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บทนํา

เคยเกลียดใครมากๆ ไหม

ถาเราเกลียดเขา เราคงไมอยากมองหนา ไมอยากเขาใกล ไมอยาก

สนใจคนคนน้ัน ไมอยากยุงดวยเลยใชไหม

ฉันคิดวาใช

และฉันมั่นใจมากวาตัวฉันเองเกลียดเขาที่สุด!

แต...ทําไม...

"มองอะไร"

คําถามจากผูชายท่ีฉันโคตรเกลียด เพราะในอดีตตอนเรียน ม.ปลาย 

เขาเคยหลอกลวงฉนัอยางเจบ็แสบ ทําใหฉนักลายเปนตวัตลกในสายตาของเขา

และเพ่ือนคนอื่นๆ ฉันเกลียดเขาชนิดที่หลังจากเกิดเรื่องนั้นฉันก็บล็อกเขา

ทุกชองทางการติดตอ ไปเรียนเจอกันก็เมินเฉย เย็นชา ไมคุย ไมมองหนาเขา

อีกเลย จนกระท่ังเขายายโรงเรียนไป ฉันก็ไมไดยินขาวคราวเขาอีก 

ออ! เคยเจอกันอกีครัง้ในงานรยูีเนียนตอนฉนัเรยีนอยูมหา'ลยัป 1 แตนัน่

ไมใชความทรงจําท่ีดีเทาไหร ถือเปนวันท่ีนาโมโหมากๆ วันหนึ่งสําหรับฉันเลย

ก็วาได ฉันไมอยากจําเร่ืองราวในวันน้ันเลยจริงๆ
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ทั้งที่คิดวาคงไมไดเก่ียวของกันอีกแนๆ แตหลังเรียนจบมหา'ลัยกลับ

มีโอกาสใหตองมาเจอกันอีกหลายๆ ครั้ง ราวกับฉันถูกโชคชะตากลั่นแกลง 

แตแคเจอกันนะยังไมเทาไหร

ยังมีบางอยางท่ีเลวรายกวาน้ันอีก...

"มิน สายตาของเธอทําใหฉันเริ่มกลัวนะ" เสียงเขมของเขาดึงสติของฉัน

กลับมา

"..."

ฉันก็ไมไดอยากมองเขาแบบน้ันซะหนอย แตวา...แต...

"ฉะ...ฉัน..."

ไอความรูสกึน่ีมนัอะไรกัน! ทําไมตองรูสกึดีด๊าดใีจเวลาท่ีไดเจอหนาเขา 

ทั้งที่กอนหนาน้ีไมเคยเปนแบบน้ีมากอน ไมใชแคดีใจนะ รางกายยังสั่นระริก 

อยากจะเขาไปใกล เขาไปกอด อยากจะเขาไปดมกลิ่นเขา...

ไมนะ ไม!!

แคคิดก็กลัวตัวเองแลววว 

"คะ...คือวา..."

ฮือออ จะหยุดความคิดบาๆ น่ียังไงดี จะทํายังไงดีๆๆๆ

ฉันเร่ิมสติแตก

โอยยย! ไมรูดวยแลวโวยยยย

หมับ...

"เออรมิน!!"

รูตัวอีกทีฉันก็กระโดดกอดเขาไปแลวเต็มเปา แลวยังพยายามย่ืนจมูก

ของตัวเองจะไปดมกลิ่นท่ีซอกคอของเขาอีก

อากกกก! 

รางกายฉันเปนอะไรไปเน่ียยยย!
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1
เมียงมอง

ยอนกลับไปเมื่อสามเดือนกอน...

ที่โรงพยาบาลชุมชนแหงหน่ึง

"โอยยย"

ฉันรองโอดครวญ ขณะเดิน (ก่ึงคลาน) ออกมาจากหองนํ้าซึ่งอยู

ดานหลังสุดและมุมที่ลึกที่สุดของตึกผู ปวยนอกในโรงพยาบาลใกลบาน 

ดีนะที่ตอนนี้ไมมีใครเดินผานมา ไมงั้นฉันคงอายและอนาถใจกับสภาพตัวเอง

สุดๆ คนไมเคยทองเสียหาหกรอบ ว่ิงเขาๆ ออกๆ หองนํ้าจนหมดแรงนะ 

ไมมีวันเขาใจความรูสึกน้ีหรอก!

บาจริง! เพราะสมตําปูปลาราทําพิษแนๆ เลย แตปกติฉันก็กินสมตํา

บอยนะ ไมเห็นเปนแบบน้ีเลย

หรือไมก็เพราะนมจืดที่หมดอายุไปแลวสามวันน่ัน...แตหมดอายุ

ไปแคสามวัน นมก็อยูในตูเย็นตลอด รสชาติก็ไมไดเปรี้ยวซะหนอย ฉันก็เลย

ดื่มไปอะ (ไมดีนะทุกคน หามเลียนแบบเด็ดขาด!)

