สายตาของเขา รูปลักษณ์ของเขา ท่าทางการเคลื่อนไหวของเขา...
ท�ำไมทุกอย่างมันเหมือนเขาวงกต... ดึงดูดผมไว้ จนหนีไปไหนไม่ได้
ทุกอย่างที่เป็ นเขา มันชวนให้ นา่ ค้ นหาเหลือเกิน
ให้ ตายสิ ผมก็ไม่ได้ เป็ นโรคจิตหรอกนะ แล้ วผมก็ไม่ได้ ตกหลุมรักใครง่ายๆ
แต่ ฌอน ท�ำให้ ผมตกบ่วงจริ งๆ
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1st sip
“เอ้ าน้ องๆ จัดเรี ยงมาทางนี ้เลยนะคะ ทางนี ้เลยค่ะ”
เสียงรุ่ นพี่ผ้ หู ญิงคนหนึ่งตะโกนเจื ้อยแจ้ ว ก�ำกับให้ พวกผม... ที่ก�ำลังช่วย
จัดเตรี ยมที่ทางส�ำหรับการถ่ายแบบของมหาวิทยาลัยบ้ าบอคอแตกอะไรสักอย่าง
ต้ องเขยิบของออกไปอีก พวกดาวเดือนแต่ละเมเจอร์ ค่อยๆ ดาหน้ ากันเข้ ามาใน
ฉากที่เซตไว้
“ทุกคนยืนตรงจุดมาร์ กนะคะ ตามที่ซ้อมกันไว้ เลย” เสียงพี่ผ้ หู ญิงคนเดิม
สัง่ งานต่อ แต่สงั่ พวกดาวเดือนทังหลายนะ
้
ไม่ได้ สงั่ ผม
ใช่แล้ ว นี่คือการถ่ายโปสเตอร์ โปรโมตแต่ละเมเจอร์ ในคณะของเรา ซึง่ เป็ น
คณะนานาชาติ เรี ยกกันง่ายๆ ว่าอินเตอร์ แต่ในคณะเราจะแผ่กิ่งก้ านสาขาออก
ไปอีกหลายแขนง ซึง่ ทุกคนจะเรี ยกมันว่าเมเจอร์ เช่น เมเจอร์ บริ หาร เมเจอร์ วิศวะ
คอมฯ เมเจอร์ ชีวะ ฯลฯ อะไรก็วา่ ไป แต่ทกุ คนยังอยูภ่ ายใต้ ร่มคันใหญ่คนั เดียวกัน
คือคณะอินเตอร์
ใช่ ผมไม่ได้ พดู ผิด ‘คณะ’ น่ะถูกแล้ ว ไม่ใช่มหาวิทยาลัย แน่นอนว่ายังมี
คณะอื่นๆ อีกมากมายเหมือนมหาวิทยาลัยทัว่ ๆ ไป แต่คณะนานาชาติของเราเป็ น
เอกเทศมาก มีเมเจอร์ ยิบย่อยอยู่ภายใต้ จนดูเหมือนเป็ นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งไป
เลย จึงเป็ นเหตุผลให้ เด็กคณะอื่นหมัน่ ไส้ คณะเราอยูบ่ อ่ ยๆ
และตอนนี ้... ผม เบต้ า ปี สาม เมเจอร์ การโรงแรม ก็ต้องมาถือบ้ าอะไร
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สักอย่างใหญ่อนั เท่าเขื่อง ทังๆ
้ ที่มนั ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับผมสักนิด เพียงแค่เพราะ
เพื่ อ นที่ เ ป็ น คอมมิ ต ตี (committee) ขอแรงให้ ผ มมาช่ว ย อ๋อ คอมมิ ต ตี ก็ คื อ
อารมณ์ประมาณคณะกรรมการนักศึกษาน่ะ
“หน้ าบูดเชียวนะ ท�ำหน้ าให้ มนั ดีๆ หน่อยสิ”
ผมหันไปขมวดคิ ้วใส่โค้ ก เพื่อนสนิทซึง่ เป็ นหนึ่งในคอมมิตตีที่จดั งานและ
อ้ อนวอนขอแรงให้ ผมมาช่วยนัน่ แหละ
“ฉันมาช่วยนายก็บญ
ุ กะลาหัวแล้ ว เมื่อยก็เมื่อย แถมทุกคนสนใจแต่พวก
คนที่ถ่ายโปรโมต พวกเบื ้องหลังน่ะเหรอ? เฮอะ น� ้ำเปล่าสักขวดยังไม่มี” ผมด่า
ออกไปตรงๆ สนิทกันมาตังแต่
้ ปีหนึง่ ไม่มีความจ�ำเป็ นต้ องเกรงใจอะไร โค้ กยิ ้มจน
ตาย้ อย เขารี บเอามือมาพัดๆ ให้ ผม
“เดี๋ยวฉันไปเอาน� ้ำมาให้ นายก็แล้ วกัน รอแป๊ บหนึง่ นะ”
“เออ ให้ วอ่ งเลย”
ผมเบื่อจริ งๆ กับการที่ทุกคนสนใจแต่คนท�ำงานเบื ้องหน้ า พวกคนที่ยืน
สวยหล่อหน้ าฉาก ถามหน่อย... ถ้ าไม่มีทีมงานเบื ้องหลัง ทุกอย่างจะออกมาได้
สมบูรณ์แบบไหม เมื่อไหร่คา่ นิยมแบบนี ้จะหมดไปสักทีนะ แล้ วก็อย่างที่บอก มัน
ไม่ใช่เรื่ องของผมเลยไง ผมไม่ได้ อะไร ไม่ได้ คะแนน ไม่ได้ คา่ ตอบแทน หรื อแม้ แต่
เงินสักแดงเดียว เอาจริ งๆ ค�ำขอบคุณยังไม่ได้ เลยเหอะ แถมยังถูกใช้ งานจนหัว
ปั่ นตังแต่
้ เช้ า เซตฉากผิดเจ๊ ใหญ่ก็ฉะอีก ฉะนันผมคิ
้
ดว่าผมมีสทิ ธิ์เต็มที่ที่จะบ่น
“มาแล้ วๆ”
โค้ กกลับมาพร้ อมขวดน� ้ำแช่เย็นเจี๊ยบ ผมวางฉากในมือลงบนพื ้นแล้ วเปิ ด
ขวดน� ้ำดื่ม โค้ กลงมานัง่ ยองๆ ถือฉากแทนผม จะว่าไปก็สงสารมันเหมือนกันนะ
มันก็ไม่ได้ ตา่ งจากผมหรอก ท�ำงานเหนื่อยสายตัวแทบขาดเพื่อมหาวิทยาลัยและ
คณะของเราเนี่ย
“นี่คือก�ำลังลองฉากใช่ไหม” ผมเอ่ยถาม
“ใช่ แล้ วก็... นอกจากถ่ายโปรโมตแต่ละเมเจอร์ แล้ ว พวกชมรมต่างๆ ก็ขอ
ถ่ายรวบไปในวันนี ้เลยด้ วยน่ะ”
“แล้ วเมื่อไหร่งานจะเสร็จล่ะ?” ผมเสียงขุน่ ขมวดคิ ้วเพราะร้ อนและเหนื่อย
เต็มที “นี่ก็สบิ เอ็ดโมงแล้ วยังไม่ได้ เริ่ มอะไรเลยนะ นายยังไม่ได้ กินข้ าวเลยด้ วยซ� ้ำ”
“นายก็ร้ ูนี่วา่ เจ๊ จีนเขาเรื่ องมาก เขาอยากให้ มนั เป๊ ะ...”
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ผมกลอกตา เจ๊ จีนคือรุ่ นพี่ผ้ หู ญิงที่เป็ นคนสัง่ งานนัน่ แหละ เธอเป็ นหัวเรื อ
ใหญ่ และกิตติศพั ท์ด้านความเรื่ องมากของเธอก็กระฉ่อนไปทัว่ เลยเป็ นเหตุผลที่
ไม่มีใครอยากท�ำงานกับเธอ จนโค้ กต้ องขอให้ ผมกับเพื่อนๆ อีกห้ าหกคนมาช่วย
“อีกอย่าง ช่างกล้ องก็ยงั ไม่มาเลย” โค้ กพูดเสียงเครี ยดๆ
“นัน่ แหละอีกเรื่ องที่ฉนั จะด่า นัดตังแต่
้ สิบโมงจนตอนนี ้สิบเอ็ดโมงแล้ วยัง
ไม่โผล่หวั มา เจ๊ จีนยอมปล่อยผ่านได้ ไง”
“เอ่อ ก็คนที่จะมาถ่ายเขาเก็บงานเป๊ ะจริ งไง เป๊ ะแบบที่เจ๊ จีนยอมอ่ะ ไม่งนั ้
จะกล้ ามาสายแบบนี ้เหรอ โดนเจ๊ กินหัวพอดี แต่นี่งานเขาดีจริ ง”
“เฮอะ ก็แค่เด็กในมอเหมือนกันล่ะวะ” ผมท�ำเสียงขึ ้นจมูก แล้ วหันไปพูด
กับโค้ ก “นี่ ไปหาอะไรกินแป๊ บนะ เดี๋ยวมา หิวจะตายอยูแ่ ล้ ว”
“เฮ้ ย อย่าเพิ่งสิ! รอแป๊ บหนึง่ เดี๋ยวช่างกล้ องก็มาแล้ ว!” โค้ กท�ำตาโต ป้อง
ปากตะโกนใส่ผมเพราะกลัวเสียงกระจาย แต่ผมก็สา่ ยหน้ า
“ไม่ละ่ นายก็ร้ ูฉนั กินเร็ วยิ่งกว่าพายุอีก แป๊ บเดียว ระหว่างนี ้ก็ถืออุปกรณ์
ให้ ก่อน คงไม่มีใครเรี ยกใช้ นายหรอกน่า”
ผมไม่น� ำ พาต่อ เสี ย งโหวกเหวกโวยวายของโค้ ก แล้ ว หลบออกมาทัน ที
ตัดสินใจซือ้ แซนด์ วิชแฮมชี สสองอันง่ายๆ และน�ำ้ เปล่าหนึ่งขวด กัดกิ นมันไป
ตลอดทางที่กลับไปเข้ าฉากก็หมดพอดี ส่วนอีกอันผมซื ้อมาเผื่อโค้ ก เจ้ าหมอนัน่ ก็
ยังไม่ได้ กินอะไรเลยตังแต่
้ เช้ า
“อ่ะ เอาไป” ผมยื่นให้ โค้ กเหลียวซ้ ายแลขวาแล้ วรับมา
“ขอบใจ กลัวแทบตายว่าเจ๊ จะมาเจอ”
“บอกแล้ วว่าไปเร็ว แล้ วนี่คนที่จะถ่ายภาพมาหรื อยัง?”
“เอ่อ... มาแล้ ว”
“อ้ าวเหรอ งันนายหลบไปได้
้
แล้ วล่ะ ไปประสานงานเถอะ เดี๋ยวฉันถือฉาก
เอง”
“ไม่ละ่ ” โค้ กท�ำหน้ าแปลกๆ พิกล มันว่าต่อ “ฉันจะอยูก่ บั นายตรงนี ้”
ผมขมวดคิ ้ว ก่อนหันไปมองยังทิศทางที่โค้ กมองอยู่ และผมก็เห็นฉากเด็ด
จนได้ เจ๊ จีนก� ำลังกอดอกท�ำหน้ าถมึงทึง ส่วนอีกฟากที่ประจันหน้ ากับเธอเป็ น
ผู้หญิงผมด�ำขลับปากแดงจัดเพราะสีลปิ สติกคนหนึง่ ที่กอดอกท�ำท่ายโส
“โอ้ โห... มีคนกล้ างัดกับเจ๊ ด้วยเหรอ”
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ผมอดครางออกมาไม่ได้ แล้ วเสียงของผู้หญิงปากแดงคนนันก็
้ ดงั ออกมา
ให้ ทกุ คนได้ ยิน
“ท�ำไมคะ? ก็เขาไม่วา่ งหลังบ่ายสาม หนูจะให้ เขากลับ เจ๊ มีปัญหาอะไรก็
พูดกับหนูนี่แหละ”
“แต่ทกุ คนก็มารอถ่ายงานกันตังแต่
้ เช้ าแล้ วนะ!” เจ๊ จีนผายมือไปหาพวก
ดาวเดือนที่ยืนหน้ าสลอนกันอยู่ ทุกคนต่างเกร็ งกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น “เหตุผล
อะไรที่เธอจะไม่ให้ เขาอยูถ่ ่ายงานให้ เสร็ จทังๆ
้ ที่มาก็สายน่ะหา!”
ผู้หญิงปากแดงคนนันปรายตาไปมองบรรดาสาวสวยหนุ
้
่มหล่อทังหลายที
้
่
แต่งหน้ าหนาเตรี ยมถ่ายโปสเตอร์ ดูเธอจะจิกสายตาใส่พวกสาวๆ เป็ นพิเศษ แล้ ว
เธอก็เชิดปาก ท�ำท่าลอยหน้ าลอยตา
“ก็หนูไม่ชอบ หนูไม่พอใจ หนูไม่อยากให้ เขาท�ำ”
โอ้ โห ถ้ าผมเป็ นเจ๊ ผมตบแหละ
“น� ้ำหวาน!!”
“พอเถอะๆ!” เสียงรุ่นพี่ผ้ ชู ายที่เป็ นหนึง่ ในคนควบคุมงานปรามขึ ้น เขาหัน
ไปทางสาวปากแดง “น� ้ำหวาน พี่คยุ กับมันแล้ วนะ มันบอกว่ามันรับงานมาแล้ ว
มันจะท�ำ ถ้ าเสร็ จเร็ วมันก็กลับเร็ว เสร็จช้ ามันก็กลับช้ า มันไม่วา่ อะไร”
หญิงสาวปากแดงผมด�ำหน้ าตาร้ ายๆ คนนันดู
้ ไม่พอใจอย่างยิ่งยวด เธอ
แก้ มกระตุก หันไปจิกตามองหน้ าเจ๊ จีนอย่างเคียดแค้ น ก่อนจะสะบัดหน้ าพรื ด
แบบไม่เคารพรุ่ นพี่แล้ วเดินแหวกออกไป เจ๊ จีนโกรธจนตัวสัน่ แต่พี่ผ้ ชู ายคนนันก็
้
ลูบหลังลูบไหล่เธอ
“ท�ำงานเถอะจีน อย่าไปสนเลย”
“โอเค... โอเค” เจ๊ พยายามสงบสติอารมณ์ “ขอบใจมากนะมาร์ ค”
“นี่ทะเลาะกันเรื่ องอะไรเนี่ย?” ผมหันไปกระซิบถามโค้ ก
“เอ่อ ก็...”
“เซตฉากค่ะ! เริ่ มจากคูข่ องจีนา่ เลยนะคะ! เบต้ า โค้ ก ไปจัดไฟที”
“ครับ!”
พวกผมตอบรั บเจ๊ จีนแล้ วเดินไปเซตไฟ ผมกับโค้ กช่วยกันปี นขึน้ ไปบน
เก้ าอี ้แล้ วฉายไฟไปตามต�ำแหน่งที่เจ๊ มาร์ กเอาไว้ แต่เพราะเราสองคนตัวไม่ใหญ่ก็
เลยดูทลุ กั ทุเลนิดหน่อย แต่ข้อดีก็คือเราสามารถโหนกันได้ แบบนี ้โดยไม่เบียด
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“แล้ วนี่เซย์นจะมารับนายกี่โมง?” โค้ กถามขณะก�ำลังเขย่งเท้ า
“เซย์นไม่มารับ ฉันกลับเอง”
เซย์ น... คือแฟนของผมเอง เขาเรี ยนอยู่คณะอินเตอร์ นี่แหละ แต่เป็ น
เมเจอร์ วิศวะคอมฯ
โค้ กพยักหน้ า แล้ วเราสองคนก็ค้างเติง่ กันอยูบ่ นนัน้
ในที่สดุ จีน่าหรื อจีโน่ หรื ออะไรสักอย่างกับผู้ชายที่เป็ นคู่ของเธอก็เดินเข้ า
มาในฉาก พวกเธอโพสต์ท่า แล้ วแสงแฟลชจากกล้ องก็วบู วาบขึ ้นมาจนตาพวก
เราแทบบอด เรี ยกความสนใจให้ ผมต้ องหันไปมองอย่างเสียมิได้
ผู้ชายที่ถือกล้ องถ่ายรู ปอยู่ท�ำให้ ผมรู้ สกึ หายใจติดขัดอย่างไม่น่าเชื่อ เขา
รู ปร่ างสูงโปร่ ง ผมสีเงินสว่างจนดูเป็ นสีขาว เขาสวมเสื ้อเชิ ้ตสีขาวสว่างที่พบั แขน
ขึ ้นไปจนเกือบถึงข้ อศอก เผยให้ เห็นรอยสักบนแขนของเขา ผมไม่เคยนิยมชมชอบ
รอยสัก ไม่เคยคิดว่ามันดูดีเป็ นพิเศษบนร่ างกายมนุษย์คนไหน จนกระทัง่ วันนี ้...
ที่ผมพบว่าความคิดนันเปลี
้ ่ยนไปในชัว่ เสี ้ยววินาที
ผมพยายามจะอ่านรอยสักบนแขนเขา แต่อา่ นไม่ออก รับรู้ได้ แค่วา่ มันเป็ น
ข้ อความยาวๆ สีด�ำสองบรรทัดที่พาดเป็ นแนวบนแขนแกร่งนัน่ นอกจากนันเขายั
้
ง
สักดอกไม้ สีๆ ล้ อมรอบมันไว้ ไม่ส.ิ .. เขาคงสักดอกไม้ สีๆ พวกนันก่
้ อนถึงได้ สกั ค�ำ
จารึกตามลงไป แต่ยงั ไงก็แล้ วแต่ ผมพบว่าตัวเองจ้ องเขานานเสียจนล�ำคอของผม
แห้ งผาก
เขาไม่ได้ หล่อเพอร์ เฟกต์เหมือนเทพบุตร เขาไม่ได้ หล่อหมดจดเหมือนรู ป
สลักของจิตรกรเอกคนไหน
แต่เขาคือเขา หล่อ ดูดี ในแบบที่เป็ นเขา... แบบที่ก�ำลังท�ำให้ ผมใจสัน่
อย่างควบคุมไม่ได้ อยูต่ อนนี ้
มันเหมือนจะจับต้ องได้ ขณะเดียวกันก็เหมือนจะไม่มีวนั เอื ้อมถึง
ตอนนี ้ผมรู้สกึ ได้ ถงึ มวลพลังงานบางอย่างจากเขาอย่างชัดเจน
มันแผ่ออกมา ส่งผ่านมาถึงผม กระแทกอย่างรุ นแรง จนเหมือนว่าผม
ก�ำลังจะตกจากเก้ าอี ้นี่ได้
ใบหน้ าของเขานิ่งเรี ยบขณะท�ำงาน สายตาคมคูน่ นมองแค่
ั้
คนที่ถ่ายแบบ
อยูต่ รงหน้ าโดยไม่วอกแวก ไม่สนใจสิง่ อื่นใดอีก
และวินาทีนนผมก็
ั้
ปรารถนาจะเป็ นคนที่ยืนอยูใ่ นฉากที่เซตไว้ ... เพื่อจะได้
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เป็ นคนที่ถกู เขาจ้ องมอง
“โค้ ก... นัน่ ใคร...”
“หือ ช่างกล้ องเหรอ?”
“อือ...”
“ฌอน ปี สี่ เรี ยนฟิ ล์ม”
ฟิ ล์มเป็ นชื่อเรี ยกสันๆ
้ ของสาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์ ซึง่ เป็ นแขนงหนึง่
ของเมเจอร์ ศิลปะสร้ างสรรค์สื่อบันเทิง เรี ยกสันๆ
้ ว่า FAA ย่อมาจาก The Fine
and Applied Arts อย่างเมเจอร์ การโรงแรมของผมจะเรี ยกสันๆ
้ ว่า THM ย่อมา
จาก Tourism and Hospitality Management
“ปี สี่?” ผมทวนค�ำอย่างประหลาดใจ “แล้ วท�ำไมฉันถึงไม่เคยเห็นเขาเลย”
ผมก็อยู่มหาวิทยาลัยนี ้มานานแล้ วนะ ปี สามนี่ก็ใกล้ เป็ นโบราณวัตถุแล้ ว
หรื อเปล่า แต่ผมไม่เคยเจอเขาเลยจริ งๆ
“ไม่แปลก เขาไม่คอ่ ยเข้ าเรี ยน ไม่คอ่ ยมามหา’ลัย” โค้ กยักไหล่
“เก็บตัวเหรอ?”
“เปล่า... ไม่ร้ ูสิ คนก็ร้ ูจกั เขาเยอะนะ แต่ฉนั ไม่คอ่ ยรู้อะไรเกี่ยวกับเขาหรอก
เห็นว่าเรี ยนไปท�ำงานไป ก็คงจะแบ่งเวลาไม่ได้ ละ่ มัง้ จริ งๆ เขาปี ห้าแล้ ว”
“อ๋อ...”
ผมไม่ตกใจ และไม่มีใครในคณะเราตกใจเรื่ องเรี ยนจบช้ า มันเป็ นเรื่ อง
ธรรมดามากๆ คงเพราะเราเป็ นคณะอินเตอร์ ที่แสนอิสระ ทุกคนใช้ ชีวิตกันอย่าง
สุดเหวี่ยง ส่วนมากรวยจัด ดรอปไปเที่ยวค้ นหาตัวเองเป็ นปี ๆ ค่อยกลับมาเรี ยน
หนังสือต่อก็มี เพราะงันเลยมี
้
พวกปี ห้า ปี หก ปี เจ็ด สถิตอยูก่ นั เต็มคณะ แต่ผมไม่
ได้ อยูใ่ นสถานะที่จะท�ำแบบนันได้
้ ไม่ใช่วา่ ผมไม่มีเงินไม่มีทองแบบคนอื่นในคณะ
หรอกนะ แต่ผมมีความหวังของพ่อกับแม่ที่แบกไว้ หนักอึ ้งเต็มบ่าอยู่
เรี ยนฟิ ล์มเหรอ...
ท�ำงานไปด้ วย เรี ยนไปด้ วย
ผมเป็ นแค่มนุษย์ปถุ ชุ นคนหนึง่ ที่มีความอยากรู้ อยากเห็นเหมือนคนทัว่ ไป
แต่ผมก็ไม่ได้ สาระแนไปทัว่ หรื อยื่นจมูกเข้ าไปจุ้นในเรื่ องที่ไกลตัวผมเกินเหตุ แต่
กับเรื่ องของฌอน...
ผมอยากรู้จริ งๆ
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ผมจ้ องใบหน้ าคมคร้ ามไม่แสดงอารมณ์ ของฌอน เขายังคงกดชัตเตอร์
ขยับไม้ ขยับมือบอกทิศทางให้ นายแบบและนางแบบท�ำตาม ดวงตาคูน่ นมั
ั ้ น่ คง
ข้ อมือแกร่ งที่ขยับก� ำกับต�ำแหน่งดึงดูดสายตาของผม ดึงดูดราวกับมัน
เป็ นแม่เหล็ก นิ ้วมือของเขาเรี ยวยาว ยาวกว่านิ ้วของผมประมาณสักหนึง่ เท่า และ
ปลายนิ ้วของเขายังด้ าน บางนิ ้วก็หนังก�ำพร้ าถลอก แสดงให้ เห็นว่าเขาเป็ นคนที่
ท�ำงานจริ งๆ เล็บทังสิ
้ บนิ ้วของเขาตัดสันสะอาด
้
ชัว่ วูบหนึง่ ... ผมก็คิดว่ามันจะเป็ นยังไง ถ้ านิ ้วสักนิ ้ว... หรื อสองนิ ้วของเขา
ควานเข้ ามาในโพรงปากของผม หยอกล้ อกับเรี ยวลิน้ ขณะที่ผมก� ำลังหอบฮัก
ภายใต้ การควบคุมของเขา
ผมสัน่ สะท้ าน โดยที่ไม่เกี่ยวกับสายลมที่พดั เอื่อยอยู่
แต่ผมก�ำลังมีอารมณ์...
เขานัง่ ลงบนเก้ าอี ้ทรงกลมสีด�ำตัวเล็กๆ ที่วางไว้ ให้ และนาทีนนสายตาคู
ั้
่
คมกริ บก็เลื่อนขึ ้นมาสบเข้ ากับดวงตาของผมอย่างพอดิบพอดี ผมกะพริ บตา หลุด
ออกจากภวังค์ที่ตวั เองสร้ าง ทว่ากลับหลุดเข้ าไปในวังวนของทะเลสีด�ำที่เขาดูด
ผมเอาไว้ แทน
ดวงตาของเขา ผมเคยคิดว่ามันไร้ อารมณ์
แต่เปล่าเลย
มันมีบางอย่าง... บางอย่างที่ผมยังสรุปไม่ได้ วา่ คืออะไร
“ฌอน เสร็จหรื อยัง เรารอนานแล้ วนะ เราร้ อน!”
เสี ย งหนึ่ ง แหลมขึน้ เสี ย ดแทงโสตประสาทผม หญิ ง สาวปากแดงเดิ น
กรี ดกรายเข้ ามาในฉากที่เซตไว้ แบบไม่สนใจใคร เธอตรงเข้ าเกาะเกี่ยวแขนฌอน
พลางท�ำท่ากระเง้ ากระงอดไปด้ วย
แปลกไหม... ผมรู้สกึ แข็งๆ พิกล
“รอหน่อย” เจ้ าของเสียงทุ้มต�่ำตอบหญิงสาวเนิบๆ เขาละสายตาจากผม
แล้ วหันไปมองเธอแบบไม่เต็มสายตานัก “เดี๋ยวก็เสร็ จ”
“เดี๋ยวก็เสร็ จอะไรล่ะ! นี่ เพิ่งถ่ายไปได้ แค่สองคู่เองไม่ใช่เหรอ!” เธอยัง
คงฟึ ดฟั ดต่อแบบไม่สนใจประชาชนที่ก�ำลังท�ำงาน เกาะแขนฌอนแน่นเหมือนเป็ น
ปลาหมึก
“โค้ ก... เขาเป็ นแฟนกันเหรอ”
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“ห๊ ะ? นี่นายไม่ร้ ูเรื่ องของสองคนนันเหรอ
้
ฌอนกับน� ้ำหวาน”
“ใครนะ?”
“อ้ อ แต่กบั รุ่ นพี่ฌอนนายก็เพิ่งจะรู้ จกั เมื่อกี ้เองนี่นะ” โค้ กท�ำท่านึกขึ ้นได้
แล้ วกระซิบใส่หผู ม “พี่ผ้ หู ญิงคนนันชื
้ ่อน� ้ำหวาน อยูป่ ี สี่ พวกเขาเป็ น Friends with
benefit กัน”
“...”
ผมไม่ได้ โง่ Friends with benefit คือไม่ได้ เป็ นแฟน ไม่ได้ เป็ นคูร่ ักกัน เป็ น
เพื่อนกันนัน่ แหละ แต่พิเศษตรง... มี เซ็กส์กนั ได้
“ใครๆ เขาก็ร้ ู ทงนั
ั ้ นแหละนายเอ๊
้
ย แต่ก็นะ มีผ้ หู ญิงมาแบให้ เอาฟรี เป็ น
ใครจะไม่เอาล่ะ”
“แล้ วเขาอยู่ด้วยกันเหรอ?” ผมยังคงถามต่อ ไม่แน่ใจว่าตัวเองอยากรู้ ไป
ท�ำไมกันแน่
“เหมือนจะแบบนัน้ ไม่แน่ใจเท่าไหร่ แต่รุ่ นพี่น� ำ้ หวานก็เกาะเกี่ ยวรุ่ นพี่
ฌอนมาเป็ นชาติๆ แล้ ว ใครเข้ ามาโดนไล่กระเจิงหมด อีกอย่างใครจะกล้ าเข้ าไป
ล่ะ เล่นมีเจ้ าที่กนั ซีนอยูต่ ลอดเวลาแบบนี ้น่ะ”
“แล้ วนายฌอนนัน่ ก็ยอมเนี่ยนะ”
“เฮลโล? มีผ้ หู ญิงสวยๆ ให้ เอาฟรี ไม่ต้องไปซื ้อกิน ลองไปถามเซย์นดูดี
ไหมว่าจะเอาหรื อเปล่า แต่กว่ารุ่ นพี่น� ้ำหวานจะมาถึงมือรุ่ นพี่ฌอนน่ะมัว่ จะตาย
ใครๆ เขาก็ร้ ู”
“เดี๋ยวนะ...” ให้ ตายสิ ผมเริ่ มคุ้นๆ แล้ ว “นี่คือน� ้ำหวานคนดังคนนัน้ ที่นอน
กับผู้ชายทังมอเพื
้
่อเก็บแต้ มน่ะนะ...”
