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EP1
ไม่ถูกชะตา

คุณเคยมองไปที่ใครสักคน แล้วรู้สึกว่าคนคนนั้นขวางหู
ขวางตาคุณตั้งแต่แรกพบไหม

เมือ่แปดปีทีแ่ล้วผมเคยรูสึ้กแบบนัน้กบัใครคนหนึง่ จนกระทัง่
ถึงตอนนี้ก็ยังคงรู้สึกเช่นเดิม และดูเหมือนจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกวัน

“เอื้อ”
เช้าวันจันทร์เวลาราวแปดนาฬิกา เสียงของพี่บาส หัวหน้า

แผนกไอทีซึ่งเป็นหัวหน้าโดยตรงของผมเอ่ยทักขึ้นจากด้านหลัง
ระหว่างท่ีผมก�าลังยืนรอขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นที่สิบห้า ซึ่งเป็นท่ีตั้งของ
ออฟฟิศที่ผมท�างานอยู่ ผมเผยรอยยิ้มบางๆ ตามมารยาทอันควร
ให้ปรากฏขึ้นบนริมฝีปาก ยกมือไหว้ผู้อาวุโสกว่า

“สวัสดีครับพี่บาส”
“หวัดดี วันนี้มาเร็วนะ”
“ครับ” ผมตอบไปสั้นๆ ปกติผมก็มาท�างานเวลานี้ทุกวันอยู่

แล้ว ไม่ได้มาเร็วกว่าปกติหรืออะไร แต่ผมก็ไม่พูดออกไปเพราะรู้ดี
ว่าสิ่งท่ีพ่ีบาสพูดคือการชวนคุยตามมารยาท ผมที่ไม่ถนัดการ
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สนทนากับคนไม่สนิทจึงเลือกที่จะให้ค�าตอบเออออไปกับอีกฝ่าย
“วันนี้มีเด็กฝึกงานมาใหม่ ผู้จัดการจะมาตรวจแผนกเราด้วย 

พีก่�าชบัไอ้พวกขาประจ�ามาสายไปเมือ่วนัศกุร์ว่าวนัน้ีให้มาเรว็ๆ กัน
หน่อย ไม่รู้พวกมันฟังกันบ้างหรือเปล่า” พี่บาสพูดไปเรื่อยๆ แต่ผม
ไม่ได้มองหน้าคู่สนทนาเพราะสายตาถูกดึงดูดไปที่ร่างสูงใหญ่ของ
ชายหนุม่คนหนึง่ผูส้วมเส้ือเชิต้สีด�ากบักางเกงสแลก็ส์สเีทาและก�าลงั
เดินเข้ามาในตึก 

คิ้วของผมขมวดเข้าหากันโดยไม่รู้ตัวขณะมองคนที่เพิ่งเดิน
เข้ามามุ่งหน้าไปยังร้านกาแฟใต้ตึกส�านักงาน ผู้ชายคนนั้นยืนพิง
เคาน์เตอร์ สั่งกาแฟกับพนักงานสาววัยขบเผาะ จากมุมตรงน้ีผม 
ไม่สามารถมองเห็นสีหน้าท่าทางใดๆ ของอีกฝ่ายได้ แต่ไม่จ�าเป็น
ต้องมองเห็นหรอก ผมรู้ดีอยู่แล้วว่ามันจะท�าหน้ายังไง

จะกี่ปีๆ ก็เห็นมีอยู่หน้าเดียว หน้าม่อยังไงล่ะ
“อย่างน้อยกม็าคนหนึง่แล้วละครบั” ผมพยกัพเยดิไปทางร้าน

กาแฟ 
พีบ่าสหนัไปมองตามสายตาผมแล้วกถ็อนหายใจอย่างโล่งอก
“เออ มาแล้วเหรอ ค่อยโล่งใจหน่อย พี่ห่วงมันที่สุดเลย วัน

จันทร์ทีไรไอ้คิงแม่งมาสายทุกที” พี่บาสบ่นพลางส่ายหน้าอย่าง
ปลงๆ ในขณะที่ผมยังคงยืนมองเจ้าของชื่อท�าการสั่งกาแฟต่อไป 
จนกระทัง่ประตลูฟิต์เปิดออก ผมจงึละสายตาจากภาพนัน้เดนิเข้าไป
ภายในลิฟต์พร้อมกับพี่บาสเพื่อขึ้นไปยังชั้นออฟฟิศ

ผมช่ืออนล ชื่อเล่นคือเอื้อ ผมจะอายุย่ีสิบเจ็ดปีในอีกไม่กี่
เดือนข้างหน้า เป็นพนักงานกราฟิกดีไซเนอร์ของบริษัทเอกชนแห่ง
หนึง่ย่านใจกลางเมอืง สถานภาพในตอนนีค้อืโสดเพราะเพิง่เลกิกับ
แฟนคนล่าสุดไปเมื่อหนึ่งเดือนก่อน

คนก่อนหน้านัน้กเ็ลกิกนัไปเมือ่ครึง่ปีก่อน คนก่อนหน้านัน้ไป
อีกก็น่าจะผ่านมาสักหนึ่งปีได้แล้ว
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ผมเป็นคนที่คนส่วนใหญ่บอกว่าจัดอยู่หมวดหน้าตาดีไป
จนถงึดมีาก ตัง้แต่ขึน้ชัน้มธัยมมกัจะมคีนเข้ามาจีบผมอยู่บ่อยๆ แม้
ผมจะมีมนุษยสัมพันธ์ติดลบและไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายด้วยเท่าไร
นัก ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนเข้าหาผมอยู่เรื่อยๆ มีท้ังประเภทเข้าหา
โดยตรง และอกีประเภททีช่อบฝากของมาให้ผมผ่านทางคนรูจั้ก ซึง่
ประเภทหลังคือคนที่ผมไม่ให้ความสนใจ ผมถือคติที่ว่าหากอยาก
รู้จักผมก็ควรจะเข้ามาหากันซึ่งๆ หน้า ไม่ใช่เอาแต่วานคนอื่นเป็น
ธุระเอาของมาให้

ถงึจะมคีนเข้ามาจบีมากมาย แต่ผมกไ็ม่ใช่คนทีค่บใครไปเรือ่ย 
ผมใช้เวลานานพอสมควรในการพิจารณาคนที่เข้าหากว่าจะยอม
ตกลงปลงใจคบหากบัใครได้สักคน แต่ทัง้ๆ ทีผ่มอตุส่าห์คดิว่าตวัเอง
รู้จักนิสัยใจคออีกฝ่ายมากพอแล้ว ผมกลับไม่เคยคบกับใครได้นาน
เกินครึ่งปีเลย

ไม่ใช่ว่าผมเป็นคนเบื่อง่าย แต่ผมมีเหตุผลอื่นที่ต้องบอกเลิก
ผู้ชายพวกนั้นต่างหาก

ใช่แล้ว ผมคือผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกัน หรือที่คนทั่วไปเรียก
ว่าเกย์นั่นละ

ในปี 2020 การชอบเพศเดียวกันไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่ในสังคม
อกีต่อไป ผมเตบิโตมาในโรงเรยีนชายล้วนและค้นพบว่าตวัเองไม่ได้
ชอบผู้หญิงตั้งแต่ข้ึนชั้นมัธยมต้น แฟนทุกคนที่ผ่านมาของผมล้วน
เป็นผู้ชายทั้งสิ้น ผ่านมานับสิบปีผมมีแฟนมาแล้วหลายคน ไม่รู้
เหมือนกันว่าสายตาคนภายนอกจะมองเรื่องที่ผมเปลี่ยนแฟนบ่อย
ราวกับเปลี่ยนน�้ามันเครื่องรถยนต์อย่างไร แต่ส�าหรับผมแล้ว...มัน
ไม่ได้น่าภาคภูมิใจเลยสักนิด

“สวัสดีครับน้องเอื้อ” ทันทีที่สแกนบัตรเปิดประตูเข้ามาใน
ออฟฟิศ รุ่นพี่ฝ่ายขายที่ชื่อพี่ป้องก็เอ่ยทักผมด้วยเสียงอ่อนเสียง
หวาน
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“...สวัสดีครับพี่ป้อง” ผมหันไปยกมือไหว้เขาแม้นึกอยากจะ
เดินหนีเต็มแก่ พี่ป้องเป็นอีกคนหนึ่งที่มักจะฝากน�้าหรือขนมมาให้
ผมเสมอๆ แต่ผมมีกฎเหล็กข้อหนึ่งในการเลือกคบแฟนว่าจะไม่ยุ่ง
เกีย่วกบัคนทีอ่อฟฟิศเดด็ขาด เพราะผมไม่อยากอดึอดัใจในการร่วม
งานหากต้องเลิกกันไป แต่นั่นไม่ใช่สาเหตุหลักท่ีผมไม่ชอบพ่ีป้อง 
ผมไม่ชอบเขาเพราะผมรู้มาว่าอีกฝ่ายมีคนที่ก�าลังคุยๆ อยู่แล้ว 
ต่างหาก

ขนาดมคีนคยุอยูแ่ล้วกย็งัมาจบีผม ผมเกลยีดคนพรรค์น้ีท่ีสุด
“พี่ฝากของไอ้เจตไปให้น้องเอื้อด้วย ทานเยอะๆ นะครับ”  

พี่ป้องพูดพลางส่งสายตาเจ้าชู้ใส่ 
ผมพยักหน้าแกนๆ แล้วรีบเดินไปยังห้องแผนกไอที พอเดิน

มาถึงโต๊ะท�างานตัวเองก็เห็นแก้วชามะนาววางอยู่
“นีอ่ะไร” ผมหนัไปถามชายหนุม่เจ้าของโต๊ะท�างานข้างๆ โต๊ะ

ผมที่ก�าลังเดินเข้ามาใกล้
“ของมึงอะเอื้อ พี่ป้องฝากมาให้” เจตนิพัทธ์หรือเจต คนที่

เป็นทัง้เพือ่นร่วมงาน เพือ่นสนทิ และอดตีรมูเมตสมยัมหาวทิยาลัย
ของผมตอบพร้อมกับพยักพเยิดมาทางแก้วชามะนาวที่วางอยู่

“มงึเอาไป” ผมดนัแก้วชามะนาวไปให้เพือ่นทนัทโีดยแทบจะ
ไม่มองซ�้าสอง ดวงตาเรียวรีของเจตเป็นประกายเล็กน้อยแต่เจ้าตัว
ก็ยังพูดขึ้น 

“เฮ้ยยย พีเ่ขาอตุส่าห์เอามาให้ อย่างน้อยมงึก็น่าจะดูดสักอกึ
นะ”

“กไูม่รบัของจากคนแปลกหน้า” ผมตอบพลางหนัมาเปิดคอม-
พิวเตอร์ของตัวเอง เจตจึงฉวยแก้วชามะนาวของผมไปดูดอึ้กๆ

เจตคือคนเดียวที่ผมสามารถเรียกได้อย่างเต็มปากว่าเป็น
เพื่อนสนิท พวกผมรู้จักกันในวันสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวที่
มหาวิทยาลัย เจตเป็นคนผิวขาว เตี้ยกว่าผมราวๆ สองถึงสาม
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เซนติเมตร ตาค่อนข้างตี่ หน้าตาแบบคนไทยเชื้อสายจีนทั่วไป สิ่งที่
โดดเด่นที่สุดบนใบหน้าของอีกฝ่ายก็เห็นจะเป็นแก้มขาวๆ ที่พอง
ออกมาอย่างเด่นชัด เป็นหลักฐานบ่งบอกว่าเพื่อนของผมนิยมชม
ชอบการกินมากเพียงใด

เจตเป็นคนเฮฮาร่าเริง เข้ากับคนอื่นๆ ได้ง่าย ขี้เกรงใจนิดๆ 
ผิดกับผมท่ีเป็นคนเก็บตัว ค่อนข้างขี้ร�าคาญ และไม่ค่อยสนใจว่า 
คนอื่นจะรู้สึกอย่างไรกับตัวผม ถึงอุปนิสัยแทบจะคนละขั้ว เราสอง
คนกย็งักลายมาเป็นเพือ่นสนทิกนั แต่ด้วยความท่ีนิสยัเจตเป็นแบบ
นั้น บรรดาเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง จึงมักฝากของมาให้ผมผ่านเจตอยู่
เสมอ

ผมเคยบอกมนัไปหลายครัง้แล้วว่าไม่ให้รบัฝากของมา แต่เจต
บอกว่าถ้าไม่ยอมรับมาก็กลัวว่าทั้งตัวมันและผมจะมีปัญหากับคน
เหล่านัน้ เพราะถงึอย่างไรกเ็ป็นคนรูจ้กั เป็นรุน่พีรุ่น่น้องทีต้่องพึง่พา
อาศัยกัน สุดท้ายแล้วผมก็จ�าต้องยอมให้เพื่อนท�าตัวเป็นเมสเซน-
เจอร์ส่งของไปแม้จะไม่เต็มใจสักนิดเลยก็ตาม

“ไม่ใจอ่อนหน่อยเหรอวะ พี่เขาตื๊อมึงมาสองเดือนกว่าแล้ว
นะ” เจตหันมาถามย�้า 

ผมส่งเสียง “ฮึ” เบาๆ ในล�าคอ ล�าพังผมก็ไม่สนใจคนที่บอก
ว่าชอบผมแต่ไม่ยอมมาเผชิญหน้ากันโดยตรงอยู่แล้ว ยิ่งเป็นพวก
จีบดะไปทั่ว ทั้งยังมาใช้งานเพื่อนผมบ่อยๆ แบบนี้ ผมยิ่งไม่ชอบ
เข้าไปใหญ่

“มึงก็รู้ว่ากูไม่เล่นกับคนที่ออฟฟิศ มันยุ่งยาก”
“อ๋อ คติเดียวกับไอ้คิง พวกมึงนี่มัน---”
“ใครนินทากูแต่เช้าครับ” เสียงทุ้มแหบดังขึ้นขัดบทสนทนา 

พอได้ยินเสียงนั้นผมชักสีหน้าทันที
คนอะไรตายยากชะมัด
ร่างสูงใหญ่ของคนที่ผมเห็นมันยืนเต๊าะพนักงานขายกาแฟ
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อยูเ่มือ่สิบนาทีก่อนก�าลงัเดนิเข้ามาในห้องแผนก คนนีค้อืคงิ เพือ่น
สนิทตั้งแต่สมัยอนุบาลของเจต ท�างานอยู่แผนกเดียวกับผมแต่เป็น
โปรแกรมเมอร์ ถ้าให้พูดแบบไม่ล�าเอียงก็เป็นผู้ชายที่หน้าตาหล่อ
มากคนหนึ่ง แต่ดวงตาเรียวคมและหางตาที่เฉียงขึ้นเล็กน้อยท�าให้
อกีฝ่ายดดูดุนัในยามทีใ่บหน้าปราศจากรอยยิม้ รปูร่างผึง่ผายอย่าง
คนชอบออกก�าลงักาย สงูกว่าผมร่วมสบิเซนติเมตร เป็นคนทีส่าวๆ 
ในออฟฟิศยกให้เป็นขวัญใจ แน่นอนว่าได้ต�าแหน่งนี้มาเพราะ
หน้าตาล้วนๆ ส่วนนิสัยน่ะเหรอ

ใจร้อน กวนตีน ปากเสีย ทัง้ยงัเจ้าชูข้ั้นสุด ชนดิเปลีย่นคนควง
แทบจะสัปดาห์ละคนเลยมั้ง

ดวงตาสีนิลของอีกฝ่ายสบเข้ากับผมในขณะท่ีก�าลังเดินตรง
ไปยังโต๊ะท�างานของตน ริมฝีปากของมันยกขึ้นเป็นรอยย้ิมกวนๆ 
ทันที

เพื่อนของเพื่อนสนิทคนนี้แหละที่ผมรู้สึกไม่ถูกชะตาด้วย
ตั้งแต่แรกเจอ

“ของมงึอยูบ่นโต๊ะอะคงิ” เจตหนัไปชีบ้อกคนท่ีเพ่ิงเดนิเข้ามา
ให้ดูถุงของฝากบนโต๊ะท�างาน 

ไอ้คงินีก่เ็ป็นอกีคนทีมั่กจะมขีองฝากจากบรรดาสาวๆ ส่งมา
ให้ผ่านเจตเสมอ แต่มนัต่างจากผมตรงทีผ่มไม่เคยสนใจของพวกน้ัน 
มันท่ีบอกว่าถือคติไม่เล่นกับคนในออฟฟิศเช่นเดียวกันกับผมกลับ
ท�าในสิ่งที่ตรงกันข้าม

“ของใครวะ?”
“น้องมิ้น พนักงานใหม่ อยู่บัญชี”
“อ้อ ที่แก้มชมพูๆ ปะ น่ารักดี”
ปากบอกว่าไม่เล่นด้วย แต่พอมใีครเอาของมาให้ก็รบัไปหมด 

ทั้งยังชอบท�าหน้ากะลิ้มกะเหลี่ยใส่เหมือนให้ความหวังคนอื่นอีก 
ต่างหาก
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นอกจากค�าว่า ‘หน้าม่อ’ แล้ว ผมก็ไม่รู้จะนิยามมันด้วยค�า
ไหนอีก

“อร่อยว่ะ แต่หวานสสั มงึแดกต่อแล้วกัน” มนัพูดหลงัจากกัด
บราวนทีีส่าวจากแผนกบญัชเีอามาฝากไปได้สองสามค�า แล้วเอาถุง
ขนมที่เหลือมาวางบนโต๊ะเจต

“เอื้อมึงแดกปะ” เพื่อนสนิทผมก็แสนจะมีน�้าใจ ย่ืนบราวนี
แบ่งผมกินด้วย 

ผมปรายตามองขนมที่ดูหวานจนชวนแสบคอน่ันแวบหน่ึง 
แล้วหันกลับมามองจอคอมพ์ “เชิญ”

“มึงพูดแล้วนะ” 
ผมเห็นเจตยิ้มกว้างพลางรีบยัดถุงขนมใส่ลิ้นชักราวกับกลัว

ผมจะเปลี่ยนใจ ท่าทางแบบเด็กหวงของกินนั่นท�าให้ผมนึกข�านิดๆ
เจตเป็นคนง่ายๆ สบายๆ ไม่คดิอะไรมาก วนัๆ สนใจแต่เรือ่ง

ของกิน ไร้พิษภัยเสียจนมีรุ่นพี่บางคนชอบเอาเปรียบเพื่อนผมอยู่
เนืองๆ

ต�าแหน่งกราฟิกดีไซเนอร์ของบริษัทนี้มีผม เจต และรุ่นพี่คน
หนึ่งชื่อพี่มงคลเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าของบริษัท แต่จริงๆ แล้วคน
ทีท่�างานส่วนใหญ่กมี็แค่ผมกบัเจต ส่วนพีม่งคลมกัหายตวัไปบ่อยๆ 
ไม่เคยรับผิดชอบงาน นึกจะหยุดเมื่อไรก็หยุด แล้วก็เทงานส่วนที่ 
ตวัเองรบัผดิชอบมาให้เจตท�าเสมอ ถงึผมจะคอยพยายามปรามบ้าง 
แต่ผมก็ช่วยเพื่อนไม่ได้ทุกครั้ง สิ่งที่ผมพอจะท�าได้คืออยู่ช่วยท�า 
โอทีเป็นเพื่อนเจตเท่านั้นเอง

มันน่าเจ็บใจที่ต้องยอมรับว่า บางครั้งพวกเราก็ต้องยอมถูก
คนที่มีต�าแหน่งงานสูงกว่าเอาเปรียบเพื่อแลกกับการไม่ให้มีปัญหา
เรือ่งการท�างานในอนาคต ต่อให้คณุมฝีีมอืมากขนาดไหน แต่ถ้าคณุ
มีปัญหากับญาติเจ้าของบริษัท มันก็ยากที่จะอยู่ในองค์กรต่อไปได้

โลกแห่งการท�างานก็โหดร้ายแบบนี้แหละ
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“เมื่อเช้ากูเจอพี่บาสตอนจะข้ึนมาที่ห้อง พ่ีบาสบอกว่าเด็ก
ฝึกงานชดุใหม่มาแล้ว” ผมพดูกบัเจตทีก่�าลังเคีย้วบราวนตีุย้ๆ คนฟัง
ถอนหายใจดังเฮอืกทนัท ีผมเข้าใจว่าท�าไมเจตถงึมสีหีน้าเบือ่หน่าย 
เพราะการเทรนเด็กฝึกงานก็เหมือนการเสี่ยงโชค ปีไหนโชคดีได ้
เด็กเก่งก็จะได้ช่วยผ่อนภาระ แต่ถ้าปีไหนโชคร้ายเจอเด็กหัวช้ามัน
จะยิ่งกลายเป็นการเพิ่มภาระงานไปในตัว

“ปีที่แล้วกูท�าแล้ว ปีนี้มึงท�า” เจตรีบหันมาบอก
“แล้วแต่” ผมตกลงอย่างง่ายดาย ปีที่แล้วเจตเป็นพี่เลี้ยงไป

แล้ว ปีนีก้ส็ลบัมาเป็นตาผมบ้าง พีบ่าสเอาโพรไฟล์เดก็ฝึกงานมาให้
ผมดูตั้งแต่สัปดาห์ก่อน ดูจากเกรดและพอร์ตงานที่ส่งมาผมคิดว่า 
ปีนี้ผมน่าจะโชคดี

“ปกตมิงึไม่พดูง่ายแบบนีป้ะวะเอือ้” อกีฝ่ายหรีต่า ท่าทางน้ัน
ท�าให้ผมเผลอยิม้ออกมาอย่างนกึข�ากบัความข้ีระแวงของเพ่ือน แต่
ก่อนทีผ่มจะได้ตอบอะไรออกไป เสยีงจากคนทีน่ั่งโต๊ะด้านหลงัพวก
ผมก็ดังขึ้น

“เอื้อมันเห็นโพรไฟล์เด็กแล้ว ว่าที่เกียรตินิยมว่ะ มันเลยฮุบ
ไว้เองไง”

