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ด่ังอสรพษิชูคอสัน่หางตะล่อมหลอก
เชือ้เชญิให้ลิม้ลองแอปเปิลลกึลบัแห่งเอเดน

เสียงครืดคราดดังขึ้นในเวลา 06.30 น. เหมือนเช่นทุกวัน

เป็นโทรศัพท์ที่ตั้งปลุกเอาไว้ของนาฏยะ

ในห้องนอนของนาฏยะ

บนชั้นสองในบ้านหลังใหญ่ของนาฏยะเอง

แล้วไม่นานหลังจากนั้นนาฏยะก็เอื้อมมือออกจากผ้าห่มไป

กดปิดนาฬิกาปลุกให้เลิกส่งเสียงน่าร�าคาญออกมาเสียที

เขาขยบัพลิกตัวออกจากก�าแพงเยน็เฉยีบ การซกุซบขดตวัอยู่

ในมมุแคบๆ ดคูล้ายจะเป็นท่านอนประจ�า ดวงตาเรยีวรปีรอืเปิดข้ึน

ช้าๆ ผ้านวมผืนนุ่มอบอุ่นที่ปิดหน้าอยู่ถูกยกออกไป

แสงในเช้านีไ้ม่จดัจ้า ฤดฝูนในเดอืนมถินุายนมกัมฝีนพร�าลาม

ไปถึงตกกระหน�่าในตอนกลางคืน แล้วทิ้งหลักฐานเป็นความฉ�่าชื้น

ที่นอกระเบียงในตอนเช้า กับหยดน�้าเม็ดกลมๆ บนกลีบใบของ

ต้นไม้ที่ปลูกไว้คุยเล่น

ใช่...งานอดเิรกของเขาคอืการพดูคยุกบัต้นไม้ หรอืไม่ก็น่ังคยุ
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กับปลาทองสี่คุณในตู้ปลา

เขาเลี้ยงปลาทองอยู่ส่ีตัว ชื่อคุณไน๋ คุณต้นหน คุณอินทะ 

และคณุอยัย์ อนัทีจ่รงิเขาไม่ได้ตัง้ใจจะเลีย้งปลารวมถงึตัง้ชือ่แปลกๆ 

ให้พวกมนั แต่จ�าเป็นต้องเลีย้งไว้เพราะปลาทองสีค่ณุทีว่่าได้มาตอน

วันเกิด

เพื่อนซื้อปลาทองให้เขาเป็นของขวัญวันเกิดเมื่อปีท่ีแล้ว 

พร้อมตัง้ชือ่ให้ปลาทองกนัเองจนเสรจ็สรรพ ด้วยเหตผุลทีว่่าเขาจะ

ได้ไม่เหงาจนเกินไปนัก ในเวลาที่พวกมันไม่ได้อยู่ด้วย

ว่าแล้วก็เดินไปหยอดอาหารปลาให้บรรดาสี่คุณทั้งหลาย  

เอามือลงไปลูบหัวทักทาย จากนั้นก็ถอดเสื้อยืดใส่นอนทิ้งลงไปใน

ตะกร้าส�าหรับใส่ผ้าที่ใช้แล้ว

กิจวัตรอย่างต่อไปคืออาบน�้า นาฏยะใช้เวลาจัดการตัวเอง 

ไม่ถึงคร่ึงชั่วโมงด้วยซ�้า จากนั้นก็ออกจากห้องนอนลงมาที่ชั้นล่าง

ของตัวบ้านทันที

เขาตั้งกาน�้าร้อนเตรียมชงกาแฟแบบเฟรนช์เพรส ปริมาณ

กาแฟคั่วบดสองช้อนครึ่งคงพอให้มีแรงไปถึงตอนบ่ายได้ละมั้ง 

จัดการเทน�้าร้อนอุณหภูมิเก้าสิบสามองศาลงบนผงกาแฟจน

ปรมิาตรน�า้สงูได้ระดบั กดฝาครอบอดัความดนั จากนัน้กร็อให้กาแฟ

ได้ที่

ยกมอืขยีเ้ส้นผมทีเ่พิง่สระเสรจ็เป็นการฆ่าเวลา มองกรอบรปู

ครอบครวัทีม่ปีระดบับ้านเอาไว้เฉยๆ เท่านัน้ นอกจากเขาก็ไม่มใีคร

คนอื่นอยู่ในบ้านนี้หรอกนะ พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เขาอยู่ ม. ต้น 

จากนั้นท้ังคู่ก็มีครอบครัวใหม่ ทิ้งหลักฐานของความรักท่ีล้มเหลว

อย่างเขาเอาไว้ ชดใช้ให้แก่ความรู้สึกผิดด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี

ความล้มเหลวทุกเดือน
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นาฏยะไม่เคยขัดสนเรื่องเงินทอง

แต่เป็นเด็กมีปัญหาแน่ๆ ในเรื่องการแสดงออกทางอารมณ์

หลังเรียนจบ ทั้งฝั่งพ่อและแม่ดูจะต้องการตัวเขาไปช่วยงาน

มาก และเพราะยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปอยู่กับใคร เขาเลยเลือกขอ

ทุนเรียนต่อป. โทที่มหาวิทยาลัยเดิม

ทุนได้เปล่าเสียด้วย การที่พ่อกับแม่ขู่ว่าจะไม่ส่งเสียเรียนต่อ

เลยไม่ใช่ปัญหาใหญ่โต

นาฏยะรู้ดีว่าตัวเองชอบเรียนหนังสือ อาจเพราะช่วงชีวิต

มหา’ลัยเป็นช่วงที่สนุกที่สุดของเขาแล้วละมั้ง แม้หน้าตาตอนเรียน

จะดูไม่สบอารมณ์ตลอดเวลาจนเป็นเอกลักษณ์ก็ตาม

บอกแล้วว่ามปัีญหาในเรือ่งการแสดงอารมณ์ ไม่ได้หย่ิงอย่าง

ที่ถูกกล่าวหาหรอก

หลงัดืม่ด�า่รสชาตกิาแฟขมๆ จนหมดแก้ว นาฏยะก็พาตวัเอง

เข้ามาอยู่ในรถยนต์ส่วนตัวก่อนจะพบว่ามันสตาร์ตไม่ติด

เขาได้แต่สบถเป็นค�าสัน้ๆ ออกมาว่าฉบิหาย จากนัน้กต่็อสาย

ตรงหาเลขาคนสนิทของพ่อเรื่องซ่อมรถในทันที

พ่อตดิต่อกลบัมาหลงัเวลาผ่านไปแล้วเป็นชัว่โมง เพ่ือบอกว่า

พรุ่งนี้จะส่งรถยนต์คันใหม่เอี่ยมมาให้ใช้ ส่วนวันนี้ก็จะส่งรถมารับ

แต่ดูเหมือนจะไม่ทันซะแล้วละ

แม้ว่าพ่ออยากจะเอาใจเพราะหวงัผลให้เขาไปช่วยงานพ่อใน

ภายภาคหน้า แต่ว่าไม่ทัน...

เขาตอบกลบัเสยีงนิม่อย่างแสนสภุาพว่า ไม่ต้องเป็นห่วงครบั 

ผมอยู่บนรถไฟฟ้า แล้วเก็บมือถือเครื่องบางลงในกระเป๋ากางเกง

หลังจบธุระ ยืนโหนตัวในตู้รถไฟโดยสารแสนอึดอัด อีกไม่กี่สถานีก็

ถึงจุดหมายปลายทางแล้ว
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...มหาวิทยาลัย วันนี้เปิดเทอมวันแรก

“ผมไม่เช็กชื่อ ไม่ควิซในคาบ สไลด์ทุกอันจะอัปโหลดให้

หลังสอนเสร็จ ถ้าคิดว่าผมสอนไม่รู้เรื่องก็ไม่จ�าเป็นต้องเข้า ส่วน

สไลด์นี้เป็น Course Syllabus ของทั้งเทอม อธิบายเสร็จแล้วผมจะ

อัปโหลดให้”

ไมค์ที่จ่ออยู่ที่ริมฝีปากหยักถูกดันออกห่าง เจ้าของค�าพูดยืด

ยาวลุกข้ึนจากการนั่งไขว่ห้างมายืนเต็มความสูง เลเซอร์พอยเตอร์

ในมือชี้ไปยังจอภาพ สีที่ฉายออกมาจากจอโปรเจคเตอร์ดูผิดเพี้ยน

ไปจากในแมคบุ๊กพอสมควร

ห้องสโลปยกสงูท�าให้คนทีย่นืเบือ้งหน้าดโูดดเด่นแม้ว่าไฟบาง

ส่วนจะถูกดับเพื่อให้จอภาพสว่าง อาจเป็นเพราะส่วนสูงหนึ่งร้อย

แปดสิบห้าเซนติเมตร หรือไม่ก็เป็นเพราะใบหน้าหล่อเหลาของ

ศาสตราจารย์อายุน้อย

ไฟท่ีฉายออกมาจากเครือ่งฉายภาพสาดกระทบไปตามเสือ้ผ้า

ของอาจารย์ลลติตอนทีเ่ขาขยบั ดวงไฟคล้ายจบัภาพการเคลือ่นไหว

ของร่างสูงท่ียนืพงิสะโพกกบัขอบโต๊ะ รมิฝีปากได้รปูเอ่ยด้วยน�า้เสยีง

ทุ้มต�่า ก้องกังวานน่าฟังแม้ไม่ได้ใช้ไมค์

เรื่อยเรียบแต่เต็มไปด้วยพลังงาน มีเสน่ห์ชนิดหาตัวจับยาก 

บุคลิกภาพดี มันสมองเป็นเลิศ

นั่นแหละเขา ศาสตราจารย์ ดร. ลลิต

“วันนี้พอเท่านี้ มีใครจะถามอะไรผมมั้ย”

ทัง้ห้องเงยีบกรบิคล้ายตกอยูใ่นมนตร์สะกด ตาคมสรีตัตกิาล

เฉกเช่นเดียวกับเส้นผมยุ่งเหยิงกวาดมองโดยรอบก่อนเอ่ยต่อ

“ถ้าไม่มีใครถาม เลิกคลาสได้ครับ”
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“อาจารย์คะ ท�าไมหมดเวลาเร็วจัง”

“...จะบ่ายสองแล้วนะ” ยืนพูดคนเดียวมาตั้งสองชั่วโมงกว่า 

ให้หมดเวลาเถอะ คอแห้ง...

