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Post it intro

ย่ีสิบส่ีชัว่โมงในแต่ละวันของมนษุย์มนัช่างน่าเบือ่เสยีจรงิ 

ทุกๆ วันจะต้องพบเจอกับกิจวัตรประจ�ำวันแบบเดิมๆ ยกตัวอย่ำง

เช่น คณุป้ำร้ำนหมป้ิูงคนนัน้ ผมจะเหน็ป้ำแกมำยืนป้ิงหมขูำยท่ีหน้ำ

หอพกัชำยทกุวนัตัง้แต่ตห้ีำ ท�ำแบบนีม้ำนำนก่อนผมจะเข้ำเรยีนท่ีน่ี 

เสียอีก ไม่พอนะ ยังมีคุณลุงคนขับวินมอเตอร์ไซค์หน้ำหออีกคน 

เพรำะกำรเป็นวินรับจ้ำงคืออำชีพและหน้ำที่ที่ต้องท�ำ ทุกๆ วัน 

ผมเลยได้นั่งมอเตอร์ไซค์ของลุงเพื่อไปที่หน้ำมหำวิทยำลัยซึ่งอยู่ 

ห่ำงไปสองกิโลเมตรเสมอ

กิจวัตรในแต่ละวันของคนเรำจึงคำบเกี่ยวกันไปโดยปริยำย

ป้ำขำยหมูปิ้ง...ผมซื้อหมูปิ้ง

ลุงขับวินมอเตอร์ไซค์...ผมโบกรถลุงทุกวัน

เพรำะแบบนั้นคนเรำจึงหลีกเลี่ยงกำรพบปะและเข้ำหำกัน 

ไม่ได้ ถึงแม้ว่ำในใจจะโคตรอยำกหนีไปให้ไกลจำกวังวนที่น่ำเบื่อ

เหล่ำนี้ก็ตำมที ผมเองก็เช่นกัน เป็นหนึ่งในผู้คนอีกมำกมำยที่เบื่อ
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กับชีวิตประจ�ำวนัของตวัเองจนอยำกจะกรดีร้องวนัละหลำยๆ รอบ

ผมเบื่อ...ที่ต้องปั้นหน้ำยิ้มให้กับทุกคนที่เข้ำหำในแต่ละวัน

ที่ส�ำคัญ...

เบื่อ...ที่ต้องปกปิดตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเอำไว้

หมับ!

ท่อนแขนข้ำงขวำที่ตรงส่วนบ่ำมีกระเป๋ำเป้สะพำยไขว้หลัง 

เอำไว้ถูกเกำะแน่นพร้อมดึงเข้ำไปคล้องไว้กับไหล่ของใครอีกคน  

หญิงสำวหน้ำตำสะสวย ดีกรีดำวมหำวิทยำลัยคนล่ำสุดแนบชิด

ใบหน้ำของตัวเองลงกับแขนผมอย่ำงที่ท�ำเป็น ‘ประจ�ำทุกวัน’  

ริมฝีปำกสีชมพูอวบอิ่มแต้มลิปสีนู้ดวำววับคลี่ย้ิมหวำนให้กับผม 

ดวงตำกลมโตจ้องมองด้วยควำมใสซื่อ

“มำแล้วเหรอคะฟรี”

‘ฟรี’ มำจำกค�ำว่ำ Freedom ที่แผลงมำจำกชื่อจริงๆ ของผม

นั่นก็คือ ‘อิสระ’ ทุกคนจึงพำกันเรียกผมว่ำ ‘ฟรี’ ‘ไอ้ฟรี’ ‘คุณฟรี’ 

กันเสียหมด

“รอนำนไหมครับ”

“ไม่นำนหรอกค่ะ ส�ำหรับฟรี ให้รอนำนแค่ไหนไหมก็รอได้”

รอยยิม้หวำนหยดย้อยนัน่ หำกเป็นผูช้ำยคนอืน่ได้มำเหน็คง

พำกันหลงใหลเธอจนหัวปักหัวป�ำ เพียงแต่ไม่ใช่กับผม สำยตำของ

ผมตั้งแต่เข้ำเรียนที่นี่มำพุ่งตรงไปที่คนคนเดียวเท่ำนั้น

“ไง...ฟรี ดีวีดีที่พี่ยืมมำครำวก่อนสนุกมำกเลยนะ วันนี้กะจะ

เอำมำคนืแต่ลมืหยบิมำด้วยเพรำะยยัไหมมำเร่งพีแ่ต่เช้ำเลย บอกว่ำ

กลัวฟรีจะมำรอ”

“พี่ฟ้ำก็ อย่ำพูดสิคะ”

ชำยหนุ่มรูปร่ำงสูงโปร่ง ผิวขำว ดูดีมีชำติตระกูลคนน้ีคือพ่ี 
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‘สำยฟ้ำ’ อดตีเคยเป็นเดอืนของมหำวทิยำลยัมำก่อนเมือ่ตอนเข้ำปี

หนึ่งใหม่ๆ เขำเป็นพี่ชำยแท้ๆ ของไหมหรือ ‘สำยไหม’ ผู้หญิงที่ได้

ขึ้นชื่อว่ำเป็น ‘แฟน’ ของผมคนนี้

พวกเรำคบหำกันมำได้สองเดือนแล้ว...

ในฐำนะคนทีม่ดีกีรเีป็นถงึเดอืนมหำวทิยำลยัเหมอืนกนัอย่ำง

ผม พวกเรำจึงกลำยเป็นคู่ที่เหมำะสมกันและมีคนจับตำมองมำก

ที่สุด ทุกอย่ำงคงจะดูไม่มีอะไรเลยถ้ำหำกว่ำจริงๆ แล้วผมจะ...