แตถาไมใชเพราะของกิน ก็อาจจะเปนเพราะฉันเครียดจนทองเสียก็ได 

(เครยีดจนทองไสปนปวน อะไรงี)้ ชวงนีย้อมรับวาฉนัเครยีดสดุๆ เพราะเรยีนจบ

ปริญญาตรีมาเกือบครึ่งปแลวยังหางานไมไดเลย ท้ังท่ีฉันสงใบสมัครงานไป

ท่ีบรษิทัตัง้หลายแหง แตไมมบีรษิทัไหนตอบกลบัมาเลยจา แงงงง รองไหแปบ 

นี่ถาสมัครงานในบริษัทท่ีตรงกับสาขาท่ีเรียนจบมาไมไดจริงๆ ฉันจะไป

หางานอื่นทําแบบจริงๆ จังๆ ละนะ ถึงระหวางน้ีจะรับงานฟรีแลนซออกแบบ

เล็กๆ นอยๆ จากคนรูจักมาทําบาง แตฉันรูสึกวางานกับรายไดมันยังไมมั่นคง 

(หรือฝมือฉันไมถึงเองก็ไมรู) แลวใจจริงฉันก็อยากลองทํางานในบริษัทตาม

สาขาที่เรียนจบมาดวย (ฉันเรียนจบนิเทศ สาขาโฆษณามานะ) 

แมวาคุณพอคุณแมจะไมไดกดดันที่ลูกสาวคนโตอยางฉันวางงาน 

ทั้งยังบอกวาพวกทานเลี้ยงฉันได สบายมาก แตฉันกลับย่ิงกดดันกวาเดิมอีก 

ถึงจะไมคอยไดขอเงินพวกทานใชเพราะฉันเองก็มีรายไดบางนิดหนอยจาก

Page Pheromone Mania.indd   9 24/7/2562 BE   14:38



PeePigga

10

การรบังานฟรีแลนซ แตแบบ มนัก็รูสกึผดิอะท่ียังไมสามารถหาเงินชวยแบงเบา

ภาระคุณพอคุณแม หรือทําใหพวกทานมีชีวิตความเปนอยูที่สบายกวานี้ได 

แถมคณุปาแถวบานยงัคอยถามทูกกกกกวันวาเมือ่ไหรฉนัจะไปหางานหาการ

ทําซะที (คุณปาคงไมเห็นวาที่น่ังจองโนตบุกอยูทุกๆ วันน่ีคือน่ังทํางานจา 

ไมไดนั่งจองเลนๆ นะเฮย) ฉันเลยเครียดวาตองหางานใหไดเร็วๆ

ลาสุดก็สงใบสมัครไปอีกท่ีละ แตเงียบกริบเลยจา จะโดนเทอีกแลว

เหรอวะ มายยยย!

โครกกก ครากกก

เสียงทองรองอยางปนปวนดึงสติฉันใหกลับคืนมา กอนท่ีอารมณตัวเอง

จะดําดิ่งลงไปมากกวาน้ี ฉันถอนหายใจเฮือก เอามือกุมทอง โอยยย เหนื่อย 

ปวดทองชะมัด อยากไปเขาหองน้ําอีกแลวอะ แตรูสึกวามันไมมีอะไรจะออก

แลวโวยยย

คิดดูวาฉันทองเสียหนักมากถึงขั้นยอมมาโรงพยาบาล ทั้งที่เปนคน

ไมชอบบรรยากาศของโรงพยาบาลเลยจริงๆ (ไมชอบบรรยากาศท่ีเห็นคนเจ็บ

คนปวยอะ) ถาอาการไมเลวรายสุดๆ ฉันไมมาโรงพยาบาล ไมมาหาหมอ

หรอกนะบอกเลย! แตรอบน้ียอมมาเพราะมันไมไหวแลว เหมือนจะตาย

คาหองน้ําใหได โฮกกก

แตมาถึงข้ันตอนนั่งรอตรวจหนาหองหมอแลว ทองไสเจากรรมก็ยัง

โวยวายไมเลิก ฉันเลยตองว่ิงแจนมาเขาหองนํ้าที่อยูหางจากหนาหองตรวจ

มาก อารมณแบบตองวิ่งๆๆ ไป อดทนอดกลั้นไป นึกวาจะไมทันซะแลว 

ฮือออ

ฉันจะมีชีวิตรอดถึงวันพรุงน้ีใชไหม จะขาดนํ้าขาดแรธาตุหมดรางกาย

ตายกอนหรือเปลาเน่ีย โอยยย เหน่ือยโวย!

กึก...

ขณะท่ีกําลงัเดนิสะโหลสะเหลกลบัไปหนาหองตรวจอยางคนหมดเรีย่วแรง 

เทาของฉันก็หยุดกึก เมื่อสายตามองเห็นใครบางคนกําลังเดินมาทางน้ีพอดี

พ่ึบ!!

เร็วย่ิงกวาความคิด ฉันรีบหลบเขามุมผนังตึก หัวใจเริ่มเตนตึกๆ รัวๆ 
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ดวยความตื่นตระหนกตกใจ

นั่นมัน...

เอะ หรือวาฉันตาฝาดไป?