“สอนต่อได้มัย้คะ” เดก็สาวในชดุนกัศกึษาท�าตาปรบิๆ อยาก

นั่งมองอาจารย์ประจ�าคลาสคนนี้ต่ออีกสักนิดก็ยังดี

แม้เสียงลอืหนาหูว่าวชิานีย้าก แต่ความหล่อของอาจารย์ดนั

กลบความยากเอาไว้จนมิดเม้น เซ็กซ์แอปพีลสูงอะไรขนาดนั้น ท�า

อะไรก็น่ามองไปหมด

ตอนยกมือขึ้นเสยเส้นผมยุ่งๆ เพราะไม่ได้เซตก็น่ามอง การ

เอนพงิทีข่อบโต๊ะแล้วกอดอกไว้หลวมๆ แบบน้ันท�าเอาคนมองตาย

ได้เลยนะ

ขี้แมลงวันเม็ดเล็กๆ ตรงใต้ตาก็น่าสัมผัสชะมัด ปากกระจับ 

สันกรามชัด จมูกโด่งเป็นสัน ตาคมลึกลับเหมือนตาเหยี่ยว

ไหปลาร้าได้รูปสวยเผยให้เห็นจากเสื้อเชิ้ตคอลึก ที่หลังใบหู

จนถึงล�าคอมีขี้แมลงวันไล่เรียงกันอยู่หลายเม็ด

สาม...หรือสี่ไม่แน่ใจนัก

ไม่แน่ว่า...ใต้ร่มผ้าอาจจะมีอีก

“วิชาอาจารย์ดีมากเลยค่ะ” พูดอย่างคนเพ้อ ก่อนถูกดับฝัน

ด้วยประโยคต่อมา

“แต่ผมชอบกดเกรดนักศึกษานะ”

“งื้อ หนูจะเอา A วิชานี้เพื่ออาจารย์”

“แบบนั้นก็พยายามเข้าแล้วกันครับ” กดยิ้มลึกช่วงมุมปาก 

ลลิตตัดบทเลิกสนทนา จัดการเก็บแมคบุ๊กส่วนตัวลงในกระเป๋า เขา

สะพายเป้ข้ึนพาดบนไหล่เพยีงข้างเดยีวเท่าน้ัน รองเท้าหนังส่งเสยีง 

กึกๆ ตอนย�่าออกมาจากห้องเรียน
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มสีอนอกีครัง้ในอกีครึง่ชัว่โมงข้างหน้า ระหว่างน้ีเลยคดิว่าจะ

ไปหากาแฟด่ืมสักหน่อย ใต้ตกึคณะมร้ีานกาแฟทีเ่ขาเป็นลกูค้าประจ�า 

การหยุดยืนนิ่งรอประตูเลื่อนอัตโนมัติเปิดกว้าง ท�าให้มีเวลาสังเกต

สิ่งรอบตัว

เขาเห็นใครบางคนในร้านยกแก้วกาแฟขึ้นดื่ม

ใครบางคนย่นคิว้เมือ่พบว่าแก้วเครือ่งดืม่ของตวัเองว่างเปล่า

ใครบางคนคนนัน้เลิกสนใจการด่ืมน�า้แล้วกลบัมาสนใจหนังสอื

เล่มหนาตรงหน้า

ใครบางคนคนนั้น...

คือนาฏยะ...คือเจ้านาย

ความรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องรวมถึงประหม่าเกิดขึ้นกับเขาอีก

แล้ว มันเคยหายไปนานแล้วนะ แล้วเขาก็คิดว่าตัวเองตัดใจจาก 

เด็กคนนั้นได้แล้วด้วย

แต่ไม่เลย...แท้ที่จริงไม่เคยเลย

ใบหน้าเชิดหยิง่ถอืดยีงัคงสะกดให้เขาเผลอไผลแอบจ้องมอง

อย่างไม่ลดละ ท่าทางเหนือ่ยหน่ายไม่สนใจสิง่เร้ารอบด้านก็เช่นกัน

เด็กอะไร หน้าหยิ่ง เย็นชา เกรี้ยวกราด ก้าวร้าว...

แต่การยกแก้วเครือ่งดืม่ขึน้ดืม่อกีครัง้เพราะลมืไปว่ามนัหมด

แล้ว ยืนยันกับเขาว่านาฏยะไม่ใช่คนเลวร้ายอะไร

ออกจะเด๋อด๋า มึน ซึน

ดูน่ารักดี...

จนเผลอตัวยืนจ้องเจ้านายอยู่หลายนาที ไม่รู้ตัวเลยว่าเผลอ

ยิม้ให้แก่คนในสายตาต้ังแต่เม่ือไร ก่อนจะมีหนึง่ค�าถามเกิดขึน้ในใจ

ว่า เด็กหัวกะทิจากภาคการบินมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกัน

เรียนต่อ?
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น่าจะใช่...

ไว้ค่อยลองไปหลอกถามอาจารย์ประจ�าภาคนั้นดู

“อาจารย์ลติรบัเหมอืนเดมิใช่มัย้คะ” พนักงานท่ีคุน้หน้าค่าตา

เอ่ยถามลลิตที่เดินไปหยุดหน้าเคาน์เตอร์บาร์ เสี้ยวหน้าคมคร้าม

พยักรับก่อนเหลือบหางตาไปทางทิศที่นาฏยะนั่งอยู่

ได้เจอกันอีกครั้ง เรื่องบังเอิญหรือว่าคิวปิดตัวน้อยเป็นใจ

ควรจะเข้าไปทักทายอย่างหวังผลดีมั้ย

ดี...เลิกปอดแหกได้แล้วลลิต

“ผมขอเป็นสองแก้ว”

“อีกแก้วเขียนชื่ออาจารย์เหมือนเดิมนะคะ”

“ไม่...เขียนว่าเจ้านาย”

แต่ระวังไว้ อย่าเพิ่งให้เจ้านายรู้ตัว

แก้วเครื่องดื่มที่มีหยาดน�้าเกาะพราวถูกวางลงบนโต๊ะ 

นาฏยะเหลอืบตาเลก็รขีึน้ให้ความสนใจกบัมัน เขาจับสังเกตน้ิวเรยีว

สวยที่ชักกลับ ก่อนเบนสายตาขึ้นไปมองหน้าคนที่วางแก้วกาแฟ 

ลงมา แล้วพบว่าเป็นคนที่เขาคุ้นเคย แม้จะยังไม่เคยคุยกันสักค�า

ก็ตาม

อาจารย์ภาคเครื่องกลคนนั้น...

ลลิต

เผลอเสียมารยาทจับจ้องใบหน้าคมนิ่งอย่างให้ความสนใจ 

การเห็นผ่านๆ อยู่หลายครั้งเคยแอบคิดว่าดูดีอยู่เหมือนกัน ครั้น

พอได้มองจริงๆ กลับพบว่ามีอะไรบางอย่างในนัยน์ตาดุคมดึงดูด

กันไว้ให้ยากเกินกว่าจะละสายตา

อันที่จริงลลิตดูดีมาก...
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เขาชอบขีแ้มลงวนัเมด็เลก็ตรงใต้ตาข้างขวากับตรงปลายจมกู

ที่สุด

แล้วก่อนจะถกูดงึดดูให้สติพร่าเลือนไปมากกว่าน้ัน นาฏยะก็

จัดการเปลี่ยนท่านั่ง กางขาหยัดพื้นกว้างพอประมาณ คิ้วเข้มเหนือ

ดวงตาเฉยชาเลิกขึ้นแล้วถามออกไป

“เมื่อกี้เรียกผมเหรอครับ”

“ครับ เห็นคุณนั่งอยู่ตรงนี้มาสักพักเลยเข้ามาทักดู”

“คุณ...เอ่อ ไม่สิอาจารย์นั่งก่อนมั้ย”

“เรียกคุณก็ได้ ผมไม่ได้สอนคุณ ไม่จ�าเป็นต้องเรียกอาจารย์”

“ครับ” เผลอตัวประสานมือไว้ที่หน้าตัก ท่าทางของนาฏยะ

ยิ่งดูเย่อหยิ่งเป็นเท่าตัว

ไม่...ไม่ใช่หยิ่ง ที่จริงเขาแค่ประหม่า รู้สึกติดขัดที่ลลิตไม่นั่ง 

ลงตรงเก้าอี้ฝั่งตรงข้าม ทั้งยังดูไม่สบอารมณ์ตอนถูกเขาเรียกว่า

อาจารย์ด้วย

“กาแฟแก้วนี้ให้คุณนะ”

“เนื่องในโอกาสอะไรครับ”

“แค่เห็นว่าเครื่องดื่มคุณหมดแก้วแล้ว...เท่านั้นเอง”

“ขอบคุณครับ”

“ผมมีสอนต่อ ต้องไปแล้ว ไว้เจอกัน”

นาฏยะขยับตัวอีกครั้ง ผงกหัวรับ ประหม่ากับการมาไวไปไว

มากขึ้นทุกที

“ครับ ไว้เจอกัน”

คนพูดไม่เก่งไม่รู้ว่าต้องเอ่ยลาแบบไหน สุดท้ายเลยเลือกใช้

ค�าลาแบบเดียวกันกับอีกฝ่าย

นาฏยะเผลอตัวมองคนตัวสูงหมุนตัวหันหลงัเดนิจากไป จาก
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นั้นถึงค่อยกลับมาสนอกสนใจแก้วเครื่องดื่มที่อยู่ตรงหน้า

ข้างแก้วเขียนชื่อ ‘เจ้านาย’

ลลิตจ�าชื่อของเขาได้...ความจ�าดีจัง

มิหน�าซ�้ายังสังเกตเห็นอีกว่าน�้าในแก้วเขาหมด ว่าแต่ว่า... 

ก้นแก้วที่ว่างเปล่า ลลิตเห็นได้ยังไงกันนะ
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หลงกลกัดกินตามค�าเชิญชวน
ระลึกรู้จึงเกิดขึ้นในความทรงจ�า

ร้านกาแฟใต้ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์กรุกระจกขนาด 

โอเวอร์ไซซ์รอบด้านเพื่อให้มองเห็นบรรยากาศภายนอก

ค�่าแล้ว...

