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บทน�ำ

[ได้ก๋านได้งานยะแล้วก๊ะลูก] เสยีงคุณป๋ิมผูเ้ป็นแม่ผมเอง

แว่วมาจากปลายสาย ได้งานท�าแบบนี้ต้องโทร.บอกคนท่ีบ้าน 

สักหน่อยนะครับ

“อือ ได้ก๋านยะแล้วแม่ กะเริ่มวันจันทร์นี้ละ” อู้ก�าเมืองมาก็

ต้องอู้กลับ

[ยะก๋านในกรงุเทพฯจะอี ้กล๋ายเป็นแม่ต้องห่างลกูแหมก่ีปีน]ิ

“แม่อย่าโอเวอร์”

[บ่ได้โอเวอร์ แม่อู้แต้เนี่ยกะ เฮียนมหา’ลัยจ๊าดเมินละ แม่ใจ๋

จะปุ๊ดจะขาดอยู่แล้ว นี่ใจ๋คอจะเป็นคนกรุงเทพฯไปเลยก่อ]

“โอ๊ย บ่อู้กับแม่แล้ว เต้าอี้เน้อ”

[เดี๋ยวๆ แล้วจะปิ๊กบ้านผ่องก่อ]

“ปิ๊กๆ กะ แต่ขอเคลียร์เรื่องงานก่อน”

[ก๊ะต๋ามใจ๋ แม่ก็ดีใจโต้ยเน้อลูก เอาเตอะ อย่างน้อยแม่ก็จะ

ได้ไปอู้ขายเห็ดลม กับคนในหมู่บ้านว่าลูกจายท�างานทีวี ถึงจะเป็น
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เบื้องหลังก็เตอะนะ]

“แล้วแม่จะบอกปี้เมืองก่อ”

[เอ๊า! แล้วท�าไมไม่บอกปี้เขาเองล่ะ]

“ไม่กล้าอู้โตย เดี๋ยวฮู้ว่ายะงานต้ีกรุงเทพฯก็โขดมาเกียด1 

แหม”

[ไร้สาระๆ จะไปอู้ไปเรื่อยลูก ปี้เขาบ่คิดมากหือลูก โตเป็น

ผู้ใหญ่แล้ว]

“น่า แม่ก็บอกให้ที”

[โต๋น ลูกยะอะหยังเป็นละอ่อน2 ไปได้] แม่คงจะไม่เข้าใจ 

ในความกลัวพี่ชายของผมแน่ๆ  [ก็ได้ๆ เดี๋ยวแม่บอกปี้เขาหื้อ แต่ 

อย่าลืมโทร.ไปหาเขาผ่อง บ่ไจ้หายเงียบหายแซบไปหนา]

“ฮู้แล้วครับ เต้าอี้ก่อนหนาแม่ จะไปอาบน�้าอาบท่าแล้ว”

[โชคดีลูก โทร.หาแม่บ่อยๆ นา]

“ครับแม่ แค่นี้ก่อน อย่าลืมกินข้าวโตยเน้อ”

หลังจากวางสายผมก็นอนแผ่หลาบนเตียงด้วยความสุขใจ

ฮ่าๆๆ คุณคงจะคิดใช่มั้ยครับ ว่าท�าไมเด็กเหนือเมืองแพร ่

คนนี้ถึงระหกระเหินมาใช้ชีวิตที่กรุงเทพฯ

เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ...

ก่อนอื่นต้องถามทุกคนก่อนว่าเคยมีความรักแรกพบใช่มั้ย

ครับ ส�าหรับผม รักแรกพบซึ่งเป็นรักครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อตอนเรียน

มัธยมต้น เมื่อนานมาแล้ว

1 โกรธกัน
2 เด็กน้อย
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ในวันที่อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวและชวนหงุดหงิด  

ผมนัง่กนิไอตมิรอเพือ่นทีเ่ข้าห้องน�า้ตรงโต๊ะม้าหนิ อยู่ๆ ก็มพ่ีีม.หก

คนหนึ่งวิ่งเข้ามา

“น้องครับ” เสียงนั้นชวนให้ผมเงยหน้าขึ้นไปมอง ท่ามกลาง

แสงแดดท่ีส่องเจิดจ้า ศีรษะของพี่เขาช่วยบังท�าให้เกิดร่มเงาอย่าง

น่าประหลาด ใบหน้าคมๆ คิว้เข้มๆ นัน้ดกูึง่ขอร้องให้เหน็ใจบวกกับ

เหนื่อยอ่อนซึ่งน่าจะเกิดจากการวิ่งตรงเข้ามาหา เหงื่อของเขาท่วม 

ตวัจนเคร่ืองแบบนกัเรยีนเปียกแนบชดิกบัรปูร่างท่ีโคตรจะเพอร์เฟ็กต์ 

จนน่าอิจฉา ผมท�าหน้าประหลาดใจอยู่สักครู่เพราะตอนแรกไม่คิด

ว่าพี่เขาจะคุยกับผม

นี่มันพี่จระเข้ เน็ตไอดอลความภูมิใจของโรงเรียนเราเลย 

นะเว้ย คนนี้ยกให้เลย เป็นผู้ชายคนแรกที่ท�าเอาคลั่งขนาดนี้!

“ครับ?” ผมเอ๋อไปทันที

“น้องพอจะให้พี่ยืมเข็มขัดหน่อยได้มั้ย”

“หา!?” ผมอ้าปากเหวอ จะไปหาของแบบนั้นให้เขาได้ที่ไหน

กัน

“ผมมีแค่อันนี้อะ” ว่าแล้วก็ชี้ไปยังเอวของตัวเอง

“นั่นแหละ พี่ขอยืมก่อนได้มั้ย” เหมือนพี่เขาจะแอบหัวเราะ

กับความซื่อของผมนะ

“แต่ว่า...”

แล้วผมจะใส่อะไรอ้ะ!

“นะๆ พอดพีีต้่องรายงานตัวทีห้่องปกครอง ไม่ได้เขม็ขดัของ

น้องพี่แย่แน่ๆ เลย”

ค�าพูดนั้นท�าให้ผมรู้สึกว่าข้างตัวมีสายรุ้งลอยละล่องอยู่โดย

รอบ นี่ผมกลายเป็นความหวังของผู้ชายคนน้ีงั้นเหรอเน่ียยยย  
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อ๊ากกกก จะดิ้นนนน

“ก็ได้ครับ” ผมยืนขึ้น ท�าท่าจะปลดเข็มขัดแต่ทว่ามือที่ถือ 

ไอติมท�าให้ทุลักทุเลเหลือเกิน

“มา พี่ช่วย” พี่จระเข้คงเห็นว่าล�าบากก็เลยจะอาสา

ไอ้เรากน็กึว่าเขาจะถอืไอติมให้ แต่เปล่าครบั พีม่.หกคนหล่อ

เดนิเข้ามาใกล้ๆ พร้อมกบัใช้มอืปลดเขม็ขดัผมออกไปอย่างรวดเรว็

โดยที่ผมไม่ทันได้รู้ตัวด้วยซ�้า โห! คงถนัดเรื่องแบบนี้มากสินะเนี่ย

“ขอบคณุนะครบั” พีเ่ขาวางกระเป๋าพร้อมกับปลดเขม็ขดัของ

ผมอย่างทะมัดทะแมง ก่อนจะหันมาพูดด้วยอีกรอบ

“ขอเบอร์หน่อยสิ เดี๋ยวจะคืนแล้วพี่โทร.หา” พี่จระเข้หยิบ

โทรศัพท์ฝาพับขึ้นมาท�าท่าจะกดเบอร์

“ไม่มีครับ”

“ฮะ!?” คนคิ้วเข้มท�าหน้าไม่อยากเชื่อ

“พ่ี...” เฮ้ย! ไม่ได้สิ บอกว่าพี่ชายไม่ให้ใช้ดูอ่อนหัดเกินไป 

“เอ่อ...แม่ยังไม่ให้ใช้ครับ”

“อ่า...” พ่ีเขาเก็บโทรศัพท์เข้ากระเป๋ากางเกง “น้องชื่ออะไร

นะ”

“เอ่อ...” ผมรู้สึกว่านิ้วหัวแม่เท้าก�าลังจิกลงพื้นรองเท้าผ้าใบ

แน่น “ตะ...โต๋นครับ”

“โต๋น?”

“ครับ โต๋น”

“มันแปลว่าอะไร ภาษาเหนือใช่มั้ย พอดีพ่ีย้ายมาจาก

เพชรบูรณ์ไม่ค่อยรู้ค�าเมือง”

“เอ่อ...ตะ...โต๋น ย่อมาจาก โต๋นแตร์ ครับ”

“...”
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“โต๋นแตร์ แปลว่า โดดน�้า”

ผมเห็นรอยยิ้มจากปากสีชมพูรูปกระจับนั้นระบายบนหน้า 

มันเป็นประกายของความเอ็นดูอย่างแท้จริง

“โอเค ถ้าน้องเห็นพี่ที่ไหน มาทวงเข็มขัดได้เลยนะ”

“...”

“พี่ชื่อจระเข้ เรียกพี่ว่าเข้ก็ได้นะ”

“คระ...ครับ” ผมก้มหน้างุด ฮึ่ยยย จะบอกว่ารู้อยู่แล้วน่า

“งั้นพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวโดนครูด่า” พี่เข้โบกมือตั้งท่าจะวิ่งออก

ไป “โต๋นแตร์”

“ครับ”

“ชื่อน่ารักดีนะ”

แล้วพี่เข้ก็ทิ้งผมไว้อยู่ตรงนั้น รู้สึกได้ว่าก�าลังมีฮอร์โมนหรือ

อะไรบางอย่างเดือดพล่านอยู่ในตัว ผมเผลอย้ิมออกมาอย่างไม่รู้

เหตผุล ไม่รูต้วัจนกระทัง่ไอตมิละลายจนหยดย้อยมาโดนน้ิวเรยีบร้อย 

แล้ว

แต่ถ้าคณุคดิว่าหลงัจากนัน้จะมแีต่ความสขุแล้วละก ็คุณ

คิดผิดครับ

เพราะนั่นเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งรองสุดท้ายที่ผมได้คุยกับ

พี่จระเข้อย่างจริงจังขณะเรียนมัธยม ในเย็นวันเดียวกันนั้นผมเห็น

เขานัง่อยูห่น้าห้องสมดุ ไอ้เรากต็ัง้ท่าจะเข้าไปหาเพราะเหน็เขาบอก

ว่าถ้าเห็นเมื่อไหร่ให้เข้าไปทวงเข็มขัด แต่ฉับพลันกันนั้นเองก็ม ี

พีผู่ห้ญงิม.ห้าเดนิเข้าไปตดัหน้าเสยีก่อน พีเ่ข้มอบรอยย้ิมท่ีน่าอจิฉา

ให้เธออย่างจริงใจ แล้วทั้งคู่ก็พากันเดินออกไปจากโรงเรียน

ความรู้สึกตอนนั้นทั้งโกรธทั้งอกหัก ไม่รู้เหมือนกันว่าท�าไม
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ผู้ชายที่เราชื่นชอบเห็นเป็นไอดอลถึงหักหลังเราได้ (ทั้งๆ ที่เขาไม่รู้

กบัมงึด้วยซ�า้) จากนัน้มาผมกไ็ม่กล้าคยุกบัเขาอกี ผมไม่เคยได้เขม็ขดั

คืนเลย จนต้องไปขอเงินแม่ซื้อใหม่ด้วยเหตุผลที่ว่าลืมไว้ในห้อง 

ล็อกเกอร์กลับมาดูอีกทีก็ไม่เจอแล้ว

นานวันเข้า ก็ถึงวันสุดท้ายของภาคเรียน ผมได้ยินมาว่าพี่เข้

จะเข้าไปเรียนต่อยังมหา’ลัยที่กรุงเทพฯ วันอ�าลาทุกคนต่างเอา

ดอกไม้ไปให้เขา ผมกม็คีวามคดินัน้นะ แต่นอกจากดอกไม้ ผมมขีอง

ท่ีตั้งใจให้เป็นพิเศษด้วย นั่นก็คือสมุดเล็คเชอร์สีน�้าตาลอ่อน มีรูป

จระเข้สีเขียวท�าหน้าตาเด๋อด๋าอยู่บนปก

“พี่ครับ” ผมอาศัยจังหวะที่ไม่มีใครเดินเข้าไปหาเขา

พีเ่ข้หนัมามองผม รอยยิม้ทีเ่คยได้ถกูมอบมาให้อกีครัง้ “อ้าว

น้อง”

“โชคดีนะครับ” ผมยื่นของทั้งสองสิ่งไปให้

พี่เข้รับมันไปวางข้างๆ ของอีกร้อยอย่างที่ได้รับ แต่ก็ยังกลับ

มาสนใจผมอยู่

“ไง ไม่เห็นมาทวงเข็มขัดพี่เลย”

อ้าว! เขาก็ยังจ�าได้เหรอเนี่ย

“เอ่อ...ผมลืมครับ” ใช่ที่ไหนล่ะโว้ยยย

“วันนี้พี่ไม่ได้ใส่มาซะด้วยสิ อยู่ที่บ้านน่ะ”

“ครับ ไม่เป็นไรครับ ผมให้”

“เท่ากบัว่าให้พีต่ัง้สามอย่างนะเนีย่” เขาคว้าสมดุจระเข้ขึน้มา

ส�ารวจ “อันนี้น่ารักดี”

โอยยย...

