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บทน�ำ

"ต�ำนำนสุขวันศุกร์ ทุกควำมสุขล้วนเกิดขึ้นในวันศุกร์!"

"อะไรของแก"

"ว่ำกันว่ำหำกนกัเรยีนหญิงโรงเรยีนสำธิตธำรตะวันคนไหนสวมชดุเนตรนำรี

ไปสำรภำพรักนักเรียนชำยโรงเรียนศึกษำประกำยดำวก่อนพระอำทิตย์ตกดิน 

เธอคนนัน้จะสขุสมหวังในควำมรกั ท้ังยังสำมำรถสอบเข้ำโรงเรยีนมธัยมปลำย 

ที่ใฝ่ฝันได้"

เจ้ำของผมหยักศกเป็นธรรมชำติก�ำลังอ่ำนข้อควำมในโทรศัพท์มือถือ

พลำงเคี้ยวเยลลี่หมีสีเหลืองตัวสุดท้ำยท่ีเธอเพ่ิงแย่งจำกฉันไป

"น่ีๆ ตรงน้ีพีคสุด! ...หำกเขำและเธอได้คบหำดูใจกันเป็นเวลำหนึ่งปี 

โดยไม่เคย จอ อู บอ จบูกันเลยสกัคร้ัง ท้ังคู่จะสำมำรถสอบเข้ำมหำวิทยำลยั 

ในคณะท่ีวำดหวังได้อย่ำงไร้อปุสรรค กำรนัตว่ีำควำมรกัรุง่โรจน์และอนำคตสดใส

อย่ำงแน่นอน อ๊ำยยย~ เก๋อ่ะ!" คนพูดใช้นิ้วจิ้มแขนฉันรัวๆ "แกๆๆ ไม่ลองดู

หน่อยเหรอ ยิงปืนนัดเดียวได้นกต้ังสำมตัวเลยนะ อ๊ะ ไม่ส ิยงัไงก็ไม่นกหรอก  

มีท่ีเรียน มีแฟน มีอนำคต โอ๊ย เพอร์เฟ็กต์มำกอ่ะ!"

"ไร้สำระน่ำ"
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ฉนัเร่งเสยีงเพลงจำกมอืถือให้ดงัขึน้เพรำะไม่อยำกได้ยินต�ำนำนสขุวันศกุร์

ท่ียัย 'มะปรำง' เพ่ือนรักก�ำลังอ่ำนซ�้ำอีกรอบ ชำวโลกเขำพัฒนำก้ำวกระโดด 

ไปถึงไหนต่อไหนแล้ว ยังมีใครกล้ำส่งจดหมำยลูกโซ่มำล้ำงสมองคนอื่น 

อยู่อกีเหรอ คนส่งว่ำล้ำหลงัแล้วนะ แต่พวกท่ีหลงเช่ือข้อควำมงมงำยพรรค์น้ัน 

ดูท่ำจะอำกำรหนักย่ิงกว่ำ ถ้ำบรรพบุรุษไม่ได้เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องท่ีมีอำหำร 

จำนโปรดเป็นเมนูหญ้ำ ตอนคลำนออกจำกท้องแม่คงลืมหยิบสมองมำด้วย

แหงๆ

"โธ่ เปิดใจให้กว้ำงกว่ำน้ีสิยัยณอร ถ้ำมันไร้สำระจริงอย่ำงที่แกว่ำ  

ดำว ส.ธ. อย่ำงพ่ีเกรซกับดรัมไม้หนึ่งอย่ำงพ่ีลูกปลำคงไม่สอบติดห้องคิง 

ตอน ม.สี่ แถมยังสอบเข้ำแพทย์ จุฬำฯ ได้หรอกแก"

ส.ธ. คืออักษรย่อของ 'โรงเรียนสำธิตธำรตะวัน' ท่ีพวกเรำเรียนอยู่  

ส่วน 'ณอร' ที่ยัยมะปรำงเรียกคือชื่อเล่นและชื่อจริงของฉันเองล่ะ พยัญชนะ

สำมตัวเขียนติดกัน ออกเสียงเป็นสองพยำงค์สั้นๆ ว่ำ 'นะ-ออน' ถ้ำยังคิดว่ำ 

ชื่อฉันยำวเกินไป จะเรียกว่ำ 'ออน' เฉยๆ เหมือนที่หลำยคนชอบเรียกกันก็ได้ 

เรียกแบบไหนฉันก็หันหมดแหละ

"ณอร ณอร น้ำออนนน!"

ยกเว้นเรียกให้ฟังเร่ืองไร้สำระ จะไม่หันเด็ดขำด!

"ฮำโหล ยัยณอร แกฟังอยู่รึเปล่ำเน่ีย น้ำออนนน~" เจ้ำของคลื่นเสียง

ท�ำลำยล้ำงกระชำกหฟัูงออกจำกรหูฉูนั แล้วยดึมอืถอืฉันไปด้วยควำมเรว็แสง 

จำกน้ันก็ยัดเยียดมือถือของตัวเองมำให้ฉันแทน

"ดูซะว่ำพี่ๆ เค้ำลักกี้อินเกมลักก้ีอินเลิฟกันขนำดไหน โรงเรียนเรำ 

ไม่มีคนสอบเข้ำแพทย์ จุฬำฯ ได้มำเกือบสิบปีแล้วนะเว้ย!"

