
~ วาฬกลิ้ง ~

วันนี้เศรษฐศาสตร์ปีสามมีเรียนเช้าตั้งแต่เก้าโมงสามสิบ
นาท ีปกตแิม่บ้านจะท�าหน้าทีม่าเปิดประตหู้อง ไฟ รวมทัง้เครือ่งปรบั
อากาศเอาไว้ก่อนเข้าเรียนประมาณย่ีสิบนาที เว้นแต่จะมีนักศึกษา 
มาขอใช้ห้องก่อนเป็นกรณีพิเศษ ตอนนี้เพิ่งแปดโมงสิบห้า ประตูหลัง 
ห้องสโลปแสนเงยีบเชยีบบานใหญ่กลบัถูกผลกัเข้ามาอย่างแรงจนเกดิ
เสียงดังตึง

เสียงน้ันท�าให้คนที่น่ังอยู่ก่อนแล้วตรงแถวด้านหลังสะดุ้งโหยง 
พอหันไปเห็นว่าเป็นร่างสูงคุ้นเคย ในสภาพเสื้อนักศึกษาสีขาวยับยู่ยี่ 
ชายเสื้อหลุดออกนอกกางเกงยีนของเพื่อน ก็แขวะออกมา

“เชี่ยแม่งจะรุนแรงอะไรนัก”
ทอยไม่ตอบ มือสไลด์แฟ้มสีด�าลงบนโต๊ะเร็วๆ พอทิ้งตัวลงนั่ง

แล้วก็เสยผมสีแดงเข้มซึ่งยุ่งเหยิงเหมือนคนเพิ่งตื่นนอน
“เหม็นเหล้า”
“เสื้อตัวเมื่อวาน ยังไม่ได้ซัก”
“รู้อยู่ละว่าไปดื่มกันมา พวกไอ้เอ็มอัปสเตตัสเช็กอินบวกลงรูป

Chapter 1
ยาทาเล็บ



8

~ ฮันนี่มินิสเกิร์ต ~

ก๊งเหล้าทีห่อมนัเมือ่คนื” เบร์ิดพดูก่อนจะหนักลบัไปตัง้หน้าตัง้ตาตวดั
ปลายปากกาเขียนค�าตอบหลังประโยคค�าถามตามเดิม

ตอนนี้ยังอีกนานกว่าจะถึงเวลาเข้าเรียน ภายในห้องมีแค่คน
สองคน ได้ยินเสียงเครื่องปรับอากาศดังหึ่งๆ ชัดเจน

“ไม่ใช่หอไอ้เอ็ม กูค้างห้องไอ้เนม”
“อ้าว หอพวกมันก็อยู่ใกล้ๆ นี่เองนี่ แล้วมึงจะรีบมามอท�าไม

นกั ยงัมเีวลาให้อาบน�า้เปลีย่นเสือ้ ไม่กลวัชาวบ้านรงัเกยีจหรอืไง หรอื
เพราะรู้ว่าต่อให้ใส่ซีทรูตัวเดียวก็ยังหล่อ เลยไม่เป็นไร?”

“แล้วกูจะใส่ซีทรูตัวเดียวท�าไม”
“งั้นมึงหน้าบูดท�าไม”
“...”
พอถูกถามเรื่องนี้ก็ไม่มีเสียงทุ้มเช่นเมื่อครู่ตอบกลับมา
“อย่าบอกนะว่า...เพราะไอ้ซี?”
ทอยท�าเสียงจิ๊ทันที หยิบลูกอมมินต์ในกระเป๋าออกมาแกะห่อ

ก่อนส่งเข้าปาก ส่วนคนทีเ่ดาถกูกเ็หงือ่ตกเลก็น้อย รูด้ว่ีาตอนนีปั้ญหา
ของเพื่อนตัวเองคืออะไร

เบร์ิดเดาไม่ผิด เจ้าของชือ่ซเีป็นทัง้เพือ่นข้างบ้านและเพือ่นสมยั
เดก็ของทอย อกีฝ่ายหน้าตาด ีผวิขาว ตาเรยีวร ีรปูร่างสงูโปร่งเหมอืน
นายแบบ พูดคุยหรืออยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกชื่นอกชื่นใจกับบรรยากาศนุ่ม
นิ่มอ่อนโยนชวนให้เจริญหูเจริญตา อีกฝ่ายถึงใจดีด้วยเป็นพิเศษและ
คอยดูแลมาตลอด ไม่ได้คิดอกุศลอะไรด้วยเลยแม้แต่นิด ดูแลก็ส่วน
ดูแล แค่ในฐานะเพื่อน ไม่ได้หมายความเกินกว่านั้น แต่ใครจะรู้ว่าซ ี
กลับคิดคนละอย่าง

ทอยรู้มาตัง้แต่เข้าเรยีนมหาวทิยาลยัแล้วว่าเพือ่นสมยัเดก็คนนี้
เปลี่ยนไป สายตาที่มองมาไม่เหมือนเดิม แต่เพราะเป็นเพื่อนสนิทถึง
ไม่อยากพูดจาใจร้ายใส่ ฝ่ังนัน้เองกไ็ม่ได้เปิดปากพดูออกมาตรงๆ เลย
กลายเป็นเรื่องคาราคาซังน่าปวดหัวแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้ว
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กลุม่เพือ่นของพวกเขาเป็นกลุม่ใหญ่ แน่นอนว่าต้องมซีอียูด้่วย 
นัดไปไหนก็เฮโลกันไป ทอยเป็นพวกอยู่ไม่ติดห้อง ใครจะชวนดื่ม แค่
ส่งอโีมจขิวดเหล้ามาในไลน์เขากบ็ึง่ไปหาแล้ว เพยีงแต่ทีส่นทิเป็นพเิศษ
มีอยู่แค่ไม่กี่คน นิสัยรวมทั้งไลฟ์สไตล์ของเขาและซีดูภายนอกเหมือน
คล้ายกัน แต่ก็ไม่ตรงกัน 

ซีรับงานเป็นนายแบบ ร่วมช่องกับยูทิวเบอร์บ้าง ดูเหมือนว่า
ตอนนีจ้ะรับรวีวิสนิค้าในอนิเทอร์เนต็ด้วย ดงันัน้ใช่ว่าพวกเขาจะตวัตดิ
กันตลอดเวลาซะที่ไหน มันจะไม่มีอะไรเลย และยังคงรักษาสถานะ
ความเป็นเพื่อนแบบนี้เอาไว้ได้จนจบการศึกษา ถ้าหากว่า...ซีไม่ท�า
อะไรเพี้ยนๆ ขึ้นมา

พวกเขาเรียนคณะเดียวกัน เอกเดียวกัน แค่คนละเซก ตั้งแต่
เปิดเทอมใหม่มาได้สองเดอืน ทอยไม่รูว่้าซไีปคบ พดูคยุ...หรอืถกูใคร
ทีไ่หนยมุา ระยะหลงัๆ เวลามคีนชวนทอยดืม่ฝ่ายนัน้กจ็ะออกมาด้วย
ทุกครั้ง ข้อความก็ส่งมาบ่อยและมากกว่าเดิม ถึงขนาดโทร. หาเช้า 
กลางวัน เย็น ราวกับเป็นสิ่งที่ต้องท�าไปแล้ว

ทอยแม่งปวดหัวแทบบ้าเนี่ย
บอกก่อน เขาไม่เอาเพื่อนท�าเมียแน่ๆ
ทอยโอเคกบัทัง้ผูช้ายและผูห้ญงิกจ็รงิ แต่เขาไม่ใช่พวกชอบคบ

กับคนนั้นคนนี้ไปทั่ว แฟนน่ะมีบ้างเป็นบางช่วง แต่สุดท้ายก็ต้องเลิก
กนัไปเพราะอกีฝ่ายมองว่าเขาตดิเพือ่น ทอยเองกร็�าคาญการโทร. ตาม
หรือคอยรายงานว่าอยู่ไหน ท�าอะไร ก�าลังไปไหน จนกระทั่งมีเรื่องซี 
ถึงได้เริ่มคุยกับรุ่นน้องสองสามคนในรอบปี ถ้าพูดให้ชัดกว่านี้ก็หาไม้
ไว้กันหมานั่นแหละ

ล่าสดุคือเมือ่คืน มคีนโทร. เรยีกไปดืม่กต็อบตกลงตามปกต ิใคร
จะรู้ว่าเปิดประตูเข้าไปแล้วจะเจอซีนั่งอยู่ด้วย เขาเลยถอนหายใจแล้ว
แยกไปนัง่อกีด้าน สามชัว่โมงถดัมาพวกเพือ่นกเ็มากนัเละเทะ ส่วนเขา
ที่อยู่ในสภาพกรึ่มๆ จู่ๆ ก็รู้สึกถึงผิวเนื้อร้อนๆ ของใครบางคนที ่
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ใจกล้าขึ้นมาทาบทับตัวแล้วกอดเขาไว้
ซีใช้เหล้าเป็นข้ออ้างว่าเมาเพื่อให้ตัวเองท�าเรื่องแบบนี้ได้ หาก

เขาไม่มีสติก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นจะเป็นยังไง ทอยบึ่งรถออกมาจากหอ
เอ็มอย่างหัวเสีย ตอนน้ันดึกมากแล้ว ถึงจะไม่ได้เมา แต่ก็มึนจนขับ
ระยะทางไกลๆ กลับห้องไม่ไหว ต้องโทร. หาเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ แถว
นัน้เพือ่ขอค้างด้วย พอเช้ามาก็ถูกปลกุเพราะเมยีมนัมากดกริง่ เลยรบี
ไล่เขากลับ เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นทะเลาะกับแฟนเรื่องไม่
อนุญาตให้เพื่อนมาเมาแล้วค้างที่ห้อง

ไม่งั้นเขาจะอยู่ในสภาพเหม็นเหล้าอย่างนี้เหรอ
จะกลบัไปจดัการตวัเองทีห้่องกไ็ม่ทนั คอนโดมิเนยีมของเขาอยู่

ไกลเกินไป ทอยน่าจะเช่าห้องแถวมหา’ลัยเอาไว้บ้าง เผื่อเจอกรณี
อย่างนี้อีก

“กูว่ามึงรีบหาแฟนจริงๆ จังๆ เหอะ”
“...”
“อย่างมงึหาไม่ยากอยูแ่ล้ว ถงึตอนนัน้ไอ้ซเีองกน่็าจะยอมตดัใจ

ได้สักที”
“เออ แต่เอาไว้ก่อนเหอะ” ร่างสงูพ่นลมหายใจอีกรอบ เอนหลัง

พิงเก้าอีเ้ป็นเชิงบอกใบ้ว่าไม่อยากพดูเรือ่งนีต้อนนี ้เขายังปวดหัวตบุๆ 
อยู่เลย “นั่นมึงท�าอะไร”

“ชีตการบ้านเมือ่อาทติย์ก่อน ส่งอาทติย์นี ้วันนี ้อีกสามสิบนาที
ที่จะถึงนี้ มึงท�าแล้ว?”

“ยัง”
“เอาไป อุตส่าห์มาเช้าแล้วรีบลอกเหอะ” เบิร์ดว่าทั้งที่ยังไม่เงย

หน้า ใช้มือซ้ายหยิบชีตอีกชุดไปวางตรงกลางระหว่างตัวเองกับทอย
“มึงเอาของใครมาลอก”
“ไม่น่าถาม ก็ของไอ้นัทไง มีอยู่คนเดียว”
ทอยผงกศีรษะ ยกมือคลึงหัวตาแล้วเปิดแฟ้มที่ใช้แทนกระเป๋า
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มาเรยีน แต่พอนึกขึน้ได้ว่าในแฟ้มมแีต่ชตีวชิาเรยีนของเมือ่วาน เพราะ
ตัวเองยังไม่ได้กลับห้องก็ขมวดคิ้วจนแทบเป็นปม 

“ดีฉิบ กูไม่ได้เอามา”
“ไปถ่ายเอกสาร เอาของไอ้นัทไป”
เบิร์ดหยิบมือถือมาถ่ายรูปค�าตอบเอาไว้ ก่อนจะดันเอกสาร 

ชุดนั้นให้เพื่อน
ทอยบ่นพึมพ�า แต่ก็จ�าต้องเดินออกจากห้องตรงไปยังร้านถ่าย

เอกสาร เขาง่วนอยู่กับการใช้น�้ายาลบค�าผิดลบลายมือสวยๆ ใน
เอกสารที่ถ่ายไปชุดแรก แล้วให้ลุงเจ้าของร้านถ่ายอีกหนก่อนรีบก้าว
ยาวๆ กลับตึกคณะ

เมือ่กลบัมาทีห้่องเรยีนอกีครัง้ จากทีม่แีค่เบร์ิดกเ็ริม่มนีกัศกึษา
เอกเดียวกันทยอยเข้ามา คาบนี้ไม่มีแยกเซก ห้องสโลปกว้างรูปครึ่ง
วงกลมจุได้หลายสิบคน

ทอยทิ้งตัวนั่งแล้วหยิบปากกามาลอกค�าตอบทันที ทว่าท�าไป
จนถึงหน้าสุดท้าย จู่ๆ ก็มีเงาด�าทาบทับลงมาตรงหน้า มือหนาถึงได้
หยุดนิ่งไปโดยพลัน

“เสร็จหรือยัง”
เสียงของอีกฝ่ายใสและเป็นโทนนุ่มนวล แต่กลับราบเรียบ ฟัง

แล้วให้ความรู้สึกเย็นเยือกเป็นพิเศษ
พอเงยหน้า ทอยก็มองเห็นร่างเล็กๆ ของใครบางคนยืนนิ่งอยู่ 

มแีค่โต๊ะตวัยาวกัน้อยูต่รงกลางระหว่างพวกเขา ส่ิงทีเ่ด่นชดับนใบหน้า
เล็ก คือตาคู่กลมซึ่งแววตาเรียบนิ่ง

ที่แท้ก็เจ้าของชีต...
“ทอย”
“หือ? อะไรนะ”
“ถามว่าลอกเสร็จหรือยัง”
“อ้อ แป๊บ ข้อสุดท้ายแล้ว” 
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ร่างสงูก้มลงมองกระดาษเอสีอ่กีครัง้ ขยบัมอืตวดัปลายปากกา
เร็วกว่าเดิม ไม่ได้ยินเสียงตอบรับกลับมาแล้ว แต่ก็รู้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้
ขยับไปไหน รอจนกระทั่งเขาเขียนตัวสุดท้ายเสร็จเรียบร้อย มือบางๆ 
ข้างหนึ่งก็เลื่อนมาหยิบชีตไปโดยที่ไม่ต้องให้บอกหรือยื่นคืนด้วยซ�้า

ทอยมองตามหลังคนในเสื้อนักศึกษารีดเรียบนั่นไป
ความรู้สึกก็ยังเหมือนทุกทีที่ได้คุยด้วย รูปร่างหน้าตาของนัท 

ก็ดูจิ๋วๆ น่ารักดีอยู่หรอก...แต่ท�าไมท่าทางน่ากลัวนักก็ไม่รู้
พวกเขาถูกมองว่าอยู่กลุ่มเดียวกัน แต่จริงๆ แล้วก็เหมือนเป็น

แค่เพื่อนร่วมเซกมากกว่า ทอยแทบจะไม่ค่อยได้คุยเล่นอะไรกับ 
อีกฝ่ายเลย ไม่เคยแม้แต่จะไปไหนมาไหนด้วยกันด้วยซ�้า อาจเป็น
เพราะว่าอีกฝ่ายซิ่วมาตอนปีสอง ถึงได้ไม่คุ้นเคยกันเท่าไหร่ เวลานัด
กนัไปดืม่หรอืสงัสรรค์เป็นกลุม่ใหญ่ ฝ่ายนัน้กไ็ม่เคยโผล่หน้าไปสกัหน