“หุบปาก” ผมหันกลับไปมองหน้าคนพูด ไอ้คิงจ้องหน้าผม
กลับ ยักคิ้วส่งยิ้มกวนตีนมาให้ ผมสูดลมหายใจลึกๆ ระงับอารมณ์
หงดุหงดิก่อนจะหนัหน้ากลบัมา เจตทีน่ัง่ข้างๆ ผมย้ิมแห้ง กลอกตา
เลิ่กลั่กทันที

ผมเป็นเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัย ส่วนไอ้คิงก็เป็นเพื่อนตั้งแต่
สมัยอนบุาล เจตจงึตกอยู่ในสภาวะการเปน็คนกลางระหวา่งผมกบั
มัน ผมรู้ว่าการที่ผมกับคิงไม่ค่อยจะลงรอยกันมันท�าให้เจตหนักใจ
อยู่เนืองๆ แต่มันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ ผมไม่ชอบหน้าคิง และอีกฝ่าย 
ก็ไม่เคยคิดจะหยุดกวนตีนผม มันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ครั้งแรกที่ผม
เจอหน้ามัน ผ่านมาหลายปีแล้วทุกอย่างก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง
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มันอาจจะไม่เป็นแบบนี้ อย่างน้อยผมก็อาจจะไม่รู้สึกไม่ถูก
ชะตากบัคงิมากขนาดนี ้ถ้าการเจอกนัครัง้แรกของผมกบัมนัไม่ได้อยู่
ในสถานการณ์ย�่าแย่แบบนั้น

ผมกับคิงเจอกันครั้งแรกตอนเรียนมหาวิทยาลัยชั้นปีท่ี
สอง สถานที่คือผับแห่งหนึ่ง

วันนั้นผมในวัยสิบเก้าปีเพิ่งจับได้ว่าแฟนหนุ่มที่คบกันมา
ตัง้แต่อยูปี่หนึง่ นอกใจไปหาดาวคณะบญัช ีผมไว้ใจในตวัแฟนเสมอ
มา ทุ่มเทให้แก่ความรักครั้งนี้มากกว่าที่เคยให้ใคร แต่ไม่คาดคิดว่า
สุดท้ายมันจะจบลงตรงที่เขาทิ้งผมไปหาคนอื่นเหมือนอย่างที่แฟน
คนก่อนๆ ของผมเคยท�า เลยเกิดอาการเฮิร์ตหนักจนต้องหันไปพึ่ง
แอลกอฮอล์

ผมตัดสินใจไปผับคนเดียว จ�าได้ว่าวันน้ันผมน่ังดื่มเหล้าไป
เร่ือยๆ ยิม้เยาะให้แก่ความโง่เขลาของตัวเองทีโ่ดนหลอกมานาน มี
คนเข้ามาขอชนแก้วกับผมเป็นระยะๆ แต่ผมไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะ
สนทนากับใครทั้งสิ้น

ท่ามกลางแสงสีชวนเวียนหัวและเสียงเพลงอึกทึกรอบกาย 
ผมรูส้กึได้ถงึสายตาของใครบางคนทีจ่บัจ้องมาสักพักใหญ่ ตอนแรก
ผมไม่สนใจทีจ่ะหนัไปมอง แต่พอนานเข้าฝ่ายน้ันก็ยังไม่ถอนสายตา
ออกไปสักที ผมจึงหมดความอดทนแล้วหันไปมอง

เขาเป็นชายหนุ ่มอายุรุ ่นราวคราวเดียวกับผม แต่งตัวดี 
หน้าตาดีมาก พอเห็นว่าผมหันไปมองริมฝีปากหยักก็กระตุกยิ้มขึ้น
เล็กน้อย ดวงตาเฉี่ยวคมคู่นั้นเป็นประกายแพรวพราว สายตาที่ใช้
มองผมแฝงด้วยเลศนัย ผมไม่ได้ไร้เดียงสาขนาดมองสายตาผู้ชาย
ด้วยกันไม่ออก ผมรู้ทันทีว่าอีกฝ่ายก�าลังสนใจผมในแง่ใด และมัน
ท�าให้ผมทีก่�าลงันกึอยากประชดชวีติรกัตวัเองเกือบจะเดนิเข้าไปขอ
ชนแก้วกับเขาเล่นๆ
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ถ้าไม่ใช่เพราะในวินาทีถัดมา ผมสังเกตเห็นว่าเขาก�าลังโอบ
หญิงสาวหน้าตาสะสวยไว้ในอ้อมแขน

ผมนัง่สงัเกตอยูค่รูห่นึง่ พอเหน็หญงิสาวคนนัน้สะกดิแขนและ
อีกฝ่ายหันกลับไปมองเธอ เห็นกิริยาใกล้ชิดสนิทสนมถึงขั้นดูดปาก
กัน ผมก็ส่งเสียง “ฮึ” ออกมา

ผมหนัหน้าไปมองทางอืน่ ความสนใจใดๆ ทีเ่คยมใีนตอนแรก
แปรเปลี่ยนเป็นความไม่ชอบใจในทันที

มีคนมาด้วยแล้วยังจะมีหน้ามามองชาวบ้านอีกเหรอ ผมว่า
มันทุเรศนะ

ผมเลิกสนใจแล้วนั่งดื่มเหล้าต่อไปเรื่อยๆ ผ่านไปครู่หนึ่งผม
เกิดอยากเข้าห้องน�้าจึงลุกจากเก้าอี้มุ่งหน้าไปยังห้องน�้าของร้าน 
ฤทธ์ิแอลกอฮอล์ท�าให้ผมเดนิโซเซ แต่กพ็ยงุตัวเองไปจดัการธรุะของ
ตนได้ส�าเร็จ

ขากลับตอนเดินออกมาจากห้องน�้า อยู่ๆ โลกของผมก็เอียง
วูบ ผมยืนโอนเอนท�าท่าจะล้ม แต่มือของใครคนหนึ่งก็ฉวยแขนผม
ไว้ได้ทันก่อนที่ผมจะล้มลงไปจริงๆ

“ระวงัหน่อยครบั” เสยีงทุม้ติดแหบเลก็น้อยทีไ่ม่เคยได้ยินมา
ก่อนดังขึ้น 

ผมเงยหน้าข้ึนมองเจ้าของมือที่ช่วยผมไว้ ก่อนจะขมวดคิ้ว
เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายคือคนเดียวกับที่จ้องผมตอนนั่งดื่มเหล้า

“ขอบคณุ” ผมพดูออกไป ต่อให้ไม่ชอบหน้า แต่ผมก็ไม่ได้เสยี
มารยาทถึงขนาดจะไม่เอ่ยขอบคุณคนที่มาช่วย 

ผมพยายามจะดึงแขนตัวเองออกจากมืออีกฝ่าย แต่มือหนา
ของคนท่ีตวัสงูใหญ่กว่าผมหลายเซนตเิมตรกลบัจบัแขนผมไว้ไม่ยอม
ปล่อย ทัง้ยงัรัง้ตวัผมเข้าไปใกล้ รมิฝีปากหยกัเหยียดรอยย้ิมออกมา 
ดูทั้งมีเสน่ห์และน่าอันตรายไปพร้อมๆ กัน

“เดนิไหวเหรอครบั ให้ผมไปส่งไหม” เขาถาม แต่ผมสะบดัแขน
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ออก ดวงตาที่เริ่มพร่าเลือนจ้องมองคนตรงหน้าอย่างไม่พอใจ
“ไม่ต้อง!” ผมกระชากเสียงแล้วเดินหนีไป รีบออกจากร้าน 

หมดอารมณ์ดื่มเหล้าโดยสิ้นเชิง
ผมต้องมานั่งด่ืมเหล้าเพราะเจอไอ้ผู้ชายห่วยๆ นอกใจ มา

ผับก็ยังเจอผู้ชายเจ้าชู้หน้าม่ออีก
ชีวิตผมนี่มันตลกร้ายดีจริงๆ

ผมคิดว่าคงจะไม่ได้เจอผู้ชายคนนั้นอีกแล้ว จนกระทั่ง
สองเดือนถัดมาผมก็เห็นเจตยืนอยู่กับใครคนหนึ่งใต้หอพัก ผมอึ้ง
ไปนิดๆ เมื่อเห็นหน้าอีกฝ่ายเพราะจ�าได้ว่าเขาคือคนที่เคยเจอกัน
ในผับ เจตแนะน�าว่าเป็นเพื่อนสนิทที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่อนุบาล
ชือ่คงิ ดูจากแววตาทีเ่พือ่นของเจตใช้มองผมแล้ว ท่าทางเขาก็คงจะ
จ�าผมได้เช่นกัน

“ยนิดทีีไ่ด้รูจ้กั” คงิส่งยิม้ให้ผม แววตาทีส่ื่อออกมาจากดวงตา
คมคู่นั้นยังคงเหมือนคืนที่เราเจอกันที่ผับ มันเป็นประกายพราว
ระยับตามประสาผู้ชายที่ชอบหว่านเสน่ห์ รอยย้ิมมุมปากของอีก
ฝ่ายก็ดูเหมือนจงใจกวนประสาทกันอย่างไรชอบกล

ผมส่งเสียงอือเบาๆ แล้วขอตัวกลับขึ้นห้องพัก ปล่อยให้เจต
ยืนคุยกับเพ่ือนมันไป ยอมรับว่าผมมีอคติกับคิงเอามากๆ เพราะ
ผมไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้ พ่อแท้ๆ ของผมไปมีเมียน้อยจนทะเลาะกับ
แม่และหย่าขาดจากกนั บรรดาแฟนเก่าของผมทีเ่ลกิรากนัไปกเ็พราะ
ผู้ชายพวกนั้นไม่รู้จักพอ

แต่นั่นก็เป็นแค่เพื่อนของเพื่อนสนิท ถึงอย่างไรก็ไม่ได้เรียน
มหาวิทยาลัยเดียวกัน คงไม่ได้เจอกันบ่อยๆ ผมไม่จ�าเป็นต้องเก็บ
เรื่องนี้มาใส่ใจ

แต่ผมก็ไม่ได้คาดคิดว่าพอเรียนจบมา ผมกับคิงจะต้องมา
ท�างานที่บริษัทเดียวกัน
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ผมเข้ามาสมัครงานที่บริษัทนี้ตามค�าชักชวนของเจต แต่เจต
ไม่ได้บอกผมว่าคิงก็ท�างานอยู่ที่นี่ด้วย ตอนแรกผมตกใจนิดหน่อย
ท่ีต้องมาเจอหน้ากันอีกครั้งหลังจากผ่านมานับปี และในเมื่อรู้สึก 
ไม่ถกูชะตา ผมจงึพยายามไม่พดูคยุอะไรกบัมันมากนัก แต่คงิไม่คดิ
แบบเดียวกนักบัผม ยิง่ผมแสดงท่าทชีดัเจนว่าไม่อยากอยู่ใกล้ มนัก็
ยิ่งหาเรื่องกวนตีนผมไม่เว้นแต่ละวัน

ผมพยายามจะปล่อยวางไม่ใส่ใจเพราะเห็นแก่เจต ไม่อยาก
ให้เจตหนักใจท่ีเพื่อนสนิททั้งสองคนไม่ชอบขี้หน้ากัน แต่คิงมันไม่
ให้ความร่วมมือสักนิด มันเป็นคนกวนตีนและชอบเอาชนะ ยิ่งเห็น
ผมไม่ชอบมันก็ยิ่งหาเรื่อง และผมก็ไม่ใช่คนที่จะสามารถนั่งนิ่งๆ 
ปล่อยให้มนัแกล้งผมอยูฝ่่ายเดยีวได้ด้วย ตัง้แต่เข้ามาท�างานทีบ่รษิทั
นี้ได้เกือบสามปี ความสัมพันธ์ของผมกับมันจึงเป็นแบบน้ีมาโดย
ตลอด

แล้วก็คงจะเป็นแบบนี้ตลอดไป ตราบใดที่มันยังไม่ยอมหยุด
กวนตีนผม

เวลาเก้าโมงเช้า หลงัจากเลยเวลาเข้างานมาได้ครึง่ชัว่โมง
ผู้จัดการใหญ่กับพี่บาสก็พาเด็กฝึกงานคนใหม่เข้ามาแนะน�าตัว ผม
พจิารณาเดก็ฝึกงานในความดแูลคนใหม่ทีย่นือยู่หน้าห้อง เดก็หนุ่ม
ร่างสูงใหญ่ในชุดนักศึกษาแนะน�าตัวเองว่าชื่อไม้ หน้าตาดีมากจน
ท�าให้สาวๆ หลายคนในแผนกส่งเสยีงหวดีเบาๆ เพราะรอยย้ิมและ
แววตาที่ดูสุภาพอ่อนโยนราวกับคุณชายในตระกูลผู ้ดีเก่าของ 
เด็กฝึกงานคนนั้น แต่สิ่งที่ท�าให้ผมรู้สึกผิดสังเกตก็คือเด็กคนน้ัน 
จ้องมายังทิศทางที่พวกผมนั่งอยู่ไม่วางตา

ผมเหลือบมองเจตที่นั่งข้างๆ และก�าลังพยายามชะเง้อคอ 
มองคนที่ยืนอยู่หน้าห้องให้ถนัดๆ ลางสังหรณ์บอกว่าไม้ก�าลังมอง
เพื่อนผมอยู่
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“ยงัไงกฝ็ากดนู้องด้วย แล้วนีใ่ครรบัผดิชอบน้องฝึกงาน” เสยีง
ผู้จัดการใหญ่ถาม 

ผมก�าลังจะยกมือ แต่แล้วเสียงทุ้มแหบของใครบางคนก็ชิง
ตอบออกไปก่อน

“ปีนี้เป็นคุณเจตนิพัทธ์ครับ”
ผมหันไปมองหน้าคนพูด เห็นไอ้คิงยักคิ้วหลิ่วตาให้เจตที่ท�า

หน้าเหวอ ก่อนทีด่วงตาคมคูน่ัน้จะเบนมาสบสายตาผมแล้วกระตกุ
ยิ้มกวนบาทาส่งมาให้

มันเป็นบ้าอะไรขึ้นมาอีกวะ
เพราะอยูต่่อหน้าผูจ้ดัการใหญ่ผมจงึตดัสนิใจเงยีบไปก่อน รอ

ให้ผู้จัดการใหญ่ออกไปแล้วค่อยว่ากันอีกที 
เมื่อผู้จัดการใหญ่พูดฝากฝังไม้เสร็จ พี่บาสก็พาไม้เดินเข้ามา

หา ยิ่งเด็กคนนั้นเดินเข้ามาผมก็ยิ่งเห็นว่า แววตาของเขาที่ใช้มอง
เพือ่นผมเตม็ไปด้วยความนุม่นวลมากเกนิกว่าคนท่ีเพ่ิงเคยพบหน้า
กนัครัง้แรกจะมองกนั ตอกย�า้ลางสงัหรณ์ของผมว่าเดก็คนน้ีอาจจะ
สนใจเพื่อนผมเข้าให้แล้ว

“ท�าตัวสบายๆ เออแล้วก็...พี่ไม่ใช่พี่เลี้ยงเราหรอกนะ เมื่อกี้
เพื่อนมันแกล้ง คนที่เป็นพี่เลี้ยงเราคือ---”

“บอกผู้จัดการไปแล้วก็ตามนั้นแหละ มึงดูแลน้องไปเลยแล้ว
กัน” ผมบอกเจตที่ยืนอ้าปากพะงาบๆ

เพื่อนของผมซื่อเกินไป ผมจึงมักกังวลว่าจะมีใครเข้าหามัน
เพ่ือหวังผลประโยชน์อีกหรือเปล่า แต่พอพิจารณาดูแล้วผมก็ยอม
ปล่อยผ่านยกไม้ให้เจตเป็นคนเอาไปดูแล เพราะเห็นว่าเด็กคนนั้น
ท่าทางจะสนใจเจตเอามากๆ เจตเองกย็งัไม่มแีฟน ผมไม่อยากตัง้แง่
และมองไม้ในทางไม่ดีมากจนเกินไป จึงลองเปิดโอกาสให้ไม้ได ้
ใกล้ชิดกับเจตมากขึ้น

“มึงเอาดิเจต จะได้มีคนช่วยงานไง” คู่ปรับผมเอ่ยสนับสนุน 
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ประโยคนัน้ท�าให้ผมคิว้กระตกุ ตัง้ใจว่าต่อจากน้ีคงต้องจับตา
ดูไม้ตลอดเวลา ถึงแววตาของไม้จะดูจริงใจ ไม่ใช่พวกเจ้าแผนการ 
แต่ผมกย็งัไม่วางใจทัง้หมด คนเรารูห้น้าแต่ไม่รูใ้จ ไหนจะการท่ีไอ้คงิ
ดูจะกระตือรือร้นโยนเด็กคนนี้ไปให้เจตอีก นั่นยิ่งท�าให้ผมรู้สึก 
ไม่ไว้ใจขึ้นมาแบบแปลกๆ

ผมไม่รู้ว่ามันคิดจะท�าอะไรแผลงๆ อีกหรือเปล่า
ตลอดการท�างานทัง้วนั ผมคอยจบัตามองไม้ ผมผ่านประสบ-

การณ์เรือ่งความรกัมามากพอจะมองออกได้อย่างรวดเรว็ว่าไม้ก�าลงั
พยายามเข้าหาเจตตลอดเวลา และยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อไม้อาสาไปส่ง
เจตที่คอนโดในวันนี้

“คอนโดผมก็อยู่ลาดกระบัง ผมมีรถครับ ไหนๆ ก็กลับบ้าน
ทางเดียวกัน ให้ผมไปส่งทุกวันก็ได้นะครับพี่เจต”

“เฮ้ย ไม่เอาๆ เกรงใจ”
“ไม่ต้องเกรงใจหรอกครับ ยังไงก็ไปทางเดียวกันอยู่แล้ว ผม

ไปส่งได้ครับ”
“แต่พี่ว่า---”
“ไปดิเจต มึงชอบบ่นว่าค่ารถไฟฟ้ามันแพงไม่ใช่เหรอ นี่ไง 

ประหยัดค่ารถ” ไอ้คิงพูดขึ้นมาอีกครั้ง จนเจตเกิดอาการลังเล 
สุดท้ายก็ยอมติดรถไม้กลับบ้าน

ผมบอกลาเจตกบัไม้แล้วเดนิไปยงัลานจอดรถภายในตกึ โดย
มีร่างสูงใหญ่ของคนที่ผมไม่ถูกชะตาด้วยเดินฮัมเพลงอยู่ด้านหน้า
ผมด้วยท่าทีสบายอารมณ์ ยิ่งมองก็ยิ่งขัดหูขัดตา

ผมเร่งฝีเท้าเดินตาม ก่อนจะเปิดฉากถามทันที
“มึงก�าลังท�าอะไร” ผมถามเสียงเครียด 
ไอ้คิงซึ่งก�าลังปลดล็อกรถตัวเองที่จอดอยู่ข้างๆ รถโตโยต้า 

ยาริสสีเงินของผมหันมามอง แล้วถามกลับหน้าซื่อ
“กูก็ก�าลังปลดล็อกรถไง ท�าไมครับ”
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ดูมันสิ กวนตีนขนาดไหนล่ะ 
“กูหมายถึงที่มึงบอกผู้จัดการว่าเจตเป็นพี่เลี้ยงไม้ ทั้งยังยุให้

ไม้ไปส่งเจตที่คอนโดอีก” ผมสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ พยายาม 
ไม่ใส่ใจกับค�าตอบไร้สาระนั่น 

คนถกูถามคลีย่ิม้เจ้าเล่ห์ออกมา พลางสาวเท้าเดนิเข้ามาใกล้
“ท�าไม มึงสนใจน้องมันเหรอ ตาถึงนี่”
“อย่ามากวนตีนกู มึงคิดจะท�าอะไร” ผมเริ่มกระชากเสียง
“ใจเย็นสิครับคุณอนล เครียดมากๆ เดี๋ยวหน้าแก่นะ”
“คิง!” ผมเรียกชื่อมันอย่างเหลืออด แต่เจ้าของชื่อกลับยิ้ม

พรายราวกับพึงพอใจที่เห็นผมโมโห
“เอื้อ เวลามึงหงุดหงิดนี่ตลกดีว่ะ ฮ่าๆๆ” 
ฝ่ามือหนายกขึ้นตบไหล่ผม ผมสะบัดหนี แต่มันกลับจับไหล่

ผมไว้แล้วดันผมไปจนแผ่นหลงัชนประตูรถ แล้วเดนิเข้ามาประชดิตวั
ผม เท้าสองแขนลงบนตัวรถ กักผมไว้ในวงแขนของมัน

“อย่าเพิ่งโมโหสิครับ” มันเอ่ยยิ้มๆ พลางยื่นหน้าเข้ามาใกล้ 
ผมถลึงตาใส่ทันที
“จุ๊ๆ เข้าใกล้หน่อยไม่ได้เลย หวงตัวจริงๆ นะมึงนี่” 
อกีฝ่ายพดูในระหว่างทีผ่มพยายามจะผลกัมนัออกไป ถงึลาน

จอดรถจะค่อนข้างมืด แต่ผมกไ็ม่ต้องการให้มใีครบงัเอญิมาเหน็แล้ว
เอาไปพูดแปลกๆ อีกอย่าง...ผมก็ไม่อยากที่จะอยู่ใกล้มันแม้แต่นิด
เดียวด้วย

“ถอยออกไป” ผมดันไหล่มันพร้อมกับเอ่ยเสียงเย็น แต่ร่าง
หนากลับไม่ขยับเขยื้อนเลยแม้แต่น้อย ยิ่งเลื่อนใบหน้าเข้ามาใกล้
กว่าเดิมจนปลายจมูกโด่งของอีกฝ่ายคลอเคลียอยู่ข้างกกหูของผม

“เรือ่งไอ้ไม้อะ กเูหน็น้องมนัดสูนใจไอ้เจต เลยช่วยสงเคราะห์
นิดๆ หน่อยๆ ก็แค่นั้น” น�้าเสียงยียวนกวนประสาทดังแผ่วเบาอยู่
ข้างหู และผมก็ต้องชะงักเมื่อมันเอ่ยประโยคต่อมา
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“แต่นั่นก็ไม่ใช่สาเหตุหลักหรอกนะ”
“...”
“จริงๆ คือไม้มันหล่อว่ะ กูเลยไม่อยากให้มันอยู่ใกล้มึง” 
ดวงตาสนีลิทีเ่ตม็ไปด้วยประกายหยอกเย้าของอกีฝ่ายสบกับ

ตาผมชั่วขณะ ก่อนเลื่อนสายตามาจับจ้องที่ริมฝีปากผมอย่างจงใจ 
ผมเม้มปากแน่นเมื่อได้ยินประโยคที่มันพูดขึ้น

“กูหึงอะครับ”
ถ้าสาวๆ คนไหนได้มาเห็นสีหน้าท่าทางของมันในตอนน้ี  

ร้อยท้ังร้อยคงหน้าแดงท�าตัวไม่ถกูด้วยความเขนิอาย แต่ไม่ใช่กบัผม 
ที่รู ้จักมันมาหลายปี ผมรู้ดีว่าที่มันท�าอยู่ไม่มีจุดประสงค์อื่นใด
นอกจาก...