“ไม่เป็นไรหรอกครับ ไว้ค่อยคืนวันหลังก็ได้”

“เรำนี่ยังน่ำรักเหมือนเดิมเลยนะฟรี”

มือหนำวำงลงบนหัวผมก่อนจะยีไปมำอย่ำงเอ็นดู 

ผมและพี่สำยฟ้ำเคยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องร่วมโรงเรียนเดียวกัน

สมยัมธัยม พวกเรำอยูช่มรมฟตุบอลด้วยกนั สนิทกันมำกจนกระท่ัง

ถึงวันที่เขำเรียนจบออกไปก็ขำดกำรติดต่อกันไปเลย แต่แล้วโชค

ชะตำก็หมุนน�ำให้ผมต้องกลับมำเจอกับพี่สำยฟ้ำอีกครั้ง

เจอกับ...

รักแรกของตัวเอง
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“พอเลยพี่ฟ้า ฟรีเขาเป็นผู้ชายนะ อย่ามาท�าเหมือนฟรี

เป็นเด็กผู้หญิงสิ เห็นไหมล่ะว่ำเขำอำยจนหน้ำแดงแล้ว”

สำยไหมปัดมือพี่สำยฟ้ำออก คนถูกปัดมือย้ิมอย่ำงเอ็นดู 

ในตวัน้องสำวของตัวเองก่อนจะเอำมือข้ำงทีล่บูหวัผมไปลบูหวัเธอ

แทน

“จ้ำๆ แม่น้องสำว หวงเหลือเกิน”

“อย่ำสิคะ หัวไหมยุ่งหมด”

ยิ่งถูกห้ำมพี่สำยฟ้ำก็ยิ่งนึกสนุกแกล้งสำยไหมต่อ ผมมอง 

รอยยิ้มที่เพิ่งได้กลับมำเห็นแค่ไม่กี่เดือนหลังจำกหำยไปนำนถึง 

สองปีด้วยหัวใจที่พองโต

มีควำมสุขจัง

แต่เมือ่สำยตำเหลอืบมำมองคนข้ำงตวัต่อ หวัใจท่ีเคยพองโต

ในตอนแรกกเ็ริม่ห่อเห่ียวลง ไม่ว่ำจะด้วยควำมรูส้กึผดิทีห่ลอกใช้เธอ

เพื่อจะได้เข้ำใกล้รักแรกของตัวเองมำกข้ึน หรือกำรท่ีต้องโกหก
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ปกปิดตวัตนทีแ่ท้จรงิของตวัเอง ปกปิดรสนยิมทำงเพศ ปกปิดทุกส่ิง 

ทุกอย่ำง...

ผมกแ็ค่มนษุย์ทีส่วมหน้ำกำกเข้ำหำผูค้น เพือ่ไม่ให้ตวัเองต้อง

แปลกแยกจำกใคร ไม่ต้องกลำยเป็นแกะด�ำทีต้่องถกูมองด้วยสำยตำ 

แปลกๆ และส�ำคญัทีส่ดุ...เพือ่ไม่ให้ครอบครวัของผมท่ีเป็นหมอกัน

ทัง้ตระกลูและมีหน้ำมีตำในสังคมต้องถกูรงัเกียจไปด้วย หำกทกุคน

ได้รับรู้ว่ำลูกชำยคนเล็กของตระกูล ‘วัฒนกุล’ เป็นพวกรักร่วมเพศ 

นอกจำกจะโดนพวกท่ำนต่อว่ำแล้ว พวกเขำจะต้องมำอบัอำยเพรำะ

ผมไปด้วย ส�ำหรับผม...

เรื่องพวกนั้นมันน่ำกลัว

เอำตรงๆ แค่ผมขัดใจคนในครอบครัวไม่เรียนหมอแต่เลือก 

ที่จะเรียนวิศวะฯ แทนก็เต็มกลืนแล้ว แค่นั้นผมก็แทบจะมองหน้ำ

ใครไม่ได้ ถ้ำเรื่องที่เป็นเกย์แดงออกไปอีกผมคงถูกตัดหำงปล่อยวัด

อย่ำงแน่นอน

“งั้นพี่ไปก่อนนะ ยังไงก็ฝำกน้องสำวของพี่ด้วยล่ะ ไว้ว่ำงๆ 

ค่อยหำเวลำไปเตะบอลกัน”

“ครับพี่ฟ้ำ”

รอยยิ้มอบอุ่นแต่งแต้มอยู่บนใบหน้ำนั้น ควำมทรงจ�ำใน 

วันวำนท่ีเคยมีร่วมกันฉำยย้อนเข้ำมำเมื่ออีกฝ่ำยโบกมือให้แล้ว 

เดินจำกไปพร้อมกับเพื่อนๆ ในกลุ่มที่ยืนรออยู่

‘อ่านอะไรอยู่เหรอฟรี’

ร่างสงูทีท่ัง้ตัวชุม่ไปด้วยเหงือ่วิง่เข้ามายืนซ้อนผมทีน่ั่งอยู่บน

เก้าอี้จากด้านหลัง โน้มหน้าลงมาจนหยดน�้าที่เจ้าตัวเอาน�้าจากใน

ขวดเทราดบนศีรษะหลังซ้อมฟุตบอลเสร็จหยดลงบนไหล่ของผม 
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อีกที ซึมผ่านเสื้อนักเรียนเข้ามาจนรู้สึกเย็นวาบ

‘กะ...การ์ตูนครับ’

ตอบพลางใช้นิ้วชี้ดันแว่นที่สวมอยู่ขึ้น พวงแก้มทั้งสองข้าง

แดงระเร่ือกบัความเขนิอายทีถ่กูเขาเข้าใกล้ สองมอืเย็นชดื ซ�า้หวัใจ

ยังเต้นแรงจนผมอดกลัวไม่ได้ว่าเขาจะได้ยิน

‘เห?...น่าสนุกจังเลยนะ ถ้าอ่านจบแล้วขอยืมได้ไหม

‘ดะ...ได้สิครับ’

‘ยงัไม่เลกิพดูตดิอ่างกบัพีอ่กีเหรอ ไอ้นสิยัไม่เข้าสงัคมของฟร ี

จะเป็นปัญหาเอาได้นะ ถ้ายังไงมาเข้าชมรมฟุตบอลด้วยกันไหมล่ะ

‘ผะ...ผมเหรอครับ’

เอี้ยวคอหันกลับไปมองคนชวนพร้อมชี้นิ้วเข้าหาตัวเอง โดย

ลมืไปเลยว่าพีส่ายฟ้าโน้มหน้าลงมาอยูเ่หนอืบ่าของผม ท�าให้ปลาย

จมูกชนเข้ากับแก้มนุ่มของพี่เขาเต็มๆ!

