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เพียะ!

ใบหน้าหล่อเหลาหนัข้างตามแรงตบท่ีดงัสน่ัน ส่งผลให้ทุกคน

ที่อยู่บริเวณลานเกียร์ถึงกับหันมามองเหตุการณ์ท่ีชายหญิงคู่หน่ึง

ก�าลังทะเลาะกัน จริงๆ มันไม่สมควรเรียกว่าการทะเลาะด้วยซ�้า 

เพราะตั้งแต่ที่นั่งมองมา ร่างสูงเอาแต่ยืนฟังที่อีกคนพูด ตอบกลับ

เป็นบางครั้งเหมือนพยายามยื้อให้เธออยู่ต่อ

ไม่รู้ว่าถ้อยค�าอะไรบ้างที่ถูกสาดออก

แต่คนฟังกลับนิ่งจนไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่

อาจจะเจ็บปวดอยู่ก็ได้ ใครจะรู้

“ซี้ดดด กูเจ็บแทนพี่ปลื้ม”

“ถ้าเป็นกูนะ ป่านนี้คว�่าไปแล้ว”

“พี่สร้อยคว�่า?”

“กูคว�่าเอง” เพื่อนทั้งสองคุยเล่นกันอย่างกวนประสาท ได ้

ยินเสียงก่นด่าดังตามมานิดหน่อย ทว่าก็ไม่พอที่จะท�าให้เจ้าของ

Prologue
Love isn’t blind, It just 

only sees what matters.
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นัยน์ตาสีน�้าตาลละสายตาจากเหตุการณ์นั้นได้ คล้ายกับว่า

บรรยากาศตรงนัน้ดงึรัง้ตวัเขาไว้ ให้สนใจความเจ็บช�า้ท่ีซ่อนอยู่ภาย

ใต้ความเงียบสงบของคนตรงนั้น

พีป่ลืม้ วศิวะปีสีท่ีถ่กูหยามหน้าด้วยการถกูตบทีล่านเกยีร์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเด็กวิศวะ

“จ้องตาไม่กะพริบเลยนะไอ้โปรด”

กึก!

“จ้องขนาดนีไ้ม่ว่ิงเข้าไปหาพีเ่ขาเลยล่ะ” และเหมอืนประเดน็

จะถกูโยนข้าม หนึง่ในเพือ่นรกัหนัมามองคนโปรดท่ีน่ังเท้าคางมอง

ภาพตรงหน้า โกโก้ป่ันทีป่กติไม่ค่อยกนิเท่าไหร่นกัถูกหยิบขึน้มาดดู 

ก่อนจะพ่นลมหายใจใส่เพื่อนตัวเองด้วยความเหนื่อยหน่าย

“เสือก!” 

ตอบกลับเบาๆ ตามสไตล์ จะพูดดีท�าไมถ้าจะกวนประสาท

กันแบบนี้

“เอ้า ด่ากูอีก กูชี้ทางสว่างให้นะเนี่ย”

“เหรอวะ” ร่างเล็กยิ้มข�าส่ายหน้าช้าๆ อย่างไม่เชื่อหู “พวก

มึงแค่กวนประสาทกูเท่านั้นแหละ ไม่ได้ชี้ทางให้กูจริงๆ หรอก”

“ไอ้ห่า กูก็อยากให้เพื่อนสมหวังไหมอะ”

“นัน่ดไิอ้โปรด นีอ่าจจะเป็นโอกาสเดยีวในชวีติของมงึเลยนะ” 

หวัเราะในล�าคอเลก็น้อยราวกบัเพิง่ฟังเรือ่งขบขนั ไอ้ทีบ่อกว่าโอกาส

เดียวในชีวิตเขานี่มันหมายความว่ายังไงกัน

ก็รู้กันอยู่ว่าโอกาสนั้นมันพังไปตั้งนานแล้ว

“ถ้ามึงไม่ท�า เดี๋ยวพี่เขามีคนใหม่แล้วจะมานั่งเสียใจนะ”

“กูเลิกเสียใจเวลาพี่เขามีคนใหม่ไปนานแล้ว ไอ้ปี”

“…”
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“นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะมึง” ยกยิ้มไม่ทุกข์ร้อนเพราะมันคือเรื่อง

จริง ใช่ว่าเหตุการณ์แบบนี้เพิ่งเกิดซะเมื่อไหร่ การที่คนเราจะถูกใจ

แล้วคบกันมันเป็นเรื่องทั่วไป พอๆ กับที่อีกฝ่ายโดน เขาเองก็เห็น

มาหลายรอบแล้ว

เยอะพอที่จะจ�าได้ว่านี่ไม่ใช่คนแรกที่ตบเขา

ซึง่พอตบเสรจ็และได้พดูความในใจ หญงิสาวดาวอกัษรกห็มนุ

ตวัเดนิหนไีปอกีทาง ทิง้ให้ร่างสงูยนือยูต่รงน้ันเพียงล�าพัง เจ้าตวัก้ม

มองพ้ืน ถอนหายใจจนไหล่ขยับ เขาคงเหนื่อยหน่ายกับความ

สัมพันธ์ที่ต้องประคับประคองกัน

ดูเหมือนว่าแฟนคนนี้จะท�าให้พี่เขาเหน่ือยกว่าทุกคนท่ีผ่าน

มา

ดูได้จากในเฟซ ในไอจีที่พี่เขาลงดราม่าแทบทุกวัน พวกสาย

เผือกก็เข้าไปสอดรู้แล้วเอามาเม้าท์กันฟุ้งมหา’ลัย เจ้าตัวก็เหมือน

จะรู้ แต่ก็คงห้ามความรู้สึกไม่ได้ บางทีคนเราก็ต้องการระบาย ต่อ

ให้สถานทีท่ีเ่ราระบายจะมคีนคอยจบัผดิและมองดตูลอดเวลากต็าม

ขนาดเขาทีไ่ม่ค่อยเล่นแอพพลเิคชัน่มากมาย ก็ยังรูข่้าว ไม่ได้

ฟังจากขาเม้าท์หรอกนะ

ติดตามโดยตรงด้วยตัวเอง

ถ้าถามว่าท�าไมถึงอยากรู้ขนาดนั้น

ก็คงตอบได้ว่าเป็นเรื่องปกติของคนที่แอบชอบเขามานาน

เจ็ดปีแล้ว

“แต่ถ้ามงึลองออกจากจดุนีส้กัครัง้ กูว่ามงึอาจจะพัฒนาก็ได้”

“…”

“เนีย่ถ้ามงึเข้าไปหา มงึจะได้บอกชอบพีเ่ขาไง พีเ่ขาจะได้ชอบ

มึงกลับสักที” เพื่อนรักทั้งสองยุยงให้ท�าตาม ทว่ากลับโดนถอน
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หายใจใส่แล้วส่ายหน้าปฏิเสธ ไม่จ�าเป็นต้องบอกชอบคนที่ไม่เคย

คดิจะตอบรับความรูส้กึ เพราะต่อให้บอกชอบเขาไป ยังไงเขาก็ไม่มี

ทางหันมาคบผู้ชายอย่างเขาหรอก

พี่เขาชอบผู้หญิง

ส่วนนี่ชอบพี่เขา

มันเป็นเรื่องตลกร้ายของชีวิตน่ะ

“กูไปเรียกเขาให้เอาไหม”

“กับการเรียนพวกมึงตั้งใจขนาดนี้หรือเปล่า”

“อ๊ะ!”

“มันก็แค่เรื่องไร้สาระ พวกมึงไม่จ�าเป็นต้องสนใจด้วยซ�้า” 

ตอบปัดแม้จะยิม้อยู ่ร่างโปร่งไม่เคยอยากได้โอกาสเพ่ือบอกชอบพ่ี

เขา เพราะรู้ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเหมือนที่บอกไปดังกล่าว เขา

ไม่สามารถเปล่ียนให้ใครมาชอบได้ เรือ่งแบบนีม้นัเป็นเรือ่งของหวัใจ

เราเป็นเจ้าของได้แค่ความรู้สึกเราเท่านั้น

“เดี๋ยวพี่เขาก็มีคนใหม่ พี่เขาคบคนง่ายจะตายไป”

“แล้วมึงไม่คิดจะเอาตัวเองเข้าไปในชีวิตพี่เขาบ้างเหรอวะ”

“กูเคยแล้วไง”

“…”

“แล้วมันก็พัง” หัวเราะเบาๆ ราวกับค�าพูดนั้นมันเป็นเรื่อง

ตลก ผิดกบัพวกเพือ่นทีด่จูะสะอกึไปชัว่ขณะ กร็ูว่้าพวกมนัอยากให้

พยายามเพ่ือพีเ่ขาให้มากกว่านี ้แต่การทีช่อบเขามาเจด็ปีกถ็อืว่าเป็น

เรื่องที่พยายามมากพอแล้ว

ไม่จ�าเป็นต้องเปลีย่นแปลงอะไร เขามคีวามสขุดกัีบการอยู่ใน

จุดนี้

“ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปเถอะ” ตบบ่าเพ่ือนพร้อมกับ
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ถอนหายใจทิ้ง ท�าเหมือนว่าไม่ได้รู้สึกอะไรขณะท่ีเลื่อนสายตาไป

มองทางท่ีพีเ่ขาเดนิไป จากนัน้กห็ยบิอะไรบางอย่างทีอ่ยู่ในกระเป๋า

มากางออก กวาดตามองตัวอักษรที่ร้อยเรียงเป็นถ้อยค�า

มนัคอืสมุดทีใ่ช้บันทกึความทรงจ�า ในนัน้มเีรือ่งราวของคนที่

เขาแอบชอบมาตลอดเจ็ดปี

นับแต่วันที่เจอกันเป็นครั้งแรก

“หนึ่ง สอง สาม” พึมพ�านับเลขบางอย่างตอนประมวลผลใน

สมอง ก่อนจะเปิดหน้ากระดาษไปที่หน้าล่าสุด จรดปากกาลงเป็น

ค�าพูดท่ีไตร่ตรองอยู่ในหัว มันคือเหตุการณ์ล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ

ไม่นานมานี ้เป็นข้อความทีค่นมาเหน็อาจจะย่นคิว้ใส่ ผดิกับเจ้าของ

สมุดที่ไม่ได้คิดมากอะไร

เขาแค่อยากบันทึกเอาไว้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น...

‘เลิกกันคนที่ 20’

เขาชอบผู้ชายที่คบผู้หญิงมายี่สิบคนแล้ว

ผมรอดูคนที่ยี่สิบเอ็ดอยู่นะครับ พี่ปลื้ม :)



~ ปลื้มคนโปรด ~

01
คนอกหัก

เสียงเพลงจากร้านเหล้าท�าให้บรรยากาศรอบด้านดู

ครึกคร้ืนข้ึนหน่อย คนโปรดกวาดตามองบรรดาผู้คนแถวหอ และ

นกัศกึษาจากมหา’ลัยทีก่�าลังนัง่ดืม่ นัง่ทานข้าวอยู่ในร้านแห่งน้ีของ 

‘พีง่่วง’ ทนัตแพทย์หนุม่ทีส่าวๆ ฝันหา นอกจากรบัหน้าทีเ่ป็นทนัตะ

ในคลินิกของพ่อตัวเองแล้ว ยังมาเปิดร้านเหล้ากึ่งร้านอาหารหลัง

มหา’ลัยอีกด้วย

กลายเป็นแลนด์มาร์กของนักศึกษาที่นี่ไปเลย

โดยเฉพาะพวกพี่มากปีเช่นกลุ่มของคนโปรด

“อ้าวชนนน ชนให้หนักเลยเพื่อนจ๋า”

“ชนให้ลืมไปเลยเว้ยว่าสอบมา ดื่มให้ลืมมม” ปีกับตั้ม คู่แฝด

ทีห่น้าไม่เหมอืนกนั เพือ่นสนทิของคนโปรด ผูท่ี้คอยยุยงให้โปรดไป

บอกชอบพีป่ลืม้กอดคอกนัดืม่เหล้าอย่างสนกุสนาน ขณะทีค่นโปรด

ท�าเพียงแค่จิบแล้วมองพวกนั้นด้วยแววตาเอือมระอา

วนัแรกของการสอบเสรจ็เขาควรจะได้นอนพกั ไม่ใช่มาน่ังรอ
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เก็บศพไอ้สองตัวนี้กลับหอ

ซึ่งหอก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันเลย

“ไอ้โปรดมึงก็ชนด้วยดิวะ นั่งเป็นหมาหิวข้าวอยู่ได้”

“กก็งู่วงจะตายแล้วไง ถ้าพวกมงึเหน็ใจก็รบีๆ แดกจะได้กลับ” 

โปรดถอนหายใจใส่พวกเขา กลอกตาจนตาด�าจะหายไปอยูแ่ล้ว ทว่า

พวกเพือ่นกลบัไม่รูส้กึรูส้าเลยสกันดิ แถมยังพยายามยัดเยียดให้เขา

ดื่มอีก

“วันนี้เราต้องฉลองที่ผ่านควิซมาได้นะเว้ย ดื่มๆ เข้าไปเหอะ 

จะได้สดชื่นไง”

“ใช่ไอ้โปรด แล้วก็ยินดีกับพี่ปลื้มที่เลิกกับแฟนด้วยไง เรื่องดี

แบบนี้มันต้องฉลองปะวะ”

“ฟัค!” ร่างโปร่งชนูิว้กลางใส่ นีถ้่าเพือ่นพีเ่ขามาได้ยินจะท�าไง 

คนโปรดไม่โดนล้อหรือมองแรงใส่ไปตลอดเทอมเลยเหรอ เพราะงี้

เขาถึงไม่ชอบมาดื่มกับไอ้พวกนี้ พอเมาทีไรก็ปากหมาพาซวยทุกที 

คราวก่อนก็เกือบโดนตีน เพราะดันไปล้อว่าโต๊ะข้างๆ หน้ายับ 

เหมือนหมาบูลด๊อก

ดีแค่ไหนที่เขาไม่ถือสา นั่นพี่กล้าเกือบเดือนวิศวะเลยนะ

คนโปรดเอาน�้าแข็งปาใส่หน้าเพื่อนไปคนละที ก่อนจะหยิบ

มือถือมาเปิดนั่นเปิดนี่ดูไปพลางๆ จิบเหล้าเล็กน้อยเพื่อไม่ให้มอง

ว่าเป็นเด็กกาก

สังคมมหา’ลัยมันอยู่ยาก ถ้าไม่เรียนรู้ไว้บ้างก็จะโดนรังแก

“อ้าวไอ้โปรด พาหมามากินเหล้าเหรอมึง”

ตึก!

เสียงทุม้ต�า่ทีด่งัขึน้ท�าให้โปรดหันไปมองคนทีเ่ดนิมาหา ยกมอื

ไหว้พวกวิศวะมากปีที่เกาะกลุ่มเดินกันมา สะดุดตาสุดก็คนที่หน้า
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เศร้ามาแต่ไกล 

ร่องรอยความเจ็บช�้าแฝงอยู่ในความเงียบงันของพี่ปลื้ม

“พอดีเลย พวกกูขอนั่งด้วยดิ เผอิญวันนี้มีคนโดนตบมา”

“ได้เลยพี่ อยากนั่งก็นั่งเลยยย” ไอ้ปีว่าอย่างเฮฮาขณะที่คน-

โปรดส่ายหน้าใส่ เขาไม่อิดออดหรอกที่จะนั่งร่วมโต๊ะกับใคร แต่ต่อ

ให้จะนิง่แค่ไหน การมคีนทีช่อบมานัง่อยูต่รงหน้า มนัก็ท�าตวัล�าบาก

เหมือนกัน ร่างสูงเจ้าของใบหน้าหล่อเหลาท้ิงตัวลงน่ังฝั่งตรงข้าม 

ดวงตาหลุบต�่าผิดกับพวกเพื่อนที่สั่งเหล้ากันยกใหญ่

คนโปรดกวาดตามองพี่เขา อยากไปนั่งข้างๆ แล้วปลอบใจ

เสยีดายทีท่�าได้แค่เกบ็ความรูส้กึนัน้เอาไว้ สิง่เดยีวท่ีท�าได้คอื

ควบคุมเพ่ือนตัวเองไม่ให้ปากพล่อยไปมากกว่านี้ต่างหาก ไม่งั้น 

ทุกอย่างที่เก็บกักมาคงพังทลายในวินาทีเดียว

“เอาหนักๆ ไปเลยเนอะไอ้ปลื้ม”

“เออ” พยักหน้าไปทีโดยไม่สนใจว่าเพื่อนจะสั่งอะไรให้ มือ 

ทั้งสองก็ประสานกันไว้ตรงหว่างขา ดวงตาเลื่อนลอยประหน่ึงคน 

ติดยา ถึงอย่างนั้นคนโปรดก็ไม่กล้าสบตา

ไม่ได้อาจหาญขนาดนั้น

“แล้ววันนี้นึกไงถึงมา ทุกทีไม่ค่อยเห็นมึงมากับไอ้พวกนี้” พี่

เสือถามตอนเทเหล้าของปีใส่แก้ว ด้านข้างมีพี่เจษที่คอยคีบน�้าแข็ง 

ใจดีหน่อยก็คีบใส่แก้วเติมให้คนโปรดและเพื่อนด้วย 

“เผอิญเพิ่งสอบเสร็จน่ะพี่ เลยมาฉลอง”

“แต่ดูเหมือนมึงไม่ค่อยอยากฉลองนะ นั่งเป็นปลาทูเหี่ยว

เชียว” คนโปรดยิ้มอ่อน มันก็จริงอย่างที่พี่เสือว่า ตอนนี้เขาอยาก

นอนพักมากกว่า ถ้าไม่ติดว่าต้องรอลากเพื่อนกลับหอด้วยกัน “แต่

ดูเพื่อนมึงสิ อีกนิดกูว่าแม่งไปเป็นแดนเซอร์ของผับนี่แล้ว”
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บุ้ยปากไปทางสองหนุ่มที่ตอนนี้ออกไปเต้นกันกลางร้าน มี

สาวๆ เข้ามาควงแขนควงขาให้คนโปรดส่ายหน้าเออืมไปตามๆ กนั

ไม่บอกเลยว่าจะลุกไปไหน ปล่อยเขานั่งเหงาอยู่กับพวกพี ่

ว้ากมากปีคนเดียว

“ปล่อยมันเถอะพี่ มันคงเครียดกัน”

“เพื่อนกูก็เครียดเหมือนกัน”

“…”

“สนใจไปเต้นบ้างไหม หืม? ไอ้ปลืม้” หนัไปถามคนจติตก ทว่า

อกีคนกลับส่ายหน้า พอเหล้าทีส่ั่งมากก็รอกเข้าปากด้วยความรวดเรว็ 

มีพี่เจษคอยห้าม และคอยรินใส่แก้ว อย่างน้อยดื่มจากแก้วมันก็

สุภาพกว่าดื่มจากขวด อีกอย่างคือกลัวว่าจะหยิบขวดไปโยนเล่น

เวลาคนอกหักแล้วมาดื่มเหล้า อะไรๆ มันก็เกิดขึ้นได้เหมือน

เรื่องปาฏิหาริย์นั่นแหละ

“เฮ้อ กูเหนื่อยชะมัด”

“ไอ้ปลื้ม”

“ไม่เคยเหนือ่ยอะไรขนาดนีเ้ลยว่ะ” พอเหล้าขวดทีส่องถกูเปิด 

เสียงทุ้มต�า่ของคนตรงหน้ากเ็ริม่หลดุออกมาเป็นถ้อยค�าสัน่ๆ ปลืม้

เริ่มจะเมาเพราะดื่มเข้าไปอย่างหนัก เมื่อกี้ก็ล่อคนเดียวเต็มๆ หนึ่ง

ขวด ไม่แบ่งเพื่อนแบ่งฝูงหรือแม้กระทั่งเจ้าของโต๊ะที่นั่งมองอยู่เลย

สักหยด

แต่ก็ไม่มีใครว่าเขาหรอก เข้าใจว่าเหล้ามันจะช่วยเยียวยาใน

เวลานี้

“มึงก็ท�าใจไปเถอะ เดี๋ยวก็มีคนดีๆ เข้ามา”

“มึงพูดแบบนี้ทุกครั้งเวลาที่กูโดนบอกเลิก”

“ก็มึงหาคนคบง่ายจะตายหนิ ใช้แล้วทิ้งยิ่งกว่าทิชชู่” ค�าพูด
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นัน้คนโปรดอยากจะปรบมือให้พีเ่สอื เพราะมนัคอืเรือ่งจรงิทีแ่ม้แต่

คนนอกก็ยังรู้เลยว่าพี่ปล้ืมเขาเปล่ียนแฟนบ่อยขนาดไหนตั้งแต่เข้า

มหา’ลัย

ตอนอยู่โรงเรียนก็ไม่เห็นจะคบใคร พอขึ้นมหา’ลัยหน่อย

กลายเป็นเสือร้ายเลยเชียว

“แต่ก็ใช่ว่ากูอยากเริ่มต้นใหม่บ่อยๆ ปะวะ”

“อะ...”