“กวนตีน!” 
ผมผลกัไหล่มนัสดุแรงแล้วกระชากประตรูถตวัเองให้เปิดออก 

ไอ้คงิเซไป เมือ่มนัตัง้หลกัได้กย็งัยนืหวัเราะอยูข้่างๆ รถผม เหน็แบบ
นั้นผมก็รีบสตาร์ตรถ แล้วขับออกไปจากลานจอดรถทันที

ในความสัมพันธ์แบบไม่ชอบขี้หน้าของผมกับมันท�าให้พวก
เรารู้จักนิสัยของกันและกันไปโดยปริยาย คิงมันเป็นคนเจ้าชู้ปาก
หวานที่รู้จักดึงเสน่ห์ของตัวเองออกมาใช้ และหลายๆ ครั้งมันก็มัก
จะกวนตีนผมด้วยท่าทางแบบนี้ เพราะมันรู้ดีว่าผมไม่ชอบผู้ชาย
เจ้าชู้มากขนาดไหน

ผมไม่เคยเชื่อค�าพูดของมันเลยสักครั้ง คิงมันไม่ได้ชอบผม
หรอก มนัไม่เคยชอบใครสกัคนจรงิๆ ด้วยซ�้าไป ถงึผมจะคบกบัใคร
ได้ไม่นาน แต่ผมจริงจังกับทุกคนที่ผมคบด้วยเสมอ ทว่าไอ้คิงไม่ใช่
แบบนั้น มันแค่ลอยชายไปวันๆ ไม่เคยคิดจะคบกับใครจริงจัง พอ
เบื่อใครก็สลัดทิ้งไปไม่ต่างกับพวกแฟนเก่าของผม

ผมเผลอก�าพวงมาลัยรถแน่นจนข้อนิ้วมือซีดขาว เมื่อมอง
กระจกมองหลงัก็เห็นรถฮอนด้าซีวิคสีด�าของอกีฝ่ายตามหลงัมา รถ
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คิงแล่นมาจอดเทียบติดไฟแดงอยู่ข้างๆ รถผม ไม่นานโทรศัพท์ที่
วางอยู่บนคอนโซลก็ส่งเสียงแจ้งเตือนข้อความเข้า

‘เขินจนขับรถหนีเลยเหรอครับคุณอนล’ 
เขินบ้านมึงสิ!
ผมกดปิดโทรศัพท์พลางเหลือบไปมองรถคันข้างๆ มันติด

ฟิล์มรถยนต์ด�ามืดจนมองไม่เห็นภายในเลยก็จริง แต่ผมพอจะ
จินตนาการรอยยิ้มกวนตีนของคนขับออก

ผู้ชายกวนประสาทคนนี้ ผมคงไม่มีวันญาติดีกับมันได้ง่ายๆ
ไม่มีทาง
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สิ่งที่เรียกว่าความอ่อนแอ

ตั้งแต่วัยเด็ก ผมใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเสมอมา
ผมเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวฐานะปานกลาง

ครอบครัวหนึ่ง พ่อเป็นต�ารวจ แม่เป็นพนักงานบริษัท ฟังดูแล้วก็
เป็นครอบครัวธรรมดาทั่วไป ในฐานะลูกชายคนเดียวผมน่าจะเป็น
ท่ีรักของพ่อแม่ ได้รับการประคบประหงมดูแลอย่างดี ผมน่าจะมี
ความสุขเหมอืนกบัเดก็คนอืน่ๆ ในวยัเดยีวกนั ถ้าไม่ใช่เพราะปัญหา
ในชีวิตคู่ของพ่อกับแม่ที่ท�าให้พวกเขาทะเลาะกันอย่างรุนแรง ส่วน
ผมในวัยไม่ถึงสิบขวบก็ได้แต่ตัวสั่นงันงกด้วยความตกใจ ยืนมอง
บุพการีตัวเองตะโกนด่าว่าอย่างสาดเสียเทเสียใส่กันแทบทุกวัน

เด็กประถมอย่างผมไม่อาจเข้าใจผูใ้หญ่ได้มากนกั แต่สามารถ
จับใจความในสิ่งที่พวกเขาเถียงกันได้ พ่อของผมนอกใจแม่ไปม ี
ผู้หญิงใหม่ พอแม่จับได้ก็โวยวาย อาละวาด ร้องไห้ด้วยความเจ็บ
แค้น ในทีส่ดุหลงัจากผ่านไปครึง่ปีทีผ่มกลบัมาจากโรงเรยีนแล้วต้อง
ได้ยินเสียงก่นด่าทุกวัน พ่อกับแม่ของผมก็จดทะเบียนหย่าแล้ว 
แยกทางกันไป
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ความจรงิพวกเขาคดิจะหย่าขาดกนัต้ังแต่เดอืนแรกทีแ่ม่จบัได้
ว่าพ่อไปมีผู้หญิงอื่นแล้วด้วยซ�้า แต่ที่ไม่ยอมจดทะเบียนหย่ากัน
เสยีทเีพราะมผีมเป็นอปุสรรค ผมจ�าเป็นต้องไปอยู่ในความดูแลของ
ใครสกัคนและพวกเขากต็กลงกนัไม่ได้ ต่างฝ่ายต่างพยายามโยนผม
ให้ไปอยู่กับอีกฝ่าย และมันก็จบลงที่พ่อผมได้รับอิสรภาพ ส่วนแม่
ต้องรับภาระอย่างผมมาเลี้ยงดูให้เติบใหญ่ต่อไป

วนัทีแ่ม่พาผมย้ายออกจากบ้านของพ่อ ผูช้ายทีใ่ห้ก�าเนิดผม
ดูยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่ง เขาไม่แม้แต่จะชายตามองผมเลยด้วยซ�้า 
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ผมก็ไม่เคยได้เจอหน้าพ่ออีก และคิดว่าเขาก็
คงจะยินดีที่ไม่ต้องเจอหน้าผมด้วยเช่นกัน

สองแม่ลูกเริ่มต้นชีวิตใหม่ในห้องเช่าเล็กๆ แห่งหน่ึงย่าน
ใจกลางเมือง พ่อไม่ได้สนใจส่งเสียอะไรผมอีก ท�าให้แม่ต้องเป็นคน
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งนั่นคงจะท�าให้แม่เหนื่อยกับ
การหาเงินมาเลี้ยงผม แม่จึงระบายอารมณ์ด้วยการตวาดผมอยู่
บ่อยๆ ผมได้แต่นัง่เงยีบๆ ไม่กล้าพดูอะไรเพราะกลวัจะถกูแม่เกลยีด 
เด็กอายุไม่ถึงสิบขวบในตอนนั้นหวาดกลัวการถูกทอดทิ้งเป็นอย่าง
มาก ผมจงึพยายามเป็นเดก็ด ีตัง้ใจเรยีน พยายามท�าให้แม่ภาคภมูใิจ
ในตัวผม 

ผมเหลือแม่แค่คนเดียว และผมก็ไม่อยากถูกแม่ทิ้งเหมือนที่
พ่อทิ้งผมไป

ผมกบัแม่อยูด้่วยกนัสองคนราวๆ หนึง่ปีได้ จนกระทัง่วนัหนึง่ 
แม่กลับมาจากทีท่�างานพร้อมกบัผูช้ายคนหนึง่ทีผ่มไม่เคยเหน็หน้า 
ผู้ชายคนนั้นบอกให้ผมเรียกเขาว่าพ่อ และแม่ก็บอกว่าคนคนนี้คือ
คนที่แม่จะแต่งงานด้วย

หลงัจากหย่าขาดกบัพ่อผมได้หนึง่ปี แม่ก็แต่งงานใหม่ เริม่ต้น
ชีวิตใหม่ ผมได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของพ่อคนใหม่ซึ่งเป็นตึกแถว
สามชั้นย่านชานเมือง ไม่เหมือนห้องเช่าเล็กๆ ที่ผมเคยอยู่ ตอน
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แรกผมดีใจมากเพราะคิดว่าแม่มีความสุขแล้วแม่ก็คงจะกลับมา
พูดจาดีๆ กับผมเหมือนเมื่อก่อน แต่ตอนนั้นผมไร้เดียงสาเกินไป 
ผมประเมินค่าตัวเองสูงเกินไป 

แม่ไม่ได้ด่าผมอีก ไม่สิ แม่ไม่ได้สนใจผมอีกเลยต่างหาก และ
มนักย็ิง่ชดัเจนมากขึน้เมือ่แม่มลีกูคนใหม่กบัพ่อเลีย้งของผม ณ ตอน
น้ัน ผมที่อยู่ชั้นมัธยมปีที่สองจึงเข้าใจชัดแจ้งว่าตนอยู่ในสถานะใด
ในสายตาแม่

รอยด่างพร้อยจากชวีติเก่า? กาฝาก? ถ้าไม่ใช่กน่็าจะใกล้เคยีง
นั่นละ

แม่ไม่เคยสนใจว่าผมจะกลบับ้านมดืค�า่ขนาดไหน ไปท�าอะไร 
กับใคร ในสายตาแม่มีแต่พ่อเลี้ยงกับลูกสาวคนใหม่ น้องสาวต่าง
พ่อของผมก�าลังอยู่ในวัยน่ารักน่าชัง ส่วนผมเองก็ขึ้นชั้นมัธยมต้น 
เข้าเรียนในโรงเรียนชายล้วนแห่งหนึ่ง และเริ่มค้นพบว่าตัวเองไม่ได้
ชอบผู้หญิง

“นั่นใคร!” เสียงแม่ตวาดถามดังลั่น หลังจากที่ผมกลับมาจาก
โรงเรียนในวันหนึ่งด้วยการซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนชายกลับมาบ้าน 

ผมลังเลอยู่ชั่วครู่ก่อนตอบ “เพื่อนครับ”
“เพื่อนที่ไหนยืนจับมือกันอยู่ตั้งนานสองนาน แกคิดว่าแม่โง่

หรือไง!” 
แม่ไม่เชื่อผมเลยแม้แต่น้อย ก็สมควรอยู่หรอก เพราะดูจาก

มุมไหนก็คงไม่เหมือนเพื่อนกันจริงๆ นั่นแหละ
“แม่ไม่เคยสอนให้แกวิปริตผิดเพศแบบนี้! เอื้อ แกเป็นผู้ชาย

นะ! ผู้หญิงบนโลกมีให้เลือกตั้งเยอะตั้งแยะท�าไมไม่ชอบ! คิดบ้าง
ไหมว่าถ้าคนอืน่มาเห็นแล้วแม่กบัพ่อจะขายขีห้น้าขนาดไหน เลกิบ้า
ซะ แล้วไปเลิกกับมันเดี๋ยวนี้!” 

ไม่ใช่แค่ครัง้นีท้ีพ่ายอุารมณ์จากแม่ผูใ้ห้ก�าเนดิพดักระหน�า่เข้า
ใส่ ผมยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางคลื่นลมด้วยความรู้สึกว่างเปล่า นับตั้งแต่
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แต่งงานใหม่ ดูเหมือนว่านี่จะเป็นเรื่องแรกและเรื่องเดียวที่แม่ให้
ความใส่ใจผม 

แม่รับไม่ได้ที่ลูกชายคนเดียวชอบผู้ชายด้วยกัน ทุกๆ วันผม
จะเจอค�าก่นด่า ค�าสั่งให้เลิกกับแฟน แต่เด็กวัยรุ่นอายุสิบสี่ปีเข้าสู่
ช่วงวยัต่อต้านอย่างเตม็ตวั ถงึแม่จะพยายามสัง่สอนอย่างไร แต่ผม
ก็ปล่อยทุกอย่างให้เป็นแบบเดิมต่อไปโดยไม่คิดจะแก้ไข เพราะผม
ไม่สามารถห้ามความรู้สึกของตัวเองได้เช่นกัน

ความสมัพนัธ์ระหว่างผมกบัแม่ดิง่ลงเหวนับแต่น้ันเป็นต้นมา 
โชคยงัดทีีแ่ม่ไม่ได้ใจร้ายกบัเดก็คนหนึง่ทีต่วัเองคลอดออกมา

ขนาดนั้น แม่ยังส่งเสียให้ผมเรียนหนังสืออยู่ เพียงแต่ไม่เคยสนใจ
ถามไถ่ ไม่เคยสนใจความรู้สึกของผม นอกจากค�าก�าชับเสียงห้วน
ว่าให้ท�าตวัดีๆ  อย่าท�าให้พ่อเล้ียงหนกัใจ แล้วผมกไ็ม่เคยได้รบัความ
สนใจใดๆ จากแม่อีก กลับเป็นพ่อเลี้ยงต่างหากที่ให้ความใส่ใจใน
ตัวผม และยิ่งผมเติบโต พ่อเลี้ยงก็ดูจะใส่ใจผมมากขึ้นทุกวัน

ใส่ใจมากเกินไป
ปี๊นๆ!
เสียงบีบแตรจากรถคันหลังดึงผมให้ออกมาจากภวังค์ ผม

เหลอืบมองไฟจราจรซึง่เปลีย่นเป็นสเีขยีวตัง้แต่เมือ่ไรก็ไม่ทราบแล้ว
รีบเหยียบคันเร่งให้รถพุ่งตัวออกไป ผมขับต่อไปเรื่อยๆ ไม่นานก็
เลี้ยวรถเข้าไปยังตึกจุดหมายปลายทาง

...
เสียงปลดล็อกประตูด้วยคีย์การ์ดดังขึ้น ประตูห้องห้องหนึ่ง

ในคอนโดมเินยีมย่านสาทรถกูเปิดออก แสงไฟนอีอนสว่างวาบทนัที
ทีน่ิว้ของผมแตะสวติช์ไฟ เผยให้เหน็ห้องพกัขนาดสามสบิหกตาราง
เมตรซ่ึงเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของผมมาได้สามปีกว่าแล้ว ผมวางกุญแจรถ
กับโทรศัพท์ลงบนโต๊ะรับแขกพลางทิ้งตัวลงน่ังบนโซฟา หลับตา
ลงท่ามกลางความเงียบงันของห้องพัก
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ความเงยีบคอืสิง่ทีผ่มคุน้เคยกบัมนัด ีมนัคอืสิง่ทีท่�าให้ผมรูส้กึ
สงบและสบายใจมากขึน้ ความเหนด็เหนือ่ยจากการท�างานมาตลอด
ท้ังวนัค่อยๆ เบาบางลงในยามทีผ่มนัง่หลบัตา ปล่อยให้สายลมเย็น
จากเครื่องปรับอากาศพัดผ่านร่างกายไป

ผ่านไปครู่หนึ่งผมจึงลืมตาขึ้น หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดเครื่อง
เช็กดูว่ามีใครโทร. หาระหว่างที่ปิดเครื่องไปหรือไม่ แววตาของผม
ไร้ความรูส้กึขึน้มาทนัทเีมือ่เหน็สายทีไ่ม่ได้รบัห้าสายแสดงข้ึนมาบน
หน้าจอ 

‘แม่’
ถ้าเปน็ลกูบ้านอื่นก็คงจะกระตือรือรน้รบีโทร. กลับไป แตผ่ม

กลับนิ่งเฉยอยู่อย่างนั้นครู่ใหญ่ ผมกดเข้าไปดูในแอปพลิเคชันไลน์
ก่อนจะพบว่าไม่ผิดไปจากที่คาดคิด มีข้อความจากแม่ที่ผมยังไม่ได้
เปิดอ่านเด้งขึ้นมา 

‘ท�าอะไรอยู่ ท�าไมไม่รับสาย’
‘แกไม่รับก็เรื่องของแก แต่โอนเงินมาให้แม่สามพันด้วย  

เดือนนี้เงินไม่พอใช้’
‘โผล่หัวมาที่บ้านบ้างล่ะ พ่อแกถามหาทุกวัน น่าร�าคาญ’
ผมได้แต่แค่นยิ้มขณะจ้องข้อความที่ถูกส่งมา นิ้วเลื่อนไปกด

เข้าแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตแบงกิงโอนเงินไปตามค�าสั่ง หน้าจอ
ดับวูบลงเมื่อผมกดปิดเครื่องโทรศัพท์หลังจากโอนเงินเสร็จ ผมวาง
มันลงบนโต๊ะอีกครั้ง ส่งเสียง “ฮึ” ในล�าคอเบาๆ

ตัง้แต่ขึน้มหาวทิยาลยัผมกอ็อกมาอยูข้่างนอก แม้กระท่ังช่วง
ปิดเทอมผมก็ไปท�างานพาร์ตไทม์หาเงินมาจ่ายค่าหอเพ่ืออยู่ตาม
ล�าพัง ในขณะที่เจตซ่ึงเป็นรูมเมตกลับไปอยู่บ้าน ผมแทบจะไม่ได้
กลับไปเหยียบบ้านหลังนั้นอีกเลย แม้จะมีใครบางคนอยากให้ผม
กลับไปซะเหลือเกิน ถ้าไม่จ�าเป็นผมก็ไม่เคยคิดจะกลับไปที่นั่นอีก 
ต่อให้กลับไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงผมก็ไม่อยากไปอยู่ดี 
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ถึงผมจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวตามล�าพัง แต่มันก็ดีกว่าการกลับ
ไปนั่งเป็นตัวอะไรสักอย่างในบ้านของคนอื่น

ผมถอนหายใจขณะลกุขึน้จากโซฟา ปลดกระดมุเสือ้เชิต้ทีส่วม
มาท้ังวันออกพลางเดินไปหยิบผ้าเช็ดตัวในตู้เสื้อผ้าแล้วหายเข้าไป
ในห้องน�้า 

ผมหลับตาลง ปล่อยให้สายน�้าเย็นๆ จากฝักบัวไหลรด
ร่างกายเปลอืยเปล่าของผมตัง้แต่ศรีษะจดเท้า หวงัให้มนัชะล้างบาง
สิ่งที่ก�าลังกัดเซาะหัวใจจนท�าให้ผมรู้สึกเหน็ดเหนื่อยออกไป

แค่ชั่วคราวก็ยังดี

ถ้าจะพดูถงึชวิีตการท�างานของผม มนักไ็ม่ได้มอีะไรหวอื
หวานัก เป็นพนักงานในบริษัทเอกชนที่ยังอยู่ในระดับ SME1 เงิน
เดือนอยู่ในระดับกลางๆ แต่ก็ยังมากพอที่จะผ่อนค่าคอนโดราย
เดือนโดยไม่เดือดร้อนได้ ส่วนชีวิตรักถึงจะแสนเฮงซวย แต่ผมก็ยัง
ได้ผลประโยชน์มาอย่างหนึ่ง คือแฟนเก่าคนหน่ึงของผมท่ีเป็นลูก 
นกัธรุกจิชือ่ดงัซือ้รถยนต์ให้ผม หลงัจากทีผ่มจับได้ว่าเขาไปมผีูห้ญงิ
คนอ่ืน เขาก็ยอมรับอย่างหน้าชื่นตาบาน และยกรถโตโยต้ายาริส 
สเีงนิคนันีใ้ห้เป็นของผมโดยไม่คดิจะทวงคนืเพ่ือแสดงความรูส้กึผดิ

เป็นการแสดงความรู้สึกผิดที่ดูใช้เงินแก้ปัญหาได้ดีทีเดียว
ในการท�างานแต่ละวัน สิ่งที่พนักงานหลายๆ คนปรารถนา

เป็นล�าดับต้นๆ ก็คือการได้เลิกงานตรงเวลา ไม่ต้องอยู่ท�าโอทีให้

1 กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด�าเนินกิจกรรมครอบคลุมกิจการ 3 
กลุ่มใหญ่ คือ การผลิต การค้า และการบริการ เป็นธุรกิจที่มีความเป็นอิสระ ไม่
อยู่ใต้การควบคุมของธุรกิจหรือบุคคลอื่นบุคคลใด มีต้นทุนในการลงทุนต�่า และ
มพีนกังานจ�านวนน้อย (ท่ีมา : https://www.moneywecan.com/type-business-
sme/)
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เสียเวลาพักผ่อนอันน้อยนิดของตนไป แต่ความรับผิดชอบต่องาน
ย่อมต้องมาก่อน ผมเองก็มีทั้งวันที่ได้เลิกงานตรงเวลาและต้องอยู่
โอทีต่อเพื่อท�างานให้เสร็จตามเดดไลน์ที่เจ้านายขีดมาให้เช่นกัน 
อย่างเช่นเย็นวันนี้ ผมต้องอยู่ท�าแบนเนอร์โพรโมตเว็บอันใหม่ให้
เสรจ็เพือ่ส่งให้พวกโปรแกรมเมอร์อปัเดตลงหน้าเวบ็ไซต์ในเช้าวนัรุง่
ขึน้ ตอนแรกผมกค็ดิว่าจะกลบัไปท�าต่อทีบ้่าน แต่พอเหน็ว่าเจตโดน 
พ่ีบาสโยนงานด่วนที่พี่มงคลท�าไม่เสร็จมาให้ ผมเลยเปลี่ยนใจอยู่
ออฟฟิศเป็นเพื่อนมัน