‘เฮ้ๆ รุกรุนแรงจังเลยนะเรา ถึงพี่จะแรดแต่พี่ก็ไม่ง่ายหรอก

นะ’

‘มะ...ไม่ใช่นะครับ ผมไม่ได้คิดว่าพี่ฟ้าเป็นแบบนั้น ผมแค่...’

หมับ!

‘ก็แก้ตัวเป็นนี่’

‘ครับ...?’

มองอกีฝ่ายทีว่างมือลงบนหัวผมพร้อมรอยย้ิมแสนใจด ีรุน่พ่ี

ม.หกที่มักจะมาซ้อมฟุตบอลตรงสนามหญ้าหลังโรงเรียนคนเดียว

เป็นประจ�าจนเจอกับผมที่บังเอิญมาหามุมสงบๆ เพื่ออ่านหนังสือ

คนเดียวเข้าเมื่อหนึ่งเดือนก่อน ตอนนั้นผมถูกเพ่ือนผู้ชายในห้อง 

จบัได้ว่าเป็นพวกโอตาคทุีช่อบอ่านการ์ตนูและวาดรปูเล่นจนถูกเอา

ไปล้อ เร่ืองนั้นสร้างความอับอายให้ผมจนไม่กล้าพูดคุยหรือสนิท 
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กับใครอีก 

ภาพลักษณ์ภายนอกว่าแย่แล้ว แต่การที่ต้องมาถูกล้อในสิ่ง 

ที่ชอบทุกๆ วันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะรับได้ ผมเจ็บปวดและเสียใจจน

สดุท้ายกไ็ม่กล้าเข้าหาผูค้นหรอืเปิดเผยความชอบส่วนตวัของตวัเอง

กับใครอีก แต่กับพี่สายฟ้านั่นไม่ใช่ นอกจากเขาจะชอบยืมการ์ตูน

ของผมไปอ่านเป็นประจ�า ยงัชมว่ารปูทีผ่มวาดสวยมากและเชยีร์ให้

ส่งประกวดอีกด้วย การได้มาเจอเขาที่นี่ทุกๆ เย็น ได้พูดคุยแลก

เปลีย่นความคิดหลายๆ อย่าง ท�าให้ชวีติทีจ่มดิง่ในความมดืไปแล้ว

ของผมเริ่มมองเห็นแสงสว่างมากขึ้น จนแอบคิดไปว่าถ้าได้เข้าใกล้

กว่าที่เป็นอยู่คงจะดีไม่น้อย

‘อะไรที่มันไม่จริง เป็นการเข้าใจผิด ฟรีก็ต้องรู้จักแก้ความ

เข้าใจผิดพวกนั้นบ้างนะ จะปล่อยให้ตัวเองถูกเข้าใจผิดแบบน้ัน 

ต่อไปไม่ได้หรอก’

‘พี่ฟ้า...’

‘คนเรามีความชอบที่แตกต่างกัน ฟรีไม่ผิดที่จะชอบอะไร 

แบบนี้ ไม่ผิดที่จะไม่ชอบสุงสิงกับใคร และไม่มีใครจะมาตัดสินว่า 

ฟรีผิดได้ทั้งนั้น’

‘...’

‘ก้าวออกมาดูโลกใบใหม่กับพี่สิ รับรองเลยว่าสนุกแน่ๆ’

“ฟู่...”

พ่นควนับุหรีอ่อกจำกปำกเป็นรปูวงกลมหลงัจำกต้องป้ันหน้ำ

ยิ้มให้สำยไหมอยู่นำนกว่ำจะขอตัวแยกออกมำหำเพื่อนๆ ได้

ตอนนีผ้มและเพือ่นมำกระจกุกนัอยูใ่นซอยแคบๆ ข้ำงประตู

มหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่ไม่มีใครเดินผ่ำนไปผ่ำนมำแล้ว
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เพรำะเลยช่วงเวลำเร่งด่วนไปเรียบร้อย ตรงสุดซอยคือกลุ่มเพื่อน

ร่วมคณะทัง้สำมคนของผมกบัใครอกีคนทีเ่รยีนคลำสเดยีวกัน เพียง

แต่...

ผมไม่นับเป็นเพื่อน

ตุ้บ! พลั่ก! ตุ้บ!

