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December 28th

Let's call it quits!

"กั้งจ๋าาา~ พี่กลับมาแล้วววววว~"

ด้วยความเคยชนิตลอดหลายปี ทันททีีไ่ด้ยินเสยีงลากยาวข้ีเล่นอนัแสน

จะคุน้เคยดงัมาจากประตหู้อง ผมก็รบีหาน�า้ดืม่เย็นๆ ไปเสร์ิฟให้กับเจ้าของร่าง

สูงใหญ่ที่เพิ่งจะทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟาในห้องนั่งเล่นอย่างหมดแรง

"นี่ครับน�้า"

โดยที่ผมลืมนึกไปเลยว่า...จะมามัวเสียเวลาอยู่อีกไม่ได้แล้ว!

"ขอบ..." คดิได้ดงันัน้ ผมจงึดงึแก้วน�า้เย็นๆ กลบัคนื ท�าเอาใบหน้าขาวตี๋

แต่ตาสองชัน้ของพ่ีป่วนท่ีก�าลงัจะเอ่ยค�าขอบคณุถึงกับแสดงอาการ 'เหวอ' ออก

มาอย่างเหน็ได้ชดั 

"พ่ีป่วน" แม้จะน่าเหน็ใจอกีฝ่ายท่ีคงจะเหน่ือยกับงานมาตลอดท้ังวัน แต่

เพ่ือความรกัท่ีมัน่คงของเราสองคนแล้วล่ะก็ ผมคงไม่มทีางเลือกอืน่อกีนอกจาก... 

"เราเลกิกันเถอะ"

"หา!?"

...บอกเลิกแฟนที่คบกันมาเกือบสามปีซะ!
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"พ่ีดนูี"่ และโดยทีไ่ม่ต้องรอให้คณุแฟนถามอะไรเพ่ิมเตมิ ผมก็ล้วงไอโฟน

ออกจากกระเป๋ากางเกง ก่อนทีจ่ะส่งมนัให้อกีฝ่ายได้อ่านบทสนทนาระหว่างผม

กับ 'พีค่งิ' หรอื 'พ่อหมอคงิคอง' หมอดปูระจ�าตวัของผม

พ่อหมอคิงคอง : กั้ง อยู่มั้ย?

พ่อหมอคิงคอง : พี่มีเรื่องส�าคัญอยากจะเตือนเราหน่อย

ก้ังแฟนพ่ีป่วน : มเีรือ่งอะไรเหรอพ่ีคงิ

ก้ังแฟนพ่ีป่วน : เก่ียวกับพ่ีป่วนเปล่า

พ่อหมอคิงคอง : เกี่ยวกับทั้งกั้งและป่วนเลย

ก้ังแฟนพ่ีป่วน : (สติก๊เกอร์ร้องไห้)

พ่อหมอคิงคอง : กั้งพร้อมมั้ย ถ้าไม่พร้อมเดี๋ยวพี่บอกทีหลังก็ได้นะ

ก้ังแฟนพ่ีป่วน : พร้อมครบั บอกมาได้เลย ก้ังพร้อมแล้ว

พ่อหมอคิงคอง : ที่กั้งให้พี่ตรวจดวงชะตาปีหน้าให้ พี่ยังไม่ได้ดูนะ

พ่อหมอคิงคอง : พอดีว่าพี่ดันไปตรวจเจอบางอย่างเข้าซะก่อน

พ่อหมอคิงคอง : ไม่ค่อยดี

ก้ังแฟนพ่ีป่วน : อบุตัเิหตอุกีรเึปล่าพ่ี?

พ่อหมอคิงคอง : ไม่ใช่

พ่อหมอคิงคอง : แต่เป็นเรื่องความรัก

ก้ังแฟนพ่ีป่วน : ความรกั?

พ่อหมอคิงคอง : ใช่ ความรัก

พ่อหมอคิงคอง : พี่ตรวจดวงของเราทั้งคู่

พ่อหมอคิงคอง : ดูจะมีเกณฑ์เลิกกันสายฟ้าแลบว่ะ

ก้ังแฟนพ่ีป่วน : เฮ้ย!!

ก้ังแฟนพ่ีป่วน : จรงิดพ่ีิ

ก้ังแฟนพ่ีป่วน : แล้วแบบนีก้ั้งต้องท�าไงอ่ะพ่ีคงิ

ก้ังแฟนพ่ีป่วน : พอจะมทีางแก้เหมอืนท่ีผ่านๆ มามัย้?

ก้ังแฟนพ่ีป่วน : แล้วใครจะเป็นคนบอกเลกิใคร? ก้ังสบัสนไปหมดแล้วววว
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พ่อหมอคิงคอง : ใจเย็นๆ ก่อนนะกั้ง

พ่อหมอคิงคอง : จริงๆ มันก็พอจะมีทางแก้อยู่แหละ

ก้ังแฟนพ่ีป่วน : ยังไงครบัพ่ีคงิ ก้ังต้องท�าไงบ้าง

พ่อหมอคิงคอง : รอแป๊บนะ พี่ขอพิมพ์ยาวนิดนึง

ก้ังแฟนพ่ีป่วน : โอเคครบัพ่ี

พ่อหมอคิงคอง : คืองี้ ดูจากดวงความรักของป่วนกับก้ังในปีหน้าเน่ีย 

ถือว่าดีมากทีเดียวนะ ถ้าเราท้ังคู่สามารถประคับประคองกันให้ผ่านปีน้ีไปได้ 

ปีหน้าจะเป็นขาขึ้นของพวกน้องสองคนเลย

พ่อหมอคงิคอง : จะห่วงก็แต่ไอ้เกณฑ์เลกิกันสายฟ้าแลบสิน้ปีเน่ียแหละ 

เพราะดจูากดวงชะตาแล้วนะ มนัจะเป็นอะไรท่ีค่อนข้างเหนือความคาดหมาย

มาก เป็นอะไรที่กะทันหันเกินกว่าจะตั้งรับหรือเตรียมตัวเตรียมใจได้ทันด้วย

พ่อหมอคงิคอง : เพราะฉะนัน้ถ้าเอาตามค�าแนะน�าของพ่ี พ่ีว่าก้ังกับป่วน

ควรแก้เคลด็โดยการเลกิกันว่ะ

ก้ังแฟนพ่ีป่วน : เด๋ียวนะพ่ี

ก้ังแฟนพีป่่วน : แบบน้ีมนัไม่ท�าให้ดวงเลกิกันสายฟ้าแลบของกัง้กับพ่ีป่วน

ย่ิงแม่นเรว็ข้ึนกว่าเดมิเหรอพ่ี!?