“กูก็แค่อยากหาคนที่เหมาะกับกู มันผิดตรงไหน ใครๆ ก็ท�า

กนั” ว่าพร้อมกระดกเหล้าเข้าปากอย่างคนเจบ็หนกั พาให้เพือ่นถอน

หายใจใส่กันเป็นแถบ พูดอะไรไปตอนนี้ฤทธิ์เหล้าคงท�าให้สติเหือด

หาย สุดท้ายเลยปล่อยให้พี่ปลื้มดื่มต่อไปเงียบๆ ดูเขาจะไม่อยาก

พูดเท่าไหร่ ไม่ก็จิตใต้ส�านึกสั่งการให้พูดแค่นี้

ดวงตาเศร้าลงอีก หม่นแสงราวกับชีวิตนี้หมดความหวัง ถ้า

คนโปรดเอื้อมมือไปจับมือเขาได้ก็คงท�า

เพราะส�าหรับคนที่แอบชอบแล้ว...

การเห็นคนที่เราชอบเสียใจ เราจะเสียใจยิ่งกว่า

และพี่ปลื้มก็ดูจะรักพี่สร้อยมาก ไม่งั้นก็คงไม่เศร้าขนาดน้ี  

คนโปรดจ้องมองความรูส้กึทีถ่กูถ่ายทอดผ่านสหีน้าและแววตา เขา

ไม่ได้พูดอะไรหรือบอกให้พี่เขาหายเศร้า

ท�าแค่ถอนหายใจแล้วกระดกเหล้า

หลังจากนั้นก็ลุกขึ้นยืน

“ผมไปตรงบาร์นะพี่ เดี๋ยวกลับมาจ่ายเงินให้”

“อ้าว ท�าไมไม่นั่งด้วยกัน จะไปนั่งคนเดียวท�าไม” พี่เสือถาม

“เผอิญผมว่าผมเจอเพื่อนเก่า เลยว่าจะไปทักมันหน่อย”

“…”



17

~ Avery Pie ~

“พี่ก็ดูเพื่อนพี่ไปแล้วกัน เดี๋ยวผมมา” ย้ิมบางๆ แล้วเดิน 

จากไป ที่ต้องออกมาก็เพราะไม่อยากเห็นสีหน้าแห่งความเจ็บปวด 

เจ้าตวัไม่รูห้รอกว่าการทีค่นโปรดต้องมาเหน็โดยท่ีตวัเองท�าอะไรไม่ได้ 

มันทรมานแค่ไหน เพราะงั้นการเดินออกมาแล้วค่อยกลับไป อย่าง

น้อยมันก็ท�าให้สบายใจขึ้น

อีกนัยหนึ่งคือไม่อยากท�าให้ตัวเองเหนื่อยไปมากกว่านี้

“เอาเหมือนเดิมพี่เป้”

“ได้เลย” บาร์เทนเดอร์หนุ่มที่รู ้จักกันเป็นอย่างดียกน้ิวให้  

หันไปหยิบส่วนผสมที่ใช้ในการปรุงแต่งรสออกมาวางเรียงราย 

ระหว่างรอร่างโปร่งก็เสยผมขึ้นไป แอบหันกลับไปมองพี่ปลื้มเป็น 

ระยะๆ อย่างอดไม่ได้

ถึงจะท�าอะไรไม่ได้ แต่มันก็ห่วงใย

และเป็นการห่วงใยแบบห่างๆ ที่แท้ทรู

“ได้แล้วไอ้โปรด”

“ขอบคุณครับ” 

กลับมาโฟกัสหนุ่มหล่อตรงหน้าและแอลกอฮอล์สีหวาน มัน

ไม่ได้แรงชนิดที่ดื่มแล้วน็อกภายในแก้วเดียว คนโปรดชอบการดื่ม

แบบเนิบๆ ช้าๆ แม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะเร่งให้พวกเพื่อนรีบดื่มกัน

ก็ตาม เจ้าตัวยกขึ้นจิบกวาดตามองอะไรไปเรื่อยขณะที่ถอนหายใจ

พลันสายตาก็ไปหยุดกับคนข้างกาย

พี่สร้อยเองก็นั่งดื่มอยู่เช่นกัน

“พี่สร้อย?”

“อ้าว โปรด” เจ้าของชือ่หนัมามอง ท�าหน้าตกใจน้อยๆ ท่ีเจอ

เขา “ไม่ทันเห็นว่ามานั่ง เมื่อกี้ยังเห็นอยู่กับเพื่อนอยู่เลย”

“อ้อ พวกมันไปเต้นกันน่ะครับ ผมอยู่คนเดียวเลยมาที่บาร์”
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“พี่ก็เหมือนกัน ติดตรงที่ว่าเพื่อนพี่ไปอ่อยผู้น่ะ ไม่ได้ไปเต้น” 

หัวเราะกันนิดหน่อยตามประสา คนโปรดรู้จักพี่สร้อยเพราะเคยท�า

กิจกรรมที่คณะด้วยกัน ซึ่งก็เพิ่งผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้เอง 

ถ้าถามว่าสนิทไหมก็คงตอบว่านิดหน่อย

แต่ไม่มีใครหรอกที่จะสนิทกับแฟนของคนที่เราชอบน่ะ

ต่อให้ตอนนี้จะกลายเป็นแฟนเก่าไปแล้วก็ตาม

“แล้วนี่ที่คณะเป็นไงบ้าง รับน้องอยู่ใช่ไหมช่วงนี้”

“ครับพี่ ก็ตามสภาพแหละ เด็กรุ่นใหม่มันก็ดื้อกว่ารุ่นเก่า ก็

พยายามหาวธีิใหม่ๆ ไปจดัการมนั” คนโปรดตอบอย่างไม่ย่ีหระ ใน

ฐานะทมีพีว้่ากเขาไม่มีสิทธิพ์ดูอะไรมากหรอก มนัเป็นมาตรการของ

พี่ว้ากคณะนี้ “แล้วพี่เป็นไง ช่วงนี้สดใสโลกฟรุ้งฟริ้งไหมครับ”

“เฮ้อ” ถอนหายใจทันทีที่ถูกแซว ท�าเอาคนโปรดถึงกับเงียบ 

“พี่เพิ่งเลิกกับปลื้มมา โลกคงไม่สดใสหรอกโปรด”

“...”

“พี่ว่าเรื่องของพี่น่าจะกระจายไปทั้งม. เราเองก็น่าจะได้ยิน

แล้วมั้ง แต่คงลืม” ไม่ได้ตอบรับเพราะว่าลืมจริงๆ มัวแต่สนใจเรื่อง 

อื่นๆ ที่พี่เขาพูด รวมถึงเหล้าที่ใกล้จะหมดตามบทสนทนา พอโดน

ตอบกลับแบบนั้นก็เลยยิ้มเจื่อนออกมา ผิดกับคนตรงหน้าที่พ่นลม

หายใจทิ้งอีกรอบอย่างหนักใจ

จริงๆ ก็ไม่มีสิทธิ์ไปรุกล�้าอะไร แต่ก็อยากรู้ว่าเพราะอะไร...

เพราะอะไรผูห้ญงิพวกนีถ้งึตัดสนิใจทิง้คนเพอร์เฟ็กต์อย่างพี่

ปลื้มได้ลง

“ถ้าพี่มีอะไรไม่สบายใจ พี่ระบายกับผมได้นะ”

“…”

“ผมไม่เอาไปบอกใครหรอก” พูดจริงจังตามนิสัย คนโปรด
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ไม่ใช่พวกขี้เม้าท์ กลับกันเขาเป็นผู้ฟังที่ดีมาก ก่อนหน้านี้พี่สร้อยก็

เคยมาปรึกษาอะไรบางอย่าง เสียดายที่คนโปรดลืมไปแล้ว “ผมจะ

รับฟังพี่เอง จะมีแค่เราเท่านั้นที่รู้กันสองคน”

“พอคิดถึงเรื่องนี้แล้วพี่โคตรเหนื่อยเลยอะโปรด”

“…”

“เอาจรงิๆ พีไ่ม่รูส้กึผดิเลยนะทีบ่อกเลิกปลืม้อะ เผลอๆ รูสึ้ก

ดีมากกว่าอีก” คนฟังเจ็บจึ้กแม้จะไม่ใช่คนที่เจอเหตุการณ์นั้นด้วย

ตวัเอง “ตลอดเวลาทีค่บกนั ปลืม้แม่งโคตรงีเ่ง่าอะ เอาแต่หวงคดิว่า

พี่จะไปชอบคนนั้นคนนี้ พี่เป็นดาวคณะนะ จะมีคนมากหน้าหลาย

ตาเข้ามามันผิดตรงไหน”

กึก!

“พี่ก็ไม่ได้ชอบใคร พี่ก็คุยตามมารยาท” ดาวอักษรย่นคิ้วแรง

พร้อมกบัยกเหล้าดืม่ อกีนดิกเ็ป็นล�ายองในทองเนือ้เก้าแล้วเนีย่ “แต่

ปลืม้ข้ีหวงจนน่าร�าคาญ อะไรนดิอะไรหน่อยกห็วง มนัท�าให้พีอ่ดึอดั”

“เขาหวงก็เพราะพี่เป็นแฟนเขา”

“แต่พี่ไม่ใช่นกปะวะที่จะมากักขังกันอะ”

“…”

“พี่ก็ต้องการอิสระนะ มาท�าตัววุ่นวายแบบนั้นใครจะทนไหว 

นี่ยังไม่นับเรื่องเพื่อนที่ชอบเข้ามาวุ่นวาย ขัดอยู่ได้เวลาอยู่ด้วยกัน” 

สร้อยเสยผมอย่างหงดุหงดิ ส่ังให้พีเ่ป้เอาเหล้ามาอกีราวกับวนัน้ีจะ

ด่ืมให้ตาย “พีแ่ทบไม่มีความสขุตอนได้อยูกั่บเขา ร�าคาญเขาแล้วยัง

มาร�าคาญเพื่อนเขาอีก”

“เขาไม่เคยท�าให้พี่รู้สึกดีบ้างเลยเหรอ”

“ก็มีอะ แต่เรื่องหงุดหงิดมันเยอะกว่า”

“…”
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“เอาจรงิๆ พีรู่ส้กึพลาดมากเลยนะทีค่บกับเขาอะ เหมอืนเอา

ชีวิตตัวเองไปทิ้งในหลุมยังไงไม่รู้” พ่นลมหายใจทิ้งเป็นรอบที่ร้อย

ขณะท่ีคนโปรดประมวลผลตามที่อีกฝ่ายพูด พี่ปลื้มที่เขารู้จักไม่ใช่

คนที่หวงอย่างไร้สาเหตุ เขาเป็นคนมีเหตุผล อาจจะมีมุมเด็กๆ ไป

บ้าง แต่คิดว่าเรื่องแบบนั้นมันก็น่าจะมีกันทุกคน

คนเราเวลาคบใครก็อยากจะท�าตัวเด็กๆ บ้างมันผิดตรงไหน 

แต่พี่สร้อยเป็นพวกต้องการอิสระ ชอบสังสรรค์และเข้ากับคนง่าย

มันก็ไม่แปลกที่พี่ปลื้มจะหวงจนหน่ายใจ

แต่สิง่หนึง่ทีฤ่ทธิแ์อลกอฮอล์ก�าลังท�าให้คนโปรดกลายเป็นตวั

ร้าย

คือการที่ยกเหล้าขึ้นดื่มแล้วตีหน้านิ่งใส่คนด้านข้างตัวเอง

“พี่ไม่พอใจที่คบกับเขาใช่ไหม”

“เออดิ โคตรไม่พอใจ”

“งั้นความรักที่เขามีให้พี่ มันก็ไม่มีค่าอะไรเลยใช่ไหม”

“อะ...!”

“ถ้าไม่มีค่าอะไร ผมก็ขอมันแล้วกัน” สร้อยขมวดคิ้วใส่คนที่

พูดแบบนัน้ ทว่าคนโปรดกลบัยกยิม้ ขยบัตัวมายืนอยู่ตรงหน้า จ้อง

มองเข้าไปในดวงตาก่อนจะฉายแววจรงิจงัและแน่วแน่ออกมาให้ได้

เห็น “ผมคิดว่าผมปล่อยให้พี่เล่นกับความรู้สึกเขามามากพอแล้ว 

พี่สร้อย ถึงเวลาที่ผมควรจะท�าอะไรบ้างแล้ว”

“โปรดหมายความว่าไง”

“หมายความว่าหลังจากนี้ผมจะเอาจริงแล้วไง”

“…”

“ในเมื่อพี่ไม่พอใจ ผมก็ขอเป็นแฟนใหม่พี่เขาได้ไหม 

เพราะผมโคตรพอใจเขาเลยว่ะ ”



~ Avery Pie ~

02
ว้ากคนโปรด

ประชุมเชียร์

คงเป็นกิจกรรมที่ท�าให้ใครหลายคนส่ายหน้า บางคนก็

สนกุสนานไปกบัการถกูว้ากแบบข�าๆ บางคนกม็องว่าไรส้าระ ขณะ

ทีค่นจ�านวนมากมองว่ามนัเป็นแค่กจิกรรมของพวกรุน่พ่ีท่ีไม่มอีะไร

ท�า แค่เรยีกไปว้ากตอนเลกิเรยีน พดูนูน่พดูน่ีพูดน่ัน แล้วก็สัง่ลงโทษ

ตามประสา ปีหนึ่งที่ชอบก็โอเคไปกับสถานการณ์ ส่วนคนไม่ชอบ

มันก็แบ่งฝั่ง บางพวกท�าเพราะไม่อยากโดนด่า บางพวกท�าก็แบบ

ร�าคาญ

แต่มันก็มีพวกที่ต่อต้านอยู่ และนั่นท�าให้ทุกคนโดนหางเลข

ไปด้วย

“ผมนึกว่าเราคุยเรื่องนี้กันไปแล้วซะอีก”

กึก!

“หรอืพวกคณุจ�าไม่ได้ว่าเราว้ากเพือ่อะไร” เสยีงทุม้ต�่าของเฮด

ว้ากปีสีท่�าให้บรรดาปีสามทีเ่อามอืไขว้หลงัอยู่ในท่าเตรยีมพร้อมก้ม
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หน้าลงไป รับฟังค�าสั่งสอนของคนที่โตกว่า ปลื้มกวาดตามองหน้า

ทุกคนโดยเฉพาะเฮดว้ากที่รับผิดชอบการประชุมเชียร์ครั้งนี้

คนโปรดยืนอยู่ต่อหน้ารุ่นพี่ น�าหน้าพี่ว้ากคนอื่นมาก้าวหนึ่ง

“คุณเป็นคนคุมก็ควรจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควร กะอีแค่น้องมัน

ไม่ยกมือไหว้เลยต้องสั่งท�าโทษกันหมด ผมว่ามันไม่เหมาะสม”

“แต่ผมก็ได้คุยเรื่องมารยาทกับน้องเขาไปแล้วรอบนึง ผมไม่

ได้บังคับให้เขาไหว้พวกผมทุกคน แค่บอกว่าเจอรุ่นพี่ที่ต้องเคารพก็

ต้องยกมือไหว้”

“แล้วพวกคณุท�าตวัน่าเคารพให้สมกบัท่ีน้องมนัจะยกมอืไหว้

หรือยัง”

“…”

“ถ้าตัวคุณยังไม่ปฏิบัติ แล้วน้องที่ไหนมันจะเชื่อฟังครับ คุณ

คนโปรด” เจ้าของชื่อเลียริมฝีปากตัวเองเล็กน้อย ความรู้สึกกดดัน

ไหลมาถาโถมเนื่องจากเขาเป็นผู้รับผิดชอบการประชุมเชียร์ ตอน

แรกก็ไม่อยากเป็นหรอกพี่ว้าก แต่ถูกทาบทามและเลือกกันมาเลย

ต่อต้านไม่ได้

ซ�้าร้ายยังต้องมาเป็นเฮดว้ากน�าทีมอีก ไอ้เขาก็ลืมไปเลยว่า

ต้องเทรนกับพี่ว้ากปีสี่

แย่กว่านั้นคือการที่พี่ปลื้มเป็นเฮดว้ากของปีที่ผ่านมา

คนโปรดเลยตอ้งคอยรายงานผลประชุมเชียร์ทุกวันให้เขาฟัง 

ต่อหน้ารุ่นพ่ีและเพือ่นตัวเองทีย่นืรบัฟัง ซึง่การทีจ่ะต้องป้ันหน้าน่ิง 

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่ แต่การควบคุมหัวใจไม่ให้สั่นไหว

ถือเป็นเรื่องที่ยากกว่า เพราะงั้นเวลาที่ปลื้มพูดอะไรมา คนโปรดก็

แค่ก้มหน้ารับฟัง

ก�ามือที่มันสั่นเพื่อระบายความอึดอัดจนเหงื่อไหล
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“ขนาดพวกคุณบางคนยังไม่ยกมือไหว้พวกผมเลย น้องมัน

เห็น มันก็ไม่ท�าเหมือนกัน”

“…”

“และผมไม่ชอบการลงโทษน้องวันนี้ มันไร้เหตุผล คุณได้ยิน

ไหม”

“ได้ยินครับ” รับค�าอย่างช่วยไม่ได้ วันนี้เขาลงโทษน้องที่ไม่

ยกมือไหว้หนึ่งในทีมพี่ว้ากเพื่อให้เป็นเคสตัวอย่างว่าในอนาคต ถ้า

เราไม่นอบน้อมกับผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโส อาจจะมีปัญหาในภายหลัง 

ก็เลยสั่งให้น้องมันวิดพื้นหนึ่งร้อยครั้ง ทว่าเป็นการท�าโทษแบบหมู่

คณะ

ก็เลยได้ยินเสียงบ่นกันใหญ่ เป็นเสียงที่มีคนมาเล่าให้ฟัง

เพราะน้องมันคงไม่กล้าบ่นให้เขาฟังเอง

ใครๆ กก็ลวัเฮดว้ากทัง้นัน้ ต่อให้หน้าตาจะดเูป็นมติรท่ีสดุใน

บรรดาพี่ว้ากก็ตาม

“ผมจะคิดให้มากขึ้นครับ”

“ก็ควรจะท�า หวังว่าประชุมเชียร์ครั้งต่อไป ผมจะได้ยินค�าชม

มากกว่าค�าด่า”

“ครับ”

“แต่ใช่ว่าครัง้นีผ้มจะปล่อยผ่าน” พีป่ลืม้ตวดัสายตามาสบกบั

เฮดว้ากทีเ่งยหน้าข้ึนมาย่นคิว้ใส่ “คณุกค็วรจะรบัผดิชอบสิง่ทีเ่กดิขึน้

หน่อยไหม ถ้าไม่ท�าอะไรเลย เดี๋ยวก็จะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก”

“อะ...”

