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คำนำ

เพยีงแคความชืน่ชอบในหนาตาอนัหลอเหลาของชายหนมุรางสูงชาวยโุรป
คนหนึ่งผูมีนามวามาริโอ บวกกับความหลงใหลในทวงทำนองอันแสนไพเราะของ
ดนตรคีลาสสิกของผเูขียนเอง จดุเร่ิมตนของนยิายเรือ่งนีจ้งึบังเกิดข้ึน

ดินแดนแหงดนตรีคลาสสิกระดับโลก ความสวยงามของทัศนียภาพและ
สุนทรียภาพแหงเสียงเพลง จึงเปนแรงบันดาลใจใหเร่ืองราวความรัก ความผูกพัน
ของหนุมสาวคูหนึ่งไดถูกเรียงรอยขึ้นทามกลางบรรยากาศอบอุนแหงกรุงเวียนนา

นิยายเรื่องนี้เปนผลงานเรื่องแรกที่ผูเขียนแตงขึ้น ตองขอบอกวาการ
ถายทอดจินตนาการผานตัวอักษรนั้นไมใชเรื่องงายเลย แตกำลังใจและคำแนะนำ
จากนักอานทางเวบ็ รวมถงึกำลงัใจจากเพือ่นสนทิและครอบครวั ซึง่เปนสวนสำคญั
ทีไ่ดชวยผลกัดัน ทำใหนยิายเรือ่งนีด้ำเนนิไปจนถงึตอนจบ จงึอยากจะขอขอบคณุ
ทกุคนจากใจมา ณ โอกาสนีค้ะ

สุดทายนี้ตองขอขอบคุณสำนักพิมพกรีนมายด บ.ก. และทีมงานทุกทาน
ที่ใหโอกาสกับผลงานของนักเขียนหนาใหมคนนี้ดวยนะคะ

ขอขอบคุณดวยหัวใจ
ปุญณิศา

yupy_ploy@hotmail.com
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เก็บรักไวทีป่ลายตะวนั
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ปญุณิศา

บทที ่1

เสียงโหวกเหวกตามดวยเสียงวิ่งดังตึงตัง ทำใหคุณเพิรลและสมใจผูเปน
แมบาน ซึง่กำลงัชวยกนัเตรยีมอาหารเชาหนัมามองหนากนั ไมตองมใีครบอกทัง้คู
ตางก็รูดีวาจะเปนใครไปไมไดนอกจากสาวนอยผูเปนศูนยรวมจิตใจประจำบาน
คณุเพริลไดแตสายหนาพรอมกบัยิม้อยางระอา ทวาในรอยยิม้นัน้กลบัแฝงความเอน็ดู
ไวอยางชัดเจน

"พี่แพท...พี่แพทแตงตัวเสร็จรึยังคะ" หญิงสาวในชุดนักศึกษาตะโกนไป
พลางวิง่ขึน้บนัไดไปพลาง กอนจะไปหยดุอยทูีห่นาประตหูอง

"พีแ่พทเสรจ็รยึงัคะ พกุตองรบีไปมหา'ลยันะ"
มโนชาเคาะประตไูปหลายครัง้ แตกไ็มมเีสยีงตอบรบั พอหญงิสาวลองจบั

ไปท่ีลกูบิด จงึรวูาประตไูมไดลอ็ก รอยยิม้ผุดข้ึนท่ีรมิฝปากบางไดรปู รางเพรยีวระหง
คอยๆ ยองเขาไปในหองอยางเงียบกริบ เมื่อไปถึงเตียงกวางรอยยิ้มเมื่อสักครู
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เก็บรักไวทีป่ลายตะวนั

กลับหุบลงทนัควนั คิว้เรยีวขมวดมนุเขาหากัน
"พี่แพทตื่นเดี๋ยวนี้นะ"
มโนชาตะโกนเสยีงดงัใสหคูนทีก่ำลงันอนหลบัสบายไมรรูอนรหูนาวกบัสิง่

รอบขาง พรอมกับดึงผาหมท่ีชายหนุมใชพันกายออกอยางแรง ซึ่งคนตัวโตที่
ถกูรบกวนนัน้กร็บีดงึหมอนมาปดหอูยางรำคาญ โดยไมมทีทีาวาจะยอมลมืตาขึน้มา
สงผลใหคนปลุกยกมือข้ึนเทาเอวอยางใชความคิด

