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คาํนาํคาํนาํคาํนาํคาํนาํ    
 
สวัสดีคะ ผูอานทุกทาน นี่คือเสียงจากนักเขียนหนาใหม ผูซึ่งใชชีวิต

ชวงหนึ่งทุมเทสรางสรรคนิยายเร่ืองนี้ดวยความต้ังใจและความสุข  คําพูดอ่ืน
ใดคงไมมีมากไปกวา ขอบคุณท่ีใหโอกาส หยิบหนังสือเลมนี้ขึ้นมานะคะ 
เทวดาตัวรายกับยัยลูกเปดขี้เหรเปนงานเขียนชิ้นแรกของเราคะ^_^   งาน
เขียนชิ้นนี้คงไมสามารถโออวดบอกทานวามันดีเลิศเลออะไร  เพราะเราไม
บังอาจหาญกลาขนาดนั้น  เทวดาตัวรายกับยัยลูกเปดขี้เหรเปนเพียงนิยาย
เล็กๆเร่ืองหนึ่งเทานั้นคะ  นิยายท่ีนาจะนาํความสุขมาใหคนท่ีอานมัน 
ถึงเราจะยืนยันกับทานไมไดวามันดีเลิศ  แตเราสามารถพูดไดเต็มปากเต็มคํา
วา ทานตองเผลอย้ิมออกมา เม่ือทานไดอานบางฉากในนิยายเร่ืองนี้แนนอน
(สักหนึ่งจุดศูนยหารอยย้ิมเปนอยางนอย^_^ )  แตถาหากทานไมมีปฏิกิริยา
ดังกลาวหลังจากอานนิยายเร่ืองนี้แลวละก็  เราคงใหคําแนะนําไดอยางเดียว
วา  ทานอาจจะตองไปปรึกษาผูมีฤทธ์ิทางเวทยเพื่อทําพิธีปลุกเสกเสนอันอยู
ลึกเกินหย่ังขึ้นมาเสียแลวละคะ ^^  เราพดูเลนหรอกนะคะ   แตจะเปนไรไป 
ถาทานจะลองเปดอานมันดู แลวทดสอบดูวามันเปนเชนนั้นจริงหรือไม เขา
ไปสู หวงจินตนาการ ของความรัก และมีความสุขไปดวยกัน 
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และหากนิยายเร่ืองนี้จะมีประโยชนอะไรบาง ก็ขอมอบผลดีของมัน
ใหกับคุณแม และทุกคนในครอบครัวของเราท่ีทําใหเรารูวาความรักโดยไรคํา
นิยามนั้นเปนเชนไร   ขอบคุณแพรเพื่อนท่ีอยูเคียงขางเราเสมอไมวาจะดีหรือ
รายจนนิยายเร่ืองนี้เปนรูปเปนรางขึ้นมาได  ขอบคุณผูอานท่ีคอยติดตาม
เทวดาตัวรายกับยัยลูกเปดขี้เหร ในเวบไซดทุกคนท่ีคอยใหกําลังใจเราเสมอมา  
ขอบคุณคุณพอ ท่ีถึงแมเราจะไมไดเจอกันอีกแลว แตความรักของทานก็ยังอยู
ในหัวใจของเราไมเปล่ียนแปลง  และขอบคุณ ทานทานทานทาน ท่ีเปดหนานี้ และกําลัง
จะเปดหนาตอไป ตอไป และตอไป 

 
ขอบคุณคะ 

++giGANtea++/พรีน 
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เทวดาตวัรายกบัยยัลกูเปดขีเ้หรเทวดาตวัรายกบัยยัลกูเปดขีเ้หรเทวดาตวัรายกบัยยัลกูเปดขีเ้หรเทวดาตวัรายกบัยยัลกูเปดขีเ้หร    
รปูเลมหนงัสอืเมือ่จดัพิมพกบัสาํนกัพิมพอนิเลฟิรปูเลมหนงัสอืเมือ่จดัพิมพกบัสาํนกัพิมพอนิเลฟิรปูเลมหนงัสอืเมือ่จดัพิมพกบัสาํนกัพิมพอนิเลฟิรปูเลมหนงัสอืเมือ่จดัพิมพกบัสาํนกัพิมพอนิเลฟิ    
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เทวดาตวัรายเทวดาตวัรายเทวดาตวัรายเทวดาตวัราย    กบั    ยยัลูกเปดขีเ้หรยยัลูกเปดขีเ้หรยยัลูกเปดขีเ้หรยยัลูกเปดขีเ้หร  
เลม 1    
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บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 1111        

เรือ่งมนัเริม่ตนขึน้เรือ่งมนัเริม่ตนขึน้เรือ่งมนัเริม่ตนขึน้เรือ่งมนัเริม่ตนขึน้    
 
 

“เฮ้ย ไอ้ริรินเทพหน้าผีมาเว้ย หลบๆๆ” 
เสียงโวยวายของพวกผู้ชายดังข้ึนรับกันตลอดทางท่ีฉันเดนิผ่าน  

 แต่ฉันกลับยิ้มแย้มอย่างมีความสุข โฮะๆๆ สมญานาม เทพหน้าผีนี่
มันช่างเท่จริงๆฉันนี่มีอิทธิพลสูงส่งระดับเทพเชียวนะ(^O^)// เทพแห่ง
ความอัจฉริยะท่ีสอบเข้ามาด้วยคะแนน100%เต็มทุกวิชา แล้วหน้าผีนี่ก็มา
จากหน้าตาอภิมหาโคตะระข้ีเหร่ของฉันเองล่ะ (^[]^)v 
 แว่นขอบกระสีดําหนาเตอะอันใหญ่บังจนมิดไปครึ่งหน้า ผมดํายาว
ปรกหน้าแบบท่ีผีจูออนมาเห็นยังต้องตะลึงในความเหมือน บวกกับ 
ฟันเหยินสองซี่ท่ีน่าสยดสยอง สรรค์สร้างให้ฉันเป็นยัยข้ีเหร่อันดับหนึ่งของ
โรงเรียนอย่างไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาแย่งตําแหน่ง ตั้งแต่วันแรกท่ีก้าว
เท้าเข้ามาท่ีนี ่  
 “โฮะๆๆ” โรงเรียนนี้นี่มันช่างสงบสุขดีแท้ \(>O<)/  
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 กําลังหัวเราะรื่นเริงไปตามทาง อยู่ๆไอ้วิว เพ่ือนห้องเดียวกับฉันก็
วิ่งมาลากถูลู่ถูกัง พาฉันไปแอบอยู่ในมุมหน้าห้องน้ํา 
 “ริริน ไปเป็นเพ่ือนเราหน่อยดิ”ยัยนั่นพูดด้วยเสียงตื่นเต้นตกใจ
พอสมควร 
 “ไปไหนเหรอ??” ฉันถาม อย่างงๆ 
 “ไปสารภาพรักกับท่านไลท์” 
 “เฮ้ย!!!” ฉันตกใจอย่างมาก แม้จะรู้มาตลอดเรื่องท่ีวิวแอบปลื้มรุ่น
พ่ีคนหนึ่ง 
 “แกจะมาตกใจอะไรเนี่ย น่าไปเป็นเพ่ือนกันหน่อย” 
 “วิว...คิดดีแล้วเหรอ ..คือเรื่อง” 
 ฉันอึดอัดไม่กล้าพูด แม้ฉันจะเป็นเด็กใหม่พ่ึงเข้ามาเรียนท่ีนี่ได้แค่
หนึ่งเดือน แต่กิตติศัพท์ของแก๊งแบล็คแองเจิล ผู้ยิ่งใหญ่แห่งโรงเรียนนี้ มัน
ก็มากมายซะเหลือเกิน  
 กว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของข่าวซุบซิบในโรงเรียนก็คือข่าวของคน
พวกนี้น่ะแหละ และยังเป็นข่าวท่ีมาคอยกรอกหูฉันทุกวันด้วยเพ่ือนในชั้น 
ท้ังหญิง ชาย และตุด๊ 
 ก็พวกมันน่ะคลั่งไคล้แบล็คแองเจิลซะยิ่งกว่าคลั่งดารา  พวก
ผู้หญิงก็มีการตั้งชมรมแฟนคลับข้ึนมาอย่างเป็นกิจลักษณะ (ขอสารภาพว่า 
ท้ังโรงเรียนนี้ ก็เหลือแต่ฉัน เท่านั้นแหละท่ียังไม่ได้เป็นสมาชิกของชมรมนี้ 
-_-” ) ส่วนพวกผู้ชาย ก็ชื่นชม สวามิภักดิ์ สถาปนาตัวเองเป็นลูกน้อง 
เหตุผลก็เพราะ... แหมก็คงเดาๆกันได้ ก็เพราะพวก แบล็คแองเจิล น่ะหล่อ 
เท่ รวย และเก่งสุดๆ 
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ฉันจําได้คร่าวๆว่า ชื่อกลุ่ม BLACK ANGEL นี้มาจากท่ีพวกนั้น
เอาชื่อต้นของตัวเองมาต่อกัน 

Abel 
Next 
Gene 
EliLight 

แล้วก็ทําให้เท่ข้ึนด้วยการ เพ่ิมคําว่า Black เข้าไป (อันนี้วิวอธิบายให้ฟัง ใน
วันแรกท่ีฉันเข้ามาเรียนท่ีนี่ด้วยสายตาเคลิ้มฝัน -_-") แต่ว่านั่นก็ไม่ใช่
ประเด็นหรอกนะ เพราะข่าวคาวของพวกแองเจิลน่ะ ไม่ได้มีแค่เรื่องว่า 
หล่อ เท่ รวย เก่ง อยู่แล้ว ข่าวท่ีฉันได้ยินอยู่ทุกวันก็คือ 
 
 "ยัยพิม ห้อง 4/5 น่ะท่ีไปสารภาพรักกับท่าน จีน มาเม่ือก้ี ตอนนี้
ร้องไห้อยู่ในห้องน้ําเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่ออกมาเลย" ยัยหมูตุ๋นมากระจาย
ข่าว "คงโดนด่าเละเหมือนคนอ่ืนๆ ไปแล้วอีกคน" 
 "นี่รู้ป่าว ท่านเน็กซ์ น่ะยอมคบกับพ่ีน้ําตาล 5/3 ท่ีไปสารภาพรัก
เม่ือก้ีนี้แล้วล่ะ ท้ิงยัยนิว ท่ีคบกันไม่ถึงสัปดาห์แบบไม่บอกไม่กล่าวเลยนะ 
ตอนนี้เหมือนยัยนิวมันยกพวกไปตบกับ พ่ีน้ําตาลแล้วม้ัง" (แล้วอีกไม่นาน
ต่อมา ก็มีข่าวว่า พ่ี เน็กซ์ท้ิงพ่ีน้ําตาล ไปคบผู้หญิงคนอ่ืนแบบไม่บอกไม่
กล่าวเช่นกัน -_-")  
 "เราไม่อยากเชื่อเลย ริริน เห็นผู้หญิงคนนั้นรึเปล่า…กําลังทําอะไร
ท่านเอเบลิน่ะ" ชี้ให้ดูผู้หญิงคนหนึ่งท่ีอยู่กลางสนามโรงเรียน ท่ีท่าทาง (คือ
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มันอยู่ไกลน่ะ จากตึกเรียนมองไปท่ีสนาม เลยเห็นไม่ชัด) เหมือนร้องไห้ 
และ กําลังกอดขาผู้ชายตัวสูงๆคนหนึ่งอยู่  
 "ไม่ไหวแล้ว อย่างนี้ต้องเข้าไปดูใกล้ๆ" ว่าแล้ว ยัยส้มเช้ง และ
เพ่ือนท้ังชั้นเรียน ก็วิ่งปรู๊ดจากไป สุดท้ายก็ได้ข่าวมาเม้าท์ เอ๊ยมาเล่าให้ฟัง  
 "ยัยนั่นเป็นดาราสุดฮอตตอนนี้ไง ท่ีชื่อก๊ิบซี่น่ะ" ส้มเช้งพูด 
 "ถูกท่านเอเบิลท้ิง ตามฟอร์มแหละ" อันนี้แม็ค พูดเหมือนเห็นใจ 
แต่หน้าตามันนี่ บ่งบอกชัดเจนว่า ท่านเอเบิล เท่สุดๆไปเลย >[]<// 
 "ยัยนั่นไม่ยอม เลยมาตามถึงโรงเรียน ร้องห่มร้องไห้ กอดขาไม่ให้
ท่านเอเบิลจากไป" ยัยหมูตุ๋น 
 "ท่านเอเบิล พูดแค่คําเดียว ยัยนั่นก็ปล่อยมือเลยล่ะ.." ไอ้แม็ค 
เหมือนสมองตอนนี้เป็นเมมโมรี่ของคอมพิวเตอร์ จําได้ทุกคําพูด(ทําไมตอน
เรียนมันไม่จําแบบนี่ม่ังฟะ)  
 "อย่าทําให้ฉันรําคาญเธอมากไปกว่านี้….ถ้าฉันบอกว่าจบ..ก็คือจบ 
แบบนิ่มๆ เท่สุดๆเลยริริน อยากเป็นอย่างท่านเอเบิลบ้างจัง >O< " 
 "เท่ตรงไหน ผู้ชายใจร้ายล่ะไม่ว่า ผู้หญิงเค้าอ้อนวอนขนาดนั้น 
นอกจากไม่เห็นใจแล้วยังทําร้ายจิตใจเค้าเพ่ิมข้ึนมาอีก" ฉันพูดอย่างใจคิด 
แต่พอพูดจบ บรรยากาศรอบตัวกลับดูวังเวงน่ากลัวข้ึนมาทันที ก็พวก
เพ่ือนๆน่ะซิมองฉันอย่างกะไปทําผิดกฎหมาย ฐานฆ่าคนตายหรืออะไรสัก
อย่างท่ีชั่วร้ายหาคําบรรยายไม่ได้มา ถ้าไม่เพราะว่าพวกมันต้องลอก
การบ้านฉันล่ะก็ ป่านนี้มันคงฆ่าตัดตอน หั่นศพฉันท้ิงเเล้วแน่ๆ โทษฐานไป
บังอาจลบหลู่ท่าน แบล็คแองเจลิของพวกมัน  
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 หลังจากนั้นฉันก็ไม่กล้าพูดถึงแบล็คแองเจิลอีกเลย แม้จะแง่ดีหรือ
แง่ร้าย (และฉันก็ไม่ค่อยจะเห็นข่าวแง่ดีของพวกนี้สักเท่าไหร่ -_-")  แต่ก็
ขออีกข่าวล่าสุดแล้วกัน อันนี้ฉันได้ฟังแล้วก็ยังสยดสยองไม่หาย เรื่องมัน
เพ่ิงเกิดข้ึนเม่ือ 2-3วันนี้เอง  
 
 "ฉันจะบ้าตาย นังผู้หญิงคนนั้นมันกล้าดียังไง มาทํากับท่านไลท์ 
อย่างนี"้ ยัยตุ๊ดติ๊ตตี่โวยวายทันทีท่ีเข้ามาถึงห้อง ทําให้เพ่ือนๆ ต่างเข้ามารุม
ล้อมกันใหญ ่

สรุปก็ได้ความว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งได้ข่าวว่าเป็นดาวโรงเรียนอะไร
สักอย่าง บุกเข้ามาท่ีโรงเรียนของพวกเรา เข้าไปหาพ่ีไลท์ ถึงในห้องน้ําชาย 
(ซึ่งนังติ๊ตตี่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย) ไม่พูดพร่ําทําเพลง เธอก็กระโดดจูบพ่ีไลท์ 
อย่างดูดดื่ม จนทุกคนในห้องน้ํา ตาค้างไปตามๆกัน  
 หลังจากจูบกันนัวเนียยังกะปลาหมึกผสมพันธุ์แล้ว ( อันนี้คําพูด
นังติ๊ตตี่นะไม่เก่ียวกะฉัน-_-" ) ยัยนั่นก็แนะนําตัวว่าชื่อเชอร์รี่ อยากจะเป็น
แฟนกับท่านไลท์ 

นังติ๊ตตี่ บรรยายเหตุการณ์ว่า  
 "ท่านไลท์ ยิ้มแค่มุมปากนิดเดียว แล้วไล่ทุกคนในห้องน้ําออกมา 
ฉันเดินออกมาเป็นคนสุดท้าย พอหันกลับไปมอง ก็เห็นว่านังคนนั้นกําลัง 
กอดจูบท่าน อย่างดูดดื่ม แถมยังกําลัง พยายามแกะกระดุมเสื้อของท่าน
ไลท์ ออกอีกต่างหาก"  
 พอออกมาจากห้องน้ํา ติ๊ตตี่ท่ียังยืนแอบฟังอยู่ข้างนอก ก็ได้ยิน
เสียงครวญครางของเชอร์รี่ดังออกมา แล้วมันก็สรุปให้เพ่ือนฟังว่า 
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 "ฉันคงไม่ต้องบอกพวกแกนะว่า นังนั่นมันทําอะไรท่านไลท์ ใน
ห้องน้ํา...นังผู้หญิงสารเลว...ผู้ชายโรงเรียนมันไม่มีรึไง ถึงต้องมายุ่งกับท่าน
ไลท์ของพวกเรา" แล้วบรรยากาศในห้องก็คุกรุ่นข้ึนมา พวกผู้หญิง ต่าง
เคียดแค้น โกรธเคือง แต่ผู้ชายกลับพากันชื่นชม ยกย่องกันใหญ่  
 "เออ แล้วพ่ีแนนซี่ ม.6 ท่ีกําลังคบกับพ่ีไลท์อยู่ล่ะทํายังไง เนี่ยเรื่อง 
พ่ีฝน ท่ีก็กําลังคบพ่ีไลท์ด้วยเหมือนกัน ก็ยังไม่เคลียร์เลยนะ" ฉันสงสัย  
 "ริรินเธอ นี่ไม่รู้อะไรจริงๆเลย คนอย่างท่านไลท์ แห่งแบล็คแอง
เจิลน่ะ เค้าไม่เคยคบใครแค่คนเดียวอยู่แล้ว และท่านก็ไม่ได้เป็นแฟนกับ
ใครด้วย แค่คบกันเฉยๆ เธอเข้าใจมะ"  

ยัยติ๊ตตี่อธิบายให้ฟังเหมือนสอนเรื่องท่ีมนุษย์ท่ัวไปรู้กันดีอยู่แล้ว 
ไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติสามัญมนุษย์แต่อย่างใด เช่นหนึ่ง บวกหนึ่งเป็นสอง
อะไรแบบนั้น แต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี -_-" 
 แค่คบกันเฉยๆ แต่ข่าวท่ีเพ่ือนเคยเล่าให้ฟังนั่น บอกว่าพ่ีแนนซี่
ประกาศว่าเป็นเมียของพ่ีไลท์แล้วนี่นา (มันเก็บตก มาเล่าให้ฟังจาก 
สงครามการตบตีครั้งล่าสุดระหว่างพ่ีฝน กับพ่ีแนนซี่) แต่ก็ไม่กล้าพูด
ออกไปมาก เดี๋ยวโดนรุมประชาทัณฑ์ 
 ฉันละงง พวกนี้จริงๆ ไม่รู้จะคลั่งไคล้ แบล็คแองเจิล อะไรกันนัก
กันหนา ถ้ามองกันด้วยสายตาเป็นกลางแล้ว พ่ีพวกนั้น ก็แค่ผู้ชายเจ้าชู้
เพลย์บอยหาแก่นสารไม่ได้และคอยทําร้ายจิตใจผู้หญิงไปวันๆ เท่านั้นเอง 
(ความจริงฉันก็ไม่อยากจะเรียกพวกแบล็คแองเจิลว่าพ่ีหรอกนะ แต่ว่าพวก
เขาอยู่ ม.5 เป็นรุ่นพ่ีฉัน เพ่ือนๆในห้องก็ให้ความเคารพ ยกย่องกันยิ่งกว่า
เทพเจ้า เรียกว่า ท่าน ติดปากกันทุกคํา ท่ีฉันฝืนทนเรียกพ่ีนี่ก็โดนเขม่น
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นิดๆแล้วนะ ข้อหาไม่ให้เกียรติท่านแบล็คแองเจิลอย่างเพียงพอ ความจริง
ฉันล่ะรู้สึกอดมีอคติกับพวกนั้นไม่ได้จริงๆ สิ่งท่ีพวกแองเจิลทํานี่ ถือว่า
เลวร้ายมากเลยนะ แต่ทําม้ัย ทํามัย ถึงไม่มีใครมองเห็น ) 
 หรือเพราะว่าฉันเป็นเด็กใหม่ท่ีสอบเข้ามาตอน ม.4 ไม่ได้เรียนท่ีนี่
ตั้งแต่ม.ต้น แถมฉันยังไม่เคยเห็นหน้าคาดตา หรือรู้จักกับพวกแบล็คแอง
เจิลก็ได้ เลยทําให้ฉันไม่รู้สึกเหมือนเพ่ือนๆ 
เอาล่ะกลับมาเข้าเรื่องของยัยวิวเพ่ือนฉันกันต่อ 
 "วิว..คิดดีแล้วเหรอ..คือวิวก็รู้ใช่ไหมว่าพ่ีไลท์น่ะเป็นเพลย์บอย..." 
 "ฉันคิดดีแล้ว แกอย่ามาพูดมากจะไปเป็นเพ่ือนฉันม้ัยบอกมา!!.."
 ฉันมองเพ่ือนอย่างหนักใจ รู้ว่าวิวคงไม่เปลี่ยนใจแน่ๆ แต่ฉันก็ยังไม่
ละความพยายาม  

"วิว..ความจริงโรงเรียนนี้ยังมีผู้ชายอีกตั้งเยอะแยะ พวกดารา 
นักร้อง นักกีฬา พ่ีๆลูกชายนักการเมือง หล่อๆรวยๆท่ีเรียนอยู่โรงเรียนเรา 
คนอ่ืนๆก็เท่ไม่แพ้พ่ีไลท์เลยนะ เราวา่วิวสนใจคนอ่ืนดีกว่าไหม" 

ฉันพยายามโน้มน้าวเพ่ือนให้มองคนอ่ืน ซึ่งโรงเรียนของฉันจริงๆ
แล้วเป็นโรงเรียนTop hit ของพวกคนพิเศษๆเลยนะ มีแต่บรรดา พวกลูก
คนใหญ่คนโต คุณหนู คุณชายไฮโซ ดารานักร้องชื่อดัง เรียนอยู่เต็มไปหมด
จนแทบจะเหยียบกันตาย แต่พวกนั้นกลับไม่ได้ถูกกรี๊ดกร๊าด คลั่งไคล้
เหมือนแบล็คแองเจิล สักนิดเดียว  
 " ก็ฉันชอบท่านไลท์ จะให้ทํายังไง ถ้าแกไม่สนับสนุนก็อย่ามา
ห้าม!! "ยัยวิวเริ่มเสียงดังอย่างคนถูกขัดใจ " ท่ีฉันมานี่ก็แค่จะขอให้แกไป
เป็นเพ่ือนเท่านั้นนะ ถ้าไม่เต็มใจจะไปก็บอกมา นึกว่าฉันจะง้อรึไง " 
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 "ไม่ใช่อย่างนั้นนะวิว...เฮ้อ" ฉันมองหน้าวิว อย่างลําบากใจ การท่ี
ฉันยอมไปเป็นเพ่ือนก็เท่ากับสนับสนุนให้วิวทําสิ่งท่ีผิด ( ฉันคิดว่ามันคือสิ่ง
ท่ีผิดพลาดและเลวร้ายท่ีสุดเลยล่ะท่ีผู้หญิงเราจะไปสารภาพรักกับผู้ชาย
อย่างนั้น...เพราะจากเรื่องราวท่ีฉันรับรู้มาตลอดหนึ่งเดือนนี.้.มัน...) 
 แต่ถ้าไปด้วย บางทีอาจช่วยแก้ไขอะไรได้บ้าง...บางที...อาจช่วยวิว
ได้  

 
 
 15.15 น. ณ โรงยิมของโรงเรียน  
 โรงยิมวันนี้จากท่ีเคยเงียบสงบ กลับมีเสียงกรี๊ดกร๊าด ดังกระหึ่ม 
ยิ่งกว่ามีงานคอนเสิร์ต ไม่รู้นักเรียนมาจากไหนกันมืดฟ้ามัวดิน ท้ังโรงเรียน
ของฉัน และจากต่างโรงเรียน คนเยอะมากจนล้นออกมานอกประต ู
 ฉันกับวิวซึ่งตอนนี้แต่งองค์ทรงเครื่องซะอย่างดี เปลี่ยนเสื้อผ้าจาก
ชุดนักเรียนมาเป็นเสื้อสายเดี่ยวสีแดง กับกระโปรงสั้น (ซึ่งคงจะดูน่ารักกว่า
นี้ถ้ามันไม่สั้นซะขนาดนั้น-_-;) พร้อมกับแต่งหน้าและฉีดน้ําหอมฉุนกึก ต่าง 
งงงันกับเรื่องท่ีเกิดข้ึน 

"น้อง วันนี้ท่ีโรงยิมมีงานอะไรเหรอ ทําไมคนเยอะอย่างนี้" วิวลาก
เด็ก ม.ต้นคนหนึ่งท่ีกําลังพยายามเบียดเสียดผ่านพวกฉันเข้าไป ออกมา
ถาม  

"พ่ีไม่รู้เหรอ วันนี้แบล็คแองเจิล ลงแข่งบาสกับนักกีฬาโรงเรียน
เซนต์จอร์จีโอ" ยัยเด็กนั่นมองพวกฉันอย่างงงๆ 
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 " ไม่จริงเป็นไปได้ไง ทําไมฉันไม่เคยรู้มาก่อน >O<!!! " วิวส่งเสียง
แหลมสุดความสามารถด้วยความประหลาดใจ  

ซึ่งก็น่าอยู่หรอกนะ... เพราะถ้าเป็นเเรื่องของแบล็คแองเจิลล่ะก็วิว
ไม่เคยตกข่าวอยู่แล้ว การไม่ระแคะระคายถึงการเคลื่อนไหวของแบล็คแอง
เจิลครั้งใหญ่อย่างนี้คงทําลายความภาคภูมิใจของเธอในฐานะสาวกผู้มี
ความภักดีอย่างสูงสุดต่อเหล่าเทพเหล่านั้นไปพอควรเลยล่ะ -_-" 
 " หนูก็พ่ึงรู้เหมือนกัน ได้ข่าวประมาณว่า ยัยเชอร์รี่แฟนใหม่ท่าน
ไลท์น่ะเป็นแฟนกับกัปตันทีมบาสโรงเรียนนี้ พอยัยนั่นสลัดรักมาหาท่าน พ่ี
นักบาสคนนั่นเลยขนลูกน้องมาบุก แล้วท้าแข่งบาสกันนี่แหละ...หนูรู้เท่านี้
แหละพ่ี ขอเข้าไปก่อนนะ การแข่งจะเริ่มแล้ว" เด็กคนนั้นดึงมือวิวออกจาก
แขน แล้วรีบเบียดเสียดผ่านผู้คนเข้าไปข้างใน 
 "กรี๊ดๆๆๆ!!!! แบล็คแองเจิล จะแข่งบาส " วิวท่าทางเหมือนคน
กําลังจะคลั่ง เธอส่งเสียงกรี๊ดออกมาดังลั่น เเต่เนื่องจากตอนนี้ในโรงยิมมี
คนกรี๊ดกร๊าดมากมายอยู่แล้ว วิวเลยยังไม่ถูกมองว่าบ้าไป  
 " วิว ใจเย็นๆ " ฉันพยายามเรียกสติเพ่ือน 
 " แบล็ค..แอง...เจิล...จะแข่งบาส..." วิวเหมือนละเมอ แล้วอยู่ๆ 
หน้าตาก็ส่งแววมุ่งม่ันน่ากลัวออกมา  
 " ยังไงฉันต้องได้ท่ีนั่งท่ีดีท่ีสุดให้ได!้ แองเจิลจะต้องมองเห็นฉัน" ว่า
แล้ววิวก็ลากฉัน เบียดเสียดฝ่าฝูงชนเข้าไปในโรงยิมด้วยกําลังอันมหาศาล  

