อะไรที่ใกล้ ตวั เรามากๆ เรามักจะมองข้ ามเสมอ
...ความรักก็เช่นกัน...
แต่เมื่อใดที่ร้ ูสกึ ถึงการมีตวั ตนนันขึ
้ ้นมา
มันอาจกลายเป็ นสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่าจนคุณละสายตาไปไหนไม่ได้ อีกเลย
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INTRO
จุดหักเหของความรู้สกึ มนุษย์ มักเกิดขึ ้นจากเหตุการณ์บางอย่างที่
ท�ำให้ สมองและหัวใจจดจ�ำรายละเอียดเหล่านันได้
้ ดีจนน่าประหลาด ยาม
นึกถึงเพียงน้ อยนิดยังท�ำให้ ร้ ูสกึ เหมือนเรื่องเหล่านันเพิ
้ ง่ เกิดขึ ้น สมองยังคอย
ฉายภาพเหตุการณ์นนซ�
ั ้ ้ำๆ หัวใจก็ดนั เต้ นแรงไปกับเรื่ องราวในความคิด...
ยอร์ ช...หนุ่มหล่อมาดเนี ้ยบก�ำลังนัง่ ทึ ้งผมตัวเองอย่างบ้ าคลัง่ เมื่อ
เกิดความรู้สกึ แปลกไปเกีย่ วกับรสนิยมอะไรบางอย่างของตัวเอง นับว่าอาการ
ค่อนข้ างหนักหนาสาหัสเลยทีเดียว
ขอย้ อนไปยังเหตุการณ์ เจ้ าปั ญหาสักหน่อย เรื่ องมันมีอยู่ว่าเมื่อ
สัปดาห์ที่แล้ ว ในวันก่อนสอบกลางภาควันสุดท้ ายนัน้ ตรงกับวันเกิดของ ‘วี’
หรือ ‘วีว’ี่ เพือ่ นสาวประเภทสองในกลุม่ คือเขามีเพือ่ นเป็ นกลุม่ ใหญ่ รวมแล้ ว
มีทงเพศหญิ
ั้
ง เพศชาย และเพศทางเลือก เรี ยกได้ วา่ ครบครัน เมื่อถึงวันเกิด
ของใครสักคน พวกเราก็มกั จะพากันไปสังสรรค์นอกสถานที่เสมอ
แต่ครัง้ นี ้สถานทีก่ ลับแปลกไปมากนัก เพราะวีวเี่ ลือกทีจ่ ะพาเพือ่ นมา
เปิ ดหูเปิ ดตาทีบ่ าร์ เกย์ยา่ นสถานเริงรมย์แห่งหนึง่ ซึง่ เป็ นทีร่ ้ ูจกั กันเป็ นอย่างดี
ของเหล่าเก้ งกวางทังหลาย
้
เพื่อนในกลุม่ หลายคนต่างก็ตื่นตาตื่นใจกันมาก
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เนื่องจากเป็ นครัง้ แรกทีไ่ ด้ ก้าวเข้ ามายังคลับแห่งนี ้มันช่างแตกต่างจากทีเ่ คย
ไปราวกับโลกคนละใบ ตัวยอร์ ชเองก็เช่นกัน ตื่นตาตื่นใจไปกับแสง สี เสียง
ยังไม่พอ เขายังจดจ้ องไปยังผู้ชายร่างผอมบาง ผิวขาวสะอาด บนเรื อนร่าง
มีเพียงกางเกงชันในสี
้ เหลืองปกปิ ดส่วนลับอยูช่ ิ ้นเดียวนัน้ ก�ำลังเต้ นยัว่ ยวน
อยูบ่ นฟลอร์ ด้านบน
ผู้ชายคนนัน้ สวยอย่างกับผู้หญิง...
ความคิดแรกหลุดลอยราวกับละเมอ จากคนที่เก้ ๆ กังๆ ในทีแรกที่
เดินเข้ ามาพลางบอกกับตัวเองไว้ แล้ วว่าถ้ าไม่สนุกจะขอตัวกลับทันที แต่ทว่า
ในตอนนี ้ร่างของเขากลับก�ำลังโยกย้ ายไปตามจังหวะเพลง เสมือนเป็ นส่วน
หนึง่ กับทุกคนทีน่ นั่ แอลกอฮอล์สเี ข้ มถูกกลืนลงคอไปแก้ วแล้ วแก้ วเล่า แต่สติ
ของเขายังคงแจ่มชัดไม่มีอาการเมามายแม้ แต่น้อยนิด เขาจึงได้ ฉายาว่าคอ
เหล็กมาจากเพื่อนในกลุม่ ที่บางคนเริ่ มนัง่ คอพับเพราะเมากันไปบ้ างแล้ ว
“ไอ้ ยอร์ ช มึงจ้ องน้ องเขาขนาดนัน้ สนใจเหรอวะ?”
เมื่อเจ้ าของวันเกิดเห็นเพื่อนนัง่ นิ่งงันไปจนผิดสังเกต จึงแอบมองอยู่
สักพักก็พบว่าเพือ่ นของเขาก�ำลังนัง่ อมยิ ้มเล็กๆ มองไปยังฟลอร์ ทมี่ กี ารแสดง
เต้ นของเหล่าผู้ชายร่ างบางหลายคนที่ก�ำลังออกลีลากันอย่างสนุกสนาน
เหมือนกับเช่นทุกทีที่วีว่ีเคยมา ที่นี่ยิ่งดึกจะยิ่งครึกครื น้ การจัดโชว์ของทาง
ร้ านก็มกั จะวาบหวามขึ ้นเรื่ อยๆ
“อ้ อ ไม่สนใจกูด้วย”
วีวพี่ ยักหน้ าหงึกๆ พลางยกแก้ วจรดริมฝี ปากอีกครัง้ ไม่ใช่วา่ ยอร์ ชไม่
สนใจที่เพื่อนคุยด้ วย แต่เขาไม่ได้ ยินและความสนใจยังคงชัดเจนอยูเ่ ช่นเดิม
น่าแปลกที่พอเขามองไปรอบๆ ก็พบว่าส่วนมากมีแต่ผ้ ชู าย ไม่เหมือนคลับ
อื่นที่เคยไปมา ทว่าที่นี่กลับท�ำให้ เขารู้สกึ สนุกไปด้ วย ไม่ได้ นา่ เบือ่ อย่างที่คดิ
บนฟลอร์ เริ่มเปลีย่ นการแสดงชุดใหม่เป็ นหนุม่ นักกล้ ามทีท่ �ำให้ เหล่า
เก้ งกวางด้ านล่างส่งเสียงหวีดร้ องได้ ทนั ที เขามองนักเต้ นร่ างผอมเพรี ยวที่
ลงจากเวทีไปด้ วยความรู้ สกึ เสียดายเล็กน้ อย ก�ำลังมองได้ เพลินตาอยู่เลย
เชียว ทว่าเขาไม่ได้ คดิ อะไรมาก ไม่ได้ ปักใจอะไร ก็แค่ตนื่ เต้ นและตะลึงงันกับ
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หน้ าตาทีด่ สู ะสวยของผู้ชายด้ วยกัน ถ้ าเปรี ยบเทียบตามตรงแล้ วน้ องๆ เหล่า
นันก็
้ ผอมกว่าเขาไปไม่มากเท่าไหร่ แต่ท�ำไมกลับท�ำให้ เขาคิดว่าสวยราวกับ
ผู้หญิงไปได้ นะ
“กูไปเข้ าห้ องน� ้ำก่อนนะ”
ยอร์ ชตะโกนบอกเพื่อนเสียงดังก่อนจะยกแก้ วกระดกอีกครัง้ แล้ ว
วางลงบนโต๊ ะ
“กูไปด้ วยมึง”
‘เพียว’ เพื่อนผู้หญิงในกลุ่มรี บเดินตามยอร์ ชไปในทันที แต่สองขา
ชักจะไม่อ�ำนวยเพราะความเมาจนไร้ น� ้ำหนักตัวของเธอ ร่างสูงที่เห็นแบบนี ้
จนชินตาจึงคว้ าที่ต้นแขนแล้ วพาเดินมายังห้ องน� ้ำจนได้ ทว่าที่นี่ไม่มีห้องน� ้ำ
ผู้หญิง ยอร์ ชชะเง้ อมองจนแน่ใจแล้ วว่ามีห้องน� ้ำทีเ่ ดียวคือตรงหน้ าเขาเท่านัน้
“หรื อมันเป็ นห้ องน� ้ำรวมวะไอ้ เพียว”
ทังคู
้ ย่ งั คงยืนนิ่งมองหน้ ากันอย่างสงสัย โดยปกติห้องน� ้ำในคลับจะ
แบ่งแยกชายหญิงชัดเจน แต่ตรงหน้ าเขาไม่มีอะไรระบุชดั เจนนอกจากเห็น
บุรุษเพศเดินเข้ าไป
“เออว่ะ ถ้ ามีแค่นี ้ก็คือรวมนัน่ แหละ”
เพียวตอบกลับก่อนจะก้ าวเท้ าเดิน แต่กลับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดิน
สวนออกมา ทังคู
้ ่จึงหันมองหน้ ากันและพยักหน้ าเข้ าใจสถานการณ์ว่าที่นี่
คือบาร์ เกย์ จะมีห้องน� ้ำรองรับเฉพาะผู้ชายซะส่วนใหญ่ก็ไม่แปลก เพราะ
จ�ำนวนนักท่องราตรี ที่เป็ นผู้หญิงน้ อยมาก แทบนับคนได้
การท�ำธุระส่วนตัวของเพียวเสร็ จก่อนเพราะยอร์ ชสละให้ เพื่อนได้
เข้ าก่อน เพียวจึงออกมายืนพิงผนังห้ องน� ้ำด้ านนอกรอร่างสูงอย่างเมามาย
ไม่นานยอร์ ชก็เดินออกมาพร้ อมกับเอื ้อมมือไปรัง้ ต้ นแขนเล็กแล้ วพาเดิน
กลับไปที่โต๊ ะ
ทว่าโต๊ ะของเขาตอนนี ้กลับมีเหล่าน้ องๆ แต่งชุดวาบหวิวโอบล้ อม
เต็มไปหมด ทังเขาและเพี
้
ยวต่างตกใจ แต่ก็เป็ นเพียวที่มีสติก่อนจึงรี บเดิน
ไปที่โต๊ ะเพื่อร่ วมสนุกกับทุกคน มีเพียงยอร์ ชที่ยงั คงยืนมองเพื่อนสนุกกัน
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หัวเราะร่าเริ งไปกับการเอาอกเอาใจของน้ องๆ เหล่านัน้
“เอ้ า มึงมานี่ไอ้ ยอร์ ช!”
วีวี่ตบโต๊ ะเรี ยกทันทีที่เห็นยอร์ ชยืนนิ่งอยูต่ รงนัน้ เขาจึงเดินแทรกตัว
ผ่านผู้ชายร่ างบึกบึนสองคนที่ยืนขนาบวีวี่เพื่อกลับไปยืนที่ของตัวเอง เขา
มองเพื่อนแต่ละคนที่เริ่ มจะมีน้องๆ มาบริ การกันครบทุกคน และต่างคนต่าง
มีใบหน้ าผ่อนคลาย ยิ ้มร่า แม้ แต่เพื่อนในกลุม่ อย่าง ‘มาร์ ตนิ ’ ที่นบั ได้ วา่ เย็น
ชาที่สดุ ในกลุม่ ยังสนุกไปกับเขาด้ วย
มือเรี ยวคีบน� ้ำแข็งลงแก้ วจนเต็มก่อนจะเอื ้อมหยิบขวดเหล้ าเพื่อน�ำ
มาเทลงแก้ ว ทว่าไม่ทนั ได้ เอียงองศาของขวดก็มีความรู้ สกึ ว่ามีคนวางมือ
ลงบนต้ นแขนของเขา ยอร์ ชรี บหันไปมองก็พบว่าเป็ นน้ องร่างบางที่เขามอง
การเต้ นอยู่บนเวทีเมื่อสักครู่นนั่ เอง คนนี ้คือคนที่เต้ นอยู่ด้านหน้ า และเป็ น
คนที่ยอร์ ชมองบ่อยที่สดุ ด้ วย
มือสวยลูบจากต้ นแขนจนถึงข้ อมือ รี บแย่งขวดเหล้ าที่ยอร์ ชถือมา
ริ นลงแก้ วให้
“พี่ดื่มเข้ มไหมครับ”
เสียงเล็กของคนตรงหน้ ากระซิบข้ างใบหูอย่างแนบชิด ท�ำให้ ยอร์ ช
พยักหน้ าตอบแล้ วเบือนหน้ าหนีกวาดมองกลุม่ เพื่อนของตัวเองอีกครัง้ ตอน
นี ้ไม่มีใครสนใจใครเท่าไหร่ นกั ไม่มีบทสนทนากันในกลุม่ เลย แต่ละคนสน
อกสนใจไปกับน้ องๆ ที่ยืนข้ างตัวเองกันทังนั
้ น้ ตัวยอร์ ชเองเริ่ มรู้สกึ เกร็ งขึ ้น
มาเล็กน้ อย เขาไม่ร้ ูวา่ ต้ องชวนคุยเรื่ องอะไรกับน้ องเขาดี
“ผมเห็นนะว่าพี่มองผมตลอดตอนที่ผมเต้ น”
“หืม เห็นด้ วย?”
ยอร์ ชรับแก้ วเหล้ าที่น้องเขาเพิง่ ผสมเสร็จแล้ วยื่นมาให้ พลางกระดก
กลืนลงคอไปอีกแก้ ว
พวกเขาพูดคุยกันหลากหลายเรื่ องราว น้ องๆ ที่นี่เอาใจลูกค้ าเก่งกัน
ทังนั
้ นคล้
้ ายผ่านประสบการณ์พบปะผู้คนมามากจึงจับจุดถูกว่าควรพูดแบบ
ไหนกับใครเพื่อให้ ลกู ค้ าผ่อนคลาย ชอบใจ คาดหวังทิปสูงๆ ที่รวมแล้ วคืน
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หนึง่ ก็ได้ หลายบาทอยูเ่ หมือนกัน
จากคนที่ไม่เมาในทีแรก ตอนนี ้ดื่มผ่านไปหลายแก้ วก็ชกั จะเบลอ
เล็กน้ อย แต่ใบหน้ ายังคงยิ ้มบางๆ พูดคุยอย่างสนุกสนานต่อจนเขารู้สกึ ว่า
ตัวเองผ่อนคลายมากจริ งๆ
“จูบเลยๆๆๆ”
เสียงดังจากอีกฝั่ งหนึ่งของโต๊ ะดังขึ ้นจึงเรี ยกความสนใจของเขาใน
ทันที เขาเห็นวีวี่ยื่นเงินให้ น้องที่ยืนอยูข่ ้ างมาร์ ตนิ พร้ อมกับชี ้หน้ าว่าแพ้ พนัน
อะไรกันสักอย่าง วีวี่เลยออกค�ำสัง่ ให้ มาร์ ตินกับน้ องเขาจูบกัน ยอร์ ชถึงกับ
หัวเราะเยาะเย้ ยในล�ำคอ เขารู้จกั มาร์ ตนิ ดีวา่ คนมาดแมนและเฉยชาราวกับ
เจ้ าชายหิมะน่ะ ไม่มีทางจูบกับใครง่ายๆ หรอก งานนี ้วีวี่เสียเงินฟรี แน่
ความคิดนี ้ผ่านไปได้ ไม่ถงึ ห้ าวินาที ปรากฏว่ามาร์ ตนิ รี บยกแก้ วเหล้ า
ขึ ้นดื่มรวดเดียวจนหมดแก้ วก่อนจะกระชากน้ องรูปงามที่อยูข่ ้ างกายเข้ ามา
จูบ เรี ยวปากทังคู
้ ส่ อดประสานกันแทบไม่เหลือช่องว่าง เล่นเอาเพื่อนทังโต๊
้ ะ
ลุกเฮกันลัน่ อย่างสนุกสนาน มีเพียงยอร์ ชที่ร้ ูสกึ เหมือนตัวเองจะหยุดหายใจ
ไปชัว่ ขณะเมื่อมองภาพเพื่อนสนิทจูบกับผู้ชายต่อหน้ าต่อตา
แต่กเ็ ป็ นเพียงชัว่ ขณะเดียวเท่านันก่
้ อนทีเ่ ขาจะหลุบตามองแก้ วเหล้ า
ในมือแล้ วยกขึ ้นจรดริ มฝี ปากอีกครัง้
ร่างกายที่หนักอึ ้งเริ่ มจะตังตรงไม่
้
ไหว ยอร์ ชมีจงั หวะบังคับตัวเองไม่
อยูจ่ งึ เอียงไปซบร่างบางที่ยืนอยูด่ ้ านข้ างบ้ างแต่ก็ประคองตัวเองให้ กลับมา
ตังตรงได้
้
เพื่อไม่ให้ รบกวนคนอื่น เขาเอาแต่สนใจการดื่มเหล้ า ไม่ได้ สนใจ
สถานการณ์บนโต๊ ะสักเท่าไหร่ หลังๆ ก็แทบจะไม่ได้ คยุ อะไรกับน้ องร่างบาง
เท่าไหร่นกั เพราะหูเขาเริ่ มอื ้อซะแล้ ว
จนกระทัง่ ได้ ยนิ เสียงดังของเพื่อนๆ มาอีกระลอกเขาจึงผงกหัวขึ ้นมา
มอง
“จูบเลยๆๆๆ”
ครัง้ นี ้เพื่อนๆ ชี ้มาที่ตวั เขา พร้ อมกับปากขวดเหล้ าที่ชี ้มาทางเขาเช่น
กัน คาดว่าน่าจะหมุนแล้ วมาหยุดอยูต่ รงนี ้พอดี เขาจึงโดนแจ็คพอตนี ้ทังที
้ ่
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ไม่ร้ ูเรื่ องรู้ราวว่าเพื่อนเล่นอะไรกันอยูด่ ้ วยซ� ้ำ
“เฮ้ ย กูไม่ได้ แพ้ พนันอะไรสักหน่อย”
“แต่ขวดหมุนไปหยุดที่มงึ พร้ อมกับเงินใบสุดท้ ายที่กเู ตรี ยมมาเล่น
เกมนี ้”
วีวชี่ แู บงก์สมี ว่ งในมือใบหนึง่ ขึ ้นมาก่อนจะยืน่ มันให้ น้องร่างบางทีอ่ ยู่
ข้ างกายร่างสูง ไม่ทนั ทีย่ อร์ ชจะได้ คดิ หาทางเลีย่ งอีกครัง้ เขากลับถูกประคอง
ใบหน้ าให้ หนั ไปทางหนึง่ พร้ อมกับรู้สกึ ถึงความนุม่ หยุน่ ที่ริมฝี ปากในทันที
เรี ยวปากเล็กราวกับผู้หญิงประกบลงมาอย่างจาบจ้ วง ฉกฉวยความ
หวานจากโพรงปากของเขาอย่างเอาแต่ใจในจังหวะที่เนิบนาบ เชื่องช้ า ทว่า
แฝงความหนักแน่นและเร่าร้ อนไปพร้ อมกัน ส่งผลให้ ...
ตึกตัก ตึกตัก ตึกตัก
ยอร์ ชหัวใจเต้ นโครมครามอย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน สัมผัสจากจูบ
นี ้มันไม่เหมือนที่เขาเคยจูบกับผู้หญิงเลยสักนิด รู้สกึ จะดุดนั กว่า ลึกซึ ้งกว่า
เร่าร้ อนกว่าจนตัวเขาแทบจะมอดไหม้ อยูต่ รงนัน้
ตัดมาที่เหตุการณ์ ปัจจุบันที่เขาเริ่ มกลายเป็ นคนวิตกจริ ตเพราะ
เหตุการณ์นนนั
ั ้ น่ เอง จูบนันท�
้ ำให้ เขารู้สกึ อ่อนไหวกับผู้ชายรอบตัว แม้ กระทัง่
เพื่อนสนิทอย่างมาร์ ตนิ ที่ตบหัวเล่นกันได้ โดยไม่คดิ อะไร ตอนนี ้เพียงแค่โดน
เพือ่ นคล้ องคอตัวเขาก็สะดุ้งเฮือก เขาไม่ได้ ร้ ูสกึ หวัน่ ไหวกับผู้ชายในลักษณะ
ชู้สาวแบบนัน้ เพียงแต่ร้ ูสกึ ว่าเมือ่ ได้ สมั ผัสกับผู้ชายด้ วยกันมันไม่ดดุ นั เหมือน
แต่ก่อน มันดูออ่ นโยนขึ ้นในความรู้สกึ ของเขา
เป้าหมายการมองของเขาเองก็เปลี่ยนไป จากที่ชอบมองสาวๆ อก
สะบึมตอนนี ้กลับมองผู้ชายด้ วยกันที่มีผวิ ขาว ร่างบาง ใบหน้ าสวยแบบนี ้ซะ
มากกว่า
เปลี่ยนไป ยอร์ ชเปลี่ยนไปจริ งๆ จนตัวเขายังกลัวตัวเอง...