นาฏยะบอกกบัตวัเองหลงัเงยหน้าขึน้มาจากกองหนังสอื เขา

สังเกตว่าฝนที่ตกหนักติดต่อกันมาหลายชั่วโมงเริ่มซา บางทีนี่อาจ

ถึงเวลาที่เขาต้องเก็บของกลับบ้าน

คิดได้ดังนั้นก็รวบข้าวของบนโต๊ะลงในกระเป๋า โดยไม่ลืมนับ

จ�านวนปากกาอันเป็นนิสัยที่ชอบท�าเป็นประจ�า มันครบตรงตาม

จ�านวนที่เคยนับก่อนหน้านั้น ไม่เหมือนตอนอยู่กับกลุ่มเพื่อนรัก 

ที่มักขอยืมแล้วลืมคืน

ตอนนั้นเอามาเรียนห้า แต่มักจะเหลือกลับบ้านแค่สอง

เร่ืองปากกาที่หายไปน่าจะเป็นไม่กี่เรื่องในชีวิตนี้หรอกที่เขา

ออกปากโวยวาย ครัน้พอเหน็ว่าปากกายงัอยูค่รบแทนทีจ่ะดใีจ กลบั

กลายเป็นว่าถูกระลอกคลื่นความรู้สึกบางอย่างถาโถมโจมตี
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มันถูกเรียกว่าความเงียบเหงา

ใช่ เหงา...

เหงาจนรู้สึกคิดถึงส่ีคุณที่บ้าน และนาฏยะคิดว่าเขาควรรีบ

กลับไปให้อาหารพวกมัน

ใช้เวลาไม่นาน ข้าวของที่วางเกลื่อนโต๊ะก็ไปนอนแน่น่ิง

เรยีบร้อยอยูใ่นเป้ใบเข่ือง นาฏยะยกมันข้ึนสะพายบนไหล่เพียงข้าง

เดียวเท่านั้น ทว่าตอนที่สองมือคว้าแก้วน�้ากับขวดน�้าดื่มเตรียมจะ

น�าไปท้ิง ความทรงจ�าดนัหวนคดิไปถงึเจ้าของแก้วเครือ่งดืม่ว่างเปล่า

หนึ่งในสองแก้ว

ลลติกส็ะพายกระเป๋าบนไหล่ข้างนีต้อนเดนิเข้ามาทกั กระเป๋า

ที่อาจารย์คนนั้นสะพายจะหนักเท่ากระเป๋าบนไหล่เขาหรือเปล่า

อาจเท่า มากกว่า หรือน้อยกว่า

ช่างมันเถอะ ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องสนใจ

สะบัดส่ายหน้าละทิ้งความคิดที่ลงความเห็นเงียบๆ ในใจว่า

ไร้สาระ แล้วโยนแก้วเครื่องด่ืมว่างเปล่าลงสู่ถังขยะ จากนั้นก็ตาม

ด้วยขวดน�้าดื่มที่เหลือน�้าเปล่าติดอยู่แค่ก้นขวด

หยุดนิ่งรอให้ประตูอัตโนมัติเปิดกว้าง เดินตัวตรงออกนอก

อาคาร ตั้งใจเลียบทางเท้าติดถนนมุ่งสู่จุดจอดรถแท็กซี่หน้ารั้ว

มหาวิทยาลัย

แต่ระหว่างที่ก�าลังจะเดินไป นาฏยะคิดว่าวันนี้ตัวเองคงโชค

ไม่ดีเท่าไร เพราะฝนที่เพิ่งขาดเม็ดดันโปรยปรายลงมาอีกที

เขารบีเดนิกลบัเข้าไปหลบอยูใ่ต้ตกึคณะตามเดมิก่อนท่ีฝนจะ

ตกหนกั เส้นผมเปียกละอองน�า้จนต้องเสยไปด้านหลงัไม่ให้หล่นมา

ปรกจิม้ตามใบหน้า มอืไม้ยกขึน้เชด็หน้าเชด็ตา ถอนหายใจ น่ิงเงยีบ

ปล่อยลมกรรโชกพัดผ่านร่างกายไปครั้งแล้วครั้งเล่า
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พร้อมกับค�าถามที่ว่า เมื่อไรฝนจะหยุดตกสักที

จังหวะย�่าแย่ เนื้อตัวเปียกปอน ดวงตายกเฉียงเล็กเรียว

เหลือบมองทางที่มีเสียงย�่าเท้าใกล้เข้ามา

นาฏยะยนืใกล้บันได คนทีอ่ยูบ่นอาคารน่าจะก�าลงัก่ึงเดนิก่ึง

วิง่ลงมา ชัว่อดึใจเดยีวกป็รากฏตวัอยูต่รงหน้า นาฏยะแน่ใจว่าตนเอง

รู้จักคนที่ปรากฏตัว

อาจารย์ลิต...เจอกันอีกแล้ว

ก้มหัวลงเป็นการทักทาย ไม่ยิ้ม สีหน้าเฉยชา

กลับเป็นอีกฝ่ายที่เอ่ยทักข้ึนมาก่อน การสืบเท้าเข้าหาดูไม่ 

รีบร้อนให้ใครตื่นกลัว

“ยังอยู่อีกเหรอ”

ยังอยู่อีกเหรอ?

หมายความว่ายังไง

“ครับ”

“ดึกแล้วนะ ท�าไมคุณยังไม่กลับบ้านอีก” เสียงทุ้มๆ เจือปน

มาด้วยความห่วงใย ตาคมกวาดมองเนื้อตัวเปียกปอนของเจ้านาย

“ก�าลังจะกลับครับ แต่ว่าฝนมันตก”

“หือ?”

“ผมไม่ได้เอารถมา คงต้องรอให้ฝนหยุดก่อน” ห่างกันเพียง

หนึง่ช่วงแขน แต่นาฏยะกลบัรูส้กึอดึอดั กลิน่น�า้หอมเยน็ชืน่ปอดกบั

แววตาลึกลับคล้ายเป็นด้ายที่พันรัดไม่ให้เขาขยับตัว

ลลิตตัวสูงกว่าเขานิดหน่อย สูงพอๆ กับไอ้ต้นเลย

สงสัยเพราะชอบเล่นบาสเหมือนกัน อันที่จริงก็เจอบ่อยอยู่

นะ โดยเฉพาะตอนไปหาเพื่อนที่สนามบาส

“คุณก�าลังจะกลับบ้านเหรอครับ” นาฏยะถามกลับ มือก�า
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กระชับที่สายกระเป๋าลดทอนความอึดอัดที่เกิดขึ้น

“อือ เพิ่งเคลียร์งานเสร็จ”

“ท�างานล่วงเวลา เหนื่อยแย่เลย”

“ผมชินแล้ว แล้วคุณอยู่หอแถวนี้หรือเปล่า ผมไปส่งให้ได้นะ 

น่าจะอีกนานเลยกว่าฝนจะหยุดตก”

“ผมไม่ได้อยูห่อ มีเรือ่งนดิหน่อยเลยกลบัไปอยู่บ้าน อาจารย์

ไปทางไหนครับ ถ้าผ่านรถไฟฟ้าผมขอติดรถไปด้วย”

“ผ่าน ต้องไปเส้นนัน้พอด ีบอกแล้วไงว่าไม่ต้องเรยีกอาจารย์” 

คิ้วเข้มขมวดเข้าหากัน พริบตาเดียวเท่านั้นก็คลายออก

ลลิตกดยิ้มลึกตรงมุมปากตอนที่เห็นเจ้านายยกมือขึ้นลูบ

ต้นคอด้านหลังอย่างเก้กัง

“ครับ งั้นขอรบกวนคุณด้วย”

“บ้านคุณอยู่ใกล้รถไฟฟ้าเหรอ” ลลิตขยับตัวเดินน�าไปทาง

อาคารจอดรถ ขาเขาขยับช้ากว่าปกติ ไม่รีบร้อน ไม่เร่งเร้า มองเงา

ของนาฏยะที่ขยับเพราะอีกฝ่ายเดินตาม

“อือ ลงศาลาแดงแต่ต้องต่อวิน”

“งั้นผมไปส่งที่บ้าน”

“ไกลนะ...” ตาเรยีวเหลือบมองคนตรงหน้า ก่อนลมืว่าตวัเอง

พูดอะไรออกไปเพราะขี้แมลงวันเม็ดเล็กๆ ตรงหลังต้นคอ

คอลลิตสวย ปกเสื้อเชิ้ตที่เผยอออกเผยให้เห็นจุดเล็กๆ วับ

แวมในจุดที่ต�่ากว่าปกเสื้อทางด้านหลัง

นาฏยะคดิว่ามนัเป็นขีแ้มลงวนั โทษลลติแล้วกันท่ีสวมเส้ือตวั

ใหญ่ทัง้ยงัไม่เรยีบร้อย เลยต้องถกูลวนลามทางสายตา รวมถึงท�าให้

เขาคดิอะไรแปลกๆ อย่างเช่นการกระชากคอเสือ้ของลลติออกแล้ว

นับจ�านวนขี้แมลงวันจุดเล็กๆ อย่างจริงจัง
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มันขับเสน่ห์เย้ายวนบนผิวเรียบเนียน

ทกุอย่างทีห่ลอมรวมมาเป็นเขาดฮูอตจรงิอย่างทีเ่คยได้ยนิมา

คนบ้าอะไรวะ ฮอตกระทั่งขี้แมลงวัน

เกินไป...เกินไปมากจริงๆ

“นาย...เจ้านาย...”

“ครบั” หลดุออกจากภวงัค์ความคดิ ปรวิติกเข้ามาแทนทีค่วาม

คิดแปลกๆ

“ผมถามว่าบ้านคุณอยู่ตรงไหน”

“ซอย A...คุณจะไปส่งผมจรงิเหรอ” นาฏยะถามย�า้ พลางมอง

นิ้วได้รูปกดปลดล็อกประตูรถยนต์

ไฟรถคันหนึ่งสว่างขึ้นในแสงสลัวราง ไม่ต้องบอกนาฏยะก็ 

รู้ว่าต้องเดินไปที่รถคันไหน

BMW กด็เูหมาะกบัเขาอยูล่ะมัง้ เรยีบ หรหูรา สมรรถนะยาม

ขับขี่ยอดเยี่ยม

“ใช่ จะไปส่ง แล้วท�าไมไม่อยูห่อแล้วล่ะ” คนตวัโตโยนกระเป๋า

ไปไว้ที่เบาะด้านหลัง จากนั้นก็ยัดตัวเข้าไปนั่งตรงฝั่งคนขับทันที

เจ้านายท่ียนืรอให้ลลติน�าเข้าไปในรถก่อนจงึเปิดประตรูถตาม

เข้าไปนั่ง

“หอที่เคยอยู่เป็นหอแฟน”

“...”

