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เคยได้ยินค�ำว่ำคนมันรักไหม?

ตรงตำมตัวเลย คนมันรักก็คือคนมันรัก

ส�ำหรับผม คนที่ผมรัก ท�ำอะไรก็ไม่ค่อยผิด

ยกเว้นวันหนึ่ง เขำจะท�ำให้ผมรู้สึกว่ำ...

ผมไม่อยำกรักเขำอีกต่อไปแล้ว

BROOKLYN

“ไอ้เบน รีบๆ ลงมาเลยนะ กูจะรอมึงแค่อีกสิบนาที  

สิบนาทีเท่านั้นนะ มากกว่านี้กูจะไปแล้ว สัส!” 

ผมฝากข้อความทิ้งไว้ให้เพื่อนสนิทอย่างอารมณ์ไม่ค่อยดี

พลางกดตัดสายทิ้งเมื่อพูดจบแล้ว เป็นโชคร้ายของไอ้ ‘เบน’ ที่รถ

มันเสีย คราวซวยเลยเกิดกับผมไปด้วย มันเสือกเกิดมาเป็นเพื่อน

สนิทผมไง พอมันขอให้แวะรับมันที่หอพักหน่อย ผมเลยต้องมา 

จอดรถรอที่ลานจอดรถ แล้วไอ้เวรนี่ก็เหมือนกวนตีนผม ไม่มาซะที 

PROLOGUE
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รอมาครึ่งชั่วโมงละ 

ผมก้มหน้าเล่นมือถือแก้เซ็งไปเรื่อย ผ่านไปสองนาที ประตู

รถทางด้านหลงักเ็ปิด กลิน่น�า้หอมจางๆ กรุน่อยู่ท่ีเบาะหลงัเมือ่ใคร

บางคนก้าวขึน้มานัง่ เสยีงทีไ่ม่คุน้เคยเอ่ยขึน้พร้อมกับเสยีงประตรูถ

ที่ปิดลง

“กว่าจะมานะไอ้เห้ียโจ้ ให้กรูอต้ังนาน แล้วท�าไมวนัน้ีมาจอด

ตรงนี้วะ ทุกทีจอดอีกฝั่ง แถมวันนี้รถมึงสะอาดขึ้นปะ” 

ผมรู้สึกเหมือนฝ่ายนั้นจะขึ้นรถผิดคันเข้าให้ แต่ก็ยังไม่อยาก

ฉีกหน้าเขา เลยท�าให้เขารู้ตัวด้วยการชะโงกหน้าไปมองด้านหลัง

“เอ่อ” เมือ่เขาได้ยนิเสยีงผม เขากเ็งยหน้าจากโทรศพัท์ตวัเอง 

เราสบตากันอยู่สองวินาที เขาก็รีบเอ่ยขอโทษ

“ขอโทษครับ เรานึกว่ารถเพื่อน” หน้าเขาดูซีดๆ สงสัยรถผม

กับรถเพื่อนเขาจะคล้ายๆ กัน แถมผมก็เสือกสตาร์ทรถรอเพื่อนอยู่

จริงๆ “เราไปก่อนนะครับ ขอโทษจริงๆ”

คนตัวบางหัวเราะแห้งๆ เขาจะเอื้อมมือไปเปิดประตูรถ ถึง

แม้เขาจะจ�าผมไม่ได้ ผมดนัจ�าเขาได้ เลยเป็นเหตผุลทีผ่มคว้าข้อมอื

เขาไว้ 

“สกาย สกายใช่ปะ” 

ผมถาม เจ้าของรปูร่างผอมทีไ่ฮเปอร์นดิๆ หยดุชะงกัเลก็น้อย 

‘สกาย’ เป็นคนหนึ่งในคณะที่เตะตาผมตั้งแต่วันแรกที่เรียนด้วยกัน 

เขาเป็นคนไฮเปอร์ ชอบท�ากิจกรรม ดูไม่ใช่คนเข้าถึงยาก แต่ความ

จริงกลับไม่ใช่คนเข้าถึงง่าย เพราะโลกส่วนตัวสูง 

มีพื้นที่ส�าหรับครอบครัว เพื่อน เพื่อนห่างๆ เพื่อนสนิท แบ่ง

คนรู้จักและระดับการวางตัวให้คนพวกนั้นอย่างชัดเจน เขาไม่ท�าสี

ผม ไม่ชอบอะไรปรุงแต่ง นัยน์ตาสีด�าธรรมชาติแบบเดียวกันกับ
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เส้นผม ผิวสีน�้าผึ้งอ่อนๆ หน้าหล่อคมแบบคนเอเชีย สูงประมาณ

ร้อยเจด็สบิห้าเซนติเมตร มาตรฐานผูช้ายทัว่ไป แตกต่างจากผมมาก 

ผมเป็นคนที่เข้าถึงง่ายกว่า สดใสออกมาจากข้างใน ไม่ค่อย

เรื่องเยอะ ผิวผมขาวจัด นัยน์ตาผมเรียวรีเป็นชั้นเดียว ตามประสา

คนเป็นลกูครึง่จนี ลกัยิม้สองข้างทีบุ่ม๋ชดัตรงสองข้างแก้มกับส่วนสงู

เกินหนึ่งร ้อยแปดสิบเซนติเมตรผลักดันให้ผมกลายเป็นหนุ ่ม 

ป๊อปปูลาร์โหวตของคณะตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่จัดกิจกรรมประกวด

ต่างๆ ของมหา’ลัย แม้ว่าผมจะไม่ได้สนใจมันมากนัก 

“ใช่” ฝ่ายนั้นแบ่งรับแบ่งสู้ ผมเสียเซลฟ์นิดหน่อยที่เขาจ�าผม

ไม่ได้เลย เอาเถอะ ผมแนะน�าตัวใหม่ก็ได้

“เราบรูคไง บรูคลินอะ” 

สกายท�าท่านกึ เขาใช้เวลาไม่นานกเ็บิกตากว้างคล้ายนึกออก 

อีกสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ผมเด่นคงเป็นชื่อผมนี่แหละ หน้าตี๋มาจาก

เยาวราชขนาดนี้เสือกชื่อ ‘บรูคลิน’ ดูไม่สมเหตุสมผลถ้ามองผ่านๆ 

ยกเว้นจะใส่ใจพอจนรู้ว่าผมได้ชื่อนี้เพราะแม่คลอดผมที่นั่น 

“ออืๆ กจู�าได้แล้ว โทษท ีกนูกึว่ารถไอ้โจ้” สกายยังคงหลบุตา

ต�่าด้วยความอับอาย ผมหัวเราะ 

“มานั่งข้างหน้าก็ได้นะ เราก็รอเพื่อนเหมือนกัน อีกสิบนาที

ถ้ามันไม่มา เราจะไปละ” 

“จะดเีหรอวะ” สกายคงรูส้กึว่าไม่สนิทกันขนาดน้ันมัง้ หมอนี่

มันประเภทคนมีก�าแพง

“นัง่ข้างหลังนัน่แหละ น่าเกลียด เราไม่ใช่คนขบัรถแกนะ” ผม

ท�าหน้ากวนตนีใส่ สกายเลยยอมลงจากเบาะหลงัเปล่ียนมาน่ังเบาะ

หน้าข้างๆ คนขับอย่างที่ผมต้องการ 

นับว่าเป็นก้าวแรกที่ดี อย่างน้อยก็ดีกว่าการที่เขาจ�าผมไม่ได้
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เลยเยอะ...

“...”

เงียบสนิท เงียบเหมือนอยู่ในป่าช้า...

ผมขอถอนค�าพูดที่บอกว่าผมเป็นคนเฟรนด์ลี่ได้ไหม ผมว่า

ตอนนีต่้อมสร้างปฏสิมัพนัธ์กบัคนอืน่ของผมต้องพังไม่ทราบสาเหตุ

แน่นอน

ก็ผมนึกประโยคที่จะชวนสกายคุยไม่ออก...

เขาเองก็เหมือนกัน กล้าที่จะนั่งเงียบโดยไม่พูดอะไรทั้งนั้น 

“...”

โดนเกลียดขี้หน้าเข้าแล้วหรือเปล่าวะกู

ผมคดิแบบนัน้แหละ จนกระทัง่ผมเหน็หมอนัน่กดส่งข้อความ

หน้าเครียด

อ๋า...สงสัยจะเร่งไอ้โจ้ให้รีบมาแน่ งั้น ผมจะ...

“เฮ้ย! ท�าอะไรอ้ะ”

สกายขึงตาใส่ผมเมื่อผมขยับตัวใกล้เขาเกิน แขนยาวๆ ของ

ผมตอนนี้ก�าลังพามือไปวางอยู่บนแอร์ที่คอนโซลรถฝั่งที่สกายนั่ง

“แค่จะปรับแอร์ให้ กลัวร้อน ท�าไมเหรอ”

“ก็ไม่ท�าไม ท�าเสร็จก็รีบๆ เอาหน้าออกไปสิ” 

สกายไล่ผมยิกๆ เลย 

ท�าความรู้จักกับคนมีก�าแพงนี่ก็ว่ายากแล้วนะ แต่เรื่องท่ีจะ

จีบคนมีก�าแพงเนี่ย สงสัยผมต้องท�าการบ้านมาดีๆ แล้วแหละ

ผมไม่ได้ว่าอะไร ยอมจะถอยหลังกลับมานั่งที่เบาะฝั่งตัวเอง

ตามที่ฝ่ายนั้นต้องการ

“ดูเหมือนไอ้โจ้จะมาแล้วอะ ไปก่อนนะ”

สกายบอกผม โดยที่มองผมแค่แว้บเดียว ผมเองก็ท�าทีเป็น
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ยิ้มรับเหมือนไม่ได้มีอะไรในใจ

“อือ ไปดิ”

“โอเค ขอบใจมากที่ให้นั่งรอในนี้เป็นเพื่อน”

“อือ ไม่เป็นไร เจอกันที่มหา’ลัยนะ”

ผมมัดมือชกเหมือนว่าเราต้องได้เจอกันอีกแน่นอน สกาย 

ลากสายตากลับมามองหน้าผมอีกรอบ

“เจอกัน?” เขาทวน

“อือ” ผมรับและยังยิ้มอยู่

คิดเหรอว่ามีก�าแพงแค่นี้แล้วผมจะถอยง่ายๆ ยังไงผมก็ไม่

ถอยหรอก จะบอกให้

“ท�าไมเราต้องเจอกันด้วย” สกายถาม ผมไม่รู้ว่าสงสัยหรือ 

แค่ไม่อยากเจอผม เอาเป็นว่าถ้าถามมาผมก็จะตอบให้แล้วกัน

“ก็เราเรียนคณะเดียวกัน ก็ต้องเจอกันที่คลาสสิ ไม่งั้นจะให้

ไปเจอกันที่ไหน ที่ห้องแกเหรอ”

การหยอดครัง้นีม้อีานภุาพรนุแรงพอสมควร คนตวัผอมสะดุง้

โหยงเหมือนได้ยินอะไรแสลงสุดผิดหู

“จะบ้าเหรอ เออ กูไปละ”

สกายรีบลนลานเปิดประตูลงไปจากรถผม โดยที่ผมยังลาก

สายตามองตามร่างผอมที่เดินไปดักคอเพื่อนเขาอยู่โดยไม่ถอน

สายตาออกไป

ก๊อก! ก๊อก! ก๊อก!

