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ตอนนี้ผมก�ำลังตกอยู ่ในสถำนกำรณ์ที่ค ่อนข้ำงน่ำ

กระอักกระอ่วน

“พี่เจตคะ มิ้นฝากบราวนีไปให้พี่คิงด้วยนะคะ”

น้องม้ิน พนกังานสาวสวยวัยใสจบมหาวทิยาลยัหมาดๆ น้อง

ใหม่ของแผนกบัญชียื่นบราวนีกล่องใหญ่มาให้ด้วยรอยยิ้มขวยเขิน 

แก้มสีชมพูที่ไม่แน่ใจว่าเกิดจากการที่คุณเธอลงบลัชออนหนักไป

หน่อยหรือเพราะก�าลังเขินอาย บวกกับสายตาคาดหวังเต็มเปี่ยม 

ท�าให้ผมจ�าต้องรับบราวนีกล่องใหญ่นั้นมาอย่างเสียไม่ได้

“มิ้นท�าเองเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าพี่คิงเขาชอบ มิ้นจะท�ามาให้

อกี” สาวน้อยบอกกบัผมด้วยน�า้เสยีงสดใสขณะทีเ่ดนิเข้าไปในลฟิต์

ส�านักงานพร้อมกัน

ผมกดปุ่มชั้น 15 ซึ่งเป็นที่ตั้งของออฟฟิศ ก่อนจะยิ้มแห้งๆ 

ให้น้องมิ้นคนสวย

“ครับ...”
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วันหนึ่งๆ ของผม
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“พี่คิงเขามีคนมาชอบเยอะ คงมีคนฝากพี่เจตเอาของไปให ้

พี่คิงบ่อยแน่ๆ เลยใช่ไหมคะ”

“ก็...ไม่เท่าไรหรอกครับ”

แค่พี่ต้องเจอแบบนี้วันละสี่ห้ารอบเท่านั้นเอง

“พีเ่จตต้องหยบิให้พีค่งิลองชมิเลยนะคะ มิน้ตัง้ใจท�าม้ากมาก 

พี่เจตจะกินด้วยก็ได้นะคะ แต่อย่ากินในกล่องใหญ่นะ ของพ่ีเจต 

มิ้นใส่กล่องเล็กแยกไว้ให้แล้ว”

“อ่า...ขอบคุณครับ”

“งั้นมิ้นไปก่อน ฝากด้วยนะคะพี่เจต” พอประตูลิฟต์เปิดออก

คณุเธอกเ็ดินเฉดิฉายจากไป ทิง้ผมไว้กบับราวนกีล่องใหญ่และกาแฟ

ในมือ 

ผมถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะเดินตามออกไป ตอกบัตร

เสร็จยังไม่ทันจะเดินได้ถึงสามก้าว ผมก็ถูกเรียกอีกครั้ง

“เจต”

คราวนี้ใครอีกวะ

“พี่ฝากเอาชามะนาวไปให้น้องเอื้อหน่อย ได้ข่าวว่าน้องเอื้อ

ชอบ” พี่ป้อง รุ่นพี่จากฝ่ายขายเดินมาดักหน้าผมพร้อมย่ืนแก้ว 

ชามะนาวจากร้านกาแฟนางเงือกเขียวมาให้ 

ผมพยักหน้าหงึกๆ รับแก้วมา หูก็ฟังพี่ป้องยืนพร�่าก�าชับ

“ให้น้องเอื้อกินให้ได้นะเว้ย”

“ครับๆๆ” ผมรับค�าแล้วเดินไปที่ห้องแผนกไอที ก่อนจะวาง

เป้แล้วนั่งลงที่โต๊ะท�างาน จากนั้นก็พ่นลมหายใจออกมาดังพรืด

ผมชื่อเจตนิพัทธ์ ชื่อเล่นว่าเจต (เพราะม้าขี้เกียจตั้งเลยเอา

ค�าหน้ามาเรียกเป็นชือ่เล่นซะเลย แบบนีก้ไ็ด้เหรอ?) อายุย่ีสบิเจด็ปี 

ตอนนี้เป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งย่านพร้อมพงษ์ ใน
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แผนกไอที ต�าแหน่งกราฟิกดีไซเนอร์ เป็นมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งที่

ใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือน ต้นเดือนกินกาแฟนางเงือกเขียว ปลาย

เดอืนกนิโอเลีย้งรถเขน็ลงุหน้าตกึออฟฟิศแก้วละย่ีสิบอะไรเทือกน้ัน 

ชีวิตสุดแสนจะธรรมด๊าธรรมดา แต่ถ้าจะถามหาความพิเศษละก็ มี

อยู่อย่างหนึ่ง

คือผมมักจะเป็นคนกลางอยู่เสมอ

คนกลางในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าผมเป็นคนภาคกลางนะ 

เออ...โอเค ผมเป็นคนภาคกลาง บ้านอยูน่นทบุร ีเรยีนอยู่กรงุเทพฯ

มาตั้งแต่ยังเด็กแหละ แต่ค�าว่าคนกลางของผมหมายถึงการเป็นคน

ที่มีทุกอย่างอยู่ในระดับกลางๆ และตกอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้อง

เป็นคนกลางแทบจะตลอดเวลา

กลางขนาดไหน ผมจะสาธยายให้ฟัง

ผมเป็นลูกคนกลางในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีน หน้าตา 

ก็ธรรมดา ไม่ได้หล่อมาก แต่ก็ไม่ได้แย่เกินไป จัดได้ว่าหาได้ทั่วไป

ตามท้องถนน ผลการเรียนอยู่ในระดับกลางๆ เล่นกีฬาได้บางชนิด

แบบไม่กาก แต่ก็ไม่เก่ง เรียนจบท�างานมาหลายปีต�าแหน่งก็ยังอยู่

ในระดับกลางๆ อย่างเดยีวในชวีติทีไ่ม่อยูต่รงกลางก็น่าจะเป็นฐาน

เงนิเดอืนทีต่�า่เตีย้เรีย่ดนิไม่ค่อยอยากจะขึน้น่ีแหละ แต่ผมจะไม่โทษ

เจ้านายหรอก ก็เศรษฐกิจมันแย่ซะขนาดน้ี ถ้าจะโทษก็คงต้องไป

โทษระ--- แคก็ๆๆ (ผมกป็ากไวแบบนีแ้หละ อย่าแบนผมตัง้แต่ตอน

แรกนะ ขอร้องละ)

เป็นอะไรทีฟั่งดนู่าหดหู่หน่อยๆ เม่ือคณุท�าทกุอย่างได้นะ แต่

แม่งไปไม่สุดสักอย่าง พระพุทธเจ้าบอกให้เดินทางสายกลางก็จริง 

แต่ชีวิตกูนี่มันจะกลางเกินไปไหม คือผมอยากจะไปให้สุดสักด้าน 

บ้างอะ ขอแค่นีม้ากไปหรอืไง หรอือย่างน้อยถ้าท�าทุกอย่างได้แค่ใน
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ระดับกลางๆ ผมก็ควรจะหน้าตาดีสุดๆ ถึงจะสมดุลกันถูกไหม

แต่ก็ไม่ หน้าตาผมก็คนไทยเชื้อสายจีนทั่วไปนั่นแหละ ไม่ใช่

ตี๋หล่อแบบพวกเน็ตไอดอลที่เขานิยมกันสมัยนี้หรอก

พูดแล้วก็เศร้าว่ะ

กลับมาที่เรื่องการเป็นคนกลาง อย่างที่บอกข้างต้นว่าผมมัน

ธรรมดาสามญัไปซะหมด แต่ไม่รูเ้ป็นโชคดหีรอืโชคร้ายทีค่นรอบตวั

ผมแม่งเจ๋งกว่าผมทุกอย่าง พี่ชายผมโคตรหล่อ สูงยาวเข่าดี เรียน

เก่งแบบฉบิหาย น้องสาวกแ็สนจะน่ารกั ควิตเีซก็ซี ่หนุ่มเดนิตามกัน

เป็นพรวน ไหนจะเพือ่นสนทิอกีสองคนทีแ่ม่งดดูเีกินหน้าเกินตาผม

ไปโขอีก เรียกได้ว่ารอบตัวผมมีแต่คนหน้าตาและโพรไฟล์ระดับ

พรีเมียม

ตัดภาพมาที่ผมซึ่งเป็น...เอ่อ...คนธรรมดาคนหนึ่ง...

ที่พูดมานี่ผมไม่ได้อิจฉาหรอกนะ อิจฉาไปผมก็ไม่มีวันเป็น

แบบพวกเขาได้อยู่ดี ผมไม่ใช่คนคิดมากไง เลยไม่เคยรู้สึกน้อยเนื้อ

ต�่าใจอะไร แต่ก็นั่นแหละ เพราะรอบตัวมีแต่คนเจ๋งๆ ชีวิตผมเลย

ค่อนข้างวุ่นวาย

เพราะไอ้คนที่อยากจะเข้าหาคนรอบตัวผมพร้อมใจกันมา 

เข้าทางผมเยอะมากกก

ตัง้แต่สมยัเรยีนผมต้องมาคอยตอบค�าถามพวกผูช้ายท่ีอยาก

จีบน้องสาว พวกสาวๆ ที่อยากจีบพี่ชาย พวกรุ่นพี่ รุ่นน้อง เพื่อน

ทีอ่ยากจบีเพือ่นผม บางคนแม่งกเ็นยีนมาก เข้าหาผม เอาอกเอาใจ 

คอยดูแลถามไถ่ห่วงใยจนผมเผลอใจเต้น คิดไปว่าแม่งต้องชอบกู

แน่นอน แล้วสุดท้ายก็จะพ่วงมาด้วยการถามถึงคนรู้จักของผม 

หรือฝากของไปให้ทุกครั้ง

ผมถามจริงๆ เถอะ เจอแบบนี้บ่อยๆ เป็นคุณจะเซ็งไหมล่ะ
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อาจจะเป็นเพราะผมเป็นพวกสายฮา อัธยาศัยดีเกินมนุษย์

ปกติ ดูคุยง่ายม้ัง เลยพากันฝากขนมนมเนย ของขวัญ บลาๆๆ  

ผ่านผมไปให้พี่ น้อง เพื่อน ตั้งแต่ประถมยันท�างาน จนบางครั้งผม

ก็คิดว่านี่มันเห็นกูเป็นพี่แกร็บหรือไลน์แมนกันหรือไง ท�าไมไม่เอา

ไปให้เองวะ...

คนกลาง สะพาน หรืออะไรก็ตามแล้วแต่คุณจะเรียก นั่น

แหละคือผม ไอ้เจตไง จะใครล่ะ

กเ็ซง็ๆ นดิหน่อยทีค่นส่วนใหญ่เข้าหาเพราะหวงัผลประโยชน์ 

แต่ผมก็ได้อะไรกลับมาไม่น้อย คือจะฝากของก็ควรจะมีค่าฝากให้

พนักงานส่งของหรือผู้ให้ข้อมูลแบบผมหน่อยใช่ไหมล่ะ ผมเลยได ้

กินของอร่อยบ่อยๆ บางทีก็ได้บัตรก�านัลห้างสรรพสินค้า ส่วนลด

ตั๋วหนัง ไปกินเหล้าก็มีคนลงทุนจ่ายให้ ก็พวกที่มาจีบคนรอบตัวผม

นี่แหละ

ก็สบายดีเหมือนกัน ไม่เปลืองเงิน

ผมไม่ได้เห็นแก่ของฟรี แต่เศรษฐกิจแบบนี้อะไรประหยัดได้ 

ก็ต้องประหยัดครับ

อย่างของน้องมิ้นก็มีบราวนีกล่องเล็กแยกมาให้โดยเฉพาะ 

ส่วนพีป้่องฝากผมฟรมีาสปัดาห์หนึง่แล้ว สงสัยต้องแวะไปทวงค่าส่ง

ของสักหน่อย

จะว่าผมเอนจอยกับชีวิตแบบนี้ก็ไม่ใช่ แต่จะเกลียดก็ไม่เชิง 

ผมเจอแบบนี้มาเกินสิบปี มันเข้าขั้นปลงไปแล้ว นี่นับว่ายังโชคดีที่

พอขึ้นมหาวิทยาลัยเรียนคนละที่กับพี่ชาย เลยลดจ�านวนของฝาก

ไปได้นิดหน่อย ตอนนี้พี่ผมก็แต่งงานมีลูกไปแล้ว เหลือแต่น้องสาว

ที่ยังโสดกับไอ้เพื่อนสนิทสองคนที่ยังไม่มีใคร

ถามถึงผมเหรอ? จะไปมีได้ยังไงล่ะ ในเมื่อผมอยู่แต่กับคนที่
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ดดูกีว่า ใครจะมาสนใจคนหน้าตาธรรมดาไม่มอีะไรโดดเด่นแบบผม

ล่ะถูกไหม จริงๆ ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรขนาดนั้น แค่หดหู่นิดหน่อย

เวลาสาวๆ ในออฟฟิศเรียกชื่อผมเสียงหวานคะขา ตบท้ายด้วย

ประโยคว่าฝากของไปให้พี่คิงหน่อยนะคะ...

บางทีก็เกลียดเพื่อนตัวเองฉิบหาย คอยดูเหอะ ชาตินี้ผมจะ

ท�าบุญด้วยดอกไม้เยอะๆ ชาติหน้าจะได้หล่อระดับพระเอกนิยาย

สิบเรื่องรวมกัน มีเอฟซีมาตามผมเป็นพรวนแบบนั้นบ้าง!

ผมนัง่เป่ือยๆ อยูท่ีโ่ต๊ะท�างานของตัวเองหลายนาทแีล้วค่อย

ขยับตัวไปเปิดคอมพ์ ลุกขึ้นเอาของฝากไปวางไว้บนโต๊ะเพื่อนตาม

ทีไ่ด้รบัออร์เดอร์มา ก่อนจะกลบัมานัง่ทีโ่ต๊ะโซ้ยข้าวผดักะเพราท่ีซือ้

มาจากข้างออฟฟิศเป็นอาหารเช้า เพื่อนร่วมงานค่อยๆ ทยอยกัน

มาถึงออฟฟิศ ผมร้องทักสวัสดียามเช้ากับคนอื่นอย่างร่าเริง

“เอ้าไอ้เจต ระวังส�าลักข้าวตาย ถ้าออฟฟิศมีผี ตอนกลางคืน

พี่จะอยู่ปั่นงานยังไงวะ”

“โห พูดอะ...แค็กๆๆ เป็นมงคลมากพี่...แค็กๆๆ”

ร่าเริงไปหน่อย ส�าลักเลยเวรเอ๊ย แสบจมูกฉิบหาย อย่าพูด

มากตอนมีอาหารอยู่ในปากแบบผมนะครับ

ผมตัดสินใจสงบปากสงบค�านั่งกินข้าวเงียบๆ เก็บกล่องข้าว

ทีก่นิหมดแล้วเดนิไปทิง้ลงถงัขยะ พอเดนิกลับมากพ็บว่าเจ้าของโต๊ะ

ข้างๆ มาถึงแล้ว

“นี่อะไร?” เสียงเรียบๆ เย็นชาที่ดูไม่ค่อยเข้ากับหน้าตาดูดี

เกนิมาตรฐานคนทัว่ไปของผูช้ายคนหนึง่ดงัขึน้ ดวงตากลมโตท่ีฉาย

แววเข้มงวดกว่าปกติจับจ้องมาที่ผม

“ของมึงอะเอื้อ พี่ป้องฝากมาให้” ผมพูดพร้อมกับพยักพเยิด

ไปทางแก้วชามะนาวที่วางอยู่บนโต๊ะ
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นี่คืออนล หรือไอ้เอื้อ หรือที่หนุ่มๆ ในออฟฟิศทั้งเด็กทั้งแก่

พร้อมใจกนัเรยีกว่าน้องเอือ้ เพือ่นร่วมต�าแหน่งของผม พ่วงต�าแหน่ง

เพือ่นร่วมคณะและรมูเมตสมยัมหาวทิยาลัย เป็นอกีคนหน่ึงท่ีท�าให้

ชีวิตผมล�าบากเพราะความฮอตของมัน

เอื้อมันเป็นผู้ชายตัวบางร่างน้อย ผิวขาวจั๊วะตามแบบฉบับ

คนเหนอื รปูร่างสงูโปร่ง มเีอวมสีะโพกชดัเจนแบบฝ่ายรบัในอดุมคติ

เป๊ะๆ บวกกับหน้าตาที่หล่อเหลา โดยเฉพาะตาโตๆ หวานเยิ้ม

เหมือนแม่กวางน้อยของมัน ท�าให้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ตามจีบชนิด

หวับนัไดหอทีม่หาวทิยาลยัไม่เคยแห้ง แต่เพือ่นผมมนัเรือ่งมากครบั 

ไม่เคยคบใครได้นานสกัคน ควงได้แป๊บๆ กห็าข้อตแิล้วสลดัทิง้ตลอด

ก็คือหล่อ (หรือสวย?) เลือกได้ที่แท้จริง

“มงึเอาไป” ไอ้เอือ้มองแก้วชามะนาวแค่แวบเดยีวก่อนจะเมนิ

หน้าหนีแล้วผลักมาทางผม

“เฮ้ยยย พี่เขาอุตส่าห์ฝากมาให้ อย่างน้อยมึงก็น่าจะดูดสัก

อึกนะ” ผมเอื้อมไปหยิบแก้ว ปากก็พูดไปตามมารยาท แต่ลอบ

กระหยิ่มในใจ

ก�าลังหิวน�้าพอดี ประหยัดค่าน�้าได้อีกมื้อแล้วกู

“กูไม่รับของจากคนแปลกหน้า” มันตอบพลางหันไปเปิด 

คอมพ์โดยไม่สนใจผม 

ผมยักไหล่แล้วเดินกลับมานั่งที่โต๊ะ ปากดูดชามะนาวอึ้กๆ 

แล้วรีบท�าลายหลักฐานก่อนที่พี่ป้องจะเดินมาเห็น

นี่คือกิจวัตรประจ�าวันยามเช้าของผม ตามเก็บของที่ไอ้เอื้อ

ไม่กินมากินเอง ไม่แปลกใจเลยว่าท�าไมเอื้อมันถึงหุ่นดี ในขณะท่ี 

ผมแก้มออกมากขึ้นทุกวันจนหน้าบานแล้ว

“ไม่ใจอ่อนหน่อยเหรอวะ พี่เขาตื๊อมึงมาสองเดือนกว่าแล้ว
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นะ” หลงัจากท�าลายหลกัฐานเรยีบร้อยผมกก็ลบัมาน่ังท่ีโต๊ะ เอามอื

เท้าคางมองเพื่อนสุดฮอตของตัวเองที่ส่งเสียงฮึเบาๆ 

“มึงก็รู้ว่ากูไม่เล่นกับคนที่ออฟฟิศ มันยุ่งยาก”

“อ๋อ คติเดียวกับไอ้คิง พวกมึงนี่มัน---”

“ใครนินทากูแต่เช้าครับ” เสียงทุ้มแหบดังขึ้นขัดจังหวะ 

ผมหันไปมอง เห็นร่างสูงใหญ่ของเพื่อนสนิทอีกคนเดินเข้า

มาใกล้

“ของมึงอยู่บนโต๊ะอะคิง” ผมชี้มือไปทางโต๊ะท�างานมันที่อยู่

ห่างไปไม่ไกล 

เจ้าของชื่อเลิกคิ้วเล็กน้อย ก่อนจะเดินไปที่โต๊ะแล้วหิ้วถุงใส่

กล่องบราวนีกลับมาหาผม

“ของใครวะ?”

