
 อย่าหยิ่งนักเลย เขียนโดย สุยโหวจู นิยายเล่มนี้เคยดัดแปลงเป็นละคร 

ซึ่งออกอากาศเป็นตอน  ๆ  ทางเว็บซีรี่ส์  เมื่อปี  ๒๐๑๖  และ  ๒๐๑๗  มาแล้ว  

เป็นเรื่องราวของเสิ่นซี นักศึกษาสาวสวยเอกนาฏศิลป์ ที่รักการเต้นเป็นอันดับ 

หนึ่ง แต่เรื่องวิชาการไม่เอาไหน กับเหอจือโจว หนุ่มวิศวะสุดหล่อ การเรียน 

เป็นเลิศ ทว่าพูดน้อยต่อยหนักและออกจะหยิ่งอยู่ไม่น้อย ทั้งสองไม่ค่อยได้ 

ข้องแวะกันนัก จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ประหลาดที่ทำให้ทั้งคู่สลับร่าง เมื่อ 

คนสองคนที่มีอุปนิสัยต่างกันสุดขั้วต้องมาใช้ชีวิตเป็นอีกคน แน่นอนว่าไม่ใช่ 

เรื่องง่าย ทั้งสองต้องพยายามเป็นตัวของอีกฝ่ายให้แนบเนียนที่สุด และยังต้อง 

หาทางคืนกลับร่างตัวเอง จึงทำให้ทั้งคู่จำเป็นต้องใกล้ชิดกัน ซึ่งมันไม่เป็นผลดี 

เท่าใดนัก  เพราะเสิ่นซีมีคนที่ชอบอยู่แล้ว  และเขาคนนั้นก็เป็นรูมเมทของ 

เหอจือโจวนั่นเอง 

	 สำนักพิมพ์อรุณหวังว่าผู้อ่านจะเพลิดเพลินกับเรื่องราววุ่น  ๆ  ของเสิ่นซี 

และเหอจือโจว และโปรดติดตามอ่านเรื่องราวสุดหรรษาต่อได้ใน  แด่เธอ... 

ด้วยรัก

สำนักพิมพ์อรุณ
กรกฎาคม ๒๕๖๒

คำนำสำนักพิมพ์
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เสียงฟ้าร้อง  ครืนครั่นยามบ่ายของต้นฤดูร้อน ตามด้วยฝนที่กระหน่ำ 

ลงมาทันที เสิ่นซีออกมาจากห้องซ้อมเต้นด้วยกายที่ เต็มไปด้วยเหงื่อ ห้อง 

ซ้อมเต้นไม่มีห้องอาบน้ำ เธอจึงสวมชุดออกกำลังกายเรียบง่ายเดินลงบันไดมา 

ฟ้าหลังฝนแจ่มใส บันไดนอกห้องซ้อมอยู่ติดกับสวนดอกไม้ ดอกหน้าแมวในสวน 

กำลังแบ่งบานมีชีวิตชีวา กลีบดอกไม้หลังฝนชุ่มน้ำราวแขวนมุกน้ำค้าง หน่ออ่อน 

ที่เพิ่งงอกดูเปราะบางราวกับเพียงสัมผัสก็จะหักลง อากาศทั้งชุ่มชื้นและสดชื่น

ความจริงเสิ่นซีไม่มีเรียนตอนบ่าย แต่จู่ ๆ อาจารย์ก็เรียกให้เธอไปซ้อมเต้น 

กะทันหัน ครั้งนี้ซ้อมเต้นเพื่อแสดงในงานเลี้ยงวันสถาปนามหาวิทยาลัยซึ่งเป็น 

งานใหญ ่ แถมคณะนาฏศลิปเ์ปน็แมง่านดว้ย ดงันัน้ทัง้คณะจงึตอ้งเตรยีมการแสดง 

ล่วงหน้าสามเดือน

ครั้นเสิ่นซีกลับมาถึงห้องพัก เซี่ยเหวยเย่ รูมเมทกำลังฮัมเพลงไปพลาง 

แต่งหน้าไปพลาง โต๊ะของเสิ่นซีอยู่ติดกับระเบียงหอพัก อีกด้านคือโต๊ะของ 

เซี่ยเหวยเย่ 

พอเธอนั่งลงที่โต๊ะของตัวเอง เซี่ยเหวยเย่เอ่ยถาม “วันนี้อาจารย์เวิน 

คงทรมานเธอไม่น้อยอีกละสิ”

เสิ่นซีเก็บของ ยิ้มพลางตอบว่า “พอไหวน่ะ”

ใบหน้าของเซี่ยเหวยเย่ฉายความไม่เชื่ออยู่บ้าง แต่ไม่ถามอะไรอีก 

เสิ่นซีวางมือถือลงบนโต๊ะ หยิบเสื้อผ้า แล้วมุ่งหน้าไปยังห้องอาบน้ำรวม  
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ความจริงฝักบัวในห้องอาบน้ำของหอพักก็มีน้ำร้อน เทอมที่แล้วมหาวิทยาลัยเพิ่งจะ 

ติดตั้งใหม่ ตอนติดตั้งทุกคนดีใจมาก สุดท้ายพอใช้ได้ไม่กี่เดือนก็เกิดปัญหา 

เรื่องค่าน้ำ ในที่สุดเฉินหาน ประธานหอพักจึงจัดประชุมย่อยขึ้นและตั้งกฎใหม่ว่า 

ห้ามทุกคนใช้น้ำร้อนอาบน้ำ หากต้องการอาบน้ำร้อนต้องไปอาบที่ห้องอาบน้ำรวม 

ของมหาวิทยาลัย

บางครั้งเสิ่นซีก็รู้สึกตัวช้า หลายเดือนให้หลังเธอถึงเพิ่งรู้ว่ากฎใหม่นี้ตั้งขึ้น 

เพื่อเล่นงานเธอ

ไอร้อนในห้องอาบน้ำลอยขึ้น อัตราส่วนนักศึกษาชายต่อนักศึกษาหญิงของ 

มหาวิทยาลัยครุศาสตร์คือ ๒ ต่อ ๘ ห้องอาบน้ำฝั่งผู้ชายเงียบสงบ แต่ฝั่งผู้หญิง 

กลับต้องต่อแถว 

ขณะเสิ่นซีพิงผนังรอคิวก็พบโต้วโตว รูมเมทของเธอ โต้วโตวถือถังน้ำ 

ขนาดใหญ่ ใบหน้ากลมเต็มไปด้วยรอยยิ้มเดินฝ่ากลุ่มสาวงามตรงมาหาเธอ  

“อาซี วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเซี่ยเหวยเย่ เขาเชิญทุกคนไปร่วมฉลองให้ 

เต็มคราบเลยนะ”

วันคล้ายวันเกิดของเซี่ยเหวยเย่เหรอ แต่เซี่ยเหวยเย่ยังไม่ได้เชิญเธอเลย  

เสิ่นซีพิงผนังสะอาด ยิ้มมุมปาก ไม่พูดอะไร

โต้วโตวยิ้มพลางพูดกับเสิ่นซีไม่น้อย  เธอตื่นเต้นมาก  เพราะวันนั้น 

เหอจือโจวแห่งมหาวิทยาลัย S จะมาร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของเซี่ยเหวยเย่ด้วย

เหอจือโจวเหรอ เสิ่นซีเหลือบตาขึ้น เธอรู้จักผู้ชายคนนี้ แต่ยังไม่เคย 

พูดคุยกันมาก่อน หลินอวี้ถังและรูมเมทของเขาเพิ่งกลับมาจากการเป็นนักศึกษา 

แลกเปลี่ยน สมกับเป็นหนุ่มหล่อที่มี “คุณสมบัติสูงสามประการ” ๑ โดยแท้

โต้วโตวพลันยื่นหน้าเข้ามากะทันหัน “เซี่ยเหวยเย่ชอบเขามานานแล้ว  

ครั้งนี้ดูเหมือนจะเชิญไว้นานแล้วละ”

๑  三高  มาจากภาษาญี่ปุ่น หมายถึง คุณสมบัติสำคัญสามอย่างที่ผู้หญิงใช้ในการพิจารณาเลือก 

คู่ครอง ได้แก่ การศึกษาสูง รายได้สูง และตัวสูง
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เสิ่นซีเลิกคิ้ว รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อย 

โต้วโตวยังคงพูดถึงผู้ชายที่ชื่อเหอจือโจว  ขณะพูดก็ส่งเสียงหัวเราะ 

แหลมเล็กออกมาเป็นระยะ 

เสิ่นซีฟังอย่างไม่ตั้งใจนัก ต่อคิวอยู่นานแล้ว ในที่สุดก็มีห้องว่างสองห้อง  

เสิ่นซีเข้าไปอาบน้ำร้อนอย่างสบายใจ 

ตอนที่เธออาบเสร็จโต้วโตวยังไม่ออกมา เสียงดังมาจากห้องเดี่ยวริม 

ซ้ายสุด “อาซี เธออาบเสร็จแล้วใช่ไหม ฉันขอครีมนวดผมหน่อยสิ”

เสิ่นซีส่งครีมนวดผมให้ทางใต้ประตู จากนั้นก็กลับหอก่อน อากาศเย็น 

เล็กน้อย เธอจึงเปลี่ยนมาใส่เสื้อแขนยาวตัวบาง ท่อนล่างใส่กางเกงยีนเรียบง่าย  

ระหว่างทางกลับหอ เจอเซี่ยเหวยเย่เดินนวยนาดออกมาจากประตูหอพัก เสิ่นซี 

ทักทายเธอ แต่เซี่ยเหวยเย่ทำเพียงเบะปากแล้วเดินผ่านไป

ยายเซี่ยเหวยเย่คนนี้หยิ่งไปหน่อยนะ

ในห้องพักมีแค่ประธานหอเฉินหานใส่หูฟังนอนดูวิดีโออยู่บนเตียง เธอหัวเราะ 

จนปากจะฉีกถึงหู เสิ่นซีหยิบดรายร์เป่าผมมาเป่าผมเปียก เสียงลมร้อนดังเหมือน 

อยู่ในร้านเสริมสวย เธอมองใบหน้าของตัวเองในกระจก ย่นจมูกมองสิวที่เพิ่งขึ้น 

บนหน้าผาก ต้องเป็นผลจากการกินหม้อไฟหมาล่า๒คราวก่อนแน่ ๆ 

เฉินหานถอดหูฟังออกแล้วพูดกับเสิ่นซีว่า “อาซี วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิด 