ฉันสงบจิตสงบใจตัวเอง กอนจะคอยๆ ชะโงกหนาออกจากผนังมุมตึก 

โผลออกไปสองดูวาสิ่งท่ีตัวเองมองเห็นเมื่อก้ีคือเรื่องจริงหรือเปลา

เอ?...ไมมีแฮะ หรือวาฉันตาฝาดจริงๆ?

อะ น่ันไง! คนคนน้ันไง!

ฉันจองมองภาพคนท่ียืนอยูไกลออกไปตรงโนนใหชัดๆ เพงมองใบหนา

ของเขาใหแนใจวาฉนัจาํคนไมผดิ ตอนนีเ้ขาคนนัน้กําลงัหยุดยนืคยุโทรศพัทอยู 

สายตามองไปทางอืน่เหมอืนมองหาอะไรสกัอยาง แลววินาทีตอมาเขาก็หันหนา

มองตรง ซ่ึงมุมน้ีทําใหฉันมองเห็นใบหนาของเขาอยางชัดเจน

ชะ...ใชจริงๆ ดวย

หมอน่ันจริงๆ!!

'มอลต' ผูชายท่ีเคยเรียน ม.ปลาย ที่โรงเรียนเดียวกัน หองเดียวกัน 

ซึ่งเราคงจะเปนเพ่ือนท่ีดีตอกันได หากวันน้ันตอน ม.4 เทอม 2 เขาไมกอเรื่อง

เลวรายจนสรางบาดแผลในใจใหฉันลืมไมลงตราบเทาทุกวันน้ี

'เปนแฟนกันนะ'

ตอนนั้นท่ีเขามาสารภาพรักฉันกลางหองเรียน เพ่ือนๆ ตางสงเสียง

ว้ีดว่ิวแซวเปนฉากประกอบ ท้ังเพ่ือนของเขารวมถึงเพ่ือนของฉันดวย เพราะ

กอนหนาน้ีเพ่ือนๆ ก็เร่ิมประเด็นลอจับคูเชียรใหฉันกับเขาเปนแฟนกัน ตั้งแต

เราไดรับเลือกใหถือพานไหวครูประจําหองคูกัน แลวเราสองคนก็มีโมเมนต

ใหเพ่ือนๆ จิ้นอยูบอยๆ 

แตท่ีแยกวาน้ันคือ...ฉันเองก็ดันแอบชอบเขาอยูจริงๆ

ก็เขาทั้งหลอ ตัวสูง เรียนดี แถมยังเลนกีฬาเกง เขาเปนนักบาสของ

โรงเรียนเชียวนะ วันไหนท่ีฉันกลับบานชาแลวตองไปน่ังรอผูปกครองมารับ

แถวๆ หนาโรงเรียน ซึ่งสนามบาสก็อยูหนาโรงเรียนเหมือนกัน ฉันก็มักจะ

แอบมองตอนเขาซอมบาสกับคนในชมรม ทวงทาตอนที่เขาเลี้ยงลูกบาสหรือ

ตอนท่ีเขากระโดดข้ึนชูตบาสน่ันนะ เทสุดๆ ไปเลย
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แลวถามีคนท่ีแอบชอบมาขอคบเปนแฟนกลางหองเรียนแบบน้ัน 

จะใหฉันตอบวาไงละ

แนนอน! ฉันพยักหนาอยางเขินๆ แลวตอบไปวา 

'อื้อ ตกลง'

และน่ันคือจุดเร่ิมตนท่ีเปลี่ยนจากความชอบเปนความเกลียดชัง!

เพราะทันทีที่ฉันตอบรับคําขอเปนแฟน เสียงเฮของเพ่ือนผู ชายก็

ดังกระห่ึม พวกน้ันเขามากอดคอมอลตดวยสีหนาเหมือนเยาะเยย สะใจสุดๆ 

แลวก็แยงกันพูดเสียงเซ็งแซ

'เห็นไหม กูบอกแลว!'

'จายมาเลยมึง'

'มีเงินเลนเกมเย็นน้ีแลวโวยยย!'

คําพูดพวกน้ันใหฉันรูสึกวาไงละ

มอลตทําหนาอึ้ง หันไปดาเพ่ือนใหเงียบแลวมองหนาฉันพรอมกับ

เอามือเกาทายทอย กมหนาลงเล็กนอยแลวบอกเสียงเบา

'เออ...มิน โทษที ฉันไมคิดวาเธอจะตอบตกลง'

ไมตองมีคําอธิบายอะไรอีก ฉันเขาใจทุกอยางแลววาเขาแคลอเลน 

แกลงมาขอคบกับฉันเพราะพนันกับเพื่อนไว สงสัยเพื่อนเขาคงเลือกขางวาฉัน

จะตอบรับ สวนตัวเขาเองกลับเลือกขางวาฉันจะปฏิเสธ

แลวสุดทายฉันก็ทําใหเขาแพพนัน...เสียเงิน...

แตฉันโคตรเสียความรูสึก!

'ฉันลอเลนตางหาก ใครจะอยากคบกับนายละ ไอบาเอย!'

ฉันโกหกไป ไมสนใจแลววาใครจะคิดยังไง ชางมัน!!

