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วันน้ีมยองนงัขอทกัทายแบบเอยีงคอเก้าสบิองศาหันซ้ายหนัขวาด้วยใบหน้าตัง้ฉาก

กับพ้ืนโลกและโบกมือสวยๆ ไปยังบ้านทุกหลังในรัศมีร้อยลี้ เผื่อฟลุกมีหนุ่มบ้านไหน

เข้าตาหรือโดนใจกะเค้ามั่งไง อายยย >///< ท่ีต้องเท่ียวส่องหนุ่มบ้านใกล้เรือนเคียง

ไปท่ัวขนาดน้ีเนื่องจากมยองนังกําลังเกิดอาการอิจฉานางเอกนิยาย 'Mr. Lion and I 

ขยับหัวใจให้เข้าใกล้รกั' อย่างรนุแรงน่ะส ิ เพราะเธอช่างโชคดมีีเพ่ือนบ้านเปนถึงหนุม่หล่อ

ออร่าปงอลังเว่อรท้ังคนน่ีนาาา...

ผลงานของ 'TheLittleFinger' เล่มนี้ว่าด้วยสตอรี่ของ 'เดซี่' นักเรียน ม.ปลาย 

ที่ต้องบายบายเมืองนอกเมืองนามาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในไทย ซึ่งการย้ายสํามะโนครัว

ครั้งใหญ่นั้นนําสิ่งใหม่ๆ มาสู่ชีวิตเธอมากมาย ทั้งบ้านใหม่ โรงเรียนใหม่ รวมไปถึง

เพ่ือนบ้านคนใหม่อย่าง 'ดีน' ที่จะเข้ามาทําให้หัวใจเธอวุ่นวายอย่างไม่คาดคิด เห็นที

พวกเราต้องไปเกาะตดิเพดาน... เอิม่ ไม่ดมีัง้ -_-* เอาเปนแอบซุม่ข้างรัว้บ้านเพ่ือเกาะติด

เฝาดูเรื่องราวอลหม่านงานฟนของพวกเขาพรอ้มกนัดกีว่า แลว้ไม่ต้องห่วงว่าจะหลงซอย

หรือไปผิดบ้านนะคะ เพราะมยองนังขออาสานําทางให้เอง รีบเร่งฝเท้าตามมาไวๆ ที่

หน้าต่อไปเลยจ้า ^_^

ด้วยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส

Pre Mr. Lion and I  �����������������������.indd   3 2/28/2560 BE   17:29



เซ็ตใหม่~ หนุ่มๆ คนใหม่~~ แค่คิดก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นของความสดชื่นแห่งวัยใส

555! สําหรับเซ็ตน้ีเราได้แนวคิดมาจากภาพวาดของสัตวปาสี่ชนิด นั่นก็คือ สิงโต 

หมาจิ้งจอก กวาง และนกฮูก เพราะภาพน่ันมันน่ารักมากจนเผลอจินตนาการไปว่า

ถ้าสัตวพวกนั้นเปนชายหนุ่มกค็งมีบุคลิกที่ต่างกันไปคนละแบบ ก็เลยเกิดเปนกลุ่มเพื่อน

สี่คนที่มีบุคลิกและความเก่งกาจแตกต่างกันไปขึ้นมา เซ็ตน้ีเปนเรื่องของโรงเรียนไฮสกูล

อนิเตอรท่ีชือ่ว่าวดูแลนด (แน่นอนว่าชือ่โรงเรยีนก็มคีวามเปนปาไม้ ให้สมกับหนุ่มๆ 555) 

และมีคอนเซ็ปตโทนเร่ืองอบอุ่นน่ารักเหมือนเคย 

ยังไงก็ขอฝากเน้ือฝากตัวเซ็ตใหม่เซ็ตน้ี และหนุ่มๆ ท้ังสี่คน ดีน เลย เบ็น และ

แจสเปอรเอาไว้ด้วยนะคะ 

รักกกกก <3

FB : TheLittleFinger Koii 

Twitter : TheLittleFinger (@LittlefingerKoi)

IG : littlefingerkoii
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สวัสดีค่า เรเอง เปนครั้งแรกเลยตั้งแต่วาดปกนิยายมาที่ได้วาดพระเอกทําผม

แสกกลาง รู้สึกแปลกตามาก วาดไปก็เปดดูรูปน้องนัมจูฮยอกไป เผื่อวาดออกมาแล้ว

จะได้หล่อๆ เหมอืนน้องบ้างอะไรบ้าง แสกกลางเปนทรงผมท่ีวาดสนุกมากแต่ก็แอบวาด

ให้หล่อยากมากเหมือนกัน ถ้าวาดออกมาไม่เปะนี่หน้าพระเอกอาจจะดูตลกมากก็ได้ 

แง... แต่เรก็พยายามวาดให้หล่ออย่างสุดพลังค่ะ U_U หวังว่าทุกคนจะชอบคุณสิงโต

กันนะค้า ฝากตัวต่อไปเร่ือยๆ ด้วยนะคะ ^_^v

Facebook : Raemin

Twitter : Raemin_K_Han
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- Gentle Lion -

ชื่อ : ดีน (DEAN)

วันเกิด : 15 พฤษภาคม 25XX

สูง : 187 cm

ท่ีมาของฉายา : สูง ตัวโต หน้านิ่ง บางทีก็น่ากลัว

สรรพคุณ : น่ิงสงบ สยบความเคลื่อนไหว

ความสามารถพิเศษ : นักกีฬายูโด

งานอดิเรก : ฟังเพลง

ของชอบ : เพลง นมรสจืด ย�าวุ้นเส้น

ของไม่ชอบ : เสียงดังหนวกหู

คติประจ�าใจ : ไม่มี

สนิทกับเพ่ือนคนไหนที่สุด : เลย์

มีอะไรจะบอกเพ่ือนในกลุ่มมั้ย : ไม่มี -_-
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1
สวัสดี เพื่อนบ้าน

[ไง เครื่องบินดีเลย์ไปสองชั่วโมงรึไงเดซี่]

เสียงแซวแกมบ่นของแม่ที่ดังผ่านออกมาทางโทรศัพท์ท�าเอาฉัน 

หัวเราะแห้งกลับไปทันใด

"แหะๆ ขอโทษค่ะ U.U หนูเผลอหลับยาวไปหน่อย เลยลืมรายงานตัว

ไปเลย"

[งั้นแปลว่าลูกเข้าบ้านแล้วสิ เป็นไงบ้าง บ้านโอเครึเปล่า]

"บ้านโอเคเลยค่ะ~ ติดตรงต้องเดินเข ้าลึกไปนิด มันอยู ่เกือบๆ  

ท้ายหมู่บ้านแน่ะ"

[อืม แล้วของท่ีเขาส่งไปได้ครบมั้ย]

"แฮ่ ยังไม่ได้เช็กเลยค่ะ กลับถึงบ้านขนกระเป๋าเข้าบ้านเสร็จ ทิ้งตัว 

ลงโซฟาแป๊บเดียว ตื่นอีกทีเวลาก็หายวับไปสองชั่วโมงแล้ว น่ีหนูเดินออกมา

ซื้อของท่ีมินิมาร์ตน่ะค่ะ"

ฉนับอกแม่ก่อนหยิบเอาบะหมีก่ึ่งส�าเร็จรปูรสต้มย�าแพ็กใหญ่หย่อนลงใน 

ตะกร้ารถเข็นของมาร์ต ตั้งใจหาซื้อพวกอาหารส�าเร็จรูปไปตุนไว้เยอะหน่อย
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[โอเค งั้นไว้ลูกจัดการอะไรเรียบร้อยค่อยโทรมาหาแม่อีกทีแล้วกัน  

เดี๋ยวแม่ขอท�างานต่อก่อน]

"รับทราบค่า (._.)"