ของเหวยเย่ เขาให้ฉันถามเธอว่าจะไปร่วมงานไหม”

เสิ่นซีเบือนหน้าไป กำลังจะตอบพอดี 

แต่เฉินหานชิงพูดเสียก่อน “ถ้ายุ่งก็แล้วไป” 

เสิ่นซีอึ้งงันเล็กน้อย ถ้าเฉินหานไม่พูดประโยคถัดมา เธอก็ไม่อยากไปร่วม 

งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดหรอก ใช่ว่าเธอไม่เคยกินเค้กวันเกิดหรือขาดเพื่อนนี่นา  

แต่เพราะหมั่นไส้เฉินหานและเซี่ยเหวยเย่ที่ไม่ต้อนรับเธอ เธอจึงต้องไป สีหน้า 

ของเสิ่นซีกลับเป็นปกติ สยายผมดำกึ่งแห้งกึ่งเปียกเดินไปยังเตียงของเฉินหาน 

๒ อาหารพื้นเมืองของจากแถบเสฉวน หม้อไฟน้ำซุปหมาล่า มีรสเผ็ด
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แลว้เอย่วา่ “ความจรงิคนืนีม้ธีรุะนะ่ แตว่นัคลา้ยวนัเกดิของเหวยเยท่ัง้ที วนัสำคญั 

ขนาดนี้ ฉันต้องไปสิ”

เฉินหานพลันกวาดตามองเธอแวบหนึ่ง 

เสิ่นซียกมือเสยผมหยิกลอนไปข้างหลัง เผยให้เห็นหน้าผากรูปหัวใจงดงาม 

เธอฉีกยิ้มเจ้าเล่ห์แล้วเอ่ยว่า  “ฉันชอบร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ทเดย์ที่สุดเลยละ”  

พูดจบก็หันหลังกลับไปร้องเพลงวันเกิดให้เฉินหานฟัง “แฮปปี้เบิร์ทเดย์ทูยู... 

แฮปปี้เบิร์ทเดย์...”

เสิ่นซีร้องเพลงวันเกิดจนเดินมาถึงระเบียงนอกห้องพัก 

ระเบียงตรงกับสนามบาสที่กว้างใหญ่ ที่นั่นมีเพียงนักศึกษาชายสองสาม 

คนในมหาวิทยาลัยที่หยินมีอำนาจ แต่หยางเสื่อมอำนาจ๓ ไม่เพียงมีผู้ชายน้อย  

หนำซ้ำคุณสมบัติยังไม่ผ่านอีก ถ้ายืมถ้อยคำของโต้วโตวมาใช้ก็คือ ฝูงไก่ที่ถูกต้ม 

มักอ่อนแอต้านลมไม่ไหว เมื่ออยู่ท่ามกลางสายลมก็คลอนแคลนแทบล้ม แต่ 

มหาวิทยาลัยที่ไร้ชื่อเสียงแห่งนี้ก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือ อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย S  

ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก ทั้งสองสถาบันจึงเป็นเหมือนหยินกับหยางที่เติมเต็มกัน 

พอดี

เสิ่นซีตากลมอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นก็โทร.หาหลินอวี้ถังแห่งมหาวิทยาลัย S  

แต่น่าเสียดายที่ไม่มีคนรับสาย

งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของเซี่ยเหวยเย่จัดที่ร้านเทียนฝู่จวีใกล้มหาวิทยาลัย  

แม้จะเป็นร้านอาหารเสฉวน  แต่ภายในตกแต่งอย่างมีรสนิยมมาก  นับเป็น 

ร้านอาหารที่ดีที่สุดในบรรดาย่านสถานศึกษา เสิ่นซีกับโต้วโตวไปด้วยกัน พอ 

ไปถึงทุกคนมากันเกือบครบแล้ว เสิ่นซีที่ดัดผมเป็นลอนชั่วคราวนั่งทางด้านซ้าย 

ของเฉินหาน ด้านขวาของเฉินหานคือหนุ่มหน้าขาว๔  ผู้มีใบหน้าทะเล้น และ 

ด้านขวาของหนุ่มหน้าขาวก็คือเหอจือโจวนั่นเอง

๓ อุปมาว่า ผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชาย
๔ คำเรียกเชิงดูถูกพวกชายหนุ่มที่สำรวย หยิบโหย่ง ไม่ชอบทำงานกลางแจ้งเพื่อรักษาใบหน้าขาวใส 

เอาไว้
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ชายหนุ่มมีอายุยี่สิบต้น  ๆ ผมสั้นดำขลับทั้งศีรษะ หล่อเสียจนแค่มอง 

ท้ายทอยก็รู้เลยว่าเป็นชายหนุ่มรูปงามที่มีชาติตระกูลเพียงใด

เสิ่นซีและโต้วโตวนั่งลง 

เซี่ยเหวยเย่มองเสิ่นซีพลางเอ่ยว่า “อาซี ฉันคิดว่าเธอจะไม่มาเสียอีก”

เสิ่นซียิ้มพลางพูด “มีของกิน ฉันจะไม่มาได้ไงล่ะ”

โต้วโตวนั่งติดกับเสิ่นซี เธอมองเหอจือโจวอย่างอาจหาญ ใบหน้ามีรอยยิ้ม 

ปลื้มปริ่มใจ 

เฉินหานรู้สึกว่าโต้วโตวทำขายหน้า ก็อดเบือนหน้าหนีไม่ได้ 

วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเซี่ยเหวยเย่ แต่กลับเป็นหนุ่มหน้าขาวที่นั่ง 

ข้างเหอจือโจวเป็นคนจัดการเรื่องร้านอาหาร เขาเป็นรุ่นพี่ที่ เซี่ยเหวยเย่รู้จัก  

และเป็นเพื่อนของเหอจือโจวด้วย นี่อาจเป็นสาเหตุที่เหอจือโจวมาร่วมกินข้าว 

ในงานวันคล้ายวันเกิดของเซี่ยเหวยเย่

เมื่อคนมาครบแล้ว ทุกคนก็เริ่มสั่งอาหาร

เสิ่นซีซ้อมเต้นมาตลอดบ่าย ตกเย็นจึงเริ่มหิว ทำให้เธอเอาแต่กินตั้งแต่ 

เริ่มงานจนจบงาน  กระทั่งหนุ่มหน้าขาวยิ้มตาตี่แล้วเอ่ยว่า  “นักศึกษาหญิง 

คณะนาฏศิลป์ไม่ต้องระวังเรื่องน้ำหนักเหรอ ถ้าอ้วนขึ้นมาจะเต้นลำบากนะ...”

เสิ่นซีเงยหน้าขึ้นอย่างตื่นตะลึง ครั้นพบว่าทุกคนกำลังมองเธอ ถึงเพิ่ง 

เขา้ใจวา่หนุม่หนา้ขาวพดูกบัเธอ ทำไมคนบางคนถงึไดน้า่รำคาญอยา่งนีน้ะ! นำ้เสยีง 

สอดรู้สอดเห็นและเจตนาดีของพวกเขามีจุดประสงค์เพื่อเย้ยหยัน เพื่อฉีกหน้า  

จากนั้นก็เปิดโปงจุดอ่อนของเธอและเหน็บแนมเธออย่างสง่าผ่าเผย สายตาของ 

เสิ่นซีพุ่งตรงไปยังหนุ่มหน้าขาวแล้วเอ่ยว่า “ไม่เป็นไรหรอก ฉันกินแล้วไม่อ้วน”

เสียงคิกคักดังขึ้น โต้วโตวหัวเราะ พูดเสียงดังว่า “ใช่แล้ว เสิ่นซีของ 

พวกเรากินแล้วไม่อ้วนจริง  ๆ พวกเธอคงไม่รู้สินะว่าเสิ่นซีสามารถกินอาหารชุด 

ครอบครัวคนเดียวหมดเป็นถังเลยละ”

ทั้งเซี่ยเหวยเย่และเฉินหานหัวเราะ 

เสิ่นซีกินไปไม่น้อยแล้ว จึงวางตะเกียบลงบนแท่นตะเกียบเคลือบดินเผา 

อย่างเบื่อหน่าย ในสมองพลันนึกถึงถ้อยคำของหลินอวี้ถัง  “อิ  ๆ บางทีเธอ 
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ไม่จำเป็นต้องหาเรื่องเดือดร้อนให้ตัวเองก็ได้นะ”

