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ตะวัน

“เช้านี้เป็นเช้าวันที่สิบแล้วนะครับตะวัน” 

ผมไม่ตอบอะไรพี่ปอ ได้แต่ยิ้มและพยักหน้า 

“นี่ตะวัน ว่างไหมครับ” 

ต้องว่างอยู่แล้วสิ ผมรีบมาวอร์ดตั้งแต่ตีห้า ราวน์ให้เสร็จ 

เคลียร์รอเวลาเจอพี่ปอนี่แหละ ผมพยักหน้าไปอีกที 

“งั้นไปกินกาแฟกันนะ พี่เลี้ยงเอง” 

ผมพยกัหน้าอกีท ีแล้วเดนิออกน�าเขาไปท่ีโถงลฟิต์หน้าวอร์ด 

กดปุ่มลง 

“แล้ว... ตะวันรู้ใช่ไหมครับ ว่าวันนี้พี่จะพูดอะไร” 

ผมหนัไปสบตาพีป่อ เขาเดนิเข้ามาประชดิตวัผมมากขึน้ จมกู

เราสองคนแทบจะเกยกนัอยูแ่ล้วตอนทีเ่ขาถาม ผมเสตามองไปทาง

ด้านอื่น แต่พยักหน้าตอบกลับช้าๆ 

วินาทีนี้มาถึงแล้วสินะ 

วินาทีส�าคัญของชีวิตผม 
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คือ...จะเล่ายังไงดีล่ะ 

เท้าความยาวหน่อยก็แล้วกันนะ 

เริ่มจากเล่าเรื่องพี่ปอ กับ ผมสมัยก่อน ก็แล้วกัน 

พี่ปอ นักศึกษารุ่นพี่ คณะทันตแพทยศาสตร์สุดเท่ ที่ผม

ได้แต่แอบมองตอนสมัยเรียนหมอ แม้จะเรียนคนละคณะ แต่ตึกก็

ติดกัน และชื่อเสียงความหล่อของเขาก็กระจายมาถึงฟากตึกคณะ

แพทย์ เขาเป็นผู้ชายที่ผมมองว่าไกลสุดเอื้อมมาตลอด และตัดสิน

ใจพับความหวังที่จะไปยืนอยู่ข้างๆ เขาตั้งแต่ตอนผมขึ้นปี 4 และ 

พี่เขาเรียนจบไปเป็นทันตแพทย์ใช้ทุน ตอนนั้นได้ข่าวแว่วๆ ว่า  

พี่เขามีแฟนเป็นสจ๊วร์ต 

นั่นละ คือตอนที่ผมตัดใจ 

ผ่านไปหลายปี ผมเรียนจบหมอ ออกไปใช้ทุน แม้จะมีคน

เวียนผ่านเข้ามาในชีวิตบ้าง แต่ก็ไม่มีใครอยู่ได้นานพอจะสร้างเป็น

ความสัมพันธ์ได้ ชีวิตแพทย์ใช้ทุนมันยุ ่งน่ะคุณ ท�างานก่อน

พระอาทิตย์ข้ึน และออกจากโรงพยาบาลหลังพระอาทิตย์ลับขอบ

ฟ้า คืนไหนอยู่เวรก็คือยาวยันสว่างคาตา ก่อนจะลุยท�างานต่อจน

ค�่ามืดอีกรอบ

ท�าให้ชีวิตแพทย์ใช้ทุนสามปีของผม อุดมไปด้วยความรู้และ

ประสบการณ์โชกโชนทางการดูแลคนไข้ แต่ไม่เคยได้สัมผัสความรัก

และความสัมพันธ์ใดๆ ทั้งสิ้น ว่างก็กิน นอน ดีหน่อยที่หลังๆ โรง

พยาบาลมีสวนสุขภาพออกก�าลังกาย ผมเลยได้รับอานิสงส์ โดน

เพื่อนลากให้ไปออกก�าลังกายด้วย ไม่อย่างนั้นคงได้อ้วนป่องกลิ้ง

ไปตรวจคนไข้แน่ๆ 

สิน้สุดชีวิตแพทย์ใช้ทนุสามปี ผมกก็ลบัมาสูร่ัว้โรงเรยีนแพทย์
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ในกรุงอีกครั้ง เพื่อเรียนต่อเฉพาะทาง และนี่ละ ที่เส้นเรื่องระหว่าง

ผมกับพี่ปอกลับมาบรรจบกันอีกครั้ง 

“น้องตะวันครับ น้องตะวัน” 

“... ...” 

“น้องตะวัน จ�าพี่ได้ไหม” 

“... ...” 

“พี่ไง พี่ปอไง จ�าได้ป่าว?” 

“... ...” 

“เราสองคนเป็นสตาฟฟ์สวัสดิการด้วยกัน ตอนงานกีฬาเข็ม

กบัเขีย้วของมหา’ลยัไง อะไรจ�าพีไ่ม่ได้เหรอ ตอนน้ันยังออกจะสนิท

กันอยู่เลย พี่ยังพานายซ้อนจักรยานในม.” 

ผมรีบพยักหน้า ไม่ใช่ว่าจ�าไม่ได้นะ แต่ตอนนั้นมันก�าลังเขิน

อยู่ต่างหาก ใครจะไม่เขินกันล่ะ เขาจ�าผมได้ด้วย ผมต่างหากที่ควร

จะเป็นฝ่ายเข้าไปถามพี่เขาว่า พี่จ�าผมได้ไหม 

แต่กลับเป็นพี่ปอที่เดินฝ่าฝูงแพทย์ประจ�าบ้านเข้าใหม่สี่สิบ

ห้าสิบคนตรงมาที่ผม จะไม่ให้ปลื้มให้เขินได้ไงไหวล่ะคุณ ผมงี้ยืน 

ตัวแข็งจนกระทั่ง นาเดีย เพื่อนรักต้องใช้ศอกกระทุ้งน่ันละ กาย

ละเอียดถึงกลับเข้ามาประทับในกายหยาบอีกที 

“เอ่อ...พี่ปอท�างานที่นี่เหรอครับ” 

“อ๋อ พี่เป็นสตาฟฟ์ที่นี่แล้วครับ แก่แล้วน่ะ” 

“โหย...ไม่เห็นแก่เลยครับ พี่ปอดูไม่เปลี่ยนไปเลยตั้งแต่ตอน

เรียน” 

“เหรอ พี่ไม่เปลี่ยนไปเลยเหรอ ขอบคุณนะ แต่...” 

เขาเว้นวรรคนิดหนึ่ง ก่อนจะยิ้มละไมให้ผม 
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“แต่...ตะวันเปลี่ยนไปนะ น่ารักขึ้นกว่าตอนเรียนเยอะเลย” 

ณ ตอนนั้น ผมเขินจนท�าอะไรไม่ถูกแล้ว ตัวอยู่นิ่งๆ หน้านี่

นิ่ง แต่ในใจจริงๆ นี่ลิงโลดมากมายนะ เหมือนในหัวมีงานเทศกาล

โอบ้ง+สงกรานต์+ตรษุจนี เกดิขึน้พร้อมๆ กนัอยู่ในหวัผม ประมาณ

นั้นเลยละ 

“ท่ีจริงพ่ีก็ไม่ใช่สตาฟฟ์ฝ่ายแพทย์หรอกนะ แต่เขาเกณฑ์มา

ให้ช่วยต้อนรับน้องๆ แพทย์ประจ�าบ้านใหม่ที่เข้ามา ดีใจมากนะที่

ได้เจอตะวัน พี่เห็นเราแต่ไกลแล้วแต่ไม่แน่ใจ เลยเข้ามาดูใกล้ๆ ก็

เราเล่นน่ารักขึ้นขนาดนี้นี่นา” 

“แหมมมมมม นี่หนกู็ยนือยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ ใจคอพีป่อจะจ�า

ได้แต่ตะวันคนเดียวเหรอ หนูไง จ�าได้ป่าว?” 

นาเดียเพื่อนรักที่ยืนเป็นอากาศธาตุอยู่ข้างๆ ผมสักพัก เริ่ม

ทนไม่ไหว 

“เอ่อ สวัสดีครับน้อง...” พี่ปอหรี่ตาดูชื่อที่ปักบนอกเสื้อของ

นาเดีย 

“น้อง วรุฒ แหมมม จ�าได้สิครับ ก็ว่าอยู่หน้าคุ้นๆ” 

“ไม่เอาสิพี่ ไม่เรียกชื่อจริง ต่อไปนี้เรียกหนูว่านาเดียนะพี่ 

จริงๆ ชื่อเล่นชื่อน้อต แต่หมอดูบอกว่าค�าว่า NOT มันไม่เป็นมงคล 

ผู้ชายไม่เข้า น้องเลยเปลี่ยนเป็นนาเดีย” 

“ฮ่า ฮ่า ฮ่า ไอเดียดีนะครับน้อง... เอ่อ นาเดีย” 

พี่ปอดูลังเลเล็กน้อยก่อนจะเรียกชื่อเพื่อนผมว่า...นาเดีย  

อย่าว่างั้นงี้เลยนะ ผมยังลังเลเลย 

พี่ปอหันกลับมาทางผม 

“เดีย๋วพีไ่ปทีค่ลนิกิทนัตกรรมต่อแล้วนะ นายอยูว่อร์ดไหนน่ะ” 

ผมนึกชั่วครู่ เพิ่งเช้าวันแรกปฐมนิเทศเสร็จไปตะกี้นี้ ยังไม่ได้
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เดินไปดูวอร์ดเลย ตารางงานก็เพิ่งได้รับแจกมา เลยยังจ�าไม่ได้ 

“เอ่อ...อายุรกรรมหญิง สามัญ 2 ครับ” ไม่น่าจะจ�าผิดนะ...ผมว่า 

พีป่อพยกัหน้า “อ๋อ! มาเรยีนเมดนีเ่อง แล้วน่ีเท่ียงจะว่างไหม

ครับ ถ้าว่าง เดี๋ยวเที่ยงๆ พี่รับไปกินข้าว” 

ผมส่ายหน้า “ยงัไม่รูเ้ลยฮะว่างานจะเป็นไงบ้าง คนไข้จะเยอะ

ไหมก็ยังไม่รู้ นี่ยังไม่ได้ on service note สักแผ่นเลยพี่ ไหนจะต้อง

รับเวรอีกด้วย” 

พี่ปอหยิบมือถือขึ้นมาจากกระเป๋ากางเกง 

“งั้นพี่ขอไลน์กับเบอร์เราไว้ก่อนได้ไหม จะได้คุยกันได้ไง”  

หลังจากเมมเบอร์ผมเสร็จพี่ปอก็ยิ้มละไมอีกที ก่อนจะเดิน

ขึน้บนัไดเลือ่นไปชัน้ 2 ของโรงพยาบาล ผมมองตามไป น่ัน...แผนก

ทันตกรรมอยู่ตรงนั้นนั่นเอง ดีละ อย่างน้อยก็รู้แล้วว่าพี่ปอท�างาน

ตรงไหน 

“ไหน อะไรยังไง ท�าไมแกไปสนิทอะไรกับพี่ปอเดือนคณะ 

ทันตะ” 

นาเดียเอาศอกมากระทุ้งผมอีกเป็นครั้งที่สอง 

“อดีตโปรของฉันแหละแก สนิทกันตอน...ท�ากิจกรรมอ้ะ” 

ผมหันไปตอบ ใจคอยังคงไม่อยู่กับเนื้อกับตัว เทพบุตรที่ผม

ได้แต่แอบมองไกลๆ จ�าผมได้ แล้วยังชมด้วยว่าผมน่ารัก ทุกอย่าง

เกิดขึ้นปุบปับ แถมเขายังขอเบอร์และไลน์ไว้อีกต่างหาก นี่ผมไม่ได้

ฝันไปใช่ไหมเนี่ย 

“โบราณมากกก ใช้ค�าว่า ‘โปร’ นี่ฉันลืมค�านี้ไปตั้งแต่สมัยอยู่

ปี 4 ปี 5 นู่นแล้วนะ” 

นาเดียกลอกตากับลมกับแล้งด้วยความหมั่นไส้ผม 

ติ๊ง! เสียงข้อความเข้า ผมรีบหยิบมือถือขึ้นมาดู 
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และนาเดียก็ไม่ปล่อยโอกาส ยื่นหน้าเข้ามาดูด้วย 

สติ๊กเกอร์รูปหมีบราวน์ ตาเป็นหัวใจ ส่งมาให้จากพี่ปอ 

“ดีใจที่ได้เจอตะวันอีกทีนะครับ หวังว่าเราจะสนิทกันมากขึ้น

นะ” 

“อ้าว! อ้าว! ยิ้มเข้าไป ยิ้มเข้า นี่แก ไปได้แล้วแก แยกย้าย 

กันไปวอร์ดแล้วเริ่มงาน แกไปอายุรกรรม ฉันไปกุมารเวช แล้วอย่า

มัวแต่ปลื้มเรื่องพี่เขาจนลืมฉันล่ะแก” แล้วนาเดียก็ออกเดิน กึ่งลาก

กึ่งจูงผมที่ยังตกอยู่ในภวังค์ไปทางโถงลิฟต์เพื่อเริ่มงานประจ�าวัน 

ของแพทย์ประจ�าบ้าน 

ดูท่าว่า...การเรียนเฉพาะทางที่นี่สามปี 

มันจะมีเรื่องดีๆ มากกว่าแค่ได้เรียนแล้วละ 

“น้องตะวันมีแฟนไหมครับ” 

พี่ปอถามตอนที่อาหารในจานเราสองคนพร่องไปคนละครึ่ง

หลังจากเริ่มงานแพทย์ประจ�าบ้านมาได้สามเดือน ผมก็เริ่ม

ปรับตัวกับงานและโรงพยาบาล รวมถึงตารางท�างานกับการเรียนที่

แสนหนกัได้ พร้อมๆ กบัการไต่ระดบัขึน้เรือ่ยๆ ของความสนิทสนม

กันระหว่างผมกับพี่ปอ

เราสองคนมักจะมากินข้าวเย็นด้วยกันบ่อยๆ เน่ืองจาก

สถานภาพท่ีต่างคนต่างยุ่ง ผมเป็นแพทย์ประจ�าบ้าน พ่ีปอเป็น

อาจารย์ทันตแพทย์ ท�าให้การปลีกตัวมากินข้าวกลางวันด้วยกัน 

แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย 

มีก็แต่มื้อเย็นหลังหกโมงนี่แหละ ที่คลินิกทันตกรรมในเวลา

ปิดแล้ว และผมส่งเวรเสร็จแล้ว ถ้าวันไหนที่ผมไม่อยู่เวร และพี่ปอ

ไม่ต้องอยู่คลินิกนอกเวลา เราจะมานั่งกินข้าวด้วยกัน ไม่อย่างนั้น



~ รังสิมันต์ (หมอตุ๊ด) ~

13

ผมก็รอกินข้าวกับนาเดีย 

ที่จริงวันนี้ผมนัดนาเดียกินข้าวเย็นนะ เพราะตามตาราง พี่

ปออยู่คลินิกนอกเวลา แต่พอหกโมงเย็นเขากลับมารับผมที่หน้า

วอร์ด บอกว่าแลกไปแล้ว อยากกินข้าวเย็นกับผม เลยต้องโทร. 

