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“ยูม ี เอ่อ...หนูช่วยมาพบป้าหน่อยได้ไหมจ๊ะ”

ฉันได้รับสายจากคุณป้าโดยไม่คาดคิด

ไม่รู้เลยว่าเรื่องที่คุณป้าอยากขอร้องคืออะไร เจจุนตายจากไป 

อย่างกะทันหันได้เกือบสองเดือนแล้ว หลังจากนั้นฉันไม่เคยไป 

ที่บ้านของเขาอีกเลย พวกเพื่อนที่ไม่สนิทกับเจจุนอาจแวะไปที่นั่น 

เพื่อปลอบโยนคุณป้าบ้าง ทว่าฉันที่เป็นเพื่อนสนิทคนเดียวของเจจุน 

กลับไม่เคยไปเหยียบที่บ้านหลังนั้นอีกแม้แต่ครั้งเดียว คุณป้าเอง 

ก็เช่นกัน ท่านถามไถ่เรื่องของฉันจากเพื่อน  ๆ แต่ไม่เคยบอกให้ 

แวะไปหาหรือโทร.ติดต่อกัน 

ฉันไม่มีความมั่นใจที่จะพบคุณป้า ถ้าได้เจอท่าน ฉันจะยิ่ง 

รู้สึกว่าเจจุนตายจากไปแล้วจริง ๆ ฉันไม่สามารถแบกรับความทุกข์ 

สาหัสเหมือนตอนนั้นได้อีกแล้ว คุณป้าเองก็คงรู้สึกไม่ต่างกัน  

สองเดือนที่ผ่านมาพวกเราจึงไม่กล้าติดต่อกัน ปล่อยให้เวลาผ่าน 

ไปเรื่อย  ๆ คิดไม่ถึงเลยว่า จู่  ๆ  คุณป้าจะเป็นฝ่ายโทร.มาหาฉัน  

ระหว่างทางไปสถานที่นัดพบ ดวงตาของฉันเริ่มเปียกชุ่มขึ้นมา  

บทนํา
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ฉันกระวนกระวายใจว่า ตอนที่พบท่าน ตัวเองจะฟูมฟายออกมา 

รึเปล่า

คุณป้านั่งเงียบงันอยู่ที่โต๊ะริมหน้าต่างในมุมหนึ่งของร้านชา  

สายตามองทอดไปทางนอกหน้าต่าง ภาพนั้นดูเหมือนดอกไม้แห้ง 

โรยรา ระยะเวลาสองเดือนที่เจจุนจากไป คล้ายกับท่านถูกสูบความ 

มีชีวิตชีวาออกไปจากร่างกายจนหมด

“คุณป้าคะ...”

ฉันทักท่านด้วยน้ำเสียงที่ข่มให้เป็นปกติ ไม่ได้ร้องไห้โฮ 

เหมือนที่กังวลไว้ แต่ไม่สามารถเปล่งคำทักทายอื่น ๆ พวกสวัสดีค่ะ  

สบายดีไหม ซึ่งตีบตันอยู่ในลำคอออกไปได้

“อ้าว ยูมีมาแล้วเหรอจ๊ะ มานั่งนี่สิ”

คุณป้าตวัดสายตาจากนอกหน้าต่างมามองฉัน วินาทีที่เห็น 

ฉัน ดวงตาของท่านก็มีน้ำใส ๆ รื้นขึ้นมา 

น้ำตาของฉันตั้งท่าจะไหลออกมาเช่นกัน ฉันจึงก้มหน้าลงแทน 

ที่ผ่านมาเพราะกลัวจะมีสภาพแบบนี้  จึงไม่ยอมไปพบท่านเลย 

สักครั้ง...

คุณป้าใช้หลังมือปาดน้ำตาที่เอ่อคลอออก ส่งยิ้มบาง  ๆ  ให้  

ฉันกลั้นน้ำตาถึงที่สุดฝืนยิ้มตอบ

“พักนี้ตั้งใจเรียนรึเปล่า” 

ท่านถามขึ้น

“ค่ะ...”

“ป้าคิดถึงหนูมากเลย...”

“ขะ...ขอโทษค่ะ”

“ไม่ใช่ความผิดยูมีหรอก ตัวป้าเองก็ไม่เคยติดต่อไปหา... 

ถึงจะคิดถึง แต่ก็ไม่มั่นใจพอที่จะเจอหน้ากัน...”
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ฉันได้แต่นิ่งเงียบไร้คำพูด

ระหว่างนั้น คุณป้าหยิบสมุดเล่มหนึ่งออกมาจากกระเป๋า  

ยื่นให้ฉัน

ฉนัรูไ้ดท้นัทวีา่สมดุปกสนีำ้เงนิเลม่นีค้อืไดอะรีท่ีฉ่นัเคยใหเ้จจนุ 

เป็นของขวัญ

“สมุดไดอะรี่ของเจจุนจ้ะ...เมื่อวานป้าพบโดยบังเอิญ คือ... 

ป้าอยากให้หนูลองอ่านดู...”

“คะ? คุณป้าไม่ลองอ่านดูเองเหรอคะ...”

ทั้งที่พูดแบบนั้น แต่ฉันกลับรับสมุดไดอะรี่เล่มนั้นมา พลิก 

เปิดไปที่หน้าแรกอย่างใจลอย สายตาสะดุดเข้ากับประโยคที่เขียนไว ้

ฉันตกใจมากถึงกับปิดมันลงตามเดิม

ถ้าวันหนึ่งฉันตาย 

ความตายของฉันจะมีความหมายอย่างไรกัน 

ตัวฉันสั่นเทิ้มขึ้นมาในฉับพลัน  ร่างกายคล้ายถูกราดด้วย 

น้ำเย็นจัด กระทั่งปลายนิ้วที่วางอยู่บนสมุดไดอะรี่ก็ไหวสั่นตามไป 

ด้วย

“หนูเองก็ตกใจใช่ไหมยูมี คำพูดพวกนี้หมายความว่ายังไง  

ป้า...ป้าปวดใจจนอ่านหน้าต่อไปไม่ได้”

ท่านลูบแขนตัวเองที่ขนลุกซู่ขึ้นมา 

“หนูสนิทกับเจจุนที่สุด ป้าเลยอยากให้หนูอ่านแทน ป้า... 

ป้า...”

คุณป้าใกล้ระเบิดร้องไห้ออกมาเต็มทน

“คุณป้า...”
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ฉันเปล่งเสียงออกมาอย่างยากเย็น ทว่าลำคอตีบตันจนไม่ 

สามารถพูดอะไรได้ต่อ

เจจุน เจจุนเพื่อนของฉัน เพื่อนที่ฉันรักที่สุดตั้งแต่เกิดมา  

เจจุนเพื่อนที่หายไปเหมือนกลีบดอกไม้ปลิดปลิว...

น้ำตาค่อย ๆ ไหลอาบแกม้จนตอ้งเชด็มนัทิง้ ถา้ฉนัเศรา้ขนาดนี ้ 

แล้วคุณป้าล่ะจะปวดร้าวถึงเพียงไหน 

“ขะ...ขอโทษนะยูม ี ป้าไม่ตั้งใจทำให้หนูร้องไห้...” 

ไหลข่องคณุปา้สัน่สะทา้น ทา่นคงใชพ้ลงัทัง้หมดขม่ไมใ่หต้วัเอง 

ร้องไห้

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ คุณป้าเองจะร้องไห้ก็ได้นะคะ...” 

ฉันพูดประโยคนี้ขึ้นอย่างจริงใจ แม้ว่าลูกค้าโต๊ะข้าง  ๆ  จะ 

จ้องมองพวกเราอยู่ แต่คนเป็นแม่ที่เพิ่งสูญเสียลูกชายไปไม่จำเป็น 

ต้องฝืนกลั้นน้ำตาเอาไว้

ฉันเฝ้ารอให้น้ำตาของคุณป้าที่พรั่งพรูออกมาแห้งเหือดลง

ทันใดนั้น ภาพของเจจุนก็แล่นเข้ามาในหัว น้ำตาของฉัน 

คลอเบ้าขึ้นโดยอัตโนมัติ  ฉันรีบสลัดภาพของเขาออกไปทันที   

คิดถึงสอบกลางภาคที่กำลังจะถึงในวันมะรืนแทน  แม้กระทั่ง 

ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เนื้อหาทั้งหมดที่ตัวเองต้องสอบ คนที่เพิ่งสูญเสีย 

เพื่อนรักไป การสอบกลางภาคจะมีความหมายอะไรอีก เฮ้อ ฉัน 

คิดถึงเจจุนขึ้นมาจับใจ

ฉันหลุบตามองสมุดไดอะรี่หน้าปกสีน้ำเงินของเจจุน

ถ้าวันหนึ่งฉันตาย คำพูดที่เหมือนลางสังหรณ์ล่วงหน้า ช่าง 

บีบคั้นหัวใจฉันเหลือเกิน 

เจจุนเขียนประโยคนี้ทำไมกัน หรือว่านาย...

ฉันสั่นศีรษะ เป็นไปไม่ได้ เจจุนอาจสนใจเรื่องความตาย 
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อยู่บ้าง แต่ไม่ใช่คนที่คิดจะฆ่าตัวตายแน่ ๆ ถ้าอย่างนั้น ทำไมกัน 

ล่ะ...

“ตอนนี้ป้าดีขึ้นแล้วจ้ะ ขอโทษด้วยนะ ยูมี...สรุปแล้ว...คือ... 