'จะปลกุยงัไงดนีะ'  สดุทายเมือ่คดิไมออก เธอจงึตรงเขาไปฉดุแขนชายหนมุ
เอาด้ือๆ

"โอย! ทำไมถึงไดตัวหนักอยางนี้นะ" พยายามออกแรงเต็มที่แลว แตคน
บนเตยีงกย็งัไมขยบั มโนชาจงึท้ิงแขนของเขาลงอยางแรง

"โอเค...ไมตื่นใชมั้ย งั้นพุกข้ึนรถเมลไปเองก็ได" หญิงสาวใชมาตรการ
สุดทายคือการ 'ขู' ที่ดูจะไดผลชะงัดนัก เมื่อชายหนุมลุกพรวดขึ้นราวกับติดสปริง
เขาหยบินาฬกิาปลกุทีต่ัง้อยหูวัเตยีงขึน้มาด ูพลางขยีต้า

"โธ...หนูพุก นี่มันเพิ่งจะหกโมงเองนะ จะรีบไปทำไม" พูดจบก็แถมทาย
ดวยการเปดปากหาวหวอด

"แหม...กว็นันีเ้ปดเทอมวนัแรก พกุกอ็ยากรบีไปเชาๆ นีน่า ไปๆ พีแ่พท
ไปอาบน้ำแตงตัวไดแลว" มโนชาเขาไปรุนหลังพี่ชายตรงไปยังหองน้ำ ซึ่งคนที่ยัง
ตืน่ไมเตม็ตา กย็อมทำตามแตโดยดี

"พกุไปรอขางลางนะ แลวพีแ่พทก็แตงตวัเรว็ๆ ดวยละ" หญงิสาวกลาวย้ำ
กอนจะเดินออกจากหอง สงผลใหผูเปนพี่หัวเราะออกมาเบาๆ พรอมกับบนงึมงำ
กอนที่จะหยิบแปรงสีฟนขึ้นมาบีบยาสีฟนใส

"ไมคอยจะเหอเลยนะยัยตัวแสบ"

เม่ือผูเปนแมหันไปเห็นรางสูงในชุดเตรียมพรอมที่จะไปทำงาน คุณเพิรล
จงึสงยิม้ออนโยนไปใหลกูชาย พรอมกับเอยถามมโนพศัดวยน้ำเสียงนมุนวล

"อาว! ตาแพท ทำไมตื่นเชานักละลูก เมื่อคืนกวาจะกลับจากงานเลี้ยงก็
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ตั้งตีสองไมใชเหรอจะ"
"ใชครบั แตบงัเอญิวามมีารผจญเลยนอนไมได" ตอบพลางหนัไปมองคนที่

กำลงัตกัขาวตมกงุเขาปากทำทาไมรไูมชีไ้ดอยางแนบเนยีน แตถงึอยางไรทัง้บานก็
ดูเหมือนจะรูทัน

"งัน้เดีย๋วแมไปสงนองเอง แลวแพทขึน้ไปนอนตอกไ็ดจะ"
"ไมเปนไรหรอกครบัแม ยงัไงผมกแ็ตงตวัเสรจ็แลว เด๋ียวบายมปีระชมุดวย

เขาไปเคลียรงานกอนก็ดีเหมือนกัน"
มโนพศันัง่ลงพรอมกบัยกมอืขึน้หาม เมือ่สมใจกำลงัจะตกัขาวตมกงุใสชาม

ทีอ่ยตูรงหนา ชายหนมุยกกาแฟขึน้ดืม่รวดเดยีวหมดแกว กอนจะหยบิหนงัสอืพมิพ
ขึ้นมาเปดดู

มโนชามองตามดวยความสยดสยอง กท็ีผ่เูปนพีซ่ดเขาไปหมดแกวนัน่นะ
เปนกาแฟดำไมใสน้ำตาล ที่ดูเหมือนวาปริมาณกาแฟจะเขมขนเปนพิเศษซะดวย
หญงิสาวแอบคอนใสพีช่ายท่ีมวัแตอานหนงัสือพมิพ โดยไมคดิจะหนัมาสนใจนองสาว
บางเลย พลางคดิในใจ

'โธเอย! มาหาวาเราเปนมารผจญ ถาขับรถเปนนะจะไมงอเลย' ดวงตา
กลมโตเปนประกายขึ้น เมื่อเพิ่งคิดอะไรได มโนชาหันไปทางผูเปนแม พรอมกับ
รอยยิ้มประจบ