“น้องมิ้น พนักงานใหม่ อยู่บัญชี”

“อ้อ ที่แก้มชมพูๆ ปะ น่ารักดี” มันยิ้มกริ่มพลางหยิบบราวนี

ชิ้นหนึ่งออกจากกล่องมากัดค�าโต

ไอ้นี่ชื่อคุณากร หรือคิง เป็นโปรแกรมเมอร์และเพื่อนบังเกิด

เกล้าของผม ที่เรียกว่าเพื่อนบังเกิดเกล้าเพราะผมรู้จักกับมันตั้งแต่

ชั้นอนุบาล บ้านอยู่ข้างกัน เรียนโรงเรียนเดียวกันมาตลอด จน

กระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยถึงได้แยกกันไปเรียนคนละที่

มันเป็นอีกคนที่หน้าตาดีระดับเกินมนุษย์มนาทั่วไป แม่งสูง

ตั้งหนึ่งร้อยแปดสิบกว่า เล่นเอาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองแบบผมกลาย

เป็นคนแคระไปเลยเวลายืนข้างกัน และไอ้นี่คือคนที่ท�าให้ผม 

ปวดหัวมากที่สุด เพราะนอกจากจะต้องคอยรับของ ตอบค�าถาม 

บรรดาสาวๆ หนุ่มๆ ที่มาตกหลุมรักมันแล้ว ผมยังต้องเป็นคน 

รับหน้าคนพวกนั้นที่โดนมันสลัดทิ้งด้วย!
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เพ่ือนผมมันเจ้าชู้ ไม่ชอบคบใครจริงจัง แต่ดันมีคนอยาก

จริงจังกบัมนัเยอะเพราะบ้านมนัรวย คนซวยเลยกลายเป็นผมทีเ่ป็น

เพือ่นมนั เพราะโดนสาวๆ หนุม่ๆ เหล่านัน้ตามไล่บีไ้ม่เว้นแต่ละวนั

ผมได้ดูแต่ตา ในขณะที่ไอ้คิงได้ลูบคล�าไปถึงไหนๆ ไม่ได้แตะ

ไม่พอ ยงัซวยโดนผูห้ญงิโทร. มาโวยวายใส่บ้าง ไม่ก็ตามถึงออฟฟิศ

บ้าง ไอ้ตัวต้นเหตุแม่งก็ใจเริงฉิบหาย ใครหล่อสวยถูกสเปกหน่อย 

ก็เล่นกับเขาหมด พอเบื่อก็ชิ่งเก่งอย่างกับปลาไหล คนรับหน้าก ็

ไอ้เจตนี่ไง จะใครล่ะ

นี่เพื่อนหรือเจ้ากรรมนายเวรวะ...

“อร่อยว่ะ แต่หวานสัส มึงแดกต่อแล้วกัน” มันวางกล่อง 

บราวนีที่เหลืออีกสิบเอ็ดชิ้นลงบนโต๊ะผมแล้วเดินกลับไปท่ีโต๊ะ 

ตัวเอง 

ผมนัง่มองบราวนหีอมฉยุหน้าตาเย้ายวนชวนให้แดกจนยอม

ตัดขาพวกนั้นอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะหยิบขึ้นมากัดบ้าง รสชาติหวาน

เจี๊ยบของมันแผ่ซ่านอยู่เต็มปากผม

ช่างหัวเบาหวานก่อนแล้วกัน เสียดายของอร่อย

“เอื้อมึงแดกปะ” ผมเรียกคนข้างๆ พลางยื่นบราวนีหน้า 

เอ็มแอนด์เอ็มให้ 

ไอ้เอื้อปรายตามองผมแวบหนึ่ง ก่อนจะหันกลับไปมองจอ

คอมพ์

“เชิญ”

“มึงพูดแล้วนะ” ผมรีบยัดกล่องบราวนีใส่ลิ้นชัก ถึงจะรู้ว่ามัน

คงไม่เปลี่ยนใจอยากกินขึ้นมาแน่นอนก็เถอะ

พูดถึงเพื่อนผมสองคน ไอ้เอื้อกับไอ้คิงนิสัยต่างกันสุดขั้ว ไอ้

เอื้อจะนิ่งๆ ออกแนวคุณหนูหยิ่งๆ พูดจาตรงไปตรงมา ภายนอกดู
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ไม่น่าคบเท่าไร แต่นัน่กแ็ค่เปลือกทีมั่นสร้างข้ึน ความจรงิมนัใจดนีะ 

แค่พูดไม่เป็นเฉยๆ 

แต่ไอ้คงิ เพือ่นของผมคนนีค่้อนข้างเจ้าเล่ห์ ภายนอกย้ิมแย้ม

อารมณ์ด ีแต่ข้างในแม่งร้อนอย่างกบัไฟ ชอบหรอืไม่ชอบใครไม่เคย

แสดงออกเพราะมันซ่อนทุกอย่างไว้ใต้รอยย้ิม เห็นพูดจาดีๆ แต่ 

ในใจมันอาจจะหาทางเชือดอยู่ก็ได้ เป็นพวกสวมหน้ากากเก่งว่างั้น 

เถอะ

ส่วนผมกอ็ย่างทีบ่อก สายฮาไปวนัๆ ขีเ้กยีจคดิอะไรให้วุน่วาย 

หลายคร้ังเลยโดนเพื่อนเอาเปรียบโดยที่ทั้งรู ้และไม่รู ้ตัว ตั้งแต ่

ตอนเรียนมหาวิทยาลัยก็มีไอ้เอื้อนี่แหละที่คอยปกป้องผม แค่มัน

ปรายตาใส่คนอื่นก็ขนลุกซู่แล้ว

อย่าว่าแต่คนอืน่ ผมเองยงัขนลกุเลย ตาแม่งกลมโตดูหวานๆ 

ก็จริง แต่จ้องทีเหมือนเสือจะขย�้า ดุอะไรขนาดนั้นวะ...

“เมื่อเช้ากูเจอพี่บาสตอนจะข้ึนมาที่ห้อง พ่ีบาสบอกว่าเด็ก

ฝึกงานชดุใหม่มาแล้ว” เสยีงเรยีบๆ ของไอ้เอือ้ดงัขึน้ ท�าเอาผมถอน

หายใจอย่างเหนื่อยหน่าย

มันมาอีกแล้ว ไอ้เทศกาลเทรนเด็กฝึกงานเนี่ย!

บรษิทัผมรบัเดก็ฝึกงานทกุปี แล้วแต่ว่าปีไหนจะมากหรอืน้อย 

อันท่ีจริงผมก็ไม่ควรจะพูดแบบนี้นะ เพราะผมเองก็เคยเป็นเด็ก

ฝึกงานสมยัทีเ่รยีนมหาวิทยาลัย แต่บอกตามตรงว่าแม่งโคตรน่าเบือ่

ที่ต้องมาคอยเทรนงานให้ ปีไหนได้เด็กเก่งก็โชคดีไป แต่ปีไหนเจอ 

อ่อนๆ หน่อยบอกเลยว่าโคตรภาระ นอกจากไม่ได้ช่วยงานผมแล้ว

ผมยังต้องไปช่วยงานน้องมันอีก เคยท�าให้เกือบหมดจนเกือบจะ

บอกไปว่าตอนไปพรีเซนต์งานให้เครดิตกูด้วยนะ แต่นั่นแหละครับ 

ผมไม่ได้พูดไปหรอก สงสารเด็ก ถือซะว่าช่วยลูกนกลูกกาให้เรียน
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จบๆ ไป

เนือ่งจากฝ่ายกราฟิกมแีค่ผม ไอ้เอือ้ และรุน่พ่ีอกีคนท่ีค่อนข้าง

ไม่เอาการเอางานเท่าไร พี่บาสหัวหน้าควบต�าแหน่งผู้จัดการแผนก

ไอทีชั่วคราวเลยมักจะมอบหมายให้ผมหรือไอ้เอื้อคอยดูแลน้อง 

และพวกผมกจ็ะมาคยุกนัอกีทว่ีาใครจะได้เป็นพ่ีเลีย้งหลกั สอนงาน 

ตรวจงาน ดแูลสภาพจติใจเดก็ ถ้าโชคดไีด้เดก็เก่งกแ็บ่งเบาภาระงาน

ตัวเองไปได้เยอะเพราะโยนให้น้องมันท�าได้

“ปีที่แล้วกูท�าแล้ว ปีนี้มึงท�า” ผมโพล่งออกไปทันทีด้วยความ

เข็ดขยาด ปีก่อนผมรับหน้าที่นั้นไปแล้ว เคยให้น้องมันช่วยท�างาน 

สุดท้ายงานชุ่ยต้องมานั่งแก้นั่งช่วยแม่งรีทัชตาเกือบแหก ปีนี้ขอ

สบายหน่อยเหอะ อย่าเอาภาระมาให้กูอีกเลย

“แล้วแต่” ไอ้เอื้อตอบ 

ผมกะพริบตาปริบๆ เมื่อเห็นมันยอมตกลงแบบง่ายเกินคาด

“ปกติมึงไม่พูดง่ายแบบนี้ปะวะเอื้อ?” ผมถามอย่างสงสัย 

มันเหลือบมามองผม ไม่ได้ตอบอะไร แต่มุมปากยกขึ้นเล็ก

น้อย

“เอื้อมันเห็นโพรไฟล์เด็กแล้ว ว่าที่เกียรตินิยมว่ะ มันเลยฮุบ

ไว้เองไง” 

ผมถงึบางอ้อทนัทเีมือ่เสยีงไอ้คงิดงัขึน้ มน่ิาล่ะ แม่งตกลงง่าย

จัง ที่แท้ก็รู้อยู่แล้วว่าได้เด็กเก่ง

เก่งแล้วไง ช่างแม่งเหอะ ยงัไงกต้็องมาคอยตรวจงานนูน่นีน่ัน่

อยู่ดี ผมขี้เกียจอะ สู้ท�าคนเดียวดีกว่า

“หุบปาก” ไอ้เอื้อพูดขึ้นพลางหันไปมองไอ้คิงนิ่งๆ 

คนถูกมองยักคิ้วให้แบบกวนๆ แล้วหันกลับไปท�างานตัวเอง

จะว่าไปความสัมพันธ์สองคนนี้ก็ค่อนข้าง...จะว่าไงดี คือมัน
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มารู้จักกันตอนท�างานที่นี่แหละ ก่อนหน้านี้สมัยเรียนมหาวิทยาลัย

กเ็คยเจอกนัผ่านๆ สองสามหน มารูจ้กัจรงิจงัก็ตอนเอือ้มนัลาออก

จากที่ท�างานเก่า ผมเป็นคนชวนมันมาท�างานที่นี่ ความสัมพันธ์ 

ก็คงประมาณเพื่อนของเพื่อน บวกกับไอ้เอื้อเป็นคนขี้ร�าคาญแล้ว

ไอ้คิงแม่งชอบกวนส้นตีน เลยมีบรรยากาศอึดอัดเล็กๆ น้อยๆ (?) 

ในบางครั้ง และคนที่ต้องมาคอยไกล่เกลี่ยก็คือผมอีกเช่นเดิม

เห็นไหม ขนาดระหว่างเพื่อนผมยังกลายเป็นคนกลางเลย  

ให้ตายเหอะ

พวกผมนั่งท�างานกันไปพักหนึ่ง พอเก้าโมงกว่า พี่บาสกับ 

ผู้จัดการใหญ่ก็เดินเข้ามาในห้อง

“ปีนี้ไอทีได้มาคนเดียวนะ จะมาฝึกงานกับพวกกราฟิก เอ้า 

แนะน�าตัวกับพี่ๆ หน่อย” เสียงผู้จัดการใหญ่ท�าให้ผมชะโงกหน้า

ผ่านแผงกั้นโต๊ะมองไปที่ประตูห้องด้านหน้า เห็นร่างสูงในชุด

นักศึกษาของชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามา ผมได้ยินเสียงพวกสาวๆ 

ทั้งน้อยและใหญ่ซุบซิบกันอย่างตื่นเต้น

เข้าใจเลยว่าท�าไมพวกผู ้หญิงถึงได้มีปฏิกิริยา ก็ไอ้เด็ก

นักศึกษาที่ยืนอยู่หน้าห้องแม่งหล่อฉิบหายวายวอด ตัวสูง ผิวขาว 

หน้าตาหล่อตี๋อย่างกับพวกดาราเกาหลี ออร่าลูกผู้ดีแผ่ซ่าน ขนาด

ผมเป็นผูช้ายยงัรูส้กึว่าแม่งหล่อโคตรๆ แล้วพวกผูห้ญงิจะไม่กรีด๊กัน

ได้ยังไง

“ผมชื่อ ภาคิน เชาวปภากร ครับ ชื่อเล่นชื่อไม้ ฝากตัวด้วย

นะครับ”

โห เสียงทุ ้มนุ ่มชวนละลายมาก ผมเห็นพวกสาวๆ 

โปรแกรมเมอร์หน้าแดงแล้วแดงอีก ไอ้เด็กน่ันย้ิมอย่างสุภาพแล้ว 

กวาดตามองไปรอบๆ ห้อง ก่อนจะมาหยุดทางพวกผม
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สัญชาตญาณสั่งให้ผมเหลือบไปมองไอ้เอื้อท่ีน่ังข้างๆ โดย

อัตโนมัติ

แม่งไม่ยอมละสายตาจากทางนี้เลยว่ะ เอาแล้วไง มันเล็ง

เพื่อนกูแน่นอนครับ

ผมมองไอ้เอือ้ทีน่ัง่หน้าตาย สลับกบัมองไอ้เดก็ทีย่นืหน้าห้อง 

มนัยงัจ้องเขมง็มาไม่ยอมเลกิ กเ็ข้าใจอะนะว่าเพ่ือนผมหน้าตาด ีแต่

นี่ก็โจ่งแจ้งไปไหม ใจเย็นเว้ยไอ้น้อง ยังได้อยู่ด้วยกันอีกตั้งสี่เดือน

“ยังไงก็ฝากดูน้องด้วย แล้วนี่ใครรับผิดชอบน้องฝึกงาน” 

ผมได้ยินเสียงผู้จัดการใหญ่ถามขึ้น ตามด้วยเสียงคุ้นๆ ของ

ใครสักคนที่ตอบไป

“ปีนี้เป็นคุณเจตนิพัทธ์ครับ”

“ใช่ครับ---” ผมเออออก่อนจะขมวดคิ้ว

เดี๋ยว นั่นมันชื่อกูนี่หว่า…

ผมหันขวับไปมองต้นเสียง เห็นไอ้คิงยักคิ้วให้ ฉิบหายแล้วไง 

แล้วมันมาสอดอะไรวะเนี่ย!

“ฝากด้วยล่ะ คุณเจตนิพัทธ์”

“ผู้จัดการครับ...”

“มอีะไร” ชายวยักลางคนขมวดคิว้ใส่ ท�าให้ปากท่ีก�าลังจะเอ่ย

แย้งของผมหุบฉับ

“...เปล่าครับ” ผมยิ้มแห้ง ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆ ของไอ้คิง

ดงัอยูข้่างหลงั ผมหนัไปแยกเขีย้วใส่ ก่อนจะรบีหนักลบัมาเมือ่พีบ่าส

เดินน�าน้องฝึกงานคนใหม่เข้ามาหา

“ตกลงเป็นมึงเหรอวะเจต เคๆ พี่ฝากน้องด้วย เดี๋ยวพี่ไป

ประชุมก่อน มีไรค่อยว่ากัน” พี่บาสผลักไอ้น้องนั่นมาทางผม ส่วน

ตัวเองก็เดินลิ่วจากไป ทิ้งให้ผมนั่งหน้าเหวอท่ามกลางเสียงวี้ดว้าย
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ของพวกสาวๆ 

“แหมมม สี่เดือนนี้เจ๊คงมีแรงมาท�างานเช้าทุกวันเลยละ” เจ๊

ฝ้าย ขาใหญ่ของแผนกหัวเราะคิกคัก 

ผมเห็นสาวๆ แต่ละคนแอบช�าเลืองมองไอ้เด็กไม้นี่ พอมัน

มองตอบก็หน้าแดงรีบหลบตากันให้วุ่น

“เด็กมนัเพิง่มา เจ๊กจ็ะลวนลามแล้วเหรอครบั มขีองใหม่ก็ลมื

ผมแล้วละสิ” ไอ้คิงแกล้งส่งเสียงตัดพ้ออย่างน่าหมั่นไส้ แต่หน้าตา

มันดูชื่นบานประมาณว่าจะพ้นเวรพ้นกรรมแล้วกูอะไรท�านองนั้น

“แหมมม คงิกอ็ยูใ่นใจเจ๊เหมอืนเดมิ เพ่ิมเตมิคอืมน้ีองไม้ด้วย

ไงจ๊ะ น้องไม้คะ เจ๊ชื่อฝ้ายน้า” รุ่นพี่สาวใหญ่ต�าแหน่ง IT Support 

กะพริบตาที่ติดขนตาปลอมงอนเด้งแบบถี่ๆ ส่งสายตาหวานเยิ้ม 

ไปให้น้องใหม่ของแผนกที่ได้แต่ยืนยิ้ม

“พอเลยๆ เดีย๋วน้องมนัเตลดิหมดครบั” ผมรบีพดูแทรกพลาง

ลุกข้ึนจากเก้าอี้ แอบเสียเซลฟ์นิดๆ เมื่อยืนเทียบความสูงกันแล้ว

ผมเตี้ยกว่ามันหลายขุม เด็กสมัยนี้พ่อแม่ให้กินอะไรวะ ท�าไมมันสูง

เป็นเสาไฟฟ้ากันเกือบหมดเลย

“พี่ชื่อพี่เจต ไอ้ข้างๆ นี่ชื่อพี่เอื้อ พวกพี่ท�ากราฟิก จริงๆ มี 

พี่มงคลอีกคน แต่วันนี้พี่เขาน่าจะลา” ผมแนะน�าตัว 

ไอ้น้องใหม่ยกมือไหว้ ส่งยิ้มสุภาพมาให้

“สวัสดีครับ” เสียงทุ้มที่เอ่ยออกมาท�าให้ผมลอบอิจฉาในใจ 

อะไรจะเพอร์เฟกต์ขนาดนั้น คือมึงหน้านิ่งก็หล่ออยู่แล้ว พอยิ้มยิ่ง

เหมือนมีออร่าเทวดารอบตัว ทั้งยังเสียงเพราะอีก แม่งจะดูดีขนาด

นี้ไปเพื่ออะไรวะ

“ท�าตัวสบายๆ เออแล้วก็...พี่ไม่ใช่พี่เลี้ยงเราหรอกนะ เมื่อกี้

เพื่อนมันแกล้ง คนที่เป็นพี่เลี้ยงเราคือ---”
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“บอกผูจ้ดัการไปแล้วกต็ามนัน้แหละ” อยู่ๆ ไอ้เอือ้ก็แทรกข้ึน 

มันหันมามองผมด้วยใบหน้านิ่งสนิท “มึงดูแลน้องไปเลยแล้วกัน”

เดี๋ยว แบบนี้ก็ได้เหรอวะ

“มึงเอาดิเจต จะได้มีคนช่วยงานไง” ไอ้คิงพูดขึ้นบ้าง 

ผมแทบหยิบกล่องบราวนีในลิ้นชักมาฟาดหัวมัน เอาพ่อมึง

สิ มาดูเองไหมล่ะ!

