บทน�ำ
เบือ้ งหลังหน้ ากาก
“ แย่ แ ล้ ว รถเสี ย โอ๊ ย ! มัน จะมาเสี ย อะไรกัน วัน นี ล้ ่ ะ เนี่ ย ! ฉั น สายแล้ ว นะ!”
‘เปโซ’ กรี ดร้ องออกมาด้ วยความเจ็บใจ เมื่อรถของเธอดันมามีปัญหา สตาร์ ทเท่าไหร่
ก็ ไม่ติด วันนี เ้ ธอต้ องรี บออกจากที่ นี่เพื่ อไปให้ ทันสอบตอนเก้ าโมงเช้ าด้ วย ถ้ าจะกลับ
ลงไปให้ ยามใต้ คอนโดเรี ยกแท็กซี่ให้ ก็คิดว่าคงไม่ทนั การแล้ ว ในระหว่างที่เธอก�ำลังกลุ้ม
ใจแทบบ้ า ก็มีคนเดินเข้ ามาในลานจอดรถพอดี
ร่ างสูงเจ้ าของผิวขาวซีดและเครื่ องหน้ าชัดเป๊ ะตัง้ แต่ดวงตาสีเทาเข้ ม จมูกโด่ง
ได้ รูปและริ มฝี ปากบางเฉี ยบสีเรื่ อนิดๆ รับกันอย่างดีเหมาะกับเรื อนผมสีควันบุหรี่ ปะปน
กับไฮไลท์ สีน�ำ้ เงินชวนให้ ร้ ู สึกว่าสิ่งเหล่านีเ้ กิดมาเพื่ออีกฝ่ าย ในจังหวะที่เปโซก�ำลังมอง
ตามเขาอย่างไม่อาจละสายตา นั่นไม่ใช่เพราะเขาหล่อบาดใจเพี ยงเท่านัน้ แต่เพราะ
เธอรู้ สึ ก เหมื อ นว่ า เคยเจอเขาที่ ไ หนมาก่ อ น ซึ่ ง เมื่ อ เขาหัน มาสบตาเธอ หญิ ง สาวก็
นึกออกพอดี
“แต๊ งค์ !” เสียงหวานอุทานออกไปอย่างลืมตัว จะยกมื อปิ ดปากก็ ไม่ทันซะแล้ ว
คิ ว้ เข้ ม พาดเฉี ย งของแต๊ ง ค์ เ ลิก ขึน้ นิ ด ๆ รถของเขาจอดถัด จากรถของเปโซไปนิ ด เดี ย ว
เท่านัน้ ท�ำให้ เขาสามารถพูดคุยกับเธอได้ โดยไม่ต้องเดินมาถึงจุดที่เธอยืนอยู่
“เธอรู้ จักฉันด้ วยเหรอ”
“เอ่อ…ก็ นายเป็ นเพื่ อนในคณะเดี ยวกับฉันนี่ นา” เปโซยิ ม้ แห้ ง เธอเป็ นแค่สาว
หมวยธรรมดา ผิดกับแต๊ งค์ ท่ีเป็ นถึงอดีตเดือนมหาวิทยาลัย เขาไม่ร้ ู จักเธอน่ะไม่แปลก
เลย แต่ถ้าเธอไม่ร้ ู จักเขานี่ สิแปลก!
“อืม…วันนี ส้ อบนี่ ยังไม่ไปอีกเหรอ” เสียงไร้ อารมณ์ ถาม เปโซเลยได้ แต่ท�ำหน้ า
แหย
“รถเป็ นอะไรไม่ร้ ู อ่ะ งอแงใส่ฉันเฉยเลย เมื่อวานยังดีๆ อยู่แท้ ๆ”
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“เธอบอกว่า เราเรี ย นคณะเดี ย วกัน ใช่ ไ หม งัน้ ไปพร้ อมฉัน ก็ ไ ด้ ” แต๊ ง ค์ พูด ด้ ว ย
สีหน้ าที่ไม่ได้ แสดงอารมณ์ ใดๆ จากนัน้ ก็ขึน้ รถไปซะเฉยๆ เปโซยืนอึง้ อยู่พักหนึ่งเพราะ
เธอนึกว่าตัวเองหูฝาด แต่แต๊ งค์ ก็ลดกระจกพูดกับเธอ “ขาดสอบไฟนอลติด F สถาน
เดียวนะ”
“จ้ าๆๆ ไปแล้ ว อย่าขู่สิ รอฉันหยิบกระเป๋ าแป๊ บหนึ่ง!”
เปโซหันไปคว้ ากระเป๋ าในรถของตัวเองแล้ วจัดการล็อกรถ เธอรี บมาขึน้ รถของ
แต๊ ง ค์ ในใจไม่ นึก ไม่ ฝั น เลยว่า แต๊ ง ค์ จ ะมี น� ำ้ ใจกับ เธอถึ ง ขนาดนี ้ เห็ น ที เ ธอต้ อ งรี บ ไป
เม้ าท์ ให้ เพื่อนสนิทฟั งว่าไอ้ ข่าวลือที่ว่าแต๊ งค์ แบดบอยน่ะ มันไม่จริ งเลยสักนิดเดียว!
ระหว่างทางไม่มีเสียงพูดคุยเพราะเปโซไม่ได้ สนิทกับแต๊ งค์ มากนัก และเขาเอง
ก็ไม่ใช่คนที่จะพูดในสิ่งที่ไม่จ�ำเป็ น แต๊ งค์ เป็ นคนนิ่งๆ และเรี ยบเฉย น้ อยคนนักที่จะเข้ า
ถึงความคิดของเขา และภายใต้ ใบหน้ าที่ไร้ อารมณ์ นั่นก็ไม่อาจคาดเดาได้ ว่าเขาก� ำลัง
คิดอะไรอยู่
กว่าจะมาถึงมหาวิทยาลัย เปโซก็แทบจะเป็ นลมไปด้ วยความอึดอัด ก็แต๊ งค์เล่น
นิ่งอย่างกับศพตายซาก จนเธอเองก็ไม่กล้ าชวนคุย กลัวเขาร� ำคาญแล้ วจะไล่ลงจากรถ
เอา พอรถมาจอดที่ลานจอดรถใต้ คณะ เธอก็รีบขอบคุณเขาทันที
“ขอบคุณมากนะที่ให้ ติดรถมาด้ วย”
“ไม่เป็ นไร”
พอทัง้ สองก้ าวลงมาจากตัวรถ แต๊ งค์ ก็ล็อกรถด้ วยท่าที ไม่ยี่หระต่อค�ำขอบคุณ
ของเปโซ จากนัน้ เขาก็ เ ดิ นนิ่ งไปอี ก ทางทันที เปโซได้ แต่มองตามแผ่นหลัง กว้ า งๆ ไป
อย่างปลืม้ ๆ จากนัน้ เธอก็รีบวิ่งไปขึน้ ลิฟต์ บ้าง เพราะกลัวจะเข้ าห้ องสอบไม่ทัน!
ขณะเดียวกันร่ างสูงของแต๊ งค์ก็ก้าวเข้ าไปในลิฟต์อีกตัวที่ไม่ค่อยมีคนใช้ เท่าไหร่
นัก เขาก� ำลังจะไปคนละตึกกับผู้หญิ งคนเมื่อกี ้
ทัน ที ที่ ป ระตูลิ ฟ ต์ ปิ ด ริ ม ฝี ปากได้ รู ป ก็ เ หยี ย ดรอยยิ ม้ ที่ ดูยัง ไงก็ ไ ม่ ต่ า งจากยิ ม้
แสยะออกมา ราวกับเขาได้ ถอดหน้ ากากที่สวมอยู่ออกไป
เปโซไม่ได้ คิดผิ ดหรอก แต๊ งค์ ไม่ใช่คนมี น�ำ้ ใจ ตรงกันข้ ามเขาน่ะแบดบอยและ
เลือดเย็นเหมือนพ่อมดแบบที่คนอื่นลือๆ กันมานั่นแหละ เขาไม่ท�ำอะไรให้ เสียเวลาฟรี ๆ
เด็ดขาด ทุกอย่างที่แต๊ งค์ลงมือ ก็เพื่อให้ ได้ รับผลของการกระท�ำตอบแทนกลับมาทัง้ นัน้
เขารู้ จักเปโซ…
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รู้ ว่า เธอเป็ นเพื่ อ นสนิ ท ของผู้ห ญิ ง ที่ เ ป็ น ‘เป้ าหมาย’ ของเขา รถของเธอเสี ย ก็
เพราะเขาท�ำให้ มันเสีย ไม่มีอะไรที่คนอย่างเขาสร้ างให้ มันเกิ ดไม่ได้ คนอย่างแต๊ งค์ จะ
ท�ำอะไรย่อมไม่ให้ เสียเครดิต ‘พ่อมดจอมจัดฉาก’ อยู่แล้ ว เขามันพลิกเกมบนกระดาน
เก่งยิ่งกว่าอะไรดี
ติ๊ง!
ประตูลิ ฟ ต์ ถูก เปิ ดออกที่ ชัน้ เก้ า แต๊ ง ค์ ล้ ว งมื อ สองข้ า งลงไปในกระเป๋ ากางเกง
เพราะอากาศในอาคารค่อนข้ างเย็น เสียงเรี ยบไร้ อารมณ์ ดังขึน้ เบาๆ
“Game start”
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CHAPTER 1

รายชื่อที่ถูกขีดฆ่ า
ฝนเทกระหน�่ำลงมาอย่างหนักจนสาดเข้ ามาในตัวอาคาร ฉันกับเพื่อนสนิทยืน

ติดฝนกันอยู่และไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้ แต่ถึงอย่างนัน้ ก็เถอะ ดูเหมือนจะไม่ได้
เป็ นการติดฝนที่น่าเบื่อสักเท่าไหร่ เพราะ ‘เปโซ’ เพื่อนสนิทหน้ าหมวยของฉันมีเรื่ องเล่า
มากมายเหลือเกิ น
“แต๊ งค์ น่ะเหรอให้ เธอติดรถมาที่มหาวิทยาลัยด้ วยกันเมื่อเช้ า?”
นี่ เป็ นเรื่ องสงสัยที่ ฉันไม่อยากจะเชื่ อ ผู้ชายพรรค์ นัน้ จะมี น�ำ้ ใจขนาดนัน้ เชี ยว?
ไม่หรอก ฉันรู้ จักเขามาหลายปี แล้ วนะ คนเลวแบบนัน้ ไม่มีทางจะเป็ นอย่างที่เปโซบอก
ได้
“จริ งสิ! เขาไม่เห็นจะแบดบอยอย่างที่แกว่าเลยนะฟรั งค์ ฉันว่าแกมองเขาในแง่
ร้ ายเกิ นไปหน่อยหรื อเปล่า”
ฉัน ผ่ อ นลมหายใจออกมานิ ด หน่ อ ยเมื่ อ ได้ ยิ น ค� ำ พูด ของเปโซ ชื่ อ ของฉัน ก็ คื อ
‘ฟรังค์’ เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัย เรี ยนอยู่คณะนิเทศศาสตร์ และนี่เป็ นปี สุดท้ ายที่ใกล้
จะจบแล้ ว ใครๆ ก็ร้ ู ว่าฉันไม่ชอบแต๊ งค์ แม้ ว่าเขาจะเป็ นอดีตเดือนคณะ และปั จจุบันก็
ยังได้ รับความสนใจอย่างล้ นหลามจากสาวๆ อยู่
ฉันกับแต๊ งค์ เคยเป็ นเพื่อนกันตอนอยู่สมัยม.ปลาย ความจริ งแล้ วเขากับฉันเห็น
หน้ ากันมาตังแต่
้ เด็กๆ เพราะบ้ านอยู่ติดกัน เราสนิทกันมากๆ เพราะเรี ยนโรงเรี ยนมัธยม
ที่ เดียวกัน ฉันไปกลับโรงเรี ยนพร้ อมกับแต๊ งค์ ตลอด ยิ่งช่วงม.ปลายเขาน่ะซีย้ �่ำปึ กกับ
ฉันมากๆ จนกระทัง่ เขาหักหลังฉันอย่างเลือดเย็นแบบที่ท�ำให้ ฉันรู้ สึกแย่ และไม่สามารถ
ลืมเลือนหรื อให้ อภัยเขาได้ ง่ายๆ ฉันกับเขาก็เลยเลิกคบกัน
พอต่างคนต่างเรี ยนมหาวิทยาลัยแต๊ งค์ ก็ย้ายไปอยู่คอนโดที่พ่อเขาซือ้ ให้ นานๆ
จะกลับมาอยู่ที่บ้านสักที เหมือนเขาเองก็ไม่ได้ อยากเผชิญหน้ ากับฉัน เราสองคนห่าง
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กันไปโดยปริ ยายจนกลายเป็ นไม่เคยคุยกันอีกเลยแม้ จะอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกัน
ฉันสะเทือนใจทุกครั ง้ ที่เห็นหน้ าแต๊ งค์
เขาเองก็กระดากใจทุกครัง้ ที่เห็นหน้ าฉัน ฉันไม่เคยรู้ หรอกว่าผู้ชายคนนันคิ
้ ดอะไร
อยู่ เขาถึ ง ได้ ท� ำ ‘เลวร้ าย’ กับ ฉัน ไว้ เ มื่ อ สามปี ก่ อ น เขาอาจจะไม่ไ ด้ คิ ด อะไรเลยก็ ไ ด้
เพราะถ้ าเขาคิดจริ งเขาก็คงไม่ท�ำ
ฉันไม่ร้ ู เหมือนกันว่าตอนนีแ้ ต๊ งค์เป็ นไงบ้ าง เพราะฉันไม่เคยคิดจะถามถึงเขา ได้
แต่ปล่อยให้ เวลามันผ่านๆ ไป จนความรู้ สึกเกี่ ยวกับเรื่ องเมื่อหลายปี ก่อนที่เขาเคยท�ำ
กับฉันเป็ นเหมือนตะกอนที่ตกอยู่ในใจ แม้ ในปั จจุบันจะมีบางครั ง้ ที่ลืมเลือนไปบ้ าง แต่
มันก็ เหมื อนแผลเป็ นที่ ถึงจะไม่ได้ เจ็บแล้ ว แต่เมื่ อเราได้ เห็น จิ ตใต้ ส�ำนึกก็ จะย� ำ้ เตื อน
เรื่ องในครั ง้ นัน้ ตลอด... เป็ นเหมือนเครื่ องเตือนความเจ็บปวด
ฉันรู้ ว่าจริ งๆ แล้ วแต๊ งค์ เป็ นคนยังไง ฉันเคยเห็นด้ านมืดของเขาแบบที่คนอื่นไม่
เคยเห็น เขาเป็ นผู้ชายที่ ไม่น่าคบหา ฉันรั บรู้ ได้ ถึงกลิ่นอายความน่าหวาดกลัวจากตัว
แต๊ งค์ เองแบบที่คนอื่นไม่มีวันจะรู้ ไม่มีวันคาดคิดถึงเบือ้ งลึกของจิตใจเขา
เพราะฉันรู้ ฉันถึงหลีกเลี่ยงที่จะกลับไป
“ฉันไม่ได้ มองเขาในแง่ร้าย ฉันมองเขาตามความเป็ นจริ ง แกรู้ ไว้ ด้วยเหอะ” ฉัน
พูดเสียงราบเรี ยบ อากาศเย็นจัดขึน้ เรื่ อยๆ เพราะลมที่พัดแรงจนละอองฝนสาดทั่วร่ าง
ของฉันกับเปโซ ลองเป็ นแบบนี ต้ ่อไปยังไงฉันก็เดินกลับไปที่ลานจอดรถไม่ได้ แย่ที่สุด
ไม่ร้ ู ต้ องยืนรอไปอีกนานแค่ไหนเนี่ ย
“แกเคยบอกฉันว่าแกกับเขาเป็ นเพื่อนสนิทกัน” อยู่ๆ เปโซก็พูดขึน้
“เคยเป็ น” ฉันแก้ ค�ำพูดนัน้
“เออ นั่นแหละๆ เคยก็เคย แล้ วไม่คิดบ้ างเหรอว่าบางทีอาจจะกลับไปเป็ นเพื่อน
กันอีกได้ ” เปโซว่า นั่นท�ำให้ ฉันส่ายหน้ าไปมา
“ไม่มีใครรู้ จักแต๊ งค์ ดีเท่าฉันหรอก”
“แล้ วมันไม่ดีตรงไหน” เปโซท�ำหน้ าไม่เข้ าใจ
“ก็เพราะว่ารู้ ดีเกิ นไปไง ถึงได้ ไม่อยากจะยุ่ง” ฉันอธิ บาย
“ขอที เ หอะน่ า ช่ ว ยขยายความให้ มัน ชัด ๆ กว่า นี ห้ น่ อ ยเถอะ ฉัน รู้ แค่ว่า แกกับ
แต๊ งค์ น่ะเคยเป็ นเพื่อนกัน แต่ไม่เคยรู้ เลยว่าท� ำไมเลิกคบ แกบอกแต่ว่าเป็ นเพราะเขาๆ
แต่แกไม่เคยพูดสาเหตุออกมาสักหน่อย”
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มันก็จริ งอ ย่างที่เปโซพูด ฉันไม่ได้ คิดจะเล่าเรื่ องของแต๊ งค์ ให้ เธอฟั งเลย ความ
จริ งแล้ วฉันไม่คิดจะเล่าให้ ใครฟั งเลยต่างหาก ฉันไม่อาจจะหลีกหนีความจริ งได้ ว่าลึกๆ
ฉันก็ ยังเป็ นห่วงแต๊ งค์ อยู่ และไม่อยากให้ ใครรู้ นิ สัยส่วนตัวมากๆ ของเขา ไม่อยากให้
ใครรู้ ว่าเขาท�ำอะไรไว้ กับฉัน ยังไงซะให้ มันจบที่ฉันและฉันรู้ ว่ามันเกิ ดอะไรขึน้ บ้ างก็น่า
จะพอแล้ ว
“มันผ่านไปแล้ ว ฉันไม่อยากพูดถึงเขา แกอย่ารื อ้ ฟื ้นเลย” ฉันพูดปั ดๆ “ว่าแต่ยัย
ฮารุ หยุดเรี ยนไปวันที่สามแล้ วนะ โทรไปหาก็ไม่มีใครรั บ ไม่ร้ ู เกิดอะไรขึน้ หรื อเปล่า เป็ น
ห่วงชะมัด”
ฉันพูด ถึง เพื่ อ นสนิ ทอี ก คน ‘ฮารุ ’ เป็ นสาวน้ อ ยหน้ า ตาจิ ม้ ลิม้ ลูกครึ่ ง ญี่ ปุ่ น เธอ
หยุดเรี ยนไปโดยไม่บอกเหตุผลให้ ฉันกับเปโซรู้ และโทรหาเท่าไหร่ ก็ไม่รับสาย แถมยัง
ปิ ดเครื่ องหนี ไปอีกต่างหาก ไม่ร้ ู ป่ านนี จ้ ะเป็ นอะไรหรื อเปล่า
“พ่อแม่คงมาเยี่ยมจากญี่ ปุ่นล่ะมัง้ ก็เลยไม่ได้ บอกอะไร” เปโซออกความเห็นที่
ท�ำให้ ฉันเบาใจไปบ้ าง
“ก็คงเป็ นอย่างงัน้ ล่ะมัง้ ”
“ฝนตกแรงขึ ้นทุกทีเลย เอายังไงดีเนี่ย ฉันอยากกลับบ้ านแล้ วนะ” เปโซโอดครวญ
แล้ ว ในตอนนัน้ เอง... ก็ มีผ้ ูชายคนหนึ่งเดินมาหยุด อยู่ห่างจากจุดที่ ฉันและเปโซยื น ไม่
มาก ฉันสะดุ้งนิดหน่อยเพราะไม่คิดว่าจะมีคนอื่นอยู่ตรงนีน้ อกจากฉันกับเปโซ พวกเรา
คุยกันเสียงดังไม่แน่ว่าเขาอาจจะได้ ยินบทสนทนาที่ฉันพูดๆ กันหมดแล้ วก็ได้ ฉันไม่เห็น
หน้ าเขาเพราะเขาสวมเสือ้ หนาวสีด�ำสนิ ทที่ มีฮ้ ูดคลุมศี รษะอยู่ ฝ่ ามื อขาวซี ดยกขึน้ ดึง
ฮู้ดให้ ปิดศีรษะมากกว่าเดิม จากนัน้ เขาก็เอามือสองข้ างล้ วงลงไปในกระเป๋ าเสือ้ หนาว
แล้ ววิ่งลงบันไดฝ่ าฝนออกไปจากอาคาร
ท่าทางของผู้ชายคนนัน้ ท�ำให้ หัวใจของฉันเต้ นรั วแรงเหมือนจะหลุดออกมาจาก
อก มันไม่ใช่ว่าเขาหน้ าตาดีหรื อว่ามีอะไรพิเศษเพราะฉันไม่ได้ เห็นหน้ าเขา แต่อาจเป็ น
เพราะรู้ จักกันมานาน ก็เลยจ� ำได้ ว่าผู้ชายที่วิ่งออกไปนัน้ เป็ นใคร
ฉันคิดว่าเขาคือแต๊ งค์ โดยที่ ฉันไม่จ�ำเป็ นจะต้ องเห็นหน้ าเขา แต๊ งค์ เกลียดการ
รอคอย เขาไม่ชอบรออะไรนานๆ ไม่แปลกที่เขาจะเลือกวิ่งฝ่ าฝนออกไป
“ไม่ไหวแล้ ว ฉันอยากนั่ง”
เปโซบ่นอี กครั ง้ เธอเดินกลับเข้ าไปในตัวอาคารและมองหาเก้ าอี ้ จนเห็นเก้ าอี ้
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เก่าๆ ตัวหนึ่งในมุมมืดๆ ที่ถ้าไม่สังเกตคงมองไม่เห็น ฉันคิดว่าเมื่อกี แ้ ต๊ งค์ อาจจะนั่งอยู่
ตรงนัน้
“เฮ้ ย! แก ตรงนี ม้ ีร่มวางอยู่ด้วย สงสัยมีคนลืมไว้ แน่ๆ เลย! รอดแล้ ว! ได้ ไปจาก
ที่นี่สักที!”
เปโซกรี๊ ดกร๊ าดออกมาด้ วยความดีใจ ขณะหยิบร่ มคันสีด�ำนั่นขึน้ มาถื อ…
ฉันหันหน้ ากลับไปมองทางเดิมที่แต๊ งค์ วิ่งหายไป ฉันรู้ ว่าเขาจงใจทิง้ ร่ มไว้ แต๊ งค์
เกลียดฝน เขาคงไม่ยอมตากฝนง่ายๆ หรอก เขาไม่มีทางลืมร่ ม ฉันเดาว่าเขาคงเห็นฉัน
ก็เลยจงใจทิง้ มันไว้ ให้ ใช้
ยังห่วงเรื่ องเล็กๆ น้ อยๆ เหมือนเดิม
“นี่ ๆ เอามาใช้ กันเหอะ อาจจะเป็ นของผู้ชายที่ วิ่งตากฝนไปเมื่ อกี ล้ ืมไว้ ก็ได้ นะ
เขาคงไม่กลับมาเอาแล้ วแหละ” เปโซว่า ฉันเลยพยักหน้ า เธอก็เลยยื่นร่ มให้ ฉัน
“อ่ะ แกกางให้ หน่อย ฉันของเยอะอ่ะ กางไม่สะดวก”
“โอเค”
ฉันไม่อยากอธิ บายให้ เปโซฟั งว่าท�ำไมจะไม่ใช้ ร่มคันนี ้ และขีเ้ กียจลากยาวไปถึง
เรื่ องที่ ว่าผู้ชายที่ วิ่งไปเมื่ อกี ค้ ือแต๊ งค์ ฉันก็ เลยท� ำเป็ นไม่ร้ ู เรื่ องที่ ว่าแต๊ งค์ จงใจท� ำ และ
ใช้ ๆ ร่ มคันนี ไ้ ปอย่างเสียไม่ได้
ตอนฉัน จะกางร่ ม สร้ อยเส้ นหนึ่งที่ มี ล็อ กเกตห้ อยอยู่ก็ ร่ ว งลงมาจากในร่ ม มัน
หล่นใส่มือฉันพอดี ซึ่งเปโซไม่ทันสังเกตเห็น
ฉันเผลอแสดงสีหน้ าตกใจออกไปโดยไม่ร้ ู ตัว
“ฟรั งค์ เป็ นอะไร ท�ำไมหน้ าซีดแบบนัน้ ล่ะ มีอะไรหรื อเปล่าแก”
ฉันไม่ได้ ตอบเปโซ เอาแต่เงียบแล้ วก�ำล็อกเกตในมือเอาไว้ แน่น นี่เป็ นสิ่งที่แต๊ งค์
เคยให้ ฉั น ไว้ นานแล้ ว และฉั น เลื อ กจะคื น มั น ให้ เขาไปในวั น ที่ เ ราตั ด ขาดกั น ดู
เหมือนแต๊ งค์ จะสอดมันเข้ าไปไว้ ในร่ ม พอฉันแกะเชือกที่พันร่ มไว้ เพื่อกางออกมันก็เลย
ร่ วงลงมา เขาก็คงกะจะปล่อยให้ มันมาอยู่กับฉันอีกครั ง้
แต๊ งค์ เป็ นคนที่มีลางสังหรณ์ อันแม่นย�่ำ และเขาก็เชื่ อในตัวเอง เขาจงใจวางร่ ม
ไว้ เพราะเขารู้ อยู่แก่ใจว่าไม่ว่าจะเกิ ดอะไรขึน้ มันจะมาถึงมือฉันอย่างแน่นอน และมัน
ก็เป็ นไปตามที่แต๊ งค์ คิด ซึ่งถ้ าหากมันไม่เป็ นอย่างนัน้ โดยนิสัยแต๊ งค์ ก็คงไม่กล้ าเสี่ยง
ที่จะทิง้ มันทัง้ ร่ มทัง้ สร้ อย
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ฉันไม่คิดว่า…นี่ จะเป็ นลางบอกเหตุที่ดีเลยนะ
“เออ ฟรั งค์ ช่วงนี น้ ้ องแบงค์ เขาไม่มารั บมาส่งแกแล้ วเหรอ ฉันเห็นแกกลับคน
เดี ย วตลอดเลย” เปโซถามถึง ผู้ช ายที่ เ คยตามจี บ ฉัน อยู่ช่ว งหนึ่ง น้ อ งแบงค์ เ ป็ นเด็ก ปี
สองที่แสดงออกชัดเจนว่าชอบฉัน ฉันเองก็เอ็นดูนะ เขาก็น่ารั กดี แต่สุดท้ ายเขาก็ไม่ได้
จริ ง จัง เหมื อ นคนอื่ น ที่ พอฉันยังไม่ต กลงเป็ นแฟนหรื อ ยังไม่ออกตัวแรงกับเขา เขาก็ ขี ้
เกี ยจรอและหายไป
หายไปโดยไม่บอกอีกต่างหาก...
ฉันชินซะแล้ วแหละ
“ไม่ล่ะ เขาคงเลิกชอบฉันไปแล้ ว”
“เฮ้ ย... แกไม่สงสัยอะไรบ้ างเหรอ” เปโซท�ำหน้ าแปลกๆ ใส่ฉัน
“ท�ำไมล่ะ” ฉันเลิกคิว้
“คนที่ ส ามของเทอมนี แ้ ล้ วนะ ที่ จี บ ๆ แกอยู่ แ ล้ วหายหั ว ไปเลย เจอหน้ าที่
มหาวิทยาลัยยังท�ำเป็ นไม่ร้ ู จัก ฉันว่ามันไม่โอเคเท่าไหร่ นะฟรั งค์ ”
ความจริ ง ฉัน ก็ ร้ ู สึก อย่ า งที่ เ ปโซว่า นะ แต่ฉัน เองก็ ไ ม่ ก ล้ า ไปถามผู้ช ายพวกนัน้
เหมือนกันว่าท�ำไมเขาถึงตัดสัมพันธ์ ทัง้ ๆ ที่ตอนแรกมันก็เหมือนจะดี
“ผู้ ช ายพวกนัน้ เขาคงไม่ ช อบรอมัง้ พอเห็ น ฉั น เล่ น ตัว หน่ อ ยก็ ไ ม่ อ ยากดิ ว ต่ อ
แหละ”
ฉันพูดข�ำๆ แต่ดูเปโซไม่ข�ำด้ วย
“แต่ว่าน้ องแบงค์ เขาก็บอกนี่ ว่าเขารอแกได้ ”
“...”
ฉันตอบเปโซไม่ออกเลยกับค�ำที่เธอพูด ฉันเองก็นอยด์ เหมือนกัน...
เขาเคยบอกว่ารอได้ แต่ท�ำไมเขาหายไปนะ
“แกไปท� ำอะไรให้ เขารู้ สึกไม่ดีหรื อเปล่า” เปโซถามฉันอีก ฉันได้ แต่ส่ายหน้ าไป
มาเพราะรู้ สึกมืดแปดด้ าน
“ฉันก็... ไม่ร้ ู เหมือนกันว่ะแก”
THANK PART
ร่ างสะบักสะบอมของหนึ่งชี วิตที่ พยายามตะเกี ยกตะกายเอาตัวรอดก� ำลังนอน
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หายใจรวยริ นอยู่ที่พืน้ ใบหน้ าของอีกฝ่ ายมีแต่รอยฟกช� ำ้ ไม่ต้องนับถึงรอยประเคนด้ วย
ฝ่ าเท้ าอีกมากมายตามตัว แต่แค่นีน้ ่ะมันไม่ได้ ท�ำให้ ถึงกับตายหรอก ผมรู้ ...
“เอาไงต่ อ ดี ว ะไอ้ แ ต๊ ง ค์ ” ‘ชาน’ หนึ่ ง ในเพื่ อ นสนิ ท ของผมถามขึน้ มา ท� ำ ให้ ผ ม
เหลือบมองร่ างที่หายใจแผ่วๆ อยู่ที่ปลายเท้ า
“พอแล้ ว มัง้ แค่นี ก้ ็ เ จ็ บ หนัก แล้ ว ” ‘คิริ น ’ เพื่ อ นอี ก คนของผมเอ่ย ขึน้ บ้ า ง มัน ทิ ง้
บุหรี่ ที่สูบไปไม่ถึงครึ่ งมวนลงบนพืน้ แน่นอนว่าไม่จ�ำเป็ นต้ องเหยียบซ�ำ้ เพราะพืน้ ที่เรา
ยืนเต็มไปด้ วยแอ่งน� ำ้ เล็กๆ จากฝนที่ตกหนักก่อนหน้ านี ้
ผมเดินเข้ าไปใกล้ ‘เหยื่อ’ ของตัวเองแล้ วยันฝ่ าเท้ าลงกับอกมัน
“แค่กๆๆ” อีกฝ่ ายไอออกมาอย่างหนักด้ วยความน่าสมเพช
“นี่ เ ป็ นการเตื อ นครั ง้ สุด ท้ า ยของกูแ ล้ ว นะ” ผมเอ่ย ขึน้ ด้ ว ยเสี ย งเรี ย บๆ “กูเ คย
เตือนมึงสองครั ง้ แล้ วใช่ไหมว่าอย่าจี บผู้หญิ งของกู แต่มึงก็ยังดือ้ ด้ านท�ำ”
“มึง... มัน... หวงก้ าง... ฟรั งค์ ... ไม่ได้ ชอบ... มึง” เสียงแผ่วเบานั่นตอบโต้ ผม
ยกมือขึน้ เสยผมตัวเองอย่างหงุดหงิดและกระแทกฝ่ าเท้ าลงกับอกของมันเต็มแรง
พลั่ก!!!
“แค่กๆๆๆ” ไอ้ เวรนั่นถึงกับไอจนส�ำลักเป็ นเลือดออกมานิดหน่อย แบบนี ส้ ิถึงจะ
ลดอารมณ์ หงุดหงิดของผมได้ บ้าง
“ผู้หญิ งคนนัน้ เป็ นของกู พูดแค่นีค้ งชัดนะ” ผมพูดเสียงราบเรี ยบและไร้ อารมณ์
“อยู่ห่างๆ เธอซะ ถ้ าไม่อยากให้ น้องสาวของมึงเดือดร้ อน”
“มึง!” ไอ้ ‘แบงค์’ ท�ำท่าจะดิ ้นรนเฮือกสุดท้ ายเมื่อได้ ยินผมพูดถึงน้ องสาวมัน แต่
ผมก็ใช้ ฝ่าเท้ าเหยียบร่ างมันแรงขึน้ กว่าเดิม
“อย่า ดิน้ รนน่า ...” ไอ้ ช านพูด ขึน้ บ้ า ง “รู้ ใช่ไ หมว่า พวกกูค งไม่รุ ม กระทื บ ผู้ห ญิ ง
อ่ะ”
“นั่นสิ รุ มอย่างอื่นอ่ะ” ไอ้ คิรินที่เลือดเย็นยิ่งกว่าผมเป็ นฝ่ ายเอ่ยขึน้ เอาความจริ ง
เรื่ องน้ องสาวไอ้ แบงค์ ผมก็แค่พูดขู่ไปงัน้ ผมไม่คิดจะไปท� ำอะไรน้ องสาวมันจริ งๆ หรอก
ความจริ ง แล้ ว ไอ้ แ บงค์ ก็ไม่ใ ช่ค นแรกนะที่ ต้อ งซวยมาเป็ นเหยื่ อระบายอารมณ์ ข องผม
กับพวกไอ้ ชาน มันเป็ นคนที่สามในเทอมนี แ้ ล้ ว
ผมกับ ฟรั ง ค์ เคยเป็ นเพื่ อ นกัน และ ‘นิ สัย ส่ว นตัว ’ ของผมท� ำ ให้ เ ราแตกกัน จน
เธอเลือกที่ จะห่างออกไปจากผม แต่อย่าคิดเลยว่าเธอจะหนี ผมพ้ น ผมยังคงตามเธอ
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เหมือนกับเงา
ผู้ชายทุกคนที่ จีบเธอ หายไปอย่างไร้ ร่ องรอยก็ เพราะกลัวพวกผม กลัวอิทธิ พล
บ้ านไอ้ คิรินที่พ่อมันเป็ นเจ้ าของบ่อนคาสิโน กลัวความร้ ายกาจและเจ้ าอารมณ์ ของไอ้
ชาน ไม่มีใครกล้ าเสี่ยง ไอ้ แบงค์ เองก็คงไม่กล้ าเช่นกัน
ผมน่ะไม่คิดจะท�ำอะไรน้ องสาวมันอยู่แล้ ว...
แต่ถ้าไอ้ คิรินจะท�ำ ผมก็ไม่เกี่ ยว ผมไม่คิดจะรั บรู้ เรื่ องของคนอื่นที่ไม่ใช่เรื่ องของ
ฟรั งค์ หรื อเรื่ องของผม
“อย่าท�ำน้ องสาวกู!” ไอ้ แบงค์ รวบรวมก� ำลังเฮื อกสุดท้ ายตะโกนขึน้ “กูไม่ยุ่งกับ
ผู้หญิ งของมึงแล้ วก็ได้ ”
ผมเหยี ย ดริ ม ฝี ปากอย่ า งพึง พอใจเมื่ อ ได้ ยิ น ค� ำ พูด ที่ อ ยากได้ ยิ น เหมื อ นที่ ไ อ้ ผ้ ู
ชายเลวๆ คนอื่นเคยพูดตอนนอนกองอยู่แทบเท้ าผมมาแล้ ว
“มึงฉลาดมากไอ้ แบงค์ ”
“...”
“ไปซะ อย่ามาตายอยู่ที่นี่ และถ้ ากูร้ ู ว่ามึงไปบอกเรื่ องนีก้ ับใคร...” ผมเว้ นจังหวะ
แล้ วไอ้ คิรินก็ท�ำท่าใช้ นิว้ ชี ป้ าดคอตัวเอง
“น้ องสาวมึงเละแน่” ไอ้ ชานพูดขู่ออกมาอีกแรง
“รู้ แล้ ว! กูร้ ู แล้ ว! พวกมึงก็อย่าผิดค�ำพูด! ห้ ามท�ำอะไรน้ องสาวกูเด็ดขาด!” แบงค์
ตะโกนกร้ าวขณะลุกขึน้ แล้ วพาร่ างอันสะบักสะบอมเกื อบต้ องคลานออกไปจากที่นี่
ผมมองตามจนร่ า งมัน ค่ อ ยๆ ไกลออกไปจากสายตาแล้ ว เบื อ นหน้ า ไปมองไอ้
คิรินกับไอ้ ชาน
“ห้ า มท� ำ อะไรน้ อ งสาวไอ้ แ บงค์ กูแ ค่ขู่ โดยเฉพาะมึง ไอ้ คิ ริ น ” ผมหัน ไปชี ห้ น้ า
เพื่อนเลวๆ ที่มันคุมไม่ค่อยได้ ยิ่งกว่าใคร
“จืดสนิทแบบนัน้ คิดว่ากูจะเอาไปท� ำอะไรวะ” คิรินกลอกตา “มึงก็อย่ามองกูเลว
ให้ มาก การแสดงเว้ ยการแสดง!” ไอ้ คิรินโวย
“จะไปรู้ เหรอ ก็มึงโหดซะขนาดนัน้ ” ผมว่า
“แล้ วนี่ มึงเชื่ อปากไอ้ แบงค์ มันเหรอ” ไอ้ ชานถาม
“ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวกูจะแกล้ งๆ ท�ำเป็ นตามน้ องสาวมันสักสองสามวัน ยัยนั่นต้ อง
กลัวจนไปฟ้องไอ้ แบงค์ อยู่แล้ ว รั บรอง มันไม่กล้ า” คิรินยิม้ เยาะนิดๆ
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“ตามนัน้ ” ผมตอบสัน้ ๆ
“เก็บเรื่ องนี ใ้ ห้ เงี ยบที่สุด ฟรั งค์ ต้องไม่ร้ ู ว่ากูท�ำอะไรแบบนี ้ พวกมึงเข้ าใจนะ”
“พวกกูไม่ได้ โง่นะเว้ ยไอ้ แต๊ งค์ รั บรอง... ไม่ถึงหูฟรั งค์ แน่นอน ท�ำงี ม้ ากี่ ครั ง้ แล้ ว
ไว้ ใจกันหน่อย” ไอ้ คิรินตบที่อกตัวเองสองสามครั ง้
“อืม” ผมพยักหน้ า
Rrrrrrr
เสียงโทรศัพท์ ของผมดังขึน้ พอดี ผมเลยหยิบขึน้ มาดู พอเห็นว่าใครเป็ นคนโทร
มาก็อดจะหัวเราะออกมาไม่ได้
“มึงหัวเราะแบบนี ท้ ีไรมีแต่เรื่ องบรรลัยเกิ ดขึน้ ทุกที” ไอ้ ชานว่า
“มึงดูดิ ใครโทรมา” ผมยื่นหน้ าจอโทรศัพท์ ให้ ไอ้ ชานดู พวกมันสองคนมองหน้ า
กันแล้ วยิม้ เลวๆ ไม่ต่างจากผมก่อนหน้ านี เ้ ลยสักนิด
“แหม เหยื่อของเรานี่ เอง กูก็นึกว่าใคร” ไอ้ คิรินยิม้
“ได้ เวลาใส่หน้ ากากแล้ วว่ะ” ผมพึมพ�ำเบาๆ แล้ วกดรั บสาย พลางพูดกับปลาย
สายด้ วยน� ำ้ เสียงราบนิ่ง
ท่าทางงานนี จ้ ะมีแต่เรื่ องสนุกแล้ วว่ะ
ผมกลับมาถึงที่ คอนโดของตัวเองตอนประมาณสี่ทุ่ม เพราะไปเดินเล่นกับพวก
ไอ้ คิ ริ น ต่อ อี ก นิ ด หน่ อ ย แล้ ว ก็ แ วะไปดูห น้ า น้ อ งสาวไอ้ แ บงค์ ด้ ว ย ไอ้ คิ ริ น ขู่เ ธอน่ า ดู ขู่
เน้ นๆ ให้ เธอไปฟ้องไอ้ แบงค์ ด้วยนะ ผมว่าไอ้ เวรนั่นคงได้ กลัวจนขีข้ ึน้ สมองแน่ๆ ไม่กล้ า
บอกฟรั งค์ หรอกว่าผมท�ำอะไร
น้ องสาวมันเหมือนพวกตัวประกันของพวกผม...
ผมหยิบสมุดเปล่าเล่มหนึ่งมาเปิ ดออก รายชื่อของคนกลุ่มหนึ่งถูกผมเขียนไว้ บน
นัน้ ตัง้ นานแล้ ว ตอนนี ผ้ มเริ่ มขีดฆ่ารายชื่ อแรกที่ผมจะจัดการออกไป...
ชื่ อของฟรั งค์
และดอกจันของอี กคนไว้ เพราะจะเป็ นรายต่อไป ผมเอนร่ างพิงกับเก้ าอี แ้ ล้ วใช้
ปากกาเคาะที่ริมฝี ปากของตัวเองเบาๆ จากนัน้ ก็ระเบิดหัวเราะ...
“สนุกว่ะ... สนุกจริ งๆ”
ผมทิ ง้ ปากกา ลุกขึน้ จากเก้ าอี ท้ ี่ นั่งอยู่แล้ วหยิ บลูกดอกอันหนึ่งขึน้ มา ดวงตาสี
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เทาเข้ มตวัดมองไปที่ผนังซึ่งมีเป้ากลมๆ และมีรูปของคนๆ หนึ่งถูกปั กไว้ อยู่บนนัน้ คน
ที่ผมมีความแค้ นในใจมากมายที่ต้องสะสาง
ปั ก!!!
ลูกดอกปั กเข้ าที่ กลางหน้ าผากของคนบนรู ปพอดีหลังจากที่ ผมเหวี่ยงแขนออก
ไปสุดแรง
“งานนี เ้ จ็บเรี ยงตัวแน่มึง”
ผมเหยียดริ มฝี ปากนิดๆ
ใครก็ตามที่ท�ำให้ ผมเกิดความรู้ สึกติดค้ างในใจ ไม่ว่าจะนานแค่ไหนสิ่งเหล่านัน้
จะต้ องได้ รับการช� ำระ จะความรั ก หรื อความแค้ นผมก็ไม่สน
ผมสนแค่ทุกอย่างต้ องเป็ นไปตามที่ผมคิด ‘เท่านัน้ ’
END THANK PART
  
