
ถ้าเจอกันครั้งแรกคือพรหมลิขิต 

เจอกันครั้งที่สองคือทดสอบความมั่นใจ

ผมจะท�าให้มีครั้งที่สาม เพราะผมจะ... ‘จีบ’ คุณ
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Chapter 1

กระจกเงาทีต่ดิเตม็ผนงัด้านหนึง่ของห้องน�า้สะท้อนภาพ

เรือนร่างสีน�้าผึ้งอ่อนค่อนไปเกือบถึงหัวเข่า เจ้าของร่างมองส�ารวจ

ตัวเอง เห็นเส้นผมดกด�าหายเข้าไปอยู่ในม้วนผ้าขนหนูท่ียกขึ้นสูง 

เผยให้เหน็ทรวงอกอวบอิม่สองข้าง มือเรยีวสวยยกก้อนเน้ือกลมกลงึ 

ข้ึนเลก็น้อย มรีอยจางๆ ของแผลเป็นทิง้ไว้เป็นสญัลกัษณ์ว่าซลิโิคน

ขนาด 350 CC เคยผ่านช่องทางตรงนี้เข้าไป 

ดวงตากลมสีน�้าตาลเกือบด�าวาววับราวตากวางไล่ต�่าลงมา

อีก ช่วงเอวคอดกับหน้าท้องแบนราบมีร่องเลขสิบเอ็ดแบบหุ่นใน

ฝันของนางแบบบนรันเวย์วิกตอเรียส์ ซีเคร็ต แต่ยังมีอีกหนึ่งเครื่อง

เพศไร้ไรขนปกคลุม มันเป็นแท่งเนื้อ ไม่ใช่ร่องหลืบที่หายไปในกลีบ

เนื้อ

เป็นสิ่งซึ่งย�้าเตือนให้ ‘ศศิ’ รู้ว่าอดีตเธอเคยชื่อ ‘ศักดิ์สิทธิ์’ 

และตอนนี้ค�าน�าหน้าบนบัตรประชาชนยังเป็น ‘นาย’

เมื่อส�ารวจเรือนร่างตัวเองหลังอาบน�้ารอบแรกของวันเสร็จ
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แล้ว บราเซียร์ลูกไม้สดี�ากถ็กูสวมรดัเต้าตึงเข้ามาให้ชดิกนั กางเกงใน

เข้าชุดกนัถกูดึงผ่านข้อเท้าแล้วเลือ่นขึน้มาบนสะโพกได้รปู เจ้าชิน้เน้ือ 

ทีลู่ล่งตามแรงโน้มถ่วงของโลกถกูเกบ็รัง้ไปด้านหลัง วนัน้ีเธอจะสวม

ชุดเดรสทรงหลวมๆ ไม่รัดรูป ฉะนั้นไม่ต้องติดสกอตช์เทปกักกัน 

เจ้าตัวร้ายให้ระคายผิวเนื้อเสียเปล่าๆ

แต่งตัวเรียบร้อยก็เดินออกมาแต่งหน้าเป่าผมในห้องนอน 

ก่อนจะสะพายกระเป๋าแลปทอป และห้ิวกระเป๋าถือทรงสวย เดิน

ออกจากห้องพักไป

พชร หรือ เพชร สาวเท้าเร็วๆ เข้าไปในร้านกาแฟที่เปิด

ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงติดรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษารวมทั้งพนักงาน

ออฟฟิศตึกข้างๆ ชอบมานั่งเป็น ‘The Third Place’ รองจากบ้าน 

ที่ท�างาน และสถานศึกษา เขารีบจะตายอยู่แล้ว แต่เพื่อนสนิทอีก

สองคนกว็อแวให้เดนิมารบั แล้วค่อยไปคณะทีอ่ยู่อกีฝ่ังถนนด้วยกัน 

วันนี้เขาสวมเสื้อเชิ้ตลายฮาวายกับกางเกงยีนทรงหลวม 

ปลายขาสั้นเต่อเหนือตาตุ่ม และรองเท้าแวนส์สีด�าเฉกเช่นทุกวัน 

ผมยาวระต้นคอถูกมดัรวบไว้เป็นจกุทีด้่านหลงั บวกกับสายตานิง่ๆ 

ไม่แสดงอารมณ์ ใครเหน็อาจจะไม่รูว่้าก�าลงัไปเข้าเรยีน แต่เชือ่เถอะ 

‘วชิาภาพนิง่เพือ่งานโฆษณา (Advertising Photo)’ ของภาควชิาการ

ภาพยนตร์และภาพนิ่ง ชั้นปีสาม คณะนิเทศศาสตร์รอเขาอยู่ และ

อาจารย์ที่เป็นช่างภาพชื่อดังของประเทศไทยก็โหดมากด้วย 

“ไอ้ไทม์ ดนัย ไปกันมึง จะสายแล้วเนี่ย!” เขาตะปบหลังคอ

เพื่อนที่คนหนึ่งสวมเชิ้ตนักศึกษาเรียบร้อย และอีกคนสวมเส้ือยืด 

สีด�าสนิท เร่งให้พวกมันเก็บของลงกระเป๋า เมื่อชะโงกหน้าไปดูก็ 

เพิ่งเห็นว่าก�าลังแปลการบ้าน ‘วิชาการแปลขั้นสูง (Advanced  



~ ออเฟียส ~

9

Translation)’ กันอยู่

“มึงท�ายัง” ไทม์หันมาถามเพชร

“หึ... ยัง ขอใกล้ๆ เลย” 

“เนี่ย ดินพอกหางหมู” 

“มึงก็รู้ว่ากูไม่ถูกกับภาษา เข้านิเทศน์ตั้งใจมาเรียนถ่ายรูป  

ตัดวิดีโอล้วนๆ ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอภาษาอังกฤษโหดขนาดนี้” 

“เช่นกันสหาย” ดนัยพยักหน้า แล้วไอ้วิชาบ้านี่ใช้กูเกิลแปล

ภาษาก็ไม่ได้ เพราะมันผิด ผิด ผิด! 

จังหวะที่ดนัยจะรวบเอางานลงกระเป๋าเป้ หนังสือเรียนเขาก็

หายไป ชายหนุ่มหัวเกรียนสกินเฮดเงยหน้ามองไปฝั่งตรงข้ามโต๊ะ

แบบแชร์กัน แล้วเขาก็เห็นว่าพี่สาวคนสวยที่แอบมองมานานก�าลัง

ยื่นหนังสือกลับมาให้ พร้อมกับรอยแดงเต็มไปหมดเหมือนเวลาครู

ตรวจงาน

ไทม์กับเพชรหันไปมองตาม 

“เห็นแล้วมันอดแก้ให้ไม่ได้ ขอโทษนะคะ” เสียงพูดนั่นไม่

หวานใสเท่าผู้หญิงทั่วไป แต่ก็ไม่ห้าวแหบแบบผู้ชาย เหมือนเสียง

แหลมๆ ของคนที่เป็นหวัด 

ดนยัยกมือไหว้ปลกๆ ขอบคณุผูห้ญงิผมยาวฝ่ังตรงข้าม ก็ถ้า

พี่เขาไม่แก้มาให้ คะแนนศูนย์ก็เห็นอยู่ร�าไร 

“เฮ้ย มึงไปได้ยัง” ไทม์กระทุ้งศอกเข้าท่ีหน้าท้องของเพชร 

เมื่อเห็นว่าเพื่อนยืนเหม่อนานไปแล้ว พอผลักประตูกระจกพ้นตัว

ร้านออกมาได้ก็รีบแซว “กลับไปขอเบอร์ไหม กูว่ามีลุ้น ดูออกว่าพี่

เขาชอบมึง”

เพชรขมวดคิ้ว “ยังไงวะ” 

“กูจ�าในข้อสอบได้ ที่ถามว่าเมื่อผู้หญิงเจอผู้ชายที่ชอบให้ท�า
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ยังไง ตอบว่าเอาผมทัดหู” 

“ประสาท” เพชรต่อว่าเพื่อน แล้วรีบสาวเท้าวิ่งเพื่อให้ทัน 

คาบเรียน 

ห้องเรยีนวชิาภาพนิง่เพือ่งานโฆษณาเป็นสตดูโิอผนงัขาว

โล่งๆ มเีก้าอีเ้ลกเชอร์สดี�าด้านเรยีงกนัเป็นรปูตวัยูย่ีสิบชดุ นักศกึษา

นั่งเกือบเต็ม ส่วนอาจารย์นั้นนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวแรก แล้วต่อภาพจาก

แมคบุ๊กบางเฉียบขึ้นจอโพรเจกเตอร์ วันนี้ว่าด้วยเรื่องภาพระดับ 

มเีดยีมชอต สอนโดยการให้ดงูาน ชีใ้ห้เหน็จดุดจีดุด้อย แล้วให้โจทย์

ไปถ่ายมาส่ง

‘ภาพโฆษณาสินค้าที่ถ่ายแบบ Medium Shot’

จบคลาสสองหน่วยกิต หรือสัปดาห์ละสองชั่วโมง ภายใน

ระยะเวลาสั้นๆ 

“มึงไปไหนต่อ” ไทม์ถาม เพราะไม่มีเรียนอะไรต่อแล้ว ปกติ

พวกเขาจะไปนั่งใตต้ึกคณะ ดีดกีตาร์ หรอืหาอะไรสนุกๆ ท�าแก้เบื่อ

ก่อนกลับหอ แต่วันนี้เพชรยกมือปฏิเสธ 

“กูจะเอาชีตไปให้น้องรหัส” 

“ที่ไหน” 

“ร้านเดิม” 

ไทม์กับดนัยมองตากันเพื่อตัดสินใจว่าจะตามไปดีหรือไม่ 

“ไม่ต้องตามมาหรอก กูหาน้องเสร็จ คงกลับไปตัดงานวิชา 

อาจารย์ป็อปต่อ”

“เจอกนัพรุง่นีม้งึ” ไทม์พดูแล้วกอดคอดนัยไปใต้ตกึคณะแทน 
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เพชรแยกจากเพื่อนมาได้ก็เดินด้วยจังหวะปกติกลับไป

ทางเดิม แต่ใจเขากลับเต้นแรงกว่าปกติ มันทั้งกังวลและตื่นเต้นว่า

จะได้เจอ ‘พี่สาว’ คนเดิมอีกหรือไม่ เขาไม่เคยเชื่อเรื่อง ‘Love at 

First Sight’ หรือ ‘รักแรกพบ’ แต่ใบหน้าของอีกฝ่ายก็ไม่หลุดออก

จากหัวเขาตลอดสองชั่วโมงที่ผ่านมา เธอคนน้ันไม่ได้สวยจัดชนิด

นางเอกในละคร แต่กลับรู้สึกได้ว่าถ้ามองไปทั้งชีวิตจะไม่เบื่อ... ขอ

ใช้ค�าว่าหน้าอาร์ตมากกแ็ล้วกนั อกีทัง้ผวิกเ็ป็นสีน�า้ผึง้สวย ไม่ใช่ขาว

ซีดพิมพ์นิยม 

นกัศกึษาชัน้ปีทีส่ามเปิดประตกูระจกเข้าไปใหม่ หวัใจเขาเต้น

เร็วกว่าเดิม อาการประหม่ากระมัง 

ถ้าเจอ... จะท�าอย่างไร 

แล้วถ้าไม่เจอ... จะไปตามหาได้ที่ไหน 

แต่ก่อนที่จะฟุ้งซ่านไปมากกว่าเดิม ก็เห็นตรงที่ไทม์กับดนัย

เคยนั่งยังไม่มีใครจับจอง หัวใจเขาลิงโลดจนแทบกระดอนออกมา

จากอก

“ตรงนี้มีคนนั่งไหมครับ”

และเพชรกไ็ม่ลงัเลทีจ่ะเอาตวัไปไว้ตรงนัน้ ทัง้ทีฝ่่ามอืชืน้เหงือ่

ไปหมด คนหน้าอาร์ตของเขาเงยหน้าขึ้น เธอสวมหูฟังสีขาว ย่นคิ้ว

เลก็น้อย กระนัน้กย็งัน่ามอง แล้วกพ็ยกัหน้า เพชรผงกศรีษะเป็นเชงิ

ขอบคุณ และนั่งนิ่งๆ รอน้องรหัส 

“นี่ จะไปสั่งกาแฟก็ไปสิ พี่เฝ้าของให้ก็ได้” 

แล้วภวังค์ที่ตีกันไปหมดว่าจะท�าให้เกิดการเจอกันครั้งที่สาม

ได้อย่างไร กถ็กูท�าลายล้างด้วยประโยคแสดงน�า้ใจของพ่ีคนตรงข้าม 

“อ่อ... ครับ” เพชรวางเป้ไว้ แล้วเดินไปเหมือนหุ่นยนต์ พอดี

กับน้องรหัสส่งข้อความทางไลน์มาบอกว่ารถไฟฟ้าใต้ดินถึงสถานี
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สามย่านแล้ว 

เร็วสิเพชร... จะหมดข้ออ้างอยู่ใกล้เขาแล้ว 

และไอ้น้องสดุทีร่กักม็าไวทนัใจ! ไม่เหมอืนปกตท่ีิเลตได้เลตดี

“พี่เพชร!” เรนเดียร์ สาวสวยหน้าตาจิ้มลิ้มดีกรีหลีดคณะและ

มหาวิทยาลัยโบกมือไหวๆ วิ่งพรวดมาที่หน้าเคาน์เตอร์ตรงที่เพชร

ยืนอยู่ เธอสวมชุดนักศึกษา เพราะมีเรียนวิชาต่างคณะตอนสี่โมง 

“รอแป๊บ หนังสืออยู่ในเป้” 

“โต๊ะไหน” 

“ติดประตู” 

เรนเดียร์วิ่งปรู๊ดไปทันที ซนผิดกับหน้าตาท่ีงามละมุนละไม

แบบหญิงไทย 

ซวยแล้ว... เพชรหันขวับ น้องรักนั่งลงบนเก้าอี้ท่ีเขาวางเป้ 

Freitag อีกทั้งยังยกมันมากอดไว้ด้วย มันเป็นเป้ที่สายรหัสรวมเงิน

กันซื้อให้ตอนวันเกิดเขา และเรนเดียร์รับหน้าที่ไปเลือกมาให้ น้อง

คงผูกพัน แต่... พี่คนนั้นจะเข้าใจว่ายังไง 

“อย่าร้ือมัว่ซัว่” เพชรรบีด ุเมือ่วางแก้วอเมรกิาโนเย็นลงบนโต๊ะ

“ไม่ทนัได้รดูซิปเลยค่ะ” เรนเดยีร์ตอบเสียงฉอเลาะตามสไตล์ 

เพชรดงึกระเป๋ามาถอื แล้วล้วงเอาเอกสารวชิาเลือกท่ีน้องลง

เรียนวิชาเดียวกับเขาออกมายื่นให้ 

“รักที่สุดเลย! ไปเรียนก่อนนะคะ” 

“อือ... ตั้งใจเรียน ได้เกรดดีแล้วเลี้ยงหนม” 

น้องพยกัหน้าหงกึๆ แล้วว่ิงปรูด๊ปร๊าดออกไปเหมอืนตอนมา 

เขาห่วงว่ากระโปรงทรงสอบของมันจะขาดจรงิๆ เพชรลากเก้าอีแ้ล้ว

น่ังลง... นัง่ลงท�าไมวะ อ๋อ เขามเีวลาอกีหนึง่แก้วกาแฟไซซ์ใหญ่ของ

ร้าน ที่จะสร้างโอกาสครั้งที่สามในการเจอกับพี่เขา 
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ถามว่าท�าไมต้องมีครั้งที่สาม...  