ผมสดูลมหายใจเข้าออกช้าๆ พยายามท่องนะโมสามจบระงบั

ความขุ่นเคือง ถึงจะหงุดหงิด แต่ในเมื่ออยู่ต่อหน้ารุ่นน้องผมก็ต้อง

คีปคูลไว้ก่อน เดี๋ยวเด็กมันไม่เคารพ อีกอย่าง ถ้าผมเล่นตัวไม่

ยอมรบัปาก เดีย๋วน้องมนัจะคดิว่าเกดิอะไรขึน้ ท�าไมพ่ีๆ ถึงรงัเกียจ

กู แล้วพานใจเสียเอาซะเปล่าๆ 

“ผมช่วยได้ทุกคนเลยนะครับ อยากให้ผมท�าอะไรก็บอกได้” 

เด็กมันพูดขึ้นพลางหันไปมองรอบๆ เป็นจังหวะเดียวกับท่ีไอ้เอื้อ

เงยหน้าขึ้นจนพวกมันสบตากัน

ในสถานการณ์ทีค่นหน้าตาดีสองคนจ้องหน้ากัน คนธรรมดา

อย่างผมก็ยืนมองอยู่ข้างๆ พลางยิ้มแห้งในใจ

เอาละ

ท่าทางผมจะมาเจอสถานการณ์เดิมๆ อีกแล้ว
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- 2 -
เด็กในคอนโทรล

ถึงผมจะไม่ได ้ปลำบปลื้มอะไรกับต�ำแหน่งสะพำน

กิตติมศักด์ิท่ีหลายคนมอบให้ แต่อย่างน้อยผมก็เป็นคนดีมากพอ 

ท่ีจะไม่ท�าตวัขัดขวางความรกัของคนอืน่ โดยเฉพาะกบัคนทีเ่ดก็กว่า

“เดี๋ยวเรานั่งตรงนี้” ผมพูดพลางกวาดข้าวของระเกะระกะที่

วางอยู่บนโต๊ะท�างานข้างๆ ไอ้เอื้อออก ก่อนจะเอาโน้ตบุ๊กที่ไม่ได้

ใช้งานมาวางไว้ แล้วส่งยิ้มอย่างมีเมตตาให้ไอ้น้องไม้ที่ยืนอยู่ข้างๆ 

ยังไงน้องมันก็ต้องอยากนั่งข้างเพื่อนผมแน่ๆ ก็เล่นจ้องมา

ตั้งแต่ยืนแนะน�าตัวหน้าห้องขนาดนั้น ผมในฐานะพี่เลี้ยงที่ดีก็ต้อง

สนองความต้องการให้น้องมันหน่อย ส่วนหนึ่งก็คือสงสารเด็กมัน 

อกีส่วนคอืเผือ่วนัหน้ามนัจะระลกึได้ว่าผมเป็นผูม้พีระคณุท่ีเปิดทาง

ให้ใกล้ชิดกับคนที่ชอบแล้วหาขนมมาเซ่นไหว้ผมบ้าง

ผมไม่ได้ท�าเพราะเห็นแก่กนินะบอกไว้ก่อน แค่มนัแวบขึน้มา

ในหัวเฉยๆ 

“คือ...” อยู่ๆ ไอ้น้องไม้มีสีหน้าลังเล มันหันมามองผมที่ยืน
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ยดือกอย่างภาคภมูใิจอยูข้่างๆ ด้วยท่าทางเหมอืนอยากจะพูดอะไร

สักอย่าง

“หือ มีอะไร?”

“มึงให้น้องมานั่งตรงนี้ แล้วมึงจะสอนงานยังไง” ไอ้เอื้อพูด

ขึ้น ท�าเอาผมหน้าเหวอไปชั่วขณะ

เออว่ะ ลืมสนิทเลย

หัวคิ้วผมผูกเป็นปมก่อนจะคลายออกอย่างรวดเร็ว ผมยก 

มุมปากขึ้น พูดด้วยน�้าเสียงสบายๆ 

“ก็โต๊ะข้างกูมันของพี่มงคลอะ ไม่มีที่ว่างแล้วนอกจากข้างมึง 

กูว่ามึงสอนน้องแทนดีไหมเอื้อ กูจะได้ไม่ต้องลุกไปลุกมา” ผมเอ่ย

พลางนึกกระหยิ่มในใจ นอกจากจะสงเคราะห์เด็กให้มันได้น่ังข้าง 

คนที่ชอบแล้ว ยังได้ผลักภาระสอนงานออกจากตัวอีก มึงน่ีมัน

อัจฉริยะจริงๆ ไอ้เจต

“งั้นเดี๋ยวกูย้าย”

ค�าตอบทีไ่ม่คาดคดิจากปากของเพือ่นท�าให้ผมเล่ิกล่ัก ผมยืน

เอ๋อมองมันยกโน้ตบุ๊กตัวเองไปไว้ที่โต๊ะว่างน่ันพร้อมกับเริ่มเก็บ 

ข้าวของที่ไม่ได้มีมากมายย้ายไป

“เดี๋ยวๆ มึงจะย้ายเพื่อ? เสียเวลา”

“ที่มึงห้ามกูอยู่นี่ก็เสียเวลาเหมือนกัน ให้น้องนั่งที่กู มึงจะได้

สอนงานได้” มันพูดเสียงเรียบ 

ผมยืนหน้าเห่ียว มองเพื่อนที่ย้ายข้าวของโดยไม่ฟังเสียง

ทัดทาน ก่อนจะเหลอืบมองไอ้น้องไม้ทีย่นืจ้องเพือ่นผม นกึขอโทษ

น้องมันอยู่ในใจ

เอาน่า อย่างน้อยก็ไม่นกไปหมด ก็ได้นั่งข้างไอ้เอื้ออยู่ดี ถึง

อีกข้างจะมีพี่นั่งอยู่ก็เถอะ อย่าเสียใจไปเลยไอ้น้อง
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ไม่ถึงห้านาทีก็ท�าการย้ายโต๊ะกันเสร็จเรียบร้อย ไอ้น้องไม้ 

จึงหย่อนก้นลงนั่งข้างๆ พลางหันมายิ้มให้ผม

“ให้ผมท�าอะไรดีครับ พี่เจต”

“เปิดโน้ตบุ๊กก่อน เด๋ียวจะให้ดูแนวงานทีพ่วกพ่ีเคยท�าไว้” ผม

ตอบ ไม้มันก็ท�าตามค�าสั่งอย่างเชื่อฟัง ผมแอบช�าเลืองมองมือมัน

ตอนเอื้อมไปกดปุ่มเปิดคอมพ์ มือมันใหญ่ นิ้วเรียวยาว ผิวขาวผ่อง

แบบสุดๆ 

คนดูดีนี่แม่งก็ดูดียันนิ้วจริงๆ ว่ะ

ผมสร้างอีเมลของบริษัทให้ ส่งไฟล์งานท่ีเคยท�าไว้ให้มันไป

ศกึษาแนวทาง เวลาช่วงเช้าหมดไปกบัการอธบิายสโคปงานทีต้่องท�า 

บริษัทผมไม่ได้ใหญ่โตอะไรมาก ดังนั้นงานต�าแหน่งพวกผมจึง 

ค่อนข้างเยอะ ผมโยนงานอาร์ตเวิร์กปกเพจบริษัทให้มันลองท�า 

ก่อนเปิดเข้าไปดอูเีมลทีใ่ห้น้องมนัส่งพอร์ตผลงานตวัเองมาให้ผมดู

ฝีมือจัดว่าดีมาก เก็บรายละเอียดอย่างเนี้ยบ นอกจากพวก

โปรแกรมพ้ืนฐานที่ต้องรู้แล้ว มันยังใช้โปรแกรมตัดต่ออื่นๆ ได ้

ค่อนข้างเยอะ ดูท่าว่าจะเป็นพวกใฝ่รู้ใฝ่เรียนน่าดู อย่างน้อยก็

มากกว่าผมแหละ เพราะบางโปรแกรมที่มันใช้เป็นน่ะ ผมใช้ไม่เป็น

ผมปิดอเีมลแล้วกลับมาจดจ่อกบัโปสเตอร์โฆษณาสนิค้าของ

บรษิทัทีก่�าลงัท�าอยู ่ไอ้ไม้กน็ัง่ท�างานของมนัไป มชีะโงกหน้ามาถาม

เป็นระยะๆ 

“แบบนี้โอเคไหมครับ พี่เจต”

“ดีๆๆ เฮ้ยเอือ้ มงึว่าจดัเลย์เอาต์แบบนีเ้ป็นไง” ผมถามไอ้เอือ้

ที่นั่งเงียบ 

มันเหลือบมามองแวบหนึ่งก่อนจะตอบ “ก็ดีแล้ว”

ผมลอบยิม้เมือ่เหน็เดก็มนัมสีหีน้าคล้ายได้ความมัน่ใจเพิม่ขึน้ 



25

~ littlebbear96 ~

ไอ้ค�าชมจากปากผมมันจะไปดีเท่าค�าชมจากปากคนที่เล็งไว้ได้ไง 

เรื่องนี้พี่เข้าใจเว้ยไอ้น้อง

“แต่สีพื้นหลังโทนนี้อ่อนไป เพิ่มความเข้มหน่อยน่าจะโอเค” 

ไอ้เอื้อแนะน�าก่อนจะหันกลับไปท�างานของมันต่อ 

ผมเหลือบมองหน้าไอ้ไม้ คาดว่าจะได้เห็นรอยยิ้มกว้างหรือ

ดวงตาเป็นประกายวิ้งๆ แต่มันก็แค่ยิ้มขอบคุณแบบสุภาพ แล้วหัน

ไปปรับระดับสีตามที่ไอ้เอื้อแนะน�า

ไอ้นี่ไม่ธรรมดา เก็บอาการเก่งฉิบหาย แต่ผมน่ะดูออกตั้งแต่

แรกว่ามนัสนใจเพือ่นผมแน่นอน ไอ้เจตคนน้ีหตูาไวนะครบับอกเลย 

สมแล้วกับที่ดยูอดนักสืบจิ๋วโคนันตั้งแต่ประถมยันตอนนี้จะสามสิบ

แล้วเรื่องแม่งก็ยังไม่จบสักที

ก็ได้แต่หวังว่าผมจะไม่ตายก่อนอาจารย์โกโชจะเขียนจบนะ

หลังจากได้ค�าชมไอ้ไม้ก็ดูผ่อนคลายขึ้น มีถามความเห็นผม

อยู่เป็นระยะๆ ตอนแรกๆ มันก็นั่งอยู่ที่โต๊ะตัวเอง หลังๆ เริ่มลาก

โน้ตบุ๊กเข้ามาให้ผมดูถนัดๆ ทั้งยังเลื่อนเก้าอี้เข้ามาใกล้จนแทบจะ

ย้ายมานัง่โต๊ะเดียวกบัผม ระยะห่างทีล่ดลงเรือ่ยๆ ท�าให้ผมกะพรบิ

ตาปริบๆ 

ขาดความอบอุ่นปะไอ้เด็กนี่ ใกล้ขนาดนี้ไม่มานั่งตักกูเลยล่ะ

ผมถอนหายใจปลงๆ พลางมองหน้าหล่อๆ ของน้องมันท่ี

จ้องหน้าจอคอมพ์อยู ่คงเป็นเพราะผมเป็นพีเ่ลีย้งมัง้ มนัเลยเข้ามา

ขอค�าแนะน�าผม หรอืไม่กอ็อร่าผมดเูป็นมติรกว่าไอ้เอือ้ท่ีท�าหน้าน่ิง

ตลอดศก

หรือบางทีมันอาจจะเขินไอ้เอื้อก็ได้ อยู่ใกล้คนที่ชอบมันก็

ต้องมีเขินกันบ้าง เออว่ะ ท�าไมผมคิดไม่ถึงข้อนี้

ผมช�าเลืองมองหน้าไอ้ไม้อกีครัง้ บุคลกิหน้าตาก็ดมูัน่ใจด ีจะ
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เป็นพวกขี้อายเหรอวะเนี่ย ไม่น่าเชื่อ แต่คนเราก็ดูกันแค่ภายนอก

ไม่ได้ คนหน้าตาดแีต่ท�าตัวเลวมีถมไป คนหน้าตาไม่ดจิีตใจดก็ีเยอะ

แยะ การตัดสินใครจากภายนอกเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากส�าหรับผม

“เอ้า กินข้าวจ้าเด็กๆ” เสียงเจ๊ฝ้ายดังขึ้นท�าให้ผมละสายตา

จากงานเหลือบไปมองนาฬิกาที่อยู่ตรงขอบจอ ตัวเลข 12.00 แบบ

ตรงเป๊ะท�าให้ผมอดไม่ได้ที่จะเอ่ยแซว

“ตอนมาท�างานไม่เห็นเวลาเป๊ะแบบนี้บ้างอะครับเจ๊”

“เงียบปากไปเลยเจต ฉันป่าวประกาศด้วยความหวังดี กลัว

พวกแกหิวตายนะยะ น้องไม้ไปกินข้าวกับเจ๊ไหมคะ เดี๋ยวเจ๊เลี้ยง” 

ท้ายประโยคเจ๊แกหันไปท�าตาปิ๊งๆ ใส่คนที่นั่งข้างผม 

ไอ้ไม้ยิ้มแห้ง หันมามองผมเหมือนจะขอความช่วยเหลือ

“โนๆ เจ๊ นี่เด็กผม จะเอาตัวไปต้องมีค่าสินสอดให้ผมก่อน”

“สินสอดบ้านแกสิ อย่าท�าหวงได้มะ”

“ไม่มอีะไรมาเซ่นผมกไ็ม่ให้ครบัเจ๊ ลกุเว้ยเอือ้ คงิ ไปแดกข้าว” 

ผมเรยีกเพือ่นสนทิสองคนทีย่งันัง่อยู ่ไอ้คงิละมอืจากงานแล้วลุกมา

ยืนข้างผม ผมมองมันสลับกับไอ้ไม้ที่ยืนอยู่อีกด้าน

พอยืนตรงกลางแบบนี้ผมกลายเป็นหลุมไปเลย ไอ้พวกนี้จะ

รูต้วัไหมว่าความสูงแบบพระเอกนยิายของพวกมนัท�าให้คนความสงู

ปกติอย่างผมไม่มีที่ยืน!

คือเทียบกับไซซ์มาตรฐานหญิงไทยแล้ว ผู้ชายที่สูงหนึ่งร้อย

เจ็ดสิบสองถอืว่าไม่เต้ีย แต่พอมคีนสงูหนึง่ร้อยแปดสบิกว่าอยูข้่างๆ

ผมก็กลายเป็นไอ้แคระทันที มีไอ้คิงคนเดียวไม่พอ ตอนน้ียังเพ่ิม 

ไอ้ไม้มาอีกหนึ่ง แม้แต่ไอ้เอื้อก็ยังสูงกว่าผมเลย

หน้าตาบ้านๆ ไม่พอ ส่วนสูงยังไม่โดดเด่น ท�าไมชีวิตกูมัน 

ถึงเป็นแบบนี้วะ
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“จะแดกไร” ไอ้คิงถามขณะที่พวกเรายืนรอลิฟต์ลงไปชั้นล่าง

“กูอยากแดกตามสั่งเจ๊พร มึงอะแดกไร”

“มึงอะเอื้อ ไม่ต้องแดกหรอกมั้ง เดี๋ยวบ่นว่าอ้วนอีก” 

มนัไม่ตอบค�าถามผม แต่หันไปกวนตนีไอ้เอือ้แทน แล้วกไ็ด้รบั

สายตาไม่เป็นมิตรกลับมา

“เสือก”

นั่นแหละครับ พูดสั้นๆ ง่ายๆ ได้ใจความ คุณอนลเพื่อนผม

เองแหละ

ไอ้คิงหัวเราะหึ สีหน้าคล้ายจะชอบใจที่ถูกด่า (?) ก่อนจะหัน

มาหาไอ้ไม้ที่ยืนเงียบอยู่ข้างผม

“มึงอะน้อง แดกไร”

“อะไรกไ็ด้ครบั” มนัตอบด้วยเสยีงทุม้นุ่มแบบสภุาพบรุษุหลดุ

มาจากนยิาย ท�าเอาผมรูสึ้กว่าไอ้คงิทีพ่่นค�าหยาบใส่น้องมนัน่ีโคตร

กักขฬะ เห็นดังนั้นแล้วผมก็แอบบวกคะแนนให้น้องมันในใจ

ดูสุภาพ นิสัยดี หน้าตาดีเหมาะสมกับไอ้เอื้อ เพื่อนผมควร 

จะได้คนดีๆ แบบนี้แหละ!

“งั้นแดกเจ๊พร” ไอ้คิงสรุปพลางเดินน�าเข้าไปในลิฟต์ 

ผมเดินตามเข้าไป ดันตัวเองไปอยู่ตรงมุมเพื่อให้ไอ้ไม้ได้ยืน

ข้างไอ้เอือ้ เห็นแขนสองคนนัน้ชนกนัอนัเนือ่งมาจากพืน้ทีแ่คบๆ ใน

ลิฟต์

สปาร์กไหมล่ะไอ้น้อง ขอบคุณพี่ซะสิ

พวกผมเดินออกจำกตึกไปยังโซนขำยอำหำรท่ีอยู่ใกล้ๆ 

ตึกออฟฟิศ เนื่องจากแถบนี้มีออฟฟิศอยู่หลายท่ี ปริมาณมนุษย์ 

เงินเดือนผู้หิวโหยในยามเที่ยงจึงมากมายชนิดแทบจะกลายเป็น 
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เซอร์ไววัลชิงโต๊ะนั่งกินข้าว

“จะแดกไร เดีย๋วกไูปสัง่ให้” ผมพดูขึน้เมือ่เราได้ท่ีน่ังเรยีบร้อย 

ตอนแรกผมตัง้ใจว่าจะผลกัไอ้ไม้ไปนัง่ข้างไอ้เอ้ือ แต่ไอ้คงิแม่งแย่งท่ี

ไปก่อน น้องมันเลยต้องมานั่งข้างผมแทน

“กะเพราหมูกรอบพิเศษ ขอเผ็ดๆ ไม่ใส่ถ่ัวฝักยาว ใส่ใบ

กะเพรานิดเดียว บอกเจ๊ขอเนื้อใส่มาในถ้วยน�้าซุปด้วย” 

ไอ้คิงสั่งยาวเหยียดชนิดไม่เกรงใจความจ�าเพ่ือน ท�าเอาผม

แทบอยากถีบมันให้หงายหลัง สั่งเองเลยไหมไอ้ห่านี่ เรื่องเยอะจริง

โว้ย!

“สุกี้แห้งทะเล” ไอ้เอื้อพูดขึ้นแล้วก้มลงไถโทรศัพท์ต่อ

“ไม้กินไรสั่งมา พี่เลี้ยงเอง”

“ข้าวผัดทะเลครับ แต่พี่เจตไม่ต้องเลี้ยงผมหรอก ผมเกรงใจ” 

เหมือนมีออร่าเทวดาออกมาจากตัวมัน ผมแทบน�้าตาไหล ตั้งแต่

เทรนเด็กมา ไม่เคยมีใครพูดมาก่อนว่าไม่ต้องเลี้ยงผมหรอกพี่ แม่ง 

มีแต่จะไถกูทั้งนั้น เพิ่งมีไอ้น้องไม้นี่แหละคนแรก

รู้จักเห็นอกเห็นใจเงินในกระเป๋าพี่ เป็นเด็กดีมากๆ 

“เฮ้ยได้ไง ให้ไอ้เจตมนัเลีย้งนัน่แหละ มงึเป็นเด็กในคอนโทรล

มัน มันก็ต้องดูแลมึงเว้ย ไม่ต้องเกรงใจ”

“ถ้าอย่างนั้น...ขอบคุณมากนะครับพี่เจต”

ไอ้เหี้-คิง ผีตัวไหนเจาะปากมึงมาพูด!

ผมน�า้ตาไหลอยูใ่นใจพลางส่งสายตาอาฆาตใส่ไอ้เพือ่นปากดี 

ที่ท�าหน้าใสซื่อ แต่พอเหลือบมองไอ้ไม้ที่ยกมือไหว้อย่างมีมารยาท 

ใจผมก็อ่อนยวบ

เออ เลี้ยงเด็กม้ือเดียวคงไม่ตายหรอกกู ไม่ต้องแดกชานม

ไข่มุกสักวันก็ได้
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ผมเดินไปสั่งข้าวเจ๊พรแล้วเดินกลับมานั่งที่โต๊ะ ระหว่างรอ

อาหาร ผมก็เปิดประเด็นซักไซ้สมาชิกใหม่ขึ้นมา

“ไม้ อายุเท่าไร”

“ยีส่บิเอด็ครบั” มนัตอบด้วยรอยยิม้ทีฉ่าบความสภุาพไว้เตม็

ขั้นเช่นเคย 

ผมเลิกคิ้ว เพิ่งรู้สึกเป็นครั้งแรกว่าตัวเองแก่

ห่างกับพวกผมต้ังหกปี แม่งโคตรเด็ก เด็กชนิดที่ว่าผมอยู ่

ปีหนึ่งแล้วน้องมันเพิ่งขึ้น ม. หนึ่งอะ...

แต่ยคุนีอ้ายไุม่ใช่อปุสรรค เทรนด์กนิเดก็ก�าลงัมาแรง เทรนด์

โดนเด็กกินก็มาแรงพอกัน ไอ้เอื้อก็ยังฟิตเปรี๊ยะอยู่ ใช้ได้ๆๆ 

“แล้วพวกพี่...”

