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คุณผู้ช่วยสถาปนิก  ก็เดินท�งม�ถึงเล่ม 3 กันแล้วนะคะ หลังจ�ก 

ที่จ�งซืออี้ได้ย้�ยม�อยู่ร่วมบ้�นกับกู้เซียวและได้ยืนยันคว�มสัมพันธ์กัน 

เป็นที่เรียบร้อยในเล่มที่ผ่�นม� จ�กชีวิตที่ต่�งคนต่�งเคยเป็นโสด เคย 

อยู่ตัวคนเดียว เมื่อต้องม�อยู่ร่วมกันก็ต้องมีก�รปรับตัวเข้�ห�กัน มีคน 

เคยกล�่วไวว้�่ ถ�้ไมท่ะเล�ะกนักไ็มรู่จ้กักนั บ�งครัง้ก�รทะเล�ะกท็ำ�ใหค้ว�ม 

สัมพันธ์ของผู้ช�ยสองคนแน่นแฟ้นขึ้นกว่�เดิม แต่ทุกคนไม่ต้องกังวล 

ไปว่�เล่มนี้จะดร�ม่�นำ้�ต�แตกนะคะ ขอรับรองด้วยอ�ห�รสุนัขช�มโต  ๆ 

เลยว่�กู้เซียวกับจ�งซืออี้จะมีม�ให้พวกรับประท�นกันจนเบื่อเลยค่ะ
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ใกล้จะสามทุ่มแล้ว  หลังจากกู้เซียวเช็ดตัวให้เจิ้นไจ๋เสร็จ 

ก็เข้าไปในสวนเพื่อเอาอาหารให้แมวจรทั้งสองตัว

จางซืออี้ไม่มีอะไรให้ทำาจึงขึ้นไปอาบนำ้าข้างบนก่อน เพราะตั้งแต่ 

เมื่อคืนจนถึงตอนเช้าเขาก็ถูกกู้เซียวเย้าแหย่มาโดยตลอด แต่ทุกครั้งพอเขา 

เริ่มมีอารมณ์ กู้เซียวก็จะหยุดไปดื้อ  ๆ ตอนนี้จางซืออี้จึงทนไม่ไหว ขณะ 

อาบนำ้าเขาก็นึกถึงสายตาร้อนแรงของกู้เซียวที่จ้องมองตัวเองแล้วก็เกิด 

ความรู้สึกอย่างรวดเร็ว ลูบคลำาและช่วยตัวเองเงียบ  ๆ  คนเดียว แม้ว่า 

มันจะน่าอายแค่ไหน แต่ก็ดีกว่าต้องอดกลั้นเอาไว้ในร่างกายต่อไป

เฮ้อ จางซืออี้ไม่เข้าใจจริง ๆ ว่ากู้เซียวกำาลังคิดอะไรอยู่ ทั้ง ๆ ที่ตอน 

เล่นเกมจริงหรือกล้าครั้งก่อน กู้เซียวก็เป็นคนบอกเองว่าช่วงนี้ตัวเอง 

ต้องปลดปล่อยเกือบทุกวัน ตอนนี้เขาก็อยู่ตรงหน้าแล้ว แต่ทำาไมกู้เซียว 

ถึงยังไม่ยอมลงมือสักทีล่ะ พอเป็นแบบนี้ ก็เหมือนมีแค่เขาคนเดียว 

ที่แสดงออกว่าหื่นกระหายมากแค่ไหน!

เป่าผมให้แห้งพร้อมกับความรู้สึกสงสัยเต็มสมอง จางซืออี้คิดอย่าง 

น้อยใจ ถ้างั้นวันนี้เขาไม่นอนกับกู้เซียวแล้วละกัน ยังไงห้องเขาก็มีผ้าห่ม 

อยู่แล้ว ในเมื่อกู้เซียวมีเหตุผลแบบนี้ก็นอนคนเดียวไปเถอะ!

ปรากฏว่าพอออกมาจากห้องนำ้าเขาก็ปะทะเข้ากับกู้เซียวที่เดินเลี้ยว 

ออกมาจากห้องนอนพอดี
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“นายอาบเสร็จแล้ว?” กู้เซียวเดินมาหยุดตรงหน้าแล้วจูบลงบนใบหู 

ของเขาด้วยท่าทางเป็นธรรมชาติ “ไปรอฉันในห้อง ฉันอาบนำ้าแป๊บหนึ่ง”

เพียงพริบตาเดียวจางซืออี้ก็ละทิ้งความจองหองและความสงบเสงี่ยม 

ทั้งหมดลง แล้ววิ่งดุ๊กดิ๊กเข้าไปในห้องกู้เซียวอย่างร่าเริงทันที

กู้เซียววางผ้านวมไว้เรียบร้อยแล้ว ครั้งนี้ไม่ได้มีผ้าสองผืน แต่ใช้ 

ผ้าที่กางออกเป็นผืนใหญ่ผืนเดียวเลย จางซืออี้สอดตัวเข้าไปในผ้าห่มแล้ว 

ด่าตัวเองเบา ๆ “ไม่มีศักดิ์ศรีเลย”

แต่ใครบอกให้เขาชอบกู้เซียวเองล่ะ ฮึก ๆ...

จางซืออี้ฟุบหน้าลงบนหมอนที่เต็มไปด้วยกลิ่นของกู้เซียวแล้วสูด 

หายใจเข้าไปจนเต็มปอด จากนั้นหัวใจของเขาก็เริ่มกระสับกระส่ายอีกครั้ง

เขาสะบัดหัวแล้วหยิบโทรศัพท์ออกมาเลื่อนดูไทม์ไลน์วีแชท และ 

เห็นว่าโพสต์แรกเป็นสถานะที่กู้เซียวเพิ่งโพสต์ได้ไม่นาน...จากนั้นใบหน้า 

ของเขาก็แดงยิ่งกว่าเดิม

เพราะสมองมีแต่กู้เซียว ดูอะไรไปก็ไม่เข้าหัวทั้งนั้น จางซืออี้จึงโยน 

โทรศัพท์ทิ้งและเริ่มสำารวจห้องกู้เซียวใหม่อีกครั้ง 

โคมไฟฟักทองและโคมไฟแคคตัสยังคงวางไว้บนโต๊ะเขียนหนังสือ 

และโต๊ะข้างหัวเตียงเหมือนเคย ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่ากู้เซียวให้ความสำาคัญ 

กับเขาแค่ไหน  ทันใดนั้นจางซืออี้ก็นึกถึงที่กู้ เซียวพูดถึง  ‘ราชันปีศาจ’ 

ตอนอยู่ในบริษัทก่อนหน้านี้ จึงรีบเดินเข้าไปหยิบโคมไฟแคคตัสขึ้นมาดู 

อย่างตื่นตระหนก

เทดินออกมาคงยุ่งยากเกินไป เขาหยิบมันขึ้นมาแล้วมองดูส่วนฐาน 

จากล่างขึ้นบนและพบว่าส่วนฐานมีร่องรอยถูกแกะจริง ๆ ด้วย!

— F*ck! ตำาแหน่งลับขนาดนี้ยังอุตส่าห์หาเจออีกเหรอ กู้เซียวเป็น 

คนแบบไหนกันแน่เนี่ย!

จางซืออี้ร้องโอดครวญอย่างจนคำาพูดแล้ววางโคมไฟไว้ที่เดิมเงียบ  ๆ  

ทำาเหมือนว่าตัวเองไม่รู้ไม่เห็น

และตอนนั้นเอง สมุดสเก็ตช์ภาพสีดำาสองเล่มที่วางบนโต๊ะข้าง 

หัวเตียงก็ดึงดูดเขาอีกครั้ง
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จางซืออี้อยากรู้อยากเห็นจนแทบจะหยิบขึ้นมาแอบดู  แต่เขาก็ 

ครุ่นคิดอย่างหนักใจอีกครั้งว่าการแอบดูของของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 

เหมือนจะเสียมารยาทไม่น้อย ถ้าเกิดข้างในนั้นมีความลับล่ะ

แต่พอนึกถึงคำาว่า  ‘ความลับ’  เขาก็ยิ่งระงับความสงสัยเอาไว้ไม่อยู่  

ตอนนี้กู้เซียวไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นแฟนของเขานี่นา...ขอแอบดูหน้าเดียว แค่ 

หน้าเดียวเท่านั้น คงไม่เป็นไรใช่ไหมนะ ดูจากนิสัยบ้างานของกู้เซียวแล้ว  

ในนี้อาจจะมีแค่เนื้อหาเกี่ยวกับงานก็ได้!

คิดได้แบบนั้นจางซืออี้ก็เหลือบไปยังประตูด้วยความหวาดระแวง  

หลังจากไม่ได้ยินการเคลื่อนไหวใด  ๆ  จึงหันหน้ากลับมาแล้วเปิดมุมหนึ่ง 

ของสมุดช้า ๆ...แต่เมื่อเปิดถึงครึ่งหน้ากระดาษ เขาก็ชะงักไปทันที!

เพราะเขาเห็นตัวเองในนั้น พูดให้ชัดก็คือมันเป็นภาพสเก็ตช์ของเขา

...กู้เซียววาดเหรอ

จางซืออี้กระตือรือร้นขึ้นมาทันที เขาเปิดออกเพื่อดูชัด  ๆ  จึงเห็นว่า 

เป็นภาพที่ตัวเองกำาลังฟุบหลับอยู่บนโต๊ะทำางาน ดูจากมุมมองแล้วเดาได้ว่า 

ภาพนี้กู้เซียวน่าจะวาดขณะที่ยืนอยู่ในห้องทำางาน ข้าง ๆ กันนั้นยังมีข้อความ 

บันทึกไว้ด้วย ‘ตอนนอนน่ารักดี’ พร้อมทั้งลงวันที่และชื่อย่อ ‘16.10.2014  

G.X.’

จางซืออี้พยายามนึกย้อนกลับไป  วันที่สิบหกเดือนตุลาคมของ 

ปีที่แล้ว ตอนนั้นเขาทำาอะไรนะ ก่อนหน้าโครงการเมือง  Z มณฑล  F  

ตอนที่เขายังถูกกู้เซียวทารุณกรรมให้เขียนบันไดกับลานจอดรถทั้งวัน

เขาพลิกย้อนกลับไปอีกสองหน้าจึงพบว่าเนื้อหาทั้งหมดเรียงตามวัน 

เวลา และแต่ละหน้าก็ยังมีภาพสเก็ตช์และคำาอธิบายสั้น ๆ ประกอบไว้ด้วย

— ที่แท้นี่ก็เป็นไดอะรี่ภาพวาดของกู้เซียวนี่เอง!

จางซืออี้ลืมความตั้งใจที่จะแอบดูแค่หน้าเดียวไปทันที นั่งหลังตรง 

แล้วเริ่มต้นเปิดจากหน้าแรกอย่างตั้งใจ

นอกจากนี้ในสมุดสเก็ตช์ยังมีภาพร่างของสถาปัตยกรรมและข้อมูล 

ต่าง  ๆ  ที่กู้เซียวได้บันทึกไว้ ไม่ได้มีแค่เขาทุกหน้า จางซืออี้รีบเปิดอย่าง 

รวดเร็ว เลือกอ่านเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเอง
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ครั้งแรกที่มีเรื่องราวของเขาปรากฏขึ้นคือวันที่ 11 กันยายน 2014  

เป็นตอนที่เขาเพิ่งเข้ามาทำางานได้ไม่นาน กู้เซียววาดตอนที่เขาแอบเล่น 

โทรศัพท์พร้อมกับบรรยายว่า ‘พื้นฐานแย่ อู้งาน ไม่ตั้งใจเขียนแบบ คิด 

อยากเดินทางลัด ข้อบกพร่องเต็มไปหมด’ ข้าง  ๆ  กันนั้นยังมีเครื่องหมาย 

กากบาท เหมือนกับกู้เซียวให้คะแนนเขาติดลบ

จางซืออี้อับอายจนเหงื่อตกรีบเปิดหน้าต่อไปทันที หน้าต่อมาดูจาก 

เวลาแล้วเป็นวันที่กู้เซียวพาเขาไปทำางานนอกสถานที่ครั้งแรก 

‘พาเด็กน้อยมาทำางานนอกสถานที่เพื่อตรวจสอบสถานที่จริง ตอน 

อยู่บนเครื่องบินนอนนำ้าลายไหลจนเปียกไหล่ฉันไปหมด’ พร้อมกับภาพ 

ที่เขากำาลังนอนหนุนไหล่อีกฝ่ายจากมุมที่กู้เซียวเห็น...ดูโง่ชะมัด!

หน้าต่อไปห่างจากหน้าที่แล้วไม่มากนัก คราวนี้ไม่ใช่ภาพเขาแต่เป็น 

บะหมี่ซาฉา

‘เดินทั้งวันทำาเอาเด็กน้อยเหนื่อยจนจะกระโจนเข้ามากัดฉันเลย  

ฮ่า  ๆ เลี้ยงแค่บะหมี่ซาฉาชามเดียวก็มีความสุขแล้ว เจ้าเด็กโง่สัตว์เซลล์ 

เดียว ตอนกลางคืนได้ยินเด็กนี่โทร.คุยกับเพื่อน พอล้อว่าใช่แฟนหรือเปล่า 

เด็กนี่ก็ฟึดฟัดขึ้นมาเลย เฮ้อ เป็นชายแท้สินะ’

จางซืออี้ ‘...’

ต่อไปเป็นวันแข่งขันระหว่างทีมที่ทีมถงกงชนะ

‘การแข่งขันแบบกลุ่มแพ้ไป เด็กน้อยดูเสียใจมาก คงเพราะจิตใจ 

ยังไม่เข้มแข็งพอและต้องมาพบกับเรื่องผิดหวังแบบนี้อีก’ ภาพประกอบ 

เป็นเขาในเวอร์ชั่นการ์ตูนสไตล์จิบิ1 ที่กำาลังนั่งก้มหน้าก้มตาอยู่...นี่กู้เซียว 

วาดการ์ตูนสไตล์จิบิเป็นด้วย? อีกฝ่ายบรรจงวาดเขาออกมาได้เหมือนจริง 

มาก

เปิดไปอีกสองหน้า ในที่สุดโคมไฟฟักทองก็โผล่มาแล้ว!

‘โคมไฟฟักทองที่ เด็กน้อยให้มา...นึกถึงเรื่องตลกตอนเด็กเลย  

ฮ่า ๆ’

1 การ์ตูนจิบิ (Q) การวาดการ์ตูนแบบย่อส่วนที่เรียบง่ายและน่ารัก
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จางซืออี้ “...” ลูกชายฟักทองน่ะเหรอ? (=_=)

พลิกต่อไปเรื่อย ๆ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2014 ดูเหมือนจะเป็นช่วง 

สัปดาห์นรกที่ต้องทำาโอทีเพื่อให้ทันการประมูล เป็นภาพจางซืออี้ขอบตา 

ดำาคลำ้าพร้อมข้อความ ‘รู้สึกเหมือนว่า เด็กคนนี้ชอบฉัน...’

หา? ชอบกู้เซียว ตอนนั้นน่ะเหรอ จะเป็นไปได้ยังไง! กู้เซียวไปเอา 

ความเข้าใจผิด ๆ แบบนี้มาจากไหน! (=皿=)

จางซอือีเ้ปดิผา่นหนา้นีอ้ยา่งรวดเรว็ แตก่ลบัเหน็วา่หนา้ตอ่มากระดาษ 

ทั้งแผ่นเกือบจะว่างเปล่า มีเพียงตรงกลางที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษว่า  

‘Upset’

ผดิหวงั? ทอ้ใจ? อกีทัง้ยงัไมม่วีนัเวลาเขียนกำากบัไวด้ว้ย ไมรู้่เหตุผล 

เหมือนกันว่าทำาไม หรือจะเป็นตอนที่เขาทะเลาะกับกู้เซียวในห้องนำ้า?

