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Prologue

“อากาศดีจัง” 

น�ำ้เสยีงรำบเรยีบดังออกมำจำกรมิฝีปำกกระจับ หลงัท่อนแขน 

เรียวเล็กเลื่อนเปิดประตูกระจกที่กั้นระหว่ำงระเบียงและห้องนอน

เช้ำนี้อำกำศดีจริงตำมที่เจ้ำของห้องอย่ำงชลธีคิด แสงแดด

อ่อนๆ กบัลมทะเลทีพ่ดัมำท�ำให้รูส้กึปลอดโปร่ง อำรมณ์ท่ีดีอยู่แล้ว

เลยยิ่งดีขึ้นไปอีก

เขำอำรมณ์ดีเหมือนคนบ้ำมำตลอดท้ังสัปดำห์ หลังจำกผล

แอดมิชชั่นประกำศออกมำว่ำได้เข้ำเรียนมหำวิทยำลัยเดียวกับพี่ 

ข้ำงบ้ำนอย่ำงพี่ต้น

จะไม่ให้อำรมณ์ดีได้ยังไงล่ะ ก็ในเมื่อแอบชอบพี่ต้นมำตั้งแต่

เด็ก แม้จะเป็นกำรแอบรักข้ำงเดียว อยู่ห่ำงๆ อย่ำงห่วงๆ ก็ตำม

ยดืตวัรบัอำกำศบรสิทุธิจ์นเต็มปอด บดิกำยอย่ำงเกียจคร้ำน

แล้วยิม้ออกมำเมือ่นกึไปถงึวนัแรกทีเ่ข้ำเรยีนในมหำวทิยำลยั คงจะ

มีโอกำสได้ไปแอบส่องดูพี่ต้นเล่นบำสเหมือนตอนเด็ก หลังจำก 
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ไม่ได้เห็นเพรำะพี่ต้นย้ำยบ้ำนไปเรียนที่กรุงเทพฯเมื่อหลำยปีที่แล้ว

แต่อีกไม่นำนนี้หรอก เรำคงจะได้เจอกัน

ดวงตำหลบลึกคู่คม ใบหน้ำดุดัน เจ้ำของรอยสักรูปสมอเรือ

ที่หน้ำอก

“เท่จัง...” ยิม้มมุปำก หมนุตวัเดนิกลบัเข้ำมำในห้องนอนสคีรมี

กว้ำงขวำง พร้อมหยิบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กบนโต๊ะท�ำกำรบ้ำนเข้ำ

ชุดกับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นมำทิ้งตัวลงนั่งบนเตียงนุ่ม

คิดถึงพี่ต้น อย่ำหำว่ำเว่อร์เลยนะ แต่พอรู้ว่ำจะได้เรียนที่

เดยีวกนั กค็ดิถงึพีช่ำยข้ำงบ้ำนแทบจะทกุลมหำยใจเข้ำออก จนต้อง

ไถหน้ำเฟซของเจ้ำของใบหน้ำดิบเถื่อนดูทุกวัน

เช้ำนี้ก็เช่นกัน

ชลธเีปิดเข้ำไปทีเ่ฟซบุก๊ของตวัเอง คลกิเม้ำส์หนึง่ครัง้ไปทีช่่อง

ค้นหำ แทบไม่ต้องเสยีเวลำกรอกพยญัชนะ ชือ่ของพีต้่นกข็ึน้มำเป็น

ชื่อแรก เรียกเร่งให้กดเข้ำไปดูอย่ำงไม่ลังเล

...ไม่ค่อยอัพเดทอะไรหรอก ส่วนมำกจะเป็นรูปที่แฟนพี่ต้น

แท็กมำ พูดแล้วชวนปวดใจชะมดั คนทีแ่อบชอบมำนำนดนัมเีจ้ำของ

ไปซะแล้ว แถมยังสวยมำกอีกด้วย

“ไหนบอกจะแอบชอบอย่ำงเดยีวไง เผลอเอำตวัเองไปเปรยีบ

เทียบอีกจนได้” 

สะบัดหัวไล่ควำมคิดของตัวเองออกอย่ำงรวดเร็ว จำกนั้นจึง

เลือ่นดรูปูของอกีฝ่ำยต่อ ไม่สำมำรถบอกได้ว่ำชอบรปูไหนมำกท่ีสุด 

แต่ถ้ำถำมว่ำรปูไหนประทบัใจทีส่ดุ คงจะเป็นรปูตอนทีพ่ีต้่นถอดเสือ้

เล่นบำส โชว์รอยสัก และหน้ำท้องเป็นลอนหกลอน

จัดว่ำเป็นผู้ชำยที่โดดเด่นและดูดีมำกเลยทีเดียว

“อ้ำว! รูปคูพ่ีแ่อมป์หำยไปไหนแล้ว” คิว้โก่งเรยีงเส้นสวยขมวด
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เข้ำหำกันจนแทบจะผูกโบได้ ชื่อแอมป์ที่ถูกเอ่ยมำคือคนรักของ 

พี่ต้น ปกติจะมีรูปคู่ของสองคนนี้เต็มไปหมดจนรกสำยตำ 

แต่เช้ำวันนี้ไม่มี...นี่นับเป็นเรื่องผิดปกติ ต่อมนักสืบโคนันจึง

เริ่มต้นท�ำงำน

และในทีส่ดุกไ็ด้ค�ำตอบ เมือ่เห็นว่ำเฟซบุก๊ของพีแ่อมป์ลงรปู

คู่กับผู้ชำยคนอื่น ส่วนหน้ำโปรไฟล์ของพี่ต้นนั้น

- Live in Bangkok, Thailand

- Single

- Followed by xxxx

“Single...Single...Single!!!” ยกโน้ตบุ๊กลงวำงไว้ข้ำงเตียงด้วย

ท่อนแขนเทิ้มส่ัน เขำหันไปส่องกระจกเพื่อดูหน้ำตำของตัวเองใน

เวลำนี้ เหมือนจะยิ้มกึ่งหัวเรำะ ดูตลกอยู่ไม่น้อย แต่หน้ำตำตอนนี้

จะเป็นยังไงก็ช่ำงเถอะ เพรำะว่ำ

“แม่ครับแม่ พี่ต้นโสด!” 
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Chapter 01

“แม่...พี่ต้นโสด!” 

“อะไรชล เสียงดังแม่ตกใจหมด” 

“พี่ต้นโสดไงแม่” 

“แล้ว?” 

“โธ่แม่! ก็พี่เขำโสดแล้วไง ถ้ำคนที่เรำแอบชอบไม่มีเจ้ำของ 

เรำก็มองเขำได้แบบไม่ต้องรู้สึกผิด” อธิบำยเหตุผล พร้อมมองแม่

บังเกิดเกล้ำเลื่อนหน้ำจอโทรศัพท์ในมือเล่น

ในบ้ำนหลังใหญ่ เขำอำศัยอยู่กับแม่แค่สองคน ส่วนพ่อเสีย

ไปตั้งแต่ยังเด็ก เลยท�ำให้สนิทกับแม่เป็นพิเศษ เรียกได้ว่ำคุยกันทุก

เรื่อง รวมถึงเรื่องแอบชอบพี่ต้นด้วย

“แม่รู้แล้ว นี่ก็นั่งคุยกับป้ำต่ำย แม่เจ้ำต้นอยู่ เห็นว่ำเลิกกัน

เด็ดขำดเลยรอบนี้ ป้ำต่ำยบอกว่ำต้นแทบไม่เป็นผู้เป็นคน ก็อย่ำง

ว่ำ...คบกันมำตั้งเจ็ดแปดปี” 

“สงสำรจัง บอกป้ำต่ำยสแิม่ ว่ำส่งพีต้่นมำทำงนี ้ชลธปีลอบใจ 
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ให้เอง” นัง่ลงตรงเก้ำอีข้้ำงแม่น�ำ้ พร้อมหยบิแอ๊ปเป้ิลในจำนตรงหน้ำ

ขึ้นกินหน้ำตำเฉย “บอกป้ำต่ำยเลยว่ำจับพี่ต้นใส่กระสอบโยนมำ 

ทำงนี้” 

“ต่อหน้ำเก่งให้ได้อย่ำงนี้นะชล เพรำะอีกสองสำมวันต้น 

จะมำอยู่ข้ำงบ้ำนเรำ ที่บ้ำนสวน” 

“ถ้ำพี่ต้นเจอผมตอนนี้ พี่เขำก็รู้สิว่ำผมเป็นตุ๊ด หำ!!!???” 

แอ๊ปเปิ้ลที่ก�ำลังกัดอยู่หล่นลงบนโต๊ะแทบจะในทันที ตำกลมโต 

สีน�้ำตำลอ่อนหันมองหน้ำคนพูด “แม่พูดว่ำอะไรนะ” 

“บอกว่ำ ต้นจะมำอยู่ที่ข้ำงบ้ำนเรำ จะตกใจอะไร ก็บ้ำนเขำ 

จะมำอยู่ก็ไม่เห็นแปลก” 

“แม่พูดจริงนะครับ ไม่ได้หลอกกันนะ”...แตกตื่น ชัดเจน

“จะไปหลอกท�ำไม แต่แม่ว่ำต้นเจอเรำตอนนีค้งตกใจ ช่วยเอำ

ที่คำดผมสีชมพูออกจำกหัวก่อนเถอะ โบใหญ่กว่ำหน้ำอีก” 

“ผมว่ำมนัน่ำรกัดอีอก” ชลธลีกุขึน้จำกเก้ำอีต้วัทีน่ัง่ พุง่ไปคว้ำ

หยิบกระจกบำนเล็กที่วำงไม่ไกลมำถือไว้ในมือ

เขำมองภำพสะท้อนของตัวเองในกระจก หลำยปีที่ไม่ได้เจอ

กัน เขำเปลี่ยนไปอย่ำงสิ้นเชิง แต่ก่อนก็เหมือนเด็กผู้ชำยทั่วไปนั่น

แหละเพรำะยงัไม่รูต้วัว่ำชอบผูช้ำย แต่หลงัพ่ีต้นไปเรยีนท่ีกรงุเทพฯ

ได้สักพักจนถึงปัจจุบัน ก็เปิดเผยตัวตนว่ำไม่สนใจผู้หญิงอย่ำงเต็ม

ภำคภูมิ

ตำกลมโตทีม่กัใส่คอนแทก็ต์เลนส์เอำไว้แทนกำรใส่แว่นสำยตำ

ท�ำให้ดูน่ำรักสดใสอยูเ่สมอ จมกูนดิ รมิฝีปำกหน่อย ผวิพรรณก็ขำว

ใสอย่ำงเป็นธรรมชำติ ถึงไม่ได้ออกสำวแต่งหญิงมำกมำย แต่ดูโดย

รวมก็ไม่ใช่ผู้ชำยมำดแมนแฮนซั่มอยู่ดี

“แม่ว่ำถ้ำพี่ต้นเห็นผม จะรู้ไหมว่ำเป็นเกย์” 
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“แม่ว่ำไม่รู้ ไม่ได้เจอกันหลำยปีแล้วนี่” 

“ผมกลัวพี่ต้นรับไม่ได้ แล้วจะไม่ได้เข้ำใกล้น่ะสิ ที่จริงก็ไม่ขอ

อะไรมำกหรอก ขอแค่ได้แอบชอบอยู่ใกล้ๆ นิดเดียวก็พอ” 

“ลูกแม่มักน้อยจัง ถ้ำเป็นแม่นะ ใส่สุด ทุ่มหมดตัว ได้ไม่ได้

ค่อยว่ำกันอีกที แม่ก็ใช้วิธีนี้แหละจีบพ่อ” 

“ก็นั่นแม่ ไม่ใช่ผม ไม่คุยด้วยแล้วดีกว่ำ จะออกไปตัดผม ขืน

ปล่อยให้ยำวกว่ำน้ีจะยิง่ดูสำว” ถอดทีค่ำดผมสีชมพูนมตดิโบอนัใหญ่

ออกจำกศรีษะ เสยผมหน้ำม้ำทีห่ล่นมำตำมกรอบหน้ำ แล้วยิม้กว้ำง

ก่อนจะลุกขึ้นยืน

“ชลจะเอำรถคันไหนออกไป” 

“เจ้ำนมชมพู” หมำยถึง Volkswagan New Beetle สีชมพูนม

คันโปรด

“อย่ำขับรถเร็วนักล่ะ มันอันตรำย” 

“ครับ ผมรู้แล้ว” 

รถยนต์คันหรูทะยานไปตามถนนเลียบหาดในจังหวัด

ชลบุรี เพลงในรถถูกเปิดจนดังล่ัน ส่วนเจ้ำของรถร้องตำมอย่ำง

อำรมณ์ดี ชลธีชอบถนนเส้นนี ้เพรำะด้ำนหนึง่สำมำรถมองเหน็ทะเล

สะท้อนแสงแดดระยิบระยับตำ ส่วนอีกด้ำนก็เต็มไปด้วยร้ำนค้ำ

สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คน

ในวันนี้ทีแรกเขำตั้งใจว่ำจะนอนดูซีรี่ส์เกำหลีอยู่ที่บ้ำน แต่ 

หลังจำกได้ยินว่ำอีกสองสำมวันพี่ต้นจะมำ เลยคิดว่ำออกมำตัดผม 

นวดหน้ำ ซื้อเสื้อผ้ำใหม่จะดีกว่ำ

และคนทีต้่องรบักรรมออกมำเป็นเพือ่นกไ็ม่ใช่ใคร เป็นไอ้แก้ม

เพื่อนสนิทของเขำเอง
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ชลธีจอดรถแต่ไม่ดบัเครือ่งยนต์หน้ำประตบู้ำนหลงัหนึง่ หยบิ