“ยี่สิบเจ็ดแล้ว”

“หน้าเด็กจังครับ” น้องมันพูด ไม่รู้ว่าตามมารยาทหรือเปล่า 

แต่ผมก็เออออไปด้วย

“มเีดก็มหา’ลัยมาทกัเอือ้มันด้วยว่าเรยีนท่ีไหนตอนเราไปผบั 

ใช่ปะคิง”

“เออ แม่งตาถั่วแหงกูว่า”

“สัสคิง” ไอ้เอื้อสบถโดยไม่เงยหน้าขึ้นจากโทรศัพท์ 

ไอ้คนต้นเรือ่งส่งเสยีงหวัเราะในล�าคอเบาๆ ผมส่ายหน้าอย่าง

อ่อนใจแล้วหันไปมองไอ้ไม้ที่นั่งข้างๆ น้องมันยิ้มให้ผม

“พี่เอื้อหน้าเด็กจริงๆ ครับ พี่เจตก็ด้วย”

เฮ้ย มนัรูจ้กัชมว่ะ เหน็ว่าผมเป็นเพือ่นไอ้เอือ้เลยคดิจะมาตซีี้

แล้วเข้าทางผมแน่นอน ดูออก!

“มนัไม่ได้เดก็แค่หน้าหรอก ปัญญามนัก็ด้วย มงึอย่าไปฟังมนั

มาก ไอ้เจตมันเพี้ยน”
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“ไอ้เหี้-คิง กูจะเอาเบอร์มึงไปขายให้กิ๊กเก่ามึง ให้มารุมแหก

จนอยู่ไม่ได้เลย”

“งั้นกูก็เปลี่ยนเบอร์ใหม่ จบ” ไอ้คิงยิ้มเย้ย 

ผมท่องพุทโธในใจไม่ให้แปลงร่างเป็นจา พนม โดดถีบหน้า

หล่อๆ นั่น ก่อนจะหันไปซักไอ้คนที่นั่งข้างๆ ต่อ

“แล้วเราอะ มีแฟนยัง” ผมถามไอ้ไม้แบบไม่อ้อมค้อม ก่อน

จะเชียร์เพือ่นให้ใครเราต้องเชก็ให้แน่ใจว่าเพือ่นผมจะไม่ใช่ตวัส�ารอง 

ผมแปลกใจเมื่อไอ้ไม้มันหัวเราะเบาๆ ดวงตาดูเป็นประกายขึ้นใน

ตอนที่พูด

“ยังไม่มีเลยครับ”

“โม้ปะ หน้าตาดขีนาดนีไ้ม่มีแฟนจรงิดิ?๊” ผมถามเสยีงสงูแบบ

ไม่อยากจะเชื่อ แต่น้องมันก็พยักหน้ายืนยัน

“ผมไม่ค่อยสุงสิงกับคนอื่นเท่าไร อย่าว่าแต่แฟนเลยครับ 

ขนาดเพื่อนยังน้อยเลย”

“ใช่เหรอวะ เสือซ่อนเล็บปะมึงอะ” ไอ้คิงสอดปากขึ้นอีกครั้ง

“ไม่ครับพี่คิง ผมยังไม่มีแฟนจริงๆ ครับ”

อาหารทีส่ัง่มาเสร์ิฟพอด ีผมรบัจานผดัพรกิแกงถ่ัวหมขูองตวั

เองจากเด็กเสิร์ฟพลางเอ่ยกัดไอ้คิงไปด้วย

“มึงอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาตัดสินดิ อย่าคิดว่าทุกคนจะ

ชั่วเหมือนมึงดิวะ”

“ไอ้ห่านี่” มันเอื้อมมือมาผลักหัวผม แรงควายของมันเกือบ

ท�าผมหน้าทิ่มลงจานข้าว โชคดีที่ไอ้ไม้รั้งไหล่ผมไว้ทัน

“พี่เจตโอเคไหมครับ” น้องมันมองด้วยสายตาเป็นห่วง 

ผมโบกไม้โบกมือเป็นเชิงว่าไม่เป็นไร แล้วถีบขาไอ้เพื่อนเลว

เป็นการเอาคืน ผมตักข้าวเข้าปากค�าหนึ่ง เหลือบมองจานสุกี้ทะเล
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ที่ไอ้เอื้อก�าลังตักใส่ปากและข้าวผัดทะเลของไอ้ไม้ที่นั่งข้างๆ 

รสนยิมคล้ายกนัเนอะ กนิของทะเลเหมอืนกันเป๊ะ หรอืไอ้ไม้

มันสั่งตามเพื่อนผมวะ...

ใช้เวลาไม่นานพวกผมก็จัดการอาหารตรงหน้าจนเรียบ ผม

เดินไปจ่ายเงินค่าข้าวตัวเองกับของไอ้ไม้ พลางเหลือบมองร้าน 

ชานมไข่มุกข้างๆ ร้านเจ๊พร ก่อนจะมองเงินในกระเป๋าตาละห้อย

ขอโทษนะเบาหวาน เราคงต้องห่างกันวันหนึ่งแล้วละ

พวกผมเดินกลับออฟฟิศท่ามกลางแดดตอนเที่ยงของ

ประเทศไทยทีร้่อนจนไข่แทบสกุ ไอ้เอือ้กบัไอ้คงิเดินกลับแผนก ส่วน

ผมตัง้ใจจะไปเดนิร่อนรอบๆ ออฟฟิศสกัรอบ ไม่ได้อยากจะเดนิโชว์

ความหล่อของตวัเองแต่อย่างใด แต่เพราะมลีกูค้ามากมายรอให้ผม

ไปท�าหน้าทีเ่ป็นไลน์แมนส่งของให้เพือ่นๆ ท่ีรกัของผมอยู่ ผมก็ต้อง

ไปรับของตามประสาคนดี (?)

แล้วนี่พี่ป้องกลับมาจากกินข้าวยังวะ ไปทวงของเซ่นตอนนี้

เลยดีไหม เผื่อจะทันแวบลงไปซื้อชานมเข้างานทัน

“พี่เจตไม่กลับไปนั่งที่โต๊ะเหรอครับ” เสียงนุ่มๆ ท�าให้ผมหัน

ขวับ ไอ้ไม้ยนือยูข้่างหลงั มองมาทีผ่มทีต่ัง้ท่าจะเดนิไปทางอืน่ทีไ่ม่ใช่

แผนกไอที

“พี่จะแวะไปหาเพื่อนหน่อย เรากลับไปนั่งที่โต๊ะก่อนก็ได้” 

ไอ้ไม้พยักหน้ารับแล้วเดินจากไปอย่างเชื่อฟัง

แก่กว่านีมั่นดีว่ะ พดูอะไรกมี็คนท�าตาม รูส้กึมเีพาเวอร์ไงไม่รู้ 

ไอ้เจตถูกใจสิ่งนี้มากครับ!

ผมเดินไปรับของจากพวกเจ้าประจ�าที่รออยู่ ไม่ลืมไปเกริ่นๆ 

ทวงค่าจ้างกบัพีป้่อง พีแ่กกย็ืน่แบงก์ร้อยมาให้แบบเสียไม่ได้ ผมเลย

ได้เดนิยิม้กลับแผนกพร้อมชานมไข่มุกทีเ่พิง่ลงไปซือ้มาอย่างอารมณ์ดี
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“หูยยย มีคนฝากของมาให้คิงอีกแล้ว ฮอตจริงๆ เลยสามีเจ๊

เนี่ย” เจ๊ฝ้ายส่งเสียงขึ้นเมื่อผมวางกล่องคุกกี้ลงบนโต๊ะไอ้คิงที่นั่ง 

เล่นเกมอยู่ 

มันเหลือบมามองกล่องคุกกี้แวบหนึ่ง “จากใครอีกวะ”

“น้องฟ้าใสการตลาด”

“อือ คนนั้นก็น่ารัก”

“เหน็บอกว่าน่ารกัทกุคน แล้วเมือ่ไหร่จะเลอืกสกัคนล่ะพีค่งิ” 

ไอ้กัน รุ่นน้องโปรแกรมเมอร์คนเซอร์ประจ�าแผนกเอ่ยถามขึ้น มัน

ยกมือขึ้นลูบท้องตัวเองพลางบ่น “พี่แม่งได้ของฝากทุกวัน ไหนจะ

ของพี่เอื้ออีก ขนมเต็มแผนกจนจะกินกันไม่ทันแล้วนะ”

“บ่นมาก มีของกินไม่ดีหรือไง” ตัวต้นเหตุส่งเสียงเนือยโดย 

ไม่ละสายตาจากเกมที่ก�าลังเล่น

“มันก็ดี แต่พวกผมกินจนอ้วนแล้วเนี่ย”

“ใช่ พวกพีก่นิกนัจนเผละหมดแล้ว โดยเฉพาะไอ้เจตเพ่ือนมงึ 

อะ” พี่บาส หัวหน้าแผนกส่งเสียงขึ้น ท�าเอาคนถูกพาดพิงอย่างผม

ร้อนตัวขึ้นมาทันที

“ผมเปล่าเผละเลยเหอะ หุ่นยังดีอยู่เลย”

“พี่เจตชอบกินขนมหวานเหรอครับ” ไอ้ไม้ถามตอนที่ผมเดิน

กลับมานั่งที่โต๊ะ ดวงตาของมันดูสนใจใคร่รู้

ไอ้นี่มันเก็บรายละเอียดจะหาทางเอาใจผมอยู่แหงๆ เอา

เถอะ ผมจะช่วยสงเคราะห์หน่อยก็ได้

“เออ พี่ชอบกินของหวาน กินได้หมดอะ แต่ชอบที่สุดคือ 

ออริจินลั เกลซ ของครสิป้ีครมี” ผมระบยุีห้่อของทีช่อบกนิเสรจ็สรรพ

พร้อมนึกกระหยิ่มในใจ

กูระบุขนาดนี้แล้ว น้องมึงควรรู้นะครับว่าจะหาอะไรมาเซ่นกู 
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ให้เร็วหน่อยก็ดี พี่ไม่ชอบคนชักช้า

“ผมจะจ�าไว้นะครับ” น้องมันยิ้มให้ 

ผมพยกัหน้าหงกึๆ พยายามปิดซ่อนความตะกละของตวัเอง

ด้วยการหันไปเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ท�างานต่อ

งำนช่วงบ่ำยผ่ำนไปอย่ำงรำบรื่น น้องมันเก่งอยู่แล้ว ผม

เลยแทบไม่ต้องสอนอะไร แค่ให้ความเห็นเวลามันถามเฉยๆ ไม้มัน

ก็หันมาขอค�าแนะน�าผมสลับกับไอ้เอื้อ ด้านเพื่อนผมก็พูดกับน้อง

มนัมากขึน้กว่าเม่ือเช้า และไอ้ไม้เองกดู็จะเกรง็น้อยลง ปฏเิสธไม่ได้

จรงิๆ ว่าตอนเหน็มนัสองคนนัง่ข้างกนัแล้วดดูฉีบิหาย แบบพวกคูร่กั

เน็ตไอดอลในไอจีอะไรท�านองนั้น ผมเลยวานให้เอื้อมันช่วยดูงาน

น้องให้แล้วหันมาจดจ่อกับงานตัวเองที่ก�าหนดเดดไลน์ตอนห้าโมง

เย็น และแล้วก็ถึงเวลาเลิกงาน

“กลับบ้านนน” ผมส่งเสียงอย่างมีความสุข เหยียดแขนขา 

เต็มที่เมื่อนาฬิกาที่หน้าจอคอมพ์บอกเวลา 17.30 น. ลุกข้ึนเก็บ

เครื่องมือท�ามาหากินของตัวเองใส่กระเป๋าเตรียมตัวกลับคอนโด

โชคดีมากที่แผนกผมไม่มีมนุษย์ประเภทมาน่ังจ้องจับผิด 

คนอื่นว่า เอ๊ะ ท�าไมกลับบ้านตรงเวลา ไม่ขยันเลยนี่หว่า เหมือนที่

ออฟฟิศอื่นเขามีกัน เพราะต่างคนต่างก็อยากกลับบ้านกันหมดนั่น

แหละ ใครจะอยากอยู่ท�าล่วงเวลาวะ ขยันไปเงินเดือนก็ไม่เห็นจะ

ขึ้น สู้กลับบ้านไปหาลูกหาผัวหาเมียดีกว่า หรือใครจะไปหาคนอื่น

ก็ตามสบาย

ส่วนมนุษย์โสดอย่างผม เลิกงานแล้วส่วนใหญ่ก็จะกลับไป

นอนเปื่อยดูเน็ตฟลิกซ์ที่ห้อง บางวันถ้าขยันและเป็นช่วงต้นเดือน 

ก็จะไปกินข้าวที่ร้านอาหารในห้าง บุฟเฟต์บ้างอะไรบ้างตามแต่เงิน
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ในกระเป๋าจะอ�านวย บางครั้งไอ้คิงกับไอ้เอื้อก็ไปกับผม แต่ถ้าช่วง

ไหนพวกมันมีคนควง ผมก็ฉายเดี่ยวแบบหล่อๆ ไปพักหนึ่ง

ส่วนช่วงนี้เหมือนพวกมันจะไม่มีใครกันทั้งคู่ แต่ผมไม่มีเงิน

ในกระเป๋า โครงการบุฟเฟต์ก็เลยต้องพับเก็บไว้ก่อน

“ไปไม้ กลับบ้านได้แล้ว” ผมตบไหล่ไอ้ไม้ที่นั่งอยู่ 

น้องมันปิดคอมพ์แล้วลุกขึ้นยืนอย่างเชื่อฟัง ยกมือไหว้ลา

พวกพี่ๆ ในแผนกที่ทยอยกันเดินออกจากห้อง ผมเดินไปรอเพื่อน

สองคนตรงหน้าประตู โดยมไีอ้ไม้เดนิตามมาเหมอืนลกูหมาเชือ่งๆ 

“บ้านพวกพี่อยู่ไหนกันเหรอครับ” น้องมันถามระหว่างที่ 

พวกเราก�าลังเดินไปที่ลิฟต์

“คอนโดไอ้คงิอยูแ่ถวสลีม ของไอ้เอือ้อยู่สาทร ส่วนของพีอ่ยู่

ลาดกระบงันูน่” ผมสาธยาย ความจรงิไอ้คอนโดท่ีผมอยู่มนัเป็นของ

พี่ชายผมซื้อทิ้งไว้แล้วไม่มีคนมาเช่า พี่เจ็ทก็เลยยกให้ผมอยู่แทน 

ประหยัดค่าเช่าห้องไปได้อย่างหนึ่ง

“แล้วพี่เจตมาท�างานยังไงครับ”

“นัง่แอร์พอร์ตลงิก์มาต่อรถไฟฟ้าไง แต่ต้องตืน่เช้าหน่อย คน

มันเยอะ”

“คอนโดผมก็อยู่ลาดกระบัง” ไอ้ไม้พูดพลางส่งยิ้มให้ผมขณะ

เอ่ย “ผมมีรถครับ ไหนๆ ก็กลับบ้านทางเดียวกัน ให้ผมไปส่งทุกวัน

ก็ได้นะครับพี่เจต”

“เฮ้ย ไม่เอาๆ เกรงใจ” ผมตาโต ในใจนึกทึ่งกับความลงทุน

ของไอ้เด็กนี ่แม่งต้ังใจจะเข้าทางผมอย่างแน่วแน่สดุๆ ถงึขนาดบอก

ว่าจะไปรับไปส่งทุกวันเลยเนี่ยนะ

เห็นหน้าใสๆ แต่ท่าทางจะร้ายใช่ย่อย นี่มึงกะตีซี้เพื่อนเขา

ตั้งแต่วันแรกที่เจอเลยเหรอวะ
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“ไม่ต้องเกรงใจหรอกครับ ยังไงก็ไปทางเดียวกันอยู่แล้ว ผม

ไปส่งได้ครับ”

“แต่พี่ว่า---”

“ไปดิเจต มึงชอบบ่นว่าค่ารถไฟฟ้ามันแพงไม่ใช่เหรอ นี่ไง 

ประหยัดค่ารถ” ไอ้คิงพูดสิ่งที่อยู่ในใจผมออกมาหน้าตาเฉย 

ไอ้ประหยัดอะก็ใช่ แต่กูก็มีสามัญส�านึกไหมครับเพื่อน อยู่ๆ 

จะให้หน้าด้านไปเกาะน้องมนัได้ไง เดก็มนัยงัไม่ได้ท�างานเลยด้วยซ�า้

“นะครบัพีเ่จต” ไอ้ไม้มันย�า้ ยนืส่งยิม้แบบลกูหมาซือ่ๆ มาให้

“งั้นวันนี้ขอติดรถไปหน่อยแล้วกัน ขอบใจมาก” สุดท้าย 

ผมก็แพ้ความพยายามของน้องมัน ปกติช่วงแรกคนท่ีปิ๊งเพ่ือนผม

ส่วนใหญ่ก็จะทรีตคนกลางแบบผมดีสุดๆ แบบนี้แหละ แล้วอีกไม่

นานมันก็จะเริ่มแย็บๆ ให้ผมช่วยติดต่อเพื่อนให้ ผมเจอแบบนี้มา

เยอะ แต่กไ็ม่เคยเจอถงึขัน้บอกว่าจะไปส่งทกุวนัแบบไอ้เดก็นีเ่หมอืน

กัน

“เจอกันพรุ่งนี้” ไอ้เอื้อพูดขึ้นพลางเดินแยกไปที่รถตัวเอง 

เช่นเดียวกับไอ้คิง 

ผมโบกมือลาเพื่อนแล้วหันมาหารุ่นน้องที่อยู่ข้างๆ น้องมัน

ชี้มือไปทางลานจอดรถอีกด้านที่อยู่ข้างตึก

“รถผมอยู่ทางนี้ครับ” มันพูดแล้วเดินน�าผมไปที่รถตัวเอง 

ผมมองแผ่นหลังกว้างของไอ้เด็กข้างหน้าพลางคิดในใจ

ลงทุนหนักไม่เบา ท่าทางจะชอบไอ้เอื้อมาก แต่มึงท�าดีด้วย

ถูกคนแล้วละน้อง ไว้พี่เจตคนนี้จะช่วยเชียร์มึงให้ไอ้เอื้อฟังเอง!
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- 3 -
คนช่างเทกแคร์

ไม่กีน่ำทก่ีอนหน้ำนี ้ตอนทีไ่อ้คงิบอกให้ผมตดิรถไอ้ไม้ไป

กลับทกุวนั ผมยงันกึด่ามนัในใจว่าท�าไมแม่งโคตรเหน็แก่ตวั ผมเป็น

ผู้ใหญ่นะ จะให้ไปเกาะเด็กที่ยังไม่มีรายได้เป็นของตัวเองเพื่อ

ประหยดัค่ารถได้ยงัไง แต่พอเดนิมาถงึรถเท่าน้ันแหละ ผมถึงได้รูว่้า

ก่อนจะเห็นใจไอ้ไม้ ผมควรจะเห็นใจตัวเองเป็นอันดับแรก

“...คันนี้เหรอ”

“ใช่ครับ เชิญเลยครับพี่เจต” 

เสียงปลดล็อกรถดังขึ้น ผมมองหน้าไอ้ไม้สลับกับรถ BMW  

สีด�ารุ่นไหนไม่รู้ แต่ที่รู้ๆ คือชาตินี้ผมคงไม่มีปัญญาซื้อแน่ๆ 

ผมนี่มันโง่จริงๆ ดูจากหน้าตาผิวพรรณก็น่าจะรู้แล้วว่าไอ้นี่

มันลูกบ้านคนรวย เผลอๆ ค่าขนมมันแต่ละเดือนก็น่าจะมากกว่า

เงินเดือนผมด้วยซ�้า แล้วเมื่อกี้กูจะเห็นใจมันไปท�าไมวะเนี่ย

ผมถอนหายใจแล้วเดินตามไปที่รถ คิดในใจว่าแบบน้ีก็ดี

เหมือนกัน ยังไงแม่งก็มีเงินเติมน�้ามันแน่นอน ช่วงสิ้นเดือนเหมือน
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สิ้นใจเพราะเงินใกล้จะหมด ผมก็สามารถขอติดรถกลับบ้านได้โดย

ไม่ต้องรู้สึกผิดใดๆ รวยแล้วก็ช่วยเอื้อเฟื้อพนักงานจนๆ แบบพี่

หน่อยเถอะน้อง อย่างน้อยๆ ก็ถือเป็นค่าสอนงานให้อะนะ แม้

จริงๆ แล้วกูแทบจะไม่ต้องสอนอะไรมึงเลยก็เถอะ

“รถสวยเนอะ” ผมพูดในขณะที่ยัดตัวเองเข้าไปนั่งที่เบาะข้าง

คนขับแล้วดึงประตูปิดแบบทะนุถนอมขั้นสุด เงินเดือนผมน้อยนิด 

ขนาดรถธรรมดายังไม่มีปัญญาจ่ายค่าซ่อมเลย นับประสาอะไรกับ

รถหรู ยังไงผมก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อน...