"นั่นมันเป็นเพรำะพ่ีๆ เค้ำตั้งใจเรียนไม่ใช่รึไง ฉันได้ยินมำว่ำพ่ีลูกปลำ 

เรยีนพิเศษถึงห้ำทุ่ม ส่วนพ่ีเกรซก็ต่ืนมำอ่ำนหนังสอืตอนตห้ีำทกุวันตัง้แต่ ม.สี่ 

ควำมขยันท่ีจับต้องได้แบบน้ันต่ำงหำกท่ีท�ำให้พ่ีเค้ำประสบควำมส�ำเร็จน่ะ"

ฉันมองรูปรุ่นพ่ีสองคนท่ีปรำกฏอยู่บนมือถือจอยักษ์ของยัยมะปรำง  

ท้ังคู่อยู่ในชุดเนตรนำรีท่ีมองปรำดเดียวก็รู้ว่ำเป็นรูปตัดต่อ ต้องเป็นเพรำะ 

พวกเธอบังเอิญมีแฟนอยู่ 'โรงเรียนศึกษำประกำยดำว' แน่ๆ ถึงได้ม ี
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มนุษย์ลวงโลกกุต�ำนำนง้องแง้งขึ้นมำหลอกเด็กแบบนี้ อะไรนะ ให้ใส่ 

ชุดเนตรนำรีไปสำรภำพรักกับผู้ชำยโรงเรียนนู้นแล้วจะสอบเข้ำได้ตำมท่ีหวัง

งั้นเหรอ ถำมจริ๊งงง ไหนเหตุผล ไหนควำมเชื่อมโยง ย่ิงอ่ำนก็ย่ิงไม่เข้ำใจว่ำ 

คนเขียนต้องกำรจะสื่ออะไรอ่ะ แล้วสกิลโฟโต้ช็อปจะกำกไปไหน กลัวคน 

ไม่รู้รึไงว่ำเป็นรูปตัดต่ออ่ะ

"ไม่เชือ่อย่ำลบหลูน่ะแก ของแบบน้ีมนัอยู่เหนอืกฎเกณฑ์ของธรรมชำติ 

วิทยำศำสตร์ยังเข้ำไม่ถึง ต้องพิสจูน์ด้วยลองดศูำสตร์เท่ำน้ันเว้ย"

"งมงำยศำสตร์สิไม่ว่ำ ฉันไม่บ้ำไปกับแกหรอกย่ะ"

เพ่ือนรักถ่ำงนิ้วขยำยจอแล้วเริ่มอ่ำนข้อควำมในจดหมำยลูกโซ ่

ช้ำๆ ชัดๆ อีกรอบ รำวกับต้องกำรให้ทุกอักขระฝังลึกในซีรีบรัมของคนฟัง  

เฮ้อ~ กับเรือ่งเรยีนหนตูัง้ใจขนำดน้ีมัย้ลกู ฉนัดงึมอืถือคนืมำแล้วกดดไูลฟ์ของ

โอป้ำวงโปรดต่อ อุตส่ำห์มีคำบว่ำงติดกับคำบพักกลำงวันทั้งที ต้องใช ้

เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์สูงสุด

"ไอ้ทำยไง!!"

"!!!"

"แกไปพิสูจน์กับไอ้ทำยก็ได้น่ี"

ยัยมะปรำงเอื้อมมือมำกดพอสในวินำทีที่โอป้ำก�ำลังอ้ำปำกหวอ 

ไม่ต่ำงจำกฉัน ฉันหันไปถลึงตำมองเพ่ือนรัก "คะ...ใคร ใครนะ"

"ถ้ำตัดโอป้ำทั้งเก้ำคนของแกทิ้งไป ในใจแกก็เหลือผู้ชำยแค่คนเดียว 

นั่นแหละย่ะ"

"ชู ่วววว!" ฉันพุ ่งลุกข้ึนจำกเก้ำอี้  หมำยจะตะครุบปำกรั่วๆ ของ 

ยัยมะปรำง แต่มันประสบกำรณ์สูงกว่ำ จึงเอี้ยวตัวหลบได้ทันเวลำพอดี

"ไหนๆ ก็ติดแหง็กอยู ่ในเฟรนด์โซนมำตั้งแต่เกิดแล้ว ลองเสี่ยง 

ท�ำตำมจดหมำยลูกโซ่ดูหน่อยมั้ยแก หมอน่ันยังเรียนอยู่ ศ.ด. ใช่มั้ย"

ศ.ด. คอืตวัย่อของโรงเรียนศกึษำประกำยดำว ส่วนหมอน่ันท่ียัยมะปรำง

ก�ำลังพูดถึงก็คือ 'ทักทำย' หลำนชำยคนเล็กของ 'ห้ำงทองอรุณสวัสดิ์ '  

ห้ำงทองชื่อดังแห่งจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีน่ันเอง

ทักทำยเป็นเด็กผู้ชำยรุ่นเดียวกันที่ถูกโลกเหว่ียงให้มำข้องเก่ียวกับฉัน
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ด้วยเรื่องบังเอิญล้ำนแปด เร่ิมต้นจำกกำรท่ีหม่ำม้ำของพวกเรำฝำกครรภ์กับ

