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ตอนที่ 1

กระผมนายเจนจบ

เรื่องของเรื่องก็คือ ผมก�ำลังพยำยำมหำวิถีทำงเลียบอส

อย่างสุดความสามารถ เป็นเพราะว่าเมือ่ก่อนผมท�าตวัผดิๆ มาโดย

ตลอด ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการเลียแข้งเลียขาเท่าที่ควร

เวลานี้ผมค่อนข้างมึนเมาเล็กน้อย เป็นเพราะฤทธิ์เจ้า

แอลกอฮอล์ตัวร้ายเมื่อตอนหัวค�่า มารู้ตัวอีกทีตอนที่ก�าลังตั้งอก 

ตั้งใจเลีย ‘เจ้านาย’ คนใหม่อย่างสุดความสามารถ

ผมขอย้อนความก่อน

ด้วยความทีผ่มมเีรือ่งอดัอัน้ตนัใจมานานซึง่ไม่เคยบอกกล่าว

ให้ใครฟัง ไม่ว่าจะเป็นลุงป้าน้าอา ญาติหรือพี่น้องคนไหนๆ  

แม้กระทั่งพ่อแม่

เวลานั้นน้องอร พนักงานสาวคนใหม่เข้ามาท�างานได้ไม่ถึง

สองปี ต�าแหน่งกลับเลื่อนเอาๆ แถมยังเป็นเนื้อนุ่มในดงดาวเสาร์ 

ที่แทบจะเหือดแห้งเพราะเต็มไปด้วยผู้ชาย ไม่ก็สาวๆ รุ่นป้า

“พี่ว่านะ เพราะมึงเอาแต่ก้มหน้าก้มตาท�างาน เสร็จแล้วก็
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กลับบ้าน งานสังสรรค์ก็ไม่ค่อยจะไป อย่างน้องอรน่ะ มึงเห็นไหม 

นอกจากจะท�างานเก่งแล้ว ภาพลักษณ์ก็ดี ดูยังไงๆ บอสก็ต้องให้

ความส�าคัญมากกว่าเห็นๆ”

รุ่นพี่ผมคนหนึ่งว่ามาอย่างนั้น

เป็นความเห็นที่จี้ใจด�า จี้ใจผม จนไม่อยากจะรับฟัง

ผมคงเจนโลกมากเกินไป ถูกกาลเวลากัดกร่อนจนไม่เหลือ 

แรงไฟในการท�างานอีกต่อไปแล้ว

ช่างมัน

ท�างานไปวันๆ รอวันโดนไล่ออก กลับบ้านนอกไปเลี้ยงวัว

เลี้ยงควายก็ได้วะ

ใครๆ เข้ามาใหม่ ไม่นานก็ได้ขึ้นเงินเดือน ไม่ก็ออกไปได้งาน

ที่ดีกว่า เงินเดือนเยอะกว่า อะไรๆ ก็ดูดีกว่า

ต่างจากผมที่ยังคงอยู่ตรงนี้

เพื่อนๆ มีงานการที่ดี เลื่อนขั้น บางคนแต่งเมียมีลูก สร้าง

บ้านกนัไปสองสามหลังแล้ว ย้อนกลับมาดตัูวเอง ใจมนักย็ิง่ห่อเหีย่ว

ริษยา

อิจฉา อิจฉาพวกชีวิตดีมีแต่ความรุ่งโรจน์โว้ย

ท�างานหนกัแทบตาย คนไม่เห็นค่า ไม่ให้ความส�าคญัแถมยัง

ตัดโอกาสกันอีกต่างหาก

ไปกนิเหล้ากบัเพือ่นเก่าทไีร ถ้าไม่ฟังมนัคยุเรือ่งเงนิเดอืนกับ

เรื่องเมีย ก็ต้องฟังเรื่องลูกมันว่าจะเข้าโรงเรียนที่ไหนดี จะวางแผน

ปูอนาคตให้ลูกไม่ต้องท�างานหนักๆ อย่างเรายังไง

มันไปถึงขั้นนั้นกันแล้ว

แต่ตอนนี้นายเจนจบยังคงว้าวุ่นอยู่กับเงินเดือนแห้งๆ ของ

ตวัเอง และต�าแหน่งงานทีด่จูะถกูปลดได้ตลอดเวลา ไม่กถ็กูมองหน้า
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เขม่น ราวกับว่ามานั่งอยู่เฉยๆ งานการไม่แตะ

จะท�าอย่างไรดี

“ไอ้เจน มงึเครยีดเหรอช่วงนี”้ ไอ้ต๊อบว่า หลงัจากมนัอวดเมยี

ให้กลุ่มฟังไปสองรอบ 

ผมเงยหน้าขึ้น พยักหน้าช้าๆ อย่างยอมรับ 

“นิดหน่อยว่ะ”

“ท�าไมวะ” ไอ้โดถาม ไอ้นีท่�ากจิการต่อจากพ่อแม่ รวยย่ิงกว่า

รวย แต่ถงึอย่างนัน้งานมนักห็นกัพอด ูสดุท้ายผมจงึไม่ได้ไปนัง่อจิฉา  

แต่เศร้าใจกับความอ่อนด้อยของตัวเอง

“กูน่ะ เฮ้อ เหมือนงานย�่าอยู่กับที่เลยว่ะ”

“เอ้า มึงยังไม่ได้เงินเพิ่มอีกเหรอ” ไอ้ต๊อบถามกลับ 

ผมจึงส่ายหน้าช้าๆ 

ไม่ได้สักบาท

ไม่ได้สักแดงเดียว

โบนัสยิ่งไม่ต้องพูดถึง

ยิ้มแห้ง ฉีกซองมาม่า

“มงึไม่ค่อยมมีนษุยสมัพนัธ์ไง ดอูย่างไอ้ต๊อบดิ โง่ๆ แต่ผูห้ญงิ

ชอบนะ” ไอ้โดพูด พวกมันเป็นเพื่อนเก่าสมัยมัธยม นานๆ เจอกัน

ที วันนี้จังหวะมันได้พอดี จู่ๆ มันก็ชวนมาดื่มเหล้า

รอบก่อนผมกไ็ม่ได้ไปงานเลีย้งรุน่เพราะตดิงาน อกีอย่าง ไม่มี

อะไรไปอวด ก็เลยไม่อยากไปกับเขาเท่าไร

สมัยมัธยมผมก็ป๊อปไม่น้อยกว่าใคร แต่ท�าไมหน้าที่การงาน

มันถึงได้ชอกช�้าอย่างนี้

“ไหวไหมมึง ไม่ไหวก็ลองพักไหม อาจจะดีขึ้น” ไอ้ต๊อบพูด 

“พักหัวเรื่องเครียดๆ ค่อยๆ ตั้งสติ ไงวันหยุดมึงก็ลองเที่ยวดู กลับ
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ไปท�างานวันจันทร์อาจจะมีแรงก็ได้นะ”

“กูไม่รู้จะเที่ยวไหนว่ะ” ผมตอบ

“มึงไม่ลองประจบเขาหน่อยล่ะวะ” ไอ้โดว่าต่อ

อันนี้น่าสนใจ ผมจึงเงยหน้าจากแก้วเหล้ามาฟังมัน 

“ประจบยังไงวะ”

“มึงรู้ไหม ร้อยทั้งร้อย ผลงานอะเรื่องรอง แต่ที่ต้องมาก่อน

คือคอนเน็กชั่นเว้ย” ไอ้โดเริ่มพูดจาเป็นงานเป็นการ 

“งานกากฉิบหาย แต่ถ้ามึงมีคนรู้จัก มีคนดัน โอกาสได้แสดง

ศกัยภาพยงัไงกม็าก่อนเหน็ๆ กทู�ากจิการต่อจากป๊าเนีย่ การใช้เส้น

ส�าคัญมากเลยนะ ไม่แพ้เรื่องฝีมือเลย”

ไอ้โดว่าต่อ ไอ้ต๊อบพยักหน้าตาม

“ไม่แน่เพราะมึงไม่ค่อยเข้าหาด้วยหรือเปล่า เขาเลยไม่เห็น

มึงไง ถ้าแม่งไม่ก้าวหน้าสักที ไม่ลาออกเปลี่ยนงานซะ ก็ลองเลียดู

หน่อย”

เหมือนทุกอย่างถูกแช่แข็ง ผมนิ่งอึ้งไปหลังจากได้ฟัง ทว่าไม่

นานหลังจากนั้นราวกับมีประกายไฟผุดขึ้นในดวงตาอันแห้งเหือด

กระผมนายเจนจบที่มีชีวิตอยู่ในรอบสามสิบปีมานี้ นี่เป็น 

ครั้งแรกที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองท�างานผิดพลาดมาโดยตลอด!

สรุปต้องเลีย เลียเท่านั้นจึงจะอยู่รอดในหน้าที่การงาน!

นับตั้งแต่วันนั้นที่เพื่อนๆ จุดประกายในดวงใจของผม ผม

ท�าให้ตัวเองกระปรี้กระเปร่าและสร่างเมา ความจริงแล้วสร่างเมาก็

คือการเมาหัวราน�้าซบโถส้วมไปสองรอบ

เวลานีท้ีบ่รษิทัของผม ลกูเจ้านายก�าลงัจะกลบัมาบรหิารงาน

ต่อ เท่ากับว่าผมจะมีบอสคนใหม่

เปรียบเสมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ผมโมเมไว้ในใจคนเดียว
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พอดี

เอาวะ

ยังไงก็ลองดูก่อน

น้องอร ขวัญใจออฟฟิศ ทั้งสวยทั้งเก่ง ผมมองแล้วยิ่งรู้สึก

เหมือนเกินเอื้อมไปหน่อย เฮ้อ ได้แค่เป็นอาหารตาอาหารใจ ก็พอ

เป็นกับแกล้ม

สาวๆ ในบรษัิทดต่ืูนเต้นคกึคกั หรอืจะเพราะข่าวเรือ่งลกูชาย

หัวแก้วหัวแหวนที่จะมาคุมงานแทนบอสใหญ่ของเราแล้ว

พอบรษิทัเปิด ได้เวลาตอกบตัรท�างาน ผมเข้าไปนัง่โต๊ะประจ�า

ของตัวเอง ตาก็พยายามสอดส่องไปทั่วๆ ต้องกระฉับกระเฉง ต้อง

ท�าตัวเหมือนวัยรุ่นไฟแรง!

ทันใดนั้นทั้งออฟฟิศก็เงียบลง เป็นเพราะผู้ท่ีเข้ามาใหม่ดูมี

รัศมีประกายแห่งความเป็นเจ้าคนนายคนอยู่ไม่น้อย จะเป็นใครไป

ไม่ได้เลยนอกจากเจ้านายคนใหม่ที่ก�าลังจะเข้ามา

อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมได้เห็นบอสตัวเองเข้ามาในบริษัท

เป็นครั้งแรก

แต่ตอนนีเ้จ้านายทีเ่คารพรกัของผมก�าลงัอยูใ่ต้ร่างผม เนือ้ตวั

อุ่นร้อน แถมลมหายใจก็ชักจะหอบๆ 

เจ้านายคนนี้ของผมเด็กกว่า แต่หน้าตากลับไม่ได้ดูว่ารังแก

ง่าย ทั้งยังมีรังสีดุดันไม่ต่างจากพ่อของตัวเอง ตรงปลายคางมี 

ตอหนวดขึ้นมาให้ความรู้สึกสากๆ 

ถ้าไม่ติดเพราะก�าลังเมา ผมคิดว่าผมต้องท�าได้ดีกว่านี้แน่ๆ!

“คุณเจนจบ ไม่ทราบว่าคุณ...ก�าลังท�าอะไรอยู่”

น�า้เสียงเจ้านายคนใหม่ทัง้เข้มทัง้ห้าวหาญ แต่ผมยังคงนึกถึง

ค�าของไอ้โด เมื่อมีโอกาสได้แสดงฝีมือ เราก็ต้องฉวยเอาไว้อย่าง 
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สุดความสามารถ!