ค�าว่า ‘จบี’ มนัสะกดิทีห่วัใจเขาเบาๆ ตัง้แต่ตอนเรยีนหนังสอื

อยู่แล้วละ 

พี่เขาพับหน้าจอคอมพ์แล้วบิดขี้เกียจ หัวใจเพชรเต้นแรงขึ้น

มาอีกรอบ 

เร็วสิ... ไม่งั้นจะไม่ได้เจอแล้วนะ 

“เอ่อ... พี่ครับ” 

“เรียกเราเหรอ” คนตรงหน้าเลิกคิ้ว ท�าตาโต 

น่ารัก... ฉิบหายในความรู้สึก 

“ใช่ครับ” 

เพชรเหน็ว่าพีเ่ขาหยดุฟังแล้ว เลยบงัคบัปากตวัเองให้พดูแผน

ร้ายออกไป 

“เอ่อ... ผมอยากได้พี่มาเป็นนางแบบถ่ายภาพวิชาที่เรียนให้

หน่อยครับ” 

คราวนี้พี่สาวตาโตขึ้น “คือยังไงนะ” 

“คือผมเรียนวิชา Ads Photo เอ่อ... ถ่ายภาพส�าหรับงาน

โฆษณา แล้วต้องถ่ายภาพส่งอาจารย์ทุกวีก วีกนี้ผมอยากให้พี่เป็น

นางแบบให้หน่อย พี่พอจะว่างไหม” 

เธอเอียงคอเหมือนครุ่นคิด “ถ่ายรูปอะไรอ้ะ โป๊หรือเปล่า” 

เพชรยกมือขึ้นโบกปฏิเสธ “ไม่ครับพี่ ถ่ายครึ่งตัวกับโพรดักต์

อะไรก็ได้ คงถ่ายพวกแชมพูหรือครีมทาหน้าอะไรพวกนั้น” 

“อ๋อ แบบที่ต้องถือมาใกล้ๆ หน้าใช่ไหม” 

“ใช่ๆ”

“เอาดิ” 

เพชรดีใจ แต่ถ้าออกอาการมากไปคงไม่ดี 
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“เอ่อ... ผมขอไปจองสตูฯ ก่อน ได้วันกบัเรเฟอเรนซ์ภาพแล้ว

จะอัปเดตพี่อีกทีนะครับ” 

“งั้นแลกไลน์กันไว้ไหม จะได้ติดต่อสะดวก”  

เพชรยืน่โทรศพัท์มือถอืไปสแกนควิอาร์โคดอย่างไว เมือ่พีเ่ขา

เปิดทางมาแบบนั้น

“น้องเพชร... เหรอ” อีกฝ่ายถาม เพราะมันโชว์รูปไอคอน

อัญมณีสีขาวชิ้นเดียว 

“ครับ แล้วพี่ชื่ออะไรครับ” 

“ศศิ เรียกศิก็ได้” 

“พี่ศิ...” เพชรทวนค�า เจ้าของชื่อยิ้มรับจนหัวใจเขาเต้นแรง 

อีกรอบ 

“ไปก่อนนะ” 

“อ่า... ครับ กลับดีๆ นะครับ” เพชรโบกมือลาค้างไว้ คนที่ตัว

เพรียวบางแต่หน้าอกสบึมเดนิจากไปแล้ว เธอวิง่หายลงไปตามทาง

ลงรถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรอยากขอไปส่งบ้าน แต่เขาคงกลายเป็นคน

ประหลาดน่าดูถ้าท�าแบบนั้น เอาไว้รอบหน้าที่เจอกันดีกว่า 

พอหนักลบัไปบนโต๊ะกเ็จอกบัเจ้าน�า้สนี�า้ตาลอมด�าแก้วใหญ่

พิเศษ ตาค้างแน่ไอ้เพชรคืนนี้ 

ศศิกลับมาถึงห้อง... วางกระเป๋าแลปทอปลงบนโต๊ะ

ท�างานแล้วก็เดินเข้าห้องน�้าเพื่ออาบน�้าช�าระร่างกาย รวมทั้งขับไล่

ความเหนือ่ยล้าให้หายไป สายน�า้อุน่ไหลรนิผ่านทรวงอกแน่นตงึลง

สู่หน้าท้องแบนราบกับร่องสะดือสวยจนลงไปถึงเบื้องล่าง เธอ 

กอบกุมฟองสบู่ถูไถไปตามร่างกายและจับโดนเจ้าศัตรูตัวร้ายอีก 

เช่นเคย มันชอบดึงเธอกลับมาสู่โลกความเป็นจริงว่าไม่ใช่ผู้หญิง 
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เต็มตัว ใช่... เธอยังไม่ได้แปลงเพศ 

เจ้าของร่างสนี�า้ผึง้ตวดัผ้าเชด็ตวัจากราวมาซบัหยดน�า้ท่ีเกาะ

ทั่วร่างกาย โรยแป้งฝุ่นเด็กไปตามซอกต่างๆ ไม่ให้อับชื้น แล้วค่อย

หยิบชุดนอนแบบสายเดี่ยวผ้าซาตินมาสวม ศศิไม่คิดจะออกจาก

ห้องไปไหนแล้ว อาหารก็มีอยู่ในตู้เย็น แค่เอามาอุ่นในไมโครเวฟก็

กินได้แล้ว 

เดินออกมาจากห้องนอน แวะดูโทรศัพท์ก็เห็นข้อความไลน์

หลายข้อความจากผู้ชายที่เพิ่งเจอกันวันนี้ 

ศศิกัดริมฝีปากขบคิด เธอไม่แน่ใจว่า... เป็นเรื่องงานล้วนๆ 

หรือเด็กน้อยมันอยากจีบเธอด้วย 

ใช่... เธอค่อนข้างมีเซนส์ในเรื่องนี้ 

แต่... น้องรู้ไหมนะว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิง 

เขาเริม่ต้นด้วยประโยคทีว่่า ‘ถงึบ้านหรอืยังครบั’ แล้วต่อด้วย

รูปเรเฟอเรนซ์หลากหลายแนวที่ส่งมาให้เลือก ศศิอมยิ้มตั้งแต่เห็น

ข้อความแรก แต่ยังไม่ตอบ กดไถดูไปเรื่อยๆ 

ศศิ : พี่ถึงบ้านแล้ว 

Diamond : พี่อยากถ่ายแนวไหน

ศศิ : คิดว่ารูปไหนจะได้คะแนนดี

Diamond : รูปนี้... 

แล้วกเ็ป็นภาพนางแบบผวิสี สวมชดุคลมุผ้าเลือ่มๆ ผมเปียก

ลู่แนบหน้าอย่างเซ็กซี่ ในมือถือขวดแชมพู

ศศิ : ก็ถ่ายรูปนี้สิ
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Diamond : มันโป๊ไปหรือเปล่า พี่สะดวกเหรอ

ศศิ : สวมเสื้อคลุมใช่ไหมล่ะ ถ้าตามเรฟ ก็รับได้อยู่

Diamond : ขอบคุณครับ 

ศศิ : แล้วท�าไมไม่ถ่ายแฟนตัวเองล่ะ ใช่... ศศิโยนหินถามทาง 

Diamond : ผมไม่มี... เพชรตอบไว

ศศิ : แล้วน้องผู้หญิงคนนั้นล่ะ

Diamond : ที่ร้านกาแฟอะนะ

ศศิ : อ่าฮะ

Diamond : น้องรหัส

ศศิ : น่ารักดี...  อันนี้ศศิพิมพ์ตามความจริง

Diamond : แล้วพี่ล่ะ มีแฟนหรือยัง 

ริมฝีปากสวยยกยิ้ม นั่นไง เซนส์เธอไม่เคยพลาด

ศศิ : ยัง

Diamond : เหลือเชื่อ

ศศิ : ที่พี่สวยแล้วไม่มีคนจีบอะนะ...  ศศิหยอด

Diamond : แก่ปูนนี้แล้วต่างหาก

เอาใหม่ อยากจะสกรีมว่าเด็กเวรแล้วเอาสองมือยีหัว 

ศศิ : คิดว่าฉันอายุเท่าไหร่ หา!

Diamond : อือ... ยี่สิบสาม ยี่สิบสี่ไหม... เพชรตอบแบบนั้นเพราะ

ดูออกว่าพี่เขาไม่ใช่นักศึกษาแล้ว 

ศศิ : ยี่สิบเจ็ดจ้า ไหว้แม่สิลูก... เล่นมุกไปเสียหน่อย 
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Diamond : ตกใจเลย

ศศิ : แก่มากเหรอ

Diamond : ไม่เป็นไร ผมชอบคนแก่กว่า

เดีย๋วนะ! อะไรคอืความเป็นเหตเุป็นผล ศศไิม่พิมพ์ต่อ เพราะ

ไม่อยากให้น้องรู้สึกว่าเธอช�่าชองเกินไปจนกลัว อีกส่วนคือเธอก็ 

ตืน่เต้นทุกคร้ังทีม่คีนมาจบีนัน่แหละ แต่กเ็ผือ่ใจไว้แล้วส่วนหนึง่ว่า... 

ถ้ารู้ว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิง ส่วนใหญ่ก็... หายไปเลย

ส่วนคนนี้จะลุ้นดูดีไหมนะ

ศศิ : พี่กินข้าวก่อนนะ

Diamond : ครับ กินให้อร่อย ผมก็ท�าการบ้านต่อละ ก็... วอแวใน

ระดับที่กระชุ่มกระชวยหัวใจดี
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ภาพที่ปรากฏบนวิวไฟน์เดอร์ท�าเอาสองมือท่ีประคอง

กล้องอยูส่ัน่เลก็น้อย ไม่น้อยหรอก กป็ระหม่าเอาการอยู่ เพชรต้อง

หายใจเข้าออกลึกๆ หลายรอบเพื่อเรียกสมาธิให้ตัวเองมีแรงพอจะ

ใช้นิว้กดชตัเตอร์ เพราะนางแบบทีเ่ขาได้มาอยูห่น้าฉากสขีาวในห้อง

สตูดิโอของคณะวันนี้ไม่ธรรมดาเลย ไม่ธรรมดาขนาดที่ไม่อยากให้

ไอ้ไทม์มาช่วยวัดแสงด้วยซ�้า 

ส่วนไอ้ดนัยที่มาช่วยจัดไฟ เขาถึงกับต้องไล่ไปเฝ้าหน้าห้อง

แทน ป้องกันใครที่จะเปิดประตูผลัวะเข้ามาเห็นเจ้าของผิวสีน�้าผึ้ง

อ่อนที่เพื่อนฝ่ายเมกอัปลงโลชันผสมชิมเมอร์ให้ผิวดูโกลว์กว่าปกติ 

และมือเพชรจะไม่อ่อนปวกเปียกเลย ถ้าผิวที่เป็นประกายระยิบ

ระยบัอยูน่ัน้ไม่ใช่ตรงร่องอกทีส่องเต้าทรงสวยเบยีดชดิ หน้าเขาร้อน

ขึ้นทุกทีที่ศศิเปล่ียนท่า ชุดคลุมสีช็อกกิงพิงก์ตัดขอบด้วยระบาย

ลูกไม้สีด�าปาดป่ายอยู่หมิ่นเหม่แสนกลัวว่าจะหลุด 

พ่ีเขาแต่งตวัตามเรเฟอเรนซ์เป๊ะจนเพชรอยากทึง้หวัตวัเองที่
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อาจหาญส่งภาพนัน้ไป กพ็ีเ่ขาเซก็ซีไ่ม่แพ้นางแบบวกิตอเรยีส์ ซเีครต็ 

อีกทั้งยังมีส่วนผสมที่ลงตัวของความอ่อนหวานแบบสาวไทยใส่ลง

ไปด้วย เรือนผมสีด�าสนิทเซตแบบเว็ตลุค เปิดเผยให้เห็นหน้าผาก

นูนสวยรับกับดวงตากลมแวววาว ขนตายาวงอน สันจมูกโด่งก�าลัง

ดี และริมฝีปากอิ่มชุ่มฉ�่า ดวงตาราวกวางป่าคู่นั้นจิกเข้ามาในกล้อง

อย่างท้าทาย พร้อมยกขวดแชมพโูพสไปเรือ่ยๆ เพราะเพชรบอกว่า

เขาจะลั่นชัตเตอร์แบบรัวๆ 

“ได้ภาพที่โอเคบ้างหรือยังคะ” ศศิโพสจนไม่รู้ว่าจะโพสท่า

อะไรแล้วจึงร้องถามหนุม่รุน่น้อง และลกุขึน้โดยไม่รอฟังค�าตอบ เดนิ

ด้วยเท้าเปล่าเลยม้วนฉากสีขาวมาหาคนตัวสูงท่ีวุ่นวายอยู่กับการ

เปิดไลฟ์วิวออกมาดูภาพ 

ศศิแทรกตัวเข้าไปอย่างถือวิสาสะ หัวแทบจะโขกกับคนที่มัด

รวบผมเป็นจุกเรียบร้อย กลิ่นตัวเพชรหอมอ่อนๆ ไม่รู้ว่ามาจาก

น�้ายาปรับผ้านุ่มหรือน�้าหอม ศศิเลยยืนเช็กภาพกับน้องได้อย่าง

อารมณ์ดี 

นิ้วมือช่างกล้องหมุนนู่นบิดนี่ ซูมเช็กตามขอบว่าภาพเบลอ

จากการสั่นหรือไม่ มันมีบางภาพที่ลั่นชัตเตอร์ไม่ตรงจังหวะ แต่ก็มี

หลายภาพอีกเช่นกันที่เขาพอใจ สัดส่วนคือกดมาร้อย สั่นไปเก้าสิบ

ห้า แต่เพราะพี่เขาโพสอินเนอร์แรงดีไม่มีตก อีกห้าภาพที่ตากล้อง

ตั้งสมาธิได้แล้วจึงโอเคทั้งหมด

เข้าใจแล้วว่าพรีเซนเตอร์มีผลต่อสินค้าจริงๆ หากเขาเจอ 

นางแบบอย่างศศอิยูบ่นป้ายบลิบอร์ด คงรบีเข้าไปในซเูปอร์มาร์เกต

และซือ้ผลติภณัฑ์แบรนด์นีม้าใช้ทนัท ีและอยากจะอนิบอกซ์ไปบอก

แอดมินเพจด้วยว่าให้จ้างนางแบบคนนี้ตลอดไป 

เพชรลุ่มหลงอยู่กับภาพบนหน้าจอเล็กๆ นั้นโดยไม่รู้เลยว่า
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ตัวจริงของนางแบบยืนใกล้เขาขนาดไหน พอเงยหน้าอีกทีก็สะดุ้ง 

อูย... เพราะสายตาเขาไปจับจ้องอยู่ตรงเนินอกพี่เขาพอดี พอเงย

ขึ้นอีกหน่อยก็เห็นความสวยที่มากกว่าการมองผ่านวิวไฟน์เดอร์ 

รอยยิ้มเล็กๆ ส่งให้แก้มได้รูปมีรอยบุ๋ม 

ยามไม่จิกตาพี่เขาก็น่ารักหวานใสจนอยากชวนไปเก็บภาพ

ด้วยกันอีกสักหลายทริป 

“มนัโอเคไหม” ศศเิงยหน้าขึน้มาถามน้องตากล้องท่ีมองหน้า

ตัวเองอยู่ก่อนแล้ว 

เพชรอึ้ง สมองรันหาค�าตอบไม่ทัน จึงเป็นจังหวะเงียบกริบ 

แต่หัวใจกลับเต้นโครมคราม 

“ฮะแอ้ม!” ไทม์ส่งเสียงให้ภวังค์นั้นแตกโพละ ยังมีเขาอีกคน

อยู่ในห้องเด้อสังคม... 