พ่อหมอคิงคอง : ไม่หรอก 

พ่อหมอคงิคอง : วิธีนีน่้ะ มนัเป็นการแก้เคล็ดท่ีได้ผลดีมากอกีหน่ึงวิธีเลย

นะ

พ่อหมอคิงคอง : แบบพอรู้ว่าดวงจะต้องเลิกกัน ก็ให้รีบชิงเลิกกันก่อน

เลย เหมือนพวกไฮโซท่ีพอรู้ว่าตัวเองมีดวงเลือดตกยางออกก็รีบว่ิงไปให้หมอ

กดสิว หรือไม่ก็ไปท�าศัลยกรรมหน้าให้มันได้เลือดนั่นแหละ

พ่อหมอคงิคอง : ถือเป็นการแก้เคลด็ให้มนัเป็นไปตามดวงชะตาซะ จะได้

เหมอืนหลอกดวงว่าเราได้พบเจอเรือ่งราวน้ันๆ ไปแล้ว เพ่ือให้มนัไม่เกิดขึน้อกีไง

ก้ังแฟนพ่ีป่วน : อ๋อ แบบนีน่ี้เอง เข้าใจแล้วครบั

ก้ังแฟนพ่ีป่วน : ว่าแต่ แล้วก้ังกับพ่ีป่วนจะต้องเลกิกันนานขนาดไหนล่ะ 

พีค่งิ
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พ่อหมอคงิคอง : กต็ัง้แต่วันนีเ้ป็นต้นไป จนกว่าเคาต์ดาวน์ปีใหม่จะสิน้สุด

ลงนัน่แหละ ถึงจะกลบัมาคบกันได้เหมอืนเดมิอย่างไร้ปัญหา

ก้ังแฟนพ่ีป่วน : งัน้ก็อกีแค่ไม่ก่ีวันเองสพ่ีิ

พ่อหมอคิงคอง : ใช่ อีกแค่ไม่กี่วันเอง

พ่อหมอคิงคอง : คงจะไหวนะ?

ก้ังแฟนพ่ีป่วน : โอ๊ย สบายพ่ี แค่น้ีก้ังท�าได้อยู่แล้ว

ก้ังแฟนพ่ีป่วน : (สติก๊เกอร์หน้าย้ิมแบบมัน่ใจ)

พ่อหมอคิงคอง : เอาจริงๆ พี่ก็ว่ากั้งน่าจะไหวอยู่หรอก

พ่อหมอคงิคอง : แต่ป่วนเนีย่สท่ีิน่าเป็นห่วง

พ่อหมอคิงคอง : รายนั้นน่ะเขาติดกั้งจะตาย

พ่อหมอคิงคอง : แน่ใจนะว่าจะยอมให้ความร่วมมือน่ะ

ก้ังแฟนพ่ีป่วน : ไม่ยอมก็ต้องยอมพ่ี

ก้ังแฟนพ่ีป่วน : เรือ่งเลกิกันนีค่อืเรือ่งใหญ่เลยนะ

ก้ังแฟนพ่ีป่วน : ยังไงก้ังก็จะต้องท�าการแก้เคลด็ในครัง้น้ีให้ส�าเรจ็ให้ได้

พ่อหมอคิงคอง : โอเค ถ้าคิดแบบนี้ล่ะก็เยี่ยมเลย

พ่อหมอคิงคอง : เอาเป็นว่าถ้ากั้งมีอะไรก็ทักหาพี่ได้เสมอนะ

พ่อหมอคิงคอง : พี่ยินดีช่วยเต็มที่

ก้ังแฟนพ่ีป่วน : ขอบคณุครบัพ่ีคงิ 

ก้ังแฟนพ่ีป่วน : (สติก๊เกอร์พนมมอืไหว้)

พ่อหมอคิงคอง : ไม่เป็นไร ยังไงพี่ก็ต้องช่วยลูกค้าวีไอพีของพี่อยู่แล้ว

พ่อหมอคิงคอง : สู้ๆ ครับ

พ่อหมอคิงคอง : (สติ๊กเกอร์ชูสองนิ้ว)

ก้ังแฟนพ่ีป่วน : (สติก๊เกอร์ท�ามอืโอเค)

หลังจากที่พ่ีป่วนใช้เวลาอ่านบทสนทนาอยู่สักพัก มือข้างท่ีถือไอโฟน 

อยู่ก็ค่อยๆ ลดระดับลง เผยให้เห็นใบหน้าหล่อเหลาที่ตอนน้ีดูจะเพ่ิมระดับ 

ความเหวอมากขึน้กว่าเดมิเกือบสามเท่า ซึง่เป็นอะไรทีผ่มคาดเดาเอาไว้อยู่แล้ว 
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จงึท�าการยืน่มอืเข้าช่วยอกีฝ่าย โดยการย่ืนแก้วน�า้เย็นกลบัไปให้พ่ีป่วนอกีครัง้ 

ทว่าคราวนี้จะไม่มีการดึงกลับมาเหมือนครั้งก่อน แต่จะท�าการขอแลกคืนกับ 

ไอโฟนแทน

"อ่ะ แลกกัน"