เขาไม่ได้ คิดกับน้ องที่บาร์ เกย์เชิงชู้สาวเลย ไม่ได้ มีความรู้สกึ โหยหา
อยากเจอ หรื ออยากจูบกับน้ องเขาอีก เพียงแต่การจูบครัง้ นัน้ การได้ พดู คุย
สัมผัสเนื ้อตัวกัน ท�ำให้ เขารู้สกึ ว่าผู้ชายด้ วยกันมันอ่อนโยนเหลือเกิน ขนาด
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โดนเพื่อนตบหัวเขายังไม่โกรธหรื อคิดเอาคืน มันเหมือนแค่โดนสะกิดที่หวั
เพียงเล็กน้ อยเท่านัน้
จนวันหนึง่ ที่เขายังคงมีอาการแปลกแบบนี ้นัน้ กลับพบเด็กชายคน
หนึง่ ที่ร้ ูจกั กันมาตังแต่
้ เด็ก เป็ นลูกชายร้ านขายหมูที่อยูห่ น้ าซอยนี่เอง น้ อง
มันชื่อ ‘เทียน’ เด็กผู้ชายที่ชอบแซวเขาเหมือนจะจีบทุกครัง้ ที่เจอกัน
“วู้ววว พี่ยอร์ ช! กลับมาไวจัง คิดถึงเทียนเหรอ?”
หน้ าขาวใสออกแววขี ้เล่นตะโกนเอ่ยทักทายเขาอย่างเช่นทุกครัง้ แต่
วันนี ้สายตาที่พี่ยอร์ ชมองเขาแปลกไปจากทุกทีเพราะร่ างสูงยืนนิ่งแล้ วจ้ อง
เขาตังแต่
้ หวั จรดเท้ า จากเท้ าจรดหัว วนอยูแ่ บบนี ้ประมาณสามรอบ
เทียนที่เพิ่งนอนแช่ในอ่างว่ายน�ำ้ พลาสติกด้ วยกางเกงบ็อกเซอร์
ตัวเดียวก็ก้มลงส�ำรวจตัวเองอย่างสงสัยว่าพี่ยอร์ ชมองอะไร จากเด็กน้ อย
ที่ นอนแช่น�ำ้ อยู่เห็นผู้เป็ นพี่ เดินผ่านหน้ าบ้ านก็ ดีใจรี บหยัดตัวลุกขึน้ ยื น
โบกมือทักทาย ตอนนี ้เริ่ มรู้สกึ แปลกๆ กับสายตานัน้ จึงทิ ้งตัวลงนอนแช่น� ้ำ
เหมือนเดิม
“พี่มองเทียนแบบนี ้หมายความว่าไง”
ทุกทียอร์ ชไม่เคยหยุดยืนมองแบบนี ้ โดยปกติพอโดนน้ องแซวก็มกั
จะหันไปพยักหน้ าส่งๆ หรื อบางทีไม่สนใจเขาก็จะเดินผ่านหน้ าบ้ านเทียน
ไปเพื่อเข้ าไปยังบ้ านของตัวเอง ทว่าวันนี ้เขากลับเห็นเด็กน้ อยในสภาพวาบ
หวิวกว่าทุกที ความคิดในหัวเผลอหลุดพูดออกมาเป็ นค�ำๆ
“หน้ าสวย ผิวขาว ขายาว ตัวบาง...”
แม้ เป็ นถ้ อยค�ำทีเ่ บาหวิวจนเทียนไม่ได้ ยนิ แต่กลับท�ำให้ ตวั เขาทีเ่ ผลอ
พูดออกไปกลืนน� ้ำลายอึกใหญ่ลงคอ...
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CHAPTER 01
LET START
YORCH TALK
หลังตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์
ในวันที่เข้ าสูฤ่ ดูหนาวของกรุงเทพฯ เต็มตัววันหนึง่ นับได้ วา่ เป็ นฤดู
กาลสันๆ
้ ของที่นี่ ที่อากาศจะเย็นชื ้นไปทังวั
้ น ลมเย็นพัดเอื่อยกระทบผิว
กายเป็ นระยะ มีแดดอ่อนๆ จากพระอาทิตย์สง่ มาให้ ความอบอุน่ นับว่าเป็ น
วันที่อากาศดีมากวันหนึง่ เลยทีเดียว แต่นา่ เสียดาย ที่วนั นี ้ผมดันอารมณ์ไม่
ดีเหมือนอากาศ
“พวกมึง กูเป็ นคนยังไงวะ?”
ผมถามเพือ่ นในกลุม่ ด้ วยอาการหัวฟั ดหัวเหวีย่ ง หลังจากทะเลาะกับ
แฟนสาวจนโดนบอกเลิกมา ก็ได้ แต่ถามตัวเองซ� ้ำๆ ว่าผมไม่ดพี อเหรอ? ไม่ดี
ตรงไหน? แต่สำ� หรับผมกับเธอไม่วา่ ทะเลาะกันกี่ครัง้ ก็มกั จะได้ ยินค�ำว่าเลิก
กันเสมอจนกลายเป็ นเรื่ องปกติส�ำหรับคูเ่ ราไปแล้ ว
“ทะเลาะกับหมิวเหรอ?”
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“อือ รอบนี ้บอกกูไม่คอ่ ยมีเวลาให้ ว่ากูเปลี่ยนไปไม่เอาใจเหมือนแต่
ก่อน พออธิบายไปก็บอกว่ากูก็เป็ นคนแบบนี ้ไงถึงได้ ทะเลาะกันบ่อยๆ”
“ตบท้ ายประโยคด้ วยการบอกเลิกอีกตามเคย?”
“อืม”
ผมครางเสียงต�ำ่ ตอบรับเบาๆ ในล�ำคอกับสถานการณ์ที่ผมกับเพื่อน
คุ้นชิน ผมกับแฟน เราระหองระแหงกันมาสักพักใหญ่แล้ ว แต่ทกุ ครัง้ เป็ นผม
เองที่ต้องมานัง่ กังวลใจคล้ ายว่าตัวเราท�ำผิดอะไรสักอย่างต่อเธอหรื อเปล่า
เราไม่ดีพอหรื อเปล่า ผมไม่ได้ หว่ งหรื อยื ้อหากเธอจะไปจากผม แต่ผมอยาก
ให้ เราจากลากันไปด้ วยความรู้สกึ ดีๆ ไม่ใช่ไปโดยทิ ้งความผิดพลาดทังหมด
้
มาให้ ผมเหมือนผมไม่ดีพอ ไม่พยายามพอที่จะคบหากัน
“มึงหล่อ มึงซึน มึงคือเสือซุม่ แห่งวิศวฯ เครื่องกลของเรา เป็ นหน้ าเป็ น
ตาของคณะ เป็ นเดือนคณะ โพรไฟล์ดขี นาดนี ้มึงไม่นา่ จะมานัง่ เครี ยดเพราะ
เรื่ องผู้หญิงไหมวะ ทุกวันนี ้สาวแห่กนั มาตอมมึงอย่างกับขี ้”
หมับ
มือใหญ่ที่ค้ นุ เคยของ ‘มาร์ ติน’ เพื่อนสนิทของผมวางทาบลงที่ต้น
แขนด้ านขวาคล้ ายเป็ นการปลอบโยน ช่วงนี ้ผมหวัน่ ไหวกับผู้ชายเป็ นพิเศษ
เมื่อโดนเพื่อนสัมผัสจิตใจก็พาลไปนึกถึงเรื่ องราวที่บาร์ เกย์วนั นันซะทุ
้ กที
ผมยอมรับว่าเจอเรื่องน่าประหลาดเรื่องหนึง่ เมือ่ วันก่อนผมฝันว่าผม
จับมาร์ ตนิ กดลงบนเตียง พร้ อมกับปล้ นสวาทเพื่อนสนิทด้ วยความคลุ้มคลัง่
ตืน่ เช้ ามาเจอคราบขาวเหนอะหนะทีเ่ ป้ากางเกงของผมมันคือเครื่องยืนยันว่า
ผมสามารถส�ำเร็ จความใคร่ได้ เพราะฝันว่ามีอะไรกับผู้ชายด้ วยกัน
ครัง้ แรกเลยที่ฝันแปลกแบบนี ้ ท�ำให้ ผมไม่คอ่ ยกล้ าสบตามันสักเท่า
ไหร่ เหมือนผมผิดที่ฝันว่าปล� ้ำมันแบบนัน้ ฟิ นข้ ามคืนกับการปล� ้ำเพื่อนใน
ฝันยันเช้ า เหตุการณ์นี ้ยิ่งท�ำให้ ผมอ่อนไหวกับผู้ชายมากขึ ้นไปอีกเท่าตัว ใน
ฝันมันรู้สกึ ดีมากๆ จนผมแอบมาคิดฟุง้ ซ่านกับตัวเองว่า
...ถ้ าหากได้ กดผู้ชายสักคนจริ งๆ คงจะดี...
ก็ได้ แค่คิดล่ะนะ ผู้ชายที่ไหนมันจะมายอมให้ ผมกดล่ะ อีกอย่างกับ
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มาร์ ตนิ ผมก็ไม่ได้ คดิ อะไรกับมันเกินเพือ่ นเลยสักนิดขอบอกไว้ กอ่ น ก็แค่เคย
ฝันเพ้ อเจ้ อเท่านันเอง
้
“คบกันมาเป็ นปี ก็เห็นทะเลาะกันทังปี
้ ทงชาติ
ั้
หรื อมึงคบกับผู้หญิง
ไม่เวิร์กแล้ ววะไอ้ ยอร์ ช?”
“หมายความว่าไงวะ?”
“คบกับผู้ชายอาจจะเวิร์กกว่ามัง”้
วีวี่กบั เพียว และเพื่อนในกลุม่ อีกคนพากันหัวเราะเสียงดัง ทว่าผม
ท�ำได้ เพียงเหยียดยิ ้มไปกับความคิดของพวกมันพลางปล่อยความคิดที่กลัด
กลุ้มทิ ้งไป ท�ำใจให้ สบายขึ ้น เอนหลังพิงกับต้ นแขนของวีวี่ เพือ่ นสาวประเภท
สองในกลุม่ ก่อนจะปิ ดเปลือกตาลง
กลุม่ เรามักจะชอบมานัง่ เล่นที่โต๊ ะหินอ่อนใต้ ต้นจามจุรีที่แผ่กิ่งก้ าน
สาขาขยายให้ ร่มเงาเป็ นบริ เวณกว้ าง ที่หลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งนี ้จึง
เป็ นทีพ่ กั ผ่อนแก่นกั ศึกษาในคณะมากมาย กลุม่ ของผมเองก็เหมือนกัน พวก
เรามานัง่ เล่นตรงนี ้กันตังแต่
้ ปีหนึง่ จนตอนนี ้ปี สามแล้ วทุกอย่างยังเหมือนเดิม
“พี่ยอร์ ชครับ ผม...ขอไลน์พี่ได้ ไหมครับ”
ในขณะทีก่ �ำลังจะเคลิ ้มหลับอยูน่ นกลั
ั ้ บได้ ยนิ เสียงใครสักคนเรียกชื่อ
ผมได้ ยินประโยคหลังจากนันไม่
้ ถนัดนักจึงไม่สนใจที่จะลืมตาขึ ้นมาดู จน
กระทัง่ วีวี่ขยับต้ นแขนดันตัวผมให้ นงั่ ตรงพร้ อมกับกระซิบว่า...
‘นี่ไง ลองคบดามใจดูไหมมึง เผื่อจะรุ่ง คิกๆๆๆ’
ได้ ยินวีวี่บอกมาแบบนี ้ท�ำให้ ผมขมวดคิ ้วแน่นก่อนจะลืมตามองพบ
น้ องนักศึกษาชายหน้ าตาจิ ้มลิ ้ม ยืนเขินบิดไปมาพลางยื่นมือถือมาให้ ผม
ผมใช้ สายตาคมกริ บของตัวเองจ้ องมองดวงหน้ าของน้ องเขาอย่างพิจารณา
เลื่อนสายตาส�ำรวจทัว่ ร่างกายคร่าวๆ ไปทีหนึง่
“โทษทีวะ่ น้ อง มือถือพี่หาย ไว้ สกั พักมาขอใหม่นะ”
น้ องเขาท�ำหน้ ามุย่ แต่ก็ยงั พยักหน้ าให้ กอ่ นจะหมุนตัวเดินจากไป คือ
จะว่ายังไงดีละ่ น้ องยังไม่ผ่านสเปกพี่อ่ะครับ เอ๊ ะ! เดี๋ยวก่อน ผมตังสเปก
้
ผู้ชายในอุดมคติของตัวเองขึ ้นมาตังแต่
้ เมื่อไหร่กนั
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“หล่อร้ ายฉิบหาย มึงปฏิเสธทังที
้ ม่ องน้ องเขาด้ วยตาเป็ นประกาย ปาก
ก็ยิ ้มหวานแบบนันได้
้ ไงวะ สงสารน้ องมัน”
“เออ น้ องเขาน่ารักดีออกมึง นี่ถ้ากูไม่เป็ นตุ๊ดกูก็ชอบ”
มันเป็ นแบบนี ้ทุกครัง้ เมื่อมีใครสักคนมาขอเบอร์ ขอไลน์ผม พวกมัน
จะรวมหัวกันมาบ่นทีหลังว่าท�ำไมผมถึงปฏิเสธ บอกตามตรงว่าเพือ่ นของผม
ไม่ชอบหมิว ผมรู้ หลายครัง้ ที่ผมได้ ยินเพื่อนพูดกรอกหูผมตลอดให้ เลิกเถอะ
เพราะผมเหนื่อยมามากแล้ ว แต่เป็ นผมเองที่ไม่ยอมเลิก เพราะผมยังรู้สกึ ว่า
ผมยังดีไม่สดุ ผมยังมีสงิ่ ดีๆ มากมายจะมอบให้ เธออยู่
“เดี๋ยวนะ พวกมึงสังเกตไหมว่าช่วงหลังๆ มานี ้ไอ้ ยอร์ ชมันเริ่ มมีหนุม่
น้ อยเข้ ามาจีบ เมื่อก่อนไม่มีนะมึง”
เพียว เพื่อนผู้หญิงที่ตวั เล็กกระทัดรัดตบโต๊ ะพร้ อมพูดประโยคชวน
คิดนี ้ขึ ้นมา พาให้ เพื่อนที่เหลือหันขวับมามองผมเป็ นตาเดียว จะว่าไปก็จริ ง
อย่างมันว่า หลังๆ มานี ้ก็เป็ นแบบนันจริ
้ งๆ
“ไม่ใช่มีคนโพสต์รูปมึงลงเว็บเกย์เหรอวะ คนส่วนมากคิดว่ามึงไม่มี
แฟนนะเว้ ย มึงกับหมิวก็ไม่ได้ เปิ ดเผย หล่อๆ แบบนี ้ไม่ควงสาวที่ไหนเลยเขา
อาจจะคิดว่ามึงเป็ นเกย์ก็ได้ ”
“นี่เป็ นโอกาสที่ดีเลยมึง มึงจะได้ ควบสองทาง”
ผมส่ายหัวให้ กับความไร้ สาระของพวกมัน ก่อนจะหยิบกระเป๋ า
สะพายข้ างของตัวเองขึ ้นพาดบ่า
“บ่ายนี ้มีเรี ยนอะไรวะ”
ผมถามออกไปพลางหยัดตัวลุกขึ ้นยืนเต็มความสูง จัดปกเสื ้อช็อป
สีน� ้ำเงินเข้ มให้ เข้ าที่ ก่อนจะยกแขนสองข้ างขึ ้นบิดขี ้เกียจไปมารอค�ำตอบ
จากเพื่อน
“พลศาสตร์ ”
“วันนี ้กูโดดนะ เจอกันพรุ่งนี ้”
แค่ได้ ยินชื่อวิชาก็เอียนจะแย่อยู่แล้ ว ผมจึงตัดสินใจว่าจะกลับบ้ าน
ทันทีเพราะอยากกลับไปนอนต่อสักงีบ เมื่อคืนเล่นเกมจนเกือบเช้ า ท�ำให้
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ตอนนี ้อาการง่วงซึมยังคงเผยให้ เห็น อากาศเย็นสบายอย่างเช่นวันนี ้มันช่าง
เหมาะสมกับการนอนโง่ๆ อยูบ่ นเตียงที่สดุ แล้ ว
การเดินทางกลับบ้ านของคนสมถะอย่างผมที่ไม่ได้ ร�่ำรวยอะไรเลย
นัน่ คือการนัง่ รถเวียนของมหา’ลัยออกมาด้ านหน้ า แล้ วเดินเท้ าไปยังป้าย
รถเมล์เพือ่ รอรถสายทีว่ งิ่ ผ่านซอยหน้ าบ้ าน ระยะทางระหว่างบ้ านกับมหา’ลัย
ไม่ได้ ไกลมากนัก นัง่ รถเมล์ไม่ถงึ ครึ่งชัว่ โมงก็ถงึ หากรถไม่ติดบรรลัยเหมือน
ช่วงเย็นๆ น่ะนะ
เมื่อถึงป้ายรถเมล์ปลายทางซึง่ ก็คือหน้ าซอยทางเข้ าหมูบ่ ้ านของผม
ที่ตดิ กับถนนใหญ่ ผมจึงกดกริ่งเพื่อลง พร้ อมหยิบกระเป๋ าของตัวเองขึ ้นพาด
บ่าก่อนทีจ่ ะสาวเท้ าย�ำ่ เดินกลับบ้ าน ทว่าเมือ่ ผ่านหน้ าบ้ านหลังแรกทีอ่ ยูห่ น้ า
ซอย เหตุการณ์เช่นทุกวันก็เกิดขึ ้น
“วู้ววว!!! พี่ยอร์ ชกลับไวจัง ปกติวนั พุธพี่กลับค�่ำนี่?”
“อืม”
ผมพยักหน้ าตอบส่งๆ สันๆ
้ ให้ มนั อย่างที่เคยท�ำประจ�ำกับเด็กคนนี ้ที่
มักจะตะโกนทักผมทุกครัง้ ที่เจอกัน ไม่ร้ ูจะเสียงดังไปถึงไหน และเป็ นแบบนี ้
มาหลายปี แล้ วด้ วย น้ องมันชื่อ ‘เทียน’ บ้ านขายเนื ้อหมูตา่ งๆ ที่มีทงสั
ั ้ นนอก
สันใน คอหมู หมูสบั ซี่โครงหมู เครื่ องใน อะไรก็มีหมด โดยตังเป็
้ นตู้กระจก
ขายที่หน้ าบ้ าน ถือว่าเป็ นร้ านที่สะอาด แม่ผมจึงเลือกซื ้อเนื ้อหมูของที่นี่เพื่อ
น�ำไปท�ำอาหารขายทุกวัน อีกอย่างแม่ผมกับแม่น้องมันก็ร้ ู จกั มักจี่กนั เป็ น
อย่างดีเพราะเมื่อก่อนเล่นไพ่วงเดียวกัน
สองเท้ ายังคงมุ่งหน้ าเดินตรงกลับบ้ านโดยไม่สนใจอะไรอีก ในใจ
ตอนนี ส้ ิ่ ง ที่ ต้ อ งการที่ สุด คื อ การได้ ป ลดเสื อ้ ผ้ า ออกเหลื อ เพี ย งกางเกง
บ็อกเซอร์ ตวั บางแล้ วทิ ้งตัวลงบนเตียงนุม่ เท่านัน้ แต่เมื่อก้ าวเท้ าเข้ าบ้ านผม
ถึงกับถอนหายใจเฮือกใหญ่เพราะมีลกู ค้ าอยูเ่ ต็มร้ าน บ้ านของผมขายอาหาร
ตามสัง่ แม่กบั พ่อช่วยกันขายแบบนี ้มาหลายปี แล้ ว แต่เมื่อเดือนก่อนร้ าน
อาหารอีกร้ านในซอยปิ ดตัวลง ลูกค้ าเลยแห่กนั มาที่ร้านเราร้ านเดียว ท�ำให้
มีลกู ค้ าสัญจรหมุนเวียนตลอดทังวั
้ นไม่ขาดสาย
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“เอ้ า กลับไวจังลูก เก็บโต๊ ะให้ แม่หน่อย”
“อื ้ม วันนี ้ขายดีไหมล่ะแม่”
ผมถามพลางวางกระเป๋ าลง เอี ้ยวตัวหันไปล้ างไม้ ล้างมือเตรี ยมตัว
ช่วยเป็ นลูกมือของแม่อีกคน
“ก็ขายดีมาพักใหญ่แล้ วไง ดีๆ จะได้ มีคา่ เทอมให้ เรา”
ค่าเทอมผมบอกตามตรงว่าค่อนข้ างสูง หลักสามสี่หมื่นบาทแหละ
ดีที่ผมไม่ใช่คนฟุ่ มเฟื อยอะไรจึงไม่รบกวนพ่อแม่มากนัก ผมยื่นมือที่เปี ยกไป
เช็ดกับผ้ าเช็ดมือจนแห้ งก่อนจะเดินมาเก็บจานทีล่ กู ค้ ากินเสร็จตามโต๊ ะ แล้ ว
เทเศษอาหารลงในถังที่แม่เตรี ยมไว้ วางจานลงในอ่างล้ างจาน เดินกลับไป
เช็ดโต๊ ะให้ สะอาดเพื่อรองรับลูกค้ าใหม่ที่ยืนรออยูห่ น้ าร้ าน
“มาตังหลายครั
้
ง้ ไม่เคยเจอลูกชายป้าเลย ดูขยันนะคะ”
สาววัยกลางคนช้ อนตามองผมอย่างมีเลศนัย ผมเลยหันไปส่งยิ ้มให้
พร้ อมกับผงกหัวหนึง่ ทีแล้ วหันกลับมาช่วยแม่รับออเดอร์ ตอ่ ส่วนพ่อก็เอี ้ยว
ตัวไปล้ างจานที่ผมเพิ่งเก็บมา
“โอ้ ยยย ลูกป้าก็ขยันแบบนี ้แหละ”
“ทังหล่
้ อทังเป็
้ นเด็กดี แบบนี ้หัวกะไดคงไม่แห้ ง”
“ใช่ๆ ลูกค้ าสาวๆ ที่มาก็เพราะอยากมาเจอเจ้ ายอร์ ชนี่แหละ ป้ารู้ ยิ่ง
วันหยุดเขานะมีสาวๆ มาเต็มร้ าน สงสัยมาจองให้ ลกู ป้าไปเสิร์ฟ”
“แล้ วน้ องเขาหยุดอยูบ่ ้ านวันไหนล่ะคะ”
“ศุกร์ กบั เสาร์ สองวันจ้ า”
บทสนทนาที่แว่วเข้ าหูผมไม่ได้ ดงึ ความสนใจของผมไปจากการรับ
ออเดอร์ ของลูกค้ าคนอืน่ แม้ แต่น้อย ผมชินแล้ ว ชินกับความหล่อเหลาของตัว
เองแบบไม่ถอ่ มตัวเลย ก็ร้ ูวา่ หล่อแหละ เพราะมีคนมาโปรยเสน่ห์ให้ ผมทุกวัน
ซะจนผมชักจะแยกไม่ออกแล้ วว่าใครแซวผมเพราะชอบจริ งๆ หรื อแซวเล่นๆ
เอาสนุกสนาน ผมเคยถามพ่อกับแม่นะว่าท�ำไมผมถึงเกิดมาหล่อขนาดนี ้ได้
ส่วนที่ดีของพ่อกับแม่มาหมดเลย โครงหน้ าคม ผิวขาว ตาสองชัน้ จมูกโด่ง
ปากเรี ยวเล็ก รูปร่างสูงโปร่ง แต่ค�ำตอบที่ผมได้ จากพ่อคือ
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...ตอนท�ำพ่อพิถีพิถนั ตังใจมากๆ
้
ลูกเลยออกมาดี ค�ำพูดทีเล่นทีจริ ง
ของพ่อที่ผมไม่ได้ ใส่ใจมากนัก...