จนไอ้เบนเพื่อนผมมันมาเคาะกระจกรถนี่แหละ

ผมกดปุ่มให้กระจกรถมันเลื่อนลงมา

“กว่าจะมานะ ท�าเหี้ย’ไรอยู่”

“ไอ้บรูค กูเห็นนะ” ไอ้เบนส่งยิ้มที่พริบพราวมาให้ผม
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“เห็นอะไร” ผมท�าเป็นไม่รับรู้กับการล้อเลียนของมัน

“กเ็หน็ว่ามีคนว่ิงลงจากรถมึงไปเม่ือกีไ๊ง นีต่กลงการแวะมารบั

กูนี่เป็นข้ออ้าง เพื่อจะมาเจอเด็กที่ไหนของมึงหรือเปล่า”

ตอนแรกก็ไม่ใช่ข้ออ้างหรอก...

ต้องขอบคุณไอ้เบนนะ ที่มันท�าให้ผมนึกถึงข้ออ้างนี้ออก

“มึงรีบๆ ขึ้นรถมาเลย กูมีเรื่องจะคุย”

พอไอ้เบนมันเห็นผมท�าหน้าจริงจังใส่ มันก็เลยยอมอ้อมมา

ขึ้นรถ นั่งลงตรงเบาะข้างคนขับที่เมื่อครู่สกายเพิ่งนั่งไป

“ท�าไม มีอะไรจะคุยจ๊ะ” มันถามระหว่างคาดเข็มขัดนิรภัย

“มึงรู้จักสกายปะ” ผมรีบถามถึงเป้าหมายที่ผมหมายตาไว้

ทันที

จริงๆ ก็หมายตาไว้สักพักละ แค่ฝ่ายนั้นโคตรจะไม่ท�าความ

รู้จักกับคนใหม่ๆ ที่ไม่ใช่คนเดิมๆ แถมผมก็เป็นมนุษย์ประเภทที่ไป

ไหนก็มีจุดเด่น ไม่มีโอกาสให้ไปท�าความรู้จักกับสกายเท่าไหร่

ดูหมอนั่นก็รักสันโดษด้วย ถ้าผมไปอยู่ใกล้แล้วท�าให้โลกอัน

สงบของหมอนั่นกลายเป็นโลกที่อัดแน่นไปด้วยผู้คนและเสียงดัง...

สกายต้องไม่ชอบใจแน่

และความประทับใจที่มีต่อผม ก็จะติดลบไปด้วย

“รู้จัก” เบนเลิกคิ้ว “นี่มึงยังไม่เลิกสนใจมันอีกเหรอ มึงก็เห็น

แล้วนี่ มันไม่ค่อยยอมสนิทกับใคร”

“แล้วมึงเป็นคนที่เขายอมสนิทด้วยหรือเปล่าล่ะ” ผมถาม

“ก็...” ไอ้เบนท�าเป็นเล่นตัวไม่ยอมเล่าง่ายๆ 

คงจะอยากให้ผมเอาอะไรล่อมัน ผมรู้จักมันดี

“ถ้ามงึเป็นคนทีส่นทิกบัสกาย มงึกอ็าจจะมผีลประโยชน์อะไร

กับกู จนกว่ารถมึงจะซ่อมเสร็จ กูอาจจะช่วยมารับมึงที่หอมึงได้
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ตลอดนะ”

พอไอ้เบนรู้ว่าจะไม่ต้องล�าบากนี่ก็หูผึ่งทันที

“สนิทดิวะ ท�างานกลุ่มเดียวกัน กูคุยกับไอ้โจ้ได้ทุกเวลา เลย

สนิทกับสกายไปด้วย”

ไอ้โจ้ทีว่่ากไ็ม่ใช่ใครหน้าไหน คงเป็นเพือ่นสนทิสกายนัน่แหละ

ผมสตาร์ทรถ

“ขอบคุณนะมึง”

“ไม่เป็นไร เพื่อนกัน”

ผมส่ายหน้าไปมาแล้วขบัรถออกจากทีจ่อดรถเพือ่จะมุง่หน้า

ไปมหา’ลัย

 

คณะนิเทศเป็นคณะที่วุ ่นวายกันอยู่แทบจะตลอดเวลา  

โดยเฉพาะพวกเอกการแสดง ทีบ่ทจะท�าอะไรก็ต้องย่ิงใหญ่อลงัการ

แทบจะตลอดเวลา จนผมเองที่อยู่คณะเดียวกันแม้ว่าจะคนละเอก 

ก็ต้องพลอยโดนผลกระทบบ้างเป็นบางครั้งอย่างเช่นครั้งนี้

“ว่าไงนะ ร่วมมือกับเอกแฟชั่นท�าแฟชั่นโชว์เหรอ” ผมถาม

เพื่อนที่มาขอร้องให้ช่วยไปเป็นไม้แขวนเสื้อ (ก็นายแบบเดินแฟชั่น

โชว์นั่นแหละ) เป็นตัวแทนคณะนิเทศด้วย เพราะว่าคนของเอกการ

แสดงไม่พอ

“ใช่ ถ้าบรูคไป ต้องเป็นหน้าเป็นตาให้คณะได้ดีแน่ๆ ช่วยเรา

หน่อยนะ” เธอว่ามาแบบนั้น ผมหัวเราะออกมาเบาๆ 

“เราก็อยากช่วยแพรวอยู่หรอกนะ แต่เราเรียนเอดีน่ะสิ” เอดี

ก็ย่อมาจาก Advertising หรือโฆษณานั่นแหละ

“ไม่เป็นไรหรอก อาจารย์ทีค่วบคมุการดูแลครัง้น้ีเป็นอาจารย์

วิชา Event ไง อาจารย์แทนน่ะ”
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“อ๋อ” ผมรู้จักกับอาจารย์แทนเหมือนกันก็เลยนึกออกใน 

ทันที “ก็รู้จักอยู่ แต่ยังไงก็ขอปฏิเสธแหละ”

ผมยังยืนยันค�าเดิม เรื่องอะไรผมจะยอมเหนื่อยกับงานนอก

คณะล่ะ ถึงผมจะเฟรนด์ลี่แต่ผมก็ขี้เกียจนะ

และคนที่เปลี่ยนใจผมได้ ก็ไม่ได้มีเยอะนักหรอก



~ ++saisioo++ ~

EPISODE 01

ควำมรักอำจจะสวยงำม

แต่มันจ�ำเป็นต่อกำรด�ำรงชีวิตอยู่ไหม

ผมรู้นะ ว่ำควำมรักท�ำให้คนเรำเปลี่ยนแปลง แล้วก็ท�ำเรื่องดีๆ 

แต่ไม่เคยได้ยินเหรอ ควำมรักก็ท�ำให้คนดีกลำยเป็นคนเลวได้

งั้นมันก็ไม่ได้ผิดสักเท่ำไหร่ใช่ไหม ที่ผมไม่ได้สนใจเรื่องควำมรัก

SKY

“แต่ว่า บรูค คิดดีๆ อีกรอบไม่ได้เหรอ คนมันขาดจริงๆ 

ถ้าไม่ใช่บรูค แพรวก็ไม่รู้จะชวนใครแล้วนะ”

สาวสวยจากคณะเดียวกันยังออดอ้อนไม่เลิก ถึงจะอย่างงั้น

ค�าตอบผมก็ยังเหมือนเดิมอยู่ดี

“เรางานเยอะแล้ว ขอโทษจริงๆ นะแพรว”

“ง่า...”

แพรวคงไม่รู้จะพูดยังไง เลยท�าได้แค่ยอมปล่อยผมไปแม้ว่า
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เธอจะอยากเหนี่ยวรั้งผมไว้แน่นแค่ไหน

“ขอโทษจรงิๆ นะ” ผมยิม้ให้เธอจนตาตวัเองเหลอือยูข่ดีเดยีว

“ไม่เป็นไร เราจะพยายามชวนคนอื่นดูแล้วกันนะ” เธอตอบ

เสียงเบาด้วยความหนักอกหนักใจ

 

(บรรยายบุคคลที่สาม)

แพรวจ�าใจต้องแบกความรู้สึกที่เต็มไปด้วยทางตันของ

เธอไปที่โรงอาหารเพื่อไปหาอะไรกินดับอารมณ์ร้อนรุ่มของตัวเอง

อย่างช่วยไม่ได้ เธอเจอกับเบนเข้า ฝ่ายนั้นก�าลังพยายามขายขนม

จีบเธออยู่ จึงกวักมือเรียกให้เธอเข้าไปหา

ปกติเธอคงไม่แลเบน เพราะรู้ว่าเขามันสายแบ๊ดบอย...

ผู้ชายกะล่อนหาตัวจับยากแบบนี้ เธอไม่อยากเสวนาด้วย

หรอก

หากนกึไปนกึมา กจ็�าได้ว่าเขาสนทิกบับรคูลนิอยู ่วนันีเ้ขาอาจ

จะเป็นประโยชน์ เธอเลยยอมเดินยิ้มๆ เข้าไปหา

“แพรว ท�า’ไรคะ หาอะไรกนิเหรอ” เบนพูดกับเธอคะขาอย่าง

น่ารัก

“จ้า เบนล่ะ กินอิ่มแล้วนี่ ไม่รีบไปเรียนเหรอ”

เธอเดาสถานการณ์เอาจากจานข้าวที่เกลี้ยงเกลาของเบนที่

วางอยู่ น�้าที่เขาดื่มก็พร่องไปเกือบหมด แสดงว่าเขาก็คงกินเสร็จได้

สักพักแล้ว

“อืม ก็ว่าจะไปแล้วแหละ พอดีเจอแพรวก่อนไง เลยไม่อยาก

ลุกไปไหนเลย” เขาจัดการอ่อยเธอ

แพรวยิ้มแห้งๆ...

จะตักตวงผลประโยชน์ ก็รีบท�าตอนนี้ดีกว่า เรื่องอะไรจะอยู่
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เฉยให้หมอนี่เต๊าะนานๆ กันล่ะ!

“เบน คือว่านะ สาขาของแพรวก�าลังร ่วมมือกับคณะ

ศิลปกรรมสาขาแฟชั่น จัดท�าแฟชั่นโชว์ขึ้นมาในวิชาอีเวนต์น่ะ แต่

นายแบบยังขาดอยู่ เราชวนบรูคแล้ว บรูคก็ปฏิเสธ เบนพอจะมีวิธี

กล่อมบรูคให้มาช่วยเดินแบบให้เราทีได้ไหม นะคะ นะๆ”

เบนยิ้มกรุ้มกริ่มมองมาที่เธออย่างมีเลศนัย ท�าเอาหญิงสาว

รู้สึกมีงานเข้าทันที...