ในขณะท่ีพ่ีป่วนเองก็ไม่รอช้า รบีส่งไอโฟนคนืให้ผมอย่างไว แล้วคว้าแก้ว

น�า้เย็นเข้าไปดืม่แบบรวดเดยีวหมด คล้ายต้องการดบักระหายคลายความร้อน

ที่อัดแน่นอยู่ภายในใจ ก่อนที่หลังจากนั้นพี่เขาจะวางแก้วเปล่าลงที่โต๊ะข้างๆ 

ด้วยท่าทางที่ดูผ่อนคลายข้ึนกว่าตอนแรก แต่ถึงอย่างง้ันก็ยังเริ่มค�าถามด้วย

สหีน้าราวกับคนอยากจะร้องไห้อยู่ดี

"น่ีเราต้องท�าตามค�าแนะน�าของพ่อหมอคงิคองจรงิๆ เหรอก้ัง" ซึง่ถ้าเป็น

เมือ่ก่อนตอนท่ีเราเริม่รูจ้กักันแรกๆ ผมคงคดิว่าพ่ีป่วนแค่แกล้งท�าหน้าท�าตาไป

อย่างง้ันเอง แต่กลบักัน พอคบกันมาหลายปีแบบน้ีแล้วถึงได้เข้าใจว่ามนัเป็น 

'รปูแบบของการแสดงออก' อย่างหน่ึงทีโ่คตรจะชดัเจน เพราะคนอย่างพ่ีป่วน

แฟนผมน่ะ ถ้าลองรูส้กึอะไรแล้ว ก็จะแสดงออกมาทางสหีน้าแทบจะท้ังหมด 

ไม่เคยปิดได้เลยสกัครัง้

อย่างตอนนี้...ก็คงอยากจะร้องไห้ออกมาจริงๆ นั่นแหละ

"ใช่ครบั แล้วก็ต้องท�าตามอย่างเคร่งครดัด้วย เพราะพ่ีป่วนเองก็รูดี้น่ีว่า 

พ่ีหมอคงิเขาแม่นมากแค่ไหน" แล้วย่ิงได้ฟังท่ีผมพูด พ่ีป่วนก็ย่ิงท�าหน้าเหมอืน

อยากจะร้องไห้มากขึน้กว่าเดมิ

ก็นะ ก็อย่างทีพ่ี่หมอคงิบอกนัน่แหละว่าพ่ีป่วนน่ะเขาตดิผมมาก เรยีกว่า

รองจากพ่อกับแม่ของพ่ีเขาแล้ว ก็มีผมเน่ียแหละท่ีพ่ีเขาคอยทุ่มเทแรงกาย 

แรงใจทั้งหมดเพ่ือให้เราสองคนได้มีเวลาอยู่ด้วยกัน จนบางครั้งผมเองยังนึก 

ไม่ออกเลยด้วยซ�า้ว่าครัง้สดุท้ายทีเ่ราห่างกันน่ะมนัเมือ่ไหร่กันแน่

การเลิกกันเพ่ือแก้เคล็ดตามค�าแนะน�าของพ่ีหมอคิงในครั้งน้ีจึงถือเป็น

งานช้างส�าหรบัพ่ีป่วนอย่างแน่นอน ซึง่...เอาเข้าจรงิมนัก็เป็นงานช้างส�าหรบัผม

ด้วย แต่จะให้ท�าไงได้ล่ะ ในเมือ่พ่ีหมอคงิเขาไม่ใช่แค่หมอดไูก่กาปลากระป๋อง

นะครบั รายนีน่ี้คอืแม่นจรงิอะไรจรงิ เข้าขัน้หมอเทวดาไปแล้ว!
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อย่างสมยัตอนทีผ่มยังโสด พ่ีหมอคงิเคยทกัผมว่า 'อกีสองวนัจะได้เจอ

ผูช้ายท่ีแก่กว่า รปูร่างสงูใหญ่ เรยีนจบแล้ว และเขาก�าลงัอยู่ในช่วงจดุเปลีย่น

ของชวีติ แต่ทีส่�าคญัท่ีสดุคอื...ผูช้ายคนนีเ้ป็นคู่แท้ของกัง้ด้วย!' ซึง่ตอนนัน้ผม

ข�ามาก ข�าแบบข�าลัน่โรงอาหาร จนเพ่ือนร่วมคณะถึงขัน้ถ่ายคลปิผมไปแชร์ใน

โลกโซเชยีล แล้วแคปชัน่ว่า 'หวัเราะอร่อยมนัเป็นแบบนีน้ีเ่อง' เอ่อ...แต่น่ันไม่ใช่

ประเด็นครับ ประเด็นคือสองวันหลังจากน้ัน ผมดันไปเดินชนผู้ชายคนนึงเข้า 

ขณะท่ีก�าลงัเดนิสวนกันตอนเปลีย่นขบวนรถไฟฟ้าทีส่ถานีสยาม แล้วผลก็คอื...

ตรงตามลกัษณะทีพ่ี่หมอคงิว่าไว้เป๊ะ!