ผมละริมฝีปากจากต้นคออุ่นๆ ตรงหน้าแล้วเงยขึ้นมา ตอบ

กลับอย่างฉะฉานในความคิดของตัวเอง แต่จริงๆ แล้วลิ้นแข็งโป๊ก

“ละ...เลีย...เลียบอสครับ!”
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ตอนที่ 2

เจนจบเป็นรุก 
แต่ก็ไม่คิดว่าบอสจะเป็นรุก

ก่อนจะเมำ ผมได้วำงแผนเอำไว้ตัง้แต่ยงัไม่เหน็หน้ำบอส

พอได้มาเห็น แผนการยิ่งต้องเปลี่ยนใหม่

ตอนแรกผมไม่แน่ใจว่าบอสอายุน้อยกว่าหรือเปล่า แต่พอ 

เช็กดูแล้ว ลองเลียบๆ เคียงๆ ถามถึงได้รู้ว่าละอ่อนกว่าจริงๆ แต่

หน้าแม่งดุไปไกลจังโว้ย

ผมนั่งที่ของตัวเอง พี่รินเดินเข้ามาสะกิดๆ ผม

“เจน เจน”

“ฮะพี่”

วนันีพ้ีร่นิแต่งหน้าซะสวย ก่อนหน้าน้ีปากไม่เหน็แดงขนาดน้ี

เลยนี่หว่า ไปกินอะไรมาน่ะ ปกติแล้วพี่รินจะแต่งหน้านิดหน่อย แต่

ก็ไม่ถึงขนาดนี้ ทว่าวันนี้ราวกับย้อนไปเป็นสาววัยแรกแย้ม ทั้งชุด

เอย ทั้งผมเอย หน้าตาก็ยิ่งดูจัดจ้านสดใส อะไรเข้าสิงก็ไม่ทราบ

“เป็นไงบ้างแก” พี่รินถาม จากที่สะกิดแค่ไหล่ เริ่มจะสะกิด

ยิกๆ มากขึ้นอย่างตื่นเต้น “โอเคมั้ย”
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“โอเค’ไร” ผมย้อนถามหลังจากนั่งพิงจนเก้าอี้ดังเอี๊ยด ก่อน

จะหมุนตัวหันไปคุยกับพี่ริน 

“ก็บอสคนใหม่ไง”

“ก็ดี เค ท�าไมครับพี่”

ผมหันไปมอง เกาหัวหน่อยๆ ก่อนจะคาบปากกาแล้วหมุน

เล่น

สายตาระยิบระยับแวววาวส่งตรงมาจากสาวๆ หลายคน  

วันนีจู่้ๆ โต๊ะกระผมกด็นัป๊อปปูลาร์อย่างไม่มเีหตบุอกล่วงหน้า ปกติ

ตอนเงินเดือนออก ชวนกันไปกินหมูกระทะก็ยังไม่เห็นจะมาออกัน

ขนาดนี้

ผมมองอย่างสงสัย ทุกคนท�าเหมือนจะท�างาน แต่พอว่างก็

ยังเดินเข้ามาทักมาถามไถ่

หมายถึงถามไถ่ถึงเจ้านายคนใหม่ ไม่สิ ต้องเรียกว่ากระซิบ

กันข้ามหัวผมมากกว่า

“หล่อเชียว”

“ขาวมาก”

“เคราเท่มากแก เห็นแล้วจั๊กจี้ไหล่”

ไอ้เจนจบฟังแล้วก็กลัวตาม กลัวแทนคุณบอส ไม่ใช่อะไร

วันนี้สาวๆ ในออฟฟิศตื่นเต้นยกใหญ่ แต่งเนื้อแต่งตัว ท�าให้

จู่ๆ  บรรยากาศในห้องกส็ว่างสดชืน่ขึน้ทนัตา อย่างกับมมีวลดอกไม้

เบ่งบานขึ้นบนพื้นกระเบื้องเงาๆ 

เอาน่ะ กร็ูน่้ะว่าบอสคนนีห้ล่อไม่พอ แถมยังหนุม่ยังแน่น ถ้า

มาแบบรอบก่อนๆ ก็คงไม่มีใครกระชุ่มกระชวยขนาดนี้

ส่วนผลที่ได้ก็คือเจนจบได้อาหารตา อาจจะเมากลิ่นน�้าหอม

ที่สาวๆ แข่งกันฉีดนิดหน่อย แต่ก็พอให้อภัย
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ผมฟังสาวๆ กระซบิกนัทัง้วนั ก่อนจะลองลบูปลายคางตวัเอง

ดู แล้วเหลือบไปมองในห้องท�างานบอสที่อยู่ใกล้ๆ 

เมื่อก่อนไว้หนวดไม่ยักมีคนชม มีแต่แม่ไล่ให้ไปโกนออก  

บอกลูกหรือโจร กูไม่ได้เลี้ยงมึงมาอย่างนี้

หรือว่าตอนนี้กระแสวัยรุ่นเขากลับมาฮิตกันแล้ววะ

“สมัยเรียนผมเคยเห็นเพื่อนคนนึงหล่อมาก พอมันเลิกกับ

แฟน จู่ๆ ผู้หญิงทั้งห้องก็ไม่โผล่มาหน้าสดอีก แถมสวยกันหมด”

พอผมพูดอย่างนี้ พี่รินก็หันมาค้อนแล้วหยิกไปสองที

“โอ้ย พี่ ก็ไม่คิดว่าจะมาเจอตอนนี้อีก ฮ่าๆ”

“เงียบไปย่ะ”

อะเงียบก็เงียบ ไม่พูดก็ได้

แต่บอกไว้ก่อน เรื่องเลียแข้งเลียขา ไอ้เจนจบจองแล้วครับ 

คนนี้!

“เจน เจน” พี่เฉดกระดิกนิ้วเรียก 

ผมลุกขึน้พรวด หมนุเก้าอีเ้กบ็แล้วเดนิตามพีเ่ฉดเข้าไปในห้อง

ท�างานของบอส แม้บอสจะอายนุ้อยกว่า แต่ด้วยหลักการแห่งความ

อ่อนน้อมถ่อมตนจงึยกมอืไหว้ไป บอสคนใหม่กด็ใูจด ีรบัไหว้ทกัทาย

กลับ ทว่าก็ยังไม่ได้เห็นรอยยิ้มสักเท่าไร นอกจากมาดเข้มๆ ที่แผ่

ออกมา 

หลังจากยนืฟังพีเ่ฉดคยุกบัเจ้านายเสรจ็เรยีบร้อย พีเ่ฉดกห็นั

มาบอก ตบไหล่ผมเบาๆ 

“นีเ่จนจบนะครบั นอกจากผม คณุเผดจ็มอีะไรสามารถให้คณุ

เจนจบช่วยเหลือได้เลย”

ผมเงยหน้าขึน้เตม็ตา มองพีเ่ฉดทีก่�าลงักลายเป็นป๋าดนั ผลกั

ผมให้ไปยืนโดดเด่นอยู่หน้าบอสก่อนใครๆ 
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เอาวะ โอกาสของไอ้เจนมาแล้วว่ะ

ชื่อนี้พ่อคงไม่ได้ตั้งให้มาเล่นๆ 

สายตาอีกฝ่ายอ่านยาก ไม่รู้ว่าใจดีหรือดุ ไม่รู้เป็นไง บางครั้ง

คนเราก็มองจากภายนอกไม่ได้ ต้องดูกันยาวๆ 

แต่ก็ยังดูเข้มอยู่ดี บอกตรงๆ ว่าหัวหงอกหัวขาวคงไม่ได ้

กินหัวง่ายๆ แน่ถ้าหากคิดจะกดบอสที่เด็กกว่า

ไอ้เจนจบมนักป็อดๆ ไม่เคยกดหัวรุน่น้องคนไหนทัง้นัน้ ไม่สิ 

ต้องบอกว่านิสัยดี อยู่ดีๆ จะให้ไปข่มเด็ก ท�าไปเพื่ออะไรล่ะวะ  

ไม่ว่าอายุเท่าไร ให้เกียรติกันและกันก็ดีอยู่แล้วโว้ย

“คุณเผด็จอยากดื่มกาแฟไหมครับ” ผมลองบอกด้วยท่าทาง

เป็นมิตร แต่ก็ไม่ได้พยายามจนเกินไป ไม่ให้ดูเหมือนว่าก�าลัง 

เลียแข้งเลียขาเจ้านายสักนิดเดียว

บ้า ใครจะไปท�าอย่างนั้นกัน 

ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยนิสัยที่ดีตามธรรมชาติครับ

อะแฮ่ม

“ผมชอบชามากกว่าครับ”

ถึงความจริงแล้วผมจะท�าหน้าที่นี้ไม่บ่อย แต่เพราะอยาก

เสนอหน้า สุดท้ายก็เลยต้องยอมท�า ไอ้เรื่องชงกาแฟน่ะมันไม่ยาก

หรอก ก็แค่ฉีกซอง กดน�้าร้อน 

แต่ตอนนี้บอสคนใหม่อยากดื่มชา!

“เอ่อ ตอนนี้รู้สึกว่าในออฟฟิศจะไม่มีชาครับ”

ไอ้สถานการณ์พยายามประจบ แต่ดนัแป้กสนิทน่ีมนัอะไรกัน

วะ

โธ่เจนเอ๊ยเจน

คนเรา ร้อยวันพันปีไม่คิดอยากท�าอยากเสนอหน้าอะไร แต่
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พอท�าครั้งแรกเสือกออกมาได้จืดชืดจืดสนิท 

ชวนให้มีก�าลังใจ เริ่มต้นได้ดีจริงๆ!

“งั้นไม่เป็นไรครับ” 

คุณบอสกล่าว ก่อนจะโบกมือแล้วพูดคุยกับพี่เฉดต่ออีก 

สกัพกั ขณะทีน่ายเจนพยกัหน้า คยุบ้างเป็นบางครัง้บางคราว ราวกบั

ตัวประกอบฉากให้ออฟฟิศดูเป็นออฟฟิศขึ้นมา

ท่าทางเดายาก จะว่าดูดุก็ใช่ สุดท้ายวันนี้ก็ยังไม่ได้อะไรกลับ

ไป 

ถือว่ามาดูเชิงก่อน ไม่เสียหายครับผม

“เดี๋ยวครับ” 

จู่ๆ คุณบอสก็ทัก 

เจนจบรีบตอบกลับ ครับผมบอส!

“ครับ”

“เมื่อกี้บอกว่ามีกาแฟใช่ไหมครับ มีอะไรอีกหรือเปล่า”

“เอ่อ กาแฟ โอวัลติน โกโก้ น่าจะมีประมาณนี้ครับ อ่อ ถ้า

เป็นชาผงส�าเร็จรูปมีอยู่นะครับ” ในหัวคิดรัวๆ ตั้งแต่ท�างานมา  

ตอนนีรู้ส้กึว่าใช้พลงังานเยอะไม่ต่างกนัเลย ต้องตืน่ตวัเข้าไว้ กว่าจะ

นั่งนึกได้ว่าที่โต๊ะมีอะไรบ้างท�าเอาเกือบตาย ผิดธรรมชาติสล็อต

อย่างนายเจนสุดๆ 

เออว่ะ ในออฟฟิศมีชาผงส�าเร็จรูปอยู่นี่หว่า

กม็วัแต่ไปนกึถงึว่าต้องเอาใบชามาต้มแบบตอนแม่ท�า ลมืไป

เลยเว้ย

“งั้นเอากาแฟครับ น�้าตาลไม่ต้องนะครับ ขอบคุณ”

คิ้วผมกระตุกยิก อีกฝ่ายหันไปคุยกับพี่เฉดต่ออย่างจริงจัง 

สีหน้าเคร่งขรึมไม่มีหลุด จนผมเกือบคิดไปเองว่าโดนหลอกให้  
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พูดตั้งนาน สุดท้ายมาเอาอย่างแรกที่ผมบอก

กวนส้นตีนจริงๆ 

แต่เพราะเป็นเจ้านายเลยได้แต่ยิ้มแล้วตอบกลับเสียงหวาน

เจี๊ยบ

“ได้ครับคุณเผด็จ”

ผมรู้ ตัวเองไม่ควรรู้สึกอยำกลอบด่ำหรือสบถใส่เจ้ำนำย 

โดยเฉพาะตั้งแต่วันแรกที่คิดจะเข้าไปประจบ

แต่แปลกนะครบั เขากไ็ม่ได้อะไรกบัผม ดนัเป็นผมท่ีรูส้กึขดัๆ 

ไปอะไรกับเขาซะได้ คิดดู เรื่องแค่เนี้ยท�าคนเขม่นกันจนจะตีกันได้

เลย หมายถึงผมน่ะที่เขม่นเขาอยู่คนเดียว

ผู้ชายอย่างเรา การจะประจบบอสได้ก็มีแต่เรื่องท�างานให้ดี 

ไม่กเ็ลยีขา แต่พอมองไปรอบๆ แล้วผูช้ายอย่างผมจะให้ไปแต่งหน้า

แต่งตัวเหมือนสาวๆ เขาเพื่อเอาใจเจ้านาย มันก็ไม่ได้มั้ง

อยู่ดีๆ ก็เพิ่งนึกถึงเรื่องนี้ออก เกิดเป็นชายบางครั้งกว่าจะมี

โอกาสก็ล�าบาก

การประจบประแจงของผมเป็นไปอย่างเชื่องช้า ช้าเป็นเต่า 

ไม่รู้ว่าเพราะไฟในการประจบและความกล้ามันรุนแรงแค่วันแรก 

หรือเปล่า หลังๆ มาจึงเริ่มปอด สภาวะรีบท�างานกลับบ้านแล้วไป

วิ่งที่สวนสาธารณะจึงเริ่มกลับมาเหมือนอย่างเคย ทว่าสิ่งที่เปลี่ยน

ไปคือ ผมดันเจอบอสที่นั่นเหมือนกัน!

ตอนแรกว่าจะหกัหลบ แต่ดเูหมอืนจะไม่ทันเพราะบอสเสอืก

มองตรงมาที่ผมอย่างโจ่งแจ้งมาก ถ้าท�าเป็นไม่เห็นก็คงต้องถามว่า

อยากกลับไปเล้ียงควายที่บ้านแล้วใช่ไหม มึงไม่อยากท�างานแล้ว 

ใช่ไหม!
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เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นบอสในอีกมุมหนึ่ง ไม่ได้ใส่สูท แต่เป็น

ชดุกฬีา ท่าทางยงัดสูมาร์ทอยูด่ ีแถมยงัเหน็สัดส่วนชดัเจนมาก ป๊าด 

ใครจะกล้าหือกับบอสกัน

“สวัสดีครับบอส”

ค�าทักทายแบบในหนัง เจมส์ บอนด ์นี่มันอะไรกัน

เอาน่ะ พูดบ่อยๆ จะได้คล่องปาก

ผมหยุดวิ่ง ที่แขนบอสมีกระเป๋าติดอยู่ น่าจะเป็นกระเป๋าไว้

ใส่โทรศัพท์เวลาออกก�าลังกาย ใบหน้าอีกฝ่ายมีเลือดฝาดเล็กน้อย  

วิ่งเหยาะๆ มาหยุดข้างผมแล้วมองผมตั้งแต่หัวจดเท้า

“คุณเจนจบมาวิ่งที่นี่ด้วยเหรอครับ”

เจ้านายเราพูดก่อนครับ!