เธอจะซวยไหมเนี่ย

“ถ้าเราช่วยแพรว แพรวจะยอมไปดูหนังกับเราอาทิตย์นี้ไหม

ล่ะ”

นั่นไง ว่าแล้ว คนอย่างหมอนี่ ไม่มีทางช่วยอะไรใครฟรีๆ 

หรอก

“เบนอะ” แพรวตีแขนอีกฝ่ายเบาๆ แสร้งท�าเป็นเขิน ทว่า

ความจริงเธออยากจะผลักเขาให้หงายหลังมากกว่า ที่มาเล่นแง่กับ

เธอ!

“ว่าไงล่ะ เบนช่วยก็ได้นะ เบนรู้วิธี”

เอาไงดีนะ วิชานี้ถ้าเธอได้บรูคมาช่วยพรีเซ็นต์ งานจะต้อง

ออกมาเลิศ หนทางที่จะเก๊ตเอก็อยู่ไม่ไกล...

เอาวะ แค่ไปกนิข้าวกบันายเบนครัง้เดยีว ไม่สกึไม่หรอหรอก

“ก็ได้” แพรวตกลง เขาจึงยิ้มกว้างกลับมา

“เบนน่ะ ช่วยพูดให้มันเดินแบบให้แพรวไม่ได้หรอก”

“อ้าว...” ได้ยินเบนพูดแบบนั้น แพรวแทบจะหลุดภาพนาง

มารร้ายของเธอออกมาเลยละ ถ้าเบนไม่รีบอธิบายต่อซะก่อน

“แต่เบนรู้จักคนนึงนะ ที่จะกล่อมไอ้บรูคได้ ถ้าเป็นคนคนนี้ 

ไอ้บรูคต้องลุกเป็นไฟ เอ๊ย อ่อนเป็นขี้ผึ้งโดนไฟลนแน่นอน”
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แพรวได้ยินก็หูผึ่งทันที ลองเบนเป็นคนพูดเองแบบนี้ คงไม่

หลอกเธอแน่นอน เพราะข่าวไหนทีม่าจากเขา ส่วนใหญ่กเ็ชือ่ถือได้ 

เบนเป็นคนกว้างขวางในคณะคนหนึ่งเลยทีเดียว

“ใครเหรอ” เธอรีบถามออกไปทันที

 

SKY PART

“อะไรนะแพรว เราเนี่ยนะ”

“อื้อ ต้องเป็นสกายเท่านั้น”

“ไอ้ตี๋นั่นมันบอกมาเหรอ”

ผมชักจะหงุดหงิดแล้วนะ เรื่องงานคณะอะไรนี่น่ะ โคตร

วุ่นวายเลย ผมดันเรียนสาขาการแสดงเลยหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องมา

ท�างานวชิาอเีวนต์ด้วย ทีเ่รยีนกไ็ม่ได้อยากเป็นดารา แค่อยากเขยีน

บทเลยหลวมตัวมาเรียนเท่านั้นเอง

แพรวอยากจะได้ไอ้ตี๋ที่ชื่อบรูคลินมาเป็นนายแบบแทนคน

ของกลุ่มเราที่ดร็อปวิชานี้ไป ผมก็ไม่ว่าอะไรหรอก แต่ท�าไมไอ้หมอ

นั่นต้องยื่นข้อเสนอให้ผมไปขอร้องมัน มันถึงจะมาด้วย!

หรือมันเห็นผมท�าท่าจ�ามันไม่ค่อยได้เมื่อเช้าเลยจะแก้แค้น!

“ไม่ๆ เขาไม่ได้บอก เขาปฏิเสธเรามาแล้ว แต่เบนบอกเรามา 

ว่าถ้าเป็นสกายไปพูด เขาอาจจะใจอ่อน”

“ท�าไมต้องเป็นเราด้วย ไอ้เบนเป็นเพื่อนสนิทมัน มันยังไม่

ยอมมา นับประสาอะไรกับเรา ผ่านมาตั้งสามเทอม นี่ปีสองเทอม

สองแล้วนะ เราเคยคุยกับมันแค่สองสามประโยค มันจะมาได้ไง”

สิ่งที่ไอ้เบนมันพูด โคตรจะไม่เมคเซ้นส์เลย ท�าไมแพรวถึงไม่

ฉุกคิดบ้าง

“ก็ไม่รู้เหมือนกัน เบนเขาว่ามาแบบนี้อะ นะๆๆ”
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เรื่องอะไรล่ะ ผมไม่ชอบเข้าหาคนที่ผมไม่รู้จัก

“ตัดใจเหอะแพรว ยังไงเราก็ไม่ไป” ผมส่ายหน้าจนคอแทบ

เคล็ด

“โถ่ มันก็งานของสกายด้วยนะ ช่วยเราไม่ได้เหรอ” แพรวยัง

ไม่เลิกตื๊อผม

นี่เชื่อไอ้เบนจริงจังไปไหมวะ

“มันพูดมั่วๆ แล้วหลอกให้แพรวไปเดทกับมันฟรีแล้วแหละ” 

ผมยังคงส่ายหน้ายิกเป็นอาบังขายถั่ว

“สกาย จะช่วยไม่ช่วย”

แพรวเริ่มมาเล่นบทหญิงสายโหดใส่ผม

“ไม่อะ” ผมยืนยันค�าเดิม “ตัดใจเถอะ”

“ได้ เราจะตัด” แพรวกล่าวหน้านิ่งมาก

“...” ผมเกือบโล่งใจละ จนได้ยินประโยคต่อมา

“ตัดชื่อแกออกจากกลุ่มนี่แหละ!!!”

 

สิบชั่วโมงต่อมา

@ ผับ C

เพราะโดนคนหน้าเลือดอย่างยัยบ้าแพรวบอกว่าจะตัด

ออกจากกลุ่มถ้าไม่ช่วย คนที่ปฏิเสธว่าจะไม่มีวันไปขอร้องไอ้ตี๋ชื่อ

บรูคเด็ดขาดอย่างผม เลยต้องมาท�าตัวเป็นสัมภเวสีขอส่วนบุญอยู่

ในผับที่ไม่เคยคิดอยากจะมา

ปกติผมไม่เที่ยวผับนัก เพราะมันท�าให้เหน่ือย ตื่นสาย ไป

ไม่ทันเรียน เสียเงินเยอะ ยิ่งผับหรู ก็ยิ่งต้องจ่ายแพง เหล้าก็ไม่ได้มี

ประโยชน์อะไรกับร่างกาย รสชาติก็ไม่ได้อร่อยห่าอะไรอย่างท่ีคิด 

ผมเลยไม่ค่อยชอบหลงัจากเคยมาอยูค่รัง้สองครัง้ ก็ไม่เสนอหน้ามา
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อีกเลย

แถมเสียงเพลงยังดัง ตึง ตึง ตึง หูแทบจะแตก นี่ถ้าไม่ใช่ไฟท์

บังคับ อย่าหวังจะเห็นเงาผม

‘เรำได้ยินว่ำวันนี้พวกบรูคจะไปเที่ยวผับ C กัน จองโต๊ะไว้

ใกล้ๆ เคำน์เตอร์บำร์แหละ ไปหำก็น่ำจะเจอนะ’

แพรวให้ข้อมูลผมมาแค่นี้ เรียกว่าให้กูไปตายเอาดาบหน้า 

ก็ว่าได้ โคตรไม่แฟร์ ไอ้เวร!

ผมยนืกวาดสายตามองไปทัว่ผบัเพือ่หาไอ้บรคู ก็ไม่ใช่จะง่าย

เพราะคนมันเยอะมาก สายตาผมก็สั้นตั้งเกือบสองร้อย ดันไม่ชอบ

ใส่แว่นเลยเหมือนยืนอยู่กับภาพที่เบลอๆ รู้ว่าสิ่งท่ีเดินผ่านไปมา

เป็นคน หากแต่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ โฟกัสมันไม่ชัดเอาซะเลย

ด้วยเหตนุัน้เอง ผมเลยด้อมๆ มองๆ ส่องและเตร่อยู่แถวโต๊ะ

ตรงเคาน์เตอร์บาร์นั่นแหละ

กะว่าถ้าไอ้บรูคมาผมก็ต้องเห็นมั่ง มันก็เด่นไม่ใช่น้อยๆ...

สิบนาทีผ่านไป

เชี่ย!

แม่ง ไหนวะ!

ไม่มาแล้วเหรอ!

ผมท�าเสียงจิ๊จ๊ะอยู่ในล�าคอ และจะหมุนตัวไปอีกทางเพื่อไป

หาอีกฝั่ง เลยชนเข้ากับคนที่เดินมาทางนี้

ปึก!

หมับ!

ฝ่ายนั้นตัวใหญ่กว่า แรงปะทะเลยท�าให้ผมเป็นฝ่ายเซ โชคดี

ทีเ่ขาช่วยจบัไหล่สองข้างของผมไว้ ผมมองหน้าเขา ถึงได้เหน็ว่าเป็น

ไอ้ตี๋ที่ผมก�าลังตามหาอยู่จนแทบพลิกผับ
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เจอตัวได้ซะทีนะมึง

“อ้าว สกาย” มันทักผม “#@ #$#^%$”

จากนั้นก็พูดอะไรมาอีกไม่รู้ ไม่ได้ยิน เสียงในผับแม่งดังเกิน

“ไม่ได้ยนิ” ผมท�าไม้ท�ามอืส่ายหน้าให้มนัรูว่้าผมไม่ได้ยิน บรคู

เลยโน้มหน้าลงมากระซิบที่หูผมเพื่อให้ผมได้ยินชัดขึ้น

กลิ่นน�้าหอมดิบๆ แบบที่ก�าลังฮิตในหมู่ผู้ชายเลยลอยเตะ

จมูก ซึ่งก็ไม่ได้ฉุนอะไรมาก เป็นการฉีดเพิ่มเสน่ห์มากกว่าแหละ

“มากับใคร”

ผมเข้าใจแล้วตอนที่บรูคผละออกไป เลยขยับปากตอบ

“คนเดียว”

คราวนี้ฝ่ายนั้นท�าท่าไม่ได้ยินบ้าง ผมเลยป้องปากเอามือ

กระซิบที่หูเขา

“มาคนเดียว ช่วยไปคุยกับกูข้างนอกหน่อย มี’ไรจะคุยด้วย”

บรูคฟังจบก็พยักหน้าประมาณว่าได้สิ เขาหันไปท�าไม้ท�ามือ

กับเพ่ือนประมาณว่าจะออกไปข้างนอกกับผม ผมเห็นพวกเพ่ือน

เขาซ่ึงหนึง่ในนัน้เป็นคนทีผ่มรูจ้กัอย่างไอ้เบนร้องโหยหวนอย่างกับ

โดนเชือดไม่รู้เป็นห่าอะไรกัน

ดหีน่อย บรคูไม่ได้บ้าจีไ้ปกบัเพือ่น เลยดันแผ่นหลังผมให้เดิน

ไปข้างหน้า ส่วนตัวเขาก็เดินประกบตามมา

แปลกตรงที่แม้คนจะเบียดกันมากแค่ไหนในผับ ก็เหมือนคน

พวกนั้นแทบไม่เบียดมาโดนผม

แขนยาวๆ ของบรคูกนัผมออกจากคนพวกนัน้หมดเลย ผมก็

นึกขอบคุณเหมือนกันนะ...