และนัน่แหละครบัคือครัง้แรกท่ีผมกับพ่ีป่วนได้เจอกัน ท้ังๆ ทีผ่มชนพ่ีเขา

ซะของกระจยุกระจาย แต่พ่ีป่วนกลบัเอาแต่จ้องหน้าผมไม่เลกิ จนถึงขนาดท่ีผม

ต้องพูดแก้เขนิว่า 'จ้องขนาดนี ้ขอเบอร์เลยมัย้พ่ี?' แล้วจะยังไงล่ะ พ่ีป่วนแกก็รบี

เมมเบอร์ผมทันท ีแล้วก็คบกันมาจนถึงทุกวันน้ีเนีย่แหละ

เป็นไงครบั พ่ีหมอคงิแกแม่นมัย้ อะไรนะ? น่าจะเป็นแค่เรือ่งบงัเอญิอย่าง

ง้ันเหรอ โอเคๆ งัน้ลองฟังความแม่นของแกอกีสกัเรือ่งก็แล้วกัน เผือ่จะช่วยเพ่ิม

ความน่าเชือ่ถือข้ึน ซึง่เรือ่งน้ีน่ะก็ต่อยอดมาจากเรือ่งท่ีพ่ีหมอคงิทักว่าผมจะได้

เจอกับพ่ีป่วนนั่นแหละ เพราะหลังจากที่เราสองคนคุยกันจีบกันได้ประมาณ 

สองอาทิตย์ ผมถึงได้เข้าใจค�าท�านายที่ว่า 'เขาก�าลังอยู่ในช่วงจุดเปล่ียนของ

ชวิีต' ด้วยประโยคบอกเล่าผสมประโยคค�าถามจากพ่ีป่วน 'เอ่อ...ก้ัง อาทติย์หน้านี้

พ่ีจะเกณฑ์ทหารแล้วนะ ก้ังไปลุน้ใบด�าใบแดงกับพ่ีมัย้?' ...ท่ีท�าเอาผมอยากจะ

ร้องไห้!

ท�ำไมพี่แม่งไม่เรียน ร.ด. ฟะ!?

ผมได้แต่ก่นด่าอยู่ในใจ เพราะถึงพูดอะไรไปก็คงสายไปแล้ว ดังน้ันผมกับ

พ่ีป่วนจงึพากันไปขอค�าแนะน�าจากพ่ีหมอคงิ

ปรากฏว่า... 'ไม่ต้องกลวั รบัรองว่ายังไงป่วนก็ไม่ได้เป็นทหารแน่ เพราะดู

จากดวงของน้องแล้ว ปีน้ีต้องมคีนสมคัรทหารเตม็จ�านวนแน่นอน' ...พ่ีหมอคงิ

ดนับอกให้พ่ีป่วนไม่ต้องกลวัซะอย่างงัน้ ซึง่มนัไม่ช่วยอะไรเลยครบั เพราะจาก

สถิตหิลายต่อหลายปีทีผ่่านมา เขตท่ีพ่ีป่วนแฟนผมขึน้ทะเบยีนทหารไม่เคยมี 
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ผูส้มคัรเตม็เลยสกัครัง้ แถมยังมจี�านวนผูผ่้อนผนัเกินกว่าครึง่อกี เรยีกว่า 100% 

นีค่อืมรีอดอยู่ปีละ 10-20% เท่าน้ันเอง พ่ีป่วนแกเลยถงึขัน้เตรยีมใจจะเลกิคยุกับ

ผมเตม็ท่ี เพราะคดิว่ายังไงแกก็คงโดนใบแดงไปเข้ากรมยาวอย่างแน่นอน

แต่ผลก็คอืปีนัน้ผูส้มคัรเต็มอย่างท่ีพ่ีหมอคงิว่าจรงิๆ! ซึง่เป็นอะไรท่ีแทบ

จะเป็นไปไม่ได้ ท�าเอาพี่ป่วนนี่คือถึงขั้นหันมาศรัทธาความแม่นของพี่หมอคิง

ตามผมไปด้วยอีกคน

เป็นไงล่ะ ทีนีเ้ชือ่หรอืยงัครบัว่าพ่ีหมอคงิของผมน่ะแม่นจรงิอะไรจรงิ J
อ๊ะ! อะไรนะ!? น่ียังคดิว่าเป็นแค่เรือ่งบงัเอญิกันอกีอย่างงัน้เหรอ โอเคๆ 

ก็ได้ครบั ถ้างัน้ผมจะขอเล่าเรือ่งความแม่นของพ่ีหมอคิงให้ฟังกันอกีเรือ่ง โดยท่ี

เรือ่งนีจ้ะเป็นเรือ่งสดุท้ายแล้ว ถ้าเกิดว่ายังไม่เชือ่กันอกี ก็ถือว่าให้เป็น 'ความเชือ่

ของแต่ละบคุคล' ก็แล้วกันนะครบั

คืออย่างง้ี ย้อนกลับไปหลังจากท่ีเราสองคนตกลงคบกันเป็นแฟนแบบ

จรงิจงัประมาณหนึง่ปีกับอกีสามเดอืน วันนึงผมก็ได้รบัสายด่วนจากพ่ีหมอคงิ

ว่า 'พี่ป่วนจะประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่' ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมผาดโผนทุกชนิด 

และห้ามใส่เสือ้สนี�า้เงนิออกจากบ้านในช่วงเวลานัน้เดด็ขาด จนกว่าจะพ้นช่วง

เคราะห์ร้ายไป (คล้ายการถือเคล็ดเหมือนเรื่องให้เลิกกันเนี่ยแหละ)

ด้วยความที่โดนทักแรงขนาดน้ัน ผมจึงรีบโทรหาพ่ีป่วนทันที แต่กลับ

กลายเป็นว่าเป็น 'พ่ีโจ้' เพ่ือนพ่ีป่วนท่ีรบัโทรศพัท์ด้วยน�า้เสยีงตืน่กลวัพร้อมกับ

แจ้งข่าวร้ายว่า...พ่ีป่วนตกจากเซร์ิฟบอร์ดจ�าลองอย่างแรง ส่งผลให้กระดูกคอ

ข้อทีส่ามและสีเ่คลือ่นทบัไขสนัหลงั ต้องเข้ารบัการผ่าตดัอย่างเร่งด่วน เพ่ือน�า

เหลก็ไปดามคอไว้ เพราะถ้าไม่อย่างงัน้พ่ีป่วนก็จะมโีอกาสเป็นอมัพาตไปตลอด

ชวิีต

เล่าตอนนีม้นัอาจจะดเูหมอืนเป็นแค่เรือ่งปกตธิรรมดา แต่ในตอนนัน้...