นี่เธอกำลังหาเรื่องเดือดร้อนให้ตัวเองอยู่เหรอ เสิ่นซีหยิบตะเกียบขึ้นมา 

อีกครั้ง จากนั้นคีบพริกแดงแช่น้ำมันเม็ดเล็กเข้าปาก เธอไม่ได้หาเรื่องเดือดร้อน 

ให้ตัวเองซะหน่อย ความจริงเธอแค่อยากเป็นรูมเมท --- ที่ --- ดีของพวกเขา

แต่ดูคล้ายว่าถ้อยคำนี้ออกจะน่าขำไปสักหน่อย

เมื่อมื้อเย็นสิ้นสุดลง ถนนในมหาวิทยาลัยก็เต็มไปด้วยหนุ่มสาวเดินขวักไขว่  

เซี่ยเหวยเย่อยากไปร้องคาราโอเกะ เหอจือโจวปฏิเสธอ้อม  ๆ  ว่าเขายังทำหัวข้อ 

อภิปรายที่อาจารย์สั่งไม่เสร็จ เกรงว่าจะไปร่วมด้วยไม่ได้

เสิ่นซีได้ยินเหอจือโจวพูดเป็นประโยคแรกในคืนนี้ ก่อนหน้านี้เหมือนเขา 

ก็พูดบ้าง แต่อาจเพราะเธอมัวแต่กินเลยไม่ได้สนใจฟัง เมื่อตั้งใจฟังดี ๆ  ก็พบว่า 

เสียงของเหอจือโจวไม่ได้ด้อยไปกว่าหน้าตาสักเท่าไหร่ เสียงทุ้มต่ำดังกังวาน 

ดุจอาบไล้ด้วยลมวสันต์ เพราะเสียงของเหอจือโจวชวนให้เสิ่นซีหันไปมองเขา 

หลายครั้ง เขาเป็นผู้ชายที่มีใบหน้าหล่อเหลาโดดเด่น รูปคิ้วเป็นระเบียบ หนา  

สวย และยาว นัยน์ตาดูมีชาติตระกูล แต่แฝงความเย็นชา

คล้ายว่าอาหารคืนนี้ได้จ่ายความอดทนทั้งหมดที่เขามีไปแล้ว

เหอจือโจวหันมามองเธอ 

เสิ่นซีหลบตา แสร้งมองไปทางอื่น

เซี่ยเหวยเย่เป็นเจ้าของงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดคืนนี้ เธอพยายามพูด 

โน้มน้าวเหอจือโจว “รุ่นพี่เหอ ไปด้วยกันเถอะค่ะ ยังไม่ดึกเลย”

สิ่งที่แบกรับไว้ยากที่สุดคือไมตรีจากสาวสวย เซี่ยเหวยเย่คนสวยเอ่ยชวน 

แล้ว เหอจือโจวกลับไม่พูดอะไร 

ขณะนั้นเองเฉินหานก็โผล่มาตรงหน้าเสิ่นซีแล้วถามว่า “เสิ่นซี เธอก็จะ 

ไปด้วยละสิ”

เสิ่นซีเหลือบตามอง ใจเย็นลงเล็กน้อย “ฉันไม่ไปหรอก...”

จู่  ๆ  โทนเสียงของเสิ่นซีก็ลดต่ำลงสองเดซิเบลชวนให้เฉินหานประหลาดใจ 

อยู่บ้าง เพราะปกติแล้วเสิ่นซีเป็นจอมอหังการน้อย เฉินหานผิดคาดเล็กน้อย  
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จึงเอ่ยเสียงอึก  ๆ  อัก  ๆ  ไม่เป็นธรรมชาตินัก “ไปเถอะน่า เรียกพี่หลินของเธอ 

มาด้วยสิ”

แม้บางครั้งเสิ่นซีจะมีนิสัยใครแข็งมา เธอแข็งกลับ แต่เธอก็ไม่อยากให้ 

พวกเขาหมดสนุกเลยบอกเซี่ยเหวยเย่กับเฉินหานว่า “พวกเธอไปกันเถอะ ฉัน 

ขอกลับหอก่อน”

เซี่ยเหวยเย่บอกเสิ่นซีว่า “ถ้าพวกเรากลับดึก ช่วยเซ็นชื่อให้หน่อยนะ”

เสิ่นซีตอบตกลง จากนั้นก็ปลีกตัวออกจากกลุ่ม ไม่สนใจว่าพวกเขาจะไป 

ร้องเพลงกันที่ไหน ในกลุ่มนั้นมีเพียงโต้วโตวที่ดึงมือเธอไว้อย่างอาลัยอาวรณ์

เสิ่นซีรู้สึกผิดหวัง เธอมองมือถือก็พบว่าหลินอวี้ถังโทร.กลับมา ก่อนที่ 

เธอจะไปหาหลินอวี้ถังที่มหาวิทยาลัย S ได้แวะซื้อชามะนาวสองแก้ว จ่ายเงิน 

เสร็จเธอก็หันไปเจอเงาร่างที่คุ้นเคย เหอจือโจวนั่นเอง

เสิ่นซีถือแก้วชาตามหลังเหอจือโจว จากประตูทิศเหนือของมหาวิทยาลัย S 

เดินไปยังหอพักชายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย S ใช้เวลาประมาณ 

ยี่สิบนาที เสิ่นซีเริ่มขี้ เกียจเดิน เมื่อเห็นเหอจือโจวเข็นจักรยานออกมาจาก 

ที่จอดรถหน้าประตูมหาวิทยาลัย เธอจึงปั้นหน้ายิ้มเดินเข้าไปหา “เฮ้...จือโจว...”  

เสิ่นซีลืมไปแล้วว่าเขาแซ่อะไร

เหอจือโจวแทบจะพลัดตกจากรถ ผู้หญิงคนไหนเรียกเขาได้สนิทชิดเชื้อ 

ขนาดนี้เนี่ย เขาเงยหน้ามอง พลันพบหญิงสาวที่กินข้าวด้วยกันคืนนี้ยืนอยู่ 

ตรงหน้า

เสิ่นซีวิ่งเข้ามาหาเหอจือโจวแล้วยิ้มให้เขา

น่าเสียดายที่รอยยิ้มเฉิดฉายบนใบหน้าของสาวสวยแซ่เสิ่นไม่อาจโน้มน้าว 

คนบางคนได้  เหอจือโจวมองชามะนาวสองแก้วในมือของเธอเงียบ  ๆ หน้า 

ไร้ความรู้สึก โลกใบนี้เป็นอะไรไปนะ ทำไมผู้หญิงยิ่งสวยก็ยิ่งใจกล้าแบบนี้

“หวดัดี นายจำฉนัไดไ้หม ฉนัเพิง่กนิขา้วเย็นกบันาย” เสิน่ซเีหน็เหอจอืโจว 

ไม่พูดอะไรเลยเตือนความจำเขารอบหนึ่ง

เหอจือโจวพยักหน้าอย่างฝืนใจ ถามว่า “ขอโทษที มีธุระอะไรเหรอ”

เสิ่นซียื่นชามะนาวในมือแก้วหนึ่งให้เหอจือโจว 
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เขารู้สึกปวดหัวเล็กน้อย ตั้งแต่เล็กจนโตมีผู้หญิงเอาของกินมาให้เขา 

ไม่น้อย นี่เห็นว่าเขาเป็นพวกไม่มีจะกิน หรือดูเหมือนเป็นพวกเห็นแก่กินรึไงนะ!  

เหอจือโจวมองเสิ่นซีนิ่ง  ๆ หวังว่าสายตาเย็นชาดุดันจะทำให้เธอกลัวและถอยไป  

ขณะเดียวกันก็เอ่ยว่า “ขอโทษนะ ฉันไม่ดื่ม”

“ฝากไปให้หลินอวี้ถังแทนฉันหน่อย รบกวนด้วยนะ” เสิ่นซีกล่าว
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พอเหอจือโจว  กลับถึงห้องพักก็วางชามะนาวไว้ตรงหน้าหลินอวี้ถัง 

โหวจื่อและจ้วงฮั่น รูมเมทอีกสองคนต่างพากันประท้วง “ลูกพี่ ซื้อให้แค่พี่สาม 

คนเดียวเรอะ!”

โหวจื่อว่า “ลำเอียง!”

จ้วงฮั่นเอ่ย  “แล้งน้ำใจ!”

เหอจือโจวกวาดตามองคนทั้งคู่ที่กำลังตัดพ้อ ทั้งสองหันหน้ากลับพร้อมกัน 

ดูหนังต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น พลางวิจารณ์เรื่อง “หน้าอก” และ “ขา”

มื้อเย็นวันนี้ทำให้เหอจือโจวอารมณ์ไม่ดี กลับมาถึงก็เจอเรื่องไร้สาระ  

อารมณ์เลยยิ่งขุ่นมัวอย่างไม่มีเหตุผล เขาเอ่ยกับหลินอวี้ถังว่า “มีผู้หญิงคนหนึ่ง 

ฝากมาให้นาย”

โหวจื่อและจ้วงฮั่นส่งเสียงด้วยความอิจฉา “น่าอิจฉาจัง”

หลินอวี้ถังเพียงมองชามะนาวก็รู้ว่าใครเป็นคนฝากมาให้ เขายิ้มมุมปาก 

นิดหนึ่งแล้วคลายลง เขามองเหอจือโจวพลางถาม “เสิ่นซีรู้จักนายเหรอ”

“ฉันไปกินข้าวเย็นกับเธอมา” เหอจือโจวตอบตรงไปตรงมา ทันใดนั้น 

ก็มองหลินอวี้ถังยิ้ม ๆ

แน่นอนว่าหลินอวี้ถังไม่เชื่อถ้อยคำของเหอจือโจว เขาพอจะเดาสาเหตุได้  

“วันนี้นายไปงานฉลองวันคล้ายวันเกิดของรูมเมทเสิ่นซีคนนั้นสินะ”

เหอจือโจวยักไหล่ ก่อนตบไหล่หลินอวี้ถัง ในสมองยังผุดเสียงเรียกอย่าง 
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สนิทสนมว่า “จือโจว...”  ในใจของเขาชาหนึบ เขาหยิบบุหรี่ในลิ้นชัก เดินไปยัง 

ระเบียงนอกห้อง ควักไฟแช็กสีดำในกระเป๋าออกมาจุดไฟ ไฟแช็กส่งเสียงดัง  

“ฉ่า” เปลวไฟสว่างวาบ เหอจือโจวก้มลงสูบบุหรี่ ใบหน้าของเขาถูกโอบล้อม 

ด้วยควันขาวที่ปล่อยออกมาอย่างสบายใจจากจมูกและปาก ตามมาด้วยกลุ่มควัน 

ที่ลอยมาจากปลายนิ้วเรียวยาว...