ท่าทางมันจะเป็นคนนิสัยดี...ละมั้ง

ในที่สุดเราก็ออกมาอยู่ข้างนอกผับได้ เป็นโซนนั่งข้างนอกที่
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มีโซฟาให้เยอะแยะ มีที่ให้สูบบุหรี่อย่างอิสรเสรี พ่นควันกันอย่าง

เมามัน...

ที่แบบนี้มันสนุกตรงไหนวะแม่ง

“เป็นอะไรอ้ะ ท�าหน้าหงิกหน้างอ” บรูคเลิกคิ้ว

“เปล่า”

“ไหนแกว่ามีเรื่องจะคุยกับเรา จะคุยอะไรอ้ะ”

เท่าที่ผมสังเกต บรูคจะไม่คุยกับผมเหมือนที่คุยกับเพื่อนมัน

ที่คุยกันมึงกู แต่จะเรียกผมว่าแก แทนตัวเขาว่าเรา แต่เวลาคุยกับ 

ผู้หญิงก็จะเรียกผู้หญิงว่าเธอและแทนตัวเองว่าเรา ก็นับว่ามันคุย 

กับผมที่เป็นผู้ชายได้แปลกกว่าการคุยกับผู้ชายคนไหน...

แทบจะใช้สรรพนามนี้กับผมคนเดียว

ถงึผมจะไม่สนทิกบับรคู แต่เรยีนคณะเดยีวกนั กเ็คยได้ยนิมนั

คุยกับคนนั้นคนนี้มาบ้าง

“เรื่องแฟชั่นโชว์อะ” ผมเข้าเรื่องโดยไม่เกริ่นให้เสียเวลา “มา

เป็นนายแบบให้หน่อยดิ”

“แพรวให้มาเหรอ” บรูคถามยิ้มๆ 

“อือ”

“ก็เอาสิ” ฮะ!? ง่ายงี้เลยเหรอ

“...”

ตอนผมก�าลังท�าหน้างงที่มันง่ายดายจัด บรูคก็ย่ืนโทรศัพท์

มาให้ผม

“แต่แลกกับเบอร์แกนะ”
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EPISODE 02

ส�ำหรับผม เขำไม่ต้องท�ำอะไรมำกมำย

แค่ยืนอยู่เฉยๆ ผมก็ไม่รู้แล้วว่ำจะละสำยตำไปไหนได้

ผมหยุดไม่ได้จริงๆ ที่จะจ้องมองเขำ

จนบำงทีเกือบจะลืมหลบสำยตำ ตอนเขำมองมำ

BROOKLYN

“เบอร์กูเหรอ”

ผมถามบรูคเพราะคิดว่าผมหูฝาดได้ยินสิ่งที่มันพูดผิดไป

“ใช่ เบอร์แก” 

ไม่ย�้าเปล่า เขายังขยับโทรศัพท์ในมือไปมาให้ผมรู้ว่าเขาเอา

จริงด้วย...

แม่งคิดอะไรอยู่วะ

“จะเอาเบอร์กไูปท�าอะไรวะ” ผมถาม จรงิๆ เดีย๋วไอ้โจ้จะตาม

มาสมทบผม ผมไม่ได้คดิจะมาซ่าในสถานทีแ่บบนีค้นเดยีวหรอก คน



24

~ Lovers gonna Love  ‘ก็ คน มัน รัก’ ~

ก็เยอะ 

“ก็เอาไปโทร.น่ะสิ” 

“แต่ว่ากูไม่ได้สนิทกับมึงนะ ถ้าอยากช่วยก็อย่ามีข้อแม้ดิวะ” 

ผมอิดออด

“ก็อยากช่วย แต่ใครเขาจิตใจกุศล ช่วยคนอื่นฟรีๆ โดยไม่มี

อะไรตอบแทนมั่งล่ะ” บรูคขยับเข้ามาใกล้ผม “ไม่ใช่เราแน่ๆ” 

“...” ผมจิ๊จ๊ะนิดหน่อยแล้วเม้มริมฝีปากไว้แน่น

“น่า เอาเบอร์มาเหอะ ไม่สนิทกัน แต่ถ้ามีเบอร์แกเดี๋ยวเราก็

จะสนิทกันเองไง” 

ใครอยากจะสนทิกบัมนัเหรอ ผมไม่ได้เรยีกร้องอยากสนทิกบั

มันนะ 

“ถ้าให้เบอร์แล้วก็คือจบเลยใช่ไหม”

เสือกไม่ขอไลน์ ไม่ขอเฟสอะไรนะ แม่งล่อขอเบอร์เลย

“จบเลย อยากให้ช่วยอะไรกจ็ะช่วยทกุอย่าง ให้ความร่วมมอื

อย่างดี” บรูคลินยิ้มจนตาของเขาเหลือครึ่งเสี้ยว ส่งผลให้รอยบุ๋ม

เลก็ๆ ทีแ่ก้มซึง่คล้ายๆ กบัลักยิม้แต่ไม่ใช่ปรากฏขึน้ หน้าตาไอ้หมอ

นี่ก็ดูเป็นคนที่เป็นมิตรอย่างงี้ตลอดสินะ คนก็เลยรู้จักมันกันเยอะ

“ก็ได้” 

ผมรับโทรศัพท์บรูคมากดเบอร์ตัวเองลงไปอย่างจ�ายอม กด

เสร็จก็ส่งโทรศัพท์คืนไป

“อ้ะ”

“ขอลองยงิดกู่อนนะ เผือ่แกให้เบอร์แฟนแกมาแทน” บรคูพูด

แล้วหัวเราะไปด้วย

“แฟนอะไรล่ะ ไม่มีแฟน นี่เบอร์กูนี่แหละ” ดูเหมือนอีกฝ่าย

จะหูผึ่งทันทีที่ได้ยินว่าผมไม่มีแฟน
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“เมื่อกี๊แกว่าอะไรนะ” 

“อะไรล่ะ ก็เบอร์กูไง” ท�าไมต้องให้พูดซ�้า ข้างนอกนี่คนอาจ

จะเยอะ แต่เสียงไม่ได้ดังขนาดในผับแน่นอน 

“ไม่ใช่ค�านี้สิ ก่อนหน้านี้นิดนึง” 

“อ๋อ กูไม่มีแฟน ดังนั้นกูไม่มั่วให้เบอร์แฟนกูไปหรอก ไม่ต้อง

ห่วง เพราะฉะนั้นก็กรุณามาช่วยงานกลุ่มกูด้วย โอเค้!” นี่ไม่เคยพูด

พร�่ากับใครนานขนาดนี้เลยนะ

“ครับๆ” บรูคอมยิ้ม ไม่รู้จะอารมณ์ดีอะไรนักหนา ผมเนี่ย 

โคตรอารมณ์เสียเล้ย

“เออ กูมีธุระแค่นี้แหละ แยกกันตรงนี้ก็ได้” ผมบอก

“ท�าไม สกายจะไปไหน อย่าบอกนะว่ามาแค่น้ีแล้วจะกลับ

แล้ว” ไอ้บรูคท�าหน้าไม่เชื่อ เหอะ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ผมน่ะมาเพราะ

แค่เรื่องมัน ไม่ได้กระสันอยากจะเที่ยวสักนิด 

“เปล่า รอไอ้โจ้”

“งั้นก็ไปรอที่โต๊ะเราก่อนก็ได้ อย่ายืนอยู่ตรงนี้คนเดียวเลย 

ไม่รู้ไอ้โจ้จะมาตอนไหนนะ” ที่บรูคมันพูดก็ถูกทุกข้อแหละ 

“ไม่เป็นไรดกีว่า เกรงใจ” ผมปฏเิสธ ถงึมนัจะท�าเป็นดด้ีวย ผม

ก็ไม่ได้รู้สึกไว้ใจมันมากขึ้นเลยอะ ไม่รู้ท�าไมเหมือนกัน 

“ไม่ต้องเกรงใจ กลับเข้าไปเหอะ ยืนอยู่ตรงนี้เราจะห่วงมาก

นะ” 

“เรื่องมาก เออๆ”

ผมตัดร�าคาญเลยยอมกลับเข้าไปในผับกับบรูคอีกรอบ แค่

ก้าวเข้ามาด้านใน ก็กลับสู่บรรยากาศที่มีเพียงเสียงเพลงดังกระหึ่ม

กับแสงไฟวิบวับบนเพดาน บรูคคอยกระซิบบอกทางให้ผมเดินไป

จนถึงโต๊ะ 
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“แหมๆ รอบนีห้ิ้วมาทีโ่ต๊ะเลยเหรอออ” เพ่ือนไอ้บรคูทีช่ือ่ไอ้

เบนตะโกน

ใช่ มันตะโกน เหมือนอยากให้ผมได้ยิน คือถ้ามันไม่ตะโกน 

ก็ยากมากที่ผมจะได้ยินเสียงมัน 

“หิ้วเหี้ย’ไรมึงล่ะ” ผมตอบมันแบบไม่ค่อยพอใจ ส่วนบรูคก็

แค่ข�า 

“จะดืม่อะไร เดีย๋วเราไปเลือกให้” บรคูท�าท่าทรีาวกบัจะเอาใจ 

มันจะเอาใจผมท�าไมวะ จริงๆ ผมน่ะ ควรเอาใจมันเพื่อให้มันช่วย

งาน

เอาเถอะ มันยอมช่วยแล้ว ไม่ต้องเอาใจอะไรมากก็ได้ 

“กูไม่ดื่ม”

“มาถึงนี่แล้ว จะมายืนทื่อๆ เต้นก็ไม่เต้น ดื่มก็ไม่ดื่มเหรอ” 

บรูคเองก็ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ เช่นกัน

“แล้วจะท�าไมกูล่ะ” ชักจะมีไอ้สิ่งที่เรียกว่าน�้าโหละนะ เดี๋ยว

ไอ้บรูคแม่งจะได้มีน�้าตา

“เราจะไปท�าอะไรแกได้ล่ะ ไม่ท�าหรอก” บรูคยิ้ม แน่นอนว่า

บทสนทนาท้ังหมดนี ้เกดิจากการคยุกนัในระยะใกล้มากทัง้สิน้ ท�าให้

จมูกผมกับจมูกโด่งๆ นั่นเฉียดกันหลายหนเลย

“เออ ไปเอาอะไรมาให้กดูืม่กไ็ด้ ทีม่นัไม่ใช่เหล้าขมๆ อะ” ผม

ตัดปัญหาอะเกน

“ครับ ครับ”

บรูครับค�าและหายออกไปจากตรงนี้ เพ่ือนไอ้บรูคก็โยกกัน

เหมือนโดนจ้างมาเต้น มีแค่ผมที่ยืนกอดอกหน้าตายไม่คิดจะ

เคลื่อนไหวไปตามจังหวะเพลง ผ่านไปสักเกือบสิบนาที บรูคก็กลับ

มาพร้อมกบัเครือ่งดืม่ทีมี่ลักษณะคล้ายของหวาน มเีชอร์รีอ่ยูใ่นแก้ว
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ด้วย หากดูทรงแล้ว

ยังไงแม่งก็เป็นเหล้าแน่นอน 

“ก็บอกว่าไม่เอาเหล้าไง” ผมหงุดหงิดใส่ไอ้บรูค

“ก็มันไม่ได้ขม ชิมดูดิ” 

ผมไม่อยากเถยีงกบัมนั มนัซือ้มาแล้ว ผมจะท�าบ้าอะไรได้อกี

นอกจากแดกเข้าไปล่ะจริงไหม ดังนั้นผมก็เลยยอมที่จะจิบมันดู...