“ประตูปิดไม่สนิทครับพี่เจต”

อะ รุนแรงขึ้นมานิดหนึ่งก็ได้วะ

ผมดึงประตูปิดอีกครั้งแล้วคาดเข็มขัดนิรภัย นั่งตัวตรงแหน็ว

มองไปข้างหน้าในระหว่างที่ไอ้ไม้สตาร์ตรถ ก่อนรถจะเคลื่อนออก

ไปเผชญิหน้ากบัการจราจรทีโ่คตรพ่อโคตรแม่โหดร้ายของกรงุเทพฯ 

ในเวลาเลิกงาน

“พี่เจตฟังเพลงไหมครับ” น้องมันถามขึ้น 

ผมพยักหน้า ไม่นานเสียงเพลงสากลก็ดังคลอขึ้นเบาๆ ผม

มองส�ารวจภายในของรถทีด่หูรหูรากว่าคนัอืน่ๆ ทีเ่คยนัง่มาแล้วถาม

อย่างอดไม่ได้ “นี่รถเราเหรอ”

“ของพีช่ายครบั เฮยีให้ผมยมืมาขบั” น้องมนัตอบ เล่นเอาผม

ยิ่งเกร็งหนักไปกว่าเดิม

ไอ้เจตเอ๊ย มึงอย่าไปท�าอะไรให้รถเขาสกึหรอเดด็ขาดนะเว้ย!

“แล้วบ้านมีพี่น้องกี่คน”

“สองคนครับ ผมมีพี่ชายอยู่คนหนึ่ง พี่เจตล่ะครับ”

“สามคน มีพี่ชายคน น้องสาวอีกคน พี่เป็นคนกลาง”

“ดีจังเลยครับ ผมเองก็อยากมีน้องบ้าง แล้วพี่น้องพี่เจตอายุ
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เท่าไรแล้วครับ”

“พีเ่จท็สามสบิแล้ว แต่งงานไปเมือ่ปีก่อน ส่วนไอ้แจนย่ีสบิห้า 

เบญจเพสพอดี”

“ใกล้กันอยู่นะครับ ผมกับเฮียผมห่างกันตั้งสิบสี่ปี ผมเป็น 

ลูกหลงน่ะ”

บทสนทนาระหว่างผมกับไอ้ไม้ยาวเหยียดเหมือนรถที่ติดอยู่

บนถนน ผมค้นพบว่าไอ้เด็กนี่เป็นคนที่คุยด้วยแล้วไม่รู้สึกถึงความ

อึดอัดแม้จะเพิ่งเจอกันแค่วันเดียว มันยิ้มเก่ง ชวนคุยเก่ง ไม่ว่าจะ

พดูเรือ่งอะไรมนักด็จูะให้ความสนใจไปหมด ผมมนัก็พวกบ้าจ้ีไง พอ

มีคนสนใจเรื่องที่ผมพูดก็เลยพล่ามยาวเหยียด จนถึงตอนที่ลงจาก

ทางด่วน ผมก็รู้สึกว่าไอ้ไม้มันรู้จักประวัติผมมากกว่าพวกเพ่ือนท่ี

ท�างานด้วยกันมาสี่ปีซะอีก

สกลิการชวนคยุของไอ้เดก็นีไ่ม่ใช่เล่นๆ มาแนวน้ีต้องจีบสาว

เก่งชัวร์ ผมไม่อยากจะเชือ่ทีม่นับอกว่าตอนนียั้งไม่มแีฟนเลยจรงิๆ 

“ไม้ พี่ถามจริงๆ นะ ยังไม่มีแฟนจริงอะ” ผมถามขึ้นใน

ระหว่างที่รถจอดติดไฟแดงอยู่ตรงสี่แยก

“ไม่มีครับ ตอนนี้ผมโสด” มันคงเห็นว่าผมท�าหน้าเหมือนไม่

อยากจะเชือ่เลยหวัเราะออกมาเบาๆ “ท�าไมมองผมแบบนัน้ล่ะครบั”

“ก็ใครจะไปเชื่อวะ หน้าตาดี มีรถขับแบบนี้ จะไม่มีแฟนได้ไง 

คนที่มหา’ลัยตาถั่วกันหมดเหรอ? หรือว่าเพิ่งเลิกกับแฟน?”

“ผมมีแฟนครั้งสุดท้ายตอน ม. หก ครับ พอเข้ามหา’ลัยก็ 

ไม่ได้คบใครอีกเลย” สัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียว ไอ้ไม้

เหยยีบคนัเร่งให้รถออกตวัไปข้างหน้าในระหว่างท่ีเสยีงนุ่มๆ ยังเอ่ย

ต่อไป

“ความจริงก่อนหน้านี้ผมไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้ แต่ตอนนี้ 
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ก็เริ่มสนใจบ้างแล้วครับ” 

ผมรูส้กึเหมอืนว่าดวงตาคูน่ัน้ดเูป็นประกายมากข้ึนตอนท่ีมนั

เหลือบมามองผมที่นั่งอยู่ข้างๆ ค�าพูดกับแววตาแบบน้ันท�าให้ผม

หรี่ตาลง เกริ่นมาขนาดนี้แปลว่ามันก�าลังจะเริ่มแล้วสินะ

ผมสูดลมหายใจลกึๆ เตรยีมตัง้รบั จากประสบการณ์มากมาย

ของผม ฟันธงไดเ้ลยวา่ค�าถามตอ่ไปมันจะตอ้งถามวา่ไอ้เอื้อมแีฟน

หรือยังแน่นอน

“แล้วพี่เจตมีแฟนหรือยังครับ”

“ไม่มี ตอนนี้ไอ้เอื้อมัน---”

เอ๊ะ!

ผมขมวดคิ้ว ทวนค�าถามในหัวแบบงงๆ 

เมื่อกี้มันถามถึงใครนะ

“เราถามพี่ว่าอะไรนะ”

“ผมถามว่าพี่เจตมีแฟนหรือยังครับ” ไอ้ไม้พูดข้ึน รอยย้ิม 

ของมันยังดูแสนสุภาพเช่นเดิม

“อ่อ...เอ่อ...ไม่มีอะ” ผมนั่งเอ๋ออยู่พักหนึ่งก่อนจะตอบไป 

คล้ายจะได้ยนิเสยีงหวัเราะเบาๆ ในล�าคอของอกีฝ่าย หรอืบางทีผม

อาจจะหูแว่วไปเอง คงจะเป็นเสียงดนตรีในเพลงซะมากกว่า

ไอ้ไม้ไม่ได้ชวนผมคุยต่อหลังจากนั้น ผมเองก็ชักเริ่มคอแห้ง

เลยต้องหุบปาก ในรถเลยเหลือแต่เสียงเพลงที่ดังคลอไม่ให้

บรรยากาศดูเงียบเกินไป ตอนแรกต้ังใจจะให้น้องมันไปส่งผมลงที่

ตลาดใกล้ๆ คอนโดแล้วนั่งมอ’ไซค์วินต่อไปเอง แต่ไอ้ไม้ก็ยังดึงดัน

จะไปส่งผมถึงที่จนได้

เกรงใจนะ แต่ก็ดีครับ ประหยัดค่ารถได้ตั้งยี่สิบบาท

“จอดข้างหน้านี่ๆ  เดีย๋วพีเ่ดนิเข้าไปเอง” ผมชีใ้ห้น้องมนัจอด
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รถส่งผมลงข้างฟุตพาทก่อนถึงคอนโด 

ไอ้ไม้ชะโงกหน้ามองเข้าไปด้านในก่อนจะหันมาถาม “พี่เจต

พักที่นี่เหรอครับ”

“ใช่”

“บงัเอญิจงัครบั คอนโดผมอยูฝ่ั่งตรงข้ามพีเ่ลย” มนัชีม้อืไปยงั

คอนโดอีกแห่งที่อยู่คนละฝั่งถนน เยื้องกับคอนโดของผมไปไม่มาก

“เออ บงัเอญิจรงิว่ะ ยงัไงกข็อบใจมากทีม่าส่ง พรุง่น้ีเจอกันนะ”

“ปกตพิีเ่จตไปท�างานกีโ่มงครบั” น้องมันถามขึน้ระหว่างทีผ่ม

ก�าลังปลดสายเข็มขัดนิรภัยออกจากตัวเตรียมจะลงจากรถ

“ออกจากบ้านหกโมงครึ่ง ช้ากว่านั้นคิววินมอเตอร์ไซค์มัน 

จะยาวมาก ท�าไมอะ”

“พี่เจตไปกับผมก็ได้ครับ เดี๋ยวผมมารับ”

“เฮ้ย ไม่เอาๆๆ” ผมรีบปฏิเสธแบบจริงจังสุดชีวิต แค่ติดรถ

กลับบ้านก็เกรงใจแล้ว นี่ยังจะมารับผมไปท�างานด้วยกันอีก ถ้าผม

ตอบตกลงคงดูแย่สุดๆ ถึงผมจะถือคติประหยัดเงินมากขนาดไหน

แต่ก็ยังไม่แอดวานซ์ขนาดนั้นหรอกนะ

“ไม่ต้องขนาดนั้นหรอก พี่เกรงใจ ต่างคนต่างไปดีแล้ว จะได้

ไม่ต้องรอกันด้วย”

“ผมไม่ล�าบากเลยครบั อยูใ่กล้กนัแค่นีเ้อง ผมมารบัพ่ีได้ พ่ีจะ

ได้ไม่ต้องไปเสียเวลารอคิวรถด้วย”

“แต่---”

“ไปด้วยกนัเถอะครบั ยงัไงผมกต้็องมาทางนีอ้ยูด่ ีไม่ใช่ว่าต้อง

ขับรถย้อนไปย้อนมา พีไ่ม่ต้องเกรงใจหรอกครบั” ไอ้ไม้คะย้ันคะยอ

ผมชั่งใจอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะพยักหน้า “ก็ได้ๆ ขอบใจมาก”

“งั้นผมขอเบอร์พี่ไว้หน่อยได้ไหมครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้โทร. 
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หา” น้องมันหยิบโทรศัพท์ยื่นให้ผมกดเบอร์ตัวเองลงไป ไม้กด 

โทร. ออกยิงเข้าเครื่องผม ก่อนจะเก็บโทรศัพท์พลางยิ้ม

“เจ็ดโมงผมมารับนะครับ เดี๋ยวโทร. หาอีกที”

“โอเค พี่ไปก่อนนะ”

“ครับ” ไอ้ไม้ยกมือไหว้ 

ผมยืนมองตามรถหรูที่ตัวเองเพิ่งลงมา หัวคิ้วย่นเข้าหากัน

อย่างใช้ความคดิขณะเดนิเข้าไปในคอนโด

แม่งจะดีกับคนที่เพิ่งรู้จักได้แค่วันเดียวเกินไปหน่อยไหม ผม

ว่าทีม่นัท�าแบบนีค้งเพราะจะหาทางตีสนทิผมแน่ๆ ก่อนหน้านีก้ล้็วง

ข้อมลูผมไปเพือ่จะได้รูว่้าผมเป็นคนแบบไหน ชอบหรอืไม่ชอบอะไร 

ท�าดีๆ ด้วยเข้าไว้ พอถึงเวลาที่อยากจะขอความช่วยเหลือผมจะได้

ปฏิเสธไม่ออก ต้องใช่แน่ๆ เจตเอ๊ย มึงนี่มันอัจฉริยะอีกแล้ว!

ผมยิม้อย่างภาคภมูใิจกบัความฉลาดของตวัเอง แหม จะไม่รู้

ได้ยังไง ผมเจอเรื่องแบบนี้มาเป็นสิบๆ ปี บางคนก็แผนสูงแบบไอ้นี่

นี่แหละ เชื่อเถอะ อีกวันสองวันมันจะเริ่มถามข้อมูลไอ้เอื้อจากผม 

แล้วหลงัจากนัน้กจ็ะขอเบอร์หรอืไม่กใ็ห้ช่วยพูดเชยีร์ให้ จะมาเนียน

ขนาดไหนก็หลอกไอ้เจตไม่ได้หรอกนะครับ

ผมทิ้งตัวลงนอนเอกเขนกบนโซฟาทันทีที่ถึงห้อง หยิบ

โทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูพลางเมมเบอร์ไอ้ไม้ลงไป กดเข้าไลน์ดูรายชื่อ

เพื่อนที่ถูกเพิ่มอัตโนมัติ รูปโพรไฟล์มันเป็นรูปโทนขาวด�าถ่ายแบบ 

อาร์ตๆ ยืนหันหลังให้กล้อง

ขนาดเห็นแค่หุ่นแม่งยังดูดีอะ พระเจ้าจะล�าเอียงไปปะเนี่ย

ผมวางโทรศัพท์ลงแล้วแหงนมองเพดาน ก่อนจะหลับตาลง

อย่างสบายใจ ช่วงนี้คงประหยัดค่ารถไปได้เยอะ เออ ดีว่ะ
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ชวีติผมช่วงนีแ้สนจะสขุสบำยเพรำะไอ้น้องไม้มนัท�ำตำม

ท่ีล่ันวาจาเอาไว้ว่าจะมารับมาส่งผมทุกวัน ผมได้นอนตื่นสายกว่า

เดิมครึ่งชั่วโมง ไม่ต้องไปรอคิววินมอเตอร์ไซค์ยาวเหยียดที่หน้า 

คอนโด ไม่ต้องไปเบียดเสียดกับผู้คนบนรถไฟฟ้าท่ีขัดข้องแม่งทุก

สามวนั ในส่วนของการสอนงานนัน้ ด้วยความท่ีไอ้ไม้เก่งอยู่แล้วผม

เลยแทบไม่ต้องสอนอะไร แค่คอยให้ค�าแนะน�าเพ่ิมเล็กๆ น้อยๆ 

กับงานที่มันท�า ซ่ึงก็คืองานผมที่โยนไปให้นั่นแหละ แล้วงานมันก็

เนีย้บแบบทีผ่มไว้ใจได้ ไม่ต้องคอยมานัง่ดใูห้บ่อยๆ ตอนนีเ้ลยกลาย

เป็นว่าผมสบายสุดในทีมเพราะมีไอ้ไม้คอยช่วยงาน

อยากจะกราบไอ้เอื้อสักร้อยครั้งที่มันโยนน้องมาให้ผม วัน

ก่อนผมไปบอกมันว่ามึงอย่าเปล่ียนใจเอาไอ้ไม้กลับไปดูเองนะเว้ย 

ให้แล้วให้เลย ผิดค�าพูดเดี๋ยวชาติหน้าเกิดเป็นหมานะ ไอ้เอื้อมันก็

ช�าเลืองมองผมทีหนึ่งแล้วพูดสั้นๆ 

“เพ้อเจ้อ”

รู้สึกเหมือนโดนด่า แต่ถึงแบบนั้นผมก็โล่งใจ เพราะมันแปล

ว่าไอ้เอื้อจะไม่เกิดหน้ามืดมาคว้าไอ้ไม้กลับไปดูแลเองแน่นอน แต่

น้องมันจะเสนอตัวไปช่วยเพื่อนผมแล้วทิ้งผมหรือเปล่านี่สิ อันนี้ 

ก็ต้องลุ้นกันต่อไป

วันนี้เป็นวันแรกนับตั้งแต่ไอ้ไม้มาฝึกงานที่ผมต้องอยู่ท�าโอที 

เพราะโดนพี่บาสโยนงานร้อนชนิดร้อนกว่าน�้าซุปในหม้อชาบูมาให้ 

เป็นงานออกแบบโปสเตอร์ลดราคาสินค้าประจ�าปีซึ่งความจริงแล้ว

เป็นของพีม่งคล แต่พีแ่ม่งเล่นลางานตดิกนัสองวนั ทัง้ทีว่นัแรกทีไ่ม้

มาพี่แกก็ลาไปแล้ว โทร. ไปก็ปิดเครื่อง ไม่มีท่าทีจะโผล่หัวกลับมา 

แล้วโปสเตอร์กจ็ะต้องส่งให้ฝ่ายโปรแกรมอปัลงเวบ็บรษัิทคนืน้ีตอน

เที่ยงคืน ความซวยเลยมาตกที่ไอ้เจตผู้ว่างงานต้องนั่งตาเหลือก
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ท�าให้

ผมก็ไม่ได้อยากจะว่าอะไรพี่บาสหรอกนะ แต่ผมน่ังว่างอยู่

ค่อนวนัไม่รูจ้กับอก ดนัมาบอกเอาตอนสีโ่มงเย็น พอผมถามว่าท�าไม

พี่ไม่บอกตั้งแต่เช้า พี่บาสก็ตอบกลับมาสั้นๆ 

“โทษทีเจต งานมันเยอะ พี่ลืมว่ะ”

กง่็ายดคีรบั โอเค วนัเกดิพีผ่มจะซือ้แปะก๊วยกบัน�า้มนัตบัปลา

ให้เป็นของขวัญก็แล้วกัน

โชคดทีีวั่นนีผ้มไม่ต้องนัง่เหงาป่ันงานอย่างเดยีวดายเพราะมี

ไอ้คิงที่ต้องนั่งแก้บั๊กเว็บบริษัทกับไอ้เอื้อที่ยังท�างานตัวเองไม่เสร็จ

อยู่เป็นเพื่อน อย่างน้อยผมก็ไม่ต้องกังวลว่าดึกๆ จะโดนผีหลอก

ตายคาออฟฟิศอยูค่นเดยีว คอืบรษิทัผมมเีสียงลือเสียงเล่าอ้างเรือ่ง

มผีน่ีะ ผมกไ็ม่เคยเจอหรอก แต่อะไรทีม่องไม่เหน็มนัก็น่ากลัวท้ังน้ัน

อย่างน้อยถ้าผมโดนผีหลอกแล้วช็อกไป ก็ยังมีคนหามไป 

โรงพยาบาล หรือไม่ก็ไม่ตายแบบเหงาๆ คนเดียว สบายใจจริงๆ 

“ไม้ วันนี้กลับไปก่อนเลยนะ ไม่ต้องรอ พี่อยู่ท�าโอ” ผมบอก

ไอ้ไม้เมื่อคนอื่นๆ ในแผนกเริ่มเก็บข้าวของเพราะถึงเวลาเลิกงาน 

ไอ้ไม้เดนิมาชะโงกมองจอคอมพ์ผมทีก่�าลงัรทีชัรปูอยู่แล้วถาม 

“เหลืออีกเยอะไหมครับ”

“เหลืออีกสามอัน กว่าจะเสร็จคงสักสองทุ่มโน่น ขับรถกลับ

ดีๆ ล่ะ”

“ให้ผมช่วยไหมครับ” น้องมันถาม 

ผมรีบโบกมือ “จะอยู่ท�าไม กลับไปเหอะ เดี๋ยวพี่ท�าเองเว้ย”

“อยู่ด้วยกันช่วยกันท�าหลายคนจะได้เสร็จไวๆ ไงครับ” 

ผมกะพรบิตาปรบิๆ มองน้องมนัทีย่นือยูข้่างผมแบบไม่มทีท่ีา

จะขยบัไปง่ายๆ ด้วยความแปลกใจ ก่อนท่ีเสยีงรวัคย์ีบอร์ดจากโต๊ะ
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ข้างๆ จะท�าให้ผมถึงบางอ้อ