แม่วางสายไปแล้วเรียบร้อย ฉันเก็บโทรศัพท์ก่อนเดินเข็นรถเข็นไป 

ตามทาง อา ของกนิในมนิมิาร์ตไทยนีม่หีลากหลายดเีหมอืนกันแฮะ มาชอ็ปป้ิง 

ครั้งแรกคนเดียวแบบน้ีรู้สึกตื่นตาไปหมดเลย~

เพราะว่าแม่รับงานเป็นผู ้ช่วยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยนึงในเยอรมนี  

ฉันเลยได้ย้ายไปอยู่ท่ีน่ันกับแม่ต้ังแต่เจ็ดขวบและไม่เคยกลับมาไทยเพราะ

พวกเราไม่มญีาตสินิททีไ่หนอกี จนกระทัง่เมือ่เกือบๆ สีเ่ดอืนก่อนตอนโปรเจก็ต์

งานวิจัยสุดท้ายของแม่ใกล้เสร็จ แม่เลยตกลงใจกลับมารับงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยในไทยที่เคยติดต่อไว้นานแล้วแทน เราเตรียมตัวพร้อมหมด 

ทั้งบ้าน ท่ีท�างานของแม่ และโรงเรียนใหม่ของฉัน แต่พอใกล้ถึงเวลากลับ 

เข้าจริง งานโปรเจ็กต์ของแม่ดันมีเร่ืองให้ท�าเพ่ิมเติมอีกหน่อย เลยกลายเป็น

ฉันต้องกลับมาก่อนคนเดียวแบบน้ี

การอยู่คนเดยีวในเมอืงทีไ่ม่ค่อยคุน้มนัก็น่ากังวลอยู่หรอกนะ แต่เร่ืองที ่

ฉันไม่เคยท�าอาหารกินเองเลยสักหนก็น่ากังวลใจไม่แพ้กัน ตอนน่ังแท็กซี่ 

เข้าบ้านฉันพยายามมองหาร้านขายอาหารแต่ไม่เจอสักร้าน มีแต่มินิมาร์ตนี้

แหละพอจะเป็นท่ีพ่ึงพาได้บ้าง

อ่า จะว่าไปก็... กลบัไปเอาบะหมีกึ่ง่ส�าเร็จรูปเพ่ิมอกีสกัสองสามรสชาติ

ละกัน เมื่อก้ีเห็นมีรสอื่นด้วย ฉันชอบกินต้มย�านะ แม่เคยท�าให้กินบ่อยๆ  

แต่ขืนกินบะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูปรสเดียวทุกวันได้เบื่อตายแหงมๆ

ฉันวกรถเข็นกลับไปท่ีล็อกขายบะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูปและกวาดตามองหา 

แต่... อ้าว ไหงรสหมูสับหมดซะล่ะ เมื่อก้ีเหมือนจะเห็นห่อนึงวางแวบๆ  

อยู่ตรงชั้นน้ีเลยน่ีนา ไม่มีสต็อกเอาไว้แล้วเหรอไง

โอ๊ะ นั่นไง!! ท่ีชั้นด้านบนน่ัน!! แต่ไหงเก็บไว้สูงนักล่ะ ฉันจะหยิบถึง

มั้ยเน่ีย -_-;

ฮึบบบ (' ';)

ฮึบบบบ (' ';;)

Page Mr. Lion and I  �����������������������.indd   8 2/28/2560 BE   17:34



Mr. Lion and I ขยับหัวใจให้เข้าใกล้รัก

9 

ฮึบบบบบ (' ';;;)

โอ๊ย มะ...ไม่ไหว ไม่ถึงแฮะ T.T

"เอาอันไหน"

เงาด�าๆ ทอดมายังชั้นวางของตรงหน้าพร้อมค�าถาม ตอนแรกฉัน 

นึกว่าเป็นเสียงของพนักงานมาร์ตอะไรท�านองน้ัน แต่ดูเหมือนจะไม่ใช่...  

ก็มันออกจะ...ห้วนเกินไปนิดนี่นะ ถะ...แถมไอ้เงาสะท้อนบนห่อพลาสติกใส

ของแพ็กบะหมี่ ก่ึงส�าเร็จรูปตรงหน้ายังเป็นร่างสูงๆ ตะคุ ่มๆ ของผู ้ชาย 

ใส่เสื้อฮู้ดสีเข้มดูน่ากลัวอีก =O=;;

"อันไหน"

ค�าถามห้วนๆ ถูกส่งมาอีกหน แถมเงาด�ากับไอร้อนท่ีแผ่ออกมาบางๆ 

จากร่างคนข้างหลังยังขยับเข้ามาใกล้มากข้ึน 

"ยะ...อย่าเข้ามานะ U.U;"

เพราะงัน้ฉนัเลยรีบกระโจนแหวกออกไปด้านข้างแถมยกมอืขึน้ตัง้การ์ด

แบบมั่วๆ เพ่ือป้องกันตัวเองทันใด มะ...ไม่ได้นะ ถ้าเกิดเป็นพวกโรคจิตล่ะ  

ถ้าฉันเป็นอะไรไปไม่มีใครพบศพอีกนานแน่ๆ อย่างน้อยก็จนกว่าแม่จะ...

"-O-;"

แต่ว่า...บางทีฉันอาจจะคิดผิด

เพราะเจ้าของเงาตะคุ่มกับค�าถามห้วนๆ นั่นไม่ได้ดูเหมือนโจรโรคจิต

อย่างท่ีฉันจินตนาการเอาไว้สักนิด เขาแค่เป็นผู้ชายที่ตัวสูงมาก หุ่นเหมือน

นักกีฬา ใส่เสื้อฮู้ดแขนยาวสีด�า เขาใส่หูฟังแต่ถอดออกข้างนึง แถมในมือเขา

ยังมีตะกร้าของมาร์ตท่ีมีของใส่อยู่สองสามอย่าง และเขายัง...

"..."

ท�าหน้านิ่งก่อนพ่นลมหายใจพรืดใส่ฉันด้วย -O-;; อารมณ์ประมาณ 

เสียความรู้สึกท่ีท�าดีไม่ได้ดีแบบน้ันสินะ 

"ขะ...ขอโทษค่ะ (._.)" ฉันรีบเก็บแขนท่ีตั้งการ์ด (มั่วๆ) เปลี่ยนเป็น 

ก้มหน้ายกมือเกาจมูกแก้เก้อทันใดท่ีรู ้ตัวว่าท�าเรื่องเสียมารยาทแบบสุดๆ  

ลงไปแล้ว เขาเป็นแค่ลูกค้าที่เดินผ่านมาและคงอยากช่วย แต่ฉันดันแบบว่า... 