หวานๆ แฮะ อาจจะมีรสของเหล้าปนอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้เลว

ร้ายเหมือนดื่มเหล้าเพียวๆ 

“เป็นไง” บรูคกระซิบถาม

“ก็ดี” 

ผมไม่ได้รู้เลย ว่าไอ้เหล้าหวานๆ เนี่ย แม่งท�าให้เมาง่ายยิ่ง

กว่าเหล้าขมๆ ทีผ่มหลีกเล่ียงเป็นไหนๆ ดงันัน้ พอมนัหมดแก้ว เหน็

ว่ากินไม่ยากก็ให้บรูคส่ังมาให้อีกสองแก้ว หลังจากนั้น ภาพในหัว

ผมมันเป็นยังไง ผมก็จ�าไม่ค่อยจะได้แล้ว...

BROOKLYN PART

“เมารึยัง” 

ผมถามคนที่ก�าลังโยกศีรษะอย่างเมามัน ผมไม่ได้จะมอม 

เหล้าสกายหรอกนะ เขาเป็นคนเรียกร้องจะดื่มมันเอง ผมอยาก 

เทคแคร์เลยไปเอาให้ และแน่นอนว่าผมไม่ได้ใส่อะไรแปลกๆ ลงไป

ในแก้วนั้น

แหม ผมไม่ใช่คนชั่วนะครับ

“ม่ายยย...ม่ายเมา” เจ้าตวัส่ายหน้า แต่จะส่ายธรรมดากไ็ม่ได้

นะ จะต้องโยกตัวไปกับเพลงด้วย

เมาแล้วแน่นอน 
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“มึง สกายจะภาพตัดปะวะ” ไอ้เบนถามแล้วมองสกายอย่าง

เป็นห่วง 

ภาพตัดที่ไอ้เบนหมายถึง ก็คือการที่เมาหนักจนวูบหลับ จ�า

อะไรไม่ได้นั่นแหละ

“ไม่ตดัหรอก...มัง้” ผมกไ็ม่ค่อยแน่ใจ เพราะพอเจ้าตวัเริม่เมา 

ก็เริ่มมีดื่มช็อตปะปนตามค�ายุแยงของคนอื่นในกลุ่มบ้าง จากที่ยืน

ทื่อเป็นท่อนไม้ คราวนี้เลยเต้นยับกว่าใครเลย

“กูว่าถ้าสร่าง แม่งจะต้องอายสัสๆ!” ไอ้เบนแอบข�าท่าเต้น

แต่ละท่าที่สกายสรรหามาพรีเซ็นต์ ผมเองก็อดข�าตามไม่ได้ 

“เออน่า มาเที่ยวก็ต้องเต้นดิวะ” ผมเข้าข้าง

“มันรักของมัน มันรักของมัน อย่าไปว่า คนนี้ว่าไม่ได้” ไอ้เรย์

เพื่อนอีกคนแซวบ้าง

“นีถ้่ามนัภาพตดัมงึจะหิว้ปะ กไูม่เหน็ไอ้โจ้เพือ่นมนัจะมาเลย” 

ไอ้เบนถาม

“ก็คงต้องพากลับห้องกูแหละ” 

“มึงมันร้าย ไอ้เสือตาขีด” ดูแม่งเรียกผมสิ

“กไูม่ได้จะท�าอะไรเค้าไหมสัส! กแูค่จะพาไปนอน ก็กูไม่รูห้้อง

เขาอยู่ไหนไง” ผมแก้ตัว ไอ้เบนท�าหน้าแบบไม่เชื่อสักนิด

“ไอ้ควายบรคู ถ้ามงึมจีติใจอาสาจรงินะ แค่ห้องเค้าอยูไ่หนอะ 

มึงถามแพรวถามไอ้โจ้หรือถามใครก็ได้ปะ ตอแหลจับได้นะมึงอะ” 

อันนี้ก็จริง ไม่เถียงละกัน

ผมท�าทีเป็นดื่มเหล้า ไอ้เรย์เลยพล่ามบ้าง

“อีกอย่าง พวกกูยังไม่ได้พูดสักค�าว่ามึงจะท�าอะไรเค้า ร้อน

ตัว” 

ผมไหวไหล่โดยไม่ได้พูดอะไร เพราะตอนนี้สกายเริ่มซุกตัว
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ใกล้ๆ ตัวผมราวกับเป็นแมว แน่นอนว่าผมไม่ปล่อยให้เขาหลุดพ้น

สายตา เพื่อตัดปัญหาเลยคล้องเอวบางไว้หลวมๆ จะได้อยู่ใกล้มือ 

เจ้าของเส้นผมสีด�าสนิทเลยเอนศีรษะมาซบกับไหล่ผม

“ไม่ไหวแล้วสิ” ผมก้มหน้าลงไปถาม

“บ้าเหรอ ไหวเด้ะ” 

ถงึจะตอบอย่างงัน้ สกายกค็งจะมึนหวัน่าดถูงึได้เอามอืมากมุ

ศีรษะ ผมว่าน่าจะมึนแล้วแหละ 

นี่ผมลองเอาหลังมือไปอังที่ล�าคอกับข้างแก้มเขาก็พบว่าผิว

เนื้อฝ่ายนั้นร้อนผ่าว แสดงว่าไอ้ที่ด่ืมๆ เข้าไปออกฤทธิ์เต็มที่แล้ว

แน่นอน ถึงจะไม่ได้ใส่ใจค�าพูดพวกไอ้เรย์มาก สุดท้ายตอนผับปิด 

คนท่ีหิ้วสกายกลับห้องโดยไม่ได้คิดจะโทร.ถามเพ่ือนเขาว่าหอเขา

อยู่ไหน...

ก็คือผมนี่แหละ 

@ คอนโดมิเนียม U 

สกายเป็นคนที่ผอมบาง และเขาก็เตี้ยกว่าผมประมาณ

หนึ่ง ดังนั้น การจะอุ้มร่างที่บางกว่าเข้ามาในห้องก็ไม่ได้ยากอะไร

มาก ผมวางเขาไว้บนเตียงผมแล้วถอดผ้าใบออกจากเท้าอีกฝ่ายให้ 

สกายเองพอหัวถึงหมอนก็ดูจะหลับเลย

“ใจนงึกกูอ็ยากรบีกลับไปนะ แต่อกีใจกก็ลวัเค้าเสรจ็มงึจรงิๆ” 

ไอ้เบนที่เป็นคนช่วยผมเปิดประตูห้องต่างๆ ตอนพาสกายมาพูด

ด้วยสีหน้ากรุ้มกริ่ม

“กูบอกไม่ท�ากูก็ไม่ท�าสิ”

“แน่ะ” แม่งยังแซวไม่เลิก

“เดี๋ยวกูท�ากูจะบอกโอเคปะ” ผมกวนตีนแม่งซะเลย
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“หูยยยยยยย หูยยย พรี่บรูคคค” 

ผมส่ายหน้าไปมาแล้วไล่ไอ้เบนกลับไป ตอนนี้ทั้งห้องเลย

เหลือแค่ผมท่ีเป็นเจ้าของห้อง กับคนที่ครอบครองใจผมแล้วยังจะ

ลามมาครอบครองเตียงผมอีก 

ผมปล่อยสกายนอนไปคนเดียวก่อนแล้วไปอาบน�้า ผมเองก็

ดื่มไปไม่น้อยเลยแหละ มึนนิดๆ เหมือนกัน ดังนั้นพอปิดไฟที่เตียง

แล้วก็ล้มตัวลงนอนข้างๆ สกายเลย 

“อือ...” 

คนตัวเล็กกว่าครางงึมง�าแล้วนอนตะแคงหันหน้ามาหา แขน

เรียวพาดลงมาบนตัวเหมือนกอด...

ผมอมยิ้มและกอดอีกฝ่ายกลับ เอาคางเกยศีรษะเขาไว้

เอ็นดู
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EPISODE 03

คนเรำมีสิ่งที่เรียกว่ำเซฟโซนของตัวเองอยู่เสมอ

ผมเป็นมนุษย์ประเภทที่ไม่อยำกให้ใคร

รุกล�้ำเข้ำมำในเขตปลอดภัยของผม

และเวลำที่มีใครเข้ำมำ ไม่ว่ำข้ออ้ำงเขำจะคืออะไร...

ผมก็จะเผลอมองเขำในแง่ลบอยู่บ่อยๆ 

SKY

SKY PART

ผมไม่รู้ว่าผมสิ้นสติไปนานเท่าไหร่ รู้แค่ว่าพอตื่นมาอีกที 

แล้วเห็นนาฬิกาที่ผนังห้อง ซ่ึงแม่งดูไม่เหมือนห้องนอนของผมสัก

นิด มันก็บอกเวลาบ่ายโมงกว่าแล้ว

ฟึ่บ!

ผมรบีดดีตวัขึน้มานัง่ทนัทด้ีวยความตกใจ พยายามส�ารวจว่า

ตวัเองไม่ได้เป็นอะไร ไม่ได้โดนท�าร้ายหรอืโดนท�าอะไร ซึง่พอผมยัง
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ปกติอยู่ แค่มีอาการเมาค้าง ผมก็โล่งใจไปเปลาะหนึ่ง

“อย่าท�าแบบนั้นดีกว่ามั้ง เดี๋ยวก็มึนหัวแย่เลย” ใครบางคนที่

เดินถือแก้วเข้ามาสองใบกล่าวขึ้น ผมพยายามจะโฟกัสใบหน้าที่แม้

กระทั่งตอนนี้ยังส่องประกายระยิบระยับไปด้วยความหล่อเหลา 

ราวกับเจ้าชายที่เดินออกมาจากในนิทาน

คนอะไร ตื่นมาแล้วหน้าสดใสได้ขนาดนี้

ไม่สิ นี่มันก็บ่ายแล้ว ไอ้หมอนี่ถึงตื่นก่อนเราสักชั่วโมงก็เรียก

ได้ว่าสายอยู่ดี

ว่าแต่มันเป็นใคร...