ฉันคิดว่าเวลาผ่านไปนานสักสิบปีแสงได้ละมัง กว่าจะฝ่าดงจัก
กะเเร้และดงทีน ของเหล่ากองเชียร์เข้ามาได้  
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 ฉันมองวิวอย่างท่ึงในความสามารถของเธอมากๆ เพราะต้องเป็น
คนท่ีมีความถึกบึกบึนหรือไม่ก็เพราะความมุ่งม่ันแรงกล้าอย่างแท้จริง
เท่านั้นล่ะ ท่ีจะทําให้ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งลากผู้หญิงตัวเล็กๆอีกคนผ่าน
กําแพงมนุษย์กองเชียร์ท่ีหนาแน่นจนแทบไม่มีช่องอากาศหายใจเข้ามาได้  
 วิวลากฉันเดินต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ จนมาถึงอัฒจันทร์แถวท่ีหนึ่งซึ่ง
ติดกับสนาม และถือว่าเป็นท่ีท่ีดีท่ีสุดในการดูการแข่งขันเลยเชียว แต่
ตอนนี้ตรงนั้นมีเด็กผู้หญิง น่าจะอยู่ ม.4 เหมือนฉันนั่งอยู่ แต่วิวก็ไม่ได้เกรง
กลัวแต่อย่างใด 

"ฉันให้พวกเธอหม่ืนนึง ซื้อเก้าอ้ีสองตัวนี"้ ฉันหันไปมองยัยวิวตาโต 
เฮ้ยจะทุ่มมากไปรึเปล่า 
 "จะบ้ารึไง!!! กว่าฉันจะได้เก้าอ้ีนี้มามันยากขนาดไหน เรื่องอะไรฉัน
จะต้องยอมแลกกับเงินของเธอ" ยัยนั่นตะโกนใส่หน้าวิวอย่างไม่แคร ์
 " งั้นฉันให้ ห้าหม่ืน จะเอาไม่เอา" ตอนนี้นอกจากฉันท่ีอ้ึงแล้ว ยัย
พวกนั้นยังอ้ึงไปด้วย 
 " ถ้าพวกเธอไม่เอาเงิน แล้วจากไปดีๆ  ฉันคงต้องใช้กําลัง.." 
 "เธอจะทําอะไรพวกฉัน จะบ้ารึไง " ยัยนั่นมีเสียงกังวล 
 " เธอไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันน่ะลูกใคร ถ้าไม่รีบลุกไปตอนนี้นะ ฉันจะโทร
สั่งการ์ดของพ่อ มาลากพวกเธอไปรุมโทรมซะ" 
 " เฮ้ยวิว!!!"ฉันอุทานอย่างตกใจในความคิดเพ่ือน แต่ดูท่าทางวิวจะ
ไม่สนใจอะไรอีกแล้วท้ังนั้นในโลกใบนี ้
 "ฉันพูดจริงๆ จะเอาเงินหรืออยากได้อย่างอ่ืน" วิวหยิบเงิน และ
โทรศัพท์ในกระเป๋าออกมา 
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 " เชอะ ทํามาเป็นขู่ อยากได้นักก็เอาไปเลย " ว่าแล้วเด็กพวกนั้นก็
ลุกข้ึน หยิบเงินในมือของวิว แล้วเดินสะบัดหน้าจากไปอย่างหงุดหงิด  

วิวนั่งลงอย่างสมใจ  
 "วิว เม่ือก้ี วิวแค่ขู่พวกนั้นเฉยๆใช่มะ ไม่ได้คิดจะทําจริงหรอกใช่รึ
เปล่า"ฉันสะกิดถาม 
 "เปล่า ฉันไม่ได้ขู่..." วิวหันมามองหน้าฉัน เหมือนเรื่องท่ีกําลังพูด
เป็นเรื่องธรรมดา "เพ่ือแบล็คแองเจิล ฉันทําได้ทุกอย่าง" 
 ฉันมองอย่างไม่อยากเชื่อ และอึดอัดกับวิวตอนนี้มาก ถึงแม้ฉันกับ
วิวไม่ได้ถึงข้ันเป็นเพ่ือนซี้ปึ้กกัน แต่ท่ีคบๆกันมาฉันก็คิดว่าวิวเป็นคนดี มี
น้ําใจ น่าคบคนหนึ่ง แต่เหตุการณ์วันนี.้.. 
 'ไม่หรอกน่า วิวคงไม่ทําจริงๆหรอก ' ฉันบอกตัวเอง และเลิกสนใจ
กับเรื่องเม่ือครู่ ฉันหันไปมองทางสนาม เพ่ือมองหาแบล็คแองเจิล วันนี้จะ
ได้เจอสักที หลังจากได้ยินแต่เสียงร่ําลือ... 
 ท่ีกลางสนามมีผู้ชายตัวสูงๆประมาณ สิบกว่าคนกําลังซ้อมบาส 
กันอยู่ ‘สงสัยพวกนี้ละม้ัง แบล็คแองเจิล’ ฉันพยายามพิจารณาพวกเขา 
 ความจริงตรงนั้นมีแต่ผู้ชายหน้าตาดีๆท้ังนั้น ทุกคนตัวสูง เท่ หน้า
ใส แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดทําให้คนต้องคลั่งไคล้กันอย่างนี้เลยนี่นาก็แค่เด็ก
วัยรุ่น หน้าตาดีท่ัวไป อาจมีเด่นๆหน่อยก็คนตรงกลางท่ีทําหน้าท่ีส่งบอลให้
คนอ่ืน ท่ีดูจะหล่อเด่นออกมามากกว่าทุกคนอย่างเห็นได้ชัด 
 "วิว คนไหนเป็นคนไหนอะ "ฉันสะกิดถามวิวซึ่งตอนนี้สายตาไม่ได้
อยู่ท่ีสนาม แต่มองไปทางห้องแต่งตัวนักกีฬา ยัยวิวเหมือนไม่ได้ยินเสียงฉัน 
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ฉันสะกิดไปตั้งหลายครั้งแต่เธอก็ไม่ยอมหันมา ฉันเลยหันไปถามคนข้างๆ
แทน 
 "นี่เธอรู้รึเปล่า ในสนามน่ะมีใครบ้าง ใครเป็นใครเหรอ " พอถามไป
แล้วก็พ่ึงมองเห็นเครื่องแบบยัยนั่นว่าเป็นเด็กจากโรงเรียนอ่ืน ' ว๊าแล้วจะรู้
เรื่องกันไหมเนี่ย –_- ? ’ 
 "อ๋อ นั่นน่ะคนตรงกลางท่ีเท่ท่ีสุด คือท่านริวมะ>//< เป็นกัปตัน
ทีมบาสโรงเรียนฉันเอง เท่ท่ีสุดเลยนะ พวกฉันน่ะเป็นแฟนคลับของท่านล่ะ  
หล่อใช่ไหมล่ะ ท่านริวมะน่ะคือความภูมิใจของโรงเรียนพวกเราเลยนะ 
ใครๆก็ชอบท่านท้ังนั้น มีแต่นังเชอร์รี่ไม่รักดีเท่านั้นล่ะ ท่ีเห็นกงจักรเป็น
ดอกบัว ท้ิงท่านริวมะ มาหาแองจ้งแองเจิ้นอะไรก็ไม่รู้ของโรงเรียนพวกเธอ"  

อ้าวนั่นไม่ใช่พวกแบล็คแองเจิลหรอกเหรอ ฉันเริ่มงง แล้ว พวก 
แองเจิลอยู่ท่ีไหนล่ะ  
 ยังไม่ทันได้คิดต่อ อยู่ดีๆก็มีเสียงกรี๊ด ดังกระหึ่มข้ึน จนโรงยิมแทบ
แตก (ซึ่งตอนนี้แก้วหูของฉันมันคงแตกไปก่อนแล้ว -_-")  
 เสียงกรี๊ดดังข้ึน ดังข้ึน และดังข้ึนเรื่อยๆอย่างไม่มีทีท่าจะหยุด 
(เสียงท่ีดังท่ีสุด คงเป็นของยัยวิวเพ่ือนฉัน และยัยเด็กต่างโรงเรียนท่ีนั่งข้าง
ฉันนี่แหละ ยัยนั่นตอนมีเสียงดังทีแรก ก็ตกใจเป็นเพ่ือนกันอยู่ แต่แค่แป๊บ
เดียวเท่านั้น แค่เธอมองเห็นอะไรบางอย่าง เสียงกรี๊ดก็เกิดข้ึน จนฉันอุดหู
ไว้แทบไม่ทัน ) 
 ฉันพยามเอามืออุดหูตัวเองเอาไว้ให้ปลอดภัยและแน่นหนาท่ีสุด
เท่าท่ีจะทําได้ แล้วมองไปตามสายตาของทุกคน ท่ีตอนนี้จับจ้องอยู่ ท่ี
ทางเดินออกจากห้องพักของนักกีฬา 
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 ฉันมองเห็นนักเรียนหญิงเป็นร้อยพยายามปีนข้ามรั้วเหล็กท่ีก้ัน
สนามกับอัฒจันทร์เข้าไปข้างใน แต่มีนักเรียนชายท่ีผูกผ้าสีดําซึ่งปักตรา
อะไรสักอย่างไว้ท่ีแขนเข้ามาขวาง นักเรียนชายพวกนั้นกระจายตัวกันรอบ
สนามยืนชิดริมรั้วเหล็กทําตัวเป็นกําแพงมนุษย์ก้ันพวกผู้หญิงเอาไว ้
 สายตาฉันมองเลยผา่นไปท่ีทางเดิน แล้วก็พบกับ... 

ความเจิดจ้าของแสงอะไรสักอย่าง มันสว่างมากจนฉันต้องป้องตา
เอาไว้  
 แล้วหัวใจของฉันก็เต้นรัวอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน ไม่เคยเป็นเลย
ตลอดชีวิตเกือบสิบหกป ี

พวกนั้น ผู้ชายพวกนั้น ต้องไม่ใช่คนแน่ๆ...ไม่มีทาง 
 ไม่มีทางท่ีมนุษย์คนไหน จะงดงามได้ขนาดนี้ ไม่มีทางท่ีมนุษย์คน
ไหน จะสง่างาม และสว่างเจิดจ้าได้อย่างนี้ ต้องไม่ใช่ ไม่ใช่แน ่

 “ก รี๊ ด ด ด ด ด ด  ๆ ๆ ๆ ๆ  แ อ ง เ จิ ล  แ บ ล็ ค แ อ ง เ จิ ล 
กรี๊ดดดดดดดดๆๆๆๆๆ” เสียงตะโกนกรีดร้องอย่างนี้ดังไปท่ัวสนาม 

ฉันไม่สงสัยแล้วว่าทําไมพวกนี้ถึงเป็นแองเจิล ไม่สงสัยแล้วทําไมถึง
ได้มีคนหลงใหลคลั่งไคล้จนยอมแลกทุกอย่าง ผู้ชายสี่คนนั้น หล่อมาก หล่อ
เหมือนเป็นเทวดาท่ีเทพเจ้าสร้างมาให้งดงามทุกอย่าง อย่างไร้ท่ีติ 

หล่อเหมือนกับไม่ใช่คน!! 
 พวกเขาเดินเข้ามาช้าๆ ท่ามกลางเสียงกรี๊ดต้อนรับยาวนานอย่าง
ไม่รู้จบ ข้างหลังพวกเขา มีผู้หญิงหกคน เดินตามมาด้วย  แต่ละคนก็
พยายามเบียดแทรกกันข้ึนมาให้ตัวเองโดดเด่น และพยามเดินเข้าไปหาแอง
เจิล แต่นักเรียนชายท่ีทําหน้าท่ีเป็นการ์ดอยู่ เชิญเธอเหล่านั่นมานั่งบนท่ีนั่ง
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พักของนักกีฬาข้างสนามซะก่อน (ท่ีนั่งของฉันเป็นแถวหนึ่ง แต่ยกพ้ืนสูงข้ึน
กว่าพ้ืนสนาม เลยไม่ถูกการ์ดท่ียืนชิดรั้วอยู่บัง) 

ผ่านไปนานประมาณสิบวินาที กว่าท่ี หัวใจของฉันจะกลับมาเต้น
ตามปกติ และสติเริ่มกลับมา ฉันหันไปถามวิว 

" วิว ใครเป็นใครบ้างเหรอ??" แต่สถานการณ์คงจะยังไม่อํานวย 
เสียงกรี๊ด ยังคงดังต่อเนื่องยาวนาน กลบเสียงฉันไปหมด และตัววิวเองก็
เหมือนยังไม่มีสติอะไรท้ังนั้น 
 พวกแองเจิล มารวมกันท่ีกลางสนาม โบกมือทักทายให้กับผู้คน ยัง
กะว่านี่เป็นงานคอนเสิร์ต ไม่นานก็มีนักเรียนชายท่ีผูกผ้าสีดําท่ีแขนสี่คนซึ่ง
ฉันจําได้ว่าหนึ่งในนั้นคือไอ้แม็คเพ่ือนฉันนั่นเอง หอบตะกร้าดอกกุหลาบสี
แดง สีขาว สีเหลือง และสีชมพู เข้าไปในสนาม  
 พวกนั้นแยกกันเดินตามแองเจิล ท่ีเดินไปริมสนามคนละฝั่ง ผู้ชาย
ผมดําตาดําขลับหนึ่งในกลุ่มแบล็คแองเจิล เดินมาอัฒจันทร์ฝั่งของฉัน เขา
โยนดอกกุหลาบ ให้ผู้หญิงท่ีอยู่บนอัฒจันทร์ และเพ่ือนๆในแก๊งก็ทําอย่าง
เดียวกันท่ีฝั่งอ่ืน ไม่ต้องบรรยายหรอกนะ ว่าเสียงกรี๊ดมันจะดงัขนาดไหน  
 จากท่ีฉันคิดว่า มันดังซะจน จะไม่สามารถดังได้กว่านี้อีกแล้ว กลับ
ดังเพ่ิมข้ึนเป็นสิบๆเท่า พวกผู้หญิงท่ีอยู่บนอัฒจันทร์ต่างพากันลุกข้ึน เสียง
ร้องตะโกนบอกให้ส่งดอกกุหลาบมาทางนี้ มาทางนี้ ดังไปท่ัว แม้แต่ยัยเด็ก
ต่างโรงเรียน แฟนคลับท่านมะมะ อะไรสักอยา่งเม่ือก้ี ก็เอากับเขาด้วย  
 ฉันยังคงนั่งหงุดอยู่ท่ีเดิม พยายามเอามือปิดหูเอาไว้ให้สนิท มองดู
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างงงัน นี่ ฉันกําลังดูการแข่งขันกีฬา หรือว่าดู
คอนเสิร์ตของนักร้องยอดนิยมกันแน่  
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 นายคนนั้นเดินมาถึงสนามด้านหน้าของฉัน เขามองมาทางฉัน
อย่างแปลกใจ 
 " ท่านไลท์คะ!! ท่านไลท์ทางนี้" เสียงยัยวิวกรี๊ด พร้อมกับโบกไม้
โบกมือเรียกร้องความสนใจ  
 'อ๋อ นายคนนี้คือพ่ีไลท์ท่ียัยวิวคลั่งไคล้นั่นเอง ' ฉันมองสบตากับ
นายนั่น ด้วยความบังเอิญ  
 ไลท์หยิบดอกกุหลาบดอกสุดท้ายออกมาจากตะกร้า ก้มลงจูบ
อย่างบรรจง และโดยไม่คาดคิดเขาก็โยนดอกกุหลาบดอกนั้นมาตรงท่ีฉันนั่ง
อยู่ แต่ก่อนท่ีดอกไม้จะมาถึงฉัน ก็มีมือกว่าสิบคู่ยื่นออกมา ท้ังผลักท้ังดัน 
ข่วนขีดตีแขนกัน เพ่ือแย่งชิงดอกกุหลาบนั้น 
 ฉันเงยหน้ามองความวุ่นวายท่ีอยู่บนหัว ตอนนี้ดอกกุหลาบอยู่ใน
มือของ วิว กับยัยเด็กต่างโรงเรียน โดยมีผู้หญิงอีกหลายคนมาก เข้ามาตบ
ตี แย่งชิง ดอกกุหลาบด้วย  
 "นี่มันของฉันนะนังหน้าปลากัด"ยัยวิวตะโกนด่า 
 "นี่มันของฉัน เขาตั้งใจจะโยนให้ฉัน นังหน้าปลาไหล" 
 "กรี๊ด แกจะมากไปแล้วนะ อยากเจอดีใช่ม้ัย"  
 "เอามานี่ นี่มันของฉัน" 
 "นี่มันของฉัน" 
 พวกนั้นดึงกันไปดึงกันมา ถ้าไม่ติดว่ามีฉันนั่งค่ันอยู่ตรงกลาง มัน
คงกระโดดถีบไซด์ค๊ิกใส่กันไปแล้ว แต่ถึงกระนั้นก็เถอะ ฉันตอนนี้ก็บี้แบน 
เจ็บตัวเพราะลูกหลงจากการตบตีของพวกมันน่วมไปหมด สงครามเริ่ม
รุนแรงข้ึนทุกขณะพวกนั้นไม่มีใครยอมใคร  
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 ฉันต้องเอามือป้องหัวเอาไว้ กลัวว่า พวกบ้านี่คนใดคนหนึ่งจะท้ึง
หัวฉัน ข้ึนไปเป็นอาวุธ มันดึงกันไปดึงกันมา ฉันลอบมองไปยังอัฒจันทร์ฝั่ง
ตรงข้าม ก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับฝั่งของฉันท้ังนั้น บางกลุ่มถึงข้ันลง
มือตบตีใช้กําลังเข้าสู้กันแล้ว  
 นี่มันจะบ้ากันเกินไปแล้วนะ -*- ดูไอ้พ่ีแบล็คแองเจิล สี่ตัวนั่นกลับ
ยืนยิ้มหัวเราะร่า กับสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากฝีมือพวกมัน ฉันไม่เรียกมันว่าพ่ีแล้ว ไอ้
พวกผู้ชายเฮงซวยเอ๊ย มีความสุขท่ีเห็นผู้หญิงตบกันแย่งชิงแค่ดอกกุหลาบ
ของมันนักใช่ไหม!!!  
 ฉันลุกข้ึน แล้วไม่รู้ว่าไปเอาแรงมาจากไหน จึงสามารถดึงดอก
กุหลาบสีแดงดอกนั้นมาจากนังชะนีหื่นกามท้ังสิบกว่าตัวได้ในครั้งเดียว 
พวกนั้นกําลังอ้ึงกับพลังอันมหาศาลของฉันอยู่ ยังไม่ทันท่ีพวกมันจะได้สติ 
ฉันก็เขวี้ยง ดอกกุหลาบนั่นไปกลางสนาม กะจะให้ดอกไม้นี่ไปให้พ้นๆ จะ
ได้ไม่ต้องมีใครมาแย่งดอกไม้นั่นบนหัวฉันอีก  
 แต่ทว่า โอ้วว ไม่นะ!!!!!!!  

พระเจ้าช่วยกลว้ยชุบน้ําผึ้งปิ้ง O_O!!!  
 …. ดอกกุหลาบนั่น... 

...ดอกไม้สีแดงดอกนั้น  
 “=[]=!” 
 มันไปตกลงบนหัวของไอ้ผมดํานั่นอย่างพอดิบพอด!ี!!! 
 โออออออออออ ม่ายยยยยยยยย ฉันต้องถูกแฟนคลับมันฆ่า
ตายแน่ๆ!!!!  T[]T!!  
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 อยู่ๆทุกสิ่งก็หยุดการเคลื่อนไหว ความเงียบสนิทเข้ามาครอบครอง
อากาศรอบตัวฉัน ท้ังสนามเงียบกริบ...ไม่มีแม้แต่เสียงหายใจ ไอ้ผมดําก้ม
ลงหยิบดอกกุหลาบดอกนั้น ท่ีหลังจากกระแทกหัวมันแล้วก็กระเด็นตกพ้ืน
ไปข้ึนมา 
 "ใครเป็นคนทํา"  

เสียงเย็น ยะเยือก ซึ่งทําเอาฉันเสียวสันหลังวาบ  
 ไลท์ หันมามองอัฒจันทร์ฝั่งของฉันด้วยสายตาโกรธจัด มันค่อยๆ
เดินมาทางฉัน  
 สนามเงียบมาก มีแต่เสียงเดินของมันกับเพ่ือนก้องสะท้อนไป
ท้ังยิม เหมือนกับเสียงหัวใจของฉันท่ีมันเต้นรัว ดังยิ่งกว่าเสียงรถมอเตอร์
ไซด์ท่ีเด็กแว๊นมันบิดแข่งกันท่ีถนนหลวงทุกคืนซะอีก พ่อจ๋าแม่จ๋า คุณปู ่
คุณตา ริรินคงจบชีวิตลงในวันนี้แล้วแหงๆ แง 
  ฉันหันไปมองรอบๆก็พบว่า พ้ืนท่ีรอบตัวฉันว่างเปล่า พวกนังชะนี
ท่ีตบตีกันอยู่เม่ือก้ีนี้ ถอยหลังห่างจากฉันไปเป็นโยชน์ แม้แต่ยัยวิวก็ยังไป
เบียดชิดกับยัยผู้หญิงท่ีมันตบกันแย่งดอกกุหลาบเม่ือก้ีอย่างแนบแน่น 
  "เธอใช่ม้ัยท่ีเป็นคนทํา"  

เสียงนี้มันผ่านการแช่แข็งมารึไงฟะ ทําไมถึงได้เย็นยะเยือกชวนขน
หัวลุกอย่างนี้ TOT~~!! 
 ฉันมองหน้ามันอย่างตกตะลึง ดวงตาคมกริบของไอ้ผมดําสว่างจ้า
ยังกะมีไฟลุกโชนอยู่ข้างใน ใบหน้าท่ีแสนจะหล่อเหลาอย่างเทพบุตรของมัน 
ตอนนี้ในสายตาฉันมันดูบิดเบี้ยวน่าสยดสยองยิ่งนัก ถ้ามองไม่ผิด นั่นมันมี
เขา กับหาง งอกออกมาแล้วใช่ไหม ไม่นะ ม่ายยยย อย่ามาควักไส้กินตับ
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เค้านะ แงๆๆ >[]<!! ไอ้ผู้ชายบ้าเอ๊ย ทําไมมันถึงได้น่ากลัวอย่างนี้ มันเป็น 
ANGELไม่ใช่เหรอ ANGEL ก็ต้องเป็นเทวดาใจดีดิ นี่มันปีศาจชัดๆ ไอ้ปีศาจ
จอมมารเทวดา >[]<  
 ฉันเงียบ ไม่มีแรงแม้แต่จะขยับปาก  
 " ยัยอัปลักษณ์ กล้าดียังไงมาทํากับฉันแบบนี้!!! " เสียงดังยิ่งกว่า
ฟ้าผ่า  
 " อยากเรียกร้องความสนใจจากฉันมากนักรึไงห๊า "  

ถ้าไม่มีรั้วเหล็กก้ัน ไอ้หมอนั่นมันต้องเข้ามาตบฉันแน่นอนเลย
สาบานได้ (T^T) 
 " หน้าตาน่าเกลียดแล้วยังไม่รู้จักเจียมตัว...ยัยข้ีเหร่หน้าผีเอ๊ย ใน
หัวน่ะมีสมองรึเปล่าถึงได้คิดทําเรื่องอย่างนี้ อยากรีบตายเร็วๆเพราะทน
ความอุบาทว์ของตัวเองไม่ได้นักใช่ม้ัย!!! "  
 คําก็อัปลักษณ์ สองคําก็น่าเกลียด มันยังมาด่าว่าหน้าผี ข้ีเหร่อีก -
*- แต่ก่อนฉันมีความสุขสุดๆเลยนะท่ีมีคนบอกว่าฉันหน้าตาน่าเกลียด แต่
สําหรับวันนี้ ไอ้ผู้ชายคนนี้ มันจะเกินไปแล้วนะเว้ย  
 "ใช!่!! ฉันทําแล้วจะทําไม คนไม่สวยไม่ใช่คนรึไง มาดูถูกกันอยู่ได้!!! 
ยังกะตัวนายเองมีดีนักนี่ อย่ามาโอเว่อร์ให้มากนัก แค่โดนดอกกุหลาบ   
เขวี้ยงโดนหัวแค่นี้ ก็ทํามาเป็นเรื่องใหญ่ ทําไมมันปักเข้าหัวนายจนเส้น
เลือดในสมองแตกรึไง ถึงได้โวยวายนัก " สติฉันขาดผึงตะโกนกลับ อย่างไม่
สะทกสะท้าน 
 "เธอ…" ไอ้หมอนั่นพูดได้คําเดียวอย่างตกตะลึงกับเหตุการณ์ท่ีมัน
ไม่คาดคิดว่าจะได้เจอ 
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 "แล้วก็อย่ามาทําเป็นหลงตัวเองว่าฉันเรียกร้องความสนใจจากนาย 
เรื่องนั้นมันไม่เคยอยู่ในความคิดของฉันเลยด้วยซ้ํา และฉันก็มีสมองพอท่ีจะ
รู้จักเลือกคนด้วย ขนาดให้ฟรี คนอย่างนาย ฉันยังไม่เอาเลย"   
 "นั้นน่ะมันคําพูดของฉันมากกว่า นะยัยข้ีเหร่ "ไอ้จอมมาร กัดฟัน
กรอดกรอด  
 "มันคําพูดของฉันต่างหาก นายน่ะมันไอ้ผู้ชายโรคจิต เพ่ือนนายก็
ด้วย..." ฉันชี้นิ้วไปทางพวกแบล็คแองเจิล ท่ีอยู่ข้างหลังไลท์ " มีความสุขนัก
รึไง ก็เห็นๆอยู่ว่าผู้หญิงเค้าตบกันจะเป็นจะตายแย่งดอกกุหลาบบ้าๆนี่ 
พวกนายยังยืนเฉยหัวเราะร่วนอยู่ได้...ฉันโยนดอกกุหลาบไปใส่หัวนายก็
เพราะความหวังดีหรอกนะ" 
 มันมองหน้า ฉันแบบจะถามว่า ' หวังดีบ้าๆอะไรของเมิง' 
 " ฉันหวังดีท่ีจะเอาอะไรไปกระแทกหัวกลวงๆของนายซะหน่อย 
จะได้หัดมีความคิดกับเขาข้ึนมาบ้าง!!" 

