
หนึ่ง

ซูอี่อันแอบหลบอยู่ที่ปากซอยแต่โผล่หน้าออกไปครึ่งหนึ่ง 

สายตามองจ้องไปยังปลายถนนเส้นนั้นตลอดเวลา เธอนับเลขอยู่ 

ในใจ เฝ้ารอให้ใครคนหนึ่งปรากฏตวัขึ้น

“ระวังจะหน้าทิ่มออกไป” เสียงเฉื่อยเนือยของผู้ชายข้างๆ  

เอ่ยเตอืนขึ้นมา

ซูอี่อันหันไปถลึงตาใส่ทีหนึ่ง บอกเป็นนัยให้เขาเงียบเข้าไว้ 

ความจริงใบหน้าเธอควรจะดูดุกว่านี้ แต่เพราะเธอมีใบหน้าหวาน 

เกนิไป จงึท�าให้มองแล้วคล้ายลูกแมวน้อยที่ถูกยั่วเย้าจนอารมณ์เสยี

และก�าลงัแยกเขี้ยวกางเลบ็มากกว่า ไม่ได้ดนู่ากลวัแม้แต่น้อย ถลงึตา

เสรจ็กร็บีกลบัไปเกาะก�าแพงเฝ้าสงัเกตการณ์ต่อ

ฉู่เพ่ยกอดอกและยืนพิงก�าแพง หลุบตามองศีรษะเล็กๆ นั่น 

หางม้าด�าขลบัที่รวบอยูต่รงท้ายทอยก�าลงักวดัแกว่งไปมาอยูต่รงล�าคอ
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ตามจงัหวะการเคลื่อนไหวของเธอ ท�าให้เขารูส้กึคนัมอือยากจะดงึเล่น

แรงๆ สกัทหีนึ่ง หรอืไม่กผ็ลกัคนที่ท�าลบัๆ ล่อๆ อยู่นี้ให้ล้มหน้าทิ่ม

ลงไปกบัพื้นเสยีเลยกไ็ม่เลว

แน่นอน...ถ้าเขาท�าลงละกน็ะ

เห็นสีหน้าท่าทางที่เต็มไปด้วยการเฝ้าคอยของเด็กสาวผู้นี้แล้ว

เขากค็ดิในใจ อกีครู่...ถ้าเธอเหน็ภาพที่เกดิขึ้นแล้วจะเป็นอย่างไร

แล้วเขากพ็บว่าตวัเองถงึกบัตั้งตารอดทู่าทขีองเธอ ไม่ดเีอาเสยี

เลย คิดแบบนี้ชั่วร้ายเกินไปแล้ว แต่ใครใช้ให้ตั้งแต่ก่อนหน้าจนถึง

ตอนนี้สายตาของเธอแย่ถงึเพยีงนั้นเล่า คดิมาถงึตรงนี้มมุปากของเขา 

ก็ยกขึ้นมาอย่างเยาะหยัน สีหน้าของชายหนุ่มดูคล้ายจะเหยียด 

หยาม

ซูอี่อันไม่มีแก่ใจจะมาใส่ใจคนที่อยู ่ข้างกายว่ามีสีหน้าท่าที 

แบบไหน อย่างไรเสียตั้งแต่เล็กจนโตเธอก็ไม่เคยเข้าใจว่าฉู่เพ่ยคิด 

อะไร เวลานี้ในหัวใจและในสายตาของเธอเต็มไปด้วยการเฝ้าคอย 

ให้คงัอวิ๋นซอืปรากฏตวัขึ้นมาเรว็ๆ

วันนี้เธอวางแผนจะมาสารภาพความในใจกับเขา ตั้งแต่เริ่ม

เรียนมัธยมปลายเธอก็แอบหลงรักคังอวิ๋นซือมาตลอด เพื่อเขาแล้ว

เธอถงึกบัเลอืกสอบเข้าเรยีนมหาวทิยาลยัที่ไทเปเพื่อจะได้เรยีนที่เดยีว

กบัเขา มาถงึวนันี้ในที่สุดเธอกต็ดัสนิใจได้เดด็ขาด ว่าเธอจะไม่สนใจ

อะไรอกีต่อไปแล้ว

วันนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องบอกให้คังอวิ๋นซือรู้ว่าเธอชอบเขาให้ได้ 
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แม้ฉูเ่พ่ยจะขมวดคิ้วและปรามอย่างไม่เหน็ด้วยกต็าม แต่เธอไม่สนใจ

หรอกว่าฉู่เพ่ยจะคดิอย่างไร

ถนนสายนี้เป็นเส้นทางที่คังอวิ๋นซือจะต้องเดินผ่านทุกวันยาม

กลบับ้าน เธอแค่รออยู่ที่นี่ ต้องได้เจอเขาอย่างแน่นอน ซูอี่อนัเอาแต่

มองนาฬิกาข้อมือ แล้วก็ไม่ผิดจากที่คาดหมาย หลังจากนั้นเพียง 

สองนาทกีเ็หน็คนที่เธอตั้งตารอปรากฏตวัขึ้น

คงัอวิ๋นซอือายยุี่สบิ เป็นคนดงัในรั้วมหาวทิยาลยั คล้ายเจ้าชาย 

ขี่ม้าขาวอะไรท�านองนั้น เขาเป็นคนที่เธอแอบหลงรกัมาสามปี แล้วก ็

ไม่ต่างจากทุกครั้ง เพียงแค่เห็นเงาของเขาปรากฏขึ้น เธอก็หน้าแดง 

ทนัที

เดก็สาวหลบัตา เรยีกก�าลงัใจให้ตวัเอง รอให้เขาเดนิเข้ามาใกล้ 

แล้วเธอกจ็ะพุ่งออกไปสารภาพความในใจ

แต่วนิาทถีดัมาพอลมืตาขึ้น เธอกต็้องตะลงึงนัอยู่กบัที่ เพราะ

เธอเห็นหญิงสาวหน้าตาสะสวยคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาทางด้านหลัง 

คังอวิ๋นซือแล้วก็ตรงเข้ากอดเขา คังอวิ๋นซือเองก็โอบกอดหญิงสาว 

คนนั้นไว้ในอ้อมแขน นี่มนั...

ซูอี่อนัตาแดงขึ้นทนัท ีมอืที่เกาะก�าแพงอยูก่�าเข้าหากนัแน่น พอ

เธอเหน็สองคนนั้นจูบกนั น�้าตาของเธอกร็่วงเผาะลงมา

“ไม่ต้องร้องไห้แล้ว” น�้าเสยีงเยน็ชาของชายหนุม่ข้างกายดงัขึ้น

มาอกีครั้ง เขาจบัตวัเธอให้หนักลบัมา

เธอเสยีใจมาก เมื่อมองใบหน้าคุ้นเคยตรงหน้า ความเจบ็ปวด
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รวดร้าวใจก็พลันปรากฏชัดขึ้น ซูอี่อันร้องไห้จนหัวไหล่สั่นสะท้าน 

โถมตวัเข้าไปในอ้อมอกของฉู่เพ่ย

เห็นเธอร้องไห้หนักเช่นนี้ ฉู่เพ่ยก็ค่อยๆ ช�าเลืองมองไปทาง 

ชายหนุม่หญงิสาวที่อยูห่่างออกไปไม่ไกล ทั้งคู่ก�าลงัจบูกนัอย่างดดูดื่ม  

ดวงตาของเขามปีระกายคมกรบิพาดผ่านจางๆ พลางยกมอืขึ้นมาโอบ

กอดซูอี่อนัด้วยความนุ่มนวลอ่อนโยน

ไออุ่นจากกายที่คุ้นเคย กลิ่นอายที่คุ้นเคยนี้ ท�าให้ความรู้สึก

เสยีใจของซูอี่อนัแผ่ขยายออกไปจนไร้ขอบเขต ตั้งแต่เลก็จนโตกเ็ป็น

แบบนี้ ทกุครั้งที่น้อยอกน้อยใจเพราะไม่ได้รบัความเป็นธรรม คนแรก

ที่เธอไปหาคอืฉูเ่พ่ย แต่กแ็ปลกที่ทกุครั้งหลงัจากโถมตวัเข้าไปในอ้อม

กอดของเขา ความเสียใจที่เห็นอยู่ว่ามีเพียงสามส่วนกลับเพิ่มขึ้นเป็น

สิบส่วนทันที แต่เธอก็รู้สึกว่าอ้อมกอดของเขาเป็นอ้อมกอดที่อบอุ่น

ที่สุดในโลก

เธอกอดเอวเขาไว้แน่น ซกุหน้าลงกบัอกของเขาแล้วร้องไห้ออก

มาด้วยความขมขื่นใจ เธอตั้งใจจะมาสารภาพความในใจ ทว่าตอนนี้...

“ฮอืๆๆ ฉู่เพ่ย ท�ายงัไงด ีคงัอวิ๋นซอืมคีนรกัแล้ว ฮอืๆๆ” เธอ

พูดไปกส็ะอกึสะอื้นไป จงึฟังไม่ปะตดิปะต่อ

ริมฝีปากของเขาค่อยๆ ยกขึ้นเป็นรูปโค้ง แต่น�้าเสียงกลับ 

อ่อนโยนละมุนละไมเอาอกเอาใจอย่างที่สุด “ในเมื่อเขามคีนรกัแล้วก็

ปล่อยเขาไปเถอะ”

“ฮอืๆๆ แต่ฉนั...ฉนัอยากคบกบัเขา ฉนัอยากมคีวามรกันี่นา” 
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เธอชอบคงัอวิ๋นซอืมาสามปีเตม็ๆ เพื่อเขาแล้ว เธอถงึกบัตั้งใจสอบเข้า

มหาวทิยาลยัที่ไทเป แต่กพ็บว่าเขามคีนรกัแล้ว เหน็อยู่ว่าเมื่อไม่กี่วนั

ก่อนเขายงัไม่มใีคร เพราะอะไรถงึหาคนรกัได้เรว็เช่นนี้

“อยากมคีวามรกั จะไปยากอะไร” ฉู่เพ่ยเชยปลายคางเธอขึ้นมา 

ช่วยเชด็น�้าตาให้ “ฉนัช่วยเธอได้”

“ช่วยยังไง” เธอลืมตาที่กลมโตด�าขลับขึ้น ในดวงตายังคง

วาววบัไปด้วยหยาดน�้าตา ดูแล้วทั้งใสซื่อทั้งน่ารกั

“คบกบัฉนัส.ิ..อี่อนั”

เสียงสะอึกสะอื้นพลันชะงักค้างอยู่ในล�าคอ เธอตกใจจนพูด

อะไรไม่ออก “ฉู่เพ่ย เธอจะคบกบัฉนัจรงิหรอื”

สายลมบางเบาในช่วงเช้าของฤดใูบไม้ผลนิ�าพากลิ่นอายความ

อบอุ่นมาด้วย สายลมโลมไล้ดอกไม้แรกผลบินยอดไม้อย่างอ่อนโยน

ละมุนละไม ค�าพูดแผ่วเบาประโยคนั้นคล้ายพูดออกมาอย่างไม่ใส่ใจ

เท่าใดนกั ดุจเดยีวกบัสายลมที่พดัเอื่อยเฉื่อยเข้าไปในหูของชายหนุ่ม 

เขาคล้ายไม่ได้ยิน ยังคงค่อยๆ ปรับเลนส์กล้องถ่ายรูปสีด�าในมือ 

ต่อไป เสียงกดชัตเตอร์ดังขึ้น ผึ้งที่พักเท้าอยู่กลางเกสรดอกไม้

ตัวนั้นถูกเก็บภาพไว้โดยสมบูรณ์ เขาหยัดตัวแล้วเงยหน้าขึ้น เห็น 

เดก็สาวยนือยู่ไม่ไกล

ต้นไม้เขยีวชอุ่ม ต้นหญ้าเขยีวขจ ีแต่ที่ชวนมองยิ่งกวา่ทวิทศัน์

งดงามเหล่านี้คอืเดก็สาวที่ยนือยู่ตรงนั้น ผมยาวของเธอปล่อยสยาย
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ตามธรรมชาต ิยามสายลมแผ่วพลิ้วพดัผ่าน เส้นผมหลายปอยกป็ลวิ

ระอยู่ข้างแก้ม ดูมเีสน่ห์ชวนมองยิ่ง

หู ตา จมูก และปากของเธอดูงดงามสดใส โดยเฉพาะดวงตา 

ดูสวยงามเป็นพิเศษ หางตายกสูงเล็กน้อย ลูกตาเป็นสีด�าสนิทไม่มี

สีอื่นเจือปน ยามกลอกกลิ้งไปมาดูสุกใสแวววาว เขาจ้องเธอตา 

ไม่กะพรบิ ทว่าบนใบหน้าเขากลบัไม่มอีารมณ์ความรู้สกึใดๆ

ผู้ชายแบบฉู่เพ่ยเพียงยืนอยู่ตรงนั้นเฉยๆ ก็ดูแตกต่างจาก 

ผู้ชายอื่นที่อยู่รอบข้างอย่างชัดเจน เขาดูเป็นคนท�าอะไรสบายๆ ผม

ด้านหน้าเหน็ชดัว่าคงคร้านจะไปตดัเลม็ จงึปล่อยจนยาวบดบงัดวงตา 

ฉู่เพ่ยมรีูปร่างสูงใหญ่ล�่าสนั ประมาณด้วยสายตาอย่างน้อยความสูง

น่าจะไม่ต�่ากว่าหนึ่งร้อยแปดสบิห้าเซนตเิมตร เขาสวมเสื้อยดืตวัโคร่ง

ค่อนข้างเก่า ดแูล้วน่าจะผ่านการซกัรดีมาจนสค่ีอนข้างซดี กางเกงยนี

ขอบรุย่ ทั้งเนื้อทั้งตวัตั้งแต่ด้านในยนัด้านนอกล้วนเผยให้เหน็ถงึความ

ไร้ระเบยีบ

ระหว่างคนทั้งสองมีกิ่งใบของพุ่มกุหลาบขวางอยู่ ทั้งคู่ต่าง 

มองสบตากนัเงยีบๆ...เงยีบเกนิไปแล้ว ไม่เหมอืนก�าลงัพูดกนัถงึเรื่อง

เกี่ยวกบัความรกัเลยสกันดิ

“เธอยังไม่ได้ตอบฉัน” น�้าเสียงของซูอี่อันฟังดูเอื่อยเฉื่อย

แปลกๆ ขดักบัใบหน้าอ่อนหวานของเธออย่างมาก

เขาจ้องเธอตาเขมง็ “ฉนัจรงิจงัมาก อี่อนั”

ซอูี่อนัย่นหวัคิ้วด้วยความงงงนั เธอคดิเท่าไรกไ็มเ่ข้าใจ เพราะ
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อะไร จากที่เขาเพยีงไปเป็นเพื่อนเธอเพื่อสารภาพความในใจกบัชายที่

แอบชอบ สุดท้ายกลบักลายเป็นเขาที่สารภาพความในใจกบัเธอไปได้

“อ้อ ไม่ใช่ว่าฉันสารภาพความในใจกับเธอหรอกนะ ฉันแค่

บอกว่าถ้าเธออยากมคีวามรกั ฉนัจะช่วยเธอเอง” ฉู่เพ่ยจบัโน่นจบันี่ 

ที่ตวักล้องไปเรื่อยขณะพูด

ซอูี่อนัยิ่งขมวดหวัคิ้วแน่นขึ้น เหมอืนมบีางอย่างไม่ถกูต้อง เหน็

อยู่ว่าเขาเป็นพี่ชายข้างบ้านที่โตมาด้วยกนัตั้งแต่เดก็ จู่ๆ จะมาคบหา

เป็นคู่รกักบัเธอ ไม่แปลกประหลาดไปหน่อยหรอื อกีทั้ง...

“แต่คนที่ฉนัชอบไม่ใช่เธอ”

แววตาของเขามีประกายซับซ้อนผุดขึ้น เขาผงกศีรษะ “ฉันรู้ 

เธอชอบเขา” เขาพยกัพเยดิไปด้านหน้า 

ซอูี่อนัรบีหนัไปมอง แล้วกเ็หน็คนที่ตนแอบรกัมาสามปีก�าลงัโอบ 

กอดหญงิคนรกั ทั้งสองคนเดนิผ่านไปด้วยท่าทางหวานชื่น หญงิสาว

คนนั้นยิ้มพลางซุกหน้าเข้าไปในอ้อมอกคงัอวิ๋นซอื ใบหน้างามเฉดิฉนั

เปล่งประกายสดใส เธอไม่มทีางเทยีบหล่อนไดเ้ลย ดวงตาของซอูี่อนั

มีหยาดน�้าตาขังคลอแล้วร่วงเผาะลงมา เมื่อได้รับความสะเทือนใจ 

ซ�้าแล้วซ�้าเล่าเช่นนี้ เธอรบัไม่ไหวจรงิๆ

“อี่อนั”

ซูอี่อนัเงยหน้าขึ้นมองฉู่เพ่ยอย่างทึ่มทื่อ นยัน์ตาพร่ามวั ท�าให้

มองเหน็ใบหน้าเขาไม่ชดั

“เสยีใจมากหรอื”
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เธอผงกศรีษะ

“ไม่อยากจะเสยีใจอกีใช่ไหม”

เธอผงกศรีษะอกี

“อย่างนั้นกม็าคบกบัฉนั” เขายิ้มน้อยๆ ก้มลงมาลบูไล้แก้มของ

เธอ “เมื่อคบกบัฉนัแล้ว เธอกจ็ะลมืเขาและจะไม่เสยีใจอกี”

“แต่...คนที่ฉนัชอบคอืคงัอวิ๋นซอื”

“ไม่เป็นไร ฉนัไม่ถอื” รอยยิ้มของเขาดไูร้พษิภยั “ฉนัจะรกัและ

ทะนุถนอมเธอ ท�าให้เธอสบายใจและไม่ท�าให้เธอต้องเสยีใจ”

“แต่ว่า...”