โทรศพัท์ข้ึนมำโทร.ออกหำแก้ม และในไม่ช้ำร่ำงโปร่งบอบบำงกก้็ำว

เข้ำมำนั่งข้ำงคนขับ

“จู่ๆ  นกึจะชวนออกไปไหนมำไหนกช็วน แต่งหน้ำแทบไม่ทัน 

แล้วท�ำไมแกใส่แว่นวะไอ้ชล...ไหนบอกใส่แว่นแล้วไม่แซ่บ” แก้มดึง

เขม็ขดันริภยัมำคำด ออกแนวงงๆ นดิหน่อยเมือ่เหน็เขำสวมใส่แว่น

สำยตำแทนคอนแท็กต์เลนส์ที่มักใส่เป็นประจ�ำ

“เวลำฉันใส่คอนแท็กต์เลนส์ แกว่ำฉันน่ำรักไหมล่ะ ก็ต้อง

ปกปิดกันไว้บ้ำง ต้องรักนวลสงวนตัวรอทูนหัวมำหำ” 

“ใครวะ ทูนหัวของคุณหนูชลธี” 

“ก็มีอยู่คนเดียว ที่ล�่ำๆ มีรอยสักรูปสมอเรือตรงหน้ำอก” 

“พีต้่นอะนะ คนทีเ่ป็นทนูหวัของชลธ ีแต่เป็นสำมคีนอืน่ ถำม

จริงเถอะ เมื่อไหร่จะเลิกชอบแล้วมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักที แกเอง

โคตรของโคตรหน้ำตำด ีบ้ำนกร็วย จะไปสนอะไรกบัผูช้ำยทีม่เีจ้ำของ 

แล้ว” 

“เขำเลิกกันแล้ว ยืนยันโดยแม่พี่ต้น” 

“งั้นแกก็จีบเลยดิชล” 

“จะบ้ำเหรอ พี่ต้นชอบผู้หญิง” 

“โหย! นีมั่นยคุไหนสมยัไหนกนัแล้ววะ เคยชอบผูห้ญงิกใ็ช่ว่ำ

จะชอบผู้ชำยด้วยกันไม่ได้ เบ้ำแกดีขนำดนี้ เปย์ผู้ก็ดุ” 

“เอำท่ีไหนมำพดูว่ำฉนัเปย์ด ุไม่มี ไม่เคยเว้ย เพรำะนอกจำก

ซื้อของขวัญส่งไปให้พี่ต้น ก็ไม่เคยซื้ออะไรให้ผู้ชำยคนไหน” 

“บัตรคอนเสิร์ตกับมีตต้ิงดำรำล่ะ ควักไวกว่ำซื้อของขวัญให้ 

พี่ต้นอีก” 

“อ้อ...เรือ่งนัน้ละไว้ในฐำนทีเ่ข้ำใจแล้วกัน” ชลธปีล่อยมอืข้ำง
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หนึง่จำกพวงมำลยัรถยนต์มำดนัแว่นสำยตำทีเ่ลือ่นตกลงมำทีป่ลำย

จมูกขึ้น ก่อนจะหักรถเลี้ยวไปตำมทำงเข้ำของห้ำงสรรพสินค้ำ

“แกต้องจีบพี่ต้น ควร...” 

“ไม่กล้ำว่ะ” เขำตอบรับพร้อมกับส่ำยศีรษะปฏิเสธ

“งั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้...นี่ ถำมจริงเถอะชล ผู้ชำยมีตั้งเยอะตั้ง

แยะ ท�ำไมฝังใจกับคนนี้” 

“ไม่รู้สิ” ไม่ได้ตอบค�ำถำมของแก้มตรงๆ แค่ย้ิม แล้วย้อน

ควำมคิดของตัวเอง

บ้ำนของเรำสองคนอยู่ติดกัน เพรำะแม่พี่ต้นมีพื้นเพเป็นคน

จังหวัดชลบุรี แถมยังเป็นเพื่อนสนิทกับแม่น�้ำ เรำเลยได้เป็นเพื่อน

เล่นกันตั้งแต่เด็ก แม้ว่ำภำยหลังพี่ต้นจะย้ำยไปอยู่กรุงเทพฯถำวร 

เหลือเพียงกำรไปมำหำสู่ที่นำนๆ ครั้งจะเกิดขึ้น

อำยหุ่ำงกนักบัพีต้่นแค่สองปี ตอนอนบุำลจนถงึประถมปลำย

เลยได้เรียนโรงเรียนเดียวกัน 

รำยนัน้เท่มำต้ังแต่เด็ก ตัวใหญ่กว่ำเด็กวัยเดยีวกัน เลยมกัจะ

ได้เป็นหัวโจกประจ�ำโรงเรียน

ควำมประทับใจของเขำที่มีต่อพี่ต้นในช่วงวัยเด็กเกิดขึ้นนับ

ครั้งไม่ถ้วน ไม่ว่ำจะเป็นตอนที่ถูกแกล้งโดยเด็กประถมที่โตกว่ำ

เพรำะหน้ำตำน่ำรักเกินไป พี่ต้นก็จะไปท้ำตีกับเด็กโตพวกนั้นเพื่อ

ล้ำงแค้นให้ บ่อยครั้งเข้ำ เลยไม่มีใครกล้ำแกล้งเขำสักคน หรือจะ

เป็นตอนท่ีครอบครัวเรำนัดแนะไปเที่ยวด้วยกัน ครั้งนั้นเขำวิ่งเล่น

แล้วถูกผึ้งต่อยเท้ำจนเดินไม่ไหว ก็ได้พี่ต้นเนี่ยแหละ ที่แบกเขำใส่

หลังเดินกลับไปหำพ่อกับแม่

นอกจำกนี้ยังมีควำมทรงจ�ำอีกหลำยอย่ำงท่ีเขำเก็บไว้ เป็น

ควำมทรงจ�ำดีๆ เป็นใบเบิกทำงสู่กำรแอบรัก
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“ชล ไอ้ชล ตรงนั้นว่ำง เอำรถไปจอดดิ๊” 

“อ่ำ...” 

“เหม่อลอยไปอีก” 

“โทษท ีเผลอคดิอะไรไปเรือ่ย แกจะซือ้อะไรปะแก้ม ฉันว่ำฉัน

จะมำเดินดูของเตรียมไปอยู่หอที่กรุงเทพฯด้วย” 

“ไม่รู้ ขอเดินดูก่อนแล้วกัน แล้วแกจะอยู่หอที่ไหนล่ะ ฉัน

เสียดำยมำกที่ไม่ได้ม.เดียวกัน ไม่งั้นจะแชร์ห้องด้วย” 

“ยังไม่รู้เลย แต่บอกแม่ไว้แล้วว่ำอยำกอยู่หอเดียวกับพี่ต้น 

ไม่รู้จะมีห้องว่ำงมั้ย” 

“ท�ำไมไม่แชร์กับพี่เขำไปเลย วันดีคืนดีพ่ีต้นเผลอแกจะได้ 

จับปล�้ำ อุ๊ปส์! นี่ฉันพูดอะไรออกไป” 

“...เออ ควำมคดิดนีีห่ว่ำแก้ม” ชลธหีนัมองเพือ่นสนทิหลงัเดนิ

เข้ำมำสู่ภำยในตัวห้ำง ใช้มือทำบอกเมื่อนึกขึ้นได้ “ตื่นมำอีกทีพี่ต้น

ก็กลำยเป็นผัว” 

“แกกล้ำเหรอ” 

“ก็ไม่ไง แต่ถ้ำขอไปอยู่ด้วยได้ ก็จะได้ใกล้พี่ต้นมำกกว่ำเดิม” 

“ต้องแอ๊บแมนปะ” 

“อืม” 

“ฉันแอ๊บเป็นแฟนแกให้เอำมั้ย” 

“ไม่เอำ กลวัโดนฟ้ำผ่ำตำย...ไอ้แก้ม ฉนัว่ำผูช้ำยคนนัน้เหมอืน 

พ่ีต้นเลยว่ะ” หรีต่ำเลก็มองร่ำงสงูในร้ำนกำแฟ เขำเดนิมำทำงน้ีเพรำะ 

อยำกกนิน�ำ้หวำน แต่ก่อนจะก้ำวขำเข้ำไปในร้ำนก็มอีนัสะดดุตำกับ

รูปร่ำงสูงใหญ่ที่หันหน้ำมำมองทำงนี้พอดี

ดวงตำคมกริบดุดัน จมูกโด่งเป็นสัน ปำกหยักอิ่มน่ำจูบ

ก็ดูรูปอยู่ทุกวันท�ำไมจะจ�ำไม่ได้! นั่นมันพี่ต้นตัวจริงเสียงจริง 
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หล่อจริงไม่ต้องมองผ่ำนจอ โคตรจะมำดแมน แม้สวมเพียงเสื้อยืด

สขีำวพอดตีวัเน้นกล้ำมล�ำ่กบักำงเกงยนีธรรมดำ ตบท้ำยด้วยรองเท้ำ

ผ้ำใบรำคำหลำยหลัก

แล้วดสูภำพเขำตอนนีสิ้ เส้ือยดืสีชมพโูอเว่อร์ไซซ์แบบเกำหลี

กับกำงเกงขำสั้น ติดหน้ำม้ำขึ้นไปด้วยกิ๊บมำยเมโลดี้ ชลธีก็คิดว่ำ

ชลธีเป็นคนน่ำเอ็นดูระดับหนึ่ง

ไม่! ไม่! ไม่! จะให้พีต้่นเหน็เขำในเวลำนีไ้ม่ได้ มนัยงัไม่ใช่เวลา

ที่สมควรจะเจอกัน

“ไหนแม่บอกว่ำอีกสองสำมวันพี่ต้นถึงจะมำไง โอ๊ยแก้ม ฉัน

ไม่โอเค” คว้ำแขนเพื่อนสำว แล้วเดินก้มหน้ำให้พ้นระยะมองเห็น 

เขำแอบเห็นพี่ต้นมองมำนิดหนึ่ง พร้อมกับขมวดคิ้วมองตำม 

อย่ำเห็นเขำนะ ห้ำมเห็นเด็ดขำดเลยตอนนี้

“ไอ้ชล แกจะลำกฉันไปไหนวะ” 

“อยู่ไม่ได้แล้ว ต้องหนีก่อน!” 

“อะไรเนี่ย!” 

แก้มร้องโวยวำยไปตลอดทำงที่ถูกลำก กว่ำจะรู้ตัวว่ำถูกพำ

เข้ำมำทำงบนัไดหนไีฟ กเ็ป็นตอนทีเ่ขำทรดุตวัลงน่ังหมดสภำพท่ีขัน้

บันได...หอบเหนื่อย

“พี่ต้นตัวจริง...หล่อกว่ำในรูปอีกไอ้แก้ม” 

“คนไหนวะ ฉันยังไม่ทันเห็นเลย” 

“ที่ใส่เสื้อสีขำว หน้ำดุๆ” 

“อ๋อ...” แก้มส่งเสียงรับเมื่อทบทวนไปถึงเหตุกำรณ์ท่ีร้ำน

กำแฟ จ�ำลกัษณะคร่ำวๆ ได้แม้ไม่ได้มองหน้ำ แต่หุน่สูงเตะตำขนำด

นั้นตำถั่วแค่ไหนก็เห็นได้ชัดเจน “เสำไฟฟ้ำกับหลักกิโลเลยชล” 

“ไม่เคยคิดว่ำพี่ต้นจะสูงขนำดนั้นเหมือนกัน” ชลธีพยำยำม
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ควบคุมกำรหำยใจของตัวเองให้เป็นปกติ คว้ำมือเล็กของแก้มมำ

ทำบลงไปต�ำแหน่งหัวใจของตัวเอง 

ตึกตัก ตึกตัก รัวถี่เหมือนเสียงรัวปืนกล

“หัวใจฉันเต้นเร็วมำก” 

“แกก็เลยวิ่งหนี?” 