“โอเคมากพี่”

“งั้นแปลว่าเสร็จแล้วเหรอ” 

ศศิตาโตประกอบค�าถาม เล่นเอาเพชรมองเพลินอีกรอบ 

ขนตาพ่ีเขายาวและหนากว่าปกติเพราะเพือ่นเขาตดิขนตาปลอมให้ 

แต่มันก็เข้ากันได้ดีกับทั้งใบหน้า

“เหลืออีกสิบนาทีก่อนถึงคิวไอ้กิ๊บ มึงจะถ่ายซ่อมไหม” ไทม์

ยกนาฬิกาดูให้ 

“ถ่ายรูปรวมดีกว่า เดี๋ยวกูไปตามดนัยกับไอติมก่อน” เพชร

หมายถงึเพือ่นอกีสองคนทีม่าช่วยเตรยีมงานและแต่งหน้าท�าผมให้

นางแบบ 

“มึงถ่ายคู่นางแบบก่อนไหม” ไทม์ถาม 

หัวใจเพชรเต้นแรงขึ้นอีกรอบ 

“ปกตเิขาก็ถ่ายกนัทัง้นัน้แหละ” ไทม์เหมือนเหน็ความเลิก่ลัก่
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ในดวงตาเพื่อนสนิทเลยช่วยกลบเกลื่อนให้ 

ศศิก็ยินดีมากๆ ไม่ได้คิดว่ามันแปลกอะไร อีกทั้งยังกวักมือ

เรียกน้องไปอยู่หน้าไฟ เพื่อให้ภาพที่ออกมาดูดีด้วย เพชรยืนห่าง

ออกมาประสาคนคิดไม่ซื่ออยู่ในใจ 

ศศิอมยิ้ม ขยับเข้าไปจนชิดน้องอีกนิดแล้วฉีกยิ้มหวาน ไทม์

รู้งานเดินมาใกล้จนเลนส์กล้องแทบจะทิ่มหน้าพวกเขา ปากก็บอก

ว่าเอาหน้าชดิกนัหน่อย เลนส์มนัแคบ เพชรขงึตาใส่ไอ้เพือ่นเวร ไทม์

ก็ขยับกล้ามเนื้อปากบุ้ยใบ้ให้เห็นว่าถ้ามุมกว้างจะเห็นว่าพี่เขาโป๊ 

เพชรยิ่งถลึงตาหนัก ไอ้เพื่อนเลวมันจงใจมองนางแบบเขานี่หว่า 

รอบหน้าเขาจะปิดให้มิด ไม่ต้องให้ใครเข้ามาช่วยทั้งนั้น

“ถ่ายยังคะน้องไทม์ นับด้วยสิ เดี๋ยวพี่ศิยิ้มไม่ทัน” ศศิร้องขัด

ออกมาเพราะเห็นสองหนุ่มบุ้ยใบ้กันไม่เลิก 

พอคนพี่ถามเจ้าของชื่อก็ยิ้มประจบ ท�าเสียงอ่อนเป็นเด็กดี 

นับสาม สอง หนึ่ง... ให้อย่างว่าง่าย จนเพชรนึกอยากถีบเพ่ือน 

ตัวเองขึ้นมา 

“เดี๋ยวกูไปตามพวกข้างนอกให้” ไทม์ถ่ายเสร็จก็ยื่นกล้องให้

เพชรถือ 

ภาพล่าสุดที่โชว์คือแก้มเขาสองคนแทบจะแนบกัน เห็นแล้ว

ก็หน้าร้อนๆ พิลึก แต่พอนึกขึ้นได้ว่าหน้าอกหน้าใจพี่เขายังบะลัก

กั๊ก เพชรก็สไลด์ตัวไปที่กระเป๋าเป้ของตัวเอง ล้วงเอาเสื้อกันหนาว

มายื่นให้

“...” ศศิเลิกคิ้ว 

“โป๊ ปิดไว้” เพชรเบือนหน้าไปอีกทาง เล่นเอาคนฟังอมยิ้ม

เจ้าเล่ห์

“หวงเหรอ” คนเสียงใสเย้าแหย่ 
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เพชรนึกมันเขี้ยวขึ้นมาเลย 

“เคารพครับ ไม่อยากให้คนอื่นเห็น” 

ศศริบัเสือ้มาแล้วกข็มวดคิว้ สรปุมันยงัไงนะ ประโยคค�าตอบ

ดไูม่สมเหตสุมผล แต่กไ็ม่มเีวลาให้คดิต่อ เนือ่งจากเพือ่นๆ ของน้อง

เข้ามาพอดี ทุกคนไปยืนรอที่ฉากขาว ส่วนเพชรวางกล้องกับขาตั้ง 

แล้วกดเวลานับถอยหลัง ก่อนจะเดินกลับไปยืนตรงที่ว่างข้างๆ ศศิ

ที่คนอื่นเว้นไว้ให้ ไฟแดงกะพริบถี่ๆ แล้วก็ได้ยินเสียงชัตเตอร์ลั่น 

เพชรวิ่งมาเช็กความเรียบร้อย แล้วก็ยกมือไหว้ทุกคนที่ท�าให้งาน

เสร็จ 

“รอแป๊บนะครับ เดี๋ยวผมไปส่ง” เขาบอกศศิท่ีก�าลังจะไป

เปลี่ยนเสื้อผ้า 

“ส่งที่?”

“พี่จะไปไหนล่ะ” 

“คอนโด”

“นั่นแหละ ผมก็ส่งคอนโด” 

“ไม่มีเรียนแล้วเหรอ” 

“วันนี้ไม่มีเรียน เอาไว้ท�างานแบบนี้แหละ” 

“อ่าฮะ แล้ว... บ่ายนี้ท�าอะไรเหรอ” 

“ก็แต่งรูปพี่ แล้วก็ท�ากราฟิกใส่พวกแบรนด์ เฮดไลน์ต่างๆ” 

“ยุ่งเลยสิ”

“ก็อ่า...”

“พี่ศิอยากไปไหน อยากชวนมันท�าอะไรก็พูดเลยครับ เพื่อน

ผมมนัโง่ รอมนัชวนกค็อืชาตหิน้า” ไทม์แหกปากมาจากมมุห้อง เขา

กับดนัยอยู่ช่วยจัดไฟจัดพรอปให้กิ๊บ เพื่อนผู้หญิงในภาคฟิล์มด้วย

กันที่จองห้องต่อ
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เพชรยิงฟัน พร้อมชูนิ้วกลางให้เพื่อนท่ีท�าให้เขาดูอ่อนใน

สายตาศศิ 

ศศหิวัเราะข�า กด็คูนดเุพือ่นส ิหแูดงไปหมดแล้ว จะว่าไปเพชร

ก็หูแดงตั้งแต่ตอนอยู่หลังกล้องแล้วละ

“พี่อยากไปไหนเหรอ” 

เพชรเลิกอ่อน หันมาตีหน้าจริงจังถาม

“วันนี้ยังไม่ได้กินกาแฟเลย ชักจะปวดหัวแล้วเนี่ย” 

เขาเคยได้ยินมาบ้างว่าคนที่ด่ืมกาเฟอีนทุกวัน หากวันไหน

ขาดไป เส้นเลือดในสมองจะออกอาการประท้วง 

“งั้นเดี๋ยวผมพาไปซื้อที่ตึกบัญชี ผมจอดรถแถวน้ัน มีท้ัง

อินทนิล อเมซอน” 

ศศิ ไทม์ และดนัยกลอกตาเป็นจังหวะเดียวกัน และหนุ่มผม

เกรียนยังถอนหายใจแรงใส่ด้วย 

“พ่ีบอกมันไปเลยครบั ว่าจะชวนไปนัง่ร้านคาเฟ่น่ารกัๆ ด้วย

กัน หรือจะไปนั่งร้านกาแฟดริปฮิปสเตอร์ก็ว่าไป ไม่ใช่ซื้อแบบ 

เทกอเวย์กลับบ้านแล้วแยกทาง” ดนัยเสริมให้ 

เพชรหรู้อนอกีแล้ว เขาดโูง่ซ�า้ซ้อนมากอ้ะ บอกตรงๆ แต่ใคร

มันจะกล้ารุกแรงขนาดนั้นวะ

“ขอบคุณน้องๆ ทั้งสองมากนะคะ” ศศิหันไปขยิบตาให้

“พ่ีจะชวนเราไปนั่งกินกาแฟที่เอกมัยค่ะ แต่ว่าขอกลับไป 

อาบน�้าสระผมที่คอนโดก่อนแป๊บเดียว โอเคไหม” 

ไม่โอเคก็ต้องโดนเพื่อนบูลลี่แล้วไหม

“ครับ” เพชรเลยตอบได้แค่นั้น 

ศศิยิ้มกริ่ม แล้วจึงรวบเอาถุงกระดาษใส่เสื้อผ้าที่สวมมา 

เดินไปเข้าห้องน�้า รอเพชรเก็บของเสร็จ จะได้ไปที่รถพร้อมกัน 
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จังหวะท่ีหนุ่มเซอร์เดินออกจากประตูห้องสตูฯ ชายฉกรรจ์

ประมาณสิบชีวิตก็กรูเข้ามาคว้าคอเสื้อยืดของเขาเอาไว้เตรียมขู่

กรรโชก

“อะไรของพวกมึงเนี่ย” เพชรไม่ได้ตกใจ เพราะคุ้นหน้าคุ้นตา

กันดี มันไม่ได้มาหาเรื่องแน่ 

“นางแบบมึงแบบ... หน้าดีมาก”

“หุ่นคือแบบแซ่บหลาย”

“ไปหามาจากไหนวะ ผูเ้ชีย่วชาญด้านหลดีคณะอย่างกูสกรนี

แล้วรู้เลยว่าไม่ใช่คนในมหา’ลัยเราแน่ๆ” 

“งานสัปดาห์หน้ากูอยากได้เขามาถ่าย ขอคอนแทกต์หน่อย” 

เพชรโบกหวัเรยีงคน สรปุคอืมาขูก่รรโชกเบอร์พ่ีศ.ิ.. ฝันเหอะ

“กูดูหน้าพี่เขาได้คนเดียว”

“หุ่นเขากูเห็นได้คนเดียว”

“ไปหามาจากไหนไม่ใช่เรื่องของมึง”

“ไม่ให้! และเขาจะไม่ถ่ายงานให้ใครนอกจากกู จรัม!”

ตอบเรียงตัวเสร็จก็หอบ จนต้องอัดอากาศเข้าปอดแรงๆ

“เพชร มงึดเูกรีย้วกราดนะครบั หรอื... อ๊ะๆ ไม่ใช่แค่นางแบบ” 

หนึ่งในกลุ่มถามขึ้นมาอย่างกรุ้มกริ่ม

“ข่าวนี้ต้องใหญ่โต สาวๆ ป้าๆ น้าๆ อาๆ ต้องน�้าตาตก มึง

จะต้องไม่ได้น�า้ฟรจีากร้านในโรงอาหารอกีต่อไป เพราะน้องเพชรมี

แฟนแล้ว”

“หุบปากไปเลยพวกมึง ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นอะไรกันโว้ย”

“แปลว่า Soon Soon นี้จะเป็น” 

“ไม่ยุ่งสักเรื่อง!” 

เพชรตะโกนตามสไตล์ทีพ่วกเขาเล่นกนับ่อยๆ แล้วก็วิง่แหวก
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วงไปรับศศิที่ออกมาจากห้องน�้า 

ศศิตาโตเป็นงงกับฝูงชายฉกรรจ์ที่มองตามเพชรมา 

“มีเรื่องกันเหรอ” เธอถามเสียงเบาให้ได้ยินกันสองคน 

“พี่ห้ามไปถ่ายแบบให้ใครนอกจากผมนะ”

คิ้วเข้มจากดินสอเขียนคิ้วขมวดมุ่น

“ทุกคนเป็นอันตราย ยกเว้นผม” เพชรเสริมให้ 

ศศิขมวดคิ้วหนักไปอีก น้องเลยเริ่มลนลาน 

“พี่เป็นนางแบบส่วนตัวของผม” 

เหตุผลพอจะฟังขึ้นไหม แต่ใจชื้นขึ้นมาหน่อย เพราะศศิ

อมยิ้มแล้ว 

แต่... เป็นยิ้มเจ้าเล่ห์ว่ะ

“แค่นั้น?”

“อือ เอ๊ย! ครับ พี่จะให้แค่ไหนล่ะ” 

“ก็ถ้าบอกว่า... หวงสักค�า พี่ก็จะยอมเชื่อฟังเราเลย” 

ระเบิดตัวเองตายไปเลยดีกว่า หูเพชรเร่งสีแรงย่ิงกว่าหัววุ้น

ของปลาทอง ศศกิย็ิง่ยิม้ล้อ คนท�าอะไรไม่ถกูจึงคว้าเอาของทีอ่ยู่ใน

มือพี่มาช่วยถือแก้เก้อ ศศิยื้อมือไว้ไม่ยอมส่งให้

“อย่าดื้อสิ!” เพชรขึ้นเสียง... เขิน ดูออก

“บอกว่าหวงก่อนแล้วพี่ศิจะเชื่อฟัง” 

ตากลมพร้อมขนตาปลอมจ้องหน้าคนตาขวางแต่หแูดงอย่าง

ซุกซน อีกทั้งยังกัดปากได้น่าเอามือไปยีแก้มที่สุด

“...”

