้สึกเอ็นดูเหมือนลูกหลาน ถ้าคนพวกนี้รู ้ว่า 
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จริงๆ ฉันอายุเท่าไรจะยังอยากเป็นเพ่ือนฉันกันอยู่ไหมนะ

"พวกเธออยากเป็นเพ่ือนฉันจริงๆ เหรอ" ฉันถาม พยายามดึงตัวเอง 

กลับมาอยู่ในสถานการณ์ปกติ

"ไม่ต้องเขินหรอกน่า พวกเราไม่กัดเธอหรอก" จองอูว่า ในขณะที่ 

มยองซูไม่พูดอะไรนอกจากยิ้มบางๆ ช่วยสนับสนุนให้กับการนั่งอยู่ต่อของฉัน 

ซึ่งน่ันหมายความว่าฉันต้องกลายเป็นเพ่ือนของพวกเขาจริงๆ แล้วสินะ

"ฉันขอโทษนะที่ท�าให้บรรยากาศมันดูประหลาดไปหน่อย แต่ฉัน 

ค่อนข้างประหม่า หวังว่าทกุคนจะเข้าใจ" ฉนัพยายามนกึค�าพูดแก้ตวัไปเรือ่ย 

"คือ...ฉันไม่ค่อยชินกับเมืองหลวง กับผู ้คน หรืออะไรท้ังน้ัน ขนาดเมื่อก้ี 

ยังคิดว่ามีคนสะกดรอยตามเลย ท้ังๆ ท่ีมันอาจจะไม่มีอะไร เอ่อ...ได้โปรด 

อย่าเพ่ิงหาว่าฉนับ้านะ" ฉนัพูดโยงใยทุกอย่างมารวมเข้าไว้ด้วยกัน และไม่นาน

เมือ่ได้เห็นสหีน้าทกุคนคลายความสงสยัแล้วผนัเปลีย่นเป็นความเข้าใจมากขึน้ 

ฉันก็เริ่มโล่งใจ

"อ๋อ..." มยองซูลากเสียงขณะพยักหน้าช้าๆ

"โอเค ฉันก็เข้าใจละ ดูเหมือนพวกเราต้องแนะน�าตัวเองให้เธอรู้จัก

มากกว่าน้ีสินะ" นาบีพูดเหมือนรีเฟรชทุกอย่างใหม่ให้กลับมาเข้าประเด็น 

แม้ว่าสิ่งที่ฉันพูดจะเป็นแค่การแถเพ่ือป้องกันไม่ให้ความลับของตัวเอง 

หลุดออกไปหรือท�าให้ทุกคนสงสัย และดูเหมือนผลลัพธ์ตอนนี้ก็ค่อยๆ  

เริ่มเป็นไปในทางท่ีดีข้ึน

"งัน้เอางี ้ เรามาเล่นเกมถามมาถามกลบักันดมีัย้" คนท่ีนัง่เงยีบท่ีสดุในโต๊ะ

เสนอขึน้มา เขายืดตวัตรงก่อนจะหันมาย้ิมให้ฉนัเพ่ือละลายน�า้แขง็ให้กันและกัน 

แม้ว่าฉนัควรจะกลวั แต่กบัสิง่ตรงหน้าก็ดเูหมอืนจะคุม้เสีย่ง เพราะเท่าท่ีดแูล้ว

สามคนนี้น่าจะไม่มีพิษภัยอะไร แถมซึงฮุนก็ไม่ได้ห้ามฉันคบเพ่ือนหรือมีสังคม  

แต่ฉันต้องเตรียมใจว่าเราจะสนิทกันมากไม่ได้ เพราะฉันไม่ใช่มนุษย์เหมือน

พวกเขา

"เอาสิ" ฉันว่า พวกเขาให้โอกาสฉันถามก่อน และนั่นคือจุดเริ่มต้น 

ของความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนของเราสี่คน... เราล้วนจับพลัดจับผล ู