“เปล่ำ ที่วิ่งเพรำะยังไม่อยำกให้พี่ต้นเห็นสภำพ หัวฉันมีมำย

เมโลดี ้แต่งตวัดดัจรตินดิหน่อย พีเ่ขำเห็นฉันปะวะ ถ้ำเหน็น่ีท�ำหน้ำ

ไม่ถูกเลยนะ” 

“ท�ำไมแกจะต้องกลัวว่ำพี่เขำจะรู้ว่ำแกเป็นเกย์ด้วย” 

“ก่อนพี่ต้นย้ำยบ้ำน ฉันยังแมนไง ก็เพิ่งมำรู้ตัวว่ำชอบผู้ชำย

ตอนที่พี่เขำไปแล้วนั่นแหละ” 

“เลยไม่อยำกให้เขำรู้ว่ำแกเปลี่ยนไป กลัวจะเข้ำหน้ำไม่ติดว่ำ

งั้นเถอะ” 

“ก็ประมำณนั้น” 

“แล้วจะท�ำยังไงต่อ พี่เขำมำแล้วเนี่ย” 

“ไปตัดผมอย่ำงที่ตั้งใจก่อน เอำทรงแมนๆ แล้วก็ซื้อเสื้อผ้ำที่

ดูเป็นผู้ชำยเปลีย่นก่อนเข้ำบ้ำน แกต้องช่วยฉนัดเูสือ้ผ้ำด้วยไอ้แก้ม 

ซื้อเผื่อไว้ส�ำหรับใส่หลำยๆ วันเลย” 

“ได้ แต่ขอพักเหนื่อยก่อนนะ ลำกวิ่งมำซะไว” 

“หำยใจไม่ค่อยทัน รู้สึกจะตำยแล้วเหมือนกัน” 

สองเพือ่นรกัลอบสบตำกนัหนึง่ครัง้ แล้วในทีส่ดุกพ็ร้อมใจกนั

ถอนหำยใจออกมำ

หลงัจำกนีเ้ขำคงจะเป็นชลธคีนแมน คงจะต้องแมนให้พ่ีต้นด!ู



~ ต้นหนชลธี ~

18

Volkswagan New Beetle สีชมพูนมถูกจอดอย่าง

เงยีบเชยีบภำยในโรงจอดรถทีเ่ต็มไปด้วยรถหร ูชลธรีูด้ว่ีำบ้ำนตวัเอง

ค่อนข้ำงจะมีฐำนะอยู่มำก อีกทั้งต้นตระกูลก็เป็นผู้ทรงอิทธิพล 

ในจังหวัด ส่งผลให้บ้ำนที่พักอำศัยหลังใหญ่พอสมควร แต่ไม่มี 

วันไหนเลยที่จะรู้สึกว่ำบ้ำนหลังใหญ่มำกเท่ำวันน้ี อำจเป็นเพรำะ

หน้ำบ้ำนมีรถคันหนึ่งจอดอยู่...แน่นอนว่ำเป็นรถของพี่ต้น เพรำะ

แม่เพิ่งจะไลน์มำบอกว่ำพี่ต้นแวะเอำของมำให้ท่ีบ้ำน เลยจัดกำร

เรียกเอำไว้ให้ทำนข้ำวเย็นด้วยกัน 

และทั้งหมดก็คงเป็นสำเหตุที่ท�ำให้รู้สึกว่ำบ้ำนกว้ำง เพรำะ

ตัวเองตัวหดลีบเล็กลงเรื่อยๆ

คงจะเป็นภำพทีต่ลกไปสักหน่อยกบักำรทีต้่องเดนิย่องเข้ำบ้ำน

ตวัเอง ยอมรบัเลยว่ำใจสัน่มำก ยิง่เดนิเข้ำใกล้ห้องรบัแขกแล้วได้ยิน

เสียงคุยดังออกมำเป็นระยะใจยิ่งสั่น

ชลธีแนบตวัเข้ำกบัด้ำนหนึง่ของก�ำแพง ใจยงัไม่กล้ำเดนิเข้ำไป 

เขำส�ำรวจตวัเองในเสือ้ผ้ำทีแ่ปลกตำอกีคร้ัง ยังเน้นเสือ้โอเว่อร์ 

ไซซ์แต่เปล่ียนจำกสีสดใส เป็นคุมโทนเทำ ด�ำ ขำว แบบมินิมอล  

พอรวมกับกำงเกงสีด�ำขำยำวเหมือนสีเสื้อ และเส้นผมที่ถูกตัดจน

สัน้ลง กพ็บว่ำตวัเองดดูอียูม่ำก ดแูมนขึน้มำนดิ ตดิออกไปทำงผูช้ำย

เรียบร้อยน่ำรัก

ท�ำใจเถอะว่ำจนตำย เขำก็หนีค�ำว่ำน่ำรักไม่พ้น

“ชล...มำแล้วก็เข้ำมำสิลูก ไปยืนท�ำลับๆ ล่อๆ อะไรตรงนั้น” 

เสียงคุ้นหูท�ำเอำต้องย่นหน้ำประหลำด 

แม่จะรีบเรียกท�ำไม ยังท�ำใจไม่เสร็จเลย

ตืน่เต้นจนมอืเยน็ แต่เพรำะไม่อยำกให้มพีริธุ เลยต้องขำนรบั

ออกไป
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“ครับ” เดินเข้ำมำภำยในโถงรับแขกด้วยท่ำทำงมั่นใจ แต่ใช้

สำยตำมองปลำยเท้ำตัวเอง ไม่กล้ำสบตำใครบำงคน

“นี่เหรอครับชลธี โตขึ้นเยอะ จนผมจ�ำแทบไม่ได้เลย ลูกน้ำ

น�้ำตัวเล็กเหมือนน้ำน�้ำเลยเนอะ” 

“เอ่อ...สวสัดคีรบัพีต้่น” ยกมอืไหว้ร่ำงสงูทีน่ัง่อยูบ่นโซฟำ พบ

ว่ำตัวเองถูกจ้องตั้งแต่หัวจรดเท้ำ อดหวิวในใจไม่ได้เลยกับน�้ำเสียง

ทุ้มต�่ำ ก่อนจะตั้งสติเหลือบมองพี่ต้นให้ชัดๆ หลังจำกบังเอิญเจอ

กันและวิ่งหนีอีกฝ่ำยที่ห้ำง

ภำวนำให้พี่ต้นจ�ำไอ้เด็กตัวเล็กเสื้อสีชมพูไม่ได้ก็พอ

“ไม่ค่อยยอมกนิน่ะ ต้นยงัจ�ำน้องได้มัย้ ตอนเดก็ชอบเดนิตำม

เรำต้อยๆ” 

“จ�ำหน้ำตอนเดก็ได้ดเีลยครบั แต่ตอนน้ี...ถ้ำเจอข้ำงนอกก็คง

จ�ำไม่ได้” พ่ีต้นยิ้มส่งมำให้ ดูเหมือนอีกฝ่ำยจะฝืนย้ิมออกมำเสีย

มำกกว่ำ ก็คนเพิ่งอกหักนี่เนอะ จะให้ยิ้มกว้ำงร่ำเริงได้ยังไง

“น่ำรักมั้ย น้ำยกให้” 

“ครับ?” 

“แม่!” ชลธีตัวชำวำบ เกร็งดวงตำจนแข็งหลังแว่นสำยตำ 

ตอนมองแม่ตัวเอง 

ยกให้อะไร ยกอะไรให้!

“ชลจะไปเรยีนม.เดยีวกบัต้นนะ น้ำลมืบอก ยงัไงน้ำกฝ็ำกดแูล

น้องด้วย อกีเดอืนนดิๆ กเ็ปิดเทอมแล้ว นีย่งัไม่ได้ไปดหูอกนัเลย ที่

หอเดียวกับต้นพอจะมีห้องว่ำงมั้ย ถ้ำได้อยู่หอเดียวกัน น้ำจะได้

เบำใจเวลำชลไกลหูไกลตำ อยู่กันแค่สองคนมำตลอด เป็นห่วงน้อง 

ถ้ำต้องไปอยู่คนเดียว” 

เออดคีรบัแม่...ช่วยกนัท�ำมำหำกนิ ช่วยให้ได้ใกล้พีต้่นขึน้อกีนดิ



~ ต้นหนชลธี ~

20

“ไม่แน่ใจเลยครับ แต่แม่ต่ำยบอกว่ำ อยำกให้ชลไปลองอยู่

กับผมก่อน เพรำะห้องกว้ำง แม่อยำกให้ชลไปอยู่เป็นเพื่อนผมสัก

เทอมนงึ เขำกลวัผมฟุง้ซ่ำนแล้วคดิสัน้ น้ำน�ำ้กร็ู ้แม่ผมชอบคดิอะไร

เยอะเกินไปแบบนี้แหละ แต่ถ้ำชลจะมำอยู่กับผม ไม่รู้ว่ำเจ้ำตัวจะ

อึดอัดหรือเปล่ำ” 

ดีมำกครับป้ำต่ำย ผมรักป้ำที่สุด!

“ไม่อึดอัดครับ!” เผลอพลำดพูดโพล่งออกไปเสียงดัง แทบ

ระงับอำกำรตื่นเต้นไว้ไม่ไหว เม่ือได้ยินว่ำป้ำต่ำยจะให้ไปอยู่เป็น

เพื่อนพี่ต้น “ดีมำกเลย ตอนแรกผมกังวลมำก กลัวกำรต้องไปอยู่ 

คนเดียว” 

“งัน้กต็ำมน้ี ชลลองไปอยูก่บัต้นสักเทอมก่อนก็ด ีพอคุน้ท่ีคุน้

ทำงค่อยว่ำกันใหม่  แล้วหิวข้ำวกันหรือยัง แม่ไปดูดีกว่ำว่ำวันนี้ 

ป้ำแอ๊วท�ำอะไรกนิ เดก็ๆ คยุกนัไปก่อนกไ็ด้ ถ้ำตัง้โต๊ะเรยีบร้อยแล้ว

จะให้คนมำเรียก” 

“ครับ” เขำรับค�ำ ยังอดตื่นเต้นกับกำรเจอหน้ำคนที่แอบชอบ

มำนำนในรอบหลำยปีไม่ได้ ก่อนจะมองแม่ตัวเองเดินเข้ำมำใกล้ 

แล้วกระซิบกระซำบอะไรบำงอย่ำงพอให้ได้ยินกันแค่สองคน

“แม่กับป้ำต่ำยเปิดทำงให้แล้ว สู้เขำนะชลธีคนแมน! รวบหัว

รวบหำงมำให้ได้” 

“แม่...” 

ท�ำไมแม่ไม่เข้ำใจ ว่ำทำงนี้มักน้อยขอแค่ได้อยู่ใกล้ๆ ก็พอ

“ไง ไม่เจอกันนำนท�ำไมมึงตัวไม่โตขึ้นเลยวะ สูงเลยไหล่กูมำ

นิดเดียวเอง” 

“...เอ่อ พี่ต้นสูงเกินไปมำกกว่ำมั้งครับ” แทบลืมหำยใจตอน 

พ่ีต้นเดินเข้ำมำหยดุอยูต่รงหน้ำเมือ่ได้อยูก่นัสองต่อสอง แถมพีต้่น
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ยังจับหัวเขำวัดระดับควำมสูงอีกด้วย

ระยะประชิดแบบนี้ อยำกจะเป็นลม...พี่ต้นยังแทนตัวเอง 

ว่ำกู ยิ่งดูดิบเถื่อนขึ้นเป็นกอง

ประทับใจ...

“ไม่นะ เพื่อนกูก็ตัวประมำณนี้ทั้งนั้น ขนำดแฟนกูยังสูงกว่ำ

มึงเลย ไม่สิเป็นแฟนเก่ำแล้ว” 

แอบสังเกตเห็นว่ำสีหน้ำของพี่ต้นดูสลดลงเมื่อพูดถึงแฟน 

เก่ำ กอ็ย่ำงว่ำเพิง่เลิกกนั ดทู่ำว่ำจะยงัไม่คุน้เคยกับสถำนะโสด และ

ก็เป็นหน้ำที่เขำสินะ ที่ต้องรีบหำยจำกอำกำรตื่นเต้น ชวนพ่ีต้น

เปลี่ยนเรื่องคุย

“ขับรถมำเหนื่อยมั้ยครับ” 

“นิดหน่อย ยิงยำวมำจำกน่ำน พอดีไปเที่ยวกับเพื่อนมำ” 

“ผมยงัไม่เคยไปน่ำนเลย” เขำเว้นวรรค แล้วพูดต่อ “ตอนแรก

แม่บอกว่ำอีกสองวันพี่ต้นจะมำ ผมตกใจแล้วก็แปลกใจนิดหน่อย

ตอนแม่ไลน์ไปบอกว่ำพี่มำที่บ้ำนแล้ว” 

ไม่ใช่แปลกใจนดิหน่อยหรอก เรยีกว่ำตกใจเหมอืนถูกผหีลอก

จะถูกต้องกว่ำ

“กไูม่รูจ้ะไปไหน กเ็ลยว่ำมำนอนพกัใจท่ีบ้ำนสวนดกีว่ำ ทะเล

กับต้นไม้น่ำจะท�ำให้อำกำรดีขึ้น” 

“ครับ” 

“แล้วจะไม่อึดอัดแน่นะเรื่องที่ต้องไปอยู่ด้วยกัน” 

“ไม่ครับ” 

“ถ้ำอึดอัดยังไงก็บอกได้เลย กูไม่ใช่คนอยู่ร่วมกับคนอื่นยำก 

ขนำดเพื่อนกูเป็นบ้ำ กูยังอยู่กับมันได้...บ้ำนมึงนี่เปลี่ยนไปเยอะ

เหมือนกันนะ หลำยปีมำกแล้วที่ไม่ได้มำ” 
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“ครับ หลำยปีมำกที่ไม่ได้เจอกัน ส่วนใหญ่มีแต่ป้ำต่ำยมำหำ

แม่ ผมสงสัยทุกครั้งแหละ ว่ำท�ำไมพี่ต้นกับคุณลุงไม่มำด้วย” 

“พ่อลำกไปเมอืงนอกทกุปิดเทอม แต่เทอมนีข้อมำพกัใจ ตำม

ประสำคนอกหักน่ะ” 

“เดี๋ยวพี่ก็หำย” 

“มงึมำเป็นเพือ่นคยุทีบ้่ำนบ่อยๆ เหมอืนตอนเด็กก็ดีนะ กูจะ

ได้ไม่ต้องคิดถึงเขำ” 

“ที่นี่ไม่ค่อยมีภูเขำ ส่วนใหญ่มีแต่น�้ำ มีแต่ทะเล” พูดจบก็ได้

ยินเสียงคนตัวโตหัวเรำะออกมำ ผมที่เพิ่งตัดและเซตมำอย่ำงด ี

ถูกขยี้จนยุ่งเหยิงด้วยมือหนักๆ 

“ยุ่งหมดแล้ว ผมเพิ่งไปตัดผมมำ” 

“ก็มึงตลก” 

“ตลกยังไงครับ” 

“ช่ำงเถอะ เอำเป็นว่ำดีก็แล้วกัน” 

พีต้่นเปลีย่นจำกกำรขยีผ้มเขำ มำลบูเบำๆ พร้อมย้ิมส่งมำให้

จนเห็นฟันขำวเรียงตัวสวยเป็นระเบียบ

แพ้แล้วครับทูนหัว แพ้กำรถูกผู้ชำยลูบหัวแล้วยิ้มแบบนี้...