“ใช่ครับ ผมวิ่งประจ�าเลย เอ่อ บอสวิ่งกับผมไหมครับ”

“เอาสิครับ”

หลังจากนั้นจู่ๆ การออกก�าลังกายของผมก็ดันมีบอสเพิ่มมา

อีกคนหนึ่ง

เกร็งฉิบหาย

รู้สึกเหมือนวิ่งไปสอบเอาเกรดสมัยมัธยมต้นจริงๆ 

ผมลอบสงัเกตเจ้านายตวัเอง ท่าทางยามวิง่ราวกับไม่เหน่ือย

เลย แถมหุน่กด็นับ่งบอกว่าออกก�าลงักายเป็นกิจวตัร ไม่ใช่มาเล่นๆ 

อุตส่าห์ได้มีโอกาสเลียนอกเวลางาน งั้นสิ่งที่ควรท�าก็คือ 

ผ่อนคลายเข้าไว้ แล้วท�าสมองให้ปลอดโปร่งซะเจนจบ

“คุณเผด็จวิ่งประจ�าเลยหรือเปล่าครับ”

“ผมออกก�าลังกายอยู่แล้ว แต่ที่นี่เพิ่งมาได้ไม่นาน”

“อ๋อ ผมมาประจ�าเลยครบัหลงัเลกิงาน ถ้าวนัหยุดก็จะมาช่วง

เช้ากับตอนเย็น”
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“เหรอครับ”

ผมเคยไปตีกอล์ฟกบับอสใหญ่อกีคนมาแล้ว และรูไ้ด้ทนัทีว่า

กีฬาชนิดนั้นไม่เหมาะกับตัวเองอย่างยิ่งยวด ไม่ใช่แค่เพราะเงิน  

แต่เพราะผมดันเป็นโรคกลัวลูกกลมๆ ตกใส่หัว เดินไปไหนก็ระแวง

ไปหมด อกีอย่าง เพราะไปแล้วเปลอืงตังค์ด้วย นัน่แหละ เหตหุลกัๆ 

ดเูหมอืนอกีฝ่ายจะว่ิงเรว็กว่าผมนดิหน่อย แต่ฝีเท้าไม่ตกเลย 

วิ่งไปตลอดทางแทบไม่หยุด แต่สักพักก็ค่อยๆ วิ่งช้าลง ผ่อนฝีเท้า

เท่าๆ กับผม วิ่งเหยาะๆ ไปด้วยกัน 

ผมหอบเล็กน้อย โดยปกติแล้วผมจะวิ่งโดยใช้ร่างกายทุกๆ 

ส่วน แต่เป็นการวิ่งช้าๆ ช้าจนดูเหมือนเดิน ในขณะที่คุณเผด็จ 

ค่อนข้างฝีเท้าเร็วกว่า แต่อุตส่าห์ผ่อนร่นลงมาเพื่อให้เท่าผมเนี่ย 

เกรงใจจังครับ

“แล้วคุณเจนจบเข้ามายังไงครับ”

บอสถามผม น�้าเสียงไม่ได้แตกต่างจากในที่ท�างานนัก ทว่าก็

มีความอ่อนลงอยู่หลายส่วน อาจจะเพราะไม่ใช่เวลางานนั่นแหละ

ไม่รู้ว่าเป็นบุญหรือเป็นกรรมที่ดันมาเจอเจ้านายนอกเวลา

งาน

หวังว่าจะเป็นบุญนะ

แต่ถ้าไอ้สั่งงานนอกเวลางานนี่ ผมขอไม่พูดดีกว่าครับ เดี๋ยว

กลายเป็นคนหยาบคาย

“ผมนั่งรถสองแถวแล้ววิ่งเข้ามาครับ”

“ไม่ได้เอารถมาเหรอครับ”

“เปล่าหรอกครับ พอดีรถมันมักจะติด ผมเลยไม่ค่อยได้เอา

รถส่วนตัวมา” ผมบอก 

เราวิง่ไปได้ครึง่ทาง ผ่านทะเลสาบ ลมช่วงนีเ้ยน็มาก ไม่มแีดด 
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และคนกเ็ริม่เยอะกว่าตอนแรกทีผ่มมา เพราะเป็นเวลาเลกิงานด้วย

ส่วนหนึง่ อกีส่วนกเ็พราะแดดหมดแล้ว ถ้าเป็นช่วงสายๆ หรอืเท่ียง 

จะแทบไม่มีคนวิ่งเพราะแดดที่นี่แรงมาก แต่พอพ้นแดดไป จะเย็น

สดชื่นจากต้นไม้รอบๆ ท�าให้จิตใจแจ่มใส ไม่รู้สึกอุดอู้

วันๆ ท�าแต่งาน นั่งโต๊ะทั้งวัน ถ้าไม่ออกมาหาอะไรท�าอย่าง

นี้บ้าง ผมคงประสาทกินไปแล้ว

ไหนจะช่วงนี้ที่พยายามปรับตัวให้เข้ากับเจ้านายเด็กคนนี้อีก

คนเรา พอฝืนท�าอะไรทีม่นัไม่ใช่ตัง้แต่ต้นมนักม็เีหนือ่ยๆ ล้าๆ 

กันบ้าง

ผมมองท่าทางการเคลือ่นไหวคล่องแคล่วของบอสแล้วได้แต่

ร้องโหในใจ

“คุณเจนจบจะกลับเมื่อไรครับ”

“ผม เอ่อ สักใกล้ๆ ทุ่มนึงก็ออกแล้วครับ สวนปิดพอดี”

“งั้นเดี๋ยวผมไปส่งครับ”

คุณเผด็จบอกผม หน้าตายซะจนนึกไม่ออกว่าตอนน้ีผม 

พูดเล่นด้วยได้หรือยัง แต่ผมก็เกรงใจ ยังไม่สนิทมาก แถมยังเป็น 

เจ้านาย ไม่อยากอยู่ด้วยเลยครับ เกร็งก้นไปหมด

“โธ่บอส ไม่เป็นไรครับ”

ผมโบกมอื ท�าท่าทางเกรงใจ แต่กร็ูต้วัดว่ีาเป็นการแสดงออก

ถึงมารยาทปกติ ถ้าจู่ๆ ปุบปับตอบรับไปมันอายปาก ต้องเล่นตัว

นิดนึง

“คุณเจนจบจะออกไปยังไงครับ มืดๆ”

“ยังพอมีรถผ่านไปผ่านมา ไม่มืดมากครับ ผมวิ่งออกไปแล้ว

ค่อยขึ้นรถแถวนั้นได้อยู่ครับ”

“งั้นก็ให้ผมไปส่งคุณที่หน้าปากซอย โอเคไหมครับ”
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“ขอบคุณครับ ผมเกรงใจคุณเผด็จ ตัวผมมีแต่เหงื่อ”

“ไม่เป็นไรหรอกครับ ผมได้แต่กลิ่นน�้าหอม คุณเจนจบใส่

น�้าหอมมาด้วยเหรอครับ”

“อะ...เอ่อ ใช่ครับ”

“หอมดีครับ”

“ขอบคุณครับ ผมฉีดมาฉึกเดียวเอง ไม่คิดว่าจะได้กลิ่น แฮ่ๆ 

ไม่รบกวนใช่ไหมครับ”

ผมยกมือเช็ดคอ ไม่คิดว่าจู่ๆ จะถูกทักขึ้นมาตรงๆ แบบนี้ 

ปกติผมฉีดน�้าหอมสปอร์ต กลิ่นมันจะจางๆ สดชื่นๆ แต่เพราะ 

ไม่อยากให้มันฉุนผสมกับเหงื่อ เลยฉีดแค่ครั้งเดียวก่อนมาออก 

ก�าลังกาย 

บอสครับ บอสท�าแบบนี้ผมประหม่านะครับ

“ไม่เลยครับ ก�าลังดี”

คุณเผด็จตอบ จู่ๆ ผมก็รู้สึกเหมือนตัวเล็กลงไปในพริบตา

พอลองสูดหายใจบ้าง กลิ่นคุณบอสข้างๆ ก็ดูจะสดชื่น  

เหมือนกลิ่นสบู่อาบน�้ามากกว่า 

เด็กมันดมผมก่อน ผมเลยดมกลับแค่นั้น ไม่ได้มีอะไรจริงๆ 

“เอ่อ คุณเผด็จก็หอมครับ”

เชี่ย นี่มันใช่สถานการณ์ของผู้ชายเขาคุยกันหรือเปล่าวะ

แต่ไม่สิ นี่เขาเรียกว่าสถานการณ์ประจบประแจงเจ้านาย 

ต่างหาก

ดีทุกอย่างครับ วิ่งก็สวย ตัวก็หอม สุดยอดไปเลยครับ

ผมคิดว่าตัวเองรุกประจบได้แล้ว ไม่คิดว่าบอสจะมาไม้นี้

เหมือนกัน

สรุปแล้วเจ้านายคนนี้ใจดี หยอกเล่นได้หรือเปล่าวะ
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หรือจริงๆ แล้วผมท�าไรไม่ได้ ได้แต่ให้เจ้านายหยอก

เอ๊ะ งงโว้ย

ไม่คดิว่าบอสจะหันมา แววตามีความแปลกใจทีเ่หน็ผมกล่าว

อย่างนั้น ทว่าเหมือนจะได้ยินเสียงหัวเราะในล�าคอจางๆ 

“บ้านคุณเจนจบไกลหรือเปล่า”

“หื้อ ไม่ ไม่นะครับ ใกล้ๆ เอง”

วิ่งไปสักพักก็ย้อนกลับไปจุดเดิม ผมค่อยๆ หยุด ในขณะที่

บอสยืดตัวขึ้น เห็นช่วงต้นแขนกับมัดกล้ามให้ความรู้สึกน่าอิจฉา

อย่างแปลกๆ อีกฝ่ายแก้มแดง มีหยดน�้าเกาะตามไรผม

“งั้นเดี๋ยวผมไปส่งครับ”
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ตอนที่ 3

ประจบครับ ไม่ใช่ให้จีบ

“ส่งบ้ำนเลยเหรอครับ โอ้ย เกรงใจ ส่งผมหน้ำซอยตรงนี้

ก็พอครับ”

“อย่าปฏิเสธเลยครับ เดี๋ยวผมไปส่ง”

สุดท้าย ดูเหมือนเราจะไม่ควรปฏิเสธ “งั้นขอบคุณนะครับ”

ผมไหว้ขอบคุณตามมารยาท อีกฝ่ายยกมือรับแล้วบอก

“ไม่เป็นไรครับ ไม่ต้องไหว้หรอก”

พอท�าท่าทางอย่างนั้น หน้าบอสใหญ่ของผมก็ลอยมาโดย

ทันที คุณพระ! พ่อกับลูกพิมพ์เดียวกันได้ขนาดนี้

หลังจากวิ่งเสร็จ ผมยืนวอร์มนิ่งๆ อยู่กับบอสแถวๆ นั้นจน

ตัวแห้ง เราเดินไปที่ลานจอดรถ เห็นรถสปอร์ตสีขาวจั๊วะคันหนึ่ง 

แหม สองที่นั่งซะด้วย วันนี้เป็นบุญก้นไอ้เจน ไม่ต้องโหนสองแถว

หรือนั่งแกร็บให้เมื่อยตูด

ผมไม่รู้จะคุยอะไร ปกติก็คุยไม่เก่ง ไม่อย่างนั้นถ้ายิ่งพูดมัน

จะยิ่งดูเหมือนฝืน เหมือนพยายามเกินไปไหมเนี่ย
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คุณเผด็จเองก็ไม่ได้กล่าวอะไร หลังจากรถออกตัว ด้านในจึง

เงยีบฉี ่ได้ยนิแต่เสยีงแอร์ ก่อนคณุบอสของผมจะเอือ้มไปเปิดเพลง

“เด๋ียวพอออกนอกซอยไป เอ่อ ให้กลับรถไปฝั่งนู้นนะครับ 

แล้วตรงไปเรื่อยๆ เลย”

“ได้ครับ”

เกร็งจัง

ไม่ใช่รถพ่อรถแม่เรา มันเกร็งแบบนี้นี่เอง

รอบหน้าให้นั่งรถคันเดียวกับเจ้านายนี่ไม่เอาแล้วนะ ยอม

โหนรถสองแถวก็ได้ครับ

“บ้านคุณเจนอยู่ใกล้เหมือนกันนะครับ”

คุณบอสว่าหลังจากฟังผมบอกเส้นทางด้วยเสียงสูงนิดๆ 

อย่างไม่รู้ตัวเพราะความประหม่า

ตอนนี้นาย ‘เจนจบ’ เหลือแค่ ‘เจน’ ซะแล้ว

“ใช่ครับ”

“งั้นทีหลังอย่ามาสายนะครับ”

“เอ๊ะ”

“ล้อเล่นครับ คุณเจนมาสายหรือเปล่าครับ” อีกฝ่ายบอก 

ล้อเล่นตาไม่กะพริบ ผมจึงกะพริบตาปริบๆ กลับ

“เอ่อ ก็มีบ้างครับ แต่ไม่สายหรอกครับถ้าไม่มีอะไรเหนือ

ความคาดหมาย”