“อ่าฮะ บิงโก... แต่ตอนนี ้พี่เขาเล็งรุ่นพี่ฌอนแบบเป็ นมัน่ เป็ นเหมาะเลยล่ะ
คนนีค้ งไม่ยอมให้ หลุดมือแน่ คงหวังว่าตัวเองจะได้ เป็ นแฟนตัวจริ ง เล่นกันซีน
ตลอดทางแบบนี ้ ยังไงสักวันก็คงได้ เป็ นแน่ๆ”
ผมมองภาพรุ่ นพี่น� ้ำหวานปากแดงที่ก�ำลังออเซาะฌอนอยู่ ทังซบทั
้ งเกาะ
้
ทัง้ เกี่ยว ฝ่ ายชายก็ไม่ได้ ดูมีท่าทีจะผลักไสอะไร เขาแค่นั่งนิ่งๆ แล้ วปรามรุ่ นพี่
น� ้ำหวานเบาๆ ก่อนเจ๊ จีนที่องค์ลงสุดขีดจะแหวกเข้ ามาในฉาก
“ไปนัง่ รอก่อน เดี๋ยวเสร็ จแล้ วค่อยว่ากัน”
ผมสรุปได้ วา่ เขาไม่คอ่ ยพูด
16

ด้ วย”

พูดน้ อยมาก... น้ อยมากจริ งๆ
“ก็ได้ ” รุ่นพี่น� ้ำหวานท�ำท่าไม่พอใจนัก “เสร็ จแล้ วก็บอกเรานะ หิวข้ าวแล้ ว

ฌอนพยักหน้ าช้ าๆ แล้ วเรี ยกให้ คตู่ อ่ ไปมาถ่ายต่อ
“นายรู้ ไหม...” โค้ กเอ่ยอย่างดูแคลน “ที่วนั นี ้รุ่ นพี่ฌอนมาช้ า ก็เพราะว่า
ยัยรุ่ นพี่น� ้ำหวานแต่งหน้ าไม่เสร็ จ แล้ วหล่อนก็ไม่ยอมให้ รุ่ นพี่ฌอนมาถ่ายงานถ้ า
เกิดว่าหล่อนไม่ได้ ออกมาด้ วย”
“...”
ผมหมดค�ำพูด มันเป็ นเหตุผลที่ไร้ สาระเกินกว่าที่ผมจะเข้ าใจได้ แล้ วผู้ชาย
คนนัน้ ฌอน... ก็ยอมให้ เรื่ องแบบนี ้มารบกวนเวลาท�ำงานเนี่ยนะ เขาทนอยู่กบั
ผู้หญิงงี่เง่าเหลือทนแบบนันได้
้ ยงั ไง
ผมจึงสรุปได้ อีกข้ อ บางทีเขาอาจเป็ นคนใจเย็นมากๆ
หรื อไม่งนก็
ั ้ เฉยชา...
“หวงขนาดนี ้ท�ำไมไม่หาปลอกคอมาล่ามไว้ เลยล่ะ”
“ปากร้ ายว่ะ สมเป็ นเบต้ า” โค้ กหัวเราะกับวาจาของผม
“เบต้ า โค้ ก เปลี่ยนสีไฟที เราจะเปลี่ยนไปถ่ายเชียร์ ลีดเดอร์ แล้ ว”
“ครับ!”
พวกผมขานตอบเจ๊ จีนแล้ วสลับสีไฟเป็ นสีออกชมพูๆ แล้ วพวกขบวนเชียร์
ลีดเดอร์ ของคณะก็เดินเข้ ามาในฉาก
“โอ๊ ะโอ นัน่ ไง เพื่อนรักนาย” โค้ กพูด
ตลกไหม เวลาคนที่เราเกลียดขี ้หน้ าเดินมา เพื่อนของเราจะชอบบอกว่า
เฮ้ ย นัน่ เพื่อนรักนายน่ะ
ผมเบ้ ปาก มองยัยแองเจลิก้า สาวลูกครึ่ งที่เป็ นไม้ เบื่อไม้ เมากับผมมา
ตังแต่
้ มธั ยม หล่อนเดินเข้ ามาในฉากที่ผมเซตไว้ ตงแต่
ั ้ เช้ า พูดตรงๆ ว่าผมจ�ำไม่ได้
แล้ วว่าความบาดหมางระหว่างเราเริ่ มมาจากไหน แต่มนั ก็ทบทวีขึ ้น และพร้ อมจะ
ปะทุได้ ทกุ ครัง้ ที่เราเจอหน้ ากัน
ตามรุ่ นของมหาวิทยาลัย ยัยแองเจลิก้าเป็ นรุ่ นน้ องผมหนึ่งปี เพราะยัยนี่
สอบไม่ติดในปี ที่เรี ยนจบมัธยมน่ะสิ ตอนนันผมรู
้ ้ สกึ สะใจชะมัด แต่ปีตอ่ มาหล่อน
ก็กระเสือกกระสนจนเข้ ามาได้ แถมยังเรี ยนเมเจอร์ การโรงแรมเหมือนผมอีกต่าง
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หาก... ผมก็เลยต้ องทนเหม็นเบื่อหน้ าเจ้ าหล่อนอยูท่ กุ วี่ทกุ วัน
ยัยนั่นเงยหน้ าขึน้ มาแล้ วท�ำเป็ นมองไม่เห็นผม แต่สะกิ ดให้ เพื่อนเชี ยร์
ลีดเดอร์ ที่ยืนข้ างๆ กันมองขึ ้นมา ผมอยากจะตะโกนถามว่า มีปัญหาอะไรเหรอ
อีหน้ าแขก แต่ผมก็ได้ แค่คดิ เท่านันแหละ
้
พวกเชียร์ ลีดเดอร์ โพสต์ท่าแด๊ ะแด๋ตามประสาไปเรื่ อยๆ แอ่นก้ น แอ่นนม
แอ่นหน้ า แอ่นหลัง เชิดตัวอะไรก็วา่ ไป ผมไม่ได้ เกลียดพวกเชียร์ ลีดเดอร์ หรอกนะ
เห็นใจด้ วยซ� ้ำที่ต้องพยายามตะเกียกตะกายแทบตายเพื่อให้ ได้ เป็ นพวกตัวท็อป
ในคณะ จะได้ มีต�ำแหน่งประดับว่าตัวเองเป็ นกลุ่มคนหน้ าตาดี ผมควรจะชื่นชม
ความพยายามของพวกเขาหรื อเปล่า?
จริ ง ๆ ผมแค่เ กลี ย ดแองเจลิ ก้ า มัน ก็ เ ลยพาลให้ ผ มเกลี ย ดทุก อย่ า งที่
เกี่ยวข้ องกับเจ้ าหล่อนด้ วย
“พี่ฌอนๆ เดี๋ยวแองจี ้ขอถ่ายเดี่ยวด้ วยนะคะ เผื่อจะเอาไปแคสต์งานด้ วย
น่ะค่ะ” ยัยแองเจลิก้าส่งเสียงแหลมๆ ผมหน้ ากระตุก พี่ฌอน? แปลว่ายัยนี่ร้ ูจกั กับ
ฌอนเหรอ ผมเหลือบมองปฏิกิริยาของคนที่ถกู เรี ยก เขาไม่ได้ มีสีหน้ าอะไรเป็ น
พิเศษ เพียงแค่พยักหน้ ารับเท่านัน้ ว่าแต่ท�ำไมยัยนี่จะต้ องถ่ายเดี่ยวด้ วย? อ๋อ...
เป็ นประธานชมรมเชียร์ นี่นะ ผมนึกออกแล้ ว
เอาไปแคสต์งานค่ะ
หน้ าอย่างหล่อนไม่มีวนั ได้ เป็ นดาราหรอก ถ้ าได้ เป็ น ผมคงจะอกแตกตาย
ผมลอบสายตามองใบหน้ าของแองเจลิก้า ผมไม่ได้ คิดไปเองแน่ๆ ว่ายัยนี่
พยายามโปรยยิ ้มใส่ฌอน พยายามเดินเข้ าไปใกล้ เขา และอะไรอีกหลายๆ อย่าง
“นี่ นายรู้สกึ ไหมว่ายัยแอง...”
“ใช่” ผมกระซิบตอบลอดไรฟั น “รุ่นพี่น� ้ำหวานไปไหนนะ”
ช่วยตบหล่อนให้ หน้ าแหกทีเถอะ
แสงแฟลชกะพริ บวูบวาบในขณะที่ยยั แองเจลิก้ายืนโพสต์ท่าถ่ายรู ปโซโล่
เดี่ยว ที่ดูต�่ำมากเกินกว่าจะเป็ นคอนเซ็ปต์ของเชียร์ ลีดเดอร์ บางทีมนั อาจจะดู
สวยเซ็กซี่ แต่เพราะผมอคติ เลยอธิ บายได้ ดีที่สุดแค่นีแ้ หละ ผมนิ่วหน้ าอย่าง
รังเกียจเดียดฉันท์ พลันเหลือบสายตาไปมองตากล้ องแทน
วูบ~ แชะ
กะพริ บตาแทบไม่ทนั
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เดี๋ยวนะ...
รู้สกึ ได้ วา่ ผมถูกเขาถ่ายรูปเมื่อกี ้
ใช่ไหม? ใช่หรื อเปล่า?
ผมหันกลับไปจ้ องมองฌอนอีกครัง้ แล้ วก็พบว่าเขามองผมอยู่ก่อนด้ วย
สายตาที่ยากจะอ่านอารมณ์เหมือนเคย ก่อนที่เขาจะละสายตาไปในชัว่ วินาทีเพื่อ
ไปถ่ายยัยแองเจลิก้าต่อ ผมรู้สกึ งุนงง เบลอๆ แปลกๆ
เมื่อกี ้ผมคิดไปเองหรื ออะไร
“พี่ฌอนคะ ท�ำท่าแบบไหนดีคะ แนะน�ำหน่อยค่ะ”
“มีพดั ลมไหม” ร่ างสูงหันไปพูดเรี ยบๆ กับทีมงาน ซึ่งก็เป็ นเพื่อนของผม
จ�ำนวนหนึง่ ที่อยูแ่ ถวนันนั
้ น่ แหละ “เป่ าลมหน่อยก็ได้ ”
เฮอะ! นางแบบกับพัดลม สมใจแล้ วล่ะสิยยั แองเจลิก้า หน้ าบานเชียว!
หล่อนจะได้ ยวั่ เขาให้ เต็มที่!
พัดลมถูกหามาเป่ าทันใจ ผมยาวๆ ของแองเจลิก้าปลิวสะบัดในขณะที่
หล่อนเริ่ มโพสต์ท่าอีกมากมาย และรู้ อะไรไหม... มันเป่ าโดนหน้ าผมกับโค้ กด้ วย
และเพราะพวกเราอยูเ่ หนือเส้ นทางลม ประมาณว่าจะพ้ นก็ยงั ไม่พ้น แต่โดนขอบๆ
มันเลยเป็ นลมที่บาดสายตามาก หัวของเราสองคนยุง่ เหมือนรังนก
“โอ๊ ย แสบตาชะมัด” ผมบ่นอุบ
“นัน่ สิ ท�ำไมเพื่อนรักนายจะต้ องอยากถ่ายเดี่ยวด้ วยนะ เสียเวลาชาวบ้ าน
จริ งๆ”
“โอ๊ ย!!”
ผมร้ องออกมาดังลัน่ เมื่อยางรัดผมที่ยยั แองเจลิก้ารู ดออกจากเรื อนผม
ของหล่อนเพื่อท�ำท่าเซ็กซี่ปลิวตามลมขึ ้นมากระแทกเบ้ าตาซ้ ายของผมเต็มๆ ผม
ซวนเซอยูบ่ นเก้ าอี ้ พยายามทรงตัวแต่ก็ท�ำไม่ส�ำเร็จ
ผมร้ องเมื่อร่ วงหล่นจากเก้ าอีท้ ี่ต่อกันสูงกว่าสองเมตรครึ่ ง ลืมตาโพลง
ขณะที่ร่วงลงมากระแทกพื ้นพลัก่ ใหญ่
สิ่งสุดท้ ายที่ผมเห็นก่อนหล่นลงมาบนพื ้น คือฌอนเล็งกล้ องมาที่ผมแล้ ว
กดถ่ายรูป
ดวงตาของเขาคม... คมจนบาดผิวหนังของผมเป็ นริ ว้ ๆ
“เบต้ า!! เบต้ าเป็ นยังไงบ้ าง!!”
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“ว้ าย ใครก็ได้ เอาน้ องไปห้ องพยาบาลเดี๋ยวนี ้!!” เจ๊ จีนกรี ดเสียง
“เบต้ า!!!”
ผมสรุปได้ วา่ ... ผมไม่ร้ ูหรอกว่าจริ งๆ แล้ วเขาเป็ นคนยังไง
แต่ผมก็ตกบ่วงเขาเต็มเปา เหมือนที่ตกลงมาบนพื ้นนี่แล้ ว
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2nd sip
หัวผมไม่ได้ กระแทก กะโหลกไม่ได้ กระทบกระเทือนอะไร เพราะผมไม่ได้
เอาศีรษะพุง่ ลง
แต่ผมก็ฟกช�ำ้ ด�ำเขียวพอใช้ จนต้ องท�ำแผลหลายแห่ง แขนผมเกื อบซ้ น
โชคดีที่มนั ยังใช้ การได้ เก้ าจุดห้ าเต็มสิบ ตอนนี ้ผมต้ องทนมีผ้าก๊ อซโง่ๆ แปะอยูต่ รง
แขนซ้ ายจุดหนึ่ง ส่วนตรงอื่นที่ช�ำ้ ๆ โค้ กก็นวดยาให้ ผมอย่างเป็ นห่วงเป็ นใย แต่
กลับรู้สกึ เจ็บกว่าเดิมอีก
ขอบคุณมากเพื่อน
ทุกคนแตกตื่นกันมาก ถึงขันหาวี
้ ลแชร์ มาแบกหามผมไปที่ห้องพยาบาล
แต่คือผมไม่ได้ หมดสติไง ผมเลยรู้สกึ อายเป็ นบ้ าที่ฝงู มนุษย์ประมาณเกือบสิบคน
กรูเข้ ามาแล้ วพาไปส่งที่ห้องพยาบาลแบบนัน้ เหมือนกับว่าผมเป็ นมะเร็ งใกล้ ตาย
แล้ วทุกคนก็แห่แหนมาดูใจงันแหละ
้
เจ๊ จีนเครี ยดสุดๆ เพราะกลัวว่าพ่อแม่ผมจะ
มาเอาเรื่ อง แต่ผมก็บอกให้ เจ๊ สบายใจว่ามันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนันแน่
้ นอน
“งานวันนี ้เลยต้ องยกเลิกกลางคันเลย”
ผมพูดขณะจับไปตามเนือ้ ตัว โค้ กเก็บของของผมมาให้ แล้ ว ตอนนีเ้ ป็ น
เวลาเย็ น เราสองคนนั่ง อยู่ที่ ม้ า นั่ง ใต้ ตึก คณะที่ ทุก คนจะเรี ย กกัน ว่ า อัน เดอร์
บิลดิ ้ง (Under-building) เรี ยกสันๆ
้ อีกทีวา่ อันเดอร์ ฯ มันก็แปลว่าใต้ ตกึ นัน่ แหละ
ยังมีอีกหลายแห่งที่พวกเราชอบเรี ยกทับศัพท์กนั เป็ นภาษาอังกฤษ เรี ยกมาตังแต่
้
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นักศึกษารุ่นพ่อรุ่นแม่โดยที่หาเหตุผลอธิบายไม่ได้ หรื อบางทีอาจแค่เพราะเราเป็ น
คณะอินเตอร์ อยูไ่ ปอยูม่ าก็เลยชินหูไปเอง
“อือ แต่ก็ดีแล้ วล่ะ ตอนนายร่ วงลงมานะ ยัยรุ่นพี่น� ้ำหวานกรี๊ ดดังจนหูฉนั
แทบพัง ไม่ได้ เป็ นคนที่ตกลงมาเองสักหน่อย ผีเข้ ารึไง” โค้ กเบ้ ปาก “ส่วนยัยแอง
เจลิก้าก็อ้าปากค้ าง ก่อนจะท�ำสีหน้ าเฉยเมยสุดๆ”
“ยัยนัน่ คงสะใจที่ฉันตกลงมานัน่ ล่ะ” ผมพูดเสียงเหยียดๆ ก่อนจะแสยะ
ยิ ้มมุมปาก “แต่ฉนั ก็สะใจเหมือนกันนะ ที่ท�ำให้ การพยายามถ่ายแบบเอ็กซ์แตก
ของแม่นนั่ ต้ องล้ มเลิกไป”
“ร้ ายตลอด... มองโลกในแง่ดีจริ งๆ” โค้ กส่ายหัวยิ ้มๆ “แต่ก็นะ คิวรุ่ นพี่
ฌอนน่ะไม่ได้ หาได้ ง่ายๆ จะหาตัวในมอยังยากเลย แล้ วที่ชมรมเชียร์ ลีดเดอร์ ขอ
มาถ่ายวันนี ้ ฉันมารู้ ทีหลังจากเพื่อนๆ พวกเราว่าเพราะยัยนัน่ อยากจะถ่ายกับ
รุ่นพี่ฌอน เห็นว่านางกรี๊ ดรุ่นพี่ฌอนมากเลย พยายามเสนอหน้ าหลายทีแล้ ว”
“ไม่เจียม” ผมพูดเสียงจิกกัด ใครจะหาว่าร้ าย ผมก็ยอมรับแหละ “เดี๋ยวได้
โดนรุ่นพี่น� ้ำหวานตบคว�่ำ”
“นายลุ้นให้ ถกู ตบอยูใ่ ช่ไหมล่ะ”
“หน้ าฉันมันบอกแบบนันรึ
้ ไง?”
นี่ผมแสดงออกขนาดนันเลยเหรอ?
้
โค้ กสัน่ ศีรษะ เขาเปลี่ยนเรื่ อง
“นายไลน์บอกเซย์นรึยงั ที่เจ็บตัว”
“ยัง เดี๋ยวมันได้ ปรี๊ ดแตก ไว้ คอ่ ยว่ากัน นายก็ร้ ูนี่วา่ เซย์นเป็ นคนยังไง”
“ใช่ รั กนายสุดสวาทขาดใจขนาดนัน้ ถ้ ารู้ เรื่ องนี ม้ ีหวังได้ พานายไปส่ง
โรงพยาบาลแล้ วบังคับให้ ท�ำเอ็กซเรย์แหงๆ”
ผมหัวเราะกับค�ำพูดของโค้ ก แต่เชื่อเถอะว่าที่เพื่อนของผมพูดมาไม่ได้ เกิน
จริ งสักนิด เซย์นรักผมมากกกก แบบที่ใครๆ ก็อิจฉาที่ผมมีแฟนดีขนาดนี ้ เราคบ
กันมาตังแต่
้ ผมอยู่ปีหนึ่งแล้ ว ใครๆ ก็ร้ ู เรื่ องของเรา และนี่ก็เป็ นหนึ่งในเหตุผลที่
ยัยแองเจลิก้าคงริ ษยาผมแทบตาย เพราะแฟนของหล่อนแต่ละคนน่ะไม่เคยคบได้
เกินปี แถมยังเส็งเคร็ งทังนั
้ น้
แข่งอะไรก็แข่งได้ แต่แข่งบุญวาสนาน่ะ แข่งไม่ได้ หรอก
ผมมี เ ซย์ น เป็ น แฟนคนแรกก็ ยิ ง ยาว อัน ที่ จ ริ ง สมัย เข้ า ปี ห นึ่ง ผมก็ ป็ อ ป
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พอตัว มีคนดาหน้ ามาให้ ผมเลือกเยอะอยู่ ก็นะ... ถึงผมไม่ได้ หน้ าตาดีจดั แต่ก็ไม่
ได้ ขีเ้ หร่ แน่นอน ผมให้ คะแนนหน้ าตาตัวเอง แปดจุดห้ าเต็มสิบแล้ วกัน ยิ่งโดย
เฉพาะวันที่ผมกรี ดอายไลน์เนอร์ เอาไปเลยเก้ าจุดห้ าเต็มสิบ นี่คือความคิดเห็น
ของผม คนอื่นจะพอใจหรื อไม่พอใจผมไม่แคร์ หรอก แต่สดุ ท้ ายความจริ งใจของ
เซย์นก็ท�ำให้ ผมตกล่องปล่องชิ ้นกับเขาจนได้
สารภาพว่าครัง้ แรกผมไม่คิดเลยว่าเราจะคบกันนานขนาดนี ้ คิดว่าคงคบ
แป๊ บเดียวก็เลิกด้ วยซ�ำ้ เพราะเซย์ นไม่ใช่สเปคของผมเท่าไหร่ แต่ด้วยความดี
ความน่ารัก ความจริ งใจ ความมุ่งมัน่ ของเขา และอะไรหลายๆ อย่างก็ท�ำให้ ผม
อยูก่ บั เขามาจนถึงตอนนี ้ แถมพ่อแม่ผมยังรักเซย์นอย่างกับลูกชายอีกคน เผลอๆ
จะรักมากกว่าผมอีกมัง้ เพราะเขาน่ารักและดีกบั ผมจริ งๆ
รู้ ตวั อีกที... เราก็คบกันจริ งจังจนมีแต่คนถามว่าเรี ยนจบแล้ วจะแต่งงาน
กันเลยไหม
ก็แปลกๆ ดีนะ
สงสัยทุกคนจะลืมว่าเราเป็ นผู้ชายเหมือนกัน
แต่ก็นนั่ แหละ ที่อยากจะสื่อก็คือ... ทุกคนรับรู้ได้ วา่ เราคบกันยาวนานและ
จริ งจังมาก
“แต่รุ่ นพี่ฌอนก็ดีนะ” จู่ๆ โค้ กก็ปรารภขึ ้นมาขัดความคิดผม “เขาบอกว่า
ยังไม่ขอรับเงินจนกว่าจะถ่ายเสร็ จหมด เจ๊ จีนปลื ้มแทบตาย บอกว่าเดี๋ยวจะโทรไป
นัดให้ มาถ่ายต่ออีกรอบ ส่วนยัยน� ้ำหวานหน้ าหงิกเป็ นจวักเลย แถมยังวีนแตกอีก
ต่างหากว่าในเมื่อท�ำงานแล้ วไม่ได้ เงินจะมาท�ำท�ำไม”
“เหรอ...” ชื่อฌอน ดึงดูดให้ ผมสนใจจริ งๆ ให้ ตายสิ ผมยังจ�ำแววตาคม
ปราศจากอารมณ์ ที่สบตากับผมตอนหล่นลงมาได้ อยู่เลย “แล้ วหลังจากฉันถูก
หามไปห้ องพยาบาล เขา... เอ่อ พูดอะไรบ้ างไหม”
นี่ผมดูอยากรู้อยากเห็นออกนอกหน้ าไปหรื อเปล่า โค้ กจะรู้สกึ แปลกๆ ไหม
นะ ผมหันไปลอบมองสีหน้ าของเพื่อน แต่ก็พบว่ามันไม่ได้ ดสู ะกิดใจอะไรเลย
“เขาก็มองนายที่ร้องโอดโอยไง แต่ไม่ได้ พดู อะไรนะ” โค้ กท�ำท่าคิด ก่อนยัก
ไหล่ “คือฉันมัวแต่ห่วงนายเลยไม่ได้ มองเขาเท่าไหร่ แต่เขาไม่ค่อยพูด ก็คงไม่ได้
ว่าอะไรมัง”้
“เห็นคนหล่นลงมาจากที่สงู ตังสองเมตรครึ
้
่ งแบบนันยั
้ งนิ่งสนิท เวลาจะมี
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อะไรกัน รุ่นพี่น� ้ำหวานต้ องอ่อยขนาดไหนนะ รุ่นพี่ฌอนถึงจะแข็งขึ ้นมาได้ ” ผมพูด
เหน็บเสียงดังอย่างหมัน่ ไส้
“เบต้ า!!” โค้ กตาโตอย่างตกใจ แล้ วหยิกแขนผมจนต้ องร้ องโอย “นี่ถ้ารุ่นพี่
ได้ ยินเข้ านะ นายตายแน่! แถวนี ้ก็ไม่ร้ ูมีใครอยูบ่ ้ าง!”
“เขาไม่ได้ ยินหรอกน่า”
ผมโบกไม้ โบกมือแบบไม่สนใจ แอบรู้ สกึ โหวงๆ ในใจยังไงไม่ร้ ู ที่เขาไม่ได้
ใส่ใจอะไรผมเป็ นพิเศษ ส่วนตอนนันที
้ ่กดถ่ายภาพ เดาว่าเขาแค่เล็งกล้ องไปเรื่ อย
แล้ วผมก็คดิ ไปเอง
เพราะเขาท�ำให้ ผมรู้สกึ แปลกๆ เพราะเขาดึงดูดผม เพราะเขาเป็ นเขา ผม
เลยอยากให้ เขามีโมเมนต์กบั ผม...
แต่ความจริ งก็คือ มันไม่มีอะไรเลยไง
เหอะๆ
“ว่าแต่เมื่อไหร่รถของเจ๊ จะวนมารับล่ะเนี่ย” ผมถาม
“นี่ไง เจ๊ ไลน์มาพอดี ไปกันเหอะ”
เพื่อตอบแทนที่พวกเรามาช่วยท�ำงาน (แม้ มนั จะไม่ได้ ส�ำเร็ จลุลว่ งไปด้ วยดี
เพราะเกิดอุบตั ิเหตุกบั ผมก่อน) แต่เจ๊ จีนก็พาทุกคนที่มาช่วยงานไปเลี ้ยงข้ าวเย็น
โดยเฉพาะผมที่เจ๊ บอกว่าต้ องไปให้ ได้ เพราะต้ องการจะไถ่โทษ
เจ๊ โทษว่าเป็ นเพราะตัวเองที่จดั การไม่ดีท�ำให้ ผมต้ องมาเจ็บตัว ถึงเจ๊ แกจะ
เฮี ้ยบ แต่เรื่ องน� ้ำใจนักกีฬานี่ผมยอมจริ งๆ
ผมพยักหน้ า ลุกขึ ้นยืนโดยมีโค้ กช่วยพยุง เราสองคนค่อยๆ เดินไปหน้ าตึก
คณะเพื่อรอให้ รถตู้ของเจ๊ วนมารั บ เมื่อมาถึงหน้ าตึก หางตาของเราสองคนก็
เหลือบไปเห็นเงาของใครคนหนึง่ ไหวๆ
“ระ... รุ่นพี่!”
โค้ กตะโกนเมื่อเห็นว่าร่ างสูงของรุ่ นพี่ฌอนอยู่ไม่ห่างจากพวกเราเท่าไหร่
ผมตกใจจนลืมหายใจ พูดอะไรไม่ออกแม้ แต่ค�ำเดียว ต้ องบอกไหมว่าเมื่อกี ้พวก
เราเพิ่งจะนินทาเขา แถมยังนินทาเสียงดังด้ วย
“รุ่นพี่ เอ่อ... รุ่นพี่จะไปด้ วยกันเหรอครับ!” โค้ กถาม หน้ าตามันโคตรแตก
ตื่น พระเจ้ า... ผมกลัวจนไม่กล้ าหันไปสบตาเขาเลย เมื่อกี ้ผมพูดอะไรออกไปนะ
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“เห็นคนหล่นลงมาจากที ส่ ูงตัง้ สองเมตรครึ่ งแบบนัน้ ยังนิ่ งสนิ ท เวลาจะมี
อะไรกัน รุ่นพีน่ �้ำหวานต้องอ่อยขนาดไหนนะ รุ่นพีฌ
่ อนถึงจะแข็งขึ้นมาได้”
โอ๊ ย อะไรดลใจให้ ผมพูดออกไปเต็มปากเต็มค�ำแบบนัน!
้ ผมแอบเหลือบ
ตาไปมองเขานิดหนึ่ง เขาเพียงแต่พยักหน้ ารับค�ำโค้ กเท่านัน้ ไม่ได้ แสดงสีหน้ า
อะไร แต่ผมกับโค้ กนี่สิเหงื่อแตกพลัก่ อย่างกับเพิ่งอาบน� ้ำเสร็ จหมาดๆ แล้ วโค้ กก็
หัวเราะเสียงห้ าวๆ ออกมา
“ฮ่าๆ ไม่ร้ ูเลยนะฮะว่าเจ๊ ชวนรุ่นพี่ไปด้ วย แล้ วนี่รุ่นพี่มานัง่ รอเจ๊ นานหรื อยัง
ครับ นัง่ รอตรงไหนน้ า”
ให้ ตายสิ ไม่ได้ มีความเนียนในหัวใจเลยไอ้ เพื่อนคนนี ้ ผมช้ อนสายตาขึ ้น
มองใบหน้ าคมคร้ ามแบบกล้ าๆ กลัวๆ ใจเต้ นผิดไปหนึ่งจังหวะเมื่อเสียงทุ้มต�่ำ
ตอบออกมาเรี ยบๆ
“รออยูอ่ นั เดอร์ ฯ”
“...”
“...”