มันชื่ออะไรนะ

“นี่ กาแฟ เรากะว่าถ้าแกยังไม่ตื่นก็จะปลุกแล้วแหละ” เขา

บอกผมด้วยเสียงที่ใจดีมาก ผมรับกาแฟแก้วน้ันมา เมื่อจ้องหน้า

หมอนัน่ใกล้ๆ ถงึได้รูว่้าหมอนีค่อืบรคูลนิ ผูช้ายหน้าตีท่ี๋เฟรนด์ลีกั่บ

เขาไปทั่วจนต่างจากผมที่ชอบมีโลกส่วนตัวสูงลิบลับนั่นเอง

เมื่อวานหลงัจากโดนเหลา้ที่รสชาติเหมือนขนมไปหลายแก้ว 

ผมก็รู้สึกว่าตัวเองได้วาร์ปไปอยู่โลกอื่น

มนัไม่เชงิว่าจ�าอะไรไม่ได้เลย แค่ส่ิงทีจ่�าได้ ดนู่าอบัอายจนไม่

อยากจะเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงยังไงล่ะ

“ขอบใจ”

ผมรับแก้วกาแฟมา โดยที่สายตาก็ยังหลุกหลิกเหมือนอยาก

ออกไปจากห้องนีต้ลอดเวลา ฝ่ายนัน้กเ็หมอืนจะรูเ้ลยบอกว่าไม่เป็น

อะไร และเขาไม่ได้คิดจะท�าอะไรผม แค่อยากให้ผมดื่มกาแฟจะได้

สร่างเมา 

ผมชัง่ใจอยูน่านมาก แต่ถ้าหากว่าผมไม่ยอมท�าตวัให้เป็นปกติ 

ความกลัวลึกๆ ในใจบางอย่างที่ผมไม่อยากจะนึกถึง ก็จะท�าให้
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ชีวิตผมกลับไปมืดมนอีกรอบแน่ๆ ผมก็เลยยอมจิบๆ กาแฟนั่น

หมอนั่นก็พูดไม่ผิดไปซะทีเดียว การได้ดื่มเครื่องดื่มร้อนๆ 

ท�าให้รู้สึกสร่างได้ดีเหมือนกัน

“เมื่อคืนเต้นเก่งนะ”

“พรวด! แคกๆๆ” ค�าชมนั่นท�าให้กาแฟผมพุ่ง แถมยังส�าลัก

อย่างต่อเนือ่งจนบรคูต้องไปเอาทชิชูม่าส่งให้ ผมรบีๆ เชด็แล้วมอง

หน้าเขา คนตัวสูงก�าลังกลั้นข�าจนไหล่สั่น คงคาดไม่ถึงกับปฏิกิริยา

บัดซบของผมอย่างแน่นอน

“เต้นเก่งอะไรกัน กูจ�าได้ว่าไม่ได้เต้น” ผมรีบหาข้อแก้ตัวให้ 

ตัวเอง ถึงแม้จะจ�าได้รางๆ ว่าผมแทบจะลงไปดึงดาวกับพื้นก็ตาม

นรก! ท�าไมฟระ! จิตใต้ส�านึกอยากเป็นไอดอลหรือไง ถึงได้

เต้นท่าบ้าๆ แบบนั้นออกไป!

“สกายอาจจะแค่จ�าไม่ได้ละมั้ง”

“จ�าไม่ได้อะไร กูท�าอะไร กูรู้ตัวดี” ผมกุมแก้วกาแฟไว้แน่น ดู

เหมือนบรูคก็เดาออกว่าผมท�าแบบนั้นเพราะอับอาย

“กน็ะ งัน้คลปิทีอ่ยูท่ีไ่อ้เบน กป็ล่อยให้มนัเกบ็ไว้อย่างงัน้ก็ได้

สินะ”

“ดะ...เดี๋ยวก่อน คลิปอะไร”

ผมท�าตาโตมองหน้าบรูคด้วยความตื่นตะลึง ตอนนี้เหงื่อเริ่ม

จะผุดซึมท่ัวหน้าผากเนือ่งจากสมัผสัได้ถงึความซวยทีเ่กดิขึน้ ไอ้เบน

คือเพื่อนของบรูค คนที่ผมจ�าหน้าตามันได้แม่น หนึ่งในแก๊งไอ้บรูค

ที่กวนตีน ปากยื่นปากยาวน่าร�าคาญสุดๆ แถมมันยังพยายามจีบ

แพรวเพื่อนผม

ผมละไม่อยากให้แพรวได้ไอ้เวรนีเ่ลย ดเูจ้าชูจ้ะตายชกั คบไป

มหีวังมแีต่จะเสยีใจกบัเสยีตวั กระทัง่ความจรงิใจก็ไม่รูจ้ะได้กลบัคนื
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หรือเปล่า

บรคูลินกเ็หมอืนกนั ถงึจะท�าเป็นใจดกีไ็ม่มอีะไรรบัประกันว่า

สิ่งที่มันท�าอยู่จะมาจากใจจริง ไม่ใช่การเสแสร้งแกล้งท�าแบบการ

สวมหน้ากาก หมอนี่อาจจะมีด้านมืดที่ซ่อนไว้ แต่เพ่ือท�าให้ผม

ตายใจ เลยแกล้งท�าเป็นดีก็ได้

“ก็คลิปที่สกายเต้นจนผับไฟแทบลุกน่ะสิ”

“...”

“ตอนแรกเราก็ว่าจะขอเอามาเพื่อลบให้น่ะนะ เพราะถ้าเรา

ยอมพูด ไอ้เบนมันก็คงยอมลบ”

“...”

“แต่ในเมื่อแกไม่คิดว่าจะมีคลิปนั้นอยู่ ก็ลืมเรื่องที่เราพูดไป

ซะเถอะนะ”

“...”

“กาแฟน่ีพอแล้วใช่ไหม เดีย๋วเราเอาไปเกบ็ให้แล้วกนั” บรคูดงึ

แก้วกาแฟในมือผม ส่วนผมที่ลุกจากเตียงไปนั้น ก็แทบจะคุกเข่าลง

ตรงหน้าบรูคลินอย่างไร้ศักดิ์ศรีถ้าท�าได้

“ได้โปรดเถอะ ลบคลิปนั้นให้ที!”

“ยอมรับแล้วเหรอ ว่าเต้น” บรูคลินอมยิ้ม

“ก็ถ้ามีคลิปแบบนั้น กูจะไม่เต้นได้ไงเล่า” ผมโวยวาย “ไม่ใช่

ศัตรูกันสักหน่อย คงจะไม่เก็บไว้แบล็กเมล์หรือเที่ยวให้ใครดูเพื่อให้

กูอับอายใช่ไหมล่ะ”

“เปล่าหรอก ไม่ใช่ศัตรูสิ”

“...”

“เราไม่เป็นศัตรูกับสกายแน่ๆ”

“งัน้กเ็ป็นเพือ่นกนัได้ใช่ไหม” ผมรบีเสนอตวั ออฟเฟอร์ความ
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เป็นเพ่ือนให้กบัมัน เผือ่ว่าบรคูมนัจะได้ไม่เล่นตวั ยอมขอให้ไอ้เบน

ลบคลิปเฮงซวยที่สร้างความอับอายให้กับผมไปเร็วๆ เกิดมันไป

โพสต์ในกลุม่หรอืในเพจของมหา’ลยั ผมไม่บ้าไปเลยเหรอ เจอแบบ

นั้น ยิ่งไม่อยากเป็นจุดเด่นอยู่

“เพื่อนเหรอ” บรูคเอียงคอมองหน้าผม

“เออ กูกับมึงไง เป็นเพื่อนกัน” ไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับมัน

สักนิด...จ�าใจสุดๆ 

“ก็ได้” บรูครับยิ้มๆ “ได้แค่เพื่อนก็เอามาก่อนแล้วกัน”

ฮะ!? หมายความว่าไงวะ

ค�าพูดบรูคลินนั้นโคตรที่จะคลุมเครือ เป็นผู้ชายที่คลุมเครือ

มากๆ ไม่รู้จะดีหรือจะเลว อ่านไม่ค่อยจะออก

แถมงานทีย่ากเยน็กว่านัน้กค็อื ไม่ได้มพีจนานกุรมทีค่อยแปล

ความหมายของผู้ชายคนนี้ขายอยู่บนโลกด้วยยังไงล่ะ

ต่อให้เรื่องที่หมอนี่จะดีหรือร้ายจะเป็นอะไรท่ียังไม่แน่ชัด 

อย่างเดียวที่ชัดเจนก็คือเป็นคนมีน�้าใจ ยอมขับรถมาส่งผมที่หอพัก

ของผมแม้ว่าผมจะบอกไปแล้วว่าเรียกแท็กซี่เองก็ได้ ก็นะ หอพัก

ผมน่ะ สภาพมนักก็ลางๆ จนถงึดอียูท่ีร่าคาแบบหอพักรวมธรรมดา

ทั่วๆ ไป

หากแต่ไม่ได้เป็นคอนโดมิเนียมหรูหราเลี้ยงสัตว์ได้แบบของ 

บรูคหรอก

“ถงึแล้ว” บรคูจอดรถไว้ทีห่น้าหอพกั เขาขบัมาถึงหอน้ีได้โดย

ไม่ต้องให้ผมบอกทาง

คงจ�าได้สินะ กับความอับอายคราวน้ันที่ผมได้ท�าเอาไว้ ที่

อยู่ๆ  กห็น้าด้าน ไปนัง่เสนอหน้าอยูบ่นรถของหมอนัน่แบบนัน้ เพยีง

เพราะเข้าใจว่ามันเป็นรถของเพื่อนอย่างไอ้ห่ารากโจ้ ท่ีเมื่อวานก็ 
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ไม่ได้มารับผม ผมส่งข้อความไปด่ามันมาแล้ว จึงได้ค�าตอบแบบนี้

กลับมา

 

‘JO : โทษทีนะ เอำกับสำวเพลินไปหน่อยว่ะ

JO : ร้อนแรงจริงๆ ถุงยำงหมดก็ยังไม่หยุดเลย’

 

แบบนี้ยังไงล่ะ!

ใครอยากรู้เรื่องเฮงซวยของมันเหรอ ผมถามหน่อยเถอะ

“สรุปเรื่องเมื่อวานที่กูขอให้มึงช่วย ค�าตอบยังเหมือนเดิมใช่

ไหม” ผมวกถามเรือ่งการเป็นนายแบบแฟชัน่โชว์ของบรคู ท่ีเขายอม

ตกลงโดยแลกกบัการมเีบอร์ตดิต่อผม ซึง่จนถงึตอนนี ้ผมกไ็ม่ได้ถาม

ว่าจะเอาไปท�าอะไร แค่เบอร์ผู้ชาย ไม่เห็นจะน่าสนใจ

ถ้าผมเป็นสาวสวยอย่างแพรวก็ว่าไปอย่าง

“อือ ถ้าเราตกลงอะไรแล้ว ก็ไม่เปลี่ยนใจหรอก”

“งัน้ก.็..รบกวนเรือ่งคลิปทีอ่ยูใ่นเครือ่งไอ้เบนด้วยนะ” ผมพูด

เสียงเบา บรูคมองผมแล้วก็ยิ้ม ไม่อยากจะคิดเองนะ...

