
~ Scriper ~

บทน�ำ

16 : 53 น.
“ยังไม่มาอีกเหรอ” เป็นอีกครั้งที่ผมยกโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลา 

การรอคอยมักจะท�าให้เรารู้สึกว่ามันนานเสมอและผมเองก็ก�าลังรู้สึก
แบบนัน้ เป็นเวลาเกอืบสองชัว่โมงทีผ่มมานัง่รอคนสองคนอยูห่น้าตกึ
ของคณะนิเทศศาสตร์

ไม่รู้ว่าทั้งสองคนจะจ�าได้หรือเปล่า...ว่าวันนี้พวกเรามีนัดกัน
หรอือาจจะยุ่งจนลมืไปแล้ว ลมืแม้กระทัง่ผมทีม่าคอยอยูแ่บบนี้
ถ้าหากนีเ่ป็นครัง้แรกผมคงจะไม่มคีวามคดิอะไรแบบนีใ้นหวั แต่

เพราะมันเป็นครั้งที่ผมเองก็นับไม่ได้ที่ต้องมานั่งรอ และก็จบด้วยค�า
ว่าตดิธรุะ...หรอืไม่กเ็พลยีเกนิกว่าจะไปด้วยกันตามนดั สุดท้ายก็เหลือ
แค่ผมที่ยังคงยิ้มและพูดค�าว่าไม่เป็นอะไร พยายามเข้าใจว่ามันเป็น
งาน ในฐานะของคนที่เป็นทั้งเพื่อนสนิทและคนรักก็ควรจะไม่สร้าง
ความล�าบากใจให้แก่ทั้งคู่

ผมเลือ่นปลายนิว้บนหน้าจอสมาร์ทโฟนในมือ สายตาจ้องมอง
รปูคูข่องคนสองคนทีก่�าลงัมองหน้าและส่งยิม้ให้กัน แอพทวิตเตอร์มัก
จะเป็นแอพทีแ่ฟนคลบัคูจ่ิน้ส่วนใหญ่ใช้ตามดารานกัแสดงทีเ่ล่นละคร
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คู่กันและเป็นคู่จิ้นกัน
หนึ่งในนั้นก็คือ...เมฆกับสีคราม
แฟน
และเพื่อนสนิทของผม
เมฆเป็นผู้ชายตวัสงู รปูร่างจดัอยู่ในเกณฑ์ทีด่เีกนิมาตรฐานของ

ผูช้ายบางคนด้วยความทีอ่กีฝ่ายชอบจะเข้าฟิตเนส ออกก�าลงักายอยู่
สม�่าเสมอต้ังแต่ช่วงมัธยมปลาย ก่อนจะได้เข้าวงการเป็นนักแสดงใน
ซีรี่ส์วัยรุ่นเรื่องหนึ่ง

และเขาคือแฟนของผม
เราคบกันตั้งแต่ช่วงมัธยมศึกษาปีที่ห้าเมฆขอคบกับผมในวัน

เปิดภาคเรียนหลงัจากเราเริม่คยุกนัมาตัง้แต่ช่วงปิดเทอม ด้วยนสิยัของ
เมฆที่ช่างสังเกต เอาอกเอาใจเก่ง และยังใช้ถ้อยค�าที่ส่ันคลอนหัวใจ
คนฟังได้อย่างร้ายกาจ ผมถงึได้ตกหลมุรกัเจ้าตวัและตกลงคบเป็นแฟน
ในที่สุด

ส่วนสคีรามคอืเพือ่นสนทิของผมตัง้แต่มธัยมศกึษาปีทีส่อง เรา
เรียนห้องเดียวกันมาตลอด ที่ผมไปสนิทกับสีครามก็เพราะเห็นว่าอีก
ฝ่ายไม่ค่อยมีเพ่ือน เพราะข่าวที่ว่าอีกฝ่ายเป็นเกย์และด้วยหน้าตาที่
ออกจะดูหยิ่งๆ เลยท�าให้ไม่ค่อยมีใครเข้าใกล้ การท�าความรู้จักครั้ง
แรกของเราคือตอนที่คุณครูให้จับคู่ท�างาน ผมเป็นฝ่ายเข้าไปขอจับคู่
และพูดคุยกับสีคราม

ท่าทางเย่อหย่ิงที่เห็นน้ันเป็นเพียงแค่ฉากหน้าเท่านั้น นิสัย
จริงๆ ของสีครามคือคนที่ร่าเริงและช่างพูด เราสองคนสนิทกันมานับ
ตั้งแต่ตอนนั้น

จนกระทั่งผมคบกับเมฆ ครามก็เลยได้สนิทกับเมฆไปด้วย
เหมือนกัน 

ทัง้สองคนดูเข้ากันได้ดีเพราะนิสยัคล้ายๆ กนั ชอบอะไรเหมือน
กนั เชยีร์บอลกเ็ชยีร์ทมีเดยีวกนั บางครัง้ผมกเ็หมอืนจะเข้าไม่ถงึในสิง่
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ที่ทั้งสองคนชอบเลยแม้แต่นิดเดียว แต่ทั้งคู่ก็รับรู้และคอยดึงให้ผม
เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเสมอ

ซึ่งนั่นมันก็แค่เมื่อก่อน
เมฆเป็นคนหน้าตาดี ความฝันของเมฆคือการได้เข้าสู่วงการ

และเป็นนกัแสดงชือ่ดงัซึง่ตรงข้ามกบัผมทีอ่ยากจะเรยีนทางด้านวิศวะ
เพราะผมช่ืนชอบอะไรแบบน้ีมาตั้งแต่เด็กเนื่องด้วยพ่อของผมก็เรียน
จบและท�างานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

ทุกครั้งเวลาที่เมฆพูดเรื่องการแสดงผมก็มักจะนั่งฟังและให้
ก�าลงัใจเท่านัน้ ต่างจากสคีรามทีฝั่นอยากจะเดนิสายงานเดยีวกบัเมฆ 
เป็นอีกครั้งที่ทั้งสองคนมีความคิดเห็นความชอบตรงกันจนผมคล้าย
จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนเกิน

ทัง้ๆ ทีอ่กีคนกค็อืแฟน...และอกีคนกเ็ป็นเพ่ือนสนทิมาหลายปี
หลังจากใฝ่ฝันมานานสุดท้ายทั้งเมฆและสีครามก็มีโอกาสได้

ก้าวเข้าสูว่งการการแสดงพร้อมกนั ได้รบัเลอืกให้เล่นซรีีส์่เรือ่งเดยีวกนั 
ถึงแม้จะเป็นเพียงบทรองแต่กลับได้รับความสนใจจนเกิดเป็นกระแส 
คู่จิ้นข้ึนมา จากที่เคยสนิทและตัวติดกันอยู่แล้วก็ยิ่งมากขึ้นกว่าเดิม 
ไม่รู้ว่าตั้งแต่ตอนไหนที่ผมกลายเป็นเพียงคนที่ยืนยิ้มและแสดงความ
ยินดีให้แก่ทั้งสองคนที่พูดคุยถึงเรื่องซีรี่ส์และงานคู่ของตัวเอง

ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ใครต่อใครก็บอกว่าทั้งคู่เหมาะกัน บ้างก็
บอกว่าเป็นแฟนกัน อยู่โรงเรียนจากที่เคยกินข้าวด้วยกันนั่งข้างกันก็
ไม่มเีหมอืนก่อน ทีข่องผมกลายเป็นทีข่องสคีราม แต่เพราะว่าทัง้คูพ่ดู
เป็นเสียงเดียวกันว่ามันคืองาน มันเป็นแค่การเซอร์วิซเท่านั้น...

และในโรงเรยีนนอกจากครามกไ็ม่มใีครรูว่้าผมกบัเมฆเป็นแฟน
กัน

ทุกครั้งเวลามีใครถ่ายรูปลงในแท็กคู่จิ้นแล้วติดผม ก็จะมีบาง
คนที่ผมคาดว่าเขาคงจะไม่ได้คิดอะไร ออกแนวแซวเล่นๆ ว่าผมนั้น
เป็นส่วนเกิน
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ค�าที่ท�าให้ผมกับเมฆทะเลาะกันครั้งแรกตั้งแต่ที่คบกันมา
และสุดท้ายก็เป็นผมที่เป็นฝ่ายขอโทษให้แก่ความคิดมากและ 

งี่เง่าของตัวเองที่เก็บเอาเรื่องไร้สาระนี้มาท�าให้เราต้องทะเลาะกัน
หลังจากนั้นมาก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกเลยในความสัมพันธ์
มแีค่ผมทีย่งัเลอืกทีจ่ะหลบัหหูลบัตาและท�าเหมอืนว่าทกุอย่าง

ยังคงเป็นเหมือนเดิม
“รักกก!”
หมับ!
“อื้อ คราม...ท�าไมเลิกช้าจังเลย กูรอนานมาก” ผมว่า ไม่ได้ใส่

อารมณ์ความโกรธลงในประโยคเลยแม้แต่น้อย เพียงแค่พูดถามออก
ไปปกติ มีรอยยิ้มประดับหันมองเพื่อนสนิทที่โอบกอดผมแน่น 

ครามกับผมไม่ต่างกันมากในเรื่องของรูปร่าง เพียงแต่ครามจะ
สงูกว่าผมเลก็น้อย ร่างกายผอมบางกว่าเพราะต้องฟิตหุน่ในซรีีส์่เรือ่ง
ต่อไปที่เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และเรื่องนี้เองที่เมฆ
และครามได้เล่นคู่กันเป็นตัวหลัก

ซีรี่ส์วายที่สร้างจากนิยายชื่อดังและก�าลังมีกระแสในตอนนี้
กลุ่มแฟนคลับต่างก็บอกว่าทั้งสองคนเหมาะกับบทนี้หลังจาก

รอคอยกันมาหนึ่งปีเต็มๆ ที่จะให้ทั้งคู่ได้เล่นซีรี่ส์คู่กัน
แต่กม็เีสยีงของแฟนนยิายส่วนใหญ่ทีไ่ม่ถกูใจตวัละครหลกัอย่าง

เมฆและคราม
“เลิกสักพักแล้ว แต่กูถูกอาจารย์เรียกให้อยู่คุยด้วยอะ มึงก็รู้ว่า

กูขาดบ่อยเพราะซีรี่ส์ที่ก�าลังถ่ายท�าอยู ่ คะแนนกูมันเลยร่วงลง 
อาจารย์เขาก็เรียกไปเตือนๆ น่ะ ก็เลยนาน” บอกกับผมเสียงอ่อน

“กูบอกมึงแล้วว่าให้อ่านหนังสือก่อนสอบบ้าง ถึงจะไม่ได้เข้า
เรียนแต่คะแนนสอบมึงก็ควรจะดีอะ”

“อย่าบ่นเลยน่า ไว้ไฟนอลนี้กูให้เมฆติวให้ก็ได้”
…
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“อือ แล้วเมฆยังไม่ลงมาเหรอ”
“ลงมาแล้ว ลงมาก่อนกูตั้งแต่เลิกเรียนเลย เห็นว่าวันนี้มันจะ

กลับบ้าน พ่อกับแม่มันจะพาไปงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เลยอยาก
ให้ลกูชายไปเป็นหน้าเป็นตา...มนัไม่ได้บอกมงึเหรอ” ค�าถามของคราม
เหมือนมีอะไรทุบลงมาบนหัวอย่างหนัก

“เปล่า ไม่ได้บอก”
“แปลก มนัยงับอกกกู่อนลงมาอยูเ่ลย ช่างเถอะ แล้วนีม่งึมายนื

รอกูเหรอ มีอะไรหรือเปล่า กูมีธุระต้องไปต่ออะ งานเดียวกันกับเมฆ
เลย เห็นมึงยืนอยู่ก็เลยเข้ามาหาก่อน”

จ�าไม่ได้กันเลยสักคนสินะ
ผมนิ่งเงียบก่อนจะยิ้มออกมาและส่ายหัวตอบ สร้างถ้อยค�า

โกหกเพื่อให้อีกฝ่ายสบายใจ
“เปล่า มึงมีธุระเหรอ รีบไปสิ...กูแค่แวะมาหาเพราะเห็นว่าช่วง

นี้ไม่ได้เจอมึงเลย”...เมฆก็เหมือนกัน “เดี๋ยวกูก็จะกลับแล้ว”
“เหรอ เออๆ งั้นกูไปนะ ไว้กูเสร็จธุระเดี๋ยวกูทักไปหานะมึง  

บายยย” ครามโบกมอืส่งให้ผม รอยย้ิมสดใสบนใบหน้าขาวเนยีนเรยีก
สายตาหลายต่อหลายคู่จากคนรอบข้าง ครามเป็นคนที่ดูดีทั้งหน้าตา
และรูปร่าง เครือ่งหน้าทีล่งตวัชวนให้มองได้ไม่รูส้กึเบือ่ นสิยัร่าเรงิเป็น
กันเองกับทกุคนท�าให้ครามทีม่ชีือ่เสยีงอยูแ่ล้วยิง่มชีือ่เสยีงเข้าไปใหญ่

ผมหบุย้ิมลงหลงัจากเพ่ือนสนิทลบัสายตาไป ยกโทรศพัท์ขึน้มา
กดโทร.ออกไปยังสายของใครอีกคนที่เงียบหายไปทั้งวัน

ตู๊ดดด…
ตู๊ดๆๆ
...
สายถูกตัด
ผมขมวดค้ิวน้อยๆ ก่อนจะเปลี่ยนจากโทร.เป็นส่งข้อความไป

ถามแทน
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:) . : เมฆ ตอนนี้อยู่ไหนเหรอ
Mhek : บ้าน มีอะไรหรือเปล่า เมฆยุ่งๆ
:) . : เหรอ ไม่มีอะไรหรอก รักแค่จะชวนไปหาอะไรกิน

...ผมรอสักพักก่อนที่ข้อความจะถูกอ่าน
และเงียบ ไร้การตอบกลับจากอีกฝ่าย 
ถ้าเป็นแบบนั้น...ผมก็คงต้องไปหาอะไรกินคนเดียว
ผมจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวสองชามให้ป้าที่เปิดร้านขายอยู่ข้างทาง 

ราคาไม่แพงและรสชาติก็อร่อยจนลูกค้าเข้าร้านไม่ขาดสาย เรื่อง
ปริมาณและคณุภาพกจ็ดัอยูใ่นระดบัทีด่ ีผมเคยมากนิแต่ไม่ได้มาบ่อย
เพราะระยะทางมันห่างไกลจากมหา’ลัยพอสมควร แต่วันนี้รู้สึกว่า
อยากจะไปเรื่อยๆ ไปที่ไกลๆ บ้าง

หลังจากออกจากร้านมาผมก็บอกฝากรถเอาไว้กับคุณป้าใจดี
เจ้าของร้านเพราะต้องการที่จะไปเดินดูของต่ออีกสักหน่อย 

ความจริงเพียงแค่อยากจะเดินคิดอะไรไปเรื่อยก็เท่านั้น
สองข้างทางสงบเงียบเมื่อผมเดินทอดน่องไปเรื่อยๆ หยุดอยู่

ตรงสะพานข้ามคลองขนาดใหญ่ หยิบเอาโทรศัพท์ขึ้นมากดเข้า  
#เมฆสีคราม แท็กที่เหล่าแฟนคลับตั้งให้แก่เมฆและสีครามตั้งแต่จบ
ซีรี่ส์เรื่องแรกที่ทั้งสองคนได้แสดง

‘ถามพ่ีเมฆว่ามีแฟนหรือยัง พี่เมฆตอบว่ายังไม่มี แต่สายตา
เอาแต่มองหน้าพี่คราม แบบนี้ไม่ต้องจิ้นแล้วมั้งงง แฟนกัน ดูออก 
#เมฆสีคราม’