ท้ังท่ีฉันชอบมอลตจริงๆ นะ ฉันปลื้มเขามากๆ เลยดวย แตความรูสึก

ทุกอยางมันจบลงตั้งแตวันนั้น และไมใชแคความชอบที่จบลง แตรวมถึง

ทุกความรูสึกท่ีฉันมีตอเขาดวย แมแตความรูสึกดีๆ ที่เพ่ือนควรจะมีใหกับ

เพ่ือนคนหน่ึงก็ไมเหลอื เขากลายเปนคนทีฉ่นัโคตรเกลยีดและรงัเกียจ ฉนัเลกิคยุ 

เลิกเขาไปยุงเก่ียว และบล็อกเขาทุกชองทางการติดตอ ทั้งโลกความจริงและ

โลกโซเชยีล เพราะไมอยากรบัรูเรือ่งราวใดๆ ของเขาอกีแลว แคหนากไ็มอยาก
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มอง แคชื่อหรือเสียงของเขาก็ไมอยากไดยิน หรือแมกระท่ังอากาศก็ยัง

ไมอยากใชหายใจรวมกัน

ฉันเกลียดเขา...เกลียดสุดข้ัวหัวใจ!!

ถึงแมหลังจากเหตุการณตอนน้ันฉันจะไมไดถูกเพ่ือนๆ ในหองลอเปน

คําพูดตรงๆ และพวกเพ่ือนๆ ของมอลตก็ไมไดตอกย้ําซํ้าเติม (อีกท้ังฉันเองก็

ไมยุงกับคนพวกนั้นอีกเลย) แตก็ยังมีพวกผูหญิงบางคนที่แมจะไมพูด แตก็

ลอบมองฉันดวยสายตาสมเพชเวทนา ท้ังท่ีฉันบอก (โกหก) ไปแลววาลอเลน 

แตพวกนั้นคงไมเชื่อ ฉันก็ทําไดแคพยายามไมใสใจ 

กวาจะผานชวงเวลาที่เลวรายนั้นมาได ฉันตองเสียความรูสึกไปมาก

แคไหน เสียน้ําตาไปเทาไหร เขาคงไมเคยรับรู ไมเคยสนใจอะไรเลย แตก็

ชางเถอะ ฉันก็ไมไดอยากใหเขามาสนใจฉันอยูแลว

ซึ่งต้ังแตเกิดเรื่องนี้ขึ้น ฉันก็ไมกลาชอบหรือรูสึกดีๆ กับผูชายคนไหนอีก 

ใหคบเปนเพ่ือนนะได แตจะไมมีทางลํ้าเสนมากไปกวาน้ัน

พอแลว ฉันเข็ดแลวจริงๆ

แลวตอมามอลตก็ยายโรงเรียนไปอยางกะทันหันตอน ม.5 เทอม 2 

กลางเทอมหลงัจากท่ีคณุพอคณุแมของเขาหยารางกันไมนาน ซึง่ฉนัมารูเรือ่งน้ี

ทีหลงันะวาเขายายโรงเรยีนเพราะปญหาครอบครวั ท้ังทีจ่รงิๆ แลวคณุแมของฉนั

ก็เปนเพ่ือนกับคุณพอของมอลต แตคุณแมรูเร่ืองท่ีฉันเกลียดไอบามอลตน่ัน

และรูวาทําไมถึงเกลียดดวย คุณแมเลยไมคอยพูดเรื่องครอบครัวของมอลต

ใหฉันฟงเทาไหร (แมมีบางครั้งจะพูด แตพอฉันบอกวาไมอยากฟง คุณแมก็

จะไมพูดอะไรตอ) 

แมแตเพ่ือนหลายคนก็รูเร่ืองที่มอลตจะยายโรงเรียนมานานแลว แต

ไมมีใครบอกฉันเรื่องน้ีเลยสักคน อาจเพราะรูกันดีวาฉันเกลียดเขามากเลย

ไมมีใครพูดถึงเขาใหฉันไดยินละมั้ง ฉันจึงไมรูลวงหนาเลยวาไอบามอลตจะ

ยายโรงเรียนไป และยายไปอยูที่อื่นดวย ไมรูเหมือนกันวาเขาจะยายไปที่ไหน 

ฉันไมไดสนใจอะ แตพอเขายายไปก็ดีเหมือนกันนะ ฉันรูสึกวาตัวเองสบายใจ

ขึ้นเยอะท่ีไมตองเจอหนาเขาอีก ไมไดมีความรูสึกอาลัยอาวรณอะไรเลย

สักนิด
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ดีซะอีก ขอใหชาติน้ีอยาไดเจอะเจอกันอีกเลย!!