คุณหมอคนเดียวกัน ก็เลยได้คลอดท่ีโรงพยำบำลแห่งเดียวกัน แม้วันแรก 

ท่ีลืมตำดูโลกจะห่ำงกันถึงสำมวัน (เขำเกิดก่อน) แต่ควำมบังเอิญก็ท�ำให ้

เรำท้ังคู ่ออกมำจำกท้องหม่ำม้ำพร้อมกันตอนหกโมงเย็นเป๊ะๆ จำกน้ัน 

เมื่อหมู่บ้ำนไอริสทำวน์สร้ำงเสร็จ เรำก็บังเอิญได้เป็นเพ่ือนร่วมหมู่บ้ำนและ

เพ่ือนร่วมโรงเรียนตั้งแต่อนุบำลจนถึงประถม เพรำะหมู่บ้ำนของเรำอยู่ใกล้ 

'โรงเรียนบ้ำนทอฝัน' ท่ีให้สิทธ์ิเรียนฟรีกับคนในพ้ืนที่  (ข ้อนี้ท�ำให้รู ้ว ่ำ 

แม้แต่เศรษฐปีระจ�ำจงัหวัดก็ยังชอบของฟรี) และด้วยควำมบงัเอญิท่ีเรำสองคน

ได้เรียนห้องเดียวกันเกือบสิบปีนี่เอง ทักทำยจึงกลำยมำเป็นเพ่ือนผู ้ชำย 

เพียงคนเดียวท่ีฉันสนิทด้วย สนิทมำกท่ีสุดในโลก จักรวำล และเอกภพ 

อันกว้ำงใหญ่ไพศำลน้ีเลยล่ะ

"แน่ะ หูแดงเชียวนะยัยณอร ฉันรู้นะว่ำแกคิดอะไรอยู่"

"คะ...ใครหูแดงกันยะ" ฉันรีบดึงผมมำปิดหูทั้งสองข้ำงของตัวเอง  

"เฮ้ย แกจะเอำมือถือฉันไปไหน!"

ยัยมะปรำงว่ิงออกไปนอกห้องแล้วกระโดดขึ้นไปยืนเท้ำสะเอวบน 

ม้ำน่ังหินอ่อนริมทำงเดิน มันปรบมือรัวๆ พร้อมกับใช้เสียงอันทรงพลัง 

ดึงควำมสนใจจำกเพ่ือนนักเรียน ม.3 มำเกือบท้ังสำยชั้น

"ฮัลโหลเพ่ือนๆ ทู ้กโคนนน~! ยัยณอรมีเรื่องส�ำคัญจะประกำศ  

ใครไม่อยำกพลำดเผือกร้อนๆ ก็เร่เข้ำมำเลยจ้ำ~!"

"แกจะท�ำ...กรีด๊!" ฉนัถูกแรงช้ำงสำรของยัยมะปรำงกระชำกข้ึนจำกพ้ืน 

คนที่เดินผ่ำนไปมำต่ำงหันมำมองเรำสองคนเป็นตำเดียว แม้แต่พวกห้องท้ำย 

ท่ีอยู่ไกลลิบลิ่วก็ว่ิงกรูเข้ำมำด้วยควำมอยำกรู้อยำกเห็น สำยเผือกผึ่งหูรอ  

สำยโซเชียลยกมือถือข้ึนมำเตรียมพร้อม แล้วตำขวำของฉันก็เริ่มกระตุก

"ณอรเพ่ิงบอกเรำว่ำวันศุกร์น้ี..." หันมำยักคิ้วให้ฉันสองจึกแล้วพูดต่อ 

"...จะไปสำรภำพรักกับเด็ก ศ.ด. ล่ะ"

ว้อทททท!?!

"เฮ!!!"

"ไม่ใช่นะ..."
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"กรี๊ด!!!"

"ไม่..."

"ลุยเลยณอร!!!"

"มะ..."

"สู้เค้ำโว้ยยย!!!"

ไม่ใช่ ไม่ใช่ ม่ำยช่ำยว้อยยยย!!!

โอ๊ยยย! เกลียดอิทธิพลคนดังอ่ะ แค่เพรำะยัยมะปรำงเป็นคนพูด  

ทุกคนก็เชื่ออย่ำงสนิทใจแล้วว่ำฉันวำงแผนจะท�ำอะไรสิ้นคิดแบบน้ันจริงๆ  

ตั้งสติกันหน่อยสิเพ่ือนๆ ไม่เห็นรึไงว่ำฉันก�ำลังท�ำหน้ำแบบไหน ไม่เขิน  

ไม่เอ็นจอยด้วยแบบน้ีเน่ียนะจะไปสำรภำพรัก

"ไม่จริงนะทุกคน เรำเปล่ำ..." ฉันส่ำยหน้ำรัวๆ แล้วอ้ำปำกจะแก้ข่ำว 

ให้ตัวเอง แต่ยัยมะปรำงที่สูงกว่ำโดยชำติก�ำเนิดเอำแขนหนักๆ ของมันมำ

เหน่ียวคอฉันไว้แล้วขู่ด้วยเสียงกระซิบ

"ถ ้ำแกปฏิเสธ ฉันจะเป ็นคนใส ่ชุดเนตรนำรีไปบอกรักไอ ้ทำย 

หน้ำโรงเรียน ศ.ด. เอง"

ฉนัปล่อยก๊ำกออกมำอย่ำงอัน้ไว้ไม่อยู ่ "ฮ่ำๆๆ อย่ำมำเล่นมกุ แกไม่กล้ำ

ท�ำแบบนั้นหรอกน่ำ"