“ว่าไง...” ศศิถาม 

“หวง! พอใจหรือยังครับ” เกรี้ยวกราดกลบเกลื่อนไปอีก 

“อื้อ... เชื่อฟังแล้ว” 
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คนสวยตอบรับอย่างร่าเริง ยิ้มกว้างจนเพชรตาพร่าเหมือน

เห็นทุ่งกุหลาบบานพร้อมกันตรงนั้น

เพชรเดนิลิว่ๆ พาศศลิอดอโุมงค์ใต้ถนนมาโผล่อกีฝ่ังหนึง่

ของมหาวิทยาลัย เพราะเขาจอดรถไว้แถวนี ้ศศไิม่ได้หงดุหงดิ เพราะ

รู้ว่าน้องคงท�าอะไรไม่ค่อยถูก เธอเลยเดินตามมาเงียบๆ มารู้ตัว 

อีกทีก็ตอนเพชรหยุดที่ข้างรถโฟล์กสวาเกน บีเทิล สีฟ้าอ่อน

“รถน่ารักจัง” ศศิชมทันทีที่รุ่นน้องเปิดประตู และเอาของไป

เก็บที่เบาะหลัง

“ตอนแรกจะซื้อรถเต่าแบบคลาสสิก แต่เขาไม่ผลิตแล้ว  

มือสองมันก็เก่าไป แม่ไม่ยอมให้ขับ เลยได้เจ้านี่มาแทน” 

รถรุ่นนี้มันดูโค้งมน สีก็หวาน ส่วนใหญ่เห็นผู้หญิงใช้ แต่พอ

มาเป็นผู้ชายเซอร์ๆ ขับเลยดูน่ารักไปอีกแบบ 

“มันก็เต่านะ เต่าโมเดิร์นหน่อย” เพชรอธิบายต่อ

“น่ารัก” 

“ใช่ไหม ขับๆ ไปผมก็หลงมันเหมือนกัน”

“พี่หมายถึงเพชร ดูเป็นผู้ชายปุ๊กปิ๊กน่ารัก” 

“ผมอยากเท่ไหมล่ะ” เพชรท�าหน้าอูฐ 

“ตอนถือกล้องก็เท่แล้วไง ผสมๆ กันเจ๋งดีออก พี่ชอบ”

“อ่า... ครับ” ถึงกับต้องเกาจมูกแก้เขิน พี่เขากล้าพูดกล้าคุย

ไปหมด จะมีแต่เขานี่แหละที่อยู่ในกระดองเหมือนคุณเต่า แล้วพอ

ท�าอะไรไม่ถูก เจ้าของรถก็เดินอ้อมมาเปิดประตูให้ศศิ คนพี่ยิ่งกรี๊ด

กร๊าดในใจเข้าไปใหญ่ พอเข้าไปนัง่เรยีบร้อย เพชรก็ตรวจเชก็ว่าไม่มี

อะไรยื่นออกมาแล้วจึงปิดประตูให้เบาๆ 
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คอนโดศศิอยู่แถวถนนเพชรบุรี ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า

ใต้ดิน เธอจึงยังไม่ได้ซื้อรถ ใช้บริการขนส่งมวลชนเอา แต่ก็ม ี

สติกเกอร์ส�าหรับจอดรถในอาคารติดกระเป๋าสตางค์ไว้เสมอ เผื่อมี

เพื่อนมาส่งแล้วอยากจอดก็ติดได้ทันที ไม่ต้องไปเสียค่าที่จอดให้

วุ่นวาย เมื่อเพชรขึ้นมานั่งเรียบร้อย เธอก็ยื่นให้น้อง

เพชรเองกอ็ยูค่อนโด เขาเลยเข้าใจ และแอบใจเต้นแรงขึน้มา

สองสเตป ‘พี่เขาไว้ใจเราจังวะ ในขณะที่เรายังไม่ไว้ใจตัวเองเลย’  

เลิ่กลั่กอยู่ในใจ แต่ก็ไม่แสดงออก จัดการแปะแผ่นสติกเกอร์ลงบน

กระจกหน้ารถเรียบร้อย ก็รับคีย์การ์ดส�าหรับเปิดไม้กั้นทางเข้า 

คอนโดมาด้วย เขากดจีพีเอสเพื่อให้ชัวร์ว่าจะไม่โชว์หลงตั้งแต่ 

ครัง้แรกทีไ่ปส่ง สองมอืใหญ่กมุพวงมาลยัแน่นมาก ท้ังท่ีปกตวิางมอื

ข้างหนึง่ไว้ทีตั่กแล้วใช้สองนิว้ของมืออกีข้างประคองหลวมๆ เท่านัน้ 

ถ้าไอ้ไทม์หรือดนัยมาด้วยก็จะดูออกว่าเขาเกร็ง 

“ขับรถดีจัง” ศศิหันมาชวนคุย เมื่อเห็นว ่าแม้จะมีรถ

มอเตอร์ไซค์ปาดหน้า เพชรก็ไม่สบถด่าเหมือนแท็กซี่บางคัน อีกทั้ง

ยังขับรถเว้นระยะไม่จี้จนต้องเบรกกระชาก

“ก็มีพี่นั่งอยู่ด้วย ผมก็ต้องดูแลความปลอดภัย”

“แล้วถ้าอยู่คนเดียวก็จะขับเร็วเหรอ”

เพชรขยับปากไปมาเวลาใช้ความคดิ “กเ็รว็บ้างนะ ถ้าถนนมนั

โล่ง แต่ก็ไม่ประมาทอะ สงสารคนที่รอเรากลับบ้าน”

ศศิกดบวกหนึ่งในใจ “ถ้าคนขับแท็กซี่ทุกคนคิดเหมือนเพชร

ก็ดีเนอะ บางคันขับน่ากลัวจนพี่ต้องสวดมนต์ไปตลอดทางเลย”

“พี่ไม่ขับรถเหรอครับ” 

“ก็ซื้อคอนโดติดรถไฟใต้ดินแล้วไง เลยไม่ได้ซื้อรถ” 

“อ่า... ผมสามารถบอกว่าจะพยายามไปรบัไปส่งพ่ีได้เลยหรอื
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เปล่า ผมไม่อยากดูอ่อนเหมือนตอนอยู่ในสตูฯ” 

ศศิอยากเปิดกระจกออกไปกรี๊ด... ‘ตอนน้องเขินอายก็น่ารัก 

แต่พอพูดตรงๆ แล้วก็แบบตรงมากจนรู้สึกว่าเราสวยกว่าทุกคนบน

ถนนเพชรบุรีเลยจ้าตอนนี้’ 

“อยากมาก็มาสิ” ตอบกลับไปอ้อมแอ้มน่ารัก ไม่ได้แอ๊บนะ 

แต่ก็เขินอายน้องบ้าง 

“ขอบคุณครับ”

ได้ยินเสียงถอนใจโล่งอกของเพชรด้วยศศิยิ่งยิ้มกว้าง แล้วก็

ต้องหาทางหยุดเขินด้วยการหันออกไปมองข้างทาง 

ไม่นานโฟล์กสวาเกนสสีวยกเ็ลีย้วเข้าเขตคอนโดสงู เพชร

แตะบัตรผ่านเข้าประตู แล้วก็เลี้ยวเข้าไปตามค�าบอกของศศิ

“พี่ขอเวลาสิบนาที เพชรรอที่ล็อบบีก่อนนะ” 

เด็กมหา’ลัยปีสามพยักหน้าหงึกๆ นึกขอบคุณเจ้าที่เจ้าทาง

ที่เขายกมือไหว้ตอนขับรถผ่านศาลพระภูมิ ที่พี่คนสวยยังเว้นระยะ

ไว้บ้าง ขืนโดนชวนขึ้นห้องตอนนี้เขาคงปั้นหน้าไม่ถูก หากไม่ขึ้น 

ก็กลัวจะโดนประณามว่ากาก แต่ถ้าขึ้นก็รู้สึกว่าเร็วเกินไป เขาอยาก 

‘จบี’ พ่ีศก่ิอน แต่ท�าไมบางทกีร็ูส้กึเหมือนตัวเองโดนจบีมากกว่านะ

นั่งส�ารวจอะไรเพลินๆ สลับกับหาเส้นทางไปร้านกาแฟท่ี 

พ่ีสาวคนสวยบอกไว้ไม่ทันเบื่อก็ได้กลิ่นหอมสดชื่นลอยมาเตะจมูก 

ชายหนุ่มละสายตาจากโทรศัพท์ก็เห็นขาอ่อนเนียนๆ โผล่พ้น

กางเกงยีนขาสั้น เสื้อเชิ้ตสีขาวตัวโคร่งดูสบายๆ แล้วก็ใบหน้าที่ดูสี

อ่อนกว่าปกติ เพชรมองเพลินจนเจ้าของใบหน้าสวยเริ่มไม่มั่นใจ

“ไม่แต่งหน้าแล้วไม่โอเคเหรอ พี่รีบลงมา กลัวเพชรรอนาน

เลยทาแค่ครีมกันแดดกับแป้งฝุ่น” 
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“ชอบ...”

เดี๋ยว... นายพชร หลุดปากอะไรออกไปอีกแล้วเนี่ย 

ศศิยิ้มซนได้ใจ “แล้วเพชรชอบพี่แบบไหนมากกว่า แต่งหน้า

กับไม่แต่ง” 

เพชรมองส�ารวจหน้าศศิอีกรอบก่อนตอบค�าถาม พี่เขาไม่ได้

หน้าโล้นเหมอืนเพือ่นในคณะบางคน มีคิว้ทีเ่ข้มพอด ีอกีทัง้ยงัดสูวย

ทรงเกาหล ีตากลมโตเป็นประกายสกุใส หนงัตาสองชัน้กับแพขนตา

ด�ายาว ยามกะพริบปริบๆ แล้วนึกถึงผีเสื้อที่ตอมดอกไม้ จมูกโด่ง

ทรงหยดน�า้ รบักบัปากรปูกระจบัสแีดงเรือ่ ดสูขุภาพด ีพอมาอยู่บน

ทรงหน้ารูปไข่ ที่มีแก้มอิ่มพร้อมลักยิ้ม ประกอบกับผมสีด�ามัดรวบ

ขึ้นเป็นมวยกลางศีรษะ ก็ช่างเหมาะเจาะลงตัว หมดลุคนางแบบ

เฟียร์ซๆ กลายเป็นเด็กสาววัยใสไปเลย

“ที่จริงก็ชอบ... ทั้งสองแบบครับ” 

“อยู่เป็นจริงๆ” ศศิจิ้มจมูกคนน้องอย่างมันเขี้ยว 

“ไปกนัดกีว่าครบั ผมหิวกาแฟแล้ว” เพชรเปลีย่นเรือ่ง หมนุตวั 

น�าศศิกลับไปที่รถ 

ศศิมองตามแผ่นหลังนั้นด้วยรอยยิ้มมีความสุข มันเรียบง่าย

และสบายใจดีจัง 

นั่งฟังเพลงเพราะๆ ในรถไม่เกินยี่สิบนาทีก็ถึงร้านกาแฟ

ที่ตั้งอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ อยู่ลึกเข้าไปในซอยเล็กๆ กลางเอกมัย สร้าง

เป็นทรงสี่เหลี่ยมเรียบๆ มีปูนเปลือยตัดกับกระจกบานใหญ่ เดิน

ขอบด้วยไม้จริงสีธรรมชาติ ให้บรรยากาศสบายตา 

เวลาใกล้เยน็แบบนีลู้กค้าน้อย พวกเขาเลยได้โต๊ะรมิกระจกที่

มองออกไปเห็นพื้นที่สีเขียวพอดี 
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“พี่ดื่มอะไร ผมไปสั่งให้” เพราะต้องสั่งที่เคาน์เตอร์ เพชรเลย

อาสา 

ศศเิคยมาก่อนแล้ว รูเ้มนดูเีลยส่ังอเมรกิาโนเยน็ไม่ใส่น�า้เชือ่ม

ไป รอเพชรกลับมาพร้อมเบอร์โต๊ะแล้วก็ชวนน้องไปตักขนมไทยที่

วางอยู่ในกระจาดไม้สาน รอให้คนมาหยิบไปคิดเงิน 

“กนิเป็นไหม” ศศหัินหน้ากลบัมาถาม เธอคดิว่าเดก็สมยัใหม่

อาจจะไม่เคยกินพวกขนมไทย

“ขนมต้มเคยกิน อร่อยดี”

“งั้นเอานะ กี่อันดี”

“ผมกินอันเดียว”

“ไม่ชอบกินขนมหวานเหรอ” ผู้ชายบางคนเป็นแบบนั้น

“ผมอยากกินข้าวเหนียวสังขยาด้วย” เพชรตอบตามจริง

“ชอบเหมือนพี่เลย ใจตรงกัน”

เพชรก�ามือแน่น นี่เขาโดนหยอดอีกแล้วป้ะ 

ศศิยิ้มยิงฟัน ก่อนจะเดินไปคีบกระทงใบตองเล็กๆ ที่ใส ่

ข้าวเหนียวสังขยามาวางบนจานสองชิ้น 

“เพชรอยากกินอะไรอีกไหม” คนตัวเล็กกว่าเงยหน้าถาม 

“พอแล้วครับ พี่ล่ะ อยากกินอะไรอีกก็หยิบสิ”

“กลัวกินไม่หมด” ศศิท�าปากยู่ ตาก็มองไปที่ขนมถ้วยด้วย

ความลังเล

“เอามาถ้าพี่อยากกิน ถ้าไม่หมดผมช่วยเอง”

“น่ารักที่สุดเลยค่ะ” 

ชมแล้วก็ยิ้มน่ารักให้อีก คือยิ้มเปลืองมาก อีกทั้งยังน่ารัก 

อยากจับมายีแก้มตลอดเวลา หรือเขาต้องรุกแบบรวบรัดไปเลย...  

พี่ครับ เราคบกันเลยได้ไหม แบบนี้เหรอ 



~ ออเฟียส ~

31

“เหม่ออะไรคุณ” ศศิกระแทกศอกเบาๆ ใส่รุ่นน้องที่ยืนขยับ

ปากมุบมิบตกอยู่ในภวังค์ 

“เปล่าครับ” 

“ไปนั่งไป เดี๋ยวพี่ไปจ่ายเงินเอง”

“ผมเลี้ยง”

“เลี้ยงท�าไม” 

“ก็... พี่มาช่วยงาน เป็นนางแบบให้”

“สนับสนุนการศึกษาไง พี่ได้บุญแล้วค่ะ ไม่รับเป็นเงินแล้ว” 

“ผมไม่สบายใจ ไม่กล้าให้พีช่่วยแล้ว ถ้าเป็นแบบนี”้ เพชรบอก

ตามตรง เขาไม่อยากกวนเวลาศศิเปล่าๆ 

“งั้นคนละครึ่ง เมื่อกี้เราจ่ายค่ากาแฟไปแล้ว พ่ีจ่ายค่าขนม  

โอเคนะ” 

“ไหนบอกว่าจะไม่ดื้อไง ถ้าพูดค�าว่าหวงให้ฟัง” 

พอโดนทวงถามแบบนั้น ศศิก็อดเอ็นดูไม่ได้

“นี่ไม่ได้เรียกว่าดื้อค่ะ เรียกว่าเราคุยกันด้วยเหตุผล เพชรจะ

สปอยล์พี่ตะพึดตะพือไม่ได้ โอเคไหม ถ้าเราจะ... เอ่อ... คุยกันไป

อีกนานๆ ก็ต้องเริ่มจากเรื่องพวกนี้แหละ” 

พอโดนคนโตกว่าสอนเพชรก็เริ่มรู้สึกไม่คูลอีกแล้ว 

“ผมก็ยังไม่สบายใจอยู่ดี” น้องบ่นอุบ

“ไม่หน้ามุ่ยแล้ว ไม่หล่อนะคะ” ศศิท�ามือโอ๋เอ๋

“ผมโตแล้วนะพี่”

“แต่พี่แก่แล้วค่ะ” 

เจอมุกนี้เข้าไป จากที่อารมณ์กรุ่นๆ อยู่เพชรก็เกือบหลุดข�า 

“อารมณ์ดแีล้วใช่ไหม เข้าใจพีศ่นิะเพชร ถ้าเราจะคยุกนันานๆ 

เราก็ต้องสบายใจกันทั้งสองฝ่าย เจอกันคนละครึ่งทาง ไม่งั้นเราจะ
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ไม่ได้คุยกันนานๆ นะคะ” 

โดนพี่เขาหยอดทุกทางขนาดนี้ ไม่ยอมก็ไม่ได้แล้วไหม คน

เด็กกว่าเลยพยักหน้าให้ยกนี้พี่เขาชนะไปก่อน 

‘ดูเหมือนพี่เขาจะเข้าใจแล้วนะว่าเราก�าลังจีบ...’
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Chapter 3

พอครบหนึง่สปัดาห์ นกัศกึษาวชิาภาพนิง่เพือ่งานโฆษณา

ก็กลับมานั่งกันหน้าสลอนในห้องเรียนอีกครั้ง หลายคนยังเหงื่อไม่

แห้งด ีเพราะเพิง่ว่ิงมาจากร้านอดัรปูถ่าย ซ่ึงแน่นอนว่าต้องฮอตเป็น

พิเศษในวันที่ต้องส่งงานแบบนี้ เพชรไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้น อยากรู้