“จ�ำไว้ว่ำอย่ำมำหืออีก! ไม่งั้นมึงโดนหนักกว่ำนี้แน่ไอ้แว่น”

‘หยอง’ เพื่อนคนแรกตอนขึ้นปีหนึ่งของผมตวำดเสียงกร้ำว

หลังจำกปล่อยหมัดตะลุมบอน ‘ไอ้แว่น’ ผู้โชคร้ำยที่มักถูกพวกมัน

สำมคนลำกมำซ้อมและไถเงินเป็นประจ�ำนับตั้งแต่มหำวิทยำลัย 

เปิดเทอม

จริงอยู่ว่ำผมไม่ได้อยู่ร่วมวงด้วย ที่ท�ำคือกำรตำมมำยืนมอง

เงยีบๆ หรอืไม่กส็บูบหุรีเ่ท่ำนัน้ ไม่มส่ีวนร่วม แต่ก็ไม่ได้ออกตวัห้ำม 

ตรำบใดท่ีเจ้ำตวัไม่คดิทีจ่ะลกุขึน้สูเ้องผมกไ็ม่มคีวำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้อง

เสนอตัวเข้ำไปวุ่นวำยอะไร ที่ส�ำคัญ...ไอ้แว่นท�ำให้ผมนึกถึงตัวเอง

ในอดีต

ตัวเองที่เคยถูกรังแกไม่ต่ำงจำกมันในตอนนี้

“ไปเว้ย ไปหำของอร่อยๆ กินกันดีกว่ำ”

“ได้มำเท่ำไหร่วะ”

“รอบนี้มีสองพันว่ะ”

ไอ้หยองตอบ ผมพยักหน้ำรับแค่นั้นก็ปล่อยให้พวกมันเดิน 

ไปก่อน คนถูกรังแกและซ้อมจนสะบักสะบอมหันไปหยิบหนังสือที่

กระจัดกระจำยอยู่บนพื้นใส่กระเป๋ำเป้ รูปร่ำงของมันไม่ได้ต่ำงไป

จำกผมนัก อำจจะสูงกว่ำไม่กี่เซ็นต์ แต่ขนำดตัวไล่ๆ กัน ถ้ำคิดจะสู้

กับสำมคนนั้นจริงๆ เขำก็สำมำรถท�ำได้ แต่ผมไม่รู้ว่ำท�ำไมเขำถึง

ไม่สู้ และยอมให้พวกนั้นรังแกมำตลอดแบบนี้ ให้ตำยสิ! 
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เห็นแล้วหงุดหงิดชะมัด!

“เอำไหม”

อะไรดลใจให้ผมเดินเข้ำไปยื่นบุหรี่ที่ยังสูบไม่หมดให้เขำกัน

นะ?

ไอ้แว่นที่ไว้ผมปิดหน้ำปิดตำและสวมมำสก์สีด�ำเอำไว้ตลอด

เวลำ ไม่พูดคุยกับใครนอกจำกอ่ำนหนังสือภำษำอังกฤษทั้งเล่ม 

คนเดยีวเงยีบๆ ทีโ่ต๊ะใต้อำคำรของคณะ กำรแต่งกำยก็เฉิม่เชยไม่มี

จุดเด่น แต่ไอ้นสิยัไม่สงุสงิเหมอืนไม่จ�ำเป็นต้องง้อใครของเขำนีแ่หละ

ที่ไปสะกิดติ่งขำใหญ่อย่ำงไอ้หยองเข้ำ

“...”

ไม่ตอบแต่รับเอำไปก่อนจะเลื่อนมำสก์ของตัวเองลง 

“!!!”

ผมตกตะลึงเล็กน้อยเมื่อมันคือครั้งแรกที่ผมได้เห็นริมฝีปำก

ของมันภำยใต้มำสก์นั้น ริมฝีปำกกระจับสีส้มอ่อนแบบไม่ต้องทำ

ลิปสติกอะไรเลยค่อยๆ อ้ำออกเพื่อจะงับส่วนปลำยของบุหรี่ที่ผม

ส่งให้ 

ตึกๆ! ตึกๆ! ตึกๆ!

ดะ...เดี๋ยวก่อน กะอีแค่ริมฝีปำกเท่ำนั้นท�ำไมผมต้องใจเต้น

ด้วยล่ะเนี่ย

ซู้ด...!!!

“เฮ้ยๆ ใจเย็น ดูดแรงขนำดนั้นเดี๋ยวก็ส�ำลัก...!”

“แคกๆ!”

ไม่ทันแฮะ

มอืทีเ่อือ้มไปหมำยจะห้ำมค้ำงเติง่อยูก่ลำงอำกำศเมือ่อกีฝ่ำย

ไอค็อกไอแค็กเป็นที่เรียบร้อย แถมยังทิ้งบุหรี่รำคำแพงท่ียังเหลือ 
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อกีตัง้ครึง่มวนของผมลงพืน้ไปด้วย ผมก�ำลงัท�ำบ้ำอะไรอยู่นะ ท�ำไม

ต้องมำสนใจพวกขีแ้พ้ทีไ่ม่กล้ำแม้แต่จะปกป้องตวัเองอย่ำงมนัด้วย

“ค่ำบุหรี่ฉันยกให้แล้วกัน ไสหัวไปได้แล้ว”

หงึกๆ 

มันพยักหน้ำรับทั้งๆ ที่ยังส�ำลักควันบุหรี่อยู่ แต่ก็ยังรีบเก็บ

หนงัสือทัง้หมดเข้ำกระเป๋ำและวิง่ออกจำกซอยไปทำงมหำวทิยำลยั 

ผมมองตำมด้วยควำมรูสึ้กสับสนและครุน่คดิ ผมเกลยีดและหมัน่ไส้

ที่มันอ่อนแอ ขี้แพ้ เอำแต่จมอยู่ในโลกของตัวเอง แต่อีกใจหนึ่งผม

ก็...