ที่มันพูดว่าอยู่ด้วยกันหลายๆ คนนี่คงหมายถึงไอ้เอื้อสินะ 

สองสามวันมานี้ก็เห็นมันคุยกันมากขึ้นด้วย มันอยากอยู่ต่อเพราะ

มีเอื้ออยู่ด้วยแหงๆ 

“ให้ผมช่วยนะครับ พี่เจต”

น้องมันพูดแบบนั้นผมเลยไม่ขัดศรัทธา

“ตามใจ”  

ไอ้ไม้นั่งลงบนเก้าอี้เปิดโปรแกรมขึ้นมาอีกครั้งเพื่อเตรียมตัว

ท�างานพลางยิ้มน้อยๆ ผมเหล่มองไอ้เอื้อที่นั่งท�างานไม่รู้เรื่องก่อน

จะลอบยิ้ม

นี่ถ้าผมไม่ฉลาดคงดูจุดประสงค์ไอ้ไม้ไม่ออกแน่ๆ ว่าท�าดี 

กบัผมขนาดนีเ้พราะอะไร แล้วผมกไ็ม่ใช่คนใจไม้ไส้ระก�าทีจ่ะขดัขวาง

ความรักคนอื่น อะไรที่ไม่เหลือบ่ากว่าแรงพอจะช่วยเด็กมันได้ผม 

ก็ท�าให้อยู่แล้ว

จะว่าไปไอ้ไม้นี่ก็ดูแลคนเก่งเหมือนกัน ขนาดกับคนกลาง

อย่างผมยังเทกแคร์ดีฉิบหาย แล้วกับเมียจะขนาดไหน ไม่ใช่ว่า 

มันท�าให้ผมสบายจนเคยตัว พอได้คุยกับไอ้เอื้อแล้วเฉดหัวผมท้ิง 

แบบนั้นผมกลายเป็นหมาเลยนะ

ผมเผลอหลุบตาเมื่อนึกมาถึงตรงนี้ ในบรรดาคนที่มาจีบคน

รูจ้กัของผม มหีลายคนทีเ่ข้าหาผมด้วยการใส่ใจและดแูลเป็นอย่างดี

ในตอนแรก พอบรรลวุตัถปุระสงค์แล้วกห็ายหน้า บางคนท�าเหมอืน

ไม่เคยรู้จักผมเลยด้วยซ�้า มันท�าให้ผมรู้สึกเศร้า

เหมอืนผมเป็นแค่ของอย่างหนึง่ทีพ่อหมดประโยชน์แล้วก็ถูก

โยนทิ้ง ไม่ได้รับการเหลียวแลอีก

“ไม้ สรุปมึงอยู่จริงดิ” 
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เสียงไอ้คิงท�าให้ผมหลุดออกจากความคิดของตัวเอง ผมเงย

หน้ามองจอคอมพ์อีกครั้ง พยายามตั้งสมาธิให้จดจ่อกับงานตอนที่

ได้ยินไอ้ไม้ตอบ

“ครับ”

“คนดีสัส มึงเขียนเว็บเป็นปะวะ มาช่วยกูแก้บั๊กหน่อย”

“ไม่เป็นครับพี่คิง ขอโทษนะครับ”

“นั่งท�างานเงียบๆ ไปเลยมึง อย่ายุ่งกับเด็กกู” ผมรีบออกตัว

ปกป้อง 

ไอ้คงิส่งเสยีงฮพึลางเหลอืบไปมองไอ้เอือ้ท่ีน่ังหนัหลงัท�างาน

อยู่เงียบๆ แล้วพูดขึ้น

“กูมีปากท�าไมจะพูดไม่ได้ครับ จะให้กูนั่งเป็นใบ้ทั้งวันแบบ 

ไอ้เอื้อหรือไง อึดอัดตายห่า”

“กูจะเงียบทั้งวันแล้วมันหนักส่วนไหนของมึงไม่ทราบ” เสียง

เย็นๆ ของคนถูกพาดพิงดังข้ึนทันที แต่ไอ้คิงดันยกมุมปากขึ้น 

หน้าตาดูพึงพอใจระหว่างที่หมุนเก้าอี้กลับไปท�างานต่อ

บางครัง้ผมกส็งสยัจรงิๆ ว่าท�าไมไอ้คงิถงึชอบแหย่ไอ้เอือ้นัก 

แม่งเป็นมาโซคิสม์ปะวะ โดนด่าแล้วสบายใจงี้เหรอ พิลึกคน

“ให้ผมร่างใหม่เลยไหมครับ หรือให้เอาคล้ายแบบของพี่”

“ร่างใหม่เลยๆ แต่ขอพื้นหลังโทนขาว เพราะอันน้ีท�าสีเข้ม 

ไปแล้ว” ผมตอบ 

น้องมันพยักหน้ารับรู้แล้วเริ่มลงมือท�าทันที ผมเบนสายตา

กลับมาที่งานบนจอคอมพ์เพื่อเร่งมือในส่วนของตัวเอง

เพราะมีคนอยู่ช่วยงานจึงเสร็จเร็วกว่าที่คิดไว้ ผมกับไอ้ไม้ได้

ปิดคอมพ์กลับบ้านตอนทุ่มครึ่ง โชคดีที่ตอนนี้มีพี่แกร็บบริการส่ง

อาหารถงึที ่ผมเลยไม่ต้องทนหวิรอให้งานเสรจ็ถึงจะได้ลงไปซือ้ข้าว 
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ตอนแรกผมจะช่วยไอ้เอือ้ท�างานต่อ แต่มนับอกว่าอกีนดิเดยีวกเ็สรจ็

แล้ว ผมกับไม้จึงเก็บข้าวของก่อนจะเดินออกจากแผนก

ผมไม่วายหันไปมองไอ้คิงกับไอ้เอื้อที่นั่งหันหลังอยู่โต๊ะใคร

โต๊ะมันด้วยความกังวลนิดๆ หวังว่าพวกมันคงท�างานกันได้แบบ

สงบๆ ไม่ตีกันตายห่าไปก่อนงานจะเสร็จนะ

“ปกตพิีเ่จตอยูท่�าโอบ่อยไหมครบั” ไม้ถามผมระหว่างท่ีอยู่ใน

ลิฟต์กันตามล�าพัง 

พอยืนเทียบกันแบบนี้หัวผมสูงแค่แถวๆ จมูกมันเอง ตอน

เดก็ผมกก็นินมเยอะอยูน่ะ ท�าไมไม่สงูแบบนีบ้้างวะ เผือ่จะมสีาวมา

เหลียวบ้าง

“แล้วแต่ช่วง ช่วงไหนงานเร่งก็นอนค้างเลย แต่อันนั้นนานๆ 

ที ส่วนใหญ่ถ้าอยู่ท�าก็กลับราวๆ นี้แหละ ดึกสุดก็สี่ห้าทุ่ม”

“แล้วกลับดึกแบบนั้นไม่กลัวเหรอครับ” มันถามต่อ 

ผมหัวเราะในขณะที่พวกเราก้าวออกจากลิฟต์เดินไปยังลาน

จอดรถ

“กลัวอะไร ไฟทางก็มี กลับดึกๆ สิดี รถโล่งถึงบ้านไว ไม่ต้อง

ประสาทแดกกับรถติด อีกอย่าง พี่เป็นผู้ชาย ใครจะมาท�าไรวะ”

“เป็นผูช้ายกใ็ช่ว่าจะไม่อนัตรายนะครบั โจรสมยัน้ีมนัไม่เลือก

หรอก” เสียงทุ้มๆ นั่นดูจริงจังขึ้นมาจนผมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็น

เดก็ทีก่�าลังโดนคณุครดู ุแม้แต่หน้ามนักด็ซูเีรยีสขึน้จนผมนกึแปลกใจ

หรือผมเผลอเดินเหยียบเท้ามันวะ ก็ไม่นี่หว่า แล้วท�าไมมัน

ท�าหน้าแบบนั้นอะ หรือผมพูดอะไรผิดไป

“วันหลังถ้ากลับดึกขนาดนั้น ผมว่าอยู่ค้างออฟฟิศเลยดีกว่า 

ตรงทางเข้าคอนโดพี่มันมืดนะครับ อันตราย” น้องมันพูดต่อ 

ผมเออออไป แม้ในใจจะคิดตรงข้าม
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คอืออฟฟิศมันอาจจะมีผ ีแต่ห้องกไูม่มแีน่ๆ ไง มงึจะให้กูอยู่

กับผีเหรอ พี่ยังไม่อยากช็อกจนผมร่วงหมดหัวนะเว้ย!

...

“พี่เจตครับ” ไอ้ไม้เรียกผมหลังจากขับรถเงียบๆ อยู่พักหนึ่ง

“ว่า?”

“ศุกร์นี้ผมจะขอลาครึ่งวันเช้านะครับ พอดีอาจารย์เรียกพบ 

ผมแจ้งพี่บาสแล้ว พี่เขาบอกให้มาบอกพี่เจตด้วย”

“เออ ได้ๆ แล้วไม่ลาทั้งวันไปเลยอะ จะไปๆ กลับๆ ท�าไม”

“ไม่เป็นไรครับ ผมอยากมาท�างานมากกว่า” มันตอบย้ิมๆ 

ท�าเอาผมนึกหมั่นไส้อยู่ในใจ

คนมีความรักนี่แม่งเว่อร์จริงๆ เห็นหน้าไอ้เอื้อน้อยลงนิด

หน่อยไม่ได้เลยนะมึง

“ตามใจ อยากมาท�างานก็มา เราจะอยากแค่ช่วงแรกนี่แหละ 

ไม้ เดี๋ยวพอเรียนจบออกมาท�างานจริงๆ ก็ไม่เป็นแบบนี้แล้ว” ผม

พูดแบบคนที่อาบน�้าร้อนมาก่อน แรกๆ ก็ตื่นเต้นงี้แหละครับ ได้

ท�างานหาเงินด้วยตัวเอง พอผ่านไปสักสัปดาห์หน่ึงก็เริ่มอยากจะ

นอนโง่ๆ อยู่บ้านแล้ว

แต่ไม่ท�างานก็ไม่มีเงิน ชีวิตมันก็น่าอดสูแบบนี้แหละ ยกเว้น

ว่าคุณจะเป็นลูกเศรษฐีน่ะ

“ถ้าที่ท�างานมีอะไรน่าสนใจ คนก็อยากจะมาท�างานนะครับ

ผมว่า” มันอมยิ้มพลางหันมามองหน้าผม

ไอ้เด็กนี่มันร้ายนัก ชอบพูดให้คนอื่นจินตนาการไปเรื่อย นี่

ถ้ามันไปพูดแบบนี้ใส่พวกสาวๆ ที่บริษัทคงหน้าแดงกันไปเป็นแถว

“เชิญเลยครับน้อง ส�าหรับพี่สนใจอย่างเดียวก็คือเงินเดือน

เท่านั้นแหละ”
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“ฮ่าๆๆ”

พอได้พูดคุยกันบรรยากาศตึงแปลกๆ ตอนแรกก็มลายไป 

เพราะรถไม่ตดิเลยใช้เวลาไม่นานกม็าถงึหน้าคอนโดผม ไม้มนัวนรถ

เข้าไปส่งผมที่ด้านหน้าตึก ผมบอกลามันแล้วเปิดประตูลงจากรถ 

ตอนที่ก�าลังจะปิดประตูรถน้องมันก็เรียกผม

“พี่เจตครับ”

“ว่า?”

“พรุ่งนี้เจ็ดโมงเหมือนเดิมนะครับ”

“รู้แล้ว ก็เห็นมาตรงเวลาทุกวัน ไปนะ”

“เดี๋ยวครับ” มันรั้งผมไว้อีกรอบ 

ผมยืนรอฟังว่ามันจะพูดอะไร แต่แล้วก็เลิกคิ้วนิดๆ เมื่อไม้

มันส่งยิ้มให้แล้วพูดขึ้น

“ฝันดีนะครับพี่เจต”

“เออๆ ขอบใจมาก” ผมปิดประตูรถมองมันขับรถออกไป 

ก่อนจะหันหลังเดินขึ้นตึก

อยู่กับไอ้ไม้มาสัปดาห์กว่าๆ ผมก็คิดว่ามันเป็นเด็กที่สุภาพ

แบบไม่ได้จงใจสร้างภาพให้ดูดี คือถ้าคนเราสร้างภาพมันก็ต้องมี

หลุดๆ กันบ้าง แต่สีหน้าแววตาของไอ้ไม้มันดูจริงใจ แล้วก็เป็นคน

มีน�้าใจด้วย ดีกว่าคนอื่นๆ ในบริษัทที่มาจีบเพื่อนผมซะอีก

ถ้าคะแนนเต็มร้อย ผมก็ให้มันเจ็ดสิบแล้ว เหลืออีกสามสิบ

ต้องรอดูว่ามันจะดูแลไอ้เอื้อได้ดีแค่ไหน แต่ถ้าดูจากที่มันท�ากับผม

ก็คงสบายใจหายห่วง

ว่าแต่...ผมขมวดคิว้ นกึถงึประโยคสดุท้ายทีค่ยุกนัเมือ่ครูด้่วย

ความสงสัย

ปกติเขาบอกฝันดีกับเพื่อนของคนที่ตัวเองชอบกันไหมวะ...
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- 4 -
พระเอกเขาไม่ได้เป็นกันแบบนี้

เช้ำวนัต่อมำ ผมแต่งตวัออกจำกบ้ำนไปท�ำงำนด้วยควำม

ลุ้นระทึก เมื่อคืนทิ้งไอ้เอื้อไว้กับไอ้คิงสองต่อสอง ไม่รู้ตกลงอยู่ร่วม

กันแบบสันติหรือตีกันตายคาออฟฟิศไปแล้ว เลยอยากรีบไปดูให้

แน่ใจ ผมเดินออกจากห้องโถงกลางของคอนโดตรงไปยงัด้านข้างตกึ

ที่เป็นลานจอดรถ BMW สีด�าสนิทยังจอดรออยู่ตรงนั้นเหมือนเช่น

ทุกวัน

“สวัสดีครับพี่เจต” ไอ้ไม้พูดขึ้นเม่ือผมเปิดประตูรถเข้าไปนั่ง 

ตรงทีน่ัง่ข้างคนขบั รอยยิม้สภุาพเรยีบร้อยเหมอืนชดุนักศกึษาท่ีมนั

สวมแบบถูกระเบียบเป๊ะๆ ทุกวัน ท�าเอาผมอดทึ่งกับภาพลักษณ์ที่

ดูเพอร์เฟกต์ของมันไม่ได้

“เนกไทนีไ่ม่ต้องใส่ทกุวนักไ็ด้ม้ัง” ผมกลวัว่าน้องมนัจะอดึอดั 

ความจริงบรษิทัผมไม่เคร่งเรือ่งการแต่งกายอะไรขนาดนัน้ แค่ไม่สวม

เสื้อยืดเน่าๆ กับกางเกงบ็อกเซอร์มาท�างานก็พอแล้ว

“ผมชนิน่ะครบั ออกมาข้างนอกมหา’ลยักอ็ยากให้ดเูรยีบร้อย



50

~ พี่เจตคนกลาง ~

หน่อย” น้องมันตอบ 

ผมยิม้แห้ง นกึถงึสมยัทีต่วัเองเรยีนมหาวทิยาลัย หลังรบัน้อง

จบ นอกจากวันสอบแล้วเนกไทผมไม่เคยผูก เสื้อไม่เคยรีด บางวัน

ไม่ได้สวมเข็มขัดอีกต่างหาก ถ้าเทียบกับลุคคุณชายของไอ้ไม้ ผมก็

เหมือนเด็กแว้นดีๆ นี่เอง

แต่มนักเ็รือ่งปกติปะวะ เดก็หอทีไ่หนเขากเ็ป็นแบบนีก้นัทัง้นัน้

แหละ แค่ลากตัวเองให้ลุกจากเตียงไปเรียนยังยาก นับประสาอะไร

กับเรื่องแต่งตัว ไอ้ไม้สิที่แปลก ไม่ใช่ผม

ผมปล่อยวางเรื่องการแต่งตัวของน้องมันแล้วชวนพูดคุย

สัพเพเหระไปเรื่อยจนกระทั่งถึงออฟฟิศ ผมสแกนบัตรเข้างาน รับ

ของฝากจากคนอื่นไปส่งให้ไอ้สองคนนั้นเหมือนทุกวัน ถอนหายใจ

อย่างโล่งอกเม่ือเดินเข้าไปในห้องแผนกแล้วพบว่าโต๊ะของเพื่อน 

ท้ังสองยังคงเรียบร้อยดี ไม่มีรอยเลือดหรือร่องรอยการฆาตกรรม

ใดๆ เกิดขึ้นในห้อง

“มคีนฝากของมาให้พีเ่อือ้กบัพีค่งิทกุวนัเลยนะครบั” ไอ้ไม้พดู

เมือ่เหน็ผมเอาของไปวางทีโ่ต๊ะท�างานพวกมนั เช้าน้ีของไอ้เอือ้เป็น

อเมริกาโนจากพี่ป้องเจ้าเก่าที่ยังตื๊อไม่เลิก ส่วนของไอ้คิงเป็นเค้ก

ช็อกโกแลตหน้านิ่มจากน้องฟ้าใสแผนกการตลาด

ใจจริงก็อยากจะบอกพวกนั้นไปว่าฝากมาให้ก็เท่าน้ัน พวก

เพือ่นผมมนัไม่เล่นกบัคนในออฟฟิศหรอก แต่ผมถือคตว่ิาเรือ่งของ

ชาวบ้านก็ให้เขาจัดการกันเอง เดี๋ยวพูดไปแล้วจะมาหาว่าผมเสือก

“ใช่ ไอ้สองคนนี้มันเสน่ห์แรง คนชอบเยอะแยะ แต่พวกมัน

เคยบอกว่าจะไม่คบกับคนที่ออฟฟิศเดียวกัน เอาของมาให้เท่าไรก็

ไม่มีความหมายหรอก” ผมตอบเสียงเรียบ ใจหน่ึงก็นึกสงสารอยู่

เหมอืนกนั มนัเปลอืงเงนิโดยสญูเปล่าไง แต่ผมเคยโดนพ่ีคนหน่ึงท่ีมา
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จีบไอ้เอื้อพูดท�านองว่าอย่ายุ่งอะไรประมาณนั้น ถึงพี่แกจะลาออก

แล้ว แต่เหตุการณ์นั้นท�าให้ผมเข็ด เลยไม่อยากบอกใครอีก

“ท�าไมล่ะครับ?” ไอ้ไม้ถาม 

ผมทรุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้พลางเปิดคอมพ์ตัวเองแล้วตอบไป

“เพราะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมันควรจะแยกกันไง อย่าง 

ไอ้คงิมนัยงัไม่ได้คดิจะคบใครจรงิจงั เดีย๋วเลกิกันแล้วจะมามปัีญหา

กันในออฟฟิศซะเปล่าๆ ส่วนไอ้เอื้อก็คล้ายๆ กันตรงที่ไม่อยาก 

มีปัญหาเวลาทะเลาะหรือเลิกกัน แล้วก็ยังไม่ถูกใจใครด้วยมั้ง” ผม

พูดยาวเหยียด ก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าไอ้ไม้ก็คนในออฟฟิศนี่หว่า

“แต่...แต่ถ้าเป็นพวกเด็กฝึกงานมันก็คงโอเคมั้ง ยังไงก็ไม่ได้

อยู่ถาวร” ผมรีบพูดต่อท้ายเพราะกลัวน้องมันจะใจเสีย

“แล้วพี่เจตล่ะครับ” มันถาม 

ผมขมวดคิ้วครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งแล้วตอบไป

“ไม่รูด้ ิถ้าเกดิชอบกค็อืชอบปะ เรือ่งแบบน้ีมนับงัคบักันไม่ได้

ไง พี่เฉยๆ อะ หรือเราว่าพี่คิดน้อยไปปะ”