"เธอ ...ยัยอัปลักษณ์!!! " มันอ้ึง  
 "เธอกล้าพูดกับฉันอย่างนี้เลยใช่ม้ัย!!" 
 "ใช.่..ฉันไม่กลัวพวกนายหรอกนะ ไอ้พวกแก๊งเทวดาบ้าอํานาจ หัว
กลวง ลวงโลก หลงตัวเอง" ฉันใส่ไปชุดใหญ ่

"ห.ึ.." 
ไอ้จอมมารเทวดายิ้มท่ีมุมปาก ถ้าในภาวะปกติ คงเรียกเสียงกรี๊ด

จากผู้หญิงได้อีกไม่น้อยกว่า 200 เดซิเบลแน่นอน แต่ตอนนี้ สําหรับฉันมัน
เป็นรอยยิ้มกระชากลากไส้ กระตุกวิญญาณชวนสยดสยองซะมากกว่า T-T 
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"เธอจะต้องได้รับบทเรียน จากสิ่งท่ีเธอทําในครั้งนี้แน่ ยัยข้ีเหร่ 
"มันพูดช้าๆ ทีละคํา อย่างอาฆาตแค้น  "เธอจะได้รู้ว่า คนท่ีคิดจะมีเรื่องกับ
แบล็คแองเจิลน่ะ มีจุดจบยังไง!!!! " 
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บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2222    
เรือ่งราวยอนไปเรือ่งราวยอนไปเรือ่งราวยอนไปเรือ่งราวยอนไป    

 

 
 'แฮกๆๆ อ๋อยยยยย เม่ือไหร่จะหยุดสักที ฉันก็เหนื่อยเป็นนะเว้ย!! ' 
ริรินนั่งใจระทึกอยู่ในพุ่มดอกไม้ข้างฺสนามเทนนิสเพ่ือหนีจากไอ้พวกสาวก
แบล็คแองเจิล ท่ีมันพยายามตามฆ่าเธอมาแล้วถึง เจ็ดวัน 

ใช่แล้ว วันนี้เป็นวันท่ี 7 หลังจากเหตุการณ์ท่ีโรงยิมวันนั้น เจ็ดวัน
แห่งความทรมาน...เจ็ดวันแห่งการต่อสู้ เจ็ดวันท่ีริรินอุตส่าห์อดทน ฝ่าฟัน
เอาชีวิตรอดมาอย่างยากลําบากสาหัสสากรรจ์ และก็ไม่รู้ว่าจะผ่านวันนี้ไป
ได้รึเปล่า...เธอเหนื่อยเหลือเกิน  

เจ็ดวันมานี้ ริรินแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอน ข้าวก็แทบไม่ได้ตกถึง
ท้อง ทุกวันมีแต่วิ่งหนี หนี และก็หนี พวกสาวกของแบล็คแองเจิล ตามรัง
ควานเธอไปทุกท่ี ตั้งแต่ในห้องเรียน โรงอาหาร ห้องสมุด สนามกีฬา และ
แม้แต่ท่ีซุกหัวนอนแห่งเดียวท่ีเธอมีอยู่ คือหอพักในโรงเรียน พวกมันก็ยัง
เข้ามาทําลายจนย่อยยับ และมีคนคอยเฝ้าไว้ตลอดเวลา ถ้าริรินกลับไป
เม่ือไหร่ เธอต้องถูกพวกมันจับซ้อมจนน่วมแน่  
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 ดวงตากลมก้มลงมองดูรอยเขียวช้ําท่ีเกิดข้ึนท่ัวตัวและเสื้อผ้าท่ี
สกปรกมอมแมมไปด้วยคราบเลือดคราบฝุ่น ขาดกะรุ่งกะริ่งท่ีใส่มาจะสอง
วันแล้วก็รู้สึกกังวลมากยิ่งข้ึน (อุตส่าห์ไปแอบขโมยมาจากห้องแต่งตัว
นักกีฬาเม่ือวานยังใหม่อยู่เลยแท้ๆ) ตอนนี้แม้แรงจะยืนก็ไม่ค่อยจะมี วันนี้
ท้ังวันข้าวยังไม่ตกถึงท้องเลย ริรินไม่รู้จะหันหน้าไปพ่ึงใคร เพ่ือนๆในห้อง
พากันโกรธเคืองเธอไม่ต่างไปจากพวกสาวก แต่ดีหน่อยตรงท่ีพวกนั้น มัน
ไม่ได้มาตามรุมทําร้ายริรินเหมือนคนอ่ืน แต่ก็ไม่มีใครช่วยเธอเลยสักคน 
 กระเป๋าตังค์ โทรศัพท์มือถือ ถูกพวกสาวก เผาท้ิงไปตั้งแต่วันแรก
ท่ีเธอก่อเรื่องแล้ว คิดจะหนีออกนอกโรงเรียนก็ไม่ได้ พวกมันเฝ้าไว้ทุกทาง 
และถึงแม้ออกไปได้ เธอก็ไม่รู้จะหนีไปไหนอยู่ดี ไม่มีบ้านให้กลับ ไม่มีเงิน 
ไม่มีอะไรสักอย่าง  

ไม่ใช่ว่าริรินป็นเด็กกําพร้าหรือว่าอะไรหรอกนะ แต่เพราะเหตุผล
บางอย่าง และความรักมากมายท่ีพ่อแม่มีให้กับเธอ ทําให้พวกท่านต้องย้าย
ไปอยู่ท่ีเชียงใหม่ และท้ิงให้ริรินอยู่โรงเรียนแห่งนี้คนเดียว 
 "เม่ือก้ีข้าเห็นนังอัปลักษณ์มันวิ่งมาทางนี้นี่นา..."พวกสาวกพูดกัน
อยู่เหนือศีรษะ 
 "ใช่ ข้าก็เห็น มันหายไปไหนวะ" 
 "ประธานนักเรียน ถ้าหานังนั่นไม่เจอเราจะทํายังไงกันดีล่ะ แอง
เจิลให้เวลามาแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้น ให้ ไล่มันออกจากโรงเรียนให้ได้ แต่
มันก็ยังทนทายาดอยู่มาขนาดนี้...ถ้าวันนี้จัดการมันไม่ได้ พวกเราจะไป
รายงาน แองเจิลยังไงดี " 
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 'แม้แต่ประธานนักเรียนก็เป็นลูกน้องของมันเหรอเนี่ย ทําไม
โรงเรียนเรามันเลวร้ายอย่างนี้ฟะ...'ริรินแอบคิดในใจด้วยความหวาดกลัว 
 "ยังไงก็ต้องหาให้เจอ ถ้าพวกแกไม่อยากโดนแองเจิลลงโทษซะเอง 
ก็ต้องจัดการหาทางไล่นังอัปลักษณ์นั่นออกจากโรงเรียนให้ได้!!! ไม่ว่าจะใช้
วิธีไหนก็ตาม " 
 "เราใช้มาหมดทุกวิธีแล้วนะพ่ี มันก็ยังหน้าด้านหน้าทนอยู่อย่างท่ี
เห็น" ไอ้คนหนึ่งพูดข้ึนมา แล้วเสียงก็เงียบไปเหมือนพวกมันกําลังคิดหนัก 
 "งั้นจับมันปล้ําเลยดีไหมพ่ี ผูห้ญิงท่ีไหน พอโดนไม้นี้เข้า ยังไงก็ต้อง
กลัวท้ังนั้น" 
 “พวกเลว”ริรินแอบด่าพวกมันเบาๆ พลางกอดตัวเองเอาไว้อย่าง
หวาดผวา 
 "เฮ้ยแกจะเอามันลงรึไง ดูหน้าตาน่ากลัวขนาดนั้น แค่คิดฉันยังขน
ลุกแล้ว" 
 "ระหว่างกล้ํากลืนฝืนทนนิดหน่อย กับถูกแองเจิลลงโทษ แกอยาก
เจออะไรมากกว่ากันล่ะ" 
 "โอเค ตกลงตามนี"้  

‘เสียงไอ้ประธานนักเรียนนี่นา O_O นี่มันไม่มีหัวคิดเลยรึไง พวก
มันคิดจะปล้ําผู้หญิงไม่มีทางสู้ เพ่ือให้ตัวเองปลอดภัยอย่างนั้นเหรอ ไอ้พวก
เลวเอ๊ย ...แต่ท่ีเลวยิ่งกว่าก็คือไอ้พวกแบล็คแองเจิล แค่เพ่ือแก้แค้นฉัน มัน
ทําได้ถึงขนาดนี้ ฉันเกลยีดพวกแกท่ีสุดเลย’ 
 "พวกเราแยกกันหาให้ท่ัว ...ยังไงวันนี้ก็ต้องจับมันมาสําเร็จโทษให้
ได!้!" ประธานสุดชั่วออกคําสั่ง แล้วพวกสาวก ก็วิ่งออกจากตรงนั้นไปคนละ
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ทิศละทาง ริรินก้มลงมองนาฬิกาข้อมือ ท่ีตอนนี้บอกเวลาเกือบ 5 โมงเย็น
แล้วอย่างกังวลใจ  จะทํายังไงดีนี่จะมืดแล้ว ยิ่งดึกก็ยิ่งอันตราย และถ้า
ซ่อนอยู่อย่างนี้ต่อไปก็ไม่มีอะไรรับรองความปลอดภัยของเธอได้เลย 
 แต่ถ้าออกไปด้วยสภาพของริริน ยัยอัปลักษณ์ ท่ีถูกหมายหัวท่ัว
โรงเรียน ริรินก็คงต้องตายภายในสองวินาทีท่ีมีคนเห็นแน่นอน เธอยังไม่
อยากตาย และไม่อยากถูกพวกไอ้สาวกปีศาจแองเจิล นั่นปล้ําเอา  
 ริรินนั่งกอดเข่าอยู่ในพุ่มดอกไม้อย่างกลัดกลุ้ม ... มันไม่มีทางเลือก
แล้ว เธอคงต้องทําในสิ่งท่ีไม่ต้องการ 'พ่อจ๋าแม่จ๋า ริรินขอโทษนะ ริรินไม่มี
ทางออกแล้วจริงๆมันมีแต่วิธีนี้เท่านั้น ท่ีจะรักษาชีวิตของหนูไว้ เพ่ือกลับไป
หา พ่อกับแม่ได้ ' 
 ริรินตัดสินใจ ด้วยความรู้สึกผิดและหวาดกลัวผลลัพธ์ท่ีจะตามมา
จากการกระทํา ท่ีเธอกําลังจะก่อข้ึนในวันนี ้

 
เรื่องราวความหลัง 
 
 "แองจี้ ผมรักคุณครับ ได้โปรดรับรักผมด้วย "  

ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งริรินไม่เคยรู้จักเลยกําลังคุกเข่า พร้อมกับยื่นช่อ
ดอกกุหลาบช่อใหญ่มาให้ ทันทีท่ีเธอก้าวขาผ่านประตูโรงเรียนเข้ามา 
 "เออ ขอโทษนะ คุณเป็นใครคะ เราไม่เคยรู้จักกันหนิ " ริรินตอบ
ไปแบบ งงๆ ตอนนี้ผู้คนเริ่มรุมล้อมเข้ามามาก  
 "นี่ แองจี้ไม่รู้จักผมจริงๆเหรอครับ "ผู้ชายคนนั้นทําหน้าตาเหลอ
หลา แบบไม่อยากเชื่อ 
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 " ใช่นังดัดจริต!! ทําเป็นไม่รู้จัก พ่ีเคน นักร้อง HOT ท่ีสุดของ
ประเทศตอนนี้ได้ยังไง" เสียงผู้หญิง ในวงไทยมุงแว๊ดๆข้ึนมา 
 " หยุดนะ!! นังนี่อย่าบังอาจพูดจาอย่างนี้กับแองจี้ของพวกเราเป็น
อันขาด"เสียงกร้าวๆของผู้ชายตะโกนข้ึนอย่างโมโห แล้วพวกผู้ชายหลาย
คนท่ีอยู่แถวนั้น ก็เข้าไปผลักไหล่ผู้หญิงคนเม่ือก้ีอย่างเอาเรื่อง 
 " ว๊าย!!! นี่อย่าทําอะไรฉันนะ" 
 " ไอ้พวกไม่มีสมอง หลงกันเข้าไป กับนังปีศาจหน้าด้านนี่" ผู้หญิง
คนอ่ืนตะโกนข้ึนมาบ้าง 
 " นี่นังแองจี้วันๆแกไม่คิดจะทําอะไรเลยรึไง คอยแต่อ่อยผู้ชายไป
ท่ัว มีผัวมาจะครบพันแล้ว ไม่รู้จักเบื่อบ้างรึไง" มีเสียงแหลมอ่ืนๆเข้ามาร่วม
ด้วย 
 " นังนี่อยากเจ็บตัวนักใช่ไหม " ผู้ชายท่ีอยู่ข้างๆผู้หญิงคนนั้นผลัก
เธออย่างแรงจนล้มลง 
 " ไอ้บ้า รังแกได้แม้กระท่ังผู้หญิง "  
 " เพราะแกแท้ๆนังปีศาจ แกมันเกิดมาเพ่ือยั่วผู้ชาย มาแย่งชิง
ความสุขของผู้หญิงอย่างพวกฉัน" ผู้หญิงคนอ่ืน มองมาท่ีริรินด้วยสายตา
เกลียดชัง 
 " สักวันเถอะนังสารเลว พวกฉันจะจัดการกับแก ให้... " ยัยคนนั้น
ตะคอกเสียงแหลม แต่เธอยังพูดไม่จบประโยค ก็โดนผู้ชายคนหนึ่งตบหน้า
เข้าไปอย่างแรง จนเลือดกลบไปท่ัวปาก  
 " ว๊าย หยุดนะ หยุด นี่พวกนายทําอย่างนี้ได้ยังไง " ริรินรีบวิ่งเข้า
ไปขวาง พวกผู้ชายท่ีทําท่าจะเข้ามาซ้ํา ผู้หญิงคนนั้นเอาไว ้
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 " แองจี้อย่ามาขวางครับ ผู้หญิงอย่างนี้ต้องเอามันให้ตาย มัน
บังอาจมาพูดจาลบหลู่คุณ " 
 " ใช่ครับแองจี้ อย่าเอาจิตใจท่ีแสนงดงามของคุณมาใช้กับ นัง
ผู้หญิงเลวๆพวกนี้เลยครับ คุณดีกับพวกมันเท่าไหร่ มันก็ไม่เคยสํานึก โปรด
ถอยไปเถอะครับ ผมจะจัดการมันเอง " 
 " ไม่นะ อย่าทําร้ายกันอย่างนี้เลยฉันขอร้องล่ะ" ริรินมองผู้ชาย
พวกนั้นด้วยสายตาอ้อนวอน 
 " แองจี้ครับคุณก็เป็นซะอย่างนี้ แล้วพวกผมจะหยุดรักคุณได้ยังไง
ล่ะครับ " 
 " ดูซะพวกเธอ แองจี้น่ะมีจิตใจดีขนาดไหน แม้พวกเธอจะว่าแองจี้
ยังไง แองจี้ก็ไม่เคยโต้ตอบ แถมยังมาปกป้องพวกเธออีก แล้วยังคอยอิจฉา
กันอยู่ได้ " 
 " เชอะ!!! ตอแหลน่ะซิ ทําเป็นคนดี อย่านึกว่าพวกฉันรู้ไม่ทันแกนะ 
นังแพศยา แกทําเป็นดีเพ่ือยั่วไอ้หน้าโง่พวกนี้ล่ะซิ อยากจะให้มันหลงแกจน
หัวปักหัวปํานักใช่ไหม"  
 " หยุดได้แล้ว อีพวกปากมาก ถ้าแกยังว่าแองจี้อีกแค่คําเดียวฉัน
เอาพวกแกตายแน่ " เสียงทุ้มท่ีฉันคุ้นเคยดี ดังข้ึน และทําให้ริรินรู้สึกอบอุ่น
ใจข้ึนมากเม่ือเพ่ือนรักเข้ามาช่วย 

แบงค์เป็นเพ่ือนรักคนเดียวท่ีริรินมี และเค้าก็เป็นคนท่ีริรินไว้ใจ
ท่ีสุด 
 " ไม่เป็นไรนะแองจี้ เราจะปกป้องเธอเอง" แบงค์ เดินมาโอบไหล่
เล็กๆเอาไว้อย่างปกป้อง 
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" นี!่ ไอ้นักร้องถ้าแกรักแองจี้จริง ต่อไปจะทําอะไรก็หัดคิดถึงความ
ลําบากของแองจี้เค้าบ้างซิ เห็นรึยัง ว่าแกทําให้แองจี้ต้องเดือดร้อนขนาด
ไหน แค่มีชีวิตธรรมดาๆแองจี้ก็โดนนังผู้หญิงพวกนี้มันคอยอิจฉา คอยตาม
รังควาน จนหาความสุขไม่ได้แล้ว" แบงค์มองหน้านักร้องท่ีชื่อเคนคนนั้น
และหันมามองริรินด้วยสายตา ท่ีทําให้เธออุ่นใจและรู้สึกขอบคุณมาก  

 " แล้วไอ้พวกผู้ชายท่ีมีแฟนมีเมียแล้วก็เหมือนกัน ท่ีพวกแกมาบ้า
คลั่งหลงรักแองจี้ จนท้ิงแฟนเก่ามาน่ะ แกรู้รึเปล่ามันทําให้แองจี้ถูกผู้หญิง
เกลียดมากข้ึนแค่ไหน ท้ังๆท่ีเธอไม่เคยทําอะไรสักอย่าง "แบงค์ตะโกนเสียง
ดังมองไปท่ัวด้วยสายตาจริงจัง 
 " นังผู้หญิงพวกนี้ก็ด้วย แองจี้เค้าไม่เคยทําอะไรแกสักหน่อย ทําไม
ต้องมาคอยตามกลั่นแกล้ง เกลียดชังกันนัก แค่แองจี้เกิดมาสวย มันก็ไม่ได้
หมายความว่าพวกแกหมดความเป็นผู้หญิงสักหน่อย ในฐานะท่ีฉันอยู่กับ
แองจี้ตลอดเวลา ฉันสาบานได้เลยว่าแองจี้ไม่เคยเข้าไปอ่อยใคร หรือมีทีท่า
จะไปแย่งผัวคนไหนของพวกแกสักครั้ง " 
 " นังเกย์แบงค์ แกไม่ต้องมาแก้ตัวแทนมัน ใครๆก็รู้ท้ังนั้นว่านัง
นี่น่ะมันเลวแค่ไหน แม้แต่ฉันท่ีเคยเป็นเพ่ือนสนิทกับมันมาตั้งแต่ประถม 
มันยังคิดแย่งแฟนได้ " 
 " นี่ ซี แกอย่ามาตอแหลได้ม้ัย ไอ้เทนมันไม่ได้รักแกมาตั้งแต่แรก
อยู่แล้ว แกต่างหากท่ีไปคลั่งเค้าฝ่ายเดียว" แบงค์หันไปโต้ตอบกับ ซี อดีต
เพ่ือนรักของริรินท่ีคบกันมานาน แต่สุดท้ายก็เลิกคบกันไปด้วยเรื่องผู้ชาย
แค่คนเดียว "แล้วแองจี้ก็ไม่ได้ไปแย่งอะไรของแกมาด้วย พอไอ้เทนมันบอก
รัก แกก็เห็นอยู่ว่าแองจี้ปฏิเสธทันที แล้วแกจะเอาอะไรอีก" 
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 " เป็นเพราะมันนั่นแหละ ถ้าไม่ใช่เพราะมัน พ่ีเทนก็ต้องรักฉัน
แล้ว!!! " 
 " ใช่ เพราะแกคนเดียวนังแองจี้ ถ้าไม่มีแกผู้ชายท่ีฉันแอบชอบก็คง
จะชอบฉันเหมือนกัน " 
 " แฟนของฉันก็คงไม่ท้ิงฉันมาตามแกอย่างนี้ด้วย " 
 " แม้แต่ผู้ชายโรงเรียนอ่ืน ท่ีฉันชอบมานานก็ยังมาหลงรักแกหัวปัก
หัวปําท้ังๆท่ีฉันชอบเค้ามากแท้ๆ "  

" แกมันเลว แม้แต่ดาราขวัญใจ ท่ีฉันคิดว่าเค้าสูงส่งจนไม่มีวัน
สนใจแกแล้ว แกยังไปยั่วจนเค้ารักแกได้ " 
 " แกมันนังปีศาจชัดๆ!!! " เหล่าผู้หญิงตะโกนด่าริรินเซ็งแซ่ไปท่ัว 
ริรินรู้สึกเสียใจจากคําพูดของคนเหล่านั้นมาก โดยเฉพาะจากซี เพ่ือนท่ีเธอ
เคยรักท่ีสุด นี่มันไม่ยุติธรรมกับริรินเลยสักนิด 

ริรินไม่เคยไปทําอะไรอย่างท่ีพวกนั้นว่าสักครั้ง ทําไมใครๆถึงได้
เกลียดชังเธอกันนัก น้ําตาไม่รูม้าจากไหนมันไหลออกมาอย่างห้ามไม่อยู่  
 " แองจี!้!! แองจี้ร้องไห้ " เสียงพวกผู้ชาย ตะโกนส่งต่อกันไปอย่าง
ตกใจ แล้วก็เกิดความโกลาหลข้ึน  

" นังพวกนี้ ตายซะเถอะแก " 
 พวกผู้ชายเข้าไปทําร้ายผู้หญิงท่ีด่าว่าริรินเม่ือก้ีอย่างโกรธแค้น ริ
รินตกใจกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างมากเธอพยายามตะโกนให้พวกเขาหยุด 
แต่เสียงของความวุ่นวายมันดังกลบเสียงของเธอไปหมด ผู้คนเป็นร้อยๆ
กําลังตบตีกันอยู่ต่อหน้าเธอ 
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 ริรินวิ่งไปดึงตัวผู้ชายคนหนึ่งท่ีกําลังตบหน้าซี ออกมาด้วยความ
เป็นห่วงเพ่ือน แต่ไม่ทันไร หลังจากซีพ้นจากพันธนาการของชายคนนั้นได้ 
เธอกลับหันมาตบหน้าริรินอย่างแรงแทน 
 " แกมันนังสารเลว เพราะแกแท้ๆ ทําให้ฉันต้องเจอเรื่องอย่างนี้ 
อย่าอยู่เลยแก" ซีกําลังจะตบริรินอีกครั้ง แต่มีผู้ชายหลายคนมากระชากตัว
ของเธอให้ห่างออกจากริรินเสียก่อน และการลงโทษท่ีซีได้รับต่อจากนั้นก็
ช่างน่ากลัวจนริรินไม่อยากจะพูดถึง 
  ริรินพยายามตะโกนให้พวกนั้นหยุดการกระทํา แต่เหมือนไม่มีใคร
ได้ยินเสียงของเธอเลย แล้วจู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาคว้ามือของริรินไปกุม
เอาไว้  
 " แองจี้ เป็นยังไงบ้างครับ อย่ากลัวนะครับ ผมจะปกป้องคุณเอง " 
แต่แค่แป๊บเดียวเขาก็ถูกกระชากตัวออกห่างจากเธออย่างแรงเช่นกัน 
 " มึง ไอ้สัตว์บังอาจแตะต้องแองจี้ของกู ตายซะเถอะม้ึง " ผู้ชาย
หลายคนเริ่มชกต่อยกันเอง ขณะท่ีบางส่วนก็ยังตบตีอยู่กับผู้หญิง ริริน
พยายามร้องตะโกนให้หยุดอยู่อย่างนั้นด้วยน้ําตานองหน้า 
 " อย่าทําร้ายกันเลย พอซะที พอซะที" ขณะท่ีรู้สึกทนกับ
เหตุการณ์เหล่านี้ต่อไปไม่ได้แล้ว แบงค์ก็เข้ามากอดร่างเล็กๆสั่นเทาของเธอ
ไว้อย่างอบอุ่น 
 " แองจี้ไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไร" น้ําเสียงห่วงใยของเพ่ือนรักท่ีริริน
คุ้นเคย ทําเอาริรินทํานบแตกร้องไห้ซบอกแบงค์อย่างไม่อายใคร 
 " เราไปจากท่ีนี่กันเถอะ " แบ็งค์ค่อยๆพาริรินออกจากความ
วุ่นวาย โดยท่ีเธอแทบไม่รู้เลยว่าออกมาได้อย่างไร 
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 ริรินร้องไห้อยู่นานแสนนาน จนเสื้อนักเรียนของแบงค์เปียกชื้นไป
หมด แบงค์ไม่พูดอะไรเลย ได้แต่กอดและลูบหัวของเธออย่างอ่อนโยนเบาๆ 

 'ขอบคุณนะเพ่ือนรัก ขอบคุณจริงๆ ถ้าไม่มีแบงค์ เราเองก็ไม่รู้เลย
ว่าจะอยู่ในโรงเรียนนี้ต่อไปได้ยังไง' ริรินเงยหน้ามองแบงค์ด้วยสายตา
ขอบคุณลึกซึ้ง แบงค์ก้มลงมองใบหน้างดงามนั้นพร้อมกับลูบแก้มท่ีถูกตบ
เบาๆ 
 
Bank say 
 ผมก้มลงมองแองจี้ด้วยความรู้สึกสงสารจับใจ ร่างบางๆของเธอ
กําลังร้องไห้อยู่ในอ้อมกอดของผม ผมอยากจะฆ่านังผู้หญิงสารเลวพวกนั้น
นัก มันทํากับแองจี้ของผมอย่างนี้ได้ยังไง ทุกครั้งท่ีเธอส่งเสียงสะอ้ืนออกมา 
หัวใจของผมมันก็เหมือนถูกกรีดเป็นชิ้นๆ เม่ือเห็นเธอเจ็บ ผมก็เจ็บยิ่งกว่า 
อยากจะรับความเจ็บปวด ความเกลียดชังท่ีผู้คนสาดใส่เธอมาไว้เสียเอง  

แต่ก็ทําไม่ได ้
แองจี้ ท่ีแสนบอบบางของผมต้องทนทุกข์ จากความเกลียดชัง

ของนังข้ีอิจฉาพวกนั้นมาตั้งเท่าไหร่แล้ว ทําไม ผม ซึ่งเป็นคนท่ีรักเธอ กลับ
ช่วยอะไรเธอไม่ได้เลย  
 ใช!่!! ผมรักแองจี.้..ผมรักตั้งแต่ครั้งแรกท่ีได้สบตาเธอแล้ว เทพธิดา
ของผมเธองดงาม และแสนดีอย่างท่ีผู้หญิงคนไหนก็เทียบไม่ติด เพียงได้
สบตาแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่ว่าผู้ชายคนไหนก็คงห้ามใจให้อดรักเธอไม่ได้  



 

 

37 

 ดวงตากลมโตริมฝีปากอ่ิมสีแดงปลั่ง แก้มเนียนใสสีชมพูระเรื่อ 
ใบหน้ า รูป ไ ข่ ท่ี สวยสมบู ร ณ์แบบดั งพระ เจ้ าบรรจงสร้ า ง ให้ เป็ น
ประติมากรรมชิ้นเองท่ีเลอค่าท่ีสุดของเธอทําให้หัวใจของผมเต้นระรัวทุก
ครั้งท่ีได้เห็น อยากจะครอบครองอยากจะเป็นเจ้าของ  
 ผู้ชายท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียนต่างหลงรักแองจี้อย่างหัวปัก
หัวปํา พวกมันมาสารภาพรักกับเธอไม่เว้นแต่ละวัน แต่แองจี้ก็ไม่เคยสนใจ
ใคร ไม่มีเคยมีผู้ชายคนไหนได้ใกล้ชิดเธออย่างท่ีผมได้ พวกมันไม่มีทางรู้
หรอกว่าร่างบอบบางนี้เม่ือกอดแล้ว ให้ความรู้สึกอ่อนโยนน่าทะนุถนอม
ขนาดไหน แก้มเนียนนั้น นุ่มนวล เพียงใด กลิ่นหอมกรุ่นจากเธอมันหวาน
ซึ้งตรึงใจเท่าไหร ่ 

ในโลกนี้มีแค่ผมเท่านั้นท่ีได้สิ่งเหล่านี้แต่ผมก็ไม่เคยรู้สึกพอเลยสัก
ครั้ง อยากจะทําอะไรท่ีมันมากข้ึน อยากจะกอดให้แนบแน่น อยากจะจูบ
ให้เธอละลายไปในอ้อมแขน อยากจะทําให้เธอได้รู้ว่าผมรักเธอมากแค่ไหน  
 แต่ผมก็ทําไม่ได้... แองจี้มองผมเป็นแค่เพ่ือนสนิทคนหนึ่งเท่านั้น 
และท่ีเธอยอมให้ผมกอด ก็เพราะเธอเข้าใจว่าผมเป็นเกย์  ถ้าแองจี้รู้ว่า
จริงๆแล้วผมหลอกลวงเธอมาตลอด โกหกว่าเป็นเกย์เพ่ือให้ได้ใกล้ชิดเธอ 
แต่ความจริงผมเป็นผู้ชาย มีความรู้สึกรักและต้องการเธอไม่น้อยกว่าผู้ชาย
คนอ่ืน ผมไม่อยากจะนึกเลยว่า ผลจะเป็นยังไง เธอจะยังคงรักและไว้ใจผม
อยู่อย่างนี้หรือเปล่า เธอเงยหน้ามองผมด้วยน้ําตานองหน้า โถ่ยอดรักของ
ผม แก้มใสๆต้องแดงช้ําจากการถูกทําร้าย น่าสงสารเหลือเกิน ผมยกมือข้ึน
ลูบแก้มเธอเบาๆอย่างแสนรัก 
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 "เจ็บไหมริริน" แบงค์เรียกชื่อจริงของแองจี้ท่ีมีคนรู้ไม่ก่ีคนนักอย่าง
อ่อนโยน 
 "ไม่เจ็บหรอก" เสียงเศร้าตอบกลับเบาๆ แล้วเธอก็ผละจากอกของ
เขา มานั่งอยู่ข้างๆแทน "ขอบคุณนะแบงค์" ริรินบอกขอบคุณเพ่ือนอีกครั้ง
อย่างรู้สึกเสียใจและเศร้าสร้อยจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 "ทําไมต้องขอบคุณด้วย เราต่างหากท่ีต้องขอโทษเธอ เราขอโทษ
นะแองจี้ ขอโทษท่ีเราปกป้องเธอไม่ได้เราทําให้เธอต้องถูกทําร้ายอย่างนี้ "  
แบงค์จ้องตาและเอามือมาประคองแก้มท้ังสองข้างของริรินไว้อย่างทะนุ
ถนอม ตากลมโตเงยสบตาดวงตาหวานซึ้งของผู้ชายตรงหน้า แล้วหัวใจดวง
เล็กก็หลุ่นวูบ ทําไมแบงค์ถึงมองเธอด้วยสายตาอย่างนี้  
 ‘ไม่นะ!!! มันเหมือนกับสายตาผู้ชายคนอ่ืนตอนท่ีมองเรามาก
เกินไป ไม่จริงนะแบงค์ นายไม่ได้คิดกับเราอย่างท่ีคนพวกนั้นคิดใช่ไหม' ริ
รินสะบัดหน้าจนหลุดจากการเกาะกุมของเขาด้วยความตกใจ 
 " แองจี้เป็นอะไรไป!! " แบงค์หน้าซีดลงเหมือนเสียใจจากการ
กระทําเม่ือครู่ของเธอ ซึ่งทําให้ริรินรู้สึกผิดข้ึนมาอย่างมาก 
 'เป็นไปไม่ได้หรอก ก็แบงค์เป็นเกย์นี่นา จะมาคิดกับเราอย่างนั้นได้
ยังไง' 
 " ขอโทษนะ เรากําลังกลัวน่ะ อย่าโกรธเรานะแบงค์ " ริรินบอกขอ
โทษเพ่ือนในความฟุ้งซ่านของตัวเอง 
 " แองจี้กลัวอะไร เราอยู่ตรงนี้ท้ังคน ไม่มีใครทําอะไรแองจี้ได้อีก
แล้วอย่ากลัวเลยนะ" แบงค์พูดเสียงอ่อนโยนพร้อมกับดึงร่างบอบบางเข้าไป
กอดไว้อีกครั้ง 
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 " เราขอโทษนะ ตอนท่ีแองจี้โดนนังซีมันทําร้าย เราเข้าไปช่วยไม่
ทัน เพราะถูกผู้หญิงคนอ่ืนเข้ามาขวางไว้" แบงค์พูด พร้อมกับเอามือมาไล้
แก้มใสเบาๆ 
 " เราจะส่งคนไปจัดการมันให้ตายเลยดีไหมแองจี้ ให้มันมากราบ
ขอโทษเธอ หรืออยากได้ยังไง เราทําให้ได้ทุกอย่าง" แบงค์พูดเสียงเหี้ยม
เกรียมอย่างท่ีเกย์คนหนึ่งไม่น่าจะพูดได้  
 สิ่งท่ีแบงค์พูดมาริรินเข้าใจ ว่าท่ีจะทํานั้นก็เพ่ือแก้แค้นให้เธอ ซึ่ง
เป็นเพ่ือนรักเพียงคนเดียวของเขา เหมือนท่ีเขาก็เป็นเพ่ือนรักเพียงคนเดียว
ของเธอ แต่การท่ีจะใช้อิทธิพลความร่ํารวยมหาศาล ท่ีแบงค์มีเพ่ือไปทําร้าย
คนอ่ืน ยังไงริรินก็ไม่เห็นด้วย  

