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Miracle... ปาฏิหาริย์นี้แด่เธอ
อัญชรีย์



"ที่จริงฉันไม่แน่ใจว่าความรักมันเป็นยังไง ตอนนี้รู้แต่ว่าคุณคือคนส�าคัญที่สุด  
ถึงขนาดท�าให้ฉันยอมทิ้งความตั้งใจของลูกคนเดียวที่เคยมี เพราะอยากอยู่ 
ใกล้ๆ คุณไปตลอดชีวิต ถ้านี่เรียกว่าความรัก ฉันก็รักคุณที่สุดในโลกเลย"



แม้วันเวลาท่ีเราร่วมเดินทางมาจากจุดเริ่มต้นของแจ่มใสด้วยหนังสือ 
แนว 'ความรู้สึกดี... ที่เรียกว่ารัก' จะผ่านไปนานเท่าไหร่ หากสิ่งที่ยังชัดเจน 
อยู่ในใจคอืความทรงจ�าและความสขุจากเรือ่งราวท่ีเราได้ร่วมแบ่งปันกบันกัอ่าน
เสมอมา ชื่อของ 'ความรู้สึกดี... ที่เรียกว่ารัก' ยังคงถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุย 
ในหมู่นกัอ่านอยู่เรือ่ยๆ ซ่ึงส�าหรบันกัเขียนและคนท�าหนงัสอือย่างพวกเราแล้ว 
นบัเป็นเรือ่งน่ายินดีและภมิูใจอย่างย่ิง เมือ่หนงัสอืท่ีพวกเราท�าด้วยความตัง้ใจ
กลายเป็นความรู้สึกดีที่ประทับแน่นอยู่ในหัวใจของนักอ่านเช่นนี้

การกลบัมาอีกครัง้ของ 'ความรูส้กึด.ี.. ท่ีเรยีกว่ารกั' กเ็พือ่ขอบคณุนกัอ่าน 
ท่ีอยู่ร่วมกับเรามาในการเดินทางอันแสนยาวนาน และเพื่อมอบความสุข  
สดใส ละมุนละไมของความรกัให้กบันกัอ่านรุน่ใหม่ๆ ได้รูจ้กั หวังเป็นอย่างยิง่ว่า
หนงัสอืของเราจะท�าให้นกัอ่านทุกท่านมีช่วงเวลาอบอุ่นและสามารถยิม้ได้ด้วย
หัวใจที่เติมเต็มด้วยความหวานล�้าไปด้วยกันค่ะ

'Miracle... ปาฏิหาริย์นี้แด่เธอ' เป็นเรื่องราวของ 'ปู' ครูสาวท่ีเป็น 
แฟนคลับตัวยงของนักร้องหนุ่ม 'เควิน ริชชี่' ที่ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือตกใจก่อนดี 
ท่ีอยู่ๆ เควิน รชิช่ีก็ได้มายืนอยู่กลางห้องของเธอ!! ไม่รูเ้ลยจรงิๆ ว่าการได้เจอ 
เควินในครั้งนี้เป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือเป็นผลของค�าอธิษฐานจากคืนวันท่ี 
20.02.2002 กนัแน่ นีอ่าจจะเป็นบันไดก้าวแรกท่ีจะเปลีย่นแฟนคลบัให้กลายเป็น
แฟนจรงิๆ กเ็ป็นได้ แต่หนทางนีน่้าจะไม่ได้โรยด้วยกลบีกหุลาบ เพราะความหล่อ
และแสนดขีองนกัร้องหนุม่ท�าให้เขากลายเป็นท่ีหมายปองของสาวๆ ท้ังประเทศ 
งานนีก้ค็งต้องวดัดวงกนัแล้วแหละว่าแฟนคลบัตวัแม่อย่างปูจะหาหนทางมดัใจ
ซูเปอร์สตาร์สุดฮอตอย่างเควินได้หรือไม่?!

ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

ค�าน�า





เนือ่งจากพ่อ (คนแม่กลอง) ย้ายมาอยู่ท่ีบ้านเกดิแม่ (คนแม่อาย) ดงันัน้ 
'อัญชรีย์' กับน้องสาวและน้องชายจึงเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่โดยก�าเนิด  
โดยตอนนีก้ม็หีลานๆ ท่ีเป็นลกูๆ ของน้องชายและน้องสาวแล้วท้ังหมดหกคน 
ด้วยกัน เป็นหลานชายห้า หลานสาวหนึ่ง

หลังจากจริงจังกับการอ่าน บวกกับการชอบขีดๆ เขียนๆ อะไรเล่นๆ  
ตามอารมณ์มาตั้งแต่เด็ก ก็ได้มาเริ่มเขียนนิยายอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2545  
ได้รับโอกาสในการตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกจากส�านักพิมพ์แจ่มใสในปี 2547 
ปัจจุบันรวมแล้วออกผลงานกับส�านักพิมพ์แจ่มใสมาทั้งหมด 46 ชิ้น

ในการเขียนนิยายแต่ละเรื่อง ส่วนใหญ่แล้วจุดเริ่มต้นมักเกิดข้ึนจาก 
เห็นชีวิตผู้คนรอบข้างแล้วเอาไปจินตนาการต่อ หลายครั้งต้องมีการสอบถาม
เพิ่มเติม บางทีใช้วิธีหาข้อมูลต่อเอง อาจมีการเพิ่มและตัดทอนบางส่วนออก
เพือ่สสีนัและความเหมาะสม แต่ท้ังนีค้นเขียนกต้็องขอขอบคณุผูอ้นเุคราะห์ข้อมลู
จากทุกรูปแบบเอาไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ท่ีส�าคัญคือต้องขอบคุณคนอ่านทุกคนเป็นอย่างมาก ท่ีท�าให้คนเขียน 
มีก�าลังใจท�างานเสมอมา ยังรอทุกก�าลังใจและทุกความคิดเห็นอยู่เสมอค่ะ  
(อัญชรย์ี, Ancharee : Twitter, Facebookfanpage, Instagram, Jamsai.com)

ประวัตินักเขียน
อัญชรีย์



แนะน�าตัวละคร

ฉัตรลดา (ปู)  คุณครูมือใหม่ท่ีพยายามเก๊กมาดเข้มให้ดูน่าเช่ือถือเพราะกลัว 
เดก็นกัเรยีนไม่ให้ความเคารพ แต่ดนัเป็นแฟนคลบัท่ีคลัง่รกัเควิน รชิช่ี
จนเสียสติ ท�าให้ต้องพยายามฝืนเก็บอาการและปกปิดเรื่องนี้เอาไว้

เควิน ริชชี่  ซูเปอร์สตาร์ผู้แสนดีมีน�้าใจที่บังเอิญมารู้จักและตกหลุมรักแฟนคลับ
นิสัยประหลาดของตัวเอง

ฝ้าย   เพื่อนสนิทของปูท่ีเป็นคุณหนูนิสัยดีท่ีใจเย็นและอ่อนโยนกับทุกคน
ตลอดเวลา

ต้า   เพื่อนสนิทของปูท่ีเป็นคุณหนูขาลุยสุดห้าวท่ีปากร้ายและขี้โวยวาย
สุดๆ

โอฬาร (โอ)  ลูกพี่ลูกน้องสุดป่วนที่ปูขยาดที่สุดในโลกและอยากหนีไปให้ไกลๆ

เจอเรมี่ ริชชี่  น้องชายของเควิน เป็นหนุ่มหล่อขี้เล่น แต่เอาแต่ใจตัวเองมาก

ปวรี (วรี)   เพื่อนสาวของเควินที่แอบมีใจให้เขา เป็นสาวสวยเก่งสุดเพอร์เฟ็กต์
ที่คอยซัพพอร์ตเควินมาตลอดในทุกๆ เรื่อง

นาตาลี   สาวน้อยแสนสวยท่ีหมายปองเควนิอย่างออกนอกหน้า และตามตือ๊เขา
ไม่เลิก
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การได้มีความรักแบบมหัศจรรย์กับศิลปินคนโปรด นักการเมือง  

นกัธุรกจิหนุม่ไฟแรง หรอืไม่กน็กักฬีาคนดงั มักเป็นความใฝ่ฝันของหญิงสาว

มากมาย หนึง่ในจ�านวนท่ีว่านัน้...มีฉนัรวมอยู่ด้วย

ปลืม้นกักฬีาหรอืนกัการเมืองยังพอฟังได้ แต่ฉันก�าลงัคลัง่ไคล้ศลิปิน

ขวัญใจวยัรุน่ท่ีก�าลงัมาแรง ช่างไม่สมกบัวยัและสถานะเอาเสยีเลย มันเป็น

เรือ่งค่อนข้างน่าอายกบัการท่ีฉันยงัไม่เลกินสิยับ้าดารา ท้ังท่ีตวัเองอายุตัง้

ยี่สิบสามปี และเป็นครูที่สอนอยู่ชั้นมัธยมปลายของโรงเรียนรัฐแห่งหนึ่ง

20:02, 20.02.2002 คอืเวลาท่ีมองเห็นจากนาฬิกาดจิติอลบนหัวเตยีง

ในขณะนี้ เวลาท่ีฉันตั้งตารอคอยมาท้ังวันนับตั้งแต่ได้รับข้อความจาก 

ศูนย์บริการลูกค้าของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ...

'Tonight Miracle will happen at 08:02 P.M. Digital clock will read 

20:02, 20.02.2002! Close your eyes and make a wish. This will  

never happen again in our life time.'

แน่นอน...ฉันท�าตามท่ีเขาบอกทุกอย่าง บางคนอาจคิดว่ามันบ้า 

และไร้สาระ แต่ฉันกร็ูต้วัตลอดเวลาว่าก�าลงัท�าอะไรอยู่ แถมยังมคีวามสขุดี

บทน�ำ
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และไม่เคยเบียดเบียนใคร

ฉันใช้เวลาเกือบทั้งวันในการร่างค�าอธิษฐานตามที่ปรารถนา...

'ขอให้ฉันได้พบและพูดคุยกับ 'เควิน ริชชี่' อย่างเป็นส่วนตัวสักครั้ง'

เป็นค�าอธษิฐานท่ีดเูหมอืนจะหวังน้อย แต่จรงิๆ เป็นเพราะฉันกลวัว่า 

ถ้าขอมากเกนิไปจะไม่ได้รบัการใส่ใจจากพระเจ้า กเ็ลยใช้หลกัการ 'ได้น้อย...

แต่ได้แน่' ในการขอพร

อย่างไรก็ตามฉันไม่ลืมที่จะอธิษฐานเรื่องส�าคัญเผื่อไว้ด้วย...

'ขอให้ฉันได้พบรักกับผู้ชายแสนดี และขอให้พ่อกับแม่มีความสุข 

มากที่สุด'

แต่ว่า...ฉันนกึถงึเรือ่งส�าคญันีห้ลงัเรือ่งการได้คยุกบัดาราอีกเหรอเนีย่ 

ไม่อยากจะเชื่อ!
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"ปู นอนรยึงั" น�า้เสยีงอันอ่อนหวานดงัข้ึนหลงัจากการเคาะประตเูบาๆ

"เข้ามาสฝ้ิาย" ฉันร้องบอกและขยับตวัลกุข้ึนจากเตียงนอน หลงัการ

อธษิฐานในคืนแห่งปาฏหิารย์ิผ่านพ้นไปเรยีบร้อย

'ฝ้าย' เป็นนกัศกึษาปริญญาโทท่ีก�าลงัจะเรียนจบในปีการศกึษาหน้า เธอ

เป็นคณุหนลูกูเศรษฐท่ีีแสนเพยีบพร้อม ฉันบังเอิญโชคดไีด้เธอเป็นเพือ่นสนทิ 

จงึมโีอกาสมาใช้ชีวติในคอนโดฯ ชัน้หนึง่แห่งนี้โดยแทบไม่มีค่าใช้จ่าย

ฝ้ายรูดี้ว่าฉันหมกมุน่กบัการขอพรในคนืนีม้ากเพียงใด แต่เธอก็ไม่ได้

หัวเราะหรอืทักท้วง ทว่ากไ็ม่ได้มาขอพรแบบเดยีวกนักบัฉัน ท้ังท่ีฝ้ายมีบุคลกิ

เป็นสาวน้อยช่างฝันโดยแท้ พอคดิแบบนีแ้ล้วกร็ูส้กึอายนดิๆ เหมอืนกนั

"เข้าห้องนอนปูทีไรรูส้กึเขินทุกที" ฝ้ายพูดพลางหันมองไปรอบๆ ด้วย

สีหน้ายิ้มละไม "เหมือนโดนเควิน ริชช่ีจ้องมองจากทุกทิศทุกทาง เควิน 

เต็มไปหมด"

"ก็แบบนี้มันท�าให้ฉันหลับสบายนี่นา" ฉันบอกอย่างมีความสุข ฝ้าย

ท�าให้รูส้กึดเีสมอเพราะฉันสามารถคยุเรือ่งนีก้บัเธอได้โดยไม่ต้องล�าบากใจ 

ปกติแล้วฉันต้องคอยปกปิดมันไว้เป็นความลับสุดยอด ไม่ให้นักเรียนและ

บทที่

1
ควำมลับไม่มีในโลก
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เพือ่นครท่ีูโรงเรยีนรูโ้ดยเดด็ขาด ไม่อย่างนัน้คงโดนเพือ่นครท่ีูน่ารกับางคน

คอยแซะไม่เว้นแต่ละวัน แล้วกค็งเป็นอาจารย์ท่ีน่านบัถอืของนกัเรยีนตายเลย 

"ฝ้ายมีอะไรรเึปล่า"

ฝ้ายพยักหน้า ย้ิมบางๆ ด้วยท่าทางเกรงใจจนฉันแอบกระดาก เพราะ

ฝ้ายเป็นเจ้าของคอนโดฯ แห่งนีทุ้กตารางนิว้ แต่กลบัชอบท�าท่าเกรงอกเกรงใจ 

อยู่เรื่อย

"พรุ่งนี้ปูไม่ออกไปไหนใช่รึเปล่า"

ฉันพยักหน้าแต่คิ้วขมวดอย่างสงสัย

"คือว่า...พอดีคุณพ่อคุณแม่ฉันจะเข้ามาหา"

ค�าบอกเล่าของฝ้ายท�าให้ฉันอ้ึงไปช่ัวครู ่"อ้อ...ดีจงัเลยนะ ไม่ได้เจอกบั

พ่อแม่ฝ้ายต้ังนานแล้ว"

"โธ่ ฉันรู้ว่าปูล�าบากใจ แต่ฉันก็เข้าใจนะ ก็พ่อแม่ฉันเหมือนคนอ่ืน

เสียที่ไหน"

ฉันยิม้เจือ่น "อย่าพดูอย่างนัน้ส ิ คุณพ่อคณุแม่ฝ้ายใจดกีบัฉันจะตาย 

พรุ่งนีฉั้นไม่ได้ออกไปไหนพอด ีจะอยู่รอเจอคณุพ่อคณุแม่กบัฝ้ายด้วยนะ"

ฝ้ายย้ิมกว้าง รบีเอ้ือมมาจบัมือฉันอย่างดีใจ "ขอบใจมากนะปู คณุพ่อ 

คณุแม่คงดีใจท่ีได้เจอปูด้วย"

พ่อแม่ของฝ้ายเป็นนกัธรุกจิท่ีมีงานล้นมือและต้องออกงานสงัคมบ่อยๆ 

ตอนท่ีฝ้ายขอย้ายออกมาอยู่ท่ีคอนโดฯ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง  

ท่านท้ังสองคัดค้านเสยีงแข็ง กระท่ังฝ้ายมาขอร้องให้ฉันไปท่ีบ้านด้วย แล้ว 

บอกกับพ่อแม่ว่าฉันจะไปอยู่กับฝ้ายท่ีคอนโดฯ และจะคอยดูแลฝ้ายให ้

เป็นอย่างด ี แล้วฝ้ายยังยกเอาเรือ่งท่ีพวกท่านไม่เคยมีเวลาให้เธอเลยตัง้แต่เลก็ 

จนโตมาอ้าง ว่าแม้จะไม่เคยมใีครใส่ใจแต่เธอกไ็ม่เคยท�าตวัเหลวไหล แถมยงั 

สอบเข้ามหาวิทยาลยัช้ันน�าได้โดยท่ีไม่เคยมีใครเคีย่วเข็ญ สดุท้ายพวกท่าน

จงึยอมตามใจ แต่ในช่วงแรกนัน้พ่อแม่ฝ้ายหม่ันมาคอยตรวจสอบความเป็นอยู่
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ของพวกเราแทบทุกสปัดาห์ หนึง่ปีผ่านไปเราจงึได้รบัความไว้วางใจอย่างเตม็ท่ี 

เดีย๋วนีน้านๆ ครัง้พวกท่านจะแวะเวียนมาส�ารวจความเป็นอยู่สกัทีหนึง่ ส่วน

ฝ้ายกจ็ะกลบับ้านสปัดาห์ละหนึง่ครัง้เป็นอย่างน้อย

ถึงแม้พ่อแม่ของฝ้ายจะเป็นสามีภรรยาท่ีดูแปลกๆ อยู่บ้าง แต ่

ท่านท้ังสองก็ใจดีมากจริงๆ เพียงแต่ว่า...ทุกครั้งเวลามาท่ีนี่ ท่านจะชอบ

ตัง้ค�าถามสารพัดอย่างจนฉันมึนไปหมด แถมยังพยายามจบัผดิพฤตกิรรม

ของพวกเราอย่างเอาเป็นเอาตายเสมอจนฉันแทบจะหมดแรงกบัการรบัมอื

ในแต่ละครั้ง

วนันีฉ้นัตืน่ตัง้แต่ 07.00 น. ถอืว่าเช้าเป็นพเิศษ ท้ังท่ีเม่ือคนืนีม้กีาร

ท�าความสะอาดห้องครัง้ย่ิงใหญ่ท่ีสดุในรอบสามเดอืน พ่อแม่ของฝ้ายบอกว่า

จะมาถึงก่อนเท่ียง นั่นก็หมายความว่าอาจจะโผล่มาตอนแปดโมงเช้าหรือ 

ตอนสบิเอ็ดโมงห้าสบิเก้านาทีก็ได้ ซ่ึงฉันจะต้องรบัภาระในการคาดเดาเวลา

ด้วยหัวใจระทึกอยู่ฝ่ายเดยีว

เสยีงกดกริง่จากหน้าประตดูงัข้ึนด้วยจงัหวะท่ีคุ้นหู แต่กย็งัท�าให้ตกใจ

เหมือนทุกครั้งที่ได้ยินอย่างไม่เคยชินเสียที

ฉันพลนัเงยหน้าขึน้จากนติยสารเล่มหนา วางมนัลงบนโต๊ะค่อนข้างแรง

อย่างต่ืนตมู จนฝ้ายซ่ึงนัง่ดทีูวีอยู่ใกล้ๆ หันมามองแล้วหัวเราะคกิคกั นาฬิกา

บนผนงับอกเวลา 10.45 น. ฝ้ายเป็นคนลกุไปเปิดประตูในขณะท่ีฉันก�าลงันัง่

เตรยีมใจและจดจ่อกบัการทักทายในอีกไม่กีอ่ดึใจข้างหน้า

"ลูกฝ้ายของคุณหญิงแม่/ของคุณพ่อ"

ทันทีท่ีบานประตเูปิดกว้าง ท่านท้ังสองก็โผเข้ากอดบุตรสาวด้วยความรกั

ความโหยหาอย่างรนุแรงจนฝ้ายเซไปหลายก้าว แล้วหลงัจากทักทายลกูสาว

เป็นท่ีเรยีบร้อย รายต่อไปท่ีต้องโดนจูโ่จมกค็อืฉันเอง

"สบายดีใช่ม้ัยคะหนปูู" คณุหญิงแม่ท่ีมีกลิน่น�า้หอมฟุง้ไปท้ังตวัเข้ามา
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ลูบหลังลูบไหล่ฉัน แล้วหอมแก้มซ้ายขวา ถามไถ่ด้วยท่าทางรักใคร่ไยด ี

อย่างสุดซ้ึงจนฉันขนลุกไปท้ังตัว ฉันตอบค�าถามออกไปเบามากจนแทบ 

ไม่ได้ยนิเสยีงตวัเอง "ห้องสะอาดสะอ้านดเีหมอืนเดมิ ช่างเป็นผูห้ญิงท่ีเรยีบร้อย

น่ารักกนัจรงิๆ คุณหญิงแม่กบัคณุพ่อไม่ได้มาตัง้นานเพราะงานยุ่งมากกก...

ถ้าไม่มีหนปููมาอยู่เป็นเพือ่นลกูฝ้ายเราคงเป็นห่วงจนไม่เป็นอันท�าการท�างาน" 

คณุหญิงเอมอมรพดูพลางย้ิมแย้มอย่างเบิกบาน

"พกันีมี้ไอ้หนุม่ท่ีไม่น่าไว้ใจหน้าไหนมาเกาะแกะท้ังสองคนบ้างรเึปล่า 

ถ้ามล่ีะกต้็องรบีบอกพ่อมาเลยนะ ลกูสาวพ่อสวยแสนดมีีเสน่ห์ขนาดนี ้ แถมยัง 

อยู่กนัตามล�าพงัแค่เฉพาะสาวๆ คงจะมแีน่ๆ เลยใช่มัย้ไอ้พวกผูช้ายไม่น่าไว้ใจ 

ท่ีว่า ถ้ามกีบ็อกมาเลยพ่อจะไปจดัการมันเอง!" คณุพ่อถามและจ้องหน้าฉัน

อย่างคาดคัน้เอาค�าตอบจรงิจงั ท�าเอาฉันผวาจนต้องรบีหันไปทางฝ้ายเพ่ือ 

ขอความช่วยเหลอื จรงิๆ แล้วมันเป็นค�าถามยอดฮติท่ีเราจะต้องถกูพ่อแม่ฝ้าย

ซักไซ้อยู่เสมอท่ีเจอกนั มอียู่ครัง้หนึง่ฉันเคยตอบไปว่า...ไม่ม ีแล้วก็โดนพ่อฝ้าย

สวนกลบัมาแรงจนแทบผงะว่า... 

'อย่ามาโกหกพ่อ พ่อว่าตรงนี้พ่อได้กลิ่นผู้ชายชัดมาก!'

ตอนนั้นฝ้ายต้องรีบปราดเข้ามาขวางแล้วอธิบายว่าเมื่อกี้มีช่างของ

คอนโดฯ คนหนึ่งขึ้นมาซ่อมก๊อกน�้าให้เรา ดังนั้นก็น่าจะเป็นกลิ่นช่าง... 

คณุพ่อจงึรบีลงไปเช็กหลกัฐานท่ีนติิฯ เม่ือรูว่้าฝ้ายพดูความจรงิ หลงัจากนัน้

คุณพ่อจึงเช่ือมั่นในตัวเรามากข้ึนอีกระดับ ทว่าตั้งแต่นั้นมาฉันก็ไม่กล้า 

ตอบค�าถามแบบนี้ของพ่อฝ้ายแบบสุ่มสี่สุ่มห้าอีกเลย

"โธ่ คณุพ่อขา ไม่มหีรอกค่ะผูช้ายน่ะ คณุพ่อจ�าต้า ลกูสาวคณุอาพิพัฒน์ 

กบัคณุอามาลนิไีด้มัย้ ท่ีเขามาซ้ือห้องอยู่ตดิกบัหน"ู ฝ้ายรบีอ้างถงึเพือ่นสนทิ

อีกคนหนึง่ "ต้าอยู่กบัเราตลอด ก็เลยไม่มีผูช้ายคนไหนกล้าเข้าใกล้เรา คณุพ่อ

คงจ�าได้ว่าต้าเป็นสาวห้าวท่ีดขุนาดไหน"

คุณพ่อมองฝ้ายอย่างพนิจิพเิคราะห์ ท่าทางเหมือนไม่ค่อยเช่ือ หากก็
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ยอมรบัฟังแต่โดยดก่ีอนจะถามไถ่ถงึต้าบ้าง

ต้าเป็นเพือ่นกบัฝ้ายมาตัง้แต่เดก็ ท้ังคูเ่รยีนท่ีเดยีวกนัมาตลอดจนกระท่ัง

ตอนนี ้พ่อแม่ของพวกเขารูจ้กัสนทิสนมกนัมาตัง้แต่ฝ้ายกบัต้ายงัไม่เกดิ แม้ว่า

หลายปีมานีจ้ะห่างเหินกนัไปเพราะหน้าท่ีการงานของแต่ละคน แต่มิตรภาพเก่าๆ 

ยังคงอยู่

หลงัจากคยุกนัอยูห่น้าทีวนีานพอควร ท่านท้ังสองกเ็ริม่ลกุไปเดนิส�ารวจ

รอบๆ ห้อง ปล่อยให้ฉันแอบมองตามเงยีบๆ ด้วยความกงัวลอย่างสงูสดุ

"คณุแม่ขา หยดุก่อนค่ะ นัน่มันห้องนอนปูต่างหาก ถ้าจะดหู้องหนลู่ะก็

อยูท่างนี"้ ฝ้ายรบีส่งเสยีงทักท้วงทันทีท่ีเห็นคณุหญิงแม่ไปหยดุยืนจบัลกูบิด

ประตูห้องนอนฉัน

"แต่หนูปูก็เหมือนลูกสาวคนหนึ่งของคุณหญิงแม่เหมือนกัน ดังนั้น

คุณหญิงแม่ก็ต้องดูแลหนูปูแบบเดียวกับที่ดูแลหนูฝ้ายทุกอย่าง"

ฮือออ...พูดแบบนี้ก็แย่สิคะคุณหญิงแม่ขาาา...