เมื่อกี้เจ้านายเล่นมุกใช่ไหมครับ 

ถ้าไม่ใช่เจ้านาย ผมด่าแล้วนะครับ

ก็นึกว่าไปเช็กเวลาเข้างานลูกน้องมา มาทักเอาแบบนี้ ผมยิ่ง

ซื่อๆ อยู่ โกหกไม่เป็น มนุษยสัมพันธ์ไม่เก่ง สถานการณ์มันจะ

กระอักกระอ่วนเอานะครับบอส!
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“ตรงนี้ พอถึงสี่แยกเลี้ยวซ้ายเลยครับบอส”

เรียกเป็นหนัง เจมส์ บอนด ์เลยกู

รถติดเล็กน้อย แต่พอพ้นช่วงสี่แยกมา ทางก็โล่ง ไม่นานก็ถึง

ซอยบ้านผม ด้านในมีคอนโดฯอยู่

“อยู่คอนโดฯเหรอครับ”

“ใช่ครับ”

“น่าอยู่ดีครับ”

“แถวนี้ค่อนข้างสงบดีครับ ถึงจะมีคอนโดฯ แต่มันเป็นซอย

ตัน เลยไม่วุ่นวาย”

ผมอธบิาย เหน็อกีฝ่ายท�าท่าทางสนใจเลก็น้อย คณุเผดจ็ตอบ

ในล�าคอ

“คุณเจนอยู่คนเดียวเหรอครับ หรืออยู่กับแฟน”

“อ้อ อยูค่นเดยีวครบั ไม่มีแฟน” ผมรบีโบกไม้โบกมอืบอกปัด 

จู่ๆ บอสคนนี้ก็ดันสนใจความเป็นมา ถามด้วยเสียงอ่อนลง ไม่ให้

ความรู้สึกว่าสอดรู้ แต่เป็นตรงข้ามมากกว่า

“คุณเจนจบโสดเหรอครับ” คุณเผด็จถามเหมือนไม่ค่อยเชื่อ 

คิ้วเข้มข้างหนึ่งเลิกขึ้น

“ผมนี่โสดสนิทมานานแล้วครับ” ผมแกล้งพูดติดตลก บอส

ตอนนีค่้อนข้างต่างกบัตอนทีเ่จอกนัครัง้แรกมากอยู่ ผมเลยเริม่กล้า

เล่นด้วย

พอไปออกก�าลังกายด้วยกัน คุยกันเข้า ยิ่งรู้สึกถูกคอ อย่าง

น้อยดีกว่าครั้งแรกที่พบหน้ากันลิบลับ

“คุณเจนไม่ค่อยเหมือนคนโสดเลยครับ”

“ใช่ไหมครบั เวลาไปไหนกม็แีต่คนถามผมเรือ่งน้ี ชอบบอกว่า

ผมแอบมีแฟนแต่ไม่บอก ผมก็ไม่ได้เจ้าชู้อะไรเลยนะ”
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เจ้านายข้างๆ หัวเราะหึๆ ผมเลยพลอยหัวเราะเสริม เอาวะ 

บรรยากาศครื้นเครงขึ้นเรื่อยๆ 

ตอนนี้วิชาเลียแข้งเริ่มอัปเลเวลแล้วเว้ยเฮ้ย!

บอสว่าไง ผมว่างัน้ มีแฟนกไ็ด้ ถ้าบอสอยากจะเดาให้ถูก ผม

มีให้ก็ได้ครับ!

“ขอบคุณที่มาส่งนะครับ”

“ไม่เป็นไรครับ”

ผมคิดอยู ่ในใจอย่างว้าวุ ่น แต่ภายนอกกลับแสดงออก 

อีกอย่างเพราะก�าลังเก็บอาการ

จริงๆ แล้วถ้าเป็นผมคนก่อนจะไม่มีวันพูดอะไรแบบนี้

มันเร็วเกินไป

มันประจบเกินไป!

“เอ่อ ช่วงเย็นๆ พรุ่งนี้ บอสมาวิ่งด้วยกันกับผมไหมครับ”

ผมไม่รูต้วัเลยว่าก�าลงักลัน้หายใจอย่างมากตอนทีพ่ดูประโยค

นี ้สายตาลุ้นรอว่าอกีฝ่ายจะตอบยงัไง แต่ภายนอกก็ยังคงเส้นคงวา

ของความสุภาพอ่อนน้อม

“ได้สิครับ”

คุณเผด็จพยักหน้าเล็กน้อย แววตากระจ่าง ไม่ได้มีวี่แววว่า 

ไม่พอใจ ผมจึงค่อยโล่งอก

“คุณเจนมีเบอร์ผมหรือยังครับ”

“ยงัไม่มีเบอร์ส่วนตัวครบั” ผมตอบไปซือ่ๆ พอเหน็บอสปราย

ตา พยกัคางนดินงึ ผมจงึเก๊ตแล้วรบีหยบิโทรศพัท์ออกมาเตรยีมกด

เบอร์ “อะ...อ๋อ”

“08-xxx-xxx-xx”

“อ่า เรียบร้อยแล้วครับ” 
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“ครับ”

“งั้นผมไปก่อนนะครับ กลับบ้านดีๆ นะครับคุณเผด็จ”

บอสพยกัหน้าเป็นการตอบรบั ถ้าแก่กว่าผม ผมคงโดนข่มจน 

ไม่เหลือแล้ว ยังดีนะเด็กกว่า ไม่สิ ท�าไมตอนนี้ผมมาคิดเรื่องอะไร

แบบนี้วะ

พอผมลงจากรถ อกีฝ่ายจงึขบัออกไป ผมยนือยูห่น้าคอนโดฯ

อย่างงงๆ เหมอืนฝันไปอยู ่เมือ่กีผ้มเจอบอสจรงิๆ ใช่ไหม ไอ้ท่ีวิง่ๆ 

ด้วยกนัมาตัง้หลายชัว่โมงกบันัง่รถมาถงึบ้าน ดเูหมอืนจะเป็นฝันไป

อย่างนั้น

จู่ๆ การเลียแข้งเลียขาบอสของผมก็ฟลุกข้ึนมา ได้แจ้งเกิด

เพราะไปวิ่งที่สวนสาธารณะแท้ๆ 

เยสๆๆๆ 

ก่อนหน้านีพ้ยายามตัง้นาน เหมอืนพยายามไปเสยีเปล่า ไม่มี

ความคืบหน้าสักอย่าง แถมยิ่งท�าดูเหมือนจะกลายเป็นดันทุรังไป 

ตอนนี้เริ่มเห็นผลทีละขั้นแล้วโว้ย

มาถามเรื่องฟงเรื่องแฟนพี่ ไม่รู้จักดูอายุเลยว่าห่างกันเท่าไร 

ไอ้หนูเอ๊ย

ผมเลียปาก กดเม็มเบอร์เจ้านายคนใหม่ลงไปในเครื่องตัว

ใหญ่ๆ 

‘น้องเด็ด’

ตอนเช้ำเจนจบไปท�ำงำนด้วยอำรมณ์เบิกบำน

ใช่ครับ จะไม่เบิกบานได้ยังไง ก็เมื่อวานการเลียบอสดันเป็น

ไปได้สวย

คนเราพอความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดี อารมณ์มันจะดี 
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ก็ไม่แปลก

หึๆๆ ฮ่าๆๆ 

ผมไม่ได้ก�าลังหัวเราะชั่วร้ายอยู่หน้าตู้กดน�้าร้อน ไม่ได้ก�าลัง

คิดชั่วๆ หรือคิดเรื่องเงินเรื่องต�าแหน่ง ไม่ ผมโกหก ใช่ จริงๆ แล้ว

ผมก�าลังคิดลึกซึ้งอย่างมากเชียวแหละ

“ตาลอยเชียวนะมึง” พี่เฉดเดินเข้ามา เห็นผมยืนดมกาแฟ  

ไม่ดื่มสักที แถมท�าหน้าท�าตาแปลกๆ 

“เมื่อคืนหนักไปหน่อยพี่” ผมตอบ ท�าเป็นเก๊กยืนนิ่งๆ 

“อะไรหนัก” 

“นอนเยอะ”

“ถุย”

พ่ีเฉดเดินออกไป ไม่สนใจผมอีก ผมชงกาแฟอีกแก้ว ไม่ใส่

น�้าตาล ก่อนจะเดินน�าเข้าไปให้น้องที่ก�าลังนั่งอยู่ในห้อง

ต้องบอกว่ามาวันนี้น้องเด็ดของผมกลายเป็นคุณเผด็จไป

เรียบร้อย หน้าตาดุดัน หนวดเคราคมเข้ม อายุแค่นี้มายืนด้วยกัน

กลับกลายเป็นผมดูอ่อนกว่าวัยไปซะอย่างน้ัน ไม่สามารถบอกได้

เลยว่าเป็นคนคนเดียวกันกับเมื่อวานที่ไปส่งผมถึงคอนโดฯ

เห็นแล้วก็ไม่กล้าทัก ผมเลยท�าตัวปกติ ไม่พูดถึงเรื่องนอก

เวลางาน เพราะว่ามันมีกลิ่นตุๆ พูดไปเดี๋ยวกลายเป็นเราซวยเอง 

อยู่เงียบๆ ดีกว่า ไว้ตอนเลิกงาน ใครจะอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันอีกที

อีกอย่างนะครับ ถ้าเราเลียบอสออกนอกหน้าในที่ท�างาน  

ผลดีจะกลายเป็นผลเสียซะมากกว่า เพราะใช่ว่าทุกคนจะเป็นคนดี

เข้าอกเข้าใจกันเสียที่ไหน

ใครได้หน้ามันก็ต้องมีคนหมั่นไส้เป็นธรรมดา ผมรู้ ผมเรียน

มา ผมเคยเห็น ฉะนั้นเจนจบคนนี้ก็จะไม่เสี่ยง
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เลียบอส เราต้องเลียตอนที่มีโอกาสอยู่กันสองต่อสอง หรือ

ท�าให้แนบเนียนเป็นไปอย่างธรรมชาติ แต่ไม่เด่นจนเกินไป

ใช่ไหมครับบอส

เก่งจริงๆ กู แล้วท�าไมการงานยังได้แค่นี้ล่ะวะ

มองบอสนั่งอยู่ที่โต๊ะ สายตาคมกริบอยู่หน้าจอโน้ตบุ๊ก เวลา

นี้บอสคงตอบไม่ได้เพราะผมพูดในใจ ใครจะไปได้ยิน

พอผมวางแก้วกาแฟลง เห็นว่าไม่มีอะไรก็ก�าลังจะเดินออก

มา ขณะนัน้เองเสยีงเก้าอีก้ด็งัเอีย๊ดขึน้เบาๆ เสียงแก้วกาแฟกระทบ

กับโต๊ะ

“คุณเจนครับ” 

“ครับ?”

ผมหนักลับไปเม่ือได้ยนิเสียงบอสเรยีกตวัเอง อกีฝ่ายเหลอืบ

ตาขึ้นมาเล็กน้อย 

“เย็นนี้คุณเจนไปออกก�าลังกายไหม”

“อ๋อ ไปสิครับ ผมว่าจะทักคุณเผด็จอยู่ แต่ไว้ใกล้ๆ เลิกงาน

น่ะครับ”

เสียงผมค่อนข้างสูงกว่าปกติ สูงกว่านิดๆ น�้าเสียงนี้ค่อนข้าง

สุภาพ ดูเป็นกันเอง แต่ก็แตกต่างเวลาใช้พูดกับพ่อกับแม่อยู่ เป็น 

น�้าเสียงแห่งการสร้างภาพลักษณ์!

“ตอนเลิกงานนั่งรถไปกับผมก็ได้ครับคุณเจน”

“จะดีเหรอครับ”

“ดีสิครับ ท�าไมจะไม่ดี ยังไงก็ไปด้วยกัน”

“ผมก็แหม เกรงใจจังครับ”

“อย่าเกรงใจเลยครับ ไม่เป็นไร”

“ขอบคุณนะครับ”
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คุณเผด็จพยักหน้า ไม่ได้กล่าวอะไรต่อ ผมจึงขอตัวออกมา

ท�างานต่อ

นี่แหละเป็นการแสร้งใจเย็นรอโอกาส

แผนการลุล่วง!

หลังจำกเลิกงำน ผมลุกขึ้นเก็บของทันที มีแค่กระเป๋ำ

สะพายข้าง ผมเตรียมตัวออกไป แต่ก่อนออกผมเดินเฉียดพี่เฉด

เข้าไปหาบอสก่อน

“รถผมจอดอยู่ด้านในครับ”

“โอเคครับ”

ผมเดนิตามบอสต้อยๆ จรงิๆ แล้วพวกเราเป็นหนุม่ไฟแรงทัง้คู่ 

เวลาท�าอะไรจึงรวดเร็วปุบปับ ไม่เหมือนสาวๆ ในออฟฟิศที่กว่าจะ

ออกได้ต้องมานั่งซับหน้าเติมปาก เลยไม่ค่อยมีใครสังเกตพวกเรา

รอบนี้เกร็งน้อยลงหน่อย แต่ก็ยังเกร็งอยู่ดี เพราะไม่ใช่รถผม 

ผมเลยเกร็งเนี่ยแหละ แถมเสือกเป็นรถเจ้านายอีก

ต้องท�าใจให้ชิน

คิดจะเลียก็ต้องเลียให้สุด ค่อยเป็นค่อยไป แต่ต้องไม่ย่อท้อ!