"แมกใ็หพกุไปเรยีนขบัรถสคิะ พกุจะไดไมตองกวนใคร"
"ไมได!"
คนท่ีทำทาไมสนใจเมื่อครู กลับเงยหนาข้ึนแยงทันทีที่มโนชากลาวจบ

สงผลใหคนถูกขัดใจทำปากยื่นอยางนาขัน
"แบบนีท้กุทเีลย" มโนชาบนอบุ ใบหนาสวยงอง้ำมากขึน้
อาการแบบนี้ทั้งบานตางรูดีวากำลังงอน ผูเปนพี่หันไปสบตากับมารดาที่

ดทูาวาจะเริม่ใจออน เขาจึงจำเปนตองรบีเอยตดับท
"ไปกนัรยึงัละ ไหนบอกจะรบีไปมหา'ลยัไมใชเหรอ"
พดูจบมโนพศักพ็บัหนงัสอืพมิพวางไวบนโตะ กอนจะเดนินำออกไป โดย
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ไมรอคำตอบจากคนเปนนอง แมจะยังไมหายงอน แตเธอก็ตองรีบวิ่งตามพี่ชาย
ออกไป กอนทีพ่ีช่ายจะเปลีย่นใจ

ในระหวางขบัรถ มโนพศัหันไปเหน็ทาทางมคีวามสขุของคนทีเ่พ่ิงจะงอน
ตบุปองมาหยกๆ ชายหนมุจงึอดเอยเยาไมได

"ดใีจอะไรกนันกักันหนา ยิม้ไมหบุเลยนะ"
"กพ็กุดีใจนีน่า มันเปนความใฝฝนของพกุเลยนะ ไมนาเชือ่เลย วาพุกจะ

เอน็ทตดิกับเคาดวย พกุหวัขีเ้ลือ่ยจะตาย เอะ! หรอืวาพีแ่พทเอาเงนิยดัพุกเขาเรียน"
หญิงสาวหนัไปคาดคัน้พีช่าย เม่ือเห็นวามโนพศัทำหนาแปลกๆ

"เปลา! ถงึพ่ีจะรกัเรามากแคไหน แตกไ็มทำถงึขนาดนัน้หรอก" ชายหนมุ
รบีปฏเิสธเสยีงสงู เพราะมโนชาไมจำเปนตองรวูาเขาทำอะไรบาง เพือ่ใหเธอไดเขา
เรยีน ถาเธออยากเรยีนกต็องไดเรยีน

"แลวไป พกุไมอยากถกูเพ่ือนๆ เขมน" มโนชาดจูะไมไดตดิใจสงสยัอะไร
หญิงสาวยังคงคุยเจื้อยแจวไปตลอดทาง ชายหนุมจึงลอบถอนใจที่นองสาวดูจะไม
สนใจเรื่องเดิมอีก

รถยนตคนัหรเูลีย้วเขาสรูัว้มหาวทิยาลยั กอนจะจอดลงทีห่นาอาคารเกาแก
หลงัหนึง่ ทีเ่หน็แลวคงทำใหนกึถงึสถานทีใ่นละครองิประวตัศิาสตรทัง้หลาย

"เอาละถงึแลว" มโนพศัหนัไปสงยิม้ใหนองสาว
"ขอบคณุนะคะ" มโนชาพนมมอืไหวพีช่ายอยางออนชอยเกนิปกต ิชายหนมุ

จงึไดแตหวัเราะพรอมกบัจบัศรีษะผเูปนนองโยกเบาๆ อยางเอน็ดู
"ตั้งใจเรยีนละ เลกิเรยีนกโ็ทรบอก พีจ่ะไดใหคนมารบั"
หญงิสาวกาวลงจากรถ กอนจะปดประตโูดยไมลมืกมลงกลาวลาผเูปนพี่
"ขบัรถดีๆ  นะคะ ตัง้ใจทำงานละ เลกิเรยีนแลวพกุจะโทรไปบอก"
เมือ่กลาวลาผเูปนพีจ่นพอใจแลว หญิงสาวจงึโบกมอืใหชายหนมุ มโนพศั