~ นทกร ~

Chapter 02

หลังมื้ออาหารเย็นที่บ้าน ชลธีก็อาสานั่งรถมาส่งพี่ต้นที่

บ้ำนหลังติดกัน ไม่ได้คิดว่ำพี่ต้นจะหลงทำงในบ้ำนตัวเองเพรำะ 

ไม่ได้มำนำน แต่เพรำะอยำกเดินชมนกชมไม้คุยกันเรื่อยเปื่อย

เท่ำนั้นเอง

เขำพบเรื่องน่ำแปลกใจของพี่ต้นอีกเรื่องหนึ่ง นอกจำกจะโต

เป็นผูใ้หญ่แล้วควำมดบิเถือ่นกม็ำกขึน้ ในมอืของพีต้่นตอนนีก้ม็มีวน

บหุรีอ่ยู ่แถมควนัสขีำวจำงๆ ทีบ่ดิตวัในอำกำศ ยงัเหมน็ฉนุจนส�ำลกั

“แคก...แคก...” 

“เหม็นเหรอ” 

“นิดหน่อยครับ ผมไม่ค่อยคุ้นกับกลิ่นบุหรี่” ตอบออกไป

พร้อมยกมือขึ้นปิดจมูก ไม่คิดว่ำอีกฝ่ำยจะใส่ใจกันขนำดที่จะโยน

บุหรี่ลงที่พื้นแล้วใช้เท้ำขยี้ดับ

“มึงไม่ชอบกูก็ไม่สูบ” 

“ผมไม่ได้ว่ำอะไรครับ แค่ไม่ชอบกลิ่นเฉยๆ” 
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“ก็นั่นแหละ กูไม่ได้เป็นคนสูบจัดนะ แต่ช่วงนี้มันเซ็งๆ เลย

สูบเยอะหน่อย” 

“ครบั ถ้ำพีเ่ซง็ พรุง่นีไ้ปเทีย่วกนัมัย้ ไปดหูนังกัน” เอ่ยชวนคน

ที่ท�ำหน้ำสลดวูบลงไปอีกแล้ว ไม่ชอบให้หน้ำหล่อๆ ของพี่ต้นเศร้ำ

แบบนี้เลย ท�ำไมพี่แอมป์ถึงใจร้ำยทิ้งไปได้ลงคอนะ

“ก็ดี หำอะไรท�ำ” 

“เพรำะพี่เล่นบำสเหรอครับ ตัวถึงสูงขนำดน้ี” ชลธีเงยมอง 

สันกรำมของอีกฝ่ำย นึกถึงค�ำพูดของแก้มว่ำเขำกับพี่ต้นเป็นเสำ

ไฟฟ้ำกับหลักกิโล

“คงงั้น แต่มึงเตี้ยมำก หน้ำก็หวำนอย่ำงกับผู้หญิง” 

“ผมเป็นผู้ชำย”...ที่แรดหน่อยเท่ำนั้นเอง

แรดกับเพื่อน แต่เรียบร้อยกับผู้...

“เออ...รู้อยู่ ถึงบ้ำนละ ตำมเข้ำมำข้ำงในดิ อยู่เป็นเพื่อนกู

ก่อน” 

“ได้ครับ ผมไม่ได้รีบไปไหนอยู่แล้ว” มองคนตัวโตไขกุญแจ

เข้ำไปในบ้ำนสองชั้นสไตล์โมเดิร์น พอจะรู้ว่ำป้ำต่ำยชอบต้นไม้ 

รอบๆ บ้ำนจงึเตม็ไปด้วยกลิน่ของดอกไม้ทีห่อมบ้ำงฉนุบ้ำงในเวลำ

กลำงคืน

“แล้วมึงจะกลับบ้ำนยังไง” 

“เดินไงพี่ แค่นี้เอง” 

“ไม่กลัวเหรอ” 

“กลัวอะไร แถวนี้ไม่มีอะไรหรอก ผมอยู่มำตั้งแต่เด็ก” 

“ผีไง ไฟทำงข้ำงหน้ำก็เสีย มืดจะตำยห่ำ” 

“พีต้่นกลวัเหรอครบั เลยขูผ่ม” หวัเรำะออกมำนิดหน่ึง เพรำะ

ไม่ใช่คนข้ีกลัว จะผีจะตุ๊กแก แมลงสำบก็ไม่กลัวทั้งน้ัน เป็นคน



~ นทกร ~

25

แมนๆ...แมนจะตำย 

“เปล่ำไม่ได้กลัว” 

“แต่เขำลือกันอยู่นะว่ำแถวนี้ผีดุ เพรำะที่ตรงนี้เคยเป็นป่ำช้ำ

เก่ำ” 

“เมื่อไหร่จะเลิกมุกป่ำช้ำเก่ำ ซ�้ำซำกจ�ำเจมำก” 

“ดูหน้ำพี่ซีดๆ นะครับ พอพูดเรื่องผีเนี่ย” 

“กเ็ลกิพดูได้ละ ใจเสยีละเนีย่...เพรำะมงึน่ันแหละ รบัผดิชอบ

ด้วยกำรนั่งรอจนกูอำบน�้ำเสร็จเลย แล้วค่อยกลับ” 

“ตวักโ็ตกลวัผซีะงัน้” เขำยิม้ออกมำเม่ือถูกลำกมำน่ังบนเก้ำอี้

ตวัหนึง่ในบ้ำน ไฟยงัไม่ได้เปิด มเีพยีงแสงสลวัจำกนอกบ้ำนส่องเข้ำ

มำให้มองเห็นกันเท่ำนั้น

“เงียบซะ” 

“ถ้ำกลัว คืนนี้ให้ผมนอนเป็นเพื่อนไหมครับ” ไม่รู้อะไรดลใจ

ให้ชลธีเอ่ยถำม เขำมองเงำอกีฝ่ำยนิง่อยูน่ำนก่อนทีพ่ีต้่นจะอ้ำปำก

ตอบกลับมำ

“ก็ดี แล้วเสื้อผ้ำ?” 

“ผมยืมรถพี่ขับกลับไปเอำแค่แป๊บเดียว บ้ำนเรำอยู่ติดกัน 

แค่นี้ เอำกุญแจรถพี่มำให้ผมสิครับ ไปแค่แป๊บเดียวจริงๆ” ชลธี 

ยื่นมือออกไปตรงหน้ำ แสงสลัวพอให้มองเห็นเงำกันและกัน พี่ต้น

เลยต้องใช้มือคล�ำหำมือเขำเพื่อส่งมอบกุญแจ

สัมผัสของมืออุ่นท�ำให้ใจเต้นแรง กุญแจรถมำอยู่ในมือแล้ว 

ก่อนที่ควำมอุ่นของมือหนำจะผละออกไปอย่ำงอ้อยอิ่ง

“ผมว่ำ เรำเปิดไฟกันก่อนดีม้ัยครับ มืดแบบนี้ เดี๋ยวจะเดิน 

ชนนั่นชนนี่แล้วได้แผล” 

“เออ กูลืมเปิดไฟนี่หว่ำ” คนตัวโตบ่นออกมำพร้อมเดินไปที่
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สวิตช์ไฟ จำกนั้นไม่นำนทั่วบริเวณก็ถูกแทนที่ด้วยแสงสว่ำง พร้อม

กันกับที่เขำลุกขึ้นยืนจำกเก้ำอี้

“งั้นเดี๋ยวผมมำ” 

“ไอ้ชล...” 

“ครับ?” 

“รีบมำนะ คืนนี้กูไม่อยำกอยู่คนเดียว” 

ใช้เวลาไม่นานชลธีก็ขับรถกลับมาถึงบ้านสวนอีกครั้ง

พร้อมเสื้อผ้ำสองชุด เป็นชุดนอนหนึ่งและชุดส�ำหรับใส่ในวันพรุ่งนี้

อีกหนึ่ง เขำแวะไปบอกแม่ว่ำมำนอนเป็นเพื่อนพี่ต้นก่อนออกมำ  

แม่รับรู้ด้วยกำรพยักหน้ำ แล้วหลังจำกนั้นก็หันกลับไปสนใจละคร

หลังข่ำวต่อ

ดับเครื่องยนต์ Lexus ES 350 จนเสียงเงียบสนิท นึกขัดใจ

มันอยู่บ้ำงที่ควำมยำวของตัวรถท�ำให้รู้สึกไม่ถนัดเพรำะส่วนใหญ่

เลือกขับแต่รถคันเล็ก แต่กลิ่นน�้ำหอมเย็นๆ กับกลิ่นนิโคตินที่หลง

เหลืออยู่ของเจ้ำของตัวจริง ก็ท�ำให้รู้สึกดี

ดเูหมอืนพีต้่นจะอำบน�ำ้เสรจ็ได้สกัพกัแล้วก่อนท่ีเขำจะมำถึง 

ร่ำงสูงเลยออกมำยืนรอเขำที่หน้ำประตู

“ไปนำนมำก” 

“คดิถงึเหรอครบั แค่ยีสิ่บนำทเีอง” ยกไม้แขวนเสือ้ผ้ำขึน้พำด

บ่ำ อมยิ้มให้แก่คนตัวโตที่ตีหน้ำยุ่งจนใบหน้ำดุดันดูดุขึ้นไปอีก

แต่พี่ต้นไม่ดุหรอก แค่ใจร้อนกับอำรมณ์ร้อนเท่ำนั้นเอง

“มึงแดกเบียร์มั้ย” 

“ไม่ครบั พีต่ำมสบำยเลย ผมดืม่ไม่เป็น” หยุดยืนใกล้คนตวัสงู

เมื่อเดินต่อไม่ได้ เขำสัมผัสได้ถึงกลิ่นสบู่ที่ออกมำจำกตัวอีกฝ่ำย  
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พี่ต้นในเวลำนี้สวมเพียงกำงเกงนอนตัวเดียวไม่ได้สวมเสื้อ มัด 

กล้ำมเนือ้ทีเ่คยมองผ่ำนภำพถ่ำยเลยดสูมจรงิ “รบีเข้ำบ้ำนเถอะครบั 

มำยืนถอดเสื้อตำกน�้ำค้ำง ผมกลัวพี่ไม่สบำย” 

“แข็งแรงขนำดนี้ กูไม่ป่วยง่ำยๆ หรอก” 

“กันไว้ดีกว่ำแก้นะ” เขำยิ้มกว้ำงขึ้นอีกครั้ง มองรอยสักรูป 

สมอเรอืหมนุตวักลับเป็นแผ่นหลังกว้ำง มองท่อนขำยำวมุง่หน้ำเข้ำ

สู่ตัวบ้ำน แล้วเดินน�ำไปยังห้องครัว

นำนแล้วทีเ่ขำไม่ได้เข้ำมำนัง่เล่นในบ้ำนสวนหลังน้ี ขนำดของ

มันไม่ได้กว้ำงขวำงมำกเมื่อเปรียบเทียบกับบ้ำนเขำ แต่ก็ไม่ได้คับ

แคบเกินไปจนรู้สึกอึดอัด เรียกว่ำก�ำลังดี ขนำดพอดีที่จะเห็นอีก

คนในสำยตำได้ตลอด

“ไปอำบน�้ำไป จะได้นอน มึงจะใช้ห้องน�้ำข้ำงบนก็ได้ หรือ 

ตรงนี้ก็ได้ แล้วแต่สะดวกเลย” 

“ครับ แล้วพี่ต้นจะท�ำอะไร ดื่มเบียร์?” 