วนัไหนทีผ่มต้องท�าโอท ีเจตกม็กัจะอยูเ่ป็นเพ่ือนผมเสมอแม้
มันไม่ได้มีงานค้างแล้วก็ตาม พอไล่กลับบ้านทีไรมันก็เฉไฉไม่ยอม
ไป ผมเดาว่ามนัคงกลวัว่าผมจะเหงา ถงึแม้ความจรงิผมจะไม่ได้รูสึ้ก
อะไรแบบนั้นก็เถอะ แต่การที่มีคนเป็นห่วงมันก็ท�าให้รู้สึกดีเหมือน
กัน

“ไม้ สรุปมึงอยู่จริงดิ” 
เสียงคู่ปรับของผมที่วันนี้ต้องอยู่ท�าโอทีเพื่อนั่งแก้บั๊กเว็บ

บริษัทเช่นเดียวกันดังขึ้น เบี่ยงเบนความสนใจของผมจากงานที่ท�า
อยู่ให้หันไปมองเจ้าของชื่อ

“ครับ” เด็กฝึกงานคนใหม่ของแผนกเอ่ยตอบไปพร้อมรอยยิม้ 
บริษัทเราไม่มีนโยบายให้เงินโอทีพนักงาน และเด็กฝึกงานก็

ไม่ได้เงนิในส่วนนีเ้ช่นเดยีวกนั ผมไม่คดิว่าจะมเีดก็คนไหนอยากอยู่
ท�างานต่อหรอก ใจจริงไม้คงไม่ได้อยากท�างานอะไรขนาดนั้น แค่
อยากอยู่ใกล้เพื่อนผมนานๆ มากกว่า 

ผมเข้าใจ ใครๆ ก็อยากหาเรื่องอยู่ใกล้กับคนท่ีตัวเองชอบ 
ทั้งนั้น

“คนดีสัส มึงเขียนเว็บเป็นปะวะ มาช่วยกูแก้บั๊กหน่อย”
“ไม่เป็นครับพี่คิง ขอโทษนะครับ”
“นั่งท�างานเงียบๆ ไปเลยมึง อย่ายุ่งกับเด็กกู” 
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เจตออกโรงปกป้องเดก็ตัวเองเต็มที ่ส่วนผมกน็ัง่ท�างานต่อไป 
พอก�าลังจะตั้งสมาธิได้ จู่ๆ ก็มีคนมาท�าให้มันพังครืน

“กมูปีากท�าไมจะพดูไม่ได้ครบั จะให้กน่ัูงเป็นใบ้ทัง้วนัแบบไอ้
เอื้อหรือไง อึดอัดตายห่า”

“กจูะเงยีบทัง้วนัแล้วมนัหนกัส่วนไหนของมงึไม่ทราบ” ผมเอ่ย
เสียงเย็นพลางหันไปมองหน้าคนพูด ยิ่งเห็นมันยกมุมปากขึ้นแบบ 
กวนๆ ผมกย็ิง่หงดุหงดิจนต้องรบีหันไปมองทางอืน่ก่อนทีจ่ะอารมณ์
เสียจนท�างานไม่ได้ นี่ขนาดผมนั่งอยู่เฉยๆ มันก็แกว่งปากวอนโดน
ตีนของมันมาพาดพิงผมอีก แล้วแบบนี้จะไม่ให้ผมร�าคาญมันได ้
ยังไง

ผมเลิกสนใจไอ้คิงแล้วกลับมานั่งท�างานต่อ เวลาผ่านไป
เรื่อยๆ จนถึงราวๆ ทุ่มครึ่ง ผมก็รู้สึกถึงแรงสะกิดเบาๆ ที่ไหล่ พอ
หันไปมองก็เห็นเจตชะโงกหน้ามาดูจอคอมพ์ผม

“ถึงไหนแล้ว ให้กูช่วยปะ”
“งานมงึเสรจ็แล้วเหรอ” ผมช�าเลืองมองหน้าจอคอมพ์ของมนั

ที่กลายเป็นหน้าเดสก์ทอปแทนหน้าโปรแกรมงาน 
เจตพยักหน้ารับหงึกๆ แล้วตอบ “ใช่ แล้วของมึงเป็นไง ใกล้

เสร็จยัง”
“ใกล้แล้ว อกีนดิเดยีว มงึเสรจ็งานแล้วก็รบีกลับบ้านไปเถอะ”
“...เอางั้นเหรอ” 
ผมเห็นมันมีสีหน้าลังเลพลางหันไปมองด้านหลัง ผมรู้ทันที

ว่ามันคิดอะไรอยู่ มันไม่อยากทิ้งให้ผมอยู่กับไอ้คิงตามล�าพัง สงสัย
คงกลัวตีกันตายคาออฟฟิศละมั้ง

“กลบัไปเถอะ ไม้จะได้รบีกลบัไปพกัผ่อนด้วย ของกูอกีไม่เกิน
ครึ่งชั่วโมงก็คงเสร็จแล้ว” ผมย�้า 

เจตถอนหายใจยาวๆ แล้วจึงยอมหันไปเก็บข้าวของบนโต๊ะ
ตัวเอง
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“กูไปแล้วนะพวกมึง เจอกันพรุ่งนี้ ขอให้งานเสร็จไวๆ กลับ
บ้านกันดีๆ ด้วย” เจตพูดไปก็มองผมกับคนที่นั่งโต๊ะด้านหลังสลับ
กนัไปมา มนัยิม้แห้งๆ โบกมือบ๊ายบายให้แล้วเดนิออกไป ไม้ยกมอื
ไหว้ผมกับไอ้คิงแล้วเดินตามเพื่อนผมไปเช่นกัน

ความเงียบแผ่ปกคลุมห้องแผนกทันทีที่สองคนน้ันเดินออก
ไป ภายในห้องกว้างที่เปิดไฟสว่างแค่เฉพาะบริเวณท่ียังมีคนน่ัง
ท�างานอยูน่ัน้ดวูงัเวงกว่าเดมิ เพราะทัง้ห้องเหลอืเพียงผมกับอกีคน
ซึ่งนั่งอยู่ด้านหลัง

“ไปกันหมดแล้ว เหลือแค่มึงกับกูแล้วว่ะ” 
เสียงไอ้คิงดังขึ้นท�าลายความเงียบ ผมน่ังท�างานต่อไป ไม่

สนใจแม้แต่จะหันหลังกลับไปมองเพราะขี้เกียจจะเสวนาด้วย
“เอื้อ”
“...”
“คุณอนลครับ”
“...”
“เฮ้ย มึงจะไม่คุยกับกูจริงๆ เหรอ หยิ่งว่ะ” 
คนด้านหลังยังพูดมากไม่หยุดหย่อน ผมปล่อยให้มันพล่าม

ต่อไป เพราะรู้ว่าถ้าขืนหันกลับไปต่อล้อต่อเถียงด้วยมีหวังเที่ยงคืน
งานผมกค็งยงัไม่เสรจ็แน่ๆ ไอ้คงิเรยีกผมอกีสองสามครัง้ พอเหน็ว่า
ผมไม่สนใจจริงๆ มันก็เลิกเรียกแล้วกลับไปนั่งท�างานต่อ

เสียงคลิกเมาส์ผสานคลอไปกับเสียงรัวแป้นพิมพ์ดังสะท้อน
ไปทัว่ห้องกว้างอนัเงยีบสงบ ผมเข้าสูโ่ลกส่วนตวั นัง่จดจ่ออยูก่บังาน 
จนกระทั่งเข็มนาฬิกาบนผนังห้องชี้บอกเวลาสองทุ่ม ผมก็ผ่อน 
ลมหายใจยาวพลางกดเซฟงานและส่งเข้าอีเมลของฝ่ายโปรแกรม

“งานเสร็จแล้วเหรอ” เสียงโปรแกรมเมอร์ที่เหลืออยู่คนเดียว
ในห้องทักขึ้นทันที หลังจากที่ผมกดปุ่มส่งอีเมลไปเรียบร้อย 

ผมลุกข้ึนจากเก้าอี้พร้อมกับกดปิดคอมพิวเตอร์พลางตอบ 
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“มึงก็เห็นเมลเข้าแล้วนี่ จะถามท�าไม”
“จะกลับแล้วเหรอวะ งานกูยังไม่เสร็จเลย อยู่เป็นเพื่อนกัน

ก่อนดิ” ไอ้คิงพูดพร้อมเดินมาจับแขนผมที่ก�าลังเก็บข้าวของใส่
กระเป๋าเป้ 

“แต่งานกูเสร็จแล้ว ปล่อย” ผมชักสีหน้าแล้วดึงมือมันออก
ทันที

“เดีย๋ว มงึไม่อยากอยูใ่กล้กขูนาดนัน้เชยีว” มนัเลิกคิว้เมือ่เหน็
ผมมีท่าทางหงุดหงิด 

ผมไม่ชอบให้ใครมาถูกเนื้อต้องตัว ถ้าไม่ใช่แฟนหรือคนที่ผม
ไว้ใจอย่างเจต ผมก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสจากคนอื่นมาโดยตลอด ยิ่ง
กับคนที่ผมไม่ชอบหน้ายิ่งแล้วใหญ่

“คิง” ผมมองมือหนาที่เลื่อนมาจับแขนตัวเองอีกครั้งพลาง
ตวัดสายตาขุ่นเคืองใส่

“อะไรเหรอครับ” 
ไอ้คิงไม่ใส่ใจในท่าทีไม่พอใจของผม ยิ่งเห็นผมงุ่นง่านมันยิ่ง

แกล้งมากขึ้นด้วยการดึงแขนผมเข้าไปใกล้ๆ มือที่จับแขนผมไว้ก็ยิ่ง
ก�าแน่นเหมือนคีมหนีบ

“ปล่อย”
“ไม่ปล่อย ท�าไม อยู่ใกล้ๆ แล้วกลัวหวั่นไหวกับผมเหรอครับ

คณุอนล” มนัย้ิมยัว่ประสาทแล้วโน้มหน้าเข้ามาใกล้ กลิน่มนิต์เยน็ๆ 
ผสมกบักลิน่หวานอวลจางๆ จากตวัอกีฝ่ายปะทะเข้ากบัจมกูของผม 
“อยู่ใกล้กูแล้วมึงเสียอาการใช่ไหมล่ะ ยอมรับมาเถอะ”

“กป็ระมาณนัน้มัง้ กกูไ็ม่เคยรูส้กึกบัใครแบบท่ีรูส้กึกับมงึ” ผม
ตอบพลางช้อนตามองคนตัวสูงกว่าที่ขยับเข้ามาใกล้จนใบหน้าอยู่
ห่างกันแค่คืบ สบตาท้าทายอย่างไม่ยอมแพ้

“รู้สึกยังไง”
“รู้สึกว่ากูไม่เคยไม่ชอบหน้าใครเท่ามึงมาก่อนไง” 
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ผมสะบดัแขนเต็มแรงให้หลดุจากการเกาะกมุของคนตรงหน้า 
ผลักมันออกห่างตัวแล้วหันกลับมาเก็บของบนโต๊ะต่อ ได้ยินเสียง
หัวเราะในล�าคอจากคนด้านหลัง ผมไม่สนใจมัน หันไปคว้ากุญแจ
รถกับกระเป๋าขึ้นมาตั้งใจจะเดินออกจากแผนก แต่แล้ว...

พึ่บ!
แสงสว่างจากหลอดไฟบนเพดานห้องดับลงพร้อมกัน เสียง

เครือ่งปรบัอากาศทีเ่คยได้ยนิแผ่วเบากข็าดหายไป ท่ัวท้ังห้องแผนก
ที่เคยสว่างมืดสนิทและแทบจะไร้เสียง

“สัส ไฟดับอะไรตอนนี้” 
เสียงทุม้แหบห้าวของคงิดงัขึน้ในขณะทีล่�าคอของผมเริม่แห้ง

ผากเมือ่เหน็ความมดืรายล้อมกาย ปกตติกึนีจ้ะมไีฟตกเป็นครัง้คราว 
แต่ละบริษัทในตึกก็จะมีระบบไฟฟ้าส�ารองไว้ แต่เมื่อเช้าผมได้ยิน
ใครสักคนพูดว่าระบบไฟฟ้าส�ารองของออฟฟิศเรามีปัญหา ต้องรอ
เรียกช่างมาดูในวันพรุ่งนี้

แล้วท�าไมไฟต้องมาตกเอาวันนี้ด้วย!
เหงื่อเริ่มซึมชื้นออกมาตามมือและหน้าผาก ลมหายใจของ

ผมเริม่ขาดห้วง ความทรงจ�าบางอย่างแล่นเข้ามาในหวัราวกับน�า้ป่า
ทะลักจนท�าให้มือของผมสั่นน้อยๆ อย่างควบคุมไม่อยู่

“ไอ้เหี้- ออฟฟิศเรามีผีปะวะ เอื้อ มึงจะทิ้งกูกลับบ้านจริงๆ 
เหรอ”

“...”
“เอื้อ?” คนเสียงทุ้มเอ่ยเรียกชื่อผมเมื่อไม่มีการตอบสนอง

กลับ 
ผมไม่ได้ตอบกลับไปเช่นเดิม ร่างสูงจึงขยับออกจากบริเวณ

เดิมท่ียืนอยู่เข้ามาหาผมที่ก�าลังยืนตัวสั่น พอคิงขยับตัวออกจาก
ต�าแหน่งเดิม ผมถึงได้เห็นแสงสว่างจากหน้าจอคอมพ์ของมันที่ยัง
เปิดค้างอยู่
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ไม่กี่นาทีก่อนผมเพิ่งผลักมันออกไป แต่ตอนนี้กลายเป็นผม
เองทีข่ยบัเข้าไปหามนั ไม่ส ิขยบัเข้าไปหาแสงจากหน้าจอคอมพ์ทีย่งั
ส่องสว่างนั่น

“เอื้อ มึงอย่าเงียบดิ” เสียงไอ้คิงเรียกชื่อผมซ�้า 
จากนั้นสัมผัสอุ่นๆ จากมือของมันคว้ามือผมที่ยืนนิ่งเอาไว้ 

ผมสูดลมหายใจลึกๆ เผลอกระชับมืออีกฝ่ายแน่นเพื่อคลายความ
หวาดหวั่นในอก

ห้องมนัไม่ได้มดืจนมองอะไรไม่เหน็ มันยังมแีสงอยู่ มนัไม่มดื
แล้ว ผมไม่ได้อยู่คนเดียวอีก ไม่เหมือนตอนนั้น ไม่ใช่...

พึ่บ!
แสงสว่างจ้าสาดส่องจนท�าให้ตาพร่า เสยีงเครือ่งปรบัอากาศ

ในห้องทีเ่ริม่ท�างานอกีครัง้ดงักระห่ึม ผมกะพรบิตาช้าๆ ปรบัสายตา
รับกับแสงที่ส่องเข้ามากะทันหัน รอบกายกลับมาสว่างอีกครั้ง ผม
เม้มปากแน่น ผ่อนลมหายใจออกมา

มันจบแล้ว ไม่มีอะไรแล้ว...
“เอื้อมึงโอเคปะวะ ดูหน้าซีดๆ นะ” ไอ้คิงเอ่ยทักขึ้น ดวงตา

คมของมนัจ้องหน้าผมไม่วางจนผมต้องหลุบตาลงมองพ้ืน พลางดงึ
มือตัวเองออกจากฝ่ามืออุ่นของอีกฝ่าย

“กูไม่ได้เป็นอะไร”
“เห็นเรียกแล้วไม่ตอบ บีบมือกูซะแน่น กูก็นึกว่ามึงกลัวผีจน

เป็นลม” น�้าเสียงกวนประสาทเริ่มกลับมาอีกครั้ง 
ผมตวัดสายตาดุๆ มองหน้ามัน ส่วนไอ้คิงยิ้มพรายแล้วยก

แขนพาดคอผม
“จะไม่อยูเ่ป็นเพือ่นกจูรงิๆ เหรอ มงึก็เหน็ว่าเมือ่ก้ีไฟดบั เกิด

ไฟมันดับอีกแล้วกูโดนผีหลอกตายห่าขึ้นมา มึงจะไม่รู้สึกผิดที่ทิ้งกู
ให้อยูค่นเดยีวเหรอครบั” มนัแกล้งท�าหน้าซือ่ตาใสจนผมแทบอยาก
จะกลอกตาให้แก่ความตอแหลของมัน
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“ท�าไมกูต้องรู้สึกผิดด้วย มึงก็พวกเดียวกับมันไม่ใช่หรือไง”
“พวกเดียวกันอะไรวะ กูไม่ใช่ผี”
“ท�าไมจะไม่ใช่ มึงก็ผีเหมือนกัน”
“ผีอะไรครับ”
“ผีทะเล” 
ผมตอกหน้าส่งท้ายแล้วเดินออกจากห้องโดยไม่หันกลับไป

มอง ได้ยินเสียงหัวเราะดังตามมาข้างหลัง ผมยกมือขึ้นลูบแขน 
ตัวเองอย่างหงุดหงิด แค่ไม่ถึงสิบนาทีผมโดนไอ้คิงแตะตัวไปไม่รู ้
ตั้งกี่ครั้งแล้ว

จะไม่ให้เรียกว่าผีทะเลได้ยังไง
...
จากเหตุการณ์ไฟตกเมื่อครู่ท�าให้ผมไม่วางใจที่จะใช้ลิฟต์ ผม

เดินลงบันไดหนีไฟไปเรื่อยๆ จนลงมาถึงชั้นลานจอดรถ ขับรถออก
จากออฟฟิศตอนราวๆ สองทุม่กว่า การจราจรเริม่บางเบาลงเพราะ
ไม่ใช่ช่วงเวลาเร่งด่วนแล้ว จากย่านพร้อมพงษ์ไปสาทรจึงใช้เวลา
เพียงสามสิบนาทีเท่านั้น

ผมขึ้นห้องพัก อาบน�้าช�าระล้างร่างกายที่เหนื่อยล้าจากการ
ท�างานมาตลอดทั้งวัน 

ผมสวมชุดนอนเรยีบร้อยเดนิกลบัมานัง่บนเตยีงในห้องนอน 
หยิบโทรศัพท์ที่ส่งเสียงแจ้งเตือนข้อความเข้าถี่รัวขึ้นมากดเปิดดู

หนนี้ไม่ใช่แม่ที่ส่งข้อความมา แต่เป็นพี่ป๊อกแฟนเก่าของผม
ที่เลิกกันไปเมื่อเดือนก่อน พยายามจะงอนง้อขอคืนดี

ผมกดตัดสาย ปิดเครื่องโทรศัพท์ ไร้ความสนใจใดๆ ต่อสิ่งที่
แฟนเก่าผมก�าลังท�าอยู่

ผมไม่ได้เพิ่งพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรก มีหลาย
คร้ังหลายคราวที่บรรดาแฟนเก่าของผมเกิดรู้สึกตัวขึ้นมาภายหลัง
จากที่ผมจับได้และบอกเลิกไป พวกเขาบอกว่าขาดผมไม่ได้ เลย
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พยายามจะมาขอคืนดี แต่ผมเป็นประเภทเจ็บแล้วจ�า ไม่อยากเป็น
ไอ้หน้าโง่ที่ถูกหลอกซ�้าสอง จึงไม่เคยกลับไปคืนดีกับใครสักคน

เคยมีคนบอกผมว่าความรักของพวกเพศที่สามสุดแสนจะ
เปราะบาง ผู้ชายหลายๆ คนที่มาคบกับผู้ชายด้วยกันมักมองเรื่อง
นีเ้ป็นเรือ่งสนุกฉาบฉวย เป็นความอยากรูอ้ยากลองในชัว่ขณะหน่ึง
ของชีวิต สุดท้ายแล้วพวกเขาก็จะกลับไปแต่งงานกับผู้หญิงดีๆ สัก
คน สร้างครอบครัวที่แสนอบอุ่นกันต่อไปและลืมเลือนพวกเราไป
โดยสิ้นเชิง มันยากมากที่จะหาผู้ชายสักคนที่จริงใจกับเราได้จริงๆ 
แต่ผมไม่เคยคิดแบบนั้น มันไม่เกี่ยวว่าจะเป็นเพศไหน ต่อให้ไม่ใช่
คูรั่กเพศท่ีสามผมกเ็หน็ว่ามปัีญหาการนอกใจกนัถมถดื มนัอยูท่ีน่สิยั
ไม่รู้จักพอของผู้ชายพวกนั้นมากกว่า

คนดีๆ ยังมีอยู่อีกมากมาย แต่ผมคงไม่ใช่คนที่โชคดีนัก 
เพราะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีผมก็ยังหาคนดีๆ ที่ว่านั่นไม่พบเสียที

ผมทุ่มเทให้แก่ความรักทุกครั้ง แล้วก็ได้ความเสียใจเป็นสิ่ง
ตอบแทนกลับมาทุกครั้งเช่นกัน ผมเหนื่อย ผมเบื่อ ผมอยากหลุด
พ้นจากส่ิงเหล่านี้ ผมคอยปลอบตัวเองว่าถึงอย่างไรผมก็อยู่อย่าง
โดดเดี่ยวมาตั้งแต่แรก เพราะฉะนั้นมันก็คงจะไม่เป็นอะไรหากต้อง
อยู่คนเดียวไปตลอดชีวิต แต่สุดท้ายแล้วผมก็ยังโหยหาการมีใคร 
สักคนอยู่เคียงข้างอยู่ดี

นาฬิกาดิจิทัลบนโต๊ะท�างานในห้องนอนของผมบอกว่า 
ตอนนี้เพิ่งสามทุ่มกว่า แต่ผมก็จัดการเปิดโคมไฟที่หัวเตียงแล้วเดิน
ไปปิดไฟในห้องเตรียมตัวเข้านอน แสงสีส้มนวลจากโคมไฟสาด
สะท้อนไปทั่วห้องช่วยให้ภายในห้องนอนเล็กๆ ของผมไม่ถูกความ
มดืมดิกลืนกนิไป ผมต้องเปิดโคมไฟทีหั่วเตียงเอาไว้ทกุคนื ไม่อย่าง
นั้นจะไม่สามารถข่มตาหลับลงได้