“ผมไปนะครับ” ไม่เอาแล้ว รีบหนีดีกว่า

“เดี๋ยวครับน้องโต๋น”
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“ครับ?” ผมหันมามองอย่างกล้าๆ กลัว ทว่าเห็นพี่เข้ยิ้มหรา

ให้อยู่ก่อนแล้ว ในมือถือปากกาเมจิกสีด�า

“เซ็นเสื้อให้พี่หน่อยสิ”

“จะดีเหรอครับ”

“ดีสิ เขียนไว้ด้วยนะว่าเราเคยให้พี่ยืมเข็มขัด”

ผมเดินไปรับปากกานั้นมา ส�ารวจดูพ้ืนท่ีบนเส้ือพ่ีคนน้ีว่า 

มีตรงไหนที่ยังว่าง

“เอาตรงนี”้ พีเ่ข้จบัมือผมไปไว้ทีช่ายเสือ้ ตรงนัน้ยงัมทีีว่่างพอ

เขียนได้อยู่ ผมเลยดึงมันไว้ให้ตึงเพื่อจะให้เขียนได้ง่ายๆ 

“เรียบร้อยครับ” ผมยื่นปากกาคืนเจ้าของ

“ขอบคุณนะ”

“พี่เข้...” อยู่ๆ ก็อยากชวนเขาคุยขึ้นมาซะงั้น

“หือ?”

“พี่เก่งมากเลย สอบติดที่กรุงเทพฯด้วย”

“เก่งอะไรกัน นี่ยังไม่อยากเชื่อเลยว่าคนเรียนๆ เล่นๆ อย่าง

พี่จะสอบติดกับเขาด้วย แต่คะแนนก็เกือบอันดับสุดท้ายแน่ะ”

“แค่นี้ก็เก่งแล้วครับ”

ภายใต้หน้านิง่ๆ จรงิๆ แล้วแก้มผมแดงฉานเลยนะครบัพีช่าย

“ขอบใจนะ มาเรียนด้วยกันสิ”

“ครับ?”

“ถ้าชอบนิเทศก็มาเรียนด้วยกัน”

“ผมอยู่แค่ม.สาม ยังไม่รู้เลยว่าจะไปสายไหนต่อ”

“เดี๋ยวก็คิดได้เอง ใช้เวลาให้คุ้มค่านะ”

“ครับ”

“ลองดูว่าชอบอะไรก็เลือกไปอย่างนั้น แต่ถ้าไม่เปลี่ยนใจ  
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มาเรียนนิเทศกับพี่นะ”

นีเ่ขาก�าลงัชีแ้นะผมใช่มัย้เนีย่ เขาก�าลงับอกว่าให้ผมเลอืกเขา

ใช่มั้ย!

“ขอบคุณมากครับพี่”

“เออ แม่ให้ใช้โทรศัพท์ยังอะ”

“ให้แล้วครับ”

“ใช้บีบีใช่มั้ย ขอพินหน่อย”

“เอ่อ...ผมใช้ไอโฟนครับ”

เนีย่ยยยย ขอบบีทีีบ้่านกไ็ม่ให้ อดแชทกบัเพ่ือนไม่พอ ยังเสีย

โอกาสแชทกับพี่เข้ด้วยเลย

“โห! รวยนีห่ว่า งัน้เอาเบอร์มาหน่อย” พีเ่ข้ตัง้ท่าจะกดโทรศพัท์

“ครับ ศูนย์แปดสอง...”

กริ๊งงงงงงงงงง

[นักเรียนชั้นม.หกทุกคน กรุณาเข้าแถวร้องเพลงพร้อมกันที่

กลางสนามค่ะ]

“ไปโว้ยไอ้เข้!”

ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก เพื่อนกลุ่มใหญ่มาล็อกคอพี่เข้ไป

ก่อนทีผ่มจะบอกตัวเลขหมดด้วยซ�า้ ผมถอนใจแต่ก็เข้าใจ พร้อมกับ

มองแผ่นหลังไวๆ นั้นจากไปด้วยความอาวรณ์ ผมยกมือขึ้นมา 

โบกลาพร้อมกบักระชบัเป้บนบ่า เขาไม่แม้จะหนักลบัมามองด้วยซ�า้

โอเค นี่คงถึงเวลากลับบ้านแล้วละ

และนั่นก็ท�าให้เราไม่ได้เจอกันนานหลายปี ผมตัดสินใจ

เรียนสายสามัญ และใช้เวลาช่วงชั้นมัธยมปลายตั้งใจเรียน จน

สุดท้ายก็ได้เป็นที่หนึ่งของชั้นและสามารถเลือกเรียนได้ทั้งสาย
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วิชาการและสายบันเทิง

ค�าเชื้อเชิญของพี่เข้ยังดังอยู่ในหู แต่เวลาน้ันผมก็ต้องเลือก

เชื่อตัวเอง

ผมใช้สิทธิ์ยื่นเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาการแสดง แต่

ผมก็ยังเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยเดียวกับเขา

ในวนัเปิดเทอมวันแรก ผมได้เจอกบัเพือ่นสนิททีเ่ป็นเดก็ต่าง

จังหวัดเหมือนกัน เราสองคนเข้ากันได้ดี มันชื่อภูมิ และเป็นคน

หน้าตาดี มันจึงมีคนเข้ามาหาไม่ขาดสาย ชื่อเสียงของมันท�าให้ใคร

ต่อใครรู้จักและต้องการชื่นชม หนึ่งในนั้นคือคนที่เป็นสาเหตุให้ผม

มาที่กรุงเทพฯ

“ไง?” ผมเงยหน้ามองคนที่ยืนอยู่ข้างๆ ตอนนั้นผมอยู่ใน 

โรงอาหารและก�าลังจะตักข้าวเข้าปากอยู่แล้วแท้ๆ

พี่เข้...

นี่เป็นการเจอกันอีกครั้ง

“อ้าว พี่” มาไม่ทันให้ตั้งตัวเลย

“สวัสดีครับน้องโต๋นแตร์แปลว่าโดดน�้า”

“หวัดดีครับพี่” ผมยกมือไหว้ ทะ...ท�าไมพี่เขาหล่อขึ้นแบบนี้ 

ออร่าอย่างกับดาราแน่ะ แถมหุ่นก็ดีขึ้นด้วย

“นึกว่าจะมาเรียนนิเทศกับพี่ซะอีก” พี่เข้บอกหลังจากส�ารวจ

ชุดระเบียบคณะที่ผมใส่อยู่

“พี่บอกให้ผมเชื่อใจตัวเองนี่นา”

“นัน่สนิะ” พีเ่ข้มองซ้ายมองขวา เหมอืนก�าลงัหาอะไรบางอย่าง 

แถมยังท�าหน้าแปลกใจที่ผมอยู่คนเดียว “เพื่อนเราคนนั้นไปไหน 

ซะล่ะ”

“ภูมิเหรอครับ”
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“อื้อ” พ่ีเข้ยิ้ม ยิ้มเหมือนที่เขาเคยยิ้มให้ แต่ในบริบทนี้  

รอยยิ้มนั้นไม่ใช่ของผมครับ

ผมรู้สึกขายหน้า คงจะเป็นเพราะหวังมากไป

“ซื้อข้าวครับ” ผมตอบ เข่ียใบกะเพราในจานเล่น “น่ันไง 

มาแล้ว”

จังหวะนัน้พอดทีีภ่มิูเดนิเข้ามา แผ่รงัสทีีเ่จดิจ้าไม่แพ้คนทียื่น

อยู ่เพือ่นของผมขมวดคิว้ประหลาดใจเมือ่เหน็ว่าผมก�าลงัคยุกับคน

แปลกหน้า ดูท่าผมคงต้องแนะน�าให้เขารู้จักกัน

“ภูมิ นี่พี่เข้ พี่โรงเรียนเรา”

“อ๋อ สวสัดีครบั” เพือ่นคนหล่อของผมโค้งหวัให้ก่อนจะน่ังฝ่ัง

ตรงข้าม

วินาทีที่เขาสองคนมองตากัน มันเหมือนกับวงกลมสองวงที่

ก่อนหน้านีไ้ม่ได้ข้องเกีย่วกนัเลยถกูเชือ่มกนัอย่างไร้เหตผุล มนัโคตร

หดหู ่ความรูสึ้กภายในก�าลงัดนัทกุอย่างในท้องออกมาเหมอืนอยาก

จะอ้วก

“หาตัวอยู่พอดีเลย”

“...” ผมถึงกับกลืนน�้าลายเมื่อได้ยินแบบนั้น

“ครับ?” ภูมิยังคงมองด้วยความสงสัย

“พีอ่ยูค่ณะนเิทศ ธสีสิของพีก่�าลงัขาดนกัแสดง พีอ่ยากให้น้อง

ลองมาแคสติ้งหน่อยจะโอเคมั้ยครับ”

แล้วภูมิก็หันมามอง ท�าท่าทางเหมือนกับผมเป็นผู้จัดการ 

ส่วนตัว นี่มันก�าลังขอให้ผมช่วยตัดสินใจเหรอเนี่ย

“มึงว่าไง”

“ก็ช่วยพี่กูหน่อย” อยากตีปากตัวเองจัง

“ท�าดีมากโต๋น” พี่เข้ขยิบตามาให้ผม ยิ่งเพ่ิมความหงุดหงิด
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ของตัวเองเข้าไปอีก

“ผมจะเหมาะเหรอพี่?”

“พี่รู้ว่าเหมาะตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นแล้ว”

“ผมขอไปซื้อน�้าก่อนนะครับ” ผมลุกขึ้นจากเก้าอี้อย่างดื้อๆ 

ไม่อยากทนฟังทนเห็นอะไรอีกต่อไป มันหงุดหงิดดดดด

“เดี๋ยวกูไปด้วย” ภูมิท�าท่าจะลุกตาม แต่ผมห้ามไว้

“มึงคุยกับพี่เขาไปเหอะ” ผมยิ้ม เอาจริงคือไม่ได้โกรธภูมินะ 

และผมก็ไม่ได้โกรธพี่เข้ด้วย แต่ผมโกรธตัวเอง ท�าไมต้องมารู้สึก 

แบบนี้ทั้งๆ ที่ไม่มีสิทธิ์อะไรเลย

“มึงเอาน�้าอะไรล่ะ” ผมถามเพื่อน

“โค้กแล้วกัน”

ผมพยักหน้ารับ ท�าท่าจะเดินออกไปแต่ก็...

“เอาน�้าอะไรมั้ยครับพี่เข้”

“ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปซื้อเอง”

“ไม่เป็นไรครับ ผมต้องไปซื้ออยู่แล้ว พี่จะได้คุยกับภูมิด้วย”

“งั้น กาแฟม็อคค่าก็ได้ครับ” พี่เข้ผงกหัวขอบคุณ

ผมยิ้มให้แก่ทั้งคู่ก่อนจะเดินออกไป

แต่ผมไม่ได้ไปซือ้น�า้...แค่เดนิมาหลบอยูห่ลงัเสาต้นหนึง่ใกล้ๆ 

กับที่เก็บจาน มองดูคนทั้งสองคุยกันด้วยหัวใจที่ก�าลังเต้นรัว รู้สึก 

ได้ว่าตัวเองก�าลังเบะปากอยากจะร้องไห้ แต่พอคิดได้ว่าแม่งโคตร

ไร้สาระกเ็ลยเลกิสะอกึสะอืน้ไป ทว่าไม่มีใครกลัน้น�้าตาไว้ได้อยู่แล้ว 

ผมยกแขนเสือ้ขึน้มาเชด็ของเหลวใสๆ ทีเ่กดิจากความรูส้กึจกุเสยีด

ภายในอย่างกับเด็กอนุบาล

ผมสะอึกอีกครั้งเมื่อเห็นพี่เข้นั่งลงยังฝั่งตรงข้ามกับภูมิ ที่นั่ง

ของผม...
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แบบนี้สินะที่เขาเรียกว่า ‘อกหัก’ ของแท้

[ฮลัโหลมงึ เป็นอะไรหรอืเปล่า] ภมูโิทร.มาในคนืนงึ หลาย

สัปดาห์ต่อจากนั้น

“ก็ไม่ได้เป็นอะไรนิ? ท�าไมอะ” แหม เรื่องโกหกความรู้สึก 

ตัวเองนี่โคตรเก่งเลย

[กูโทร.มาบอกว่ากูตกลงเล่นหนังของพี่เข้แล้วนะ]

“อ้าว นึกว่าตกลงไปตั้งนานแล้วซะอีก”

[ยัง...เขาก็เพิ่งส่งบทผ่าน]

“อื่อ ดีแล้ว”

[ไม่เป็นอะไรแน่นะ กูแคร์มึงนะโว้ย] ผมพูดได้เลยว่าจาก 

น�้าเสียงแบบนั้น ไอ้ภูมิคงจะแคร์ผมจริงๆ ผมไม่ควรคลางแคลงใจ

กับมันนะ เพราะเรื่องนั้นมันก็ไม่รู้เรื่อง

“เออ ไม่เป็นไร”

[งั้น กูจะขอถามมึงตรงๆ นะ มึงไม่ได้เคยเป็นแฟนพี่เข้ใช่มั้ย]

“บ้าเหรอ!” ผมสวนทันควัน

[แล้วมึงเคยแอบชอบพี่เข้หรือเปล่า]

ผมเงียบทันที เงียบจนได้ยินเสียงหายใจ

“บ้าเหรอ ไม่เคยโว้ย” ผมกลั้นใจตอบ

[แน่นะ]

“แน่ดิ” 

ไม่แน่หรอก...