“ลองคดิดู ตั้งแต่เลก็จนโต ไม่ใช่ฉนัหรอกหรอืที่คอยปกป้อง

เธอ”

เธอพยกัหน้าอย่างทึ่มทื่อ

“เวลาอยู่กบัฉนั เธอสบายใจมากใช่ไหม”

เธอพยกัหน้าอกี

“ตอนนี้เธอก�าลงัไม่สบายใจมากใช่ไหม”

“อมื”

“ถ้าอย่างนั้นกม็าอยูก่บัฉนั ฉนัจะเป็นเหมอืนแต่ก่อนที่ดกีบัเธอ 

ตามใจเธอ และจะท�าให้เธอสบายใจทุกวนั เมื่อเป็นแบบนี้ ไม่นานเธอ

กจ็ะลมืคงัอวิ๋นซอืไปได้เอง ไม่ต้องเสยีใจอกี”

‘ที่ฉู่เพ่ยพูดมาเป็นความจรงิหรอื’

“ตกลงตามนี้นะ อี่อนั”
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เธอนิ่งเงียบไปนาน รู้สึกมีบางอย่างไม่ถูกต้อง ทว่านัยน์ตา

อ่อนโยนของฉู่เพ่ยคล้ายมีพลังโน้มน้าวใจเป็นอย่างมาก ท�าให้เธอ

เคลบิเคลิ้ม

“คบกบัเธอแล้ว ฉนัจะไม่ต้องเสยีใจอกีจรงิหรอื”

“ใช่”

“ด ีอย่างนั้นเรากม็าคบกนั”

ครั้นแล้ว ทุกอย่างกเ็ป็นไปตามนั้น

ฉู่เพ่ยนั่งอยู่ในร้านกาแฟตรงมมุที่ค่อนข้างมดืสลวั กลิ่นหอม

ของกาแฟอุ่นๆ อบอวลไปทั่วบริเวณ สายตาของเขาจับจ้องไปยังฝั่ง

ตรงข้าม เหน็เงาร่างที่ก�าลงัท�างานยุ่งวิ่งไปวิ่งมาอยู่ข้างใน บนใบหน้า

นั้นมีรอยยิ้มกว้างและสดใสอย่างที่เขาคุ้นเคย จ�าไม่ได้แล้วว่าตั้งแต่

เมื่อไรกนัที่ข้างกายเขามเีงาร่างอ้อนแอ้นงดงามเพิ่มขึ้นมา

ฉู่เพ่ยเข้ามาเรียนในยุคที่มหาวิทยาลัย T มีบุคคลที่มีความ

สามารถเพิ่มขึ้นมาอย่างไม่ขาดสาย เขาเองก็เรียกได้ว่าเป็นคนมีนิสัย

ประหลาดคนหนึ่ง ชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ชอบไปไหนมาไหนตามล�าพัง 

ไม่มรีะเบยีบวนิยัและท�าตวัตามสบาย ชอบแต่งเนื้อแต่งตวัง่ายๆ ไม่

พถิพีถินั บ่อยครั้งจะสวมเสื้อยดืเก่าๆ ที่แทบจะไม่เหลอืรูปทรงเดมิ

ให้เห็น ผมยาวเฟื้อยก็ไม่ตัด แต่ผลการเรียนดีมาก เป็นคนไม่ค่อย

พูด นอกจากกล้องถ่ายรูปสุดหวงของเขาแล้ว เขาก็ไม่ใส่ใจอะไรอีก 

กจิกรรมที่ชอบที่สดุคอืสะพายกล้องถ่ายรปูขึ้นภเูขาหรอืลงทะเล แล้ว
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ตระเวนถ่ายรูปไปทั่ว

นึกไม่ถึงว่าผู้ชายแบบนี้จะมีดอกไม้ดอกเล็กๆ ที่สดใสและ 

มีชีวิตชีวาคอยตามติดอยู่ข้างกายไม่ห่าง แล้วจะไม่ให้คนอื่นช�าเลือง

มองได้อย่างไร

ระยะนี้ในรั้วมหาวิทยาลัย T อันสวยงาม มักได้เห็นเงาร่าง 

ของสองคนยืนอยู่ด้วยกันเสมอ คนหนึ่งสูงใหญ่ คนหนึ่งบอบบาง 

อ่อนหวาน ละมุนละไม เป็นภาพที่งดงามน่าประทบัใจ

เด็กสาวที่อายุน้อยกว่าเขาสองปีและดูอ่อนแอบอบบางคนนี้ 

เวลายิ้มขึ้นมาดูอ่อนหวานน่ารักเป็นที่สุด บ้านของทั้งสองอยู่ที่เมือง 

ไทจง บ้านซูอยู่ไม่ไกลจากบ้านฉู่ ผู้ใหญ่ของทั้งสองบ้านรู้จักกันด ี

ตั้งแต่เล็กเธอมักเกาะติดเขาเสมอ ด้วยเหตุนี้แรกเริ่มสุดที่ทั้งสอง

ใกล้ชดิกนักเ็ป็นตอนที่เขาพาเธอไปโรงเรยีนอนุบาลด้วยกนั เรยีนชั้น

ประถม มัธยมต้นและมัธยมปลายด้วยกัน กระทั่งตอนนี้เธอก็สอบ

เข้าเรยีนต่อที่ไทเปอกี จงึยงัคงอยู่ข้างกายเขาเช่นเดมิ

เธอตามตดิอยู่ข้างกายเขาตลอด กนิข้าว เรยีนหนงัสอื แม้แต่

ยามที่เขาไปถ่ายภาพนอกสถานที่ เธอกจ็ะสวมหมวกกนัแดดใบโตเดนิ

อยู่ข้างๆ เขาโดยไม่บ่น ยามใดที่เขามองหาเธอ เธอกจ็ะคลี่ยิ้มสดใส

บนใบหน้าให้แล้วเอ่ย

“ฉู่เพ่ย อะไรไม่รู้สวยจงั รบีมาถ่ายรูปเรว็”

ตั้งแต่เลก็จนโต ข้างกายเขามเีธออยู่ด้วยเสมอ เดก็สาวที่ชอบ

หวัเราะ ชอบร้องไห้ บางครั้งกว่็านอนสอนง่าย บางครั้งกด็ื้อรั้นซกุซน 
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เขาไม่รู้ว่ามันเริ่มตั้งแต่เมื่อไรกันที่ในสายตาของเขามีเพียงเธอ เขา 

ชอบที่เธอออดอ้อนออเซาะเขาอย่างอ่อนหวาน เขาชอบที่จะฟังเธอเรยีก

ชื่อเขา เธอมกัเรยีกเขาทั้งชื่อและนามสกลุว่า “ฉูเ่พ่ย ฉูเ่พ่ย” ด้วยเสยีง

ที่ดงักงัวานไพเราะจบัใจ

เดมิเขาเข้าใจว่าเขากบัเธอจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป เขาอยากจะรอ

ให้เธอเข้าใจก่อนว่าอะไรคอืการชอบพอกนั แล้วเขากจ็ะจบัจูงมอืเธอ

อย่างเปิดเผย แต่ใครเลยจะรูว่้าเธอกลบัแอบไปชอบคนอื่น ยงัดก่ีอน

ที่ทุกอย่างจะหลุดจากการควบคุม เขาท�าให้เธอกลบัมาอยู่ข้างกายได้ 

เพียงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ในฐานะพี่ชายข้างบ้านอีก เขาจะรอให้เธอค่อยๆ 

เข้าใจถึงความรู้สึกของเขาทีละน้อย และต้องค่อยเป็นค่อยไป เขา 

ไม่อาจท�าให้ผู้หญงิของเขาตกอกตกใจ

เขาก้มมองนาฬิกาข้อมอื ท้องฟ้ายามนี้มดืสนทิ เป็นเวลามดืค�่า

แล้ว ในร้านอาหารฟาสต์ฟดูที่คกึคกัจงึเหลอืคนอยูไ่ม่มาก อกีไม่นาน

เธอคงจะออกมา เขาลุกขึ้นจ่ายค่ากาแฟแล้วเดินออกจากร้านไปยืน

คอยเธอเงยีบๆ อยู่ใต้ต้นไม้

แล้วก็ไม่ผิดจากที่คิด หลังจากนั้นห้านาที เงาร่างแบบบางที่

ผลกัประตูเดนิออกมากท็�าให้มุมปากของเขาหยกัโค้งขึ้น

ซูอี่อันมองเห็นเขาในทันที ทั้งที่มืดค�่าและเขาก็ยืนหันหลังให ้

แสงสว่าง แต่เธอกลบัมองเหน็เขา และเหน็เขาเพยีงคนเดยีว ตั้งแต่เลก็

จนโตล้วนเป็นเช่นนี้ จรงิๆ ควรบอกว่าฉูเ่พ่ยเกดิมากม็เีสน่ห์เฉพาะตวั 

ไม่ว่าจะอยู่ท่ามกลางผูค้น หรอือยูภ่ายใต้ท้องฟ้ายามราตรทีี่เงยีบสงดั 
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เขามกัดงึดูดความสนใจจากทุกคนได้เสมอ ทั้งที่เขาไม่ได้ท�าอะไรเลย 

แค่ยนือยู่เฉยๆ

ใบหน้าของเธอมีรอยยิ้มอ่อนหวานปรากฏขึ้นอย่างแปลกใจ

ระคนดใีจ เธอสาวเท้าก้าวเรว็ๆ เข้าไปหาเขา หางม้าที่รวบสงูแกว่งไกว 

อยู่หลังศีรษะตามจังหวะก้าวเดินของเธอดูน่ารักน่าเอ็นดู ท�าเอาเขา 

คนัฝ่ามอืยุบยบิ อยากจะขย�าขยี้ร่างนุ่มนิ่มดื้อรั้นนั่นเหลอืเกนิ

สายลมยามราตรีพัดผมหน้าม้าของเธอให้เปิดขึ้น เผยให้เห็น

หน้าผากที่อิ่มเตม็ ดวงตาสกุใสแวววาว แม้บรเิวณหน้าผากจะมร่ีองรอย

ความเหนื่อยล้าชดัเจน แต่กไ็ม่ท�าให้ความสวยงามลดน้อยลง

“ฉูเ่พ่ย” เธอเดนิมาหยดุอยูต่รงหน้าเขาด้วยรอยยิ้มน้อยๆ “เธอ

มาได้ยงัไง”

เขายื่นมือมาช่วยจัดเส้นผมที่ถูกลมพัดจนยุ่งเหยิง พอเห็น 

ความเหนื่อยล้าบนใบหน้าเธอ ดวงตาเขาก็มีประกายคมกริบผุดวาบ

ขึ้น เด็กสาวดื้อรั้นคนนี้...เห็นอยู่ว่าไม่ได้ขาดแคลนเงินทอง เพราะ

อะไรถึงต้องท�างานจนท�าให้ตัวเองต้องเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาด 

หรือเพราะอยากจะให้ตัวเองเหนื่อยมากๆ จะได้ไม่มีเวลาไปคิดถึง

ผู้ชายคนนั้น...ชอบคงัอวิ๋นซอืมากถงึเพยีงนี้เชยีวหรอื

เขาอยากจะบบีคอเธอแรงๆ สกัท ีให้เธอมสีตขิึ้นมา แต่พอเหน็

ท่าทางเหนด็เหนื่อยและอ่อนล้าของเธอแล้วกท็�าไม่ลง เขาควรจะโกรธ

ในความดื้อรั้นหวัแขง็ของเธอ หรอืควรจะปลงอนจิจงัในความใจอ่อน

ของตวัเองด.ี..แต่ช่างเถอะ ให้มนัค่อยเป็นค่อยไปทลีะนดิ แต่ไรมาเขา
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กเ็ป็นคนที่มคีวามอดทนค่อนข้างสูง

“ฉันมารับเธอ ค�่ามืดแล้ว ปล่อยให้เธอกลับบ้านคนเดียวฉัน

ไม่วางใจ”

รอยยิ้มของเธอกว้างขึ้น เขาดต่ีอเธอ เธอรูม้าโดยตลอด ตั้งแต่

เลก็จนโตล้วนเป็นเขาที่จบัจูงมอืเธอ เดก็สาวยื่นมอืไปเกาะกุมมอืของ

เขาก่อนจะพูดขึ้น “ไปกนัเถอะ”

เขาก้มมองมือเล็กบอบบางที่กุมมือเขาอยู่ มือของเธออ่อนนุ่ม 

แตกต่างจากมือของเขาอย่างสิ้นเชิง เธอก้มมองตามสายตาเขาด้วย

ความอยากรู ้เขายกมอืเธอขึ้นมาแล้วค่อยๆ ขยบันิ้วสอดประสานเข้า

กบันิ้วมอืเธอทลีะนิ้วอย่างช้าๆ

ทั้งที่เป็นเพยีงท่าทางเรยีบง่าย แต่เธอกลบัหน้าแดงขึ้นมาอย่าง

ไม่มีเหตุผล ใจเต้นเร็วขึ้น...ขอร้องละ ตั้งแต่เล็กจนโตเธอกับเขา 

จบัจูงมอืกนัมาไม่รู้กี่ครั้งแล้ว เธอยงัจะหน้าแดงอะไรอกี

ฉู่เพ่ยกุมมือเธอแน่น คล้ายไม่เห็นท่าทางเอียงอายเช่นนั้นของ

เธอ พลางพูดเสยีงต�่า “เรากลบับ้านกนันะ”

เขายื่นมือออกไปโบกเรียกแท็กซี่แล้วดึงเธอเข้าไปนั่งที่เบาะ

หลงัด้วยกนั บอกจุดหมายปลายทางกบัคนขบัเบาๆ ด้วยเสยีงทุ้มต�่า

กลมกล่อมดุจเสยีงเชลโลที่ฟังแล้วรู้สกึสบายใจ

รถเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างนุ่มนวล ช่วงเวลานี้ในรถมีแต่

ความเงยีบ

เขามองแสงไฟด้านนอกที่ส่องผ่านหน้าต่างรถไปอย่างรวดเร็ว 
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แสงสภีายนอกท�าให้ผู้คนลุ่มหลงมวัเมา ในรถนั้นเปิดเครื่องท�าความ

ร้อนท�าให้รู้สึกอุ่นสบาย ในโลกส่วนตัวใบนี้แม้จะมีเสียงเพลงเบาๆ  

ดงัมาจากวทิยุ แต่กลบัเหมอืนยิ่งเงยีบสงดั

มอืของเธอยงัคงอยู่ในมอืของเขา เขาไม่ได้ปล่อยมอื และเธอ

ก็ไม่ได้ดึงมือออก เธอมองใบหน้าด้านข้างที่สงบนิ่งของเขา อารมณ ์

อ่อนไหวเปราะบางของเธอพลนัเอ่อท้นขึ้นมา เธออยากจะระบายให้เขา

ฟัง ที่ผ่านมาไม่ว่าเธอจะมเีรื่องกลดักลุม้ใจหรอืร�าคาญใจอะไร เธอจะ

บอกเขาทุกเรื่อง คล้ายว่าขอเพยีงพูดให้เขาฟัง ปัญหาต่างๆ กจ็ะแก้

ตกไปได้อย่างง่ายดาย เขามีบางอย่างที่ท�าให้คนอยู่ใกล้รู้สึกสบายใจ 

คล้ายว่าไม่ว่าเรื่องอะไร พอมาถึงมือเขาก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 

ศีรษะของเธอค่อยๆ เอียงพิงหัวไหล่เขา ก่อนจะเรียกชื่อเขาออกมา

เบาๆ “ฉู่เพ่ย”

“หอื?”

“ฉนัยงัเสยีใจอยู่มาก ท�ายงัไงด”ี เหน็คงัอวิ๋นซอืกบัคนรกัของ

เขาอยู่ด้วยกันที่มหาวิทยาลัยทุกวัน ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาในใจของ

เธอยากจะบรรยายได้จรงิๆ

สหีน้าของเขาขรมึลง ก้มหน้าลงมองเธอ “เรื่องบางอย่างกต็้อง

ใช้เวลา”

“งั้นหรอื”

“ใช่”

เธอนิ่งเงยีบไป ครูใ่หญ่กเ็อ่ยขึ้นมาประโยคหนึ่ง “ขอบคณุมาก
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นะฉู่เพ่ย”

ดีที่ตอนนี้ข้างกายเธอยังมีเขา ท�าให้ช่วงเวลาของการอกหักนี้

ผ่านไปได้อย่างไม่ทุกข์ทรมานจนเกินไป ความจริงแล้วเธอคงเป็น

คนนิสัยไม่ดีกระมังที่หลอกใช้เขา และที่เขาบอกว่าหากมีเขาอยู่เป็น

เพื่อน ความเศร้าเสียใจของเธอก็จะลดน้อยลง ความจริงก็เหมือน 

จะเป็นเช่นนั้น

เขายังคงมองไปนอกหน้าต่างรถเงียบๆ มือที่เกาะกุมกันอยู่

อบอุน่ขึ้น เมื่อก่อนเขากจ็งูมอืเธอไปด้วยกนับ่อยๆ ไม่ว่าจะไปโรงเรยีน

หรือเลิกเรียน กระทั่งกลับบ้าน แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกัน เขาเคยชิน

กับการมีเธออยู่ข้างกายและส่งยิ้มอ่อนหวานให้เขาเสมอ เรียกเขาว่า 

ฉูเ่พ่ยด้วยน�้าเสยีงนุม่นวลอย่างเบกิบานใจ แม้จะหลบัตา ในสมองของ

เขากย็งัมภีาพรอยยิ้มของเธอปรากฏขึ้นมา

เธออ่อนหวานเพียงนั้น น่ารักเพียงนั้น รอยยิ้มของเธอเป็น 

รอยยิ้มที่ออกมาจากส่วนลกึของจติใจ

น�้าหนักที่กดทับลงมาบนหัวไหล่ท�าให้เขาก้มหน้าลงมอง เธอ

หลบัไปแล้ว แสงภายในรถไมส่ว่างมากนกั ใบหน้าของเธอจงึมเีงาปิด

คลุมอยู่จางๆ แม้กระนั้นกย็งัเหน็วงคล�้าใต้ตาเธอได้อย่างชดัเจน เธอ

ในยามนี้คล้ายมากกบัตอนนั่งอยู่บนพื้นหญ้าในวนันั้น

วันนั้นเขาก�าลังเฝ้าดูมดตัวหนึ่งเดินไปเดินมาอยู่บนยอดหญ้า

อย่างจดจ่อ ในมือประคองกล้องถ่ายรูปไว้มั่น เลนส์คุณภาพสูงที่

ผลติจากประเทศเยอรมนกีารนัตไีด้ถงึรปูถ่ายที่สวยงามสมบรูณ์แบบ  
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นี่เป็นของรักของหวงที่สุดของเขา นอกจากเขาแล้ว ใครก็ไม่อาจ 