ทอยรู้ว่าในกลุ่มใครสนิทกับใคร เขารู้จักนัทเพราะเปรม คุ้นๆ 
ว่าทัง้คูเ่ป็นเพ่ือนกนัตัง้แต่สมยั ม. ปลาย พออกีฝ่ายย้ายมาเรยีนปีสอง
ที่นี่ เปรมก็รีบไปดึงตัวมาร่วมกลุ่มด้วย ถึงจะบอกว่าร่วมกลุ่มก็เถอะ 
แต่ตั้งแต่มีนัท เปรมก็ลืมเพื่อน มักจะไปไหนมาไหนกันแค่สองคน
มากกว่า

อีกอย่าง กลุ่มเขามักจะเดือดร้อนกันเรื่องงานเรื่องการบ้าน ที่
พอไหวก็มีแค่ซีกับเล้ง จะว่าไปแล้วตั้งแต่นัทเข้ามา พวกเขาก็ลอกงาน
และให้อีกฝ่ายช่วยใส่ชื่อในงานกลุ่มมาตลอด

นัทเป็นคนที่เก่งและจริงจัง อย่างเรื่องที่ซิ่วจากมหา’ลัยเดิม 
จนต้องย้ายมาเรียนที่นี่  ได้ยินมาว่านอกจากมีปัญหากับเพื่อนเล็ก
น้อยแล้ว ก็ยังเป็นเพราะไม่ชอบการสอนของบรรดาอาจารย์ที่นั่น ที่
กั๊กในห้องเรียนแต่กลับไปตั้งขายชีตในร้านถ่ายเอกสาร

ร่างสูงปล่อยปากกาลงบนโต๊ะ ทว่าจังหวะหนึ่งสายตาก็ตวัดไป
เห็นชื่อตรงมุมชีตของตัวเอง

ทอยถ่ายเอกสารจากชตีของนทั เขาลบค�าตอบหมดแล้ว แต่ลมื
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ลบชื่อ...
‘นัฐฐากร ตั้งสุรินทร์ 6113101020’
“ลายมือน่ารักฉิบ”
เบิร์ดเลิกคิ้ว “อะไรนะ”
“...” 
คนถูกถามยังไม่ทันอ้าปากตอบ อาจารย์ก็เปิดประตูห้องเรียน

เข้ามา ก่อนจะออกค�าสั่งให้นักศึกษาทยอยส่งชีตงานเสียงดังลั่น โดย
เริ่มจากที่นั่งแถวสุดท้ายขึ้นมา

ทอยไม่มเีวลาลบชือ่ของนทัออก แต่เขาเองกร็ูสึ้กอยากจะให้ชตี
ที่เต็มไปด้วยลายมือหวัดๆ ของตัวเองมีอะไรน่ารักๆ ประดับอยู่บ้าง 
ถึงเขียนแค่รหัสนักศึกษาของตัวเองไว้อีกด้าน แล้ววงกลมตัวใหญ่ๆ 
ก่อนส่งมันไป

ทอยนัง่เรยีนในสภาพนัน้ตลอดทัง้วนั เขาถกูเพือ่นร่วมห้อง
ทักว่าเหม็นกลิ่นเหล้าสามครั้งจนโคตรเสียความม่ันใจ ดังนั้นเม่ือ
อาจารย์ประจ�าวิชาสุดท้ายเอ่ยอนุญาตให้กลับได้ เขาก็ปฏิเสธพวก
เพื่อนที่นัดกันไปกินมื้อเย็น แล้วรีบก้าวเท้าไวๆ ตรงไปยังลานจอดรถ
ข้างอาคาร ทว่ายงัไม่ทนัจะล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบรโีมตรถของตวัเอง 
เสียงตะโกนเรียกก็ดังขึ้นซะก่อน

“พี่ทอยคะ!”
“หมิว...”
ร่างเล็กบอบบางของเจ้าของเสียงแหลมวิ่งพุ่งมาขวางอยู่ตรง

หน้า กางแขนซ้ายและขวาแยกออกไปคนละด้านทั้งที่ก็ไม่น่าจะขวาง
คนตัวโตกว่าได้ พอเขาเบี่ยงซ้ายเธอก็เอนตัวมาทางซ้าย เบี่ยงไปขวา
ก็เอนตัวมาทางขวา พอถอยหลังก็ขยับมาข้างหน้า น่ากลัวจนคนตัว
สูงต้องพ่นลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่

ทอยมองดาวปีสองของคณะบญัชตีกึข้างๆ ก่อนจ�าใจว่า “หมวิ 
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มีอะไรไว้ค่อยคุยได้มั้ย พี่จะรีบกลับห้อง”
“พี่ทอยไม่ตอบข้อความหมิว!”
“ข้อความ อ้อ...” ค้ิวเข้มๆ ทีข่มวดเข้าหากนัคลายออกเลก็น้อย
“ท่าทางแบบนี้แปลว่าพี่ทอยก็เห็นข้อความหมิวนี่”
“หมิวก็รู้ เราตกลงกันแล้วว่า...”
“ตกลงกันแล้วว่าจะไม่ทักหากันอีก ใช่! แต่พ่ีทอยรู้ม้ัยว่าหมิว

เลิกคุยกับพี่เพราะอะไร ถ้าไม่ใช่เพราะมีคนทักมากวนประสาทหมิว 
หาว่าหมวิจบัพ่ี สรปุแล้วมนัเป็นใคร หรอืตอนนัน้พีท่อยนอกใจหมวิ?”

“พี่ไม่ท�าอยู่แล้ว หมิวเห็นพี่เป็นคนแบบนั้นหรือไง”
“ง้ันมนัเป็นใครล่ะ พีก่ใ็ห้ค�าตอบหมวิมาสิ หมิวจงใจบอกเลิกกบั

พี่ เพื่อให้พี่ไปจัดการ แต่นี่พี่ทอยดันเงียบหายไปเลย หมิวทักไปขอ
คืนดีก็ไม่ตอบ!”

เสียงแหลมปรี๊ดก�าลังจะท�าให้ทอยแทบหูดับไปชั่วขณะ
เขายกมือหนาขึ้นมาดันร่างเล็กเบาๆ ให้ถอยห่างออกไปก่อน 

“ใจเยน็ก่อนส ิหมวิก็รูว่้าส�าหรบัพ่ีเลกิคุยแล้วก็คอืเลกิ พีว่่าหมวิไม่ต้อง
ส่งข้อความมาแล้วดีกว่า เราจะได้ไม่ล�าบากใจเรื่องที่ถูกรบกวนด้วย”

“พูดแบบนีพ้ีท่อยตัง้ใจจะทิง้หมวิเหรอ?!” หมิวถลึงตาทีใ่ส่คอน-
แทกต์เลนส์ของเธอจนมันยิ่งกลมโตขึ้นอีก “ไม่รู้แหละ ถ้าวันนี้พี่ทอย
ไม่คุยกับหมิวดีๆ หมิวจะไม่ยอมให้พี่ไปไหนแน่”

ว่าแล้วเธอก็กางแขนขวางเอาไว้อีกครัง้ ดวงตามองสลับระหว่าง
ร่างสูงกับจากัวร์คันสีเทาที่จอดอยู่ห่างออกไป เหมือนจะบอกใบ้ว่า 
ถ้าหากเขาจะขึ้นรถ เธอก็จะขวางเอาไว้แบบยอมตายถวายชีวิต

ตอนนี้เส้นประสาททอยเต้นตุบๆ อากาศก็ร้อน ทั้งเขาไม่ได้ 
อาบน�้ามาต้ังเกือบจะครบย่ีสิบสี่ชั่วโมงอยู่แล้ว วิธีที่จะจัดการคนตรง
หน้า หนึ่งคือผลัก สองคืออุ้มพาออกไปไกลๆ แต่ว่าทอยไม่อยากท�า
สักอย่างเพราะอีกฝ่ายเป็นผู้หญิง

“โอเค หมิว พี่ว่า...”
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ปากหยกัพ่นลมหายใจออกมา เตรยีมจะเอ่ยปลอบประโลม แต่
กต้็องหยดุไปกะทนัหนัเมือ่ดวงตาดนัเหลอืบไปเหน็ใครบางคนเข้าพอดี

ตอนน้ีทอยยืนอยู่ริมฟุตพาทข้างตึก ข้ามถนนตรงหน้าไปก็คือ
ลานจอดรถกว้าง บริเวณนี้เป็นทางแยกเล็กๆ พอดี มีนักศึกษาเดิน
ข้ามถนนกันขวักไขว่ อยู่ในเขตมหาวิทยาลัย รถที่ขับไปมาก็ต้องคอย
ชะลอให้คนเดนิก่อนเป็นอนัดบัแรก และนัน่ท�าให้เขาเหน็มอเตอร์ไซค์
สีด�าที่จอดนิ่งอยู่

คนขับคือผู ้ชายผิวขาวตัวเล็กๆ สวมหมวกกันน็อกสีสว่าง 
กระจกพลาสตกิถกูเปิดไว้ ตาคมเลยมองเหน็ใบหน้าเลก็กระจริดินัน่ได้
อย่างชัดเจน

เพราะวันนี้มีชื่อเขียนด้วยลายมือน่ารักๆ ติดอยู่บนชีตของเขา
หรือเปล่านะ ทอยถึงมองแวบเดียวก็รู้เลยว่าอีกฝ่ายเป็นใคร

“...”
...และไม่รู้เป็นเพราะว่าสายตาทอยร้อนแรงเกินไปหรือยังไง 

เจ้าของร่างถึงเหมอืนรูส้กึตวั ลกูตากลมสดี�าสนทิเลือ่นมามอง แต่เมือ่
สบเข้ากับตาสีน�้าตาลของร่างสูง แค่วินาทีเดียวก็มองไปทางอื่นทันที

มือข้างหนึ่งผละออกจากแฮนด์รถมาปัดกระจกหมวกกันน็อก
ให้ปิดลง

“...”
นี่เขา...คงไม่ได้ถูกเหม็นขี้หน้าหรอกใช่มั้ย
คิ้วเข้มของทอยขมวดเข้าหากันแน่นทันที ในหัวตามหาเหตุผล

ขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ ส่วนดวงตาก็ยังจับจ้องไปทางอีกฝ่ายเขม็ง
“พี่ทอย? พี่ทอย นี่! สนใจหมิวหน่อยได้มั้ย!”
ทอยเกือบลืมไปแล้วว่าก่อนหน้านี้เขาอยู่ในสถานการณ์ไหน 

ชายหนุ่มก้มลงมองใบหน้าบึ้งตึงของหมิวอีกครั้ง ก่อนจะตัดสินใจได้
ในฉับพลัน อาจจะ...เอ่อ...ทุเรศไปหน่อย แต่ขายาวก็ใช้ช่วงจังหวะที่
ร่างบอบบางไม่ทันตั้งตัวก้าวไวๆ อ้อมร่างของแฟนเก่าเดินลงไปยัง
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ถนนคอนกรีต
มอเตอร์ไซค์สดี�าคันน้ันยังออกตวัไม่ได้เพราะตดินกัศกึษาหลาย

กลุ่มซึ่งก�าลังวิ่งข้ามถนน ทอยเดินไปหยุดอยู่ใกล้ๆ แล้ววาดขาขึ้นไป
นั่งซ้อนท้ายแบบหน้าด้านๆ

รถเซไปอีกฝั่ง...
“ท�าอะไรของมึง!”
“...”
โหดจัง...
ทอยชะงักไปเมื่อถูกตากลมโตคู่นั้นถลึงใส่ แต่เม่ือรู้สึกตัวก ็

กระแอมเบาๆ
“นัท ช่วยกูหน่อย”
พีนัทเปิดกระจกหมวกกันน็อกขึ้น “ช่วยอะไร”
“นั่นไง” ร่างสูงพยักพเยิด
ตอนนี้หมิวที่ยืนอยู่บนฟุตพาทเรียกชื่อทอยดังลั่น หน้าถมึงทึง

อย่างกบันางยกัษ์ ก่อนจะรบีกระวกีระวาดก้าวตามมา พอเห็นแบบนัน้
ทอยก็รบีเอ่ยเร่งทนัท ีมอืขวาซึง่วางอยูต่รงหน้าขาตวัเองเผลอขยบัไป
ตบสะโพกคนทีน่ัง่กมุแฮนด์รถอยูโ่ดยไม่รูต้วั แต่เมือ่โดนปัดออกอย่าง
แรงทนัทนีัน่แหละ ถงึเพิง่รูส้กึว่าสมัผสัอุน่ๆ เมือ่สกัครูม่นัโคตรนุม่นิม่

เอ่อ...เขาขยับตัวเล็กน้อย “ออกรถก่อนเร็ว เดี๋ยวค่อยว่ากัน”
“...” ร่างเล็กไม่ตอบ ขมวดคิ้วแน่น แต่ก็ยอมบิดคันเร่งในที่สุด
ทอยตวัสงูใหญ่กว่าพนีทัเยอะ ถ้าให้เขาขบัคงจะบงัลมให้อกีฝ่าย

ได้มิด แต่นีล่มพดัปะทะเสือ้ผ้าหน้าผมของเขาจนมันยุ่งไปหมด วงหน้า
คมคายก้มต�า่ลงเลก็น้อย เหลอืบตาไปมองกระจกข้างด้วยความอยาก
รู้ว่าคนด้านหน้าก�าลังแสดงสีหน้าแบบไหนอยู่ ทว่ายังไม่ทันจะได้เห็น 
รถที่ออกตัวมาไม่นานก็ชะลอและจอดสนิท

“พ้นแล้ว ลงไปได้แล้ว”
“...” 
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ทอยยงัไม่ขยบัตวั เขาหนัไปมองรอบๆ แล้วก็เห็นว่าตอนนีพ้วก
เขาอยู่หน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์

เลยตึกคณะตัวเองมาแค่อาคารเดียว...
“ได้ยินหรือเปล่า ลงไปได้แล้ว”
“ไม่ดีมั้ง...”
“ยังไง”
ทอยยังปักหลักนั่งซ้อนท้าย เขามองคนตัวเล็กที่เอี้ยวกายมา

มองแล้วแสร้งแสดงสีหน้าล�าบากใจได้อย่างแนบเนียน “รถกูจอดอยู่
ตรงลานหน้าคณะ ตอนนี้เธอน่าจะเฝ้าอยู่ ถ้ามึงให้กูลงตรงนี้ กูก็ต้อง
เดินเท้าตั้งเป็นกิโลไปหน้ามอน่ะสิ”

“งัน้กข็ึน้รถรบั-ส่ง” นิว้ชีเ้รยีวๆ ชีไ้ปทางจดุบรกิารรถรบั-ส่งของ
มหา’ลัย

ท่าทเีฉยชาเป็นบ้า ทัง้สหีน้าและแววตา ทอยมองแล้วอดจะรูสึ้ก
เสียดายความน่ารักกับก้นนุ่มนิ่มนั่นไม่ได้

“คนแน่นขนาดนี้ มึงพากูไปด้วยคนดิ”
“ท�าไม”
“คอนโดกูอยู่แถวแบริ่ง ห่างจากที่นี่ตั้งเยอะ กูกลับไปเอารถ 

ไม่ได้แล้วด้วย”
“กูจะกลับห้อง”
“นั่นแหละ พากูไปด้วย”
“...”
ทอยได้รับสายตาเหมือนเจอตัวประหลาดอย่างที่คาด ตาคม

เห็นริมฝีปากคู่น้อยของพีนัทก�าลังจะอ้าปากเอ่ยก็รีบชิงว่าตัดหน้า
“นัท กูยังไม่ได้อาบน�้าเลยตั้งแต่เมื่อคืน หัวก็ปวดมาทั้งวัน จะ