“เพราะงัน้พีว้่ากปีสามจดัแถว” ค�าสัง่น้ันท�าให้ปีสามมองหน้า

กนัโดยไม่ได้นดัหมาย ทว่าขดัใจรุน่พีไ่ม่ได้กเ็ลยจดัตามทีว่่า ขยับมา

ยืนขนาบข้างคนโปรดโดยเว้นระยะห่างเท่าๆ กัน เพื่อให้มีพื้นที่ใน
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การท�าโทษ “ปีสาม วิดพื้นหนึ่งร้อยครั้ง ปฏิบัติ!” 

คนโปรดกัดฟันกรอดที่ท�าให้ลูกทีมต้องมารับกรรมไปด้วย 

แถมพีป่ลืม้กไ็ม่คดิจะโอนอ่อน เขาจ้องมองปีสามทุกคนเพ่ือดูว่าใคร

กล้าขัดขืนไหม ในเมื่อท�าโทษน้องปีหนึ่งอย่างไร้เหตุผลได้ ตัวเองก็

ต้องรบัได้ทีถ่กูท�าโทษโดยไร้เหตผุลเหมอืนกนั จะฝึกน้องให้เดนิตาม 

รุ่นพี่ก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี

ร่างโปร่งถอนหายใจหนึ่งทีก่อนจะท�าหน้าที่เฮดว้าก

“ปีสาม วิดพื้นหนึ่งร้อยครั้ง ปฏิบัติ!”

“วิดพื้นหนึ่งร้อยครั้ง ปฏิบัติ!” สิ้นเสียงค�าสั่งก็ก้มลงไปวิดพื้น

ตามที่บอก นับหนึ่งถึงร้อยเสียงดังแม้จะมีกันแค่ไม่กี่คน เมื่อเทียบ

กบัน้องเป็นร้อยคนทีถ่กูท�าพร้อมกนัจนเกอืบเป็นลม เสยีงของพีว้่าก 

ยังดังกว่าเยอะ แน่นอนทุกการกระท�า ทุกน�้าเสียงตกอยู่ในสายตา

ของพี่ปีสี่

โดยเฉพาะคนที่สั่งให้ท�า...

คนโปรดขอจ�าฝังใจเลย!

“เชิญกลับได้”

“ขอบคุณครับ” ยกมือไหว้เป็นการประชด รอจนปีสี่ออกไป

ก่อนคนโปรดถึงรีบวิ่งไปหยิบกระเป๋า ยกมือขึ้นมองนาฬิกาก็พบว่า

ตอนนีส้องทุม่กว่าแล้ว มเีมสเสจจากผูจ้ดัการร้านท่ีเขาท�างานอยู่ส่ง

รวัมานบัสบิ ส่วนใหญ่คอืถามว่ายงัไม่เลกิประชมุเชยีร์อกีเหรอ ตอน

นี้ร้านคนเยอะจนท�าแทบไม่ทัน

ส่งผลให้คนโปรดรีบสะพายกระเป๋าเตรียมออกจากตึกไป ถ้า

ไม่ติดว่าเพื่อนรั้งไว้ก่อน

“ไอ้โปรด มึงจะไปไหน”
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“ไอ้ฉิบหาย ไม่พักก่อนวะ แขนเปลี้ยหมด” ปีกับตั้มเอ่ยถาม 

ทั้งสองนั่งอยู่กับพื้นด้วยความเหนื่อยล้าจากบทลงโทษเมื่อกี้ ขณะ

ที่คนอื่นๆ ก็มีทิ้งตัวนอนบ้าง หยิบของเตรียมกลับบ้าน แค่ไม่มีใคร

รีบร้อนเท่าคนโปรดก็เท่านั้นเอง

“พวกมึงพักไปเหอะ กูต้องรีบไปท�างาน”

“สภาพงีม้งึยงัจะไปท�างานอกีเหรอ เอาแรงทีไ่หนท�าวะ” ปีย่น

คิ้วใส่ ก็รู้หรอกว่าเพื่อนท�างานเยอะ แต่วันนี้ประชุมเชียร์หนักมาก 

แถมเมือ่กีก้ย็งัเพิง่ถกูลงโทษไปหยกๆ แขนเขนิมนัก็น่าจะปวดจนยก

อะไรไม่ขึน้แล้วไม่ใช่หรอืไง “เพลาๆ ลงหน่อยก็ได้มัง้ ร�า่รวยพอแล้ว

มึงอะ”

“ร�่ารวยพ่อมึงสิ พูดจาไร้สาระ”

“เอ้า!”

“กูไปก่อนละ เจอกัน บาย” โบกมือลาเพื่อนทั้งสองก่อนจะ

รบีว่ิงไปข้ึนรถหน้ามหา’ลยั เวลานีม้นิบิสัของมหา’ลยัหยุดให้บรกิาร

แล้ว คนโปรดเลยต้องวิง่ไปหน้าม.ด้วยตวัเอง ผ่านหน้าพ่ีปีสีท่ี่ยืนคยุ

กนัอยูใ่ต้ตกึ มบีางคนเหน็ บางคนกไ็ม่ได้มอง แต่เฮดว้ากปีสียื่นมอง

อยู่

เลยตกเป็นเป้าหมายในการสนทนา

“นั่นไอ้โปรดไม่ใช่เหรอ มันวิ่งไปไหน” เสือขมวดคิ้วถาม ชี้ให้

เพือ่นดตูามคนทีว่ิง่ออกไป “แม่งวิง่อย่างกับหนีตาย ไม่เหน่ือยเหรอ

วะโดนวิดพื้นไปตั้งร้อยที”

“น้องมันก�าลังรีบไปไหนเปล่า” เจษตอบรับ แปลกใจเหมือน

กันที่คนโปรดรีบขนาดนี้ “บางทีอาจมีเรื่องด่วน’ไรงี้”

“ไม่เห็นมันบอกเลยตอนเราท�าโทษมัน”

“คงกลัวจะโดนลงโทษหนักขึ้นมั้ง”
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“...”

“จริงๆ กูว่าก็เกินไปหน่อยนะ หมั่นไส้อะไรน้องเขาหรือเปล่า 

ไอ้ปลื้ม” เจษหันไปถามเพื่อนสนิทที่ยืนกดมือถืออยู่ด้านข้าง หน้า

จอที่ถูกปรับให้เหลือความสว่างเพียงเล็กน้อย ท�าให้ไม่รู้ว่าก�าลังท�า

อะไรอยู่ ถึงอย่างนั้นเจษก็ไม่ได้อยากรู้ สิ่งที่เขาสงสัยและให้ความ

สนใจคือการสั่งลงโทษปีสามมากกว่า

ถ้าพูดกันดีๆ อาจจะเข้าใจกันมากขึ้น อย่างน้อยก็ดีกว่าการ

ซ�้าเติมแบบนั้น

“เปล่าหนิ กูก็ท�าตามหน้าที่”

“แต่น้องมันเพิ่งเริ่มเอง ใจดีกับมันหน่อยไม่ได้หรือไง”

“ใจดีเดี๋ยวมันก็เหลิงใหญ่”

“…”

“อกีอย่างมันกต้็องรับผดิชอบสิง่ทีก่่อไว้ กส็มควรโดนแล้ว

หนิ”

คนโปรดลงจากรถเมล์ด้วยความเร็วแสง พุ่งตรงไปหลัง

ร้านเพือ่เปล่ียนเสือ้ผ้าเช่นทกุวนั หยบิผ้ากนัเป้ือนมาใส่ เอากระเป๋า

ไปวางไว้บนชั้น ตอกบัตรเข้าท�างานแล้วเดินไปทักทายผู้จัดการร้าน

อาหารขนาดใหญ่ทีเ่ขาท�างานพาร์ทไทม์อยู ่ส่งผลให้อกีฝ่ายเคาะนิว้

กับนาฬิกาข้อมือบอกให้คนโปรดรู้ว่าวันนี้เลทแค่ไหน

ก็ถ้าไม่มีเรื่องลงโทษมาเอี่ยว ป่านนี้เขาก็มาท�างานตรงเวลา

แล้ว

“วันหลังอย่าให้มีแบบนี้อีก รู้นี่ว่าทุกวันพุธร้านจะคนเยอะ

ขนาดไหน”

“ขอโทษครับผู้จัดการ ผมจะไม่ให้เลทอีก”
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“ไปท�างานได้แล้ว เร็ว” ร่างโปร่งพยักหน้าก่อนจะเดินไปรับ

ออร์เดอร์ลูกค้าที่กวักมือเรียก โปรยรอยย้ิมการค้าเก็บซ่อนความ

เหนื่อยล้าเอาไว้ในหัวใจ จะชักสีหน้าใส่ลูกค้าหรือตัดพ้ออะไรไม่ได้

ไม่งั้นจะโดนไล่ออกทันที

“เอาเหมือนเดิม จ�าได้ใช่ไหม”

“แน่นอนครับพี่วิชัย ผมจ�าได้อยู่แล้ว” พยักหน้ารับลูกค้าเจ้า

ประจ�า จดเมนูที่เขามาทีไรต้องสั่งลงกระดาษ “รออาหารสักครู่นะ

ครับ ผมจะรีบไปเร่งพ่อครัวท�าให้”

“ขอเร็วๆ นะ พี่หิวมากเลย”

“ได้เลยครับ” หยอกล้อกันตามประสา ยื่นออร์เดอร์ให้คนรับ

งานเสร็จก็ไปเช็ดโต๊ะอื่นต่อ ด้วยความที่ร้านนี้เป็นร้านอาหารกึ่ง 

ร้านเหล้าคล้ายร้านพีง่่วง แต่ใหญ่กว่าเยอะเน่ืองจากมโีซนให้น่ัง น่ัน

เลยท�าให้คนโปรดต้องวิ่งวุ่นท�างานหนัก ยิ่งช่วงหลังๆ มีคนลาออก

ไปสองสามคน คนโปรดก็ยิ่งท�างานหนักเข้าไปใหญ่

ถ้าถามว่ามาเจอร้านนี้ได้ยังไง...

เผอิญเจอป้ายที่รับพนักงานพาร์ทไทม์เสริมด้วยอัตราเงินท่ี

สูงกว่ารายอื่น เขาเลยไม่ลังเลที่จะเข้ามาสมัคร พอสัมภาษณ์ผ่านก็

มาลองท�างาน โดนไปสามวันแรกก็เข้าใจค�าว่าท�างานไม่คุ้มเงินมัน

เป็นยังไง

เสียดายที่ไม่มีทางเลือกเยอะ

“โปรดไปคิดเงินโต๊ะสี่”

“โปรดเช็กบิลโต๊ะสิบสองให้หน่อย”

“โปรด ลูกค้าโต๊ะเจ็ดเรียก”

“เช็ดโต๊ะวีไอพีที ลูกค้าที่จองไว้จะมาแล้ว”

“ได้ครบั” ขานรบัพร้อมกบัยกแขนปาดเหงือ่บนใบหน้า มแีอร์
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แท้ๆ แต่ต้องวิ่งวุ่นตลอดเวลาเลยไม่ได้พักหรือยืนตากแอร์กับเขา 

สักที แย่หน่อยที่คนโปรดเป็นที่โปรดปรานของพนักงาน รวมถึง

ลูกค้าร้านนี้เลยมีแต่คนเรียกใช้บริการ

แลกกับทิปนิดหน่อย ซึ่งคนโปรดก็ยินดีรับ

“โอกาสหน้ามาอีกนะครับ”

“จ้า” เจ้าตัวโบกมือให้กับคู่รักขาประจ�าที่หวานกันจนคนทั้ง

โลกแทบอิจฉา ระบายยิ้มบางๆ เมื่อเห็นว่าพวกเขาเหมาะสมกัน

ขนาดไหน เคยมีโอกาสได้คุยกับฝ่ายหญิงว่ามารักมาคบกันได้ยังไง 

เธอกบ็อกว่าแอบชอบเขามาเจด็ปี วนัหนึง่เจอกันเลยสารภาพความ

ในใจ

แล้วก็ได้คบกันแบบงงๆ 

ตัดภาพมาที่คนโปรดสิ

ชอบมาเจ็ดปียังอยู่ที่เดิม

กริ๊ง!

“รับลูกค้าหน่อยโปรด”

“ครับ” พยักหน้ารับตอนได้ยินเสียงกระดิ่งหน้าประตูแล้ว 

ผู้จัดการร้านสั่ง ส่งผลให้คนโปรดรีบดึงสติกลับมาเข้าร่าง รีบเดิน 

ไปหาร่างสูงคุน้ตาทีย่นืมองหาโต๊ะว่างอยู ่ตอนแรกกน็กึว่าน่าจะเป็น

คนที่คณะ เพราะดูจากรูปร่างลักษณะเหมือนเคยเห็นที่ไหน

ทว่าทันทีที่เดินเข้าไป...

“นั่งโซนไหนดีครับ...พี่ปลื้ม!?”

“มึง” เจ้าของชื่อขมวดคิ้วใส่ จ้องใบหน้าของคนที่ตัวเองเพิ่ง

จะลงโทษไปเมื่อเย็นนี้ ผิดกับคนโปรดที่เบิกตากว้าง ตกใจที่ได้เห็น

เขาทีน่ี ่กร้็อยวันพนัปีเคยเหน็ทีไ่หน ท�างานมาหลายเดอืนเจอคนม.

เดียวกันอยู่ไม่ถึงสิบ ยิ่งพวกปีสี่คณะวิศวะยิ่งไม่ต้องพูดถึง
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ถ้าจะมากินเหล้ากินข้าวก็คงไปร้านพี่ง่วงใกล้ม.อย่างเดียว

คนโปรดกลืนน�้าลายลงคอ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนการยืนอยู่ต่อ

หน้าพ่ีปลื้มก็เป็นสิ่งที่กวนใจเขามาตลอด มือไม้มันจะเย็นและสั่น

ไหว ดวงตาก็จะหลุบลงไม่กล้ามองว่าอีกฝ่ายท�าหน้ายังไง ซ�้าร้าย

หัวใจยังเต้นแรงไม่เป็นส�่า

ท�าได้แค่หายใจเข้าออกช้าๆ ปล่อยให้เวลามันเลยผ่านไป

“กลัวกูจนไม่กล้ามองหน้าเลยหรือไง”

“อ๊ะ!”

“กูไม่สั่งลงโทษมึงที่นี่หรอกน่ะ” สะดุ้งนิดหน่อย ไม่คิดว่าเขา

จะคุยด้วย เลยเผลอเงยหน้าไปสบตา พลันก็เบือนหน้าหนีไปทาง

อื่น เลยไม่ทันเห็นว่าพี่ปลื้มเขาก้มมองผ้ากันเปื้อนที่ใส่อยู่

‘ที่รีบวิ่งออกจากมหา’ลัย เพราะมาท�างานพิเศษงั้นเหรอ’

เขาคิด ปะติดปะต่อโดยไม่ถามกลับ

“กูจะไปบาร์ มันอยู่ตรงไหน”

“พี่จะมามอมเหล้าตัวเองที่นี่หรือไง”

“อะไรนะ!”