หนูอยากลองอ่านมันดูไหม”

คุณป้าที่หยุดร้องไห้แล้วถามขึ้น

“คะ่ หนจูะอา่นมนัเอง แต.่..อาจใชเ้วลานานหนอ่ยนะคะ คณุ 

ป้าเองก็คงอยากจะลืม...”

ฉันพูดด้วยเสียงแผ่วเบา

“ใช่ ใช่จ้ะ...ป้าพยายามจะลืมอยู่ ถ้ายูมีอ่านจบแล้ว มีเรื่องที่ 

อยากเล่าให้ฟังก็โทร.มาหาป้านะ”

คุณป้าพูดจบก็เบนสายตาไปที่นอกหน้าต่าง ฉันจ้องมองด้าน 

ข้างของคุณป้า พยายามค้นหาเจจุนที่ซ่อนอยู่ในใบหน้านั้น ผิวขาว 

ละเอียด ใบหน้างดงาม ขนตางอนยาว...

บนใบหน้าของคุณป้ามีภาพของเจจุนหลงเหลืออยู่

ฉันไม่สามารถหลบเลี่ยงนายได ้ ยังคงมีนายวนเวียนอยู่ทุกที่...

ฉันพึมพำในใจ

หลังแยกกับคุณป้า ฉันขึ้นรถเมล์แล้วนั่งไปอย่างไร้จุดหมาย

อยากนั่งรถเมล์เพื่อเดินทางไปเรื่อยเปื่อย ยากเหลือเกินที่จะ 

กลั้นน้ำตาที่จวนจะไหลออกมา โชคดีที่บนรถไม่ค่อยมีคน ฉันตรง 

ไปนั่งลงบนเบาะว่างด้านหลัง มองเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่าง  

พริบตานั้นมีมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารจีนคันหนึ่งขี่แทรกผ่านไปด้านข้าง 

รู้สึกใจหายวาบ 

จะทำใจลืมวันนั้นลงได้ยังไง

มันคือวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ตอนตีสาม

ฉันนั่ งอยู่ที่ โต๊ะหนังสือตลอดทั้ งคืน  ดูภาพยนตร์ เรื่อง  
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โกสตเ์วลิด์๑ อยูจ่นดกึดืน่ จากนัน้กอ็า่นการต์นูเรือ่ง ทเวนตีเ้อทเซนจรู ี 

บอย แก๊งนี้มีป่วน๒  ต่ออีกเก้าเล่ม ไม่รู้ทำไมคืนนั้นหัวใจถึงรู้สึก 

ว่างเปล่า ฉันจึงนั่งเขียนเนื้อเพลงฆ่าเวลา กัมบี้ แมวที่เลี้ยงไว้ 

นอนอิงอยู่ที่ปลายเท้า มันส่งเสียงร้องก่อนจะขดตัวนอนหลับไป 

ดึกสงัดของความตายไม่เฉียดผ่านมา

ซัดพาวัยรุ่นไปกลางสายน้ำรินไหล

วันนี้เธอยังมีชีวิตอยู่ไหม

พรุ่งนี้เธอจะยังมีชีวิตอยู่ไหม

พ่อเลี้ยงของฉันเคยพูดว่า เวลาแต่งเพลงให้เขียนขึ้นจากชีวิต 

ของตัวเอง ระบายไปตามความรู้สึกที่แท้จริง เพลงนั้นถึงจะเป็น 

บทเพลงที่ดี

แต่ฉันไม่อยากแต่งเพลงแบบนั้น การเขียนเพลงไปตามชีวิต 

จริงไม่เห็นสนุกเอาซะเลย ตื่นนอนไปโรงเรียน ถูกด่า ต้องแกล้ง 

ตั้งใจเรียนทั้งที่ง่วงนอน กลับมาบ้านดูโทรทัศน์แล้วเข้านอน ถ้าให้ 

ถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเองออกมา ในเนื้อเพลงก็คงมีแต่เรื่อง 

หงุดหงิดเพื่อน เกลียดครูจนแทบบ้า หรือไม่พอใจแม่อีกแล้ว 

ในใจฉันมีถ้อยคำที่เกี่ยวกับความตาย วัยรุ่น และความ 

สิ้นหวัง อัดแน่นอยู่เต็มไปหมด จึงอยากเขียนเป็นบทเพลงขึ้นมา  

คำว่าความรัก ความอ้างว้าง ฯลฯ ทำให้ฉันขนลุกเสมอ แต่ฉัน 

 ๑ Ghost World ฉายในปี  ค.ศ.  ๒๐๐๑ เรื่องราวของสองสาวเพื่อนซี้ที่มีชีวิต 

เคว้งคว้างหลังเรียนจบไฮสกูล
๒  20th Century Boys การ์ตูนญี่ปุ่นแนวสืบสวนลึกลับ วาดโดยนาโอกิ  

อุราซาวะ
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กลับชอบเขียนคำว่าความตาย วัยรุ่น และความสิ้นหวัง 

รุ่งสางของความตายไม่เฉียดผ่านไป

จับกุมวัยรุ่นไว้บนภูเขาหิมะ

วันนี้เธอยังมีชีวิตอยู่ไหม

พรุ่งนี้เธอจะยังมีชีวิตอยู่ไหม

ถ้าผู้ใหญ่ได้มาเห็นเนื้อเพลงนี้เข้าคงเผลอเดาะลิ้น แต่ถ้าเป็น 

เจจุน เขาจะชื่นชมมันด้วยแววตาที่ตื้นตัน บอกฉันว่าใช้คำว่าจับกุม 

ในเนื้อเพลงด้วย เท่มากเลยละ ฉันอยากถ่ายทอดความรู้สึกดี  ๆ  

ให้เจจุนรับรู้ด้วย จึงหยิบมือถือมาพิมพ์ข้อความส่งไปหาเขา ก่อน 

จะง่วงนอนไปมากกว่านี้

“ช่วยยินดีให้หน่อยสิ ดึกสงัดของความตายไม่ได้ 

เฉียดผ่านมา เป็นท่อนแรกของเพลงที่แต่งละ ตอบ 

กลับมาด้วยถ้านายยังไม่ตาย ฝันดี...”

ณ เวลานั้น เจจุนกำลังพุ่งทะยานไปบนถนนโล่ง เหมือนนก 

ที่เปี่ยมไปด้วยอิสระ ด้วยความเร็วที่ไม่อาจคาดคะเนได้

ก่อนจะลอยสูงขึ้นไปแล้วกระแทกตกลงมา ไม่ต่างก้อนอิฐ 

ที่แตกละเอียดลงอย่างเหลือเชื่อ

ดึกสงัดของความตายไม่เฉียดผ่านมา...

เจจุนตายคาที่
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สมุดไดอะรี่ปกสีน้ำเงิน  เหมือนสีครามของน้ำทะเลวางอยู่บน 

โต๊ะหนังสืออย่างเงียบเชียบ

ฉันนั่งอยู่บนเตียง ใจลอยมองไดอะรี่เล่มนั้น

สมุดไดอะรี่ปกสีน้ำเงินเล่มนี้เป็นของขวัญที่ฉันมอบให้เจจุน 

กับมือ

วันคริสต์มาสปีที่แล้ว ฉันอยากให้เจจุนลองเขียนไดอะรี่ดู  

จึงให้เขาเป็นของขวัญ ตอนนั้นเจจุนให้ของขวัญฉันด้วยเช่นกัน  

แต่ทว่าต่อให้เค้นสมองนึกถึงของขวัญที่เขาให้เท่าไหร่ก็นึกไม่ออก 

จริง ๆ 

ปีที่แล้วตอนอยู่ชั้นมัธยม  ๒  ในวันคริสต์มาสอีฟ พวกเรา 

ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน นั่งรถไฟไปถึงชุนชอน 

ขณะอยู่บนรถไฟ นอกหน้าต่างมีพายุหิมะพัดกระหน่ำลงมา

“หึ พระเจ้าคงอยากให้เราลำบากขึ้นอีกสินะ ถึงจงใจให้หิมะ 

ตกลงมาแบบนี้”

เจจุนพูดล้อเล่นพลางหัวเราะขึ้นอย่างร่าเริง เขาคงอยาก 

บทที่ ๑
สมุดไดอะรี่ปกสีน้ำเงิน



9อี ก ย อ ง เ ฮ

ปลอบใจฉันที่เอาแต่ก้มหน้า ไม่สามารถสลัดความรู้สึกหดหู่ออกไป 

จากใจได ้ ทั้งที่ตัวเขาเองก็หดหู่ไม่แพ้กัน

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น พวกเราล้วนอยากอยู่กับคนรักในวัน 

