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ฉันเผลอสบตาเขาท่ีงานเทศกาลประจ�าปีของโรงเรียนปีนั้น

และถ้าหากสามารถย้อนวันเวลากลับไปได้

ก่อนจะยอมเป็นสโนว์ไวท์ของใคร ฉันจะต้องแน่ใจก่อน

ท่ีเขาจะให้น่ะ...

True Love's Kiss

หรือแอปเปิ้ลอาบยาพิษกันแน่!
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บทน�ำ

'Preetie Magazine

Vol.3 Issue 23 Beauty Issue

'Once Upon a STAR'

Model : สตาร์-สิตารา นรินธนฤกษ์/18

พรตีีแ้มก็กาซนีฉบบัน้ีจับน้องสตาร์-สติารา ดาวดวงใหม่ของวงการแฟชัน่ 

มาเติมความหวานกับไอเดียมิกซ์แอนด์แมตช์เสื้อผ้าสีพาสเทล พร้อมถาม 

ความเห็นเก่ียวกับประโยคความสวยความงามแสบๆ คนัๆ เหล่านี้

ที่เค้าว่าตอนเด็กๆ ข้ีเหร่ตอนโตมักสวยนี่มัน...น่าจะจริงนะ!

Preetie : "ผู้หญิงอย่าหยุดสวย"

STAR : เห็นด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเพ่ืออะไร สตาร์คิดว่าการดูแลตัวเอง

เป็นเรื่องดี

Preetie : "อย่าประมาทเด็กขี้เหร่ท่ีอยู่ข้างห้อง จ�าไว้!"

STAR : อนันีใ้ช่เลยค่ะ 555 ตอนเดก็ๆ สตาร์ข้ีเหร่มากกกกกก (ลาก ก ไก่ 
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ยาวไปอีกหน้า)

Preetie : "ความรักท�าให้เรามาไกล?"

STAR : ไม่แน่ใจว่าเรียกอย่างนั้นได้มั้ย แต่...สตาร์เคยอกหักค่ะ 555 

อย่างที่บอกว่าตอนเด็กๆ สตาร์ขี้เหร่มาก อ้วนๆ ตัวด�าป๋ี เป็นยุคมืดของชีวิต

สุดๆ จนวันนึงไปแอบกร๊ีดรุ่นพ่ีแล้วอกหัก น�้าหนักลด ก็เลยผอมสวย เข้าสู ่

ยุคเรอเนสซองส์ของชวิีตเฉยเลย 5555 แต่เป็นวิธีท่ีไม่แนะน�านะคะ มนัเจบ็ปวด'

ก็...ตามน้ันแหละค่ะ

ทุกคนมียุคมืดของตัวเอง ฉันก็ด้วย

เป็นยุคทีท่ัง้อ้วนทัง้ด�า สวยก็ไม่สวย ปกตก็ิโดนล้อว่าเป็นยัยหมวยน่ีคะ 

จะแย่ แต่นีฉ่นัสามารถอ้วนและด�าไปพร้อมๆ กันได้อกี เห็นตวัเองในกระจกทีไร 

โอ้โห นีค่นหรือไข่เย่ียวม้า!

อย่าเพ่ิงมองบนว่าฉนัเหยียดหรืออะไรเลยนะ แน่นอนว่าโลกนีม้คีนทีอ่วบ

แต่น่ารัก ผวิคล�า้เนียนสวย หน้าหมวยแล้วดเูก๋ แต่ไม่ใช่กับฉนั ไม่มอีะไรทีด่เูข้ากนั 

เลยสกัอย่าง (ร้องไห้)

แถมฉันยังไม่ทันรู้...ว่าตัวเองไม่ควรจะไปชอบเขา

มันก็เลยกลายเป็นยุคมืด

'ตาต้า เร็วเข้า เดี๋ยวไม่ทัน!'