‘เรียลมากแม่ เพิ่งเจอพี่เมฆกับพี่ครามสดๆ ร้อนๆ โคตรแต้ม
บุญ...พี่เขามาเดินดูของด้วยกันอะ แถมมีพ่อแม่พี่เมฆมาด้วย เปิดตัว
ลูกสะใภ้เหรอคะ @Mhek_kt @Krammetha #เมฆสีคราม’

ผมกดเปลี่ยนจากหน้าทวิตเตอร์ไปยังเฟซบุ ๊กทันที ขบกัด 
ริมฝีปากตัวเองข่มกลั้นความรู้สึกแปลกๆ ในใจลงไป เงยหน้าขึ้นมอง
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ท้องฟ้าในยามเย็นเมื่อรู้สึกถึงบางอย่างที่เอ่อคลอ หันกลับมาสูดลม
หายใจเข้าก่อนจะตัดสินใจเดินกลับทางเดิม

ตึกๆๆ
ตุ้บ!
“เฮ้ย!” ผมร้องเสยีงหลง เอือ้มมอืคว้าโทรศพัท์ตวัเองทีก่�าลังร่วง

ลงสู่พ้ืน แรงปะทะของผู้ชายคนหนึ่งที่วิ่งมาชนท�าให้ผมเซและไม่
สามารถจะคว้าโทรศัพท์เอาไว้ได้ น�้าตาที่พร่ามัวในตอนแรกไหลริน
ทันที กัดปากแน่นหันไปมองทางผู้ชายคนนั้นที่หยุดวิ่งก่อนจะก้มลง
เพื่อจะเก็บโทรศัพท์

ตึกๆๆ
“หยุดท�าไมวะไอ้เสือ...เวร มึงชนเขาเหรอ”
“เออดิพี่ โทรศัพท์ร่วงเลย พังไหมไม่รู้...ขอโทษนะ ให้ซื้อใหม่

ให้หรือเปล่า” คนที่ชนเอ่ยบอก ก่อนที่ผู ้ชายอีกคนจะนั่งลงคว้า
โทรศัพท์ผมมาพลิกดูให้เห็นรอยแตกร้าวบนหน้าจอ อุตส่าห์คิดว่าจะ
ใช้อีกสักปีแล้วค่อยเปลี่ยนใหม่ แต่ดูเหมือนว่าจะต้องซื้อใหม่แล้วละ

“ขอโทษแทนน้องกูด้วย...ได้ยินไหมวะ จะก้มหน้าก้มตาท�าไม
เนี่ย เงยดิ...” ผมเงยหน้าขึ้นตามที่อีกฝ่ายว่า ยกมือเช็ดหน้าตัวเอง
สบตากับคนตรงหน้าทีน่ิง่เงยีบไป ใบหน้าน่ากลวัในสายตาผมจ้องเขมง็
มาราวกับว่าผมไปท�าอะไรให้ไม่พอใจ

ทั้งๆ ที่พวกเขานั่นแหละที่มาชนผม
“ขอโทรศัพท์คืนด้วยครับ” ผมว่าเสียงแผ่ว ปกติผมไม่ใช่คนที่

ชอบจะมีปัญหากับใครอยู่แล้ว และผู้ชายตรงหน้าก็ไม่ใช่คนที่ท่าทาง
น่าโต้เถียงหรือมีเรื่องด้วยสักเท่าไหร่

“...หน้าจอมันร้าว” เขาก้มลงมองโทรศัพท์ผมที่อยู่ในมือ 
“เลี้ยวขวาข้างหน้า กูเห็นเมื่อกี้!”
“พวกมึงเร็วๆ ดิ”
“พี่มึง!” คนชื่อเสือตะโกนเรียกท่าทางตึงเครียด
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“เออ นี่โทรศัพท์ กูเห็นช่ือเฟซมึง ไว้เดี๋ยวจะทักไปหาเรื่องค่า
เสียหาย วันนี้กูรีบ แล้วก็...ชอบว่ะ อยากขอเบอร์ แต่เหมือนจะไม่ทัน 
เอาไว้เจอกันรอบหน้ากูค่อยขอแล้วกัน” ทุกอย่างมันรวดเร็วไปเสีย
หมด ผูช้ายท่าทางดบิเถือ่นตรงหน้าผมยดัโทรศพัท์คนืใส่มอืผม หนัไป
มองทางที่ตัวเองวิ่งมาอีกครั้ง

ลุกขึ้นยืนได้ก็พากันวิ่งหายไปพร้อมกับผู้ชายอีกคนที่ชื่อเสือ
โทรศพัท์ผมสัน่ครดื ยงัคงใช้งานได้อยู ่แต่ตรงรอยร้าวมนัสมัผสั

ไม่ได้ ยังไงก็คงต้องซื้อใหม่อยู่ดี 
ผมพยายามเลื่อนรับสายที่โทร.เข้า ยกโทรศัพท์ขึ้นแนบหู
“เมฆ...”
[รักอยู่ไหน]
“มีอะไรหรือเปล่า”
[คิดถึงไง เมฆโทร.หาไม่ได้เหรอ...]
นั่นสิ
แฟนกันนี่ ท�าไมจะโทร.หาไม่ได้
“ท�าไมจะไม่ได้ล่ะ...รักก็คิดถึงเมฆ” 
ผมกลับมาถึงหอพัก ความจริงแล้วพ่อจะให้ผมเรียนวิศวะอีก

มหา’ลยัหนึง่เพราะใกล้บ้านมากกว่า แต่ผมเลอืกจะมามหา’ลยันีเ้พราะ
เมฆ ถกูคะยัน้คะยอจนสดุท้ายก็ลองมาสอบดูและตดิคณะวศิวะอย่าง
ที่หวังเอาไว้ ก็เลยขอพ่อมาเรียนที่นี่แทน

ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไร เพราะเรื่องเรียนทั้งพ่อและแม่ก็ให้ผมได้
เลือกอย่างเต็มที่อยู่แล้ว ไม่บังคับด้วยซ�้าว่าต้องเรียนวิศวะ 

หอที่ผมพักอยู่เป็นหอที่มีห้องขนาดกลาง มันไม่ได้กว้างมาก 
ด้านหลงัห้องมรีะเบยีงแคบๆ ไว้ส�าหรบัประกอบอาหารได้ และห้องน�า้ 
ภายในห้องมีเตียง โต๊ะเครื่องแป้ง และตู้เย็นขนาดเล็ก โต๊ะและเก้าอี้
ส�าหรับนั่งท�างานหนึ่งชุดและตู้เสื้อผ้าไม้เก่าๆ หนึ่งตู้

ค่าเช่าต่อเดือนไม่ได้แพงมาก ก็ตามสภาพห้อง
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เมฆจะมานอนกับผมบางวันเท่านั้น ไม่มีอะไรเกินเลยระหว่าง
เราเพราะมาทีไรอีกฝ่ายก็จะเอาแต่เล่นโทรศัพท์คุยกับแฟนคลับ พอ
ง่วงก็นอน คุยกับผมแทบจะนับประโยคได้ด้วยซ�้า

ต่างจากเมื่อก่อนลิบลับ...
แต่ก็อย่างที่ว่า...เวลาเปลี่ยน คนก็เปลี่ยน
ที่ผมยังคงท�าทุกอย่างเหมือนเดิมก็แค่เป็นการให้โอกาสทั้ง 

ตวัเองและเมฆ ให้โอกาสตัวเองหมดความรูสึ้กและถอยออกมาเงยีบๆ 
และให้โอกาสเมฆ...กลบัไปเป็นคนเดมิในช่วงแรกทีเ่ราคบกนั จบปีหนึง่ 
เมื่อไหร่ถ้าทุกอย่างมันยังคงแย่ลงเรื่อยๆ ผมก็คงจะไม่ทนต่อไป

ผมอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้า เปิดโน้ตบุ๊กขึ้นตั้งใจว่าจะท�างานที่จะ
ต้องส่งต่อให้เสร็จ หน้าแท็บกูเกิ้ลเปิดแยกแท็บเฟซบุ๊กเอาไว้

หนึ่งรายการแจ้งเตือนใหม่ดึงดูดให้ผมคลิกกลับไปดู
ขมวดคิ้วเมื่อเห็นว่ามีคนกดเพิ่มเพื่อนผมมา
...
ไม่มีอะไรเลย
เฟซเหมือนเพิ่งจะสมัครใหม่
รูปโปรไฟล์เป็นไดโนเสาร์หน้าตาน่ารัก ชื่อเฟซ ดิโน่ หรือ ไดโน 

ผมกไ็ม่แน่ใจเหมอืนกนั เลือ่นลงดหูน้าไทม์ไลน์ก็มีเพียงคลิปวิดโีอหนึง่
ที่เพิ่งโพสต์ไปไม่กี่นาที

ผมเผลอกดเล่นคลิปนั้น
เสียงกีตาร์ที่ผู้ชายคนหน่ึงก�าลังดีดดังคลอมาพร้อมเสียงเพลง 

ในคลปิไม่เหน็หน้าคนร้อง เหน็เพยีงเส้นผมสดี�าสนทิและปลายคางไล่
ลงมาเท่านั้น

‘รักแรกพบแทจ้รงิเปน็อย่างไร...เพราะเธอใชห่รอืไม่ เปิดใจใคร
ที่ฉันเป็น จากวันนั้น หัวใจรู้สึกเอง ชัดเจนว่าทุกสิ่ง เกิดขึ้นจริงใช่ฝัน
ไป ได้พบจึงเข้าใจ มีอยู่จริง’

เสียงเพราะ...
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ผมกดรับเพื่อนไปแบบไม่คิดอะไร
ไม่รู้สิ ดองเพื่อนไว้เป็นโหล แต่ดันกดรับคนที่ไม่มีแม้แต่เพื่อน

ร่วมกัน กดรับเสร็จก็กลับเข้าหน้างานตัวเองต่อ นั่งท�าจนกระทั่งเสร็จ 
และเป็นจงัหวะเดยีวกบัทีเ่สยีงข้อความเฟซและแจ้งเตอืนดงัขึน้พร้อม
กัน   

Dino Dino : มึง

...
นีเ่ป็นการทกัทายของคนทีเ่ป็นเพือ่นกนัผ่านเฟซบุก๊และไม่เคย

รู้จักกันมาก่อนงั้นเหรอ
ผมเลือกที่จะอ่านและไม่ตอบ
เลื่อนดูอย่างอื่นในเฟซแทน ก่อนที่หน้าต่างแชทของคนเดิมจะ

เด้งขึ้นมาอีกรอบ

Dino Dino : หยิ่งเหรอวะ ตอบเร็ว จะคุยเรื่องค่าเสียหาย
Dino Dino : อกีเรือ่ง ฟังเพลงทีก่ลูงแล้วใช่ไหม ร้องให้มงึนะ ชอบจรงิๆ  
  อยากจีบ



~ Scriper ~

บทที่ 1

ชื่อก็ยังไม่รู้
เบอร์ก็ยังไม่ได้ขอ
ก็ว่าขอจีบแบบดีๆ นะ ท�าไมถึงได้โดนบล็อก...?
“หน้าเครยีดเลยว่ะ เอ้า หมดแก้วเลยพีมึ่ง เขาอาจจะมีแฟนแล้ว

ก็เลยบล็อกหรือเปล่า” ไอ้เสือว่า มันเป็นน้องรหัสผม เห็นท่าทางมอง
โทรศัพท์พูดบอกผมไปย้ิมไปของมันก็ได้แต่หมั่นไส้ ยกเท้าเตะลงบน
ขาเก้าอี้เต็มแรงจนคนนั่งสะดุ้ง ขมวดคิ้วใส่ผมยกใหญ่

“พี่แม่งพาลอะ กูไม่น่าออกมาด้วยเลย” 
“...” ผมไม่ตอบอะไร จดจ้องลงที่หน้าจอโทรศัพท์อีกรอบก่อน

จะถอนหายใจ หรือจะเป็นอย่างที่ไอ้เสือว่า บางทีเขาอาจจะมีแฟน
แล้ว อย่างนัน้ผมก็ต้องตดัใจใช่หรอืเปล่า ความรูส้กึอกหกัมนัเป็นแบบ
นีเ้องเหรอวะ ปกติมแีต่คนเข้าหาและเป็นผมทีหั่กอกคนอืน่ พอมาโดน
กับตัวแล้วก็รู้สึกเจ็บๆ ดี

แก้วเหล้าในมอืถกูยกขึน้จรดรมิฝีปากอกีรอบ ของเหลวมนึเมา
ถูกผมกลนืลงคอรวดเดยีวหมดก่อนจะกระแทกแก้ววางลงบนโต๊ะด้วย
ความรู้สึกในใจที่บอกไม่ถูกว่าก�าลังรู้สึกแบบไหน
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“เป็นเอามากนะมึง ถ้าฟังที่ไอ้เสือบอกอย่างเดียวไม่มาเห็น
สภาพมึงนี่กูไม่เชื่อนะว่าหน้าอย่างมึงจะมีคนมาหักอก” เสียงทุ้มคุ้น
เคยดังข้ึน ผมเหลือบสายตามองเจ้าของร่างสูงใหญ่ที่ลากเก้าอี้แทรก
กายเข้ามานั่งพร้อมกับรอยยิ้มบางๆ

พี่หมี...พี่รหัสผม ลุงรหัสไอ้เสือมัน
“...”
“สวยไหมคนที่หักอกมึง” 
ค�าถามพานให้นกึไปถงึใบหน้าขาวเนยีน...ขาวจรงิๆ ผมสโีคล่า

คลอเคลียตากลม มันไม่ได้กลมโตเหมือนกับผู้หญิงแต่มันดูเข้ากันกับ
จมูกเล็กๆ และปากอิ่มสีแดงสั่นน้อยๆ ยามท่ีสบตากัน จะว่าสวย
ไหม...ก็สวย แต่ไม่ได้สวยขนาดว่าจะเปรียบเป็นผู้หญิงได้

สวยในแบบที่ผมชอบ 
“อือ...สวย”
“แล้วยังไง เขามีแฟนแล้ว”
“ไม่รู้”
“เอ้า แล้วมึงอกหักได้ไง”
“...”
“ไอ้เสอืมงึเล่าดิ”้ เหน็ว่าผมไม่ตอบพีห่มกีห็นัไปถามไอ้น้องรหสั

ตวัดทีีย่งัคงนัง่กาวใส่รปูน้องคทิแคทในโทรศพัท์ไม่หยุด เห็นว่าเป็นคน
ที่มันชอบ แต่ดันเสือกใจกากไม่กล้าจีบเขา อีกอย่าง...ถูกพี่ชายน้อง
กีดกัน วันๆ ก็เลยได้แต่นั่งดูรูปแล้วเพ้อไปตามเรื่อง

ผมนั่งดื่มต่อเงียบๆ ขณะที่ไอ้เสือเริ่มเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน 
วันนี้ตั้งแต่ต้นให้พี่หมีฟังจนจบ

“หึๆ กูไม่แปลกใจเลย” พูดกลั้วข�าพลางมองมาทางผม
“...”
“กส็มกบัเป็นมงึนะวธิจีบีแบบพุ่งชนฉบิหาย มอียูส่องทางเลยที่

เขาบล็อก...มีแฟนแล้วไม่ก็เขากลัวมึงก็เลยบล็อก ค่าเสียหายก็คงไม่



19

~ Scriper ~

เอาแล้วละ” พี่หมีพูดที ผมก็ยกแก้วขึ้นดื่มที โคตรช�้าใจเลยว่ะแม่ง ที่
ผ่านๆ มาผมไม่เคยสนใจอะไรกับความรัก ไม่เคยคิดอยากจะมีแฟน
เลยนะ มีแต่ความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัดตามประสาผู้ชายคนหนึ่งก็
เท่านั้น และผมก็เด็ดขาดพอที่จะท�าให้คนพวกนั้นไม่เข้ามาวุ่นวายใน
ชีวิตผมอีกหลังจากแยกทางกัน