มาเป็นเพ่ือนกัน สามคนนี้เป็นสามคนแรกในชีวิตท่ีฉันกล้าเรียกว่า 'เพ่ือน'  

Page Your Kiss on My Neck.indd   16 3/1/2562 BE   10:47



Your Kiss on My Neck

17

ฉันจ�าไม่ได้แล้วว่าวันนั้นเราคุยอะไรหรือถามอะไรกันบ้าง แต่สิ่งที่ฉันจ�าได ้

มันเป็นความรู้สึกท่ีฉันไม่เคยพาตัวเองไปถึงมาก่อน มันเปี่ยมไปด้วยรอยย้ิม

และเสียงหัวเราะ

เมื่อคิดไปถึงช่วงเวลาแห่งความสุข ฉันก็แทบนึกไม่ออกว่าอะไรที่ท�าให้

ความสมัพันธ์ของพวกเราจบลงหลงัจากนัน้ แต่ถ้าฉนัพยายามเล่าต่อไปเรือ่ยๆ 

คิดถึงช่วงเวลาถัดไประหว่างเรา... แน่นอนว่าฉันไม่สามารถเลี่ยงเรื่องร้ายๆ  

หรือลืมแม้กระท่ังเสียงปืนและกลิ่นคาวเลือดท่ีผันความโอชะสู่ความทรงจ�า 

อนัแสนโหดร้ายทีส่ดุในชวีติของพวกเราสีค่น...

และอีกไม่ก่ีนาทีต่อจากน้ี

ฉันก็พบว่ามีใครบางคนต้องการให้ฉันกลับไป... กลับไปในช่วงเวลานั้น

มันเป็นสัญญาณ เป็นเหมือนคลื่นแม่เหล็กท่ีก�าลังดูดฉันให้ไปติดกับ

ก่อนจะบดขยี้ด้วยความอาฆาตเคียดแค้น ฉันได้ยินช่ือของเขาไม่ชัดหรอกนะ 

แต่ถ้ามันเป็นสิ่งท่ีท�าให้ฉันต้องชดใช้กับเร่ืองทั้งหมดพวกน้ันล่ะก็...

"คิมซองอึน! ตื่น!"

ปัจจุบัน

ฉนัค่อยๆ ลมืตาขึน้มาช้าๆ ในความเลอืนรางของแสงตกกระทบม่านตา 

ฉันต้องใช้เวลาครู่หนึ่งในการปรับแสงเพราะร่างกายของฉันหยุดท�างาน 

มายาวนานเหลือเกิน สิบเจ็ดปีแน่ะ... ฉันกะพริบตาถ่ีๆ ภาพเบื้องหน้าค่อยๆ  

กลายเป็นลายน�้าสีอ่อน ก่อนจะเร่ิมชัดด้วยใบหน้าของชายหนุ่มคนหน่ึงท่ีคุ้น 

ซะย่ิงกว่าอะไรบนโลกใบน้ี ผูช้ายเพียงคนเดยีวท่ีอยู่กับฉนัมาท้ังชวีติ

"ซึงฮุน..." ฉันเรียกชื่อพ่ีชายตัวเองท้ังๆ ที่น�า้ตานองหน้า โผเข้ากอดเขา 

ที่ปลุกฉันให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในปี 2017...

"เกิดเรื่องใหญ่แล้ว..." นั่นคือสิ่งท่ีซึงฮุนพูดออกมาพร้อมทั้งหยุดน�้าตา

และเสียงสะอื้นของฉันจากฝันร้ายท่ียังคงหลอกหลอนมาตลอดหลายปี  

ฉนัหยุดหวนคิดเร่ืองในอดีตหลงัจากพบว่าท้ายท่ีสดุมนัก็เป็นเพียงแค่ความฝัน 

ก่อนจะเรียกสติแล้วผละตัวเองออกมาจากอ้อมกอดของซึงฮุน ค่อยๆ ส�ารวจ 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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