จางซืออี้เปิดหน้าต่อไป เป็นอย่างที่คิดจริง  ๆ ด้วย เพราะหน้าต่อไป 

เขียนไว้ว่า ‘ชนะการประมูลโดยไม่คาดคิด’ ช่วงนั้นนอกจากเรื่องที่ทะเลาะ 

กันในห้องนำ้าก็เหมือนจะไม่มีเรื่องอื่นที่ทำาให้กู้เซียวรู้สึกท้อใจอีกแล้ว

ไม่คิดเลยว่าคำาพูดเหล่านั้นของเขาจะทำาให้กู้เซียวรู้สึกเสียใจได้ขนาด 

นี้...จางซืออี้รู้สึกผิดจริง ๆ 

หลังจากดูเล่มแรกจบไปอย่างรวดเร็ว จางซืออี้ก็เปิดดูเล่มที่สองต่อ 

ทันที หน้าแรกเป็นวันที่พวกเขาบังเอิญเจอกันที่สถานีรถไฟความเร็วสูง 

ในหนิงเฉิง

‘ที่แท้เจ้าเด็กนี่ก็เป็นเด็กขี้แยที่ชอบนำ้าลายไหลตอนเด็กคนนั้น โชค 

ชะตาช่างน่าทึ่งจริง ๆ’	

เด็กขี้แยที่ชอบนำ้าลายไหล? นี่มันคำาเรียกบ้าอะไรกัน!

‘เพราะอารมณ์ชั่ววูบ อยู่  ๆ  ก็เอาตลับเมตรให้เป็นของขวัญวันเกิด  

แต่เด็กนั่นเหมือนจะไม่ชอบมัน’

แค่อารมณ์ชั่ววูบเองเหรอ...ใครบอกว่าผมไม่ชอบกันล่ะ ผมซาบซึ้ง 

จะตายอยู่แล้ว!

มีสองหน้าในเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแคคตัสทั้งสิ้น

‘ทำางานมาสามเดือนแล้วแต่ไม่เคยมาดูแคคตัสที่ฉันมอบให้เลย  
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ไม่ใส่ใจจริง ๆ สินะ’

‘แคคตัสต้นเล็กกำาลังจะตาย แต่เพื่อโบนัสเด็กน้อยยังแอบเอาต้นอื่น 

มาสลับ ไม่มีความซื่อสัตย์เลย’

ภาพประกอบของสองหน้านี้ก็เป็นแคคตัสต้นเล็กเช่นกัน และยังมี 

ภาพวิเคราะห์ของกู้เซียวที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างเป็นลำาดับหนึ่ง สอง 

สามของแคคตัสต้นเล็กทั้งสองต้น ซึ่งก็คือเหตุผลเดียวกับที่กู้เซียวบอกเขา 

ในวีแชทนั่นเอง orz

‘อยากได้ยินเจ้าเด็กนั่นเล่นไวโอลินให้ฉันฟัง...’

......

ในขณะที่กำาลังพลิกไปทีละหน้า  ๆ จู่  ๆ  ก็มีกระดาษยับ  ๆ  แผ่นหนึ่ง 

โผล่ออกมาจากสมุด ‘อ๊ะ’ จางซืออี้ส่งเสียงเบา ๆ นี่มันกระดาษที่เขาเขียน 

ข้อความแล้วซ่อนเอาไว้ในส่วนฐานของโคมไฟแคคตัสไม่ใช่เหรอ 

‘มอบให้ราชันปีศาจกู้เซียวที่ปากร้ายและใจดำาที่สุด ๆ ๆ ๆ ๆ สุขสันต์ 

วันเกิดครบรอบ 29 ปีครับ สักวันผมจะเก่งกว่าคุณ! (╰_╯) — ZSY ’

จางซืออี้หยิบกระดาษแผ่นนั้นออกมาด้วยใบหน้าร้อนผ่าวแล้วอ่าน 

เนื้อหาของหน้านี้ที่อยู่ในสมุด

กู้เซียววาดโคมไฟแคคตัสที่เขามอบให้อย่างประณีต ใต้ภาพสเก็ตช์ 

ยังมีข้อความที่เขียนด้วยลายมือเป็นระเบียบ — ‘เขาเห็นนายเป็นแค่เป้าหมาย  

แต่นายกลับชอบเขาแล้ว’

หัวใจของจางซืออี้เต้นแรงขึ้นมาทันที มือสั่นระริก สายตายังคง 

หยุดไว้ที่ข้อความนั้นและไม่สามารถเปิดไปยังหน้าถัดไปได้...

ที่แท้กู้เซียวก็ผ่านช่วงเวลาแห่งความสับสนและกังวลว่าจะสูญเสีย 

ครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นเดียวกับเขา ยิ่งไปกว่านั้นอีกฝ่ายยังเผชิญกับความรู้สึก 

เหล่านี้เร็วกว่าเขาด้วย

ที่แท้กู้เซียวก็ไม่ได้สงบและเย็นชาถึงขนาดที่สามารถควบคุมทุกอย่าง 

ได้อย่างที่เขาจินตนาการไว้...อีกฝ่ายก็มีความกังวลและสับสนเช่นเดียวกัน  

กู้เซียวเป็นแค่ผู้ชายธรรมดา  ๆ  ที่ถลำาลึกในห้วงอารมณ์รัก เพียงแต่เก็บ 

อารมณ์เก่งเท่านั้นเอง
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จางซืออี้เสียใจอย่างสุดซึ้ง ทำาไมเขาไม่เปิดดูสมุดสเก็ตช์สองเล่มนี้ 

ตั้งแต่คืนนั้นที่มาค้างบ้านกู้เซียว ถ้าเห็นตั้งแต่ตอนนั้นบางทีพวกเขาอาจจะ 

คบกันตั้งนานแล้วก็ได้

...ไม่สิ ตอนนั้นเขายังไม่รู้ตัวเลยว่าชอบกู้เซียว ไม่แน่หลังจากที่รู้ 

อาจจะตกใจจนเตลิดไปเลยก็ได้

ขณะนี้ราวกับรสชาติทั้งหลายได้แตกกระจายในใจของจางซืออี้ ทั้ง 

ความหวาน ความเศร้า ความรัก ความดีใจ...ผสมปนเปกันจนยุ่งเหยิงไป 

หมด

ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวนอกประตู กู้เซียวกลับมาแล้ว!

จางซืออี้รีบวางสมุดสเก็ตช์ไว้ที่เดิม สอดตัวเข้าไปในผ้าห่ม ลืมตา 

มองกู้เซียวที่ผลักประตูเข้ามาในห้อง ปิดประตูและลงกลอน

ทันใดนั้นแรงกระตุ้นในใจของเขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ...คนที่ชอบอยู่ตรง 

หน้า เป็นผู้ชายเหมือนกัน เขาไม่เชื่อหรอกว่าจิตใจของกู้เซียวจะเข้มแข็ง 

ขนาดนั้น!

“ยังไม่หลับเหรอ” กู้เซียวเปิดผ้าห่มขึ้นแล้วสอดตัวเข้ามานั่งพลาง 

ยิ้มล้อเลียน “วันนี้ไม่แกล้งหลับแล้ว?”

มือทั้งสองข้างของจางซืออี้กำาผ้าห่มแน่นและไม่เอ่ยอะไรออกมา 

ทั้งนั้น รอจนกู้เซียวนอนลงบนเตียงเรียบร้อย เขาถึงรวบรวมความกล้า 

แล้วพลิกตัวขึ้นคร่อมกู้เซียวเต็ม ๆ เหมือนปลาหมึกยักษ์

กู้เซียว “...”

จางซืออี้ “...” (o////o)

จางซืออี้ก้มลงไปจูบเบา  ๆ  ที่ริมฝีปากของกู้เซียวโดยไม่สนใจหัวใจที่ 

กำาลังเต้นแรงของตัวเอง “เมื่อกี้ผม...อ่านสมุดสเก็ตช์ภาพของคุณแล้วครับ”

กู้เซียวชะงัก “หา?”

จางซืออี้จูบยำ้าอีกครั้งพลางขอโทษเสียงอ่อน “ขอโทษนะครับที่แอบ 

ดูไดอะรี่ของคุณโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อน”

กู้เซียวผ่อนคลายลงแล้วถามเขาด้วยสายตาลึกซึ้ง “แล้ว?”

“...” แปลกจัง ทำาไมปฏิกิริยาของกู้เซียวถึงไม่เหมือนท่ีเขาจินตนาการ 
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ไว้เลยล่ะ ทำาไมอีกฝ่ายถึงไม่มีท่าทีอับอายและไม่พอใจที่ถูกคนอื่นแอบดู 

ไดอะรี่เลยสักนิด 

จางซืออี้ “ผมไม่ได้คิดว่าคุณเป็นเป้าหมายนะครับ ผมเองก็ชอบคุณ 

มากเหมือนกัน”

กู้เซียวยิ้มพลางยกแขนโอบรอบตัวเขา “ฉันรู้”

จางซืออี้ตัวสั่นเล็กน้อยโดยสัญชาตญาณ...มะ...ไม่ใช่สิ ทั้ง  ๆ  ที่เขา 

อยู่ข้างบน แต่ทำาไมการตอบสนองของกู้เซียวถึงได้ดูสงบกว่าเขากันล่ะ

กู้เซียวพูดขึ้นมาอีก “แต่ฉันไม่ได้เกี่ยงอะไรกับคำานี้ นายสามารถพูด 

กับฉันได้วันละครั้ง”

จางซืออี้เอ่ยเสียงกลุ้มใจ “คุณอย่าเพิ่งขัดผมสิครับ!”

กู้เซียวไม่พูดอะไรอีก รอฟังเขาพูดด้วยสายตาที่มองมาอย่างรักใคร่

จางซืออี้เบะปาก รวบรวมความรู้สึกทั้งหมดอีกครั้งแล้วจึงเอ่ยต่อ  

“ก่อนหน้านี้ที่คุณไปหาผมที่ห้องแล้วผมบอกว่า ‘ไม่ทำาต่อแล้วจะลาออก’  

จริง  ๆ  แล้วผมแค่น้อยใจ เพราะการที่เถาเฝ่ยเข้ามามันทำาให้ผมค่อนข้าง... 

เอาละ ผมยอมรับก็ได้ ผมหึงคุณครับ...”

กู้เซียวถึงกับยิ้มเจื่อน อยากถอนหายใจออกมาแรง ๆ เมื่อนึกถึงเวลา 

กว่าครึ่งเดือนที่ผ่านมาที่จางซืออี้เอาแต่หลบหน้าเพราะความเข้าใจผิดพิลึก ๆ 

จนทำาให้ตัวเองจิตใจว้าวุ่น สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัว เฮ้อ เจ้าเด็กโง่...

เป็นครั้งแรกของจางซืออี้เหมือนกันที่ได้วิเคราะห์ความในใจของ 

ตัวเองต่อหน้ากู้เซียวแบบนี้ บางทีอาจเป็นเพราะพอได้รับรู้ถึงความรักของ 

กันและกัน หัวใจทั้งดวงของเขาจึงอ่อนโยนลงเหมือนเด็กที่ออดอ้อนผู้ใหญ่ 

เหมือนลูกแมวที่นอนหงายท้อง เหมือนปูที่เปิดกระดอง...เพราะรู้สึกเชื่อใจ 

จึงเต็มใจเปิดเผยส่วนบอบบางที่สุดของร่างกายให้คนที่ตัวเองรักได้เห็น

“จริง ๆ  แล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเถาเฝ่ยหรอกครับ เป็นเพราะผม 

เข้าใจผิดไปเอง ผมคิดว่าตัวเองไม่ได้พิเศษอะไรสำาหรับคุณ ก็เลยพูดกับ 

คุณแบบนั้น จริง ๆ แล้วผมยังคงชอบงานด้านสถาปัตย์มาก ๆ และชอบคุณ 

มาก ๆ เหมือนกัน อีกอย่างความชอบของผมก็ไม่ได้เปราะบางขนาดนั้นเลย 

นะครับ”
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ในที่สุดเขาก็ได้พูดสิ่งที่ก่อนหน้านี้ไม่กล้าพูดออกไปหมดแล้ว จาง- 

ซืออี้เหมือนได้ยกภูเขาออกจากอก เขาอยากให้กู้เซียวเข้าใจโดยเร็วที่สุดว่า 

ตัวเองก็ชอบอีกฝ่ายมากเหมือนกัน

กู้เซียวยกยิ้ม มือข้างหนึ่งยังคงวางไว้บนเอวจางซืออี้ ส่วนอีกข้าง 

เคลื่อนมาประคองที่ท้ายทอย ค่อย  ๆ  กดอีกฝ่ายลงมาหาตัวเองพลางถอน 

หายใจเบา ๆ ด้วยความพึงพอใจ	

จางซืออี้คงไม่รู้ว่าส่วนที่ทำาให้เขาหลงใหลที่สุดบนร่างกายอีกฝ่ายก็คือ 

เอวนั่นเอง

จำาไม่ได้แล้วว่าเมื่อไหร่ ตอนที่เด็กคนนี้ฟุบหลับบนโต๊ะทำางานแล้ว 

เสื้อร่นขึ้นไปจนเผยให้เห็นช่วงเอวที่ทั้งเพรียวบางและน่ารัก...ทำาให้ตอนที ่

เดินผ่านเขาต้องชะงักไปเมื่อเห็นภาพนั้น

ตั้งแต่นั้นมาเขาก็ละสายตาไปจากเด็กคนนี้ไม่ได้อีกเลย ครั้งแล้ว 

ครั้งเล่าที่เขาคอยสนใจอย่างไม่รู้สาเหตุและหาเรื่องอยากอยู่ใกล้  ๆ  โดยไม่ 

รู้ตัวเพียงเพราะอยากมองอีกฝ่ายให้นานขึ้น และกระทั่งต้องการสัมผัส 

และโอบกอดอีกฝ่ายเอาไว้

เกมในงานเลีย้งประจำาปถีอืวา่เปน็โอกาสครัง้แรกทีไ่ดส้มัผสักนัใกลช้ดิ  

หลังจากได้กอดอีกฝ่ายหลายครั้ง ยิ่งทำาให้รู้สึกรักจนปล่อยไปไม่ได้ มี 

หลายครั้งที่เขาอยากกอดจางซืออี้ไว้ในอ้อมแขนตัวเองอย่างเต็มที่...และ 

ตอนนี้ ในที่สุดความปรารถนานั้นก็เป็นจริงแล้ว

จางซืออี้ “หลังจากได้ฟังสิ่งที่คุณบอกผมในวันนี้ คุณคงจะกังวลว่า 

ผมแค่รู้สึกอยากรู้อยากเห็นเพราะความแปลกใหม่...จริง  ๆ  แล้วไม่ใช่เลย 

นะครับ ผมคิดถี่ถ้วนดีแล้วว่าผมเองก็อยากอยู่กับคุณตลอดไปและไม่แยก 

จากกันอีกเลย”

หลังเอ่ยจบหน้าผากทั้งสองคนก็แนบชิดกัน กู้เซียวยกคางขึ้นเพียง 

เล็กน้อยก็จูบจางซืออี้ได้อย่างง่ายดาย ทั้งสองคนบดจูบกันแนบชิดเป็นเวลา 

ครึ่งนาที จนกระทั่งลมหายใจทั้งสองฝ่ายค่อย ๆ หอบกระชั้น

จางซืออี้ทั้งดีใจและตื่นเต้นเมื่อคิดว่าเป็นเพราะคำาพูดตัวเองกู้เซียว 

ก็เลยยับยั้งอารมณ์ไว้ไม่อยู่ 
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ในฐานะผู้ชาย เขารู้สึกว่าตัวเองจำาเป็นต้องแสดงพลังของฝ่ายรุก 

ออกมาให้อีกฝ่ายได้เห็น ดังนั้นจึงรวบรวมความกล้าแล้วเชิญชวนทันที  

“พะ...พวกเรามาทำากันเถอะ!”