แตคําขอก็ไมเปนจริง เพราะฉันดันเจอเขาอีกครั้งในงานรียูเนียนหอง 

ม.ปลาย ซึ่งในขณะน้ันฉันกําลังเรียนอยูมหา'ลัยป 1 ตอนแรกที่เจอในงาน

ฉันก็ไมไดจะไปยุงกับไอบามอลตอยูแลว แตเพราะในงานมีกิจกรรมเลนเกม

ใหเพ่ือนๆ เลนหลายเกม หน่ึงในน้ันคือ 'เกมสามขากินวิบาก' ที่ผูเขาแขงขัน

จะตองเลนเปนคูกัน แขงกันประมาณหาหกคู แลวพิธีกรดันสุมจับสลากได

ชื่อฉันใหเลนเกมคูกับไอบามอลตนั่น! ถึงฉันไมอยากเลน แตก็ทําไดแค

โวยวายแลวยอมไปเลนเกมตามกตกิา เพราะไมอยากใหความเกลยีดชงัสวนตวั

ของฉันทําใหงานกรอย 

แตเกิดอะไรขึ้นรูไหม...ไอบามอลตกลับกวนประสาทฉันต้ังแตเร่ิมเกม

เลยจา! แกลงเดินเหยียบเทาฉันบาง แกลงเดินเบียดมาทางฉันบาง แถมยัง

ยัดเยียดของกินในเกมใหฉันกินเยอะกวาท่ีตัวเองกินอีก แมระหวางเลนเกม

จะมเีหตกุารณบางอยางทําใหเกมสะดดุ ฉนัรอึตุสาหดใีจนกึวาเกมจะหยุดแลว 

แตไมคา! เกมยังเลนตอไป แลวฉนัตองทนเลนเกมไปจนจบอยางโคตรทรมานใจ 

แตคูของฉันกับไอบามอลตดันแขงชนะเลิศซะง้ัน

แตถึงอยางนั้นก็เถอะ ฉันก็เกลียดเวลาท่ีถูกไอบามอลตแกลง เหมือน

เขาสนุกมากอะ ทําเหมือนไมรับรูอะไรเลย หลังเลนเกมจบยังมีหนามาชวนฉัน

คุยอยางยินดีปรีดาเร่ืองท่ีคูเราแขงขันชนะเลิศอีก ฉันเลยพูดตอกหนาใหเขา

สํานึกซะบางวาฉันยังไมลืมเรื่องท่ีเขาเคยหลอกฉัน พูดย้ําใหเขาจําใสสมองไว

อกีวาฉนัยังเกลยีดเขา แลวจากนัน้ก็ปฏิบตัติอเขาเหมอืนเปนอากาศธาตเุชนเดมิ 

หลังจากไดยินแบบนั้นไอบามอลตถึงไดไมมายุงกับฉันอีกจนกระทั่งจบงาน

รียูเนียน

หลังจากน้ันฉันก็ไมไดเจอเขาอีก ไมไดขาวดวย (ฉันจงใจที่จะไมรับรู

ขาวสารของเขาเองดวยแหละ) ผานไปหลายป ฉนัโลงใจ คดิวาคงไมไดเจอเขา

อีกแลวละ แตวันน้ีกลับไดเจอเขาแบบไมคาดฝนซะได!

เขาโผลมาท่ีน่ีไดไงเน่ียยย

วาแตเขามาที่น่ีทําไม เขาปวยเหรอ แตถาปวยก็นาจะไปหาหมอที่

โรงพยาบาลแถวบานท่ีเขายายไปสิ หรือวามีใครปวยหรือเปลา อะ! ฉันไมได
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อยากรูเรื่องของเขามากมายนะ แคสงสัยเฉยๆ

กึก...

ขณะท่ีกําลังคิดและเถียงตัวเองในใจอยูนั้นเอง คนท่ีฉันแอบมองอยูก็

หันกลับมา แลวฉันกับเขาก็สบตากัน...

วะ...เวรแลว!!

พ่ึบ!!

ฉันรีบหลบมุมกลับเหมือนเดิม หัวใจเตนแรงกวาเดิมอีก ไมรู หลบ

ทันไหม เขาจะเห็นหรือเปลาเนี่ย แตเมื่อก้ีเหมือนสบตากันจังๆ เลยนะ 

อากกก!

รีบหนีกอนละกัน!!

ไมใชแคคิด ฉันยังรีบหมุนตัวเดินออกจากตัวอาคารไป ออมไปเขา

ดานหนาตึกดีกวา (จะกลับไปท่ีหนาหองตรวจนะนะ) ถึงมันจะเดินออม

ไกลมากก็เถอะ แตฉันไมอยากเสี่ยงไปเจอหนาหมอน่ันใหรําคาญใจ 

ออกไปนอกตัวตึกแลวฉันก็เดินลัดเลาะไปดานขางของตึก ซึ่งเปน

ชองทางเดินแคบๆ ระหวางผนังตึกกับร้ัวของโรงพยาบาล เดินไปก็เหลียวมอง

ขางหลังไป กลัววาจะมีใครเดินตามมา ก็ดีท่ีไมมี 

แตแลว...

"วาย!!"

พอหันกลับมามองทางขางหนา ฉันก็เผลอรองดวยความตกใจ เมื่อเห็น

ผูหญิงคนหนึ่งทาทางพิกลยืนอยู ไมรูวาโผลมาตั้งแตเมื่อไหร สภาพผมเผา

ของเธอคนน้ันดูยุงเหยิงเหมือนไมไดสระผมมาเปนปๆ เสื้อผาก็สกปรกเหมือน

ไมเคยผานการซักมาเลยสักครั้ง กลิ่นตัวก็เหม็นห่ึง ไหนจะรอยย้ิมแปลกๆ 

แววตาเลื่อนลอย กับน้ําลายท่ีไหลท่ีมุมปากน่ันอีก

นะ...นากลัว!