Rrrrrrr
เสียงโทรศัพท์ บ้านของฉันดังขึน้ ในบ่ายวันเสาร์ ฉันซึ่งอยู่บ้านคนเดี ยวเลยเดิน
ไปยกหูขึน้ มารั บ ส่วนเหตุผลที่ฉันต้ องอยู่บ้านคนเดียวก็เพราะ ‘ฟาร์ ม’ น้ องชายของฉัน
ถูกเพื่อนสนิทรั บไปท�ำงานที่บ้านฝ่ ายนัน้ นั่นแหละ หมอนั่นยังไม่ได้ บอกรายละเอียดฉัน
เลยเหมือนกันว่าจะกลับมาวันไหน
“ฮัลโหล”
(ขอสายฟรั งค์หน่อยค่ะ) เสียงค่อนข้ างสุภาพเรี ยบร้ อยดังออกมาจากปลายสาย
“เปโซ นี่ ฉันเอง ไม่ต้องแอ๊ บเสียงเลย” ฉันแอบแขวะเพื่อนสนิทตัวเองเล็กๆ
(ฮ่าๆๆ ก็ ฉันไม่ร้ ู นี่ เผื่ อเป็ นคนอื่นที่ ไม่ใช่แก ปลายสายจะได้ นึกว่าฉันสวย เผื่ อ
อยากดิวต่อ ความจริ งอยากให้ น้องชายแกรั บนะ ถึงได้ เสี่ยงโทรเข้ าเบอร์ บ้านเนี่ ย อิอิ)
“ไร้ สาระน่า! ฟาร์ มมันจะได้ กับ ‘รัน’ เพื่อนสนิทมันอยู่แล้ ว ดูท่าทางเด็กนั่นก็อาจ
จะมีใจให้ น้องชายฉันด้ วย แกตัดใจเถอะ” ฉันแกล้ งๆ หยอกเพื่อนว่าน้ องชายมีโอกาส
กิ๊ กกับเพื่อนสนิทที่เป็ นผู้ชายเหมือนกัน แต่เชื่ อเถอะ ยัยเปโซไม่ได้ คิดจะเศร้ าจริ งหรอก
เธอก็แค่แหย่น้องชายฉันเล่นตามประสาป้าแก่เต๊ าะเด็กเท่านัน้ แหละ
(แหม เสียดาย)
“ว่า แต่แ กเหอะ โทรมามี ไ ร” ฉัน เข้ า เรื่ อ ง แต่ใ นใจไม่ไ ด้ คิ ด ว่า ยัย เปโซจะมี ธุ ร ะ
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ส�ำคัญอะไรหรอก
(ว่าจะชวนไปดูหนังพรุ่ งนี ้ เมื่ อวานยัยฮารุ โทรมาหาฉันแล้ ว พ่อแม่นางมาจาก
ญี่ ปุ่นจ้ า นางก็เลยต้ องอยู่เทคแคร์ ครอบครั ว คุณเธอชวนดูหนัง บอกคิดถึงเรามาก พรุ่ ง
นี แ้ กว่างไหมล่ะ)
ฉันนึกนิดหน่อยแล้ วเหลือบมองปฏิทินคร่ าวๆ พอเห็นว่าพรุ่ งนี ไ้ ม่มีเรี ยนและไม่
ได้ มีนัดส�ำคัญอะไรก็เลยตอบตกลง
“โอเคก็ได้ กี่ โมงล่ะ”
(คงรอบดึกแหละแก ต้ องรอฉันช่วยพี่ปรากท�ำบัญชี เสร็ จก่อน) เปโซอธิ บาย
‘ปราก’ ที่ เ ธอพูด ถึ ง ก็ คื อ พี่ ช ายแท้ ๆ ของเธอน่ ะ รู้ สึก ว่ า เฮี ย เขาจะเป็ นเจ้ า ของ
สนามแข่งรถหรื ออะไรแบบนีแ้ หละ แต่ก็มีธุรกิจส่วนตัวด้ วย เห็นเขาชอบให้ เปโซช่วยท�ำ
บัญชีให้ ตลอด ยัยนี่ ก็ไม่ได้ จะรั กพี่ชายจนอยากท�ำหรอก แค่ท�ำแล้ วได้ เงินกิ นขนมก็เลย
ยอมท�ำเท่านัน้ เห็นว่าเฮี ยปรากก็ใจป� ้ ำ ให้ ทีก็ให้ เยอะอยู่ อย่างว่า น้ องสาวคนเดียวนี่
นา
“งัน้ แกเสร็ จเมื่ อไหร่ ก็โทรหาฉันแล้ วกัน อย่าลืมบอกด้ วยล่ะว่าจะออกกี่ โมงฉัน
จะได้ เตรี ยมตัวถูก” ฉันว่า
(ได้ ๆ งัน้ แค่นีน้ ะแก ไปกิ นข้ าวก่อน)
“โอเค”
(บาย)
“บายจ้ า”
ฉันวางหูโทรศัพท์ แล้ วเดินเข้ าไปท�ำอะไรกิ นในครั วต่อ พอดีตอนยัยเปโซโทรมา
ฉันเพิ่งลงมาจากข้ างบน ว่าจะท�ำอะไรกินพอดี เพราะเมื่อเช้ าขีเ้ กี ยจท�ำฉันเลยไปซือ้ กิน
เอาข้ างนอก
ฉันก้ าวเท้ าไปที่หน้ าตู้เย็นและเปิ ดดู ก่อนจะถอนหายใจออกมาเฮื อกใหญ่
“บ้ าจริ งๆ ของสดหมด ฟาร์ มก็ไม่บอกสักค�ำ กิ นเก่งที่สุดในบ้ านแท้ ๆ” ฉันบ่นถึง
น้ องชายช่างกินของตัวเอง ตัวก็นิดหนึ่งแต่กินจุสุดๆ ไม่ร้ ู เอาไปยัดไว้ ตรงไหน พอเห็นว่า
ในตู้เย็นไม่มีอะไรเลยแม้ แต่ไข่ก็ยังหมด ฉันก็เลยหยิบกระเป๋ าเงินพร้ อมกับกุญแจบ้ าน
เตรี ยมจะออกไปซือ้ ที่หน้ าปากซอย
เพราะว่าอยู่ใกล้ ๆ แค่นี ้ ฉันก็เลยขี่จักรยานออกไป ระหว่างที่ฉันก� ำลังขี่จักรยาน
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อยู่ ก็ มี ร ถคัน หนึ่ ง ขับ ปาดเข้ า มาใกล้ ด้ ว ยความเร็ ว จนเกื อ บชนฉัน ฉัน รี บ หัก หลบจน
จักรยานเสียหลักล้ มลง ส่วนรถคันนัน้ ก็รีบขับฉิ วไปเลยเหมือนกลัวความผิด!
บ้ าที่สุด!!
เจ็บไปทัง้ ตัวเลยเนี่ ย!
ฉั น พยุ ง ร่ า งของตัว เองขึ น้ มา รู้ สึ ก โชคดี ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นอะไรมากนอกจากแผลที่
ข้ อศอกกับหัวเข่าที่มีเลือดออกนิดหน่อย
“วันซวยอะไรของฉันเนี่ย!” ฉันสบถแล้ วเอาจักรยานที่ล้มไม่เป็ นท่าของตัวเองขึน้
มา
“เป็ นอะไรหรื อเปล่า”
เสียงเรี ยบนิ่งดังขึน้ ข้ างหลังท�ำให้ ฉันหันไปมองเพราะน� ำ้ เสียงคุ้นๆ นั่นท�ำให้ ฉัน
ระแวงนิดหน่อย...
แล้ วมั น ก็ เ ป็ นอย่ า งที่ ฉั น คิ ด จริ ง ๆ ด้ วย ผู้ ชายตรงหน้ าฉั น ที่ ส วมชุ ด ล� ำ ลอง
ธรรมดาๆ แบบเสือ้ ยืดทั่วไปกับกางเกงยีนส์ ขาดๆ ที่หัวเข่าและรองเท้ าแตะ แต่ก็ยังดูดี
เอามากๆ เขาคือลูกชายของคนข้ างบ้ านฉัน...
เป็ นผู้ชายที่ฉันเองก็ไม่ค่อยจะถูกชะตาเท่าไหร่ ซะด้ วยสิ
“แต๊ งค์ ...”
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CHAPTER 2