[คอืทีถ่ามมงึเนีย่เพราะกจูะบอกว่า...] เสยีงหายใจของอกีฝ่าย

ก็ได้ยินชัดไม่แพ้กัน [พี่เข้เขาจะขอคุยกับกูว่ะ]

ผมชอ็ก แต่กน้็อยกว่าทีค่ดิ อาจจะเป็นเพราะลึกๆ ก็รูอ้ยู่แล้ว
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ละมั้งว่ามันจะเป็นแบบนี้

“เหรอ”

[มึงโอเคมั้ย]

เฮ้ย! จะให้กูตอบว่ายังไงอะ แค่นี้ก็เจ็บจะแย่อยู่แล้ว

“กูไม่ใช่พ่อมึงนะ จะคุยกับใครมึงก็คิดเองสิวะ”

[ก็มึงเงียบไป กูใจหายนะเนี่ย]

“กูแค่แปลกใจ ตอนมัธยมกูเห็นเขาคบกับผู้หญิงนะ”

[นั่นน่ะสิ เขาก็บอกว่ากูเป็นผู้ชายคนแรกที่เขาจีบ]

เออ อิจฉาจัง

“เอาเถอะ กูยังไงก็ได้ เอาที่มึงสบายใจเลย”

[ถ้ามึงไม่โอเคมึงบอกกูได้นะ เข้าใจปะ?]

“กูไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอก”

[เออ เดี๋ยวกูขอคิดดูอีกที] ท่าทีของภูมิดูสงบลง [มึงอย่าลืม

เอากางเกงวอร์มมานะ]

“เออ เอาเอนะมึง”

[สอบคู่กับกูเด็ดอยู่แล้ว ไม่มีปัญหา]

“แค่นี้แหละ”

ผมร้องไห้อกีครัง้หลงัจากวางสาย มนัทรมานเหลอืเกินท่ีต้อง

มารับรู้อะไรแบบนี้ ทางเดียวที่ผมท�าได้คือต้องหาอะไรแก้ฟุ้งซ่าน 

ผมตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินกลับบ้านในวันหยุดยาว อยากจะหนีไป

ไหนไกลๆ สักหน่อยเผื่อจะท�าใจง่ายขึ้น

ผมโทร.หาคนที่ผมอยากคุยด้วยมากที่สุดตอนนี้

[มีหยังวะ] เสียงเข้มของพี่หน่อเมือง พี่ชายของผมดังมาจาก

ปลายสาย

“ฮาจะโทร.หาคิงบ่ได้เลยก่อ” ผมพยายามกลั้นเสียงสะอื้น
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[ฮะ!?] เสียงนั้นพูดแข่งกับดนตรีที่ดังสนั่น

“อยู่ผับแม่นก่อ”

[เออ เสียงมันดังบ่ได้ยิน]

“งั้นแค่นี้ก็ได้ ฮาจะบอกคิงว่าสิ้นศุกร์นี้จะปิ๊กบ้าน คิงได้ปิ๊ก

เหมือนกันบ่”

[ปิ๊กๆ...โต๋นนี่เอ็งร้องไห้อยู่ก่อ]

“บ่ได้ร้อง” ผมเช็ดน�้าตาตัวเอง พยายามตั้งสติใหม่ “คิงอย่า

ลืมซื้อของไปฝากป้อกะแม่โตย ฮาบ่มีตังค์แล้ว”

[เออๆ เด๋ียวข้าจดัการเอง] พีเ่มอืงว่า [ไอ้โต๋น เอง็อย่าคดิมาก 

ปิ๊กบ้านจะได้สบายใจ ฮาเป็นห่วงนะแต่ตอนนี้มันคุยบ่สะดวก]

“เออ คิงเที่ยวให้สนุกเต๊อะ ไว้คุยกัน”

[กูรักเอ็งนะ อย่าน้อยใจ เดี๋ยวเจอกัน]

ผมวางสายจากพี่ชาย พี่เมืองเป็นพี่ชายแท้ๆ ของผมเลย 

ละครับ แต่ดุยิง่กว่าพ่อแมซ่ะอกี ตอนนี้เขาท�างานเป็นวศิวกรแถวๆ 

ภาคใต้ นานๆ ทีถึงจะได้กลับบ้านเหมือนกัน 

โอเค หวังว่าการอยูก่นัพร้อมหน้าทัง้ครอบครวัแบบน้ีจะช่วย

ให้ผมสบายใจขึ้นมาได้บ้างนะ

ผมลุกเดินออกจากโรงหนังเมื่อมันขึ้นเอ็นด์เครดิต เสียง

ปรบมือเกรียวกราวไล่หลังมากันยกใหญ่ อาจจะเป็นเพราะมีแฟน

คลับพี่เข้เข้ามาร่วมชมด้วยก็ได้ ตอนนี้เขาเป็นถึงดีเจชื่อดังแล้วนี่นะ

ผมไม่รู้จะอยู่ต่อไปท�าไมให้อึดอัดก็ว่าจะกลับเลยดีกว่า มีนัด

กินข้าวกับพี่เมืองอยู่แล้วด้วย

“โต๋น” เสียงหนึ่งแว่วมาจากข้างหลัง พี่เข้นั่นเอง เขาหนีพวก

แฟนคลับตัวเองมาได้ยังไงนะ
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“ครับ?” 

“มาดูท�าไมไม่บอกพี่” เขาพูดแข่งกับเสียงหอบจากการวิ่งมา

“ผมเห็นแฟนคลับพี่เยอะก็เลยหนีออกมาดีกว่า”

“แต่เราเป็นน้องพี่นะ ไม่คิดจะเข้ามาแสดงความยินดีเลย 

หรือไง”

“ขอโทษจรงิๆ ครบั ผมไม่รูจ้ะให้อะไร พ่ีคงมหีมดแล้ว” หน้าท่ี

การงานดีขึ้นในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี แบบนี้คนเราจะต้องการอะไรอีก 

ล่ะครับ

“ได้ติดต่อภูมิบ้างมั้ย”

อ้อ...เนื้อคงอยู่ตรงนี้สินะ

“ไม่เลยครับ”

ภมูไิปแล้วครบั...หลงัจากคบกนักบัพีเ่ข้ กด็เูหมอืนว่าภมูจิะมี

ปัญหาตลอด ทั้งๆ ที่มันเป็นเด็กเรียนดี ภูมิขาดเรียนวันเว้นวันจน

น่าสงสัย แถมวันหนึ่งกลับบอกว่าจะซิ่วซะอย่างนั้น ตอนแรกผม 

คิดว่ามันจะพูดเล่นๆ แต่ไม่นานมันก็หายตัวไปจากรุ่นอย่างดื้อๆ 

พอโทร.ไปถามก็บอกแค่ว่านี่ไม่ใช่ที่ส�าหรับมัน

ส่วนเรื่องความรัก มันบอกว่าพี่เข้ไม่ใช่สิ่งที่มันต้องการ ถึงจะ

ค่อนข้างน่าสงสัยอยู่บ้างก็เถอะ แต่พอฟังแล้วมันก็อดรู้สึกเห็นใจ 

ทั้งคู่ไม่ได้

“หายไปไหนของเขานะ...”

“พี่ลองติดต่อไปทางบ้านเขาสิครับ”

“ลองแล้ว ทุกคนไม่ยอมบอก พวกเขาคงไม่ชอบพี่”

“อ๋อ...งั้นเหรอครับ”

ท�าไมมีแต่คนไม่ชอบพี่...

แต่ผมชอบนะ
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“ดีใจกับความส�าเร็จด้วยนะครับพี่ ดังแล้วก็อย่าลืมน้องล่ะ”

“พี่ไม่มีทางลืมน้องที่น่ารักอย่างโต๋นหรอก” พี่เข้ยิ้มแบบเดิม

มาให้ มันกระตุ้นอะไรบางอย่างในใจผมขึ้นมาอีกครั้ง “วันนี้ว่างมั้ย 

ไปหาอะไรกินกันได้หรือเปล่า”

“เอ่อ...”

“แต่คงไม่ใช่ที่นี่นะ แม่งไม่ค่อยส่วนตัวว่ะ”

“ผมมีนัดกับพี่ชายแล้วครับ ขอโทษจริงๆ นะ”

ผมรู้สึกผิดหวังขั้นสุด นี่มันเกินคาดจากที่คิดไว้ พี่เข้ชวนผม

กินข้าวเชียวนะ ถ้าไม่ติดธุระผมคงตกลงปลงใจไปกับเขาแน่นอน  

ไม่ต้องคิดเยอะให้เสียเวลา

“งั้นไม่เป็นไร พี่คงต้องหาอะไรท�าแก้เบื่อสักหน่อย”

“โชคดีนะพี่”

“โต๋น”

“ครับ?”

“มาหาพี่วันรับปริญญาด้วยนะ”

ผมเห็นแววความเหนื่อยอ่อนผ่านออร่าดาราท่ีปกคลุมรอบ

ตัวเขา ตอนนี้พี่เข้คงอยากจะคุยกับใครสักคน ใครก็ตามที่สามารถ

จะอยู่เป็นเพื่อนได้

แต่ว่าตอนนี้ผมไม่พร้อมน่ะสิ

RRRRRRRR

“พี่ผมโทร.มาแล้ว ไปก่อนนะครับ”

“อื้ม โชคดี”

“หนงัสนกุดนีะครบั” ผมพดูอย่างไม่โกหก “มนัเป็นงานท่ีตัง้ใจ

มากเลย”

“ขอบใจมากนะ ไว้เจอกัน”
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“แน่นอนครับ”

แล้วผมก็เดินออกไป

ขอแค่ให้เขาพูด ผมพร้อมจะเจอเขาเสมอแหละ

เวลาผ่านไปเรว็เหลอืเกนิ ผมขึน้ปีสอง และงานรับปริญญา 

กม็าถงึแล้ว ผมวิง่ไปหาย่ารหัสทีแ่สนคดิถงึพร้อมกบัตุก๊ตาหมตีวัใหญ่ 

จากนัน้กใ็ห้ดอกไม้กบัพวกรุน่พีท่ีแ่ต่ก่อนว้ากเอา ว้ากเอา แต่ตอนน้ี 

ทุกคนน่ารักมากต่างจากตอนรับน้องลิบลับ

และผมกเ็ดนิต่อไปยงัตกึนเิทศ เสยีงกรีด๊กรดีร้องจากแฟนคลบั 

พี่เข้ยังเหนียวแน่นจริงๆ

ตอนนี้ผมเห็นพี่เข้อยู่ในวงล้อมของเด็กปีหนึ่งซึ่งก�าลังรุมบูม

ขอเงิน พ่ีแกก็ใจป�้าจ่ายแบงก์สีเทาซะด้วย ระหว่างที่ผมเดินเข้าไป

นัน้ เกดิเสยีงซบุซิบกนัระงมไปหมด นัน่กเ็พราะผมแบกตุก๊ตาจระเข้

ตัวใหญ่สีเขียวเข้มไว้บนบ่า และมันท�าให้พี่เข้เห็นแต่ไกลเลยทีเดียว 

เขาโบกมือต้อนรับแถมก�าลังเดินตรงเข้ามาหาผมอยู่แล้วถ้าไม่ใช่...

“ของจากแฟนคลับรวมกันไว้ที่ด้านน้ีนะคะ” ผู้หญิงคนหน่ึง

เข้ามากระชากจระเข้ยักษ์ของผมอย่างแรง เธอมีใบหน้าที่ดูจริงจัง

และวางท่าเป็นผูน้�า ผมเดาว่านีน่่าจะเป็นหัวหน้าแฟนคลบัแน่นอน

“คือ...ผมเป็น”

“ท�าตามกฎด้วยค่ะ” เธอวางตุ๊กตาของผมกองรวมไว้กับพื้น

ร่วมกับของจากแฟนคลับชิ้นอื่นๆ

“ผม...”