ตอนน้ันฉันอยู ่เกรด 8 (ก็คือ ม.2 ของโรงเรียนทั่วไป) หน้าด�าๆ  

ผูกผมเปียเด๋อๆ กระโปรงนักเรียนตัวยาวท่ีหม่าม้าซื้อให้เผื่อโตไม่มีวี่แววว่า 

จะสั้นข้ึน หรือพูดอีกอย่างก็คือฉันไม่สูงขึ้นเลย เพราะง้ันฉันเลยโดนจับไป 

เรียนว่ายน�้า ว่ายจนตัวด�าเป็นถ่าน ผิวแย่เพราะแพ้คลอรีน แถมว่ายเสร็จ 

ขึ้นจากสระมาฉันก็กินไม่ย้ัง

น่ันแหละค่ะ ท่ีมาของยุคมืด

'กร๊ีด พ่ีฟานฟานอยู่น่ัน!!'

ยัยแตงกวาเพ่ือนฉันตีปีกพ่ับๆ เมื่อเห็นรุ ่นพ่ีที่ตัวเองชอบยืนสูงเด่น 

เป็นสง่าอยู่ท่ามกลางวงล้อมของสาวๆ วันน้ีเป็นวันงานเทศกาลประจ�าปีของ
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โรงเรยีนท่ีพ่ีๆ จากชมรมต่างๆ จะมาจดัซุม้เล่นเกม ออกบธูขายอาหาร ขึน้เวที

แสดงความสามารถ โชว์มายากล เต้นบบีอย ฯลฯ ทีล่านกิจกรรม ส่วนรุน่น้อง

อย่างเราสบายสุดๆ แค่เดินดูงานกับล่าลายเซ็นรุ่นพ่ีจากแต่ละซุ้มให้ครบ 

เพ่ือแลกของรางวลั แล้วพวกรุน่พ่ีน่ีก็ขยันหาเพ่ือนท่ีหล่อๆ มาเป็นตวัล่อน้องๆ  

เข้าบูธ งานเทศกาลประจ�าปีถึงได้กลายเป็นเทศกาลล่าลายเซ็นรุ่นพ่ีสุดหล่อ 

ในหมู่พวกเราแบบน้ีเน่ีย!

'เดี๋ยวมานะแก'

ยัยแตงกวาบอกก่อนจะร่อนถลาไปหาพ่ีฟานฟานรุน่พ่ีคนฮอตของโรงเรยีน

แบบแทบจะตดิปีก ในสภาพท่ีแบบว่า...

อั้ก!

'หยุด ฉันมาก่อน'

'ฉันก่อน!'

'ฉันก่อน!!'

'ฉันก่อนว้อย!!!'

แง อย่าตีกันนน ว่าแต่ฉันควรไปต่อคิวขอลายเซ็นพี่ฟานฟานมาเก็บไว้ 

บ้างมัย้ พ่ีเขาน่ะสุดป็อป (ยัยแตงกวาบอก) ไม่แน่ว่าโตไปอาจจะกลายเป็นคนดงั 

ฉนัเก็บลายเซน็เขาไว้ขายเก็งก�าไรดป่ีะ!

'ตัวเล็ก~'

แต่ดูคิวสิ ยาวจนพันรอบโลกได้คร่ึงรอบแล้ว ไม่สู้ดีกว่า

'ฮัลโหล~~'

เง้อ มัวแต่ยืนมองยัยแตงกวาเลยไม่ทันรู ้ตัวเลยว่าฉันเผลอยืนบัง 

หน้าบูธใครเข้าให้

'ขอโทษค่ะ'

ฉันบอกพลางขยับหลบ แต่ใครบางคนที่น่าจะเป็นเจ้าของบูธกระโดดมา 

ขวางหน้าฉนัเอาไว้

'ช่วยพ่ีซื้อนาฬิกาหน่อย เหลือเรือนสุดท้ายแล้ว'

'อ่า...'

'นะๆๆ เด๋ียวพ่ีลดให้ ราคาพิเศษเลย'
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'...'

'น่ีไง~ น่ารักป่ะ ลายสโนว์ไวท์ เหมาะกับเราโคตร!'

'คือ...'

มนัเกิดขึน้ได้ไงก็ไม่รูแ้หละ แต่ตอนน้ีนาฬิกาข้อมอืลายเจ้าหญิงสโนว์ไวท์

ก�าลงัแกว่งมาแกว่งไปอยู่ตรงหน้าฉนั โดยท่ีเบือ้งหลงัมนัคอืพ่ีผูช้ายตวัสงู หน้าตี๋  

ตัวขาว ไว้ผมทรงรากไทรยาวๆ ทียื่นส่งย้ิมอย่างหลอกล่อมาให้

แกว่ง~ แกว่ง~

หือ น่ารักดีนะ

พ่ีเขาอ่ะ -///-

แต่สโนว์ไวท์นีฉ่นัไม่ได้ชอบ แถมเงนิค่าขนมของอาทิตย์นีก็้เหลอืไม่มาก

แล้วด้วย

'พอดีหนู...'