เหยื่อรายที่หนึ่ ง
“แต๊ ง ค์ ...” ฉันเรี ยกชื่ อเขาด้ วยเสียงที่ติดอยู่ในล�ำคอ จะว่าไงดี ฉันไม่ได้ ขยับ
ปากพูดอะไรกับหมอนี่ มาสามปี แล้ ว ไม่ใช่เวลาน้ อยๆ เลยนะที่ ไม่ได้ คุยกัน ถามว่ายัง
โกรธอยู่ไ หม แน่ น อนโคตรโกรธ สิ่ง ที่ เ ขาท� ำ กับ ฉัน มัน ไม่ใ ช่สิ่ง ที่ น่ า ให้ อ ภัย แล้ ว มัน ก็
พิสูจน์ ตัวเขาจนหมดแล้ วด้ วย ณ ตอนนี ฉ้ ันไม่ได้ มีความรู้ สึกอยากอยู่ใกล้ ๆ เขาอีกแล้ ว
ไง
“หัวเข่าเป็ นแผลนี่ ” แต๊ งค์ พูดแล้ วมองที่หัวเข่าของฉัน
“ไม่เป็ นไร ขอบใจที่ห่วง แต่ทีหลังไม่ต้องก็ได้ ”
ฉันตัดบทเขาอย่างเย็นชาแล้ วจะหันไปจูงจักรยานเดินหนี แต่แต๊ งค์ รัง้ แขนฉันไว้
“นี่ ปล่อยนะ” ฉันตวัดสายตามองเขาอย่างไม่พอใจ แต่ร่างสูงคุกเข่าลงตรงหน้ า
ฉันแล้ วเอาผ้ าเช็ดหน้ าในกระเป๋ ากางเกงมาผูกที่หวั เข่าบริ เวณที่เป็ นแผลไว้ ให้ ท�ำให้ ฉัน
อึง้ ไปนิดหน่อย จากนัน้ แต๊ งค์ ก็ยืนขึน้ เหมือนเดิม
“เสร็ จแล้ ว”
“...” ฉันมองเขานิ่งๆ เพราะรู้ สึกว่าต่อให้ เขาท� ำแบบนีฉ้ ันก็ไม่ได้ มองเขาดีขึน้ เลย
“จะไปไหน เดี๋ยวไปส่ง” แต๊ งค์ ถือวิสาสะเข้ ามาจับแฮนด์ จักรยานของฉัน
“ไม่ต้อง แล้ วก็สร้ อยนายน่ะ อยู่ในบ้ านฉัน เดี๋ยวจะเอามาคืน” ฉันพูดเสียงแข็งๆ
“มัน เป็ นของเธอ ไม่ต้ อ งมาคื น ฉัน ” แต๊ ง ค์ พูด เสี ย งเรี ย บด้ ว ยใบหน้ า ที่ ไ ม่แ สดง
อารมณ์
“มันเป็ นของนายต่างหาก” ฉันย�ำ้ “ฉันไม่ได้ ต้องการมันแล้ ว”
“ก็ฉันบอกว่ามันเป็ นของเธอไง” แต๊ งค์ลดเสียงลงต�่ำ แววตาที่เขามองฉันเริ่ มฉาย
แววน่ากลัวจนฉันปรั บอารมณ์ ตามไม่ทัน...
อะไรของเขากันล่ะเนี่ ย บ้ าหรื อเปล่า หายไปจากชี วิตฉันแล้ วก็หายๆ ไปเลยได้
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ไหม จะกลับเข้ ามาท�ำให้ ฉันสับสนอีกท�ำไม!
“เออ งัน้ ฉันไปได้ หรื อยัง!” ฉันกระแทกเสียงใส่เขา
“เธอจะไปไหน บอกแล้ ว ไงฉั น จะไปส่ ง ” แต๊ ง ค์ ท� ำ เหมื อ นจะมัด มื อ ชกฉั น ซึ่ง
แน่นอน ฉันไม่มีวันยอมให้ เขาไปส่งแน่
“ไม่ต้อง ฉันไม่อยากเกี่ ยวข้ อง... ไม่อยากรบกวนนาย” ฉันเปลี่ยนค�ำพูดเมื่อเห็น
สีหน้ าเอาเรื่ องของเขา นี่ฉันเป็ นผู้หญิ งนะ หมอนี่คิดจะต่อยฉันด้ วยเหมือนกันหรื อยังไง
ยืนท�ำหน้ าหาเรื่ องอยู่ได้
“จะไปซือ้ อะไร” แต๊ งค์ ถามอีก
“ไม่บอก! อย่ามายุ่ง!” ฉันเริ่ มร� ำคาญเขาแล้ ว เลยขึน้ เสียงใส่ ก่อนจะจูงจักรยาน
หนี แต่ทว่า
พลั่ก!
แต๊ งค์ ถีบจักรยานฉันจนล้ มไปอีกรอบอย่างง่ายดาย จนฉันทนไม่ไหวเลยระเบิด
อารมณ์ ออกมาด้ วยการหันไปวีนใส่เขาเดี๋ยวนัน้
“นี่ นายเป็ นบ้ าอะไรเนี่ ย! ขาดความอบอุ่นหรื อไงรั งควาญฉันอยู่ได้ มีตาก็น่าจะ
แหกดูดิว่าคนเขาไม่อยากจะยุ่ง ท�ำไมฉันต้ องอยากให้ นายไปส่ง ท�ำไมฉันต้ องรายงาน
นายด้ วยว่าฉันจะไปไหนท�ำอะไร นายเป็ นอะไรกับฉันฮะ เพื่อนก็ไม่ใช่!”
พอฉันพูดซะยาวเหยียดแบบนัน้ แต๊ งค์ ก็หัวเราะในล�ำคอ
“ไม่อยากเป็ นเพื่อนแล้ วอย่างอื่นให้ เป็ นไหมล่ะ สนองให้ ได้ นะ”
แต๊ งค์ ก้าวเท้ าเข้ ามาเหมือนจะคุกคามกัน ฉันเลยรี บถอยหลังหนี
“จะเอาอะไรก็รีบๆ พูดมาเลย ฉันจะได้ ไปๆ จากตรงนี ส้ ักที!”
“เอาเธออ่ะ”
“แต๊ งค์ !!!” ฉันแทบจะตะโกนใส่หน้ าเขา “อย่ามาท�ำหน้ ามึนนะเว้ ย ไม่ชอบ!”
“ก็ถามอยู่นี่ไง ว่าจะออกไปไหน ไปซือ้ อะไร อยากไม่บอกท�ำไม” เขาท�ำสีหน้ า
กวนประสาทใส่ฉัน ฉันเลยต้ องถอนหายใจออกมา ท�ำไมวะ ท�ำไมฉันต้ องมายืนคุยกับ
อดีตเพื่อนที่ฉันแสนเกลียดขีห้ น้ าแบบนี ด้ ้ วย!
เอาเถอะ! ฉันไม่อยากเสวนากับเขาแล้ ว ขอจบประโยคที่ต้องพูดกันให้ เร็ วที่สุด
น่าจะดีกว่า!
“ฉันหิว จะไปซือ้ ของมาท�ำอะไรกิ น ปล่อยฉันไปได้ ยัง”
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“ยัง” แต๊ งค์ สวนมาทันควัน แล้ วคว้ าข้ อมือฉัน
“เฮ้ ย! จะพาฉันไปไหน ไม่ไป จักรยานฉันล่ะ!” ฉันโวยวายเมื่อเขาลากฉันกลับ
ไปทางเดิม จ�ำที่ฉันเคยบอกได้ ไหมว่าบ้ านของแต๊ งค์ อยู่ข้างๆ บ้ านฉัน แต่เขาย้ ายไปอยู่
คอนโดเพราะเราทะเลาะกันน่ะ เขาก� ำลังลากฉันไปที่บ้านเขาน่ะสิ!
“ช่างหัวจักรยานเธอได้ ป่ะ ฉันรวย เดี๋ยวซือ้ ให้ ใหม่สิบคันเลย เข้ าไป” เขาเปิ ดรั ว้
บ้ านตัวเองแล้ วพยายามจะดันร่ างฉันเข้ าไปในนัน้ แต่ฉันขืนตัวเองไว้ สุดแรง
“ฉันไม่เข้ า!”
“อย่ามาดือ้ ไม่เข้ าเรื่ อง ความอดทนไม่ค่อยจะมี รู้ นิสัยกันดีอยู่แล้ วนี่ ” แต๊ งค์ ว่า
แล้ วกระชากข้ อมือฉันไว้
“ก็ฉันไม่อยากเข้ า! นายเองก็ร้ ู อยู่แก่ใจว่าท�ำทุเรศๆ อะไรกับฉันไว้ บ้าง! ยังจะท�ำ
เหมือนไม่มีอะไรเกิ ดขึน้ แล้ วบังคับให้ ฉันเข้ าไปในบ้ านนายอีกหรื อไง ไอ้ หน้ าด้ าน!”
แต๊ งค์ หัวเราะออกมาทัง้ ๆ ที่ฉันก� ำลังด่าเขาและมันไม่ข�ำสักนิด
“ด่าโคตรเร้ าใจเลยว่ะ ปากเก่งอย่างนี ใ้ ห้ ได้ ตลอดนะฟรั งค์ ฉันชอบ” แต๊ งค์ ยิม้
นิดๆ เหมือนไอ้ โรคจิตไม่มีผิดแล้ วก็จัดการอุ้มฉันพาดบ่าอย่างง่ายดาย
“ปล่อยฉันนะแต๊ งค์ !!”
ฉันพยายามดิน้ แต่เขาไม่ยอมปล่อยและดูท่าว่าไม่คิดจะปล่อยด้ วย เพราะเขา
พาร่ างฉันเข้ าไปในบ้ านเขาและโยนฉันลงบนโซฟาดังตุบจนฉันเจ็บไปทัง้ ตัวเพราะแรง
กระแทก
“เจ็บนะแต๊ งค์ !!” ฉันขึน้ เสียงใส่เขา
“ก็เธอท�ำตัวเรี ยกร้ องให้ ฉันลงไม้ ลงมือ เห็นๆ กันอยู่ ฉันพูดดีๆ ถามดีๆ เธอไม่
ชอบไง”
“แค่ต่างคนต่างอยู่มันจะตายหรื อไง!” ฉันโวยวายกับเขาบ้ าง “ไม่เข้ าใจหรื อไง
ว่าฉันไม่อยากเห็นหน้ าอ่ะ ไม่อยากเห็นหน้ านาย!”
“เออ ไม่ เ ข้ า ใจเว้ ย เพราะตรงนี ม้ ั น มี ค นจะตาย!” แต๊ ง ค์ ขึ น้ เสี ย งใส่ ฉัน บ้ า ง
ท�ำเอาฉันสะดุ้งโหยง
“นะ นายพูดอะไรของนาย!” ค�ำพูดเขาท�ำฉันอึง้ จริ งๆ นะ ฉันตอบไม่ถูก
“พูดครั ง้ เดี ยว ไม่เข้ าใจก็ จบ” แต๊ งค์ พูดแค่นัน้ เหมื อนเขารู้ ว่าฉันได้ ยินที่ เขาพูด
แล้ ว แต่ก็แค่ไม่ร้ ู จะตอบอะไรเลยพูดประโยคนี ้
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ซึ่งก็จริ ง...
“นายจะให้ ฉัน มาบ้ า นนายท� ำ ไมเนี่ ย ฉัน บอกว่า ฉัน หิ ว ข้ า วไง” ฉัน เปลี่ ย นเรื่ อ ง
บอกตามตรงพอเขาบอกว่ามี คนจะตายเนี่ ย ฉันเริ่ มไม่อยากหาเรื่ องทะเลาะแล้ ว กลัว
หาเรื่ องมากๆ คนที่จะตายจะกลายเป็ นฉันไง
“ก็ท�ำบ้ านฉันนี่ แหละ”
“หะ!” ฉันท�ำหน้ าเหวอ “อะไรของนาย!”
“พูดครั ง้ เดียว ไม่เข้ าใจก็จบ”
แต๊ งค์ กวนประสาทฉันอีกครั ง้ คือฉันได้ ยินที่เขาพูดไง แต่ฉันต้ องการค�ำอธิ บาย
เพิ่ม!
“ท�ำไมฉันต้ องท�ำที่บ้านนาย ฉันจะไปซือ้ ของมาท� ำบ้ านฉัน!” ฉันลุกขึน้ ยืน แต๊ งค์
เลยมองหน้ าฉันตรงๆ
“เธอก็ท�ำกิ นของเธอ แล้ วก็เผื่อฉันไปด้ วยเลยไง ฉันยังไม่ได้ กินอะไรเลยเหมือน
กัน จะออกไปซือ้ ของที่หน้ าปากซอยท�ำไมให้ เสียเวลา แล้ วกว่าเธอจะท�ำอีกอ่ะ”
“ท�ำไมฉันต้ องท�ำให้ นายด้ วย!” ฉันกอดอก “ฉันไม่ท�ำให้ นาย”
“ไม่ท�ำ?” แต๊ งค์ ทวนค�ำพูดฉัน
“เออ!” ฉันหันไปย�ำ้ “ไม่ท�ำเว้ ย”
“ให้ พูดอีกที ท�ำไม่ท�ำ” เขารั ง้ แขนฉันให้ หันไปมองหน้ าเขา “ถ้ าฉันหิวมากๆ แล้ ว
ไม่มีอะไรตกถึงท้ องเนี่ ย ฉันอาจจะกลืนเธอลงท้ องแทนก็ได้ นะ เอาไหม!”
แต๊ งค์ ท�ำเหมือนจะโน้ มหน้ าลงมาหาฉัน ฉันเลยรี บดันไหล่กว้ างๆ นั่นออกไป
“อย่านะ! ฉันท�ำ ท�ำแล้ วเว้ ย!”
ฉันรี บถอยออกจากเขาแล้ วหลีกหนีออกมาห่างๆ เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง
“รออะไร ไปท�ำซะสิ” แต๊ งค์ พูดใส่ฉันด้ วยความหน้ าด้ านอย่างไร้ ที่ติ
“เออ!” ฉันกระแทกเสียงตอบ
อยากกิ นนักใช่ไหม เดี๋ยวจะท�ำให้ กินเข้ าไปแล้ วคายออกมาแทบไม่ทัน! ที นีจ้ ะ
รอดูว่าจะยังอยากบังคับให้ ฉันท�ำอะไรให้ กินอีกหรื อเปล่า!
“แล้ วก็ท�ำให้ กินได้ ล่ะ ไม่งนฉั
ั ้ นจะกินอย่างอื่น” แต๊ งค์ว่าแล้ วมองร่ างกายฉันอย่าง
จาบจ้ วงสุดๆ จนฉันต้ องเอามือขึน้ มาปิ ดหน้ าอกตัวเองไว้ จากสายตากามๆ ของเขา
ไอ้ คนทุเรศ!
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อย่าให้ ฉันมีช่องทางบ้ างแล้ วกันนะ!
ฉันจ�ำใจท�ำอาหารที่มันกิ นได้ อย่างไว้ รสชาติ เพราะว่านอกจากแต๊ งค์ จะต้ องกิ น
แล้ ว ฉันก็ต้องกิ นอาหารเหล่านัน้ ด้ วยเหมือนกัน พวกเราก็เลยนั่งกิ นข้ าวอยู่ด้วยกัน
นี่ แ ทบจะเป็ นครั ง้ แรกในรอบสามปี เลยก็ ว่า ได้ ท่ี ฉัน กับ แต๊ ง ค์ ต้ อ งมาท�ำ เหมื อ น
ใกล้ ชิดสนิทสนมแบบนี ้ บอกตามตรง รู้ สึกแปลกๆ เหมือนกัน
ฉันกับแต๊ งค์ นั่งกิ นข้ าวกันไปเงี ยบๆ จนกระทั่งเรากิ นเสร็ จ ฉันเลยดันจานตัวเอง
ไปตรงหน้ าเขา
“ล้ างด้ วย”
“ท�ำไมเป็ นฉัน?” แต๊ งค์ เงยหน้ าถาม
“ฉันท�ำแล้ ว นายก็ล้างสิ”
“หึ” แต๊ งค์ ข�ำอยู่ในล�ำคอ
“ข�ำอะไร มีอะไรตลกหรื อไง”
ผู้ชายอะไรวะ ท�ำให้ หมั่นไส้ โคตรเก่ง ฉันยังมีสารพัดเรื่ องเป็ นล้ านเป็ นแสนเรื่ อง
ที่ ยังเคื องเขาอยู่นะ ยังมี หน้ ามาท� ำไม่ร้ ู ไม่ชีแ้ บบนี อ้ ี กหรื อไง เออ ช่างเขาเหอะ ฉันไม่
อยากแคร์ ยิ่งท�ำเหมือนไม่ลืม เดี๋ยวจะยิ่งได้ ใจ
“จ� ำไม่ได้ จริ งๆ เหรอ” แต๊ งค์ เงยหน้ าสบตากับฉัน
“จ� ำ อะไร” ฉันถามเขาอย่างชัก จะหวั่นๆ เพราะหมอนี่ มักท� ำ ตัว เหมื อนคนคาด
เดายากมาเสมอ
“เธอกับฉันเถียงกันเรื่ องนีต้ ลอดอ่ะ เรื่ องล้ างจาน ฉันหน้ าด้ านไปกินข้ าวบ้ านเธอ
จานก็ไม่เคยล้ าง”
“ก็ร้ ู ตัวนี่ ว่าหน้ าด้ าน” ฉันด่าเขา แต่แทนที่แต๊ งค์ จะโกรธเขากลับแค่ยิม้ บางๆ
“แต่เธอก็ท�ำให้ ป่ะวะ”
“...”
ฉัน เกิ ด อาการเถี ย งไม่ อ อกไปชั่ว ขณะ ยอมรั บ เลยว่า ตอนนี ฉ้ ัน รู้ สึก ได้ ว่า แต๊ ง ค์
ก� ำลังรื อ้ ฟื ้นเรื่ องเก่าๆ ระหว่างฉันกับเขา ซึ่งฉันอยากจะให้ มันเป็ นแค่อดีต ความรู้ สึก
ของฉันอาจจะมี บ้างที่ ยังห่วงแต๊ งค์ อยู่ แต่บอกไว้ เลยนะ ว่าฉันได้ ร้ ู ตัวตนที่ แท้ จริ งของ
เขาแล้ วว่ามันเป็ นยังไง ความไว้ ใจมันสร้ างได้ ยาก แต่ท�ำลายน่ะง่ายนิดเดียว แล้ วแต๊ งค์
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ก็ดันท�ำลายมันไปแล้ วซะด้ วยสิ
“ตัง้ แต่วันนี ฉ้ ันจะไม่ท�ำอะไรให้ นายทัง้ นัน้ แหละแต๊ งค์ ” ฉันพูดกับเขาตรงๆ
“ท�ำไมล่ะ” แต๊ งค์ เสยผมที่ปรกหน้ าของเขาลวกๆ ขึน้ ไป
“นายไม่ร้ ู จริ งๆ เหรอ”
“ฉันรู้ แต่ฉันแค่เลือกที่จะไม่สนใจมัน ก็แค่เรื่ องเก่าๆ”
“ใช่” ฉันเน้ นเสียง “เรื่ องเก่าๆ ที่นายไม่เคยคิดจะส�ำนึกกับมันไง นายเคยคิดจะ
ขอโทษฉันหรื ออธิ บายการกระท�ำของนายในตอนนัน้ บ้ างไหมแต๊ งค์ ไม่! นายหายหัวไป
เลย ซึ่งฉันโอเคที่นายหายหัว ฉันจะได้ ร้ ู ว่ามันต้ องจบแบบไหน”
“เธอไล่ฉัน บอกว่าอย่ามาให้ เธอเห็นหน้ าอีก”
“ซึ่งนายก็ท�ำตามที่ฉันพูด” ฉันเลิกคิว้ ใส่เขา
“เออ” แต๊ งค์ ยอมรั บดือ้ ๆ ท�ำให้ ฉันถึงกับพ่นลมหายใจออกมา
“นายมันใสซื่อซะยิ่งกว่าแก้ วเจียระไนว่ะแต๊ งค์ ก็ดี... ท�ำตามที่ฉันพูดก็ดีแล้ ว หาย
ไปก็ดีแล้ ว จะกลับมาอีกท�ำไมในวันที่ฉันอยากจะลืมๆ ไปแล้ ว!”
ฉันกระแทกเสียงให้ กับความไร้ ส�ำนึกของเขา ท�ำให้ แต๊ งค์ เหยียดริ มฝี ปากใส่ฉัน
“ฉันกลับมาก็เพราะมันหมดเวลาที่จะหนี ความรู้ สึกตัวเองแล้ วไง”
“...”
“แล้ วที่เธอพูดเรื่ องค�ำอธิ บายในสิ่งที่ฉันเคยท�ำ ฉันก็อยากจะบอกเธอว่า...”
แต๊ งค์เว้ นจังหวะแล้ วประสานสายตากับฉัน ฉันไม่คาดหวังให้ เขามาใช้ ค�ำพูดดีๆ
อะไร
“ต่อให้ ย้อนเวลาได้ ฉันก็จะท�ำเหมือนเดิม”
แต่ก็ไม่ได้ คิดว่าเขาจะสารเลวแบบนี เ้ หมือนกัน
ฉันหนี กลับมาจากบ้ านแต๊ งค์ โดยไม่คิดจะอยู่คุยอะไรกับเขาต่อ ถึงคุยไปฉันกับ
เขาก็ มีแต่จะทะเลาะกัน ระหว่างที่ ฉันก� ำลังว่างๆ ไม่มีอะไรท�ำ ฉันเลยเอาโทรศัพท์ มา
กดดูอะไรเรื่ อยเปื่ อย เห็นยัยฮารุ ก�ำลังออนอยู่ในเฟซบุ๊ก ฉันจึงอดไม่ได้ ที่จะทักเธอไป
FRUNG FRUNG >> นี่ หายไปตัง้ สามวัน ไม่บอกไม่กล่าวเพื่อนฝูงเลยนะ
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รออยู่สักพักหนึ่งฮารุ ก็อ่าน ไม่กี่วินาทีต่อมาเธอก็ตอบข้ อความของฉัน
นะ

CUTE HARU >> ครอบครั วฉันมาจากญี่ ปุ่นไง เดาว่าเปโซน่าจะบอกเธอแล้ ว

ฉันยิม้ หน่อยๆ กับสิ่งที่ฮารุ ตอบ ก็ใช่ เปโซบอกฉันแล้ ว แต่ในความเป็ นจริ งฮารุ
ไม่เ คยหายไปแบบไม่บ อกไม่ก ล่า วมาก่ อ น ฉัน เลยไม่เ ชื่ อ ว่า มัน เป็ นแค่เ รื่ อ งครอบครั ว
อย่างเดียว
FRUNG FRUNG >> ไม่ใ ช่ ว่า แกแอบมี แ ฟน ไปเดทกัน นั่น โน่ น นี่ แ ล้ ว ไม่บ อก
เพื่อนบอกฝูงหรอกนะ
พอฉันพิ มพ์ ไปแบบนัน้ ฮารุ ที่อ่านข้ อ ความฉันก็ เงี ยบไปนานจนฉันรู้ สึกแปลกๆ
ไม่ร้ ู ว่าฉันไปท�ำอะไรให้ ฮารุ เกิ ดสะกิ ดใจหรื อท� ำให้ เธอรู้ สึกไม่ดีหรื อเปล่า ฮารุ เป็ นคนไม่
ค่อยพูดเรื่ องความรักหรื อคนที่คยุ อยู่ให้ พวกฉันฟั งเท่าไหร่ ไง แล้ วแต่อารมณ์ ว่าเธออยาก
จะเล่าไหม เวลาเล่าที ก็เล่าทุกชอตทุกตอนจนพวกฉันถึงกับหน้ าแดง ฮารุ ไม่ใช่ผ้ ูหญิ ง
ใสซื่ อ เธออาจจะไม่ ถึ ง กั บ เคยมี อ ะไรกั บ ใครจริ ง ๆ แต่ ก็ เ ป็ นผู้ หญิ ง กล้ า ได้ กล้ า เสี ย
ประเภทนัวเนี ย จูบดูดดื่มกับคนที่คบกัน ยัยนั่นก็ท�ำ แถมยังเล่าให้ ฟังด้ วยว่าผู้ชายคน
นี จ้ ูบไม่เก่ง คนนัน้ จูบเก่ง อย่างว่าแหละ ผู้หญิ งคุยกันมันก็ ต้องมี อะไรแบบนี บ้ ้ างตาม
ประสาสาวๆ อีกอย่างฮารุ ก็ไม่ใช่คนไทยร้ อยเปอร์ เซ็นต์ เธอมีนิสัยค่อนข้ างเปิ ดเผยเอา
มากๆ แต่ถึงฮารุ จะไม่ได้ เล่าบ่อยๆ ฉันก็ร้ ู ว่าผู้หญิ งสวยอย่างเธอต้ องมีผ้ ูชายมาติดพัน
บ้ างอยู่แล้ ว อยู่ที่ฮารุ จะชอบคนไหนจนยอมคุยต่อมากกว่า
FRUNG FRUNG >> ฮารุ ?
FRUNG FRUNG >> ฉันท�ำอะไรให้ แกไม่พอใจป่ ะเนี่ ย
เมื่ อเพื่ อนไม่ตอบฉันเลยส่งข้ อความซ�ำ้ ด้ วยความกังวลเล็กๆ และในที่ สุดฮารุ ก็
พิมพ์ ข้อความตอบฉันมายาวเหยียด
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CUTE HARU >> ฉันยอมรั บก็ได้ ว่าตอนนี ม้ ีผ้ ูชายที่ชอบอยู่ แต่ไม่แน่ใจว่าเขา
ชอบฉั น หรื อ เปล่ า ที่ ห ายไปก็ เ พราะพยายามไปเคลี ย ร์ กั บ เขาให้ รู้ เรื่ อ ง พอดี วั น ที่
ครอบครั วฉันมาจากญี่ ปุ่น พี่ ชายฉันก็ มาด้ วย ฉันเลยพาเขาไปเที่ ยวคลับ และไปเจอ
ผู้ชายที่ฉันชอบด้ วย บังเอิญพวกเขารู้ จักกัน ก็เลยปาร์ ตี ้ด้ วยกันฉลองที่พี่ชายฉันมาเที่ยว
เลยเมาหลับกันที่คอนโดของผู้ชายคนนัน้ ตอนเช้ าฉันกับเขาดันตื่นมาบนเตียงเดียวกัน
ถ้ าไม่ใช่แกฉันคงไม่เล่าเรื่ องนี แ้ น่ๆ ขนาดเปโซฉันยังไม่บอกเลย
ฉันถึงกับเบิกตากว้ างหลังจากได้ อ่านข้ อความที่ฮารุ เล่าออกมาทัง้ หมด นี่ มันไม่
ใช่เล่นๆ เลยนะ ตื่นมาบนเตียงเดียวกันกับผู้ชายทัง้ ๆ ที่เมื่อคืนก็เมา อดไม่ได้ จริ งๆ ที่
จะพิมพ์ ถามด้ วยความเป็ นห่วง
FRUNG FRUNG >> แล้ ว... แกกับเขามีอะไรกันหรื อเปล่า
ฮารุ อ่านข้ อความของฉัน แล้ วเธอก็หายไปครู่ หนึ่ง ฉันว่ายัยนี่ก�ำลังตอบข้ อความ
คนอื่นอยู่ด้วยแน่ๆ แต่ไม่นานนักเธอก็ตอบฉัน
CUTE HARU >> จ�ำได้ ลางๆ ว่าจูบกัน แต่ไม่น่าจะถึงกับมีอะไรกันหรอก เพราะ
ฉันไม่ได้ ร้ ู สึกผิดปกติอะไร ถ้ ามีอะไรกันฉันก็ต้องรู้ สึกอะไรบ้ างสิ อีกอย่างตอนตื่นมาถึง
เสือ้ ผ้ าจะดูไม่ค่อยได้ แต่ก็ยังถื อว่าใส่อยู่
ฉันโล่งอกนิ ดหน่อยที่ เป็ นแบบนัน้ อย่างน้ อยถ้ าจะมี อะไรกับผู้ชายสักคน มันก็
ควรจะรู้ จักหรื อคบหากันไปสักพักให้ ร้ ู นิสัยใจคอกันโอเคก่อนแหละนะ
FRUNG FRUNG >> แล้ วผู้ชายคนที่แกชอบ เขาเป็ นใคร เป็ นคนดีแน่เหรอ
ฮารุ อ่านข้ อความที่ฉันถามไป เธอตอบกลับมาแทบจะทันที
CUTE HARU >> เรื่ องนี ฉ้ ันต้ องถามแกมากกว่า
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ถามฉัน?
ท�ำไมต้ องถามฉัน ยัยเพื่อนคนนี ท้ �ำให้ ฉันงงนะ
FRUNG FRUNG >> แกหมายถึงอะไรวะ
พอฉันถามไปแบบนัน้ ฮารุ ก็ตอบข้ อความกลับมา เป็ นประโยคเดียวที่ท�ำให้ ฉัน
รู้ สึกหายใจหายคอไม่คล่องแม้ แต่นิดเดียว
CUTE HARU >> ผู้ชายที่ฉันพูดถึงคืออดีตเพื่อนสนิทแก แต๊ งค์ ไง
ฮารุ ....
กับแต๊ งค์ เนี่ ยนะ
ฉันเผลอก� ำโทรศัพท์ ในมือแน่นด้ วยความเจ็บใจ แต๊ งค์ ไม่พูดเรื่ องของฮารุ สกั ค�ำ
ทัง้ ๆ ที่ เขาเองนั่นแหละตื่ นมาบนเตี ยงเดี ยวกับเพื่ อนของฉัน แถมยังมี หน้ าเอาสายตา
จาบจ้ วงมามองกัน แล้ วยังใช้ ค�ำพูดทุเรศๆ กับฉันอีก!
เลว! เลวอย่างไร้ ที่ติ ผู้ชายอย่างเขานี่ มันเหลืออดเหลือทนจริ งๆ
แล้ วฉันที่ร้ ู สันดานเขาดีจะท�ำยังไงดีล่ะ ปล่อยให้ ฮารุ ตัดสินใจ หรื อเตือนว่าอย่า
ไปยุ่งกับคนอย่างแต๊ งค์ ดี!
THANK PART
Rrrrrrrr
หลังจากฟรั งค์ กลับไปได้ ไม่นาน โทรศัพท์ ของผมก็ดังขึน้ มาเหมือนว่าไอ้ ชานมัน
รอจังหวะนี อ้ ยู่ตลอด ผมเสยผมตัวเองขึน้ ไปลวกๆ แล้ วกดรั บสาย
“ฮัลโหล”
(ไง ส�ำเร็ จไหม)
“ก็...” ผมเว้ นจังหวะ
(ก็?) ไอ้ ชานทวนค�ำพูดผม
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“ไม่พลาดว่ะ” ผมพูดต่อ และได้ ยินเสียงหัวเราะของไอ้ ชานดังสนั่น ไอ้ คิรินเองก็
ข�ำออกมาด้ วย ถ้ าให้ ผมเดาพวกมันคงอยู่ด้วยกัน นี่ ก็คงยังไม่แยกกันกลับมัง้
(ฟรั งค์ ไม่ได้ เป็ นอะไรเยอะใช่ป่ะวะ ไอ้ คิรินมันขับเร็ วไปหน่อย)
สิ่งที่ไอ้ ชานพูดถึง ก็คือเหตุการณ์ ที่ฟรั งค์โดนรถเฉี่ ยวจนจักรยานล้ มเมื่อกีน้ ี ้ ฝี มือ
เพื่อนผมเองแหละ ผมเป็ นคนสั่งให้ พวกมันท�ำ เพราะผมเห็นแล้ วว่าฟรั งค์ ก�ำลังจะออก
จากบ้ าน และพวกไอ้ คิรินมันก็ดันอยู่แถวนัน้ พอดี อะไรๆ ก็เลยง่ายไปซะหมด
“ไม่เป็ นอะไรมากหรอก แค่แผลถลอกนิดหน่อย” ผมอธิ บายด้ วยเสียงไร้ อารมณ์
“มึงอย่าไปพลาดเอาชอตส�ำคัญก็แล้ วกัน”
(เออน่า ร่ วมหัวจมท้ ายกันมาขนาดนีแ้ ล้ วนะไอ้ แต๊ งค์ รับรองมีอึ ้ง) ไอ้ ชานพูดแล้ ว
หัวเราะเลวๆ ออกมาพร้ อมๆ กับไอ้ คิริน
“ขอบใจ” ผมตอบสัน้ ๆ
(เรามันชั่วได้ ใจอ่ะ) ผมได้ ยินไอ้ คิรินพูด ผมก็เลยหัวเราะกับค�ำพูดของมัน
“มันก็เป็ นแบบนัน้ มาตัง้ นานแล้ วป่ ะวะ”
ส�ำหรั บเกมนี ้ ฟรั งค์ เป็ นเหยื่อรายที่หนึ่งของผม
END THANK PART
วันต่ อมา
@TAKSANA UNIVERSITY
“เลิ ก ประชุม แล้ ว กลับ ก่ อ นใช่ ไ หม ค่อ ยออกมาเจอกัน สัก กี่ โ มงดี ล่ะ ” ฉัน ถาม
ยัยเปโซขึน้ ตอนที่ พวกเราเก็ บของใส่กระเป๋ าแล้ วเตรี ยมจะเดินออกจากห้ องประชุมใน
ตึกคณะ ความจริ งวันนี ไ้ ม่มีเรี ยนหรอก เนื่ องจากเป็ นวันอาทิตย์ แต่ก็ยังต้ องถ่อสังขาร
มาที่ ม หาวิ ท ยาลัย เพื่ อ คุย กับ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเรื่ อ งโจทย์ ที สิ ส เพราะว่า พวกเราอยู่ปี
สุดท้ ายกันแล้ ว
“สองทุ่ม... สองทุ่มที่ห้าง Paradise แล้ วกันแก” เปโซว่า
“เออ เอางัน้ ก็ได้ นะ” ฮารุ ว่า จะว่าไปแล้ ว ตัง้ แต่เมื่อวานฉันกับฮารุ ก็ไม่ได้ คุยกัน
ต่ออี กเลย เพราะฉันยังไม่ร้ ู ว่าควรบอกฮารุ เรื่ องแต๊ งค์ ว่ายังไง วันนี ฮ้ ารุ เองก็ คอยลอบ
มองฉัน เหมือนอยากหาโอกาสคุยกันสองต่อสอง เพราะเธอยังไม่ได้ บอกเปโซเรื่ องนี ้
“งัน้ ก็แยกย้ ายก่อนแล้ วกัน สองทุ่มเจอกัน” เปโซตัดบท พวกเราเลยแยกย้ ายกัน
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ไปตามที่บอก ยังไงซะนี่ก็เพิ่งสามโมง กลับบ้ านไปอาบน�ำ้ เปลี่ยนเสื ้อผ้ าหรื อนอนสักตื่น
ก็ยังมีเวลาอยู่
วันนีฉ้ ันกับเปโซไม่ได้ เอารถมาก็เลยกลับแท็กซี่ แต่ที่ไม่ไปคันเดียวกันก็เพราะไป
กันคนละทิศคนละทาง ยัยฮารุ ขับรถมาก็จริ ง แต่ฉันไม่อยากคุยกับยัยนั่นเรื่ องแต๊ งค์เลย
ไม่ขอติดรถไปด้ วย สุดท้ ายฉันเลยต้ องมายื นหง่าวรอแท็กซี่ อยู่คนเดี ยว เปโซไปขึน้ รถ
คนละจุดกับที่ฉันขึน้ นั่นก็เพราะไม่ได้ ไปทางเดียวกันนั่นแหละ ทางออกที่มหาวิทยาลัย
ฉันมันแยกได้ เป็ นหลายทางน่ะ
ปี๊ นๆ
เสียงบีบแตรรถดังขึน้ ใกล้ ๆ ท�ำให้ ฉันสะดุ้งแล้ วหันไปมอง ก่อนที่ฉันจะต้ องกลอก
ตาอย่างเบื่อหน่ายสุดพลังเมื่อเห็นว่ามันเป็ นรถของใคร
แต๊ งค์
อีก
แล้ ว!!!
ท�ำไมช่วงนีฉ้ ันถึงได้ เจอเขาบ่อยนัก ทัง้ ๆ ที่ผ่านมาสามปี เขาท� ำเหมือนกับไม่เคย
มี ตัวตนอยู่บนโลก! พอคิดได้ ดังนัน้ ฉันก็ ได้ แต่ขยี เ้ ส้ นผมของตัวเองด้ วยความหงุดหงิด
แล้ วหันหลังเดินหนี แต่แต๊ งค์ ก็คือแต๊ งค์ คนอย่างเขาถ้ าอยากได้ อะไรก็ต้องท� ำทุกอย่าง
ให้ เป็ นไปอย่างที่ตัวเองคิด โดยไม่จ�ำเป็ นต้ องนึกถึงความรู้ สึกของคนอื่น
เขาลงจากรถตัว เองมาโดยไม่ ดับ เครื่ อ ง แถมยัง ก้ าวไม่ กี่ ก้ าวก็ ถึ ง ตัว ฉั น แล้ ว
กระชากแขนฉันไว้ จนร่ างกายปลิวไปปะทะกับตัวเขา
ปึ ก!
“ท� ำไมต้ องเป็ นนายตลอดเลย!” ฉันโวยวายด้ วยความร� ำคาญ “เลิกยุ่งวุ่นวาย
กับฉันสักทีแล้ วก็ไปท�ำเลวๆ ที่อื่นไป!”
“เลวเหรอวะ? ยังเลยฟรั งค์ ฉันยังไม่ได้ ท�ำเลวจริ งๆ หรอก ลองฉันท�ำจริ งแล้ วเธอ
จะร้ อง” แต๊ ง ค์ ไ ม่ ไ ด้ ส ะทกสะท้ า นกับ ค� ำ ด่ า เขากระชากฉั น ให้ ก ลับ ไปที่ ร ถเขาอย่ า ง
ง่ายดาย เปิ ดประตูฝั่งข้ างคนขับออกแล้ วยัดฉันให้ เข้ าไปนั่งในนัน้
“สวัสดีครั บคนสวย”
เสียงทักดังขึน้ จากเบาะหลังท�ำให้ ฉันรี บหันไปมอง แล้ วเห็นว่ามีผ้ ูชายอีกสองคน
นั่งอยู่ตรงนัน้ ...
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‘คิริน’ กับ ‘ชาน’ เพื่อนสนิทกลุ่มเดียวกับแต๊ งค์ เข้ าใจเลือกคบเพื่อนจริ งๆ เพราะ
เท่าที่ฉันได้ ยินคนอื่นเขาลือกันมา ดีกรี ความเลวของคิรินกับชานไม่ต่างจากแต๊ งค์ เลย!
คนที่ทักฉันก็คือชานไง
“ยินดีมากที่ มีเธอมาร่ วมทาง” คิรินพูดขึน้ บ้ างแล้ วส่งรอยยิม้ ที่ ไม่มีความจริ งใจ
อยู่สักหยดมาให้ ฉัน
“ถ้ ายิม้ ให้ ดูดีกว่านี ไ้ ม่เป็ นก็อย่ายิม้ เลย” ฉันแขวะเขาแล้ วหันมากอดอก
“ฟรั งค์ จะด่าว่ามึงยิม้ แล้ วหน้ าอุบาทว์ หรื อเปล่าวะไอ้ คิริน” ชานเยาะเย้ ยเพื่ อน
ของเขาอย่างออกนอกหน้ า
“ไม่เสือกดิ” คิรินก็เลยสวนกลับ
ส่วนแต๊ งค์ที่ก�ำลังนั่งอยู่ที่ต�ำแหน่งคนขับก็เหยียบคันเร่ งจนตัวรถกระชากออกไป
ท�ำเอาฉันคว้ าเซฟตี ้เบลท์ มาคาดแทบไม่ทนั ! ไปกับไอ้ หมอนี่ฉันจะอยู่รอดปลอดภัยไหม
เนี่ ย!
“นี่ นายจะพาฉันไปไหนเนี่ ย!” ฉันหันไปถามแต๊ งค์ ตอนแรกที่ เขาลงไปลากฉัน
ฉันก็ คิดว่าเขาจะบังคับให้ ฉันกลับบ้ านพร้ อมเขา แต่ดูจากที่ มีเพื่ อนเขาอยู่ด้วยตัง้ สอง
คนฉันว่ามันคงไม่ใช่แค่นัน้ แล้ ว
“กิ นข้ าว” เสียงเรี ยบนิ่งตอบ
“ฉันจะกลับบ้ าน ไม่อยากไปกิ นข้ าวกับนาย” ฉันท�ำเสียงเย็นชาใส่เขา
“เธอไม่อยากแต่ฉันอยาก” แต๊ งค์ ท�ำเสียงนิ่งๆ แล้ วมองหน้ าฉันแบบกวนๆ “ไม่
เต็มใจก็ไม่เป็ นไร บังคับใครนี่ เรื่ องถนัด”
ฉันเกลียดผู้ชายคนนี จ้ ริ งๆ!
“โหยยย ไอ้ แต๊ งค์ จะจี บเขาทัง้ ทีก็ท�ำให้ มันดีๆ หน่อยดิว๊า” ชานแซวขึน้ มาท�ำให้
ฉันหันไปมองเพื่อนเขาด้ วยสายตาตะลึง
“เออ มัวแต่ชั่วใส่เดี๋ยวฟรั งค์ ก็ไม่รักหรอกมึง” คิรินสมทบบ้ าง แต่สีหน้ าของเขา
เหมือนกับคนที่ก�ำลังท�ำเรื่ องสนุกอยู่
“พูดบ้ าอะไรของพวกนาย ใครจะจี บใคร!” ฉันขึน้ เสียงใส่เพื่อนแต๊ งค์ เพราะไม่
ชอบพวกเขาแล้ วก็ไม่ชอบวิธีการที่พวกเขาก� ำลังท�ำอยู่ด้วย!
“ฉัน นี่ ไ ง จี บ เธออยู่” แทนที่ แ ต๊ ง ค์ จ ะปฏิ เ สธเขากลับ ยอมรั บ ออกมาอย่ า งหน้ า
ด้ านๆ จนฉันอ้ าปากค้ าง
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“ท�ำโง่ไม่ร้ ู อยู่ได้ ”
ใครสั่ง ใครสอนให้ ห มอนี่ ท� ำ สายตาเหยี ย ดๆ ใส่ผ้ ูห ญิ ง ที่ บ อกว่า ก� ำ ลัง จะจี บ งัน้
เหรอ!!!
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CHAPTER 3