...เรื่ องแบบนัน้ ใครๆ เขาก็ตงใจท�
ั ้ ำไม่ใช่หรื อไง...
“อ้ าว หมูสบั จะหมดแล้ ว ยอร์ ชไปซื ้อมาเพิ่มสักครึ่งโลไปเดี๋ยวไม่พอ
ขาย”
พ่อยืน่ เงินมาให้ ผม ผมจึงรีบคว้ ามาเก็บไว้ แล้ วเดินไปหน้ าบ้ าน ยกขา
ขึ ้นคร่อมรถมอเตอร์ ไซค์ก่อนจะสตาร์ ตทันที จากที่เห็นหมูสบั ที่เหลืออยูก่ ็คง
ไม่พอท�ำอาหารจริงๆ เมือ่ กี ้มีลกู ค้ าสัง่ ผัดกะเพราหมูสบั สีก่ ล่องด้ วยไง มือขวา
ออกแรงบิดคันเร่งมุง่ หน้ าไปยังร้ านขายหมูหน้ าซอยเจ้ าประจ�ำ
ขณะที่ผมชะลอความเร็วของรถเมื่อใกล้ จะถึงนัน้ สายตาก็เหลือบไป
เห็นว่าใครบางคนก�ำลังชะเง้ อมองผมอยูท่ ี่หน้ าร้ านก่อนแล้ ว และทันทีที่ผม
จอดรถ ยังไม่ทนั ได้ อ้าปากสัง่ ของกลับมีเสียงทีค่ ้ นุ เคยพูดแทรกขึ ้นมาซะก่อน
“ลืมใจไว้ ที่เทียนเหรอถึงได้ กลับมาเอา?”
“เอ่อ”
“จะเอาใจหรื อเอาเทียนดี”
ร่างบางบิดไปมา ใบหน้ าขาวใสเริ่มซับสีแดงเล็กน้ อยโดยเฉพาะใบหูท่ี
เปลีย่ นเป็ นสีแดงโดดเด่น เดี๋ยวก่อนนะ คือมึงชงเองเขินเองแบบนี ้ก็ได้ เหรอ?
“เอาหมูสบั ให้ พี่ครึ่งโล”
ผมพูดตัดบท สายตาเหลือบไปเห็นป้าทิพย์ แม่เจ้ าเทียนนัง่ ส่ายหน้ า
มองลูกชายอย่างเอือมระอา อย่างที่ผมบอกแหละว่ามันเป็ นของมันแบบนี ้
มาตังนานแล้
้
ว ชอบพูดเล่นไปเรื่ อย บางทีแซวเสียงดังต่อหน้ าลูกค้ าคนอื่น
ก็ท�ำเอาผมอายได้ เหมือนกัน เห็นมันตัวเล็กแบบนี ้ แต่ชอบพูดเสียงดังอย่าง
กับกินโทรโข่งเป็ นอาหาร
“คนอื่นเทียนขายเจ็ดสิบ แต่พี่ยอร์ ชเทียนไม่คดิ เงิน”
“ท�ำไม?”
“หล่อกินฟรี หุน่ ดีครึ่งราคา”
“เอาไปๆ พี่รีบ กลับช้ าเดี๋ยวแม่บน่ ”
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แบงก์สแี ดงถูกยืน่ ไปให้ น้องมันก่อนทีผ่ มจะรับหมูสบั ทีใ่ ส่ถงุ เรียบร้ อย
มาห้ อยที่แฮนด์รถด้ านซ้ ายพลางถอนหายใจ ดู๊ดคู วามอ้ อร้ อของเด็กคนนี ้
เถอะ มาซื ้อหมูแต่ละครัง้ ไม่เคยจะได้ กลับบ้ านเร็ ว มาติดแหง็กกับลีลาของ
มันนี่แหละ
“พี่รีบแต่เทียนไม่รีบ เรื่ องของเราค่อยๆ เป็ นค่อยๆ ไปก็ได้ ครับ เทียน
ยังเด็กอยูเ่ ลย”
เทียนนับเหรี ยญเพื่อมาทอนอย่างอ้ อยอิง่ ใบหน้ าสดใสของมันยังคง
ยิ ้มไม่หบุ ก็เหมือนทุกครัง้ ที่เจอกันน้ องมันก็จะเป็ นแบบนี ้ ทว่าเพียงชัว่ พริ บ
ตาใบหน้ าหวานกลับขมวดคิ ้วเป็ นปมก่อนจะหันไปหาผู้เป็ นแม่ที่นงั่ ดูทีวีอยู่
ด้ านใน
“แม่ เหรี ยญไม่พอ ขาดห้ าบาท”
“อ้ อ เมื่อกี ้มีเด็กมาแลกเหรี ยญไปหมดเลย”
เห็นป้าทิพย์หยัดตัวลุกขึ ้นเหมือนจะเดินเข้ าไปในบ้ านเพื่อหาเงินมา
ทอน ผมจึงปรามเอาไว้ ก่อน
“งันไม่
้ เป็ นไร เดี๋ยวพรุ่งนี ้ค่อยมาเอา”
“เอาเทียนเหรอ?”
“เอาเงินทอน!”
ด้ วยความรี บผมจึงเผลอตะคอกกลับน้ องมันไปอย่างลืมตัว ทว่าไม่
ถึงหนึง่ วินาทีให้ หลังกลับมีเสียงที่ดงั กว่าตอบกลับมาทันควัน
“ห้ ามขึ ้นเสียงกับเมียนะ!”
ร่างกายผมชะงักกึก เหลือบตามองคนตัวเล็กยืนเท้ าเอวมองผมด้ วย
หน้ าตาเอาเรื่อง เอ่อ...ผมควรท�ำตัวยังไงดี แล้ วท�ำไมผมต้ องตกใจเหมือนกลัว
น้ องมันจริ งๆ ด้ วยวะ ไม่ได้ เป็ นเมียจริ งๆ สักหน่อย
“ไปนะ”
ผมยกมือขึ ้นเกาหัวแก้ เก้ อพร้ อมกับบอกลาเจ้ าเทียน เมื่อสตาร์ ตรถ
ได้ ก็บดิ คันเร่งกลับบ้ านอย่างไม่คดิ ชีวิต รู้แค่วา่ ต้ องไปให้ หา่ งจากมันโดยเร็ว
ที่สดุ ที่จริ งผมพูดไม่ได้ เต็มปากหรอกว่าชินกับความบ้ าๆ บอๆ ของเจ้ าเทียน
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มัน คือชินกับการที่มนั ชอบพูดติดเล่นไปเรื่ อยเสมอ ทุกครัง้ ที่เจอกันมันต้ อง
ตะโกนทักผมเสียๆ หายๆ แต่พอโดนมันรุกหนักเข้ ากลับเป็ นผมเองที่เขินอาย
บางครัง้ ถึงกับท�ำตัวไม่ถกู อย่างเช่นเหตุการณ์เมื่อครู่เป็ นต้ น
ก็มนั น่าตกใจไหมล่ะ ตะโกนเสียงดังอย่างกับผัวเมียทะเลาะกันจริงๆ
อย่างนันแหละ
้
เด็กเวร มาพูดจาลามปามแบบนี ้ผมเสียหายนะ
“อ่ะพ่อ หมูสบั เงินทอนค่อยไปทวงเอาพรุ่งนี ้นะ ป้าทิพย์ไม่มีเหรี ยญ”
“อือ แล้ วท�ำไมหน้ าบูดแบบนันล่
้ ะ”
“ไอ้ เทียนแซวอีกแล้ ว นับวันยิ่งเอาใหญ่เลยพ่อ”
เรื่ องนี ้เราต่างรู้ ดี ครอบครัวผม ครอบครัวเทียน รู้ ดีว่าเกิดอะไรขึ ้น
ในช่วงหลายปี ท่ีผ่านมานี ้ แต่ไม่มีใครห้ ามความอ้ อร้ อของมันได้ สกั คน ผม
เลยถูกมันแทะเล็มเรื่ อยๆ ถ้ ามันเป็ นปลามันคงตอดร่ างกายผมจนผิวหนัง
สึกกร่อนหมดแล้ ว
ผมอยูช่ ว่ ยเก็บโต๊ ะครู่หนึง่ จนลูกค้ าหน้ าร้ านซาลงจึงขอตัวไปพักข้ าง
บน ทันทีที่เปิ ดประตูห้องนอน เปิ ดแอร์ หันมาเจอเตียงนุม่ ที่ค้ นุ เคยหนังตาก็
แทบจะปิ ดลงทังอย่
้ างนัน้ ทว่าก็ยงั ฝื นถอดเสื ้อช็อปวิศวฯ สีน� ้ำเงินเข้ มของตัว
เองพาดไว้ บนเก้ าอี ้ ถอดเสื ้อยืดสีด�ำตัวบางที่สวมทับไว้ ด้านใน ถอดกางเกง
ยีนสีเข้ ม โยนเสื ้อผ้ าลงตะกร้ าเสร็ จสรรพ ร่ างสูงโปร่ งของผมจึงเหลือเพียง
กางเกงบ็อกเซอร์ เก่าๆ ที่สวมอยูเ่ พียงตัวเดียว
แผ่นหลังเอนลงบนทีน่ อนนุม่ จัดท่าทางในการนอนให้ เป็ นท่าทีส่ บาย
ส�ำหรับผม ใช้ เวลาเพียงไม่กี่อดึ ใจความง่วงก็ครอบง�ำอย่างรวดเร็วส่งผมเข้ า
สูห่ ้ วงนิทราในที่สดุ
แล้ วช่วงนี ้นับว่าเป็ นช่วงจิตอ่อนไหวหรื ออะไรสักอย่างของผม รู้ สกึ
ว่าตัวเองจะฝันอยูบ่ อ่ ยๆ
อย่างเช่นตอนนี ้ก็นา่ ประหลาดเมื่อภาพฝันในหัวตัดเข้ ามาตอนที่ผม
ก�ำลังมีอะไรกับใครสักคนในห้ องของผม บนเตียงที่ผมก�ำลังนอน คนที่อยูใ่ ต้
ร่ างของผมสัน่ สะท้ านไปตามแรงที่ผมกระแทกกระทันส่
้ งตัวตนของตัวเอง
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เข้ าไปในร่างกายคนตรงหน้ า ทว่าผมกลับไม่ร้ ูวา่ เป็ นใคร ที่ตามีผ้าสีแดงคาด
เอาไว้ ผ้ านวมผืนหนาคลุมตัวจนมิดรวมถึงปิ ดหน้ าอีกครึ่งหนึง่ เอาไว้ ด้วย
กิจกรรมภายใต้ ผ้าห่มของเรามืดมาก แต่ก็เร้ าใจผมมาก ในความ
ฝั นผมจับขาเรี ยวข้ างหนึ่งพาดบนบ่า เอวสอบโถมแรงเข้ าออกช่องทางคับ
แคบไม่หยุดหย่อน คล้ ายตัวเองต้ องมนตร์ สะกดให้ หยุดการกระท�ำอันแสน
วาบหวามนี ้ไม่ได้ และเพราะการเคลื่อนไหวของเรากระเพื่อมเป็ นจังหวะจึง
ท�ำให้ ผ้าห่มเริ่ มหลุดลุย่ ลง เผยแสงสว่างจากภายนอกเข้ ามา ผมจ้ องไปยัง
คนใต้ ร่างด้ วยหัวใจเบิกบาน ลุ้นว่าเมื่อผ้ าห่มหลุดลงจากร่ างกายสองเรา
แล้ ว ผู้โชคดีคนนี ้จะเป็ นใคร
ทว่ามือเล็กของคนเบือ้ งล่างกลับดึงผ้ าห่มขึน้ มาคลุมใหม่ ให้ เรา
ด�ำเนินกิจกรรมแสนระทึกกันต่อท่ามกลางความมืดมิดใต้ ผ้าห่ม ซึง่ ผมเองก็
ยินดีท�ำต่ออย่างไม่เกี่ยงงอน เคลิบเคลิ ้มไปกับความคับแน่น เสียงหวานร้ อง
ครางกระตุกเป็ นช่วงๆ อย่างน่าหลงใหล
ริมฝี ปากของผมบดจูบเคล้ าคลึงคนตรงหน้ าอย่างดุดนั ก่อนจะไล่ลง
มาที่ใบหู สันกราม ซอกคออุน่ เรี ยวลิ ้นตวัดหยอกล้ อผิวกายมาจนถึงหน้ าอก
ทีผ่ มรู้สกึ ว่าอะไรมันแปลกไปสักอย่าง มันมีอะไรบางอย่างไม่ถกู ต้ อง ผมหยัด
ตัวขึ ้นมาเล็กน้ อยพลางยกมือขึ ้นลูบหน้ าอกแบนเรี ยบตรงหน้ าด้ วยความ
สงสัย ความรู้สกึ ในใจวูบไหวประหลาด
ผะ ผู้ชายเหรอวะ...
สมองสัง่ ร่ างกายให้ หยุดการกระท�ำลงในทันที สองมือรี บกระชาก
ผ้ าห่มที่คลุมร่ างสองเราออกจนพบว่าคนที่นอนเปลือยเปล่าใต้ ร่างของผม
คือ...
‘อย่าหยุดสิพี่ยอร์ ช เข้ ามาๆ’
‘เทียน!!!’
ใบหน้ าหวานดึงผ้ าคาดตาสีแดงร้ อนแรงออก ปรื อตามองผมด้ วย
ความปรารถนาที่ลกึ ซึ ้งจนสัมผัสได้ เหงื่อตามไรผมก่อตัวขึ ้นจนชื ้น ดวงหน้ า
ขาวซับสีชมพูระเรื่ อน่ามอง ริ มฝี ปากบางเผยอหอบหายใจเล็กน้ อย
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ในฝันผมก็ยงั คงนัง่ ค้ างมองน้ องมันอยูอ่ ย่างนัน้ อาจเพราะตะลึงงัน
กับสิ่งที่เห็นตรงหน้ า นอกจากหน้ าตาอ้ อร้ อของมันผมก็ไม่เคยจินตนาการ
ว่าจะได้ เห็นเทียนในบทบาทอื่นเลย คนตัวเล็กเอื ้อมมือมารัง้ สะโพกของ
ผมเข้ าหาตัวแต่ผมไม่ขยับ ยังคงจ้ องมองนิ่งอยูท่ ี่เดิมจนร่างบางหยัดตัวลุก
พร้ อมกับผลักผมให้ หงายหลัง รู้ตวั อีกทีร่างเล็กก็ปีนขึ ้นมาอยูบ่ นตัวผมด้ วย
รอยยิ ้มชัว่ ร้ าย
“อย่า!”
เฮือก! ผมผวาตื่นจากความฝันบ้ าบอที่เพิ่งเกิด ยกมือขึ ้นทาบอกเมื่อ
รู้สกึ ว่าหัวใจตัวเองเต้ นแรงเป็ นบ้ า ทุกอย่างท�ำไมมันเหมือนจริ งขนาดนันวะ
้
ขนาดตรงนันของตั
้
วเองผมยังรู้สกึ ว่ามันอุน่ ๆ อยูเ่ ลย
หอบหายใจไม่กี่ทีผมก็ลกุ ขึ ้นนัง่ เมื่อก้ มลงมองความอุ่นวาบกลาง
กายก็พาผมผงะตกใจอีกรอบ!
“เชี่ยเอ้ ย เสียน� ้ำโดยใช่เหตุเลยกู!”
ที่เป้ากางเกงเปี ยกชื ้นเป็ นวงกว้ างหลังจากปลดปล่อยออกมาตอน
ไหนก็ไม่ร้ ู ช่วงนี ้ผมฝั นอะไรลามกอยู่บ่อยๆ แหละ แต่มนั ไม่ควรจะฝั นว่า
ก�ำลังจ� ้ำจี ้อยู่กบั น้ องมันไหมล่ะ คนอื่นมีตงเยอะแยะ
ั้
ฝั นถึงคนที่ผมไม่ร้ ู จกั
ก็ได้ สาวๆ ที่ไหนก็ได้ สองมือยกขึ ้นขยี ้หัวตัวเองอย่างหงุดหงิดก่อนจะตัดสิน
ใจลุกไปเข้ าห้ องน� ้ำเพื่อท�ำความสะอาดช่วงล่างของตัวเอง
ความรู้สกึ ตอนนี ้ขอบอกตามตรงเลยว่า เสียดายน� ้ำ!!!
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CHAPTER 02
REMEMBRANCE
วันศุกร์ ของผมก็คอื วันสุขดีๆ นีเ่ อง สัปดาห์หนึง่ มีเจ็ดวัน ผมจะได้ หยุด
สองวันคือวันศุกร์ และวันเสาร์ แต่ถ้ามีงานค้ างก็ไม่ได้ หยุดหรอก ต้ องนัดกับ
เพื่อนเพื่อสุมหัวท�ำงานให้ เสร็ จ ส่วนมากจะไปบ้ านมาร์ ตนิ เพราะบ้ านมันไม่
ค่อยมีคนอยู่ จะเสียงดังหรื อท�ำอะไรจะได้ ไม่ต้องมานัง่ เกรงใจผู้ใหญ่เหมือน
บ้ านเพื่อนคนอื่น
แต่วนั นี ้มันคือวันสุขของแท้ เพราะผมไม่มีงานอะไรที่คงั่ ค้ างสักอย่าง
เดียว สามารถเล่นเกมจนถึงเช้ าได้ อย่างสบายใจในคืนวันพฤหัสบดี ตื่นมาก็
บ่ายกว่าของวันศุกร์ แล้ ว
หลังจากลืมตาตื่นผมก็ยงั คงนอนโง่ๆ อยู่บนเตียงต่ออีกสักหลาย
นาที ก่อนจะใช้ ศอกดันกับทีน่ อนเพือ่ พยุงตัวเองให้ ลกุ ขึ ้นนัง่ สองแขนชูขึ ้นบิด
ขี ้เกียจไปทางซ้ ายทีขวาทีจนกระดูกลัน่ ก๊ อบแก๊ บจึงรู้สกึ สบายตัวขึ ้น แล้ วจึง
เอี ้ยวตัวลงจากเตียงทาบฝ่ าเท้ าลงบนพื ้น เมื่อลุกขึ ้นยืนเต็มความสูงก็คว้ า
ผ้ าเช็ดตัวมาพาดที่บา่ มาดหมายจะพาตัวเองไปช�ำระล้ างร่างกาย
ทันทีที่เปิ ดประตูห้องนอนเพื่อเดินมายังห้ องน�ำ้ กลับได้ ยินเสียงพูด

28

คุยของผู้คนมากมายที่ด้านล่าง เสียงเครื่ องดูดควันที่อยูเ่ หนือเตาแก๊ ส เสียง
ตะหลิวกับกระทะกระทบกัน มันเป็ นเสียงที่ผมเคยชินมาหลายปี ตงแต่
ั ้ บ้าน
เราเปิ ดร้ านอาหารตามสัง่ ที่บ้านก็จะไร้ ซงึ่ ความเงียบ ส�ำหรับผมที่เงียบที่สดุ
คงจะเป็ นห้ องนอนของตัวเอง
ร่างกายสูงชะลูดของผมเปี ยกโชกไปด้ วยหยาดน� ้ำที่เกาะพราวไปทัว่
ร่าง ผมจึงคว้ าผ้ าเช็ดตัวมาเช็ดไปตามร่างกายทีละส่วนจนแห้ งหลังจากอาบน� ้ำ
อาบท่าจนสะอาดทุกซอกทุกมุมแล้ ว ต่อมาคือการแต่งตัวที่เวลาอยูบ่ ้ านผม
ก็จะใส่แค่เสื ้อยืด กางเกงบอลหรื อกางเกงสามส่วนแบบสบายๆ
สองเท้ าย�่ำเดินลงไปชันล่
้ างที่บ้านเราเปิ ดเป็ นร้ านอาหารตามสัง่ เพื่อ
ช่วยพ่อกับแม่ท�ำงาน และทันทีที่ผมปรากฏตัว ผู้เป็ นแม่ก็ตะโกนขึ ้น
“อ้ าว นัน่ ไง สุดหล่อมาแล้ ว!”