“ไม่เลยครับ อย่างที่พี่เจตว่า ถ้าชอบก็คือชอบ มันบังคับกัน

ไม่ได้” ไอ้ไม้ดูจะถูกอกถูกใจค�าตอบของผมถึงได้ยิ้มซะตาหยีขนาด

นั้น ท่าทางมันคงจะรู้สึกมีความหวังขึ้น

เอาเป็นว่าผมจะเอาใจช่วยให้มนัจบีไอ้เอือ้ตดิก่อนฝึกงานจบ

ก็แล้วกัน ถึงไอ้เอื้อมันจะเรื่องมากไปหน่อย แต่ไม้มันดีขนาดน้ี  

ไอ้เอื้อก็น่าจะสนใจบ้างแหละ

พูดตามตรง อยูด้่วยกนัมาสปัดาห์กว่าๆ นอกจากหน้าตามนั

ท่ีหล่อเกินไปแล้ว ผมก็ยังมองไม่เห็นข้อเสียของไอ้ไม้เลยสักอย่าง 

คนอะไรมันจะไม่มีที่ติขนาดนี้วะ มันควรจะมีข้อเสียบ้าง จะได้รู้ว่า 

เออ มึงยังเป็นคนธรรมดาอยู่นะ ไม่ใช่พระอรหันต์ อย่างเช่นไอ้คิง
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ที่ปากหมา ไอ้เอื้อก็มนุษยสัมพันธ์ติดลบงี้ แต่กับไอ้ไม้ผมยังไม่รู้

จริงๆ ว่าข้อเสียของมันคืออะไร

ดีเกินไปนี่เรียกว่าเป็นข้อเสียได้ไหม

“วันนี้มีเค้กช็อกโกแลตเหรอ เออดี อยากแดกไรหวานๆ อยู่

พอดี” เสียงไอ้คิงดังขึ้นขัดจังหวะความคิดผม มันเดินเข้ามาในห้อง 

ตรงไปคว้ากล่องขนมบนโต๊ะที่ผมวางไว้ให้โดยไม่คิดจะแวะทักทาย

เพื่อนฝูง ผมเลยเดินเข้าไปดึงช้อนกับกล่องเค้กมาจากมือมันแล้ว

จ้วงเค้กมากินก่อนเปิดประเด็น

“เป็นไง? เมื่อคืนอยู่กันดีไหม”

“อยู่อะไร”

“กับไอ้เอื้อไง มึงไม่ได้ไปกวนตีนอะไรมันใช่ปะ”

“อ๋อออ” มันลากเสียงยาว เป็นจังหวะเดียวกับที่ผู้ถูกพาดพิง

เดินเข้ามาในห้อง ไอ้คิงยกยิ้มมุมปากแล้วพูดเสียงดัง

“ดสี ิเมือ่คนือยูก่นัดมีาก ใช่ปะวะเอือ้” มนัถามคนท่ีก�าลงัวาง

กระเป๋าลงบนโต๊ะ 

ผมเห็นมือที่ก�าลังจะดึงเก้าอี้มานั่งของไอ้เอื้อชะงักไปเล็ก

น้อย แต่สุดท้ายก็ตอบเสียงเรียบๆ 

“ก็คงงั้น”

ไอ้คิงหัวเราะหึๆ พลางแย่งเค้กช็อกโกแลตไปจากมือผม 

แล้วตกัเข้าปากอย่างอารมณ์ด ีผมกลอกตามองพวกมนัสลับกันแล้ว

ถอนหายใจ

ดีในที่นี้น่าจะเป็นดีกับผีเสียมากกว่า เมื่อไรมันจะเลิกตีกัน 

สักที รู้ไหมว่าเป็นคนกลางแบบผมมันเหนื่อยนะ

ผมเดนิกลบัมานัง่ท�างานทีโ่ต๊ะ จนกระท่ังเก้าโมงกว่า พ่ีมงคล

เจ้าของโต๊ะข้างๆ ผมก็เดินชิลเข้ามาในแผนก ผมเหล่มองหน้าตา
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ชืน่บานของพีแ่กแล้วนกึอยากจะกลอกตาเป็นรปูเลขแปดขึน้มาทนัที

“อ้าว พี่มงคลหวัดดีครับ ผมนึกว่าพี่จะไม่มาท�างานแล้วนะ 

เนี่ย” นี่ไม่ใช่เสียงของผม แต่เป็นเสียงไอ้คิงที่ตะโกนขึ้นมา มันท�า

เป็นหัวเราะข�าๆ แต่ผมเห็นว่าแววตามันดูไม่ข�าเท่าไรนัก

“ไม่มาได้ไง ลาตั้งสองวันแล้ว เจต ได้ข่าวว่าท�างานแทนพ่ี 

เหรอ ขอบใจมากนะ พอดีหมาพี่ป่วยกะทันหันอะ วุ่นวายมาก ไม่ม ี

เวลาเชก็โทรศพัท์เลย กว่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลก็เมือ่วานค�่าๆ 

นูน่” พ่ีแกตอบไอ้คงิพลางเดนิมาตบไหล่ผม พดูด้วยน�า้เสยีงขอโทษ

ขอโพยแบบเฟกๆ 

“อือครับ หมาพี่ปลอดภัยก็ดีแล้ว” ผมตอบแกนๆ 

นีไ่ม่ใช่ครัง้แรกทีเ่จอเรือ่งแบบนี ้พีม่งคลทิง้งานเก่งเป็นท่ีหน่ึง 

เดอืนๆ หนึง่มาท�างานแทบนบัวันได้ มีสารพัดข้ออ้างตัง้แต่ทะเลาะ

กับเมีย ลูกหาย แม่ยายเป็นลมชัก ล่าสุดหมาเข้าโรงพยาบาล

ดีครับ หมาป่วยแล้วหายหัวไม่รับสาย คงเฝ้าข้างกรงตลอด

ไม่มีเวลาเปิดเครื่อง รักหมาขนาดนั้นก็ลาออกไปอยู่กับหมาเถอะพี่

ถามว่าลาขนาดนี้ท�าไมบริษัทไม่ไล่ออกไปซะ พอดีพี่แกเป็น

ลกูพีล่กูน้องประธานบรษิทัไง เลยไม่มใีครอยากยุ่งด้วย แม้แต่พ่ีบาส

ที่เป็นหัวหน้าแท้ๆ ก็ยังท�าอะไรไม่ค่อยได้ อีกอย่าง ออฟฟิศผมถือ

คติอยู่กันแบบครอบครัว เลยไม่ค่อยอยากท�าให้มันเป็นเรื่องใหญ่

ครับ อยู่กันแบบครอบครัวกาสะลองกับซ้องปีบน่ะ...

“มงึไม่พดูอกีแล้ว” เอือ้เดนิมาหาแล้วพดูเบาๆ ตอนทีผ่มก�าลงั

ถ่ายเอกสาร สีหน้าของมันดูเหมือนไม่พอใจที่ผมท�าเฉย ไม่โวยวาย

เรื่องที่พ่ีแกทิ้งงาน นี่ยังไม่นับเรื่องที่พี่มงคลกลับมาแล้วบ่นว่าพวก

ผมจัดโต๊ะให้ไอ้ไม้นั่งโดยพลการ ไม่ยอมถามความเห็นอีก สุดท้าย

ไอ้ไม้เลยได้ไปนัง่ข้างพีม่งคล เห็นบอกว่าให้มาอยูใ่กล้ๆ มอีะไรจะได้



54

~ พี่เจตคนกลาง ~

แนะน�าน้องมนั (แนะน�าอะไรล่ะ จะหาเรือ่งใช้งานเดก็ละไม่ว่า) ส่วน

ผมก็ย้ายไปนั่งข้างไอ้เอื้อแทน

“ก็เขาเป็นญาติเจ้าของบริษัท จะให้กูท�ายังไง ยังไม่อยาก

ตกงานนะเว้ย” ผมตอบไปตามตรง ผมเองก็ไม่ชอบถูกเอาเปรียบ 

แต่ในชีวิตจริงก็ต้องยอมรับว่ามีบางคนที่ได้เปรียบมากกว่าเรา และ

เพือ่ความอยูร่อด หากไม่ใช่เรือ่งคอขาดบาดตายกจ็�าใจต้องทนๆ ไป

ท�าได้แค่อดทนนี่ผมเองก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะ

“หลายครั้งแล้วนะที่เป็นแบบนี้ มีอะไรก็มาโยนให้มึงทุกที  

มึงไม่ใช่กระโถนนะเจต กูจะไปคุยให้รู้เรื่อง” มันท�าท่าจะเดินไปหา 

พี่มงคล จนผมรีบคว้าแขนไอ้เอื้อไว้แทบไม่ทัน

“ไว้กจูะคยุกบัพีบ่าสให้ไปบอกพีม่งคลว่าอย่าท�าแบบน้ีอกี มงึ

ใจเย็นๆ กูจัดการได้” ผมรีบพูด แววตาไอ้เอื้อดูจะอ่อนลงนิดหน่อย 

มนัพยกัหน้าแล้วเดินกลับไปทีโ่ต๊ะ ส่วนผมถอนหายใจออกมาอย่าง

หนักหน่วง ชีวิตการท�างานบางทีมันก็น่าอดสูแบบนี้แหละ

วันนี้คือวันแรกในรอบสองสัปดำห์ที่ผมต้องเดินทำงมำ

ท�างานด้วยรถไฟฟ้า เพราะไอ้ไม้น้องรกัต้องเข้าไปหาอาจารย์ในช่วง

เช้า ผมผู้อาศัยใบบุญมันมานานจึงต้องมายืนห้อยโหนราวรถไฟฟ้า

ที่อัดแน่นยิ่งกว่าปลากระป๋องเหมือนเดิม

ผมนั่งรถหรูๆ เบาะนุ่มๆ ไปกลับแบบไม่ต้องเสียพลังงานจน

เกิดอาการติดความสบาย พอกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงอัน 

โหดร้ายเลยอดรู้สึกห่อเหี่ยวขึ้นมาไม่ได้ เดี๋ยวพอไอ้ไม้เลิกฝึกงาน 

ผมก็ต้องกลับมาโหนรถไฟฟ้าเหมือนเดิมอยู่ดี เผลอๆ ไม่ต้องรอ 

ให้ถึงตอนนั้นหรอก พอมันเริ่มตามจีบไอ้เอื้อ ผมก็คงต้องพึ่งตัวเอง

เหมือนเดิมแล้ว ความสบายคือมายา ล�าบากกายาสิของจริง
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แล้วไอ้รถไฟฟ้านี่ก็เสือกมาขัดข้องวันนี้อีก เวรเอ๊ย!

...

“ไงเจต ไม่มีเด็กมาส่งวันเดียวมึงมาท�างานสายเลยเหรอ”  

ค�าพูดนี้จะเป็นของใครไปไม่ได้นอกจากไอ้คนปากเปราะแบบไอ้คิง 

มนัหมนุเก้าอีม้ามองผมทีห่น้าบดูเหงือ่แตกซกิเพราะวิง่มาแทบตาย

แต่สุดท้ายก็ไม่ทันตอกบัตรอยู่ดี สายไปห้านาที เดือนหน้าผมโดน

หักเงินตั้งยี่สิบบาทเลยนะ!

“รถไฟฟ้ามันเสียโว้ย!” ผมตอบพลางกระแทกกระเป๋าลงบน

โต๊ะตัวเองแบบเซ็งๆ ไอ้เอื้อเลื่อนแก้วน�้าผลไม้มาให้ คงจะเป็นของ

ใครสักคนที่แอบปลื้มมันแล้วเอามาวางบนโต๊ะ ผมดูดน�้าอึ้กๆ เอา

มือกระพือคอเสื้อไล่ความร้อนไปด้วย

“เจต วันนี้น้องไม้ไปไหน ท�าไมเจ๊ไม่เห็นหน้า” เจ๊ฝ้าย แม่ยก

ไอ้ไม้ส่งเสียงแหลมๆ คาดคั้นผมที่ก�าลังเปิดคอมพ์เตรียมท�างาน

“มันไปมหา’ลัยตอนเช้าเจ๊ เดี๋ยวบ่ายก็มาแล้ว”

“แล้วไป นึกว่าน้องไม้ป่วย ไม่งั้นนัดเราวันนี้ล่มเลยนะแก”

“ไม่หรอก ตามเดิมนั่นแหละเจ๊”

เนื่องจากไอ้ไม้มาท�างานได้เกือบสองสัปดาห์แล้ว เหล่าพี่ๆ 

มนุษย์ไอทีเลยคุยกันว่าจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับมันที่ร้านอาหารแห่ง

หนึง่ไม่ไกลจากออฟฟิศ ประจวบเหมาะกบัวนันีเ้ป็นวนัศกุร์สิน้เดอืน 

เงนิเดอืนเพิง่ออก มเีงนิถลงุกนัเตม็ทีไ่ม่ต้องก๊ัก เรยีกว่าพอได้เงนิมา

ปุ๊บก็พากันไปละลายให้หมดตั้งแต่วันแรกกันไปเลย

แล้วอีกยี่สิบเก้าวันที่เหลือก็กินบะหมี่ซองประทังชีวิตกันไป

ผมนั่งท�างานตัวเองไปเรื่อยๆ พักกลางวันก็ลงไปกินข้าวแถว

ตึกออฟฟิศแล้วกลับขึ้นมานั่งดูเน็ตฟลิกซ์ต่อ พอใกล้ๆ บ่ายโมง  

ไอ้ไม้ในชุดนักศึกษาก็เดินเข้ามาในห้องแผนก ในมือหิ้วถุงใส่กล่อง
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โดนัตยี่ห้อดังสองกล่องใหญ่ๆ มาด้วย

“ผมซื้อขนมมาฝากครับ”

“กรี๊ด น้องไม้ของเจ๊คนดีที่สุดเลยค่า!” เจ๊ฝ้ายรีบลุกจากเก้าอี้

ตรงไปหากล่องโดนัตที่น้องมันวางเอาไว้บนโต๊ะส่วนกลาง เหล่า

มนษุย์ไอทผีูย้งัหลงเหลือกระเพาะส�าหรบักนิของหวานพากนัเดนิไป

รุมเปิดกล่องออก ผมตาลุกวาวทันทีเมื่อชะโงกหน้าไปมองแล้วเห็น

คริสปี้ครีมรสออริจินัล เกลซ ของโปรดของตัวเองเรียงตัวอย่าง

สวยงามอยู่ในกล่องนั้น

“ผมจ�าได้ว่าพี่เจตชอบ ทานเยอะๆ เลยนะครับ” ระหว่างที่

บรรดาเพ่ือนร่วมงานก�าลงัรมุหยบิของฟร ีไอ้ไม้กเ็ดนิมากระซบิบอก

ผมพร้อมกับส่งยิ้มบางๆ ให้ 

ผมกะพริบตาปริบๆ ยืนงงอยู่แป๊บหนึ่งก่อนจะร้องอ๋อในใจ

เมื่อเข้าใจสิ่งที่มันจะสื่อ

ผมเคยบอกมันว่าชอบกินคริสปี้ครีม วันนี้มันเลยซื้อมาให้

เท่ากับผมท�าดีกับพี่แล้ว ฉะนั้นมีอะไรก็ช่วยๆ กันหน่อยนะครับ

มันต้องหมายความแบบนี้แน่นอน!

ผมหยบิโดนตัข้ึนมา สายตากม็องตามไอ้ไม้ทีเ่ดนิไปหาไอ้เอือ้ 

มันติดงานด่วนอยู่ ไม่มีเวลาลุกไปหยิบโดนัตมากิน ไอ้ไม้ก็เลยเดิน

ไปเอาโดนัตใส่จานมาเสิร์ฟให้ แสดงความใส่ใจอย่างเต็มที่ ผมมอง

ภาพนัน้พร้อมกดัโดนตัเข้าปากค�าโต ความหวานละมนุทีแ่ผ่ซ่านอยู่

ในปากท�าให้ผมหลับตาพริ้มอย่างเป็นสุข

ของหวานอีสเดอะเบสต์จริงๆ ไหนๆ ก็อุตส่าห์เอาของโปรด

มาเซ่นกันขนาดนี้แล้ว งั้นในงานเลี้ยงวันนี้ผมจะลองชงให้น้องมัน

สักตั้งก็แล้วกัน
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เวลำงำนช่วงบ่ำยผ่ำนไปเชื่องช้ำเหมือนหอยทำกเป็น

อัมพาต อาจเป็นเพราะใจผมไปอยู่ที่งานเลี้ยงตอนเย็นแล้วมั้ง กว่า

จะผ่านไปแต่ละชัว่โมงเลยดเูหมอืนโคตรนาน ท่าทางคนอืน่ในแผนก

ก็คงคิดเหมือนกันกับผม เพราะพอถึงเวลาห้าโมงครึ่งปุ๊บ คอมพ์ใน

แผนกทุกเครื่องก็ปิดหมดเรียบร้อย

ถ้าไม่ใช่เรื่องงานเราก็สามัคคีกันแบบนี้แหละครับ

“เจอกนัทีร้่าน ใครมรีถกเ็อาคนไม่มรีถไปด้วยนะ” พ่ีบาสบอก 

ไอ้ไม้เดินมาสะกิดแขนผมทันที “พี่เจตไปกับผมนะครับ”

“ได้ๆ”

“น้องไม้ เจ๊ขอติดรถไปด้วยนะคะ อยากมีผู้ชายหล่อๆ ขับรถ

หรูให้นั่งบ้างอะ”

“ถ้าผัวเจ๊ได้ยินนี่เคืองตายเลยนะครับ” ผมแซวเจ๊ฝ้ายที่รีบปรี่

เข้ามาหาน้องมัน 

เจ๊แกหันมาค้อนปะหลับปะเหลือกใส่ผม แล้วควงแขนไอ้ไม้ 

ที่ยืนหัวเราะเบาๆ ออกจากห้องไปทันที

พวกเรำมำถึงร้ำนอำหำรกันตอนหกโมงเย็น พี่บำสโทร. 

มาจองห้องคาราโอเกะล่วงหน้าไว้แล้ว พอมาถึงต่างคนต่างสั่ง

อาหารเครื่องดื่มกันแบบไม่มียั้งราวกับลืมไปว่ามื้อน้ีหารกันจ่าย 

ไม่ได้มใีครมาเลีย้ง ผมจิม้ๆ เมนทูีอ่ยากกนิไปสองอย่าง แล้วยืน่สมดุ

เมนูให้ไอ้ไม้ที่นั่งข้างๆ 

“อยากกินไรสั่งเลย เต็มที่ ไม่ต้องเกรงใจ” ผมบอกน้องมัน

ไอ้คงิทีน่ัง่ข้างไอ้ไม้ชะโงกหน้ามามองผม พดูด้วยน�า้เสยีงกวน

ส้นตีน

“โหย มึงใจป�้าว่ะเจต ทุกคนครับ มื้อนี้ไอ้เจตมันบอกจะเลี้ยง
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ครับ!” ไอ้คิงตะโกนอย่างเบิกบาน 

คนอื่นในแผนกโห่ร้องเป่าปากรับทันที

“สุดยอดว่ะเจต งั้นพี่ไม่เกรงใจแล้วนะ”

“พี่เจตขอบคุณนะค้า”

“เจ๊รักแกนะเจต”

ดูเอาเถอะ แต่ละคนรักผมกันขนาดไหน

“เลี้ยงแน่ถ้าผมถูกรางวัลที่หนึ่งอะ แต่วันน้ีถ้าไม่อยากอยู่ 

ล้างจานก็ช่วยกันท�ามาหากินก่อนนะครับ” ผมพูดติดตลก ก่อนจะ

หันไปส่งสายตาพิฆาตให้ไอ้เพื่อนปากเปราะ แอบชูนิ้วกลางให้มัน

ไปที ไอ้คิงยังนั่งตีหน้าแบ๊วไม่รู้เรื่อง ผมละอยากจะถีบมันจริงๆ 

นั่งเงียบๆ มันจะตายห่าหรือไง ดูอย่างไอ้เอื้อดิ ตั้งแต่เข้ามา

นั่งไม่เห็นมันพูดอะไรสักค�า

เอ่อ...อันนั้นก็เงียบเกินไปหน่อยแหละผมว่า

“จริงๆ ผมจ่ายด้วยก็ได้นะครับ เกรงใจพวกพ่ีๆ” ไอ้ไม้พูด

เบาๆ ตอนที่พนักงานรับออร์เดอร์เสร็จแล้วเดินออกไปจากห้อง

“ไม่ต้องเลย พวกพีต่ัง้ใจจะเลีย้งในฐานะท่ีเราเป็นสมาชกิใหม่ 

กินไปเฉยๆ นั่นแหละ” ผมพูดอย่างจริงจัง ในฐานะรุ่นพี่ที่ท�างาน

หาเงินเองได้แล้ว เวลาต้องเลี้ยงเด็กฝึกงานพวกผมก็ไม่เคยคิดมาก

อะไร ยิ่งต้นเดือนแบบนี้ด้วย เลี้ยงสักม้ือสองมื้อขนหน้าแข้งคงไม่

ร่วง

แต่ดูจากปริมาณอาหารกับเหล้าเบียร์ที่สั่งกันไปวันนี้แล้ว 

ก็อาจจะมีร่วงกันบ้าง...