เป็นลมแล้ว อย่างน้อยขอกูยืมห้องอาบน�้ามึงสักชั่วโมงได้มั้ย” พอจบ
ประโยคก็พ่นลมหายใจอย่างเหนือ่ยอ่อน ตาสีน�า้ตาลทอดมองอีกฝ่าย
อย่างขอความเหน็ใจ ท�าท่าเหมอืนวนัทัง้วนันีใ้ช้พลังไปหมดเกล้ียงแล้ว 
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กายโงนเงนจะพิงหลังเล็กๆ แต่อีกฝ่ายเอนตัวหนีทันควันอย่างว่องไว
“นัท...”
พีนัทขมวดคิ้ว “แค่ชั่วโมงเดียวนะ”
“ได้ ชั่วโมงเดียว” 
คนขับยินยอมแล้วหมุนกายกลับไปนั่งตัวตรงเตรียมสตาร์ตรถ

อีกครั้ง 
พอไม่ถูกสายตาราบเรียบชวนกดดันนั่นมองมา ทอยก็ยกมุม

ปากยิ้มอย่างอดไม่อยู่ รู้สึกว่าเพื่อนในกลุ่มที่ไม่สนิทของตัวเองคนนี้
โคตรจะน่าสนใจ

ลายมือเป็นระเบียบน่ารักที่เขาได้เห็นตอนเช้า ท�าให้ทอยรู้สึก
อยากจะท�าความรู้จักและสนิทสนมกับอีกฝ่ายมากขึ้น พูดก็พูดเถอะ 
เขาไม่เคยมีเพ่ือนสไตล์เดก็เรยีนท่าทางไม่สนใจอะไรแบบนีม้าก่อนเลย

ร่างสูงขยับสะโพกเข้าไปชิดมากกว่าเดิม โน้มวงหน้าไปข้างห ู
อีกฝ่ายแล้วถาม

“ห้องมึงอยู่แถวไหน”
“หน้ามอ”
“เหรอ อยู่กับใคร คนเดียว?”
“คนเดียว...ท�าไมมึงถึงพูดมาก”
“...”
เค เขาเงียบก็ได้
ร่างสงูตดัสนิใจนัง่นิง่ๆ นัง่ซ้อนท้ายเงยีบๆ โดยไม่ก่อกวนอะไร

อีก 
ตอนนี้พวกเขาออกมานอกเขตมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ก็ไม่ได้ไป

ไกล พอจกัรยานยนต์แล่นเข้าสูถ่นนใหญ่กยู็เทร์ินไปเข้าซอยเล็กๆ ฟาก
ตรงข้าม ขบัเข้ามาไม่ถงึห้าร้อยเมตรกม็องเหน็ตกึสูงของคอนโดมเินยีม
แห่งหนึ่งแล้ว

ห้องพักของพีนัทอยู่ใกล้มหา’ลัยอย่างที่ว่าจริงๆ ใช้เวลาไม่ถึง
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สิบนาทีก็มาถึง ทอยกวาดตามองดูแล้วเห็นว่าเป็นคอนโดสูงสิบกว่า
ชั้น ราคาอาจไม่แพงมากเพราะไม่ใช่ท�าเลติดรถไฟฟ้า แต่ก็ไม่เลวเลย 
ค่าเช่าน่าจะอยู่ที่ราวๆ เดือนละหมื่นกว่าบาท

พีนัทดึงกุญแจรถออก หยิบกระเป๋าแล้วก้าวลงไปโดยที่ไม่พูด
อะไรทั้งนั้น เล่นเอาคนที่ติดสอยห้อยตามมาด้วยนิ่งไปอยู่ครู่หนึ่ง เขา
ไม่เคยเจอคนแบบนี้มาก่อน แต่พอรู้ตัวก็รีบลงจากรถแล้วก้าวตาม

นิ้วเล็กๆ กดชั้นสิบเจ็ด
คนตัวสูงสังเกตทุกอย่างโดยรอบ โดยเฉพาะคนข้างตัว แต่เมื่อ

เดินตามเข้ามาในห้องแล้วก็เห็นว่าบนพื้นมีรองเท้าผ้าใบแบรนด์เนม
หลายคู่วางอยู่ ขนาดเล็กๆ ของมันท�าให้เดาออกได้ทันทีว่าต้องเป็น
ของผูห้ญงิ ตรงชัน้วางก็มกีล่องรองเท้า เดาได้ว่าในนัน้น่าจะอดักนัอยู่
อีกหลายคู่

คิ้วเข้มเลิกขึ้นทันที “ไหนมึงบอกว่าอยู่คนเดียวไง”
“ก็คนเดียว”
ไม่ใช่แค่รองเท้า ในห้องยังมีของใช้ส่วนตัวของผู้หญิงอีกหลาย

อย่างวางอยูใ่นแต่ละจดุ และเพราะห้องนีเ้ป็นห้องกว้าง ห้องนอนสอง 
ห้องน�า้สอง และอาณาเขตห้องน่ังเล่นควบห้องครวัขนาดย่อมอกีหนึง่ 
เป็นสัญญาณบ่งบอกชัดเจนว่าในห้องนี้ต้องมีเพื่อนร่วมห้องอีกคน
อาศัยอยู่ด้วยชัดๆ

ทอยเดินมาจนถึงโต๊ะกระจกเตี้ยหน้าโซฟา ขนาดตรงนี้ยังมี
กระเป๋าใส่ของจุกจิกขนาดเล็กและพวกยาทาเล็บวางเด่น

“แล้วข้าวของพวกนี้คืออะไร ของแฟน?”
“ของน้องสาว” พีนัทตอบสั้นๆ อย่างไม่ค่อยใส่ใจ แต่เพราะคิด

ว่าเดี๋ยวทอยต้องถามอีกแน่ๆ เลยเอ่ยต่อ “น้องกูเรียนอยู่ปีหนึ่ง แม่
ให้ย้ายมาอยู่ด้วยกัน แต่ว่าแอบออกไปค้างกับเพื่อนแล้ว ของพวกนี้
แค่วางไว้หลอกเวลาแม่มาเยี่ยม”

“...”
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คราวนี้ทอยเข้าใจแล้ว เขาพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มเล็กๆ “น้อง
สาวมึงกับมึงน่าจะนิสัยต่างกันน่าดู”

คนที่เก็บชีตในกระเป๋าเข้าตู้เรียบร้อยหันมามอง “ท�าไม”
“เปล่า งั้น...กูขอยืมห้องน�้าหน่อยได้มั้ย”
พนีทัเอ่ยแค่ค�าว่าตามมาสัน้ๆ ก่อนจะเดนิน�าเข้าไปในห้องนอน

ห้องหนึง่ ทอยทีต่ามเข้ามารูท้นัทว่ีาเป็นห้องส่วนตวัของอีกฝ่าย ตาคม
ไม่ลงัเลทีจ่ะกวาดมองไปให้ทัว่ ห้องนอนกแ็สดงให้เหน็ถงึอปุนสิยัของ
เจ้าของ สะอาดสะอ้าน ข้าวของน้อย เป็นระเบียบ แต่น่าสนใจว่าจะ
มีอะไรลามกๆ แอบอยู่ตามตู้โต๊ะใต้เตียงหรือเปล่า

ส่วนกลิ่นก็...หอมดี
อย่างน้อยกไ็ม่เหมอืนห้องของไอ้พวกเพือ่นทีน่ดัเขาไปดืม่ แล้ว

ห้องแม่งมีกลิ่นอับเสื้อผ้าค้างตะกร้ากับกลิ่นบุหรี่เหม็นคลุ้ง
“ท�าอะไร”
เสียงเรียบดังเรียกสติ พอหันไปก็เห็นว่าเจ้าของห้องก�าลังยืน

มองมาจากหน้าประตูห้องน�้า
“อ้อ โทษที”
พีนัทมองประตูที่ปิดลงกับกรอบ สีหน้าคลายลงเล็กน้อย เขา

เดนิไปเปิดตูห้ยบิผ้าขนหนผูนืใหม่และเสือ้ตวัใหญ่ทีสุ่ดของตวัเองออก
มา รู้สึกยุ่งยากนิดหน่อย แต่ก็ไม่แสดงออกอะไรมาก เดินกลับไปหน้า
ประตูห้องน�้า ตั้งใจจะเอ่ยปาก แต่พอคิดได้ว่าเสียงน�้าจากฝักบัวตก 
กระทบพื้นน่าจะดังจนไม่ได้ยินก็เปลี่ยนใจเปิดเข้าไป

ทอยดันหูดีกว่าที่คิด ร่างสูงซึ่งยืนอยู่ในฉากกั้นอาบน�้าถึงกับ
อุทานค�าว่าเฮ้ยออกมาค�าหนึ่งพร้อมกับหันขวับ มองทะลุกระจกบาน
ใสไปแล้วก็เห็นว่าใบหน้าเล็กน่ารักของพีนัทโผล่เข้ามา อีกฝ่ายมอง
หน้าเขาแค่ผ่านๆ เอ่ยขอโทษขณะวางของในมือพาดตรงเคาน์เตอร์
อ่างล้างหน้าให้ ก่อนจะออกไปแล้วปิดประตูให้อย่างเดิม

“...”
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แบบนี้ก็มีด้วย...
ทอยถือสบู่ค้างไว้ แต่สักพักก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้
สบิห้านาทต่ีอมา ในทีส่ดุร่างสงูกไ็ด้อาบน�า้ช�าระสิง่หมกัหมมที่

เขารังเกียจมาทัง้วนั สดชืน่ขึน้เยอะ เนือ้ตวัมกีลิน่สบูแ่ละแชมพอู่อนๆ 
ชายหนุม่เดินออกมาตรงห้องนัง่เล่นในสภาพทีผ่มยงัเปียกซ่ก เขาถอด
นาฬิกาและเครือ่งประดบัออก สภาพเหมอืนอาบน�า้ก่อนเข้านอนไม่มี
ผิด

พีนัทนั่งอยู่ตรงโซฟา พอได้ยินเสียงฝีเท้าถึงได้เงยหน้าขึ้นมา
มอง ตากลมๆ คู่นั้นกวาดมองไปทั่วร่างของทอยแบบไม่ปิดบัง

คนโดนจ้องรู้สึกเขินแปลกๆ ขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้
“มองอะไรแบบนั้น”
“ใส่แล้วเหมือนเทรนเนอร์ฟิตเนส”
ตาคมพราวระยับ “ชมว่ากูหุ่นดีสินะ”
“หมายถึงเสื้อมันคับ”
“...” เท่านี้ก็รู้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้สนใจหุ่นสมส่วนและกล้ามเนื้อ

แน่นๆ ที่เขาอุตส่าห์ลงแรงสร้างมันขึ้นมาเหมือนคนอื่นเลยสักนิด “กู
ใส่ตัวที่มึงเป็นคนเอามาให้เองนะ”

“ตัวนั้นใหญ่สุดแล้ว เอากลับไปเลยก็ได้ กูคงไม่ใส่ต่อแล้ว”
“...”
คนฟังรู้สึกคันฟันขึ้นมาตงิดๆ แต่ก็ไม่ได้พูดอะไร ขยับไปทิ้งตัว

นั่งลงบนที่ว่าง รู้สึกได้ว่าอีกคนขยับออกห่างไปเล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้ว่า
อะไร เขาพอจะเดาออกว่าพนีทัน่าจะเป็นพวกสนทิสนมกบัคนอืน่ยาก 
สังเกตได้จากการที่อีกฝ่ายไปไหนมาไหนกับเปรมแค่คนเดียว

ส่วนเขาเป็นประเภทคุยง่ายกับเพื่อน คิดว่าอีกไม่นานพีนัท
คงจะรู้สึกสนิทใจด้วยเอง

“สั่งข้าวกัน มึงอยากกินอะไร”
“...”
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“กูเลี้ยง ถือเป็นค�าขอบคุณที่ให้ยืมห้องน�้า เสื้อนี่อีก”
พนีทัขยบัปากเหมอืนจะปฏเิสธ แต่ต่อมากน็ิง่ไป ก่อนจะว่า “งัน้

เย็นตาโฟ เจ้าไหนก็ได้”
ทอยพยักหน้า หยิบมือถือขึ้นมาสั่งอาหารจากร้านที่ใกล้ที่สุด 

จากนั้นนั่งเล่นมือถือรอไปพลางๆ คนข้างๆ เขาก็ไม่ได้พูดอะไรออก
มา นั่งจัดการธุระของตัวเองเงียบๆ ทอยแอบเหลือบมองแล้วเห็นว่า
น่าจะเป็นงานหรืออะไรบางอย่าง

ไม่กี่นาทีถัดมาของที่สั่งไว้ก็มาส่ง หลังจากเทใส่ถ้วยก็นั่งกินกัน
ตรงนั้น จัดการจนหมดทอยก็ว่าขึ้นมาก่อนจะโดนไล่

“นั่งย่อยแป๊บ”
เขาสไลด์หน้าจอโทรศัพท์เรื่อยเปื่อย ตอบข้อความพวกเพื่อน

ที่ส่งมา ไลน์กรุ๊ปเด้งเป็นว่าเล่น ของเขามีเสียง แต่อีกเครื่องของพีนัท
ที่วางคว�่าหน้าจอสั่นครืดคราด กระทั่งได้รับข้อความจากอีกคน...

Sea : ทอย
Sea : ยงักลบัไม่ถงึห้องเหรอ กเูอามือ้เยน็มาให้ กดกริง่แล้วไม่มี

ใครออกมาเปิด
สีหน้าและอารมณ์สบายอกสบายใจของทอยถูกท�าลายลง 

ทันควัน ชายหนุ่มเผลอถอนหายใจออกมาจนแม้แต่คนที่นั่งข้างๆ ยัง
ปรายตามอง

คิ้วเข้มขยับชนกัน ชั่งใจอยู่ว่าตัวเองควรจะตอบกลับไปหรือ
ปล่อยทิ้งเอาไว้อย่างนั้น

เมื่อวานหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น วันนี้ทั้งวันเขาแทบไม่ได้
พดูกบัซ ีอาจเพราะคาบบ่ายเป็นวชิาเพ่ิมเตมิ และพวกเขาลงคนละตวั
กันด้วย อีกฝ่ายแสดงท่าทีว่าจ�าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ แต่มีหรือที่เขาจะ
ไม่รู้ว่าซีตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ

เพราะเป็นเพ่ือนสมยัเด็ก ทอยรูว่้าซนิีสยัเป็นยงัไง แม้ภายนอก
จะดูเข้มแข็ง แต่ตั้งแต่พ่อแม่ของอีกฝ่ายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไป  
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ซีก็กลายเป็นคนอารมณ์ค่อนข้างอ่อนไหว และอาจมีแนวโน้มปิดกั้น
ไม่ยอมรับความจริง ต่อให้เขาอยากพูดกับอีกฝ่ายตรงๆ ต่อหน้าว่า
อย่าท�าอย่างนี้อีก และเขาไม่มีทางที่จะรักชอบซีในแบบนั้นได้ ทอยก็
ท�าไม่ได้

วงหน้าคมคายยิ่งราบเรียบเมื่อตระหนักได้ถึงความวุ่นวาย
บางท.ี..เขาอาจจะต้องรบีหาตัวช่วยจรงิๆ สักท ีอกีฝ่ายเห็นแล้ว

จะได้ชินชา ค่อยๆ ท�าใจได้เองโดยที่ไม่ต้องมาพูดจาท�าร้ายจิตใจกัน
แบบนั้น

“...”
ตาคมละจากจอสมาร์ตโฟน มือหนาขยับตั้งใจจะคว�่ามันลงกับ

โต๊ะ แต่ช่ัวขณะหน่ึง สายตาเขาก็ปะทะเข้ากับแขนเรียวของคนข้างๆ 
เข้าพอดิบพอดี

เจ้าของห้องนัง่เขยีนอะไรบางอย่างในกระดาษ สหีน้ายงันิง่เรยีบ
ไม่เปลี่ยนแปลง ท่าทางตั้งอกตั้งใจน่าเอ็นดู ทอยเพิ่งรู้ว่าอีกคนถนัด
มือซ้าย นิ้วทั้งห้าที่จับปากกาค่อยๆ ขยับทีละนิดๆ อย่างบรรจง