แตะต้อง

ถ่ายภาพเสรจ็ ตอนกดตรวจดูผลงานกเ็หลอืบไปมองด้านข้าง 

จึงเห็นซูอี่อันนั่งกอดเข่าพิงต้นไม้อยู่เงียบๆ ปลายคางแนบติดอยู่กับ

หวัเข่า พลางส่งยิ้มมาให้เขา

เธอดูอ่อนหวานละมุนละไม สดใสและมีชีวิตชีวา แต่เขารู้จัก

ความดื้อรั้นถือทิฐิที่อยู่ลึกลงไปในกระดูกของเธอดี เรื่องที่ตัดสิน

ใจไปแล้ว ใครก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ เธอเป็นลูกคนกลางของบ้าน  

มีพี่ชายหนึ่งคน น้องชายหนึ่งคน โดยทั่วไปลูกคนกลางมักจะถูก 

มองข้ามเสมอ แต่เธอไม่ได้เป็นเช่นนั้น

ตั้งแต่เล็กเธอก็มีใบหน้าที่อ่อนหวาน ไม่ถึงกับสวยเลิศเลอแต ่

กน็่ารกัน่าเอน็ดู ใครเหน็ใครกร็กั เธอชอบงอนและโกรธเขา ทุกครั้ง

ที่เธอเป็นแบบนั้นเขาก็จนปัญญาที่จะท�าอะไรได้ เธอคือสิ่งส�าคัญ 

ในชวีติของเขาที่คดิจะมองข้ามกย็งัยาก

ฉู่เพ่ยเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้า ตะวันตกดินพอดี แสงอาทิตย์

ในฤดูใบไม้ผลิก�าลังทอแสงงามตาอาบย้อมท้องฟ้าครึ่งหนึ่งให้เต็มไป

ด้วยสีสัน เธอหันหลังให้แสงอาทิตย์ ใบหน้าซ่อนอยู่ในเงามืดท�าให้

มองเห็นไม่ชัด แต่แสงอาทติย์สุดท้ายก่อนจะลาลบัขอบฟ้าได้ทอแสง

ละมุนละไมไปทั่วร่างของเธอ ส่องสะท้อนพื้นหญ้าสีเขียวรอบข้างให้

ดสูวา่งเรอืงรอง เส้นผมด�าขลบัดุจขนอกีายามโพลเ้พล ้กระโปรงยาว

นุม่นิ่ม แสงอาทติย์ที่อยูด้่านหลงัส่องประกายระยบิวบิไหว เงาไม้ไหว
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พลิ้ว เหน็ดงันั้นนิ้วมอืของเขากก็ดชตัเตอร์ลงโดยไมรู่ต้วั ยงัไมท่นัได้

คดิอะไร เสยีงคลกิกด็งัขึ้นแล้ว

ซูอี่อนัไม่ได้วิ่งเข้ามาหาเขา แต่ยงัคงนั่งมองเขาอยู่ที่เดมิเงยีบๆ 

สบตากับเขาในระยะที่ไม่ห่างกันมาก ซึ่งก็คล้ายกับความรู้สึกที่เกิด

ขึ้นในเวลานี้ เธอพงิศรีษะกบัหวัไหล่ของเขา เหน็อยู่ว่าเธออยู่ข้างกาย 

แต่เขากลบัรู้สกึเหมอืนอยู่ไกลกนัมาก

ตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่เขารูส้กึว่าอี่อนัของเขาอยูไ่กลจากเขามาก 

คล้ายมเีรื่องอะไรซุกซ่อนอยู่ในใจ ต่อมาเขาถงึได้รู้ เดก็สาวที่เขาเฝ้า

ดูแลเอาใจใส่ไปชอบผู้ชายอื่นเสียแล้ว ทั้งที่เขาเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด 

เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เธอกลับไปชอบคนอื่น เขาโมโหเดือดดาลแต่

กลบัไม่อาจบนัดาลโทสะใส่เธอได้ ท�าไมเธอถงึได้ตาต�่าเช่นนั้น!

มุมปากของเขามีรอยยิ้มฝาดขมผุดขึ้นบางๆ เขาควรจะจับ

ตวัเธอมาเขย่าแรงๆ ให้เธอมองให้ชดัว่าใครควรจะเป็นคนที่เธอชอบ 

แต่เมื่อมองใบหน้าขาวผ่องที่องิหวัไหล่เขาอยู่เวลานี้ เขากพ็ลนัรู้สกึว่า

ปล่อยให้เธอพึ่งพาเขาไปแบบนี้ก็ดีแล้ว ถึงจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ 

กต็ามท ีเธอเพิ่งอายุสบิแปด กลบัต้องมาเหนด็เหนื่อยเช่นนี้

เขายกมอืขึ้นมามองมอืที่เกาะกมุกนัอยู ่มอืของเธอเลก็มาก ยิ่ง

อยูใ่นอุง้มอืของเขากย็ิ่งดูเลก็และบอบบางมาก แต่เขารูจ้กัความดื้อรั้น

ของเธอด ีรู้ว่ารอยยิ้มยามเบกิบานใจของเธอเป็นอย่างไร เธอในยาม

นั้นงดงามมาก

ครั้นแล้วจู่ๆ เขาก็ไม่อาจตัดใจ ไม่อาจทนเห็นเธอต้องเสียใจ 
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เช่นนี้ทุกวนั เพยีงเพื่อผู้ชายที่ไม่คู่ควรคนหนึ่ง เขาไม่อาจทนเหน็เธอ

ต้องเหนด็เหนื่อยเช่นนี้ได้อกี

รถแท็กซี่จอดยังจุดหมายที่เขาระบุ ที่พักของเธออยู่ห่างจาก

มหาวิทยาลัย T ไม่ไกล พอรถจอดเธอก็ตื่นขึ้นทันที พลางยกมือ

ขึ้นมาขยี้ตาทั้งที่ยังพิงหัวไหล่เขาอยู่ ท่าทางเธอใสซื่อน่าเอ็นดู เขา 

จ่ายเงินแล้วลงจากรถ ทั้งสองยืนอยู่ริมถนน เธอยังพิงไหล่เขาด้วย

ท่าทางงวัเงยี

“ฉนัจะไปส่งเธอใต้ตกึ”

เธอรับค�าอย่างง่วงงุน ยังคงเอนพิงอยู่ในอ้อมแขนของเขา 

ปล่อยให้เขาโอบบ่าพาเดินไปข้างหน้า เธอยิ้มในหน้าแล้วก้าวเท้าตาม

เขาไป มอืของทั้งสองยงัคงเกาะกุมกนั

ถนนในซอยเล็กและแคบ โคมไฟบนถนนส่องสลัวจึงเห็นพื้น

ถนนไม่ชดัเจน ทั้งยงัลากเงากลบัหวับนพื้นถนนของคนสองคนที่เกาะ

กมุมอืกนัอยูใ่ห้ทอดยาวออกไป เธอซกุตวัอยูข้่างกายเขาคล้ายยดึเป็น

ที่พึ่งพงิด้วยความไว้วางใจ

หนทางไม่ไกลนกั ไม่นานทั้งสองกเ็ดนิมาถงึหนา้อะพาร์ตเมนต์

ตกึเก่าสูงหกชั้นหลงัหนึ่ง เธอเอยีงหน้ามามองเขา “ฉนัขึ้นไปก่อนนะ”

เขานิ่งเงยีบ ผ่านไปครูห่นึ่งกค่็อยๆ ปล่อยมอืเธอ “ไปพกัเถอะ”

เสียงของเขายังคงเป็นเสียงทุ้มต�่าน่าฟัง คล้ายเจือด้วยท่วง 

ท�านองพิเศษบางอย่างที่ฟังแล้วรู้สึกสบายใจ เธอยิ้มพลางพยักหน้า 

เอ่ยขอบคุณเขาแล้วเตรยีมจะเดนิขึ้นข้างบน
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เขามองหางม้าที่ซุกซนปอยนั้นสะบัดไปมาคล้ายก�าลังกวาด 

อยู่ในหวัใจของเขาให้รู้สกึคนัๆ แสบๆ พอนกึถงึรอยคล�้าใต้ตาเธอที่

บ่งบอกความอดิโรย เขากค็ดิว่าเรื่องบางเรื่องตามใจได ้แตค่งตอ้งให ้

บทเรยีนเธอบ้าง

“ซูอี่อนั” เป็นครั้งแรกที่เขาเรยีกเธอทั้งชื่อและนามสกุล

เธอหมุนตวักลบัมามองด้วยความฉงน

ผูช้ายรปูร่างสูงใหญ่ยนืหนัหลงัให้โคมไฟบนถนน จงึมองไม่เหน็

สหีน้าของเขา ด้วยอารมณท์ั้งโกรธและมุง่มั่นผสมปนเปกนั ท�าใหเ้ขา

สาวเท้าเดินเร็วๆ เข้ามาแล้วคว้าตัวเธอมาไว้ในอ้อมแขน ก้มหน้าลง

กดัรมิฝีปากเธอแรงๆ

“เธอต้องรูจ้กัท�าตวัว่าง่ายหน่อยนะ” อยา่คดิถงึผูช้ายคนอื่นอกี 

อย่าท�าให้ตวัเองต้องเหนด็เหนื่อยเช่นนี้เพราะคนอื่นอกี

เธอตะลงึงนัไปแล้ว ไร้ปฏกิริยิาตอบสนองอย่างสิ้นเชงิ ความ

เจ็บบนริมฝีปากท�าให้เธออดจะยกมือขึ้นมาลูบคล�าไม่ได้ เธองงงัน 

ไม่รู้เพราะอะไร จู่ๆ เขาถงึได้บ้าคลั่งขึ้นมา

“ได้ยนิไหม”

ทั้งที่เขาไม่ได้ขึ้นเสียงแต่เธอกลับตัวสั่นสะท้าน รีบเอามือ

ปิดปากแล้วพยักหน้าแรงๆ แม้ว่าจนถึงตอนนี้เธอก็ยังไม่เข้าใจว่า

เพราะอะไรเขาถงึได้ท�าอย่างนั้น

ใบหน้าของฉู่เพ่ยมีรอยยิ้มพึงพอใจปรากฏขึ้น เห็นท่าทาง 

หวาดผวาของเธอแล้วกอ็ดจะยื่นมอืไปขยี้ผมเธอไม่ได้ “ขึ้นไปเถอะ”
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“อมืๆ” เธอเดนิอย่างงงงนัไปหลายก้าว แล้วกพ็ลนัได้สต ิ เมื่อ

ครู่เขาจูบเธอ? น่าจะใช่ แล้วเธอก็หมุนตัวกลับมาส่งเสียงแว้ดใส่เขา 

“อาๆๆ...ฉู่เพ่ย! เธอจูบฉนั!”

เดก็โง่คนนี้...เขาท�าเป็นไม่ได้ยนิ เดนิต่อไปข้างหน้า

ซูอี่อันโกรธจนขยี้เท้าเร่าๆ เจ้าหมอนี่ตั้งแต่บอกคบกับเธอก็ดู

แปลกๆ ไป เห็นอยู่ว่าเธอเคยชินกับการมีเขาอยู่ข้างกาย แต่ไรมาก็

ไม่เคยคดิจะพฒันาความสมัพนัธ์กบัเขาเป็นอื่น เธอเหน็เขาเป็นเหมอืน

ญาติ เป็นเหมือนคนในครอบครัว ไม่เคยเห็นเขาเป็นคนรักมาก่อน 

วันนั้นเพราะเธอเสียใจมากเกินไป และค�าพูดของเขาที่บอกจะคบ

กับเธอก็ฟังดูเข้าท่าดี เธอจึงไม่ได้ต่อต้านพลังโน้มน้าวนั้นจึงตกลง

คบหากับเขา หลังจากนั้นเขาก็ปฏิบัติต่อเธออย่างอ่อนโยนเอาใจใส ่

ไม่ต่างจากเมื่อก่อน เธอจงึอยูข้่างกายเขาด้วยความสบายใจ นกึไมถ่งึ 

ว่าวนันี้เขาจะจูบเธอ

เขาคอืฉูเ่พ่ย ผูช้ายที่โตมาพร้อมกบัเธอ ผู้ชายที่อยูข้่างกายเธอ

มาโดยตลอด เธอคดิไม่ถงึว่า...

แต่ริมฝีปากของเขากลับอ่อนนุ่มอย่างไม่น่าเชื่อ...คิดมาถึง 

ตรงนี้ซูอี่อันก็เอามือปิดปากแล้วยิ้มออกมาอย่างอดไม่อยู่ ก่อนจะ 

ซอยเท้าวิ่งขึ้นชั้นบนไป เธอไม่ได้สังเกตว่าหัวใจเธอไม่ได้รู้สึกหน่วง

หนกัเช่นที่ผ่านมาอกีแล้ว



การคบหากนัของทั้งสองยงัคงเป็นเหมอืนเมื่อก่อน เขาไปเรยีน

พร้อมเธอ ไปเดินเที่ยว ไปกินข้าวและไปดูภาพยนตร์เป็นเพื่อนเธอ 

เวลาเธอไปท�างาน หลังเลิกงานเขาก็จะไปรับเธอ ท�าทุกอย่างที่คู่รัก 

พงึท�า ขณะเดยีวกนัเธอกไ็ปเรยีน ไปห้องสมดุ ไปร่วมตระเวนถ่ายภาพ 

เป็นเพื่อนเขาตามที่เขาเรยีกร้อง

ซูอี่อันลูบไล้ปากกาหมึกซึมสีด�าในมือด้วยท่าทางเกียจคร้าน  

ตวัอกัษรเดนิทองงดงามประทบัอยูบ่นตวัปากกา ปากกาด้ามนี้คงัอวิ๋น- 

ซอืเป็นคนมอบให้เธอ จ�าได้ว่าตอนนั้นคงัอวิ๋นซอืสอบเข้ามหาวทิยาลยั 

T ได้แล้ว เขากลับไปไทจงเพื่อพบอาจารย์ ซูอี่อันเจอเขาเข้าโดย

บงัเอญิ และเหน็เขาท�าปากกาหมกึซมึตก จงึรบีวิ่งเข้าไปเกบ็ขึ้นมาและ

คนืให้เขา เขากล่าวขอบคณุด้วยสหีน้ายิ้มๆ และมอบมนัให้เธอ ทั้งยงั

ส่งยิ้มให้เธออย่างอบอุ่น

สอง
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ตอนเธอรับปากกามา หัวใจเธอเต้นเร็วจนแทบควบคุมไม่อยู่ 

ตั้งแต่วนันั้นเป็นต้นมาเธอกต็ดัสนิใจรอให้ตวัเองสอบเข้ามหาวทิยาลยั 

T ได้ จงึจะไปสารภาพความในใจกบัเขา แต่ใครเลยจะคาดคดิ ยงั

ไม่ทนัได้สารภาพรกัก.็..

“ก�าลงัเหม่ออะไรอยู”่ อวี๋เจยีเฉนิเพื่อนสนทิยื่นหน้าเข้ามา ผลกั

หวัไหล่เธอเบาๆ

ซูอี่อันถอนใจแล้วเก็บปากกาหมึกซึม เงยหน้ามองเพื่อนสนิท

ของตน ปิดเทอมภาคฤดูหนาวผ่านพ้นไป อวี๋เจียเฉินดูผอมลงไป 

ไม่น้อย นยัน์ตาด�าขลบัมชีวีติชวีาของเธอ ประกอบใบหน้ากลมๆ ที่

เคยมนีั้นซูบตอบลง ดวงตาจงึยิ่งดูโตขึ้น

ซูอี่อนัถอนใจเบาๆ “เจยีเฉนิ เธอกบัจงิเจี๋ยยงัดกีนัอยู่ไหม”

อวี๋เจียเฉินกะพริบตาวิบวับ รอยยิ้มจางลงหลายส่วน “ดีกับ 

ไม่ดแีบ่งแยกยงัไง เธอตอบค�าถามนี้ได้ไหม”

ซูอี่อันเงียบไป พวกเธอเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ 

ชั้นประถม จงึรู้นสิยัใจคอ รู้เรื่องความรกั หรอืแม้แต่ความลบัของ

กันและกันดี ยามอยู่ต่อหน้าอีกฝ่าย อารมณ์และความรู้สึกอะไรก็ 

ไม่อาจปิดบังกันได้ ควรบอกว่าเป็นวาสนาสัมพันธ์บางอย่างที่ท�าให้

พวกเธอเรยีนอยู่ที่เดยีวกนัมาโดยตลอด จากไทจงสอบเข้ามาเรยีนที่

ไทเปด้วยกนั แม้แต่เรื่องของความรกั...ที่ซอูี่อนัแอบหลงรกัคงัอวิ๋นซอื 

แรกเริ่มเธอไม่ได้บอกให้ฉู่เพ่ยรู้ แต่อวี๋เจยีเฉนิกลบัรู้ดี

อวี๋เจยีเฉนิมองเพื่อนสนทิที่นิ่งเงยีบ ทนนิ่งอยูพ่กัใหญ่ ในที่สดุ
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ก็ถามขึ้น “เธอกับฉู่เพ่ยเป็นยังไงบ้าง” อวี๋เจียเฉินรู้สึกมาโดยตลอด

ว่าฉู่เพ่ยปฏบิตัติ่ออนัอนัแตกต่างจากคนอื่นๆ แต่อนัอนัความรู้สกึช้า 

เกินไป ส่วนฉู่เพ่ยก็มีความอดทนมากเกินไป ทั้งสองโตมาด้วยกัน

ตั้งแต่เด็ก ถึงตอนนี้จะเพิ่งมาเริ่มคบหากันก็ยังเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึง

อยู่ดี

“ดีมาก” เธอพูดพลางยิ้มน้อยๆ เพราะมันดีมากจริงๆ ต้อง

ยอมรบัว่าตนนั้นโชคด ีทั้งที่อกหกัแต่กม็ฉีู่เพ่ยที่รู้จกักนัมาตั้งแต่เลก็

จนโตคอยอยู่เป็นเพื่อน ท�าให้จติใจของเธอไม่ย�่าแย่อย่างที่คดิ

อวี๋เจียเฉินทอดถอนใจออกมาเบาๆ “อันอัน เธอนึกเสียใจ 

ในการตดัสนิใจของตวัเองหรอืเปล่า”

“ฉันไม่รู้” ซูอี่อันส่ายหน้าอย่างไม่ค่อยเข้าใจ “แอบกระซิบกับ

เธอนะ ฉนัรูส้กึตลอดเวลาว่าการคบกบัเขามนัดแูปลกๆ” ซอูี่อนักวาด

สายตาไปรอบด้าน คล้ายกลัวว่าจู่ๆ ฉู่เพ่ยจะปรากฏตัวออกมาจาก

ตรงไหนสกัแห่ง “แต่เขาบอกให้เชื่อเขา รบัรองว่าไม่ผดิหวงั”