ผมนอนลงบนเตยีง ดงึผ้าห่มขึน้มาถงึอก ไออุน่จากผ้าห่มผนื
หนาที่คลุมกายอยู่และแสงสว่างรางๆ ในห้องช่วยท�าให้ผมอุ่นใจ 
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มากขึ้น สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเจตเคยแซวว่าต้องเปิดไฟนอน 
ทุกคืนขนาดนี้ท่าทางผมคงจะกลัวความมืดมาก ผมไม่ได้ตอบอะไร
มันไป เพราะใจผมไม่อยากยอมรับ

จนถึงวันนี้ ผมก็พบว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด ความ
มืดก็ยังคงเป็นสิ่งที่น่ากลัวส�าหรับผมมากจริงๆ
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การเริม่ต้นวันท�างานทีด่ใีนนยิามของผม คอืการลมืตาตืน่
ขึ้นมาทันทีที่นาฬิกาปลุกโดยไม่รู้สึกเพลียจนอยากนอนต่อ ขับรถ
ออกจากคอนโดไปท�างานแล้วรถไม่ติดจนขยับไม่ได้ คิวคนรอซื้อ
กาแฟในร้านกาแฟใต้ตึกไม่ยาวเหยียดจนเกินไป

และการไม่ต้องเจอหน้าใครบางคนเป็นคนแรกของวัน
“อรุณสวัสดิ์” เสียงทุ้มติดจะแหบนิดๆ ที่ผมไม่อยากได้ยิน 

ดังขึ้นในขณะที่ผมก�าลังย่างเท้าเข้ามาในตึกส�านักงาน ไอ้คิงที่วันนี้
สวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้ากับกางเกงสีเทาเข้มเดินก้าวยาวๆ ตามหลังผมเข้า
มาในตึก 

ผมส่งเสยีงจึก๊จัก๊ในล�าคออย่างสดุเซง็พลางรบีสาวเท้าเดนิให้
เร็วขึ้น

คนมีตั้งเยอะตั้งแยะท�าไมผมต้องมาเจอมันเป็นคนแรกด้วย 
ท่าทางช่วงนี้ผมจะดวงตกแน่ๆ

“ท�าไมเดินเร็วจัง หนีกูเหรอครับ” 
ไอ้คิงอาศัยความที่มันขายาวกว่าผมเดินตามมาทันจนได้ 
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ดวงตาคมคู่นั้นฉายแววอารมณ์ดี ส่วนผมเดินตรงไปยังหน้าลิฟต์ซึ่ง
มีพนักงานคนอื่นๆ ยืนรอคิวขึ้นลิฟต์กันอยู่ ดวงตาของผมจับจ้อง
ไปท่ีแผงบอกเลขชัน้เหนอืประตูซึง่ก�าลงัเปลีย่นไปโดยไม่คดิจะสนใจ
คนข้างๆ

“ถามก็ไม่ตอบว่ะคนเรา ไร้เยื่อใยกันจริงๆ”
“เงียบๆ เถอะ พูดมากอะไรแต่เช้า” ผมพึมพ�า ช�าเลืองมอง

มันอย่างนึกร�าคาญ
“กกูแ็ค่ทกัทายเพือ่นตามปกตเิฉยๆ เอง” ไอ้คงิไม่สนใจค�าพูด

ของผม มนัยกศอกวางพาดบนไหล่ผมแล้วก้มตวัลงมาเลก็น้อยพลาง
ลดเสียงลง “เราเคยมีประสบการณ์ด้วยกันจนถึงมืดค�่ามาก่อนเลย
นะ จะไม่ให้กูทักมึงได้ยังไง”

น�า้เสียงทีใ่ช้ฟังดมูเีลศนยัจนไม่น่าไว้ใจ ผมหนัไปมองหน้ามนั
แล้วถามเสียงเย็น

“ประสบการณ์อะไรของมึง”
“ก็ประสบการณ์เผชิญไฟดับตอนท�าโอทีด้วยกันเมื่ออาทิตย์

ที่แล้วไงครับ” มันยักคิ้วข้างหนึ่งให้ผม “ท�าไมเหรอ หรือคิดว่าเป็น
อะไรล่ะ”

“ไม่ได้คิด”
“กูว่าไม่ใช่มั้ง” 
พอเห็นผมขึงตาใส่ ไอ้คิงก็เหยียดยิ้มกว้างแล้วย่ิงโน้มตัวลง

มาหา แววตาคมปลาบของอกีฝ่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนานขณะ
เอ่ยเบาๆ 

“คดิอะไรอยูค่รบัคณุอนล หรอืว่ามงึอยากลองมปีระสบการณ์
อื่นๆ กับกู”

“แค่นี้ก็แย่พอแล้ว อย่าให้กูต้องมีประสบการณ์อะไรร่วมกับ
มงึไปมากกว่านีเ้ลย” ผมตอบอย่างไม่สนใจจะรกัษาน�า้ใจพลางขยับ
ตัวออกห่างให้ศอกหนักๆ นั่นพ้นไปจากไหล่ของตัวเอง



~ littlebbear96 ~

41

“โหเอื้อ มึงนี่โคตรใจร้ายเลยว่ะ” มันแกล้งตัดพ้อ แต่ผมไม่
สนใจ เพราะในสายตาผมคิงก็เป็นแค่เพื่อนของเพื่อนสนิท และ
เพ่ือนของเพือ่นสนทิกไ็ม่จ�าเป็นต้องเป็นเพือ่นกับเรา ผมกับมนัเป็น
แค่พนกังานในบรษัิททีต้่องท�างานร่วมกนัเป็นครัง้คราวเท่าน้ัน และ
ผมก็ไม่อยากเกี่ยวข้องอะไรกับมันไปมากกว่านี้ด้วย

ถ้าพูดแบบไม่ล�าเอียง พอมองข้ามเรื่องสันดานเจ้าชู้ของมัน
ไปไอ้คิงก็เป็นคนที่พอใช้ได้คนหนึ่ง รับผิดชอบงานไม่เคยขาดตก
บกพร่อง ใจกว้าง คอยช่วยเหลอืคนอืน่ แต่ถงึอย่างนัน้ ผมกไ็ม่อยาก
เป็นเพื่อนกับคนที่คอยกวนตีนผมเช้า กลางวัน เย็นอยู่ดี

มันท�าตัวไม่น่าคบเองนะ
“เออมึง แต่จะว่าไปคืนนั้น---”
“เอ่อ...” เสียงหวานใสของใครคนหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลัง 
ผมหันกลับไปมอง เห็นหญิงสาวหน้าตาน่ารักในชุดท�างาน

สวมกระโปรงสหีวาน แก้มใสๆ ปัดบลชัออนสชีมพทูีผ่มคดิว่าบางที
เธออาจจะเผลอลงน�้าหนักแปรงมากไปหน่อยถึงได้ออกมาสีเข้ม
แบบนั้น

“สวัสดีค่ะพี่คิง สวัสดีค่ะพี่เอื้อ” 
เธอยกมือไหว้ไอ้คงิกบัผม ผมยกมือรบัไหว้แล้วเผลอขมวดคิว้

น้อยๆ จ�าได้ว่าอีกฝ่ายเป็นพนักงานที่บริษัทเพิ่งรับเข้ามาใหม่ แต่
ผมนึกชื่อไม่ออก...

“สวัสดีครับ น้องมิ้น” คนข้างๆ ผมเอ่ยทักทายตอบไป พอ 
ได้ยินชื่อ ผมจึงนึกขึ้นได้ว่าเธออยู่แผนกบัญชีนั่นเอง

“เพิ่งมาเหรอครับ” ไอ้คิงถามด้วยท่าทางเป็นมิตร
“เปล่าค่ะ มิ้นมาสักพักแล้ว นี่ลงมาซื้อกาแฟ” เจ้าตัวตอบ

พลางช้อนตาเหลือบมองคนข้างๆ ผมอย่างเขินอาย ดูท่าทางแล้ว 
นี่ก็คงเป็นอีกคนที่หลงเสน่ห์หน้าตาหล่อๆ ของไอ้คิงไม่ต่างจาก 
บรรดาสาวๆ นับสิบคนในบริษัทเรา
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โดนภาพลักษณ์ลวงตากันหมดเลย
“อาทิตย์ก่อนม้ินฝากบราวนีผ่านพี่เจตไปให้ พี่คิงได้กินไหม

คะ” เจ้าตัวถามด้วยสีหน้าคาดหวัง 
ผมกลอกตาทันทีเมื่อได้ยินเสียงคนข้างๆ ตอบ 
“กินสิครับ เราท�าอร่อยดีนะ”
“ขอบคณุค่ะ ถ้าพีค่งิชอบมิน้จะท�ามาให้อกีนะคะ” แววตาของ

เธอเป็นประกายขึ้นมาทันที
“หูย เกรงใจเราแย่เลย” ไอ้คิงยิ้มหวาน 
ผมส่งเสยีง “ฮ”ึ ในล�าคอเบาๆ พอพดูถงึบราวนี ผมก็จ�าได้ว่า

เห็นมันกัดไปแค่สองสามค�าก็บ่นว่าหวานไป แล้วยกส่วนที่เหลือให้
เจตเอาไปกนิหมด แต่พอรุน่น้องบอกจะท�ามาให้อกี มนัก็ไม่ปฏเิสธ

ปากบอกไม่เล่นกับคนในบริษัท แต่พฤติกรรมโคตรจะสวน
ทาง ไม่เรียกว่าขี้หลีจะให้เรียกว่าอะไร

“เฮ้ยเอื้อ ลิฟต์มาแล้วนะ มึงจะไปไหน” 
เสยีงไอ้คงิดงัตามหลงัผมทีเ่ดนิแยกออกมา ผมเดินจ�า้มุง่หน้า

ไปยังร้านกาแฟ ไม่คิดจะหันกลับไปตอบมัน
ขี้เกียจฟังมันหลีสาว ร�าคาญ
...
สบินาทต่ีอมา ผมเดนิกลบัมาทีห่น้าลฟิต์พร้อมแก้วอเมรกิาโน

ในมือ คิ้วขมวดเข้าหากันเมื่อเห็นร่างสูงของคนที่น่าจะขึ้นออฟฟิศ
ไปตั้งแต่สิบนาทีก่อนยืนอยู่ที่เดิม พอผมหยุดชะงัก คิงมันก็เดินเข้า
มาหาผมแล้วถือวิสาสะโอบไหล่

“ปล่อย” ผมสะบัดตัวหนีอย่างไม่ชอบใจแล้วถอยออกมายืน
เว้นระยะห่างจากมนั อกีฝ่ายหวัเราะหึๆ  ปล่อยให้ผมยืนอยู่แบบน้ัน
จนกระทั่งประตูลิฟต์เปิดออก ผมที่ยืนอยู่หน้าสุดจึงเดินเข้าไปด้าน
ในเพือ่จะได้ไม่ขวางทางคนอืน่ ไอ้คงิเดินตามเข้ามาหยุดยืนอยู่ด้าน
หน้าผมแล้วถอยหลังเบียดเข้ามาจนตัวผมแทบจะติดผนังลิฟต์ 
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คนในลิฟต์ก็ไม่ได้แน่นถึงขนาดที่ต้องมายืนเบียดกันแบบนี้
เสียหน่อย เพราะงั้นที่มันท�าแบบนี้ก็มีอยู่สาเหตุเดียว

มันจงใจแกล้งผมอีกแล้ว
ผมทบุหลงัมนั แต่เจ้าของแผ่นหลงักว้างไม่ยอมขยับออกห่าง

ท้ังยังเบียดผมหนักกว่าเดิม คิงปล่อยให้ผมทุบอยู่แบบนั้นจนลิฟต์
มาถึงชั้นที่สิบห้า ซึ่งเป็นชั้นที่ตั้งออฟฟิศของบริษัทเรา ผมเดินออก
จากลิฟต์พลางเหลือบมองอย่างเคืองๆ เห็นรอยย้ิมกวนประสาท
ประดับอยู่บนใบหน้าของอีกฝ่าย

น�้าหนักมือผมก็ไม่ได้เบาๆ ท�าไมมันยังยิ้มได้อยู่อีก
โรคจิตหรือไง
ผมสแกนบัตรเข้างาน เดนิตามคงิทีส่่งเสยีงทกัทายเพือ่นร่วม

งานต่างแผนกไปทัว่ มันกบัเจตคล้ายกนัตรงทีเ่ป็นคนอธัยาศยัดเีลย
ผกูมติรกบัชาวบ้านเก่ง รูจ้กัคนมากมาย ส่วนผม นอกจากเพ่ือนร่วม
แผนกไอทีแล้วก็แทบไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนต่างแผนกสักเท่าไร ผม
คยุไม่เก่ง ยิง่บวกกบัหน้าตาเฉยชาของผมแล้ว คนส่วนใหญ่เลยมอง
ว่าผมไม่ค่อยเป็นมิตรละมั้ง

แต่อยู่เงียบๆ แบบนี้ก็ดี รู้จักคนเยอะก็ยิ่งเรื่องเยอะตาม
ผมเดินมาถึงโต๊ะตัวเอง เห็นแก้วน�้าผลไม้วางอยู่บนโต๊ะ คง

เป็นของใครสักคนทีพ่ยายามจะจบีผมเอามาวางไว้ให้ ผมเลือ่นแก้ว
ไปไว้ไกลๆ มอืแล้วเปิดคอมพ์เตรยีมตวัท�างานดงัเช่นทุกวนั นาฬิกา
บนผนังบอกเวลาว่าใกล้จะถึงเวลาท�างานเต็มแก่ ผมปรายตามอง
โต๊ะท�างานของเจตซึ่งยังไร้เงาเจ้าของอย่างนึกแปลกใจ 

ปกตเิจตจะมาถงึออฟฟิศใกล้เคยีงกบัผม โดยเฉพาะช่วงหลงั
ติดรถไม้มาด้วยทุกวันก็ยิ่งมาเร็วขึ้น แต่วันนี้กลับยังไม่โผล่มา

หรือว่ามันจะไม่สบาย
ในระหว่างที่ผมก�าลังชั่งใจว่าจะโทร. ไปหาเพื่อนดีไหม ร่าง

ของเจตในสภาพทีห่น้าเหยเก หวัยุง่ฟนูดิๆ กเ็ดนิเข้ามาในห้องแผนก 
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ท่าทางดูหัวเสียไม่น้อย
“ไงเจต ไม่มีเด็กมาส่งวันเดียวมึงมาท�างานสายเลยเหรอ”  

ไอ้คิงทัก
“รถไฟฟ้ามันเสียโว้ย!” เจตถอนหายใจดงัเฮือกพลางกระแทก

กระเป๋าลงบนโต๊ะท�างาน ผมมองเหงื่อที่ซึมออกมาตามหน้าผาก
เพื่อนแล้วเลื่อนแก้วน�้าผลไม้ไปให้มันดื่มดับกระหาย เจตคว้าไปดูด
อึกใหญ่พลางกระพือคอเสื้อไล่ความร้อนไปด้วย

“เจต วันนี้น้องไม้ไปไหน ท�าไมเจ๊ไม่เห็นหน้า” เจ๊ฝ้าย รุ่นพี่
อาวุโสต�าแหน่ง IT Support ขาใหญ่ประจ�าแผนกเอ่ยถามพลาง
ชะเง้อมองไปที่ประตู

“มันไปมหา’ลัยตอนเช้าเจ๊ เดี๋ยวบ่ายก็มาแล้ว”
“แล้วไป นึกว่าน้องไม้ป่วย ไม่งั้นนัดเราวันน้ีล่มเลยนะแก”  

เจ๊ฝ้ายก�าชับ 
ผมได้ยนิดงันัน้กช็�าเลอืงมองปฏทินิตัง้โต๊ะ พบว่าวนัน้ีเป็นวนั

ศุกร์สิ้นเดือนพอดี
เป็นธรรมเนยีมของทกุปีเมือ่มนีกัศกึษาเข้ามาฝึกงานในแผนก 

พี่ๆ  ทัง้หลายจะลงขนัรวมเงนิกนัจดังานเลีย้งต้อนรบัและเลีย้งส่งให้
เมื่อฝึกงานจบ ส่วนใหญ่ก็จะเลือกไปกันวันศุกร์เพื่อจะได้ดื่มกินกัน
แบบเตม็คราบ ไม่ต้องพะวงว่าพรุง่นีจ้ะไม่ตืน่ไปท�างาน ส่วนสถานท่ี 
ก็มักจะเป็นห้องอาหารเจ้าประจ�าแห่งหนึ่งไม่ไกลจากแถวนี้

ปกติแผนกผมเวลากินเลี้ยงทีไรก็ทุ่มกันสุดตัวเพราะถือคติ 
‘Work Hard, Play Hard’ โดยเฉพาะเรื่องอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง
กนัแบบไม่อัน้ อกีทัง้นีก่ผ่็านมาหลายเดอืนแล้วทีไ่ม่ได้ไปกนิเลีย้งกนั 
เพราะฉะนั้นดูแล้วว่าเงินเดือนเดือนนี้ของแต่ละคนก็น่าจะหมดไป
กับงานเลี้ยงครั้งนี้ไม่น้อยเลย

ครึง่วนัเช้าของการท�างานผ่านพ้นไป พอเข้าสูช่่วงบ่าย เจ้าของ
งานเลี้ยงอย่างไม้ในชุดนักศึกษาก็เดินเข้ามาในแผนกพลางยกมือ
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ไหว้ทกัทายรุน่พีอ่ย่างพวกผมด้วยรอยยิม้นุม่นวล ในมอืของรุน่น้อง
ถือถุงใส่กล่องโดนัตคริสปี้ครีมมาสองกล่องใหญ่ ผมเห็นไอ้เจตตา
เป็นประกาย มองตามถุงขนมในมือน้องมันไม่วางตา เจตชอบกิน
โดนัตยี่ห้อนี้มากๆ แล้วไม้ก็ซื้อมาฝากพี่ๆ ที่ออฟฟิศพอดี

มันคือเรื่องบังเอิญ หรือไม้รู้ว่าเพื่อนผมชอบกินเลยซื้อมา 
กันแน่

“ผมจ�าได้ว่าพี่เจตชอบ ทานเยอะๆ เลยนะครับ” 
มุมปากผมขยับขึ้นเมื่อได้ยินไม้บอกเจต สรุปคือไม้มันอยาก

จะซื้อมาให้เจตกิน แต่ก็ซื้อมาฝากพวกผมด้วยเพื่อความแนบเนียน
นี่เอง

พนักงานคนอื่นๆ ลุกขึ้นไปรุมล้อมกล่องโดนัต แต่ผมที่ก�าลัง
ติดงานด่วนอยู่ไม่มีเวลาลุกไป มือขาวๆ ของใครคนหนึ่งวางจานใส่
โดนัตพร้อมกับส้อมเล็กๆ ลงบนโต๊ะท�างานของผม ผมเงยหน้าขึ้น 
เห็นไม้ส่งยิ้มบางๆ ให้

“ทานโดนัตหน่อยนะครับพี่เอื้อ”
“ขอบใจ” ผมตอบสัน้ๆ แล้วหยบิส้อมมาตดักินไปค�าหน่ึงเพ่ือ

ไม่ให้น้องมันเสียน�้าใจ ก่อนยกมือขึ้นเท้าคาง มองไม้เดินตรงไปหา
เจตซึ่งก�าลังเคี้ยวโดนัตอยู่เต็มปาก

แบบนี้เรียกว่าจงใจเข้าทางเพื่อนแล้วติดสินบนกันใช่ไหม 
เด็กคนนี้ร้ายใช่เล่นเหมือนกัน

วนันีเ้ป็นวนัศกุร์สิน้เดอืนทีเ่งนิเดอืนออก ปรมิาณงานของ
ผมในวันนี้ก็ไม่ค่อยหนักหนาอะไร ดังนั้นมันควรจะเป็นวันดีๆ อีก
วันหนึ่ง ถ้าไม่ใช่เพราะว่ามีข้อความไลน์เด้งขึ้นมาแทบจะทุกๆ ห้า
นาที

‘ท�าไมไม่ตอบข้อความ’ 
‘เอื้อ เมื่อไหร่จะรับสายพี่’ 
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‘มาคุยกันดีๆ ได้ไหมวะ’ 
‘พี่ส�านึกผิดแล้วไง ให้โอกาสกันหน่อย’ 
‘เอื้อ ตอบพี่’ 
ผมถอนหายใจยาว หยบิโทรศพัท์มากดเข้าแอปพลเิคชนัไลน์

แล้วจดัการปิดการแจ้งเตอืนข้อความของแฟนเก่าด้วยความร�าคาญ 
แฟนเก่าคนล่าสดุคนนีข้องผมเป็นลกูชายนกัการเมอืงดงั ผมเจอเขา
ตอนไปงานแต่งของรุน่พีท่ีรู่จ้กักนัเมือ่หลายเดอืนก่อน พีป๊่อกเข้ามา
ชวนผมคุยแล้วก็ขอไลน์ผม 

ท่าทางในตอนนัน้ของเขาดสูภุาพมากผมจงึยอมให้ไลน์ไป คยุ
กันอยู่ราวๆ สองเดือนเขาก็ขอผมเป็นแฟน ช่วงแรกๆ ที่คบกันเขา
ยังท�าตัวดี แต่สองเดือนถัดมาผมก็จับได้ว่าเขานอกใจผมไปคั่วกับ
นางแบบคนหนึ่ง ผมจึงบอกเลิกเขา หลังจากเลิกกันตอนแรกดู
เหมือนเขาจะไม่ได้อาลัยอาวรณ์อะไรผมนัก เพราะเขาคงไม่ได้คิด
จรงิจงักบัผมตัง้แต่แรกนัน่แหละ แต่จู่ๆ  สองสปัดาห์ก่อนเขาก็ทักมา
ขอคนืด ีพอผมปฏเิสธเขากเ็ริม่ท�าตวัน่าร�าคาญด้วยการโทร. และส่ง
ข้อความมาเช้าสายบ่ายเย็น