ผิวของพีนัทขาว แขนนั่นมองแทบไม่เห็นไรขนเลย ทอยเลื่อน
สายตาจากมือสูงขึ้นมา ส่วนสูงของพีนัทพอๆ กับซี กรอบหน้าเล็กๆ 
จมูกกับปากกระจุ๋มกระจิ๋ม ต่างกันแค่คนข้างๆ เขาตาโตกว่า และมี
บคุลกินิง่เงยีบตดิจะแขง็กระด้างกว่า ไม่เหมอืนความนุม่นิม่ชวนให้รูสึ้ก
อยากปกป้องแบบเพื่อนสมัยเด็กของเขา

ทอยมองเพลิน
“นัท ช่วยอะไรกูหน่อยดิ”
“...”
มือข้างน้ันหยุดเขียน ค้ิวที่ขมวดเข้าหากันและสายตาก�าลังส่ือ

ว่าจะเอาอะไรอีก
“กถูกูคนคนหน่ึงก่อกวนมาสกัพักแล้ว ท�ายงัไงกไ็ม่ยอมเข้าใจ...”
“แล้ว?”
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“เมื่ออาทิตย์ก่อนกูเพิ่งเลิกคุยกับน้องคนหนึ่งไป พอเห็นว่ากู
ไม่มีใครก็รุกหนักกว่าเดิม ตอนนี้กูเลยเกือบจะโดนปล�้าอยู่แล้ว” ทอย
พูดอย่างหน้าไม่อาย ทั้งยังแสดงท่าทีหนักใจเคร่งเครียดได้โอเวอร์ 
กว่าความเป็นจริงอีกต่างหาก “กูอยากหาตัวช่วย เพราะงั้น...มึงช่วย
ให้กูยืมแขนหน่อยได้มั้ย”

“...” พีนัทท�าหน้างงไปในทันที สีหน้าที่ไม่ได้แข็งเป็นหินอย่าง
ทุกทีดูแปลกตาไม่น้อย

คนตัวโตใช้นัยน์ตาคมสนี�า้ตาลทอดมองอย่างขอความช่วยเหลอื 
ก่อนอธิบายเพิ่ม “ให้กูยืมแขนของมึงถ่ายรูปลงไอจี ช่วยหลอกว่าเป็น
แฟนปลอมๆ ของกูหน่อย”

“...”
“ห้องมึงมีสร้อยข้อมือกับยาทาเล็บของน้องสาวอยู่ใช่มั้ย”



~ วาฬกลิ้ง ~

Chapter 2
สร้อยข้อมือ

‘ห้องมึงมีสร้อยข้อมือกับยาทาเล็บของน้องสาวอยู่ใช่มั้ย’ 
ประโยคค�าถามนี้แม้จะไม่ได้อธิบายสิ่งที่อยากให้ท�าเพิ่มเติม แต่พีนัท
กร็ูแ้ล้วว่าคนข้างๆ จะสือ่อะไร วงหน้าเลก็หนักลบัไปมองงานตรงหน้า
ตามเดิม

“ไม่มี”
มือหนาเอ้ือมไปหยิบกระเป๋าเครื่องส�าอางบนโต๊ะมาวางข้างๆ 

ทันที “เพื่อนกันไม่ควรโกหกนะ รู้หรือเปล่า”
“กูไม่ได้โกหก” พีนัทว่า
น้องสาวที่มีนิสัยห้าวอย่างกับทอมบอยของเขาน่ะใช้พวกครีม

ทาหน้ากับเครื่องส�าอางอยู่บ้าง ส่วนยาทาเล็บกับสร้อยข้อมือที่ทอย
เห็นน่าจะเป็นของที่น้องเขาสั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตมาเพราะตั้งใจจะ
เปย์ให้แฟนสาวมากกว่า แต่แกะออกมาลองแล้วไม่ถูกใจเลยซื้ออย่าง
อื่นให้แทนไปแล้ว

ในห้องนอนของน้องสาวเขาก็มีของจ�าพวกนี้วางเกะกะอยู่เต็ม
ไปหมด ใช้เงินเก่งจนน่าบ่น
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พอเห็นว่าเจ้าของห้องเริ่มขมวดคิ้ว ทอยก็ปรับท่าทีของตัวเอง 
ท�าเป็นถอนหายใจเฮือกใหญ่ “นัท กูโคตรเครียด วันๆ เรียนไม่รู้เรื่อง
เพราะกังวล มึงดูขอบตากูได้เลย โทรมขนาดนี้”

ว่าแล้วก็ย่ืนหน้าเข้าไปให้พิสูจน์ใกล้ๆ พีนัทเองก็หันมามอง 
ปลายจมูกพวกเขาอยู่ห่างกันแค่คืบ

นัยน์ตาสีด�าสนิทกลมโตคู่น้ันสบเข้ากับนัยน์ตาสีอ่อนของทอย 
จากนั้นเลื่อนต�่าลงมองขอบตาและกวาดไล่ไปทั่วใบหน้าคมคายเพื่อ
หาร่องรอย ‘ความโทรม’ นั่น

โดนจ้องอยูส่กัพกั คนทีย่ืน่หน้ามาเองกลบัรูส้กึกระอกักระอ่วน
แปลกๆ ลกูกระเดอืกขยบัขึน้ลงเรว็ๆ ทหีนึง่ก่อนจะรบีเอนตวัถอยห่าง
ออกมาซะเอง “ไง กูไม่ได้โกหกใช่มั้ย”

“...”
“เราเป็นเพื่อนกัน มึงคงรู้สึกไม่ดีแน่ถ้าเพ่ือนโดนคนที่ไม่ได้รัก

ปล�้า”
“ก็เฉยๆ”
“...” ทอยอึ้ง
“กูกับมึงไม่ได้สนิทกันขนาดนั้น มาขอให้กูช่วย กูเลยไม่เต็มใจ”
สหีน้าของพนัีทยังคงไม่เปลีย่นแปลง แต่ค�าพดูค�าจาตรงเผงไม่มี

อ้อมค้อมนัน่ท�าให้ทอยไม่รูจ้ะหวัเราะหรอืยกมอืขึน้ก่ายหน้าผากด ีร่าง
สูงขยับเข้าไปใกล้เพื่อย่นระยะห่างบนโซฟาลงอีกนิด

“งั้นเราก็มาสนิทกันขนาดนั้นตั้งแต่ตอนนี้เลยดีมั้ย”
พีนัทเมินค�านั้นแล้วว่า “ท�าไมไม่ปฏิเสธไปตรงๆ”
พอเป็นค�าถามนี ้คิว้คนฟังกข็มวดแน่น ทว่าความเคร่งเครยีดที่

ก�าลังรู้สึกเป็นของจริง “เพราะกูมีเหตุผลที่ท�าให้ท�าไม่ได้อยู่ไง”
“งั้นหาแฟนสักคนไม่ง่ายกว่าหรือไง”
“กไูม่อยากคุยหรอืคบกบัใครแล้วตอนน้ี” ทอยส่ายหน้า แน่นอน

ว่าอันนี้เขาก็พูดจริง
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“ถ้าอย่างนัน้กไ็ปให้เพือ่นสนทิมงึช่วย” คนตวัเลก็ว่าแล้วกเ็สนอ
ชื่อตัวช่วย “เบิร์ด”

ทอยท�าหน้ารบัไม่ได้ทนัท ี“ไอ้เบร์ิดเนีย่นะ เอาแขนใหญ่ๆ ของ
มันมาใส่สร้อยข้อมือ ทาเล็บ คนเขาได้คิดว่ากูมีเมียเป็นกะเทยถึก 
พอดีน่ะสิ”

“งั้นคนที่อยู่กับมึงประจ�า เล้ง”
“ไอ้เล้งมันก็ขนาดตัวพอๆ กับกู ใช้แขนมันไม่มีใครคิดหรอกว่า

เป็นผู้หญิง”
เพราะทอยโอเคทั้งกับผู้ชายและผู้หญิง ซีที่เคยเห็นเขาคุยกับ

ผู ้ชายมาก่อนถึงได้มีความหวังขึ้นมา ดังนั้นแฟนปลอมๆ ใน
อินเทอร์เน็ตของเขาจะเป็นผู้ชายไม่ได้เด็ดขาด

“ซี?”
“...”
นั่นมันตัวต้นเรื่องของเขาเลยเถอะ
เห็นว่าทอยเงียบไป พีนัทเลยแค่นเสียงเบาๆ ก่อนว่า “วิธีของ

มึงไม่ดูสาวน้อยไปหน่อยหรือไง”
“วิธนีีแ้หละเหมาะกบัปัญหาของกทูีส่ดุแล้ว” ตาคมยงัมองทีเ่รยีว

แขนบาง “แขนมึงเล็กๆ บางๆ เนียนเป็นผู้หญิงได้ กูถึงได้ขอให้ช่วย 
ถ่ายแค่รูปสองรูป ยาทาเล็บนี่เดี๋ยวค่อยใช้น�้ายาถูออกก็ได้”

“...”
“ท�าไมท�าหน้าแบบนั้น”
“แล้วต้องท�าหน้าแบบไหนเวลาโดนบอกว่าเหมือนผู้หญิง”
“ขอบคุณไง เพราะกูก�าลังบอกว่ามึงน่ารัก”
ตากลมคู่นั้นหรี่ลง “อ้อ ขอบคุณ”
ทอยหัวเราะออกมากับการประชดประชันนั่น มุมปากหยักมี

รอยยิ้ม แต่ยังคงท�าเนียนขมวดคิ้วเป็นปมเล็กๆ ไว้ เหมือนจะอารมณ์
ดีแต่ก็ดีได้ไม่สุด จงใจแสดงให้อีกฝ่ายเห็นว่าเขาซีเรียสกับเรื่องนี้จริงๆ
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“เปลีย่นจากค�าขอบคณุมาเป็นช่วยกดูกีว่า แล้วเดีย๋วพรุง่นีเ้ล้ียง
ข้าว”

“...”
“งั้นทั้งอาทิตย์เลยเอ้า”
พีนัทมองคนที่ทอดสายตาจ้องมองมาเหมือนเห็นเขาเป็นที่พึ่ง

สุดท้าย หัวคิ้วทั้งสองย่นเข้าหากันจนแทบจะชนกันอยู่แล้ว เขามอง
เห็นความเหนื่อยอ่อนบนใบหน้าหล่อๆ นั่น แต่สุดท้ายก็หันกลับไป
ทางเดิม

ทอยหน้าตาดี เรื่องนี้พีนัทก็ยอมรับ เขาหล่อมากจริงๆ หุ่นก็ดี
ด้วย แม้ตอนน้ีจะดูตลกไปบ้างเพราะเสื้อคับๆ ไม่เข้ากับเจ้าตัว แต ่
ถึงจะว่าอย่างนั้น ให้รู้จักน่ะได้ แต่ให้สนิทสนมกันมากๆ พีนัทคิดว่า
พวกเขาไม่น่าจะเข้ากันได้

รีบไล่คนคนนี้ออกไปจากห้องเขาท่าจะดี
ริมฝีปากพ่นลมหายใจอุ่นร้อนออกมาเบาๆ “ไม่ต้องเล้ียง รีบ

ทารีบถ่ายก็แล้วกัน”
ทอยทีก่�าลงัคิดค�าพูดโน้มน้าวให้อีกคนเหน็ใจและสงสารอกีนบั

สิบประโยคต้องกลืนมันกลับลงคอ
มองต�่าลงก็เห็นว่าคนข้างๆ ยื่นมือขาวๆ มาให้แล้ว
“...”
โคตรน่างับเข้าปา...ไม่ใช่ เชี่ย สมองแม่งท�าไมชอบนอกเรื่อง 

เชิงน่าเกลียดแบบนี้นักวะ
“ให้กูจัดการให้?”
“มึงเป็นคนขอให้ช่วย ก็ต้องจัดการเอง”
ร่างสูงยิ้มกว้างทันที “ได้ งั้นมึงอยากได้สีอะไร”
พีนัทไม่ตอบ มีแค่สายตาที่บอกให้รีบๆ ท�าก่อนที่ตัวเองจะ

เปลี่ยนใจ ฉะนั้นคนขอให้ช่วยเลยเอื้อมมือไปเปิดซิปกระเป๋าใบขนาด
ย่อมใบนั้น ด้านในมีขวดยาทาเล็บอยู่สามขวด และน�้ายาล้างเล็บอีก



29

~ วาฬกลิ้ง ~

หนึ่ง ขวดหน่ึงเป็นสีฟ้าอ่อนใส อีกขวดเป็นสีใสที่มีกลิตเตอร์รูปดาว
สีชมพู ส่วนขวดสุดท้ายคือสีชมพูอ่อนประกายมุก

เมื่อก่อนเขาไม่เคยสนใจว่าผู้หญิงแต่ละคนจะทาเล็บแบบไหน 
สีไหนที่เรียกว่าสวยและน่าดึงดูด แต่ตอนนี้ชายหนุ่มดันรู้สึกว่าอยาก
จะเห็นมันทุกสีอยู่บนปลายนิ้วของพีนัทขึ้นมา

ผ่านไปเป็นนาทีก็ยังเลือกไม่ได้ พีนัทขมวดคิ้วมองหน้าหล่อๆ 
ทีจ้่องขวดยาทาเลบ็สลบักบัมอืตวัเองอย่างจรงิจงั ก�าลังจะเปิดปากเร่ง
ก็เห็นว่ามือหนาตัดสินใจหยิบขวดสีชมพูมาเปิดฝา แล้วใช้มืออีกข้าง
หงายฝ่ามือรองมือเขาเอาไว้

ผิวลื่นฉิบ...
นั่นคือความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของทอย
เขาบรรจงใช้แปรงค่อยๆ ทาลงไปบนเล็บสีชมพูอ่อน ตั้งแต่นิ้ว

โป้งไปจนถึงนิว้ก้อย บรรยากาศทีป่กคลมุพวกเขาสองคนคอืความเงยีบ 
เงียบจนแทบจะไม่ได้ยินแม้แต่เสียงหายใจ แต่มันกลับท�าให้ทอยรู้สึก
แปลกๆ ขึ้นมา ไม่ใช่ความยุ่งยาก กลับกันคือความรู้สึกสนใจอันน่า
ประหลาด

ทาเสรจ็เรยีบร้อยกห็ยบิสร้อยข้อมอืโซ่เงนิเส้นน้อยข้ึนมา ชาร์ม
ทีห้่อยอยูเ่ป็นรปูหน้าแมวตวัเลก็ๆ ตรงตาตดิเพชรปลอมสฟ้ีา ดนู่ารกั
สมวัย เมื่อทาบทับอยู่บนผิวขาวๆ เนียนๆ แล้วก็ยิ่งดูน่ารักเป็นพิเศษ

เหมือนก�าลังแต่งตัวตุ๊กตาอยู่อย่างไรอย่างนั้น
“โอเค”
“...” พีนัทไม่ได้มีทีท่าสนใจสักเท่าไหร่ แค่เหลือบตามองผ่านๆ 

แล้วก็ไม่มองอีก ตากลมๆ คู่นั้นหยุดนิ่งอยู่ตรงเสี้ยวหน้าด้านข้างของ
คนวุ่นวาย เฝ้าดูว่าอีกฝ่ายจะลงมือท�าอะไรต่อ