“ถ้าจะถ่ายรปูกก็รณุาต่อควิด้วยนะคะ” เธอผายมอืไปยังแถว

ที่ยาวเหยียด

“เอ่อ จริงๆ แล้ว”
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“โต๋น!” เสียงพี่เข้เรียกผมท�าให้ทุกคนฮือฮา

“ครับพี่” ผมหันไปยิ้มให้ ตอนนี้หัวหน้าแฟนคลับจ๋อยไปเลย

“ถ่ายรูปกนั” เขากวกัมอืเรยีกตากล้องให้ตามมา ผมยงัเอ๋ออยู ่

ก็เลยตามไม่ทัน

“จะอ้าปากหวอเหรอในรูปน่ะ ไปหยิบตุ๊กตาจระเข้มาสิ”

“ครับๆ” ผมท�าอย่างที่เขาว่า แล้วจากนั้นพี่เข้ก็กอดคอผม

หัวใจผมเต้นอีกแล้ว ผมยังไม่เลิกชอบผู้ชายคนนี้อีกเหรอวะ

เนี่ย

ผมยิ้มแก้มแทบแตก พยายามเก็บอารมณ์ให้อยู่ ส่วนหน่ึง

เพราะไม่อยากโดนแฟนคลับรุมสาปแช่งด้วยนั่นเอง

“ยินดีด้วยนะพี่” ผมบอก ส่งตุ๊กตาไปให้

“ขอบคุณครับ เรารู้จักกันมานานแล้วเนอะ แต่เรายังไม่เคย

ถ่ายรูปด้วยกันเลย”

“ครับ...”

“นี่” พี่เข้กระซิบ “เอามือถือออกมาเซลฟี่กัน”

ผมล้วงไอโฟนออกมาจากกระเป๋า พีเ่ข้คว้ามนัไปท�าท่าจะเป็น

คนถ่ายเอง

“ยิ้ม”

เอ่อ...ผมยิ้มอยู่ครับพี่

ยิ้มแบบโคตรมีความสุขเลยละ

แชะ!

“ส่งให้พี่ด้วยนะ” อีกฝ่ายยื่นโทรศัพท์คืนให้

“ถ้างั้นผมขอไลน์หน่อยได้มั้ยครับ” ผมท�าท่าจะกดแอด

“พ่ีพิมพ์ให้ดีกว่า” เขาหยิบโทรศัพท์ผมไปกดยุกยิกอีกรอบ 

“เรียบร้อย”
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ผมคว้ามันมาดูเพื่อความแน่ใจ

Crocodile is a new friend

อื้อหือ! ดีต่อใจจัง รอวันนี้มานานแสนนาน

“ยิม้อะไร” เสียงของพีเ่ข้ท�าให้ผมเพิง่รู้ตวัว่าก�าลงัท�าอย่างน้ัน

จริงๆ

“ก็...ตลกดีอะพี่” ผมหัวเราะ “จริงๆ เราควรจะมีอะไรติดต่อ

กันนานแล้ว แต่ทุกครั้งแม่งมีอะไรเข้ามาขัดตลอด”

“นั่นสิเนอะ”

“โชคดีนะครับ”

“มีโอกาสคงได้เจอกันอีกนะ”

“ผมคงได้เห็นพี่ในทีวีตลอดแหละ” ผมแซว จากนั้นก็ค่อยๆ 

ถอยห่างออกมา

พี่เข้ผงกหัวให้และหันกลับไปสนใจแฟนคลับตัวเองต่อ 

และนั่นเป็นการเจอกันครั้งล่าสุดของเราสองคน

หลายปีผ่านไป จากดเีจเข้กก็ลายเป็นนกัแสดงและพธิกีร

ชื่อดังอันดับต้นๆ ของประเทศ เขาคบใครต่อใครมากหน้าหลายตา 

แต่ด้วยความที่เราจากกันด้วยความประทับใจ ท�าให้ผมยังรู้สึกกับ

เขาในฐานะที่หนึ่งในใจเสมอ ผมเคยไลน์ไปบอกเขาว่า

‘ผมจะรับปริญญาวันที่XX นี้แล้วนะครับ’

เขาก็ยังใจดีสละเวลามาตอบ

‘ดีใจด้วยนะ แต่พี่ไปไม่ได้แน่ๆ เลย พอดีมีงาน เป็นเด็กดีนะ

ครับ เอาใบปริญญามาโชว์ด้วยนะ แล้วพี่จะพาไปกินข้าวกัน’

แล้วเมื่อวันนั้นมาถึง ผมก็ซื่อจนอยากจะตบหัวตัวเอง
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Tontae ส่งรูปภาพ

ใช่ครับ ผมถ่ายรูปใบปริญญาส่งไปหาเขาจริงๆ

เงียบ...ไม่มีอะไรตอบรับกลับมา

จากวันเป็นสัปดาห์ เป็นเดือน จนเผลอคิดเล่นๆ แบบใจร้าย

ว่าเขาอาจจะตายแล้วกไ็ด้ แต่คนอย่างพีเ่ข้จะตายได้ยังไงล่ะ ก็ผมยัง

เหน็เขายงัโชว์หน้าหล่อๆ ในทวีีอยูเ่สมอเลย แอบรูส้กึผดิหวงันะเนีย่

ที่เขาไม่ไยดีกันขนาดนั้น

แต่ผมก็หวังว่าเขาอาจจะแค่มีปัญหา อาจจะไม่ว่าง ไม่ได้จับ

โทรศัพท์ หรือเหตุผลอีกร้อยแปดมากมายที่ล้วนแต่เข้าข้างตัวเอง 

ผมผิดหวังก็จริง แต่ก็ยังหวังว่าเขาจะเปิดอ่านข้อความนั้น อาจจะ

เป็นหลังจากนี้อีกสองเดือน สองปี หรือนานเท่าไหร่ก็ได้ ผมรอได้

เสมอ และถ้าเขาตอบมาเมือ่ไหร่ ผมกพ็ร้อมจะอ่านข้อความนัน้ทนัที

เมื่อเห็นมันแจ้งเตือน

แต่นั่นก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลย

และในวันหนึ่ง ขณะที่ผมก�าลังหางานท�า และมีความคิด

แวบขึ้นมาว่าอาจจะกลับไปอยู่แพร่ บางสิ่งบางอย่างก็เด้งมาที่หน้า

ฟีดในเฟซบุ๊ก

‘รายการทรมานบันเทิง ประกาศรับสมัคร Creative’

ผมหรี่ตามองพร้อมกับครุ่นคิด รายการนี้มันชื่อคุ้นๆ แฮะ 

เหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อน

และเสียงหนึ่งก็แทรกเข้ามาในหัวเป็นค�าเฉลย

“สวัสดีครับ พบกับรายการบันเทิงสุดเอ๊กซ์ตรีม โหด มัน(ส์) 

เดอืดพล่านของคนในวงการบันเทงิ กบัผม ดีเจจระเข้คนเดมิ อยู่กัน
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ทุกคืนวันเสาร์แบบนี้ ห้ามผิดนัดเชียวนะครับ”

เฮ้ย! นี่มันรายการที่พี่เข้เป็นพิธีกรอยู่นี่หว่า ที่ชอบเอาดารา

ดังๆ มาสัมภาษณ์พร้อมกับแกล้งกันออกทีวี ดังมากกก ได้ข่าวว่า

เรตติ้งดีเชียวเลยละ

รายการทรมานบันเทิง รับสมัคร Creative

ถ้าคุณมีหัวคิดสร้างสรรค์ สัปดน ท�าอะไรแผลงๆ

คุณเหมาะกับเรา!

ส่งประวัติและผลงานมาที่ gonetv@xxx.com

ผมกัดปากตัวเองจนรู้สึกเจ็บไปหมด...

นี่ไง โอกาสมาถึงแล้ว โอกาสที่จะได้เจอพี่เข้อีกครั้ง ให้ตายสิ 

อะไรมันจะประจวบเหมาะขนาดนี้วะ

ผมจัดการเปิดอีเมล ลากเรซูเม่และพอร์ตฯ ลงร่างข้อความ

อย่างไม่คิด พร้อมกับพนมมือขึ้นมา

ขอให้ครั้งนี้...สมหวังด้วยเถอะนะ

และเมื่อเสร็จสิ้นการอธิษฐาน ผมก็คลิกส่งอีเมลไปด้วยนิ้วชี้

เอาวะ! ขอลองอกีสกัตัง้ ถ้าเวลาของเราสองคนไม่เคยตรงกัน

นัก ผมก็ขอพาตัวเองไปเจอหน้าเขาทั้งวันท้ังคืนแม่งซะเลย ดูส ิ

คราวนี้จะเป็นยังไง

สัญญาว่ามันเป็นครั้งสุดท้าย และถ้าต้องเจ็บอีก...ผมก็จะไม่

เสียใจสักนิดเดียว
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‘โต๋น’ บ่จ้ำย ‘กระโถน’

ฮ้าววววววว

ผมอ้าปากหวออยู่หน้ากระจกในห้องน�้า 

วนันีเ้ป็นวันแรกของการเริม่งานใหม่ ไม่รูว่้าจะไปทันมัย้ก็เลย

ตื่นมันซะเช้าเพื่อเตรียมตัว ชีวิตการท�างานจะเป็นยังไงบ้างนะ 

ท�างานก็ไม่ค่อยจะตรงสายซะด้วยสิ แต่อย่างว่าแหละ เรียนจบการ

แสดงไม่ได้หมายความว่าจะเป็นนักแสดงได้อย่างเดียวซะหน่อยน่ี

เนอะ ยิ่งคนขี้เหร่อย่างผม โอกาสที่จะได้เฉิดฉายกับเบื้องหน้ายิ่ง

แทบไม่มีความหวังเลยละ

หลงัจากเริม่สดชืน่เม่ืออาบน�า้กถ็งึเวลาแต่งตวั ผมเหน่ือยกับ

การหวีผมให้ตรงเลยเลิกท�าอย่างยอมแพ้ เพราะธรรมชาติของผม

มันเป็นคนผมหยักศก หวีไปกี่ทีก็ฟูฟ่องพันกันเหมือนเดิม ว่าจะไป

ยืดหลายคร้ังแล้วนะแต่ไม่มีเวลาเลย สงสัยต้องใส่ไว้ในลิสต์เรื่องที่

จะท�าประจ�าสัปดาห์นี้แล้วมั้ง

งานเข้าสิบโมง แต่แปดโมงครึ่งผมก็มาถึงหน้าตึกสื่อบันเทิง
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ยักษ์ใหญ่ใจกลางเมืองซะแล้ว ไม่ค่อยจะเห่อเลยเรา

“ติดต่อเรื่องอะไรครับ”

ยามหน้าชั้นสิบเก้า ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ท�างานผมถามขึ้น

“ผมมาเริ่มงานวันแรกครับ”

“อ๋อ งั้นพี่ขอชื่อหน่อย” ลุงยามเปิดสมุด หนาอย่างกับบัญชี

หนังหมาแน่ะ

“โต๋นครับ”

“ฮะ!? คนเหนือกะ?”

“เอ๊า! ปี้ก็คนเหนือก่อ?”

“แม่น ล�าปนู” ลงุยิม้อย่างภมูใิจ โอ๊ยยย โชคดแีล้วเจอคนภาค

เดียวกัน ถึงจะคนละจังหวัดก็เถอะ

“โอ้ ผมคนแป้ครบั” ด้วยความดใีจผมเลยแบ่งน�า้พรกิหนุ่มกับ

ไส้อั่วให้ลุงแกไปหน่อยนึง มาจากที่เดียวกันคงต้องผูกมิตรกันไว้ 

นะครับ

“ผมไปก่อนนะฮะ”

“ได้เลยไอ้หนุ่ม ขอบใจนะ”

หลงัจากยิม้แป้นเพราะถกูต้อนรบัจากคนบ้านเดยีวกนัไปแล้ว 

ผมกเ็ดนิเข้าไปในแผนก ทีน่ีค่อื ‘บ้านบันเทงิ’ หน่วยงานผลติรายการ

บันเทิงหลักที่ป้อนให้แก่ช่อง แน่นอนครับรายการท่ีผมรับผิดชอบ

นั้นก็อยู่ในแผนกนี้

ด้วยความทีย่งัเช้ามาก ออฟฟิศเลยออกจะเงยีบๆ หน่อย แต่

ดูเหมือนเจ้านายคนแรกของผมก็ดูเป็นคนมาเช้าเหมือนกันแฮะ

“สวัสดีจ้าโต๋น” พี่ป่าน ผู้มีศักดิ์เป็นหัวหน้ายิ้มทักทาย เธอ

ก�าลังยุ่งกับหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ เธอคนนี้คือคนที่รับผมเข้ามา

ท�างานครับ รู้สึกเป็นบุญคุณอย่างมากเลย
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“สวัสดีครับ แฮะๆ ตื่นเต้นจัง”

“มน่ิามาซะเช้าเชยีว” พีป่่านชีใ้ห้นัง่บนเก้าอี ้จากน้ันเธอก็เดิน

มาหาผมพร้อมกับปึกกระดาษในมือ “นี่เป็นสคริปต์นะ โชคดีมากที่

เราถ่ายกันวันนี้ โต๋นจะได้เตรียมตัวส�าหรับเทปหน้า”

ผมรับมันมา “ผมใช้เป็นต้นแบบได้เลยใช่มั้ยครับ”

“ใช่จ้า” พ่ีป่านยิ้ม “เราจะถ่ายกันตอนบ่ายสอง เราเป็น

รายการรายสปัดาห์อาจจะดนู่าเบือ่ไปหน่อยกอ็ย่าเพ่ิงหนีกันไปนะ”