คนบางั้นเหรอ กร๊ีดดด!

ดวยความกลัวสุดขีดเพราะฉันดันมาคนเดียวดวย ฉันจึงรีบวิ่งกลับ

ทางเดิมอยางเร็วชนิดที่ลืมไปแลววาเมื่อก้ีตัวเองเคยเหน่ือยเพราะทองเสีย

จนเกือบหมดแรงมากอน พอหันไปมองดานหลัง...ดีนะที่อีกฝายไมว่ิงตามมา 
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แลว...ก็เห็นมีอีกคนมาพาตัวคนบาคนน้ันไปดวย นาจะเปนญาติๆ กันมั้ง 

ไมรูสิ รีบไปดีกวา

แตในจงัหวะท่ีฉนัเดนิเร็วๆ แลวเลีย้วตรงมมุตกึเพ่ือจะเขาไปในตวัอาคาร

นั้นเอง

พลั่ก!! 

กอนท่ีจะเลี้ยวพนมุมตึกดันมีใครก็ไมรูโผลมาอยางกะทันหัน ฉันเบรก

ตัวเองไมทันเลยชนเขากับใครคนนั้นอยางจัง! แรงกระแทกทําใหฉันหงายหลัง

จะลม เนื่องจากคูกรณีตัวโตกวามาก แตคนที่ชนก็ชวยโอบควาตัวฉันไวไดทัน 

ฉันถอนหายใจเฮือก กําลังจะเงยหนาขึ้นขอบคุณ แตคําพูดทุกอยางก็ถูก

กลืนหายเขาลําคอไปหมดเมื่อเห็นหนาคนท่ีชวยฉันชัดๆ

อะ...ไอบามอลต!!

ฉันน่ิง อึ้ง อาปากคาง ท้ังท่ีเมื่อก้ีอุตสาหหนีแทบตาย ไมคิดวาสุดทาย

ก็จะไดมาเจอกันอีก แถมมาเจอในระยะประชิดแบบน้ีดวย

กร๊ีดดดดดดดด

"จะรีบไปไหนของเธอ หนีอะไรมาเหรอ"

เสียงของเขาเรียกสติของฉันใหกลับคืนมา และเพ่ิงรูตัววาตัวเองอยู

ในสภาพท่ีเหมือนถูกเขากอดไวท้ังตัวเลย

อี๋~ รังเกียจ!

"ปะ...ปลอยนะ!!" 

ฉันโวยวายทันทีที่ตั้งสติไดแลวผลักเขาออกไปเต็มแรง อีกฝายคงไมได

ตั้งหลักเลยผงะ ถอยหางออกไปอยางเซๆ จนเกือบลม 

ชิ!! ทาํไมไมลมละฟะ ลมหวักระแทกพื้นเลือดสาดไปเลยไดยิง่ดี ฮึ้ยยย! 

(เจาคิดเจาแคนตอกันเปนเรื่องไมดีนะทุกคนนน แตตัวฉันอดใจไมแคน

ไมไดอะ!)

"เฮย! ทําอะไรเน่ีย เกือบลมแลวเห็นไหม..."

"ก็นายแตะอั๋งฉันกอน!"

"หา?" ไอบามอลตทําหนาประหลาด "เดี๋ยวๆ เมื่อก้ีเราเดินชนกัน 

เธอจะลม ฉันเลยชวย..."
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"ยุง!!"

ก็รูทั้งรูวาเขาไมไดตั้งใจจะแตะอั๋งฉันจริงๆ หรอก เมื่อก้ีมันเปนอุบัติเหตุ 

แตฉันอยากพูดโทษเขาไปงั้นแหละ อยากพูดใหเขารูสึกแย รู สึกผิดเฉยๆ 

ถือเปนการแกแคนไปดวยในตัว แตเขาจะรูสึกผิดไหมก็อีกเรื่องหนึ่ง 

แตจะวาไป...นี่เปนครั้งแรกในหลายๆ ปเลยนะที่ฉันยอมพูดกับเขา 

ทุกทีนี่จะเห็นเขาเปนอากาศธาตุไปเลยจา แตเมื่อก้ีมันฉุกละหุก ตั้งปอม

ทําตัวเย็นชาไมทัน ไมเปนไร ชางเถอะ หลังจากนี้ไปจะไมสนใจแลว เฮอะ!