"ว่าไงคะ หนูปูจะไม่ว่าอะไรคุณหญิงแม่ใช่มั้ยคะ"

ฉันเลิ่กลั่กเล็กน้อย ก่อนจะย้ิมเจื่อนแล้วจ�าใจพยักหน้ายินยอมอย่าง 

ไม่มทีางเลอืก ฝ้ายมองฉันอย่างรูส้กึผดิและขอโทษ ฉันจงึพยายามย้ิมกบัเธอ

เพือ่จะบอกว่าเรือ่งแค่นีเ้องไม่เห็นเป็นไรเลย...ฮือออ...

"อุ๊ยตาย หนปููยังคลัง่ไคล้ดาราเหมือนเดมินะคะลกู เอ...รูส้กึว่าคนนี้ 

หนปููจะปลืม้เขามาตัง้นานแล้วนีน่า ป่านนียั้งไม่เปลีย่นใจหรอืคะ" คณุหญิงแม่

ถามฉันด้วยสีหน้าประหลาดใจปนท่ึง ซ่ึงฉันก็ได้แต่หัวเราะแห้งๆ "แต่ว่า 

นกัร้องคนนีแ้ม่กช็อบเหมอืนกนันะ เขาวางตวัดแีถมยังร้องเพลงเพราะด้วย 

แสดงละครกเ็ก่ง"

"ไหนๆ งัน้ขอพ่อเข้าไปดหูน่อยสว่ิามีรปูผูช้ายแปลกหน้าท่าทางไม่น่าไว้ใจ

อยู่ในห้องบ้างรเึปล่า"

"คุณพ่อออ อย่าค่ะ ของแบบนั้นในห้องปูไม่มีหรอก" ฝ้ายรีบลุกไป 
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ฉุดร้ังให้ท้ังสองคนย้ายไปส�ารวจท่ีห้องของเธอบ้าง ท�าให้ฉันค่อยหายใจ

สะดวกขึ้น

ฉันเข้าใจดว่ีาท่านท้ังสองไม่มีพษิมภียัอะไร และไม่ได้คดิจะเสยีมารยาท

แต่อย่างใด ท่ีท�าไปท้ังหมดล้วนแล้วแต่เป็นเพราะความห่วงใยและปรารถนาดี

ต่อเราท้ังสิน้ แต่มันกน่็าปวดหัวไม่น้อย

ฉนัทิง้ตวับนโซฟายาวอย่างอ่อนแรงหลังกลับจากการทานมือ้เยน็กับ 

พ่อแม่ฝ้าย รูส้กึเหนือ่ยเสยีย่ิงกว่าวิง่มาราธอน แถมตอนนีท่ี้โรงเรยีนยังอยู่ใน

ช่วงเตรยีมสอบปลายภาคเรยีนท่ีสอง ท�าให้ฉันรูส้กึอ่อนล้าจนไม่อยากเปลอืงแรง

กบัเรือ่งอืน่

"ขอบคณุมากนะปู ท่ีช่วยตามใจคณุพ่อคณุแม่ถงึขนาดนี ้ล�าบากแย่เลย"

"ท�าไมพูดอย่างนั้นล่ะ พ่อแม่ฝ้ายก็เหมือนพ่อแม่ฉัน แล้วท่านก็ใจดี

กับฉันเหมือนเป็นลูกของท่านด้วย" ถึงแม้ฉันจะคิดแบบท่ีพูดจริงๆ ทว่า 

ถ้ามาบ่อยๆ คงแย่เหมือนกัน

แต่ฝ้ายย้ิมอย่างรู้ทัน "คงอีกนานแหละกว่าคุณพ่อคุณแม่จะมาอีก  

ปูสบายใจได้"

ทันใดนัน้เสยีงกดกริง่ด้วยจงัหวะประหลาดกด็งัข้ึนอย่างน่าตกใจ ฉัน 

กับฝ้ายทะลึ่งพรวดข้ึนยืนพร้อมกัน เบิกตามองไปยังประตูเหมือนกลัวว่า 

ปีศาจจะโผล่เข้ามา

ประตหู้องถกูเปิดผลวัะเข้ามาเพราะเรายังไม่ได้ลอ็ก ฉันกบัฝ้ายแทบจะ

ผวากอดกนัด้วยความตืน่ตระหนก แต่ผูท่ี้โผล่เข้ามาคอื 'ต้า' หาใช่คณุหญิงแม่

กบัคณุพ่อฝ้ายอย่างท่ีเราคดิ พอเห็นดงันัน้ฉันจงึท้ิงตวัลงบนโซฟาด้วยความ

โล่งใจ แต่กอ็ดโมโหคนกวนประสาทอย่างยายต้าไม่ได้

"เป็นยังไงบ้างคะคณุนายท้ังสอง วนันีค้งสนกุกนัสดุเหว่ียงไปเลยล่ะส"ิ

ฉันโมโหอยากจะด่าคนหน้าระรื่นหลายๆ ค�าแต่ยังไม่มีแรง
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"นี่ อย่าท�าหน้าอย่างนั้นสิ ดูนี่ซะก่อน" ต้าชูบัตรสามใบในมือด้วย 

รอยยิ้มเป็นต่อ

ฉันอ้าปากค้างจ้องไปท่ีบัตรพลาสติกขนาดพอๆ กับบัตรเอทีเอ็ม 

ในมือต้าอย่างตกตะลงึ นีมั่นบัตรคอนเสร์ิต 'เควนิ รชิชี'่ ท่ีฉันปรารถนาแต่ว่า

ซ้ือไม่ทันเพราะบัตรหมดเร็วมาก ต้าเคยรับปากไว้ว่าจะหาท่ีนัง่ท่ีดท่ีีสดุมาให้ได้

สามใบ โดยเธอกบัฝ้ายจะไปเป็นเพือ่นฉัน

"เดีย๋วก่อน!" ต้าร้องแล้วขยับหนเีม่ือฉันลกุขึน้มาท�าท่าจะคว้าบัตรจาก

มอืเธอ "อย่าลมืสญัญา แกต้องพมิพ์รายงานให้ฉันก่อน"

"นัน่มันแน่นอนอยู่แล้ว เอามาเถอะน่า ฉันขอดหูน่อย" กน่็าจะรูอ้ยู่ว่า

เพื่อบัตรคอนเสิร์ตของเควิน ริชชี่แล้ว นาทีนี้ฉันต้องท�าได้ทุกอย่าง

ในท่ีสุดฉันก็ได้บัตรคอนเสิร์ตศิลปินสุดท่ีรักมาครอบครอง แต่การ 

ไปดูคอนเสิร์ตยังคงเป็นปัญหาอยู่บ้าง ตรงท่ีถ้าโชคร้ายฉันอาจไปเจอกับ

นกัเรยีนตวัเองเข้า เพราะมีนกัเรยีนของฉันท่ีก�าลงัคลัง่ไคล้เควนิอยู่กลุม่หนึง่ 

แล้วถ้าเจอกันฉันจะอธิบายกับเด็กว่ายังไงดี ถ้าเควิน ริชช่ีอายุมากกว่านี ้

สักหน่อยและเป็นศิลปินยอดนิยมในกลุ่มคนวัยท�างานก็ว่าไปอย่าง แต่นี่ 

เขาเพิง่อายุย่ีสบิสามปี ถงึจรงิๆ จะเท่ากบัฉัน แต่ถ้าเทียบกนัแล้วมองมมุไหน

เขากยั็งวยัรุน่ ในขณะท่ีหน้าฉันเป็นวยัรุน่ป้า...ซ่ึงแฟนคลบัส่วนใหญ่ของเควนิ

ล้วนเป็นเด็กวัยรุ่น

ตอนเริ่มต้นอาชีพครู ฉันได้พยายามสร้างภาพให้ตัวเองดูน่าย�าเกรง 

ในสายตานกัเรยีน เพือ่ท่ีพวกเขาจะได้ให้ความเกรงใจและเช่ือฟังฉันง่ายข้ึน 

สิ่งทีห่วาดกลัวที่สุดตอนนั้นคือการโดนนักเรียนแกล้งและไม่เคารพ ตอนนี้ 

ฉันจึงมีภาพลักษณ์ของครูท่ีเรียบร้อยน่าเคารพและเฮ้ียบจัดระดับหนึ่ง 

ในสายตานักเรียน ดังนั้นถ้ามีเด็กคนไหนบังเอิญไปเห็นฉันเต้นเย้วๆ และ

แหกปากกรีด๊ผูช้ายในคอนเสร์ิตอย่างบ้าคลัง่ คงมีอันจบเห่เป็นแน่ชีวิตยายปู 

ภาพลกัษณ์เว่อร์วงัท่ีเพยีรสร้างมาคงพงัทลายไม่มีช้ินด!ี
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แล้วเพือ่นของฉันท่ีจะไปด้วยกเ็ป็นจดุเด่นน้อยเสยีเม่ือไหร่ ต้าเป็นสาวม่ัน

แต่งตัวจดัระดับเจ้าแม่แฟช่ัน เรอืนร่างของเธอเพรยีวระหงและมีความสงูถงึ 

หนึง่ร้อยเจด็สบิห้าเซนตเิมตร ผมสนี�า้ตาลเข้มดดัเป็นลอนน้อยๆ ยาวสลวย

สวยเก๋รบักบัใบหน้าท่ีสวยผดุผาดไร้ท่ีต ิ ในขณะท่ีฝ้ายดเูป็นสาวน้อยหน้าตา

สดใสท่าทางอ่อนกว่าวัยหลายปี ผมซอยสัน้ของฝ้ายรบักบัใบหน้าเรยีวงาม 

และดวงตากลมโตเป็นประกาย ส่วนฉันกส็วยเด่นเป็นสง่าน้อยกว่าท้ังสองคน

เสียเมื่อไหร่

แต่ไม่เข้าใจเลยว่าสวยเลศิขนาดนี ้ ท�าไมพวกเรายังคงอ้างว้างเหนบ็หนาว 

จนฉันถงึขนาดต้องหันไปพึง่พาความอบอุ่นจากศลิปินอันเป็นท่ีรกัซ่ึงไม่มวีนั

ได้โคจรมาเจอกนัในโลกแห่งความจรงิ...

เดีย๋วนะ ก่อนจะละเมอเพ้อพกอย่างวติกจรติไปมากกว่านี ้ ฉันควรจะ 

รบีพิมพ์รายงานหน้าเป็นปึกของยายต้าให้เรยีบร้อยก่อน!

"ปู...แกหยุดย้ิมได้แล้ว กลุม่เดก็ผูห้ญิงทางโน้นก�าลงัจ้องมาท่ีแกเขม็ง

เลย!" ต้าสะกิดเตือนด้วยท่าทางต่ืนๆ ขณะพวกเราก�าลังจะเดินไปท่ีรถ 

หลงัออกจากคอนเสร์ิตท่ีเพิง่จบลง ท�าเอาฉันต้องหุบย้ิมฉับพลนั

พอหันไปมองตามทิศท่ีต้าบอก ฉันก็สบตาเข้ากับเด็กสาวคนหนึ่ง 

ในกลุ่มนั้นอย่างจัง โอ้มายก็อดดด! นั่นมันนักเรียนของฉันทั้งนั้นเลยยย!

ต้ารีบฉุดฉันกับฝ้ายให้เดินอ้อมไปอีกทางโดยท่ีไม่ต้องเฉียดไปใกล ้

เด็กเหล่านั้น แต่ทว่า...

"อาจารย์คะ เดี๋ยวก่อนค่ะ" เสียงใสๆ ท่ีเรียกตามหลังมาท�าเอา 

เสียวสันหลังวาบ ฉันกลืนน�้าลายลงคออย่างล�าเค็ญสุดๆ ขณะหยุดชะงัก 

อยู่กับที่อย่างหมดทางเลี่ยง

"อาจารย์จรงิด้วย พอปล่อยผมยาวแบบนีเ้ราเลยจ�าเกอืบไม่ได้ ไม่อยาก

จะเช่ือจรงิๆ ว่าจะเจออาจารย์ฉัตรลดาท่ีคอนเสร์ิตเควนิ!" เดก็สาววยัรุน่แต่งกาย



อัญชรีย์17

สดใสจ�านวนสีค่นเข้ามายืนรายล้อมพวกเราเอาไว้ พากนัยกมือไหว้พ่ึบพ่ับ 

จนรบัไหว้แทบไม่ทัน 

"อาจารย์กช็อบเควิน รชิช่ีเหมือนกนัหรอืคะ ดีใจจังเลยท่ีเห็นอาจารย์

มาดูคอนเสิร์ตเควินเหมือนเรา" เด็กคนหนึ่งเอ่ยข้ึนด้วยท่าทางดีใจ และ

เหมือนจะยอมรับฉันเข้าแก๊งอย่างยินดีสุดๆ

"ไม่ใช่อย่างนัน้หรอกค่ะ พอดมีีคนให้บัตรเรามา แล้วหลานสาวพ่ีคนนี้

เขาชอบเควินพอด ี กเ็ลยลากครปููมาด้วย ครปููเขาไม่ได้ชอบเควนิหรอกค่ะ" 

ต้าเป็นคนใช้สติแก้ไขสถานการณ์อย่างทันท่วงที แถมยังยัดเยียดฝ้าย 

ท่ีหน้าเดก็กว่าเพือ่นให้เป็นหลานตวัเอง แต่ฉันกไ็ม่แน่ใจเหมอืนกนัว่าการโกหก

แบบนีม้นัโอเคไหม...

"อ้าว มาเพราะได้บัตรฟรีหรอกเหรอเนี่ย นึกว่าอาจารย์ชอบเควิน

เหมือนเราเสียอีก" เด็กคนหนึ่งกล่าวด้วยท่าทางผิดหวังและเสียความรู้สึก

"แต่เควนิน่ารกัสดุๆ เลยนะคะ ท�าไมอาจารย์ถงึไม่ชอบ" หนึง่ในกลุม่

ถามข้ึนอย่างไม่เข้าใจจรงิๆ "อย่างน้อยการมาดูคอนเสร์ิตคราวนีก้น่็าจะท�าให้ 

อาจารย์ชอบเควนิข้ึนมาบ้างแหละ ใช่ม้ัยคะ"

"ค่ะ...ก็ชอบขึ้นมานิดหนึ่งเหมือนกัน" ฉันตอบอย่างสงวนท่าที  

ก่อนจะถามเสยีงเข้ม "แล้วพวกเธอมีสอบวันจันทร์ไม่ใช่เหรอ ท�าไมวนัน้ีถงึยัง

มาดูคอนเสิร์ตกันอีก ไม่กลัวสอบตกรึไง"

"โธ่ อาจารย์ก็รู้ว่าอย่างพวกหนูไม่มีทางสอบตก คนเรามันก็ต้อง 

มีช่วงรีแลกซ์ก่อนสอบกันบ้างสิคะ" เด็กสาวโอดครวญกันใหญ่

"เอาเถอะ แต่ก็อย่าไปบอกใครนะว่ามาเจอครูที่นี่..."

เด็กๆ พากันอ้ึงอยู่ช่ัวขณะหนึ่ง แล้วก็ท�าท่าคิกคักพร้อมรับค�า 

อย่างร่าเริงอย่างดูไม่น่าไว้ใจเลยสักนิด "ได้ค่า ไม่บอกแน่นอน แต่สัญญา

กับเราได้ไหมคะว่าคอนเสิร์ตเควินคราวหน้าอาจารย์จะมากับพวกเราด้วย 

เพราะหนม่ัูนใจว่าวันนีเ้ควินต้องท�าให้อาจารย์ตกหลมุรกัอย่างจงัจนอยากมาดู
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คอนเสิร์ตเขาอีกแน่นอน"

ต้ากับฝ้ายพากันหัวเราะข�า ในขณะที่ฉันได้แต่ยืนปั้นหน้าไม่ถูก

แล้วฉันกพ็บว่านอกจากค�าอธษิฐานในคนืแห่งปาฏหิารย์ิจะไม่เป็นจรงิ

แล้ว ฉันยังต้องเผชิญกับเรื่องแย่ๆ ท่ีมีเควิน ริชช่ีเป็นต้นเหตุอีกต่างหาก 

ทั้งที่ก่อนหน้านี้ฉันแทบไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยแท้ๆ

"ได้ยินว่าเม่ือวันเสาร์อาจารย์ไปดูคอนเสิร์ตมาหรือคะ" นั่นปะไร 

ค�าถามเด็ดประจ�าบ่ายวันจันทร์จากเพื่อนอาจารย์คนหนึ่ง หลังจากฉัน 

ถกูมองแปลกๆ มาตัง้แต่เช้า นีข่นาดว่าเป็นช่วงสอบ เดก็พวกนัน้ยังสามารถ

กระจายข่าวได้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่าซีเอ็นเอ็น

ฉันย้ิมเข้มตามแบบฉบับของตวัเองแล้วพยักหน้าน้อยๆ รกัษามาดเอาไว้

อย่างดไีม่มีตกหล่น "ไปเป็นเพือ่นหลานสาวน่ะค่ะ"

ล�าบากใจจริงๆ ท่ีต้องแก้ตัวด้วยค�าโกหกแบบนี้ ไม่รู้จะต้องพูดซ�้า 

อีกกี่ครั้งกว่าจะไม่มีคนถามอีก ที่แน่ๆ ความลับมันไม่มีในโลกจริงๆ

'การอันใดในโลกนี ้ ถ้าได้ยินถงึหกหู กส็ิน้เป็นความลบั ถ้าได้ยินเพยีง 

สีหู่ บางทีจะไม่มใีครทราบต่อไป ถ้าได้ยินแต่สองหู แม้พระพรหมกไ็ม่ทราบได้' 

เป็นค�ากล่าวในนทิานเวตาลบทหนึง่ซ่ึงจรงิแท้แน่นอนเสยีนีก่ระไร ไม่อยาก 

จะนับให้เมื่อยเลยจริงๆ ว่ามีคนได้ยินความลับของฉันไปแล้วกี่หู!

"ท่าทางแกดูไม่ดีเลย" ต้าวางแก้วน�้าเย็นลงบนโต๊ะแล้วถามข้ึนเป็น

ประโยคแรกหลังจากเฝ้ามองฉันโซเซกลับเข้ามาในห้อง

"งานหนกัจนเปลีย้ไปหมด แถมยงัต้องป้ันหน้าโกหกใครๆ มาท้ังอาทิตย์

อีกต่างหาก" ฉันรูส้กึอยากร้องไห้ การโกหกมันเลวร้ายสิน้ด ี ฉันเหนือ่ย...  

"จะตายอยู่แล้วเนีย่"

"ปูอย่าคิดมากเลยนะ อย่างน้อยก็เพื่อเควิน"
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ดูไม่ออกเลยว่าฝ้ายก�าลงัปลอบใจหรอืว่าล้อเลยีนฉันกนัแน่...สรปุน่าจะ

ไม่มีใครเข้าใจหัวอกฉันจรงิๆ เลยสกัคน...

หรอืนีจ่ะเป็นค�าเตอืนจากสวรรค์ว่าฉันควรเลกิคลัง่ไคล้ดาราอย่างไร้สาระ

เสยีที ในเม่ือตวัเองท�าหน้าท่ีเป็นแม่พิมพ์ของชาต ิ จะรกัจะชอบศลิปินยังไง 

ก็ไม่ควรจะเกินพอดี แต่ฉันก็ชอบเควินด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้มีเวลา 

วิง่ตามเขาไปทุกหนทุกแห่ง ไม่สามารถหาตารางงานในแต่ละวันของเขาได้ 

ไม่เคยอยากรู้ด้วยว่าบ้านเขาอยู่ท่ีไหน ฉันชอบเควินมาก และมีความสุข 

กับความรู้สึกนี้โดยไม่เคยท�าให้ใครเดือดร้อน เพียงแต่ฉันแค่ไม่กล้าแสดง 

ความรูส้กึท่ีมอีอกมาอย่างเตม็ท่ีเหมือนคนอืน่ พอไม่อยากให้ใครรูก้เ็ลยระแวง

จนจะบ้าตาย

"หรอืฉันควรจะเลกิเป็นแฟนคลบัเควนิเสยีตัง้แต่ตอนนี"้ แม้แต่ตวัฉันเอง

ยังรูส้กึว่าเสยีงท่ีพดูออกมามันฟังแล้วหดหู่ชะมัด

"โอ๊ยยย แกไม่ต้องท�าถงึขนาดนัน้หรอก อย่าคดิมาก ยังไงการรกัเขา

มันก็เป็นความสุขอย่างเดียวของแกตอนนี้ไม่ใช่เหรอ ถ้าเมื่อไหร่ท่ีมีแฟน 

เป็นตัวเป็นตนขึ้นมา การยึดเอาศิลปินเป็นท่ีพึ่งทางใจมันก็จางหายไปเอง 

นัน่แหละ ตอนนีถ้้าเขายังเป็นความสขุของแกอยู่ กไ็ม่เห็นต้องเลกิรกัเขาเลย 

เป็นแฟนคลบัเขาต่อไปเถอะ"
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เมือ่วนัหยุดช่วงปิดเทอมหมดลง ฉันกก็ลบักรงุเทพฯ พร้อมข้าวของ

มากมายจากต่างจังหวัดที่พ่อแม่ขนซื้อให้เอามาฝากญาติมิตรทั้งหลาย

พอเรียนจบฉันก็ท�างานอยู่ในกรุงเทพฯ มาตลอด นานๆ ทีถึงจะ 

กลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่ ทุกครั้งท่ีฉันกลับไปหาท้ังสองคนจะดีใจและ 

มคีวามสขุมากอย่างเห็นได้ชัด แม้จะเป็นลกูสาวคนเดยีวแต่พ่อแม่ก็ไม่เคย

บังคับกะเกณฑ์เรื่องการใช้ชีวิตเลย พ่อแม่ไว้ใจฉันมาก ท�าให้ฉันมีอิสระ

อย่างเต็มท่ีและได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีแบบไม่ขาดตกบกพร่องมาตลอด 

ท�าให้ฉันอยากตอบแทนพระคุณด้วยการเป็นลูกท่ีดีท�าให้พ่อแม่มีความสุข 

ฉันสญัญากบัตวัเองเอาไว้ว่าจะใช้ชีวติอสิระตามใจตวัเองต่อไปอกีสกัพัก แล้วก็

จะย้ายกลบัไปอยู่พร้อมหน้าครอบครวัพ่อแม่ลกูท่ีต่างจงัหวดัอย่างถาวร...

จังหวะการกดกริ่งหน้าประตูอย่างไร้มารยาทของใครบางคนท่ีดังข้ึน

ในเช้าวันเสาร์บรรยากาศน่านอนเช่นนี้ เป็นความผิดท่ีไม่น่าให้อภัยเลย 

หน�าซ�้าเสียงกริ่งยังดังถี่ข้ึนเรื่อยๆ ไม่ยอมหยุด แสดงให้เห็นถึงความ 

ไร้สมบัติผู้ดีของผู้มาเยือนอย่างชัดเจน

อย่างไรกต็าม ถ้าแขกคนดงักล่าวเป็นญาตผิูใ้หญ่ ฉันกต้็องกราบขออภยั

บทที่

2
เมื่อค�ำอธิษฐำนเป็นจริง
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เอาไว้ ณ ท่ีนีด้้วย เนือ่งจากตอนนีเ้ป็นเวลาท่ีฉันก�าลงัมีความสขุแสนสบาย

อยู่บนเตยีงกว้างอันอบอุ่น ท�าให้รูส้กึไม่ดกีบัการถกูรบกวนทุกรปูแบบ

ขณะท่ีฉันยงัมอีาการครึง่หลบัครึง่ตืน่อยูน่ัน้ เสยีงเคาะประตหู้องนอน 

ก็ดังข้ึน ท�าให้ต้องพยายามฝืนลุกจากเตียงอย่างยากเย็น แต่พอคิดได้ว่า 

คนท่ีมากดกริง่รวัๆ นัน่อาจเป็นแขกของฉัน จงึท�าให้ฝ้ายต้องมาปลกุ กน็กึ

ขอโทษอยู่ในใจที่ปล่อยให้ฝ้ายเป็นคนลุกไปเปิดประตู

พอพบว่าฝ้ายยืนรออยู่หน้าประตหู้องนอนด้วยสหีน้าตืน่ตระหนกเหมอืน

มีเหตดุ่วนเหตรุ้ายรนุแรงเกดิข้ึน ฉันกพ็ลนัตาสว่าง "มีอะไรเหรอฝ้าย!"