กู้เซียวหลุดหัวเราะ “พวกเราก็เริ่มแล้วไม่ใช่หรือไง”

“...” จางซืออี้มองอีกฝ่ายอย่างหวาดระแวง “หลังจากทำาไปได้ครึ่ง 

ทางคุณคงไม่บอกให้ผมนอนอีกใช่ไหม”

กู้เซียวชะงักก่อนจะหัวเราะหนักกว่าเดิมเมื่อรู้ว่าจางซืออี้ไม่พอใจ 

เพราะเมื่อคืนเขาพูดว่า “นอนเถอะ” เขาไม่ตอบแต่ถามกลับ “งั้นฉันคง 

ต้องถามนายแล้วละว่านายเตรียมพร้อมหรือยัง”

จางซืออี้ “แน่นอน!”

กู้เซียวเลิกคิ้ว “พร้อมที่จะรับความสัมพันธ์กับผู้ชายเร็วขนาดนี้เลย?”

จางซืออี้เอ่ยพร้อมใบหน้าแดงกำ่า “เพราะผมชอบคุณไง”

กู้เซียวมองเขาพลางหัวเราะแบบไม่มีเสียง ขณะที่จางซืออี้กำาลังรู้สึก 

ไม่ชอบมาพากล ทันใดนั้นกู้เซียวก็กอดเขาไว้แล้วจู่โจมกลับทันที เพียง 

พริบตาเดียวตำาแหน่งของทั้งสองคนก็สลับกัน  — ครั้งนี้ถึงคราวที่จางซืออี้ 

นอนอยู่ข้างล่างบ้างแล้ว

จางซืออี้ “...” F*ck! ทำาไมรู้สึกเหมือนมีบางอย่างไม่ถูกต้อง

จางซืออี้ยกมือขึ้นยันหน้าอกกู้เซียวไว้ “เดี๋ยวก่อนครับ คุณไม่ใช่ 

เกย์เหรอ”

กู้เซียว “ใช่ ทำาไม”

จางซืออี้เอ่ยด้วยหน้าตามึนงง “เกย์ ทำาไมถึงอยู่ข้างบนล่ะ”

กู้เซียวเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะมองอีกฝ่ายจากมุมมองข้างบนพลาง 

ถามยิ้ม ๆ “นายเข้าใจอะไรผิดเกี่ยวกับเกย์หรือเปล่า”

จางซืออี้ “...”

กู้เซียวถามอีก “รู้ไหมว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น”

จางซืออี้ถามด้วยใบหน้าที่แดงไปทั้งแถบ “ถูไถกัน?”

กู้เซียวหัวเราะพรืด “ถูไถ นายเป็นเด็กหรือไง”

กู้เซียวล้วงมือเข้าไปในหว่างขาของจางซืออี้ผ่านขาที่ยกขึ้นเล็กน้อย 
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ของเขา ก่อนจะลากนิ้วไปตามร่องสะโพกของอีกฝ่ายอย่างลามก “เกย์ 

มีสองบทบาทคือฝ่ายรุกและฝ่ายรับ ซึ่งฉันเป็นบทบาทแรก...นั่นหมายความ 

ว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์กันจริง  ๆ ฉันจะเข้าไปตรงนี้ของนาย XX2 นาย  

เอานาย...” เอ่ยจบกู้เซียวก็ขยับสะโพกแล้วกระแทกลงมาตรงส่วนนั้นของเขา 

เพื่อให้เห็นภาพ

จางซืออี้ตาโตอ้าปากค้างราวกับรู้สึกได้ถึงเจตนาร้ายที่น่าสยดสยอง 

ของโลกใบนี้!

ในตอนนั้นเองมือของกู้เซียวก็ล้วงเข้ามาในกางเกงและจับร่างกาย 

ส่วนล่างของเขาเอาไว้ “อ๊ะ” จางซืออี้ตกใจจนร้องออกมาเบา  ๆ คิดว่า 

ก้นของตัวเองกำาลังจะถูกแทงก็รีบหุบขาทั้งสองข้างเข้าหากันอย่างรวดเร็ว  

แต่ของสุดรักสุดหวงถูกอีกฝ่ายกอบกุมไว้ ไหนจะร่างทั้งร่างที่ถูกทาบทับ 

เอาไว้อีก หลบยังไงก็หลบไม่พ้น

กู้เซียวหัวเราะในลำาคอเมื่อสิ่งเล็ก  ๆ  ที่กอบกุมไว้ในมือตอบสนอง 

อย่างรวดเร็ว เขารูดรั้งไปด้วย หยอกล้ออีกฝ่ายไปด้วย “พร้อมแล้วเหรอ  

หืม? ยังไม่เข้าใจอะไรสักอย่างก็อยากโดนฉันจัดการจนรอไม่ไหวแล้ว”

จางซืออี้รีบปฏิเสธเป็นพัลวัน “ไม่ ไม่ใช่ แบบนี้ไม่นับ!”

กู้เซียวไม่สนใจการปฏิเสธของเขา อีกฝ่ายก้มหน้าลงและจัดการ 

ปิดปากจางซืออี้ ดูดดึงอย่างอ่อนโยน ไล้เลียอย่างลึกซึ้ง...รวมถึงการ 

เคลื่อนไหวของมือก็เร็วขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน

จางซืออี้ “อืมม...อ๊าา อึก...”

ได้ยินเสียงครางคล้ายเสียงสะอื้นดังออกมาจากลำาคอของจางซืออี้  

สัญชาตญาณดิบของกู้เซียวก็ถูกปลุกขึ้นมาทันท ี จากจูบที่อ่อนโยนกลายมา 

เปน็การกดัแทะรมิฝปีากอยา่งลมืตวั ตอ้งการรงัแกใหอ้กีฝา่ยรอ้งไหอ้อกมา... 

แต่น่าเสียดายที่เด็กน้อยบริสุทธิ์อย่างจางซืออี้อดทนได้ไม่นานก็ปลดอาวุธ 

และยอมแพ้ซะแล้ว

จางซืออี้ “อึก...”

2 แทนคำาที่หยาบคายที่สุดที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์
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แม้ว่าเขาจะช่วยตัวเองในห้องนำ้าไปรอบหนึ่งแล้ว แต่ตอนนี้กู้เซียว 

เป็นคนช่วยเขา ถูกคนรักทั้งจูบทั้งขยับแบบนี้ เขาจะกลั้นไหวได้ยังไง!  

ตอนที่ปล่อยออกมา จางซืออี้หลุดครางออกเสียงอย่างไม่สามารถควบคุมได้ 

ทั้งสุขสมทั้งตื่นเต้นจนสั่นระริกไปทั้งร่าง

นำ้ารักสีขาวขุ่นฉีดไปโดนมือกู้เซียวและกางเกงในเต็มไปหมด กู้เซียว 

ยังคงหัวเราะเยาะเขา ขณะที่ดึงกระดาษทิชชูมาให้ก็ยังเอ่ยวาจาปากร้าย 

ไปด้วย “จิ๊ แค่เล้าโลมเฉย  ๆ  ยังเสร็จเร็วขนาดนี้ แต่คิดอยากมีเซ็กซ์ 

เด็กจริง ๆ ด้วย”

จางซืออี้ปิดหน้าแล้วเอ่ยอย่างโมโห “ผมบอกแล้วไงว่าแบบนี้ไม่นับ!”

กู้เซียวโน้มตัวลงไปหาแล้วใช้นิ้วดีดลงบนหน้าผากจางซืออี้เบา  ๆ  

เอ่ยอย่างอารมณ์ดีปนขบขัน “พูดกลับไปกลับมาอีกแล้วนะ เมื่อกี้ใครกัน 

ที่บอกว่าชอบฉันและยอมได้ทุกอย่าง”

จางซืออี้ “...” เขาเสียใจชะมัดที่ตอนแรกไปยั่วเย้าและสารภาพ 

กับกู้เซียวแบบนั้น...แม่ง! ทำาไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะ! ไม่เห็นเหมือน 

กับความรักใส  ๆ บริสุทธิ์และอ่อนหวานอย่างที่เขาจินตนาการไว้สักนิด!  

เขาอยากเป็นฝ่ายรุกนะ! 

มองท่าทางตื่นตระหนกของคนรักที่ยกมือขึ้นปิดหน้าปิดตาด้วย 

ความอาย กู้เซียวถอนหายใจด้วยแววตาที่ทั้งยังเร่าร้อนและจนปัญญา

หลังจากรอมานาน  ในที่สุดจางซืออี้ก็หลุดจากห้วงอารมณ์ของ 

จุดสุดยอด เขาแยกนิ้วออกจากกันช้า ๆ แล้วมองอีกฝ่ายด้วยความเขินอาย

หัวใจของกู้เซียวกระตุก ก้มหน้าลงไปจูบซับหน้าผากอีกฝ่ายอย่าง 

อ่อนโยนแล้วถามด้วยรอยยิ้ม “พอหรือยัง”

ตอนนั้นเองจางซืออี้ถึงพบว่าตรงนั้นของกู้เซียวยังคงดุนดันเขาอย่าง 

แข็งขืนอยู่เลยนี่นา

ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกผิดขึ้นมาอีกครั้ง ดูเหมือนกู้เซียวก็ไม่ได้ทำาอะไร 

กับเขาเลย แต่ทำาไมปฏิกิริยาของเขาถึงได้รุนแรงขนาดนั้นกันนะ

บางทีอาจเป็นเพราะสองคำาที่มีความหมายสบประมาทอย่าง ‘XX 

นาย’ ‘เอานาย’ ที่กู้เซียวพูดเมื่อกี้สัมผัสเข้ากับเส้นประสาทที่อ่อนไหว 
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บางเส้นของจางซืออี้เข้า ถึงจะรู้ว่าคำาพลอดรักของคู่รักเวลาอยู่บนเตียง 

ต่อให้จะหยาบโลนแค่ไหนก็เป็นเรื่องธรรมชาติระหว่างคนทั้งสอง  แต่ 

จางซืออี้เป็นผู้ชาย และนี่ก็ไม่ใช่คำาพูดหยาบโลนที่พวกผู้ชายใช้ด่ากันปกติ  

แต่เป็นสิ่งที่กู้เซียวอยากทำากับเขาจริง ๆ 

เมื่อตระหนักถึงข้อนี้ ตอนที่จางซืออี้ได้ยินคำาพูดเหล่านี้จึงเหมือน 

ถูกตบเข้าที่ใบหน้าเต็ม ๆ ใบหน้าร้อนวูบวาบไปหมด ความหยิ่งในศักดิ์ศรี 

และความภาคภูมิใจของลูกผู้ชายถูกทำาลายย่อยยับ เขาอับอายจนแทบจะ 

หมดสติ!	

แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ทำาให้เขายอมรับได้ยากที่สุด  สิ่งที่เขารับไม่ได้คือ 

แรงกระตุ้นทางร่างกายและความคิดที่แตกกระเจิงไปหมดหลังจากที่ตัวเอง 

เกิดอาการช็อกตั้งแต่ครั้งแรก  — ใช่ สัญชาตญาณของร่างกายเขาอยากให้ 

กู้เซียวเป็นฝ่ายทาบทับลงมาบนตัวเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

ในขณะที่เขาตื่นตระหนกและวุ่นวายใจเพราะเรื่องนี้ อยู่  ๆ  กู้เซียว 

ก็ฉวยโอกาสกดเขาไว้แล้วจู่โจมทันทีโดยไม่ให้เขาได้เตรียมใจแม้แต่น้อย  

จูบเขา สัมผัสเขา การกระตุ้นรุนแรงทั้งหมดทั้งมวลถาโถมเข้ามาอย่าง 

ต่อเนื่อง จนกระทั่งบีบบังคับรูดรั้งให้เขาปล่อยออกมา

ทำาให้จางซืออี้รู้สึกเหมือน...ตัวเองกำาลังถูกกู้เซียวข่มขืนเลย...

แถมเขายังปล่อยออกมาเร็วอีกแล้ว!! น่าอายชะมัด!

แต่ถึงยังไง ไม่ว่าจะเป็นความอับอาย อัปยศหรือตื่นเต้น ทั้งหมดนี ้

ก็เป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่วขณะเท่านั้น ตอนนี้พอสงบลงแล้วกู้เซียวก็ยังคง 

เป็นคนที่เขาชอบสุด ๆ อยู่ดี เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายยังไม่ได้ปลดปล่อย จางซืออี ้

จึงรู้สึกผิดไม่น้อย 

เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก  ‘จงปฏิบัติต่อผู้อื่นเสมือนผู้อื่นปฏิบัติต่อ 

ตน’ จางซืออี้จึงเอ่ยเบา ๆ “ผะ...ผมก็จะช่วยคุณครับ...”

ถึงตอนนี้เขาไม่กล้าพูดคำาพูดอวดดีอย่าง  ‘พวกเรามาทำากันเถอะ’ 

อีกแล้ว เขารู้สึกว่าถ้าเกิดกู้เซียวเอาจริงขึ้นมา เขาอาจจะตายบนเตียงภายใน 

ไม่กี่นาทีเลยก็ได้

ดูเหมือนกู้เซียวจะรออยู่นานแล้ว พอได้ยินเขาพูดแบบนั้นก็คว้ามือ 
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ของเขาไปกดไว้ที่ส่วนกลางลำาตัวของตัวเอง แถมยังหยัดกายขึ้นเพื่อส่งมัน 

มาไว้ในมือเขาด้วย

ใบหน้าของจางซืออี้ร้อนผ่าวขึ้นมาอีกครั้ง จับส่วนที่ร้อนระอุของ 

อีกฝ่ายแล้วหลุบตาลงไม่กล้าสบตากับกู้เซียว

หลังจากทำาไปสักพักก็ได้ยินเสียงหอบหายใจที่เต็มไปด้วยอารมณ์ 

ของกู้เซียว ตอนนั้นจางซืออี้ถึงเงยหน้าขึ้นมองอีกฝ่ายราวกับได้รับกำาลังใจ 

เขาเห็นกู้เซียวหรี่ตาเล็กน้อยและกำาลังจ้องมองมาอย่างไม่กะพริบตา สายตา 

แบบนั้นมันลามกจน...ทำาให้จางซืออี้รู้สึกเหมือนตัวเองกำาลังโดนเอาอยู่เลย!

แม่ง แม่ง แม่ง! เขารีบถอนสายตาออกมาทันทีพลางท่องอมิตา- 

ภพุทธในใจและทุ่มเทแรงในการสัมผัสอีกฝ่ายต่อไป

แต่สิบกว่านาทีผ่านไปกู้เซียวก็ยังไม่ปลดปล่อยออกมาสักท ี จางซืออี ้

ปวดมือไปหมดแล้ว เขาเร่งอีกฝ่ายออกมาอย่างอดไม่ได้ “ทำาไมคุณถึงช้า 

นักล่ะครับ”

“...ฉันช้า?” กู้เซียวเปล่งเสียงหัวเราะออกจากลำาคอเบา  ๆ เสียงของ 

อีกฝ่ายทั้งแหบพร่าและเต็มไปด้วยความต้องการ “...หรือว่านายช้า”

เขาจับมือจางซืออี้ที่กำาลังกอบกุมส่วนนั้นของตัวเองอยู่แล้วนำาพา 

ให้อีกฝ่ายขยับ การเคลื่อนไหวเร็วขึ้นเรื่อย  ๆ  พร้อมกับสอนไปด้วย “ใช่  

แบบนี้แหละ...เร็วขึ้นอีก...ไวโอลินก็เล่นเร็วมากไม่ใช่หรือไง ทำาไมไม่ใช้ 

ความเร็วแบบนั้นล่ะ”

จางซืออี้ “...” แม่ง! ไวโอลินแค่เพลงละสองนาที! กว่าคุณจะเสร็จ 

มันใช้เวลากี่นาทีกัน!!