สงสำร

เหมือนเห็นตัวเองซ้อนทับอยู่ในนั้น ตัวผมที่เคยถูกรังแกถึง

ขั้นถูกจับโกนหัวในห้องเรียนมำแล้ว ควำมโหดร้ำยของพวกที่มี

อ�ำนำจหรือพละก�ำลังมำกกว่ำน่ำกลัวกว่ำที่ใครๆ จะคำดคิด และ

ไม่มีใครปกป้องหรือช่วยเหลือคุณได้ ในเม่ือทุกคนต่ำงรักชีวิตของ

ตัวเองและต้องกำรเอำตัวรอดทั้งนั้น

“ไปพักสมองหน่อยดีกว่ำ”

บอกกบัตวัเองก่อนจะเดนิกลบัเข้ำไปในมหำวทิยำลยั ตรงไป

ท่ีตึกสันทนำกำรซึ่งชั้นบนสุดจะเป็นดำดฟ้ำและไม่ค่อยมีคนเข้ำไป 

แต่ผมมักมำที่นี่บ่อยๆ เวลำเบ่ือหรือเซ็งกับกำรสวมหน้ำกำกของ 

ตัวเอง 

ตวัตกึสันทนำกำรจะไม่ค่อยเปิดไฟหรอืมใีครเข้ำมำหำกไม่ใช่

ช่วงที่มีกิจกรรม ผมเดินขึ้นบันไดไปจนกระทั่งถึงดำดฟ้ำที่ประตูถูก

เปิดท้ิงไว้ ได้แต่มองลูกบิดประตูอย่ำงสงสัยว่ำใครมำที่นี่ ตลอด 

สำมเดือนผมมำที่นี่นับสิบครั้งได้แต่ก็ไม่เคยเจอใครเลย

มีคน...ชอบบรรยำกำศเงียบสงบของที่นี่เหมือนผมด้วยงั้น 
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เหรอ ตึก! ตึก! ตึก! 

ก้ำวเท้ำออกไปที่ดำดฟ้ำ ลมแรงๆ พัดเข้ำกระทบร่ำงกำยจน

เส้นผมปลิวไสว ตอนนี้ไร้วี่แววของสิ่งมีชีวิตที่ผมคำดหวังเอำไว้ 

อุตส่ำห์คิดว่ำอำจได้เจอกับใครที่มีควำมชอบเหมือนกันแท้ๆ เชียว

นะ ท่ำทำงผมจะคิดมำกไปเอง ลมอำจจะพัดแรงมำกจนประตูมัน

เปิดก็ได้

สลดัควำมคดิออกไปจำกหวัแล้วตรงไปท่ีระเบียงดำดฟ้ำ สอง

มือเกำะขอบระเบียงมองวิวทิวทัศน์ด้ำนหลังมหำวิทยำลัยท่ีเป็น

หมู่บ้ำนจัดสรรแห่งหนึ่ง หลังคำสีแดงของแต่ละหลังเมื่อมองดูจำก

บนนีจ้ะสวยมำกเลยละ ยิง่เป็นช่วงกลำงวันทีค่นในบ้ำนเหล่ำนัน้ต่ำง

ออกไปท�ำงำน เลยท�ำให้มนัดสูวยงำมแบบสงบๆ ตำมแบบทีผ่มชอบ

ขึ้นไปอีก นอกจำกช่วงเวลำที่ได้อยู่กับตัวเองตำมล�ำพังแล้ว เวลำ

อื่นๆ ล้วนเป็นอะไรที่เหนื่อยและยำกล�ำบำกมำกส�ำหรับผม ไม่เว้น

แม้แต่ตอนที่มีพี่สำยฟ้ำอยู่ด้วยก็ตำม...

กำรต้องปกปิดควำมรู้สึกที่มีต่อเขำนี่แหละ...ยำกที่สุด

ครืด...ครืด...

“ฮัลโหล”

[ไอ้ฟรี มงึอยูไ่หนวะ พวกกอูยูร้่ำนส้มต�ำหน้ำซอยแล้วนะเว้ย 

รีบมำเร็วเข้ำ พวกพี่ฟ้ำก็อยู่กูเลยชวนพวกเขำมำร่วมโต๊ะด้วย]

“เออๆ เดี๋ยวกูรีบไป”

ผมกดวำงสำยอย่ำงดใีจ จะได้เจอพีส่ำยฟ้ำแบบไม่มสีำยไหม

คัน่กลำงสักที ถงึจะรูส้กึผดิต่อเธอมำกแค่ไหนแต่ผมกร็ะงบัควำมรูส้กึ

ที่มีต่อพี่สำยฟ้ำไม่ได้เหมือนกัน

ที่ท�ำได้มีแค่อดทนสวมหน้ำกำกปั้นหน้ำยิ้มต่อไป

“รีบไปดีกว่ำ”
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หมุนตัวกลับจะเดินไปทำงประตู แต่สำยตำกลับสะดุดเข้ำกับ

อะไรบำงอย่ำงที่ตอนเดินผ่ำนมำครั้งแรกผมยังไม่ทันสังเกต ตรง

ก�ำแพงด้ำนนอกของดำดฟ้ำ มีอะไรบำงอย่ำงติดอยู่...

โพสต์อิทสีเหลืองหนึ่งใบถูกแปะเอำไว้ตรงก�ำแพง ในนั้นมี 

ข้อควำมส้ันๆ เขียนเอำไว้ด้วย ข้อควำมที่เมื่อผมอ่ำนแล้วต้องยิ้ม

กว้ำงออกมำรำวกับคนถูกหวย

‘โลกนี้มันช่าง...น่าเบื่อ’

ในที่สุดก็เจอสักที...

คนที่มีควำมคิดเหมือนกันกับผม
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ขวับ! ขวับ!

หันมองซ้ำยมองขวำอีกครั้งเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมีใคร

แอบอยูบ่นดำดฟ้ำบ้ำงหรอืเปล่ำ แต่เมือ่ทำงสะดวกปลอดโปร่งไม่มี

คนแน่ๆ แล้วผมก็จัดกำรเปิดกระเป๋ำเป้ของตัวเอง หยิบเอำปำกกำ

ออกมำเพ่ือใช้ท�ำบำงสิ่ง ไม่รู้หรอกนะว่ำสุดท้ำยแล้วมันจะมีอะไร

เกิดขึ้นแบบในหนังหรือเปล่ำ

แต่ว่ำ...

‘ฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน...’