'นะๆๆ พ่ีปวดฉีอ่่ะ อยากไปเข้าห้องน�า้แต่เพ่ือนไม่ให้ไปถ้าขายไม่หมด'

'เอ่อ...'

'น่ีๆ ให้ดูอะไร กดตรงน้ี ฟุ้บ! สโนว์ไวท์เด้งข้ึนมาได้ด้วย รีบฟื้นขึ้นมา 

รอจุ๊บจากเจ้าชายเลยอ่ะดิ มัวะๆๆ'

เดี๋ยวนะ...

'ไอ้เว-!'

'ฮ่าๆๆ'

พ่ีเขาหัวเราะลั่นเมื่อได้ยินเสียงด่าลอยมาจากเพ่ือนๆ ว่าจะท�าน้อง  

(ซึ่งในท่ีน้ีก็คือฉัน) เสียเด็ก! ประโยคต่อมาก็เลยกลายเป็น

'น่ี ปิ๊บ! มีไฟด้วย ดูลายสิ แอปเปิ้ล~ ปีกนางฟ้า~ ทุ่งลาเวนเดอร์~~'

'...'

'น่ารักใช่ป่ะ เข้ากับเสื้อผ้าง่ายด้วย แต่งตัวแบบไหนก็ใส่ได้'

...ต้องแต่งตวัแบบไหนถึงจะใส่นาฬิกาสโนว์ไวท์แล้วเข้าเหรอ ถามจรงิ

'สองร้อยเอง ถ้าชอบเด๋ียวพ่ีลดให้ น้าาา ^^'

บ้าไปแล้ว พ่ีเขาเป็นผูช้ายหน้าตีต๋าชัน้เดยีวทีช่ัน้ตาคมจนหน้าออกจะดู

เท่ๆ โกงๆ แถมเวลายิ้มยิ่งดูทะเล้นโลกแตกเลย
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แล้วพอรูต้วัอกีทีก็...จะเหลอืเหรอคะ แบงก์ร้อยสองใบในกระเป๋าสตางค์

ฉันติดปีกบินไปหาเขาเรียบร้อย

'ลดแล้ว...เหลือเท่าไหร่คะ'

'ลดไม่ได้แล้ว พวกพ่ีขายถูกสุดๆ เลยจ้า'

พี่ผู้หญิงหมวยๆ ในบูธร้องบอก เขาเลยหันกลับมาท�าหน้าเหวอใส่ฉัน

'อ้าว...'

อ้าวด้วย ฉันโดนหลอกเข้าให้แล้วสินะ

'แป๊บๆ'

คนตวัสงูตรงหน้าล้วงมอืขาวๆ ลงไปในกระเป๋าเสือ้นักเรยีนตวัโคร่ง พอ 

เจอเศษเหรียญสี่ห้าเหรียญกับแผ่นกระดาษเล็กๆ ยับๆ แผ่นหนึ่งเขาก็ยัดมัน 

ใส่ลงมาในมือฉันท้ังหมด

'สะสมตราปั๊มครบสิบอันพอดี พรุ่งน้ีเอาไปแลกนมฟรีได้ถุงนึงนะ'

หือ

เมื่อก้ีน้ีมัน...

นาฬิกาสโนว์ไวท์ในซองพลาสติก เศษเหรียญ คูปองร้านนมโรงเรียน  

ฝ่ามืออุ่นและสาก กับรอยย้ิมบนใบหน้าตี๋ๆ เถ่ือนๆ ท่ีเหมือนจะท�าให้พ้ืนดิน 

รอบตัวสั่นสะเทือนแปลกๆ

ฉนัคงจะยืนค้างในสภาพอาฟเตอร์ชอ็กอย่างนัน้อกีนาน ถ้าไม่บงัเอญิเห็น 

ยัยแตงกวาว่ิงตาเป็นประกายกลบัมาหาซะก่อน

'พ่ีตุลย์~~'

อ้อ...ไม่ได้ตาเป็นประกายใส่ฉันเนอะ!