ท�าไมรอยยิ้มนั้นมันดูจะเอ็นดูกูผิดปกติ เอาเหอะ อย่าไปหา

ค�าตอบให้มาก เดี๋ยวจะพานเป็นโรคประสาทไวขึ้นเปล่าๆ แค่งานที่

คณะตอนนีก้เ็ยอะจนจะอดัตัวตายอยูแ่ล้ว ชวิีตไม่มช่ีองว่างในสมอง

ให้ไปกลุ้มใจเรื่องอื่นแล้วแหละ

“ก็ได้ แต่แกต้องรู้ไว้อย่างนะ”

“รู้อะไร”

“ก็รู้ว่าเราน่ะ ไม่ค่อยจะท�าอะไรให้ใครฟรีๆ เวลาเราท�าให้ ก็

ต้องมอีะไรมาตอบแทน” บรคูยกัคิว้ อนันีก้เ็ชือ่นะ เพราะมนัก็ยังขอ

เบอร์ผมแลกกับการไปเป็นนายแบบแฟชั่น คราวนี้เป็นเรื่องคลิปที่
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โชว์ความอบัอายของผม  ทีย่งัไงผมกต้็องปกป้องไว้ให้ได้ บรคูคงไม่

พลาดที่จะเรียกร้องมากขึ้น

“ก็ให้เป็นเพื่อนแล้วไง”

“ให้เป็นเพือ่นมนักด็ ีแต่มนัไม่พอ” ไอ้บรคูเริม่ท�าตวัหน้าเลอืด

ให้ผมหงุดหงิดเล่นๆ 

“เออ มึงจะเอาอะไรล่ะ” ผมตัดความร�าคาญ

“พรุ่งนี้มีเรียนกี่โมง” บรูคถาม

“สิบเอ็ดโมง”

“ดีเลย เท่ากัน”

“แล้วยังไง จะเอาอะไรก็ว่ามา” การเที่ยวผับท�าให้ผมเหนื่อย

ร่างจะแหลก สะสมอาการแฮงก์ตัง้แต่เมือ่วาน จนอยากกลับข้ึนห้อง

ไปนอนเต็มแก่แล้ว

“เรามารบัตอนเก้าโมง แล้วไปกนิข้าวกับเราหน่ึงมือ้ เราถึงจะ

คุยกับไอ้เบนให้”

“ไม่เอา ท�าไมมึงต้องมารบัด้วย” ผมไม่ได้คดิว่าการไปกนิข้าว

กับบรูคหนักหนาหรอกนะ เรื่องที่บอกว่าจะยอมเป็นเพื่อนด้วยก็

แน่นอนว่าผมไม่คดิจะรกัษาสญัญาอะไรหรอก แค่เอาตวัรอดไปเรือ่ย

“ก็มารับไม่ให้แกหาเรื่องเบี้ยวไง”

“...”

“แกบอกว่าจะเป็นเพื่อนกับเรา แกอาจจะแค่พูดไปงั้นๆ ก็ได้

นี่”

แม่ง ไม่โง่...

ก็นะ มันก็ดูไม่ใช่คนโง่แต่แรกอยู่แล้ว

“...”

“ว่าไง ถ้าแกไม่ให้เรามารับไปกินข้าว ก็เป็นอันว่าข้อตกลง
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ยกเลิกไป”

“เออๆ ตกลง พอใจหรอืยงั วุน่วายอะไรนกัหนา เพือ่นกเ็ยอะ

แยะ ท�าไมต้องมาอยากยุง่กบักดู้วยกไ็ม่รู”้ ผมพูดก่ึงสบถแล้วลงจาก

รถไป ก่อนปิดประตูผมยังแอบได้ยินบรูคพึมพ�าเบาๆ 

“นั่นสิ ท�าไมนะ”

มันยังไม่รู้ผมจะรู้กับเตี่ยมันหรือไงวะ แปลกคน!

ผมเดนิหวัเสยีเข้าไปในห้องพกั หลงัจากใช้คย์ีการ์ดแตะประตู

หน้าหอจนเข้าไปถงึลฟิต์ได้ กบ็งัเอญิเจอไอ้เบนกับเพ่ือนมนัรอลิฟต์

อยู่พอดี

“เฮ้ย! สกายนี่หว่า” ไอ้เบนเรียกชื่อผม

ฮึ่ย ผมอุตส่าห์ท�าเป็นไม่รู้จักมัน...

“ไง” ผมท�าหน้าบอกบุญไม่รับ

“เมื่อวานมึงไปค้างที่ห้องไอ้บรูคมาเหรอ” มันถามแล้วยิ้ม

กรุ้มกริ่ม ดูสื่อความนัยแปลกๆ 

แน่นอนว่าไม่ใช่ความนัยในทางดี

“เออ”

“แล้วเป็นไง เกิดอะไรขึ้น” ไอ้เบนท�าตาลุกจนผมขมวดคิ้ว

“ก็ไม่เห็นจะเกิดอะไร ต้องเกิดอะไรวะ”
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EPISODE 04

ควำมใกล้ชิดมักจะเป็นต้นเหตุของควำมผูกพัน

เกือบในจะทุกๆ ควำมสัมพันธ์

ไม่ว่ำจะเพื่อนสนิทหรือคนรัก

มันก็ต้องเริ่มจำกกำรใกล้ชิดก่อน...

นั่นหมำยควำมว่ำ ตีสนิทต่ำงหำก ที่ครองโลก

BROOKLYN

“เฮ้ย! อย่าพูดแบบนั้นสิวะ” 

รอยยิ้มไอ้เบนดูเจื่อนไปนิดๆ 

มันกับเพื่อนมองหน้ากันเลิ่กลั่กยิ่งท�าให้ผมไม่เข้าใจมากกว่า

เดิมอีก 

“เอ้า แล้วจะให้กูพูดอะไร”

“มึงแกล้งกูเล่นใช่ไหมล่ะ อ�าสินะ”

“กูไม่ได้อ�าอะไรทั้งนั้น กูว่างมากหรือไงที่จะต้องมานั่งอ�าคน
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ที่ไม่ได้สนิทกันแบบพวกมึง”

ผมท�าหน้าเยน็ชาแล้วเดนิไปกดลฟิต์ ซึง่พวกไอ้เบนกห็ลกีทาง

ให้แบบอึ้งๆ 

“นี่ถ้าไม่รีบขึ้นมึงก็รอลิฟต์ตัวอื่นละกัน”

“เฮ้ยๆ! เดี๋ยวดิวะ พวกกูไปด้วย” 

พวกนั้นกรูกันเข้าลิฟต์มาหลังจากรู้ตัวว่าผมก�าลังจะท้ิงพวก

มันและกลับขึ้นหอไปคนเดียว น่าร�าคาญ ไม่ว่าจะเป็นไอ้บรูคหรือ

ว่าเพื่อนมัน ล้วนน่าร�าคาญสุดๆ ดูอย่างตอนนี้สิ พวกมันก�าลัง

ซบุซบิกนัแล้วมองมาทีผ่มเหมอืนผมไม่ได้ยนืหวัโด่อยู่ตรงน้ีอย่างงัน้

แหละ 

บ้าเหรอวะ 

“มึงว่าไอ้บรูคมันไม่ได้จริงๆ เหรอ”

“นั่นสิ คนอย่างมันอะนะ”

“แต่มึงก็ถามเขาแล้ว เขาบอกว่าไม่มีอะไร”

“กจ็ะไม่มอีะไรได้ยงัไง นัน่ไอ้บรคูเลยนะ บรคูลนิน่ะ มงึก็ต้อง

รู้จักคนอย่างมันสิ!” 

ผมถอนหายใจเฮือกใหญ่ตอนลิฟต์ก�าลังเคลื่อนตัว หวังเป็น

อย่างยิ่งให้พวกนั้นมันได้ยินว่าผมก�าลังไม่พอใจ 

“พอๆ เขาได้ยินนะ”

ในที่สุดหนึ่งในพวกนั้นก็สามารถพาตัวเองโผล่พ้นขึ้นมาจาก

บ่อแห่งความโง่เง่าได้ และฉุดเพื่อนที่เหลือซึ่งก�าลังจมอยู่ในก้นบ่อ

นั่นให้ขึ้นมาหายใจบนความเป็นจริงว่าลิฟต์มันแคบแสนแคบ พวก

มันพูดอะไรมาผมก็ย่อมต้องได้ยิน

ติ๊ง!

ประตูลิฟต์เปิดออกไปยังชั้นที่ผมพักอยู่ และดีมากเหลือเกิน
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ท่ีผมกบัมนัอยูค่นละชัน้กนั ผมอยูช่ัน้เจด็ มนัอยูช่ัน้แปด (ทีรู่ก้เ็พราะ

ว่าตึกนี้มันมีแค่แปดชั้นยังไงล่ะ) 

ผมทิ้งเรื่องไอ้บรูคกับเรื่องเพื่อนของเขาท่ีพูดจาแปลกๆ ใน

ลิฟต์แล้วเข้าห้องไปทิ้งตัวนอนต่อบนเตียง ใครจะเป็นยังไงก็ปล่อย

ให้แม่งเป็นไปเถอะ ตอนนีก้ารนอนเท่านัน้ทีผ่มอยากให้ความส�าคญั

กับมันมากที่สุด 

อ้อ ที่เม่ือกี๊ผมไม่ได้พูดเรื่องคลิปน่าอายกับไอ้เบนก็ไม่ใช่

เพราะผมลืมนะ

แค่ไม่อยากรื้อฟื้นมันต่อหน้าคนหมู่มากก็เท่านั้นเอง U_U 

@ Amour Café 

บรูคมารับผมที่หอพักในวันต่อมาราวๆ เก้าโมงครึ่ง เมื่อ

ผมขึ้นรถเรียบร้อย เขาก็ใช้เวลาอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาพาผมไปคาเฟ ่

ท่ีอยูไ่ม่ไกลจากมหา’ลยัมากเพือ่หาอะไรกนิกัน ทีเ่ขาว่าให้ผมไปกนิ

อะไรเป็นเพื่อนเขาหนึ่งมื้อนั่นไงล่ะ 

ร้านอาหารแห่งนีเ้ป็นร้านอาหารออร์แกนิก อาหารส่วนใหญ่

ก็จะดีต่อสุขภาพหน่อย ส่วนรสชาติ เดาว่าก็คงไม่ได้แย่อะไร ดูจาก

รูปในเมนู คงพอกินได้

ตัวร้านเกือบทั้งหมดเป็นกระจกใสที่ท�าให้มองไปเห็นสวน

รอบๆ ร้านที่ทางร้านตกแต่งไว้อย่างสวยงามท�าให้มองแล้วรู้สึก

สดชื่น เมื่อวานผมนอนเร็ว วันนี้ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าง่วงหรือรู้สึกว่า

ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอสักเท่าไหร่ 

“นึกยังไงพามาร้านนี้ล่ะ” ผมถามเขา

“ท�าไมล่ะ ไม่ชอบเหรอ”

“ก็ไม่ได้ไม่ชอบอะ แต่กูไม่เคยกินอาหารออร์แกนิก”
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“อ๋อ ก็ลองดู ถึงจะเป็นออร์แกนิก ที่นี่ก็ท�าอร่อยมากเลยนะ” 