ผมผงะเล็กน้ อยก่อนจะกวาดตามองไปทัว่ ร้ าน เห็นสาวๆ ออฟฟิ ศ
หลายคนก�ำลังส่งสายตาเป็ นประกายมาให้ ผมเลยยกยิ ้มมุมปากโปรยเสน่ห์
ไปทัว่ ในวันที่ผมหยุดจะมีลกู ค้ าที่เป็ นผู้หญิงมากเป็ นพิเศษ แม่ผมก็คอยดัน
ผมเป็ นจุดขายซะงัน้ อวยลูกชายเหลือเกิน แต่กอ็ ย่างว่าล่ะนะ ผมก็หล่อจริงๆ
“พ่อไปเด็ดใบกะเพราเถอะ เดี๋ยวผมช่วยแม่เอง”
“เออๆ จานต่อไปเป็ นผัดกะเพราทะเลพิเศษกับ ไม่เผ็ด ใส่ข้าวโพด
อ่อนกับเห็ดด้ วย ไม่ใส่กระเทียม รสหวานหน่อย ทอดไข่ดาวด้ วย เอาไข่ดาว
กรอบๆ ไม่อมน� ้ำมัน”
โอ้ ยยย ไม่ต้องแดก!!!
ทังพ่
้ อและผมมองหน้ ากันแล้ วถอนหายใจออกมา วันๆ หนึ่งจะมี
ลูกค้ าประเภทนี ้ไม่มากนักหรอก แต่ทกุ ครัง้ ทีม่ ากินก็จะเยอะสิง่ แบบนี เปลี
้ ย่ น
เมนูไปเรื่ อยจนกลายเป็ นเมนูเรื่ องมากทุกครัง้ ไป ผมกับพ่อมักจะแอบไม่
ชอบใจกับอะไรแบบนี ้เสมอ มีแต่แม่ที่เป็ นคนท�ำแท้ ๆ แต่ไม่ปริ ปากบ่นสักค�ำ
เพียงแค่บอกผมกับพ่อในประโยคเดิมๆ ว่า ‘คนเรามันอยากกินไม่เหมือนกัน’
บางครัง้ ผมหมัน่ ไส้ เลยคิดเมนูเรื่ องมากนี ้แพงๆ หน่อย หกสิบบาท แปดสิบ
บาทบ้ าง ผลปรากฏว่าครัง้ ต่อมาก็ยงั สัง่ เมนูเรื่ องมากอยูเ่ หมือนเดิม

29

เวลาล่วงเลยไปกว่าสามชัว่ โมงกว่าที่ลกู ค้ าจะซา กว่าผมจะเก็บโต๊ ะ
และล้ างจานจนหมด เหลือบมองนาฬิกาก็ห้าโมงกว่าแล้ ว เมื่อไม่มีลกู ค้ าผม
กับพ่อก็จะมานัง่ ดูทีวีกนั ส่วนแม่จะเช็กของที่เหลือพร้ อมกับนับเงินที่ขายได้
ตลอดวัน ทว่าได้ นง่ั พักไปได้ ไม่ถงึ ครึ่งชัว่ โมงเสียงที่ค้ นุ เคยก็ดงั ขึ ้นที่หน้ าร้ าน
ผมไม่หนั ไปมองยังรู้เลยว่าใคร
“ป้าพิมครับ สัง่ ข้ าวหน่อยคร้ าบบบบบ”
เทียนตะโกนเรี ยกแม่ของผม ลากเสียงยาวอย่างคนอารมณ์ดี
“เทียนเอาไรลูก”
“แม่ให้ มาสัง่ ย�ำวุ้นเส้ นกับผัดผักรวมเหมือนเดิม ส่วนวันนี ้เทียนเอา...”
เพราะเสียงของเทียนขาดห้ วงไปทังที
้ ่ยงั พูดไม่จบประโยค ท�ำให้ ผม
หันไปมองอย่างเลีย่ งไม่ได้ ทว่ากลับเห็นน้ องมันมองมาที่ผมอยูก่ อ่ นแล้ ว เมื่อ
เห็นผมหันไปมันเหยียดยิ ้มกว้ างจนเห็นฟั นขาว ผมเลยถลึงตาใส่ไปทีหนึง่
“เทียนเอาข้ าวไข่เจียวหมูสบั กับต้ มย�ำหมูน� ้ำข้ นครับ ของเทียนกินนี่
นะ ของแม่หอ่ กลับครับป้าพิม”
เทียนมันเป็ นเด็กซน ในซอยนี ้มีเด็กหลายคนนะ แต่ผมรู้ จกั มันอยู่
คนเดียว อาจเพราะบ้ านเราสนิทกันมากกว่าบ้ านอื่น ลูกๆ เลยเล่นด้ วยกัน
ตังแต่
้ เด็ก
ผมมองเด็กใส่ชดุ มัธยมปลายเดินเข้ ามาในส่วนทีแ่ ม่ผมท�ำอาหาร มัน
ตอกไข่ใส่ถ้วย ตักหมูสบั ลงไป หัน่ หอมใหญ่เป็ นชิ ้นเล็กๆ ก่อนจะน�ำไปผสมใน
ถ้ วยแล้ วตีไข่จนเกิดเสียง คือมันมากี่ทีก็จะช่วยแม่ผมท�ำอาหารที่มนั สัง่ เสมอ
แหละ แต่เมื่อกี ้ผมเห็นแม่นงั่ นับเงินค้ างไว้ อยูเ่ ลยลุกขึ ้นไปช่วย
“แม่ไปพักเถอะ ผมท�ำเอง”
“เอางันเหรอ?
้
จะท�ำอร่อยไหมล่ะเราน่ะ”
“ป้าพิมๆ ให้ พี่ยอร์ ชท�ำก็ได้ ครับ เทียนอยากเห็น”
ไอ้ เด็กนี ้ก็ดี๊ด๊าจนออกนอกหน้ าซะจริ งๆ
“ผมกับแม่ก็ท�ำกับข้ าวแทบจะรสเดียวกัน เชื่อมือผมเถอะ”
แม่พยักหน้ าก่อนจะเดินกลับเข้ าไปนัง่ นับเงินเหมือนเดิม ผมจัดการ
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ต้ มน� ้ำเพื่อจะท�ำต้ มย�ำ ส่วนอีกเตาหนึง่ เทน� ้ำมันลงกระทะเพื่อเตรี ยมทอดไข่
เจียวหมูสบั ทีจ่ ริงผมท�ำกับข้ าวไม่เลวเลยนะ เพราะช่วยแม่ทำ� บ่อยเลยท�ำกิน
เองได้ สบาย หลังๆ ถ้ าว่างก็จะท�ำกับข้ าวเย็นเอง ท�ำกินกันทังครอบครั
้
วและ
เมื่อฝึ กฝนบ่อยเข้ าก็กลายเป็ นว่าผมกับแม่รสมือเราไม่หา่ งชันกั
้ นเท่าไหร่นกั
นี่ถ้าเรี ยนจบไม่มีงานท�ำผมจะมาขายอาหารตามสัง่ กับแม่นี่แหละ
ขณะที่ผมก�ำลังง่วนอยู่กบั การพลิกไข่เจียวและปรุ งรสต้ มย�ำอยู่นนั ้
ก็สมั ผัสได้ วา่ มีสายตาคูห่ นึง่ จับจ้ องผมจากด้ านข้ าง พอเหลือบตาไปมองก็
เห็นเทียนยืนกอดอกพิงอ่างล้ างจานมองผมอยู่
“ยืนมองอะไร ตักข้ าวสิไข่จะเสร็จแล้ ว”
“ยืนมองเนื ้อคู”่
มันพูดจบก็ขบเม้ มริ มฝี ปากล่างของตัวเองอย่างยัว่ ยวน สายตาเป็ น
ประกาย รอยยิ ้มเจ้ าเล่ห์แบบนี ้เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน...
เคร้ ง
“โอ้ ยร้ อน! ซู้ดดดด”
เสียงฝาหม้ อหุงข้ าวสแตนเลสหล่นลงบนโต๊ ะเสียงดังท�ำให้ ผมตกใจ
รี บหันไปมอง หน้ าหวานบิดเบี ้ยวพลางยกข้ อมือตัวเองขึ ้นมาเป่ าอย่างเอา
เป็ นเอาตาย ผมหรี่ แก๊ สแล้ วเดินเข้ าไปหา คว้ าแขนเล็กของมันมาดูรอยแดง
ตรงข้ อมือที่เกิดจากการสัมผัสโลหะที่ร้อนจัด นี่มนั คงจับทัพพีตกั ข้ าวแล้ วข้ อ
มือดันไปโดนขอบหม้ อใช่ไหมเนี่ย
“โง่ ไปนัง่ ไปเดี๋ยวพี่ท�ำให้ เอง”
“ด่าเมียโง่แบบนี ้ระวังจะไม่เจริ ญนะ!”
รู้สกึ สงสารยังไม่ถงึ นาที มันกวนประสาทผมอีกแล้ ว! ผมปล่อยแขน
มันก่อนจะผลักเทียนให้ เดินเข้ าไปในบ้ าน ลงมือตักข้ าวใส่จานให้ มนั เสร็ จ
สรรพแล้ วโปะไข่เจียวหมูสบั ไว้ ด้านบน ส่วนต้ มย�ำก็เสร็ จพอดีจึงเทลงถ้ วย
โดยไม่ลมื ทีจ่ ะคว้ าช้ อนมาชิมก่อนสักเล็กน้ อยว่ารสชาติขาดเหลืออะไรหรือไม่
อื ้ม ใช้ ได้ แล้ ว ไม่ต้องปรุงเพิ่ม...
ทังต้
้ มย�ำและข้ าวไข่เจียวถูกยกไปเสิร์ฟเทียนถึงที่ มันที่นงั่ ถือช้ อน
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ส้ อมรออยู่ก่อนแล้ วเมื่อเห็นอาหารก็ท�ำท่าทางดีใจอย่างกับเคยกินข้ าวครัง้
แรก
“เดี๋ยวของป้าทิพย์แม่ท�ำเองนะ ยอร์ ชนัง่ คุยเป็ นเพื่อนน้ องเถอะ”
ผมกับเทียนเราไม่ค่อยคุยกันหรอก เวลาเจอกันมันก็จะคุยของมัน
อยูค่ นเดียว เพ้ อเจ้ ออะไรของมันไปเรื่ อย อย่างครัง้ นี ้ก็เหมือนกัน ผมไม่ได้ นง่ั
กับน้ องมันแต่เดินกลับมานัง่ ดูทีวีกบั พ่อแทน ไม่หนั ไปสนใจมันอีกด้ วยซ� ้ำไป
จนกระทัง่ แม่เดินเข้ ามาพร้ อมกับถือถุงใส่อาหารที่มนั สัง่ มาวางไว้
ให้ ที่โต๊ ะ ไม่ร้ ู อะไรดลใจให้ ผมหรี่ เสียงทีวีลงก่อนจะเงี่ยหูฟังแม่ผมกับเจ้ า
เทียนคุยกัน
“กินเสร็ จพอดีเลย ลูกป้าท�ำกับข้ าวพอกินได้ ไหมล่ะ”
“อร่ อยยย ครัง้ หน้ ามาอีกเทียนจองพี่ยอร์ ชให้ ท�ำให้ เทียนกินนะป้า
พิม”
“ติดใจขนาดนันเลย?”
้
“ครับ ฮ่าๆ”
ไม่ร้ ูวา่ ผมเหม่อลอยตังแต่
้ เมื่อไหร่ มารู้ตวั อีกทีก็พบว่าพ่อนัง่ จ้ องผม
อยู่ ผมจึงหันไปถามอย่างสงสัย
“มองอะไรพ่อ?”
“แกนัง่ ยิ ้มอะไรล่ะ”
ยิ ้มเหรอ? ผมยิ ้มเหรอ? บ้ าน่า จะไปยิ ้มอะไร ผมดึงสีหน้ าให้ กลับ
เป็ นปกติก่อนจะหันไปสนใจหน้ าจอทีวีที่ฉายหนังเกี่ยวกับศึกสงครามอะไร
สักอย่างที่ผมแอบละความสนใจไปสนใจอย่างอื่น ทว่าสายตามองทีวี หู
กลับทรยศไม่สนใจสิง่ ที่ตามองเห็น กลับเอาแต่เงี่ยหูฟังคนสองคนคุยกันอยู่
ที่โต๊ ะซึง่ ห่างจากผมไปเกือบสองเมตรได้
“นี่เทียนอยูม่ อไหนแล้ วลูก”
“เทียนจะจบมอห้ าแล้ วครับป้าพิม นี่อาทิตย์หน้ าก็ปิดเทอมแล้ ว”
“งันมอหกก็
้
ต้องเริ่ มหามหา’ลัยเรี ยนแล้ วสิ อยากเรี ยนอะไรล่ะ”
“เทียนอยากเรี ยนวิศวฯ เครื่ องกล นี่เทียนก็เรี ยนสายวิทย์-คณิตอยู่
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มันต่อยอดกันได้ อยากเรี ยนแบบพี่ยอร์ ชเลย”
“ดีๆ ไว้ จะให้ เจ้ ายอร์ ชติวให้ ตอนก่อนสอบเข้ าแล้ วกัน”
เหอะ ถามสักค�ำไหมว่าอยากสอนมันรึเปล่า ขนาดตักข้ าวยังยกแขน
ไม่พ้นหม้ อ โง่ๆ อย่างมันจะตังใจฟั
้ งที่ผมสอนสักนิดไหมเถอะ!
ตือดื๊อดึง่ ตือดื๊อดึง่
“โอ๊ ะ ไอติมมมม!!!”
เมื่อได้ ยินเสียงรถไอศกรี มร่างเล็กก็ลกุ พรวด ตะโกนเสียงแปดหลอด
ของมันก่อนจะวิง่ แจ้ นไปดักรอรถไอศกรี มที่หน้ าบ้ านผม คือเทียนมันเป็ นคน
เสียงดังมากจึงเรี ยกความสนใจให้ พอ่ ผมหันไปมองมันด้ วยเหมือนกัน
“ซื ้อไอศกรี มให้ พอ่ หน่อย เอาอันที่เป็ นโคล่า ที่มนั มีสองแท่ง พ่อจะ
แบ่งกับแม่กิน”
“อ๋อ ยักษ์ ค”ู่
ได้ รับค�ำสัง่ ผมก็คว้ าเงินแล้ วเดินไปยังรถไอศกรี มสีแดงที่มกั จะแวะ
เวียนเข้ ามาในซอยบ้ านผมอยูเ่ ป็ นประจ�ำ ผมเองก็ซื ้อทุกครัง้ ที่เจอเพราะผม
ชอบกินไอศกรี ม เป็ นคนชอบของหวานด้ วยแหละเลยไม่พลาดที่จะซื ้อหาก
พบเจอที่ไหน
ขณะที่ผมเดินเข้ าไป เจ้ าเทียนก็วิ่งสวนกลับเข้ าไปในบ้ านพร้ อมกับ
ไอศกรี มหนึ่งแท่งในมือ ผมจัดการล้ วงหยิบไอศกรี มยักษ์ ค่รู สโคล่าให้ พ่อ
ก่อนจะหยิบของตัวเองขึ ้นมา
“น้ องเขาจ่ายเงินหรื อยังครับ?”
ผมถามพี่คนขายเพราะหันไปมองมันก็เห็นมันยืนเปิ ดกระเป๋ าตังของ
มันอยู่
“ยัง น้ องเขาลืมหยิบเงินออกมา”
“อ้ อ งันผมจ่
้
ายแทน”
เมื่อยื่นเงินจ่ายค่าเสียหายทังหมดเสร็
้
จสรรพรับเงินทอนเรี ยบร้ อย
ร่างบางก็วิ่งหน้ าตาตื่นออกมา ในมือมีแบงก์ยี่สบิ ด้ วย ทว่ายังไม่ทนั ที่มนั จะ
ถึงกลับสะดุดหน้ าเกือบทิม่ ถลาเข้ ามาหาผมอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้ ผมใช้
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เพียงมือเดียวดึงต้ นแขนเทียนไว้ ไม่ให้ มนั ล้ ม จนมันทรงตัวได้ กย็ นื่ เงินให้ พเ่ี ขา
“พ่อหนุม่ นี่จา่ ยให้ แล้ ว”
เทียนหันมาขอบคุณผม แต่ใบหน้ าของมันเลอะเทอะไปหมด เพราะ
มันถือไอศกรี มอยูแ่ ล้ วเสียหลักถลาเข้ ามาจึงท�ำให้ ไอศกรี มในมือโดนที่หน้ า
เข้ า คราบช็อกโกแลตสีน� ้ำตาลเข้ มเลอะเป็ นวงใหญ่ตงแต่
ั ้ จมูกถึงปลายคาง
สภาพเหมือนลูกหมาตกโคลนไม่มีผิด เห็นแบบนี ้ผมก็อดที่จะข�ำไม่ได้
“หน้ าเทียนเลอะไหม?”
มันถามพลางยกหลังมือเช็ดหน้ าตัวเองไปด้ วย ผมพยักหน้ าส่งๆ เป็ น
ค�ำตอบก่อนจะหลุบตามองต�ำ่ ไปที่เท้ าของมัน เชือกรองเท้ านักเรี ยนข้ างหนึง่
หลุดลุย่ ออกมา และนี่คงเป็ นสาเหตุให้ มนั หน้ าเกือบทิ่มเมื่อกี ้
“มัดเชือกรองเท้ าด้ วย”
“เช็ดออกหมดยัง?”
เทียนไม่สนใจที่ผมบอกแถมยังยื่นหน้ าหันซ้ ายหันขวาให้ ผมดู ที่จริ ง
มันก็ออกเกือบหมดแล้ ว แต่ตดิ ตรงริ มฝี ปากที่ยงั มีคราบสีน� ้ำตาลติดเข้ มอยู่
ผมส่ายหัวก่อนจะยื่นนิ ้วโป้งไปตวัดคราบนันบนริ
้ มฝี ปากบางเบาๆ แล้ วไม่ร้ ู
เทียนมันตังใจหรื
้
อบังเอิญแลบลิ ้นออกมาเลียปากล่างของตัวเองทว่าปลาย
ลิ ้นกลับโดนนิ ้วของผม
เหมือนโลกทังใบหยุ
้
ดหมุน เรามองหน้ ากันและมันท�ำให้ ผมนึกถึง
เหตุการณ์หนึ่งสมัยวัยเด็กขึ ้นมาได้ ทนั ที จ�ำได้ ว่าเมื่อตอนผมยังเด็กผมอยู่
ต่างจังหวัดมาก่อน ย้ ายมาอยู่ในกรุ งเทพฯ ตอนที่เด็กมากเหมือนกันแต่ก็
จ�ำความได้ แล้ ว แม่ผมกับป้าทิพย์แม่ของเทียนเป็ นเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เรี ยน
ที่ตา่ งจังหวัดนัน่ แหละ แต่แม่ของเราบอกให้ ลกู เรี ยกป้าทังคู
้ ท่ งที
ั ้ ่อายุพอกัน
แท้ ๆ เหมือนเรี ยกดักแก่และจะได้ ไม่มใี ครแก่กว่าใครล่ะมัง้ ครอบครัวเราย้ าย
มาอยูท่ ี่นี่แรกๆ พ่อกับแม่ผมก็ท�ำงานโรงงาน ส่วนผมที่ไม่มีใครดูแลก็มกั จะ
โดนเอามาฝากไว้ กบั ป้าทิพย์ซงึ่ เมื่อก่อนเปิ ดร้ านขายของช�ำ
ในบ้ านตอนนันก็
้ มีเจ้ าเทียนนี่แหละที่คอยเล่นกับผม มันเป็ นเด็กน่า
รักนะ น่ารักมาก ตัวเล็กๆ ขาวๆ จนตอนนันผมคิ
้
ดว่ามันเป็ นเด็กผู้หญิงมา
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ตังนาน
้
เทียนตอนในนันเด็
้ กน้ อยมาก พูดจาเจื ้อยแจ้ วฟั งรู้เรื่ องบ้ างไม่ร้ ูเรื่ อง
บ้ าง แต่ก็พอจะสื่อสารกันได้ ผมที่โตกว่าหน่อยก็คอยเลี ้ยงมัน เข้ าใจว่าเป็ น
น้ องสาวอยูห่ ลายเดือน
จนมีเหตุการณ์หนึ่งท�ำให้ เด็กอย่างผมหวัน่ ไหวขึ ้นมา วันนันเราซื
้
้อ
ไอศกรีมจากรถไอศกรีมแบบนี ้แหละ เทียนถือไอศกรีมวิง่ แล้ วล้ มลงคล้ ายเมือ่
กี ้เลย ใบหน้ าเลอะไอศกรี มเต็มไปหมด ตอนนันผมเห็
้
นผมก็ยื่นมือไปเช็ดให้
มันช้ อนตากลมมองหน้ าผมเหมือนอย่างตอนนี ้
แต่หลังจากนันอะไรดลใจผมก็
้
ไม่ร้ ู ท�ำให้ ผมโน้ มหน้ าลงไปจุ๊บปาก
ของมันที่ยงั หลงเหลือคราบไอศกรี มติดอยูท่ ีหนึง่ เมื่อผละออกจากกันเราก็
จ้ องมองกันอย่างอึ ้งๆ หัวใจพองโตขึ ้นมาทันทีอย่างกับเจอรักแรก เจ้ าเทียน
ตอนนัน้ ส่งยิม้ หวานมาให้ ก่อนจะกระโดดมาหอมแก้ มผมคืนเช่นกัน ฟั ง
เหมือนว่าเป็ นความน่ารักน่าชังของเด็กๆ เนอะ
ทว่าฝั นผมล่มไม่เป็ นท่าเมื่อเดือนต่อมาเทียนต้ องเข้ าเตรี ยมอนุบาล
ผมเห็นกับตาว่าน้ าทิพย์จบั มันแต่งตัวในชุดผู้ชาย ความตกใจจึงท�ำให้ ผม
เอ่ยถาม ค�ำตอบที่ได้ ก็คือเทียนเป็ นเด็กผู้ชายจริ งๆ แล้ วน้ องสาวที่ผมเล่น
ด้ วยมาตังนานนั
้
น่ ล่ะ? ผมเข้ าใจผิดไปเอง คิดไปเองเป็ นตุเป็ นตะ แถมผม
ยัง...จูจ๊ บุ น้ องมันอีกด้ วย
ซ่า...