ทกุอย่างมนัแย่มาก แม้แต่หมอเองก็บอกว่าคงจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยหน่ึงปี

ถึงจะกลบัมาเดนิได้ หรอืไม่...ก็อาจจะไม่มทีางกลบัมาเดนิได้อกีเลย... เรยีกว่า

ได้แต่รอให้ปาฏิหารย์ิเกิดขึน้กับเราเท่านัน้ แต่พ่ีหมอคงิกลบัส่ายหน้าแล้วบอก

กับผมว่าพ่ีป่วนจะใช้เวลาเพียงแค่ห้าเดอืนในการฟ้ืนฟูร่างกายก็จะกลับมาเดิน
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ได้เป็นปกตอิกีครัง้

แล้วผลกค็อืทกุอย่างก็เป็นไปตามท่ีพ่ีหมอคงิว่าไว้จรงิๆ เพราะหลงัจากท่ี

ผมเฝ้าดแูลพ่ีป่วนอย่างหนกัหน่วงตลอดห้าเดอืนตดิ ความใจสูข้องพ่ีป่วนก็ท�าให้

ปาฏิหารย์ิเกิดขึน้กับเราจนได้

ซึง่จากเหตกุารณ์ความแม่นท้ังหมดทีเ่ล่ามาน้ีเองท่ีท�าให้ผมจ�าต้องบอก

เลกิพ่ีป่วนเพ่ือเป็นการแก้เคลด็ตามทีพ่ี่หมอคงิแนะน�าซะ เพราะถ้าไม่อย่างงัน้

ผมเชือ่ว่ามนัจะต้องเกิดการเลกิกันแบบสายฟ้าแลบระหว่างผมกบัพ่ีป่วนแน่!

"ตะ...แต่ถ้าเราเลกิกันตามระยะเวลาท่ีพ่ีหมอคงิบอก ก็เท่ากับว่าวนัหยุด

ยาวก่อนปีใหม่นี ้ พ่ีก็จะไม่มก้ัีงอยู่ด้วยน่ะส"ิ มนัก็เลยส่งผลให้พ่ีป่วนยิงค�าถาม

ใส่ผมราวกับโลกจะแตกแบบนีไ้ง

"ก็ใช่ครบั แต่มนัก็แค่ไม่ก่ีวนัเองนะพ่ีป่วน"

"โอ๊ยยยยยย~ วันเดียวพ่ีก็จะขาดใจตายแล้วก้ังงงง~" ขะ...ขนาดน้ันเลย

เหรอ เว่อร์ไปมัย้เนีย่ "เพราะถ้าเลกิกัน พ่ีก็กอดกัง้ไม่ได้ ถูกมัย้"

"เอ่อ...ก็ถูกครบั" แต่มนัก็เพ่ือแลกกับการท่ีเราจะได้กอดกันไปอกีนานๆ นะ

"หอมก็ไม่ได้ ถูกมั้ย"

"ใช่ครับ หอมก็ไม่ได้" หอมนี่มันยิ่งกว่ากอดอีกนะ จะท�าได้ไงเล่า

"จูบกันก็ไม่ได้อ่ะ จริงมั้ย"

"ก็จริงครับ ถ้าเราเลิกกัน ก็คงจูบกันไม่ได้"

"แล้วเมกเลิฟล่ะ?" 

"..." พอมาถึงตรงนี้ผมถึงกับหลุดหัวเราะออกมาเลย เมื่อเห็นว่าพ่ีป่วน 

ถามออกมาด้วยสหีน้าจรงิจงัก่ึงอ้อนวอนมาก ทัง้ๆ ท่ีก็น่าจะรูอ้ยู่แล้วว่า 'เมกเลฟิ' 

นี่มันคือขั้นแอดวานซ์กว่ากอด หอมแก้ม และจูบรวมกันอีกนะ เพราะฉะน้ัน 

ค�าตอบเพียงอย่างเดียวก็คอื... "น่ันย่ิงไม่ได้ใหญ่เลยครบั"

ส่งผลให้คนที่รอฟังค�าตอบอยู่อย่างมีความหวังถึงข้ันคว้าหมอนข้ึนมา

กดใส่หน้า แล้วค�ารามใส่เหมือนต้องการระบายอารมณ์ความอัดอั้นท้ังหมด 

ที่มีออกมา

"เอ่อ..." ในขณะท่ีผมได้แต่ยืนเกาท้ายทอยตวัเองอย่างรูส้กึเหน็ใจ เพราะ
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โดยปกตแิล้วพ่ีป่วนค่อนข้างทีจ่ะ 'เสพตดิ' ผมอย่างมาก ย�า้นะครบัว่า 'อย่างมาก' 

เรยีกว่าเกือบสามปีทีค่บกันมา พ่ีป่วนไม่เคยมทีท่ีาว่าจะเบือ่การเมกเลฟิกับผม

เลยสกัครัง้ จนบางทีผมถึงข้ันต้อง 'ขอความเมตตา' ให้พ่ีป่วนช่วยเว้นระยะห่าง

บ้าง เพราะถ้าไม่อย่างงัน้ มหีวังช่วงท้ายผมคงได้พังทลายเข้าสกัวันแน่ ดงันัน้การ

ทีต้่องมาอดเมกเลฟิหลงัจากทีก่่อนหน้านีก้ท็ิง้ช่วงไปเกือบอาทิตย์เพราะต่างฝ่าย

ต่างก็ต้องเคลยีร์งานช่วงก่อนทีบ่รษิทัจะหยุดยาว...คงท�าให้พ่ีป่วนของผมคลัง่

ตายแน่ๆ "เอาน่าพ่ีป่วน อกีแค่ไม่ก่ีวันเอง อดทนหน่อยนะครบั"