ไปเลื่อนนัดนาเดียก่อน แล้วลงไปกินข้าวกันง่ายๆ ในโรงอาหาร 

โรงพยาบาลนั่นละ 

“...พี่ปอถามท�าไมเหรอครับ” 

เขารูอ้ยูแ่ล้วว่าผมไม่มแีฟน แต่เขาถามมา ผมกต้็องรบัลกูกลบั 

และการรับลูกกลับของผมคือการหยอดค�าถามกลับไป คุณอาจจะ

รู้สึกว่ามนัซ�า้ซากจ�าเจ แต่เชือ่เถอะ มันคอืการละเล่นเอาเถดิเจ้าล่อ

อย่างหนึ่ง ผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะว่าท�าไม แต่รู้สึกเหมือนเป็น

ขั้นตอนหนึ่งของการจีบกันไปมา 

“ก็พี่อยากรู้ไงครับ” 

“แล้วพี่ปอล่ะครับ มีแฟนไหมครับ” 

“...พี่เลิกกับแฟนมาสักพักแล้วครับ” 

ผมรู้อยู่แล้วด้วยว่าเขาเลิกกับแฟนมาสักพักแล้ว ในเฟซบุ๊ก  

สเตตสัของเขาเป็นโสด ก่อนหน้านีเ้ขา in relationship กับคนคนหน่ึง 

ซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจหรอก อย่าเข้าใจผิดนะ ผมไม่ได้เป็นสตอล์กเกอร์ 

ผมแค่ปลื้มพี่เขาเท่านั้นเอง การตามดูเฟซบุ๊กของเขาเป็นเรื่องปกติ

นี่นา...ใช่ไหม

“ดีเนอะ พี่ก็โสด นายก็โสด” 

พูดจบพี่ปอก็ยิ้มๆ ไม่พูดอะไรต่อ 

“ดียังไงเหรอครับ” 

ผมแกล้งถามกลับไปอย่างนั้นแหละ

คุณรู้ไหม ช่วงเวลาไหนของความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด? 
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ก็ไอ้ช่วงเวลาที่คุยๆ กัน จีบๆ กัน ต่างคนต่างรู้อยู่ในใจว่า 

อีกฝ่ายก็มีใจให้กัน แต่ยังไม่ได้ถึงจุดที่เอ่ยปากขอเป็นแฟนกัน 

นั่นแหละ คือช่วงที่ดีที่สุด อย่าเพิ่งอ้าปากเถียง ขอให้ย้อนกลับไป

คิดถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาก่อน ค่อยๆ นึกดีๆ แล้วคุณจะรู้ว่าที่

ผมพูดน่ะจริง 

และตอนนี้ผมกับพี่ปอก็อยู่ในจุดนี้แหละ 

“พี่ปอเลิกกับแฟน น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีมากกว่านะฮะ แถม

ผมเองก็ไม่มีคนเอา ไม่มีคนจีบด้วย นี่เอามารวมกันผมว่าน่าจะ 

เป็นเรื่องที่ไม่ดีมากกว่าอ้ะ” 

อ้ะ... ยอมรับก็ได้ว่าผมจงใจขยี้แบบใส่มารยานิดนึง เพื่อ

กระตุ้นให้พี่ปอพูดประโยคส�าคัญออกมา 

“ก.็..” พีป่อไม่ได้พดูต่อ แต่ก้มลงไปหยบิซองกระดาษสนี�า้ตาล

แบบซองเอกสารราชการ ยื่นส่งให้ผม “อ้ะ พี่อยากให้ตะวันเอา 

ซองนี้ไปครับ” 

“หืม? นี่อะไรเหรอฮะ” ผมรับซองมา ท�าท่าจะเปิดออกดู 

“อย่าเพิง่เปิดครบั ฟังพีอ่ธบิายก่อนนะ” พ่ีปอย่ืนมอืมากุมมอื

ของผมไว้ 

“ในนีม้จีดหมายอยูท่ัง้หมดเก้าซอง มเีลขก�ากับไว้แล้วนะครบั 

พีอ่ยากให้ตะวันเปิดอ่านวนัละ หนึง่ซองเท่านัน้ ห้ามเปิดเกนิกว่านัน้

นะครับ อย่าลืมนะ วันละซอง” 

ผมแง้มซองดู ข้างในนั้นมีซองจดหมายสีขาวเก้าซองอยู่ใน 

นั้นจริงๆ มีเลขก�ากับไว้ที่มุมบนขวามือ ผมเงยหน้าขึ้นมาสบตากับ

พี่ปอ 

“ระหว่างนีเ้ก้าวนั เราอย่าเพิง่เจอกนันะครบั พ่ีอยากให้ตะวนั

มเีวลาอ่าน และคดิให้ดก่ีอน แล้วเช้าวนัทีส่บิหลงัจากจดหมายหมด 
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พี่จะไปเจอตะวันเองนะครับ” 

ทีจ่รงิผมอยากจะโพล่งตอบเขาไปเลยว่า ไม่ต้องสนใจจดหมาย 

เก้าฉบับอะไรนั่นหรอก ไม่ต้องรอถึงเช้าวันที่สิบด้วย ผมพอจะรู้อยู่

แล้วว่าพีป่อจะพดูอะไร ผมตกลง ไม่เหน็ต้องรอให้มนัถึงเก้าวนัอะไร

นั่นเลย ถ้าเรารู้สึกดีต่อกันอยู่แล้ว จะรอเพิ่มไปอีกท�าไมตั้งเก้าวัน 

สิบวัน

แต่เออ...นี่คือการขอเป็นแฟนในแบบฉบับของพี่ปอที่เขา

ตัง้ใจท�า ถ้าผมจะเป็นแฟนเขา จะเป็นส่วนหนึง่ของชวีติเขา ผมกต้็อง

เล่นตามน�้าท�าตามที่พี่ปอต้องการหน่อยถึงจะถูก อีกอย่างมันก็ 

โรแมนติกดีใช่ย่อยนะ ค่อยๆ เปิดอ่านจดหมายทีละวัน ทีละวัน 

คิดได้อย่างนั้น ผมจึงยิ้มและพยักหน้าให้เขา 

“ง้ันพ่ีไปก่อนนะครับ พอพี่เดินออกไปแล้ว นายค่อยเปิด 

ซองแรกอ่านนะ แล้วเช้าวันที่สิบเจอกัน” 

แล้วพี่ปอก็ลุกออกไปจากโต๊ะ ผมรอจนเขาเดินพ้นประตู 

โรงอาหารไปแล้ว ถึงได้เปิดซอง แล้วหยิบจดหมายฉบับแรกขึ้นมา

เปิดอ่าน

 

พี่ชอบตะวันนะครับ 

ดีใจมากที่เราได้กลับมาเจอกัน

นี่ถ้าไม่ติดว่านั่งอยู่กลางโรงอาหารของโรงพยาบาล ผมคง 

ลุกขึน้เต้นไปแล้ว ดว่ีาสตสิมัปชญัญะยงัพอมอียู่ แล้วแรงกายก็แทบ

จะไม่เหลือแล้วหลังจากท�างานบนวอร์ดมาตลอดทั้งวัน 

ผมพลิกดูอีกหน้าของจดหมาย ไม่มีข้อความอะไรเพิ่มเติม 

“วันแรก ก็คงมีแค่สองประโยคสินะ” ผมบอกกับตัวเอง แล้วก็พับ
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จดหมายเกบ็กลบัเข้าซอง หย่อนลงซองใหญ่สนี�้าตาลอกีครัง้ ใจหน่ึง

ก็อยากจะหยิบทั้งเก้าซองออกมาอ่านให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย แต่

ไม่เอาดีกว่า รับปากไว้แล้วนี่เนอะ 

โอเค รอก็รอ 

ผมรอเขามาตั้งหลายปี 

รออีกไม่กี่วันจะเป็น’ไรไป จริงไหม

สิบวัน มันคือ 1/3 ของเดือน 

มันคือ 240 ชั่วโมง 

หรือ 14,400 นาที 

ขี้เกียจคิดเป็นหน่วยวินาที 

ทีผ่มจงใจจะบอกกค็อื จะว่ายาวกย็าวนะ จะว่าสัน้กส็ัน้ ทแีรก

ตอนท่ีพ่ีปอบอกผมว่า ไม่ต้องเจอกนัระหว่างอ่านจดหมาย แล้วเขา

จะมาเจอผมเองตอนเช้าวันทีสิ่บ ผมจนิตนาการว่ามนัจะเป็นสบิวนั

ที่แสนยาวนานแน่นอนเลยเพราะว่าผมต้องรอ 

เคยได้ยินใช่ไหมว่า เมื่อเราต้องรออะไรสักอย่าง เวลาจะ 

ผ่านไปช้า นัน่ละทีผ่มคดิไว้ มนัคงจะเป็นสบิวนัท่ีทรมานมาก เพราะ

ว่าปกติเราเจอกันแทบทุกวัน คุยกันทุกคืน แต่ด้วยกฎที่พี่ปอขอไว้

คือในช่วงเวลาที่อ่านจดหมายนี้ จะยังไม่มีการพบเจอกัน ไม่มี

ข้อความ และไม่มีการคุยกัน ให้รอวันที่สิบ 

แต่ปรากฏว่า มันกลับสั้นมาก 

ปุบปับเท่านั้น ก็เช้าวันที่สิบแล้ว 

ผมนัง่อยูท่ีเ่คาน์เตอร์วอร์ดอายรุกรรมหญิง หยิบจดหมายท้ัง

เก้าฉบับมาอ่านทบทวนอีกครั้ง เรียงตามล�าดับที่เขาให้เปิดอ่าน 
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วันที่หนึ่ง

พี่ชอบตะวันนะครับ

ดีใจมากที่เราได้กลับมาเจอกัน

วันที่สอง

เมื่อก่อนคงเพราะว่าเราเจอกันในงานกิจกรรม

พี่เลยมองเราเป็นแค่น้องที่น่ารักคนหนึ่ง

วันที่สาม

เลยท�าให้พี่พลาดโอกาสดีๆ ไปหลายปี

:( พี่พลาดเองละ

วันที่สี่

โชคดีเนอะ ที่เราได้กลับมาเจอกัน ในจังหวะที่ดี

:) ต่างคนต่างโสด ไม่มีใคร

วันที่ห้า

รู้ไหมครับ สามเดือนที่ผ่านมา

นายท�าให้พี่รู้สึกดีมากเลยนะครับ :D

วันที่หก

ดีมากจนพี่ลืมเรื่องเศร้าๆ

ที่เคยเกิดขึ้นกับพี่ไปจนหมด

ขอบคุณมากนะครับ

ที่กลับเข้ามาในชีวิตพี่อีกที
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วันที่เจ็ด

มีคนบอกว่า

สิ่งดีๆ ไม่ค่อยเกิดตรงหน้าเราหรอก

ถ้ามันเกิดขึ้น เราต้องรีบคว้าไว้

ไม่อย่างนั้นจะหลุดหายไปอีก

วันที่แปด

พี่ว่าพี่เห็นด้วยมากนะ

และครั้งนี้ พี่จะไม่ปล่อยให้สิ่งดีๆ

หลุดลอยผ่านไปอีก

วันที่เก้า

ตะวันรู้ใช่ไหมครับ...

ว่าพรุ่งนี้พี่จะพูดอะไรกับตะวัน

แล้วเช้าวันที่สิบ...ก็มาถึง 

“สวัสดีครับตะวัน”

ผมเงยหน้าจากกองจดหมายที่วางไว้ พ่ีปอเดินผ่านประตู

วอร์ดตรงมาหาผม ไม่รู้ว่าคิดไปเองไหม แต่วันนี้เขาดูหล่อกว่าทุกๆ 

วนัทีผ่มเคยเหน็ หรอือาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เจอหน้ากันมาหลาย

วันก็ได้ ความคิดถึงมันเลยผสมผเสไปกับความดีใจ ท�าให้เห็นว่า 

เขาหล่อขึ้น 

“เช้านี้เป็นเช้าวันที่สิบแล้วนะครับตะวัน” 

ผมไม่ตอบอะไรพี่ปอ ได้แต่ยิ้มและพยักหน้า รู้สึกได้ว่านอก

จากผมจะประหม่าแล้ว พี่ปอเองก็มีความประหม่าเจือในน�้าเสียง
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ด้วยเหมือนกัน 

“เอ่อ...ตะวัน ว่างไหมครับ” 

ต้องว่างอยู่แล้วสิ ผมรีบมาวอร์ดตั้งแต่ตีห้า ราวน์ให้เสร็จ 

เคลียร์รอเวลาเจอพี่ปอนี่แหละ ผมพยักหน้าไปอีกที รู้สึกได้ถึงกลิ่น

จางๆ ของ Davidoff cool water น�้าหอมกลิ่นประจ�าของพี่ปอ มัน

ก็เป็นกลิ่นที่ปะจมูกผมประจ�าเวลาเจอเขานะ แต่ไม่รู้ท�าไมวันนี้ผม

รู้สึกว่ามันหอมเป็นพิเศษ 

“งั้นไปกินกาแฟกันนะ พี่เลี้ยงเอง” 

ผมพยกัหน้าอกีท ีแล้วเดนิออกน�าเขาไปท่ีโถงลฟิต์หน้าวอร์ด 

กดปุ่มลง 

“แล้ว... ตะวันรู้ใช่ไหมครับ ว่าวันนี้พี่จะพูดอะไร” 

ผมหนัไปสบตาพีป่อ เขาเดนิเข้ามาประชดิตวัผมมากขึน้ จมกู

เราสองคนแทบจะเกยกันอยู่แล้วตอนที่เขาถาม กลิ่นน�้าหอมท่ีว่า

เมื่อกี้นี้ ยิ่งชัดขึ้นเมื่อระยะห่างระหว่างเราสองคนถูกกระชับให้ 

ใกล้กัน 

ผมเสตามองไปทางด้านอื่น แต่พยักหน้าตอบกลับช้าๆ 

“เอ่อ...ผมอยากได้กาแฟสักแก้วก่อนอะครับ รู้สึก...ง่วงๆ 

แหะๆ” 

ผมควรจะบอกไปด้วยว่า เพราะต่ืนเต้นไม่ได้นอนเลยต่างหาก

เมื่อคืนน่ะ เฝ้ามองนาฬิกาว่าเม่ือไหร่จะเช้าเสียที จะได้เจอพ่ีปอ 

สุดท้ายผมก็ออกจากหอพักแพทย์ตอนเกือบๆ ตีห้า เพราะคิดว่า 

ยังไงก็นอนไม่หลับอยู่ดี กลิ้งไปกลิ้งมาก็เสียเวลา ลุกมาราวน์วอร์ด

ดีกว่า 

แต่พอแดดเริ่มมา ไอ้อาการนอนน้อยเมื่อคืนก็เริ่มออกฤทธิ์ 

“เอาอเมริกาโน่เย็นครับ แก้วใหญ่เลย”
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ผมเดินเข้าไปในร้านตรงไปที่เคาน์เตอร์บาร์ 