'เซ็นให้หน่อยค่า'

'มา! ตรงไหนดี'

'ตรงน้ีค่ะๆ ข้างๆ พ่ีไวท์กับพ่ีฟานฟานเลย'

แกรกๆ~

'โอเค เรียบร้อย เอาด้วยมั้ยเรา'

เขาหันมาถามเมื่อเห็นฉันยืนมองอย่างงงๆ เขาเป็นใครนะ ยัยแตงกวา 

รูจ้กัเหรอ นัน่ส ิ เขาอาจจะเป็นรุน่พ่ีป็อปๆ ในโรงเรยีนสกัคน เพราะเขาดเูท่มาก 
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รอยย้ิมติดตาจนฉันชักงงว่าก่อนหน้าน้ีไม่เคยสังเกตเห็นเขามาก่อนได้ยังไง

และในระหว่างที่ฉันก�าลังสงสัย เขาก็ดึงใบสะสมลายเซ็นจากมือฉันไป 

เซ็นให้เรียบร้อย

ลายเซ็นอย่างน่ารักเลย...

'TツL'

♥

'พ่ีเค้าดังเหรอ'

ฉนักระซบิถามยยัแตงกวาตอนทีเ่ราเดนิห่างออกมาจากบธูขายนาฬิกา

ของกลุ่มเพ่ือนเขา พอลองหันกลับไปมองตอนน้ีก็เห็นว่ามีบรรดารุ่นน้องไป 

จับกลุ่มรุมล้อมเขากันใช่ย่อย

ท่ีเมื่อกี้บอกฉันว่าปวดฉี่...บางทีเขาอาจจะต้องฉี่ราดแล้วล่ะมั้ง

'แกไม่รู้จักพ่ีตุลย์เหรอ'

'...'

'ถามจริง!?'

'หึ...ไม่รู้'

ต้องอธิบายเพ่ิมอกีหน่อยว่าฉันมเีพ่ือนหลายกลุม่ เพ่ือนเรยีน เพ่ือนกินข้าว 

เพ่ือนเม้าท์มอย และยัยแตงกวาจัดอยู่ในกลุ่มหลัง มันกรี๊ดคนหล่อไปทั่ว 

ทั้งโรงเรียนจนฉันตามไม่ทันและคงไม่มีวันรู้จักได้หมด แต่ไม่รู้ท�าไม...

คนน้ี...

ฉันอยากรู้จัก!

'พ่ีตุลย์ไง มือกลองวง WTF'

'หา...'

'เออ ชื่อวง WTF'

WHAT THE F*CK เน่ียนะ!?

'สวัสดีคร้าบ พวกเรา WTF! ผมไวท์ครับ'
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'ตุลย์ครับ!'

'ฟานฟานครับ'

'กร๊ีดดดดดด~~'

แล้วฉันก็ได้รู้ว่าชื่อวงสุดประหลาดท่ีว่าน่ะย่อมาจากชื่อของพวกพ่ีเขา 

'White' 'Tul' และ 'FanFan' ไม่ใช่ค�าหยาบอะไรอย่างท่ีคดิ (แต่ก็พอเดาได้ว่า 

จงใจท�าให้คิด...)

ตอนน้ีฉนัรูจ้กัเขาแล้ว รูว่้าเขาอยู่เกรด 11 (ม.5) ชือ่จรงิและชือ่เล่นว่าตลุย์  

นามสกุลตตยิะเตชะ เป็นมอืกลองของวง WTF วงดนตรสีดุเฟ้ียวประจ�าโรงเรยีน 

และเป็น 'พ่ีเดอืนสบิ' ของสาวๆ (เพราะชือ่ตลุย์ = ตลุาคม = เดอืนสบิ!) การได้ 

รูจ้กัเขาเปลีย่นโลกของฉนัไปเลย ฉนักลายมาเป็นเพ่ือนสนทิตวัตดิกับยัยแตงกวา 

เฮไหนเฮนัน่ ไปไหนไปกัน หมายถึงไปในทีที่จ่ะได้เจอพ่ีตุลย์กับวง WTF ของเขา 

น่ะนะ

'พ่ีฟานนน'

'งือออ พ่ีไวท์~~~'

'ตายชัก พ่ีตุลย์เดินมาหาแกอ่ะ!'