“เปล่าครับ” คนโปรดส่ายหน้า ฮึดแรงเงยขึ้นมาเพื่อคุยกัน 

ตอนนีเ้ป็นเวลางานเขาจะต้องยดึมัน่กบังานไม่ใช่แสดงด้านอ่อนไหว

ต่อหน้าใครทั้งนั้น แต่พอได้ยินว่า ‘บาร์’ ปั๊บ ก็นึกถึงเมื่อวานที่อีก

ฝ่ายกินเหล้าจนเมาไม่ได้สติ

แอบเหล่มองก็ไม่เห็นว่าพาใครมาด้วย นี่ตั้งใจจะมากินคน

เดียวแล้วเป็นภาระของร้านหรือไง

“พี่ไม่มากับเพื่อนเหรอ”

“เป็นพนักงาน มึงก้าวก่ายลูกค้าได้เหรอ”

“อะ...”
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“ถ้ามึงไม่พากูไป กูจะให้พนักงานคนอื่นพาไปแทน” ไม่รอให้

คนโปรดตอบรับ พี่ปล้ืมก็เดินไปหาพนักงานแถวนั้น พูดอะไรสอง

สามค�าอกีฝ่ายก็พยกัหน้าแล้วน�าทางไปทีโ่ซนคลบั มนัเป็นโซนชวิๆ 

ทีถ่กูตดัออกจากร้านอาหาร เพือ่จะได้ไม่รบกวนลกูค้าทีไ่ม่ชอบเสยีง

ดัง

คนโปรดเม้มปากแน่น มองตามแผ่นหลังจนลับสายตา

แอบรู้สึกเจ็บจี๊ดเบาๆ เมื่อความหมายที่เขาพูดมันคือการด่า

ว่าเสือกกลายๆ 

นั่นสินะ เป็นแค่พนักงานจะไปก้าวก่ายได้ไง

ไม่ใช่แฟนเขาหนิ…

ไม่ใช่เลย

เสียงเพลงคลาสสิกดังคลอไปทั่วร้านอาหารที่คนเริ่ม

บางตาลงบ้างแล้ว ผิดกับโซนคลับที่มีคนลุกไปเต้นอยู่เกือบสิบ มัน

ไม่เชิงเป็นผับให้ขาแดนซ์ ถึงจะมีฟลอร์เล็กๆ แต่ส่วนใหญ่จะนั่งจิบ

ไวน์ จบิแอลกอฮอล์ชนดิต่างๆ เงยีบๆ เท่านัน้ ย่ิงเวลาน้ีตรงบาร์จะ

มีคนแน่นขนัด

แต่คนโปรดกลับมองเห็นแค่คนคนเดียวเท่านั้น

เจ้าของความสูงร้อยแปดสิบห้า นั่งโงนเงนไปมาขณะที่นิ้ว

เลื่อนหน้าจอมือถือไปมา คล้ายกับรอข้อความจากใครบางคนอยู่

คนโปรดแอบมองจากหน้าต่างตรงโต๊ะท่ีตัวเองก�าลังเช็ดอยู่ 

แม้จะเหน็ใบหน้าเขาเพยีงครึง่เส้ียวกร็บัรูไ้ด้ถงึความโดดเดีย่วทีส่่งมา 

ขนาดมคีนเข้ามาคยุด้วย พีเ่ขายงัส่ายหน้า เอาแต่น่ังดืม่อยู่คนเดยีว

เล่นเอาอดเป็นห่วงไม่ได้

ขนาดตอนอยูก่บัเพือ่นยงัไม่น่าไว้ใจ แล้วน่ีมาคนเดยีวถ้าเกิด



31

~ Avery Pie ~

ดื่มจนน็อกขึ้นมาจะท�าไง...

“ไปดูหน่อยดีไหมวะ” พึมพ�ากับตัวเอง เม้มปากแน่นเมื่อคิด

ว่าจะจุ้นจ้านไปไหม กลัวว่าเข้าไปแล้วพี่ปลื้มจะหงุดหงิดใส่

ร้อยวันพันปีก็ไม่เคยเข้าใกล้กันอยู่แล้ว

“คนโปรด มองอะไร”

“อ๊ะ!”

“สนใจเขาหรอืไง เห็นมองต้ังแต่มา” สะดุง้เฮือกตอนผูจ้ดัการ

ร้านเดินมาถาม แอบชะโงกคอมองผ่านหน้าต่างไปดูคนที่ฟุบหลับ

คาบาร์ไปแล้ว เล่นเอาคนโปรดถึงกับหันมามอง ส่ายหน้าเป็นการ

ปฏิเสธค�าถาม

“แค่รุ่นพี่ที่รู้จักน่ะครับ เห็นเขาเพิ่งโดนแฟนทิ้งมา”

“แล้วเราไปเกี่ยวอะไรกับเขา จะจีบเขาหรือไงถึงไปสนใจ”

“ก็เห็นเขามาคนเดียว...เลยกลัวว่าเขาจะสร้างความวุ่นวาย 

เพราะเขาเนีย่แหละท�าให้ผมมาสายวนันี”้ ตหีน้าซือ่ไม่พดูความจรงิ

ว่าเป็นห่วง กลวัว่าจะโดนจบัไต๋ได้แล้วโดนบ่น ก็ผูจั้ดการร้านไม่ชอบ

คนทีแ่ยกแยะเรือ่งงานกบัเรือ่งส่วนตัวไม่ออก ถ้าพูดไปว่าน่ีคอืคนที่

ชอบมีหวังโดนหักทิปเป็นแน่ “แต่ช่างเขาเถอะ เดี๋ยวคงมีคนมารับ”

“แต่เขาฟุบหลับไปแล้วนะ”

“…”

“พาไปนอนที่ห้องพักพนักงานก่อนไป”

“แต่กฎของร้านเขาไม่ให้คนนอกเข้าไปนี่ครับ?” คนโปรดเลิก

คิ้วใส่ 

“แล้วจะปล่อยให้เขาเกะกะลูกค้าคนอื่นหรือไง ตรงบาร์มีคน

อยากนัง่เยอะแยะ” ผูจ้ดัการว่าพร้อมขมวดคิว้ ถงึจะเป็นกฎของร้าน

ที่ห้ามคนนอกเข้าไป แต่ในกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็นก็สามารถพา
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เข้าไปได้ ขอแค่อย่าท�าอะไรเลอะเทอะหรือเสียหายก็พอแล้ว 

แน่นอนว่าค�าพูดนั้นท�าคนโปรดเม้มปาก เขาไม่อยากให้ 

ผูจ้ดัการร้านโดนว่าทีท่�าผดิ ทว่าคดิอกีทกีเ็คยมเีคสแบบนีเ้หมอืนกนั 

ตอนนั้นคุณพายเจ้าของร้านก็ไม่ว่า หน�าซ�้ายังเป็นคนบอกให้

พนกังานพาเข้าไปอกี พอคดิงัน้คนโปรดเลยหยดุงานทีท่�าแล้วตรงไป

หาคนที่หลับสนิท

ลมหายใจทีเ่ข้าออกอย่างสม�า่เสมอท�าให้คนโปรดเอือ้มมอืไป

เขย่าแขนเขาเบาๆ 

“พี่ปลื้ม พี่ปลื้มไปนอนข้างในเถอะ เดี๋ยวผมโทร.เรียกพี่เสือ

ให้”

“อือ...อย่ามายุ่ง จะนอน”

“ก็ไปนอนข้างในไง ตรงนี้มันเกะกะคนอื่น” คนโปรดถอน

หายใจใส่คนด้ือ พยายามฉดุดงึคนเมาให้มาด้วยกนั ตดิตรงทีเ่ขาตวั

เล็กกว่าปลื้มค่อนข้างมาก พอเอาแขนอีกฝ่ายพาดคอก็เหมือนเอา

ท่อนไม้มาฟาดใส่ เผลอร้องดังอุ๊กเมื่อต้องพยุงพี่เขาเข้าหลังร้านไป

ดีนะที่พนักงานแถวนั้นเห็นพอดีเลยมาช่วยด้วยอีกคน

“ขอบคุณนะหนึ่ง”

“ไม่เป็นไรๆ งั้นเราไปท�างานต่อก่อนนะ”

“โอเค” พยักหน้าให้ร่างโปร่งก่อนจะหันกลับมามองคนที่

เมามายไม่ได้สติ แอบคิดว่าจะท�าไงต่อดีเพราะคงให้พี่ปลื้มนอนอยู่

ที่นี่ทั้งคืนไม่ได้ กว่าจะมีคนมาเปิดร้านให้ออกไปก็ช่วงบ่าย พี่ปลื้ม

คงอดตายอยู่ในนี้ สงสัยคงต้องเรียกเพื่อนเขาสักคนมารับ

คนโปรดกดเบอร์โทร.หาพีปี่สีท่ีรู่จ้กั กแ็ก๊งพ่ีปล้ืมเขาน่ันแหละ

[ฮัลโหล นั่นใครครับ]

“พ่ีเจษ ผมคนโปรดเองนะครับ เฮดว้ากปีสามเพ่ือนไอ้ปี” 
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แนะน�าตวัอย่างชดัเจน ต่อให้ในคณะและชัน้ปีจะมคีนชือ่นีช้ือ่เดยีว

ก็ตาม “พี่เจษว่างไหมครับ ผมมีเรื่องจะรบกวนหน่อย”

[ว่างสิ โปรดอยากให้พี่ท�าอะไร]

“มารับพี่ปลื้มหน่อยได้ไหม”

[หืม?]

“เผอญิเขาเมาแล้วหลบัไปทีร้่านรอยลัพายน่ะครบั” ปลายสาย

ครางในล�าคออย่างแปลกใจว่าท�าไมเพื่อนตัวเองถึงถ่อสังขารไปดื่ม

ไกลขนาดน้ัน จรงิๆ โปรดกอ็ยากเป็นคนดพีาพ่ีเขาไปส่งบ้าน แต่ตดิ

ตรงที่หอเขาอยู่คนละทาง แถมยังไม่มีรถขับ

จะให้นั่งรถไปกลับคนละฟากมันก็ยังไงอยู่...

[ท�าไมมนัไปกนิเหล้าไกลจงั พีน่กึว่ามนัจะไปร้านพ่ีง่วงซะอกี]

“ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ” ยิ้มแหยพลางมองเวลา ตอนนี้ห้า

ทุ่มกว่าแล้วอีกไม่ถึงชั่วโมงร้านก็จะปิด “พี่เจษช่วยรีบมารับพี่ปลื้ม

หน่อยได้ไหมครับ ร้านจะปิดแล้วผมไม่รู้จะพาเขาไปไว้ที่ไหน”

[อ่า…ได้ๆ เดี๋ยวพี่รีบขับรถไป วานโปรดดูมันไว้ก่อนนะ]

“ได้ครบั” พยกัหน้าเสรจ็สรรพกว็างสาย คนโปรดพ่นลมหายใจ

หลุบตามองคนที่หลับไม่รู้เรื่อง ได้ยินเสียงเพ้อเรียกชื่อแฟนเก่านิด

หน่อย ไหนจะสีหน้าอ่อนล้าที่แสดงถึงความปวดใจอีก ท�าเอาโปรด

อยากพูดสิ่งที่ได้ยินมาเมื่อวานชะมัด

‘พี่โคตรไม่พอใจ’

‘คบกับปลื้มพี่ไม่มีความสุขเลย’

‘ขี้หวงจนน่าร�าคาญ’

“สร้อย...สร้อย”

“พี่ปลื้ม” โปรดเรียกคนเพ้อเบาๆ มองมืออีกฝ่ายที่พยายาม

จะไขว่คว้าหาอะไรสักอย่าง คิดว่าคงจะฝันถึงพี่สร้อยแน่ๆ ถึงได้
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ละเมอแบบนั้น เล่นเอาคนแอบชอบได้แต่ดึงมือเขาไปวางแนบตัว 

ลุกข้ึนไปเอาผ้ามาเช็ดตัวให้ ความเย็นของน�้าแผ่ซ่านไล่ความ

เมามายออกไป

ถึงอย่างนั้นปลื้มก็ยังด�าดิ่งอยู่ในห้วงความฝัน ขณะที่โปรด

กวาดตามองอีกฝ่ายอย่างตั้งใจ

นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้มองพี่ปลื้มใกล้ๆ 

แต่ช่างแสนไกลเหลือเกิน

“สร้อย...สร้อย อย่าทิ้งเราไป”

“…”

“เรารักสร้อยมากนะ” มือที่เช็ดตัวอยู่ชะงักกึกเมื่อค�าพูดนั้น

หลุดจากปาก ร่างสูงย่นคิ้วข่มตาราวกับต่อต้านความฝัน โปรดเลย

ซับผ้าลงกับใบหน้าหล่อเหลาหวังเพียงปลอบประโลมให้ฝันร้ายนั้น

ทเุลาลง อกีคนจะได้นอนนิง่ๆ อย่างสงบ เขาไม่อยากให้พีป่ลืม้กงัวล

หรือว่าเสียใจ

เพราะนั่นหมายถึงว่าเขาก�าลังโดนท�าร้ายจิตใจ

เหมือนยื่นมีดให้อีกฝ่ายแทงเขาเอง

“เราอยากให้สร้อยกลับมา” พลันดวงตาก็ปรือมอง หากแต่

ภาพตรงหน้ากลับเป็นคนรักเก่า คนโปรดชะงักจ้องมองคนที่จับมือ

เขา กระตุกทีเดียวก็โถมไปหากายแกร่ง วินาทีนั้นคนตัวเล็กเบิกตา

ใส่ ความเจบ็ปวดทีไ่ด้ยนิเขาบอกรกัแฟนเก่าแลดจูะเหอืดหาย เสรมิ

ทัพด้วยหัวใจที่เต้นแรงไม่เป็นส�่า “กลับมานะสร้อย กลับมาหาเรา”

“พี่ปลื้ม ผมไม่ใช่...”

“กลับมารักกันเถอะนะ” เสียงของเขาเว้าวอนเหนือสิ่งอื่นใด 

ท�าเอาคนโปรดไปต่อไม่ถูก เขาหลุบตามองโซฟาท่ีปลื้มนอนอยู่ 

ปล่อยให้ตัวเองโดนกอดเอาไว้ สวมทับบทแฟนเก่าทั้งที่ตัวเองไม่ใช่ 
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ปลื้มกระชับอ้อมกอด ฝังหน้าลงกับบ่าราวกับก�าลังร้องไห้

มันท�าให้โปรดค่อยๆ เอื้อมมือไปกอดพี่เขาไว้ ลูบหลังเบาๆ 

ปลอบขวัญคนเสียใจ

พลางคิดว่าเมื่อไหร่...

“จะมีสักวันไหมที่พี่ขอให้ผมรักแบบนี้...”



~ ปลื้มคนโปรด ~

03
ปากก็ร้าย ใจก็ดี

Pluem Korntawat 

20 นาที

วันนี้ที่ไม่มีเธอ.

ดวงตาสีสวยไล่อ่านสเตตัสของคนเมาท่ีถูกเพ่ือนลากกลับ

บ้านเมื่อวานน้ี พลางคิดว่าดื่มหนักไปขนาดน้ันยังตื่นขึ้นมาโพสต์

อะไรเศร้าๆ ในยามเช้าได้อีกเหรอ เพราะถ้าเป็นคนปกติคงจะนอน

แฮงก์ไม่รู้เรื่อง กว่าจะได้เห็นข้อความเหล่านี้ก็คงจะช่วงเย็นเป็นต้น

ไป

ทว่าเวลานีค้นโปรดก�าลงัอ่านทีพ่ีป่ลืม้โพสต์ไว้ ภาพทีพ่ีเ่จษมา

ลากพี่ปลื้มกลับไปยังติดอยู่ในความทรงจ�าของเขา จ�าไม่ได้ว่าพี่เจษ

พูดขอบคณุหรือขอโทษหรอืเปล่า ราวกบัสมองสัง่ให้จ�าแค่ตอนทีค่น

เมาอ้อนวอนขอให้แฟนเก่ากลับมา

จนถึงตอนนี้คนโปรดยังอดคิดไม่ได้...
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ทั้งที่ก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอ

“พี่ไม่เคยได้บทเรียนเลยนะ” เขาพึมพ�า ส่ายหน้าเบาๆ เมื่อ

คิดว่าสภาพเม่ือคืนอีกฝ่ายย�่าแย่แค่ไหน แต่เขาก็เข้าใจว่าการที่เรา

เสียคนที่เรารักไปมันเป็นยังไง

มันเหมือนกับเราเสียดาวน�าทางไป 

“ดาวเหนอื...” คนโปรดพดูขึน้ จู่ๆ  กน็กึถงึเพลงทีเ่คยฟังตอน

อกหัก มันคือเพลงที่เขาบังเอิญไปเจอแล้วชอบมัน เป็นเพลงที่เขา

ได้ฟังตั้งแต่วันแรกที่เขาชอบพี่ปลื้ม จนถึงตอนนี้แม้จะผ่านมาเจ็ดปี 

มันก็ยังเป็นเพลงที่เขาชอบอยู่

และหากการสญูเสยีรกัไม่ต่างจากการน�าทาง คนโปรดกอ็ยาก

จะมอบเพลงนีใ้ห้เขาฟังบ้าง เผือ่ว่าเขาจะได้รูว่้าเมือ่เราเสยีดาวดวง

แรกไป เราต้องค้นหาดาวดวงใหม่

มนัอาจจะเป็นดาวทีห่่างไกล หรอืดาวใกล้ๆ ทีม่องไม่เหน็ อยู่

ท่ีเราว่าจะเลือกดาวดวงไหน แต่ทว่าหากมองเข้าไปในนัยแฝง จะ

พบเห็นค�าอธิษฐานที่ซ่อนไว้

ค�าอธิษฐานที่ไม่เคยเปล่งเสียงออกไป...

‘หวังว่าจะได้เป็นดาวเหนือของพี่บ้างนะครับ’

Konprod Kontee แชร์ลิงก์

1 นาที

Laika – ดาวเหนือ

รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าจางๆ ก่อนจะปิดมือถือเก็บลง

กระเป๋า สูดหายใจเข้าเพื่อขับไล่ความหม่นหมองในชีวิต พร้อมกับ

ทบทวนว่าวันนี้เขาต้องท�าอะไรบ้าง สิ่งเดียวที่วนเวียนเข้ามาในหัว
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คอืเรือ่งรบัน้องเยน็นี ้เขาคงจะต้องคดิให้ด ีไม่ง้ันก็จะโดนพวกปีส่ีมา

ลงโทษอีก

คงต้องปรกึษากบัพวกพีว้่ากอกีท ีบางทบีทเรยีนวนันีอ้าจเป็น

เรื่องของ...

“เอาไงวะไอ้สัส มึงจะเอาไงก็ว่ามา!”

“มึงมีสิทธิ์มาถามเหรอวะ มึงแย่งเมียกูนะไอ้เหี้ย!” เสียง

เอะอะดังลั่นโรงอาหารวิศวะ ส่งผลให้คนแถวนั้น รวมถึงคนโปรดที่

ก�าลังเดินผ่านหันไปมองปีหนึ่งที่กระชากคอเสื้อกันอยู่ ใบหน้าของ

รุ่นน้องที่คุ้นเคยท�าให้คนโปรดขมวดคิ้วมุ่น

เขาจ�าได้ว่าเคยเห็นสองคนนั้นในห้องเชียร์เมื่อวานนี้

พวกเขาคอืกลุม่เดยีวกบัทีไ่ม่ยกมอืไหว้รุน่พ่ี เป็นเหตใุห้เขาส่ัง

ลงโทษแล้วก็โดนปีสี่ตลบหลังนั่นเอง

“กูไม่ได้แย่ง เขาบอกเองว่าเลิกกับมึงแล้ว!”

“เลิกห่าอะไร มันยังนอนกับกูอยู่เลยวันที่มึงโทร.มา”

“ไอ้...!”

“มึงมันก็แค่ไอ้คนหน้าด้านแย่งเมียคนอื่น!”

ผัวะ!