“เอาคาเฟ่โอเล่ครับ” 

แม้จะได้ยนิมาหลายท ีแต่กย็งัไม่คุน้กบัค�าน้ีเสยีทีเวลาท่ีพ่ีปอ

สั่งกาแฟลาเต้ แต่เรียกว่าคาเฟ่โอเล่ เขาบอกว่าติดนิสัยมาตอนไป

เรยีนต่อ พีป่อจะกนิกาแฟใส่นมเสมอ เขาบอกว่ากาเฟอนีเป็นยาขับ

ปัสสาวะแบบหนึ่ง และจะขับเอาแคลเซียมออกไปด้วย ควรจะดื่ม

นมไปชดเชยแคลเซียมที่เสียออกไป 

พอได้กาแฟแล้ว เราสองคนก็หาเก้าอี้มุมๆ นั่ง นี่ยังเช้าอยู่

มาก ยังไม่ค่อยมีคนเท่าไร บรรยากาศเงียบๆ มีแต่เสียงไอน�้าจาก

เครื่องชงกาแฟ และเสียงดนตรีเบาๆ ที่ในร้านกาแฟเปิด กลิ่น 

อโรม่าของกาเฟอีนลอยตลบอบอวลในทั่วร้าน 

“ตะวันรู้ไหมครับว่าพี่จะพูดอะไร” 

แม้จะยังไม่ได้จิบกาแฟสักอึก แต่ผมรู้สึกว่าใจมันเต้นเร็วไป

แล้ว ตอนที่พี่ปอย�้าประโยคนี้อีกครั้ง ผมก้มหน้าไม่ได้ตอบอะไร ไม่

แม้แต่จะพยักหน้าหรือส่ายหน้า พี่ปอเอื้อมมือมาแตะที่หลังมือผม 

และเมื่อเห็นว่าผมไม่ได้ชักกลับ เขาจึงเปลี่ยนเป็นกุมมือผมไว้ 

“เงยหน้ามามองพี่หน่อยได้ไหมครับ ให้ก�าลังใจพี่หน่อยดิ  

พีก่�าลงัเขนินะเนีย่” แม้จะมีแววประหม่า แต่กมี็ความทะเล้นตลกเจอื

อยู่ในน�้าเสียงของเขาด้วย มันท�าให้ผมคลายความเขินลงไปได้บ้าง 

และค่อยๆ เงยหน้าขึ้นมาสบตากับเขา 

“พี่คิดบทสนทนาไว้ยาวมากนะ เม่ือคืนน้ี แบบว่าจะหว่าน

ล้อมเรายังไง จะเริ่มต้นยังไง จะพูดจบปิดจ๊อบยังไงให้มันโรแมนติก

ที่สุด” เขาพัก หายใจเข้ายาวๆ หนึ่งที แล้วค่อยๆ ผ่อนออกมา 

“แต่พีค่ดิว่า มนัฝืนไป มนัไม่จ�าเป็น แล้วถ้าเราจะเริม่ต้นความ

สัมพันธ์กับใครสักคน เราน่าจะท�าอะไรให้มันชัดๆ แบบไม่ต้อง
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อ้อมค้อม จริงไหมครับ” ถึงผมไม่ได้พยักหน้าตอบเขาไป แต่เชื่อว่า

สายตาผมส่งค�าตอบว่า ใช่ ให้เขาอย่างชัดเจน 

“เก้าวนัทีผ่่านมา ทีพ่ีใ่ห้เราไม่ต้องเจอกัน เพราะพ่ีเองก็อยาก

รูว่้า ถ้าพีไ่ม่ได้เจอตะวันหลายๆ วันพีจ่ะรูสึ้กยงัไง แล้วพีค่ดิว่า ตะวนั

กน่็าจะมเีวลาอยูค่นเดยีวเพือ่คดิทบทวนเรือ่งเราสองคนด้วย เราโต

กันแล้วเนอะ จะคบใครก็ไม่ใช่แค่ผิวเผิน ฉาบฉวย ต้องจริงจัง คบ

กันยาวๆ เป็นคู่ชีวิต”

“ตะวัน...เป็นแฟนพี่ได้ไหมครับ”

 

มนัเป็นการ ask for the deal ทีส้ั่น หนกัแน่น และตรงประเดน็ 

เป็นไปตามที่พี่ปอบอกไว้ก่อนแล้วจริงๆ ไม่ต้องอ้อมค้อม ไม่ต้อง 

มีการหว่านล้อมอะไรทั้งสิ้น 

และในเมื่อมันเป็นการถามตรงๆ ขอตรงๆ ค�าตอบมันก็ควร

จะเป็นอะไรที่ตรงๆ ไม่อ้อมค้อมเช่นกัน ผมพยักหน้าช้าๆ แล้ว

ค่อยๆ คลี่ยิ้ม

 

“ครับ ตะวันอยากเป็นแฟนพี่ปอครับ” 

ถ้านีเ่ป็นเทพนยิาย หรอืเป็นวรรณกรรมเชคสเปียร์ มนัจะจบ

พร้อมกบัขึน้ข้อความเก๋ๆ ก่อนจะเป็นจอด�า “การเดนิทางจะจบ เมือ่

คนรักได้พบกัน” แล้วก็ขึ้นเอ็นด์เครดิต 

แต่คงเพราะนี่มันไม่ใช่เทพนิยาย 

และไม่ใช่วรรณกรรมเชคสเปียร์ 

มันจึงเป็นแค่บทเริ่มต้นเท่านั้น 
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ส�าหรับผม หรือคุณๆ 

ผมว่าความรักมันคือการเดินทางนะ 

เราแค่เปลี่ยนจากเดินทางคนเดียว 

เป็นเดินทางแบบมีคนเดินร่วมทางด้วย 

และตอนนี้...

ผมมีพี่ปอร่วมทางแล้ว :) 
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หมอก

“เฮ้ยๆ หมอก ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ของลุงมึงปิดกี่โมง

น่ะ” 

“เอ่อ...สองทุ่มพี่ ท�าไมเหรอ มี’ไรป่าว?” 

“ไฟท้ายเสียว่ะ มันกะพริบๆ แล้วก็ดับไปเลยเนี่ย” 

“ไหนๆ พี่ ผมดูให้ก่อนไหม” 

“เฮ้ย! มึงซ่อมเป็นด้วยเหรอวะหมอก” 

“ผมจบช่างอเิล็กฯมานะเว้ยพี ่อะไรใช้ไฟฟ้าผมซ่อมได้น่ะ มา 

ผมดูให้ก่อนได้” 

ผมผุดลุกจากม้านั่งเดินไปที่มอเตอร์ไซค์ของผมก่อน เปิดฝา

ที่นั่งหยิบชุดไขควงประแจเล็กๆ ที่พกไว้ แล้วเดินตรงไปที่รถของ 

พี่เฟือง เพื่อนร่วมวินมอเตอร์ไซค์ปากซอย นั่งลงไขสกรูฝาครอบไฟ

ออกอย่างคล่องแคล่ว 

“เออ มึงหน่วยก้านดีนี่หว่า ดูคล่องเชียว” 

พี่เฟืองที่ยืนมองข้างๆ ชม ระหว่างท่ีผมบิดเอาหลอดไฟท่ี 
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ไม่ตดิออกจากขัว้เบ้าของมนั ผมหยบิมนัออกมาส่องดวู่าหลอดขาด

ไหม มันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะเช็กเป็นอันดับแรกเวลาไฟไม่ติด 

“กบ็อกแล้วไงพี ่ว่าผมเรยีนจบช่างอเิลก็ฯปวช.มานะเว้ย เรือ่ง

แค่นี้สบายมากพี่” 

หลอดไม่ขาดแฮะ ถึงจะดูเก่า แต่ผมแน่ใจว่ามันไม่ได้ขาด ผม

แหย่ไขควงที่มีไดโอดเช็กไฟลงไปจ่อที่ขั้วเบ้าของหลอดไฟท้าย เช็ก 

ว่ามีไฟเข้ามาไหม 

“แล้วมงึมาท�างานเป็นวินมอเตอร์ไซค์ท�าไมวะ แบบนีเ้ปิดร้าน

รับซ่อมก็ได้ เป็นช่างตามโรงงานก็ได้นี่หว่ามึง” 

ไดโอดบนไขควงไม่ติดไฟ ผมทดลองอีกทีก็ยังไม่ติด ปัญหา

คงมาจากสายไฟข้างใน ไม่ก็ตัวจ่ายไฟมาที่เบ้าไฟท้ายน้ีน่ันละท่ีมี

ปัญหา ผมเกบ็ไขควงลงซองอปุกรณ์น้อยๆ ของผม หนัไปหาพีเ่ฟือง 

“งานตามโรงงานมนัจ่ายน้อยน่ะพี ่ขีว่นิได้เยอะกว่าเถอะ เปิด

ร้านกไ็ม่ไหว ไม่มทีนุจะเปิดหรอก เออ แล้วรถพีอ่ะ ถ้าไม่สายไฟเสีย

กต็วัจ่ายไฟข้างในแหละทีม่ปัีญหา ต้องไปทีร้่านดกีว่าพ่ี ตรงน้ีอปุกรณ์ 

ผมไม่พอ ท�าให้ไม่ได้หรอก” 

“เออ งัน้เดีย๋วพีไ่ปเลยดกีว่า ลงุเอง็อยูร้่านซ่อมอยู่แล้วใช่ไหม 

ให้ลุงเอ็งซ่อมแล้วกัน” 

ไวเท่าปากว่า พี่เฟืองลุกไปหยิบหมวกกันน็อก 

“อ้าว! แล้ววินอะพี่ คิวพี่ด้วยเนี่ย ไม่วิ่งแล้วเหรอวันนี้” 

นีเ่พ่ิงจะสีโ่มงเยน็เอง กว่าวนิจะเลกิกน็ูน่สองทุม่ แล้วช่วงเวลา

คนเลิกงาน คือเวลาที่งานเข้าวินเยอะสุด จะท�าเงินไม่ท�าเงิน จะมี

กินไม่มีกิน มันก็ช่วงเวลานี้นั่นแหละ 

“ไม่อยากขี่แบบไม่มีไฟท้ายตอนมืดๆ ว่ะ เดี๋ยวต้องไปรับครู

อัยเขาด้วย มันอันตราย” 



~ รังสิมันต์ (หมอตุ๊ด) ~

25

ท้ายประโยคมแีววกึง่โว กึง่เขนิ จะเอายังไงกันวะพ่ีเฟืองน่ี จะ

อวดหรือจะเขิน ผมพ่นลมออกจมูกอย่างคนหมั่นไส้ ตั้งแต่มีแฟนนี่ 

ไอ้พี่เฟืองไม่ยอมปล่อยโอกาสอวดแฟนให้ผ่านไปเปล่าๆ สักครั้ง  

ขอให้มีช่องเหอะ พี่แกจะต้องขออวดสักนิด 

แต่ก็นะ คนมันก�าลังมีความรัก 

“เออ หมั่นไส้คนมีความรักเว้ย” 

ปากพูดอย่างนั้น แต่ผมก็ยิ้มตอบให้พี่เขา 

“เขาเรียก in love เว้ย” 

ไอ้พีเ่ฟืองออกเสียงภาษาองักฤษอย่างชดัใส่หน้าผม จนแทบ

อยากจะลุกขึ้นถีบเบาๆ ให้มอเตอร์ไซค์เขาล้มซะให้จบๆ เรื่องไป 

อยากรู้นักว่าตอนเจ็บพี่เฟืองจะร้องเป็นภาษาอังกฤษส�าเนียงชัดๆ 

ด้วยไหม 

“แหม่ ตั้งแต่มีแฟนเป็นครูสอนภาษาอังกฤษน่ี พัฒนานะ 

พี่นะ” 

“เขาเรียก develop เว้ยไอ้หมอก เออ มึงวิ่งคิวแทนกูแล้วกัน

เด๋ียวกูบอกหัวหน้าวินไว้ให้” พี่เฟืองสตาร์ทเครื่องรถ ใส่หมวกกัน 

นอ็ก ตดิสายรดัใต้คางพลางปรบักระจกมองหลงัอกีที “ซ่อมไฟเสรจ็

แล้วพี่จะไปรับครูอัยเขาเลย แล้วค่อยเจอกันพรุ่งนี้นะมึง” 

“เออ โชคดีพี่ ขอบคุณนะ” 

ผมยกมือไหว้เขาลวกๆ ทหีนึง่ พีเ่ฟืองโบกมอืแล้วบดิมอเตอร์-

ไซค์ออกไปจากวนิ วนันีผ้มวิง่ควบสองควิสนิะ ของผมกบัของพีเ่ฟือง 

วันท�างานด้วย หนักหน่อยแต่ก็ได้ตังค์ เอาวะ สู้เว้ยไอ้หมอก 

“หมอกๆ คิวมึงแล้วน่ะ” 

หัวหน้าวินตะโกนเรียกผม 

“ครับๆ พี่”
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ผมรีบวิ่งกลับไปที่รถ พลางหยิบหมวกกันน็อกมาใส่ และยื่น

อีกอันหนึ่งให้กับผู้โดยสาร 

“ไปไหนครับคุณ” 

“เอ่อ...ต้องใส่ด้วยเหรอคะ” 

เธอไม่ยอมตอบว่าจะไปไหน แต่มองหมวกกันน็อกที่ผมยื่น

ให้ด้วยสายตากึ่งรังเกียจกึ่งถาม ผมพยายามท�าเป็นไม่สนใจมัน  

ผมชินแล้ว 

“ใส่เถอะครับ ปลอดภัย เดี๋ยวนี้ต�ารวจเขากวดขันด้วยครับ” 

“เข้าซอยเอง ไม่เป็นไรหรอกน่า ไม่น่ามตี�ารวจหรอก” น�า้เสยีง

ของเธอแข็งข้ึนนิดนึง เป็นสัญญาณที่บอกว่าผมควรหยุดแล้วท�า

หน้าที่ของตัวเองไปจะดีกว่า 

“เอ่อ...ก็ได้ครับ แล้วแต่คุณผู้โดยสารเลย” 

ผมเอาหมวกกลบัมาคล้องไว้ทีเ่ดมิ ความปลอดภยัของตวัเขา 

เลือกเอาเองตามสบาย 

“อ้ะ ไปไหนครับ” ผมถามอีกครั้ง 

“ไปคอนโด บ้านกลางซอย ค่ะ” 

“สามสิบบาทครับ ขึ้นมาได้เลย” 

แล้วผมก็ตั้งหน้าตั้งตาท�างานต่อไป 

ไม่ใช่งานที่รัก 

แต่ก็เป็นงานที่เลี้ยงชีวิต 

เริ่มต้นเรื่องตัวเองยังไงดีล่ะ 

ผมชื่อหมอก เป็นวินมอเตอร์ไซค์

บางคร้ังผมก็ถามตัวเองเหมือนที่พี่เฟืองถามน่ันละ ท�าไม 

ผมถึงได้มาขับวินมอเตอร์ไซค์ ผมเรียนจบนะ ไม่ใช่ทิ้งโรงเรียนออก
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มากลางคัน ผมเรียนจบช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปวช.จากวิทยาลัย

เทคนคิแถวบ้านนัน่แหละ เรยีนจบด้วยผลการเรยีนดเีสยีด้วย ดงัน้ัน

ผมไม่ใช่เด็กเกเรหรอก

ก็ไม่เชิงเสียทีเดียว...