"แบงค์อย่าทําอย่างนั้นเด็ดขาดนะ แบงค์ก็รู้ว่าเราไม่อยากให้ใคร
ต้องบาดเจ็บ หรือเดือดร้อนจากเรื่องความอิจฉาบ้าๆนี่" มือเล็กๆผลักเขา
ออกห่างตัว แต่แบงค์ยังคงใช้มือท้ังสองจับไหล่ของริรินเอาไว้อย่างหลวมๆ
อยู ่
 " แต่มันทําร้ายแองจี้ ยังไงมันก็ต้องได้รับบทเรียน" เขาพูดเสียง
เหี้ยม 
 " นายไม่ต้องทําเพ่ือเราขนาดนี้หรอกนะแบงค์ เราเบื่อกับเรื่องพวก
นี้เต็มทนแล้ว ใครจะอิจฉา จะโกรธ จะเกลียดเรา ยังไง ก็ปล่อยเค้าไปเถอะ 
เพราะเราคงอยู่ท่ีนี่อีกไม่นาน " 
 " อีกไม่นานงั้นเหรอ? ทําไม แองจี้จะไปไหน!! " แบงค์พูดเสียงดัง
ด้วยความตกใจ มือท่ีจับไหล่ริรินหลวมๆเม่ือก้ี เปลี่ยนเป็นบีบแน่นข้ึนอย่าง
ลืมตัว 



 

 

40 

 " เราเจ็บ " คนท่ีโดนจับพยายามบิดไหล่ให้ออกมาจากการเกาะกุม
ของเขา 
 " ขอโทษ " แบงค์ปล่อยมือ ทําให้ริรินถอยห่างออกมาได ้
 " ความจริงเราตั้งใจ จะมาบอกแบงค์วันนี้แหละ เราพ่ึงรู้เรื่องเม่ือ
คืนวานนี้เอง" ริรินหันหน้าออกไปนอกหน้าต่างท่ีมองเห็นความวุ่นวายด้าน
นอก ซึ่งเริ่มสงบลงแลว้อย่างเศร้าๆ 
 " แบงค์รู้ใช่ไหม ว่าเราถูกผู้หญิงพวกนั้น ฃตามรังควานจนถึงบ้าน 
ไปไหนทําอะไรก็โดนรังแกตลอด " 

แบงค์พยักหน้า " ความจริงนังพวกนั้น มันจะแตะต้องแองจี้ไม่ได้
เลยนะ แค่แองจี้ยอมรับบอดี้การ์ดท่ีเราเคยเตรียมมาให้ เรามีเงินเรามี
อํานาจมากพอจะคุ้มครองเธอได้อยู่แล้ว แค่แองจี้พูดมาไม่ว่าจะก่ีสิบก่ีร้อย
คน เราก็จ้างมาดูแลเธอได้ " 
 " เรื่องนั้นเราคุยกันจบไปแล้วนะแบงค์ "ริรินพูดกับเพ่ือนด้วย
น้ําเสียงอ่อนใจ  
 " โอเค จบก็จบแล้วไงต่อ พวกนั้นรังแกแองจี้ ความจริงแค่แองจี้ 
ยอมอนุญาตเท่านั้นนะ เราจะจัดการใหเ้ธอในเวลาไม่เกินสองนาที ด้วยซ้ํา" 
 " แบงค์ " ริรินเน้นเสียง 
 " โอเค โอเค" แบงค์ยกมือยอมแพ้ อย่างแมนๆ  
  แบงค์เป็น เกย์ แต่ทําไมชอบทําตัวแมนอยู่เรื่อยเลย ถ้าแบงค์ไม่
บอก ริรินก็คงไม่รู้หรอกนะว่าเขาเป็นเกย์ อกกว้างๆ หน้าตาหล่อเหลาอย่าง
หาตัวจับยาก การต่อสู้ท่ีไม่เคยเป็นรองใคร และแถมยังเป็นลูกชายเจ้าพ่อ
มาเฟียสุดโหดซะอีก ถ้าไม่รู้มาก่อนก็คงไม่มีใครเชื่อแน ่
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 แบงค์กับริรินคบกันตั้งแต่ตอนเข้า ม.1 ตอนนั้นเขาเข้ามา ปรึกษา
ริริน เรื่องท่ีแอบชอบผู้ชายคนนั้นคนนี้ จนสุดท้ายก็สนิทกัน เป็นเพ่ือนไป
ไหนมาไหนด้วยกันสามคน แองจี้ แบงค์ และซี (โดยท่ีพวกเธอเก็บความลับ
เรื่องท่ีแบงค์เป็นเกย์เอาไว้ไม่บอกใคร) แต่พอประมาณ ม.สอง ผู้ชายเริ่ม
เข้ามาชอบริรินมากข้ึนๆ และหนึ่งในนั้นก็คือพ่ีเทนท่ีซีแอบชอบอยู่ ตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมา ซีก็ตั้งตัวเป็นศัตรู และเกลียดชังริรินยิ่งกว่าไส้เดือนก้ิงกือ ริ
รินจึงเหลือแค่แบงค์ ท่ีเป็นเพ่ือนสนิทคนเดียวเท่านั้น 
 แต่เพราะแบงค์เลือกจะเป็นเพ่ือนกับริริน ทําให้ ซี โกรธแค้นมาก
จึงเอาเรื่องท่ีแบงค์เป็นเกย์ ไปประจานจนท่ัว แบงค์ฝ่าฟันเสียงนินทา
วิพากษ์วิจารณ์ ต่างๆมาอย่างไม่แคร์ และยังคงเป็นเพ่ือนกับริรินมาตลอด 
แม้นับวันริรินจะถูกผู้คนเกลียดชังมากข้ึนแค่ไหน เขาก็ยังคงอยู่ข้างๆคอย
ซับน้ําตาให้ไม่เปลี่ยนแปลง.. 

...ริรินรักเพ่ือนคนนี้มากจริงๆ... 
 " พ่อแม่ของเราท่านมีความทุกข์กับเรื่องนี้มาก...ท่านไม่อยากให้
เราถูกรังแกอีกแล้ว " ริรินพูดเสียงเศร้า เธอนิ่งไปครู่หนึ่งไม่อยากจะพูดสิ่ง
ต่อไปนี้เลย 

" พอข้ึน ม. สี.่..ครอบครัวเราจะย้ายไปอยู่เชียงใหม่ " 
 เม่ือพูดออกไปจริงๆก็ใจหายแวบไปเหมือนกัน ถึงแม้จะรู้ว่ามันเป็น
เรื่องท่ีดีแล้วกับชีวิตของเธอ แต่เม่ือคิดว่าต้องจากโรงเรียนท่ีเคยมาอยู่ทุก
วันๆจากบ้านท่ีอยู่มาตั้งแต่เกิด และต้องแยกจากเพ่ือนท่ีดีท่ีสุดไป... 
 ความเงียบเข้ามาครอบงําบรรยากาศรอบตัวของคนท้ังคู่ แบงค์ 
มองริรินอย่างตกตะลึง 
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 " แองจี้..." แววตาของเขาปวดร้าวมาก เหมือนกําลังเผชิญความ
ทุกข์ทรมานอย่างท่ีตัวเองไม่เคยพบพานมาก่อน 

" อะ...แองจี.้..จะ ท้ิง เรา" เขาพูดแต่ละคําออกมาอย่างยากลําบาก 
 " ไม่ใช่นะแบงค์เราจะท้ิงนายได้ไง แบงค์ก็รู้ว่าแบงค์คือเพ่ือนรักคน
เดียวของเรา" 
 " แล้วทําไมต้องไปด้วย แล้วเราจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไง ถ้าไม่มีแองจี้ " 
หัวใจของเขาเหมือนจะขาดออกเป็นชิ้นๆ เธอจะจากไป เธอจะจากเขาไป 
 " แบงค์อย่าคิดอย่างนั้นซิ " ริรินจับมือของเพ่ือนรักท่ีตกลงข้างตัว
ตั้งแต่คําบอกลาคําแรกข้ึนมากุมไว้อย่างอ่อนโยน " เราสัญญานะถึงเราจะ
อยู่ห่างแบงค์แค่ไหน แต่ไม่ว่ายังไงเราก็จะคิดถึงแบงค์ทุกวัน " 
 " เราไม่อยากได้ความคิดถึง เราอยากได้แค่แองจี้มาอยู่ข้างๆ ท่ีเรา
มาโรงเรียนทุกวันนี้ก็เพ่ือได้มาหา มาเห็นหน้า ได้พูดคุยกับแองจี้ เรามีลม
หายใจอยู่นี่ก็เพ่ือเธอนะ " 
 " แบงค์อย่าดีกับเราให้มากนักเลย ยิ่งดีเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้สึกผิดต่อ
นายมากเท่านั้น  ถ้าไม่เพราะเราความลับท่ีแบงค์เป็นเกย์ก็คงไม่ถูก
ประจานออกไปอย่างนั้น ถ้าไม่เพราะเราแบงค์ก็คงไม่พลอยถูกเกลียดไป
ด้วย ท่ีนายต้องมาเดือดร้อนอยู่ทุกวันก็เพราะเราคนเดียว เราขอโทษนะ ให้
เราไปเถอะ เผื่ออะไรๆ มันจะดีข้ึน " 
 "เราไม่เคยเดือดร้อนเพราะแองจี้เลยนะ!!! ทุกอย่างท่ีเราทําให้เธอ 
เราเต็มใจทําท้ังนั้น...ขอร้องนะแองจี้ อย่าไปเลย อย่าไปจากเราเลยนะ 
ต่อไปนี้เราจะดูแลเธอเอง เราจะปกป้องเธอเอง" มือหนาดึงร่างบอบบางเข้า
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ไปกอดอีกครั้ง แต่คราวนี้แบงค์กอดริรินแน่นมากจนเธอรู้สึกอึดอัด 
พยายามผลักให้ออกห่าง แต่แบงค์ไม่กระเทือนเลย 
 'เธอไปอยู่ท่ีโน่น จะต้องมีผู้ชายมากมายมาสนใจ  ถ้าแองจี้อยู่ห่าง
สายตาเขาถ้าเธอสนใจผู้ชายคนใหม่ ถ้าแองจี้รักผู้ชายคนนั้นมากกว่าเขาล่ะ 
เขาจะทํายังไง!! เขาจะไม่ใช่ผู้ชายคนเดียวท่ีเธอมองเห็น ไม่ใช่ผู้ชายคนเดียว
ท่ีเธอให้ความใกล้ชิดและเป็นผู้ชายคนเดียวท่ีได้สัมผัสเธออีกต่อไป ใช่ไหม' 
 ‘ไม่นะ เขายอมให้เกิดเรื่องนั้นข้ึนไม่ได้ แค่คิดว่าจะเสียเธอไปหัวใจ
ของเขามันก็จะขาดรอนๆอยู่แล้ว จะทํายังไงดี จะทํายังไงดี' แบงค์ซุกหน้า
ลงไปบนเส้นผมหอมกรุ่น อย่างหวงแหน 
 " แองจี้ เรารักเธอ "  

ริรินได้ยินคํานั้นอย่างชัดเจน แต่เธอแปลความหมายของมันไปอีก
ทาง 
 " เราก็รักแบงค์ "  
 ร่างสูงคลายอ้อมกอดก้มลงมองเธออย่างดีใจ " จะ…จริงเหรอ แอง
จี้ก็รักเรา"  
 ริรินมองสบตาเขาแล้วยิ้มอย่างอ่อนโยน " นี่แบงค์ไม่รู้เหรอ ว่าเรา
รักแบงค์แค่ไหน นายเป็นเพ่ือนท่ีดีท่ีสุดของเรา เรารักแบงค์มากเลยเพ่ือน
รัก " 
 " ไม่ใช่นะแองจี้!!!! เรารักเธอ รักเธอ เธอไม่เข้าใจรึไง " แบงค์
ตะโกนเสียงดังเหมือนจะคลั่ง 
 " เข้าใจสิ ก็แบงค์รักเราเหมือนท่ีเรารักแบงค์ไม่ใช่เหรอ?? " 
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 แบงค์ไม่ตอบคําถาม แต่เขากลับกดริรินลงกับพ้ืน แล้วพยามซุก
หน้าลงมาสูดดมความหอมท่ีซอกคอของเธออย่างคนควบคุมตัวเองไม่อยู ่
 " แบงค!์!! แบงค์จะทําอะไร นายจะทําอะไร ปล่อยนะ ปล่อยๆๆ " 
ริรินกรีดร้อง พยายามผลักร่างหนาๆออกจากตัวด้วยความตกใจ 
  " นี่คือความรักของเราแองจี้ เรารักเธอ รักมาตั้งนานแล้ว แต่เธอ
ไม่เคยมองเห็นเลยสักครั้ง " 
 " ไม่ใช่นะแบงค์ นายเป็นเพ่ือนเรานะ แบบนี้มันไม่ใช่ " 
 " นี่ล่ะ ... นี่ล่ะ ใช่!!! เรารักเธอจะบ้าตายอยู่แล้วแองจี้ เราต้อง
อดทนแค่ไหน ต้องแกล้งทําเป็นเกย์ให้เธอไว้ใจ ต้องคอยดูผู้ชายมาบอกรัก
เธอทุกวี่วันท้ังๆท่ีอยากไปตะบันหน้าไอ้พวกนั้นให้เละ ท้ังๆท่ีอยากตะโกน
ให้โลกรู้ ว่าเธอคือของ ของเรา " เขาใช้มือแค่ข้างเดียวจับข้อมือเล็กๆท้ัง
สองข้างของริรินไว้พร้อมกับจ้องตาเธอ 
 " เรารักเธอ และวิธีเดียวท่ีจะทําให้เธอไม่ไปจากเรา คือวิธีนี้!!" 
แบงค์ก้มลงหมายจะจุมพิตท่ีริมฝีปากท่ีเขาใฝ่ฝันหาทุกลมหายใจแต่ริริน
เบี่ยงหน้าหลบ ทําให้แบงค์ได้สัมผัสเพียงแก้มใสๆแสนนุ่มนวลของเธอ
เท่านั้น ริรินกรีดร้อง พยายามผลักไสเขาสุดกําลัง แต่แบงค์แทบไม่สะดุ้ง
สะเทือนเลยสักนิด 
  " แบงค์อย่าทําอย่างนี้ อย่าทํากับเราอย่างนี้ " น้ําตาท่ีเม่ือก้ีเหือด
แห้งไปไหลออกมาเต็มสองแก้ม ชายหนุ่มไม่สนใจคําทัดทานใดๆ เขา
พยายามจะฉีกกระชากเสื้อนักเรียนของริรินให้ขาด แต่ก่อนจะทําสําเร็จ 
ร่างของเขาก็ถูกใครคนหนึ่งกระชากตัวให้ออกมาจากร่างกายของริริน 
พร้อมกับตะบันหมัดหลุนๆไปท่ีใบหน้าไม่ยั้ง 
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 " ไอ้ช่ัวแบงค!์!! " เจ้าของหมัดตะโกนด่าอย่างโกรธจดั 
 " ไอ้เทนมึงอย่ามาเสือก" แบงค์เช็ดเลือดท่ีมุมปากพร้อมกับถลึงตา
ใสค่นท่ีชกเขาอย่างโกรธแค้น 
 " กูคิดมานานแล้ว ว่ามึงมันสารเลว แท้จริงมึงก็แกล้งทําเป็นเกย์
เพ่ือหลอกให้แองจี้ตายใจ แล้วคิดมาทําระยําอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ชั่ว" 
 ริรินคลานไปซุกตัวอยู่ท่ีมุมห้อง ร้องไห้จนน้ําตาจะเป็นสายเลือด 
ความกลัวความเสียใจมันประดังเข้ามาจนเธอแทบทนไม่ไหว 
 " กูกับแองจี้เรารักกัน เค้าเป็นของๆกูมึงอย่ามายุ่ง!! " แบงค์ตะโกน
แล้วตรงเข้าไปชกหน้าเทนกลับบ้าง 
 " ไอ้สัตว์เอ๊ย!! แองจี้เค้าไม่เคยรักมึง มึงมันไอ้โกหกตอแหล" เทน 
ถีบเข้าท่ีท้องของแบงค์จนแบงค์ล้มลงไปกองกับพ้ืน และร่างสูงของนักเท
ควันโด้อย่างเทนก็ตามไปซ้ําทันที 
 " มึงต่างหากท่ีเค้าไม่เคยรัก" แบงค์ดึงเทนให้ไปอยู่ข้างล่างแล้วชก
หน้าเทนนับครั้งไม่ถ้วนอย่างไม่ปราณี  แต่เทนพลิกตัวกลับมาได้บ้าง พร้อม
กับส่งหมัดไปท่ีครึ่งปากครึ่งจมูกของแบงค์หลายหมัด  
 " ก็เพราะมึง เพราะมึงยุยงเค้า แองจี้หลงเชื่อมึงเค้าเลยไม่เห็น
ความรักของกู ถ้ามึงตายไปซะกูกับแองจี้ ก็คงรักกันไปแล้ว ตายซะเถอะไอ้
นรก"  ท้ังสองคนต่างตะลุมบอน สู้กันเหมือนจะฆ่าอีกฝ่ายให้ตายไปข้าง
หนึ่ง ริรินไม่มีแรงแม้แต่จะบอกให้หยุด สิ่งท่ีมีอยู่ในหัวตอนนี้ มีเพียงความ
เสียใจเจ็บปวดจากการกระทําของเพ่ือนรักเท่านั้น 
  'ทําไม ทําไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วย' 
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 " อีแพศยาแองจี้!! อยู่ท่ีนี่ นี่เอง" เสียงแหลมกรีดร้องข้ึนท่ีประตู ซี
ซึ่งมีสภาพสะบักสะบอม ย่างสามขุมเข้ามาในห้อง และข้างหลังเธอก็มี
ผู้หญิงกว่า30คนซึ่งมีสภาพเลวร้ายไม่ต่างกันนัก เดินตามเข้ามาด้วยสายตา
ชิงชังอย่างท่ีสุด 
 " หึ อีกคู่แล้วล่ะซิ ทําผู้ชายตีกันแย่งแกอีกแล้วล่ะซิ " ผู้หญิงคน
หนึ่งตะโกนข้ึน 
 " อ้าว นี่เป็นคู่ไอ้เกย์แบงค์ กับหนุม่ฮอตนักเทควันโด้โรงเรียนนี่นา" 
 " แกมันนังปีศาจจริงๆนังแองจี้ แกตั้งใจจะเอาผู้ชายท้ังโลกเป็นผัว
แกหมดเลยใช่ม้ัย แม้แต่เกย์อย่างไอ้แบงค์แกก็ยังไม่เว้น" 
  " พ่ีเทน! อีเกย์แบงค์ แกปล่อยพ่ีเทนของฉันเดี๋ยวนี้นะ " ซีกราด
เข้าไปกระชากตัวแบงค์ออกจากเทน  
 " ซี อย่ามายุ่งกับชีวิตฉัน!!" เทนเช็ดเลือดท่ีค้ิว มองซีด้วยสายตา
เกลียดชัง ไม่ต่างอะไรกับท่ีซีใชม้องริรินสักนิดเดียว 
 " พ่ีเทน ทําไมพูดกับซีแบบนี้ ซีรักพ่ีนะคะ" ซีเข้าไปเขย่าแขนเขา 
 " ฉันบอกไปตั้งก่ีร้อยครั้งแล้ว ว่าฉันไม่ได้รักเธอ ฉันไม่เคยรักเธอ 
ฉันรักแองจี้คนเดียวเท่านั้น" เทนสะบัดแขนอย่างแรงด้วยความรังเกียจ 
 " แต่เราเคยสนิทสนมกัน ท่ีพ่ีเคยทําดีกับซี เราเคยไปเท่ียวด้วยกัน 
พ่ีมาคอยเทคแคร์ ซื้อดอกไม้ ซื้อของขวัญมาให้ ท่ีทําตอนนั้นมันเหมือนเรา
เป็นแฟนกันชัดๆพ่ีลืมมันไปได้ยังไง " 
 " ฉันไม่เคยเป็นแฟนกับเธอ เธอมันบ้าไปคนเดียว ท่ีฉันทําดีด้วย ก็
เพ่ือจะได้เข้าใกล้แองจี้เท่านั้น ดอกไม้ ของขวัญนั่น ก็จะเอาให้แองจี้เธอน่ะ
มันบ้า ฉันไม่ได้รักเธอหัดจําเอาไว้ซะม่ัง " 
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 " ไม่จริง พ่ีเทนโกหก ซีไม่เช่ือ!!!" 
 "ฉันจะบอกให้นะ นอกจากท่ีฉันไม่ได้รักเธอแล้วฉันยังเกลียดเธอ
ท่ีสุดด้วย เพราะเธอ เพราะเธอกับไอ้สารเลวแบงค์นี่ ทําให้แองจี้รักฉันไม่ได้ 
ท้ังๆท่ีในโรงเรียนนี้คนท่ีเหมาะสมกับแองจี้ท่ีสุดคือฉัน ท้ังๆท่ีฉันรักแองจี้
มากกว่าใครท้ังนั้น " 
 " กรี๊ด!!! ไม่จริง ไม่จริงๆ " ซีลงไปชักดิ้นชักงอท่ีพ้ืน 
 " เพราะแก นังสารเลวแองจี้ เพราะแก" ซีคลานมาหา แล้ว
กระชากร่างบอบบางท่ีกําลังร้องไห้เสียใจอย่างหนัก ไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะ
ป้องกันตัว ลงไปนอนกับพ้ืน ใช้ฝ่ามือฟาดไปท่ีใบหน้างดงามจนนับครั้งไม่
ถ้วน ไม่นานจากนั้น ผู้หญิงคนอ่ืนก็เข้ามาร่วมรุมทําร้ายร่างกายของริริน
อย่างรุนแรงด้วย  
  " หยุดนะ อย่าทําร้ายแองจี้นะ!!! " เทนกับแบงค์ตะโกนข้ึนพร้อม
กัน พวกเขาพยายาม ฝ่าฝูงชนเข้ามาช่วยผู้หญิงท่ีเค้ารัก แต่ก็ไม่สามารถทํา
ได้เพราะถูกผู้หญิงคนอ่ืนช่วยกันจับตัวเอาไว้  
 ริรินมองเห็นแต่เลือดของตัวเองไหลนองเต็มไปหมด เรี่ยวแรงท่ีจะ
ใช้ปกป้องตัวเองไม่มีเหลือเลย ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ ท่ีร่างของเธอกลายเป็น
กระสอบทรายให้พวกนั้นระบายอารมณ์ เธอเจ็บปวดไปท้ังตัวแม้แรงจะร้อง
ครางยังไม่มีด้วยซ้ํา 
 " พวกแกถอยไป" ดวงตากลมโตพยามมองฝ่าเลือดท่ีไหลกบตาจน
แทบมองไม่เห็น ไปยังต้นกําเนิดของเสียง ผู้คนท่ีรุมทําร้ายเธออยู่แยก
ออกเป็นวงกว้าง ซีซึ่งถือขวดอะไรบางอย่างค่อยๆเดินตรงมาท่ีริรินด้วย
สายตามุ่งร้าย 
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 " อยากเกิดมาสวยนักใช่ไหม อยากจะเป็นเทพธิดาแองจี้ให้ผู้ชาย
หลงใหลนัก" ซีหยุดยืนอยู่ตรงหน้า  

“ฉันอยากจะรู้ ถ้าแกถูกน้ํากรดนี่สาดหน้า ผู้ชายมันยังจะรักแกอยู่
รึเปล่า " แล้วซีก็หัวเราะอย่างคนเสียสต ิ  
 ริรินมองซี ด้วยความรู้สึกเสียใจนัก เสียใจเหลือเกิน มันเจ็บปวด
ซะจนทําลายความรู้สึกท้ังหลายของริรินไปหมดแล้ว จากหัวใจท่ีปวดร้าว
เม่ือครู่ กลับรู้สึกชาด้านไร้ความรู้สึกข้ึนมา 
 ‘ถูกแล้วล่ะ ทุกอย่างท่ีเกิดข้ึน...เรื่องเลวร้ายท้ังหมดนี้ มันเกิด
เพราะเราท้ังนั้นเพราะใบหน้าของเรา ถ้าทําลายมันซะทุกอย่างคงจะจบลง‘ 
 ซียกขวดข้ึน พร้อมจะสาดสารเคมีพิษร้ายนั้นใส่เธอ... เปลือกตา
บอบบางของรริินปิดลงพร้อมรับกับสิ่งท่ีจะเกิด 

สาดมาเลยซี ทําลายมันซะใบหน้าของเรา...ใบหน้าท่ีเธอเกลียด
ชัง….  

...แล้วทุกอย่างก็ดับมืดลง... 
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บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 3333    
เรือ่งราวยอนไป เรือ่งราวยอนไป เรือ่งราวยอนไป เรือ่งราวยอนไป ((((สองสองสองสอง))))    

 

 
…... 