เดินเกม
“ตลก มากไหมแต๊ งค์ !” ฉันกระชากเสียงถามเขา
“ตรงนี ม้ ีใครข�ำไหมล่ะ” เขาท�ำเสียงยอกย้ อน “ก็ไม่มีใช่ไหม”
“ฉันไม่เชื่ อหรอก อย่ามาท�ำให้ อยากจะอ้ วกแถวนี เ้ ลย!”
ทันทีที่ฉันพูดแบบนัน้ คิรินกับชานก็ผิวปากเหมือนจะชงเรื่ องที่ฉันกับแต๊ งค์ก�ำลัง
เถี ยงกันอยู่ ฉันไม่ได้ บ้าหรื อประสาทนะ ฉันกับเขารู้ จักกันมาตัง้ นาน ถ้ าเขาคิดจะชอบ
ฉัน หรื อถ้ าเราคิดจะชอบกัน มันก็ น่าจะเกิ ดขึน้ มานานแล้ ว ไม่ใช่อยู่ๆ ก็ จะมาจี บ มา
เข้ าหาฉันอะไรตอนนี ้ บ้ าหรื อเปล่า
“พูดครั ง้ เดียว ไม่เข้ าใจก็จบ” แต๊ งค์ พูดประโยคเดิมๆ ประโยคที่เขามักใช้ ตัดบท
ทุกๆ เรื่ อง ปล่อยให้ เหตุการณ์ ชวนสงสัยเหลือเพียงปริ ศนา ฉันไม่ชอบ ฉันไม่เคยชอบ
การหักหลังของเขา เขาชอบชักใยคนอื่น ฉันเกลียดนิสัยแบบนี ข้ องเขา!
“จะล้ อเล่นอะไรอีกแต๊ งค์ จะเล่นอะไรของนายอีก!”
“ฉันจะเล่นอะไรเธอไม่จ�ำเป็ นต้ องรู้ หรอกฟรั งค์ ” แต๊ งค์ มองฉันนิ่งๆ อย่างไม่คิด
จะให้ ค�ำตอบ “เธอรู้ แค่ที่ฉันพูดกับเธอมันเรื่ องจริ งก็พอ”
“...”
“ต่อให้ ฉันจะตอแหลกับคนทัง้ โลกนะเว้ ย แต่ไม่ใช่กับเธอว่ะ”
สี ห น้ า ของแต๊ ง ค์ ต อนพูด ประโยคนี ก้ ับ ฉัน มัน ท� ำ ให้ ฉัน รู้ สึก สะอึก ใช่ แต๊ ง ค์ ท� ำ
สารพัดสิ่งกับฉัน เขาหักหลังฉัน เขาท�ำให้ ฉันรู้ สึกแย่กับด้ านไม่ดีของเขาที่ฉันไปรั บรู้ มัน
เข้ า เขาไม่ได้ อยากให้ ฉันรู้ แต่สิ่งที่ฉันต้ องยอมรั บคือ... แต๊ งค์ ไม่โกหกฉันในเรื่ องความ
รู้ สึกนึกคิดของเขา แม้ กระทั่งสิ่งเลวๆ ที่เขาท�ำ เขาก็ยังยืนยันว่าถ้ าย้ อนเวลากลับไปได้
เขาก็จะท�ำเหมือนเดิม
ฉันเม้ มปากแน่นแล้ วไม่หนั ไปมอง ไม่คิดจะพูดอะไรกับแต๊ งค์อีก ในรถก็เลยมีแต่
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ความเงี ยบ ชานกับคิรินไม่พูดอะไรกวนประสาทอี ก เหมื อนปล่อยให้ มันเป็ นเรื่ องของ
แต๊ งกับฉันเท่านัน้ ฉันเกื อบคิดว่าเราจะเคลียร์ กันเรื่ องเมื่อสามปี ก่อน แต่สุดท้ ายก็ไม่มี
อะไรหลุดออกจากปากเขาและฉันอยู่ดี
ร้ านอาหารที่ แ ต๊ ง ค์ พ าฉัน มาเป็ นร้ านอาหารริ ม น� ำ้ ที่ บ รรยากาศดี ร้ านหนึ่ ง ฉัน
ได้ ยินชานกับคิรินพูดกันว่าเขาเบื่อทานข้ าวในห้ าง เบื่อบรรยากาศอะไรแบบเดิมๆ ก็เลย
ชวนกันมาที่นี่ แล้ วแต๊ งค์เป็ นคนยังไงก็ได้ อยู่แล้ ว สรุ ปเลยขับรถมาที่นี่โดยไม่ได้ วางแผน
ก่อน
ความจริ งร้ านนีค้ นเยอะมาก แต่โชคดีที่ยังมีโต๊ ะเหลือให้ เราซึ่งมาแบบไม่ได้ จอง
ก่อน
“รั บอะไรดีคะ” พนักงานในร้ านเดินเข้ ามารั บออเดอร์ ฉันไม่ได้ มองไปในเมนู แต่
เลือกที่จะทอดสายตามองไปยังแม่น�ำ้ ที่ดเู หมือนจะสงบนิ่งใกล้ ๆ นี ้ ทังๆ
้ ที่มนั ดูนิ่งเหมือน
ไม่มีอะไร แต่ใ ครจะรู้ ว่ามันจะลึกแค่ไหน หรื อความจริ งแล้ วกระแสของมันจะแรงเท่า
ไหร่ ก็เหมือนกับแต๊ งค์ ...
ฉันไม่เคยรู้ ความคิดของเขาเลยจริ งๆ
พวกนัน้ สั่งอาหารกัน แถมยังสั่งพวกเบียร์ มาด้ วย ก็ตามประสาผู้ชายนั่นแหละ
ฉัน แสดงสี ห น้ า เหนื่ อ ยหน่า ยออกมาอย่า งไม่ปิ ดบัง ก็ ฉัน ไม่ไ ด้ อ ยากมานั่ง อยู่ต รงนี ส้ ัก
หน่อย
“ฟรังค์ เธอไม่อยากกินอะไรเลยเหรอ” ชานหันมาถามฉัน ซึ่งในระหว่างนัน้ แต๊ งค์
ก� ำลังเอาน� ำ้ แข็งใส่แก้ วแล้ วริ นน� ำ้ เปล่าให้ ฉัน เพราะเขารู้ ว่าฉันไม่ค่อยดื่มเท่าไหร่ โอเค
ว่า ถ้ า เที่ ย วฉัน ก็ ดื่ ม แต่ฉัน ไม่ไ ด้ อ ยากจะดื่ ม ในมื อ้ อาหารหรื อ ร้ านอาหารที่ กิ น เป็ นจริ ง
เป็ นจัง
“ฉันไม่หิว!” ฉันตอบปั ดๆ
“กูสงั่ ให้ ไปหมดแล้ ว” แต๊ งค์พูดขึ ้นเสียงเรี ยบๆ สวนทางกับค�ำพูดของฉันเลย แล้ ว
ฉันก็นึกอะไรออกตอนนัน้ พอดี
“ที่นี่ถ้าจ� ำไม่ผิดเขาเน้ นอาหารทะเลไม่ใช่เหรอ”
“ใช่ อาหารทะเลก็ เด็ด เบี ย ร์ ก็ ไ ม่อัน้ ด้ วยนะ สุดยอดเลย คราวที่ แ ล้ ว ฉันกับไอ้
คิรินมากิ นกันสองคน คราวนี เ้ ลยชวนไอ้ แต๊ งค์ มาด้ วยไง” ชานเล่า
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“นั่นแหละ นายมาที่นี่ท�ำไมล่ะแต๊ งค์ ”
“ท�ำไมจะมาไม่ได้ ล่ะ” แต๊ งค์ เลิกคิว้ นิดๆ
“กิ นอาหารทะเลไม่ได้ ไม่ใช่เหรอ” ฉันถามเขา
“ก็มีอย่างอื่นไม่ใช่เหรอ อย่าซีเรี ยสเลยน่า” แต๊ งค์เสยผมของเขาขึน้ ไป ความจริ ง
ฉันก็แปลกใจตัวเองนิดหน่อยที่ไม่ค่อยจะลืมรายละเอียดเล็กๆ น้ อยๆ ของแต๊ งค์เท่าไหร่
นัก
“งัน้ ไอ้ พวก กุ้งเผา ปูเผา ต้ มย�ำทะเล ข้ าวผัดปูสารพัดทะเลจนทะเลจะเดือดของ
มึงเมื่อกี ก้ ็สั่งให้ ฟรั งค์ สินะ” คิรินโพล่งขึน้ มา ท�ำให้ ฉันซึ่งไม่ได้ ฟังรายการอาหารที่แต๊ งค์
สั่งไปถึงกับอึง้
“พวกมึงก็แดก” แต๊ งค์ ตอบเสียงเรี ยบๆ
“หรา” ชานลากเสียงยาว
“เพื่อพวกกูอ่าโนะ” คิรินสมบท
บ้ าจริ งๆ!
ท�ำไมต้ องมาท�ำให้ ร้ ู สึกแปลกๆ ด้ วยเนี่ ย ฉันกับเขายังไม่ได้ ดีกันสักหน่อย...
ฉันท�ำเป็ นไม่สนใจแต๊ งค์กับเพื่อนเขา แล้ วหันไปมองทิวทัศน์ด้านนอกร้ านราวกับ
มันน่าสนใจกว่าการกระท�ำของแต๊ งค์ ซะมากมาย แต่ความจริ งฉันก็ยังคิดเรื่ องเก่าๆ อยู่
ตลอด จนอาหารเริ่ มทยอยมาเสิร์ฟ
ความจริ งก็ไม่ได้ หิวหรอกนะ แต่พอของชอบมาวางเรี ยงรายเต็มหน้ าแบบนี ้ ท้ อง
ก็ดนั ส่งเสียงร้ องโครกครากขึน้ มาจนแต๊ งค์ ที่นั่งอยู่ข้างๆ ได้ ยิน เขามองหน้ าฉันแล้ วก็ข� ำ
อยู่ในล�ำคอ ฉันเลยเชิดหน้ าใส่
“หัวเราะอะไร!”
“หัวเราะคนไม่หิว”
แต๊ งค์ เอาค�ำพูดของฉันที่ ท�ำหยิ่งเมื่ อกี ม้ าย้ อนฉัน ท� ำให้ ฉันรู้ สึกหน้ าร้ อนๆ ด้ วย
ความอายเลยยังไม่ยอมตักอะไร จนกระทั่งแต๊ งค์ ตักปูขึน้ มาใส่จานเขาแล้ วจัดการแกะ
ฉันเลยมองตามด้ วยความไม่เข้ าใจ
“นี่ ! กิ นไม่ได้ แล้ วยังจะกิ นอีกหรื อไง!”
“ห่วงเหรอ” แต๊ งค์ ถามด้ วยสีหน้ าเฉยๆ แล้ วแกะปูไปเรื่ อยๆ โดยไม่ได้ มองฉัน
“ไม่ได้ ห่วง อยากตายเร็ วมันก็เรื่ องของนะ...” ฉันก� ำลังจะพูดต่อแต่ค�ำพูดก็ชะงัก
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เพราะแต๊ งค์ เอาเนื อ้ ปูที่แกะแล้ วมาใส่จานฉัน
!!!
ฉันชะงักไปนิดหนึ่งแล้ วมองหน้ าเขา เขาก็เลยมองกลับมา
“เธอแกะไม่เป็ น ถ้ าฉันไม่แกะให้ แล้ วเธอจะกิ นยังไง”
“ก็ไม่กินก็ได้ ไง” ฉันบอก แต่เสียงก็อ่อนลงเยอะ เพราะเมื่อกี ไ้ ปพูดกับเขาซะแรง
แต๊ ง ค์ ไม่พูดอะไรแล้ วแกะปูใ ห้ ฉันต่อ ฉันเห็นมื อเขาแดงๆ ด้ วย ก็ แ ต๊ ง ค์ เขาแพ้
อะไรพวกนี น้ ี่
“นี่ ไม่ต้องท�ำให้ แล้ ว เดี๋ยวแพ้ เยอะ” ฉันพูดด้ วยความกังวล
“ห่วงเหรอ” ค�ำถามเดิมมาอีกครั ง้ และครั ง้ นี เ้ ขาก็ท�ำเหมือนรอฟั งค�ำตอบอยู่
“ห่วง... มัง้ ”
พูดจบฉันก็รีบกัดริ มฝี ปากตัวเอง แล้ วเบือนหน้ าไปทางอื่น แต๊ งค์เลยเอาแขนเขา
มาชนไหล่ฉัน ฉันก็เลยต้ องหันไปมอง
“ฉันก็ห่วงว่าเธอจะไม่ได้ กิน กิ นไปเหอะ แค่นีฉ้ ันไม่ตายหรอก”
บางทีฉันก็ร้ ู สึกแปลกๆ กับความใส่ใจที่แต๊ งค์มีให้ ฉัน หลายๆ อย่างที่เขายอมท� ำ
ส่ว นหนึ่ ง มัน ท� ำ ให้ ใ จฉัน อ่ อ นยวบ แต่ อี ก ส่ว นหนึ่ ง ... มัน ก็ ท� ำ ให้ ฉัน ระแวงว่ า เขาจะมี
แผนการอะไรในใจหรื อเปล่า
ฉันเหลือบมองปลายนิว้ ที่เริ่ มขึน้ ผื่นแดงของเขา...
ถ้ ามันเป็ นแผนการ มันก็แนบเนี ยนมากเกิ นไปจริ งๆ
แต๊ งค์ แวะมาส่งฉันที่ บ้าน แต่ว่าเขาไม่ได้ นอนที่ นี่เพราะบอกว่านัดกับพวกชาน
ไปท� ำ งานกั น ต่ อ ที่ ค อนโดของเขา เราไม่ ไ ด้ พู ด อะไรกั น มากนั ก แต่ ฉั น ยอมรั บ ว่ า
สถานการณ์ ระหว่างฉันกับเขาดีขึน้ มากกว่าเดิมนิดหน่อย การที่แต๊ งค์ ท�ำดีกับฉันในวัน
นี ้ มัน ท� ำ ให้ ฉัน สงบปากสงบค� ำ ลงไปเยอะ เขาท� ำ ให้ ฉัน แบบนัน้ ทัง้ ๆ ที่ มัน ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ ง
จ� ำเป็ น ฉันเองก็ร้ายใส่เขาได้ ไม่เต็มปากหรอก
หลังจากกลับมาถึงบ้ านแล้ วฉันก็ อาบน� ำ้ แต่งตัวเปลี่ยนเสือ้ ผ้ าเตรี ยมจะออกไป
ข้ างนอกอีก เพราะนัดกับพวกเปโซดูหนังไว้ ตอนสองทุ่ม นี่ มันก็หกโมงแล้ ว
ฉันนัง่ มองตัวเองอยู่ที่โต๊ ะหน้ ากระจกหลังจากหวีเส้ นผมที่ยาวจรดเอวของตัวเอง
เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ล็อกเกตที่แต๊ งค์ เคยให้ ฉันวางอยู่ตรงนัน้ มันวางอยู่ตรงนัน้ ตัง้ แต่วัน
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ที่เขาไม่ยอมรั บคืน
ฉันเคยพยายามแกะออกดูข้างในหลายครั ง้ แต่มันแกะไม่ออก เหมือนมีปริ ศนา
อยู่ข้ า งใน ฉัน ก็ ไ ม่ร้ ู เหมื อ นกัน ว่า มัน คื อ อะไร แล้ ว ก็ เ ลิก พยายามจะแกะมัน ออกดูแ ล้ ว
บางทีฉันก็แอบรู้ สึกไปว่าถ้ าถึงเวลาฉันอาจจะได้ เห็นความจริ งที่อยู่ในนัน้ ก็ได้
@ห้ าง Paradise
08.00 PM.
ฉันมายืนรอเพื่อนอยู่ที่หน้ าโรงหนังตอนประมาณสองทุ่มพอดี ซึ่งไม่นานนักยัย
เปโซก็เดินมา ไม่ได้ มาคนเดียวนะ แต่เธอพาผู้หญิ งอีกคนที่ฉันไม่ร้ ู จักมาด้ วย เป็ นผู้หญิ ง
ที่ หน้ าโทนเดียวกับเธอเป๊ ะ ตัวเล็กๆ สูงไม่น่าเกิ นร้ อยห้ าสิบห้ าเซนติเมตร ผิ วขาว ใบ
หน้ า หมวยๆ จนตาแทบจะเป็ นขี ด เดี ย ว ใบหน้ ามี ก ระเหมื อ นคนอยู่เ มื องหนาว แต่ถึง
แบบนัน้ แก้ มก็แดงอย่างคนมีสุขภาพดี มองแวบแรกจะรู้ สึกเฉยๆ แต่ถ้ามองนานๆ เธอ
เป็ นผู้หญิ งที่น่ารั กคนหนึ่งเลยล่ะ ฉันว่าผู้หญิ งทุกคนมีเสน่ห์ในตัวเองนะ
“ฟรั งค์ ! รอนานไหม” เปโซยิม้ ให้ ฉันจนตาหยี
“ไม่นาน เพิ่งมาเหมือนกัน แล้ วนี่ ...” ฉันถามแล้ วมองไปทางผู้หญิ งข้ างๆ เปโซ
พลางยิม้ ให้ อย่างเป็ นมิตร
“หมวยเล็ก น้ องสาวฉันเอง”
“น้ องแท้ ๆ เลยเหรอ”
“ไม่แท้ เว้ ย ญาติย่ะ ลูกพี่ลูกน้ อง เพิ่งขึน้ ปี หนึ่ง วันนี ว้ ่างๆ ไม่มีเรี ยนฉันเห็นอยู่
บ้ านเบื่อๆ เลยชวนมาด้ วย แกไม่ถือนะ”
“ไม่ถือๆ”
“หมวยเล็ก นี่ ฟรั งค์ เพื่ อนสนิ ทพี่ เอง” เปโซแนะน�ำฉันให้ หมวยเล็กรู้ จัก เธอจึง
ยกมือไหว้ อย่างนอบน้ อม
“หวัดดีค่ะพี่ฟรั งค์ ”
“หวัดดีค่ะ ไม่ต้องไหว้ ก็ได้ รู้ สึกแก่ยังไงไม่ร้ ู ” ฉันพูดติดตลก
“ไม่หรอกค่า พี่ฟรั งค์ สวยจะตาย เห็นแล้ วหมวยเล็กอยากจะลาตาย” หมวยเล็ก
ว่าแล้ วท�ำยิม้ แห้ งๆ ใส่ฉัน
“เอาอีกแล้ วยัยน้ องบ้ า! เป็ นโรคอะไรหะ ชอบดูถูกตัวเอง แกก็มีดีของแกแหละ
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น่า อย่าไปคิดมาก!” เปโซตบไหล่ผอมบางของหมวยเล็ก ฉันจึงพยักหน้ าอย่างเห็นด้ วย
“แล้ วยัยฮารุ ล่ะ” เปโซหันมาถามฉัน
“ยังไม่มาเลย” ฉันว่า
“เอ๊ ะ มาแล้ ว ยัยนี่ ตายยากจริ งๆ ก� ำลังพูดถึงก็เดินเชิดมานั่นแล้ ว”
เปโซกอดอกแล้ วพยักพเยิดหน้ าไปยังฮารุ ที่ก�ำลังเดินสวยๆ มาทางนี ้ ใบหน้ าใสๆ
ของยัยนั่นแต่งแต้ มเครื่ องส�ำอางเพียงบางเบาเท่านัน้ ขับผิวใสๆ และแก้ มแดงเรื่ อแบบ
ธรรมชาติ ดูเ น้ น อวดผิ ว หน้ า ตัว เองเป็ นส� ำ คัญ แต่เ สื อ้ ผ้ า ก็ ยัง น้ อ ยชิ น้ เน้ น ความเซ็ ก ซี่
เหมือนเดิม
“แหม มัวแต่เลือกเสือ้ ผ้ าหรื อไงยะ มาช้ ากว่าใครเขาเพื่อน!” เปโซแขวะฮารุ จน
ฉันข�ำ
“แกหัด เงี ย บปากแบบฟรั ง ค์ มั่ง ได้ ป่ ะ แล้ ว นี่ ใ ครอ่ ะ ” ฮารุ ถ ามแล้ ว มองไปทาง
หมวยเล็ก
“น้ องสาวฉัน ญาติน่ะ”
“เหรอ แกสวยกว่าเยอะเลย” ยัยฮารุ ไม่ร้ ู นึกอะไรอยู่ถึงได้ พูดแบบนัน้ ฉันเลยตี
แขนเธอดังเพียะ!
“ฮารุ ! ปากเสียนะแก”
“อะไรเล่ายัยฟรั งค์ มาตีฉัน” ฮารุ บ่นๆ แล้ วเชิดริ มฝี ปากใส่ฉันอย่างงอนๆ
“ไม่เป็ นไรหรอกค่า หมวยเล็กชินแล้ ว” น้ องหมวยเล็กว่า เธอดูเฉยๆ ไม่ได้ ติดใจ
หรื อคิดโกรธอะไรฮารุ
“เห็นมะ น้ องเขาไม่ได้ โกรธฉันซะหน่อย” ฮารุ ไหวไหล่อย่างไม่แคร์ ตามประสาผู้
หญิ งเอาแต่ใจ
“พอๆ หยุดวุ่นวายกับน้ องสาวฉัน ฉันจะไปซือ้ ตั๋วหนังกับหมวยเล็ก ส่วนแกสอง
คนน่ะ โน่นเลย ซือ้ ป๊ อปคอร์ นกับโค้ กมา” เปโซแบ่งหน้ าที่เสร็ จสรรพ
“โอเค ตามนัน้ ” ฉันว่า
“ไปเถอะฟรั งค์” ฮารุ คว้ าแขนฉันแล้ วลากให้ เดินตามเธอไปที่ร้านขายป๊ อปคอร์ น
ซึ่งเป็ นเคาน์ เตอร์ อยู่บริ เวณก่อนปากทางเข้ าโรงหนัง
ฮารุ สั่ง ป๊ อปคอร์ นชุด ใหญ่ เอ่ย ปากบอกว่าจะเลี ย้ งแล้ ว ก็ ใ ห้ ฉันช่ว ยเธอถื อด้ ว ย
ฉัน ได้ แ ต่ถ อนหายใจกับ ความบ้ า พลัง ของยัย นี่ ในระหว่า งที่ พ วกเราก� ำ ลัง เดิ น กลับ ไป
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รอเปโซกับหมวยเล็กพร้ อมกับข้ าวของเต็มมือ ฮารุ ก็หันมามองฉัน
“ฟรั งค์ ”
“หือ?” ฉันหันไปมองเพื่อนสนิท “ว่าไง”
“วันนัน้ ฉันถามแกเรื่ องแต๊ งค์ ไม่เห็นแกตอบเลย”
ฉันค่อนข้ างอึง้ ไปนิดหน่อยที่จู่ๆ ฮารุ ถามฉันแบบนี ้ ฉันเกื อบลืมไปแล้ วว่าแต๊ งค์
เป็ นผู้ชายที่ฮารุ เล่าให้ ฉันฟั งว่าชอบ แต่ในท้ ายที่สุดเมื่อฮารุ พูดสะกิ ดใจฉันขึน้ มา ฉันก็
จ� ำเรื่ องทุกอย่างที่เธอเล่าไว้ ก่อนหน้ านี ไ้ ด้
“แกจะให้ ฉันตอบอะไรล่ะ” ฉันถามอย่างไม่เต็มเสียงนัก
“เขาเป็ นผู้ชายแบบไหน เท่าที่แกรู้ จักเขา แกว่าเขาโอเคไหม” ฮารุ ถามฉันค่อน
ข้ างจริ งจัง “ฉันว่าเขาหล่อนะ ที่สืบมาฐานะก็โอเค ฉันเองก็สนใจเขา ถ้ าแกว่าเขาไม่แย่
ฉันก็อยากดิว”
แต๊ งค์ น่ะเลวเลยล่ะ...
บอกตามตรงนะ ฉันไม่ใช่ผ้ ูหญิ งที่ ดีหรอก ไม่ได้ เป็ นแม่พระที่ พอแต๊ งค์ พูดออก
มาตรงๆ ว่าจะจี บฉัน บวกกับฉันและเขายังมี เรื่ องคาราคาซังกันอยู่แล้ วฉันจะท� ำใสๆ
เหมือนไม่มีอะไรและสนับสนุนฮารุ กับแต๊ งค์ เป็ นไปไม่ได้ ฉันยอมรั บตรงๆ ฉันกั๊ก
“ฉันขอไม่ยุ่งเรื่ องนีด้ ีกว่านะฮารุ ฉันพูดกับแกตรงๆ ฉันไม่โอเคที่จะให้ ค�ำปรึ กษา
แกในเรื่ องของแต๊ งค์ ”
“ท�ำไมล่ะ หรื อว่าแกกับเขามีซมั ติง” ฮารุ มองหน้ าฉันนิ่งๆ ฉันอ่านแววตาของเธอ
ไม่ออก ไม่ร้ ู เหมือนกันว่าเพื่อนคนนี ก้ � ำลังคิดอะไรอยู่...
ไม่ร้ ู ด้ วยว่าฮารุ จะแรงจนถึงขนาดกล้ าทะเลาะกับฉันเพื่ อผู้ชายที่ เธอหมายปอง
อยู่ไหม
“ฉันไม่อยากโกหกแกนะ” ฉันพูดตรงๆ
“หมายความว่าไง” ฮารุ หรี่ ตามองฉัน
“ฉันยังสรุ ปไม่ได้ เหมือนกันว่าฉันกับแต๊ งค์น่ะยังไง เอาเป็ นว่าความสัมพันธ์ ลุ่มๆ
ดอนๆ มีปัญหากันอยู่ ซึ่งถ้ าแกอยากดิวกับเขา แกก็ดิว ถ้ าเขาชอบแก แกชอบกัน ฉันก็
ไม่ได้ มีปัญหาอะไร แต่ขอร้ อง อย่าให้ ฉันเป็ นแม่สื่อ หรื อให้ ฉันจี บแต๊ งค์ ให้ แก”
ฮารุ ยิม้ หวานให้ ฉัน
“ฉันไม่อยากแข่งกับแกนะฟรั งค์ ”
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“...”
“กลัวชนะ”
ฮารุ หัว เราะคิก ฉันเลยกลอกตาไปมา รู้ ทัง้ รู้ ว่า ยัยบ้ า นี่ แ ค่พูดเล่นเท่า นัน้ แหละ
ฉันก็เลยเอาแขนชนไหล่เธอเบาๆ
“เธอมันร้ ายกาจ”
“ล้ อเล่นน่า! เอาเป็ นว่าเรื่ องแต๊ งค์ ฉันจัดการเองก็ได้ ไม่ถามให้ แกล�ำบากใจแล้ ว
เคนะ”
“เออ”
ฉันพยักหน้ ารั บ ฮารุ เลยยิม้ ให้ ฉันอีกครั ง้
“ฉันว่าถ้ าฉันกับแต๊ งค์ เป็ นแฟนกัน เราคงเข้ ากันดีมากกว่าผู้ชายทุกคนที่ฉันเคย
คบมา เพอร์ เฟกต์ แกว่ามะ”
ฉันไหวไหล่โดยไม่ได้ ตอบอะไร
เธอก็พูดได้ ... เธอไม่ได้ ร้ ู จักตัวตนของผู้ชายคนนัน้ จริ งๆ เหมือนกับฉันนี่
ตอนที่ พ วกเราดูห นัง กัน จบก็ เ ป็ นเวลาดึก มากแล้ ว เราทัง้ สี่ ค นเดิ น ออกมาจาก
หน้ าโรงหนังเพื่อยืนคุยกันถึงเรื่ องการเดินทางกลับ
“กลับกันยังไง ฉันไปส่งไหม” เปโซถาม
“เกรงใจแกอ่ะ บ้ านไปคนละทาง ฉันกลับแท็กซี่กับฮารุ ก็ได้ แกกับหมวยเล็กอ่ะ
รี บกลับเหอะ” ฉันบอกเพื่อน
“เอางัน้ เหรอ” เปโซถามย� ำ้ ดูกังวลมากกับการที่ฉันกับฮารุ ต้องกลับกันแค่สอง
คน
“เอาแบบนัน้ แหละแก กลับกันสองคนไม่เป็ นไรหรอก เดินออกจากซอยข้ างหลัง
ไปหน่อยเดียวเอง มีที่เรี ยกแท็กซี่” ฮารุ พูดบ้ าง
“งัน้ ก็โอเค”
เปโซตอบ ฉันเห็นเธอชะงักไปนิดหนึ่งก่อนจะเอาโทรศัพท์ ที่อยู่ในกระโปรงขึน้ มา
กดดู ฉันเห็นเปโซพิมพ์ ตอบข้ อความใครสักคนอยู่ครู่ หนึ่ง จากนัน้ ถึงได้ ร้ ู ตัวว่าไม่ควรมา
ยืนเล่นโทรศัพท์ ตรงนี เ้ ลยบอกกับพวกฉันให้ แยกย้ าย
“เออ งัน้ โชคดีนะพวกแก”
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“โอเค ไว้ เจอกัน” ฉันกับฮารุ โบกมือให้ เปโซกับหมวยเล็ก ก่อนที่พวกเราจะเดิน
แยกกันมาอีกทาง
ระหว่างที่ฉันกับฮารุ เดินไปทางซอยด้ านหลัง ฉันก็อดจะมองไปรอบๆ ด้ วยความ
ระแวงไม่ได้
“นี่ ฮารุ ”
“ว่าไง” ยัยฮารุ หันมาตอบฉัน
“แกว่ามันไม่เปลี่ยวไปเหรอ” ฉันยิม้ แห้ งๆ “น่ากลัวอ่ะ”
“โอ๊ ยแก อย่าปอดแหก ซอยมันสัน้ ๆ เอง เดินไปไม่ถึงยี่สิบก้ าวก็ถึงทางขึน้ แท็กซี่
แล้ ว ฉันก็เดินประจ� ำเวลามาดูหนัง”
“กลางคืนเนี่ ยนะ” ฉันท�ำหน้ าเหวอใส่
“กลางวันสิยะ! แต่กลางคืนมันก็เดินได้ เหมือนๆ กันนั่นแหละ”
ฮารุ ตอบปั ดๆ พวกเราเลยเดินไปตามทางเรื่ อยๆ ตอนแรกก็ไม่มีอะไรหรอก ฉัน
พยายามไม่คิดอะไรมาก จนกระทั่งเดินมาถึงช่วงกลางซอยแล้ วผ่านวัยรุ่ นท่าทางแบดๆ
กลุ่ม หนึ่ง ที่ ยืน สูบ บุห รี่ อ ยู่บริ เวณใกล้ ๆ กับมอเตอร์ ไ ซค์ ของตัว เอง พวกมัน มี ประมาณ
สามสี่ ค นได้ ฉัน เดิ น หลบหน้ าหลบตาพวกนัน้ อย่างไม่คิด จะมอง ผิ ดกับฮารุ ที่ เ ดิ นเชิ ด
หน้ าเหมือนไม่คิดจะกลัวอะไรทัง้ นัน้
“เฮ้ ~ คนสวย กลับยังไงให้ เราไปส่งเปล่า” เสียงตะโกนดังมาจากด้ านหลัง แต่
พวกฉันไม่ตอบ หน� ำซ�ำ้ ฉันยังรี บเร่ งฝี เท้ าขึน้ อีก
“แก รี บไปเหอะ” ฉันฉุดข้ อมือเพื่อน
“อย่าบ้ าจี น้ ่าฟรั งค์ ก็แค่พวกปากหมา แกกลัวหรื อไง”
“ก็มันมีกันหลายคน”
“คนสวยครั บ ให้ พวกผมไปส่งเปล่า?” เสียงนั่นดังขึน้ ใกล้ ๆ จนฉันสะดุ้ง ไอ้ พวก
นัน้ เดิ น ตามเรามาตัง้ แต่เ มื่ อ ไหร่ ก็ไ ม่ร้ ู ฉันกอดแขนฮารุ ไ ว้ แ น่นด้ ว ยความรู้ สึกกลัว ฉัน
อาจจะปากกล้ ากับพวกแต๊ งค์ แต่ฉันรู้ ว่าผู้ชายพวกนี ไ้ ม่ใช่กลุ่มที่ฉันควรจะกล้ าไปแลก
กับมันเลยสักนิด
“ถอยไปนะ! ไปเห่าไกลๆ ไป!” ฮารุ มองจิกพวกนัน้ แล้ วตวาดกลับไม่ไว้ หน้ า ท�ำให้
พวกมันผิวปาวแซว
“โถ่ๆ นอกจากจะสวยแล้ วยังปากดีอีก แม่ของลูก!”
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“นี่ อย่าเพิ่งรี บกลับเลย ไปเที่ยวบ้ านพี่ดีกว่า มีอะไรเด็ดๆ รอโดนน้ องอยู่นะจ๊ ะ”
ค�ำพูดหยาบโลนมาพร้ อมกับมือหยาบกร้ านที่คว้ าแขนฉันกับฮารุ เอาไว้ พวกฉันพยายาม
จับมื อกันไว้ แน่น ฮารุ ตะโกนด่าพวกนัน้ ลั่นไปหมด ส่วนฉันก็ พยายามตะโกนขอความ
ช่วยเหลือ
“ช่วยด้ วยค่ะ!! ช่วยด้ วย!!”
“ตะโกนไปก็เท่านัน้ แถวนีน้ อกจากพวกเธอมาเดินอ่อยแล้ วก็ไม่มีใครหรอก!” ไอ้
พวกนัน้ พยายามจะลากฉันกับฮารุ ไปให้ ได้ แต่เราสองคนก็ยือ้ ไว้ สุดแรง จนกระทั่งมีรถ
ยุโรปคันหนึ่งก� ำลังแล่นมาทางนี ด้ ้ วยความเร็ วสูงและบีบแตรใส่ตัง้ แต่ไกลๆ
ปี๊ นนนนนนนนนนนนนนน
“เฮ้ ยๆๆ อะไรวะ!!”
ไอ้ พวกนัน้ กระโดดหลบเมื่อรถคันนัน้ ปาดมาทางนี แ้ ละท�ำเหมือนจะชนเข้ าให้
“ปล่อยเหอะมึง ไปก่อน ไม่ค้ ุม” หนึ่งในกลุ่มนัน้ เตือน จากนัน้ พวกมันก็ปล่อยฉัน
กับฮารุ แล้ วกลับไปที่มอเตอร์ ไซค์ ของตัวเองแล้ วขับออกไปจากที่นี่ ฉันกับฮารุ เลยได้ แต่
ยืนจับแขนตัวเองที่ทัง้ เจ็บและช� ำ้ เป็ นรอยมือ
“ไอ้ พวกสวะเอ๊ ย!!” ฮารุ ตะโกนด้ วยความโกรธจัด ส่วนรถยนต์ คันที่บีบแตรช่วย
เราไว้ พอดี ก็ชะลอจอดใกล้ ๆ กับบริ เวณที่ ฉันกับฮารุ ยืนอยู่ ประตูรถฝั่ งคนขับเปิ ดออก
แล้ วผู้ชายที่พวกฉันคุ้นหน้ ากันดีก็ลงมาจากรถ
“แต๊ งค์ ...” ฉันครางเรี ยกชื่อเขาด้ วยความอึง้ ส่วนฮารุ น่ะ จากที่หน้ าบึง้ ก็ยิม้ ออก
มาทันที
“ฮี โ ร่ ข องฉัน เป็ นนายเองเหรอ” ฮารุ ทัก แต๊ งค์ แต่แ ต๊ ง ค์ มองเธอนิ่ ง ๆ แล้ ว เบื อน
สายตามามองฉัน
“ท�ำไมมาอยู่แถวนี ม้ ืดๆ” เขาถาม
“แล้ วนายล่ะ มาอยู่อะไรแถวนี ”้ ฉันถามกลับ
“ฉันใช้ ซอยนีข้ ับผ่านกลับคอนโดทุกวันอยู่แล้ ว” แต๊ งค์ดูหงุดหงิดนิดๆ “ผู้หญิ งตัว
เล็กๆ สองคนมาเดินในซอยเปลี่ยวๆ ตอนดึกๆ แบบนี ม้ ันอันตรายแค่ไหนรู้ ไหม!”
“ฉันก็แค่จะเดินไปขึน้ แท็กซี่ แล้ วซอยมันก็ไม่ได้ ยาวอะไร ใครจะไปรู้ ว่าวันนีจ้ ะมี
เหตุการณ์ แบบนี ล้ ่ะ” ฉันเถี ยงแต๊ งค์ แต่ก็เถี ยงได้ ไม่ค่อยเต็มเสียงนัก เพราะเห็นสายตา
ดุๆ นั่น แล้ วเขาก็เป็ นคนช่วยพวกฉันไว้ ด้วย
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“แต๊ งค์ นายจะไปส่งฉันที่บ้านไหม” ฮารุ กอดอกแล้ วถามแต๊ งค์ยิม้ ๆ เขามองหน้ า
ฮารุ นิ่งๆ
“ไปขึน้ รถซะ แล้ วก็นั่งเงี ยบๆ ถ้ าปากมากฉันจะไล่เธอลง”
“ท�ำเย็นชาไปได้ ” ฮารุ ว่าแต๊ งค์ อย่างไม่จริ งจังนัก จากนัน้ เธอก็เดินไปเปิ ดประตู
รถฝั่ งที่นั่งข้ างคนขับ
“ไปนั่งข้ างหลังฮารุ ” เสียงเรี ยบๆ ของแต๊ งค์ ดังขึน้
“ตรงนี ก้ ็ว่าง ท�ำไมนั่งไม่ได้ ” ฮารุ เลิกคิว้ ฉันเองก็อึดอัดนิดหน่อย
“นั่นไม่ใช่ที่ของเธอ”
“...” ฮารุ เงี ยบแล้ วมองแต๊ งค์ ราวกับจะท้ าทาย
“ตรงไหนก็เหมือนๆ กันแหละน่า” ฉันพยายามแก้ สถานการณ์ “นายอย่าท�ำใจ
แคบไปหน่อยเลย”
“ก็มันเป็ นที่ของเธอนี่ ”
แต๊ งค์ สวนมาหน้ านิ่งๆ เล่นเอาฉันพูดไม่ออกไปชั่วขณะหนึ่งเลย
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CHAPTER 4