ได้ยินอย่างนี้แล้วเธอยังจะพูดอะไรได้อีก ในฐานะเพื่อนสนิท 

นสิยัซอูี่อนัเป็นเช่นไร อวี๋เจยีเฉนิรูด้เีป็นที่สดุ ซอูี่อนัเลอะเลอืน ความ

รู้สึกช้า ทั้งยังยึดมั่นถือมั่นเรื่องความรัก เพื่อนสนิทของเธอมีนิสัย 

เช่นนี้ หากฉู่เพ่ยคิดจะสมหวัง เกรงว่าอาจยังมีหนทางต้องเดินอีก 

ยาวไกล

“อ๊ะ แย่แล้ว!” ซอูี่อนัมองเวลาในโทรศพัท์มอืถอื ลนลานลกุขึ้น

มาปัดเศษหญ้าออกจากกระโปรง
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“มีอะไรหรือ ถัดจากนี้ไปไม่มีชั่วโมงเรียน” อวี๋เจียเฉินเข้าไป

ช่วยพยงุ วนันี้พวกเธอมเีรยีนตอนเช้าคาบหนึ่งและคาบสอง เลกิเรยีน

จงึมานั่งคุยกนัที่สนามหญ้า พลางมองทวิทศัน์ไปอย่างสบายใจ “เธอ 

มธีุระต่อหรอื”

“อื้อ ตอนนี้ฉู่เพ่ยน่าจะอยู่ที่ห้องสมุด เขาบอกให้ฉนัไปหาเขา” 

ซูอี่อนัหิ้วกระเป๋าสะพาย

‘ช่าง...เหลอืเกนิ ไม่รูไ้ปหดัมาจากใคร’ อวี๋เจยีเฉนินั่งมองซอูี่อนั

เดนิห่างออกไปช้าๆ แล้วกอ็ดร้องเรยีกไม่ได้ “อนัอนั”

“อะไรหรอื”

“วันนี้เธอ...” พูดแล้วก็นิ่งไปชั่วขณะ จากนั้นก็โบกมือให้เธอ

ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม “ไม่มีอะไรหรอก เธอรีบไปเถอะ อย่าให้ฉู่เพ่ย

ต้องรอนาน”

ซูอี่อนัไม่ได้ซกัไซ้ต่อ เพยีงพยกัหน้าแล้วเดนิต่อไป

ห้องสมุดเงียบสงบเหมือนเช่นเคย ฉู่เพ่ยอยู่ตรงไหน ซูอี่อัน 

รู้ด ี เธอเดนิเข้าไปช้าๆ แล้วกไ็ม่ผดิจากที่คดิ เธอเหน็ชายหนุ่มที่มอง

หาก�าลงัพลกิอ่านหนงัสอือย่างจรงิจงัอยู่ที่มุมดงักล่าว

เขาลุม่หลงในโลกของแสงเงามาก เวลาที่เขาจดจ่ออยูก่บัเรื่องใด  

สีหน้าท่าทางของเขาจะดูมีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร แตกต่างจากเด็กหนุ่ม

ข้างกายเธอคนอื่นๆ ที่เหลาะแหละและดูไม่เป็นผู้ใหญ่เหล่านั้นมาก  

ไม่ว่าใครเพยีงได้เจอเขาครั้งแรกกจ็ะถูกเขาสะกดสายตาไว้ทนัที
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ซูอี่อันเดินช้าๆ ไปยังอีกฝั่งหนึ่งของชั้นหนังสือ แอบเพ่งพิศ

เขาผ่านช่องว่างระหว่างหนงัสอื เส้นผมตรงหน้าผากที่เคยยาวเกนิไป

ของเขาได้รบัการตดัเลม็มาเรยีบร้อย ผมของเขาไม่ได้ด�าสนทิแต่มสีี

เกาลดัเจอือยูจ่างๆ คิ้วเข้มได้รปู ดวงตางดงาม สตีาไม่เหมอืนคนทาง 

ตะวนัออก เป็นสชีาเจอืประกายอ�าพนั ยามอยู่ภายใต้แสงโคมสลวัๆ 

จะดูอบอุ่นอ่อนโยนดุจหยกงาม จมูกโด่งเป็นสัน ริมฝีปากไม่หนา 

ไม่บาง เส้นสายเค้าโครงหน้าหนักแน่นชัดเจน บ่งบอกว่าเป็นคนมี

ความมุ่งมั่นตั้งใจสูง และเดด็ขาดในการท�างาน

เครื่องหน้าของเขาไม่นับว่างดงาม และมีความทะนงองอาจ 

แบบผู้ชาย กอปรกับรูปร่างที่สูงใหญ่ ทั่วร่างเขาล้วนมีกลิ่นอายของ

ความไม่อินังขังขอบ ไม่ว่าไปยืนอยู่ตรงไหนก็ดูเป็นชายหนุ่มทันสมัย

เปี่ยมเสน่ห์คนหนึ่ง

เมื่อเหน็เขาเอื้อมมอืมาหยบิหนงัสอื เธอกค็อ่ยๆ ยื่นมอืออกไป

จบัหนงัสอืเล่มเดยีวกนัจากอกีฝ่ัง ทั้งสองต่างออกแรงดงึ เขาชะงกัไป

แล้วมองมาที่เธอ เมื่อเหน็เธอส่งยิ้มหวานมาให ้ดวงตาใสกระจ่างของ

เขากเ็ปล่งประกายวาว

“มาตั้งแต่เมื่อไร”

เธอเกาะชั้นหนงัสอืมองเขา “สบิห้านาทกี่อน”

“ท�าไมไม่เรยีกฉนั”

“อมื ชื่นชมหนุ่มหล่อกเ็ป็นสทิธิ์ของสตร”ี

“ซุกซน” เขาส่ายหน้าอย่างอบัจนปัญญา “รอฉนัเดี๋ยว ขอฉนั
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เลอืกหนงัสอืสกัสองสามเล่ม”

ตั้งแต่เขาบอกจะคบหากบัเธอ ท่าททีี่มต่ีอเธอกด็เูปลี่ยนไปจาก

เดมิ เธอรู้สกึได้นดิๆ อย่างการจบัมอืโดยประสานนิ้วมอืทั้งห้า หรอื

อย่างจุมพิตในคืนวันนั้น พอนึกถึงจุมพิตที่ไม่นับว่าเป็นจุมพิตนั่น...

ใบหน้าของเธอก็ร้อนผ่าวขึ้นมาเล็กน้อย หลังจากวันนั้นเธอก็คิดจะ

ถามเขา แต่ท่าททีี่เขาแสดงออกมาดูเฉยเมยเป็นปกต ิคล้ายไม่มเีรื่อง

นั้นเกดิขึ้น กลบัเป็นเธอที่กระสบักระส่ายไปเอง

เธอหยิบหนังสือติดมือมาเล่มหนึ่งแล้วอ้อมมาอยู่ตรงหน้าเขา 

ยกหนงัสอืขึ้นบงัหน้าท�าเป็นอ่าน แล้วขยบัเข้าไปพงิร่างเขาไว้ แอบมอง

ส�ารวจเขาอยู่ตลอดเวลา

วันนี้อากาศครึ้ม ไม่มีแดด ไม่เห็นดวงอาทิตย์ แม้จะเป็นฤดู

ใบไม้ผลิแล้วก็ตาม แต่สองสามวันมานี้อุณหภูมิลดต�่าลงเหลือเพียง 

สิบกว่าองศา อากาศจึงยังหนาวมาก ดูเหมือนเขาจะเป็นคนไม่กลัว

หนาว เธอจ�าความอบอุน่ที่ฝ่ามอืของเขาได้ วนันี้เขาเพยีงสวมแจก็เกต

เนื้อบางสนี�้าตาลตวัหนึ่ง กบักางเกงยนีเก่าๆ ขาดๆ เหมอืนเดมิ หลงั

จากคบหากัน ดูเหมือนเขาจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวของ

ตวัเองมากขึ้นเลย ยงัคงเลอืกสวมอะไรที่สบาย

ดูๆ ไปแล้วค�าพูดที่ว่า ความรักช่วยให้คนดูดีขึ้น ก็ไม่แน่ว่า 

จะถกูเสมอไป แต่เขาสวมสนี�้าตาลขึ้นจรงิๆ มนัช่วยขบัเน้นดวงตาของ

เขาให้เปล่งประกายแวววาว ทั้งดูองอาจผึ่งผายขึ้นมาหลายส่วน

“คิดอะไรอยู่หรือ ใจลอยไปถึงไหนแล้ว” เขาตบหน้าผากเธอ
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แปะหนึ่ง เดก็สาวผู้นี้เอาแต่ซุกเข้ามาตรงหน้าเขา ไม่ให้เลอืกหนงัสอื

ได้เลย

เมื่อโดนตบหน้าผากเบาๆ ก็ท�าให้เธอตื่นจากภวังค์และยกมือ

ขึ้น ท�าท่าให้เขาก้มลงมา จากนั้นกล็ูบหนงัตาของเขา พูดพมึพ�า “ฉนั

ชอบดวงตาของเธอ สมีนัสวยมาก”

นัยน์ตาของเขาหม่นลง “นอกจากดวงตาแล้ว เธอยังชอบ 

ตรงไหนอกี หมื?” เขามองมาที่รมิฝีปากของเธอ

เมื่อเขาแสดงความนัยอย่างชัดแจ้งเช่นนี้ก็ท�าเอาเธอหน้าแดง

ฉานขึ้นมาทนัท ีจงึรบีเปลี่ยนเรื่องพดู “นี่...เธอเลอืกหนงัสอืเสรจ็หรอื

ยงั ฉนัมงีานมากนะ”

“ช่างเถอะ” มเีธอคอยก่อกวนอยู่แบบนี้ เขายงัจะเลอืกหนงัสอื

อะไรได้ ว่าแล้วกค็ว้าหนงัสอืจากมอืเธอไปวางกลบัคนืที่เดมิ จากนั้น

กด็งึมอืเธอพาเดนิออกไปข้างนอก

เธอโอบเอวเขาขณะนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค ์แลว้กน็กึไดว้า่

ต้องถาม “เราจะไปไหนกนัหรอื”

“ถงึแล้วกร็ู้เอง”

เธอไม่ได้ถามอีก เพียงเอาหน้าซุกกับแผ่นหลังของเขา แผ่น

หลงักวา้งใหญ่แขง็แรงที่เธอคุ้นเคยด ีสมยัเดก็เธอกน็ั่งอยูข้่างหลงัเขา 

แบบนี้หลายครั้งหลายหน ให้เขาพาเธอซ้อนท้ายรถจกัรยานขี่ไปเที่ยว

จนทั่ว บางครั้งเธอกห็ลบัไปทั้งที่ยงักอดเอวเขาอยู่แบบนี้ ตั้งแต่ตอน

นั้นเธอกม็ั่นใจแล้ว...ที่ที่มฉีู่เพ่ยอยู่ เธอจะปลอดภยัที่สุด
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ไม่นกึว่าเขาจะพาเธอมาที่อะพาร์ตเมนต์ของเขา นี่ไม่ใช่ครั้งแรก

ที่เธอมาที่พกัของเขา ก่อนเข้าประตู เขาดงึมอืเธอไว้แล้วบอก

“หลบัตาก่อน”

“ท�าไม”

เขาไม่พูดอะไร เอาแต่จ้องเธอด้วยสายตาอ่อนโยน ท�าให้หวัใจ

ของเธอแกว่งเลก็น้อยและรู้สกึแปลกๆ แต่กย็อมหลบัตาลงแต่โดยด ี 

พลันหูก็ได้ยินเสียงไขกุญแจ จากนั้นเขาก็จูงมือเธอเดินเข้าไปข้างใน 

รู้สึกได้ว่าฝ่าเท้าเธอเหยียบอะไรบางอย่าง เขากดบ่าเธอให้นั่งลงไป 

หลงัจากนั้นราวหนึ่งนาทกีเ็อ่ย

“เอาละ ลมืตาได้แล้ว”

ทันทีที่ลืมตาขึ้นมา แสงเทียนอบอุ่นตรงหน้าก็ทอแสงออกมา

เป็นสเีหลอืงส้ม

“สุขสันต์วันเกิด อี่อัน” ในน�้าเสียงของเขามีความปีติยินด ี

ดวงตาสอี�าพนัเตม็ไปด้วยความอบอุ่นอ่อนโยน

บนโต๊ะเตี้ยหน้าโซฟามีเค้กขนาดห้าปอนด์วางอยู่ก้อนหนึ่ง 

เป็นชีสเค้กราดด้วยบลูเบอร์รีซอสหนาๆ อย่างที่เธอชอบ หน้าตา 

น่ากนิมาก

“วันนี้เป็นวันเกิดฉันหรือ” เธอมีสีหน้าทั้งแปลกใจ ทั้งตื่นเต้น

ระคนดใีจ ตวัเธอเองยงัลมืไปแล้วด้วยซ�้า ใครจะคดิว่าเขากลบัจ�าได้ 

ตั้งแต่เลก็จนโตเขาไม่เคยลมืวนัเกดิของเธอเลย

สหีน้าของเขาหม่นลง แต่ยงัคงอมยิ้ม “อธษิฐานส”ิ
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อธิษฐาน? เธอหัวเราะอย่างไม่เป็นธรรมชาติ ค�าอธิษฐานใน

วันเกิดของเธอเมื่อปีที่แล้วก็คือขอให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยในไทเปได้ 

และได้สารภาพความในใจกับคังอวิ๋นซือ ผลปรากฏว่าเธอสอบเข้า

มหาวิทยาลัยได้จริง แต่การสารภาพความในใจกับชายที่แอบชอบ

กลบัคว้าน�้าเหลว

ฉูเ่พ่ยรูด้ ีนยัน์ตาของเขาหม่นขรมึลง อารมณ์บางอย่างกไ็ม่ควร 

ให้ท้าย “งั้นไม่ต้องอธษิฐานกไ็ด้ เรามาเป่าเทยีนแล้วตดัเค้กกนั”

“อื้ม” เธอเงอะๆ งะๆ ไม่ได้สงัเกตเหน็ว่าสหีน้าของเขาดผูดิปกติ

ไป ปล่อยให้เขากุมมือเธอตัดเค้ก ฝ่ามือของเขาแห้งกร้านแต่อบอุ่น  

ทั้งยงักุมมอืเธอได้มดิ ท�าให้รู้สกึมั่นคงและปลอดภยั

ทันทีที่เนื้อเค้กหอมหวานเข้มข้นถูกส่งเข้าปากก็สัมผัสได้ถึง

ความอ่อนนุม่ชุม่ฉ�่าที่เธอชื่นชอบมาแต่ไหนแต่ไร เธอไมน่กึฝันวา่วนันี้ 

จะได้กนิชสีเค้ก เหมอืนกบัที่เธอนกึไม่ถงึว่าในวนัที่เธออายคุรบสบิเก้า

ปี เขาจะตั้งใจสั่งเค้กมาฉลองวันเกิดให้เธอเป็นพิเศษ เธอกินเค้กจน 

หวัคิ้วและดวงตาเป็นรูปโค้ง

“อร่อยมากเลยฉู่เพ่ย ขอบคุณมาก”

“อี่อัน” เขาหยิบทิชชูมาเช็ดครีมที่ติดอยู่ตรงมุมปากให้เธอ  

กุมมือเธอไว้อย่างอบอุ่นมั่นคงเหมือนที่เป็นมา “ฉันมีของขวัญจะให้

เธอ”

“จรงิหรอื! ของขวญัอะไร”

เขากมุมอืเธอไว้แล้วจบัมอืเธอแบออก ก่อนจะวางกล่องก�ามะหยี่
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ลงมาใบหนึ่ง “เปิดออกดูส”ิ

ประกายที่สั่นไหวอยู่ในดวงตาของเขาดูลึกลับซับซ้อนยิ่ง ยาก

จะคาดเดาได้ถูก เธอเห็นแล้วหัวใจกลับเต้นรัวเร็วคล้ายเข้าใจขึ้นมา

นดิหน่อย และคล้ายรู้สกึว่าการท�าเช่นนี้ออกจะแปลกๆ

เป็นครั้งแรกที่เธอพบว่านิ้วของเธอแข็งทื่อไร้ความรู้สึกเช่นนี้  

เธอค่อยๆ งอนิ้วมือทีละนิด ขนก�ามะหยี่ละเอียดอ่อนเสียดสีกับ 

ปลายนิ้ว สมัผสัยุบยบินั่นท�าให้รู้สกึสั่นสะท้าน และตวัเธอกเ็ริ่มสั่น

ซูอี่อันเปิดกล่องก�ามะหยี่ออกช้าๆ จี้ห้อยคอรูปใบโคลเวอร์ 

สี่แฉก1 สีเขียวสดใสวางนิ่งอยู่กลางกล่องก�ามะหยี่ สร้อยแพลทินัม

ส่องประกายวบิวบัสะท้อนความเขยีวให้แลดมูชีวีติชวีายิ่งขึ้น ครสิตลั

สเีขยีวที่ไม่ค่อยได้พบเหน็ งดงามเป็นที่สดุ เธอนกึขึ้นได้ว่าตอนไปเดนิ

เที่ยวกบัเขา เหน็หุ่นโชว์ในร้านสวมสร้อยครสิตลัสเีขยีว ตอนนั้นเธอ

เกาะหน้าต่างตู้โชว์ยนืมองด้วยสหีน้าอจิฉา

“ถ้าใช้คริสตัลธรรมชาติสีเขียวมาท�าเป็นจี้ใบโคลเวอร์สี่แฉก  

จะต้องสวยมากเลยทเีดยีว”

“ได้ ไว้วนัเกดิของเธอปีหน้า ฉนัจะมอบเป็นของขวญัให้เธอเอง”

คิดไม่ถึงว่าเขายังจ�าเรื่องที่รับปากเธอไว้เมื่อปีที่แล้วได้ ปีนี้ถึง

1 ใบโคลเวอร์สี่แฉก เป็นพืชตระกูลหญ้า โดยทั่วไปแล้วใบจะมีสามแฉก ใบ 

โคลเวอร์สี่แฉกเป็นสิ่งพบเจอได้ยาก ชาวเคลต์ซึ่งเป็นชนดั้งเดิมในแคว้นเวลส์ 

ขององักฤษมคีวามเชื่อว่าเป็นสญัลกัษณ์แห่งความโชคด ีและจะได้พบรกัแท้
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กบัซื้อมาให้เธอจรงิๆ เขาช่างดต่ีอเธอและจรงิจงัมาก จติใจเธอสบัสน