การเริ่มเลียของผมค่อนข้างแปลก พอจับจุดได้ ทุกๆ อย่าง 

ก็ค่อยๆ เข้าลู่ทางของมัน ต่างจากช่วงแรกๆ ที่ผมไม่รู้จะเข้าไปหา

บอสยังไง

ผมชวนบอสคุย เริ่มจากการแต่งตัวก่อนเลย 

“คุณเผด็จมีชุดมาเปลี่ยนหรือเปล่าครับ”

“มีครับ”

“โอเคครับ ผมก็เอามาเหมือนกัน ดีนะที่น่ีมีทั้งตู้เก็บของ  

มีทั้งห้องอาบน�้า”
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“คุณเจนมาวิ่งได้นานหรือยังครับ”

“ก็นานแล้วนะครับ หลายปีแล้ว น่าจะตั้งแต่มหา’ลัยเลยมั้ง

ครับ”

“อ้อ”

“พูดแล้ว ย้อนไปก็นานนะครับ โอ้หลายปี ดูแก่เลย ฮ่าๆ”

“คณุเจนดไูม่แก่เลยครบั” คณุเผดจ็ตอบ น�า้เสยีงไม่รูว่้าพดูเล่น

หรือพูดจริง ท�าเอาผมได้แต่กะพริบตาปริบๆ รีบตอบกลับไปก่อน

“อย่างนี้แหละครับหนุ่มโสด”

เอ๊ะ มาทางนี้ดีหรือเปล่าวะ

ผมชวนบอสคุยใหม่ เห็นบรรยากาศมันนวลๆ แปลกๆ เลย

เปลี่ยนเรื่อง

“แล้วคุณเผด็จออกก�าลังกายประจ�าไหมครับ”

“ก่อนหน้านี้ก็ออกที่ฟิตเนสครับ แต่ช่วงหลังๆ อยากมาวิ่ง 

รับลมข้างนอกบ้าง”

“ว่ิงข้างนอกก็ดีไปอีกแบบนะครับ ออกซิเจนจากต้นไม้อะไร

พวกนั้นท�าให้สดชื่นดี”

“ใช่ครับ” คณุเผดจ็ว่า ตอนนีน้�า้เสยีงผ่อนคลายลง ไม่เหมอืน

ตอนอยู่ในที่ท�างาน แต่ก็ยังมีไอดุดันๆ อยู่ เป็นเพราะชุดสูทที่สวม

อยูแ่น่นอน ต้องรบีเปลีย่นนะครบั “คณุเจนหน้าเดก็มากเลยนะครบั”

ผมเลิกคิ้ว ชะงักไปนิดนึง ตอนนี้ควรตอบยังไงดีวะ

“ผมเขินนะครับ แหม ตอนนี้ผมสามสิบกว่าแล้วนะครับ ไม่

เด็กแล้ว”

“จริงเหรอครับ” บอสเลิกคิ้วเล็กน้อย ดูแปลกใจ “ห่างกับผม

เกือบหกเจ็ดปีได้”

“น่าจะประมาณนั้นแหละครับ” ผมแกล้งท�าเป็นเอะใจบ้าง  
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พอมานั่งค�านวณดู “อื้อหือ คุณเผด็จก�าลังโตเลยนะครับ เอ๊ย เอ่อ 

ผมหมายถึงน้อยกว่าจนผมแปลกใจเลย”

กูพูดอะไรออกไปเนี่ย

ก�าลังโตเลยนะครับ!?

พูดไปได้ยังไง้! 

ผมนัง่นกึตามท่ามกลางแอร์เยน็ๆ ในใจก�าลงัโวยวายถงึความ

โง่ของตัวเอง ไม่เอาสิ ไม่ตื่นเต้น คนเราจะท�าอะไรก็ต้องท�าเสมือน

บริสุทธิ์ใจ อย่าลนลาน!

แต่ว่าท�าไมเราต้องมาพูดเรื่องอายุกันด้วยครับ

คิดแล้วมันก็โอ้โห กูเริ่มจะเป็นอาเป็นลุงได้แล้วเหรอเนี่ย!

ใจเจนจบเจ็บๆ ช�้าๆ จี๊ดๆ ขึ้นมาอย่างกะทันหัน

ผมสูดหายใจ ก่อนจะปล่อยลมออกอย่างปลงๆ อุตส่าห์ 

ไม่คิดเรื่องอายุ พอมาได้ยินปุ๊บ ใจมันก็ร้าวรานอย่างช่วยไม่ได้

ดนีะท่ีเจ้านายทีเ่คารพรกัไม่ได้ติดใจอะไร เพียงย้ิมเลก็น้อยท่ี

มุมปาก เป็นรอยยิ้มเห้ียมๆ ไม่สิ อาจจะดูเหี้ยมก็เพราะมีหนวด  

ที่เหลือดูดีมากครับผม

ไม่นานก็ถึงสวนที่เราจะไปวิ่งกัน พอหาที่จอดได้ ผมกับบอส

ก็หยิบกระเป๋าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องอาบน�้า ที่น่ีดีหน่อยที่มี 

ที่เก็บของด้วย แต่วันนี้ผมมารถคันเดียวกับเจ้านาย พอเปลี่ยนชุด

เสร็จ เราเลยเดินไปเก็บกระเป๋าที่รถ ก่อนจะเตรียมตัววิ่งกัน

ผมไม่มีอะไรเลยนอกจากกระเป๋าติดเอว มีโทรศัพท์ไว้จับ

ระยะทางที่วิ่ง ส่วนคุณเผด็จติดกระเป๋าใส่โทรศัพท์ไว้ที่แขนเหมือน

วันแรกที่ผมบังเอิญเจอ

ชุดกีฬาคุณเผด็จเป็นสีด�า ในขณะที่ผมเป็นเสื้อบอล กางเกง

บอลสีแดงแปร๊ด ผมยืดขาอยู่สักพัก พอวอร์มได้ที่เลยค่อยๆ เดิน
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ก่อน คุณเผด็จเองก็วิ่งเหยาะๆ ข้างๆ ผมเป็นก้าวสั้นๆ ผมเลยเดิน

ตามทันอยู่

ปกติถ้าผมวิ่ง ผมจะใส่หูฟังด้วย แต่วันนี้ไม่ได้ใส่ เพราะการ 

ที่เราอยู่กับคนอื่น เราก็ต้องให้เกียรติเขา อีกอย่างเพื่อการประจบ

ประแจงที่มีประสิทธิภาพด้วยครับ จะมาฟังพงฟังเพลงอะไรกัน คน

เขาอยู่ด้วยก็ต้องเดินคุยกันบ้าง

พวกเราว่ิงคูไ่ปด้วยกนั เวลานีช่้วงเยน็ คนค่อนข้างเยอะ มท้ัีง

มาออกก�าลังกาย และกม็าเดนิเล่นกบัครอบครวั ไม่กถ่็ายรปู สารพดั

สิ่ง แต่อย่างน้อยที่นี่ก็ดี สะอาด พอได้สูดหายใจในที่ที่มีต้นไม้ล้อม

แบบนี้ท�าให้รู้สึกดีขึ้นเยอะ

“อากาศดีจริงๆ ครับ” ผมเอ่ยเบาๆ รู้สึกสดชื่นอย่างบอก 

ไม่ถูก

“จริงครับ”

“ปกติคุณเผด็จวิ่งกี่รอบครับเนี่ย”

“สามสี่รอบครับ”

“โอ้” ผมร้อง ปกตผิมวิง่แค่สองรอบ จรงิๆ รอบเดยีวก็เหน่ือย

แล้ว “สุดยอดครับ”

การร้องรับการอวยของผมเป็นไปได้ดี เพราะหลังๆ เริ่มเป็น

ธรรมชาติมากกว่าเดิม จู่ๆ มีเรื่องให้คลิกกัน สุดท้ายเลยไม่ต้อง 

ฝืนใจอะไรสักเท่าไร นอกจากว่าบอสจะมีรสนิยมที่ผมไม่ชอบอย่าง

เช่นให้ไปตีกอล์ฟ คุยให้ตายผมก็รู้สึกฝืน

“แล้วคณุเจนจบได้กีร่อบครบั” บอสหนัมาถามผม อกีฝ่ายเริม่

มเีหงือ่ แต่พอกลิน่เหงือ่จางๆ ผสมกบักลิน่น�า้หอมอ่อนๆ ท�าให้มนั

ดูสดชื่นแปลกๆ นี่ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับ บ้าบอ

ผมไม่ได้เป็นผู้ชายที่โฟกัสกลิ่นตัวผู้ชาย แต่มันลอยเข้าจมูก
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มาเอง!

เข้าใจบ่!

ผมไม่ค่อยได้เข้าฟิตเนส เพราะไม่มเีวลาบวกไม่มตีงัค์ แต่เมือ่

ดูข้างๆ ตัวบอส รูปร่างรวมไปถึงกล้ามแขน ผมจึงรู้สึกว่าจริงๆ แล้ว

ผมน่าจะลองเข้าฟิตเนสดูบ้าง

“ผมวิง่รอบสองรอบเองครบั ทีเ่หลือกเ็ริม่เดนิเล่นแล้ว เหนือ่ย 

คุณเผด็จเก่งจริงๆ ครับ วิ่งได้ขนาดนั้น”

“พอดีมันชินครับ ร่างกายมันไหวก็เลยไปต่อเรื่อยๆ”

“แล้ววันนี้บอสจะวิ่งกี่รอบดีครับ”

“อาจจะสองรอบก็ได้ครับ”

“วิ่งสี่รอบก็ได้นะครับ ผมไหวๆ” ผมท�าเป็นกระฉับกระเฉง  

ท�าเป็นมีเรี่ยวแรง โดยเฉพาะน�้าเสียงที่ค่อนข้างร่าเริง

ไม่ต้องมาอ่อนให้พี่ไอ้น้อง!

“งั้นลองไปเรื่อยๆ ดูก่อนก็ได้ครับ” คุณเผด็จว่า 

ช่วงน้ีผมจะยงัไม่พดูถงึเรือ่งงานหรอืเรือ่งอะไรทัง้นัน้นอกจาก

กิจกรรมที่จะท�าให้ผมคลิกกับบอสได้ เป็นเพราะว่านอกเวลางานไง 

ก็คุยเรื่องพวกนี้ไปก่อน!

“โอเคครับผม”

“ถ้าคุณเจนไม่ไหวบอกผมได้ครับ” 

น�า้เสยีงอกีฝ่ายค่อนข้างนิง่ คยุมาขนาดน้ีก็ยังคงมรีงัสฆ่ีาฟัน

ท่ีผมไม่สามารถปล่อยตัวได้ขนาดนัน้ ต้องบอกว่ายังไงกต้็องเกรงใจ

ครับ เพราะเป็นเจ้านาย

บทสนทนาเป็นไปอย่างเกรงอกเกรงใจ แต่ถึงอย่างนั้นการ

ตัดสินใจเด็ดขาดก็ยังคงเอนเอียงไปทางเจ้านายที่เคารพรัก

“วิ่งได้ครับผม ไม่มีปัญหาครับ” ผมตอบ
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ระหว่างที่วิ่งไปหนึ่งรอบ ต่อมาก็มีสาววิ่งผ่าน กลิ่นน�้าหอม

ลอยมาทางด้านซ้าย ผมแอบสูดหายใจเบาๆ ระหว่างนั้นถึงเห็นว่า

สาวที่วิ่งขนานมาและก�าลังจะเลยไปนั้นค่อนข้างน่ารัก

สาวผิวแทน สะโพกกับก้นเด้งมาก 

แม่เจ้าโว้ย! ท�าไมเด็กสมัยนี้ถึงได้ดี๊ดี

สาวๆ ทีม่ามทีกุไซซ์ทกุขนาด ตัง้แต่เลก็ไปจนถึงใหญ่ น้อยไป

จนถึงมาก อาหารตาก็มีไม่น้อยเหมือนกัน

สายตาผมคงโจ่งแจ้งไปหน่อย คุยกับคุณเผด็จอยู่ แต่พอเห็น

สาว ลูกตาก็ดันเหล่ไปจนแทบจะไม่วกกลับ

ผมสูดหายใจลึกๆ แล้วถอนหายใจดังเฮ้ออย่างผ่อนคลาย 

รู้สึกว่าโลกนี้ช่างสดใส ต่อให้ออฟฟิศห่วยแตก แต่ก็มีเรื่องให้น่า 

เบิกบานใจ 

ระหว่างที่วิ่งอยู่ ด้านหน้ากลับมีเด็กปั่นจักรยานอยู่แล้วหยุด

ลงกะทันหัน ผมก�าลังเหม่อๆ ไม่ได้มองทาง เท้าเลยพันกันเพราะ

พยายามหลบเพือ่จะไม่ให้เหยยีบเดก็ แต่ตอนน้ันเองตะครวิก็ดนัมา

กินได้จังหวะ นิ้วเท้าข้างขวาผมหดเกร็งจนเจ็บ

“คุณเจนระวังครับ!”

ไม่ทันแล้ว!

“เหวอ”

คุณเผด็จโอบไหล่ผมก่อนจะดึงเข้ามาหาตัวเองเพื่อหลบทาง

ตรงหน้า

ผมเกือบล้มลงไปทับเด็ก ดีที่อีกฝ่ายพยุงทัน ก่อนจะดึงผม 

ขึ้นมาแล้วปัดเบาๆ บนเสื้อให้ 

“เป็นอะไรไหมครับ”

เนือ่งจากวิง่มาตลอดทาง  ผมจงึหอบเบาๆ รูส้กึว่าตวัเองเดนิ
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กะเผลกๆ เผลอยกมือวางบนไหล่คุณเผด็จเพื่อยึดเป็นหลัก เพราะ

เท้าขวาดันเป็นตะคริวไปแล้ว รู้สึกว่ายืนขึ้นไม่ได้

“เท้าผม เท้าผมเจ็บมากเลยครับ” ผมบอก

พ่อแม่เด็กเข้ามาขอโทษ ผมเองก็ขอโทษกลับเช่นกันตาม

มารยาท สุดท้ายก็ไม่มีอะไร เพียงแต่ผมดันตะคริวแดกก็แค่นั้น!