คริสต์มาสอีฟทั้งนั้น ตัวฉันอยากอยู่กับวีจองฮา ส่วนเจจุนเอง 

ก็คงอยากอยู่กับจองโซฮี ฉันกับเจจุนเป็นเพื่อนที่สนิทกันมาก แต่ 

วันคริสต์มาสเป็นวันของคนรัก ไม่ใช่วันของเพื่อน ดังนั้นตลอด 

สองเดือนที่ผ่านมา พวกเราจึงพยายามทำสิ่งนั้นให้เป็นจริง แต่ 

สุดท้ายก็คว้าน้ำเหลว

พวกเราสองคนเป็นพวกแอบรักเขาข้างเดียว ตกหลุมรัก 

คนอื่นฝ่ายเดียวเหมือนกัน จึงปรึกษาและวางแผนกันมาตลอดว่า 

จะสารภาพรัก และใช้เวลาอยู่กับคนที่ตัวเองชอบในวันคริสต์มาส  

แน่นอนว่าเพื่อนต่างเพศเป็นที่ปรึกษาที่ดีในยามมีความรัก ฉัน 

เสนอแผนการพิชิตใจจองโซฮีในฐานะผู้หญิงคนหนึ่ง ส่วนเจจุน 

แนะนำเคล็ดลับมัดใจวีจองฮาในฐานะผู้ชายคนหนึ่ง

ทว่าพวกเราสองคนต่างถูกปฏิเสธความรัก

วีจองฮาบอกฉันว่า

“ยูมี ฉันชอบเธอนะ เธอเป็นคนมีเสน่ห์ แก่นแก้ว หัวแข็ง  

เซ็กซี่ แต่ฉันไม่รู้สึกว่าเธอเป็นผู้หญิง ถ้าต้องคบกับคนที่คล้ายกัน 

แบบนี้ก็น่าเสียดายแย่ ฉันอยากคบเธอเป็นเพื่อนเหมือนตอนนี้ 

มากกว่า”

สมแล้วที่เขามีฉายาว่า ราชาเนย จึงสามารถเลือกใช้คำที่ฟัง 

แล้วหลอมละลายขนาดนี้ได้ ทุกครั้งที่คิดถึงตอนนั้น แม้กระทั่ง 

ตอนนี้ ใบหน้าของฉันจะเห่อร้อนขึ้นโดยฉับพลัน

“ลิ้นนายทำจากเนยรึไง”

พูดประโยคนั้นจบฉันก็รีบเดินจากไป ความจริงที่อยู่ในคำ 
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หวานเลี่ยนมีเพียงสิ่งเดียวคือ วีจองฮาไม่ได้รักฉัน

ฉันที่ดูเหมือนเป็นคนก้าวร้าวต้องใช้ความพยายามแค่ไหน 

ถึงจะกล้าสารภาพความรู้สึกออกไปตรง ๆ แบบนั้นได้

หลังจากเดินพ้นประตูห้องเรียน น้ำตาของฉันก็ไหลอาบแก้ม 

เหมือนเรื่องโกหก

เขาบอกว่า  ฉันแก่นแก้ว  หัวแข็ง  เซ็กซี่งั้นเหรอ...เชอะ  

พูดออกมาได้ เลี่ยนซะไม่มี เจ้าบ้าเอ๊ย ผู้ชาย  “กะล่อน” ไอ้คน 

เจ้าเล่ห์ ตลบตะแลง...

ถึงจะก่นด่าฉอด ๆ อยู่ในใจ แต่ความผิดที่ไปตกหลุมรักหนุ่ม 

กะล่อน พูดจาตลบตะแลงหวานเลี่ยนจนไม่สามารถตั้งสติได้ ก็เป็น 

ของฉันเอง 

ฉันเดินไปด้วยร้องไห้ไปด้วย ไม่รู้เลยว่าอากาศตอนนั้นหนาว 

แค่ไหน ไม่สนใจว่าใครจะมองมาหรือซุบซิบอะไร ฉันสะอึกสะอื้น 

เดินตรงไปเรื่อย  ๆ ขณะหยุดยืนที่หน้าป้ายรถเมล์ มีใครคนหนึ่ง 

วางมือลงบนบ่าฉันเบา ๆ

วินาทีนั้นหัวใจฉันเย็นเยียบจนเกือบกลายเป็นก้อนน้ำแข็ง  

หรือว่า...ไม่นะ จะให้เขาเห็นใบหน้าบวมเป่ง เปรอะเปื้อนหยาด 

น้ำตาแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาด ฉันจึงไม่ยอมเงยหน้าขึ้น ในใจกระสับ- 

กระส่าย

“ยูมี...”

ทว่าน้ำเสียงที่ได้ยินนั้นพัดเป่าความกังวลใจไปจนหมด เพราะ 

เป็นเสียงของฮวังเจจุน ไม่ใช่วีจองฮาเหมือนที่คิดไว้ ฉันเงยหน้าขึ้น 

มองเขาทันที

“ฉันตามเธอมาตั้งแต่หน้าโรงเรียน ไม่รู้ตัวเลยเหรอ ว่าแต่ 

ร้องไห้ทำไมเนี่ย พี่คนนี้ยังไม่ตายซะหน่อย...”
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เจจุนมองมาพร้อมรอยยิ้มใจดี

ฉันดีใจมากที่เขายืนอยู่หน้าฉันตอนนี้  แต่เพราะรู้สึกอาย 

จึงแกล้งโวยวายขึ้นมา

“นี่ แอบสะกดรอยตามฉันมาทำไมยะ เดินตามมาต้อย  ๆ  

แบบนี ้ อยากถูกด่ารึไง”

“คิดอยู่แล้วว่าฉันคงไม่ผิดหวังคนเดียวหรอก เลยมารอดู  

เหมือนกันอะดิ”

ทั้งที่เขาพูดซ้ำเติม แต่ในแววตามีรอยยิ้มอ่อนโยนฉายอยู่ 

“ฉันชอบจองโซฮีมาก ส่วนเธอตกหลุมรักเจ้าวีจองฮาเป็นบ้า 

เป็นบอ! พวกเราเลยต้องมาเจ็บใจพร้อมกันแบบนี้ไง...”

“อ๋อ เห็นฉันผิดหวัง นายก็เลยดีใจมากสินะ! นายภาวนา 

ให้ฉันผิดหวังเหมือนกันใช่ไหม”

“เฮ้อ ใครอยากให้เป็นแบบนั้นกันเล่า ฉันเดินตามเธอมา  

เห็นสภาพดูไม่ได้ ร้องไห้ร้องห่มอะไรขนาดนั้น เอาละ ตามพี่คนนี้ 

มาเถอะ ฉันจะเลี้ยงโจ๊กถั่วแดงอุ่น ๆ ให้เอง”

“ยังอีก นายไม่รู้รึไงว่า สิ่งที่ฉันเกลียดที่สุดก็คือโจ๊กถั่วแดง  

คิดว่าฉันเป็นคนแก่อายุหกสิบกว่ารึไงยะ”

“อ้าวเหรอ ฮ่า  ๆ  ๆ ได้ยินมาจากบทพูดในหนังที่ดูเมื่อวานนี้ 

น่ะ เอาเถอะ รีบตามมา พี่ชายคนนี้มีเงินเยอะนะ จะซื้อพิซซ่าเลี้ยง 

เธอเอง โอเคไหม พิซซ่าน่ะ”

คำว่าพิซซ่าทำให้น้ำลายในปากของฉันสอขึ้นมาทันที ฉัน 

ไม่พูดอะไรอีก รีบเดินตามเขาไป

หลังกินพิซซ่าไปครู่หนึ่ง เจจุนที่แอบมองฉันอยู่ตลอดหัวเราะ 

ลั่นขึ้น

“ขำอะไร อยากให้ฉันอารมณ์เสียอีกรึไง”
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ฉันถามขึ้นทั้งที่ยังเคี้ยวพิซซ่าอยู่เต็มปาก เจจุนโบกมือไปมา 

ก่อนตอบว่า

“โอเค ไม่ขำแล้วก็ได้ กินต่อเถอะ เมื่อกี้เธอเหมือนคนกำลัง 

จะตาย พอกินพิซซ่าเข้าไปก็หายดี แล้วจะไม่ให้ฉันขำได้ไง พี่คนนี้ 

สุดยอดไปเลยใช่ม้า มีเงินเลี้ยงพิซซ่าเธอด้วย”

เจจุนพูดเหมือนล้อเล่น แต่ฉันรู้สึกขอบคุณเขาจากใจจริง

“อืม จริง ๆ นะ เจจุน สำหรับฉัน นายโคตรดีเลย” 

ทันทีที่ฉันบอกความรู้สึกแท้จริงออกไป เจจุนก็ฉุนเฉียวขึ้น 

เล็กน้อย 

“วู้ ถ้าชมกันขนาดนี้ แสดงว่าตอนนี้เธอกำลังหิวจัด วันนี้ 

ตั้งใจมาสารภาพรัก เลยอดข้าวเช้าให้ตัวเองผอมลงนิดนึงใช่ไหม”

ฉันเบิกตากว้างมองเจจุน เขารู้ความลับของฉันได้ไงกัน

“ถูกต้องใช่ม้า เฮ้อ ให้ตายเถอะ พูดตรง  ๆ  นะ เธอชอบ 

เจ้าวีจองฮาจอมเสเพลไปได้ไง ในบรรดาเพื่อนผู้ชาย ใคร ๆ ก็รู้ว่า  

เจ้านั่นน่ะมันห่วยแตก ไม่รู้รึไง ผู้ชายที่ดีต้องมีเพื่อนอยากคบหา 

เยอะ ๆ”

“ชิ แล้วนายคิดว่าเพื่อนผู้หญิงชอบจองโซฮีนักรึไง ยายนั่น 

หลงตัวเองจะตายไป”

“เฮ้อ...สุดท้ายพวกเราก็ต้องมานั่งด่ากันเอง ที่ไปตกหลุมรัก 

คนพรรค์นั้น” 

“ก็แหงละ พวกเรามันบ้าบอ แถมโง่ด้วย...”