ว้าวุ่นขึ้นมา ลมหายใจถี่กระชั้น มอืไม้สั่นจนถอืกล่องก�ามะหยี่ไม่อยู่  

มันจึงร่วงจากมือเธอตกลงบนโซฟา จี้ใบไม้สีเขียวสดกระเด็น 

ออกมา สร้อยคอพนักนัยุ่ง

“อี่อนั” เขายื่นมอืมากุมมอืที่สั่นระรกิของเธอ

ความอบอุน่ซมึออกมาจากฝ่ามอืของเขา เธอช้อนตาขึ้นมองเขา

อย่างงงงวย เหน็ประกายสดใสในดวงตาสอ่ีอนของเขา ดวงตาของเขา

เตม็ไปด้วยความอบอุ่นอ่อนโยนและสงบนิ่ง จติใจเธอจงึค่อยๆ สงบ

ลง เธอกะพรบิตา ความตื้นตนัใจเอ่อท้นขึ้นมาจากส่วนลกึของหวัใจ 

ทั้งเบกิบานทั้งเศร้าใจ

“เธอไม่ชอบหรอื” เขาเอ่ยถามเบาๆ

เธอหลุบตาลงมองใบโคลเวอร์สี่แฉกที่ท�าจากคริสตัลสีเขียว

สุกใสแวววาวดูงดงาม ตอนเด็กเธอชอบลากเขาให้ไปเที่ยวเดินหา 

ใบโคลเวอร์สี่แฉก ซึ่งเป็นเครื่องหมายของความสุขและความโชคดี

ตามพงหญ้าขนาดใหญ่เป็นเพื่อน ตอนนั้นต่อให้ตระเวนหาทั้งวันก็

ไม่รูส้กึเหนื่อย แต่หามานานหลายปีกย็งัหาไมพ่บ นกึไมถ่งึวา่วนันี้เขา

จะมอบของสิ่งนี้ให้เธอ

“มา” เขาเกบ็สร้อยเส้นนั้นขึ้นมาวางลงบนฝ่ามอืเธออกีครั้ง “ฉนั

หาอยู่ตั้งนานกว่าจะเจอ”

หาอยูต่ั้งนาน? เธอเองกห็ามาเป็นเวลานานเพยีงนี้ สดุท้ายกย็งั

หาไม่พบ...ที่แท้กม็าอยู่ในมอืของเขา
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“ชอบไหม”

“อื้ม”

“ฉนัช่วยใส่ให้ดไีหม”

“ด”ี

ความเย็นของคริสตัลที่ทาบลงมาบนผิวหนังร้อนผะผ่าวท�าให้

ร่างสั่นสะท้านน้อยๆ เธอยกมือขึ้นลูบใบโคลเวอร์สี่แฉกโดยไม่รู้ตัว 

เพราะมันมีมากกว่าใบอื่นหนึ่งแฉกจึงเป็นสิ่งล�้าค่าหายาก และน�ามา

ซึ่งความสุข ส่วนลกึในใจของเธอเตม็ไปด้วยความรู้สกึหลากหลาย

“สวยมาก”

เขามองจี้สเีขยีวที่นอนนิ่งอยูบ่นผวิขาวผ่องดจุเครื่องเคลอืบของ

เธอ สเีขยีวมรกตอยู่บนสขีาวนวลตาเช่นนั้นท�าให้เธอดูโดดเด่นสะดุด

ตาเป็นพิเศษ ในดวงตาลึกล�้ามีความรู้สึกซับซ้อนผุดวาบขึ้น แต่ก็ 

จางหายไปอย่างรวดเร็ว เขายื่นมือมาลูบไล้ มองความพร่าเลือนใน

ดวงตาของเธอ ก่อนจะกดปลายนิ้วกับจี้คริสตัลลงกับผิวเนื้อเธอ 

เลก็น้อย ท�าให้เธอรู้สกึเจบ็นดิๆ จนสะดุ้ง

“เจบ็!”

“เจ็บหรือ” มุมปากของเขาหยักเป็นรอยยิ้มน้อยๆ ด้วย

ท่าทางเอื่อยเฉื่อยสบายอกสบายใจ “เพราะเธอใจคอไม่อยู่กับเนื้อ 

กบัตวั ดงันั้นอี่อนั จ�าไว้ว่าอย่าใจลอย”

“พูดอะไรของเธอ” เธอมที่าทางกนิปูนร้อนท้องเลก็น้อย

เขาก้มลงมาจูบเธอ ลากปลายลิ้นผ่านรมิฝีปากของเธอ “เธอรู้
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อยู่แก่ใจ”

ซูอี่อันขดตัว พลันรู้สึกว่าฉู่เพ่ยที่อยู่ตรงหน้าดูแปลกไปจาก

ที่เธอเคยรู้จัก แต่ทุกอากัปกิริยาของเขาก็ท�าให้หัวใจของเธอเต้นผิด

แปลกไปจากเดมิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขาจูบเธออกีแล้ว

“อื้อ ฉู่เพ่ย...” เธอเพิ่งเปิดปาก ลิ้นของเขากผ็ลุบแทรกเข้ามา 

เธอโง่งมไปทนัที

ช่วงเวลาที่คนทั้งสองอยูด้่วยกนัมกัเป็นช่วงเวลาที่ดงีาม แต่ไรมา 

ฉูเ่พ่ยจะปฏบิตัต่ิอผูอ้ื่นด้วยความเฉยเมย แต่กบัซอูี่อนั เขากลบัเอาใจ

ใส่ด้วยความละเอียดอ่อนมาโดยตลอด เธอรู้นิสัยของเขา ความ

จริงเขาไม่นับว่าเป็นคนอารมณ์ดี แต่กับเธอแล้วเรียกได้ว่าดีด้วยจน 

น่าแปลกใจ เขารกัและตามใจเธอ ให้อภยัเธอ ขอเพยีงเธอร้องขอ เขา

กจ็ะท�าให้ทุกอย่าง แม้ปกตแิล้วเธอจะไม่ค่อยได้ร้องขออะไรกต็าม

ความเป็นอยู่ของทั้งสองนับว่าค่อนข้างจะอยู่ในกฎระเบียบ  

ซูอี่อันเพิ่งเรียนมหาวิทยาลัยชั้นปีที่หนึ่ง ตารางเรียนจึงค่อนข้างแน่น 

อีกทั้งเธอยังไปท�างานพิเศษข้างนอก เวลาที่จะออกเดตกันจริงๆ จึง

มไีม่มากนกั

ปีนี้ฉู่เพ่ยเรียนอยู่ชั้นปีที่สาม กิจกรรมที่ชื่นชอบมากที่สุดคือ

หิ้วกล้องถ่ายรูปตระเวนถ่ายไปทั่ว เขาชอบถ่ายรูปวิวมากเป็นพิเศษ 

แต่จนถึงตอนนี้ ในกล้องถ่ายรูปของฉู่เพ่ยมีเงาร่างของเธอเสียเป็น

ส่วนใหญ่
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เธอไม่ใช่ผู ้ช�านาญเรื่องการถ่ายรูป เส้นแสงและการจัด 

องค์ประกอบเธอก็ดูไม่ค่อยเป็น แต่เธอรู้ว่าฝีมือของเขาดีมากจริงๆ 

รูปที่ถ่ายออกมาดมูกีลิ่นอายพเิศษอย่างหนึ่ง...มชีวีติชวีา อกีทั้งเขายงั

ท�างานเป็นผู้ช่วยช่างภาพของนติยสารท่องเที่ยวฉบบัหนึ่ง ถ้าเขาไม่มี

ฝีมอื จะได้รบัความชื่นชมจากทมีงานนติยสารได้อย่างไร

ทั้งสองคนไม่ต่างจากคู่รักทั่วไปในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อมีเวลา

ว่างจากการเรียนและท�างานก็จะหาเวลาไปออกเดตกันอย่างเงียบๆ 

ฉู่เพ่ยเป็นคนที่ใครอยู่ด้วยแล้วสบายใจ กับคนอื่นเขาอาจเฉยเมย 

ไม่สนใจ แต่เธอที่เป็นคนรักของเขาย่อมต่างกัน แม้เมื่อก่อนเธอจะ

ไม่ใช่คนรกัของเขา แต่เขากป็ฏบิตัต่ิอเธอแตกต่างจากคนอื่นๆ อยูแ่ล้ว

ทุกวันไม่ว่าจะมืดค�่าหรือเช้าเพียงใด เขาจะส่งเธอถึงที่ท�างาน 

ช่วงเช้าตอนมารบัเธอกจ็ะซื้ออาหารเช้าร้อนๆ มาให้ โดยต้องมนี�้าเต้าหู้

ที่เธอชอบดื่ม ทั้งยังต้องเป็นร้านที่เธอเจาะจง ช่วงค�่าเวลามารับเธอ

ตอนเดินผ่านตลาดกลางคืนก็จะจูงมือเธอเข้าไปกินอาหารค�่าอร่อยๆ 

ที่นั่น ท่ามกลางฝูงชนที่คกึคกั

เรียกได้ว่าเธอเป็นคนค่อนข้างจู้จี้เรื่องอาหารการกิน ทั้งยังม ี

รูปแบบเฉพาะตวั เช่นเธอชอบกนิเผด็แต่ไม่เผด็มากเกนิไป อาหารที่

เขาสั่งหรืออาหารว่างและของกินเล่นที่เขาซื้อมา ต้องมีความเผ็ดเจือ

อยู่เลก็น้อย ทั้งยงัต้องถูกปากเธอ ไม่เผด็มากจนท�าให้กระเพาะของ

เธอทนไม่ไหว หลงัอาหารคาวต้องมนี�้าผลไม้คั้นสดรสชาตเิข้มข้นหอม

หวานแก้วโต เพื่อให้ความหวานฉ�่าตามธรรมชาตค่ิอยๆ เจอืจางความ
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เผด็ให้หายไป

หลายสิ่งที่เขาท�า แรกเริ่มเธออาจไม่ได้สงัเกต แต่เมื่อคลุกคลี

อยูด้่วยกนันานเข้า เธอกเ็ริ่มรบัรูไ้ด้ทลีะนดิ อกีทั้งเธอยงัมคีวามรู้สกึ

อย่างหนึ่งว่าเขาก�าลังท�าให้เธอเห็นชัดเจนถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้น 

โดยใช้ความอ่อนโยนที่แขง็แกร่ง

ประหลาดจริง...อ่อนโยนแล้วจะแข็งแกร่งได้อย่างไร เขาท�า

ทุกอย่างเพื่อบ่งบอกให้เธอรู้ว่าเวลานี้เขาปฏิบัติต่อเธอไม่เหมือนกับ

เมื่อก่อนแล้ว บางทีอาจจะเป็นเช่นที่อวี๋เจียเฉินบอก การที่ซูอี่อันได้

คบหากับฉู่เพ่ย ความจริงแล้วเป็นเรื่องโชคดีอย่างหนึ่ง แต่ในโลกนี้

จะว่าเป็นเรื่องโชคดหีรอืไม่ คนอื่นพูดไม่อาจนบั มเีพยีงเจ้าตวัเท่านั้น

ที่จะบอกได้

ซูอี่อันรู้ เธอไม่ใช่ผู้หญิงที่เฉลียวฉลาดหรือมีความสามารถ

อะไรมาก อุปนิสัยของเธอความจริงแล้วเป็นคนเอื่อยเฉื่อยเชื่องช้า 

บางเรื่องก็ไม่เอาใจใส่ พวกเขาคบหากันมาเกือบสี่เดือน กลับเพียง

จับจูงมือ ยกเว้นตอนวันเกิดของเธอ ที่เธอกับฉู่เพ่ยได้...เอ้อ...จูบ

กนัอย่างดดูดื่มครั้งหนึ่ง นอกเหนอืจากนั้นฉู่เพ่ยกค็วบคมุตวัเองได้ด ี

เพยีงจูบกนัเบาๆ เท่านั้น คล้ายไม่ได้คดิจะมคีวามสมัพนัธ์คบืหน้าไป

อกีขั้นกบัเธอ

ในยุคสมัยที่ความรักมาเร็วไปเร็วไม่ต่างอะไรกับฟาสต์ฟูด 

เช่นนี้ ความรักของคนทั้งสองดูเป็นความรักที่บริสุทธิ์จนน่าหัวเราะ 

หรอืความจรงิแล้วเขาไม่ได้คดิอะไรกบัเธอ?
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คิดมาถึงตรงนี้ซูอี่อันก็แอบนึกโกรธขึ้นมา เธอไม่รู้ว่าตนเอง

โกรธอะไร แต่กเ็หมอืนโกรธมาก

พอฉูเ่พ่ยชวนเธอไปเที่ยวไทหนานด้วยกนัในช่วงปิดเทอมภาค

ฤดรู้อน เธอกร็บัปากทนัท ีตอนแรกเธอไม่ได้คดิอะไรมาก แต่พอเหน็

รอยยิ้มมีเลศนัยของอวี๋เจียเฉิน เธอก็รู้สึกต่อการเดินทางในครั้งนี้ 

ต่างไปจากเดิมขึ้นมาทันที...คู่รักออกเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันแฝง

ความหมายเช่นไร ไม่ใช่เธอไม่เข้าใจ

เดิมเธอเข้าใจว่าเขาจะไปเขิ่นติง2 คิดไม่ถึงว่าเขาจะพาเธอมา

หมู่บ้านชาวประมงที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกสุดของไทหนาน ทุกอย่าง

ที่นี่ล้วนอยู่ในรูปแบบดั้งเดิมและเป็นมิตร ไม่มีตึกสูงทันสมัย ไม่มี

จังหวะก้าวเดินที่เร่งรีบฉับไว ผู้คนและทุกสิ่งที่นี่ดูเหมือนจะเชื่องช้า 

แต่ที่นี่กน็่าอยู่ไม่น้อย

ซอูี่อนัมองท้องทะเลไกลเวิ้งว้างสดุลกูหลูกูตา ยามลมทะเลชื้นๆ 

เคม็ๆ พดัมาถูกใบหน้าของเธอ จติใจจากที่เคยสบัสนวุ่นวายกค็่อยๆ 

สงบลง ท้องฟ้าของที่นี่เป็นสคีรามเข้ม อากาศของที่นี่มกีลิ่นอายป่าเขา

เจอือยู่ หาดทรายของที่นี่กว้างใหญ่ แสงอาทติย์สว่างไสวและอบอุ่น 

มุมอบัชื้นและมดืหม่นในหวัใจคล้ายถูกส่องสว่างไปหมดเมื่ออยู่ที่นี่

เธอหันไปมองชายหนุ่มที่ก�าลังจัดเก็บข้าวของออกจากกระเป๋า

2 เขิ่นตงิ เมอืงชายทะเลทางตอนใต้ของไต้หวนั เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมชีื่อเสยีง
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เดินทาง รอยยิ้มบนใบหน้าเต็มไปด้วยความเบิกบานอย่างแท้จริง  

“นกึไม่ถงึว่าเธอยงัมบี้านอยู่ที่นี่อกีหลงั”

ก่อนหน้านี้เห็นเขาหยิบกุญแจออกมาเปิดประตู ตอนแรกเธอ

เข้าใจว่าเขาคงยมืบ้านเพื่อน แต่พอเข้ามาในบ้านกพ็บว่าบนชั้นวางของ

มีรูปของเขาตั้งอยู่ จึงรู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดิมของครอบครัวเขา 

เธอเข้าใจมาโดยตลอดว่าครอบครัวของลุงฉู่อยู่ที่ไทจง ใครจะไปคิด

ว่าจะมบี้านอยู่ทางตอนใต้ด้วย

เด็กหนุ ่มรูปร่างสูงใหญ่ที่ยืนอยู ่ข ้างหญิงชราที่มีรอยยิ้ม 

อ่อนโยนมเีมตตาในกรอบรปูนั้น ดูหน้าตาคุ้นๆ ในรปูเขาสวมเสื้อยดื

กบักางเกงขาสั้นแบบเรยีบง่าย มรีอยยิ้มบางๆ ประดบัอยู่บนใบหน้า

อย่างน้อยครั้งที่จะได้เห็น หากเด็กหนุ่มคนนั้นไม่ใช่ฉู่เพ่ยจะเป็นใคร

ไปได้

ซูอี่อนัหยบิกรอบรปูขึ้นมาลบูมมุกรอบที่เรยีบลื่น รูส้กึคุน้หน้า

หญงิชราผู้นี้อยู่ไม่น้อย แต่เพราะคนแก่ทุกคนล้วนดูไม่ค่อยแตกต่าง

กันเท่าไร ใบหน้าล้วนเต็มไปด้วยรอยย่นคล้ายๆ กัน ในรูปนั้นนาง

ยิ้มเหน็ฟันจนตาหยี

“ท่านเป็นย่าทวดของฉัน” ฉู่เพ่ยเดินมาอยู่ข้างหลังเธอ มอง 

หญงิชราท่าทางใจดใีนรูปด้วยกนักบัเธอ

“ตอนสาวๆ ท่านคงสวยมาก” ซูอี่อนัมองใบหน้าหญงิชราด้วย

สหีน้ายิ้มๆ แม้กาลเวลาจะทิ้งร่องรอยไว้บนใบหน้า แต่กย็งัมเีค้าความ

งามในสมยัสาวๆ หลงเหลอือยู่ เธอคุ้นเคยกบัคนที่บ้านฉู่ด ี ไปเที่ยว
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เล่นที่บ้านพวกเขาเสมอ แต่ไม่เคยพบหญงิชราผู้นี้มาก่อน

“อมื” เขารบัค�าเสยีงต�่า มองรอยยิ้มของเธอ “ท่านอายมุากแล้ว 

เลยอยู่ที่ไทหนานมาโดยตลอด”

“รูปนี้ถ่ายตั้งแต่เมื่อไร” เธอลูบมุมปากที่ยิ้มน้อยๆ ของเขา 

ในรูป แล้วเอยีงคอถามด้วยสหีน้าทะเล้น

“สองปีก่อน”

“ตอนนี้ย่าทวดอยูท่ี่ไหน” ดูเหมอืนที่นี่จะเป็นบ้านพกัของย่าทวด 

แต่พอเธอเข้ามากลบัไม่พบท่าน

เขานิ่งเงยีบ เธอจงึเข้าใจขึ้นมาทนัท ี“ขอโทษ”

“ไม่เป็นไร ท่านพอใจในชวีติแล้ว” เขาหยบิกรอบรปูจากมอืเธอ 

เชด็กระจกที่เรยีบลื่นเบาๆ แล้ววางกลบัลงที่เดมิอย่างเบามอื “ที่นี่เป็น

บ้านเก่า เมื่อก่อนช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของทุกปี ฉนัจะมาอยู่เป็น