คิดว่าเขาเป็นโรคจิตซะงั้น
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"...ยังจะเอาอยู่รึเปล่า"

"เอ่อ...เอาค่ะเอา" ฉนัเงยหน้าข้ึนมองคนตรงหน้าหลงัค�าถามห้วนๆ ทุม้ๆ 

ดังมาอีกหน โอ้โหแฮะ เขาสูงจัง น่าจะเกินร้อยแปดสิบเซนติเมตรแหงๆ

"รสอะไร"

จะว่าไป...ตอนแรกมัวแต่ตกใจไปนิดเลยไม่ทันได้สังเกต พอเงยหน้าดู

แบบน้ีเห็นได้ชดัเลย ถึงเขาจะสวมเสือ้ฮูด้คลมุหวัเอาไว้แต่จากมมุทีฉ่นัยืนมอง

มันท�าให้ฉันเห็นโครงหน้าเขาได้ชัดแจ่ม ถึงหน้าจะดูน่ิงจนน่ากลัวไปนิด... 

แต่เขาเป็นผู้ชายท่ีหน้าตาดีเหมือนกันแฮะ จมูกโด่งเชียว ( ' ')

"น่ี ตกลงจะเอารสอะไร"

อุ๊ย! "ระ...รสหมูสับค่ะ -O-;"

ฉันสะดุ้งเบาๆ มันต้องดูเสียมารยาทอีกแหง แต่เมื่อก้ีมันน่าตกใจจริงๆ 

นี่นา อยู่ๆ เขาก็เหลือบหางตาลงมาทางฉันด้วยหน้าน่ิงๆ ดุๆ แบบนั้นน่ะ

"ก่ีห่อ"

"เอ่อ... สะ...สองก็ได้ค่ะ (' ';)"

ฉันมองผู้ชายตัวสูงตรงหน้าที่ยกแขนหยิบเอาแพ็กบะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูป  

ดีจังเลยแฮะ เขาหยิบมันได้ง่ายดายไม่ยากเย็นอะไรเลยสักนิด ทั้งท่ีตอนแรก

ฉันพยายามเขย่งเท้าเพ่ือเอื้อมหยิบมันแทบตายจนตะคริวแทบกิน

"เอาไป"

"ขะ..."

ฉันก�าลังจะบอกว่า 'ขอบคุณ' อย่างน้อยๆ ก็เพ่ือตามมารยาทที่ควร  

แต่ยังไม่ทันจบค�าแรกฉันก็ถูกตัดบทฉับ เมื่อคนตรงหน้าหยิบเอาหูฟัง 

ข้างท่ีเหลือข้ึนเสียบเข้ารูหูอย่างเก่าแล้วหันหลังเดินออกจากล็อกไปอย่างไร้

เย่ือใยทันใด อะ...โอเค ขอบคุณในใจก็ได้ -O-;

และหลังจากใช้เวลาหาของกินรวมทั้งซื้อข้าวของในมินิมาร์ตไปเกือบ

สองชั่วโมงเต็ม ฉันก็หอบสังขารเดินฝ่าแดดกลับมาถึงบ้าน พร้อมด้วยบรรดา

สัมภาระล้นสองมือท่ีเตรียมมาไว้ประทังชีวิต

ติ๊ง~
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ฉันรีบวางข้าวของบนโซฟาในห้องรับแขกก่อนหยิบเอาโทรศัพท์ขึ้นมา

กดเปิด มันคือข้อความเสียงท่ีส่งมาจากแม่

[อย่าลืมแวะไปทักทายน้าเมย์ด้วยล่ะ เอาของท่ีแม่ฝากไปให้น้าเมย์

ด้วย]

หือ น้าเมย์... น้าเมย์ง้ันเหรอ... 

โอ๊ะ! จริงด้วยสิ! ฉันเกือบลืมไปสนิทแล้วนะเนี่ย O_o;! 

น้าเมย์ที่ว่าคือเพ่ือนสนิทของแม่ที่เคยเรียนด้วยกันสมัยมหาวิทยาลัย 

แม่เล่าว่าพวกเธอสนิทกันม้ากมาก แต่พอเรียนจบต่างคนต่างแยกย้ายกันไป 

เลยไม่ค่อยได้พบปะกันนกั มแีค่คยุไถ่ถามกันทางโซเชยีลเน็ตเวิร์กเป็นครัง้คราว  

ถึงอย่างน้ันตอนแม่ตัดสินใจจะย้ายกลับมาไทยแม่ก็ลองติดต่อน้าเมย์ให้ 

ช่วยหาบ้านดีๆ สักหลัง ซึ่งน้าเมย์เต็มใจช่วยแบบสุดๆ และบ้านหลังท่ีเธอ

แนะน�าคือบ้านหลังน้ีที่ฉันก�าลังยืนอยู่น่ีแหละ ส่วนบ้านน้าเมย์น่ะเหรอ... 

หลังข้างๆ เลยล่ะ -O- แม่บอกฉันว่าเราโชคดีมากท่ีบ้านข้างๆ น้าเมย ์

ประกาศขายพอดี พอน้าเมย์เสนอมาแม่จึงรีบตอบตกลงทันใด เดาว่าแม่ 

กลับมาไทยเต็มตัวเมื่อไหร่คงไปแฮงก์เอาต์กับน้าเมย์ทุกวันแน่นอน

เพียงแต่ว่า... อันท่ีจริงฉันก็ยังไม่เคยเจอน้าเมย์เหมือนกันแฮะ เคยเห็น

แต่ในรูปท่ีแม่ให้ดูเท่าน้ันเอง หวังว่าเธอจะใจดีกับฉันนะ (._.)

'โอเคค่า'

ฉนัพิมพ์ข้อความตอบกลบัแม่ ก่อนร้ือกระเป๋าเดนิทางใบย่อมของตวัเอง 

ที่ยังคงล็อกไว้อย่างดี อา...และนี่ไงล่ะของฝากน้าเมย์ที่ว่าน่ะ แม่บอกว่า 

อยากให้อะไรดีๆ กับน้าเมย์เพ่ือตอบแทนเลยฝากกิฟต์เซ็ตครีมทาผิวยี่ห้อดัง

ของเยอรมนีชุดใหญ่มาแบบน้ี

แม่บอกว่าบ้านของน้าเมย์อยู่ข้างบ้านเรา แต่ไม่ได้บอกบ้านเลขที่มาให้ 

ฉันเลยคิดเอาเองว่ามันคงเป็นบ้านหลังท่ีอยู่ทางซ้ายมือ เดาเอาจากการท่ี 

มันมีดอกไม้ปลูกอยู่ในกระถางต้นไม้หน้าบ้านเพียบเลยน่ะ จ�าได้ว่าแม ่

เคยบอกว่าน้าเมย์เป็นคนนิสัยผู้ญิ้งผู้หญิง ท้ังชอบดอกไม้ชอบท�าอาหาร... 
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เพราะงั้นคงเป็นหลังน้ีล่ะมั้ง

ก๊ิงก่อง~

ฉนัยกน้ิวกดกริง่ทีห่น้าประตรูัว้ไม้ ขนาดกริง่ยังน่ารักเลยแฮะ มตัีวคิวปิด

ที่ท�าจากปูนปลาสเตอร์สองตัวแปะหันหน้าเข้าหากริ่งด้วยล่ะ~

โอ๊ะ เงาตะคุ่มๆ น่ีนา! มีคนเดินมาแล้ว~

ฉันรีบก้มหน้าส�ารวจความเรียบร้อยของตัวเองแบบลวกๆ อย่างน้อย 

ฉันก็ควรดูดีสักนิดนึง เฟิร์สต์อิมเพรสชั่นมันส�าคัญจะตายไปน่ีนะ

"ครับ"

หือ... 'ครับ' งั้นเหรอ (._.)?