ไหมว่าเพราะอะไร... ก็เพราะนางแบบในภาพช่วยกระตุ้นให้เขา

อยากท�างานให้เสร็จไวๆ ไงล่ะ แต่งภาพเสร็จก็ส่งไปในไลน์ ถามพี่

เขาว่าชอบโทนสีไหม อยากให้ปรับอะไรหรือเปล่า พอใส่เฮดไลน์

หรอืก๊อบป้ีอืน่ๆ ลงไปกส่็งไปขอค�าปรกึษาอกี เสรจ็แล้วก็ท�าให้พ่ีเขา

ดูอีกสามสี่ออฟชัน เพื่อจะได้มีเรื่องทักไลน์พี่เขาไปในแต่ละวัน พอ

เกอืบถงึวันส่งกร็บีไปอดัรปูให้เสรจ็ อกีทัง้ยงัใส่กรอบสวยงาม จะได้

มเีรือ่งแวะเอาไปให้พีเ่ขาทีค่อนโด มนัวนเวยีนอยู่แบบน้ีแหละ เพชร

เลยนั่งเหงื่อแห้งกว่าใครเพื่อน และภาพที่ต้องส่งงานวันนี้ทั้งหมดก็

ถูกน�าไปแปะเรียงบนผนังด้านหนึ่งของห้องเรียบร้อยแล้ว 

อาจารย์ให้คะแนนส่วนหนึ่งจากการโหวต ทุกคนต้องไปลง
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คะแนนว่าชอบภาพไหน จากนั้นอาจารย์ค่อยเลือกภาพยอดเยี่ยม

กบัยอดแย่มาสอนเพิม่เตมิ เพือ่บอกข้อดข้ีอเสยีของแต่ละภาพ แล้ว

ก็กรอกคะแนนกนัไป ใช้เวลาครบสองชัว่โมงนัน่แหละถงึจะเสรจ็ และ

เพชรก็ได้เก้าจุดห้าจากคะแนนเต็มสิบ ซึ่งสูงสุดส�าหรับคลาสวันนี้ 

อ่า... มีเรื่องให้คุยกับพี่เขาแล้ว 

เพชรกดไลน์หาทันที 

Diamond : ผมได้คะแนนเยอะสุดในคลาสเลยวันนี้

ศศไิม่ได้ตอบกลบัมาทนัท ีเพชรรูม้าว่าช่วงนีพ้ีเ่ขาท�างานแปล

หนังสือเล่มหนึ่งอยู่ และใกล้ถึงเดตไลน์ต้องส่งแล้ว 

“หงอยเป็นหมาเลยมึง” ไทม์เดินมากอดคอ “อุตส่าห์ได้ท็อป 

ไปฉลองที่ไหนดี”

“ใครเขาจะไปฉลองกับมึง เขาคงอยากไปฉลองกับนางแบบ

เขามากกว่า” ดนัยมาช่วยผสมโรง และหัวเราะคิกคักใส่เพชรด้วย 

เพราะเห็นอยู่ว่าพี่คนสวยเขาไม่ตอบไลน์มัน

“ขั้นไหนแล้วเพชร เป็นแฟนกันยัง”

“เรว็ไปมงึ” เพิง่มีครัง้แรกทีเ่พือ่นทัง้สองเว้นวรรคให้เพชรตอบ

บ้าง 

“พีเ่ขากช็อบมงึเปล่า คยุกนัทกุวนัไม่ใช่เหรอ” ดนัยถามเป็นการ

เป็นงาน สรุปคือพากันเดินไปหาอะไรรองท้องที่โรงอาหาร

“ก็คุยเรื่องงาน” 

“จบงานแล้วมึงก็จะเลิกคุยกับพี่เขาแล้วดิ” 

เพชรท�าหน้าตกใจอย่างปิดไม่มิดเลย ไทม์ข�าก๊าก สงสารก็

ด้วย แต่ขอข�าก่อน 
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“ก็คงรองานวีกหน้า ยังไงก็ต้องถ่ายคนไปอีกหลายรอบเปล่า

วะ กูก็คงถ่ายพี่ศิไปเรื่อยๆ” 

“แล้วมึงรออะไร ท�าไมไม่ขอคบวะ” ดนัยถาม 

“ก็... ไม่รู้ว่ะ เหมือนเพิ่งรู้จัก กูกลัวเร็วไป แล้วพี่เขาจะปฏิเสธ

กลบัมา ยงัไงพ่ีเขากเ็ป็นผูห้ญงินะเว้ย โตแล้วด้วย ไม่ใช่รุน่ๆ เดยีวกัน” 

“แล้วมึงไม่อยากชัดเจนหรือไง ไม่งั้นพี่เขาก็ไปคุยกับใครก็ได้

นะเว้ย คิดดูดิ เขานั่งร้านกาแฟท�างานทุกวัน เด็กมหา’ลัยเรามีเป็น

พัน มึงคิดว่าจะไม่มีใครคิดเหมือนมึงเลยหรือไง” 

“กูยังคิดเลย” ไทม์ยกมือ 

เพชรแทบเอาสันแมคบุ๊กฟาดกบาลเพื่อน 

“กูไปหาพี่ศิละ อยู่กับพวกมึงไร้สาระฉิบหาย” 

“แน่ะ หวงเก่ง... รู้หรือว่าพี่เขาอยู่ไหน” 

“เขาบอกว่าจะมานั่งร้านกาแฟที่ C Square” เพชรหมายถึง

ร้านท่ีพวกเขาเจอคนสวยครัง้แรก อยูติ่ดกบัรัว้มหาวทิยาลยันีแ่หละ 

“แล้วท�าเป็นเด๋อกลบเกลื่อน มึงแม่ง” 

“ก็พ่ีเขาไม่ได้บอกให้กูไปหา กลัวสะเหล่อ แต่กูหวงด้วยเลย

หน้าด้านไปก็ได้” 

“แล้วพ่ีเขาต้องบอกมึงทกุเรือ่งเลยหรอืไง พ่ีเขาจีบมงึ หรอืมงึ

จะจีบพ่ีเขา คิดสิคิด” ไทม์แทบจะเอาแมคบุ๊กในมือเพชรฟาดหัว

เจ้าของมันกลับให้หายโง่ 

“เขาจะร�าคาญกูไหมวะ” 

“กูกับไอ้ดนัยเนี่ยร�าคาญ ไปสักที ล�าไย” ออกมือไล่เพื่อน

อย่างไม่เกรงอกเกรงใจแล้วก็ทิ้งเพชรไว้ตรงน้ัน พากันแยกไปส่ัง

อาหาร 

คนโดนเพื่อนเมินส่ายหน้า ตัดสินใจเดินตัดโรงอาหาร ทะลุ
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ประตูคณะมุ่งหน้าไปยังศูนย์การค้าข้างสถานศึกษาทันที ไปวัดดวง

เอาแล้วกันว่าจะโดนไล่ตะเพิดไหม 

เพชรเดนิเรว็มาตลอด พอใกล้ถงึร้านกาแฟกร็ูสึ้กขาหนกั

ขึ้นมาราวกับมีก้อนเหล็กถ่วง ด้อมๆ มองๆ ผ่านกระจกแบบคน 

ขีอ้ายท้ังท่ีปกตกิไ็ม่ใช่ ศศโิดดเด่นจากคนอืน่ พีส่าวคนสวยนัง่ขมวด

คิ้วอยู่ตรงหน้าคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม เพชรตัดสินใจผลักกระจก

เข้าไปแล้วเดินดุ่มๆ ไปหยุดอยู่ฝั่งตรงข้าม เมื่อเงาร่างด�าทะมึนมา

บดบังแสง ศศิที่ตกอยู่ในภวังค์ตัวอักษรก็เงยหน้าขึ้นมามองคนยืน

ค�้าหัว 

“นั่งสิ” พอเห็นว่าเป็นน้องที่ชินตาก็บอกเรียบๆ แล้วหันไปดู

โทรศัพท์ตัวเอง ว่าเพชรไลน์บอกว่าจะมาแล้วตัวเองไม่เห็นหรือ 

ยังไงกัน

“โอ๊ะ... เก่งมาก” ข้อความสดุท้ายคอือวดคะแนนต่างหาก ศศิ

ยิ้มร่าเริงจนคนมองใจยวบ 

“กินอะไรไปสั่งเร็ว พี่ศิเลี้ยงเอง ให้รางวัลคนเก่ง” 

เพชรรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กน้อยห้าขวบทันที เมื่อก่อนแม่เขา

ก็ให้รางวัลแบบนี้แหละ แต่พอโตขึ้นมัธยมปลาย ความต้องการก็ 

ไม่ค่อยตรงกนั ไม่ว่าเพชรจะได้ดใีนทางถ่ายรปูอย่างไร แม่กไ็ม่ชืน่ชม

อีก เพียงแต่สนับสนุนเงินซื้อกล้องให้ตามที่เขาขอเท่านั้น 

ศศเิอยีงคอมอง แล้วท�าตาโตเพราะเพชรยงัไม่ยอมเคลือ่นตวั

ไปสั่ง เธอนึกได้ว่าอาจเป็นเพราะยังไม่ได้หยิบเงินให้น้องหรืออาจ

จะต้องหาอะไรทีย่ิ่งใหญ่กว่านัน้ให้เจ้าตัว ไม่รูว่้าการได้คะแนนท็อป

ส�าหรับเพชรมนัยากเยน็ขนาดไหน แต่เธอรบัรูไ้ด้ถงึความตัง้ใจตัง้แต่

เตรียมงานจนขนรูปที่อัดเสร็จแล้วมาส่งให้ เพชรทุ่มเทมากจนศศิ
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ประทับใจ

คนสวยตัดสินใจลุกขึ้นจากที่นั่ง แล้วพับหน้าจอคอมพ์ลง 

“หรือไม่อยากกินร้านนี้ ไปกินข้าวเย็นกันก็ได้นะ ฉลองไง” 

“พี่เสร็จงานแล้วหรือครับ” เพชรเพิ่งหาปากตัวเองเจอ เขา 

อดยิ้มกับข้อเสนอของพี่คนสวยไม่ได้ เพราะจะได้ใช้เวลาร่วมกัน 

มากขึ้นอีก ดีนะที่เขาตัดสินใจมาหา

“เหลืออ่านทวนบทสุดท้ายอีกรอบก็เสร็จแล้วค่ะ”

“ผมกวนพี่ไหม” 

ศศส่ิายหน้า กลิน่หอมจากสเปรย์ฉดีผมลอยเข้าจมกูเพชร เขา

นึกชมว่าเลือกได้ดี มันหอมแบบอ่อนหวานน่าทะนุถนอม 

“อยากกินอะไรเต็มที่เลย พี่ศิเลี้ยงคนเก่งเอง”

ถามว่าพดูจาแบบนัน้เพชรหน้าร้อนไหม... ก็นดิหน่อย สงสยั

แอร์ไม่ดี 

ศศิยิ้มทิ้งท้ายแล้วก็หันไปเก็บของส่วนตัวลงกระเป๋า ส่วน

คอมพวิเตอร์ก็ใส่ซองแล้วอุม้แนบอก มันเล็กและเบา ไม่ได้เป็นภาระ

อะไร แต่เพชรก็ยื่นมือมาช่วยถือ 

“ของเราก็หนักแล้วมั้ง” 

“ผมถือได้ พี่ท�างานก็เหนื่อยแล้ว” 

รมิฝีปากอิม่ยกยิม้อกีรอบ ชืน่ใจกบัความใส่ใจเลก็ๆ น้ัน และ

ยอมยืน่กระเป๋าสะพายใบจิว๋ทีเ่บากว่าคอมพิวเตอร์ให้เพชรไป ส่วน

ซองใส่เจ้าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นั้นเธอถือเอง

แม้ไม่ได้วางแผนว่าจะมาเจอพีค่นสวย แต่เพชรกเ็ตรยีมพร้อม

ด้วยการเอารถมาจอดที่ตึกนี้ทันทีที่รู ้ว่าศศิจะมาน่ังท�างานท่ีร้าน

กาแฟ เดินออกประตูลานจอดรถสองก้าวก็เจอเจ้าเต่าโมเดิร์นสีฟ้า

ของเพชรหมอบรออยู่ ศศินึกเอ็นดูทุกครั้งที่หนุ่มมาดติสต์ยืนก้มๆ 
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เงยๆ อยู่ข้างรถคันนี้ 

เธอข้ึนไปนัง่ง่ายกว่าครัง้แรก เรยีกว่าคุน้เคยกันแล้วน่ันแหละ 

“ไปกนิทองหล่อไหม พีอ่ยากกนิซชู”ิ แม้ปากบอกว่าจะตามใจ

น้อง แต่ก็อดเสนอความต้องการของตัวเองออกไปไม่ได้ 

เพชรพยักหน้าว่าง่าย เขากินอะไรก็ได้ที่ศศิชอบอยู่แล้ว 

“น่ารัก” ศศิชม แล้วก็โยกศีรษะด๊ีด๊าอย่างเป็นตัวของตัวเอง

มากขึ้น เพราะเริ่มรู้สึกว่าสนิทกับเพชรมากขึ้นแล้ว 

คนที่ขับรถก็มองภาพนั้นพร้อมอมยิ้ม แล้วเปิดเพลงป็อป 

จังหวะสนุกๆ เอาใจพี่ด้วย 

“ท�าไมถงึได้เก้าจดุห้า อาจารย์ว่าไงบ้าง เล่าหน่อย” ศศหินัไป

ถามน้องที่ตามองไปบนถนนอยู่ 

พอเป็นเร่ืองทีตั่วเองหมกมุน่อยู ่เพชรกเ็ล่าง่าย พดูเยอะกว่า

ปกต ิศศทิีเ่ข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างมถีามเป็นระยะ โดยเฉพาะเมือ่เจอ

ศัพท์เทคนิคก็ต้องอธิบายกันยาว แล้วก็เล่าไปเรื่อยถึงความชอบ

อื่นๆ ที่ทั้งคู่สนใจ แม้กระทั่งบทละครแอบเสิร์ดอย่าง ‘คอยโกโดต์’ 

ท่ีศศไิม่คดิว่าเพชรจะรูจ้กั เม่ือเอ่ยถงึน้องกแ็สดงความคดิเหน็ออกมา

ในมุมมองของตัวเองสลับกับสิ่งที่เธอคิด จนถึงร้านอาหารในที่สุด 

เป็นการขับรถฝ่ารถติดที่ไม่น่าเบ่ือเลย อีกทั้งยังได้เรียนรู้ถึง

ตัวตนของอีกฝ่ายผ่านรสนิยมในด้านต่างๆ ด้วย จนมาถึงรสนิยม

ด้านอาหาร...  