เพื่อนย่าทวด ท่านจงึทิ้งที่นี่ไว้ให้ฉนั”

มน่ิา...ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเขาจะหายตวัไปทกุปี เธอรูเ้พยีง

เขาไปบ้านญาต ิคดิไม่ถงึว่าจะมาที่ไทหนาน

เขาโอบบ่าเธอพาเดนิไปข้างหน้าต่าง เพราะคลุกคลอียู่ด้วยกนั

มานาน เธอจึงคุ้นเคยกับความอบอุ่นจากตัวเขาแล้ว จึงเดินตามเขา

ไปแต่โดยด ีเขาชี้ไปที่ต้นไทรต้นใหญ่ที่ลานด้านนอก

“ต้นไม้ต้นนั้น ปู่ทวดปลูกไว้ในวนัที่ปู่ของฉนัเกดิมา”

ซอูี่อนัเพ่งพนิจิต้นไทรสงูใหญ่ต้นนั้น ดแูล้วไม่ต่างจากอายขุอง

บ้านหลังนี้ที่ผ่านกาลเวลามานานหลายสิบปี ต้นไม้แตกกิ่งใบเขียว
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ชอุม่เป็นพุม่พฤกษ์ ช่วยบดบงัแสงแดดร้อนแรง สร้างความร่มรื่นให้ 

ลานบ้าน รากไทรยาวห้อยย้อยลงจากกิ่งบ่งบอกถงึความเก่าแก่มอีายุ

บ้านเก่าของสกุลฉู่เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นครึ่งแบบโบราณ สร้าง

อยู่บนเนินริมทะเล ด้านนอกมีลานกว้าง มีก�าแพงสีเทาขาวล้อมอยู่  

เหน็ชดัว่าได้รบัการดูแลรกัษาเป็นอย่างด ีแม้จะผ่านการบรูณะซ่อมแซม 

มาหลายครั้งแต่ก็ยังดูสะอาดสะอ้านและทนทาน ด้านนอกลานเป็น

บันไดปูด้วยแผ่นหินสีเขียวอมด�าแบบเรียบๆ เป็นระเบียบ เดินลง

บนัไดไปกจ็ะเหน็ชายหาดกว้างใหญ่ซึ่งมทีศันยีภาพสวยงาม เสยีงคลื่น

ทะเลดงัลอดหน้าต่างเข้ามาไม่ขาดสาย ซดัสาดทั้งวนัทั้งคนืราวกบัไม่รู้

จกัเหนด็เหนื่อย

มือของเขาพาดอยู่ที่เอวของเธอ ซูอี่อันค่อยๆ ซุกตัวเข้าไปใน

อ้อมอกของเขา ฟังท่วงท�านองของกระแสคลื่นไปพร้อมกับเขาแล้ว

เอ่ย “ที่นี่สวยมากจรงิๆ”

“อืม...ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่ค่อนข้างล�าบาก ไม่มีความ

เจรญิแบบเมอืงใหญ่ เธอจะไม่ชนิหรอืเปล่า”

ลมหายใจของเขาเป่ารดใบหูของเธอ ท�าให้รู้สกึคนัยุบยบิ

“ฉนัชอบที่นี่” เธอยิ้ม ชี้ไปยงัทวิทศัน์เบื้องหน้า “เวลานี้มคีนไม่รู้ 

เท่าไรต้องสิ้นเปลืองเงินทอง สิ้นเปลืองเวลามากมายเพื่อจะไปหาที่ 

พักร้อนริมทะเล แต่เรากลับได้ทัศนียภาพสวยงามเช่นนี้มาอย่าง

ง่ายดาย ฉนัมคีวามสุขมาก”

เขาหัวเราะหึ แตะริมฝีปากกับข้างแก้มเธอเบาๆ กระชับแขน
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กอดเธอแน่นขึ้น “ตอนเด็กฉันชอบไปเล่นที่ชายหาดที่สุด ที่นั่นมีปู 

หอย แล้วยงัมปีลาที่ถกูน�้าทะเลซดัขึ้นมาบนฝ่ัง ลงุเฉนิที่อยูใ่นหมูบ้่าน

พาฉนัออกทะเลไปจบัปลาด้วยบ่อยๆ ออกไปทกีใ็ช้เวลาทั้งวนั แม้จะ

เหนื่อยแต่กส็นุกมาก”

เธอหลุบตาลงครึ่งหนึ่ง ฟังเขาเล่าเรื่องสมัยเด็กเคล้าเสียง

คลื่นทะเลด้วยสหีน้ายิ้มๆ รู้สกึว่าแม้แต่ลมหายใจกย็งัมกีลิ่นคาวเคม็ 

ที่เป็นเอกลักษณ์ของลมทะเลที่นี่ เวลานี้ใจของเธอสงบและเบาสบาย

เป็นที่สุด

“เธอพักผ่อนไปก่อนนะ ฉันจะออกไปซื้อของสดสักหน่อย”  

ทั้งสองมาถงึตอนบ่ายสามกว่าๆ เกบ็ข้าวเกบ็ของเสรจ็กไ็ด้เวลาเตรยีม

อาหารเยน็พอดี

“เธอจะไปซูเปอร์มาร์เกตหรอื”

เขาหยกัยิ้มมุมปาก “ตลาดแบบดั้งเดมิ”

เธอเบกิตากว้างด้วยความสนใจทนัท ี“ฉนัไปด้วย”

เขายิ้มอย่างอบัจนปัญญา “แต่ข้างนอกร้อนมากนะ”

“ฉันไม่กลัว พาฉันไปด้วยนะ” เธอจับมือเขาแกว่งไปมาอย่าง

ไม่รู้ตวั

เมื่อมองความสดใสร่าเรงิและน่ารกัไร้เดยีงสาของเธอแลว้ เขา

กพ็ยกัหน้ารบัค�า “ตกลง”



แม้จะเป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้ว แต่ความร้อนก็ยังจางหายไป

ไม่หมด ยังคงมีไอความร้อนระอุออกมาจากพื้นดิน ที่นี่คือหมู่บ้าน

ประมงเลก็ๆ อยู่ทางฝั่งตะวนัตกสุดของเมอืงไทหนาน อุณหภูมโิดย

เฉลี่ยทั้งปีเกือบสามสิบองศา โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้อยู่ในช่วง 

เดือนเจ็ดที่อากาศร้อนจัด พอออกจากบ้านที่ติดเครื่องปรับอากาศ

เย็นสบายมาเจออุณหภูมิสูงเช่นนี้ ก็ท�าให้รู้สึกราวกับถูกความร้อน

ทิ่มแทงไปทั่วร่าง

ซูอี่อันนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานของฉู่เพ่ย เสียงปั่นจักรยานดัง

เป็นจังหวะจะโคน ความเพลิดเพลินเช่นนี้ท�าให้จิตใจเธอไม่ได้รับผล 

กระทบจากอณุหภมูภิายนอกที่ค่อนข้างสงู มอืข้างหนึ่งของเธอโอบอยู่

รอบเอวเขา ใบหน้าเอยีงแนบกบัแผ่นหลงัของเขา

เสื้อยืดของเขาชุ่มเหงื่อแล้ว...แปลกจริง อากาศร้อนเช่นนี้แต่

สาม
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กลิ่นตวัของเขานอกจากกลิ่นเหงื่อแล้ว ยงัเจอืไปด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆ 

ของสบู่ กลิ่นกายของเขาหอมเย็นสดชื่น คล้ายกับกลิ่นพื้นหญ้าหลัง

เที่ยงในฤดูร้อน ซึ่งเป็นกลิ่นที่เธอคุ้นเคยดี ซูอี่อันกวาดตามองถนน

หนทางในหมูบ้่านที่สะอาดสะอ้าน สองฟากถนนตามข้างทางปลกูต้นไม้

สูงใหญ่ ขณะล้อรถหมนุเคลื่อนไปข้างหน้า แสงอาทติย์ที่ส่องลอดผ่าน

กิ่งไม้กวดัแกว่งไปมาดูคล้ายแผ่นทองค�าที่กระจดักระจายเป็นชิ้นเลก็

ชิ้นน้อยร่วงลงมา ยามรถวิ่งไปข้างหน้า สายลมก็พัดเส้นผมของเธอ

ให้ปลวิระอยู่ตรงต้นคอ ท�าให้รู้สกึคนัยุบยบิ

“ตลาดอยูไ่ม่ไกลจากที่นี่เท่าไร ขี่จกัรยานไปกใ็ช้เวลาราวสบิกว่า

นาท ีแต่ข้าวของมไีม่มากนกั ส่วนใหญ่เป็นของสดจากทะเล”

“งั้นคนืนี้เรากนิอาหารทะเลกนัดไีหม” เธอยิ้มอย่างเบกิบานใจ

“กลวักแ็ต่ว่าหลงัจากนี้ พอเธอเหน็พวกกุง้หอยปปูลาแล้วอยาก

จะร้องขอชวีติ”

“ไม่ต้องกลัวหรอก” เธอเหยียดตัวตรง แบมือและกางแขน 

ออกไป เงาใบไม้วบิๆ วบัๆ ปรากฏขึ้นบนฝ่ามอืเธอตามการเคลื่อนที่

ของจกัรยาน “ฉนัชอบอาหารทะเล”

เขาบอกว่าตลาดอยู่ใกล้ ซึ่งก็ใกล้มากจริงๆ ไม่นานพวกเขาก็

มาถงึแล้ว ยงัไม่ทนัเข้าไปใกล้ตลาด กลิ่นคาวเคม็เฉพาะตวัของอาหาร

สดจากทะเลกโ็ชยมาเข้าจมกู ฉูเ่พ่ยจอดจกัรยานเรยีบร้อยกจ็บัจูงมอื

เธอพาเดนิเข้าไปในตลาด แล้วกไ็ด้ยนิเสยีงผูค้นดงัขึ้นอย่างคกึคกั เป็น

ถ้อยส�าเนียงฟังดูดุๆ ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นอย่างตรงไปตรงมา 
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และมชีวีติชวีาแบบคนทางตอนใต้ของไต้หวนั

“เอ๋? นั่นอาเพ่ยหรอืเปล่า”

“อาเพ่ย กลบัมาตั้งแต่เมื่อไร”

“โอ้ นี่ใครกนัล่ะ”

“แฟนละส?ิ สวยมากเลย”

“แม่หนูชื่ออะไรหรอื เป็นอะไรกบัอาเพ่ยของเรา”

พอเดนิเข้ามาในตลาดกไ็ด้รบัการต้อนรบัอย่างอบอุน่ เสยีงร้อง 

ถามซักไซ้ด้วยความอยากรู้ดังจากตรงโน้นทีตรงนี้ทีไม่หยุด ซูอี่อัน

พลันรู้สึกคล้ายถูกคลื่นทะเลพัดม้วน ชั่วขณะนั้นตกใจจนท�าอะไร 

ไม่ถูก เธอเคยได้ยนิว่าคนทางใต้อบอุ่น อธัยาศยัด ีทั้งยงัจรงิใจมาก 

วันนี้ได้มาเปิดหูเปิดตากับตัวเองแล้วนับว่าสมค�าเล่าลืออย่างแท้จริง 

รอยยิ้มบนใบหน้าของทุกคนไม่ต่างจากแสงอาทติย์ทางตอนใต้ สว่าง

สดใสเป็นพิเศษ พวกเขาเดินจูงมือกันเข้ามาหาเธอราวกับเห็นดารา

อย่างนั้น ทุกคนต่างให้ความสนใจซกัถามกนัเซง็แซ่

“อาไฉ ลุงหย่ง ป้าฮวั” ฉู่เพ่ยมีรอยยิ้มบางประดับบนใบหน้า 

ทกัทายทุกคนอย่างมมีารยาทแล้วแนะน�าให้รูจ้กักบัเธอ “เธอชื่อซอูี่อนั  

เรียกเธอว่าอี่อันก็แล้วกัน” พูดจบก็จูงมือเธอพาเดินต่อไปอย่างไม ่

รบีร้อน

“สวสัดค่ีะ” ซอูี่อนัยิ้ม ผงกศรีษะทกัทายทกุคน ความกระตอื- 

รอืร้นของทุกคนที่มต่ีอเธอท�าให้เดก็สาวตื่นเต้น แต่ยงัดทีี่ตั้งสตไิด้ทนั

“ลุงชิงครับ” ฉู่เพ่ยดึงมือเธอเดินไปหน้าแผงขายของสดแผง
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หนึ่ง แล้วทกัทายคุณลุงคนขายอย่างมมีารยาท

“อาเพ่ย! เจ้าหนุม่นี่กลบัมาตั้งแต่เมื่อไร ท�าไมไม่บอกกนัสกัค�า”

ลงุชงิผูน้ี้ดลูกัษณะแล้วอายนุ่าจะราวๆ สี่สบิกว่า ก�าลงันั่งยองๆ 

อยู่หน้ากะละมงัใบใหญ่ที่มหีอยชนดิต่างๆ หลากสสีนั เขาเงยหน้าขึ้น

มาส่งยิ้มให้ทั้งสอง สหีน้าดแูปลกใจระคนดใีจ ผวิที่ด�าเกรยีม รอยยิ้ม

ที่ใสซื่อ ดูแล้วให้ความรู้สกึอบอุ่นเป็นกนัเอง

“เพิ่งมาถึงเมื่อบ่ายครับ” ฉู่เพ่ยโอบหัวไหล่เธอ “เธอเป็นแฟน

ของผม อี่อนั ท่านนี้คอืลุงชงิ บ้านอยู่ไม่ไกลจากเราเท่าไร”

“สวสัดคี่ะลุงชงิ”

“แม่หนูหน้าตาสะสวยจริง” ลุงชิงผงกศีรษะยิ้มแย้ม “ยินดี

ต้อนรบัสู่หมู่บ้านของเรา”

“ลุงชิง ขอบคุณมากครับ หลายปีมานี้ป้าชิงช่วยผมดูแลบ้าน

มาโดยตลอด”

“ไม่ต้องเกรงใจ” ลงุชงิโบกไม้โบกมอือย่างไม่ใส่ใจ “ป้าเขากไ็ม่มี

อะไรท�า อกีทั้งกไ็ม่ได้ล�าบากอะไร”

“ผมว่าจะซื้อของสดไปเตรยีมอาหารมื้อเยน็หน่อยน่ะครบั”

“ยังต้องซื้ออะไรอีก คืนนี้ไปบ้านลุงก็ให้ป้าชิงของแกท�าของ 

อร่อยๆ ให้กนิสกัโต๊ะ รบัรองกนิแล้วต้องชมเปาะ” ลุงชงิยนืขึ้นแล้ว

เท้าเอวพูดอย่างมนี�้าใจ

“ขอบคุณมากครบัลุงชงิ แต่พรุ่งนี้พวกเราค่อยไปดกีว่า วนันี้

ยงัต้องเกบ็บ้านอกีนดิหน่อย”
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ลุงชิงเห็นฉู ่เพ่ยมาตั้งแต่เล็กจนโตจึงรู้นิสัยของเขาดีว่าพูด 

ค�าไหนค�านั้น เลยไม่ฝืนใจ “งั้นก็เลือกเอาตามสบาย วันนี้ของสด 

ทุกอย่าง”

“ครับ” ฉู่เพ่ยยิ้มแล้วกล่าวขอบคุณ หันมาเห็นซูอี่อันมีท่าทาง

ตื่นเต้น วิ่งไปดูปลาตัวใหญ่หลากหลายพันธุ์ที่ว่ายไปว่ายมาอยู่ในถัง

ใบใหญ่อย่างสนุกสนาน

“ว้าว! ยอดไปเลย” เมื่อก่อนซูอี่อันก็เคยไปกินอาหารที่ร้าน

อาหารทะเล เคยเห็นกุ้ง หอย ปูและปลาตัวเป็นๆ อยู่ในตู้กระจก

หรอืในถงัน�้า เพื่อให้ลกูค้าเลอืกได้สะดวก แต่ของทะเลสดๆ มากมาย 

เช่นนี้ ทั้งยงัดปูราดเปรยีวมชีวีติชวีาแบบนี้ ท�าใหเ้ธอรูส้กึตื่นตาตื่นใจ

มากเป็นพิเศษ กุ้งมังกรสีแดงสดเดินไปเดินมาอยู่ในกะละมัง ทั้งยัง 

มปีูตวัใหญ่มหมึา

“ถ้าพวกเธออยู่นานหน่อย ถึงตอนนั้นปูสาวพรหมจารี3 จะ 

ตวัอ้วนและแน่นที่สุด แต่ตอนนี้กไ็ม่เลว” ลุงชงิช้อนมอืลงไปจบัปูขึ้น

มาให้เธอดูอย่างง่ายดาย ปูตัวนั้นชูก้ามขึ้นอวดแสนยานุภาพ แล้วก็

ถูกก�าราบลงทนัที

“เอ้อ...” ซูอี่อนัหน้าแดงเลก็น้อย แม้จะเคยได้ยนิปูชื่อนี้หลาย

ครั้ง แต่เธอกเ็พิ่งเคยเหน็เป็นครั้งแรก จงึออกจะอยากรู้อยากเหน็

3 ปสูาวพรหมจาร ีไทยเรยีกปแูม่ม่ายหรอืปแูม่กระแซง คอืปตูวัเมยีที่ได้รบัน�้าเชื้อ

จากตวัผู้แล้ว และก�าลงัมไีข่
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ไม่นานกม็คีนมาซื้อปลา ลุงชงิจงึเอาปูยดัใส่มอืฉู่เพ่ย “มาช่วย

เธอเลอืกส”ิ

เขาเห็นใครบางคนมองเธอยิ้มๆ แล้วหน้าเธอก็ยิ่งแดงมากขึ้น 

จงึก้มหน้าลง “ปชูนดินี้คนนยิมกนิเพราะมไีข่มาก” พอรูว่้าเธอขวยอาย

เขากไ็ม่หวัเราะเยาะ แต่อธบิายให้เธอฟังอย่างเอาใจใส่

“อ้อ เคยได้ยนิว่าวธิเีลอืกปมูรีายละเอยีดพถิพีถินัมาก ปชูนดินี้ 

เลอืกยงัไงหรอื”

ฉูเ่พ่ยพลกิท้องปขูึ้นมาอย่างช�านชิ�านาญ “เธอดตูรงนี้นะ เอานิ้ว 

กดลงตรงตะปิ้งมัน ถ้ากดแล้วรู้สึกว่าแน่น ก็แสดงว่ามีไข่อยู่เต็ม”  

เขาจบันิ้วมอืเธอให้ลองกดดู

“แน่นจรงิๆ ด้วย” ซูอี่อนัยิ้มแล้วกดลงไป แรงสมัผสัที่ปลายนิ้ว 

แน่นๆ แข็งๆ ทั้งยังชื้นและลื่นเล็กน้อย ท�าให้เธอยิ้มจนดวงตาเป็น

รูปโค้ง

จู่ๆ ฉู่เพ่ยก็ท�าท่าจะปล่อยมือจากปูที่จับอยู่ ซูอี่อันจึงตกใจ

กระโดดผลงุออกไปไกลทนัท ีท�าเอาลงุชงิกบัลกูค้าที่อยูข้่างๆ หวัเราะ

กนัยกใหญ่

“แม่หนูนี่ช่างขวญัอ่อนเสยีจรงิ แบบนี้ไม่ไหวนา”

ซูอี่อนัท�าหน้ามุ่ย ถลงึตาใส่ฉู่เพ่ย...เขาถงึกบักล้าแกล้งเธอ!