"ปู...ปู...ปู..." ฝ้ายมอีาการเลิก่ลัก่ลนลาน และกลายเป็นคนพดูตดิอ่าง

ไปแล้ว

"ว่าไง มีอะไร" อะไรกนันะท่ีท�าให้มนษุย์แสนนิง่จติม่ันใจสงบอย่างฝ้าย

เกดิอาการประสาทแดกจนสัน่คลอนเช่นนี้

"ปู...ต้องใช่แน่ๆ เลย ฉันจ�าได้ จ�าได้จรงิๆ นะ!" ฝ้ายยังพดูด้วยอาการ

ละล�า่ละลกั ก่อนฉุดฉันออกจากห้องนอนด้วยท่าทางร้อนรนกระวนกระวาย

แล้วฉันก็พลันชะงักฝีเท้ากึก ยืนตะลึงตัวชาอยู่กับท่ี ดวงตาเบิกโต 

จนแทบถลนขณะจ้องมองไปยังร่างสูงของชายหนุ่มรูปลักษณ์คุ้นตาท่ีฉัน

จดจ�าเขาได้เป็นอย่างดท้ัีงยามหลบัและยามตืน่ เรอืนผมสดี�าสนทิแม้จะดยุู่งๆ 

แต่ถูกซอยสั้นรับกับศีรษะได้รูปและเค้าโครงหน้าอันโดดเด่น รูปร่างแบบนี้ 

หน้าตาแบบนี้ จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก...เควิน ริชชี่!

"ใช่มั้ยปู ใช่แล้วใช่มั้ย!" ฝ้ายกระตุกแขนฉันเขย่าอย่างแรง

ค�าอธิษฐานท่ีฉันแทบจะลืมเลือนมันไปแล้วกลับกลายเป็นความจริง

หลังจากเวลาผ่านมาหลายเดือน ท้ังท่ีฉันปลงจนเลิกหวังไปตั้งแต่วันท่ี 

เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดตอนปิดเทอม ใครจะไปรู้ว่าปาฏิหาริย์จะต้อง

รอคิวยาวตั้งสี่เดือน!

เวลาผ่านไปเกอืบช่ัวโมงแล้วท่ีเควนิเข้ามาปรากฏตวัในห้อง แต่ฉันก็
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ยังคงตกอยู่ในสภาพจติตืน่ๆ และเสยีอาการจนท�าอะไรไม่ถกูอยูอ่ย่างนัน้ ฝ้าย

เป็นคนโทรเรียกต้าเข้ามาท่ีห้องเพือ่ล้อมวงฟังค�าบอกเล่าจากเควนิ รชิชีด้่วย

ความสนอกสนใจ เควนิมคีวามกนัเองและเป็นมติรอย่างน่าประทับใจเสยีย่ิงกว่า

ภาพลกัษณ์ท่ีพบเห็นได้จากสือ่ เขาพดูภาษาไทยได้ชัดเจนไม่ผดิเพ้ียนด้วย 

น�้าเสียงสุภาพน่าฟัง โดยเฉพาะเม่ือได้เห็นค�าพูดนั้นผ่านริมฝีปากสีระเรื่อ 

อย่างคนมีสขุภาพดีของเขาต่อหน้าต่อตาแบบสดๆ

ขณะท่ีทุกคนพูดคุยกันไปเรื่อยๆ มีแต่ฉันท่ียังตั้งสติไม่ได้ เลย 

ไม่สามารถร่วมวงสนทนากับเขาได้อย่างเป็นปกติ ท�าได้แค่รับฟังเรื่องราว

อยู่เงียบๆ แต่มันช่วยไม่ได้ที่เป็นแบบนี้ เพราะวันก่อนตอนดูหนังเรื่องหนึ่ง 

ฉันดนัเผลอไปจนิตนาการถงึเควนิด้วยฉากเลฟิซีนในหนงัเรือ่งนัน้ การเจอ 

เควินตัวเป็นๆ ในวันนี้จึงท�าให้ฉันสติกระเจิงจนควบคุมไม่ได้เกินเหตุ

เควินเล่าให้พวกเราฟังว่าเช้าวันนี้พอออกจากห้องอัดเสียงเขาก็ต้อง 

ขับรถกลับตามล�าพัง เนื่องจากเป็นเช้าวันเสาร์การจราจรจึงไม่คับคั่งเท่า 

วันธรรมดา ท�าให้สังเกตเห็นว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งท่ีมีผู้ชายสองคนอยู่ข้างใน  

ขับตามเขามาตัง้แต่ท่ีจอดรถ พอเขาตดัสนิใจหักเลีย้วอย่างกะทันหันเข้ามา 

ท่ีคอนโดฯ แห่งนี้ รถคันนั้นก็ยังตามเข้ามาด้วย เควินไม่ได้พักอยู่ท่ีนี่แต ่

เลอืกเข้ามาหลบเพราะมีคีย์การ์ดท่ีเพือ่นลมืไว้อยูใ่นรถ แต่ครัน้เข้ามาในตกึแล้ว

ดันจ�าไม่ได้ว่าห้องของเพ่ือนท่ีเขาเคยมาแค่ครั้งเดียวอยู่ชั้นไหน นาทีนั้น 

เขาก�าลงัลนเพราะเห็นว่าสองคนนัน้ขับตามข้ึนมาบนช้ันจอดรถได้ จงึรบีสุม่

กดลฟิต์ขึน้มาม่ัวๆ แล้วกม็าเลอืกกดกริง่หน้าห้องฝ้ายเพือ่ขอความช่วยเหลอื 

แต่เขาไม่ทันเห็นว่าสองคนนัน้ตามเข้ามาในตกึจากท่ีจอดรถได้ไหม

อย่างไรกต็าม มนัน่าอศัจรรย์มากท่ีเควนิเลอืกห้องของฝ้ายเป็นท่ีพึง่!

ในท่ีสุดค�าอธิษฐานของฉันก็เป็นจริง แม้ว่าฉันจะยังไม่ได้เอ่ยปาก 

พดูกบัเขาสกัค�ากต็าม...ต้ากบัฝ้ายพยายามช่วยเหลอืเพือ่ให้ฉันได้มส่ีวนร่วม

ในการสนทนาอย่างเตม็ท่ี แต่ฉันกลบัเอาแต่ใจเต้นโครมครามจนท�าอะไรไม่ถกู 
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แล้วมันน่าขายหน้าสุดๆ ก็ตรงท่ีเควินดูเหมือนจะรู้ทันเราทุกอย่างเขาจึง 

มองฉันด้วยสายตาขบขันอย่างไม่ปิดบัง ในสายตาเขาคงเห็นฉันเป็นแฟนคลบั

รุน่เดอะท่ีก�าลงัตืน่เต้นจนเสยีสติ

สิ่งส�าคัญอย่างหนึ่งคือตอนนี้ฉันยังอยู่ในสภาพดูไม่ได้อย่างรุนแรง  

ผมเผ้ายุ่งรงุรงั หน้าตาหลงัตืน่นอนใหม่ๆ สดเสยีย่ิงกว่าปลาในตลาด แถมยงั

นุง่ชุดนอนเป็นเสือ้ย้วยๆ กับกางเกงเห่ยๆ ท่ีใช้มาตัง้แต่ ม.ปลาย น่าอนาถสดุๆ

"บางทีพวกนัน้อาจเป็นแฟนคลบัโรคจติท่ีคลัง่ไคล้คณุมากก็ได้นะคะ" 

ฉันสะดุง้เบาๆ กบัค�าสนันษิฐานยายต้า เพราะเควนิอาจก�าลงัคดิในใจว่า

ตรงนีก้เ็หมอืนจะมแีฟนคลบัโรคจติอยู่คนหนึง่...

เควินย้ิมเจือ่น "ถงึจะเป็นแฟนคลบัจรงิ แต่ท�าแบบนีม้นัน่ากลวัเกนิไป

นะครับ"

"นัน่สนิะ แล้วส่วนใหญ่คุณคงคุน้เคยกบัแฟนคลบัท่ีเป็นเดก็ๆ มากกว่า 

พอเจอผูใ้หญ่ท่ีมาตามด้วยวิธนีีค้งหลอนน่าด"ู ต้าว่า

ท�าเอาแฟนคลบัวยัผูใ้หญ่ท่ีนัง่ฟังอยู่ตรงนีด้้วยเริม่รูส้กึร้อนตวันดิๆ แต่

ยังนิ่งไว้เหมือนไม่รู้สึก

"แล้วคุณแน่ใจหรอืคะ ว่าพวกนัน้ไม่ได้ถกูจ้างมาอุ้มฆ่า" ต้าโพล่งถาม

"คงไม่ใช่หรอกครับ" เควินยิ้มตอบ

"จะแจ้งต�ารวจมั้ยคะ" ฝ้ายถามเควิน

"คดิว่าคงไม่ ผมเพิง่เคยเจอแบบนีค้รัง้แรก ไม่อยากให้เป็นเรือ่งใหญ่"

"แต่น่าจะแจ้งต�ารวจนะคะ" ต้าแนะน�าด้วยท่าทางเป็นห่วง "ยังไงฉันจะ

ลองไปขอหลกัฐานจากกล้องวงจรปิดของคอนโดฯ มาเกบ็ไว้ให้ เผือ่มข้ีอมูล

ท่ีใช้ประโยชน์ได้ทีหลงั ถ้าเกดิว่าจรงิๆ แล้วเขาไม่ใช่แฟนคลบั"

เควินขอบคุณด้วยความซาบซ้ึง ก่อนจะมองนาฬิกาแล้วขอตัวกลับ

เพราะคิดว่าน่าจะปลอดภัยแล้ว

"แต่กน่็าจะรออกีสกัพกัค่อยออกไปดกีว่านะคะ บางทีพวกนัน้อาจจะ
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ดกัรออยูท่ี่รถของคณุ" ต้าเตอืนเขาด้วยความรอบคอบ "คณุท�างานจนถงึเช้า

แบบนี้คงเพลียน่าดู ท่าทางคุณง่วงมาก ขับรถตอนนี้อาจจะอันตราย ถ้า 

ไม่รังเกียจเข้าไปนอนพักก่อนค่อยกลับดีมั้ยคะ"

ฉันพยายามเกบ็ซ่อนความตืน่ตกใจเอาไว้อย่างมิดชิด ขณะคดิในใจว่า... 

เควนิจะนอนพกัท่ีนี!่

เควินมีท่าทีลังเลอย่างหนัก แต่ด้วยเหตุผลท้ังหมดท่ีต้าบอกรวมถึง

สถานการณ์ท่ีบีบบังคบั ท�าให้เขาไม่มทีางเลอืกอืน่ท่ีดกีว่านี ้ แต่อาจเป็นเพราะ 

เขาเห็นว่าเราท้ังสามดเูป็นคนไม่มพีษิมีภยัอะไรก็ได้ เลยยอมตกลงนอนพกั 

ที่นี่

ถึงฉันจะยังไม่ได้คุยกับเควินสักค�า แต่ก็ต้องถือว่าในท่ีสุดแล้ว 

ค�าอธิษฐานของฉันกเ็ป็นจรงิ ตอนนีฉั้นขอแค่อย่าให้เรือ่งท้ังหมดนีเ้ป็นเพยีง

ความฝันกแ็ล้วกนั แค่ได้มคีวามทรงจ�าเกบ็ไว้ว่าครัง้หนึง่ฉันเคยได้เจอเควิน

ใกล้ๆ ได้มองเขานานๆ แค่นีก้พ็อใจแล้ว

แต่น่าเสียดายท่ีเควินต้องนอนพักในห้องฝ้ายแทนท่ีจะเป็นห้องฉัน  

ก็จะให้เขานอนห้องฉันได้ยังไง ในเม่ือมันมีแต่รูปเขาเต็มไปหมด เขาคง 

รู้สึกแปลกพิกลถ้าต้องนอนมองหน้าตัวเองท่ีถูกแปะไว้ท่ัวท้ังห้องจนผนัง

แทบไม่มีที่ว่าง

"ไม่ต้องเกรงใจนะคะ จะนอนหลับนานแค่ไหนก็ได้ สบายใจได้ว่า 

จะไม่มีแฟนคลับโรคจิตท่ีไหนแอบตามเข้าไปท�าอะไรคุณในห้องแน่นอน" 

ต้าบอกกบัเควนิ แล้วกป็รายตามามองฉันอย่างมคีวามหมาย ท�าเอาฉันสะอึก

และเผลอตวดัตามองเควินอย่างยัง้ไว้ไม่ทัน เลยเห็นเขากระตกุย้ิมขันท่ีแสดงว่า

เข้าใจทุกอย่าง หน้าฉันร้อนซู่ข้ึนมาทันทีด้วยความอับอายขายหน้ามากกว่า

รูส้กึเขิน

"นีแ่กโง่หรอืโง่กนัแน่ยายปู ท�าไมเอาแต่นัง่บ้ืออยู่ได้ อยู่ๆ กม็บุีญก้อนโต
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หล่นทับแท้ๆ แล้วอย่ามาเสยีใจทีหลงัเชียวนะ" ต้าโวยวายอย่างหัวเสยีด้วย

ความไม่ได้ดัง่ใจเม่ือเห็นฉันเดนิเช็ดผมออกมาจากห้องน�า้

ฉันถอนใจยาวแล้วนัง่ลงท่ีขอบเตยีงใกล้กบัต้า "ฉันกอ็ยากหายตืน่เต้น

แล้วคุยกบัเขาเหมือนท่ีแกกบัฝ้ายท�า แต่มันท�าไม่ได้นีน่า"

"ซื่อบื้อ" ต้าด่า

"เออ" ฉันยอมรับ

ต้าถลึงตาใส่ด้วยสีหน้าบ้ึงตึงพร้อมกับจิ้มนิ้วท่ีหัวฉันแรงๆ ก่อนจะ 

เดินออกไปจากห้องนอนฉันด้วยท่าทางหงุดหงิด

ฉันรูส้กึอิจฉาต้ากบัฝ้ายจรงิๆ ท่ีสามารถพดูคยุกบัเควนิได้อย่างเป็นปกติ

แบบนัน้ อดคดิไม่ได้ว่าหากเควนิเกดิมาสะดดุรกัเพ่ือนฉันคนใดคนหนึง่เข้า

แล้วคบกนั ฉันจะท�าใจได้หรอืเปล่า...แต่ได้ไม่ได้กค็งท�าอะไรไม่ได้นอกจาก

ท�าใจ และแฟนคลับท่ีดีต้องยินดีได้กับทุกความสุขสมหวังของศิลปินท่ีเรา 

ช่ืนชอบ

จะว่าไปจรงิๆ แล้วฉันกไ็ม่ใช่แฟนคลบัท่ีชืน่ชอบเขาด้วยความบรสิทุธิ์ใจ

สกัเท่าไหร่ บางทีอาจจะไม่ต่างอะไรจากแฟนคลบัโรคจติท่ีแอบสะกดรอยตาม

เขาเลยกไ็ด้ เพียงแต่ไม่มีเวลา ไม่มีแรงฮึด และไม่หน้าด้านพอท่ีจะท�าอย่าง

พวกนัน้บ้างเท่านัน้เอง ป่านนีเ้ควินคงนอนสะดุง้เพราะหลบัไม่สนทิกไ็ด้ เพราะ

ถกูฉันแอบคดิถงึอย่างไม่บรสิทุธิ์ใจด้วยความฟุง้ซ่าน

พอนึกถึงวันท่ีเหนื่อยจนคิดจะเลิกชอบเขาตอนนั้นข้ึนมาก็ข�าตัวเอง 

ตอนนี้อย่าว่าแต่เลิกชอบตลอดไปเลย เพราะแค่เลิกนึกถึงเขาสักห้าวินาที

ยังท�าไม่ได้แล้ว เพราะการเจอเขาในวันนี้มันก�าลังท�าให้ฉันย่ิงหลงเขา 

หนักกว่าเดิม ถ้าเขาดูร้ายกาจและนิสัยแย่กว่าท่ีเห็นสักนิด แบบท่ีผิดจาก

ภาพของเขาท่ีฉันเคยรับรู้ผ่านสื่อมาก่อนหน้านี้ ฉันก็คงจะเลิกปลื้มเขา 

ได้ไม่ยาก แต่เขากลบัไม่มอีะไรท�าให้ผดิหวงัเลยสกันดิ ไม่ว่าจะด้วยความท่ี

เขาเป็นซูเปอร์สตาร์ หรือเพราะได้รับการฝึกฝนให้รักษาภาพลักษณ์ท่ีดี
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ตลอดย่ีสบิสีช่ั่วโมง แต่สรปุแล้วก็คอืเขาเป็นคนท่ีดดีูมีเสน่ห์ทุกองศาทุกมมุมอง

และทุกการเคลือ่นไหวจรงิๆ แถมนสิยักน่็ารกัมากด้วย

ดังนั้นฉันก็คงต้องปล่อยเลยตามเลยด้วยการชอบเขาต่อไป แล้วก ็

คลัง่ไคล้ไปเรือ่ยๆ จนเบ่ือไปเอง แต่ถ้าถามความรูส้กึตอนนีล่้ะก ็ ฉันคงต้อง

บอกว่าต่อให้ได้แฟนเป็นตัวเป็นตนฉันก็ไม่มีทางเลิกชอบเควินได้แน่นอน!

หลังอาบน�้าเสร็จฉันก็เลือกชุดนานเหมือนคิดว่าจะได้ไปเดตกับเควิน 

ท้ังท่ีเขายังนอนหลบัปุ๋ยและชาตนิีจ้ะไม่มีวนัไปเดตกบัฉัน ในท่ีสดุฉันกเ็ลอืกได้

ชุดกระโปรงยาวครึ่งน่องสีน�้าตาลอ่อน แล้วชวนฝ้ายออกไปซ้ือของกิน 

มาเตรียมไว้รอให้เควินตอนตื่นนอน ซื้อถ่านมาใส่กล้องดิจิตอลที่วางทิ้งไว้ 

โดยไม่ได้ใช้งานมาหลายเดอืน...ถกูต้อง! เราตัง้ใจจะขอถ่ายรปูกบัเควินไว้ 

เป็นท่ีระลกึ!

ฉันเคยอ่านบทสมัภาษณ์ของเควนิจากนติยสารมาหลายเล่ม ส่วนใหญ่

เขามกัจะบอกว่าตัวเองชอบชีวติท่ีเรยีบง่าย เขาไม่ใช่คนเรือ่งมากกบัการกนิ

การอยู่ ขอแค่มีความสะอาดท่ีได้มาตรฐานก็พอ วันว่างหรือช่วงพักผ่อน 

เขาชอบดหูนงัและอ่านหนงัสอือยู่กบับ้าน มีแค่ขนมขบเคีย้วและเครือ่งดืม่ท่ี

หาได้จากร้านสะดวกซ้ือท่ัวๆ ไปก็อยู่ได้แล้ว ฟังดูเหมือนการใช้ชีวิตกับ 

เควิน รชิช่ีมันช่างง่ายดายราวกบัความฝัน...กน่็าจะแค่ฝันน่ะแหละ เพราะ 

ในความเป็นจริงแล้วซูเปอร์สตาร์แถวหน้าอย่างเขาชีวิตนี้คงไม่เคยมีอะไร 

เรยีบง่ายเลย

ก่อนท่ีจะหลับเควินได้เขียนเลขทะเบียนรถของเขาไว้ให้เราด้วย  

ฉันกับฝ้ายจึงพากันไปส�ารวจท่ีรถของเขาให้ พบว่าไม่มีสิ่งใดผิดปกติท่ีรถ 

ของเขา แต่พบรถเก๋งต้องสงสัยจอดอยู่ถัดไปอีกสองช่อง น่าจะเป็นคันท่ี 

เควินให้รายละเอียดเอาไว้ไม่ผิดแน่ ซ่ึงในรถมีผู้ชายนั่งอยู่ด้วยกันสองคน

ตามท่ีเควนิบอกเช่นกนั สรปุว่าพวกเขาคงไม่ได้พกัอยู่ท่ีนี ่ เพราะไม่มคีย์ีการ์ด
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เข้าตกึ หรอือาจจะแค่ตัง้ใจดกัรอเควนิอยู่ตรงนี ้ถ้าเป็นแฟนคลบัจรงิกมี็พลงั

ในการตามตือ๊รนุแรงมาก เพราะถ้าเป็นฉันคงไม่มีความอดทนและความพยายาม

ในการท�าอะไรแบบนี้

"ถ้าเขาประสงค์ร้ายกับเควินหรือต้ังใจก่ออาชญากรรม คงไม่อยู่รอ

อย่างใจเย็นแบบนีแ้น่ เพราะถ้าเควนิแจ้งความก็โดนจบัเท่านัน้เอง แสดงว่า

น่าจะเป็นแค่แฟนคลับธรรมดา เลยไม่กลัวว่าถ้าโดนต�ารวจรวบตัวจะท�าให้

เดือดร้อน"

"นั่นสิ เขาอาจจะอยากขอถ่ายรูป หรือแค่รอขอลายเซ็นก็ได้" ฝ้าย

เห็นด้วยกับฉัน

ตอนท่ีฉันกบัฝ้ายกลบัถงึห้องเควนิยังนอนหลบัอยู่ หลงัจากนัน้ต้ากบั

ฝ้ายกม็านัง่ท�างานอยูด้่วยกนัเงยีบๆ ส่วนฉันกน็ัง่ตรวจการบ้านนกัเรยีนไปด้วย

อารมณ์ฟุง้ซ่านท่ีพยายามควบคมุเอาไว้ เควินคงหมดแรงจรงิๆ ถงึหลบัสนทิ

ขนาดนี้ในบ้านคนอืน่ได้ลงคอ อนัท่ีจรงิเขาควรมคีวามหวาดระแวงบ้างนะ  

แล้วกน่็าจะรูส้กึได้ถงึรงัสปีระหลาดบางอย่างจากฉันด้วย หรอืเควนิอาจจะเป็น

คนโลกสวยมากเว่อร์...

เมื่อหลายสัปดาห์ก่อน ฉันเพิ่งหงุดหงิดกับข่าวเควินกับนาตาลี 

แอบคบกนั ซ่ึงมนัน่าเจบ็ใจตรงท่ีนาตาลเีป็นสาวน้อยวยัใสลกูครึง่ไทย-องักฤษ 

ท่ีเพิง่อายุสบิเจด็ปี ในขณะท่ีฉันเลยวยัใสมานานหลายปีและอายเุท่ากบัเควนิ

พอดี ต่อมาท้ังคู่ก็ออกมาปฏิเสธข่าวแบบคนดังในวงการบันเทิงส่วนใหญ่ 

อ้างว่าเป็นแค่เพื่อน แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเช่ือเรื่องนั้น ยกเว้นฉัน... 

ท่ีพร้อมจะเช่ือทุกค�าพดูของเควนิอย่างไม่มเีงือ่นไข เพราะฉันเป็นแฟนคลบั

ประเภทท่ีจะเช่ือในสิ่งท่ีตัวเองอยากเช่ือ และเช่ือในสิ่งท่ีตัวเองเช่ือแล้ว

สบายใจ

'แกจะหงดุหงดิข่าวเขากบันาตาลไีปท�าไม ในเมือ่แกเป็นแค่แฟนคลบั 

ไม่ใช่แฟน' ตอนน้ันต้าพยายามตอกย�า้เพือ่เตอืนสตฉัิน แต่ว่าฉันก็ไม่ค่อย 
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จะมีสติ จึงโต้กลับไปว่า

'คงหงุดหงิดเพราะฉันเป็นแฟนคลับที่อยากเป็นแฟนเขาจริงๆ'

'เลิกฝันแล้วก็รีบไปโรงเรียนได้แล้วจ้าาา'

'เออ...นาตาลอีายพุอๆ กบันกัเรยีนฉันเลยนีน่า นีส่เป็กเควนิเดก็ขนาดนี้

เลยเหรอเนีย่'

'เครียดไปแกก็เด็กลงไม่ได้หรอกปู รีบไปสอนนักเรียนเถอะ'

ก็จริงของนาง เครียดไปยิ่งแก่ง่ายหนักกว่าเดิมอีกต่างหาก...