ท่ีทีฉั่นมกัจะเจอเขาตลอดก็คอืห้องชมรมดนตรี พ่ีๆ WTF มกัจะขลกุกันอยู่ 

ที่น่ันหลังเลิกเรียน มันเป็นห้องกระจกใสๆ ท่ีพวกเราสามารถไปยืนดูเขาซ้อม 

และรอเขาออกมาทกัทาย ฉนัปล่อยให้ยัยแตงกวาลากฉนัไป ท�าเป็นลมืๆ ค�าสอน 

ของหม่าม้าท่ีบอกว่า 'คบคนพาลพาลพาไปหาผดิ คบบณัฑิตบณัฑิตพาไปหาผล 

นะคะน้องต้า!' ฉันก็แค่...ขอใช้หัวใจน�าทางก่อนนะคะ

'ไงตัวเล็ก~'

แต่มันก็คุ้มนะ เพราะพ่ีตุลย์จ�าฉันได้ ท่ามกลางเสียงอี๋ๆ แหยะๆ จาก 

กลุ่มสาวๆ ท่ีกรี๊ดกร๊าดเขามากมาย

'ตัวเล็กอะไรเน่ีย'

'ตัวบวมน่ะสิไม่ว่า!'

'คิกๆๆ'

'ฮ่าๆๆ'

ยัยพวกนี้เรียกตัวเองว่าองครักษ์พิทักษ์พ่ีเดือนสิบล่ะ มีกันสี่ห้าคน  
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และ 'พิทักษ์' ในที่นี้คือถ้ารู้ว่ามีใครมากรี๊ดพี่ตุลย์เพิ่มนอกจากกลุ่มของตัวเอง 

ก็จะกีดกันๆๆๆ

แต่ฉนัไม่สนใจหรอก ตราบใดท่ีพ่ีตลุย์ยังย้ิมให้ และเรยีกฉนัด้วยชือ่ท่ีเขา 

ไม่เคยใช้เรยีกใครคนอืน่

'สโนว์ไวท์ เย็นแล้วยังไม่กลับบ้านอีก!'

ฮอืออ นาฬิกาลายตวัการ์ตนูทีฉ่นัเองก็ไม่ได้อยากได้ แต่ท�าไมไม่รู้สกึเสยีใจ 

ท่ีซือ้เลย

'แหวะ สโนว์ไวท์เน่ียนะ'

'สโนว์แบล็กล่ะสิไม่ว่า!'

'ฮ่าๆๆ ตลกกก'

'สโนว์แบล็ก ฮ่าๆๆ'

'แหม อิจฉาจนเก็บอาการไม่อยู่เลยน้า~'

'อะไรของเธอ!'

'จะอะไรล่ะ ถ้าไม่ใช่ข้ีอิจฉา~~'

'แตงกวา...'

ฉันรีบกระตุกมือยัยเพ่ือนสายไฝว้เอาไว้ ไม่อยากให้กลายเป็นเรื่อง  

ไม่อยากดูเป็นเด็กนิสัยไม่ดีในสายตาเขา

การถูกหม่าม้าจับส่งไปเรียนว่ายน�้าอาทิตย์ละหลายๆ วันคงท�าให้ฉัน

ตกอยู่ในสภาพกระด�ากระด่างอย่างน้ีไปอีกพักใหญ่ แต่บางที...เรื่องแบบนี้ 

มันอาจจะอยู่ท่ี...ใจ! ตราบใดท่ีพ่ีตุลย์เชื่อว่าฉันเป็นสโนว์ไวท์...

ฉันก็จะเป็นสโนว์ไวท์

ถ้ามีใครถามตอนน้ัน ฉันคงตอบว่ามันเป็นช่วงชีวิตมัธยมที่ฟินมากกก 

ฉันยังคงว่ายน�้าจนตัวด�า ผอมลงนิด สูงขึ้นหน่อย แล้วก็มีความสุขกับการ 

ไปโรงเรียนเหลือเกิน ฉันเพ่ิงรู ้จักมันเป็นครั้งแรก ไอ้เจ้าความรู้สึกใจเต้น 

เหมือนจะกระเด็นออกมาจากอกเวลาหม่าม้าจอดรถส่งที่หน้าตึกในยามเช้า

แล้วมองไปเจอเขานัง่กินนมอยู่กับกลุม่เพ่ือนตรงหน้าบนัได โรงเรียนกว้างมาก 

แต่ความรักก็ลากฉันให้เดินอ้อมตึกทุกตึกเพ่ือเดินผ่านหน้าห้องที่เขาเรียนอยู่ 
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ไปชะเง้อดูเขาน่ังควงปากกา แอบเสียบหูฟังฟังเพลง หรอืแม้แต่นัง่ใช้น้ิวเคาะโต๊ะ