ผมเคยกดบล็อกเบอร์ บล็อกไลน์อีกฝ่ายไป แต่เขาตามไป
รังควานผมในช่องทางโซเชียลอื่นๆ รวมถึงการทักไประรานคนรู้จัก
ของผมเพือ่บอกให้ผมปลดบล็อก ผมไม่อยากให้คนอืน่ต้องเดอืดร้อน
เลยจ�าใจต้องปลดบล็อกแล้วยอมทนกบัความน่าร�าคาญต่อไป โชคดี
มากท่ีตอนคบกันผมไม่เคยพาเขาไปที่คอนโดตัวเอง ไม่อย่างนั้น 
ผมคงโดนตามถึงห้องแน่ๆ

สงสัยคงโดนเทเลยกลับมาตามตื๊อผม แต่ผมไม่เคยกดเข้าไป
อ่านหรอก เดี๋ยวพอเขาเจอผู้หญิงใหม่ก็คงเลิกวุ่นวายกับผมไปเอง

ผมนัง่ท�างานต่อไป กระทัง่ถงึเวลาเลกิงานจงึเกบ็ข้าวของ แล้ว
ขับรถไปยังร้านอาหารซ่ึงเป็นสถานที่จัดเล้ียงต้อนรับไม้ในวันนี้
พรอ้มๆ กับเพื่อนร่วมแผนกอกีสามคนทีข่อตดิรถผมไปด้วย พอมา
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ถึงร้านผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์ ปล่อยให้คนอื่นสั่งอาหารกันไป ตัวเลข
แจ้งเตอืนข้อความค้างในแชตของพีป๊่อกทีผ่มปิดการแจ้งเตอืนไว้และ
ยังไม่ได้อ่านเฉียดหนึ่งพันข้อความท�าให้ผมนิ่วหน้า แต่พอสายตา
เหลือบไปเห็นข้อความค้างจาก ‘แม่’ ผมก็ชะงักไปครู่หนึ่ง

ผมกดเข้าไปอ่าน และข้อความนั้นก็ท�าให้ผมเผลอชักสีหน้า
อย่างควบคุมอารมณ์ไม่อยู่

‘เงินเดือนแกออกวันนี้ใช่ไหม โอนมาให้แม่ด้วย’ 
‘ต้นข้าวบอกว่าอยากเรียนวาดรูป’ 
‘แกก็ช่วยค่าเรียนน้องมาสักสามพันแล้วกัน’ 
เป็นผมอีกแล้วงั้นเหรอ
ผมก�าโทรศัพท์แน่นอย่างหัวเสีย ในฐานะพี่ชายผมไม่เคยมี

อคติกับน้องสาวที่เกิดจากพ่อเลี้ยง ต้นข้าวเป็นเด็กมัธยมปลายที่
ร่าเรงิและมารยาทด ีเป็นน้องสาวทีน่่ารกัของผม แต่ส่ิงท่ีผมไม่เข้าใจ
คือท�าไมแม่ถึงชอบเรียกร้องให้ผมช่วยจ่ายค่าเรียนหรือค่าอะไร
ต่างๆ ของน้องสาวอยู่เรื่อย ทั้งๆ ที่พ่อเลี้ยงของผมก็มีฐานะไม่ใช่
น้อย ในขณะทีผ่มเป็นมนษุย์เงนิเดอืนทีย่งัมภีาระหน้ีสินในการผ่อน
คอนโด

‘เรือ่งเรยีนพเิศษของต้นข้าว ท�าไมแม่ไม่ไปบอกอาสรณ์ ท�าไม
ต้องเป็นเอื้ออีกแล้ว’ 

‘แกคิดว่าค่าเทอมต้นข้าวเทอมหนึ่งเท่าไหร่ คิดว่ามันถูกๆ 
หรือไง ไหนจะเรียนพิเศษติวเข้ามหา’ลัยอีก พ่อแกภาระเยอะแยะ
จะตายแล้ว ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่แค่นี้แกท�าไม่ได้หรือไง’ 

ค�าตอบของแม่ท�าให้ผมแค่นยิ้มให้ตัวเอง ความจริงเรื่องเงิน
แค่นี้ไม่ใช่ปัญหาของผม ผมสามารถให้น้องได้อยู่แล้ว แต่สิ่งที่ท�าให้
ผมรู้สึกแย่คือผมไม่เคยได้รับสิ่งเหล่านี้จากแม่เลยต่างหาก

ต้นข้าวโชคดีที่แม่ประคบประหงม คอยตามใจ ไม่ว่าอยากได้
อะไรแม่ก็พยายามหามาให้ แต่กับผม แม่ไม่เคยสนว่าใจจริงแล้วผม
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อยากจะท�าอะไรด้วยซ�้า ผมชอบการวาดรูป อยากเรียนสายศิลป์ 
แม่ก็บังคับให้ผมเรียนวิทย์คณิต พอขึ้นมัธยมชั้นปีที่ห้าผมอยากไป
เรยีนพเิศษตวิเข้ามหาวิทยาลัย อยากเรยีนวาดรปูเพ่ือสอบเข้าคณะ
สถาปัตย์ฯ แม่กไ็ม่สนบัสนนุ หาว่าเป็นเรือ่งสิน้เปลอืงเงนิโดยใช่เหตุ 
แต่พอมาตอนนี้แม่กลับส่งน้องไปเรียนพิเศษแบบท่ีผมเคยอยาก
เรียน

เรื่องสิ้นเปลืองเงินโดยใช่เหตุส�าหรับผม กลายเป็นสิ่งจ�าเป็น
ส�าหรับน้องในสายตาของแม่งั้นเหรอ

ผมมันก็แค่กาฝากหนึ่งตัวในชีวิตของแม่จริงๆ
ผมกดปิดเครื่องโทรศัพท์ หยิบขวดเบียร์ที่เพิ่งมาเสิร์ฟตรง

หน้าเทใส่แก้วแล้วกระดกขึ้นดื่มรวดเดียวหมด
“ใจเยน็มงึ ยงัไม่ได้กนิข้าวเลย อย่าเพิง่รบีแดกยอดข้าวด”ิ เจต

รั้งข้อมือผมที่ก�าลังจะเทเบียร์เติมลงในแก้วเพิ่ม
“กูอยากกิน”
“ยังท้องว่างๆ อยู่เดี๋ยวเมาเร็วนะ อย่าเพิ่ง---”
“ปล่อยมนัไปเหอะ ขดัใจมนัเดีย๋วมนักท็�าตาขวางใส่มงึหรอก” 

เสียงไอ้คิงที่นั่งถัดจากเจตกับไม้ดังขึ้น พอผมหันไปมองหน้า มันก็
พูด “นั่นไงเห็นปะ มันท�าตาขวางใส่กูแล้ว”

“หุบปากเหอะ” ผมบ่นอย่างร�าคาญพลางยกแก้วขึ้นเทเบียร์
ลงคอไปอีกครั้ง 

เจตถอนหายใจ ก่อนจะยอมปล่อยมือจากผมแล้วหันไปหา
คิง

“แล้วมึงอะ คืนนี้จะแดกเยอะปะ”
“ถามท�าไม กลัวได้ลากกูกลับบ้านแบบคราวก่อนเหรอ”
“เออดิ ก็ตอนนั้นมึงเดินเซแล้วอะ ขืนปล่อยไปขับรถเกิดชน

คนอื่นตายขึ้นมาท�าไง”
“งัน้มงึวางใจได้ วนันีก้ไูม่แดกเยอะหรอก กูกะว่าจะไปต่อว่ะ” 
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ผมเห็นมันยักคิ้วให้เจต คงไม่ต้องถามต่อว่าไปต่อของมันคือ
อะไร คงไม่พ้นไปผับบาร์ ไม่ก็ไปหาเด็กของมันนั่นแหละ 

ผมละความสนใจจากบทสนทนาแล้วนัง่ดืม่เงยีบๆ ตามล�าพงั
ท่ามกลางเสียงเฮฮาของเพื่อนร่วมงานรอบตัว ยิ่งเวลาผ่านไปนาน
เข้าบรรยากาศก็ยิ่งดูจะคึกคักมากข้ึน ไม้โดนบรรดารุ่นพี่ (เจตเป็น
ตวัตัง้ตวัต)ี ยใุห้ออกไปร้องเพลงหน้าห้อง พอผมได้ยนิเพลงทีไ่ม้ร้อง
ก็เหลือบมองเพื่อนตัวเองที่นั่งข้างๆ ทันที

เพลง “ไม่บอกเธอ” ของ Bedroom Audio แค่ฟังเนื้อเพลง 
ก็รู้แล้วว่าไม้ก�าลังจงใจสื่อไปหาใคร

“ไหนบอกร้องเพลงไม่เก่งไงวะ โกหกกันน่ี” เจตโวยวายขึ้น
ทันทีเมื่อรุ่นน้องร่างสูงเดินกลับมานั่งที่ 

ไม้ยิ้มกว้าง ถามด้วยแววตาเป็นประกาย
“ชอบเหรอครับ”
“ชอบดิ เราร้องเพราะอะ ใช่ปะเอื้อ ไม้มันร้องเพลงเพราะ ใช่

ปะๆ” เจตหันมาสะกิดแขนผมยิกๆ
“เพราะด”ี ผมตอบไปสัน้ๆ ไอ้เจตดจูะพงึพอใจกบัค�าตอบของ

ผมราวกับเป็นคนโดนชมซะเอง ผมรู้ว่าเจตมันค่อนข้างเอ็นดูไม้
มากๆ เพราะไม้เป็นเด็กสุภาพ ท�างานดี แต่มันคงยังไม่รู้ว่าไม้ไม่ได้
มองมันเป็นแค่รุ่นพี่เท่านั้น

เพื่อนผมค่อนข้างหัวช้าน่ะ
...
ตอนนี้บรรยากาศรอบกายคึกคัก เต็มไปด้วยเสียงเพลงและ

เสียงหัวเราะ พี่บาสกับเจ๊ฝ้ายออกไปเต้นหน้าห้องกันเป็นรอบที่
เท่าไรแล้วกไ็ม่รู ้มเีจตคอยตะโกนเชยีร์หวัเราะร่าสลับกับออกไปร้อง
เต้นอย่างเมามัน ทุกคนดูสนุกกันสุดเหวี่ยง แต่ผมกลับรู้สึกแย่จน
ไม่มีอารมณ์จะสนุกไปกับพวกเขา 

น�้าสีอ�าพันแก้วแล้วแก้วเล่าไหลลงคอผมไปเรื่อยๆ ผมไม่



~ อย่าเล่นกับอนล ~

50

เข้าใจว่าท�าไมชีวิตผมมันถึงได้แย่ไปหมดแบบนี้ ตั้งแต่เด็กผมไม่เคย
ได้รับความรักจากครอบครัว ผมจึงคาดหวังว่าพอโตขึ้นอาจจะเจอ
ใครสกัคนทีม่อบความรกัให้แก่ผม ผมคาดหวงัในทุกๆ ครัง้ท่ีมคีวาม
สมัพันธ์ฉนัคนรักกบัใคร ผมโหยหาความรกั ความมัน่คง ความจรงิใจ 
แต่กต้็องผดิหวงัซ�า้แล้วซ�า้เล่า ราวกบัโดนใครบางคนสาปแช่งให้ไม่มี
ความสุขตลอดไป

โลกใบนี้ไม่ใจร้ายเกินไปหน่อยเหรอ
“นั่งแดกเหมือนอกหัก ไงครับคุณอนล โดนใครสลัดรักมาอีก

แล้วเหรอ” เสียงไอ้คงิดงัขึน้ท่ามกลางเสยีงเพลงอกึทกึในห้อง ดวงตา
คมของอีกฝ่ายมองผ่านร่างสูงของไม้ที่นั่งคั่นกลางระหว่างเรามา
สบตากับผม

“ขอวันเดียว”
“หือ?”
“ขอร้อง อย่าเพิง่มายุง่กบักไูด้ไหม” ผมเบอืนหน้าหน ีกระดก

เบยีร์ลงคอเพิม่ ไอ้คงิยกัไหล่แล้วละความสนใจจากผมหนักลบัไปคยุ
กับไม้ ผมไม่ได้ยินว่ามันคุยอะไรกัน แต่ถึงจะได้ยิน ตอนน้ีผมก็
เหนื่อยจนไม่มีอารมณ์จะใส่ใจ

หัวผมเริ่มมึนด้วยฤทธิ์ของมึนเมามากมายท่ีหลั่งไหลเข้าสู่
ร่างกาย ผมไม่ใช่คนคอแข็งแบบเจตที่กินเท่าไรก็ไม่เมา นี่ก็ใกล้ถึง 
ลมิติของผมแล้ว ปกติผมจะไม่ค่อยดืม่เกนิลมิิตตวัเอง แต่คนืนีม้นัมี
เรื่องราวมากเกินไป ทั้งเรื่องพี่ป๊อก เรื่องที่บ้าน ผมไม่รู้จะระบาย
อย่างไรเลยได้แต่หันหน้ามาพึ่งแอลกอฮอล์

จากทีด่ืม่แต่เบยีร์กข็ยบัไปชงเหล้า ผมนัง่กระดกเหล้าเข้าปาก
ไปเรื่อยๆ ทั้งหยุดมือไม่ได้ แล้วก็ไม่อยากจะห้ามตัวเองด้วย

“กูว่ามึงกินหนักไปแล้วนะ” เสียงทุ้มๆ ของไอ้คิงที่มานั่งข้าง
ผมตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ดังขึ้น พลางดึงแก้วเหล้าออกจากมือผม

“อย่ายุ่ง” ผมชักสีหน้าคว้าแก้วกลับมากรอกเหล้าใส่ปาก 
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ได้ยินเสียงมันบ่นอะไรสักอย่าง แต่ตอนนั้นสติผมไม่มากพอที่จะ
จับใจความได้แล้ว

รอบกายคล้ายจะมืดลงท่ามกลางเสียงอื้ออึง ผมรู้สึกเหมือน
ได้ยินเสียงเจตอยู่ไกลๆ ได้ยินประโยคอะไรสักอย่างที่พูดถึงแท็กซี่ 
เหมอืนมใีครก�าลงัประคองผมให้ลกุขึน้ กลิน่มนิต์จางๆ ผสมกบักลิน่
แอลกอฮอล์จากกายของใครบางคนที่ก�าลังพยุงผมให้ความรู้สึก 
คุน้เคยจนผมยอมปล่อยให้อกีฝ่ายพยงุโดยไม่ขดัขนื หลงัจากน้ันผม
ก็หลับยาว รู้สึกตัวอีกทีก็ตอนก�าลังถูกประคองลงจากรถ

ผมมึนหัวไปหมด พยายามจะลืมตาขึ้นมองเบื้องหน้า แต่
เปลือกตาหนักเกินไป ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าผมจะฝืนลืมตาขึ้น
มาได้ส�าเร็จ ผมพบว่าตัวเองยืนอยู่หน้าประตู เสียงแตะคีย์การ์ด 
ดังขึ้นก่อนที่ผมจะถูกพยุงเดินเข้าไปในห้องที่มืดสนิท

“ใคร” ผมเอ่ยถามด้วยเสียงแหบแห้ง สติอันน้อยนิดที่เหลือ
อยู่เริ่มตื่นตัวเพราะบรรยากาศเงียบงันรอบกาย

“ตืน่แล้วเหรอ มึงเมาเป็นหมาเลยรูตั้วปะ” เสยีงทุม้แหบคุน้หู
แต่ออกจะยานคางกว่าปกติของใครสักคนตอบมา ผมรู้จักเจ้าของ
เสียงนี้อย่างแน่นอน แต่สติสัมปชัญญะที่เหลืออยู่ก็ไม่มากพอที่จะ
แยกแยะได้ว่าอีกฝ่ายเป็นใคร 

หวัใจผมเต้นตกึตกัเมือ่ถกูพาเข้าไปในห้องมดืๆ ห้องหนึง่ ด้วย
ความกลัวผมจึงก�าเสื้อของคนข้างกายแน่น

“เดี๋ยวมึงนอนในห้อง กูจะออกไปนอนที่โซฟา ไอ้เหี้- มึนหัว
ว่ะ...” เสียงทุ้มของคนที่ก�าลังประคองผมดังอยู่ข้างหู เขาพูดอะไร
ต่อสักอย่างที่ผมจับใจความไม่ได้ในขณะฝ่ามืออุ่นๆ พยายามแกะ
มือผมที่ก�าเสื้อของเขาออก

“เอื้อ มึงปล่อยดิ”
“ไป...ไหน” 
ผมถามอย่างหวาดหว่ัน ในห้องนี้มีเสียงเครื่องปรับอากาศ
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ก�าลังท�างาน แต่มันมืดสนิทจนมองไม่เห็น
ไม่เห็นอะไรเลย
“กูจะไปนอน มึงก็นอนซะ” 
เขาแกะมือผมออกได้ส�าเร็จแล้วดันตัวผมให้เดินถอยหลังจน

ล้มลงไปนอนบนเตียง ท่ามกลางความมึนงง ผมใช้แรงท้ังหมดดึง 
อีกฝ่ายให้ลงมานอนด้วยกัน

ร่างกายของผมหนักอึ้งเม่ือมีใครบางคนทาบทับอยู่ด้านบน 
ผมได้ยินเสียงสบถเบาๆ ที่ฟังไม่ได้ความ อีกฝ่ายท�าท่าจะลุกออก
ไป ผมผวาเฮือก ยิ่งกอดรัดเขาไว้แน่นกว่าเดิม

“ไม่เอา...” ผมพมึพ�า ความหวาดกลวัเอ่อท่วมท้นจิตใจจนสัน่
ไปท้ังร่าง ยิ่งไม่มีเสียงตอบรับใดๆ กลับมา ผมก็ย่ิงปัดป่ายมือ 
สะเปะสะปะไปตามร่างกายของอกีฝ่าย ไขว่คว้าทุกสิง่ท่ีพอจะยึดได้ 
“อย่าไป...กลัว...”

“เอื้อ หยุด” 
กระแสเสียงดดุนัตอบกลบัมาไม่ได้ท�าให้ผมนกึกลวัเท่ากบัการ

ถูกทิ้งให้อยู่เพียงล�าพัง ผมผวากอดคอคนตรงหน้า พึมพ�าค�าเดิมๆ 
ซ�้าไปซ�้ามา 

ผมถูกทอดทิ้งท่ามกลางความมืดมิดครั้งแล้วครั้งเล่า ผมไม่
อยากอยู่คนเดียวเหมือนตอนนั้นอีก

“กอด...หน่อย” ผมเอ่ยเบาๆ เบียดกายเข้าหาความอบอุ่น
จากร่างกายของคนด้านบน

“เอื้อ มึงหยุด ปล่อย”
“ไม่...ไม่” ผมปฏิเสธทันควัน พยายามรั้งตัวเขาไว้สุดความ

สามารถ
ตอนนีผ้มอยูค่นเดยีวไม่ได้ ผมอยากให้เขาอยู่กบัผม กอดผม 

ปลอบผม...
“กอดเอื้อสิ...อย่า...ไปนะ”
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เสียงลมหายใจหอบหนักคือค�าตอบ กลิ่นแอลกอฮอล์ยิ่ง
ชัดเจนขึ้นเมื่อคนด้านบนโน้มหน้าลงมากระซิบ

“จะยัว่กนัเหรอ” เสยีงสัน่พร่าทีเ่ตม็ไปด้วยแรงอารมณ์ของอกี
ฝ่ายสร้างความวบูวาบแปลกๆ ในช่องท้องของผม “มงึรูไ้หมว่าความ
อดทนกูมีขีดจ�ากัด”

“กอด...หน่อยนะ” ผมเอ่ยเสยีงแผ่วพลางกอดอกีฝ่ายแน่นจน
แทบไม่เหลอืช่องว่างระหว่างกนั สมัผสัแผ่วเบาบางอย่างไล้ผ่านข้าง
แก้มของผม เรื่อยลงไปยังข้างล�าคอ ท�าให้ช่วงล่างของผมเริ่มรู้สึก
อดึอดัและร้อนผ่าว ผมหายใจแรงขึน้ พยายามขยบัตวัถไูถกบัทีน่อน
ระบายความไม่สบายตัวออกไป

บางสิ่งที่แข็งขืนดุนดันช่วงล่าง ผมขยับเข้าหาสิ่งนั้น เสียดสี
สะโพกเข้ากับมันอย่างหน้ามืดตามัว

“ถ้ามึงยังยั่วกูอยู่แบบนี้กูจะไม่ปล่อยมึงไปแล้วนะ” เสียงทุ้ม
แหบพร่าเอ่ยชิดข้างหู สติอันน้อยนิดของผมบอกว่านั่นคือค�าเตือน
ครั้งสุดท้าย

ผมปัดส่ิงนั้นออกจากใจแล้วปรือตาขึ้นมองคนท่ีอยู่ด้านบน 
ฤทธิแ์อลกอฮอล์ปลกุป่ันให้จติส�านกึเบือ้งต�า่เข้าควบคมุร่างกายโดย
สิ้นเชิง

“อย่าไป... กอดเอื้อ...นะ อื้อออ”
ความอ่อนนุ่มที่รุ่มร้อนและดุดันทาบทับลงมาบนริมฝีปาก

ของผมทันที บางอย่างที่อุ่นชื้นเจือกลิ่นแอลกอฮอล์คลุ้งสอดแทรก
เข้ามาในโพรงปาก ตวัดเกี่ยวดูดดึงกับล้ินของผมอย่างหนักหน่วง 
ฝ่ามือใหญ่บีบเฟ้นเนื้อตัวของผม ทิ้งความกระสันซ่านเอาไว้บนผิว
กายทุกต�าแหน่งที่โดนลูบไล้ผ่าน เสียงค�ารามต�่าๆ ในล�าคอจากคน
ด้านบนยิ่งท�าให้ผมรู้สึกร้อนระอุขึ้นเป็นเท่าทวี

ทกุอย่างเริม่ต้นขึน้จากจดุนัน้และก�าลงัปะทุความร้อนแรงขึน้
เรื่อยๆ
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สัมผัสร้อนผ่าวไล่ต�่าลงสู่เบ้ืองล่างจนผมบิดกายเร่า ความ
เสียวซ่านแล่นปราดไปทั่วร่างเมื่อส่วนกึ่งกลางกายถูกครอบครอง 
เสียงครางเครืออื้ออึงดังออกมาจากปากของผมผสานไปกับเสียง
ครางต�่าๆ และเสียงเฉอะแฉะของการสอดประสาน ทุกอย่างก้อง
กังวานอยู่ในหู 