“ไม่มีทางเบื่อหรอกครับ เดี๋ยวนี้งานหายากจะตาย”

“คิกๆ พี่จะคอยดูจ้า” พี่ป่านสะบัดหางม้าไปมา เธอเป็นคน

สวยและกด็เูป็นคนอารมณ์ดไีปพร้อมกนั “เดีย๋วพวกพนักงานจะเริม่

มากันแล้ว คนที่นี่อาจจะคุยกันเสียงดังหน่อย แต่ไม่ค่อยมีพิษมีภัย

นะจ๊ะ”

“โอเคครับ”

“มีอะไรสงสัยถามพี่ได้เลยนะ”

“ได้เลยครับ” ผมยื่นถุงของฝากให้แก่หัวหน้าสาว “ผมเอามา

ให้ครับ”

“โอ๊ยยย ของชอบ จรงิสโิต๋นเป็นคนเหนอืนีน่า” เธอรบัอาหาร

เหนือจากมือผมไปอย่างดีใจ “แล้วโต๋นแปลว่าอะไรเหรอจ๊ะ”

“จริงๆ เต็มๆ คือโต๋นแตร์ครับ แปลว่าโดดน�้า”

“ชื่อน่ารักเชียว เหมาะกับคนแบ๊วๆ แบบหนูเลยนะ”

เดี๋ยวนะ ผมแบ๊วเหรอครับเนี่ยเพิ่งรู้ โอ๊ยยย เสียเซลฟ์

“เวลามอีะไรมาแบ่งกนักนิกเ็อาไว้ตรงนีแ้หละ” พีป่่านวางของ

พวกนั้นไว้ยังโต๊ะเล็กๆ กึ่งกลางของออฟฟิศ “คนอื่นๆ จะได้กิน 

กันด้วย”

“เข้าใจแล้วครับ”
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“พี่ไปซื้อกาแฟก่อนนะ จะเอาอะไรมั้ยเอ่ย”

“ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมไปซื้อเอง”

“ได้เลยจ้า ระหว่างนี้ถ้าใครมาท�าหน้างงใส่ แนะน�าตัวไปเลย

นะว่าเป็นเด็กพี่”

“โอเคครับ”

ผมนั่งลงที่โต๊ะท�างานของตัวเอง ซากอารยธรรมการตกแต่ง

จากพนักงานคนเก่ายังคงมีให้เห็นอยู่

หลังจากเปิดคอมพ์ผมก็สูดหายใจเข้าลึกๆ

เอาละ ชีวิตการท�างานเริ่มขึ้นแล้ว!

“ชื่ออะไรอ้ะ” เสียงทุ้มอย่างกับนักพากย์ดังขึ้นพร้อมกับ

การปรากฏตัวของชายหนุ่มเสื้อเชิ้ตสีขาว เขาเท้าแขนกับคอกโต๊ะ

ท�างานผมพร้อมมองมาด้วยตางวัเงยีใต้แว่นกรอบด�า ผมเผ้ากระเจดิ 

กระเจิงเหมือนคนนั่งวินมาท�างาน ดูจากองค์ประกอบโดยรวมแล้ว 

เขาคงเป็นคนไม่ค่อยใส่ใจรายละเอียดเรื่องรูปลักษณ์เท่าไหร่นัก 

ละมั้ง

“ครับ?” ผมยังคงงงอยู่เพราะตกใจกับการปรากฏตัวแบบ 

ไม่ให้สุ้มให้เสียง

“ชื่อครับ?” หมอนั่นเลิกคิ้วมอง

“เอ่อไม่ใช่ๆ” ผมโบกมือ “ผมชื่อโต๋นครับ”

“ประหลาด”

“ฮะ!?”

“ชื่ออะ ประหลาด...”

“แล้วต้องชื่ออะไรล่ะครับ” ผมถามเขากลับ

“จะไปรู้เหรอ” หนุ่มแว่นยืดตัวบิดขี้เกียจ “เรา เดียร์”
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“นั่นมันชื่อผู้หญิงไม่ใช่เหรอครับ”

“ปากดี”

เวรแล้ว ไม่น่าพูดออกไปแบบนั้นเลย ไอ้คนตัวใหญ่นี่มองตา

เขม็งเชียว

“เอ๊า! ด่าผมท�าไม”

“ไม่ได้ด่า แค่บอกว่าปากดี”

“นั่นแหละค�าด่าครับ”

“เลิกพูดครับเถอะ จะอ้วก”

“เอ๊า!” ผมเริ่มโมโหแล้วนะ “อะไรของนายเนี่ย”

“ไม่เคยพูดค�าหยาบเลยหรือไง”

“ใครจะไม่เคย”

“งั้นพูดค�าหยาบกับกูสิ”

“บ้า ค�าหยาบเขาไว้ใช้กับคนสนิทกัน” อยู่ๆ จะให้ใช้กับใครก็

ไม่รู้ในที่ท�างานวันแรกเหรอ บ้าไปแล้ว

“งั้นกูอยากสนิทกับมึง”

“ฮะ!?” อะไรวะ งงไปหมดแล้ว

“ไม่อยากมีเพื่อนหรือไง จะอยู่ตัวคนเดียวว่างั้น?”

“นี่คือการผูกมิตรของนายเหรอ”

“มึง...”

“เออ นีค่อืการผกูมิตรของมึงหรอืไง” ผมจ้องไปยังคนท่ีคยุด้วย

“อืม”

อะไรของเขาวะ อยากผูกมิตร แต่ความเป็นมิตรต�่าเหลือเกิน

“คิกๆ เดียร์อย่าแกล้งลูกน้องพี่สิ” พี่ป่านท่ีน่ังฟังอยู่นาน

หวัเราะข�าขันก่อนเดนิเข้ามา “โต๋นพีว่่าเราไปเตรยีมตวัถ่ายกันเถอะ

จ้ะ เข้มาแล้ว”
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ผมหูผ่ึงทันทีเมื่อได้ยินชื่อนั้น ผมเลิกสนใจไอ้คนตรงหน้าไป

โดยปริยาย

“ได้เลยครบั” พีป่่านจะสงัเกตมัย้วะว่าผมกระตอืรอืร้นเกนิเหตุ

“มึง...” ขณะที่ผมก�าลังจะเดินตามพี่ป่านไปเสียงจากไอ้เดียร์

ก็มาชะงักขาผมไว้ซะก่อน ไอ้กรังคนนั้นยื่นอะไรบางอย่างมาให้ มี

จังหวะหนึ่งที่ผมกระตุกตัวหนี เพราะคิดว่ามันก�าลังถือปืนจี้มา แต่

ไม่ใช่ครับ

“ให้” เมื่อเห็นชัดๆ ก็พบว่ามันคือซองลูกอม

“หืม?” ผมงงนิดหน่อยแต่ก็รับมาโดยดี

“ตั้งใจท�างานนะ” เสียงนั้นอ่อนลงกว่าเดิมนิดหน่อย

“เอ่อ...” ยังไงดีล่ะวะ “ขอบคุณ”

แต่ผมไม่รอให้มนัพดูอะไรต่อ รบีวิง่ตามหวัหน้าให้ทนัจะดกีว่า

ครับ

สตูดิโออยู่คนละชั้นกับออฟฟิศ

ท่ีนี่มีฉากของหลายรายการเลยละ แต่ที่ดูคึกคักและมีการ 

จัดไฟอย่างเตรยีมพร้อมมีอยูจ่ดุเดยีว ผมเคยเหน็ในทวีจีงึจ�าได้ว่าน่ี

คอืฉากของรายการทรมานบันเทงิซ่ึงผมก�าลงัจะได้รบัผดิชอบอย่าง

เต็มตัว 

ผมเดนิตามพีป่่านเข้าไปใกล้ฉากมากขึน้กว่าเดมิ และแทบจะ

หยุดหายใจเมื่อเห็นใครก�าลังยืนอยู่ตรงนั้น

พี่เข้ในชุดล�าลองสบายๆ เดินไปเดินมาในฉาก แม้จะยังแต่ง

หน้าท�าผมไม่เสร็จเขาก็ดูดีเกินพอแล้วส�าหรับผม ในมือเขาถือ

สครปิต์อ่านทบทวนส่ิงทีต้่องท�า แต่แล้วสายตานัน้กล็ะขึน้มาเหน็ผม

จนได้ เหี้ยยยยย เขามองผมแล้ว!
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“เฮ้ยมึงอะ ออกมาจากฉากดิ๊!” เสียงตะโกนเล่นผมสะดุ้งจน

ต้องมองตัวเอง เฮ้ยยย ผมเดินเข้ามาในฉากตั้งแต่เมื่อไหร่

ผมหนัไปทางต้นเสยีง แล้วกพ็บว่ามนัมาจากตากล้องคนหน่ึง

ซึง่ก�าลังท�าหน้าหงดุหงดิอยู ่ผมสัน้หนวดเครารงุรงันัน้คงจะดสูกปรก

ส�าหรับใครบางคน (อย่างไอ้เดียร์) แต่กับเขามันช่างขับให้ใบหน้า 

คมเข้มแบบไทยๆ นัน้ดดูข้ึีนไปอกี โอเค...ตัดเรือ่งหท่ีูไม่สวยออกไป

หน่อย (คนบ้าท่ีไหนมันมองหูเป็นอย่างแรกวะ) แต่ตา จมูก ปาก 

เมื่อรวมกันแล้วมันดีเหลือเกิน ลุคของเขาอย่างกับพวกเจ้าชู้ๆ ท�า

หน้ากรุ้มกริ่มในซีรี่ส์ยังไงยังงั้นเลยแหละ เฮ้อ ท�าไงกูจะหล่อได้ครึ่ง

ของมึงมั่งว้า~

“เอ๊า! มองหน้ากูท�าไมครับ! หลบ!”

เชี่ยยยย ลืมไปว่าเขาก�าลังด่าผม โอ๊ย รีบออกจากฉากให้ไว

เลยครับ แต่กเ็หมอืนว่าจะได้ยนิเสยีงอะไรพดูไล่หลงัมาจากคนทียั่ง

ยืนอยู่ในฉาก

“ฮ่าๆๆ บังกล้องซะมิดเลยน้อง” พี่เข้เห็นว่าเป็นเรื่องตลก 

หรือไง

เออ ก็โอเค ถ้าพี่เข้ข�าผมให้อภัยได้

“ไปท�าอะไรตรงนั้นจ๊ะ คิกๆ” พี่ป่านเดินเข้ามาถาม

“ขอโทษทีพี่ สงสัยผมจะเบลอ”

“ช่างมันๆ เอาเป็นว่านี่คือฉากรายการนะ ส่วนพวกนี้จะเป็น

ทีมตากล้องของเรา” พี่ป่านชี้ไปยังคนหลังกล้องสามตัว “คนเมื่อกี้

ชื่อโปเต้ เป็นเซ็นเตอร์รับผิดชอบรายการนี้โดยตรง ส่วนอีกสองคน

จะหมุนเวียนกันมาจ้ะ”

ผมมองไปยังเจ้าของชื่อ โปเต้...ขนมอะนะ? กรอบเกลียว

เคี้ยวโปเต้
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“ชื่อประหลาด” ผมเผลอพูดออกมา

“แหม ไม่มีใครปกติเหมือนโต๋นแตร์หรอกจ้ะ” พ่ีป่านแซว  

เล่นเอาผมเกาหัวเก้อๆ เอ๊า! ได้ยินด้วยเหรอเนี่ย “พอเราถ่ายเสร็จ 

โปเต้จะเอาการ์ดมาให้ โต๋นก็เอาไปให้คนตัดต่อ พอลงฟุตเทจเสร็จ

แล้วก็รีบเอาการ์ดไปคืนที่เขานะ”

“คนตัดต่อรายการเราคือใครเหรอครับ”

“อ้าว ก็เดียร์ไง คนที่โต๋นคุยด้วยนั่นแหละ”

เยี่ยม...จะต้องร่วมงานกับพ่อกรังนั่นไปอีกนานเลย

“เข้าใจแล้วครับ” ผมพยักหน้ารับ

“ดีมากจ้ะ...เออ เข้!” พี่ป่านโบกมือเรียกชื่อพิธีกร พี่เข้คง 

รันคิวเสร็จพอดีเลยวิ่งเข้ามาหาอย่างรวดเร็ว

“สวัสดีครับพี่ป่าน มีอะไรเอ่ย”

“นี่ครีเอทีฟใหม่ของพี่จ้ะ ชื่อ...” ยังไม่ทันที่พี่ป่านพูดจบก็มี

เสียงแทรกขึ้นมาซะก่อน

“ไม่เห็นจะได้เรื่อง”

ตากล้องที่ชื่อโปเต้พูดออกมาลอยๆ พอผมหันไปมองมันก็

แสร้งท�าเป็นตั้งค่าตัวกล้องอย่างกับจะท�า ‘เนียน’ ว่าค�าพูดเมื่อก้ี 

ไม่ได้ออกจากปาก กูไม่ได้โง่นะไอ้หนวด ใกล้แค่นี้ก็ได้ยินมั้ยล่ะ

“ยินดีที่ได้รู้จักครับ อายุเท่าไหร่หว่า” พี่เข้ถาม

เดี๋ยวนะ...