นั่นคือสิ่งที่ผมเขียนตอบกลับไปใน...โพสต์อิทแผ่นนั้น

[พบกับนักร้องไอดอลที่มำแรงที่สุดในยุคนี้ น้อง...]

“กรี๊ดดด  ออกมำแล้วๆ หล่อที่สุดเลยยย”
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เสยีงในจอโทรทศัน์ขนำดใหญ่กลำงสีแ่ยกในเมอืงถกูกลบด้วย

เสียงของเด็กนักเรียนหญิงม.ปลำยสองคนข้ำงๆ ผม ด้วยควำมท่ี

อยำกรู้ว่ำพวกเธอก�ำลังกรี๊ดใครกันผมเลยเงยหน้ำมองจอแอลซีด ี

น้ันทั้งที่ไม่ได้สนใจเท่ำไหร่ แต่ไหนๆ ก็ต้องยืนรอสัญญำณไฟให้ 

คนข้ำมถนนอยู่แล้ว หำอะไรดูฆ่ำเวลำไปพลำงๆ ก็ได้

ในจอสีเ่หลีย่มนัน้ปรำกฏภำพของผูช้ำยรปูร่ำงผอมบำงไม่ต่ำง

จำกผม แต่ดแูล้วน่ำจะสูงกว่ำเล็กน้อย ผวิขำวต้องแสงไฟสปอตไลต์

ทีฉ่ำยไปทีเ่ขำแค่คนเดยีว เส้นผมสดี�ำขลบัถกูมดัรวบและจัดทรงเปิด

หน้ำผำกดูเท่และเซก็ซีใ่นเวลำเดยีวกนักบัชดุเสือ้กล้ำมคอกว้ำงเปิด

ไหล่ ประดับด้วยสร้อยคอสุดเท่ ริมฝีปำกเป็นกระจับสีส้มอ่อนแบบ

ไม่ต้องพึ่งลิปสติกเลยแม้แต่น้อย

อ๊ะ...

ในหัวฉุกคิดบำงอย่ำงขึ้นมำได้ เหมือนผมจะเคยบรรยำย

ลักษณะริมฝีปำกแบบนี้จำกไหนมำก่อนแฮะ

‘ก็หล่อดี’

คิดในใจก่อนจะหันไปให้ควำมสนใจกับสัญญำณไฟอีกครั้ง 

ส�ำหรับผมแล้วไม่มีใครบนโลกน่ำรักและน่ำสนใจเท่ำพี่สำยฟ้ำอีก

แล้วละ

‘โลกนี้มันช่าง...น่าเบื่อ’

อ่ำ...แย่แล้วสิ ดูเหมือนจะมีคนอื่นเข้ำชิงต�ำแหน่งผู้ชำยท่ี 

น่ำรักที่สุดในใจของผมเข้ำเสียแล้ว เจอหน้ำก็ยังไม่เคยเจอ รู้จักกัน
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หรือก็เปล่ำ ท�ำไมผมถึงเอำแต่คิดถึงคนที่ผมไม่รู้จัก ขนำดนี้นะ

ติ๊ง!

โทรศพัท์ในกระเป๋ำกำงเกงสัน่พร้อมเสยีงทีบ่่งบอกถงึข้อควำม 

แจ้งเตือนทำงแอพพลิเคชั่นไลน์ ผมล้วงมือไปหยิบเจ้ำเครื่องมือ

สือ่สำรนีอ้อกมำแล้วกดเปิดอ่ำนจำกในป๊อปอพัท่ีเด้งข้ึนมำทำงหน้ำ

จอ รูปโปรไฟล์ของคนที่ทักมำนั้นเพิ่งเพิ่มผมเป็นเพื่อนสดๆ ร้อนๆ 

พะ...พี่สำยฟ้ำ!

[ฟรี นี่พี่เองนะ พอดีขอเบอร์มำจำกไหมเลยทักมำ]

อมยิม้อย่ำงมคีวำมสขุ ควำมจรงิพวกเรำกลับมำเจอกันตัง้แต่

ผมเปิดเทอมใหม่ๆ แล้วก็จริง แต่ก็ท�ำได้เพียงแค่พูดคุยเผินๆ เวลำ

ทีเ่จอหน้ำกนัเท่ำนัน้ ผมไม่กล้ำขอเบอร์ตดิต่อพ่ีสำยฟ้ำโดยตรงหรอื

จะขอผ่ำนสำยไหมก็ไม่กล้ำอีกนั่นแหละ แอบกังวลกลัวตัวเองจะ

ปกปิดควำมรู้สึกที่มีต่อฝ่ำยนั้นไว้ไม่ได้แล้วท�ำให้ควำมแตกเรื่องที่ 

เป็นเกย์

[ไงครับพี่ มีอะไรหรือเปล่ำ]

กดพิมพ์ตอบกลบัไปโดยทีร่มิฝีปำกไม่หบุย้ิมเลย ย่ิงข้อควำม

ที่ส่งไปขึ้นว่ำ ‘อ่ำนแล้ว’ หัวใจก็ยิ่งเต้นโครมครำมจนอกข้ำงซ้ำย

กระเพือ่ม ให้ตำยส!ิ เต้นแรงขนำดนีผ้มคดิว่ำตวัเองอำจจะหวัใจวำย

ได้เลยนะเนี่ย

ขณะรอกำรตอบกลับจำกอีกฝ่ำยอยู่ ผมเริ่มสังเกตเห็นว่ำคน

รอบๆ ทยอยกันเดินข้ำมทำงม้ำลำยตรงกลำงสี่แยกกันแล้วเพรำะ

ไฟส�ำหรับให้คนข้ำมกลำยเป็นสีเขียว รถบนถนนจึงต้องจอดให้คน

ที่รอข้ำมถนนก่อนจนกว่ำไฟข้ำมจะกลับไปเป็นสีแดง ผมเองก็ต้อง

รบีกลบัหอเหมอืนกนั คนืนีม้บีอลนดัส�ำคญัเสียด้วย ต้องไปซือ้เบียร์

เตรียมไว้กินตอนเชียร์บอลเหมือนทุกๆ ครั้ง
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ปึก!