กระทั่งกู้เซียวปลดปล่อยออกมา จางซืออี้ก็รู้สึกว่าแขนของเขาได้ 

กลายเป็นอัมพาตไปเรียบร้อยแล้ว

สิ่งที่ตนเองริเริ่มกลับต้องมาจบลงอย่างท่าดีทีเหลวเพราะความกลัว 

ของตัวเอง จางซืออี้นอนนิ่งบนเตียงอย่างไร้เรี่ยวแรง บนมือยังมีอุณหภูมิ 

ส่วนนั้นของกู้เซียวหลงเหลืออยู่ รู้สึกอับอายจนกระตุกเกร็งและสั่นเทา 

ไปทั้งร่าง สภาพของเขาในตอนนี้ไม่ได้ดีไปกว่าตอนที่เขานอนสวมกางเกง 

ชั้นในของกู้เซียวในคืนนั้นแม้แต่น้อย
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เรื่องที่เกิดขึ้นทำ�ให้จ�งซืออี้มีเง�ดำ�ในใจและต้องก�รทำ�ให้ก�รปะทะนี้ 

คลีค่ลายลงโดยดว่น แตเ่พราะอยูใ่ตช้ายคาเดยีวกนั เขาจงึกลวัวา่ความกลวั 

ของตัวเองจะทำาให้กู้เซียวคิดไปในทางที่ไม่ดี ขณะที่กำาลังรู้สึกตกอยู่ใน 

ภาวะลำาบากใจ กู้เซียวก็ต้องเดินทางไปทำางานนอกสถานที่แล้ว

การนำาเสนอโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์ของเถาเฝ่ยจำาเป็นต้องมี 

กู้เซียวเดินทางไปด้วย และใช้เวลาเดินทางไปกลับอย่างตำ่าสามวัน

จางซืออี้ถอนหายใจโล่งอก ทันทีที่กู้เซียวออกจากบ้านเขาก็คลาน 

หัวซุกหัวซุนกลับไปนอนที่ห้องตัวเอง

ก่อนที่จะออกไปกู้เซียวได้ให้กุญแจดอกใหม่กับจางซืออี้และพาเขา 

เดินเข้า  ๆ  ออก  ๆ  บ้าน กำาชับสิ่งที่จำาเป็นต้องระมัดระวัง วิธีการใช้อุปกรณ์ 

อิเล็กทรอนิกส์ต่าง  ๆ  ในบ้าน และอนุญาตให้จางซืออี้ใช้ชีวิตในบ้านได้ 

ตามสบาย รวมถึงอนุญาตให้อ่านหนังสือของตัวเองได้ทุกเล่มด้วย

จางซืออี้ได้รับการปลดปล่อย เหมือนเด็กที่ได้รับอิสระหลังจาก 

ที่พ่อแม่ออกไปนอกบ้านเป็นเวลานาน รู้สึกร่าเริงและเต็มไปด้วยพลังชีวิต!

ทันทีที่เลิกงานก็อดใจรอที่จะกลับบ้านไม่ไหว เขาใช้ห้องครัวของ 

กู้เซียวทำาอาหาร พาหมาออกไปเดินเล่น ยึดครองโซฟาของกู้เซียว อ่าน 

หนังสือที่กู้เซียวเก็บสะสมไว้ รวมถึงยังวิ่งเข้าไปในห้องของกู้เซียวเพื่อ 

ลอกเลียนแบบการเขียนตัวอักษรจีนของอีกฝ่ายโดยใช้พู่กันและกระดาษ 

เซวียนจื่อของกู้เซียวด้วย

กู้เซียวเป็นแฟนของเขา บ้านของกู้เซียวก็เป็นอาณาบริเวณของเขา  

ทุกอย่างของกู้เซียวล้วนเกี่ยวข้องกับเขา...ความรู้สึกของการได้ครอบครอง 

และเป็นเจ้าของทำาให้จางซืออี้รู้สึกดีสุด ๆ อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน!

เพียงแต่เขาทำาอาหารไม่อร่อยเท่ากู้เซียว หนังสือของกู้เซียวหลายเล่ม 

เขาก็อ่านไม่เข้าใจ หรือแม้แต่พู่กันจีนที่เขาเขียนก็เละเทะยิ่งกว่าอึหมาเสีย 

อีก

ความแตกต่างและระยะห่างเหล่านี้ยิ่งทำาให้จางซืออี้รู้สึกท้อแท้และ 

หมดกำาลังใจมากกว่าเดิม

กู้เซียวเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างทำาให้เขาดูมืดสลัวยิ่งกว่าเดิม
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สองวันที่กู้เซียวไม่อยู่บ้าน ความตื่นเต้นและอิสรภาพในตอนแรก 

ของจางซืออี้ค่อย  ๆ  เปลี่ยนมาเป็นความอ้างว้างและว่างเปล่า  เริ่มตั้งตา 

รอคอยให้กู้เซียวกลับมาเร็ว  ๆ อีกทั้งยังมักจะกลัดกลุ้มกับคำาถามที่ว่า  

‘กู้เซียวชอบเขาตรงไหนกันแน่’ บ่อย ๆ ด้วย

เวลาที่รู้สึกตำ่าต้อยเขาก็จะวิ่งไปอ่านไดอะรี่สองเล่มนั้นที่กู้เซียววางไว้ 

บนโต๊ะหัวเตียง เพราะก่อนหน้านี้ตอนที่บอกไปว่าตัวเองแอบอ่าน ท่าทาง 

ของกู้เซียวไม่ได้ดูถือสาอะไร จางซืออี้ก็เลยไม่เกรงใจเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม จางซืออี้ก็ได้แค่อาศัยการบรรยายและบันทึกของ 

กู้เซียวที่มีต่อเขามาปลอบใจตัวเองได้แค่ชั่วคราวและผิวเผินเท่านั้น เพราะ 

ยิ่งอ่านเยอะเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกปลงกับชีวิตมากขึ้น อย่างเช่น “กู้เซียววาดภาพ 

ได้สวยจริง  ๆ  เลย ลายมือของกู้เซียวสวยมาก การวิเคราะห์ปัญหาของ 

กู้เซียวในเวลาปกติก็ลึกซึ้งมาก  ๆ  เลย” ยิ่งทำาให้เขาละอายใจเกินกว่าที่จะ 

ไปเปรียบเทียบด้วย

สุดท้ายในคำ่าคืนเงียบสงัด จู่ ๆ จางซืออี้ที่นอนอยู่บนเตียงก็คิดอะไร 

ขึ้นมาได้

ตอนนี้สำาหรับเขาแล้ว กู้เซียวไม่ได้เป็นเพียงแฟนหนุ่มที่ฉลาดและ 

มีความเป็นผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ยังเป็นพจนานุกรมด้านสถาปัตยกรรมมีชีวิต  

เป็นผู้ให้คำาปรึกษาที่ดีบนเส้นทางชีวิต...เขามีทรัพยากรที่ดีขนาดนี้เป็นของ 

ตัวเอง ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สิถึงจะถูก!

F*ck จริงด้วย! นี่เขาโง่หรือเปล่า สองวันที่ผ่านมาเอาแต่คิดอะไร 

ไร้สาระอยู่ได้!

หยุดคิดเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ลามกพวกนั้นก่อน ไอ้หนุ่ม! การพยายาม 

รีดเค้นความรู้ออกมาจากกู้เซียวให้ได้มากที่สุดต่างหากที่เป็นเรื่องที่ควร 

ทำา!!!╰(╰△╯)╯

หลังจากคิดออก คืนนั้นจางซืออี้ก็เข้าอินเทอร์เน็ตแล้วสั่งซื้อสมุด 

สเกต็ชภ์าพแบบเดยีวกบักูเ้ซยีวทนัที เขาตดัสนิใจแลว้วา่จะเรยีนรูจ้ากกูเ้ซยีว 

โดยเริ่มต้นจากการวาดภาพและเขียนไดอะรี่ทุกวัน

การสเก็ตช์ภาพง่าย  ๆ  กับประโยคสั้น  ๆ  ที่บรรยายถึงความรู้สึกใน 
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ทุก ๆ วันไม่ใช่เรื่องยากอะไร แม้ว่าเขาอาจจะวาดได้ไม่ดีเท่ากู้เซียว ลายมือ 

ก็สวยไม่เท่ากู้เซียว แต่อย่างน้อยเขาก็มี  ‘ตัวอย่างที่ดีให้เจริญรอยตาม’ 

เพียงทำาแบบนี้เขาก็สามารถกลายเป็นคนยอดเยี่ยมอย่างกู้เซียวได้แล้ว

หลังจากสั่งซื้อสมุดสเก็ตช์ภาพเสร็จ จางซืออี้ก็จัดทำาแผนการอ่าน 

ลงในโทรศัพท์ วางแผนว่าต้องอ่านหนังสืออย่างตำ่าหนึ่งชั่วโมงทุกวันหลัง 

เลิกงาน เขาต้องพยายามอ่านหนังสือทุกเล่มในบ้านหลังนี้ที่กู้เซียวเคยอ่าน 

ให้หมด!

วันรุ่งขึ้นสมุดสเก็ตช์ภาพที่จางซืออี้สั่งก็มาถึง และกู้เซียวก็กลับ 

จากการไปทำางานนอกสถานที่แล้วเช่นกัน

ทั้งสองคนตกลงกันแล้วว่าเวลาอยู่บริษัทต้องรักษาระยะห่าง จาง- 

ซืออี้แค่เงยหน้าขึ้นมองกู้ เซียวเงียบ  ๆ  เท่านั้น  แต่ระยะเวลาสั้น  ๆ  แค่ 

หนึ่งวินาทีที่สายตาประสานกัน ความคิดถึงของกู้เซียวก็ส่งมาถึงเขา ทำาให้ 

จางซืออี้รู้สึกสบายใจมาก 

พกัเท่ียง จ�งซอือีเ้ปดิสมดุสเกต็ช์ภ�พดว้ยใบหน้�สดใสและต้ังใจคิดเกีย่วกบั 

เนื้อหาหน้าแรกอย่างจริงจัง

วาดอะไรดีนะ ซาลาเปาที่กินเมื่อเช้า? ข้าวกล่องที่กินตอนเที่ยง?  

เฮ้อ ของพวกนี้ไม่เห็นสร้างสรรค์เลยสักนิด

“ปิ๊ง” จางซืออี้ดีดนิ้วพร้อมกับดวงตาที่เป็นประกาย  — หน้าแรกต้อง 

วาดผู้ชายที่เป็นดั่งเทพเจ้าอย่าง ‘กู้เซียว’ อยู่แล้วสิ!

เขารีบหยิบปากกาขึ้นมาแล้วลงมือวาดลงบนสมุดอย่างตั้งใจ...

Ok! เรียบร้อยแล้ว!

จางซอือี้ยืดคอขึน้แลว้ชืน่ชมผลงานชิน้เอกของตัวเอง แต่พอดไูปดูมา 

ทำาไมถึงรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ค่อยถูกต้องนัก...เขาวาดกู้เซียวขี้เหร่ไปไหมนะ

เดี๋ยวก่อน ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนี้! 

จู่ ๆ จางซืออี้ก็รู้สึกเสียใจที่วาดกู้เซียวไว้หน้าแรก ถึงยังไงสมุดสเก็ตช ์

ภาพก็ไม่ใช่โทรศัพท์ที่สามารถล็อกหน้าจอได้ ถ้าเกิดไม่ระวังแล้วมีคนเห็น 

ขึ้นมาจะทำายังไง มันน่าอายจะตายไป!
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ทันใดนั้นเสียงของจูหงเจิ้นก็ดังขึ้นข้าง ๆ “นายกำาลังวาดอะไรอยู่”

จางซืออี้รีบเอามือปิดกระดาษพลางเอ่ยอย่างร้อนตัว “ไม่มีอะไร”

“ฮ่า ๆ” จูหงเจิ้นหัวเราะแล้วเอ่ยต่อ “ฉันเห็นหมดแล้ว!”

จางซืออี้ “...” เวรแล้ว เขาจะอธิบายพฤติกรรมที่เหมือน  ‘โรคจิต’ 

ของตัวเองยังไงดีล่ะเนี่ย? (*/w＼*)

	 จูหงเจิ้นยกนำ้าขึ้นดื่มแล้วเอ่ยต่อ “นายอย่าปิดบังเลยน่า ฉันไม่ได้ 

เพิ่งรู้สักหน่อยว่านายวาดรูปขี้เหร่...นี่ใครเหรอ ภาพเหมือนของนายเอง?”

จางซืออี้ “......”

จูหงเจิ้นยังคงซำ้าเติมต่อไป “พูดขึ้นมาแล้ว จางซืออี้ ความสามารถ 

ในการวาดด้วยมือของนายก็แย่จริง  ๆ นะ ตอนเรียนที่ต่างประเทศพวกนาย 

ไม่ได้ฝึกทักษะขั้นพื้นฐานเหรอ ถ้าคนอื่นเห็นรูปนี้คงไม่มีใครเชื่อว่านาย 

ทำางานด้านสถาปัตย์แน่นอน”

จางซืออี้แทบกระอักเลือด สุดท้ายก็ยอมปล่อยมืออย่างหมดอาลัย 

ตายอยาก...แม่ง กลัวถูกคนอื่นจับได้อะไรกันเล่า เขาคิดมากไปเองคนเดียว 

ชัด ๆ!

“เปล่าหรอก มีคนที่วาดสวย  ๆ  เหมือนกัน เพียงแต่ส่วนมากแล้ว 

พวกฉันจะใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์น่ะ ก็เลยไม่ได้ฝึกอะไรมากมาย”  

จางซืออี้เอ่ยเสียงหดหู่

จูหงเจิ้น “นายซื้อสมุดสเก็ตช์ภาพเพื่อมาฝึกวาดด้วยมือเหรอ”

จางซืออี้ “อืม...”

จหูงเจิน้ “ฝกึ ๆ ไวก้ด็เีหมอืนกนั ในฐานะนกัออกแบบสถาปตัยกรรม  

ทักษะในการวาดและเขียนสำาคัญมาก นายให้ต้าเฉิงช่วยสอนก็ได้ ฝีมือ 

การวาดภาพของเขาดีมาก”

จางซืออี้พยักหน้าหงึก ๆ เพื่อไล่จูหงเจิ้นผู้หวังดีและชอบซุบซิบออกไป  

จากนั้นก็กลับมาดูภาพที่ตัวเองวาดอย่างละเอียดอีกครั้ง

มันน่าเกลียดจริง ๆ เหรอ เขาว่าตัวเองวาดออกมาได้มีเสน่ห์จะตายไป  

ดสู ิ คิว้และดวงตาทีห่ลอ่เหลาของกูเ้ซยีว รมิฝปีากทีเ่หมอืนจะยิม้แตก่ไ็มย่ิม้  

ไหนจะออร่าที่ดูเงียบสงบนั่นอีก เขาวาดออกมาได้ทุกจุดเลยนะ!



ซีเหอชิงหลิง

19

จางซอือีถ้อนหายใจอยา่งทอ้แทก้อ่นจะปลอบใจตวัเองวา่ไมม่คีนดอูอก 

ก็ดีเหมือนกัน แบบนี้จะได้ไม่มีใครเอาไปเดาว่าจริง  ๆ  แล้วเขากับกู้เซียว 

มีความสัมพันธ์กันยังไง

เพื่อไม่ให้เปิดเผยถึงกู้เซียว ไอเดียดี ๆ ของจางซืออี้จึงผุดขึ้นมาทันท ี

เขาเปิดวีแชทแล้ววาดสติ๊กเกอร์จิ้งจอกน้อยตัวที่กู้เซียวใช้บ่อย  ๆ  ลงไปใน 

ไดอะรี่ด้วย ตัดสินใจว่าต่อไปนี้จะใช้ ‘จิ้งจอกน้อย’ เพื่อเป็นตัวแทนกู้เซียว!