ก็ 'พ่ีกรีน' แฟนนักบอลผิวเข้มตำคมของมันข้ึนชื่อว่ำขี้หึงติดอันดับโลก 

ขืนท�ำเรื่องพิเรนทร์พรรค์น้ัน ชีวิตมันน่ันแหละจะหำไม่

มะปรำงจิป๊ำก ไม่พอใจทีฉ่นัรูทั้น แต่ไม่ถึงห้ำวิดวงตำกลมโตของยยันัน่

ก็กลับมำทอประกำยวิบวับอีกคร้ัง แล้วตำขวำของฉันก็กระตุกแรงข้ึน

"หึ ฉันไม่กล้ำ แต่ยัยน่ันกล้ำแน่ๆ"

ดงัส�ำนวนไทยท่ีว่ำไก่เหน็ตนีง ู งเูห็นนมไก่ ฉนัรูจ้ดุอ่อนของมะปรำงฉนัใด 

มะปรำงก็รู้จุดโคตรอ่อนของฉันฉันน้ัน เพ่ือนรักสุดสวำทขำดใจหมุนตัวฉัน 

ไปทำงขวำมือสี่สิบห้ำองศำ แล้วสำยตำของฉันก็ปะทะกับ...ยัยลูกหมี!!

เด็กผู้หญิงผมซอยสั้นทำปำกแดงแปร๊ดตัดกับผิวสีเข้มของเธอ ก�ำลัง

กอดอกมองแรงมำท่ีฉนั นำงเป็นไม้เบือ่ไม้เมำกบัฉนัมำตัง้แต่สมยัท่ีเรำเรยีนอยู่

โรงเรียนบ้ำนทอฝัน หลำยครั้งที่เรำสองคนเปิดศึกแย่งชิงท่ีนั่งข้ำงๆ ทักทำย  
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แต่ทุกครัง้ฉนัจะเป็นฝ่ำยชนะเพรำะเจ้ำตวัเขำอยำกน่ังข้ำงฉนัมำกกว่ำ ฉนัรู้ว่ำ 

นำงยังเจ็บแค้นเคืองโกรธมำจนถึงทุกวันนี้ แต่ท่ีนำงท�ำอะไรฉันไม่ได้เพรำะ 

ฉันมีของดี ก็เจ้ำแม่มะปรำงคนน้ีน่ีไงท่ีเป็นยันต์กันหมีด�ำให้ฉันมำตลอด  

ด้วยควำมท่ีมนัเป็นคนดงั รุน่น้องรกั รุน่พ่ีรูจ้กั สก๊อยปลำยแถวอย่ำงยัยลกูหมี 

ก็เลยไม่กล้ำหือ

ยัยมะปรำงน่ะโคตรรักฉนั แต่วิธีแสดงออกว่ำรกัของมนัออกจะเกินเบอร์

ไปนิด...ก็อย่ำงท่ีมันท�ำอยู่ตอนน้ีน่ีไง

"แกรู้ใช่มั้ยว่ำยัยน่ันยังไม่เลิกพิศวำสไอ้ทำยของแก"

"ละ...แล้วไง" โอ๊ย ฉันแพ้ค�ำว่ำ 'ทำยของแก' ชะมัด

"ก็ไม่แล้วไง" เจ้ำแม่มะปรำงตบบ่ำฉนัสองท ี "แกก็คดิดเูอำเองแล้วกันว่ำ 

ถ้ำยัยลูกหมีไปสำรภำพรัก แล้วบังเอิญว่ำต�ำนำนสุขวันศุกร์ในจดหมำยลูกโซ่

เป็นจริงข้ึนมำ..."

"ฮะ...?"

"บึ้ม! เฟรนด์โซนของแกโดนถล่มเละตุ ้มเป๊ะ แถมยังเสียแฟนโซน 

ให้ศัตรูท่ีไม่คู่ควรกับไอ้ทำยเลยสักกระติ๊ดอย่ำงยัยลูกหมีอีก โอ๊ยยย แค่คิด 

ก็เจ็บกระดองใจล่วงหน้ำแล้วแก๊!"

ภำพท่ีทักทำยถูกยัยลูกหมีอุ ้มท่ำเจ้ำหญิงเข้ำเรือนหอปรำกฏชัดขึ้น 

ในหัว เขำก�ำลังยิ้มหวำนจ๋อยในอ้อมอกของยัยนั่นท่ำมกลำงดอกไม้กับสำยรุ้ง

ที่โปรยปรำยลงมำแสดงควำมยินดี แล้วหัวใจของฉันก็เริ่มเจ็บจ๊ีดขึ้นมำจริงๆ

แหงล่ะ จะไม่ให้เจ็บได้ยังไง ในเมื่อฉันชอบหลำนชำยคนเล็กของ 

ห้ำงทองอรุณสวัสดิ์ ชอบลูกชำยของเพ่ือนหม่ำม้ำ ชอบเด็กผู้ชำยร่วมหมู่บ้ำน 

ชอบเพ่ือนสนทิทีเ่คยน่ังเรยีนด้วยกันมำตัง้แต่อนบุำล ชอบเด็กผูช้ำยท่ีชือ่ทกัทำย

คนนั้น!

ณอรชอบทักทำย

ชอบมำกด้วย!