ยิ้มใหพรอมกับโบกมือตอบแลวก็ขับรถออกไป
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"มาแลวเหรอพกุพกุ" เสยีงทกัหวานใสมาพรอมกบัฝามอือรหนัตทีล่อยมา
ปะทะดานหลังของมโนชาดังปาบ จนคนถูกทักแบบถึงเน้ือถึงตัวเกือบจะหนาคะมำ

"โอย! ยัยเจน แนใจเหรอวามือ ตบคนตายไดเลยนะเนีย่" หญิงสาวเอือ้ม
มือไปคลำหลังปอยๆ

"เวอรแลว ไหนบอกจะมาแตเชาไง รอตัง้นาน" เจนจริากลาวดวยน้ำเสียง
กลั้วหัวเราะ

"กร็อคณุชายคนดขีองเธออยไูง" มโนชาเอยแซวผเูปนเพือ่น เพราะรดูวีา
เจนจิรานั้นปลื้มมโนพัศเพียงใด

"บา! พดูอะไร" เจนจริาแกเขนิดวยการทบุหลงัมโนชาอกีอัก้ใหญ
"เอ... แถวนีม้นี้ำใบบวับกขายรเึปลาหวา"
"เวอรอีกแลว" คราวนี้เจนจิราหัวเราะเสียงดัง กอนจะกอดคอเพื่อน แลว

พากันเดินเขาอาคารเรียนไป

เสียงอินเตอรคอมพดังขึ้น มโนพัศจึงเอื้อมมือไปกดรับสาย จากนั้นเสียง
รายงานของเลขาสาวก็ดังขึ้น

"ทานรองคะ คณุเอมกิามาขอพบคะ"
"ใหเขามาได"
มโนพศัเอนตวัไปพงิพนกัเกาอี ้รอการมาเยอืนของแฟนสาวซึง่เปนนางแบบ

ชือ่ดัง กอนทีป่ระตหูองทำงานของชายหนมุจะถกูเปดออก พรอมกบัการปรากฏตวั
ของสาวสวยทีแ่ตงกายดวยแฟชัน่ทนัสมยั กระโปรงสัน้สดีำลายจดุบานอยเูหนอืเขา
เล็กนอยอวดเรียวขาคูงาม ดวงหนาท่ีถูกตกแตงอยางมีสไตลสงยิ้มมาใหชายหนุม
อยางออนหวาน เมือ่เดนิมาถงึโตะทำงาน หญงิสาวกว็าดวงแขนขึน้โอบรอบคอชาย
หนุมพรอมกับหอมแกมเขาอีกฟอดใหญ

"คิดถึงจังเลยคะแพทที่"
"กลับมาเมือ่ไหรนะเอมี"่ มโนพศัแกะมอืท้ังสองของหญงิสาวออก กอนจะ

ลกุขึน้เดนิไปนัง่ทีเ่กาอีช้ดุรบัแขก ซึง่ตัง้อยมูมุหอง
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"เอมี่กลับมาตั้งแตเมื่อคืนแลว เคยบอกแพทที่แลวดวย แตคุณก็ไมเคย
จำได" ใบหนางดงามเริม่งอง้ำอยางไมสบอารมณ

"ผมขอโทษ พอดีชวงนี้งานผมยุง คุณอยางอนเลย มาเลาใหผมฟงดีกวา
ไปถายแบบที่อินเดียสนุกม้ัย"

หญิงสาวยิม้ออก เม่ือเห็นวาแฟนหนมุยังสนใจเรือ่งราวของตนเองอยบูาง
เอมิกาเดินไปทรุดตัวลงนั่งเบียดกับแฟนหนุม พรอมกับสอดแขนขางหนึ่งคลองกับ
แขนของเขา แลวซบศรีษะลงกบัไหลกวางของมโนพศัอยางเปนเจาขาวเจาของ

"ไมสนุกหรอกคะ ทั้งรอนทั้งสกปรก ขอทานก็เยอะ เอมี่ชอบไปนิวยอรค
กับปารีสมากกวา"

นางแบบสาวเบหนา เมือ่นกึถงึสถานทีล่าสดุทีเ่พิง่ไปทำงานกลบัมา ชายหนมุ
ยิม้อยางไมใสใจเมือ่เห็นกริยิาแบบนัน้ แตใจกลับกระหวดัคิดไปถึงผเูปนนองสาว ถา
ถามมโนชาแลวละก ็คำตอบคงจะเปนไปในทางตรงกนัขาม หนูพกุรักวิชาประวติัศาสตร
รกัประเทศอนิเดยี ซึง่ถอืเปนดนิแดนแหงประวตัศิาสตรแหงหนึง่ของโลก