หลังจากวาดเสร็จเขาก็เขียนข้อความแรกลงไปข้างล่างด้วยความตั้งใจ  

‘ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะกลายเป็นคนยอดเยี่ยมเหมือนกับ TA3 23.04.2015  

ZSY —’...

ใช่แล้ว ที่จางซืออี้ไม่เขียนว่า  ‘สักวันผมจะเก่งกว่าคุณ’  เหมือนเดิม 

ก็เพราะคำาว่า  ‘สักวัน’  มีความหมายเท่ากับว่า ‘ไม่รู้ว่าวันไหน’ และที่เขา 

ไม่เขียนว่า ‘พยายามจะเป็นคนที่คู่ควรกับ  TA’ ก็เพราะตอนนี้พวกเขา 

คบกันแล้ว ไม่มีอะไรที่คู่ควรหรือไม่คู่ควรทั้งนั้น

นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป เขาก็แค่อยากพยายามเหมือนกับคนที่ 

เขาชอบแล้วเดินไปข้างหน้าด้วยกัน

เขียนประโยคนี้เสร็จ จางซืออี้ก็ปิดสมุดลงและเริ่มทำางานต่อไปด้วย 

ความมั่นใจเต็มเปี่ยม

กู้เซียวกลับจ�กก�รไปทำ�ง�นนอกสถ�นที่แล้ว แน่นอนว่�เถ�เฝ่ยก็ต้องกลับ 

มาด้วยเช่นกัน เพิ่งเริ่มงานช่วงบ่ายได้ไม่นาน จางซืออี้ก็ได้รับข้อความจาก 

เถาเฝ่ย [เฮ้ อยู่ไหม]

ถือว่าตอนนี้ผ่านเหตุการณ์ที่เขาเอาแปลนของอีกฝ่ายมาแปะต่อกัน 

นานแลว้ และความรูส้กึกระอกักระอว่นทีจ่างซอือีม้ตีอ่เถาเฝย่กล็ดลงไปมาก 

แล้วเช่นกัน เขาตอบกลับไปอย่างสุภาพ [อยู่ครับ มีอะไรหรือเปล่า]

เถาเฝ่ย [นายกำาลังทำาโครงการออกแบบเขตพัฒนาการท่องเที่ยวของ 

มณฑลยูนนานอยู่ใช่ไหม ข้อมูลช่วงแรกที่ต้องเตรียมการทำาเสร็จหรือยัง  

3 他 ออกเสียงว่า ทา แปลว่า เขา
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ส่งมาให้ฉันดูซิ]

จางซืออี้จำาได้แล้ว ครั้งก่อนกู้เซียวบอกว่ารอให้แบบร่างในความ 

รับผิดชอบของเถาเฝ่ยเสร็จก่อน แล้วหลังจากนั้นอีกฝ่ายจะเป็นคนพาเขา 

ทำาโครงการนี้

...แต่ที่เถาเฝ่ยทำามันหมายความว่าอะไรเนี่ย! เรียกใช้อย่างกับเขา 

เป็นลูกน้องตัวเองอย่างนั้นแหละ! (=皿=) 
จางซืออี้ส่งไฟล์ข้อมูลพื้นฐานของโครงการรวมไปถึงแบบวิเคราะห์ 

ก่อนการออกแบบที่เขาทำาไปให้อีกฝ่ายอย่างไม่เต็มใจ

หลังจากได้รับ เถาเฝ่ยก็ไม่ขอบคุณและไม่ตอบอะไรกลับมาทั้งนั้น  

กระทั่งผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงถึงตอบกลับ [ดูเสร็จแล้ว นายหาข้อมูล 

ได้น้อยแค่นี้เอง การวิเคราะห์กรณีศึกษาไม่มีหรือไง]

จางซืออี้ได้รับข้อความก็โมโหปรี๊ดแตก ตอบกลับไปว่า [ผมก็เพิ่ง 

ได้รับโครงการนี้มาแค่อาทิตย์เดียว!]

จากนั้นก็ไร้การตอบกลับอีกเช่นเคย จางซืออี้เข้าอินเทอร์เน็ตและ 

ค้นหาการวิเคราะห์กรณีศึกษาอย่างจนคำาพูด ผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงถึงมีการ 

ตอบกลับจากเถาเฝ่ย [เฮ้ย นายอยากไปเที่ยวเล่นที่ยูนนานไหม]

จางซืออี้ [...] ผู้ชายคนนี้เวลาเรียกเขาถ้าไม่ใช่  ‘โย่’  ก็เป็น  ‘เฮ้’  ไม่ก็   

‘เฮ้ย’ อีกฝ่ายไม่รู้ชื่อเขาหรือยังไง

แน่นอนว่าประโยคที่เถาเฝ่ยส่งมายังเต็มไปด้วยเรื่องน่าด่าทั้งนั้น  

พวกเขากำาลังทำางาน แม้ว่าโครงการของยูนนานจะไม่ได้เร่งรัดอะไรมาก แต ่

อะไรคือ ‘อยากไปเที่ยวเล่นไหม’ กำาลังล้อเขาเล่นอยู่หรือไง 

แต่ที่ทำาให้จางซืออี้หัวร้อนยังไม่ใช่ประโยคนี้ แต่เป็นประโยคต่อมา 

ของเถาเฝ่ยต่างหาก

เถาเฝ่ย [ถ้าอยากไปฉันจะไปขอศิษย์พี่ให้ แล้วฉันจะพานายไปเอง]

จางซืออี้ [...] อะไรกัน พูดอย่างกับว่าคุณกับกู้เซียวคุ้นเคยกันมาก 

อย่างนั้นละ ถ้าพูดในแง่ของ  ‘ความคุ้นเคย’ ผมมีมากกว่าคุณแน่นอน  

แถมผมยังเคยสัมผัสตรงนั้นของศิษย์พี่คุณแล้วด้วย ถ้าอยากไปผมจำาเป็น 

ต้องให้คุณช่วยขอด้วยหรือไง
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แต่เขาจะไปกล้าพูดแบบนี้ได้ยังไง ทำาได้เพียงเคาะลงไปบนแป้นพิมพ์ 

อย่างโมโหต่อไป  [กลางเดือนหน้าก็ต้องทำาแบบร่างออกมาแล้ว พวกเรา 

คงไม่มีเวลา ‘เล่น’ หรอกมั้งครับ]

เถาเฝ่ย [ขอร้องละ มีเวลาอีกตั้งยี่สิบกว่าวัน แบบร่างอย่างนี้สามสี่ 

วันก็ทำาเสร็จแล้ว นายจะรีบไปทำาไมกัน]

จางซืออี้ [...] ในเมื่อไม่รีบทำาไมคุณไม่ไปหาการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

เองเล่า! (=皿=)

จ�งซืออี้ไม่ได้สนใจเถ�เฝ่ยอีก แต่คิดไม่ถึงว่�หลังจ�กนั้นไม่น�นกู้เซียว 

จะส่งข้อความมา [นายอยากไปยูนนาน?]

จางซืออี้ [ครับ? ผมจะบ้าตาย...เถาเฝ่ยไปบอกคุณแล้วจริง  ๆ เหรอ! 

เขาบอกคุณว่ายังไงบ้างครับ]

กู้เซียว [เขาบอกว่านายอยากไปยูนนานเพื่อทำาการสำารวจ]

‘เหลวไหล’ จางซืออี้ด่าแรง ๆ ในใจ เห็น ๆ กันอยู่ว่าเถาเฝ่ยนั่นแหละ 

ที่อยากไปเอง!

เขารีบฟ้องทันที [ผมไม่ได้พูดนะครับ เถาเฝ่ยเป็นคนเสนอกับผม 

ก่อนเอง]

กู้เซียว  [เหอ  ๆ ถ้านายอยากไป ฉันสามารถอนุมัติให้พวกนาย 

ไปทำางานนอกสถานที่ได้]

จางซืออี้รู้สึกอบอุ่นเมื่อได้อ่านครึ่งประโยคแรกของกู้เซียว แต่พอ 

เห็นคำาว่า  ‘พวกนาย’  ที่อยู่ด้านหลังก็อดถามไม่ได้ [แล้วคุณล่ะครับ คุณ 

ไม่ไปเหรอ]

กู้เซียว [ฉันยังมีโครงการอื่นที่ต้องดูแล คงไม่มีเวลาไปด้วย ต่อไป 

โครงการนี้หลัก  ๆ  จะอยู่ในความรับผิดชอบของเถาเฝ่ย ฉันคงไม่ได้เข้าไป 

ร่วมด้วย]

จางซืออี้ [...] ทำาไมเขารู้สึกได้ถึงความไม่น่าเชื่อถือบางอย่างถ้าจะ 

ส่งมอบงานนี้ให้เถาเฝ่ยเป็นคนรับผิดชอบ

กู้เซียว  [โครงการที่ยูนนานครั้งนี้ถือว่าเป็นโครงการใหญ่ การไป 
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สำารวจสถานที่จริงนับเป็นเรื่องจำาเป็น นายลองพิจารณาดูละกัน]

ที่จางซืออี้ยังคิดไม่ตกก็เพราะเถาเฝ่ยไม่ได้พูดกับเขาว่า  ‘สำารวจ 

สถานที่จริง’ แต่พูดว่า  ‘เล่น’ ถ้าเป็นเมื่อก่อนพอได้ยินแบบนี้จางซืออี้ก็คง 

เห็นดีเห็นงามกับเถาเฝ่ยแน่นอน แต่ตอนนี้เขากลับเนื้อกลับตัวแล้ว เขา 

ต้องการเป็นเด็กดีที่มุ่งมั่นจะพัฒนาตัวเอง...เอาละ จริง ๆ แล้วทั้งหมดนี่เป็น 

แค่ข้ออ้างเท่านั้น ประเด็นหลักคือตอนนี้เขากับกู้เซียวเพิ่งจะคบกัน สถานะ 

ของพวกเขาตอนนี้ก็เหมือนคู่แต่งงานใหม ่ กู้เซียวเพิ่งกลับจากการไปทำางาน 

นอกสถานที่ เขายังไม่ทันได้ออดอ้อนคลอเคลียกับคนรักถึงสองวันด้วยซำ้า 

จู่  ๆ  เถาเฝ่ยก็ขอกู้เซียวไปทำางานนอกสถานที่โดยใช้เหตุผลว่า ‘เขาอยากไป’  

แน่นอนว่าเขาต้องไม่เต็มใจสักทางอยู่แล้ว!

แต่จางซืออี้ก็นึกถึงสิ่งที่กู้เซียวพูดกับเขาเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วตอน 

พาหมาไปเดินเล่นขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว ถ้าโยนเรื่องที่พวกเขาเป็นคู่รักกัน 

ทิ้งไป และเข้าใจคำาว่า  ‘เล่น’  ของเถาเฝ่ยให้เป็นคำาว่า  ‘สำารวจ’ งั้นเขาก็คง 

ไม่มีข้อคัดค้านอะไรแล้ว

หลังจากครุ่นคิดอยู่หลายนาที จางซืออี้ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ควรเอา 

ความรู้สึกส่วนตัวมาปะปนกับเรื่องงาน ดังนั้นจึงไปยืนยันคำาตอบกับกู้เซียว

กู้เซียว “โอเค ฉันจะให้เวลาพวกนายสำารวจหนึ่งอาทิตย์ เริ่มนับ 

ตั้งแต่วันเสาร์นี้”

วันนี้วันพฤหัสบดี ถ้าเริ่มวันเสาร์แสดงว่าเขาก็มีเวลาอยู่กับกู้เซียว 

หนึ่งวัน หึ ๆ แค่วันเดียวก็ยังดีกว่าไม่มีเลย

ด้านเถาเฝ่ยก็คงได้รับข้อความจากกู้เซียวเช่นกัน ถึงได้มาบอก 

จางซืออี้อีกครั้ง “ออกเดินทางวันเสาร์นะ!”

จางซืออี้ “รู้แล้ว!”

เถาเฝ่ย “เอาไอดีวีแชทของนายมาสิ ฉันจะเพิ่มนายเป็นเพื่อน”

จางซืออี้บอกเบอร์โทรศัพท์ซึ่งเป็นไอดีวีแชทของเขา  ทั้งสองคน 

เพิ่มกันเป็นเพื่อน จางซืออี้เห็นว่ารูปโปรไฟล์ของเถาเฝ่ยก็คือรูปถ่ายของ 

อีกฝ่ายเอง

พดูตามตรง รปูนีเ้ถาเฝย่สวยมาก องคป์ระกอบบนใบหนา้ทีส่มบรูณ-์ 
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แบบเมื่ออยู่ในกล้องแล้วเผยให้เห็นเสน่ห์ทั้งแบบผู้ชายและผู้หญิง บวกกับ 

ผมที่ไว้ยาวประบ่า ในรูป อีกฝ่ายกำาลังใช้มือปัดผมด้านหน้าให้ยุ่ง ทำาให้มือ 

บดบังครึ่งหนึ่งของใบหน้าเอาไว้ มุมปากมีรอยยิ้ม ถ้าไม่ได้สนใจมือข้างนั้น 

ใบหน้าของอีกฝ่ายจะดูเหมือนผู้หญิงเท่ ๆ คนหนึ่งเลยละ

ทันใดนั้นจางซืออี้ก็คิดขึ้นมาได้ว่าเขายังไม่ได้เพิ่มเถาเฝ่ยเข้ากลุ่ม 

แชท ‘กองกำาลังย่อยของพระราชวังอู๋จิ้ง’ เลย

ถึงจางซืออี้จะไม่ใช่หัวหน้าทีมย่อย แต่ในฐานะที่เป็นคนสร้างกลุ่ม 

ขึ้นมา เขาก็มีสิทธิ์ที่จะ ‘เพิ่มสมาชิกใหม่เข้ามาในกลุ่ม’ อยู่แล้ว

เถาเฝ่ยเข้ามาอยู่ที่อู๋จิ้งได้หนึ่งเดือนแล้ว นอกจากที่เคยปะทะอารมณ์ 

กับกู้เซียวครั้งนั้น อีกฝ่ายก็ดูจะเข้ากับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ได้เป็นอย่างด ี

แถมหน้าตาก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าเพื่อนร่วมงานผู้หญิงด้วย  แต่ถึง 

อย่างนั้นจางซืออี้ก็ยังหนักใจอยู่ดี ไม่ใช่ว่าความอารมณ์ร้อนและนิสัย 

พูดอะไรออกมาตรง  ๆ  ของเถาเฝ่ยจะเข้ากันได้กับทุกคน ถ้าเกิดอีกฝ่าย 

พูดอะไรไปเรื่อยแล้วเผลอทำาให้เพื่อนร่วมงานสักคนไม่พอใจเข้า อาจจะ 

ทำาให้ความสามัคคีภายในทีมร้าวฉานก็ได้ 

งั้นรอดูไปก่อนสักระยะดีไหม ไม่ก็รอให้มีใครในกลุ่มพูดถึงก่อน 

แล้วค่อยเพิ่มอีกฝ่ายเข้ากลุ่ม

เมื่อคิดได้ดังนั้นจางซืออี้ก็กดเข้าไปดูไทม์ไลน์วีแชทของเถาเฝ่ย  

ปรากฏว่าแค่เห็นโพสต์ล่าสุดของอีกฝ่าย จางซืออี้ก็ทำาขวดนำ้าส้มสายชูแตก4  

ทันที! 