ฉันรีบเงยหน้าพรวดขึ้นทันใด ท่ีนี่ไม่ใช่บ้านของน้าเมย์หรอกเหรอ  

น้าเมย์ควรจะเป็นผูห้ญิงส ิก็ไหนแม่บอกว่าเธอเป็นคนอ่อนหวานไง แล้วท�าไม...

"..."

"โอ๊ะ O_O"

ผู ้ชายคนนี้? ผู ้ชายคนนี้อีกแล้วเหรอ นายตัวโย่งหน้าดุท่ีมินิมาร์ต 

คนนั้นน่ะ ตอนน้ันว่าเขาสูงกว่าฉันมากแล้ว พอมายืนบนพ้ืนต่างระดับกัน 

แบบน้ี (ในบ้านสูงกว่าตรงเนินท่ีฉันยืนอยู่นิดหน่อย) แถมยังระยะประชิด 

ขนาดน้ี เขายิ่งแบบ... โอ้โห จะสูงไปไหน แค่เงยข้ึนมองก็รู้สึกเมื่อยคอแล้วเนี่ย

"ท�าไมเธอ..." ปกติผู้ชายตัวใหญ่ๆ ก็ดูน่ากลัวเป็นทุนอยู่แล้ว พอเขา

ขมวดคิ้วเข้าหากันเหมือนคาใจอะไรสักอย่างแบบนี้มันย่ิงท�าให้เขาดูน่ากลัว

มากขึ้นไปอีก

"ฉัน เอ่อ... คงมาผิดบ้านน่ะค่ะ"

ฉันผงกหัวส่งให้ บางทีฉันคงเดาผิด ไม่ใช่บ้านหลังทางซ้ายแต่เป็น 

บ้านหลังทางขวา แบบน้ันแหงๆ เพราะงั้นช่ิงก่อนเถอะ

"ใครมาน่ะดีน"

เสยีงใครอกีคนดงัขึน้ พอผูช้ายตวัสงูตรงหน้าฉนัเอีย้วตวัพร้อมเบอืนหน้า 

ไปทางด้านหลังมันก็เลยท�าให้เห็นว่าเจ้าของเสียงน่ันคือหญิงสาวท่ีน่าจะ 

อยู่ในวัยเดียวกับแม่ฉันได้ เธอสวมชุดอยู่บ้านสีฟ้าอ่อนเรียบๆ ผมยาว 

มัดรวบไว้ต�่าๆ หน้าตาใจดี และท่ีส�าคัญ...
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"โอ๊ะ น่ันหนูเดซี่ใช่มั้ยจ๊ะ O_O!"

ท่ีส�าคัญคือ...เธอมีท่าทีตื่นเต้นสุดๆ เมื่อได้เห็นฉัน ทันทีท่ีเธอประสาน 

สายตากับฉัน เธอก็รีบเดินแทรกผ่านนายตัวสูงออกมาหน้าบ้านแล้วพุ่งมาจับ 

สองมอืฉนัไว้ด้วยสีหน้าเริงร่าทันที

"อะ...เอ่อ ค่ะ O_O;"

"ฉันคือน้าเมย์จ้ะ เป็นเพ่ือนซี้สุดๆ ตอนสมัยเรียนของแม่หนูเลย แอน

เล่าให้ฟังบ้างแล้วใช่มั้ยล่ะ~"

"เอ่อ... ค่ะ"

ฉันพยักหน้ารับหงึก ถ้านี่คือน้าเมย์ก็แปลว่าฉันไม่ได้มาผิดบ้านงั้นสินะ 

เธอร่ายข้อมูลมาถูกต้องเป๊ะขนาดน้ี ขนาดชื่อแม่ฉันยังถูกเลย

"ดีน น่ีลูกสาวเพ่ือนแม่..." น้าเมย์หันไปหานายตัวโย่งหน้าดุที่ยังยืนนิ่ง

ตรงประตูรั้วนั่น "เธอจะมาอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่วันน้ีไปน่ะ อา...เดซี่จ๊ะ นี่ดีน 

ลูกชายน้าเอง"

"เอ่อ... ยินดีท่ีได้รู้จักค่ะ"

ฉันส่งย้ิมแห้งๆ ไปให้นายตัวสูงที่ชื่อดีน แต่นอกจากอีกฝ่ายจะไม่ส่งย้ิม

กลับ ไม่ออกปากทักทายคืน เขายังหันหลังแล้วเดินหนีไปดื้อๆ ซะงั้น

โอ้โห... รู้สึกถึงความเป็นมิตรอย่างเต็มเปี่ยมเลย -O-;;

"โธ่เอ๊ย เด็กคนนี้นี่ น่าตีจริงๆ เลย" น้าเมย์บ่นอุบอิบแถมยกมือท�าท่า 

ตีอากาศไล่หลังใส่ลูกชายตัวดีท่ีเดินเข้าบ้านไปแล้วเรียบร้อย ก่อนหันมา 

ป้องปากท�าท่ากระซิบกระซาบใส่ฉัน "เขาเป็นคนแบบนี้แหละจ้ะ อย่าไปถือสา

เลย มาดน่ิงไปสักหน่อย ดูดุไปนิด แต่ก็ไม่ใช่คนไม่ดีหรอก เป็นพวกประเภท

พูดน้อยต่อยหนักน่ะ"

"ตะ...ต่อยหนักด้วยเหรอคะ"

"ฮ่ะๆ ไม่ใช่แนวนักเลงแบบนั้นหรอก เด็กคนน้ันเป็นนักกีฬายูโดของ 

โรงเรียนน่ะ เคยแข่งระดับเขตมาแล้วด้วยนะ~"

"อ้อ -O-;"

ฉันถึงกับลอบถอนหายใจโล่งอกเบาๆ อืม...ยูโดงั้นเหรอ ก็เหมาะกับเขา

ดีหรอก ตัวสูงแถมยังหุ่นดูมีเน้ือมีหนังมีกล้ามแบบน้ัน จะเป็นนักกีฬาก็คง 
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ไม่แปลก ตอนแรกฉันยังอดคิดไม่ได้ว่าเขาน่าจะไปเป็นนักกีฬาบาสเกตบอล

เลย

"อ้อ ว่าแต่นีห่นกิูนอะไรมารยัึง กินข้าวกับน้ามัย้ เมือ่เช้าท�าไว้หลายอย่าง 

เลยนะ O_O"

"โอ๊ะ ไม่รบกวนดีกว่าค่ะ หนูทานจากที่มินิมาร์ตมาแล้วน่ะค่ะ" ฉัน 

รีบยกมือโบก น่ีไม่ได้อ้างไปส่งๆ แต่ฉันกินมาแล้วจริงๆ กองทัพมันต้องเดิน

ด้วยท้องน่ีนะ ย่ิงในหมู่บ้านไม่มีร้านอาหารแบบนี้ด้วยแล้ว มีโอกาสกินต้อง 

รีบกินก่อนเข้าบ้านเลยล่ะ

"แต่น้าท�าไว้เยอะเลยนะ เข้ามากินอีกสักรอบก็ได้"