พอรู้สึกใช่กับใครสักคน ใครคนนั้นดันมีแฟน
หรือว่าจะยังไม่มี...แต่อาจจะกลัวผมอย่างที่พี่หมีบอก
มันก็เป็นไปได้
เพราะตอนที่ผมบังคับให้เขาเงยหน้าขึ้นมา ร่างกายส่ันเทาจน

เหมือนกระต่ายตัวเล็กที่ก�าลังสบตากับผู้ล่าแบบผม
ปึก!
“...แปลว่ายังมีหวัง”
“อะไรมงึ” พีร่หสัผูช่้วยชีท้างสว่างให้ผมเลิกคิว้ถามพลางยกแก้ว

เหล้าขึ้นดื่ม 
“พรุ่งนี้ผมจะไปแถวนั้นอีก”  
“มงึเอาจรงิ? คดิว่าจะได้เจอเหรอวะ มหา’ลยัทีไ่อ้เสอืว่ากใ็ช่จะ

เลก็ๆ คนมเีป็นพนัเป็นหมืน่ มงึจะเดนิเข้าไปถามว่ารูจ้กัคนนีไ้หมครบั
หรือไง”

“ถ้าหาไม่เจอกค็งต้องท�าแบบนัน้” ผมว่า ไม่เก่ียงวิธหีรอกขอแค่
ให้ได้เจออกีรอบกพ็อ อยากจะท�าความรูจ้กัให้มากกว่านี ้กระต่ายตัวนัน้
ผมจอง แต่ถ้ามีเจ้าของแล้วก็คงต้องถอยออกมา สันดานผมเหี้ยแต ่
สิง่เดียวท่ีจะไม่ท�ากค็อืแย่งแฟนคนอืน่ มนัไม่ใช่นสัิยลูกผูช้ายเขาท�ากนั

แต่ถ้ายังไม่มี...
ผมก็จะจีบด้วยวิธีของผมต่อไป อาจจะปรับเปลี่ยนบ้างเพื่อให้

อีกฝ่ายไม่รู้สึกกลัวมาก ก็เปลี่ยนสักนิด อย่างตอนแรกที่ทักไปขอจีบ
เลย เจอหน้ากันอีกทีก็ถามชื่อก่อน...แล้วค่อยขอจีบ

“เออ กูเอาใจช่วยแล้วกัน”
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Ruk’s Part
ผมพบัหน้าจอโน้ตบุก๊ลงหลงัจากกดบล็อกเฟซของคนแปลก

หน้าท่าทางน่ากลวั มอีย่างทีไ่หนจะคุยเรือ่งค่าเสียหายแต่ดนัใช้ถ้อยค�า
เชงิข่มขูใ่ห้ตอบแบบนัน้ แล้วไหนจะยงัมาบอกว่าชอบผม อยากจบีอกี 
ที่เขาพูดตอนคืนโทรศัพท์ให้ผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าตัวเองฟังถูก 
หรือเปล่า แต่พอทักมาบอกกันแบบนี้ก็เลยมั่นใจขึ้นมาทันที แล้วก็กด
บล็อกไปโดยไม่คิดด้วย

ไม่อยากมปัีญหากบัเมฆ ผมไม่เคยแชทคยุกบัใครเลยนอกเหนอื
จากเพ่ือนๆ ทีค่ยุกนัเรือ่งงานกลุม่หรอืงานของคณะ ส่วนหนึง่กเ็พราะ
ไม่ชอบความวุ่นวาย และอีกส่วนหนึ่ง...ก็เพราะเมฆ

ปึงๆๆ
“รัก” 
เสยีงเรยีกหน้าห้องพาให้ผมละมอืจากการจดัของบนโต๊ะให้เข้า

ที่ ริมฝีปากขยับขึ้นเป็นรอยยิ้มตื่นเต้นและความสุขเล็กๆ ที่เอ่อล้น
ออกมาจากข้างใน ก้าวเท้าตรงไปที่ประตูรวดเร็วพร้อมกับดึงประตูให้
เปิดออก

“เมฆ”
“รัก!” เสียงของใครอีกคนดังขึ้นด้านหลังคนตัวสูงตรงหน้าผม  

สีครามโผล่หน้าออกมาพร้อมกับถุงใส่ไก่ทอดแบรนด์ดังพร้อมด้วย 
รอยยิ้มแทนที่ รอยยิ้มของผมเลือนหายไปทีละน้อยจากใบหน้า เลิก
คิ้วขึ้นมองไปทางเมฆที่ยืนนิ่งไม่พูดอะไร

ผมเคยบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอ...ว่าที่นี่คือพื้นที่ส่วนตัว 
“มึงหิวไหม เมฆแวะซื้อไก่ทอดมาด้วย ของชอบกูเลย...นี่ห้อง

มึงเหรอ ไม่เห็นมึงเคยชวนกูมาเลย” เสียงเพ่ือนสนิทผมยังคงดัง 
เจื้อยแจ้วขณะที่แทรกตัวเข้าด้านในห้อง ผมสบตากับเมฆ ส่งสายตา
บ่งบอกให้รู้ว่าครั้งนี้ผมรู้สึกแย่มากขนาดไหน

ทุกพื้นที่ที่เคยมีแค่ผมกับเมฆจะต้องมีครามร่วมด้วยตลอด
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ผมไม่อยากมคีวามรูส้กึแบบนี ้แต่กบับางพืน้ทีท่ีมี่เราผมกอ็ยาก
ให้มันมีแค่เรา การที่ผมไม่เคยให้สีครามมาที่ห้องนี้มันก็แปลได้ว่าผม
ต้องการเว้นพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ และมันก็เป็นข้อตกลงระหว่างเราที่ผม
เคยพูดไปแล้ว 

“เข้าห้องกัน” เมฆว่าด้วยรอยยิ้ม สายตาไม่ได้แสดงให้ผมเห็น
เลยว่าเขารู้สึกผิดหรืออยากขอโทษในสิ่งที่ท�า ผมรู้นะว่ามันแค่เรื่อง 
เลก็ และเราไม่ควรจะต้องเอาเรือ่งแบบนีม้าตัง้เป็นประเดน็ทะเลาะกนั 
แต่เพราะมันเป็นเรื่องเล็กๆ ที่เมฆสามารถท�าได้ 

“เรา...ออกไปคุยกันหน่อยไหม”
“เมฆเหน่ือยอะรัก เข้าห้องเถอะนะ ไปกินไก่ทอดกันดีกว่า...

เมฆซื้อมาฝาก”
“รักไม่ชอบกินไก่ทอด” จ�าไม่ได้หรือไง ถ้าจะมีคนที่ชอบกินก ็

สีครามนั่นแหละ...ไม่ใช่ผม “ช่างมันเถอะ เมฆกินกับครามสองคนไป
แล้วกัน” เสียงของผมเจือด้วยความน้อยใจและตัดพ้อ อย่างน้อยของ
ที่ซื้อมาก็ควรจะเป็นของที่ผมชอบกินไม่ใช่หรือไง

...
“เมฆ! กูรอกินไก่อยู่ เข้ามาสักทีดิวะ เร็วๆ บอลเริ่มแล้วนะเว้ย”
“เออ เดี๋ยวกูเข้าไป” ตะโกนตอบก่อนจะหันมาคว้ามือผมไปกุม

เอาไว้แผ่วเบา “เรื่องไก่ทอดเมฆขอโทษ จ�าสลับนิดหน่อย เอาไว้วัน
หลงัเมฆจะพารกัไปกินอาหารญีปุ่น่ โอเคไหมครบั ไม่งอนนะ วันนีง้าน
เลิกเมฆก็ตั้งใจมาหารักเลยนะ”

“อย่าพูดเลยเมฆ...จ�าได้ไหมว่าวันนี้เรานัดกัน เราสามคน”
“รัก”
“เข้าห้องส ิบอลเริม่แล้วนะ เมฆไม่ดเูหรอ” ผมเปลีย่นเรือ่งพร้อม

รอยยิม้ ดงึมอืแฟนตวัเองเข้ามาในห้องด้วยอารมณ์ทีต่่างกนักบัในตอน
แรกอย่างสิ้นเชิง ผมเหนื่อย ไม่อยากจะทะเลาะกับเมฆ เรื่องที่ผิดนัด
กันผมชินชาจนไม่อยากจะเก็บอะไรมาคิดอีก
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ส่วนเรื่องคราม...ในเมื่อมาแล้วจะให้ไล่กลับไปก็คงท�าไม่ได้
“รัก...มึงไม่กินเหรอ มากินด้วยกันดิ”
“มึงกินเลย กูอิ่มแล้ว ว่าจะนอนเร็ว มึงก็ดูบอลกับเมฆไปแล้ว

กัน” 
“เออๆ นอนก่อนเลย เดีย๋วพวกกดูบูอลเสรจ็จะไปนอนด้วย มงึ

ชอบปีกใช่ป้ะเมฆ อะ กูแบ่งให้ชิ้นนึง ที่เหลือของกู” เสียงพูดดังขึ้นมา
ในตอนทีผ่มพาตวัเองขึน้มานอนหนัหลงัให้ทัง้คูอ่ยูบ่นทีน่อน หลบัตา
ลงฟังเสียงโวยวายของทั้งสองคนที่ก�าลังเชียร์บอลกันจริงจัง ไม่ใช่ว่า
ผมไม่คิดสงสัยในความสัมพันธ์ของเมฆและสีคราม

แต่ส่วนหนึ่งเพราะความไว้ใจท�าให้ผมไม่กล้าคิด สีครามกับผม
สนทิกนัมาหลายปี ท่าทางทีม่นัแสดงออกกบัเมฆผมก็เห็นมาเป็นปกติ
ตั้งแต่ช่วงมัธยมจนถึงตอนนี้

ไม่ได้เปลี่ยนหรือดูพิเศษอะไรมากขึ้นกว่าเดิม
ถ้าจะมอีะไรทีเ่ปลีย่น...กค็งจะเป็นแฟนผมนัน่แหละทีเ่ปล่ียนไป

ทุกอย่าง
“มึงแดกเลอะจังวะคราม”
“กหูวิ...เชีย่ ไอ้เมฆ ไม่ได้อยูก่บัแฟนคลบัป้ะ กูเชด็เองได้ ไม่ต้อง

มาเช็ดให้”
“บ่นแต่ยื่นหน้าให้กูเช็ด”
“ก็กูกินอยู่”
“เออๆ กินเข้าไป ของชอบมึงนี่”
“ก็ใช่ไง...แล้วเสือกจ�าว่ารักชอบกินไก่ทอด มึงมันสับสน ถ้า

เพื่อนกูงอนคราวนี้มึงง้อเองเลยนะ กูไม่ช่วยจริงๆ ด้วย ให้มึงอกแตก
ตายไปเลย”

“ใจร้ายว่ะเตี้ย แต่เห็นมึงพูดแบบนี้ทีไร มึงก็ช่วยกูง้อรักทุกที”
“ท�าพูด...ใครใจร้ายกว่ากันมึงเองก็น่าจะรู้ดีนะเมฆ”
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การพรเีซน็ต์งานกลุม่จบลงในคลาสสดุท้ายของวนั หลงัจาก
อาจารย์พูดสรปุเนือ้หาเลก็น้อยและนดัวนัทีจ่ะสอบในสปัดาห์หน้าโดย
ใช้เนือ้หาบทสดุท้ายก่อนสอบไฟนอล เพ่ือนๆ ในห้องกท็ยอยกนัออก
ไปเหลือเพียงกลุ่มผมที่ยังคงนั่งพูดคุยกันอยู่

“ได้พรีเซ็นต์แล้วโล่งสัสๆ”
“เออ โชคดีด้วยที่ครั้งนี้ได้อยู่กับรัก”
ผมยิ้มข�าเมื่อได้ยินถ้อยค�าจากอีกฝ่าย “พวกมึงก็เว่อร์ งานนี้ก็

ท�าด้วยกัน ถ้าพวกมึงไม่ซ้อมพรีเซ็นต์ไม่จ�ากันมันก็ไม่ออกมาดีแบบนี้
หรอืเปล่า” ไม่ใช่ว่าเพราะผมงานพรเีซน็ต์ครัง้นีเ้ลยผ่านและได้คะแนน
ออกมาด ีแต่มนัเพราะเพือ่นๆ ทกุคนนัน่แหละ งานกลุม่ถ้าใครสกัคน
ไม่ให้ความร่วมมือมันก็ล่มได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นต้องขอบคุณ
เพื่อนๆ ในกลุ่มที่ท�าให้ผ่านกันมาได้ แถมยังได้รับค�าชมจากอาจารย์
อีกว่างานออกมาดี

“ก็ถ้ามึงไม่ทักมาคอยบอกคอยเร่งพวกกูมันก็ไม่เสร็จไง” อั๋นว่า 
ตบลงบนไหล่ผมเบาๆ “ตอนแรกพวกกูก็ร�าคาญมึงนะ เล่นเกมอยู่ก็
เสือกทักมา แต่ผลลัพธ์ของงานวันนี้พวกกูต้องขอโทษแล้วก็ขอบคุณ
มึงมาก วันนี้มึงรีบกลับหรือเปล่า”

“กูเหรอ” ผมเลกิคิว้ถาม ก้มลงมองข้อความทีเ่พิง่จะส่งบอกเมฆ
ไปว่าผมเลกิเรยีนแล้ว อีกฝ่ายในเวลาน้ีก็คงก�าลังวุ่นวายอยูก่บังานของ
ตัวเองรวมถงึครามด้วยเช่นกนั หลายวนัมาน้ีกใ็ช่ว่าเราจะได้พบเจอพดู
คุยกันปกติ ไม่นับรวมเมื่อคืนที่มาหาผมกันน่ะนะ คงเพราะอยู่กัน
คนละคณะด้วยมั้ง บางทีผมก็คิดนะว่าท�าไมตัวเองถึงไม่ชอบอะไรใน
สายงานด้านนิเทศบ้าง 

จะได้มีเวลาอยู่กับเมฆมากกว่านี้
“เออ ไปดื่มกัน ไม่เคยชวนมึงเลยอะ”
“นั่นดิ ไปด้วยกันนะมึง ถือว่าเลี้ยงฉลองที่งานกลุ่มเรามันออก

มาด”ี ตนูสมทบขึน้มาอกีคน ท่าทางแต่ละคนอยากจะให้ผมไปร่วมด้วย
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จริงๆ
“ได้ดิ พวกมึงไปกันกี่โมงอะ”
“ทุม่ครึง่ร้านกเ็ปิดแล้ว กลบัไปเปลีย่นชดุก่อน...หอมงึอยูไ่หนอะ 

เดี๋ยวกูไปรับ”
“ไม่เป็นไร กูมีรถมอ’ไซค์” ผมบอกปฏิเสธอั๋นไป 
เกรงใจเพราะเราก็ไม่ได้สนิทกันมากขนาดจะให้มารับมาส่ง
“มึงไปไม่ถูกหรอก ร้านมันอยู่ในซอย กูไปรับแล้วก็พามึงกลับ

มาส่งนี่แหละดีแล้ว” อั๋นยืนยันที่จะไปรับผมให้ได้ คิดๆ ดูแล้วถ้าเป็น
แบบนั้นก็คงต้องรบกวนอีกฝ่ายเพราะผมเองก็ไม่อยากจะขับขี่รถใน
เวลากลางคนืเหมอืนกนั อกีอย่าง...ผมไม่ค่อยได้เทีย่ว ร้านทีว่่าอยู่ตรง
ไหนผมก็ไม่รู้ ถ้าขับไปเองก็คงต้องพึ่งให้อั๋นส่งโลเคชั่นมาให้

