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โทร.ครั้งที่ 1

Call 0

“มึงแพ้อะ โทร.เลย”

“เอาจริงเหรอวะ”

“เออ เร็ว อย่าเล่นตัว”

“แต่เบอร์นี้เนี่ยนะ”

“เออสิ บอกว่าเอาพิซซ่าหน้าซีฟู้ดนะ” 

“เขาก็รู้หมดดิว่าแกล้ง ใครมันจะบ้าสั่งพิซซ่าเบอร์ 0xx-123-

456 วะ”

“ก็แกล้งไง โทร.เร็วๆ” 

โชนเบ้หน้า แต่เพราะเป็นผู้แพ้ตามข้อตกลงของกลุ่มเพื่อนๆ 

ท�าให้เขาต้องยอมโดนลงโทษตามกตกิา โดยบทลงโทษครัง้น้ีคอืการ

ให้โทร.ไปเบอร์แปลกๆ เพื่อสั่งพิซซ่า 

เป็นเวลาเย็นยามเลิกเรียนของเด็กมัธยม วันนี้พวกเขาเลิก

เรียนหลังกริ่งโรงเรียนดังไปเป็นชั่วโมง 
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เด็กเกเรบ่นอุบที่ต้องมานั่งเรียนเกินเวลา ขณะนี้สนามบอล

ของพวกเขาถูกพวกนักเรียนชั้นปีอื่นแย่งชิงไปเสียแล้ว

สดุท้ายพวกเขากล็งมติไปจบกนัทีร้่านเกมตูห้ยอดเหรยีญแห่ง

หนึง่ใกล้ๆ โรงเรยีน เดก็ๆ เตรยีมสอบดไูม่มทีท่ีากงัวลกบัเรือ่งเตรยีม

เข้ามหาวทิยาลยัเท่าทีค่วร ส่วนหนึง่เพราะพวกเขาตัง้ใจจะไปหางาน

ท�าทนัทหีลงัจบการศกึษา มเีพยีงโชนกบัเพือ่นอกีสองสามคนเท่านัน้

ที่ตั้งใจจะเรียนต่อ

แต่ถงึอย่างนัน้กอ็ดใจไม่ได้ทีจ่ะผ่อนคลายจากสิง่บนัเทงิ ก่อน

จะต้องไปอ่านหนังสือหามรุ่งหามค�่าหลังกลับบ้าน

ตูเ้กมเครือ่งหนึง่ถกูเลอืกเล่น โดยมเีดก็นักเรยีนท้ังหมดเกือบ

สบิชีวติมงุล้อมรอบคนเล่น ทัง้กลุม่ผลดักนัเล่นตามกตกิา ผูแ้พ้ต้อง

เปลี่ยนตัวผู้เล่น จนสุดท้ายก็ได้ผู้ชนะ

และโชนได้เป็นที่โหล่

บทลงโทษผูแ้พ้เป็นการเล่นข�าๆ ของวยัมัธยม ทว่าคงไม่ดต่ีอ

คนท่ีถูกรบกวนนัก ท�าให้โชนขมวดคิ้ว แต่สุดท้ายเขาก็ยอมหยอด

เหรียญบาทลงตู้โทรศัพท์ พร้อมกับกดเลขหมายปลายทาง

เสียงสัญญาณดังขึ้น

“...เชี่ย โทร.ติดด้วยว่ะ! แป๊บนะ...เอ่อ ฮัลโหล...”

เด็กๆ ต่างชะเง้อรอฟังเสียงปลายสาย ทว่าไม่ได้ยินเสียงใด

เลย มเีพียงโชนตอบรบัปลายสายไม่กีค่�าก่อนวางสายไป แววตาของ

โชนหลงัวางสายวูบไหว เขาจ้องมองตู้โทรศพัท์ด้วยความรูส้กึประหลาด 

ก่อนจะมีเสียงเพื่อนเรียกดึงสติ

“เขาว่าไงวะมึง”

“ผู้หญิงหรือผู้ชาย” 

“ผู้ชาย...” โชนตอบ
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“เขาด่าปะ หรือว่าไง”

“เขาบอกว่า โทร.มาอีกก็ได้นะ...”

“แล้วไงอีก” 

“ไม่ไง มีแค่นี้” 

“เขาไม่โกรธเหรอที่มึงไปสั่งพิซซ่า” 

“ไม่นะ แต่เสียงเขาดูเหงาๆ เศร้าๆ มากกว่า” 

“คงเป็นพวกคนรวยที่ชีวิตว่างๆ ละมั้ง”

“เบอร์สวยขนาดนี้คงเป็นเศรษฐีประมูลมา” 

“งั้นมั้ง” 

“ช่างมันเถอะ เย็นนี้ไปเที่ยวกัน”

จบเรือ่งเกเร เดก็นกัเรยีนกลุม่ใหญ่พากันเกาะกลุ่มไปเฮโลกัน

ที่อื่น และเรื่องราวในวันนี้จะกลายเป็นเพียงความทรงจ�าข�าขันของ

วัยรุ่นวัยซน ทว่าไม่ใช่กับคนรับสาย...

ฝ่ายคนรับสายที่เป็นฝ่ายถูกโทร.แกล้งนั้นได้แต่ยืนยิ้มกับ

ปลายสาย

“ใครโทร.มาหรือคะคุณหนู”

“เปล่าหรอก โทร.ผิดน่ะ” 

“แปลกจริง ปกติไม่ค่อยมีคนโทร.ผิดมานะคะ ต้องแกล้งกัน

แน่เลย” 

“นั่นสิครับ” 

คนหนุม่หัวเราะเบาๆ ตอบรบั เขารูว่้าถูกแกล้งแน่แท้ แต่ช่าง

ปะไร ในเมือ่เขาไม่ได้คยุกบัคนแปลกหน้ามานาน และน�า้เสยีงปลาย

สายนัน้กลบัดหูวัน่ๆ ท�าให้เขารูว่้าอกีฝ่ายไม่ได้คดิจะแกล้งเขาจรงิจัง 

จนเผลออมยิ้มไปกับการกลั่นแกล้งครั้งนี้

และได้แต่หวังว่าสักวันพวกเขาน่าจะได้คุยกันอีก
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Call 1

ทว่าหลังจากนั้น โชนก็ไม่เคยโทร.ไปเบอร์นั้นอีกเลย...