“ฮ่า  ๆ ใช่แล้ว คนที่ตกหลุมรักมีแค่คนโง่เท่านั้น ว่าแต่เธอ 

ไม่สงสัยเหรอว่าพี่ชายคนนี้หาเงินมาได้ไง”

“พี่ชาย พูดออกมาได้...วันเกิดละสิ แม่ก็เลยให้เงินพิเศษ 

ไว้ก่อนล่วงหน้าหนึ่งเดือน...เอาเงินก้อนนั้นมาใช้ใช่ปะ”
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“ดูปากฉันให้ดีนะ ฉันได้มาจากเกมลินเนจ๑ เป็นไง อัจฉริยะ 

สุด ๆ ใช่ไหมล่ะ”

“จริงอะ แล้วนายได้มาเท่าไหร่”

“สามแสนวอน๒!” 

“โห! ไม่น่าเชื่อ”

ฉันตื่นเต้นจนเกือบทำพิซซ่าที่ถืออยู่ในมือตก

“คราวนี้เรียกฉันว่าพี่ได้รึยัง”

ใบหน้าของเขาเปล่งปลั่งจากความภาคภูมิใจ ลบภาพเจจุน 

เมื่อสามวันก่อนที่มาหาฉันพร้อมน้ำตาคลอ เพราะเพิ่งถูกจองฮี 

ปฏิเสธรักลงได้ในพริบตา 

“เงินนี่ดีจริง ๆ รักษาอาการอกหักให้หายดีขึ้นได้!”

พอเห็นเจจุนอารมณ์ดีมาก ฉันก็พลอยดีใจไปด้วย จึงโพล่ง 

คำพูดนั้นออกมา

“ฮ่า ๆ!”

เจจุนอมยิ้มเกาศีรษะเขินอาย

“ดีเลย ไหน ๆ กม็เีงนิแลว้ คนไมส่มหวงัอยา่งพวกเราไปฉลอง 

คริสต์มาสกันเองก็ได้”

ฉันพูดด้วยน้ำเสียงร่าเริง แม้ในใจจะยังเจ็บแปลบอยู่บ้าง  

อยากขอโทษเจจุนที่พยายามปลอบโยนฉัน

“เยี่ยม! ความจริงฉันตั้งใจจะชวนเธออยู่แล้ว” 

“ว่าไงนะ แล้วถ้าวันนี้วีจองฮารับรักฉันล่ะ”

“เรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เจ้าวีจองฮามีตาแต่ไร้แวว ไม่มี 

	 ๑ Lineage คือเกมออนไลน์ของเกาหลี
๒ ประมาณเก้าพันบาท
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ทางเห็นเนื้อแท้ของเธอหรอกน่า” 

ฉันฟังไม่ออกว่านั่นคือคำชมหรือคำหลอกด่า แต่รู้สึกอบอุ่นใจ 

เหมือนได้กอดลูกแมวตัวน้อยขนปุกปุยเอาไว้

“หึ พูดเหมือนนายเคยเห็นเนื้อแท้ของฉันอย่างนั้นละ แต่ 

ไม่ได้เห็นก็ดีแล้ว ถือซะว่าพวกนายทุกคนโชคดีแล้ว...”

เจจุนจึงพูดขึ้นก่อนที่ฉันจะหาเรื่องไปมากกว่านั้น

“อย่าพูดอะไรที่แทงใจดำตัวเองน่า วันที่  ๒๔  พวกเราไป 

ชุนชอนกันเถอะ นั่งรถไฟไปด้วยกัน!”

“ชุนชอนเหรอ ฉันไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนเลย...”

“ฉันพอรู้ข้อมูลอยู่บ้าง วันนั้นเธอแค่แงะตัวเองขึ้นจากเตียง 

ไปให้ได้ก็พอ เธอมีกล้องดิจิทัลใช่ม้า เอาไปด้วยล่ะ จะได้บันทึก 

ปาร์ตี้ของเราสองคน โอเคไหม”

“โอเค ได้เลย!”

พวกเราคุยกันถึงแผนเดนิทางครา่ว ๆ แตท่วา่ในวนัเดนิทางจรงิ 

ตั้งแต่รถไฟเคลื่อนตัวออกจากกรุงโซล ท้องฟ้าก็ดูอึมครึมคล้ายถูก 

คลุมด้วยม่านหิมะสีขาว ก่อนพายุหิมะจะกระหน่ำลงมาอย่างหนัก

ความจริงเมื่อคืน ฉันจัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋า ตื่นเต้นจนแทบ 

นอนไม่หลับ การได้นั่งรถไฟไปชุนชอนไม่ว่าจะไปกับเจจุนหรือใคร 

ก็คงรู้สึกดีทั้งนั้น

แต่พอเห็นหิมะตกลงมาฉันเผลอนึกถึงวีจองฮา บาดแผลสด 

ในใจฉัน ดวงตาของเขาหรี่ปรือเหมือนคนครึ่งหลับครึ่งตื่น จมูก 

โด่ง ตัวสูงกว่าฉันมาก เวลายืนอยู่ข้างกันศีรษะของฉันจะอยู่แค่ 

ระดับไหล่ของเขา น้ำเสียงทุ้มต่ำฟังแล้วชวนหวั่นไหวจนน่าขนลุก...

มองแค่แวบเดียวก็รู้ว่าไม่ใช่คนดีอะไร อาจป็อปปูลาร์ใน 

บรรดาเพื่อนผู้หญิง แต่ไม่ใช่คนที่เพื่อนผู้ชายไว้วางใจ ไม่ใช่คนที่ 
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ฉลาดหลักแหลม...

ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังหลงใหลเขาอย่างบ้าคลั่ง 

แรกเริ่มเดิมที วีจองฮาไม่ได้อยู่ในสายตาของฉันเลย ฉันรู้สึก 

ว่าเขาเป็นคนที่ดูห่วยแตก ไม่ได้เรื่อง ทว่าตอนไปทัศนศึกษาด้วย 

กันครั้งก่อน ตอนเห็นเขาร้องเพลง  เลิฟมีเทนเดอร์  ของเอลวิส  

เพลสลีย์ พร้อมดีดกีตาร์ วิญญาณฉันก็เหมือนหลุดลอยออกจาก 

ร่าง 

ขณะร้องเพลง จองฮาส่งสายตาหวานมาทางฉันที่นั่งอยู่ข้าง  ๆ  

เป็นระยะ คล้ายจงใจล้อกันเล่น  ฉันรู้สึกเขินอายเป็นครั้งแรก  

หัวใจเต้นระรัวต่อหน้าเขา ใช้เวลาอยู่หลายวันกว่าจะสลัดสายตา 

ที่ติดตรึงคู่นั้นออกไปได้ ท่าทางของเขาฝังแน่นอยู่ในภาพจำของฉัน 

บทเพลงหวานเลี่ยนดังขึ้นซ้ำ ๆ ในโสตประสาท เหมือนกดปุ่มเล่นซ้ำ 

ไม่มีวันจบ

ฉันตกหลุมรักจองฮาอย่างหนัก ทั้งที่วาดฝันไว้สวยหรูแต่กลับ 

ผิดหวัง คำพูดปฏิเสธทุกคำของเขาฟังดูไร้สาระ ฉันเหมือนถูก 

เฉือนเนื้อหัวใจออกไปแนบกับไฟ ถ้าเขาพูดว่าฉันไม่ชอบเธอ ฉัน 

ที่มีนิสัยขี้โมโหอยู่แล้วอาจยอมรับมันง่ายกว่านี้

ตอนฟังประโยคที่ว่า ไม่รู้สึกว่าฉันเป็นผู้หญิง เสียดายหากจะ 

คบหากันในฐานะคนรัก ฉันรู้สึกถูกเหยียดหยามเสียยิ่งกว่าการ 

ถูกบอกว่าไม่รักเสียอีก ทั้งที่เขาอุตส่าห์สรรหาคำพูดปลอบใจไว้ 

ปฏิเสธคนที่ไม่ชอบแบบนั้น แต่เขาคงไม่รู้หรอกว่า เพื่อสารภาพรัก 

กับผู้ชายครั้งแรกในชีวิต ฉันฝึกท่องประโยค ฉันชอบเธอ วัน 

คริสต์มาสไปเที่ยวกับฉันไหม ทั้งวันจนจำได้ขึ้นใจ

เขาเข้าใจความหมายทั้งหมดที่ได้ยิน ถึงขั้นพูดปลอบโยน 

ฉันได้ด้วยซ้ำ ฉันไม่อยากคิดถึงมัน แต่สมองไม่ยอมเชื่อฟังเลย  
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ตั้งใจจะมาเที่ยวกับเจจุนให้สนุกแท้  ๆ แต่ดันรู้สึกห่อเหี่ยวแบบนี้  