“ไม่อะ ไม่มีเพื่อนแดก กูก็ไม่กิน เดินมำเอำน�้ำเปล่ำ เอำมั้ย 

กูเทให้” 

“ไม่เป็นไรครับ ผมรีบอำบน�้ำก่อนดีกว่ำ พี่ขับรถมำเหนื่อยๆ 

จะได้รีบพัก” ชลธีเดินเอำเสื้อผ้ำส�ำหรับใส่ในวันพรุ่งนี้ไปพำดไว้กับ

โซฟำส่วนหนึง่ ทีส่�ำหรบัใส่นอน เขำตัง้ใจเดนิถอืเข้ำไปในห้องน�ำ้ด้วย

ถ้ำไม่ติดว่ำเสียงทุ้มเรียกให้หยุดไว้ก่อน

“มึงจะเข้ำไปอำบน�้ำทั้งที่ใส่แว่นเหรอชล” 

“ลืมเลยว่ำตวัเองใส่แว่นอยู”่ ก�ำลงัจะหยบิแว่นออกให้พ้นหน้ำ

ตำมค�ำท้วง แต่ดูเหมือนว่ำคนที่วำงแก้วน�้ำบนเคำน์เตอร์ท�ำครัว 

จะไวกว่ำ เพรำะก้ำวเท้ำแค่ไม่กี่ก้ำวก็ถึงตัว แล้วถือวิสำสะถอดแว่น

สำยตำออกให้เอง
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สำยตำเขำส้ันอยู่ระดับหนึ่ง มำกพอที่จะท�ำให้มองภำพตรง

หน้ำเลือนรำง เลยไม่ได้เห็นว่ำสำยตำของพี่ต้นตอนนี้มองมำยังไง

“เหมือนผู้หญิงสัส ถ้ำมีนมกับผมยำวนี่ใช่เลย” ไม่พูดเปล่ำ  

มือไม้พี่ต้นยังจับมำที่หน้ำอกเขำ เล่นเอำหน้ำร้อนวูบ กระถดตัว 

ถอยหนีแทบไม่ทัน

“ถ้ำพี่พูดแบบนี้อีกทีผมจะโกรธ” 

“โกรธกูเรื่อง?...” 

“ผมเป็นผู้ชำย”...เขำคงไม่คิดโกรธพี่ต้นท่ีหำว่ำเขำเหมือน 

ผู้หญิง แต่จะโกรธมำกกว่ำถ้ำอีกฝ่ำยถึงเนื้อถึงตัวกันบ่อยแบบนี้

เรื่อยๆ ตอนเป็นเด็กเรำนอนกอดกัน หอมแก้มกันได้ เพรำะยังไม่รู้

เรื่อง แต่ตอนนี้เขำไวกับสัมผัสพี่ต้นมำก อยู่ห่ำงกันไว้น่ำจะดีกว่ำ

“เพื่อนกูยังเหมือนผู้ชำยมำกกว่ำมึงเลย” 

“ถ้ำพี่มัวแต่ยืนชวนผมคุย เม่ือไหร่ผมจะได้เข้ำไปอำบน�้ำล่ะ

ครับ” 

“...เห็นหน้ำนิ่งๆ หัวร้อนง่ำยเหมือนกันนะเรำอะ จะเข้ำก็

เข้ำไปเลย กูจะไปนั่งดูทีวีรอ” 

“กด็คีรบั เพรำะผมอำบน�ำ้นำน” ไม่ขดัขนืกำรทีอ่กีฝ่ำยดนัหลงั

เขำให้เข้ำไปในห้องน�้ำ พอเท้ำเปล่ำได้สัมผัสควำมชื้น ก็เป็นจังหวะ

เดียวกับที่ประตูถูกปิดลง

“หอมแล้ว สะอำดแล้ว มึงไม่ต้องอำบเยอะหรอก” 

...หอมแล้ว? ดมแล้วหรือไงถึงได้รู้ว่ำหอม

ชลธีใช้เวลาอยู่ในห้องน�้านานจริงอย่างที่พูด กว่าจะออก

จำกห้องน�้ำมำพร้อมชุดนอนได้ คนตัวโตที่นั่งดูทีวีก็เอนกำยนอน

กอดอกหลับตำแน่นิ่งไปเรียบร้อย
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เขำไม่แน่ใจว่ำอกีฝ่ำยหลบัลกึหรอืเปล่ำ แต่กำรทีเ่ดนิมำหยุด

อยู่ใกล้แล้วพี่ต้นยังไม่รู้สึกตัวก็ตีควำมได้ว่ำลึกพอสมควร แต่พอจะ

เดินไปหำผ้ำห่มมำให้ เสียงทุ้มต�่ำก็ดังขึ้นทั้งที่เจ้ำตัวยังหลับตำ

“มึงจะไปไหน” 

“หำผ้ำห่มมำให้ครับ พี่ต้นไม่ได้หลับเหรอ” 

“ไม่หลับ พักนี้กูนอนไม่ค่อยหลับ” 

“กนิไม่ลง นอนไม่ค่อยได้ ตรอมใจหนกั จะแย่เอำนะครบั” ว่ำ

ออกมำพร้อมรอยยิ้ม แอบสังเกตอีกฝ่ำยต้ังแต่ที่โต๊ะอำหำร พี่ต้น

กินไปไม่กี่ค�ำก็วำงช้อน พลอยท�ำให้เขำอิ่มไวไปด้วย

“กจูะสูบบหุรี ่มนัจะมกีลิน่ตดินดิหน่อย นอนเตยีงเดยีวกันได้

ใช่มั้ย ถ้ำไม่ได้กูจะไม่สูบ” 

“ได้ครบัไม่มีปัญหำ” เขำตอบรบัพลำงมองร่ำงสงูเดนิน�ำไปบน

ชั้นสองของตัวบ้ำน ก่อนจะเดินตำมขึ้นไปอย่ำงคนที่คุ้นทำงดี

จ�ำได้ว่ำห้องของพีต้่นต้องเดนิไปทำงขวำหลงัเดนิขึน้มำสดุขัน้

บันได เป็นห้องเล็กๆ มีระเบียงยื่นออกไปข้ำงหน้ำ ก้ันภำยนอก

ภำยในด้วยกระจกเลื่อนบำนใส ไม่มีผ้ำม่ำนปิด

“กูจะออกไปดูดข้ำงนอก” 

“มวนเดียวพอนะครับ มันไม่ดี” 

“อือ มวนเดียว” 

ชลธีเดินไปหย่อนตัวนั่งบนเตียงกว้ำง มองพี่ต้นเลื่อนกระจก

ออกไปสบูบหุรี ่แผ่นหลงันัน้ดเูหงำหงอยคล้ำยกับว่ำก�ำลงันึกถึงใคร

บำงคนอยู่

ไม่รู้ว่ำลืมเลือนไปหรือเปล่ำ ว่ำยังมีเขำอยู่ตรงนี้อีกคน

เป็นเพื่อนคุยคลำยเหงำให้ได้ถ้ำอีกฝ่ำยต้องกำร ยังนั่งอยู่ 

ตรงนี้รอพี่ต้นเดินกลับมำ อยู่ตรงนี้ถ้ำพี่ต้นไม่อยำกอยู่คนเดียว
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...

อกีสกัพกัใหญ่ทเีดยีว กว่ำร่ำงสงูเปลอืยเปล่ำท่อนบนจะกลบั

เข้ำมำพร้อมกลิ่นนิโคตินจำงๆ เป็นเวลำเดียวกับที่เขำเลือกเอำมุม

หนึ่งบนเตียงกว้ำงส�ำหรับนอน 

“ผมนอนฝั่งนี้ได้ใช่ไหมครับ หรือพี่จะนอนตรงนี้” 

“มึงนอนเถอะ กูนอนตรงไหนก็ได้” 

“พีร่บีนอนสิครบั พกัผ่อนบ้ำง จะได้ไม่โทรมไปมำกกว่ำนี”้ เขำ

ทิ้งตัวลงนอนพร้อมคว้ำผ้ำนวมผืนหนำขึ้นมำห่ม หลังจำกอุณหภูมิ

ในห้องลดลงเพรำะเครื่องปรับอำกำศ

“โทรมก็ไม่เป็นไรหรอก ไม่ได้มีใครมำเป็นห่วง” 

“เยอะแยะออกครับ ป้ำต่ำยคนนึงละ”...แล้วก็เขำด้วย

พูดจบก็พลิกตัวนอนตะแคงหันหลังให้คนตัวโต เขำยังคง

ลมืตำโพลงจงึเหน็ว่ำไฟในห้องถกูดบัลงแล้ว และแรงยุบยวบสัน่ไหว

ของเตียงสปริงก็บอกได้ดีว่ำพี่ต้นนอนลงแล้วเช่นกัน 

กลิน่นโิคตนิยงัอยู ่พอรวมกบักลิน่สบูก่ท็�ำเอำลมหำยใจตดิขดั

“มึงเคยรักใครมั้ยวะ” 

“เคยครับ แต่ผมไม่ได้คำดหวัง เพรำะรู้อยู่แล้วว่ำเขำคงจะ 

ไม่รักตอบ” 

“ไม่เจ็บเหรอ” 

“ไม่ครับ ผมไม่อยำกเป็นเจ้ำของเขำ แค่ได้แอบรัก ได้แสดง

ควำมเป็นห่วง ได้คอยปลอบใจอยู่ข้ำงๆ ในวันที่เขำเจ็บก็พอแล้ว” 

“มีเหรอวะ รักที่ไม่อยำกเป็นเจ้ำของ” 

“ผมว่ำ นอนกันเถอะครับ รำตรีสวัสดิ์นะครับพี่ต้น” 

“เออ รำตรีสวัสดิ์” 

ฝืนหลับตำลง ข่มอำรมณ์ เมือ่เสยีงทีพ่ดูอยู่เมือ่ครูเ่งยีบลงไป
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แล้ว ต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงมำก ไม่ให้หนัไปมองคนทีน่อนร่วม

เตียงเดียวกัน

นัน่น่ะส ิมเีหรอวะ รกัทีไ่ม่อยำกเป็นเจ้ำของ ขนำดเขำทีต่ัง้ใจ

ว่ำจะขอแค่ได้อยู่ใกล้ พอได้ใกล้เข้ำจริง ใจยังฝันฟุ้งไปว่ำถูกกอด

แม้จะรู้ทั้งรู ้ ว่ำกำรคิดแบบนี้มันไม่เป็นผลดีกับตัวเองเอำ 

ซะเลย

ชลธีจ�าไม่ได้ว่าตัวเองเผลอหลับไปตั้งแต่ตอนไหน แต่มา

รู้สึกตวัอกีทีตอนทีแ่สงอ่อนๆ ของพระอำทติย์พำดทบัตวั เขำคดิว่ำ

พระอำทิตย์คงจะไม่ท�ำให้เขำร้อนมำกเท่ำไหร่ แต่อำกำรอดึอดักำย

ก็ท�ำให้ต้องลืมตำขึ้นมอง

“พีต้่น...” รูแ้ล้วว่ำสำเหตทุีแ่ท้จรงิทีท่�ำให้เขำรูส้กึร้อนคอือะไร 

มนัน่ำจะเกดิจำกแขนหนำใหญ่ของคนตัวโตทีน่อนคว�ำ่หน้ำอยู่พำด

มำทับ แล้วพอยกออก อีกฝ่ำยก็ส่งเสียงครำงฮือไม่พอใจ ลำกเขำ

กลับไปเป็นที่รองแขนอีกครั้ง

“พี่ต้นตื่น!” 

“กูจะนอน!” 

“แขนพีท่บัตัวผมอยู ่ตัวพีก่ห็นกั ผมยกแขนพีอ่อกไม่ได้ ตืน่ก่อน

สิครับ ตอนนี้สำยแล้วด้วย” ชลธีใช้แรงที่มีเขย่ำปลุกคนตัวโต แม้พี่

ต้นจะมีอำกำรงัวเงีย แต่ก็มีสติพอจะจับแขนเขำที่เขย่ำอยู่ให้หยุด

และระลึกได้ว่ำเขำเป็นใคร

“ไม่อยำกตื่นเลย ไม่ได้หลับลึกอย่ำงนี้มำนำนแล้ว” 

“ก็ดีแล้วนี่ครับ” 

“อยู่ที่นี่สบำยใจดี” 

“ไม่ก็เป็นเพรำะพี่เหนื่อยจำกกำรเดินทำงไกล” 
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“เหรอวะ กอ็ำจจะใช่ กีโ่มงแล้วเนีย่” แขนยำวท่ีเคยพำดไว้บน

ตวัเขำ ป่ำยเปะปะไปตำมเตียงกว้ำง พีต้่นควำนหำโทรศพัท์ ไม่นำน

นักก็เจอ “สิบโมง แล้วใครโทร.มำเยอะแยะวะ...แอมป์?” 