“แต่เลิกกนัสกัพกัแล้ว ตัง้แต่ก่อนเรยีนจบ ผมก็เลยกลบัไปอยู่

บ้าน”

“อ่อ...เหงาเลยสิ”

“ไม่ค่อยครับ ชินแล้ว”

“...แอร์มนัเยน็ เอาเสือ้ไปคลมุไว้ ผมซกัแล้วยังไม่ได้ใส่ ตดิรถ
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ไว้เผื่อมีประชุมกับอธิการบดีเฉยๆ”

ไม่ทันปฏิเสธสักค�า เสื้อคลุมสีด�าก็โยนแหมะมาวางตรง

หน้าขา กลิ่นหอมๆ ของน�้ายาปรับผ้านุ่มฟุ้งขึ้นมา นาฏยะจับเสื้อ

ขึ้นมากางคลุมตัวตอนที่รถยนต์เคลื่อนตัวพอดิบพอดี

เขาขยบัแว่นสายตาแล้วลอบมองเส้ียวหน้าหล่อเหลาด้านข้าง 

ลลิตไม่ได้สนใจเขาเพราะยุ่งอยู่กับการเลือกเพลย์ลิสต์เพลง คิ้วของ

อาจารย์ดูยุ่งเหยิงเพราะต้องเพ่งสายตา พอเจ้าของรถกลับไปตั้ง

สมาธิกับการขับรถ เสียงเพลงแนวอัลเทอร์เนทีฟก็ดังขึ้น

คนไม่ค่อยพดูอย่างนาฏยะไม่รูว่้าจะพดูอะไร สดุท้ายก็ปล่อย

ให้เสียงเพลงท�าลายความเงยีบงนั ลลติฮมัเพลงไปตามจงัหวะ มบ้ีาง

บางครั้งที่แอบหันไปมองนาฏยะที่ยกเสื้อเขาขึ้นคลุมตัว มองเหม่อ

ออกไปนอกตัวรถ

จนกระทัง่ฝ่ารถติดเล้ียวเข้าไปในซอยบ้านของนาฏยะได้ ลลติ

จึงเอ่ยปากขึ้นเป็นครั้งแรก

“เข้าไปในซอยลึกมั้ย”

“ลึก”

“เหมือนจะมีแต่บ้านคนรวยเลย”

“ครับ คุณกลับรถตรงซอยข้างหน้านั่นก็ได้”

“ถึงแล้วเหรอ”

“ตรงก�าแพงสีขาวนั่นแหละบ้านผม”

ลลติมองตามปลายนิว้เจ้านายทีช่ีไ้ปยงัก�าแพงบ้านหรหูลังหน่ึง 

มันค่อนข้างมืดและดูเงียบกว่าบ้านหลังอื่นๆ มีเพียงไฟหน้าบ้าน

เท่านั้นที่เปิดทิ้งไว้

“ไม่มีใครอยู่เหรอ”

“ผมอยู่คนเดียว”
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“หือ?”

“เด็กบ้านแตกน่ะ พ่อกับแม่มีครอบครัวใหม่ ก็เลย...อยู ่

คนเดียว”

ลลิตเงียบ ทว่าวันนี้เขาเบรกรถไม่นุ่มนวลเอาเสียเลย

“อ้อ” ได้แค่ส่งเสียงรับค�าในล�าคอ ไม่แปลกใจแล้วว่าท�าไม

นาฏยะถึงมีบรรยากาศเหงาๆ รายล้อมอยู่รอบตัว

แล้วไอ้บรรยากาศพวกนัน้กด็นักระตุน้ความรูส้กึอยากปกป้อง

ดูแลจากเขาได้ดีเสียด้วย

“ขอบคุณมากครับที่มาส่ง เส้ือนี่ผมจะซักแล้วเอาไปคืนให ้

นะครับ”

“ได้”

นาฏยะหยิบกระเป๋าเป้ขึ้นมาจากพื้นด้านล่าง พาดเสื้อคลุม

ของลลิตไว้ที่ท่อนแขนข้างหนึ่ง ฝนหยุดตกไปสักพักใหญ่แล้ว ไม่

จ�าเป็นต้องหาร่มมากางให้วุ่นวาย

ก่อนลงจากรถเจ้านายเอี้ยวตัวไปทางลลิตอีกครั้ง

“ขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้เชิญเข้าไปในบ้าน พรุ่งนี้ผมเลี้ยง

กาแฟคุณนะ รีบกลับได้แล้วครับ เดี๋ยวคนที่บ้านจะรอนาน”

“งั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้”

“พรุ่งนี้เจอกันครับ”

ก้าวเท้าลงจากรถเมือ่คดิว่าไม่หลงเหลอืธรุะอย่างอืน่ให้คยุต่อ 

นาฏยะรักษามารยาทด้วยการยืนมองไฟท้ายรถของลลิตเคลื่อนท่ี

ออกไปจนลบัสายตา แล้วค่อยเปิดประตูเลก็ติดก�าแพงเข้าไปในบ้าน 

จัดการเปิดไฟจนสว่าง เปิดใช้งานเครื่องซักผ้าท้ังท่ีมีเสื้อเพียง 

ตัวเดียวเท่านั้นที่ต้องซัก

ระหว่างรอเสื้อคลุมซักอบจนเสร็จ นาฏยะก็จัดการตัวเอง 
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กับกิจวัตรประจ�าวันที่ท�าซ�้าจนเคยชิน คือการท�าอาหารง่ายๆ ใน

ห้องครวั ออกมานัง่กนิพร้อมดทูวีี ข้ึนไปอาบน�า้ ให้อาหารปลา ก่อน

เพิ่มกิจกรรมใหม่ด้วยการกลับลงมาที่หลังบ้านเพื่อเอาเสื้อลลิตที ่

อบจนแห้งสนิทแล้วขึ้นไปรีด...จากนั้นก็ว่ิงกลับลงมาที่ชั้นล่างของ 

ตัวบ้านอีกทีเพื่อเอาเสื้อที่รีดเรียบร้อยแล้วไปแขวนไว้ในรถคันใหม่

กันลืม

ไฟในบ้านปิดลงอีกครั้งในเวลาดึกสงัด เหลือแค่โคมไฟที่

หัวนอนของนาฏยะกับแสงไฟจากตู้ปลาของสี่คุณ หนังสือปกอ่อน

เล่มหนึ่งถูกพลิกเปิดอ่านไปไม่กี่หน้า พอนาฬิกาดิจิตอลตรงปลาย

เท้าโชว์เวลาว่าเข้าวันใหม่ นาฏยะก็ปิดทั้งหนังสือ ปิดทั้งโคมไฟ  

ซุกซบตัวหาความอบอุ่นในมุมประจ�า...

เขาไม่ใช่คนหลับยาก ปกติหัวถึงหมอนก็ไร้สติ

แต่วันนี้ดูเหมือนจะต่างจากทุกวัน อาการที่นานๆ จะเกิด 

สักครั้งอย่างอาการนอนไม่หลับจึงเกิดขึ้น

พลกิตวัออกจากการขดตวัตดิก�าแพง หงายมองเพดานสักพัก

ก่อนลกุข้ึนนัง่ ยงัไม่ง่วงงนุอกีกค็ดิว่าจะต้องท�าอะไรสกัอย่าง นาฏยะ

เดินอ้อมชั้นหนังสือที่ตั้งติดเตียงไปทิ้งตัวนอนคว�่าบนโซฟา

ใกล้โซฟามีตู้ปลาของสี่คุณ แสงนีออนจากตู้ช่วยให้เขามอง

เห็นรอบด้านชัดเจน

“อะไรคุณไน๋ คุณบ่นอะไร ขี้บ่นเหมือนไอ้ไน๋เลย

“แล้วคุณต้นกับคุณอัยย์ท�าไมยังไม่เลิกกิน กินเยอะ ขี้เยอะ  

ขี้ติดก้นยาวเป็นเมตรแล้ว

“คุณอินทะนอนแล้วเหรอ อยู่นิ่งเชียว”

ส่งปลายนิ้วออกไปหยอกล้อกับสี่คุณทั้งๆ ที่ยังนอนคว�่า ตา

ยกเฉียงเป็นเอกลักษณ์มองเลยตู้ปลาไปอย่างไร้จุดหมาย
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ริมฝีปากเอิบอิ่มได้รูปเหยียดกว้าง เผยค�าพูดที่มีแต่สี่คุณ

เท่านั้นที่จะได้ยิน

“วันนี้เจ้านายของสี่คุณเจอคนใจดีด้วย เขาเป็นอาจารย์ภาค

เครื่องกล เจ้านายของสี่คุณเคยเห็นเขาอยู่กับต้นหนบ่อยๆ ไม่เคย

คุยกันหรอก คุยกันวันนี้วันแรก เขาเลี้ยงน�้าเจ้านายของสี่คุณทั้งยัง

พามาส่งที่บ้านเพราะฝนตกหนัก ในรถแอร์เย็นเขาก็เอาเส้ือมาให้

คลมุไว้ ใจดีมากๆ เลยใช่มัย้ เจ้านายของสีค่ณุเอาแต่คดิถงึความใจดี

ของเขาจนนอนไม่หลับเลยนะ”

พอพูดเยอะเข้าตาก็ชักจะปรือปรอย นาฏยะหัวเราะออกมา

เล็กน้อย เมื่อปลาทองคุณไน๋ท�าปากพะงาบๆ ตรงใกล้ๆ ตู้

ออกซิเจนผุดพุ่งในอ่างน�้า ฟองอากาศสม�่าเสมอคล้ายยา

นอนหลบัช้ันด ีนาฏยะชกัจะเริม่ง่วงเข้าจรงิๆ เสยีแล้วละ แต่ปากยัง

ไม่ยอมหยุดพูดคุย

“เขามีขี้แมลงวันด้วย ตรงใต้ตา ปลายจมูก ต้นคอ...”