"ไม่เป็นไรจริงๆ ค่า" ฉันโบกมือถ่ีกว่าเดิม ก่อนชี้น้ิวกลับไปทางบ้าน 

ตัวเอง "อีกอย่างหนูยังมีของต้องสะสางอีกเยอะแยะเลย แม่ส่งพวกมัน 

มาก่อนน่ะค่ะ ถ้าไม่รีบแกะไม่จัดเข้าท่ีเร็วๆ เดี๋ยวตัวขี้เกียจจะเกาะเอา"

"อา... ง้ันไม่เป็นไรจ้ะ เอาไว้วันหลังก็ได้เนอะ"

"ค่ะ ถ้างั้น...นี่ของฝากจากแม่น่ะค่ะ ขอบคุณท่ีคุณน้าช่วยจัดการ 

เป็นธุระให้หลายๆ เร่ืองด้วยค่ะ" ฉันรีบย่ืนกิฟต์เซ็ตกล่องใหญ่ที่ถือมาด้วย 

ให้น้าเมย์

"เห ไม่ต้องขอบคุณหรอกจ้ะ ไม่ล�าบากอะไรสักหน่อย"

"ไม่ขอบคุณไม่ได้หรอกค่ะ อ้อ แล้วแม่ก็ฝากหนูมาบอกด้วยว่า 'ไว้กลับ

ไปเมื่อไหร่จะชวนไปกินอาหารไทยให้หายอยากแน่นอน' อะไรแบบน้ันน่ะค่ะ 

O_O"

"โอ๊ย แหม ไปอยู่ต่างประเทศนานคงคิดถึงอาหารไทยแย่เลยสินะ  

สมัยก่อนตอนเรียนน้ากับแอนก็ชอบชวนกันไปกินน่ันกินน่ีบ่อยๆ น่ะจ้ะ~"  

น้าเมย์ขยิบตาหัวเราะคิกคัก "งั้นก็ขอบใจนะจ๊ะ แล้วว่างๆ แวะมาหาน้านะ 

เดี๋ยวท�าของอร่อยให้กินเอง~"

"ค่ะ ขอบคุณค่ะ~"

ฮู้ววว ค่อยยังชั่วหน่อย อย่างน้อยฉันก็สบายใจแล้วเปลาะนึง น้าเมย์

เป็นคนใจดีมากๆ อย่างท่ีแม่บอกเอาไว้จริงๆ แบบน้ีฉันคงไม่ต้องเป็นกังวลว่า

ถ้ามีเรื่องอะไรเกิดข้ึนแล้วจะไม่มีใครให้พ่ึงพา ฉันมีเพ่ือนบ้านที่ดีแล้วนี่นะ~
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เอ่อ หมายเหตุ... ยกเว้นลูกชายของน้าเมย์ไว้ก่อนแล้วกัน เนอะ (.__.)

2
Dean

โรงเรียนใหม่!!

ถัดจากย้ายบ้านใหม่ เจอเพ่ือนบ้านใหม่ ล�าดบัต่อไปกค็อืไปโรงเรยีนใหม่!!

ฉนัเดินเตาะแตะไปยังป้ายรถประจ�าทาง วันนีจ้ะเป็นวนัแรกในโรงเรยีนใหม่ 

ของฉัน เหลือเชื่อเหมือนกันแฮะท่ีลูกแหง่ติดแม่แถมช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อย

รอดอย่างฉันต้องมาเผชิญอะไรใหม่ๆ คนเดียวหลายเรื่องแบบน้ี ความจริง 

ก่อนย้ายโรงเรียนฉันก็กลุ ้มเบาๆ เก่ียวกับความแตกต่างของโรงเรียน 

อยู่เหมือนกันนะ แต่มันไม่มีทางเลือกน่ีนา อีกอย่างแม่บอกว่าโรงเรียน 

วูดแลนด์ที่ฉันก�าลังจะไปเรียนเป็นโรงเรียนอินเตอร์ เพราะงั้นมันคงไม่น่าห่วง

มากนักหรอก...

แต่ก่อนอื่น... ปัญหาแรกก็คือ...ฉันจะไปโรงเรียนได้ยังไงนี่สิ -_-;

อันที่จริงก็แอบเสิร์ชข้อมูลมาบ้างแล้วล่ะนะว่ารถประจ�าทางสายไหน

ผ่านหน้าโรงเรียนวูดแลนด์ซึ่งเป็นโรงเรียนใหม่ของฉันบ้าง แต่ในข้อมูล 

พวกน้ันไม่ได้บอกว่าต้องลงท่ีป้ายไหนน่ีสิ บางทีฉันอาจจะต้องเปิดจีพีเอส  

แต่ว่า...จีพีเอสก็ไม่บอกว่าต้องลงป้ายไหนอยู่ดีน่ันแหละ มีแต่ใกล้ถึงแล้ว 

หรือเลยไปรึยังแค่น้ัน U_U โอ๊ะ...เด๋ียวนะ ตรงป้ายรถประจ�าทางนั่นมัน!...

ฉันชะงักขาเล็กน้อยหลังมองเห็นร่างสูงๆ ของใครบางคนซึ่งยืนเด่นหรา

อยู่ท่ามกลางผู้คนเป็นสิบท่ีป้ายรถประจ�าทางตรงหน้า นั่นมันลูกชายของ 

น้าเมย์นี่นา ถ้าจ�าไม่ผิดดูเหมือนว่าเขาจะชื่อดีนล่ะมั้ง อ๊ะ...เดี๋ยวก่อน  

เครื่องแบบชุดนักเรียนท่ีเขาสวมอยู่ ถ้าฉันมองไม่ผิดล่ะก็...ชุดแบบนั้นมัน

คล้ายๆ ฉันเลย เขาเรียนท่ีเดียวกับฉันด้วยงั้นเหรอ! ถ้างั้นรอดแล้วแหละ  

ลองขอความช่วยเหลือจากเขาดูได้มั้ยนะ~

เอิ่ม แต่ว่า...เมื่อวานดูเขาไม่ได้สนใจไยดีฉันสักนิดเลยน่ีนา เขาจะ 

ยอมคุยกับฉันงั้นเหรอ บางทีเขาอาจจะสะบัดหน้าหนีใส่ฉันอีกก็ได้มั้ง
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'เขาเป็นคนแบบน้ีแหละจ้ะ อย่าไปถือสาเลย มาดน่ิงไปสักหน่อย  

ดูดุไปนิด แต่ก็ไม่ใช่คนไม่ดีหรอก...'

หรือควรจะลองถามดูก่อน น้าเมย์เองก็ยืนยันว่าเขาไม่ใช่คนไม่ดีนี่นา 

ขนาดเมื่อวานเขายังช่วยฉันหยิบของเลย บางทีไอ้ท่าทางมึนตึงท่ีหน้าบ้าน 

นั่นอาจเพราะฉันดันไปเสียมารยาทใส่เขาท่ีมินิมาร์ตก่อนก็ได้

เอ้า ลองดูอีกสักตั้งละกัน! :(

ฉนัสดูลมหายใจเข้าปอดฟืดใหญ่แถมกระชบักระเป๋าเป้เข้าหาตวัอกีนดิ 

ก่อนตัดสินใจก้าวเท้าดุ่มๆ ต่อไปยังป้ายรถประจ�าทาง โดยมีเป้าหมายคือ 

ผู้ชายตัวสูงตรงหน้า

"สะ...สวัสดี~" ฉันยกมือข้ึนทักทาย "เรา เอ่อ...เจอกันอีกแล้วนะ"

"..."