เรื่องราวผ่านมาเป็นปี จากมัธยมเข้าสู่มหา’ลัย ความทรงจ�า

เก่าเลอืนรางใกล้จางหาย เรือ่งราวเม่ือคราวนัน้ก�าลงัจะกลายไปเป็น

ความทรงจ�าวยัทโมนอย่างแท้จรงิ เขาคงลืมเรือ่งนีไ้ปในทีส่ดุ ถ้าหาก

เขาไม่ได้พบกับใครคนหนึ่งในสถานบันเทิง

ฉับพลันท่ีสบตา ดวงตาของอีกฝ่ายไร้ประกายใดในแววตา 

ดวงตาทอดมองบรรยากาศอย่างเอื่อยเฉื่อย ราวกับว่าโลกนี้ตนอยู่

เพียงล�าพัง 

ความทรงจ�าที่หายไปนานถูกกระชากกลับมา เขาได้ยินเสียง

หงอยเหงาส่งมาจากปีที่แล้ว 

‘ไม่เป็นไรครับ...ไว้โทร.มาอีกก็ได้นะ’  

...มองตู้โทรศัพท์อีกครั้ง

Call 2

หลังจากนั้น เวลาผ่านมาร่วมปี กลับไม่มีใครโทร.มาอีกเลย 

ภายในบ้านหลังใหญ่เขาเฝ้ารอวันแล้ววันเล่าให้คนแปลกหน้า

หลงโทร.มาอกีครัง้ ชวิีตทีไ่ร้เสียงพดูคยุเงยีบเหงาเกนิไป และน่ากลวั

เกินไปหากจะออกไปค้นหาเสียงในโลกภายนอก 

ได้แต่บอกตัวเองว่าไม่เป็นไร ใครมันจะบ้าโทร.กลับมาอีก 

เรือ่งราวในวนันัน้กแ็ค่พวกเดก็เล่นกนัข�าๆ เขาไม่น่าไปจรงิจังกับมนั

เลย

เสียแต่ท�าอย่างไรก็ไม่เคยห้ามใจไม่ให้มองโทรศัพท์ได้สักที

กระทัง่สิน้สดุการรอคอย เสยีงโทรศพัท์ดงัขึน้ หวัใจเขากระตกุ

ทันทีที่รับสาย เขาจ�าน�้าเสียงนั้นได้ดี 
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น�้าเสียงที่เคยมาเยือนความหงอยเหงาของเขาเมื่อปีก่อน

“สวัสดีครับ”

---

“สวัสดีครับ”

ปลายสายเงียบไปพักหนึ่ง จนอีกฝั่งได้ยินเสียงเขย่าเหรียญ

ในมอืดงักรุง๊กริง๊ และคนโทร.มากไ็ม่ปล่อยให้โทรศพัท์กลายเป็นสาย

ร้างอีก เขาเอ่ย

“ผม...เคยโทร.หาคุณเมื่อปีที่แล้ว”

คนเคยโดนแกล้งยิม้รบั ระลกึหวนถงึอดตีทีจ่ดจ�าได้ไม่ลมื ไม่มี

คนสตดีิมาส่ังพซิซ่าด้วยเบอร์นีห้รอก นอกเสยีจากเป็นการกลัน่แกล้ง 

กันของเด็กๆ

“คุณที่จะสั่งพิซซ่า” เขากรอกน�้าเสียงนุ่มตอบรับ

“ครับ...ตอนนั้นขอโทษด้วย คือ...” 

“ผมดีใจที่คุณโทร.มาอีกนะ...” 

“...” 

โชนชะงักไปเล็กน้อย แต่ก็หัวเราะออกมาเบาๆ ทั้งสองฝ่าย

พูดระลึกถงึความหลงักนันดิหน่อย เป็นโชนทีเ่อ่ยอธบิายออกมาว่า

เขาเห็นใครบางคนแล้วนึกถึงปลายสายของเบอร์โทร.นี้ จดจ�าได้ถึง

ประโยคที่บอกว่าให้โทร.มาหาใหม่ได้ จึงลองโทร.มาดู

เจ้าของเบอร์สวยยิ้มรับ เอ่ยยินดีให้โชนโทร.มาหา

น�้าเสียงของคนโทร.มาบอกเล่าเรื่องราวตลอดปีให้ฟัง จน

กระทัง่เหรยีญสุดท้ายถกูหยอดลงตู้โทรศพัท์ อกีฝ่ายบอกว่าไม่นาน

กต้็องวางแล้ว น่ายนิดทีีเ่ขาโทร.มาอกีครัง้ ทว่ากน่็าเสยีใจทีเ่ขาโทร.

มาเพราะเห็นใครคนหนึ่งแล้วคิดถึงกัน 

อย่างไรก็ตาม 
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เขากรอกเสียงลงไปก่อนสัญญาณจะถูกตัด

“ไว้โทร.มาอีกนะ”

Call 3

โชนยังคงโทร.หาอีกฝ่ายในวันศุกร์ต่อมา 

“ผมไม่รู้ว่าท�าไมถึงอยากคุยกับคุณอีก—

“มันสบายใจแปลกๆ—

“ไม่รู้คุณคิดเหมือนกันไหม—

“ขอผมโทร.หาอีกบ่อยๆ นะ”

อีกฝ่ายรับฟัง แล้วตอบกลับ

“คงเพราะเราต่างเป็นคนแปลกหน้า—

“คุณคงสบายใจเพราะผมไม่มีวันเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟัง

— 

“แต่ผมก็ชอบให้คุณเล่าเรื่องของคุณให้ฟังนะ— 

“ผมอยากจะขอให้คุณโทร.มาอีกบ่อยๆ เช่นกัน”

โชนรับค�า เขาโทร.ไปหาคนแปลกหน้าอีกบ่อยครั้งตามค�าขอ 

เขาเล่าเรื่องหญิงสาวที่บังเอิญเจอในย่านแสงสีให้อีกฝ่ายฟังเพราะ

เพื่อนท่ีมหา’ลัยของเขาหาว่าเล่นของสูง หัวเราะข�าขันเขาท่ีคิดจะ

เด็ดดอกฟ้าทั้งๆ ที่เจ้าหล่อนไม่เคยสนใจใครเป็นพิเศษ ท�าเพียงแค่

นั่งอยู่หน้าบาร์เฉยๆ เท่านั้น 

เจ้าหล่อนแต่งตัวสวยสดไฉไลเสมอ เครื่องประดับดูหรูหรา

ราคาแพง ดูมีเสน่ห์เย้ายวนให้เข้าหา มีรถมารับส่งทุกวัน โฉมงาม

ไม่งามเพียงรูป แต่ยังมีสิ่งของรอบกายบ่งบอกถึงชนชั้นและฐานะ 

หลงรักเธอไปก็ไม่ต่างจากหมาเห่าเครื่องบิน 

เมื่อพรรณนาพร�่าเพ้อถึงเธอกับเพื่อนรักไม่ได้ โชนเลยได้แต่
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เก็บความรู้สึกที่มีต่อหญิงสาวไปลงกับปลายสายแปลกหน้าแทน

คนแปลกหน้าชอบฟังเสียงของอีกฝ่าย มันทุ้มและนุ่มลึก ฟัง

แล้วเพลิดเพลินไปกับเรื่องเล่าได้อย่างง่ายดาย โชนยังคงเล่าเรื่อง

ของหญงิสาวทีเ่ขาไปเจอมา เอ่ยถงึรายละเอยีดทกุมมุ ทกุเหตกุารณ์ 

แม้นึกเสียดายที่ตัวเองไม่ได้เป็นตัวเอกในเรื่องเล่า แต่ก็ขอบคุณ 

คนแปลกหน้าคนนั้นที่ท�าให้เขาไม่ต้องจมอยู่ในความเงียบ

ระหว่างที่ก�าลังพูดคุยอย่างออกรสนั้น 

จู่ๆ สัญญาณก็ตัด

Call 4

“ขอโทษ พอดีเหรียญหมด” 