"หิวรึเปล่าคะ ทานอะไรก่อนมั้ย ฉันซ้ือของกินมาให้เยอะแยะเลย  

มีแต่ของท่ีเควินชอบท้ังนั้นเลยนะคะ ฉันเลือกมาให้อย่างดีเพราะเคยอ่าน 

มาจากสัมภาษณ์"

นัน่คอืสิง่ท่ีฉันฝึกท่องในใจมานบัร้อยๆ เท่ียว เพือ่เอาไว้พูดกบัเควิน 

ตอนท่ีเขาออกมาจากห้องนอนฝ้าย แล้วในท่ีสุดตอนนี้ฉันก็ท�าส�าเร็จ 

อย่างงดงาม แม้เสยีงฉันจะสัน่ๆ และมันกด็เูปลอืกปลอมจนไม่เป็นธรรมชาติ

เลยสักนิดเดียว

"ขอบคุณมากครับ" เควินตอบและยิ้มให้อย่างสุภาพ

หัวใจฉันเต้นระทึกรุนแรงเมื่อเฝ้ามองดูเควินท่ีมีหยดน�้าเกาะพราว 

บนใบหน้า ปลายผมเขาเปียกชืน้ พอได้หลบัเตม็อิม่แล้วท่าทางเขาดสูดใสกว่า

เมื่อเช้าหลายเท่า

"ผ้าเช็ดหน้าค่ะ"

ฉนัตะลงึมองฝ้ายทีย่ืน่ผ้าขนหนลูายทางสีฟ้าขาวให้เควนิดว้ยใบหนา้

ย้ิมละไม นัน่มนัผ้าเช็ดหน้าของฉันนี ่ ฝ้ายช่างเป็นเพือ่นท่ีแสนด ีแสนน่ารกั 

เหมือนนางฟ้านางสวรรค์มาโปรด ฉันรกัเธอจรงิๆ ผ้าเช็ดหน้าผนืนัน้ฉันซักแล้ว

และเพิ่งหยิบออกมาใช้เม่ือเช้านี้ กลิ่นจึงหอมสะอาดมีอนามัย ตอนนี้ 

เควนิก�าลงัใช้มันซับน�า้จากใบหน้าของเขา ลมหายใจของเขาก�าลงัสมัผสักบั 
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ผ้าขนหนูเนื้อนุ่มของฉันอย่างรุนแรง...

ไม่นะ...ฉันรีบดึงตัวเองออกจากภวังค์อันน่าขนลุกแทบไม่ทัน!

"คุณน่าจะยังไม่ได้ทานข้าวตัง้แต่เช้า ก่อนจะกลบัทานอะไรเสยีหน่อย 

ละกนันะคะ ตอนนีเ้ย็นมากแล้วด้วย ปูเพิง่ท�ากบัข้าวเสรจ็พอด"ี ฝ้ายชวน 

เควินทานข้าวเย็นด้วยกนั แล้วฉันกต้็องลอบย้ิมอย่างยินดเีม่ือเขาตอบตกลง

"คณุท�าเองเหรอครับ" เควินถามด้วยสหีน้าท่าทีเก๋ไก๋ราวกบัมกีล้องจบัภาพ

อยู่ตรงหน้า

ฉันหลุบตาลงมองผัดมะกะโรนีทะเลท่ีเพิ่งท�าเสร็จเรียบร้อยบนโต๊ะ

พลางพยักหน้าตอบเขาด้วยความภาคภมิูใจ เควนิกล่าวขอบคณุด้วยท่าทาง

ท่ีดูดีใจจริงๆ เขาคงหิวมากนั่นเอง ฉันคงต้องขอบคุณนิตยสารเล่มนั้น 

ที่เคยถามเขาว่า 'เมนูโปรดของคุณคืออะไร'

เควินต้ังหน้าตั้งตาทานอย่างเอร็ดอร่อย ส่วนต้ากับฝ้ายก็ช่วยกัน 

เยินยอฉันให้เขาฟังเสียยกใหญ่ แบบท่ีว่าถ้าเควินไม่ใช่เควินแต่เป็นผู้ชาย

ธรรมดาคนหนึง่ ฉันคงขายออกแน่นอน แต่เขาคอืเควนิ รชิชี ่ต่อให้เพือ่นช่วย

กนัอวยจนไส้แตก ฉันกข็ายไม่ออกแน่นอน

แต่แค่เห็นเควนิชอบผดัมะกะโรนทีะเลของฉันและทานมันด้วยท่าทาง 

มคีวามสขุขนาดนี ้ฉันกด็ใีจจนน�า้ตาแทบไหลพราก เขาชอบถงึขนาดขอเตมิ

ถึงสามจานรวด ท�าเอาฉันยิ้มไม่หุบจนเพ่ือนพากันแซว ฉันจะเก็บเอา 

ความประทับใจในวนันีเ้อาไว้ตลอดกาล มีลกูกจ็ะเล่าให้ลกูฟัง มหีลานกจ็ะ 

เล่าให้หลานอีก แล้วกจ็ะท�าเป็นบันทึกพงศาวดารไว้ให้ทายาททุกล�าดบัได้อ่าน

หลงัม้ือเย็น เควนิกอ็นญุาตให้พวกเราถ่ายภาพร่วมกบัเขาเพ่ือเกบ็ไว้ 

เป็นท่ีระลึก เหมือนเขาไม่กลัวเลยว่าถ้าเกิดมีภาพหลุดออกไปให้ใครเห็น 

จะกลายเป็นข่าววุ่นวาย พวกเราจึงช่วยเซฟเขาด้วยการจัดโพสกันอย่าง

เหมาะสม ไม่ยืนหรือนั่งชิดเกินไป ไม่แตะเนื้อต้องตัวเขา ไม่เลือกโลเกชั่น 

ท่ีสุ ่มเสี่ยงต่อการเข้าใจผิด แล้วตอนถ่ายภาพคู่กันฉันก็ต้องหักห้ามใจ 



Miracle... ปาฏิหาริย์นี้แด่เธอ 30

อย่างมากท่ีจะไม่ลวนลามเขาแม้แต่ปลายก้อย และฉันภมิูใจจรงิๆ ท่ีตวัเอง

สามารถควบคุมกิเลสได้

เควินยอมเซ็นช่ือลงบนสิ่งของมากมายท่ีฉันขนออกมากอง 

โดยไม่ปริปากบ่นสักค�า แถมยังไม่ขี้เกียจท่ีจะย้ิมให้ฉันท่ีนั่งมองเขาด้วย

สายตาปลาบปลื้มด้วยความใจดีและใจเย็นสุดๆ ท่ีฉันพยายามข่มความ 

ขัดเขินเอาไว้และพยายามกลัน้ใจท�าสิง่เหล่านี้โดยไม่สตหิลดุ กเ็พราะรูด้ว่ีา

โอกาสแบบนี้จะไม่มีอีกเป็นครั้งที่สอง

มีสายโทรเข้ามาท่ีมือถือเควินเป็นระยะ เขาขอลุกไปคุยโทรศัพท ์

ครั้งละประมาณสิบนาที กระท่ังเครื่องร้องเตือนว่าแบตเตอรี่อ่อน ต้าจึง 

เสนอให้เขายมืสายชาร์จมอืถอืรุน่เดยีวกนัจากเธอ ฉันรูส้กึร�าคาญตวัเองข้ึนมา

ทันทีท่ีนกึอจิฉายายต้าอย่างไม่มีเหตผุลเพราะเรือ่งแค่นี ้ ฉันชักจะอาการหนกั

เกินไปแล้ว

เควินขลุกอยู่กับเราจนค�่ามืดและไม่มีทีท่าว่าจะอยากกลับบ้านง่ายๆ 

ดเูหมือนเขาไม่รูส้กึเดอืดร้อนเลยกบัการท่ีต้องมาเสยีเวลาอยู่กบัเราท่ีนีท้ั่งวนั 

แม้ว่าเควนิจะไม่มีออร่าของความเจ้าชู้อยู่เลย แต่จรงิๆ แล้วกเ็ป็นผูช้ายคนหนึง่ 

การตกอยู่ในวงล้อมของสาวๆ ท่ีแสดงตัวว่าปลื้มเขาอย่างออกนอกหน้า  

อาจจะท�าให้เขารูส้กึดอียู่บ้างกไ็ด้ แต่จรงิๆ แล้วเขาอาจจะอยากอยู่รอจนกว่า

จะแน่ใจจริงๆ ว่าพวกที่ตามเขามาเมื่อเช้าจะถอดใจกลับไปแล้ว

เควนิมองนาฬิกาข้อมือเมือ่เอ็นด์เครดติส์เลือ่นข้ึนมาบนจอทีวหีลงัจาก

หนังท่ีเราดูจบลง ตอนนี้สามทุ่มแล้ว ต้าหยิบรีโมตมากดช่องรับสัญญาณ

จากเคเบิลทีวีและปิดเครื่องเล่นดีวีดี

"รบกวนทุกคนมาทั้งวันแล้ว ผมคงต้องกลับแล้วล่ะครับ"

"จะกลบัแล้วเหรอคะ" ฉันเผลอหลดุปากถามเขาด้วยเสยีงละห้อยโหยหา

อย่างลมืตวั เควนิหันมาพยักหน้าพลางย้ิมให้

"แต่ว่า..." เขาเอ่ยขึ้น "ถ้าไม่เป็นการรบกวนคุณปูเกินไป ก่อนกลับ
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ผมอยากทานผัดมะกะโรนีทะเลอีกจานได้ไหมครับ"

ฉันตะลงึมองเขาอย่างเหลอืเชือ่ ไม่คดิเลยว่าเควนิจะน่ารกักบัแฟนคลบั

ขนาดนี ้ฉันไม่รูห้รอกว่าเขาหิวจรงิๆ หรอืแค่ท�าเพราะอยากให้ฉันดใีจ แต่ฉัน

โคตรจะดีใจเลย

"ท�าไมจะไม่ได้ล่ะคะ ปูซ้ือของมาเตรยีมไว้ท�าให้เควนิเตม็เลย จะทาน

อีกกีจ่านก็ได้ ปูต้องอยากท�าให้เควนิอยู่แล้วล่ะ"

ต้าเพื่อนรัก ฉันรักเธอ

หลังจากนั้นฉันก็ไปเตรียมวัตถุดิบเพื่อท�าผัดมะกะโรนีทะเลให้เควิน 

หนึง่ท่ี ส่วนพวกเราท้ังสามยงัคงอ่ิมตือ้จากม้ือเย็น เควนิช่างเป็นซูเปอร์สตาร์ 

ท่ีกระเพาะโตอย่างน่าท่ึง

"มีอะไรให้ช่วยไหมครับ"

เสียงถามจากร่างสูงท่ีเดินเข้ามาเงียบๆ ท�าเอาฉันตกใจแทบท้ิง 

ชามใส่กุ้งกับปลาหมึกสดลงบนพื้นครัวอเนกประสงค์ของฝ้าย

"ไม่มค่ีะ คณุไปนัง่ดทีูวีรอดกีว่า" ฉันบอกแล้ววางชามลงบนเคาน์เตอร์ 

ก่อนเหลือบมองไปหน้าทีวี ต้ากับฝ้ายไม่ได้สนใจมองมาทางเราเลย

"ไม่เอา ผมอยากดูคุณท�าอาหารมากกว่า" เควินบอกพลางนั่งลงบน

เก้าอี้บาร์ตัวหนึ่ง

ฉันต้องรีบซ่อนรอยย้ิมดีใจสุดขีดเอาไว้แทบไม่ทัน หัวใจเต้นตึกตัก

เหมือนจะระเบิด จากที่หวั่นไหวมาตั้งแต่เช้า ตอนนี้ยิ่งหนักกว่าเดิมอย่าง 

ย้ังไม่อยู่ สายตาคมกริบของเควินท�าให้รู้สึกระทดระทวยจนยืนแทบไม่อยู่  

แต่กต้็องยนืให้อยู ่เพราะต้องท�าผดัมะกะโรนี

"คณุต้ากบัคณุฝ้ายบอกว่าคณุปูเป็นครสูอนช้ัน ม.ปลาย ท่าทางยังเดก็

อยู่เลย"

ฉันปลืม้ใจกบัค�าชมของเควนิมากท่ีเขาบอกว่าฉันดเูดก็ ถงึจะฟังออกว่า
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เป็นแค่ค�าชมตามมารยาทกเ็ถอะ ฉันอยากเช่ือในสิง่ท่ีท�าให้ตวัเองสบายใจ

"ฉันเพิ่งเริ่มสอนได้ปีเดียว" ฉันบอกเขาเสียงเบา พยายามบังคับ 

ไม่ให้สั่น ไม่อยากดูโก๊ะกังถังแตกต่อหน้าเขามากไปกว่านี้ อย่างน้อยก็ 

อยากดปูกต ิ"คณุไปนัง่รอก่อนก็ได้นะคะ คงยังไม่เสรจ็ง่ายๆ" ไม่ได้อยากไล่

ให้เขาไปห่างๆ เลย แต่ถ้าเขายังอยู่ใกล้ๆ คงมีผลต่อสติสตังฉันจนรสชาติ

ผัดมะกะโรนีออกมาแย่

"ขอรอตรงนีดี้กว่า ผมอยากดวู่าคณุท�ายังไงบ้าง ปกตผิมจะตดิรสชาติ

ที่แม่ท�าให้ทานมาตั้งแต่เด็ก ไม่เคยชอบอาหารที่คนอื่นท�าเลย จนได้ทาน

ของคุณวันนี้"

คืนนี้พอเควินกลับไปแล้ว ฉันจะคงนอนตายอย่างสงบอยู่บนเตียง

ท่ามกลางรูปภาพของเขาท่ีติดอยู่ท่ัวห้อง ฉันรู้ว่าเขาก�าลังหว่านเสน่ห์ให ้

แฟนคลบัอย่างฉันย่ิงคลัง่ไคล้หนกักว่าเดมิ แต่แฟนคลบัอย่างฉันชอบมาก 

ฉันโอเคทุกอย่าง

"วันนี้ผมอาจจะโชคร้ายนิดหน่อย แต่โชคดีมากที่มาเจอพวกคุณ"

นี่คงเป็นวิธีการสนทนาอย่างใกล้ชิดกับแฟนคลับในรูปแบบหนึ่งของ

เควนิ มิน่าเขาถงึมีแต่คนรกัมากมายเตม็บ้านเตม็เมือง เป็นเพราะเขาวางตวั

ได้น่าประทับใจอย่างนี้นี่เอง

"คณุหายมาท้ังวนัแบบนี ้ ท่ีบ้านไม่เป็นห่วงแย่หรอืคะ" ฉันรูว่้าเขาอยูก่บั

น้องชายแค่สองคนท่ีบ้าน

"โทรคุยกันแล้วครับ น้องชายผมก็ไม่อยู่บ้านเหมือนกัน"

เควินเหมือนมิได้รับรู้เลยว่าการท่ีเขามาอยู่ใกล้ขนาดนี้อาจท�าให ้

หัวใจฉันหยุดเต้นได้ตลอดเวลา เขาคยุกบัฉันอย่างเป็นกนัเองและเป็นปกติ

เพราะไม่ได้คดิอะไรด้วย ในขณะคนท่ีคดิไปไกลมาตัง้แต่เช้าอย่างฉันเริม่จะ 

ไม่ไหวแล้วล่ะ

"คณุปูเป็นครสูอนวชิาอะไรหรอืครบั" เควนิเป็นฝ่ายหาเรือ่งคยุเพือ่ไม่ให้
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เงยีบเกนิไป

"ภาษาอังกฤษค่ะ"

"ถนดัสอนภาษาไทยให้ฝรัง่รเึปล่าครบั ผมอยากขอมาเรยีนด้วยบ้าง"

ฉันถงึกบัมือไม้อ่อนเผลอท�าตะหลวิหลดุมือตกใส่กระทะค่อนข้างแรง  

เควนิคงตกใจจงึเงยีบไปเลย ฉันหน้าร้อนผ่าวอย่างอับอาย ตอนนีเ้ขาคงรูแ้ล้วว่า

ตวัเองท�าให้ฉันเสยีอาการอย่างหนกั เพยีงแต่ฉันพยายามท�าเหมือนปกตดิี 

ต่อหน้าเขา เขาคงไม่ค่อยคุน้เคยกับ 'ตวัตืน่ตมู' แบบฉันสกัเท่าไหร่ และตอนนี้

อาจจะหลอนมาก

"คุณสามคนรู ้จักกันมานานแล้วหรือครับ" เควินเปลี่ยนเรื่องคุย  

เลิกขอมาเรียนภาษาไทยด้วยอีก

"ตัง้แต่ ม.ปลาย แล้วค่ะ ฉันเป็นเดก็ต่างจงัหวดัท่ีโอนย้ายทะเบียนบ้าน

มาอยู่กับญาติที่กรุงเทพฯ ตอนมาใหม่ๆ ฉันไม่ค่อยคุ้นกับที่นี่ แต่จะมีต้า 

กับฝ้ายคอยช่วยเหลือเสมอ จนถึงมหาวิทยาลัยเราก็สอบได้ท่ีเดียวกัน 

แต่คนละคณะ แต่เรากยั็งคบกนัมาจนถงึตอนนี"้ ฉันอาจจะเล่าละเอยีดเกนิไป 

เควินน่าจะงงเล็กน้อย "แต่ต้ากับฝ้ายเขารู้จักกันมาก่อนค่ะ ครอบครัวเขา 

สนทิกนัมานานแล้ว"

"ดจีงันะครบั ผมไม่ค่อยมีเพ่ือนสนทิอยูท่ี่นีเ่ลย พดูจรงิๆ กเ็รยีกได้ว่า

ไม่ค่อยมีเพื่อนเลยด้วยซ�้า"

น�้าเสียงเควินฟังปกติดี ฉันอดไม่ได้ท่ีจะลอบมองตาเขาเพ่ือค้นหา 

แววเศร้าสลดของคนขาดเพื่อน แต่ดูเหมือนเขาจะสดใสดี คงไม่มีใคร

อารมณ์อ่อนไหวเท่าฉัน

"แล้วเพื่อนคนที่อยู่คอนโดฯ นี้ล่ะคะ คนที่ลืมคีย์การ์ดไว้ในรถคุณ"

"เป็นเหมือนเพื่อนร่วมงานมากกว่าครับ ไม่ใช่เพ่ือนท่ีคบกันแบบ 

พวกคุณสามคน"

ฉันท�าเสียงรับรู้เบาๆ
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"ห้องนี้น่าอยู่มากเลยนะครับ อาจจะเป็นเพราะคุณสามคนท�าให้

บรรยากาศมันน่าอยู่ขึ้น"

'น่าอยูก่ม็าอยู่ด้วยกนัสคิะ นอนท่ีห้องฉันก็ได้ ยนิดต้ีอนรบัเสมอค่ะ'

ล้อเล่นนน ฉันไม่ได้พูดออกไปหรอก แต่กเ็ป็นสิง่ท่ีอยากพดูออกไปจรงิๆ 

คดิว่าชาติหน้าอาจจะกล้าพดู

"บ้านท่ีไทยมีผมกับน้องชายอยู่ด้วยกันสองคน น้องผมยังเรียนอยู่  

แต่ก็ชอบรับงานถ่ายแบบเดินแบบถ่ายโฆษณา บอกว่าให้เรียนจบก่อน 

ค่อยท�าก็ไม่ฟัง วันๆ เราแทบไม่เจอหน้ากัน" เควินเล่าเรื่องของเขาให้ฟัง

ด้วยน�า้เสยีงแบบชวนคยุไปเรือ่ยเป่ือย "ตอนมาใหม่ๆ ผมมาอยู่กบัน้องชาย

ของแม่ แต่เขาย้ายไปอยู่อเมริกาแล้ว พอน้องชายผมจบไฮสกลูกย้็ายมาอยู่ท่ีนี่

เป็นเพือ่น ส่วนพ่อแม่ผมนานๆ ทีถงึจะเจอกนั"

ฉันอยากบอกเควินเหลือเกินว่าประวัติส่วนตัวพื้นๆ พวกนี้แฟนคลับ

อย่างฉันรู้หมดทุกอย่าง ขอฟังเรื่องส่วนตัวแบบท็อปซีเคร็ตไม่มีหรือไงนะ 

แต่จริงๆ การได้ฟังเรื่องพื้นๆ จากปากเขาโดยตรงแบบนี้มันน่าดีใจมาก 

บางทีฉันอาจรูชี้วประวัติส่วนตัวของเควินมากกว่าตัวเขาเองด้วยซ�า้ เพราะ 

ฉันเคยอ่านมาหมดท้ังบทสัมภาษณ์ของพ่อ แม่ น้องชาย น้าชาย และ 

คนรอบตัวเขา

เควินตัดสินใจมาเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในเมืองไทยหลังจาก

จบไฮสกูลเพราะเขาเริ่มมีงานในวงการบันเทิงไทยตอนมาเท่ียวเมืองไทย

ช่วงเรียนไฮสกูล

แม้จะเป็นศิลปินยอดนิยมท่ีมีงานล้นทะลักเขาก็สามารถเรียนจบ 

ตามเกณฑ์ปกติได้ หลังเรียนจบมหาวิทยาลัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  

เขาก็ท�างานอยู่ในวงการบันเทิงมาเรื่อยๆ หลายคนคาดเดาว่าเควินไม่มีวัน

ตดัขาดจากวงการบันเทิงและไม่มีทางกลบัไปเป็นวศิวกรตามสายงานท่ีเรยีนมา 

เพราะเขาเป็นศิลปินท่ีครบเครือ่งและเพยีบพร้อมมากพอท่ีจะก้าวหน้าอยู่ใน
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วงการนีต่้อไปได้อกียาวนาน

ในท่ีสุดผัดมะกะโรนีทะเลหน้าตาสวยปิ๊งก็เสร็จสมบูรณ์แม้ว่าแม่ครัว

จะมีสภาพอารมณ์แปรปรวนเล็กน้อยเพราะผู้ชาย การต้องใกล้ชิดกับเควิน

ตามล�าพังภายในครัวแคบๆ มีผลต่ออารมณ์ฉันค่อนข้างมาก ทว่าอาหาร

ของฉันก็ออกมาดีอย่างน่าพอใจ

"เควนินีด่จีงันะ ดกึป่านนียั้งกนิอาหารแคลอรสีงูแบบนี้ได้โดยไม่อ้วน" 

ต้าเดินมาเปิดตูเ้ย็นในครวัพลางมองผดัมะกะโรนจีานโตของเควินอย่างท่ึงจดั

"ไม่ใช่แบบน้ันหรอกครับ ผมต้องท�างานหนัก แล้วก็ต้องหาเวลา 

ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ ไม่อย่างนั้นกินจุขนาดนี้ยังไงก็อ้วน" เควิน

อธิบายก่อนจะลงมือรับประทานอาหารด้วยความเอร็ดอร่อย 

"ท่าทางเควินจะชอบผัดมะกะโรนีของปูเป็นพิเศษเลยนะคะ" ฝ้าย 

ตั้งข้อสังเกตยิ้มๆ

"นัน่ส ิ จ้างยายปูไปเป็นแม่ครวัท่ีบ้านส ิ ครัง้ละร้อยสองร้อยยายปูกไ็ปแล้ว 

ล่ะค่ะ"

เควินหัวเราะเบาๆ กับค�าพูดของต้า แต่หน้าฉันร้อนฉ่าเหมือน 

กระทะหอยทอดทันที ท่ีต้าพูดมันก็น่าฟังอยู่หรอก แต่ว่าท่ีมันบอกว่า 

ร้อยสองร้อยกไ็ปนัน่กด็ถูกูฉันเกนิไป เควินดขูบขันแต่ฉันกไ็ม่อยากเป็นตวัตลก 

ในสายตาเขา ฉันอยากเป็นผูห้ญิงท่ีดดูมีีเสน่ห์ส�าหรบัเขามากกว่า...