ไม่ตอบแฮะ -O-; เอาน่า... ถึงจะไม่ตอบแต่อย่างน้อยก็เบนสายตา 

มาน่ะนะ

"เธอ...ก�าลังจะไปโรงเรียนใช่มั้ย"

"ใช่" เขาน่ิงไปครู่หน่ึง แต่ก็ยอมตอบโดยดี แม้มันจะห้วนไปหน่อยน่ะนะ

"พอดีเลย ฉันขอไปด้วยได้มั้ย"

ฉันบอกน�้าเสียงกระตือรือร้นกว่าเดิมนิดหน่อยตามด้วยฉีกย้ิมส่งไปให้ 

ก่อนท่ีมันจะกลายเป็นยิ้มเหี่ยวๆ ในเสี้ยววินาทีต่อมา อะ...อะไรล่ะ ท�าไม 

เขาต้องขมวดคิ้วท�าหน้าดุแบบนั้นด้วย กว่าจะรวบรวมความกล้าเดินมา 

คุยด้วยแบบน้ีมันไม่ใช่ง่ายเลยนะ อย่าเพ่ิงบั่นทอนก�าลังใจกันได้มั้ย -O-;

"...แล้วท�าไมฉันต้องไปกับเธอ"

"น่ันก็เพราะ...เราเรียนโรงเรียนเดียวกันไง... วูดแลนด์น่ะ"

ดีนก้มหน้าลงมองตามปลายน้ิวฉันท่ีชี้ไปยังยูนิฟอร์มชุดนักเรียนของ 

วูดแลนด์บนตัวเขาก่อนเบนสายตานิ่งๆ น่ันกลับมายังยูนิฟอร์มสีเดียวกัน 

บนตัวฉัน ฉันเดาว่าวูดแลนด์คงมีสีน�้าตาลเป็นหน่ึงในสีประจ�าโรงเรียนแน่ๆ 

เพราะไม่ว่าจะเป็นกางเกงขายาวของเขา กับกระโปรงจีบรอบของฉันต่างก็มี

สนี�า้ตาลโอ๊กเหมอืนกันท้ังคู ่แถมยังมเีนกไทสเีดยีวกันแบบน้ีอกี นอกเรือ่งนิด... 

ฉันชอบชุดนักเรียนท่ีนี่นะ มันน่ารักดีออก ท่ีเยอรมนีไม่มีชุดนักเรียนแบบนี้
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หรอก (' ')

"แล้วท�าไม...ฉันต้องไปกับเธอ"

อะ...อ้าว ท้ังๆ ท่ีเขารู้แล้วว่าฉันเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกับเขา เขายังจะ

ถามฉันด้วยค�าถามเดิมอีกเหรอ -O-;;

"ก็เพราะ...เราเรียนท่ีเดียวกัน"

"แล้วท�าไมฉันต้องไปกับเธอ" ดีนพ่นลมหายใจพรืด... ชัดเจนสุดๆ  

"ฉันไม่ชอบวุ่นวายกับใคร"

โห เย็นชาชะมัด U.U เอาน่า พยายามอีกนิดละกันเดซี่

"คือว่า...ฉันไม่รู้ว่าจะลงป้ายไหนน่ะ"

"..."

"อย่างท่ีเธอก็รู้... เอ่อ หรืออาจจะไม่รู้ คือฉันเพ่ิงย้ายมาน่ะ และฉัน 

ก็ไม่เคยไปท่ีโรงเรียนมาก่อนเลย ฉันก็เลยกลัวว่าจะลงไม่ถูก"

"พอใกล้ถึงก็รู้เองน่ันแหละ"

แล้วเขาก็ตอบกลับมาห้วนๆ อีกครา ซ�้ายังตัดบทสนทนาฉันอย่างเคย

ด้วยการหยิบเอาหูฟังข้ึนมาเสียบท่ีหูสองข้างแถมยังหันไปทางอื่น

ฉันก�าลังคิดว่าควรท�ายังไงกับคนตรงหน้าต่อดี ฉันควรเมินใส่เขาบ้าง

เหมือนท่ีเขาท�ากับฉัน หรือไม่ควรท�าแบบนั้น... แบบว่า...อย่างน้อยเรา 

ก็เป็นเพ่ือนบ้านกัน เรียนท่ีเดียวกันด้วย ฉันว่าฉันอาจยังต้องพ่ึงพิงเขาอยู่ 

อีกหลายอย่างแม้ว่าเขาเอาแต่เย็นชาใส่ตลอด เพราะงั้นฉันก็ควรจะหาทาง

ท�าความรู้จักเขาไว้ก่อน

ด้วยการ... เอ่อ...

ฉันขมวดคิ้วพยายามใช้ความคิด แต่ยังไม่ทันคิดอะไรออก รถประจ�า

ทางสายท่ีฉันจดและจ�ามาว่ามันผ่านหน้าโรงเรียนวูดแลนด์ดันมาถึงเสียก่อน 

และดีนก็รีบก้าวขายาวๆ น่ันเดินหนีฉันไปยังรถประจ�าทางทันใดอย่างไม่รอรี

เย่ียมเลย ถึงไม่อยากรอ แต่เรียกหรือบอกกันสักนิดเพ่ือแสดงความ 

มีน�้าใจหน่อยไม่ได้เลยรึไงนะ U.U;

ฉนัรบีว่ิงท่ักๆ ตามเขาไปยังรถประจ�าทาง โชคดท่ีีฉนัขึน้ได้ทนั แต่โชคร้าย 

ก็ตรงท่ี...บะ...เบียดดดด -__-;;
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อะไรกันเน่ีย คนจะเยอะไปไหนกัน ฉันหาที่เกาะไม่เจอเลย และฝูงคน

ก็แออัดจนเต็มไปหมด ฉันพยายามเขย่งเท้าเพ่ือเอื้อมจับราวท่ีติดอยู่บน 

เพดานรถ แต่จับได้ยังไม่ทันถึงห้านาทีดีคนท่ีอยู่ด้านหน้าก็พากันเบียด 

เข้ามาอีก จนมือหลุดจากราวและย่ิงไหลไปหลังรถ พอรถประจ�าทางจอด 

ตรงป้ายอีกหนและอีกหน ฉันย่ิงโดนผู้โดยสารท่ีขึ้นมาใหม่ทั้งเบียดทั้งผลัก 

ลึกเข้าไปด้านในมากข้ึน แม้ว่าฉันจะตะเกียกตะกายหาสิ่งยึดเกาะไว้ไม่ให้ 

ตัวเองกระเด็นไปไกลกว่านี้ ทว่าฝูงคนที่รายล้อมกลับไม่ช่วยสักนิด โอ๊ย  

แล้วป้ายท่ีฉันจะลงมันอยู่ตรงไหนกันล่ะ จากท่ีฉันเสิร์ชข้อมูลมามันบอกว่า 

น่ังรถแค่ไม่ถึงย่ีสิบนาทีเองนะ ลงป้ายไหนไม่รู้ จะถามพ่ีพนักงานเก็บเงิน 

ก็ไม่มีโอกาสสักทีเพราะคนเบียดกันแน่นจนพนักงานเก็บเงินไม่สามารถ 

เข้ามาใกล้พอให้ฉันคุยด้วยได้ ส่วนดีนน่ะเหรอ... เขาอยู่ไหนแล้วไม่รู้ ไม่ใช่ว่า

เขาสูงไม่พอให้เห็นนะ แต่ฉันต่างหากท่ีสูงไม่พอจะมองเห็นเขาผ่านฝูงคนน่ะ 

T.T

"ป้ายหน้าโรงเรียนวูดแลนด์"