ฉันสะบัดหนาหนี ละสายตาจากเขาแลวเดินหนีกลับเขามาในตึก

ผูปวยนอก แตก็ยังไดยินเสียงอีกฝายดังตามมาจากดานหลัง

"อาว มิน! จะไปไหน คุยกันกอนดิ ไมไดเจอกันตั้งนาน"

"..." ไมสนใจๆๆๆ

"อยาเมินกันดิเฮย"

ไมใชแคเสียง คราวนี้มอลตวิ่งมายืนขวางหนาฉันเลย รางกายที่สูงโปรง 

(เขาสูงกวาเดิมเยอะมากอะ ฉันเหมือนเปนคนแคระไปเลยพอยืนใกลเขา) กับ

หุนที่ลํ่าบึ้กขึ้นนิดๆ ราวกับเขาออกกําลังกายหรือเลนกีฬาอยางสมํ่าเสมอน้ัน

ยืนปดก้ันทางเดินเกือบมิด ฉันจะเดินเลี่ยง เขาก็ขยับตัวมาขวางทางจนฉัน

เริ่มโมโห

"หลีกไป!!"

"คุยกันกอน..."

"ไมอยากคุย! ลืมไปแลวหรือไงวาฉันเกลียดนาย!"

"..." มอลตน่ิงไป แอบเหน็ความรูสกึผดิฉายแวบขึน้มาในแววตาของเขา

ดวย แตฉันไมแคร ไมสนใจ

"หลีก!!"

ฉันออกแรงผลักอีกฝายใหพนทาง ทั้งที่ตัวเขาใหญกวาฉันตั้งเยอะ 

จะดึงดันยืนขวางฉันตอไปก็ได แตเขาคงรูสึกละอายใจนิดๆ (มั้ง) ถึงยอม

ขยับตัวไปตามแรงผลัก หลีกทางใหฉันเดินตอไป แลวฉันก็เดินออกมาจาก

ตรงน้ันเลยโดยไมหันกลับไปมองดานหลังอีก

ทัง้ท่ีคดิวาจะไมไดเจอกันอกีแลวแทๆ  ทําไมตองโคจรมาเจอกันอกีดวยนะ 
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โอยยย! อารมณเสีย!

"ทําไมไปนานจังอะ อาการยังไมดีข้ึนเหรอพ่ี"

พอกลบัมาถึงทีห่นาหองตรวจก็เจอคาํถามจาก 'เซเบลิ' นองชายขีส้งสยั

ของฉันทันที (แปลกใจชื่อของนองชายฉันใชไหม ชื่อเซเบิล (Sable) เปนชื่อ

ของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมชนิดหน่ึงที่มีสี่เทา ลักษณะคลายแมวนะ คุณแมตั้ง

ชื่อนี้เพราะเห็นวาเปนชื่อท่ีแปลกดี แลวเจาเซเบิลก็หนาตานารัก และท่ีสําคัญ

เจาเซเบิลอยูในหมวดสัตวตัวนอยนารักเหมือนกับ 'เออรมิน (Ermine)' ซึ่งเปน

ชื่อของลูกสาวคนโตอยางฉันนั่นเอง เออรมินเปนชื่อของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม

ชนิดหน่ึง มีสี่เทาเหมือนกัน แตลักษณะคลายเพียงพอน)

เซเบิลเปนคนพาฉันมาหาหมอ แลวก็มาน่ังรอหนาหองตรวจเปนเพ่ือน 

จริงๆ ฉันเกือบจะไดโบกแท็กซี่มาโรง'บาลแลว แตนองชายฉันกลับมาจาก

ติวหนังสือกับเพ่ือนพอดี ฉันเลยใหขอรอง (แกมสั่ง) ใหเขาพาฉันมาหาหมอ

และรอสงฉันกลับบานดวย

ท่ีไปติวหนังสือไมใชวานองชายฉันเปนพวกเด็กเรียนจาหรือเด็กขยัน

อะไรหรอกนะ แตเปนเพราะใกลสอบปลายภาคแลว เพ่ือนเขานัดติวกัน 

เจานองชายเลยไปดวยแคน้ันเอง

"พ่ีมิน ไดยินท่ีถามไหม"

"ฮะ? ถามวาไงนะ" มัวแตคิดเพลินๆ เลยลืมไปเลยวาอีกฝายถามวา

อะไร เซเบิลก็ทําหนางงแลวถามอีกรอบ

"ผมถามวาทําไมไปหองน้ํานานจัง"

"ออ ไมมีอะไร ก็ทองเสียเหมือนเดิม" พูดถึงตรงน้ีก็หงุดหงิดขึ้นมา 

"แลวก็เจอคนท่ีไมอยากเจอดวย..."

"เจอพ่ีมอลตเหรอ"

ฉันหันขวับมองนองชายอยางอึ้งๆ "ไอเซ แกรูไดไง แกก็เจอหมอน่ัน

เหรอ"

"เจอฮะ เมื่อก้ียังทักทายกันอยูเลย เห็นวาพ่ีเขามาเย่ียมคุณปูท่ีปวย..."