กลับไปเป็ นเหมือนเดิม
เกิด ความเงียบขึน้ กับฮารุ ฉัน แล้ วก็แต๊ งค์ ด้วยความคาดไม่ถึง ฉันไม่เข้ าใจ

จริ งๆ ว่าอะไรท�ำให้ แต๊ งค์ โพล่งมาแบบนัน้ ได้ ฉันอ่านสายตาฮารุ ไม่ออกเหมือนกัน ไม่ร้ ู
เลยว่าเธอก� ำลังรู้ สึกยังไงอยู่
“นั่งตรงไหนก็เหมือนๆ กันแหละ นายคงกลัวฉันเมารถสินะ ฉันไม่เมารถเหมือน
เมื่อก่อนแล้ ว”
ฉันแกล้ งโกหก และนั่นท�ำให้ แต๊ งค์ ท�ำสีหน้ าหงุดหงิดออกมาแทบจะทันที
“ท�ำไมเธอต้ อง...” เขาท�ำเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างออกมา
“ไปเถอะฮารุ ”
ฉัน ดึง แขนเพื่ อ นพร้ อมกับเปิ ดประตูด้านหลัง ให้ เ ธอ ฮารุ ขึน้ ไปนั่ง ก่ อนฉันก็ เ ลย
ตามขึน้ ไป เราสองคนนั่งด้ านหลังด้ วยกันเพื่ อตัดปั ญหา ฉันเข้ าใจในความตรงไปตรง
มาของแต๊ งค์ ไม่สิ ความหน้ าด้ าน แต่ความรู้ สึกที่เขาโพล่งมามันก� ำลังจะท�ำให้ ฉันกับ
เพื่ อ นมี ปั ญ หากัน ผู้ห ญิ ง เป็ นเพศที่ มี ปั ญ หาเยอะที่ สุด ยิ่ ง กว่า เพศไหนๆ ต่อ ให้ ฮ ารุ จ ะ
เอาแต่ท�ำหน้ าเฉยๆ ในใจเธออาจจะก� ำลังคิดมากหรื อโกรธก็ได้ ฉันไม่ชอบแบบนัน้
อี ก อย่ า ง ฉัน รั บ รู้ เรื่ อ งที่ ฮ ารุ บ อกกับ ฉัน ก่ อ นหน้ า นี ้ ฉัน รั บ รู้ ว่ า เธอรู้ สึก ยัง ไงกับ
แต๊ งค์ และพวกเขาก็เคยจูบกันมาก่อน ไม่ว่าแต๊ งค์จะพูดว่าเขาจะจีบฉัน หรื อบ้ าบออะไร
ก็ตาม ฉันก็ไม่ควรแสดงอะไรต่อหน้ าเพื่อนอยู่ดี มันจะเสียความรู้ สึกกันเปล่าๆ...
อ้ อ แต่ฉันก็ไม่ใช่แม่พระนะ ก็แค่ผ้ ูหญิ งคนหนึ่ง ที่ฉันไม่ได้ ใส่ใจแต๊ งค์ ก็เพราะฉัน
ไม่เ ชื่ อ ที่ เ ขาบอก แต่ถ้ า ฉัน เกิ ด รู้ สึก อะไรกับ แต๊ ง ค์ ฉัน ว่า ฉัน ต้ อ งท� ำ ให้ ฮ ารุ ร้ ู สึก แย่แ น่ ๆ
เพราะฉันก็คงพูดตรงๆ เหมือนตอนที่ฉันปฏิเสธจะช่วยเป็ นแม่สื่อนั่นแหละ
ก็ฉันไม่ชอบโกหก พูดไปว่าไม่ชอบแต๊ งค์อย่างงันอย่
้ างงี ้ ออกตัวแรง ให้ ค�ำปรึ กษา
แล้ วสุดท้ ายก็ชอบซะเอง ฮารุ น่าจะเกลียดฉันเป็ นร้ อยเท่า เพราะฉะนัน้ ฉันขอท�ำตัวไม่
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รั บรู้ เรื่ องพวกเขาดีกว่า
ระหว่างทางบรรยากาศบนรถเต็มไปด้ วยความเงียบ ไม่มีใครพูดอะไรเลย แต๊ งค์
ขับรถไปเฉยๆ ฮารุ เล่นโทรศัพท์ ส่วนฉันก็เอาแต่มองวิวข้ างทาง จนกระทั่งแต๊ งค์ พูดขึน้
ท�ำลายความเงี ยบ
“ฮารุ บ้ านเธออยู่ไหน”
“ฉันต้ องบอกด้ วยเหรอ ในเมื่อห้ องฉันนายก็เคยไป” ฮารุ พูดด้ วยน� ้ำเสียงธรรมดา
แต่ท�ำให้ ฉันรู้ สึกสะเทือนใจแปลกๆ
“อย่ามั่ว ฉันไม่เคยไปห้ องเธอ นั่นมันห้ องเพื่อนเธอ”
“อ้ าวเหรอ จ� ำผิดมัง้ ” ฮารุ ไหวไหล่แบบไม่ยี่หระ
“แล้ วตกลงห้ องเธออยู่ไหน” แต๊ งค์ ถามอีก
“นายก็ไปส่งฟรั งค์ ก่อนค่อยไปส่งฉันก็ได้ นะ นายอยู่คอนโด D ไม่ใช่เหรอ ฉันอยู่
คอนโด G ห่างกันไปนิดเดียวเอง”
ยอมรั บว่าฉันไม่ได้ ใสซื่อขนาดไม่เข้ าใจว่าฮารุ ก�ำลังรุ กแต๊ งค์ อยู่ โลกมันไปไกล
แล้ ว ผู้หญิ งที่สวยและมั่นใจในตัวเองอย่างฮารุ จะกล้ ารุ กแต๊ งค์ ก็ไม่แปลก เพราะเธอคง
มั่นใจว่ามีดีพอที่จะท�ำให้ แต๊ งค์ สนใจเธอ
“วันนี ฉ้ ันนอนที่บ้าน บ้ านฉันกับฟรั งค์ อยู่ข้างกัน ฉันจะไปส่งเธอก่อน ถ้ ายังเรื่ อง
มากไม่ตอบ จะได้ จอด แล้ วไสหัวลงไปซะ”
“แต๊ งค์ !” ฉันปรามเขาหลังจากที่หมอนั่นพูดจาแย่ๆ ออกมา ถึงยังไงฮารุ ก็เป็ นผู้
หญิ ง เขาไม่ควรพูดจาก้ าวร้ าวแบบนัน้ ใส่เธอ ต่อให้ แต๊ งค์ จะไม่ได้ ชอบฮารุ การถนอม
น� ำ้ ใจก็ไม่ใช่เรื่ องผิดนี่
“แกไม่ต้องไปเตือนเขาหรอกฟรั งค์ ฉันชอบแบบ SM” ฮารุ หันมาพูดกับฉัน วูบ
หนึ่งฉันเห็นแววตาที่ดูไม่พอใจของฮารุ เธอมองเหมือนกับว่าฉันไปจุ้นจ้ านทัง้ ๆ ที่ไม่ควร
ท�ำให้ ฉันรู้ สึกแย่นิดๆ ไปเลย
ฉันกอดอกแล้ วหันไปมองข้ างทางเหมื อนเดิม จะท� ำอะไรก็ แล้ วแต่ล่ะกัน เดี๋ยว
จะหาว่าฉันเสนอหน้ าท�ำตัวเป็ นคนดี
เชิญจี บกันตามสบาย!
“วันนี น้ ายไม่นอนคอนโดก็ ไม่เป็ นไร ไปส่งฉันก่อนก็ ได้ คราวหน้ านายจะได้ ร้ ู ไง
ว่าควรไปส่งฉันที่ไหน”
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“ถ้ าไม่มีฟรั งค์ อย่าหวังจะสะเออะได้ นั่งรถฉัน”
แต๊ งค์ พูดกับฮารุ แรงมาก ทัง้ ๆ ที่น�ำ้ เสียงเขายังนิ่งเฉยไร้ วี่แววตะคอกตวาด แต่
เชื่ อเถอะ โดนด่าว่าสะเออะมันเจ็บไปถึงขัว้ หัวใจ
“...”
คราวนี ฉ้ ัน เงี ย บ ไม่ พูด อะไรอี ก ต่อ ไป ก็ ฮ ารุ บ อกฉัน เองว่า เธอชอบ แถมยัง ท� ำ
สายตาเหมือนฉันไป ‘สอด’ เรื่ องของเธออีกต่างหาก เพื่อนก็เพื่อนเถอะ ต่อให้ สนิทกัน
ขนาดไหนมาท�ำไม่พอใจเวลาฉันช่วย ฉันก็ไม่คิดจะช่วยอีกเหมือนกัน บอกว่าชอบก็รับ
ไปสิ
ฮารุ ไ ม่ พูด อะไรอี ก เลยหลัง จากเจอประโยคนัน้ ของแต๊ ง ค์ เ ข้ า ไป แถมพอไปถึ ง
คอนโดก็ คว้ ากระเป๋ าก้ าวฉับๆ ลงไปจากรถ ขอบคุณแต๊ งค์ สักค� ำก็ ไม่มี ไม่บอกลาฉัน
ด้ วย
“ย้ ายมานั่งนี่ ” แต๊ งค์ สั่งหลังจากฮารุ ลงไปแล้ ว
“ท�ำไมต้ องย้ าย นั่งนี่ ก็ได้ ”
“พูด ครั ง้ เดี ย ว” แต๊ ง ค์ ท� ำ เสี ย งเย็น ๆ แล้ ว สบตากับ ฉัน ผ่า นกระจกหน้ า รถ ตอน
แรกฉันก็จะไม่ไป จนกระทัง่ เขาไม่ขยับรถไปไหนเลย รถข้ างหลังเลยบีบแตรไล่ แถมเปิ ด
กระจกด่าอีกต่างหากเพราะแต๊ งค์ จอดขวางทางที่เขาจะออก
“บ้ าเอ๊ ย!”
ฉัน สบถแล้ ว ลงจากรถก่ อ นจะย้ า ยไปนั่ง ที่ นั่ง ข้ า งๆ แต๊ ง ค์ พอฉัน ปิ ดประตูแ ล้ ว
คาดเซฟตีเ้ บลท์ แล้ วนั่นแหละ เขาถึงได้ เคลื่อนรถออกไปซะที หมอนี่ นี่มันสุดๆ ไปเลย!
ฉันเพลียมาก!
“กิ นอะไรหรื อยัง” แต๊ งค์ ถามฉัน
“ก็ป๊อปคอร์ นในโรงหนัง”
“งัน้ เปลี่ยนค�ำถาม หิวข้ าวหรื อเปล่า”
“ก็ไม่ได้ หิว”
“ก็ไม่ต้องกิ น”
“แต๊ งค์ !!” ฉันหันไปขึน้ เสียงใส่เขา หมอนี่ กวนอยู่ได้ !
“ท�ำไม ก็ไหนบอกไม่หิว”
“เออๆ ช่างเหอะ”
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ฉันไม่สนใจเขาแล้ วหันหน้ าไปทางอื่น แต๊ งค์เลยขับรถไปเรื่ อยๆ โดยไม่ถามอะไร
ฉันอีก พอรถเงี ยบมากๆ ฉันก็เกิ ดอึดอัด อดไม่ได้ ที่จะถามเขา
“ฉันถามจริ ง นายเป็ นบ้ าอะไรต้ องพูดกับเพื่อนฉันแรงๆ ตลอด”
“หึ...” แต๊ งค์ หัวเราะในล�ำคอแทนการตอบค�ำถามฉัน
“มีอะไรน่าข�ำหะ?”
“ถ้ าฉันจะผสมสี ฉันก็อยากได้ สีใหม่” แต๊ งค์ พูดในสิ่งที่ฉันไม่เข้ าใจ “ชี วิตฉันมัน
สีด�ำ ฉันอยากได้ สีขาวมาเจื อมากกว่าจะเอาสีด�ำเหมือนๆ กันมาผสม เพราะมันไม่ได้
อะไร นอกจากสีมืดๆ สีเดิม”
“นายจะสื่อว่าฮารุ ไม่โอเคหรื อไง”ฉันขมวดคิ ้ว แต๊ งค์เลยเหลือบมองฉันแวบหนึ่ง
แล้ วพูดด้ วยเสียงเย็นชา
“คนที่เหมือนกันเกิ นไป มันคบกันไม่ได้ หรอก”
ฮารุ เหมือนแต๊ งค์ งัน้ เหรอ?
ฉันไม่เข้ าใจ เขาหมายถึงอะไรกัน?
“เพราะฉะนัน้ ไม่ต้องถามฉันเรื่ องผู้หญิ งคนนัน้ อีก เข้ าใจนะ”
พอแต๊ งค์ ตัดบทมาแบบนัน้ ฉันเองก็ได้ แต่เงียบ ไม่ร้ ู เหมือนกันว่าจะพูดอะไร พูด
ไปก็ อ าจจะไม่เ ข้ า หู เดี๋ ย วก็ ท ะเลาะกัน อี ก ยัง ไงวัน นี เ้ ขาก็ เ ป็ นคนมาช่ ว ยฉัน ไว้ ฉัน ไม่
อยากท�ำให้ เสียบรรยากาศ
รถของแต๊ งค์ มาจอดสนิ ทที่ หน้ ารั ว้ บ้ านของฉันพอดี เขาเองก็ ไม่ได้ พูดอะไร แค่
หันมามองหน้ าฉัน ฉันเลยหันไปพูดขอบคุณ
“ขอบใจที่มาส่งนะ”
ฉันก�ำลังจะเปิ ดประตูลงจากรถ แต่แต๊ งค์ดนั รัง้ ข้ อมือฉันไว้ ท�ำให้ ฉันชะงักไปแล้ ว
หันกลับไปมองหน้ าเขา
“เดี๋ยว”
“มีอะไร”
“ฉัน มี เ รื่ อ งส� ำ คัญ มากต้ อ งบอกเธอ” สี ห น้ า แต๊ ง ค์ ต อนนี ท้ ี่ ม องฉัน ดูจ ริ ง จัง เอา
มากๆ จนฉันเอง อดเผลอเดาไปไม่ได้ ว่าเขาจะพูดเรื่ องอะไรออกมา
“เรื่ องอะไร” ฉันกับแต๊ งค์ สบตากัน เหมือนนานเหลือเกิ นที่พวกเราไม่ได้ ท�ำแบบ
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นัน้