“แบบนั้นก็ได้”
“แล้วพวกมึงจะให้กูไปรับไหม”
“ไม่ว่ะ เดี๋ยวกูไปกับไอ้ตูน” ปิงพูดตอบกลับมา 
“โอเค งั้นเจอกันที่ร้าน พวกมึงน่าจะถึงก่อน สั่งรอกูกับรักเลย

ก็ได้” ตกลงกันเสร็จก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้า 
ระหว่างที่รอเวลานัดผมก็อาบน�้าเปลี่ยนชุดเสร็จพอดี เลือกเสื้อผ้า
ธรรมดาที่ไม่ได้ดูน่าเกลียดอะไรมาก ก่อนจะมานั่งเปิดโน้ตบุ๊กหาหนัง
ดูฆ่าเวลาไปพลางๆ

เนื้อหาของหนังแทบไม่เข้าหัวผมเลยสักนิด ตลอดเวลาที่ดูใน
หัวมแีต่เร่ืองของเมฆกบัสคีรามเตม็ไปหมด บทสนทนาเมือ่คนืทีท่ัง้สอง
คนพูดกันก็ใช่ว่าผมจะไม่ได้ยิน เพียงแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันหมายถึง
อะไร...หรอืบางทผีมก็ตัง้ใจทีจ่ะเบีย่งเบนความคดิตวัเองว่าสิง่ทีผ่มคดิ
นัน้มนัไม่ถกูต้อง เพือ่นสนทิทีเ่ชด็ปากให้กนัมนัเรือ่งปกตหิรอืเปล่านะ

แล้วเพ่ือนสนิทที่มีค�าเรียกแทนชื่อกัน...มันก็เป็นแค่เรื่องปกติ 
ใช่หรือเปล่า
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Dino’s Part
16 : 45 น.
เสียงจอแจในเวลาเลิกเรียนของโรงเรียนมัธยมรัฐชื่อดังนั้น

รบกวนจติใจของผมได้ไม่น้อย ไม่เคยคดิว่าตวัเองจะต้องมาท�าตวัเป็น
สตอล์กเกอร์เช่นเดียวกันกับน้องรหัสที่ตอนนี้มันแทบจะสิงเข้าไปกับ
ถงัขยะข้างเสาไฟฟ้าเพ่ือจะแอบมองเด็กผู้ชายตวัขาวแก้มย้วยคนหนึง่
ที่ก�าลังนั่งพูดคุยหัวเราะกับเพื่อนตัวเองอยู่ภายในรั้วโรงเรียน

บอกให้มันเข้าไปจีบน้องเขาไปเลยจะได้ไม่ต้องมาแอบมอง
ท�าตัวเป็นโรคจิตแบบนี้ ถ้ามีเด็กคนไหนไปฟ้องพวกคุณครูในโรงเรียน
แล้วเขาเรียกต�ารวจมาเพราะท่าทางน่าสงสัยของมัน ผมก็คงไม่รู้สึก
แปลกใจเท่าไหร่ คนหน้าตาดมีาท�าอะไรแบบนีก้ไ็ม่ได้แปลว่าจะดดูนีะ

ผมละอยากจะลากคอมันกลับจริงๆ
ถ้าไม่ติดว่าการมายืนมองน้องคิทแคทคนนั้นทุกครั้งที่ว่างและ

มโีอกาสมนัคือความสขุของไอ้เสอื ล�าบากขนาดว่าต้องไปยนืสิงถงัขยะ
แต่ก็ดูมันจะมีความพยายามสูง ผมบอกให้ลองคุยลองเข้าไปท�าความ
รู้จักไปเลยมันก็ไม่กล้า

มัวแต่มองแล้วท�าเขินอยู่นั่นแหละ
ชาติไหนจะได้จีบจะได้เป็นแฟนวะเนี่ย
ต่างจากผมอย่างเห็นได้ชัด แอบมองแอบชอบอยู่ห่างๆ ไม่ใช่

แนวผมแน่ๆ ถ้าชอบกต้็องจบี...แต่ถ้าเขามแีฟนแล้วกแ็ค่ต้องถอย มนั
คือเรื่องปกติของโลกใบนี้ส�าหรับผม

ถ้ามัวแต่ไม่กล้า...
แล้วจะได้มาอยู่ข้างๆ ได้ยังไง
ผมเลือ่นสายตาไปมองไอ้เสอือกีครัง้ ถอนหายใจเม่ือเห็นว่ามัน

ยังคงจ้องมองแม้ว่าน้องคิทแคทจะลุกข้ึนจากเก้าอี้ม้าหินแล้วก็ตาม 
เหมือนว่าน้องก�าลังเดินไปทางหน้าประตู คงจะได้เวลากลับบ้านและ
นั่นเท่ากับว่าไอ้เสือกับผมเองก็ได้เวลาที่จะต้องไปแล้วเหมือนกัน
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อย่างที่บอกพี่หมีไปว่าผมจะไปแถวๆ ที่เจอกันกับเจ้ากระต่าย
ตัวนั้นอีกครั้ง 

ผมมีคนรู้จักอยู่แถวนั้น เมื่อวานที่ไปก็เพราะว่าไปท�าธุระนั่น
แหละ อีกอย่าง...คนที่ผมรู้จักมันก็เป็นเพื่อนเก่าด้วย เรียนมหา’ลัย
เดยีวกนักบักระต่ายทีผ่มหมายตาเอาไว้ อย่างน้อยถ้าจะสุม่ถามใครก็
ควรจะเป็นมันนี่แหละสะดวกที่สุดแล้ว

“น้องเขากลบัแล้ว มงึกอ็อกมาสกัท.ี..จะสงิถงัขยะอกีนานไหม”
“ก็กูชอบของกูอะพี่”
“ถังขยะ?”
“คิทแคทสิ! พี่มึงกวนตีนแล้ว”
สาบานว่าผมเป็นรุ่นพี่มันจริงๆ อะ
ไอ้เสือเดินกลับมา สายตามันยังคงจับจ้องร่างขาวที่เดินอยู่

ไกลๆ น้องคทิแคทก�าลงัซือ้น�า้อยูท่ีห่น้าโรงเรยีน รอยยิม้ร่าเรงิของอกี
ฝ่ายยามที่พูดคุยกับเพื่อนนั้นล่อลวงน้องรหัสผมให้เคลิ้มได้ไม่ยาก...
แค่หนัไปเจอหน้าไอ้เสอืตอนนีผ้มกอ็ยากจะขยบัออกห่างให้รูแ้ล้วรูร้อด

“ขนาดนีแ้ล้วท�าไมมงึไม่เข้าไปคุยกับน้องเขาวะ จะกลัวอะไรอกี” 
ผมถาม ท่าทางไอ้เสือมันก็ดูชอบมากขนาดนี้ แล้วจากที่ผมรู้มาตอน
นี้น้องก็ยังไม่มีแฟนไม่ใช่เหรอ มัวชักช้าเดี๋ยวก็ถูกหมาคาบไปแดกจน
ได้ หน้าตาน้องถงึจะถกูบดบงัด้วยแว่นหนาเตอะแต่ความน่ารกักย็งัคง
ฉายชดัอยูด่ ีอาจจะมใีครตาดีมองเหน็ความน่ารักภายใต้กรอบแว่นนัน้
เหมือนกับไอ้เสือแล้วชิงจีบตัดหน้าไปก่อนก็ได้

“มึงพูด’ไรวะพ่ี...ให้กูไปจีบน้องเน่ียนะ แค่เข้าใกล้ขากูก็อ่อน
แล้ว” เชื่อเลยว่าขาอ่อน เพราะแค่ผมบอกให้มันไปจีบน้องคิทแคทแค่
นี้ไอ้เสือก็หูแดงหน้าแดงพูดลิ้นพันกันไปหมดแล้ว ท่าทางจะอาการ
หนัก คงจะชอบมากจริงๆ นั่นแหละ

“ตามใจมึง แต่ช้าก็ระวังหมามันจะคาบไปแดกก่อน”
“หมาตัวไหนมันกล้าก็ลองดู”
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ทีเรื่องแบบนี้ละเก่งขึ้นมา
ผมส่ายหัว ยืนเป็นเพ่ือนไอ้เสือรอจนกระทั่งน้องคิทแคทมีคน

มารับกลับบ้าน พอหมดธุระที่นี่ผมก็ตั้งท่าจะไปต่อทันที ไอ้เสือไม่ได้
ไปด้วยเพราะมันจะต้องเข้าไปที่อู่ของพ่อมันวันนี้ ส่วนผมนั้นสบาย
มาก ลุยเดี่ยวไม่ใช่ปัญหาส�าหรับผม

“คือ...พี่คะ” 
ผมเงยหน้าขึ้นจากรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเอง เลิกคิ้วข้ึนสบตา

กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนบิดไปมา หันไปมองกลุ่มเพื่อนตัวเองที่ 
ส่งเสียงยุยงอยู่ไม่ไกล

“มีอะไร” ส่งเสียงถามไปอย่างไม่ใส่ใจ น้องเขาน่ารัก...สวยด้วย 
แต่ผมไม่ได้สนใจ สวมถุงมอืหนังก่อนจะตามด้วยเส้ือคลุมหนงัแขนยาว
ทับลงบนเสื้อยืดสีขาว รูดซิปขึ้นรอฟังว่าเด็กสาวตรงหน้านั้นมีเรื่อง
อะไรจะพูดคุยด้วย

“หนู หนูเห็นพี่มายืนตรงนี้หลายครั้งแล้ว คือว่า...หนูชอบพี่ค่ะ 
ขอเบอร์ได้ไหมคะ”

…
ผมหยุดมือเมื่อรูดซิปเสื้อขึ้นจนเกือบสุด 
สบสายตากับคนที่เพิ่งจะบอกชอบไปนิ่งๆ
“ไม่”
“เอ่อ...”
“ขอโทษนะ แต่ช่วยถอยด้วย”

Ruk’s Part
20 : 14 น.
บรรยากาศรอบกายแปลกใหม่ส�าหรับผม อย่างที่บอกว่าผมไม่

เคยมาสถานที่แบบนี้ แสงไฟหลากสีกะพริบสาดไปทั่วทุกพื้นที่ เหล่า
นักท่องราตรีทั้งชายและหญิงบางกลุ่มต่างก็ลุกขึ้นโยกย้ายร่างกายไป
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ตามเสียงเพลงที่เปิดดัง
ผมหรี่ตามอง สะบัดหัวเมื่อรู้สึกว่าตัวเองก�าลังมึนเมาเล็กน้อย

จากแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไป
อั๋นกับเพื่อนเองก็นั่งดื่มพลางพูดคุยกับผู้หญิงกลุ่มหนึ่ง จาก

ท่าทางที่เห็นผมคิดว่าคงจะรู้จักกัน เห็นพูดคุยกันสนิทสนม หันมา
โบกมือทักทายผมดูเป็นมิตร

“เพื่อนอั๋นเหมือนจะเมาแล้วนะ”
“ไม่หรอกมั้ง รัก...มึงเมาแล้วเหรอ” 
“มึนๆ อะ แต่ยังไม่เมาเท่าไหร่” ผมตอบไป ละมือจากแก้วมา

จับโทรศัพท์เล่ือนดูข่าวสารต่างๆ แทน อมยิ้มเล็กน้อยเมื่อเห็น
ข้อความทีถ่กูตอบกลบัมาจากเมฆ ข้อความบอกว่าคนืนีเ้มฆจะเข้ามา
หาผมหลังจากเสร็จงาน มาคนเดียว...ไม่มีสีครามมาด้วยเหมือนเมื่อ
วาน

ผมเชื่อได้ใช่หรือเปล่า
“ท�าไมหน้ามงึเครยีดจงัวะ มอีะไรหรอืเปล่า เล่าได้ระบายได้นะ

เว้ย พวกกูไม่บอกใครแน่ๆ” ปิงเอ่ยถาม ดันแก้วเหล้ามาให้ผมยกดื่ม
อีกครั้ง คราวนี้ผมดื่มรวดเดียวจนหมดแก้ว น�้าตาเอ่อล้นออกมาไม่รู้
ตัว อีกนานแค่ไหนที่ผมจะต้องทนรู้สึกแบบนี้

“เปล่า ไม่มีอะไรหรอก”
เป็นคนโง่ๆ ที่ต้องท�าเหมือนว่าไม่รู้อะไร
ยิ้มรับกับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับแฟนและเพื่อนสนิทของตัวเอง
พยายามท�าเหมอืนว่าความสมัพันธ์ของเราทัง้สามคนยงัคงเป็น

เหมือนเดิมทั้งๆ ที่มันก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนเดิมมาตั้งนานแล้วด้วยซ�้า 
ตัง้แต่ทีซ่รีีส์่เรือ่งนัน้จบและทัง้สองคนกลายเป็นคูจ่ิน้กนั หอมแก้ม จบั
มือกันต่อหน้าแฟนคลับเหมือนมันเป็นเรื่องปกติ

ในขณะที่กับผมมือก็จับไม่ได้ อยู่ข้างนอกก็เดินห่างกันเหมือน
กับคนไม่รู้จัก 
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เจอแฟนคลบัของใครสกัคนเวลาทีอ่ยูก่บัเมฆสถานะผมกถ็กูลด
กลายเป็นเพื่อนตลอด มันน่าอึดอัดเต็มทีกับสิ่งที่ไม่รู้ว่าเราควรจะเริ่ม
พูดคุยกันจากตรงไหน

“รัก”
“...”
ปึก!
ผมวางแก้วเหล้าลงบนโต๊ะ รู้สึกว่าตอนนี้ผมก�าลังล่องลอยอยู่

ในที่ไหนสักแห่ง จ้องมองไปยังผู้คนที่ยังคงเต้นเบียดกันไปมาอย่าง
สนุกสนาน ถ้าได้ท�าแบบน้ันบ้างผมจะรู้สึกดีขึ้นบ้างหรือเปล่า ความ
มึนเมาในตอนนี้จะช่วยให้ผมลืมเรื่องราวที่ผ่านมาได้บ้างไหม

“ไปไหนวะ...รัก! เดี๋ยวมึง”
ผมไม่ได้สนใจเสียงเอ่ยเรียกจากใครบางคนเพราะเพลงมัน 

ดังกลบไปจนหมด รู้ตัวอีกทีก็มายืนเบียดอยู่กับคนมากมายที่ก�าลัง 
โยกไปมาแบบสุดเหวี่ยง

ร่างกายผมเริ่มจะขยับไปเองทีละนิด
ปลดปล่อยทกุความรูส้กึในใจออกมาด้วยการเต้นร่วมไปกบัคน

อืน่ๆ โยนความเศร้าหมองในใจทิง้ไปชัว่ขณะ ส่งยิม้หวานให้คนทีเ่บยีด
แนบชิดเข้ามา ลมหายใจร้อนคลอเคลียลงบนแก้มขณะที่ผมยังคงโยก
กายบดเบียดไปกับคนที่ไม่รู้จัก

คุ้นเคยแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร
รอยยิ้มของเขานั้นน่ามอง รวมไปถึงใบหน้าดูดีอย่างร้ายกาจ 

ในตอนที่ก้มชิดลงมากับหน้าผม
“เจอตัวแล้ว…”

ช่วงเวลาท่ีสมองได้หยุดพักผ่อนจากการคิดเรื่องต่างๆ คง
เป็นช่วงเวลาทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัผม แอลกอฮอล์ทีด่ืม่เข้าไปนัน้ไม่ได้ท�าให้
ผมเมาจนท�ากิจกรรมอะไรต่อไม่ได้ กลบักันมันช่วยให้เลือดในกายร้อน
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รุ่มและยากที่จะอยู่น่ิง ผมเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลา ส่งเสียง
หวัเราะโยกกายไปกบัคนแปลกหน้าคนหนึง่ทีก่กักนัผมเอาไว้ไม่ปล่อย
ให้ห่างจากเขา