จบข่าว ไม่มีทางที่เขาจะไม่ได้ ยินในสิง่ ที่ผมพูด... ผมรู้สกึ เหมือนถูกกระสุน
ยิงเสยหน้ า รี บหันไปมองตากับโค้ กทันที โค้ กน่ะไม่เท่าไหร่ หรอก เพราะมันไม่ได้
พูดว่าอะไรรุ่นพี่เลย แต่ผมนี่สิ พูดเต็มๆ และสาบานได้ วา่ เขาได้ ยินแน่นอน
สัญญาณ SOS ขอความช่วยเหลือแทบจะแผ่ออกมาจากตาผม
ปี๊ นๆ
เสียงแตรรถตู้ของเจ๊ จีนที่รุ่นพี่แบงค์ขบั มาท�ำลายบรรยากาศมาคุ เจ๊ ปราด
ลงมาจากรถ
“มาแล้ วๆ โทษทีพอดีรถจอดไกลไปหน่อย เอ้ อ คนอื่นนัง่ รถของแต๊ งค์ไป
ล่วงหน้ าแล้ วนะ เพราะรถคันใหญ่กว่ารถของฉัน”
“อ๋อ ไม่เป็ นไรหรอกครับ” โค้ กพูด “รถอะไรพวกเราก็นงั่ ได้ ทงนั
ั ้ น้ ใช่ไหม
เบต้ า”
“ใช่ฮะเจ๊ ”
“นี่ ฌอน” เธอหันไปทางร่ างสูง “ขอบใจมากนะที่มาช่วย เดี๋ยววันนี ้เพื่อน
เลี ้ยงเอง” เจ๊ บอกอย่างใจป� ้ำ ท�ำให้ ผมนึกขึ ้นได้ วา่ จริ งๆ เจ๊ จีนก็ปีห้าแล้ ว รุ่นเดียว
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กับรุ่นพี่ฌอน แต่คนละเมเจอร์ “เอ้ าขึ ้นรถเลย นัง่ เบาะหลังกับพวกน้ องๆ ได้ ไหม”
รุ่นพี่ฌอนพยักหน้ าแบบอะไรก็ได้ ผมกับโค้ กที่ร้ ูสกึ อิหลักอิเหลื่อโคตรๆ จึง
ไม่มีสิทธิ์เอ่ยปฏิเสธหรื อต่อต้ านอะไรรุ่ นพี่ที่อาวุโสกว่า แล้ วเจ๊ ก็เปิ ดประตูหลังรถ
ออก ข้ างหลังเป็ นที่นงั่ สองฝั่ งที่หนั หน้ าเข้ าหากัน โค้ กกับเจ๊ จีนช่วยกันดันตัวผมที่
ฟกช� ้ำให้ ขึ ้นไปนัง่ เป็ นคนแรก ตามด้ วยโค้ กที่ขึ ้นมาเป็ นคนถัดไป มันรี บเข้ ามานัง่
ข้ างผม แล้ วรุ่นพี่ฌอนก็ขึ ้นมานัง่ ตรงข้ ามกันเป็ นคนสุดท้ าย
ถ้ าอยากรู้ ว่ารุ่ นพี่ฌอนช่วยผมตอนขึ ้นมาบนรถไหม บอกเลยว่าไม่... ไม่
แม้ แต่นิดเดียว
รุ่ นพี่ฌอนมาตัวเปล่า หมายถึง... เขาไม่มีกล้ องถ่ายรู ป และไม่มีกระเป๋ า
สัมภาระอื่นใดที่หอบหิ ้วมานอกจากตัวเขาเดี่ยวๆ เขายกสองมือขึ ้นกอดอก พิง
หลังเข้ ากับพนัก ไม่พูดอะไรสักค�ำ ผมไม่อาจรับรู้ อารมณ์ ได้ ว่าเขาโกรธหรื อไม่
โกรธที่ผมนินทาเขาออกไปแบบนัน้ จะให้ ผมพูดขอโทษขึ ้นมากลางคันก็ไม่มีวนั
เสียหรอก ในเมื่ออีกฝ่ ายยังไม่ท�ำท่ายินดียินร้ ายด้ วยซ� ้ำ แล้ วผมจะท�ำแบบนันได้
้
ยังไงล่ะ
ที่ผมพูดไปแบบนัน้ อันที่จริ งก็แอบโกรธเขานิดหน่อย เขาไม่สนใจเลยสัก
นิดทังที
้ ่ผมเจ็บตัวต่อหน้ าต่อตาเขาแท้ ๆ
มันไม่เชิงโกรธ เรี ยกว่าอะไรนะ อ้ อ... ใช่ เคือง
ผมเคืองเขา
แต่ตอนนี ้ผมกลับก้ มหน้ านิ่ง รู้ สกึ อึดอัดเหมือนจะหายใจไม่ออก หนึ่งคือ
เพราะผมเจ็บตัวมา แต่นนั่ ไม่ใช่ประเด็นหลัก
ประเด็นหลักคือสายตาของรุ่ นพี่ตวั สูงที่ก�ำลังจ้ องมองผมอยู่ ตังแต่
้ นงั่ ลง
ตรงข้ ามกัน เขาก็เอาแต่มองผมนิ่ง... นิ่งจนผมไม่ร้ ูวา่ มันหมายความว่ายังไงกันแน่
แต่ถ้าให้ เดา เขาคงจะไม่พอใจที่ผมนินทาเขา ซึง่ ยอมรับว่าผมเองก็ผิดจริ งๆ ส่งผล
ให้ ตอนนี ้ผมไม่กล้ าเงยหน้ าขึ ้นมองเขาเลย
โค้ ก บี บ มื อ ผมที่ เ ย็ น เฉี ย บ ผมรู้ ว่า ในสถานการณ์ แ บบนี ไ้ ม่ ค วรจะรู้ สึก
วูบวาบไปกับสายตาคมๆ นัน่ แต่ผมก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ และได้ แต่ปล่อยให้ เขา
จ้ องอยูอ่ ย่างนัน...
้ โดยที่ไม่กล้ าทักท้ วงอะไรสักค�ำ
โค้ กขยับตัวอย่างอึดอัด ดูทา่ มันจะกดดันไม่น้อย
แต่รุ่นพี่ไม่ได้ จ้องมัน เขาจ้ องผม... เราสองคนรู้ดี
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“นี่ กล้ องนายไปไหนน่ะฌอน” เจ๊ จีนส่งเสียงถามจากเบาะหน้ า
“เอาไปเก็บแล้ ว”
เขาตอบแค่นนโดยไม่
ั้
ละสายตาไปจากผมแม้ แต่นิด
โธ่เอ๊ ย ช่วยหันหน้ าไปมองเจ๊ ตอนตอบได้ ไหมล่ะ
ถ้ าจะจ้ องขนาดนี ้... ก็กินหัวผมเข้ าไปเลยเหอะ
โค้ กบีบมือผมแน่นขึ ้น ตัวมันสัน่ เทาเบาๆ มันเองก็นงั่ ก้ มหน้ าหลบสายตา
รุ่นพี่เขาอยูเ่ หมือนกัน
ปกติผมค่อนข้ างจะเฮ้ ว แต่ตอนนี ้ เฮ้ วไม่ออก
ผมสูดหายใจเข้ าลึกๆ อืม... ผมควรจะเอ่ยขอโทษเขาไหม หรื อไม่ควร...
หรื อยังไง ถ้ าพูดออกไป มันจะ awkward หรื อเปล่า
ไม่ร้ ู ผมคิดไม่ออกจริ งๆ
เพราะก้ มหน้ าอยู่แบบนี ้ สายตาของผมจึงไม่อาจมองเลยขึ ้นไปสูงกว่าคอ
ของรุ่นพี่ฌอนได้ ผมเลยตัดสินใจอ่านรอยสักสองบรรทัดบนต้ นแขนนัน่ แทน
Suaviter in modo fortiter in re
Solum Omnium Lumen
ผมแปลไม่ออก
เพราะมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษ แต่เป็ นภาษาอะไรก็ไม่ร้ ู
แต่แค่มองแล้ วอ่านแค่นี ้ ผมจะใจสัน่ ท�ำบ้ าอะไรวะ
“ใกล้ ปิดเทอมแล้ วนะ น้ องๆ วางแผนกันรึยงั ว่าจะท�ำอะไร” รุ่นพี่แบงค์สง่
เสียงชวนคุยมาจากเบาะคนขับ ผมเลยได้ ทีรีบเงยหน้ าขึ ้นมาเพื่อตอบพี่เขา
“คิ ด ว่ า คงอยู่บ้ า นน่ ะ ครั บ ไม่ ก็ อ าจจะไปเที่ ย วกับ ครอบครั ว ผมไม่ ไ ด้
วางแผนอะไรเป็ นพิเศษ” ผมรี บตอบ
“ส่วนผมก็คงจะไปเที่ยวกับพวกคอมมิตตีด้วยกันอ่ะครับ พวกเราว่าจะจัด
ทริ ปไปต่างจังหวัดกันอยู”่ โค้ กตอบบ้ าง
“เออก็ดีนะ คนนอกไปได้ รึเปล่าโค้ ก” รุ่นพี่แบงค์ถามต่ออย่างสนใจ เพื่อน
ผมท�ำท่าคิด
“ก็นา่ จะได้ นะครับถ้ าจ่ายเงินเพิ่ม ไว้ เดี๋ยวลองไปคุยให้ ”
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รุ่นพี่แบงค์พยักหน้ า เขาว่าต่อ
“แล้ วนายล่ะฌอน จะไปไหน?”
ร่างสูงละสายตาจากผมไปมองสิง่ อื่นอย่างใช้ สมอง ก่อนจะตอบเบาๆ
“ยังไม่ได้ คิด...”
“โอ๊ ยยย ฌอนน่ะนะจะไปไหนได้ ” เจ๊ จีนกรี ดเสียงออกมา “แม่ปากแดงให้
ไปรึเปล่าล่ะ ถ้ าแม่ปากแดงไม่ให้ ไปก็อดจ้ า”
“จีน” รุ่นพี่แบงค์ปรามแฟนสาวเสียงต�่ำ
ผมกับโค้ กหันมาลอบสบตาแล้ วยิงฟั นใส่กนั แล้ วรุ่ นพี่แบงค์ก็ชวนโค้ กคุย
ขึ ้นมาอีก ผมจึงได้ โอกาสแอบมองหน้ ารุ่นพี่ฌอนเมื่อเขาไม่ได้ จ้องผมอีกต่อไป ให้
ตาย สีหน้ าเขามัน... ไร้ อารมณ์ได้ ใจจริ งๆ ขนาดถูกพูดใส่แบบนี ้ยังสงบเป็ นบ้ า มี
ไม่กี่คนบนโลกหรอกที่จะรักษาสีหน้ าได้ คงเส้ นคงวาแบบเขา
หล่อ...
สายตาคมตวัดกลับมามองหน้ าผมอย่างไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย ท�ำเอาผมสะดุ้ง
เฮือกจนโค้ กที่ก�ำลังเมาท์มอยฝอยแตกกับรุ่ นพี่แบงค์สะดุ้งไปด้ วย มันหันมามอง
ผมอย่างงงๆ ส่วนผมก็ได้ แต่เงียบกริ บ ไม่กล้ าพูดอะไร
ผมเห็นหางตาของรุ่นพี่ฌอนขยับนิดหนึง่
นิดเดียว... ผมไม่ร้ ูวา่ มันมีความหมายอะไรหรื อเปล่า
“ดีใจจริ๊ งที่อีนางปากแดงไม่ติดสอยห้ อยตามนายมาด้ วย” เจ๊ จีนยังคงพูด
ต่ออย่างเริ งร่ า “แม่นั่นท� ำงานเสียไปหมด ฉันบอกตรงๆ อย่างหวังดี นะฌอน
เพราะเราก็ร้ ูจกั กันมาตังแต่
้ ปีหนึง่ หาเมียใหม่เถอะ แม่นนั่ ไม่มีทางท�ำให้ นายเจริ ญ
ได้ หรอก”
“จีน ไม่เอาน่า” รุ่นพี่แบงค์เริ่ มเสียงเข้ ม แต่เจ๊ ก็ไม่สนใจ
“ฉันพูดจริ งๆ นี่ แม่น� ้ำหวานนัน่ น่ะแร่นอนกับผู้ชายทังมอ
้ ถ้ านายคบแม่นนั่
นายก็ต้องทนกับเสียงซุบซิบนินทาลับหลังตลอดเวลานะ รู้อยู่แล้ วไม่ใช่หรื อไง ไม่
เชื่อถามพวกน้ องๆ สิ ใช่ไหมเบต้ า โค้ ก ใครๆ เขาก็ร้ ูกนั ทังนั
้ นแหละ
้
ขนาดรุ่นห่าง
จากพวกเราตังเยอะยั
้
งรู้ เลย” เจ๊ เบ้ ปาก ท่าทางจะเคียดแค้ นใช่เล่น “ป่ านนี ้เลิก
นอนกับผู้ชายไปทัว่ หรื อยัง นายจะแน่ใจได้ ไง เช็กดีแล้ วเหรอ”
ผมกับโค้ กเงยหน้ าขึ ้นมองใบหน้ าของรุ่ นพี่ฌอนพร้ อมกัน แต่พวกเราก็ไม่
กล้ าพูดอะไรออกมา
28

“ยัยนัน่ นะ... ท�ำเรื่ องย้ ายมากี่เมเจอร์ แล้ วล่ะ ไม่มีทางจะเรี ยนจบหรอก น� ้ำ
หน้ าอย่างนันน่
้ ะ รอวันโดนไทร์ อย่างเดียวนัน่ แหละ” เจ๊ พดู ต่ออย่างดูแคลน “มันก็
ใช่หรอกนะที่คณะของเราเรี ยนจบช้ ากันเป็ นเรื่ องปกติ แต่ไม่ใช่วา่ ไม่เอาถ่าน แล้ ว
เที่ยวร่านไปร่านมาแบบนัน”
้
“จีน พอเถอะ เรื่ องของฌอนมัน มันจะคบใครก็เรื่ องของมัน”
รุ่ นพี่แบงค์ลอบมองสีหน้ าของรุ่ นพี่ฌอนผ่านกระจกมองหลัง ท่าทางเขา
อึดอัดและไม่สบายใจไม่น้อย ก็แน่ละ่ สิ แฟนตัวเองเล่นวิจารณ์สาวของเพื่อนออก
มาโต้ งๆ แบบนัน้ ไม่ร้ ู ว่าคนที่ถูกกระทบกระทัง่ อย่างรุ่ นพี่ฌอนจะไม่พอใจหรื อ
เปล่า ถึงเขาจะไม่ได้ วา่ อะไรก็เหอะ
อีกอย่างรุ่นพี่ฌอนก็ไม่ใช่คนที่ดจู ะจัดการได้ งา่ ยเลยด้ วย
เขาช่างอ่านยาก... ยากยิ่งกว่าอ่านศิลาจารึกเสียอีก
ไม่มีทางจะดูออกเลยว่าเขาคิดอะไรอยูก่ นั แน่
“แล้ วที่ฌอนไม่ได้ คดิ จะไปเที่ยวไหน อาจเพราะติดท�ำงานก็ได้ เธออย่าเพิ่ง
ด่วนสรุปว่าเป็ นเพราะน� ้ำหวานสิ”
“เหรอ? นายติดงานเหรอฌอน? เยอะเลยไหม” เจ๊ จีนหันหน้ ามามองเพื่อน
ทุกคนหันไปมองรุ่ นพี่ฌอน เขาพยักหน้ า ไม่ได้ ตอบอะไรมากไปกว่านัน้
แต่มนั กลับยิ่งท�ำให้ ผมอยากรู้... ว่างานที่เขาติดพันมันคืองานอะไร
อันที่จริ งผมไม่ร้ ูอะไรเกี่ยวกับเขาเลย และแน่นอนว่าผมอยากรู้มาก
กระหายที่จะรู้เลยล่ะ
“อ่า ถึงร้ านแล้ วล่ะ! ไปกินกันเถอะ หิวชะมัด”
รุ่ นพี่แบงค์พดู ขึ ้นเมื่อเรามาถึงร้ านอาหาร พอจอดรถเสร็ จ เขากับเจ๊ จีนก็
มาเปิ ดท้ ายรถ แล้ วช่วยกันประคองให้ ผมลงไปเป็ นคนแรก อยากจะบอกว่าผมไม่
ได้ เจ็บตัวมากมายขนาดนัน้ แต่ก็ไม่อยากให้ มวลมนุษย์ ท่ีช่วยเหลือผมอยู่เสีย
น� ้ำใจ
ร่ างสูงลงจากรถมาเป็ นคนสุดท้ าย แล้ วเจ๊ จีนก็ไล่ต้อนให้ พวกเราเข้ าไปใน
ร้ าน ผมแอบเหลือบมองก็เห็นรุ่นพี่ฌอนยังยืนอยูท่ ้ ายรถ
“นายไม่เข้ ามาด้ วยกันล่ะ?” เจ๊ ส่งเสียงถามในสิ่งที่ผมก�ำลังสงสัย ร่ างสูง
เพียงตอบเรี ยบๆ
“เข้ าไปก่อนเลย”
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“ห๊ ะ?” เจ๊ จีนดูงงๆ รุ่นพี่ฌอนจึงพูดต่อ
“เดี๋ยวตามเข้ าไป”
“อ๋อ โอเค รี บตามมาแล้ วกัน”
เขาพยักหน้ า ผมกับโค้ กเดินตามเจ๊ จีนกับรุ่ นพี่แบงค์เข้ าไปในร้ านสเต็ก
แบบมีสลัดบาร์ เป็ นบุฟเฟ่ ต์ ทุกคนสัง่ เมนคอร์ สของตัวเองและสามารถตักซุปกับ
สลัดได้ ตามใจชอบกี่รอบก็ได้ เจ๊ จีนใจป� ้ำมาก เลี ้ยงดีขนาดนี ้เชียว...
พอสัง่ เมนคอร์ สเสร็ จผมก็วางกระเป๋ าเพื่อจองที่ แล้ วขอตัวไปเข้ าห้ องน� ้ำที่
อยูแ่ ยกจากตัวร้ านอาหาร โค้ กเมาท์แตกกับพวกเพื่อนๆ จนลืมผมไปชัว่ ขณะ
ผมวักน� ้ำล้ างหน้ าล้ างตา เริ่ มรู้สกึ ปวดแผลที่ตกลงมาจากเก้ าอี ้ทีละนิด ยิ่ง
ระยะเวลานานมันก็ยิ่งระบม ผมเดินคล�ำแขนด้ วยใบหน้ าเหยเกออกมาจากห้ องน� ้ำ
พลางบ่นพึมพ�ำไปด้ วย
“ให้ ตายสิ ปวดชะมัด... อ๊ ะ!”
ผมอุทานออกมาเมื่อปะทะเข้ ากับร่ างสูงที่สบู บุหรี่ อยู่หน้ าห้ องน� ้ำอย่างไม่
คาดคิด เขานัง่ อยู่ในโซนส�ำหรับลูกค้ าที่สบู บุหรี่ เงยหน้ าขึ ้นมองผม คราวนี ้ไม่ว่า
จะด้ วยอะไรก็ตาม ผมคิดว่าผมไม่จ�ำเป็ นต้ องหนีสายตาเขาอีกแล้ ว
มือหนาข้ างที่มีรอยสักคีบมวนบุหรี่ ออกจากปากขณะพ่นควันออกทาง
จมูกไปด้ วย เขาเองก็มองสบตาผมนิ่ง ควันสีเทาและความมืดยามหัวค�่ำท�ำให้
ภาพของเขาดูฟงุ้ อย่างบอกไม่ถกู ผมคงบอกไม่ได้ วา่ มันดูแปลกตา เพราะผมไม่ได้
เห็นเขาบ่อยถึงขันตั
้ ดสินอย่างนันได้
้ แต่มนั ให้ ความรู้สกึ ที่แปลก... แปลกกว่าตอน
ที่เรานัง่ อยูด่ ้ วยกันบนรถ
ผมสังเกตเห็นว่าสีควันบุหรี่ ยงั เข้ มกว่าสีผมที่กดั จนสว่างของเขาอีก
ใบหน้ าเรี ยบเฉยของเขาท�ำให้ ผมร้ อนๆ หนาวๆ อีกครัง้ ... เหมือนกับเมื่อ
ตอนเที่ยงที่ผมได้ เห็นเขาเป็ นครัง้ แรก
สัมผัสได้ ถงึ รังสีบางอย่างที่แผ่กระจายออกมาจากตัวเขา
แต่อย่างที่บอกว่าผมไม่ร้ ู ผมไม่ร้ ูจริ งๆ ว่ามันคืออะไร
แต่ผมคิดว่า... ผมชอบมัน
อา... ให้ ตายสิ ผมถูกดึงดูดเข้ าไปในวังวนของทะเลสีด�ำนัน่ อีกแล้ ว
ทะเลสีด�ำในนัยน์ตาคมกริ บของเขา
ผมได้ ยินเสียงเขาสูดนิโคตินจากมวนบุหรี่ เข้ าปอดทังๆ
้ ที่เขายังจ้ องหน้ า
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ผมอยู่ มันไม่ได้ ดงั ไปกว่าเสียงสูดลมหายใจของผม หรื อเสียงลมพัดยามค�่ำคืน แต่
ผมก็ได้ ยินอย่างชัดเจนเพราะบรรยากาศมันเงียบ ผมตัดสินใจหมุนตัว เดินกลับ
เข้ าไปในร้ านอาหาร
ก็ไม่มีอะไรนี่
แค่รุ่ นพี่รุ่ นน้ องสองคนบังเอิญเจอกันหน้ าห้ องน�ำ้ โอเค... รุ่ นน้ องมี คดี
ติดตัวนิดหน่อยเพราะดันเผลอไปนินทารุ่นพี่เข้ า
แล้ วผมก็เกลียดกลิน่ บุหรี่ ด้วย
ความจริ งคือ เขาไม่ได้ สนใจไยดีอะไรผม ท�ำไมผมต้ องสนใจไยดีเขา
แต่ท�ำไมผมต้ องอยากรู้... ว่าเขามองตามผมอยูห่ รื อเปล่า
ผมเองก็ไม่ร้ ู เหมือนกันว่าท�ำไมเราถึงมองหน้ ากันแบบนัน้ แต่เรื่ องทุกเรื่ อง
บนโลกมันไม่จ�ำเป็ นต้ องมีเหตุผลมารองรับ คิดตามทฤษฎีง่ายๆ คือผมด่าเขาไง
เขาก็คงมองประมาณว่าไอ้ เด็กนี่จะลองดีอะไรอีก
ผมต้ องเตือนตัวเองว่าผมมีแฟนแล้ ว แฟนผมรักผมมาก และผมก็รักแฟน
มากเช่นกัน การที่มีอะไรมาท�ำให้ วอกแวกชัว่ ครัง้ ชัว่ คราวเป็ นเรื่ องธรรมดาสามัญ
แต่เราต้ องหนักแน่นกับคนของเรา
มิหน�ำซ� ้ำคนคนนันก็
้ ไม่ได้ สนใจอะไรเราเลยด้ วย อย่าลืมสิวา่ เราร่ วงลงมา
บนพื ้นต่อหน้ าต่อเขาอย่างแรง แต่เขากลับไม่ได้ ใส่ใจ โนแคร์ โนสนเลย
ผมกลับเข้ ามาในร้ านอาหาร แต่ก็ต้องอ้ าปากค้ างเมื่อพบกับเหตุการณ์ไม่
คาดฝันตรงหน้ า
“เอ่อ... เบต้ า” โค้ กเอ่ยเสียงแผ่วๆ
บอกผมที พวกยัยแองเจลิก้ามาได้ ยงั ไง!!
“นี่ไงเบต้ ากลับมาแล้ ว มามะ มากินเร็ วๆ” เจ๊ จีนส่งเสียงอย่างร่าเริ ง “แต๊ งค์
วนไปรับพวกเชียร์ ลีดเดอร์ มาอีกทีนะ่ กินกันเยอะๆ สนุกดี”
สนุกมากครับเจ๊ !!
ผมกับยัยนัน่ จ้ องตากัน น่าตลกดีนะ ค�ำว่าเกลียดมันกระเด้ งออกมาจาก
สายตาโดยที่เราไม่ต้องอ้ าปากแม้ แต่นิดเดียวเลยล่ะ ยัยนั่นเบนสายตามามอง
ตามร่างกายผมที่ฟกช� ้ำด�ำเขียว ก่อนจะเหยียดยิ ้มอย่างสะใจแกมสมเพช ร่างกาย
ผมร้ อนฉ่า เลือดเดือดพล่านร้ อยองศาเหมือนมีใครมาจุดไฟใส่ ผมเลื่อนเก้ าอี ้ซึง่
วางกระเป๋ าจองที่เอาไว้ กระแทกตัวลงนัง่ อย่างไม่สบอารมณ์รุนแรง ยัยแองเจลิก้า
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ท�ำให้ ผมลืมทุกเรื่ องที่ก�ำลังคิดอยู่
“ใจเย็นน่าเพื่อน...” โค้ กเสียงอ่อย
“ใจเย็นกับผีนะ่ สิ! ฉันหล่นลงมาเพราะยางรัดผมของยัยนัน่ กระแทกเข้ าตา
แต่กลับต้ องมาเจอหล่อนนัง่ เสนอหน้ าตอนกินข้ าวเย็นเนี่ยนะ!”
ผมนัง่ เก้ าอี ้ตัวสุดท้ ายของโต๊ ะเพราะเห็นว่าใกล้ กบั สลัดบาร์ จะได้ เดินไป
ตักง่ายๆ โชคดีที่เจ๊ จีนไม่ได้ ให้ ยยั นัน่ มานัง่ ข้ างผม ไม่อย่างนันผมคงกลื
้
นอาหารไม่
ลงแน่
และถ้ าจะมีใครเดินมานัง่ ตรงนี ้อีก ก็คงไม่แคล้ วต้ องนัง่ หัวโต๊ ะนัน่ แหละ
โค้ กท�ำหน้ าเห็นใจผม แต่มนั ไม่ได้ อยู่ในฐานะที่จะงัดกับรุ่ นพี่ได้ ก็เหมือน
กับผม... การประกาศว่าเป็ นอริ กบั แองเจลิก้าไม่มีผลดีอะไร เพราะพวกรุ่นพี่คงไม่
เลือกเข้ าข้ างฝ่ ายไหน เผลอๆ ผมนี่แหละที่จะดูไม่ดีในสายตาคนอื่น
“นัน่ ไง ตากล้ องของเรามาแล้ ว! มาเร็วเพื่อน!!!”
เจ๊ จีนส่งเสียงอีกรอบ และทันใดนันเสี
้ ยงซุบซิบอย่างร้ ายกาจจากบรรดา
ผู้หญิ งก็ดังกระทบโสตประสาท ทุกคนดูต่ืนเต้ นกับเหตุการณ์ เหนื อความคาด
หมายที่จ่ๆู รุ่ นพี่ฌอนก็โผล่มา เหมือนที่ผมกับโค้ กตกใจก่อนหน้ านี ้ คือไม่มีใครรู้
ว่าเขาจะมา พวกยัยเชียร์ ลีดเดอร์ ลอบสบตากันแล้ วแอบกรี๊ ด แต่ท�ำได้ ไม่เนียนเอา
ซะเลย สีหน้ าบ้ าผู้ชายมันเผยให้ เห็นเต็มตาดีนะ
ส่วนยัยแองเจลิก้าก็เชิดหน้ าขึ ้นมาทันที หล่อนส่งสายตาท�ำท่าประกาศใส่
แก๊ งเชียร์ ลีดเดอร์ วา่ รุ่นพี่ฌอนเป็ นของหล่อน ห้ ามใครยุง่ ผมกลอกตาอย่างเซ็งจัด
รุ่นพี่น� ้ำหวานก็ไม่มา แปลว่าค�่ำวันนี ้ผมจะต้ องทนดูโชว์ชะนีลกู ครึ่งอ่อยรุ่นพี่ฌอน
ใช่ไหม หรื อผมควรจะโทรเรี ยกให้ เซย์นมารับตอนนี ้เลยดีนะ ไม่ต้องรอให้ กินเสร็ จ
แล้ ว หมดอารมณ์จะกิน
“พี่ฌอนคะ สวัสดีคะ่ !”
ยัยแองเจลิก้าโบกไม้ โบกมือพลางส่งเสียงทักรุ่ นพี่ฌอนอย่างสนิทสนมดัง
ลัน่ ร้ าน เป็ นการประกาศตัวว่าหล่อนรู้ จกั มักจี่กบั เขามาก่อน รวมถึงเป็ นการเปิ ด
ทางอย่างชัดเจนให้ เขาด้ วย ผมเกลียดชะมัดที่ยยั นี่เรี ยกเขาว่าพี่ฌอนอย่างนัน้
พี่ฌอนอย่างนี ้ แต่เจ้ าหล่อนเป็ นสายเที่ยว และรุ่นพี่ฌอนก็ดเู หมือนสายเที่ยวเช่น
กัน บางทีพวกเขาอาจจะเคยรู้ จกั กันในผับหรื อร้ านเหล้ าสักแห่ง เอาเป็ นว่าผมไม่
เที่ยวกลางคืน ผมไม่ร้ ูหรอก
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ร่ างสูงพยักหน้ ารับค�ำทักนันนิ
้ ่งๆ เดาว่าการพยักหน้ าคงเป็ นสไตล์ของเขา
เฉียบดีนะ ผมน่าจะท�ำบ้ าง แต่มนั อาจจะไม่เข้ ากับลุคของผมเท่าไหร่
และอีกเดี๋ยวเขาก็คงจะเดินเข้ าไปหาแม่นนั่ เพราะหล่อนเล่นเว้ นที่นงั่ ว่าง
ไว้ ให้ เขาชัดเจนขนาดนัน้ เว้ นได้ ยงั ไงน่ะเหรอ... ก็ไล่รุ่นน้ องในชมรมเชียร์ ลีดเดอร์
ที่นงั่ เก้ าอี ้ตัวนันอยู
้ ใ่ ห้ ลกุ ออกไปไงล่ะ ทุเรศดีไหม
แต่ผิดคาด! เพราะรุ่ นพี่ฌอนกลับเดินมาเลื่อนเก้ าอี ้ตัวหัวโต๊ ะ แล้ วนัง่ ลง
ติดกับผมแทน
ผมกะพริ บตาปริ บๆ หันไปสบตากับโค้ กที่อ้าปากค้ าง ไม่ได้ คาดคิดว่ารุ่นพี่
ฌอนจะนัง่ ลงที่โต๊ ะเดียวกับพวกเรา ในเมื่อมีคนกวักมือเรี ยกรุ่นพี่อย่างโจ่งแจ้ งอยู่
แบบนัน้ ยัยแองเจลิก้าหน้ าเหวอสุดๆ โอ๊ ย ผมอยากจะหยิบไอโฟนขึ ้นมาถ่ายช็อต
ประทับใจเก็บไว้ ดชู วั่ ลูกชัว่ หลานจริ งๆ แต่สดุ ท้ ายก็ท�ำได้ แค่ตีสีหน้ าสงบเสงี่ยมนัง่
เจี๋ยมเจี ้ยมอยูท่ ี่เดิม
เจ๊ จีนกับรุ่ นพี่แบงค์มองสบตากันอย่างงงๆ แต่ไม่ได้ สนใจอะไรมากนักที่
เห็นรุ่นพี่ฌอนเลือกนัง่ โต๊ ะของรุ่นน้ องมากกว่านัง่ โต๊ ะเดียวกับตัวเอง
แต่ก็นะ... ดูจากบุคลิกของรุ่ นพี่ฌอนที่เป็ นคนเงียบๆ และไม่ยินดียินร้ าย
กับอะไรเลย คิดว่าเขาคงรู้สกึ ว่านัง่ โต๊ ะไหนก็เหมือนกัน อีกอย่างที่เขาเลือกนัง่ ตรง
หัวโต๊ ะฝั่งของผมคงเพราะมันใกล้ ที่สดุ นัน่ แหละ
พนักงานเอาเมนูมาให้ รุ่ นพี่เลือกเมนคอร์ ส ร่ างสูงใช้ นิว้ เรี ยวยาวพลิกดู
เมนูแล้ วเลือกสเต็กเนื ้อริ บอายส์ ผมได้ กลิ่นบุหรี่ จางๆ จากร่ างกายของเขาด้ วย
และเพราะเรานัง่ ใกล้ กนั มาก ผมจึงต้ องสูดดมกลิน่ กายของเขาอย่างไม่มีทางเลือก
ผมไม่ชอบกลิน่ บุหรี่ จริ งๆ
แต่เขาเป็ นรุ่นพี่ ผมไม่คดิ ว่าตัวเองจะพูดอะไรได้
ผมแอบกลัน้ หายใจ แล้ วเขยิ บเก้ าอี อ้ อกห่างจากเขานิ ดหน่อย ร่ างสูง
เหลือบสายตามามอง คงเพราะสังเกตเห็นการกระท�ำของผมล่ะมัง้ ท�ำไงดี... มันดู
เหมือนผมรังเกียจเขาหรื อเปล่านะ แต่ไม่หรอก... ผมเนี่ยนะจะรังเกียจเขา
ไม่มีทาง
เราไม่ทนั ได้ มองหน้ ากัน ยัยแองเจลิก้าก็เดินพรวดๆ เข้ ามาด้ วยสีหน้ าไม่
พอใจ แต่ก็พยายามกลบเกลื่อนมันสุดฤทธิ์ เพราะเจ้ าหล่อนไม่ได้ อยู่ในสถานะที่
จะโกรธเคืองรุ่นพี่ฌอนได้
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จากนันยั
้ ยแองเจลิก้าก็ยื่นตัวเข้ ามาคุยกับรุ่นพี่ฌอน
“พี่ฌอน~” หล่อนท�ำเสียงหวาน ผมได้ แต่กลอกตามองสูง ในใจยี ้เต็มที่
ดัดจริ ต...