ไม่ร้ ู สิ พอมองเขานานๆ ความทรงจ� ำหลายอย่างมันก็ หวนกลับมาให้ ฉันได้ คิด
ว่าครั ง้ หนึ่งฉันกับเขาเคยสนิทกัน เคยผูกพันเคยไว้ ใจกันมากแค่ไหน ถึงตอนนี ท้ ุกอย่าง
จะเหลือแต่ความว่างเปล่าก็เถอะ
“ถ้ าฉันบอกเธอว่า... ฉันขอโทษในเรื่ องทุกอย่างที่ผ่านมา บอกเธอว่าไอ้ สิ่งที่ฉัน
ท� ำ ลงไปมัน มี อ ย่า งเดี ย วที่ ท�ำ ให้ ฉัน เจ็ บ คื อ ท� ำ ให้ เ ธอเสี ย ใจและเกลี ย ดฉัน ฉัน ต้ อ งการ
เธอ ฉันไม่มีเธอไม่ได้ เธอจะกลับมาไหม”
ค� ำ พูด ตรงๆ ของแต๊ ง ค์ ท� ำ ให้ ฉัน พูด ไม่อ อก ฉัน ไม่นึก ว่า เขาจะขอโทษฉัน จริ ง ๆ
แบบนี ้ มันเหมื อนกับฉันรอค� ำๆ นี อ้ ยู่ตลอด มันเหมื อนกับเราผิ ดใจกับเพื่ อนสนิ ทที่ รัก
มากๆ และรอเวลาที่จะเข้ าใจกัน แม้ ว่าเรื่ องที่แต๊ งค์ ท�ำกับฉันมันจะหนักแค่ไหนก็ตาม
ฉันอยากจะร้ องไห้
“ฮึก...” ฉันกัดริ มฝี ปากตัวเองแล้ วก้ มหน้ า ไม่อยากจะมองหน้ าเขาเลย “ท�ำไม...
พูดช้ าขนาดนี ว้ ะ”
“...”
“นายรู้ ไหม ฉันรอให้ นายขอโทษฉันนานแค่ไหน ตัง้ สามปี ฮื อ...” ฉันสะอืน้ ออก
มาเต็มแรงและพยายามเช็ดน� ำ้ ตา “นายรู้ ไหมว่ามันเป็ นยังไงที่ฉันต้ องเสียนายไป ไม่มี
ใครเป็ นเพื่ อนที่ ดีของฉันเหมื อนกับนาย นายไม่เคยอิจฉาฉัน นายไม่เคยนิ นทาฉันลับ
หลัง นายไม่เคยปล่อยให้ ฉันต้ องทนแบกรั บอะไร แล้ วท�ำไมนายถึงหายไปจากชี วิตฉัน
นานขนาดนัน้ ท�ำไมต้ องให้ ฉันรอนานขนาดนี ”้
“...”
“นอกจากนายจะเมินฉัน บางที นายยังพูดจาแย่ๆ อี ก นายคิดว่าฉันไม่มีความ
รู้ สึกหรื อไง” ฉันพูดกับเขาด้ วยเสียงเจื อสะอืน้ ไม่ได้ ตะคอกตวาดหรอก แต่มันก็เต็มไป
ด้ วยความรู้ สึกล้ วนๆ
“ฉันขอโทษที่เคยปากไม่ดีใส่เธอ ความผิดฉันเอง พอ... ไม่ต้องร้ องแล้ ว” แต๊ งค์
เอื ้อมมือมาลูบที่หวั ไหล่ฉันเบาๆ แต่ฉันก็ยิ่งร้ องไห้ หนักกว่าเดิม จนเขาต้ องพ่นลมหายใจ
ออกมายาวๆ แล้ วดึงฉันเข้ าไปกอดไว้ ในวินาที ท่ี อยู่ในอ้ อมกอดของเพื่ อนที่ ฉันเชื่ อว่า
ครั ง้ หนึ่งฉันเคยไว้ ใจเขามากที่สุด ฉันเลยสวมกอดตอบเขา ร้ องไห้ สะอืน้ เต็มแรงลงกับ
อกกว้ าง แต๊ งค์ ลูบหลังฉันไปมาราวกับปลอบประโลม
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“พอแล้ วฟรั งค์ พอแล้ ว...”
ฉันได้ ยินเขาพูดซ� ้ำไปซ� ้ำมาแบบนัน้ เหมือนอยากให้ ฉันหยุดร้ องไห้ แม้ เสียงแต๊ งค์
จะราบนิ่งแค่ไหนแต่มันก็เจื อไปด้ วยความเจ็บปวดที่แฝงมาในนัน้ ท�ำให้ ฉันรู้ ว่าเขาเอง
ก็เจ็บไม่แพ้ กัน ฉันไม่ร้ ู นะว่าถ้ าเรากลับมาเป็ นเพื่อนกันอีกแล้ วฉันจะไว้ ใจเขาได้ เท่าเดิม
หรื อเปล่า ฉันรู้ แค่ว่าในตอนนีค้ วามรู้ สึกที่เคยหนักอึง้ อยู่ในใจของฉันมันหมดไปแล้ ว ฉัน
ไม่ร้ ู สึกอึดอัดแบบที่ผ่านมาอีกแล้ ว
ฉัน ผละตัว เองออกมาจากอ้ อ มแขนแต๊ ง ค์ แล้ ว ปาดคราบน� ำ้ ตาบนหน้ า แต๊ ง ค์
หัวเราะในล�ำคอแล้ วเอือ้ มมือมาเช็ดมันให้ ฉัน
“ขีแ้ ยว่ะ”
“ช่างฉันเหอะน่า!” ฉันแว้ ดใส่เขาแบบอายๆ
“ห่วงนี่ ” เขาพูดนิ่งๆ เหมือนเดิม
“ขอบใจนะที่วันนี ม้ าอ่ะ” ฉันพูดถึงเรื่ องวันนี บ้ ้ าง แต๊ งค์ จับมือฉัน ประสานมือลง
มาแล้ วมองหน้ า
“เธอรู้ ไหม”
“...”
“ฉันไม่มีวันปล่อยให้ ใคร หรื ออะไรมาท�ำร้ ายเธอ” แววตาของแต๊ งค์ ที่ทอดมอง
มาที่ฉัน มีแต่ความรู้ สึกหลากหลายของเขาอยู่เต็มไปหมด
“ฉันหวังว่าคงไม่ใช่ว่านายจะเก็บไว้ ท�ำร้ ายเองหรอกนะ” ฉันพูดแล้ วหัวเราะ ทัง้ ๆ
ที่หัวเราะไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่ เลย
“ไม่ร้ ู สิ ฉันก็ไม่ใช่คนดี ออกจะเลวด้ วยซ�ำ้ ”
“โกหกบ้ างเถอะ” ฉันพูดเอือมๆ
“ไม่อยากโกหกเธอ เชื่ อเถอะ ฉันโกหกมามากพอแล้ ว กับเธอฉันจะไม่”
ฉันไม่ค่อยเข้ าใจที่แต๊ งค์ พูดเท่าไหร่ นัก
“นายหมายความว่ายังไง”
“ไปนอนเถอะ มันดึกแล้ ว Good night” แต๊ งค์ ท�ำมือเหมือนชูสองนิว้ เพียงแต่นิว้
ชีก้ ับนิว้ กลางติดกัน เขาแตะมันที่ริมฝี ปากตัวเองจากนัน้ ก็เอามันมาแตะที่ริมฝี ปากของ
ฉัน
!!!
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ฉันท�ำหน้ าไม่ถูกอยู่พักหนึ่ง แล้ วพอตัง้ หลักได้ ฉันก็เลยด่าเขา
“ไปละนะ ไอ้ บ้า!”
ฉันเปิ ดประตูลงจากรถแล้ วรี บไขกุญแจเข้ าบ้ านตัวเองแทบจะทันที แต๊ งค์ รอจน
ฉันเข้ าไปในตัวบ้ านจริ งๆไม่ใช่แค่เข้ าไปในรั ว้ บ้ าน เขาถึงได้ ยอมขับรถเข้ าไปจอดในรั ว้
ของตัวเอง หลังจากปิ ดประตูบ้านและล็อกเรี ยบร้ อยแล้ ว ฉันถึงได้ เอามือทาบที่หน้ าอก
ของตัวเอง
รู้ สึกเหมือนหัวใจก� ำลังเต้ นผิดจังหวะ
THANK PART
ผมปิ ดประตูห้องนอนตัวเองแล้ วยืนพิงมันอยู่อย่างนัน้ ครู่ หนึ่ง ริ มฝี ปากค่อยๆ คลี่
ยิม้ ออกมากขึน้ เรื่ อยๆ จนกลายเป็ นยิม้ กว้ าง ผมรู้ สึกอยากจะหัวเราะในตอนนี ้ และไม่
บ่อยนักที่มันจะเกิ ดขึน้ ไม่ค่อยมีอะไรท�ำให้ คนอย่างผมหัวเราะได้ นอกจากเรื่ องความ
ทุกข์ ของคนอื่น
ผมเอาโทรศัพท์ ขึน้ มากดโทรออก รออยู่สักพักอีกฝ่ ายก็รับสาย
(ฮัลโหล เฮี ยแต๊ งค์ เป็ นไงมั่ง)
“อือ ส�ำเร็ จ เดี๋ยวจะโอนเงินให้ ตามที่ตกลงกัน”
(เฮี ย จะจ้ างทัง้ ที จ้ างให้ ไปแสดงละครฉุดผู้หญิ ง หาบทให้ ผมโคตรชั่วเลย) รุ่ น
น้ องที่ผมรู้ จักแต่อยู่คนละมหาวิทยาลัยกันพูดมาตามสาย
ใช่แล้ ว ผมจ้ างไอ้ พวกนี ใ้ ห้ ไปที่ นั่นเองแหละ ส่งรู ปฟรั งค์ ให้ มันดู บอกให้ มันรอ
จนกว่า เธอจะผ่า นมาแล้ ว จัด การท� ำ เหมื อ นจะฉุด เธอซะ ก็ แ ค่แ สดงละครนั่น แหละน่า
ไม่ได้ ท�ำจริ งหรอก
สงสัยล่ะสิว่าถ้ าเกิ ดฟรั งค์ ไม่เดินผ่านซอยนัน้ ล่ะ จะท�ำยังไง?
คิดเหรอว่าคนอย่างผมจะไม่มีแผนบี ผมส�ำรวจทิศทางการกลับจากที่นน่ั มาหมด
แล้ ว ตัง้ แต่ตอนที่ร้ ู ว่าฟรั งค์ จะไปดูหนังรอบอะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน ยังไง เพราะฉะนัน้ จะ
กลับ ทางไหนก็ เ ป็ นไปตามแผนผมหมดนั่น แหละ คนอย่า งผมอยากจะได้ อ ะไร ก็ ต้ อ ง
ท�ำให้ ลงล็อกจนได้ มันเป็ นนิสยั ของผมไปแล้ วว่ะ เป็ นมานานจนกลายเป็ นสันดานที่แก้
ไม่หาย และไม่คิดจะแก้ ด้วย
“เอาน่า ไม่ใช่เรื่ องจริ งสักหน่อย” ผมเสยผมตัวเองขึน้ ไป “ฉันก็แค่อยากเป็ นฮี โร่
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เฉยๆ เอง”
(ไม่ปลืม้ ก็ต้องปลืม้ แหละวะ)
รุ่ นน้ องผมว่า ซึ่งก็จริ ง ถึงฟรั งค์ จะไม่ได้ ปลืม้ อะไรมากมาย แต่เธออ่อนลงเยอะ
ก็เพราะคิดว่าผมเป็ นคนช่วยเธอเอาไว้ ไง พอผมฉวยโอกาสใช้ จังหวะนีป้ รั บความเข้ าใจ
ทุกอย่างก็เลยง่ายดายเป็ นไปตามที่ผมต้ องการ
“ขอบใจมากนะ ไว้ มีอะไรให้ ช่วยจะติดต่อไปใหม่”
(โอเคเฮี ย ยินดีเสมอ)
ผมตัดสายไปโดยไม่ได้ พูดอะไรต่อ จากนัน้ ก็โยนโทรศัพท์ ไว้ บนเตียง เตรี ยมตัว
จะถอดเสือ้ ผ้ าไปอาบน� ำ้ นอน หลังจากเจอเรื่ องเหนื่ อยๆ มาทัง้ วัน
วิธีการที่ผมใช้ สืบเรื่ องฟรั งค์ มันก็ง่ายนิดเดียว...
ผมตีสนิทเปโซ
ใช่ ตังแต่
้ วนั นัน้ ที่ผมไปส่งเธอที่มหาวิทยาลัย ผมก็แกล้ งท�ำเป็ นบังเอิญไปเจอเธอ
อีกสองสามครั ง้ คุยกันทักกันบ้ าง จนได้ ไลน์ เธอมา ผมไม่ได้ คุยกับเปโซในเชิงจีบ แต่คุย
ไว้ เพื่ อ ถามเรื่ อ งฟรั ง ค์ จนกระทั่ ง วั น นี ไ้ ด้ เรื่ อ งมา ผมเลยอดจะย้ อนกลั บ ไปคิ ด ถึ ง
เหตุการณ์ ที่ผมคุยกับเปโซไม่ได้ คงต้ องขอบคุณความช่างเล่าของเธอ
ติ๊ง!
เสียงโทรศัพท์ ของผมดังขึน้ ตอนที่ผมก�ำลังนั่งเล่นเกมอยู่ในห้ องนอนของตัวเอง
ผมเลยหยิบมาดูปรากฏว่าเป็ นเปโซที่ทักผมมา ผมก็เลยพิมพ์ คุยกับเธอ เพราะไม่ได้ มี
อะไรท�ำเป็ นพิเศษ บวกกับอยากหลอกถามเรื่ องฟรั งค์ แบบที่ท�ำมาตลอดด้ วย
PEASO >> วันนี เ้ รี ยนเหนื่ อยชะมัด
THANKYOU_ME >> เหมือนกัน
PEASO >> เลือกหัวข้ อทีสิสหรื อยัง
THANKYOU_ME >> ยัง เธอล่ะ
PEASO >> 55555 คิดว่าคนอย่างฉันจะตื่นเต้ นป่ ะ ไม่หรอก วันนี ย้ ังนัดพวกไอ้
ฟรั งค์ ไปดูหนังอยู่เล๊ ยยยย แกร
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ดูหนัง?
ผมเลิกคิว้ นิดๆ พลางกระตุกยิม้ บางๆ เมื่อคิดว่าบางทีวันนี อ้ าจจะมีอะไรสนุกๆ
ให้ ท�ำก็ได้
THANKYOU_ME >> เหรอ อยากดูเหมือนกัน ยังไม่มีเวลาเลย ไปที่ไหนกันอ่ะ
PEASO >> ห้ าง paradise อ่ะ ใกล้ ๆ ม.นี่ แหละ รอบสองทุ่ม ฉันต้ องช่วยพี่ท�ำ
บัญชี ก่อนอ่ะ โคตรเซ็งเลย แถมตอนนี ม้ ีญาติมาอยู่ด้วยอีก ต้ องพาไปด้ วย
ผมแทบจะยิ ม้ ออกมาเดี๋ ย วนัน้ จู่ๆ แผนการก็ ห ลั่ง ไหล่เ ข้ า ในหัว ไม่ห ยุด ผมจึง
พิมพ์ ตอบข้ อความกลับไป
THANKYOU_ME >> เหรอ หนังเรื่ องอะไร สปอยล์ มั่งดิ เผื่อจะอยากไปดู
จากนัน้ เปโซก็เม้ าท์ เรื่ องหนังยาวเหยียด ผมปล่อยให้ เธอพิมพ์ ข้อความไปเรื่ อย
เพราะหลั ง จากได้ ชื่ อ หนั ง มาผมก็ ก ดออกจากแอพพลิ เ คชั่ น ไลน์ และเข้ าไปยั ง
แอพพลิเคชั่นโรงหนังที่เคยโหลดไว้ ผมรู้ ว่าที่ห้าง Paradise โรงหนังเป็ นของอะไร จาก
นัน้ ก็ เช็กรอบหนังที่เปโซบอก และดูว่าหนังจะเลิกฉายประมาณกี่ โมง พอกะเวลาเสร็ จ
สรรพ ผมก็โทรไปหารุ่ นน้ องของผมทันที
‘เฮ้ย ฉันมี อะไรสนุกๆ ให้แกท� ำกันว่ ะ ได้เงิ นนะ สนใจไหม’
สรุ ปแล้ ว ฟรังค์ไม่ร้ ู เลยว่าทัง้ หมดที่ผมท�ำมันเป็ นแผนการ เรื่ องบังเอิญมันน�ำ้ เน่า
มี จริ งซะที่ ไหน ผมไม่เคยใช้ ซอยนัน้ ขับกลับคอนโดสักหน่อย มื ดจะตายชัก ผู้ชายก็ ใช่
ว่าจะไม่เจออันตรายนะ พวกสิบแปดมงกุฎมีออกเยอะไป ไอ้ ที่ผมไปช่วยทันก็เพราะผม
เตี๊ ย มกับ พวกนัน้ อยู่ต ลอด พวกนัน้ จะให้ สัญ ญาณทัน ที ถ้ า ฟรั ง ค์ ป รากฏตัว ผมก็ จ ะรู้
จังหวะเองว่าต้ องท�ำยังไงต่อ
ยังไงก็ต้องขอบคุณยัยฮารุ ที่พาฟรั งค์ ไปออกซอยนัน้ เลยเข้ าทางผมพอดี เพราะ
บรรยากาศมันให้ มากกว่าทางออกอื่ น แต่อย่างที่ บอก ไม่ว่าจะไปออกที่ ไหน ผมก็ คิด
แผนรองรั บไว้ หมดแล้ ว ยังไงผมก็ต้องโผล่ไปเป็ นฮี โร่ ได้ ทันเวลา
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ตอนนี ผ้ มได้ กลับเข้ าไปในชี วิตฟรั งค์ อีกครั ง้ ซึ่งก็ดี อะไรๆ มันจะได้ ง่ายขึน้ ไง
END THANK PART
ฉันตื่นขึน้ มาอาบน�ำ้ แต่งตัวแล้ วรี บออกไปเรี ยนเพราะวันนีม้ ีเรี ยนแต่เช้ า ตอนฉัน
เดินออกมาจากในตัวบ้ านแล้ วก�ำลังปิ ดรัว้ บ้ านตัวเองอยู่ ก็ได้ ยินเสียงบีบแตรเรี ยกท�ำให้
ต้ องหันไปมอง แล้ วเห็นว่าเป็ นรถของแต๊ งค์ ฉันเลยเดินเข้ าไปหา เขาจึงลดกระจกลง
“ไปด้ วยกันดิ” แต๊ งค์ ทัก
“ก็ได้ รอแป๊ บหนึ่ง ล็อกบ้ านก่อน” ฉันตอบแล้ วหันมาล็อกรัว้ ต่อ พอเสร็ จเรี ยบร้ อย
ถึงได้ เดินไปเปิ ดประตูรถแล้ วขึน้ ไปนั่งข้ างๆ คนขับ แต๊ งค์ มองกระโปรงฉันแล้ วท�ำหน้ า
หงุดหงิดนิดหน่อย
“ใส่สัน้ ๆ แบบนี อ้ ีกแล้ ว เป็ นไรมากป่ ะ”
ชักสีหน้ าใส่แต่เช้ าเลย
“ก็ กระโปรงยาวมันรุ่ มร่ ามฉันนี่ ” ฉันตอบตามความรู้ สึกแล้ วเอากระเป๋ ามาปิ ด
เพราะแต๊ งค์ มอง มันรู้ สึกกระดากน่ะ ต่อให้ เขาไม่ได้ มองด้ วยสายตาหื่นกระหายก็เหอะ
“รุ่ มร่ ามแต่มันไม่ท�ำให้ คนอื่นมาจ้ องขาเธอ ขาก็ยาว ผิวก็ขาว ไม่คิดหรื อไงว่ามัน
ล่อสายตาเกิ นไป” แต๊ งค์ บ่นแล้ วท�ำหน้ าหงุดหงิด เขากระชากรถออกอย่างแรงจนฉันนี่
คาดเซฟตีเ้ บลท์ แทบไม่ทัน
“บ่นอย่างกับพ่อฉันเลยนะนาย เพลาๆ บ้ างเถอะ”
“ไม่ได้ บ่นมาสามปี ก็ขอเอาสักทีให้ มันรู้ เรื่ อง ต่อไปห้ ามใส่อีก” แต๊ งค์ ยื่นค�ำขาด
ชนิดที่ว่าพ่อฉันยังไม่ทน
“ตลกเหรอ?”
ฉันหันไปมองหน้ าเขาแล้ วท�ำหน้ าป่ วยใส่
“ไอ้ ความยาวที่ฮิตๆ นี่ มันเท่าไหร่ สิบสี่ถึงสิบหกใช่ไหม เธอต้ องใส่สิบแปด”
“เหนื อเข่านิดเดียวเนี่ ยนะแต๊ งค์ ฉันไม่ใช่เด็กม.ปลายนะเว้ ย!” ฉันบ่นเขาอย่าง
เหลืออด “ฉันโตแล้ ว ดูแลตัวเองได้ ”
“งัน้ ฉันจะกลับมาอยู่บ้าน ไปรั บไปส่งเธอทุกวัน จนกว่าเธอจะเลิกใส่ไอ้ กระโปรง
สัน้ ๆ เนี่ ย ทนมานานแล้ วนะเว้ ย ให้ คนอื่นมามองขาอยู่ได้ !”
ฉันอยากจะบ้ าตาย นี่ เพื่ อนหรื อพ่อ! พอบอกว่ายกโทษให้ ไอ้ นิสัยเจ้ ากี เ้ จ้ าการ
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บ่นมากเรื่ องการแต่งตัวของฉันก็ กลับมาทันที สมัยตอนอยู่มัธยมก็ ชอบบ่นเวลาฉันใส่
กระโปรงสัน้ ไปเที่ ย ว ฉัน เป็ นผู้ห ญิ ง ไอ้ แ ต่ง เนื อ้ แต่ง ตัว นี่ มัน เรื่ อ งธรรมดาไหม ถึง บาง
อารมณ์ จะไม่ได้ อยากแต่งหน้ า แต่ฉันก็ยังชอบแต่งตัวนะ
ผู้ห ญิ ง หลายๆ คนก็ ต้ อ งเป็ น ที่ ร้ ู ว่าตัวเองหุ่น ดี ข าสวยเลยมั่นใจและอยากแต่ง
ฉั น ก็ เ ป็ นผู้ หญิ ง มั่ น หน้ าจ� ำ พวกนั น้ แหละ และขอโทษ ไม่ ไ ด้ มโนแจ่ ม อดี ต ดาว
มหาวิทยาลัยนะคะ
ฉัน เอาหูฟั ง มาใส่เ พราะขี เ้ กี ย จฟั ง แต๊ ง ค์ บ่ น ท� ำ ให้ เ ขาท� ำ หน้ า หงิ ก จนขับ รถถึ ง
มหาวิทยาลัยกันเลยทีเดียว!
@TAKSANA UNIVERSITY
ฉันกับแต๊ งค์ มาถึงที่มหาวิทยาลัยเร็ วกว่าชั่วโมงเรี ยนเพราะรถไม่ติด ซึ่งก่อนลง
จากรถ แต๊ งค์ เอาเสือ้ หนาวของเขาในรถมาส่งให้ ฉัน
“อะไร” ฉันท�ำหน้ างง
“ปิ ดขา” เขาพูดสัน้ ๆ
“แต๊ งค์ ไม่ขนาดนัน้ ไหม”
“จะเอาไปหรื อจะให้ จับถอด” แต๊ งค์ ท�ำหน้ าดุใส่ฉัน และจากแววตา เขาท�ำจริ ง
ฉันเลยรี บคว้ าเสือ้ หนาวนั่นมาแล้ วมองเขาด้ วยสายตาไม่พอใจ จากนัน้ ก็ ก้าวฉับๆ ไป
ก่อนโดยไม่รอ ซึ่งไม่นานเขาก็เดินตามมา
“อีกตัง้ ชั่วโมงหนึ่ง กิ นข้ าวก่อน” แต๊ งค์ ตัดสินใจโดยไม่ถามฉันสักค�ำ
“ไม่หิวอ่ะ”
“ไม่หิวก็ต้องกิ น มา” เขาท�ำหน้ ามึนบังคับฉันแล้ วลากไปที่โรงอาหาร จนฉันได้
แต่เสยผมยาวๆ ของตัวเองขึน้ ไปแล้ วขยีม้ ันด้ วยความเซ็ง
บังคับๆๆ บังคับทุกเรื่ อง!
ฉั น ถู ก แต๊ ง ค์ ล ากมาที่ โ รงอาหาร เขาสั่ง ให้ ฉั น นั่ง จองที่ แ ล้ ว ก็ ไ ปซื อ้ ข้ า วมาให้
ระหว่างที่ฉันนั่งรอแต๊ งค์ อยู่ เพื่อนอีกสองคนของแต๊ งค์ ก็เดินเข้ ามานั่งร่ วมโต๊ ะซะเฉยๆ
“สวัสดีครั บว่าที่เมียไอ้ แต๊ งค์ ” ชานทักฉันพร้ อมรอยยิม้ กวนประสาท
“ไงฟรั งค์ ” คิรินยิม้ มุมปากให้ ฉันนิดหน่อย
“ปากเสียนะชาน ว่างๆ ก็ไปหาหมอฟั นบ้ างสิ ให้ เขาผ่าหมาออกจากปาก” ฉัน
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แยกเขีย้ วใส่ชานด้ วยความหมั่นไส้
“ไม่เอาอ่ะ กลัวไปแล้ วจะได้ ฟันหมอ” ชานท�ำหน้ ากวนๆ ใส่ฉันไม่เลิก
“หมอผู้ชายอ่ะนะ” คิรินหันไปแหย่เพื่อน
“งัน้ กูฟันมึงก่อนไหม ซ้ อมไว้ ” ชานหันมายิม้ ร่ าเล่นเอาคิรินตบหัวเขาเต็มแรง
ผัวะ!!
“เจ็บนะเว้ ย!!”
คิรินไม่สนใจอาการเจ็บของชาน เขาหันมามองทางฉันต่อ
“ไอ้ แต๊ งค์ ไปไหน”
“ไปซื อ้ ข้ าว ฉั น ไม่ หิ ว สั ก หน่ อ ย บอกว่ า ไม่ กิ น ๆ ก็ บั ง คั บ มาอยู่ ไ ด้ ” ฉั น ถื อ
โอกาสบ่นแต๊ งค์ ให้ คิรินฟั งซะเลย ซึ่งคนโดนบ่นก็เดินกลับมาพอดีพร้ อมกับข้ าวราดแกง
สองจาน แต๊ งค์ขยับเสื ้อนักศึกษาด้ วยความร้ อน เหงื่อผุดซึมทัว่ หน้ าผากเขาจนฉันสงสาร
ก็เขาเป็ นคนขีร้ ้ อนนี่
“เฮ้ ย มาเร็ วนะมึงอ่ะ” ชานทักแต๊ งค์ แต๊ งค์ เลยนั่งลงข้ างๆ ฉัน
“ปากว่างก็หาไรยัดเข้ า ตอนเรี ยนจะได้ ไม่ต้องบ่นหิว” แต๊ งค์ พูดแค่นัน้ ชานกับ
คิรินเลยแยกกันไปซือ้ ของกิ นบ้ าง ไม่นานนัก สองคนนัน้ ก็กลับมา
“เออ ไอ้ แต๊ งค์ เย็นนี ว้ ันเกิ ดไอ้ ลาวา ไปป่ ะ” คิรินพูดขึน้ ระหว่างที่พวกเรานั่งกิ น
ข้ าวกันอยู่
“ลาวาไหน” ฉันถาม เนื่ องจากฉันไม่ได้ สุงสิงกับแต๊ งค์ นานเกิ นไป ก็ เลยไม่ร้ ู ว่า
เขาคบเพื่อนคนไหนยังไงบ้ างตอนนี ้
“รุ่ นน้ อง” แต๊ งค์ หันมาตอบ “เดือนนิเทศปี นี ”้
“อ๋อ ที่หน้ าตาดีๆ”
ฉันพอจะนึกออกแล้ ว ‘ลาวา’ เป็ นผู้ชายที่มีใบหน้ าหล่อจัดคนหนึ่ง เรี ยกว่าเดิน
เข้ ามาในมหาวิทยาลัยวันแรกรุ่ นพี่ก็จองตัวให้ ลงประกวดเดือนทันที ตอนแรกยัยฮารุ ก็
เล็งลาวานะ แต่ร้ ู สึกว่าน้ องเขาไม่สนใจเธอมัง้ ยัยฮารุ ไม่จีบใครก่อนหรอก แต่เธอมีวิธี
ที่จะท�ำให้ ผ้ ูชายพวกนัน้ สนใจ ถ้ าพวกนัน้ ไม่ติดกับ ฮารุ ก็จะเปลี่ยนคนเพราะเบื่อ มีแต่
แต๊ งค์ เนี่ ยแหละที่ยัยนั่นรุ กเอาๆ
“ใช่ๆ ที่มีเพื่อนสนิทเป็ นยัยขีเ้ หร่ กระเต็มหน้ าอ่ะ ฮ่าๆๆ” ชานหัวเราะ ฉันขมวด
คิว้ อย่างไม่ชอบใจ
58