เฮ้ย! นี่พี่เข้จ�าผมไม่ได้เหรอเนี่ย!?

“เอ่อ...” เอาไงดีวะ บอกดีมั้ย “ยี่สิบสองครับ”

“โอ้โห ยังเด็กอยู่เลย” พี่เข้ตบบ่าผมเบาๆ “สู้ๆ นะ ฝากเนื้อ

ฝากตัวด้วยครับ”

เวร! เกมทวิสต์! ท�าไมมันกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะเนี่ย
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“พีป่่านครบั เข้อยากจะคยุเรือ่งควิถ่ายกบัพ่ีหน่อย สะดวกมัย้

เอ่ย”

“ได้เลยจ้ะ” พี่ป่านพยักหน้าก่อนจะหันมาบอกผม “เดินเล่น

แถวนี้ไปก่อนนะจ๊ะ”

หลังจากทั้งคู่เดินไปแล้ว ก็ยังเป็นผมที่ยืนงงแดกอยู่ตรงน้ี 

อะไรวะเนี่ย ท�าไมเขาจ�าไม่ได้ล่ะ ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากขนาดนั้น

สักหน่อย

แต่...พออยู่ใกล้ๆ เขายังน่ารักเหมือนเดิมเลย คิดถึงจัง...

“เมาเนื้อเหรอยิ้มอยู่ได้”

ผมหบุปากลงทนัทเีมือ่ได้ยนิเสยีงนัน้ เมือ่หนัไปมองก็เหน็ตา

กล้องที่ชื่อโปเต้อมจูปาจุ๊บพร้อมกับมองมาทางนี้อยู่ก่อนแล้ว

อยากจะด่านะ แต่ช่างแม่ง วันแรกขอผูกมิตรไปก่อนแล้วกัน

“ขอโทษทีนะครับที่เข้าไปในฉาก”

“หึ!” คนตรงนั้นยักไหล่ “ดีนะแค่ลองไฟ ถ้าถ่ายจริงขึ้นมา 

มึงซวยแน่”

โอ๊ย คนที่นี่เขาชอบใช้ภาษาพ่อขุนรามฯกันหรือไงวะ โอเคๆ 

ใจเย็น...เอาหน่า ท่องไว้ว่าต้องผูกมิตรๆ

ผมเดินเข้าไปใกล้ตากล้องมากกว่าเดิม ดูมันท�าท่าประหลาด

ใจแทบจะขยับตัวลุกหนีออกจากเก้าอี้

“เราชือ่โต๋นแตร์” ผมแนะน�าตวัพร้อมกบัย่ืนมอืออกไปหวงัจะ

ทักทาย

“ใครถาม” อกีฝ่ายตอบอย่างไม่แคร์ จนผมต้องชกัมอืกลบัมา

“อ่า...” ท�ากูเงิบเลยทีเดียวนะไอ้หนวด ไม่คุยด้วยแล้วก็ได้วะ

“จะไปไหน” โปเต้ถามเมื่อผมจะเดินหนี

“อ้าว ก็คิดว่าไม่อยากคุยด้วย”
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“ตอนนี้อยากคุยแล้ว มีปัญหาอะไรมั้ย” มันท�าหน้ากวนตีน

พร้อมกับใช้มือล้วงเข้าไปในแจ็กเกตสีน�้าตาลอ่อน

“แปลว่าอะไร” ตากล้องเอ่ยปากถามต่อ

“หือ? ชื่อเราอะเหรอ”

“เอ๋อแดกจงัวะ!” โปเต้ย่นคิว้อย่างหงดุหงดิ เดีย๋วนะ มนัมสีทิธิ์

อะไรมาหงุดหงิดผมอะ

“โต๋นแตร์แปลว่าโดดน�้า”

“ภาษาดาวอังคารเหรอ”

“มันเป็นค�าพื้นเมืองของคนแพร่”

“เป็นคนเหนือหรือไง”

“แพร่อยูภ่าคอสีานหรอืเปล่าล่ะฮะ” นีไ่ง มงึเจอกกูวนบ้างแล้ว

ไอ้ตากล้องกาก

ดูเหมือนโปเต้จะหน้าแหก แต่ท�าเป็นนิ่ง ฮ่าๆๆ มึงแพ้แล้ว

“โอเค งั้นกูจะเรียกมึงว่ากระโถน”

“เดี๋ยว เราชื่อโต๋น” ผมกอดอก ไอ้บ้านี่มาเปลี่ยนชื่อผมท�าไม

วะ

“เรียกยาก กระโถนดีสุดแล้ว”

“แต่เราไม่ได้อยากชื่อกระโถนนะ”

“กูอนุญาตให้มึงชื่อกระโถนเท่านั้น”

“แล้วมีสิทธิ์อะไรมาตั้งชื่อให้เราอะ” ผมงงกับมัน

โปเต้ลุกขึ้นยืน ท�าให้ผมรู้ว่ามันก็สูงยักษ์ไม่ต่างจากไอ้เดียร์

เลย

“เดินหนีกูท�าไม” มันบ่นเมื่อเห็นว่าผมถอยไปหลายก้าว เอ๊า! 

ก็กูกลัวมึงเตะนิ “มาเป็นครีเอทีฟใหม่ใช่มั้ย”

“อืม”
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“อย่าท�าให้เสียเรื่องล่ะ ถ้ารายการเจ๊ง หมายความว่ากูก็

ตกงานด้วย เข้าใจ๊?”

“ครับ”

“มึงพูดครับเล่นซะท�าให้กูเถื่อนอย่างกับอันธพาล” มันก้าว 

ขายาวๆ เข้ามา “หลบทางหน่อยกระโถน จะออกไปดูดบุหรี่”

ผมหันตัวหนีมัน มองตามไปยังหลังไวๆ ที่ก�าลังเดินไปยัง

ระเบยีงด้านนอกซึง่เอาไว้เกบ็พวกของประกอบฉาก ห!ึ พวกสิงห์อม

ควันอีกตัวสินะ

พี่ป่านคุยกับพี่เข้เสร็จพอดีตอนผมหันไปมอง ผมรอให้ฝ่าย

ชายเดินขึ้นไปยังห้องแต่งตัวก่อนถึงจะเดินเข้าไปหา

“พี่ป่านครับ”

“ว่าไงจ๊ะ”

“ผมมีเรื่องอยากจะขอนิดหน่อย” ผมพูดเสียงค่อย

“อะไรจ๊ะ”

“อย่าเพิ่งบอกพี่เข้ได้มั้ยครับว่าผมชื่ออะไร”

“เอ๋? ท�าไมกัน”

“นะครับ...” ผมไม่บอกเหตุผล เพียงแต่ขอร้องเจ้านายไป 

อีกที

หน้าพ่ีป่านมคีวามสงสยัอยูบ้่าง แต่สดุท้ายก็ตอบรบัแต่โดยดี 

“อืม เอางั้นก็ได้จ้ะ”

ในเมื่อเขาจ�าผมไม่ได้ ผมจะใช้โอกาสนี้แหละค่อยๆ เข้าหา

เขาและใกล้ชดิกบัเขาอย่างแนบเนยีนทีสุ่ด ท�าทไีม่รูจ้กักนัแบบนีอ้าจ

จะท�าให้มีเรื่องอะไรดีๆ เกิดขึ้นก็ได้ เพราะทุกครั้งที่พี่เข้เอ็นดูผม 

ในฐานะ ‘น้องโต๋นแตร์แปลว่าโดดน�้า’ มักจะมีเรื่องท�าให้เราต้อง

คลาดกันเสมอเลย
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ผมยังรู้สึกดีกับพี่เหมือนเดิมนะครับ 

ขอให้ครั้งนี้ส�าเร็จทีเถอะ
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เป็นหยังถึงฉุนเฉียวแท้

“เรียบร้อยแล้ว”

เสียงทุ้มๆ ยานๆ ของเดียร์เล่นเอาผมตกใจ หนุ่มตัดต่อยื่น

การ์ดบรรจุฟุตเทจของรายการซ่ึงถ่ายท�าเสร็จไปได้ด้วยดีคืนมาให้

ผม

“ขอบใจนะ” ผมเอื้อมแขนไปรับ

“อ้ะ” แล้วมืออีกข้างของเดียร์ก็ยื่นแก้วน�้ามาให้

“อะไรเหรอ”

“ชามะนาว” เดยีร์เขย่าแก้วบรรจนุ�า้สีน�า้ตาลเข้มในมอื “อร่อย

ดีนะ”

“ให้เรา?”

“อื่อ” 

ถึงจะงงๆ แต่ก็รับมาโดยดี

“ขอบใจนะ” ผมยิ้มให้อีกฝ่าย

“แหม ไอ้เดยีร์ กอูยูม่านานไม่มอีะไรให้แดกบ้างหรอืไง” พีป่่าน 
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เงยหน้าขึ้นมาแซว

“เจ๊ก็ไปซื้อเองสิ” คนตัวสูงตอบหน้าตาย

“กูว่าแล้ว” พี่ป่านส่ายหัว จากนั้นก็ชี้นิ้วมาที่ผม “อย่าลืมเอา

การ์ดไปคืนทีมตากล้องที่ชั้นยี่สิบนะจ๊ะ”

“งั้นผมไปเดี๋ยวนี้เลยครับ” ผมผงกหัวให้เจ้านาย แต่เห็นว่า

เดียร์ยังคงจ้องอยู่ “เดี๋ยวเราขึ้นมากินนะ”

“อื่อ” 

เฮ้อ น่ีกูคุยกับสล็อตอยู่หรือไงเนี่ย ท่าทางมันเฉื่อยชายังไง

ชอบกล

ผมว่ิงขึ้นไปชั้นยี่สิบตามที่เจ้านายบอก ไม่นานนักก็พบกับ

ออฟฟิศของตากล้อง ในนีม้ผ้ีาห่มหมอนมุง้เตม็ไปหมด อย่างกับมา

เข้าค่ายแน่ะ

“มาหาใครครับ” พี่ผู้ชายดูมีอายุลงพุงหน่อยๆ เอ่ยถาม เขา

เป็นคนเดียวที่อยู่ในห้องนั้น

“ผมเอาการ์ดมาคืนครับ”

พี่คนนั้นแค่พยักหน้าก่อนจะหันไปเล่นเกมในมือถือต่อ อ้าว 

ไม่คิดจะบอกเลยเหรอว่าต้องท�ายังไง

ผมจึงถือวิสาสะหาโต๊ะของโปเต้ คนที่ผมต้องน�าการ์ดไปคืน 

แต่ตอนนีเ้จ้าตวัไปอยูไ่หนกไ็ม่รู ้ทิง้โต๊ะท�างานแบบน้ีไปได้ยังไง แล้ว

โต๊ะไหนคือของมันล่ะ

ความสงสัยของผมหายไปเมื่อเห็นกรอบรูปบนโต๊ะมุมห้อง 

มันเป็นภาพของโปเต้ที่ยังดูวัยรุ่นและ...ดูดีกว่าตอนนี้ ตายห่า มัน

เคยหน้าตาดีขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ย อะไรท�าให้มันเปลี่ยนใจมา 

เซอร์หว่า ใสๆ สะอาดๆ แบบแต่ก่อนก็ดีอยู่แล้ว

ผมสังเกตรูปนั้นต่อ ข้างๆ กันเป็นผู้หญิงที่หน้าตาละม้าย
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คล้ายคลึงกับเขาแต่ตัวเล็กกว่า น่าจะเป็นน้องสาว แหม เกลียดที่ 

รูปนี้มีความพี่ชายที่แสนดีเหลือเกิน

เฮ้ย! หรือว่าลูกสาววะ สภาพอย่างมันนี่ก็เหมาะกับการเป็น

พ่อคนก่อนวัยอันควรซะด้วย

ผมเผลอยิ้มออกมาเพราะความน่ารักของรูปนั้น ดีนะไม่มี 

ใครเหน็ เลยกระตุกมุมปากกลับมาได้ทนั จดัการวางการ์ดไว้บนโต๊ะ

ข้างๆ กับรูปที่ว่า ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด หวังว่ามันจะเห็นนะ 

“โต๋น ไปกินข้าวกันมั้ยลูก” พี่ป่านเอ่ยปากชวน ในมือถือ

กระเป๋าเตรียมตัวเต็มที่แล้ว

จริงสิ นี่ก็เที่ยงกว่าแล้ว แหม่ พอมองนาฬิกาก็รู้สึกหิวขึ้นมา

เลยกู

“ได้ครับพี่” ผมท�าท่าจะลุกตาม

“พี่ไม่ชวนผมบ้างล่ะ” ไอ้เดียร์ส่งเสียงมาจากในคอก ดูก็รู้ว่า

มันตั้งใจกวนเจ้านายที่แซวมันก่อนหน้านี้

“มึงจะฝากซื้ออาหารหมามั้ยล่ะ” พี่ป่านตะโกนไปหา

“เอา โฮ่งโฮ่ง” อีกฝ่ายก็กวนตีนด้วยการเห่าซะงั้น เฮ้ย! อะไร

ของมัน คนที่นี่ประหลาดแฮะ

“ปกติเขาไปกินข้าวที่ไหนกันเหรอครับ”

“ตลาดฝั่งตรงข้ามนี่เองจ้ะ” พี่ป่านยินดีตอบค�าถามผมอย่าง

เต็มใจ รักเจ้านายขึ้นมาหลายเลเวลเลย ถามอะไรตอบทุกเม็ด

“รูส้กึแปลกๆ จงั ได้กนิข้าวในฐานะพนกังานออฟฟิศ ครัง้แรก

เลยนะเนี่ย”

“หววิๆ ใช่มัย้ล่ะ สมัยพีก่เ็ป็นจ้ะ เออ...เอาจรงิ เราก็เป็นรุน่พ่ี 

รุ่นน้องกันนะ เพราะพี่ก็จบที่เดียวกับโต๋นเลย”
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“จริงเหรอครับ”

“ใช่แล้ว เป็นทวดรหัสของไอ้เข้มันเลยละ”

โอ้โห! สายสัมพันธ์แน่นแฟ้นกันจริงๆ

เราไม่ได้คุยกันต่อ เพราะอยู่ๆ ก็มีเสียงโทรศัพท์ดังมาจาก 

พี่ป่าน

RRRRRRRR

“ไงคะคุณโปเต้” 

ได้ยินชื่อผมถึงกับเบือนหน้าหนีเลยครับ

“หืม? เด๋ียวนะ” พี่ป่านแนบโทรศัพท์ไว้กับหน้าอก “โต๋นได้

เอาการ์ดไปคืนโปเต้หรือยังจ๊ะ”

“เรียบร้อยแล้วครับ”

พีป่่านพยกัหน้าก่อนจะพดูกบัคนในสายต่อ “โต๋นบอกว่าเอา

ไปให้แล้วจ้ะ”

เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ย...