เจ้ าหล่อนว่าต่อ “คือวันนี ้... แองจี ้ยังไม่ได้ รูปสวยๆ เลย เกิดเหตุขดั ข้ องซะ
ก่อน ไม่ร้ ูวา่ เจ๊ จีนบอกพี่หรื อยัง แต่เดี๋ยวแองจี ้จะขอนัดถ่ายเดี่ยวใหม่ได้ ไหมคะ”
“ไม่ได้ เพราะฌอนไม่วา่ งรับงาน”
น� ้ำเสียงแปดหลอดทรงพลังของผู้หญิงคนหนึง่ ดังแหวกเข้ ามาในร้ าน เรี ยก
ความสนใจของทุกคนได้ เป็ นอย่างดี ตามด้ วยเจ้ าตัวที่ก้าวฉับๆ บนส้ นสูงสี่นิ ้วเข้ า
มาราวกับพายุบแุ คม สีลปิ สติกแดงสดเตะตาคนมองกับผมสีดำ� จับลอนสวย สอง
อย่างนี ้กลายเป็ นซิกเนเจอร์ ของเธอไปแล้ ว รุ่ นพี่น� ้ำหวานในชุดกางเกงยีนขาสัน้
กับเสื ้อรัดรู ปตรงเข้ ามายืนแทรกข้ างๆ รุ่ นพี่ฌอนทันที ก่อนจะสอดเรี ยวแขนมา
เกาะแขนขวาของเขา นัน่ แปลว่าเธอยืนเบียดชิดกับแขนซ้ ายของผม เธอส่งสายตา
จิกๆ ใส่ยยั แองเจลิก้าที่ท�ำหน้ าเหวอ
โอ๊ ะโอ เจ้ าของเขามาแล้ ว
รุ่นพี่น� ้ำหวานหันไปมองยัยแองเจลิก้าด้ วยสายตาที่เรี ยกได้ วา่ ... โคตรร้ าย
หูย ขนลุกแฮะ เชื่อแล้ วว่าผีปากแดงน่ะหวงของ ผมเองก็ไม่ได้ ชอบทังคู
้ เ่ ลยไม่ร้ ูจะ
เชียร์ ใครดี แล้ วรุ่นพี่น� ้ำหวานก็พดู ขึ ้น
“คิวเขาเต็ม เขาไม่วา่ ง ไม่วา่ งเลยสักนิด เธอคงมีปัญญาหาช่างภาพคนอื่น
มาแทนได้ นะ แองเจลิก้า”
อย่าแปลกใจที่รุ่นพี่น� ้ำหวานจะรู้จกั ชื่อยัยนัน่ เพราะในคณะของผมทุกคน
connect กันหมด แล้ วเชื่อเถอะว่าคิวเขาไม่ได้ เต็มจริ งๆ หรอก แต่รุ่นพี่น� ้ำหวานไม่
ยอมให้ รุ่นพี่ฌอนไปถ่ายยัยแองเจลิก้าต่างหาก
ผมรู้ ว่ายัยแองเจลิก้าไม่กล้ าต่อกรกับนางร้ ายตัวแม่อย่างรุ่ นพี่น�ำ้ หวาน
แน่นอน ถึงหล่อนจะร้ าย แต่เหนื อค�ำว่าร้ ายก็ มีร้ายกว่าไง แล้ วในกรณี นีร้ ุ่ นพี่
น� ้ำหวานก็เหนือขันกว่
้ า ยังไงยัยแองเจลิก้าก็ต้องยอม เชื่อสิ
แต่ทา่ ทางคงจะโง่เง่าเต่าตุน่ เพราะหล่อนยืนตัวแข็งอยูต่ รงนันไม่
้ ยอมถอย
ออกไป แถมยังส่งสายตามองรุ่ นพี่ฌอนอย่างขอความช่วยเหลืออีกต่างหาก โอ๊ ย
สมองหมา ปั ญญาควาย ผมกลอกตาสิบตลบแล้ วนะ ยัยนี่คงไม่คิดว่ารุ่ นพี่ฌอน
จะลุกขึ ้นมาปกป้องหล่อนใช่ไหม จากที่ผมรู้จกั เขาได้ แค่หนึง่ วัน ผมยังรู้เลยว่าเขา
34

จะไม่พดู อะไร และจะนัง่ นิ่งๆ ปล่อยให้ ผีปากแดงเกาะอยูแ่ บบนี ้นัน่ แหละ
เมื่อยัยแองเจลิก้าไม่ยอมขยับ รุ่นพี่น� ้ำหวานก็ขบฟั นแน่น เธอยิ่งแทรกกาย
เข้ ามาเบียดกับรุ่ นพี่ฌอนมากขึ ้น นัน่ ท�ำให้ เธอเบียดกับผมมากขึ ้นด้ วย ผมร้ อง
ออกมาเบาๆ แต่ก็รีบหุบปากฉับเพราะกลัวว่ารุ่นพี่น� ้ำหวานจะเปลี่ยนมาเหวี่ยงใส่
ผมแทน
ผมกุมแขนซ้ ายแน่น กัดริ มฝี ปากเพื่อกลันเสี
้ ยง ปล่อยให้ เธอฟาดฟั นกับ
ยัยแองเจลิก้าไปน่ะดีแล้ ว อย่าเอาตัวเองเข้ าไปเสี่ยงเด็ดขาดเบต้ า
“พี่ฌอนคะ...” เสียงของยัยแองเจลิก้าสัน่ เครื อ มองรุ่นพี่ฌอนอย่างตัดพ้ อ
ซึง่ แน่นอนว่าอีตารุ่นพี่นนั่ โคตรจะเฉยชาเลย
ไม่ร้ ูวา่ ตกลงเขาเป็ นคนใจเย็น เป็ นคนเย็นชา หรื อแค่เป็ นคนเฉยชากันแน่
รู้แค่วา่ เขาที่เป็ นแบบนี ้มีเสน่ห์ดีจริ งๆ
“หนู Turn around” รุ่นพี่น� ้ำหวานพูดพร้ อมกับรอยยิ ้มร้ ายๆ แล้ วสะบัดมือ
ไล่ประกอบ แล้ วพอขยับตัวแบบนันก็
้ กระแทกแขนผมอีกน่ะสิ โอย... “กลับไปนัง่ ที่
ไป เห็นรึยงั ว่าฌอนเขาไม่วา่ งรับงานให้ เธอ พยายามไต่เต้ าด้ วยวิธีอื่นเถอะนะ”
ในที่สุดยัยแองเจลิก้าก็ส�ำเหนียกได้ สกั ทีว่าไม่มีใครจะมาช่วยหล่อนใน
สถานการณ์นี ้ ทุกคนเขารู้กนั หมดว่ารุ่นพี่น� ้ำหวานกับรุ่นพี่ฌอนเป็ นอะไรกัน ไม่มี
ใครกล้ าเข้ ามาแหยมหรอก
ยัยแองเจลิก้ากัดริ มฝี ปาก หล่อนรี บเดินกุมหน้ างุดกลับไปนั่งที่ ผมเห็น
เจ๊ จีนท�ำหน้ าเห็นใจยัยแองเจลิก้า เพราะเจ๊ เกลียดรุ่ นพี่น�ำ้ หวานมาก มากซะจน
พร้ อมจะเข้ าข้ างใครก็ได้ ที่ถกู รุ่นพี่น� ้ำหวานรังแก
แต่ไม่ใช่ผม... ผมเกลียดแองเจลิก้ามาก เกลียดถึงขนาดพร้ อมจะสะใจได้
ทุกเมื่อ ไม่วา่ เธอจะถูกใครที่เลวแค่ไหนรังแก ต่อให้ คนคนนันจะเป็
้
นรุ่นพี่น� ้ำหวาน
ผู้แสนร้ ายกาจและฉาวโฉ่ก็ตามที
“ฌอน! ท�ำไมมากินเลี ้ยงกับพวกเจ๊ จีนแล้ วไม่บอกเรา นี่ต้องให้ เรารู้ จาก
คนอื่นแบบนี ้เหรอ!”
รุ่ นพี่น�ำ้ หวานกระชากแขนรุ่ นพี่ฌอน เหวี่ยงหมดเม็กแบบไม่รักษาภาพ
ลักษณ์ และไม่รักษาหน้ าตาของรุ่ นพี่ฌอนเอาซะเลย รุ่ นพี่ฌอนก็เหมือนกัน เป็ น
พระอิฐพระปูนหรื อไง ปล่อยให้ ผ้ หู ญิงแว้ ดๆ ใส่โดยไม่เปลี่ยนสีหน้ าเลยสักนิดอยู่
ได้ ผมไม่มีวนั ท�ำกับเซย์นในที่สาธารณะอย่างนี ้แน่ มันไร้ สกุลรุณชาติเป็ นที่สดุ
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พวกเราทังโต๊
้ ะได้ แต่นงั่ มองตากันปริ บๆ ผมพยายามจะกระเถิบออกห่าง
แบบเนียนๆ พวกเขาทะเลาะกันอยูแ่ บบนี ้หวังว่าคงไม่สนใจผมนะ
“ฌอนท�ำแบบนี ้หมายความว่ายังไง” เธอกรี ดเสียงแหลมปรี๊ ดเรี ยกความ
สนใจของทุกคนให้ หนั มามองเป็ นตาเดียว ขณะกระชากแขนรุ่นพี่ฌอนด้ วยความ
โมโห ของขึน้ หนักเมื่ออีกฝ่ ายนิ่งราวกับปูนปั น้ ตัวเธอกระแทกรบกวนผมเป็ น
จังหวะ “ตอบเรามานะ! รู้ ไหมว่าเรารอฌอนอยู่ที่ห้อง รอแล้ วรอเล่า! โทรศัพท์
ฌอนก็ปิด! มีนดั กับนางแบบคนอื่นใช่ไหม หรื อว่าจะเป็ นยัยเด็กคนเมื่อกี ้! ฌอน
ปกปิ ดอะไรกันแน่!”
“น� ้ำหวาน พอเถอะ”
“...”
น� ้ำเสียงเรี ยบๆ ที่ไม่ได้ ดงั ไปกว่าเสียงพูดปกติของรุ่นพี่ฌอนท�ำเอาเจ๊ จีนถึง
กับท�ำตาโตแล้ วหันมามองอย่างสนใจ ส่วนรุ่นพี่น� ้ำหวานก็ถงึ กับวีนต่อไม่ออก เธอ
ชะงักกึก ดูเหมือนจะตกใจสุดขีดที่ถกู พูดแบบนี ้ใส่ เดาว่านี่คงเป็ นครัง้ แรกที่เธอถูก
รุ่นพี่ฌอนปรามแหงๆ
ตังแต่
้ แองเจลิก้าเดินมาหา จนกระทัง่ รุ่ นพี่น� ้ำหวานเดินเข้ ามา รุ่ นพี่ฌอน
ไม่ได้ ละสายตาไปจ้ องมองใครเลยด้ วยซ� ้ำ เขานิ่งอย่างกับงูจ�ำศีล
แต่ตอนนี ้เขาเบนสายตาไปมองใบหน้ าสะสวยที่แต่งแต้ มด้ วยเครื่ องส�ำอาง
ของรุ่นพี่น� ้ำหวาน ก่อนจะเลื่อนสายตามามองหน้ าผม แล้ วพูด...
“ถ้ าจะเขย่าก็มาข้ างซ้ าย น้ องเขาเจ็บแขน”
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3rd sip
ผมสะดุ้งด้ วยความตกใจ หันขวับไปมองคนพูดอย่างรวดเร็ วราวกับว่าไม่มี
เส้ นเอ็นยึดระหว่างล�ำคอกับใบหน้ า เมื่อกีเ้ ขาพูดถึงผมใช่ไหม? ผมฟั งไม่ผิดใช่
หรื อเปล่า
หรื อว่า... ผมหูฝาดไปเอง
แต่สีหน้ าเหวอๆ ของรุ่นพี่น� ้ำหวานก็ท�ำให้ ร้ ูวา่ ผมไม่ได้ ฟังผิดไป เธอหันมา
มองผมด้ วยสีหน้ าที่เรี ยกได้ ว่า งงฉิบหาย ก่อนจะหันไปมองหน้ ารุ่ นพี่ฌอน ตาม
ด้ วยการหันมามองผมอีกครัง้ แล้ วก็ท�ำท่าเหมือนนึกอะไรขึ ้นได้
“อ้ อ นี่น้องที่ตกจากเก้ าอี ้เหรอ”
“เอ่อ ครับ”
พอรุ่ นพี่น�ำ้ หวานพูดแบบนัน้ ผมเลยจ�ำต้ องตอบกลับตามมารยาท เธอ
เขยิบออกไปแล้ วพูดกับผม
“ขอโทษที ฉันมัวแต่อารมณ์เสียอยู่ แล้ วท�ำไมไม่บอกล่ะว่าเจ็บแขน?”
เอ้ า ผมผิดซะอย่างนัน้
ผมได้ แต่สง่ ยิ ้มแห้ งๆ ให้ เธอ ไม่กล้ าต่อปากต่อค�ำอะไร ใครจะไปกล้ าพูด
ล่ะ... ก็แม่คณ
ุ เล่นเหวี่ยงผู้ชายของตัวเองรุ นแรงอย่างกับโรลเลอร์ โคสเตอร์ แถม
ยังตีแองเจลิก้ากระเจิงแบบนัน้ แต่เห็นอย่างนี ้ก็มีเหตุผลพอดูนะเนี่ย อย่างน้ อย
เธอก็ไม่พาลมาลงที่ผมล่ะ
เมื่อเห็นผมไม่ตอบอะไร ร่ างระหงก็หนั กลับไปเอาเรื่ องรุ่ นพี่ฌอนต่อ เธอ
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เปลีย่ นไปเขย่าแขนซ้ ายของเขาแทนจริงๆ ด้ วย ร่างรุ่นพีฌ
่ อนโคลงตามแรงกระชาก
หวือไปหวือมาจนเกือบจะมากระแทกตัวผม
แต่ผมก็ต้องหลบอีกอยูด่ ี การที่รุ่นพี่น� ้ำหวานเปลี่ยนข้ างไม่มีผลอะไรสินะ
“ตกลงที่ปิดเครื่ องนี่คืออะไร? ตอบเรามาก่อนสิ!” เสียงของเธอแหลมปรี๊ ด
“แบตหมด”
ครื ด~
ตอบแค่นนโดยไม่
ั้
น�ำพาต่อเสียงโวยวาย รุ่นพี่ฌอนก็ลกุ ขึ ้นยืนเต็มความสูง
ทังๆ
้ ที่รุ่นพี่น� ้ำหวานยังเกาะเกี่ยวแขนซ้ ายของเขาอยู่
“ฌอนจะไปไหน!?” รุ่ นพี่น� ้ำหวานส่งเสียงถามอย่างตกใจ เลิกเหวี่ยงเสีย
สนิท ทุกคนมองไปที่ร่างสูงผมสีเงินเป็ นตาเดียว เขาพูดราบเรี ยบ
“ถ้ าจะคุยก็ไปนัง่ คุยโต๊ ะอื่น”
“อ๊ ะ เดี๋ยว! รอเราด้ วย!”
รุ่ นพี่น�ำ้ หวานรี บเดินตามรุ่ นพี่ฌอนไปยังโต๊ ะเล็กส�ำหรับสองที่นั่งซึ่งห่าง
ออกไปเล็กน้ อย ทุกคนลอบสบตากันพลางท�ำสีหน้ าแปลกๆ ผมไม่อยากเชื่อเลย
ว่าความนิ่งของเขาจะปราบผู้หญิงที่ก�ำลังโวยวายคนหนึง่ ได้ อยูห่ มัด เขานิ่งเสียยิ่ง
กว่าประติมากรรมปูนปั น้ เพิกเฉย และไม่ยินดียินร้ ายต่ออะไรได้ ขนาดนี ้
ไม่มีประโยชน์ที่จะไปใส่อารมณ์กบั เขา
รุ่ นพี่น� ้ำหวานท�ำให้ ผมได้ เห็นว่า... สิ่งที่เธอท�ำแทบไม่ต่างจากการตะโกน
ใส่ก�ำแพงเลยสักนิด
นี่เขาไร้ ความรู้สกึ หรื ออะไร?
ผมอดไม่ได้ ที่จะมองตามรุ่นพี่ฌอนไป ตอนนี ้เขานัง่ อยูท่ ี่โต๊ ะเล็กตัวนันโดย
้
หันหน้ ามาทางพวกเรา ส่วนรุ่นพี่น� ้ำหวานก็ทรุดตัวลงนัง่ ตรงข้ ามกับเขา เธอดูสงบ
ลงมาก
พอสถานการณ์กลับมาเป็ นปกติ ผมก็เดินไปตักสลัดมานัง่ กินระหว่างรอ
เมนคอร์ ส และขณะก�ำลังจิ ้มผักสดกรอบๆ เข้ าปาก โค้ กก็ยื่นหน้ ามาถามผมอย่าง
เป็ นห่วง
“เฮ้ ... ที่รุ่นพี่น� ้ำหวานกระแทกแขนเมื่อกี ้เป็ นอะไรไหม”
“ก็เจ็บตอนโดนกระแทก แต่ตอนนี ้ดีขึ ้นแล้ วล่ะ”
ผมตอบเพื่อนเบาๆ โค้ กพยักหน้ า
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“ต้ องขอบคุณรุ่นพี่ฌอนที่ดงึ รุ่นพี่น� ้ำหวานออกไปนัง่ โต๊ ะอื่น ไม่งนแผลนาย
ั้
ระบมแน่”
พอโค้ กพูดแบบนัน้ ผมก็อดที่จะหันไปมองรุ่นพี่ฌอนอีกรอบไม่ได้ และพบ
ว่าเขาก�ำลังกินซุปอยู่ ขณะที่รุ่นพี่น� ้ำหวานซึง่ นัง่ ตรงข้ ามกับเขาก�ำลังกินสลัด จาก
มุมนี ้... มีชอ่ งว่างให้ ผมเห็นใบหน้ าของเขาชัดเจน
มือขวาข้ างที่ถนัดก�ำลังตักซุปครี มทูนา่ เข้ าปากทีละค�ำ และเพราะผมเรี ยน
การโรงแรม ผมจึงรู้มารยาทวิธีการกินอาหารตะวันตกเป็ นอย่างดี รวมไปถึงการใช้
มีด ช้ อน ส้ อม และอุปกรณ์ แก้ วน�ำ้ หรื อจานต่างๆ ให้ ถูกต้ อง ซึ่งวิธีกินซุปแบบ
มารยาทตะวันตกคือต้ องใช้ ช้อนซุปที่ปากช้ อนอ้ วนๆ ตักผิวหน้ าของซุปออกจาก
ตัว ไม่ใช่ตกั เข้ า และต้ องกินซุปจากข้ างช้ อน ห้ ามงับหรื ออมช้ อนอย่างเด็ดขาด
ซึง่ รุ่นพี่กินผิด...
อันที่จริ งก็เหมือนคนส่วนใหญ่ รวมถึงผมด้ วยนัน่ แหละที่กินผิด
แม้ ผมจะรู้วิธีกินที่ถกู ต้ อง แต่ผมก็ขี ้เกียจเกินกว่าจะมานัง่ ประดิษฐ์ กินแบบ
นันตลอดเวลา
้
รุ่ นพี่ฌอนใช้ ช้อนตักซุปครี มเข้ าหาตัว รอยสักที่พาดอยู่บนแขนขยับตาม
จังหวะให้ เห็นเด่นชัด ผมชอบสีของดอกไม้ ต่างๆ ที่เป็ นพื ้นให้ รอยสักสองบรรทัด
นัน่ ยิ่งยามที่มนั ต้ องล้ อกับแสงไฟสีส้มนวลในร้ านอาหาร ยิ่งขับให้ ดโู ดดเด่นกว่า
เดิม
อย่างที่ผมบอกว่าเขากินผิดวิธี แต่ภาพที่เห็นก็น่ามองในแบบที่ผมอธิบาย
ไม่ได้ ไม่วา่ จะเป็ นท่วงท่า จังหวะ บุคลิก หรื ออะไรก็ตามแต่
ไม่หรอก
มันแค่เพราะ... เขาเป็ นเขา
รุ่ นพี่ฌอนละเลียดกินซุปครี มอย่างไม่เร่ งรี บ เขาเลียข้ างริ มฝี ปากตัวเอง
เล็กน้ อยแล้ วตักขึ ้นมากินใหม่ และจังหวะที่เขาเงยหน้ าขึ ้นจากถ้ วยซุป สายตาของ
เราก็ประสานกันพอดี
ผมก็ไม่เข้ าใจว่าแค่ท่ากินซุปแบบผิดๆ ท�ำไมถึงได้ ดึงดูดความสนใจของ
ผมได้ ขนาดนี ้
เขามองผมผ่านใบหน้ าด้ านข้ างของรุ่ นพี่น�ำ้ หวาน ในมือยังคงถือช้ อนซุป
ค้ างไว้
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เขานิ่งมองผม... เหมือนที่ผมนิ่งมองเขา
เราสบตากันอีกครัง้
อย่าบอกให้ใครรู้ ว่าเรารู้สึกต่อกันเช่นไร
แค่เรามองตากัน ก็สนั่ สะท้านไปทัง้ หัวใจ
อย่าให้ใครเห็น ว่าฉันแอบส่งสายตาหวานๆ ให้ไป
เพราะอยากเก็บไว้เป็ นเรื ่องของเราสองคน
บรรยากาศไม่ได้ เงียบ ออกจะจ้ อกแจ้ กจอแจเสียด้ วยซ� ้ำ เพราะคนค่อน
ข้ างเยอะ ทว่า... นอกเหนื อจากเสียงสนทนาของพวกเพื่อนๆ และรุ่ นพี่ เสียง
โทรทัศน์ที่เปิ ดรายงานการแข่งขันฟุตบอล และเสียงลูกค้ าคนอื่นๆ ผมก็ยงั ได้ ยิน
เสียงเพลงที่เปิ ดคลอในร้ าน
ฉันก็เกื อบยัง้ ใจไม่อยู่ กลัวใครจะรู้
เมื อ่ อยู่กบั เธอเลยต้องท�ำเฉยไป
แล้วก็เกื อบจะเผลอจนได้
ก็ทนไม่ไหวก็ใจมันสัน่ ทุกที
ผมพยายามส่งค�ำขอบคุณผ่านทางสายตา แม้ ว่ารุ่ นพี่อาจจะไม่ได้ ท�ำเพื่อ
ผม แต่มนั คงไม่ผิดอะไรที่ผมจะรู้ สกึ แบบนัน้ อย่างน้ อย... เขาก็ท�ำให้ ผมไม่ต้อง
กลับไปนอนปวดแขนหนักคืนนี ้
ถ้าใครถามเรื ่องดอกไม้ ก็ให้ท�ำไม่รู้ไม่ชีไ้ ป
หากใครถามทีเ่ ราดูแปลกไป หรื อถามความรักทีม่ ี
ผมคิดว่าตัวเองควรดึงสายตากลับมาแล้ วกินสลัดต่อสักที เราสองคนนัง่
จ้ องตากันนานไปแล้ ว นานราวกับเล่นเกมว่าใครจะกะพริ บตาก่อน อีกอย่างผมก็
ไม่ใช่เพื่อนเล่นเขาด้ วย
แต่ถึ ง กระนัน้ ... ผมกลับ พบว่า ตัว เองไม่ ย อมถอนสายตากลับ มาจาก
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ดวงตาคมกริ บคูน่ นที
ั ้ ่ตวั เองมองอยูส่ กั ที
เหมือนกับเขาที่ยงั คงมองจ้ องผมอยูอ่ ย่างนัน้
อย่าบอกให้ใครรู้ ว่าเรารู้สึกต่อกันเช่นไร
แค่เรามองตากัน ก็สนั่ สะท้านไปทัง้ หัวใจ
อย่าให้ใครเห็น ว่าฉันแอบส่งสายตาหวานๆ ให้ไป
เพราะอยากเก็บไว้เป็ นเรื ่องของเราสองคน
โอเค... ผมยอมแพ้
ถือว่าการที่รุ่นพี่มองผมกลับ คือการที่เขารับค�ำขอบคุณผมแล้ วนะ
“เบต้ า ตกลงจะกลับยังไง? ต้ องให้ เจ๊ กลับไปส่งที่มอไหม?”
เจ๊ จีนส่งเสียงถามผมหลังจากพวกเราทังหมดกิ
้
นกันเสร็ จ เจ๊ เลี ้ยงทุกคน
จริ งๆ ยกเว้ นรุ่นพี่น� ้ำหวานที่ต้องควักเงินจ่ายเอง เจ๊ สง่ สายตาและประกาศชัดเจน
ว่าจะไม่เลี ้ยงตัวแถมที่โผล่มากินด้ วย แน่นอนว่ารุ่นพี่น� ้ำหวานก็ไม่แคร์ เธอจ่ายใน
ส่วนของเธอ
ตอนนี ้ทุกคนก�ำลังทยอยออกจากร้ าน รวมถึงยัยแองเจลิก้ากับแก๊ งเชียร์
ลีดเดอร์ (ที่เดินกันตัวลีบสงบเสงี่ยมหลังถูกตีกระเจิง สะใจชะมัด) และตบท้ าย
ด้ วยรุ่นพี่น� ้ำหวานที่เดินเกาะแขนรุ่นพี่ฌอนออกมา
“อ๋อ ไม่หรอกครับ เดี๋ยว... เอ่อ แฟนมารับครับ”
ผมไลน์ไปบอกเซย์นเมื่อกี ้แล้ วว่าให้ มารับที่ร้านนี ้ ตอนแรกว่าจะกลับเอง
แต่ในเมื่อเซย์นว่างก็ให้ มารับผมไปส่งบ้ านดีกว่า
ทุกคนพยักหน้ า อย่างที่บอก... ใครๆ ต่างก็ร้ ูกนั หมดว่าผมมีแฟนแล้ ว ผม
แอบเหลือบตามองรุ่ นพี่ฌอนโดยอัตโนมัติ ไม่ค่อยเข้ าใจตัวเองเหมือนกันว่าจะ
มองท�ำไม
เขาท�ำแค่เพียงยืนมองผมอยู่ตรงนัน้ ไม่ได้ มีท่าทีอะไร ไม่ได้ มองแบบจ้ อง
ก็แค่มอง เหมือนที่คนทัว่ ไปมองเวลามีใครสักคนพูดอะไรขึ ้นมา
“อ้ อ งันเดี
้ ๋ยวเจ๊ กลับก่อนนะ ต้ องไปส่งพวกน้ องๆ กลับมอหลายคนเลยอ่ะ
มีใครจะอยูเ่ ป็ นเพื่อนเบต้ าได้ บ้าง?”
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“เฮ้ ยไม่ได้ วะ่ ฉันก็ต้องรี บกลับ นี่พอ่ โทรมาด่าแล้ ว”
“อ้ าว แล้ วใครจะอยูก่ บั น้ อง?”