“เฮ้ย!” คนโปรดอุทานลั่นเมื่อปีหนึ่งที่ถูกกล่าวหาซัดหน้าอีก

คนจนหงายหลัง ปกติเขาจะไม่เอาตัวเองไปวุ่นวายเพราะมันไม่ใช่

หน้าที่ของเขา แต่ด้วยหน้าที่ของพี่ว้าก หากปล่อยให้เกิดเรื่องวิวาท

มหีวังคงได้กลายเป็นเรือ่งใหญ่ นัน่เลยท�าให้เขารบีวิง่เข้าไป กระชาก

คนทีค่ร่อมอกีคนไว้ให้ออกมาคยุกนั “หยดุนะปีหน่ึง อย่ามาทะเลาะ

กัน!”

“แล้วพีเ่สอืก’ไรด้วยวะ!” อกีฝ่ายถาม ผลกัคนโปรดให้ถอยห่าง

ด้วยท่าทีก้าวร้าว “พวกผมจะคุยกัน อย่ายื่นหน้าเข้ามาสอด!”
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“แต่น่ีมันในมหา’ลัย พวกคุณไม่มีสิทธิ์ทะเลาะกัน” โปรด

พยายามข่มด้วยท่าทีเคร่งขรึม จะให้ใช้ความรุนแรงก็คงไม่ไหว ตัว

ของเขาเล็กกว่าอีกฝ่าย อีกอย่างใช้ไม้อ่อนเอาน�้าเย็นลูบมันน่าจะดี

กว่า “ถ้าจะตีกันก็อย่ามาใส่ชุดนักศึกษา ออกไปกัดกันข้างนอกนู่น”

“พ่ีอย่ามาเสอืกได้ปะ ไอ้เห้ียนีม่นัแย่งเมยีผม ผมจะซดัมนัให้

ตาย”

“ช่วยให้เกยีรติเครือ่งแบบทีพ่วกคณุใส่หน่อย มหา’ลยัไม่ใช่ที่

ของอันธ...”

“พูดมากจริงไอ้สัส!”

ผัวะ!

“อึก!” ร่างของคนโปรดล้มไปกองกับพื้น ในปากคลุ้งไปด้วย

กลิ่นเลือดเนื่องจากโดนหมัดหนักกระแทกใส่ ท�าเอาเจ้าตัวต้องกุม

ปากไว้ สันกรามรู้สึกเจ็บแปลบไปหมด “เชี่ย! เลือด...”

“สมน�้าหน้า อยากวุ่นวายดีนัก”

“คุณ...”

“ทีนี้ก็ตามึงแล้วไอ้สัส แย่งเมียกูใช่ไหม ไปตายซะ!” แทนที่ปี

หนึง่คนนัน้จะขอโทษ กลบัยิม้เยาะและเดนิข้ามไปอย่างไม่ใส่ใจ จาก

นั้นก็ง้างหมัดซัดกับคนที่ถูกกล่าวหาว่าแย่งเมียตัวเองต่อไป ส่งผล

ให้คนโปรดต้องรบีต้ังสติ ฝืนกายลุกข้ึนเข้าไปจบัแขนน้องคนเดมิเพือ่

กระชากให้หยุดการกระท�า

แต่ด้วยขนาดตัวที่ค่อนข้างต่างกัน คนที่โมโหอยู่เลยสลัดเฮด

ว้ากอีกครั้ง

“อย่ามาเสือก!”

“เหวอ!” 

“ระวงั!” แรงสลดัท�าให้คนโปรดเซถอยหลงักระแทกเข้ากับใคร
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บางคนท่ีรับไว้ สองมอืหนากอบกมุเข้าทีไ่หล่รองไว้ไม่ให้ล้มฟาดพืน้

ไปซะก่อน ตอนแรกก็คิดว่าคงเป็นเพื่อนมาช่วยไว้ พลันก็ต้องชะงัก

เมื่อเงยหน้าไปสบตาเพื่อดูว่าเจ้าของวงแขนเป็นใคร “ท�าบ้าอะไร 

อยากตายเหรอ”

“พะ...พีป่ล้ืม” เจ้าของชือ่ย่นคิว้ใส่ฉายชัดถึงความไม่พอใจใน

ดวงตา ต่างจากคนโปรดที่หัวใจเต้นแรงไม่เป็นส�่า ไม่คิดว่าคนที่รับ

ไว้จะเป็นคนที่โพสต์สเตตัสเศร้าๆ ปลื้มประคองให้ร่างโปร่งกลับมา

ยืนดีๆ ก่อนจะหันไปมองน้องที่ก�าลังต่อยกันอยู่ 

“แยกหมาออกจากกันดิ๊!”

“หยุดนะพวกมึง!”

“เลิกกัดกันได้แล้ว!” ทันทีที่สั่ง เพื่อนของพี่ปลื้มก็เข้ามาแยก

ปีหนึ่งออกจากกันด้วยความเร็วแสง ส่งผลให้คนที่ต่อยกันโวยวาย

ดังลั่น ท�าท่าจะพุ่งใส่กันแต่ติดตรงที่ถูกรั้งแขนไว้ เพื่อนของพี่ปลื้ม

เยอะกว่าก็เลยควบคุมสถานการณ์ได้ มันท�าให้คนโปรดโล่งใจ

แล้วก็เป็นฝ่ายรับกรรม

“ไม่มีใครสอนมึงหรือไงว่าหมากัดกันอย่ายื่นมือไปขวาง”

“…!!”

“ตวัแค่นีจ้ะไปช่วย’ไรเขาได้ จะเข้าไปเป็นกระสอบทรายให้มนั

ต่อยปากแตกหรือไง” ร่างสูงกดเสียงต�่าหลุบตามองมุมปากที่ฟกช�้า

ด้วยสายตาหงุดหงิด เขาผ่านมาเห็นตอนที่อีกฝ่ายเข้าไปห้ามพอดี 

ตอนแรกกย็นืดวู่าจะจดัการยงัไง กระทัง่เห็นว่าโดนต่อยปากแตกนัน่

แหละถึงตัดสินใจเข้ามาช่วย

ทว่าช้าไปหน่อย คนโปรดลกุเข้าไปห้ามอกีรอบ คราวน้ีเลยได้

มาเป็นเกราะรองรับคนที่ถูกสลัดออก

“ผมก็แค่อยากจะช่วยพวกเขา” คนโปรดตอบ เบือนหน้าหนี
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ไม่กล้าสบตา ถึงตอนนี้จะไม่ใช่ความเขินอายเหมือนที่ผ่านมา แต่

การอยูต่่อหน้าพีป่ล้ืมกไ็ม่ใช่ส่ิงทีค่นโปรดคุน้เคยนกั “ถ้าไม่ห้าม พวก

เขาก็จะตีกันเหมือนหมา”

“แต่ถ้าช่วยแล้วสภาพเหมือนหมา ก็เท่ากับว่ามึงไม่ดูสังขาร

ตัวเองเหมือนกัน”

“พี่...!”

“มึงเป็นเฮดว้ากนะไม่ใช่นักมวย ถ้ารู้ว่าช่วยเขาไม่ได้ท�าไมไม่

หาคนมาเสริมทัพ”

“ใครจะคิดว่าเขาจะต่อยกลับและตอนนั้นมันก็มีแค่ผม” สวน

กลับอย่างดื้อรั้น รู้ว่าผิดที่ท�าอะไรเกินก�าลัง แต่ก็ไม่ชอบเหมือนกัน

ท่ีถกูต�าหนแิบบนี ้“อกีอย่างมนักเ็ป็นหน้าทีข่องเฮดว้ากทีจ่ะต้องดแูล

ไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้”

“คนมันจะต่อย มันไม่สนหรอกว่ามึงเป็นเฮดว้ากไหม”

“…”

“จะบกุไปช่วยใครกร็ะวงัตวัเองหน่อย ดแีค่ไหนท่ีมนัไม่หนัมา

กระทืบมึงซ�้า” น�้าเสียงกดต�่าท�าคนฟังใจเสีย พาให้ไม่รู้จะเถียงด้วย

ค�าค�าไหน “มงึควรระวงัก่อนจะตดัสนิใจท�าอะไร ไม่ใช่คดิได้หลงัจาก

มันซัดมึงปากเปิด”

ค�าพูดของพี่ปลื้มท�าคนโปรดพ่นลมหายใจช้าๆ รู้สึกราวกับ 

มคีนมาบบีคอเอาไว้ อยากจะเดนิหน ีทว่ากลับต้องยืนฟังค�าส่ังสอน

พี่มากปีต่อไป

แล้วก็หยุดอีกฝ่ายด้วยค�าพูดสุดท้ายของตัวเอง

“ขอโทษครบัทีท่�าให้วุน่วาย ผมจะไม่ให้เรือ่งแบบนีเ้กดิขึน้อกี” 

โปรดตอบกลบัเสยีงแผ่ว การต่อปากต่อค�าไม่ใช่นิสยัของเขาเท่าไหร่ 

หากถูกตัดสินไปแบบนั้นก็ไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไร หน�าซ�้าตัวเองก็ยัง
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เจ็บปากเกนิไป เถยีงไม่ทนัพีป่ลืม้หรอก “ถ้าไม่มอีะไรแล้ว ผมขอตวั

ไปเรียนก่อน”

“ใครอนุญาตให้มึงไป”

“แล้วพี่จะให้ผมท�ายังไง”

“ก็เงียบปากแล้วส�านึกในสิ่งที่ท�าลงไป”

“…”

“จากนัน้กเ็ดนิตามกมูา จะพาไปท�าแผลท่ีไปเห่าใส่คนอืน่”  

คนโปรดขมวดคิว้มุน่ ไม่แน่ใจว่าตัวเองได้ยนิถกูไหม ทว่าร่างสงูกไ็ม่

เปิดโอกาสหรือหันมาอธิบาย เขาหมุนตัวเดินไปก่อน ย่นคิ้วใส่คนที่

เอาแต่ยืนนิ่งเล็กน้อย ส่งผลให้เจ้าตัวจ�าต้องเดินตามไปอย่างช่วย 

ไม่ได้ 

ตลอดทางไม่มบีทสนทนาอะไร นอกจากลมหายใจทีถ่กูใช้ร่วม

กัน

“ไม่อยู่อีกแล้วเหรอวะ” ร่างสูงพึมพ�าเมื่อมาถึงห้องพยาบาล

แล้วพบว่าไม่มใีครอยูช่่วยท�าแผลให้ มเีพยีงความว่างเปล่า ไม่มป้ีาย

บอกว่าพยาบาลประจ�าห้องไปไหน ส่งผลให้เจ้าตัวต้องถอนหายใจ 

“มึงไปนั่งรอบนเตียงไป เดี๋ยวกูไปหยิบยาก่อน”

“ผมท�าเองได้นะครับ พี่จะได้ไปเรียน”

“กูบอกให้ไปนั่งรอ” ปิดปากโดยทันทีเมื่อโดนดุ ปลื้มแยกตัว

ไปหยิบอุปกรณ์ในตู้ ขณะที่คนโปรดเดินไปนั่งบนเตียงคนไข้ตามที่

บอก ตัง้แต่เร่ิมเรยีน เขามาทีห้่องพยาบาลนีไ้ม่กีค่รัง้ ครัง้ล่าสดุทีม่า

ก็ตอนที่ปีหัวแตกเพราะไปเล่นบอลแล้วดันสะดุดขาตัวเองเลยหน้า

คว�่าไปชนเสาโกล

ความโง่นั่นเกิดตอนปีสอง

“มอง’ไร ไม่เคยเห็นห้องพยาบาล?” เสยีดายทีก่ารระลกึความ
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ทรงจ�าต้องสะดุดเมื่อคนพี่เดินกลับมาพร้อมกับอุปกรณ์ท�าแผลใน

มือ เขาวางของลงบนโต๊ะ ไม่ทันสังเกตคนโปรดที่ถอนหายใจใส่ 

ตั้งแต่ได้คุยกันจริงจังไม่รู้เลยว่า การพูดดีด้วยคือค�าไหน

แค่สายตาที่มองมาก็สัมผัสได้ถึงความหงุดหงิดตลอดเวลา

“พี่หายาที่นี่คล่องจัง”

“เมือ่ก่อนเคยมาช่วยงานอาจารย์ทีน่ีก็่เลยพอรูว่้าอปุกรณ์อยู่

ตรงไหน” คนโปรดพยักหน้าเข้าใจ เลื่อนสายตามองมือหนาที่หยิบ

ส�าลีไปชุบแอลกอฮอล์ ถือวิสาสะจับหน้าเขาให้เงยขึ้น ไม่รอให้เปิด

ปากห้ามส�าลีก็ถูกกดลงบนบริเวณแผลมุมปาก

“ซี้ด! เจ็บ!”

“ก็อยู่นิ่งๆ ดิ กูท�าไม่ถนัด”

“ผมท�าเองดีกว่า เอาส�าลีมา…”

“หยุด” ดุอีกรอบให้ชะงัก “เจ็บปากอยู่ยังมาซ่ากับกูอีก มึง

อยากได้อีกแผลเพิ่มหรือไง”

“ก็พี่มือหนัก...”

“เมื่อกี้กูไม่ได้ตั้งใจ”

“…”

“นั่งเฉยๆ อย่าดื้อ กูไม่ชอบ” คนโปรดเม้มปากพลันก็ต้อง

คลายออกเพราะเจบ็แผล นิว่หน้าเล็กน้อยให้อกีคนรูว่้าการทีใ่จร้าย

ใส่ย่อมไม่ใช่เรือ่งด ีปลืม้เลยเชยคางอกีคนให้เงยขึน้อกี ประคองแก้ม

ขาวไว้ในฝ่ามอืขณะทีห่ลบุมองรอยช�า้ทีมุ่มปาก ร่างโปร่งเผลอหยุด

หายใจเมือ่ส�าลถีกูทาบลงมา ความแสบสนัชวนน�า้ตาซมึ ทว่าก็ต้อง

ฝืนเอาไว้ ก�ามือจิกเล็บแน่นเป็นการระบาย

มันแสบ หากแต่ไม่เท่ากับรอบแรกที่อีกฝ่ายท�าให้ ความแสบ

สันข้ึนลงเป็นจังหวะราวกับรู้ว่าถ้าค้างไว้นานน้องจะแสบแค่ไหน 



44

~ ปลื้มคนโปรด ~

สังเกตได้จากกรามที่ขบกันแน่น ปลื้มพยายามอย่างมากท่ีจะไม่

ลงแรงจนท�าอีกฝ่ายเจ็บลึกไปถึงข้างใน พอฆ่าเชื้อโรคเสร็จก็เอา

ยาแดงมาทาให้ ระวังไม่ให้เข้าปากน้อง

แน่นอนว่าการกระท�านั้นมีอิทธิพลกับหัวใจ…

มันท�าให้ก้อนเนื้อด้านซ้ายเต้นแรงไม่เป็นส�่า

“ยังแสบอยู่ไหม”

“นดิหน่อยครบั” โปรดว่าเสยีงแผ่ว หลกีเลีย่งการสบตาคล้าย

กบักลวัว่าจะโดนต�าหนเิข้าให้ ปลืม้พยกัหน้า ไม่ได้เซ้าซี ้ท�าเพยีงแค่

กวาดตาตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้องไม่ได้มีแผลตรงไหนอีก กระทั่ง

เลื่อนมาเห็นมือที่ก�าไว้ 

“แบมือดิ๊”

“หมื?” คนถกูส่ังเลิกคิว้ใส่ พอช้ากโ็ดนพีเ่ขาย่นคิว้ด ุโปรดเลย

แบมือออกเผยให้เห็นแผลถลอกแบบที่ไม่จ�าเป็นต้องใส่ใจก็ได้ แต่

แทนที่ปลื้มจะท�าแบบนั้น เขากลับจับมือไว้ ท�าแผลให้เช่นเดียวกับ

ปากที่โดนหนักสุด

“มงึนีม่นัยุง่ไม่เข้าเรือ่งจรงิๆ” บ่นพมึพ�ากับตวัเองโดยท่ีลมืไป

ว่าระยะห่างแค่นี้ ยังไงคนโดนดุก็ต้องได้ยิน ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้

ใส่ใจ ท�าความสะอาดแผลให้กท็ายาแดงต่อ “ระวงัอย่าให้โดนน�า้ เลกิ

เรียนมึงก็ไปซื้อยามาทาแก้ช�้าด้วยแล้วกัน”

“ครับ”

“ส่วนวนันีก้ใ็ห้เพือ่นคมุเชยีร์แทนไปก่อน สภาพแบบนีอ้ย่าไป

ให้น้องมันข�าเลย” 

“แต่ผมเป็นเฮดว้าก ไม่ไปไม่ได้”

“แล้วมึงอ้าปากสั่งน้องมันได้หรือไง ล�าพังจะเถียงกูมึงยังพูด

ไม่ทัน” ค�าพูดนัน้ท�าคนโปรดชะงกั กจ็รงิทีป่ากของเขาเจบ็ จะให้คน
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อื่นรับหน้าที่ไปก่อนก็ได้ แต่การคุมเชียร์มันเป็นหน้าที่ของเขา ใคร

มาท�าแทนก็คงท�าได้ไม่เหมือนกัน

อีกอย่างแผลแค่นี้มันไม่ได้หนักเหมือนแขนขาพิการ เขายังมี

แรงไปคุมน้องได้อยู่

“แต่มันคือหน้าที่ที่ผมต้องท�า ยังไงผมก็ต้องไป” ดวงตา 

แน่วแน่ท�าให้ร่างสูงมุ่ยหน้าจนแทบรวมกัน ไม่เข้าใจเลยว่าจะดื้อไป

ถึงไหน และเพื่อไม่ให้พี่ปลื้มด่าทออะไร คนโปรดเลยยกมือไหว้  

ขยบัตวัมายนือยูข้่างกาย “ขอบคณุนะครบัทีท่�าแผลให้ และกข็อโทษ

ที่ท�าให้เสียเวลา”

“มงึนีด่ือ้จงัวะ เจบ็แบบนีไ้ม่มีใครเขาว่ามงึหรอกถ้ามงึจะพกั”

“ผมบอกแล้วไงครับว่ามันเป็นหน้าที่ที่ผมต้องท�า”

“มงึรัน้อยากท�าเองมากกว่า” พีป่ลืม้ส่ายหน้า “ถ้าอยากฝืนนกั

ก็เรื่องของมึงแล้วกัน แต่อย่ามาเสียใจทีหลังที่ไม่ฟังค�าเตือนของกู”