หา! ถึงแล้วง้ันเหรอ คนท่ีตะโกนบอกคงเป็นพนักงานเก็บเงินประจ�ารถ

ง้ันสิ แต่ว่า...แล้วฉันจะออกไปได้ยังไงน่ีสิ เล่นโดนเบียดมาอยู่หลังรถแล้ว 

แบบนี้ TOT

"โรงเรียนวูดแลนด์"

"ขะ...ขอทางหน่อยค่ะ"

รถประจ�าทางจอดเอีย๊ดเข้าทีป้่ายพร้อมเสยีงประกาศอกีหนของพนกังาน 

เก็บเงนิ ฉนัพยายามแหวกขอทางผูค้นทีร่ายล้อมรอบตวั แต่มนัไม่ค่อยช่วยเลย  

บางคนซึ่งได้ยินฉันร้องขอพยายามช่วยหลบให้ก็จริงแต่อีกหลายคนกลับ 

ไม่ใส่ใจ และถึงจะพอเบียดๆ ออกมาได้บ้าง แต่จากตรงน้ีหนทางมันยังไกล

ประตูมากอยู่ดี

"หมดแล้ว" ฉันเบิกตาโตเมื่อได้ยินเสียงประกาศของพนักงานเก็บเงิน 

"ไปได้เลย"

โอ๊ย ไม่นะ ยังไม่หมด ยังเหลือฉันน่ีไง TOT!!

"อย่าเพิ่ง!" เสียงดุๆ ดังลั่นข้ึนในรถ ก่อนมือขาวๆ ของใครบางคน 
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จะเอื้อมผ่านผู้คนมาคว้าเข้าที่ข้อมือฉันไว้แน่น ฉันเบิกตาโตและมองไปยัง

เจ้าของมือนั่นอย่างรู้สึกเหลือเชื่อ ดะ...ดีน...นี่นา... น่ีเขาตามเข้ามาช่วยฉัน

งั้นเหรอ O_O!

"ขอทางหน่อย"

น�้าเสียงดุๆ ดังขึ้นอีกครั้ง ดีนออกแรงดึงมือฉันให้ขยับตามไปหา  

ในขณะท่ีผูค้นทีเ่อาแต่เมนิเฉยก็เพ่ิงมาสนใจความเป็นไปของฉนัและพยายาม

ช่วยแหวกทางให้ ในท่ีสดุ...ฉนัก็หลดุออกจากฝงูคนมาจนถึงประตทูีม่พีนักงาน

เก็บเงินยืนหน้าน่ิวหงุดหงิดรออยู่ได้ส�าเร็จ

"เอ้า ยัยหนู จะลงป้ายน้ีท�าไมไม่เตรียมตัวล่ะหา"

"ขะ...ขอโทษค่ะ เอ่อ...น่ีค่าตั๋วค่ะ"

"ช่างเถอะ รีบลงไปเร็ว เดี๋ยวก็สายหรอก"

"ขอบคุณค่ะ -_-;;"

ฉันก้มหัวให้คุณป้าพนักงานเก็บเงิน นี่กลายเป็นฉันได้ขึ้นรถฟร ี

แบบงงๆ สินะ ถือว่าชดเชยท่ีโดนเบียดจนตับไตไส้พุงแทบหลอมรวมกันได ้

ก็แล้วกัน

ว่าแต่...แล้วดีนล่ะ? พอเขาดึงฉันมาถึงประตูรถ เขาก็เดินหนีลงไปก่อน

เลยนี่นา...

โอ๊ะ อยู่น่ันไง (' ')!

ดีนก�าลังเดินเลาะไปตามริมก�าแพงโรงเรียนเพราะป้ายรถประจ�าทาง

อยู่ไกลจากประตูทางเข้าพอควร และฉันเพ่ิงสังเกตเห็นสายตาของพวกสาวๆ 

ที่เดินไปตามทางเหมือนกัน พวกเธอพากันมองตามเขาแฮะ บางทีเขา 

คงเป็นหนุ่มป็อปล่ะมั้ง สูงโย่งแถมหุ่นนักกีฬาแบบนั้น หน้าตาก็ดีใช่เล่นด้วย  

ถ้าไม่ติดว่าเขาชอบท�าหน้าดุจนน่ากลัวไปหน่อย

"ดีน เดี๋ยวก่อน"

ฉนัว่ิงตามแผ่นหลงัสงูๆ ของดนีพร้อมร้องเรยีก เขาเดนิไวชะมดั เป็นเพราะ 

ช่วงขาท่ียาวต่างกันสินะ 

ดีนชะงักเท้า เขาหันมาหาฉัน ขมวดคิ้วใส่ และ...ถอนหายใจอีกแล้ว 

-O-;
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"อะไรอีก" 

"ฉัน เอ่อ..." ฉันยกมือเกาปลายจมูกเบาๆ อยากจะพูดท�านองว่า  

'ฉันอยากท�าความรู้จักกับเธอ' ไม่ก็ 'ฉันอยากเป็นเพ่ือนกับเธอ' ไปตรงๆ แต่

มันคงดูน่าเกลียดพิลึก "ฉัน...แค่อยากขอบคุณ" และสุดท้ายฉันพูดได้แค่น้ี 

"เอ่อ... ท่ีเมื่อก้ีเธอช่วยฉันไว้น่ะ"

"..."

เขาไม่ตอบแถมหยิบหูฟังท่ีดึงออกชั่วคราวยัดใส่กลับเข้าไปในหู 

เหมือนเดิมเพ่ือตัดบท ปิดท้ายด้วยการหันกลับไปเดินก้าวยาวๆ ตามทางต่อ 

โอ๊ย แต่ธุระท่ีฉันมีกับเขามันใช่จะจบแค่น้ีที่ไหนล่ะ... ฉันยังมีเรื่องต้องขอ 

ความช่วยเหลือจากเขาอยู่นะ แล้วเขาก็ถือเป็นคนรู้จักคนแรกในโรงเรียนน้ี

ส�าหรับฉันด้วย

"เดี๋ยวก่อนสิ"

ฉันว่ิงเหยาะๆ ตามเขาไปอีกหน แต่คราวนี้เขาไม่ยอมชะงักเท้าแถมยัง

ดูเหมือนจะเร่งความเร็วอีกนิดเหมือนอยากสลัดฉันให้พ้น เพราะงั้นฉันเลย 

ต้องว่ิงให้ไวมากข้ึน จนกระท่ังน�าไปแล้วกางแขนก้ันตรงหน้าคนทีเ่ร่งเท้าเดนิหนี 

ได้ส�าเร็จ

"อะไรอกี" เขาพึมพ�าด้วยท่าทางร�าคาญใจและดงึหฟัูงข้างนงึออกจากหู  

จิ๊ เขาเป็นคนไม่มีมนุษยสัมพันธ์จริงๆ น่ันแหละ :(

"ฉัน...เป็นเด็กใหม่" ฉันยกมือข้ึนทาบกลางอกตัวเอง ก่อนผายต่อเข้าไป

ในโรงเรียนที่ประตูทางเข้าอยู่ตรงหน้าพวกเราแค่เอื้อม "คือฉันไม่รู้จักอะไร 

ที่โรงเรียนน้ีเลย..."