ท่ีจริงพ่อแม่อยากให้เรยีนชัน้ปวส.ต่อ แต่ผมดือ้เองละ อยาก

ตามแฟนมาอยู่กรุงเทพฯ ตอนนั้นแฟนผมเรียนสายสามัญ จบชั้น

ม.6 ก็จะเข้ามาเรียนที่ราม เธอบอกผมว่า ให้เลือกระหว่างเลิกกัน 

หรือตามเธอมาอยู่กรุงเทพฯ ไม่บอกก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าผมเลือก

อะไร ตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าไม่เชิงเสียทีเดียวที่ผมไม่ใช่เด็กเกเร 

ดีว่าผมมีลุง ที่เป็นพี่ชายของแม่ เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค ์

อยู่แถวๆ สะพานควาย ผมเลยได้อาศัยอยู่กับลุงแกนี่แหละ ตอน

แรกเข้ามากรงุเทพฯกก็ะว่าจะหางานท�า แล้วกอ็ยูก่บัแฟน แต่ปัญหา

คอืไอ้วฒุปิวช.ของผมเนีย่ มันหางานในกรงุเทพฯยากเสยีเหลอืเกิน 

หรอืถ้าได้ กเ็ป็นงานทีจ่่ายน้อยจนแทบจะถามกนัเลยว่านีเ่งนิเดอืน

หรือเงินทอน 

สุดท้าย ลุงผมก็ให้ยืมมอเตอร์ไซค์ของแก แล้วฝากฝังให้ผม

เข้าวินผ่านพี่เฟืองที่เป็นคนรู้จักของลุงนี่แหละ ผมถึงได้เริ่มต้นชีวิต

วนิมอเตอร์ไซค์ย่านถนนพหลโยธนิ อย่านกึดถููกไปนะคณุ ถ้าขยันๆ 

หยุดน้อยๆ ท�ารอบดีๆ บางทีเงินเยอะกว่าพนักงานกินเงินเดือน

เสียอีก 

ผมท�างานเป็นวินมอเตอร์ไซค์เก็บเงินไป บางส่วนก็แบ่งช่วย

ส่งแฟนเรียนด้วย เขาเองก็ท�างานเหมือนกัน แล้วก็มีเงินจากที่บ้าน

ส่งมาให้เขาเรียนด้วย แต่ชีวิตความเป็นอยู่ในกรุงเทพฯมันไม่ง่าย

อย่างนัน้หรอก เงนิทีไ่ด้มนัไม่ค่อยจะพอเท่าไหร่ ถึงแม้เธอจะไม่เอ่ย

ปากขอแต่ผมก็พร้อมจะให้นะ แฟนผมนี่ ผมก็ต้องรับผิดชอบเธอสิ 
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จนกระทั่งผ่านไปสี่ปี ผมจับได้ว่าเธอมีคนอื่น ก็ไอ้เพื่อน

นกัศกึษาทีเ่รยีนด้วยกนันัน่แหละ ความสมัพนัธ์ของเราสองคนถึงได้

จบลง 

“ท�าไมท�ากับเราแบบนี้อะเฟิร์น” 

ถ้าย้อนกลับไปได้...ผมจะไม่ถามเธอแบบนั้น 

“เราขอโทษ เราไม่ได้ตั้งใจ” 

สงสยัเหมอืนกนันะว่าการไปมอีะไรกบัคนอืน่โดยท่ีไม่ได้ตัง้ใจ 

มันเป็นยังไงเหรอ มันท�าได้ด้วยเหรอ 

“แล้วนี่เฟิร์นจะเอายังไง” 

ทีจ่รงิผมหมายถงึว่า จะเอาไงกบัความสมัพันธ์ของผมกับเธอ 

เพราะตอนนี้ห้องที่เธอเช่า ผมช่วยออกค่าเช่าให้ครึ่งนึง ผมมานอน

บ้างบางคืนเท่านั้น เพราะที่หอนี้กับวินมันไกลกัน ผมท�างานเลิก 

สองทุ่ม แล้วก็เริ่มออกวิ่งวินแต่เช้า ให้มาค้างกับเธอทุกคืน มันก็ 

ไม่สะดวกท�างาน 

“เรา...เราขอโทษ เราไม่ได้ตั้งใจ” 

ผมว่าเธอตอบไม่ตรงกับที่ผมถามนะ ผมถามว่า จะเอายังไง 

ไม่ได้ถามหาค�าขอโทษ 

“ไม่ต้องขอโทษแล้วเว้ย เฟิร์นขอโทษแล้ว เราถามว่าจะเอา

ยังไง” 

“เราเลือกได้ด้วยเหรอหมอก” เธอถาม แทนค�าตอบผมพยัก

หน้า 

“เราขอเลือกไปกับเขาได้ไหม” 

และนั่นคือสิ่งที่เธอตัดสินใจ 

ผมพยักหน้าอีกที

วางกุญแจห้องทิ้งไว้ตรงนั้น
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แล้วเดินออกมาโดยไม่หันกลับไปดูอีกที 

ผมหมายถงึทัง้เดนิออกจากประตหูอ และเดนิออกจากความ

สัมพันธ์ระหว่างผมกับเฟิร์น เราเริ่มต้นชีวิตในกรุงเทพฯด้วยการ 

มกีนัและกนั แต่ต้ังแต่วินาทนีัน้ ผมเหลือแค่ตวัผมคนเดยีวเมอืงใหญ่

แห่งนี้ สิ่งที่ผมต้องคิดถัดไปคือ จะเอายังไงกับชีวิตดี ในเมื่อเฟิร์น

เลือกทางของเธอแล้ว ผมก็ต้องตัดสินใจเลือกทางของผมเช่นกัน 

ผมเข้ามากรุงเทพฯก็เพราะเฟิร์น ตอนน้ีเหตุผลในการอยู่

กรุงเทพฯของผมก็ไม่เลือกผมเสียแล้ว หรือผมควรจะกลับบ้านที่

ชุมพรดีไหม เงินเก็บก็พอมีอยู่บ้างแล้ว กลับไปลงทุนค้าขายเล็กๆ 

น้อยๆ ก็คงพอไหว...

แต่ใจหนึ่งก็เสียดายโอกาสดีๆ ในกรุงเทพฯนะ งานวิน

มอเตอร์ไซค์ถึงเหนื่อยแต่ก็รายได้ไม่แย่มากนัก กว่าจะเข้าได้ก็ใช่ว่า

ง่ายด้วย อยู่กรุงเทพฯผมยังเก็บเงินได้ ส่งเงินกลับบ้านให้พ่อให้แม่

ได้ด้วย 

ตอนนั้นผมยังตัดสินใจอะไรไม่ได้สักอย่าง

แต่ผมรู้ว่า ยังไงก็ต้องกลับบ้านก่อน 

ถ้าใจเรายังไม่รู้จะไปทางไหน 

อย่างน้อยพาตัวเรากลับไปที่ที่เราอุ่นใจก่อนก็แล้วกัน 

“ก็อยู่มันต่อที่นี่แหละ” 

ลุงผมเป็นคนตัดสินใจให้หลังจากผมเล่าจบ ที่จริงก็กะว่าจะ

ไม่เล่าให้ใครฟังหรอกนะ แต่หน้ามันคงซึมอย่างเหน็ได้ชดั จนลงุต้อง

ลากผมมานั่งคุยกัน โดยในมือมีเบียร์คนละกระป๋อง และย�าปลา 

กระป๋องหนึง่จานทีอ่าท�าให้ ผมเล่าเรือ่งทีเ่กดิขึน้วนัน้ีให้ลุงกับอาฟัง 

ก็ไม่ได้ร้องไห้หรอกนะตอนเล่า ที่จริงคิดเหมือนกันว่าถ้าร้องสักนิด

มนัคงจะดขีึน้ แต่แปลกดี เค้นเท่าไหร่ เบ่งเท่าไหร่ น�า้ตามนัก็ไม่ไหล
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“ได้เหรอลุง” ผมถาม 

“ได้สิวะ ลุงก็อยู่กับอาสองคน ลูกก็ไม่มี เอ็งอยู่นี่ วิ่งวิน

มอเตอร์ไซค์ไป วนัไหนว่างๆ กช่็วยลุงกบัอาดูร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ 

ไปด้วยก็ได้นี่หว่า บ้านลุงก็ไม่ได้คับแคบเสียหน่อย หรือถ้าเบื่อจะ 

วิ่งวินแล้วจะหันมาท�าร้านเต็มเวลาก็ได้” 

ผมนิ่ง ไอ้ที่ลุงพูดมามันก็ดีนะ แต่...

“กลับบ้านไป เอ็งจะไปท�าอะไร” อาเป็นคนถามผมต่อ 

“ไม่รู้ดิอา ค้าขายมั้ง เงินเก็บก็พอมีอยู่บ้าง” 

“แล้วไม่คิดจะเรียนหนังสือหนังหาต่อหรือไงเรา?” 

“ผมทิ้งการเรียนไปตั้งแต่เข้ากรุงเทพฯแล้วอา นี่ก็สี่ปีเข้าไป

แล้ว กลับไปเรียนก็ต้องไปเรียนรวมกับเด็กๆ มันน่ะ” 

“อาไม่ได้ถามว่าทิ้งการเรียนมากี่ปี ไม่ได้ถามว่าถ้ากลับไป

เรียนกบัเด็กๆ เอง็จะรูส้กึยงัไงเสยีหน่อย อาถามเอง็ว่าไม่คดิจะกลบั

ไปเรียนบ้างเหรอ อยากกลับไปเรียนไหม” 

ผมนิ่งชั่วครู่...เออนั่นน่ะสิ 

ที่ผ่านมาสี่ปี ผมคิดแค่เรื่องของผมกับเฟิร์น

ผมไม่เคยคิดเรื่องของตัวผมเองคนเดียวเลยสักครั้ง 

“อยากมั้งอา ยังไม่รู้อะ คิดอะไรไม่ออก หัวมันตื้อๆ” 

ผมกระดกเบียร์ลงคอต่ออีกหนึ่งอึก 

“ถ้ายังคิดไม่ออก ก็อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไร” 

อาตบบ่าผมหนักๆ หนึ่งที 

“ไปอาบน�้าอาบท่าเสียเถอะ จะกินอะไรอีกไหม เดี๋ยวอาอุ่น

พะโล้ให้เอาไหม” 

ผมส่ายหน้า ย�าปลากระป๋องหนึ่งจานเมื่อกี้นี้ บวกกับความ

อุ่นใจท่ีลุงกับอาป้อนให้ระหว่างที่เล่า มันท�าให้ผมอิ่มแบบตื้อๆ 
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พอแล้ว 

ผมลุกจากนอกชานบ้านไปผลัดผ้าออก นุ่งผ้าขาวม้าเอา 

ผ้าขนหนูผืนเล็กพาดบ่าเตรียมไปอาบน�้า ก็ให้ต้องเดินผ่านโต๊ะใน 

ห้องนอน บนนั้นมีรูปผมกับเฟิร์น 

ผมคว�่ามันลงไปกับโต๊ะ 

ไว้ค่อยหารูปอื่นมาใส่แทนแล้วกัน 

รูปผมกับแม่...ไม่ก็ผมกับลุงและอาดีกว่า 

ไม่รู้ว่าเพราะอิ่มท้อง 

เพราะเบียร์ที่ท�าให้กรึ่มๆ 

หรือเพราะฝนตกอากาศเย็นๆ กันแน่ 

แต่คืนนั้นผมหลับสนิทเหมือนไม่ใช่คนอกหักเลย 

ผมตื่นเช้ามาอีกที พร้อมกับเสียงนาฬิกาปลุกรอบที่สาม 

อารามท่ีว่าตืน่สาย สติสตังกเ็ลยไม่ได้อยูก่บัเนือ้ตวั รบีกระวกีระวาด

อาบน�้า แต่งตัว ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ขี่รถออกไปที่วินเลย ดีที่ว่า

เข้าวินไม่สายนะ ยังทันเช็กชื่อ 

จวบจนผมส่งผู้โดยสารช่วงเช้าไปได้เกือบสิบรายแล้วน่ันละ 

ผมถึงนึกขึ้นมาได้ว่า นี่ผมมาท�างานโดยความเคยชินล้วนๆ เลย 

นะเนี่ย เมื่อคืนนี้ยังลังเลอยู่เลยว่าจะเอายังไง กลับชุมพรดีไหม  

หรอืว่าอยูท่ีก่รงุเทพฯต่อ ปรากฏว่าความเคยชนิเป็นตวัช่วยตดัสนิใจ

ให้ผมเสร็จสรรพในเช้าวันนี้...ไม่สิ ต้องบอกว่าสายๆ วันนี้มากกว่า 

“น้องๆ ไปตึกส�านักงาน xx” 

ผู้โดยสารรายใหม่เดิมเข้ามาหาผม 

“ยี่สิบบาทครับพี่” 

ผมบอกราคา เขาพยักหน้า

ผมมองเงาสะท้อนตัวเองในกระจกมองหลงั ระหว่างทีส่ตาร์ท
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รถ 

ผมว่าผมไม่ได้ยิ้มให้ตัวเองหรอกนะ แต่รู้สึกได้ถึงมุมปากที่

กระดกนิดๆ 

สวัสดี หมอกคนใหม่

และความตั้งใจใหม่ๆ ในเมืองเดิมๆ 

แล้วผมก็ออกรถไปส่งผู้โดยสารให้ถึงจุดหมาย 

เรื่องราวในเช้าวันนั้นผ่านมาได้ปีกว่าๆ แล้ว

ผมผ่านช่วงเจ็บมาได้อย่างสบายดี ถือว่ารอดตาย ได้ข่าวว่า

เฟิร์นท้องกับผู้ชายคนนั้นแต่ไม่ได้แต่งงานกัน ผมไม่รู้ด้วยว่าเขาท�า

ยังไงกับลูก เก็บไว้หรือเอาออก ผมเป็นคนที่ตัดแล้วตัดขาด ไม่ใช่ว่า

ไม่คิดถึงหรือใจร้ายหรอกนะ แต่ผมคิดว่าการที่จะยังไปวนเวียนใน

ชีวิตเขา มันไม่ดีทั้งกับผม กับเขา และกับคนที่เขาเลือกด้วย 

ต่างคนต่างอยู่นั่นละ ท�านองนั้น 

ผมมีงานที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องผม 

มีครอบครัวที่ดี เท่านี้ผมก็พอใจแล้ว 

ส่วนเรื่องคนรักใหม่ ผมยังไม่ได้คิดขนาดนั้น 

“เอ่อ...ไปคอนโดบ้างกลางซอยครับ” 

ระหว่างทีค่วามคดิของผมก�าลังท่องไปมาอยูใ่นความหลงั เสยีง

เลก็ๆ ของผูโ้ดยสารคนนี้ดงึผมกลับมาอยู่กบัโลกแห่งความเป็นจริง

ตรงหน้า 

“เอ่อ...สามสิบบาทครับ” 

ผมบอกอย่างอัตโนมัติ เขาพยักหน้า

“นี่ ขอหมวกกันน็อกด้วยครับ” 

เขาชี้มาทางหมวกที่แขวนไว้ส�าหรับผู้โดยสาร 
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“... ...” ผมอึ้งๆ 

“ขอหมวกกันน็อกด้วยครับ...ไม่ได้เหรอ” 

เขาขมวดคิว้เป็นเชงิถาม ผมยิม้พลางส่ายหน้าและหยิบมนัส่ง

ให้เขา 

“เอ่อ เปล่าครับ ได้อยู่แล้วสิ ผมเตรียมไว้ให้ผู้โดยสารใช้อยู่

แล้ว แต่แค่แปลกใจน่ะครับ” 

เขารับไปใส่ ติดล็อกใต้คางพลางปรับสายให้กระชับ โอ้โห!  