ความเงยีบเป็นสิง่เดยีวทีโ่ปรดมอบให้อกีคน ก่อนจะเดนิออก

จากห้องมาโดยไม่ร�่าลา ปลื้มเองก็ไม่ได้สนใจรุ่นน้องปากกล้า ท�า

เพยีงแค่ส่ายหัวและรอดวู่าอกีคนจะท�ายงัไงตอนเข้าห้องเชยีร์ อยาก

เห็นเหมือนกันว่าจะปากเก่งได้แค่ไหน

จะสมราคาที่โม้ไว้หรือเปล่า

แน่นอนว่าคนอย่างคนโปรดพูดแล้วไม่คืนค�า แม้จะถูกมอง

ตัง้แต่เดนิกลบัคณะยนัเลกิเรยีนไปห้องเชยีร์ก็ตาม แต่แผลท่ีมมุปาก

จะเป็นสัญลักษณ์คอยเตือนว่าไปยุ่งกับใครโดยที่เขาไม่ขอจะได้รับ

ผลยังไง และอย่าเอาเรื่องนั้นมาท�าให้หน้าที่ของตัวเองต้องเสียไป

“จริงๆ มึงจะพักก็ได้นะ เดี๋ยวกูกับไอ้ตั้มคุมเอง”

“ใช่มึง กูไม่อยากให้ปากมึงแหกก่อนเชียร์จบ”

“กูไม่ได้เป็นอะไร กูไหว ชัดนะ” โปรดตอบกลับเสียงนิ่ง เอา
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มอืไขว้หลังเตรียมพร้อมรอปีหนึง่เข้ามาในห้อง เขาไม่กลวัเลยว่าจะ

ถกูมองด้วยสายตาแบบไหน เพราะคดิว่าต้ังแต่เช้ามา คนน่าจะรูอ้ยู่

แล้วว่าเขาไปโดนอะไร หรือมีแผลอยู่ตรงไหน

มนัไม่ได้ท�าให้ความต้ังใจของเขาบิดเบือนไป และความจรงิจงั

ของเขาก็ท�าให้แฝดทั้งสองมองหน้ากันเป็นเชิงว่าควรจะเอาไง

“ฉิบหาย ปีสี่มาดู” ลมหายใจถูกพ่นออกเมื่อปีสี่เดินตามหลัง

ปีหนึ่งเข้ามา พวกเขายืนกอดอกอยู่สุดขอบห้องเชียร์ จับจ้องมาที่

บรรดาพ่ีว้ากนับสิบที่ยืนคุมน้องอยู่ คนโปรดสบตากับพี่ปลื้ม ไล่

สายตามองเสือ้ชอ็ปสเีดยีวกนัทีบ่่งบอกว่าเรามเีลอืดสถาบนัเดยีวกนั 

แม้ความจริงต่างฝ่ายดูจะไม่อินเท่าไหร่

เขารู้ว่าพ่ีปล้ืมอยากเห็นว่าตอนที่เขาล้มลง โอดครวญเรื่อง

บาดแผลมันจะเป็นยังไง

“วนันีผ้มจะมาสอนให้พวกคณุรูว่้าหน้าทีข่องตวัเองคอือะไร” 

โปรดเอ่ยเสยีงดงั ละสายตาจากพีม่ากปีมาสนใจปีหน่ึงท่ีเงยีบรอฟัง

อยู ่ดหีน่อยทีก่่อนหน้านีเ้อาน�า้แขง็ประคบปากมา ก็เลยรูสึ้กว่าแผล

มันดีข้ึน อย่างน้อยก็ขยับปากได้เยอะกว่าตอนท่ีพ่ีปลื้มท�าแผลให้ 

“เมื่อคุณได้รับค�าสั่งอะไรมา หน้าที่ของคุณคือต้องท�ามันให้ดีที่สุด”

“…”

“ต่อให้มันจะฝืนหรืออาจจะเหนื่อยไปบ้าง แต่ในเมื่อมันคือ

หน้าที่ที่เราต้องท�า เราก็ปฏิเสธไม่ได้ เว้นแต่ว่าเราไม่ไหว เราก็ค่อย

หาตัวช่วยอื่นหรือขอความช่วยเหลือจากใคร แต่ขอให้คุณแน่ใจว่า

คุณไม่ไหวจริงๆ” 

“ไอ้โปรดแม่งโคตรสปิริต โดนต่อยไปขนาดนั้นยังมาว้ากน้อง

ต่อได้” เสอืกระซบิกบัปลืม้หลงัจากเหน็โปรดท�าหน้าท่ีของตวัเองต่อ

ไป “ถ้าเป็นกู กูอู้หยุดสักอาทิตย์ อ้างว่าคอแตกหรือติดเชื้อเกือบ
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ตายไปแล้ว”

“สันดานมึงมันขี้เกียจไง”

“เขาเรียกว่าใช้ประโยชน์จากแผลให้ถูกวิธี” เสือหันไปขยิบตา

กับเจษที่ยกนิ้วให้อยู่ ต่างจากปลื้มที่ส่ายหน้าใส่ “แต่มันพยายาม

เบอร์นี้ ก็น่าจะให้รางวัลมันซะหน่อย”

“คนปากเก่งไม่สมควรได้อะไรทั้งนั้น”

“ไอ้ปลื้ม”

“กูไม่เห็นว่ามันจะน่าชื่นชมตรงไหนเลย” เจ้าตัวไหวไหล่จับ

จ้องไปที่เฮดว้ากที่ก�าลังสอนน้องอยู่ เขาไม่อินกับการฝืนร่างกาย

แบบนั้น รู้สึกว่ามันจะเพิ่มภาระให้ตัวเองด้วยซ�้าเพราะฝืนมากเกิน

ไป “มันก็แค่เด็กปากเก่งที่พยายามจะเอาชนะให้ได้”

“มงึกค็ดิมากไป ไอ้โปรดมนัจรงิจงักบังานของมนัเสมอนะเว้ย” 

เสือตอบ ติดที่ปลื้มยักไหล่ บทสนทนาเงียบ เนื่องจากพี่ว้ากก�าลัง

สอนน้องร้องเพลงเชียร์อยู่ มีจังหวะหนึ่งที่โปรดนิ่วหน้า ทว่าก็กลับ

มาสอนน้องได้ราวกบัไม่มบีาดแผลทีม่มุปาก รวมถึงเล่ือนสายตามา

สบตากัน

นาทีนั้นเขาเห็นความแน่วแน่ของอีกฝ่าย

“มงึจะไปไหน” เจษถามทนัททีีป่ล้ืมหมนุตวัท�าท่าจะเดนิออก

จากห้องเชียร์ไป “ไหนบอกว่าวันนี้จะอยู่ดูจนจบไง”

“กูแค่จะไปซื้อน�้ากิน” 

“แต่มึงเพิ่งกินมา”

“เรือ่งของก”ู ตอบแค่นัน้แล้วไม่พดูอะไรอกี เดนิจากไปน่ิงๆ 

โดยไม่ฟังอะไรต่อ ทุกการกระท�าล้วนตกอยู่ในสายตาของพี่ว้าก 

ปีสาม คนโปรดถอนหายใจที่พี่ปล้ืมเดินออกไปแบบนั้น แทนที่จะ

อยากให้เขาอยู่ดูด้วย มันช่วยไม่ได้ที่จะอึดอัดเวลาถูกมองด้วย
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สายตาไร้อารมณ์อย่างนั้น อีกอย่างก็เคยบอกไปอยู่หลายครั้ง...

การยืนอยู่ต่อหน้าพี่ปลื้มเป็นเรื่องที่ล�าบากส�าหรับโปรด

เสมอ

กระทั่งซ้อมเชียร์เสร็จ 

“หืม? นี่อะไร” โปรดย่นคิ้วใส่เมื่อพบว่ามีนมขวดหนึ่งมัดอยู่

กับกระเป๋าของเขา เป็นนมช็อกโกแลตที่เขาจ�าได้ว่าไม่ได้สั่งให้ใคร

ซื้อมา “ไอ้ปี ไอ้ตั้ม นี่ของมึงหรือเปล่า”

“พวกกูไม่กินนมช็อกโกแลต มึงจ�าไม่ได้หรือไง”

“อ้าว แล้วนี่ของใคร”

“มัดอยู่กับกระเป๋ามึงก็ต้องของมึงดิ” สองแฝดยิ้มข�าเหมือน

เรื่องตลก ผิดกับโปรดที่ขมวดคิ้วหนัก 

“แต่กูไม่ได้ซื้อมา”

“มึงฝากใครซื้อหรือเปล่า” ตั้มถาม แต่โปรดส่ายหน้าใส่

“กูไม่ได้ฝากใคร”

“หรือว่าจะเป็น...” ปีเงียบไป มองตากับแฝดคนละไข่ที่เบิก

ตากว้างราวกบัรูก้นั ท�าเอาโปรดลุ้นไปด้วย เพราะสองคนนัน้ท�าหน้า

จริงจัง “กูว่ามึงซวยแล้วว่ะไอ้โปรด กูเชื่อเลยว่านมเนี่ยต้องเป็น

เครื่องราง”

“เครื่องราง’ไรวะ”

“เครื่องรางท�าเสน่ห์ไง”

“…”

“มีคนเขาตกหลุมรักมึงเข้าให้แล้ว!”

ผัวะ!

โปรดตบหวัเพือ่นจนหน้าแทบคว�า่เป็นการตอบรบัประโยคไร้

สาระที่ท�าเขาลุ้นตามอยู่นานสองนาน ดีที่ตั้มช่วยดึงหัวแฝดตัวเอง
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ขึ้นมา ไม่งั้นก็คงหน้าคว�่าอยู่อย่างนั้นไม่มีใครตบมุกให้ ไอ้เขาก็นึก

ว่าจะเป็นเรื่องจริงจังอะไร

“ไว้ใจอะไรมึงไม่ได้เลย”

“เอ้า ก็มีคนเอาของมาให้ มันก็มีอยู่แค่เหตุผลเดียวปะ” ปี 

พองลมในแก้ม ท�าหน้าเง้างอนใส่คนที่ตัวเล็กกว่า “เหมือนกับน้อง

แจนที่เอาข้าวกล่องมาให้มึงเม่ือเทอมก่อนไง เขาก็เอามาผูกไว้กับ

กระเป๋ามึงไม่ใช่เหรอ”

“แล้วก็ค้นพบว่าตัวเองไม่ได้ชอบผู้ชายอะนะ”

“เฉยีบ!” สองแฝดแปะมือกนัอย่างเข้าคู ่เล่นเอาโปรดแทบจะ

ปากระเป๋าใส่ เขาส่ายหน้าถอนหายใจอย่างเหนือ่ยหน่ายขณะทีต่ัม้

เท้าแขนกับไหล่เขา ชี้นิ้วไปที่ถุงนมเป็นการบอกใบ้ “มึงลองแกะดิ

เผื่อมีโน้ตอะไรแปะไว้”

แล้วก็โดนสวนกลับไป

“เสือก”

“เฉียบ!” ปียกนิ้วให้ ต่างจากตั้มที่ยกมือกุมอก ท�าท่าเหมือน

เพิ่งโดนยิงแล้วทะลุออกหลังไปยังไงยังงั้น โปรดกลอกตา พ่นลม

หายใจทิ้งอีกครั้งก่อนจะเลิกสนใจ ดันแฝดคู่นั้นให้ไปห่างๆ จากนั้น

ก็ส�ารวจว่ามีของชิ้นอื่นอีกไหม เม่ือพบว่าไม่มีเขาจึงตัดสินใจแกะ 

ถุงนมที่มัดอยู่กับกระเป๋าออกไป 

ตอนนั้นเขาคิดเพียงว่าน่าจะมีคนเข้าใจผิด อาจจะคิดว่านี่

เป็นกระเป๋าของใครสกัคนในห้องเชยีร์ทีอ่ยากฝากของให้ มนัเกดิขึน้

บ่อยส�าหรับคนที่มีคนชอบมากมาย 

ทว่าตอนที่ก�าลังแกะอยู่ ก็หลุบไปเห็นโน้ตที่แปะอยู่กับขวด

นม ส่งผลให้คนโปรดต้องล้วงมือไปหยิบมันขึ้นมาอ่าน

ทันทีที่ไล่สายตา สมองก็ประมวลผลว่าใครกันนะที่เขียน
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ข้อความแบบนี้ให้ ก่อนจะชะงักเมื่อนึกถึงใบหน้าของคนที่ใจร้าย

ใส่...

‘ปากเก่งนักก็กินนมไป จะได้เลิกฝืนเห่าสักที’

จากพี่ปลื้ม...เหรอวะ



~ Avery Pie ~

04
เจ็บปาก VS ปากแข็ง

นมช็อกโกแลตถูกวางอยู่คู่กับยา

คนโปรดมองมนัพลางคดิว่าใช่ของคนท่ีคดิไว้ไหม เขาจ�าได้ว่า

ตอนทีว้่ากอยูเ่หน็พีป่ลืม้เดนิออกจากห้องเชยีร์ไป ไม่รูว่้าหายไปไหน

และไม่เหน็กลบัมายนัว้ากจบ บางทพีีม่ากปีคงเบ่ือท่ีจะต้องมาดเูฮด

ว้ากอย่างเขา ต่อให้เราเพิ่งจะเจอหน้ากันได้ไม่กี่ครั้งก็ตาม

ถึงอย่างนั้นคนโปรดก็พอรู้ว่าเราดูจะเข้ากันไม่ได้

หรอืไม่มนักเ็ป็นการแสดงออกเหมอืนกบัคนทัว่ไป แค่เขาอาจ

จะยังไม่ชิน

‘ในเมื่อพี่ไม่พอใจ ผมก็ขอเป็นแฟนใหม่พี่เขาได้ไหม’

‘เพราะผมโคตรพอใจเขาเลยว่ะ’

“ตอนนั้นมึงคิดอะไรอยู่วะไอ้โปรด” เจ้าตัวพึมพ�าส่ายหน้า

พร้อมยีหัวตัวเองเมื่อคิดถึงเรื่องเมื่อวันก่อน ถึงภาพในสมองจะ 

เลือนราง แต่ก็จ�าได้ว่าตัวเองพูดบ้าอะไรกับพี่สร้อยไปบ้าง

ซึ่งพอมาคิดดูแล้วค�าพูดนั้นอาจจะท�าให้อีกฝ่ายเข้าใจผิดไป
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ต่างๆ นานา ไม่รู้ว่าพี่เขาเอาไปบอกพี่ปลื้มหรือเปล่า รายนั้นถึงได้

ท�าตึงใส่ ไม่ก็เขาคงคิดมากไป 

เขาไม่ควรจะคิดอะไรกับการกระท�าของผู้ชายคนนั้นเลย

“เฮ้อ” ร่างโปร่งพรูลมหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายก่อนจะวาง

ขวดยาไว้ในล็อกเกอร์อย่างเก่า หยิบผ้ากันเปื้อนมาผูกเอวเตรียม

พร้อมส�าหรับงาน วนันีเ้ขามาท�างานทีร้่านพีง่่วงไม่ไกลจากมหา’ลยั

เท่าไหร่ ส่วนร้านคุณพายเขาไม่ได้ลงรับงานวันนี้ไว้ แลกกับช่วงวัน

หยุดที่จะต้องควบสองกะอย่างช่วยไม่ได้

ถึงอย่างนั้นคนโปรดก็ไม่เคยบ่นแม้ว่างานจะหนักแค่ไหน  

ขอแค่ได้เงินอย่างที่ตกลงกันไว้…

เหนื่อยแค่ไหนเขาก็ท�า

“โอเคแล้วมั้ง...” พูดกับตัวเองเบาๆ หลังจากหยิบผ้าปิดปาก

มาสวมใส่ นาทีที่ผู้จัดการร้านที่พี่ง่วงจ้างไว้เห็นเขาเข้ามา สิ่งแรกที่

ท�าคือเบิกตากว้างก่อนจะดันโปรดเข้าหลังร้าน ก�าชับสองสามครั้ง

ว่าให้หาผ้าปิดปากมาใช้ไม่งั้นก็ไม่ต้องท�างาน

เจ้าตวัรูด้ว่ีาท�าไมเขาถงึให้ท�าแบบนัน้ รอยฟกช�า้ทีม่มุปากจะ

กลายเป็นส่ิงที่ลูกค้าให้ความสนใจเวลาไปเสิร์ฟอาหารหรือต้อนรับ 

ตอนแรกมันก็ไม่ได้ช�้าขนาดนั้น คงเพราะอ้าปากพูดมาก ว้ากน้อง

เสยีงดงั รวมถงึเล่นใหญ่เพือ่ให้ใครคนหนึง่เหน็ว่าเขาท�าได้ละมัง้ มนั

เลยช�้าขึ้นมา

‘ชอบหาเรื่องให้ตัวเองซวยจริงๆ’

เขาคดิพร้อมถอนหายใจ ระบายความเหน่ือยหน่ายอยู่สักพัก 

จากนัน้กต็รวจสอบตวัเองอกีครัง้แล้วออกไปรับลูกค้าท่ีเริม่จะเข้ามา

อย่างเนืองแน่น ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาจากมหา’ลัยเดียวกัน 

ใครๆ ต่างก็รู้ว่าร้านพี่ง่วงเป็นแลนด์มาร์กส�าหรับเด็กม.นี้แค่ไหน 
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อาจจะไม่หลากหลายอาชีพและช่วงวัยเท่าร้านคุณพาย

แต่เรื่องค่าจ้างก็พอรับได้ บวกกับที่นี่พนักงานเยอะเลยไม่

ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ ติดตรงที่ต้องคอยรับหน้าแขกทุกคนที่เขาให้

ความสนใจ

อาทิพี่ปีสี่ที่คนโปรดคิดว่าเวลานี้พวกเขาควรจะกลับบ้านไป 

ทว่ากลับโผล่มาใช้บริการกันครบทีม

“กูไม่รู้นะเนี่ยว่ามึงท�างานที่นี่ มาทีไรก็ไม่เคยเจอเลยสักครั้ง”

“สงสยัวนันีแ้ต้มบญุผมหมดมัง้กเ็ลยได้เจอ” พ่ีเสอืแทบตศีอก

ใส่หน้าทีต่อบไปแบบนัน้ จรงิๆ คนโปรดเคยเหน็พวกเขามาทีน่ีห่ลาย

ครั้ง ไม่ว่าตอนนั้นตัวเองจะท�าหน้าที่เป็นพนักงานหรือแค่มากิน

เหล้าเฉยๆ แต่ก็ไม่เคยมาปรากฏตัวให้พวกเขารู้ว่าท�างานที่นี่

กม็นัไม่จ�าเป็นอะไรขนาดนัน้หน ิอกีอย่างเขาก็ไม่อยากแสดง

ตัวอะไรมาก

กลัวจะเจอสายตานิ่งงันของใครบางคนเช่นปัจจุบัน

“เอาเบียร์สี่ที่ ขอกับแกล้มด้วย วันนี้พวกกูแค่อยากดื่มแบบ 

กรึ่มๆ”

“กูรู้ว่าเดี๋ยวมึงก็สั่งมาอีก คนอย่างมึงไม่จบแค่สี่ที่หรอกไอ้

เสือ” พี่เจษตอกกลับส่งผลให้พี่เสือตบหัวเขาที่มาหักหน้า ผมยิ้มข�า

พยักหน้าแล้วก้มหน้าจดออร์เดอร์เพื่อหลีกเลี่ยงสายตา “ว่าแต่ 

คนโปรดไม่เหนื่อยเหรอ เห็นเมื่อเช้าก็โดนต่อย ตอนบ่ายก็ว้ากน้อง 

เย็นยังมาท�างานอีก”

“ชีวิตผมไม่ได้สบายหนิครับพี่เจษ”

“วิ่งเต้นช่วยแม่มึงอีกละสิ” 

“…”

“กตัญญูจริงๆ เลยนะมึงเนี่ย” คนโปรดไม่ได้ตอบค�าพูดของ
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พี่เสือ ท�าเพียงแค่หัวเราะหน่อยๆ เพื่อให้ดูไม่เสียมารยาท พอจด

เสร็จก็ถามว่าพวกเขาจะเอาอะไรอีกไหม ถ้าไม่จะได้เอาออร์เดอร์

ไปส่งแล้วกไ็ปต้อนรบัโต๊ะอืน่ต่อ “พวกมงึมใีครจะเอา’ไรอกีไหม ไม่มี

นะ ไอ้ปลื้มอะ เอา’ไรเพิ่มรึเปล่า”

“ไม่ แต่กูอยากไปห้องน�้า”

“ก็ไป...”