“จะโทร.กลับม้ัยครับ” เขำถำมพลำงลุกขึ้นนั่ง พร้อมจะเดิน

ออกไปให้อีกฝ่ำยได้มีพื้นที่ส่วนตัว “ถ้ำพี่จะโทร.กลับผมจะออกไป

ข้ำงนอก” 

“ไม่ละ ไม่อยำกคุย” 

“ครับ” 

“แล้ววันนี้มึงชวนกูไปดูหนังใช่ปะ อำบน�้ำแต่งตัวไปกินข้ำว

เที่ยงที่ห้ำงเลยแล้วกัน สำยขนำดนี้แล้ว” 

“พี่อยำกกินอะไร” 

“เนื้อย่ำง กูชอบกินเนื้อ” 

“ได้ แต่ว่ำพี่ต้นครับ เมื่อคืนผมลืมหยิบกระเป๋ำสตำงค์มำ 

เดี๋ยววำนพี่ขับรถพำผมไปเอำกระเป๋ำที่บ้ำนก่อน” 

“ไม่ต้องหรอก กูเลี้ยง มึงห้ำมปฏิเสธด้วย” 

“อย่ำงนั้นก็ได้ครับ แล้วไว้วันหลังผมจะเลี้ยงพี่คืน วันไหนดี” 

“วันทีก่ชู่วยมงึขนของเข้ำหอกไ็ด้ น่ำจะหวิมำก ระดบัคณุชำย

ชลธี ให้มึงเลี้ยงอะไรดีวะ” 

“อะไรก็ได้ที่พี่อยำกกิน แต่ตอนนี้พี่ต้องหำแว่นมำให้ผม 

ใส่ก่อน เพรำะเมำขี้ตำด้วย สำยตำสั้นด้วย มองอะไรไม่เห็นเลย” 

ชลธียิ้มมุมปำก ถูกขยี้ผมเบำๆ ก่อนที่พี่ต้นจะลุกไปหำแว่นมำให้ใส่

“ขนำดเมำขี้ตำ มึงยังดูดีอยู่เลยชล” 

เขามาถงึห้างสรรพสนิค้าพร้อมกบัพีต้่นในเวลาเกอืบเทีย่ง 

ไปซื้อตั๋วหนังเรื่องที่อยำกดู ก่อนจะมำนั่งปิ้งเนื้อในร้ำนเนื้อย่ำง
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“มึงรู้ปะ ว่ำกูไม่ได้กินเนื้อย่ำงมำนำนมำก” 

“ท�ำไมล่ะครับ” มองหน้ำพี่ต้นที่จู่ๆ ก็พูดเรื่องกำรกินเนื้อย่ำง

ข้ึนมำ อำจจะกรึ่มเพรำะดื่มเบียร์ร่วมไปด้วย หรือเพรำะอยำกจะ

เล่ำออกมำเฉยๆ ก็ไม่รู้ได้

“แอมป์ไม่กินเนื้อ มังสวิรัติเลยแหละ” 

“พ่ียังคิดถึงพี่แอมป์มำกเหรอครับ” อำจจะเพรำะค�ำพูดของ

เขำไปกระตุน้ควำมรูส้กึอะไรบำงอย่ำงของพีต้่นเข้ำ สุดท้ำยคนท่ีเริม่

เปิดประเด็นเรื่องเนื้อย่ำงก็เงียบลงเหลือเพียงกำรคีบเนื้อเข้ำปำก 

ช้ำๆ พร้อมพูดไปด้วย

“กม็ำก กกูบัแอมป์คบกนัมำนำน กวูำดอนำคตไว้แล้วว่ำอยำก

ให้มีเขำอยู่ด้วย แต่สุดท้ำยเขำก็เลือกคนอื่น” 

“อำจจะเพรำะว่ำพีก่บัเขำไม่ใช่คูก่นั พ่ีต้นหน้ำตำดจีะตำย หำ

แฟนใหม่สวยๆ ได้สบำย” 

“มึงรู้อะไรมั้ยชล กูไม่เคยมองใครสวยกว่ำแอมป์เลย” 

“ผมเคยเห็นรูปพี่แอมป์...รูปคู่กับพี่ ก็สวยจริงๆ ครับ ผม 

ไม่เถียง” ชลธีพลิกด้ำนเนื้อที่ก�ำลังจะสุกบนเตำ เขำพูดเรื่องของ 

พ่ีต้นออกมำได้อย่ำงหน้ำตำเฉย แม้จะแอบมีหน่วงๆ บ้ำง แต่ก ็

ไม่ได้มำกถึงขนำดที่ทนไม่ได้ “เนื้อครับ มันสุกแล้ว” 

“ขอบใจ” 

“พี่ไม่ลองหำใครมำดำมใจดูล่ะครับ เขำบอกกันว่ำ ถ้ำอกหัก

แล้วอยำกลืมได้ไว ให้หำคนมำดำมใจ” 

“ไม่เอำอะ ขออยู่เฉยๆ ดีกว่ำ กูยังลืมคนเก่ำไม่ได้เลย ไม่

อยำกให้คนใหม่ไม่สบำยใจ ช่วงนี้ถ้ำกูเหงำกูก็คุยกับแม่บ้ำง คุยกับ

มึงบ้ำง หรือมึงมีปัญหำ ท�ำไม แค่วันเดียวร�ำคำญกูแล้วเหรอ” 

“ใครจะไปร�ำคำญพี ่ผมกอ็ยูค่ยุกบัพีไ่ด้เรือ่ยๆ แหละ อกีอย่ำง
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เดี๋ยวก็ต้องไปอยู่หอด้วยกัน พี่ไม่ได้เหงำหรอก ผมเรื่องเยอะ ผม

รู้ตวั” ชลธยีิม้แล้วคบีเนือ้เพิม่ใส่ในจำนของพีต้่น พอเหน็ว่ำเบยีร์ของ

อกีฝ่ำยหมดขวด และดทู่ำเจ้ำตัวจะส่ังเพิม่ ทีค่บีเน้ือสเตนเลสในมอื

ก็ตีเข้ำให้ท่ีหลังมือ “พอแล้วครับ ห้ำมเมำเพรำะผมไม่ขับรถพี่  

มันยำว ผมขับไม่ถนัด” 

“น้องหรือแม่วะเนี่ย” 

“น้องสิครับ หรือพี่เห็นผมเป็นคนอื่น” เขำหัวเรำะออกมำ 

ชอบพี่ต้นเวลำท�ำหน้ำดุมำกกว่ำท�ำหน้ำเศร้ำ

“เออ...แล้วจะคบีให้ท�ำไมเยอะแยะวะเนีย่ แบ่งกันส ิมงึจะได้

ตัวโตกว่ำนี้” 

“ไม่ละพี่ พอดีผมไว้หุ่น” 

ระหว่ำงท่ีผลัดคีบเนื้อใส่จำนกันไปมำเพรำะเริ่มรู้สึกอิ่ม จู่ๆ 

โทรศัพท์ท่ีวำงอยู่ข้ำงตัวของพี่ต้นก็สั่นขึ้น รำยชื่อที่ปรำกฏขึ้นมำ 

ท�ำเอำสีหน้ำและแววตำร่ำงสูงเปล่ียนไป ไม่ต้องบอกก็รับรู้ได้ว่ำ 

ใครโทร.เข้ำมำ

“แอมป์น่ะ” และก็ได้รับกำรยืนยันจำกปำกพี่ต้นเอง

“จะคุยหรือเปล่ำครับ” 

“ไม่อยำกรับ ปล่อยมันสั่นอยู่อย่ำงนี้แหละ ตอนกูอยำกคุย 

อยำกเคลียร์ เขำไม่คุยกับกูเอง” 

“จบไม่สวยสินะครับ แบบนี้” พยักหน้ำอย่ำงเข้ำใจ ก่อนจะ

เอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์ของอีกฝ่ำยมำวำงไว้ข้ำงตัว “ฝำกผมไว้ 

ดีกว่ำ พี่จะได้ไม่ต้องเห็น” 

“อมื” พีต้่นก้มหน้ำลงคบีเนือ้ในจำนมำใส่ปำก ก่อนจะเงยหน้ำ

ขึ้นมำเอ่ยบอกเขำเสียงเรียบ “แต่กูว่ำกูไปคุยกับแอมป์ให้จบเรื่อง 

ดีกว่ำ กูขอโทรศัพท์คืนหน่อย” 
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“ก็ได้ครับ” เขำถอนหำยใจออกมำเฮือกใหญ่ ละมือจำกกำร

ย่ำงเนือ้บนเตำ ส่งโทรศพัท์ทีย่งัส่ันอยูอ่ย่ำงต่อเน่ืองคนืให้พ่ีต้น เขำ

เหน็เตม็สองตำของตัวเอง ว่ำคนทีโ่ทร.เข้ำมำกย็งัเป็นคนเดมิ “ผมว่ำ

เขำคงมีเรื่องส�ำคัญจะคุยกับพี่ ถึงได้โทร.ติดกันขนำดนี้” 

“อืม...เดี๋ยวกูมำ มึงนั่งรอกูตรงนี้ก่อนนะ” 

ไม่ได้ตอบรับอะไรออกมำ เพียงแค่มองร่ำงสูงของพี่ต้นลุก

หำยไปด้วยควำมรู้สึกที่อธิบำยไม่ถูก มันเหมือนจะจุกในอก รู้สึก

แน่นจนกระเดือกอะไรเข้ำไปไม่ลง
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นั่งรอคนที่บอกว่าจะหายออกไป ‘แป๊บเดียว’ มาได้เกือบ

สองชั่วโมงแล้ว แต่กย็ังไม่มีวีแ่ววว่ำพีต่้นจะกลบัมำสกัที ป่ำนนี้หนัง

ทีบ่อกว่ำจะไปดูด้วยกนัคงฉำยไปได้เกอืบครึง่เรือ่ง แต่นัน่กไ็ม่ส�ำคญั

เท่ำกับกำรท่ีต้องมำติดแหง็กอยู่ในร้ำนอำหำรที่เต็มไปด้วยควัน 

และกลิ่นเนื้อย่ำง

มันผิดนิสัยปกติของเขำไปมำกกับกำรนั่งรอ คงจะลุกไปจ่ำย

เงินและเดินออกไปเมื่อชั่วโมงที่แล้ว ติดที่ว่ำวันน้ีไม่ได้มำตัวเปล่ำ 

เลยต้องรอคนตัวโตกลับมำจัดกำรค่ำอำหำร

เสยีงแค่นหวัเรำะดงัมำจำกล�ำคอเลก็ เขำมองเงำสะท้อนของ

ตัวเองจำกผนังกระจกทึบของร้ำน นึกสงสัยเหมือนกันแหละว่ำ 

ตัวเองมำท�ำอะไรที่นี่

ตั้งใจมำกินข้ำว ดูหนัง สุดท้ำยคือนั่งมองเตำย่ำงเนื้อค่อยๆ 

ไหม้และเกรียมไป

ถ้ำไม่ใช่เพรำะเขำใจเย็นมำก คงอดทนรอมำไม่ได้ถึงขนำดนี้
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“ชล...กูขอโทษ” เสียงที่ดังมำจำกด้ำนหลังเรียกให้หันกลับไป

มอง เป็นพี่ต้นที่วิ่งกระหืดกระหอบเข้ำมำ...พร้อมกับค�ำขอโทษ

“ไม่เป็นไรครับ พี่รีบจ่ำยเงินเถอะ ผมอยำกกลับบ้ำนแล้ว” 

“มงึโกรธกปูะเนีย่ เดีย๋วกซูือ้ตัว๋หนงัให้ใหม่นะ” พ่ีต้นท�ำสีหน้ำ

ส�ำนึกผิด มองเขำที่ยืนท�ำหน้ำเรียบนิ่งไม่แสดงอำกำรอะไรออกมำ

ทั้งนั้น

“ไม่ได้โกรธครับ ผมเข้ำใจ หนังไว้ครำวหลังดีกว่ำครับ ผมรอ

ข้ำงนอกนะ” ขยับเลื่อนเก้ำอี้เสียงเบำ มองใบหน้ำหล่อของอีกฝ่ำย

พยักรับ แล้วเบี่ยงตัวให้เขำเดินออกไปทำงหน้ำประตู

รถยนต์ Lexus ES 350 คนัเดมิแล่นไปตามถนนเลยีบหาด

อย่ำงเงียบเชียบหลังออกมำจำกห้ำงสรรพสินค้ำได้สักพัก ชลธีน่ัง

มองข้ำงทำงอย่ำงที่ชอบท�ำ หลงใหลและมึนเมำไปกับกลิ่นนิโคติน

จำงๆ ที่ผสำนรวมกับกลิ่นน�้ำหอมของพี่ต้นได้เป็นอย่ำงดี 

เขำเงียบเพรำะไม่รู้ว่ำจะพูดอะไร ส่วนพี่ต้นก็คงเงียบเพรำะ

ก�ำลังใช้ควำมคิด

ไม่รู้ว่ำกำรหำยไปนำนหลำยชัว่โมงเพือ่คยุโทรศพัท์ของอกีฝ่ำย

ได้ข้อสรุปอย่ำงไรบ้ำง แต่ที่แน่ๆ คงไม่ดีเท่ำไหร่ เพรำะจำกสีหน้ำ

ไม่สู้ดี เดี๋ยวโกรธเดี๋ยวเศร้ำก็ท�ำให้เขำคิดว่ำควรปล่อยให้อีกฝ่ำยอยู่

เงยีบๆ แต่ดเูหมอืนพีต้่นจะไม่ต้องกำรให้เป็นอย่ำงน้ัน หนน้ีเลยเริม่

ชวนเขำคุยขึ้นมำก่อน

“มึงใช้น�้ำหอมอะไรวะชล หอมดี” 

“พ่ีต้นได้กลิ่นด้วยเหรอครับ ผมว่ำในรถมีแต่กลิ่นบุหรี่กับ

น�้ำหอมพี่” 

“ไม่ กูได้กลิ่นแต่กลิ่นมึง มันหอมอ่อนๆ ได้กลิ่นแล้วสบำยใจ
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ดี เมื่อคืนที่กูนอนหลับสนิทก็น่ำจะเพรำะกลิ่นนี้แหละ” 

“ผมจ�ำไม่ได้ว่ำใส่น�้ำหอมยี่ห้ออะไร ชอบฉีดไว้ที่เสื้อผ้ำ

มำกกว่ำ ถ้ำฉดีทีผ่วิเลยผวิจะไหม้ ผมว่ำผมแพ้แอลกอฮอล์” ชลธยีก

เสือ้ยดืตวัเองข้ึนดม เขำไม่ใช่คนทีใ่ส่น�ำ้หอมจดั และไม่คดิว่ำกำรฉดี

บำงๆ จะท�ำให้พี่ต้นได้กลิ่น

“งี้ก็แดกเหล้ำไม่ได้ดิ” 

“ผมไม่ดื่มอยู่แล้วครับ บอกไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืน” 

“ชล เรือ่งวนันีก้ขูอโทษมงึจรงิๆ นะ กเูคลยีร์กบัแอมป์ไม่ลงตวั 

มัวแต่โมโหอยู่เลยลืมว่ำมึงรออยู่ที่ร้ำน” 

“ผมเสียมำรยำทถำมได้มั้ยครับ ใครตัดใครไม่ขำด พี่ต้นหรือ

พี่แอมป์” เอนหลังพิงกับเบำะรถ ก่อนลอบหันมำมองด้ำนข้ำงของ

พี่ต้น

“ทั้งคู่ มันเหมือนคำรำคำซัง เขำอยำกกลับมำ แต่พอกูถำม

ถึงคนใหม่ของเขำ เขำก็ตอบอะไรไม่ได้เลย” 

“ยังอยำกอยู่ด้วยกันหรือเปล่ำ พี่ต้องตอบตัวเองก่อนนะ” 

“ไม่รูว่้ะ กกูบัแอมป์ทะเลำะกนับ่อย หลงัๆ ยิง่หนกั พอเลกิกนั 

ใจนึงกูก็สบำยใจ แต่อีกใจกูก็รู้สึกว่ำชีวิตกูขำดอะไรไปบำงอย่ำง” 

“พี่อำจจะแค่สับสน แล้วพี่ตอบเขำไปว่ำยังไง...” 