ผู้โดยสารผมหลายคนก็ยอมใส่หมวกกันน็อกนะ แต่ไม่เคยเห็นใคร

บรรจงใส่ตามขั้นตอนทุกอย่างแบบนี้มาก่อนเลยแฮะ 

“แปลกใจเรื่องอะไรล่ะ” เขาถาม 

“ก็ปกติไม่ค่อยเจอผู้โดยสารขอหมวกกันน็อกใส่เองน่ะครับ  

มีแต่ผมต้องขอร้องกึ่งบังคับให้เขาใส่” 

“อ้าว! ความปลอดภัยส่วนตัวนี่คุณ ผมกลัวนะ ยิ่งไม่เคยขึ้น

มอเตอร์ไซค์มาก่อนด้วยยิ่งกลัว” 

ผมก�าลงัจะสตาร์ทรถอยูแ่ล้ว พอดไีด้ยินประโยคท่ีว่า “ไม่เคย

ขึ้นมอเตอร์ไซค์มาก่อน” ท�าให้ผมต้องชะงักเท้าที่จะเหยียบคัน

สตาร์ท แล้วหันไปมองคุณผู้โดยสารคนนี้อีกครั้ง 

“นี่ไม่เคยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์มาก่อนเลยเหรอครับ”  

แทนค�าตอบ เขาพยกัหน้า เวรกรรม! น่ีผมเปิดซงิมอเตอร์ไซค์

ให้เขาเหรอเนี่ย 

“งั้นผมก็คือคนขี่มอเตอร์ไซค์คนแรกของคุณ?” 

เขาพยักหน้าอีก 

“ถามอีกทีนะ นี่ผมเป็นคนแรกที่คุณซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ 

ใช่ไหมเนี่ย” 

เขาพยกัหน้าอกีรอบ จนหมวกบนหัวดคูลอนๆ ไปหน่อย จน
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ผมต้องกลั้นข�า 

“โอเค เอางี้นะ” ผมกางขาตั้งรถ จอดพักไว้ก่อน 

“เดี๋ยวผมแนะน�าก่อน คุณจะได้ไม่กลัวมากนัก ดีไหม” 

เขาพยักหน้า หมวกคลอนอีกรอบ ครั้งนี้ตลกกว่าครั้งที่แล้ว

อีก ผมแทบจะต้องหยิกตัวเองเพื่อกลั้นไม่ให้หัวเราะ 

“เอานี่ ตรงนี้คือที่เหยียบพักเท้า ตอนขึ้นมานั่ง ก็วางเท้าไว้

ตรงนี ้เข้าใจนะ” ผมชีท้ีท่ีว่างเท้าของผูโ้ดยสาร เขาก้มมองพลางพยกั

หน้า 

“แล้วก็ตรงนี้” ผมชี้ไปที่คันจับด้านหลังเบาะ 

“เอาไว้จับเวลาซ้อนท้าย จะได้นั่งได้มั่นคง” 

เขาพยักหน้า “แล้วอีกมือนึงอ้ะ” 

“เอ่อ...อะไรนะ!” ผมงงที่เขาถาม อีกมือนึง? อะไร 

“ก็มือนึงจับไว้ด้านหลัง อีกมือหนึ่งอ้ะ ให้ไปวางตรงไหน ให้

จับอะไร” เขาถามสีหน้าพาซื่อ โอย! เวรกรรมอะไรของไอ้หมอก 

วะเนี่ย ต้องมาเจอผู้โดยสารคนนี้เนี่ย 

“อีกมือก็...วางไว้บนหน้าขาก็ได้คุณ” 

ผมตอบส่งๆ ไปงัน้แหละ ใครมันจะไปรูว้ะคณุว่าต้องวางตรง

ไหน มือตัวเองก็ตัดสินใจเองดิวะ 

“งั้นแบบนี้ มันไม่ตรงตามหลักฟิสิกส์นะ จะน่ังแล้วมั่นคง 

ได้ไง” 

เขาเถยีงพลางขมวดคิว้ใส่ผม ฟิสกิส์อะไรวะ...ไม่เข้าใจ ผมเลย

ขมวดคิ้วกลับไปใส่เขาแทนค�าตอบ 

“อ้าว! กถ้็าผมนัง่แล้วคณุเบรกผมกพ็ุง่ไปข้างหน้า มอืท่ีจับอยู่

ด้านหลังมันก็ช่วยรั้งไว้ถูกไหม แต่ถ้าตอนออกตัวหรือเร่งความเร็ว 

ผมกจ็ะหงายหลงั มือผมอยูไ่ปด้านหลงัมนัจะช่วยรัง้ผมได้ไง มอืผม
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มันต้องจับอะไรข้างหน้าไว้ดิ มันถึงจะช่วยรั้งไว้ไม่ให้ผมหงายหลัง” 

พ่อคณุผูโ้ดยสารอธบิายเสยีเหยยีดยาว ผมฟังไม่ทนัตัง้แต่เขา

พุ่งตัวไปข้างหน้าแล้ว ไม่ต้องพูดถึงเรื่องจะหงายหลังไปหรอก จับ 

ใจความอะไรไม่ได้สักอย่างเลย ฟิสิกส์บ้าบออะไร ผมเรียนปวช. 

นะเว้ยคุณ 

“คือคุณจะหาที่เกาะด้านหน้าใช่ไหม” 

ผมพยายามสรุปใจความส�าคัญ ดีนะท่ีพอจะฟังประโยค

ท้ายๆ ทัน 

เขาพยักหน้า 

“ผมเกาะเอวนายได้ปะ?” 

“เกาะเอวผมเหรอ ไม่ได้ดิ ผมบ้าจี้ ถ้าคุณเกาะเอวผมเนี่ยนะ 

ไม่ได้หงายหลังหรอก แต่คว�่ามันตั้งแต่ตอนออกรถเลยเนี่ยแหละ  

ผมบ้าจี้เว้ย” เรื่องอะไรจะให้เขามาเกาะเอว ขนาดผู้โดยสารสาวๆ 

สวยๆ หรือแฟนเก่าผม ยังไม่มีใครเคยได้สิทธิ์เกาะเอวผมเลย ผม

บ้าจี้จริงๆ 

เขานิ้วหน้าใส่ ไอ้คิ้วที่ว่าขมวดตอนแรก ยิ่งขมวดหนักกว่า 

เดิมอีก โอ้โห! คนเรามันจะมีความสามารถหน้านิ่วคิ้วขมวดอะไรได้

ขนาดนี้วะเนี่ย 

“เอ่อ...เอางี้นะ นายเกาะไหล่ผมแทนโอเคไหม” 

ผมเสนอทางออกกลางๆ ให้ คิ้วเขายังคงขมวดอยู่ 

“มันไม่มั่นคงพอนะ ผมว่า” 

เขาออกความเห็น ผมเริ่มนับหนึ่งถึงสิบในใจช้าๆ เย็นไว ้

ไอ้หมอก นี่ผู้โดยสาร 

“อ้ะ งั้นเอางี้แล้วกัน ขึ้นรถมา” 

ผมขึ้นคร่อมรถมอเตอร์ไซค์ก่อน เอาขาตั้งขึ้น เขาค่อยๆ ขึ้น
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รถตามมา ผมเอามือขวาผมจับมือขวาเขา ผ่านข้างตัวผมช้อนใต้

รักแร้ขึ้นมาเกาะคล้องไหล่ผมไว้ 

“แบบนี้โอเคไหม รับรองว่าแน่นหนา มั่นคงแน่ๆ” 

ผมหันไปถามเขา พยายามกลั้นความประชดไว้ในใจ ไม่ให้

ออกไปทางน�้าเสียง...ซึ่งยากพอควรว่ะ 

“แบบนี้ถ้าผมหงายหลังไป นายก็จะหงายหลังไปด้วยอะดิ 

ตามหลักฟิสิกส์อ้ะ” 

เขายังไม่วายมีปัญหา ไอ้ฟิสิกส์ห่าอะไรน่ีเข้าใจยากฉิบหาย  

นีถ้่าเยอะสิง่กว่านีผ้มจะเรยีกเขาว่าไอ้หนเูจ้าปัญหาแล้วนะ คนอะไร

วะ กะอแีค่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์นี ่ถามเยอะยงักบัอปัุชฌาย์ขานนาค 

โว้ยยย 

“เหอะน่า เชือ่ผมส ิผมแขง็แรงพอ ผมดงึคณุไว้ไม่ให้หงายหลงั

ได้น่ะ พอข้ึนมาบนรถผมแล้ว ความปลอดภยัของคณุผมรบัผดิชอบ

เองน่ะ เชื่อเหอะ” ผมสตาร์ทรถเตรียมตัวออก รีบๆ ไปส่งให้เสร็จๆ 

จะได้จบๆ ไป ไอ้คุณผู้โดยสารบ้าฟิสิกส์ 

ไม่เคยคุ้นหน้ามาก่อนเลยด้วย 

หวังว่าคงจะเจอกันเที่ยวเดียวไม่เจอกันอีกเลยนะ 

เออ...งั้นเช็กดูก่อนดีกว่า เผื่อว่าจะต้องเจอกันอีกเรื่อยๆ จะ

ได้เลี่ยงๆ 

“ว่าแต่...คณุเพิง่ย้ายมาอยูท่ีค่อนโดบ้านกลางซอยเหรอครบั” 

ผมหันไปถามเขาก่อนออกรถ 

“ท�าไมถามผมงั้นอ้ะ” 

โอยยย เว้ยยย ท�าไมต้องตอบค�าถามด้วยการถามค�าถาม

ย้อนวะเนี่ย 

“กผ็มข่ีวนิทีน่ีม่าหลายปีนะ ส่งคนทีค่อนโดน้ันก็หลายคน แต่
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คุณหน้าใหม่อ้ะ แสดงว่าเพิ่งย้ายเข้ามา” 

“อ๋อ! ฮ่า ฮ่า ฮ่า ไม่ได้เพิ่งย้ายมาหรอกครับ ผมมาหาแฟน

ผมน่ะ แฟนผมพักที่คอนโดนี้” 

“อ๋อ! เข้าใจละ อ้ะ จับแน่นๆ ผมออกรถละนะ”

มาหาแฟนนน เก๊ตละ เออ เดี๋ยวคงเลิกกันสักวันแหละ ท�า 

ตัวเจ้าปัญหาแบบนี้ ไม่มีผู้หญิงที่ไหนทนผู้ชายขี้เซ้าซี้หรอก อันน้ี

จากประสบการณ์ส่วนตัวนะ 

“ขี่ช้าๆ นะ ผมกลัวตก” 

“คร้าาาบบบ” 

ตอนผมจอดรถทีห่น้าคอนโด มือเขายงักมุไหล่ผมแน่นอยูเ่ลย 

ต้องให้ผมดับเครื่องก่อนนั่นละ เขาถึงได้คลายมือออกแล้วค่อยๆ 

ไต่ลงจากท้ายมอเตอร์ไซค์ ถอดหมวกออกแล้วคืนผม 

“สามสิบบาทครับ” ผมรับหมวกคืนจากเขา

“ขอบคุณนะ” เขายื่นแบงก์ยี่สิบและเหรียญสิบบาทส่งให้ผม 

“ขอบคณุนะครบัคณุ” ผมสตาร์ทรถอกีครา เตรยีมจะขบัออก

ไป ก็เผอิญได้ยินบทสนทนาจากด้านหลังเสียก่อน 

“ตะวัน พี่รอตั้งนาน นึกว่าหลงทางเสียอีก” 

“แหมพี่ปอ ไม่หลงหรอกครับ” 

ท่ีจริงกไ็ม่ได้ตัง้ใจจะหนัไปมองหรอกนะ แต่มนัเป็นไปเองแบบ

อัตโนมัติ คนที่ลงมารับคุณผู้โดยสารเมื่อกี้นี้ที่หน้าคอนโด...เป็น 

ผู้ชายว่ะ 

เออเฮ้ย! แฟนเขาเป็นผู้ชาย 
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ตะวัน

ผมหาว...