เดีย๋วนะ ฉันเป็นแฟนคลบัเขา และภมิูใจกบัการเป็นแฟนคลบั ดงันัน้

เขาจะคิดว่าฉันตลกดีหรือเห็นว่าฉันมีเสน่ห์มันก็ไม่ได้ต่างกัน

หลงัจากทานอาหารเรยีบร้อย เควนิกข็อบคณุพวกเราและขอตวักลบั 

อีกครั้ง คราวนี้ฉันรู้สึกใจหาย แม้ว่าวันนี้จะมีความสุขมากแต่ก็ยังรู้สึกว่า 

ยังไงกไ็ม่พอ ฉันเผลอมองตามเควนิตาละห้อยอยูน่านจนเขาหันมาสบตาเข้า

อย่างจัง เขายิ้มให้อย่างสุภาพโดยไม่ได้พูดอะไร ฉันเลยหน้าแดงเพราะ 

ทั้งเขินทั้งอายและเพราะคิดไปไกล
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แต่มีเรื่องเหนือความคาดหมายเกิดข้ึน เควินขอยืมโปรแกรม 

ตกแต่งภาพรุ่นใหม่ท่ีฝ้ายเพิ่งซ้ือมา เพื่อเอาไปใช้กับคอมพิวเตอร์ท่ีบ้าน 

ของเขา เขาแลกเบอร์โทรศัพท์และอีเมลแอดเดรสกับฝ้ายเพื่อการติดต่อ 

คืนโปรแกรมในภายหลัง ซ่ึงตอนท่ีเควินเอ่ยปากออกมาว่าก�าลังอยากใช้

โปรแกรมนี้ ต้าก็รีบเอาของฝ้ายมายัดใส่มือเขาทันที

เอาอีกแล้ว มนัแย่จรงิๆ ท่ีฉันรูส้กึอจิฉาฝ้ายท่ีเควินยืมแผ่นโปรแกรม

ของเธอไป จากท่ีฉันเคยอารมณ์อ่อนไหวเป็นปกติอยู่แล้ว ตอนนี้ย่ิงทวี 

ความรนุแรงเพิม่ขึน้หลายเท่าภายในวนัเดยีวเพราะเควิน แต่อย่างน้อยฉัน 

กม็คีวามหวังว่าอาจได้พบกบัเควนิเหมือนวนันีอี้กครัง้เพราะแผ่นโปรแกรม 

ท่ีเขายืมฝ้ายไป

ขอขอบคุณช่วงเวลาแห่งปาฏิหาริย์...
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พกันีเ้พือ่นรกัท้ังสองคนของฉันมีอาการ 'เควินฟีเวอร์' กนัอย่างหนกั 

จนแฟนคลับตัวจริงอย่างฉันถึงกับท�าตัวไม่ถูก

เควินยังไม่ได้คืนโปรแกรมส�าเร็จรูปที่ยืมฝ้ายไป แต่ตอนนี้ต้ากับฝ้าย

จะส่งอีเมลไปทักทายเขาแทบทุกวนั เควนิพยายามตอบกลบัอย่างสม�า่เสมอ

แม้จะออกตัวว่าไม่ค่อยมีเวลาว่าง บางครัง้พวกเขากอ็อนไลน์คยุกนัเป็นเวลา

หลายชั่วโมง โทรหากันบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือต้ากับฝ้ายช่วยกัน 

หาข้อมูลเกีย่วกบัผูช้ายสองคนท่ีขับรถตามเควินวันนัน้มาให้ กย็ิง่ท�าให้พวกเขา

สนทิกนัมากข้ึนเรือ่ยๆ

ต้าไปขอคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดของทางนิติบุคคลของคอนโดฯ 

เพื่อสังเกตดูพฤติกรรมของชายต้องสงสัยในวันนั้น แล้วเอาทะเบียนรถที่มี 

ไปค้นข้อมลู สบืจนรูว่้าท้ังสองคนเป็นใครมาจากไหน แล้วกส็รปุได้ในท่ีสดุว่า

พวกเขาน่าจะไม่ใช่คนท่ีมีพิษภัยอะไร และเป็นแฟนคลับของเควินจริงๆ  

ไม่ใช่บุคคลท่ีอาจเป็นอันตรายร้ายแรงกบัเควนิอย่างท่ีเรากลวั ถงึแม้จะเป็น

แฟนคลับท่ีโรคจิตไปหน่อยก็เถอะ เอาจริงๆ ฉันก็อาจจะคลั่งไคล้เควิน 

ในระดับเดียวกับพวกนั้นก็ได้...

บทที่

3
ฟุง้ซ่ำน



Miracle... ปาฏิหาริย์นี้แด่เธอ 38

ด้วยเหตผุลท้ังหมด ท�าให้ต้ากบัฝ้ายมีความสนทิสนมกบัเควนิในระดบัท่ี

ท�าให้ฉันได้แต่อิจฉา ลึกๆ แล้วฉันก็อยากร่วมสนิทด้วย แต่ไม่รู้ท�าไม 

ต่อมกระดี๊กระด๊าถึงไม่ยอมท�างานเลย จะมีก็แต่ต่อมอารมณ์แปรปรวน 

ท่ีหลัง่ความขีอ้จิฉากบัความหงดุหงดิออกมาแทน ทุกวันนีจ้งึได้แต่เฝ้ามอง 

ต้ากบัฝ้ายสนกุกบัการพฒันาความสมัพนัธ์กบัเควนิอยูห่่างๆ เหมือนตวัเอง

เป็นแค่คนนอกเพราะมันไม่มีช่องว่างให้แทรกเข้าไปได้เลย

ท้ังท่ีฉันชอบบอกตัวเองว่าให้เช่ือในสิ่งท่ีท�าให้สบายใจเอาไว้ แต่ 

มนุษย์อารมณ์อ่อนไหวท่ีบางครั้งก็มองโลกในแง่ร้ายเกินไปแบบฉันกลับมี

วธิคีดิแปลกๆ เม่ือพบเจอสิง่ใหม่ๆ ท่ีเข้ามาในชีวติ มีแต่ความหวาดระแวง 

และไม่ม่ันใจ ในขณะท่ีตอนนีต้้ากบัฝ้ายคงไม่รูส้กึเลยว่าฉันมอีะไรบางอย่าง

เปลีย่นไปตัง้แต่พบกบัเควนิในวนันัน้ จนเริม่ไม่แน่ใจแล้วว่าพรจากปาฏหิารย์ิ 

ท่ีได้มาให้คณุหรอืให้โทษกนัแน่

พกันีฉั้นคดิถงึเควินแบบแปลกๆ อย่างหักห้ามใจตวัเองไม่ได้ คดิเลยเถดิ 

ไปไกลเกนิกว่าท่ีเคยจนิตนาการอย่างยัง้ตวัเองไม่อยู่ มนัไม่เหมือนกบัความรูส้กึ 

ท่ีเคยมีต่อเขาแบบแฟนคลบักบัศลิปินเม่ือก่อนหน้านี ้ แต่กส็รปุไม่ได้ว่ามันคอื

ความรกั ความหลง หรอืว่าความสบัสนในชีวิตกนัแน่ แต่ฉันรูส้กึเหมือนก�าลงั 

จะเสยีสตมิากขึน้ทุกขณะเวลาคิดถงึเรือ่งเควิน ความฝันในแต่ละคนืกมี็แต่เขา

เตม็ไปหมด เหมอืนความปรารถนาในส่วนลกึก�าลงัพรัง่พรลู้นเอ่อจนไม่อาจ

สะกดกลั้น เป็นอารมณ์ความรู้สึกต่อเควินท่ีเข้มข้นรุนแรงกว่าเม่ือก่อน 

หลายเท่าตัวจนน่าตกใจ

ฉันเร่ิมสงสยัมากข้ึนเรือ่ยๆ ว่านีอ่าจเป็นอาการผดิปกตทิางจติท่ีควร 

รีบไปพบแพทย์ เวลาท่ีคิดถึงและโหยหาเควินอย่างผิดปกติข้ึนมาฉันจะ 

รูส้กึเหมอืนตวัเองก�าลงัป่วยเป็นโรคจติเภทชนดิใดชนดิหนึง่ ถงึจะพยายาม

เตือนตัวเองให้มีสติสักแค่ไหน แต่ก็ยังคงคิดฟุ้งซ่านถึงเขาไม่เลิก จนฉัน 

เริม่กลวัตัวเองมากขึน้และมากข้ึน
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แต่ขืนเล่าให้ใครฟังคงไม่วายโดนหัวเราะเยาะและหาว่ามันเป็นแค่ 

อาการของคนอ่อนหัดท่ีไม่เคยมีความรกั พอตกหลมุรกัใครคนหนึง่เข้ากเ็ลย

ไปไม่เป็นและควบคุมตัวเองไม่ได้ แค่ได้ใกล้ชิดกับศิลปินท่ีตัวเองหลงใหล 

เพยีงวนัเดียวกเ็พ้อเจ้อจนประสาทกลบัไปหมด

ฉันได้แต่หวงัว่าท่ีตวัเองอาการหนกัขนาดนีเ้ป็นเพราะอยู่ๆ กไ็ด้เจอและ

ใกล้ชิดกบัเขาอย่างไม่ทันตัง้ตวั ท�าให้ตืน่เต้นตกใจจนเสยีขวญัไปหมด แล้ว

อีกไม่นานก็จะปรับสภาพได้เอง และความรู้สึกอ่อนไหวจนเกินเหตุเหล่านี ้

ก็จะจางหายไป...

จริงๆ ฉันควรปรึกษาเพื่อน แต่แค่คิดว่าจะคุยเรื่องพวกนี้ให้ต้ากับ 

ฝ้ายฟังขนกล็กุชันไปท้ังร่างด้วยความรูส้กึต่อต้าน ต่อให้สนทิกนัมากแค่ไหน 

แต่คนอย่างฉันก็ไม่ใช่คนเปิดเผยท่ีจะพูดเรื่องแบบนี้กับใครได้ง่ายๆ แต ่

ในท่ีสุดประสบการณ์ครั้งนี้ก็สอนฉันให้รู้ว่าคนเราจ�าเป็นต้องมีใครสักคนไว้

คอยพดูทุกอย่างด้วยได้อย่างไม่ต้องระวัง ไม่อย่างนัน้กต้็องพ่ึงพาจิตแพทย์

สถานเดียว

หรือว่าตอนนี้ฉันควรจะรีบหาแฟนสักคนจริงๆ เอาคนท่ีธรรมดา

เหมือนกัน เข้ากันได้ทุกเรื่อง และยอมรับได้ทุกอย่างที่ฉันเป็น แต่ก่อนอื่น

กค็งต้องตดัความรูส้กึฟุ้งซ่านเพราะเควนิท้ิงก่อน อย่างน้อยกค็วรลดอาการ

คิดถึงเขาอย่างรุนแรงผิดปกติตอนนี้ลงให้ได้สักครึ่งหนึ่ง ถ้าไม่ใช่ท�าเพื่อ

สขุภาพจติของตวัเอง ฉันกค็วรกลบัมามีสติเพือ่พ่อแม่และนกัเรยีนท่ีอยู่ใน

ความรับผิดชอบของฉันด้วย

'อาจารย์ขา ดนูีส่คิะ เควนิมีข่าวกบันาตาลอีีกแล้ว' นกัเรยีนของฉัน 

เอาหนงัสอืพมิพ์ข่าวบันเทิงมาให้ดชู่วงพกักลางวนัเมือ่วานนี ้ ตอนนัน้ฉันได้แต่ 

ย้ิมกบันกัเรยีนเหมือนไม่ใส่ใจ ในขณะท่ีความหึงหวงแล่นพล่านจนป่ันป่วน 

ในกระเพาะอาหาร... พอได้สตกิต็กใจมากท่ีตวัเองมคีวามรูส้กึแบบนัน้
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ในท่ีสดุฉันอาจจะเป็นบ้าไปจรงิๆ ก็ได้ ถ้าหากต้องป้ันหน้าโกหกใครๆ 

และเก็บกดความรูส้กึท้ังหมดนีเ้อาไว้ข้างในคนเดยีวจนล้นทะลกั เพราะฉันคดิว่า

อาการตอนนีม้นัอาจจะหนกักว่าพวกแฟนคลบัโรคจติท่ีชอบส่งแหวนหม้ันและ 

ชุดแต่งงานไปให้ศลิปิน หรอืชอบประท้วงโดยการท�าร้ายร่างกายตวัเองต่อหน้า

สาธารณชน ไม่กส่็งจดหมายลาตายไปให้ดาราท่ีตวัเองช่ืนชอบ ฯลฯ

แต่ฉันไม่อยากเป็นแบบนัน้ และไม่อยากให้ตวัเองเป็นหนกัย่ิงกว่านัน้ 

เพราะมันน่ากลัวเกินไป ฉันจะต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ ซึ่งอาจต้องเลิกคิดถึง

เรื่องเควินโดยเด็ดขาด จะเอาอนาคตอันสดใสของตัวเองมาท้ิงเพราะ 

การหมกมุ่นทุรนทุรายถึงผู้ชายคนเดียวไม่ได้ ฉันคงต้องท�าอะไรสักอย่าง 

ก่อนที่จะสายเกินไป

ตอนนี้ฉันถึงขนาดพาลโกรธไปถึงเครือข่ายมือถือท่ีเคยส่งข้อความ 

มาบอกให้ฉันขอพรในคนืนัน้ ซ่ึงพอฉันอธษิฐานแล้วก็ได้เจอกบัเควินจรงิๆ 

แล้วกเ็ป็นบ้า... ถ้าไม่ได้ขอพรแบบนัน้ไปกอ็าจจะไม่ต้องพบกบัเควินอย่าง

ใกล้ชิดจนท�าให้เสยีสต ิแล้วตอนนีฉั้นกค็งยงัเป็นแค่แฟนคลบัธรรมดาคนหนึง่

ท่ีปลาบปลืม้ศลิปินในดวงใจอย่างคนปกตท่ัิวไป แทนท่ีจะเป็นบ้า

"ปู นั่นท�าอะไรอยู่ มีปัญหาอะไรรึเปล่า" ฝ้ายเคาะประตูถามด้วย 

น�้าเสียงร้อนรนเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงดังโครมครามจากในห้องนอนฉัน

ฉันชะงักมือท่ีบรรจงเรียงซ้อนรูปภาพเควินท้ังหมดไว้บนเตียงกว้าง 

"ไม่ได้มีอะไร ฝ้ายเข้ามาสิ"

เป็นไปตามคาด ฝ้ายเข้ามายืนตะลึงมองพฤติกรรมของฉันอย่าง 

ไม่เชื่อสายตา ข้าวของเกี่ยวกับเควินทุกอย่างถูกกองรวมกันอยู่บนเตียง  

จนห้องฉันโล่งโปร่งตาขึ้นเป็นกอง

"ปู... นี่มันอะไรกัน เกิดอะไรขึ้น"

"ไม่มีอะไร แค่ท�าความสะอาดห้อง" ฉันยิ้มขันกับอาการของอีกฝ่าย 
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แม้จะสะเทือนใจอยู่ลกึๆ แต่กร็ูส้กึเหมือนกบัว่าอาการตืน่ตระหนกของฝ้าย

ช่วยสะกดิให้ฉันรูส้กึตวัขึน้มาอกีหน่อย ลมืตาตืน่จากการหลงละเมอเพ้อฝัน

ที่ไม่มีวันเป็นจริง

"อ๋อ รู้แล้ว ปูได้รูปใหม่ของเควินมาใช่ไหมล่ะ ก็เลยเอารูปเก่าออก 

หรือแค่อยากแกะออกมาติดใหม่เพื่อเปลี่ยนมุม..."

"เปล่าฝ้าย ไม่ใช่อย่างนัน้ คอืว่าตอนนีฉั้นเปลีย่นมาชอบเดวดิ เบกแฮม

แล้ว กเ็ลยต้องเกบ็รปูพวกนีไ้ว้ก่อน" มกุนีเ้พิง่คดิได้เม่ือประมาณสองวนิาทีก่อน

ฝ้ายเบิกตาโตอีกครั้ง แต่สีหน้างงงันของเธอดูน่ารักอย่างประหลาด

จนฉันอดข�าออกมากิ๊กหนึ่งไม่ได้

"ตอนนี้ชอบเบกแฮมมากกว่าเควินอีกเหรอ"

"เอ่อ...ก็...อื้อ...ใช่..." ฉันตอบอึกอัก

ฝ้ายวิง่ปรูด๊หายไปอย่างรวดเรว็ก่อน แล้วลากเอาต้าเข้ามาด้วยอีกคน 

ซึ่งฉันไม่ค่อยเห็นด้วยกับการท�าแบบนี้เลยจริงๆ ก็ต้ามันน่ากลัว

"อย่าบอกนะว่าแกคดิจะโอนกรรมสทิธิค์วามชอบของตวัเองมาให้พวกเรา 

เพราะเห็นว่าตอนนี้เราก�าลังเครซ่ีเควิน" ต้าถามด้วยสีหน้าขบขัน ดวงตา 

เป็นประกาย ในขณะท่ีฉันได้แต่หัวเราะข่ืน "ตอนท่ีแกชอบเควินพวกเรา 

ไม่ได้พิศวาสไปด้วย แต่พอพวกเราเริม่หลงเสน่ห์เขา แกกเ็ลกิชอบไปดือ้ๆ 

เนีย่นะ"

"เรื่องของฉัน" ฉันเริ่มเก็บความหงุดหงิดเอาไว้ไม่อยู่แล้ว

ต้ากระโดดข้ึนไปนั่งบนเตียง ขมวดคิ้วมองมาด้วยสายตาจ้องจับผิด

อย่างหนัก ชนิดที่ว่าท�าให้ฉันอึดอัดจนหายใจล�าบาก

"บอกมาตามตรงเถอะว่าแกเกิดนึกอะไรข้ึนมาถึงได้ท�าแบบนี้ แล้ว 

ไอ้มุกเดวดิ เบกแฮมอะไรนัน่กไ็ม่ต้องเอามาอ้างกบัฉันเลยนะ ไม่หลงเช่ือง่ายๆ 

อย่างฝ้ายหรอก"

ฝ้ายหันไปค้อนเคืองต้าทีหนึ่ง
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"คอืว่า..." ฉันตัง้ท่าอธบิายอย่างจรงิจงั "ฉันแค่ตัง้ใจจะเปลีย่นแปลง 

ตวัเองให้ดภูมิูฐานสมกบัการเป็นครมูากขึน้เท่านัน้เอง เพราะการไปมวัเพ้อถงึ

ดารามนัเริม่มีผลกระทบต่อการท�างานแล้ว ตัง้แต่เจอนกัเรยีนตอนไปคอนเสร์ิต

ฉันก็ถูกแซะถูกแซวมาตลอดจนท�าตัวไม่ถูก แถมยังมีคนหาว่าฉันตอแหล 

ท่ีแอ๊บมาดเข้มตอนอยู่โรงเรยีน แต่แอบไปกรีด๊ผูช้ายแบบเสยีสตอิยูห่น้าเวที 

ไม่ว่าจะอธบิายยังไงกไ็ม่มใีครฟัง เด็กๆ กช็อบเอาเร่ืองของเควนิมากรีด๊กร๊าด 

กับฉันให้ครูคนอื่นเห็นบ่อยๆ มันเลยเสียการปกครองไปหมดตอนนี้"

"มันขนาดนั้นเลยเหรอ" ต้าพึมพ�าด้วยท่าทางคาดไม่ถึง ดูเหมือนว่า

จะคล้อยตามเหตุผลของฉันบ้างแล้ว

"อ้ือ" ฉันพยักหน้าตอบอย่างจรงิจงั รูส้กึสบายใจท่ีอย่างน้อยเหตผุล 

ของฉันก็ไม่ใช่เรือ่งโกหก

"แล้วแกจะไม่ตอบเมลท่ีเควนิส่งมาเลยหรอื อย่างน้อยก็ในฐานะเพ่ือน"

"ท�าไมฉันต้องตอบ กเ็ขาส่งมาให้พวกแกสองคนไม่ใช่รึไง แล้วช่วงนี้

งานฉันกเ็ยอะมากด้วย ไม่มีเวลาท�าอะไรแบบนัน้หรอก"

ต้านิ่วหน้ามองฉันอย่างพินิจพิเคราะห์แบบท่ีฉันไม่ชอบเลย เพราะ

มันท�าให้รู้สึกเหมือนหายใจติดขัดอีกแล้ว 

"ฉนัว่า...แกดฟูุง้ซ่านแล้วกด็สูบัสนในชีวติแปลกๆ" ต้าสรปุแล้วเด้งตวั

ลกุจากท่ีนอนอย่างคล่องแคล่ว

กรี๊ดดด ท�าไมมันถึงฉลาดอย่างนี้เนี่ย!

"แต่อย่างไรกต็าม พรุง่นีเ้ควนิจะแวะมาท่ีนี ่ แกคงไม่ได้คดิจะตดัเป็น

ตัดตายชนิดที่ว่าจะไม่ยอมพบหน้าเขาอีกเลยใช่ไหม"

ได้ยนิดงันัน้แล้วฉันก็ใจหายวบูจนอ้ึงงนัไป ความรูส้กึหว่ันไหวแบบนี ้

มนัน่าร�าคาญจรงิๆ แต่กยั็งพยายามป้ันหน้าให้เรยีบเฉยท่ีสดุ "ไม่ขนาดนัน้

หรอก แต่กยั็งไม่แน่ใจเหมือนกนัว่าจะออกไปไหนรเึปล่า"

"อย่ามาท�าเป็นเยน็ชาหน่อยเลยยายปู ฉันว่าพรุง่นีพ้อได้เห็นหน้าเขา
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อีกครั้งแกก็คงเสียอาการเหมือนเดิมนั่นแหละ"

ฉันจะไม่ยอมเสียอาการตามท่ียายต้าคาดการณ์ไว้เด็ดขาด เพราะ 

ฉันจะไม่ยอมตกอยู่ใต้อ�านาจของเควินอีกต่อไปแล้ว ฉันจะตั้งสติให้ดี  

จะแข็งแกร่ง และเอาชนะความอ่อนไหวของตัวเองให้ได้เลยคอยดู

ตอนนี้ฉันมีอยู่แค่สองทางเลือก คือยับย้ังความรู้สึกท่ีมีต่อเควิน 

ไว้ให้ได้แล้วกต็ดัใจจากเขาซะ กบัรบีไปรกัษาอาการทางจติ ซ่ึงแน่นอนว่า 

ฉันยังไม่อยากไปพบจิตแพทย์

แต่ท�าไมฉันต้องตื่นเต้นและคิดถึงแต่เรื่องเควินจะมาท่ีนี่ตลอดเวลา 

ขนาดนีด้้วยเนีย่ ดงันัน้เม่ือฉันพบว่าตวัเองพยายามปล่อยวางแล้วแต่ยังไม่ส�าเรจ็ 

จงึต้องหาสิง่อ่ืนมาดงึความสนใจ...