“อ๊ะ!”

ใครบำงคนกระแทกชนผมอย่ำงจังจนมือถือร่วงไปกับพื้น 

กระเดน็ห่ำงจำกรมิถนนไปเลก็น้อย ผมรบีก้ำวขำออกจำกรมิฟตุบำท

ที่ยืนอยู่เพื่อไปเก็บมันขึ้นมำก่อนจะถูกใครเหยียบ

ติ๊ง!

เสียงข้อควำมไลน์ดังขึ้นพอดี ด้วยควำมดีใจที่พี่สำยฟ้ำตอบ

กลับมำ ผมเลยยืนเปิดข้อควำมอ่ำนมันอยู่ตรงจุดที่ก้มเก็บมือถือ 

โดยลืมไปเลยว่ำมันไม่ใช่ริมฟุตบำทแล้ว แต่เป็นตรงส่วนของถนนที่

มีรถมำกมำยก�ำลงัรอจะขบัผ่ำนไป นำทนีีค้นในไลน์ส�ำคญักว่ำอะไร

ทั้งสิ้น

หมับ!

ปี๊นนน!

เพยีงเสีย้ววนิำทจีรงิๆ หลงัจำกผมเปิดอ่ำนข้อควำมได้ไม่นำน 

ยังไม่ทันจะได้ตอบกลับเลยด้วยซ�้ำ แขนก็ถูกกระชำกเต็มแรงจน 

กลบัขึน้ไปบนฟตุบำทอกีครัง้ จงัหวะเดยีวกบัรถท่ีจอดรอไฟเขียวอยู่ 

บีบแตรดังลั่นถนน คนในรถเปิดกระจกออกมำด่ำผมด้วย

“อยำกตำยหรือไงวะ!”

คะ...คนปกติที่ไหนจะอยำกตำยกันล่ะ

ได้แต่เถียงในใจ ก่อนจะนึกขึ้นได้ว่ำต้องขอบคุณคนที่ช่วยดึง

ผมกลับเข้ำมำไม่ให้โดนรถชนตำยไปเสียก่อน มัวแต่ดีใจแท้ๆ เลย

“เอ่อ ขอบ...”

ค�ำขอบคุณหลุดหำยกลับเข้ำคอไปตำมเดิมเมื่อหันไปมอง

หน้ำผู้มีพระคุณแล้วพบว่ำเขำคือ “ไอ้แว่น” แต่ด้วยผมเผ้ำที่ปิดหน้ำ

ปิดตำกับมำสก์ที่มันสวมอยู่ ผมจึงไม่สำมำรถรู้ได้ว่ำอีกฝ่ำยก�ำลังมี



~ Bubble-B[ew] ~

23

สีหน้ำแบบไหน ถึงอย่ำงนั้นก็ยังอุตส่ำห์จ�ำได้ว่ำเป็นมันนะ เพรำะ

คนท่ีผมรู้จักและเคยรู้จัก ไม่ว่ำจะสนิทหรือผิวเผินไม่มีใครปกปิด

ใบหน้ำตัวเองมิดชิดเท่ำนี้เลยสักคน เพรำะอย่ำงนั้นผมถึงสำมำรถ

จ�ำหมอนี่ได้ยังไงล่ะ

“...”

ไม่มีค�ำพูดใดๆ หลุดออกมำ นอกจำกมันปล่อยแขนผมแต่

โดยดี ท�ำเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นจนกระทั่งไฟเขียวเป็น

สัญญำณให้ข้ำมถนนได้อีกครั้งติดขึ้น ไอ้แว่นก็เดินดุ่มๆ ข้ำมถนน

ไปเลย ท้ิงให้ผมมองตำมอย่ำงงุนงง งงว่ำมันโผล่มำแถวนี้ได้ยังไง

รวมถึงงงว่ำท�ำไมมันถึงช่วยผม

ผมน่ะ...เป็นสมำชกิในกลุ่มคนทีช่อบไถเงนิและรมุซ้อมมนันะ

แล้วมันจะช่วยผมเพื่ออะไรล่ะ ถ้ำเป็นผมเจอศัตรูของตัวเอง

ก�ำลังอยูใ่นช่วงวกิฤตแบบนัน้ ผมจะไม่ลงัเลท่ีจะถีบมนัออกไปกลำง

ถนนเลย

“อ๊ะ! เรำเองก็ต้องข้ำมถนนเหมือนกันนี่หว่ำ”

ปี๊นนนนนน!

แล้วผมก็พลำดกำรข้ำมถนนเป็นครั้งที่สองติดๆ กัน...

แชะ! แชะ! แชะ!

เสียงชัตเตอร์ดังขึ้นอย่ำงระรัวในมุมมุมหนึ่งท่ำมกลำงผู้คน 

รอยยิม้น่ำกลวัปรำกฏขึน้บนใบหน้ำของใครบำงคนทีส่วมเสือ้แขนยำว 

และปกปิดตัวเองด้วยฮู้ดขนำดใหญ่ซึ่งติดมำกับเสื้อ เขำจัดกำรเปิด

มือถือตัวเองขึ้นมำอีกครั้งเพื่อตรวจดูผลงำนที่ท�ำมำทั้งหมด

รูปในหลำยๆ อิริยำบถของชำยหนุ่มร่ำงบำง ผิวขำว แต่ก็มี

กล้ำมตำมแบบผู้ชำยทั่วไป มีต�ำแหน่งเดือนมหำวิทยำลัยคนล่ำสุด
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ไว้ในครอบครองอัดแน่นอยู่ในเม็มโมรี่ของมือถือเครื่องนี้ ไม่เว้น