โชนแก้ตัวใหม่ในวันต่อมา อีกฝ่ายหัวเราะเบาๆ 

“ให้ผมซือ้โทรศพัท์ให้คณุไหม เดีย๋วนีม้โีทรศพัท์มอืถอืแล้วนะ

คุณ”

พอถามออกไป เขาพลนัรูส้กึตวัว่ามนัคงพลิกึ ทีจู่่ๆ  คนแปลก-

หน้าจะซ้ือของแพงแสนแพงให้ เขาพยายามคิดหาข้อแก้ตัวก่อนที่

อีกฝ่ายจะสงสัย ท�านองว่าโทรศัพท์มือถือพกพาได้ง่ายและสะดวก 

สามารถส่งข้อความให้กันได้ด้วย ไม่ต้องล�าบากออกไปหยอดตู้

โทรศัพท์ตอนค�่าๆ มืดๆ 

ทว่าเสียงหัวเราะข�ากลับดังออกมาก่อน ตามด้วยถ้อยค�า

“ไม่เป็นไรหรอก ผมไม่มีตังค์จ่ายค่าโทร.อยู่ดี”

จบค�าพูดของโชน เขาอยากบอกว่าจะออกค่าโทร.ให้ แต่คิด

อีกทีก็แปลกอยู่ดี 

จึงตอบกลับด้วยความเงียบ ลบความคิดตัวเองทิ้ง ปล่อยให้

โชนเป็นฝ่ายเล่าเรื่องเหมือนเช่นทุกที
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“ผมเรียนมหา’ลัย เลยอยู่หอน่ะคุณ” เขาเล่า 

“กว่าจะหาตูท้ีไ่ม่ค่อยมคีนเจอ จะได้ไม่ต้องต่อแถว ก็เล่นห่าง

จากหอเป็นกิโล” เขาเล่า 

“ต้องเดินออกมาไกลเลย” เขาเล่า 

“มืดก็มืด ยุงก็เยอะอีก” เขาเล่า 

“นาทีละตั้งบาท แพงเป็นบ้า” เขาเล่า 

“แถมคุยได้ไม่นานก็ต้องกลับ เดี๋ยวเพื่อนสงสัย” เขาเล่า 

“เนี่ย ผมพยายามเพื่อให้ได้มาคุยกับคุณเลยนะ” เขาเล่า

เขายิ้ม

นึกอยากขอบคุณด้วยการซื้อโทรศัพท์มือถือให้คนพยายาม

สักเครื่องด้วยใจจริง

Call 5

“ตอนนีอ้ยูร้่านเกม” โชนบอกเล่า เขาปลกีตวัออกมาหลงัจาก

เพือ่นๆ มงุตูเ้กมเพือ่มองเพือ่นอกีคนเล่นอย่างเอาเป็นเอาตาย เขา

สงัเกตเหน็ตูโ้ทรศพัท์อยูข้่างร้าน และนกึถงึเบอร์โทรศพัท์ท่ีช่วงน้ีมกั

โทร.ไปหาบ่อยๆ เบอร์โทร.ที่ง่ายแสนง่ายต่อการจดจ�า ตัวเลขเรียง

กันสวยงามโดยไม่ต้องพึ่งสมุดจดเบอร์โทร.ด้วยซ�้า

“อืม ก�าลังรอเพื่อนเล่นเกมอีกตา เสียไปเป็นร้อยแล้วมั้ง— 

“ผมยังต้องให้มันยืมสิบบาทเลย—

“ออกมาโทร.ตู้ข้างๆ ร้านน่ะคุณ—

“เดี๋ยวต้องไปแล้ว คืนนี้คงไม่ได้โทร.ไปหานะ—

“วันศุกร์ทั้งทีก็ต้องไปเมาสิคุณ—

“คุณเองก็ออกไปผ่อนคลายบ้างล่ะ”

วางสาย เขาคดิว่าวนันีค้วรออกไปเทีย่วบ้างเช่นกัน ชายหนุ่ม
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ลุกข้ึนจากท่ีนั่งประจ�า เดินไปยังตู้เสื้อผ้ารอง คืนนี้ตู้เสื้อผ้าประจ�า

คงไม่ได้ออกโรง เมื่อเขาตั้งใจแต่งตัวในชุดพิเศษ เพ่ือไปดื่มด�่ากับ

บรรยากาศยามค�่าคืนด้วยตัวคนเดียว

เขาได้ท�าตามความต้องการอย่างสมใจ

โชนโทร.มาหาเขาใหม่ในวันศุกร์ต่อมา

“วันก่อนผมเจอเธอด้วยละ”

ประเดิมด้วยเรื่องหญิงสาวเป็นหัวข้อหลักในการสนทนา 

ครั้งนี้

“คนอะไรสวยเป็นบ้า” 

เขารับฟัง

“เสียดายหยิ่ง ไม่พูดกับใครเลย”

น�้าเสียงปลายสายทุ้มต�่าทว่ามีพลัง เหมือนผู้ชายวัยรุ่นก�าลัง

คึกคะนอง สดใส เต็มไปด้วยพลังงาน

“ได้แต่หวังว่าถ้าผมเข้าไปทักแล้วเธอจะพูดด้วยนะ—

“คุณว่าผมพอจะมีหวังไหม” 

เขาสะดุ้งเมื่อถูกโยนค�าถามมาให้...ความจริงคือ ชายหนุ่ม

แทบไม่ออกจากบ้านไปพบปะใคร หรือต่อให้ออกไปไหน เขาก็ไม่

ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับใครจึงให้ค�าแนะน�าได้ไม่มาก ในใจเสียดายซ�้า

แล้วซ�้าเล่า เสียใจนับร้อยครั้งที่ไม่ใช่ตัวเอง แต่คิดแล้วคงประหลาด

น่าดู หากอีกฝ่ายจะมาพร�่าเพ้อถึงผู้ชายด้วยกัน...

Call 6

“จะว่าไปคุณอยู่จังหวัดooใช่ไหม” 

“รู้ได้ยังไง” 

“รู้จากรหัสโทรศัพท์คุณน่ะ” 
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“อ้อ!...”

“คุณอยู่ใกล้ตึกxxไหม”

“ท�าไมหรือ” 

“ผมมีบางอย่างอยากจะให้คุณ สะดวกมาเจอไหม”

“ไม่” 

ปลายสายตอบกลับแทบทันที ไม่ใช่ว่ารังเกียจหรืออะไร เขา

สะดวกใจท่ีจะคุยกันเช่นนี้มากกว่าไปพบเจอหน้า ทว่าการปฏิเสธ

แบบตรงๆ เช่นนี ้เขากลวัว่าปลายสายจะคดิมาก คนชวนไม่ได้เซ้าซี้ 

แต่บอกส่งท้ายเพียง 

“ถ้างั้นพรุ ่งนี้ผมจะเอาของไปใส่ไว้ที่ช่องก�าแพงท่ีหกตรง

ตึกxxนะ” 

“เอ๊ะ!?”