ท้ องฟ้าที่มืดครึม้ อยูน่ าน ตอนนี ้หยาดฝนได้ ตกลงมาอย่างกะทันหัน
ผมกับน้ องมันต่างสะดุ้งกันจนตัวโยน เลิกจ้ องตากันพลางเม้ มปากอย่างไม่ร้ ู
จะพูดอะไร แววตาของมัน สีหน้ าของมันฟ้องว่าห้ วงความคิดก่อนหน้ านี ้เทียน
เองคงนึกถึงเรื่ องวัยเด็กเรื่ องเดียวกับผมแน่
“รี บกลับบ้ านไป ช้ ากว่านี ้ตกหนักแน่”
ร่างบางโยนไอศกรีมในมือทิ ้งลงทังขยะ
้ แล้ วนัง่ คุกเข่าลงข้ างหนึง่ เพือ่
จัดการผูกเชือกรองเท้ านักเรี ยนที่หลุด เมื่อเสร็จแล้ วเทียนมันก็ลกุ ขึ ้นหันหลัง
วิง่ ออกไปสุดชีวติ บ้ านผมกับบ้ านมันห่างกันประมาณสิบหลัง จะว่าไกลก็ไม่
ไกลเท่าไหร่หรอก ผมเดินเข้ าบ้ านมายื่นไอศกรี มให้ พอ่ จัดการแกะไอศกรี ม
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ของตัวเองยังไม่เสร็ จดีก็เห็นเทียนวิ่งพรวดเข้ ามาในบ้ านอีกครัง้ พร้ อมกับ
สภาพเปี ยกโชกไปทังตั
้ ว ผมอดที่จะจ้ องมองเสื ้อนักเรี ยนสีขาวที่โดนหยาด
น� ้ำฝนจนผ้ าอ่อนตัวแนบสนิทลงบนผิวเนื ้อขาวเนียนของเทียนไม่ได้
“เทียนลืมข้ าวแม่ ลืมจ่ายตังค์ปา้ พิมด้ วย”
แม่รีบลุกไปรับเงินจากเทียนก่อนจะยื่นร่ มคันหนึง่ ให้ น้องมันไป ผม
แลบลิ ้นเลียไอศกรีมในมือพลางลอบมองแผ่นหลังเล็กนัน่ ไปด้ วย จะว่ายังไงดี
ล่ะ จ�ำได้ วา่ วันก่อนฝันสัปดนเรื่ องหนึง่ ถึงเจ้ าเทียน มันเป็ นฝันที่ไม่นา่ เกิดขึ ้น
ทังที
้ ่ก่อนนอนผมไม่ได้ จินตนาการถึงเรื่ องลามกใดๆ ไม่ได้ นกึ ถึงน้ องมันเลย
แม้ สกั เสี ้ยวหนึง่ ในความคิดก็ไม่มี แต่กลับฝันว่ามีอะไรกับเทียนอย่างมัวเมา
ในอารมณ์ถงึ ขันส�
้ ำเร็จความใคร่ออกมาได้ ยิ่งน่าแปลก
ในฝั นภาพเรื อนร่ างของเทียนยังติดตาอยู่เลย ตัวมันก็ขาวๆ บางๆ
เหมือนอย่างที่เห็นเมื่อกี ้ เสื ้อนักเรี ยนที่ล่ลู งแนบเนื ้อก็ท�ำให้ ผมนึกออกถึง
สภาพน้ องมันตอนไร้ ซึ่งอาภรณ์ ใดๆ ได้ เชื่อว่าที่ผมฝั นเห็นก็ไม่น่าจะต่าง
จากของจริ งเท่าไหร่หรอก
ทีฝันเรื่ องอื่นล่ะไม่คอ่ ยจ�ำ แต่เสือกมาจ�ำเรื่ องแบบนี ้ซะแม่นย�ำเชียว
นะกู!!!
รู้ สกึ ประหลาดใจตัวเองเล็กน้ อยเพราะตอนที่ผมฝั นอัปยศครัง้ แรก
แบบนีค้ ือการมีอะไรกับมาร์ ตินเพื่อนสนิทตัวเอง ผมกดผู้ชายที่ตวั บึกบึน
กว่าผมลงเตียง นึกย้ อนกลับไปในสิ่งที่ผมฝั นมันมีแต่ความน่าขบขันจนผม
ไม่นกึ จะใส่ใจอีก แต่พอกับเจ้ าเทียน ท�ำไมเมื่อนึกถึงความฝันวาบหวามนัน้
ขึ ้นมามันท�ำให้ ผมรู้สกึ อย่างกับมันเกิดขึ ้นจริง ริมฝี ปากของผมยังรู้สกึ อุน่ ร้ อน
เหมือนเพิ่งบดจูบเสร็จใหม่ๆ
แหมะ
ไอศกรี มในมือละลายหยดลงบนโต๊ ะหนึง่ หยด หยดลงหลังมืออีกข้ าง
ของผมอีกหยด ผมจึงรี บกินไอศกรี มในมือจนหมดอย่างรวดเร็ วก่อนจะลุก
ไปเก็บถ้ วยจานที่เทียนกินเสร็ จเมื่อครู่ ไปล้ าง ทว่าเมื่อมือขวาคว้ าจานข้ าว
สายตาก็หลุบมองสิง่ ที่อยูบ่ นจานใบนันด้
้ วยความตกใจ
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มันมี...ซอสมะเขือเทศสีแดงวาดรูปหัวใจดวงใหญ่อยูก่ ลางจาน...
ดูก็ร้ ูวา่ เพิ่งท�ำหลังกินเสร็ จ ร่องรอยไม่ได้ มีความบังเอิญเลยสักน้ อย
นิด แต่ท่ีท�ำให้ ผมเม้ มปากแน่นนันไม่
้ ใช่เพราะหัวใจดวงใหญ่ดวงนี ้ แต่เป็ น
ตัววายที่อยูต่ รงกลางหัวใจอีกทีตา่ งหาก
Y = YORCH ย่อมาจากชื่อเล่นของผมสินะ แหม ไอ้ เด็กนี่มนั พัฒนา
สกิลอ้ อร้ อเพิ่มขึ ้นทุกวัน
“ยอร์ ช ยิ ้มอะไรลูก?”
ผมสะดุ้งโหยงเมื่อแม่หนั มาถาม จึงส่ายหัวปฏิเสธไปแล้ วหันมาเก็บ
ถ้ วยจานที่เหลือไปล้ างจนเสร็ จ ทุกทีผมไม่เคยอ่อนไหวกับการกระท�ำของ
เจ้ าเทียนเลยสักครัง้ จนกระทัง่ ช่วงนี ้ที่ผมจิตตกหวัน่ ไหวกับผู้ชายเป็ นพิเศษ
เลยพาให้ คดิ ว่าไอ้ เด็กคนนี ้มันก็บ้าๆ บอๆ ตลกดีเหมือนกัน
สายตามองไปยังบริ เวณหน้ าบ้ านที่ฝนเริ่ มตกลงมาอย่างหนักแล้ ว
ผมเห็นคูร่ ักวัยรุ่นคูห่ นึง่ ก�ำลังวิง่ เข้ าไปในซอยโดยทีผ่ ้ ชู ายถอดเสื ้อแจ็กเกตตัว
นอกขึ ้นมาคลุมเหนือศีรษะของตัวเองและแฟนสาวเพือ่ บังฝน ใบหน้ าของทัง้
คูเ่ ปื อ้ นรอยยิ ้มอย่างมีความสุข แม้ สภาพร่างกายจะเปี ยกไปหลายส่วนแล้ ว
ก็ตาม เห็นแบบนี ้ก็นกึ ขึ ้นได้ อีกเรื่ องหนึง่
ตอนนันผมน่
้
าจะอยูส่ กั ป.ห้ า ได้ มงั ้ ผมกับเทียนเรียนโรงเรียนเดียวกัน
วันนันฝนตกหนั
้
กกว่านี ้อีก ผมที่ไม่ได้ สนใจฝนสักเท่าไหร่ในใจคิดแต่วา่ เลิก
เรี ยนแล้ วจะรี บกลับบ้ านไปเล่นเกมเท่านัน้ แต่พอเห็นเทียนยืนหลบฝนอยู่
ที่ปา้ ยรถเมล์หน้ าโรงเรี ยนผมก็เลยเข้ าไปถามว่าท�ำไมไม่กลับบ้ าน น้ องมัน
ตอบมาว่ารอฝนซาก่อน รี บกลับไปก็เปี ยก วันนี ้แม่น้องมันก็ไม่อยูบ่ ้ านไม่มี
คนมารับ ได้ ยินแบบนันผมก็
้
คว้ าแขนมันลากขึ ้นรถเมล์เพื่อกลับบ้ านพร้ อม
กัน ท่ามกลางฝนที่ตกหนักและเด็กสองคนไม่มีร่มสักคัน เมื่อถึงป้ายรถเมล์
หน้ าซอยบ้ านของผม ผมก็ถอดเสื ้อนักเรี ยนตัวบางออกมาเพื่อใช้ คลุมหัวผม
กับน้ องมันไม่ให้ เปี ยก
ผมบอกเทียนว่าให้ ไปเล่นที่บ้านผมก่อน ถ้ าป้าทิพย์ กลับมาค่อย
กลับบ้ าน มันที่เด็กกว่าก็เถียงผมไม่ทนั หรอก รู้ ตวั อีกทีผมกับน้ องมันก็พา
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กันวิ่งตากฝนมาจนถึงบ้ านของผม และเสื ้อที่คลุมหัวเรามามันก็ไม่ได้ ช่วย
บังฝนอะไรเลย เนื ้อตัวจึงเปี ยกโชกทังคู
้ ่ ทว่าระหว่างทางทีเ่ ราวิง่ มาเราเอาแต่
หัวเราะให้ กนั ตลอดทาง จ�ำได้ วา่ เหมือนกับได้ เล่นน� ้ำฝนกันไปด้ วย ภาพความ
สนุกและรอยยิ ้มของน้ องมันผมยังจ�ำได้ ดี
“นัน่ ยิ ้มอีกแล้ ว”
เฮือก! ผมรีบย่นคอหนีเมือ่ พ่อชะโงกหน้ าเข้ ามาหาด้ วยแววตาจับพิรุธ
“ผมยิ ้มที่ไหน ไม่ได้ ยิ ้ม”
“เห็นอยูว่ า่ ยิ ้ม ยิ ้มหวานด้ วย”
ผมยกมือขึ ้นลูบหน้ าลูบตาสลัดความคิดก่อนจะเดินขึ ้นไปบนห้ อง
วันนี ้มันวันร� ำลึกความหลังแห่งชาติหรื อยังไง ท�ำไมผมถึงนึกเรื่ องนันเรื
้ ่ องนี ้
ในอดีตไม่หยุดหย่อน
END TALK
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CHAPTER 03
REACTION
TIAN TALK
หลังจากเหน็ดเหนื่อยกับการสอบปลายภาคถึงหนึ่งสัปดาห์เต็ม ที่
เป็ นการสอบเพื่อจบการศึกษาชันมอห้
้
า หลักสูตรวิทย์-คณิตของผม วันนี ้จึง
เป็ นวันแรกของการปิ ดเทอม เป็ นช่วงหยุดยาวนานถึงสองเดือนก่อนที่ผมจะ
เติบโตขึ ้นไปอีกชันหนึ
้ ง่ ทว่าผมอาจจะไม่ได้ หยุดอยูบ่ ้ านสบายๆ เหมือนอย่าง
คนอื่นเขาหรอก เพราะผมขอแม่วา่ อยากเรี ยนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม แม่เลย
บอกให้ ผมลองหาคนสอนดู อยากเรี ยนที่ไหนก็บอก เดี๋ยวแม่จะหาเงินส่ง
เรี ยนให้ ผมคิดเอาไว้ แล้ วว่าจะใช้ เวลาช่วงปิ ดเทอมนี ้กอบโกยความรู้ ให้ ได้
มากที่สดุ ดีกว่าปล่อยเวลาให้ เสียเปล่า
ที่จริ งเห็นผมบ้ าๆ บอๆ แบบนี ้น่ะ ผมเป็ นหัวกะทิของกลุ่มเลยนะ
เป็ นต้ นโพยของการบ้ านและรายงานให้ เพื่อนโดยที่ผมเองก็ไม่ได้ คิดอะไร
มากหากจะมีใครลอกงานผมหรื อเป็ นตัวถ่วงตอนท�ำรายงาน คือผมท�ำเอง
ผมก็ได้ ความรู้เองเต็มๆ คนไม่ท�ำก็จะไม่มีความรู้สว่ นนันติ
้ ดตัว แต่! กรรม
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มันดันตกอยูท่ ี่ผมซะงัน้ เพราะอะไรรู้ไหม? ก็เพราะผมทนเห็นเพื่อนโง่ไม่ได้
สุดท้ ายก็เป็ นผมเองที่ต้องมานัง่ ติวเข้ มให้ พวกมันก่อนสอบ ล�ำพังแค่อ่าน
หนังสือก็แทบไม่มีเวลาแล้ ว ผมดันมีจิตอาสากับเพื่อนร่ วมโลกอีกด้ วย มัน
เหนือ่ ยนะ แต่สนุกดี เห็นเพือ่ นหายโง่ และได้ ทบทวนความรู้ของตัวเองไปด้ วย
ตึก ตึก ตึก
หลังจากตื่นสายโด่งในวันแรกของการปิ ดเทอม ผมก็ดีดตัวเองลุก
จากที่นอนของตัวเองก่อนจะเดินไปส่องกระจก ฮัมเพลงไปเรื่ อยพร้ อมกับ
เดินเข้ าห้ องน� ้ำแล้ วแหกปากร้ องเพลงในห้ องน� ้ำต่อ มันเป็ นอรรถรสในการ
อาบน� ้ำ ตังแต่
้ เด็กจนโตผมก็เป็ นแบบนี ้ ชอบร้ องเพลงในห้ องน� ้ำ บางครัง้
ชอบเพลงอะไรมากๆ ก็มกั จะเอามือถือเข้ ามาเปิ ดดูแล้ วเต้ นตามไปด้ วย สร้ าง
บรรยากาศที่สนุกสนานในห้ องน� ้ำโดยมีสายน� ้ำจากฝักบัวเป็ นแบคกราวด์ มี
ฟองสบูเ่ ป็ นพร็ อพ ล�ำตัวโยกย้ ายส่ายสะโพกท่ามกลางมวลน� ้ำอุน่ ในมือขยี ้
โฟมอาบน� ้ำจนเกิดฟองสีขาวละมุน จากนันก็
้ ใช้ ปากเป่ าฟองให้ ฟ้งุ ลอยไป
ทัว่ บนอากาศ สนุกจะตาย
กางเกงขาสันกั
้ บเสื ้อยืดสีขาวถูกสวมลงบนร่ างกายอย่างเช่นทุกวัน
ผมหมุนตัวส่องกระจกอีกครัง้ เพื่อส�ำรวจความเรี ยบร้ อยก่อนจะคว้ าผ้ ากัน
เปื อ้ นสีชมพูลายดอกไม้ ที่เพิง่ ตัดเย็บเองเมื่อคืนขึ ้นมาสวมทับอีกชัน้ สองเท้ า
ย�่ำก้ าวลงบันไดเพือ่ ไปหาแม่ข้างล่าง เวลาว่างของผมมักจะไม่ได้ ไปเที่ยวเตร่
เหมือนคนอื่น ผมติดแม่ ติดบ้ าน ชอบช่วยแม่ขายหมูอยูบ่ ้ านแบบนี ้มากกว่า
บ้ านของผมน่ะเปิ ดแผงขายหมู แต่บ้านเราท�ำสะอาดสะอ้ านนะ ไม่ได้
แบวางบนแผงแล้ วปล่อยให้ แมลงวันมาตอมเหมือนร้ านอื่นบางร้ าน บ้ านเรา
มีต้ กู ระจก มีบานเลื่อนปิ ดเปิ ดเพื่อกันแมลงวัน แล้ วแม่ผมก็เป็ นคนประเภท
ชอบแถม โดยปกติมกั จะแล่เนื ้อแถมเพิม่ ให้ ลกู ค้ าไปคนละขีดสองขีดอยูแ่ ล้ ว
ตามความเหมาะสมและความสนิท แม้ จะเป็ นอาชีพทีไ่ ม่ได้ มหี น้ ามีตาเหมือน
คนอื่นนัก วันๆ มือไม้ ก็คาวคลุ้งไปด้ วยกลิน่ เนื ้อหมูที่ตดิ มือ แต่มนั คืออาชีพ
ที่สง่ ผมเรี ยนได้ ผมไม่เคยอายคนอื่นเลยที่จะบอกว่าบ้ านผมเปิ ดแค่แผงขาย
หมูเล็กๆ มีไข่ไก่ขายด้ วย แล้ วก็เห็นว่าแม่จะรับเนื ้อไก่มาขายอีก แม่ของผม
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ไม่เคยหยุดท�ำมาหากินเลย เป็ นผู้หญิงที่เก่งที่สดุ ในโลกส�ำหรับผม
แล้ วถ้ าถามว่าพ่อผมไปไหน? ค�ำตอบคือพ่อกับแม่เลิกลากันไปตังแต่
้
ผมยังแบเบาะ เห็นว่าพ่อติดนักร้ องคาเฟ่ เลยทิ ้งแม่ไปอยู่กบั ผู้หญิงคนนัน้
ทังที
้ ่ผมเพิ่งเกิดมาได้ ไม่กี่เดือน แต่พ่อไม่ค่อยจะแยแสสักเท่าไหร่ มันเป็ น
ช่วงที่พ่อหลงระเริ งไปกับแสงสีและเที่ยวเตร่ แบบนันด้
้ วยล่ะมัง้ ผมไม่ค่อย
มีความทรงจ�ำเกี่ยวกับพ่อของตัวเอง บอกตามตรงว่าหน้ าพ่อผมยังจ�ำไม่ได้
เลย จ�ำไม่ได้ วา่ พ่อเคยกอดผมสักครัง้ ไหม เห็นแต่รูปพ่อใบเก่าๆ ที่แม่เก็บไว้
ในอัลบัมภาพเท่
้
านัน้
นัน่ แหละ เหตุผลที่ท�ำให้ เราเหลือกันสองคนแม่ลกู ...
แม่เล่าให้ ผมฟั งว่าตอนที่พ่อทิ ้งแม่ไป แม่เหมือนเสียหลักทุกอย่าง
ในชีวิตไปเลย เพราะตอนที่แม่ท้อง แม่ลาออกจากงานประจ�ำที่โรงงานเย็บ
ผ้ าที่เคยท�ำอยู่ แล้ วก็เป็ นช่วงที่พ่อได้ งานใหม่เป็ นคนขับรถให้ กบั ธนาคาร
เงินเดือนถือว่าดี มีโบนัส มีโอทีให้ สวัสดิการต่างๆ ของพ่อสามารถจุนเจือ
ครอบครั วเราได้ ไม่ขัดสน ทว่าเมื่ อแม่ลาออกมาอยู่บ้านเพื่ ออุ้มท้ องผม
เหตุการณ์เลวร้ ายกลับเกิดขึ ้น แม่ผมเก่งมากนะ แม่บอกว่าแม่ไม่เครี ยดเลย
ถ้ าเราตังรั้ บเหตุการณ์ที่คาดเดาว่ามันจะเกิดขึ ้นได้ เร็ว เราจะเสียใจน้ อย เมื่อ
เห็นว่าพ่อมีแนวโน้ มว่าจะไปแม่เลยท�ำใจไว้ แต่เนิ่นๆ ไม่ทำ� อะไรให้ กระทบมา
ถึงผมที่นอนขดอยู่ในท้ อง เกิดมาผมเลยกลายเป็ นเด็กอารมณ์ดีเลี ้ยงง่าย
และน่ารักมาก ฮ่าๆ
อาชีพที่แม่หาเลี ้ยงปากท้ องตอนนันหลั
้ งจากผมคลอดคือการเปิ ด
ร้ านขายของช�ำโดยการกู้เงินมาลงทุน ขายอยูท่ ี่บ้านนี่แหละ ขายได้ อยูห่ ลาย
ปี จนกระทัง่ ใช้ หนี ้ก้ อนนันหมดก็
้
มีเหตุให้ ปิดกิจการลง เพราะว่ามีเซเว่นมา
เปิ ดใหม่ในละแวกนี ้ คนเลยแห่กนั ไปที่นนั่ ที่มีของครบครันกว่าร้ านขายของ
ช�ำเล็กๆ อย่างบ้ านเรา ต่อมาแม่เลยเปิ ดร้ านปลาเผา คิดว่าเป็ นอาหารที่ท�ำ
ง่ายที่สดุ และไม่จ�ำแจ ทว่าก็ไปไม่รอดคงเป็ นเพราะคนเราคงไม่ได้ กินปลา
เผากันทุกวันนี่เนอะ ครัน้ จะเปิ ดร้ านอาหารที่คนจะต้ องกินทุกมื ้อก็ท�ำไม่ได้
เพราะแม่ผมท�ำอาหารไม่ค่อยอร่ อย จุดเริ่ มต้ นของการขายเนื ้อหมูจึงเกิด
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ขึ ้นนี่แหละ อย่างน้ อยคนเราต้ องมีกบั ข้ าว อย่างน้ อยต้ องมีเนื ้อสัตว์ไว้ ปรุ ง
อาหาร ด้ วยความสดใหม่ สะอาด ราคาท้ องตลาด ร้ านแม่เลยเป็ นร้ านขาย
หมูที่ขายดีที่สดุ ในย่านนี ้แล้ ว
เวลามองแม่ผมจะเกิดความรู้สกึ ภูมิใจทุกครัง้ กับความกัดฟั นสู้เพื่อ
ลูกชายคนนี ้โดยไม่เคยปริ ปากบ่นว่าเหนื่อยให้ ได้ ยินสักค�ำ ผมเห็นแม่ยืนคุย
กับใครสักคนอยูห่ น้ าตู้กระจกจึงแอบเดินย่องเบาไปข้ างหลังช้ าๆ ทีละก้ าวๆ
สองมือยื่นไปข้ างหน้ าเล็กน้ อยในต�ำแหน่งกลางล�ำตัวของหญิงสาววัยกลาง
คนที่ก�ำลังยืนหัวเราะอยูก่ บั ลูกค้ าอย่างไม่ร้ ูสกึ รู้สา
“แฮ่!”