"เอมี่จะมาชวนแพทที่ไปทานขาวกลางวัน" เสียงของหญิงสาวขางกายดึง
มโนพัศออกจากภวังค

"เอมี่วาอะไรนะครับ"
"แหม...แพททีค่ดิถึงใครอยคูะ เอมีบ่อกวาจะมาชวนคณุไปทานขาวกลางวนั

คะ" เอมกิาตอวาแฟนหนมุดวยน้ำเสยีงกระเงากระงอด
"ผมตองขอโทษจริงๆ นะครับเอมี่ เด๋ียวผมตองเขาประชุม คุณนาจะโทร

นัดผมกอน" ประโยคที่ฟงดูคลายเปนการตำหนิของมโนพัศ สรางความนอยใจให
เอมกิาย่ิงนกั เสยีงทีต่อบออกไปจงึเริม่จะส่ันเครอืเลก็นอย

"กเ็อมีไ่มคดิวามาพบแฟนตวัเอง จะตองโทรนดัลวงหนาดวยนีค่ะ"
"ไมใชอยางนั้น แตคุณก็รูวาผมไมคอยวาง ผมก็แคไมอยากทำใหคุณ

ผดิหวงั" มโนพศัพยายามพดูดวยน้ำเสยีงออนลง เมือ่เหน็วาเสยีงของแฟนสาวเริม่
สัน่เครอืและดจูะไดผล เมือ่ทำใหนางแบบสาวยิม้ออก

"เอมีย่กโทษใหคณุกไ็ด แตคณุตองไปดนิเนอรกบัเอมีแ่ทน"
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"พอดีวนันีพ้อผมจะกลบัจากสงิคโปร ผมคงตองกลบัไปทานขาวทีบ่านนะ
เอมี ่เอาไววนัหลงัแลวกนันะครบั" ชายหนมุกลาวดวยทาทางอดึอดั เขาพยายามเอาใจ
แฟนสาวดวยการโอบไหลเธอ และดึงรางบางเขามากอดเบาๆ แตเอมิกาซึ่งกำลัง
อารมณขุนจัดที่ไดยินคำปฏิเสธ กลับลุกพรวดขึ้นพรอมกับพูดเสียงแหลมใสหนา
ชายหนุมอยางคนที่ถูกตามใจมาตั้งแตเด็ก

"คุณไมเคยมีเวลาใหเอมี่เลย คุณมีเวลาใหงาน มีเวลาใหครอบครัว แลว
เอมีล่ะคะ เอมีเ่ปนอะไร คณุถงึไมเคยสนใจเอมีเ่ลย"

น้ำตาหยดหนึง่ไหลมาตามรองแกม แตหญงิสาวไมสนใจทีจ่ะเชด็มนั เอมกิา
ผลุนผลันออกจากหองทำงานของแฟนหนุมดวยอารมณโกรธระคนนอยใจ

"เอมี"่ มโนพศัเรยีกหญิงสาวหวงัวาจะคยุกนัใหเขาใจ แตเอมกิากไ็มเหลียว
กลบัมามอง ชายหนมุถอนใจดวยความเบือ่หนาย ระยะหลงัๆ มานี ้ระหวางเขากบั
เอมกิามกัจะจบลงดวยการทะเลาะกนัทุกคร้ัง และดเูหมอืนนางแบบสาวจะไรเหตผุล
มากขึ้นทุกที ชายหนุมจึงเดินกลับไปนั่งท่ีโตะทำงาน กอนจะกดโทรศัพทไปท่ีบาน
ซึ่งคนที่มารับสายคือผูที่ทำหนาท่ีเปนพี่เลี้ยงในวัยเด็กของเขา และสมใจก็ยังคง
เปนพี่เลี้ยงของมโนชาอยูจนถึงปจจุบัน

"พีส่มใจเหรอครบั ชวยไปตามลงุชัน้มาคยุกบัผมท"ี
"ไดคะคุณแพท รอซักครูนะคะ" เพียงไมนานชายหนุมก็ไดยินเสียงลุงชั้น