เขาตอบกลบัได้เพยีงเสยีงสงสยั ปลายสายเอย่ถงึสถานที่นัน้

อย่างละเอียดอีกเล็กน้อย แล้วก็ไม่ได้พูดถึงมันอีก โชนเล่าเรื่องราว

วนันีใ้ห้ฟังอกีสองสามเรือ่งก่อนวางสายไป และมนัน่าเสยีดายทีเ่ขา

รูจ้กัตกึทีโ่ชนว่านัน่ด ีเหตเุพราะบ้านเขาเองกไ็ม่ได้ไกลจากจุดนัดพบ

นัก

เขาอดใจไม่ได้ที่จะไปตามค�าบอกของอีกฝ่ายในวันต่อมา 

สถานที่ที่โชนบอกไม่ได้หายากนัก แต่ก็ไม่ง่าย หลังตึกอยู่ในซอยที่

ไม่ค่อยมคีนเดินผ่าน ช่องก�าแพงทีห่กมพีุม่ไม้บังท�าให้สามารถซ่อน

สิ่งของได้อย่างแนบเนียน เขาแหวกผ่านพุ่มไม้ไป เจอกับวัตถุใส่ไว้

ในถุงพลาสติก

“คุณ ได้ของรึยัง” 

“...ยังเลย ผมไปแล้วไม่เจอ” 

“เอ๊ะ!? มีใครเอาไปหรือ ตรงนั้นไม่ค่อยมีคนนะ...เอาเถอะ 
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เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปดูให้”

คนไม่เจอลอบยิ้ม

ในวันถัดมา โชนโทร.หาเขาตามคาด

“แผนสูงนะคุณ ใช้ให้ผมไปดูแล้วให้ตลับเทปผมกลับมาเนี่ย”

เขาไปรับของตามที่โชนบอกมาแล้ว เทปคาสเซ็ทท์หนึ่งม้วน

ถูกสอดไว้ในช่องก�าแพงรูที่หกตามค�าบอก ในนั้นอัดแน่นไปด้วย

บทเพลงจากนักร้องหลายๆ คน และเขาสังเกตว่าในเทปม้วนนี้ มี

เพลงของนักร้องคู่หนึ่งที่มากกว่าเพลงอื่น ในระหว่างยามว่าง เขา

จึงไปหาของขวัญมามอบให้เป็นการตอบแทน

“เหน็ว่าคณุชอบอสัน-ีวสนัต์ ผมเลยไปหาเทปรวมเพลงมาให้” 

“บอกกันดีๆ ก็ได้” 

“อย่างนี้ดีกว่า”

คนให้ลอบยิม้ เป็นการวางสายทีไ่ม่ได้รูส้กึเหงาอกีต่อไป เมือ่

เขาบรรจุตลับเทปลงเครื่องเล่นเทป กดปุ่มเล่น เสียงเพลงที่อีกฝ่าย

เอาให้ฟังก็ลอยดังออกมาเป็นเพื่อน

เขาฮัมเพลงที่ได้มาจากคนแปลกหน้า เสียงเพลงจากเทป 

คาสเซท็ท์ดงัออกมาจากเครือ่งเล่นเทปโก้หร ูนาฬิกาบอกเวลาหวัค�า่ 

เมือ่วานอกีฝ่ายบอกว่าวนันีอ้าจไม่ว่างโทร.มา ให้ออกไปผ่อนคลาย

เที่ยวเล่นบ้าง วันนี้เป็นวันศุกร์ วันเที่ยวประจ�าของอีกฝ่าย และ 

เด็กหนุ่มจะไม่พลาดมัน

เขาท�าตามทีโ่ชนพดู ต้ังใจจะออกไปเทีย่วในค�่าคนืศวิไิลซ์ นัก

ท่องราตรตีัง้ใจแต่งตัวในชดุพเิศษ นิว้มือจรดลปิสตกิลงบนรมิฝีปาก 

มองตัวเองในกระจกก่อนเริ่มวาดหน้าตาใหม่

วันนี้ใส่สีแดงน่าจะดูเข้าที...

เมื่อแต่งตัวเพียบพร้อม เขาก็ออกไปร่อนราตรี



~ Telephone #call123456 ~

18

วันถัดมา มีสายเข้าจากคนที่เขารอคอย

“วนัก่อนผมเจอเธออกีแล้วด้วย” อกีฝ่ายลอบถอนหายใจ เมือ่

เขาพูดถึงหญิงสาวที่หลงใหล 

“สวยเหมือนเดิมเลย” เขามองเล็บตัวเอง หยิบส�าลีชุบน�้ายา

ล้างเล็บ

“แต่ก็ยังไม่พูดกับใครเหมือนเดิม” 

เช็ดเครื่องประทินโฉม

“ใส่ชุดสีแดงด้วย เซ็กซี่บรรลัย”

เขาชะงัก...ไม่ใช่หรอกน่า

Call 7 

 “คุณได้ของที่ผมให้หรือยัง” 

วันต่อมาโชนก็โทร.มาติดตามความคืบหน้าของตัวเอง  

หลงัจากเขามอบของอกีชิน้ให้อกีฝ่าย อนัทีจ่รงิช้ินน้ีน่าจะไม่เรยีกว่า

มอบให้ น่าจะเป็นการให้ยืมมากกว่า เพราะมันไม่ใช่ของเขา

“ได้แล้ว คราวนี้เป็นม้วนวิดีโอหนัง?” 

“อืม เรื่องนั้นสนุกนะ อยากให้คุณได้ดู” 

อีกฝ่ายยิ้มถามปลายสาย “ไปเอามาจากไหนล่ะ” 

“ร้านเช่าแถวม.น่ะ” 

“ให้ผมมาอย่างนี้ ไม่กลัวผมจะไม่เอาไปคืนเหรอ” 

“คุณไม่ท�างั้นหรอกใช่ไหม” 

“...” 

“คุณ” 

“ฮะๆๆ ไม่ท�าหรอก” 

“ไม่เชื่อแล้ว บอกที่อยู่คุณมาเลย” 
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“ไม่” 

“งั้นบอกชื่อก็ได้”

“...”

“คุยกันมาตั้งหลายครั้ง ผมยังไม่รู้จักชื่อคุณเลย”

“...”

“ถ้าไม่บอกชื่อก็บอกที่อยู่”

เขายอมบอกชื่ออีกฝ่ายแทนบอกที่อยู่ วันต่อมาโชนโทร.มา 

บอกให้รอฟังวทิยคุลืน่ FM xxx.xx MHz ช่วงสามทุม่ ก่อนวางสายไป 

ตอนนี้สามทุ่มกว่าแล้ว เขารอด้วยใจอันกระวน จนกระทั่ง 

สามทุ่มครึ่ง เสียงดีเจกล่าวถึงชื่อเขาออกมา 

“ส�ำหรับเพลงต่อไป ขอมอบให้คุณเอิ้นนะครับ—

“จำกคุณโชน”

บทเพลงในวิทยุบรรเลง คนถูกมอบเพลงให้อดไม่ได้ที่จะ 

อมยิ้มใหญ่ๆ อยู่คนเดียว และคืนนั้นกลายเป็นคืนที่เขาหลับฝันดี 

เนื่องจากมีคนมอบบทเพลงไพเราะให้ฟัง

“ได้ฟังเพลงไหม”

โชนไม่รอช้าที่จะโทร.มาติดตามผลงานของตนในวันถัดมา 

“อืม นึกยังไงถึงให้เพลงนี้” 

“เพราะดี ผมชอบ คุณเอิ้นชอบไหม” 

“ก็ชอบ” 

“จริงๆ ฟังแล้วนึกถึงเธอ วันนั้นเธอใส่สีแดง” 

“ก็เลยเป็นไดอารี่สีแดง?” 