มโนภาพก่อนหลับใหลเป็นภาพชัด แม้ตาปิดสนิท ลมหายใจ

สม�า่เสมอ ในหวักย็งัชดัเจนถงึรอยยิม้กดลกึช่วงมมุปาก คนใจดขีอง

เจ้านายสี่คุณพูดค�าว่า งั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้

เป็นครั้งแรกเลยมั้งที่คนอย่างนาฏยะอยากให้ถึงพรุ่งนี้เร็วๆ
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ฝ่าฝืน แหกกฎเกณฑ์ของความรูส้กึ
ถล�าลึกไม่รู้วิธีกลับตัว

สภาพอากาศช่วงนี้แปลกประหลาด แม้อยู่ในช่วงฤดูฝน

จริง แต่ก็ใช่ว่าฝนจะตกทุกวัน อย่างเช้านี้ก็ไร้เงาเมฆฝนซึมเซา

อบอ้าว มเีพียงแสงอาทติย์เจดิจ้ากบัลมร้อนๆ ทีม่อีณุหภมูใิกล้เคยีง

อุณหภูมิร่างกายมนุษย์

สามสิบเจ็ดองศา

ร้อน...

นาฏยะบอกตัวเองทันทีที่ก้าวเท้าลงจากรถหรูคันใหม่ เขา

สะพายเป้ใบเดิมไว้ที่ไหล่ด้านขวา จากนั้นจึงค่อยเดินไปเปิดประตู

ด้านหลงัเพือ่หยบิเสือ้คลมุทีแ่ขวนอยูม่าพาดบนไหล่อกีข้าง หน้าตา

เรียบเฉยดูไม่สบอารมณ์

แต่เปล่า เขาไม่ได้หงุดหงิด

แค่ก�าลังคิดว่าจะสั่งกาแฟอะไรไปให้ลลิตดี

ครุ่นคิด สงสัย สับสนอยู่ในร้านกาแฟ

สุดท้ายกเ็ลอืกเอาเมนกูาแฟ Cold Brew ตดิมอืไปเป็นของฝาก
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ให้คนใจดี

“ช่ือครับ” พนักงานที่ดูจะอายุมากกว่าเขาเอ่ยถาม นาฏยะ

ถอนหายใจเบาบางก่อนบอกชื่อเจ้าของกาแฟตัวจริง

“อาจารย์ลลิต”

“เอ? อาจารย์ลิตเหรอ”

ดทู่าลลติจะเป็นลกูค้าประจ�า เพราะพอนาฏยะพดูชือ่อาจารย์

ลลิตออกไป พนักงานก็ท�าหน้าท�าตาเหมือนว่ารู้จักคนชื่อลลิตเป็น

อย่างดี

ท้ังยงัขมวดคิว้สงสยั ก่อนเอ่ยบางประโยคออกมาถามนาฏยะ

“เมื่อเช้าอาจารย์ก็เข้ามาซื้อไปแล้วนะ”

“ครับ แก้วนี้ก็ของเขาอีกเหมือนกัน”

นาฏยะตอบห้วนส้ัน ยืน่บัตรส�าหรบัใช้แทนเงนิสดไปท่ีเคาน์-

เตอร์เพื่อช�าระเงิน

เขาไม่ใช่คนพูดมากอยู่แล้วหากไม่สนิท แม้ว่าตอนนี้จะแอบ

บ่นพนักงานในใจเรื่องพูดให้เขาเสียความม่ันใจก็ตาม แต่ดูเหมือน

ว่าหน้าตาของเขาจะไม่สบอารมณ์เป็นอย่างมาก พนักงานจึงเงียบ

แล้วรับช�าระเงินตามหน้าที่แทนที่จะหาเรื่องมาชวนคุย

นั่งไขว่ห้างรอพลางมองชื่อเมนูที่อยู่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ สักพัก 

เคร่ืองด่ืมท่ีส่ังก็เรียบร้อย นาฏยะคว้ามาไว้ในมือ ไม่รีรอท่ีจะเดิน

ออกไปนอกร้าน จุดมุ่งหมายต่อไปของเขาคืออาคารชั้นสาม เช็ก

ตารางเรียนของภาคเครื่องกลมาแล้วว่าปีไหนห้องไหนที่เรียนกับ

อาจารย์ลลิตตอนเก้าโมงเช้าของวันนี้

เวลา 08.55 น. ตึกบรรยายชั้นสาม ห้อง E307

ลลิตยังมาไม่ถึงห้องเรียน
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นกัศกึษาทีน่ัง่หน้าสลอนเลยจบัจ้องมาทีน่าฏยะเป็นตาเดยีว

หลังจากเขาเดินพรวดพราดผลักประตูเข้ามา ความประดักประเดิด

เกิดขึ้นจนร้อนผ่าวตามใบหน้า แต่การตวัดหางตาขึ้นมองก็ท�าให้

นักศึกษาหลบสายตากันเป็นแถบ

“อาจารย์ลิตยังไม่มาอีกเหรอ”

“ยังค่ะ พี่ใช่พี่นายเพื่อนพี่ต้นหรือเปล่าคะ”

“อ่า...ใช่” เกดิค�าถามว่าน้องผูห้ญงิในห้องรูจ้กัเขาได้ยงัไง แล้ว

ค�าถามกต้็องสลายไปเม่ือคดิได้ว่ามักมีคนมารูจ้กัเขาโดยทีเ่ขาไม่รูต้วั

อยู่บ่อยๆ

ผ่านต้นหน มนุษย์ตัวยักษ์ซื่อบื้อดีกรีนักกีฬามหาวิทยาลัย

หรือไม่ก็อินทะ เดือนมหาวิทยาลัยสายธรรมะ

หรอือาจจะเป็นคูร่กัจอมนวัเนยีอย่างไอยเรศกับ เฉิน ไน๋ ก็ได้

ละมั้ง

สักทาง...

“หนูเป็นเอฟซีพี่ต้นหน”

อ้อ...ผ่านไอ้ต้น

“ไว้ถ้าเจอต้นจะบอกให้ละกนันะว่ามเีอฟซ.ี..ว่าแต่อกีนานมัย้ 

กว่าอาจารย์ลิตจะมา ปกติอาจารย์เขาเข้าเลตเหรอ”

“ไม่ค่ะ เดี๋ยวก็มาแล้ว ตรงเวลาจะตาย”

“อือ”

รับค�าในคออย่างเข้าใจ แล้วหมนุปลายเท้าเบีย่งตวัออกนอก

ประตูมาหยุดยืนนิ่งอยู่ที่หน้าห้อง นาฏยะคิดว่าเขาควรออกมายืน

รอทีต่รงนีจ้ะดกีว่า จรงิอย่างทีน้่องผูห้ญงิคนน้ันว่า เดีย๋วลลิตก็มา...

เดี๋ยวก็ได้เจอ

อึดใจเดียวคนที่เขาก�าลังรอก็ปรากฏตัว นาฏยะเผลอตัว
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กวาดตาส�ารวจคนทีเ่ดนิสะพายกระเป๋าลงมาจากบนัไดชัน้สีจ่นดเูสยี

มารยาท ละสายตาไม่ได้เลยกบัท่วงท่าการเดนิทีร่าวกับประตมิากรรม

เทพเจ้าบนฝาผนังในพพิธิภณัฑ์สักแห่งทีเ่ขานกึชือ่เท่าไรกน็กึไม่ออก

คิว้เข้มเหนอืดวงตาคมเลกิสงูตอนทีล่ลติหันมาเหน็เขา ย้ิมลกึ

บนหน้าหล่อเหลาเกิดข้ึนที่มุมปาก คนตัวโตสูงใหญ่สืบเท้าเข้าหา 

แล้วหยุดยืนห่างกันด้วยระยะที่ไม่ท�าให้อึดอัดใจ ทว่าใครบางคนก็

คล้ายถูกด้ายเส้นเดิมพันรัดไว้ทั้งตัวอยู่ดี

อึดอัด ประหม่า หายใจไม่สะดวก ออกซิเจนคล้ายหล่อเลี้ยง

สมองไม่เพียงพอ

“ผมเอาเสื้อมาคืน” นาฏยะขยับตัวเล็กน้อย ค่อยๆ ยื่นเสื้อ

ในไม้แขวนออกไปด้านหน้า “แล้วก็เอากาแฟมาให้ด้วย”

“คณุมเีรียนกีโ่มง” รบัเพยีงแก้วกาแฟมา ทว่าเสือ้ยังปล่อยให้

นาฏยะถือค้างไว้ตามเดิม

“เอ่อ...มีเลกเชอร์ตอนสิบโมงครับ”

“งั้นผมวานคุณเอาเสื้อไปเก็บที่ห้องพักผมได้มั้ย”

“...”

“ผมจะสอนแล้ว ในห้องมันไม่มีที่ไว้ ผมกลัวว่าเสื้อจะยับ”

ลลิตพูดเรื่อยเรียบ เสียงนุ่มๆ ขับกล่อมให้นาฏยะตอบรับ

“ได้ครับ ผมว่างอยู่ ห้องคุณอยู่ชั้นสี่ใช่มั้ย” ชี้นิ้วขึ้นไปที่ชั้นสี่

ของอาคาร แค่เอาเสื้อไปเก็บไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรงอะไรหรอก

“ฝากด้วย นี่กุญแจห้องผม”

“เอาเสื้อไปเก็บแล้วเดี๋ยวผมเอากุญแจลงมาคืนคุณนะ”

“ไว้ก่อน ผมไม่ชอบให้คนเข้าไปกวนตอนก�าลังสอน”

“...” นาฏยะชะงัก เผลอก�ากุญแจที่เพิ่งรับมาไว้จนแน่น สุ้ม-

เสียงลลิตเปลี่ยนจากทุ้มนุ่มเป็นกดดัน ชวนให้เขาท�าอะไรไม่ถูก
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เขาก่อกวนอีกฝ่ายงั้นเหรอ

“นาย ผมขอเบอร์คุณไว้ได้มั้ย พักเที่ยงจะโทร. หา แล้วเดี๋ยว

ผมไปเอากุญแจที่คุณเอง”

“นี่ผม...ไม่ได้ก�าลังรบกวนอะไรคุณอยู่ใช่มั้ย”

“ผมมากกว่าที่เป็นฝ่ายรบกวนคุณ”

“ไม่ ไม่ได้รบกวนเลยครับ” ยกมือข้างท่ีมีกุญแจห้องพัก

อาจารย์ขึ้นเพื่อใช้ปลายนิ้วเกาขมับ นาฏยะสบายใจขึ้นมาเล็กน้อย

เมื่อแน่ใจว่าไม่ได้ก�าลังรบกวนอีกฝ่าย แล้วล้วงมือหยิบโทรศัพท์ใน

กระเป๋ากางเกงขึน้มา “เอาเบอร์คณุมากไ็ด้ครบั เดีย๋วผมโทร. เข้าไป

เอง”