“กูขอเวลำ ขอทบทวน ถ้ำยังรักอยู่ กูจะกลับไปหำเขำเอง” 

“ผมจะไม่ถำมพี่ ว่ำเวลำที่พี่ขอนำนเท่ำไหร่ แต่ผมจะอยู่เป็น

เพื่อนพี่จนกว่ำพี่จะไม่ต้องกำร ถึงแม้พี่จะทิ้งผมไว้ที่ร้ำนเนื้อย่ำง 

ตั้งสองชั่วโมงก็เถอะ” หันหน้ำออกไปมองทะเลด้ำนนอกตำมเดิม 

เขำอมยิ้มเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงหัวเรำะต�่ำๆ ดังออกมำ

“มึงนี่ก็ผูกใจเจ็บเหมือนกันเนอะ” 

“ผมไม่ค่อยโกรธ แต่ถ้ำโกรธแล้วผมฝังใจ” 
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“กูจะพยำยำมไม่ท�ำให้มึงโกรธ เย็นนี้ไปเล่นบำสกันมั้ย เมื่อ

เช้ำขับรถผ่ำนสนำมบำสที่เคยเล่นสมัยประถมเห็นว่ำยังอยู่ดี” 

“เอำสิครับ ตอนเย็นผมเห็นคนไปเล่นกันเยอะแยะ” เขำ

หลับตำลงเมื่อพูดจบ ไม่ต้องกำรจะสนทนำอะไรต่อ และพอพี่ต้น

เห็นว่ำเขำหลับตำ ก็ไม่ได้กวนอะไรอีกเช่นกัน

สนามบาสเกตบอลที่พี่ต้นหมายถึง เป็นสนามกลางแจ้ง

เลก็ๆ ของชุมชน วนัปกติจะเต็มไปด้วยผูค้น แต่ไม่ใช่ในวนันี ้เพรำะ

ฝนที่ตกหนักเพิ่งขำดเม็ดไปเมื่อสักครู่ สนำมยังคงเฉอะแฉะ มีแอ่ง

น�้ำเล็กๆ ท่วมขัง แถมกลิ่นดินกลิ่นหญ้ำก็คลุ้งขึ้นมำลอยอวลไปทั่ว

บริเวณ 

แต่ทว่ำดูเหมือนคนตัวโตจะไม่สนใจบรรยำกำศรอบตัว เดิน

ลงสนำมพร้อมลูกบำส ควำมมืดจำกเวลำค�่ำถูกขจัดด้วยหลอดไฟ

ดวงโต 

“มันแฉะขนำดนี้ พี่จะเล่นจริงดิ” 

“เออ กูอยำกออกแรงหน่อย สมองมันตนัๆ” พ่ีต้นหนัมำฉกีย้ิม

กว้ำงใส่เขำที่ก�ำลังเดินไปหำที่นั่ง แสงไฟในเวลำน้ีสะท้อนจิวเวลรี ่

สีเงินที่หูกับที่คิ้วจนวิบวับเป็นประกำย

“ผมเพ่ิงเห็นว่ำพี่ใส่จิวที่ผมซื้อส่งไปให้ด้วย” จิวที่คิ้วข้ำงซ้ำย

นัน้ ชลธจี�ำได้ว่ำเป็นคนซือ้ส่งไปให้เมือ่วนัเกดิปีทีแ่ล้วเพรำะเหน็รปู

ว่ำอกีฝ่ำยเจำะคิว้ เกอืบจะไม่ได้สงัเกตเห็นว่ำพีต้่นใส่ แต่พอมองให้

ดี ก็คิดว่ำจิวอันนี้เหมำะกับพี่ต้นจริงๆ

“กูชอบอันนี้ที่สุด เคยเปล่ียนไปใส่อันอื่น แต่สุดท้ำยก็ต้อง

กลับมำใส่อันนี้ ไม่รู้ท�ำไมเหมือนกัน” 

“อย่ำไปสนใจเลยครบัว่ำท�ำไม พีช่อบผมก็ดใีจแล้ว มนัเหมำะ
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กับพี่นะ เถื่อนดี” 

“กูเถื่อนตรงไหนวะเนี่ย” 

“หู คิ้ว แล้วก็รอยสักตรงหน้ำอก ผมว่ำจะถำมพี่นำนแล้วว่ำ

รูปสมอเรือที่สักมีควำมหมำยมั้ยครับ” 

“มี สมอเรือคืออุปกรณ์ที่ใช้ยึดเรือกับพื้นทะเล กูสักไว้ที่หัวใจ

ข้ำงซ้ำย หมำยถึงจะยึดมั่นแค่รักเดียว...เสี่ยวปะ เพื่อนกูชอบว่ำกู” 

“ไม่ครับ ผมอยำกสักบ้ำง” 

“สมอเรืออะนะ” 

“มำยเมโลด้ีม้ังครบั” ชลธีหัวเรำะออกมำตอนทีเ่หน็คนหน้ำดุ

ย่นคิว้ให้ตวักำร์ตนูสดุจะนุม่นิม่ทีเ่ขำโปรดปรำน แต่ถ้ำหำกให้สกัเป็น

ลำยมำยเมโลดี้จริงๆ ก็คงจะไม่ไหว

ควำมเจ็บปวด ไม่เหมำะกบัอะไรทีด่นูุม่นิม่ และเป็นสพีำสเทล

“ไปขอน้ำน�้ำก่อน ถ้ำน้ำน�้ำอนุญำตกูจะพำไปสัก” 

“ครับ ไว้จะลองขอดู พี่ไปเล่นบำสเถอะ ผมนั่งรอ” 

“หืม? ให้กูเล่นคนเดียว ไม่ต้องเลยไอ้ชล มึงนั่นแหละลงมำ

เล่นกับกู ไหนมึงบอกว่ำคนเยอะไงวะ ไม่เห็นมีใครเลย” 

“กฝ็นมนัตกไม่มีใครอยำกออกจำกบ้ำนมำเล่นหรอก นอกจำก 

พี่” 

“มึงไง ออกมำกับกูอยู่เนี่ย” 

“ผมพดูเมือ่ไหร่ว่ำผมอยำกออกมำ พีน่ัน่แหละบงัคบัผม” ชลธี

ลุกขึ้นยืนจำกจุดที่ตัวเองนั่ง เดินช้ำๆ ไปหำคนที่ยืนกลำงสนำม

“เอ๊ำ! กูผิดอีก แล้วมึงเล่นเป็นใช่มั้ย บำสเนี่ย” 

“ไม่เป็นครับ แต่เห็นพี่ไม่มีเพื่อนเล่นเลยตั้งใจว่ำจะลงสนำม

มำเล่นเป็นเพื่อน แค่เลี้ยงลูกแล้วก็ชู้ตใช่มั้ยครับ ไม่น่ำจะยำก” 

“กูจะออมมือให้ก็แล้วกัน” 
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...

ชลธีอยำกย้อนเวลำกลับไปกลืนค�ำพูดว่ำไม่น่ำจะยำกของ 

ตัวเองลงคอ กำรเล่นบำสเกตบอลกับคนที่มีสรีระร่ำงกำยต่ำงกัน 

เกนิไปท�ำให้เขำเสยีเปรยีบ ขำสัน้วิง่แทบตำยกว่ำจะได้ครึง่สนำม แต่

ช่วงขำยำวๆ ของพี่ต้นก้ำวไม่กี่ก้ำวก็ได้ทั้งสนำมแล้ว

ไม่ยุติธรรม และไม่สนุกเลย

เขำทิ้งตัวลงกลำงสนำมในตอนที่รู้สึกหมดแรง ถอดแว่นออก

มำเมื่อใบหน้ำร้อนผ่ำวและเหงื่อก็ไหลตลอดเวลำ

“ครึ่งชั่วโมงเอง หมดแรงแล้วเหรอวะ” 

“ไม่ไหวแล้วพี่ ร้อนจนจะเป็นลม” กระพือเสื้อระบำยควำม

ร้อน เงยมองพี่ต้นยืนเดำะลูกบำสเสียงดังอยู่ใกล้ๆ

“ถอดเส้ือดิ จะได้คลำยร้อน มึงดูร้อนมำกจริงๆ แหละชล  

ตัวมึงแดงทั้งตัวเลย เอำเร็วถอดเสื้อเดี๋ยวเป็นลม” 

“ไม่ถอด น่ำอำยจะตำย” 

“จะอำยท�ำไม” 

“ไม่ต้องถอดก็ได้ครับ ผมไม่เป็นไร” ยังคงยืนยันไม่ถอดเสื้อ 

แต่ใช้มือกระพือหนักขึ้นเรื่อยๆ

“เดี๋ยวมึงก็เป็นลม ถอดเลย มึงจะถอดดีๆ หรือให้กูถอด” 

“แล้วท�ำไมพี่ต้องมำบังคับให้ผมถอดเสื้อด้วยเน่ีย เฮ้ย! ไอ้ 

พี่ต้น ผมไม่ถอด” เขำขยับตัวหนีมือใหญ่ของพี่ต้นที่ตรงเข้ำมำคว้ำ

ชำยเสื้อเขำให้เลิกขึ้น สองขำยำวๆ คร่อมอยู่เหนือตัวเขำในท่ำยืน

“ก็มึงลีลำ เป็นลมตำยห่ำ ล�ำบำกกูแบกอีก” 

เสียงตดิจะหงดุหงดิดงัขึน้ และในไม่ช้ำเสือ้ยดืสดี�ำตวัใหญ่กว่ำ

ตัวของเขำก็ถูกถอดออกทำงศีรษะ

“ถ้ำมึงอำยกูถอดเป็นเพื่อนก็ได้” 
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“พีจ่ะถอดกเ็รือ่งของพี ่แต่เอำเสือ้ผมคนืมำเลย” ชลธีคว้ำเส้ือ

ท่ีอยู่ในมืออีกฝ่ำยกลับมำ เขำใช้มันบดบังร่ำงกำยขำวโพลนของ 

ตัวเอง แต่ยังถูกคนที่ถอดเสื้อออกเป็นเพื่อนแซวอยู่ดี

“มึงเขินหัวนมสีชมพูเหรอวะ” 

“พี่นี่แม่งน่ำโมโหจริงๆ” พอสวมเสื้อกลับไปตำมเดิมได้ ก็ลุก

ขึ้นยืนเตรียมเดินหนีไปอีกทำง

เรือ่งอะไรมำถอดเส้ือกนัวะ เรือ่งอะไรมำแซวเรือ่งหวันมสชีมพู

“แล้วนั่นมึงจะไปไหนไอ้ชล” 

“ซื้อน�้ำกิน...เดี๋ยวผมมำ” 

“มึงโกรธอะไรเนี่ย เรื่องกูถอดเสื้อมึงอ่ำนะ” 

“ไม่ได้โกรธครับ ไม่โกรธก็ได้” 

“เออ แต่กูมีอะไรจะบอก” 

“อะไรครับ” หมนุตวักลบัมำเผชญิหน้ำพีต้่นตำขุน่ หวัคิว้ขมวด

ลงนิดหนึ่ง เมื่อพยำยำมเพ่งสิ่งของในมือของอีกฝ่ำย

“มึงลืมแว่น” และใช่ พี่ต้นเป็นคนเดินเอำมำใส่ให้เองกับมือ

...