“ผมนกึออกแต่เพลงนี ้กเ็ข้าท่าด ีแต่คงเอาให้หล่อนฟังไม่ได้”

“...” 

“เลยให้คุณฟังแทน”
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เขามองตัวเองในกระจก 

ช่างอัปลักษณ์เหลือเกิน

Call 8 

“วันนี้มีคนขอเพลงปำฏิหำริย์ไม่มีจริงมำนะครับ—

“จำกคุณโชน ให้คุณเอิ้น”

จบจากเสยีงเพลงวทิย ุอกีฝ่ายโทร.มาราวกบัรอเวลานีอ้ยูแ่ล้ว 

ทันทีที่เอิ้นรับโทรศัพท์ โชนก็โอดครวญ

“เธอต้องมีแฟนแล้วแน่เลย”

“คุณเลิกส่งเพลงที่อยากจะให้เธอมาให้ผมได้แล้ว”

“เฮ้อ! ก็ผมไม่มีวันได้คุยกับเธอน่ะสิ”

“แต่เอามาให้ผมก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอก”

“นั่นสิ...ผมก็รู้นะ แต่พอคิดว่าคุณได้ฟังแล้วก็รู้สึกดี”

“...”

“ผมควรท�าไงดี”

“...ก็ลองคุยกับเธอดูสิครับ”

“ผมก็อยาก แต่ขนาดคนหล่อๆ เข้าไปหาเธอยังเมินเลย นับ

ประสาอะไรกับผม”

“...คณุต้องม่ันใจหน่อยส ิปอดแหกแบบน้ีไม่มวีนัได้คยุหรอก

คุณ”

“มันก็จริง”

“สู้เขานะ”

“อืม เดี๋ยวศุกร์หน้าผมจะลองดู”

“ขอให้ส�าเร็จนะ”

จบสาย เขาแค่นยิ้ม เจือจาง
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ค�าอวยพรและค�าแนะน�าที่มอบให้ หลอกลวง

เขาภาวนาใหม่อย่างชั่วร้าย ขอให้อีกฝ่ายไม่สมหวัง และเมื่อ

โชนโทร.มาในครัง้ถดัไป เขาค้นพบว่าค�าอธษิฐานของเขาสมัฤทธผิล

“มันไม่ได้ผล”

“เธอไม่ยอมคุยกับคุณเหรอ”

“อืม แค่หันมามองแล้วก็หันไป ไม่สนใจกันเลย”

“ไม่เป็นไรนะ”

“อืม”

“คุณ...ผมคืนวิดีโอคราวนั้นแล้วนะ”

“ผมเห็นแล้ว”

โชนตอบแล้วเงียบ ไม่นานก็วางสาย คนปลายสายเพียงนึก

ในใจ คิดว่าวันนี้เราจะได้คุยกันเรื่องหนังม้วนนั้นเสียอีก...

เขาวางสาย

และหลังจากนั้นหลายวันโชนก็ไม่โทร.มาอีก...

Call 9

เหมือนว่าสวรรค์จะตอบแทนคนคิดร้ายด้วยการพรากความ

สุขของเขาไป เอิ้นจ้องมองโทรศัพท์วันแล้ววันเล่าแต่ก็ไม่มีใครโทร.

มา คงเป็นเวรกรรมที่เขาลอบภาวนาคิดร้ายกับโชน

เขาขอโทษสวรรค์ ส�านึกผิดแล้ว

ขอแค่โชนโทร.มา ต่อให้ต้องฟังโชนเล่าเรื่องผู้หญิงคนนั้นอีก

กี่ครั้งก็ได้ 

อย่าทิ้งเขาอยู่กับเสียงเงียบงันเช่นนี้เลย 

เขาจ้องโทรศัพท์ บังคับให้มันส่งเสียงดังอีกครั้ง 

‘กริ๊ง’
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Call 10

“ติดสอบน่ะคุณ”

เขาเอ่ยเฉลยในอกีสองอาทติย์ถดัมา เป็นสองอาทิตย์ท่ีท�าให้

จิตใจคนเฝ้ารอคอยเหี่ยวเฉา สองอาทิตย์ที่ไม่มีเสียงโทรศัพท์โผล่

มาสักกริ๊งเดียว เอิ้นไม่คิดว่าเขาจะดีใจเป็นบ้าที่ได้ยินเสียงโทรศัพท์

มากขนาดนี้

“ช่วงใกล้สอบเลยไม่มีเวลาได้ออกไปหยอดตูโ้ทร.หาคณุเลย” 

โชนสารภาพ

“อืม ไม่เป็นไร” เอิ้นตอบกลับ เขาโล่งใจที่อย่างน้อยโชนก็ 

ไม่ได้เกลียดเขาหรือลืมเขาแล้ว 

แค่โทร.กลับมาหากันก็พอ

“แต่ว่าผมได้ฟังเพลงนะ”

“หืม?”

“เพลงที่คุณส่งมาทางวิทยุน่ะ”
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“...”

“เล่าสู่กันฟัง...ใช่มั้ย”

ใบหน้าเอิน้เปลีย่นเป็นสแีดงโดยไม่ต้องแต่งเตมิเครือ่งส�าอาง

ใดๆ ก่อนทีเ่ขาจะร้องขอให้อกีฝ่ายหยดุพดูถึง โชนก็ร้องเพลงขึน้มา

“ฝนที่ตกทางโน้น~”

กว่าเขาจะขอร้องให้อีกฝ่ายหยุดร้องเพลงสุดฮิตน้ีได้ก็เป็น

ตอนทีโ่ชนร้องจบท่อนฮคุพอดี ใบหน้าของเอิน้ไม่ต่างจากสญัญาณ

ไฟจราจรสแีดง เขาเขนิเป็นทีส่ดุ ไม่คดิว่าอกีฝ่ายจะทนัได้ยินเพลงที่

เขาโทรศัพท์ไปขอทางวิทยุ

“ผมฟังคลื่นนี้ตลอดแหละ”

“...”

“คุณขอเพลงนี้มาให้ผมสองครั้งด้วยใช่ไหม”

อ๊าก!

เอิ้นกรีดร้องในใจ นึกอยากให้อีกฝ่ายเหรียญหมดไปซะ จะ

ได้หยดุความเขนิอนับ้าคลัง่นีเ่สยี เป็นความจรงิท่ีว่า เอิน้ขอเพลงไป

ทางวิทยุถึงสองครั้ง และเป็นเพลงเดียวกัน เขาคิดว่าโชนคงไม่ทัน

ฟัง หรอืถ้าได้ฟังกค็งไม่ครบทัง้สองรอบ เขาพลาดแล้วท่ีใส่ชือ่ตวัเอง

กบัคนทีต้่องการมอบเพลงให้ตามทีด่เีจถาม อนัทีจ่รงิเขาไม่ต้องบอก

ชื่อตัวเองก็ได้ แต่ก็เผลอบอกไปทั้งสองรอบอยู่ดี

มนัน่าอาย เหมือนว่าเขาก�าลังพยายามบอกให้อกีฝ่ายรบัรู.้..