“พูดถึงผู้หญิ งให้ มันดีๆ หน่อยได้ ไหม ไม่สวยแล้ วมันหนักส่วนไหนของนายหรื อ
ไง” ฉันมองจิกเขา
“เออ ปากมึงอ่ะ หมวยเล็กได้ ยินคงเสียใจแย่ แต่ถ้ากูเป็ นหมวยเล็กนะ กูถีบปาก
มึงเลย” คิรินพูดนิ่งๆ ซึ่งฉันแอบเห็นด้ วย แต่เดี๋ยวนะ...
“หมวยเล็ก...” ฉันท�ำตาโต “เฮ้ ย โลกกลมจัง หมวยเล็กเป็ นลูกพี่ลูกน้ องยัยเปโซ
เพื่อนฉันอ่ะ”
“อ๋อ ไม่น่าล่ะ หมวยเหมือนกัน แต่เปโซเอ็กซ์ กว่าป่ ะ” ชานออกความเห็น แถม
ท�ำเสียงซี๊ดซ๊ าดน่าอุบาทว์ มากๆ
“น่าเกลียด!” ฉันด่าชาน
“เปโซมีแฟนยัง” แต่นอกจากเขาจะไม่สะทกสะท้ าน เขายังจะถามอีก
“ถึ ง ไม่ มี ฉัน ก็ ไ ม่ แ นะน� ำ ให้ เ พื่ อ นฉัน คบกับ นายหรอก น� ำ้ ตาเช็ ด หัว เข่ า ” ฉัน เบ้
ปากนิดๆ
“อย่ามัวแต่คุย กิ นด้ วย” แต๊ งค์ หันมาดุฉัน
“เพื่อนนายชวนฉันคุยนะ” ฉันเถี ยง เรื่ องอะไรมาด่าฉันคนเดียวล่ะ
“ไอ้ ชาน หุบปาก” แต๊ งค์ พูดนิ่งๆ ท�ำเอาชานสบถนิดหน่อย แล้ วก็ไม่พูดอะไรอีก
เหลือแต่คิรินที่ถามแต๊ งค์ เรื่ องงานวันเกิ ดของลาวาซ�ำ้
“ตกลงไปไหมไอ้ แต๊ งค์ กูจะได้ โทรบอกมัน”
“ไปดิ” แต๊ งค์ ว่า เขาหันมาชวนฉัน “ไปไหมฟรั งค์ ”
“ไม่เอาอ่ะ ฉันไม่ร้ ู จักน้ องเขา” ฉันปฏิเสธ
“แต่เธอรู้ จักยัยขีเ้ หร่ ...เอ้ ย ยัยหมวยเล็กไม่ใช่เหรอ เธอก็ไปนั่งเป็ นเพื่อนชวนแล้ ว
คุยสิ มีแต่พวกผู้ชาย ยัยนั่นคงเหงาอ่ะ”
ชานหันมาบอกฉัน ตอนแรกเขาจะเรี ยกหมวยเล็กว่ายัยขีเ้ หร่ แต่ก็เปลี่ยนค�ำพูด
เพราะสายตาอาฆาตสุดพลังของฉัน ผู้ชายอย่างหมอนี่ ไม่ควรได้ แฟนหน้ าตาดีหรอก
“ก็ดีนะ สาวๆ ที่มาชอบไอ้ ลาวาก็ชอบแกล้ งหมวยเล็ก มีเธอก็ดี” แต๊ งค์ หันมาพูด
กับฉัน
“เออๆ ไปก็ได้ ” ฉันพยักหน้ า
“สวยแซ่บอย่างฟรังค์โผล่ไป ผู้หญิ งคนอื่นคงจืดเป็ นน� ำ้ เปล่า” ชานว่าแล้ วหัวเราะ
“ชวนฟรั งค์ ไปมึงไม่กลัวไอ้ ลาวามันปิ๊ งฟรั งค์ เหรอ”
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ชานถามแต๊ งค์ แต๊ งค์ เลยหัวเราะเยาะๆ โดยไม่ตอบ ส่วนคิรินก็หันไปด่าชาน
“มีแต่มึงอ่ะที่โง่ ระวังจะโดนไอ้ ลาวาชกหน้ ายุบ ไปล้ อหมวยเล็กเข้ ามากๆ น่ะ”
“ท�ำไมวะ” ชานยังคงงงอยู่ แต่ฉันรู้ สึกตงิดใจแปลกๆ นะ
“ลาวาชอบหมวยเล็ ก ไอ้ ฟ าย กูกับ แต๊ ง ค์ ม องห่ า งๆ ยัง รู้ มี แ ต่มึง อ่ ะ โง่ ไปล้ อ
หน้ าตาคนที่มันชอบอยู่ได้ ทีนีก้ ็หายโง่เนอะ”
ว่าแล้ วเชี ยว!
ฉันยิม้ นิ ดๆ ผู้หญิ งจะมี แฟน จะมี ก็คือมี ไม่จ� ำเป็ นต้ องสวยระดับนางฟ้าหรอก
เขาชอบก็คือเขาชอบแหละ ใช่มันก็คือใช่ ในความคิดฉันนะ
“อิ่มแล้ วใช่ไหม เดี๋ยวเอาจานไปเก็บให้ ” แต๊ งค์หันมาถามตอนที่ฉันรวบช้ อนแล้ ว
ดื่มน� ำ้ อยู่
“ไม่ต้องๆ เดี๋ยวเก็บเอง” ฉันจะดึงจานมาแต่เขาไม่ปล่อย
“รอนี่ แหละ กระโปรงก็สนั ้ จะลุกๆ นั่งๆ บ่อยท�ำไม เดี๋ยวค่อยลุกตอนเดินออกไป
ทีเดียว” แต๊ งค์ ว่าแล้ วลุกเอาจานไปเก็บ ท�ำให้ คิรินกับชานแซวฉันกันใหญ่
“So sweet~” ชานว่า
“เมื่อไหร่ จะตอบรั บมันสักทีอ่ะ อย่าปล่อยให้ มนั รอนานนักล่ะ มันชอบเธอจริ งนะ
เว้ ย” คิรินพูดแล้ วมองหน้ าฉัน
“พอเลย ฉันกับเขาเป็ นแค่เพื่อนกัน ไม่ต้องมาชงเข้ ม” ฉันเน้ นเสียง
“เออ จะรอดู” คิรินหัวเราะกึ่งเยาะ ฉันเลยเมินหน้ าไปทางอื่นอย่างหัวเสีย แล้ ว
ก็ ต้อ งตกใจนิ ด หน่อ ยเมื่ อ เห็นว่าฮารุ ยืนอยู่หน้ าร้ านขายน� ำ้ เธอมองมาทางที่ ฉันนั่ง อยู่
ฉันท�ำหน้ าไม่ถูกและก� ำลังจะยกมือเรี ยกเธอ แต่แต๊ งค์ เดินกลับมาพอดี เขาวางมือบน
ไหล่ฉัน
“ไปเหอะ”
“อะ อือ้ ”
ฉันตอบแต๊ งค์ แล้ วหันไปมองตรงที่ฮารุ เคยยืน แต่เธอก็ไม่อยู่แล้ ว ท�ำเอาฉันรู้ สึก
แปลกๆ นิดหน่อย ไม่เห็นเดินมาทักฉันเลย ทัง้ ๆ ที่เธอก็น่าจะเห็นแล้ วว่าฉันนั่งอยู่ตรง
นี ้
หรื อเพราะเห็นว่าฉันอยู่กับแต๊ งค์ นะ?
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CHAPTER 5

บอก (คนอื่น) เขา เราแค่ เพื่อนกัน
ฉั นขึน้ ห้ องเรี ยนมาพร้ อมกับแต๊ งค์ แต่เราแยกกันไปนั่งคนละที่ แต๊ งค์ไปนั่งกับ

กลุ่มเพื่อนของเขา ส่วนฉันก็ไปนั่งกับกลุ่มเพื่อนของฉัน ฉันเห็นเปโซกับฮารุ นั่งอยู่ก่อน
แล้ ว ซึ่งฉันเลือกที่ จะนั่งข้ างเปโซ เพราะฉันไม่ร้ ู ว่าฮารุ ก�ำลังคิดอะไรอยู่หลังจากที่ เจอ
ฉันอยู่กับพวกแต๊ งค์ เมื่อเช้ า ถ้ าเธอเดินมาทักฉัน มันก็โอเคอยู่หรอก แต่นี่เธอเลือกที่จะ
ขึน้ ห้ องมาก่อนไง ฉันเลยไม่ร้ ู ว่าเธอคิดอะไรกันแน่
“ฮั่นแน่! ฉันเห็นนะว่าแกมากับใคร” เปโซแซวทันทีที่ฉันนั่งลง
“พูดอะไรของแก” ฉันท�ำเป็ นไขสือ ไม่สนใจที่เพื่อนสนิทพูด
“ดีกันละเหรอ”
เปโซดูจ ะอยากรู้ ความเป็ นมาเรื่ อ งฉันกับแต๊ ง ค์ เอาตรงๆ เมื่ อแต๊ ง ค์ มาขอโทษ
ฉันก็มีน�ำ้ ใจพอที่จะเลิกพูดเรื่ อง ‘อดีต’ เพราะมันก็ผ่านมาสามปี แล้ ว ตอนนี ฉ้ ันเองก็ไม่
ได้ ไว้ ใจแต๊ งค์เต็มร้ อยเปอร์ เซ็นต์ ถึงจะกลับมาคุยกันได้ เหมือนเดิม ภายนอกเหมือนไม่มี
อะไร แต่ในใจฉันก็ ยังคิดเรื่ องเก่าๆ บ้ าง มันก็ เหมื อนแผลเป็ นนั่นแหละ มันอาจจะไม่
เจ็บแล้ ว แต่ทุกครั ง้ ที่เห็นก็ยังนึกถึง ว่าแผลเป็ นนีไ้ ด้ มาเพราะอะไร ก็อยู่ที่ตวั แต๊ งค์ว่าต่อ
จากนี จ้ ะท�ำให้ ฉันกลับไปเชื่ อเขาได้ มากแค่ไหน
“ก็ไม่เชิง ไม่ได้ โกรธกันเรื่ องเก่าๆ แล้ วมากกว่า” ฉันตอบตามความรู้ สึก
“ดีแล้ วๆ แกเป็ นเพื่อนกัน ฉันบอกแล้ วว่าเดี๋ยวแกก็กลับมาดีกันอีก” เปโซยิม้ ร่ า
จนตากลายเป็ นรู ปพระจันทร์ เสีย้ วท�ำให้ ฉันยิม้ ตาม
“อ่ะ นี่ ชีท มาช้ าก็ เลยเก็ บไว้ ให้ ” ฮารุ ยื่นชี ทประจ�ำวิชามาให้ ฉันแล้ วยิม้ ให้ นิดๆ
ท�ำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึน้ ไม่ได้ มีแววตาโกรธเคืองหรื อความรู้ สึกอื่นอยู่ในดวงตาคู่นัน้
แม้ ว่าฉันจะงงจนปรั บอารมณ์ ตามเธอไม่ทัน แต่ฉันก็ไม่อยากท�ำตัวมีปัญหาอยู่คนเดียว
ดังนัน้ ฉันจึงเลือกที่จะรั บชี ทมา
61

“ขอบใจนะ” ฉันยิม้ นิดๆ
“เรื่ องเล็ก” ฮารุ ตอบ
“เออ ว่าแต่แกเหอะฮารุ ที่บอกว่าเมื่อวานแต๊ งค์ ไปส่งอ่ะ พูดจริ งเหรอ” เปโซหัน
ไปถามฮารุ ฉันเลยเดาได้ ว่าฮารุ คงเล่าเรื่ องเมื่อวานให้ เปโซฟั งหมดแล้ ว
“ก็ใช่ ถามฟรั งค์ ดูดิ ก็ไปด้ วยกัน” ฮารุ ตอบ
“โหยยย ฮีโร่ มากเลยอ่ะ อย่างกับในละคร” เปโซกระดี๊กระด๊ าเพ้ อฝั นราวกับเรื่ อง
นัน้ เกิ ดขึน้ กับตัวเอง “เป็ นฉันนะ ฉันคงแทบละลายไปเลยอ่ะแก”
“นั่นสินะ ปกติแกก็ร้ ู ว่าฉันไม่ง้อผู้ชายคนไหน แต่ส�ำหรั บแต๊ งค์ เขาต้ องมาสยบ
อยู่แทบเท้ าฉันให้ ได้ ” ฮารุ ผายมือไปที่ปลายเท้ าของตัวเองประกอบค�ำพูดท�ำให้ เปโซข�ำ
แต่ฉันกลับข�ำไม่ค่อยออกเท่าไหร่ ไม่ร้ ู ท�ำไมเหมือนกัน
“แกดูมันท�ำดิฟรั งค์ ฮ่าๆ อย่างหลงตัวเอง” เปโซหันมาข�ำกับฉัน ฉันก็ได้ แต่ยิม้
แห้ งๆ
“แล้ ว ฉัน ก็ จ ะไม่ข อให้ ใ ครมาช่วยฉันหรอกนะ เพราะว่า ฉัน จะท�ำ ให้ เ ขาชอบฉัน
เองให้ ได้ ” ฮารุ ปรายตามองฉันนิดๆ เหมือนกับจะแขวะเรื่ องที่เธอเคยพูดเรื่ องแต๊ งค์ กับ
ฉันแล้ วโดนฉันปฏิเสธ ฉันแทบจะหัวเราะในล�ำคอ อย่าท�ำน� ำ้ เน่าแบบจะแย่งผู้ชายกับ
เพื่ อ นตรงนี เ้ ลยเหอะ ฉัน อยากอ้ ว กจริ ง ๆ นะ ฉัน ดูเ หมื อ นผู้ห ญิ ง ที่ จ ะยอมใครหรื อ ไง
ภายนอกฉันอาจจะไม่หาเรื่ องใครก่อน แต่ฉันไม่โง่ขนาดให้ ใครมาท�ำอยู่ฝ่ายเดียวหรอก
นะ
“มั่นหน้ าๆๆ” เปโซยังคงหัวเราะและล้ อ ฮารุ ต่อ ไป โดยไม่ได้ รับรู้ ถึงบรรยากาศ
‘ประกาศตัวเป็ นคู่แข่ง’ ที่ฮารุ ส่งมาถึงฉัน
บางทีฉันก็คิดนะว่าที่ฉันสนิทกับฮารุ และรู้ จักเธอน่ะ ฉันอาจจะแค่คิดไปเองหรื อ
เปล่า ฉันชักจะไม่แน่ใจแล้ วเหมื อนกัน ความจริ งแล้ วเพื่ อนสนิ ทฉันจริ งๆ คนเดี ยวคื อ
เปโซ แต่ฮารุ น่ะเคยอยู่กลุ่มเดียวกับ ‘เกี ยร์ ’ เพื่อนอีกคนในห้ องมาก่อน ฉันก็ไม่ร้ ู ว่าเกิ ด
อะไรขึน้ แต่ร้ ู จากเพื่ อ นๆ ที่ เ ขาลื อ กัน ว่า มี เ รื่ อ งผู้ช ายเข้ า มา เกี ย ร์ กับ ฮารุ เ ลยแตกกัน
ฮารุ ก็เลยมาสนิ ทกับพวกฉันเมื่ อตอนปี สามนี่ เอง แต่ฉันกับเปโซสนิทกันมาตัง้ แต่เข้ าปี
หนึ่งแล้ วแหละ
“แล้ วนี่ ยังไงยะ เธอจะเดินหน้ าจี บเขางัน้ เหรอ” เปโซถามฮารุ
“ใช่” ฮารุ ตอบด้ วยเสียงฉะฉานมั่นอกมั่นใจแล้ วหันมามองฉัน “ว่าไงฟรั งค์ ใน
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ฐานะที่เธอกับเขากลับไปสนิทกันในจังหวะที่ฉันเพิ่งบอกเธอไปว่าชอบเขาพอดี เธอคิด
ว่าฉันกับแต๊ งค์ เนี่ ย พอเป็ นไปได้ ไหม”
แม้ ว่าน�ำ้ เสียงของฮารุ และท่าทางของเธอจะดูอ่อนหวานและเป็ นมิตรสักแค่ไหน
แต่ฉันก็ร้ ู สึกได้ ถึงความประชดประชันที่แฝงมาในประโยคนัน้ เธอท� ำให้ ฉันสะอึกตรงค�ำ
ว่า ‘กลับไปดีกันตอนที่เธอชอบแต๊ งค์พอดี’ มันเหมือนกับว่าพอฉันรู้ ว่าเธอชอบ ฉันก็เลย
จะแย่ง?
นี่ขนาดฉันไม่เคยเล่าว่าแต๊ งค์โพล่งมาว่าจะจีบฉันนะ (ถึงฉันจะไม่ได้ คิดว่าแต๊ งค์
จริ งจังก็เหอะ) ฮารุ ยงั เป็ นขนาดนีเ้ ลย ฉันชักไม่แน่ใจแล้ วว่าไอ้ เรื่ องที่เธอเล่าว่าเกียร์ ร้าย
จนเธอต้ องย้ ายกลุ่มน่ะ หรื อความจริ งแล้ วเป็ นตัวเธอที่ ร้ายจนเกี ยร์ ไม่อยากจะทนกัน
แน่ ก็ดูเธอหาเรื่ องฉันสิ ท�ำอย่างกับว่าเธอเป็ นแฟนกับแต๊ งค์ อยู่แล้ วงัน้ ล่ะ
ถ้ าฉันเคยโกหกฮารุ ฉันจะไม่ร้ ู สึกอะไรเลยนะที่โดนแขวะ แต่นี่ฉันเคยพูดตรงๆ
ไปแล้ วว่าความสัมพันธ์ ของฉันกับแต๊ งค์ มันคาราคาซังอยู่ ฉันก็ไม่ร้ ู ว่ามันยังไงกันแน่ นี่
ขนาดฉันป้องกันตัวเองนะ ยังเกิ ดเรื่ องแบบนี ข้ ึน้ มาได้ เลย
“อันนี ม้ ันก็อยู่ที่ตัวผู้ชายด้ วยนะ เขาชอบคนไหนเขาก็คงตามคนนัน้ มัง้ ” ฉันพูด
ด้ วยสีหน้ านิ่งๆ แล้ วมองฮารุ ตรงๆ ซึ่งค� ำพูดของฉันคงท�ำให้ เธอช็อกมัง้ เลยหลบสายตา
ไป
“เหรอ แกคิดงัน้ เหรอ” ฮารุ ตอบฉันแค่นัน้
“ไม่ต้ อ งไปถามยัย ฟรั ง ค์ ห รอกย่ะ ! มัน จะไปรู้ อะไร เรื่ อ งของแกกับ แต๊ ง ค์ ก็ ต้ อ ง
เป็ นเรื่ องของแกกับแต๊ งค์ สิ ต้ องถามตัวแกต่างหากว่าคิดว่ามันจะส�ำเร็ จไหม” เปโซพูด
ขึ น้ ดูเ หมื อ นเธอจะรั บ รู้ แล้ ว นะว่ า เมื่ อ กี เ้ ป็ นการแขวะกัน ของฉั น กับ ฮารุ ซึ่ง ในฐานะ
คนกลาง เธอจึงกันฉันออกด้ วยประโยคนี ้ คงไม่อยากให้ เรื่ องแรง เพราะฉันก็ไม่ใช่ผ้ ูหญิ ง
นิ่มๆ นั่งยอมใคร
บอกตามตรงว่าฉันไม่ชอบ เป็ นเพื่อนก็คือเป็ นเพื่อน ถ้ ามาแขวะกันฉันว่ามันไม่ใช่
เพื่อนกันแล้ วแหละ ยิ่งมาด่าๆ ฉันแบบนี ้ ฉันไม่ใช่รูปปั น้ นะจะได้ ไม่ร้ ู สึก แถมเรื่ องมันก็
ตังแต่
้ เมื่อวานที่เธอท�ำเหมือนกับฉันไปสอดเรื่ องเธอกับแต๊ งค์แล้ วด้ วย คิดเหรอว่าฉันจะ
ทนอยู่นิ่งๆ ทัง้ ที่ฉันไม่ได้ ผิด และถ้ ามาร้ ายใส่ฉันเมื่อไหร่ อย่าหวังนะว่าฉันจะกลับไปดี
ด้ วยอีก จะมาปั น้ หน้ าท�ำไม เกลียดก็แสดงออกมาเลยว่าเกลียด มามัวปั น้ หน้ าใส่กันมัน
ไม่ทุเรศไปหน่อยเหรอ
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ไม่อายคนอื่นฉันก็ละอายตัวเอง ถ้ าฉันต้ องท�ำแบบนัน้ น่ะ
“ก็รอดูแล้ วกัน” ฮารุ ไหวไหล่ตอบเปโซแล้ วมองฉันด้ วยสายตาท้ าทายนิดๆ จาก
นัน้ ก็หนั ไปสนใจกับชีทเรี ยนต่อ ฉันเลยไม่ได้ มองหน้ าเธอแล้ วหันกลับมาสนใจที่อาจารย์
ก� ำลังสอนอยู่หน้ าห้ องเหมือนกัน ตอนนี ฉ้ ันว่าฉันอาจจะเข้ าใจความรู้ สึกของเกี ยร์ แล้ ว
ไม่ร้ ู เหมือนกันว่ากลุ่มฉันจะแตกด้ วยหรื อเปล่า ฉันยังไม่อยากคิดถึงขัน้ นัน้
แต่เอาแบบไม่น� ้ำเน่า ความรู้ สึกของฉันที่มองฮารุ มนั เปลี่ยนไปตังแต่
้ ที่เธอตังหน้
้ า
ตัง้ ตาแขวะฉันแล้ วนั่นแหละ
“ส�ำหรั บวันนี พ้ อแค่นีน้ ะครั บนักศึกษา แล้ วก็อย่าลืมที่ผมบอก พวกคุณต้ องเข้ า
พบแอดไวเซอร์ (อาจารย์ ที่ปรึ กษา) ของพวกคุณตามกลุ่มที่จัดไว้ ให้ อาทิตย์ ละสองครั ง้
และอัดเสียงค�ำแนะน� ำของแอดไวเซอร์ ไว้ แล้ วน� ำมาถอดเทปส่งเป็ นบันทึกการเข้ าพบ
อาจารย์ ด้วยนะครั บ”
อาจารย์ ผ้ ูสอนเตือนเป็ นครั ง้ สุดท้ ายอย่างจริ งจัง จากนัน้ นักศึกษาก็ทยอยกันลุก
เดินออกไปจากห้ อง รวมทัง้ ฉันสามคนด้ วย พอพวกเราเดินออกไปจากห้ องแล้ ว แต๊ งค์
คิรินและชานก็เดินตามกลุ่มของฉันมา โดยแต๊ งค์เอือ้ มมือมาดึงแขนฉันไว้ ตอนที่ฉันเดิน
คุยกับเปโซอยู่ด้านหน้ าเขา
“หะ?” ฉันหันไปมองอย่างงงๆ
“ไปเลยไหม” เขาถาม
“จะไปไหนกันอ่ะ” เปโซชะโงกหน้ ามาร่ วมวงสนทนา
“ไปงานวันเกิดรุ่ นน้ องฉัน ลาวา” แต๊ งค์ตอบ ส่วนชานที่ติดใจว่ายัยเปโซหุ่นเอ็กซ์
ก็รีบเสนอหน้ าพูดขึน้ มาอีกคน
“ไปด้ วยกันไหม” สายตานี่ หื่นออกมาก
“ไม่ว่างอ่ะ ไม่อยากไปกับพวกหน้ าหม้ อ! เวลาคุยกับฉันมองหน้ าด้ วย นั่นมันนม
ย่ะ!” เปโซด่าชานท�ำให้ คิรินและฉันหัวเราะ
สมน� ำ้ หน้ า โดนด่าซะบ้ างก็ดี!
“เธอจะชวนฟรังค์ไปไหนไหมล่ะ ฉันรอได้ ” แต๊ งค์หนั ไปถามเปโซ ดูสองคนนีส้ นิท
กันนะ
“ไม่ๆ เอาตัวยัยนี่ ไปได้ เลย ฉันมีธุระเหมือนกัน ไว้ ค่อยเจอกัน”
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“ไม่คิดจะชวนกันบ้ างหรื อไงแต๊ งค์ ” ฮารุ กอดอกถามแต๊ งค์ แล้ วส่งยิม้ กึ่งยียวนไป
ให้ ส่วนฉันไม่ได้ พูดอะไร เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะเข้ าตัวเองอีก
“นั่นดิ ไม่ชวนฮารุ ไปล่ะ” คิรินพูดนิ่ งๆ กึ่งๆ แซว เพราะเหมื อนจะรู้ ว่าฮารุ ชอบ
แต๊ งค์ ส่วนชานไม่ยกั กะชวนฮารุ ก็แน่ล่ะ หมอนี่มองผู้หญิ งแต่ที่หน้ าอก แล้ วถ้ าเป็ นเรื่ อง
หน้ าอก ยัยเปโซก็สะบึม้ สุดในพวกฉันทัง้ สามคนแล้ ว
“ถ้ า อยากก็ ช วนแล้ ว ไม่ช วนก็ แ ปลว่า ไม่อ ยากไง” แต๊ ง ค์ พูด เสี ย งราบแล้ ว มอง
ฮารุ ด้วยสายตาที่อ่านไม่ออก
“มึงหมายถึงอยากอะไรวะ กูคิดเลยนะเนี่ ยยย” ชานพูดขึน้ ต่อจากนี ฉ้ ันขอให้
ฉายาเขาว่าชานสิบเก้ าบวก พูดจาอะไรก็จะวกเข้ าเรื่ องใต้ สะดือตลอด!
“จะอยากอะไรกูก็ไม่อยากกับเธอทัง้ นัน้ แหละ” แต๊ งค์ ยังคงสกิ ลแรงต่อไป ฮารุ
เลยเดินเข้ าไปเผชิญหน้ ากับแต๊ งค์
“ไม่ลองก่อนละ จะได้ ร้ ู ว่าพอเอาเข้ าจริ งจะไม่อยากหรื อยืนไม่อยู่กันแน่”
“ฮั่นน่อววววว” ชานลากเสียงแซวยาวมาก แม้ แต่คิรินที่ดูจะนิ่งกว่า ยังท�ำหน้ า
แบบเซอร์ ไพรซ์ มาก ก็ ฮารุ น่ะเป็ นผู้หญิ งที่ ดูสวยแบบคุณหนูๆ ถ้ าดูแค่ภายนอก เที ยบ
กันแล้ วฉันยังดูแรงกว่าเธอตัง้ หลายเท่า แต่ฉันกลับไม่เคยคิดที่ จะท้ าทายผู้ชายแบบนี ้
หรอก เอาตรงๆ ฉันไม่กล้ า
“หึ...”
แต๊ งค์หวั เราะในล�ำคอแล้ วโน้ มหน้ าลงไปใกล้ ฮารุ จนจมูกเขาเกือบจะติดกับจมูก
เธอ
“อย่างเธอนี่ ... ตื๊อผู้ชายมากี่ คนแล้ ววะ”
“...”
“รู้ ไว้ ด้วยนะ ฉันไม่เอาผู้หญิ งกร้ าน ไม่ชอบ”
“ไอ้ แต๊ งค์ !!” ชานหันไปด่าเพื่อน เมื่อรู้ สึกว่าเขาพูดแรงไป แต่ฉันก็ร้ ู สึกนะ
“แต๊ งค์ พอเหอะ มากไปมัง้ ” ฉันเตือนเขา
ฮารุ เสยผมขึน้ ไปด้ วยท่าทางนิ่งๆ เธอร้ องเหอะในล�ำคอ ดูเสียหน้ าเอามากๆ เป
โซคงเห็นสถานการณ์ ไม่ค่อยดี เลยเอนเตอร์ เทนขึน้ มา
“งัน้ ฉันฝากเมาด้ วยนะ แล้ วก็เอายัยฟรั งค์ ไปได้ เลย พรุ่ งนีเ้ จอกันที่มหาวิทยาลัย
ค่อยเอามาคืน อย่าลืมส่งเพื่อนฉันกลับบ้ านอย่างปลอดภัยนะจ๊ ะ”
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เปโซยิม้ ร่ าให้ แต๊ งค์ แต๊ งค์ เลยเลิกสนใจฮารุ แล้ วหันมาพยักหน้ า
“อือ ไว้ เจอกัน”
เขาตอบ แล้ วเขากับเปโซก็ยกมือขึน้ มาแท็กกันเบาๆ จากนัน้ แต๊ งค์ก็จับข้ อมือฉัน
แล้ วลากให้ เดินผ่านฮารุ ไปเลย คิรินกับชานก็เดินตามมาด้ วย แต่ฉันก็ไม่วายได้ ยินเสียง
ชานแซวฮารุ
“ผู้หญิ งอย่างเธอนี่ เด็ดจริ งไรจริ ง ฉันก็ อยากยืนไม่อยู่เหมือนกัน เปลี่ยนใจจาก
แต๊ งค์ เมื่อไหร่ มาหาฉันได้ ตลอดเวลานะครั บผม!”
“ไปไกลๆ เลยไป!” ฮารุ แว้ ดใส่ ชานก็เลยหัวเราะชอบใจ ส่วนคิริน ฉันว่าสายตา
ที่เขามองฮารุ มันดูดูถูกขึน้ เยอะเลย
ตอนที่พวกเราเดินมาไกลจากกลุ่มเพื่อนฉันแล้ ว ฉันก็อดจะบ่นไม่ได้
“นี่ พวกนาย อย่าเพิ่งคิดว่าฮารุ ไม่ดีล่ะ ยัยนั่นก็แค่ปากเก่งไปเรื่ อย จริ งๆ ไม่ได้
มีอะไรหรอก เข้ าใจที่ฉันพูดไหม” ฉันเอ่ยขึน้
“เรื่ องนี ไ้ อ้ คิรินมันรู้ ดี ว่าใครร้ ายไม่ร้าย ใช่ป่ะวะเพื่ อน” ชานหันไปกอดคอคิริน
ท�ำให้ ฉันมองเขางงๆ
“หมายถึงอะไร”
“ก็เรื่ องเกี ยร์ ฉันรู้ จักแฟนเก่าเกี ยร์ ตอนที่ยังคบกับเกี ยร์ อยู่ก็เลยรู้ เรื่ องดราม่าที่
เกิ ดขึน้ กับมัน เธอเองก็คงรู้ เรื่ องที่เกี ยร์ กับฮารุ แตกกันมั่ง” คิรินว่า
“ก็พอได้ ยินมาบ้ าง” ฉันพึมพ�ำตอบ
“ระวังตัวไว้ บ้าง ผู้หญิ งคนนีไ้ ม่ธรรมดา” แต๊ งค์ หันมาพูดกับฉันด้ วยสีหน้ าจริ งจัง
“เธอก็แค่ชอบนาย” ฉันพูดไปตามความรู้ สึก
“เตือนก็ฟังเหอะ”
แต๊ ง ค์ กับ พวกคิ ริ น ไม่ ไ ด้ อ ธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ว่า ฮารุ เ ป็ นคนยัง ไงในสายตาของพวก
เขา ท�ำให้ ฉันได้ แต่เงียบอย่างไม่ร้ ู จะพูดอะไรต่อ แม้ ว่าฉันจะไม่เก่งเรื่ องปั น้ หน้ า แต่เพื่อ
รั กษาบรรยากาศของกลุ่ม ถ้ าฮารุ ไม่ถึงกับวีนหาเรื่ องทะเลาะกับฉันอย่างเป็ นเรื่ องเป็ น
ราว แค่ไม่พอใจนิดหน่อยบ้ างตามประสาผู้หญิ งที่หวงคนที่ชอบ ฉันก็จะทนต่อไปแล้ ว
กัน
@คอนโด C
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06.00 PM
ฉันกับพวกแต๊ งค์ มาถึงคอนโดของลาวาตอนประมาณหกโมงเย็น ปาร์ ตีจ้ ะเริ่ ม
ตอนสองทุ่ม เลยกลายเป็ นว่าพวกฉันต้ องมาช่วยเขาจัดงานกัน พวกผู้ชายส่วนใหญ่ จะ
ออกไปสรรหาเครื่ องดื่มกันมา กลัวเหลือเกินว่าจะไม่ได้ เมา ฉันกับหมวยเล็กเป็ นผู้หญิ ง
ก็ เ ลยช่ว ยเธอเตรี ยมเค้ ก หมวยเล็ก เป็ นผู้หญิ งที่ เก่ ง จริ ง ๆ แหละ เธอท�ำ เค้ กวัน เกิ ดให้
ลาวาเองด้ วยนะ
“หมวยเล็ก ว่างๆ มาสอนพี่ท�ำมั่งสิ” ฉันว่า ฉันเป็ นคนท�ำกับข้ าวเก่งนะ แต่พวก
เบเกอรี่ นี่ยังไม่มีโอกาสได้ ลองสักทีอ่ะ อยากลองอยู่เหมือนกัน
“ได้ สิ เอาไว้ วันหลังพี่ ฟรั งค์ มาบ้ านหมวยก็ ได้ หรื อจะให้ หมวยไปหาพี่ ฟรั งค์ ที่
บ้ านก็ได้ ” หมวยเล็กว่าขณะก� ำลังตกแต่งหน้ าเค้ กอย่างสวยงาม
“แล้ วนี่ลาวารู้ หรื อเปล่าว่าท�ำเอง” ฉันถามขณะที่เตรี ยมพวกขนมกับอาหารอย่าง
อื่นใส่จานชามไว้ ก่อน พวกของกิ นเล่นน่ะ
“รู้ ค่ะ หมวยเพิ่งบอกว่าไปเรี ยนท� ำเค้ กมา เพราะว่าชอบท� ำขนม เขาก็เลยบอก
ว่าให้ ชิมลางที่วันเกิ ดเขาเลย หมวยก็เลยบอกว่าจะท�ำให้ ”
หมวยเล็กหันมายิม้ ให้ ฉัน ทัง้ ที่ความจริ งน้ องไม่ได้ เป็ นคนสวยอะไรเลย แต่เธอ
กลับดูน่ารั กน่าหลงมากๆ ถ้ าได้ อยู่ใกล้ ๆ คงหลงรั กในความสดใสได้ ง่ายๆ ถ้ าคิรินบอก
ว่าลาวาแอบชอบหมวยเล็ก ฉันก็ไม่แปลกใจ เธอเป็ นผู้หญิ งที่ดอู ่อนโยนมากๆ ในสายตา
ฉัน แถมยังดูจะมีน�ำ้ ใจมากด้ วย
“สนิทกับลาวามานานหรื อยัง” ฉันชวนหมวยเล็กคุย
“ก็ ร้ ู จัก กัน ตอนเข้ า ปี หนึ่ง ค่ะ พอดี ว่า หมวยเป็ นคนร่ า งกายไม่ค่อ ยแข็ ง แรง เข้ า
ร่ วมกิ จกรรมก็เหนื่ อยง่าย รุ่ นพี่บางคนเลยแอนตี ้ เขาไม่ค่อยให้ หมวยท�ำกิ จกรรมหรอก
ให้ ไปนั่งรอในหอประชุม แล้ วลาวาเขาประกวดเดื อน เห็นหมวยนั่งคนเดี ยวกลัวเหงา
หรื อเปล่าไม่ร้ ู ก็เลยชวนคุย ตัง้ แต่นัน้ ก็เลยสนิทกันค่ะ”
ตอนหมวยเล็กพูดถึงลาวา รอยยิ ม้ เธอดูปลืม้ มากๆ ไม่แน่เธออาจจะแอบชอบ
ลาวาเหมือนกันก็ได้ ฉันว่าคู่นีน้ ่ารั กดีนะ
“ฟรังค์” แต๊ งค์เปิ ดประตูเข้ ามาในห้ องครัวแล้ วเรี ยกฉัน ขัดจังหวะตอนที่ฉันก�ำลัง
คุยกับหมวยเล็กพอดี
“ว่า?”
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“มีกีตาร์ ด้วย สักเพลงไหม”
ฉันค่อยๆ คลี่ยิม้ ออกมาจนเกื อบจะเป็ นยิม้ กว้ าง นี่ ฉันไม่ได้ เล่นกี ตาร์ กับแต๊ งค์
มานานแค่ไหนแล้ วนะ
“เอาดิ”
ฉันเป็ นผู้หญิ งที่มีงานอดิเรกเป็ นการเล่นกี ตาร์ อาจจะดูแมนไปหน่อย แต่ความ
จริ งแล้ วฉันเป็ นคนชอบอะไรแบบนี ้ สมัยอยู่ม.ปลายเวลามีล้อมวงนั่งร้ องเพลงตอนพัก
เที่ยงอะไรแบบนี ้ ฉันนี่ แหละคนให้ ท�ำนองล่ะ ฉันเลยมีแต่เพื่อนผู้ชายซะส่วนใหญ่ ไง
นึกแล้ วฉันยังข�ำตัวเอง ผู้หญิ งอะไรล่ะ เที่ยงปุ๊ บไปเตะบอล
ฉัน เดิ น ออกไปจากห้ อ งครั ว สวนกับลาวาที่ ก� ำลังจะเดิ นเข้ า ไปพอดี แต๊ ง ค์ เ ลย
แนะน� ำฉันกับน้ องให้ ร้ ู จักกันอย่างเป็ นทางการ
“ฟรั งค์ นี่ ลาวา ลาวา นี่ ฟรั งค์ ” ร่ างสูงแนะน� ำแบบง่ายๆ ลาวามองฉันแล้ วพยัก
หน้ าให้ จากนัน้ ก็หันไปมองแต๊ งค์
“สวยว่ะ แฟนเฮี ยเหรอ”
“ไม่ใช่ค่ะ แค่เพื่อนเฉยๆ” ฉันรี บแก้ ความเข้ าใจผิด แต๊ งค์ เลยผลักศีรษะฉันเบาๆ
“ไปร้ อนตัวไกลๆ ป่ ะ”
ฉันยักไหล่แล้ วท�ำเป็ นเดินไปหาพวกชานกับคิรินที่นั่งๆ กันอยู่กลางบ้ าน กี ตาร์ ก็
วางอยู่ใกล้ ๆ พวกนัน้ แต๊ งค์ เองก็เดินตามฉันไป
“ได้ ข่าวว่าเป็ นมือโซโล่เหรอ” คิรินทักยิม้ ๆ
“ข่าวมั่วอ่ะดิ พอเกาได้ ไปวัดไปวาได้ มั่งเหอะ”
“งัน้ สักเพลงซิครั บ ฉันร้ องเอง เธอมีหน้ าที่เล่นก็เล่นไป” ชานว่า แล้ วท�ำเป็ นนั่ง
วอร์ มเสียง ท� ำเอาฉันนี่ กลอกตาแทบไม่ทัน แต๊ งค์ ทรุ ดตัวนั่งลงข้ างๆ ฉัน และเอาเสือ้
หนาวเขาส่งให้ ฉันเหมือนเดิม ฉันก็เลยเอามันมาปิ ดขาไว้
“โห่ โคตรหวงเลยน๊ า” ชานแซว
“หุบปาก” แต๊ งค์ ตอบกลับสัน้ ๆ แค่นัน้
“เพลงไร รี เควสมาเลย”
ฉันนั่งเล่นกี ตาร์ อยู่กับพวกคิริน โดยมีชานนี่ แหละเป็ นเสียงหลักในการร้ อง อาจ
จะมีคนอื่นคลอๆ ตามบ้ าง แต่ก็เล็กน้ อยมากๆ หมอนี่ น่ะแหกปากดังที่สุด ซึ่งก็เฮฮากัน
ไปตามเรื่ อ งตามราว แต่ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ท� ำ ให้ ฉัน ใจไม่ ค่ อ ยอยู่กับ เนื อ้ กับ ตัว จนจับ คอร์ ด ผิ ด
68