เขาวางปูลง โอบเอวเธอหลวมๆ แล้วเอ่ยปลอบ “เอาละๆ  

เมื่อกี้แค่ล้อเธอเล่น ไม่โกรธนะ เราไปเลอืกปลากนัเถอะ”

เธอไม่ได้โกรธจรงิจงั จงึเปลี่ยนความสนใจไปทนัท ีตอนเลอืก
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ปลาเธอก็คิดจะไปช้อนปลาขึ้นมาเอง แต่กลับถูกปลาสะบัดตัวใส่จน

ศรีษะเปียกโชกไปหมด ฉู่เพ่ยทั้งโมโหทั้งนกึข�า ช่วยเอากระดาษทชิชู

เช็ดหน้าเช็ดตาให้เธอ เธอมองท่าทางของเขาแล้วก็พลอยหัวเราะตาม

ไปด้วย

เธอสงัเกตว่าหลงัจากมาถงึที่นี่ ฉู่เพ่ยดตู่างไปจากปกตมิาก เขา

เปลี่ยนเป็นคนยิ้มง่าย ช่างพูด ทั้งยงัดูเหมอืนอารมณ์ดเีป็นอย่างมาก 

แม้แต่ดวงตาก็ดูมีประกายแวววาวมากขึ้น ที่แห่งนี้ท�าให้รู้สึกผ่อน

คลายและอารมณ์ดขีึ้นจรงิๆ รอยยิ้มบนใบหน้าเธอกด็ูสดใส เหมอืน

นานมากแล้วที่เธอไม่ได้รู้สกึผ่อนคลายสบายใจเช่นนี้

ครั้นแล้วพวกเขากห็ิ้ว ‘เชลยศกึ’ อนัหนกัอึ้งที่กวาดต้อนมาได้

จากการท�าศึกเมื่อครู่กลับบ้าน มือของเธอดูจะโอบเอวเขาแน่นกว่า

เดิมขณะซ้อนท้ายรถจักรยาน มองทิวทัศน์สองข้างทางไปด้วยสีหน้า

ยิ้มแย้มตลอดทาง

แม้จะรูจ้กักนัมานานเพยีงนี้ แต่จนวนันี้ซอูี่อนัถงึได้รูว่้าแท้จรงิ

แล้วฉู่เพ่ยมีฝีมือในการท�าอาหารยอดเยี่ยมมาก โดยเฉพาะอาหาร

ทะเล เรยีกได้ว่าอนัดบัหนึ่ง

ซูอี่อนัฟบุหน้าลงกบัโต๊ะ หนัมองเขาจดัเตรยีมอาหารอย่างช�าน-ิ

ช�านาญ จากนั้นกป็รงุอาหารด้วยความคล่องแคล่ว เธออดทกัขึ้นด้วย

ความแปลกใจไม่ได้ “ฉนัไม่รู้เลยว่าเธอท�าอาหารเป็นด้วย”

เขาหยิบปูที่จัดเตรียมเรียบร้อยวางลงในหม้อนึ่ง พลางบอก
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เสยีงราบเรยีบ “เมื่อก่อนไม่มเีวลา”

อมื...กจ็รงิ เมื่อก่อนที่บ้านมคีนท�ากบัข้าว ภายหลงัมาอยู่ไทเป 

พวกเขากท็ั้งเรยีนทั้งท�างาน ต่อให้กนิข้าวด้วยกนั กจ็ะออกไปหาอะไร

กินกันข้างนอก การท�าอาหารกินเองเป็นเรื่องยุ่งยากมาก เดี๋ยวนี้ 

ไม่ว่าที่ไหนกม็ร้ีานอาหารอยูเ่ตม็ไปหมด หากเบื่อกย็งัมอีาหารที่ตลาด

กลางคนืให้ไปเลอืกลิ้มลองเพื่อเปลี่ยนรสชาติ

จู่ๆ เธอก็พบว่าแม้แต่ท่าทางในการจับกระทะจับตะหลิวของ

เขากย็งัน่ามองเป็นอย่างมาก หนุม่ทนัสมยัเป่ียมเสน่ห์เช่นเขา ไม่ว่าอยู่

ที่ไหนกเ็ป็นหนุ่มทนัสมยัเปี่ยมเสน่ห์โดยไม่จ�ากดัสถานที่จรงิๆ

ฉู่เพ่ยเป็นคนท�าอะไรคล่องแคล่วว่องไว หลังจากนั้นเพียง 

ครึ่งชั่วโมง อาหารรสเลศิกถ็ูกล�าเลยีงออกมาตั้งโต๊ะ

การกินอาหารทะเล สิ่งส�าคัญที่สุดคือการได้ลิ้มชิมความสด 

ใหม่ของอาหาร ที่คนในหมูบ้่านประมงชอบกค็อืรสชาตแิท้จรงิของมนั 

ดงันั้นปูกบัปลาจงึใช้วธินีึ่ง กุ้งกเ็อามาต้ม ส่วนหอยกเ็อามาท�าน�้าแกง

กลิ่นหอมของอาหารทะเลสดอบอวลไปทั่วบริเวณ ซูอี่อันกิน

จนแทบจะดูดกลืนนิ้วมือตัวเองที่แกะเนื้อปูเนื้อกุ้งลงไปด้วย เธออิ่ม

จนนอนแผ่อยู่บนโซฟานิ่ง อิ่มจนไม่รู้จะอิ่มอย่างไรแล้ว

“อี่อนั เราออกไปเดนิเล่นกนัเถอะ” ฉู่เพ่ยล้างจานชามและเกบ็

กวาดห้องครวัเสรจ็แล้ว จงึเดนิมาข้างกายเธอ ฉุดแขนเธอให้ลุกขึ้น

“ฉนัขยบัตวัไม่ไหว” เธอลบูพงุกลมๆ ของตวัเอง อยากจะนอน

อยู่อย่างนี้ไปสกัตื่น แม้แต่กลบัห้องพกักย็งัขี้เกยีจแล้ว



จูชิง : เขียน  ไต้ฝุ่น : แปล
55

“ไปเดนิเล่นรมิชายหาด รบัลมทะเลเยน็ๆ สกัหน่อยเถอะ”

“ฉนัเดนิไม่ไหว”

“เพิ่งกนิข้าวอิ่ม อย่าเพิ่งนอน”

“เธอกแ็บกฉนัไปส”ิ เธอยื่นมอืไปทางเขา เล่นลูกไม้หน้าด้านๆ 

เสยีเลย

รอยยิ้มมุมปากของเขาดูอ่อนโยน “กไ็ด้”

เธอปีนขึ้นมาบนแผ่นหลังเขา เขาแบกเธอขึ้นอย่างสบาย พอ

ออกมาพ้นประตแูละเดนิลงบนัไดไปกพ็บกบัชายหาดกว้างซึ่งมทีวิทศัน์

สวยงามมาก พอซูอี่อนัเหน็หาดทรายกบัท้องทะเลกว้างกต็ื่นเต้นดใีจ 

หันไปหันมาอยู่บนหลังของเขาแล้วขอลง พอเขาวางเธอลง เธอก็พุ่ง

ถลนัไปข้างหน้าทนัที

“อย่าวิ่งลงไปในทะเลนะ!”

ค�าเอ่ยเตือนของเขาท�าให้สิ่งที่เธอก�าลังคิดจะท�าต้องหยุดชะงัก 

แต่ไม่เป็นไร เขาห้ามเล่นน�้า เธอกย็งัมอีย่างอื่นให้เล่น จงึรบีเดนิเข้าไป

หาแล้วกอดแขนเขาอย่างประจบเอาใจ ส่งยิ้มหวานไปให้ “อย่างนั้น 

เราไปถ่ายรูปกนัเถอะ”

ใครบอกว่าเรา เห็นอยู่ว่ามีแต่เขาท�าหน้าที่เป็นตากล้องอยู่คน

เดยีว

ชายหาดช่วงพลบค�่าอากาศก�าลังเย็นสบาย น�้าทะเลยังขึ้นมา

ไม่เต็มที่ ลมพัดเย็นระเรื่อย เธอถอดรองเท้าย�่าไปบนผืนทรายนุ่ม

ละเอียด เม็ดทรายที่เปียกชื้นลอดผ่านซอกนิ้วเท้าของเธอขึ้นมา ให้
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ความรู้สึกคันยุบยิบอย่างบอกไม่ถูก เธอสวมเสื้อยืดสีอ่อนลายภาพ

วาดหมกึจนี กบักระโปรงยาวสฟ้ีาอ่อน ดอู้อนแอ้นบอบบาง สวยงาม

และเรยีบร้อย ต่างจากอุปนสิยัที่แท้จรงิ ชายกระโปรงกว้างถกูลมพดั

ปลวิไสว ลายดอกไม้บนกระโปรงจงึแลดูสดใสมชีวีติชวีาขึ้นมา

ฉูเ่พ่ยยนือยูไ่ม่ห่างออกไปนกั ทั้งที่ตั้งใจจะถ่ายภาพทวิทศัน์ แต่

จดุโฟกสัมกัเลง็ไปที่ซูอี่อนัโดยไม่รูต้วั ภาพที่ปรากฏอยูใ่นเลนส์กล้อง

คือเธอที่ก�าลังก้มลงเก็บเปลือกหอยบนหาดทราย คุ้ยหาปูตัวเล็กที่

ก�าลังเดินไปเดินมาอย่างวุ่นวาย แล้วไล่เหยียบคลื่นที่ซัดขึ้นมาบนฝั่ง 

หวัเราะชอบใจราวกบัเดก็ๆ

ท่าทางผ่อนคลายสบายใจของเธอ...เขาชอบที่จะเห็นเธอม ี

รอยยิ้มเช่นนี้ เขาเองกพ็ลอยยิ้มตามเธอไปด้วย

“ฉู่เพ่ย” ซูอี่อนัลูบเส้นผมที่ถูกลมทะเลพดัจนยุ่งแล้วยื่นมอืมา

ทางเขา “ไม่ต้องถ่ายรูปแล้ว มาเล่นด้วยกนัเถอะ”

เขาไม่อาจทนต่อการเชิญชวนที่เย้ายวนได้ จึงเดินเข้ามาจับมือ

เธอ ทั้งสองเดนิช้าๆ ไปด้วยกนับนหาดทราย ทิ้งรอยเท้าขนาดใหญ่

เลก็คู่กนัไปตามเส้นทาง เธอซุกซนจงึจงใจเดนิช้าลงหน่อย แล้วย�่าลง

ไปบนรอยเท้าของเขาทีละก้าว คล้ายว่าท�าเช่นนี้แล้วบนหาดทรายจะ

ดูเหมือนมีเขาเดินผ่านไปเพียงคนเดียว เธอแอบหัวเราะออกมาอย่าง

สนุกสนานกบัความคดิแผลงๆ ของตวัเอง

เขาปล่อยเธอเล่นสนุกไปตามใจชอบ ได้ยินเสียงหัวเราะ 

สนุกสนานของเธอ เขากร็ูส้กึพอใจแล้ว พอเธอเล่นเบื่อแล้ว กเ็อยีงตวั
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มาพงิแขนเขา เดนิช้าๆ ตามเขาไป สายลมยามราตรพีดัโชยมา คลื่น

ซัดเข้ามาแล้วก็ไหลกลับลงไป นอกจากเสียงคลื่นแล้วรอบด้านมีแต่

ความเงยีบสงบ เธอสูดลมหายใจเข้าออกอย่างสบายใจ

“ที่นี่ดจีรงิๆ”

“อมื”

“เมื่อก่อนเธอมาที่นี่ทุกปีเลยหรอื”

“ตอนเด็กๆ ก็มาอยู่กับย่าทวดที่นี่บ่อยๆ แต่หลังเข้าโรงเรียน

แล้วจะมาตอนปิดเทอมภาคฤดูร้อน”

“อ้อ มน่ิาเธอถงึคุน้เคยกบัผูค้นที่นี่ด”ี วนันี้ตอนอยูท่ี่ตลาด บ้าน

นั้นให้ปลาตวัหนึ่ง บ้านนี้กใ็ห้กุ้งชั่ง4 หนึ่ง ใจดอีย่างไม่น่าเชื่อ

“หมู่บ้านนี้ไม่ใหญ่นกั พวกเขาเหน็ฉนัมาตั้งแต่เดก็ๆ”

“เวลาอยู่ที่นี่ เธอเป็นแบบไหน” จะต่างจากตอนอยู่ต่อหน้าเธอ

หรอืไม่ แต่ไรมาเขากเ็ป็นเช่นนี้ ชอบวางตวัเป็นผู้ใหญ่เวลาอยู่ต่อหน้า

เธอ

“กเ็ป็นเดก็ธรรมดาคนหนึ่ง ไม่มอีะไรพเิศษ”

“หน้าตายเหมอืนตอนนี้หรอื”

เขาชะงกั ก้มหน้ามองเธอ

เธอส่งยิ้มทะเล้นให้เขาแล้วท�าหน้าล ้อเลียนตอนเขาอยู ่

มหาวิทยาลัยเวลาที่เจอหน้าคนไม่คุ้นเคย ทั้งยังเลียนแบบค�าพูดของ

4 ชั่ง หน่วยวดัของจนี หนึ่งชั่งเท่ากบัห้าร้อยกรมั
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เขา “โปรดอย่ารบกวนผม เราไม่ได้สนทิกนั” เธอท�าได้ใกล้เคยีงไม่น้อย

เขามองเธอแล้วนิ่งเงยีบ

“ตอนเดก็เธอกเ็ป็นแบบนี้ ชอบท�าตวัแปลกแยกไม่เอาใคร เป็น

เดก็ดื้อด้านที่ชอบท�าเป็นเท่” พดูพลางกย็ื่นนิ้วมาจิ้มอกของเขา วางทา่

มีอ�านาจแล้วย่นหัวคิ้วล้อเลียนท่าทางของเขา “จนไม่มีใครอยากเล่น

ด้วย ใช่ไหม” ไม่รู้ว่าเพราะอะไร พอนึกถึงตั้งแต่ตอนยังเด็กมากที่

เห็นเขาชอบท�าสีหน้าจริงจังเป็นงานเป็นการ เธอก็อดไม่ได้ อยากจะ

หวัเราะออกมาดงัๆ

ในดวงตาของเขามีประกายวาววับผุดขึ้นจางๆ ก้มหน้าลงมา

ใกล้เธอ มุมปากมรีอยยิ้มบาง ก่อนจะถามขึ้นเบาๆ “แล้ว...เธออยาก

เล่นกบัฉนัรเึปล่า”

“ฉนัไม่...อ๊ะ! ฉู่เพ่ย เธอจะท�าอะไร” เธอถูกเขาช้อนตวัอุ้มขึ้น

จากพื้นทราย จงึตกใจรบีโอบรอบคอเขาไว้

“เมื่อกี้ ไม่ใช่ว่าเธอเรยีกฉนัมาเล่นด้วยหรอกหรอื” เขาอุ้มเธอ

แล้วพาเดนิไปที่ทะเล มุมปากมรีอยยิ้มชั่วร้ายผุดขึ้น

“นี่ วางฉนัลงนะ” เธอทุบหน้าอกของเขา “เธอคงจะไม่ท�าเหมอืน

ในละครที่พระเอกแกล้งท�าเป็นโยนนางเอกลงทะเลใช่ไหม เฮอะ ท�า

แบบนั้นดูจะเสแสร้งเกนิไป น่าหมั่นไส้”

เขาก้มลงมองเธอแล้วหัวเราะ “วางใจเถอะ ฉันรับประกันว่า 

จะไม่แกล้งท�าเป็นโยน”

เธอถอนหายใจด้วยความโล่งอก
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“แต่ฉนัจะโยนเธอลงไปจรงิๆ”

เธอตะลงึงนัไปทนัที

ฉู่เพ่ยเห็นท่าทีที่เปลี่ยนไปของเธออย่างชัดเจน แววตาของเขา

ดูลุ่มลกึ เข้าใจว่าเพราะเธอคดิว่าเขาจะท�าจรงิๆ จงึเปลี่ยนสหีน้าเป็น

เคร่งขรมึขึ้นมา “เอาละๆ ไม่ล้อเล่นแล้ว”

เขาคลายมือ เตรียมจะวางเธอลง กลับถูกเธอยื่นมือมากอด

ไว้แน่น

“อย่าโยนฉันลงไปนะ ขอร้องละ...ตอนเด็กๆ ฉันเกือบจมน�้า 

เลยกลวัมาก”

น�้าเสยีงวงิวอนแสดงถงึความอ่อนแอฟังดสูั่นสะท้าน หวัใจของ

เขาคล้ายถูกบดิเป็นเกลยีว ทั้งเจบ็ปวดทั้งรวดร้าว สองแขนที่อุ้มเธอ

อยู่แขง็ทื่อ

ผ่านไปครู่ใหญ่ จู่ๆ เธอก็เงยหน้าขึ้นแล้วส่งยิ้มทะเล้นให้เขา 

“ฮ่าๆๆ หลอกเธอได้แล้วสนิะ”

ลมหายใจของเขาเปลี่ยนเป็นหนักหน่วง ก่อนจะหมุนตัวเดิน

กลับไป พอถึงริมหาดก็วางเธอลงทันทีแล้วเดินไปอย่างไม่พูดไม่จา 

เขาโกรธแล้ว!