ว่ายังอยากได้ยินทุกเรื่องราว

และอย่าลืมเล่าสู่กันฟัง

Call 11

“วันนี้คงโทร.ได้ไม่นานนะคุณ”
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“...งั้นหรือ” 

“นัดเพื่อนไว้” 

เอิ้นตอบรับ วันนี้คงเป็นวันเที่ยวอีกวันของโชน และปลาย

สายมั่นใจว่าจะได้เจอเธอคนนั้นอีก

แน่นอน...โชนโทร.หาเขาเพราะต้องการค�าแนะน�า ในใจเอิ้น

นกึอยากบอกว่าตนไม่ใช่ผูเ้ชีย่วชาญด้านการจบีหญงิ แต่ท�าไงได้ ถ้า

เขาไม่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คงไม่มีอะไรให้คุยกันเท่าไหร่

นิยายรักประโลมโลกทั้งหลายแหล่ถูกเอิ้นอ่านเสียจนเริ่ม

บรรลุวิธีการจีบสาว และเขาก็แนะน�าโชนไปตามนิยายที่ได้อ่าน

โชนขอค�าแนะน�าในการเข้าหาเธอคนนัน้จากเอิน้อกีเลก็น้อย

ก่อนวางสายไป ด้วยเพราะเพื่อนเร่งยิกๆ เสียยกใหญ่ เอิ้นเอ่ยค�า

อวยพรส่งท้ายวัน ขอให้โชนสมปรารถนา 

เขาไปเที่ยว เอิ้นก็เช่นกัน 

ชายหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าอาภรณ์ ประแป้งประทินโฉม ฉีด

น�้าหอมกลิ่นหวาน 

ไฉไลออกสู่ราตรี

Call 12

เอิ้นไม่ได้ดีใจเพราะมีคนซื้อค็อกเทลมาให้ เอิ้นไม่ได้ดีใจ

เพราะมีคนมานั่งคุยข้างๆ ชวนคุยด้วยค�าถามที่ไม่ต้องการค�าตอบ 

เขาเพียงต้องการนั่งกินลมชมวิวเงียบๆ คนเดียวเท่านั้น ไม่ได้

ต้องการมิตรภาพใหม่ในร้านเหล้า เอิ้นไม่ได้ดีใจที่คนคนนั้นคอยนั่ง

เป็นเพื่อน ไม่ได้ดีใจที่เขาไปส่งเอิ้นที่รถ เขาไม่รู้ว่าคนแปลกหน้า

ต้องการอะไร

รู้แค่...ทุกอย่างมันเหมือนกับที่เอิ้นแนะน�าให้โชนอย่างน่า
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ขนลุก

ไม่ใช่หรอก เป็นไปไม่ได้หรอก

แม้จะคุ้นเคยกับน�้าเสียงอย่างน่าประหลาด

แต่ไม่มีทางหรอก

เสียงโทรศัพท์กรีดร้องในเวลาเดิม เป็นการรับโทรศัพท์ครั้ง

แรกที่เอิ้นรู้สึกทรมาน เมื่อรับสาย โชนเอ่ยถึงเรื่องราวเมื่อคืนอย่าง

ไม่ทันให้เขาได้ตั้งตัว

“เมื่อคืนผมเจอเธอด้วย”

“...”

“ผมท�าตามที่คุณเอิ้นบอกด้วยนะ”

เขาภาวนาให้ไม่จริง

“แล้วได้คุยกันไหม”

“ยังเลย เธอดูตกใจ แต่อย่างน้อยก็ดีที่ไม่ได้ปฏิเสธ”

“งั้นหรือ”

“ผมว่าผมเริ่มมีความหวังนะ คุณเอิ้นว่าไหม”

“ท�าไมล่ะ”

“ก็เธอดู...ไม่ได้รังเกียจผมเท่าไหร่ กับคนอื่นมีแต่เชิดหน้าใส่

นี่”

“ง...งั้นหรือ”

เอิน้กลนืน�า้ลาย เอ่ยถามปลายสาย “เมือ่คนืเธอใส่ชดุสอีะไร”

“น�้าเงิน...ท�าไมหรือ”

บรรลัย!

Call 13

เขาไม่ได้ต้องการเป็นผูห้ญงิ เขาไม่ได้แต่งตวัเป็นผูห้ญงิเพราะ



~ Telephone #call123456 ~

26

ชอบหรืออยาก เขาเพียงแค่ใช้ร่างนี้ในการหลบหนีความเป็นจริง 

ความจริงที่ว่าเขาชอบผู้ชาย

แต่เขาไม่ใช่กะเทย เขาไม่ใช่ตุด๊ ไม่ใช่สาวประเภทสอง เขาเป็น

ผู้ชายที่รักผู้ชาย

ไม่มีค�านิยามอะไรให้เขาในยุคนี้

หรอืใครจะพยายามหาค�านยิามต่างๆ มาให้เอิน้มากมาย แต่

ส�าคัญอย่างไร เมื่อสุดท้ายแล้วเอิ้นก็คือคน

ผู้ชายท่ีรักผู้ชายโดยไม่ได้ต้องการเป็นเพศแม่ ไม่มีค�านิยาม 

และเขาก็ไม่ได้ต้องการมัน เพียงแต่ความชอบของเขาไม่เป็นที่

ยอมรบัในสงัคม เขาเป็นทีร่งัเกยีจเพราะเขาแตกต่าง เพราะเขาไม่ได้ 

เป็นอย่างที่คนส่วนใหญ่เป็น

เขาจึงลงทุนเปลี่ยนโฉมตัวเอง

ไม่ใช่เพราะชอบ แต่เพราะไม่ให้การเป็นผู้ชายของเขาไปขดัหู

ขัดตาใครยามเขาเผลอมองผู้ชายด้วยกัน แค่นั้นเอง

เอิ้นค้นพบว่าการแต่งเป็นผู้หญิงช่วยให้เขาไม่ถูกต่อยจาก

ผูช้ายคนไหน แม้จะร�าคาญใจทีม่คีนเข้าหา แต่นัน่กด็กีว่ามคีนเข้าหา

เขาเพราะคิดว่าเขามองหน้าหาเรื่อง

ย�้าอีกครั้ง เอิ้นไม่ได้อยากเป็นผู้หญิง

และไม่ได้อยากให้คนที่เขาชอบ ชอบเขาในร่างหญิงสาว

เพียงแต่เขาจะบอกโชนได้อย่างไร

แม้จะเคยคดิอยากให้ตัวเองเป็นตัวเอกในบทสนทนา แต่แบบ

น้ีไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการ เขาไม่ได้อยากเป็นผู้หญิงเพ่ือให้ใครมารัก 