ทอยยังหงายฝ่ามือตัวเองให้มือเล็กๆ นั่นคว�่าอยู่ด้านบน มือ
ของพนีทัเลก็มากเมือ่เทยีบกบัเขา ตาคมจ้องมองมอืขาวๆ รวมทัง้ส่วน
กระดูกนนูๆ ระหว่างข้อต่อกระดกูเมตาคาร์พลัและกระดกูนิว้มอืท่อน
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ต้นซึ่งโผล่ขึ้นมา ไล่ลงไปจนถึงปลายนิ้วเรียวสวยและเล็บสีชมพูไข่มุก 
ฉับพลันนั้นล�าคอก็รู้สึกแห้งผาก

“ตกลงจะถ่ายมั้ย”
เสียงเรียบๆ นั่นท�าให้ทอยรู้สึกตัว เขาขยับตัวเล็กน้อย
“ประสานมือกับกูหน่อย”
“อือ”
“อยู่นิ่งๆ นะ ขอสองรูปก็พอ”
มืออีกข้างล้วงหยิบมือถือมาเปิดกล้อง เอียงไปมาจัดต�าแหน่ง

แบบง่ายๆ จากนั้นจึงกดชัตเตอร์
ผวิของทอยสเีข้มกว่าพนีทัอยูน่ดิหน่อย พอจบัมอืกนัแนบแน่น

แบบนีแ้ล้ว หนึง่เลก็หนึง่ใหญ่ หนึง่บอบบางหนึง่แขง็แรง ดแูล้วชวนให้
รู้สึกอบอุ่นอ่อนหวาน ราวกับว่าพวกเขาเป็นคนรักกันจริงๆ

เจ้าของมือถือมองมันอย่างพอใจ และแล้วภาพน่ารักๆ นั่น 
กไ็ปปรากฏอยูบ่นไอจขีองเขาในเวลาต่อมา บญัชขีองทอยเปิดไพรเวต
เอาไว้ ดงันัน้พวกรุน่พีรุ่น่น้องและคนทีรู่จ้กักร็มุคอมเมนต์ถามกนัเตม็
ไปหมด

Toy_p24
(รูปภาพ)
2 hours ago
Jeech เดี๋ยวนะคะไอ้พี่ทอย แฟนเหรอ พี่ยอมลงหลักปักฐาน

แล้วเหรอ 555
ArtathiPo หวานค้าบ (อีโมจิ)
B.bxx ไอ้ทอย แฟนมึงเหรอวะ เมื่อไหร่ ท�าไมพวกกูไม่รู้

พีนัทไม่เล่นอินสตาแกรม เขามีแค่บัญชีเฟซบุ๊ก แต่ก็ไม่ได้
อปัอะไรจนไม่ควรเรยีกว่าม ีดงันัน้ถงึไม่รูเ้ลยว่าภาพเดีย่วๆ ไร้แคปชนั
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ที่ทอยอัปลงไปนั้น แค่ไม่กี่วินาทีคนที่ฟอลโลว์อยู่ก็เห็นกันหมดแล้ว
ทอยไม่ได้ตอบใครเลย ส่วน ‘แฟนปลอมๆ’ ทีไ่ม่รูอ้ะไรเลยอย่าง

พีนัทก็จอดมอเตอร์ไซค์แล้วเดินเข้ามาใต้ตึกเหมือนปกติ
ตาคู่กลมมองเห็นเพื่อนสองคนแล้ว ตรงหน้ามีกล่องข้าวโฟมที่

กินเสร็จแล้ววางซ้อนกนั เหมอืนว่าก�าลงัพดูคยุเรือ่งอะไรบางอย่างกนั
อยู่ สีหน้าทั้งคู่ดูสนอกสนใจแกมอยากรู้ฉายชัด แต่เมื่อหนึ่งในนั้นหัน
มาเห็นร่างเล็กๆ ก้าวเข้ามาใกล้ก็รีบหันมาก้มโค้งแบมือทันที 

“แสงแห่งความหวงัของเค้ามาแล้ววว นทั กราบขอชตีงานทีต้่อง
ส่งวันนี้มาเป็นวิทยาทานหน่อยครับผม”

“เป็นวิทยาทานเหี้ยอะไร มึงลอกเหอะ” เปรมแย้ง
“กูลอกแบบปรับเปลี่ยนค�าโว้ย อย่าหาเรื่องกูนะไอ้เปรม”
“ก็พวกมึงแม่งเอาแต่ลอกของน้องถั่วมันอะ ถ้าเพื่อนกูถูก

อาจารย์ว่าใครจะรบัผดิชอบ...ไอ้นทัทท” คนพดูยงัว่าไม่ทนัจบกก็ลาย
เป็นเสียงท้วงลากยาวเมื่อเห็นเพื่อนเปิดกระเป๋าหยิบชีตยื่นส่งไปทาง
แซคซะอย่างนั้น

พีนัทให้แซคเพื่อตัดความยุ่งยาก แต่พอเห็นว่าเพื่อนสนิทเริ่ม
ท�าหน้าบูดก็เอื้อมมือไปช่วยสางผมยุ่งๆ ที่เจ้าตัวไม่รู้จักหวีให้

เมื่อพูดกับเปรม เสียงก็อ่อนลง “ไม่ต้องกลัวกูโดนอาจารย์ว่า
หรอก ถ้าอาจารย์ถาม กูจะบอกว่าโดนบังคับ”

“อ้าว!”
พีนัทไม่สนใจเสียงท้วงของคนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม ขยับกายนั่ง

ลงข้างๆ เปรม
จากเพื่อนทั้งหมดในกลุ่มใหญ่ คนที่พีนัทพอจะสนิทด้วยมีอยู่

สองคน หนึ่งคือเปรม เพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยมัธยมต้นของเขา ส่วนอีก
หนึ่งคือแซค เปรมไม่ต้องพูดถึง เพราะอยู่กับเขาบ่อยกว่าไปกับพวก
เพ่ือนคนอื่นซะอีก ทั้งยังไม่ค่อยออกไปดื่ม และรักการเล่นกีฬา
มากกว่า แต่แซคเป็นคนที่สนิทกับใครก็ได้ทั้งนั้น เลยเทียวไปเทียวมา 
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บางวันมานั่งข้างๆ เขาและเปรม บางวันก็ไปนั่งกับคนอื่น 
อ้อ แล้วยังเป็นตัวกระจายค�าตอบจากงานหรือการบ้านของ

พีนัทไปสู่คนหมู่มากด้วย
เรื่องลอกกันไม่ใช่เรื่องดี แต่ยอมรับเถอะว่าท�ากันเป็นประจ�า 

งานส่วนมากอาจารย์ก็ตั้งค�าถามแบบให้นักศึกษาหาค�าตอบในไฟล์
พาวเวอร์พอยต์จากระบบอเีลร์ินนงิอยูแ่ล้ว ส่วนพวกค�าถามวเิคราะห์
ที่ต้องใช้ความคิดตัวเอง อันนี้ก็อย่าดูถูกพวกคนที่ลอกเป็นกิจวัตรเลย 
พีนัทเคยเห็นค�าตอบแต่ละคนมาแล้ว ดัดแปลงจากของเขาซะเนียน
กริบ

“แต่วันนีม้งีานต้องส่งกด็ ีกจูะได้เอางานเนีย้แหละไปต่อรองกบั
ไอ้ทอย” แซคกางชีต ก้มหน้าก้มตาลอกงานอยู่ แต่ปากยังไม่วายชวน
คุยได้

ทว่าชื่อนั้นท�าให้พีนัทเหลือบตามอง ปกติเขาจะไม่สนใจหรอก
ว่าเพื่อนพูดถึงใครหัวข้ออะไร แต่พอเป็นชื่อคนที่อยู่ด้วยกันกับเขา 
ที่ห้องเมื่อวานก็อดจะแปลกใจไม่ได้

“ถ้ามันไม่ยอมบอกว่าแฟนมันเป็นใคร วันนี้ก็ไม่ต้องลอก”
“มึงอยากรู้ขนาดนั้นเลย?”
“อยาก!” คนตอบพยักหน้า “แถมกูได้ยินแว่วๆ จากไอ้เอ็มมา

ด้วยว่าช่วงนี้มันถูกตามตื๊อ”
“พูดแม่งอย่างกับคนโรคจิตมันมีเยอะอะ”
“แหม คนเราถ้าหน้าตาดหีรอืนสิยัดกีม็สีทิธิโ์ดนหมดละวะ อย่าง

ไอ้ทอย โสดมานานจะมีบ้างก็ไม่เห็นแปลก”
ขณะที่ทั้งคู่คุยเล่นกัน ก็ยังมีอีกคนที่นั่งฟังอยู่เงียบๆ
พนีทัหลบุตาลงต�า่เลก็น้อย นกึไปถงึเรือ่งเม่ือวานตอนเย็นทีถู่ก

ขอให้ช่วยขึ้นมา ในตอนนั้นเขาคิดไปหลายอย่าง ยังคิดว่าทอยโกหก
เพื่อที่จะแกล้งกันเล่นด้วยซ�้าไป พีนัทไม่ได้สนใจหรืออับอายที่ต้องทา
เลบ็และสวมสร้อยข้อมอืผูห้ญงิ ยงัไงซะรปูทีท่อยลงก็ไม่มีใครรูอ้ยู่แล้ว
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ว่าเป็นเขา นาทนีัน้คดิแค่ท�าให้จบๆ แล้วไล่คนออกจากห้องไปกเ็ท่านัน้ 
แต่พอได้มาฟังที่เพื่อนสองคนพูดคุยกัน ก็เข้าใจมากกว่าเดิมว่าทอย
เดือดร้อนอยู่จริงๆ

แต่ช่วยก็ช่วยไปแล้ว ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้ว
ครึ่งชั่วโมงต่อมา หลังจากแซคลอกงานเสร็จก็คืนชีตมา พีนัทดู

นาฬิกาแล้วเหน็ว่าคาบเรยีนแรกจะเริม่ในอกีสิบห้านาทข้ีางหน้า จงึลุก
ขึ้นเก็บของลงกระเป๋าก่อนว่า

“กูจะไปซื้อน�้า เจอกันที่ห้องเลยแล้วกันนะ”
“เออ ได้ๆ”
โรงอาหารที่ใกล้ที่สุดอยู่ระหว่างตึกเรียนของเขากับตึกคณะ

บญัช ีไปกลบัไม่เกนิสบิห้านาทกีค็งถงึห้องเรยีนพอด ีพนีทัซือ้น�า้เปล่า
และชาเขียวมะลิไร้น�้าตาลมาอย่างละขวด เดินกลับมาใต้ตึกก็เห็นว่า
นกัศกึษาบางตาลงแล้ว คงทยอยขึน้ชัน้เรยีนกนัไปหมด แต่ตอนทีเ่ดนิ
อ้อมเสาจะขึ้นอาคารบ้าง จู่ๆ ข้อมือเขากลับถูกดึงรั้งจนเซ

“...?!”
“นัท” เสียงทุ้มดังขึ้นตามมา
ร่างสูงของคนที่มีแฟน (ปลอมๆ) แล้วในชั่วข้ามคืนมองคนตัว

เล็กซ่ึงปลิวมาซบลงตรงอกตัวเอง แก้มอุ่นๆ นุ่มนิ่มที่สัมผัสได้ท�าให้
ทอยเริ่มลามปามวาดแขนไปรวบเอวไว้ คิดในใจว่ากันเสียหลักล้ม

วินาทีแรกพีนัทเบิกตากว้าง แต่ต่อมาเมื่อเห็นว่าเป็นใครก็ดัน
กายออกอย่างว่องไว

เพราะตกใจ ค้ิวถึงขมวดมุน่ เอ่ยเหน็บแนมอย่างอดไม่อยู ่“ชอบ
ซุ่มดึงแขนผู้หญิงตามมุมเสาหรือไง”

“เพิ่งเคยดึงมึงคนแรกเนี่ยแหละ”
“...” คนฟังขมวดคิ้ว ขยับปากจะตอบโต้ แต่อีกฝ่ายใช้มือข้างที่

ดงึเขาเมือ่ครูย่กนิว้ชีแ้ตะรมิฝีปาก เวลานีเ้ขาถงึเหน็ว่าคนตรงหน้าก�าลงั
คุยโทรศัพท์อยู่
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ตากลมสดี�าสนทิมองอยูไ่ม่ถงึนาท ีคิว้คลายลง ขยบัเท้าอกีครัง้ 
พนีทัตัง้ใจจะขึน้ห้องเรยีนโดยไม่สนใจคนคนนีอ้กี ถ้าไม่ตดิว่าข้อมือถูก
รวบจับไว้อีกรอบ

“เดี๋ยว รอก่อนสิ”
“อะไร”
“แป๊บๆ” ว่าแล้วเขากห็นัไปคุยโทรศัพท์ต่อ พดูกบัปลายสายอยู่

อกีไม่กีป่ระโยคกเ็กบ็มอืถอืลงกระเป๋ากางเกง จากนัน้ยงัมแีก่ใจหนัมา
เล่า “เสียงมึงท�าให้กูถูกถาม...ว่าใช่แฟนที่ลงรูปในไอจีหรือเปล่า”

“แล้วยังไง”
ทอยหัวเราะ “ก็ไม่ยังไง แค่บอกเฉยๆ”
พีนัทเห็นว่าสภาพชายหนุ่มดูดีกว่าเมื่อวานมาก ท่าทางก็ 

ผ่อนคลายกว่า จ�าได้ว่าก่อนหน้านี้สภาพโทรมผมรุงรังดูไม่ได้ แต่วันนี้
เพอร์เฟกต์ตั้งแต่หัวจดเท้า ชั่วขณะนั้นเขานึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ 
จึงเปิดกระเป๋าหยิบบางอย่างยื่นไป

ของที่ว่าคือเอกสารชุดหนึ่ง ร่างสูงก้มมองแล้วก็เห็นว่าเป็นชีต 
งานที่ต้องส่งคาบบ่ายของวันนี้นี่เอง ค�าตอบถูกเขียนเอาไว้หมดแล้ว 
ด้วยลายมือเป็นระเบียบน่ารักนั่นแหละ

“ให้กูลอก?”
“มึงก็ต้องใช้อยู่แล้วไม่ใช่หรือไง”
ถ้าแซคเอาการบ้านมาต่อรองแล้วคนคนนี้ยอมบอกไปว่าไอ้

แฟนปลอมๆ ในไอจีนั่นเป็นใคร เขาคงข�าไม่ออกแน่ๆ
“...” ทอยยังคงมีสีหน้าแปลกใจอย่างเห็นได้ชัด ไม่คิดว่าพีนัท

จะยอมเอามาให้ด้วยตวัเองแบบนี ้พอมองแล้วเห็นว่าอีกฝ่ายย่ืนมาให้
จริงๆ ไม่ได้คิดไปเอง แววตาก็เหมือนจะพราวระยับขึ้นมา

“จริงๆ ท�าเองบ้างก็ดี”
“...” แวววิบวับหายไปทันควัน คนฟังท�าหน้าบูด
“เอามาคืนก่อนเที่ยงแล้วกัน” ว่าแค่นั้นก่อนจะขยับเท้าเตรียม
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จะปลีกตัวไป แต่แขนกลับโดนรั้งไว้เป็นหนที่สาม
ทอยมองข้อมอืเลก็ๆ ทีเ่มือ่วานเขาสวมสร้อยให้กบัมือ มุมปาก

เริ่มขยับเป็นรอยยิ้มได้อีกครั้ง
“นัท”
“...”
“เมื่อวานขอบใจมึงมากที่อุตส่าห์ช่วยกู ชีตนี่ก็ด้วย เย็นนี้ว่าง 

ใช่มั้ย กูเลี้ยงข้าวเอง”
“บอกแล้วไงว่าไม่ต้อง”
“กอูยากเลีย้งนี ่ถ้าไม่ชอบกนิข้างนอก ส่ังไปทีห้่องมึงก็ได้” ทอย