สงสารเจจุนเหลือเกิน

พอฉันเงียบ เจจุนก็เงียบตาม เขาอาจอยากขังตัวเองไว้ใน 

ความทรงจำที่เจ็บปวดเหมือนกัน พวกเราต่างเหม่อมองหิมะที่ 

โปรยปรายอยู่นอกหน้าต่าง จนขบวนรถไฟแล่นถึงเมืองชอนชุน 

เราสองคนไปที่ทะเลสาบโซยังโฮ๓  ตามที่ เจจุนวางแผนไว้   

จากนัน้ไปทีม่ยองดง๔ ในเมอืงชนุชอน เพือ่กนิทกักลับี๕ เมนเูลือ่งชือ่ 

ของที่นี่กันต่อ มีเพียงตอนกินเท่านั้นที่ฉันหลงลืมความรู้สึกหดหู่ 

ลงได้ชั่วคราว ฉันถึงขั้นขูดข้าวที่ติดอยู่ก้นกระทะออกมากิน ตอน 

เงยหน้าขึ้นสบตากับเจจุน พวกเราก็ขำใส่กันไม่หยุด แม้จะรู้สึก 

หดหู่ แต่การเดินทางครั้งนั้นก็ช่างหอมหวาน หลังกินอาหารเสร็จ  

พวกเราออกไปเดินเล่นตามท้องถนน ท้องฟ้ามืดครึ้มลง พายุหิมะ 

สงบลงแล้ว ถนนตลอดทั้งสายถูกย้อมไปด้วยสีขาวของหิมะ เสียง 

เพลงวันคริสต์มาสแว่วดังขึ้นอย่างโรแมนติก

ขณะโพสท่าถ่ายรูป ฉันบอกเจจุนว่า

“นี่ เลี้ยงเหล้าหน่อยสิ”

พูดจบเขาก็หัวเราะลั่น พาฉันไปร้านเหล้าบรรยากาศมืดสลัว

น่าเศร้าที่พวกเราไม่สามารถอำพรางใบหน้าอ่อนเยาว์ลงได ้ ถึง 

ฉันจะตัวสูงใหญ่ดูแก่กว่าวัย มองผิวเผินอาจคิดว่าเป็นนักศึกษา  

แต่ใบหน้าของเจจุนเสมือนมีข้อความตัวใหญ่ ๆ เขียนแปะไว้ว่า “อยู่ 

	 ๓	소양호-춘천 เป็นทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้น มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ 

เกาหลี ตั้งอยู่ในเขตตำบลยังกูกับอินเจ
๔ 명동 ถนนสายหลัก
๕ 닭갈비 เนื้อไก่ผัดซอสพริก เมื่อกินเนื้อไก่หมดแล้ว มักจะนำข้าวลงไปคลุก 

กับซอสที่เหลือในกระทะ	



17อี ก ย อ ง เ ฮ

ระหว่างเติบโต”  แถมเขายังตัวเล็ก  พวกเราจึงถูกจับได้ทันที   

ตอนที่ถูกร้านเหล้าไล่ออกมา ฉันรู้สึกแย่มากจนไม่อยากกลับบ้าน 

ไปด้วยความรู้สึกนี้ 

จงึเดนิเขา้รา้นมนิมิารท์ไปซือ้โซจู๖ กบัปลาทนูา่กระป๋องคนเดยีว  

เจ้าของร้านกำลังดูรายการคอนเสิร์ตพิเศษวันคริสต์มาสอยู่ จึงไม่ได้ 

หันมาสนใจใบหน้าของฉัน

เจจุนมองขวดเหล้าที่ฉันถือออกมาพลางเกาศีรษะแกรก ๆ

“เฮ้ย นี่มันหน้าที่ผู้ชายนะ”

“นายเป็นผู้ชายที่ไหนล่ะ เด็กหนุ่มละสิไม่ว่า” 

“อ้าว แล้วเด็กหนุ่มไม่ใช่ผู้ชายรึไง”

“เด็กหนุ่มต้องตายก่อนถึงจะเป็นผู้ชายได้ เพลงของพ่อเลี้ยง 

ฉันเขียนไว้แบบนั้น”

“หา หมายความว่าฉันต้องตายก่อนถึงจะได้เป็นผู้ชายง้ันเหรอ”

“ใครบอกว่านายต้องตายจริง  ๆ  ล่ะ แค่ฆ่าเด็กหนุ่มในตัวลง  

นายก็กลายเป็นผู้ชายแล้ว เจ้าทึ่มเอ๊ย”

“อ๋อ เข้าใจแล้ว งั้นวันนี้ยังตายไม่ได้ เพราะฉันยังอยากเป็น 

เด็กหนุ่มอยู่ ยังไม่อยากใช้ชีวิตแบบผู้ชายเต็มตัว...”

“แน่นอนอยู่แล้ว นายเหมาะจะเป็นเด็กหนุ่มแบบนี้ละ ถึง 

โครงหน้านายจะเปลี่ยนไปบ้าง แต่ก็ดูไม่เหมือนผู้ชายอยู่ดี”

“จริงเหรอ ถึงว่าทำไมจองโซฮีถึงปฏิเสธรักฉัน ยายนั่นบอกว่า 

ฉันเหมือนน้องชายที่น่ารัก”

“ฮ่า ๆ คล้ายอยู่นะ แต่ยายน่ันมองไม่ลึกพอ นายไม่ใช่น้องชาย 

ที่น่ารักหรอก แต่เป็นคนใจร้ายชอบปั่นหัวชาวบ้านเล่นมากกว่า”

	 ๖ 소주 เหล้าขาวเกาหลี
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“หน็อย พูดเหมือนฉันเป็นพวกลุงแก่ ๆ เลย!” 

“นี่แน่ะ!”

แล้วพวกเราก็เริ่มปั้นก้อนหิมะปาใส่กัน จนผู้คนที่เดินผ่าน 

ไปมาพากันเหลียวมอง

ขากลับ พวกเราดื่มเหล้ากันในขบวนรถไฟ จ้องมองนอก 

หน้าต่างที่มืดมิดลง เราดื่มเหล้าพร้อมกับหัวเราะคิกคักตลอดทาง  

มีความรักเศร้า ๆ ของเราเป็นกับแกล้ม ตอนไปทัศนศึกษากับปิกนิก 

ฉันเคยดื่มโซจูมาบ้าง รสชาติของมันเฝื่อน ๆ เหมือนดื่มแอลกอฮอล ์

ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้รสชาติโซจูที่แผ่ซ่าน 

เข้าสู่ร่างกายอย่างแท้จริง

‘ดีจังที่มีนายอยู่ข้างกันตอนนี้’ ฉันพูดประโยคนี้ในใจ แต่ 

ปากหนักเกินกว่าจะเปล่งเสียงออกมา

“เออใช่ วันคริสต์มาสอีฟทั้งที ต้องแลกของขวัญกันด้วยสิ”

ฉันพูดขึ้น เจจุนก้มลงคุ้ยหาของในกระเป๋าตัวเองอย่างงุ่นง่าน

ฉันมอบของขวัญให้เขา เขาก็มอบของขวัญที่เตรียมมาให้ 

เช่นกัน 

ของขวัญชิ้นนั้น คืออะไรกันนะ...

เจจุนที่แกะห่อของขวัญออกมีสีหน้าประหลาดใจมาก

ของขวัญที่ฉันให้เขาคือสมุดไดอะรี่ ซึ่งขณะนี้วางอยู่บนโต๊ะ 

หนังสือของฉันนี่เอง

“สวยจัง แต่นี่มันสมุดไดอะรี่ไม่ใช่เหรอ”

“ใช่ มะรืนนี้พวกเราจะขึ้นมอสามแล้ว ลองใช้ดูสิ จะได้ไว้ 

ทบทวนบทเรียนในแต่ละวันไงล่ะ”

“ถ้าเป็นสมุดไดอะรี่ฉันคงไม่กล้าใช้หรอก...ฉันเกลียดการเขียน 

ไดอะรี่มาตั้งแต่ชั้นประถมแล้ว  ตอนนั้นจำได้ว่าครูสั่งให้เขียน 
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ไดอะรี่เป็นการบ้าน พอไม่ทำก็ถูกใช้ให้ทำความสะอาดตั้งหนึ่งเดือน 

เต็ม แล้วเธอยังจะให้ไอ้นี่ฉันอีก”

“ก็นั่นมันการบ้าน ตอนนี้นายเป็นวัยรุ่นแล้ว เอาไว้เขียนสิ่งที่ 

นายอยากระบายคนเดียว คนเราถ้าช่วงวัยรุ่นไม่ได้เขียนไดอะรี่ 

ทั้งชีวิตก็ไม่ได้เขียนแล้ว เอาไว้เขียนถึง  ‘ความรักแน่นอก’  ที่นาย 

มีต่อโซฮีก็ได้นี่ ฮ่า ๆ”

“ยายบ้า! คิดว่าพี่คนนี้จะเสียใจเรื่องขี้ผงพรรค์นั้นรึไง”

เจจุนถลึงตาใส่ ก่อนเขกมะเหงกลงบนศีรษะของฉัน มุมปาก 

ของเขามีรอยยิ้มจางๆ

ไดอะรี่หน้าแรกที่ฉันให้ไป เจจุนเขียนไว้ว่า ถ้าวันหนึ่งฉันตาย 

คนใจร้าย ทำไมเขียนคำพูดน่ากลัวแบบนั้นลงในสมุดไดอะรี่อย่างนี้  

นายหมายความว่ายังไงกัน

ฉันไม่กล้าพอที่จะเปิดไดอะรี่เล่มนี้อ่าน มันเต็มไปด้วยความ 

ทรงจำเข้มข้นระหว่างพวกเรา

ฉันเลื่อนมันไปไว้ข้าง  ๆ  ก่อนเปิดคอมพิวเตอร์ อยากดูรูปที่ 

เราถ่ายด้วยกันสมัยไปเที่ยวชุนชอน รูปจากกล้องดิจิทัลพวกนั้น 

จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

ฉันเปิดไฟล์ วันคริสต์มาสที่แสนเศร้า ขึ้นมา 

วันนั้นในตอนนั้นคือช่วงเวลาแสนเศร้า แต่พอย้อนคิดถึงมัน 

อีกครั้งฉันรู้สึกมีความสุขและสนุกมาก ช่วงเวลาที่เจจุนยังมีชีวิต 

และอยู่กับฉัน...