เจ๊ ขมวดคิ ้วเมื่อเห็นว่าไม่มีใครจะอยู่เป็ นเพื่อนผมได้ สกั คน บางส่วนที่มา
รถส่วนตัวหรื อมีคนมารับก็เริ่ มทยอยกลับกันไปแล้ ว ผมรี บโบกไม้ โบกมือ
“ไม่ต้องห่วงครับเจ๊ ผมอยูค่ นเดียวได้ เดี๋ยวเซย์นก็มารับแล้ ว”
“แล้ วกว่าแฟนเราจะมามันอีกนานไหมล่ะ เจ๊ ไม่อยากให้ อยูค่ นเดียวแบบนี ้
เลย” เธอท�ำหน้ าตาห่วงใย
อันที่จริ งผมเพิ่งไลน์ไปเมื่อกี ้ กว่าเซย์นจะมาคงใช้ เวลาพอดู แต่จะบอกไป
ตรงๆ เจ๊ ก็คงเป็ นห่วงแล้ วยืนกรานจะอยูร่ อกับผมแน่ ซึง่ มันรบกวนเวลาคนอื่น
“ไม่นานหรอกครั บเจ๊ เนี่ย... อีกแค่สิบนาทีก็ถึงแล้ วครั บ” ผมตัดสินใจ
โกหก เอาน่า... มันเป็ น White lie โกหกเพื่อให้ อีกฝ่ ายสบายใจ ถือว่าบาปน้ อยก็
แล้ วกัน
“อ๋อ งันเหรอ
้
งันพอแฟนมารั
้
บก็ไลน์มาบอกเจ๊ ด้วยนะ เจ๊ ไปก่อนล่ะ”
“จะให้ ฉนั อยูร่ อเป็ นเพื่อนไหม?” โค้ กถาม ผมส่ายหน้ า
“นายกลับมอไปกับพวกเจ๊ เหอะ เดี๋ยวเซย์นมันก็มา”
“เอางันเรอะ?”
้
“เออ เอางันสิ
้ ”
ผมยืนยัน โค้ กเลยพยักหน้ าแล้ วตามเจ๊ ไปขึ ้นรถ แต่ก็ยงั ไม่วายมองตามผม
อย่างเป็ นห่วง ผมจึงแกล้ งชูนิว้ กลางให้ มนั โค้ กอ้ าปากแล้ วชูนิว้ กลางกลับ ผม
หัวเราะ แล้ วทุกคนก็ค่อยๆ เคลื่อนตัวออกจากร้ านอาหารจนเหลือแค่ผมที่ยืนอยู่
คนเดียว
“ฌอน เราก็กลับกันเหอะ”
ผมลืมว่ารุ่นพี่น� ้ำหวานกับรุ่นพี่ฌอนยังยืนอยูต่ รงนี ้ด้ วย
เธอส่งกุญแจรถตัวเองให้ รุ่ นพี่ฌอน ผมสังเกตเห็นว่ามันเป็ นตรารถมินิ
คูเปอร์ แสดงว่ารถมินิคเู ปอร์ สีน� ้ำเงินที่จอดอยูต่ รงนันเป็
้ นของรุ่นพี่น� ้ำหวานสินะ
รุ่ นพี่ฌอนไม่ได้ ขยับตัว เขาเงียบสักพักก่อนจะรับกุญแจรถไป จากนันก็
้
เปิ ดปากพูด
“ดูดบุหรี่ ก่อน”
เขาแกะแขนตัวเองออกจากมือของรุ่ นพี่น� ้ำหวาน ล้ วงบุหรี่ กบั ไฟแช็กแล้ ว
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เดินไปจุดสูบใต้ ต้นไม้ ผมสีเงินสว่างของเขาโดดเด้ งออกมาภายใต้ เงามืด
“เร็ วๆ นะฌอน ยุงมันเยอะ!”
รุ่นพี่น� ้ำหวานตะโกนไล่หลัง ทว่าอีกฝ่ ายไม่ได้ ตอบรับอะไร
“นี่ เจ็บมากป่ ะ?”
ผมสะดุ้ง หันหน้ ากลับมาแทบไม่ทนั รี บยกนิ ้วขึ ้นชี ้หน้ าตัวเอง
“ผมเหรอครับ?”
“มีแค่ฉนั กับเธอตรงนี ้ จะเป็ นใครได้ ละ่ ยะ” รุ่นพี่น� ้ำหวานแหวกลับมา
“ก็เจ็บครับ ตกลงมาแรงพอใช้ อยู”่
“โอ๊ ย ไม่แรงพอใช้ หรอก แรงจะตายเลยแหละ ฉันนี่กรี๊ ดลัน่ ” เธอท� ำท่า
ประกอบไปด้ วย แปลกนะที่ท่าทางของเธอดูน่ารั กน่าชังใช้ ได้ เลย ผมได้ แต่ยิม้
แห้ งๆ ดูเธอท�ำท่าสยองต่อ “น่ากลัวจะตายไป ยัยเจ๊ จีนนัน่ น่ะใช้ งานคนไม่ดจู ริ งๆ”
“แหะๆ ก็ไม่ได้ เจ็บขนาดนันหรอกครั
้
บ”
ผมว่า... จริ งๆ แล้ วเธอก็โอเคอยูน่ ะเนี่ย
แรดก็สว่ นแรด นิสยั ก็สว่ นนิสยั
จริ งไหม?
เธอซัก ถามเรื่ อ งที่ ผ มตกลงมาวัน นี ต้ ่ อ ผมตอบกลับ อย่ า งสุภ าพตาม
มารยาท เธอก็เป็ นรุ่นพี่ผมคนหนึง่ น่ะนะ มือบางตบไปตามขาเรี ยวสวยของตัวเอง
เพราะเธอใส่กางเกงยีนขาสันจู
้ ๋
“โอ๊ ย ร� ำคาญ ยุงกัดเจ็บชะมัด เมื่อไหร่ ฌอนจะดูดบุหรี่ เสร็ จสักทีนะ นาน
เกินไปละ จะดูดให้ หมดมวนเลยหรื อไง”
เธอบ่นอย่างร� ำคาญ ผมได้ แต่ยิ ้มแห้ งๆ ให้ ตามเคย
“แล้ วนี่แฟนนายใกล้ ถงึ รึยงั น่ะ มันนานแล้ วนะ”
“คงใกล้ แล้ วมังครั
้ บ เมื่อกี ้เขาเพิ่งไลน์มาบอกว่าใกล้ ถงึ แล้ ว”
เธอพยักหน้ าห้ วนๆ แล้ วตรงปรี่ เข้ าไปหารุ่นพี่ฌอน
“ฌอน! เสร็ จรึยงั ! ยุงกัดขาเราไปหมดแล้ วนะ!”
ผมมองตาม... เห็นร่างสูงมองผมอยูก่ ่อนแล้ ว ครู่เดียวเขาก็เลื่อนสายตาไป
มองรุ่นพี่น� ้ำหวาน แล้ วพูดนิ่งๆ
“ว่าจะดูดอีกตัว”
“จะบ้ าเหรอ!?” เธอตกใจ “ดูดอะไรตังสองตั
้
วติดกัน พอได้ แล้ ว กลับเถอะ
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น่า...” เธอขมวดคิ ้วฟึ ดฟั ดไม่สบอารมณ์ แต่รุ่ นพี่ฌอนไม่สนใจ เขาล้ วงมวนบุหรี่
ออกมาอีกอันแล้ วจุดไฟสูบหน้ าตาเฉย รุ่นพี่น� ้ำหวานท�ำหน้ าเซ็ง
“ขี ้เกียจรอเฉยๆ แล้ ว เอามาให้ ดดู บ้ างตัวหนึง่ สิ”
เธอพูด แล้ วรุ่นพีฌ
่ อนก็สง่ ซองบุหรี่ กบั ไฟแช็กให้ อย่างว่าง่าย รุ่นพีน่ � ้ำหวาน
รับมาแล้ วหยิบบุหรี่จดุ สูบบ้ าง อย่าคิดมากนะ ผมไม่แปลกใจเลยทีร่ ุ่นพีน่ � ้ำหวานซึง่
เป็ นผู้หญิงจะสูบบุหรี่ ด้วย ผมกับเซย์นคงเป็ นสามสิบเปอร์ เซ็นต์ของเด็กในคณะที่
ไม่สบู นี่เป็ นแค่ตวั เลขเปอร์ เซ็นต์ทตี่ คี ร่าวๆ ส�ำหรับคณะอินเตอร์ มันปกติมากจริงๆ
แต่ไม่ได้ แปลว่าผมจะชอบนะ
Rrrrrr! Rrrrrrr!
ไอโฟนของผมแผดเสียงร้ อง ผมมองหน้ าจอแล้ วเห็นว่าเป็ นชื่อเซย์น พอกด
รับคุยได้ สองค�ำ รถคันสีด�ำก็ขบั โฉบเข้ ามาจอดเทียบข้ าง (รถผมเอง เซย์นไม่มีรถ
เพราะพ่อแม่เห็นว่าเขามาอยู่คอนโดฯ ใกล้ มหาวิทยาลัยเลยไม่จ�ำเป็ นต้ องใช้ ผม
เลยให้ เขาเก็บกุญแจรถอันส�ำรองไว้ ดอกหนึง่ ตัวผมเองก็ใช้ อนั หลัก)
ในที่สดุ แฟนผมก็มาแล้ ว ผมจึงจับที่เปิ ดประตูเตรี ยมจะดึงออกเพื่อขึ ้นไป
นัง่ บนรถ
แต่เมื่อกี ้รุ่นพี่น� ้ำหวานชวนผมคุย เพราะงันผมก็
้
นา่ จะบอกลาเธอสักหน่อย
ใช่ไหม
“รุ่นพี่ครับ! เอ่อ รุ่นพี่น� ้ำหวาน!”
“ห๊ ะ! เออ ว่าไง?”
เธอดึงมวนบุหรี่ ออกจากปากแล้ วตะโกนกลับมา ผมพูดเร็ วๆ
“ผมกลับแล้ วนะครับ สวัสดีครับรุ่นพี่!”
“เออๆ โชคดี!” รุ่นพี่น� ้ำหวานตะโกนตอบ โบกมือข้ างที่ไม่ได้ ถือบุหรี่ แบบไม่
ใส่ใจอะไรมากนัก และเพราะเขาทังสองคนยื
้
นอยู่ด้วยกัน ผมคงเลี่ยงไม่ได้ ที่จะ
เห็นรุ่นพี่ฌอนมองมาทางผมด้ วย
แล้ วผมก็เห็นรุ่นพี่ฌอนดับบุหรี่ ในมือที่เพิ่งสูบไปได้ แค่แป๊ บเดียว
แปลก...
ไม่เอาน่า... มันไม่ใช่เรื่ องที่นายต้ องสนใจสักหน่อยเบต้ า
“กลับดีๆ หายเร็ วๆ นะ!” เธอว่าต่อ
“ขอบคุณครับ!”
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ผมเปิ ดประตูรถแล้ วขึ ้นไปนัง่ บนเบาะข้ างคนขับ เอ่ยทักทายกับเซย์นตาม
ประสา แล้ วแฟนของผมก็ขบั รถออกมาจากร้ านอาหาร
นีถ่ า้ ผมหลงตัวเองสักหน่อยนะ...
“ตัวเองครับ เป็ นอะไร เหม่ออะไรอยู”่
ผมสะดุ้งกับเสียงของเซย์นที่จๆู่ ก็พดู ออกมาขณะหมุนพวงมาลัยตีโค้ ง
“อ๋อ เปล่าๆ พอดีคดิ อะไรอยูน่ ิดหน่อย”
“แล้ วเป็ นไง วันนี ้ดีไหม” เซย์นชวนคุย ผมท�ำหน้ าแหยงๆ
“ตัวเอง เค้ ายังไม่ได้ เล่าเลย วันนี ้เกิดอุบตั เิ หตุกบั เค้ าด้ วย” ผมท�ำเสียงงุ้งงิ ้ง
ชูแขนขึ ้นประกอบการเล่า “เค้ าเจ็บตัว...”
“เฮ้ ย! ท�ำไม เกิดอะไรขึ ้น!?” แฟนผมแทบจะกระทืบเบรกรถ นัน่ ไงผมว่า
แล้ ว... เซย์นหันมาเค้ นคอให้ ผมเล่ารายละเอียด ซึง่ ผมก็จ�ำต้ องเล่าจนหมดเปลือก
เกี่ยวกับอุบตั ิเหตุอย่างไร้ ทางเลือก ไม่วายด่ายัยแองเจลิก้าให้ เซย์นฟั งต่อ
รับผม
รถด้ วย

ผมต้องคิ ดเข้าข้างตัวเองแน่ๆ ว่ารุ่นพีฌ
่ อนจงใจสูบบุหรี ่เพือ่ รอให้เซย์ นมา
แล้ วผมก็คงจะฟั นธง เพราะแวบหนึง่ ... ผมเห็นเขามองตามมาผ่านกระจก

ปิ ดเทอมผ่านไปไวมาก ไวจนผมรู้ สกึ เซ็ง เวลาเกือบหนึ่งเดือนมันน้ อยนะ
อีกแค่ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ผมก็ต้องกลับไปนัง่ จับเจ่าเข้ าคลาสเป็ นนักศึกษาเหมือน
เดิม เรื่ องดีก็คือ... ผมจะได้ เจอหน้ าเซย์นบ่อยๆ แต่ก็ไม่ใช่เรื่ องที่ชวนปรี ดามาก
ขนาดนัน้ แค่ถือเป็ นสิง่ ดีๆ ที่เพิ่มเติมเข้ ามาในชีวิตประจ�ำวันมากกว่า ไม่ใช่วา่ ผม
ไม่รั ก แฟน ผมรั ก ... แต่เ พราะเราคบกัน มานานจนช่ว งเวลาหวานแหววหอม
หวลมันเจือจางไปหมดแล้ ว ทุกวันนี ้เราอยูก่ นั ด้ วยความรัก ความเข้ าใจ และความ
ผูกพันเป็ นหลัก
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ความรั กไม่ใช่การที่ต้องแหกขีต้ าทนง่วงเพื่อคุยโทรศัพท์ กันจนถึงตีสาม
แล้ วตื่นมาตอนเช้ าด้ วยสภาพเหมือนซอมบี ้
ความรักไม่ใช่การที่ต้องเจอหน้ าหรื ออยูด่ ้ วยกันตลอดเวลา คุยจี๋จ๋าเหมือน
ชีวิตขาดน� ้ำตาลมากมาย
ส�ำหรับผม... ความรักคือการใช้ ชีวิตอยูใ่ นทุกๆ วัน
ความรักคือความเข้ าใจ
ช่วงปิ ดเทอมเรานัดเจอกันบ้ าง ไปกินข้ าว ดูหนัง ฟั งเพลงตามประสา ที่นดั
เจอกันข้ างนอกเพราะเซย์นต้ องกลับไปอยู่บ้าน ไม่ได้ อยู่คอนโดฯ แต่ตอนนี ้ใกล้
เปิ ดเทอมเต็มทีแล้ ว เซย์นจึงย้ ายกลับมาอยูห่ อเหมือนเดิม
อย่าแปลกใจที่ผมเรี ยกคอนโดฯ ว่าหอพัก ผมติดปาก และทุกคนก็เรี ยกกัน
แบบนี ้ เด็กคณะนานาชาติสว่ นใหญ่จะพักอยูค่ อนโดฯ รอบนอกของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะเรี ยกกันว่าหอนอก สาเหตุที่ไม่อยู่หอในกันก็เพราะว่าเราเปิ ดและปิ ดเทอม
ตามระบบเมืองนอก ซึง่ ไม่ตรงกับของคณะอื่น แล้ วหอนอกรอบมหาวิทยาลัย (ที่
จริ งคือห้ องคอนโดฯ) ราคาค่าเช่าห้ องต่อเดือนก็ท�ำเอาขนหน้ าแข้ งร่วงกรูได้ เลยล่ะ
นี่ยงั ไม่รวมค่าน� ้ำค่าไฟค่าอินเทอร์ เน็ตอีกนะ
“โอ้ โห ตัวเอง ความโสโครกเหมือนเดิมเปี๊ ยบบบบ”
ผมออกปากบ่นทันทีที่ก้าวขาเข้ ามาในห้ องของเซย์น หลังจากฝ่ าเท้ าแตะ
ลงบนพรมเช็ดเท้ าซึง่ อยูห่ น้ าห้ องก็ถงึ กับสะดุ้ง เพราะฝุ่ นละอองและเศษเล็กๆ ติด
เต็มใต้ เท้ า
เมื่อมองเข้ าไปในตัวห้ อง... ก็พบเศษซากอารยธรรมจากสิ ้นเทอมที่แล้ วยัง
อยูค่ รบ ไม่วา่ จะเป็ นเสื ้อช็อปวิศวฯ สีน� ้ำเงินเข้ มที่วางพาดอยูบ่ นเก้ าอี ้ ชีทแคลคูลสั
และวิชาอื่นๆ ที่นอนแผ่หราอยู่บนเตียง ทังที
้ ่เตียงเป็ นขนาดคิงไซส์ แต่มีกองชีท
กระจัดกระจายเต็มไปหมด รวมถึงกระเป๋ า สายเมาส์ สายยูเอสบี และสายไฟ
มากมายหลายสีตามประสาเด็กเรี ยนวิศวะคอมฯ พันกันยุง่ เหยิง
เหลือแค่ช่องว่างแคบๆ ที่พอดีส�ำหรับให้ คนหนึ่งคนแทรกตัวลงไปนอนได้
แค่นัน้ นอกจากนีย้ ังมีกองผ้ าห่มหมกทับกันและหมอนข้ างพาดแบบไร้ ทิศทาง
ส่วนที่พืน้ มีกล่องเวย์โปรตีนเปล่าๆ หลายกล่อง ดัมเบลหลายขนาดวางสะเปะ
สะปะอยูข่ ้ างเตียงด้ วย
นี่ยงั ไม่นบั รวมตู้เสื ้อผ้ าซึง่ เปิ ดอ้ าไว้ ที่รกยิ่งกว่ารังหนู ลูกๆ ของเรา (ตุ๊กตา
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ทังหลาย)
้
นอนอัดกันแน่นอยูใ่ นนัน้ ผมเบ้ หน้ า แทบจะร้ องกรี๊ ดออกมา อารมณ์ขึ ้น
ยิ่งกว่าเดิมหลังเห็นสภาพห้ องโดยรวมแบบเต็มสองตา เซยน์ไม่ได้ เก็บอะไรเลยนี่!
ตังแต่
้ สิ ้นเทอมที่แล้ วเนี่ยนะ!
เจ้ าแฟนตัวสูงหันมายิ ้มเจื่อนๆ แล้ วตอบ...
“ไม่ได้ โสโครกสักหน่อย แค่รกเฉยๆ เอง”
“อ๋อเหรอ!!?” ผมขมวดคิ ้ว ผมเป็ นโรคภูมิแพ้ และเกลียดอะไรที่สกปรกรก
รุ งรังมาก ยิ่งเปี ยกแฉะด้ วยแล้ วผมยิ่งเกลียด ผมประกาศเสียงสัน่ “เก็บให้ หมด
เดี๋ยวนี ้เลยนะ เค้ าไม่มีวนั เสียตัวในที่สกปรกโลว์คลาสแบบนี ้เด็ดขาด!!”
เซย์นหรี่ ตาพลางขบกราม มองผมด้ วยสายตาไม่พอใจ ผมกอดอกยืนอยู่
หน้ าห้ อง เชิดปากขึ ้นแล้ วมองเขาด้ วยสายตาแข็งกร้ าว
“ได้ ” เซย์นพูด “งันเค้
้ าจะท�ำความสะอาดเดี๋ยวนี ้เลย”
พูดจบร่ างสูงก็เดินไปที่โต๊ ะ (ซึง่ เต็มไปด้ วยกระป๋ องเบียร์ และขวดน� ้ำ รวม
ถึงหนังสือกับชีทอีกตังหนึ
้ ง่ ) ก่อนจะหยิบขวดอะไรสักอย่างที่บรรจุน� ้ำสีฟา้ ออกมา
ขณะที่ผมตาค้ างอย่างงุนงง จากนันก็
้ ...
เซย์นเปิ ดฝาขวดแล้ วเทราดแอลกอฮอล์ลงไปบนพื ้น!!
“ไอ้ บ้า!!!” ผมหวีดร้ องลัน่ เลือดลมในร่างกายวิ่งพล่านจนเส้ นเลือดที่ขมับ
เต้ นตุบๆ มองหน้ าเซย์นอย่างไม่อยากเชื่อ
กวนตีน!!
ผมก้ าวพรวดๆ อย่างไม่สนใจต่อความโสโครกทังหลายเข้
้
าไปทุบตีเขย่าตัว
ร่างสูงโปร่งอย่างโมโห
“นี่ตวั เองเป็ นบ้ าอะไร! นึกจะประชดก็ประชดเหรอ!! ตัวเองก� ำลังท้ าทาย
เค้ าอยูน่ ะ!”
“ก็ตวั เองบอกว่ามันสกปรกไม่ใช่เหรอ?” เซย์นจับแขนทังสองข้
้
างของผมไว้
แล้ วพูดหน้ าตาย “ก็นี่ไงครับ เค้ าก�ำลังฆ่าเชื ้อโรคให้ อยูน่ ี่ไง มันจะได้ สะอาด”
“แต่ไม่ใช่ราดแอลกอฮอล์ลงพื ้นแบบนี ้!!!” ผมตะเบ็งเสียงจนแสบคอ
“ก�ำลังจะเช็ดไง” เซย์นพูดสบายๆ ดูเขาสิ... ยังท�ำลอยหน้ าลอยตาอีก!
“อย่ามาอ้ าง!!”
ปกติเซย์นไม่ใช่คนกวนตีนอะไรนะ แต่วนั นี ้ผมว่าเขากวนตีนมาก!
“ตัวเองจะเอาอะไรอ่ะครับ มันรกก็ด่า พอจะท�ำความสะอาดก็ด่า เอ้ อ...
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เค้ าเอาใจไม่ถกู แล้ วนะ”
“ยังมีหน้ ามาพูดแบบนี ้อีก!”
ผมพยายามดึงข้ อมือออกจากอุ้งมือของเขา แต่เพราะเขาแรงเยอะกว่าเลย
ท�ำยังไงก็ไม่หลุด เราสองคนยักแหย่ยักยันกันอยู่แบบนัน้ โดยไม่มีใครยอมใคร
หน้ าตาเขม็งเคร่ งเครี ยดมุ่งเอาชนะทังคู
้ ่ จนในที่สดุ ... ผมก็ซวนเซไปข้ างหลัง ขา
ซ้ ายก้ าวพลาดจุม่ ลงไปในแอ่งแอลกอฮอล์นนั่ ก่อนจะลื่นพรื ดล้ มก้ นจ� ้ำเบ้ าบนพื ้น!
โครมมม!
“เฮ้ ย! ตัวเอง! ตัวเองเป็ นอะไรไหม ตัวเอง!” เซย์นถามอย่างร้ อนรน ขณะที่
ผมร้ องดังลัน่
มันก็เพราะแกไม่ใช่เหรอเซย์น!!
“เจ็บบบบบ!!!”
เมื่อเห็นว่าผมไม่ได้ เป็ นอะไรมาก เซย์นก็นิ่งไปอึดใจหนึง่ ก่อนจะ...
“โอ๊ ยยย จี ้โว้ ยย”
ระเบิดหัวเราะออกมาดังลัน่ !
เขาส่งเสียงแบบไม่ไหวแล้ ว เอามือเท้ าสะเอวหัวเราะจนไหล่สนั่
“ไอ้ คนบ้ า! เค้ าเจ็บอยูน่ ะ ว้ ากกกกก!” ผมพ่นไฟ เดือดสุดขีด
“ตัวเอง เค้ าขอโทษ...” เซย์นพยายามกลันข�
้ ำสุดความสามารถ แต่มมุ ปาก
นี่กระตุกยิบๆ เขาอ้ าสองแขนมาแต่ไกลพลางก้ มตัวลง “ตัวเองลุกไหวไหม เดี๋ยว
เค้ าประคองนะ”
“ไม่ต้องมายุง่ !”
“อย่าดื ้อน่า” พอผมงี่เง่าจนถึงขันสุ
้ ด เซย์นก็มกั จะใจเย็นได้ อย่างไม่นา่ เชื่อ
เหมือนทุกทีที่เราทะเลาะกันนัน่ แหละ เชื่อไหมว่าตลอดสามปี มานี ้ เราสองคนไม่
เคยโกรธกันเกินหนึง่ วันเลย ใบหน้ าของเขาตอนนี ้ฉายแววเป็ นห่วงเป็ นใย “ค่อยๆ
ลุกขึ ้นมา... มาครับตัวเอง”
สองแขนแกร่งประคองให้ ผมลุกขึ ้นจากพื ้น ก่อนจะอุ้มผมในท่าอุ้มเจ้ าสาว
แล้ วพาเดินไปยังเตียงนอน (ที่รกรุ งรัง) เขาวางผมลงอย่างนุ่มนวล ผมยังคงหน้ า
มุย่ เซย์นคุกเข่าลงนัง่ ยองๆ กับพื ้นพลางส่งสายตาอ้ อนวอนมาให้
“ตัวเองนัง่ ตรงนี ้นะครับ เดี๋ยวเค้ าเก็บห้ องแป๊ บหนึ่ง แป๊ บเดียวน้ า รับรอง
สะอาดเอี่ยมอ่องเลย”
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ผมตวัดหางตามองเขาอย่างไม่พอใจ จากนัน้ ก็เลื่อนสายตาไปทางอื่น
อย่างเย็นชา ยกมือขึ ้นกอดอกแน่น... แน่นขนาดที่ว่าต้ องใช้ เวลาสักสิบปี ถึงจะ
แกะแขนผมออกจากกันได้ เซย์นเอาหัวมาถูๆ กับน่องขาเปลือยเปล่าของผม (วัน
นี ้ผมใส่กางเกงขาสามส่วน) พลางพูดออดอ้ อนไปด้ วย
“โอ๋ๆ ตัวเองอย่างอนเค้ าเลยน้ า~” มือหนากอดขาผม หลับตาปี๋ จนหน้ า
เป็ นแป๊ ะยิ ้ม เขายังคงเอาหัวถูๆ ไถๆ คุกเข่าปานทาสในเรื อนเบี ้ยผู้ซื่อสัตย์ภกั ดีตอ่
เจ้ านายคนเดียว “เซย์นคนนี ้ผิดไปแล้ ว น้ า เมี ้ยว~”
“ไปเก็บห้ อง!”
ผมพูดเสียงดุ นึกอยากจะใจร้ ายดีดขาใส่แบบโหดๆ ด้ วยซ� ้ำแต่ก็ท�ำไม่ลง
แต่ถงึ อย่างนันเซย์
้ นก็กระเด้ งตัวอย่างโอเวอร์
“ครับๆ เจ้ านาย!”
ร่ างสูงพุ่งตัวไปเก็บห้ องอย่างรวดเร็ ว ผมมองตาม พอดีว่าผมไม่ใช่แฟน
แบบนัน้ พวกที่บน่ ว่าห้ องแฟนผู้ชายของตัวเองรกแต่ก็ยิ ้มไปเก็บไปให้ ส�ำหรับผม
ถ้ าใครท�ำรก (มัน) ผู้นนต้
ั ้ องเก็บเอง เพราะถือว่าผมไม่เคยมาท�ำรกด้ วย
ถึงเด็กการโรงแรมจะมีเรี ยนวิชา Housekeeping management (การ
จัดการงานแม่บ้าน) แถมตอนฝึ กงานแผนกแม่บ้านก็เคยปูเตียงจนตึงเป๊ ะกับล้ าง
ห้ องน� ้ำจนมือแห้ ง แต่ผมไม่ฝักใฝ่ การเป็ นแม่บ้านแบบไม่ได้ เงิน!
เซย์นเช็ดแอลกอฮอล์ที่หกอยูบ่ นพื ้นเป็ นอันดับแรก ตามด้ วยการเก็บกวาด
ขยะทังหลายใส่
้
ถงุ ใบใหญ่ แล้ วลงมือเก็บของมากมายที่รกระเกะระกะ ไม่ว่าจะ
เป็ นบนโต๊ ะหรื อบนพื ้น ส่วนตู้เสื ้อผ้ า... เขาตัดปั ญหาโดยการปิ ดประตูต้ บู งั สายตา
ไม่ให้ ผมเห็นความรกข้ างใน (ท�ำดีนี่คณ
ุ แฟน!)
เขาลงมือกวาดพื ้นต่อ กวาดแบบผู้ชายแมนๆ กวาดน่ะ ไม่ได้ ละเอียดลออ
อะไรแต่ก็พอไปวัดไปวาได้ อยู่ จากนันก็
้ เดินไปหยิบไม้ ม็อบถูพื ้นจากระเบียงมาชุบ
น� ้ำ แล้ วเริ่ มถูพื ้นต่ออย่างตังอกตั
้ งใจ
้ ผมเห็นเหงื่อที่ไหลออกมาจากขมับของเขา
เห็นมัดกล้ ามที่ต้นแขนซึง่ เกิดจากการออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอของเขาขยับตอนที่
ถูพื ้นด้ วย หูย... มุมพ่อบ้ านก็หล่อวุ้ยแฟนเรา
ผมบอกหรื อยังว่าแฟนผมหล่อเหลาเอาเรื่ องอยูน่ ะ เขาสูงโปร่ง ผมด�ำ แสก
กลางก็ดดู ี แสกข้ างก็ดเู ท่ ไถข้ างก็ฮอตระเบิด ใบหน้ าคมสัน โดยเฉพาะสันกรามที่
คมจนเฉือนใจผมเหวอะหวะ เขาระเบิดหูข้างซ้ ายหนึง่ รูขนาดสามมิล และใส่จิลสี
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ด�ำ แถมเป็ นหนุม่ วิศวฯ อินเตอร์ ด้วย ดีกรี นี่อปั ขึ ้นมาเลย
จะบอกว่าหนุม่ ๆ คณะนานาชาติเป็ นที่หมายปองของสาวในมหาวิทยาลัย
จะตาย แต่เรื่ องตลกร้ ายก็คือ พวกเรามักจะกินกันเองอยูใ่ นคณะนัน่ แหละ
อีกเรื่ องคือเซย์นเก่งเลขมาก แต่ดนั เป็ นวิชาที่ผมไม่ถนัดเลยสักนิด นี่เป็ น
อี กหนึ่งสิ่งที่ ผมชอบในตัวเขา เพราะเวลาเขาอยู่ในชุดเสือ้ ช็อปวิศวฯ แล้ วจับ
ปากกาแก้ โจทย์คณิตศาสตร์ ยากๆ ที่ผมแก้ ไม่ได้ อย่างง่ายดายเหมือนปอกกล้ วย
เข้ าปาก เวลานัน...