ท่ีจริงกห็าวเป็นประจ�าทกุเช้าอยูแ่ล้วนะ นอนเยอะ นอนน้อย 

นอนเตม็อิม่มาแค่ไหน ทกุเช้าเรากต้็องหาว เรยีนกลไกการหาวสมยั

อยู่ปี 2 ก็ลืมไปหมดแล้วว่าท�าไมเราถึงหาว 

ส�าหรับผม มันเป็นนาฬิการ่างกายเตือนให้รู้ว่าได้เวลาไป 

กินกาแฟ 

ผมเดินผ่านโถงลิฟต์ของโรงพยาบาล ผ่านโรงอาหาร ตรงไป

ร้านขายกาแฟหนึ่งเดียวของโรงพยาบาลเป็นกิจกรรมแรกของวัน 

เวลาเช้าๆ แบบนี ้เราจะยงัไม่เห็นคนไข้ หรอืใครอืน่ๆ มาท่ีน่ี  

ในร้านเต็มไปด้วยแพทย์ประจ�าบ้านปีต่างๆ เสื้อกาวน์สั้นเต็มร้าน

ไปหมด ร้านกาแฟนี่ก็เหมือนศาลพระภูมิที่แพทย์ทุกคนต้องมา 

สักการะก่อนจะขึ้นไปท�างานประจ�าวัน มาบูชากาแฟอันศักดิ์สิทธิ์ 

เทพกาเฟอีนที่หล่อเลี้ยงชีวิตระหว่างวันให้เราท�างานไปได้ 

“เมื่อคืนแกไปไหนมา ตะวัน! ท�าไมไม่นอนหอ” 
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เสยีงนาเดยีท�าเอาผมสะดุง้ จงัหวะทีเ่ข้ามาประชดิตวัถาม เช้า

แบบนี ้แถมยงัไม่ได้กาแฟ สตสิตงัผมยงัลอยวนไปมาในอากาศ เรยีก

ว่าวิญญาณยังไม่ประทับร่างเต็มร้อย เลยขวัญอ่อนเอาง่ายๆ ผม

ค่อยๆ หันไปยิ้มแห้งๆ ให้เพื่อนรัก 

“เอ่อ...จะถามท�าไมวะแก”

“ก็เมื่อคืนแวะไปหาแกที่ห้องน่ะ เคาะไม่ตอบ ไฟก็ไม่ได้เปิด 

สองทุ่มเอง ก็เลยคิดว่าแกไม่อยู่”

“อ้าว! ไปหาเราเหรอ มีธุระ’ไรป่าว? คุยได้เลยนะ เช้านี้เรา 

ไม่รีบขึ้นวอร์ดอะ” 

หวังว่านาเดียจะไม่รู้ตัวว่าผมพยายามเลี่ยงที่จะตอบค�าถาม

แรก 

“อย่ามาเฉไฉ แกตอบมาก่อนว่าเมื่อคืนไปไหน” 

ไอ้ทีค่าดไว้ สงสยัไม่ได้ผล นาเดยียงัจีจ้ะเอาค�าตอบ ดูเหมอืน

จะสนใจมากกว่าธุระอะไรที่นางไปหาผมที่ห้องเมื่อคืนนี้เสียแล้วละ 

เอาเหอะ จะช้าหรือเร็ว นาเดียก็ต้องรู้อยู่ดี ในเมื่อเป็นเพื่อน

สนิทคนส�าคญัที่สดุในชวีติ ไหนๆ ต้องรูอ้ยูด่ ีงั้นเลา่ไปเลยก็แล้วกนั 

“คอนโดพี่ปอ” 

ผมตอบแบบเสยีงเบาๆ ลอดไรฟัน พอให้ได้ยินกันแค่สองคน 

“อะไรนะแก ไม่ได้ยิน” 

เสียงดังไม่พอ นาเดียขมวดคิ้ว พลางยื่นหูมาใกล้ๆ 

“ไป นอน ค้าง คอน โด พี่ ปอ มา” 

ผมตอบด้วยเสียงที่เบากว่าเดิม แต่กรอกลงตรงหูของเขา 

ถึงคนเต็มร้านกาแฟก็จริง แต่ปกติแล้วไม่มีใครสนใจจะหยุด

ฟังเรือ่งทีค่นอ่ืนคยุกนัหรอก บางคนกค็ยุกนัเอง บางคนก็คยุโทรศพัท์ 

กับพยาบาลบนวอร์ด ไอ้คนที่ไม่คุยก็ก้มหน้าก้มตาอยู่กับมือถือ 
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แทบไม่จ�าเป็นเลยทีผ่มจะต้องพดูเสียงกระซบิเบาๆ กับนาเดยี 

แต่ก็ไม่รู ้ดิ ผมกลัวมั้ง ไม่อยากให้คนอื่นได้ยินหรือรู้เรื่อง

ระหว่างผมกับพี่ปอ ตอบไม่ได้เหมือนกันนะว่าท�าไม 

“เฮ้ย! ได้กันหรือยังวะแก? อุ๊ย! ลืมไปขอโทษที” 

“เฮ้ย! ไม่เป็นไร เราไม่ถือ ถามได้ไม่ว่าหรอก” 

ผมตบบ่าเพื่อนรัก 

“ไม่ใช่ ฉันหมายความว่า ลืมไปไม่น่าถามเลย มันจะเหลือ 

เหรอแก ไปค้างบ้านเขาเสียขนาดนี้ หมั่นไส้” 

ไม่พูดเปล่านะ นาเดียยังหยิกเข้าที่ต้นแขนผมหนึ่งที เจ็บเสีย

จนหยุดหาวกลางคัน ลืมง่วงไปเลย ตื่นแบบไม่ต้องใช้กาแฟใดๆ  

มาปลุกอีกแล้ว 

“โอ๊ย! เจ็บนะเว้ยแก” ผมหันไปปัดมือเขาออกจากต้นแขน 

หยิกด้วยจริตผู้หญิง แต่นาเดียมันแรงเท่าผู้ชายตัวโต ผมคล�าแขน

ตัวเองป้อยๆ นี่จะขึ้นรอยจ�้าเขียวไหมเนี่ย 

“ว่าแต่...ดีไหมอ้ะแก” น�้าเสียงนาเดียทีแรกยังมีแววปนง่วง 

อยู่บ้าง แต่ทันทีที่ผมบอกว่าเมื่อคืนนี้ไปค้างคอนโดพี่ปอ ความง่วง

ในน�้าเสียงมันหายไปไหนก็ไม่รู ้ มีแต่น�้าเสียงแห่งความอยากรู ้ 

อยากเห็น

ผมไม่ตอบ ท�าเป็นไม่ได้ยินแล้วสั่งกาแฟ 

“เอาอเมรกิาโน่ร้อนครบั ไม่หวานเลยครบั” เสรจ็แล้วก็ย่ืนเงนิ

ให้คนขายจ�านวนพอดี แล้วออกจากเคาน์เตอร์โดยไม่รับบิลท่ีเขา 

ยื่นให้ นาเดียเลยต้องรีบสั่งกาแฟก่อน แล้วเดินตามผมมาที่ปลาย

บาร์เพื่อรอรับกาแฟ 

“นี่แกจะไม่ตอบใช่ไหม” นาเดียถามต่อ 

ผมท�าเป็นยักไหล่ ไม่ตอบสิ่งที่นางอยากรู้ 
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แต่นั่นหยุดนาเดียไว้ไม่ได้หรอก นางรีบดึงคอเสื้อผมลงทันที 

เผยให้เหน็รอยจ�า้ม่วงๆ ทีต้่นคอ สองจดุใหญ่ ท่ีผมเองก็ไม่นึกว่ามนั

จะฟ้องชัดขนาดนี้ 

“นั่นไง ว่าแล้วต้องมีรอย มึ้งงงงงง อีตะวัน มึงมีผัวแล้ว”

สาบานได้ ถงึนาเดยีจะเป็นเพือ่นรกั แต่ ณ เวลาน้ัน ผมอยาก

จับมันยัดถังขยะเปียกที่ปลายบาร์ซะเลยจริงๆ 

“เฮ้ย! นาเดีย เบาๆ เดี๋ยวคนอื่นได้ยินหรอก” 

“โอ๊ยยย ใครมันจะไปสนใจกันคะเธอ น่ีดูรอบๆ ตัวเอง 

เสียก่อน มีแต่ซอมบ้ีที่ยังไม่ได้กาแฟ ใครมันจะไปสนใจเรา เอางี้ 

ดีกว่า มีใครในนี้ตื่นแล้วจริงๆ บางสักคนเหอะ” 

หันไปมองรอบตัวอีกรอบ เออ...ก็จริงของนาเดียมัน อย่างที่

บอกแหละ เช้าขนาดนี้ ในร้านกาแฟมีแต่แพทย์ประจ�าบ้านที่ยัง 

ไม่ตื่นกันทุกคน รวมถึงผมด้วย คงไม่มีคนหันมาสนใจบทสนทนา

ของผมกับนาเดียจริงๆ 

“อเมรกิาโน่ ไม่หวานเลยของหมอตะวันได้แล้วครบั ลาเต้เพ่ิม

หวานของหมอน้อตได้แล้วครับ” 

คนออกกาแฟทีป่ลายบาร์เรยีกเราสองคนให้ไปรบักาแฟ นาเดยี 

ค้อนใส่คนชงกาแฟวงใหญ่ชนดิทีผ่มเองยงัต้องเบีย่งหลบทัง้ๆ ทีน่าง

ไม่ได้ค้อนผม 

“บอกแล้วไงว่าชือ่นาเดยีแล้วย่ะ ไม่ได้ชือ่น้อต ไม่ยอมจ�าเลย

นะ” 

น�้าเสียงนางเหวี่ยงเล็กน้อยตอนหยิบกาแฟออกจากบาร์ แต่

นางก็หันกลับไปทิ้งหางตาให้คุณบาริสต้านิดๆ พอให้สวยๆ ในที 

พ่อเจ้าประคุณบาริสต้าก็ส่งจูบให้นาเดียเบาๆ พอให้รู้ว่าเจ้าชู้ยักษ์

ใช่เล่น สองคนนี้รับส่งลูกจังหวะดีจนผมอยากวางแก้วกาแฟแล้ว 
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ปรบมือให้ 

ผมคว้าแก้วกาแฟแล้วรีบเดินตามนางออกไปจากร้าน 

“นี่น้อต...เอ๊ย! นาเดีย” เกือบเปลี่ยนชื่อเรียกนางไม่ทันตอน

นางหันมามองขวับตาเขียวปั้ดใส่ 

“แกก็อ่อยคุณบาริสต้าคนนี้หลายทีแล้วนะ ตั้งแต่สมัยที่เป็น

นักศึกษาแพทย์ นี่กลับมาเรียนต่อเขาก็ยังอยู่... แกไม่คิดจะท�าอะไร

เสียหน่อยเหรอ” 

“หึ! ไม่เอาหรอก จะบ้าเหรอ บาริสต้านะเว้ย” 

นาเดียกลอกตาพลางจิบกาแฟ เท้าก็ก้าวฉับๆ ตรงไปทาง 

โถงลิฟต์ เราสองคนเดินผ่านโรงอาหารแบบไม่แยแสมื้อเช้า ตอนนี้

มนัสายเกนิไปส�าหรบัอาหาร พวกเราท�าได้แค่ใช้กาแฟเลีย้งวญิญาณ

ให้ผ่านช่วงเช้าต่อเข้าช่วงสาย กับภาวนาว่าตอนเที่ยงๆ บ่ายๆ จะ

มีเวลาพอให้ได้มากินข้าวมื้อแรก 

“ท�าไมอ้ะ บาริสต้าเขาไม่ดียังไง” ผมถามกลับ 

นาเดียชะงักเท้าหันมาหรี่ตาใส่ “ถ้าเดทกับบาริสต้า แกว่าอีก

สามปี ห้าปีข้างหน้า ฉันกับเขาจะไปถึงไหนเหรอ หมายถึงอนาคต

ของเราสองคนน่ะ จะไปถึงจุดไหนเหรอ” 

เอ่อ...ถามผมแล้วผมจะไปตอบได้เหรอ เพราะตอบไม่ได้ ไม่มี

ค�าตอบอะไรให้นาง ผมถงึได้เงยีบ และรอฟังว่านาเดยีจะพดูประโยค

อะไรถัดไป 

“เราโตกันแล้วนะแก มันหมดช่วงการเดท การเฟลิร์ต คุยกัน

เล่นๆ หรือการมีแฟนไปแล้ว ตอนนี้มันต้องคุยกัน คบกันเพื่อเป็น 

คู่ชีวิตแล้วย่ะ แบบแกกับพี่ปอไง” 

“แบบเรากับพี่ปอเหรอ...” 

ผมทวนท้ายประโยคของนาเดีย นางพยักหน้า 
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เราสองคนเดินพ้นประตูโรงอาหาร สวนกับพ่ีปอท่ีเดินผ่าน

เข้าไปในโรงอาหารพอด ีเขายิม้ให้ผม ผมยิม้ให้เขา เสีย้ววนิาทสีัน้ๆ 

ที่เดินสวนกัน วินาทีนั้นผมรู้สึกได้ถึงความอุ่นวาบและความจั๊กจี้ 

เหมือนไฟช็อตรอยที่พี่ปอทิ้งไว้ตรงซอกคอ 

“แกดูมีความสุขดีนะ” นาเดียยิ้มให้ผมพลางยักคิ้วไปทาง 

พี่ปอที่เดินเข้าไปในโรงอาหาร 

“อือ...ก็ใช่น่ะสิ ผู้ชายในฝันเลยนะเว้ยพี่ปออะ” ผมตอบนาง

ไป 

“ผู้ชายในฝันเหรอ งั้นถ้าเขาออกมาอยู่กับแกตอนนี้ มัน 

แปลว่าฝันแกเป็นจริงหรือแกก�าลังอยู่ในฝันวะ” 

นาเดียกระเซ้าถาม แต่นั่นท�าให้ผมคิดเหมือนกันนะ เออจริง

ด้วย...ถ้าเขาคือผู้ชายในฝัน การที่เขายืนอยู่ข้างๆ ผมนี่ แปลว่า 

ผมอยู่ในฝันหรือว่าเขาออกจากฝันมาอยู่กับผมล่ะ 

ไอ้เขาออกจากฝันแล้วอยู่กับผม มันก็โอเค แต่ถ้าทั้งหมด 

ทั้งปวงนี้มันเป็นฝัน แปลว่าสักวันผมต้องตื่นจากฝันใช่ไหมอะ 

“แกจะยืนเหม่ออีกนานไหมเนี่ยตะวัน ลิฟต์มาแล้ว” 

และก็เป็นนาเดียอีกคราที่ดึงผมกลับออกจากความเหม่อ

“วันนี้แกอยู่เวรไหม” นาเดียถามหลังจากเราสองคนเดินเข้า

มาในลิฟต์ กดชั้น 9 วอร์ดเด็ก และชั้น 8 วอร์ดอายุรกรรมหญิงของ

ผมโดยไม่ต้องบอก 

“อือ...ไม่อยู่อ้ะ” 

“อ้าว! ไหนตารางที่แกส่งให้ทีแรกแกอยู่ไม่ใช่เหรอ นี่อุตส่าห์

คิดว่าเย็นนี้กินข้าวด้วยกัน”

“อ้าว! แกอยู่เวรเหรอนาเดีย” 

“ก็ใช่น่ะสิยะ พูดขนาดนี้ คงไม่ได้อยู่เวรมั้ง”  
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“คือ เราแลกออกแล้ว จะไปค้างห้องพี่ปอน่ะ” 

ผมตอบแบบกระมิดกระเมี้ยน 

“จ้าาา ข้าวใหม่ปลามันเนอะ”

เดาได้อยู่แล้วว่านาเดียจะต้องกลอกตา แต่มันก็ยังตลกอยู่ดี

ตอนที่เห็นเพื่อนรักคนนี้ท�าท่าหมั่นไส้ผม 

ติ๊ง! ลิฟต์จอดที่ชั้น 8 อายุรกรรมหญิงสามัญ 

ผมก้าวออกจากลิฟต์ 

“นี่ตะวัน มีแฟนแล้วก็อย่าลืมเพื่อนนะยะ แกห้ามทิ้งฉันนะ 

หาเวลามากินข้าวด้วยกันบ้างย่ะ” 

นาเดียส�าทับผม ตอนก่อนลิฟต์จะปิด 

ผมหันไปแลบลิ้นใส่ 

“ใครจะลืมเพื่อนอย่างหล่อนกันเล่า บ๊อง” 

เสียงหัวเราะดังของนาเดียลอดประตูลิฟต์ออกมาก่อนท่ีมัน

จะปิด ผมยิ้มพลางส่ายหัว ถึงจะได้หนุ่มในฝันของผมมาเป็นแฟน 

แต่ผมไม่มทีางลมืปันเวลาให้เพือ่นรกัคนนีห้รอก ใครจะไปลมืมนัได้

ลงกันล่ะ 

ผมนึกถึงวันแรกที่ผมกับนาเดียเจอกัน... 