ท่ามกลางความมืดมิดผมถกูปลุกเร้าปรนเปรอไม่รูจ้บสิน้ และ
ผมก็ตอบสนองกลับไปอย่างเท่าเทียมกัน สติของผมเลือนราง แต่
ความรู้สึกช่างชัดเจน 

ผมโหยหาการกอดรัด การสัมผัส จนไม่หลงเหลือการรับรู้สิ่ง
อื่นใดอีกต่อไป เหลือเพียงความต้องการที่ยิ่งเพ่ิมมากขึ้นทุกขณะ 
และผมไม่ต้องการให้มันจบลง

ทกุอย่างด�าเนนิต่อไปอกีเนิน่นานหลังจากนัน้ สิง่สดุท้ายทีผ่ม
จ�าได้คือผมก�าลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า ก่อนที่ความมืดมิดของ 
นิทรารมณ์จะเข้าครอบง�า
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ความผิดพลาด

ชีวิตของคนส่วนใหญ่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอยู่ตลอด
เวลา มนัมกัจะมช่ีวงเวลาทีเ่ตม็ไปด้วยอปุสรรคหรอืได้กระท�าบางส่ิง
บางอย่างที่ผิดพลาดลงไป และแม้อยากย้อนเวลากลับไปแก้ไข 
เพียงใดก็ไม่สามารถท�าได้

ส�าหรับตัวผม ผมพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ฉุดรั้งตัวเองให้จม
อยู่กับอดีต เรื่องไม่ดีทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ผมท�าผิดพลาด
ไปผมกจ็ะปล่อยมันไว้ข้างหลัง ถอืว่าเป็นบทเรยีนและประสบการณ์
ชีวิตอย่างหนึ่ง แต่กับสิ่งที่ผมก�าลังเผชิญหน้าอยู่ตอนนี้มันท�าให้ผม
คิดเพ้อฝันเป็นครั้งแรก

ไม่เคยมคีรัง้ไหนทีผ่มจะอยากย้อนเวลากลับไปมากเท่าครัง้น้ี
มาก่อนเลย

แสงสว่างที่สาดส่องเข้ามาในห้องทะลุผ่านเปลือกตาที่ยังปิด
สนทิ ปลกุผมให้ตืน่จากการหลบัใหล ผมนิว่หน้าเมือ่ความคลืน่เหยีน
วิงเวียนเข้าจู่โจมแทบจะทันทีที่รู้สึกตัว ต้องใช้เวลารวบรวมสติอยู ่
พักใหญ่กว่าจะนึกขึ้นได้ว่าที่ผมรู้สึกปวดหัวเหมือนจะระเบิดอยู่ใน
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ตอนนี้เป็นเพราะเมื่อคืนดื่มเหล้ามากเกินไป
ผมผ่อนลมหายใจยาวออกมา พลกิกายอยูใ่ต้ผ้าห่ม ทนัใดนัน้

ความปวดเมือ่ยกแ็ล่นร้าวขึน้มาจากช่วงล่างไล่มาตามกระดกูสนัหลงั 
ผมชะงักเมื่อรู้สึกถึงความผิดปกติ ผมจ�าได้ว่าเมื่อคืนผมแค่ดื่มเหล้า 
มนัเป็นไปไม่ได้ทีต่ื่นเช้ามาจะปวดไปทัง้ตัวเหมอืนไปออกก�าลงักาย
หนักๆ มาแบบนี้ แถมสัมผัสเย็นเฉียบจากผืนผ้าที่คลุมกายผมอยู่ก็
ดจูะชดัเจนจนเกนิไป ราวกบัว่ามนัคลมุลงมาบนร่างกายเปลอืยเปล่า
ของผมโดยตรงแบบไม่มีเสื้อผ้าขวางกั้น นอกจากนี้แล้วช่องทาง 
ด้านหลังของผมยัง...

เจ็บ แสบ และเฉอะแฉะ เหมอืนมบีางอย่างคัง่ค้างอยู่ภายใน
ผมลืมตาขึ้น หัวใจเต้นรัวด้วยความหวาดหวั่น เพดานห้อง 

สีครีมแปลกตาบ่งบอกชัดเจนว่าที่นี่ไม่ใช่ห้องนอนของผม ความ 
ทรงจ�าเลอืนรางค่อยๆ ไหลย้อนกลบัเข้ามาในสมอง ผมเหลือบมอง
ไปข้างๆ ตัว ภาวนาสุดหัวใจว่าขออย่าให้เป็นอย่างที่คิด

แผ่นหลงักว้างสีแทนเปลือยเปล่าของผูช้ายคนหนึง่ปรากฏต่อ
สายตาของผม บนกล้ามเนื้อก�าย�าสมส่วนนั้นเต็มไปด้วยรอยข่วน
ประปราย ช่วงล่างของเขาถูกปกคลุมด้วยผ้าห่มผืนเดียวกับที่ผม 
ห่มกายอยู ่เพยีงแค่แวบแรกทีเ่ห็นผมกร็ูสึ้กเหมือนจะหน้ามดื เพราะ
ต่อให้เห็นแค่แผ่นหลังมันก็ยังดูคุ้นตาจนน่ากลัว

สัมผัสร้อนแรงและเสียงครางต�่าๆ ผุดขึ้นมาในความทรงจ�า 
ผมแทบจะยกมือข้ึนทึ้งหัวเม่ือตระหนักได้ว่าคืนท่ีผ่านมาเกิดอะไร
ขึ้น

เมื่อคืนผมเมาหนักมาก แล้วก็เผลอไปมีอะไรกับ...
“อือออ” 
คนที่นอนหันหลังให้เริ่มขยับตัว ผมรีบลุกขึ้น ไม่สนใจความ

ปวดเมือ่ยทีแ่ล่นริว้ข้ึนมาจนพาให้แข้งขาส่ันแล้วรบีคว้าเสือ้ผ้าตวัเอง
ท่ีตกอยูข้่างเตยีง ยิง่เหน็เสือ้เชิต้สฟ้ีาทีก่องขยกุขยุยอยู่บนพ้ืนข้างๆ 
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เสื้อของผมแล้วก็ยิ่งท�าให้ผมอยากจะเป็นบ้า
แม่งๆๆ ท�าไมต้องเป็นมันด้วย!
ผมหันซ้ายหันขวา เหลือบไปเห็นประตูห้องน�้าท่ีอยู่ภายใน

ห้องนอน ผมรบีเดนิตรงไปยงัห้องน�า้ก่อนจะปิดประตดูงัปังแล้วเดนิ
ไปดูสภาพตัวเองที่หน้ากระจก เผลอเม้มปากแน่นด้วยความเครียด
เมื่อพบว่าริมฝีปากของผมแดงเรื่อและบวมเจ่อ ทั่วทั้งร่างกายเต็ม
ไปด้วยรอยสีระเรื่อจางๆ บนผิวกายขาวโดยเฉพาะบริเวณซอกคอ
และแผ่นอกราวกับพยายามตอกย�้าให้รู้ว่าสิ่งท่ีเกิดข้ึนเมื่อคืนไม่ใช่
เพียงแค่ฝันไป

ฤทธิ์แอลกอฮอล์ท�าให้ผมขาดสติโดยสิ้นเชิง ทุกอย่างมัน
เบลอๆ เลือนๆ ไปหมด แต่ผมก็ยังพอจะจ�าได้ว่าตัวเองไม่ได้ขัดขืน 
ทั้งยังต้องการสัมผัสที่โลมเลียไปทั่วตัวนั่นอีกต่างหาก 

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมมีเซ็กซ์ก็จริง แต่มันเป็นครั้งแรกที่ผมมี
เซ็กซ์กบัคนท่ีผมไม่ได้รกั ถงึจะอยากให้มนัเป็นแค่ฝันร้าย แต่พระเจ้า
คงไม่ใจดีกับผมถึงขนาดนั้น

ความอดึอดัทีช่่วงล่างท�าให้ผมยิง่เครยีดหนัก ตดัสินใจรบีเดิน
เข้าไปอาบน�้าเอาสิ่งไม่พึงประสงค์นั่นออกไปจากร่างกาย ผมสวม
เสื้อผ้าตัวเองที่เต็มไปด้วยกลิ่นเหล้าด้วยความรู้สึกเหนื่อยอ่อน ยืน
มองประตูห้องน�้าอย่างลังเลอยู่ครู่ใหญ่ ก่อนจะกลั้นใจผลักประตู
ออกไปเผชิญหน้ากับความเป็นจริง

“เอื้อ” เสียงทุ้มห้าวของเจ้าของห้องเรียกชื่อผม ร่างสูงก�าย�า
ทีม่ผ้ีาเชด็ตวัพนัท่อนล่างเอาไว้นัง่อยูบ่นเตยีงพลางจ้องหน้าผมด้วย
สายตาที่อ่านไม่ออก ผมเบือนหน้าหนี ความรู้สึกกรุ่นโกรธพลุ่ง
พล่านจนไม่อยากจะมองหน้า 

ทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบพักใหญ่ ก่อนท่ีคิงจะเป็นฝ่าย
ท�าลายมัน

“มึง...จ�าเรื่องเมื่อคืนได้มากแค่ไหน”
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“จ�าไม่ค่อยได้ แล้วกกูไ็ม่อยากจะจ�าด้วย” ผมสวนกลบัทนัควนั
พลางท�าท่าจะเดนิออกจากห้อง คงิลกุขึน้จากเตยีง เดนิปราดมาคว้า
ข้อมือผมไว้ทันที

“จะไปไหน”
“กลับห้อง”
“รถมึงกับกูจอดอยู่ที่ร้าน เดี๋ยวกูไป---” 
“ไม่ต้อง” ผมสะบัดมือมันทิ้งแล้วเดินออกจากห้องนอน หัน

ไปเห็นกระเป๋าของตัวเองวางอยู่ที่โซฟา ผมเดินไปคว้ากระเป๋าแล้ว
รีบตรงไปที่ประตู แต่ร่างสูงกลับเดินมาดักหน้าผมไว้

“ถอยไป” ผมบอก 
มันยืนนิ่งไม่ขยับพลางถามผมกลับ 
“เอื้อ มึงโกรธกูเหรอ” 
ค�าถามนัน้ท�าให้ผมแค่นเสยีง “ฮ”ึ ออกมาแล้วย้อนถาม “แล้ว

มึงคิดว่ายังไงล่ะ”
“โกรธอะไรวะ เมื่อคืนเราก็มีความสุขกันนี่” ประโยคไม่น่าฟัง

ที่หลุดออกมาจากปากของอีกฝ่ายท�าให้ผมเงยหน้าขึ้น สบตามัน
อย่างไม่อยากจะเชื่อหู

“หรือมึงโมโหที่กูแตกใน กูขอ---”
“มงึไม่รู้เหรอว่ากโูมโหเรือ่งอะไร!?” ผมตวาด ร่างกายสัน่เทิม้

ด้วยความโกรธจนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่อีกต่อไป 
ไอ้คิงหรี่ตาลง มองปฏิกิริยาของผมด้วยแววตาว่างเปล่า
“มันเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอวะ เมื่อคืนเราก็แค่เมา”
“กลืูมตาตืน่มาแล้วรูตั้วว่าเมือ่คนืกนูอนกับคนทีกู่ไม่ได้รกั มงึ

จะให้กูยิ้มหน้าชื่นตาบานเหรอ! กูไม่ได้เหมือนมึงที่นอนกับใครแล้ว
ไม่ต้องคิดมากนะ!” 

เสียงของผมส่ันเครือไปหมดจนพูดต่อไปไม่ได้ ยิ่งพูดก้อน
แข็งๆ บางอย่างก็เหมือนจะแล่นมาจุกอยู่ที่ล�าคอ ผมหันหน้าหนี 
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พยายามสูดลมหายใจลึกๆ ระงับอารมณ์ แล้วพูดต่อ 
“กรูู้ว่ากโูทษมึงไม่ได้ กเูมา มึงเมา เรากผ็ดิด้วยกันทัง้คู ่พลาด

แล้วก็ให้มันจบๆ ไปแล้วกัน ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอีก” 
ผมตัดบทโดยไม่สบตากับอีกฝ่ายแล้วเดินตรงไปที่ประตู มือ

ของผมคว้าลูกบิด กระชากเปิดออก ก่อนจะชะงักเมื่อได้ยินเสียง
เจ้าของห้องดังขึ้นจากด้านหลัง

“ที่มึงโกรธขนาดนี้เพราะคนที่มึงนอนด้วยคือกูใช่ปะ”
“...”
“ถ้าเป็นคนอืน่มงึอาจจะไม่หวัเสยีขนาดน้ี แต่ท่ีมงึโกรธเพราะ

มึงพลาดกับกู ใช่ปะ”
“ใช่” ผมหันกลับไปตอบ ใบหน้าของไอ้คิงนิ่งสนิท ผมได้แต่

แค่นยิ้มสมเพชกับความผิดพลาดของตัวเอง “ถ้ามึงรู้แล้วก็หยุดพูด
ซะที”

“...”
“อย่าท�าให้กูรู้สึกแย่กับตัวเองไปมากกว่านี้อีกเลย”
สองขาพาผมเดนิออกไปจากห้องพกัของอกีฝ่ายอย่างรวดเรว็ 

ผมไม่คดิจะอยู่รอฟังว่ามันจะพดูอะไรต่อไป วนิาทีน้ีผมต้องการเอา
ตัวเองออกไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุด ไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่

...
อาการเมาค้างของผมยังไม่หายไป เส้นประสาทในหัวก็เต้น

ตบุๆ ด้วยความเครยีดจดั สุดท้ายแล้วผมกท็รดุตวัลงตรงท่อระบาย
น�้าข้างทาง อาเจียนน�้าย่อยออกมาจนหมดสิ้นพลางหอบหายใจ
อย่างเหน็ดเหนื่อย

ท่ามกลางแดดร้อนจัดในยามสาย บางสิ่งไหลลงมากระทบ
แก้มของผม ผมบอกตัวเองว่ามันคงจะเป็นเหงื่อที่ซึมออกมาบน
ใบหน้า แม้ขอบตาทั้งสองข้างที่ร้อนผ่าวจะบ่งบอกได้อย่างชัดเจน
ว่าผมก�าลังหลอกตัวเองอยู่
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หากมนัเป็นฝันร้าย อกีไม่นานผมกค็งจะตืน่ขึน้แล้วกลบัไปใช้
ชีวิตได้ตามปกติ แต่เพราะมันไม่ใช่ความฝัน ผมจึงไม่สามารถดึงตัว
เองออกมาจากความรู้สึกแย่ๆ นี้ได้เลย

ผมโกรธที่คิงมันไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ แต่ที่มากไปกว่านั้นคือผม
โกรธตัวเองจนแทบบ้า เพราะผมรู้อยู่แก่ใจดีว่าสาเหตุของเรื่องมัน
เกิดจากตัวผม ผมไม่สามารถโทษคิงได้เต็มร้อยจริงๆ เพราะถ้าเมื่อ
คนืผมไม่ด่ืมเหล้าหนกัจนมนัต้องลากกลบัมาทีห้่องด้วย ถ้าผมปล่อย
ให้มันออกจากห้องไป ถ้าผมไม่เรียกร้องให้มันอยู่ด้วย เรื่องบ้าๆ นี่
ก็คงไม่เกิดขึ้น

ถ้าผมไม่กลัวความมืดขนาดนั้น ก็คงจะไม่...
ดวงตาของผมพร่าเลอืนไปด้วยหยาดน�า้อุน่ๆ ผมหลบัตาแน่น

แล้วปล่อยให้น�า้ตาไหลออกมา หมดแรงทีจ่ะท�าตวัเข้มแขง็อกีต่อไป 
ชวีติของผมบดิเบีย้ว เต็มไปด้วยอปุสรรคและความผดิพลาดซ�า้แล้ว
ซ�้าเล่า จนกระทั่งวันนี้ผมถึงได้รู้ว่าบางทีสิ่งที่ผิดพลาดท่ีสุดในชีวิต
ของผม

มันอาจจะเป็นตอนที่ผมลืมตาขึ้นมาบนโลกใบนี้ก็ได้

ต้องใช้เวลาครูห่นึง่กว่าผมจะควบคมุอารมณ์ตวัเองได้อกี
ครัง้ ผมตดัสนิใจซือ้กาแฟกนิแก้อาการเมาค้าง เรยีกแท็กซีไ่ปยังร้าน
อาหารที่กินเลี้ยงกันเมื่อคืนเพื่อกลับไปเอารถแล้วขับกลับคอนโด 
ร่างกายของผมอ่อนเพลียอย่างมาก ทั้งปวดหัว ปวดเมื่อยตัว และ
ยงัไม่มอีะไรตกถงึท้อง ผมจงึแวะซือ้อาหารกล่องจากร้านสะดวกซือ้
กลบัไปกนิทีห้่อง แต่กก็นิได้ไม่มากเท่าไรเพราะไร้ความอยากอาหาร
โดยสิ้นเชิง

หลังจากกินข้าวเสร็จผมก็กินยาแก้ปวดหัว พาตัวเองกลับไป
นอนที่เตียงแล้วผล็อยหลับไปอย่างรวดเร็ว

ท้องฟ้าด้านนอกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มอันเป็นสัญญาณว่า
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พระอาทิตย์ก�าลังจะลับขอบฟ้าในตอนที่ผมตื่นขึ้นมาอีกครั้ง ผมลุก
ขึน้มานัง่บนเตยีง เหม่อมองโทรศพัท์ซึง่ถกูปิดเครือ่งไว้ตัง้แต่เมือ่คนื
ท่ีวางอยู่บนโต๊ะท�างาน ผมลุกไปหยิบมันมาเปิดเช็ก มีท้ังสายท่ี 
ไม่ได้รับและข้อความค้างมากมาย ทั้งจากแม่ท่ีทวงค่าเรียนพิเศษ
ของต้นข้าว พี่ป๊อกที่ยังตามตื๊อผมไม่เลิก

และข้อความกับสายที่ไม่ได้รับจากคิง
‘รับสายหน่อย กูอยากเคลียร์กับมึง’
ผมนั่งจ้องข้อความนั้นด้วยสายตาว่างเปล่า ไม่รู้เลยด้วยซ�้า

ว่าตัวเองรู้สึกอย่างไร ผมอยากจะหนีความจริงไปให้ไกล อยากจะ
นอนหลบัไปโดยไม่ต้องตืน่มารบัรูเ้รือ่งราวพวกน้ี แต่มนัเป็นไปไม่ได้ 
สุดท้ายแล้วผมก็ต้องใช้ชีวิตต่อไป ต้องยอมรับความเป็นจริง

เพียงแต่ไม่ใช่เวลานี้
ผมกดปิดเครื่องไปอีกครั้งแล้ววางโทรศัพท์ไว้ที่เดิม ผมยังไม่

อยากรับรู้เรื่องโลกภายนอก ยังไม่พร้อมจะรับรู้สิ่งต่างๆ ในตอนนี้ 
ขอเวลาอีกสักหน่อย ให้ผมเข้มแข็งพอที่จะไม่เผลอแสดงท่าที
อ่อนแอออกมา 

แล้วพอถึงเวลานั้นผมจะกลับไปเผชิญหน้ากับมันเอง

วันหยุดสุดสัปดาห์ผ่านพ้นไปแล้ว ผมนอนนิ่งเหม่อมอง
เพดานห้องเมื่อเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นในเช้าวันจันทร์ ไม่เร่งรีบไป
อาบน�้าเตรียมตัวไปท�างานดังเช่นทุกวัน ปล่อยให้เวลาไหลผ่านไป
เร่ือยๆ นานนับสิบนาทีกว่าผมจะลุกขึ้นจากท่ีนอนเดินเข้าไปใน 
ห้องอาบน�้า ท�ากิจวัตรยามเช้าด้วยความเชื่องช้ากว่าปกติ

เมือ่วานผมปิดโทรศพัท์ไปตลอดทัง้วนั ตดัขาดตวัเองออกจาก
โลกภายนอก มันไม่ได้ช่วยให้ผมหายเครียด แต่มันก็ท�าให้ผมหลีก
หนีความจริงไปได้ชั่วคราว ผมเปิดโทรศัพท์ขึ้นอีกครั้งระหว่างที่ขับ
รถไปท�างาน เห็นว่าเมื่อวานมีสายโทร. เข้าจากคิงโทร. มาเรื่อยๆ 
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ตลอดทั้งวัน
ครืดดด
ผมชะงกัเมือ่โทรศพัท์ทีเ่พิง่เปิดเครือ่งได้ไม่ถึงสองนาทีสัน่ขึน้

มา เผลอเม้มปากแน่นเมื่อเห็นรายชื่อคนที่โทร. เข้ามาเป็นคนแรก
ของวัน ไอ้คิงไม่ลดละความพยายามที่จะคุยกับผมในขณะที่ผมไม่
อยากคุยกับมันแม้แต่นิดเดียว ผมปล่อยให้โทรศัพท์สั่นอยู่แบบนั้น 
เท้าผ่อนคันเร่งที่เหยียบอยู่จนรถเคลื่อนที่ช้าลง

เช้าวนัจนัทร์แบบนีร้ถตดิหนกั ถ้าจะเข้างานสายสกัหน่อยมนั
คงไม่ได้ดูผิดปกติอะไร

ผมมาถงึออฟฟิศตอนแปดโมงสีส่บิห้าเลยเวลาเข้างานไปสบิ
ห้านาที ตั้งแต่ท�างานมาน้อยครั้งที่ผมจะมาสายถ้าไม่มีเหตุขัดข้อง
จรงิๆ อย่างเช่นรถตดิหนกัหรอืรถเสยีกลางทาง แต่วนันีผ้มจงใจออก
จากบ้านช้ากว่าปกติเพราะไม่อยากมีช่วงเวลาว่างก่อนเข้างาน