ตามจงัหวะกลอง ฉนัชอบการมองไปแล้วเจอเขา แต่คงไม่ใช่ทุกคร้ังมัง้ เพราะ

มันดันมีอยู่คร้ังหน่ึงท่ีจู่ๆ เขากับกลุ่มเพ่ือนก็โผล่มาตรงสโมสรริมสระว่ายน�้า 

ที่มีแซนด์วิชเจ้าอร่อยขาย...ในชั่วโมงที่ห้องฉันก�าลังเรียนว่ายน�้า! ฉันสติแตก 

จนเป็นบ้า พยายามจะว่ิงหนีไปหลบท่ีขอบสระอกีฝ่ัง แล้วก็...ใช่ไง เท้าฉนัเปียก 

พ้ืนก็ลืน่ ได้สตอิกีทีฉันก็นอนอยู่ท่ีโรงพยาบาลให้หมอเย็บแผลคางแตกเลอืดสาด 

โชคดท่ีีมนัเหลอืไว้แค่แผลเป็นเลก็ๆ ไม่ง้ันฉนัคงต้องเจ็บใจตวัเองมากๆ เพราะ 

เอาจริงๆ นะ สุดท้ายแล้วก็คงเหมือนอย่างที่ใครเขาบอก...

ว่ามันก็แค่ปั๊ปปี้เลิฟ

รักท่ีไม่รู้ประสา...

เหมือนรักของลูกหมาจริงๆ น่ันแหละ

'จบลงไปแล้วนะครับกับสามเพลงแรก และแน่นอนว่าเพลงต่อไป 

ก็ต้องเป็นเพลงท่ีห้า'

'สี่!'

ตึ่งโป๊ะ!

บางทีก็น่าสงสยัจรงิๆ นะว่าพ่ีๆ วง WTF ดังเพราะอะไร มกุแป้กๆ แบบน้ี 

น่ะเหรอ ฮ่าๆๆๆๆ (ช่วยข�าเป็นก�าลังใจ)

พ่ีไวท์มอืเบสกับพ่ีตลุย์มอืกลองนีข้ี่เล่นกันมาก ส่วนพ่ีฟานฟานมอืกีตาร์

และนักร้องน�าคือท่ีสุดของความเท่ ยัยแตงกวากร๊ีดใส่หูฉันทุกวันว่าเขาเป็น

ลูกครึ่งไต้หวัน ความสูงส่งของใบหน้าก็ประมาณความสูงของตึกใบหยกกับ

ตึกไทเป 101 รวมกัน โอ้โห! เวลารอยย้ิมบางๆ ผุดขึ้นมาบนใบหน้าหล่อคม  

ทุกคนนีก่รีด๊กนัเหมอืนจะตาย ดนีะทีเ่ขาไม่ย้ิมบ่อย ไม่งัน้ต้องเกิดหายนะแน่ๆ

ส่วนฉันน่าจะรอดนะ เพราะฉันมีสายตาไว้มองแต่พ่ีตุลย์ไง

(พวกคลั่งรัก! ยัยแตงกวาบอก)

'แต่เพลงน้ีมีความพิเศษอยู่ท่ี...คนร้องครับ!! วู้ๆๆ'

ตลกจังเลย หัวใจฉันเต้นรัวสุดๆ เมื่อได้ยินพ่ีไวท์พูดแล้วยักคิ้วหลิ่วตา 

ไปทางใครอีกคนแบบนั้น
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'ไม่ค่อยได้ร้องเพลงเท่าไหร่ อาจจะแปลกๆ หน่อย'

ใครอีกคนท่ีว่าย่ืนหน้าจากหลังกลองมาพูดใส่ไมค์ด้วยสีหน้าเหมือน

ออกจะข�าๆ ตัวเอง

'เหยยย พ่ีตุลย์จะร้องเพลงเหรอแก'

ยัยแตงกวาถามในสิ่งท่ีฉันและแฟนคลับทุกคนของเขาก�าลังคิด

'กร๊ีดดด พ่ีเดือนสิบของหนู'

'พ่ีตุลย์ร้องเพลง! จับหน่อยจะล้ม'

'เพลงน้ีมีชื่อว่า...'