เถาเฝ่ยโพสต์ภาพเซลฟี่ของตัวเองกับกู้เซียวเมื่อวานตอนบ่าย น่าจะ 

ถ่ายตอนที่ทั้งคู่ไปทำางานนอกสถานที่ด้วยกัน ทั้งสองคนสวมสูท มือของ 

เถาเฝย่วางไวบ้นไหลข่องกูเ้ซยีวดว้ยทา่ทางสนทิสนมและดคูลมุเครอื คนหนึง่ 

รูปหล่อ คนหนึ่งรูปงาม เมื่อคนหน้าตาดีสุด  ๆ  สองคนมายืนคู่กันจึงทำาให้ 

ดูเหมือนเป็น...คู่! รัก!

แต่ปัญหากลับไม่ได้อยู่ที่รูปถ่าย แต่เป็นข้อความของเถาเฝ่ยที่ 

4 เปรียบเปรยว่าหึงหวง
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บรรยายตรง ๆ นั่นต่างหาก — [รูปที่ทุกคนอยากเห็นมาแล้ว! เดือนสถาปัตย์ 

มหาวิทยาลัย T รุ่น 04 กับดาวรุ่น 06 พวกเราเหมาะสมกันอย่างที่รำ่าลือ 

ไหม ฮ่า ๆ ๆ!]

ถึงแม้จะรู้ว่าระหว่างคนทั้งสองไม่ได้มีอะไร แต่จางซืออี้ก็ยังรู้สึก 

ไม่สบายใจมาก ๆ อยู่ดี!!! 

แถมเถาเฝ่ยยังเป็น  ‘ดาวคณะ’ อีกฝ่ายเป็นผู้ชายไม่ใช่หรือไง แล้ว 

‘ดาวคณะ’ คืออะไรกัน! (╯‵皿′)╯︵┻━┻

จางซืออี้เลื่อนดูต่อไป  — เฮ้ย! ก่อนหน้านี้ยังมีอีกรูป! เป็นรูปที่โพสต์ 

เมื่อวันที่ 20 ของเดือนที่แล้ว น่าจะถ่ายตอนที่เถาเฝ่ยไปกินข้าวกับกู้เซียว 

ในวันแรกที่มาบริษัท ในรูปกู้เซียวกำาลังก้มหน้าสั่งอาหาร แม้ว่าจะไม่ได้ 

มองกล้อง แต่มุมปากยังคงมีรอยยิ้มประดับอยู่ ดูแล้วอบอุ่นมาก ๆ 

ข้อความที่บรรยายคือ [เรียนจบหลายปีแล้ว แต่เทพบุตรของทุกคน 

ยังคงหล่อเหลาเหมือนเดิม]

...เทพบุตรของทุกคน? ‘ทุกคน’  คือใคร ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 

T เพื่อนที่มีร่วมกันของเถาเฝ่ยและกู้เซียว?

ต่อมาเถาเฝ่ยยังตอบในคอมเมนต์ข้างล่างของโพสต์นั้นด้วยว่า [โอ 

เค ๆ ถ้ามีโอกาสจะถ่ายให้ดู!]

จากข้อความของอีกฝ่าย จางซืออี้สามารถเดาได้ว่าคอมเมนต์ของคน 

อื่น  ๆ  น่าจะเป็นการขอให้เถาเฝ่ยถ่ายรูปกู้เซียวให้ดูหรือไม่ก็ให้ถ่ายคู่กัน  

และรูปที่โพสต์เมื่อวานเถาเฝ่ยน่าจะลงให้ตามคำาเรียกร้องของทุกคน

อา๊กกก! อยากจะประกาศใหค้นทัง้โลกรูช้ะมดัวา่กูเ้ซยีวมเีจา้ของแลว้!  

ให้พวกที่อยากชื่นชมความหล่อของอีกฝ่ายหายไปให้หมด!  (=皿=)

จางซืออี้เลื่อนดูไทม์ไลน์วีแชทของเถาเฝ่ยไปเรื่อย ๆ ด้วยใบหน้าบูดบึ้ง  

เขาพบว่าผู้ชายคนนี้ก็เป็นพวกชอบเล่นไทม์ไลน์วีแชทเหมือนกัน  โพสต์ 

สถานะใหม่เกือบทุกวัน แถมหลาย ๆ รูปยังเป็นรูปเซลฟี่ด้วย เหอะ ดูแล้ว 

คงจะหลงตัวเองไม่น้อย!

จางซืออี้ปิดวีแชทแล้วเก็บโทรศัพท์ลง สะบัดศีรษะแรง ๆ เพื่อบังคับ 

ให้ตัวเองสงบลงแล้วหันมาจดจ่อกับงาน 
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เลิกงานตอนเย็น จางซืออี้มาที่สถานีรถไฟใต้ดินก่อนเพื่อรอกู้เซียว

เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัยของพนักงานคนอื่น  ๆ พวกเขาจึงตกลง 

กันว่า เวลาออกจากบริษัททุกครั้งจะแยกกันออกแล้วนัดเจอกันที่ประตู 

สถานีรถไฟใต้ดินสักประตูแทน แบบนี้ต่อให้มีคนมาเห็นก็สามารถทำาเป็นว่า 

บังเอิญเจอกันได้

กู้เซียวน่าจะยังยุ่งอยู่จึงส่งวีแชทมาบอกจางซืออี้ว่าให้รอประมาณ 

สิบห้านาที จางซืออี้นั่งเล่นเกมในโทรศัพท์บนม้านั่งรอรถตัวยาวด้วยความ 

เบื่อหน่าย 

ขณะที่กำาลังเล่น  ๆ  อยู่ ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่ามีอะไรร้อน  ๆ  มาแตะ 

บนแก้ม เพราะคิดว่าเป็นกู้เซียวเขาก็เลยเบี่ยงหน้าหลบพร้อมรอยยิ้มแล้ว 

เงยหน้าขึ้นมาเอ็ดเบา ๆ “คุณทำาอะไรเนี่ย...”

แต่เมื่อเห็นว่าคนตรงหน้าคือใคร รอยยิ้มบนใบหน้าของจางซืออี้ 

ก็แข็งค้างทันที เพราะตอนนี้คนที่อยู่ตรงหน้าเขาคือเถาเฝ่ย! 

เถาเฝ่ยกำาลังถือแก้วกาแฟร้อนและเมื่อกี้ก็เอาแก้วกาแฟนี่แหละ 

มาแตะลงบนใบหน้าจางซืออี้ อีกฝ่ายเอ่ยหยอกล้อ “นายกำาลังนั่งรอใคร”  

สีหน้าจางซืออี้เปลี่ยนจากสดใสมาเป็นบูดบึ้ง “ไม่ได้รอใครสักหน่อย”

เถาเฝ่ย “ถ้าไม่ได้รอใคร แล้วรถที่เพิ่งผ่านไปสองขบวนเมื่อกี้ทำาไม 

นายไม่ขึ้น”

ชีวิตในไห่เฉิงเต็มไปด้วยความเร่งรีบ  โดยปกติแล้วในช่วงเวลา 

เร่งด่วนรถไฟใต้ดินจะวิ่งทุก  ๆ  สามถึงห้านาที ซึ่งช่วงเข้างานและเลิกงาน 

เหล่าพนักงานออฟฟิศจะรีบเร่งกันสุด  ๆ คงไม่มีใครมานั่งรอแล้วไม่ขึ้นรถ 

สักทีแบบนี้แน่ ๆ แต่ที่จางซืออี้สงสัยก็คือ ในเมื่อเถาเฝ่ยพูดแบบนี้แสดงว่า 

อีกฝ่ายก็เห็นเขาตั้งแต่ก่อนที่รถสองขบวนนั้นจะมาถึงแล้วสิ แต่เถาเฝ่ย 

กลับไม่ขึ้นรถแถมยังแอบสังเกตเขาอีก ไม่อย่างนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าเขา 

พลาดรถไปกี่ขบวนแล้ว 

จางซืออี้ถามกลับด้วยท่าทางแปลกใจ “แล้วทำาไมคุณยังไม่ขึ้นล่ะ”

นึกไม่ถึงว่าเถาเฝ่ยจะตอบตรง ๆ “ก็ฉันกำาลังดูนายอยู่ไง”

จางซืออี้เอ่ยอย่างหวาดระแวง “ดูผมทำาไม”



26

คุณผู้ช่วยสถาปนิก เล่ม 3

เถาเฝ่ยหัวเราะอารมณ์ดี “ดูว่านายจะไปเมื่อไหร่ไง”

“...คุณนี่น่าเบื่อชะมัด” จางซืออี้ลุกขึ้นอย่างหมดคำาพูดและแอบถอย 

จากอีกฝ่ายหนึ่งก้าวเพื่อรักษาระยะห่าง

เถาเฝ่ยจิบกาแฟพลางเหล่ตามองเขา “นายย้ายบ้านเรียบร้อยหรือยัง”

“อืม” จางซืออี้ใกล้ตายแล้ว ทำาไมกู้เซียวถึงยังไม่มาอีก! หรือว่า 

เขาจะไปก่อนดี ไม่งั้นถ้าอีกเดี๋ยวมาเจอกันคงจะกระอักกระอ่วนมากแน่ ๆ 

ในขณะที่กำาลังจะอ้าปากเพื่อบอกลาเถาเฝ่ย อีกฝ่ายกลับเลิกคิ้วแล้ว 

ถามขึ้นมาก่อน “นายพักอยู่กับศิษย์พี่ของฉันไม่ใช่หรือไง ทำาไมไม่รอให้เขา 

เลิกงานแล้วกลับพร้อมกัน”

จางซืออี้พูดไม่ออกเมื่อถูกถามแบบนี้ ปกติเขาก็โกหกไม่เก่งอยู่แล้ว 

แล้วนี่เพิ่งตอบคำาถามแรกไปก็ถูกถามต่อด้วยคำาถามที่สองทันที จึงทำาได้ 

เพียงพยายามคิดหาคำาตอบอย่างหนัก “เขายังมีงานอยู่ครับ”

เถาเฝ่ยเปล่งเสียงว่า “อ้อ” อย่างมีเลศนัย

จางซืออี้ “...”

เมื่อเห็นเถาเฝ่ยยังคงจ้องมาด้วยรอยยิ้ม จางซืออี้ก็รู้สึกขนลุกไปทั้งร่าง

...F*ck ผู้ชายคนนี้บ้าไปแล้วหรือไง ทำาไมเอาแต่จ้องผมอยู่ได้

ทันใดนั้นความคิดแปลก ๆ ก็ผุดขึ้นมาในหัวจางซืออี้ — เป็นไปได้ไหม 

ที่...เถาเฝ่ยจะแอบชอบกู้เซียว

แมว้า่เขาจะคบกบักูเ้ซยีวแลว้แตเ่ถาเฝย่ยงัไมรู่ส้กัหนอ่ย อกีฝา่ยกำาลงั 

สงสัยในความสัมพันธ์ของเขากับกู้เซียวอยู่หรือเปล่า และที่ตอนนี้เถาเฝ่ย 

ดูอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเขา จริง  ๆ  แล้วกำาลังให้ความสนใจเขาในฐานะ  

‘ศัตรูหัวใจ’?

...หะ...ให้ตายเถอะ มีเหตุผล! ต้องเป็นอย่างที่คิดแน่ ๆ!!! (o皿o)

อกีอยา่งเถาเฝย่ยงัสวยขนาดนี ้ ไมเ่หมอืนผูช้ายและกไ็มเ่หมอืนผูห้ญงิ  

ดูแล้วเหมือนเกย์มาก แถมยังใกล้ชิดกับกู้เซียวมาก  ๆ  ถึงขนาดโพสต์รูป 

ที่โชว์ความรักลงในไทม์ไลน์วีแชทด้วย คงไม่ได้พยายามประกาศอำานาจ 

ให้คนอื่นได้รู้หรอกใช่ไหม

ยิ่งจินตนาการจางซืออี้ก็ยิ่งหวาดกลัวมากกว่าเดิม รวมไปถึงความ 
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รู้สึกเป็นศัตรูกับเถาเฝ่ยก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อย  ๆ ถึงขั้นที่เขาอยากบอกให้รู้ 

ไปเลยว่าจริง  ๆ  แล้วเขากับกู้เซียวคบกันอยู่ เพื่อให้อีกฝ่ายรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ 

และถอนตัวไปซะ!

แต่เมื่อนึกถึงนิสัยอารมณ์ร้อนอย่างเปิดเผยของเถาเฝ่ยแล้ว คำาว่า  

‘รู้ว่าเป็นไปไม่ได้จึงถอนตัว’  ก็ดูเหมือนจะไม่เข้ากับอีกฝ่ายแม้แต่น้อย  

จางซืออี้กลับเชื่อว่าถ้าเถาเฝ่ยรู้ความจริงขึ้นมาคงจะ ‘ยิ่งมีอุปสรรคยิ่งต้อง 

ชนะ’ และลงมือเข่นฆ่าเขาซึ่ง ๆ หน้าเลยมากกว่า...ไม่ได้นะ~ อย่าไปท้าทาย 

เถาเฝ่ยเด็ดขาด!

ยิ่งไปกว่านั้นถ้าลองคิดในแง่ดีว่าที่เขาเดามันผิดล่ะ อยู่  ๆ  ก็โพล่ง 

ออกไปแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย สุดท้ายจะถูกหาว่าเป็นบ้าน่ะสิ!

สมองจางซืออี้เหมือนเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้าที่กำาลังอยู่ในโหมด 

ปั่นหมาด หลังจากหมุนอย่างบ้าคลั่งหลายรอบ สุดท้ายก็หมดเรี่ยวแรง 

และหยุดลง

เห็นรถไฟใต้ดินขบวนถัดไปกำาลังมาถึงสถานีพอดีเขาก็รีบบอกเถาเฝ่ย 

ว่า “ไปก่อนนะ” แล้วเผ่นแน่บกระโดดขึ้นไปบนรถไฟอย่างรวดเร็ว

เถาเฝ่ย “...”

หลงัจากทีป่ระตปูดิ จางซอือีถ้งึไดถ้อนหายใจโลง่อกแลว้แสรง้หมนุตวั 

ออกไปมองด้านนอกด้วยท่าทีสงบเพื่อดูว่าเถาเฝ่ยยังอยู่หรือเปล่า

แต่คิดไม่ถึงว่าตอนนั้นกู้เซียวจะลงมาจากบันไดเลื่อนพอดี สายตา 

ทั้งสองคนประสานกันอย่างใจตรงกัน ต่างฝ่ายต่างตกตะลึง

กู้เซียวดูเหมือนกำาลังสงสัย — ไหนบอกว่าจะรอฉัน ทำาไมถึงขึ้นรถไป 

ก่อน

จางซืออี้โอดครวญในใจ — ช่วยด้วย! ปล่อยผมออกไปที!