"ฉันไม่ว่างเป็นไกด์ทัวร์ให้" โอ้โห ตัดบทฉับเลยนะ

"ฉันไม่ได้ขอให้เธอเป็นไกด์ทัวร์สักหน่อย" ฉันพ่นลมหายใจพรืดกลับไป

ให้เขาบ้าง "แค่อยากถามสักสองสามข้อเก่ียวกับที่น่ีเท่านั้นเอง"

"เร่ืองน้ันก็ไม่ว่าง"

"ดะ...เดี๋ยวสิ!" ฉันว่ิงตามไปกางแขนดักหน้าเขาไว้อีกหน โอ๊ย เขาต้อง

หนีฉันให้ได้ทุกคร้ังเลยรึไง ช่วยกันอีกนิดก็ไม่ได้ "แค่ค�าถามเดียวก็ได้" 

"..."
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"ค�าถามเดียว" ฉันชูน้ิวชี้เม้มปากท�าหน้าจริงจัง "แค่ค�าถามเดียวก็ได้"

"อะไร"

"เธอ...เรียนอยู่ชั้นไหน"

เขาเบือนหน้าหันไปถอนหายใจเบาอีกทาง ขมวดคิ้วเหมือนร�าคาญใจ 

แต่สุดท้ายก็ยอมปริปาก

"เกรดสิบเอ็ด"

"งั้นก็ปีเดียวกันสิ O_O!"

เย่ียมไปเลยแฮะ~ นอกจากเขาเป็นเพ่ือนบ้าน เพ่ือนร่วมโรงเรียน  

เรายังเรียนปีเดียวกันอีก แบบนี้ถ้าฉันมีข้อสงสัยหรือค�าถามเก่ียวกับการเรียน 

ซึ่งบางอย่างอาจไม่เหมือนท่ีเยอรมนีเป๊ะๆ ล่ะก็...ฉันจะได้... อะ...อ้าว  

เดี๋ยวสิ!! โอ๊ย เขาเดินหนีไปอีกแล้ว T_T!

"เดี๋ยวก่อน ขออีกค�าถามได้มั้ย" 

ฉันยังคงว่ิงตามเขาไปติดๆ เพ่ือนสนิทที่เยอรมนีคนนึงเคยสอนว่าตื๊อ

เท่าน้ันจะช่วยให้คนใจอ่อนน่ีนะ

"..."

แต่เขาไม่ยอมตอบ ไม่ใช่แค่ไม่ตอบ แต่ไม่หยุดเดิน ไม่ชะลอฝีเท้า  

ไม่หันมามองฉันด้วยซ�้า ฉันเกือบถอดใจแล้ว ถ้าไม่ติดท่ีสังเกตเห็นว่าเขา 

ยังคงไม่ใส่หูฟังข้างนึงกลับเข้าในหู แปลว่าเขาไม่ได้ตัดการสื่อสารกับฉัน 

โดยสิ้นเชิงจริงๆ บางทีเขาอาจแค่เล่นตัวแต่ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้น

"น่ี ขออีกค�าถามเถอะ" ฉันเร ่งฝีเท้ามากข้ึนอีกนิดเพ่ือให้เดินทัน 

คนขายาวตรงหน้า "เธอพอจะรู้มั้ยว่าห้องผู้อ�านวยการอยู่ไหน ฉันต้องไป

รายงานตัวก่อนเข้าคลาสเรียนน่ะ"

"..."

"ไม่ต้องพาไปก็ได้ แค่ตอบก็พอแล้ว U.U"

"นั่น" 

เขาชะลอฝีเท้านิดหน่อย ยกปลายน้ิวชี้ไปทางซ้าย ฉันรีบมองตาม 

ด้วยความหวังทันใด นึกว่าห้องผู้อ�านวยการจะไปได้ง่ายกว่าคาด และไม่ต้อง

เดินหาให้ยุ่งยาก
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แต่เปล่าเลย...

"ปะ...ป้ายแผนท่ีเน่ียนะ?"

ฉันมัวแต่อ้าปากค้าง พอหันกลับไปอีกทีตรงที่ที่เคยมีคนตัวสูงยืนอยู่

กลับกลายเป็นว่างเปล่า เมื่ออีกฝ่ายเร่งเท้าเดินลิ่วๆ หนีเข้าไปด้านในเรียบร้อย 

และพนนัได้ว่าต่อให้ฉนัว่ิงตามจนทนัอกีคราวน้ีเขาก็คงไม่มวัีนตอบค�าถามฉนั

ง่ายๆ แน่

โธ่เอ๊ยยย ถอดใจแล้วล่ะ คนอะไรใจร้ายชะมัดเลย U_U!!

3
ไปรษณีย์

วันหยุด...

วันหยุดก็หมายถึงวันท่ีคุณจะได้พักผ่อนให้เต็มอิ่มหลังเหน่ือยจากงาน

จากเรียนมาท้ังอาทิตย์แท้ๆ แต่ไหง...วันหยุดของฉันมันถึงวุ่นวายขนาดนี้ 

กันนะ T.T

"แค่กๆๆ!!"

ฉันส�าลักฝุ่นจนไอถ่ีและยกมือขึ้นปัดมันไปมา โอ๊ย ท�าไมฝุ่นมันเยอะ

ขนาดนี้กันนะ ไหนแม่บอกว่าจ้างให้แม่บ้านมาท�าความสะอาดบ้านไว ้

ล่วงหน้าแล้วไง แม่จ่ายค่าจ้างไปเท่าไหร่เน่ีย ขอคืนมาสักครึ่งนึงเอาไว้ 

ซื้อขนมกินได้มั้ย จุดแรกก็ตรงชั้นวางหนังสือในห้องนั่งเล่นที่ฝุ ่นเกาะอื้อ 

จนฉันต้องเช็ดถูอยู่นานเพ่ือจะเอาสารพัดหนังสือวิชาการของแม่ออกจากล่อง

จัดเข้าชั้น แล้วนี่คงลืมปัดกวาดชั้นวางจานในห้องครัวอีก ฮือออ วันน้ีฉันจะ

เก็บข้าวของเข้าท่ีได้ครบทุกกล่องมั้ยเน่ีย T.T

"เมี้ยว~"

หือ เสียงอะไร O_O แมวเหรอ

ฉันหันขวับซ้ายขวามองส�ารวจหาท่ีมาของเสียงทันใด เมื่อก้ีเสียงแมว

ไม่ผิดแน่ล่ะ ฉันชอบแมวนะ ทาสแมวระดับหน่ึงเลยด้วยซ�้า ตอนอยู่เยอรมนี

ฉันไม่ได้เลี้ยงเองแต่คุณยายบ้านข้างๆ เลี้ยงเอาไว้ตั้งหลายตัว และมันก็ 
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