ซึง่ในทันทีท่ีผมพูดจบ หมอนก็ถูกลดระดบัลง เผยให้เห็นหน้าตาท่ีโคตรจะ

ไม่สบอารมณ์ของอกีฝ่าย "ห!ึ" แถมยังมกีารพ่นลมหายใจแรงๆ ในขณะท่ีสายตา

ก็จบัจ้องมายังผมราวกับอยากจะกินเลอืดกินเน้ือกันซะด้วย

น่ากลัวแฮะ แต่ผมก็คงต้องท�าใจดีสู้เสือไว้น่ะนะ

"นะครับพ่ีป่วน ไว้พ้นเคาต์ดาวน์เมื่อไหร่ ก้ังจะยอมท�าตามทุกอย่างที ่

พ่ีป่วนขอเลย ตกลงมัย้"

"..." ตอนแรกพ่ีป่วนก็ยังไม่ตอบอะไรกลบัมาทนัทนีะ แต่พอผมเริม่ใช้มอื

หยอกล้อกับใบหูของพ่ีเค้า มนัก็ท�าให้อกีฝ่ายเริม่ถามกลบัมาอย่างสนอกสนใจ 

"ทกุอย่างแน่นะ?"

"แน่สิครับ กั้งเคยผิดสัญญากับพี่ป่วนเหรอ J"

ผมยังคงวนนิว้ต่อไปเรือ่ยๆ พร้อมกับจ้องตาพ่ีป่วนท่ีเริม่จะเป็นประกาย 

ขึน้มาทลีะน้อย จนในทีส่ดุ... "โอเค พ่ีจะยอมเลกิกับก้ังก็ได้"

เยส!

"ถ้างัน้ก็ลกุเถอะครบั ถึงเวลาทีพ่ี่ป่วนต้องกลบัไปห้องของตวัเองแล้ว" พูด

จบแค่นัน้ ผมก็รบีคว้ามอืพ่ีป่วนเพ่ือลากไปยงัประตหู้องทนัที เพราะถ้าขืนชกัช้า

กว่าน้ีพ่ีแกอาจจะเปลีย่นใจก็ได้

ซึง่ 'ห้องของพ่ีป่วน' ก็อยูไ่ม่ใกล้ไม่ไกลนกัหรอกครบั อยู่แค่ข้างห้องของ

ผมน่ีเอง แต่ปัจจบุนันีม้นัแทบจะกลายสภาพเป็นเพียงแค่ห้องท�างานของพ่ีป่วน

ไปแล้ว เน่ืองจากเวลาท่ีผ่านมา ภายหลังจากท่ีพ่ีเค้ากลับมาเดินได้อีกครั้ง ก็

ตดัสนิใจขนข้าวขนของมาอาศยัอยู่ห้องเดยีวกันกับผมจนถึงปัจจบุนันีเ้น่ียแหละ
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แต่ว่าตอนนีค้งต้องขอห้องใครห้องมนัก่อนนะครบั ไว้ถึงเวลาตามทีพ่ี่หมอ

คงิบอกเมือ่ไหร่ ค่อยกลบัมาอยูด้่วยกันตามเดมิก็แล้วกัน

"นี่พี่ต้องไปจริงๆ เหรอเนี่ย L"

"จริงครับ" ผมพยายามท�าเป็นมองไม่เห็นสายตาอาลัยอาวรณ์ของ 

อกีฝ่าย จนในท่ีสดุ...พ่ีป่วนก็ยอมเดนิคอตกจากไป...

ทว่า... "เดี๋ยวครับ" ผมตัดสินใจเรียกรั้งพ่ีป่วนไว้ ส่งผลให้ร่างสูงรีบหัน 

กลบัมาด้วยสหีน้าย้ิมแย้มแจ่มใสทนัท ีเอ่อ...นีค่งคดิว่าผมจะเปลีย่นใจหรอือะไร 

แบบน้ีสินะ? แต่เปล่าเลยครับ "เอากุญแจห้องก้ังคืนมาด้วย" ผมแค่อยากได้

กุญแจห้องกลับมายึดไว้ต่างหาก เพราะถ้าไม่อย่างงั้นมีหวังพ่ีป่วนได้แอบไข 

เข้ามาตอนดกึๆ แน่

"..." เพราะฉะนัน้พอพ่ีป่วนรูว่้าผมต้องการกุญแจคนื จากใบหน้าร่าเรงิเป่ียม

ไปด้วยความหวงัก็ค่อยๆ กลบักลายเป็นไม่สบอารมณ์เหมอืนตอนก่อนหน้า แถม

จงัหวะทีย่ื่นกุญแจคนืมาให้ ยังมกีารท�าปากย่ืนปากยาวเหมอืนเด็กๆ ตอนถูก

ขดัใจด้วยนะ

น่ารักดีแฮะ J
"อื้ออออ!" แล้วก็เพราะมัวแต่คิดว่าพ่ีป่วนน่ารักอยู่นั่นแหละ ถึงได้ถูก 

อีกฝ่ายตรงเข้ามาขโมยจูบอย่างไม่ทันให้ตั้งตัวแบบนี้ไง!

"..." กะ...ก่อนที่คนฉวยโอกาสจะค่อยๆ ผละริมฝีปากออกด้วยสายตา

เจ้าเล่ห์ แล้วเดินผิวปากกลับเข้าห้องของตัวเองไป

ปล่อยผมทิง้ไว้ให้อยู่กับความคิดทีว่่า...ลองถ้าอกีฝ่ายยังเป็นแบบน้ี แล้ว

การแก้เคลด็ของเราสองคนจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดมีัย้เนีย่!?

2

December 29th

Anniversary

เมือ่คนืนีพ่ี้ป่วนมากดกริง่เคาะห้องผมอยู่นานเกือบห้านาที ก่อนทีจ่ะเริม่
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ส่งข้อความเหล่านีม้าให้...