หรือแม้แต่ใครคนอื่นก็ไม่ได้ก้าวเข้ามาใกล้ผมเพราะถูกสายตา
ดุๆ คู่นั้นขับไล่ไปเสียก่อน

ผมไม่รู้จักช่ือของผู้ชายหน้าตาดีแฝงไปด้วยความดิบเถื่อนตรง
หน้า สมัผสัร้อนรุม่ทีส่มัผสักายยิง่ท�าให้ผมขยบัเบยีดแนบชดิเข้าไปยิง่
กว่าเดิม แม้อยากจะหักห้ามตัวเองแค่ไหนแต่เหมือนว่าร่างกายผมจะ
ไม่ฟังเสียงที่สมองสั่งการแล้วในตอนนี้

“คุณดูดี”
“...”
“จริงๆ นะ” 
ผมกระซิบบอกไปยามทีเ่ขาก้มลงมา ร่างกายเริม่เหนือ่ยล้าจาก

การเคลือ่นไหวตดิๆ กนั กลิน่บหุรีเ่คล้ากลิน่เหล้ากลิน่เหงือ่ชวนให้ผม
รู้สึกคลื่นไส้ ดันตัวเองออกจากร่างกายสูงใหญ่ก่อนแทรกตัวหนีออก
จากร้านไปนั่งโก่งคออาเจียนเอาของที่กินเข้าไปออกมาอยู่ที่ข้างทาง

“อุก...”
“...”
“แคกๆ”
“น�้า บ้วนปากแล้วลุกขึ้นมา” ขวดน�้ายื่นมาตรงหน้าพาให้ผม

สะดุ้งแต่ไม่เท่ากับเสียงดุดันที่กระซิบมาข้างหู เกือบจะล้มคะม�าหน้า
ทิม่ลงไปในพงหญ้า ยงัดทีีเ่จ้าของเสยีงใช้แขนรัง้เอวผมเอาไว้ออกแรง
ดึงจนตัวลอยเซไปชนกับแผ่นอกของอีกฝ่าย

ผมสร่างเมาแทบจะทนัท ีขืนตวัออกจากท่อนแขนแกร่งทีร่ดัอยู่
“ปล่อยผม”
“ถ้าปล่อยมึงแน่ใจว่าตัวเองจะไม่ล้มเอาหน้าไปไถพื้น” ค�าถาม

ฟังดูหยาบคายส�าหรับคนที่ไม่รู้จักหรือสนิทกัน ผมหันไปค้อนใส่เขา
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เลก็น้อย แต่กต้็องชะงกักบัใบหน้าทีจ่ดจ้องมาเช่นกนั คุน้ๆ เหมอืนว่า
เคยเจอที่ไหนมาก่อน

“คุณ...รู้จักผมเหรอ” ผมถาม
เพราะแน่ใจว่าผมไม่รู้จักเขา แต่บางทีเราอาจจะเคยเจอกัน 

ผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนของใครสักคนในกลุ่มเพื่อนที่ผมรู้จัก
สิ้นค�าถามของผมคิ้วเข้มก็ขมวดเข้าหากันทันที “มึงจ�าไม่ได้?”
“...”
“เมื่อวานน้องกูชนมึง ท�าโทรศัพท์มึงหล่น”
…
ผมเริ่มนึกย้อนเหตุการณ์เมื่อวาน ใบหน้าของผู้ชายคนนั้นที่

หยิบโทรศัพท์ยัดใส่มาในมือเริ่มฉายชัดขึ้นมาจากความทรงจ�า ไม่คิด
ว่าจะได้เจอกันอีกครั้ง ความกลัวท�าให้ผมก้าวเท้าถอยหนีพร้อมกับ
ขวดน�้าที่ก�าแน่นในมือ ผู้ชายคนน้ีดูไม่น่าไว้ใจ...เขาบอกว่าชอบผม  
ขอจีบผมผ่านเฟซและผมก็บล็อกไป วันนี้ดันมาโผล่อยู่ตรงหน้า

จะไม่ให้ผมรู้สึกกลัวได้ยังไง
“คุณมีอะไรหรือเปล่า” เอ่ยถามไปเสียงแผ่ว ร่างกายผมสั่นเทา

เล็กน้อยเพราะสัมผัสกับอากาศหนาวในยามดึกบวกกับความกลัวที่
เกาะกมุหวัใจเมือ่ได้สบตากับคนแปลกหน้าท่าทางน่ากลัวคนนี ้สายตา
ของเขานิ่งเฉยและดูหงุดหงิด

“เปล่า แค่อยากเจออีกครั้ง”
“...อยากเจอผมเหรอ” ถามไปอย่างไม่แน่ใจเท่าไหร่ 
“อืม”
ค�าตอบของเขาท�าให้ผมนิ่งอึ้งไม่น้อย คนคนนี้อยากเจอผม ก็

เลยมาที่นี่อย่างนั้นเหรอ
“แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าผมอยู่ที่น่ี” ทั้งๆ ที่ผมเองก็ไม่ได้เช็กอิน

ในเฟซบุก๊ การทีเ่ขามาเจอผมทีน่ี่มนัจะต้องไม่ใช่เรือ่งบงัเอญิแน่ๆ บวก
กับที่บอกว่าอยากเจอมันก็หมายถึงว่าจุดประสงค์ของเขาที่มาที่นี่มัน
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ก็คือผมอย่างชัดเจน
“กกูม็เีพือ่นอยูท่ีน่ี.่..เอาเป็นว่ากไูม่ได้สะกดรอยตามมึงแน่ๆ ไม่

ต้องห่วง”
“...”
“มึงเถอะ หน้าตามึงดูไม่เข้ากับที่แบบนี้”
“ผมแค่มาฉลองกับเพื่อน”
“จะกลับหรือยัง” เขาถาม
เวลาในตอนนีก้เ็ริม่ดกึแล้ว อกีอย่าง...เมฆกบ็อกแล้วด้วยว่าคนื

นี้จะมาหาและค้างกับผม...แต่ความรู้สึกของผมในตอนนี้มันไม่อยาก
กลับห้องเลยแม้แต่นิดเดียว

อยากจะเจอเมฆ
แต่ก็ไม่อยากรู้สึกแย่กับความอึดอัดที่นับวันมันยิ่งเพิ่มขึ้น
ต่อให้ยิ้มกว้างมากแค่ไหนก็ไม่สามารถท�าให้ผมคลายสิ่งที่คิด 

ฝังลึกอยู่ในใจออกไปได้ 
“ผมคงยังไม่กลับ คุณล่ะ...วันนั้นผมเห็นว่าคุณใส่ช็อป แต่ไม่ใช่

ของมหา’ลัยผม คุณไม่ได้อยู่แถวนี้ใช่หรือเปล่า” พอหวนนึกได้ก็จดจ�า
ได้แม้กระทั่งเส้ือที่อีกฝ่ายใส่มาในวันน้ัน ชุดช็อปแตกต่างจากของ
มหา’ลัยผม และใบหน้าแบบนี้ผมเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วย

อย่างน้อยคนที่ดูโดดเด่นขนาดนี้ก็ต้องมีคุ้นหูคุ้นตาบ้าง
แต่ภาพจ�าของผมกม็เีพยีงช่วงเวลาในตอนเยน็วานเท่านัน้ ไม่มี

ความจ�าส่วนไหนเลยทีบ่่งบอกว่าคนตรงหน้านัน้เรยีนอยู่ในรัว้มหา’ลัย
เดียวกัน

“กูเรียนมหา’ลัย xxx” 
“มหา’ลัย xxx...จริงเหรอ! คุณเรียนที่นั่น?” ผมแสดงท่าทาง 

ตื่นเต้นกับช่ือมหา’ลัยที่ได้ยิน ขยับกายเข้าใกล้คนตัวสูงที่ยังคงยืน
ตีหน้านิ่ง “ผมเคยอยากเข้าเรียนที่นั่นเหมือนกัน พ่อผมเองก็เรียนจบ
วิศวะมาจากมหา’ลัย xxx”
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“แล้วท�าไมมึงถึงไม่สอบเข้าที่นั่น”
“...” ผมหลบุตาลงเมือ่ถกูถาม รอยยิม้เลอืนหายไปกบัเหตผุลที่

วนเวียนอยู่ในใจว่าท�าไมตัวผมเองถึงได้มาเรียนอยู่ที่นี่ ทั้งๆ ที่ใจจริง
แล้วนั้นอยากจะเข้าเรียนอีกที่หนึ่งมากกว่า

“ช่างแม่ง ไม่อยากเล่าก็ไม่เป็นไร กูไม่อยากเสือกขนาดนั้น...นี่
ก็ดึกแล้ว มึงอยู่หอพักหรืออะไร กูจะไปส่ง” 

“ส่งผมเหรอ”
“...”
“คือ...ผมไม่ไว้ใจคุณ” ผมบอกไปตามตรง สบตากับเขาด้วย

ความรูส้กึกล้าๆ กลวัๆ “ในเฟซ...คุณบอกว่าจะจบีผม แล้วผมกบ็ลอ็ก
คุณ ถ้าเกิดว่าคุณไม่พอใจแล้ววางแผนพาผมไปท�าอะไรไม่ดีล่ะ แค่
ขนาดตัวผมก็สู้คุณไม่ได้แล้ว” บ่นอุบอิบพลางเหลือบมองท่อนแขนที่
ใหญ่กว่าแขนผมเป็นเท่าตัว ทั้งๆ ที่เราก็เป็นผู้ชายเหมือนกัน แต่กลับ
ไม่มีส่วนไหนที่ผมจะสู้คนตรงหน้าได้เลย

“ก็กูจะจีบมึงจริงๆ”
“...”
“ชื่ออะไร”
“รักครับ” 
“ชอบ...จีบนะ ไม่ได้ขอ แต่บอก เอาเบอร์มา”
“ครับ” ผมครางรับเสียงหลง ตกใจไม่น้อยกับถ้อยค�าตรงไป 

ตรงมาแบบนี้ ไหนจะโทรศัพท์ราคาแพงที่ถูกยื่นมาตรงหน้าผมอีก
“เบอร์...ถ้าไม่ให้จะฉุด”
ดูสิ แล้วจะไม่ให้ผมกลัวเขาได้ยังไง
ผมก้มมองโทรศัพท์ที่ถูกย่ืนมาให้ ถอนหายใจออกมาก่อนจะ

เงยหน้าข้ึน ส่งยิม้บางๆ ให้แก่คนตรงหน้า “ขอโทษนะ แต่ว่าผมมแีฟน
แล้ว คงให้เบอร์คุณไม่ได้” เอ่ยปฏิเสธไปหนักแน่น ถึงแม้ว่าเมฆกับผม
จะอยู่ในช่วงความสัมพันธ์ที่ก�าลังจะขาดลงเต็มทีแล้วก็ตาม 
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“...” คนตรงหน้านิ่งไป
เก็บโทรศัพท์ลงกระเป๋ากางเกงก่อนจะหยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบ 

ถอยเดินออกห่างจากผมไป
“นี่กูอกหักจริงๆ เหรอ” เสียงสบถดังแว่วมา
ผมเหลือบมองท่าทางของเขาอีกครั้ง ต่างคนต่างยืนเงียบจน

กระทั่งผู้ชายคนนั้นสูบบุหรี่เสร็จ ใช้ปลายเท้าบดขยี้จนดับสนิทแล้วถึง
จะเดินกลับมาหาผมที่ยังคงยืนอยู่

“เออ กูชือ่ไดโน...มงึมแีฟนแล้วจรงิด”ิ ถามย�า้ด้วยใบหน้าจรงิจงั
“ครับ”
“...งั้นกูคงต้องถอย” เสียงทุ ้มแหบพึมพ�าลอดออกมาจาก 

รมิฝีปากสซีดี ไดโนยกมอืขยีห้วัตวัเองแผ่วเบา “ขอไปส่งได้ไหม กไูม่ได้
บังคับนะ...แค่อยากไปส่ง”

“ท�าไมถึงชอบผมล่ะ” ผมถามกลับไปแทนที่จะตอบค�าถามของ
เขา

แต่จริงๆ ถ้าเขายืนยันว่าจะไปส่งผมก็ยินดี ท่าทางจริงใจที่เขา
แสดงออกมามันท�าให้ผมเริ่มคลายความกลัวลงไปได้บ้าง  

“ไม่มีเหตุผล”
“...”
“รู้แค่ชอบ ชอบตั้งแต่ที่มึงเงยหน้าขึ้นมาตอนนั้น...สรุปกูไปส่ง

ได้ไหม”
…
“ผมขอเข้าไปบอกเพื่อนก่อน”
“อือ รถกูจอดอยู่ตรงนู้น เดี๋ยวไปรอที่รถ”
“โอเคครับ”
...
ผมก้าวเท้าลงจากรถมอเตอร์ไซค์คันโต ถอดเอาหมวกกันน็อก

คืนให้แก่เจ้าของรถพร้อมกับเสื้อคลุมหนังสีด�า ไดโนมาส่งผมถึงหน้า
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หอพักที่ผมพักอยู่ ไม่รู้ว่าตอนน้ีเมฆมาถึงหรือยัง โทรศัพท์ผมยังคง
เงยีบและไร้การตดิต่อจากอกีฝ่าย บางทอีาจจะก�าลงัขบัรถมากเ็ลยไม่
ได้โทร.มาบอกกัน 

“เดี๋ยว...รับไป ไอ้เสือมันฝากขอโทษด้วย” ไดโนส่งถุงพลาสติก
บรรจุกล่องสวยหรูมาให้ผม เท่าที่เห็นก็รู ้ได้ทันทีว่าข้างในมันคือ 
สมาร์ทโฟนยี่ห้อหนึ่งที่ราคาสูงพอสมควร ผมท�าท่าจะไม่รับแต่ก็ไม่
อยากปฏิเสธน�้าใจของคนให้ที่อุตส่าห์ขับรถมาไกลขนาดนี้เพื่อจะเอา
มันมาให้ผม

“ฝากบอกเขาด้วยว่าผมไม่โกรธ...แล้วก็ขอบคุณที่มาส่งผม”
“ไม่เป็นไร”
“ผมจะปลดบล็อกเฟซคุณ”
“ช่างมัน กูไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้ว”
“อย่างน้อยเราก็เป็นเพื่อนกันได้”
“คิดว่ากูอยากเป็นกับมึงไหมล่ะ ขึ้นห้องไปได้แล้ว อากาศมัน

หนาว...เรือ่งเป็นเพือ่นกคูงไม่เป็น เพราะกคูงคดิไม่ซือ่กบัมงึแน่ๆ …”
“...”
“เออ...เอานี่ไปด้วย” คนพูดควานหากระเป๋าสตางค์ตัวเองล้วง

ขึน้มาจากกระเป๋าเสือ้หยบิบตัรสีเ่หลีย่มเลก็ๆ ขึน้มาส่งให้ผม “มปัีญหา
อะไรก็โทร.มา”

...ผมคงไม่กล้ารบกวนเขาขนาดนั้น
แต่ก็รับเอาไว้เป็นมารยาทก็แล้วกัน
“ขอบคุณ”
“กเูตม็ใจ เมือ่ไหร่ทีม่งึคิดว่าตวัเองไม่เหลอืใคร...กใ็ห้นกึแล้วกนั

ว่ายังมีกู”
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บทที่ 2

ผมหยิบกุญแจขึ้นมาไขเปิดดันประตูเข้าไปภายในห้องมืด
สนิท ถอดรองเท้าออกใส่เข้าไปในชั้นวางรองเท้า ยืดตัวขึ้นเปิดไฟ
ภายในห้องให้สว่างสามารถมองเหน็ได้ ขมวดค้ิวกบัถงุใหญ่บรรจกุล่อง
พลาสติกด้านในที่ถูกวางเอาไว้บนโต๊ะข้างกันกับโน้ตบุ๊ก

โลโก้ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านโปรดหันโชว์มาให้ผมได้เห็น 
คนที่ซื้อมาจะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจาก...เมฆ
“มาแล้วเหรอ…”
หมับ!
“กลับดึกจัง” เสียงทุ้มเอ่ยว่าหลังจากพรวดพราดสวมกอดเข้า

มาจากด้านหลังในขณะที่ผมยังคงตกใจอยู่ ได้สติก็ตอนที่คนตัวสูงฝัง
จมูกกดลงมาบนแก้มทั้งสองข้างแกมหยอกล้อ สัมผัสพวกนี้นานแล้ว
ที่ไม่ได้รับมัน ก็คงตั้งแต่จบซีรี่ส์เรื่องนั้น...