พี่ป่านหันมาอีกรอบ “เอาไว้ตรงไหนลูก”

เห็นท่าคุยกันอย่างนี้คงจะไม่รู้เรื่อง สงสัยต้องเจอหน้ากัน

หน่อยแล้วละ “เดี๋ยวผมวิ่งขึ้นไปหาเขาเองก็ได้ครับ”

“ให้พี่ไปด้วยมั้ยจ๊ะ”

“ไม่ต้องหรอกครับ” ผมส่ายหัวตั้งท่าจะวิ่ง “พี่ป่านไปกินข้าว

เถอะ”

ผมหนัหลงัและพุง่ไปยงับนัไดหนไีฟเพือ่ข้ึนไปชัน้ย่ีสิบ ทันทีท่ี 

เปิดประตเูข้าไปในออฟฟิศตากล้องกพ็บว่าไอ้หนวดทมฬิยนืกอดอก

ท�าหน้าปวดขี้รออยู่ก่อนแล้ว

ไอ้วอกเอ๊ย! เห็นแล้วไค่ฮ้าก (จะอ้วก)

“ไหน” มันแบมืออย่างกวนๆ
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“เราวางไว้บนโต๊ะให้แล้ว”

“ไม่มี!”

เฮ้ย! จะตวาดท�าไมเนี่ย คุยกันดีๆ ก็ได้ไม่เห็นต้องฉุนเฉียว

ตลอดเวลาเลย

“มีสิ เราวางไว้เอง” ผมเดินไปยังโต๊ะของมัน “อ้าว...”

เชี่ยแล้วไง หายไปไหนวะเนี่ย

“มีคนหยิบไปแล้วแน่ๆ เลย” ผมพูดขึ้นมา ใช่ มันต้องเป็น 

แบบนั้นแน่ อยู่ดีๆ การ์ดมันจะเดินได้เหรอวะ

“ไอ้กระโถนกูไม่ตลกนะ” ไอ้โปเต้เดินแผ่ความอ�ามหิตมา 

ทางนี้แล้ว

“เราเอามาวางไว้แล้วจริงๆ” ผมมองเห็นพี่คนที่เล่นเกมก่อน

หน้านีก้�าลงัพิมพ์อะไรสกัอย่างทีห่น้าจอคอมพ์โต๊ะตวัเอง เขาน่าจะ

เป็นพยานได้นะ “ถามพี่เขาสิ”

ไอโ้ปเต้เดนิไปหาคนที่ผมพดูถึง “พี่โป้งเหน็ตอนมนัเอาการ์ด

มาคืนมั้ย”

พี่คนนั้นเงยหน้าขึ้นมามอง ส่งสายตาอย่างกับว่าไม่เคยเห็น

ผมมาก่อน

“ไม่นะ”

อ้าว! 

อ้าว!!! อะไรวะเนี่ยยยยย

“มึงตลกใหญ่แล้วละ” ไอ้ตากล้องหันกลับมา

“สาบานได้เลย เราเอาวางไว้แล้ว อยูใ่กล้ๆ รปูนายกบัผูห้ญงิ

คนเนี้ย”

อยู่ๆ ไอ้โปเต้ก็ถลึงตาดูเกรี้ยวกราดมากกว่าเดิม

“นี่มึงมายุ่งกับโต๊ะกูขนาดรู้เลยเหรอว่ามีอะไรบ้าง!”
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เวร...ท่าทีแบบนี้ ไม่ดี ไม่ดีแน่ๆ อันนี้มันโกรธจริงจังแล้วละ

“เฮ้ย! เราไม่ได้ตัง้ใจ แค่อยากเชก็ว่าโต๊ะไหนกันแน่” เสียงอ่อย

ด้วยความกลัวล้วนๆ เลยครับ

“กูจะต้องไปออกกอง ไปหาการ์ดมาให้กูเดี๋ยวนี้” 

“แล้วเราจะไปหาที่ไหน”

“มงึเลิกท�าให้กหูงดุหงดิใจสกัทไีด้มัย้!” มนักระแทกเท้าเข้ามา 

“ไปซื้อสิครับ!!!”

เหี้ยยย อะไรกันวะเนี่ย มึงท�ากูหงอยเป็นจิ้งเหลนหนีหมา 

แล้วนะ

“โปเต้ อกีห้านาทเีรยีกออกกองแล้ว” เสยีงจากพีผู่ช้ายอกีคน

ท�าให้ห้องนี้คลายความเงียบจากการตะโกนก่อนหน้านี้ขึ้นมาได้

“ถ้าไปถ่ายไม่ทัน กูเอามึงตายแน่”

อะ...อะไรมันจะขนาดนี้วะ ที่นี่ไม่มีการ์ดส�ารองหรือไง ท�าไม

ต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับผมด้วยย

“ยืนอยู่ท�าไม ไปซื้อสิ!”

ผมจ้องไปที่ตาอันดุดันของคนตรงหน้า น่ีมันชักจะก้าวร้าว

เกินไปแล้วก็จริง แต่ถ้าการ์ดนั้นหายไปแปลว่าเป็นความผิดของผม

ล้วนๆ ยังไงก็ยินดีรับผิดชอบอยู่แล้ว แต่ไม่เข้าใจเลย มันจะพูดดีๆ 

กับผมไม่ได้เลยหรือไงวะ

“ถอย” ผมกระแทกอีกฝ่ายที่ยืนขวางเดินออกไปจากประตู

โอเค กจูะยอมให้มงึเป็นครัง้สดุท้าย ในคราวหน้า กูจะไม่เป็น

ขี้ตีนของมึงอีกบักห่าโปเต้

ผมวิ่งกลับมาในตึกด้วยความเหนื่อยหอบ สาบานได้เลย

ว่าครั้งสุดท้ายที่ได้ออกก�าลังกายแบบนี้คือวิชาพละตอนมัธยม  



~ ทรมำนบันเทิง ~

48

เตือนผมไปปั๊มกล้ามที่ฟิตเนสด้วยนะ

เหงื่อท่วมตัวผมจนต้องยืนห่างจากคนอื่นๆ ในลิฟต์ และ 

เมื่อมันทะยานสู่ชั้นยี่สิบ ผมก็ไม่ลังเลที่จะผลักประตูเข้าไปด้านใน

ออฟฟิศนั้น

โปเต้ยืนเท้าเอวหันหลังรอผมอยู่ก่อนแล้ว แวบแรกแววตา

เกรีย้วกราดอย่างกบัเสือนัน้ยงัคงอยู ่แต่เม่ือมันเหน็สภาพของคนที่

เพิ่งเข้ามาใหม่อย่างผมกลับไม่ได้พูดอะไรออกมา ทั้งๆ ที่ก่อนนั้น

ผมคิดว่ามันก็เตรียมขยับปากจะสวดชุดใหญ่เลยด้วยซ�้า

“เอาไปสิ” ผมยื่นกล่องการ์ดให้คนตรงหน้า

“มึงอย่ามาตายในนี้นะ” มันพูดขณะที่รับของไป

“ไม่ตายง่ายๆ หรอก” ผมพูดแข่งกับความถี่ของหน้าอกที ่

กระเพื่อมขึ้นลงเพราะต้องการอากาศหายใจ “ไม่มีอะไรแล้วใช่มั้ย”

“ไม่มี” เสียงที่ตอบมานั้นอ่อนลงกว่าเดิม

“อืม” ผมก้มหน้า ไม่อยากจะมองหน้ามันด้วยซ�้า เพราะว่า

มะ...

เดีย๋วนะ...อะไรอยูใ่ต้โต๊ะข้างๆ รองเท้าอาดดิาสของมนัวะนัน่

ผมก้มลงและคลานไปหาของปรศินานัน้ ท�าให้คนอืน่ๆ ตกใจ 

ไอ้โปเต้หลกีทางให้ผมพร้อมกบัร้องเฮ้ย! ผมใช้นิว้ชีเ้ขีย่วตัถตุ้องสงสยั

ออกมาจากซอกโต๊ะ และมันก็คือ

การ์ด

“เหอะ” ผมพ่นลมออกมาโดยอัตโนมัติ รู้สึกสมเพชตัวเองขึ้น

มาตงิดๆ แล้ว

ผมลุกขึ้นพร้อมกับยื่นมันให้คนข้างๆ โปเต้ยืนนิ่งมองของ 

ในมือผมด้วยสายตาที่เรียบเฉย ไร้แววความรู้สึกผิดใดๆ

“เอาคืนไปสิ”
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“...”

“เอาไปสิ!!!” ผมตะโกนลั่นจนคนตัวใหญ่กว่ากระตุกไหล่เล็ก

น้อย คงเพราะตกใจแต่ยังคุมสติได้ดี

“เด๋ียวจะเบิกค่าใช้จ่ายให้...” เสยีงนัน้พดูเบาๆ เฮอะ นีค่งอยู่

เหนือความคาดหมายของมันสินะ

“ไม่ต้อง” ผมสวนทันควัน แถมไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายพูดจบ 

“ถือว่ากูเสียค่าโง่แล้วกัน”

“...”

“มีอะไรจะว้ากใส่กูอีกมั้ย”

“คือกู...”

“มีมั้ย!!!”

โปเต้นิ่ง เขาพยายามมองมาที่ผม และผมก็กล้าพอท่ีจะไม่

หลบตาด้วย

“ไม่มี” คนตรงหน้าตอบ

“งั้นขอตัว” ผมตั้งใจจะเดินกระแทกไหล่มันอีกครั้ง แต่ครั้งนี้

มนัหลบได้ทัน ผมได้ยนิมนัส่งเสยีงเหมอืนจะเรยีก แต่ผมกไ็ม่ได้ใส่ใจ

ที่จะหันไปมองด้านหลังอีกเลย

หิวจัง...ยังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เที่ยง

ผมยืนอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในตึกออฟฟิศฝั่งตรงข้าม 

ได้ยินว่าที่นี่ก็มีร้านอร่อยๆ เยอะเหมือนกัน แถมแอร์เย็นไม่ต้องไป

ทนร้อนเหมือนตลาดข้างๆ ด้วย

“อ้าวน้อง” ใครบางคนเดนิสวนออกมาจากร้าน เล่นเอาความ

หิวของผมหายไปเป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียว

เชี่ยแล้ว...ในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแบบน้ียังต้องมาเจอพ่ีเข้อีก 
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เหรอเนี่ย ดวงดีแท้ๆ เลยกู

“สวัสดีครับ...” ก็ยอมรับว่ามีเขินนิดหน่อย

“น้องครีเอทีฟคนใหม่ใช่มั้ย”

เยี่ยม รู้สึกดีจังที่เขาทักผมในฐานะ ‘น้องครีเอทีฟคนใหม่’  

จิ๊กกะลิ้งแท้ (จั๊กจี้)

“ครับพี่”

“มากินข้าวคนเดียวเหรอ”

“ใช่ครับ”

“เสียดายกินเสร็จพอดี พี่ก็มากินคนเดียวเหมือนกัน พอดีมี

งานในตึกต่อ” ว่าแล้วพี่เขาก็มองนาฬิกา “แต่ยังพอมีเวลา งั้นพี่นั่ง

เป็นเพื่อนนะ”

“จะดีเหรอครับ”