“ไม้ มงึแดกเบียร์แดกเหล้าได้ปะ” ไอ้คงิถามพลางส่งแก้วเบยีร์

มาให้ 

น้องมนัขอบคณุแล้วรบัแก้วจากเพือ่นผมไปดืม่ ผมมองไอ้ไม้
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ด่ืมเบียร์อึ้กๆ ไปครึ่งแก้วแล้วก็ไม่รู้สึกแปลกใจเท่าไร อายุขนาดนี้

แล้วจะดืม่ก็เป็นเรือ่งปกติ ผมกด่ื็มต้ังแต่เข้ามหาวทิยาลยัเหมอืนกัน

ไม่อยากจะโม้ แต่ในบรรดาพวกผมสามคน ไอ้เจตคนนีค้อแขง็

ที่สุด ผมไม่เคยเมา จะเหล้าจะเบียร์ยี่ห้อไหนก็ท�าให้ผมเมาไม่ได้ 

อย่างมากกแ็ค่มนึๆ ไอ้คงิยงัคอแขง็ไม่เท่าผมเลยด้วยซ�า้ ส่วนไอ้เอือ้

มนัเป็นสายจบิชลิชลินานๆ ทจีะกนิจนหมดสภาพ และด้วยความที่

ผมคอแข็งท่ีสุด เลยต้องรับหน้าที่เป็นหน่วยเก็บกู้ซากตอนที่ไปดื่ม

กบัคนอืน่ หลงัๆ ผมชกัขีเ้กยีจ เลยตดัปัญหาด้วยการไม่ไปแดกแม่ง

ประหยัดเงินด้วย ไม่ต้องมารับซากไปส่งตามบ้านด้วย เอา

เงินไปกินชานมไข่มุกดีกว่า สบายใจกว่ากันเยอะ

หลังจากสวาปามทั้งข้าวและยอดข้าวกันไปได้พักหนึ่งก็เริ่ม

กรึ่มๆ กันได้ที่แล้ว พี่บาสกับเจ๊ฝ้ายลุกออกไปโชว์สเตปกันท่ีหน้า

ห้อง พี่บาสวิญญาณร็อกเกอร์เข้าสิง ทั้งร้องทั้งโยกหัวแทบหลุด มี

เจ๊ฝ้ายเต้นเลื้อยๆ ส่ายสะโพกอยู่ข้างๆ ผมนั่งหัวเราะ ยกโทรศัพท์

ขึ้นมาถ่ายคลิปรุ่นพี่ที่เต้นกันแบบลืมอายุ กะว่าจะเอาไว้แบล็กเมล์

ซะหน่อย

ใช้งานผมนกัใช่ไหมพีบ่าส เดีย๋วเจอฤทธิไ์อ้เจตคนน้ีแน่ ผมจะ

ยัดใต้โต๊ะให้คนตัดคลิปไปไว้ในคลิปงานเลี้ยงสิ้นปีบริษัทให้ได้เลย

คอยดู!

จบจากสองพีใ่หญ่ในแผนกกเ็ป็นไอ้กัน โปรแกรมเมอร์ท่ีออก

ไปแหกปากร้องเพลงอย่างเมามัน (มันก็เมาด้วยนั่นแหละ) จนผม

อยากยกมือขึ้นมาอุดหู แต่ด้วยมารยาทแล้วก็ท�าแบบนั้นไม่ได้ เลย

ต้องทนๆ ไปแล้วรีบหาทางแย่งไมค์มาจากมันก่อนที่จะหูดับไปซะ

ก่อน

ผมมองซ้ายมองขวา ก่อนที่สายตาจะมาป๊ะกับคนข้างตัว
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“เฮ้ยๆ วันนี้งานเลี้ยงต้อนรับไอ้ไม้ เจ้าของงานต้องโชว์เสียง

หน่อยแล้วปะคร้าบ” ผมตะโกนพลางรบีเดนิไปแย่งไมค์จากมอืไอ้กนั

ที่ท�าหน้าเหลอหลามาถือไว้ 

คนอื่นในแผนกส่งเสียงเชียร์กันอย่างล้นหลาม ไม่แน่ใจว่า

อยากฟังไอ้ไม้ร้องเพลงจริงๆ หรือแค่อยากเอาชีวิตรอดจากเสียง 

ไอ้กันกันแน่

“ผมร้องเพลงไม่เก่งนะครับ” น้องมันพูดแบบถ่อมตัวพร้อม

กับยิ้มนิดๆ เมื่อผมยื่นไมค์ให้

“ร้องไปเหอะ ผ่านไอ้กันมาได้เสียงทุกคนก็เพราะหมดนั่น

แหละ” ผมกระซบิ ไอ้ไม้จงึรบัไมค์ไปถอืแล้วลกุขึน้ยืน พวกสาวๆ ใน

แผนกส่งเสียงกรี๊ดกร๊าดต้อนรับอย่างคึกคัก ผมหยิบสมุดเพลงมา

เปิด สะกิดแขนคนที่ก�าลังจะเดินออกไปหน้าห้อง

“เอาเพลงอะไร” ผมถาม

“ไม่บอกเธอ”

ผมขมวดคิ้วกับค�าตอบของน้องมัน นึกในใจว่ากวนตีน 

กันปะเนี่ย ผมอุตส่าห์จะกดเพลงให้ แต่มันบอกว่าไม่บอกเน่ียนะ 

แล้วเมื่อกี้มันเรียกผมว่าเธอเหรอ ลามปามไปปะ เดี๋ยวกูติดลบ

คะแนนซะเลยดีไหม

“ไม่บอกแล้วพี่จะกดเพลงให้ได้ไงอะ”

เกิดเดดแอร์ไปชั่วขณะ ไอ้ไม้มองหน้าผม สีหน้ามันเหมือน

คนก�าลังพยายามกลั้นข�าสุดความสามารถ ขนาดไอ้เอื้อที่นั่งเงียบ

มานานยังหันมามอง ผมนั่งงงอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะหน้าแตกดังเพล้ง

เมื่อได้ยินเสียงหัวเราะลั่นของไอ้คิง

“ไอ้เจต ไอ้ควาย นั่นมันชื่อเพลง ฮ่าๆๆ”

ผมหน้าม้าน อายจนนึกอยากเอาหัวจุ่มถังน�้าแข็งใกล้ๆ แต่
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เพราะอยู่ต่อหน้าไอ้ไม้ที่เป็นรุ่นน้องผมจึงตีหน้านิ่ง พยายามคีปคูล

สุดความสามารถ ก็ว่าอยู่ว่าไอ้ไม้มันไม่น่ากวนตีนกัน ใครจะไปรู้ว่า

นั่นชื่อเพลงวะ ผมไม่ค่อยได้ฟังเพลงไง ไม่รู้ไม่ใช่ความผิดโว้ย!

ผมก้มหน้าก้มตาเปิดหารหสัเพลงในสมดุแล้วกดรโีมต ไม่ยอม

มองหน้าคนรอบข้างขณะที่ไอ้ไม้เดินออกไปหน้าห้อง ไอ้คิงขยับมา

นั่งข้างๆ ผม มันข�าจนน�้าตาไหล ขนาดไอ้เอื้อยังยิ้มล้อผมเลย

ไอ้พวกเพื่อนเลวเอ๊ย!

เสียงดนตรีดังขึ้น ไอ้ไม้ยืนส่งยิ้มหล่อๆ ก่อนจะเริ่มร้องเพลง 

เสียงทุ้มนุ่มของมันท�าเอาสาวๆ ในห้องร้องกรี๊ดกันถ้วนหน้า ส่วน

ผมอ้าปากค้าง

ไหนเม่ือกี้มันบอกว่าร้องเพลงไม่เก่งไง! ถ้าแบบน้ีร้องเพลง 

ไม่เก่ง คนอื่นคงเรียกว่าหอนได้แล้วมั้ง

ผมนั่งเท้าคางมองไอ้คนที่ได้ซีนหล่อ (อีกแล้ว) ด้วยความเซ็ง 

หน้าหล่อ ตัวสูง ฐานะดี มีรถขับ เรียนเก่ง ท�างานเนี้ยบ สุภาพ ทั้ง

ยังร้องเพลงเพราะ...

มีอะไรที่มึงยังท�าไม่ได้อีกไหม พระเจ้าจะล�าเอียงเกินไปแล้ว

อยากขยับเข้าไปใกล้เธอ

อยากรู้จักตั้งแต่ได้เจอ

ใจฉันสั่นเมื่อได้ยินเสียงเธอ

ตั้งแต่วันแรกเจอ ก็เผลอเอาไปคิดละเมอ

พอนั่งฟังไปเรื่อยๆ ผมก็รู้สึกคุ้นๆ ขึ้นมา ผมเคยได้ยินเพลง

นี้ แค่ไม่รู้ชื่อเพลงเฉยๆ ยิ่งฟังเนื้อเพลงผมก็ยิ่งสะกิดใจ

นีม่นัเพลงแอบรกัชดัๆ ไม้จงใจเลอืกเพลงนีเ้พราะมจีดุประสงค์
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อยากจะร้องให้ใครฟังแน่ๆ ยิง่เห็นมันมองมาทางทีพ่วกผมนัง่อยูผ่ม

ก็ยิ่งแน่ใจ

แต่บอกตอนนี้ไม่รู้จะเร็วไปหรือไม่

ก็ยังไม่รู้ว่าเธอคิดเช่นไร

ถ้าบอกค�านั้นแล้วเธอตอบมาว่าไม่ใช่

ถ้าเป็นแบบนี้เธอคงจะเดินหนีไป 1

นั่นไง มันมองมาทางนี้อีกแล้ว ส่วนไอ้เพื่อนผมก็นั่งเงียบ 

กินเบียร์ไม่รู้เรื่องรู้ราว สงสารไอ้ไม้เหมือนกันที่อุตส่าห์ร้องเพลงให้

แต่ไอ้เอือ้กย็งัไม่รูเ้รือ่ง ดูท่าตอนนีมั้นคงไม่รูแ้น่ๆ ว่าไอ้ไม้แอบชอบ

มนัอยู ่แต่ผมรู ้เพราะผมเป็นคนช่างสงัเกต ไอ้เจตแฟนพนัธุแ์ท้โคนนั 

ซะอย่าง ไม่มีอะไรรอดหูรอดตาผมไปได้หรอก

เมื่อไรไอ้เอื้อมันจะรู้ตัววะ สงสารน้องมันจริงๆ 

“มงึน่าจะไปสมคัรเป็นดารานกัร้องมากกว่ามาเป็นกราฟิกนะ” 

ไอ้คิงทักเมื่อไอ้ไม้เดินกลับมานั่งที่โต๊ะ 

น้องมันหัวเราะพลางยกแก้วเบียร์มาจิบ

“อย่าเลยครับ ผมอยู่เงียบๆ แบบนี้ดีแล้ว”

“ไหนบอกร้องเพลงไม่เก่งไงวะ โกหกกันนี่” ผมท้วงมันทันที 

ดวงตาของไอ้ไม้ดแูวววาวขึน้ ท่าทางมนัจะเริม่กรึม่หน่อยๆ แล้วมัง้

“ชอบเหรอครับ”

“ชอบดิ เราร้องเพราะอะ ใช่ปะเอื้อ ไม้มันร้องเพลงเพราะ 

ใช่ปะๆ”

1 เพลง “ไม่บอกเธอ” ศิลปิน Bedroom Audio
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“เพราะดี” ไอ้เอื้อตอบสั้นๆ 

น้องมนัยิม้หน้าบานแล้วยกแก้วกระดกเบยีร์เข้าปากไปอกีครัง้

ผมมองไอ้ไม้ทีก่�าลงัชนแก้วกบัไอ้คงิซบุซบิอะไรบางอย่างกนั 

ผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอก ดีใจแทนน้องมัน นี่ไอ้เอื้อมันชมออก

จากปากเองเลยนะ ถ้ามนัเฉยๆ คงแค่พยกัหน้าตามมารยาทไปแล้ว 

แปลว่าต้องชื่นชมจริงๆ ถึงได้ยอมออกปากแบบนี้

พี่ดีใจด้วยจริงๆ น้องเอ๊ย

ยิ่งดึกบรรยากาศก็ยิ่งคึกคัก คนอื่นในแผนกผลัดกันออกไป

เต้นไปร้องกันอย่างสุดเหวี่ยง ตอนท�างานแผนกผมค่อนข้างเครียด

มาก พอได้ออกมาปลดปล่อยทีก็จัดหนักจัดเต็มชนิดลืมทางกลับ

บ้าน ผมก็ออกไปเป็นแบ็กอัปให้ชาวบ้านอยู่หลายเพลง ทั้งร้อง 

ทัง้เต้นจนคอแห้งเสยีงหาย พอเดนิกลบัมาน่ังอกีทีก็พบว่าไอ้เอือ้น่ัง

โงนเงน แต่มือยังกรอกเหล้ากรอกเบียร์เข้าปากไม่หยุด ดูทรงแล้ว

อีกไม่นานมันน่าจะฟุบตามประสาคนคออ่อนสุดในกลุ่ม ไอ้คิงยังดู

ชิลชิล ส่วนไอ้ไม้ก็ยังนั่งตัวตรงอยู่ แค่ตาดูจะวิบวับกว่าปกติตอนที่

มองผม ขนลุกแปลกๆ แฮะ สงสัยแอร์มันเย็นไป

ผมรินเบยีร์ใส่แก้วตวัเองพลางครุน่คดิ ถ้าเป็นไปตามสตูรแบบ

ทีเ่หน็บ่อยๆ ในนยิาย เดีย๋วพอไอ้เอือ้มนัเมาหลบั ไอ้ไม้กจ็ะรบัอาสา

ไปส่งท่ีบ้านให้ด้วยเหตุผลที่ว่าเอื้อมันคงขับรถกลับเองไม่ได้ตาม

ประสาสุภาพบุรุษ

ไอ้เรื่องคิด วิเคราะห์ แยกแยะน่ะ ของถนัดผมอยู่แล้ว จะให้

เสียช่ือแฟนพันธุ์แท้โคนันที่ดูมาต้ังแต่ประถมได้ยังไง ผมมั่นใจ

มากว่าไม้มันจะต้องคว้าโอกาสนี้เพื่อท�าคะแนนใกล้ชิดกับไอ้เอื้อ 

และผมในฐานะรุ่นพี่ที่ดีก็จะไม่ท�าตัวเป็นภาระน้องมัน เดี๋ยวโบก

แท็กซ่ีกลับคอนโดเอา เปลอืงเงนินดิหน่อยก็ช่างมนั ต้นเดอืนผมยัง
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รวยอยู่

มันต้องเป็นแบบนี้แน่ๆ ไอ้เจตคอนเฟิร์ม!

แล้วหนึ่งชั่วโมงต่อมา ผมก็ได้รู้ว่าผมคิดผิด

“พี่เจตตตครับบบ” เสียงทุ้มๆ ยานคางเรียกชื่อผม 

ผมมองรุ่นน้องที่นั่งโงนเงนตาปรือ แต่มือยังเสือกย่ืนแก้ว

เบียร์มาพยายามจะชนแก้วผมด้วยความละเหี่ยใจ

เรียกช่ือกูซะเสียงยานคางเชียว มองมาจากดาวอังคารยังรู้

เลยว่าเมาแล้ว มงึท�าตัวเป็นพระเอกหน่อยดเิฮ้ย เมาแบบน้ีได้ไงวะ!

ผมเหลียวมองรอบๆ ตัว เพื่อนร่วมแผนกทยอยกันเป็นซาก

ไปทีละคนสองคน ไม่เว้นแม้แต่ไอ้เอื้อ มันนอนนิ่งหลับไปเป็นสิบ

นาทีแล้ว ข้างตัวผมเหลือแค่ไอ้คิงเท่านั้นที่ยังพอจะมีสติอยู่

ผมยกมือขึ้นกุมขมับ จะเอาไงดีวะเนี่ย

“พี่เจตตต ชนแก้วกันหน่อยยยครับบบ”

“เลิกกินได้แล้ว เมาแล้วเนี่ย” ผมแย่งแก้วออกจากมือไอ้ไม้

ก่อนทีม่นัจะท�าหกรดโซฟา ไอ้ไม้มองผมตาเยิม้ ผมสะดุง้เมือ่มนัเอน

หัวมาซบไหล่ พึมพ�าอะไรสักอย่าง ก่อนที่ท่อนแขนหนาจะพาดเอว

ผมหมับ

เกาะเป็นลูกหมีโคอาลาเชียว มันคิดว่าผมเป็นแม่หรือไงเนี่ย

“ลูกมึงไม่ไหวแล้วมั้ง” ไอ้คิงทักขึ้นพลางสะบัดหัวตัวเองเรียก

สติไปด้วย

“เออดิ เอาไงดีวะ ไอ้เอื้อก็หลับอีก จะกลับกันยังไง” ผมพูด

พลางแกะมือไอ้ไม้ออกจากเอวไปด้วย ไอ้นี่ก็มือเหนียวจริง ติดกาว

ไว้เหรอ

“มึงเอาไอ้ไม้กลับบ้าน เดี๋ยวกูไปส่งไอ้เอื้อ”

“แล้วรถมันอะ?”
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“จะท�าไงได้ ก็ต้องจอดทิ้งไว้ที่นี่ แล้วค่อยให้มันมาเอารถ

พร้อมกพูรุง่นี ้พวกกคูงโบกแทก็ซ่ีกลับเหมอืนกัน ไม่อยากเจอด่าน”

“แล้วรถไอ้ไม้อะ”

“มึงก็ขับกลับไปดิ มึงขับรถเป็นนี่” มันตอบ 

ผมตาเหลอืก ขอโทษนะ นัน่ BMW เลยนะเว้ย ผมไปเซร์ิชราคา 

มาแล้ว คนัทีมั่นขับเหยยีบสามล้านเลยนะ เกิดผมเอาไปไถอะไรเข้า

จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าซ่อม!

“แยกย้าย วันจันทร์เจอกัน” ไอ้คิงไม่สนใจผมที่ยังนั่งมึนอยู่ 

ลุกไปดงึไอ้เอือ้ให้ยนืขึน้พร้อมเอาแขนมนัมาพาดคอตวัเอง บอกลา

คนอื่นในแผนกแล้วออกจากห้องไป 

ผมมองตามหลังเพื่อนไป ถอนหายใจเฮือกใหญ่เมื่อนึกถึง

ปัญหาอีกอย่างขึ้นมาได้

ผมรู้ว่าไอ้ไม้มันพักอยู่คอนโดฝั่งตรงข้ามกับคอนโดผม แต่

ปัญหาคือผมไม่รู้ว่ามันพักอยู่ตึกไหน ชั้นไหน ห้องไหน

ผมหน้าเครียด มองไอ้ภาคินผู้เปลี่ยนชื่อเป็นภาระชั่วคราว 

ที่ฟุบหัวอยู่บนไหล่ผม เส้นเลือดที่ขมับเต้นตุบๆ รู้สึกเหมือนความ

ดันจะขึ้นกะทันหัน

เมาไม่รูเ้รือ่ง ตัวกใ็หญ่ฉิบหาย แล้วกูจะเอามนักลบับ้านยังไง

วะเนี่ย