ยัยมะปรำงเป็นคนเดยีวท่ีรู้ควำมจรงิเรือ่งนี ้ เพรำะฉนัเพ้อให้มนัฟังทุกวัน

นบัตัง้แต่วินำทีแรกท่ีฉนัแอบคดิเกินเพ่ือนกับทกัทำย มนัรู้ละเอยีดถึงข้ันบอกได้ว่ำ

ฉนัชอบท่ำน่ังท่ำไหนของทักทำย ช่วงเวลำไหนท่ีเขำจะดูดท่ีีสดุในสำยตำฉนั แล้ว
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เขำต้องยกย้ิมกีอ่งศำถึงจะท�ำให้ฉนัหลอมละลำยตดิกับพ้ืน แต่ในขณะเดยีวกัน 

ยัยมะปรำงกร็ูด้กีว่ำใครว่ำฉนัป๊อดแค่ไหน กล้ำชอบแต่ไม่กล้ำแสดงออกว่ำชอบ 

ควำมสัมพันธ์ก็เลยย�่ำต๊อกอยู่กับที่มำนำนหลำยปี เดือดร้อนมันต้องสรรหำ 

สำรพัดวิธีมำเกลี้ยกล่อม (แกมบังคับ) ให้ฉันเผยควำมในใจ เผื่อว่ำก�ำแพง

เพ่ือนสนิทจะพังทลำย ให้ฉันได้ก้ำวต่อไปข้ำงหน้ำสักก้ำวสองก้ำวก็ยังดี

แม้หลำยสิบวิธีท่ีผ่ำนมำจะไม่เคยประสบควำมส�ำเร็จ เพรำะฉันไม่เอำ

ด้วย แต่วันนี้อำจเป็นวันของเจ้ำแม่มะปรำงก็เป็นได้

"ตอบมำยัยณอร ท�ำหรือไม่ท�ำ"

"ไม่!"

ไม่...

ไม่อยำกจะเชื่อเลยว่ำจะมีคนท�ำตำมต�ำนำนสุขวนัศุกร์ง้องแง้งนั่นจริงๆ

วันศุกร ์ที่ท ้องฟ้ำแจ่มใสที่สุดในเดือนกุมภำพันธ์ ณ ประตูใหญ ่

หน้ำโรงเรยีนศกึษำประกำยดำว นักเรยีนหญิงจำกโรงเรยีนสำธิตธำรตะวันคนหนึง่

กลำยเป็นจดุรวมสำยตำของผูค้นทีเ่ดนิผ่ำนไปมำ เพรำะเธอเป็นคนเดยีวในรศัม ี

สี่กิโลเมตร (หรืออำจจะครอบคลุมท้ังจังหวัด) ที่สวมชุดเนตรนำรีเต็มยศ

ฮือออ...ก็ได้ๆ ยอมรับก็ได้ว่ำเด็กผู้หญิงคนนั้นคือฉันเอง!

เวลำสิบเจ็ดนำฬิกำสำมนำที นำงสำวณอรในชุดเนตรนำรีถูกระเบียบ

ตั้งแต่หัวจรดเท้ำ ก�ำลังนั่งกอดเข่ำพิงรั้วเย็นๆ ของโรงเรียนศึกษำประกำยดำว

พลำงยืดคอมองหำใครบำงคน หลังจำกมือถือแบตฯ หมดเกลี้ยงไปนำนแล้ว 

ฉันก็เริ่มฆ่ำเวลำด้วยกำรน่ังนับมดท่ีก�ำลังเดินขบวนพำเหรดอยู่บนพ้ืน นับไป 

สีร้่อยหกสบิแปดตวัแล้ว แต่เป้ำหมำยก็ยงัไม่โผล่หัวออกมำสกัที รอนำนแล้วนะ 

หิวข้ำวจะตำยอยู่แล้ว งือ~ เจ้ำมดตัวอ้วนตัวน้ันจะอร่อยมั้ยน้ำ~

ตุ้บ!

"วันน้ีมันวันศุกร์ไม่ใช่รึไง"

กระเป๋ำเป้สีด�ำท่ีมีตรำโรงเรียนศึกษำประกำยดำวปักอยู่เหว่ียงมำ

กระแทกหัวฉันเต็มๆ

"มันเจ็บนะทำย"
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"ใครเค้ำใส่ชุดเนตรนำรีวันศุกร์กันฮะ"

"ก็เรำน่ีไง"

"เธออ่ำนหนังสือเยอะจนสมองเลอะเลือนไปแล้วรึไง"

"คงง้ันมั้ง"

ฉันคงสติฟั่นเฟือนไปแล้วจริงๆ ที่ปล่อยให้ค�ำย่ัวยุของยัยมะปรำงมำ

ท�ำให้จุดยืนของตัวเองสั่นคลอน จำกปัญญำชนห้องคิงกลำยเป็นผู้หญิงโง่เง่ำ 

ที่คล้อยตำมข้อควำมไร้สำระในจดหมำยลูกโซ่ แค่เพียงเพรำะไม่อยำกให้คู่อริ 

ชิงสำรภำพรักก่อน ฮือ ช่วยไม่ได้จริงๆ นี่นำ ช่วงน้ียัยลูกหมีผอมลงแถมยัง 

แต่งหน้ำเก่งขึ้นด้วย เกิดทักทำยมีรสนิยมชอบสำวผิวเข้มแล้วหน้ำมืดตำมัว

เซย์เยสเป็นแฟนนำงข้ึนมำ ชยัชนะท่ีเคยสัง่สมไว้ตัง้แต่อนบุำลก็สญูเปล่ำน่ะสิ  

ได้น่ังข้ำงทักทำยก่ีร้อยก่ีพันชั่วโมงก็ไม่วินเท่ำได้เป็นแฟนคนแรกของเขำ 

แค่วินำทีเดียวหรอกนะ!