“ว้ าย แหกๆ แม่ตกใจหมด”
“ฮ่าๆๆๆ”
ผมยืนหัวเราะจนตัวงอที่แกล้ งแม่ได้ ส�ำเร็ จ คือแม่ผมบ้ าจีต้ รงเอว
เวลาเอานิ ้วจิ ้มเอวเบาๆ แม่ก็สะดุ้งตัวโยนพร้ อมกับพูดจาไม่เป็ นภาษาแล้ ว
ผมเลยมักจะแอบใช้ ทีเผลอแกล้ งกันแบบนี ้ประจ�ำ เพราะผมเองก็บ้าจี ้ที่เอว
เหมือนกัน ทว่าขณะทีผ่ มก�ำลังหัวเราะอยูน่ นดั
ั ้ นรู้สกึ เหมือนมีใครบางคนจ้ อง
อยูจ่ ากด้ านนอกเลยหันขวับไปมอง
พะ พี่ยอร์ ช
“แม่ คนนี ้เดี๋ยวเทียนขายเอง”
“แก่แดดจริ งลูกคนนี ้”
ก็พี่เขาหล่ออ่ะ ผมแพ้ ผ้ ชู ายหล่อ พี่ยอร์ ชยิ่งโตยิ่งดูดีทงที
ั ้ ่ตอนเด็กไม่
ได้ มีเค้ าโครงความหล่อสักเท่าไหร่ ที่ส�ำคัญคือพี่เขามีผลต่อใจผมมาก
“แผงหมูคณ
ุ ทิพย์ยินดีต้อนรับครับ”
ผมก็พดู จากวนประสาทไปเรื่ อยตามประสาคนอารมณ์ ดี แต่กลับ
ท�ำให้ ร่างสูงแค่นหัวเราะออกมาก่อนจะสบตากับผมตรงๆ ปากหยักเหยียด
ยิ ้มเล็กน้ อย เพียงเสี ้ยววินาทีก็กลับมาหน้ าตึงเหมือนอย่างที่พ่ีเขาชอบเก๊ ก
ขรึมเป็ นประจ�ำ
“พูดอย่างกับพนักงานเซเว่น”
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“งันวั
้ นนี ้จะรับจีบกุ้งหรื อจีบกูดีครับ? แต่จีบกุ้งหมด เหลือแต่จีบกู
หรื อจะให้ กจู ีบมึง?”
“ลามปามใหญ่ละมึงเนี่ย เอาหมูสบั โลหนึง่ สันนอก สันในอย่างละ
ครึ่งโล หัน่ เป็ นชิ ้นๆ ให้ ด้วย แล้ วก็คอหมูโลหนึง่ ”
เป็ นผู้ชายที่ชอบดับฝันผมเสมอ บางทีเราก็ออ่ ยก�ำลังได้ ที่ นอที่จมูก
ก�ำลังงอกออกมาหน่อยหนึง่ แล้ วแท้ ๆ แต่พี่เขากลับคว้ าดาบมาฟั นนอผมจน
ขาดวิน่ แบบนี ้ตลอด ซึง่ ผมก็ชนิ แล้ ว ถึงแม้ พยี่ อร์ ชจะไม่คอ่ ยเคลิ ้มตามเท่าไหร่
แต่ผมกลับชอบเวลาพี่เขาท�ำตัวไม่ถกู ตอนผมพูดเล่นกับเขาแบบนัน้ ใบหน้ า
หล่อมักจะเหรอหราเสียอาการ ผมว่ามันดูเป็ นธรรมชาติและน่ารักดี
“ทังหมดสี
้
่ร้อยเจ็ดสิบบาทพอดี ค่าหัน่ หมูวนั นี ้ไม่คดิ ”
เหมือนมันเป็ นโปรโมชัน่ ของบ้ านพีย่ อร์ ชไปแล้ ว ว่าถ้ ามาซื ้อเยอะเกิน
สักสามสีร่ ้ อยขึ ้นไปก็จะหัน่ หมูเป็ นชิ ้นให้ ฟรีทงที
ั ้ ป่ กติคดิ ค่าหัน่ โลละยีส่ บิ บาท
แม่ผมหัน่ ไวส่วนผมหัน่ ไม่ได้ หรอก หัน่ กี่ทีก็ออกมาหนาเกินไป
“อ่า เอาไข่ไก่มาแผงหนึง่ เอาเบอร์ ศนู ย์นะ”
“ผมก็ศนู ย์นะ”
“ศูนย์อะไร?”
“062-5145424”
พีย่ อร์ ชถอนหายใจใส่ผมพร้ อมกับยืน่ แบงก์พนั มาให้ ผมจึงรับเงินมา
และนับเงินทอน ส่วนแม่ยืนหัน่ หมูให้ พี่เขาอยู่ ผมเลยจัดการทอนเงินและน�ำ
ของต่างๆ ที่พี่เขาซื ้อใส่ถงุ พลาสติก
“ไข่ไม่ต้องใส่ถงุ เอามาทังแผงเดี
้
๋ยวหมดแล้ วจะเอาแผงเปล่ามาคืน
ใส่ถงุ ไปกลัวไข่แตก”
“แล้ วพี่จะถือไปยังไง ทุกทีลงุ กับป้าจะมาช่วยกันถือ”
เขาท�ำหน้ ามัน่ อกมัน่ ใจปนร� ำคาญผมเล็กน้ อย แต่ผมเป็ นห่วงนี่นา
เพราะปกติแล้ วลุงกับป้าจะฝากแม่ผมหิ ้วเนื ้อวัว เนื ้อไก่จากแหล่งที่แม่ไป
รับของมาเอามาให้ ทกุ วัน เพราะยังไงแม่ผมก็ต้องไปรับของมาขายอยู่แล้ ว
ส่วนมากลุงกับป้าจะขี่มอเตอร์ ไซค์ออกมาด้ วยกันเพื่อรับของจากแม่ของ
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ผมเข้ าบ้ านแล้ วก็ให้ คา่ จ้ างแม่ผมเป็ นสินน� ้ำใจ หรื อบางวันลุงกับป้าต้ องไป
ตลาดใหญ่ข้างนอกเพื่อซื ้อปลาดุกมาทอดกรอบเอาไว้ ผดั และบางทีคนสัง่
ข้ าวกล่องเยอะก็จะออกไปซื ้อของกันเองอยูบ่ อ่ ยๆ โดยจะขับรถยนต์ไปด้ วย
กัน ไม่เคยจะออกมารับของคนเดียวแบบนี ้ เนื ้อหมูใส่ถงุ แล้ วไม่เท่าไหร่ แต่
ไข่ไก่ทงแผงจะเอาไปยั
ั้
งไง ขี่รถมือเดียวส่วนอีกมือถือแผงไข่อย่างนันเหรอ
้
อันตรายจะตาย ผมไม่อยากให้ ท�ำแบบนันเลย
้
“ไปได้ นา่ แค่นี ้เอง”
“ให้ น้องนัง่ ซ้ อนถือแผงไข่ไปให้ ก็แล้ วกันยอร์ ช ป้ากลัวจะร่วงแตกทัง้
แผง”
“ใช่ๆๆๆ เทียนจะไปกับพี่เอง”
แม่คือนางฟ้านางสวรรค์ของจริ งเลย ช่วยเปิ ดทางให้ ลกู คนนี ้ได้ ใกล้
ชิดกับผู้ชายที่แอบปลื ้ม ผ่านไปเพียงไม่กี่อดึ ใจเนื ้อหมูทงสั
ั ้ นนอกและสันใน
ที่พี่ยอร์ ชสัง่ ให้ หนั่ ชิ ้นเพื่อน�ำไปปรุ งอาหารที่ร้านก็เสร็ จสิ ้น ผมจัดการน�ำใส่
ถุงพร้ อมมัดให้ เรี ยบร้ อย
“เอาหมูมานี่ ตรงรถมันมีที่แขวนอยู”่
ผมยืน่ ถุงเนื ้อหมูตา่ งๆ ให้ พเี่ ขา ก่อนจะคว้ าเอาแผงไข่มาแผงหนึง่ ด้ วย
มือทังสองข้
้
างอย่างทะนุถนอม
“ไปกันเถอะ”
“ไหนๆ ก็มีคนช่วยถือแล้ ว เอามาอีกสองแผงก็แล้ วกัน”
ตามค�ำบัญชา ผมคว้ าไข่อีกสองแผนมาวางซ้ อนกัน รวมทังหมดเป็
้
น
สามแผง ผมถือแผงไข่เดินไปทางมอเตอร์ ไซค์ของพี่เขาด้ วยความระมัดระวัง
ผมลอบมองพี่เขาแทบจะตลอดเวลา ความหล่อของพี่ยอร์ ชท�ำให้ ผมตื่นเต้ น
เป็ นบ้ า หลายปี มานี ้เราแทบจะไม่ได้ อยู่ใกล้ ในระยะประชิดกันเท่าไหร่ เลย
อาจเพราะต่างคนต่างโตขึ ้นจึงมีกิจกรรมของตัวเอง ไม่ได้ วา่ งมาเล่นด้ วยกัน
เหมือนตอนเด็กๆ ผมจึงได้ เจอพี่เขาเฉพาะตอนเย็น หากวันไหนเขาเลิกเรี ยน
กลับมาผมก็จะตะโกนทักเป็ นประจ�ำ
คิดถึงเมื่อก่อนตอนผมยังเด็ก ผมได้ ใกล้ ชิดพี่เขามากๆ ได้ กอด ได้
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อ้ อน แล้ วพี่ยอร์ ชก็เป็ นคนที่ตามใจผมเสมอ...
“ขึ ้นเลยนะฮะ”
“อืม ขึ ้นมา”
ร่างสูงใช้ ปลายเท้ าเขีย่ ขาตังขึ
้ ้น สตาร์ ตรถ จัดท่าทางให้ พอเหมาะแล้ ว
หันมาบอกผมที่ยงั ยืนนิ่งมองหน้ าเขาอยู่ กว่าจะได้ สติก็ตอนที่ริมฝี ปากหยัก
ขยับเรี ยกชื่อผม ไม่กี่วนิ าทีตอ่ มาผมก็พาตัวเองขึ ้นไปนัง่ ข้ างหลังพี่ยอร์ ชแล้ ว
บนผืนเบาะหนังเดียวกันในระยะห่างเพียงหนึง่ ศอก ตรงกลางของเรามีแผงไข่
ทังสามแผงกลั
้
นอยู
้ ่ ทว่าส�ำหรับผมแค่นี ้มันก็ใกล้ มากแล้ ว
ทันทีที่รถออกตัวผมก็ผวาเพราะกลัวจะตก เพราะผมต้ องถอยมานัง่
ท้ ายเบาะเพื่อให้ เหลือที่ไว้ วางแผงไข่ แล้ วด้ วยความที่ผมตกใจ ผมจึงปล่อย
มือจากแผงไข่แล้ วเอื ้อมไปจับไหล่พยี่ อร์ ชทังสองข้
้
างแน่น ใช้ ขาอ่อนหนีบแผง
ไข่เอาไว้ แทน ท�ำให้ พี่ยอร์ ชหยุดรถทันที
“กลัวตกอ่ะพี่ พี่ขบั ช้ าๆ นะ”
เขาใช้ เท้ ายันกับพื ้นแล้ วหันมามองสภาพของผม ตาคมก้ มมองแผง
ไข่ก่อนจะช้ อนตาขึ ้นสบตากัน
“ขยับมาอีกสิ นัง่ ปลายเบาะเดี๋ยวก็หงายท้ องหรอก เอาแผงไข่วางไว้
บนขาก็ได้ ไม่ต้องเอาวางบนเบาะไม่งนเราจะมี
ั้
ที่นงั่ ได้ ยงั ไง”
อ้ อ ผมไม่คอ่ ยได้ นงั่ ซ้ อนมอเตอร์ ไซค์ เพราะเวลาจะไปไหนมาไหนก็
แค่เดินจากบ้ านไปป้ายรถเมล์ที่หา่ งกันไม่มากนัก
“แบบนี ้เหรอ?”
ผมยกแผงไข่ขึ ้นจากเบาะแล้ ววางไว้ บนหน้ าขา ท�ำให้ ผมได้ ขยับตัว
มานัง่ เต็มเบาะมากขึ ้น
“ใกล้ อีกก็ได้ นะ”
“ฮะ?”
“ก็กลัวเราตกรถ”
ไม่ว่าเปล่า มือเรี ยวทังสองข้
้
างเอื ้อมมาจับที่ขาผมก่อนจะออกแรง
ดึงเข้ าหาตัว ท�ำให้ ตวั ผมขยับไปข้ างหน้ าอีกคืบหนึ่งจนแผงไข่กระแทกชน

45

หน้ าท้ องผมและแผ่นหลังพี่เขา ปลายหัวเข่าผมได้ สมั ผัสกับสะโพกสอบของ
พี่ยอร์ ชด้ วย ไม่ทนั ที่ผมจะได้ ตื่นเต้ นนาน รถมอเตอร์ ไซค์ก็เคลื่อนตัวออกไป
ช้ าๆ และนิ่มนวลกว่าตอนแรกมาก
บ้ านเราห่างกันประมาณสิบหลัง มันไม่ได้ ไกลมาก แต่ท�ำไมผมถึง
รู้สกึ ว่าเวลาตอนนี ้มันช่างช้ าซะเหลือเกิน เหมือนภาพเหตุการณ์มนั วนเวียน
อยูใ่ นหัว ภาพที่พี่เขาหันมามอง สัมผัสอุน่ ๆ จากมือที่ดงึ ตัวผมเข้ าหา กลิน่
น� ้ำหอมจางๆ ของพี่ยอร์ ชที่ถกู ลมพัดปลิวมาทางด้ านหลัง พี่เขาเป็ นคนที่
ดึงดูดผมได้ โดยไม่ต้องพยายามท�ำอะไรยุง่ ยากเลย แค่เป็ นตัวเขาแบบนี ้ผม
ก็เหมือนถูกมนต์สะกดแล้ ว
รถมอเตอร์ ไซค์หยุดลงเมื่อถึงหน้ าบ้ านของพี่ยอร์ ช เสียงผัดอาหาร
ของป้าพิมท�ำให้ ผมเรี ยกสติตวั เองคืน รี บก้ าวขาลงจากรถพร้ อมกับถือแผง
ไข่ลงมาวางไว้ ที่ร้าน
“อ้ าว วันนี ้ไม่ไปเรี ยนเหรอเทียน”
“วันนี ้ปิ ดเทอมวันแรกครับป้าพิม ปิ ดนานเลย”
“ดีๆ ป้าจะได้ มีลกู ค้ าเพิ่มอีกคน นี่มาสัง่ ข้ าวด้ วยหรื อแค่ช่วยยอร์ ช
ถือของมาเฉยๆ”
“มาช่วยเฉยๆ ครับ งันผมกลั
้
บก่อนนะฮะ”
ไม่อยากอยู่กวนเขานานเพราะเห็นว่าทุกคนก�ำลังยุ่งกันอยู่ เวลานี ้
ลูกค้ าค่อนข้ างเยอะซะด้ วย
หมับ
พี่ยอร์ ชจับต้ นแขนของผมก่อนจะพาเดินไปที่หน้ าบ้ าน
“เดี๋ยวพี่ไปส่ง”
“ผมเดินไปเองก็ได้ พี่ไปช่วยลุงกับป้าเถอะ”
“ขึ ้นมา”
ความเกรงใจของผมมันไม่ได้ ผลอะไรเลย พี่ยอร์ ชสตาร์ ตรถรอพร้ อม
กับตบเบาะเชื ้อเชิญให้ ผมขึ ้นไปนัง่ ผมจึงพาตัวเองขึ ้นไปนัง่ อีกครัง้ โดยทีค่ รัง้ นี ้
ไม่มอี ะไรมากันกลางระหว่
้
างเรา ผมพยายามรักษาระยะห่างในการนัง่ ให้ เท่า
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เดิมเหมือนก่อนหน้ านี ้เพราะเกรงว่าหากใกล้ กว่านี ้จะเป็ นการกวนพี่เขาขี่รถ
“พี่ยอร์ ชปิ ดเทอมหรื อยัง?”
ผมไม่อยากให้ บรรยากาศมันเงียบเลยเป็ นคนชวนคุยตังแต่
้ รถเริ่ ม
เคลื่อนตัว
“อะไรนะ”
ร่างสูงขยับตัวเองเข้ าหาผมจนหน้ าอกผมแนบสนิทกับแผ่นหลังของ
เขา กะ...ใกล้ เกินไปแล้ วโว้ ย!
“พะ พี่ยอร์ ช ปะ ปิ ดเทอมหรื อยัง?”
“อ้ อ ยัง นี่เราปิ ดเทอมแล้ วเหรอ?”
“อือ เพิ่งปิ ด”
“แบบนี ้ไปซื ้อหมูก็เจอเราทุกครัง้ เลยสิ”
“ไม่อยากเจอผมเหรอ ผมนี่ตวั ขายประจ�ำร้ านเลยนะ”
“ก็ไม่ใช่ไม่อยากเจอ”
ตึกตัก ตึกตัก
ค�ำพูดทีต่ อบกลับมาส่งๆ มันท�ำให้ ผมใจเต้ นไม่เป็ นจังหวะ โดยปกติพี่
ยอร์ ชแทบไม่คยุ กับผมเลย มักจะตีหน้ าขรึมใส่เสมอ วันนี ้รู้สกึ เราจะได้ สนทนา
กันหลายประโยคกว่าทุกครัง้ แต่เราก็ได้ คยุ กันแค่นนระหว่
ั้
างอยูบ่ นรถ เพราะ
ถึงแม้ พี่ยอร์ ชจะขี่รถช้ าแค่ไหน แต่บ้านเราก็หา่ งกันเพียงแค่สบิ หลังอยูด่ ี ใช้
เวลาไม่ถงึ ห้ านาทีก็ถงึ ที่หมายแล้ ว
ผมลงจากรถไปยืนอยูบ่ นพื ้นพร้ อมกับจ้ องมองไปยังใบหน้ าคมคาย
ที่เหลือบตามองผมอยูเ่ หมือนกัน และด้ วยความขี ้เล่นของผมเลยอดที่จะหา
มุกมาหยอดพี่เขาส่งท้ ายเหมือนปกติไม่ได้
“ตกลงวันนี ้รับจีบกุ้งหรื อจีบกูดีละ่ ครับ ฮ่าๆ”
“อ้ าว ที่มงึ ท�ำไม่ใช่จีบกูอยูเ่ หรอเทียน?”
ผมอึง้ อึง้ แบบที่ หัว ใจมัน กระตุก วูบ เหมื อ นโดนเหวี่ ย งจากที่ สูง
ร่ างกายเกิดอาการชาวาบขึ ้นมา ทว่าความร้ อนในร่ างกายกลับตีตื ้นขึ ้นมา
อยูบ่ นใบหน้ า แววตาที่พี่เขาใช้ มองผมอยูต่ อนนี ้มันเป็ นประกายกว่าทุกครัง้
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ที่ผมเคยเห็น
“ก็หยอดดู เห็นชอบท�ำหน้ าร� ำคาญเลยไม่คิดว่าพี่จะรับรู้”
“ชีวิตนี ้โดนจีบมาจนชินละ แค่นี ้ท�ำไมจะไม่ร้ ู”
เพราะยังตกใจอยูผ่ มจึงไม่สามารถคิดอะไรตอบโต้ พี่เขาไปได้ เลยสัก
ค�ำเดียว ในเมื่อไร้ บทสนทนาต่อ พีย่ อร์ ชจึงเลี ้ยวรถแล้ วขับกลับไป เสียงรถดัง
แผ่วจนหายไป หมายความว่าพี่เขาไปไกลจนถึงบ้ านแล้ วมัง้
“ถ้ าพี่ร้ ูแล้ วไม่วา่ อะไร งันผมก็
้
มีหวังสิ”
นัน้ เป็ นประโยคเดียวที่ผมคิดและพูดออกไปกับอากาศ ไร้ ซึ่งคน
ได้ ยิน แต่กลับสร้ างความมุง่ มัน่ ให้ กบั หัวใจผมได้ มากมายเหลือเกิน ผมน่ะ
แอบชอบพี่เขาอยู่จริ ง คอยเล่น คอยแซว คอยหยอดเพื่อแลกกับสีหน้ าที่มี
การเปลี่ยนแปลงของพี่เขาไม่วา่ จะเป็ นสีหน้ าร� ำคาญ เบื่อหน่าย ผมก็ยินดี
จะรับเพราะอย่างน้ อยผมก็ท�ำให้ เขารู้ สึกอะไรได้ บ้าง ดีกว่าสีหน้ าเฉยชา
เหมือนคนไม่ร้ ูจกั กัน
แต่ใครจะคิดว่าวันหนึง่ คนที่เราชอบจะตอบกลับมาแบบนี ้ตอบกลับ
มาว่าเขารู้ทกุ อย่าง แต่ก็ไม่ได้ ปฏิเสธหรื อด่าทออะไรกลับมา บอกตามตรงว่า
ผมก็ไม่ได้ คาดหวังว่าจะสมหวังหรอกนะ พีเ่ ขาหล่อขนาดนันจะมาสนใจอะไร
้
กับเด็กอย่างผม ความเป็ นไปได้ ไม่มีเลย จนกระทัง่ เมื่อไม่กี่นาทีก่อนที่พี่เขา
พูดคุยกับผม มันท�ำให้ ผมคาดหวังทุกๆ อย่างที่ก�ำลังจะเกิดขึ ้นในอนาคต
ไม่ต้องเป็ นแฟนกันก็ได้ แค่เราสนิทกันมากขึ ้น ให้ ผมได้ อยูใ่ กล้ ชดิ กับ
เขามากขึ ้นก็พอแล้ ว...