มีรูปที่เราถ่ายข้างสถานีรถไฟด้วยกัน รูปที่ถ่ายริมทะเลสาบ 

โซยังโฮ รูปที่ถ่ายตอนยัดทักกัลบีกับเครื่องเคียงเข้าไปเต็มปาก  

รูปที่เราปาหิมะใส่กัน รูปที่เขาถือสมุดไดอะรี่สีน้ำเงินเอาไว้

ตัวฉันในรูปนั้นกำลังทำหน้าเหวอ ถือของขวัญที่เจจุนให้ไว้



20 ถ้ า วั น ห นึ่ ง นั้ น . . . ฉั น ต า ย

อ๋อ ใช่แล้ว ฮ่า ๆ...คิดออกซะที ลืมไปสนิทเลย...

ของขวัญที่เจจุนให้เป็นเซตชุดชั้นในสีม่วงเข้มสุดเซ็กซี่ มีทั้ง 

กางเกงในกับบราเซียลายลูกไม้พร้อมเชือกแขวนคอวาบหวิว เจจุน 

บอกฉันที่จ้องมองมันอย่างตื่นตะลึงด้วยน้ำเสียงจริงจังว่า

“เห็นเธอเสียใจที่จองฮาไม่เห็นเธอเป็นผู้หญิง ลองใส่มันดู 

สักครั้งสิ จะได้ลืมคำพูดไร้สาระของเจ้านั่น”

“หน็อย เจ้าบ้า! นายเอาของแบบนี้มาให้ฉันทำไม เอาไปให้ 

ยายโซฮีสิ!”

ฉันเดือดจัดจนน้ำตาเล็ดออกมา  ทั้งที่ เจจุนผู้ไร้ เดียงสา 

มอบมันให้ฉันจากใจจริง  ฉันก็ยังพาลโมโหเขามาก  เจจุนต้อง 

ขอโทษขอโพยอยู่นานกว่าฉันจะหายโกรธ หลังแยกกลับบ้าน ฉัน 

วางของขวัญที่ได้มาไว้ที่ไหนสักแห่งในห้องนอน ไม่คิดจะเปิดมัน 

ออกดูอีก จนกระทั่งลืมไปสนิท

ฉันอยากเห็นชุดชั้นในนั้นอีกครั้ง ตอนนี้มันกลายเป็นของ 

มีค่าไปแล้ว ทุกสิ่งที่มีร่องรอยการมีชีวิตอยู่ของเจจุนเป็นมรดก 

ชิ้นสำคัญของฉัน 

ฉันรื้อค้นตู้เก็บของทั้งหมด  แต่ไม่เห็นแม้แต่เงา ฉันอาจ 

ซ่อนมันไว้ที่ไหนสักแห่ง เพราะกลัวแม่จะเห็นเข้าก็เลยแอบไว้ใน 

ที่มิดชิดจนไม่มีทางหาเจอได้ง่าย  ๆ ฉันลองมองหาหลังโต๊ะหนังสือ 

อีกครั้ง ควานหาในลิ้นชัก ค้นหามันทุกที่ แต่สุดท้ายก็ไม่เจอ

ขณะหาของ เจ้ากัมบี้เงยหน้าขึ้นมองพลางร้องเหมียว ๆ มัน 

คงตกใจที่ถูกไล่ที่กะทันหัน

“อ๋อ!”

ฉันที่นั่งอยู่บนเตียงลุกพรวดขึ้น สูดหายใจเข้าเต็มปอดแล้ว 

ยกฟูกขึ้น เดาถูกด้วย ชุดชั้นในที่ห่อด้วยกระดาษซ่อนอยู่ใต้ฟูก
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ฉันดีใจมาก วินาทีที่เปิดออกดูนั้นรู้สึกว่า เหมือนเจจุนกำลัง 

มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง  ฉันลูบไล้เสื้อชั้นในสตรีซึ่งตกแต่งด้วยผ้า 

ลูกไม้พร้อมเชือกแขวนคอตรงหน้าเบา ๆ ซอกหนึ่งในหัวใจตะโกน 

กรีดร้องขึ้นมา

เดินไปล็อกประตูห้อง ลองสวมชุดชั้นในทีละชิ้น หุ่นของฉัน 

ที่สะท้อนผ่านกระจกดูไม่ได้เลย บราเซียที่ใส่อยู่หลวมโคร่งเกินไป  

ส่วนกางเกงในที่เป็นแค่ผ้าสามเหลี่ยมมีเชือกบาง  ๆ  ไว้ให้ผูกก็แทบ 

บังอะไรไม่มิด แทนที่จะมองดูเซ็กซี่กลับตลกมากกว่า เขาคงไม่รู้ 

เรื่องไซส์ของเสื้อชั้นใน จึงดูรูปนางแบบที่เป็นผู้ใหญ่หุ่นอวบอิ่ม  

แล้วสั่งซื้อมาจากร้านในอินเทอร์เน็ตเลย 

ฉันดูหุ่นตัวเอง ก่อนจะหลุดหัวเราะคิกคักออกมา

ตอนนี้นายเห็นหุ่นฉันแล้วใช่ไหม น่าขำไหมล่ะ ที่นายบอกว่า 

อยากให้ฉันรู้สึกเป็นผู้หญิงมากขึ้น แต่ดูชุดชั้นในที่นายซื้อมาให้สิ  

ตลกชะมัด เจ้าทึ่มเอ๊ย คงไม่รู้สินะว่าผู้หญิงเลือกซื้อเสื้อชั้นในกัน 

ตามขนาดคัพ คิดว่าฉันหน้าอกใหญ่ขนาดนี้เลยรึไง 

ฉันหัวเราะคนเดียว ตอนเหลือบมองตัวเองในกระจกถึงได้ 

เห็นว่าใบหน้าตอนนี้มีน้ำตาอาบแก้ม  น้ำตาไหลออกมางั้นเหรอ  

เจจุน นายที่หายตัวไปตลอดกาลทั้งที่ยังเป็นเพียงเด็กหนุ่มไม่มีทาง 

รู้เลยว่าเสื้อชั้นในของผู้หญิงแบ่งเป็นคัพต่าง  ๆ ถึงซื้อชุดชั้นใน 

วาบหวิวสีม่วงเข้มผิดไซส์มาให้ฉัน เพียงเพราะอยากปลอบโยนฉัน 

ที่เป็นแค่เพื่อนสนิท ไม่ใช่คนรักของนาย...

วันหนึ่งที่ฉันเป็นผู้ใหญ่หรือแก่ชราขึ้น แต่นายจะยังเป็น 

เด็กหนุ่มที่ไม่รู้ประสาอยู่เช่นเดิม ในขณะที่ฉันเปลี่ยนจากเด็กสาว 

เป็นผู้หญิง เป็นคุณป้า เป็นคุณยาย ตัวนายจะเป็นแค่เด็กหนุ่ม 

ผู้ร่าเริงตลอดไป เจ้าทึ่ม คนโง่ ทำไมถึงขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งที่ตัวเอง 
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ขี่ไม่เก่ง ฉันเตือนนายแล้วว่าอย่าขี่ นายก็รับปากว่าจะไม่ขี่อีก นาย 

มันโง ่ ทำไมไม่ฟังคำพูดของเพื่อนบ้าง คนบ้า...

ฉันหยุดหัวเราะ ทรุดตัวลงสะอึกสะอื้น น้ำตาไหลออกมา 

ไมข่าดสาย ตัง้แตเ่จจนุตายไป ฉนัไมเ่คยรอ้งไหห้นกัขนาดนีม้ากอ่น  

ค่ำคืนนี้ฉันร้องไห้โฮขณะสวมใส่บราเซียและกางเกงในประหลาด  

กัมบี้เดินมาใกล้แล้วซบตัวลงที่เท้าของฉัน ส่งเสียงร้องเบา ๆ 
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จงเรียงลำดับชนิดของหินที่แข็งจากมากไปหาน้อย

หินทราย หินควอร์ตไซต์ หินเพอร์ไลต์ หินแกรนิต...

ฉันเงยหน้าขึ้น ขณะที่เพื่อนส่วนใหญ่กำลังก้มหน้าก้มตาทำข้อสอบ 

เพื่อนบางคนนอนฟุบลงกับโต๊ะเหมือนถอดใจยอมแพ้ อาจารย์ที่ 

นั่งอยู่ที่โต๊ะครูหน้าห้องกำลังสัปหงก

ฉันเบนสายตาไปที่บอร์ดซึ่งมีป้ายประกาศต่าง ๆ ติดไว้ 

บนนั้นมีตารางเรียนที่ฉันกับเจจุนช่วยกันทำช่วงที่โรงเรียน 

จัดงานนิทรรศการสิ่งแวดล้อมติดไว้ ข้าง  ๆ  มีรูปชาร์ลี แชปลิน๑ 

ในชุดคนจรจัดติดไว้ด้วย 

ทุกท่านห้ามง่วงนอน กรุณาตั้งใจเรียน! 