"วันหลังถ้ำแม่เธอรีดเสื้อให้ไม่ทันก็ใส่ชุดพละสิ ชุดเนตรนำรีมันเด่น 

จะตำยไป"

"อือ อือ~" ฉันพยักหน้ำหงึกหงักแล้วหยุดสำยตำที่ใบหน้ำแสนคุ้นเคย 

ของทักทำย แก้มที่มีเหงื่อผุดพรำยของเขำเป็นสีชมพูระเร่ือ วันนี้อำกำศ 

ไม่ได้ร้อนมำก คงเป็นผลมำจำกกำรซ้อมบอลล่ะมั้ง

"มองอะไร"

พอจ้องมำกเข้ำเขำก็เริ่มขมวดคิ้วแล้วเสมองไปทำงอื่น มือข้ำงหนึ่ง 

ล้วงกระเป๋ำ ส่วนอีกข้ำงก็เกำจมูกน้อยๆ มันเป็นท่ำประจ�ำเวลำเขำเขินล่ะ  

ถ้ำยัยมะปรำงอยู่ด้วยมันจะรู ้ทันทีว่ำท่ำน้ีนี่แหละที่ฉันยกให้ทักทำยเป็น 

ผู ้ชำยท่ีน่ำรักท่ีสุดในโลก เฮ้อ ดูสิ ขนำดเตะบอลมำตัวเปียกโชกเขำก็ยัง 

เหมำะกับวลี 'ดูดีท่ีสุดเลยเว้ยแก' อยู่เลยอ่ะ พระเจ้ำช่ำงไม่ยุติธรรม ท้ังท่ีฉัน

เป็นเดก็ผู้หญิงตวัน้อยๆ ท่ีคดิด ีท�ำด ีพูดดมีำตัง้แต่เกิด แต่พระองค์กลบัลงโทษ

ให้คุณสิวมำเวียนว่ำยตำยเกิดอยู่บนหน้ำของฉันคนเดียว ท�ำไมไม่สั่งให ้

ไปผุดไปเกิดบนแก้มใสก๊ิงของทักทำยที่ขี้แกล้งและพูดมึงกูกับเพ่ือนมำตั้งแต่ 

ม.1 บ้ำงนะ ไม่แฟร์ๆๆ ทั้งจมูกโด่งพอดีรับกับริมฝีปำกได้รูปสีแดงธรรมชำติ 

กับดวงตำยำวเรียวชั้นเดียวที่ให้ควำมรู ้สึกเหมือนดวงดำวท้ังกำแล็กซี ่
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ถูกกักเก็บไว้ในน้ัน แล้วไหนจะรอยบุ๋มบนแก้มทั้งสองข้ำงท่ีโผล่ขึ้นมำทุกครั้ง 

ที่เขำฉีกย้ิมน่ันอีก ท�ำไมถึงได้แต่ของดีๆ ไปนะ

"นำยมันข้ีโกง"

"ฮะ?"

"นำยขโมยทุกอย่ำงไปหมดเลย"

แม้แต่หัวใจดวงน้อยๆ ของฉัน นำยก็แอบเอำมันไปตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ 

ขี้โกงท่ีสุด!

ฉันกอดกระเป๋ำเป้ของทักทำยไว้แน่นก่อนจะซุกหน้ำลงไป ส่งเสียง 

ค�ำรำมฮึ่มฮั่มเหมือนคนบ้ำ

"อะไรของเธอเน่ีย"

"อำยไอ้เอ้ำใอเอำออกอั๊กอำย" (นำยไม่เข้ำใจเรำหรอกทักทำย)

ฉนับ่นเสยีงอูอ้ีใ้นล�ำคอแล้วทบุกระเป๋ำเป้ของเขำไม่ย้ัง ตอนนีล้�ำดบัของ

สิ่งที่ต้องท�ำมันตีกันยุ่งเหยิงไปหมดแล้ว นี่ฉันต้องบอกชอบเขำตรงน้ี เดี๋ยวน้ี 

หรือเปล่ำ หรือควรจะบอกเร่ืองต�ำนำนงี่เง่ำให้เขำฟังทีเดียวเลย จะได้ไม่ต้อง

เสี่ยงโดนปฏิเสธ อ๊ะ! ไม่ได้ๆ ขืนบอกว่ำยัยมะปรำงบังคับให้ฉันท�ำเรื่องบ้ำๆ 

และฉันก็ท�ำมันมำคร่ึงทำงแล้วล่ะก็ ทักทำยจะต้องต่อว่ำฉันอีกแหงๆ เขำ 

ไม่ค่อยชอบเวลำมะปรำงแกล้งฉันสักเท่ำไร แหงล่ะ คงติดภำพสมัยประถม 

ทีฉ่นัร้องไห้ข้ีมกูโป่งเพรำะยัยน่ันเล่นแรงๆ ด้วยล่ะมัง้ โอ๊ย เอำไงด ี ว่ิงกลบับ้ำน

ตอนน้ีเลยได้มั้ย

'ถ้ำแกไม่ท�ำ พรุ่งน้ีฉันจะส่งยัยลูกหมีไปเป็นหน่วยกล้ำตำยแทนแก'

'ไม่ได้นะ!'