'...'

'...'

'Snow White'

'อ๊ากกก ตาต้าาา!!!'

ยัยแตงกวาฟาดแขนฉันอย่างบ้าคลั่ง

'พ่ีเค้าหมายถึงแกแน่เลย!!!'

ฉันไม่ได้หืออือตอบใดๆ เพราะเหมือนอวัยวะต่างๆ ในร่างกายหยุด 

การท�างานไปแล้ว ขนาดโดนยัยแตงกวาฟาดจนแขนแทบหลุดยังไม่รู้สึกเจ็บ

เลยเนี่ย

พ่ีตุลย์มือกลอง...คนท่ีปกติฉันต้องก้มๆ เงยๆ ส่องเขาผ่านกลองชุด  

และรอฟังเสยีงเขาในท่อนคอรัส วันน้ีฉนัรูส้กึเหมอืนเห็นเขาชดัมาก...อย่างกับ 

ชุดกลองถูกเลื่อนข้ึนมาอยู่ข้างหน้า พร้อมกับเสียงเอ็กโค่ท่ีดังก้องไปมา

เพลงน้ีมีชื่อว่า Snow White...

'สโนว์ไวท์ เย็นแล้วยังไม่กลับบ้านอีก!'

'สโนว์ไวท์ เอาใบสะสมแต้มไปแลกนมฟรียัง'

สโนว์ไวท์! สโนว์ไวท์! สโนว์ไวท์!

ฉันท�าตัวไม่ถูกแล้ววว

'ต้นฉบับของ Maximilian Hecker จะเป็นเพลงช้าๆ แต่อันนี้จะเป็น 

เวอร์ชั่นมิกซ์ใหม่ให้มีจังหวะขึ้น...'

เขากระแอมกระไอ ในขณะทีเ่สยีงกีตาร์ของพ่ีฟานฟานกับเสยีงเบสของ
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พ่ีไวท์เริ่มต้นข้ึน

'ฟังกันเลยนะครับ ^^'

'ตาต้าาา พ่ีเค้ามองมาทางแก!!!'

แงงงงง แตงกวาอย่าชงงง ฉันไม่เหลือความกล้าจะมองไปบนเวทีแล้ว  

แค่นีก็้รูส้กึเหมอืนเขาก�าลงัเอาไม้กลองฟาดรัวๆๆ ลงมาในใจฉนั ต้องยืนท่าไหน 

ขาถึงจะไม่สั่นเน่ีย

'ยัยน่ันยังไม่เลิกคิดว่าตัวเองเป็นสโนว์ไวท์อีกเหรอ'

ได้ยินยัยพวกองครักษ์พิทักษ์พ่ีเดือนสิบค่อนแคะอยู่ไม่ห่าง

'สโนว์ไวท์บ้านใครด�าป๋ี หิมะข้ีเหร่ แหวะๆๆ'

'เป็นได้แค่แม่มดข้ีอิจฉาก็เงียบไปน้า~ ^^'

'เอ๊ะ อย่ามาปากดี!'

'แหม แล้วใครจะปากไม่ดีตลอดเวลาเหมือนพวกเธอยะ!'

ยัยแตงกวาใกล้จะหันไปตะกุยหน้ายัยพวกน้ันเต็มแก่ แต่ฉันไม่อยู่ใน

อารมณ์ท่ีจะหันไปห้ามเลย สองตาฉันเห็นแต่เขา ในหูฉันได้ยินแต่เสียงเขา

'You dreamed I was your lover

(เธอฝันว่าฉันเป็นคนรักของเธอ)

And I lied in your arms

(และฉันนอนอยู่ในอ้อมแขนเธอ)'

ผะ...แผ่นดินไหวแต่ฉันไม่ไหววว

'You dreamed of all our children

(เธอฝันถึงลูกๆ ของเรา)

Playing in the sun

(ว่ิงเล่นกันกลางแสงแดด)

I hope that you're alright

(ฉันหวังว่าเธอจะโอเคนะ)'
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เง้อออ

ไม่ค่ะ...ไม่โอเค!!