 "แองจี้ เรามีความลับท่ีต้องบอกเธอ "  
 "ความจริงแล้ว เราเป็นเกย์ เธอรังเกียจเราม้ัย " 
 "เราไม่มีเพ่ือนเลย ….เราขอเป็นเพ่ือนกับเธอได้ไหม "  
 ภาพเปลี่ยนไป เป็นทางเดินเชื่อมตึกท่ีมีนักเรียนมากมายเดินกัน
ขวักไขว่ ริรินกําลังเดินและพูดคุย อย่างสนุกสนาน กับเพ่ือนท้ังสอง เพ่ือไป
อีกตึกหนึ่ง 
 "แองจี้" เสียงพ่ีเทน พ่ีชายท่ีแสนดีของพวกเขาตะโกนเรียกจาก
ด้านหลัง คนท้ังสามหันไปดู ริรินยิ้มรับพ่ีชายท่ีหอบดอกกุหลาบสีแดงช่อ
ใหญ่เดินเข้ามาหา  
 "พ่ีเทนเอาดอกไม้มาให้เราอีกแล้ว อายจังทําไมพ่ีเค้าชอบทําอะไร
ประเจิดประเจ้อนักนะ" ซีกระซิบท่ีข้างหูของริรินอย่างเขินอาย 
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 "แองจี้ครับ" พ่ีเทนเรียกชื่อของริริน และอย่างไม่พูดพร่ําทําเพลง
ใดๆเขาก็ส่งดอกกุหลาบเข้ามาให้และพูดว่า " พ่ีรักแองจี้ครับ ได้โปรดรับรัก
พ่ีได้ไหม"  

ทุกๆคนต่างตกตะลึงกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน 
 "พ่ีเทน พ่ีให้ผิดคนแล้วนะคะ นั้นแองจี้นะคะ ไม่ใช่ซี คนท่ีพ่ีรักน่ะ
ซี ไม่ใช่เหรอคะ" ซี พยายามดึงรั้งเรื่องท้ังหมดกลับมาให้เป็นไปอย่างท่ีเธอ
เคยเชื่อ แต่เทนมองซีด้วยสายตา งงงัน 
 "พ่ีไม่เคยรักเธอเลยนะซี เธอเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะ คนท่ีพ่ีรักคือ
แองจี"้ เขาบอกซี อย่างกับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดา ท่ีใครๆก็รู้อยู่แล้ว 
 "ไม่ ... ไม่ จริง" ซี พูดอย่างแผ่วเบา  
 "ทําไมพ่ีพูดอย่างนี้" ริรินหลุดพ้นจากอาการตกใจ แล้วความรู้สึก
โกรธกรุ่นก็เข้ามาแทนท่ี "พ่ีมาให้ความหวังซี แล้วมาบอกว่าไม่ได้คิดอะไร 
มันเป็นสิ่งท่ีผู้ชายเค้าทํากันเหรอคะ" 
 "ไม่ใช่นะแองจี้ แองจี้อย่าโกรธพ่ีซิครับ พ่ีไม่เคยให้ความหวังกับ ซี
เลยนะ ทุกอย่างน่ะ ซีคิดไปเองท้ังนั้น พ่ีรักแองจี้ แองจี้ก็น่าจะรู้ ท่ีพ่ีทําไป
ทุกอย่าง..." เขาดึงมือของริรินไปกุมไว้ ละล่ําละลักอธิบาย แต่ริรินก็สะบัด
มือหนีด้วยความรังเกียจ 
 "ฉันไม่รู้ ไม่รู้อะไรท้ังนั้น แต่ท่ีฉันรู้มีเพียงอย่างเดียวคือ นายมัน
เป็นผู้ชายเฮงซวย และฉันก็ไม่เคยรักนายเหมือนกัน" ริรินโยนดอกกุหลาบ
ช่อนั้นใส่หน้าเขา พร้อมกับดึงมือของแบงค์และซีท่ีกําลังสั่นอย่างหนัก ให้
ออกไปให้ไกลจากผู้ชายคนนี้  



 

 

51 

 " ไปกันเถอะ แบงค์ ซี " แต่ซีไม่ยอมขยับ เธอหันมามองริรินด้วย
สายตาน่ากลัวท่ีริรินไม่เคยคิดว่าจะได้รับจากเพ่ือนรักคนนี้ ซีสะบัดมือออก 
แล้วใช้มือข้างนั้นตบหน้าริรินอย่างแรง จนเธอเกือบล้มลงไปกองกับพ้ืนถ้า
ไม่ได้แบงค์มาประคองไว ้
 " ซี!!! นี่เธอจะบ้ารึไง มาตบแองจี้ทําไม เค้าเป็นเพ่ือนเธอนะ " 
แบงค์ตะโกนใส่ ซี ด้วยความโกรธและตกใจ แต่ซีไม่สนใจอะไรท้ังนั้น เธอวิ่ง
ไปกอดดอกกุหลาบ ท่ีตกอยู่บนพ้ืน พร้อมกับร้องไห้เสียงดัง  
 " มันไม่ใช่เพ่ือนฉัน นังสารเลว แก... แก แย่งได้แม้กระท่ังผู้ชาย
ของเพ่ือน " 

ริรินมองเหตุการณ์อย่างตกตะลึง 
 " เพราะมัน ... มันไปอ่อยพ่ีใช่ไหม ฮือๆๆ ความจริงพ่ีไม่เคยคิดจะ
สนใจมัน แต่เพราะมันยั่วยวนเก่ง พ่ีถึงได้หลง " ซีคลานเข้าไปกอดขาของ
เทนไว้ "ไม่เป็นไรนะคะพ่ีเทน ซีรู้ว่ามันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบ เรื่องท่ีเกิดข้ึน
ไม่ใช่ความผิดของพ่ี คนท่ีผิดคือนังสารเลวนั่นต่างหาก ซีให้อภัยค่ะ ไม่
เป็นไรนะคะยังไงเราก็ยังรักกันเหมือนเดิม ฮือๆ " 
 " นับแต่นี้ แกไม่ใช่เพ่ือนฉัน นังแองจี้ " 
 
แล้วภาพก็เปลี่ยนไปอีกครั้ง 
 " นี่ล่ะความรักของเรา เรารักเธอแองจี้ " 
 " อย่านะแบงค์ อย่าทํากับเราอย่างนี้ " ริรินพยายามผลักแบงค์ให้
ออกห่าง แต่เขาไม่สนใจเลย มีเพียงใบหน้าหล่อเหลาท่ีตอนนี้กลับ
กลายเป็นปีศาจ ท่ีหื่นกระหายเข้ามาแทนเท่านั้นท่ีอยู่ตรงหน้าเธอ  
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 "ไม่นะ ไม่มมมมม "  
  

ริรินลืมตาข้ึนด้วยความรู้สึกเจบ็ปวด  
 'ท่ีนี่ท่ีไหนกัน สวรรค์เหรอ สวรรค์จะต้องเป็นสีขาว มีสายระโยง
ระยาง เยอะๆอย่างนี้ใช่ไหม ทําไมมันเหมือนโลกมนุษย์จัง' เธอหันไปมอง
รอบๆตัว ท่ีเป็นห้องโล่งๆสีขาว ด้วยดวงตาพร่าเลือน  
 " ริริน ริรินฟ้ืนแล้ว!! " 

เสียงนี้ ทําไมถึงคุ้นหูจัง ท่ีสรรค์มีคนท่ีเรารู้จักด้วยเหรอเนี่ย ริริน
หันไปมองต้นเสียงท่ีแสนอบอุ่น แต่ภาพท่ีอยู่ตรงหน้าของเธอยังพร่าเลือน
เหลือเกิน มองอะไรไม่ชัดสักอย่างเดียว  
 " ริริน ลูกแม่ เป็นยังไงบ้างจ๊ะ เป็นยังไงบ้างลูก "  
 ' แม่...นี่แม่มาอยู่บนสวรรค์ด้วยได้ยังไง ไม่นะ ' ริรินหลับตาลงอีก
ครั้ง จากความรู้สึกเจ็บไปท่ัวร่างท่ีพุ่งเข้ามา 'เรายังรู้สึกเจ็บอยู่เลย ถ้าอย่าง
นั้นเราก็คงจะยังไม่ตายซีนะ' 
 " หมอ!!! หมอ คุณคะลูกฟ้ืนแล้ว ใครก็ได้ ริรินฟ้ืนแล้ว!!! "  

เสียงตึงตังของผู้คนวิ่งเข้ามา พวกเขาทําหลายอย่างอยู่รอบตัวของ
เธอ ภาพต่างๆเริ่มชัดเจน ใบหน้าแสนสวยของแม่ท่ีเปรอะไปด้วยน้ําตา 
กําลังจ้องมองริรินอยู่ ข้างๆนั้นก็คือพ่อท่ีดูห่วงใยไม่แพ้กัน  
 " แ ...ม่ " ริรินพูดออกมาอย่างยากลําบาก 
 "ใช่จ๊ะ ลูกรัก โถ่ลูกแม่" แม่พูดแล้วก็ร้องไห้อีกครั้ง 
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 ริรินพักฟ้ืนอยู่ท่ีโรงพยายาบาลนี้มาหลายสัปดาห์แล้ว แต่อาการก็
ยังไม่ดีข้ึนนัก ท้ังกระดูกแขนขาท่ีหักหลายท่อนยังต้องเข้าเฝือกไว้ท้ังหมด 
กระโหลกร้าว ปอดฉีกและอวัยวะภายในบอบช้ําอย่างหนัก ท่ีทําให้เธอ
เจ็บปวดอย่างมาก แม้แค่กระดิกตัวนิดเดียว  
 แม้จะมีรอยแผลมากมายท่ัวตัว แต่ ท่ีน่าแปลก ทําไมถึงไม่มี
ร่องรอยของการถูกน้ํากรดสักนิดเดียว พ่อกับแม่ก็ไม่สามารถอธิบาย
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับริรินได้มากนัก  
 "พ่อไม่รู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่เหมือนกัน อยู่ๆเพ่ือนของพ่อท่ี
เป็นหมออยู่ท่ีนี่ ก็โทรมาบอกว่าลูกบาดเจ็บสาหัสอยู่ท่ีโรงบาลนี”้ 
 "ครูท่ีโรงเรียน คนท่ีพาหนูมาโรงพยาบาล เขาเล่าเรื่องท่ีเขารู้ให้ฟัง
ว่า ตอนเช้ามีการทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนหญิงชาย อาจารย์คุมตัว
เด็กเอาไว้เพ่ือสอบสวนเรื่องท้ังหมด แต่มีด็กผู้หญิงกลุ่มหนึ่งหายตัวไป พอ
พวกเขาออกตามหา ก็เห็นเทน เด็กผู้ชายท่ีลูกเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นสาเหตุทํา
ให้ ซี กับลูกต้องทะเลาะกันอุ้มลูกวิ่งมาหา แล้วพวกเขาก็ส่งลูกมาท่ี
โรงพยาบาลนี่ล่ะจ้ะ" แม่พูด  
 "แล้วเรื่องมันเป็นยังไง ลูกถึงต้องบาดเจ็บขนาดนี้" พ่อถามอย่าง
ห่วงใย  

ริรินเล่าเรื่องทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนให้พ่อและแม่ฟัง ขณะท่ีเธอเล่าไป
นั้น น้ําตาท่ีไหลออกมามากมายของเธอ มันยังไม่เท่ากับท่ีพ่อกับแม่ร้องไห้
ออกมา พวกท่านคงจะเจ็บปวดกว่าริรินหลายเท่านัก ครอบครัวของเธอ
กอดและปลอบใจกันด้วยความเศร้าใจอย่างท่ีสุดในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
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 "โถ่ ลูกของแม่ ทําไมถึงต้องเจอเรื่องเลวร้ายขนาดนี้ด้วย " แม่เช็ด
น้ําตาให้ริรินด้วยความรักความห่วงใยหมดหัวใจ 
  "เราจะทํายังไงกันต่อไปดีคะคุณ" แม่มองพ่อด้วยสายตากังวลมาก  

เรื่องท่ีลูกเจอมันช่างเลวร้ายนัก และก็มีข้อพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน 
จากอาการบาดเจ็บสาหัส ท่ีได้รับมา และความวุ่นวายท่ีเกิดข้ึนใน
โรงพยาบาลเม่ือริรินเข้ามารักษาตัวท่ีนี่อีก  
  ข้างล่างท่ีห้องโถงของโรงพยาบาล มีเด็กผู้ชายมาออกันเต็มไปหมด
คอยให้กําลังใจริรินทุกวัน ตั้งแต่ริรินเข้าโรงพยาบาลนี้ นี่ก็สามอาทิตย์แล้ว 
เด็กพวกนั้นยังไม่ไปไหนเลย และมีทีท่าจะเพ่ิมข้ึนไม่หยุด หากเป็นเฉพาะ 
เด็กๆท่ีมาให้กําลังใจก็คงจะดี พวกเขาคงจะกล้าบอกให้ลูกรู้   
 แต่ท่ีน่ากลัว มันมีเด็กผู้หญิงอีกไม่น้อยกว่ากันนัก มาเขียนป้าย 
สาปแช่งให้ลูกของพวกเขาตายตกไปซะ แม้จะพยายามกันเด็กพวกนี้ไม่ให้
เข้ามาในโรงพยาบาลแล้ว พวกเธอก็ยังตามไปรังควานถึงบ้าน เม่ือเช้าท่ีแม่
กลับไปเอาของ ก็พบว่ารั้วบ้านถูกสีพ่นเป็นถ้อยคําด่าหยาบคายมากมาย 
สาปแช่งให้ริรินตายเร็วๆกระจกหน้าต่างก็ถูกเขวี้ยงแตกไปหลายบาน  
 " พ่อว่า เราย้ายไปอยู่เชียงใหม่ กันก่อนกําหนดดีกว่าไหม " พ่อ
ถามความเห็นของทุกคน " แล้วพาลูกเข้าโรงเรียนใหม่ท่ีโน่นเลย ส่วน
โรงเรียนนี้ก็ไม่ต้องกลับไปอีกแล้ว"  
 " พ่อคะ แต่แบงค์เค้ารู้แล้วว่าริริน จะย้ายไปอยู่เชียงใหม่ ถ้าเค้า
ตามไปล่ะคะ พ่อก็รู้ว่าพ่อของแบงค์น่ะมีอิทธิพลขนาดไหน"ริรินบอกพ่อ
แล้วทุกคนก็นิ่งเงียบอย่างจนปัญญา   
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ผ่านไปอีกสองสัปดาห์ กับความกังวลใจของพ่อแม่ และอาการของริรินท่ี
ทุเลาข้ึนมาบ้างแล้ว อยู่ๆแม่ก็พูดข้ึน 
 "เอางี้ซี ปลอมตัวไง"  
 "ปลอมตัวเหรอ" ริรินกับพ่อพูดตาม 

แล้วภารกิจปลอมตัวเพ่ือชีวิตท่ีสงบสุขของลูกสาวสุดท่ีรักก็เริ่มข้ึน  
 พ่อกับแม่ตกลงกันว่าจะให้ริรินปลอมตัวเป็นผู้หญิงหน้าตาน่า
เกลียด ให้ต่างจากหน้าตาเดิมให้มากท่ีสุด พวกท่านลองกันหลายวิธี   
 " แม่ว่า เอาไฝ ใหญ่ๆ มาแปะท่ีปากเหมือนดาราในทีวีตอนปลอม
ตัวก็น่าเกลียดดีนะพ่อ " 
 " ถ้าอยู่ๆ ไฝมันหลุดออกมาล่ะคุณ ตอนถูกน้ํา หรือเหงื่อออก
มากๆตอนออกกําลังกายอะไรอย่างงี้ ความลับไม่รั่วไหลหมดรึไง ผมว่านี่
ดีกว่า แต่งหน้า เอาเครื่องสําอางมาจิ้มๆ ให้เหมือนท่ีหน้ามีจุดดําๆ เต็มไป
หมด แล้วก็ใส่วิกหัวฟูๆก็น่าเกลียดใช้ได้เลยนะ"  
 "คุณก็พ่ึงพูดเองนี่นา ว่าพอถูกน้ําจะทํายังไง แล้วการต้องคอย
แต่งหน้า จัดวิกตลอดเวลาน่ะ ชีวิตประจําวันของริรินไม่วุ่นวายหมดเหรอ
คะ อย่าลืมซีคะแกต้องอยู่กับหน้านี้ไปอีกหลายปี "  
 เถียงกันไปเถียงกันมา พ่อกับแม่ก็ออกแบบใบหน้าอันน่าเกลียด
แบบใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากและคงทนถาวรพอควร ให้ริรินได้สําเร็จ แม่ไปซื้อ
แว่นตาท่ีน่าเกลียดท่ีสุดท่ีคนคิดจะออกแบบได้มาจากร้านมือสอง  ส่วนพ่อ
ก็ไปขอร้องไห้เพ่ือนท่ีเป็นทันตแพทย์ ทําฟันเหยินท่ีแสนอัปลักษณ์ให้ พอ
เอามารวมกัน แล้วก็ยังไม่อุบาทว์เท่าไหร่นัก พวกท่านจึงดึงผมยาวสีดําของ
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ริรินมาปรกหน้าจนเกือบมิด เหลือไว้แค่ช่องตรงกลางให้หายใจกับให้ตาโผล่
ออกมาได้นิดเดียว  

ทีนี้ล่ะ น่ากลัวจนผีจูออนยังเรียกพ่ีเลย 
 " ใช้ได้ ใช้ได้ " พวกท่านชื่นชมผลงานของตัวเองแล้วก็เงียบเสียง
ไป พ่อทําท่าเหมือนตัดใจพูดบางอย่างท่ีท่านไม่อยากพูดเลยกับริริน  
 " นี่คือใบสมัครสอบเข้า ม.ปลายของลูก" พ่อยื่นซองๆหนึ่งมาให้ ริ
รินรับไปดู มันเป็นโรงเรียนเอกชน ชื่อดังท่ีสุดในประเทศตอนนี้ ท่ีนี่นักเรียน 
ส่วนใหญ่มีแต่พวกเก่งๆท้ังนั้น เป็นโรงเรียนท่ีดีมากท่ีพ่อแม่คงอยากให้ริริน
เข้าเรียน แต่ในสถานการณ์ตอนนี้ โรงเรียนนี้มัน... 
  " นี่มันโรงเรียนในกรุงเทพฯนี่คะพ่อ พ่อจะให้ริรินเรียนท่ีนี่ได้ยังไง
คะ พวกเราต้องไปเชียงใหม่กันไม่ใช่เหรอคะ"  
  " พ่อกับแม่คิดกันแล้วจ้ะ ถ้าอยากให้ลูกปลอดภัย พวกเราต้องใช้
วิธีนี้เท่านั้น" แม่พูดอย่างอ่อนโยน 
 " พวกเราจะประกาศไปว่าลูกตายไปแล้ว ความเกลียดชังท้ังหลาย
ของเด็กเหล่านั้นมันจะได้ตายไปพร้อมกับเทพธิดาแองจี้ซะ พ่อกับแม่ก็จะ
ทําทีเป็นเสียใจมากย้ายไปอยู่เชียงใหม่กันเพ่ือทําใจ แต่ความจริงก็เพ่ือจะ
ไปเตรียมท่ีทางเอาไว้ให้ลูกไปอยู่ด้วย    

สักหนึ่งปี พอเรื่องต่างๆมันซาลง พ่อกับแม่ก็จะทําเป็นรับเด็กมา
เลี้ยง นั่นก็คือรับหนูกลับไปอยู่ด้วยกัน หรือไม่บางทีเราอาจไม่ต้องทําอย่าง
นั้นเลยก็ได้ ถ้าท่ีเชียงใหม่ ไม่ได้มีผู้คนท่ีจ้องจะเกลียดชังลูกนัก บางทีพ่อกับ
แม่อาจรับลูกไปอยู่ด้วย ด้วยตัวตนท่ีแท้จริงของหนูก็ได้... แต่ก่อนจะถึงวัน
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นั้น พวกเราต้องอยู่ห่างกันสักพักนะลูก " พ่อพูดเสียงสั่นๆ ท่านก็คงไม่
อยากให้ครอบครัวของเราต้องห่างกันเหมือนท่ีริรินรู้สึก 
 "โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนท่ีดีท่ีสุดตอนนี้ และยังเป็นโรงเรียนท่ีมี
หอพักประจําสําหรับนักเรียนท่ีอยู่ไกลบ้านด้วย พ่อกับแม่ก็เลยม่ันใจได้
แม้ว่าเราจะอยู่ห่างกัน แต่ลูกก็จะปลอดภัย" แม่ยิ้มให้ พร้อมกับเอามือลูบ
ผมของริรินด้วยความรัก 
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บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 4444    
ชายผูชวยชวีติชายผูชวยชวีติชายผูชวยชวีติชายผูชวยชวีติ    

 
 
กลับมาสู่ปัจจุบัน 
 ริรินตัดสินใจจะแปลงร่างกลับไปเป็นแองจี้อีกครั้ง เพ่ือจะได้รอด
พ้นจากการถูกสาวกของแก๊งแบล็คแองเจิลข่มขืน เธอวางแผนว่า พอเป็น
แองจี้แล้ว จะกลับหอพักเพ่ือไปเอาเงินท่ีซ่อนไว้ในห้อง หาทางออกไปนอก
โรงเรียนให้ได้ก่อน หลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกที อย่างน้อยให้รอดผ่านวันนี้
ไปได้ก่อนก็แล้วกัน 
 มือเล็กถอดแว่นตาหนาเตอะออกจากหน้า และกําลังจะถอดฟัน
ปลอม แต่เธอก็เหลือบเห็นสภาพน่าอนาถใจของตัวเองซะก่อน เสื้อยืด
นักกีฬาอะไรสักอย่างของโรงเรียนขาดกะรุ่งกะริ่ง เปรอะไปด้วยคราบฝุ่น 
คราบเลือดท่ีผ่านการผจญภัยอย่างทรหดเกือบสองวัน ถึงจะเปลี่ยนหน้าไป
เป็นแองจี้ แต่มันก็ไม่ง่ายเลยท่ีจะหลอกว่าเธอไม่ใช่ริริน ในเม่ือสภาพน่า
สมเพชขนาดนี้ ก็คงจะมีแค่ริรินคนเดียวเท่านั้นท่ีเจออยู ่
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 ‘ถ้าออกไปในสภาพนี้ นอกจากหลอกพวกมันไม่สําเร็จแล้ว บางที
แม้แต่ความลับเรื่องท่ีแองจี้กับริรินเป็นคนๆเดียวกัน ก็อาจจะถูกเปิดเผยก็
ได.้..จะทํายังไงดีนะ' 
 เวลาผ่านไปช้าๆ พระอาทิตย์ตกอยู่ริมทะเลสาบเป็นสีแดงฉาน 
กว่าท่ีร่างบอบบางซึ่งซุกตัวอยู่ในพุ่มไม้มานาน จะคลานออกมาอย่าง
ระแวดระวัง ริรินยังคงเป็น ริริน ไม่ได้แปลงโฉมแต่อย่างใด แต่เป้าหมาย
ของเธอคือ ห้องพักนักกีฬา ริรินคิดว่าเธอควรเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ดูดีกว่านี้
ก่อน เพ่ือให้แตกต่างจากยัยอัปลักษณ์ริรินให้ชัดเจน พวกสาวกแบล็คแอง
เจิลจะได้ไม่สงสัย และความลับของแองจี้กับริรินจะได้ยังคงเป็นความลับ
ตอ่ไป  

ริรินวิ่งลัดเลาะไปตามซอกตึกด้วยหัวใจระทึก มองไปทางไหน ก็
เห็นแต่ป้ายประกาศตามจับเธอเต็มไปหมด สาวกของแบล็คแองเจิล เดิน
กันขวักไขวอ่ย่างน่าหวาดผวา อีกนิดเดียวก็จะถึงโรงยิมซึ่งมีห้องพักนักกีฬา
เป้าหมายของเธอแล้ว แต่ก่อนท่ีจะก้าวเข้าไปในนั้น  
 " อะ ฮ้า ในท่ีสุดก็เจอตัวจนได้" พวกสาวกแบล็คแองเจิล ไม่รู้มา
จากไหน จู่ๆ ก็ล้อมริรินไว้ทุกด้าน 
 " หนีเก่งนักนะแก แต่คราวนี้หนีไม่รอดแน่ นังอัปลักษณ์ "  
 ริรินตกใจกับสิ่งท่ีเกิด พวกสาวกมองเธอด้วยสายตาเกลียดชังอย่าง
ท่ีสุด ทางรอดของเธอเริ่มริบหรี่ จะทํายังไงด!ี!!! 

" ฉันไม่เคยทําอะไรพวกนายเลยนะ ทําไมต้องมาตามจองล้างจอง
ผลาญกันด้วย" ริรินพยายามควบคุมเสียงไม่ให้สั่นท้ังๆ ท่ีตอนนี้เธอกลัวจน
แทบจะยืนไม่ไหวแล้ว 
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 " ใช่ แกไม่เคยทําอะไรพวกฉัน แต่แกบังอาจลบหลู่แบล็คแองเจิล 
ดังนั้นแกต้องถูกลงโทษ...เฮ้ยพวกเราจัดการ!! " 

พอคนท่ีเหมือนเป็นหัวหน้าออกคําสั่ง พวกหมาหมู่นั่นก็เข้ามารุม
ทําร้ายริรินอย่างโหดเหี้ยม ไอ้คนหนึ่งมันตบเข้าไปท่ีหน้าของริรินอย่างแรง
จนปากของเธอแตกมีเลือดไหลเป็นทาง ยังไม่หนําใจมันชกเข้าท่ีท้องอีกจน
จุกไปหมด ริรินพยายามเตะต่อยสู้กับพวกมันอย่างสุดกําลัง แต่ผู้หญิงตัว
เล็กๆคนหนึ่งจะสู้กับผู้ชายแข็งแรงถึงห้าคนได้อย่างไร สุดท้ายร่างบอบบาง
ไร้ทางสู้ก็อ่อนแรงล้มลงกองกับพ้ืน พวกมันสองสามคนมาลากตัวริริน เข้า
ไปในห้องว่างๆท่ีอยู่ไม่ไกลนัก 
 ริรินหวาดผวากับเรื่องน่ากลัวท่ีจะเกิดข้ึน จนทําให้มีแรงฮึดสู้เฮือก
สุดท้าย เธอดิ้นรนข้ึนมาอีกครั้ง ปากก็พยายามร้องตะโกนให้คนช่วย ขา
เรียวเตะเข้าไปท่ีกล่องดวงใจของไอ้สารเลวท่ีจับแขนเธอเอาไว้ มันจุกจน
ยอมปล่อยมือ ร่างบางพยายามจะวิ่งหนีจากพวกมัน  
 แคว๊กกก!!!! เสียงเสื้อท่ีถูกกระชากจนขาด ทําเอาริรินถึงกับตก
ตะลึง เสื้อยืดท่ีเธอใส่อยู่ถูกพวกมันดึง จนคอเสื้อฉีกขาดยาวไปจนถึงแขน 
เผยให้เห็นไหล่กลมมนเปลือยเปล่า 
 " เห็นอัปลักษณ์อย่างนี้ ก็มีดีซ่อนอยู่เหมือนกันหนิ " ไอ้ชั่วนั่นพูด
อย่างหื่นกระหาย มันกดริรินลงกับพ้ืนโดยท่ีเพ่ือนสารเลวอีกสี่ตัวของมันมา
จับแขนขาของริรินเอาไว ้
 " ไม่นะ!!! ไม่ ใครก็ได้ช่วยด้วย " น้ําตาท่ีพยายามกลั้นเอาไว้ไหล
ออกมาอย่างสุดทน ไอ้ชั่วนั่นเอามือมาปิดปากริรินไว้ และกําลังจะถอด
กางเกงของเธอออก ริรินกัดมันเข้าเต็มแรงจนได้รสเลือด  
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 " โอ๊ย!!! ฤทธิ์มากนักนะแก" ผู้ชายคนนั้นโมโหมาก มันตบหน้าริริน
ไม่ยั้ง จนริรินคิดว่ากรามเธอคงหักไปแล้วแน่ๆ มันกําลังจะตบริรินซ้ําอีก
ครั้ง แต่อยู่ๆหมือนมีใครบางคนมาถีบมันจากข้างหลัง ไอ้สารเลวนั่นพุ่ง
ลม้ลุกคลุกคลานห่างจากตัวริรินไปซะไกล 
 " ไอ้พวกช่ัว รังแกได้แม้กระท่ังผู้หญิง "  
 " เฮ้ย!!! มึงเป็นใครวะไม่รู้รึไงนี่เป็นคําสั่งของแบล็คแองเจิล" ไอ้เลว
ท่ีถูกถีบร้องตะโกนข้ึน 
 " แองเจิลห่าเหวอะไรของพวกมึงกูไม่สน รู้แต่ว่าพวกมึงมันเลวสัตว์ 
ทํากับผู้หญิงได้ขนาดนี ้" 
 " มึงกล้าพูดถึงแบล็คแองเจิลอย่างนี้เหรอวะ ตายซะเถอะ!!! " แล้ว
ไอ้พวกเลวก็เข้ามารุมเตะต่อยกับผู้ชายคนนั้น เขาก็สู้เก่งไม่เบาพวกมันล้ม
ลงไปทีละคนสองคน แต่ผู้ชายคนเดียวกับหมาหมู่ท้ังฝูง และท่ีกําลังจะ
ตามมาอีกมากมาย จะสู้ไปได้นานสักเท่าไหร ่
 ริรินพยามพยุงร่างกายท่ีบอบช้ําข้ึนยืนอย่างทุกลักทุเล เธอคว้า 
เก้าอ้ีท่ีอยู่ใกล้มือข้ึนฟาดไอ้ชั่วท่ีกําลังจะเข้าไปทําร้ายผู้ชายคนนั้น ด้วย
กําลังท้ังหมดท่ีเหลือ  แล้วคว้าเอามือของเขาพากันวิ่งหนีมาอย่างไม่คิดชีวิต 
 เม่ือเห็นสองคนนั้นวิ่งหนีไป พวกชั่วท้ังห้าตัวพากันวิ่งกรูออกตาม 
แต่พวกมันก็ต้องมาหยุดกึก เม่ือเจอเข้ากับร่างสูงโปร่งผมสีเงินยวง ท่ีน่า
เกรงขาม 
 " ตบหน้าตัวเองเดี๋ยวนี้ "  