ก้าวเข้ามาใกล้มากขึน้กว่าเดมิ ดวงตาสนี�า้ตาลทีท่อดมองมาแสดงออก
ชดัเจนว่าเขาจรงิจงักบัค�าพดูมากๆ และมากๆ “กเูป็นคนแบบนีแ้หละ 
อยากตอบแทน ไม่งั้นมันจะนอนไม่หลับ คิดมากไปเป็นอาทิตย์ๆ”

“กูบอกว่าไม่ต้องก็ไม่ต้อง ไม่ได้หนักหนาอะไร”
คนฟังเลิกคิ้วขึ้นสูงทันที “มึงนี่ก็นิสัยน่ารั...”
“อีกอย่าง...กูไม่อยากกินข้าวกับมึง”
ความคิดในหัวทอยถูกท�าลายลงทันควัน
“ความจริงเก็บไว้บ้างก็ได้ ถ้ากูร้องไห้จะปลอบมั้ย” ถามไปแล้ว

ก็ไม่ได้ต้องการค�าตอบ เพราะยังไงซะค�าตอบก็คงยิ่งท�าให้เขาร้องไห้
เข้าไปใหญ่ ดังนั้นร่างสูงจึงว่าต่อ “เมื่อวานกูลืมของไว้ที่ห้องมึง”

“ของ?”
“พวกนาฬิกา กูวางไว้ตรงโต๊ะหน้ากระจก”
เท่านีแ้ววตาของพนีทักเ็ปลีย่นแปลงไปทนัใด คนตวัเลก็ตรงหน้า

ทอยก็ยังเป็นประเภทไม่แสดงออกทางสีหน้า แต่ยังพอเห็นหัวคิ้วที่
ขมวดน้อยๆ

“พรุ่งนี้เอามาคืนให้”
“วันนี้เถอะ พรุ่งนี้กูไม่มีใส่ เดี๋ยวไม่หล่อ”
“วันนี้ก็ไม่เห็นจะใส่”
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“พรุ่งนี้อยากหล่อ”
จริงๆ คืออยากไปกินข้าวด้วย อยากสนิทด้วย ขอไปหน่อย  

ให้เขาไปเถอะ
“งั้นก็รอข้างล่าง เดี๋ยวขึ้นไปหยิบให้”
“เอาอย่างนั้นก็ได้” ทอยจ�าต้องพยักหน้ายินยอม วันนี้เขาเอา

แค่นี้ก่อนก็ได้
เมื่อจบธุระแล้วพีนัทก็ใช้สายตาแทนการเปิดปากถามทันทีว่า

เขาจะขึน้ไปเรยีนได้หรอืยงั พร้อมกบัการชมูอืให้ดวู่าแขนยังโดนอีกคน
จับไว้ไม่ยอมปล่อย ทอยจึงส่งเสียงในล�าคอเล็กน้อยก่อนจะคลายมือ
ออก

พอพีนัทตรงเข้าไปในลิฟต์ อีกคนก็ก้าวตามมาติดๆ ทว่าไม่ใช่
เรื่องแปลกอะไรเพราะพวกเขาเรียนอยู่คณะเดียวกัน เอกเดียวกัน  
เซกเดียวกันด้วย อีกไม่กี่นาทีจะได้เวลาเรียนแล้ว ทอยเปิดประตูให้ 
คนตัวเล็กเข้าไปก่อน

กลุ่มของพวกเขานั่งกันอยู่ตั้งแต่แถวกลางไล่มาถึงหลังห้อง  
ทุกคนอยู่กันพร้อมหน้า พอเห็นว่าใครเข้ามาเบิร์ดก็ตะโกน

“ไอ้ทอย เชี่ยแม่ง กูนึกว่ามึงจะโดดแล้ว”
“กูคุยโทรศัพท์”
ทอยปรายตามองพีนัทที่เดินไปทิ้งตัวลงนั่งที่ประจ�าข้างเปรม
ไม่มีใครสงสัยว่าท�าไมพวกเขามาด้วยกัน เพราะเข้าใจไปเองว่า

คงบังเอิญเจอกันตรงไหนสักที่มากกว่า ไม่แปลก เพราะแต่เดิมเขากับ
พีนัทก็ไม่ได้สนิทกันอยู่แล้ว

เขาดึงสายตากลับมา แต่จังหวะหนึ่งก็บังเอิญสบเข้ากับร่าง
เลก็ๆ ของซทีีน่ัง่ห่างออกไปไม่ไกลพอด ีคาบนีเ้รยีนรวมเอกกนั...เพือ่น
สมัยเด็กของเขาจ้องมองมาพร้อมแววตัดพ้อในดวงตา ทอยนึกถึง
ข้อความมากมายที่มีคนทักเรื่องแฟนในไอจี หนึ่งในนั้นคือซี เขาท�า
เป็นไม่ได้เปิดอ่าน เห็นได้ชัดว่าซีไม่ยอมรับเรื่องนี้
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ชายหนุ่มพ่นลมหายใจเบาๆ วางแฟ้มลงบนโต๊ะ
“ไอ้ทอย มาๆๆ มานี่มา บอกมาเลยว่าแฟนมึงที่ว่านั่นใคร”
“สวยมั้ย เท่าแฟนกูปะ”
พอนั่งลง เขาก็โดนรุมถามค�าถามอย่างสนอกสนใจทันที

พีนัทกลับมาถึงห้องตอนห้าโมงเย็น เขาอาบน�้าเพราะทน
เนื้อตัวเหนียวเหนอะหนะไม่ไหว แน่นอนว่าไม่ลืมหยิบของที่มีคนลืม
ไว้มาเตรยีมพร้อม เขาเดนิผ่านหน้าโต๊ะนีห้ลายครัง้แต่กลับไม่ได้สังเกต 
มีทั้งนาฬิกาข้อมือทั้งเชือกถักที่จ�าได้ว่าเป็นยี่ห้อโบเตกา เวเนตา และ
สร้อยข้อมือรุทรักษะ ข้าวของหลายชิ้นขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจที่ทอย
อยากได้คืน ทว่าหลังเลิกเรียน จากที่ตกลงกันว่าฝ่ายนั้นจะขับรถตาม
มาเอาของ กลายเป็นว่าจะมาในอกีสองชัว่โมงข้างหน้า เพราะถกูคนใน
กลุ่มรั้งตัวไว้

ตอนที่อีกฝ่ายยังไม่มา พีนัทก็ท�านั่นนี่ไปเรื่อยอย่างทุกที อ่าน
วรรณกรรมต่างประเทศเพื่อฝึกภาษาจบไปสามบท ก็หยิบรีโมตขึ้นมา
เปิดโทรทัศน์

พีนัทไม่ได้วางแผนสิ่งที่ต้องท�าเป็นระเบียบอะไรขนาดนั้น แค่
ก�าหนดไว้ว่าอะไรต้องท�าทุกวันก็พอ อาจจะโดนคนอื่นมองว่างาน
อดิเรกจืดชืดไปบ้าง แต่ส�าหรับคนชอบอยู่คนเดียวไม่ได้มีปัญหาเลย
สกันดิ และถงึจะเหน็แบบนีแ้ต่เขากไ็ม่ได้เป็นคนทีว่นัๆ หมกมุน่แต่กบั
การเรียนถึงขนาดนั้น

อย่างตอนนี้...พีนัทดูโทรทัศน์ เขาไม่รู้ด้วยซ�้าว่ามือถือซึ่งวาง
คว�า่อยูส่ัน่หลายรอบแล้ว หยิบมาดูอีกทก็ีเห็นว่ามีข้อความไลน์เป็นสิบ

Toy : นัท กูก�าลังจะไปหาแล้ว
Toy : อยู่ห้องแล้วใช่มั้ย
Toy : ตอบหน่อย คงไม่ใช่ว่ามึงบล็อกกูนะ
Toy : (สายที่ไม่ได้รับ)
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ทอยทักมาตั้งแต่เมื่อยี่สิบนาทีก่อน เห็นอย่างนั้นพีนัทเลยรีบ
พิมพ์ตอบ

Nut : ถึงหรือยัง เดี๋ยวเอาลงไปให้
เมื่อได้รับข้อความว่ารออยู่ด้านล่าง ร่างเล็กก็คว้าของแล้วเดิน

ออกจากห้องไปทันที
ลงมาถึงชั้นล่างก็เห็นว่าจากัวร์สีเทาจอดอยู่อีกฟากของถนน 

ใต้คอนโด ทอยก็เหมือนจะเห็นเขาแล้วเช่นกัน คนตัวโตเลยเปิดประตู
รถก้าวลงมา

พีนัทลงจากฟุตพาทด้วยความรีบร้อน ด้วยอยากเอาของไป
คนืให้ให้เรียบร้อย และอาจเพราะความรบีทีท่�าให้เขาลมืสนใจรอบด้าน

มารู้สึกตัวก็ตอนที่ได้ยินเสียงแตรรถดังลั่น
“...!”



~ วาฬกลิ้ง ~

Chapter 3
กินข้าวแล้ว

“นัท!”
ทอยรู้สึกว่าตัวเองตะโกนเรียกชื่อเพื่อนดังล่ันพร้อมกับว่ิงพุ่ง

ออกไป มารูส้กึตวัอกีทกีต็อนทีร่่างเลก็ๆ นอนทบัอยูบ่นอกตวัเองแล้ว 
มอืข้างหนึง่ของอีกฝ่ายก�าเสือ้นักศึกษาสขีาวทีเ่ขาสวมเอาไว้ หน้าคว�า่
แนบชิด กล้ามเนื้อทุกส่วนแข็งเกร็งด้วยความตกใจ แต่ดูเหมือนจะ
ปลอดภัยดี

ทอยใช้แขนขวาโอบรอบเอวอกีคนเอาไว้ สบถออกมาอย่างอด
ไม่อยู่ “ถนนใต้ตึกขับเร็วได้เหรอวะแม่ง!”

หัวใจใต้อกซ้ายของพีนัทยังเต้นระรัว เม่ือก้ีอีกไม่ถึงหนึ่งเมตร 
รถซีดานคันใหญ่ก็จะชนกระแทกถูกขาของเขาแล้ว แรงขนาดนั้นดี 
ไม่ดีอาจท�าให้เขากระเด็นไป หรือล้มลงจนถูกล้อรถเหยียบทับ พอคิด
ภาพสีหน้าก็ไม่สู้ดีนัก

เหตุการณ์เกิดข้ึนกะทันหันท�าให้เขาไม่ทันตั้งตัว ตัวแข็งทื่ออยู่
ตรงนัน้ ดทีีท่อยวิง่เข้ามาดงึแขนรวบตวัช่วยเขาเอาไว้ทนั แต่ก็ล้มหงาย
หลังลงไปบนพื้นริมฟุตพาท
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พีนัทรีบขยับตัวถอยห่างเมื่อรู้ว่าทิ้งน�้าหนักไปทางเพื่อนเต็มๆ 
ทัง้ยงัเหน็ว่ากระดมุเสือ้เชิต้ของทอยถกูเขากระชากขาดไปสองเมด็ จงึ
เอ่ยปากถามทันควัน

“เป็นอะไรหรือเปล่า”
“ไม่ มึงเถอะ โดนเฉี่ยวหรือเปล่า”
“กูไม่เป็นไร” พีนัทรีบส่งมือให้อีกคนจับ “มึงเข้ามาดึงไว้ทัน...

ขอบคุณมาก”
คิว้เลก็ขมวดมุน่ ไม่ใช่เพราะทอย แต่เป็นเพราะคนขบัรถคนันัน้

ต่างหาก ส่วนคนที่เพิ่งช่วยเขาเอาไว้ น�้าเสียงที่มักจะราบเรียบกลับ
ผ่อนคลายลงตั้งหลายส่วน

ตากลมมองไปทางรถคันนั้น แล้วก็เห็นว่าตอนนี้คนขับซึ่งเป็น
หญิงวัยสี่สิบต้นๆ ก�าลังโดนยามประจ�าคอนโดมิเนียมต่อว่าอย่างไม่
พอใจ เธอเดินหน้าเสียเข้ามาขอโทษพีนัท เป็นเพราะตอนที่ขับออก
จากทีจ่อดเตรยีมจะออกถนนใหญ่ เธอดนัท�าสมาร์ตโฟนร่วงไปซกุซอก
เบาะข้างๆ ตอนที่ก้มลงไปเก็บเท้าก็เผลอเหยียบโดนคันเร่งอย่างแรง 
เป็นความประมาทล้วนๆ

แต่อุบัติเหตุจนเลือดตกยางออกก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับใคร พีนัทจึง
รับค�าขอโทษทั้งที่สีหน้ายังไม่ค่อยดีนัก

“กระดุมมึงขาด”
ทอยก้มมองตามนิ้วขาวๆ ที่ชี้มาก็เห็นว่าสาบเสื้อสองข้างเปิด

อ้ากว้าง เห็นทะลุไปถึงหน้าท้องยามเขาขยับตัวในบางจังหวะ 
“อ้อ ช่างเหอะ”
คนพูดไม่สนใจ แต่พนีทัยงัคงมองอย่างสงัเกต ทอยพบัแขนเสือ้

ขึ้น จึงเห็นว่าเหนือข้อมือขึ้นมามีรอยถลอก
“ไม่ช่าง แขนเป็นแผลด้วย”
“...”
“รีบไปไหนมั้ย”
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ตอนทีร่่างเลก็ถามประโยคนี ้ทอยก้มหน้ายกแขนขึน้มามองหา
แผลทีต่วัเองไม่รูส้กึเจบ็อยู่ ค้ิวเข้มเลกิข้ึนเป็นเชงิถามกลบัทัง้ทีย่งัไม่ได้
มองหน้า “นัดกินข้าวกับไอ้เล้งไว้ มีอะไรหรือเปล่า”

“เปล่าหรอก ถ้ารอได้กจูะขึน้ไปเอายากับปลาสเตอร์มาให้ แบบ
นี้ก็ได้”

“อือ...หือ?”
‘แบบนีก้ไ็ด้?’ พดูอย่างนีห้มายความว่า...ทแีรกพนีทัตัง้ใจจะให้

เขาขึ้นไปที่ห้อง? ทอยเงยหน้าขึ้นมองคนตัวเล็กกว่าทันควัน “ไม่ดิ ไม่ 
กูไม่มีนัด กูเพิ่งนึกได้ว่าจ�าวันผิด”

“...”
“วันนี้โคตรจะว่าง อือ...” คิ้วเข้มขมวดยุ่ง
“เป็นอะไร”
“แสบแผลอะ คงต้องรีบล้าง”
“งั้นเอารถไปจอดตรงที่จอดก่อน แล้วรีบขึ้นไปล้างแผล”
และแล้วอีกเจ็ดนาทีต่อมา ทอยก็เดินตามหลังอีกคนข้ึนไปยัง

ห้องที่เมื่อวานตัวเองก็ได้มาเยือนแล้วหนหนึ่ง
เขานั่งคอยที่โซฟาตามที่เจ้าของห้องชี้บอก มองตามคนตัวเล็ก

ทีว่างนาฬิกาและของอ่ืนๆ ของเขาไว้บนโต๊ะ ก่อนทีเ่จ้าตวัจะเปิดประตู
ห้องนอนแล้วหายเข้าไปในน้ัน กลับออกมาอีกทีพร้อมถุงใส่ส�าลีและ
ยา รวมทั้งกระดาษทิชชูเปียก

ตอนที่อีกฝ่ายน่ังลงและท�าท่าจะย่ืนของพวกนั้นมาให้ ทอยก็
รีบยื่นแขนไปให้ก่อน

“ขอบใจมึงมากนะ”
“...” 
ตากลมสีด�าสนิทคู่นั้นมองตรงมาทันที แต่ทอยส่งย้ิมให้ด้วย

สหีน้าบรสิทุธิ ์และอาจเป็นเพราะก่อนหน้านีถ้กูอกีฝ่ายช่วยเอาไว้ มอื
เลก็จงึจบัข้อมอืของคนตรงหน้าอย่างไม่อิดออด พลิกแขนให้แผลหงาย
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ขึ้น ก่อนจะลงมือจัดการให้
ทอยมองแผลตัวเองเล็กน้อย ความจริงมันก็เป็นแค่รอยถลอก