บุหรี่หอมหวานและสดชื่น นิโคตินช่วยผ่อนคลายประสาท เหอจือโจว 

พิงราวระเบียงอย่างผ่อนคลาย ที่ระเบียงมีคนอีกสองคนคีบบุหรี่ไว้ในมือด้วย 

เหมือนกัน หนึ่งในนั้นพูดกับเหอจือโจวว่า “บุหรี่มวนนี้ไม่เลวเลย”

โหวจื่อเอ่ยชวนหลินอวี้ถังที่อยู่ในห้องว่า “หลินอวี้ถัง นายลองสูบสักมวนสิ”

ทั้งห้องคนที่สูบบุหรี่ไม่เป็นคงมีแค่หลินอวี้ถัง หลินอวี้ถังยิ้มปฏิเสธ 

เหอจือโจวโอบไหล่โหวจื่ออย่างเกียจคร้านก่อนบอกว่า “บุหรี่ไม่ใช่ของดี  

อย่าทำพี่สามเสียคนเลย”

ถ้อยคำนี้...คนที่ติดบุหรี่ที่สุดในห้องก็คือเหอจือโจวเองนั่นแหละ

เมื่อเสิ่นซีกลับมาถึงหอพักแล้วก็ยืดแข้งยืดขาไปพลาง ดูละครน่าเบื่อไปพลาง  

เธอยังมาสก์หน้าไว้ด้วย คนที่กลับมาถึงคนแรกคือโต้วโตว ขณะกำลังโค้งตัวลง 

ยื่นมือไปแตะพื้น เสิ่นซีก้มลงไปเจอโต้วโตวพอดี “กลับมาเร็วจัง”

“ไม่ได้ไปร้องเพลงซะหน่อย” โต้วโตวพูดพลางยักไหล่ “เหวยเย่กับ 

เฉินหานไปช็อปปิ้งกันสองคน ฉันเบื่อเลยกลับมาก่อน”

เสิ่นซียืดตัวยืนตรง  หายใจเข้าออกลึก  ก่อนหยิบมาสก์บนหน้าทิ้ ง  

หันกลับไปก็เห็นโต้วโตวหยิบเสื้อชั้นในสะอาดออกมาจากลิ้นชักแล้วโยนไปบนเตียง 

อย่างรวดเร็ว พลางร้องเสียงสูงว่า “เจ๋ง”

โต้วโตวถอดเสื้อผ้าของของตัวเองเสร็จแล้ว แกล้งกางมือเป็นกรงเล็บ 

ปีศาจใส่หน้าเสิ่นซี 

เสิ่นซีกระโดดหนีอย่างตกอกตกใจ 

ทั้งสองหยอกกันอย่างสนุกสนานอยู่พักหนึ่ง จนกระทั่งปิดไฟเข้านอน  

เซี่ยเหวยเย่กับเฉินหานก็ยังไม่กลับมา
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วันต่อมา เสิ่นซีเห็นเซี่ยเหวยเย่นั่งกินเหลียงเฟิ่น๑ อยู่ที่โต๊ะหนังสือ ได้กลิ่นก็รู้ว่า 

ซื้อมาจากร้านอาหารที่มหาวิทยาลัย  S ช่างยั่วน้ำลายชวนหิวเหลือเกิน เสิ่นซี 

ฟุบอยู่บนเตียง มองเงาหลังของเซี่ยเหวยเย่ตาปริบ  ๆ ความสัมพันธ์ของเธอ 

กับเซี่ยเหวยเย่ไม่ดีนัก จะขอกินด้วยคนก็คงไม่ได้

เสิ่นซีเท้าคางเอ่ยกับเซี่ยเหวยเย่ว่า “เอ่อ นี่...ของขวัญวันเกิดจากฉันอยู่ 

บนโต๊ะนะ”

เซี่ยเหวยเย่เบือนหน้ามามองอย่างประหลาดใจ ค่อยพบว่าบนโต๊ะมีรองพื้น 

ที่เธออยากได้มาตลอดวางอยู่ เซี่ยเหวยเย่รู้สึกว่าฝ่ามือร้อนขึ้นมา งึมงำอยู่พักใหญ ่ 

ก่อนเอ่ยว่า “เธอก็มีเงินนี่”

เสิ่นซีอารมณ์ดีขึ้นบ้าง เลยลุกจากเตียงอย่างเบิกบานใจ เธอสวมเพียง 

เสื้อกล้ามกับกางเกงขาสั้น  มีผมยุ่ง  ๆ  ปรกหน้าผาก ก่อนเดินเข้าไปล้างหน้า 

บ้วนปากในห้องน้ำ 

เฉินหานไม่อยู่ในห้องพัก เสิ่นซีเจอเธอที่ห้องซ้อมช่วงเช้า เฉินหานกำลัง 

ฝกึยดืหยุน่รา่งกายอยู ่ ในบรรดาสาว ๆ สีค่นในหอ้งพกั การยดืหยุน่ตวัของเฉนิหาน 

นับว่าแย่ที่สุด

แต่เฉินหานก็เป็นคนที่ตั้งใจที่สุดเช่นกัน ตอนนี้เธอสามารถยกขาขึ้นสูง 

แล้วหมุนตัว ๑๘๐ องศา ทำได้ค่อนข้างสวยทีเดียว แต่อาจารย์เวินผู้ควบคุม 

การฝึกซ้อมยังไม่ค่อยพอใจนัก จึงเรียกเสิ่นซีไปสาธิตให้เฉินหานดูสองรอบ

เสิ่นซีหมุนตัวสองรอบติดกัน อาจารย์เวินตบหลังเธอ ยังคงไม่เอ่ยคำชม  

แต่เมื่อเทียบกับเฉินหานนับว่าดีมากแล้ว “เอาละ พอใช้ได้ เสิ่นซีนะเสิ่นซี ถ้าเธอ 

ขยันแบบเฉินหาน ครูจะไม่ขออะไรเลย” บอกเธอแล้วก็หันไปบอกเฉินหานต่อว่า  

“เธอสองคนพักอยู่ห้องเดียวกัน ต้องเรียนรู้จากกันและกันให้มากนะ รู้ไหม”

เสิ่นซียิ้มแล้วยิ้มอีก บางทีเธอก็รู้สึกว่าอาจารย์เวินมีวาทศิลป์แย่กว่าเธอ 

เสียอีก

๑ อาหารจีนชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายก๋วยเตี๋ยว ปรุงรสด้วยซีอิ๊ว น้ำส้ม น้ำมันพริก นิยมกินแบบเย็น 

ในหน้าร้อน
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คาบฝึกซ้อมตอนเช้าสิ้นสุดลง สีหน้าของเฉินหานเริ่มไม่ดีนัก เสิ่นซี 

ก็รู้สึกไม่สนุกเหมือนกัน จึงหนีไปกินเหลียงเฟิ่นที่มหาวิทยาลัย S 

เธอไปถงึมหาวทิยาลยั S กโ็ทร.หาหลนิอวีถ้งั บงัเอญิวา่หลนิอวีถ้งัอยูใ่นรา้นอาหาร 

ใกล้  ๆ  พอดี เมื่อเสิ่นซีทักทายหลินอวี้ถังแล้วนั่งลง ก็พบว่าหลินอวี้ถังไม่ได้มา 

คนเดียว แต่ยังมีรูมเมทเขาอีกสองคนคือโหวจื่อและจ้วงฮั่นด้วย

พวกเขาไม่มีใครกินมื้อเช้ามาจึงต่างคนต่างสั่ง เหลียงเฟิ่นที่เสิ่นซีสั่งมาเสิร์ฟ 

แล้ว เธอเติมพริกลงไปช้อนหนึ่ง หลินอวี้ถังเห็นเข้าเลยบอกเธอว่า “กินเผ็ดให้ 

น้อยหน่อย”

โหวจื่อยิ้มให้เสิ่นซี ถามหลินอวี้ถังว่า “ฮั่นแน่ ตกลงสองคนนี้เป็นอะไร 

กันแน่”

หลินอวี้ถังไม่พูดอะไร เสิ่นซีตอบอย่างไม่ร้อนรนว่า “เราสองคนเป็น 

อะไรกัน นายดูไม่ออกรึไง”

โหวจื่อพยักหน้าไม่หยุด “เข้าใจละ เข้าใจละ”

ความจริงเสิ่นซีพูดไปอย่างนั้นเอง เธอก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอ 

กับหลินอวี้ถังเป็นอะไรกันแน่ เธอกับเขาเติบโตมาด้วยกัน เธอเป็นฝ่ายชอบเขา 

ก่อนและเป็นคนสารภาพรักกับเขาก่อน ดูคล้ายเขาก็ยอมรับว่าเธอมีตัวตนอยู่ใน 

โลกของเขา แม้มีท่าทีไม่ต้อนรับ แต่ก็ไม่ต่อต้าน

อย่างไรเสียใบหน้าเธอก็สวยไม่เลว เขาจะไม่ชอบเธอสักนิดเลยเหรอ

ทุกคนต่างกินและดื่ม เสิ่นซีเข้ากับรูมเมทของหลินอวี้ถังได้ดีมาโดยตลอด แต่ 

กบัเหอจอืโจว เธอไมไ่ดม้ปีฏสิมัพนัธก์บัเขานกั ตอนทีเ่ธอมาเรยีนทีเ่ขตการศกึษานี ้ 

เหอจือโจวเพิ่งไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่อเมริกา

เมื่อทุกคนกินใกล้จะอิ่ม เหอจือโจวก็มาถึง เขาถือจานข้าวในมือเดินเข้ามา 

แล้วนั่งลงอย่างสบาย ๆ การปรากฏตัวที่ดูมีออร่าเป็นพิเศษของเขาทำให้คนทั้งโต๊ะ 

พลันเงียบงันทันใด

เสิ่นซีวางตะเกียบลง 
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หลินอวี้ถังถามเธอว่าได้สมัครสอบ CET๒ ระดับสี่หรือเปล่า 