“พีไ่ม่กนิแซมอนดบิ ร้านนีม้แีบบเบร์ินไฟ พ่ีกินได้” ศศอิธิบาย

ด้วยรอยยิ้ม พร้อมเอาตะเกียบที่จิ้มโชยุผสมวาซาบิเข้าปากแล้ว

หลับตาปี๋จากรสชาติที่ขึ้นจมูกของมัน 

“ผมชอบแบบดิบ แต่ก็จะเลือกกินร้านที่มีแบบสุก”

“เพราะ... จะได้กินกับพี่ใช่ไหมคะ” ศศิหยอดให้อย่างน่ารัก
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ชายหนุ่มพยักหน้าแล้วก็หันไปมองแก้วชาเขียวแทนใบหน้า

หวานๆ บ้าง ไม่อย่างนั้นหัวใจเขาอาจล้มเหลวเอาก็ได้ ศศิน่ารัก

พร�่าเพรื่อไปหมด เขาแจ้งใครได้บ้างไหม

ไม่นานของที่ศศิสั่งก็มาเสิร์ฟ พี่สาวคนสวยปรบมือชอบใจ 

ราวกับเด็กๆ ไม่มีมาดนางพญาเหมือนตอนถ่ายแบบสักนิดเลย 

“พี่ศิแบ่งให้ เพชรลองชิมดู” คนพี่พยักพเยิด เธอสั่งมาตั้ง 

หกค�า แล้วยังจะมีหน้าปลาหมึก หน้าโฮตาเตะอีกที่ทยอยมาเสิร์ฟ

เรื่อยๆ 

เพชรคีบเข้าปาก รสชาติแซมอนเผาไฟมีกลิ่นหอมไหม้นิดๆ 

ตัดกับข้าวญี่ปุ่นอร่อยดี 

“อยากไปกินที่ญี่ปุ่นเลย” เพชรบอกออกมาหลังเคี้ยวเสร็จ 

“อยากไปโอซากา วันก่อนเห็นคนแชร์ตลาดสดท่ีมีอาหาร

ทะเลมา คืออยากไปเดินกินมากเว่อร์” 

เพชรไม่กล้าชวน แต่เขาอยากพาศศิไป เขาเลยเลือกจะถาม

ออกไปแทน

“แล้วท�าไมไม่ไปล่ะครับ” 

“ยังยุ่งๆ อยู่น่ะ แล้วก็ไม่มีใครไปด้วยน่ะสิ”

เสนอตัวไปเลยได้ไหมนะ มันจะสมควรหรือเปล่า... เพชร 

ตบตีกับความคิดของตัวเอง 

ส่วนศศนิัน้หยดุฟัง... รอน้องชวน แต่จนแล้วจนรอดเจ้าเดก็น่ี 

กย็งัไม่ยอมอ้าปาก จนศศเิผลอถอนหายใจออกมา แล้วตดัสนิใจคบี

ซูชิเข้าปากต่อ เธออาจจะใจร้อนไปก็ได้ 

“พี่ศิครับ...”

“ว่า?” ศศอ้ิาปากถามทัง้ทีย่งัเคีย้วซชูไิม่หมด เลยเป็นค�าส้ันๆ 

“ถ้าว่างแล้ว... ไปญี่ปุ่นกันไหม” 



~ อยากเรียกเธอว่าบี๋ ~

40

พอเด็กมันชวนจริงๆ ศศิก็หัวใจเต้นตึ้กตั้กดังกว่าที่เคย จะถึง

วันนั้นใช่ไหม... ภาวนาให้เพชรรับเธอได้ทุกอย่างด้วยเถอะนะ

“ไปสิ... มีวันว่างแล้วพี่จะรีบบอกนะ” 

เพชรพยกัหน้านิง่ๆ แต่ศศแิอบเหน็นะว่าก�ามอืเยส! อยูใ่ต้โต๊ะ 

ศศิเองก็ดีใจที่พวกเขามีแพลนร่วมกัน แต่อาจจะต้องเรียนรู้กันและ

กันให้มากขึ้นอีกหน่อยก่อน เพื่อให้พร้อมจะเดินทางไกลด้วยกัน 

ใช่... ทางแสนไกล ที่ครั้งนี้ศศิคาดหวังว่าจะมีเพื่อนร่วมทาง

เคียงข้างกันไปจนสุดถนน

พวกเขาคุยสัพเพเหระกันไปเรื่อย จนศศิอิ่มตื้อก็โอดโอยให้

เพชรช่วย คนน้องก็แสนจะตามใจด้วยการช่วยคนพ่ีกินของหวาน

ล้างปากด้วยเนื่องจากมันเยอะเกินไป 

มือ้นีเ้พชรยอมให้ศศเิลีย้ง เพราะพีเ่ขาบอกว่าจะให้เป็นรางวลั

ของคนเก่ง หัวใจเขาก็ฟูไม่น้อยหรอก มันเหมือนสิ่งที่เขาตั้งใจมีคน

เห็นคุณค่า 

“แล้วจะมีถ่ายอีกไหม” ศศิถามขณะที่พวกเขาเดินมาขึ้นรถที่

ลานจอดด้วยกัน

“วีกหน้าอาจารย์น่าจะให้โจทย์ใหม่อีกครับ” 

“พี่จองเป็นนางแบบนะ” ศศิอาสาเอง เล่นเอาเพชรยิ้มกว้าง 

รีบพยักหน้า 

“ผมจะให้พี่เป็นนางแบบผมจนจบเทอมเลย” 

“พี่คงต้องคิดค่าตัวบ้างแล้วไหม”

“ยอมเลยครับ เท่าไหร่ก็จะจ่าย” 

“ป๋าเก่ง” 

“การเรียนคือการลงทุน มันไม่ได้เป็นเร่ืองสุรุ่ยสุร่ายน่ีนา” 

เพชรตอบ 
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ศศิไม่ได้ว่าอะไร ขึ้นไปนั่งในรถ แล้วก็ให้น้องไปส่ง ยาม

พระอาทติย์ใกล้ตกแบบนีก้ารจราจรกติ็ดขัดหน่อย เกือบชัว่โมงกว่า

จะถึงที่พัก 

โบกมอืบ๊ายบายกนัเรยีบร้อย เพชรกร็อให้ศศหิายเข้าไปในตกึ

ก่อน ตวัเองค่อยออกรถไป ยงัไม่ทนัถงึรัว้เลยเขาก็คดิถึงศศเิสยีแล้ว 

กล่ินน�า้หอมอ่อนๆ ของพีท่ีท่ิง้ไว้ในรถ มนัช่วยคลายความรูส้กึอยาก

อยู่ใกล้ๆ ได้เพียงเสี้ยวหนึ่งเท่านั้น หัวใจเพชรร้อนรุ่มขึ้นมาอย่าง

ประหลาดทั้งที่เพิ่งแยกจากกัน หรือเขาจะต้องไวไฟรวบรัดขอคบพี่

เขาเป็นแฟน 

“เรว็ไปไอ้เพชรมงึ!” เมือ่ท�าอะไรไม่ได้กเ็อาหวัโขกพวงมาลยัรถ

ให้หายบ้า 

เสียงโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อไว้กับรถดังขึ้นมาเรียกสติ เพชรกด 

รบัสายผ่านปุม่บนพวงมาลยักไ็ด้ยนิเสยีงโหวกเหวกของไทม์ดงัผ่าน

ล�าโพงมา 

“ปีสี่ชวนไปกินเหล้าคืนนี้ คุณเพชรไปไหมครับ” 

“ร้านนั่งชิลหรือผับ” 

“ผับดิ กระสันอยากเต้น อยากสีหญิงต่าง ม. มากตอนนี้” 

“มึงนี่น่ากลัวนะ”

“อ๊ะๆ หรอืคนเคารพเมยีอย่างมงึต้องรายงานตวัตอนส่ีทุ่มว่า

เข้านอนแล้ว”

“ลามปามแล้วมึง” 

“ไปไหม สรุป” 

“เออ... ไปก็ได้ กู... มึง... เหี้-เอ๊ย”

“อะไรของมึงเพชร อย่ามาพูดภาษาปาสคาล ไม่เข้าใจ” 

“มงึ กเูพิง่ไปส่งพีศ่ทิีค่อนโด แต่กคูดิถงึเขาอกีแล้วว่ะ แม่งโคตร
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น่ารัก โคตรเข้าใจ โคตรหายเหนื่อยเลยเวลาอยู่ใกล้ๆ” 

“อาการนี้มีความรักแหละหมอว่า หรือมีความเงี่ยน จง

อภิปราย”

“จิตใจต�่าตมนะมึง เจอกันที่ร้าน กูไม่เอารถไปนะ กะเมา”

“เมาท�าเหี้-อะไร อกหักเหรอ” 

“ไม่... กอูยากเมา จะได้หลับ ไม่งัน้กตู้องคดิถึงเขาจนเป็นบ้า”

“เออ... กูเชื่อแล้วว่ามึงใกล้บ้า เจอกันมึง มาไวๆ กินมากกิน

น้อยกห็ารเท่า เพราะฉะนัน้เปิดก่อนได้เปรยีบ” ไทม์พดูจบกว็างสาย

โทรศัพท์ไปทันที

เพชรกลับถึงคอนโดแถวมหาวิทยาลัย เขาก็รีบอาบน�้า

แต่งตัวใหม่ หาเส้ือยืดตัวโคร่งกับเอากางเกงยีนตัวเก่งมาสวม มัด

ผมทีย่าวระต้นคอเป็นจกุไว้ด้านหลัง แล้วเอารองเท้าแวนส์คูเ่ก่งออก

มาจากตู้ ก่อนออกมาก็อดลังเลไม่ได้ว่าต้อง ‘รายงาน’ หรือไม่ ดู

นาฬิกาแล้วก็สามทุ่มกว่า ไม่รู้ป่านนี้พี่เขาจะนอนหรือยัง ไลน์ไปทิ้ง

ไว้ดีไหมนะ เขาจะคิดว่าเป็นเด็กไม่ดีหรือเปล่า แต่ได้คุยกันสัก

ประโยคก็ดี

Diamond : พี่ศิ

ศศิ : ว่าไงเพชร

ครั้งนี้คนสวยตอบเร็ว

Diamond : เล่นมือถืออยู่เหรอครับ

ศศิ : อื้อ ก�าลังจะบอกเพชรว่าพี่จะนอนแล้วนะ กลับมาท�างานต่อ
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แล้วเพลียตามากเลยกะจะนอนเร็ว

พี่เขาน่ารักอีกแล้วไง ไม่ได้เป็นอะไรกัน แต่ก็รายงานเช้าเย็น 

Diamond : พี่ศิ เพชรจะออกไปเที่ยวนะ... เขาให้เกียรติศศิโดยการ

บอกตามความจริงเช่นกัน ค�าแทนตัวก็น่ารักขึ้น

ศศิ : กินเหล้าเหรอ

Diamond : อื้อ

ศศิเงียบไป... 

 

Diamond : พี่โกรธเปล่า

ศศิ : โกรธท�าไมล่ะ แต่ห้ามขับรถนะ นั่งแท็กซี่ไป แล้วจะกลับกี่โมง

Diamond : คงเที่ยงคืน

ศศิ : ไปร้านไหนคะ

Diamond : MP3 ที่เอกมัย

ศศ ิ: ถงึร้านแล้วไลน์บอกพีศ่นิะคะ กลบัถงึบ้านก็ไลน์บอกด้วย อย่า

เมามากนะคนเก่ง พี่ศิเป็นห่วง

อ่านแล้วอยากกนินมนอนอยูบ้่านเลย เพชรย้ิมให้ความใส่ใจ

ทะลุตัวอักษร ไม่แง่งอนให้หงุดหงิดเหมือนผู้หญิงรุ ่นราวคราว

เดียวกันที่เขาเคยคุย ลองเป็นคนเก่าๆ ของเขาสิ มีแต่งอแงจะตาม

ไปเฝ้า แล้วเขากจ็ะหมดสนกุกบัเพือ่นไปเลย เพราะต้องไปห้ามสาว

ไม่ให้ตบกันแทน
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Diamond : เพชรไม่อยากไปแล้ว

ศศิ : อ้าว ท�าไมล่ะ

Diamond : ก็ไม่อยากให้พี่เป็นห่วง

ศศิ : เป็นวัยรุ่นอยู่ก็เที่ยวได้ พอแก่เท่าพี่ศินะ สามทุ่มก็ง่วงแล้ว ไป

ใช้ชวีติเถอะ แต่ดแูลตัวเองดีๆ  นะครบั อย่าลืมรายงานพีศ่ว่ิาอยูไ่หน

ก็พอ

Diamond : รับทราบครับ

ศศิ : เอาเบอร์เพื่อนเรามาทิ้งไว้หน่อย เผื่อพรุ่งน้ีหาไม่เจอจะได ้

ตามถูก

เพชรยิม้ ส่งคอนแทกต์ทัง้ของไทม์และดนยัทิง้ไว้ให้พีเ่ขา แล้ว

ก็เดินออกจากห้องไปด้วยหัวใจที่พองโต จากที่กะว่าจะกินให้เมา

เป็นหมา หลบัทนัททีีห่วัถงึหมอน กต้็องเปลีย่นใจ เขาคงกินพอสนุก

และกลับบ้านอย่างปลอดภัยให้คนที่เป็นห่วงได้สบายใจ

สีทุ่ม่ตรงเพชรกม็าถงึหน้าร้าน เพือ่นสนทิยนืรอรบัอยูแ่ล้ว 

เขาส่งข้อความไลน์บอกศศิตั้งแต่ลงจากรถแท็กซี่ เลยเดินตามไทม์

ได้ทันที เบยีดเสียดผ่านคนมากมายเข้าไปยงัโต๊ะใกล้เวท ียกมอืไหว้

รุ่นพี่รอบๆ แล้วรับแก้วมาถือ โยกตัวไปกับจังหวะดนตรีสดบนเวที 

เหล้าไม่ทันพร่อง ก็มีโต๊ะข้างๆ สะกิดขอชนแก้วเสียแล้ว 

“ชวนมันมาท�าไมว้า พวกกูดรอปเลยเนี่ย” หนึ่งในพี่ปีสี่ว่า 

ไทม์หัวเราะออกมา “เรียกแขกไงพี่ เนี่ยสาวๆ มองตรึม” 

“เพชร มึงเบาความหล่อหน่อย” พี่เขาลากกลับมาชนแก้วกัน

อีกรอบ แล้วก็เติมเหล้าให้เขาเข้มๆ 

เพชรยกมือห้าม เขาไม่อยากเมาแล้ว จะดื่มเยอะไปท�าไม 
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“มันมีเมียแล้วพี่ ไม่ต้องห่วง” ดนัยตะโกนดังๆ เพื่อตัดก�าลัง

คู่แข่ง 

หากเป็นเม่ือก่อนเพชรคงโกรธ แต่นึกถึงความน่ารักของศศิ

แล้วเขาก็ยิ้มรับอย่างหน้าชื่นตาบาน

“ไม่อัปเดตพวกกูเลย” 

“ยังคุยๆ กันอยู่เลยพี่ อย่าไปฟังไอ้ดนัยมัน” 

แล้วเพลงบนเวทีซึ่งเป็นเพลง “เมียไม่มาเมียไม่มี” เวอร์ชัน 

โจอี้บอยก็เข้าท่อน “เมียมีเมียพี่ต้องมา... ถ้าเมียไม่มาก็เพราะว่า

เมียไม่มี... เอ้า ไหนใครโสดยกมือขึ้น”

เมื่อก่อนก็ยกไวตามความทโมนของวัยรุ่นแหละ แต่คืนนี้ 

นายพชรไม่กล้าว่ะ แน่นอนว่าโดนรุ่นพี่กัดไม่ปล่อยอีก

“ไหนมึงบอกยังไม่เป็นเมีย” 

“ก็ผมจริงจังกับคนนี้” เพชรตอบไปตามความรู้สึก เสียงโห่

อย่างชอบใจเลยดังลั่นโต๊ะ

“ดีๆ  กสูนบัสนนุคนแบบนี ้ให้เกยีรตกินัทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั 

เพราะถ้าเป็นเขาท�าแบบนี้บ้างเราก็คงไม่สบายใจ” 

เหน็ท่าทางเจ้าชู้ๆ  แต่พีปี่สีค่นนัน้กลบัเข้าใจความสมัพนัธ์ของ

ชีวิตคู่ได้ดี เพชรเองก็พยักหน้ารับค�าสอนรุ่นพี่ แม้จะมีสาวๆ มาขอ

ชนแก้วแลกไลน์อกี เขากไ็ด้แต่ปฏเิสธไปอย่างสภุาพ พร้อมองครกัษ์

ไทม์ที่คอยตอบให้... 