'งั้นแกก็ท�ำซะ'

'ถ้ำฉันโดนปฏิเสธล่ะ แกไม่สงสำรฉันเหรอ'

'โอ๊ย เรื่องจิ๊บๆ น่ำ สมมติว่ำไอ้ทำยไม่ได้ชอบแก แกก็แค่ย่ืนมือไป 

ตบบ่ำมันสองที ฉีกย้ิมคูลๆ แล้วบอกมันว่ำทั้งหมดเป็นรำยกำรซ่อนกล้อง 

ท่ีชมรมแกล้งคนแห่งโรงเรียนสำธิตธำรตะวันจัดขึ้น บลำๆๆ นึกอะไรออก 

ก็แถไปดิแก ไอ้ทำยมันไม่คิดมำกหรอกน่ำ'

'แล้วถ้ำ...'
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'ถ้ำใจตรงกันใช่ป่ะ' ใจฉนัเต้นอย่ำงบ้ำคลัง่ตอนทีม่ะปรำงพูดประโยคนัน้

ออกมำ

'อะ...อือ'

'ถ้ำไอ้ทำยชอบแกเหมือนท่ีแกชอบมัน พวกแกสองคนก็ได้คบกัน  

ส่วนฉันก็ได้พิสูจน์เร่ืองต�ำนำน จบ! เห็นมั้ยว่ำมีแต่ได้กับได้ วินวินดีออก'

"วินวินงั้นเหรอ..."

"บ่นอะไรนักหนำ" เสียงห้ำวปลุกฉันจำกภวังค์ "แล้วนี่เธอจะนอนตรงน้ี 

เลยมั้ย"

"อ่ะ..."

ฉันค่อยๆ เงยหน้ำมองเด็กผู ้ชำยท่ีท�ำให้หัวใจฉันเต้นผิดจังหวะ 

ได้ตลอดเวลำ เรำสองคนสบตำกัน เขำเลิกคิ้วขึ้นรำวกับจะถำมฉันว่ำมีอะไร

จะพูดหรือเปล่ำ แน่นอนว่ำฉันม ีก�ำลงัอ้ำปำกจะพูดประโยคท่ีท่องมำตลอดทัง้คืน

อยู่แล้วเชียว ทว่ำ...

"ฮือออ เรำท�ำไม่ได้ มันน่ำอำยเกินปำย"

และฉันเองก็ใจเสำะเกินไปด้วย แง ป๊อดแบบนี ้มหีวังติดอยู่ในเฟรนด์โซน

ตลอดชวิีตแหงๆ

"อะไรของเธอเนี่ย" หมวกเนตรนำรีสีเขียวถูกคนตัวสูงดึงไปสวม  

"แต่งมำทั้งวันแต่เพ่ิงจะมำนึกอำยเอำป่ำนนี้ ควำมรู้สึกช้ำเกินไปแล้วนะ" 

ทักทำยน่ังยองๆ ลงตรงหน้ำฉันจำกน้ันก็เอื้อมมือมำปลดวอกเกิลท่ีผ้ำพันคอ

สีเหลือง

"ท�ำอะไรของนำย"

"ก็ท�ำตวัประหลำดเป็นเพ่ือนเธอไง" เขำเอำผ้ำพันคอไปพันรอบคอตวัเอง

แล้วพูดต่อด้วยเสียงดุๆ ที่ไม่มีควำมน่ำกลัวเลยสักนิด "เรำจะได้เดินกลับบ้ำน 

ด้วยกันสักที วันนี้เธอถือกระเป๋ำให้เรำละกัน"

"หำ"

"ห้ำมบ่นนะ ทีเรำยังไม่บ่นเลย" เขำชีไ้ปท่ีหมวกกับผ้ำพันคอ "คดิดนูะว่ำ 

ท�ำแบบนีม้นัน่ำอำยขนำดไหน ถ้ำคนในชมรมมำเห็นเข้ำ เรำโดนล้อทัง้เดอืนแหงๆ"

พูดจบก็ไม่คิดจะรอกันเลย ขำท่ียำวขึ้นทุกวันของทักทำยก้ำวเร็วๆ  
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น�ำฉันไปยังสะพำนลอยท่ีเรำสองคนต้องข้ำมเป็นประจ�ำ เด็กนักเรียนท่ียัง 