โอ๊ยยย

ด้านข้างมีม้านั่งอยู่ คุณเผด็จเลยพาผมไปนั่งพัก 

“อย่างนีค้งวิง่ไม่ไหวแล้วใช่ไหมครบั” คณุเผดจ็ยนืขยบัเหมอืน

ก�าลังอบอุ่นร่างกาย เพราะเพิ่งหยุดวิ่งมาหมาดๆ 

ผมถอดรองเท้าออกแล้วปล่อยขาพักไว้ ไม่รู้ว่าเพราะสาว 

หรือเพราะเด็ก หรือเพราะตะคริว เอาเป็นว่าผมจะไม่โทษตัวเอง 

ละกัน!

“ขอโทษด้วยนะครับ ผมพามาเสียเวลาเลย” ผมบอกอย่าง

เกรงใจ เร่ิมรูส้กึว่าตัวเองพาเขามาล�าบาก แล้วจะเลยีรอดไหมเน่ียกู 

เซ็งๆๆ 

“อย่าคิดมากครับ นั่งพักก็ได้ มองทะเลสาบตรงนี้ก็สวยดี” 

“ออื สวยจรงิๆ ด้วยครบั” ผมมองไปทีท่ะเลสาบ กวาดสายตา

ไปข้างหน้า มองไปทีไ่กลๆ เห็นดวงอาทติย์กระทบกับผวิน�า้ พอหนั

มาจึงเหน็ว่าเจ้านายก�าลงัมองตัวเองอยู ่แสงสะท้อนเข้าดวงตาเป็น

ประกายไม่ต่างจากแสงระยิบระยับในทะเลสาบ 

“คุณเจนจบ ชื่อเล่นก็เจนใช่ไหมครับ”

“อ่า ใช่ครับ”

“ชื่อน่ารักดีครับ”

เอ่อ...

ผมลืมเรื่องตะคริวที่แดกตีนไปชั่วคราว รู้สึกเพียงว่าตอนนี้
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บรรยากาศชักจะแปร่งๆ 

“อะแฮ่ม เอ่อ รูส้กึว่าจะดขีึน้แล้วนะครบั” ผมว่า รบีใส่รองเท้า

แล้วค่อยๆ ลองลุกขึ้นเดินดู

“งั้นไปอาบน�้ากันดีไหมครับ จะได้เปลี่ยนชุด” คุณเผด็จบอก 

ผมรีบตอบรับทันที ไปครับไป เลิกดูทะเลสาบแล้วกลับบ้าน

กันดีกว่าครับ! 

“ดีเลยครับ ไปกันดีกว่าครับ” 

ท้ังๆ ท่ีก่อนหน้านี้ตอนอยู่ที่ท�างานมันจะคนละฟีลกันเลย 

ทว่าจู่ๆ เวลานี้เจ้านายกลับมีท่าทีสนใจผมอย่างน่าประหลาด หรือ

ว่าเพราะผมประจบเก่ง ผมเลียเริ่มเก่งแล้วถูกมะ?

ไม่น่าเชื่อจริงๆ 

จริงๆ แล้วผมว่ามันต้องยากกว่านี้สิ

หรือเพราะผมมาถูกทาง มันก็เลยดูลื่นๆ แปลกๆ 

“เรียกผม เล็ก ก็ได้ครับ” 

เสียงทุ้มๆ ดังขึ้น ผมชะงักไปหลังจากเหม่อๆ เพราะจู่ๆ คุณ

เผด็จก็เอ่ยขึ้นมา

“อะไรนะครับ!”

“นั่นชื่อเล่นผมครับ”

“ชื่อน่ารักมากเลยครับ”

พอพูดจบผมก็รู้สึกไม่ถูกต้อง ชะงักไปเล็กน้อยอีกรอบ แต่ว่า

ก่อนหน้านีเ้หน็คณุเผดจ็ชมมา ผมกเ็ลยชมกลบั ตดิเป็นนสิยัขีเ้กรงใจ

ก็เหมือนตอนคุณดมผม ผมก็เลยดมคุณกลับแค่นั้นแหละ!

อีกฝ่ายหัวเราะในล�าคอเบาๆ น�้าเสียงไม่บอกอารมณ์ ตลก

หน้าตายแบบที่ไม่รู้ว่าลูกน้องอย่างผมควรข�าหรือไม่ข�าดี

“คนแรกเลยนะครับที่บอกว่าผมน่ารัก”



~ ผู้ซึ่งหลงรักหญิงสาวในภาพวาด ~

ตอนที่ 4

น้องไหนก็ไม่สู้น้องเด็ด

‘คุณเล็ก’ มองผม แววตำคมกล้ำมำก แววตำมีควำมนัย 

แววตาของเจ้าคนนายคน ลูกจ้างอย่างผมเดาไม่ค่อยออก แต่ผมก็

ต้องพยายามอย่างมากที่สุดที่จะเข้าใจและสังเกตเก่ียวกับคนคนน้ี

ให้ได้มากที่สุด

แน่ละครับ เพราะผมก�าลังเลียคุณอยู่ยังไงล่ะครับ

ไม่อย่างนั้นจะกล้าพูดอะไรที่แสนจะเสแสร้งแกล้งท�าอย่างนี้

ออกมารึ

ผมพูดเล่นครับ ท�าให้ดีที่สุด คิดบวกท�าดี ไม่มีอะไรเสียหาย

ครับผม!

“ไปกันดีกว่าครับ” ผมหัวเราะแห้งๆ เป็นการรับค�า

บทสนทนาเริม่เลยเถดิ ไม่ใกล้เคยีงยามปกตทิีน่ายเจนจบเคย

พบเจอ ผมกะพรบิตา หลกีเลีย่งแววตาของเจ้านายป้ายแดง แล้วรบี

เปลีย่นเรือ่ง รบีเดนิเรว็ขึน้โดยไม่สนว่าเท้ายงัตงึๆ ไปครบั ไปอาบน�า้

เปลี่ยนชุด รีบกลับบ้านกันดีกว่า!
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จาก ‘คณุเผดจ็’ เลือ่นขัน้เป็น ‘คณุเลก็’  ต่อไปนีผ้มคงต้องไป

เม็มชื่อเม็มเบอร์น้องเด็ดใหม่

“คุณเจนเดินไหวนะครับ”

“พอไหวครับ ไม่เจ็บมากแล้ว” 

หลังจากโอ้เอ้อยู่นาน ผมกับบอสจึงเดินกลับไปตามทาง เรา

เดินไปที่รถเพื่อเอาของก่อนแล้วค่อยเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้อง

อาบน�า้ของทางสวน หลงัจากจดัการทกุอย่างเรยีบร้อย คณุเลก็ของ

ผมกลับไปใส่ชุดเดิม ส่วนผมก็ชุดเดิมเหมือนกัน ความจริงแล้วถ้า

ไม่มแีผนจะประจบประแจง ผมอาจจะไม่อาบน�า้ด้วยซ�า้ แต่กลบับ้าน

เลยทั้งอย่างนี้มันไม่ได้!

อย่างน้อยเราก็ต้องดูสะอาดสะอ้านให้บอสเห็น

“เดี๋ยวผมไปส่ง”

คุณเล็กกล่าวทันทีที่ผมออกมาจากห้องน�้า ผมไม่กล้าปฏิเสธ 

เพราะจะดูเกรงใจจนน่าเกลียดเกินไป ในเมื่อเจ้านายต้องการอย่าง

นัน้ ผมกจ็ะไม่ขดัสกัแอะ อกีอย่างตอนนีเ้ท้าผมกย็งัตงึๆ ช่วงนิว้ก้อย 

ถ้าให้เดินไปอีกก็กลัวว่าตะคริวจะถามหาอีกตอนขึ้นรถสองแถว 

ล�าบากตาย ยิ่งช่วงเย็นๆ ค�่าๆ คนจะเยอะมาก

แค่คิดก็ประสาทจะแดก

“ขอบคุณครับ” ผมตอบ ยกมือไหว้ตามมารยาท อีกฝ่ายเห็น

อย่างนั้นก็รีบยกมือรับ 

“คุณเจนไม่ต้องไหว้ผมก็ได้ครับ” คุณเล็กว่า

จรงิๆ ผมกไ็ม่ได้อยากไหว้หรอก แต่มันเคยชนิเป็นนสิยั สงสยั

เจ้านายของผมจะยังไม่ชิน 

“พอดีผมชินครับ” ผมพูด หัวเราะเบาๆ ประกอบ

“ผมไม่ค่อยชินน่ะสิครับ มีผู้ใหญ่มาไหว้”
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ตอนนัน้ผมได้แต่พดูโธ่ออกมาเบาๆ แล้วหวัเราะกลบเกลือ่น 

พอพวกเรานัง่อยูบ่นรถเรยีบร้อย คณุเลก็ถามผมขณะท่ีก�าลงั

เอี้ยวตัวมองไปด้านหลังเพื่อถอยรถ

“คุณเจนให้ผมไปส่งที่บ้านเลยไหมครับ หรือจะแวะทานข้าว

ก่อน?”

“เอ๋?” ผมกะพริบตา ไม่คิดว่าจู่ๆ อีกฝ่ายจะถามอย่างนี้ “อ้อ 

เอ่อ ส่งผมที่บ้านเลยดีกว่าครับ”

ผมตัง้ใจจะมาประจบประแจง แต่ไม่อยากรบกวนมากจนเกิน

ไปนกั กลายเป็นว่าตวัเองจะเกรงใจแทน เอาเป็นว่าผมต้องนอบน้อม

ไว้ก่อน

อีกอย่างนี่แหละนิสัยจริงของผม ไอ้ที่พยายามเลียอยู่นั้นคือ

เรื่องฝืนใจล้วนๆ 

เรื่องจริงครับ เชื่อผมได้

“คุณเจนหิวหรือเปล่า ด้านหน้าก็มีห้างอยู่ เราแวะเข้าไปหา

อะไรกินก่อนก็ได้นะครับ ผมว่าจะเข้าพอดี”

‘ผมว่าจะเข้าพอดี’ ถ้าอย่างนั้นผมคงต้องเกรงอกเกรงใจละสิ

เนี่ย!

หัวสมองอันเต่าคลานของผมพยายามรีบประมวลตามอย่าง

ที่สุด สุดท้ายแล้วมีอยู่สองทางเลือก คือผมแสดงออกอย่างเกรงใจ 

แล้วขอตัวกลับเอง ไม่รบกวนให้คุณเล็กไปส่ง เขาจะได้ไปเดินหา

ของกิน จะท�าอะไรก็เรื่องของเขา หรือข้อสอง เจ้านายของผมดูท่า

จะก�าลังชวนผมทานข้าวเย็นหลังออกก�าลังกาย และถ้าผมตอบรับ 

มันก็จะยิ่งดูแน่นแฟ้นแปลกๆ 

แปลกมากจริงๆ ด้วย เอ๊ะ! หรือว่าไม่แปลกกันนะ ในเมื่อ

บรรยากาศก็ดูเข้าที มีความเกรงใจกันอยู่ คุยกันถูกปาก รสนิยม 
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เข้าคู่กันขนาดนี้

“งั้น เอ่อ ผมไม่รบกวนคุณเผด็จ เอ่อ คุณเล็กดีกว่าครับ  

ส่งผมตรงหน้าปากซอยก็ได้ แล้วเดี๋ยวผมกลับเองดีกว่า”

“เอาอย่างนั้นเหรอครับ” 

คุณเล็กว่า เลิกคิ้วนิดๆ เสียงทุ้มหน่อยๆ ท�าเอาผมหายใจ 

ไม่ทั่วท้อง

“อย่างนี้ก็ได้ครับ” ผมรีบตอบกลับอย่างสบายๆ ไม่ได้มีทีท่า

กระตอืรอืร้นทีจ่ะเกาะตดิตามประจบเจ้านายอย่างออกนอกหน้าจน

เกินไป ผมรู้ลิมิต! 

“ผมเห็นในนั้นร้านอาหารอร่อยๆ เยอะ”

“เยอะจริงครับ คุณเล็กลองร้านชั้นบนแถวๆ โรงหนัง อร่อย

เยอะเลย”

“คุณเจนมากับผมสิครับ”

นั่นแน่ะ 

“ผมเกรงใจ แค่คุณเล็กไปส่งรอบก่อนก็เกรงใจมากแล้วครับ”

“น่าเสียดาย” อีกฝ่ายว่า พอขับรถออกจากสวนได้ ถนนใน

ซอยรถยังไม่ติดมาก แต่รอบๆ เริ่มมืดลงอย่างรวดเร็ว กล่ินสบู่ 

อาบน�า้จางๆ อยูบ่นรถดีกว่ากล่ินน�า้หอมก่อนหน้าน้ีเป็นเท่าตวั แต่

เพราะเริ่มล้าแล้ว ผมจึงอยากกลับบ้านมากกว่าด้วยส่วนหนึ่ง วันนี้

ยงัไม่ได้ตัง้ตวัเรือ่งจะมากนิข้าวนอกบ้าน ผมขอกลบัไปตัง้หลกัก่อน

“ไว้วนัศกุร์ หลงัออกก�าลงักายเสรจ็ ร้านไหนอร่อยๆ คณุเจน

พาผมไปหน่อยสิครับ”

เป็นประโยคค�าสั่งที่ซ้อนด้วยค�าถาม แต่ยังไงผมว่าก็เป็น 

ค�าสั่ง ถ้าปฏิเสธ ผมก็แล้งน�้าใจมากเลยน่ะสิ!