ฉันรวบรวมสมาธิเพื่อหาท่ียึดเหนี่ยวจิตใจโดยการโทรศัพท์ถึงแม่  

แล้วกพ็บว่ามันช่วยบรรเทาความฟุง้ซ่านได้เป็นอย่างด ี แม่บอกให้แวะไปเย่ียม

ป้ามณ ีญาติผูใ้หญ่ท่ีฉันเคยอาศยัอยู่ด้วยสมัยท่ีเข้ามาเรยีนกรงุเทพฯ ใหม่ๆ 

เพราะตอนนีป้้ามณอียูค่นเดยีว เนือ่งจากลกูสาวของป้ามณท่ีีอายนุ้อยกว่าฉัน

สองสามปีเพิ่งหนีตามผู้ชายไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว

ไม่อยากเช่ือเลยว่าสมัยนี้ยังมีผู้หญิงท่ีตัดสินใจหนีตามผู้ชายอยู่อีก  

ฉันจ�าได้ว่า 'พมิล' ลกูสาวของป้ามณเีป็นเดก็สาวท่ีเรยีบร้อยมาก ตอนฉัน

อาศัยอยู่ด้วยเราไม่ค่อยสนทิกนั เพราะพมิลชอบเกบ็ตวัอยู่คนเดยีวเงยีบๆ  

เพือ่ท�างานศลิปะท่ีเธอหลงใหล ฉันไม่ค่อยเข้าใจความเป็นพมิลมากนกั แต่ก็

ไม่น่าเชือ่เลยว่าเธอจะกล้าท�าเรือ่งแบบนัน้... หรอืจรงิๆ แล้วอาการของฉัน 

ท่ีเกดิจากเควนิ ไม่ได้ผดิปกติจนอาจเป็นโรคจติเภทอย่างท่ีนกึกลวั เพราะ 

การตกหลุมรักใครสักคนจนขาดสติ มันเป็นเรื่องท่ีเกิดข้ึนได้ท่ัวไปและ 

ยากท่ีจะควบคมุความรูส้กึ เพยีงแต่ว่าอาการของฉันอาจจะออกแนวเกบ็กด

มากเกนิไปเท่านัน้เอง...
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ตกลงว่าวันนี้ฉันจะออกไปเย่ียมป้ามณี แต่ก่อนออกไปต้องเขียน

จดหมายแนบรูปถ่ายเพื่อส่งถึงพ่อกับแม่ด้วย เราไม่ได้เจอกันนานแล้ว  

ท้ังสองคนคงดีใจถ้าได้เห็นรปูถ่ายท่ีฉนัดสูขุภาพดมีคีวามสขุแบบนี ้ มนัเป็น

รปูท่ีเควนิถ่ายให้ตอนเขามาขอความช่วยเหลอืจากเราในวันนัน้ เป็นรปูท่ีม ี

ฉันกบัต้าและฝ้ายนัง่เรยีงกนัท่ีโซฟา ตอนท่ีถกูเควนิมองผ่านเลนส์กล้องดจิติอล 

ฉันตืน่เต้นมาก ประหม่าจนมือเยน็ไปหมด แล้วกเ็ขินจนแก้มแดงเปล่งปลัง่

แบบมีเลือดฝาดอย่างเป็นธรรมชาติ ดูสุขภาพดีสุดๆ ไปเลยไหมล่ะ

"นั่นแกจะไปไหน เควินก�าลังมาแล้วนะ เขาเพ่ิงโทรมาบอกเม่ือกี้"  

ต้าท่ีตอนนี้มาอยู่ในห้องฝ้ายแล้ว ร้องโวยวายออกมาทันทีเมื่อเห็นฉัน 

เดินออกจากห้องนอนในลักษณะที่เดาได้ว่าก�าลังจะออกไปข้างนอก

"สรุปว่าตอนนี้ปูไม่ได้ชอบเควินแล้วจริงๆ เหรอ" ฝ้ายท�าหน้าเศร้า 

เสียงหวานใสฟังดูหดหู่จนฉันพลอยห่อเหี่ยวไปด้วย

ฉันฝืนย้ิมอย่างท่ีท�าให้รูต้วัว่าก�าลงัอาการหนกั... "แม่บอกให้ไปเย่ียมป้า

ท่ีบ้าน แกมีปัญหานดิหน่อย แล้วฉันก็ไม่ได้ไปเจอป้าตัง้นานแล้วด้วย"

เสยีงกริง่หน้าประตูดงัข้ึนขัดจงัหวะการพดูคยุของเรา หัวใจฉันระทึก 

ข้ึนมาอย่างน่ากลวัทันที เพราะเดาได้ว่าเป็นเควนิแน่นอน

"มาเรว็จงั" ต้าอุทานออกมาด้วยท่าทางดีใจ หล่อนหันมาทางฉันด้วย

สีหน้ายิ้มๆ เหมือนดีใจท่ีตัวเองเป็นผู้ชนะ คงคิดว่าพอเห็นหน้าเควินแล้ว 

ฉันจะระทดระทวยและยอมเปลีย่นใจไม่ไปหาป้าแล้ว

ต้าไปเปิดประตูให้เควินซ่ึงมาพร้อมกับน้องชายของเขา ฉันเคยเห็น  

'เจอเรมี'่ ตามหน้านติยสารกบัโฆษณาทีวีบ่อยๆ ตวัจรงิเขาดทูะเล้นสดใส และ 

น่าจะช่างพูดกว่าพีช่ายหลายเท่า

"คุณปูจะออกไปไหนหรือครับ" เควินถามเม่ือเห็นฉันยืนถือรองเท้า 

และกระเป๋า ท�าท่าเตรยีมตวัออกไปข้างนอก แต่ฉันยงัไม่ทันได้อ้าปากก็โดน

ต้าพูดตัดหน้า
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"จรงิๆ ธรุะแกก็ไม่ใช่เรือ่งเร่งด่วนอะไรนีน่า เอางี ้ ฉันสญัญาว่าพรุง่นี ้

จะไปหาป้าแกเป็นเพื่อน วันนี้อยู่คุยกับเควินก่อนดีกว่า นะ" ต้าพูดพลาง 

เดนิมาแย่งรองเท้ากบักระเป๋าฉันไปหน้าตาเฉย แล้วกย็ืน่หน้ามากระซิบขู่ท่ีข้างหู 

"อย่าได้ขัดใจฉันเชียวนะ!"

เควินเอาโปรแกรมส�าเร็จรูปท่ียืมไปมาคืน แล้วเอาบัตรวีไอพีของ

คอนเสิร์ตครบรอบยี่สิบปีของค่ายเพลงต้นสังกัดมาให้เราเป็นการขอบคุณ  

ตอนท่ีเควินย่ืนบัตรให้นั้น ฉันรีบเอื้อมมือไปรับอย่างไวด้วยความลืมตัว  

แววตาท่ีใช้มองเขาเป็นประกายระยับด้วยความยินด ี แต่มนักด็บัวูบไปทันที

เม่ือเหลือบไปเห็นแววขบขันของยายต้า สีหน้าหล่อนเหมือนก�าลังบอกว่า  

เห็นไหมล่ะ ฉันว่าแล้ววว...

ครัง้ก่อนเควนิกเ็ห็นแล้วว่าฉันไม่ค่อยพูด เพราะหนกัไปทางชอบคดิในใจ... 

คราวนี้เขาก็คงไม่ผิดสังเกตเท่าไหร่ท่ีฉันเอาแต่เงียบกริบ แต่เจอเรม่ีดันม ี

ความมุ่งมัน่จะท่ีจะชวนฉันคยุมากเสยีจนต้ากบัฝ้ายมองมาย้ิมๆ อย่างจบัผดิ 

แล้วกห็ยอกเย้าเป็นระยะกนัจนฉันป้ันหน้าไม่ถกู ฉันนกึอยากขอตวัออกไปหาป้า

แต่ก็โดนต้ากบัฝ้ายกนัท่าจนไม่มีจงัหวะให้ท�าได้

เจอเรม่ีอายุย่ีสิบปี เขาพูดภาษาไทยด้วยส�าเนียงแปร่งหูเล็กน้อย  

รูปลักษณ์โดยรวมดูไม่ค่อยแตกต่างจากเควินท่ีอายุย่ีสิบสามปีมากนัก  

พวกเขาเป็นพีน้่องท่ีมีความแตกต่างทางสรรีะค่อนข้างน้อย แต่ดเูหมือนว่า

นสิยัใจคอจะไม่เหมือนกนัเลย เควินค่อนข้างเงยีบขรมึและข้ีอายเมือ่เทียบกบั

น้องชาย แต่อาจจะด้วยความเป็นคนดงัและต้องท�างานในวงการบันเทิง เลย

ท�าให้เขายอมเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเดิมมาเป็นคนท่ีเฟรนด์ลี่และคุยเก่ง 

ข้ึน ซ่ึงมนัท�าให้เขาดมีูชีวติชีวาและเจดิจ้ามาก โดยเฉพาะตอนปรากฏตวั 

ในท่ีสาธารณะและตามสือ่ต่างๆ

เจอเรมี่เข้ากับเราได้เร็วมาก จนไม่ทันไรก็ดูเหมือนจะสนิทกับเรา 

มากกว่าเควินท่ีเคยเจอเรามาก่อนแล้วครั้งหนึ่ง แต่ส�าหรับฉันแล้วรู้สึกว่า
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เจอเรมี่น่าร�าคาญนิดหน่อย เพราะเขาพูดมากเกินไป

บ่ายวนันัน้เควนิชวนเราออกไปทานข้าวข้างนอก เพราะอยากขอบคณุ

ท่ีเราเคยช่วยเขาไว้เม่ือครัง้ก่อน ตอนแรกเราพยายามปฏเิสธด้วยความเกรงใจ 

แต่เจอเรมีก่ช่็วยพ่ีชายคะย้ันคะยออีกแรงจนเรายอมออกไปด้วยจนได้

เควินและเจอเรมี่พาพวกเราไปร้านอาหารทะเลแห่งหนึ่ง การตกแต่ง 

แบบเน้นธรรมชาติและความเป็นทะเลท�าให้ได้บรรยากาศท่ีน่าประทับใจ 

ลกูค้าในร้านค่อนข้างบางตา แต่เจอเรม่ีบอกว่าช่วงเยน็ถงึดกึคนจะแน่นมาก

อย่างน้อยความช่างคุยของเจอเรมี่ก็ช่วยดึงความสนใจของฉันไปได ้

มาก วันนีฉั้นจงึไม่ค่อยรูส้กึหมกมุน่กบัเควนิสกัเท่าไหร่ แต่หลายครัง้ท่ีบังเอิญ

สบตากบัเควินเข้า ฉันกย็งัใจสัน่และประหม่าจนควบคมุตวัเองไม่ได้อยูเ่ช่นเดมิ

"เป็นเพราะเควินเล่าเรื่องพวกคุณให้ผมฟัง ผมเลยขอตามมาด้วย  

ดีใจจงัท่ีเราได้เป็นเพือ่นกนั" เจอเรมีย้ิ่มหวานอย่างเปิดเผยพอๆ กบัค�าพูด  

แต่ดูเหมือนจะไม่มีใครติดบ่วงเสน่ห์ของความสดใสอ่อนเยาว์ของเขาเลย  

เราจงึปล่อยเขาพดูไปเรือ่ยๆ อย่างสนใจบ้างไม่สนใจบ้าง "เควินบอกผมว่า 

มีคนหนึง่หน้าตาเหมอืนแม่เรา"

แต่คราวนีค้�าพดูของเจอเรมีเ่รยีกร้องความสนใจจากพวกเราได้มากมาย

"เจ!" เควินเอ็ดน้องชายเบาๆ แต่อีกฝ่ายยิ้มร่า

"เราสามคน ใครหรือคะ" ต้ารีบถาม

"ปูไงครับ" เจอเรมี่มองฉันและยิ้มกว้าง

เราสามคนอึ้งไปนาน ส่วนเควินท�าเสียงกระแอมกระไอออกมาคล้าย

มีอะไรติดคอ

"ไม่ได้บอกว่าเหมือน แค่คล้ายๆ" เควินออกตัวเสียงอ้อมแอ้ม

"ก็อย่างเดียวกันนั่นแหละ" เจอเรมี่พูดพลางหัวเราะ

เควนิเสยกแก้วน�า้ข้ึนดืม่แล้วกเ็งยีบไป ปล่อยให้เจอเรมีพู่ดอยู่คนเดยีว

ไปเรือ่ยๆ ฉันแอบช�าเลอืงไปทางเควนิแวบหนึง่ เห็นหน้าเขาแดงเรือ่ คงโกรธ 
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ท่ีน้องชายเอาเรือ่งท่ีตวัเองตัง้ข้อสงัเกตเล่นๆ มาบอกเราหน้าตาเฉย

"พอเจอปูผมกเ็ห็นด้วยกบัเควินทันที แม่เราเป็นคนสวยนะครบั นอกจาก

หนา้ตาจะคลา้ยกนัแลว้ ท่าทางบางอย่างก็ดูเหมอืนกันจนผมยงัตกใจเลย"  

เจอเรมีพ่ดูพลางหัวเราะเบาๆ

หรือว่าท่ีอยู่ๆ เควินก็เข้ามาคุยกับฉันในครัวตอนนั้นมันเป็นเพราะ 

เหตผุลนีน้ีเ่อง เขาคงเห็นฉันแล้วคดิถงึแม่ท่ีอเมรกิาข้ึนมา เขายังบอกด้วยน่ีนาว่า

ผดัมะกะโรนทีะเลของฉันมีรสชาติใกล้เคยีงกบัท่ีแม่ของเขาท�าให้ทาน

ไม่รู ้ว่าฉันควรดีใจหรือเศร้าใจดี สาวน้อยบางคนอาจประทับใจ 

ผู้ชายคนหนึ่งด้วยเหตุผลท่ีว่าเขาท�าให้นึกถึงคุณพ่อท่ีแสนดีของเธอ แต ่

น่าจะไม่มีผู้ชายคนไหนตกหลุมรักผู้หญิงสักคนเพราะเธอเหมือนแม่เขา  

เควินคงคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญที่น่าข�ามากกว่า...

อ๊ะ! ฉันตัง้ใจว่าจะเลกิหมกมุน่กบัความคดิแบบนีแ้ล้วไม่ใช่เหรอ โอเค พอ 

หยุดแค่นี!้

"ฉันว่าถ้าไม่ได้เควนิแกได้น้องชายเขากด็เีหมือนกนันะ ท่าทางเจอเรม่ี

จะชอบแกมากด้วย"

ต้ายยุงส่งเสรมิเร่ืองเจอเรมีม่าต้ังแต่กลบัจากทานอาหารเมือ่วาน จนถงึ

ตอนนีท่ี้เราก�าลงัขบัรถกลบัจากการไปเยีย่มป้ามณ ีจนฉันชักจะเริม่หมดแรง

กบัการปฏเิสธ

"นัน่ส ิปูบอกว่าเลกิชอบเควนิแล้วนีน่า ถ้าลองคบเจอเรมีจ่รงิๆ อาจจะดี

ก็ได้" ฝ้ายกเ็อากบัเขาด้วยหรอืนี่

"ไม่ดีกว่า เขาอายุน้อยกว่าตั้งหลายปี แถมยังพูดมากด้วย"

"ก็ลองคบดูก่อน ถ้าไม่ชอบค่อยเลิกกันก็ได้นี่"

"มันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแก" ฉันถามอย่างเหนื่อยใจ

"ตอนนี้ฉันกับฝ้ายก�าลังปลื้มเควิน แกไม่เอาด้วยแล้วก็ลองคุยกับ 
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น้องชายเขาดูสิ ฉันไม่อยากเห็นแกอยู่อย่างหมดอาลัยตายอยากแบบนี้  

พวกเราจะได้เป็นสองคู่ชู้ชื่นพอดี"

คู่บ้าอะไรของแกมีห้าคน

"ต้านี่ชอบพูดเล่นเรื่อยเลย" ฝ้ายหัวเราะ

"เควินกับเจอเรม่ีก็หน้าตาเหมือนๆ กัน แกไม่เห็นต้องคิดเยอะเลย 

แกเคยคลั่งเควินขนาดนั้น ท�าไมจะชอบเจอเรมี่ไม่ได้"

"โอ๊ยยย แกเลกิพดูเถอะน่า ไม่เอาก็ไม่เอาส ิต่อไปคงไม่ได้เจอกนัแล้ว 

เมื่อวานเขากแ็ค่พากันมาขอบคุณแล้วก็เอาของมาคืน ยังไงก็ไมไ่ดเ้จอกัน 

แล้วล่ะ" ฉันรูส้กึเหมือนตอนนีเ้พือ่นรกัก�าลงัท�าให้อาการฉันทรดุหนกัลงอีก 

ท้ังท่ีฉันเพิง่ออกจากห้อง ไอ.ซี.ย.ู มาไม่นาน

"ท�าไมจะไม่ได้เจอกัน ตอนนี้ฉันก�าลังจะพาแกไปหาเขาอยู่เนี่ย แก 

นี่มันซื่อบื้อจริงๆ ฉันขับรถมาคนละทางกับทางกลับบ้านเลยไม่เห็นเหรอ"

ฉันเบิกตากว้างแทบถลน "แกว่าอะไรนะ!"

ต้าหัวเราะร่วน "ก็ว่าอย่างที่แกได้ยินนั่นแหละ"

"เราก�าลังจะไปดูหนังกับเควินกับเจอเรม่ีน่ะปู" ฝ้ายรายงานด้วยย้ิม

หวานจ๋อย

ฉันอ้ึงมองฝ้ายเหมือนไม่เคยเห็น รู้สึกเหมือนโดนเพ่ือนหลอกมา 

ฆ่าหมกป่า

"ถ้าบอกก่อน ปูก็คงไม่ยอมมาด้วยใช่ไหมล่ะ เจอเรม่ีโทรมานัดไว้

ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว"

ไม่ ไม่จริงงง ฉันไม่อยากไปปป!
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ใช่ว่าจะไม่ชินกับการถูกมอง ก็คนมันสวยมาตั้งแต่เกิดซะขนาดนี้  

ย่อมจะเคยถูกมองจนเหลียวหลังมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วตั้งแต่เริ่มเข้าสู ่

วัยเจริญพันธุ์... ไม่สิ ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วัยสาว แต่การโดนมองพร้อมกับ 

ซุบซิบนินทาเหลียวหน้าแลหลัง แล้วก็ท�าท่าช้ีโบ๊ช้ีเบ๊อะไรแบบท่ีเห็นอยู่นี้

ฉันยังไม่เคยเจอมาก่อน แล้วฉันก็ไม่ชอบมันเลย จะให้ท�าท่าชินเหมือนเควิน

กับเจอเรมี่คงเป็นไปไม่ได้

ต้ากบัฝ้ายคงไม่รู้ตวัว่าก�าลงัท�าร้ายฉันอย่างเลอืดเย็น เพราะฉันต้องทน

เดนิตามหลงัท้ังสองคนท่ีขนาบข้างเควินอยู่ แล้วกม็เีจอเรมีค่อยชวนคยุอยู่

ข้างๆ ไม่หยุดจนฉันเริม่มึนไปหมด

วันนี้ฉันแทบไม่ได้คุยกับเควิน แต่ก็แอบช�าเลืองไปทางเขาเป็นระยะ  

ใจเต้นแรงท่ีได้เห็นเขาในแบบท่ีไม่เคยเห็นมาก่อน เขาสวมแว่นสายตา ผม 

ไม่ได้จดัทรง ใส่เสือ้ยืดกางเกงยีน ลากรองเท้าแตะแบบสวมเหมอืนเดก็วยัรุน่ 

สะพายกระเป๋าใบโต คงจะจรงิท่ีเจอเรม่ีบอกว่าเขาบังคบัเควนิให้มาเป็นเพือ่น

ท้ังท่ีเควนิอยากพกัผ่อนมากกว่า นานๆ ครัง้เขาจงึมวัีนหยุดแสนสบายแบบนี้ 

แล้วจรงิๆ เขาก็ไม่ชอบท่ีท่ีมีคนพลกุพล่าน น่าสงสารจงั...

บทที่

4
เรื่องวุ่นของคนดัง



Miracle... ปาฏิหาริย์นี้แด่เธอ 50

แม้ว่าฉันจะบ้ืออยู่บ้าง แต่พอจะดอูอกว่าการมาเจอเควนิกบัเจอเรมีว่นันี้

เป็นแผนของต้ากับฝ้าย รวมท้ังเจอเรมี่ด้วย ถึงจะลงทุนขนาดนี้แต่ดูแล้ว 

เจอเรม่ีกค็งไม่ได้จะอะไรกบัฉันนกั แต่ฉันนีส่ต้ิองมาทนมองเควินท่ีโดนต้า 

กับฝ้ายยึดเอาไว้ตลอดเวลาแบบนี้ ส่วนฉันก็ต้องกลายเป็นเพ่ือนคุยของ 

เจอเรม่ีไปโดยปรยิาย ฉันก�าลงัพยายามเลกิคดิถงึเควนิอยู่กจ็รงิ แต่การท่ีต้อง

มาควงน้องชายเขาแล้วมองเขาอยู่กบัสาวอ่ืนแบบนีมั้นก็ไม่ไหวนะ

ตอนแรกดเูหมือนเควินจะหงดุหงดิท่ีถกูบังคบัให้มาด้วย แต่คงเพราะ

เขาไม่อยากให้พวกเราอึดอัด จงึพยายามท�าตวัปกต ิ เจอเรม่ีคงเป็นน้องเลก็

ท่ีถูกตามใจจนเสยีนสิยัเลยท�าแบบนี ้น่าสงสารเควนิจงั...

หลังจากดูหนังพวกเราก็ไปทานพิซซ่า วันหยุดแบบนี้คนเยอะ 

แทบทุกร้าน ที่เลือกร้านพิซซ่าเพราะเหลือที่นั่งด้านในว่างอยู่ ซึ่งค่อนข้าง

มีความเป็นส่วนตัวพอสมควร

ไม่รูว่้าโชคดหีรอืโชคร้าย ฉันได้ท่ีนัง่ตรงข้ามเควนิพอด ี ส่วนเจอเรม่ี 

ก็นั่งข้างพี่ชายเขา ไปๆ มาๆ ฉันก็เริ่มรู้สึกละอายแก่ใจในสิ่งท่ีตัวเองคิด 

เกี่ยวกับเควิน... พอเกิดความคลั่งไคล้ไม่ได้สติก็หลงคิดว่าตัวเองก�าลัง 

มีความรัก คิดว่านั่นคือการตกหลุมรักจนถอนตัวไม่ข้ึน แล้วล่าสุดก็ท�าที

เหมอืนคนอกหัก แล้วกพ็ยายามตดัใจ ท�าเหมอืนตวัเองเจบ็ปวดแสนสาหัส

กบัสิง่ท่ีเกดิขึน้ ท้ังท่ีจรงิๆ แล้วมันไม่ได้มีอะไรเกดิข้ึนเลย

เควินเป็นกันเองกับฉันด้วยความบริสุทธิ์ใจมาตั้งแต่แรกเจอ เขา 

ปฏบัิตต่ิอฉันเหมือนเพือ่นท่ีดคีนหนึง่ เขาย้ิมและพดูคยุทักทายฉันอย่างสภุาพ

แบบเสมอต้นเสมอปลาย แต่ฉันดันเก็บเอาเขาไปคิดเพ้อเจ้อ แล้วก็ไป 

รู้สึกแบบนั้นกับเขาได้... หน้าไม่อายจริงๆ เควินน่าสงสารมากเลย

เอ๊ะ... แล้วท�าไมฉันถึงเอาแต่คิดว่าเควินน่าสงสารอยู่ได้ ท้ังท่ี 

คนน่าเวทนาจริงๆ มันคือตัวฉันเอง ส่วนเควินน่ะเหรอ...เขายังมีชีวิตท่ีดี 

มคีวามสขุ สงัเกตจากรอยย้ิมตอนนีด้กู็ได้ หล่อเจดิจ้าจนตาแทบบอด เขา
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ไม่ได้ต้องการความสงสารจากคนอย่างฉันเลย...