เธอก้มหน้างุด ตอบอย่างท้อใจเล็กน้อย “สมัครแล้ว แต่ฉันคิดว่าคง 

สอบไม่ผ่าน”

“ไม่เห็นเป็นไรเลย ถึงตอนนั้นเดี๋ยวพี่ช่วยติวให้” โหวจื่อเห็นเสิ่นซีท้อแท้ 

อย่างนั้นจึงตบหน้าอกพูด

จ้วงฮั่นเอ่ยแทรกว่า “นายยังกล้าพูดอีก ทั้งห้องพักมีนายคนเดียวที่ยัง 

ไม่ผ่านระดับหก”

โหวจื่อมองจ้วงฮั่นอย่างจริงจัง “สอบระดับหกได้อันดับสุดท้าย ฉันรู้สึกว่า 

นายดูภูมิใจจังเลยนะ”

“ภูมิใจสิ เพราะทำให้นายอิจฉาได้” จ้วงฮั่นยิ้ม  “กะลิ้มกะเหลี่ย” หันไป 

พูดกับเหอจือโจวว่า “ลูกพี่ คงยังไม่รู้จักเสิ่นซีใช่ไหม รู้จักกันซะสิ”

เหอจือโจวเงยหน้าขึ้น กวาดตามองเสิ่นซีและหลินอวี้ถังที่นั่งข้างกัน ก่อน 

เอ่ยว่า “เมื่อวานพวกเรารู้จักกันแล้ว”

เสิ่นซีฉีกยิ้ม 

ขณะนั้นเองโหวจื่อประกาศเสียงใส ยิ้มตาหยีมองเธอแล้วเอ่ยว่า “วันที่ 

หนึ่งเดือนห้าอย่าลืมไปชิงเต่ากับอวี้ถังนะ”

เสิ่นซีไม่ค่อยเข้าใจนัก 

จ้วงฮั่นเลยอธิบายให้เธอฟังว่า พี่ชายของโหวจื่อเพิ่งซื้อเรือยอช์ตลำใหม่  

ตอนนี้จอดอยู่ที่ เมืองชิงเต่า  โหวจื่อเลยขอยืมมาใช้สองวันอย่างหน้าไม่อาย  

พวกเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าวันที่หนึ่งเดือนห้าจะไปแล่นเรือที่ชิงเต่าด้วยกัน

เสิ่นซีรู้อยู่แล้วว่าโหวจื่อเป็นทายาทเศรษฐี แต่เมื่อเธอได้ฟังจ้วงฮั่นอธิบาย  

ยังคงอดถามไม่ได้ว่า “พวกเธอไปกันหมดเลยเหรอ”

“แน่นอนสิ ขาดไม่ได้เลยสักคน เหตุผลข้อแรกคือ ต้อนรับลูกพี่ของ 

พวกเรากลับคืนสู่อ้อมกอดของแผ่นดินแม่ ข้อสอง ตรงกับปิดเทอมพอดี ทุกคน 

๒  ย่อมาจากการทดสอบภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (College EngliSh Test: CET) ซึ่งเป็น 

การสอบของนักศึกษาทั่วประเทศของจีน
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จะได้ผ่อนคลายกัน” โหวจื่อโอบไหล่ของเหอจือโจว เขานิ่งเงียบไม่พูดจา แต่ก็ 

ไม่ปฏิเสธกิจกรรมไปเที่ยวทะเลครั้งนี้

เสิ่นซีคิดถึงแผนเที่ยวชิงเต่าที่โหวจื่อพูดถึงอย่างจริงจัง จากนั้นเธอก็นึกสงสัย 

ขึ้นมาว่าทำไมหลินอวี้ถังถึงไม่บอกเรื่องนี้กับเธอล่ะ

ระหว่างเดินกลับมหาวิทยาลัย เสิ่นซีไม่สบายใจเล็กน้อย ขณะเดินก็ไม่พูด 

อะไรกับหลินอวี้ถัง สุดท้ายค่อยเอ่ยถาม “อวี้ถัง นายไม่อยากไปเที่ยวกับฉัน 

เหรอ”

หลินอวี้ถังยืนเผชิญหน้ากับเสิ่นซี นัยน์ตามีรอยยิ้มยอมจำนน “ที่จริง 

แผนของฉันในวันที่หนึ่งเดือนห้าไม่ได้จะไปชิงเต่ากับพวกนั้นซะหน่อย แต่เธอดัน 

ตอบตกลงไปแล้ว”

เสิ่นซีมองหลินอวี้ถัง น้ำเสียงอ่อนลงหลายระดับ “งั้นนายมีแผนอะไร”

หลินอวี้ถังยื่นถุงผลไม้ที่ซื้อมาจากแผงขายผลไม้ให้เสิ่นซี “คราวก่อนเธอ 

บอกว่าอยากไปตุนหวงไม่ใช่เหรอ”

“ที่แท้นายก็อยากไปกันแค่สองคนเหรอ” พอเสิ่นซีเข้าใจก็ยิ้มแก้มปริ

หลินอวี้ถังเลิกคิ้ว ตอบว่า “อืม” แผ่วเบา “เสียดายจัง เธอรับปากว่า 

จะไปกับพวกโหวจื่อแล้วไม่ใช่เหรอ”

เสิ่นซีกลัดกลุ้มเล็กน้อย รอยยิ้มปลื้มปีติพลันหายวับ แต่วินาทีต่อมาเธอ 

ก็ดีใจอีกครั้ง นัยน์ตาเป็นประกายระยิบระยับ เธอกุมมือหลินอวี้ถังแล้วเอ่ยว่า  

“ความจริงฉันก็ไม่ถือหรอกนะ ถ้าจะโชว์สวีตต่อหน้ารูมเมทของนายน่ะ”

หลินอวี้ถังชำเลืองมองเสิ่นซีปราดหนึ่งอย่างสิ้นหวัง น้ำเสียงยังคงเยือกเย็น 

และกระจ่างใสราวน้ำพุ “พรุ่งนี้วันศุกร์ก็ต้องออกเดินทางแล้ว อีกอย่าง ตอนเย็น 

ฉันต้องเข้าแล็บ ไปกินข้าวเย็นกับเธอไม่ได้ พรุ่งนี้เธอต้องเอาอะไรไป เดี๋ยวฉัน 

จะส่งข้อความไปให้”

เสิ่นซีดีใจราวกับว่ามีลมวสันต์พัดเอาหัวใจเธอไปแล้ว อบอุ่นและดีงาม 

เหลือเกิน แม้หลินอวี้ถังจะไม่รู้ร้อนรู้หนาวนัก แต่สำหรับเธอแล้วนับว่าไม่เลว 

ทีเดียว อย่างตอนเด็กเขามักจะแบ่งเงินค่าขนมให้เธอใช้ ตอนเธอถูกนักเรียนชาย 
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ขวางทางไม่ให้กลับบ้าน เขาก็เข้ามาช่วย ตอนเข้ามหาวิทยาลัยวันแรก เขาก็มา 

ช่วยปูเตียง...

ตอนนั้นรูมเมททั้งสามคนอิจฉาเธอแทบบ้า

ในฐานะว่าที่แฟนสาว เธอต้องให้อภัยว่าที่แฟนหนุ่มผู้ไม่ค่อยสันทัดเรื่อง 

การแสดงความรู้สึก

เนื่องจากวันศุกร์เป็นวันหยุดแรงงานสากล ตกดึกในห้องพักต่างคุยกันว่าวัน 

แรงงานสากลจะไปเที่ยวที่ไหนดี โต้วโตวไปเที่ยวภูเขากับพ่อแม่ เซี่ยเหวยเย่ 

นัดเพื่อนไปเซี่ยเหมิน แล้วถามเฉินหานว่าจะไปไหน เฉินหานตอบเสียงเบาว่า  

“ฉันคงอยู่หอละมั้ง”

เซี่ยเหวยเย่มองเสิ่นซีที่กำลังเก็บของ พอเห็นเธอเอาชุดว่ายน้ำใส่ในกระเป๋า 

เดินทาง จึงถามด้วยความอยากรู้ “เสิ่นซี เธอก็ไปทะเลด้วยเหรอ”

“ใช่แล้ว” เสิ่นซีหยิบกระโปรงยาวสองตัวมาให้โต้วโตวช่วยเลือก 

โต้วโตวดูอย่างตั้งใจครู่หนึ่ง “ถ้าเธอไปกับหลินอวี้ถัง ฉันว่าซ้ายดีกว่า  

เพราะโป๊ดี”

“พูดจามีเหตุผล” แม้เสิ่นซีจะพูดแบบนี้ แต่ก็ไม่ได้ฟังโต้วโตว เธอเลือก 

ชุดด้านขวาใส่ลงในกระเป๋าเดินทาง

“เสิ่นซี ตกลงเธอจะไปไหนกันแน่” เซี่ยเหวยเย่ซักไซ้อีกรอบ

“ชิงเต่า” เสิ่นซีตอบขณะเตรียมอุปกรณ์กันแดด

เซี่ยเหวยเย่พลันเงียบลง ผ่านไปครู่ใหญ่ค่อยเอ่ยว่า “ไปกับคนที่ห้องของ 

เหอจือโจวใช่ไหม ฉันรู้น่า ฉันกับโหวจื่อสนิทกัน คราวก่อนเขายังขอร้องให้ฉัน 

ช่วยเขาหาสาว ๆ ไปร่วมสนุกด้วยอยู่เลย แต่ฉันปฏิเสธไปแล้ว เกิดเป็นอะไรขึ้นมา 

ใครจะรับผิดชอบล่ะ”