“คนนี้มีแฟนแล้วครับ แต่อีกสิบชีวิตที่เหลือโสด” 

สาวๆ หัวเราะร่วน ไทม์เป็นสายฮาอยู่แล้ว เรื่องม่อสาวก็ 

มือวางอันดับหนึ่งเช่นกัน 
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ห้าทุ่มครึ่งวงดนตรีสดโบกมือลา เพชรก็จะขอตัวกลับ 

เพราะถ้ารอผับเลิกคนกรูออกพร้อมกันคงหาแท็กซี่ยาก อีกอย่าง...

เขาอยากให้ถึงบ้านเร็วกว่าที่บอกศศิไว้ อยากเป็นเด็กดี 

หลงัฝากธนบัตรหนึง่พนับาทไว้กบัดนยัทีม่สีตดิกีว่าไทม์ เพชร

ก็เดินแหวกคนเมาที่ก�าลังสนุกกันได้ที่เพื่อกลับ แน่นอนว่าหน้าตา

แบบที่หลายคนนิยม ประกอบกับรูปร่างสูงโปร่ง ท�าให้มีสาวๆ ยื่น 

ค่าผ่านทางเป็นเครือ่งดืม่หลายแก้วมาให้ อกีทัง้หน้าอกหน้าใจกต็ูม้

จนตาพร่าไปเหมอืนกนั แต่แปลก... ทีเ่ขาไม่หวัน่ไหว อาจเป็นเพราะ

จิตใจจดจ่ออยู่กับคนที่นอนไปแล้วก็เป็นได้ 

“เป็นเกย์ป้ะเนี่ย” สาวน้อยคนหนึ่งสะบัดเสียงอย่างหัวเสีย 

เพชรหนัไปปรามเธอด้วยสายตาไม่เป็นมิตร แล้วกเ็ดนิผ่านไป 

เขาไม่ได้รังเกยีจคนรอบตัวทีเ่ป็นเพศนัน้ เพือ่นทีค่ณะก็อดุมไปด้วย

ความหลากหลาย แต่พอถูกกล่าวหาในสิ่งที่เขาไม่ใช่และไม่คิดจะ

เป็นก็ฉุนไม่น้อย

เดก็มหา’ลยัปีสามเรยีกแทก็ซ่ีทีจ่อดรอแขกหน้าร้าน แล้วบอก

ทางกลับคอนโดทนัท ีระหว่างนัน้มอืเขากเ็ปิดไลน์พิมพ์หาพ่ีคนสวย

ไปด้วย 

Diamond : ขึ้นแท็กซี่แล้ว ก�าลังกลับ 

ศศิ : ทะเบียนอะไร 

อีกฝ่ายตอบกลับมาไวจนเพชรสะดุ้ง

Diamond : ยังไม่นอนหรือครับ

ศศิ : ตั้งนาฬิกาปลุกขึ้นมารอเด็กกลับบ้าน
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เพชรเรียกชื่อพี่เขาพร้อมใช้นิ้วมือลูบรูปโพรไฟล์แผ่วเบา

Diamond : พี่น่ารักจัง

ศศิ : ไม่ร�าคาญพี่ใช่ไหมที่วุ่นวาย

Diamond : ไม่เลยครับ แค่เกรงใจ 

การมคีนรอมันอุน่ใจแบบนีเ้อง และเขายิง่ต้องอยูร่อดปลอดภยั

กลับไปให้อีกคนสบายใจ 

Diamond : ใกล้ถึงแล้ว พี่นอนเลยก็ได้

ศศิ : ใกล้ถึงแล้วก็รออีกหน่อยก็ได้ ไม่เป็นไรค่ะ

ค�าว่าน่ารกัของศศมินัเปลอืงมาก เปลอืงจนเพชรต้องซบหน้า

ลงกับโทรศัพท์เพื่อดับความฟุ้งซ่าน เขาอยากให้พี่แท็กซี่เลี้ยวรถไป

ทางคอนโดของศศิด้วยซ�้า แค่ได้เห็นหน้าอีกสักทีก็คงจะกระวน- 

กระวายน้อยกว่านี้ 

จนรถแท็กซี่เลี้ยวเข้าคอนโดนั่นแหละเพชรถึงได้สติ เขาพิมพ์

หาศศิอีกที 

Diamond : เพชรถึงคอนโดแล้วนะครับพี่ศิ

ศศิ : รีบอาบน�้านอนนะคะ พรุ่งนี้เรียนเช้าไหม

Diamond : เรียนบ่าย

ศศิ : นอนสบายเลย

Diamond : เช้าเพชรไปหาได้ไหม... ใจเขามันร้อนจนต้องส่งไปอีก

ประโยค 
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Diamond : นะ กินกาแฟกัน

ศศิ : ตื่นไหวก็มา สิบโมงพี่รอที่ล็อบบีคอนโดนะคะ

Diamond : ครับ เลือกร้านไว้เลย

แล้วเด็กมหา’ลยัปีสามกต้็องเอาหมอนองิมาอดุปากเพือ่กลัน้

เสียงกรีดร้องแสดงความดีใจ

รีบนอนรีบตื่นดีกว่า อยากเจอพี่เขาฉิบหายแล้วโว้ย! 
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ทันทีทีเ่พชรเดนิเข้ามาในห้องเรยีนภาษาองักฤษ ไทม์กบั

ดนัยที่นั่งอยู่ก่อนก็โบกมือไหวๆ ให้เพื่อนมานั่งหลังห้องตรงที่จอง

เก้าอี้ไว้ให้ 

พิธีกรรมประชดประชันดังขึ้นทันทีที่ก้นนายพชรสัมผัสเนื้อ

พลาสติกเย็นเฉียบ

“น�้ามันถูกเนอะเดี๋ยวนี้ คอนโดอยู่สามย่าน ต้องขับรถไปกิน

กาแฟที่เอกมัย แล้วค่อยมาเรียนที่สามย่านอีกที” 

คนโดนเหน็บเงยหน้ามองเพื่อนแล้วยักคิ้วอย่างไม่รู้สึกรู้สา 

“ขนาดเมื่อคืนไปเที่ยวยังอุตส่าห์ตื่นเช้าไปรับสาวได้ กูเชื่อ

ความพยายามของมงึเลยเพชร ตอนเรยีนคาบอาจารย์ป้ามงึพยายาม

แบบนี้บ้างไหม กูหลั่งน�้าตาแล้ว” 

จ�าเลยยังยักไหล่ไม่สนใจ อีกทั้งยังล้วงหนังสือแบบเรียนมา

วางบนโต๊ะด้วย 

“มงึท�าการบ้านมาแล้วใช่ไหม” ไทม์เห็นเพือ่นไม่สะทกสะท้าน
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กพ็าเข้าเรือ่ง อาจารย์ป้ากค็อือาจารย์สอนภาษาองักฤษ ท่ีเคีย่วเข็ญ

พวกเขาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน 

“คนมีความรับผิดชอบอย่างกู ก็ต้องเสร็จแล้วสิครับ” เพชร

หยิบกระดาษเอสี่ที่เป็นแบบฝึกหัดแปลบทความมาโชว์ 

ไทม์กับดนัยตาโต “มึงไม่ไลน์มาขอลอกด้วย มึงอมวุ้นแปล

ภาษาเข้าไปเหรอ ท�าไมอยู่ๆ ก็เก่ง” 

“กูแค่มีพี่ศิ” เพชรยักคิ้วโชว์ความเหนือ “และกูจะต้องตั้งใจ

เรยีนด้วย ไม่ให้เขามองกวู่าเป็นเดก็กากๆ” ไม่พดูเปล่า ยังลากเก้าอี้

เลกเชอร์ตัวเองไปอยู่ที่ต�าแหน่งเซนเตอร์หน้าห้องด้วยจ้า แทรก

เพื่อนคนอื่นที่เป็นนักศึกษาขยันไปเลย

“อาจารย์ป้าต้องเรียกหมออะกูว่า นายพชรผู้คว้าหมามา 

ทุกปีอยู่ๆ ก็ขยันเฉย” ไทม์ส่ายหน้า 

“กูจะเก็บเอไปฝากสาว” 

นั่น... มันยังมั่นหน้าโชว์ยักคิ้ว

“พี่ศิเขามีอิทธิพลเนอะ” ดนัยพูด 

“เข้าขั้นหลงหัวปักหัวป�า” เพื่อนอีกคนเสริม 

ตดัภาพไปเม่ือเช้า สาเหตทุีท่�าให้นายพชรขยนัเรยีนกคื็อ

อาการสติแตกเมื่อจัดหนังสือลงเป้แล้วพบว่าวันน้ีมีเรียนภาษา

องักฤษ แต่หน้ากระดาษการบ้านยงัว่างขาวเหมอืนซกัด้วยโอโม จะ

นัง่ท�ากไ็ม่ได้เนือ่งจากนดัสาวไว้แล้ว เลยมีอาการปางตายหน้าซดีๆ 

ไปให้ศศิสงสัย พอพี่คนสวยรู้ก็ยิ้มเอ็นดู อีกทั้งยังช่วยสอนให้ด้วย 

แต่เพราะเวลามนัน้อยศศจิงึแทบจะท�าให้เพชรทัง้หมด ชายหนุม่รูส้กึ

ว่าเดี๋ยวต้องโดนดุแน่ แต่สุดท้ายพี่สาวคนสวยก็บอกเขา 

“ถ้ามกีารบ้านอกีกเ็อามาให้พีส่อน เพชรจะได้ไม่เกลยีดภาษา
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อังกฤษ”

หนุม่มาดเซอร์เลยทัง้รกัทัง้เทดิทนูเลยตอนน้ี... ภาษาองักฤษ

หรือ... เปล่า พี่ศิคนสวยนั่นแหละ 

คาบเรยีนวันนีเ้ร่ิมต้นด้วยความสนกุสนาน จรงิๆ อาจารย์

ป้าผู้เข้าใจโลกก็ไม่ได้สอนไม่ดีอะไรหรอก เพียงแต่เพชรตั้งมั่นมา

ตั้งแต่เด็กว่าภาษาอังกฤษไม่จ�าเป็น สมองเขาเลยสร้างก�าแพงหนา

ทึบมากั้นไว้เสีย พอพื้นฐานมันไม่ดีมาต้ังแต่ต้น มาเจอวิชาแปล

ยากๆ แบบนี้เข้าไปเลยเหมือนโดมิโนล้มครืน ต้องเริ่มต้นใหม่หมด 

แต่แค่เห็นลูกศิษย์หลังห้องย้ายมานั่งย้ิมระรื่นที่แถวหน้าได้ 

คนเป็นครูก็ดีใจแล้ว

“กินอะไรผิดส�าแดงมาล่ะพ่อเพชร” อาจารย์สูงวัยถาม

“มันอยากเก่งโชว์สาวครับ’จารย์” ดนัยตะโกนแซวมาจาก 

หลังห้อง 

เพ่ือนกโ็ห่เกรยีวกราวจนอาจารย์ต้องเคาะโต๊ะปรามเจ้าลงิน้อย

พวกนี้ 

“ถ้าโง่พี่เขาจะไม่รักมันครับ” ไทม์ซ�้าให้ด้วยเมื่อเพื่อนเงียบ

“อาจารย์สอนมาสามปี ไม่มีสักครั้งจะตั้งใจ นี่พอสาวสั่งเข้า

ค�าเดียว ถึงกับลากเก้าอี้มานั่งติดกระดาน พวกเธอสงสารฉันไหม” 

เธอหันไปร้องโอดโอย เรียกเสียงหัวเราะจากเหล่านักศึกษา 

“อาจารย์ก็... เขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจเฉยๆ”

“จ้ะพ่อ... เอาให้มันจบเทอมนะ ไอ้ความตั้งใจเรียนนี่” 

“ได้เลยครับ จะส่งการบ้านไม่ให้ขาดสักแผ่นเดียวเลย” 

อาจารย์พยักหน้าให้ แล้วก็เริ่มสอนต่อ 
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วนัน้ีเพชรขยันท�าการบ้านข้ึนมาเชียวละ ตอนเยน็เขาไม่ได้ 

ไปเจอศศเินือ่งจากต้องช่วยงานรุน่พีท่ีค่ณะ กลบัถงึห้องมองนาฬิกา

แล้วเพิ่งสี่ทุ่มก็คิดว่าต้องหาเรื่องอ้อนสักหน่อย

Diamond : พี่ศิครับ เพชรถึงห้องแล้ว

ศศิ : เหนื่อยไหม ไปมหา’ลัยวันนี้

Diamond : ไม่เหนื่อย พี่ศิล่ะ ท�าอะไรอยู่

ศศิ : พี่ก�าลังจะอาบน�้าค่ะ

Diamond : แล้วท�าอะไรต่อ

ศศิ : นอนค่ะ

Diamond : เหรอครับ

ศศิ : เพชรมีอะไรหรือเปล่า

ชายหนุม่ดีดขาตัวเองอยู่บนโซฟาตวันุม่ ก่อนจะกลั้นใจพมิพ์ 

Diamond : สอนการบ้านหน่อยได้เปล่าครบั วนัน้ีอาจารย์สอนแล้ว

เพชรยังไม่ค่อยเข้าใจ

ศศิ : Eng?

Diamond : ช่าย

ศศิ : งั้นพี่ศิขออาบน�้าแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวมาสอนให้

Diamond : เพชรอาบด้วย เดี๋ยวทักไปนะ... แหกปากอัดหมอนไป

หนึ่งทีเพราะความน่ารักของพี่คนสวย แล้วก็กดเข้าไลน์กลุ่มเพื่อน

Diamond : เมิงงง กูเขิน

ดนัยไม่มีชื่อเล่น : ต้องการอะไรจากสังคม

Diamond : ไม่มี ไปอาบน�้าละ
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คนมีเวลา : มีความรักแล้วเป็นบ้า 

เพชรไม่สนใจ เขากเ็หน็ด้วยกบัมนันัน่แหละ เขาหลงศศจิะแย่

แล้ว อยากคุย อยากเห็นหน้า อยากได้ยินเสียง อยากท�าอะไรก็ได้

ให้รู้ว่าพี่เขาอยู่ใกล้ๆ 

เพชรต่อบลูทูทโทรศัพท์กับล�าโพงในห้องน�้าเพ่ือเปิดเพลง 

แล้วก็คว้าผ้าเช็ดตัวเข้าไป จัดการล้างหน้าช�าระร่างกาย ไม่นานก็

สวมชุดนอนออกมานั่งรอที่โต๊ะรับแขก เขานั่งลงบนพื้นพรม ใช้โต๊ะ

เตี้ยๆ วางหนังสือ จัดการกวาดทุกอย่างให้มันดูเข้าที่เข้าทางไม่รก 

แล้วกเ็ปิดกล้องโทรศพัท์เชก็สภาพหน้าตัวเองกบักล้องหน้าโทรศพัท์

มือถือ

“หล่อฉิบหายเลยมึงไอ้เพชร” นานๆ เขาจะชมตัวเองที แต่

ภาพที่สะท้อนออกมามันอดคันปากไม่ได้จริงๆ 

Diamond : พี่ศิ เพชรพร้อมแล้วครับ

ศศิ : มาแล้วๆ จะให้สอนอะไรถ่ายหน้าหนังสือส่งมาเลย

ชายหนุ่มกัดปากชั่งใจ ที่จริงไม่อยากได้เอ แค่อยากเห็นหน้า

เธอ ถ้าถ่ายรูปส่งไป มันจะมีความหมายอะไรกัน!