ป่วนแฟนน้องกัง้ : ก้ังครบั

ป่วนแฟนน้องกัง้ : เปิดประตหู้องให้พ่ีเถอะ

ป่วนแฟนน้องกัง้ : พ่ีทนไม่ไหวแล้ว

ป่วนแฟนน้องกัง้ : พ่ีเหงา

ป่วนแฟนน้องกัง้ : พ่ีนอนไม่หลบั

ป่วนแฟนน้องกัง้ : พ่ีอยากนอนกอดกัง้

ป่วนแฟนน้องกัง้ : อยากหอมแก้มกัง้

ป่วนแฟนน้องกัง้ : อยากจบูกัง้

ป่วนแฟนน้องกัง้ : อยากมอีะไรกับก้ัง

ป่วนแฟนน้องกัง้ : ได้โปรด

ป่วนแฟนน้องกัง้ : อย่าทรมานพ่ีอกีเลย

ป่วนแฟนน้องกัง้ : (สติก๊เกอร์ท�าหน้าตาอ้อนวอน)

ป่วนแฟนน้องกัง้ : ก้ังงงงงงงง

ซึ่งยอมรับนะว่าอ่านแล้วท�าเอาใจผมน่ีอ่อนยวบไปเลย ในเมื่อ...ตลอด

หลายๆ คนืของหลายปีทีผ่่านมา เราสองต่างก็มกัีนและกนัคอยอยู่เคยีงข้างเสมอ 

ฝันดีก็นอนกอดกัน ฝันร้ายก็นอนกอดกัน เรียกว่าน้อยครั้งมากจริงๆ ท่ีจะตื่น 

ขึน้มากลางดกึโดยทีไ่ม่มพ่ีีป่วนนอนหลบัอยูข้่างๆ เหมอืนเมือ่คนืนี้

แต่จะให้ท�ายังไงได้ล่ะ ในเมือ่ถ้าผมยอมให้มนัเป็นไปตามความต้องการ

ของเราทั้งคู่ ก็คงไม่พ้นเลิกกันสายฟ้าแลบตามที่พี่หมอคิงบอกนั่นแหละ เมื่อ 

คืนนี้ผมก็เลยต้องท�าใจแข็งประดุจหินผา ตัดสินใจใส่หูฟังเปิดเพลงดังๆ แล้ว

นอนหลบัไปซะ ก่อนทีส่มองกับหวัใจมนัจะสัง่การให้ผมเดนิไปเปิดประตหู้องให้

พ่ีป่วนอย่างง่ายดาย แล้วการยึดกุญแจมาเก็บไว้ก็คงจะหมดความหมายตาม

ไปด้วยเช่นกัน

ติ๊ดๆ! ติ๊ดๆ!
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อ๊ะ...ผมสะดุ้งเล็กน้อย เมื่อจู่ๆ ไอโฟนก็ดันหวีดร้องเสียงดังข้ึน ก่อนท่ี

ข้อความของพ่ีป่วนท่ีผมเอาแต่อ่านซ�า้ไปซ�า้มา...จะถูกแทนทีด้่วยการแจ้งเตอืน

ว่าถึงเวลาที่ผมจะต้องงัดตัวเองออกจากเตียงเพื่อลงไปวิ่งในยามเช้าได้แล้ว

ดงันัน้ผมจงึรบีลกุไปล้างหน้าแปรงฟัน ไม่อาบน�า้ แล้วเปลีย่นจากชดุใส่

นอนให้กลายเป็นชุดที่เหมาะส�าหรับการว่ิง ต่อจากน้ันก็คว้ากุญแจกับเงินอีก

เลก็น้อยออกมาด้วย เพ่ือทีจ่ะเปิดประตหู้องออกมาพบกับ...!

"อรุณสวัสดิ์กั้ง"

"พี่ป่วน!!"

ผะ...ผมถึงกับร้องเรยีกชือ่อกีฝ่ายเสยีงหลง เพราะไม่คดิเลยสกันดิว่าจะ

ได้เหน็พ่ีป่วนยืนอยู่ทีห่น้าห้องในเวลาแบบน้ีได้ ในเมือ่ปกตแิล้วพ่ีป่วนไม่ใช่คน

ทีต่ืน่เช้าในวันหยุดสกัหน่อย!?

"ในท่ีสดุก็ยอมเปิดประตสูกัทีนะ J" ตะ...แต่ลองย้ิมเจ้าเล่ห์ให้กันแบบนี้ 

แสดงว่าคงจะต้องมายืนดกัรอเจอผมชวัร์

โอ๊ยยยยย หวังว่าพี่ป่วนคงจะไม่เกิดอารมณ์กับคนใส่ชุดออกก�าลังกาย

หรอกนะ!?

"พะ...พ่ีป่วนมอีะไรเหรอ" แต่ถึงจะกลวัว่า 'อดตีแฟน' อย่างพ่ีป่วนจะเก็บกด

จากเมื่อคืนจนจับผมปล�้าซะเดี๋ยวนี้ ผมก็ยังคงมีสติและไม่ลืมที่จะเซฟตัวเอง 

โดยการดงึประตหู้องให้ปิดซะ เพราะขืนยังเปิดอ้าซ่าอยู่ล่ะก็ พ่ีป่วนอาจจะท�า 

การลากผมเข้าไปจดัการในห้องก็เป็นได้!