“ไม่เห็นทักบอกเราว่ามาถึงแล้ว” 
“เซอร์ไพรส์ไง วนันีซ้ือ้อาหารญีปุ่น่มาให้รกัด้วย เมฆไม่ได้จ�าผดิ

แล้วนะครับ ไถ่โทษที่วันนั้นไม่ได้ซื้อของที่รักชอบมา สัญญาว่าจะไม่
จ�าผิดอีกแล้ว” นิ้วก้อยยกสูงขึ้นมาตรงหน้าผม เมฆวางคางเกยเอาไว้
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บนไหล่ ส่งรอยยิ้มเล็กๆ ให้เมื่อผมเหลือบสายตาไปมองสลับกับมอง
นิ้วก้อยที่ขยับโยกไปมา ยกนิ้วตัวเองขึ้นมาเกี่ยวตอบไปแผ่วเบา

“เมฆสนิทกับคราม...ไก่ทอดเองเมฆกช็อบกนิ ไม่แปลกหรอกที่
จะจ�าผิด” 

“...”
“อ้อ รักดูรายการที่เมฆกับครามไปออกด้วย...เมฆเก่งดีนะ จ�า

ได้ด้วยว่าครามชอบกินอะไร ชอบฟังเพลงแนวไหน ดูหนังแนวไหน 
ขนาดวันเกิดยังจ�าได้เลย ตอนเราถามเมฆว่าจ�าวันเกิดเราได้ไหมเมฆ
บอกว่าอะไรนะ เมฆความจ�าไม่ดี คนความจ�าไม่ดีเขาจ�าทุกอย่างของ
เพื่อนสนิทได้หมดเลยเนอะ หรือรักจะลองเป็นเพื่อนสนิทกับเมฆบ้าง
ดี เมฆจะได้จ�าทุกสิ่งของรักได้บ้าง” ผมว่าไปยิ้มไป จ้องสบตากับเมฆ
ที่เปลี่ยนสีหน้าไปเรื่อยๆ นัยน์ตาวูบไหวคลายมือออกจากเอวผม

“มันเป็นสคริปต์ เมฆท่องจ�าก่อนที่รายการจะเริ่ม” 
“จริงเหรอ...รักก็นึกว่าเมฆจ�าได้จริงๆ แบบนี้มันหลอกลวงคน

ดูไม่ใช่เหรอ” ผมแสร้งท�าหน้าตกใจ เรื่องสคริปต์ตามที่เมฆบอกมันก็
แค่เร่ืองโกหก ท�าไมผมจะไม่รูใ้นเมือ่สคีรามส่งแชทมาบอกผมหลงัจาก
รายการสิ้นสุดลงว่าดีใจที่เมฆจ�าสิ่งที่ตัวเองชอบได้

มันเป็นจุดที่ท�าให้ผมเริ่มระแคะระคายและเริ่มจับสังเกตการ 
กระท�าอะไรหลายๆ อย่าง

แต่ความคิดของผมยังคิดเพียงแค่ว่านี่คือส่วนหนึ่งของค�าว่า
เพื่อนสนิท เพราะผมเองก็จ�าได้เหมือนกันว่าสีครามชอบกินอะไร ไม่
ชอบอะไร บางคนอาจจะบอกว่าความคิดแบบนี้มันเป็นเพียงแค่การ
หลอกตัวเอง แต่มนักค็อืทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะรกัษาความสัมพนัธ์ของ
เราสามคนเอาไว้

ผมไม่อยากเป็นคนที่ถูกกระท�า...
แต่บางครัง้เรือ่งทีด่เูหมอืนจะพดูออกไปได้ง่ายๆ มนักย็ากแสน

ยากที่จะเอ่ยออกไปตรงๆ
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คนเรามีความกล้าไม่เท่ากนั ทกุอย่างในชวิีตของผมมันเคยดมีา
ตลอด ตัง้แต่ทีเ่ป็นเพือ่นกบัสคีราม เริม่สนทิและไปไหนมาไหนด้วยกัน 
เรียนบ้างเล่นบ้างตามประสาชีวิตที่ก�าลังก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นจนมา 
เจอกับเมฆและคบกันเป็นแฟน

หนึ่งปีแรกผ่านไปมีทั้งค�าหวานและการเอาใจใส่ 
ถึงแม้ว่าในโรงเรยีนเราจะต่างคนต่างอยูไ่ม่ได้แสดงออกมากนกั

เพราะเรื่องของความเหมาะสม แต่มันก็ไม่ได้ท�าให้เราสองคนลดทอน
ความรู้สึกที่มีให้กันจนกระทั่งเมื่อวันที่สีครามเริ่มแทรกเข้ามา เพราะ
เป็นเพือ่นสนทิผมเลยไม่คิดอะไร ความเหมอืนกนัของทัง้สองคนสร้าง
ความสนิทสนมขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ และกลายเป็นเพื่อนที่สนิทกันใน
ที่สุด

สนิทเหมือนกับที่ผมสนิทกับสีคราม...หรืออาจจะมากกว่า
“รกัก�าลงัหาเรือ่งทะเลาะกับเมฆหรอืเปล่า...เรือ่งครามเมฆเคย

พดูไปแล้วว่าเราเล่นซรีีส์่ด้วยกนั และเมฆเองกร็ูจั้กครามเพราะรกั สนทิ
กันเพราะครามก็เป็นเพื่อนรัก แล้วตอนนี้เมฆกับครามก็เป็นคู่จิ้นกัน 
ทกุอย่างทีร่กัเหน็มนักแ็ค่การแสดงหรอืเปล่า รกัจะเกบ็นัน่นีม่าทะเลาะ
กับเมฆท�าไมวะ” ใบหน้าดูดีเริ่มบิดเบี้ยว เมฆขมวดคิ้วพูดออกมายาว
เหยียดในขณะที่ผมท�าเพียงแค่ยืนฟังเงียบๆ เท่านั้น

“...”
“วันนี้เมฆก็มาหารัก ซื้ออาหารญี่ปุ่นร้านที่รักชอบมาให้ มานั่ง

รอตั้งแต่เย็นจนดึก คนที่ควรโกรธมันต้องเป็นเมฆไม่ใช่เหรอ”
“...”
“รัก...อย่าทะเลาะกันเลยนะ ที่ผ่านมาเมฆยุ่งๆ ก็เลยลืมใส่ใจ

รักไปบ้าง แต่เมฆไม่ได้นอกใจรักเลยนะ กับครามก็เพื่อนกัน เป็น 
คู่จิ้นเมื่ออยู่ต่อหน้าแฟนคลับก็เท่านั้น”

“...”
“นะ หายโกรธนะครับ”
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“อื้อ”
“เดี๋ยวเมฆเอาของพวกนี้ไปใส่จานให้ดีกว่า รักเตรียมโต๊ะนะ...

แล้วนัง่รอกนิได้เลย ทีเ่หลอืเมฆจดัการเอง” เมฆลูบหัวผมแผ่วเบา สอง
มือบีบลงบนแก้มพร้อมถ้อยค�าหยอกล้อ “ยิ้มเร็ว ใครรู้ตัวว่าเป็นแฟน
เมฆช่วยยิ้มหน่อย”

ผมขยับยิ้มออกมาในที่สุด
เมฆผละออกไปพร้อมกับถุงบรรจุกล่องใส่อาหารญี่ปุ่น ยกเอา

มาวางบนโต๊ะทีผ่มลากออกมาจากใต้เตยีง วางเรยีงไว้ก่อนจะนัง่ลงกิน
พร้อมกัน

ผมฟังเสียงเมฆเล่านั่นนี่เกี่ยวกับซีรี่ส์ที่ก�าลังจะฉาย เพื่อนร่วม
งานและแฟนคลบัทีเ่พ่ิมมากข้ึนของเจ้าตวั ซึง่ผมกท็�าได้เพยีงแค่นัง่ฟัง 
ไถ่ถามบ้างเป็นบางครัง้เพราะไม่ค่อยรูเ้รือ่งพวกนีสั้กเท่าไหร่ ถ้าหากว่า
เปลี่ยนจากผมเป็นสีคราม...มันคงจะเกิดบทสนทนาที่สมบูรณ์แบบ
มากกว่านี้

หลังจากกินเสร็จเมฆก็ขึ้นไปนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงผม
ระหว่างที่รอผมอาบน�้า

คืนที่สองของเดือนที่เราค้างด้วยกัน คืนแรกคือเมื่อวาน...นอน
เบยีดกนัสามคนบนทีน่อนแคบๆ ท�าเหมอืนกบัทีเ่คยท�าในตอนมธัยม

เมฆกับสีครามนอนกอดผมกันคนละฝั่ง
ต่างจากคืนนี้ที่เรานอนกันเพียงแค่สองคนเท่านั้น
อาบน�้าเสร็จออกมาพร้อมกับท่าทางนิ่งเงียบของเมฆที่นั่งอยู่

บนเตยีง เงยหน้าขึน้มามองผม สายตาแปลกไปเหมอืนมเีรือ่งอะไรบาง
อย่างที่อยากจะพูดออกมา

มันจะต้องมีอะไรแน่ๆ
“เมฆมีอะไรหรือเปล่า” 
“แล้วรักมีอะไรจะบอกเมฆหรือเปล่าล่ะ” 
“บอกอะไรเหรอ” ผมถาม ไม่เข้าใจกบัสิง่ทีอ่กีฝ่ายพดูออกมาว่า
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มันหมายถึงอะไร
“วันนี้กลับกับใคร”
…
ผมก�าลงันกึจะตอบว่าอัน๋เป็นคนมาส่ง แต่เพราะฉุกคดิขึน้มาได้

ว่าการทีอ่กีฝ่ายถามแบบนีแ้สดงว่าต้องรูอ้ะไรมาแน่ๆ ถ้าเป็นแบบนัน้
การเลือกตอบความจริงคงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

“เพือ่นต่างมหา’ลยัน่ะ ชือ่ไดโน...เขาท�าโทรศพัท์รกัพงักเ็ลยซือ้
มาใช้คืนให้ แล้วก็พามาส่งที่ห้อง” ผมไม่มีอะไรต้องปิดบังหรือว่าต้อง
กลัวอยู่แล้ว กับไดโนผมก็บริสุทธิ์ใจ ทั้งผมและเขาเองไม่ได้เกินเลย
อะไรกัน “เมฆมีอะไรหรือเปล่า”

“เพื่อนเขาโอบเอวกันด้วยเหรอ”
ผมยิ่งขมวดคิ้วเมื่อได้ยินสิ่งที่เมฆพูด
แต่ก็ชัดเจนขึ้นมาเมื่ออีกฝ่ายโยนโทรศัพท์ลงบนเตียง หน้าจอ 

แสดงช่องแชทที่ก�าลังสนทนากับใครบางคนและหนึ่งในข้อความที่คุย
กนัมนัมรีปูประกอบตอนทีผ่มถกูไดโนรัง้เอวผมให้ยนืขึน้ไม่ให้ล้มหน้า
ทิ่มลงไปในพงหญ้า

“ถ้ารักบอกว่าไม่มีอะไรเมฆจะเชื่อไหม” ถามไปทั้งๆ ที่ก็รู้ค�า
ตอบ

ผมไม่เจ็บใจหรอกถ้าเมฆจะไม่เชื่อ
แต่ที่เจ็บ...มันเพราะบทสนทนาที่ผมเห็นในแชทต่างหาก

‘ใครวะมึง โคตรหล่อ...กูชอบอะ ถามรักให้หน่อยดิ อยู่ด้วยกัน
ไม่ใช่เหรอ’

[แนบรูป]
‘กูหล่อกว่า’
‘หลงตัวเอง เร็วๆ ถามรักให้หน่อย’
‘ถามแน่ แต่กูไม่บอกมึงหรอกว่าไอ้เหี้ยนี่มันเป็นใคร’
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“วันน้ีเมฆกลับไปนอนห้องนะ” ผ่านไปสักพักหลังที่เราต่างคน
ต่างเงยีบ เมฆพูดขึน้ลกุหยิบเสือ้ตวัเองทีถ่อดพาดเอาไว้มาสวมใส่เดนิ
ออกจากห้องไปพร้อมประตูที่ถูกปิดลั่น ขณะที่ผมได้แต่มองอยู่แบบ
นัน้ไร้ค�าเอ่ยรัง้ใดๆ รบัรูอ้ยูแ่ก่ใจว่าวนันีค้งเป็นอีกหนึง่วันทีร่ะหว่างเรา
มันเกิดรอยร้าวใหญ่ขึ้นกว่าเดิม

ร้อยราวที่ไร้ซึ่งหนทางซ่อมแซมให้กลับไปเป็นเหมือนเดิม
จากที่เคยปิดหูปิดตา...มาวันนี้ผมคงต้องยอมรับว่าระหว่าง 

คนรักกับเพื่อนสนิทมันมีอะไรมากกว่าที่เป็นอยู่จริงๆ

Dino’s Part
23 : 57 น.
“อาการเป็นยังไง...เล่าให้กูฟังได้นะ” ภายในห้องกว้างที่ถูก

ตกแต่งอย่างเรียบง่าย เสียงพี่รหัสของผมดังข้ึนหลังจากเหล้าในแก้ว
ของผมหมดลงอีกแก้ว ซึ่งเป็นแก้วที่เท่าไหร่ผมเองก็ไม่ได้นับเหมือน
กัน แต่ก็พอรู้ตัวว่าดื่มหนักกว่าทุกวัน 

เพราะอกหักเหรอวะ...
รู้แค่อยากดืม่ นกึถงึใบหน้าของเจ้ากระต่ายทีม่เีจ้าของแล้วกย็ิง่

อยากจะดื่มๆ เข้าไปให้มากกว่าเดิม ท่าทางอาการผมจะเป็นเอามาก
“เขามีแฟนแล้วว่ะพี่”
“เขาบอก?”
“อือ วันนี้ไปมา เจอเขาที่ร้านเหล้า...เลยถามชื่อ ขอจีบ”
“แล้วก็อกหัก”
“เออด ิเขาบอกว่ามแีฟนแล้ว” ผมตดิใจสายตาในตอนนัน้ทีบ่อก

ว่ามีแฟนแล้ว มันไม่เหมือนคนมีความสุขเลยสักนิด ถึงแม้ว่าใบหน้า
จะประดับไว้ซึ่งรอยย้ิมเล็กๆ บางทีคงจะทะเลาะกันอยู่ หรือไม่ก็ม ี
เรื่องผิดใจกัน ซึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรที่ท�าให้สายตาคู่นั้นหมองเศร้า 
ผมก็ไม่สามารถก้าวล�้าเข้าไปได้อยู่ดี
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รักบอกว่าอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนกันได้...
พูดให้ข�าเถอะ ผมไม่เป็นเพื่อนกับคนที่ชอบแน่ๆ อีกอย่าง... 