แม้แต่ภำพล่ำสุดที่ “อิสระ” ถูกช่วยเอำไว้เม่ือครู่ เจ้ำของมือถือ 

พรมจูบรูปนั้นไปมำซ�้ำๆ ก่อนจะแลบลิ้นเลียจนหน้ำจอเปียกชุ่มไป

ด้วยน�้ำลำย

“รอก่อนนะที่รัก จะท�ำให้เป็นของผมในเร็ววันนี้แหละ”

ไฟเขยีวให้คนข้ำมติดข้ึนอกีครัง้ อสิระออกตวัเดนิข้ำมในทนัที 

เขำรอจังหวะให้มีคนเดินคั่นระหว่ำงตัวเองกับคนที่เขำก�ำลังแอบ

สะกดรอยตำมสักสำมสี่คนก่อนจะเริ่มออกตัวเดินตำมไป

“หึๆ...เข้ำหอ...คืนนี้เรำจะเข้ำหอกัน...”

สำยตำโฟกสัไปทีบ่ัน้ท้ำยสวยๆ ของอสิระด้วยแววตำกระหำย!

ติ๊ง!

[มำพนันกันไหมว่ำคืนนี้ทีมไหนจะชนะ]

พ่ีสำยฟ้ำทกัไลน์มำอกีครัง้หลงัจำกเมือ่ครึง่ชัว่โมงก่อนเรำต่ำง

เพิ่งขอตัวไปอำบน�้ำเพื่อเตรียมดูบอลในอีกคร่ึงชั่วโมงข้ำงหน้ำน้ี  

ผมรีบกระโดดข้ึนไปบนเตียงเพื่อคุยไลน์ต่อ ทั้งที่ปกติเวลำนี้ผมจะ

ต้องโทร.หำสำยไหมแล้วเพรำะเธอเคยบอกไว้ว่ำให้ผมโทร.หำตอน 

สองทุ่มครึ่งของทุกวัน

แต่ว่ำ...

คืนนี้ผมไม่อยำกคุยนี่นำ

[ถ้ำผมชนะพี่จะให้อะไรล่ะ]

ถำมกลับไปแบบนั้นแล้วเฝ้ำรอค�ำตอบ ก่อนหน้ำนี้ได้ถำมพี่

สำยฟ้ำไปว่ำนกึยงัไงถงึขอเบอร์ผมจำกสำยไหมแล้วแอดไลน์มำ แต่

กไ็ม่ได้ค�ำตอบทีแ่น่ชดันอกจำกค�ำตอบแบบขอไปทีว่ำอยำกสนิทกับ

แฟนน้องสำวให้มำกกว่ำนี้เท่ำนั้น
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ค�ำว่ำ ‘แฟนของน้องสำว’ ฟังแล้วจุกไปถึงลิ้นปี่เลยครับ

[ไปเที่ยววันหยุดนี้เป็นไง]

“เยส!”

เก็บอำกำรดีใจเอำไว้ไม่มิด ผมยิ้มกว้ำงกับโทรศัพท์จนแก้ม

จะระเบดิอยูแ่ล้ว มนัดใีจจนไม่รูจ้ะพมิพ์อะไรตอบกลับไปเลย ใจเย็น

ไว้วัยรุ่น...ตั้งสติแล้วค่อยๆ ตอบกลับไปอย่ำงคนมีสติ!

ติ๊ง!

ยังไม่ทันได้พิมพ์ข้อควำมตอบกลับหำพี่สำยฟ้ำ ป๊อปอัพแจ้ง

เตือนข้อควำมใหม่ของใครบำงคนก็เด้งขึ้นมำแทน ผมกดเปิดอ่ำน

ด้วยควำมแปลกใจอย่ำงถึงที่สุด จะไม่ให้แปลกใจได้ยังไงในเมื่อรูป

โปรไฟล์ของไลน์ทีท่กัมำนัน้เป็นรปูผม ส�ำคญัเลยคอืมนัเป็นรปูแอบ

ถ่ำย!

สะ...ส่วนชื่อโปรไฟล์ก็...

‘ผมคือผัวของอิสระ’

เดี๋ยวนะ!!! อิสระที่ว่ำหมำยถึงผมใช่ไหม แล้วชื่อโปรไฟล์มัน

หมำยควำมว่ำยังไงกัน!

ติ๊ง!

เพรำะมัวแต่สนใจรูปและชื่อโปรไฟล์ของคนที่เพิ่งเพิ่มเพื่อน

เข้ำมำจนลืมดูข้อควำมที่อีกฝ่ำยส่งมำในตอนแรก เมื่อเขำกดส่งมำ

อีกครั้งผมจึงตัดสินใจเปิดอ่ำนดูให้รู้ด�ำรู้แดงกันไป

“เฮ้ย!”

ปุ!!!

โยนโทรศัพท์ทิ้งลงบนเตียงอย่ำงตกใจเมื่อสิ่งที่อีกฝ่ำยส่งมำ
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เป็นรูปพร้อมข้อควำมแปลกๆ!!!

รูปแรกคือรูปถ่ำยหน้ำหอพักของผมพร้อมข้อควำมว่ำ 

‘อยู่นี่แล้วนะครับ’

และรปูต่อมำคอืรปูถ่ำยตรงทำงขึน้บนัไดหอพักของผมพร้อม

ข้อควำมว่ำ

‘ก�าลังจะขึ้นไปหาแล้วนะ’

ติ๊ง!

เสยีงแจ้งเตอืนดงัขึน้อกีครัง้ ครำวนีผ้มได้แต่มองไปทีโ่ทรศพัท์

ด้วยควำมกลัวถึงขีดสุด ใคร...ใครกัน ใครมันท�ำเรื่องบ้ำๆ พวกนี้!