เธอลนลานรีบดึงตัวเขาไว้ จังหวะก้าวเดินของเขาหยุดชะงัก 

มองมอืที่จบัแขนเขาไว้แล้วค่อยๆ เลื่อนสายตาลงมาจนถงึใบหนา้ของ

เธอด้วยแววตาคมกรบิ

เป็นครั้งแรกที่เขามองเธอด้วยแววตาเช่นนี้ เธอรู้สึกกลัวขึ้น
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มาทนัท ี เธอกลวัที่ฉู่เพ่ยใช้สายตาเช่นนี้มองเธอมากที่สุด เธอจะรู้สกึ

ทรมานใจอย่างมาก “ขอ...”

“อย่าพูดค�าว่าขอโทษกับฉัน” น�้าเสียงของเขาราบเรียบมาก  

“ไม่ว่าเมื่อไรกไ็ม่ต้องพูด”

ขอบตาเธอร้อนผ่าว เธอพยายามเบกิตากว้าง กลวัว่าถ้าเผลอ

กะพรบิตาจะมสีิ่งที่ไม่ต้องการไหลออกมา

เขามองหน้าเธอ เรียวปากสีชมพูถูกกัดจนไร้สีเลือด ดวงตา

กลมโตเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นเคว้งคว้าง คล้ายก�าลังลังเลและ

หวาดกลวัอย่างแท้จรงิ

เขายงัคงใจไม่แขง็พอ ตั้งแต่แรกเริ่มจนถงึเดี๋ยวนี้เขากเ็ป็นเช่นนี้ 

จงึถอนหายใจออกมาด้วยความจนใจ สดุท้ายแล้วเขากไ็ม่อาจต้านทาน

หัวใจตนเองได้ ยื่นมือไปรั้งตัวเธอเข้ามาในอ้อมแขนแล้วโอบกอดไว้

แน่น “เดก็โง่ ฉนัไม่ทอดทิ้งเธอหรอก ไม่มวีนั...และตลอดไป”

ความอบอุน่จากกายของเขาท�าให้ร่างที่สั่นสะท้านของเธอค่อยๆ 

สงบลง ความรูส้กึเสยีใจและส�านกึผดิที่โหมทะลกัเข้ามาดจุภเูขาที่ลม้

ครนืและมหานททีี่ไหลบ่า วนิาทนีี้ยิ่งท่วมบ่าไปทั่วร่างของเธอ ซูอี่อนั

เผยอปาก ท�าท่าจะพดูอะไร แต่แล้วกน็กึขึ้นได้ เมื่อครูเ่ขาบอกแล้วว่า

ไม่ให้เธอเอ่ยค�าขอโทษกบัเขา

ใบหน้าของเธอซุกอยู่กบัอกของเขา เธอพยกัหน้าแรงๆ ความ

รู้สกึที่เขาโอบกอดเธอ ความอบอุน่ที่เขามอบให้ท�าให้รู้สกึหวั่นไหวและ

ไม่อาจตดัใจ เธอละโมบ อยากจะอยู่แบบนี้ต่ออกีหน่อย อกีครู่เดยีว
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กย็งัด ี“ฉู่เพ่ย ขอบคุณมาก”

ยังคงเป็นเสียงทอดถอนใจยาว เด็กสาวคนนี้...นึกไม่ถึงว่าจะ

ดื้อรั้นเพยีงนี้ ดื้อรั้นจนเขาใจไม่แขง็พอที่จะต�าหนเิธอ ดื้อรั้นจนท�าให้

เขาเหลอืเพยีงความปวดใจ ไม่มสีิ่งอื่นเจอืปน เธอช่างรู้จกัทรมานคน 

ชอบท�าตัวประหลาด ซุกซน สุภาพและสงบเสงี่ยม บางครั้งก็ท�าให้

ปวดหวั แต่บางครั้งกอ็่อนแอเปราะบางเสยีจนท�าให้...

ตอนเด็กเธอเกือบจะจมน�้าที่สระว่ายน�้า เรื่องนี้เขาเคยได้ยิน 

ป้าซเูล่าให้ฟัง นั่นเป็นเรื่องที่เกดิขึ้นตอนอี่อนัอายไุด้สามขวบ เธอตกใจ

จนเสียขวัญ นับแต่นั้นมาทุกคนในบ้านซูก็ไม่มีใครกล้าพาอี่อันไป 

ว่ายน�้าอกี แม้ภายหลงัเมื่อเข้าเรยีนแล้ว และเธอฝึกว่ายน�้าในชั่วโมง

เรยีนว่ายน�้าจนเป็นแล้ว แต่ลกึๆ ในใจกย็งัคงหวาดกลวัอยู่กระมงั

กลวักค็อืกลวั อยู่ต่อหน้าเขายงัมอีะไรต้องปิดบงัหรอืแสร้งท�า

เป็นเข้มแข็ง ถ้าใช่แล้วจะเป็นอะไร ที่เขาโกรธก็เพราะเธอยังท�าเป็น

อวดเก่งกบัเขา

ลมหายใจของเขาเป่ารดแก้มเธอท�าให้รู้สึกคันยุบยิบ เธอช้อน

ตาขึ้นมองเขาด้วยสญัชาตญาณ ดวงตาของทั้งคู่สบประสานกนั เหน็

เขาก้มหน้าลงมาช้าๆ เธอรูว่้าเขาจะจบูเธอ...สมองบอกเธออย่างชดัเจน

ว่าให้หลบ แต่กลบัพบว่าตนเองคล้ายไม่อยากหลบ ได้แต่นิ่งงนัอยูก่บัที่ 

มองรมิฝีปากของเขาที่ขยบัใกล้เข้ามาทุกท ีในที่สุดรมิฝีปากของเขาก็

ทาบลงบนรมิฝีปากของเธอ

ยงัคงเป็นการจบูแบบผวิเผนิเหมอืนที่พวกเขาเคยจบูกนัมาแล้ว
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หลายครั้ง รมิฝีปากทั้งสองแตะถกูกนัเบาๆ ไม่มกีารรกุล�้า ไม่มคีวาม

ร้อนแรงที่ท�าให้หายใจหายคอไม่ทัน เขาจูบได้อย่างนุ่มนวลอ่อนโยน

จนท�าให้ดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นแสบร้อนจนยากจะทานไหว ความ

ชุ่มชื้นเอ่อท้นขึ้นมาอกีครั้ง

ที่แท้แล้วการจูบไม่ได้ใช้เพียงริมฝีปาก ยังต้องใช้ใจด้วย จูบ

อย่างระมัดระวังและนุ่มนวลอ่อนโยนเช่นนั้นท�าให้เธอมีน�้าตา มัน 

ไม่ควรเป็นเช่นนี้

เขาถอนรมิฝีปากออกไป ค่อยๆ คลายมอืจากร่างเธอ นิ้วมอื

ค่อนข้างหยาบลูบผ่านหนังตาเธอแล้วเช็ดน�้าตาให้ ทิ้งความสบายใจ

อย่างที่สุดไว้ให้เธอ เขาลูบไล้แก้มของเธอ ทอดถอนใจอย่างอับจน

ปัญญา “เดก็โง่ ช่างโง่งมเสยีจรงิ”

เธอมองเขาอย่างโง่งม ผ่านไปครู่ใหญ่ก็ยังไม่ได้สติ ดวงตาที่ 

สบประสานกนัคล้ายมบีางอย่างเพิ่มเข้ามา บางอย่างที่ท�าให้เธอว้าวุ่น 

แต่กท็�าให้เธอชื่นชอบด้วย

ความบุ่มบ่ามหุนหนัพวยพุ่งขึ้นมา เธอเหนี่ยวคอเขาลงมาและ

จูบเขา...นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอเป็นฝ่ายจบูเขา แต่เป็นครั้งแรกที่เธอยื่น

ลิ้นออกมาเลยีรมิฝีปากเขา

ลมหายใจของเขาติดขัดไปทันที สีหน้าดูตื่นตระหนกระคน

ดีใจ เขากอดกระชับเธอและชิงอ�านาจในการคุมเกมไปจากเธอ เขา

ดดูรมิฝีปากเธอเบาๆ แทรกปลายลิ้นผ่านรมิฝีปากที่เผยอเข้าไป ตอน

แรกเพยีงกวาดผ่าน หลงัจากเธอจงใจกระตุ้น เขากห็อบหายใจแรงๆ  
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ทีหนึ่ง แล้วเริ่มรุกรุนแรงขึ้น เขากัดลิ้นของเธอแล้วดึงเข้ามาในปาก 

ดูดย�้าแรงๆ จนโคนลิ้นของเธอชาและส่งเสยีงครางออกมาเบาๆ เขา

ได้ยนิแล้วยิ่งรูส้กึเหมอืนถกูกระตุน้ จงึขบเน้นปลายลิ้นเธอ พอคลาย

ออกกค็ลุกเคล้าพนัพวักบัลิ้นเธอไม่ปล่อย

ร่างของเธออ่อนระทวยดุจน�้าทะเล เบียดซุกเข้าไปในอ้อมอก

ของเขามากขึ้นทุกที เขาจึงอุ้มเธอขึ้นมาแล้วโอบกอดเธอให้อยู่ในท่า

ที่เหมาะแก่การจูบ เขาจูบเธออย่างอุกอาจเอาแต่ใจแล้วกวาดเลียไป

อกีครั้ง

เป็นจบูที่ร้อนแรงดูดดื่ม และท�าให้หวัใจเตน้แรง ในสมองของ

ซูอี่อนัมแีต่ความว่างเปล่า เธอถูกเขาจูบจนเนื้อตวัสั่นไปหมด ทุกครั้ง

ที่ถกูเขาจบู เธอจะสมองด้านชาและรูส้กึไม่พอ ถงึจะเป็นจูบที่ร้อนแรง 

เช่นเวลานี้ เธอก็ยังรู้สึกไม่พอและหวังให้เขาไม่หยุด อยากจะถูกเขา

จูบต่อไปแบบนี้

มือของเขาปัดป่ายไปทั่วแผ่นหลังของเธอ ตอนแรกเป็นเพียง

การลูบไล้อย่างนุ่มนวล แต่ตามระดบัการจูบที่ค่อยๆ เปลี่ยนไป มอื

ของเขาคล้ายลูบไล้อย่างกระตุ้นยั่วเย้ามากขึ้น เขาเริ่มสอดมือเข้าไป 

ในเนื้อผ้าที่อ่อนนุม่ ลบูไปบนผวิเนื้อเกลี้ยงเกลา สมัผสันั้นนุม่มอือย่าง

นกึไม่ถงึ จากแผ่นหลงันวลเนยีน ค่อยๆ เคลื่อนขึ้นมาตามเส้นสาย

โครงร่าง เขากอบกุมหน้าอกของเธอผ่านชุดชั้นในลูกไม้

เธอส่งเสียงครางหนักๆ อยู่ในปากของเขาคล้ายปลาตัวหนึ่ง

ที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนฝั่ง พยายามหายใจด้วยสัญชาตญาณ ไม่รู้ว่า
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ควรต่อต้านหรือควรปล่อยตัวถล�าลึกลงไป แต่ร่างกายกลับยืดแอ่น

ขึ้นมาอย่างไม่ฟังค�าสั่ง ท�าให้เขากอบกมุได้ถนดัมอืมากขึ้น ฝ่ามอืของ

เขาบบีเคล้นไปทั่ว บางครั้งเบา บางครั้งหนกั กระตุน้ใหห้วัใจเธอเตน้

ระรวัอย่างบ้าคลั่ง

เขาสมัผสัได้วา่หน้าอกที่อยู่ใต้ฝ่ามอืเขาชูชนัขึ้น เขาหอบหายใจ

หนกั ไม่อาจควบคมุอารมณ์ไว้ได้ จงึกระชากสิ่งกดีขวางขึ้นแล้วสมัผสั

ลงไปตรงๆ

ความร้อนผะผ่าวที่เกิดจากผิวหนังเปล่าเปลือยสัมผัสกันท�าให้

เธอได้สติขึ้นมา ความอบอุ่นจากฝ่ามือของเขานาบลงบนหน้าอกของ

เธอจนร้อนผ่าว ใบหน้าที่เดิมเป็นสีชมพูสดใสพลันเปลี่ยนเป็นแดง

ฉาน เธอรู้สกึว่าตนเองในเวลานี้อยู่ในสภาพที่ทุลกัทุเลยิ่ง เสื้อยดืถูก

เขาขย�าจนยับยู่ ชั้นในถูกเลิกขึ้นมา มือของเขาบีบเคล้นอยู่ที่หน้าอก

ของเธอ ส่วนเธอกถ็งึกบั...

“ฉู่...” เมื่อเปิดปากขึ้นถึงได้พบว่าน�้าเสียงของตนหวานเยิ้ม 

ผดิปกต ิเธออายจนกอดคอเขาไว้แน่นและอยากจะแทรกแผ่นดนิหนี

“อี่อนั” เขาพมึพ�าเรยีกเธอเสยีงต�่า

น�้าเสยีงเซก็ซี่นั้นเป่ารดอยูข้่างหเูธอ ท�าให้หวัใจของเธอเต้นแรง

ราวกบับ้าคลั่ง หลงัจากถูกเขาจูบอย่างลกึซึ้งเช่นนี้ เธอถงึได้รู้ว่าที่แท้

แล้วพวกเขาจูบกันก่อนหน้านี้เป็นการจูบแบบเด็กๆ บริสุทธิ์และไร้

เดยีงสาเกนิไป คดิไม่ถงึว่าเขาที่ดูเป็นคนไม่สนใจไยดอีะไร พอถูกยั่ว

ขึ้นมาจรงิๆ กถ็งึกบั...
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มอืของเขายงัอยู่ที่หน้าอกของเธอ แต่เธอกลบักอดคอเขา ตวั

สั่นระริกคล้ายกระต่ายน้อยที่ตื่นตระหนก มืออ่อนและงงงนัจนไม่รู้

ว่าควรมปีฏกิริยิาเช่นไร ท�าให้คนเหน็เหน็แล้วนกึสงสาร

‘ช่างเถอะ ยงัเรว็เกนิไป...ยงัไม่ถงึเวลา’

เขาถอนหายใจ ปล่อยมือจากหน้าอกของเธอ แต่เพราะเธอ

กอดเขาแน่นมาก เนื้อตวัจงึเสยีดสกีนัแรง ความรู้สกึที่เกดิขึ้น...เธอ

ครางออกมาอีกครั้งด้วยเสียงหวานรัญจวนใจ เขาขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน 

แทบอยากจะจัดการเธอเสียตอนนี้ให้รู้แล้วรู้รอด แต่จะตัดใจท�าลง

ได้อย่างไร

“ขอโทษ ฉันควบคุมตัวเองไม่อยู่” เขาขอโทษด้วยน�้าเสียง 

อ่อนโยน เหน็เธอเนื้อตวัอ่อนปวกเปียก กระทั่งยนืยงัแทบไม่อยู่ จงึ

ช่วยขยบัเสื้อชั้นในของเธอลงให้เรยีบร้อย แล้วดงึเสื้อยดืเธอลงมา

การกระท�าของเขาท�าให้เธออาย แม้แต่ใบหูกแ็ดง เนื้อตวัแทบ

จะกลายเป็นสีชมพูไปหมด ดวงหน้าน้อยๆ แดงสดใส เขาเห็นแล้ว

อยากจะกนิเธอลงท้องไปเสยีเลย เขาก้มหน้าลงจูบข้างหูเธอเบาๆ

“เรากลบักนัเถอะ”

เธอพยักหน้าส่งๆ ไม่มีความคิดเห็นใดๆ บางที...คงไม่ใช่เธอ

ไม่มคีวามรู้สกึอะไรเลยกระมงั

เมื่อเห็นท่าทางวุ่นวายใจเช่นนี้ของเธอ เขาก็รู้สึกเบิกบานใจขึ้น

มาอย่างประหลาด จึงคว้ามือเธอแล้วสอดประสานนิ้วมือเข้าด้วยกัน

เพื่อพาเธอเดนิกลบับ้าน
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ครั้นเข้ามาในบ้าน ดูเหมือนความเย็นจากเครื่องปรับอากาศ

กไ็ม่อาจลดความร้อนในตวัของพวกเขาลงได้ ยิ่งอยู่ในสถานที่มดิชดิ

ตามล�าพังสองคน บรรยากาศยิ่งดูอึดอัดอย่างบอกไม่ถูก อึดอัดจน

เธอได้แต่กดัรมิฝีปาก ไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดี

เขายงัจะยนืหยดั...อกีหรอืไม่?

“เธอกลวัอะไร”

จู่ๆ เขากส็่งเสยีงขึ้น ท�าเอาเธอสะดุ้งและตกใจ ช้อนตาขึ้นมอง

อย่างหวาดผวา มองลกึเข้าไปในดวงตาสอี่อนของเขา ในนั้นนอกจาก

ความอ่อนโยนแล้วกไ็ม่มสีิ่งใดเจอืปน หวัใจเธอเริ่มสงบนิ่งลง แปลก

จรงิ...เขาเพยีงมองเธอแวบเดยีว เธอกไ็ม่ตื่นตระหนก ไม่หวาดกลวัอกี

เขาช่วยจบัเส้นผมยุ่งๆ ของเธอไปทดัไว้หลงัหู “ไปอาบน�้าแล้ว

เข้านอนเถอะ”

เขาเอ่ยเพียงเท่านี้ ไม่รู้ว่าเพราะเธอใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัว 

หรอืว่าเพราะวางใจ จงึได้แต่มองเขานิ่งๆ

มมุปากเขายกเป็นรอยยิ้มชั่วร้ายขณะยนืพงิผนงั สองมอืยกขึ้น

กอดอก กวาดตามองเธอขึ้นลงคล้ายก�าลงัหวนนกึถงึเหตกุารณ์เมื่อครู่ 

“หรอืว่าเธออยากจะอยู่กบัฉนั หมื?”

เธอสะดุ้งเฮอืก รบีวิ่งขึ้นชั้นสองไปอย่างรวดเรว็ เสยีงหวัเราะ

ของเขาดงัขึ้นตามหลงัมา เป็นเสยีงหวัเราะที่เตม็ไปดว้ยความเบกิบาน

ใจอย่างเปิดเผย

หลงัจากขึ้นมาบนชั้นสองอย่างใจสั่น เธอกย็นืพงิผนงัอย่างสิ้น
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เรี่ยวแรง ตอนได้ยนิเสยีงหวัเราะของเขา มุมปากของเธอกม็รีอยยิ้ม

ผดุขึ้นมาโดยไม่รูต้วั ในใจคล้ายมนี�้าผึ้งค่อยๆ ซมึซาบเข้ามาทลีะน้อย

หวานล�้า...จรงิๆ