เอ่อ... สมัยที่มันยังใช้ชื่อ น้อต อะนะ 

“นี่ นี่ เธอ” 

คนที่นั่งข้างๆ ผม สะกิดเบาๆ 

ผมหนัไปมอง เขาอยูใ่นชดุนกัเรยีน กางเกงสกีากี ผมสัน้เกรยีน

ถูกระเบียบเป๊ะๆ ในแถวที่นั่งรอรายงานตัวสิบคน มีแค่เราสองคน

เท่านัน้ทีเ่ป็นเดก็ผูช้าย ทีเ่หลอืเป็นเดก็ผูห้ญงิหมด บางคนกระโปรง

น�้าเงิน บางคนกระโปรงแดง และ...มีกระโปรงม่วงด้วยว่ะ เพิ่งเคย
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เห็นเนี่ยแหละ 

“เอ่อ...ครับ ว่าไง”  

ผมตอบเขากลับไปด้วยเสียงเบาๆ กึ่งกระซิบ เพราะตอนนี้ 

ในแถวมันเงียบสนิทหมดเลยไง พวกเราทั้งเก้าสิบคนก�าลังฟังค�า

อธบิายข้ันตอนการตรวจร่างกาย และตรวจสขุภาพจติส�าหรบันกัเรยีน 

ที่สอบผ่านเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ แล้วคุณเจ้าหน้าที่ที่ก�าลัง

อธิบาย หน้าตาก็ดูไม่ได้เป็นมิตรเท่าไหร่

“เธอเคยได้ยินไหมอ้ะว่าถ้าเป็นตุ๊ด เป็นเกย์ เป็นทอมดี้ เขา

จะคัดออกตอนตรวจสุขภาพจิต” 

“แล้วเขาจะรูไ้ด้ไงว่าเป็นหรอืไม่เป็นอะ” นิสัยผมจรงิๆ เลยนะ 

ตอบค�าถามด้วยค�าถามอีกที

“เราว่าเขาอ่านสีหน้าท่าทางได้ เราได้ยินมาว่าเขาใช้อาจารย์

จิตแพทย์เก่งๆ มาตรวจ” 

“จิตแพทย์ไม่ได้อ่านใจได้นะ เขาจะรู้ได้ไงว่าเราคิดอะไร” ผม

ตั้งข้อสงสัย ในใจเริ่มคิดตามที่เพื่อนใหม่พูด 

“เราว่าเขาอ่านใจได้ เรากลวัอ้ะ กลวัเขาคดัเราออก” น่ันท�าให้

ผมได้รู้ว่า ท�าไมเพื่อนใหม่คนนี้ถึงได้ถามค�าถามนี้ ผมยิ้มบางๆ ให้

เขา หวังว่ามันจะช่วยให้เขารู้สึกสบายใจขึ้น 

“เราก็เคยได้ยินมาเหมือนกัน แต่เราไม่เชื่อละ” 

“ท�าไมอ้ะ ท�าไมนายถึงไม่เชื่อ” เขาถาม 

“ก็ตอนแรกพบแพทยศาสตร์สัมพันธ์ เราถามรุ่นพ่ีแล้ว เขา

บอกว่าเรื่องนี้ไร้สาระ โกหกทั้งเพ” 

ที่จริงแล้วผมโกหกเขาไป แค่อยากให้เขาสบายใจเท่านั้นละ 

ไม่ดเีลยทีเ่ริม่ต้นกบัเพือ่นใหม่โดยการโกหก แต่ผมท�าให้เขาสบายใจ

นี่นา ไม่นับก็แล้วกันเนอะ 
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“หืม? นายได้ไปงานรับน้องแพทยศาสตร์สัมพันธ์ด้วยเหรอ” 

เขาตาโต 

ผมพยกัหน้า “ท�าไมอ้ะ นายไม่ได้ไปเหรอ”  ผมพยายามนึกว่า

คุ้นหน้าเขาไหม แต่ในงานมีเด็ก freshy คณะแพทยศาสตร์จากทุก

มหาวิทยาลยัทัว่ประเทศไทย คนเป็นพนั มนัจะไปเจอหน้าเหน็หน้า

กันได้ไง แถมเวลาจัดกลุ่มยังจัดคละสถาบันกันอีก 

“ไม่ได้ไปหรอก ตอนนัน้พ่อแม่พาเราไปเท่ียวฉลองท่ีสอบตดิ” 

“อ๋อ! มิน่าล่ะ ถึงไม่คุ้นหน้านายเลย” ผมพยักหน้าช้าๆ 

ดีจังแฮะ รางวัลที่สอบติดคณะแพทย์ของผม มีแค่ชุดเครื่อง

เขียนใหม่แค่นั้นเอง ใช่แล้ว อ่านไม่ผิดหรอก ชุดเครื่องเขียนใหม่  

แค่นั้น พ่อแม่คงเลิกเซอร์ไพรส์ที่ลูกสอบติดคณะแพทย์ไปแล้ว  

หลังจากพ่ีแสงใต้สอบติดด้วยคะแนนอันดับหนึ่งของประเทศไทย 

ผม นายตะวันออก เลยเป็นลูกชายคนที่สองที่ติดหมอ

ส�าหรับผม การสอบติดไม่ใช่ความรู้สึกดีใจหรอก เป็นความ

รูส้กึทีโ่ล่งอกมากกว่า อย่างน้อยกผ่็านมาตรฐานทีพ่ีช่ายท�าไว้ ตอน

นี้ภาระหนักก็ตกไปอยู่ที่เจ้า ‘ดาวเหนือ’ น้องคนเล็กในการสอบเข้า

มหาวทิยาลยัอกีสามปีข้างหน้า ส่วนหน้าทีข่องผมข้ันถัดไปคอื ตัง้ใจ

เรียนให้จบ 

“งั้น สรุปว่า...  ถึงเราเป็นตุ๊ด เราก็เรียนได้ใช่ปะ?” 

เขาถามผมอีกที ผมพยักหน้าและแนบยิ้มให้ 

“ขอบคุณนะ เราชื่อ น้อต นายอ้ะ” 

“เราชื่อ ตะวันออก” 

น้อตมองเสื้อนักเรียนผม 

ที่อกเสื้อปักค�าว่า “ตะวันออก ทิศาวงศ์” 

“แล้วชื่อเล่นล่ะ” น้อตถาม
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ผมส่ายหน้า “ไม่มีอะ ที่บ้านเราไม่มีชื่อเล่น” 

“แปลก...” เขาขมวดคิ้วมุ่น “เอางี้ เราเรียกนายว่าตะวัน 

แล้วกัน แทนชื่อเล่น ต่อไปนี้นายมีชื่อเล่นว่า ตะวัน” 

“ตรงนั้นน่ะ จะคุยกันอีกนานไหม” 

คณุเจ้าหน้าทีห่น้าไม่เป็นมติรดเุสยีงแขง็ ผมกบัน้อตเพือ่นใหม่ 

สะดุ้งพรวดนัง่หลงัตรงปากปิดสนทิทนัท ีแต่เราสองคนแอบมองกนั

ด้วยหางตาแล้วกลั้นยิ้มไว้ 

มิตรภาพของผมกับน้อตก็เริ่มต้นในแบบนั้นเอง 

เราต่างเป็นเพื่อนคนแรกของกันและกันในคณะแพทย์ 

ตลอดระยะเวลาหกปีที่เรียนแพทย์ เราไม่เพียงแค่โชคดี อยู่ 

rotation เดยีวกนัเกอืบหมดเท่านัน้ แต่ยงัเป็นรมูเมทกันด้วย จะแยก

กันก็ตอนท�ากิจกรรมเท่านั้นละ น้อตชอบท�าด้านกองเชียร์ เวลาท�า

กิจกรรมเลยไปอยู่อีกส่วนหนึ่ง ส่วนผม...อย่างที่บอก ผมชอบงาน

สวัสดิการ เพราะรู้ว่าเป็นงานที่ไม่มีใครอยากท�าเท่าไหร่ แต่มัน

ส�าคัญ 

เลยท�าให้ผมได้เจอกับพี่ปอ อย่างที่เล่าไปไง 

และก็ท�าให้น้อตพลาดเรื่องราวช่วงนั้นของผมไปด้วย 

“น้องตะวัน” 

พี่นก เรสซิเด็นท์สาวปี 3 ที่เป็น chief ward เรียกผมทันทีที่

เท้าผมก้าวเข้าวอร์ด 

ตาย!!!...มาถึงทีหลังพี่ chief จะโดนด่าไหม

“คระ... ครับพี่?” 

“มีคนเม้าท์ว่านายเป็นแฟนกับพี่ปอ สตาฟฟ์คณะทันตะ  

จริงปะ?” 



~ รักนาย My Ride ~

48

เอ่อ...นี่ไม่ใช่ค�าถามที่ผมคาดไว้ว่ะ ท�าหน้าไม่ถูกเลยตอนท่ี

โดนพี่ถาม และคงเพราะผมยืนท�าหน้าเซ่อเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง พี่เขาถึง

ดีดนิ้วตรงหน้าผมอีกทีหนึ่ง เพื่อเรียกวิญญาณ

“อะ...เอ่อ ครับๆ ใช่ครับ ก�าลังคบกันครับ แต่...” ผมหรี่เสียง

ลง “คบกับแบบเงียบๆ นะพี่ ผมกลัวพี่ปอเขาเสื่อมเสียอะ มันจะ 

ผิดกฎการท�างานในโรงพยาบาลเดียวกันอะพี่” 

“ไฮ้! ผิดกฎบ้าบออะไรกันยะ เขาอยู่ส่วนโรงพยาบาลทันต-

กรรม เราส่วนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย คนละหน่วยงานและ

สังกัดย่ะ ไม่ผิดหรอก” 

เอ่อ...อันนี้ผมก็รู้ครับพี่ ผมแค่ยกมันมาอ้างเฉยๆ พี่จะได้ 

หยุดซักไซ้ผมเร่ืองนี้ต่างหาก ไม่อยากให้คนพูดถึงเรื่องผมกับพี่ปอ

เยอะ 

“นี ่พีเ่อาใจช่วยนะ ฉันน่ะสาววายยคุ 90 ชอบเวลาเหน็ผูช้าย

มุ้งมิ้งกัน” 

พูดจบพ่ีนกกเ็ดนิออกไปดชูาร์ทของอกีสายหนึง่ ผมถอืโอกาส

นี้รีบว่ิงพรวดไปที่ฟากของผม หยิบชาร์ทใส่รถราวน์วอร์ด เรียก

น้องๆ นักศึกษาแพทย์ปี 4 มารวมกลุ่มเตรียมราวน์ต่อไป 

“เอ้อ ตะวันๆ พี่มีอีกเรื่อง” 

พ่ีนกยังไม่จบ เดินตามมาที่ฟากผม ครั้งนี้ผมไม่สะดุ้งแล้ว  

หันไปยิ้มแหยๆ ให้เธอ ภาวนาในใจว่าอย่าให้พี่นกพูดเรื่องผมกับ 

พี่ปอต่อหน้านักศึกษาแพทย์ปี 4 เลย ถ้าพวกนศพ.ปี 4 รู้อะไร เรื่อง

นั้นกระจายไปทั่วโรงพยาบาลชัวร์

“เดีย๋วจะมีงานครบรอบหนึง่ร้อยวัน พวกนายปี 1 เตรยีมการ

แสดงด้วยนะ” 

“อ่อ...ครับ ครับ ได้ครับพี่”
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“นายเป็น head นะตะวนั และต้องได้รางวลัด้วยนะยะ อายรุ-

กรรมชวดรางวัลมาหลายปีแล้ว พวกออร์โธมันชอบเอาคนหล่อๆ 

มาถอดเสื้อเล่นลิเก ชิงรางวัลได้ตลอด” 

“อ่า... ครับพี่” เป็น head? แล้วตูจะท�าอะไร นี่เป็นคนท�า

กิจกรรมมหาวิทยาลัยก็จริงนะ แต่ท�าแค่สวัสดิการไง นึกออกไหม 

ไม่เคยท�างานครีเอทสร้างสรรค์นะเว้ยเฮ้ย! 

“แต่ปีนี ้อายรุกรรมของเรามีคนหล่อเยอะแล้ว” น�า้เสยีงพ่ีนก 

ท้ังเปี่ยมไปด้วยความหวังและความสะใจ “พวกเราต้องคว้ารางวัล

มาให้ได้ อย่างน้อยก่อนพี่จบ อายุรกรรมของเราต้องได้รางวัล Got 

talent สักครั้งนะ พี่เชื่อใจนาย” พูดจบ พี่นกก็เดินกลับไปที่สายอีก

ฟากต่อ 

เออว่ะ ผ่านไปแว่บเดียว ชีวิตการเรียนต่อเฉพาะทางของ 

พวกผมเหยียบเดือนที่สี่เข้าไปแล้ว พ้นหนึ่งร้อยวันแรกอันสุดเสี่ยง

ต่อการหมดก�าลังใจและลาออกกลางคันไปแล้ว 

การเปลีย่นสถานะจากแพทย์ใช้ทนุทัว่ๆ ไป ท่ีท�างานท่ัวๆ ไป 

มาเป็นแพทย์ประจ�าบ้าน (หรือที่เรียกว่าเรสซิเด็นท์ สั้นๆ ย่อๆ ว่า 

เด็นท์) เป็นสถานะนักเรียนอีกรอบ เป็นการปรับตัวขนานใหญ่ 

ต้องเปลี่ยนจากการท�างาน เป็น ท�างานหนักขึ้น ดูแลคนไข้

ยากขึ้น เคสซับซ้อนขึ้น แถมมีกิจกรรมทางวิชาการ ฟังเล็คเชอร์ ท�า 

topic review มกีารประชมุเคสในแผนก นอกแผนก นอกโรงพยาบาล 

ข้ามจังหวัด บางครั้งมีการประชุมเคสข้ามประเทศ นี่ยังสงสัยว่าถ้า

มีประชุมข้ามโลกได้ก็คงมีในสักวัน เป็นเซตคอมโบสุดคุ้มยิ่งกว่า 

ร้านฟาสต์ฟู้ด

งานมันเพิ่มขึ้นเยอะมาก ไหนจะเงินเดือนสวนทางคือลดลง 

แพทย์ประจ�าบ้านจะได้เงินเดือนน้อยลง แลกกับการท่ีพวกเราได้
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เรียนโดยไม่ต้องจ่ายค่าเทอม โรงพยาบาลก็มีสิทธิ์ที่จะให้เงินเดือน