บ่อยๆ ก็คงเป็ นเพราะสายตาของแต๊ งค์ ที่ลอบมองมา...
แววตาของเขามันท�ำให้ ฉันรู้ สึกวูบไหวแปลกๆ จริ งๆ
ปาร์ ตีว้ ันเกิ ดลาวาเป็ นอะไรที่พิสดารกว่าที่ฉันคิดไว้ มาก เขาเป็ นรุ่ นน้ องปี หนึ่งที่
ฮอตในหมู่รุ่ นพี่ มากจริ งๆ มี แต่รุ่ นพี่ ที่มางานวันเกิ ดเขา อาจจะมากกว่ารุ่ นเดียวกันซะ
อีก ฉันกับแต๊ งค์ มักจะถูกคะยัน้ คะยอให้ ดื่ม ซึ่งเอาตามตรงฉันก็พยายามเลี่ยงอยู่ตลอด
ตอนแรกน่ะไม่ทันเกมพวกชาน พอแก้ วว่างปุ๊ บพวกนัน้ ก็คอยเติม ฉันก็เลยต้ องคอยเติม
โค้ กลงในแก้ วตัวเองให้ เต็มตลอด ไม่ให้ พวกนัน้ ชงเหล้ าเพิ่ มให้ ฉันได้ อีก ไม่งัน้ ฉันเมา
ตาย แค่นีก้ ็ปวดหัวจะแย่
ทีแรกฉันก็ห่วงหมวยเล็กนะ เพราะงานนี ม้ ีผ้ ูหญิ งมาก็จริ ง แต่เป็ นพวกตัวแม่มา
เต๊ าะลาวากันทัง้ นัน้ ซึ่งพอรู้ ว่าทางหมวยเล็กมีลาวาคอยดูอยู่ ฉันเลยหมดห่วง กลับมา
ห่วงตัวเองดีกว่า ก็งานนีน้ ่ะมีคนมาเยอะจะตาย ขนาดกลุ่มแต๊ งค์ไม่เกี่ยวยังโดนขอเบอร์
เลย ฉันแอบแปลกใจตัวเองนิดหน่อยด้ วย ตอนแต๊ งค์ โดนขอเบอร์ ฉันเผลอท�ำหน้ าไม่
พอใจไปตัง้ หลายครั ง้ นึกแล้ วก็ สงสัยตัวเองว่าฉันท� ำแบบนัน้ ท� ำไมวะ แต่ก็หาค� ำตอบ
ไม่ได้ สุดท้ ายเลยได้ แต่เลิกคิดไป
“โอ๊ ย ฉันดื่มไม่ไหวแล้ วนะ ขอตัวก่อนได้ ไหม” ฉันพยุงตัวเองให้ ลุกขึน้ รู้ สึกมึน
หัวมากในตอนนี ้
“พี่ฟรั งค์ เมาแล้ วเหรอ” ลาวาเดินเข้ ามาถามฉันด้ วยท่าทีเป็ นห่วง
“ก็นิดหน่อย” ฉันตอบ
“พวกกูยัง ไม่ก ลับ นะเว้ ย อยากกลับ ก็ ก ลับ ไปก่ อ นเลย” พวกคิ ริ น โบกมื อ ไล่ฉัน
เมื่อแต๊ งค์ ท�ำเหมือนจะยืนขึน้
“ไปพักห้ องผมก่อนก็ได้ นะเฮี ยถ้ ายังไม่อยากกลับน่ะ” ลาวาบอกแต๊ งค์ แต๊ งค์ ก็
เลยพยักหน้ า
“งัน้ เดี๋ ย วพาฟรั ง ค์ ไ ปนั่ง ให้ ส ร่ า งเมาก่ อ นแล้ ว กัน นายดูแ ลหมวยเล็ก เหอะ ฉัน
จัดการเอง” แต๊ งค์ ว่า
“โอเค”
ลาวาพยัก หน้ า เขาบอกทางไปห้ อ งนอนเขา ฉัน เลยถูก แต๊ ง ค์ พ ยุง ให้ เ ข้ า ไปใน
ห้ องนอนของลาวา ร่ างสูงไปหาน� ำ้ มาให้ ฉันดื่ม เพราะการดื่มน� ำ้ มากๆ มันช่วยให้ หาย
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มึนได้ ในขณะที่เราได้ รับฤทธิ์ แอลกอฮอล์ เข้ าไปเยอะๆ
“เป็ นไงบ้ าง” แต๊ งค์ ถามหลังจากเห็นสีหน้ าฉันไม่ค่อยดีเท่าไหร่
“ก็ไม่โอเคเท่าไหร่ ” ฉันตอบ
“งัน้ นอนพักก่อนก็ได้ ไว้ เธอตื่นมา ค่อยกลับ” เขาว่ามาแบบนัน้
“งัน้ นายนั่งรอฉันตรงนี น้ ะ ห้ ามออกไปไหน” เอาตรงๆ ฉันก็แอบกลัวแหละ ที่นี่
ไม่ใช่ห้องฉัน ไม่ใช่ห้องเพื่อนสนิทด้ วย ฉันรู้ จักลาวาวันเดียวเองนะ จะไปรู้ ได้ ไงว่าจริ งๆ
แล้ วเขาเป็ นยังไง ไหนจะคนอื่นมากหน้ าหลายตาที่อยู่กันเต็มงานอีก
“ฉันจะไปไหนได้ ไง พูดบ้ าๆ”
แต๊ งค์ พูดแค่นัน้ ฉันเลยล้ มตัวลงนอน แต่ก็แอบมองแต๊ งค์ อยู่ตลอดว่าเขายังรอ
ฉันอยู่หรื อเปล่า พอรู้ สึกง่วงมากๆ เข้ า ก็ฝืนตาตัวเองไม่ไหวเลยหลับไปในที่สุด
“ฟรั งค์ ฟรั งค์ ! ตื่นได้ แล้ วนะ!”
เสียงเรี ยกมาพร้ อมกับแรงเขย่าที่มากพอจะท�ำให้ ฉันหัวสัน่ หัวคลอนได้ ท�ำให้ ฉัน
ลืมตาตื่นขึ ้นมาอย่างงงๆ ภาพที่เห็นคือแต๊ งค์นงั่ อยู่บนเตียงเดียวกับที่ฉันนอนอยู่ เส้ นผม
ของเขายุ่งเหยิงไม่เป็ นทรงแม้ แต่นิด ส่วนตัวฉันก็สภาพยับเยินดูไม่ได้ แถมพอฉันมอง
ไปที่หน้ าต่าง ดันเห็นแสงแดดลอดผ่านมู่ลี่เข้ ามาท�ำให้ ฉันอ้ าปากค้ าง!
“นะ นี่ เช้ าแล้ วเหรอ!”
“เออดิ” แต๊ งค์ เสยผมตัวเองลวกๆ แล้ วลงจากเตียง ฉันก้ มมองตัวเองแล้ วก็ต้อง
หน้ าร้ อนวูบ เห็นกระดุมถูกปลดออกตัง้ หลายเม็ดจนเห็นบราเซียร์ ข้างใน ท� ำให้ อดจะ
โวยวายใส่เขาไม่ได้
“นายท�ำอะไรฉันหรื อเปล่า!”
“ถ้ า ฉัน ท� ำ เธอคงไม่ ร้ ู สึก ปกติ ข นาดนี ห้ รอกนะ” แต๊ ง ค์ เ หยี ย ดริ ม ฝี ปาก “ป่ านนี ้
นอนซมแล้ ว”
“ทุเรศ!” ฉันด่าเขา
“รี บ ไปอาบน� ำ้ เลย เพราะเธอแหละ ปลุก เท่ า ไหร่ ก็ ไ ม่ ตื่ น ฉัน เองก็ เ หนื่ อ ย ไอ้
คิรินกับไอ้ ชานก็ เมาอย่างกับหมา สุดท้ ายไอ้ ลาวามันเลยปล่อยให้ นอนกันที่ นี่” แต๊ งค์
ว่า ท�ำให้ ฉันรู้ สึกผิดอยู่ในใจเลยทีเดียว
“แล้ วลาวาไปนอนที่ไหน”
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“ไม่ร้ ู มัน เห็นบอกไปส่งหมวยเล็ก แล้ วก็หายหัวไปเลย ไปด้ วยกันมัง้ ” แต๊ งค์ตอบ
แค่นัน้ แล้ วตอนนัน้ เองคิรินก็เปิ ดประตูห้องนอนเข้ ามา
“เฮ้ มึงอาบน� ำ้ ยัง วันนี ม้ ีควิซตอนเก้ าโมงนะเว้ ย รี บๆ เข้ า”
“โอ๊ ย! ตายแล้ ว!!”
ฉันโวยวายแล้ วรี บพุ่งลงจากเตียง ความรี บท�ำให้ สะดุดผ้ าห่มแล้ วถลาเข้ าไปใน
อ้ อมแขนแต๊ งค์ อย่างจัง ร่ างสูงถอนหายใจแล้ วขยีเ้ ส้ นผมฉันจนยุ่งเหยิง
“ระวังหน่อย”
“โทษที”
ฉันว่าแล้ วพยายามดันตัวกลับมายืนตามปกติ “ท�ำไงดี ฉันไม่มีเสือ้ ผ้ า”
“ไม่เป็ นไร ฉันมีเสือ้ นักศึกษาติดอยู่ในรถ เดี๋ยวไปเอามาให้ ” แต๊ งค์ ว่า
“แล้ วกระโปรงล่ะ” ฉันถามอีก
“เดี๋ยวยืมของพี่สาวไอ้ ลาวาก็ได้ เห็นเคยมาค้ าง ก็น่าจะมี” แต๊ งค์ เสยผมที่ปรก
หน้ าของเขาขึน้ ไป “ไปอาบน� ำ้ สักทีเหอะ ถามนั่นถามนี่ อยู่ได้ ”
“ว่าแต่ฉัน นายอย่าช้ าละกัน!” ฉันกระแทกเสียงแล้ วเดินหายเข้ าไปในห้ องน�ำ้
วัน นี ก้ ารแต่ง ตัว ของฉัน ดูแ ปลกตามาก เสื อ้ นัก ศึก ษาใหญ่ เ ทอะทะจนต้ อ งพับ
แขน ก็แน่ล่ะ มันเป็ นเสือ้ แต๊ งค์ นี่
“เสร็ จหรื อยัง!” แต๊ งค์ เปิ ดประตูเข้ ามาตามฉัน เพราะตอนนี ส้ ามคนนัน้ รอฉันอยู่
คนเดียว
“เร่ ง อยู่ไ ด้ แป๊ บหนึ่ง ได้ ไ หม!!” ฉัน กระแทกเสี ย งกลับ พร้ อมกับ เอาหวี ส างผม
ยาวๆ ของตัวเอง ดันมาพันกันตอนนี อ้ ีก! สางแรงๆ ก็เจ็บ
“แปดโมงครึ่ ง แล้ ว นะเว้ ย !” แต๊ ง ค์ ม ายื น บ่น อยู่ข้ า งหลัง ฉัน ฉัน เลยสางผมเร็ ว ๆ
ด้ วยความหงุดหงิด
“โอ๊ ย! สายป่ านนี แ้ ล้ วนะ ฉันยังไม่ได้ ไปไหนเพราะนายคนเดียว!” ก็หรื อไม่จริ ง
ถ้ าเขาพยายามกับการปลุกฉันหน่อยนะ ก็ไม่ต้องมารี บๆ เร่ งๆ อย่างตอนนี ห้ รอก
“มันสายเพราะเธอมัวแต่ยุ่งวุ่นวายกับผมเธอไง” แต๊ งค์ ท�ำหน้ าหงุดหงิดเหมือน
อยากจะจับฉันโกนหัวอย่างนัน้ แหละ
“ก็มันพันกันอ่ะ นายไม่เคยผมยาวจะไปเข้ าใจอะไร!”
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“มานี่ เดี๋ ย วช่ ว ย” เขาเอื อ้ มมื อ มาที่ ผ มของฉัน ด้ ว ยสายตามาดร้ ายจนฉัน ต้ อ ง
โวยวาย
“กรี๊ ด! ห้ ามกระชากผมฉันนะ!”
“เดี๋ยวจะถักเปี ยให้ เว้ ย ถักเปี ยให้ น่ะ โอเคไหม!” แต๊ งค์กระแทกเสียงออกมาด้ วย
ความหงุดหงิด แต่ฉันก็ ยังไม่ยอมให้ เขามาจับผมฉันง่ายๆ เกิ ดถื อโอกาสกระชาก ฉัน
ไม่หน้ าหงายหรื อไง!
“ไปก่อนเลยไป!” ฉันบอกเขาด้ วยความร� ำคาญ
“มานี่ เลย ท�ำให้ ” มือหนากระชากหวีไปจากมือฉัน “นั่งลง”
“ไม่นั่ง! เอาหวีคืนมา รี บมากก็ไปเลยไป”
“พูดครั ง้ เดียว ไม่เข้ าใจก็จบเลยนะ”
สีหน้ าแต๊ งค์ ท�ำเหมือนจะจัดการฉันให้ เละคามือเดี๋ยวนี ถ้ ้ าฉันไม่นั่ง ฉันเลยต้ อง
นั่งลง ร่ างสูงก็ เลยเป็ นคนหวี ผมให้ ฉัน ซึ่งไม่อยากจะเชื่ อ เขาจัดการปั ญหาผมพันกัน
ของผู้หญิ งได้ ราวกับเป็ นช่างท�ำผมมืออาชีพ แถมยังถักเปี ยให้ ฉันอีกต่างหาก ไม่ใช่เปี ย
ธรรมดานะ เปี ยสี่ซะด้ วย! ฉันยังถักเองไม่เป็ นเลย!
“นายไปเรี ยนถักเปี ยแบบนี ม้ าจากไหนเนี่ ย”
ฉันถามแต๊ งค์ ตอนพวกเราเสร็ จธุระเรื่ องเสือ้ ผ้ าหน้ าผมของฉันแล้ วเดินเร็ วๆ ไป
ขึน้ รถ
“ม.ต้ น ตอนนัน้ มีเพื่อนเป็ นตุ๊ด มันสอนให้ ”
“ฮ่าๆๆ เพื่อนนายน่ารักอ่ะ แล้ วไปบอกเขายังไงเขาถึงสอนให้ ” ฉันถามด้ วยความ
อยากรู้ แต่ค�ำ ตอบของแต๊ งค์ ท� ำให้ ฉันเอาแต่ก้ม หน้ าเงี ย บไม่ไ ด้ พูดอะไรกับเขาอี กเลย
ตลอดทางจนถึงมหาวิทยาลัย
“ก็บอกว่าจะเอาไว้ ท�ำให้ ผ้ ูหญิ งข้ างบ้ าน”
@TAKSANA UNIVERSITY
“ฟรั งค์ ”
“...”
“ฟรั งค์ ...”
“...”
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“ยัยฟรั งค์ !!!”
“อะ อะไรของแก เปโซ ฉันตกใจนะเว้ ย!”
ฉันสะดุ้งโหยงแล้ วหันไปมองเพื่อนเมื่อจู่ๆ มันก็เรี ยกฉันซะดังลัน่ ตอนนีอ้ าจารย์
ให้ จับกลุ่มคุยเรื่ องงานกันแล้ ว จึงไม่ได้ ยืนสอนอยู่หน้ าห้ อง
“ฉันถามแกเรื่ องคอนเซ็ปต์ บอร์ ดตัง้ นาน แกไม่ได้ ยินเหรอ” เปโซขมวดคิว้ ใส่ ฉัน
เลยยิม้ แหยๆ ส่งให้ เธอ
“โทษทีฉันเหม่อไปหน่อย”
ก็ค�ำพูดของแต๊ งค์ น่ะสิท�ำให้ ฉันคิดมาก เอาไว้ ท�ำให้ ผ้ ูหญิ งข้ างบ้ านเนี่ ยนะ? เขา
ท� ำ ให้ ฉัน นั่ง คิ ด ถึง ค� ำ พูด เขาทัง้ วัน จนลบมัน แทบไม่อ อก แม้ ว่า ฉัน จะพยายามคิ ด เรื่ อ ง
อื่นมากแค่ไหนก็ตาม
“เนี่ยๆ คอนเซ็ปต์บอร์ ด จะเอายังไง แบบที่แกเขียนมามันไม่ตรง Target นะ เด็ก
มัธยมไม่มีทางชอบ ภูเขา ทะเล สายน� ำ้ ชอบแต่วง Got 7 เท่านัน้ แหละ!! ไปคิดมาใหม่
นะ!”
โอ๊ ย อยากจะบ้ าตาย! ท� ำไมฉันต้ องมาเจออะไรแบบนี ด้ ้ วย ทัง้ เรื่ องที สิส เรื่ อง
ผู้ชาย ปนกันไปหมด
อยากให้ ช่วงนี ผ้ ่านไปเร็ วๆ จัง!!
หลังจากเรี ยนคาบเช้ าเสร็ จ ฉันกับเพื่อนไปทานข้ าวกันที่โรงอาหาร ระหว่างนัน้
ก็ด่วนจัดจนต้ องกิ นไปคุยงานไป งานรั ดตัวยิ่งกว่าดารา
อ้ อ ฉันกับฮารุ ไม่ได้ แสดงท่าทีอะไรต่อกันมากนักหรอก ท�ำเป็ นพูดคุยกันปกตินั่น
แหละ ตอนแรกเตรี ยมใจอยู่ว่าอาจจะโดนแขวะ แต่ดันไม่โดนอะไร ยัยนั่นท�ำเป็ นไม่ได้
รู้ สึกอะไรกับเรื่ องเมื่อวาน ฉันก็เลยปล่อยเบลอไปเหมือนกัน
“พี่ฟรั งค์ ”
เสียงทักดังขึน้ จากด้ านหลังท�ำให้ ฉันหันไปมอง แล้ วก็ต้องยิม้ ออกมา
“อ้ าว แอมป์”
‘แอมป์’ เป็ นรุ่ นน้ องผู้ชายที่ฉันค่อนข้ างสนิท เขาเป็ นเด็กปี หนึ่งที่มีความสามารถ
ด้ านการถ่ายภาพสูงมาก รู้ สึกว่าตอนนี จ้ ะท�ำงานพิเศษให้ กับพวกนิตยสารเล่มด้ วย
“หวัดดีครั บเจ้ ๆ”
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แอมป์ยกมือไหว้ เพื่อนสนิททัง้ สองคนของฉัน ฮารุ ยิม้ รั บนิดๆ ส่วนเปโซก็จีบปาก
จี บคอกลับ
“แหมๆ ไม่ต้องไหว้ หรอก ไม่ได้ แก่ขนาดนัน้ !”
“ฮ่าๆๆ เคารพครั บเคารพๆ” แอมป์หัวเราะ ฉันก็เลยถามเขา
“มาหาพี่มีอะไร หรื อว่ามาทักเฉยๆ”
“อ๋อ พอดีผมมีเรื่ องอยากให้ พี่ช่วยนิดหน่อย”
“ช่วย? ช่วยอะไรเหรอ” ฉันถามอย่างไม่เข้ าใจเท่าไหร่
“คือว่านิตยสารเล่มที่ผมถ่ายอยู่มันมีโปรเจ็กต์ พิเศษนิดหน่อย ผมก็เลย... อยาก
ชวนพี่ฟรั งค์ ไปขึน้ ปก พี่สนใจไหม”
ขะ ขึน้ ปกนิตยสารเนี่ ยนะ!!!
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