'I hope, I hope that you're alright

(ฉันหวัง...ฉันหวังว่าเธอจะโอเค)

Sleep, my Snow White

(หลับต่อเถอะ สโนว์ไวท์)'

หืม...?

'Sleep, my Snow White

(หลับต่อเถอะ สโนว์ไวท์)'

'เอ่อ แก...'

ฉนัจ�าอะไรเก่ียวกับวินาทน้ัีนไม่ค่อยได้ คอืมนัชาๆ แล้วก็เบลอๆ แต่ทียั่ง

แจ่มชดัอยู่ในความทรงจ�าก็คอืหน้ายัยแตงกวาเหวอมาก

'พรูดดด'

'ว้าย ตายแล้ววว'

ใครสกัคนในแก๊งองครกัษ์พิทกัษ์พ่ีเดอืนสบิพ่นโค้กท่ีก�าลงัดดูอยู่ในปาก

กระจายเป็นฝอย ก่อให้เกิดเสียงกร๊ีดกร๊าดแตกตื่นจนกลายเป็นจุดสนใจ

'แก~~ โทษที~~ ฉนัข�าจนกลัน้ไม่อยู่ พ่ีตุลย์ไล่ยัยสโนว์แบลก็กลับไปนอน!!'

'อะไรเอ่ย ฝันกลางวัน'

'โอ๊ย สงสาร เป็นได้แค่ยัยข้ีเพ้อ ฮ่าๆๆๆๆ'

'พีคสุดในรอบปีค่ะ!'

'ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆ'

'Sleep, my Snow White

(หลับต่อเถอะ สโนว์ไวท์)
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Sleep, my Snow White

(หลับต่อเถอะ สโนว์ไวท์)'

ในนิทาน เจ้าชายอาจลงจากหลังม้ามาพร้อมกับ True Love's Kiss

แต่ในชีวิตจริง ฉันกลายเป็นสโนว์ไวท์ท่ีหลับแล้วฝันร้ายไม่ยอมตื่น

เพราะความทรงจ�าของรักแรกมันโหดร้าย เขาคงไม่ใช่เจ้าชาย แต่เป็น

แม่มดจ�าแลงกายมาพร้อมแอปเปิ้ลอาบยาพิษมากกว่าล่ะมั้ง

1
Star Blossom

— Doyoung & Sejong

ครืด~ ครืด~

'Incoming call : P'Whanwheaw'

[น้องสตาร์ พ่ีหวานแหววเอง]

เสยีงทักทายดงัผ่านปลายสายมาในยามเช้า ฉนัท่ีนอนขีเ้กียจอยู่บนเตยีง

ใช้มอืลอกแผ่นมาสก์กลิน่กุหลาบออกจากหน้าพลางกรอกเสยีงตอบรบั

"ค่าพ่ีหวานแหวว"

[พ่ีเห็นแฟชั่นกับบทสัมภาษณ์หนูแล้ว น่ารักเชียว แต่อะไรคือยุคมืด 

ยุคเรอเนสซองส์จ๊ะ ศัพท์ยากเว่อร์!]

"แหะ พอดีอารมณ์มันพาไปน่ะค่ะ"

อารมณ์อะไรก็ไม่รู ้ แต่ไม่ดีเลย คิดถึงเรื่องน้ีขึ้นมาทีไรฉันเศร้าทุกที  

ไอ้ทีบ่อกว่าเป็นวิธีทีไ่ม่แนะน�าเพราะมนัเจบ็ปวดน่ีฉนัไม่ได้ล้อเล่นนะ ถ้าอยาก

ผอมสวยไปควบคุมอาหารกับออกก�าลังกายแทนเถอะ ชีวิตนี้ฉันไม่ขออกหัก 

อีกแล้ว

[คอืงี ้ พ่ีจะโทรมาถามว่าช่วงเดอืนหน้าหนวู่างมัย้ พอดโีปรดวิเซอร์ทีพ่ี่รูจ้กั

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

Page XOXO Delivery.indd   19 3/9/2563 BE   17:08