เจ้าตัวคงไม่รู้ว่าผมน่ะอายุมากกว่า จากที่ไถ่ถามเอาจากเพื่อนที่ผม
รู้จัก ไม่ได้สนิทแต่ตอนมัธยมก็เคยคุยกันบ้าง ผมไปนั่งดื่มอยู่ด้วยกับ
พวกมนัแต่ไม่ได้ดืม่เยอะเพราะรูต้วัเองว่าต้องขบัรถกลับในระยะทีไ่กล
พอสมควร ตอนแรกทีม่าคอืตัง้ใจว่าจะมาถามเอาไว้ก่อนเฉยๆ เพราะ
คิดว่าคงจะไม่เจอ

ที่ไหนได้...โลกมันคงกลม เจ้ากระต่ายที่ผมหวังไว้ว่าจะได้เจอ
นั้นอยู่ท่ามกลางเหล่านักล่าที่จ้องกันตาเป็นมัน โยกกายไปมาพร้อม
ด้วยใบหน้าแดงก�่า รอยย้ิมโปรยส่งให้ทุกคนที่เข้าใกล้จนผมคิดอยาก
ที่จะได้รับรอยยิ้มแบบนั้นบ้าง ลุกเดินแทรกเข้าไปพลางส่งสายตาหา
เรื่องให้ไอ้พวกที่หวังจะเข้าใกล้และจับกระต่ายตัวนี้กิน

และเป็นไปตามคาด ผมได้รับรอยยิ้มอย่างที่คิด
หวานซึ้งพอกันกับดวงตากลมที่ปรือลง
“เมื่อกี้หงอย ตอนนี้ยิ้ม...เมาก็ไปนอนไหม ห้องกูก็ได้ เดี๋ยวกู

กลบัไปนอนคอนโดฯ” พีห่มโียนกญุแจห้องมาให้ผม ร้านหมีๆ  คอืร้าน
ที่ผมอยู่ในตอนนี้ซึ่งจากชื่อร้านก็น่าจะรู้แล้วนะว่าใครคือเจ้าของ เป็น
ร้านเหล้ากึ่งร้านอาหาร มีทั้งหมดสามชั้น 

ชั้นที่ผมอยู่ตอนนี้คือชั้นสาม 
เป็นห้องส่วนตวัของพีร่หสัทีเ่อาไว้ส�าหรบัใช้ท�างาน ภายในห้อง

กม็คีรบครนัทกุอย่างรวมถงึห้องนอนด้วย แต่ปกตพิีห่มมีนัไม่นอนทีน่ี่
หรอก ส่วนใหญ่จะกลับไปนอนที่คอนโดมิเนียม ที่รู้เพราะว่าผมมา
นอนที่นี่บ่อยไง วันไหนมาดื่มขี้เกียจขับรถกลับก็นอนที่นี่ เช้าตื่นมา
อาบน�้ากลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ห้องแล้วก็ไปเรียนปกติ

“ขอบคุณว่ะพี่”
“เออ หมดแก้วนี้มึงก็ไปนอน แล้วเตรียมตัวคัดว้ากหรือยัง”
“เป็นพี่ว้ากก็ย้อมผมไม่ได้ดิ ผมไม่เป็นได้ไหม” อีกใจก็ไม่อยาก
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ไปท�าหน้าที่นี้อยู ่แล้วด้วย แต่พวกปีสามดันออกเสียงแกมบังคับ
กลายๆ ว่าให้ผมไปคดัว้าก เพราะพีห่มเีองกพ็ีว้่ากเก่าเหมอืนกนั ส่วน
ตัวพี่รหัสผมมันไม่บังคับใครหรอก หรือต่อให้บังคับถ้าผมไม่อยากท�า
ก็ไม่มีใครมาบังคับได้อยู่ดี

“เรื่องของมึง กูบอกแล้วว่าหน้าที่แบบนี้มันต้องการคนที่สมัคร
ใจ เพราะมึงต้องเสียสละหลายอย่าง มันถึงไม่ค่อยมีใครอยากจะเป็น
ไง เวลาวันหยุดก็ยังต้องมาซ้อม เป็นว้ากไม่ใช่ว่ามึงเจ๋งก็เป็นได้ บาง
คนคดัผ่านเข้ามาพอถึงเวลาซ้อมท�าไม่ไหว ไม่ท�าต่อกม็ ีถ้ามงึไม่อยาก
ท�ากูก็ไม่ได้ว่าอะไร” 

“ขอดูก่อนแล้วกันพี่”
“เออ เดีย๋วกลูงไปดรู้านแล้วจะกลบัเลย มงึกห็ยดุดืม่แล้วไปนอน 

กุญแจก็เอาเข้าไปให้กูที่มหา’ลัย บ่ายๆ หน่อย กูว่างช่วงนั้น”
“อือ เจอกันพี่”
“เจอกัน”

Ruk’s Part
ภายในห้องเงียบสงัดไร้เสียง ผมนั่งนิ่งอยู่บนเตียงตั้งแต่ที่

เมฆออกจากห้องไป ในมือคือโทรศัพท์เครื่องเดิมที่มีรอยแตกร้าวบน
หน้าจอ ส่วนเครือ่งใหม่ทีไ่ดโนเอาให้มาน้ันยงัคงอยูใ่นกล่องไร้รอยแกะ
สภาพเดิมในตอนที่รับมา

ถอนหายใจออกมารอบแล้วรอบเล่ากบัความคดิทีย่งัคงวนเวยีน
อยู่ในหัว 

ผมกบัสคีรามไม่เคยมอีะไรทีท่�าให้เราผดิใจกัน กระทัง่ตอนทีผ่ม
บอกว่าเมฆจีบผม ในตอนนั้นเพื่อนสนิทก็ยังกระตือรือร้นที่จะให้ผม
เล่าเรือ่งระหว่างผมกบัเมฆให้ฟัง ทัง้ยังเอ่ยยใุห้ผมตกลงคบกบัเมฆด้วย
ซ�้า เลยไม่เข้าใจมาตลอดว่าท�าไมในตอนนี้คนที่พยายามแทรกกลาง
ระหว่างผมกับเมฆ...คือคนที่ผมไว้ใจและรักมากที่สุดคนหนึ่งแบบนี้
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ไม่ใช่ว่าเพราะโง่
แต่เพราะรัก...ทั้งเมฆและสีคราม
ผมไม่รูว่้าตวัเองท�าอะไรผิดทัง้เพือ่นทีส่นทิและคนรกัถงึได้ตกลง

พร้อมใจกันท�าอะไรลับหลังแบบนี้ ถ้าอยากได้...สู้มาขอกันตรงๆ ไป
เลยผมก็จะยอมถอยให้ กับเมฆแค่บอกว่าเบื่อ อยากจะเลิก ผมก็ไม่
คดิยือ้ให้ตวัเองต้องเสยีใจมากไปกว่าน้ีอยู่แล้ว เข้าใจและพร้อมจะยอม
ถอยให้แก่ทั้งสองคน ขอแค่บอกกับผมเท่านั้น ไม่ใช่ท�าเหมือนผมเป็น
แค่คนโง่คนหนึ่ง เป็นของตาย เป็นเพื่อนที่ไม่มีความส�าคัญมากพอให้
นึกแคร์กัน

คิดแล้วคิดอีกแต่ก็มีเพียงน�้าตาที่เป็นค�าตอบของค�าถาม
เสยีงโทรศพัท์ดงัขึน้ท�าลายความเงยีบกลบเสียงสะอ้ืนทีด่งัลอด

ผ่านริมฝีปาก ม่านน�้าตาพร่ามัวในตอนที่ผมเพ่งมองชื่อของคนที่โทร.
มาในเวลาแบบนี้

‘สีคราม’
มองอยู่นานกว่าที่จะกดรับ 
“ว่าไงมึง”
[รักกก ท�าไมรับสายช้า กูมีเรื่องจะคุยด้วย]
“เปล่า...กูไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เฉยๆ”
[เสียงมึงสั่นๆ เป็นอะไร ร้องไห้เหรอ...เมฆมันท�าอะไรมึง]  

สีครามถามกลับมาเสียงเครียด ถ้าหากเป็นเมื่อก่อนผมคงเชื่อว่ามัน
เป็นความจริงใจที่เพื่อนสนิทมีให้ แต่ในตอนนี้ผมหาความจริงใจอะไร
จากปลายสายไม่ได้เลย ภายใต้ค�าถามที่ดูเหมือนเป็นห่วงแต่มันอาจ
จะไร้ซึ่งความรู้สึกใดเลยก็ได้

“ไม่ได้ทะเลาะ เมฆมันกลับแล้ว...บอกว่าจะนอนที่ห้อง”
[เหรอ ช่างมัน...กูฝากให้มันถามมึงไม่รู้มันถามหรือยัง]
“เรื่องผู้ชายในรูปเหรอ...ถามแล้ว” 
[แม่งไม่บอกก ูแล้วผูช้ายคนนัน้ใครอะมงึ ดแูซ่บกว่าเมฆอกี กิก๊
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มึงป้ะเนี่ย]
ผมขบกัดริมฝีปากแน่น ถ้อยค�าพวกนี้ฟังดูปกติ แต่มันแฝงด้วย

ความหมายอะไรหลายๆ อย่าง ปกตผิมคงแค่เลีย่งจะตอบและเปลีย่น
เรื่องเท่านั้น

“กูไม่มีความคิดเหี้ยๆ แบบนั้นหรอก มึงก็น่าจะรู้จักกูดีนะ”
[...สัส แค่หยอกเล่นไหม มึงก็จริงจังไปได้]
“จริงจังดิ เดี๋ยวมึงก็ไปบอกเมฆอีก อยากรู้จักคนที่อยู่ในรูปแต่

มงึทกัไปถามเมฆ...ไม่คดิว่าพวกกจูะทะเลาะกันเลยเนอะ” ผมว่า เสียง
จริงจังขึ้นไม่ใช่เพียงค�าพูดข�าขันเท่านั้น 

[ก็กูคุยกับมันอยู่ มึงทะเลาะกันเหรอ...ขอโทษนะ แต่กูไม่ได ้
ตั้งใจอะ ก็เห็นว่าอยู่ด้วยกัน] ค�าว่าขอโทษยังจับหาความจริงใจใน 
น�้าเสียงไม่ได้เลย มันก็เป็นแบบนี้มาตลอด ที่ผ่านมาผมเองนั่นแหละ
ที่แกล้งไม่รับรู้และยิ้มสู้ แต่ตอนนี้ผมคงท�าแบบนั้นต่อไม่ไหวอีกแล้ว

“ค�าขอโทษมึงเคยมีครั้งไหนที่รู้สึกอยากจะขอโทษจริงๆ บ้าง
ไหมคราม ถ้ามึงไม่รู้สึก มึงไม่ต้องขอโทษก็ได้นะ”

[...]
“คืนก่อนมึงบอกว่ามึงต้องคอยช่วยเมฆมันง้อกูใช่ไหม แล้วมึง

รูต้วับ้างหรอืเปล่า...ว่าต้นเหตทุีท่�าให้กกูบัเมฆทะเลาะกนัทกุครัง้มนัก็
คือมึง”

[รัก มึง...ปึงๆๆ เมฆ---]
…
สายถูกตัดไปก่อนที่ผมจะได้ยินอะไรไปมากกว่านี้
หน้าจอโทรศัพท์ที่แตกร้าวเหมือนสะท้อนความรู้สึกผมที่มีต่อ

เพื่อนสนิทและคนรักของตัวเองในตอนนี้ ก่อนที่มันจะพังทลายลงจน
หมดสิ้นในเวลาต่อมาเมื่อได้เห็นแจ้งเตือนจากแอพพลิเคชั่นที่ผมเข้า
ออกติดตามทั้งสองคนอยู่ทุกวัน

สีคราม @Krammetha
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‘ดึกๆ คนส่งไก่หล่อมาก :)’

ในช่วงเช้าผมต่ืนมาด้วยสภาพของคนทีอ่ดหลบัอดนอน จะ
ว่าท�าร้ายตวัเองกไ็ม่ใช่ ผมพยายามทีจ่ะหลบัแล้วแต่ไม่ว่าจะข่มตานอน
ยังไงก็ไม่สามารถที่จะหลับตาลงได้เลยสักนิด กว่าจะเคลิ้มหลับเอา
จริงๆ ก็เกือบเช้า ผมคงจะไปนั่งเรียนแบบไม่รู้เรื่องแน่ๆ 

หยิบรองเท้านักศึกษาถูกกฎระเบียบมาสวมใส่ขณะที่อีกมือ
หยบิโทรศพัท์ข้ึนมาดเูวลา สลบักบัปรายตาไปมองกล่องโทรศพัท์ทีผ่ม
โยนมันทิ้งลงถังขยะเอาไว้

มันมีราคาพอสมควร ผมอยากจะเอาคืนให้ไดโนเพราะคิดว่า
โทรศัพท์ของผมที่พังไปมันเทียบกันไม่ได้เลยกับโทรศัพท์ที่อยู่ในมือ
ผมตอนนี ้ปลดบลอ็กแล้วลองทกัอกีฝ่ายไปเมือ่คนืไม่คาดคดิว่าจะตอบ
กลับมารวดเร็ว ไดโนไม่รับคืน...บอกผมว่าจะเก็บไว้หรือจะโยนทิ้งก็
เร่ืองของผม เพราะเขาตั้งใจซื้อหารครึ่งกับอีกคนที่ชื่อเสือเป็นการ
ขอโทษ

ตอบกลับมาขนาดนั้นใครล่ะจะกล้าทิ้ง
ความคิดของผมในตอนนั้นเมื่อของเก่ามันไม่ดีแล้ว...เราก็ไม่

ควรที่จะเก็บเอาไว้อีก ทิ้งได้ก็ทิ้ง เหมือนกันกับผมและเมฆในตอนนี้
ผมตัดสินใจไปแล้วว่าจะบอกเลิกเมฆ
ส่วนสคีรามกค็งต้องเว้นระยะห่างออกมา ค่อยๆ ให้เวลาเปลีย่น

เราจากเพื่อนสนิทและกลายเป็นเพียงคนแปลกหน้าต่อกันในที่สุด
เพราะผมคงไม่สามารถเอ่ยตัดความสัมพันธ์กับเพื่อนที่สนิทกันมา
เกือบหกปีได้แน่ๆ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าในระยะเวลาอีกสามปีไม่นับรวมช่วง
เวลาปีหนึง่ทีเ่หลืออีกน้อยนิดน้ีผมจะสามารถหลีกเล่ียงการพบหน้าทัง้
เมฆและสีครามได้ไหม

มหา’ลัยนั้นดูเหมือนกว้าง แต่บางทีก็แคบจนน่ากลัว
ผมคดิอยากทีจ่ะซิว่ออกไปเรยีนทีม่หา’ลยัเดยีวกนักบัทีพ่่อเรยีน



47

~ Scriper ~

จบมา แต่ก็ไม่กล้าโทร.ไปคุยกับพ่อตรงๆ ไม่ใช่ว่าพ่อผมจะห้าม แต่
เพราะเกรงใจ เสียทั้งค่าเทอมที่แพงแสนแพง เสียเวลาไปเกือบหนึ่งปี
เต็มๆ จะมาซิว่ไปเรยีนทีอ่ืน่ เริม่นบัหนึง่ใหม่เพราะคนเพยีงสองคนมัน
ก็คงไม่ใช่เรื่อง

ไม่อยากท�าให้พ่อต้องรู้สึกผิดหวังกับผม
“ไปเรยีนแล้วเหรอน้องรกั” เสยีงเอ่ยทกัจากพีพ่ดัเจ้าของหอพกั