้ ผมบอกเลยว่าแฟนผมหล่อมาก
เท่จนน� ้ำเดินเลยแหละ
“ตัวเอง เค้ าร้ อน!” ผมแกล้ งพูดเสียงเหวี่ยง เซย์นรี บวางไม้ ม็อบพิงกับโต๊ ะ
แล้ วหันมาตอบ
“เปิ ดแอร์ ให้ เดี๋ยวนี ้ครับ!”
แล้ วเขาก็กระโจนมากดเปิ ดรี โมตแอร์ พลางตังอุ
้ ณหภูมิ พอลมเย็นเริ่ มออก
มาเขาก็กลับไปถูพื ้นต่อจนเสร็จ มือหนาข้ างขวายกขึ ้นปาดเหงื่อบนหน้ าผาก
“ล้ างห้ องน� ้ำรึ ยงั ?” ผมส่งเสียง “แล้ วก็สะบัดผ้ าเช็ดเท้ าหน้ าห้ องด้ วย มัน
สกปรกมาก!”
“ได้ ครับเจ้ านาย!” ร่ างสูงหันมาตะเบ๊ ะใส่ผมแทบไม่ทนั ผมขมวดคิ ้วเรี ยก
เขาเสียงเขียว
“ตัวเอง!!”
แต่เขาไม่น�ำพาต่อเสียงของผม วิ่งจู๊ดไปเก็บไม้ ม็อบแล้ วเปิ ดประตูออกไป
สะบัดผ้ าเช็ดเท้ าแรงๆ หลายทีให้ พวกเศษสกปรกที่ติดอยู่มนั ร่ วงออกไปหน้ าห้ อง
(เพื่อให้ แม่บ้านของหอพักเป็ นคนมากวาดอีกที เลวจริ ง แต่คนที่อยู่อาศัยมักท�ำ
แบบเดียวกันหมด)
จากนันเซย์
้ นก็ผลุบเข้ าไปล้ างห้ องน�ำ้ ประมาณสิบห้ านาทีเขาก็โผล่ออก
มาด้ วยสภาพที่ขากางเกงยีนถูกพับขึ ้นสามข้ อและเปี ยกหมาด เสื ้อผ้ ามีรอยน� ้ำ
ประปราย ตามตัวและใบหน้ าของเขาชุม่ เหงื่อนิดๆ
ส่วนผมน่ะเหรอ... ยังนัง่ กอดอกเป็ นนางพญาอยูท่ ี่เดิม
“แล้ วชีทเนี่ย จะปล่อยให้ มนั ละลายติดไปกับผ้ าปูเตียงเลยไหม พวกสาย
รกๆ นี่อีก” ผมบุ้ยใบ้ ไปยังกองข้ าวของที่อยูบ่ นเตียง
“คร้ าบๆ รอแป๊ บหนึง่ คร้ าบเจ้ านาย”
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เขาเอาแขนยาวๆ กวาดสายไฟที่พนั กันยุ่งเหยิงทังหมดขึ
้
้นมาถือเต็มอ้ อม
แขน เปิ ดลิน้ ชักแล้ วยัดมันเข้ าไปทัง้ หมด จากนัน้ ก็ปิดแบบดือ้ ๆ ท� ำเสียงอึบ้ ๆ
เหมือนเด็กๆ ตอนท�ำด้ วยนะ! ก่อนจะขึ ้นมาบนเตียงแล้ วรวบชีทรกๆ ทังหมดเข้
้
า
ด้ วยกัน ตามด้ วยการเดินเอาพวกมันไปวางกองกันบนโต๊ ะเขียนหนังสือ
อืม ดูสบายตาขึ ้นเยอะเลย
แฟนหนุ่มร่ างสูงหมุนตัวกลับมามองผมที่นั่งอยู่บนเตียง เขายิม้ เผล่จน
ดวงตาโค้ งลงเป็ นรูปพระจันทร์ เสี ้ยวแถมยังหวานเยิ ้ม และไม่รอช้ า เซย์นกดปิ ดไฟ
ในห้ องและเหลือแค่ไฟดวงสีส้มหน้ าห้ องน� ้ำ ก่อนจะกระโดดขึ ้นมาบนเตียงแล้ ว
ผลักผมนอนลงกับฟูก เขาตามมาขึ ้นคร่ อมร่ างผมอย่างรวดเร็ วจนต้ องร้ องวี ้ดว้ าย
ออกมา
ดัดจริ ตว่ะเบต้ า... ใช่วา่ นายไม่เคยโดนท�ำแบบนี ้สักหน่อย
ใช่ ผมยอมรับ ฮ่าๆ
“ตัวเอง ตัวเองจะท�ำอะไร...”
ผมส่งเสียงถามขณะที่ถกู ซุกไซ้ ไปตามล�ำคอ เสียงลมหายใจของเซย์นดัง
ก้ องไปทังหู
้ เชื่อผมสิว่าผู้ชายทุกคนน่ะมือปลาหมึก ผู้ชายไม่ไวไฟก็เหมือนไก่ไม่
ขันตอนเช้ า รู้ตวั อีกทีร่างสูงโปร่งก็แทรกอยูต่ รงกลางระหว่างขาทังสองข้
้
างของผม
แล้ ว เขาจูบผมด้ วยรสจูบดูดดื่มที่ผมคุ้นชิน เคล้ นคลึงริ มฝี ปากจนผมต้ องร้ อง
ครางออกมาตามสัญชาตญาณร่างกาย
เซย์นเป็ นจูบแรก และเป็ นเจ้ าของทุกจูบในชีวิตของเบต้ า
เหมือนที่เบต้ าก็เป็ นจูบแรก และเป็ นเจ้ าของทุกจูบในชีวิตของเซย์นเช่นกัน
สองแขนของผมโอบรัดรอบร่างกายของเขา หลับตาลงและปล่อยให้ คนตัว
สูงตักตวงความหวานในโพรงปากอย่างไม่หยุดหย่อน เล็บมือทังสิ
้ บนิ ้วจิกลงบน
แผ่นหลังและบ่ากว้ างตามอารมณ์ เราจูบกันดุเดือดและร้ อนแรง
เซย์ นทัง้ จุมพิตทัง้ บดขยี ้ สอดเรี ยวลิ ้นเข้ าคลุกเคล้ าในโพรงปากของผม
เกี่ยวกระหวัดทุกซอกทุกมุมจนไม่เหลือความลับให้ ส�ำรวจ ประเดี๋ยวก็ร้อนแรงดัง่
เปลวเพลิง ประเดี๋ยวก็แผ่วเบาราวกับปุยนุ่น... ผมปล่อยตัวปล่อยใจไปกับกอด
ประโลมอันแสนหวาน
“เค้ าคิดถึงตัวเองมาก...”
เสียงของเซย์ นที่ผละออกมาพูดแหบพร่ า นัยน์ ตาของเขาที่จ้องมองผม
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หวานเชื่อม มันกรุ้มกริ่ ม มันเจ้ าชู้ เต็มไปด้ วยแรงราคะที่ล้นปรี่
“ปิ ดเทอมไม่ได้ เจอตังเกื
้ อบเดือน”
“เจอนะ เรานัดเจอกันอยูห่ รอกคนบ้ า! ปะ... ไปดูหนังด้ วยกันมาด้ วย!”
“มันไม่เหมือนกัน...”
“อ๊ ะ... เซย์น...”
“เบต้ าของเซย์น”
มือหนาเลื่อนมาสอดเข้ าใต้ เสื ้อยืดของผม ก่อนจะล้ วงลึกลงไปเรื่ อยๆ รุ ก
เร้ าผมด้ วยสัมผัสคุ้นเคยที่ปลุกปั่ นอารมณ์ผมได้ เสมอ แล้ วในที่สดุ ... ร่างกายของ
เราสองคนก็เปลือยเปล่าราวกับเด็กแรกเกิด ผมรับรู้ ได้ ถึงความพอใจของเขาที่ได้
ครอบครองและเป็ นเจ้ าของทังหมดของผม
้
ผมด�ำดิง่ ลงไปในห้ วงอารมณ์ที่มีแต่เซย์นผู้เดียว
“เซย์น...”
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4th sip
“เออ นายก็ร้ ู ว่าที่บ้านฉันติดไฮสปี ดอินเทอร์ เน็ตตังเกื
้ อบร้ อยเม็ก ก็ว่าจะ
รี จิสท์ที่บ้านเนี่ยแหละ” ผมพูดโทรศัพท์กบั โค้ ก Regist ที่เราคุยกันอยูห่ มายถึงการ
ลงทะเบียนเรี ยน
[โหย แต่ก็อยากให้ มาลงด้ วยกันที่มอไง เผื่อไปหาอะไรกินกันต่อ ไม่ได้ เจอ
กันตังนานเลยนะเว้
้
ย] เสียงเพื่อนตัวเล็กโวยกลับมา
“ไม่เอา ขี ้เกียจ” ผมพูดแล้ วหมุนตัวอยู่บนเก้ าอี ้ท�ำงานในห้ องนอนตัวเอง
มันเป็ นมุมโปรดที่ผมใช้ นงั่ เล่นคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป ตอนนี ้ผมก�ำลังท่องเว็บไป
เรื่ อยขณะที่คยุ โทรศัพท์กบั เพื่อน “นายมาลงที่บ้านฉันไหมล่ะ เน็ตเร็ วนะ”
[ไม่เอาอ่ะ ไปมอดีกว่า ชัวร์ สดุ แล้ วบันนี่ละ่ ?]
โค้ กถามถึงน้ องสาวแท้ ๆ ของผม ที่เรี ยนอยู่คณะอินเตอร์ เหมือนกัน แต่
ยัยนัน่ เรี ยนเมเจอร์ ชีวะ แถมยังแตกไปเลือกสายชีวการแพทย์อีก แน่นอนว่าสกิล
วิทย์กบั เลขน�ำผมไปสามล้ านขุม
อีกเรื่ องก็คือผมกับบันนี่หน้ าเหมือนกันอย่างกับอะไรดี ทังๆ
้ ที่อายุเราห่าง
กันตังสองปี
้
ขนาดคนละเพศแต่ทงแม่
ั ้ ค้าและใครหลายๆ คนในมอยังทักผิดเป็ น
ประจ�ำตอนที่น้องสาวผมติสท์ไปหัน่ ผมสัน้
แถมมีคนบอกว่าถ้ าผมใส่วิกเดินมาด้ วยกัน ยังไงก็ต้องคิดว่าเป็ นฝาแฝด
โธ่ ผมว่าผมหน้ าตาดีกว่าน้ องนะ
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ผมกับบันนี่สนิทกันมาก เราไม่มีความลับต่อกันเลยสักเรื่ อง เจอหน้ ากัน
ทุกวันก็เมาท์กนั ทุกวัน เมาท์เหมือนไม่ได้ คยุ กันมาสิบปี ถ้ าคืนไหนนอนด้ วยกัน
(ปกติแยกห้ องนอน) บอกเลยว่าคืนนันไม่
้ ได้ หลับ
“ก็คงรี จิสท์อยูบ่ ้ านมัง้ ไม่งนก็
ั ้ อาจจะไปที่มอ จะได้ ไปหาเพื่อนต่อไง”
[แล้ วเซย์นล่ะ?]
ผมท�ำหน้ าเมื่อยทันที
“นายก็ร้ ู ว่าอีตาบ้ านัน่ ไม่ปกติ ถึงวันรี จิสท์เป็ นไม่ได้ ต้ องแหกกลับไปบ้ าน
ทังที
้ ่ย้ายกลับมาอยู่หอแล้ ว ให้ เหตุผลว่าบ้ านตัวเองเน็ตเร็ ว ฉันบอกว่าบ้ านฉันก็
เน็ตเร็ วเหมือนกัน ก็ไม่ยอมมา”
[เออจริ ง แปลกตังแต่
้ ปีหนึง่ แล้ ว วันรี จิสท์มีแต่คนพุง่ มามอทังนั
้ น]
้
ก๊ อกๆ!
“ครับ?”
ผมหมุนเก้ าอี ้หันไปทางประตูห้องที่แม่เพิ่งเคาะ จริ งๆ ผมเปิ ดประตูอ้าไว้
เพราะไม่ได้ เปิ ดแอร์ และเปิ ดแค่พดั ลม ถึงอย่างนันแม่
้ ก็ยงั เคาะห้ องเป็ นมารยาท
“แป๊ บนะโค้ ก แม่ฉนั มา” ผมพูดใส่โทรศัพท์มือถือ แล้ วหันหน้ าไปมองแม่
อีกครัง้ “ว่าไงครับแม่?”
“เบต้ า เดี๋ยวลูกกับน้ องจะลงทะเบียนเรี ยนกันวันไหนนะ”
“อ๋อ มะรื นไงครับ” ผมตอบ
“เอ้ อ ตายจริ ง ” แม่ ท� ำ ท่ า ทางตกใจ “แม่ ว่ า จะให้ ค นมาซ่ อ มเราเตอร์
อินเทอร์ เน็ตวันนันน่
้ ะ ลูกก็ร้ ูวา่ มันช้ าๆ ติดๆ ดับๆ มาตังแต่
้ สปั ดาห์ที่แล้ ว ใครต่อ
ใครก็บน่ กันหมด”
“อ่อ... อ้ าว...”
ที่บ้านผมเป็ นบริ ษัทด้ วย ด้ านหน้ าบ้ านเมื่อเปิ ดประตูเข้ ามาก็จะเจอส่วนที่
เป็ นออฟฟิ ศก่อน แต่มนั ไม่ได้ เป็ นออฟฟิ ศที่ใหญ่มาก มีเสมียนประจ�ำและรวมแม่
ผมแค่สี่คนเท่านัน้ เพราะคุณพ่อของผมเป็ นเจ้ าของบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ าง ฉะนัน้
งานส่วนใหญ่เลยไปเน้ นที่หน้ าไซต์งาน ไม่ได้ มาเน้ นที่ออฟฟิ ศ
พ่อก็วิศวะโยธา แม่ก็บญ
ั ชี น้ องก็ชีวะ (ได้ แฟนมายังเป็ นวิศวะคอมฯ)
แต่ท�ำไมผมโง่เลข...
ไม่ร้ ูสิ มันอาจเป็ นโชคชะตา
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กังวล

“ลูกกับน้ องจะท�ำยังไง ลงทะเบียนวันเดียวกันหรื อเปล่า” แม่ถามอย่าง

“ลงวันเดียวกันครับ แต่ว่าลงคนละเวลา ผมลงเก้ าโมง ส่วนยัยบันนี่ลง
เที่ยง ตาย... งันเดี
้ ๋ยวพวกเราไปลงที่มอก็ได้ ครับ”
“ขอโทษทีนะลูก แต่ชา่ งมาได้ วนั นันวั
้ นเดียว” แม่พยักหน้ า
“อ๋อ ไม่เป็ นไรหรอกครับ ไปลงที่มอก็ชวั ร์ ไปอีกแบบ” ผมพูดแล้ วยิ ้มให้ แม่
สบายใจ ท่านยิ ้มตอบ พลางส่งเสียงถามต่ออย่างล้ อเลียน
“แหม แล้ วพระเอกเธอล่ะ? จะเอายังไง”
ผมแกล้ งจิ๊ปาก
“แม่! เซย์นเขาก็กลับไปรี จิสท์ที่บ้านเขาน่ะสิ! ผมบอกไปแล้ วนี่นา”
“ย่ะ ก็แค่แกล้ งถาม” แม่กอดอกท�ำลอยหน้ าลอยตา ท่าโคตรเหมือนผม
เลย แบบนี ้สิเขาเรี ยกว่าเชื ้อไม่ทิ ้งแถว “แม่ปอกแอปเปิ ลไว้ ในตู้เย็น ไปหยิบมากิน
ด้ วยนะเดี๋ยวมันเสียก่อน”
“คร้ าบ”
ผมตอบรับ และเมื่อแม่ออกจากห้ องไปแล้ ว ผมจึงแนบหูเข้ ากับไอโฟนอีก
รอบ ไม่ทนั อ้ าปากโค้ กก็ชิงพูดขึ ้น
[ได้ ยินหมดแล้ ว สรุปนายก็ต้องมารี จิสท์ที่มอใช่ไหม]
“เออ ก็งัน้ แหละ งัน้ เดี๋ยวเจอกัน เสร็ จแล้ วหาไรกินกันต่อ เผื่อได้ ดูหนัง
ด้ วย”
[โอเค งันเจอกั
้
นตังแต่
้ เจ็ดโมงที่อนั เดอร์ ฯ อย่าสายนะเว้ ย] มันรี บคาดโทษ
“หา!” ผมอุทานอย่างตกใจ “ท�ำไมต้ องไปตังแต่
้ เจ็ดโมง ไม่เอาโว้ ย ฉัน
ขี ้เกียจตื่น มันรี จิสท์ตงเก้
ั ้ าโมงเลยนะ นายรี บเรอะ”
[น้ อยไปสิ จ�ำครัง้ แรกตอนปี หนึง่ ที่รีจิสท์กนั ที่มอไม่ได้ หรื อไง] โค้ กพูดเสียง
กังวล [แย่งคอมพิวเตอร์ กนั แทบตาย ถ้ าไม่รีบไปจองมีหวังไม่มีคอมฯ และวิชาที่
อยากเรี ยนคงได้ เต็มหมดแน่]
“เออเนอะ”
ก็จริ งนะ การรี จิสเตอร์ (Register) ส�ำหรับนักศึกษาคณะอินเตอร์ ไม่ใช่แค่
การลงทะเบียนเรี ยนธรรมดา แต่มนั คือสงครามชัดๆ หากช้ าในการคลิกเพียงแค่
วินาทีเดียวก็ต้องพลาดโอกาสไปเลยทัง้ เทอม ผมบอกได้ เลยว่าสังเวียนนีม้ ันดุ
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เดือดเลือดพล่านมาก ต้ องลองเองถึงจะรู้
“โอเคๆ เจ็ดโมงก็เจ็ดโมง ไปแพลนตารางก่อนล่ะ นี่ จัดไว้ แค่สองแบบ
เอง... ว่าจะเผื่อไว้ สกั ห้ าแบบ”
[ฉันก็เหมือนกัน งันมะรื
้ นเจอกันนะ]
“บาย”
ผมกดเข้ าโปรแกรมไลน์ในคอมพิวเตอร์ แล้ วพิมพ์ไปบอกบันนี่ จากนันก็
้ มา
นั่งแพลนตารางเรี ยนต่อ นักศึกษาคณะนานาชาติส่วนใหญ่ จะแพลนตารางไว้
ทังหมดห้
้
าแบบเพื่อส�ำรองหาทางออกให้ ชีวิตตัวเอง ในกรณีที่ตารางเรี ยนที่เรา
ต้ องการที่สดุ ไม่อาจลงได้ ดงั่ ใจทุกตัว
ใช่... มันเครี ยดขนาดนันเลยแหละ
้
เขาเรี ยกมันว่า Sky War เพราะระบบ
การรี จิสเตอร์ ของคณะเราเรี ยกว่า Sky ตามชื่อเลย มันเป็ นสงครามแห่งท้ องฟ้า...
ความจริ งห้ องนอนยัยนัน่ ก็อยู่แค่ชนสองของบ้
ั้
านเองนะ แต่ผมขี ้เกียจเดิน
นี่ตงแต่
ั ้ เช้ ายังไม่ได้ อาบน� ้ำเลยด้ วยซ� ้ำ
ห้ องนอนผมอยู่ชนั ้ หนึ่งถัดจากห้ องนัง่ เล่น ด้ วยความขี ้เกียจขึ ้นบันไดจึง
รบเร้ าให้ พ่อกับแม่สร้ างห้ องนอนที่ชัน้ หนึ่งให้ แล้ วฝั นของผมก็เป็ นจริ งตอนเรา
ย้ ายขึน้ บ้ านใหม่ ส่วนห้ องนอนพ่อกับแม่ก็อยู่ถัดจากห้ องนอนผม อยู่ชัน้ หนึ่ง
เหมือนกัน มีแค่ยยั บันนี่ที่ครอบครองชันสองแต่
้
เพียงผู้เดียว
นอกจากนีย้ ังมีดาดฟ้าใช้ ส�ำหรั บตากผ้ า มุมซักรี ดกับห้ องนั่งเล่นขนาด
ย่อม ซึง่ จัดอยูช่ นสองถั
ั้
ดจากห้ องนอนของบันนี่ ส�ำหรับผม... ผมมองว่าบ้ านหลัง
นี ้ไม่ได้ ใหญ่หรื อกว้ างอะไรขนาดนัน้ แต่ทกุ คนกลับบอกว่ามันทังใหญ่
้
และกว้ าง มี
ลานจอดรถส�ำหรับรถหกคัน มีสนามหญ้ าหน้ าบ้ านที่มีม้านัง่ และชิงช้ า รวมไปถึง
มีสระว่ายน� ้ำด้ วย
เอาเป็ นว่าผมรักบ้ านหลังนี ้มากและไม่คิดจะย้ ายไปไหน อยู่สบายแถมยัง
ใกล้ มหาวิทยาลัยอีก นับเป็ นโชคดีจริ งๆ ถ้ าถึงวัยท�ำงานแล้ วออฟฟิ ศอยูไ่ กลก็คอ่ ย
ว่ากันอีกที แต่ตอนนี ้ผมยังไม่คดิ เรื่ องนัน้
ก๊ อกๆ!
“นี่ตวั เอง” ยัยบันนี่ตวั เล็กผมลอนเดินกรี ดกรายเข้ ามาในห้ อง แล้ วก็ทิ ้งตัว
นอนแหมะลงบนเตียงของผมอย่างสุขใจ ยัยนี่ก็ยงั ไม่ได้ อาบน� ้ำตังแต่
้ เช้ าเหมือน
กัน พอกันเลยทังพี
้ ่ทงน้
ั ้ อง ความจริ งบันนี่ก็ผมตรงธรรมชาติเหมือนผมนี่แหละ แต่
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เธอชอบท�ำผมลอนสารพัดลอน มันก็ออกมาดูสวยดีนะ “ตกลงเราต้ องไปรี จิสท์ที่
มอกันเหรอ?”
ยัยบันนี่ถามเสียงแจ้ วๆ ที่ผมฟั งแล้ วอดอมยิ ้มไม่ได้ ทกุ ที เสียงของบันนี่ไม่
เคยโตขึ ้นเลย ไม่วา่ อายุเธอจะเปลี่ยนไปมากน้ อยแค่ไหน มันยังคงใส กังวาน บาง
ครัง้ ก็แหลมจนแสบแก้ วหู แต่กระนันมั
้ นก็เป็ นเสียงที่ค้ นุ เคยเหมือนบ้ าน เรี ยกให้
ความทรงจ�ำในวัยเด็กของผมผุดขึ ้นมาได้ เสมอ
“อือ” ผมยังคงก้ มหน้ าก้ มตาแพลนตารางเรี ยน “ก็ตามนันแหละ
้
ตัวเองก็
ไปตอนเช้ าพร้ อมพี่เลยไง พี่รีจิสท์เก้ าโมง ตัวเองรี จิสท์เที่ยงนี่ จะได้ ไปจองคอมฯ
ด้ วย”
น้ องสาวผมเบะปาก
“ไม่เอาอ่ะ เค้ าขี ้เกียจตื่น ต้ องรอเวลาตังนาน
้
เราแยกกันไปได้ ไหม”
“งันก็
้ ตามใจ ยังไงพี่ก็จะไปต่อกับโค้ กอยูแ่ ล้ ว” เราทังคู
้ ม่ ีรถคนละคัน แถม
เป็ นรถแฝดอีก เพราะทังรุ้ ่น สี และยี่ห้อเดียวกันเปี๊ ยบ!
อย่าถามนะว่าท�ำไมเป็ นแบบนี ้ เพราะพ่อกับแม่เป็ นคนเลือก ไม่ใช่พวก
เรา! ผมกับบันนี่มีหน้ าที่แค่ใช้ และห้ ามบ่น
เอาน่า... มีให้ ใช้ ก็ดีแค่ไหนแล้ ว
“โอเค หนูลงมาคุยแค่นี ้แหละ ไปดูซีรีส์ต่อแล้ ว” เธอว่าแล้ วยันตัวขึ ้นจาก
เตียงนอนของผม เดินตรงไปที่ประตู แต่แล้ วก็หนั ขวับมาอีกครัง้ “อีกเรื่ อง... คือ
เบื่อกับข้ าวที่บ้านมากเลยอ่ะ สัง่ พิซซ่ามากินได้ ไหม”
“เออดีๆๆ เอาเลย สัง่ เลย” ผมรี บหันไปพยักหน้ าอย่างเห็นด้ วยที่สดุ ก�ำลัง
หิวอยูพ่ อดี “ตัวเองสัง่ ไก่มาด้ วยนะ”
“โอเคค่า~”
บันนี่ตอบรับอย่างเริ งร่ าแล้ วปรี่ ไปคว้ าโทรศัพท์บ้าน ผมนึกอะไรขึ ้นได้ จึง
ตะโกนไล่หลัง
“นี่! อย่ามัวแต่เล่นจนลืมแพลนตารางเรี ยนนะ!”
“พี่เบต้ านี่ หนูไม่ลืมหรอกน่า!”
ผมสาย!
ผมแหกขี ้ตาตื่นมาตังแต่
้ เช้ าตรู่ ตามค�ำบอกของโค้ ก แต่เห็นว่ามันเพิ่งจะ
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หกโมงเช้ าก็เลยหลับตาลงอีกครัง้ แล้ วผมสาบานได้ วา่ แค่กะพริ บตาครัง้ เดียว ตื่น
มาอีกทีก็แปดโมงกว่าเฉยเลย!
พอขับรถมาถึงมหาวิทยาลัย ผมก็ต้องแย่งที่จอดรถกันวุ่นวายพ่อตายกับ
นักศึกษาอีกเป็ นร้ อยชีวิต
ความจริ งมหาวิทยาลัยของผมมีที่จอดรถเยอะมาก แต่ลานจอดรถที่เด็ก
คณะอินเตอร์ นิยมจอดกันมากที่สดุ เรี ยกว่าปาร์ คสองหรื อปาร์ คทู (Park 2) ช่วงชิง
กันทุกวันยิ่งกว่าทองค�ำ ไม่งนก็
ั ้ ต้องไปจอดหลังมหาวิทยาลัยซึง่ โคตรไกล ไกลไม่
พอบางทีไม่มีที่จอดอีก
เรี ยกได้ วา่ มีปัญหาเรื่ องที่จอดรถทุกวัน แถมแปดสิบเปอร์ เซ็นต์ของรถยนต์
ในมหาวิทยาลัยที่แย่งที่จอดกันก็ยงั เป็ นเด็กคณะอินเตอร์ อีกต่างหาก
พอหาที่จอดรถได้ ผมก็นงั่ รถกอล์ฟไปที่ตึกคณะ (จะมีรถกอล์ฟคอยเทียว
รับเทียวส่งนักศึกษา เฉพาะส�ำหรับนักศึกษาคณะนานาชาติ จากลานจอดรถไปที่
ตัวตึก และจากตัวตึกไปลานจอดรถ) เมื่อไปถึงก็เจอโค้ กในชุดนักศึกษานัง่ รออยูท่ ี่
อันเดอร์ ฯ ผมปรี่ เข้ าไปหาทันที
“มาแล้ วๆ” ผมส่งเสียงน�ำไปก่อนตัว โค้ กที่นงั่ เท้ าคางอยูเ่ ด้ งตัวขึ ้นมา
“มาแล้ วเหรอ นายสาย! นี่อีกแค่สิบห้ านาทีจะเก้ าโมงแล้ วนะ” โค้ กพูดรัว
เร็ ว
“ขอโทษที” ผมยิ ้มแหยๆ ยอมรับผิดทุกประการ ความจริ งก็ตื่นเพราะเสียง
ไลน์ที่เด้ งไม่หยุดของโค้ กนัน่ แหละ
“ฉันรอนายตังนาน!
้
แต่ชา่ งมัน ไปๆ รี บไปจองคอมฯ กันเหอะ”
“โอเค”
ผมพยักหน้ า แล้ วเราสองคนก็ขึ ้นลิฟต์ไปยังชันห้
้ า ซึง่ เป็ นชันที
้ ่มีห้องคอมฯ
แล็ปรวมกับคอมฯ เลาจน์ประมาณสี่ห้าห้ อง แต่ขนาดว่ามีคอมฯ มากขนาดนี ้ก็ยงั
ไม่เพียงพอต่อความต้ องการของนักศึกษา เราสองคนพุ่งตัวเข้ าไปในห้ องคอมฯ
แล็ปห้ องแรก มาแบบเฉี ยดฉิ วก่อนที่บรรดามนุษย์ นักศึกษาจะพาเหรดเข้ ามา
จับจองคอมพิวเตอร์ จนไม่มีที่วา่ งเหลืออีกต่อไป
ผมหยิบกระดาษที่แพลนตารางเอาไว้ มาวางเรี ยงหน้ าคอมพิวเตอร์ โค้ กเอง
ก็ท�ำแบบเดียวกัน แล้ วเราสองคนก็ลงมือล็อกอินเข้ าไปในระบบของมหาวิทยาลัย
ตัวเลขนับถอยหลังที่ขึ ้นอยูบ่ นหน้ าจอรอเวลารี จิสท์ท�ำเอาผมใจสัน่ มือสัน่ ตื่นเต้ น
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เหมือนทุกครัง้ ที่จะต้ องลงทะเบียนเรี ยน มันมีทงครั
ั ้ ง้ ที่ผมชนะสงคราม และครัง้ ที่
ผมพ่ายแพ้ ยอ่ ยยับ ในเมื่อตอนนี ้ผมอยูช่ นปี
ั ้ สงู ขึ ้นแล้ ว ก็หวังว่าจะได้ ลิ ้มรสชัยชนะ
อีกสักครัง้
เฮ้ ย เหลือเวลาอีกแค่ห้านาที โอ๊ ย ผมจะเป็ นแพนิคตายแล้ ว!