ถ้าเป็นไปได้ เขาอยากให้มีคนรักเขาในสิ่งที่เป็นเขามากกว่า

ถ้าเป็นไปได้ คล้ายจะเป็นไปไม่ได้

ไม่มีผู้ชายที่ไหนรักผู้ชายด้วยกันเหมือนเขาหรอก 
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เขาไม่คู่ควรกับใครทั้งนั้น

เพราะเช่นนี้ ถึงได้อยู่ตัวคนเดียวมาตลอดไม่ใช่หรือ

“คุณเอิ้น เป็นอะไรรึเปล่า”

เขาวางสาย

ถอดสายโทรศัพท์

Call 14

โชนไม่รูว่้าท�าไมจู่ๆ  เอิน้ถงึตัดสายใส่เขา แม้จะโทร.หาอกีก่ีที

ก็ไม่มีสัญญาณ ในทีแรก เขาคิดว่าคงมีปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์ของ

ปลายสาย แต่ปาไปเป็นอาทติย์แล้ว โชนกย็งัตดิต่อเอิน้ไม่ได้ เขาคดิ

ว่าอีกฝ่ายคงมีปัญหาจริงๆ ปัญหาที่ไม่ได้เกี่ยวกับโทรศัพท์

เขาหงดุหงดิเลก็น้อยทีเ่ดนิมาหยอดตูโ้ทรศพัท์ตัง้ไกลแต่กลบั

ไม่ได้คุยกับอีกฝ่ายอย่างที่ตั้งใจ

ครั้นจะไปหา ไปคุยให้รู้เรื่องก็ใช่ว่าจะรู้จักที่อยู่ เขาไม่รู้อะไร

เกี่ยวกับอีกฝ่ายเลยนอกจากชื่อ นึกเสียดายที่ไม่ท�าความรู้จักให้

มากกว่านี้

แต่โชนไม่คิดว่าอีกคนจะหายไปแบบไม่บอกไม่กล่าวเช่นนี้นี่

แถมเอิ้นเป็นคนบอกเขาเองต่างหากว่าให้โทร.มาหาบ่อยๆ 

แล้วเล่นหายไปแบบนี้หมายความว่าไง 

โชนถอนหายใจใส่โทรศพัท์ ยกหวูางสายให้กบัสญัญาณปลาย

ทางที่ติดต่อไม่ได้ เขาเดินกลับหอ วันนี้ก็ไร้ซึ่งน�้าเสียงนุ่มหูที่คุ้นเคย

เป็นเพื่อนระหว่างเดินทางกลับ

เอิ้นคิดว่าเขาควรบอกโชน

ไม่ใช่จู ่ๆ ก็หายไปเช่นนี้ อย่างน้อยก็น่าจะหาข้ออ้างดีๆ 

หน่อย
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เอิ้นรู้ตัวว่าตนมีใจให้อีกฝ่าย แต่แล้วอย่างไรเล่า มันไม่มีทาง

เลยที่โชนจะหันมาชอบเขา คนพิลึกที่ชอบเพศเดียวกันเช่นเขา  

ไม่สมควรได้รับความรักจากใคร

เขารักโชน คนที่มอบความสุขแทนที่ความเงียบเหงาให้เขา

ตลอดมา เพราะโชนท�าให้เอิ้นมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่อีกครั้งในบ้านที่

อัดแน่นไปด้วยมวลความเงียบ

ครอบครวัเขาไม่มใีครต้องการร่วมอาศยักบัคนประหลาดเช่น

เขา ทุกคนทิ้งเขาอยู่ในบ้านหลังใหญ่ หนีไปอยู่บ้านใหม่ที่ซึ่งไร้เงา

ของเขา เอิน้อยูใ่นบ้านหลงันีก้บัคณุแม่บ้านและคณุลงุคนขบัรถเพยีง

แค่สามคน แม้ว่าคุณแม่บ้านกับคุณลุงจะปฏิบัติดีต่อเขา แต่ก็ใช่ว่า

จะช่วยลดความเหงาในใจลงได้ มีแค่โชน แค่โชนคนเดยีวทีท่�าให้เขา

รู้สึกมีตัวตน

เพราะโชนส�าคัญ เขาจึงไม่ควรหายไปเช่นนี้

แม้ไม่รูว่้าโชนจะเป็นห่วงเขาหรอืไม่ แต่เอิน้รูว่้าการหายไปเช่น

นี้เป็นเรื่องไม่สมควร อย่างน้อยในฐานะเพื่อนก็ไม่ควรละเลยกัน

เขาควรบอกโชน

แต่บอกด้วยร่างไหนถึงจะดี

ควรบอกยังไงให้โชนเกลียดเขาน้อยที่สุด...

แล้วเอ้ินก็ตัดสินใจ แปลงร่างเป็นโฉมงาม ออกไปหาปลาย

สายของหัวใจ

Call 15

เอิน้เลือกทีจ่ะให้โชนเกลยีดเขาในร่างนีด้กีว่าเกลยีดเขาท่ีเป็น

เขาจริงๆ 

เสยีแต่พอเขามาถงึร้าน นัง่มองซ้ายมองขวาสกัพัก โชนก็เดนิ
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เข้ามานัง่ข้างๆ เอิน้ เขารูอ้ยูแ่ล้วว่าโชนจะเป็นฝ่ายเข้ามาหา จึงตัง้ใจ

ใช้โอกาสนี้บอกความจริงกับโชน บอกว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิง อย่างน้อย

โชนจะได้เลิกยุ่งกับร่างนี้ ส่วนเขาที่เป็นเขาก็จะอยู่รอโชนโทร.มา 

เช่นเดิม

เอิ้นไม่ได้เสียใจหากโชนจะเกลียดเขาในร่างหญิงสาว เพราะ

แต่ไหนแต่ไรมาตนกไ็ม่ได้ชอบแต่งหญงินกั อย่างทีเ่คยบอก เอิน้แค่

ต้องเป็นผู้หญิงเพื่อปกป้องตัวเองเท่านั้น

โชนนัง่จ้องหน้าเอิน้มาสกัพกัแล้ว โฉมสะคราญได้แต่นัง่เกรง็ 

สุดท้ายเขาก็พูดไม่ออก เอิ้นจึงตัดสินใจลุกขึ้น เดินน�าออกจากร้าน 

ทิ้งสายตาบอกให้อีกฝ่ายตามมา เขารอให้โชนเดินตามออกมาคุย

กันข้างนอก 

ใจหนึ่งนึกถ่วงเวลาออกไปให้อีกฝ่ายรู้ความจริงช้ากว่านี้ อีก

ใจกค็ดิว่าอย่างน้อยถ้าโชนรูว่้าเขาเป็นผูช้าย คนในร้านจะได้ไม่มใีคร

หัวเราะเยาะเขา 

พวกเขาเดินออกมาได้สักระยะ ห่าฝนก็เทลงมา...

โชนตกใจที่ห่าฝนโหมกระหน�่าโดยไม่บอกกล่าวกันล่วงหน้า 

เขาไม่มีร่มบดบังสายฝนให้หญิงสาวในตอนนี้ ชายหนุ่มรีบมองซ้าย

มองขวาหาตัวช่วย 

เอิ้นตกใจที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจ ตอนนี้พวกเขาอยู่ไกลจากร้านที่

จากมามากพอสมควร แถวนี้ไม่มีที่ใดพอหลบฝนได้เลย  

นอกจากตู้โทรศัพท์ที่ตั้งอยู่ตรงนั้น...