ดังขึ้น พี่พัดเป็นสาวประเภทสองที่ใจดีและสนิทสนมกับผมในระดับ
หนึง่ เป็นปกตถ้ิาหากว่าผมมเีรยีนในตอนเช้ายงัไงกต้็องเจอพีพ่ดัออก
มายืนรดน�้าต้นไม้ให้บรรดาไม้ดอกที่ชูช่อเบ่งบานอวดโฉมความ
สวยงามแข่งกัน

ผมเปลี่ยนสีหน้าในตอนที่เงยขึ้น ยิ้มตอบพี่พัดพร้อมกับเอ่ย
ทักทายกลับ 

“ครับพี่ ยังง่วงๆ อยู่เลย”
“ตาเป็นหมีแพนด้าเลยนะเรา พักผ่อนบ้างนะ วิศวะมันเรียน

หนักพี่รู้...แต่การพักผ่อนก็ส�าคัญนะรัก” ถ้อยค�าแฝงไปด้วยความ
ห่วงใยนั้นท�าให้ผมรู้สึกดีขึ้นอย่างบอกไม่ถูก อย่างน้อยมันก็คงเป็น
ความจริงใจแรกของวันนี้ที่ผมได้รับ 

“ขอบคุณนะครับพี่พัด” เอ่ยบอกไปจากความรู้สึกจริงๆ
“จ้า รีบไปเถอะ ขับรถดีๆ นะ”
“ครับ”
คลาสแรกของวนัเป็นไปตามทีผ่มคาดเดาเอาไว้ว่าตวัเองจะต้อง

เรียนไม่รู้เร่ืองแน่ๆ เพราะดนัฟบุหลบัไปตัง้แต่เข้าคลาสสบิห้านาทแีรก 
ดีทีว่นันีผ้มเลอืกจะไปนัง่อยูเ่กอืบๆ หลงัห้อง ด้วยจ�านวนคนทีม่เียอะ
อาจารย์ก็เลยไม่ได้จับตามองเท่าไหร่ ผมถึงได้หลับสนิทมาจนกระทั่ง
หมดเวลาในคลาสแรก ถูกปลุกโดยอั๋นที่มานั่งข้างๆ เป็นเพื่อนผม

“หลบัโคตรลกึ เมือ่คนืไม่ได้นอนเหรอวะ เห็นกลับก่อนพวกกูอีก”
“ออื กมูวัอ่านสรปุ กว่าจะได้นอนกด็กึเลย” ผมเลอืกทีจ่ะไม่บอก
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หรือเล่าอะไรให้ใครฟัง ยิ่งมีคนรู้เยอะปัญหาก็ยิ่งเยอะตามไปด้วย อีก
อย่าง...อัน๋เองกไ็ม่ได้สนทิมากพอทีผ่มจะเล่าเรือ่งราวชวีติให้ฟัง อย่าง
น้อยถ้าผมตัดสินใจจะเล่านั่นแปลว่าคนที่ได้ฟังนั้นจะต้องได้รับความ
ไว้เนื้อเชื่อใจจากผมในระดับหนึ่ง

ซึ่งผมในตอนนี้นั้นยังไม่คิดว่าตัวเองจะไว้ใจใครได้อีกจริงๆ
อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆ จนกว่าที่ผมจะประกอบ

ความรูส้กึตวัเองให้คืนกลบัมา ถึงตอนน้ันผมคงมใีครสกัคนทีเ่ข้ามาให้
เชื่อและไว้ใจได้อีกครั้ง

พอคิดถึงตรงน้ีแล้วก็พานนึกไปถึงใบหน้าดูดีแฝงไปด้วยความ
เถื่อนและความน่ากลัวของใครบางคนที่อยู่คุยเป็นเพื่อนผมเม่ือคืน 
ไม่รู ้ว่าไดโนจะตื่นหรือยัง ถ้าหากว่าเขาต้องตื่นไปเรียนสายผมคง 
รู้สึกแย่และรู้สึกผิดมากแน่ๆ เอาแต่ชวนคุยจนกระทั่งอีกฝ่ายอดหลับ
อดนอนไปด้วย

ยอมรับว่าผมเหงาและเคว้งคว้างจนอยากจะมีใครสักคนที่พูด
คุยด้วย

ไม่ได้มคีวามคิดว่าอยากจะเลกิกับเมฆด้วยการหาใครมาแทนที่ 
แต่แค่อยากได้ใครสักคนที่ท�าให้ผมไม่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ตัวคนเดียว

และไดโนก็คือคนคนนั้น
ตลอดเวลาที่คุยไม่มีถ้อยค�าไหนที่สร้างความอึดอัดให้แก่ผม 

ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะยืนยันและออกตัวแรงว่าชอบผมก็ตาม 
ส่วนใหญ่จะเป็นผมที่พิมพ์คุยนั่นนี่ ส่วนไดโนก็จะตอบกลับมา

ทกุประโยค อาจจะสัน้บ้างห้วนบ้างตามนสิยัแต่ก็ไม่ได้ท�าให้ผมรูสึ้กแย่ 
ต่างกันถ้าหากว่าเมฆทักมาตอนนี้ ต่อให้รูปประโยคยืดยาว มีถ้อยค�า
ง้องอนเอาอกเอาใจ ผมก็คงไม่มคีวามรูส้กึดีใดๆ หลงเหลอือยูอ่กีแล้ว

แต่มันไม่ได้แปลว่าผมจะชอบไดโนแล้ว
ความรู้สึกผมยังคงเหมือนเดิม
รู้สึกกับเมฆเหมือนเดิม เพียงแต่อยู่ในช่วงเวลาที่ค่อยๆ ปล่อย
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~ Scriper ~

และดงึตวัเองออกมาจากสถานะทีแ่สนจะอดึอดัและไร้ซึง่ความส�าคญั
แบบนี้

“เอ้า เหม่ออีกแล้ว...รัก!”
“...อื้อ ได้ยินแล้ว” 
“ได้ยินอะไร” อั๋นเลิกคิ้วถาม 
“ก็มึงเรียก”
“กูถามว่าไปหาอะไรกินกับพวกกูไหม”
อ้าวเหรอ...ผมไม่เหน็ได้ยนิเลย มวัแต่เหม่อคดิเรือ่งของเมฆกบั

ครามอยู่น่ะสิ
“เออ’โทษทีๆ พวกมึงจะไปหาอะไรกินใช่ไหม กูไปด้วย...เม่ือ

เช้ายงัไม่ได้กินอะไรเลย” ต่ืนสายบวกกับรบีจะเข้าเรยีนให้ทนัเวลากเ็ลย
ยังไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้า ขืนปล่อยให้ท้องว่างอีกคราวนี้คงเรียน
ไม่รู้เรื่องเพราะความหิวแทนแน่ๆ 

“เออๆ ตอนนี้ยังไม่เที่ยง ไปกินโรงอาหารแล้วกันคนไม่เยอะ  
ขี้เกียจขับรถออกไปข้างนอกด้วย”  

ผมพยักหน้าลงเห็นด้วยกับความคิดของอั๋น ตอนนี้เพิ่งจะสิบ
โมงกว่านดิๆ ลงไปตอนนีอ้ย่างน้อยคนกย็งัไม่เยอะเท่าไหร่ทีโ่รงอาหาร 
รสชาติก็ไม่ได้แย่อะไร ถึงความหลากหลายจะเทียบกับการออกไป 
นั่งกินข้างนอกไม่ได้แต่ก็มีให้เลือกกินพอสมควร

“พวกมึงลงไปก่อน เดี๋ยวกูตามไป” ผมว่าขึ้น สายตาหยุดนิ่งที่
ร่างของใครบางคนหน้าห้อง รอยยิ้มร่าเริงเหมือนปกติของเพื่อนสนิท
ถูกส่งตรงมาที่กลุ ่มเพื่อนผม โบกไม้โบกมือทักทายเหมือนปกติ 
แสดงออกเหมือนว่าเราไม่ได้มีเรื่องทะเลาะหรือบาดหมางกัน

ท�าราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
และมีแค่ผมที่คิดไปเองคนเดียว
“เพื่อนมึงเหรอ...คุ้นๆ ใช่คนที่เล่นซีรี่ส์จรดปลายฝันนั่นไหม” 

ปิงว่า ผมเห็นท่าทางเจ้าชู้ไม่หยอกจากเพื่อนคนนี้ สายตาที่ส่งไปให ้
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~ ไดโนซอร์รัก ~

สีครามพร้อมกับรอยยิ้มนั้นดูก็รู้ว่าสนใจไม่น้อย
“พวกมึงดูเหรอ” ผมถาม
“กูไม่ได้ดู...มีไอ้ปิงนั่นแหละที่ดูอยู่” อั๋นส่ายหัวปฏิเสธ หันไป

มองที่หน้าห้องอีกรอบ “งั้นพวกกูลงไปก่อน มึงจะกิน’ไรอะ เดี๋ยวซื้อ
ไว้ให้ ลงไปจะได้กินเลย”

“กะเพราหมูกรอบร้านป้านงค์อะ”
“เออๆ รีบลงมานะเว้ย” อั๋นพูดย�้าอีกครั้งก่อนจะเดินออกจาก

ห้องไปพร้อมปิงกับตูน สีครามไม่ได้สนใจเพื่อนผมเท่าไหร่ สายตาจับ
จ้องที่ผม ยิ้มกว้างก่อนจะก้าวเข้ามาหายกมือขึ้นมาสวมกอดแขนของ
ผมเหมือนที่ชอบท�าประจ�า

“จะไปกินข้าวกับพวกนั้นเหรอ”
“อือ มึงมีอะไร”
“เมฆมันอยากคุยกับมึง...คงจะง้อมึงเหมือนเดิมละม้ัง” คราม

ไหวไหล่ ส่งยิ้มให้ผมไร้ซึ่งความผิดปกติทั้งในสายตาและน�้าเสียง “มึง
ไม่ต้องไปหามันหรอก ปล่อยมันไว้แบบน้ัน...เพื่อนมึงด้วย เราไปหา
อะไรกินกันสองคนดีกว่า”

“...” ผมส่งสายตาเรียบเฉยตอบกลับไป “กูจะไปคุยกับเมฆ”
“...”
“เมฆอยู่ไหน”
“ห้องน�้าชายชั้นสาม”
“มึงก็ไปด้วยเลยสิ มันอาจจะเป็นข่าวดีส�าหรับมึง” ผมว่า
สีครามนิ่งไปก่อนจะยกยิ้มขึ้น 
รอยยิ้มที่ผมไม่อยากที่จะมอง ขยับขาก้าวออกจากห้องตรงไป

ยังจุดหมายที่มีใครบางคนก�าลังรออยู่ หัวใจเต้นรัวกับการตัดสินใจใน
คร้ังนี้ ก้อนบางอย่างอัดแน่นที่คอ กักกลั้นน�้าตาเอาไว้ไม่ให้ไหลด้วย
การหยุดยืนนิ่งข่มตาแน่นสักพักก่อนจะพาตัวเองเดินเข้าไปในห้องน�้า
ที่มีร่างสูงของเมฆยืนนิ่งอยู่ 
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~ Scriper ~

พอเห็นผมก็รีบยิ้มออกมาทันที
“รกั...มาช้าจงั แต่ไม่เป็นไรหรอก...คือเมฆอยากจะขอโทษเรือ่ง

เมื่อคืน เมฆรู้ตัวว่าเมฆงี่เง่า เมฆขอโทษนะ...รักไม่โกรธเมฆนะ”
“เมฆ...พอเถอะ หยุดขอโทษในสิ่งที่เมฆไม่เคยรู้สึกผิดจริงๆ  

สักที” ผมเอ่ยขัดขึ้น
“รัก” 
ก้าวถอยหลังเมื่อเมฆเดินตรงมาหา ร่างสูงชะงักเมื่อเห็นสิ่งที่

ผมแสดงออก ใบหน้าดูดีเริ่มตึงขึงขึ้นมาไม่ต่างจากเมื่อคืนตอนที่เรา
ทะเลาะกัน

“รักจะนอกใจเมฆใช่ไหม”
สิน้ค�าถามของคนรกัผมกไ็ด้แต่หวัเราะแผ่วเบา น�า้ตารนิไหลลง

มาไม่คิดมาก่อนว่าจะได้ยินค�านี้จากปากเมฆ เรื่องนอกใจอย่าว่าแต่
ท�าเลย แค่คิดผมยังไม่เคย ซื่อสัตย์ยิ่งกว่าสุนัขที่มันรักเจ้าของเสียอีก 
ขนาดช่วงหลังไม่มีเวลาให้ การกระท�าการแสดงออกหลายๆ อย่างก็
เปลีย่นจากหน้ามอืเป็นหลงัมอื ผมกย็งัไม่เคยมีความคดิทีจ่ะหาใครมา
แทนเมฆ

“...ถ้าเมฆคิดแบบนั้น รักว่าเราเลิกกันเถอะ”
“ไม่! รัก เมฆขอโทษ เมฆไม่ว่าแล้ว...ไม่เลิกนะ เราคบกันมาจะ

สามปีแล้วนะรัก” เมฆขยับเข้ามาใกล้ผมอีกครั้ง คราวนี้ผมไม่เพียงแค่
ก้าวถอยหลงั แต่ยงัขยบัหนไีปอกีทาง ขบเม้มรมิฝีปากตวัเองแน่นยาม
ที่สบกับดวงตาอ้อนวอนคู่นั้น

“...”
“นะรัก เรื่องคราม...เมฆมองครามเป็นแค่เพื่อนจริงๆ คราม

พยายามเข้าหาเมฆ แต่เมฆไม่ได้คิดอะไรกับครามเลย” 
“ไม่ได้คิดแต่เอากันน่ะเหรอ...”
“รัก”
“กล้าพูดไหมว่าเมฆไม่เคยมีอะไรกับคราม”
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~ ไดโนซอร์รัก ~

“เมฆ เมฆไม่ได้ตั้งใจ...”
“...” ผมหลุบตาลงมองพื้น ขยับยิ้มให้แก่สิ่งที่ตัวเองเคยคิดมา

ตลอด ไม่เคยได้เห็นกับตาแต่มาในวันนี้เมฆเป็นคนพูดออกมาเอง...
ค�าว่าไม่ได้ตั้งใจมันชดเชยทุกความรู้สึกความเชื่อใจที่ผมสูญเสียไปไม่
ได้ เร่ืองมันมาถึงขนาดน้ีแล้ว จะให้ยกโทษและกลับไปคบกันเหมือน
เดิมผมคงท�าให้ไม่ได้

“มันเป็นความผิดคราม”
“หยุดโทษคนนั้นคนนี้เถอะเมฆ รักไม่อยากฟังอะไรแล้ว...ให้

เรื่องของเรามันจบแค่นี้เถอะ เลิกกันนะ”
“เมฆบอกว่าไม่เลิกไง!”
ปึง!
“มีคนมา” เสียงกระแทกประตูดังลั่นก่อนที่เมฆจะเข้าถึงตัวผม 

สายตากรุ่นโกรธจับจ้องมาพร้อมกับน�้าตาที่เอ่อล้น ผมเบือนหน้าหนี
จากภาพนั้นก่อนจะหันหลังกลับมาดึงประตูห้องน�้าให้เปิดออก ไร้ซึ่ง
ผู้คนอย่างที่ต้นเสียงว่า 

สีครามยืนกอดอกพิงอยู่กับก�าแพง
ใบหน้าเรียบเฉยหันมามองผมที่ก้าวเท้าออกมา
สบตากันนิ่งก่อนที่รอยยิ้มจะปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเพื่อน

สนิท
“เลิกกันได้สักที...ข่าวดีอย่างที่รักบอกไว้จริงๆ ด้วย”