นั่งเลย นั่งเลย อยู่ด้วยกันนี่แหละเปิ้น

“ยังมีเวลาน่า...น้องขอเมนูหน่อยครับ” พี่เข้เรียกพนักงาน 

ท�าไม...เขาเท่จังวะ ไอ้วอกเอ๊ย! แค่คนสั่งก๋วยเตี๋ยวมึงก็ชื่นชมเขา 

ได้เนอะ

“น้องผมชอบพี่เข้มากเลยครับ”

อะไอ้โต๋น มงึกอ็ูไ้ปเรือ่ย มงึมน้ีองทีไ่หนละ โอ๊ยยย กม็นัอยาก

หาเรื่องคุยนี่ครับ

“ฝากขอบใจด้วยแล้วกันนะ”

ไม่นานนักก๋วยเตี๋ยวน�้าตกก็ถูกน�ามาเสิร์ฟ ผมตักเครื่องปรุง

ตามใจต้องการโดยพยายามไม่มองคนตรงข้ามเลยเพราะมนัจะเขนิ

เกินไป

“กินเผ็ดนะเรา”

ฮึ่ยยยย สังเกตด้วยเหรอวะ
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“ใครๆ ก็บอกครับ ทั้งๆ ที่บ้านเป็นคนเหนื...” เวรละ เกือบ

หลุดปาก ดีนะที่ตั้งสติได้ทัน “ทั้งๆ ที่บ้านไม่มีใครกินเผ็ดสักคน”

“พี่ก็ไม่กินเผ็ด สงสัยเป็นเพราะพี่เรียนที่แพร่ตั้งแต่เด็กจนโต 

ติดกินแต่รสเพลนๆ จนชิน”

อ่า...เรื่องนั้นผมรู้อยู่แล้วครับ

“พี่เป็นคนเหนือเหรอครับ” ขอแกล้งท�าเป็นไม่รู้นิดหน่อย

“จริงๆ พี่เป็นคนเพชรบูรณ์ พี่แค่ไปเรียนที่น่ันเฉยๆ” พี่เข้

สังเกตที่มุมปากผม “กินดีๆ สิ เลอะหมดแล้วน่ะ”

“อ่า...” ผมตั้งใจจะมองหาทิชชู่ แต่ทว่ามีผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่ง

ถูกยื่นเข้ามาซะก่อน 

“ร้านนี้อร่อย แต่ข้อเสียคือไม่มีทิชชู่ เอานี่ไปเช็ดซะ”

“แต่นี่มันผ้าของพี่นะครับ” มองๆ ดูแล้วราคาน่าจะแพงอีก

ต่างหาก

“เอาไปเถอะ พีก่แ็อบเชด็ไปแล้วเหมอืนกัน รงัเกียจหรอืเปล่า

ล่ะ”

ใครจะกล้ารังเกียจ ดีใจซะอีก...ฮึ่ยยย โรคจิตขนาดเลยกู

“พี่ไม่ต้องนั่งดูผมกินก็ได้นะ”

“ไม่เป็นไร ว่างๆ พอดี”

ผมยิ้มตอบคนตรงหน้า โอเค ถ้างั้นผมจะกินช้าๆ แล้วกัน 

เนอะ

แต่...ไม่นานความอิ่มเอมใจของผมก็หมดเร็วเหลือเกิน

RRRRRRRRR

“ขอรับก่อนนะ” พี่เข้มองมาทางผม

เอ๊า! ท�าไมต้องขอล่ะ อย่าท�าให้ผมเป็นคนส�าคัญแบบนี้สิ 

เดี๋ยวเหลิงกันพอดี
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“ครับ ได้เลยครับ...ว่างแล้วครับ” พี่เข้ยิ้มให้เมื่อวางสาย 

“สงสัยพี่ต้องไปก่อนแล้วว่ะ”

“ไม่เป็นไรครับ ตามสบายเลย” ผมโบกมือพร้อมกับท�าท่าจะ

คืนผ้าเช็ดหน้าให้

“เอาไปเถอะ ไว้เช็ดเวลามากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ไง” คนเป็น 

ไอดอลของผมยกมือห้ามไว้ “พี่ไปก่อนนะ”

“ครบัผม” พอสิน้ค�าบอกลา พีเ่ข้กเ็ดนิออกไปโดยมสีายตาของ

ลูกค้าร้านก๋วยเตี๋ยวจับจ้องไปจนสุดทาง

ในมือผมก�าผ้าเช็ดหน้าไว้แน่น ของชิ้นแรกท่ีได้จากพ่ีเข้... 

โอ๊ยยยย จาฮ้องไห่ คืนก็บ้าแล้ว แกล้งฟอร์มไปงั้นแหละหน่า...

และแล้วการท�างานวันแรกของผมก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 

คนท่ีนีพ่อถงึเวลากเ็ด้งจากเก้าอีอ้ตัโนมติัเหมอืนกบัเซตไว้ พีป่่านกบั

คนอื่นๆ ไปหมดแล้ว เหลือแต่ผมที่ต้ังใจจะเคลียร์พวกเอกสาร 

นิดหน่อย กว่าจะเสร็จก็เลยเวลาออกงานมาตั้งครึ่งชั่วโมงแน่ะ

ตึง!

ประตลิูฟต์เปิดออก ทว่าขาผมชะงกัเมือ่เหน็ใครบางคนก�าลงั

ยืนหนีบหมวกกันน็อกพิงอยู่ในมุมด้านในเพียงคนเดียว

โปเต้มองออกมา และเม่ือรู้ว่าเป็นผม มันก็เด้งกลับมายืน 

ตวัตรง และแอบเหล่มองอยูเ่ป็นระยะๆ เมือ่เหน็ว่าผมไม่เข้าไปสักที

เฮอะ ใครจะอยากเข้า เห็นแบบนี้ขอเลือกลิฟต์ตัวอื่นดีกว่า

“อย่าท�าให้บริษัทเปลืองไฟจะได้มั้ยวะ” เสียงนั้นดังออกมา

โอ๊ย ท�าไมลิฟต์ตัวอื่นมันช้าจัง

“เร็วโต๋นแตร์ กูกดลิฟต์รอมึงนานแล้วนะ”

เอ่อ...เมื่อกี้เขาเรียกชื่อผมจริงๆ ใช่มั้ย ไม่ใช่กระโถนเนอะ
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หึ! ก็ได้วะ นี่เห็นว่ามันยอมพูดชื่อจริงๆ หรอกนะ

ประตลูฟิต์ประกบปิดกนัหลงัจากผมก้าวขาเข้าไปไม่นาน เรา

เป็นแค่ผู้โดยสารสองคนที่อยู่ในนี้

เงยีบ...แบบต่างคนต่างเงยีบ ไม่มใีครพดูอะไร ผมสัมผสัได้ถึง

เสียงลมหายใจถี่ของไอ้ตากล้องมาดเซอร์ 

“ไม่กดชั้นหรือไง” เสียงนั้นท�าให้ผมมองไปยังแผงควบคุม  

เออว่ะ ผมต้องลงชั้น L นี่นา ไอ้นี่มันคงลงไปชั้นใต้ดิน ที่นั่นคงเป็น

ลานจอดรถละมั้ง

แต่ไม่ทันจะเอื้อมมือไปกดปุ่ม ร่างใหญ่ก็เข้ามาเบียดหลังผม

พร้อมทั้งเอื้อมมือไปกดให้ ทันทีที่ตัว L เรืองแสง โปเต้ก็ไม่ได้กลับ

ไปยนืพิงมมุลฟิต์เหมอืนตอนแรก ตอนนีมั้นยืนอยู่ห่างจากผมไม่ถึง

หนึ่งไม้บรรทัด

“กลับบ้านเหรอ” เสียงนั้นท�าลายความเงียบอีกรอบ

“อื่อ”

“บ้านอยู่ไหน”

“คอนโดฯ...แยกหน้านี่เอง” 

เฮอะ ค่อนข้างตลก...พูดกันโดยไม่มองหน้าด้วยซ�้า

“ตดิรถกไูปปะ” โปเต้ยืน่หมวกกนันอ็กมาไว้ตรงหน้าพร้อมกับ

เขย่ามันให้ผมดู

“แม่ไม่ให้นั่งมอเตอร์ไซค์” 

ผมแอบได้ยินเสียงกลั้นข�า หืม? มีอะไรตลกวะ...

“หึๆ...เออก็ได้! กูให้มึงเย็นชาได้แค่วันนี้วันเดียวนะ ยังไง 

พรุ่งนี้กูจะด่ามึงเหมือนเดิม”

“เหรอ กูจะได้อะไรจากการที่มึงท�าอย่างนั้นน่ะ”

“ได้รับเกียรติไงครับ” 
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ฮะ!? ไอ้เซอร์นี่พูดครับ แผ่นดินไหวแหงๆ

“โต๋นแตร์...”

“เรียกแค่โต๋นก็ได้”

“หึ! ไม่อะ เพราะพรุ่งนี้กูก็เรียกมึงกระโถนอยู่ดี” ไอ้ตากล้อง

ว่า “กแูค่จะทดสอบว่าถ้าเรยีกชือ่เตม็ๆ มงึจะมปีฏกิิรยิายังไง...ชอบ

คนเรียกชื่อเต็มๆ ว่างั้น?”

“บ้าบอคอแตก”

“แล้วจะบอกว่าคราวหน้าคราวหลัง อย่าฝากใครท�าอะไรอีก 

ไม่มีใครไว้ใจได้ทั้งนั้นเข้าใจหรือเปล่า”

“อืม...ก็ว่าอย่างนั้นแหละ”

“เพราะฉะนัน้ทางทีด่ ีต่อจากนีถ้้ามอีะไรมึงต้องมาคยุงานกับ

กูเอง ต่อหน้ากูเท่านั้น”

“...”

“คอืกเูป็นคนปากหมากรูู ้มนัเป็นข้อเสยีของกเูอง” มนัว่า “แต่

ไม่ได้หมายความว่ากูจะไม่มีเหตุผล”

“...”

“เอาจริงๆ ไอ้ครีเอทีฟคนเก่าก็โดน แต่มันเป็นผู้หญิงห้าว  

ไม่ติ๋มน่าแกล้งแบบมึง”

เดี๋ยวนะ กูควรดีใจใช่มั้ยเนี่ย “อืม”

ตึง!

ประตลิูฟต์เปิดออกทีช่ัน้ L ผมตัง้จะท่าก้าวขาออกไปข้างนอก

“เดี๋ยว” 

คนข้างหลังใช้นิ้วเกี่ยวคอเสื้อผมไว้ท�าให้ตัวเด้งกลับเข้าไป 

ด้านในอีกครั้ง ผมมองหน้าโปเต้อย่างสงสัย นี่มันจะเอาให้ผมตาย

หรือยังไง ถ้าล้มหงายหลังหัวแตกขึ้นมามันจะมีปัญญารับผิดชอบ
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หรือเปล่าฮะ!

แต่ไม่ทันจะได้พูดอะไร...

“วันนี้ขอโทษละกัน” 

ผมเห็นแววตาแสนเก้อเขินจากคนเซอร์ๆ ตรงหน้าเมื่อพูด 

ค�านั้นจบ

“...”

“กูแม่งไม่รอบคอบเอง”

“อ่า...” ผมกลอกตาล่อกแล่กไปมาเพราะไม่รู้ว่าจะตอบอะไร 

อยู่ดีๆ ก็มาขอโทษ ท�าตัวไม่ถูกเลยทีเดียว

“อยากจะบอกแค่นีแ้หละ...” ไอ้คนตวัสงูลบูหมวกกนันอ็กเล่น 

“กลับบ้านดีๆ”

ผมพยกัหน้าให้อย่างงงๆ จากนัน้กเ็ดนิออกไปข้างนอก ก่อน

ประตูลิฟต์จะปิด ยังพอมีเวลาให้ผมได้มองไปทางตากล้องคนน้ัน 

อีกครั้ง “ยกโทษให้ก็ได้”

คนด้านในยิม้มมุปากประมาณว่ารูท้นัอยูแ่ล้ว แต่จรงิๆ กไ็ม่ใช่

ยิ้มหรอกครับ แค่กระตุกมุมปากขึ้นข้างหน่ึงเหมือนคนเหยียดๆ 

“ขอบคุณ”

“เพราะเห็นแก่สัตว์โลกหรอกนะ” ผมเอียงคอตั้งใจกวนตีน  

ซ่ึงดูเหมือนว่าจะได้ผล เพราะไอ้เต้ก�าลังจะอ้าปากตั้งท่าสวนกลับ 

แต่ไม่ทันที่คนด้านในจะได้ตะโกนอะไรกลับมา ประตูลิฟต์ก็ปิด 

ซะก่อนแล้ว

แต่ผมก็หมายความตามที่พูดจริงๆ นะ มาคิดๆ ดูแล้ว ก็ไม่รู้

จะโกรธท�าไมนี่หว่า เข้าใจแหละว่ามันเป็นเรื่องไม่คาดคิด

อีกอย่าง...ไม่ใช่มึงคนเดียวที่มีเหตุผล กูก็มีโว้ยยยยยยย  

บักห่า!