ไม่รอช้า โชนจับมือเอิ้น พาไฉไลเข้าไปในตู้คับแคบ บดเบียด

ร่างอรชรไม่ให้โดนสายฝน 

เอิน้นกึขอบคณุทีต่นได้เข้าทีก่�าบังก่อนทีเ่ครือ่งประทนิโฉมจะ

ถูกสายน�้าช�าระจนสิ้นความงาม ทว่าพอโชนเบียดตามเข้ามาด้วย 
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นั่นท�าให้ชายหนุ่มในร่างสาวน้อยสบถในใจนับร้อยครั้ง

บัดซบ!

ตู้โทรศัพท์มีพื้นที่น้อยเกินกว่าสองคนจะอัดอยู่ร่วมกันได้

บัดซบ!

โชนขยับตัวเข้ามาหาเขามากเกินไปแล้ว

บัดซบ!

เขาหวังว่าเสียงของสายฝนจะช่วยกลบเสียงหัวใจท่ีเต้นดัง

ระรัวนี้ได้

Call 16

โชนขยับตัวเข้ามาอีก ตู้โทรศัพท์ไม่มีประตูปิดกั้น ท�าให ้

แผ่นหลังเขาโชกไปด้วยน�้าฝน เขาเพียงขยับกายเพื่อหนีน�้าเท่านั้น 

ทว่าไม่ทันได้สังเกตอรอนงค์ตรงหน้าว่าเจ้าหล่อนมีสีหน้าเป็นกังวล

เช่นใด

โชนรีบขยับตัวถอยมา

“ขอโทษที ผมไม่ได้ตั้งใจจะแตะตัวคุณ...”

เอิ้นไม่ตอบ ก้มหน้างุด

“คือ...หลังผมเปียกฝน เลยขยับเข้ามา ไม่ได้ตั้งใจจะคุกคาม

คุณ...” โชนแก้ตัว

เอิ้นไม่ตอบอีกครั้ง แต่เขาขยับถอยเข้าไปชิดข้างในตู้ เพื่อให้

อีกฝ่ายมีระยะเข้ามาหลบฝนมากขึ้น

สองคนเบียดกันในตู้โทรศัพท์คับแคบ ใกล้ชิดเสียจนได้ยิน

เสียงลมหายใจของอีกฝ่าย สายฝนภายนอกยังคงโหมกระหน�่า 

สายน�้าเย็นเฉียบสายลมเย็นฉ�่า พัดเข้ามาแทรกกลางระหว่างกาย

อุน่ของทัง้สอง มวลความเงยีบดงักระหน�า่ในตูโ้ทรศพัท์ พร้อมเสยีง
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ฝนดังขึ้นรอบกาย 

เอิน้เริม่หนาวส่ันจากลมเยน็ เขากอดตวัเองไว้ ในหวัมแีต่เรือ่ง

จะบอกความจริงกับโชนอย่างไร จนไม่ทันได้สังเกตคนตรงหน้า

โชนจับจ้องใบหน้าของหญิงสาวยามไร้แสงสีเคลือบผิวหน้า

สวย โฉมงามยังคงงดงามแม้อยู่กลางสายฝน เส้นผมเธอเปียก 

เล็กน้อยลู่กรอบหน้ารูปไข่ ใบหน้าละมุนดูเป็นกังวลใจ คงเพราะ 

ต้องมาอยู่ในที่คับแคบกับคนแปลกหน้าสองต่อสอง โชนพยายาม

หาเรื่องพูดคุย ไม่ให้ความเงียบที่ก่อตัวขึ้นกลายเป็นความอึดอัด

มองซ้ายมองขวา เขาเห็นเพียงเครื่องโทรศัพท์ แล้วเรื่องราว

ก็ถูกกล่าวออกมา

“ที่จริง...คุณท�าให้ผมคิดถึงเพื่อนคนหนึ่ง”

เอิ้นเงียบ เงยหน้าไปทางต้นเสียง แล้วก็ต้องชะงักกับความ

ใกล้ชิดที่มากเกินกว่าเขาจะคาดไว้ จนแทบกลั้นหายใจ

“ตัง้แต่แรกทีเ่ห็นคณุ ผมนกึถงึคนหนึง่ทีเ่คยโทรศพัท์ไปแกล้ง

เมื่อปีก่อน—

“เสียงเขาดูเหงาๆ เหมือนสายตาคุณตอนนี้เลย—

“แล้วรู้อะไรไหม ผมโทร.กลับไปที่เบอร์เดิมด้วย และเขาก็ยัง

อยู่ แถมยังคอยฟังเรื่องของผมอีก—

“ผมไม่คิดว่าจะได้เป็นเพื่อนกับคนแปลกหน้าได้ แต่ก็เป็นไป

แล้ว—

“ประหลาดเนอะว่าไหม”

เอิ้นส่ายหน้า ส่วนอีกฝ่ายหัวเราะเบาๆ

“อันที่จริง วิธีพูดแบบนี้เพื่อนผมก็สอนมา”

“...”

“เป็นการพูดที่ไม่ต้องให้อีกฝ่ายเอ่ยตอบ แต่สามารถแสดง 
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ออกได้—

“คณุไม่ต้องตอบผมกไ็ด้ ผมจะเล่าไปเรือ่ยๆ คณุจะได้ไม่กงัวล 

ดีไหม”

เอิ้นพยักหน้า พร้อมกับก้มหน้าเม้มปากหลบตาอีกคน โชน

ท�าตามค�าพูดของเขาทุกประการ เขาคิดว่าวิธีนี้น่าจะช่วยในการจีบ

หญิงสาวเย่อหยิ่งได้ 

แต่ไม่คิดว่าจะได้เจอโชนเอามาใช้กับตัวเอง!

“พอเห็นตู้โทรศัพท์แล้วก็นึกถึงเขา—

“ตอนนี้จู่ๆ ก็ไม่รับสายผม แถมโทร.ไปก็ไม่ติด—

“คุณคิดว่าเขาเกลียดผมรึเปล่า”

เอิ้นส่ายหน้า

“แต่ผมก็ไม่รู้ว่าท�าไมเขาถึงหายไป—

“ผมเสียใจที่ไม่รู้จักเขาเลยนอกจากชื่อ ถ้าเกิดเขาเป็นอะไร 

ผมก็ช่วยเขาไม่ได้เลย ผมนี่เป็นเพื่อนที่แย่เนอะ”

เอิ้นส่ายหน้าอีก

“เขาเป็นคนบอกให้ผมโทร.มาบ่อยๆ แท้ๆ—

“แต่จู่ๆ ก็หายไป ผมกังวลมากเลย”

โชนเงยีบไปพกัหนึง่ ก่อนเอ่ยน�า้เสยีงเบาบางจนแทบเป็นการ

กระซิบ “ยังอยากให้ฟังทุกเรื่องราว...”

แล้วฟ้าก็ผ่าเปรี้ยง!