Diamond : เปิดกล้องสอนได้ไหมครับ จะได้มีก�าลังใจเรียน

ลุ้นๆ ว่าจะโดนพี่ด่าหรือเปล่า แต่ไอโฟนรุ่นล่าสุดก็โชว์ว่ามี

สายเรยีกเข้า เพชรกดรบั แล้วหน้าจอกเ็ผยให้เหน็พ่ีสาวสวมชดุนอน

ไม่ได้นอนสายเดี่ยว ผ้าแพรนุ่มนิ่มสีชมพู
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เดี๋ยวเพชร มันสุ่มเสี่ยงมากที่จะไม่มีสมาธิท�าการบ้าน 

ศศิโบกมือทักทาย เมื่อเห็นรุ่นน้องนั่งนิ่ง

“เพชรเห็นหน้าพี่ศิไหมคะ” 

“หะ...เหน็ครบั” เหน็ทัง้หน้า ทัง้เนนิอกเลยจ้า ความฮอตของ

พี่เขายังคงทรงพลังเสมอ ‘ท�าไมมึงเป็นคนลามกวะเพชร’ 

“ตกใจไหม พี่ศิหน้าสดเลย เขินจัง” ศศิถาม แต่โชคดีที่เธอ 

ไม่ได้คิ้วโล้นหน้าซีดเหมือนสาวๆ บางคน 

เพชรรีบโบกไม้โบกมือ “สวยปกติครับ” 

“แหม... อยู่เป็นนะไอ้น้อง” ศศิแซว 

“เพชร... พูดจริงเหอะ” 

“ไหน จะให้พี่สอนอะไรเอ่ย” คนสวยไม่ต่อล้อต่อเถียง แต่ท�า

เสียงกระตือรือร้นแล้วยื่นหน้ามาใกล้จอแทน เหมือนกับว่าชะโงก

อยู่ทางนั้นแล้วเขาจะเห็นอย่างนั้นแหละ

และ... เขาก็เห็น เห็นร่องอกคนพี่... เพชรวิงเวียน 

“อ่า แปลเหมือนเดิมพี่ศิ” แก้อาการด้วยการยื่นการบ้านไป

ใกล้กล้อง ‘ให้เขามีภาพจ�าว่าเราขยันนะเพชรนะ’

คนสวยกวาดตารวดเดยีวกเ็ดาค�าตอบทัง้หมดได้ แต่กลบัตอบ

อีกอย่าง “ลองท�าเองก่อน ไม่ได้แล้วค่อยถามพี่ศิ” 

“แล้วพ่ีศิจะวางเหรอ” เพชรหน้าเสียจนปลายสายต้องย้ิม

ปลอบ 

“พีศ่กิจ็ะนัง่ดอูยูแ่บบนีไ้งคะ ค่อยๆ ท�า พีม่เีวลาทัง้คนืรอเพชร

ท�าการบ้านนะ” 

“ครับ” 

แก้มเพชรร้อนขึ้นมาโดยไม่รู้สาเหตุ... แต่เอาจริงๆ ก็รู้แหละ 

เพราะถ้อยค�าบางค�ามนัโยงไปให้เขาคดิสปัดนตามประสาชายหนุม่
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ที่เพื่อนๆ ก็หมกมุ่นในกามอยู่พอควร 

นายพชรตั้งสติ เขาต้องไม่กากให้พี่เห็น แล้วหันมาจดจ่อกับ

บทความตรงหน้า เริ่มต้นท�าอย่างขะมักเขม้น 

ศศเิหน็ทัง้หัวเพชรทัง้หน้ากระดาษ นัง่มองคนน้องขมวดคิว้ก็

เพลินดี เธอคอยบอกวิธีการเรียงรูปประโยคหรือศัพท์ที่เพชรคิดไม่

ออกผ่านมาทางหน้ากล้อง แต่ก็ไม่ได้บอกเสียจนหมด ให้เพชรได้

ลองผิดลองถูกบ้าง กว่าจะเสร็จหนึ่งบทความก็ปาไปสามชั่วโมง 

01 : 00 น. 

เพชรเห็นนาฬิกาแล้วก็รู้สึกผิด

“พี่ศิ เพชรขอโทษ” 

“ขอโทษเรื่องอะไรคะ” 

“ก็เพชรท�าพี่นอนดึก” 

คราวนี้ศศิยิ้มกว้าง และยื่นหน้ามาใกล้จอ “ตั้งใจท�าการบ้าน

ก็ดีแล้วนี่ ง่วงหรือยัง ไปนอนเร็ว” 

“รอพี่ศิหลับก่อน” 

“แล้วรอยังไง” 

“เปิดกล้องเฝ้า พี่หลับแล้วเพชรจะวาง” 

พูดอะไรออกไปไอ้เพชร เมื่อก่อนได้ยินเพื่อนพูดแบบนี้มีแต่

ท�าหน้าแขยง เปลืองแบต เปลืองเวลา ทว่าสถานการณ์ที่ตัวอยู่ไกล

กัน แต่อยากใกล้ชิดศศิ เขาก็เผลอโพล่งออกไปเฉยเลย 

“วัยรุ่นสมัยนี้เขาท�ากันแบบนี้เหรอเพชร” ศศิตาโต เธอดู 

ตื่นเต้นแบบปิดไม่มิด 

เพชรพยักหน้า “เพชรจ�ามาจากเพื่อนที่มันใช้กับแฟน” 

รหัสแดงไหมล่ะพชร... พูดค�าล่อแหลมออกไปจนได้
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“อ๋อ... เขาเอาไว้ท�ากับแฟนอะเนาะ” ศศิทวนค�า ตากลม

ซุกซนขึ้นมาทันที เพราะเห็นว่าคนที่อยู่ในกล้องเลิ่กลั่กอยู่ไม่เป็น

แล้ว... เลิกแกล้งก่อนก็ได้ 

“งั้นเข้านอนพร้อมกัน เพชรจะนอนหรือยังคะ” 

“เพชร... ก็รอส่งพี่เข้านอนไง” 

“อ้ะๆ งั้นพี่เข้านอน” ศศิลุกขึ้น และเดินไปรินน�้าใส่แก้วเพื่อ

ดื่มก่อนนอนเหมือนเช่นทุกวัน โทรศัพท์ที่เธอวางไว้บนเคาน์เตอร์

มันเชิดขึ้น กล้องโทรศัพท์จึงเผยให้เห็นล�าคอระหงที่มีลูกกระเดือก

เล็กๆ ขยับขึ้นลงตามจังหวะการกลืน แต่เพชรก็มองผ่านไป ไม่รู้สึก

ว่าผิดสงัเกตอะไร จนศศวิางแก้วน�า้แล้วหยบิโทรศพัท์ จากนัน้ก็เดนิ

เข้าไปในห้องนอน 

“ห้องพี่รกหน่อยนะ” ศศิบอก 

เพชรเห็นบรรยากาศรอบๆ แค่นิดเดียว ในห้องใช้โทนสีขาว

ตัดกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สีอบอุ่น ผ้าปูที่นอนสีชมพูอ่อน มีลายดอกไม้

เล็กๆ หวานแหววสมกับเจ้าของห้องมาก ถ้าเป็นเมื่อก่อนเพชรคง

เลี่ยน แต่มาคืนนี้เขาอยากขนหมอนไปนอนด้วยมาก 

“ห้องน่ารักมากครับพี่ศิ” คนเสียงทุ้มชม 

ศศิยิ้มกริ่ม อยู่เป็นอีกแล้ว พ่อหนุ่มน้อยของเธอ 

“พี่ศิแอบดูห้องเพชรบ้างดีกว่า” 

“ห้องเพชรรกกว่าอกี” เพชรยกโทรศพัท์แล้วแพนกล้องให้เหน็

ทั่วห้อง คอนโดหรูตกแต่งโดยใช้เฟอร์นิเจอร์บิลต์อินอย่างสวยงาม 

โทนสีก็เคร่งขรึม เป็นหินอ่อนสีด�าและเฟอร์นิเจอร์ไม้สีน�้าตาลเข้ม 

ศศิอดชมว่าสวยในใจไม่ได้ แต่ก็มีผนังว่างๆ ด้านหนึ่งที่เพชรละเลง

โปสเตอร์หนงัแบบวินเทจไว้ ให้ความรูสึ้กเป็นวัยรุน่มากกว่ามมุอืน่ๆ 

“อุ๊ย! นั่นหนังสืออะไร” ศศิตาไว เห็นว่าบนเตียงมีบางอย่าง 
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สีขาวๆ วางอยู่

“ฉบิ...!” เพชรสบถ ก่อนถลาไปหยบิหนงัสอืรวมภาพสาวญีปุ่น่

แล้วสไลด์ทิ้งลงไปข้างเตียง แต่อนิจจา... ดันทิ้งไม่พ้น อีกทั้งยังเปิด

หราโชว์ความวาบหวิวใส่กล้องด้วย 

“เรเฟอเรนซ์งานน่ะพี่ ไม่มีอะไร” เพชรแถแบบเหงื่อแตก 

ศศิแทบจะซูมดู ‘เพชรเธอจะมาสายตากล้องนูดเหรอ’ ภาพ

มนัอาร์ตด้วยแสงเบลอๆ ขาวๆ กจ็รงิ แต่นางแบบทีโ่พสท่ากย็ัว่ยวน

ไม่น้อย 

“พี่ เพชรไม่ใช่คนลามกนะ ของไอ้ไทม์มัน” เมื่อพี่เงียบไป 

เพชรก็ใจไม่ดี ไม่อยากให้ภาพลักษณ์ติดลบ 

“พี่ศิเชื่อก็ได้ค่ะ” คนสวยพูดพลางย่นจมูก พยายามไม่หันไป

มองภาพนั้นอีก

“พี่ศิ เชื่อเพชรจริงๆ ใช่ไหม” น้องถามเสียงอ่อยเหมือนคน

หมดแรง 

“เชื่อค่ะ เชื่อแล้ว” 

“เพชรจะรีบเอาไปคืนเพื่อนพรุ่งนี้เลย” 

“ยังไม่ได้ว่าอะไรสักค�าค่ะ เพชรไม่ได้ท�าอะไรผิดสักหน่อย” 

“เพชร... เกรงใจพี่ศิ” น้องสารภาพ 

“เกรงใจพี่ศิท�าไมคะ” คิ้วสวยแทบจะผูกโบได้

“เหมือนเพชรคิดไม่ดีเลย” พูดแล้วก็หลับตาปี๋เพราะเหมือน

หลุดอะไรน่าหวาดเสียวออกไป 

คนฟังแก้มร้อน หวัใจเต้นแรง รูส้กึวบูวาบในอกไปหมด ท�าไม

เด็กมันมีพลังท�าลายล้างสูงนักนะ 

“แล้วดูรูปพวกนั้นท�าไม”  ศศิถาม 

“พ่ีอยากรู้จริงๆ เหรอ” เพชรยังท�าหน้าเหมือนคนกินของ
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เปรี้ยวไม่หาย 

ศศิกัดปาก เธอโตกว่าเพชรหลายปี ท�าไมจะเดาไม่ได้ พอ

นึกถึงบริบทก่อนหน้าก็ส่ายหน้ารัวๆ 

“พี่ไม่อยากรู้แล้ว” 

แก้มนวลขึ้นริ้วสีชมพูน่ารักเชียว คราวนี้เพชรยิ้มได้เพราะพี่

เขาก็เขินเหมือนกัน 

“นอนเถอะครับ ดึกแล้ว” 

“อือ้ พีจ่ะนอน” นอนหลบักบ้็าแล้วศศ ิเดก็ท�าให้หวัใจเต้นแรง

ขนาดนี้ 

“พี่ปิดไฟนอน แล้วเพชรจะเห็นอะไรเหรอ” หลังจากตั้งสติได้

ก็ถาม ศศิไม่เคยเจอวิธีส่งเข้านอนกุ๊กกิ๊กแบบนี้นี่นา 

“ก็... ได้ยินพี่หายใจ” 

“แล้วจะรู้ได้ไงว่าพี่หลับ” 

“จริงๆ ก็ไม่อยากวางหรอก อยากเปิดกล้องทิ้งไว้จนตื่นมา

เจอกันพรุ่งนี้” 

ศศิพยักหน้าเขินๆ

“แต่เพชรกลัวโทรศัพท์พี่จะระเบิด พี่หลับแล้วเพชรจะวาง” 

“อะเคเลย พีปิ่ดไฟแล้วนะ” พดูจบกเ็อือ้มมอืไปปิดสวติช์ ก่อน

จะปีนขึ้นเตียง 

เสียงสวบสาบกับภาพมืดๆ ที่มองไม่เห็นอะไรเลยท�าให้คน

ปลายสายหัวใจเต้นแรง จินตนาการภาพต่างๆ ไปไกล

“เพชรไม่ปิดไฟนอนเหรอ” เสียงของคนพี่เรียกสติเขา

เพชรปีนขึน้เตยีง แล้วเอือ้มมอืไปกดรโีมตบนหวัเตยีงเพ่ือปิด

ไฟ จากนั้นทั้งคู่ก็ตกอยู่ในความมืดทันที 

“กูดไนต์ครับพี่ศิ” 
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“อือ... กูดไนต์” 

พอทุกอย่างเงยีบ เสยีงหัวใจทีเ่ต้นแรงกว่าปกตมินักด็งัชดัเจน 

“เพชร / พี่ศิ” ทั้งคู่พูดขึ้นมาพร้อมกัน 

“เพชรพูดก่อน”

“ไม่ๆ พี่ศิพูดก่อน” 

“ไม่มีอะไร แค่... เอ่อ รู้สึกแปลกๆ ดี” 

“เพชรกเ็หมอืนกนั เพชรยงัจ้องหน้าจออยู่เลย แต่มองไม่เหน็

ว่าพี่หลับตาหรือยัง” 

ทั้งคู่หัวเราะเพราะความตลกของตัวเอง 

“ให้พี่เปิดไฟสลัวๆ ไหม เพชรจะได้เห็น ห้องพี่เปิดได้นะ” 

“แล้วพี่จะนอนหลับไหม” 

“พี่จะพยายาม” พูดจบก็เปิดไฟที่หัวเตียงท�าให้ห้องเป็นสีส้ม

อบอุ่น

“พี่หลับได้แล้ว” 

“อือ...” ศศินอนตะแคงในท่าที่คุ ้นชิน แล้วก็ยอมหลับตา 

โทรศัพท์มือถือก็วางพิงไว้กับหมอนอีกใบ

เพชรเองกน็อนตะแคง มองส�ารวจใบหน้าอกีฝ่ายด้วยใจทีส่งบ

ลง ทิ้งระยะจนคิดว่าพี่เขาหลับสนิทแล้ว ก็เคลื่อนหน้าเข้าไปใกล้ 

หน้าจอโทรศัพท์ กดจูบแผ่วเบาราวกับคนบ้า แต่ความรักมันก็เป็น

แบบนี้แหละ... ใช่หรือเปล่า 