“พาไปหน่อยดิ กูไม่รู้ทาง” ค�าพูดนั้นท�าคนโปรดฉงน มาที่นี่

ตัง้หลายครัง้ไม่มทีางทีจ่ะไม่รูว่้าห้องน�า้ไปทางไหน หน�าซ�า้ยังลกุขึน้

ยืนท�าท่าเหมือนจะให้เขาพาไป เล่นเอาคนในโต๊ะต้องเลิกคิ้วใส่

“มงึจะไม่รูท้างได้ไงไอ้ปล้ืม ห้องน�า้กต็รงไปแล้วเลีย้วซ้ายตรง

บาร์ไงไอ้ควาย” พี่เสือด่าเข้าให้ มีการตีขาพี่ปลื้มเล็กน้อยลงโทษที่

พูดอะไรชวนขบขัน “หรือมึงหัวฟาดแล้วความจ�าเสื่อมก่อนมา น่ี

ปลื้มเพื่อนกูปะเนี่ย”

“เสอืก” หน้าแห้งเหลือสองนิว้ทนัททีีโ่ดนด่าไปแบบน้ัน “ก็แค่

พาไป ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรหนิ ลูกค้าคนอื่นก็ยังเห็นบริการได้ 

หรือว่าเพราะเป็นกูเลยไม่ต้องดูแลอะไร”

“ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร พี่เสือเขาพูดอยู่คนเดียว” 

ปลื้มไหวไหล่ ไม่สนใจค�าแก้ตัวนั่น 

“งั้นก็เลิกพูดมากแล้วน�าทางไป”

“เกิดบ้าอะไรขึ้นมาอีกเนี่ย”

“ว่าไงนะ!” คนโปรดส่ายหน้าไม่บอกว่าเมื่อกี้บ่นอะไรใส่ ลม

หายใจถูกพ่นออก พยายามไม่ต่อล้อต่อเถียงจะได้ไม่เสียเวลางาน

มากเกนิไป อกีอย่างในฐานะพนกังานจะไปบ่นอะไรได้ ลกูค้าสัง่อะไร

ก็ต้องท�าตามหมด แน่นอนว่าพอตอบรับ ทุกคนในโต๊ะเว้นร่างสูงก็

ย่นคิ้วใส่ มองหน้ากันเป็นเชิงถามว่าคนตัวโตเป็นอะไร
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เสียดายที่คนโปรดไม่ได้อยู่รอฟังค�าตอบจากพวกเขา

สองขาเดนิน�าพีป่ลืม้ไปตรงบาร์ เลีย้วซ้ายตามลกูศรทีช่ีไ้ว้จน

มาถงึห้องน�า้ ระหว่างนัน้กก้็มหัวทกัทายลกูค้าประจ�า พยักหน้าเลก็

น้อยเป็นเชงิว่าเดีย๋วจะมาต้อนรบั ไม่วายแอบเหล่มองคนท่ีเดินตาม

หลังว่าท�าหน้ายังไง

พลันก็ต้องกลับมามองตรงท�าเหมือนไม่มีอะไร เนื่องจากอีก

ฝ่ายจ้องมองแผ่นหลังเขาอยู่คล้ายกับก�าลังท�าของใส่กัน 

“ถงึแล้วครบั” ร่างโปร่งเอ่ยขดั ผงกหวัไปทางห้องน�า้ท่ีไม่มคีน

เลยในเวลาน้ี “ถ้าไม่มอีะไรแล้วผมขอตัวก่อน คนเยอะเดีย๋วรบัลกูค้า

ไม่ทัน”

“แต่กูยังไม่ได้บอกว่าให้มึงไปได้” ร่างสูงรั้งเขาไว้ด้วยค�าพูดที่

กวนประสาทกัน “รอกูก่อนแล้วค่อยไป”

“เพื่ออะไร”

“ค�าสั่ง” เขาพูดแค่นั้นแล้วเดินหายเข้าไปในห้องน�้า ไม่มีค�า

อธิบายเพิ่มเติมทั้งที่ควรจะพูดอะไรมากกว่าน้ัน เล่นเอาคนโปรด 

ได้แต่ขมวดคิ้ว ไม่เข้าใจว่าท�าไมเขาวอแวเก่งจัง ถ้าอยากหาคนมา

เข้าห้องน�้าเป็นเพื่อนท�าไมไม่ให้พี่เสือหรือพี่เจษมาด้วยกัน

แต่กลบัให้เขาทีม่งีานต้องท�า มายนืรอจนเข้าห้องน�า้เสรจ็เน่ีย

นะ

เมื่อเช้าพี่ปลื้มโดนต่อยพร้อมเขาหรือเปล่า

“เป็นอะไรของเขากันวะ” คนโปรดครุ่นคิด ไม่รู้ว่าก่อนมาที่นี่

อีกฝ่ายไปเจออะไรมาก่อนไหม หรือแค่ต้องการจะกวนประสาท

เหมือนที่ท�าแบบก่อนหน้านี้ เพื่อให้เขารู้สึกไม่พอใจ คนโปรดคิด

แบบนั้นกระทั่งอีกฝ่ายออกมาจากห้องน�้า กวาดตามองครึ่งใบหน้า

ที่ถูกซ่อนไว้
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“ปิดปากไว้แบบนั้นหายใจออกไง?”

“กห็ายใจได้ครบั ไม่ได้ล�าบากอะไร” ตอบกลบัเสยีงเรยีบพร้อม

หลุบตาใส่ “พี่เสร็จแล้วใช่ไหม ผมจะได้ไปท�างานต่อ”

“มึงควรพัก ไม่ใช่ฝืนท�าเป็นเก่ง”

“ถ้าพี่จะแซะผมอีก ผมขอไม่ฟัง” พี่ปลื้มท�าหน้าดุ แววตา

ต�าหนส่ิงไปให้เดก็ตรงหน้าทีห่วัรัน้ใส่กนั “วนันีผ้มเถียงกับพ่ีมาเยอะ

และงานผมก็ต้องไปท�า เพราะงั้นผมขอตัวไปท�างาน ส่วนพี่...ผมคง

ไม่ต้องไปส่งที่โต๊ะหรอกนะครับ น่าจะจ�าทางกลับได้”

“ปากเก่งแบบนี้คงต้องโดนอีกสักหมัดสองหมัด”

“ถ้าพี่จะต่อยผมก็ต้องรอผมเลิกงาน”

“…”

“ถ้ารอไม่ได้กเ็ชญิกลบัครบั หรอืจะนดัต่อยผมวนัหลงักไ็ด้ เอา

ที่พี่สะดวก” คนโปรดว่าอย่างยียวน ไม่ได้อยากกวน แต่ต้องตอบโต้

อะไรกลบัไปบ้าง โทษฐานทีท่�าให้เขาเสยีเวลา แน่นอนมนัท�าให้ปลืม้

ขยับเข้ามา ดีดหน้าผากเด็กคนตรงหน้าที่กล้าหือกับเขา “โอ๊ย! พี่ท�า

บ้าอะไร...!”

“ดื้อนักไอ้ตัวเท่าหัวไหล่ ตัวแค่นี้อย่าห้าวให้มันมาก”

“พี่...!”

“อยากไปท�างานก็ไปท�า แล้วอย่ามาล้มให้กูรับอีกก็แล้ว

กัน” พูดจบคนตัวโตก็หันหลัง ก้าวเท้าเดินน�าทิ้งให้คนโปรดอ้าปาก

ค้างย่นคิว้ใส่ บทจะไปอกีคนกไ็ปอย่างง่ายดาย ไม่วายฝากความเจบ็

ไว้เป็นของแถม เล่นเอาร่างโปร่งได้แต่มองแผ่นหลังที่หายลับ ถอน

หายใจอีกครั้งด้วยความรู้สึกที่หลากหลาย

พอประมวลผลค�าพูดที่อีกฝ่ายบอกไว้…

ก็ไม่แน่ใจว่าหมายความว่า ‘เป็นห่วง’ หรือเปล่า
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“อย่าบ้าน่าไอ้โปรด คิดอะไรไร้สาระ” ตบแก้มตัวเองเบาๆ 

เป็นการเรียกสติ “ปากหมาขนาดนั้นไม่มีทางคิดกับเราในแง่ดี ไป

ท�างานเดี๋ยวนี้ ไปๆ”

ตั้งสติอยู่พักใหญ่โดยไม่ทันเห็นว่ามีคนแอบยิ้ม คนโปรดรีบ

ปลีกตัวไปรับออร์เดอร์โต๊ะที่ทักทายไว้ก่อนหน้าน้ี จากน้ันก็วิ่งวุ่น

รับแขกโต๊ะนั้นทีโต๊ะนี้ที พูดคุยกับลูกค้าประจ�าเล็กน้อย รวมถึงยก

ของไปเสิร์ฟตามออร์เดอร์ทีร่บัไว้ ไม่มเีวลาแม้กระทัง่จะเข้าไปคยุกบั

พี่เสือว่าดื่มเสร็จแล้วไปไหน

อีกอย่างพอจะยกของไปให้ก็พบว่ามีคนยกไปก่อนตลอด จะ

ไปว่าคนมาตัดหน้าก็ไม่ได้ เพราะงานแบบนี้มันต้องไว ไม่งั้นลูกค้า

ฆ่าตายพอดี

“สามทุ่มแล้วท�าไมไอ้ตี้ยังไม่มาอีก”

“เห็นมันบอกว่าวันนี้ป่วยนะพี่”

“อ้าว แล้วท�าไมมันไม่โทร.บอกกูล่ะ!” ผู้จัดการร้านเบิกตาใส่ 

ร้องอทุานอย่างตกใจเมือ่ได้ยนิคนโปรดตอบแบบนัน้ ก่อนหน้านีเ้ขา

ได้รับข้อความจากเพื่อนที่ท�างานเดียวกัน บอกว่าไข้ขึ้นกะทันหัน

อาจจะมาไม่ได้ อย่าเพิ่งบอกผู้จัดการร้านเพราะยังไม่แน่ใจ “แล้ว

ท�าไมมึงถึงเพิ่งมาบอก!?”

“ก็มันบอกว่ามันอาจจะมาได้ ผมก็เลยยังไม่บอกพี่…”

“ไอ้ฉิบหาย ถ้ามันอ้างแบบนั้นมึงคิดว่ามันจะมาเหรอ!” 

กระดานเมนถูกูเคาะลงบนหวัคนโปรด ลงโทษทีบ่อกช้าไป “แล้วแบบ

นี้จะท�าไง สามทุ่มกว่าแล้วยังไม่เล่นดนตรี เดี๋ยวพี่ง่วงก็โทร.มาด่าหู

ชาทั้งร้านหรอก!”

“พี่ก็โทร.ตามไอ้หมอกมาเล่นก่อนไม่ได้เหรอ”

“ป่านนีแ้ม่งขึน้ดอยไปกบัเมยีแล้ว” เขาตวาดท�าเอาลูกค้าแถว



58

~ ปลื้มคนโปรด ~

นั้นตกใจไปตามๆ กัน ส่งผลให้อีกฝ่ายต้องยิ้มรับเป็นการแก้ปัญหา 

จากนัน้กล็ากคนโปรดทีเ่กบ็โต๊ะอยูใ่ห้หลบมมุไปด้วยกัน “มงึโทร.หา

เพื่อนมึงสิไอ้โปรด ถามดิว่ามีใครมาร้องเพลงให้กูได้”

“ตอนนี้ไม่มีใครมาหรอกพี่ มันท�ารายงานกัน”

“แม่งท�าทัง้กลุม่เลยหรอืไง จะไม่มใีครสกัคนว่างมาร้องให้เลย

เหรอ”

“กค็นท่ีว่างมนัร้องไม่เพราะ พีอ่ยากได้เสยีงแบบควายออกลกู

มาร้องให้แขกฟังหรือไง”

“โอ๊ย! ไอ้ฉิบหาย แล้วแบบนี้กูจะท�ายังไง!” ผู้จัดการร้านยีหัว

คล้ายคนจะบ้าตาย พลันก็หยุดชะงักดวงตาจับจ้องไปที่ลูกค้ากลุ่ม

นงึทีเ่สยีงดงักนัใหญ่ เป็นกลุม่ของพีเ่สอืทีโ่หวกเหวกโวยวายทักทาย

พวกรุ่นน้องตามประสา มาร้านนี้ทีไรถ้านั่งกับเงียบแปลว่าไม่ได้มา 

“ไอ้กลุ่มนั้นไงโปรด มันต้องมีสักคนที่ร้องได้!”

“พี่หมายถึงกลุ่มพี่เสือเหรอ”

“เออ ไอ้โต๊ะที่เสียงดังที่สุดเวลามา” ว่าพร้อมจับบ่าคนโปรด

ให้หันไปหา “มึงไปค้นฟ้าคว้าดาวมาคนหนึ่งไป หน่ึงในน้ันต้องม ี

นักร้องเสียงเพราะ ไปหามา!”

“เหวอ!” ไม่รอให้ตัง้ตวั คนโปรดกถ็กูดนัให้ไปท�าตามค�าสัง่โดย

ไม่ถามความสมคัรใจเลยสกันดิว่าเขาอยากไปโต๊ะน้ันหรอืเจอใครใน

กลุม่นัน้ไหม พอจะเลีย้วตวักลบัส่งคนอืน่ไป กโ็ดนผูจั้ดการฟาดด้วย

แผ่นเมนอูกี ถ้าโดนอกีทคีนโปรดคงได้ความจ�าเส่ือมก่อนแผลท่ีปาก

จะหายเป็นแน่

แต่มนักด็กีว่าการไปหาคนปากดทีีก่ดัเขาเก่งย่ิงกว่าอะไร แถม

ยังเป็นคนแรกที่ตวัดสายตามามองทันทีที่เขาเดินตรงมา 

“พี่เสือ กลุ่มพี่มีใครร้องเพลงได้บ้าง” 
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“หา มึงถามท�าไมวะไอ้โปรด” คนเมาหันมาเลิกคิ้วใส่ “หรือ

มึงจะเชิญกูไปร้องให้ร้านมึง เฮ้ย ไม่เอานะเว้ย กูเขิน เสียงกูเพราะ 

กูกลัวท�าผู้หญิงหลง”

“แค่พูดเสียงยังเพี้ยนเลย ผมคงไม่ให้พี่ไปร้องหรอก”

“อ้าวไอ้นี ่เดีย๋วกตูบ” พีเ่สอืว่าพร้อมชีห้น้า ท่าทางเหมอืนหา

เรื่องแต่ดูก็รู้ว่าไม่จริงจัง “มึงต้องให้กูลองก่อนแล้วจะได้รู้ว่ากูร้อง

เพราะอย่างที่โม้ไหม”

“ผมว่าพี่เลิกโม้แล้วกินเหล้าต่อไปดีกว่า”

“เอ๊ะไอ้ห่า แล้วมึงจะถามท�าไมวะถ้าไม่เชิญกูขึ้นไปร้องให้”

“นกัร้องของร้านมนัป่วย ผูจ้ดัการเขาเลยให้ผมมาถามว่ากลุ่ม

พี่มีใครร้องเพลงได้ไหม”

“ผู้จัดการร้านมึงเขาอาจจะสนใจกูก็ได้ จริงๆ เสียงกูก็เพราะ

เหอะ ถ้ามึงให้โอกาส” คนโปรดพ่นลมหายใจพลางกลอกตา ถ้าให้

พ่ีเสือไปร้องมีหวังแขกในร้านคงหนีกันหมด พวกเพื่อนเขาเองก็รู้ 

ถงึได้หวัเราะกนัสนกุ ต่างจากร่างโปร่งทีถ่อนหายใจด้วยความเออืม

ระอา “ดูแม่งท�าหน้า มาขอร้องแล้วยังจะเรื่องมากอีก”

“ผมแค่มาถามพี่ ถ้าไม่มีผมก็จะได้ไปหาคนอื่น”

“แหม มึงมาขอทั้งที ใครจะไม่ช่วยวะถามหน่อย” เสืออยาก

จะลากโปรดมากอดคอ ติดตรงทีแ่ค่นัง่ตัวยงัโงนเงนไปหมด ถงึอย่าง

นั้นก็หันไปมองหน้าเพื่อนทุกคน “พวกมึงมีใครร้องเพลงเพราะบ้าง

วะ ไอ้ปลื้มปะ มึงเคยร้องที่งานมหา’ลัยปีก่อนนี่”

สายตาทกุคูห่นัขวบัไปมองเป้าหมาย คนโปรดเองกร็ูว่้าพีป่ลืม้

ร้องเพลงได้ แต่ถ้าเลือกได้เขาก็ไม่อยากจะไปวุ่นวาย อีกอย่างที่เขา

รู้คือพี่เจษเองก็เล่นดนตรีได้ เจ้าตัวเป็นมือเบสวงของมหา’ลัยที่เล่น

กับพวกรุ่นพี่ที่จบไปเมื่อปีก่อน และดูจะเป็นคนท่ีพูดง่ายท่ีสุดต่าง
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จากอีกคน…

แค่มองมายังรู้เลยว่าก่นด่าเขาอยู่ในใจ

“พีเ่จษมาร้องให้ได้ไหมครบั ผมจ�าได้ว่าพ่ีเล่นให้วงรุน่พ่ีเมือ่ปี

ก่อน”

“ท�าไมไม่รอกูตอบก่อน”

“อะ…”

“ไอ้เสือมันถามกูก่อน ไม่ได้ยินไง?” พี่ปลื้มเลิกคิ้วใส่ ท�าหน้า

ยยีวนชวนให้คนโปรดต้องลากสายตามามองพร้อมกดักรามข่มความ

รู้สึกที่กวนในใจ 

“ได้ยินครับ แต่ผมไม่อยากรบกวน”

“แล้วรบกวนไอ้เจษมันต่างจากกูตรงไหน”

“ตรงที่พี่เขาพูดง่ายและไม่คอยแซะผมไง”

“…”

“ตกลงพี่ไปร้องให้ผมได้ไหมครับ พี่เจษ” หันไปถามคนที่ถูก

โยงมาร่วมประเดน็ เจษยกยิม้ให้ เขาเป็นนกัดนตรกีจ็รงิ แต่กใ็ช่ว่าจะ

ร้องเพลงเพราะซะเมื่อไหร่ อาจจะร้องคอรัสง่ายๆ ได้ แต่ให้ไปร้อง

ทั้งเพลงคงไม่ไหว ผิดกับปลื้มที่ร้องเป็นปกติ ตอนอยู่โรงเรียนเก่า

ก็ได้ยินว่าฟอร์มวงกับเพื่อนเข้าประกวดมาหลายเวที

อยากจะช่วยจริงๆ ติดที่ความสามารถมันไม่ถึงก็เท่านั้นเอง

“ขอโทษนะโปรด พี่ว่าให้ปลื้มร้องน่าจะดีกว่า”

“หา!?”