"ปูเป็นอะไรหรือเปล่า หน้าตาเหมือนไม่ค่อยสบาย"

เสยีงเจอเรม่ีท�าให้ฉันตืน่จากภวงัค์ รบีดงึตัวเองออกจากห้วงความคิด

พสิดาร เลือ่นสายตาจากแก้วน�า้อัดลมไปท่ีเจอเรมี ่"เปล่าค่ะ ไม่ได้เป็นอะไร"

"ท�าหน้าแบบนี้หรือว่าอยากไปห้องน�้า" ต้ากระทุ้งสีข้างเบาๆ

"เปล่า" บังอาจมาหาว่าฉันท�าหน้าเหมือนปวดอึ

"งั้นฉันไปห้องน�้ากับฝ้ายแป๊บนะ" ว่าแล้วต้ากับฝ้ายก็ลุกไปจากโต๊ะ

"ปูไม่ค่อยทานอะไรเลย ปกตไิม่ค่อยพดูเจกเ็ข้าใจนะว่าเป็นคนคยุไม่เก่ง 

แต่ตอนนีม้นัเย็นมากแล้ว เรือ่งกนิส�าคญัเหมือนกนันะ" เจอเรมีเ่ลือ่นถ้วยสลดั

กบัจานสปาเกตตี้ให้อย่างมีน�า้ใจ

ฉันจ�าใจตักใส่ปากเพราะไม่อยากให้เจอเรมี่ต้องพูดซ�้า ทันใดนั้น 

เสียงโทรศัพท์เจอเรมี่ก็ดังขึ้น เขาลุกข้ึนเดินไปนั่งคุยท่ีโต๊ะว่างอีกมุมหนึ่ง 

ปล่อยให้ฉันขวญัผวาอย่างรนุแรงท่ีต้องอยู่ตามล�าพงักบัเควนิ ท้ังท่ีลกึๆ กด็ใีจ

มาก แต่กท็�าตัวไม่ถกู... ฉันน่าจะสบัสนในชีวติอย่างท่ีต้าเคยว่าจรงิๆ

"ขอโทษนะครับ ท่ีผมเคยบอกเจว่าคุณหน้าตาเหมือนแม่ของเรา"  

อยู่ๆ  เควนิกเ็อ่ยข้ึนมาท�าลายความเงยีบด้วยเรือ่งนัน้ คงเพราะเขาไม่มีอะไร 

จะคุยด้วยจริงๆ

"ไม่ใช่เรือ่งท่ีต้องขอโทษนีค่ะ" ฉันบอกเขาและยิม้ ได้แต่หวงัว่ามันคง

ไม่ใช่ยิ้มสยอง

"ดูเหมือนว่า...เจจะท�าให้คุณอึดอัด"

ฉันเลือ่นแววตาหวัน่ไหวจากถ้วยสลดัไปท่ีหน้าเควนิ ไม่ใช่เจอเรม่ีหรอก

ท่ีท�าให้ฉันอดึอดัจนหายใจไม่ออก แต่เป็นพีช่ายเจอเรม่ีต่างหาก ตอนนีฉั้น

อึดอัดจนจะหายใจไม่ออกแล้ว เมือ่ไหร่สามคนนัน้จะกลบัมากนัเสยีที ใครกไ็ด้

ช่วยรบีกลบัมาเรว็ๆ หน่อย ฉันยังไม่อยากตายยย
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"ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะ" จะว่าไปเควินก็ช่างสังเกตเหลือเกิน ถึงจะ

เข้าใจผิดก็เถอะ "เจเขาก็ร่าเริงดี"

เควินยิ้ม รอยยิ้มของเขาอ่อนโยนกับทุกคนแบบนี้เสมอหรือไงนะ

"นั่นคงเพราะคุณเป็นคุณครูท่ีมีความอดทนกับเด็กเรื่องมาก ผม 

พอจะดอูอกนะว่าคณุไม่ได้อยากมาด้วยวนันีเ้ลย" เขาพูดด้วยสหีน้าสดใสด ี

แต่กลับท�าให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจ

"ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ" ฉันรีบปฏิเสธเพราะไม่อยากให้เขารู้สึกแย่  

"พอดีว่าวันนี้ฉันรู้สึกปวดหัวนิดหน่อย"

เควินพยักหน้ายอมรับค�าแก้ตวัของฉัน ก่อนเปิดกระเป๋าตวัเองแล้วหยิบ

ของบางอย่างออกมาวางลงตรงหน้าฉัน ฉันจ้องโลหะมนัวาวบนโต๊ะด้วยความ

ไม่เข้าใจ

"พวงกญุแจช่ือศลิปินท่ีท�ามาเป็นของขวญัจบัสลากในงานเลีย้งครบรอบ 

ช้ินนี้เป็นตัวเค แทนช่ือผม แล้วก็มีช่ือเต็มผมสลักไว้ด้านหลัง ท�ามาแค ่

ย่ีสบิช้ิน" เขาบอกและมองสหีน้างงงนัของฉันด้วยรอยย้ิมแสนสภุาพ "คณุต้า 

กบัคณุฝ้ายเล่าให้ฟังว่าคุณตดิตามผลงานของผมมาตัง้แต่สมยัเรยีน ผมกเ็ลย

ขอจากพีท่ี่บรษัิทมาช้ินหนึง่...ผมให้คณุ"

ฉันพึมพ�าขอบคุณอย่างงุนงงไม่หาย พยายามควบคุมเสียงหัวใจ 

ท่ีมันเต้นแรงด้วยความดีใจเอาไว้อย่างสุดความสามารถ ถึงจะรู้ว่าเขาให ้

ในฐานะศลิปินกบัแฟนคลบั แต่นาทีนีฉั้นอยากหลงตวัเองจนตวัสัน่ อยากคดิ

เข้าข้างตัวเอง และอยากบอกตัวเองว่าสายตาท่ีเควินก�าลังมองมาท่ีฉัน 

บอกให้รู้ว่าเขาเห็นฉันเป็นคนพิเศษ... แต่คิดอีกที...ไม่เอาดีกว่า เพราะ 

ถ้าขืนคิดแบบนั้นอีกพรุ่งนี้ฉันคงต้องไปหาจิตแพทย์

แต่การท่ีเควนิแสนดขีนาดนี ้ ต่อให้ในวนัพรุง่นีจ้ะได้พบกบัผูช้ายท่ีเป็น

เนือ้คูข่องตวัเอง ฉันกค็งไม่สามารถลบเควนิออกไปจากความรูส้กึได้ สิง่ศกัดิส์ทิธิ์

จงช่วยเป็นพยาน ในท่ีสดุฉันกต็กหลมุรักเควิน รชิช่ีจนถอนตวัไม่ข้ึนแล้วจรงิๆ!



อัญชรีย์53

ฉันจะเก็บพวงกุญแจชิ้นนี้ไว้ตราบฟ้าสิ้นดินสลาย มันจะกลายเป็น 

มรดกตกทอดช้ินส�าคัญของลูกหลานฉันในอนาคต วันหนึ่งหากฉันต้อง

แต่งงานกับผู้ชายสักคน ฉันจะบอกเขาไปอย่างภาคภูมิใจและไม่ปิดบังว่า 

พวงกญุแจรปูตวัเคช้ินนีค้อืสิง่ท่ีเควิน ริชชีม่อบให้ฉันเองกบัมอื ฉันจงึรกัมันมาก

เท่าๆ กบัแหวนแต่งงานของเรา...หวงัว่าสามีในอนาคตของฉันจะไม่โมโหหึง

อย่างไร้เหตผุล

ทันใดนัน้เองต้ากบัฝ้ายกเ็ดินกลบัมา แล้วเจอเรม่ีกค็ยุโทรศพัท์เสรจ็พอดี 

ฉันรบีตัง้สตพิร้อมกบัคว้าพวงกญุแจสดุท่ีรกับนโต๊ะมาใส่กระเป๋าตวัเองอย่าง

รวดเรว็ พอรูส้กึตวัว่าเควนิก�าลงัมองอยู่หน้ากร้็อนซู่ทันควนั เขาสบตาฉันย้ิมๆ 

คล้ายก�าลงักลัน้หัวเราะ ฉันอายจนอยากมุดหนไีปใต้โต๊ะแต่กท็�าไม่ได้

อีกนานแค่ไหนฉันถึงจะเลิกเสียอาการเพราะเควินได้นะ...

แต่แล้วเรื่องวุ่นวายก็เกิดข้ึนจนได้ เมื่ออยู่ๆ การคบหากันระหว่าง 

พวกเราสามสาวกับพี่น้องริชช่ีก็ตกเป็นหัวข้อข่าวเด็ดในแวดวงบันเทิง  

เรื่องน้ีปรากฏท้ังในหนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือบันเทิงรายสัปดาห์ และ 

ในอินเตอร์เน็ต

ในอินเตอร์เน็ตมีรูปถ่ายของเราในร้านอาหารทะเลถูกเผยแพร่ไปท่ัว 

ทุกเวบ็ไซต์เก่ียวกบัข่าวบันเทิง แม้ส่วนใหญ่จะถกูทางค่ายของเควินแจ้งลบ

อย่างรวดเรว็ แต่เรือ่งนียั้งถกูตัง้กระทู้จนกลายเป็นประเดน็ร้อนประจ�าสปัดาห์ 

คงมีใครสักคนไปเห็นเราในร้านนั้น แล้วแอบถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือ 

ท่ีมกีล้อง ท�าให้พวกเราไม่ทันสงัเกต แม้ว่าภาพถ่ายจะไม่ชัดเจนสกัเท่าไหร่ 

แต่มนักท็�าให้เดอืดร้อนไม่น้อย

หนงัสอืพิมพ์ไม่เพยีงเขียนข่าวถงึเควนิเท่านัน้ ยังกล่าวถงึต้ากบัฝ้าย

อย่างเปิดเผยด้วย แม้จะไม่บอกช่ือนามสกุลจริง แต่ก็เอ่ยถึงช่ือเล่นอย่าง 

ถกูต้องชัดเจน... 'น้องต้า-น้องฝ้าย ลกูสาวนกัธรุกจิไฮโซ'



Miracle... ปาฏิหาริย์นี้แด่เธอ 54

โชคดีท่ีพวกเราไม่ได้ไปด้วยกันแบบครบคู่พอดิบพอดี ไม่ได้แสดง 

ท่าทางสนิทชิดเช้ือถึงข้ันแตะเนื้อต้องตัวซ่ึงกันและกัน ระดับความรุนแรง 

ของข่าวจงึไม่มากนกั แต่ท่ีได้รบัความสนใจจากผูค้นกเ็พราะมี 'เควนิ รชิช่ี' 

อยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วย ส่วนฉันไม่ได้ถูกเอ่ยถึงเป็นการเฉพาะเจาะจง 

ในทุกหัวข้อข่าวและในกระทู้ต่างๆ แต่ฉันกมี็ส่วนช่วยในการลดแรงเสยีดทาน

จากข่าวนี้ได้ เพราะเป็นคนที่ท�าให้การจับคู่ไม่สมบูรณ์

"อาจารย์ฉัตรลดาขา ดูข่าวนี่สิคะ เควินเปลี่ยนแฟนใหม่แล้วล่ะค่ะ  

ถงึจะไม่ใช่นาตาลแีต่พวกเราก็ไม่ชอบอยู่ดแีหละ" เดก็ๆ มาชวนคยุตอนฉัน

ก�าลงัทานข้าวอยู่ในโรงอาหารช่วงพกัเท่ียง "แถมยังมข่ีาวกบัตัง้สองคน ไม่รูว่้า 

คนไหนกนัแน่ท่ีเควนิชอบ แต่สวยด้วยกนัท้ังคู ่แถมยงัรวยอีกต่างหาก"

"แต่เขาอาจจะเป็นแค่เพือ่นกนัก็ได้ ไปกนัเป็นกลุม่นีน่าไม่ได้ไปเป็นคู่ 

จริงไหมคะอาจารย์" เด็กสาวเสียงหวานหันมาขอความเห็นจากฉัน

ฉันปั้นหน้านิ่ง แต่ก็ยอมพยักหน้าเห็นด้วยเบาๆ ท้ังท่ีฉันยืนยัน 

ไม่รู้กี่ครั้งว่าฉันไม่ได้ชอบเควิน แต่เด็กพวกนี้ก็ยังชอบมาลากฉันเข้าไป 

มีส่วนร่วมอยู่เรื่อย

เควนิออกมาแก้ข่าวว่าท้ังหมดเป็นแค่เพือ่นกนั ก็มีคนเชือ่บ้างไม่เช่ือบ้าง

ตามปกติของข่าวคนดงั

ต้ากับฝ้ายปวดหัวอย่างหนักเพราะต่างก็ถูกทางบ้านตั้งค�าถามเป็น 

การใหญ่ แม้ว่าจะพยายามอธบิายไปแล้วแต่ก็ไม่มีใครยอมเช่ืออย่างสนทิใจ 

ฝ้ายจงึถกูพ่อแม่ให้คนมาคอยตดิตามความเคลือ่นไหวนบัแต่นัน้ ฉันเห็นแล้ว

ก็ได้แต่อึดอัดแทน ทว่าก็ช่วยอะไรไม่ได้

ฝ้ายโชคดีท่ีตอนนี้คุณหญิงแม่กับคุณพ่อของเธออยู่ต่างประเทศ  

ไม่อย่างนั้นฝ้ายคงโดนบังคับให้กลับไปอยู่ท่ีบ้านเป็นการช่ัวคราว แม้ว่า 

ท้ังสองคนจะอยู่ต่างประเทศแต่ก็รับรู้ข่าวสารท้ังหมดผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

จึงพากันส่งผ่านความห่วงใยท่ีล้นปรี่ข้ามทวีปมาตามเส้นทางการสื่อสาร



อัญชรีย์55

แทบทุกรูปแบบจนฝ้ายเครียดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

แม้ว่าครอบครัวของต้ากับฝ้ายจะไม่ได้เป็นกังวลเรื่องการท่ีพวกเธอ 

คบหากับเควิน ไม่ว่าจะในฐานะใดก็ตาม แต่ท่านไม่ชอบท่ีลูกสาวผู้มี 

ภาพลักษณ์ดีมาตลอดของตนต้องตกเป็นข่าวเสียหายท�านองนี้

เจอเรมี่โทรศัพท์มาสอบถามความเป็นไปของพวกเราทุกวัน เขา 

ไม่เดือดร้อนกับเรื่องนี้เพราะไม่ใช่คนมีชื่อเสียงมากมายอย่างเควิน เขาจึง

ตกอยู่ในสถานการณ์ใกล้เคียงกบัฉันท่ีสดุ เพราะฉันเองกไ็ม่ได้รบัผลกระทบใดๆ 

จากเรือ่งนีเ้ช่นกนั

พักนี้บางครั้งการสนทนากับเจอเรม่ีก็ท�าให้ฉันรู้สึกสนุกและเลิกคิด

เรื่องน่าปวดหัวต่างๆ ได้ ฉันสนิทกับเจอเรมี่ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังรักษา 

ระยะห่างเอาไว้ให้พอด ี ไม่เคยให้ความหวงัหรอืท�าอะไรให้อีกฝ่ายเข้าใจผดิว่า

เป็นมากกว่าเพื่อน ฉันจะพยายามย�้าให้เขารู้ตัวว่าฉันมองเขาเป็นเสมือน

น้องชาย ซ่ึงเจอเรม่ีก็แสดงออกว่าเขาเข้าใจและยอมรับในสิ่งท่ีฉันปฏิบัติ 

ต่อเขา ซ่ึงมนัท�าให้ฉันสบายใจได้ว่าเจอเรม่ีไม่ได้จรงิจงัอะไรกบัเรือ่งของฉัน

เลย บางครัง้เขากยั็งพดูถงึผูห้ญิงคนอืน่ท่ีเขาถกูใจให้ฉันฟังบ่อยๆ เอาเป็นว่า

ตอนนี้ฉันกับเจอเรมี่ก็เป็นแค่เพื่อนกันนั่นแหละ

นอกจากคุยโทรศัพท์กับเจอเรม่ี ฉันก็จะโทรหาพ่อกับแม่บ่อยข้ึน  

บางครัง้ลกูสาวของน้าหรอืไม่กญ็าตคินอืน่ๆ เป็นคนมารบัสายแทน ท�าให้ 

ฉันสบายใจว่าพ่อกบัแม่มีญาติพีน้่องรายล้อมและคงไม่เหงา แต่กอ็ดละอายใจ 

ไม่ได้ท่ีลูกสาวคนเดียวอย่างฉันไม่ได้ไปอยู่ด้วย แม่เล่าเรื่องของป้ามณี 

ให้ฉันฟังว่าตอนนี้ป้าทราบแล้วว่าพิมลท�างานอยู่ท่ีโรงแรมแห่งหนึ่งและ 

เธอก�าลังตั้งครรภ์ คนรักของเธอเป็นพนักงานของโรงแรมเดียวกัน แม ่

ขอให้ฉันไปหาพมิลท่ีนัน่และคุยกบัเธอให้รูเ้รือ่ง เพราะถงึอย่างไรเธอกเ็ป็น

ลกูสาวคนเดยีวของป้ามณ ีแม้จะท้องก่อนแต่งและมีสามีท่ีป้าไม่ปลืม้ แต่ก็
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ควรจดัการเรือ่งนี้ให้ถกูต้องและย้ายกลบัไปอยู่กบัป้ามณเีสยี ฉันไม่รบัปากว่า

จะท�าส�าเร็จแต่ก็จะลองดู ถึงอย่างไรป้ามณีก็เป็นคนที่มีบุญคุณกับฉัน

"ปู"

ฉันหันขวับไปมองตามเสียงเรียกท่ีคุ้นหู เจอเรมี่เดินเข้ามาหาด้วย

สีหน้าสดใส ขณะที่ฉันนั่งรอพิมลอยู่ตรงล็อบบี้ของโรงแรม

"มาท�าอะไรที่นี่ครับ"

"มาเจอน้องสาวที่ท�างานอยู่ที่นี่ เจล่ะมาท�าไม"

"มาถ่ายแฟชัน่ กองถ่ายอยู่ท่ีสระว่ายน�า้ด้านโน้น เจถ่ายคูก่บัเควินนะ 

เป็นครั้งแรกเลย ไปทักทายเควินกันเถอะ" เจอเรมี่ฉุดฉันให้ลุกขึ้น

"แต่ฉันรอน้องอยู่"

"น้องสาวปูชื่ออะไรล่ะ"

ฉันนิว่หน้าสงสยั แต่กต็อบค�าถามเขาไปโดยด ี เจอเรม่ีขยิบตาให้และ

เดินไปที่ฟร้อนต์ ก่อนจะกลับมาหาฉันอีกครั้ง

"ไปกนัเถอะ เจขอให้เขาบอกน้องสาวปูว่าถ้ามาแล้วให้รออยู่แถวนีก่้อน"

ฉันถูกเจอเรมี่ลากมาถึงกองถ่ายแฟช่ันจนได้ เควินซ่ึงก�าลังท�าผม 

โดยช่างผู้หญิงตัวเล็กๆ หันมามองเราสองคนด้วยสีหน้าฉงน

"คุณปู มาได้ยังไงครับ" เควินถามฉันขณะที่เจอเรมี่ก�าลังทักทายกับ

ทีมงานกองถ่ายแฟชั่น

"แหม น้องเจ ท่ีแท้กมั็วไปรบัแฟน ถงึได้มาสายกว่าเควิน แฟนสวย 

นะคะ" ช่างแต่งหน้าตัวเลก็หน้าตาน่ารกัหันมาทักทายฉันอย่างย้ิมแย้ม

ฉันได้แต่ยืนเอ๋อ ปล่อยให้เจอเรม่ีท�าทียอมรับว่าเป็นแฟนฉัน 

อย่างหน้าตาเฉย กองบรรณาธกิารข่าวจากนติยสารรบีซักถามเป็นการใหญ่ 

โชคดท่ีีเจอเรม่ีปฏเิสธเม่ือเขาขอถ่ายรปูฉัน โดยให้เหตผุลไปม่ัวๆ ว่าฉันเป็นคร ู

ถ้ามีข่าวออกไปอาจไม่เป็นผลดต่ีออาชีพ คุณนกัข่าวกแ็สนดท่ีีไม่เซ้าซ้ีเรือ่งมาก 
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แต่ฉันไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้เลย การมาอยู่ตรงนี้ท�าให้รู้สึกปั่นป่วน 

ในกระเพาะอาหารและมนึศรีษะจนคดิอะไรไม่ออก

"ตกลงว่านี่แฟนน้องเจจริงๆ ใช่ไหมคะ" มีคนถามย�้า

"ครบั อย่างคราวก่อนท่ีเราสองคนไปเดต ผมขอให้เควนิไปเป็นเพือ่น 

ส่วนปเูขากพ็าเพือ่นไปอกีสองคน แต่ดันมีข่าวออกมาว่าเควินเป็นแฟนกบั

เพื่อนของปูเสียได้ เรายังงงอยู่เลย" เจอเรม่ีสาธยายเรื่องโกหกและหันมา 

ขยิบตาให้ฉันอย่างสนทิสนม

ไม่นะ...

การปล่อยข่าวของเจอเรม่ีในท�านองนั้นก่อให้เกิดผลดีกับทุกฝ่าย  

ยกเว้นฉัน และมนักท็�าให้การเจรจากบัพมิลในวันนีพั้งพินาศไปด้วย เพราะ

เมือ่เดนิออกจากกองถ่ายแฟชัน่ฉันกจ็ติใจป่ันป่วนและไม่มีสตไิปตลอดท้ังวนั 

ต้ากับฝ้ายขอบอกขอบใจฉันเสียยกใหญ่ แถมยังเข้าใจว่ามันคือเรื่องจริง  

ท้ังๆ ท่ีฉันพยายามอธบิายแต่ท้ังสองคนไม่ยอมฟัง คงเป็นเพราะพวกเธอ 

อยากให้มนัเป็นเรือ่งจรงิอยู่แล้ว

เจอเรม่ีมาแก้ตัวกับฉันทีหลังว่าเขาท�าเพื่อต้ากับฝ้ายและเควิน ซ่ึง 

ฉันก็ไม่รู้จะหาค�าใดมาด่าเขาดี จึงต้องปล่อยเลยตามเลย ฉันไม่ได้พบกับ

เจอเรมีแ่ละเควนิอกีเลยนบัแต่วันนัน้ ฉันปฏเิสธการนัดพบของเจอเรม่ีทุกครัง้

โดยอ้างว่างานยุ่งเพราะเป็นช่วงใกล้สอบของนกัเรยีน และยังโกหกเขาด้วยว่า 

ฉันมผีูช้ายท่ีชอบอยู่แล้ว เป็นเพือ่นสมัยเดก็ท่ียังตดิต่อกนัอยู่เป็นครัง้คราว

ส่วนเควิน ตอนนี้ไม่มีเหตุผลอะไรท่ีเราต้องพบกันอีกแล้ว เควิน 

คงไม่สนใจเรือ่งของฉันกบัเจอเรม่ีมากนกั ต่อให้เข้าใจผดิว่าฉันกบัเจอเรมี่

เป็นแฟนกนัจรงิๆ เควนิกค็งไม่ห่วง เพราะคงจะคดิว่าผูห้ญิงท่าทางอย่างฉัน

คงไม่เป็นพิษเป็นภัยกับน้องชายตัวร้ายของเขาแน่นอน

ตอนท่ีเจอเรมี่โกหกคนอื่นอยู่นั้นฉันเอาแต่สับสนเพราะไม่แน่ใจว่า 
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ควรท�าอย่างไรต่อเหตกุารณ์ท่ีเกดิข้ึน ใจหนึง่กค็ดิว่ามนัอาจดท่ีีได้ช่วยเหลอื

ต้ากบัฝ้ายเพราะฉันก็ไม่ได้มีอะไรจะเสยีหาย และไม่เคยคดิจะเป็นแฟนกบั 

เจอเรม่ีจรงิๆ แต่อีกใจกต่็อต้านเพราะว่าไม่อยากให้เควินเข้าใจผดิ แต่พอ 

คดิได้ว่าต่อให้เควนิเข้าใจผดิมนัก็ไม่เห็นจะมอีะไรแตกต่างกนั... ด้วยเหตนุี้

ฉันจงึตดัสนิใจยนืเอ๋ออยู่อย่างนัน้จนจบเรือ่ง

ตอนนีฉั้นไม่อยากนึกถงึเรือ่งพวกนัน้แล้ว ฉันยังมีเรือ่งส�าคญัต้องท�า 

อีกอย่าง นั่นก็คือการเจรจากับพิมลให้ส�าเร็จ วันนั้นก็ใช่ว่าจะล้มเหลว 

ไม่เป็นท่า เพราะพิมลเองก็มีท่าทียอมรับฟัง เพียงแต่เธอยังปฏิเสธท่ีจะ 

กลับบ้านตอนนี้ บอกว่าไม่อยากให้แม่ต้องอับอายเพื่อนบ้าน อย่างน้อย 

กอ็ยากคลอดลกูเสยีก่อน แต่ป้ามณียนืยนัว่าต้องการดแูลพมิลซ่ึงก�าลงัตัง้ครรภ์ 

และไม่อยากให้ท�างานหนัก

ดังนั้นฉันจะหาโอกาสไปเกลี้ยกล่อมพิมลให้ส�าเร็จให้ได้
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การไปชมคอนเสิร์ตเม่ือคืนนี้ท�าให้วันนี้ฉันกับฝ้ายไม่อยากตื่นเช้า  

เราหลับอยู่ในห้องนอนตัวเองจนกระท่ังเสียงโทรศัพท์ท่ีอยู่ด้านนอกดังข้ึน 

และดังอยู่นานอย่างไม่มีทีท่าว่าจะเงยีบหายไปง่ายๆ ในท่ีสดุฉันกฝื็นลกุจาก

ที่นอนออกไปรับโทรศัพท์ 

เสียงจากปลายสายท�าให้อึ้งไปนาน...เควิน!