ลลติไม่ได้บอกเบอร์ เขาแค่หยบินามบตัรทีเ่หนบ็ตรงกระเป๋า

เสือ้มาส่งให้นาฏยะ ฟันขาวเผยออกมาขบรมิฝีปากล่าง ตอนทีม่อง

เจ้านายกดเบอร์ตัวเองลงในมือถือเครื่องบาง...โทร. ออก

โทรศัพท์ลลิตสั่น

ยืนยันว่าส�าเร็จ...ได้เบอร์แล้ว

“ตอนเที่ยงเจอกัน”

นาฏยะพยักหน้าตอนที่สายถูกตัด เดินผ่านตัวลลิตขึ้นไปบน

ห้องพักอาจารย์ที่ชั้นสี่

มสีายตาของใครบางคนมองตามจนกระท่ังมองไม่เหน็กันอกี

จึงเลกิมอง ลลติเห็นความอ่อนไหวจากแผ่นหลงัของนาฏยะ มอืเทิม้

สั่นจากอาการประหม่ายามสนทนากัน ดวงตาไหววูบกับความรู้สึก

ที่แตกกระเจิงจนจับทิศจับทางไม่ได้ 

แบบนั้น...น่ารัก

เห็นแล้วอยากจับมาฟัดให้จมอก!
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ไม่บ่อยนกัหรอกทีค่นอย่างนาฏยะจะหยบิโทรศพัท์มาวาง

ไว้ในจุดที่มองเห็นได้ง่ายอย่างในตอนนี้ อีกทั้งเขายังเอาแต่จับจ้อง

หน้าจอสดี�าสนทิสลบักบันาฬิกาทรงกลมทีแ่ขวนอยู่เหนือศรีษะของ

อาจารย์ประจ�าคาบ

มันชักจะนั่งไม่ติดเมื่อเห็นว่าเลยเที่ยงวันมาหลายนาทีแล้ว 

และดูเหมือนอาจารย์ผู้สอนก็ยังไม่มีว่ีแววว่าจะจบประเด็นที่นอก

เรื่องไปไกลเลยสักนิด

เขาแน่ใจว่าตัวเองไม่ใช่นักศึกษาประเภทที่ชวนคุยเก่งหรือ

ชอบสร้างสีสัน เงียบนิ่งรวมถึงมีพฤติกรรมอันชวนกดดันอีกด้วย

ยกตัวอย่างเช่นการเผลอตัวถอนหายใจหนักๆ เสียงดังออก

มา แน่นอนว่ามนัเป็นการกระท�าทีด่คู่อนข้างเสยีมารยาท ทกุคนใน

ห้องจึงหันมามองที่เขาเป็นตาเดียว

นาฏยะประหม่า แต่ประสบการณ์ที่มักเผลอตัวเด๋อด๋าท�าให้

เขายังคงใบหน้าเรียบนิ่งไว้ได้อยู่

“ก่อนเลิกคลาสมีใครจะถามอะไรมั้ย เจ้านาย คุณมีอะไรจะ

ถามอาจารย์หรือเปล่า”

“ตอนนี้ยังไม่มีครับ”

“งั้นเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะ เรื่องทุน ป. เอก ถ้าสนใจเมลหา

อาจารย์ได้ตลอดเลยนะ”

“ครับ ไว้ผมจะลองไปคิดดู”

นาฏยะค้อมศรีษะลงเลก็น้อย คว้ากระเป๋า คว้าโทรศพัท์ แล้ว

เดินออกจากห้องเป็นคนแรกของคลาส ก่อนจะสะดุดหยุดชะงักอยู่

ตรงหน้าประตู

ประติมากรรมฝาผนังเดินได้พิงตัวอยู่ที่ระเบียงเยื้องไปทาง

ขวา จุดเด่นอยู่ที่ข้ีแมลงวันใต้ตากับรอยยิ้มนุ่มลึกที่มุมปากทั้งสอง
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ข้าง

“อาจารย์ลิต...”

“กุญแจห้องผมล่ะ”

“อยูน่ีค่รบั มารอนานแล้วหรอืยงั” นาฏยะเป็นฝ่ายเดนิเข้าหา 

เว้นระยะห่างไว้ระดับหนึ่งเช่นเดียวกับที่อีกฝ่ายชอบท�า

เขาหยิบกุญแจห้องพักอาจารย์ส่งให้ลลิต คนตัวสูงยื่นมือมา

รับก่อนเอาไปควงเล่นกับนิ้วชี้เรียวยาว

“สักพัก ท�าใจเรื่องต้องรอแล้วตั้งแต่เห็นว่าใครสอน”

“อาจารย์หญิงชอบปล่อยช้า...แล้วไหนคุณว่าจะโทร. หาผม

ก่อน”

“ไม่อยากกวนคุณตอนเรียน ก็เลยเดินมาเอง”

“ข้ามตึกคณะ?”

“ผมจะไปกินข้าวพอดี มันต้องผ่านทางนี้อยู่แล้ว”

“ร้านที่ตึกกลางเหรอ”

“ใช่ ไปมั้ย ผมหาเพื่อนกินข้าวอยู่พอดี”

นาฏยะเองก็รู้สึกหิวอยู่เหมือนกัน เขาท�าหน้านึกอยู่อึดใจ

เดียวเท่านั้นแล้วพยักหน้าตอบรับค�าเชิญชวน

เดินไปพร้อมกันเพราะคุ้นเคยกับสถานที่เป็นอย่างดี นาฏยะ

รู้ว่าตัวเองต้องเดินไปทางไหน ลลิตเองก็เช่นกัน

คนตวัสงูไม่ปล่อยให้การเดนิคูก่นัต้องอดึอดั เขาชวนคยุเรือ่ง

ทั่วไป อย่างแนบเนียน

“บ่ายนี้คุณมีเรียนอีกมั้ย”

“หมดแล้วครับ แต่ว่าจะไปห้องสมุด ผมต้องใช้เน็ต ม. โหลด

เปเปอร์ ไวไฟที่ห้องสมุดแรงดี”

“เพิ่งเริ่มเรียนได้สองวัน เริ่มโปรเจกต์แล้วเหรอ”
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“ก็...ใช่” นาฏยะเหลือบมองคนที่เดินอยู่ด้านข้าง เม้มปาก 

ก่อนจะถามกลับ “แล้วคุณ...ช่วงบ่ายมีสอนอีกมั้ยครับ”

“มีอีกทีตอนสี่โมงเย็น”

“อีกนานเลย”

“ก�าลังคิดอยู่ว่าจะไปห้องสมุดกับคุณดีมั้ย ไม่ค่อยได้ไป ฟังดู

น่าสนใจดี”

“ผมเพิ่งเคยได้ยินคนพูดว่าห้องสมุดน่าสนใจเป็นครั้งแรก”

“แล้วที่ชอบไปบ่อยๆ คุณไม่ได้คิดว่ามันน่าสนใจเหรอ”

“คุณรู้ได้ยังไงครับว่าผมไปบ่อย” ขมวดคิ้วเข้าหากัน เดินผ่าน

ประตูร้านอาหารที่ลลิตเปิดค้างไว้เข้าไปด้านใน ความประหม่าเริ่ม

จางหาย การพูดคุยเป็นกันเองมากขึ้น

แต่ยังไว้เชิง ตื่นตระหนก ระแวดระวัง

“ถ้าไปไม่บ่อยจะรู้ได้ยังไงว่าไวไฟแรง”

“ไปบ่อยจริงก็ได้ผมยอมรับ แต่ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าสนใจ

หรอก”

“แล้วรู้สึกว่ามันเป็นยังไง”

“เร้าใจ”

“หือ...”

“คู่รักชอบไปจู๋จี๋กันในห้องสมุด”

“แล้วคุณก็นั่งดู?”

“บ้าง บางที” นาฏยะยักไหล่ ก้มหน้าก้มตาเลือกอาหารใน

เมนู

แล้วจู่ๆ  เขากว็างเมนใูนมอืลงบนโต๊ะ โชว์เมนูหน้าหน่ึงไปตรง

หน้าอาจารย์ลลติ ก้มหน้าชีน้ิว้ชวนให้คนตวัโตดอูะไรบางอย่าง

ลลติยืน่หน้าเข้าหา จงใจให้ใกล้เพือ่ดมกลิน่หอมๆ จากเส้นผม
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อ่อนนุ่ม

“อนันีอ้ร่อย แต่มนัเยอะ ผมกนิคนเดยีวไม่เคยหมด คณุสนใจ

กินด้วยกันมั้ยครับ”

“อือได้ สั่งมาเลย”

“เยี่ยม!” ผลุนผลันเงยหน้าขึ้นจากการก้ม ความระแวดระวัง

ก่อนหน้าดูคล้ายว่าจะหายไป จังหวะที่นาฏยะเอี้ยวตัวหันไปมอง

ทางลลิตเลยเกดิเรือ่งใหญ่ ทีใ่กล้กนัมากจากความตัง้ใจของใครบาง

คน ส่งผลให้ผิวแก้มใสสัมผัสกับปลายจมูกโด่ง

เฉียดเพียงผิวเผินก็ท�าให้ตกใจได้ นาฏยะผงะถอยห่าง ลลิต

นิ่งอยู่กับที่ ท�าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

หอม...

นิ่ม...

เย้ายวน...

น่ากิน...

“มันอร่อยมาก...ใช่มั้ย”

“คุ...คุณก็ต้องลองกินดู”
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ถวิลหาย่อมหมายถึงถวิลหา
ปรารถนาก็เพราะปรารถนาเช่นกัน

นาฏยะพอจะรูว่้าตวัเองเป็นคนตาเลก็ มหิน�าซ�า้มนัยงัยก

เฉียงจนดูขวางโลก ไม่แน่ใจว่าดวงตาของเขาจะเรยีกว่าจดุอ่อนทาง

กายภาพได้มัย้ แต่ทีแ่น่ๆ เพราะตาเลก็รแีบบนีท้�าให้ดหูย่ิงผยองทัง้

ยังดูดุมากอีกด้วย

เขาเหลือบสายตามองรอบด้านในห้องสมุดแสนสงบ จ้อง

สบตากับรุ่นน้องในชุดนักศึกษาที่มองมาทางเขากับอาจารย์ลลิต

เด็กสาวคนนั้นสะดุ้งโหยงหลบสายตา จากน้ันก็เดินหายไป 

ที่อื่น

บริเวณตดิหน้าต่างทีน่าฏยะเลอืกนัง่เลยสงบเงยีบย่ิงกว่าเก่า 

มีเพียงเสียงพลิกหน้ากระดาษของลลิต และเสียงคลิกเมาส์ของเขา

ดังบ้างในบางครั้ง

การอยู่เงียบๆ ไร้ซึ่งเสียงสนทนาควรจะท�าให้บรรยากาศ

อดึอดั แต่น่าแปลกใจอยูเ่หมอืนกนั ทีน่าฏยะไม่ได้รูส้กึอดึอดักดดนั

อะไรเลย
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เขาลอบมองลลิตทีย่งันัง่ไขว่ห้างพลิกหน้าหนังสอืเป็นจังหวะ

สม�่าเสมอ ให้ความสนใจกับขี้แมลงวันที่ใต้ตา ปลายจมูก สันกราม 

รวมถึงริมฝีปากที่เผยออยู่น้อยๆ

ก่อนถูกจับได้ เมื่อคนที่อ่านหนังสือตวัดตาคมขึ้นมามอง

นาฏยะรีบก้มหน้าลงมองจอคอมพิวเตอร์ตรงหน้าอีกครั้ง 

ความอึดอัดที่เพิ่งจางไปเริ่มแทรกแซงเข้ามาพร้อมเสียงหัวใจที่เต้น

ไม่เป็นจังหวะ

“ว่า?”