เสิ่นซีกับโต้วโตวสบตากัน ไม่ตอบโต้ถ้อยคำของเซี่ยเหวยเย่ เก็บของต่อ 

ตามข้อความที่หลินอวี้ถังส่งมาให้

วันต่อมา เมื่อทุกคาบเรียนสิ้นสุดลง เสิ่นซีไปรวมตัวกับหลินอวี้ถัง ฝั่ง 

หลินอวี้ถังมีทั้งหมดห้าคน คนในห้องพักสี่คนและมีสาวสวยผมสั้นอีกหนึ่งคน  
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เสิ่นซีเดินอยู่ข้างหลินอวี้ถัง 

โหวจื่อตัดพ้อขึ้นมาประโยคหนึ่ง “มีแค่ฉันกับลูกพี่ที่ไม่มีแฟน น่าสงสาร 

จัง” สิ้นเสียงก็ดึงเหอจือโจวเข้ามา 

เหน็ไดช้ดัวา่เหอจอืโจวไมอ่ยากรว่มมอืกนักระทำชัว่ไปกบัโหวจือ่ เขาไมพ่ดูจา  

ดูสูงส่งไกลเกินเอื้อม ขาคู่ยาวก้าวเดินไปข้างหน้าแล้ว

จากเมือง S ไปเมืองชิงเต่าใช้เวลาชั่วโมงกว่า เที่ยวบินตอนห้าโมงเย็นถึงชิงเต่า 

ยังไม่ถึงหกโมงครึ่งด้วยซ้ำ เมื่อเดินออกมาจากสนามบิน แสงสีทองส่องทะลุ 

เมฆเหนือชิงเต่าอาบย้อมเมืองชายทะเลแห่งนี้ให้กลายเป็นสีแดงสดไปทั้งเมือง  

กลายเป็นภาพที่งดงามและดูยิ่งใหญ่มาก

โหวจื่ออาศัยที่ตีสนิทเก่ง หานักท่องเที่ยวสาวมาช่วยถ่ายรูปกลุ่มของ 

พวกเขาเก็บไว้เป็นที่ระลึก เสิ่นซียืนอยู่ข้างหลินอวี้ถังตามความเคยชิน อีกข้าง 

ของเธอเป็นเหอจือโจวคนที่อยู่ใกล้เธอที่สุด

ทุกคนกุมมือกัน โอบเอวกัน เสิ่นซีไม่ใช่คนถือสาเรื่องเล็กน้อย มือซ้าย 

โอบเอวหลินอวี้ถัง มือขวาโอบเอวเหอจือโจวอย่างไม่ตั้งใจ ยิ้มหวานร่าเริงให้กล้อง

ทุกคนเป็นเพื่อนคุ้นเคยกันแท้ ๆ...ชีส!

เสียง “แชะ” ยังไม่ทันดังขึ้น เหอจือโจวก็ปัดมือของเธอออกอย่างรังเกียจ

ตาคนนี้นี่จริง  ๆ  เลย หยิ่งอะไรนักหนา! เสิ่นซีเลื่อนมือออกจากเอวของ 

เหอจือโจวขึ้นมาตบไหล่ของเขาไม่เบาไม่หนักครู่หนึ่ง ก่อนจะเกาะไหล่ของเขา 

อย่างไม่ใส่ใจ

หญิงงามเติบใหญ่แล้ว ย่อมไม่หวั่นเกรงเรื่องทุกข์กังวล!
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พวกเขา  เช็กอินเข้าพักโรงแรมก่อนกินอาหารเย็น สถานที่คือโรงแรมสไตล ์

สวนดอกไม้ใกล้ถนนจั้นซาน เนื่องจากได้จองห้องพักทางอินเทอร์เน็ตไว้ล่วงหน้า  

ในช่วงวันหยุดโกลเด้นวีคแบบนี้ ทุกคนเลยไม่มีปัญหาเรื่องห้องพักไม่พอ

 เสิ่นซีพักห้องเดียวกับสาวสวยผมสั้น เธอชื่อว่าจางหรัน หน้าเหมือนตุ๊กตา 

ไว้ผมหน้าม้า เธอตัวเล็กมาก แต่เมื่อถามอายุถึงรู้ว่าอายุเท่ากันและเป็นนักศึกษา 

ชั้นปีสองเหมือนกัน ที่ต่างกันคือ จางหรันจัดอยู่ในกลุ่มเด็กเทพ แม้จะมาเที่ยว  

แต่ก็ยังอุตส่าห์พกหนังสือคำศัพท์  CET ระดับหกมาด้วย เมื่อวางสัมภาระลง  

เธอก็นั่งลงบนโซฟาแล้วท่องศัพท์

เสิ่นซีมองด้วยความตกตะลึง 

จางหรันเงยหน้าขึ้นมาอธิบายกับเธอว่า “ใกล้สอบระดับหกแล้ว ฉันเพิ่ง 

ท่องศัพท์ได้ครึ่งเดียวเอง ตอนแรกฉันบอกว่าจะไม่มาแล้ว แต่โจวเฉินอยากให้ 

ฉันมา...”

โจวเฉินคือชื่อจริงของจ้วงฮั่น ชื่อที่ช่างแสนสุภาพเรียบร้อยระคนดีเลิศ 

อย่างยากจะพรรณนา แต่ตัวจริงกลับ...

จางหรันถามเสิ่นซีว่า เทอมนี้ต้องสอบระดับหกหรือเปล่า

เสิ่นซีกะพริบตาปริบ  ๆ  รู้สึกอายที่จะพูดออกมาเล็กน้อย เทอมที่แล้ว 

แค่ระดับสี่ยังสอบไม่ผ่านเลย แต่เธอก็สารภาพออกมาซื่อ  ๆ “ฉันยังสอบระดับสี่ 

อยู่เลย”
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จางหรันให้กำลังใจ 

เสิ่นซีรู้สึกว่าความกดอากาศในห้องต่ำเลยไปอาบน้ำเปลี่ยนมาใส่เสื้อเชิ้ต 

ลายดอกเรียบง่ายกับกางเกงขาสั้น จากนั้นก็ไปหาหลินอวี้ถัง

ห้องของหลินอวี้ถังอยู่ติดกับห้องของเธอ เขาอยู่ห้องเดียวกับเหอจือโจว  

เสิ่นซีเคาะประตูห้องก่อนเข้าไป หลังมองไปรอบทิศแล้วพบว่าไม่มีเงาของเหอจือโจว 

ก็อดรู้สึกสบายใจไม่ได้ เธอมีเรื่องน่าสนใจมากมาย เธอคุยกับหลินอวี้ถังเรื่อง 

น่าอายเมื่อสองวันก่อน ยังเล่าไม่ทันจบก็หัวเราะจนตัวโยนไปก่อนแล้ว 

เสิ่นซีเป็นคนเส้นตื้นมาแต่ไหนแต่ไร เรื่องตลกเก่า  ๆ ก็เก็บมาขำต่อได้นาน 

มาก

เสิ่นซีหัวเราะต่อหน้าหลินอวี้ถังยังไม่ทันหนำใจ ประตูห้องน้ำในห้องพัก 

พลันเปิดออก 

เหอจือโจวเดินออกมาจากด้านใน 

เสิ่นซีหัวเราะจนน้ำตารื้นหางตา เธอหยุดหัวเราะแล้วทักทายเหอจือโจว

เหอจือโจวพยักหน้า ไม่เย็นชาใส่ก็นับว่ามีมารยาทแล้ว ประจวบกับมือถือ 

ที่เขาวางไว้บนโต๊ะดังขึ้นพอดี เขาจึงหยิบโทรศัพท์แล้วเดินไปยังระเบียงเพื่อรับสาย 

เสิ่นซีนึกถึงเซี่ยเหวยเย่ รูมเมทที่แอบชอบเหอจือโจว จึงถามหลินอวี้ถังเสียงเบาว่า 

“คุณชายเย็นชามีแฟนรึยัง”

คุณชายเย็นชา...หลินอวี้ถังกวาดตามองเสิ่นซี ถามเธอกลับว่า “ทำไม  

สนใจเหรอ”

นี่หึงรึเปล่าเนี่ย เสิ่นซีกุมมือหลินอวี้ถัง “สนใจสิ พี่ชายช่วยแนะนำ 

ให้หน่อยสิคะ”

หลินอวี้ถังมองท่าทางน่าตีของเสิ่นซี ก่อนจะตีหลังมือเธออย่างแรง “กลับ 

ห้องตัวเองไปเดี๋ยวนี้!”