“มันเจนเวทีกว่าพี่เยอะ” ว่าพร้อมกอดคอเพื่อนสนิท พาโยก

ไปมาเหมือนคนเมาทั้งที่ก็ไม่ได้ดื่มเยอะขนาดนั้น เล่นเอาคนโปรด

ถึงกับเบิกตากว้างใส่ อ้าปากค้างที่ถูกหักหน้ากัน “ไอ้ปลื้มมันก็ดูจะ

อยากร้องนะ ให้มันไปร้องก็ได้หนิ มึงโอเคใช่ไหมล่ะ”
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ปลื้มไหวไหล่ ท่าทีไม่ยี่หระท�าคนโปรดก�าหมัดขบกรามแน่น

อย่างไม่ชอบใจ

“พี่เจษไปร้องให้สักนิดไม่ได้เหรอครับ แค่เพลงเดียวก็ได้”

“พี่กลัวคนในร้านจะบ้าตายน่ะ” เจษย้ิมข�ากลบเกลื่อนดัน

เพื่อนตัวเองสุดฤทธิ์ บอกตามตรงว่าคนโปรดไม่อยากหันไปขอร้อง

รุ่นพี่เขาคนนี้ ไม่รู้ว่าจะโดนกัดอะไรอีก แย่กว่านั้นคือเมื่อกี้ก็เพิ่งไป

หักหน้าเขา นึกว่าพี่เจษจะให้ความร่วมมือ ที่ไหนได้...

ถ้าให้ขอร้องหรอืท�าอะไรท�านองนัน้ มหีวงัคงโดนแซะหนกัจน

พรุนเป็นหลุมอุกกาบาต 

‘วันนี้มันวันซวยอะไรวะไอ้โปรด ท�าไมโลกต้องเหวี่ยงพี่ปลื้ม

มาช่วยด้วยวะ’

และแน่นอนว่าปลืม้เลกิคิว้ใส่มองดวู่าไอ้เดก็ตวัเท่าหวัไหล่จะ

ท�ายงัไง ใจจรงิคนโปรดอยากจะไปหาคนอืน่ ถ้าพอมเีวลากค็งจะไล่

ถามทุกคนว่าร้องเพลงได้ไหม ทว่ามันคงจะเสียเวลาและเขาก็ไม่

อยากท�าแบบนั้นกับทุกคนที่คิดว่าน่าจะร้องเพลงได้

หน�าซ�้าผู้จัดการร้านยังมองแรงใส่ เขาดูจะคาดหวังว่ากลุ่มพี่

เสือจะต้องมใีครสกัคนทีม่าร้องเพลงให้ได้ ส่งผลให้คนโปรดต้องถอน

หายใจ

ยอมเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ซะเอง

“ถ้าไม่รบกวนมากเกินไป ก็ช่วยไปร้องเพลงให้หน่อยครับ…

พี่ปลื้ม” เจ้าของชื่อหลุดยิ้มจนตาหยี หัวเราะนิดๆ ไม่รู้ว่าสะใจหรือ

สนุกที่เห็นเขาไม่มีทางเลือกให้ตัดสินใจมากนัก รู้แค่ว่าหัวใจตัวเอง

มนัก�าลงัสัน่ ก้อนเนือ้ด้านซ้ายเต้นแรงไม่เป็นส�า่ บนัทกึภาพรอยย้ิม

แรกของวันลงในหัวใจที่มีอีกคนอยู่ในนั้นมาเนิ่นนาน

แล้วลบล้างทกุความร�าคาญออกไปราวกับฟอร์แมตข้อมลูใน
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ฮาร์ดดิสก์ทิ้งไปแบบไม่มีวันหวนคืน

“สุดท้ายกก็”ู เจ้าตวัส่ายหน้า ถอนหายใจเหมอืนรูอ้ยู่แล้วว่า

มนัจะจบแบบนี ้เล่นเอาคนโปรดต้องหลบุตาหน ีเขาอยากจะพดูว่า

ถ้าล�าบากใจกไ็ม่ต้องท�า ทว่าปากมันกไ็ม่ยอมขยับ สายตากห็ลบุไป

มองริมฝีปากสีระเรื่อที่ทอนรอยยิ้มลงไปในชั่วพริบตา

เขาไม่เคยเห็นพีป่ล้ืมยิม้ใกล้ๆ มาก่อน เคยได้แต่เฝ้ามองจาก

ท่ีไกลแสนไกล และถามตัวเองว่าถ้าพี่เขามาย้ิมอยู่ตรงหน้าเขาจะ

รู้สึกยังไง จะตื่นเต้นไหม จะดีใจหรือว่าคิดมากอะไรหรือเปล่า

ตอนนี้เขาตอบค�าถามนั้นได้แล้วว่าเขารู้สึกยังไง

มนัเป็นความรู้สกึทีม่าจากใจ ความสขุท่ียิง่ใหญ่ของคนท่ี

แอบชอบมาเจ็ดปี

“ไม่ถ่อมตัวเลยนะไอ้ปลื้ม มั่นใจเบอร์แรงจนกูลืมไปเลยว่า

อกหัก”

“หรอืว่ามงึจะไปร้องเพลงจบีสาวประชดสร้อยวะ กเูหน็แวบๆ 

ว่าแม่งมากับเพื่อนด้วยหนิ” เพื่อนของพี่เสือพูดเสริมทัพอีกที นั่น

ท�าให้ทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบสงัด พี่ปลื้มหุบยิ้ม กวาดตามอง

คล้ายหาคนที่เพื่อนพูดถึงด้วยความเมา

มเีพยีงแค่เจษเท่านัน้ทีพ่ยายามเอือ้มมอืไปปิดปากเพือ่นของ

เขาไม่ให้อีกฝ่ายพูดมากได้อีก

จะได้ไม่กระทบจิตใจใครหลายๆ คน

“มึงไปช่วยโปรดเถอะ กูเห็นผู้จัดการร้านมองมาหลายรอบ

แล้วนั่น” พี่เจษยิ้มเพื่อเบี่ยงเบนสถานการณ์ “พี่ฝากไอ้ปลื้มด้วยนะ

โปรด ถ้ามันร้องไม่เพราะก็ลากคอมันลงมาได้เลย”

“...ครับ” โปรดพยักหน้าเลื่อนสายตาไปหาคนท่ีหม่นหมอง

กะทนัหนั ลมหายใจอุน่ๆ ถกูพ่นออกมาคล้ายกบัระบายความอดึอดั
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ใส่กัน ร่างโปร่งเลยไม่รู้ว่าควรจะปลอบขวัญหรือเดินน�าให้อีกฝ่าย

เดินตามไปก่อนดี 

“เดินน�าไปส”ิ จนเจ้าตวัเขาตอบให้นัน่แหละ โปรดขานรบัเสยีง

แผ่วก้าวขาเดินน�าไปก่อนไม่ต่างจากตอนพาอีกคนไปห้องน�้า 

ระหว่างทางคนโปรดกร็บัรูไ้ด้ว่าปลืม้พยายามมองหาว่าสร้อยอยูต่รง

ไหน ถ้ายืนอยู่ท่ามกลางคนก็คงหาเจอในเวลาอันรวดเร็วไม่ได้ แต่

ถ้าเขายืนอยู่บนเวทีเมื่อไหร่...

เขาจะมองเห็นใครๆ ชัดเจนเช่นเดียวกับที่ทุกคนมองมา

“พี่จะใช้กีตาร์ไหม เดี๋ยวผมไปเอามา...” 

“สร้อย” คนโปรดชะงักเมื่อหันกลับมาแล้วเห็นพี่ปลื้มจับจ้อง

ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ เจ้าของชื่อยืนอยู่ตรงบาร์ คุยกับผู้ชายที่ไม่รู้ว่าใช่

แฟนใหม่ไหม ทว่ามันก็มีอิทธิพลกับหัวใจแฟนเก่า ปลื้มเอาแต่มอง

ไม่ยอมขยบัไปไหนเหมอืนร่างกายถกูเซตระบบให้มองผูห้ญงิคนน้ัน

ต่อไป

นาทีนั้นคนโปรดหลุบตาต�่า เขาไม่แน่ใจว่าควรจะปล่อยให้พี่

ปล้ืมยนืมองภาพนัน้อกีนานเท่าไหร่ เขารูว่้าคนตวัโตคงจะเจบ็ใจและ

อยากจะเข้าไปหา แต่ถ้าท�าแบบนัน้กเ็ท่ากบัว่าเขาเลอืกทีจ่ะเดนิกลบั

ไปเจ็บซ�้ากับคนที่ไม่เห็นค่าเขาเลยสักนิด

มันท�าให้คนโปรดรู้สึกไม่ดี เลยใช้ความสูงเท่าหัวไหล่ไปยืน

บดบังไม่ให้พี่ปลื้มมองว่าพี่สร้อยก�าลังเดินควงแขนออกไปกับใคร

ดึงรั้งให้นัยน์ตาสวยใช้เขาเป็นจุดโฟกัสแทน

“พี่ตามผมมาเพราะจะร้องเพลงให้ผมไม่ใช่หรือไง”

“มึง”

“ถ้าพีไ่ม่ร้อง ผมจะเดนิไปส่งทีโ่ต๊ะ” ดวงตาแน่วแน่ท�าปลืม้นิง่

งัน ในความเรียบนิ่งก�าลังซ่อนบางอย่างเอาไว้ไม่ให้เขารู้ ยิ่งกว่านั้น



64

~ ปลื้มคนโปรด ~

นี่ก็เป็นการสบตากันนานที่สุดเท่าที่จะนานได้ เพราะเท่าท่ีสังเกต 

คนโปรดจะไม่ชอบสบตากับเขาเท่าไหร่

ทันทีท่ีรู้ว่าสายตาเชือ่มกนัไว้ คนตัวเลก็จะเป็นฝ่ายหลกีหนไีป

เอง

ต่างจากตอนนี้

“ผมไม่มีเวลารอพี่ตัดสินใจนักหรอกนะ”

“งั้นก็ไปเอากีตาร์มาสิ จะได้ขึ้นไปเล่นให้ฟัง” ปลื้มดึงสติกลับ

มาอีกครั้ง “หรือจะให้ขึ้นไปร้องอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าแขกไม่หันมา

ฟังระวังร้านจะเจ๊ง”

“ปากเสีย” คนโปรดย่นคิว้ด ุแทบจะหยบิกตีาร์มาฟาดปาก ถงึ

อย่างนั้นการที่โดนจิกกัดก็ท�าให้เขารู้สึกดีกว่าการที่อีกคนเงียบหาย

ไปจมอยูก่บัความหลงัทีม่กีบัแฟนเก่า พอถกูพดูใส่แบบน้ันคนโปรด

ก็เดินไปหยิบกีตาร์ที่วางอยู่ตรงล�าโพงมาให้เขา

มันเป็นกีตาร์คลาสสิกธรรมดา พี่ง่วงเจ้าของร้านซื้อไว้เผื่อว่า

มีคนอาสามาเล่นให้ จะได้ให้ยืมโดยไม่ต้องวิ่งเต้นไปซื้อกีตาร์เป็น

ของตัวเอง

พี่ปลื้มยื่นมือมารับ ปรับเสียงนิดหน่อยเพื่อให้แน่ใจว่าเล่น

แล้วจะไม่เพี้ยนไปไหน จากนั้นก็เตรียมตัวเดินขึ้นเวทีไป ไม่วายหัน

มาคยุกบัคนโปรดก่อนเหมอืนคลายความตืน่เต้นทีเ่ล่นงานกะทนัหนั

“มึงอยากให้กูเล่นเพลงอะไร”

“อะไรก็ได้ที่คนดูจะไม่หยิบของมาปาใส่” ร่างโปร่งไหวไหล่ 

พูดจายียวนให้ปลื้มก่นด่า “มีสมุดเพลงอยู่ตรงนั้น ถ้าพี่คิดไม่ออกก็

เปิดดูเอาก็ได้”

“นี่กูต้องเล่นคนเดียวหมดเลย?”

“ก็เท่าที่พี่ไหวครับ” ตอบกลับเสียงนิ่งพลางคิดว่าเขาคง
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ต้องหานักร้องส�ารองมาเตรียมไว้ จะให้พ่ีปลื้มร้องเพลงท้ังคืนก็

เกรงใจเกินไป อีกอย่างพวกเพื่อนเขาก็เริ่มเมาแล้วด้วย มันจะมี

ปัญหาถ้าให้พี่เจษดูแลทั้งสองคนนั้นอยู่คนเดียว “เดี๋ยวผมจะโทร. 

หาเพื่อนให้มาร้องต่อจากพี่ ระหว่างนี้ก็เล่นไปจนกว่าพี่จะเบื่อก็ได้ 

ผู้จัดการร้านเขาไม่ว่าหรอกต่อให้พี่จะเล่นแค่เพลงเดียวก็ตาม”

“กูไม่เล่นแค่เพลงเดียวให้เสียหน้าหรอกน่า”

“งั้นรบกวนด้วยนะครับ” ปลื้มพยักหน้า ร่างโปร่งเลยระบาย

ยิ้มใส่ มองแผ่นหลังที่เดินขึ้นเวทีไปนั่งอยู่บนเก้าอี้ เปิดโน้ตเพลงดู

ว่าจะเล่นอะไรเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศในตอนนี้ แน่นอนว่าการ

ปรากฏตัวของเขาเป็นที่สนใจของพวกสาวๆ และบรรดาคนที่รู้จัก

ได้ยินพี่เสือตะโกนลั่นว่านั่นเพื่อนผมครับ จีบได้ เพิ่งโดนทิ้ง

มาลั่นร้าน เล่นเอาพี่เจษตะครุบปากแทบไม่ทัน คนโปรดเคลื่อน

สายตากลับมามองพี่ปลื้มอีกครั้ง จ้องมองเสี้ยวหน้าคนที่พลิกโน้ต

เพลงไปมาก่อนจะสูดหายใจเข้าเป็นการให้ก�าลังใจตัวเอง

“อะแฮ่ม” พี่ปลื้มกระแอมใส่ไมค์ เรียกความสนใจของคนใน

ร้าน เขาเริ่มดีดกีตาร์เพื่อทดลองก่อนว่าเสียงมันโอเคไหม พอทุก

อย่างเรียบร้อยก็เริ่มเกาเป็นเพลงให้ทุกคนเพลิดเพลินใจ ขณะที ่

คนโปรดปลกีตัวเองมาท�างานต่อ เนือ่งจากหมดหน้าทีท่ีต้่องตามหา

คนมาร้องเพลงให้แล้ว

พลันเขาก็ต้องชะงักไปเม่ือค�าใบ้เพลงแรกหลุดออกมาจาก

ปากร่างสูงที่เตรียมเข้าเนื้อหา ส่งผลให้เจ้าตัวเบิกตากว้างแล้วหัน

กลับมา

“มาตามหาดาวเหนือของคุณกัน” 

“นี่มัน...”

“ทนทุกข์...ทรมาน ทนการหลับตา...ไม่ไหว” 
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ราวกับถูกสะกดด้วยน�้าเสียงชวนลุ่มหลงนั่น เพลงดาวเหนือ

ท่ีคนโปรดแชร์ในเฟซเมื่อเช้าก�าลังถูกบรรเลงโดยคนท่ีเขาอยากส่ง

เพลงนีใ้ห้ พีป่ลืม้ยกมมุปากขึน้นดิหน่อย กวาดตามองพร้อมกับร้อง

เพลงต่อไป ส�ารวจว่าทุกคนโอเคกับเพลงที่เขาร้องไหม

ทุกวัน และทุกคืน ทุกวัน ฉันเฝ้ารอ

ดาวเหนือที่คอยน�าทาง เวลาที่เธอหลง

เดินทางตามหา เธอมาเนิ่นนาน

รอวันที่เราจะได้พบพาน

สิ่งที่ได้รับกลับมาคือมีหลายคนที่โบกมือให้ คนไหนร้องตาม

ได้ก็จะคลอเบาๆ ดื่มด�่ากับบรรยากาศ

พวกทีมงานก็รู้งาน มีการหรี่ไฟลงเพื่อให้ปลื้มดูเด่นสุด เป็น

ดาวเหนือน�าทางให้คนในร้านว่าตอนนี้ควรจะโฟกัสสิ่งไหน

ระหว่างเหล้าในมือกับนักร้องที่มีอิทธิพลกับหัวใจ

คนโปรดยืนนิ่งค้าง ซึมซับเสียงทุ้มต�่าเข้ามาในจิตใจ จังหวะ

หนึ่งนักร้องหนุ่มสบตากับเขา ร้องท่อนฮุคที่รั้งให้เขาใจสั่นย่ิงกว่า

อะไร ทัง้ทีเ่ขายืนอยูท่่ามกลางผูค้นมากมาย กลบัรูส้กึว่าช่วงเวลานัน้

เราได้เป็นดาวน�าทางท�าให้เขายิ้มได้

ใช่ พี่ปลื้มก�าลังร้องเพลงที่เขาแชร์ไป

ใช่ พี่ปลื้มก�าลังยิ้มให้กับเนื้อเพลงพวกนั้น

และใช่ พวกเขาสองคนก�าลังสบตากัน

นาทีนั้นคนโปรดเหมือนได้ตอบค�าถามว่าพี่ปลื้มเคยฟังเพลง

นี้ที่เขาแชร์บ้างไหม...

“นี่เป็นเพลงโปรดของผมครับ”