จากนั้นรถไฟก็ออกตัวทันที ก่อนที่รถจะเคลื่อนเข้าไปในอุโมงค์ 

จางซืออี้ยังเห็นว่าเถาเฝ่ยหันไปหากู้เซียวเล็กน้อยและแย่งสายตาในวินาที 

สุดท้ายของกู้เซียวไปด้วย

จางซืออี้แนบใบหน้าลงบนหน้าต่างด้วยสีหน้าเหมือนซอมบี้ โมโห 

จนอยากจะทุบหน้าต่างออกไปแล้วกระโดดเตะเถาเฝ่ยซะ!
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“อ่าฮะ ศิษย์พี่ คุณเลิกงานแล้ว เมื่อกี้ผมเจอจางซืออี้และคุยกับเขา 

ด้วย” เถาเฝ่ยโบกมือทักทายกู้เซียวพร้อมกับชี้ไปยังขบวนรถไฟที่เพิ่งเคลื่อน 

ออกไปแล้วเอ่ยยิ้ม ๆ “แต่เสียดาย เขาเพิ่งขึ้นรถไปเมื่อกี้นี้เอง”

“นายคุยอะไรกับเขา” กู้เซียวขมวดคิ้ว

“ก็คุยไปเรื่อย ผมถามเขาว่าย้ายบ้านเรียบร้อยหรือยัง” เถาเฝ่ยเอียง 

ศีรษะนิด ๆ พลางถามด้วยความสงสัย “ตอนนี้พวกคุณอยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอ  

ทำาไมไม่กลับพร้อมกัน”

กู้เซียวชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยด้วยท่าทีสงบ “ถึงอยู่ด้วยกัน 

แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเลิกงานพร้อมกันทุกวัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์”

ที่พักของเถาเฝ่ยอยู่คนละทางกับสองคนนี้ พอเห็นว่ารถของตัวเอง 

มาแล้วจึงโบกมือให้กู้เซียวและไม่ได้ชวนคุยต่อ “งั้นผมไปก่อนนะ เจอกัน 

พรุ่งนี้”

กู้เซียว “...อืม เจอกัน”

เมื่อเห็นเถาเฝ่ยจากไปแล้วกู้เซียวจึงหยิบโทรศัพท์ในกระเป๋าที่สั่น 

ติดต่อกันหลายครั้งออกมาดู และก็เป็นข้อความวีแชทที่จางซืออี้ส่งมา 

มากกว่าสิบข้อความจริง ๆ 

จางซืออี้ [(︺︹︺)]

จางซืออี้ [ผมขึ้นรถแล้วครับ!]

จางซืออี้ [เมื่อกี้เห็นคุณเพิ่งลงมาด้วย!]

จางซืออี้  [(>﹏<)]

จางซืออี้ [ผมจะรอคุณที่สถานีถัดไปนะครับ!]

จางซืออี้  [╥﹏╥]  [╥﹏╥]  [╥﹏╥  ]
...

กูเ้ซยีวขบขนักบัขอ้ความงอแงทีด่อูอดออ้นของจางซอือีจ้งึสง่สติก๊เกอร์  

‘จิ้งจอกน้อยจุ๊บ ๆ’ ไปให้ [ฉันกำาลังจะไปแล้ว รอก่อน]

ห้านาทีต่อมารถไฟใต้ดินขบวนที่สองก็ค่อย  ๆ  หยุดลงที่สถานีถัดมา  

ที่นอกประตูรถกู้เซียวมองเห็นจางซืออี้กำาลังยืนมองมายังตัวเองอย่างขมขื่น 

และน่าสงสารผ่านกระจก ทำาให้ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้พลาดรถไฟรอบ 
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เดียวกัน แต่เป็นหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้าที่ถูกบังคับให้แยกจากกันไป 

คนละฟากฝั่งของทางช้างเผือก

แต่ลองคิดดูแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริง  ๆ กู้เซียวไปทำางานนอกสถานที่ 

สามวันครึ่ง ทั้งสองคนจึงไม่ได้เจอหน้ากันเลย และเวลาอยู่ในบริษัทก็ไม่ 

สามารถแสดงท่าทางสนิทสนมมากเกินไปได้ นี่จึงถือว่าเป็นบททดสอบ 

ครั้งใหญ่สำาหรับคู่รักที่กำาลังอยู่ในช่วงลุ่มหลงซึ่งกันและกัน

แมว้า่ตอนนีจ้ะเลกิงานแลว้ แตพ่วกเขากย็งัไมส่ามารถจบัมอืและกอด 

กันเหมือนกับคู่รักทั่วไปได้...จางซืออี้ทรมาน กู้เซียวเองก็ทรมานมากเช่นกัน

หลังจากขึ้นมาบนรถอีกครั้ง จางซืออี้และกู้เซียวก็ถูกฝูงชนแน่นขนัด 

เบียดให้ไปอยู่ใกล้  ๆ  กับประตูรถ เป็นครั้งแรกที่กู้เซียวรู้สึกขอบคุณความ 

แออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนที่ช่วยสร้างโอกาสให้พวกเขาได้ใกล้ชิดกันแบบนี้

จางซืออี้มองกู้เซียวด้วยสายตาที่เต็มไปความดีใจและเศร้าใจ

กู้ เซียวเองก็มองเขาด้วยสายตาที่ เปล่งประกายเช่นกัน  และยัง 

ถือโอกาสที่มีคนเยอะใช้ร่างกายตัวเองบดบังสายตาของคนอื่น  ๆ  แล้วขยับ 

เข้าไปเกี่ยวนิ้วกับจางซืออี้เงียบ ๆ 

การกระทำาเพียงแค่นี้ก็สามารถทำาให้ดวงตาของจางซืออี้วาบวับด้วย 

ความตื่นเต้นได้ เขาบีบนิ้วกู้เซียวราวกับคนจมนำ้าที่คว้าท่อนไม้เอาไว้ได้  

ความหงุดหงิดและกลุ้มใจเมื่อกี้เหมือนจะหายวับไปในพริบตา!

กู้เซียวถอนหายใจด้วยความปวดใจและโล่งใจ...คบกับเขาคงจะทำาให้ 

จางซืออี้รู้สึกน้อยใจบ่อย ๆ เลยสินะ

จางซืออี้กระซิบ “เมื่อกี้เถาเฝ่ย...”

กู้เซียวเอ่ยขัดด้วยเสียงทุ้มตำ่า “ออกจากสถานีค่อยพูด”

จางซืออี้พยักหน้าหงึก ๆ พลางปิดปากลงอย่างเชื่อฟัง

โชคดีที่หยวนซานฮวาหยวนอยู่ห่างจากบริษัทแค่เพียงสี่สถานีเท่านั้น 

ทันทีที่ออกมาจากสถานีจางซืออี้ก็บ่นอย่างทนไม่ไหวอีกต่อไป  “เมื่อกี้ 

ผมเจอเถาเฝ่ยที่สถานีรถไฟใต้ดิน! เขาเดาว่าผมกำาลังรอใครอยู่ ผมกลัว 

เขาจะรู้ว่ากำาลังรอคุณก็เลยขึ้นรถมาก่อน! บ้าชะมัด!”

กู้เซียวเอ่ยพร้อมรอยยิ้ม “ถ้าครั้งหน้าเขาถามอีกนายก็ยอมรับไปเลย 
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ว่ากำาลังรอฉัน ไม่เป็นไรหรอก”

จางซืออี้เอ่ยอย่างร้อนใจ “แล้วถ้าเขาเดาว่าพวกเราเป็นแบบนั้นล่ะ 

ครับ”

กู้เซียวคลี่ยิ้ม “ช่างเขา ปล่อยให้เขาเดาไป ถึงจะเป็นคนขี้คุยแต่เขา 

ก็รู้จักขอบเขตดี ต่อให้เดาถูกก็คงไม่ไปป่าวประกาศให้คนอื่นรู้อยู่แล้ว”

จางซืออี้ “อ่อ...”

ทา่ทขีองกูเ้ซยีวทำาใหจ้างซอือีรู้ส้กึโลง่ใจมากขึน้ เขาถามอกี “พวกคณุ 

ไปนำาเสนอครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับ”

กู้เซียว “ถือว่าราบรื่นดี แบบร่างที่เถาเฝ่ยทำาตอนแรกถูกยกเลิกตาม 

ที่คาดไว้จริง  ๆ โชคดีที่ฉันให้เขาแก้แผนได้ทัน แต่ผลลัพธ์ก็ยังแน่นอน  

การตัดสินใจหลังจากนี้ยังต้องขึ้นอยู่กับเบื้องหลัง ผู้สนับสนุน แล้วก็โชค 

ด้วย”

จางซืออี้ “พวกเรามีเบื้องหลังด้วยเหรอครับ”

กู้เซียวมองเขายิ้ม  ๆ “ผู้ว่าจ้างฝ่ายนั้นคือคนที่จู่  ๆ  ก็โทร.เรียกฉัน 

ออกไปหลังจากที่กินข้าวที่บ้านนายเสร็จเมื่อเดือนที่แล้ว” 

“เพื่อนคุณเหรอครับ” เมื่อเห็นกู้เซียวพยักหน้าจางซืออี้จึงถามอย่าง 

แปลกใจ “ในเมื่อเป็นเพื่อนของคุณแล้วทำาไมถึงยังไม่แน่ใจล่ะครับ” 

กู้เซียว “ผู้ว่าจ้างไม่ได้มีแค่คนเดียว ยังมีผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รัฐบาล 

...ทุกคนต่างก็มีจุดยืนและวิสัยทัศน์ของตัวเอง และเพื่อนฉันก็เป็นแค่หนึ่ง 

เสียงในนั้น” 

จางซืออี้รู้สึกมึนไปหมด “ซับซ้อนชะมัด!”

กู้เซียวยิ้มพลางตบเอวด้านหลังของเขาเบา ๆ “ค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป 

นายทำาผลงานการออกแบบของตัวเองให้ดีก่อนแล้วค่อยว่ากัน ต้องมี 

ศักยภาพก่อนถึงจะมีโอกาสต่อสู้กับโชคชะตาและผู้สนับสนุนเหล่านั้น”

ในที่สุดก็ถึงบ้�น เพิ่งเดินเข้�ประตูและยังไม่ทันได้ถอดแม้กระทั่งรองเท้� 

จางซืออี้ก็รู้สึกว่าตัวเองถูกผลักจนแผ่นหลังแนบติดกับบานประตู มือ 

ข้างหนึ่งของกู้เซียวจับข้อมือจางซืออี้เอาไว้ในขณะที่อีกข้างลูบไล้บนแก้มใส  
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จางซืออี้มีเวลาสูดหายใจได้แค่เฮือกเดียวเท่านั้นก็ถูกกู้เซียวพรากลมหายใจ 

ไปทันที

ฝ่ามือของกู้เซียววางไว้บนใบหูของเขา หัวแม่มือลูบไล้บนแก้มและ 

ขมับของเขาเบาบ้างแรงบ้างตามจังหวะการจูบ ราวกับต้องการชดเชยให้ 

เพียงพอกับช่วงที่ไม่ได้จูบไม่ได้สัมผัสตลอดสามวันที่ไปทำางานนอกสถานที่

จางซืออี้มึนงงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นก่อนจะได้สติในเวลารวดเร็วแล้ว 

เริ่มจูบตอบอย่างเร่าร้อน ข้อมือที่ถูกยึดไว้ตอนแรกดิ้นจนหลุดแล้วเปลี่ยน 

มาสอดประสานแนบแน่นกับฝ่ามือกู้เซียวแทน ส่วนอีกข้างส่งไปโอบกอด 

อีกฝ่ายเอาไว้อย่างกล้าหาญ

หลังจากจูบครั้งแรกจบลงทั้งสองคนก็ผละออกจากกัน แต่เมื่อสบตา 

กันเพียงสองวินาที ริมฝีปากก็ประกบเข้าหากันแนบสนิทอีกครั้ง

จางซืออี้รู้สึกเหมือนตัวเองกำาลังถูกครอบงำาโดยกู้เซียว ทั้งริมฝีปาก 

ของกู้เซียว ลิ้นของกู้เซียว ล้วนเป็นเหมือนแรงดึงดูดที่ร้ายแรงถึงชีวิต 

สำาหรับเขา ไม่ว่าจะจูบเท่าไหร่ก็รู้สึกไม่พอ

จนกระทั่งมีเสียง “วู้ว”  ดังขึ้นมา ทั้งสองคนจึงรู้สึกตัวแล้วมองไปยัง 

เจิ้นไจ๋ที่นั่งอยู่ข้าง  ๆ  และอดไม่ได้ที่จะแสดงให้เห็นว่ามันก็อยู่ตรงนี้ด้วย 

เหมือนกัน

“พรืดดด” จางซืออี้หลุดหัวเราะออกมาก่อน รู้สึกว่าเขากับกู้เซียว 

โง่ชะมัด!

กู้เซียวเองก็หัวเราะเช่นกัน มองดวงตาที่ฉำ่าไปด้วยหยาดนำ้าของ 

จางซืออี้เพราะเพิ่งผ่านการจูบพลางกระซิบเบา ๆ “คิดถึงนาย...”

หัวใจของจางซืออี้เต้นรุนแรง เขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าประโยค 

บอกรักง่าย  ๆ  แบบนี้จะมีพลังทำาลายล้างสูงขนาดนี้ เพียงสองคำาก็ทำาให้ 

หัวใจของเขาทำางานหนักจนอยากประท้วง!

“ผมก็คิดถึงคุณ...” ‘คิดถึง’  ที่ออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจ ‘คิดถึง’ 

ทั้งวันทั้งคืน

จางซืออี้ต้องการสารภาพบาป เขาอยากขอโทษแฟนเก่าของตัวเอง  

เพราะเขาไม่เคย ‘คิดถึง’ เธอจริง ๆ เลยสักครั้ง
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ใช่แล้ว เมื่อก่อนเขาเป็นผู้ชายที่แย่มาก ๆ ในตอนนั้นเขาไม่ได้รู้สึก 

อะไรกับเธอเลย

กูเ้ซยีวกดจบูลงบนหน้าผากเขากอ่นจะปลอ่ยตวัและเอ่ยเสยีงออ่นโยน  

“กินข้าวกันก่อน”

จางซืออี้เดินตามกู้เซียวเข้าไปในห้องครัวเหมือนหางเล็ก ๆ 

กู้เซียวเปิดตู้เย็นและมอง  ‘ของกักตุน’  ที่อยู่ในนั้น หลังจากผ่านไป 

หนึ่งสัปดาห์อาหารที่ซื้อเก็บไว้ครั้งที่แล้วก็พร่องลงไปมากทีเดียว เขาเลือก ๆ  

ดูก่อนจะเจอห่อเกี๊ยวที่อยู่ในช่องแช่แข็งจึงถามจางซืออี้ “กินเกี๊ยวดีไหม”

“ครับ ได้หมดเลย” เพราะตอนนี้ความสนใจของจางซืออี้ไม่ได้อยู่ 

ที่ของกินแล้ว

กู้เซียวหยิบไข่ออกมาสองฟองพร้อมกับกุ้งฝอยตากแห้งและสาหร่าย 

เพื่อจะทำาซุปที่กินคู่กับเกี๊ยว

เขาต้มนำ้าและถามไปด้วยว่าสองวันก่อนจางซืออี้กินอะไร อีกฝ่าย 

ก็บอกด้วยเสียงเจื้อยแจ้ว ทั้งสองคนเหมือนคู่สามีภรรยาทั่วไปที่เริ่มต้น 

คำ่าคืนด้วยหัวข้อสนทนาเกี่ยวกับ ‘เรื่องทั่วไปในชีวิตประจำาวัน’

หลังเกี๊ยวร้อน  ๆ  ยกลงจากเตา กู้เซียวยังปรุงนำ้าจิ้มนำ้าส้มสายชูเพื่อ 

กินกับเกี๊ยวด้วย

พอได้กลิ่นนำ้าส้มสายชู ทันใดนั้นจางซืออี้ก็นึกถึงรูปถ่ายที่เห็นใน 

ไทม์ไลน์วีแชทของเถาเฝ่ยเมื่อตอนกลางวันขึ้นมาและอดถามไม่ได้ “ตอนไป 

นำาเสนอคุณกับเถาเฝ่ยต้องสวมสูทด้วยเหรอครับ”

กู้เซียวยื่นชามเกี๊ยวให้เขาพลางเอ่ยไปด้วย “อืม ถ้าเป็นงานที่เป็น 

ทางการจำาเป็นต้องใส่”

จางซืออี้หยิบตะเกียบสองคู่แล้วยกชามออกไป “ทำาไมไม่เห็นคุณ 

เอาสูทกลับมาด้วยล่ะครับ”

“ถือไปถือมามันยุ่งยากก็เลยให้บริษัทขนส่งส่งมาให้แล้ว” หลังจาก 

นั่งลงกู้เซียวก็เงยหน้าขึ้นมาถาม “ทำาไมนายรู้ว่าฉันใส่สูท”

“วันนี้ผมเพิ่มเถาเฝ่ยเป็นเพื่อนในวีแชทเลยเห็นรูปที่เขาโพสต์ลง 

ในไทม์ไลน์ครับ” ประโยคนี้แสดงความหึงหวงของจางซืออี้ได้ชัดเจน เขาก็ 
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ไม่ได้อยากขี้น้อยใจแบบนี้สักหน่อย รู้สึกเหมือนกำาลังฟ้องกู้เซียวอยู่เลย  

แต่มันทนไม่ไหวจริง ๆ นี่นา!