เสิ่นซีนวดหลังมือที่เจ็บ เจตนานวดให้แดงเถือก 

โหวจื่อเข้ามาพอดี เขามองหลังมือแดงเถือกของเสิ่นซี แล้วถามสาเหตุ 

เสิ่นซีมองหลินอวี้ถังแวบหนึ่ง ก่อนตอบว่า “ถังถังตี”

โหวจื่อสงสารสาวสวย จึงพูดกับหลินอวี้ถังว่า “พี่สาม พอได้แล้ว”
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ตกเยน็พวกเขากนิอาหารทะเลทีร่า้นอาหารรมิหาด มา่นราตรคีลีป่กคลมุ เถา้แกเ่นีย้ 

สั่งเทียนเปลือกส้มให้โต๊ะละหนึ่งแท่ง ไฟนีออนเล็ก  ๆ  ที่แขวนประดับไว้รอบด้าน 

สว่างไสวขึ้นตามลำดับ ระยิบระยับหลากสีสันน่ามองยิ่งนัก

 ไม่ถึงห้าเมตรมี  KTV๑ กลางแจ้ง มีทั้งคนที่ร้องเสียงเหมือนผีร้องไห้  

มีทั้งคนที่ร้องเสียงใสกังวานจับใจ

แสงไฟจากดวงไฟส่องสว่างเคียงแสงจันทร์ บริเวณที่ไกลออกไปเงียบสงบ 

บริเวณที่อยู่ใกล้  ๆ  อึกทึกครึกโครม  ทุกคนพูดคุย  ดื่มเหล้า  และเล่นเกม 

เป่ายิ้งฉุบ  สนุกสนานเพลิดเพลินกันอย่างเต็มที่ เสิ่นซีไม่สนใจว่าเบียร์คือ 

แอลกอฮอล์ จึงดื่มไปมากโดยไม่รู้ตัว เธอลุกไปเข้าห้องน้ำ หลินอวี้ถังไม่ไว้ใจ  

จึงขอร้องให้จางหรันไปเป็นเพื่อน

แต่เมื่อเสิ่นซีเดินออกมาจากห้องน้ำก็ไม่พบจางหรันแล้ว

เสิ่นซีไปรับลมที่ริมรั้วไม้กระดาน ด้านข้างเธอมีคนกำลังโชว์พุงโต  ๆ  อยู่ 

คนหนึ่ง ท้องกลมดิกแถมยังขาว ดูแล้วน่ารักดี จู่  ๆ  เสิ่นซีก็นึกคึก ยื่นมือไป 

ตบท้อง “เธอ” แล้วถามว่า “นี่ท้องเธอเหรอ”

คนที่เลิกผ้าโชว์พุงรับลมเป็นชายวัยกลางคนรูปร่างล่ำสัน เขามองมือขาว 

เรียวยาวที่ตบอยู่บนพุงตัวเอง เขาทั้งตกใจทั้งตื่นกลัว ตอบกลับเสียงสั่นเครือ 

และแผ่วเบาว่า “ใช่...”

เสิ่นซีตบอีกครั้ง จมูกหายใจออกมาเป็นกลิ่นเหล้า ถามเสียงจริงจังว่า  

“ในเมื่อเป็นท้องของเธอ...เธอบอกฉันหน่อยซิว่ากี่เดือนแล้ว...”

กี่ดงกี่เดือนอะไรกัน! ใบหน้าของชายวัยกลางคนแดงก่ำขั้นสุด เขาจ้อง 

เสิ่นซีพลางพูดติดอ่าง “ธะ...เธอ...”

สายตาของเสิ่นซีพร่ามัว คิดจะพิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้ง

เหอจือโจวบังเอิญผ่านมาอีกฝั่งพอดี เห็นหญิงสาวที่กำลังเสียสติอยู่ไกล ๆ  

โดยบังเอิญ เขาตั้งใจว่าจะทำเป็นไม่รู้จัก จึงเดินตรงไปข้างหน้าสองสามก้าว แต่ 

ก็อดหันกลับมาไม่ได้ ที่แท้ผู้หญิงแซ่เสิ่นคนนี้กำลังจะเข้าไปดูพุงผู้ชายใกล้ ๆ

๑ ย่อมาจาก Karaoke Television
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ชายวัยกลางคนตกใจจนหน้าซีด แค่คำว่า ไอ้คนบ้า เพียงสามคำก็ยังพูด 

ออกมาไม่ชัด

“เธอ...อ้าย...โคนบ้า!”

ในใจของเหอจือโจวคาดไม่ถึง รีบเร่งเดินผ่าน

ขณะเดียวกันเสิ่นซีก็จิ้มพุงกลม  ๆ  ไปมา ไม่ทันพูดอะไร มือของเธอก็ 

ถูกจับไว้ ตามด้วยเสียงทุ้มของหนุ่มรุ่นที่กล่าวขอโทษชายวัยกลางคน “ขอโทษ 

ด้วยนะครับ เธอเมานิดหน่อย” พูดจบก็พาเธอจากไปทันที

เสิ่นซีแหงนหน้ามองคนที่จับเธอไว้ เริ่มสร่างเมาบ้างแล้วเลยอยากจะพูด 

อะไรเล็กน้อย แต่เหอจือโจวพาเธอกลับไปหาหลินอวี้ถังอย่างไม่ไว้หน้าสักนิด

เมื่อทุกคนกินอาหารค่ำเสร็จแล้วก็วางแผนกันว่าจะไปเดินเล่นที่ชายหาดต่อ  

ชายหาดยามราตรีงดงาม คึกคัก และเงียบสงบ เสิ่นซีสร่างเมามากแล้ว แม้ 

ตอนเดินยังซวนเซอยู่บ้างก็ตาม หลินอวี้ถังเดินอยู่ข้างเธอ บางครั้งก็พยุงเธอ  

เสิ่นซีรู้สึกเหมือนเธอกำลังเหยียบอยู่บนฟองน้ำ นุ่มนิ่มเสียจนเธอเริ่มรู้สึก 

อยากเต้น

เธอนึกถึงตอนเป็นเด็ก ระหว่างทางกลับบ้านหลังเลิกเรียน เธอกระโดด- 

โลดเต้นไปตามถนน แล้วหันไปถามหลินอวี้ถังว่า “ถังถัง โตขึ้นฉันแต่งงาน 

กับเธอดีไหม”

ตอนนั้นหลินอวี้ถังหน้าแดงเล็กน้อย “ซีซี ไว้โตแล้วค่อยว่ากันดีกว่าไหม”

กลุ่มดวงดาวเต็มท้องฟ้าเหนือชายหาด ที่ชายหาดไกล ๆ มีคนกำลังล้อมวง 

เต้นรำ กองไฟสว่างโชติช่วง โหวจื่อเร่งฝีเท้าเร็วขึ้น ตรงเข้าไปร่วมวงด้วย 

เสิ่นซีมองอย่างตื่นเต้น บังเอิญมีชายหนุ่มชุดดำมาเชิญเธอไปเต้นด้วยพอดี 

เสิ่นซีตอบรับคำเชิญอย่างไม่ลังเล

เสิ่นซีรู้สึกเหมือนว่าตัวเธอกำลังอยู่ท่ามกลางสายลมอุ่นที่ไม่หยุดนิ่ง เมา 

นิด  ๆ และอ่อนไหวง่าย เท้าเหยียบอยู่บนผืนทราย ฝีเท้าเริ่มช้าลง เธอเต้น 

ท่าเต้นเมื่อสิบปีก่อน สำหรับเธอแล้วการเต้นช่างง่ายดายดังการกินข้าว แม้เธอ 

จะรู้สึกว่าตัวเองเต้นอย่างโซซัดโซเซ แต่ยังสามารถเต้นตามเสียงดนตรีได้
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โหวจื่อยกกล้องขึ้นมาถ่ายเสิ่นซีไว้หลายภาพ กล่าวกับเหอจือโจวที่อยู่ 

ด้านข้างด้วยอารมณ์ตัดพ้อว่า “น้องน้อยอิจฉาพี่สามจัง ทำไมฉันไม่มีเพื่อนเล่น 

สมัยเด็กที่สวยแบบนี้บ้างนะ”

เหอจือโจวมองเสิ่นซีนิ่ง ไม่แสดงความคิดเห็นใด 

ผลลัพธ์คือเขาพลอยถูกโหวจื่อดึงให้ “ร่วมมือกันกระทำชั่ว” ไปด้วย

โหวจื่อผลักไหล่เขา “ลูกพี่ ฉันรู้สึกว่าช่วงนี้นายเล็งสาวน้อยแซ่เสิ่นเป็น 

พิเศษนะ นายบอกฉันมาตามตรงว่านายถูกใจเธอเข้าแล้วละสิ  ก็เลยหาเรื่อง 

ขัดคอเล่นแบบเด็ก ๆ ถ้าชอบใครก็จะแกล้งคนนั้น...”

เหอจอืโจว “...” นิง่เงยีบครูห่นึง่ เขากเ็บป้ากกลอกตาใสห่นา้โหวจือ่ “นาย 

ก็คิดไปได้นะ”

เมื่อต้องรับมือกับความอยากรู้อยากเห็นของโหวจื่อ เหอจือโจวต้อง 

พยายามควบคุมน้ำเสียงของตัวเอง แต่เพราะหัวข้อสนทนานี้อยู่ เหนือความ 

คาดหมายมากเกินไป ด้วยความที่เขามีนิสัยเงียบขรึม ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น 

น้ำเสียงจึงแฝงความไม่พอใจอยู่บ้าง

เมื่อเหอจือโจวละสายตากลับมา ก็กวาดตามองเสิ่นซีอีกครั้ง แต่เธอกำลัง 

เต้นอย่างลืมตัว เหอจือโจวเพิ่งรู้จักเสิ่นซีไม่นาน นอกจากความสวยที่เป็นจุดเด่น 

ของเธอแล้ว เขาสามารถหาจุดด้อยของเธอออกมาได้เป็นกอง ใช้ความสวย 

เป็นอาวุธ พูดมาก หลงตัวเอง หน้าหนา โง่งม ชอบเรียกร้องความสนใจ...