“ได้เลยครับ”
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ผมถือว่านี่เป็นการเริ่มต้นที่ดี บอสคนก่อนนานๆ ทีผมถึงจะ

ได้ไปกินข้าวด้วย แต่เจ้านายคนนี้กลับมีความคืบหน้าอย่างมาก

มากอย่างไม่น่าเชื่อ!

พอถึงคอนโดฯ ผมหยิบกระเป๋า ก่อนจะหันไปขอบคุณ เห็น

คณุเลก็หนัมา ท่าทางนิง่ๆ แต่ดกูรุม้กริม่บอกไม่ถกู ไม่รูเ้พราะแววตา

หรือเพราะอะไร หรือว่าผมจะมีคะแนนเพิ่มแล้ว สรุปแล้วที่ผม 

เทียวไปเทียวมาขนาดนี้ พอยต์ความรักของบอสเพิ่มขึ้นบ้างแล้ว 

ใช่ไหมครับ!

“เอ่อ คุณเล็กกลับดีๆ นะครับ ขอบคุณมากเลยครับ”

“คุณเจนก็เดินดีๆ นะครับ ว่าแต่อยู่คนเดียวใช่ไหมครับ”

“เอ๊ะ ใช่ครับ ผมอยู่คนเดียว”

“อืม” คุณเล็กพยักหน้า “เหงาแย่เลยนะครับ”

ผมหัวเราะกลบเกลื่อนก่อนจะเกาหัวเบาๆ อย่างประหม่า

“ไม่หรอกครับ แหะๆ”

ผมหันไปเปิดประตู แต่มันดังแก๊กๆ ประตูยังล็อกอยู่ ผมเลย

หันไปมองหน้าบอสแบบเหวอๆ คุณเล็กเห็นอย่างนั้นจึงปลดล็อก

ประตูให้ผมจากทางฝั่งคนขับ 

ความจริงแล้วผมเปิดล็อกเองข้างๆ ก็ได้ แต่ไม่รู้ท�าไมถึงได้

หันไปมองหน้าอีกฝ่าย ผมว่าผมก�าลังลนลานอยู่แบบคุมตัวเอง 

ไม่ได้ด้วย!

“ไปแล้วนะครับ สวัสดีครับ” ผมกล่าวเร็วๆ ก่อนจะรีบเดินขึ้น

คอนโดฯ ไม่ได้หันกลับไปมองอีก

พอถึงห้องตัวเอง ผมล้มตัวนอนบนโซฟาทันที

ค่อยยังชั่วโว้ย
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พดูถงึเรือ่งเหงำไม่เหงำ ผมเองกบ็อกไม่ได้ ส่วนใหญ่แล้ว

เบื่อมากกว่า

เบื่อกับการที่ต้องตื่นไปท�างานแต่เช้าเนี่ย

ความฝันของผมคอืการต่ืนสายๆ ท�างานเวลาไหนกไ็ด้ มเีวลา

ว่างไปท�าอย่างอื่น ไม่ใช่ต้องทนอยู่กับรถติดและบีทีเอสที่พังทุกวัน 

แต่ค่าโดยสารแพงบรรลยัสวนทางกบัเงนิเดอืนท่ีได้ ดูๆ  แล้วแทบจะ

ไม่มีความหวังหลงเหลืออยู่ ทุกวันนี้ชีวิตยังต้องดิ้นรน

พูดถึงเรื่องเหงาไม่เหงาอีกรอบ

ผมปัดๆ เสื้อเชิ้ต ส่วนใหญ่แล้วผมต้องฝืนใจมาท�างานเช้า

หน่อย เพราะถ้ามาอีกเวลาเป็นช่วงที่ทุกๆ คนออกจากบ้าน จะ

ท�าให้รถยิ่งติดมาก ยิ่งเบียดเสียด แค่คิดผมก็ฝืนใจแล้ว

“เจน”

“ว่าไงพี่”

ผมก�าลงักดัขนมปังทีซ่ือ้มาจากเซเว่นตอนเช้า พ่ีเฉดเดินดุ่มๆ 

เข้ามาในออฟฟิศ ทกุๆ คนเริม่ท�างานของตัวเองหมดแล้ว วนัน้ีเป็น

อกีวนัทีผ่มต้องนดังานให้คณุเลก็ เจ้านายทีเ่คารพรกั ดท่ีีเจ้านายผม

โสด เลยไม่มีปัญหาเรื่องไปรับลูกเจ้านาย ไม่สิ ดีที่คุณเล็กโตแล้ว 

ต่างหาก เพราะถ้ายังไม่โต สักห้าหกขวบ ผมคงโดนบอสใหญ่ใช ้

นอกเหนือจากงานในบริษัทให้ไปรับเจ้าเด็กนี่ที่โรงเรียนแน่ๆ 

คิดแล้วปวดหัวเลย

เด็กวัยนั้นเปรตๆ ทั้งนั้น

“เย็นนี้ไปร้านเดิมไหม”

พี่เฉดว่า พี่เฉดเป็นรุ่นพี่ที่สมควรแก่การเรียกว่าลุงที่สุดใน

ออฟฟิศ ผมเลยมัน่ใจว่าผมแค่เพิง่พ้นวยัรุน่มา ยังเรยีกได้ว่าเป็นเด็ก

ไฟแรงอยู่ แต่ไม่ถึงกับเรียกลุงได้ สามสิบต้นๆ มาเรียกลุงนี่มัน อืม 
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ไม่เหมาะเลยครับ

จริงๆ ยังไม่มีใครเรียกผมว่าลุง ผมแค่ดันไปนึกถึงตอนที ่

คุณเล็กบอกอายุผมแล้วว่าห่างกันสักเจ็ดปีอะไรแบบนั้น ฟังแล้ว 

มันอ่อนใจ

“หมูกระทะเหรอพี่”

“เออ”

“ได้ๆ ผมว่าง ไปร้านไหน ไม่เปลี่ยนร้านเหรอ”

“ร้านเดิมแหละง่ายดี เห็นมีโปรช่วงนี้”

“เค” หลังจากตอบไปผมดันนึกขึ้นมาได้พอดี “เฮ้ย ไม่ได้พี่”

“อะไรไม่ได้วะ”

“วันนี้ผมมีนัด ลืมๆๆ โทษทีๆ” ตอนแรกผมนึกว่าตัวเอง 

ตวัเปล่า ไม่มพีนัธะ แต่ตอนนีไ้ม่ใช่แล้วนะครบั เพราะผมมแีพลนจะ

เลียบอสอยู่ “วันนี้ผมต้องไปวิ่ง เอาชุดมาแล้วด้วย”

“เอ้า เคๆ งั้นไม่เป็นไร ไว้วันอื่น”

“ศุกร์หน้าละกันพี่” ผมว่า สรุปแล้วนัดกับเพื่อนร่วมงานเป็น

อันต้องตกไป เพราะวันนี้ผมมีนัดกับน้องเด็ด

เกอืบลมืไปว่านดักนัไว้ ผมกม็วัแต่เหม่อท�าน่ันท�าน่ี ปกตติอน

เย็นก็ไม่ได้ไปไหน ถ้าไปออกก�าลังกายเฉยๆ ผมอาจจะไม่ไปวิ่ง

แล้วไปกินหมูกระทะด้วยได้ แต่ตอนนี้จะให้ผิดนัดเจ้านายมันก็ 

ยังไงๆ นะ เกรงใจ

“อย่าบอกนะว่ามึงนัดสาว”

“หา!?” ผมเลิกคิ้ว ท�าตาโตเหมือนว่าไม่เข้าใจที่พี่เฉดบอกมา 

สักนิดเดียว เป็นไง ผมแสดงละครเก่งไหม “สาวที่ไหนพี่ ไม่มีๆ”

“ก็เผื่อมีแฟนแล้วปิดเงียบ” 

ไอ้พี่เฉด ไอ้นี่ จี้ถามจังเลย เดี๋ยวปั๊ด
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ผมท�าเป็นส่ายหน้า แกล้งอมพะน�าทีเล่นทีจริง เรื่องอะไรจะ

ต้องบอก ชีวิตใครชีวิตมันครับ

พี่เฉดเดาผิดไปชนิดที่ว่าถ้าเปลี่ยนจากสาวเป็นหนุ่มล�่า อันนี้

ถูก!

แต่ดีแล้วละครับที่เดาไม่ถูก

ผมเปิดเอ๊กเซลก่อนจะเข้ารหสั พอพีเ่ฉดเดินไป ถึงค่อยหนัมา

ยิ้มเหี้ยมๆ คนเดียวข้างๆ น้องอรที่ก�าลังยืนอยู่ตรงที่ถ่ายเอกสาร 

ผมเหลือบไปมองสาวๆ ที่ก�าลังกดน�้าร้อนบ้าง ยืนคุยกันเบาๆ บ้าง

เย็นนี้พอยต์คะแนนที่ผมเพียรพยายามท�ามาตลอดจะต้อง

เพิ่มขึ้น บอสจะต้องหวั่นไหว!

อย่างน้อยเงินเดือนไม่เพิ่ม แต่สิ้นเดือนไม่ถูกเรียกไปด่า 

ในห้องก็ถือเป็นเรื่องที่ดี

ไม่สิ

ผมลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไง

ปกติแล้วทุกสิ้นเดือน เมื่อก่อนบอสจะลงมาแล้วเรียก

พนักงานไปคุยเรียงตัวในห้องท�างาน บางคนก็ถูกว่า ถูกต�าหนิ 

เหมือนประเมินทุกสิ้นเดือนก่อนที่เราจะได้เงินเดือนแล้วกลับบ้าน

ไปฉลอง แต่โชคดีที่ผมไม่เคยโดนเอ็ด มีแค่บรรยากาศกดดัน  

บางคร้ังไม่ค่อยอยากจะเข้าไปสกัเท่าไร แต่มันขดัไม่ได้ อยากได้เงนิ

ก็ต้องทนครับ!

หวังว่ารอบนี้ภายในบริษัทจะเปลี่ยนไป ไม่แน่ว่าคุณเล็กของ

ผมจะเป็นคนจัดการเรื่องเงินเดือนลูกน้อง เจ้านายที่ยังเด็กๆ ส่วน

ใหญ่แล้วจะไม่ว่ากล่าวอะไรมากอยู่แล้ว

ดจีรงิๆ ทีผ่มตดัสนิใจรบัปากว่าจะแนะน�าร้านอาหารให้บอส!

คิดแล้วจู่ๆ จังหวะและเวลาในชีวิตของผมก็เหมือนจะเดิน 
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มาถึง มาถึงวันที่นายเจนจบจะได้ส่องประกาย ได้เปล่งประกายใน

ตัวเอง

ต้องบอกว่าน้องเด็ดมาพร้อมกับโชค มาพร้อมความเปลี่ยน

แปลงจริงๆ 

ความรู้สึกเทิดทูนยิ่งเพิ่มมากขึ้น ต่อให้ผมรู้สึกว่ามีบางอย่าง

แปลกๆ ก็สามารถมองข้ามไปได้เพราะผลประโยชน์ที่ดีในอนาคต

ข้างหน้า

ช่วงเย็น ผมแอบเปล่ียนชุดไปเลยเพรำะขี้เกียจไปเข้ำ

ห้องน�้าของทางสวน ใช้ห้องน�้าบริษัทนี่แหละง่ายดี คุณเล็กเห็นผม

แต่งชุดออกก�าลังกายแล้วก็เหมือนจะแปลกใจ ผมรีบบอก

“พอดีขี้เกียจไปเปลี่ยนที่นั่นน่ะครับ คนเยอะ”

“อ้อ ครับ”

ตอนนี้ผมกลายเป็นคนหน้าด้านหน้าทน อาศัยติดรถเขาไป

ออกก�าลังกายด้วยในตอนเย็น ก็คุณเล็กบอกเองว่าอย่าเกรงใจ ผม

ก็จะไม่เกรงใจแล้วนะครับ

คณุเลก็ยงัไม่ได้เปลีย่นชดุ เชิต้เรยีบอย่างไรกย็งัเรยีบอย่างนัน้

ตั้งแต่เช้ายันเย็น ต่างจากผมที่มีรอยยับนิดหน่อยจากการถกแขน

เสื้อขึ้นก่อนหน้านี้ ยิ่งถอดออกมาพับเก็บใส่กระเป๋า ยิ่งไม่ต้องพูด

ถึงความเรียบอีกต่อไป

“วันนี้พี่ๆ ในออฟฟิศไปกินข้าวกันเหรอครับ”

“ใช่ครับ” 

“แล้วคุณเจนไม่ไปเหรอครับ”

“พอดีว่าผม...” ผมไม่คิดว่าคุณเล็กจะถามอย่างนี้ “อยากวิ่ง

มากกว่าครับ”
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โอเคนะ ค�าพูดเป็นธรรมชาติ น�้าเสียงเป็นธรรมชาติ ท่าทาง

ก็ธรรมชาติ สามผ่านครับ

“ถ้าคุณเจนมีนัดกับพี่ๆ บอกผมได้นะครับ”

“โธ่ ไม่เป็นไรครับ ผมบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวไปครั้งหน้า คุณเล็ก

ไปด้วยกันไหมครับ” 

“น่าสนใจครับ”

“เยี่ยมเลยครับ ร้านที่ไปกินกันอร่อย สะอาดดี คุณเล็กทาน

ได้ใช่ไหมครับ หมูกระทะ มีแอร์นะครับ ไม่ต้องห่วง”