เสียงทรงอํานาจท่ีเย็นยะเยียบ จนพวกเลวท่ีเม่ือครู่ยังทําเก่งถึงกับ
ขนลุกเกรียว 
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 " อะไรนะครับ…ตะ ตบหน้า" คนท่ีเหมือนเป็นหัวหน้า ถามข้ึน
อย่าง งงงัน แล้วก็ต้องเงียบกริบไปทันที ท่ีสบกับดวงตาคมท่ีหรี่ลงอย่างน่า
กลัวคู่นั้น  พวกมันตบหน้าตัวเอง คนละหนึ่งที 
 " ตบอีก  ตบจนกว่าเลือดจะออกจากปากของพวกแก " เขายังคง
พูดต่อ สายตาเย็นชาท่ีมอง ทําให้พวกนั้นรู้สึกกลัวจนอยากจะวิ่งหนีไปให้
ไกล 
 "พวกผมทําอะไรผิดเหรอครับ เรากําลังจับนังอัปลักษณ์นั่นได้แล้ว" 
อีกคนหนึ่งรวบรวมความกล้าถามข้ึนเสียงสั่นๆ 
 " แกไม่มีสิทธิ์ถาม " เขามองหน้ามันด้วยสายตาเหี้ยมเกรียม ไอ้คน
ท่ีถูกมอง กลัวจนขาสั่น หากมันเลือกได้ระหว่างถูกมองด้วยสายตาอย่างนี้ 
กับถูกเตะจนตาย มันคงขอเลือกอย่างหลัง 
 แล้วชายหนุ่มผมสีเงินก็เดินจากมาอย่างสง่างามโดยไม่สนใจ เสียง
ท่ีเกิดข้ึนเบื้องหลังแม้แต่น้อย 
  เพ๊ียะ!! เพ๊ียะ!! พวกนั้นกําลังตบหน้าตัวเอง และไม่มีทีท่าจะหยุด
เลย 
 " และนี่คือคําสั่งของฉัน" ร่างสูงของ เอเบิล เจมส์ เบเกอร์ หนึ่งใน
แบล็คแองเจิล พูดคํานั้นโดยไม่หันกลับมามองสักนิดเดียว  
 “หยุดตามล่ายัยนั่น” 
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 ริรินพาชายผู้ช่วยชีวิตของเธอ วิ่งหนีมาไม่รู้เหนือรู้ใต้ สุดท้ายจึง
เข้าไปซ่อนในห้อง ห้องหนึ่งในตึกกิจกรรมท่ีห่างจากโรงยิมพอสมควร พวก
เขาทรุดลงนั่งอย่างเหนื่อยอ่อน ริรินหอบหายใจอย่างแรงจากความเหน็ด
เหนื่อย พร้อมๆกับน้ําตาแห่งความหวาดกลัวไหลทะลักออกมา เธอ
พยายามกัดฟันกลั้นเสียงสะอ้ืนเอาไว้ไม่อยากให้ผู้ชายแปลกหน้าเห็นความ
อ่อนแอ  
 แต่เรื่องท่ีพ่ึงพบเจอเม่ือครู่มันโหดร้ายเกินกว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคน
หนึ่งจะทานทนได้ มือท่ียังสั่นพยายามเช็ดน้ําตาออกให้หมด แต่ก็ทําได้ไม่
ง่ายนักเนื่องจากแว่นอันหนาท่ีตอนนี้มีรอยร้าวด้านหนึ่งขวางเอาไว้อยู่ ริริน
งอเข่าเข้ามากอดพร้อมกับซุกหน้าลงตรงนั้น น้ําตาท่ีไม่มีทีท่าจะหยุดเลย 
ไหลลงมาไม่ขาดสาย 
 จู่ๆ ความรู้สึกอุ่นๆก็โอบเข้ารอบตัว ผู้ชายคนนั้น ถอดเสื้อวอร์ม
นักกีฬาของเขา มาคลุมไหล่ให้เธอ และตอนนี้เขาก็เหลือแค่เสื้อกล้ามตัว
เดียว 
 " เธอเป็นไงบ้าง" น้ําเสียงอ่อนโยนและดูเป็นกังวลดังข้ึนข้างๆ ริริน
อยากจะบอกว่าไม่เป็นไรแต่มันก็ไม่จริงเลยสักนิด และถึงแม้อยากจะตอบ 
แต่แรงท่ีจะใช้พูดสักคําก็ยังไม่มี ริรินจึงได้แค่ส่ายหน้าพร้อมน้ําตาท่ีไหล
ออกมาเลอะเปรอะแก้มไปหมดเท่านั้น  
 ชายหนุ่มไม่ค่อยคุ้นกับการปลอบใจใครนัก แต่เขาก็คิดว่าน่าจะทํา
อะไรสักอย่าง เขาเห็นยัยข้ีเหร่แสนโชคร้ายพยายามเช็ดน้ําตาครั้งแล้วครั้ง
เล่า แต่ก็แทบจะทําไม่ได้เพราะแว่นตาหนาเตอะท่ีขวางเอาไว้ ด้วย
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ความหวังดีเขาจึงดึงแว่นแตกๆนั้นออกจากใบหน้าของเธอ และตั้งใจจะเช็ด
น้ําตาให ้
 แต่สิ่งท่ีพบเม่ือแว่นตาอันนั้นพ้นใบหน้าของเธอไปแล้ว กลับ
แตกต่างจากเม่ือครู่ลิบลับ… 
  ดวงตากลมโตแสนสวยท่ีรับกับขนตางอนยาว ค้ิวโก่ง จมูกโด่งท่ีดู
รั้นนิดๆ ประกอบกันข้ึนเป็นใบหน้าท่ีงดงามแปลกตาไปจากเม่ือครู่ราวฟ้า
กับดิน กําลังจ้องมองเขาอยู ่
 ริรินมองผู้ชายคนนั้นอย่างตกตะลึง "นายทําอะไร!!" เสียงแหวว 
อย่างตกใจของริรินดังข้ึนทันที "เอาแว่นฉันคืนมานะ" มือเล็กๆพยายามดึง
แว่นตาคืนมาจากมือของเขา แต่ชายคนนั้นไม่ยอมคืนให้ กลับพยายามมา
ดึงฟันปลอมของริรินออกอีก และก็ทําได้สําเร็จ ใบหน้าแสนสวยราว
เทพธิดาปรากฏแก่สายตาของเขา ริรินตกใจมาก รีบเอามือมาปิดปากของ
ตัวเองเอาไว ้
 " นายจะบ้ารึไง "  
 " ใช่จริงๆด้วย " เขายิ้มให้เธอ  
 ร่างเล็กกระถดตัวหนีไปท่ีมุมห้อง ความลับของเธอถูกเปิดเผย
แล้ว!! แล้วผู้ชายคนนี้ ผู้ชายคนนี้เค้าจะทําร้ายเธออย่างท่ีคนอ่ืนทํารึเปล่า 
 " เธอคือแองจี้ใช่ไหม" 

ริรินเงียบ ไม่ยอมเอ่ยคําพูดอะไรออกมาสักคําเดียว สายตาก็
พยายามสอดส่ายหาทางหน ี
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 " เธอไม่ต้องกลัวฉันหรอกน่า ฉันไม่ทําอะไรเธอหรอก...เม่ือก้ีฉันพ่ึง
ช่วยเธอมาแท้ๆนะ..." เขายังพูดไม่ทันจบ แต่ริรินก็ลุกข้ึนวิ่งหนีจากตรงนั้น 
พยายามไปให้ถึงประตูให้ได้เสียก่อน 
 " เฮ้ย!! จะไปไหน" ร่างสูงทะลึ่งพรวดตามมา แค่สองก้าวเขาก็ถึง
ตัวริรินแล้ว มือหนาจับไหล่ท้ังสองข้างของเธอให้หันมาเผชิญหน้า 
 " เธอตอบแทนคนท่ีช่วยชีวิตเธอด้วยการวิ่งหนีเค้ารึไง...แองจี้ "  
 " ฉันไม่ใช่แองจี้ ฉันไม่เคยรู้จักคนชื่อนั้น ปล่อยฉันนะ" เธอ
พยายามดิ้นรน 
 " หลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้แลว้ ยังจะมาโกหกอะไรกันอีก " 
 " ฉันไม่ใช่จริงๆ นายพูดเรื่องอะไร ไม่เห็นจะรู้เรื่อง "  
 " ถ้าเธอไม่ใช่แองจี้ เธอสวยขนาดนี้แล้วทําไมต้องปลอมตัวเป็นยัย
ข้ีเหรด่้วยล่ะ " 
 " นั่นมันเรื่องของฉัน ไม่เก่ียวกับนายสักหน่อย นี่ ปล่อยนะ!! " มือ
บางๆพยายามปัดมือหนาท่ีกุมไหลต่ัวเองออก 
 " ฉันคือริวมะ เป็นพ่ีชายของเทนตะ หรือพ่ีเทนของเธอนั่นแหละ "  
 ริรินอ้ึงไป 
 " เธอคิดว่า ฉันจะลืมหน้าผู้หญิงท่ีทําให้น้องชายฉันคลั่งไคล้ จนจะ
บ้าตายได้อย่างนั้นเหรอ 
 บอกมา ทําไมต้องหลอกใครๆว่าเธอตายแล้วด้วย รู้รึเปล่ามันทําให้
เทนตะแทบจะฆ่าตัวตายตาม" 
 " ไม่จริง พ่ีเทนเค้าจะทําอย่างนั้นทําไม "  
 " ยอมรับแล้วล่ะซิ ว่าเธอคือแองจี"้ 
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 " ปะ... เปล่า ฉันไม่ใช่สักหน่อย " 
 " ปากแข็งนักนะ" เขาจ้องเธอด้วยสายตาจริงจัง "ถ้าเธอยังไม่ยอม
พูดความจริงอีก ฉันจะลากเธอออกไปประจานให้รู้กันท้ังโรงเรียนเลยว่า
แท้จริงแล้วยัยข้ีเหร่นั่นคือแองจี้ เธออยากให้เป็นอย่างนั้นรึไง!" ไม่พูดเปล่า
ริวมะลากแขนริรินให้ออกจากห้อง แต่คราวนี้คนท่ีไม่อยากไปกลับเป็นร่าง
บางๆนั้นเสียเอง 
 " ไม่!! ปล่อยนะ คนบ้า นายมันบ้า ฉันไม่ใช่แองจ้งแองจี้อะไรนั่น
นะ " 
 " จะพูดไม่พูด " เขาดึงเธอไปด้วยแรงมหาศาล ริรินพยายามเกาะ
ขอบประตูเอาไว้ แต่ก็สู้แรงไม่ไหว 
 " โอ๊ย!! เจ็บ กระดูกฉันหักแล้วแน่ๆ " ริรินร้องเสียงดัง จนริวมะหัน
กลับมามอง เธอฉวยโอกาสขณะท่ีเขาเผลอ เตะเข้าท่ีริวมะน้อยอย่างแรง 
จนคนตัวสูงล้มลงไปกองกับพ้ืน ริรินวิ่งกลับเข้าไปในห้อง คว้าแว่นและฟัน
ปลอมท่ีตกอยู่แถวนัน้ข้ึนมาสวมอย่างเร่งรีบ 
 " ขอบใจมากนะท่ีนายช่วยฉันไว้ แต่ฉันไม่ใช่แองจี้..." ริรินหยุดพูด
กับริวมะท่ีหน้าตาตอนนี้เขียวคล้ําข้ึนเรื่อยๆ ก่อนท่ีจะวิ่งจากไป ริวมะทําได้
แค่มองตามร่างบางๆท่ีค่อยๆหายไปในทางเดินท่ีมืดมิดด้วยความรู้สึกโกรธ
ก็ไม่ใช่ มันปนขําปนท่ึง และดีใจซะมากกว่า 
 เขาตั้งใจมาโรงเรียนนี้เพ่ือท้าแบล็คแองเจิลแข่งบาสอีกครั้ง เพ่ือ
เรียกศักดิ์ศรีของตัวเองคืนมาเท่านั้น แต่ไม่อยากเชื่อเลย ว่าสิ่งท่ีเขาได้พบ...  
 ...กลับมีค่ากว่านั้นนัก... 
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บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 5555    
พวกนายตองชดใชพวกนายตองชดใชพวกนายตองชดใชพวกนายตองชดใช    

 
  
 ริรินกระเซอะกระเซิงวิ่งมาตามทางเดินท่ีมืดมิดเป็นเวลานาน
พอควรกว่าท่ีเธอจะหยุดพัก 
 'เราจะทํายังไงดี จะทํายังไงดี คนคนนั้นรู้ความลับของเราแล้ว ' 
ขณะท่ีเธอกําลังวุ่นวายใจกับปัญหาท่ีพ่ึงเกิดข้ึน ริรินก็ต้องรีบหลบวูบเข้าไป
ในตู้เก็บของท่ีอยู่ใกล้ๆ เม่ือมีเสียงฝีเท้าหลายคู่วิ่งตรงมา 
 " เฮ้ย เจอมันม้ัยวะ " 
 " ไม่เจอเลยว่ะ แต่ฉันไม่ได้มาตามนังอัปลักษณ์ ฉันมาตามแก " 
 " ตามฉัน? ทําไมมีเรื่องอะไร " 
 " ประธานบอกว่า มีคําสั่งใหม่จากแองเจิล ให้พวกเราไปรวมกันท่ี
สนามด้านล่าง " 
 " คําสั่งเรื่องยัยนั่นน่ะเหรอ" 
 " คงจะใช่นะ " 
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 " แล้วแองเจิล มาเองรึเปล่า พูดจริงๆนะ ฉันอยากให้แองเจิลสั่ง
เองมากกว่าว่ะ ไม่อยากรับคําสั่งไอ้ประธานนั่น ฉันไม่ใช่ลูกน้องมันนะเว้ย 
ทําเป็นชี้นิ้วอยู่ได้ " 
 " เปล่าว่ะ รู้สึกว่าแองเจิลยังอยู่ท่ีแบล็ครูมนะ...ฉันก็เหมือนแกนั่น
แหละไม่ได้อยากให้ไอ้ประธานนั่นสั่งสักเท่าไหร่ แต่แกก็รู้ เรื่องแค่นี้คน
ระดับแบลค็แองเจิล ไม่มีทางลดตัวลงมายุ่งอยู่แล้ว ไปกันเถอะว่ะ " 
 ริรินยังคงซ่อนอยู่ในตู้นั้นแม้เสียงฝีเท้าของสาวกแบล็คแองเจิลจะ
หายไปนานแล้ว 'มันจะสั่งอะไรอีก ท่ีมันทํากับเรายังเลวร้ายไม่พอรึไง พวก
ชั่วช้าแบ็คแองเจิล!!' 
 แค่นึกถึงเรื่องน่ากลัวท่ีเกิดข้ึนเม่ือชั่วโมงก่อน ตัวของริรินก็สั่น
ข้ึนมาอย่างห้ามไม่อยู ่
 'พวกนั้นมันกําลังมารวมกันอยู่ข้างล่าง หรือว่าบางทีมันรู้แล้วว่าเรา
อยู่ในตึกนี้ O_O!! ไอ้มะเหม่ียว (ชื่อมะอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้ เรียกมะเหม่ียวไป
ก่อนละกัน) ไอ้มะเหม่ียวนั่นมันอาจเอาไปบอกใครๆแล้วก็ได ้
 ต้องใช่แน่ๆ เรือ่งท่ีเราเป็นแองจี้ และเรื่องท่ีซ่อนของเรา 
 ถ้าอย่างนั้นไม่นานตึกหลังนี้ก็ต้องถูกพวกสาวก เข้ามาค้นทุกซอก
ทุกมุมแน่นอน และถ้าเราถูกจับได.้..' 
 ริรินนั่งกอดเข่าอย่างกลัดกลุ้ม  
 'เราต้องตายแน.่..เราต้องถูกฆ่าตายแน่ๆ'  

เสียงอ้ืออึงของผู้คนท่ีมารวมตัวกันมากมายข้างล่างดังข้ึนมาถึงชั้น
สองท่ีริรินซ่อนตัวอยู่ช่วยยืนยันถึงลมหายใจท่ีกําลังสั้นลงทุกขณะของเธอ
เป็นอย่างด ี
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" แต่ก่อนท่ีฉันจะตาย ฉันจะต้องแก้แค้นพวกนายซะก่อน!!! " แวว
ตามุ่งม่ันพุ่งออกมาจากดวงตาแสนสวย รอบตัวของริรินเหมือนมีไฟลุกโชน
ออกมาปุๆๆ พลังแห่งการต่อสู้พุ่งพรวดเต็มหลอด เธอเปิดประตูตู้ออกมา
ด้วยความมุ่งม่ัน 
 " ฉันจะต้องแก้แค้นพวกนายให้ได้!!! " ร่างบอบบางท่ีตอนนี้ท้ัง
บาดเจ็บและมอซอเหลือเกิน วิ่ งไปตามทางเดินท่ีมืดมิดนั้นอีกครั้ ง 
เป้าหมายอยู่ท่ีแบล็ครูม ห้องท่ีแบล็คแองเจิลกําลังสิงสถิตย์อยู!่! 
 แต่แล้วจู่ๆ ริรินก็หยดุกึก 
 " เอ แล้วแบล็ครูม นั่นมันอยู่ท่ีไหนล่ะเนี่ย -_-? " แป่ววววววว (ซะ
งั้นนะริริน -_-“) 
 " ใช่แล้ว แบล็ครูม!! แบล็ครูม ต้องเป็นห้องนั้นแน่ๆ"  ริริน นึกไป
ถึงเรื่องราวท่ีครั้งหนึ่งเพ่ือนเคยเล่าให้ฟัง 
 "ห้องนั้นน่ะนะ อยู่ท่ีชั้นเจ็ดของตึกกิจกรรม ไม่มีทางข้ึนสําหรับ
นักเรียนคนอ่ืน มีเฉพาะลิฟต์ส่วนตัวของแบล็คแองเจิลเท่านั้นท่ีข้ึนไปได้ 
คนท่ีได้รับอนุญาตเท่านั้นและถึงได้เห็น " 
 "ฉันเคยได้ยิน ยัยนุ่นอดีตแฟนของท่านเน็กซ์ เล่าให้ฟังตอนท่ีมัน
กําลังข้ึนแท่นว่า ห้องนั้นน่ะไฮโซมากเลยนะ โอ่อ่ากว้างขวางตกแต่งหรูหรา
อย่างกับราชวัง Black roomเป็นเสมือนห้องสังสรรค์ของแบล็คแองเจิลล่ะ 
พอท่านท้ังสี่มาโรงเรียนก็ชอบไปขลุกอยู่ท่ีนั่น และในชั้นเจ็ดนะ นอกจาก
แบล็ครูมแล้ว ยังมี 
 White room เป็นห้องนอนของท่านเอเบิล 

Gold room ห้องนอนของท่านจีน  
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Blue roomของท่านเน็กซ์  
และ Dark roomของท่านไลท์ ยัยนุ่นมันบอกว่าในห้องนอนของ

ท่านเน็กซ์น่ะ ใหญ่ยิ่งกว่าบ้านท้ังหลังอีก มีห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องครัว 
ห้องน้ํา ห้องแต่งตัว อยู่ในห้องเดียว ขนาดห้องนอนนั้นแค่ท่านมาพักบ้าง
บางครั้งบางคราวเท่านั้นนะ 
 ความไฮโซยังไม่หยุดอยู่แค่นั้น นอกจากห้องนอนหรูหราแล้ว ท่ีชั้น
เจ็ดยังมีห้องสมุดส่วนตัว ห้องดนตรี ห้องออกกําลังกาย ห้องดูทีวี สปา 
สนามบาส สวนหย่อม สระว่ายน้ํา ครบครันเลยล่ะ 
 ตอนนั้นฉันล่ะอิจฉานุ่นมันมากจริงๆนะ ตอนข้ึนแท่นอยากได้อะไร
แค่ชี้นิ้วท่านเน็กซ์ก็เนรมิตให้ทุกอย่าง ไปไหนมาไหนก็มีรถหรูหราคอย
บริการตลอด ท่ีสําคัญได้อยู่เคียงข้างท่านเน็กซ์ และได้อยู่ใกล้ชิดกับแบล็ค
แองเจิล...น่าอิจฉาสุดๆ แต่ตอนนี้ดูสภาพซิ พอถูกท้ิง จากสาวสวย กลาย
มาเป็น... " 
 " มันไม่มีทางข้ึนงั้นเหรอ" ริรินบ่นกับตัวเอง  

แต่ด้วยความแค้นท่ีถูกกระทําอย่างโหดร้ายจากเหล่าสาวก ทําให้ริ
รินยังคงไม่ถอย ร่างอ้อนแอ้นมอซอเดินไปท่ีโถงลิฟต์อย่างมุ่งม่ัน มีลิฟต์สาม
ตัวท่ีริรินเคยเห็นมันเคลื่อนไหว แต่ชั้นท่ีมันข้ึนไปได้สูงสุดก็แค่ชั้นหกเท่านั้น  
 เธอมองไปทางซ้ายมือสุด ลิฟต์สีดําท่ีโดดเด่นแปลกตาจากตัวอ่ืน
นิ่งสนิทอยู่ตรงนั้น ริรินไม่เคยเห็นมันเปิดหรือเคลื่อนไหวเลย แต่ชั้นท่ีมันไป
ถึงได้สูงสุด คือชั้นเจ็ดนี่นา!!! 
 ริรินดีใจ รีบกดปุ่มข้ึนท่ีลิฟต์ตัวนั้น แตก่ดนานเท่าไหร่ ลิฟต์ก็ไม่มีที
ท่าจะกระดิกสักนิด 
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 " เป็นลิฟต์เฉพาะของแบ็คแองเจิลล่ะซ"ี เธอเริ่มใช้ความคิด  
"แค่อุปสรรคเล็กๆน้อยๆ นึกว่าฉันจะกลัวรึไง...ฉันไม่ยอมแพ้หรอก

นะ" ริรนิกดปุ่มลิฟต์ตัวใกล้มือสุด และมันก็เปิดข้ึนอย่างรวดเร็ว นิ้วเรียวกด
หมายเลข 6 และยืนดูไฟท่ีเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามหมายเลขชั้นท่ีลิฟต์เคลื่อน
ผ่านด้วยหัวใจท่ีนิ่งสนิท  
 ประตูลิฟต์เปิดออก ให้เห็นโถงลิฟต์มืดๆ ท่ีมีเพียงแสงสลัวเรือน
รางจากไฟข้างนอกส่องเข้ามา ปกติแล้วตึกกิจกรรมจะไม่เงียบอย่างนี้ แต่
เนื่องจากวันนี้มีการสั่งตามล่าริรินอย่างเข้มข้น นักเรียนทุกคนจึงออกตาม
ล่าเธอ ส่วนพวกท่ีไม่ได้ตามก็ไม่กล้าไปทําอย่างอ่ืนท่ีดูเป็นการไม่ให้ความ
ร่วมมือในคําสั่งของแบล็คแองเจิล พวกนั้น(ซึ่งคงเป็นส่วนน้อยมาก)จึงกลับ
หอพัก หรือไม่ก็กลับบ้านไป ตึกกิจกรรมซึ่งปกติคราคร่ําไปด้วยนักเรียน
ชมรมต่างๆจึงเงียบสนิท 
 ริรินเดินไปตามทางเดินท่ีมืดสลัวนั้นจนถึงประตูตัวหนึ่งท่ีเขียนป้าย
บอกไว้ว่าเป็น บันไดหนีไฟ เธอหมุนลูกบิดหวังจะเปิดประตูบานนั้น แต่มัน
ล็อค " ฮึ " ริรินยิ้ม ด้วยความรู้สึกเคร่งเครียด เธอไปหยิบค้อนท่ีมีเก็บไว้ในตู้
ดับเพลิงออกมาทุบลงไปท่ีลูกบิดนั้นอย่างแรง แค่ครั้งเดียวมันก็หลุด เธอถีบ
ประตูบานนั้นให้เปิดออก และเดินเข้าไปอย่างมุ่งม่ัน จนถึงชั้นเจ็ด  
 ริรินสูดลมหายใจเข้าปอด เตรียมพร้อมกับสิ่งท่ีจะเผชิญ…เธอเปิด
ประตูเข้าไป และสิ่งท่ีพบก็คือ 
 สวนหย่อมร่มรื่นขนาดใหญ่ มีต้นไม้ดอกไม้มากมายอยู่ท่ีนั่น กลิ่น
หอมรวยรินของดอกไม้ ลอยมากระทบจมูก จนทําให้ริรินอดเผลอสูดดม
ไม่ได้  
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'ไม่น่าเชื่อ ว่าโรงเรียนของเราจะมีสวนท่ีสวยขนาดนี้ มีแต่ดอกไม้
สวยๆท้ังนั้นเลย ' ริรินเพลิดเพลินดูดอกไม้ตรงนั้นตรงนี้ อย่างลืมตัว ถ้ารอง
จากช็อกโกแลตแล้ว สิ่งท่ีริรินชอบท่ีสุดก็คงเป็นดอกไม้นี่แหละ 
 " เฮ้ย เราไม่ได้มาเท่ียวนะริริน ตั้งสติๆ " เธอตบหน้าเตือนตัวเอง
เบาๆ แล้วก็ต้องอุทานออกมาด้วยความเจ็บจากรอยแผลท่ีถูกทําร้ายก่อน
หน้านี้ เม่ือตั้งสติได้ริรินจึงสอดสายตาสํารวจหาแบล็คแองเจิล เธอมองเห็น
แสงสว่างส่องออกมาจากกระจกบานใหญ่ท่ีทําเป็นผนังก้ันระหว่างห้องกับ
สวนนี ้
 และศัตรูของเธอก็นั่งอยู่ตรงนั้น ไอ้จอมมารหัวดํา หัวทอง และไอ้
หัวน้ําเงิน กําลังนั่งทําอะไรสักอย่างอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ หน้าตาพวกมันดูมี
ความสุข รื่นเริงหัวเราะร่วน ขณะท่ีริรินมีสภาพสะบักสะบอมแทบตาย  
 การแก้แค้นกําลังจะเริ่มต้นข้ึนแล้ว เตรียมตัวตายได้เลยไอ้พวก
แบล็คแองเจิล!! 