เพราะครูดกับพืน้ถนนคอนกรตี มเีลอืดไหลซบิๆ ออกมาบ้าง แต่นอก
จากแสบๆ ชาๆ แล้วกไ็ม่ได้รูส้กึอะไรเลย ตอนนีเ้ขาต้องขอบใจมันแล้ว
แหละ เพราะมันท�าให้เขาได้ยืดระยะเวลาท�าความสนิทสนมกับพีนัท
ในวันนี้ได้ยาวขึ้นไปอีกหน่อย

อารมณ์ไม่ดีก็พลอยหายไปทีละเล็กละน้อยจนหมดเกลี้ยง
ก่อนหน้าน้ีทอยหงดุหงดิ เขาถกูพวกไอ้เอม็รัง้ตวัเอาไว้ทีม่อด้วย

เหตผุลนัน่นีร้่อยแปด ทัง้ยงัต้องรอพบอาจารย์ในส่วนของคนทีร่ายงาน
ไม่ผ่าน แต่เหตผุลหลกัๆ ของพวกนัน้กคื็ออยากชวนไปกนิข้าวด้วยกนั
นั่นแหละ กลุ่มเพื่อนเขาเป็นพวกชอบออกข้างนอก อยู่ไม่ติดห้อง แต่
ติดเพ่ือน และเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่โทร. นัดทีไรก็ตอบตกลงอย่าง
ง่ายดาย ไม่เรื่องมาก

แต่...เหตุผลที่เขาหงุดหงิดไม่ใช่เรื่องนี้ นอกจากไอ้พวกเพื่อนที่
อยากรูอ้ยากเหน็ ก็มซีอีีกคนหน่ึงทีถ่ามเขาว่าแฟนในไอจเีป็นใคร เอ่ย
ปากว่าอยากรู้จัก แต่ในดวงตาที่เขาคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กปิดความ 
ไม่ยอมรับทั้งยังต่อต้านเอาไว้ไม่มิด

ก่อนหน้านีซ้จีะคอยตามรงัควานคนทีเ่ขาพดูคยุด้วย แต่ละครัง้
ก็สวมบทบาทโกหกว่าเป็นคนทีเ่ขาเคยคยุด้วย ไปต่อว่าหรอืท�าให้รูส้กึ
เหมือนถูกคุกคาม ทอยเอาผิดอีกฝ่ายไม่ได้ เพราะเขาไม่มีหลักฐาน
ชัดเจน และรู้ว่าหากพูดไปแล้วซีอาจจะใช้เหตุการณ์ตรงนี้มาพัวพัน 
มัดตัวเองไว้กับเขามากกว่าเดิม

เมื่อคิดว่าซีอยากจะรู้เพราะมีเจตนาที่จะท�าแบบนั้นอีก ทอยก็
รู้สึกไม่พอใจข้ึนมาอย่างช่วยไม่ได้ ตลอดเวลาที่เขาขับรถออกจาก
มหา’ลัยมาจนถึงคอนโดเล็กๆ นี่ คิ้วก็ยังขมวดเข้าหากันไม่คลาย  
จนกระทั่งเห็นภาพพีนัทก้าวลงถนนมาพร้อมรถยนต์ที่พุ่งเข้าหานั่น...

“กูจะทาแอลกอฮอล์แล้ว”
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เสียงนิ่งๆ นั่นเรียกให้เขารู้สึกตัว
ก้มลงมองก็เห็นว่าเลือดที่ซึมออกมาและคราบฝุ่นถูกพีนัทใช้

ทิชชูเปียกเช็ดออกหมดแล้ว มือเบาหรือเขามัวคิดเรื่องอ่ืนอยู่ก็ไม่รู้  
ถึงได้ไม่รู้สึกตัวเลย

“เอาเลย”
พีนัทใช้ส�าลีแตะเบาๆ ที่แผล แต่แขนหนากลับกระตุก เสียง 

สูดปากตามมาทันที “โคตรแสบ...”
“ทน”
“นัท ช่วยที” ทอยยกแขนขึ้นไปใกล้ปากเล็ก “เป่าให้กูหน่อ...

โอ๊ย!”
เป่าคือการพ่นลมวูบเล็กๆ ออกมาทางปาก แต่พีนัทดันใช้มือ

ทีว่่างอกีข้างตลีงไปตรงผิวเน้ือเหนือบาดแผลเขาไปส่ีห้าเซน็ต์แทน จาก
ดัดจริตแกล้งท�าส�าออยว่าแสบกลายเป็นแสบแปล๊บๆ ของจริง

“กูแสบอยู่นะ”
“ถ้าแสบก็ท�าให้ตรงอื่นเจ็บ สมาธิจะได้ไปโฟกัสที่อื่น”
“...” ทอยมองรอยแดงจางๆ สี่นิ้วแล้วพ่นลมหายใจ “ช่างเถอะ 

กูไม่แสบแล้ว”
พีนัทเหยียดยิ้มอย่างรู้ทันก่อนจะหันไปท�าแผลต่อ เม่ือเสร็จ

เรียบร้อยก็เกบ็ขยะไปทิง้และเอาข้าวของกลบัไปวางไว้ทีเ่ดมิอย่างเป็น
ระเบียบ เมื่อกลับออกมาก็มายืนนิ่งอยู่ตรงหน้าทอย ดวงตามองไปที่
เสื้อเชิ้ตที่อีกคนสวม

“เสื้อ...กูเย็บให้มั้ย”
ทอยนิ่งไป “มึงเย็บเป็นเหรอ”
“ไม่เป็น ดูยูทิวบ์เอา ในกล่องมีกระดุมส�ารองอยู่ แต่ถ้ากลัว 

ไม่สวยเดี๋ยวกูจ่ายเงินค่าตัวใหม่ให้”
“กูไม่คิดมากกับแค่เสื้อตัวเดียวหรอก แต่ถ้ามึงรู้สึกไม่ดี จะเอา

ไปเย็บก็ได้” ว่าแล้วเขาก็ปลดกระดุมเม็ดที่เหลือถอดเสื้อส่งไปให้ทันที 
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มุมปากประดับรอยยิ้ม พอเห็นว่าพีนัทรับของไปแล้วก็ว่าต่อ “นี่ก็ค�่า
แล้ว ระหว่างรอมึงจัดการเด๋ียวสั่งข้าวมากินก็แล้วกัน อยากกินอะไร  
กูสั่งให้” 

คนถูกถามหันไปมองนาฬิกาก็เห็นว่าใกล้จะหนึ่งทุ่มแล้ว ก่อน
หน้านี้เขาตั้งใจเอาไว้ว่าหลังจากเอาของลงไปให้ทอยแล้วจะขับ
มอเตอร์ไซค์ออกไปซือ้มือ้เยน็ แต่เมือ่เป็นอย่างนีจ้งึพยักหน้ารบัอย่าง
ว่าง่าย

ระหว่างรออาหารพีนัทก็จัดการเสื้อ เขาเป็นคนเรียนรู้ไว ดูใน 
ยูทิวบ์แป๊บเดียวก็ท�าเป็นแล้ว พอเรียบร้อยคนส่งอาหารก็มากดกริ่ง 
ในอีกห้านาทีต่อมาพอดิบพอดี พีนัทนั่งกินมื้อเย็นพร้อมทอยอีกวัน 
ก่อนที่จะลงไปส่งอีกคนที่ใต้ตึกคอนโดมิเนียมในอีกสองชั่วโมงถัดมา

พอมคีนอืน่อยูด้่วย ใกล้จะสามทุม่แล้วพีนทัถึงเพ่ิงจะได้อาบน�า้ 
ร่างเล็กสวมชุดนอน เปิดแอร์ จากน้ันสอดกายใต้ผ้านวมเอนหลังลง
นอนบนเตียง เรียนมาทั้งวัน เดินทั้งวัน พอหลังสัมผัสกับอะไรนุ่มๆ  
ก็อดยิ้มนิดๆ อย่างผ่อนคลายไม่ได้

เขาหยบิโทรศัพท์ขึน้มา ไลน์กรุป๊เพือ่นกบัไลน์ห้องส่วนตวัมเีลข
แจ้งเตือนเป็นสิบ พีนัทกดเข้าไปให้แจ้งเตือนหาย แต่ไม่ได้อ่าน ยังไง
ซะเร่ืองที่คุยก็มีแต่อะไรไร้สาระ หลายคนรู้ว่าถ้าจะคุยเรื่องส�าคัญกับ
เขาต้องทักแยกหรือโทร. มา ทว่าจังหวะที่เขาจะกดออก สายตากลับ
เหลือบไปเห็นรูปถ่ายเข้าซะก่อน

คนส่งคือทอย พีนัทเลยวกกลับขึ้นไปอ่านข้อความด้านบน
mM : สัดทอย มึงอยู่ไหน มึงเบี้ยวพวกกูแล้วใช่มั้ย
Bird : สารเลว
Toy : มีธุระด่วนว่ะ
Toy : วันหน้าแล้วกัน โทษที
mM : ธุระอะไร เดี๋ยวพวกกูรอก็ได้ วันศุกร์ทั้งที นี่อยู่หน้าร้าน 

ก�าลังจะเข้าไป ยังไม่สั่งเลย
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Toy : กูกินแล้ว พวกมึงแดกเลย
Toy : (รูปภาพ)
รูปที่ทอยส่งไปเป็นหลักฐานคือภาพกล่องข้าวบนโต๊ะเตี้ยหน้า

โซฟา หากเป็นคนอื่นคงไม่รู้ว่าที่ไหน แต่พีนัทที่ใช้งานมันอยู่ทุกวัน 
เช้าเย็นจ�าได้แม่น

เนม : เหี้ยทอย มึงอยู่กับเมียเหรอ
เนม : เชี่ยแม่ง อยู่กับเมียยังมีหน้ามาบอกธุระด่วน หน้ามึงนี่ 

กี่นิ้วแล้ว ความหนา
Oat : อะไร มึงรู้ได้ไงว่ามันอยู่กับเมีย
เนม : มึงตาถั่วเหรอ แขนขาวๆ นั่นของใครถ้าไม่ใช่เมียมัน
ก็แค่ภาพกินข้าวธรรมดาๆ แต่กลับท�าให้แชตกรุ๊ปเดือดและมี

ข้อความสาปส่งทอยหลงัจากนัน้เป็นสบิข้อความ แค่เพราะมนับงัเอญิ
ติดมือของเขาเข้าไปด้วยเท่านั้น

พนีทัมองภาพทีท่อยส่งไปอกีครัง้หนึง่ หรีต่าลงเลก็น้อยเมือ่เหน็
ว่าตวัเองกลายเป็นเมยีอีกฝ่ายไปแล้วโดยไม่รูต้วั แต่เมือ่นกึถงึตอนเยน็
ที่ถูกช่วยเอาไว้ ร่างสูงรีบวิ่งเข้ามาใกล้จนไม่กังวลว่านั่นก็อาจจะท�าให้
ตวัเองได้รับบาดเจบ็เหมอืนกนั พนีทักผ่็อนลมหายใจผ่านทางจมกูช้าๆ 
คิดว่าช่างเถอะ

กดออกจากแอปฯ แชต พีนัทเล่นนั่นนี่ไปเรื่อยจนกว่าจะง่วง
และหลับไปเอง

“มามอเรว็บ้างกดี็เหมือนกนันีห่ว่า ดดู ิได้กนิข้าวก่อนด้วย”
“ดูหน้ากูก่อนมั้ย กูง่วง”
คนฟังยิ้มเจื่อน “แหะๆ โทษเว้ย รบกวนมึงเลย แต่ขอบใจมาก 

ไว้เดี๋ยวกูเลี้ยงข้าว”
เช้าวันจันทร์ ทอยถูกปลุกเพราะเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ดัง

ขึ้นตั้งแต่สิบโมง เขามีเรียนคาบแรกบ่ายโมงกว่า แต่ต้องมาฟังเสียง
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ร้อนรนของไอ้เบิร์ดที่ว่ารถมันไปชนท้ายฟอร์จูนเนอร์คันหนึ่งตรงทาง
ขึ้นทางด่วน คู่กรณีเป็นคุณลุงกล้ามโตโคตรน่ากลัว เดือดร้อนเขาต้อง
ออกไปช่วยรับหน้าและอยู่รอประกันเป็นเพื่อน เพราะมันกลัวจะโดน
อีกฝ่ายต่อยเข้าให้

พอเรียบร้อยจะให้กลับห้องไปนอนต่อก็ใช่เรื่อง เลยต้องมา
มหาวิทยาลัยทั้งที่หน้ามึนๆ

“จะว่าไป เสาร์-อาทิตย์มึงกลับบ้านนี่หว่า”
“เออ”
“ไอ้ซีบ้านติดกับมึง งี้มึงก็ต้องเจอด้วยอะดิ”
ร่างสูงปรายตามองเพื่อน ตอบซ�้าอีกหน “เออ”
ทอยรูจ้กัพ่อแม่ทีเ่สยีไปของซแีบบไหน พ่อแม่ของเขาก็รูจ้กัซใีน

แบบเดียวกัน เห็นเป็นลูกหลานอีกคนด้วยซ�้า ยิ่งสงสารเอ็นดูเมื่อเสีย
พ่อแม่ไป เรียกมากนิมือ้เยน็ทีบ้่านแทบทกุวนั โดยเฉพาะน้องสาวของ
เขาที่ดูเหมือนจะจงใจจับคู่ให้มาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้ว ก่อนหน้านี้เขา 
ไม่ได้คิดอะไรมาก คอยดูแลและเป็นห่วงตามปกติในฐานะเพื่อนสนิท 
แต่ตอนนี้ทั้งอึดอัดและร�าคาญที่ถูกเลียบๆ เคียงๆ ถามถึงเรื่องแฟน
ในไอจีตลอดเมื่อมีโอกาส

“ไอ้ซีมันก็อยากรู้เรื่องเมียมึงเหมือนพวกกูนั่นแหละ”
“พวกมึงเสือกไง”
“พูดถูกต้อง กูไม่เถียง” เบิร์ดหัวเราะร่า แต่ต่อมาก็ตบบ่าทอย

แปะๆ “แต่มึงท�าแบบน้ีก็ถือว่าดีแล้ว ถ่ายกับแฟน โพสต์ไปเยอะๆ 
เดี๋ยวไอ้ซีมันก็คงจะตัดใจได้เอง”

ทอยขยับริมฝีปากหยักจะเอ่ยโต้ตอบ แต่กลับหยุดนิ่งไป
กะทันหันเมื่อดวงตาเหลือบไปเห็นบางอย่างเข้าซะก่อน

ชดุเก้าอีห้นิอ่อนใต้กันสาดของอาคารเรยีนมร่ีางเลก็ของคนคน
หนึ่งนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆ เรือนผมสีด�าเป็นประกาย เครื่องหน้า
กระจุ๋มกระจิ๋ม เมื่อเห็นว่าเป็นใครทอยก็เปลี่ยนทิศทางที่จะเดินไป 



47

~ วาฬกลิ้ง ~

ทันควัน
เขาตรงเข้าไปหาพีนัททันที
“เฮ้ย ไปไหนวะไอ้ทอย แคนทีนทางนี้นะเว้ย”
“นั่งตรงนั้น”
เบิร์ดมองไปทาง ‘นั้น’ ที่เพื่อนว่าแล้วเห็นว่าเป็นคนที่ให้ลอก