ว่าแล้วว่าลลิตต้องถาม ค�าว่า ‘ว่า’ อาจเป็นค�าถามว่านาฏยะ

แอบมองท�าไม

“ผมแค่ก�าลังสงสัยว่าคุณอ่านอะไร”

ตอบไม่ได้ว่ามองลลิตท�าไม เลยได้แต่เฉไฉเปลี่ยนเรื่องไปคุย

เรื่องหนังสือแทน

“ปรัชญาความรัก”

“ถ้าอ่านหนังสือปรัชญามันจะจบเร็วนะ” ผ่อนคลายตัวเอง

เล็กน้อย ขยับตัวไปมองชื่อหนังสือที่ลลิตโชว์หน้าปกมาให้ดู แล้ว 

กลับมานั่งตัวตรงหลังชนพนักพิง นิ่งฟังค�าถามที่ลลิตถามคืน

“ท�าไมอ่านหนังสือปรัชญาถึงจบเร็ว”

“ตัวหนังสือมันน้อยไงครับ เป็นแบบนี้แทบทุกเล่ม มีประโยค

เด็ดๆ เป็นค�าคมหนึ่งประโยค ที่เหลือก็เป็นภาพ ไม่ก็กระดาษเปล่า 

ผมชอบรู้สึกว่าจ�านวนตัวอักษรมันไม่คุ้มกับเงินที่เสียไป แต่สุดท้าย

พอเครียดๆ ก็ซื้อมาอ่านอยู่ดี”

“ทีห่นงัสือปรชัญาส่วนใหญ่เป็นแบบนัน้เพราะความว่างเปล่า

มันท�าให้เราตกผลึก เป็นการเว้นที่ว่างอย่างมีนัยยะส�าคัญ...ผม 

คิดว่านะ”
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“ก็...อาจจะเป็นแบบนั้น”

“ว่าแต่ คุณเคยอ่านเล่มนี้ม้ัย” หนังสือในมือลลิตถูกพับ 

ปิด เขาวางมันลงบนโต๊ะ ดันไปข้างหน้า ขายังยกไขว่ห้างไว้ไม่ขยับ-

เขยื้อน

นาฏยะคิดว่านอกจากจะเป็นประติมากรรมฝาผนังแล้ว ลลิต

ยังดูเหมือนพวกรูปปั้นไร้ที่ติอีกด้วย

เขาชอบจงัหวะทีล่ลติเอยีงหน้ามาถามเขาเรือ่งหนังสอื องศา

การวางใบหน้า สายตา มันดูได้ระยะ ได้ระดับไปหมด

“ผมอ่านแล้ว”

“คิดว่าเป็นยังไง”

“คนเขยีนน่าจะมคีวามรกัแล้วกอ็กหกั ผมว่ามนัขายดไีด้เพราะ

มีเรื่องรักๆ ใคร่ๆ นั่นแหละ”

แน่นอนว่าเขาต้องเคยอ่าน นาฏยะเป็นคนชอบอ่านหนังสือ 

เขาอ่านทุกแนวต้ังแต่การ์ตูนข�าขันจนกระทั่งหนังสือวิชาการเล่ม 

โตๆ

แล้วไอ้เล่มที่อยู่ในมืออาจารย์ลลิตน่ะ มันเบสต์เซลเลอร์อยู่

ตั้งหลายเดือน จะไม่มีได้ยังไงกัน

“มีความรักแล้วก็อกหัก...สรุปจับใจความหนังสือ 115 หน้า

ได้ดี”

“แต่ผมว่านักเขียนน่าจะเป็นคนรักที่ดีนะ เขาดูเข้าอกเข้าใจ

ความรัก”

“แล้วถ้าผมบอกว่าผมเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้ล่ะ คุณจะ

เชื่อมั้ย”

“หือ...?”

นาฏยะวางเมาส์ พับหน้าจอคอมพิวเตอร์ลงนิดหน่อยเพ่ือ
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มองหน้าลลิตให้ถนัด เขามองหนังสือปกอ่อนสีฟ้าเรียบๆ สลับกับ

หน้าศาสตราจารย์ จากนั้นก็เลิกคิ้วขึ้น

ลลติแค่ยกยิม้ส่งมา ไม่มีว่ีแววว่าเรือ่งทีพ่ดูก่อนหน้าจะล้อเล่น

“เรื่องจริงใช่มั้ยครับ”

“แล้วท�าไมคุณถึงคิดว่าผมล้อเล่น”

“โอเคผมเชือ่กไ็ด้ ไว้ผมเอาหนงัสอืทีบ้่านมาให้คณุเซน็ดกีว่า”

“ได้เสมอ”

ความเงียบเกิดขึ้นชั่วอึดใจ นาฏยะถอนหายใจไร้เสียง

“น่าอิจฉาแฟนคุณจังครับ เขาโชคดีที่มีคุณ”

“ผมโสด” ลลิตระบายยิ้มมากกว่าเก่า เกือบหลุดข�าตอนที่ 

นาฏยะท�าตาโต “โสดจริงๆ”

“ไม่น่าเชื่อ”

“ท�าไม”

“คุณดูสมบูรณ์แบบมั้ง”

“ผมเคยชอบคนคนหนึง่มาสีปี่ บงัเอญิเจอกันในลฟิต์ เหน็เขา

ครั้งแรกก็ชอบเลย แต่ว่าไม่ได้จีบ สุดท้ายก็หลุดมือไป”

“ถ้าคุณลงมือจีบใครสักคน ผมว่ายังไงก็ติด”

“งั้นเหรอ” ลลิตยังไว้ท่าสบายๆ แต่เขาเปล่ียนจากการจ้อง

นาฏยะไปมองนอกหน้าต่างแทน

มหา’ลัยเพิ่งได้รางวัลมหาวิทยาลัยสีเขียวไปเมื่อต้นปีนี่เนอะ 

ต้นไม้ที่ลู่ไหวตามแรงลม ดูร่มรื่น ดูสดชื่นดี

“ท�าไมคุณถึงไม่จีบ”

“เขาเป็นนักศึกษามั้ง”

“อ๋อ มันก็ยังมีกฎเกณฑ์ห้ามอาจารย์กับลูกศิษย์รักกันอยู่ใน

สังคม”
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“ผมเคยคิดว่าจะแหกกฎ แต่เขาดันมีแฟนไปก่อน”

“สวยมั้ย”

“คนที่ผมชอบน่ะเหรอ ก็หน้าตาดี”

“อยากเห็นเลยครับ”

“เจ้านาย...”

“...”

“ที่จริงคุณก็พูดเก่งอยู่เหมือนกันนะ”

ทนัททีีล่ลติพดูจบประโยค แก้มทีท่ัง้ใสทัง้น่าหอมของนาฏยะ

กข้ึ็นร้ิวสีชมพูจางๆ เขายกมอืขึน้เกาแก้ม ยิม้แห้งๆ อย่างคนท�าอะไร

ไม่ถูก

“ผมจะพูดเยอะถ้าสนิท”

“งั้นก็แปลว่าตอนนี้คุณกับผมสนิทกันแล้ว”

“...”

“ผมอยากสนิทกับคุณมากกว่านี้นะ”

นาฏยะท�านิ่งขรึมประสานมือไว้ตรงหน้า ทั้งที่ความเป็นจริง

เขาขดัเขนิกบัน�า้เสยีงนุม่ทุม้ แววตาเย้าหยอกทีม่องตรงมาสบตากัน

แบบนั้น

มากกว่าการเป็นอาจารย์...เขาว่าลลิตเหมือนโจร พูดแค่ 

ไม่กี่ค�าก็ขโมยพื้นที่ในใจบางส่วนของเขาไปได้

มันเปราะบางและอ่อนไหวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ภูมิต้านทานที่มีดูเหมือนจะใช้กับคนคนนี้ไม่ได้เลย

“ได้เวลาผมต้องไปสอนแล้วนะ”

“...ครับ”

“ถ้ากลับถึงบ้านแล้วโทร. มาบอกกันหน่อยก็ดี”

ยังไม่ทันที่นาฏยะจะเอะใจเรื่องที่ต้องโทร. รายงานตัวเมื่อ
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กลับถึงบ้าน ลูกอมช็อกโกแลตยี่ห้อที่เขาชอบกินก็ถูกหยิบออกมา

จากกระเป๋ากางเกงของลลิต

วางลงในมือของนาฏยะ จากนั้นนิ้วเรียวยาวก็ยกขึ้นแตะ 

ริมฝีปากหนาหยัก

ให้เงียบไว้ เป็นความลับ ห้ามบอกให้ใครรู้

“จุ๊ไว้ อย่าบอกใครว่าผมให้ขนม ห้องสมุดห้ามเอาอาหารเข้า

มาทาน”

เขาแหกกฎ...