คนขับรถเกาแกดังมาตามสาย
"คุณแพทมีอะไรใหลุงชั้นรับใชเหรอขอรับ"
"โห...สำนวนเหลอืเกนิเลยนะลงุ" ชายหนมุหัวเราะเบาๆ ทีล่งุชัน้มกัจะใช

ภาษาที่นอบนอมเกินไปกับเขาอยูเสมอ
"ผมจะใหลงุไปรอรบัหนพูกุทีม่หาวทิยาลยันะ พอดชีวงบายผมตดิประชุม

ไปรับเองไมได"
"แลวจะใหผมไปรับคุณหนูพุกตอนกี่โมงครับ"
"เอ...ไมรสู ิหนพูกุยงัไมโทรมาบอกเลย เอางี ้ลงุลองโทรถามหนพูกุด ูถา

ติดตอไมไดลุงก็ไปรอที่มหาวิทยาลัยตอนนี้เลยแลวกัน แคนี้นะครับลุง" มโนพัศรีบ
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สรปุกอนจะวางสาย เมือ่เลขาสาวเปดประตเูขามาสงสญัญาณวาถงึเวลาเขาประชมุ
แลว

การรวบรัดตัดความของเจานายสงผลใหลุงชั้นเกาหัวแกรกๆ กอนจะบน
งึมงำ

"แลวไอมหาประลยัมันตัง้กวาง ลงุจะหาคณุหนพูกุเจอม้ัยละเนีย่คุณแพท"

หลังจากลองเคาะประตไูปแลวสองสามครัง้ แตยงัไมมใีครสกัคนโผลมาใหเหน็
เพ่ือความมัน่ใจวามาถกูท่ี มโนชาจงึเงยหนาข้ึนมองแผนไมทีต่ดิอยดูานบนประตซูึง่
ปายนัน้กเ็ขยีนวา 'ชมรมประวตัศิาสตร'

"มใีครอยรูเึปลานะพกุพกุ" เจนจริาถามพรอมกบัสะกดิแขนเพือ่นเบาๆ
"ไมรสู ิลองเปดเขาไปดดูกีวา"
จงัหวะทีห่ญิงสาวหมนุลกูบดิ กพ็อดกีบัทีป่ระตถูกูเปดจากดานใน สงผลให

มโนชาถกูดงึตามประตเูขาไปดวย หญงิสาวเสยีหลกัไปอยใูนวงแขนของบคุคลในหอง
ซึง่ก็คงเปนคนเปดประตนูัน่เอง แรงปะทะของรางบาง ทำใหเขาพลอยเสยีหลกัลมลง
ไปอกีคน

"วาย! พุกพุกเปนอะไรรึเปลา" เจนจิรารองดวยความตกใจ มโนชาเองก็
มัวแตตกใจเชนกัน รูตัวอีกทีก็เมื่อไดยินเสียงหาวของชายหนุมที่ตนเองกำลังนั่ง
ทับอยูดังขึ้น

"นองเปนอะไรรเึปลา ลกุไหวมัย้"
รางบางหันไปมองชายหนุมที่เธอกำลังนั่งทับอยู ดวยดวงตาที่เบิกกวาง

พอตัง้สตไิดกร็บีลกุพรวดพราดขึน้ หญงิสาวรสูกึหนารอนขึน้มาทนัทดีวยความอาย
เธอรบีกมหนาลงเพราะกลวัเขาจะเหน็แกมใสๆ ของตวัเองเปลีย่นสี ซึง่ตอนนีค้งจะ
กำลังแดงแปรดเปนแน

"ขอโทษคะ" มโนชาพมึพำทัง้ยงักมหนางดุอยู
"ไมเปนไร แตคราวหลังระวังหนอยแลวกัน" เสียงหาวนั้นเอยตอบอยาง

ไมใสใจมากนัก
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"มอีะไรกนันะหนึง่" เสียงถามดงัมาจากดานใน กอนทีห่ญงิสาวเจาของเสยีง
ซึ่งอยูในชุดนักศึกษาเชนกันจะเดินออกมา

"ไมมอีะไรหรอก ออ...แตสงสยัจะมนีองใหมมาสมัครเขาชมรม ใชมัย้ อมื
งั้นเราไปกอนนะน้ำ" ทายประโยคเขาหันไปถามนองใหมทั้งสอง แตยังไมทันได
คำตอบ ชายหนมุรางสงูก็เอยลาเพือ่นอยางเรงรบีพรอมกบัเดนิจากไป ทิง้ใหเจนจริา
มองตามตาคาง อาปากหวออยางนาขนั