ชลธีเดินหอบเกลือแร่สองขวดกับน�้ำเปล่ำขวดใหญ่กลับมำที่

สนำมบำส เขำยังเห็นพี่ต้นกึ่งเดินกึ่งวิ่งอยู่ในสนำมด้วยสภำพที่เริ่ม

มีเหงื่อซึมไปตำมร่ำงกำย

นัง่ลงในจดุทีว่ำงของเอำไว้ในตอนแรก ลงมอืเปิดขวดเกลอืแร่ 

ด่ืมดบักระหำยโดยไม่คดิจะลงสนำมไปเล่นอกี เชือ่เถอะว่ำคนอย่ำง

ชลธี ไม่เหมำะกับกำรเล่นกีฬำ เพรำะถนัดนั่งดูและส่งแรงใจเชียร์

มำกกว่ำ

รสชำตหิวำนเยน็ของเกลอืแร่ไหลลงสูล่�ำคอช้ำๆ พอปรมิำณ

พร่องลงไปครึ่งขวด เขำก็หยุดดื่มแล้วนั่งมองคนที่ยังอยู่ในสนำม 
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แอบชื่นชมเรือนร่ำงของคนที่แอบชอบ 

พ่ีต้นหุ่นดีจัง หลงเสน่ห์ควำมดิบเถื่อนนี้ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง

เข้ำไปแล้ว อยำกสัมผัสทั้งหมด หน้ำอกกับกล้ำมท้องจะแน่นตำม

อย่ำงท่ีตำเห็นหรือเปล่ำ ส่วนเนื้อตัวของพี่ต้นในเวลำนี้ก็คงจะ 

ร้อนจัดและเหนอะหนะไปด้วยเหงื่อไคล

อิจฉำคนที่ถูกพี่ต้นกอดชะมัด

สะบัดไล่ควำมคิดตัวเองทิ้งเม่ือรู้สึกตัว เขำไม่ได้คิดจะอิจฉำ

ใคร แต่เหมือนสติจะเลอะเลือนชั่วครำว จนลืมควำมตั้งใจที่ขอแค่

ได้ใกล้ก็พอ 

มีตัวตนอยู่ในวงโคจร ได้หมุนรอบจุดศูนย์กลำงอย่ำงพี่ต้นก็

พอแล้ว

คิว้โก่งเหนอืดวงตำกลมโตเลกิขึน้เมือ่เสยีงเหยำะฝีเท้ำตรงเข้ำ

มำใกล้ ผวิขำวเหลอืงของพีต้่นขึน้ริว้สแีดงไปตำมแก้ม ควำมร้อนน่ำ

จะเล่นงำนหนัก จนคนตัวโตคว้ำขวดน�้ำของเขำไปเปิดรำดรดหัว 

ตัวเอง

“ขวดละห้ำสิบ ผมบวกค่ำเดินกับค่ำแบกด้วย” 

“หน้ำเลอืด งัน้เอำน�ำ้มงึคนืไป” เส้นผมสดี�ำสนิทเปียกลูล่งมำ

ตำมหน้ำผำก และพี่ต้นก็คืนน�้ำที่เขำแกล้งบอกว่ำคิดรำคำให้ด้วย

กำรสะบัดใส่

“เปียกหมดแล้วครับ” 

“ก็กูอยำกให้มึงเปียกไง แต่น�้ำเกำะเต็มแว่นเลยว่ะชล มอง

เห็นมั้ย เอำมำนี่ดิเดี๋ยวเช็ดให้” 

ชลธีค่อยๆ ลดมือที่ใช้กันน�้ำเมื่อครู่ลงเพื่อมองภำพตรงหน้ำ 

เพรำะระยะระหว่ำงกันที่ใกล้เกินไปและไม่ได้ทันตั้งตัว แว่นที่พรำว

ไปด้วยหยดน�้ำเลยถูกพี่ต้นยึดมันไปไว้ในมือ
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เขำมองภำพเลอืนรำงของคนตัวสงูเดนิไปหยบิเสือ้ของตวัเอง

ขึ้นมำเช็ดเลนส์แว่น ไม่นำนมันก็ถูกใส่กลับมำที่ต�ำแหน่งเดิม

“เอำเสื้อเช็ด ท�ำให้มัวมำกครับ” 

“เอำน่ำ ใส่ไปก่อน กลับบ้ำนแล้วมึงค่อยหำน�้ำยำเช็ด” 

“แล้วพี่ต้นอยำกกลับหรือยัง” เขำถำมออกมำพลำงขยับแว่น

ให้พอดีกับใบหน้ำ ไอร้อนจัดของพี่ต้นแผ่ออกมำจนเขำรู้สึกได้ มัน

ชวนให้ป่ันป่วนแปลกๆ ยิง่รวมกบักลิน่เหงือ่ผสมน�ำ้หอม ยิง่ให้ควำม

รู้สึกเหมือนถูกดึงดูด

“กลับเลยก็ได้ คืนนี้มึงจะนอนที่ไหน” 

“บ้ำนตัวเองครับ แต่ถ้ำพี่อยำกให้ไปนอนด้วยก็ได้” 

“งั้นมำนอนเป็นเพื่อนหน่อย อย่ำเพิ่งร�ำคำญกูนะ ช่วงนี้กู

งอแง” 

“กบ็อกแล้วไงครบั ว่ำผมจะอยูเ่ป็นเพือ่นพ่ีเอง ถ้ำพ่ีต้องกำร” 

ชลธจีอดรถของตวัเองไว้ใต้ต้นไม้ต้นหนึง่ภายในบ้านสวน

ตอนเกอืบจะสีทุ่่ม ใจจรงิเขำอยำกเอำโฟล์คสชีมพมูำใช้เพรำะคุน้เคย

กับคันนั้น แต่เมื่อคิดไปคิดมำก็ได้ค�ำตอบว่ำ คงไม่มีผู้ชำยมำดแมน

ที่ไหนขับรถสีหวำนๆ เลยเลือกหยิบกุญแจรถคันอื่นมำใช้แทน

ทันทีท่ีเดินลงจำกรถนิโคตินฉุนๆ ก็ลอยมำให้ได้กลิ่นพร้อม

กับกลิ่นหอมของดอกไม้ ที่มำของกลิ่นดูเหมือนจะอยู่สูงข้ึนไป 

ทำงศีรษะ แล้วพอเขำมองข้ึนไปที่ระเบียงบ้ำนชั้นสองก็เห็นร่ำงสูง 

ที่คุ้นตำยืนพ่นควันขุ่นออกมำทำงริมฝีปำก

สูบบุหรี่อีกแล้ว พี่ต้นสูบจัดเกินไปแล้ว

“สูบบุหรี่อีกแล้วนะครับ วันนี้สูบหลำยมวนแล้วนะ” ตะโกน

ขึ้นไปพร้อมยืนกอดอกมองอยู่หน้ำบ้ำน วำงมำด สร้ำงอ�ำนำจ แต่
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เชื่อเถอะว่ำไม่น่ำกลัว

“หลำยมวนที่ไหน มึงก็เว่อร์ไป เข้ำบ้ำนมำเร็ว” 

“ถำมจริงเถอะพี่ อยำกสูบจริงๆ หรือแค่อยำกท�ำร้ำยตัวเอง 

พี่เป็นนักกีฬำนะ ของพวกนี้ไม่ดีกับปอด พ่ีน่ำจะรู้ดีกว่ำผม ถ้ำ

เหตผุลทีพ่ีส่บูเป็นเพรำะว่ำพีเ่ครยีด ผมว่ำหำวธิรีะบำยควำมเครยีด

อย่ำงอืน่เถอะครบั ไปด�ำน�ำ้ตกปลำดปูะกำรงัก็ได้ ผมพำไปเอง” เขำ

ไม่ได้เดินเข้ำไปในบ้ำนตำมที่ต้นบอก ยังคงแหงนหน้ำคุยกับคน 

ตัวสูงด้ำนนอก พร้อมมองเถ้ำบุหรี่ที่เกิดขึ้นจำกกำรที่อีกฝ่ำยชะงัก

และหยุดสูบ

“โอเค กูหยุดแล้ว เข้ำบ้ำนมำได้” บุหรี่ในมือถูกดันส่วนปลำย

เข้ำกับโครงเหล็กของระเบียง พอเปลวไฟที่ใช้เผำไหม้มอดดับลง  

ครึ่งมวนที่เหลือก็ถูกโยนทิ้งลงไปในถังขยะ แต่ดูเหมือนยังลังเลใน

กำรจะโยนซอง Marlboro ice blast ตำมลงไป

“ซองนัน้เกบ็ไว้ก่อนกไ็ด้ครบั เผือ่คนืน้ีพีอ่ยำกสบูจรงิๆ จะได้

ไม่ต้องเดือดร้อนไปหำซื้อ” 

“มึงนี่รู้ใจกูจัง รู้อีกว่ำกูลังเลว่ำจะทิ้งหรือไม่ทิ้ง” 

“ผมก็แค่สังเกตจำกตำพี่” ชลธีเลิกเงยหน้ำคุย ใช้สองนิ้วชี้

บรเิวณดวงตำ ถอนหำยใจก้ำวเท้ำเข้ำสูต่วับ้ำน แต่ยังไม่ทันท่ีจะเดนิ

ขึน้ไปด้ำนบน เสียงฝีเท้ำทีเ่ดนิลงบันไดมำกส็ัง่ให้เขำหยุดเพ่ือยืนรอ

“กูหิว” ค�ำบอกเล่ำสั้นๆ ง่ำยๆ จำกคนตัวโตที่ดังมำให้ได้ยิน

และกำรเดินไปยังห้องครัวก็บอกให้รู้ว่ำอีกฝ่ำยลงมำท�ำอะไร

“จะกินอะไรครับ” 

“มำม่ำมั้ง กูท�ำอย่ำงอื่นไม่เป็น เอำด้วยมั้ย” 

“ผมอิ่ม แต่ขอผมดูก่อนว่ำตู้เย็นในบ้ำนพี่มีอะไรพอจะท�ำได้

บ้ำง นอกจำกต้มมำม่ำกิน” เขำเดินไปวำงเสื้อผ้ำกับของใช้ที่ขนมำ
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จำกบ้ำนตวัเองทีโ่ซฟำเหมอืนกบัเมือ่วำน แล้วเดนิตำมร่ำงสงูเข้ำไป

ในห้องครัว

“มขีองสดอยูม้ั่ง เหมือนแม่จะให้แม่บ้ำนซือ้มำแช่ไว้ก่อนกูจะ

มำ” 

“จรงิด้วยครบั เยอะแยะเลย ถ้ำพีไ่ม่ท�ำกนิมนัก็จะเน่ำเอำนะ” 

ก้มตัวลงมองของในตู้เย็น คิดเมนูที่ท�ำไม่ยำกออกมำ “ผัดวุ้นเส้น 

กินได้ไหมครับ จะได้ไม่ต้องหุงข้ำว” 

“ได้ดิ ดีกว่ำมำม่ำเยอะเลย” 

ชลธีไม่ได้พดูอะไรออกมำอกี เขำแค่หยบิวตัถดุบิทีจ่�ำเป็นออก

มำจำกตู้เย็น แล้วหอบเอำไปวำงไว้ที่เคำน์เตอร์ท�ำครัว ตั้งใจว่ำจะ

ลงมือท�ำ แต่ติดว่ำคนตัวโตที่มีกลิ่นนิโคตินผสมกลิ่นสบู่ยังไม่ยอม

เดินออกไป

“จะเป็นลูกมือเหรอครับ” 

“กูท�ำไม่เป็น แต่กูอยำกดู” 

“ระวังน�้ำมันกระเด็นละกัน” 

“ดูมึงหยิบนู่นจับนี่ แม่งเพลินกว่ำดูดบุหรี่อีก” 

“กผ็มบอกแล้วว่ำมอีกีตัง้หลำยวธิ ีทีท่�ำให้พ่ีหำยเครยีด...แถม

ไม่ต้องท�ำร้ำยตัวเองด้วย แล้วตกลงพี่คิดได้ยัง ว่ำพรุ่งนี้อยำกไป 

ด�ำน�้ำดูปะกำรัง หรือตกปลำ” 

“ดูหนัง แก้ตัวเรื่องวันนี้” 

“งัน้ผมคงต้องขอเบอร์ตดิต่อพีไ่ว้ แล้วกพ็กกระเป๋ำเงนิไปด้วย” 

พยักหน้ำรับ เขำไม่คิดจะขัดใจอะไรพี่ต้น เพียงแค่โยนหมูสับที่เพิ่ง

เอำออกมำจำกตู้เย็นลงในกระทะที่ต้ังน�้ำมันจนร้อนจัด แล้วถอย

หลังให้พ้นระยะกระเด็น ส่วนคนที่หลบไม่ทันก็รับกรรมไป

“โอ๊ย! ร้อน” 
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“มันเป็นกรรมไงพี่ เพรำะพี่ปล่อยผมน่ังดมควันเน้ือย่ำง 

คนเดียว” เลิกคิ้วมองคนที่ลุกหนีน�้ำมันกระเด็น ใบหน้ำเขำเรียบนิ่ง

แม้ในใจจะแอบสะใจอยู่บ้ำงก็ตำม

“สีหน้ำมึงดูสะใจมำก” 

“ยอมรับก็ได้ครับ ว่ำผมสมน�้ำหน้ำพี่อยู่”