การบ้านอยู่บ่อยๆ สีหน้าเลยพิลึกพิลั่นขึ้นมาทันใด
“นั่งกับไอ้นัทเนี่ยนะ...” คนพูดท�าหน้างง แต่เท้าก็ขยับตามไป 

เสียงท่ีเอ่ยเบาลงอีกหลายระดับ “ถึงจะลอกงานประจ�า แต่กูไม่สนิท
กับไอ้นัทว่ะ มึงดูดิ ไอ้นัทแม่งน่ากลัวจะตาย ไปนั่งที่อื่นเหอะ”

โน้มน้าวไปแต่คนฟังไม่สนใจ ก้าวตรงไปทางโต๊ะนั้น ไม่ขอ
อนุญาตด้วยซ�้าตอนที่เบียดสะโพกนั่งลงข้างๆ ร่างเล็ก

“ท�าอะไรอยู่”
“มือถือ”
“มึงมามอเช้าแบบนี้ตลอดเลย?”
“กูตื่นยาก เลยตั้งเวลาเช้าไว้ทุกวัน”
“มึงเนี่ยนะตื่นยาก?”
เบิร์ดที่ยังยืนอยู่มองคนสองคนคุยกัน เปลือกตากะพริบปริบๆ 

เหมือนว่าจะไม่ได้เป็นแบบที่เขาคิด แม้จะดูไม่สนิทสนม แต่ก็ไม่ได้มี
บรรยากาศอึดอัดห่างเหิน เห็นอย่างนั้นเลยเดินไปทิ้งตัวนั่งลงที่ว่าง
ตรงข้ามบ้าง

โบกมือฉีกยิ้มกว้างให้ “ไงไอ้นัท”
“อือ”
พีนัทหันมามอง มีแค่การตอบรับในล�าคอเบาหวิว ท่าทีนิ่ง 

ยิ่งกว่าตอนหันไปคุยกับไอ้ทอยซะอีก
เบิร์ดได้แต่กะพริบตาปริบๆ อีกรอบ รู้สึกเหมือนเป็นส่วนเกิน

ยังไงชอบกล เพราะพอนั่งลง ไอ้ทอยเพื่อนรักก็ไม่สนใจเขาอีก มันถึง
ขนาดนั่งคร่อมเก้าอี้หันหน้าไปทางพีนัทด้วยซ�้า มือเท้าคางตัวก็ขยับ
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เข้าไปซะใกล้ มองดจูากท่าทางกพ็อจะเดาได้ว่าต้องเคยคยุกนัมากกว่า
หนึ่งครั้งแน่นอน

แถมแต่ละเรื่องที่คุยก็เป็นเรื่องทั่วไป เหมือนพยายามสรรหา
เรื่องร้อยแปดพันเก้ามาถามเพ่ือให้อีกฝ่ายมาสนใจตอบค�าถาม
มากกว่า ทั้งกินข้าวหรือยัง ทั้งจะกลับกี่โมง และอีกสารพัด

นี่เพ่ือนของเขามันคงไม่ได้กะจะตีสนิทหวังให้ช่วยเรื่องงาน 
ในอนาคตใช่มั้ย หึ แผนสูงจริงๆ

“ไอ้ทอย!”
จู่ๆ มีเสียงตะโกนเรียกดังขึ้น
ทุกคนบนโต๊ะหันไปทางต้นเสียงทันที เป็นเวลาเดียวกันกับที่

ร่างของคนสามคนเดินเข้ามาหยุดอยู่ใกล้ๆ
คนที่เดินน�าหน้ามารูปร่างสูงใหญ่ แทบจะบังอีกสองคนด้าน

หลังมิด ถ้าไม่ติดว่าผู้หญิงอีกคนจะคอยดันให้ถอยห่างหลบออกไป 
จนท�าให้มองเห็นเรือนร่างโปร่งบางกับเจ้าของนัยน์ตาเรียว ซึ่งเอาแต่
จับจ้องนิ่งมาที่ทอยไม่วางตา

“ท�าไมวันนี้มาเช้าจังวะมึง” คนแรกที่พูดคือโอ๊ต
เบิร์ดมองหน้าทั้งสามคน จากนั้นหันไปมองเพื่อนตัวเองที่ยัง 

นัง่เบยีดพนีทั เหมอืนจะแอบเหน็เจ้าตวัถอนหายใจออกมาพอด ีเบร์ิด
ไม่แปลกใจกับท่าทีนั้น ก็คู่กรณีทางความรักของเพื่อนเขามาแล้ว...

ส�าหรับเบิร์ด ความสนิทสนมที่มีให้โอ๊ตก็พอๆ กับที่มีให้พีนัท 
แม้จะเคยออกไปดื่มด้วยกันหลายหน แต่อีกฝ่ายเรียนเซกเดียวกับซี 
เลยสนทิกบัทางน้ันมากกว่า เมือ่ตอนปีหน่ึงเขายงัเคยพดูแซวกบัเพือ่น
ในกลุม่อยูห่ลายหนว่าโอ๊ตจะแย่งหน้าทีอ่ศัวนิคุ้มครองเจ้าหญงิไปจาก
ทอย ส่วนตอนนี้ปีสาม ดูๆ ไปแล้วไอ้ทอยคงเต็มใจอยากจะประเคน
ยกหน้าที่ให้เลยด้วยซ�้า

“พวกเราก�าลังจะไปกินข้าวที่แคนทีน ไปด้วยกันดิ”
“กูกินมาแล้ว”
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“งั้นก็ไปนั่งด้วยกัน ในนั้นมีแอร์ ตรงนี้ร้อนจะตาย”
ทอยมองกลุ่มคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าแล้วเริ่มปวดหัวตุบๆ ขึ้นมา  

พอเลื่อนสายตาลงมองมือเล็กๆ ขาวๆ ที่ถือมือถืออยู่ใกล้ๆ แล้วรู้สึก
สมองโล่งขึ้นมาได้หน่อยหนึ่ง

“ทอย ไปนั่งด้วยกันสิ” ออมชวนอีกคน มือที่จับแขนซีซึ่งเผลอ
ยืนเหม่ออยู่เขย่าด้วยหนหนึ่ง

“อ้อ อือ น่ันส ิไปน่ังกับพวกกูมัย้ทอย นีค่ยุกนัอยูเ่รือ่งรอบหนงั 
เมื่อวานได้ยินมึงพูดกับพี่โตนนี่”

“กูพูดไปแบบนั้นแหละ ไม่ได้อยากจะดูหรอก พวกมึงไปกัน
เหอะ”

“ท�าไมไม่...”
โอ๊ตยังพูดไม่ทันจบ การขยับตัวอย่างกะทันหันของใครบางคน

ก็ดึงความสนใจของทุกคนไปได้
พนีทัทีน่ั่งเงยีบอยู่นานผุดลกุข้ึนยืน “งานเรยีบร้อยแล้วใช่ม้ัย ถ้า

โอเคแล้วก็เอาไปถามอาจารย์ได้แล้ว”
ทุกคนชะงักไป แม้แต่ทอยเองก็เช่นกัน แต่เมื่อตาคู่คมมอง

สบตากลมสดี�าสนทิแล้วเหน็ว่าอกีฝ่ายจ้องมองมาเหมอืนกบัก�าลงัพดู
กับตัวเอง บทสนทนาอันไม่มีปี่มีขลุ่ยชวนสับสนไม่น้อย แต่ไม่ถึงสาม
วนิาท ีตาสนี�า้ตาลกว็าววบัขึน้มาทนัควนั ทอยขยบักายลกุขึน้ตามทนัที

“อือ ปะ”
พีนัทไม่พูดอะไร เก็บข้าวของลงกระเป๋า แต่ยังไม่ทันอ้อมโต๊ะ

เดินเข้าไปในตัวตึกก็ถูกเสียงทักท้วงของใครบางคนรั้งไว้
“เดี๋ยวๆ เดี๋ยวนะนัท...” ออมรีบแทรก
พวกเขาเพิ่งสังเกตเห็นว่านอกจากทอยและเบิร์ด ยังมีพีนัทนั่ง

อยู่ด้วยอีกคน อีกฝ่ายเงียบมาก ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลย ทั้งยังไม่สนใจ
ใคร พวกเขาพูดคุยอยู่แต่กับทอย เลยเป็นเหตุให้มองข้ามไปโดยไม่รู้
ตัว
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“จะไปไหนอะ หาอาจารย์เหรอ”
“ใช่”
“อ้อ งั้นให้ไอ้ซีไปเป็นเพื่อนก็ได้ ซีมันก็จะไปหาอาจารย์นิ่มอยู่

พอดี” ผู้หญิงคนเดียวในวงสนทนายิ้มกว้าง เธอดึงตัวซีมาหยุดยืน
ใกล้ๆ ซึ่งอีกฝ่ายก็พยักหน้าส่งยิ้มนิดๆ

“อือ กูจะไปพอดีเลย เดี๋ยวกูไปเป็นเพื่อนทอยเองก็ได้”
“อาจารย์นิม่ไม่อยู ่มสีอนตัง้แต่คาบห้า ไปตอนเลกิเรยีนดกีว่า”
“...” คนฟังชะงัก
น�้าเสียงที่พูดเป็นโทนปกติ ค�าพูดเหมือนจงใจจะขัดขวาง แต่

หากฟังให้ดีจะรู้ว่าไม่ใช่เพราะไม่ได้ปะปนอารมณ์ใดๆ ลงไปเลย 
ซีขมวดคิ้ว แต่ออมย่นหน้าด้วยความขัดใจอย่างที่สุด
เธออยากขยิบตาส่งสัญญาณให้พีนัทรับรู้จะแย่ แต่ก็กลัวว่า 

อีกคนจะไม่เข้าใจแล้วถามออกมาจนกลายเป็นเรื่องใหญ่
เรือ่งทีซ่ชีอบทอย นอกจากเธอและโอ๊ตกไ็ม่มีคนอืน่รู ้เธออยาก

จะช่วยเพื่อนให้สมหวังในรัก แต่ก็ไม่อยากให้คนอื่นสงสัยเหมือนกัน 
ทว่าตอนที่จะคิดหาข้ออ้างอื่นเพื่อเปิดทางให้เพื่อน พีนัทก็หันไปทาง
ร่างสูง หัวคิ้วขยับเข้าหากันเล็กน้อยก่อนจะเอื้อมมือไปจับข้อมือหนา
ไว้แบบไม่ถนอม

“เร็ว เดี๋ยวไม่ทัน”
ไม่มใีครทนัได้พดูทกัท้วง คนสองคนกก้็าวไวๆ เข้าไปใต้ตกึแล้ว
ซีมองตามหลังร่างสูงใหญ่ ขมวดคิ้วแน่น วูบหนึ่งแววตาพลัน

เศร้าสร้อยขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้
เวลานี้เขาเห็นว่าเพื่อนสมัยเด็กของตัวเองยิ่งอยู่ไกลออกไป 

มองข้อมือที่ถูกใครคนอื่นจับ และทอยเองก็ยินยอมให้จับ ยินยอมให้
ทั้งเบิร์ดและเพ่ือนคนอื่นๆ เข้าใกล้ ตบบ่า กอดคอ แม้กระทั่งคนที ่
ไม่สนิทอย่างพีนัทก็เหมือนกัน ส่วนเขา...

ซีหยุดความคิดไว้ หันกลับมามองเพื่อนเมื่อออมตบหลังมือ
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เบาๆ แล้วรั้งพาเดินออกจากตรงนั้น
“คือ...ไอ้เบิร์ด ไปแคนทีนกันมั้ย” โอ๊ตหันมาถามอย่างช่วย 

ไม่ได้
“ไม่ดีกว่า...”
“งั้นพวกกูไปก่อนนะ ไว้เจอกันที่ห้อง”
“เอ่อ อ่า...” เบิร์ดที่ถูกทิ้งยังมีสีหน้ามึนงง
ภาพเพื่อนสนิทที่ถูกคนตัวเล็กกว่าลากไปยังค้างอยู่ในหัว เขา

มองเห็นความเต็มใจและยินดีฉายชัดอยู่ในตาของไอ้ทอย ตอนที่ถูก
ดึงไปก็ก้าวตามเขาต้อยๆ อย่างว่าง่ายเหมือนที่คอสวมสายจูงเอาไว้

พีนัทช่วยทอยเอาไว้ เขาพอมองออก...แต่ไปสนิทกันถึงขั้นนั้น
ตั้งแต่ตอนไหน อันนี้เขาไม่รู้จริงๆ

คนที่โดนช่วยไว้ยิ้มมุมปากไม่หุบ ตาสีน�้าตาลมองแผ่นหลัง 
ของคนทีเ่ดินน�าอยูข้่างหน้าไม่วางตา ข้อมอืของเขารบัรูไ้ด้ถงึอณุหภมูิ
ร้อนผ่าวของอีกคน พีนัทมักจะมีท่าทีนิ่งเฉย แต่กลับยอมช่วยคนที่ 
ไม่สนทิอย่างเขาอยูห่ลายหน รูส้กึว่าในอกมนัมเีสยีงตมูตามพร้อมกบั
สะเก็ดประกายไฟขึ้นมายังไงชอบกล

ขี้ร�าคาญ แต่ใจดี
ท�าไงดี เพื่อนเขาน่ารักเป็นบ้าเลยอะ
“นัท...”
คนตัวสูงเตรียมจะเอ่ย แต่เรียกได้แค่ชื่อ เมื่อเดินมาถึงอีกด้าน

ซึ่งมีเสาค�้าอาคารต้นใหญ่บังไว้ เจ้าของชื่อก็คลายมือออกจากข้อมือ
ทันควัน หันกลับมามองก่อนจะว่าสั้นๆ

“กูจะขึ้นห้องแล้ว”
“เด๋ียวสิ อีกตั้งหลายนาที” มุมปากหยักยังยกสูง จ้องมองคน

ตรงหน้าไม่วางตา “เมื่อกี้มึงช่วยกู...”
“...” คนฟังเลิกค้ิวส่งสายตาเป็นความหมายที่ว่า ‘แล้วยังไง’  
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มาให้
“มึงช่วยกูอีกแล้ว มา เดี๋ยวเลี้ยงหนม”
พนีทัไม่เปลีย่นสหีน้า แต่แววตาท�าให้ทอยรูส้กึว่า อกีฝ่ายก�าลงั

ดูถูกเขาอยู่ที่ตอบแทนโดยใช้ไอ้มุกเลี้ยงข้าวเลี้ยงขนมอีกแล้ว
“งั้นเลี้ยงหนังแล้วกัน มะรืนนี้”
“ไม่ต้อง กูไม่ชอบที่คนเยอะวุ่นวาย”
“งั้น...”
“มึงก็วุ่นวายด้วย”
ทอยหน้าบูดทันใด โคตรอยากเอื้อมมือไปดึงปากเล็กๆ นั่นให้

ยืดเหมือนเป็ด โทษฐานที่ชอบพูดจาตรงเกินไปจนท�าร้ายหัวใจเขา
ฉิบหายเลย

แต่ก็แค่ความคิดชั่วขณะสั้นๆ เพราะตอนที่ตาคู่คมทอดมอง 
ใบหน้าเลก็ๆ อกีครัง้ เขากน็กึไปถงึตอนทีพ่นีทัเป็นฝ่ายลกุขึน้จากโต๊ะ
ช่วยเขาเอาไว้ ในตอนนั้นเขาไม่คิดมาก่อนว่าพีนัทจะท�า

ค�าพูดของเบิร์ดลอยเข้ามาในหัว เท้าเลยยิ่งขยับเข้าไปใกล้คน
ตรงหน้ามากขึ้น มากขึ้น

“นัท...” ตาคมพราวระยับเจิดจ้ากับความคิดในหัว วงหน้า
คมคายก้มลงไปจนจมูกแทบชนกัน

“...”
“กูมีอะไรอยากจะขอร้องมึงหน่อย”