"บอกทําไม ไมไดอยากรู"
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"..." เซเบิลสงสายตามองแรงมาทันทีที่ฉันพูดจบ 

อะ...อะไรยะ! ก็จริงอะ ฉนัไมไดอยากรูเรือ่งของไอบามอลตนัน่ซะหนอย 

แลวนองชายก็รูนีว่าฉนัเกลยีดไอบามอลตมากกก ยังจะมาพูดเรือ่งเขาใหฉนัฟง

อีกทําไม

"ผมวานะพ่ี..." กอนที่เซเบิลจะพูดจบ พ่ีพยาบาลหนาหองตรวจก็

เรียกฉันเขาไปพบคุณหมอในหองตรวจเสียกอน ฉันก็ลุกไปเลย ไมสนใจ

สิ่งที่นองชายจะพูด

เฮอะ! จะมีเร่ืองอารายยย ถาไมใชพูดใหฉันเลิกเปนคนเจาคิดเจาแคน 

รูจักยอมปลอยวางเร่ืองราวในอดีตซะที

แตแลวไงละ ฉันเกลียดไอบามอลต! เกลียดๆๆๆ เกลียดมาตลอด

ตั้งแตท่ีถูกเขาหลอกน่ัน จะใหเลิกเกลียดแลวลืมทุกอยางท่ีเขาเคยทําเหรอ 

ฝนไปเหอะ! เกลียดคนนะ ไมไดเปนหวัด จะไดหายกันงายๆ

ในหองตรวจคุณหมอก็ซักประวัติ ตรวจรางกาย แลววินิจฉัยวาฉัน

ทองเสียจากอาหารเปนพิษ กอนจะสั่งยา บอกวิธีการปฏิบัติตัว แนะนําให

รับประทานอาหารออนๆ อยางโจก ขาวตม และจิบเกลือแรบอยๆ ในชวงนี้ 

และใหใบสั่งยาไปรับยาท่ีหองยา ซึ่งไมวาจะเดินไปทางไหนในโรงพยาบาล 

ฉันก็จะมองซายขวาตลอด กลัวจะเอเจอกับคนที่ไมอยากเจออีก

"พ่ีน่ีอาการหนักเนอะ" ไอนองชายท่ีเดินตามมาทําหนาเอือมระอาใสฉัน 

ไอนองน่ี! นับวันนิสัยย่ิงเสียแฮะ

"อะไรยะ!"

"พ่ีกลัวเจอพ่ีมอลตขนาดน้ันเลยเหรอ"

"ตบปากตัวเองเดี๋ยวน้ี! พ่ีไมไดกลัว แตเกลียด! พ่ีเกลียดหมอน่ันเลย

ไมอยากเจอ"

"ทาทางจะเกลียดจนลืมวาตัวเองปวยแลวมั้ง" 

"ไอเซ!!"

"รีบไปรับยาเถอะคราบ จะไดกลับบานกันเนอะ"

ฉันชี้หนานองชายอยางคาดโทษ กอนจะมองซายขวาอยางระมัดระวัง 

เห็นวาไมมีเขาคนน้ันอยูในบริเวณหนาหองยาก็รีบไปย่ืนใบสั่งยาแลวมา
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นัง่รอรบัยา ระหวางน้ันเองก็เหลอืบไปเห็นคนบาผมฟูทีฉ่นัไปจะเออยูท่ีทางเดนิ

ขางตกึตอนนัน้ เธอคงมาน่ังรอตรงท่ีนัง่หนาหองยาเหมอืนกัน น่ังอยูกับคนทีฉ่นั

คิดวาเปนญาติคนเดิมน่ันแหละ ซึ่งพอมาคิดดูดีๆ ทําไมตอนน้ันฉันถึงกลัวเธอ

ขนาดนัน้เนีย่ ถึงเธออาจจะมอีาการปวยทางจติ แตเธอก็ยังไมไดคดิทําอนัตราย

อะไรฉันสักหนอย ทําตัวเปนกระตายต่ืนตูมไปได ยัยเออรมินเอย

คิดแลวฉันก็ถอนหายใจเฮือก นึกสํานึกผิดกับตัวเองในใจเงียบๆ สักพัก

ก็ไดยินเสียงเรียกชื่อใหไปรับยา ยาที่คุณหมอจายใหคือยาแกปวดเกร็งทอง

กับเกลือแรจิบทดแทนน้ําและแรธาตุท่ีเสียไปจากการทองเสีย ซึ่งเภสัชกร

ก็ถามทวนชื่อเพ่ือใหจายยาถูกคน ซักถามประวัติโรคประจําตัว ประวัติแพยา 

แลวอธิบายวิธีการกินและการใชยาอยางละเอียดเรียบรอยก็เสร็จครบถวน

ทุกข้ันตอน 

"ไปเร็วไอเซ รีบกลับบาน"

ทองไสเริม่ปนปวนอกีละ แตฉนัไมอยากเสีย่งไปเขาหองนํา้ทีโ่รงพยาบาล

เพราะเดีย๋วซวยเจอไอบามอลตอกี ฉนัเลยเรงเราเซเบลิใหรบีพากลบับานเพราะ

จะไปเขาหองนํา้ทีบ่าน ซึ่งนองชายกย็อมทาํตามแตโดยด ีถงึจะรูวาเขาไมคอย

เต็มใจก็เถอะ แตฉันไมสน ขอแคไดออกไปจากโรงพยาบาลนี้เร็วๆ ก็พอ

เพราะฉันไมอยากเจอไอบามอลตน่ันอีกแลว 

ไมอยากเจออีกเลยจริงๆ!!

(ติดตามอานตอไดในฉบับเต็ม)
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