แถมชักชวนให้นาฏยะท�าผิดไปด้วยกัน

“ได้ ไม่บอกใครครับ”

“เด็กดี”

นาฏยะรู้สึกว่าร่างกายเกร็งค้าง เผลอกล้ันหายใจตอนท่ีมือ

หนาวางลงบนศีรษะ ลลิตลูบเส้นผมเขาเบาๆ อีกไม่กี่ครั้ง จากนั้น

คนตัวโตก็เดินหายเข้าไปในชั้นหนังสือ

กลิ่นน�้าหอมนุ่มลึกยังคงอยู่ ระไออบอุ่นจากมือบนศีรษะก็

หลงเหลืออยู่เช่นกัน

นาฏยะฟุบหน้าลงกับโต๊ะ เกือบกรีดร้องเสียงดังกับการ 

กระท�าอันอุกอาจคลุมเครือ

เมื่อกี้มันอะไรกัน

ลลิตท�าเขาปั่นป่วนไปหมด

หนังสือปรัชญาความรักจ�านวน 115 หน้ายังคงวางอยู่ที่เดิม 

นาฏยะดึงเข้ามาหาตัว เปิดไปยังหน้าซึ่งมีที่คั่นหนังสือคั่นเอาไว้

ถวลิหาย่อมหมายถงึถวิลหา ปรารถนาก็เพราะปรารถนาเช่น

กัน
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แค่คั่นไว้เพราะอ่านไปถึงหรือลึกซึ้งกว่านั้น ค�าตอบไม่แน่ชัด

เอาเสียเลย

ตั้งสติแล้วกดโทร. ออกหาเพื่อนสนิทที่เป็นยอดนักรัก ไม่

แน่ใจว่าต้องการค�าปรกึษา หรอืว่าแค่อยากหาเพือ่นคยุกลบเกลือ่น

อาการฟุ้งซ่าน

[ครับท่านนาย มีธุระด่วนอะไรให้รับใช้]

“ว่างมั้ย”

[ว่างเสมอค่ะ ส�าหรับท่านนาย แล้วท�าไมเสียงมึงเป็นอย่าง

นั้นวะ เครียดเรื่องเรียนอ่อ]

“เปล่า แค่รู้สึกสับสนนิดหน่อย”

[ต้องการสะเดาะเคราะห์หรือดูดวง]

“ต้องการน�้ามันพรายมั้ง เชี่ยเอ๊ย ไอ้อินกูไม่เล่น!”

[เออ ยงัด่าได้ แปลว่ายงัโอเคอยู ่เอาดีๆ  มเีหีย้’ไร เป็นนักบนิ

ฝึกหัดไม่ได้ว่างคุยกับมึงได้ตลอดเวลาหรอกนะ โขกสับกูกันเก่ง 

ชิบหาย]

“กวนมึงแป๊บเดียวแหละ”

[งั้นฝอยมาจ้ะ เริ่ม]

“กูว่ากูมีความรัก”

[แล้ว?]

“แต่กไูม่รู้ว่าเขาชอบกม้ัูยไง เขามท่ีาทแีปลกๆ กบักูนดิหน่อย 

ไม่แน่ใจเลย”

[ก็ถามสิ]

“ไม่กล้า”

[เออเนอะ กูลืมไปเลยว่าเพื่อนกูมันปอดแหก กูไม่ได้อยู่กับ

มึงแล้วด้วยช่วยจีบไม่ได้นะ งานนี้พึ่งพาตัวเองครับท่าน เรื่องรักให้
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เก่งเหมือนเรื่องเรียน]

“มันเป็นประโยคบอกเล่า ให้ก�าลังใจ หรือค�าสั่ง”

[ถึงกูจะพูดเองแต่กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นประโยคแบบ

ไหน แล้วคราวนี้ท่านมึงไปหวั่นไหวชอบใคร]

“ไว้ค่อยบอกมึงทีหลัง”

[เป็นคนดีใช่มั้ย] น�้าเสียงอินทะเจือปนมาด้วยความห่วงใย

นาฏยะถอนหายใจมองไปที่หนังสือปรัชญาความรักบนโต๊ะ

“ไม่รู้ มงึกร็ูก้ดูคูนไม่เป็น กรููแ้ค่ว่ากรููส้กึดกัีบเขา แล้วเขากใ็จดี

กับกู”

[เป็นห่วงจัง รู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วอะ]

“ก็เคยเจอกันผ่านๆ หลายปีแล้ว”

มานึกๆ ดูแล้วตอนเจอกันครั้งแรกน่าจะเป็นในลิฟต์ละมั้ง 

ตอนนั้นเขาอยู่กับต้นหน เป็นนักศึกษาปีหนึ่งที่ต้องล่าลายเซ็น 

ต้นหนช่วยเขาขอเพราะเขามันพูดไม่เก่ง ส่วนไอ้ต้นเป็นประเภท 

ใจกล้าหน้าหนาไม่กลัวใคร ขอได้กระทั่งอาจารย์ภาคเครื่องกลที่ขึ้น

ลิฟต์ตัวเดียวกัน

ใช่แล้ว นัน่เป็นครัง้แรกทีน่าฏยะได้เจอลลิต ต้นหนได้ลายเซน็

อาจารย์ นาฏยะก็ไม่พลาดเช่นกัน

“แต่เพิ่งเคยคุย”

ผมเคยชอบคนคนหนึ่งมาสี่ปี บังเอิญเจอกันในลิฟต์ เห็นเขา

ครั้งแรกก็ชอบเลย แต่ว่าไม่ได้จีบ สุดท้ายก็หลุดมือไป

ประโยคนัน้คงไม่ใช่หมายถงึไอ้ต้นหรอกมัง้...น่าจะเป็นเขาเอง

มากกว่า
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[ซะงั้นไป]

“กูว่ากูได้ค�าตอบแล้วว่ะ”

[ฮะ?! ได้ค�าตอบเรื่องอะไร]

“เรื่องที่ว่าเขาชอบกูหรือเปล่า”

[เพื่อนกูจะมีเมียแล้วใช่มั้ยนะ]

นาฏยะเงยีบไป เขานกึภาพตัวเองมีเมียเป็นลลติไม่ออก แล้ว

พอคิดว่าตัวเองต้องเป็นเมีย...

ขอเอาหัวโขกโต๊ะตายดีกว่า

[เฮ้ย ไอ้นายอย่าเงียบ พี่ใจไม่ดีนะหนู]

“ ’โทษที ดูเปเปอร์อยู่” หาเรื่องมาแก้ตัวเรื่องที่เงียบไป 

เปเปอร์อะไร ไม่ได้อยู่ในสมองตอนนี้เลยสักนิด

[เฮอะ ไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลย]

“โดนอะไร”

[ผูห้ญงิ สวยอะ เดนิผ่านไปเมือ่กี ้อยากโดนว่ะ] นอกเรือ่งเก่ง

คืออินทะ นาฏยะนิ่วหน้าแต่มุมปากดันยกยิ้ม

“มึงชอบใครง่ายขนาดนั้นได้ยังไงนะ”

[เรียกว่าถูกใจค่ะ สัสเอ๊ย หันมายิ้มให้กูแล้ว มันต้องโดนๆ]

“ไปเถอะ ไปโดนสักทีจะได้ดีขึ้น”

กดตัดสายทิ้ง ไม่สนใจเสียงอินทะที่โวยวายตามมาว่าเขา 

เย็นชา นาฏยะเปิดหนังสือที่ลลิตทิ้งไว้ ยกขึ้นเบื้องหน้า แล้วตั้งใจ

อ่านเนื้อหาในหนังสือเล่มนั้นใหม่ทั้งหมด

ความรูส้กึย่อมแปรเปลีย่นตามประสบการณ์ จากท่ีเคยคดิว่า

หนังสือเล่มนี้ธรรมดาสามัญ ออกจะชวนฝันจนดูล่องลอยก็กลับ

กลายเป็นความรู้สึกอื่น

ทุ้มลึกอุ่นกรุ่นอยู่ในอก



~ นทกร ~

43

แต่ละตัวอักษรละเอียดลออ ชวนให้ระลึกถึงเหตุการณ์ที่เคย

เกิดขึ้นจริง

ที่ละเลยไม่ใส่ใจก็กลายเป็นแจ่มชัด ลลิตใส่ใจรายละเอียด

ความเป็นเขากระทั่งยี่ห้อลูกอม

หน้ากระดาษว่างเปล่าเว้นที่ว่างให้ตกผลึกจริงๆ นั่นแหละ 

นาฏยะพักสายตามาแอบกินลูกอม ท�าผิดกฎเกณฑ์ของห้องสมุด

อย่างจงใจ

รสชาตหิวานซ่านกระจายอยูเ่ตม็โพรงปาก น�า้ตาลเคลอืบผวิ

ด้านนอกเริ่มละลายให้รับรสขมจากช็อกโกแลตที่สอดไส้อยู่ด้านใน

ข้อความฟุง้ๆ เปลีย่นเป็นหงอยเศร้าเมือ่คนเขยีนดเูหมอืนจะ

อกหัก ตัดพ้อ ขมขื่น แต่นาฏยะดันข�า เขาเถียงความร้ายกาจที่ลลิต

บรรยายถึงเขาในใจอยู่หลายประโยค

ไม่เคยรูต้วัเลยด้วยซ�า้ว่ามใีครมาแอบชอบ ท้ังยังเพ้อจนเขียน

หนังสือได้เป็นเล่ม จะมากล่าวหาว่าเขาใจร้ายไม่ได้นะ ท�าแบบนั้น

มันไม่ถูกสักหน่อย

เรื่องตลกร้ายคือก่อนหน้านี้เขาอ่านข้อความในหนังสือแค่

เพียงผ่านๆ

ตลกดทีีใ่นตอนนีด้นัจดจ�าตวัหนงัสอืเกือบท้ังหมดได้จนขึน้ใจ 

เว้นเพียงหน้าค�าน�า หน้าค�าขอบคุณที่มีตัวหนังสือเยอะจนตาลาย

เอาไว้ แต่อีกสักพักก็คงจ�าได้ทั้งหมดจริงๆ

นาฏยะปิดหนังสือลงเบาๆ เม่ืออ่านจบ เอาไปเก็บคืนไว ้

บนชั้น วันนี้เขาไม่ได้เปเปอร์สักแผ่นตามที่ต้องการ ทว่าความรู้สึก

กลับเต็มอิ่มได้อย่างไม่น่าเชื่อ

ควรจะบอกลลิตดีมั้ยว่ารับรู ้แล้วทุกอย่าง หรือท�าเนียน

เหมือนที่อีกฝ่ายท�า



~ แนบเนียน ~
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เนียนไว้ดีกว่าละมั้ง

ให้ใกล้ชิดกนัอย่างแนบเนยีนซ�า้ๆ แล้วรอจนกระท่ังวนัหน่ึงท่ี

ความสัมพันธ์มั่นคงมากพอ