ดีใจอย่างกับถูกล็อตเตอรี่ รางวัลใหญ่แน่ะ การที่เราแอบชอบใครมัน
ก็เหมือนการซื ้อหวยสักใบ มันเป็ นการลงทุนให้ กบั ความฝันและความสุข แม้
มันอาจเป็ นเพียงจินตนาการของเราทีค่ าดหวังไปกับสิง่ ทีย่ งั มาไม่ถงึ แต่คนที่
ซื ้อหวยต่างก็คาดหวังว่าจะถูกรางวัล ต่อให้ ไม่ใช่รางวัลทีห่ นึง่ ทีม่ คี า่ ตอบแทน
หลายล้ านบาท ก็ขอให้ ได้ รางวัลเล็กๆ ได้ คา่ ตอบแทนเพียงไม่กี่พนั บาทก็ยงั
ดี อย่างน้ อยมันก็ค้ มุ ค่ากับการลงทุน
ความรักก็เหมือนกัน แอบชอบเขาก็มีความสุขแล้ ว ได้ เจอหน้ า ได้
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ทักทาย กรอบของความสุขผมมันมีแค่นี ้แหละ แล้ ววันหนึง่ ผมก็ได้ รับการตอบ
กลับมาในทิศทางที่ดี แม้ จะเป็ นค�ำพูดเพียงน้ อยนิด แต่มนั มีคา่ ต่อความรู้สกึ
ของผมมาก เปรี ยบเสมือนการซื ้อหวยที่ถกู รางวัลเล็กๆ ซึง่ มันก่อให้ เกิดแรง
จูงใจให้ เราอยากทุม่ เทต่อไป เอารางวัลเล็กครัง้ นี ้ที่ได้ ไปเป็ นทุนในการเสี่ยง
โชคเพื่อลุ้นรางวัลใหญ่ แม้ ความหวังจะริ บหรี่ มากแค่ไหนก็ตาม
แต่อย่าลืมหาขีดจ�ำกัดของตัวเองเผื่อเอาไว้ ด้วย หากวันหนึง่ เราหมด
ก�ำลังจะทุม่ เทแล้ ว จงพักรักษาตัวเองให้ ดีก่อนจะซื ้อหวยใบใหม่
“เทียน ไปยืนตากแดดท�ำไม เข้ าบ้ านลูก”
เฮือก! พักเรื่ องซื ้อหวยเอาไว้ กอ่ น เสียงแม่ทำ� ให้ ผมรี บก้ มมองแขนตัว
เองทีผ่ วิ เริ่มเปลีย่ นเป็ นสีแดงหลังจากยืนตากแดดนานเกินไปหน่อย ท�ำให้ ผม
รี บวิ่งเข้ าบ้ านอย่างไว คือผมเป็ นเด็กขี ้โรคเอามากๆ ตากแดดมากก็ไม่ได้ ผิว
จะซึมซับความร้ อนจนก่อให้ เกิดอาการเหงื่อออกเยอะ เมื่อร่ างกายร้ อนดุจ
ไฟสุมก็จะท�ำกิจกรรมอะไรหนักๆ ไม่ได้ เพราะมันจะเกิดอาการหอบ อย่าง
การเข้ าแถวหน้ าเสาธงตอนเช้ า หากวันไหนมีกิจกรรมต้ องเต้ นออกก�ำลังกาย
ผมก็ไม่สามารถออกลีลาสนุกสนานกับเพื่อนๆ ได้ เพราะผมเหนื่อยง่ายกว่า
คนอื่น แล้ วยังมีอาการภูมิแพ้ ตา่ งๆ อีกที่ผมต้ องเผชิญกับมันมาโดยตลอด
ชีวิตผมที่ผ่านมาเจอหน้ าหมอบ่อยกว่าพี่ยอร์ ชด้ วยซ� ้ำ แต่ไม่เป็ นไร
จากนี ้จะต้ องได้ เจอพี่ยอร์ ชบ่อยกว่าหมอแน่นอน!
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CHAPTER 04
OUR SMILE
วันนี ้ผมได้ รับข่าวไม่ร้ายไม่ดจี ากแม่ของผมว่าสิ ้นเดือนนี ้ทางหมูบ่ ้ าน
จะจัดทัวร์ ไปร่องแพที่กาญจนบุรีสองวันหนึง่ คืน คือหมูบ่ ้ านที่ผมอยูเ่ หมือน
งบเหลือหรื ออะไรไม่แน่ใจ แต่เห็นจัดทัวร์ พาลูกบ้ านไปเที่ยวปี ละสองครัง้
มาตลอด จ�ำกัดครัง้ ละห้ าสิบคน แม่ผมก็มกั เป็ นหนึง่ ในนันทุ
้ กรอบ ไปด้ วย
กันกับป้าพิมลุงยง พ่อแม่พี่ยอร์ ชนัน่ แหละ
เอ๊ ะ งันพี
้ ่ยอร์ ชก็อยูบ่ ้ านคนเดียวสิ!
“แม่ๆ แล้ วไปเที่ยวนี่บ้านพี่ยอร์ ชเขาไปกับแม่ด้วยไหม?”
“ไปสิ ขาประจ�ำอยู่แล้ ว เที่ยวฟรี ใครจะไม่ไป แล้ วเราจะไปกับแม่
ไหมรอบนี ้?”
“ไม่ไปหรอก แม่ไปเถอะเดี๋ยวเทียนเฝ้าบ้ านให้ แล้ ว...พี่ยอร์ ชเขาจะ
ไปกับป้าพิมกับลุงยงด้ วยไหม?”
“เจ้ ายอร์ ชนี่แม่ไม่แน่ใจ ปกติก็ไม่เคยไปด้ วยนะ”
ถ้ าเป็ นเมื่อก่อนเวลาแม่ไปเที่ยวกับทัวร์ หมู่บ้านแบบนี ้ผมก็ไม่ค่อย
สนใจว่าบ้ านพี่ยอร์ ชจะมีใครอยูใ่ ครไปเท่าไหร่ หรอก แต่ครัง้ นี ้มันไม่เหมือน
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กัน การอยู่หรื อไปของพี่ยอร์ ชมันมีผลต่อผม เพราะมันคือช่วงโอกาสที่จะ
ท�ำคะแนนและตีสนิทพี่เขามากขึ ้นไปอีก โดยไม่ต้องอยูใ่ นสายตาของผู้ใหญ่
แค่สองวันก็ยงั ดี...
วันนี ้ทังวั
้ นผมช่วยแม่ขายของเหมือนอย่างทุกวัน ลูกค้ าก็ยงั คงแวะ
เวียนมาไม่ขาดสาย มีก็แต่สดุ หล่อของผมที่วนั นี ้ยังไม่เห็นหน้ าเห็นตาเพราะ
พี่เขาไปเรี ยน ตอนสายๆ ลุงยงออกมาซื ้อหมูผมเลยแอบถามหาลูกชายเขา
ได้ เรื่ องว่าพี่ยอร์ ชไปมหา’ลัยแล้ วจะกลับตอนเย็น โดยปกติหากพี่เขาเลิก
เรี ยนกลับมาตอนเย็นหรื อค�่ำ ผมก็ไม่ต้องรอนานขนาดนี ้เพราะตัวผมเองก็
เลิกเรี ยนตอนบ่ายสามโมงครึ่ง เมื่อมาถึงบ้ านไม่เท่าไหร่พี่เขาก็กลับมาแล้ ว
แต่ช่วงนี ้ปิ ดเทอม เวลาล่วงเลยไปช้ าเหลือเกิน การรอคอยจึงเนิ่น
นานกว่าทุกครัง้ ...
“เทียน ป้าเอาหมูสบั โลหนึง่ ลูก”
เฮือก! เสียงแหลมของป้าคนหนึง่ ตะโกนเรี ยก ผมจึงละสายตาจาก
หน้ าปากซอยมาส่งยิ ้มให้ ปา้ ก่อนจะตักหมูสบั ใส่ถงุ แล้ วยกขึ ้นชัง่ บนตราชัง่
ให้ ได้ ในปริ มาณที่ต้องการซื ้อ
“เอาไปท�ำอะไรกินครับเนี่ย”
“ผัดกะเพราหมูสบั มื ้อเย็นน่ะสิ ไม่ร้ ูจะท�ำอะไรกิน”
“เอาสามชัน้ ไปอีกสักครึ่ งโลไหมล่ะครั บ เผื่อทอด สามชัน้ นี่หมัก
น� ้ำปลาแล้ วทอดอร่อยมากนะป้า”
“ฮ่าๆ ขายของเก่งจริ งนะเราเนี่ย ป้าเอาแค่นี ้แหละ อ่ะนี่เงิน เตรี ยม
มาพอดีไม่ต้องทอน”
“ขอบคุณมากครับผม”
ยื่นหมูให้ จงึ รับเงินมา รอยยิ ้มบนใบหน้ าเริ่ มจางลงเมื่อลูกค้ าหันหลัง
กลับไป ที่จริ งผมเป็ นเด็กช่างพูดแบบนี ้แหละ หลายคนก็บอกว่าผมพูดเก่ง
ขายของเก่ง มันก็คงจริ งอย่างที่เขาว่า
“เทียน แล้ วที่จะเรี ยนพิเศษภาษาอังกฤษของหนู ตกลงว่ายังไงลูก”
“อ้ อ เทียนว่าจะลองติดต่อพี่วิน รุ่ นพี่ที่จบไปตอนนี ้อยู่ปีสาม เป็ น
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ติวเตอร์ สอนภาษาอังกฤษพอดี เทียนเห็นเขาประกาศว่ารับสอนอยูใ่ นเฟซบุ๊ก
เดี๋ยวเทียนจะลองทักไปถามเขาดู น่าจะไม่แพงนะแม่”
“อื ้ม ตกลงจะเรี ยนใช่ไหม แม่นกึ ว่าเราจะเรี ยนพวกคณิต วิทย์ อะไร
พวกนันเพิ
้ ่มเติมซะอีก”
“จริ งๆ อยากเรี ยนหมดเลย แต่อย่างอื่นขยันอ่านเอาในหนังสือมันก็
เก่งได้ ไม่เหมือนภาษาอังกฤษอ่ะ คือมันต้ องมีคนที่มีความรู้มาคอยอธิบาย
ให้ เราเข้ าใจอีกที ไม่เหมือนการตังสมการแล้
้
วแก้ ตามสูตร ท�ำบ่อยๆ ถึงจะ
คล่องได้ ไง เทียนอ่อนอังกฤษนิดหนึง่ เทียนเลยอยากเรี ยนเพิ่มสักหน่อย”
“ตามใจเรา ยังไงก็บอกแม่แล้ วกัน แม่เตรี ยมเงินไว้ ให้ เราแล้ ว”
ผมยิ ้มให้ แม่กอ่ นจะเดินเข้ าไปนวดทีไ่ หล่ทงสองข้
ั้
างเพือ่ ให้ กล้ ามเนื ้อ
ผ่อนคลายลง โดยที่สายตาของผมยังคงคอยมองไปยังปากซอยอยูบ่ อ่ ยๆ รอ
คอยใครบางคนกลับบ้ าน ตอนนี ้ก็เกือบจะห้ าโมงเย็นแล้ ว คงใกล้ กลับบ้ าน
เต็มที อืม...แต่ทกุ วันจันทร์ พี่ยอร์ ชจะกลับประมาณนี ้แหละนะ ยกเว้ นบาง
จันทร์ ที่กลับค�่ำกว่าปกติซงึ่ มักจะมีเพื่อนมาส่ง ผมรู้เรื่ องของพี่เขาลึกขนาด
นี ้ก็คดิ ดูเถอะว่าผมสนใจพี่เขามานานแค่ไหนแล้ ว
จะว่านานก็นาน แต่ถ้าถามว่าตังแต่
้ เมื่อไหร่ผมก็ไม่ร้ ูเหมือนกัน รู้แค่
ว่าตอนเด็กเราติดกันมาก แล้ วเราก็ห่างหายกันไปพักใหญ่ พี่เขาต้ องเรี ยน
ผมเองก็ต้องเรี ยน พอเริ่ มมีกิจกรรมเป็ นของตัวเองความสนิทสนมของเราก็
ลดลงทว่ากลับเพิ่มความสนใจให้ ผมมากขึ ้น ผมดันอยากมองพี่เขา อยาก
เห็นว่าพี่ยอร์ ชท�ำอะไรอยู่ ตอนนี ้ชอบดูการ์ ตนู หรื อต่อหุน่ ยนต์ตวั ไหน แต่เรา
ไม่สามารถล่วงรู้กิจกรรมของกันและกันได้ เพราะไม่มเี วลาได้ เล่นด้ วยกันเลย
หากวันไหนที่พี่ยอร์ ชมาซื ้อหมู ผมมักจะใช้ โอกาสนันหยอกล้
้
อพี่เขา
หนักๆ เพื่อเปิ ดทางสูบ่ ทสนทนาให้ มนั พิเศษมากขึ ้นกว่าการซื ้อขายกันของ
ลูกค้ ากับพ่อค้ าทัว่ ไป หรื อแม้ กระทัง่ วันไหนแม่ผมใช้ ให้ ไปซื ้อกับข้ าวบ้ านพี่
ยอร์ ชผมจะถือว่ามื ้อนันเป็
้ นมื ้อพิเศษเหมือนกัน อย่างน้ อยก็ได้ เห็นหน้ าเขา
ได้ เห็นว่าตอนนันเขานั
้
ง่ ดูทีวีช่องไหน ดูหนังเรื่ องอะไร กลับมาผมก็จะเปิ ด
ดูตามเขาเสมอ
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ยิ่งโตผมยิ่งคิดถึงความสนิทสนมของเราตอนเด็ก โหยหาอ้ อมกอด
อุน่ ๆ ของพี่ชายที่แสนดีที่ไม่วา่ ผมจะขี ้แยแค่ไหนพี่เขาก็จะดึงผมเข้ าไปกอด
ปลอบโดยไม่บน่ สักค�ำ ความอบอุ่นของพี่ยอร์ ชมันคือความทรงจ�ำที่ดีมาก
ส�ำหรับเด็กคนหนึง่ เขาท�ำให้ ผมจ�ำ และจ�ำมาตลอดว่าหากได้ อยูใ่ กล้ พี่เขา
แล้ วผมจะปลอดภัย หากผมกลับไปสนิทกับเขาได้ สกั เสี ้ยวหนึง่ ของตอนเด็ก
ผมก็จะได้ เห็นรอยยิ ้มอบอุน่ และอ่อนโยนจากคนยิ ้มยากอย่างพี่ยอร์ ชบ่อยๆ
ตือดื๊อดึง่ ...
โอ๊ ะ เสียงรถไอศกรี ม!
ผมรี บผละมือออกจากบ่าของแม่ก่อนจะอ้ าปากตะโกนออกไป
“ไอ...อ้ าว ขับไวแท้ โว้ ย!”
“จะกินก็วิ่งไปดูไป เผื่อเขาชะลออยู”่
วันหนึง่ มีรถไอศกรี มผ่านหน้ าบ้ านสองรอบ ผมก็ต้องซื ้อทังสองรอบ
้
ไม่ร้ ูเป็ นอะไร อย่างเช่นครัง้ นี ้ที่ผมไม่ยอมแพ้ แม้ พี่คนขายไอศกรี มจะขับแว้ น
ไวแค่ไหนก็ตาม สองเท้ าวิ่งถี่ๆ มาที่หน้ าปากซอยซึง่ มันก็คือถนนใหญ่นนั่
แหละ ผมหยุดยืนบนฟุตบาทก่อนจะหันซ้ ายหันขวามองหารถไอศกรี มคัน
เมื่อกี ้ที่ตอนนี ้จอดอยูร่ ิ มถนนห่างจากตรงนี ้ไปประมาณสามร้ อยเมตร โอ้ โฮ
ไปไวจริ งๆ เลย
ผมเห็นว่ามีคนรุมซื ้อไอศกรี มอยู่จงึ ไม่ได้ เร่ งรี บที่จะเดินเข้ าไปไวเท่า
ไหร่นกั แต่เวรกรรมของผมคือเดินทอดน่องไปได้ ประมาณสิบกว่าก้ าว เหล่า
ลูกค้ าที่มาซื ้อของอยูท่ ี่รถไอศกรี มก็แตกฮือคล้ ายว่าซื ้อเสร็ จแล้ ว พี่คนขายก็
ขึ ้นไปนัง่ บนเบาะจัดท่าทางเตรี ยมออกรถ
“เฮ้ ยพี่! รอผม...โอ๊ ย ไปแล้ ว!”
ไม่ทนั ไม่ทนั โว้ ยยย!!! จังหวะมันไวมากจนผมไม่สามารถทีจ่ ะวิง่ ออก
ไปให้ ทนั พีเ่ ขาได้ ผมยืนมองรถไอศกรีมสีแดงทีข่ บั ออกไปไกลเรื่อยๆ ก็ถอดใจ
หันหลังเดินกลับทางเดิมที่เดินมา สองเท้ าย�ำ่ ไปข้ างหน้ าอย่างหนักแน่นและ
เต็มไปด้ วยอารมณ์หงุดหงิดงุน่ ง่านที่ไม่ได้ กินไอศกรี มอย่างที่หวังไว้ ในทีแรก
“เทียน”
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เสียงทุ้มที่ค้ ุนเคยเรี ยกชื่อผม ผมจึงละสายตาจากพื ้นเงยหน้ าขึน้
หันไปมองยังต้ นเสียง ก็พบร่างสูงของคนที่ผมรอมาทังวั
้ นก�ำลังเดินเข้ าซอย
มาเหมือนกัน เมื่อเห็นว่าเป็ นพี่ยอร์ ชผมเลยวิ่งเข้ าไปหาด้ วยใบหน้ ายิ ้มแย้ ม
อาการหงุดหงิดเมื่อครู่หายเป็ นปลิดทิ ้ง
“เรี ยกเทียนเบื่อแล้ ว เปลี่ยนเป็ นเรี ยกเมียก็ได้ นะ”
ผมก็ยงั คงเป็ นผมที่ไม่ร้ ูวา่ ไปสรรหาค�ำพูดพวกนี ้มาจากไหน รู้แค่วา่
เจอหน้ าพี่ยอร์ ชแล้ วมันพูดออกมาของมันเองอย่างเป็ นธรรมชาติ
“อ่ะ ไอศกรี ม”
ไอศกรี มแท่งรสช็อกโกแลตถูกยื่นมาตรงหน้ า ผมจึงรี บรับมาด้ วย
ความดีใจ มันไม่ใช่แค่ไอศกรี มแท่งหนึ่ง แต่มนั คือไอศกรี มที่พี่ยอร์ ชซื ้อให้
เลยนะ มันไม่เหมือนกัน
“รู้ได้ ไงว่าผมก�ำลังอยากกิน”
“ก็พี่ลงรถเมล์มาเห็นเราวิง่ ตามรถไอศกรี มออกมาจากซอยพอดี เลย
เข้ าเซเว่นซื ้อมาให้ เผื่อไม่ทนั ”
“ถ้ าจะใส่ใจกันขนาดนี ้ ผมจะไปไหนรอดล่ะพี่ยอร์ ช”
ผมช้ อนตามองร่างสูงที่ยงั คงรักษาใบหน้ าอันเคร่งขรึมไว้ ได้ เสมอ แต่
ก็แอบเห็นแววตาเจ้ าเล่ห์อยูแ่ วบหนึง่ เหมือนกัน พี่ยอร์ ชแกะไอศกรี มอีกแท่ง
ของตัวเองขึ ้นมากิน ส่วนผมไม่ได้ แกะ ยังคงถือเอาไว้ อยูอ่ ย่างนันแล้
้ วหันหลัง
เดินเข้ าซอยไปด้ วยกัน
ช่วงเวลานี ้เราไม่ได้ พดู อะไรกันเลยสักค�ำ ผมแค่มองพีเ่ ขากินไอศกรีม
จากมุมข้ างๆ มุมนี ้ก็พาให้ หวั ใจพองโต ยิง่ ตอนปลายลิ ้นสีชมพูเข้ มแลบออกมา
ตวัดไอศกรี มก็เล่นเอาสติผมแทบเตลิด สมองจดจ�ำภาพนี ้เป็ นแบบสโลโมชัน่
ท�ำไมก็ไม่ร้ ู
“มองอะไร”
คนหน้ าหล่อเหลือบตามองผมพร้ อมกับขมวดคิ ้วเล็กน้ อยทัง้ ที่ริม
ฝี ปากและเรี ยวลิ ้นยังคงตวัดงับไอศกรี มเข้ าปากไม่หยุด อ่า จะมีใครกิน
ไอศกรี มได้ เซ็กซี่เท่าพี่ยอร์ ชอีกไหมเนี่ย
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“...”