“รู้ดีขนาดนี้ มาที่นี่บ่อยเหรอ” 

ผมมองไปรอบๆ ถ้าถามว่าข้อเสยีของร้านนีค้อือะไร กค็งต้อง

บอกว่าโต๊ะมันเล็กไปหน่อย นั่งสองคนไม่ได้หมายความว่าจะสั่ง

น้อยๆ ซะหน่อย เกิดสั่งมาสักสี่อย่างก็ไม่มีที่วางจานแล้วไหม 

“บ่อยเหมือนกัน”

“ไม่อยากจะเชื่อว่าเพื่อนขี้เมาของมึงจะชอบมากินอาหาร 

ออร์แกนิกกับมึงที่นี่” ผมพูดแล้วอดหัวเราะไม่ได้ เพื่อนของบรูคด ู

ไม่ได้รักสุขภาพแบบที่ร่างสูงก�าลังเป็นอยู่ ดูภายนอกก็รู้แล้วว่าบรูค 

น่าจะเป็นพวกที่ออกก�าลังกาย ดื่มน�้าสะอาดในปริมาณที่เพียงพอ

ต่อความต้องการของร่างกาย นอนไม่เกินสี่ทุ่ม อะไรแบบนั้นอะ 

“ใครบอกว่าเรามากับเพื่อน”

“อ้าว” 

“เรามาคนเดียว” บรูคอมยิ้ม

“ไม่เคยพาใครมาที่นี่เลยเหรอ” ถึงผมจะโลกส่วนตัวเยอะ ไม่

ค่อยยอมรู้จักคนใหม่ๆ ผมก็ต้องยอมรับว่าอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบ 

คือการต้องกินข้าวคนเดียว ผมเลยไม่นึกว่าบรูคที่ดูเป็นคนมีเพื่อน

ห้อมล้อมตลอดเวลาจะกินข้าวคนเดียวแบบไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้น

“พวกนั้นก็อยากจะมาแหละ เราเองที่ชอบปลีกตัวมากินคน

เดียว”

“ท�าไมล่ะ” ผมเกิดสนอกสนใจความคิดของเขาขึ้นมานิดๆ 

“ก็เวลาไปกินข้าวกับเพื่อนที่กินแล้วบ่นว่าไม่ชอบ ไม่อร่อย 

กินเข้าไปได้ยังไง มันก็เสียสุขภาพจิตใช่ไหมล่ะ”

เออ ก็จริงของมัน

“แล้วรู้ได้ไงวะ ว่ากูจะไม่บ่น” ผมเลิกค้ิว บรูคก็เลยเท้าคาง
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พลางมองหน้าผมไปด้วย

“กไ็ม่รูห้รอกนะ แค่เหน็แกชอบกนิแต่อาหารขยะบ่อยๆ อย่าง

มื้อกลางวันก็จะเป็นเบอร์เกอร์ประจ�า เลยอยากให้ลองอาหารเพื่อ

สุขภาพดูบ้างแค่นั้นเอง”

มันก็ไม่ผิดจากที่ไอ้บรูคพูดหรอก

ร้านเบอร์เกอร์ทีม่หา’ลยัน่ะ ราคาถกู ซือ้ง่าย เป็นอาหารท่ีไม่

ต้องละเลียดอะไรมาก แค่ยัดๆ เข้าปากให้มันหมดไวๆ เสร็จแล้วก็

จะได้เอาเวลาชีวิตไปท�างานอย่างอื่น

จริงๆ ผมก็โดนเพื่อนด่าอยู่เหมือนกันนั่นแหละ ว่าท�าแบบนี้

คงมีแต่จะท�าให้สุขภาพเสียไปเรื่อยๆ 

ผมก็ยังคิดว่าไม่ขนาดนั้น ไม่ขนาดนั้นอยู่ดี

ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงที่ผมเสียสุขภาพหรืออะไรหรอกนะท่ี

ท�าให้ผมท�าหน้าเหวออยูต่อนนี ้ผมแค่งงว่ามนัรูเ้รือ่งน้ีได้ยังไงกันล่ะ

ฟระ! ผมไม่เคยไปกนิข้าวกบัมันทีโ่รงอาหารของมหา’ลยัสกัครัง้เลย

นะ จะบอกว่ามันเห็นตลอดว่าผมท�าอะไรงั้นเหรอ

มะ...ไม่มั้ง

แบบนั้นมันแทบจะใกล้เคียงกับค�าว่าโรคจิตเลยนะเฟ้ย

เป็นค�าถามทีอ่ยูใ่นใจผม แต่ไม่เอาดกีว่า ผมไม่อยากรูค้�าตอบ

แล้วดีกว่า

“เออ นานๆ ทีกินอาหารมีประโยชน์บ้างก็ได้” ผมฝืนเนียน

ตอบไปแบบนั้น

คนแบบไอ้หมอนีน่ีแ่หละ ทีผ่มอยากจะหนีให้ไกลให้มากท่ีสุด 

ทว่าสุดท้าย ผมกลับต้องมาท�าหน้าไม่รู้ไม่ชี้ กินข้าวอยู่กับผู้ชายคน

นี้ นี่มันไม่ต่างอะไรกับฝันร้ายเลยนะ

“งั้นปกติ นอกจากเบอร์เกอร์ สกายชอบกินอะไรเหรอ”
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ดูเหมือนไอ้บรูคก�าลังล้วงข้อมูลผมอยู่แบบเนียนๆ ด้วยการ

ท�าทีเป็นชวนคุยและถามเรื่องจุกจิกส่วนตัวที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โต แต่

เป็นเร่ืองประเภทที ่‘บอกกนัได้’ ในใจคงจะยิม้กระหย่ิม คดิว่าผมจะ

บอกมันเหรอ

ประเมินผมต�่าไปหน่อยนะ

ผมมันคงมีโลกส่วนตัวสูงและคัดกรองคนสนิทอย่างหนัก ดู

เหมือนมันจะยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ขนาดนั้น

“กูไม่ใช่คนกินยากน่ะ กูกินได้หมด”

“อ่า...ไม่มอีะไรทีช่อบเป็นพเิศษเลยเหรอ” บรคูคงไม่คดิว่าจะ

ได้ค�าตอบสิ้นคิดแบบนี้

“ไม่มีหรอก”

ที่จริงมนุษย์ทุกคนก็ต้องมีของที่ตัวเองชอบเป็นพิเศษกันท้ัง

นั้นแหละ ไอ้บรูคแค่ไม่ใช่คนที่ผมอยากจะบอก อืม...ก็ไม่ได้เกลียด

มันขนาดนั้น ในอนาคตอาจจะบอกก็ได้ละมั้ง

“งัน้อะไรทีไ่ม่ชอบล่ะ” บรคูมคี�าถามใหม่มาลองใจผมได้ตลอด 

สมกับเป็นเขาจริงๆ 

“ก็ไม่มีอีกนั่นแหละ บอกแล้วไงว่ากินได้หมด”

“พวงแมลงทอดก็ไม่เว้นเหรอ” บรูคถามหน้านิ่ง

ของแบบนั้นใครจะกินก็ช่างเถอะ! ผมไม่กินโว้ยยย!

มันไม่เข้าใจว่าของกินทั่วไปหรือไง ของที่ไม่เฉพาะเจาะจง

ส�าหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งน่ะ!

“กูไม่กินของพวกนั้น หรือว่ามึงกิน”

=_=;;;

ไม่หรอก หน้าตี๋ๆ  ดผููด้แีบบไอ้หมอนี ่ไม่น่าจะชอบกนิแมลง...

“อือ ก็เป็นของกินเล่นที่อร่อยดีนะ ^____^”
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ยะ...อย่ามายิ้มเหมือนการกินแมลงเป็นเรื่องปกติได้ไหม...

ส�าหรบัคนทีช่อบมันอาจจะอร่อย แต่ส�าหรบัคนทีไ่ม่อยากอยู่

ร่วมโลกกับแมลงทุกชนิดอย่างผม มันเป็นอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่าการ

ถูกขังไว้ในบ้านผีสิงกับผีสองต่อสองตลอดช่วงหน้าร้อนอีกนะ

“...”

ผมเงียบ เพราะว่ามันเป็นบทสนทนาที่ไม่เข้าท่าที่สุด

“ล้อเล่นน่ะ ฮ่าๆๆ หน้าแกตลกชะมัด” บรูคหัวเราะกร๊าก 

ออกมาจนตาเขาเหลือขีดเดียว

สงสัยจะไม่อยากให้ตาขีดเดียวบ้าๆ นั่นมีอยู่อีกต่อไป ถึงได้

บังอาจมากวนประสาทผมแบบนี้ -_-+++

เคืองโคตรๆ 

“...”

“อย่าเงียบสิ เราก็แค่อยากดูปฏิกิริยาของแกเฉยๆ น่ะ แล้ว

แกกดู็โกรธจรงิๆ เอาละๆ ไม่อยากบอกเรือ่งส่วนตวักไ็ม่เป็นไรหรอก

นะ เด๋ียวเรากบัแกต้องร่วมงานกนัอกีนาน เราเชือ่ว่าแกจะเปิดใจให้

เรารู้จักแกในที่สุด”

บรูคลนิเซอร์ไพรส์ผมด้วยการพดูออกมาตรงๆ ว่าเขารูว่้าผม

ไม่อยากจะบอก

นี่ผมแสดงไม่เก่งหรือเขามันอ่านใจคนเก่งวะ

“ไม่เห็นต้องมาอยากรู้จักอะไรขนาดนั้นเลย” ผมถอนหายใจ

“งั้นแกก็ไม่เห็นต้องปิดใจขนาดนั้นเลย”

“...”

ดูเหมือนไอ้ตี๋นี่จะเล่นผมทุกทาง

“จะสิบเอ็ดโมงแล้วนะ” บรูคกล่าวนิ่งๆ พลางยกแก้วชาร้อน

ข้ึนมาจิบ เผลอแป๊บเดยีวมนักจ็ดัการข้าวของตวัเองจนหมดจานแล้ว 
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~ Lovers gonna Love  ‘ก็ คน มัน รัก’ ~

เป็นการกินไป ถามผมไป ท�าสองอย่างพร้อมๆ กันและจบมันลง

ด้วยดีอีกต่างหาก

“แล้วไง” ผมท�าเป็นละเลียดกินใส่อีกฝ่าย

“ก็ไม่แล้วไงหรอก แต่เรามีเรียนตอนสิบเอ็ดโมงน่ะ”

อ๊ากกกกก

ลืม!!!

“งั้นก็รีบไปสิวะ กูอิ่มแล้ว เร็วๆ เข้าเลย วิชานี้สายไม่ได้แล้ว!”

ผมรีบลนลานดื่มน�้า บรูคเองก็รีบจ่ายเงิน เราออกจากร้าน 

อาหารออร์แกนิกนั่นแล้วมุ่งหน้าสู่มหาวิทยาลัยอย่างรวดเร็ว

และผมก็มาทันก่อนอาจารย์ปิดประตูล็อกห้องแค่ห้านาที

เท่านั้น =_=;;;

เกือบซวยแล้วกู!