สเปกผู้หญิงของเหอจือโจวนั้นชัดเจนและเข้าใจง่ายมาก...ข้อดีไม่จำเป็น 

ต้องป่าวประกาศ ส่วนข้อเสียนั้นอย่าให้สูงลิบลิ่วเป็นพอ

เสิ่นซีกลับมานอนที่โรงแรมได้ครู่หนึ่งก็ดื่มชาเข้มที่หลินอวี้ถังเอามาให้ จากนั้น 

ลุกขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟัน สุดท้ายกลับไปนอนบนเตียงด้วยความสับสนมึนงง  

ความทรงจำของเธอเลอะเลือนตลอดคืน เช้าวันต่อมาเธอยังคงนอนกอดหมอน 

อยู่บนเตียง จ้วงฮั่นก็มาเคาะประตูเรียกแล้ว

เสิ่นซีไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ำ 

จางหรันเดินไปเปิดประต ู



22

อย่าหยิ่งนักเลย ๑

จว้งฮัน่กำลงัจบีจางหรนั จงึเปน็มติรกบัทกุคนสดุ ๆ เขาจงใจมาถามจางหรนั 

ว่าอยากกินอะไรเป็นอาหารเช้า เขาจะได้ไปซื้อมาให้เธอ

เสิ่นซีเดินออกมาจากห้องน้ำ พูดกับจ้วงฮั่นว่า “โจวเฉิน คราวหลังตอนที่ 

มาปรนนิบัติเอาใจสาว ช่วยเรียกหลินอวี้ถังมาด้วยได้ไหม นายเป็นรูมเมทกัน  

ช่วยกระตุ้นความกระตือรือร้นของเขาให้หน่อยได้รึเปล่า”

“ขอโทษที ฉันคิดไม่รอบคอบเอง เดี๋ยวฉันไปเรียกพี่สามมาให้” จ้วงฮั่น 

ยกมือประนมขอโทษ เอี้ยวตัวถอยออกจากห้องไป

เสิ่นซีล้างหน้าต่อ 

จางหรันเดินยิ้มตาหยีมายืนข้างเสิ่นซ ี ถามเธอว่า “เธอกับหลินอวี้ถังคบกัน 

ได้ไงเหรอ”

เสิ่นซีทอดถอนใจ “ฉันจีบเขา ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของเราสองคน เธอ 

มองว่าเป็นอะไรก็เป็นยังงั้นแหละ”

จางหรันเงียบไปครู่หนึ่ง “เขาเกาะเธอเหรอ”

เสิ่นซีส่งเสียง “อ๊ะ” ออกมาหนึ่งคำ “ไม่มีทาง เขาไม่ต่ำต้อยยังงั้นหรอก!  

ฉันเคยได้ยินแต่ผู้หญิงเกาะผู้ชาย ไม่เคยได้ยินว่าผู้ชายเกาะผู้หญิง”

จางหรันก้มหน้าหัวเราะ “ฉันล้อเล่นหรอกน่า”

วันนี้จะออกทะเล แสงอาทิตย์สว่างเจิดจ้า เสิ่นซีนึกถึงประโยคที่ชอบเขียนใน 

สมุดเรียงความสมัยประถม “ก้อนเมฆสีขาวลอยละล่องอยู่กลางท้องฟ้าสีคราม”  

ท้องฟ้าที่ชิงเต่าสีครามสดใสกว่าเมือง S เสียอีก 

ตกบ่าย เสิ่นซีออกไปยืนรับลมและอาบแดดอยู่ที่ระเบียงชั้นสองของ 

เรือยอช์ต 

 จางหรันชวนเธอให้ถ่ายรูปด้วยกัน 

เสิ่นซียื่นหน้าเข้าไปใกล้แล้วยิ้มตาหยี ชูมือรูปกรรไกรไว้ข้างแก้ม เสียง  

“แชะ”  ดังขึ้น ภาพที่กำลังยิ้มสองภาพอยู่บนหน้าจอใหญ่ของมือถือ จากนั้นเธอ 

และจางหรันก็แลกไอดีโซเซียลกัน

ความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มดีขึ้นอีกระดับหนึ่ง
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เรือยอช์ตส่วนตัวของพี่ชายแท้  ๆ  ของโหวจื่อไม่นับว่าใหญ่มาก แต่ของที่ 

ควรจะมีก็มี อย่างห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว บนเรือยังมีเรือยนต์เล็ก สามารถ 

ขับออกไปแล่นลมได้ตลอดเวลา

ช่วงเช้า ทุกคนตกปลา ปิ้งย่าง เล่นไพ่บนเรือ ตกเย็นก็จัดงานเลี้ยงเล็ก ๆ  

บนดาดฟ้าเรือ

ตอนกลางคืนอากาศเย็นชื้น กลิ่นคาวและเค็มของลมทะเลโชยมาปะทะ 

ใบหน้า ก่อนพัดไปที่ริมหูพาให้รู้สึกเย็นนิดหน่อย ในที่สุดทุกคนก็เล่นกันจน 

เหนื่อยอ่อน เลยนั่งบนเก้าอี้ชายหาดนับดาวคุยอวดกัน

เป็นวัยรุ่นนี่ดีจริง ๆ เลย

โหวจื่อเล่าว่าตอนเรียนอนุบาลมีเด็กนักเรียนหญิงมาหอมแก้มเขา แต่ 

ตอนนั้นเขาต่อยเด็กผู้หญิงคนนั้นไปหนึ่งหมัด มานึกย้อนดูตอนนี้ก็ให้รู้สึกเสียดาย

จางหรันนั่งอยู่ข้างจ้วงฮั่น เขาเลยได้แต่เล่าเรื่องที่เรียบง่ายว่าตั้งแต่เด็ก 

ก็ใช้เวลาไปกับการเรียนหนังสือ ทำให้สอบติดมหาวิทยาลัย S นับแต่เล็กจนโต 

ใช้ชีวิตไม่ง่ายเลย 

เหอจือโจวหัวเราะเยาะเสียงทุ้มต่ำ ทำเอาจ้วงฮั่นทำท่าทางอยากต่อยคน 

เอามาก ๆ 

หลินอวี้ถังปอกส้มให้เสิ่นซี เธอรับมากินอย่างอิ่มเอมใจ 

โหวจื่อตั้งคำถามกับถังถังของเธอ “พี่สาม เล่าเรื่องความรักของนายกับ 

สาวสวยเสิ่นของนายหน่อยซิ”

“พวกเราเหรอ” หลินอวี้ถังยิ้ม กำลังจะอ้าปาก มือถือของเขาก็ดังขึ้น เขา 

มองเบอร์โทรศัพท์ ก่อนลุกขึ้นไปรับโทรศัพท์ด้านใน

พระเอกไปแล้ว นางเอกก็ไม่มีอาการหน้าแดงเขินอาย หนำซ้ำยังเล่าเรื่อง 

แทนพระเอกอย่างมีชีวิตชีวา ราวกับกำลังเล่าเรื่องราวความรักในนิยาย

โหวจื่อและจ้วงฮั่นฟังเรื่องราวเข้มข้นแสนสนุกสนาน

เสิ่นซีสรุปเรื่องราวของเธอและหลินอวี้ถังอีกรอบ รวม ๆ แล้วคือเป็นประวัต ิ

น่าสังเวชใจของผู้หญิงที่ตามจีบผู้ชาย แต่ผลลัพธ์คือเธอก็ยังไม่รู้ว่าตกลงแล้ว 

เธอจีบผู้ชายคนนั้นติดหรือยัง



24

อย่าหยิ่งนักเลย ๑

“เชี่ย เธอจีบพี่สามมาเจ็ดปีแล้วรึเนี่ย!” โหวจื่อถาม

เสิ่นซีเท้าคาง พยักหน้า “ความจริงไม่ใช่แค่เจ็ดปีหรอก”

“พี่สามไม่ใช่คนนี่นา!” โหวจื่อตบหน้าอกตัวเอง “เธอมาจีบฉัน เจ็ดวิ 

ก็พอแล้ว!”

จ้วงฮั่นจิกกัดโหวจื่อประโยคหนึ่ง “เพราะงี้นายถึงไร้ศักดิ์ศรีไง”

เสิ่นซีหัวเราะเสียงดัง 

เหอจือโจวสบถออกมาแผ่วเบา ท้องฟ้ายามค่ำคืนเหนือท้องทะเลลึกล้ำ 

กว้างใหญ่ไพศาล  ดวงดาวเหนือศีรษะราวกับอยู่ใกล้แค่เอื้อม  แจ่มชัดและ 

สุกสกาว เขาเริ่มรู้สึกเบื่อหน่าย เมื่อครู่ฟังเสิ่นซีโม้มากไปหน่อย

อะไรคือผู้หญิงจีบผู้ชาย อะไรคือสิบปีเสมือนหนึ่งวัน  อะไรคือชั่วฟ้า 

ดินสลาย! เขาไม่เคยพบเจอว่ามีผู้หญิงคนไหนจะเสริมบารมีให้ตัวเองด้วยเรื่อง 

อย่างนี้

ขณะที่ทุกคนกำลังคุยกันอย่างสนุกสนาน เชฟบนเรือก็นำเค้กมาเสิร์ฟ  

เป็นเค้กผลไม้ขนาด ๘ นิ้ว ทำได้ทั้งสวยงามและน่ากิน 

เสิ่นซีส่งเสียงร้อง กระโดดลงจากเก้าอี้ชายหาดด้วยความตื่นเต้น รีบวิ่ง 

ไปหาหลินอวี้ถังอย่างรวดเร็ว เพื่อตามให้เขากลับมากินเค้ก

หลินอวี้ถังน่าจะอยู่ในห้องนอน เสิ่นซีเดินลงไป เธอสวมรองเท้าแตะหนัง 

อ่อนนุ่ม เท้าเหยียบบนแผ่นไม้กระดานคดเคี้ยว  เสียงเบาเสียจนมีเพียงเธอ 

คนเดียวที่ได้ยิน

ประตูห้องรับแขกชั้นสองเปิดแง้มไว้ ขณะที่เธอกำลังจะผลักประตูเข้าไป 

ก็ชะงักเพราะเสียงของหลินอวี้ถัง

“ได้ อยากกินอะไรกลับไปฉันจะทำให้กิน”

หลินอวี้ถังกำลังคุยโทรศัพท์ เสียงของเขาอ่อนโยนนุ่มนวลมาก เขากำลัง 

ยิ้ม แม้จะเป็นเพียงชั่วเวลาสั้น ๆ ก็ตาม