ผมไม่อยากคุยกับไอ้คิง
ผมสแกนบัตรเข้างาน ยกมือไหว้บรรดารุ ่นพี่ในออฟฟิศ

ระหว่างทางที่เดินไปแผนก ท่าทางตอนนี้หน้าผมคงไม่รับแขกสัก
เท่าไรเพราะขนาดพี่ป้องที่มักจะรี่เข้ามาหาเวลาที่เห็นผมเดินผ่านก็
ยงัยนืมองอยูไ่กลๆ ไม่กล้าเข้ามาวอแวเหมอืนทกุวนั ตอนทีผ่มเดนิ
เข้าไปในแผนกไอท ีพนกังานทกุคนกน็ัง่ประจ�าโต๊ะเริม่ท�างานกนัแล้ว 
ผมเดินตรงไปที่โต๊ะท�างานของตัวเอง เป็นจังหวะเดียวกับเจ้าของ
โต๊ะซ่ึงนั่งอยู่ด้านหลังผมหมุนเก้าอี้กลับมามอง ผมเผลอสบตากับ
คิง ความอึดอัดปะทุขึ้นกลางอากาศโดยพลัน

ดวงตาคมปลาบของอีกฝ่ายจ้องหน้าผมนิ่ง สีหน้าเคร่งขรึม 
ไร้แววหยอกเย้าที่คุ้นตา ผมเบือนหน้าหนี หันหลังให้แล้วทรุดตัวลง
นั่งหน้าโต๊ะท�างานตัวเอง

“ท�าไมวันนี้มาสายอะ” เจตหันมาสะกิดถามผม
“ตื่นสาย” ผมตอบไปสั้นๆ 
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เจตกะพริบตาปริบๆ แล้วถามต่อด้วยน�้าเสียงเป็นห่วงอย่าง
เห็นได้ชัด “ไม่สบายเหรอ”

ผมกดเปิดคอมพิวเตอร์พลางส่ายหน้า เจตดูจะเข้าใจว่าตอน
นีผ้มไม่อยูใ่นอารมณ์ทีจ่ะสนทนาด้วย จงึหันกลบัไปสนใจงานบนจอ
คอมพวิเตอร์ของตวัเอง ผมผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆ แววตาหม่น
แสงลง

ผมไม่อยากยอมรบัเลย แต่ว่าถ้าให้เทยีบกับเมือ่ก่อนแล้ว ผม
ยนิดทีีจ่ะถกูคงิกวนตีนด้วยเรือ่งไร้สาระไปเรือ่ยๆ มากกว่าการทีต้่อง
มาอดึอดักนัด้วยเรือ่งพรรค์นี ้อย่างน้อยเมือ่ก่อนตอนทีผ่มมองหน้า
มัน ผมก็ไม่รู้สึกแย่ขนาดนี้

ทุกอย่างระหว่างเรามันผิดพลาดไปหมดจริงๆ

ผมนั่งเงียบกริบตลอดการท�างานในช่วงเช้า ไม่ได้พูดกับ
ใครทั้งนั้น สายตาของผมจดจ้องอยู่แต่กับงานที่หน้าจอ และเพื่อน
ร่วมงานคนอืน่ๆ กด็จูะรบัรูถ้งึอารมณ์ทีไ่ม่ปกตขิองผมถึงได้ไม่มใีคร
เข้ามาชวนคุย ไม่ใช่แค่ผมที่แปลกไปจากเดิม คู่กรณีของผมในวันนี้
กเ็งยีบขรมึ ไร้เสยีงพดูคยุและเสยีงเอ่ยแซวคนอืน่ไปท่ัวดงัเช่นทุกวนั

ช่วงพักกลางวันผมมักจะลงไปกินข้าวกับเจตและคิง ตอนน้ี 
กเ็พ่ิมไม้มาอกีคน แต่เพราะวนันีผ้มไม่มอีารมณ์จะคยุกับใคร ดงัน้ัน
ตอนท่ีเจตมาถามว่ากลางวนันีอ้ยากกนิอะไรผมเลยตอบมนัไปว่าจะ
สั่งแบบดิลิเวอรีข้ึนมากินที่ออฟฟิศแทน สุดท้ายเจตก็สั่งอาหารมา
กินเป็นเพื่อนผมแล้วปล่อยให้ไม้ไปกินข้าวกับคิงกันสองคน

ผมรับรูไ้ด้ถงึสายตาของร่างสงูทีจ้่องมองมาจากด้านหลงั ผม
ท�าเป็นจดจ่ออยู่กับงาน จวบจนกระทั่งคิงเดินออกจากแผนกไป
พร้อมกับไม้ ผมจึงถอนหายใจออกมา

อึดอัดจนเหมือนจะบ้า ผมจะรับสภาพแบบนี้ไปได้อีกนาน 
แค่ไหนกัน
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สบินาทต่ีอมาอาหารทีส่ัง่กข็ึน้มาส่งทีอ่อฟฟิศ ผมหยบิกล่อง
เบนโตะปลาซาบะย่างเกลือเดินไปนั่งกินที่โต๊ะยาวหลังห้องแผนก
โดยมีเจตเดินมานั่งข้างๆ พวกเรานั่งกินข้าวเงียบๆ กันไปพักหนึ่ง 
ก่อนที่เพื่อนสนิทของผมจะเอ่ยเรียก

“เอื้อ แน่ใจนะว่ามึงสบายดี”
“ท�าไม”
“ก็เห็นวันนี้มึงดูนิ่งๆ ไม่ค่อยพูด ปวดหัวหรือเปล่า” แววตา

เป็นกังวลของเจตท�าให้ก้อนบางอย่างแล่นขึ้นมาจุกที่คอผม
“เปล่าหรอก” ผมตอบ 
คนฟังเงียบไปครู่หนึ่งแล้วถามต่อ “แล้วเมื่อวันศุกร์ไอ้คิงมัน

ไปส่งมึงที่ไหน มันรู้จักห้องมึงเหรอ”
ค�าถามนั้นท�าให้มือของผมที่ก�าลังตักข้าวอยู่ชะงักไปชั่วขณะ 

เจตมองหน้าผมอย่างรอคอยค�าตอบ ผมท�าวางเฉยเหมอืนไม่มอีะไร
เกิดขึ้นแล้วโกหกออกไปเสียงเรียบว่า “ส่งที่ห้องกูนั่นแหละ”

“แล้วไป กก็ูยงัคดิอยูเ่ลยว่ามันจะไปส่งถกูไหม เพิง่รูว่้ามนัรูจ้กั
ห้องมึงด้วย” เจตพูดไปเรื่อยๆ ในขณะที่ผมนั่งเงียบอย่างอัดอั้น 
ตันใจ

ท่าทางเจตจะสังเกตเห็นความผิดปกตินั้นถึงได้วางช้อนข้าว
ของตัวเองลง พลางหันหน้ามาหาผมแล้วถามด้วยน�้าเสียงจริงจัง 

“ถามจริงๆ นะ มึงเป็นอะไรหรือเปล่า”
ผมสบตากับเพื่อน ในใจเต็มไปด้วยความสับสน ใจหน่ึงผม

อยากจะระบายกับใครสักคน อยากหาที่ปรึกษา อยากได้ค�าปลอบ
ใจ และเจตเป็นคนเดียวที่ผมพอจะท�าแบบนั้นด้วยได้ ชีวิตของผม
ไม่มีใครให้หันหน้าไปพึ่งอีกแล้วนอกจากมัน

แต่อีกใจหนึ่ง...
“กูโอเค”
“แน่ใจ?”
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“อือ ขอบใจที่เป็นห่วง” ผมฝืนยิ้ม ตบไหล่เพื่อนเบาๆ แล้ว 
ลุกข้ึนหยิบกล่องอาหารที่กินไปได้เพียงคร่ึงหน่ึงของตัวเองไปท้ิง 
ถังขยะในครัว 

พอเหลือบไปเห็นสายตาแสดงความห่วงใยของเจตที่ไล่ตาม
หลังมามนักท็�าให้ผมรูส้กึผดิไม่น้อยทีต้่องโกหกเพือ่น ถงึผมจะอยาก
พูดแค่ไหน แต่ทั้งผมและคิงก็เป็นเพื่อนของมันท้ังคู่ ปกติความ
สัมพันธ์ของพวกเราสองคนก็ไม่ได้ราบรื่นท�าให้เจตต้องล�าบากใจ
บ่อยๆ อยูแ่ล้ว ผมเลยไม่อยากเอาอะไรไปสมุหวัเพ่ือนให้มนัเครยีด
ไปมากกว่าเดิม

ยังไงซะเรื่องนี้มันก็ไม่ได้น่าจดจ�าอยู่แล้ว ไม่ต้องให้ใครมา 
รับรู้เลยก็น่าจะดีที่สุด

ช่วงบ่ายผมยังคงนั่งเงียบๆ ท�างานของตัวเองไป คิงก็ไม่ได้
เข้ามาพูดคุยอะไรกับผม ดูจากสีหน้าแววตาของมันแล้วมันก็ไม่ได้
อยู่ในอารมณ์ที่ดีเท่าไร ยิ่งเวลาผ่านไปนานเข้ารังสีความหงุดหงิด
จากตวัมนักย็ิง่ชดัเจนขึน้ รุน่น้องโปรแกรมเมอร์ถึงกับเดนิมากระซบิ
ถามเจตว่ารุน่พีตั่วเองเป็นอะไรไป ผมเห็นเจตย้ิมแหยๆ แล้วส่ายหน้า
ท�านองว่าไม่รู้ ส่วนคนที่รู้สาเหตุดีอย่างผมก็ไม่คิดจะปริปาก

คิงมันบอกว่าอยากจะเคลียร์กับผม แต่ส�าหรับผม ผมคุยกับ
มันจบตั้งแต่ตอนที่เดินออกจากคอนโดมันแล้ว

“มึงๆ ฝากถ่ายอันนี้ให้กูด้วยดิ” ระหว่างที่ผมยืนถ่ายเอกสาร
อยูท่ีเ่ครือ่งถ่ายด้านหลงัห้อง เจตกว็ิง่หน้าตัง้มายดักระดาษแผ่นหนึง่
ใส่มือ

“กี่แผ่น?”
“สิบ เออเอื้อ งานโบรชัวร์มึงใกล้เสร็จยัง”
“ยัง” ผมตอบพลางหยิบกระดาษใส่ในเครื่องถ่ายเอกสาร 
เจตขยับเข้ามาใกล้แล้วถาม “เอามาให้ไอ้ไม้ช่วยเปล่า มัน

ท�างานกูเสร็จแล้ว ว่างพอดี”
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“ไม่เป็นไร เหลืออีกไม่กี่หน้า” ผมปฏิเสธ 
เจตเงียบไปแป๊บหนึ่งแล้วชวนคุยต่อ
“ได้ไอ้ไม้มาก็ดีเนอะ มันขยันดี ช่วยงานได้เยอะเลย” มันพูด

ชมไม้ขึ้นมา ส่วนผมก็ได้แต่เออออไปกับมันไปเรื่อยๆ
“แล้วมึงว่าไอ้ไม้เป็นไง”
“ก็ท�างานดี”
“แล้วไงอีก”
“หน้าตาก็ดี”
“โห หายากนะที่มึงจะชมใคร”
“กูก็แค่พูดไปตามความจริง แล้วน้องก็มารยาทดีด้วย” ผม

ตอบไปตามตรง ยอมรับว่าตอนแรกผมค่อนข้างระแวงท่ีไม้เข้ามา
วอแวเพื่อนผม แต่พออยู่ด้วยกันมา เห็นพฤติกรรมของน้องมันมา
ตลอดสองสัปดาห์ ผมก็เห็นว่าเด็กคนนี้ไม่ได้เสแสร้งท�าเป็นสุภาพ
อ่อนโยน แต่น้องมันดูเป็นคนแบบนั้นจริงๆ

“เออเนอะ คนอะไรไม่รู้แม่งดูดีไปหมด ใครได้ไปเป็นแฟนนี่
น่าอจิฉานะ มงึว่าปะ” เจตยดืตัวตรงข้ึน ท่าทางดจูะพออกพอใจมาก
ท่ีผมชมน้องฝึกงานของมัน ดวงตาตี่ๆ เป็นประกายวิบวับเหมือน
ก�าลังคาดหวังอะไรบางอย่าง 

“อือ ใครได้ไปเป็นแฟนก็คงโชคดี”
แล้วใครที่ว่านั่นก็คงหมายถึงคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าผมนี่แหละ
“แล้ว...ถ้ามึงมีแฟนแบบมันอะ?”
“...ก็คงดี ดูไม่น่าเป็นคนเจ้าชู้ ดูจริงใจ” ผมพูดพลางหยิบ

กระดาษท่ีเจตฝากถ่ายออกมาจากเครื่องถ่ายเอกสาร พอเห็นสิ่งที่
เขียนอยู่บนนั้นชัดๆ แล้วผมก็ขมวดคิ้วเข้าหากันทันที

“แต่...”
“หือ?” 
“ใช้เครื่องเสร็จหรือยัง กูจะได้ใช้มั่ง” ก่อนที่ผมจะได้พูดออก
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ไป เสียงทุม้แหบทีฟั่งดไูม่สบอารมณ์ก็ดงัขึ้นจากเบื้องหลงั ผมเผลอ
เกร็งตัวขึ้นเมื่อคิงสาวเท้าเข้ามาใกล้ รับรู้ได้ถึงสายตาของอีกฝ่ายที่
จ้องเขม็ง

“อ้าวคิง มึงมายืนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะ” เจตเป็นฝ่ายทักขึ้น 
แต่ไอ้คิงไร้ความสนใจต่อค�าถามนั้นโดยสิ้นเชิง

“ตกลงใช้เสร็จยัง? เสร็จแล้วก็หลบไป”
“มึงใช้เลย พวกกูใช้เสร็จแล้ว ไปๆๆ” ท่าทางเจตจะรับรู้ถึง

บรรยากาศที่คุกรุ่นได้อย่างรวดเร็ว มันถึงได้รีบดึงแขนผมลากกลับ
โต๊ะทันที ผมเม้มปากเมื่อได้ยินเสียงถอนหายใจหนักๆ ดังขึ้นจาก
ด้านหลังจึงเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้น

“ของมึง” ผมยื่นเอกสารที่เจตฝากถ่ายให้
“ขอบใจ” มันรับไปแล้วท�าท่าจะเดินกลับไปนั่งที่โต๊ะ ผมรีบ

คว้าแขนเพื่อนทันที
“เจต”
“ว่า?”
“มึงสนใจของพวกนี้ด้วยเหรอ”
“ฮะ?”
“อย่ากินเลย ของไม่มี อย. มันอันตราย กูว่าถ้ามึงมีปัญหา

ลองปรกึษาหมอก่อนดีกว่า” ผมพดูเตือนอย่างจรงิจังด้วยความเป็น
ห่วง เจตมีสีหน้ามึนๆ เหมือนไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูด ผมจึงเหลือบ
มองเอกสารในมอืมนัเป็นเชงิบอกใบ้ ก่อนจะปล่อยแขนมนัแล้วเดนิ
กลับไปนั่งโต๊ะตัวเอง

เจตยังอายุไม่มาก และในสายตาผมมันก็ดูเป็นผู้ชายที่มี
สุขภาพดีมาตลอด แต่พอเห็นมันเอาใบโบรชัวร์ยาเพิ่มสมรรถภาพ
ทางเพศมาถ่ายเอกสาร ผมถงึเพิง่รูว่้ามนัคงจะมปัีญหาเรือ่งส่วนน้ัน
ไม่มากก็น้อย

เรื่องสุขภาพนี่บางทีก็ดูกันแค่จากภายนอกไม่ได้จริงๆ
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ผมกลับไปนั่งท�างานต่อและลุกขึ้นจากเก้าอี้อีกคร้ังตอน
ใกล้ๆ สี่โมงเย็น ตั้งใจว่าจะไปเข้าห้องน�้า พอผมลุกขึ้นเจตก็หันมา
ทักทันที

“ไปไหน”
“ไปห้องน�า้ เดีย๋วมา” ผมตอบเบาๆ เพราะไม่อยากให้คนข้าง

หลังได้ยิน ก่อนเดินออกไปเข้าห้องน�้าที่อยู่ด้านนอกห้องแผนก 
ผมจดัการธรุะส่วนตวัจนเสรจ็เรยีบร้อย แต่พอจะเดนิกลบัโต๊ะ

ท�างานก็เห็นร่างสูงของคนที่ผมไม่อยากคุยด้วยมากท่ีสุดในตอนน้ี
ยืนดักอยู่ตรงประตู

“ไปคุยกันหน่อย” 
คิงไม่รอให้ผมตอบรับ มือหนาฉวยข้อมือของผมลากออกไป

ด้านนอกทันที ผมพยายามจะแกะมือมันออก แต่มันกลับย่ิงก�า 
ข้อมือผมแน่นขึ้น สุดท้ายแล้วผมเลยได้แต่เดินตามมันไป

“อะไร” ผมถามเสียงเรียบเมื่อมันพาผมเดินมาหยุดอยู่ตรง
บนัไดหนไีฟ คงิปิดประตูแล้วยอมปล่อยมือผมพลางหนัมาประสาน
สายตา ผมเห็นความหงุดหงิดฉายอยู่ในดวงตาคมคู่น้ันได้อย่าง
ชัดเจน

“กูว่าเราต้องคุยกัน”
“กูไม่มีเรื่องจะคุยกับมึง”
“มงึจะเลีย่งกไูปถงึเมือ่ไหร่วะ!” น�า้เสยีงทุม้แหบเริม่ดงัขึน้กว่า

เดิมด้วยความไม่พอใจ คิงเดินมาดักหน้าผมไว้ ใบหน้าหล่อเหลาที่
ท�าให้สาวๆ ในออฟฟิศหลงใหลในตอนนี้เต็มไปด้วยความฉุนเฉียว

“เออ กรููว่้ากมูนัเหี-้ กเูมาแล้วไม่รูจ้กัยบัยัง้ชัง่ใจ กูไม่ใส่ถุงยาง 
กูพยายามจะขอโทษมึง มึงก็เอาแต่หลบหน้ากู”

“โอเค กูรับค�าขอโทษของมึง กูยกโทษให้ แล้วกูก็ขอโทษด้วย
ที่มีส่วนผิด ให้มันจบแค่นี้แล้วกัน” 

ผมตอบแล้วต้ังท่าจะเดินหนี คิงรีบคว้าข้อมือผมไว้ แรงบีบ 
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ที่ถูกส่งมาท�าให้ผมต้องนิ่วหน้าด้วยความเจ็บ
“ปล่อยแขนกูคิง”
“มงึไม่ท�าตัวตามปกติแล้วมนัจะจบได้ไงวะ” นอกจากจะไม่ฟัง

แล้วคิงยังกระชากแขนผมให้เข้ามาใกล้ตัวมันมากขึ้น ผมขบกราม
แน่น เค้นเสียงลอดไรฟันถามออกไป

“แล้วมงึต้องการอะไร ปกตกิกูบัมงึกต่็างคนต่างอยู่กันอยู่แล้ว 
มันต่างจากแต่ก่อนตรงไหน”

“ก็ตรงที่มึงไม่มองหน้ากูนี่ไง!” 
ความเกรีย้วกราดในน�า้เสียงของมันท�าให้หวัใจของผมกระตกุ

วูบด้วยความตกใจ ดวงตาคมของอีกฝ่ายวาววามไปด้วยอารมณ์
โกรธขึ้ง ไม่เหลือเค้าชายหนุ่มที่มักจะยิ้มแย้มอยู่เสมออีกต่อไป

“บอกมาสิว่ามึงอยากให้กูท�าอะไร ถ้ามึงไม่สบายใจเราไป
ตรวจเลอืดกนักไ็ด้ แต่เลกิหลบหน้ากซูะท ีมงึเอาแต่ท�าแบบนีก้อ็ดึอดั
กันหมดปะ” 

ร่างสงูพ่นลมหายใจแรงๆ ด้วยความหงดุหงดิในขณะท่ีผมยืน
นิ่งไป ก้มลงมองข้อมือตัวเองที่ถูกอีกฝ่ายจับยึดไว้แล้วค่อยๆ แกะ
มันให้พ้นจากการเกาะกุมพลางเอ่ยเสียงเรียบ

“คิง กูหลบหน้ามึงเพราะอะไรรู้ไหม”
“...”
“เพราะยิ่งกูมองหน้ามึง กูก็ยิ่งรู้สึกโกรธตัวเองไง” ผมดึงมือ

กลับมาได้ส�าเร็จพลางเงยหน้าข้ึนสบตากับมัน แววตาของคนตรง
หน้าซับซ้อนเสียจนผมมองไม่ออกว่าคิงรู้สึกยังไง แต่ส�าหรับผมใน
ตอนนี้...

ผมเหนื่อยเหลือเกิน
“สิ่งเดียวที่กูต้องการคือให้มันจบไป แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้

กนัอกี มงึขอโทษกแูล้วกเ็ลกิยุง่กบักเูหอะ เลกิพูดเรือ่งน้ีซะที กูจะได้
ลืมมันไปไวๆ เหมือนกัน” 
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พูดจบผมก็เดินผ่านตัวมันไป กระชากประตูทางหนีไฟออก
แล้วเดินกลับเข้าไปด้านในส�านักงาน ทิ้งให้คิงยืนอยู่ตามล�าพังโดย
ไม่หันกลับไปมอง

ผมก้มลงมองข้อมอืข้างขวาตัวเอง เห็นรอยแดงจางๆ ปรากฏ
ขึน้จากการถกูบบีก่อนหน้านี ้ล�าคอของผมแห้งผากขึน้มากะทนัหนั 
กระบอกตาเริ่มร้อนผ่าวเมื่อมีบางสิ่งเอ่อขึ้นมา ผมกะพริบตาสอง
สามทีไล่ความอ่อนไหวนั้นพลางสูดลมหายใจลึกๆ แล้วเดินกลับไป
ยังโต๊ะท�างานด้วยสีหน้าเรียบเฉยเหมือนทุกครั้ง

ผมย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว แต่อย่างน้อยเวลาก็จะ
ช่วยเยียวยาทุกสิ่ง พอเวลาผ่านไปผมก็คงจะท�าใจยอมรับความ 
ผิดพลาดนี้ได้และกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ผมได้แต่หวังสุดหัวใจว่าวันนั้นจะมาถึงในเร็ววัน