ไม่กลับบ้ำนต่ำงมองมำที่พวกเรำสองคนแล้วพำกันหัวเรำะคิกคัก แต่นั่นไม่ได้

ท�ำให้ฉนักังวลเลยสกันดิ ฉนัสำวเท้ำตำมทักทำยพลำงแอบมองเขำเป็นระยะๆ 

อย่ำงที่ท�ำจนเคยชิน จำกโรงเรียนศึกษำประกำยดำวไปถึงหมู่บ้ำนไอริสทำวน์

ของเรำสองคนถือเป็นระยะทำงทีไ่กลพอสมควร แต่เดนิกับทักทำยทีไร ทัง้เวลำ 

ทั้งระยะทำงมันหดสั้นไปหมด ได้แอบมองเขำแป๊บๆ ก็ต้องแยกกันอีกแล้ว

แบบน้ีสินะที่ใครๆ ต่ำงก็พูดว่ำช่วงเวลำแห่งควำมสุขมักจะผ่ำนไปเร็ว

เสมอ

แสงอำทิตย์ยำมเย็นส่องกระทบแผ่นหลังของทักทำย กลุ่มผมของเขำ

พลิ้วไหวตำมแรงลมและจังหวะก้ำวเดิน ขวำ ซ้ำย ขวำ อำกำศเริ่มเย็นลง 

ในขณะทีท้่องฟ้ำค่อยๆ เปลีย่นเป็นสส้ีมเพรำะเจ้ำของแสงสว่ำงก�ำลงัจะลำลบั

ขอบฟ้ำ

เข้ำใจว่ำท�ำงำนหนักมำท้ังวัน แต่จะไม่อยู่ให้ก�ำลังใจกันหน่อยเหรอคะ

คุณพระอำทิตย์

ตึกตัก ตึกตัก~

หัวใจของฉันก�ำลังเต้นด้วยจังหวะท่ีผิดปกติ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติเวลำ 

ได้อยู่ใกล้ๆ ทักทำยแบบน้ี

อีกไม่นำนเรำสองคนก็จะขึ้น ม.ปลำย แล้ว สิ่งท่ีเลวร้ำยท่ีสุดรองจำก

กำรสอบเข้ำโรงเรียนที่หวังไม่ได้คือกำรท่ีฉันกับทักทำยต้องแยกกันเรียน 

คนละจังหวัด เพรำะญำติพ่ีน้องของเขำทุกคนล้วนไปเรียนต่อ ม.ปลำย  

ที่กรุงเทพฯ จึงมีควำมเป็นไปได้สูงที่เขำจะเลือกเส้นทำงเดียวกัน แน่นอนว่ำ

เส้นทำงนั้นจะท�ำให้เรำต้องอยู่ห่ำงกันไกลไปอีกหลำยปี

"ทำย สุรำษฎร์ฯ กับกรุงเทพฯ ห่ำงกันก่ีกิโลเมตรเหรอ"

"ไม่รู้สิ" ทักทำยท�ำท่ำครุ่นคิด "ประมำณหกเจ็ดร้อยกิโลมั้ง ถำมท�ำไม"

ฉันส่ำยหน้ำ

ใกล้กันขนำดนียั้งเป็นได้แค่เพ่ือนเขำ ไกลกันขนำดน้ัน ฉนัคงได้กลำยเป็น

จดุเลก็ๆ ในควำมทรงจ�ำของเขำแหงๆ

ชั่วเสี้ยววินำทีหน่ึง ฉันแอบคิดว่ำต�ำนำนสุขวันศุกร์ก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์
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เสียทีเดียว เพรำะอย่ำงน้อยมันก็ท�ำให้ฉันกล้ำที่จะก้ำวออกจำกเฟรนด์โซน 

ในช่วงเวลำท่ียังมีโอกำส แต่จะก้ำวพ้นหรือเปล่ำนี่ก็อีกเรื่อง

"วันน้ีเรำยิงเข้ำต้ังสี่ลูกแน่ะ" ทักทำยหันมำย้ิมแยกเขี้ยวให้ฉันแล้ว 

เริ่มเดินถอยหลัง "ลูกสุดท้ำยเรำยิงท่ำเดียวกับสตีเวน เจอร์รำร์ดตอนยิงให้

ลิเวอร์พูลคร้ังแรกเลยนะรู้เปล่ำ ฮ่ะๆ"

ถึงฉนัจะดบูอลไม่เป็น แต่ทกุครัง้ทีท่กัทำยพูดเรือ่งฟุตบอล ฉนัก็จะตัง้ใจฟัง

รำวกับเสียงพูดของเขำเป็นเพลงเกำหลีที่ฉันฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็ชอบฟัง มันเป็น 

หนึ่งในไม่ก่ีเร่ืองที่ท�ำให้เขำกลำยเป็นคนพูดมำกและยอมหัวเรำะออกมำ 

อย่ำงเต็มที่ เวลำนี้นี่แหละที่ทักทำยดูดีท่ีสุดในสำยตำของฉัน เพรำะทุกอย่ำง 

ท่ีฉันหลงรักจะปรำกฏขึ้นพร้อมกัน ท้ังเสียงพูดห้ำวๆ ท่ีเปลี่ยนไปจำกวัยเด็ก  

เสียงหัวเรำะอย่ำงสดใส รวมท้ังรอยย้ิมกว้ำงขวำงกับรอยบุ๋มข้ำงแก้มของเขำ

ด้วย

"เฮ้ น็อน" อ้อ ฉนัชอบตอนท่ีเขำเรียกชือ่ฉนัเรว็ๆ จน 'นะ-ออน' เพ้ียนเป็น 

ค�ำว่ำ 'น็อน' แบบนี้ด้วย "เดินเร็วๆ หน่อยสิ"

ท่ีจริงต่อให้ทักทำยยืนนิ่งๆ โดยไม่ต้องพูดอะไร ฉันก็ยังชอบเขำอยู่ด ี

นั่นแหละ

ฉันชอบผู้ชำยคนน้ี

ไม่ว่ำจะเกิดอะไรข้ึน ฉันก็ตัดสินใจแล้ว...

"ทำย..."

หมับ!

ฉันคว้ำชำยเสื้อท่ีหลุดลุ่ยออกมำนอกกำงเกงของเขำเอำไว้

"ทักทำย"

"หืม มีอะไร"

"ชอบ...นำย"

"...?"

"เรำชอบนำย!"

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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