บทที่ ๒
ฤดูใบไม้ผลิ
ที่ดอกบอชโกดผลิบาน

	 ๑ Charlie Chaplin (ค.ศ.  ๑๘๘๙  -  ๑๙๗๗) นักแสดงตลกและผู้กำกับชาว 

อังกฤษ มีชื่อเสียงโด่งดังมากในฮอลลีวู้ดช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐
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เจจุนเขียนข้อความนี้ไว้ข้างรูป ตอนทำป้ายพวกนี้พวกเรา 

รู้สึกขำกันมาก ในชั่วโมงเรียน หากฉันรู้สึกง่วงจะเหล่ไปมองใบหน้า 

ของแชปลิน พอรู้สึกขำก็จะหายง่วงนอนไปเอง

ฉันคิดถึงวันนั้น วันที่ดอกบอชโกด๒ เริ่มร่วงหล่น 

เดือนเมษายนปีที่แล้ว ช่วงชั้นมัธยมสองเทอมต้น ฉันย้าย 

มาเรียนต่อที่นี่กะทันหัน ทว่ายังไม่ทันปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 

ของโรงเรียนใหม่ได้ก็ถูกอาจารย์ที่ปรึกษาตำหนิอย่างรุนแรง วันนั้น 

แสงแดดอ่อน ๆ ของเดือนเมษายนไล่ลามมาถึงห้องเรียน...

“จินยูมี เธอเจาะหูใช่ไหม”

เสียงอาจารย์ที่ปรึกษาตวาดลั่นขึ้นกลางห้องเรียน ฉันรีบดึง 

ผมที่ปัดไปด้านหลังโดยบังเอิญลงมาปิดแผ่นหู ทว่าสายไปซะแล้ว  

ฉันปิดแผ่นหูตัวเองมาตลอด แต่เมื่อกี้คงเผลอรวบผมไปด้านหลัง

อาจารย์ที่ปรึกษาเดินมาที่ข้างโต๊ะของฉันทันที 

“นี่มันอะไรกัน เธอสติดีรึเปล่า ทำไมถึงกล้าเจาะหูแบบนี้  

เธอเจาะหูตั้งแต่เด็กแล้วต่อไปจะไปทำอะไรกิน เด็กแบบเธอโตขึ้น 

ก็ไม่พ้นต้องไปทำงานเป็นผู้หญิงนั่งดริงก์ตามร้านเหล้า  รู้ใช่ไหม 

ผู้หญิงพวกนั้นต่างจากคนดี ๆ ยังไง ส่วนใหญ่ก็ทำตัวก๋ากั่นแบบเธอ 

มาก่อนทั้งนั้นละ!”

ฉันก้มหน้าลงอย่างหดหู่ แค่เจาะหูถึงกับถูกอาจารย์สาปแช่ง 

ให้เป็นเด็กนั่งดริงก์...ไม่สามารถข่มใจให้อภัยคำพูดสบประมาท 

พวกนี้ได้จริง ๆ พริบตานั้น ฉันเหลือบเห็นต่างหูสีทองเป็นประกาย 

ที่อาจารย์สวมใส่อยู่ 

ฉันปั้นหน้านิ่ง นี่คืออาวุธของฉัน ต่อหน้ามนุษย์ที่จงใจดูถูก 

	 ๒ 벚꽃 ดอกซากุระของเกาหลี
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กัน ยิ่งทำหน้าเมินเฉยเท่าไหร่อีกฝ่ายก็จะยิ่งโกรธเท่านั้น 

ฉันจ้องหน้าอาจารย์ ก่อนพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชา

“อาจารย์เองก็เจาะหูเหมือนกันนี่คะ อาจารย์เคยทำงานที่ 

ร้านเหล้ามาก่อนรึเปล่า”

ใบหน้าขาวผ่องของอาจารย์เปลี่ยนเป็นแดงจัด ฉันคิดในใจว่า 

ต่อให้ตัวเองถูกไล่ออกเพราะเรื่องนี้ ก็อยากเอาชนะอีกฝ่ายให้ได้  

จึงไม่รู้สึกร้อนรน 

เสียงซุบซิบของเพื่อนในห้องเงียบกริบลงทันควัน

“นี่ เธอหมายความว่าไง กำลังจะบอกว่าฉันเหมือนเธองั้นสิ  

ใช่ไหม” 

อาจารย์ช่างมีความคิดเหมือนเด็กซะจริง ฉันบ่นในใจ ไม่ 

รู้สึกเกรงกลัวท่านเลย ฉันไม่กลัวความโกรธแค้นของมนุษย์ผู้น่า 

สงสาร

โต้ตอบท่านด้วยสายตาเฉยชา กรอบรูปที่แขวนอยู่บนบอร์ด 

เขียนคตพิจน์ประจำหอ้งเราตดิไวว้า่ ความรกัและความเขา้ใจ ความ 

รักและความเข้าใจอะไรกัน...

“เธอรู้ใช่ไหมว่า  ถ้าก่อเรื่องขึ้นอีกสองครั้งจะเกิดอะไรขึ้น  

ทำตัวเหมือนเด็กที่ไม่มีครอบครัวคอยอบรมสั่งสอน! พรุ่งนี้เชิญแม่ 

มาพบฉันด้วยนะ”

อาจารย์หมุนตัวกลับเดินไปที่แท่นหน้าชั้นเรียน๓ 

ไม่มีครอบครัวคอยอบรมสั่งสอนงั้นเหรอ คงตั้งใจจะใช้พ่อแม่ 

มาขู่ให้ฉันกลัว ถ้าหากอาจารย์รู้ว่า แม่ของฉันเป็นแม่หม้ายที่ผ่าน 

การหย่าร้าง อาจกดดันฉันหนักขึ้นอีก

	 ๓ 교단 (คโยดัน) เป็นแท่นท่ีต้ังอยู่หน้าช้ันเรียน อาจารย์มักจะยืนสอนบนแท่นน้ี
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ทันทีที่ความคิดนี้ผุดขึ้นมา ฉันแทบจะเดินเข้าไปคุยกับท่าน 

ให้รู้เรื่อง แต่สุดท้ายก็เลือกสงบปากสงบคำ วันนี้พอก่อน ฉัน 

ไม่อยากต่อปากต่อคำกับผู้ใหญ่ไร้สาระ จึงกระแทกตัวนั่งลง 

ปิดหนังสือเสียงดัง เพื่อน  ๆ  ในห้องพากันจ้องมองฉันด้วยแววตา 

ตกใจ ฉันแกล้งทำเป็นไม่สนใจและไม่สบตากลับ 

เหมือนที่คาดไว้  นักเรียนโรงเรียนนี้ เป็นเด็กดีแต่ขี้ขลาด 

แทบทุกคน 

วันนั้นหลังจบคาบเรียน ฉันพับกระโปรงที่เอวขึ้นสองทบ เปลี่ยน 

กระโปรงนักเรียนสุดเฉิ่มให้เป็นมินิสเกิร์ต  เร่งเท้าเดินตรงไปที่ 

ประตูโรงเรียน สมัยอยู่โรงเรียนมัธยมต้นหญิงล้วนจินยอง เพื่อน 

ทุกคนทำแบบนี้เหมือน ๆ กัน ไม่สิ พวกเราใส่กระโปรงสั้นมาเรียน 

ตั้งแต่แรก เพื่อนที่ชื่อว่ามีจีเย็บผ้าเก่งมาก เลยรับจ้างเย็บกระโปรง 

ให้เพื่อน  ๆ  ในราคาตัวละสามพันวอน๔ เวลาเรียน มีจีมักแอบเย็บ 

กระโปรงใต้โต๊ะเรียน เพื่อน  ๆ  จึงล้อเธอว่า “นักเรียนสาวผู้อาภัพ  

ต้องเย็บผ้าส่งเสียตัวเอง”

เพราะโรงเรียนเก่าฉันเป็นแบบนั้น ตอนเห็นชุดนักเรียนหญิง 

ทีแ่สนจะเรยีบรอ้ยของโรงเรยีนชองซา เป็นกระโปรงยาวคลมุเขา่ลงมา 

เกือบคืบ ฉันตกใจมาก ไม่เคยนึกฝันมาก่อนเลยว่าตัวเองจะต้อง 

ทนเรียนอยู่ในโรงเรียนที่นักเรียนทุกคนเป็นเด็กดี ฉันเลือกนั่งโต๊ะ 

ท้ายสุดของห้องเกือบทุกคาบ อาจมีคนชวนคุยบ้างแต่ก็น้อยมาก  

บรรยากาศ “โรงเรียนดีเดน่” ทำเอาฉนัรูส้กึประหมา่แปลก ๆ นกัเรยีน 

ชายส่วนใหญ่ค่อนข้างเรียบร้อย ส่วนนักเรียนหญิงดูเหมือนเป็น 

	 ๔ ประมาณเก้าสิบบาท
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คุณหนูผู้สูงศักดิ์ ต่อให้เรียนที่นี่อีกร้อยปี ฉันก็คงไม่มีเพื่อนอยู่ดี

ฉันเดินผ่านสนามกีฬาคนเดียว

ในใจรู้สึกขมขื่น แม้ว่าตอนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะ แต่เหมือน 