“พี่ถามว่ามองอะไร”
“มองแฟน”
“...”
เมื่อโดนผมเล่นมุกไร้ สาระใส่พเี่ ขามักจะเงียบแบบนี ้เสมอ พีเ่ ขาไม่ได้
เย็นชาใส่ผมซะทีเดียว บางครัง้ ผมแอบเห็นพี่เขายิ ้มอยูบ่ ้ างแม้ จะเป็ นการยก
ยิ ้มเพียงน้ อยนิดไม่กี่วินาทีแล้ วหายไปก็ตาม ทว่ามันก็ดีกว่าพี่เขาชักสีหน้ า
ร� ำคาญหรื อพูดจาผลักไสไล่สง่ ผมไม่ใช่เหรอ นี่เขาก็ไม่ได้ วา่ อะไร ปล่อยให้
ผมแทะโลมด้ วยวาจามาตังนาน
้
“ถึงบ้ านแล้ ว”
ทีนี ้พี่ยอร์ ชเริ่ มพูดกับผมก่อนเมื่อเรามาหยุดยืนอยู่หน้ าบ้ านของผม
แล้ ว ทังที
้ ่อตุ ส่าห์เดินช้ าๆ ยื ้อเวลาไว้ แล้ วแท้ ๆ แต่ท�ำยังไงได้ ละ่ บ้ านผมอยู่
หน้ าซอยนี่นา จากปากซอยติดถนนใหญ่ที่เราเจอกันเดินมานิดหน่อยก็ถึง
บ้ านของผมแล้ ว
“บ้ านอยูต่ ้ นซอยมันไม่ดีแบบนี ้นี่เอง ไม่งนคงได้
ั้
เดินเข้ าซอยด้ วยกัน
นานอีกหน่อย”
“ช่วยไม่ได้ ”
“พี่ชว่ ยเทียนได้ นะ”
“ยังไง?”
“ก็แค่รับเทียนไปอยูด่ ้ วยที่บ้านอีกคน แค่นี ้เทียนก็จะได้ เดินเข้ าซอย
กับพี่ได้ นานขึ ้นแล้ ว”
โป๊ ก
พีย่ อร์ ชใช้ ก�ำปัน้ โขกเข้ าทีห่ วั ของผมเบาๆ แต่มนั ช่างตราตรึงใจ ผมยืน
นิง่ อยูก่ บั ทีม่ องแผ่นหลังกว้ างน่าซบเดินจากไปไกลขึ ้นเรื่อยๆ โดยไม่แม้ แต่จะ
หันหลังกลับมามองด้ วยซ� ้ำ มือข้ างหนึง่ ยกขึ ้นลูบบนหัวที่โดนเขกลงมาเมื่อ
ครู่ผมถึงกับยิ ้มไม่หบุ ไม่ใช่วา่ โรคจิตชอบความรุนแรง เพียงแต่วา่ พี่ยอร์ ชไม่
เคยตอบสนองผมด้ วยวิธีนี ้มาก่อน ไม่วา่ จะพูดจากวนใจเขาแค่ไหน เขาก็ท�ำ
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มากสุดแค่ยิ ้มจางๆ หรื อเบือนหน้ าหนีเท่านัน้ เพิ่งจะเคยโดนเขกหัวเป็ นครัง้
แรก โอ๊ ย ตราตรึงใจจริ งเชียว
ผมเดินยิ ้มเข้ าไปในบ้ าน สิง่ แรกที่ผมท�ำคือการเดินตรงดิ่งไปที่ต้ เู ย็น
เปิ ดช่องฟรี ซแล้ ววางไอศกรี มช็อกโกแลตแท่งนัน้ ที่พี่ยอร์ ชซื ้อมาให้ อย่าง
เบามือ
“แม่ ไอศกรี มแท่งนี ้ห้ ามกินของเทียนนะ!”
“เอ้ า อุตส่าห์วิ่งออกไปซื ้อจะเก็บไว้ ท�ำไม”
“คิกๆ เถอะน่า ห้ ามกินก็พอ เทียนจะเก็บไว้ ก่อน”
รอผมหายเขินค่อยเอามากิน หรื อไม่ก็แช่ไว้ แบบนันแหละ
้
เอาไว้ เป็ น
ทีร่ ะลึกว่าพีย่ อร์ ชอุตส่าห์ใส่ใจซื ้อมาให้ เพราะเห็นเราวิง่ ตามรถไอศกรีมไม่ทนั
แม้ ไม่ใช่แท่งแรกที่พี่เขาซื ้อให้ แต่มนั สามารถเอาไว้ เตือนใจได้
“เย็นนี ้กินอะไรดีลกู ออกไปตลาดไหม”
“อืม...ที่จริ งสัง่ ข้ าวร้ านป้าพิมก็ได้ นะแม่ ง่ายดี เดี๋ยวเทียนไปซื ้อให้ ”
แม่หรี่ ตามองผมอย่างจับพิรุธ ส่วนผมก็สง่ ยิ ้มกว้ างไม่ปิดบังกลับไป
เช่นกัน แม่นะ่ รู้วา่ จุดประสงค์ของผมคืออะไร
“ให้ มนั น้ อยๆ หน่อยเราน่ะ ไปกวนพี่เขามากเดี๋ยวจะร� ำคาญเปล่าๆ”
“แฮ่ๆ ขอเงินค่าข้ าวหน่อยครับนายแม่”
ผมโค้ งตัวพร้ อมทังยื
้ ่นมือไปข้ างหน้ า ในที่สดุ แม่ก็วางเงินบนมือก่อน
จะสัง่ อาหารที่อยากกิน
“เทียนกินที่ร้านป้าพิมนะ”
ได้ รับอนุญาตแล้ วผมจึงเก็บเงินทีแ่ ม่ให้ ใส่กระเป๋ ากางเกงแล้ วเดินเข้ า
ซอยไปยังร้ านอาหารตามสัง่ ที่อยูก่ ลางซอย หรื อก็คือบ้ านพี่ยอร์ ชนัน่ เอง แต่
วันนี ้แปลกกว่าทุกวันตรงนี ้ยิง่ ผมเดินเข้ าไปใกล้ เท่าไหร่เสียงยิง่ เงียบ ทังที
้ ป่ กติ
ร้ านป้าพิมจะมีเสียงคนจอแจดังออกมาตลอด รวมถึงเสียงผัดอาหารด้ วย
เมื่อหยุดยืนอยู่หน้ าร้ านก็พบว่าที่ร้านไม่มีลกู ค้ าเลยสักคนเดียวผม
จึงเดินเข้ าไปถาม
“วันนี ้ปิ ดแล้ วเหรอครับ”
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“ของเหลือน้ อยลุงเลยปิ ดแล้ ว มีคนมาสัง่ ข้ าวกล่องตังสี
้ ส่ บิ กล่อง ของ
เลยไม่พอขาย”
“ฮือออ เทียนหิวข้ าวจัง”
ผมท�ำหน้ าละห้ อย เบะปากเล็กน้ อยก่อนจะท�ำคอตกหันหลังท�ำท่า
จะเดินออกมา ทังที
้ ่ร้ ู อยู่แล้ วว่าป้าพิมกับลุงยงต้ องยอมแพ้ ลกู อ้ อนของผม
แค่งอแงว่าหิวข้ าวเขาก็ไม่ปล่อยให้ ผมกลับไปมือเปล่าหรอก ผมรู้ ถึงความ
ใจดีนี ้ดีกว่าใคร
“อ่ะๆ เทียนจะกินอะไรลูก เดี๋ยวป้าท�ำให้ ”
“เทียนกินเหมือนเดิม ต้ มย�ำหมูน� ้ำข้ นกับไข่เจียวหมูสบั เทียนกินที่
นี่ได้ ไหมครับ”
“ได้ ลกู ”
ทันใดนันสายตาตวั
้
ดมองไปเห็นพี่ยอร์ ชยืนพิงขอบประตูอยู่ด้านใน
ก�ำลังเล่นมือถืออยูผ่ มจึงพูดเสียงดัง
“ของเทียนให้ พี่ยอร์ ชท�ำให้ กินได้ ไหมครับ!”
ทุกคนชะงักไปรวมถึงพี่ยอร์ ชด้ วย ร่ างสูงเก็บมือถือใส่ไว้ ในกระเป๋ า
กางเกงยีนที่ใส่ ถอดเสื ้อช็อปวิศวฯ สีกรมท่าออกวางพาดไว้ บนเก้ าอี ้ก่อนจะ
จ้ องหน้ าผมแล้ วเดินออกมายังส่วนของร้ าน
“แม่ไปพักเถอะ”
เป็ นค�ำพูดสันๆ
้ ที่คล้ ายจะตกลงรับปาก แต่ก็ไม่พดู ออกมา พี่เขาก็
เป็ นแบบนี ้แหละ มาดเยอะ
“แล้ วแม่เราเอาอะไรไหมป้าจะได้ ท�ำให้ ”
“แม่เอาผัดผักเป็ นกับข้ าว แล้ วก็ย�ำวุ้นเส้ นรวมมิตร ข้ าวสวยสิบบาท”
เคร้ ง
พ่อครั วของผมเริ่ มยกกระทะลงมาวางบนเตาแล้ ว ผมจึงรี บเดิน
เข้ าไปตอกไข่ใส่ชาม ใส่หมูสบั และปรุงรส ใช้ ส้อมตีไข่และหมูสบั ให้ เข้ ากัน
เป็ นเนื ้อเดียว
“ไม่ใส่หอมใหญ่เหรอวันนี ้?”
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จูๆ่ พี่ยอร์ ชก็ถามขึ ้นมาขณะที่ผมยื่นชามไข่ที่ตเี สร็จให้ เขาเพราะเห็น
น� ้ำมันเริ่ มเดือดแล้ ว แต่ก็จริ งอย่างที่พี่เขาว่า ผมลืมใส่จริ งๆ ด้ วย ก็รีบนี่นา
กลัวน� ้ำมันจะร้ อนก่อนผมจะตีเสร็จ
“พี่ร้ ูด้วยเหรอว่าผมใส่หอมใหญ่ด้วย”
“ก็ทกุ ทีเห็นใส่ตลอด”
“ใส่ใจกันอีกแล้ ว ผมจะไปไหนไม่รอดจริ งๆ แล้ วนะพี่”
พี่ยอร์ ชเอื ้อมมือไปหรี่ ไฟที่เตาแก๊ สลงก่อนจะหันมาคว้ าหอมใหญ่ที่
ถูกหัน่ เหลือเอาไว้ ลงมาวางบนเขียง จับมีดผ่าหอมจนขาดออกจากกันแล้ ว
หัน่ มันเป็ นลูกเต๋า ใช้ มีดโกยหอมใหญ่ที่หนั่ ลงไปในชาม จับส้ อมตีไข่ให้ เข้ า
กันอีกครัง้ ทุกอย่างที่พี่เขาท�ำอยู่ในสายตาผมทังหมด
้
มันทังนุ
้ ่มนวลและ
คล่องแคล่ว
“มองอะไร?”
“ไม่ร้ ู สิ พี่ท�ำอะไรมันก็น่ามองไปหมด ไปไหนไม่รอดแล้ วเนี่ย หลง
เป็ นบ้ า”
“ไปไหนไม่รอดก็ไม่ต้องไป”
ตึกตัก ตึกตัก
“พี่พดู ว่าอะไรนะ”
เขาเงียบ ทิ ้งให้ ผมยืนจมดิง่ กับความคิดตัวเองอย่างหนัก ผมไม่ได้ หู
แว่วไปใช่ไหม ไม่สิ มันได้ ยินชัดมากเลยต่างหากในสิง่ ที่พี่เขาพูดว่า ‘ไปไหน
ไม่รอดก็ไม่ต้องไป’ ประโยคนี ้ยังคงก้ องอยู่ในหัวซ� ้ำๆ ส่งผลให้ ผมหน้ าร้ อน
ผ่าวและยิ ้มกว้ างออกมาอย่างห้ ามไม่อยู่
จังหวะหัวใจที่เต้ นแรงและเร็วกว่าปกติบง่ บอกชัดเจนว่าค�ำพูดของพี่
ยอร์ ชมีผลต่อหัวใจของผมแค่ไหน ไม่ร้ ูหรอกว่าพี่เขาจะรู้ตวั ไหมว่าการพูดจา
แบบนี ้เหมือนหลอกเด็กโง่ๆ อย่างผมให้ หลงเขามากกว่าเดิมอีก ผมไม่ได้
อยากคิดไปเองฝ่ ายเดียวอ่ะ ท�ำไงดี อย่างน้ อยก็ต้องรู้ก่อนว่าการที่ผมจะเริ่ ม
จริ งจังกับความสัมพันธ์นี ้พี่เขาไม่ได้ มีปัญหาอะไร
กึก
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ไข่เจียวสีเหลืองสวยงามถูกวางลงบนข้ าวสวยร้ อนๆ ที่พี่เขาตักมาให้
ตามมาด้ วยต้ มย�ำน� ้ำข้ นชามใหญ่ที่สง่ กลิน่ หอมเตะจมูก ในขณะที่พี่เขายืน
ท�ำอาหารอยู่ตรงหน้ าผม เชื่อไหมว่าผมยังคงยืนนิ่งไม่กระดิกเลยสักองศา
เดียว มันทังตกใจและดี
้
ใจอยู่กบั ที่ มือไม้ ร้ ู สกึ เกะกะไปหมดเหมือนไม่ร้ ู จะ
วางมันไว้ ตรงไหนดี
ผมสูดลมหายใจเข้ าลึกเต็มปอด รวบรวมความกล้ าก่อนจะเอ่ยถาม
สิง่ ที่คาใจออกไป
“พี่ยอร์ ช เราจีบกันอยูห่ รื อเปล่า?”
“...”
เขาเงียบจนท�ำให้ ผมคิดว่าเขาไม่เข้ าใจในค�ำถามของผมหรื อ ร่างสูง
เอาหม้ อและกระทะไปวางไว้ ในอ่างล้ างจานเสร็จแล้ วก็หนั มายืนกอดอกมอง
ผม แต่ก็ไม่ยอมตอบอะไรกลับมา
“งันถามใหม่
้
เมื่อกี ้พี่จีบผมเหรอ?”
“...”
เราจ้ องตากันด้ วยความเงียบอีกครัง้ แววตาพี่เขาไร้ ซงึ่ ความหมาย
ให้ ผมค้ นหา จนผมมองไม่ออกว่าพี่เขาคิดอะไรอยู่ รู้ แค่ว่าใจเริ่ มเสียแล้ วสิ
ค�ำตอบของสิ่งที่ผมถามคือพี่เขาไม่ได้ จะจีบผม แต่เมื่อกี ้ที่พดู แบบนันออก
้
มาใครจะไม่คิดล่ะ
“งัน...ผมจี
้
บพี่ได้ ไหม?”
“ก็ไม่ได้ ตดิ อะไร”
รอบนีเ้ ขารี บตอบเหมือนกับว่ารอค�ำถามนีม้ านานแล้ วยังไงยังงัน้
ปากหยักยกยิ ้มกว้ างออกมาก่อนจะเบือนหน้ าหนีผมไปทางอืน่ ใบหูพเี่ ขาแดง
เถือก ทว่าไม่กี่วินาทีตอ่ มาเขาก็หนั กลับมาท�ำหน้ านิ่งได้ เหมือนเดิม
ผมสูดลมหายใจเข้ าลึกๆ อีกครัง้ แล้ วถามค�ำถามสุดท้ ายและท้ าย
สุดออกไป
“แบบจริ งจังนะพี่ ถ้ าพี่แค่เล่นผมจะหยุดตังแต่
้ ตอนนี ้”
“...”

59

พี่ยอร์ ชยังคงเงียบอยูช่ ว่ งอึดใจ มือเรี ยวยกขึ ้นเสยผมก่อนจะเอี ้ยวตัว
ท�ำท่าเหมือนจะเดินออกไปจากตรงนี ้ทังที
้ ผ่ มยังไม่ได้ คำ� ตอบอะไรกลับมาเลย
ผมจึงเอื ้อมมือไปดึงเสื ้อยืดสีด�ำของเขา ร่างสูงจึงหยุดชะงัก
“ตอบหน่อยสิ ถ้ าพี่แค่เล่นๆ ผมจะได้ หยุด”
“ไม่ได้ เล่น”
เขาตอบกลับมาด้ วยน� ้ำเสียงหนักแน่นที่กระแทกลงกลางใจผมเข้ า
อย่างจัง ผมปล่อยมือให้ พี่เขาเดินจากไป ยืนมองแผ่นหลังที่หายลับผ่าน
ประตูบ้านเข้ าไป สองมือยกขึ ้นประคองใบหน้ าร้ อนผ่าวของตัวเองอย่างท�ำ
อะไรไม่ถกู
เชื่อไหมค�ำว่า ‘ไปไหนไม่รอดก็ไม่ต้องไป’ กับ ‘ไม่ได้ เล่น’ ยังคงไม่หาย
ไปจากความคิดเลยสักวินาทีเดียว พี่เขาเป็ นคนที่พดู สันๆ
้ ก็นา่ ฟั งและมันก็
มีผลกับผมเหลือเกิน ค�ำตอบเพียงสันๆ
้ เหล่านี ้แหละที่จะก่อตัวเป็ นความ
สัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของเราได้
เมื่อก่อนก็แค่หยอดไปวันๆ ไม่เข้ าใจด้ วยซ� ้ำว่าค�ำว่าจีบที่เขาว่ากัน
มันจ�ำกัดความว่ายังไง ตอนนี ้รู้แล้ วว่าการที่ผมหยอดค�ำหวานหรื อเล่นมุกใส่
พี่เขาน่ะผมไม่ได้ หวังผลอะไรมากนักนอกจากการแลกมาด้ วยรอยยิ ้มจางๆ
ทว่าค�ำว่าจีบส�ำหรั บผมตอนนีม้ ันคือการหวังผลที่จะเกิดขึน้ นั่นคือความ
สัมพันธ์ของเราต้ องพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เป็ นอันเข้ าใจตรงกันว่าผม
หวังอะไรอยู่ และเขาจะเข้ ามาเติมเต็มมันไปด้ วยกัน
ผมยังคงยืนจ้ องผ้ าม่านตรงขอบประตูที่พี่ยอร์ ชเดินเข้ าไปในบ้ านอยู่
เลย จนตอนนี ้เห็นขอบผ้ าม่านขยับพร้ อมกับแววตาใสคูห่ นึง่ ของคนทีอ่ ยูห่ ลัง
ม่านตรงนัน้ ผมจึงชี ้และตะโกนออกไป
“ไม่ต้องมาแอบมองเทียนเลย! อยากเห็นก็ออกมามองดีๆ!”
สิ ้นเสียงของผมทังป้
้ าพิมและลุงยงก็หนั ขวับไปมองยังผ้ าม่านตรง
ขอบประตูทนั ที ไม่นานร่างสูงก็เดินออกมา พี่ยอร์ ชยังคงท�ำหน้ านิ่งเหมือน
เดิม เขาเหลือบมองผมทีหนึง่ ก่อนจะเดินมานัง่ ดูทีวี ทว่าเมื่อร่างสูงทิ ้งตัวนัง่
ลงข้ างผู้เป็ นพ่อ ค�ำถามของลุงยงช่างถูกใจผมจนอยากจะยกโฉนดที่ดินให้
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เป็ นของขวัญเลย ด้ วยค�ำถามที่วา่ ...
“ไปยืนแอบมองน้ องมันท�ำไม?”
เออ นัน่ สิ ไปยืนแอบมองเค้ าท�ำไม มีใจก็บอกมา!
“อะ แอบมองอะไรพ่อ ผมก�ำลังจะเดินออกมาพอดีเถอะ ไม่ได้ แอบ”
ผมถือจานไข่เจียวไปวางไปทีโ่ ต๊ ะกินข้ าวพร้ อมกับลอบมองพีย่ อร์ ชไป
ด้ วย แต่พเี่ ขาไม่ได้ หนั มา ผมเอี ้ยวตัวเดินกลับไปเพือ่ จะถือชามต้ มย�ำอีกชาม
ทว่ายังไม่ทนั ยื่นมือไปประคองถ้ วยก็มีคนวางจานลงมาบนโต๊ ะเสียก่อน ผม
รี บหันไปมองยังคนที่ยืนซ้ อนอยูด่ ้ านหลังทันที
“พี่ยอร์ ช เดินตามเทียนมาตังแต่
้ ตอนไหนเนี่ย”
“ใจลอยไปไหนถึงไม่ร้ ูตวั ”
เขาพูดสันๆ
้ ก่อนจะคว้ าชามต้ มย�ำวางลงบนจานอีกที แล้ วถือมันไป
วางบนโต๊ ะให้ ผม ส่วนเจ้ าตัวก็เดินหายเข้ าไปในบ้ านไม่ยอมออกมาอีกเลย
ทิ ้งให้ ผมนัง่ กินข้ าวไปยิ ้มไปอยูค่ นเดียว ไม่ร้ ูวา่ ตอนนี ้พี่เขาจะแอบยิ ้มอยูค่ น
เดียวเหมือนผมหรื อเปล่า
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