เพล้ง!!!!  
กระจกท่ีทําเป็นผนังแตกละเอียด พร้อมกับค้อนเหล็กอันใหญ่พุ่ง

เข้าใส่ศีรษะของพวกเขา ไลท์ จีน และเน็กซ์ กระโดดหลบได้อย่างหวุดหวิด 
เลยทําให้ค้อนเหล็กอันยักษ์นั่นกระแทกเข้าท่ีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคท่ีพวกเขา
กําลังทํางานบางอย่างอยู่แทน จนเครื่องคอมพิวเตอร์ราคาแพงนั้นพังเป็น
เศษโลหะในทันที  
 ยังไม่ทันได้ต้ังสติอะไร กระถางต้นไม้ ก้อนหิน โต๊ะ เก้าอ้ีท่ีตั้งอยู่ใน
สวนนั้นก็พุ่งใส่พวกเขาราวห่าฝน ท้ังสามคนต่างวิ่งหาท่ีกําบัง พร้อมกับมอง
ว่าใครบังอาจทําเรื่องอย่างนี้  
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ไลท์ มองผ่านผนังกระจกท่ีแตกละเอียดออกไป ก็พบกับใบหน้าน่า
เกลียดน่ากลัวท่ีเขาจําได้ดี ยัยอัปลักษณ์จอมสามหาว นี่ยังเสนอหน้าอยู่ใน
โรงเรียนนี้อีกเหรอ และยังกล้ามาทําเรื่องอย่างนี!้!! 
 ความโกรธพุ่งข้ึนมาเป็นริ้วๆ 
 " ยัยข้ีเหร่ หยุดเดี๋ยวนีน้ะ!!!" เขาตะเบ็งเสียงอย่างโกรธจัด 
 " ฉันไม่หยุด ฉันจะฆ่าพวกนายให้หมดไอ้พวกสารเลว " ริริน
ตะโกนด่ามือก็ขว้างก้อนหินท่ีใช้ประดับสวนเข้าไปใส่ไลท์ไม่ยั้ง 
 ท้ังๆท่ีก้อนหินลอยมาใส่เขายังกะห่าฝน แต่ไลท์ก็เดินตรงมาหาริ
รินอย่างห้าวหาญยังกับว่าความกลัวไม่เคยอยู่ในพจนานุกรมของเขา เขา
หลบลูกหินพวกนั้นได้อย่างง่ายดาย จนไปถึงตัวของเธอ  
 " ปล่อยนะ ไอ้คนเลว" ริรินพยายามสะบัด เม่ือมือหนาๆมาจับมือ
ท้ังสองข้างของเธอไว้อย่างรุนแรงจนเจ็บไปหมด 
 " เธอทําบ้าอะไร!!" เขาบีบข้อมือของริรินอย่างแรงจนมันน่าจะหัก
ไปแล้ว 
 " ฉันก็มาฆ่านายน่ะซิ ไอ้คนชั่ว" ริรินตะโกนใส่ และใช้มุกเดิมท่ีทํา
ให้เธอเอาตัวรอดมาหลายครั้ง เตะเข้าไปท่ีเป้ากางเกงของไอ้จอมมารอย่าง
แรงจนมันจุก 
 "โอ๊ย!! " ไลท์ไม่ทันระวังตัวโดนเตะเข้าเต็มรัก 
 " นี่แน่ะ นี่แน่ะ ตายซะเถอะแก ไอ้คนชั่วไอ้คนสารเลว" ริริน
พยายามชกต่อยร่างหนานั่นด้วยแรงท้ังหมดท่ีมี น้ําตาจากความหวาดกลัว 
ความเจ็บปวดบอบช้ําจากเหตุการณ์โหดร้ายท้ังหลายไหลออกมาอย่างห้าม
ไม่อยู่  
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 แม้จะบอกว่าเธอทุบตีเข้าด้วยแรงท้ังหมดก็เถอะนะ แต่มันก็ไม่ได้
ทําให้ไลท์รู้สึกสะดุ้งสะเทือนสักนิด หลังจากความจุกท่ีถูกเตะเม่ือก้ีหายไป 
แทนท่ีจะทําร้ายเธอกลับหรือหยุดการกระทําของยัยข้ีเหร่ซะ เขาก็มัวแต่ยืน
งง กับอาการของยัยอัปลักษณ์ตรงหน้า  

‘ยัยนี่มันเป็นบ้ารึไง ชกเราไปร้องไห้ไป’ 
 "นายมันไม่ใช่ลูกผู้ชาย นี่แน่ะ ตายซะเถอะ ฉันจะฆ่านาย"  
 เน็กซ์ กับ จีน ท่ี งงกับเหตุการณ์เหมือนกัน เข้ามาจับตัวของริริน
เอาไว้ ริรินดิ้นรนสุดแรง แต่ก็สู้กําลังของผู้ชายไม่ได้  

"ไอ้พวกคนชั่ว ปล่อยฉันนะ ปล่อยเดี๋ยวนี้" ริรินดิ้นรน เม่ือพวกนั้น
จับเธอมัดไว้กับเก้าอ้ีได้สําเร็จ 
 " เงียบนะ!!" เสียงตวาดดังลั่นของไอ้จอมมารเทวดา 
 " ฉันไม่เงียบ ปล่อยฉันนะ ปล่อยยยยยยยยย" ริรินแผดเสียงดัง
ข้ึนอีก ไลท์ทนไม่ไหว คว้าผ้าขนหนูแถวๆนั้นมายัดปิดปากริรินเอาไว ้ 
 " ไออนอาอเอว อ่อยอ่อยอ๋ันอะ " เสียงอู้อ้ี (ไอ้คนสารเลว ปล่อย
ฉันนะ)  
 เม่ือสามารถจัดการกับริรินได้แล้วพวกแองเจิลท้ังสามก็ยืนมอง
หน้ากันอย่างพยายามหาคําอธิบายของเรื่องนี ้

" เอาล่ะยัยฟันเหยิน บอกเหตุผลมาซิทําไมเธอต้องทําอย่างนี้ " ไอ้
แองเจิลผมทอง ถามริรินด้วยสายตาเอาเรื่อง 
 " ฉันท่ึงเธอจริงๆ นี่คิดจะเอาหัวพวกฉันให้แบะเลยใช่มะ" ไอ้หัวสี
น้ําเงินพูดไปยิ้มไปเหมือนมันสนุกซะงั้น 
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 " ใอ่ อันอะอะอ่าอวกแอใอ้อายไอ้อดเอย "(ใช่ฉันกะจะฆ่าพวกแก
ให้ตายให้หมดเลย) 
 " พูดอะไรวะ ฟังไม่รู้เรื่อง" ไลท์บ่น "ยัยข้ีเหร่ พวกฉันอยากจะคุย
กับเธอให้มันรู้เรื่อง ถ้าเอาผ้าออกเธอห้ามตะโกนเข้าใจม้ัย" เขาสั่งเสียงเข้ม 
แต่ริรินกลับส่งสายตาจงเกลียดจงชังแบบบ่งบอกชัดเจนว่าไม่มีทางปฎิบัติ
ตามท่ีเค้าสั่งแน่ไปให้ ไลท์ซ่ึงไม่เคยถูกคนขัดใจรู้สึกหงุดหงิดข้ึนมาอย่างแรง 
 " ยัยนี่อยากตายนักใช่มะ...ถ้าเธออยากตายนักฉันจัดการให้ได้!! 
เฮ้ยจีนโทรตามไอ้เชนกับลูกน้องมันข้ึนมาลากยัยนี่ไปทีซิ " ไลท์ตะเบ็งเสียง
ขณะมองหน้าริรินอย่างแค้นๆ 
 ริรินตาโต 'ไม่นะ! ไม่ ฉันจะตายท้ังท่ียังแก้แค้นพวกมันได้แค่นิด
เดียวอย่างนี้ได้ยังไง' 
 "ไอ้ ไอ้ อันอกองแอ้ว อันอะอูดอีๆ"(ได้ ได้ ฉันตกลงแล้ว ฉันจะพูด
ดีๆ) ริรินส่งเสียงอู้ๆอ้ีๆ 
 " ตกลงแล้วล่ะซี " ไอ้หัวสีน้ําเงินมองหน้าริรินยิ้มๆ โลกนี้ชีวิตมันมี
ความเครียดม่ังไหมเนี่ย  
 ไลท์มองหน้าริรินอย่างไม่ไว้ใจ "อย่ามาเล่นตลกนะ ไม่งั้นเธอตาย
แน่ " เขาเดินมาดึงผ้าออกจากปากของริรินอย่างไม่เบามือเลย ทําเอาฟัน
ปลอมของริรินเกือบหลุดตามไปด้วย 
 " เอ๊า!! บอกมาทําไมเธอยังมาเสนอหน้าอยู่ตรงนี้อีก" ไลท์ตะคอก
ถาม 
 " ฉันก็จะมาฆ่าพวกนายน่ะซิ " ริรินส่งสายตาเกลียดชังท่ีไม่เคย
มอบให้ใครเลย ส่งไปให ้
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 " ฮะ ฮะ คิดจะฆ่าพวกฉัน " ไอ้หวัสีน้ําเงินหัวเราะเยาะ 
 " ใช่ฉันจะฆ่าพวกนายให้หมดทุกคน ไอ้พวกคนเลว " ไม่พูดพร่ําทํา
เพลง ริรินลุกข้ึนกระโดดเหยงๆท้ังท่ีติดอยู่กับเก้าอ้ี เอาหัวพุ่งชนไอ้จอมมาร
ไลท์อย่างแรง แล้วหมุนตัวเอาเก้าอ้ีไปฟาดใส่ไอ้สองตัวท่ีเหลืออย่างบ้าคลั่ง 
พวกนั้นกระโดดหลบกันเป็นพัลวัน ไลท์พยายามมาคว้าตัวเธอเอาไว้ แต่ริ
รินหันไปงับเข้าให้เต็มแรง จนเขาต้องรีบสะบัดมือหนี ผิวเปลี่ยนเป็นสีแดง
ช้ําๆตามรอยฟันท่ีกัด 
 ความวุ่นวายโกลาหลเกิดข้ึนอีกครั้ง แองเจิลท้ังสามต่างได้รอยฟก
ช้ําดําเขียวไปคนละไม่น้อย กว่าจะจับริรินมัดไว้อย่างแน่นหนาได ้
 "นี่เธอถูกหมาบ้ากัดมารึไง ถึงได้มาอาการกําเริบอย่างนี้ " เน็กซ์พูด
พลางลูบคลําร่างกายท่ีมีฟกช้ําของตัวเอง 
 "อยากตายมากนักใช่ม้ัยยัยบ้า!! " สงสัยไอ้จอมมารไลท์มันขู่ฆ่าเป็น
อย่างเดียว "ถ้าไม่ติดว่าเป็นผู้หญิงนะ ฉันจะชกให้หน้าหงายเลย" 
 "อย่ามาทําเป็นพูดเลย นายมันไม่ใช่ลูกผู้ชาย ไอ้คนสารเลวแน่จริง
ก็ชกเลยซิ แน่จริงก็เข้ามาเลย " ริรินท้า 

พวกแองเจิลยิ้มท่ีมุมปากในความไม่เจียมของริริน " ยัยอัปลักษณ์
เอ๊ย หน้าตาน่าเกลียดแล้วยังสมองพิการอีกต่างหาก " ไลท์มองเธอด้วย
สายตาเหยียดหยาม 
 " ฉันไม่กลัวนายหรอก ถ้านายมีความเป็นลูกผู้ชายจริง ก็สู้กับฉัน
ตัวต่อตัวซิ มาสู้กันเลย ไม่ใช่ใช้วิธีเลวๆอย่างนั้น "แค่พูดน้ําตาก็ไหลออกมา
อีกครั้ง ท้ังๆท่ีพยายามกลั้นเอาไว้แล้วแท้ๆ 
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 "นี่เธอจะร้องไห้อะไรนักหนา...เรื่องท่ีเธอทํากับฉันไว้น่ะ โดนแค่นี้
มันยังน้อยไปด้วยซ้ํา ถ้าทนไม่ไหวก็ลาออกไปซะเซ่ ฉันบอกเธอแล้ว ว่าเธอ
ต้องได้รับบทเรียน สมน้ําหน้าแล้วล่ะ " ไลท์พูดอย่างไม่แคร์ แต่ก็หันหน้าไป
ทางอ่ืนไม่มองสภาพของริรินท่ีเขาพ่ึงสังเกตเห็น ว่า ยับเยินขนาดไหน 
  แว่นตาแตกร้าว รอยช้ําท่ีเริ่มบวมบนสองแก้ม เลือดท่ียังไหลอยู่ท่ี
มุมปาก เสื้อผ้าสกปรกมอมแมม ขาดหวิ่น เปิดเผยรอยฟกช้ําดําเขียวท่ัวตัว
ท่ีบ่งบอกว่ายัยนี่คงผจญภัยมาไม่น้อย 
 " แต่ท่ีแกทํามันเกินไปจริงๆว่ะไลท์ " เสียงทุ้มท่ีแสนเย็นเยือกของ
ชายหนุ่มร่างสูงโปรงผมสีเงินท่ีพ่ึงเดินเข้ามาเอ่ยข้ึน หลังจากมองดูความ
เสียหายรอบห้องอย่างอ้ึงๆแล้ว 
 " ฉัน ทําอะไร "  
 " แกส่งเด็กไปรุ่มโทรมยัยนี่ " 
 " เฮ้ย!!! " แองเจิลท้ังสามอุทานข้ึนพร้อมกัน 
 " จริงเหรอวะไลท์ " เน็กซ์ถามเพ่ือนอย่างไม่อยากจะเชื่อ 
 " เปล่านะเว้ยฉันไม่ได้สั่ง " ไลท์ปฏิเสธทันที เขามองไปท่ีสภาพ
ของยัยอัปลักษณ์ เสื้อผ้าขาดวิ่นท่ีมองเห็นได้ชัดเจน แม้จะมีเสื้อวอร์มคลุม 
ทับอยู่ คงมาจากสาเหตุนีซ้ีนะ 
 " แล้วท่ีเธอมาท่ีนี่ ก็เพ่ือมาแก้แค้นฉันงั้นเหรอ" ไลท์ถามเสียงอ่อน
ลง แต่มันก็ยังฟังดูแข็งกระด้างอยู่ดีนั่นแหละ 
 " ใช่ ฉันจะฆ่าพวกนายให้หมดทุกคน" ริรินกัดฟันพูดด้วยความ
เกลียดชัง 
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 " ฉันไม่ได้สั่งใครให้ไปทําเรื่องอย่างนั้น " ไลท์จ้องตาริริน " เธอจะ
เชื่อฉันหรือไม่ก็แล้วแต่เธอ..." แล้วเขาก็เดินมาแก้มัดให้ ริรินอ้ึงท่ีเรื่องมัน
เป็นอย่างนี้ แม้พันธนาการจะหลุดออกหมดแล้ว แต่เธอก็ยังคงนั่งอยู่ตรง
นั้น  
 ไลท์ไม่สนใจริรินอีกต่อไป "เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงวะ"เขาหัน
กลับไปถามเอเบิล 
 " ยัยนี่ถูกเด็กของแกลากไปรุมโทรมนะ่ซิ "  
 มันพูดยังกะว่าริรินโดนไปแล้วหยังงั้นล่ะ " เฮ้ย ไอ้หัวเงินพูดอย่าง
นี้ฉันก็เสียหายหมดสิ ฉันเปล่าโดนนะ แค่เกือบเท่านั้น" ริรินพยายาม
ปกป้องศักดิ์ศร ี
 " อือ ก็ประมาณนั้นแหละ" เอเบิลเออ ออ 
  "ไอ้พวกสารเลวนั่นกล้าทําอย่างนี้เลยเหรอ" ไลท์กําหมัดด้วยความ
โมโห 
 " ฉันลงโทษพวกมันไปแล้ว..." เอเบิลยิ้มบางๆให้เพ่ือน "ฉันรู้อยู่
แล้วว่าแก ไม่มีวันสั่งให้พวกมันทําอะไรอย่างนั้นแน"่  
 " แล้วเราจะทํายังไงกับยัยนี่ดี " จีนท่ียืนดูสถานการณ์มาตลอดพูด
ข้ึน แล้วจุดสนใจของแองเจิลท้ังสี่ก็พุ่งมาท่ีริรินอีกครั้ง 
 " เอาล่ะ ในเม่ือลูกน้องฉันมันทํากับเธอรุนแรงเกินเหตุ ก็คงพอ
สมน้ําสมเนื้อกับบทลงโทษท่ีเธอควรได้รับแล้ว ในฐานะท่ีฉันเป็นคนมีน้ําใจ
คนหนึ่ง ท่ีเธอก้าวร้าวกับฉัน ฉันจะยกโทษให้แล้วกัน 

…..จะให้โอกาสเธอ พรุ่งนี้มาทําเรื่องลาออกจากโรงเรียนซะให้
เรียบร้อย" ไลท์พูดยังกะว่านี่เป็นความกรุณาหาท่ีสุดไม่ได้ของเขาแล้ว 
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 " จะบ้ารึไง!!! “ริรินตะเบ็งเสียงข้ึนมาทันที ”ทําไมฉันต้องลาออก
ด้วย เรื่องท่ีนายทํากับฉันมันเลวร้ายกว่าท่ีฉันหักหน้านายตั้งเยอะ คนท่ีควร
ไปน่ะนายต่างหาก ไปไป๊ ชิ่วชิ่ว " ริรินทําท่าเหมือนไล่ไก่ 
 " ยัย... ยัย" ไลท์ทําท่าจะพุ่งเข้ามาทําร้ายรริิน  
 " ยัยนี่ก็ได้บทเรียนมามากพอแล้วนะไลท์ ฉันว่าปล่อยให้เรื่องมัน
จบแค่นี้เถอะว่ะ" เอเบิลพูดเสียงเย็นขณะดึงตัวไลท์เอาไว้ไม่ให้เข้าไปทําร้าย
ริริน 
 แต่ไลท์ก็ยังทําท่ากระฟัดกระเฟียดอย่างขัดใจ "ไม่ได้!!! ฉันกับยัยนี่
ไม่มีทางอยู่ร่วมโลกกันได้ ฉันเกลียดมัน ลาออกไปซะยัยข้ีเหร่ " ไลท์ยืนยัน
คําเดิม 
 "ฉันก็อยู่ร่วมโลกกับนายไม่ได้เหมือนกันไอ้จอมมารเทวดาป่า
เถ่ือน" 
 "ฉันไม่ได้ป่าเถ่ือนนะยัยอัปลักษณ์" 
 "ฉันไม่ได้ชื่ออัปลักษณ์นะไอ้หัวดําโรคจิต" 
 "ยัยข้ีเหร่ หน้าผ"ี 
 "ไอ้เทวดา หน้าปลาดุก" 
 ท้ังสองคนตะเบ็งเสียงสู้กัน อย่างไม่มีใครยอมใคร  
 "หึๆๆ ขําดีว่ะ เพ่ิงเคยเห็นไอ้ไลท์เถียงกับคนอ่ืนคอเป็นเอ็นอย่างนี้ 
ทําตัวยังกะเป็นเด็กสิบขวบ" เน็กซ์ผู้ซึ่งทุกเรื่องคือความสนุกสนานหัวเราะ
พร้อมกับยกโทรศัพท์มือถือข้ึนมาพูด 
 " เชน แกสั่งลูกน้องข้ึนมาท่ีนี่สักสี่ห้าคน เอาอุปกรณ์ทําความ
สะอาดมาด้วย"  
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 ไลท์ได้ยินเข้าพอดี เลยแย่งโทรศัพท์จากมือของเน็กซ์มาพูดซะเอง 
" ไม่ต้องข้ึนมา พวกแกอยู่ข้างล่างนั่นแหละ ถ้าไม่มีคําสั่งฉันอย่าบังอาจโผล่
หัวข้ึนมาแม้แต่คนเดียว!" ว่าแล้วก็กดปิดเครื่องทันที 
 " เฮ้ยทําอะไรวะไลท์ แกจะทําความสะอาดห้องนี้เองหรือไง "  
 " เปล่า ฉันไม่ใช่คนก่อเรื่อง ทําไมฉันต้องทําด้วย" เขาตอบเน็กซ์แต่
สายตามุ่งร้ายกลับพุ่งมาใส่ริรินแทน "ยัยหน้าผี ทําความสะอาดห้องนี้ซะ " 
ไลท์สั่ง 
 " ทะ...ทําไม ฉันต้องทําด้วย" ริรินมองรอบห้องท่ีเละไม่มีชิ้นดีนี้
อย่างหวาดๆ 
 " ก็เพราะเธอเป็นคนทํามันเละ เธอต้องรับผิดชอบในสิ่งท่ีตัวเองก่อ
ไว้น่ะซิ" ไลท์ยกเหตุผลท่ีทําเอาริรินอ้ึงไปเลยข้ึนมา "ในฐานะท่ีฉันเป็น
ลูกผู้ชายคนหนึ่ง ฉันก็จะรับผิดชอบในสิ่งท่ีลูกน้องฉันทํากับเธอเหมือนกัน" 
 "……..." 
 "เรื่องระหว่างฉันกับเธอ ถือว่าเจ๊ากัน ท่ีเธอก้าวร้าวกับฉันเม่ือ
อาทิตย์ก่อนและท่ีลูกน้องฉันทํากับเธอถือว่าหายกัน เธอไม่ต้องลาออกจาก
โรงเรียนแล้ว โอเคมะ " 
 ริรินพยายามคิดเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ถ้างั้นหมายความว่าเธอ
ไม่ต้องวิ่งหนีอีกแล้วใช่ม้ัย พวกสาวกนั่นจะไม่ตามเธอแล้ว ไม่ต้องลาออก
จากโรงเรียน กลับไปมีชีวิตสงบสุขเหมือนเดิม ไม่ต้องเก่ียวข้องใดๆกับพวก
นี้อีก 
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 " ถึงฉันจะเสียเปรียบอยู่นิดหน่อย แต่โอเคก็ได้" ริรินเชิดหน้าพูด 
แต่ข้างในนี้อยากจะตะโกนร้องเพลงด้วยความดีใจ เรารอดแล้ว เรารอด
ตายแล้ว >O< 
 " ดี "  

เอ๊ะทําไมหน้าตาไอ้ไลท์มันดูเจ้าเล่ห์ชอบกลยังกะว่ามีแผนอะไรสัก
อย่าง - -?  

"เม่ือเรื่องอดีตจบไปแล้ว เธอก็ต้องรับผิดชอบกับเรื่องปัจจุบันท่ีเธอ
ก่อข้ึนด้วย " 
 ริรินมองไปรอบห้อง ถึงห้องนี้จะกว้างใหญ่และเละตุ้มเป๊ะขนาด
ไหน แต่ถ้าเพ่ือให้เรื่องมันจบๆ เอาน่าแค่นี้ " ก็ได้ฉันจะทําความสะอาดให้
พวกนายเอง เดี๋ยวฉันจะจ่ายตังค์ซ่อมค่ากระจกนั่นให้ด้วยก็ได้ " คงไม่ก่ี
พันม้ังเดี๋ยวอดข้าวเก็บตังค์สักหน่อยก็พอได้ล่ะน่า 
 " ฉันไม่ได้หมายถึงแค่กระจกนั่น หรือห้องนี้ แต่ฉันหมายถึง 
คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นต่างหาก" เขาชี้นิ้วไปท่ีซากคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ท่ี
กองอยู่บนพ้ืน 
 " หา!!! นายจะให้ฉันจ่ายค่าคอมพิวเตอร์ให้ด้วยเหรอ O_O " ริริน
เริ่มหน้าซีด โหคอมเครื่องนั้นคงหลายหม่ืนแน่ๆ เธอจะเอาปัญญาท่ีไหนไป
ซื้อใช้ให้  

 " ฉันไม่มีตังค์ขนาดนั้นหรอกนะ เครื่องนี้ต้องหลายหม่ืนแน่ๆเลย " 
พยายามอิดออด แต่ในใจก็รู้สึกผิด(ด้วยความเป็นคนจิตใจดีอะนะเวลาทํา
ให้ใครเดือดร้อนเพราะตัวเอง นางเอกของเรานี่เธอจะรู้สึกผิดไปอีกหลาย
วันทีเดียวเชียว ต้องหาทางชดใช้เขาให้ได)้ 
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 "เธอว่าราคามันเท่าไหร่นะ"  
 "หลายหม่ืน " ริรินพูดเบาๆ อย่าบอกนะแกว่าเป็นแสน ไม่งั้นฉันได้
ขายอวัยวะซื้อใช้ให้แกแน่ -_-; 
 "หนึ่งร้อยล้านบาท"  
 คําพูดนี้ก้องสะท้อนไปมาในหูของริรินครั้งแล้วครั้งเล่า 

หนึ่งร้อยล้านบาท 
      หน่ึงร้อยล้านบาท 

หนึ่งร้อยล้านบาท 
        หน่ึงร้อยล้านบาท 

หนึ่งร้อยล้านบาท 
                                          หนึ่งร้อยล้านบาท 

 

 ริรินอ้ึงกับสิ่งท่ีได้ยิน อ้าปากค้างอยู่นาน จนตอนนี้เหมือนเธอช็อก
ไปแล้ว นานทีเดียวกว่าริรินจะรู้สึกตัว  

" นายจะบ้ารึไง!! นี่….นี่ มันแค่โน๊ตบุคธรรมดาเองนะ ไม่ใช่
ดาวเทียมไทยคม จรวดมิซายหัวรบนิวเคลียร์ จะได้แพงหูฉ่ีขนาดนั้น ฉันไม่
เชื่อหรอกนะ อย่าหวังจะมาหลอกซะให้ยาก" 
 " ใช่คอมเครื่องนี้ไม่ได้ราคาแพงอย่างนั้นหรอก แต่สิ่งท่ีมีมูลค่าหนึ่ง
ร้อยล้านบาทคือข้อมูลท่ีอยู่ข้างในนั่นต่างหาก" 
 " บ้าเหรอ!!ข้อมูลอะไรจะแพงขนาดนั้น พวกนายเป็นแค่เด็กมัธยม
เองนะไม่ใช่สายลับ 007" 
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 " มันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีฉันเขียนข้ึนมาไงเล่ายัย
อัปลักษณ์ มีบริษัทมาขอซื้อแล้วในราคาท่ีฉันบอกเธอ " 
 "......O_O...." ริรินอ้ึง 
 " เอาล่ะ ถ้าไม่เชื่อกันดีนัก ก็อ่านนี่ซะ" เขาคว้าแฟ้มๆหนึ่งท่ีตกอยู่
แถวๆนั้นข้ึนมาให้เธออ่าน 
 ริรินเปิดอ่านแฟ้มพวกนั้นแล้วหัวใจก็หล่นวูบ   
 ‘ จริงๆด้วย…อะไรกัน เป็นไปไม่ได…้.ร้อยล้าน  
 โฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ TT__TT อยากจะร้องไห้เป็นภาษาปลาปิรันย่า 
จะทํายังไงดีเนี่ย’ 
 " เอาล่ะ เริ่มเก็บกวาดห้องนี้ให้เรียบรอ้ยซะ แล้วพรุ่งนี้ หกโมงเย็น 
เอาเงินมาจ่ายให้ฉันท่ีนี"่ มันพูดสบายๆยังกะว่าร้อยบาท (ขนาดสิบบาทฉัน
ยังต้องคิดเลยนะเฟ้ย -*- ) 
 " นายจะบ้าเหรอ ฉันจะไปหาท่ีไหนมาให้ " 
 " อ้าวเหรอ แล้วจะทํายังไงดีล่ะ" ไลท์ทําท่าคิด พร้อมกับรอยยิ้มชั่ว
ร้ายผุดออกมาประดับใบหน้าหล่อเหลาท่ีทําให้ริรินอยากจะเข้าไปตบสัก
สองสามฉาด " ฉันมีทางออกทางเดียวให้เธอยัยข้ีเหร่ "  
 ริรินตาโตด้วยความหวัง 
 " ลาออกจากโรงเรียนนี้ซะ แล้วเงินร้อยล้านนั่นฉันจะไม่สนใจ" เขา
ยิ้มอยา่งผู้ชนะ แล้วเดินชนไหล่ริรินอย่างแรงออกจากห้องไป   
 " อย่าลืมล่ะพรุ่งนี้หกโมง ฉันต้องการคําตอบ" มันตะโกนส่งท้าย 

เน็กซ์ จีน และเอเบิลเดินตามออกไป  
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"ไอ้ไลท์ ยังไงมันก็ต้องเอาให้ได้ซีน้า" เน็กซ์ หัวเราะร่าเริง แล้วหัน
มามองริริน "เออนี่ ยัยแว่นหน้าผี ถ้าพรุ่งนี้มา ก็หาหน้ากากหรืออะไรมา
คลุมหน้าเธอเอาไว้หน่อยนะ ฉันเห็นทีไรขนลุกทุกทีเลยว่ะ น่าเกลียดน่า
กลัวยิ่งกว่าผีจูออน " 
 เสียงประตูปิดดังปัง แล้วทุกอย่างก็เงียบสนิท ริรินทรุดนั่งลงบน
พ้ืนอย่างอ่อนแรง แล้วเธอจะไปเอาเงินท่ีไหนมาใช้หนี้ให้พวกมัน บ้านริรินก็
ไม่ได้ร่ํารวยอะไรสักหน่อย พ่อเป็นหมอ แต่เงินเดือนมีก็เหมือนไม่มีเพราะ
เอาไปเปิดคลีนิครักษาคนไข้ฟรีหมด ส่วนแม่ท่ีเป็นเชฟก็ชอบทํางานใน
ร้านอาหารเล็กๆเงินเดือนแค่พอใช้เท่านั้น ท่ีริรินเรียนหนังสือโรงเรียน
แพงๆค่าเทอมเป็นแสนนี่ได้ก็เพราะเป็นนักเรียนทุนเรียนดีหรอกนะ 
 " อย่าวา่ร้อยล้านเลย ร้อยบาทฉันยังไม่มีด้วยซ้ํา " (ถูกสาวกแบล็ค
แองเจิลเผาไปเม่ือเจ็ดวันก่อนน่ะToT) ริรินค่อยๆเก็บกวดห้องกว้างนั้นด้วย
หัวใจห่อเหี่ยว ความรู้สึกของเธอคือ  