ตัวเองได้ก่อกำแพงแห่งความโดดเดี่ยวขึ้นมาเอง แค่คิดว่าต้องทน 

เห็นหน้าอาจารย์ที่ปรึกษาทุกวันตลอดทั้งปีก็พลอยเหนื่อยใจแล้ว

ขณะเดินลงเนินไปทางประตูโรงเรียน ฉันรู้สึกเหมือนมีใคร 

เดินมาใกล้

พอเงยหน้าขึ้นมอง ก็เห็นนักเรียนชายรูปร่างเล็ก ท่าทางใสซื่อ 

กำลังเดินอยู่ข้าง ๆ เป็นเพื่อนในห้องรึเปล่านะ

ฉันย้ายโรงเรียนมาไม่ถึงเดือน ตอนนี้ยังแยกใบหน้าของเพื่อน 

ในห้องไม่ออกเท่าไหร่ 

ฉันจึงมองเขาด้วยสายตาไม่เป็นมิตร แต่เขากลับส่งยิ้มกว้าง 

มาให้ 

“ทำไม มีอะไรกับฉันรึเปล่า”

ท่าทางของฉันดูหยาบคายกว่าปกติ หากพูดกระชากเสียง 

แบบนี้ รับรองได้ว่านักเรียนโรงเรียนนี้จะต้องหวาดผวาแน่  ๆ แต่ 

เขาดูไม่กลัวฉันเลย

“ฉันชื่อฮวังเจจุนนะ เรียกเจจุนก็ได้”

เขาแนะนำตัวด้วยน้ำเสียงไร้เดียงสา

“แล้วไง ใครถาม”

ฉันตอบห้วน ๆ เขาไม่แยแสท่าทางหยาบคายของฉัน

“บ้านเธออยู่ที่ตึกแถว๕  แทซองใช่ปะ บ้านฉันอยู่ที่อพาร์ต- 

	 ๕  연립  (ยอลริบ)  เป็นห้องเช่าในอาคารที่สูงต่ำกว่าสี่ชั้น  มีขนาดเล็กกว่า 

อพาร์ตเมนต์ พื้นที่โดยรวมต่อชั้นอยู่ที่ ๖๖๐ ตารางเมตร
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เมนต์เยซองข้าง ๆ ละ” 

เขาพยายามตีซี้มากขึ้นอีก

“แล้วไง ใครถามนาย”

“บ้านอยู่ทางเดียวกัน ฉันเลยจะชวนกลับด้วยกันไง...”

คงเป็นคนที่ไม่เคยถูกใครทำร้ายจิตใจมาก่อนเลย ขนาดฉัน 

พูดกระแทกเสียงใส่ยังยิ้มระรื่นอยู่ได้

“ตลกแล้ว ใครจะกลับบ้านพร้อมนาย”

ลึก  ๆ  แล้วฉันไม่อยากปฏิเสธน้ำใจของเขาหรอก ตลอดหนึ่ง 

เดือนที่ย้ายโรงเรียนมาแทบไม่มีใครสักคนชวนฉันคุยเล่น เพื่อน 

ส่วนใหญ่อาจดูมีมารยาทและใจดี แต่ไม่มีใครที่อยากเป็นเพื่อนกับ 

ฉันจริง  ๆ  เลยสักคน ฉันกับเพื่อนพวกนั้นเข้ากันไม่ได้เหมือนเป็น 

สัตว์คนละชนิด 

ฉันเบือนหน้าหนีไปอีกทาง ก้าวเท้าเร็วขึ้นอีก แต่เขาเดินตาม 

มาอย่างไม่ลดละ ในที่สุดพวกเราก็เดินเคียงข้างกันไป

“บอกแล้วไงว่าฉันไม่อยากกลับบ้านกับนาย” 

น้ำเสียงของฉันบ่งบอกถึงความหงุดหงิดสุดขีด เขาหัวเราะ 

เสียงดังฮ่า ๆ ก่อนพูดขึ้นว่า

“แต่ฉันต้องกลับบ้านทางเดียวกับเธอนี่” 

ให้ตายเถอะ ดวงตาของเขาเวลาหัวเราะช่างสดใสเหมือน 

เป็นคนดี ปลดอาวุธในใจฉันลงได้ราบคาบ เพราะทางกลับบ้าน 

มีเพียงเส้นทางเดียว พวกเราจึงต้องเดินไปด้วยกัน ใบหน้าของฉัน 

แดงก่ำขึ้นเพราะรู้สึกเสียหน้า  แต่ไม่ได้รังเกียจที่ต้องเดินกลับ 

กับเขา

ถนนข้างทางมีต้นบอชโกดอยู่เรียงราย ดอกบอชโกดสีชมพู 

ร่วงพราวลงมาขณะที่พวกเราเดินผ่านไป
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ฉันต้องแกล้งทำเป็นโกรธ เดินเงียบไปตลอดทาง แอบเหล่ 

มองเขา แต่สีหน้าของเขานั้นไม่เปลี่ยนไปเลย เหมือนคนกำลัง 

อมยิ้มอยู่ตลอดเวลา ชีวิตของเขาคงมีความสุขมากแน่  ๆ  ถึงมี 

สีหน้าแบบนี้ได้ ฉันคิดในใจ 

ฉันค่อนข้างตัวสูงกว่าเพื่อนผู้หญิงรุ่นเดียวกัน ส่วนเจจุน 

เป็นผู้ชายตัวเล็ก พอยืนข้างกันเขาจึงเตี้ยกว่าฉันนิดหน่อย จู่  ๆ  

เขาก็เดินไปเขย่าต้นบอชโกด กลีบดอกบอชโกดบอบบางพากัน 

โปรยลงมาเบื้องหน้าฉัน

เฮ้ย ฉันอยากตะโกนออกไปแบบนั้น แต่สุดท้ายก็ปล่อยผ่าน

เกดิการตอ่สูอ้ยา่งหนกัอยูใ่นใจ ใจหนึง่แอบดใีจทีม่เีพือ่นแสนด ี

อย่างเขามาชวนคุยด้วย ส่วนอีกใจสั่งให้เมินเฉยเขาตามเดิม

พวกเราเขย่าดอกบอชโกดใส่กัน ก่อนจะเดินไปด้วยกันเงียบ ๆ

เมื่อใกล้ถึงบ้าน เจจุนเอ่ยปากขึ้นก่อน

“ยูมี!”

เสียงของเขาอ่อนโยนเหลือเกิน ฉันเม้มปากแน่น ปรายตา 

ดุใส่

“ทำไม”

หลุดคำพูดโผงผางออกมาจากปากจนได้

“ในห้องเรียนวันนี้เธอเท่มากเลย”

“หึ!”

ฉันทำเสียงขึ้นจมูก ไม่ได้รังเกียจคำพูดของเขาจริง ๆ

“ฉันดีใจมากที่เธอกล้าต่อกรกับอาจารย์จิตใจชั่วร้ายแบบนั้น”

แก้มฉันร้อนผ่าวขึ้น สีหน้าของเจจุนดูจริงใจมาก 

“ก่อนหน้านี้อาจารย์ที่ปรึกษาเกิดโมโหขึ้นมา เลยพาลตบหน้า 

มินซู ไม่มีใครในห้องกล้าพูดอะไรเลย ฉันเองโมโหมากแต่ไม่กล้า 
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ช่วยเขาเหมือนกัน...”

มินซูเป็นเด็กที่เชื่องช้า แถมฐานะทางบ้านก็ยังยากจนขัดสน 

มาก

“แต่เธอกล้าพูดมันออกมาแทนพวกเรา เธอโคตรเจ๋ง นี่... 

คบฉันเป็นเพื่อนไม่ได้เหรอ แค่เพื่อนเอง ไม่ใช่แฟนซะหน่อย”

ฉันเกลียดหน้าตัวเองที่ร้อนวูบวาบขึ้นมา โกรธใบหน้าแดงแจ๋ 

เพราะคำชมของเขา รู้สึกอารมณ์เสียอย่างหนัก

“ถึงบ้านฉันพอดี นายเลิกพูดพล่ามแล้วกลับบ้านไปได้แล้ว  

ไป๊”

ฉันกระฟัดกระเฟียดตอบเหมือนคนโกรธ กึ่งเดินกึ่งวิ่งเข้าไป 

ในตึกที่เขียนว่า ตึกแถวแทซอง

พอเดินเข้าไปด้านในแล้ว ฉันหันหลังกลับไปมอง เห็นเขา 

กำลังอมยิ้มแอบมองฉันอยู่ เป็นรอยยิ้มที่แสนบริสุทธิ์

ฉันมองเจจุนแล้วขากน้ำลายลงพื้น ผู้ชายดวงซวย คิดจะ 

เอาชนะความดื้อรั้นของฉัน คนที่คิดแบบนี้เป็นคนที่ดวงซวยสุด ๆ

เช้าวันต่อมา ทันทีที่เปิดประตูบ้านออกไปฉันก็สะดุ้งเฮือก 

เจจุนยืนอยู่หน้าประตู มองฉันพร้อมรอยยิ้มอบอุ่น

“นะ...นาย...มาทำอะไรที่นี่”

ฉันพูดตะกุกตะกัก เพราะตกใจกับเรื่องไม่คาดคิด 

“ก็รอเธอไง จะได้ไปโรงเรียนด้วยกัน”

หน้าของฉันเห่อร้อนขึ้นอีกครั้ง ฉันเกลียดท่าทางของเขา จึง 

ก้มหน้าไม่ยอมตอบ เดินเลี่ยงผ่านเขาไปเฉย ๆ

เจจุนเดินตามมาจนทัน

“ไปโรงเรียนด้วยกันเถอะน่า”