ฉันกระแอมเบาๆ และคุยกบัเขาด้วยน�า้เสยีงท่ีพยายามประดษิฐ์สดุชีวติ

เพือ่ไม่ให้คนฟังรูว่้าเพิง่จะตืน่นอนเอาตอนท่ีสายป่านนี้

"ผมโทรมารบกวนเวลานอนรึเปล่าครับ"

ฉันควรอายรึเปล่านะ ท่ีเขารู้ว่าจะเท่ียงแล้วยังไม่ตื่น... "เปล่าค่ะ  

ไม่รบกวนเลย"

"ผมมีเรื่องจะคุยกับพวกคุณ อีกสักชั่วโมงผมเข้าไปหาได้ไหมครับ"

"ค่ะ เข้ามาได้เลย วันนี้พวกเราไม่ออกไปไหน"

หลงัจากวางสาย ฉันรบีอาบน�า้แต่งกายอย่างพถิพีถินัภายใต้คอนเซ็ปต์

เรยีบเก๋เสน่ห์แรง ไม่ลมืเคาะห้องบอกฝ้าย โทรศพัท์ไปแจ้งต้า รูส้กึเหมอืนจะ 

มีผู้มีอิทธิพลมาเย่ียมบ้านยังไงยังงั้น คงเพราะพวกเราให้ความส�าคัญกับ 

บทที่

5
หญิงสำวที่ถูกมองข้ำม
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เพื่อนใหม่อย่างเควินเป็นพิเศษ เขาเป็นซูเปอร์สตาร์ท่ีท�าให้เราประทับใจ 

ท้ังในจอและตัวเป็นๆ ดงันัน้เราจงึรูส้กึดกีบัเขาและดีใจมากท่ีเขาจะมาหา

ฉันคาดเดาเหตผุลในการมาวนันีข้องเควนิไม่ได้เลย กระท่ังเขามานัง่ 

อยู่ในห้องด้วยสหีน้าแปลกไปจากครัง้ก่อนๆ ท่ีเคยเจอ เควินแต่งตวัสบายๆ 

ด้วยเสือ้ยืดสขีาวสะอาดตา กางเกงยีนสดี�า สวมแว่นสายตาใสแจ๋ว ผมยุง่ๆ 

ไม่ได้จัดทรง และมีกระเป๋าสะพายเฉียงหนึ่งใบ ทุกอย่างดูปกติดี ยกเว้น 

สหีน้าและแววตาท่ีเขามองดพูวกเราคล้ายมเีรือ่งล�าบากใจบางอย่าง

"คือว่า..." เขาเริ่มเรื่องด้วยสีหน้าเกรงใจ ท�าให้พวกเราแทบจะ 

ชะโงกหน้าเข้าไปหาใกล้ๆ อีกนดิเพือ่จดจ่อรอฟัง "ทางทีมงานปรกึษากนัว่า 

อยากให้คุณต้ากับคุณฝ้ายมาร่วมงานในเอ็มวีตัวแรกของอัลบ้ัมใหม่ผม  

เลยให้ผมลองมาคุยดูก่อน"

บรรยากาศโดยรอบเงียบสงัดไปครู่หนึ่ง

"หมายความว่าเราจะได้เป็นนางเอกเอม็วขีองเควิน!?" ต้าถามย�า้ด้วย

น�า้เสยีงและสหีน้าต่ืนเต้น

ตอนฟังค�าบอกเล่าของเควิน ฉันรูส้กึเหมือนถกูกระแทกอย่างรนุแรง

ด้วยรถสบิล้อ ก่อนจะถกูมันถอยกลบัมาทับซ�า้ด้วยค�าถามตอกย�า้ของยายต้า

ไม่นะ ไม่ๆๆ ท�าไมฉันต้องอิจฉาด้วยท่ีเป็นเพียงคนเดียวซ่ึงถูกเมิน  

ถกูแบ่งแยกชนชัน้ ถกูมองข้ามหัว กลายเป็นบุคคลตกส�ารวจ ไร้ค่า และ 

ไม่เป็นท่ีต้องการในสายตาผู้คน ใครก็ได้ช่วยที ตอนนี้ฉันปั้นหน้าไม่ถูก  

รูส้กึปวดกรามท่ีต้องวางสหีน้าให้ปกตท่ีิสดุ ไม่รูว่้าควรย้ิมหรอืท�าหน้ายงัไงดี 

ควรพูดอะไรออกมาไหม แล้วท�าไมอยู่ๆ สายตาก็เบลอมองไม่ค่อยชัด  

หูก็เริ่มตึงๆ เหมือนประสาทสัมผัสเสื่อมสภาพและใช้การไม่ได้ไปชั่วขณะ

ค�าบอกเล่าของเควินท�าให้ต้ากบัฝ้ายพากนัต่ืนเต้นดใีจ แม้จะออกตวัว่า

ยังรบัปากไม่ได้เพราะต้องปรกึษากบัครอบครวัก่อน เควนิบอกเหตผุลท้ังหมด

เกี่ยวกับความต้องการของทีมงานในครั้งนี้ว่าเนื่องจากผู้คนให้ความสนใจ 
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ต้ากับฝ้ายเพราะข่าวเรื่องความรักกับเขาในตอนนั้น แล้วโดยส่วนตัว 

ต้ากับฝ้ายต่างก็มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีบุคลิกโดดเด่น มีความสวยเฉพาะตัว 

แตกต่างกัน และมีชีวิตส่วนตัวท่ีสมบูรณ์แบบ หากมาร่วมงานกับเขาก็จะ 

ท�าให้ผลงานน่าสนใจจนเป็นท่ีจบัตามองมากข้ึน และช่วยส่งเสรมิภาพลกัษณ์

ของเขาไปด้วย

เควินเล่ารายละเอียดทุกอย่างตามตรงโดยไม่ปิดบัง เขาก็ไม่คิดจะ 

บังคบัหรอืขอร้องให้ต้ากบัฝ้ายยอมรบังานนี ้ แต่ปล่อยให้เธอสองคนตดัสนิใจเอง

เตม็ท่ี แต่เห็นได้ชดัว่าพวกเธอต้องตอบตกลงอย่างแน่นอน เพราะอาการดีด๊๊า 

ท่ีเห็นคอืหลกัฐานชัดเจนจนน่าหม่ันไส้... 

อ๊ะ! นีฉั่นก�าลงัอิจฉาตาร้อนชดัๆ การอจิฉาเพือ่นรกัตวัเองจนรูส้กึแบบนี้

มนัเป็นสิง่ท่ีแย่มาก ไม่นะ ไม่มทีาง ฉันจะไม่ท�าตวัแบบนัน้เดด็ขาด!

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนถูกท้ิงไว้เดียวดายกลางทุ่งกว้าง  

เรอืนผมยาวสลวยปลวิไสว ชุดกระโปรงบานสพีาสเทลถกูสายลมเยน็ยะเยอืก

พดัสะบัดพลิว้อยู่กลางความหนาวเหนบ็เพยีงล�าพงั... 

แย่แล้ววว อาการเดิมของฉันเริ่มก�าเริบขึ้นมาอีกจนได้!

นาทีนัน้ฉันอยากเดินหนเีข้าห้องนอนและไม่กลบัออกมาอีกเลยจนกระท่ัง

ถงึเวลาไปท�างานวนัพรุง่นี ้ แต่ฉันกต้็องพยายามเกบ็อาการผดิปกตไิว้ น่ีคง

เป็นครัง้แรกในชีวติท่ีฉันรูส้กึอับอายท้ังท่ีตวัเองก็ไม่ได้ท�าอะไรเลย

เวลานีเ้ควนิคือคนท่ีฉันไม่อยากมองหน้ามากท่ีสดุ แต่กลบัถกูท้ิงให้อยู่

กบัเขาตามล�าพงัภายในห้องฝ้าย เพราะต้ากบัฝ้ายมีเพ่ือนมารออยู่ท่ีห้องต้า

เพือ่ประชุมกนัเร่ืองงานของการเรยีนวิชาหนึง่ ท้ังสองคนขอตวัออกไปหลงัจาก

ยืนยันกบัเควนิว่าจะให้ค�าตอบเขาภายในสองวันนี้

แทนท่ีจะขอตัวกลับเลย แต่เควินกลับบอกว่าจะอยู่คุยกับฉันต่อ 

อีกสกัพัก เควนิอาจจะเป็นผูช้ายท่ีละเอียดอ่อนและใส่ใจกว่าท่ีคดิ เพราะฉัน
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รู้สึกได้ว่าเขาพอจะเข้าใจความรู้สึกฉันอยู่บ้าง โดยท่ีเพื่อนท้ังสองของฉัน 

กลับไม่ทันสังเกตเห็นปฏิกิริยาท่ีผิดปกติของฉันเลย เควินดูระมัดระวัง 

ในการใช้ค�าพูดอย่างเห็นได้ชัด เหมือนกลัวว่าจะเผลอพูดอะไรกระทบใจ 

ให้ฉันรู้สึกไม่ดี แต่ย่ิงเขาพยายามใส่ใจมันกลับย่ิงท�าให้ฉันรู้สึกแย่ เพราะ 

ฉันไม่อยากท�าตัวเป็นมลภาวะหรอืภาระทางความรูส้กึของใคร

ตอนท่ีคุยกับต้าและฝ้าย เควินมักจะสบตาฉันบ่อยๆ และย้ิมให ้

อย่างอ่อนโยนเหมอืนต้องการปลอบใจ ขณะท่ีต้ากบัฝ้ายมัวตืน่เต้นจนไม่ทัน

รูส้กึถงึความหดหู่ของฉัน แต่จะโทษท้ังสองคนไม่ได้เลย เพราะเป็นฉันกค็ง

ดีใจจนเนือ้เต้นย่ิงกว่า คงไม่มีเวลาเหลยีวมองความผดิหวงัของคนข้างๆ

ความมัน่ใจของฉันท่ีมอียู่เพยีงน้อยนดิตอนนีก้ลบักลายเป็นตวัเลขตดิลบ

เมื่อต้องมาเจอกับเรื่องอย่างนี้ อดไม่ได้ที่จะคิดเปรียบเทียบคุณค่าของตน 

กบัเพือ่นรกัท่ีแสนเพยีบพร้อม จากนัน้กรู้็สกึรังเกยีจตวัเองท่ีรูส้กึแบบนัน้ ปกติ

ฉันก็ไม่ใช่คนท่ีอยากได้ซีนอะไร แต่พอถกูท�าเหมือนเป็นอากาศท่ีว่างเปล่า

แบบจงัๆ อย่างนีมั้นกอ็ดเสยีใจไม่ได้เหมือนกนั

อันท่ีจริงจากตลอดหลายปีท่ีคบกันมา ฉันเคยชินกับความแตกต่าง 

ราวฟ้ากับเหวนี้นานแล้ว หรือเรียกว่าปลงตกและยอมรับความเป็นจริงได้

มากกว่า แรกๆ กอิ็จฉาในสิง่ท่ีเพือ่นมีแต่ฉันไม่มีอยู่บ่อยครัง้ น้อยเนือ้ต�า่ใจ

กบัสิง่ท่ีเพือ่นท�าได้แต่ฉันไม่มีปัญญาท�าได้ และเคยคดิว่าคงคบกนัต่อไม่ได้

เพราะไลฟ์สไตล์ท่ีแตกต่างกันเกินไป แต่ต้ากับฝ้ายดีกับฉันมากและคอย 

ประคับประคองความสัมพันธ์ของเราโดยไม่เคยท�าอะไรให้ฉันรู้สึกแย่เลย  

จนฉันคิดได้ว่าอิจฉาไปก็ไม่มีประโยชน์ สู้มองในแง่ดีว่าโชคดีท่ีมีพวกเธอ 

เป็นเพือ่นดีกว่า แต่กต้็องเสยีศนูย์จนได้เม่ือมาเจอเรือ่งเกีย่วกบัเควินเข้าไป

"วันนี้คุณปูไม่มีงานยุ่งเหมือนคนอื่นใช่ไหมครับ"

ฉันวางจานผลไม้หลากชนดิลงบนโต๊ะ นัง่ลงตรงข้ามกบัเควนิ "ไม่มีค่ะ"

"ดเีลย ผมกย็งัไม่อยากกลบั วนันีเ้จอเรมีพ่าเพ่ือนมาท�างานกลุม่ท่ีบ้าน
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เหมือนกนัครบั"

ซวยละ แล้วแบบนี้อีกนานไหมเขาถึงจะกลับ หรือฉันต้องทนอึดอัด

ทรมานแบบนี้ไปอีกนานนับช่ัวโมง...ถึงจริงๆ แล้วจะดีใจท่ีได้อยู่กับเควิน 

ตามล�าพัง เพราะถึงจะแอบรักเขาอย่างเสียสติและผิดปกติ แต่ลึกๆ แล้ว 

ความรู้สึกต้องการมีโมเมนต์ร่วมกับศิลปินมันก็ยังคงมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม 

ในใจแฟนคลบัตวัยงอย่างฉัน... สรปุว่าตอนนีฉั้นกยั็งสบัสนในชวิีตอยู่นัน่แหละ

ฉันพยายามยิม้สดใสกบัเควนิ ไม่อยากให้เขารูส้กึไม่ดท่ีีต้องมาสงสาร

และเป็นห่วงความรู้สึกฉันซ่ึงไม่ได้รับการเหลียวแลจากทีมงานของเขา 

หรือแม้แต่ตัวเขาเลย แต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท�าไมเขาต้องมาท�าท่า 

เห็นอกเห็นใจและเหมือนจะเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของฉันขนาดนี้...

"เรือ่งท่ีเจอเรมี่ให้ข่าวไปแบบนัน้ ท�าให้คณุปูเดอืดร้อนหรอืเปล่าครบั" 

อยู่ๆ เควินก็ถามถึงเรื่องดังกล่าว

"เปล่านี่คะ ไม่ได้เดือดร้อนอะไร"

"แล้วตอนนี้ล่ะครับ มีปัญหาอะไรไหม..."

ฉันนิ่วหน้าอย่างไม่ค่อยเข้าใจ "ก็ไม่มีอะไรนี่ ท�าไมหรือคะ"

เควินดูล�าบากใจมาก "คือว่า...เรื่องท่ีเจมีข่าวกับโดนิต้า นางแบบ 

ที่เคยท�างานกับเขา..."

"..." 

"จริงๆ ผมก็ไม่อยากเข้ามายุ่งเรื่องนี้ แต่พอผมถามแล้วเขาท�าท่า

เหมอืนไม่รบัรู ้ ผมเลยรูส้กึไม่สบายใจ ผมไม่รูว่้าเขาอธบิายกบัคณุว่าไง แต่ 

ผมไม่อยากให้เขาท�าอะไรแย่ๆ กับคุณปูซ่ึงเป็นเพ่ือนท่ีดีของเรา ผมจะ

พยายามพดูเรือ่งนีก้บัเจอเรม่ีเองนะครบั คณุปูอย่าเพิง่คดิมาก"

ตอนแรกฉันฟังแล้วไม่เข้าใจอะไรเลย แต่พอค่อยๆ ย่อยข้อมูลต่างๆ  

จากค�าพูดเควนิแล้วกเ็ลยเริม่จะเดาออกว่าเควนิก�าลงัเข้าใจผดิว่าฉันกบัเจอเรม่ี

เป็นแฟนกนัจรงิๆ พอตอนนีเ้ขาเห็นเจอเรมีไ่ปควงกบัโดนต้ิา กเ็ลยเป็นห่วงว่า 
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น้องชายตวัเองก�าลงันอกใจฉัน...

"จรงิๆ แล้วเรือ่งส่วนตวัของเจมนัไม่ได้เกีย่วกบัฉันแล้วล่ะค่ะ อย่าไป 

พดูอะไรกบัเจเลยนะคะ"

เควนิเลกิคิว้ "หมายความว่าคุณจะปล่อยให้เป็นแบบนี้โดยไม่เอาเรือ่งเจ

เลยหรอืครบั"

"ค่ะ ก็น่าจะอย่างนั้น" ฉันย้ิมอย่างแห้งแล้ง ไม่อยากอธิบายอะไร 

มากไปกว่านี้ให้ยิ่งยุ่งยากสับสน

"เรื่องเอ็มวี คุณคิดว่าคุณต้ากับคุณฝ้ายจะตกลงไหมครับ"

เควนิหาหัวข้อใหม่มาสนทนาด้วย หลงัจากพดูเรือ่งเจอเรม่ีแล้วเราก็ 

พากนัเงยีบไปพกัใหญ่ แต่ท�าไมเขาต้องเอ่ยถงึเรือ่งนีข้ึ้นมาอกีนะ ฉันไม่อยาก

คดิถงึมนัให้รูส้กึแย่อีก

"กน่็าจะตกลงนะคะ พวกเขารูส้กึดกีบัคณุมาก ทางบ้านกไ็ม่น่าจะมีปัญหา

อะไร เพราะต้ากบัฝ้ายไม่ใช่เด็กแล้ว ท้ังสองคนน่าจะยนิดกีบัประสบการณ์ท่ีดี

แบบนีด้้วย"

เควนิพยักหน้าและยิม้บางๆ ฉันย้ิมตอบเขา รูส้กึดข้ึีนท่ีตวัเองสามารถ

ปรบัสภาพน�า้เสยีงและสหีน้าให้ดเูป็นปกตไิด้ กค็อืตอนนีฉั้นท�าใจได้แล้วล่ะ 

เพราะคดิว่าความอจิฉาไม่ก่อให้เกดิผลดต่ีอสขุภาพจติ เราควรยินดกีบัทุกสิง่ดีๆ  

ท่ีเพือ่นได้รบัมากกว่า

"ผมไม่อยากให้เพื่อนคุณรับปากเพราะเกรงใจผมหรอกนะครับ  

ทางทีมงานกยื็นยันว่าจะไม่เซ้าซ้ีเอาเป็นเอาตายให้ทุกคนล�าบากใจ อยากให้

ท้ังสองมาร่วมงานด้วยความเต็มใจมากกว่า ตอนแรกผมล�าบากใจมาก 

ท่ีต้องมาพูดเรื่องนี้ กลัวพวกคุณจะคิดว่าเห็นแก่ผลประโยชน์ท่ีหวังจะใช ้

ภาพลกัษณ์คณุต้ากบัคณุฝ้ายมาช่วยโปรโมตผลงาน นีถ้่าพวกเขาให้มาขอร้อง

คณุปูด้วย ผมคงล�าบากใจย่ิงกว่านี"้

สหีน้าเขาย้ิมละไม น�า้เสยีงสภุาพน่าฟัง แต่กลบัท�าร้ายประสาทสมัผสัฉัน
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ได้อย่างรนุแรงเหลอืเช่ือ เควนิใจร้ายมากกก!

'!-?-!-?-!-?-!-?' นี่คือสภาพจิตใจของฉันขณะนี้ท่ีก�าลังพยายาม 

คิดทบทวนความหมายในค�าพูดของเควินอย่างเอาเป็นเอาตาย หรือว่า 

จริงๆ แล้วเขาอาจยังไม่บรรลุในหลักการใช้ภาษาไทย จึงได้พูดจาแบบ 

ไม่ไว้หน้ากันเลยแบบนี้ หรือเขาก�าลังบอกเป็นนัยๆ ว่าโชคดีท่ีทีมงาน 

ไม่เลือกฉันอีกคน เพราะเขาท�าใจให้หน้าฉันไปโผล่ในเอ็มวีเขาไม่ได้!?

ท�าไมต้องดถูกูและไม่เห็นคณุค่ากนัขนาดนีด้้วยนะ ไม่อยากจะเช่ือเลยว่า 

เควินจะใจร้ายถงึข้ันนี ้ ฉันรูส้กึร้อนๆ หนาวๆ วบูๆ วาบๆ ไปท้ังตวัเหมือน

ก�าลังจับไข้ ถ้าหากเผลอเครียดจนหมดสติไปดื้อๆ ตอนนี้จะน่าเกลียด 

หรือเปล่านะ แต่ว่าจริงๆ แล้วจิตใจฉันอ่อนแอเกินกว่าจะทนรับฟังค�าพูด 

หยาบคายแบบน้ันจากปากของผู้ชายท่ีฉันรักและช่ืนชมอย่างสุดหัวใจ 

ได้จริงๆ

"จริงๆ แล้วผมก็อยากให้คุณปูมาเล่นเอ็มวีด้วย แต่ก็ไม่อยากท�าให้

ล�าบากใจ เพราะคิดว่าคุณปูคงไม่ชอบอะไรแบบนี้" 

ฉันมองรอยย้ิมเหมือนจงใจหว่านเสน่ห์ของเควินอย่างเย็นชา เหตผุล

ของเขาไม่ได้ท�าให้ฉันรู้สึกดีขึ้นเลย เพราะฉันคิดว่าถ้าเขาคิดแบบนั้นจริง 

กค็วรลองทาบทามฉันดกู่อน แล้วค่อยให้ฉันเป็นฝ่ายปฏเิสธ แต่ดนัเมนิกนั 

แต่แรกแบบนี้ได้ลงคอ ทว่าคนอย่างเขาคงไม่เคยโดนดูถูก เลยไม่เข้าใจ 

ความรู้สึกของคนที่โดนเหยียดหยามด้วยการไม่เห็นคุณค่า

"แค่เรื่องท่ีเจอเรม่ีท�าให้คุณตกเป็นข่าวผมก็รู้สึกผิดไปด้วยมากแล้ว 

เลยไม่อยากให้คุณคิดว่าการรู้จักกับเราท�าให้ต้องมาเจอแต่เรื่องล�าบากใจ"

"ฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นหรอกค่ะ" คะแนนความปากตรงกับใจติดลบ 

อย่างแรง "เรื่องท่ีเป็นข่าวนั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลย ไม่มีใครรู้ด้วยซ�้าว่า 

ฉันเป็นใคร ก็แค่มีชื่อเล่นหลุดไปเท่านั้นเอง"

"ถ้างัน้มาเล่นเอม็วีให้ผมด้วยได้ไหม ถ้าเขินกเ็ป็นนางเอกแบบไม่ต้อง 
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ให้เห็นหน้าก็ได้ครบั"

เควินถามด้วยรอยย้ิมเป็นประกายเจิดจ้า ฟันขาววาววับสะท้อนแสง 

จนฉันแสบตา แต่ค�าพูดนัน้ท�าเอาฉันตวัแข็งไปช่ัวขณะด้วยความสะเทือนใจ

อย่างหนกั สมองด้านมืดแปลเจตนาค�าพดูนัน้ไปในแง่ร้ายทันทีว่าเขาก�าลงั

แกล้งพดูแดกดันฉันอยู่ เพราะคดิว่าฉันอยากไปเล่นเอม็วเีขาจนตวัสัน่!

ฉันโกรธเควนิสดุๆ ไปเลยตอนนี ้แต่กต้็องทนเกบ็ไว้ในใจ และฝืนย้ิม 

แล้วถ้าขืนฉันยังปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่เจอกับเควิน อายุคงจะ

สั้นลงเรื่อยๆ อย่างน่าหวาดกลัว!

ถงึจะพยายามเตอืนตวัเองให้มีสตแิละคดิแต่ในแง่ด ี แต่จนแล้วจนรอด

กยั็งนอยด์ไม่หายกบัเรือ่งต่างๆ ท่ีเกดิข้ึน แต่อย่างน้อยงานท่ียุ่งเหยิงวุน่วาย

ในช่วงนีก้ม็ส่ีวนช่วยเยยีวยาฉันได้บ้าง แล้วช่วงสัน้ๆ ของการปิดภาคเรยีนแรก

ท่ีก�าลงัจะมาถงึคงท�าให้ฉันมีเวลาพกัฟ้ืนร่างกายและจติใจท่ีเหนือ่ยล้าได้บ้าง 

พกันีต้้ากบัฝ้ายมคีวามจ�าเป็นให้ต้องเข้าไปเจอเควินท่ีบรษัิทค่ายเพลง

บ่อยๆ ท้ังสองคนจงึกลบัมาเล่าให้ฉันฟังด้วยท่าทางมคีวามสขุเสมอ จรงิๆ ฉัน 

กช็อบฟังเวลาท่ีเพือ่นเอามาเล่าว่าเควินเป็นยังไงบ้าง แต่กอ็จิฉานดิๆ อยู่ดี

ทุกครัง้ท่ีเควนิโทรศพัท์มาท่ีห้องแล้วฉันเป็นคนรบั ฉันจะรบีไปเรยีกฝ้าย

มาคยุเพราะไม่อยากพูดอะไรกบัเขามาก เบ่ือตวัเองจรงิๆ ท่ีเป็นแบบนี ้เอาแต่

วุน่วายใจและเจบ็ปวดอยู่ฝ่ายเดยีวโดยท่ีไม่ได้มใีครมารบัรูด้้วย ฉันรูส้กึเหมือน

ตัวเองก�าลังเล่นละครอยู่ในมุมมืดโดยไม่มีผู้ชมแม้แต่คนเดียว การท่ีเรา 

ต้องอกหักโดยท่ีอีกฝ่ายไม่เคยรู้ด้วยซ�้าว่าเราคิดยังไงกับเขา มันช่างเป็น 

ความรูส้กึท่ีสดุยอดจรงิๆ เสยีสตสิดุยอด!

สิง่เหล่านีค้งเกดิข้ึนเพราะฉันเป็นมนษุย์ท่ีมคีวามอ่อนไหวทางอารมณ์

มากกว่าคนอื่นมากไปหน่อย หรืออาจจะไม่หน่อย...

ไม่เคยมีครั้งใดในชีวิตท่ีฉันรู้สึกอยากมีสามีเป็นตัวเป็นตนเท่าครั้งนี้ 
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แอบเสียใจนิดๆ ท่ีชอบเล่นตัวเวลามีคนมาจีบ แล้วก็มัวเสียเวลาท�าเรื่อง 

บ้าๆ บอๆ มาตลอดจนไม่เคยเงยหน้ามองว่าโลกนี้ยังมีผู้ชายดีๆ ซ่อนตัว

อยู่ตามหลืบซอกตรอกซอยบางแห่ง กว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้ว ตอนนี้เลย 

ต้องมาตกอยู่ในสภาพหดหู่ไร้คนปลอบใจ มิน่าเขาถึงเตือนกันนักหนาว่า 

ถ้าไม่หาแฟนตั้งแต่ตอนเรียนก็จะหาไม่ได้ตลอดไป...

แต่ไม่น่าเช่ือว่าความรู้สึกท่ีฉันมีต่อเควินมันจะมีอานุภาพท�าลายล้าง

รนุแรงขนาดนี ้อกหักเพราะแอบรกัดารา...รูไ้ปถงึไหนอายไปถงึนัน่!
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3bZMs4j