เหลือแค่หนึง่ นาที
สาม สอง หนึง่ !
“กดเลย!”
เสียงโค้ กตะโกนเพื่อรวบรวมพลังให้ ตวั เอง ก่อนที่ทงมั
ั ้ นและผมจะพิมพ์
กรอกรหัสวิชาที่ตวั เองต้ องการจะเรี ยนอย่างรวดเร็ วที่สดุ ลงบนคอมพิวเตอร์ คน
อื่นๆ ในห้ องคอมฯ แล็ปก็เช่นเดียวกัน เสียงคีย์บอร์ ดดังแต๊ กๆ ไปทัว่ ห้ อง ผมจ้ อง
คอมพิวเตอร์ จนสายตาพร่าเลือน
“เฮ้ ยของฉันเด้ ง” เสียงใครคนหนึง่ ที่นงั่ หลังผมดังขึ ้น
“เชี่ย วิชาเต็ม!” เสียงใครอีกคนดังมาจากที่ไกลๆ
ใจผมเต้ นตึกตัก ภาวนาให้ ตวั เองอยู่รอดปลอดภัยไปจนจบการรี จิสเตอร์
ครัง้ นี ้ เทอมนี ้ผมจะลงห้ าตัวจนเต็มโควต้ า
คณะเราไม่เหมือนคณะอื่น อย่างที่บอกว่าเรายึดการเปิ ดและปิ ดเทอม
ตามเมืองนอก แปลว่าหนึ่งปี การศึกษาจะมีสามเทอม นักศึกษาลงเรี ยนได้ เทอม
ละมากสุดคือห้ าวิชา วิชาละสี่เครดิต และวิชากีฬาจะมีแค่หนึง่ เครดิต ก็ลงควบไป
ได้ หนึง่ ตัว ถ้ าลงจนครบโควต้ าแบบนันจะเรี
้
ยกว่าห้ าบวกหนึง่ และในแต่ละเทอม
ลงได้ น้อยสุดคือสามวิชา วิชาละสี่เครดิต แต่ที่นิยมลงกันมากที่สดุ คือสี่วิชา กับสี่
บวกหนึง่ (Credit – หน่วยกิต)
และเพราะว่าผมเคยซ� ้ำเลขไปครัง้ หนึง่ ตอนปี สองน่ะสิ ผมถึงได้ จะลงห้ าตัว
ในเทอมนี ้ เร่งเก็บหน่อยดีกว่า
ผมลงได้ ส�ำเร็ จไปสามวิชา เหลืออีกสองวิชาที่ต้องมุ่งมัน่ เอาชนะสงคราม
ครัง้ นี ้ให้ ได้ โอ๊ ย อินเทอร์ เน็ตของมหาวิทยาลัยท�ำไมช้ าขนาดนี ้! ผมจะหัวใจวาย
ตายแล้ วนะ
“เสร็ จแล้ ว! ฉันชนะ!” เสียงโค้ กตะโกนมาจากคอมฯ ตัวข้ างๆ อย่างร่าเริ ง
ผมที่เพิ่งคลิกเมาส์เสร็ จยังคงจ้ องหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ที่ไอคอนเมาส์กลายเป็ น
วงกลมๆ เพื่อให้ รอเวลา มือของผมเหงื่อออกจนชุม่ และแล้ ว...
59

“ชนะเหมือนกันโว้ ยยยยยย!!”
ผมตะโกนอย่างสะใจแล้ วหันไปแท็กมือกับโค้ ก เพื่อนตัวเล็กตะโกน
“เอ้ า ไป กลับ! หาไรกิน”
“เยส!!”
แล้ วเราสองคนก็เดินออกจากห้ องคอมฯ แล็ปด้ วยกัน มีคนมาต่อคิวใช้
คอมพิวเตอร์ แทบจะในทันที เราเมาท์กนั ไปตลอดทาง
“ฉันหัวใจจะวายตอนกดรี จิสท์ แต่ละตัว” โค้ กพูด “เทอมนี จ้ ะเรี ยนเวส
เทิร์นฯ ด้ วย ลงวิชานี ้ไม่ทนั มาสองเทอมละ ในที่สดุ ก็ทนั จนได้ ”
The Western Classical Ideal คือชื่อเต็มของวิชานี ้ มันเป็ นวิชาศึกษา
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของตะวันตก เช่น อารยธรรมกรี ก-โรมันทังหลาย
้
เป็ นต้ น
เป็ นหนึง่ ในวิชาหมวด Humanities (มนุษยศาสตร์ )
“ดีใจด้ วยที่ลงทัน เทอมนี ้ฉันลงตังห้
้ าตัว นายลงกี่ตวั นะ” ผมถามขณะที่
เราเดินลงบันไดด้ วยกัน ผมบอกหรื อยังว่าโค้ กเรี ยนคนละเมเจอร์ กบั ผม เขาเรี ยน
เมเจอร์ IB (International Business – บริ หารธุรกิจระหว่างประเทศ)
“ลงสี่บวกหนึง่ ” โค้ กหมายถึงเขาลงวิชาเรี ยนสี่ตวั แล้ วก็ลงกีฬาอีกหนึง่ ตัว
“แหม นาย PE ครบแล้ วนี่” (PE: Physical Education – พลศึกษา)
ผมพยักหน้ า “ใช่ เรี ยนเก็บครบตังแต่
้ ปีหนึง่ ปี สองแล้ ว จะเก็บไว้ ให้ หนักตัว
ท�ำไมล่ะ” นี่เป็ นข้ อดีของการรี บเรี ยนบรรดาวิชากีฬาให้ เสร็ จไปตังแต่
้ เนิ่นๆ ยิ่ง
เรี ยนปี สงู วิชาก็ยิ่งยาก ผมคิดว่าจะได้ มีเวลาโฟกัสให้ มากขึ ้น แต่บางคนก็นิยมเก็บ
วิชากีฬาไว้ เรี ยนหลังๆ นะ เพราะเขาคิดว่าจะมีเวลาว่างมากกว่า
“เฮ้ อ กดซับมิตไปแล้ วนี่ สบายใจจังแฮะ วิชาไม่หลุดแน่นอน” โค้ กบิด
ขี ้เกียจอย่างสบายอกสบายใจ “เหลือแต่รอแอดไวเซอร์ กดแอพพรูฟล่ะ” (Submit –
ส่งงาน ในที ่นี้หมายถึ งกดส่งที ่ลงทะเบี ยนเรี ยน, Advisor – อาจารย์ที่ปรึ กษา,
Approve – กดรับ)
“เฮ้ ย! ฉันยังไม่ได้ กดซับมิตให้ แอดไวเซอร์ เลย!” ผมสะดุ้งสุดตัว
“ก็ ไ ม่เ ห็ น เป็ น ไรนี่ ” โค้ ก พูด ง่า ยๆ “นายแค่ต้ อ งกดซับ มิ ต ก่ อ นเที่ ย งคื น
เท่านันแหละ
้
กดบุ๊ควิชาไปแล้ วไม่มีอะไรหรอก ตื่นเต้ นอะไรล่ะ ท�ำอย่างกับไม่เคย
รี จิสท์”
“ก็ที่บ้านฉันเราเตอร์ อินเทอร์ เน็ตเสีย! จะกดได้ ยงั ไงเล่า!”
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“เฮ้ ยจริ งด้ วย!” โค้ กท�ำท่าตกใจ
“ตายแล้ ว ! นี่ ฉั น ลื ม ได้ ยัง ไงเนี่ ย ! โอ๊ ย ยย อยากรี บ ไปกิ น ข้ า วด้ ว ย นี่
คอมพิวเตอร์ ต้องเต็มหมดแล้ วแน่ๆ” ผมท�ำหน้ าเหมือนจะร้ องไห้ ให้ ได้
“ไลบรารี่ ไง” โค้ กเสนอขึ ้นมาอย่างชาญฉลาด “ที่ไลบรารี่ ก็มีคอมพิวเตอร์
รี บไปเร็ ว”
Library คือห้ องสมุด อย่างที่ผมบอกว่าเด็กคณะอินเตอร์ ชอบเรี ยกทุก
อย่างทับศัพท์ และในที่นี ้มันก็หมายถึงห้ องสมุดของคณะ ไม่ใช่ห้องสมุดกลางของ
มหาวิทยาลัย
“เออใช่ นายรอที่อนั เดอร์ ฯ นะ เดี๋ยวตามไป” ผมพูดอย่างเร่งรี บ โค้ กพยัก
หน้ ารับ
“โอเค ถือโอกาสเช็กวิชาเรี ยนด้ วยแล้ วกัน เมื่อกี ้นายไม่ได้ ตรวจดูเลยนี่”
“ได้ ๆ เดี๋ยวเจอกันนะ”
ผมรี บปี นบันไดกลับขึ ้นไปชันสี
้ ่อนั เป็ นที่ตงของไลบรารี
ั้
่ ทนั ที ผมพุ่งเข้ าไป
แบบไม่คิดชีวิต ถึงคอมพิวเตอร์ ที่ไลบรารี่ จะค่อนข้ างอืดแต่ก็ถือว่าใช้ ได้ อยู่ ดีกว่า
ไม่ได้ ซบั มิตแล้ ววิชาหลุดหมด
“รุ่นพี่...”
เสียงที่หลุดออกจากริ มฝี ปากของผมแผ่วพร่ า มันเบายิ่งกว่าเสียงพึมพ�ำ
และเสียงกระซิบจนแม้ แต่ตวั ผมเองยังแทบไม่ได้ ยินด้ วยซ� ้ำ แต่ถงึ อย่างนันผมก็
้
รีบ
ตะครุบปิ ดปากตัวเองอย่างรวดเร็ว
ผมตัวแข็งไปชัว่ ขณะเมื่อเห็นร่ างสูงโปร่ งของรุ่ นพี่ฌอน เขานัง่ อยู่บนเก้ าอี ้
ของโต๊ ะสีด�ำตัวใหญ่ซงึ่ ตังเรี
้ ยงกันอยู่ด้านหน้ าไลบรารี่ เป็ นที่ส�ำหรับให้ นกั ศึกษา
ใช้ ติวหนังสือแบบกลุม่ บริ เวณนี ้จะเป็ นพื ้นที่ที่สามารถส่งเสียงได้
รุ่ นพี่ฌอนอยู่ในเสือ้ ช็อปของเมเจอร์ ตัวเอง เป็ นเสือ้ ช็อปสีน�ำ้ เงินเข้ ม...
เข้ มมากๆ จนแทบข้ ามไปเป็ นสีเทา บนเสื ้อช็อปของเมเจอร์ นี ้ทุกตัวจะมีสีส้มตัด
อยูห่ น่อยๆ ให้ พอไม่ดเู ป็ นโทนน� ้ำเงินเทาอย่างเดียวจนอึมครึม ผมก็ไม่ร้ ูจะอธิบาย
ถึงสีส้มสดที่แซมอยูน่ ี่ยงั ไงเหมือนกัน เอาเป็ นว่า... มันมีจดุ หนึง่ เป็ นที่เสียบปากกา
ตรงแขนเสื ้อ และอีกจุดบนกระเป๋ าหน้ าอก ปั กชื่อตัวย่อเมเจอร์ เป็ นภาษาอังกฤษ
เด็กเมเจอร์ ศิลป์ ก็เหมือนเด็กเมเจอร์ วิศวฯ และเด็กเมเจอร์ วิทย์บางสาขาที่
มีเสื ้อช็อปเป็ นของตัวเอง พวกเขานิยมใส่ชดุ ไปรเวทแล้ วใส่ช็อปคลุมทับ ไม่ค่อย
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สวมชุดนักศึกษา ถือเป็ นสิทธิพิเศษที่เด็กเมเจอร์ ซงึ่ ไม่มีเสื ้อช็อปอย่างพวกผมท�ำ
ไม่ได้ พวกผมต้ องใส่ชดุ นักศึกษาตามระเบียบเท่านัน้ ถึงเด็กการโรงแรมจะมีสทู
จากการฝึ กงานแรกที่โรงแรมของมหาวิทยาลัย แต่การใส่สทู กลับยิ่งดูเป็ นทางการ
มากกว่าใส่ชดุ นักศึกษาเสียอีก
รุ่ นพี่ยงั คงท�ำผมสีเทาเงินสว่างเหมือนเดิม แต่สีผมของเขาดูสดขึ ้นเหมือน
เพิ่มเติมสีมาใหม่ รอยสักสองบรรทัดในกรอบรอยสักรู ปดอกไม้ หลากสีที่ผมชอบ
ยังคงดูสวยและเท่ไม่เปลี่ยนแปลง ในมือข้ างขวาของรุ่ นพี่มีดินสอไม้ เขาก�ำลัง
สเก็ตช์ ภาพลงบนสมุดวาดเขียนอย่างเงียบขรึ ม นั่งอยู่คนเดียวโดยไม่มีคนอื่น
รบกวน
หลังจากวันนันที
้ ่ร้านสเต็ก ผมกลับไปนอนคิดเรื่ องรุ่นพี่อยูเ่ ป็ นอาทิตย์ มัน
ติดอยู่ในห้ วงความคิดผมเหมือนหมากฝรั่งติดหนึบใต้ รองเท้ า ผมเล่าให้ บนั นี่ฟัง
ซ� ้ำไปซ� ้ำมาจนยัยนัน่ หาว่าผมเพ้ อเจ้ อ
ผมคิดถึงสายตาของเขา ทังสายตาที
้
่เราสบกันตอนผมตกลงมาจากเก้ าอี ้
ตอนที่เราจ้ องตากันในร้ านสเต็ก และสายตาสุดท้ าย... ตอนที่เขามองผมขณะก้ าว
ขึ ้นรถ
ตอนไม่ได้ เจอหน้ าเขาเป็ นเวลานาน ผมก็พอท�ำใจให้ ลืมมันไปได้ โดยง่าย
แต่พอมาตอนนี ้... แค่ผมเห็นเขา ทุกอย่างก็ป็อปอัพขึ ้นมาในสมองอย่าง
กับโฆษณาที่แย่งกันเด้ งในเว็บเถื่อน
ผมสูดลมหายใจเข้ าร่ าง เตือนตัวเองว่าผมกับเขาไม่ร้ ู จักกันด้ วยซ�ำ้ แค่
เพียงเพราะเขาดึงดูดผมตังแต่
้ ครัง้ แรกที่พบหน้ า ผมเลยเอาแต่คิดถึงเขาซ�ำ้ ไปซ� ้ำ
มาแบบนัน้ คิดสิเบต้ าว่าจริ งๆ แล้ วมันไม่มีอะไรสักนิด มันไร้ สาระจะตาย
ผมเดินเข้ าไปในไลบรารี่ นัง่ ลงตรงหน้ าคอมพิวเตอร์ เครื่ องหนึ่งซึ่งติดกับ
บานกระจกใส และสามารถมองเห็นโต๊ ะตัวใหญ่ ที่รุ่ นพี่นั่งสเก็ตช์ รูปอยู่ได้ เรา
เหมือนนัง่ ข้ างกันแต่มีกระจกใสบานใหญ่กนกลาง
ั้
สาบานได้ วา่ ผมไม่ได้ จงใจ แต่
รุ่ นพี่เลือกนัง่ ที่โต๊ ะตัวแรก เหมือนกับผมที่เลือกนัง่ หน้ าคอมพิวเตอร์ ตวั แรกซึง่ อยู่
ใกล้ ที่สดุ
แอบเหลือบมองรูปที่เขาสเก็ตช์ แล้ วก็ต้องเลิกคิ ้วอย่างประหลาดใจ ถึงขัน้
ต้ องหันไปมองให้ เต็มตาเมื่อพบว่ามันเป็ นรู ปที่สวยจนเหลือเชื่อ ผมไม่ค่อยรู้ เรื่ อง
ศิลปะงานวาดเขียนระบายสี ไม่มีหวั ด้ านนี ้เลยก็ว่าได้ แต่ผมก็ดอู อกว่าอะไรสวย
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ไม่สวย
เล่น

เพียงแค่มองปราดเดียวก็ร้ ูได้ ทนั ทีวา่ เป็ นฝี มือของมืออาชีพ ไม่ใช่มือสมัคร

รู ปที่รุ่ นพี่สเก็ตช์อยู่เป็ นรู ปแก้ วกาแฟยี่ห้อดัง ซึ่งตอนนี ้เขาก�ำลังใช้ ดินสอ
แรเงาเล่นน� ้ำหนักมันอยู่ ผมเดาว่าเขาคงจะท�ำเป็ นเค้ าโครงเพื่อไปลงสีทีหลัง หรื อ
บางที... เขาอาจจะแค่อยากใช้ ดนิ สอสเก็ตช์มนั เฉยๆ ก็ได้
นอกจากจะถ่ายรูปเก่งแล้ ว ยังวาดรูปสวยอีก
สมกับที่เรี ยนพวกศิลป์ จริ งๆ
ผมเอียงศีรษะมองภาพแก้ วกาแฟนัน่ อยูน่ าน ชื่นชมการขยับมืออย่างพลิ ้ว
ไหวของคนวาดด้ วยความเพลิดเพลิน นิ ้วมือเรี ยวยาวของเขาจับดินสอให้ เคลื่อนที่
อย่างมีชีวิตชีวา ทว่าผมก็ต้องขมวดคิ ้วเข้ าหากัน เพราะนึกแปลกใจที่นิ ้วเรี ยวยาว
นัน่ หยุดสเก็ตช์ภาพซะดื ้อๆ แต่ผมก็ยงั มองอยู่อย่างนัน้ รอเวลาให้ เขาเขียนรูปต่อ
กระทัง่ รู้สกึ ว่าเขาหยุดนานจนผิดปกติ ผมจึงแอบเหล่สายตาขึ ้นมองคนวาด
และพบว่า... คนวาดก�ำลังมองหน้ าผมอยู่
ไอ้ บ้าเบต้ าเอ๊ ย! นายท�ำอะไรลงไป!
ดวงตาคมจับจ้ องมาที่ใบหน้ าของผมตาไม่กะพริ บ และเช่นเคย... ผมอ่าน
สีหน้ าของเขาไม่ออกสักนิด สายตาที่เขามองผมราวกับลูกกระสุนที่ถกู ยิงออกมา
และเข้ าเป้าโดยสไนเปอร์ ฝีมือชันหนึ
้ ง่
ผมสะดุ้ง รี บหันหน้ าเข้ าหาคอมพิวเตอร์ แทบไม่ทนั ใจเต้ นตึกตักจนหูอื ้อ
โอ๊ ย! นายออกนอกหน้ าอีกแล้ วนะเบต้ า! แต่ผมก็ไม่ได้ ท�ำอะไรผิดนี่ ก็รูปมันสวย
ผมถึงได้ มอง มันผิดกฎหมายหรื อไงเล่า ก็เปล่าสักหน่อย
ที่เขามอง... เพราะผมไปกวนสมาธิเขาแหงๆ
โธ่เอ๊ ยยย!
ผมหันกลับมาไล่สายตาส�ำรวจทุกวิชาที่ตวั เองลงอย่างรวดเร็ ว ทังที
้ ่ใจไม่
อยู่กบั เนื ้อกับตัวเท่าไหร่ นึกสงสัยว่ารุ่ นพี่ยงั มองผมอยู่ไหม แต่ก็กลัวเกินกว่าจะ
หันกลับไปมองเขาเพื่อหาค�ำตอบให้ กบั ค�ำถามของตัวเอง
ผมจ้ องหน้ าจอคอมพิวเตอร์ เสมื อนว่ามันเป็ นสิ่งที่ น่าสนใจที่ สุดในโลก
ก่อนจะพบว่าตัวเองลงวิชาได้ ถกู ต้ องครบถ้ วนทังหมด
้
ทังเซคชั
้
น อาจารย์ผ้ สู อน
และเวลาเรี ยนเป็ นไปตามที่ผมต้ องการทุกประการ
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Rrrrr! Rrrrrr!
“ฮะ... ฮัลโหล” ผมกดรับสายเสียงเบา แถมเสียงยังสัน่ เพราะตอนนี ้หัวใจ
ยังเต้ นแรงไม่หยุดอีกต่างหาก
[นี่! นายท�ำบ้ าอะไรอยู่ ฉันรอนานแล้ วนะ แค่คลิกซับมิตมันใช้ เวลาขนาด
นันเลยเรอะ
้
มัวแต่ท�ำอะไรอยู่กนั แน่หา!] เสียงโค้ กแหวมาตามสาย ตาย! ผมลืม
สนิทว่าโค้ กรออยู่
“โทษที จะรี บ ไปเดี๋ ย วนี แ้ หละ” ผมตอบเสี ย งเบา ขื น ส่ง เสี ย งดัง ได้ ถูก
บรรณารักษ์ พงุ่ มาแหกอกแหงๆ
[เดี๋ยวนี ้เลยนะเบต้ า เดี๋ยวนี ้เลย!] เพื่อนตัวเล็กเสียงเขียว [ไม่ต้องวางสาย
ลงมาเดี๋ยวนี ้!]
“เออๆ”
ผมรี บคลิกซับมิตแทบไม่ทนั แล้ วพุ่งออกจากไลบรารี่ ทนั ที มีเสียงโค้ กด่า
ลอดมาตามสายตลอดทางที่ผมกระวีกระวาดวิ่งลงบันได
โอ้ ... ให้ ตายสิ นีผ่ มรี บมากขนาดลืมกดล็อกเอาท์ออกจากระบบเลยด้วยซ�้ ำ
แต่ชา่ งหัวมันเถอะ กดซับมิตให้ แอดไวเซอร์ ไปแล้ ว ไม่วา่ ใครก็เปลี่ยนแปลงวิชาผม
ไม่ได้ ทุกอย่างถูกล็อกไว้ โดยสมบูรณ์แบบ เหลือแค่รอแอดไวเซอร์ กดแอพพรูฟรับ
วิชาให้ ผมเรี ยนเท่านัน้ เดี๋ยวบรรณารักษ์ หรื อคนที่มาใช้ คอมพิวเตอร์ คนต่อไปก็มา
กดปิ ดมันเองนัน่ แหละ
ผมพยายามปั ดเรื่ องที่ตวั เองลืมล็อกเอาท์ออกจากระบบให้ พ้นไปจากใจ
แม้ จะแอบรู้ สึกกังวลนิดหน่อย แต่ก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรหรอก ไม่มีใครท�ำ
อะไรได้ ยกเว้ นส่องดูตารางเรี ยนผมเท่านันว่
้ าเทอมหน้ าผมเรี ยนอะไรบ้ าง
แต่ก็ได้ แค่นนแหละ
ั้
เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ หรอก เพราะกดซับมิตไปแล้ ว
เมื่อลงมาถึงก็เห็นโค้ กที่ช้อนสายตามองผมตาเขียวปั๊ ด ผมรี บยิ ้มกว้ างให้
เพื่อน
“คือพอดีอินเทอร์ เน็ตมันอืดน่ะ...”
“หยุดความตอแหลของนายไว้ ตรงนันนั
้ น่ แหละเบต้ า!”
ไม่นานโค้ กก็อารมณ์ เย็นลง เดาว่าตอนนันมั
้ นคงโมโหหิวน่ะ และตอนนี ้
เราสองคนก็มานัง่ กินข้ าวในห้ างใกล้ ๆ มหาวิทยาลัย เราเลือกร้ านอาหารญี่ ปนุ่
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เพราะโค้ กอยากกินปลาหิมะย่างซีอิ๊ว กินไปเมาท์ไปถึงเรื่ องต่างๆ นานาที่ไม่ได้ เจอ
หน้ ากันตอนปิ ดเทอม
ก่ อ นหน้ า นี เ้ ซย์ น โทรมาหาผมแล้ ว เขาเองก็ ล งเรี ย นได้ ค รบทุก วิ ช าที่
ต้ องการเหมือนกัน ไม่มีวิชาไหนที่เราเรี ยนด้ วยกัน เพราะขึ ้นปี สงู แล้ วก็ต้องเรี ยน
เมเจอร์ ใครเมเจอร์ มนั วิชาจ�ำพวกเจนเอดน่ะเก็บหมดไปตังนานแล้
้
ว (Gen Ed:
General Education – หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เมเจอร์ ไหนก็เรี ยนรวมๆ กันหมด)
“เฮ้ ย ริ ค หวัดดี”
โค้ กร้ องเรี ยกพลางโบกมือให้ คนข้ างหลังผม นัน่ จึงท�ำให้ ผมต้ องหันกลับไป
มอง แล้ วก็พบกับริ ค... รุ่ นน้ องผู้ชายผิวแทนของผมกับโค้ กที่เดินเข้ ามาพร้ อมกับ
แก๊ งเพื่อนของเขา ผมทักริ คบ้ าง
“ว่าไงล่ะ พี่ไม่เจอนานเลยนะ” ผมยักคิ ้วให้ รุ่นน้ อง
ริ คยิ ้มแล้ วเอ่ยขอตัวแยกกับเพื่อน เขาเดินเข้ ามาหาพวกผม
“สวัสดีครับพี่เบต้ า พี่โค้ ก”
“เออหวัดดี” ผมตอบริ ค เขานัง่ ลงบนเก้ าอี ้ข้ างๆ โค้ ก ซึง่ อยูฝ่ ั่ งตรงข้ ามกับ
ผม ริ คเอ่ยปาก
“นี่มนั โชคชะตาชัดๆ ผมว่าจะไลน์หาพี่เบต้ าอยูพ่ อดี มีเรื่ องจะคุยด้ วย”
“หา พี่เหรอ?”
ผมยกนิ ้วขึ ้นชี ้หน้ าตัวเองอย่างงงๆ ริ คพยักหน้ า
“ครับ ผมจ�ำได้ วา่ พี่เคยบอกว่าอยากท�ำงานบาร์ เทนเดอร์ ที่ตอนนันเล่
้ าให้
ผมฟั งน่ะ”
ผมนึกย้ อนกลับไปเมื่อเทอมที่แล้ วที่ผมกับริ คเรี ยนด้ วยกันหนึ่งวิชา รู้ สึก
อายนิดๆ แฮะ อย่าเรี ยกว่าเล่าเลย เรี ยกว่าพล่ามดีกว่า
พอดีเทอมที่แล้ วเรานัง่ เรี ยนข้ างกันก็เลยได้ เมาท์กนั แถมยังท�ำงานกลุ่ม
ด้ วยกันอีก กลายเป็ นว่าเทอมนันผมกั
้
บริ คเลยสนิทสนมกันพอสมควร ตอนนันผม
้
เล่าให้ ฟังด้ วยว่าหลังจากการฝึ กงานที่โรงแรมของมหาวิทยาลัย ผมคิดว่าตัวเอง
ชอบงานบาร์ ชอบพวกเครื่ องดื่มต่างๆ แล้ วก็อยากเป็ นบาร์ เทนเดอร์ จ�ำได้ วา่ เพ้ อ
เจ้ อไปเยอะมาก
ริ คเองก็ เรี ยนเมเจอร์ การโรงแรมเหมื อนกับผม พ่อของเขาเป็ นเจ้ าของ
โรงแรมห้ าดาวชื่อดังที่มีสาขาในไทยหลายแห่ง คิดว่าพอเรี ยนจบเขาก็คงกลับไป
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บริ หารงานต่อจากพ่อ
“ใช่” ผมพยักหน้ า “พี่เล่าไปแบบนัน้ ท�ำไมเหรอ นายมีอะไร?”
“คืออย่างนี ค้ รั บ...” ริ คเริ่ มเอ่ยปาก “พอดีว่าที่ คลับเรเนซองส์ อยากได้
บาร์ เทนเดอร์ เพิ่ม แต่ไม่ใช่วา่ อยากได้ มือฉมังขนาดนันนะ
้ ออกแนวอยากได้ ลกู มือ
ไปช่วยบาร์ เทนเดอร์ หลัก พี่พอจะเข้ าใจไหมครับ”
“อ่าฮะ นี่ อย่าบอกนะว่านาย...”