"ยัยเจน หุบปากไดแลว" มโนชาสะกิดเพื่อนซี้ที่ตอนนี้ดูเหมือนใจจะลอย
ตามชายหนุมแปลกหนาไปแลว

"พกุพุก พีแ่พทของเธอจะวาอะไรฉนัมัย้ ถาฉันจะแอบมกีิก๊กะเคาบาง ผชูาย
อะไรไมรเูทเปนบาเลย" เจนจริาพดูดวยดวงตาเคลิม้ฝน

"ยัยบอง! ตื่นไดแลว มัวแตฝนกลางวันอยูนั่นแหละ" มโนชารีบดึงแขน
เพือ่นไปหาหญงิสาวตรงหนาทีก่ำลงัพยายามกลัน้หวัเราะกบัอาการของเจนจริาอยาง
สุดกำลัง

"เราสองคนอยากมาสมัครเขาชมรมคะ"
"ออ ไดส ิเดีย๋วนองสองคนเขยีนชือ่เลยนะจะ"
สมุดเลมหนึ่งถูกย่ืนมาตรงหนามโนชากับเจนจิรา ทั้งคูจัดแจงกรอกราย

ละเอียดแลวสงคืน ผูเปนเจาของสมุดรับคืนไป กอนจะเปดดูรายละเอียด พลางสง
ยิ้มใหนองใหมทั้งคู

"ชือ่พุกกับเจนเหรอ พีช่ือ่น้ำนะ อยปูสาม เมเจอรประวตัศิาสตรเหมอืนกนั"
"เออ...แลวพีผ่ชูายคนเมือ่กี ้เขาอยคูณะเดยีวกบัเรารเึปลาคะ" เจนจริาเริม่

ดำเนนิการสบืประวตัหินมุแปลกหนาทนัท ีซึง่รนุพีส่าวก็หวัเราะอยางรทูนั
"ไมใชหรอก พีค่นเมือ่กีน้ะเขาชือ่หนึง่ อยวูศิวะปสาม แตเขาสนใจทางดาน

ประวตัศิาสตรเหมอืนกนั กเ็ลยมาเขาชมรมนีน้ะ แนะ เร่ิมหลงเสนหพีเ่ขาเขาแลวละ
ส"ิ

"แหะๆ กน็ิดหนอยคะพี"่ เจนจริายอมรบัอยางเขนิๆ

ตัว
อย
่าง



14

เก็บรักไวทีป่ลายตะวนั

บทที ่2

บรเิวณดานหนาตกึเรยีนวชิาประวตัศิาสตร ลงุชัน้ในชดุซาฟารสีเีทากำลงั
เดินกลับไปกลับมาอยูใกลๆ รถยนตที่ขับมารับลูกสาวคนเล็กของเจานาย แกมอง
ชะเงอเขาไปในอาคารเรียน มองนักศึกษาที่กำลังเดินผานไปมา และเมื่อไมมีวี่แวว
ของหญงิสาวทีม่องหา ลงุช้ันจงึลวงเอาโทรศพัทมอืถอืจากกระเปากางเกงขึน้มากด
เบอรของมโนชา เสยีงสญัญาณดังอยหูลายครัง้กอนจะถกูตดัไปเพราะไมมผีรูบัสาย

เวลาผานไปนานเขา ลุงช้ันจึงเขาใจวายังไมถึงเวลาเลิกเรียนของคุณหนู
ชายสงูวยัตดัสนิใจนัง่รออยทูีม่านัง่หนิตวัหนึง่ ซึง่ตัง้อยใูตตนไมหนาตกึเรยีน กะวา
ถาคณุหนพูกุเดนิออกมาเมือ่ไหร แกจะตองเหน็อยางแนนอน

"เฮอ...คอยยังชัว่หนอย" ลงุชัน้เอยกบัตวัเอง พลางเหยยีดขาออกมาดาน
หนาเพือ่บรรเทาความเมือ่ย และลองโทรตดิตอหามโนชาอกีครัง้ แตคราวนีไ้มมเีสียง
สญัญาณดังเหมอืนเดมิ กลบัเปนเสยีงผหูญงิทีส่ัง่ใหฝากขอความเอาไว เมือ่ทำอะไร
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