“ได้ครับ กินได้” คุณเล็กบอก 

พอช่วงรถตดิผมเหน็คณุเลก็ถกแขนเสือ้ขึน้ ปลดกระดมุข้อมอื 

ก่อนจะหมุนนาฬิกาข้อมือเล็กน้อยแล้วขับรถต่อ เมื่อถึงที่หมาย  

ผมยืนรอคุณเล็กหน้าห้องอาบน�้า อีกฝ่ายออกมาพร้อมชุดกีฬา  

พวกเราเดินไปเก็บของที่รถ ก่อนจะเริ่มวิ่งกัน

วนันีเ้ป็นไปได้ด้วยด ีไม่มีปัญหาอะไรแทรกมาให้ผมขายหน้า 

ผมทั้งตั้งใจ ทั้งมองทาง ไม่มีเหม่อสักนิด วิ่งครบไปหนึ่งรอบผมเริ่ม

หอบๆ คุณเล็กแค่มีเหงื่อ พวกเราพากันวิ่งจนรอบที่สี่ ผมหมดแรง

ยืนพักอยู่ข้างๆ ต้นไม้ไม่ไกลจากทางออก

“โอ้ยเหนื่อย คุณเล็กดื่มน�้าไหมครับ”

“เดีย๋วผมไปซ้ือให้ดีกว่า” คณุเล็กเดินไปยังท่ีขายน�า้ใกล้ๆ ผม

ยังไม่ทันตอบ ได้แต่นั่งรอให้หายเหนื่อย ไม่นานอีกฝ่ายก็เดินกลับ

มาพร้อมน�้าสองขวด ผมรีบหยิบเศษเหรียญจากกระเป๋าท่ีอยู่ตรง

เอวคืนคุณเล็กทันที

“ไม่เป็นไรครับ”

“ผมเกรงใจครับ อย่าเลยๆ”

สุดท้ายคุณเล็กก็ต้องรับเงินผมไป จริงๆ แล้วเรื่องเงินเรื่อง
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เล็กน้อย แต่เรื่องคอนเน็กชั่นและมิตรภาพคือเรื่องใหญ่ครับ ผมจะ

ไม่ยอมให้ภาพลักษณ์เสียหาย!

ไม่รู้ค�าว่าเกรงใจออกจากปากผมไปกี่ครั้งแล้ว

หลงัจากอาบน�า้เสรจ็ คณุเลก็กไ็ม่เปิดโอกาสให้ผมได้ท�าอะไร

อีก 

“ร้านไหนนะครับที่คุณเจนว่าอร่อย”

“อ้อ” ผมปัดๆ เสื้อ ก่อนจะยืดตัวให้เสื้อที่อยู่ในกางเกงรั้งขึ้น

มาหน่อย จะได้สบายตัว “อยู่ชั้นบนครับ แถวโรงหนัง เป็นร้าน

อาหารไทย เป็นแนวๆ ภาคกลางน่ะครับ”

ตอนนัง่รถผมแอบหยบิโทรศพัท์ขึน้มาเชก็เล็กน้อย เหน็พ่ีเฉด 

มันเช็กอินที่ร้านหมูกระทะแล้ว สิ่งที่ผมกลัวอย่างเดียวคือมันจะ 

ดันมาเจอกันในห้างนี่แหละ ความรู้สึกอื่นๆ อยากไปกับเพื่อน  

เหงาเหงิวบ้าอะไรไม่มีทั้งนั้น

ไม่รู้จะปั้นหน้ายังไงเลย เวลามีคนในออฟฟิศมาเดินแล้วเจอ

ว่าผมอยู่กับบอสเนี่ย โดนเอาไปนินทาลับหลังแน่ๆ 

รถหรจูรงิๆ อย่างน้อยนัง่มาด้วยแล้วรูส้กึมมีาดขึน้มาเลก็น้อย 

ไม่ใช่รถผม แต่ผมได้นั่งครับ ยินดีครับยินดี

พอเราเข้าไปด้านใน ผมเป็นฝ่ายเดนิน�านดิหน่อย เพราะรูท้าง 

พอขึ้นไปถึงร้านอาหาร ผมเป็นฝ่ายหาโต๊ะให้เจ้านายอย่างขยัน 

ขันแข็ง เมื่อเรานั่งลง ผมจึงลองแนะน�าเมนูดู

“คนเยอะเหมือนกันนะครับ” คุณเล็กเอ่ยขึ้น 

“อาจจะเพราะพรุ่งนี้วันหยุดด้วยครับ”

“อืม วันหยุดคุณเจนไม่ไปเที่ยวไหนเหรอครับ”

“ผมเหรอ” ผมหยุดคิดเล็กน้อย ก่อนจะหันไปบอกเมนูกับ

พนักงาน แล้วหันมาคุยต่อ “ไม่น่านะครับ ไม่รู้จะไปไหนดี อยาก
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นอนอยู่บ้านเฉยๆ”

“ท�าไมล่ะครับ”

“เหนื่อยครับ ไม่ค่อยมีแรงไปเที่ยวแล้ว” ท�างานตั้งหลายวัน 

พอมวีนัหยดุ เดีย๋วนีส่ิ้งเดยีวทีอ่ยากท�าคอืนอนอยูบ้่านครบั ขอนอน

อยู่บ้านตีพุงจิบเบียร์เย็นๆ ชีวิตก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว

ถ้าย้อนไปสักห้าหกปีก่อน ผมอาจจะยังคิดอีกแบบ ไปเที่ยว

ให้หน�าใจ เข้าร้านเหล้า บ้านไม่กลับ แต่ตอนนี้สังขารไม่เอื้อแล้ว

อาจจะเป็นใจผมทีไ่ม่ไหวเอง รูส้กึเหนือ่ยหน่ายกบัสิง่แวดล้อม

ในเมืองกรุงไปหมด

เบื่อรถติด เบื่อฝนตก เบื่ออากาศร้อน ไหนจะความไม่แน่ 

ไม่นอนบนท้องถนน คดิแล้วกย็ิง่อยากจะรบีกลบับ้านไปนอน ท�าไม

เกิดมาไม่ฉลาดกว่านี้นะไอ้เจน

“คุณเจนยังไม่แก่สักหน่อย” คุณเล็กพูดเสียงกลั้วหัวเราะ 

ใบหน้าดูอ่อนลง ลดความขึงขัง “คุณเจนยังดูดีมากครับ”

คุณเล็กชมผม น�้าเสียงโทนเดียว แต่ก็มีความลึกลับซับซ้อน

แฝงอยู่ ท�าเอาผมดูไม่ออกว่าชมเล่นชมจริง เพราะท่าทางอีกฝ่ายดู

เป็นงานเป็นการ เหมือนเจ้าพ่อมาเฟียที่ลูกน้องอย่างผมแหยม 

ไม่ได้ ได้แต่เลีย ได้แต่ชมเท่านั้น

ผมหัวเราะแห้งๆ หันไปจิบน�้าที่ร้านน�ามาเสิร์ฟให้

ตั้งแต่มีบอสมา รอบนี้บอสพูดเข้าหูผมมากๆ ครับ แต่ผม 

ไม่กล้าออกอาการมาก เดี๋ยวมันเหลิง 

“ไม่แก่ แต่กเ็หมือนแก่แล้วครบั ไม่ค่อยอยากท�าอะไรเลย เบือ่

รถติด แล้วคุณเล็กไปไหนไหมครับ”

“คงไม่ได้ไปไหนเหมือนกันครับ อาจจะเดินเล่นแถวๆ นี้”

“อ้อ ดคีรบัด”ี ผมพยกัหน้า ไม่อยากจะบอกว่าก�าลงันัง่กระมดิ
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กระเมี้ยน แค่ดูไม่กร่างเหมือนตอนอยู่กับเพื่อนเฉยๆ 

“วันหยุดคุณเจนก็มาวิ่งหรือเปล่าครับ” 

“คงวิ่งครับ อาจจะมาช่วงเช้า ผมยังไม่แน่ใจ”

“พอดีเลยครับ ผมว่าจะลองมาวิ่งตอนเช้าเหมือนกัน”

“จริงเหรอครับ งี้ลองมาวิ่งด้วยกันไหมครับ ท่ีสวนเปิดตีห้า

พอดี” ผมเป็นฝ่ายชวนก่อน เป็นเพราะรูส้กึว่าคณุเลก็ปทูางมาขนาด

นี้แล้ว มันช่างเข้าเค้าเสียนี่กระไร!

เอาแล้วครับ มันเริ่มมาแล้ว อีกไม่นานกระผมนายเจนจบจะ

ต้องรุ่งโรจน์เกรียงไกร

ปากผมหลดุชวนไปแล้ว สดุท้ายจงึต้องท�าเนียนต่อ เพ่ือไม่ให้

ดตูะกกุตะกกั บรรยากาศการเลยีแข้งก�าลงัไปได้สวย ผมจะไม่ปล่อย

ให้เกิดข้อผิดพลาด

“ก็ดีนะครับ” 

น้องเดด็ของผมกไ็ม่ได้เซ้าซ้ีอกี เพยีงแค่พยกัหน้าแล้วเริม่ทาน

อาหารตรงหน้า ผมชี้ต้มย�าชามใหญ่แล้วบอก 

“ชามนี้อร่อยมากครับ เขาท�าถึงเครื่องดี คุณเล็กทานเผ็ดได้

ใช่ไหมครับ”

“ได้ครับ...อร่อยจริงครับ”

คุณเล็กชิมตามที่ผมบอก ผมเองก็กินข้าวของตัวเองไป 

ระหว่างนัน้แอบช�าเลอืงมองเจ้านายไปด้วย สงัเกตทกุอริยิาบถของ

อีกฝ่าย

ระหว่างที่ทาน พวกเราคุยกันไปเรื่อยเปื่อย แต่ไม่ค่อยได้

เจาะจง ยกเว้นเรือ่งออกก�าลงักาย เพราะดเูหมอืนความชอบจะตรง

กันพอดี ท�าให้คุยง่ายหน่อย สุดท้ายก็เลยมาหยุดที่เรื่องวิ่งอย่าง

เดียว
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“เดี๋ยวผมเลี้ยงมื้อนี้เอง” คุณเล็กว่า ก่อนจะหยิบบัตรเครดิต

ใบหนึ่งออกมาวางให้พนักงาน

ผมรีบบอก แล้วหยิบกระเป๋าตังค์ตัวเองออกมา ก่อนจะหาร

ครึ่งในใจอย่างรวดเร็ว 

“ออกคนละครึ่งครับคุณเล็ก”

“อย่างนั้นก็ได้ครับ”

ดูเหมอืนคณุเลก็เริม่จะชนิกบันสิยัของผม นีถ้่าผมบอกว่าตาม

สบาย เล้ียงผมเลยครับ คุณเล็กก็คงจะเลี้ยงจริงๆ แต่ในใจผมคง

กระวนกระวาย อยู่ไม่สุขแน่ๆ ผมไม่ชอบติดหนี้ใครสักเท่าไร

เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีด้วยครับ

ข้อนี้ส�าคัญ

พนักงานเดินมาอีกครั้งพร้อมใบเสร็จ คุณเล็กเซ็นเรียบร้อย 

ผมจึงรีบยื่นเงินอีกส่วนไปให้ สุดท้ายมื้อนี้จึงผ่านไปได้ด้วยอเมริกัน

แชร์

“คุณเล็กอย่าเลี้ยงผมอีกนะครับ หารกันดีกว่า”

เจ้านายผมเลิกคิ้ว ดูแปลกใจที่ผมเอ่ยขึ้นมาอย่างน้ัน แต่

สุดท้ายก็ยิ้มบางๆ 

“จริงๆ ผมน่าจะต้องเลี้ยงคุณเล็กด้วยซ�้านะครับ ผมอายุ

มากกว่า” ผมว่า พวกเราก�าลังเดินกลับไปที่รถ อาหารมื้อนี้หมดไป

พันกว่าบาท ถือว่าไม่แพงเลย แถมอร่อยด้วย ดูแล้วก็น่าจะถูกปาก

เจ้านายของผมไม่น้อย

นับว่าเป็นสัญญาณที่ดี!

“แต่คุณเจนตัวเล็กกว่าผมนะครับ”

“เอ๊ะ!” ผมชะงักไปทันที คิ้วขมวด “อันนี้นับด้วยเหรอครับ”

เห็นแววตากับท่าทางของบอสตัวเองแล้ว ผมจึงได้รู้ว่าก�าลัง
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ถูกเด็กมันหยอก

น้องเด็ดก�าลังยอกย้อนพี่เหรอครับ

น้องมันเล่นกูแล้วไหมล่ะ

“ไม่นับเหรอครับ” คุณเล็กตอบกลับมาหน้าตาย ท่าทางก ็

ไม่ได้ดูว่าจะซีเรียสจริงจังสักนิด นอกจากเดินตรงไปที่รถอย่างเป็น

ธรรมชาติที่สุด

“ไม่นับสิครับ” ผมว่า ไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดี ไม่กล้าเอ็ด 

แต่จะให้ไม่ข�าก็ไม่ได้ เจ้านายเล่นมุกมา เล่นมุกเรื่องกายภาพอย่าง

นี้

พอขึ้นรถ ผมคาดเข็มขัด คุณเล็กจึงถามเรื่องที่เราคุยค้างกัน

ไว้

“งั้นวันหยุดพรุ่งนี้เจอกันที่สวน หรือจะให้ผมไปรับคุณเจนที่

คอนโดฯดีครับ”