แต่ทว่าหลังจากที่ได้ยินเขาพูด กู้เซียวกลับหยิบโทรศัพท์ออกมาดู 

เหมือนไม่รู้เรื่องแถมยังขมวดคิ้วเล็กน้อยด้วย

จางซืออี้ถาม “คุณยังไม่เห็นเหรอครับ”

กู้เซียววางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะแล้วเอ่ยเสียงเรียบ “ฉันซ่อนโพสต์เขา 

ไว้”

“พรูดดด!” จากตอนแรกที่ยังคงรู้สึกไม่สบายใจมาก  ๆ พอได้ยิน 

กู้เซียวพูดแบบนี้ จางซืออี้ก็หลุดขำาทันทีพร้อมถามด้วยรอยยิ้ม “ทำาไม 

ต้องซ่อนด้วยล่ะครับ”

“เขาโพสต์แต่อะไรไร้สาระทั้งวัน น่ารำาคาญ” กู้เซียวพูดถ้อยคำา 

ร้ายกาจพวกนี้โดยไม่แยแสแม้แต่น้อย

“...” ที่แท้รูปเซลฟี่พวกนั้นของเถาเฝ่ยก็ถูกกู้เซียวมองว่าเป็น  ‘อะไร 

ไร้สาระ’  เหรอเนี่ย ฮ่า  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ! ใบหน้าของจางซืออี้เต็มไปด้วยความ 

ลำาพองใจ รู้สึกพอใจลึก ๆ จนสุดจะบรรยาย ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกท้อเฝ่ย 

หรือแอ๊ปเปิ้ลเฝ่ยก็ถูกเขาโยนออกไปนอกโลกหมดแล้ว!

กินข้าวเสร็จจางซืออี้ก็เอาถ้วยไปล้าง ส่วนกู้เซียวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา 

อีกครั้งและขยับนิ้วโป้งไปมาบนหน้าจอ ไม่รู้กำาลังคุยกับใครอยู ่ พอจางซืออี ้

ล้างถ้วยเสร็จแล้วเดินออกมา กู้เซียวก็เอาสายจูงคล้องคอเจิ้นไจ๋เรียบร้อย 

แล้ว

ระหว่างพาหมาออกมาเดินเล่น ทั้งสองคนก็คุยเรื่องงานไปเรื่อยเปื่อย 

ช่วงที่เจิ้นไจ๋กำาลังยืนฉี่อยู่ข้างต้นไม้ จู่  ๆ  กู้เซียวก็หยุดเดินแล้วจับจางซืออี้ 

ให้หันหน้ามาทางตัวเองพร้อมกับจัดท่ายืนให้เขา

ในขณะที่จางซืออี้กำาลังงุนงงก็เห็นกู้เซียวก้าวเท้าไปทางซ้ายของเขา 

เล็กน้อยเพื่อให้ร่างกายครึ่งหนึ่งซ้อนทับกัน จากนั้นก็หยิบโทรศัพท์ออกจาก 

กระเป๋ากางเกงแล้วถ่ายไปที่เงาบนพื้น

จางซืออี้เอียงศีรษะเพื่อมองตาม แล้วจึงพบว่าตอนนี้เงาของพวกเขา 

ทั้งสองคนที่อยู่ภายใต้ไฟถนนเหมือนกำาลังจูบกันอยู่เลย!
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ใบหน้าของเขาร้อนผ่าวด้วยคิดไม่ถึงว่ากู้เซียวจะทำาเรื่องโรแมนติก 

แบบนี้

พอเห็นกู้เซียวก้มหน้ากดโทรศัพท์ จางซืออี้ก็เดาได้ทันทีว่าอีกฝ่าย 

กำาลังโพสต์ลงไทม์ไลน์วีแชท แต่เมื่อนึกถึงนิสัยรักสงบของกู้เซียวก็คิดว่า 

น่าจะโพสต์ให้เขาเห็นคนเดียวเช่นเคย จางซืออี้จึงไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไร 

มากมาย แถมยังกระเซ้าด้วยว่า “คุณเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย ผมเห็นรูป 

ที่คุณถ่ายแล้วแต่ยังจะโพสต์ให้ผมดูอีก” ว่ากันว่าความรักทำาให้คนโง่เขลา  

หรือว่ากู้เซียวก็จะกลายเป็นคนโง่แล้วเหมือนกันเหรอ

กู้เซียวมองเขาด้วยรอยยิ้ม “โพสต์นี้ฉันเปิดสาธารณะ”

“ว่าไงนะ!?” จางซืออี้อ้าปากค้างแล้วรีบหยิบโทรศัพท์ตัวเองออกมา 

เปิดวีแชทและเห็นโพสต์ของกู้เซียวอยู่ด้านบนสุดของไทม์ไลน์จริง ๆ ด้วย

นอกจากรูปภาพแล้วกู้เซียวยังเขียนข้อความด้วยว่า [ใจมีเจ้าของ]

แปลง่าย ๆ ความหมายของประโยคนี้ก็คือ — ฉันมีเจ้าของแล้ว

จางซืออี้ไม่อยากจะเชื่อ แต่ถ้าไม่ดูจากโทรศัพท์เขาก็ไม่มีทางรู้แน่ ๆ  

ว่าจริง ๆ แล้วกู้เซียวเปิดโพสต์ให้ใครเห็นบ้าง เพื่อเป็นการยืนยันเขาจึงแย่ง 

โทรศัพท์กู้เซียวมาดูทันที — จริงด้วย! เป็นโพสต์สาธารณะจริง ๆ!

ในเวลาไม่กี่วินาทีด้านล่างของรูปก็เต็มไปด้วยการกด  ‘ถูกใจ’  จาก 

คนที่จางซืออี้ไม่รู้จักทั้งนั้น เขาเห็นข้อความแจ้งเตือนที่อยู่ข้างบนยังคง 

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จินตนาการได้เลยว่าโพสต์นี้จะเป็นข่าวที่สร้างความ 

ตกใจให้กับทุกคนที่รู้จักกู้เซียวแค่ไหน!

“คุณบ้าไปแล้ว!” แก้มของจางซืออี้เปลี่ยนจากร้อนผ่าวเป็นร้อนแทบ 

ไหม้ รวมถึงหัวใจก็เต้นแรงแทบคลั่งไม่ต่างกัน “คุณบอกว่าจะไม่เปิดเผย 

เรื่องนี้ไม่ใช่เหรอครับ”

กู้เซียวดึงโทรศัพท์คืนมา “แค่เงา ไม่มีใครเดาออกหรอก”

จางซืออี้ดูรูปถ่ายในโทรศัพท์ตัวเองอีกครั้ง จริงด้วย เพราะไฟถนน 

อยู่ค่อนข้างไกล เงาของทั้งสองคนจึงถูกดึงให้ยาวมาก แถมส่วนศีรษะยังดู 

ค่อนข้างเลือนราง นอกจากจะดูออกว่าทั้งสองคนมีส่วนสูงใกล้เคียงกัน 

ก็ยากที่จะแยกแยะว่าใครเป็นใคร
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สิ่งเดียวที่สามารถยืนยันได้ก็คือในรูปนี้ไม่มีเถาเฝ่ยแน่นอน เพราะ 

ในเงาที่สลัว ๆ ยังสามารถบอกได้ว่าทั้งสองคนมีผมสั้น

กู้เซียวลูบหัวเขาพลางถามด้วยรอยยิ้ม “ยังหึงอยู่หรือเปล่า”

“...” จางซืออี้หน้าบึ้งแล้วโกหกคำาโต “ใครหึงกัน”

กู้เซียวยิ้มโดยไม่ได้พูดอะไรแล้วพาเจิ้นไจ๋และจางซืออี้เดินกลับบ้าน

หลังจากเหตุการณ์ชวนตื่นตระหนกระคนดีใจผ่านไป จางซืออี้ก็ 

ค่อย ๆ สงบลงก่อนจะเอ่ยด้วยความกังวล “พ่อกับแม่คุณจะเห็นไหมครับ”

กู้ เซียวสูดอากาศเย็น  ๆ  ของช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ  เงยหน้าขึ้น 

เล็กน้อยเพื่อมองท้องฟ้า ก่อนจะเอ่ยด้วยนำ้าเสียงมั่นคง “เห็นก็เห็นเลย  

ช้าหรือเร็วก็ต้องเผชิญหน้าอยู่ดี ตอนแรกพวกเขาอาจจะเดาไม่ออกว่านาย 

เป็นผู้ชาย ก็ปิดไปก่อน พ่อฉันเป็นคนฉลาด ถึงฉันไม่บอก แต่ไม่ช้าเขาก็ 

จะเดาออกเอง...นี่เป็นการต่อสู้ที่ใช้เวลานาน เวลาและความเป็นครอบครัว 

จะเอาชนะทุกอย่างได้ ไม่ต้องกลัว ค่อย ๆ เดินไปด้วยกันทีละก้าว”

“ครับ” จางซืออี้เอ่ยเบา  ๆ  ก่อนจะก้มหน้ามองพื้น “จริง  ๆ  น้องสาว 

คุณเดาได้ตั้งนานแล้วว่าคุณอาจจะเป็นเกย์”

กู้เซียวชะงัก “หืม?”

จางซืออี้ถ่ายทอดสิ่งที่กู้เหยาเล่าให้เขาฟังในวันนั้นให้กู้เซียวฟัง หลัง 

จากเล่าจบแล้วยังเอ่ยต่ออย่างอาย ๆ “พูดขึ้นมาแล้ว จริง  ๆ  ผมก็รู้จากเธอ 

นี่แหละครับว่า เอ่อ คุณอาจจะชอบผม...”

หลังจากได้ฟังกู้เซียวก็เข้าใจแล้วว่าทำาไมวันนั้นจางซืออี้ถึงเหมือน 

เปลี่ยนไปเป็นคนละคน

จางซืออี้เงียบไปเล็กน้อยแล้วเอ่ยขึ้นอีก “เธอยังบอกอีกว่า ไม่ว่า 

คุณจะเลือกอะไร เธอก็จะสนับสนุนและอวยพรให้คุณมีความสุข”

กู้เซียวไม่ได้พูดอะไรออกมาอีก หลังจากผ่านไปนานถึงถอนหายใจ 

พลางเอ่ยอย่างมีความสุข “ยัยเด็กโง่...”

จางซืออี้กำามือแน่นและเสนอขึ้นมา “ดังนั้น ต่อไปเราสามารถดึง 

น้องสาวคุณมาเป็นพรรคพวกได้ครับ!”

กู้เซียวมองเขาแวบหนึ่งแล้วยกยิ้ม “เด็กโง่ เธอน่าจะรู้ตั้งนานแล้ว”	
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จางซืออี้ “...หา?” Σ(°△°|||)︴

เป็นไปตามที่กู้เซียวคาดไว้ พอกลับมาถึงบ้านจางซืออี้ก็เปิดโทรศัพท์ 

ขึ้นมาดูรูปที่กู้เซียวโพสต์อีกครั้ง ก่อนจะเห็นว่ากู้เหยาได้ส่งข้อความมาใน 

กลุ่มแชทสามคนที่พี่ชายของเธอเคยสร้างไว้ก่อนหน้านี้

กู้เหยา [ยินดีด้วย! (*^-^*)]

จางซืออี้ [...] ให้ตายเถอะ ที่แท้ก็เป็นเขาเองเหรอที่ไม่รู้เรื่องอะไร 

เลย!? (=皿=)

จางซืออี้ [เธอรู้มาตลอดเลยเหรอ]

กู้เหยา [หึ ๆ ๆ ไม่เชิงหรอก เพิ่งจะมามั่นใจเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง]

กู้เหยาสารภาพความจริงเรื่องที่เธอแอบดูโทรศัพท์ของจางซืออี้

จางซืออี้เอ่ยอย่างโมโห [วันนั้นฉันถามเธอแต่เธอกลับยังแกล้งทำาเป็น 

ไม่รู้]

กู้เหยา [ใครให้คุณหลอกง่ายเองล่ะ ╮(╯_╰)╭]

จางซืออี้ [...]

ทันใดนั้นกู้เซียวก็ส่งอั่งเปาหนึ่งซองเข้ามาในกลุ่ม ทั้งสองคนลืมเรื่อง 

ทะเลาะทันทีแล้วรีบแย่งกันอย่างรวดเร็ว

ทั้งหมด 100 หยวน จางซืออี้ได้ไป 92.8 หยวน ส่วนกู้เหยาได้ไป 

เพียง 7.2 หยวน

จางซืออี้ [ฮ่า ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ!]

กู้เหยา [ฮือ ๆ ๆ! ขนาดระบบยังรังแกคนโสดแบบฉันเลย!]

จางซืออี้เอ่ยออกมาอย่างภูมิใจ “ประสบการณ์ที่สั่งสมมาปกติจะถูก 

ใช้ในตอนแย่งอั่งเปานี่แหละ!”

กู้เซียวยิ้มพลางส่ายศีรษะเอือมระอาเมื่อเห็นทั้งสองคนทะเลาะกันใน 

กลุ่ม ก่อนจะส่งอั่งเปา 100 หยวนไปให้กู้เหยาในแชทส่วนตัวเพื่อเป็นการ 

ชดเชย ขณะที่กู้เหยากำาลังจะแคปหน้าจอเพื่อส่งไปเยาะเย้ยจางซืออี้ในกลุ่ม 

ก็เห็นพี่ชายเธอส่งข้อความมาซะก่อน [พี่สะใภ้ของเธอไม่ค่อยฉลาด ต่อไป 

อย่ารังแกเขาอีก]

กู้เหยา [...]
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ดังนั้น 100 หยวนนี่เป็นค่าติดสินบนงั้นเหรอ

อ๊ากก! ความรู้สึกเปรี้ยวอมหวานพวกนี้มันคืออะไรกันเนี่ย!

เจ็บปวดชะมัด! ต่อไปเหล่าเกอไม่ใช่เหล่าเกอของเธอแค่คนเดียว 

อีกแล้ว!

กู้เหยาบ่น [แต่ว่าเหล่าเกอ พี่ใจกล้าชะมัด ถึงขนาดกล้าโพสต์ลง 

ในไทม์ไลน์วีแชท เมื่อกี้ฉันถึงกับเหงื่อตกแทนพี่เลยนะ!]

กู้เซียวส่งอั่งเปาให้เธออีกครั้ง [ต่อไปคงต้องให้น้องสาวช่วยคุ้มกัน 

อีกแรงด้วย]

กู้เหยาถูกวิธีการชักนำาและการยอมขอความช่วยเหลือที่ร้อยวันพันป ี

ไม่เคยได้เห็นของพี่ชายเข้าจู่โจมจนเบลอไปหมด ก่อนจะรีบรับปากด้วย 

ความตื่นเต้นจากใจจริง  [ไม่ต้องห่วง! เกอ! น้องสาวคนนี้จะทุ่มเทสุด 

ความสามารถเพื่อปูทางในอนาคตให้พี่กับพี่ซืออี้เอง!]