ริ คยิ ้ม “ใช่ครับ ผมก็เลยเส้ นพี่เข้ าไปให้ เพราะตอนนันพี
้ ่บอกว่าอยากท�ำ
มาก”
“ริ ค!!” ผมตะโกน ตกใจที่มันลงมือท� ำอะไรโดยพลการ แต่ถึงอย่างนัน้
ความรู้สกึ ของผมก็ตีกนั มัว่ ไปหมด ใจหนึง่ ก็อยากไปท�ำใจจะขาด แต่อีกใจก็นกึ ถึง
ปั ญหามากมายหลายแหล่ที่จะตามมา
“ผมบอกโพรไฟล์พี่ให้ คนที่เรเนซองส์ฟังแล้ ว พอบอกว่าเป็ นนักศึกษาการ
โรงแรมมหาวิทยาลัย...” ริ คพูดชื่อมหาวิทยาลัยเรา ซึง่ เป็ นหนึง่ ในมหาวิทยาลัยชื่อ
ดังและอยู่ในระดับแนวหน้ าของประเทศ “เขาก็สนใจและมัน่ ใจว่าพี่คล่องภาษา
อังกฤษ ต้ องคุยกับลูกค้ าต่างชาติได้ แน่ ส่วนพวกเรื่ องบาร์ ฝึกเพิ่มเอาได้ ยังไงพวก
เราก็มีทกั ษะกับความรู้เบื ้องต้ นกันอยูแ่ ล้ ว”
“ริ ค... พี่... ขอบคุณนายมากนะ ให้ ตายสิ! อยากท�ำมากเลย” ผมพูดอย่าง
ตื่นเต้ น “แต่ว่าพี่เรี ยนหนังสือด้ วยแบบนี ้จะไม่เป็ นปั ญหาเหรอ นี่ก็ใกล้ เปิ ดเทอม
แล้ วด้ วย งานมันเข้ ากี่โมงเลิกกี่โมงน่ะ”
“ผมยังไม่ร้ ูหรอกนะครับว่าเทอมนี ้พี่ลงเรี ยนอะไรวันไหนไปบ้ าง แต่อย่างที่
บอก เขาแค่ต้องการผู้ชว่ ยเล็กๆ น้ อยๆ แล้ วก็รับนักศึกษาหลายคนโรเททกันไปใน
แต่ละวัน ผมจองให้ พี่ได้ เป็ นคืนวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เข้ าคลับตัง้ แต่สองทุ่มถึง
ตีสอง คงไม่มีปัญหาอะไร ได้ เงินด้ วยนะครับ เทอมที่แล้ วพี่ยงั บ่นกับผมว่าใช้ เงิน
มื อเติบจนต้ องเกาะแฟนกิ นเพราะพ่อแม่ด่า พี่ จะได้ หาเงิ นเองไง” (Rotate –
หมุนเวียน, สับเปลี่ยน)
“ริ ค... นายนี่สดุ ยอดเลย” โค้ กพูด แล้ วหันหน้ ามาทางผม “แต่พ่อนายจะ
ให้ ท�ำเหรอเบต้ า เขาไม่ชอบให้ นายออกไปตะลอนๆ ที่ไหนนะ อย่าว่าแต่ตอนกลาง
คืนเลย ขนาดตอนกลางวันยังโทรตามยิกๆ แถมนี่ยงั เป็ นงานที่ต้องไปแหล่งอโคจร
อีกต่างหาก”
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“ก็นนั่ น่ะสิ แต่ถือเป็ นโอกาสที่ดีมากๆ เลยนะ” ผมท�ำหน้ าเครี ยดทันที
“ไม่อโคจรนะครับ พวกพี่ไม่ร้ ูจกั คลับเรเนเซองส์เหรอ?” ริ คเลิกคิ ้ว
ผมกับโค้ กส่ายหน้ าหวือ เราสองคนไม่เที่ยวกลางคืน ถึงผมจะชงเครื่ องดื่ม
เป็ นและมีความรู้เรื่ องแอลกอฮอล์พื ้นฐานตามประสาเด็กเรี ยนการโรงแรม แต่ผม
คออ่อนมาก และแทบไม่เคยดื่มเหล้ าเลยในชีวิต เพราะพ่อของผมแสนจะเข้ มงวด
เพิ่งจะมาได้ ดื่มเป็ นกิจลักษณะก็ตอนฝึ กงานบาร์ ของโรงแรมมหาวิทยาลัยนี่แหละ
ส่วนเซย์นดื่มเหล้ าอย่างกับน� ้ำเปล่า เป็ นคอเหล้ าสายแข็ง แต่เขาไม่ยอม
ให้ ผมดื่มสักหยด น่ารักไหมล่ะ
แถมเมื่อก่อน... สมัยมัธยมเซย์นเที่ยวหัวราน� ้ำทุกคืน อันนี ้แม่เขาเป็ นคน
แฉให้ ผมฟั งเอง แต่เขาก็เลิกเที่ยวเพราะผม หมอนัน่ น่ะเป็ นมนุษย์ติดแฟนเหนียว
หนึบอย่างกับตังเม
“คืออย่างนี น้ ะครั บ...” ริ คเริ่ มต้ นอธิ บาย “คลับเรเนซองส์ เนี่ ยต้ องเป็ น
เมมเบอร์ เท่านัน้ ถึงจะเข้ าได้ ไม่ได้ เป็ นผับเถื่ อนๆ หรื อร้ านเหล้ าอย่างที่พวกพี่
เข้ าใจ ทุกคนต้ องเป็ นสมาชิกวีไอพีระดับสูงของคลับ ต้ องจ่ายเงินรักษาสิทธิ์ปีๆ
หนึ่ง ก็ ห ลัก ล้ า นบาท คนที่ เ ข้ า ไปได้ เ ป็ น พวกคนมี เ งิ น ที่ ค่อ นข้ า งภูมิ ฐ านซึ่ง มา
สังสรรค์เพื่อผ่อนคลายอารมณ์ กนั ต้ องสวมสูทผูกเนกไทเป็ นทางการ ออกแนว
สมาคมไฮโซน่ะครับ ในนันเงี
้ ยบสงบ ไม่ได้ เปิ ดเพลงแร็ ปโยกหัวสแครชแผ่นอะไร
เหมือนในหนัง หรื ออย่างในผับแบบที่พวกพี่คดิ นะครับ”
“โอ้ ...” ผมร้ อง เท่าที่ฟังดูมนั ก็ปลอดภัยระดับหนึ่งเลยนะเนี่ย แถมยังได้
ประสบการณ์อีกด้ วย ยิ่งโดยเฉพาะในคลับมีแต่คนรวยแบบนัน้ ทิปดีแหงๆ
“ที่ส�ำคัญมีเด็กคณะเราคนหนึ่งก็ท�ำงานอยู่ที่นนั่ มาสองปี แล้ ว ผมเคยคุย
กับเขา เพราะพ่อของผมก็เป็ นสมาชิกวีไอพีของคลับ เขาบอกว่าในนัน้ ทุกคนมี
มารยาทและสงบเงียบมาก ผมคิดว่ายังไงก็ปลอดภัยแน่นอน”
“ดีเลย” ผมเอ่ย “งันพี
้ ่ตกลงรับงานเลยนะ แต่ขอพี่กลับไปอธิบายกับพ่อแม่
ก่อน พวกเขาคงยอมแหละน่า ยังไงพี่ก็โตแล้ วนะ”
“นี่ นอกจากพ่อแท้ ๆ แล้ วนายยังมีพ่อทูนหัวด้ วยนะ อย่าท�ำเป็ นลืมไป”
โค้ กท�ำหน้ าสยอง ชี ้ตะเกียบใส่ผม “พ่อคุณพ่อทูนหัวของนายน่ะ ยิ่งกว่าพ่อแท้ ๆ
อีก หวงนายอย่างกับจงอางหวงไข่ แล้ วจะยอมปล่อยให้ นายไปท�ำง่ายๆ เหรอ”
“เอ่อ... ก็จริ งแฮะ” ผมนึกถึงเซย์นขึ ้นมา นัน่ แหละคือหนึ่งในปั ญหาใหญ่
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พอๆ กับพ่อบังเกิดเกล้ าของผม
นอกจากพ่อแท้ ๆ ผมยังมีพอ่ คุณพ่อทูนหัวด้ วย ซึง่ เป็ นบุคคลที่ผมจะลืมไม่
ได้ เด็ดขาด
“แต่มนั เป็ นเรื่ องที่พี่อยากท�ำนะครับพี่เบต้ า พี่จะยอมให้ แฟนของพี่มาหยุด
แบบนีไ้ ด้ ยงั ไง ประสบการณ์ ที่จะได้ มนั ก็เป็ น benefits กับตัวพี่ ผมคิดว่ารุ่ นพี่
เซย์นควรจะเปิ ดใจนะครับ” ริ คพูดอย่างสุภาพตามสไตล์ แต่ทุกค�ำจึ ้กเข้ าไปใน
หัวใจผม
ใช่ ผมจะยอมให้ เซย์นมาหยุดได้ ยงั ไง นี่มนั คืออนาคตของผม ชีวิตของผม
ผมก็ต้องจัดการเองสิ
“เอ่อ คงไม่มีปัญหาอะไรมากหรอกมัง้ เซย์นก็ไม่ใช่คนที่พดู จาไม่ร้ ูเรื่ องเสีย
หน่อย”
โค้ กท�ำหน้ าตาพิกล มันลากเสียง “โอเค ฉันจะรอดู...”
“โธ่เอ๊ ย เซย์นตามใจฉันจะตาย ยังไงมันก็ยอมน่า เชื่อสิ!”
“ไม่!”
วาจาหนักแน่นที่ออกจากปากของเซย์นท�ำเอาผมได้ แต่กะพริ บตาปริ บๆ
ตอนนี ้ผมอยู่ในห้ องของเซย์นที่หอพัก หลังจากการรี จิสเตอร์ เสร็ จสิ ้นไปเขาก็กลับ
มาอยู่หอเย็นวันนันเลย
้
วันรุ่ งขึ ้นซึ่งก็คือวันนี ้ผมเลยมาหาเขา แล้ วบอกถึงงานที่
ริ คอุตส่าห์ฝากฝังผมให้ แต่ค�ำตอบ... ก็เป็ นอย่างที่ทกุ คนเห็น
เซย์นอยู่ในเสื ้อยืดสีม่วงกับกางเกงยีน อันเป็ นเสื ้อผ้ าคลาสสิคที่เขาใส่อยู่
เป็ นประจ�ำ เขาเพิ่งไปตัดผมไถข้ างมาใหม่ด้วยตอนที่กลับไปรี จิสเตอร์ ที่บ้าน ซึง่
แน่นอนว่าหล่อเหลาเอาเรื่ อง
ตอนนี ้ร่างสูงนัง่ อยูท่ ี่ปลายเตียง ใบหน้ าของเขาตึงเรี ยบด้ วยความไม่พอใจ
จ้ องเขม็งมาที่ใบหน้ าของผม
“ตัวเอง...” ผมเสียงอ่อน “แต่ตวั เองก็ร้ ู ว่าเค้ าชอบพวกงานบาร์ มันเป็ น
เรื่ องที่เค้ าอยากท�ำนะ”
“เค้ าไม่อยากให้ ตวั เองไปอยู่ในแหล่งซ่องสุมต้ องดื่มเหล้ าแบบนัน้ เค้ าไม่
ชอบ ตัวเองไม่เที่ยวกลางคืนนะ จะไปทันเสือสิงห์กระทิงแรดข้ างนอกได้ ยงั ไง ถ้ า
เกิดอะไรขึ ้นจะท�ำยังไงล่ะหา!” เซย์นตะเบ็งเสียงอย่างรัวเร็วจนผมสะดุ้งเฮือก
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“เค้ าไปชงเครื่ องดื่มให้ ลกู ค้ านะ ไม่ได้ ชงดื่มเอง เนี่ย... เค้ าเคยคุยกับพี่
บาร์ เ ทนเดอร์ ค นหนึ่ง เขาเป็ น บาร์ เ ทนเดอร์ ม าตัง้ ยี่ สิ บ ห้ า ปี แ ล้ ว แต่ไ ม่ ไ ด้ ดื่ ม
แอลกอฮอล์มาตังยี
้ ่สบิ สองปี แล้ ว แค่ชง...”
“แล้ วตัวเองท�ำงานบาร์ มาตังยี
้ ่สิบห้ าปี แล้ วหรื อไงล่ะ? ตัวเองแน่ใจนะว่า
จะไม่ดื่มเลย มันท�ำไม่ได้ หรอก” เซย์ นยังคงเถียงคอเป็ นเอ็น “ยังไงเค้ าก็ไม่ให้
ตัวเองไปท�ำ คุณพ่อตัวเองก็ไม่ให้ ตวั เองไปท�ำหรอก เชื่อเค้ าเถอะ ถ้ าเกิดอะไรขึ ้น
จะท�ำยังไง เกิดตัวเองถูกมอม ถูกลากไปจี ้ปล้ น หรื อข่มขืนล่ะ!” เสียงทุ้มห้ าวของ
เขาดังก้ องไปทัว่ ห้ อง “ตัวเองน่ะไม่ทนั เล่ห์เหลี่ยมคนเที่ยวกลางคืนหรอก”
“ตัวเอง เค้ าไม่ได้ จะไปท�ำงานที่ผบั หรื อร้ านเหล้ าเถื่อนๆ แบบนันนะ”
้
ผมที่
ยืนอยู่ทรุ ดตัวลงนั่งคุกเข่าบนพืน้ เพราะเมื่อย พลางเงยขึน้ มองหน้ าเซย์ นขณะ
อธิ บาย “ตามที่ริคบอกมันเป็ นคลับชัน้ สูง คลับเรเนซองส์อ่ะ เนี่ย... ถ้ าเค้ าไป
ท�ำงาน เค้ าก็จะได้ เงินด้ วยนะ ตัวเองก็ร้ ูเค้ าใช้ เงินเก่งแค่ไหน แล้ วก็ควบคุมการใช้
เงินของตัวเค้ าเองไม่ได้ ด้วย วันนันที
้ ่แม่เรี ยกเค้ าไปด่าเรื่ องบัตรเครดิตตัวเองก็อยู่
ด้ วยนี่”
ผมย้ อ นไปถึ ง ตอนนัน้ ที่ ผ มก� ำ ลัง นั่ง เล่น กับ เซย์ น กุ๊ก กิ๊ ก ๆ กัน อยู่ที่ ห้ อ ง
รับแขกของบ้ าน แล้ วแม่ก็เดินมาเรี ยกให้ ผมไปนัง่ ที่ออฟฟิ ศ วางบิลบัตรเครดิตลง
ตรงหน้ าผมซึ่งแจกแจงทุกรายการความผิดที่ผมรู ดปรื๊ ดไปโดยไม่ยงคิ
ั ้ ด แล้ วแม่
ผู้บงั เกิดเกล้ าก็อ้าปากต่อว่าด่าผมอยู่สองชัว่ โมงเต็มๆ จนผมกลับไปหาเซย์นที่นงั่
ตัวแข็งเพราะได้ ยินเสียงของแม่ดา่ ผมด้ วยสภาพน� ้ำตานองหน้ า
เซย์นขบกราม หรี่ ตาลง
“ถ้ าตัวเองอยากได้ เงินเค้ าก็ให้ ได้ ”
ผมตกตะลึงกับค�ำพูดของเขา แต่ไม่ทนั ได้ อ้าปากพูดอะไรต่อเซย์นก็ล้วง
เอากระเป๋ าสตางค์หนังสีด�ำของตัวเองออกมา เขาหยิบธนบัตรเป็ นปึ กออกมาถือ
ในมือ ก่อนจะเริ่ มร่อนธนบัตรลงมาใส่ผมทีละใบด้ วยท่าทีไม่แยแส
“เอ้ า อยากได้ นกั ก็เอาไป”
“ตัวเอง ท�ำอะไรเนี่ย?”
ผมงงสุดขีดเมื่อเห็นธนบัตรร่ วงหล่นจากฝี มือการร่ อนของเซย์นลงมาบน
ตัว รวมไปถึงบางส่วนก็หล่นลงไปที่พื ้น ที่เงินเยอะก็เพราะเพิ่งกลับบ้ านแล้ วแม่ก็
ให้ เงินมาไง
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“ก็หนูอยากได้ เงินไม่ใช่เหรอ” เซย์นยักคิ ้วข้ างขวา ร่อนธนบัตรลงมาใส่ผม
อีกใบ “ถ้ าหนูอยากได้ เงินก็คลานเข่าเข้ ามาหาป๋ าเซย์นนี่ ป๋ ามีให้ ... จะกี่หมื่นกี่
แสนก็ให้ ได้ ”
โอ๊ ยยยยยย
ผมยกสองมือขึ ้นกุมขมับ ทังปวดหั
้
วทังเขิ
้ นในเวลาเดียวกัน แต่ไม่ทนั ได้
เขินนาน ป๋ าเซย์นก็ดงึ ข้ อมือผมให้ ขึ ้นไปนัง่ หันข้ างบนตักเขา มือหนาสอดเงินเข้ า
มาในคอเสือ้ ผม ก่อนจะสอดเข้ ากับขอบกางเกงวอร์ มที่ ผมสวมอยู่จนต้ องดิน้
พล่านหัวเราะเพราะจัก๊ จี ้ แขนแกร่งอีกข้ างรัง้ รอบเอวของผมไว้ ไม่ให้ หล่นจากตัว
“ตัวเอง ไม่เอา พอแล้ ว...” ผมหัวเราะคิกคัก เมื่อมือไม้ ของเซย์นวุน่ วายไป
ตามร่างกายผม
“จ่ายดีขนาดนี ้หนูก็บริ การป๋ าดีๆ หน่อย” เซย์นพูด “ไหนท�ำซิ... ท�ำ”
“ฮะ ได้ ฮะป๋ า” ผมหัวเราะคิกคักแล้ วเอาสองมือประกบกันเป็ นท่าไหว้ ก่อน
จะไหว้ ลงที่หน้ าอกของเขา เอาหัวซบลงบนบ่ากว้ างพลางถูๆ ไถๆ ส่งเสียงอ้ อน จูบ
ปลายคางที่มีไรหนวดขึ ้นจางๆ ของเขาไปด้ วย
“เออดี แบบนี ้ป๋ าค่อยอยากเลี ้ยงดูไปนานๆ หน่อย”
เขาพูดทังรอยยิ
้
้มกริ่ ม แล้ วสอดธนบัตรอีกใบเข้ ามาในเสื ้อยืดผม จนตอนนี ้
ผมรู้สกึ ได้ ถงึ ธนบัตรที่ยบั ยูย่ ี่เต็มเสื ้อไปหมด
“เลี ้ยงเบต้ าเยอะๆ นะฮะป๋ า เบต้ าชอบเงิน” ผมรับบทบาทเป็ นอีหนูอย่าง
เต็มใจ ท�ำหน้ าตาบ้ องแบ๊ ว “เลี ้ยงดูเบต้ าไปตลอด อย่าทิ ้งเบต้ านะฮะป๋ าเซย์น”
“ปากดีจริ งๆ เลยนะครับ” เซย์นเอานิ ้วเคาะปากเล็กๆ ของผม “ถ้ าหนูเป็ น
ฝ่ ายทิ ้งป๋ าก่อนนะ ป๋ าจะฆ่าให้ ตายเลย”
“โหย~ ไม่ทิ ้งหรอก สามปี แล้ ววว เบต้ ารักป๋ าเซย์นนะครับ”
เขายิม้ ดวงตาสุกใสในแบบที่ผมชอบมองเสมอ ก่อนจะกดจมูกโด่งลง
หอมแก้ มผมซ� ้ำๆ จนผมรู้สกึ เหมือนแก้ มจะช� ้ำ
“ป๋ าก็รักหนูครับ รักมาก หวงมากด้ วย แล้ วป๋ าก็ขี ้หึงหนูก็ร้ ู เพราะฉะนัน้
เชื่อฟั งป๋ านะ อย่าไปท�ำเลยงานแบบนันน่
้ ะ โอเคไหม”
“โธ่ ตัวเอ๊ งงง~” ผมออดอ้ อนออเซาะแฟนหนุม่ ส่งเสียงเมี ้ยวๆ ถูๆ ไถๆ ทัง้
อ้ อนทังบี
้ บนวดให้ เขาอารมณ์ดีขึ ้น แต่ดเู หมือนมันจะไปปลุกอารมณ์อย่างอื่นของ
เขามากกว่า
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เขาถอดเสื ้อยืดของตัวเองออกอย่างรวดเร็ ว ตามด้ วยการเลิกเสื ้อยืดผมขึ ้น
แล้ วใช้ ปากคาบธนบัตรออกไปให้ พ้นเรื อนร่ าง แบงก์ หลากสีปลิวกระจายไปทัว่
ห้ องราวกับเป็ นแค่เศษกระดาษ ซึ่งผมกับเขาคงต้ องช่วยกันเก็ บหลังเสร็ จสิน้
ภารกิจนี ้
ริ มฝี ปากร้ อนไล่จบู ไปตามหน้ าท้ อง ไล่ลามไปเรื่ อยๆ จนในที่สดุ เราก็สมสู่
รักกันอย่างที่เคยๆ มาจนสิ ้นแรงหอบฮัก
“ตัวเอง...”
“ครับ” เซย์นที่ร่างเปลือยเปล่าเช่นเดียวกันขยับวงแขนกอดกระชับผม กด
จุมพิตเบาๆ ที่แก้ มผมด้ วย เขายิ ้ม ดวงตาหวานเยิ ้ม เสียงที่พดู แผ่วพร่า อารมณ์ดี
ขึ ้นจากเดิมเป็ นสิบเท่า “ว่ายังไงครับตัวเอง”
“คือ... ตัวเองให้ เค้ าไปท�ำงานเถอะนะ... นะ...”
“...”
ผมพลิกตัวขึ ้นนอนทับบนร่ างเขา เอาร่ างเปลือยเปล่าทุกส่วนแนบไปกับ
ร่ างกายของเซย์นแล้ วเอ่ยขอร้ อง เอาสิ... ถ้ าไม่ยอมจะได้ ร้ ู กนั เซย์นมองหน้ าผม
ตาไม่กะพริ บ ผมรี บชิงพูดต่อ
“ท�ำแค่ศกุ ร์ เสาร์ อาทิตย์เอง ใช่วา่ จะท�ำทุกคืนสักหน่อย”
“...”
“เค้ าแค่อยากไปท�ำงานหาประสบการณ์ เรื่ องเงินก็เป็ นผลพลอยได้ บ้ าน
เค้ าไม่ได้ จนอะไรตัวเองก็ร้ ู...”
“...” เซย์นถอนหายใจ เบือนหน้ าไปทางอื่น แต่ผมก็เอื ้อมมือไปจับใบหน้ า
คมสันแล้ วบังคับให้ หนั มาจ้ องตากัน
“ถ้ าตัวเองบอกว่าจะไปอินเทิร์นกับบริ ษัทกูเกิ ล แล้ วเค้ าบอกว่าเค้ าไม่
อยากให้ ตวั เองไป โดยอ้ างเหตุผลอย่างโน้ นอย่างนี ้ ตัวเองไม่คดิ ว่ามันเป็ นการเห็น
แก่ตวั เหรอ คนรักกันก็ต้องเข้ าอกเข้ าใจกันไม่ใช่หรื อไง”
เซย์นจ้ องหน้ าผม พูดน� ้ำเสียงจริ งจัง
“เบต้ า แต่บริ ษัทกูเกิลก็คงไม่ท�ำงานกันในสถานที่อโคจร แล้ วก็มีอบายมุข
เต็มไปหมดหรอกนะ”
“เค้ าก็อธิบายไปแล้ วไงว่ามันเป็ นคลับแบบไหน... เฮ้ ยยยย!”
ผมร้ องเมื่อถูกดึงลงไปกอดจนแนบอกแกร่ ง เซย์นพูดพึมพ�ำชิดเรื อนผม
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ของผม

“ร้ ายกาจมาก มาขอแบบนี ้ได้ ยงั ไง...”
เขากอดผมแน่นจนรู้ สึกว่ากระดูกตัวเองจะแตก แต่ถึงอย่างนัน้ ผมก็ยัง
ยอมให้ เขากอดต่อไป มีค�ำกล่าวที่วา่ ... หลังมีอะไรกันเสร็ จเราจะสามารถขอผู้ชาย
ได้ ในทุกสิง่ ทุกอย่างที่เราต้ องการ
ซึง่ ผมลองมาแล้ วหลายครัง้ ส่วนมากส�ำเร็จจริ งๆ
เขาถอนหายใจอีกครัง้ แล้ วเอ่ยถาม “แล้ วคุณพ่อคุณแม่ตวั เองว่ายังไงล่ะ?”
“พ่อแม่เค้ าอนุมตั ิแล้ ว เหลือแต่ตวั เองนี่แหละ จริ งๆ เค้ าจะไปท�ำโดยไม่
บอกตัวเองก็ได้ แต่เพราะเค้ าซื่อสัตย์ เค้ ารักตัวเอง เค้ าเคารพตัวเอง เค้ าถึงได้ มา
บอกก่อน”
“...” ผมเงยหน้ าขึ ้นจากอกแกร่งแล้ วจ้ องเข้ าไปในดวงตาเขา แม้ ปกติเซย์น
จะดูเกรงใจผมจนใครๆ ก็ชอบแซวว่าเขากลัวเมีย แต่พอเกิดอะไรจริ งจังผมก็กลัว
เขาเหมือนกันแหละน่า แถมเซย์นเวลาโมโหโคตรดาร์ กเลย เขาเป็ นคนใจเย็น ใจดี
และน่ารัก แต่เวลาโกรธแล้ วเหมือนพายุดีเปรสชันลงทุกที เป็ นการระเบิดที่รุนแรง
ยิ่งกว่าระเบิดปรมาณูของไอน์สไตน์เสียอีก ซึง่ ทุกครัง้ ก็ล้วนแต่ท�ำให้ ผมรับมือไม่
ถูก แต่ข้อดีก็คือเขาไม่คอ่ ยจะโกรธหรื อโมโหอะไรผมหรอก
และโอเค จะบอกอะไรให้ จริ งๆ ผมตอแหล... แม่ผมบอกว่าจะให้ ไปถ้ าเกิด
ว่าเซย์นให้ ! บอกแล้ วว่าพวกท่านไว้ ใจและรักเซย์นอย่างกับอะไรดี ถ้ าเซย์นยอม
แม่ถงึ จะไปช่วยคุยกับพ่อ แปลว่าผมต้ องผ่านเซย์นก่อนในทุกๆ ด่าน
ขออย่าให้ เขาจับไต๋ผมได้ เลยเถอะ!
ร่ างสูงเงียบ ผมจึงยื่นหน้ าไปหอมแก้ มเขาซ้ ายขวาซ� ำ้ ๆ พรมจูบไปตาม
ซอกคอและสันกรามตามด้ วยขบติ่งหูที่มีจิลสีด�ำประดับอยูจ่ นเขาต้ องหดคอ จาก
นันผมก็
้
กอดเขาแน่น
“เค้ ารักตัวเองนะ... เค้ าสัญญาว่าจะรายงานทุกอย่างเลยว่าเกิดอะไรขึ ้น
ออกจากบ้ านกี่โมง กลับกี่โมง แล้ วก็ท�ำอะไรบ้ าง”
เขาเงียบไปอึดใจใหญ่จนหัวใจผมเต้ นเร็วเพราะรอลุ้น และแล้ วในที่สดุ ...
“ต้ องบอกเค้ าทุกอย่างนะ”
เยส แปลว่ามันให้ แล้ วโว้ ยยยยย
ผมรี บพยักหน้ าหงึกๆ ซ่อนความปรี ดาให้ อยูใ่ นโพรงอก พลางท�ำตาใสแจ๋ว
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“เค้ าสัญญา เค้ าจะบอกตัวเองทุกอย่างเลย จะดูแลตัวเค้ าเองเป็ นอย่างดี
ไม่ให้ เกิดอะไรขึ ้นได้ จะไม่ดื่มเหล้ าเลย ถ้ าจ�ำเป็ นต้ องดื่มก็จะดื่มไม่เกินหนึ่งแก้ ว
ดื่มเยอะไม่ได้ อยูแ่ ล้ วเพราะเค้ าต้ องขับรถไปกลับเอง...”
“ถ้ าแบบนันจริ
้ งๆ เค้ าไปนัง่ ดื่มรอตัวเองที่คลับอะไรนัน่ ก็ได้ นะ แล้ วก็พา
ตัวเองกลับไปส่งบ้ าน...”
เดี๋ยว นี่แกจะคุมฉันแน่นขนาดนันเลยเรอะ!
้
ผมตกใจจนหน้ าเหวอ แทบจะหัวทิ่มหัวต�ำลงพืน้ ก่อนจะรี บปรับสีหน้ า
กลับมาอย่างรวดเร็ว
“บะ... บ้ า คลับเรเนซองส์ต้องเป็ นเมมเบอร์ คนที่ไม่ได้ เป็ นเมมเบอร์ เข้ า
ได้ ที่ไหนเล่า”
“โห อะไรวะเนี่ย งันก็
้ ไม่ต้องไปท�ำหรอก” เซย์นดูหงุดหงิดขึ ้นมาอีกรอบ ผม
รี บกอดเขา ท�ำเสียงอ่อนเสียงหวาน
“โธ่ ป๋ าเซย์นครับ ตกลงให้ น้องเบต้ าไปท�ำแล้ วนี่ครับ อย่าท�ำแบบนีก้ ับ
เบต้ าเลยนะฮะ เมี ้ยว~”
เซย์ น ยิ ม้ เมื่ อ ถูก ผมใส่ลูก อ้ อ นจนหมดเม็ก และในที่ สุดเขาก็ ทนไม่ไ หว
เหวี่ยงผมลงไปนอนบนฟูกแล้ วขึ ้นคร่อมอีกครัง้ ผมร้ องวี ้ดว้ ายตามประสา
นัยน์ตาคมพราวระยับเพราะแรงอารมณ์ที่ก่อเกิดขึ ้นมาอีกครัง้ จับจ้ องผม
ที่อยู่ใต้ ร่างเขา ผมรู้ สกึ พอใจเหมือนทุกครัง้ ที่ในแววตานัน่ ไม่ปรากฏภาพใครอีก
นอกจากภาพของผมเพียงคนเดียว พอใจที่เขารักผมมาก และมีแค่ผมเท่านันที
้ ่
เป็ นเจ้ าของหัวใจผู้ชายคนนี ้
“หนูต้องชดใช้ ให้ ป๋าเยอะๆ เลย รู้ไหม...” เสียงของเขาแหบพร่า
ผมหลับตา ปล่อยเสียงครางเมื่อเริ่ มถูกมือใหญ่ด้านลูบไล้ ไปตามเนื ้อตัว
อีกครัง้ ใบหน้ าคมสันเลื่อนมาซุกที่หขู องผม ก่อนจะกัดมันเบาๆ จนผมต้ องร้ อง
ออกมาเพราะทังเจ็
้ บทังเสี
้ ยวแปลกๆ
เสียงทุ้มดังขึ ้นข้ างหูของผม
“แต่จ�ำไว้ เลยนะว่าเค้ าไม่ได้ เต็มใจ แล้ วถ้ าเกิดอะไรขึ ้นจากงานนัน...”
้
“...”
เขายิ ้มมุมปากกรุ้มกริ่ มเจ้ าเล่ห์ ยักคิ ้วข้ างหนึง่ ให้ ผม
“หนูตายคาอกป๋ าแน่”
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