เราน้อยๆ ได้ ค่าขึ้นเวรก็น้อยลง แต่ความยุ่งและเยินในเวรหนักขึ้น

หลายเท่า

ดังนั้นไม่แปลก ที่ช่วงเดือนแรกๆ แพทย์ประจ�าบ้านหลายๆ 

คนจะรู้สึกเหมือน ปลาช็อกน�้า แล้วตัดสินใจ dropout ลาออก หยุด

การเรยีนเฉพาะทางกลับไปหาเส้นทางหมอทัว่ไปตามเดมิ บางคนก็

เบนเข็มไปเรียนระยะสั้น ท�าคลินิกผิวหนังกันตามเรื่องตามราว  

บางคนช็อกหนักสุด เลิกเป็นหมอไปเลย ท�างานอย่างอื่นแทนก็มี 

พอครบหนึ่งร้อยวัน ทางคณะแพทย์ และโรงพยาบาลก็เลย

จัดงานเลี้ยงรับขวัญ ประหนึ่งตบหลังตบบ่าชื่นชมพวกเราว่าอึด 

ถึกทน อยู่มาจนเกินสามเดือนได้ และหวังว่าจะอยู่ต่อไปจนครบ

กระบวนการการเรียนจบเป็นหมอเฉพาะทางได้ 

แต่ถ้ามันเป็นแค่งานกินเลี้ยงธรรมดา...มันก็ดูจะไม่ว้าว 

เราจึงมีการประกวด Got talent กันด้วย 

ทุกแผนก ทุกภาควิชา ต้องส่งการแสดงของน้องปี 1 ที่เพิ่ง

ผ่านหนึ่งร้อยวันมาหมาดๆ (อย่างเหน็ดเหนื่อย และต้องการการ 

พกัผ่อนอย่างหนกั) ให้ไปคดิการแสดงสุดว้าว และเอามาประชนักัน

บนเวทีชิงรางวัล โดยที่รางวัลที่ได้ มักจะเป็นของจ�าเป็นเอาไปเติม

ให้ห้องพักแพทย์ของแต่ละหน่วย เพื่อให้ห้องพักแพทย์นั้นสมบูรณ์ 

ครบถ้วน 

เช่น ทีวีจอยักษ์ ตู้เย็น เตียงสองชั้น เครื่องซักอบผ้า หม้อ 

หุงข้าว กระทะไฟฟ้า เครื่องเล่นเกม (ได้ยินมาว่าปีนี้มี PS4 pro)  

ส่วนรางวลัปลอบใจกเ็ช่น มาม่าห้าลงั ไข่ไก่สด ข้าวสาร ปลากระป๋อง  

อาหารแห้งต่างๆ (นี่ห้องพักแพทย์หรือห้องบริจาควิบัติภัยวะเนี่ย) 

รวมถึงขนม เพ่ือให้แพทย์ประจ�าบ้านไม่อดตายตอนอยู่เวรแล้ว 
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ปลีกตัวไปไหนมาไหนไม่ได้ 

พวกเราเผ่า...เอ๊ย! ชาวอายุรกรรม ได้มาม่ากับไข่ไก่มาหลาย

ปี ผมเข้าใจพี่นกระดับหนึ่งนะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องปากท้อง แต่เป็น

เร่ืองของศักดิ์ศรีด้วย ตู้เย็นที่ห้องพักแพทย์เริ่มไม่ค่อยเย็น แถมมี

กลิ่นแปลกๆ ออกมาแล้ว 

เอาวะ ปีนี้ อย่างน้อยไม่ได้เครื่องเล่นเกมหรือทีวี ได้ตู้เย็น

ใหม่ก็ยังดี 

ปัญหาคือ...ผมนี่สิ ที่ต้องคิดการแสดง 

แล้วจะให้เป็นผู้น�าอีกต่างหาก 

จะท�าอะไรดีวะ 

เออ...ที่จริงแล้ว 

ผมก็เคยต้องตกอยู่ในสถานการณ์นี้มาก่อนนะ 

“เฮ้ย! น้อตตตตตต รอด้วย” 

ผมวิ่งกระหืดกระหอบตามน้อตออกจากห้องเชียร์ หลังจาก

ประชุมเชียร์ปี 1 คณะแพทย์เสร็จ 

“มี’ไรตะวัน”

“คือ พวกเรา freshy ปี 1 ต้องแสดงละครรับน้องว่ะ” 

ผมตอบไปหอบไป ธรรมเนียมของการปิดห้องประชุมเชียร์ 

กค็อื ปีหนึง่ต้องมีละครมาเล่นให้พีปี่ 2-6 ด ูเพือ่แลกกับการต้อนรบั

น้องๆ เข้าสายรหัสและของขวัญรับขวัญน้อง มีคนบอกถึงขั้นว่า พี่

จะรักหรือไม่รักก็เพราะละครนี่เลยทีเดียว แถมมีข่าวลือด้วยว่าบาง

คนไม่มีสายรหัส ก็เพราะพี่รหัสตัดออกเพราะละครไม่ดีนี่แหละ 

“อันนั้นรู้แล้ว แล้วไงล่ะตะวัน”

น้อตน่ะลอยตัว ไม่ต้องมายุง่กบังานนี ้เพราะเขาได้รบัคดัเลอืก 
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ให้เป็นเชียร์ลีดเดอร์คณะแพทย์ ดังนั้นพวกละครรับน้องเน่ีย เขา

ลอยตัวไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวก็ได้ 

 “ก็...เราโดนเลือกให้เป็น head ให้คิดละครอะดิ” 

แล้วท�าไมปัญหาหนักขนาดนี้ถึงมาตกอยู่กับผมด้วยวะ คือ

อธิบายนิดนึง ผมสอบติดคณะแพทย์ได้ด้วยคะแนนภาษาไทยท็อป

ของประเทศไทย เพื่อนๆ หลายคนรู้เรื่องนี้ ก็เลยพานเข้าใจไปว่า 

ผมมีหัวดีทางด้านภาษาและวรรณกรรม? ก็เลยโบ้ยงานสร้างละคร

พร้อมบทมาให้ผม 

“ค�าถามเดิม แล้วไงล่ะตะวัน” 

น้อตยังคงไม่เข้าใจปัญหาของผม 

“เราท�าอะไรแบบนี้ไม่เป็นไงเว้ย” 

“อ้าว! แล้วเพื่อนๆ เลือกแกเป็นหัวหน้าท�าไมเนี่ย” 

“จะไปรูไ้หมเล่า โอ๊ยยย ท�าไงดวีะ นีต้่องเสนอไอเดยีแล้วด้วย 

พรุ่งนี้ออร์เค็ม (organic chem) ก็มีควิซ ต้องรีบกลับ ท�าไงดีวะน้อต 

ท�าไงดีอ่า นี่เราเตรียมตัวมาเรียนอย่างเดียวนะเว้ย ไม่ได้เตรียมตัว

มาแสดงละครรับน้องนะเว้ยมึง” 

“เอางี้สิ...เดี๋ยวเราช่วยคิด” 

น้อตพูดง่ายๆ เหมือนกับว่าให้ผมนั่งรอ เดี๋ยวมันจะเดินไป

ซือ้ข้าวในโรงอาหารมาให้แล้วนัง่กนิ ท�าเหมอืนไม่ใช่เรือ่งใหญ่ เรือ่ง

ขี้ปะติ๋วเดียวเอง 

“เฮ้ย! ได้เหรอวะน้อต” 

เอาจริงๆ ที่ผมวิ่งตามน้อตมาก็เพราะคิดว่าเขาจะช่วยผมได้

เนี่ยแหละ 

“เราเคยท�าละครเวท ีสมยัอยูม่ธัยมปลายมาก่อน สบายมาก” 

รอยยิ้มของเพื่อนรัก ท�าให้ผมใจชื้นขึ้นมาบ้าง หากแต่ว่า “แต่ นาย
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ต้องเล่นเป็นตัวเอกนะ เราถึงจะช่วย” 

นั่นไง...กูว่าแล้ว 

ความทรงจ�าสมัยปี 1 ของผมผุดขึ้นมาทันที หลังจาก 

ราวน์วอร์ดเสร็จ 

ตอนนัน้พวกเราผ่านไปได้อย่างสวยงาม ไม่ใช่เพราะว่าผมนะ 

แต่เพราะน้อตล้วนๆ เขาบอกว่า รุ่นพี่ปี 4, 5, 6 เป็นตัวหลักในการ

ตัดสิน และเท่าที่เขารู้ รุ่นพี่พวกนี้เป็นสาววายเยอะ เพราะงั้น เล่น

ละครเรื่อง ไฮยาซินท์ จะดีกว่า รับรองว่าได้ใจรุ่นพี่และผ่านฉลุย 

แน่นอน ผมต้องเล่นเป็นไฮยาซินท์ โดยท่ีน้อตอาสารับบท

เป็นเฮดีสเอง และมีเพื่อนรูปหล่ออีกสองคนรับบทอพอลโลกับ  

เซฟีรอส แล้วก็เป็นไปตามคาด รุ่นพี่ปี 4, 5, 6 กรี๊ดกร๊าดลั่นห้อง

ประชุม ตอนฉากที่อพอลโลกับไฮยาซินท์มุ้งมิ้งกัน รวมถึงฉากตอน

ที่ไฮยาซินท์ตายในอ้อมกอดของอะพอลโลด้วย 

เออ...หรือว่างานหนึ่งร้อยวันนี้ ผมจะต้องให้น้อตช่วยอีก

ครั้ง? 

แต่ตอนนีม้นัต่างกนักบัตอนนัน้แล้วน่ะส ิตอนนัน้มนัเป็นน้อต 

ตอนนี้มันเป็นนาเดีย และเป็นแพทย์ประจ�าบ้านสาขากุมารเวช ใน

ขณะที่ผมอยู่แผนกอายุรกรรม จะว่ากันตรงๆ ก็คือเราเป็นคู่แข่ง 

ชิงรางวัลกัน แล้วมันจะมาล�าบากช่วยผมท�าไมกันเนี่ย 

แต่ไม่ลองก็ไม่รู้แฮะ...

ตอนเที่ยงครึ่งผมลองเสี่ยงโทร.หาน้อต...เอ๊ย! นาเดียดู เผื่อ

เขาว่างจะได้ชวนไปกินข้าวด้วยกัน แล้วค่อยเริ่มแผนการอ้อนขอให้

ช่วย 

โทรศัพท์ดังแค่ไม่กี่ที นาเดียก็กดรับสาย 



~ รักนาย My Ride ~

54

“ว่าไงตะวัน?” 

“แกว่างปะ กินข้าวกัน” 

“เออ เพิ่งว่างเลย เจอกันที่โถงลิฟต์ชั้น 1 แล้วกัน” 

ถัดจากนั้นไม่ถึงสิบห้านาที โต๊ะกลางโรงอาหารที่เราสองคน

นั่งก็เต็มไปด้วยอาหาร ไม่แปลกหรอก ทั้งผมทั้งนาเดียหิวโฮกทั้งคู่ 

ม้ือเช้าเราไม่ได้กิน มีแค่กาแฟอย่างที่บอก และกระเพาะก็เริ่มร้อง

เป็นเพลงอิเล็กทรอนิกส์ บางครั้งเราก็ตัดสินใจส่ังอาหารมาตาม

ความยาก ไม่ได้มีเหตุผลเท่าไหร่ ผมเชื่อหมดใจว่าเราสองคนจะกิน

ไม่หมด แต่เอาเหอะ สั่งมาแล้ว 

“งานหนึ่งร้อยวัน ภาคแกแสดงอะไรวะ” 

ปรากฏว่าเป็นนาเดยีทีเ่ปิดบทสนทนาเรือ่งนีโ้ดยทีผ่มไม่ต้อง

จุด 

“ยังไม่รู้เลย...ฉันต้องเป็นคนคิดอะดิ” 

ผมตักตูดไก่จากจานไก่ย่างมาก่อนเลย เพราะรู้ว่านาเดียไม่

กิน และผมชอบกินมาก ทุกครั้งที่เราไปกินข้าวเหนียวส้มต�าไก่ย่าง

ด้วยกัน ผมจะเป็นคนกินตูดไก่ นาเดียยังเคยพูดเลยว่าเราสองคน

เกิดมาเพื่อเป็นเพื่อนรักกันเพราะทฤษฎีตูดไก่เนี่ยแหละ 

“อ่าฮะ แล้วแกคิดออกไหมอะ” 

“ยังไม่ออกอะสิแก...แกช่วยได้ปะ?” 

“ได้ดิ แต่ต้องเย็นๆ ค�่าๆ หน่อยนะ เดี๋ยวไปคิดให้” 

“เฮ้ย! จริงดิ? แล้วของภาควิชาแกอะ” 

“โอ๊ยยย มันมีคนนึงวอนนาบีมากแก เรจิน่ามีนเกิร์ลสุดๆ 

อยากจะเป็นผู้น�า เจ้ากีเ้จ้าการนูน่นีน่ัน่ ฉันขีเ้กยีจจะพดู เออ อยาก

น�านัก เชิญท�าไปเลย แกมาขอก็ดีนะ เดี๋ยวฉันไปช่วยของภาค 

อายุรกรรมดีกว่า เอาให้ชนะภาคฉันไปเลย” ผมตักปูจากจานต�าปู
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ให้นาเดีย นางเป็นคนชอบกินปูดองมาก ผมก็ชอบนะ แต่ในเมื่อ 

นาเดียสละตูดไก่ให้ผมแล้ว ผมก็จะสละปูให้นาเดีย 

“โชคดีจังเลยอ้ะ ที่แกไม่ต้องช่วยงานส่วนภาคแก ฉันเลยได้

แกมาช่วย บังเอิญเป็นบ้า” 

“ไม่บังเอิญหรอกแก ฉันว่าจักรวาลเขาจัดสรรมาให้แล้ว เรา

ทุกคนล้วนได้รับการปกป้องจากจักรวาล ไม่ใช่สิ่งนั้นก็เพื่อสิ่งถัดไป 

ฉนัไม่ต้องช่วยเรือ่งการแสดงของภาควชิาฉัน เพราะจกัรวาลรูว่้าแก

ต้องการฉันไง” 

ผมยิ้ม... “ขอบคุณนะน้อต...เอ๊ย! นาเดีย” 

เขาแยกเขี้ยวใส่ผม “เผลอได้ แต่อย่าเผลอบ่อย บอกแล้ว  

ชื่อน้อตไม่เป็นมงคล ผู้ชายไม่เข้า จ�าไว้ ฉัน คือ นาเดีย” 

ผมหัวเราะ “จ้าาา นาเดีย” 

มันก็เหมือนตูดไก่ที่เขาไม่กิน แต่ผมชอบ

แล้วก็เหมือนปูดองที่ผมชอบ แต่เขาชอบมากกว่า 

และผมยอมให้เขากนิ เพราะผมได้ตดูไก่มาแทะแล้วน่ันแหละ 

เราสองคน เราทุกคน ล้วนได้รับการปกป้องจากจักรวาล 

ไม่เพื่อสิ่งนี้ ก็เพื่อสิ่งถัดไป จักรวาลจะจัดให้เราเสมอ 

เหมือนที่ผมได้เป็นเพื่อนกับนาเดียนี่ไง 

อ้าว! ลืมไปเลย

เย็นนี้ต้องคุยกับนาเดียเรื่องการแสดง

งั้นผมก็ต้องกลับไปหาพี่ปอค�่าเลยสินะ...

ต้องโทร.ไปบอกเขาแล้วละ 