ฉันอยากจะตาย!!!!!!! มาฆ่าฉันดีกว่าพวกแก มาเล๊ย...  
 เธอรวบรวมเศษกระดาษท่ีปลิวกระจายท่ัวห้องมากองๆเอาไว ้
 "เอ๊ะ นี่มันอะไร " ริรินอ่านกระดาษพวกนั้น แววตาครุ่นคิดก็
ปรากฏข้ึนในดวงตากลมโต 
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บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 6666    
เปนแฟน และทาสรบัใชเปนแฟน และทาสรบัใชเปนแฟน และทาสรบัใชเปนแฟน และทาสรบัใช    

  
 
 ริรินเดินสโลสเลออกจากหอพักอย่างคนทรงตัวไม่ดีนัก กว่าจะทํา
เรื่องต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยก็แทบไม่ได้นอนท้ังคืน แถมพอจะนอนสภาพ
ห้องของเธอก็เละซะจนทําได้แค่หาท่ีขดตัวเท่านั้น (ถูกไอ้พวกสาวกเข้ามา
ทําลายเม่ือ4-5 วันก่อน) แผลเผลอท่ีถูกทําร้ายยังไม่ได้ทําการชําระ
บาดแผลด้วยซ้ํา หน้ายังบวมเป่งจากการถูกตบ ตามตัวมีร่องรอยเขียวช้ํา
เต็มไปหมด แม้เสื้อผ้าของริรินจะเป็นชุดนักเรียนสะอาดสะอ้านแล้ว แต่มัน
ก็ยับซะจนไม่ได้ช่วยให้สภาพทรุดโทรมท่ีเลวร้ายสุดๆของเธอดูดีข้ึนเลย จน
ทําให้จากผีจูออนท่ีน่ากลัว กลายเป็นผีดิบซอมบี้ท่ีน่าสยดสยองแทนไปแล้ว 
 ริรินเดินแบกห่อกระดาษท่ีเธอคิดว่ามันจะช่วยชีวิตเธอได้ อย่างคน
หมดเรี่ยวแรง ท้องร้องจ๊อกๆท่ีดังซะยิ่งกว่าเสียงออดสัญญาณเข้าเรียน ส่ง
เสียงมาเตือนตลอดเวลา  
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 " โอ๊ยหิวข้าววววววว!!!! " ริรินตะโกนอย่างหงุดหงิด พวกนักเรียนท่ี
เดินผ่านไปผ่านมาพากันรีบวิ่งหนี ด้วยกลัวว่านังผีซอมบี้นี่ เกิดคลั่งจับพวก
มันมาแหวกอกกินตับ  
 " งั้นไปกินข้าวกับฉันไหมล่ะ ^_^ " เสียงหล่อๆของใครบางคนดัง
ข้ึนข้างๆ 
  " ไอ้มะเหม่ียว O_O" ริรินตกใจ ริวมะขับรถสปอร์ตเปิดประทุน
มาเทียบร่างของเธอช้าๆ จริงด้วย เธอลืมไปเลย ไอ้มะเหม่ียวมันรู้ความลับ
ของเธอแล้วนี่นา มัวแต่กังวลเรื่องเงินร้อยล้านจนลืมสนิท  

แย่แล้ว!!! จะทํายังไงด ี  
 " ฉันรู้ว่าเธอคงมีเรื่องอยากพูดกับฉัน...มาข้ึนรถซิ ^_^ " 
 " ฉันไม่มีเรื่องจะพูดกับนาย เราไม่เคยรู้จักกันสักหน่อย " ริริน
แกล้งเดินหน ี
 " อ๋อเหรอ แล้วอย่างนี้จะอยากรู้จักไหมล่ะ " ริวมะหยิบโปสเตอร์
แผ่นหนึ่งข้ึนมาให้ริรินดู และทําท่าโบกโชว์ให้คนละแวกนั้นเห็นกันให้ท่ัว
 นั่นมันโปสเตอร์ประกาศว่าเธอกับแองจี้เปน็คนเดียวกันนี่!!!! แถมมี
รูปประกอบอีกต่างหาก 
 " ไอ้มะเหม่ียวบ้า เอาลงเดี๋ยวนี้นะ " ริรินรีบวิ่งไปกระชากโปสเตอร์
แผ่นนั้นมาจากมือของเขา แล้วฉีกมันขาดออกเป็นชิ้นๆ  
 " อยากฉีกเท่าไหร่ ก็ได้เลยนะเต็มท่ีฉันมีอีกเยอะ แถมเวบไซต์ด้วย
อีกสักสองสามเวบก็ยังได้เลยนะ^_^  " เขาหัวเราะร่า  
 บ้า บ้า ไอ้คนบ้า มันเอาเวลาท่ีไหนไปทํา นี่มันตั้งใจจะแบล็คเมล์
กันชัดๆ มันตั้งใจจะเปิดเผยความลับของเราให้คนอ่ืนรู้ใช่ม้ัย  
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"นายต้องการอะไรกันแน่ " ริรินส่งเสียงแว๊ดๆ อย่างโมโหสุดขีด 
 " ข้ึนรถมาแล้วเธอก็จะรู้เอง " 

 
  
 ณ ร้านอาหารบรรยากาศสดุน่ารักท่ีต้ังอยู่หน้าโรงเรียน ซึ่งริรินเคย
ได้แต่แอบมองห่างๆ ด้วยความรู้สึกประมาณว่าอยากเข้าไปกินจังเลย แต่ไม่
มีตังค์อะT^T ตอนนี้กําลังต้อนรับเธอเป็นอย่างดี (ความจริงไม่ดีเท่าไหร่
หรอก แค่บริกรมันเห็นหน้าซอมบี้ของริรินเดินเข้ามา มันก็แทบจะถีบเธอ
ออกจากร้าน พร้อมกับเอาเกลือมาโรยไล่ความอัปมงคลแล้ว -_-‘’ แต่ด้วย
ความเกรงใจ คนตัวสูงท่ีเดินตามมาทีหลัง ทําให้ต้องกล้ํากลืนฝืนต้อนรับไป 
และทําได้แค่พยายามหาอะไรมาบังๆหน้าของริรินเอาไว้จากลูกค้าคนอ่ืน 
เพ่ือบรรยากาศน่ารักคิกขุของร้าน จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นสุสานคนเป็นท่ี
น่าสยดสยองเท่านั้น )  
 " มีอะไรก็รีบพูดมา" ริรินพูดข้ึนทันทีท่ีบริกรเดินจากไป 
 " ทานข้าวก่อนซิแล้วค่อยคุย " 
 ริวมะมุ่งม่ันกับคําพูดของเขามาก ต่อให้ริรินซักไซร้ยังไงก็ไม่ยอม
เข้าเรื่องสักที 

‘ ดีล่ะ อยากรอหลังทานข้าวใช่มะ ได้ ฉันจะกินให้แกเจ๊งไปเลย’ 
หลังจากนั้นริรินก็ยัดอาหารเข้าไปในท้องท่ีว่างเปล่าอย่างตะกละตะกราม
ด้วยความหิวโซมาหลายวัน จนบริกรและคนในร้านอ้ึงไปตามๆกัน เม่ือข้าว
จานท่ีห้าหมดลง เธอจึงได้เงยหน้าข้ึนมองโลกภายนอก  
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 ริวมะนั่งหัวเราะอยู่ตรงหน้าเธอยังกะนั่งดูหนังตกลกคาเฟ่ต์ ริริน
รู้สึกหม่ันไส้มาก "เค้าใส่ยาจี้เส้นเข้าไปในข้าวของนายรึไง ถึงได้หัวเราะอยู่
ได้ -*- "  
 " เธอนี่ตลกจังเลยนะแองจี้̂ _^  " 
 " ฉันไม่ได้ชื่อแองจี้นะ" 
 " ถ้าเทนตะมาเห็นสภาพเธอตอนนี้ คงผิดหวังน่าดู เธอรู้รึเปล่ามัน
พูดถึงเธอว่าไงบ้าง"  
 " ฉันไม่รู้จักคนชื่อเทนตะอะไรท้ังนั้นนะ นายจะบ้ารึไง " แต่ดู
เหมือนคําพูดของเธอไม่เคยเข้าหูเขาเลย  
 " แองจี้ของผมนะพ่ี น่ารักยังกะนางฟ้า อ่อนโยน เรียบร้อยเหมือน
ผ้าพับไว้ จิตใจก็แสนจะงดงาม ทําอะไรก็ดูดีไปหมด ดีกว่าผู้หญิงของพ่ีเป็น
ร้อยๆเท่า" เขาพูดเลียนเสียงน้องชาย  
 " บ้ารึเปล่า ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ใช่แองจี้ ไม่ใช่แองจี้ หัดเชื่อกัน
ซะม่ังซิ ถ้านายยังพูดไม่รู้เรื่องนะ ฉันจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะ" ริรินทําท่าจะลุกหนี
อย่างท่ีพูด  
 " ทําไมเธอถึงต้องปลอมตัวด้วย " ริวมะคว้าข้อมือเล็กๆเอาไว้ แต่ริ
รินรีบสะบัด  
 " ฉันไม่ได้ปลอมตัว ฉันแค่..." ร่างบางหาคําพูดไม่ได้ จะโกหกว่า
นี่นะ่หน้าเธอมาตั้งแต่เกิด มันก็รู้แล้วว่าไม่จริง  
 " เรามาพูดกันดีๆ ดีกว่านะแองจี้ ฉันพอจะรู้เรื่องท่ีเธอถูกทําร้าย
เม่ือครึ่งปีก่อนมาพอสมควร เธอปลอมตัวเพราะกลัวถูกพวกนั้นรังแกอีก
ใช่ม้ัย"  
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 “.....” 
 " ถ้าฉันเป็นเธอ ฉันก็คงต้องกลัวเหมือนกันนั่นล่ะ และถ้าเรื่องนี้
เปิดเผยออกไปว่าแท้จริงยัยข้ีเหร่นี่คือใคร เรื่องมันจะเป็นยังไงน้า"  
 ริรินยังคงเงียบต่อไป แต่เปลวไฟแห่งการทําลายล้างเริ่มคุกรุ่น 

"นายต้องการอะไรกันแน่!!!! " ริรินตะคอก ไหนๆมันรู้แล้วก็พูดกัน
ตรงๆนี่ล่ะ  
 " ฉันเหรอ... ความต้องการของฉัน ^_^ " 
 " ใช!่! เพ่ือแลกกับคําสัญญา ว่านายจะไม่เปิดเผยความลับเรื่องนี้ "
 " ง่ายจะตาย สิ่งนี้เธอให้ได้อยู่แล้ว สิ่งท่ีฉันต้องการก็คือ..."  
 "…..." 
 " เธอต้องมาเป็นแฟนของฉัน ..." 

 
  
 “โถ่เอ๊ย !!!!!! ทําไมชีวิตฉันถึงเจอแต่เรื่องร้ายๆอย่างนี้อยู่เรื่อยนะ 
ไอ้พวกผู้ชายสารเลว ฉันเกลียดผู้ชาย ฉันเกลียดผู้ชายท่ีสุดเล๊ย” ริรินเขวี้ยง
ก้อนหินลงน้ําด้วยความโมโห 
  
นึกย้อนไปถึงเหตุการณ์เม่ือเช้า  
 "นายจะบ้าเหรอ แองจี้ตายไปแล้ว แล้วนายจะให้ฉันกลับไปเป็น
แองจี้อีกได้ยังไง "  
 "ฉันก็ไม่ได้ให้เธอกลับไปเป็นแองจี้ ฉันจะให้เธอเป็นแฟนฉันใน
ฐานะยัยข้ีเหร่นี่ต่างหาก ^_^ " 
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 "นะ...นาย O_O นายจิตผิดปกติรึเปล่า คนธรรมดาท่ีไหนเค้าจะ
อยากได้ผู้หญิงหน้าผีอย่างฉันไปเป็นแฟน บ้าไปแล้ว นายต้องบ้าไปแล้ว
แน่ๆ ไอ้มะเหม่ียวบ้า!!"  
 "ฉันชื่อริวมะ ต่อไปเรียกพ่ีริวมะนะจ๊ะดาร์ลิง" 
  
 “ทําไมชีวิตฉันมันถึงได้ซวยซ้ําซวยซ้อนซวยซ่อนเงื่อนอะไรอย่างนี้ 
พระเจ้าหนูต้องการชีวิตสงบสุขขขขขขขขขขขขข TTOTT “ 

เรื่องโดนตามฆ่าก็ยังไม่ทันจาง เรื่องเงินร้อยล้านก็เข้ามาแทรก 
แล้วยังไอ้มะเหม่ียวบ้านั่นอีก ริรินนอนฟุบหน้าลงกับพ้ืนหญ้า ท้ังเนื้อท้ังตัว
ไร้สิ้นเรี่ยวแรง ในใจก็หวังกะจะกดหัวตัวเองจมหญ้าตายไปเลย (แล้วมันจะ
ตายไหมเนี่ย -_-”)  
 " ยัยข้ีเหร่กินหญ้าเป็นอาหารหรอกเหรอเนี่ย มิน่าล่ะหน้าตาถึงได้
อัปลักษณ์นัก" เสียงคุ้นๆเหมือนจะเป็นไอ้จอมมารไลท์  
 " เธออายม้าม่ังม้ัยนั่น มันกินหญ้าเหมือนกัน แต่ดันหน้าตาดีกว่า
เธอซะอีก" เสียงรื่นเริงชวนตบนี่จะมีใครนอกจากไอ้เน็กซ ์  
 " นี่เธอกะจะนอนตายท่ีนี่เลยรึไง" เสียงขรึมๆ สงสัยจะไอ้หัวทอง
 "ลุกได้แล้ว" เย็นชาน้ําแข็งเรียกท่านอภมิหาต้นตระกูล(ประมาณว่า
เรียกพ่ีเรียกลุงยังไม่เทียมเท่าน่ะ-_-” ) ไม่ต้องเงยหน้าก็รู้ ว่าเป็นพวกปีศาจ
แองเจิล  
 ริรินอดรนทนให้พวกปีศาจแองเจิลด่าอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้ เลยเงย
หน้าส่งสายตาเกลียดชังไปให้ แต่ไม่ทันได้ส่ง แสงออร่าแห่งความหล่อของ
เทพท้ังสี่ก็พุ่งเข้าใส่ตาเธอจนแสบไปหมด 
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’ไอ้พวกบ้า พระเจ้าไม่ยุติธรรมเลย ทําไมต้องสร้างไอ้คนชั่วพวกนี้ 
มาเลิศเลอเกินเหตุอย่างนี้ด้วย-*- ’  
 " จะเงยหน้ามาทําไม ฉันบอกแล้วไงแค่เห็นหน้าเธอก็ขนลุกแล้ว 
ยัยผีจูออน " ไอ้เน็กซ ์  
 " พ่ึงห้าโมงเอง ยังไม่ถึงเวลานัดสักหน่อย พวกนายมาทําไม " ริริน
พูดอย่างฉุนเฉียว 
 " พวกฉันต้องถามเธอต่างหาก เธอนั่นแหละมาทําอะไร ในท่ี
ส่วนตัวของพวกฉัน " ไลท์ทําเสียงแข็ง  
 "ส่วนตัวตรงไหนยะ นี่มันท่ีสาธารณะนะ พวกนายอย่ามาเว่อร์ให้
มากนัก นักเรียนคนไหนก็ใช้ได้ท้ังนั้นแหละ"  
 "นี่ไม่เห็นรึไง " ไลท์ชี้ไปท่ีป้ายเล็กๆ ท่ีซ่อนอยู่ ริมกําแพงดอกไม้ท่ี
โอบล้อมบริเวณนี้ไว้เหมือนห้องกว้างๆห้องหนึ่ง ลายบนป้ายนั้นคล้ายท่ีปัก
ในแขนเสื้อการ์ดตอนพวกปีศาจนี่แข่งบาสเลย O_O เป็นป้ายหิน พ้ืนสีดํา 
วาดทับด้วยลายสีขาวเหมือนปีกเทวดา  
 ‘เฮ้ย!!! หรือนั่นคือ สัญลักษณ์ของแบล็คแองเจิล!! ตายล่ะซี o_o ‘ 
 " เป็นไง สรุปว่า..." ไอ้เน็กซ์มันยื่นคอมาถามอย่าง น่า...เป็นท่ีสุด
(น่าตบ -_-* )  

" ก็ได้ๆ ฉันผิดเอง ไอ้พวกผู้ยิ่งใหญ่ ฉันไปแล้ว " ริรินลุกข้ึน หยิบ
ข้าวของ และเดนิจากไปอย่างโกรธๆ 
 " ไหนๆก็ไหนแล้ว เรามาคุยกันเรื่องเงินร้อยล้านเลยดีกว่า " ไลท์
พูดข้ึน "สรุปว่าเธอเอามาจ่ายฉันแล้วใช่มะ" มันมองหน้าริริน บ่งบอก
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ชัดเจน ว่าอีก 36ชาติกลับมาเกิดใหม่ เธอก็ไม่มีปัญญาหามาจ่ายหรอกยัย
อัปลักษณ์  
 "…..." เงียบ  
 "ว่าไงล่ะ " เน็กซ์ เข้ามาช่วยสร้างความกดดัน  

ริรินมองไปรอบๆ 
  เอเบิล ซึ่งปลีกตัวไปนั่งบนต้นไม้ใหญ่ท่ีเอนตัวลงจนเหมือนเป็น
เก้าอ้ีลอยเหนือน้ําท่ีน่ารักมาก มองผืนน้ําด้วยท่าทางเย็นชาตามปกติไม่
สนใจเหตุการณ์ข่มขู่ผู้หญิงท่ีเกิดข้ึนตรงหน้าสักนิดเดียว ส่วนจีน ท่ีไม่สนใจ
กับสิ่งรอบข้างเลยอยู่แล้ว นั่งพิงต้นไม้อีกต้น ยกโทรศัพท์ข้ึนมากด อย่าง
เซ็งๆ  
 " ฉันไม่มีเงินมาใช้หนี้พวกนายหรอกนะ" ริรินพูดเบาๆในลําคอ
 ไลท์ยิ้มอย่างสมใจ " น่าเสียดายจังนะ ช่วยไม่ได้ เธอคงต้องไป
ลาออกจากโรงเรียนซะแล้วล่ะ ยัยอัปลักษณ์" ทําเสียงเหมือนเห็นใจแต่
หน้าตานี.่.. 
 "ฉันไม่ลาออก " ริรินเชิดหน้าข้ึน  

แองเจิลท้ังสี่หันมามองเธอเป็นตาเดียว  
"เฮ้ย!!! นี่เธอจะไม่รับผิดชอบกับสิ่งท่ีตัวเองทําใช่ไหม" ไลท์ตะโกน

เสียงดัง  
 " เปล่า ยังไงฉันก็จะรับผิดชอบแน่ " 
 " เธอจะรับผิดชอบยังไง " เอเบิลหันมาถามด้วยสายตาคมกริบ 
น้ําเสียงชาดําเย็น เอ๊ยเย็นชา  
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 " ฉันจะทําการบ้าน ทํารายงาน และพวกงานท่ีครูมอบหมายต่างๆ
ให้แทนพวกนาย " 
 "O_O??" พวกแองเจิล งง  
 " คือ เม่ือวานท่ีฉันเก็บห้องน่ะ เจอใบงาน คําสั่งครู การบ้าน อะไร
อย่างนี้เต็มไปหมดเลย ประมาณว่าตั้งแต่เปิดเทอมพวกนายยังไม่เคยส่งงาน
ครูสักชิ้นเลยใช่ไหม " ริรินพูดพลางค้นหาแฟ้มเอกสารพวกนั้นข้ึนมาโชว์
 " แล้วทําไม" ไลท์ทําหน้าย่น ค้ิวขมวดใส ่  
 " ก็...เอ่อคือ ฉัน ฉันก็จะทํางานพวกนี้แทนนายไง แล้วพวกนายก็
เอาเวลาท่ีต้องทําการบ้านไปเขียนโปรแกรมนั่นใหม่ สัญญาเลยนะฉันจะไม่
เลิกทําจนกว่าพวกนายจะเขียนโปรแกรมนั้นข้ึนมาใหม่ได้สําเรจ็ " 
 " ยัยข้ีเหร่ สมองเธอกลับรึไง พวกฉันอยู่ม.5 นะ แล้วเธออยู่ ม.
อะไร ไม่ทราบ คิดบ้างรึเปล่านี่พูดอะไรออกมา" เน็กซ์พูดด้วยอารมณ์
ประมาณ ยัยหน้าผีนี่มันแค่โง่หรือถึงข้ันปัญญาอ่อนกันแน่วะ  
 " ถ้านายไม่เชื่อก็ดูงานตัวอย่างท่ีฉันทําข้ึนนี่ " ริริน เอาแฟ้มงานท่ี
ทําเสร็จแล้วส่วนหนึ่งไปให้พวกนั้นด ู

เน็กซ์เปิดดูแฟ้มอย่างรวดเร็ว และร้องอุทานอย่างงงงัน " เฮ้ย ยัยข้ี
เหร่ เธอพ่ึงทําเม่ือคืนไม่ใช่เหรอ ทําไมทําเสร็จเร็วนักล่ะ แถมเรียบร้อยและ
ถูกต้องด้วย"  
 พวกแองเจิลหันมามองริรินเป็นตาเดียว  
 "เอ่อ คือ คือ... ไม่ใช่ฉันโม้หรอกนะ -//- ฉันนี่แหละคือคนท่ีสร้าง
ประวัติศาสตร์สอบเข้าได้ด้วยคะแนน 100% เต็มทุกวิชา และก็สอบวัด
ความรู้ได้ระดับ เอ สตาร์" (เอ สตาร์ คือ ผลการสอบวัดความรู้ก่อนเรียน 
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สูงสุด มีความรู้เกินระดับ ม.6 ) ริรินพูดเขินๆ ไม่อยากจะอวดตัวเองหรอก
นะ แต่เพ่ือความอยู่รอดคงต้องขอโฆษณาสักหน่อย  

" อ๋อเธอนี่เองเหรอท่ีเด็กๆ มันเล่าลือกันว่าหน้าผี แต่เรียนเก่งยัง
กะเทพ" จีนยอมเปิดปาก 
 " ถึงอย่างนั้นก็เถอะนะ เธอคิดว่าพวกฉันจะแคร์แค่การบ้าน
กระจอกๆนี่รึไง" ไลท์พูดเสียงเขียว 
 " และอย่างท่ีเธอคงจะรู้ดี ว่าพวกฉันมีลูกสมุนมากแค่ไหน งาน
พวกนี้ สัง่คําเดียว แค่พริบตาก็เสร็จแล้ว" เอเบิลเสริม  
 เออจริงด้วยเธอลืมเรื่องนี้ไปซะสนิท พวกแองเจิลมันมีเด็กท้ัง
โรงเรียนเป็นลูกน้อง ทําการบ้านแค่นี้มันเรื่องง่ายจะตาย โอ๊ยจะทํายังไงดี
 "ไปลาออกจากโรงเรียนนี้ซะ!! " ไลท์พูดเสียงเข้ม ข่มขู่  
 "ฉัน...ฉัน..." ริรินอํ้าอ้ึง  

"...ฉันมีแค่วิธีนี้ล่ะนะท่ีจะใช้หนี้พวกนายได้ ถ้านายไม่รับ ฉันก็ไม่รู้
จะทํายังไง แต่ยังไงจนกว่าจะครบหนึ่งปี ฉันจะไม่ยอมลาออกจากโรงเรียน
เป็นอันขาด... ถ้าพวกนายสั่งลูกน้องมารุมฉันอีก ฉัน..ฉันก็จะสู้ " ริรินก้ม
หน้าพูดอย่างไม่ค่อยม่ันใจนัก แต่สิ่งท่ีเธอจะทําได้ก็คือเท่านี้จริงๆ 

 "ยัยบ้า!!!" ไลท์ตะโกนเสียงดังลั่นอย่างโกรธจัด 
 ยัยอัปลักษณ์นี่มันจะทนทายาดอะไรนักหนาวะ ขนาดนี้แล้วยัง
ด้านอยู่อีก แต่คอยดูเถอะ คนอย่างไลท์ ถ้าตั้งใจทําอะไรแล้วไม่เคยถอย ฉัน
จะเอาเธอออกจากโรงเรียนนี้ให้ได!้!!!! 
 " ก็ได้ ฉันจะรับข้อเสนอเธอ" ไลท์พูดข้ึนทําลายความเงียบท่ี
เกิดข้ึนเม่ือครู่ ริรินรีบเงยหน้าข้ึนมองด้วยความดีใจ 
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" แต่อย่างท่ีเธอรู้นะ ว่าแค่ทําการบ้านอะไรเนี่ย มันไม่มีประโยชน์
สําหรับพวกฉัน และสําหรับเงินหนึ่งร้อยล้านบาทมันคงจะง่ายไปถ้าเธอต้อง
ชดใช้แค่นั้น...ดังนั้นฉันมีข้อตกลงเพ่ิมข้ึนใหเ้ธอ"  
 " ข้อตกลงอะไรเหรอ ถ้าไม่ต้องลาออก ฉันยอมทําทุกอย่าง"  ริริน
ละล่ําละลักพูด "...เออ และก็ไม่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมด้วย -_-; "  
 "ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ต้องลาออก แต่นี่เป็นโอกาส
สุดท้ายท่ีฉันจะให้เธอได้นะยัยอัปลักษณ์ ...ถ้าเธอไม่ยอมรับละก็” 
 ไลท์หยดุ ก่อนจะพูดเสียงเข้มเหี้ยมโหดเกินบรรยาย “...เรื่องท่ีเธอ
เจอมาเม่ือวานนี้ มันจะเป็นเรื่องเล็กไปเลยเม่ือเทียบกับสิ่งท่ีฉันจะทํากับ
เธอในอนาคต "  
 ริรินมองหน้าของเขาอย่างหวาดกลัว โชคดีจริงๆท่ีริรินใส่กระโปรง
ยาวอย่างเว่อร์เช่นนี้ ไม่ง้ันพวกนี้คงได้รู้แน่เลยว่าเธอกําลังยืนขาสั่นอยู่เนี่ย 
 " เธอ ต้อง มาเป็น... 

   ...ทาสรับใช้ของฉัน!!! "   
 ยังไม่ทันท่ีริรินจะได้พูดตอบโต้  

" จะบ้ารึไง!! แกจะเอายัยหน้าผีนี่มาอยู่ใกล้ๆคอยรับใช้ยังงั้น
เหรอ ฉันไม่เอาด้วยนะเว้ย" เอเบิลโวยวายข้ึนมาทันที 
  "เห็นหน้ายัยนี่แค่แป๊บเดียวฉันก็สยองขวัญ จนจะเอาไปนอนฝัน
ร้ายแล้ว ถ้าต้องเจอกันท้ังวัน ฉันไม่หลอนจนเซ็กเสื่อมตายเลยรึไงวะ " 
เน็กซ์มาเป็นชุด แถมยังมองริรินด้วยสายตาดูถูกเหยียดหยามสุดๆอีกด้วย 
 " ใช่ ฉันก็ไม่ยอมรับนะไลท์ แกอยากจะทําอะไรก็ทําไปแต่อย่าให้
ต้องมีคนเข้ามาวุ่นวายในกลุ่มของพวกเรา ฉันไม่ชอบ " จีนถึงขนาดปิด
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โทรศัพท์ แล้วหันมามองหน้าริรินยังกะเธอเป็นคนผิด ต้นคิดเรื่องนี้งั้นแหละ
 " นี่พวกนาย อย่ามามองฉันอย่างนั้นนะ " ริรินพยายามปกป้อง
ตัวเอง "ฉันไม่ได้อยากจะเป็นทาสไอ้จอมมารนี่สักหน่อย นี่ไอ้จอมมาร
เทวดา ฉันไม่ยอมรับข้อเสนอนายหรอกนะ อย่ามายัดเยียดตําแหน่งบ้าๆ
นั่นให้ฉันนะ" ริรินตะโกนปาวๆ แต่เธอไม่อยู่ในสายตาของไลท์สักนิด 
 " พวกแกก็รู้ว่าฉันเป็นคนยังไง ถ้าฉันตั้งใจอะไรแล้ว ฉันเคยเปลี่ยน
ใจม้ัย ดังนั้นเรื่องนี้ให้ฉันตัดสินใจเอง " ไลท์พูดกับเพ่ือนเสียงเข้ม และหัน
มามองริรินด้วยสายตาพญามารไร้ความปารณี 
 " ยัยข้ีเหร่ นี่คืองานแรกของเธอ ..." 
 

 
 
 

โปรดติดตามตอในเลมนะคะ 
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