"แหม รบีปิดประตเูชยีวนะ กลวัพ่ีจะลากเราเข้าไปปล�า้หรอืไง" ซึง่แน่นอน

ว่าพ่ีป่วนย่อมต้องรูท้นัผมอยู่แล้ว ในเมือ่เราคบกันมาต้ังเกือบสามปี ขนาดบางที

ไม่ต้องพูดอะไรกัน ยังเดนิไปหยิบของมาให้อกีฝ่ายได้อย่างตรงใจเลย

"..." เพราะฉะนัน้งานนีผ้มเลยได้แต่หวัเราะแห้งๆ ส่งไปให้ เพ่ือแลกเปลีย่น

กับการมองแรงของอีกฝ่ายท่ีคงจะกักเก็บความแค้นน้ีไว้จนกว่าจะถึงวันท่ีได้

ช�าระโทษ

เฮ้ออออ ดูเอาเถอะ คนเรานะคนเรา ท้ังท่ีท�าไปทัง้หมดก็เพ่ือความอยู่รอด

ของชวิีตคู ่กลบัถูกอาฆาตพยาบาทใส่ซะอย่างงัน้ เชอะ!
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"เออนี"่ แต่พ่ีป่วนก็มองแรงผมได้ไม่นานนกัหรอกนะ เพราะว่าหลงัจากน้ัน

ประมาณสักห้าวิ...สีหน้าของอีกฝ่ายก็ค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นสีหน้าของนาย 

หล่อต๋ีทีโ่คตรจะจรงิจงัแทน เหมอืนกับเพ่ิงจะคดิถึงสิง่ทีอ่ยากจะพูดข้ึนมาได้ใน

เวลาน้ัน... "ว่าแต่ว่าคืนนีจ้ะเอายังไงดก้ัีง นีท่ี่ร้านเขาส่งข้อความมาคอนเฟิร์ม

เรือ่งโต๊ะทีเ่ราจองกันไว้แล้วนะ" ...ซึง่มนัเป็นเรือ่งท่ีท�าเอาปากผมหยุดชะงกัไป

ชัว่ขณะเลย

"..."

"เอ๊ะ หรือว่ากั้งลืมแล้วว่าวันนี้เป็นวันอะไร"

"กะ...ก้ังเปล่าลมืนะ" ทว่าพอได้ยินค�าถามต่อมาของอกีฝ่าย ผมก็รบีส่าย

หน้าปฏเิสธอย่างรวดเรว็จนลิน้พันกัน เพราะไม่คดิว่าพ่ีป่วนจะถามอะไรแบบนี้ 

ในเมือ่พ่ีป่วนเองก็รูด้ว่ีาผมไม่ใช่พวกท่ีหลงลมืวันส�าคัญสกัหน่อย "แต่ท่ีเงยีบไป

เนีย่ ก็เพราะว่าก�าลงัใช้ความคดิอยู่ต่างหาก"

"อ๋อ" ร่างสูงกว่าพยักหน้ารับ "โอเค แล้วไงล่ะ ได้ความว่าไงบ้าง" โดยที่

ท�าหน้าท�าตาราวกับว่าต้องการค�าตอบอย่างเต็มที่

"เอ่อ..." แล้วยังไงต่อรู้มั้ย คะ...ความล�าบากใจก็ตกมาอยู่ที่ผมไงครับ!  

ทัง้ท่ีในใจลกึๆ ผมกะจะแกล้งท�าเป็นเนยีนๆ ไม่พูดถงึมนัแล้วด้วยซ�า้ แต่คงจะ

ยาก ในเมือ่วันน้ีเป็นถึงวันครบรอบสามปีท่ีเราเป็นแฟนกัน ยังไงก็คงเลีย่งทีจ่ะ

ไม่พูดถึงไม่ได้อยู่แล้ว "คือ...ก้ังว่าเราสองคนควรยกเลิกนัดคืนนี้นะพ่ีป่วน" 

ค�าถามจรงิจงัของพ่ีป่วนก็เลยท�าให้ผมจ�าต้องพูดในสิง่ทีค่ดิออกมา

"วะ...ว่าไงนะ!?" ซึ่งแน่นอนว่าพ่ีป่วนตกใจมาก ก่อนจะท�าหน้าท�าตา

ราวกับสะกดกลัน้อารมณ์ของตัวเองสดุฤทธ์ิ ท้ังท่ีถ้าให้เดา ใจพ่ีเค้าคงอยากจะ

จับผมหักคอสักสิบยี่สิบรอบแหง

"ก็เราสองคนเลิกกันแล้ว จะให้ฉลองครบรอบสามปีที่เป็นแฟนกันได้ไง 

จรงิมัย้" แต่ผมกย็งัคงยืนยันแบบเดมิว่ายังไงงานคนืน้ีก็คงต้องออกผลท่ีค�าว่า 

'ยกเลกิ' เท่าน้ัน เพราะว่ามนัไม่มเีหตผุลอะไรอกีแล้วที ่'คนเลกิกัน' อย่างผมกับ

พ่ีป่วนจะต้องฉลองร่วมกันในปีน้ี

ซึง่น่ันท�าเอาพ่ีป่วนถงึกับตบหน้าผากตวัเองอย่างแรง คล้ายคนอยากจะ

Page Love Day.indd   19 27/12/59   14:16



Love Day20 New Year's Day

บ้าตายกับสิง่ทีก่�าลงัเผชญิอยู่

ในขณะทีผ่มก็ได้แต่แสร้งท�าเป็นใจแข็ง ท้ังทีภ่ายในใจน้ันเปราะบางมาก

เหลือเกิน ในเมื่อ...นี่มันวันครบรอบสามปีที่เราสองคนคบกันเลยนะ! แล้วผม 

ก็เตรียมของขวัญสุดพิเศษเอาไว้ให้กับพ่ีป่วนแล้วด้วย ฮืออออออ~ แต่ถ้าขืน 

แสดงความใจอ่อนออกไป มหีวงัพ่ีป่วนได้ใช้จดุนีด้งึผมออกไปดนิเนอร์ด้วยกัน

จนส�าเรจ็แน่ เพราะฉะนัน้ถ้าผมอยากเอาชนะพ่ีป่วนเพ่ือไม่ให้การแก้เคลด็เกิด

ความผดิพลาดล่ะก็ ทางเดยีวคอืผมจะต้องใจแขง็ต่อหน้าผูช้ายคนนีใ้ห้ได้นาน

ทีส่ดุเท่านัน้ ฮึบ!

"ก้ังคร้าบบบ~" ซะ...ซึง่มนัยากมาก! "พ่ีว่าเราอย่าเพ่ิงรบีด่วนตัดสนิใจเลย

นะ ลองคดิดดูีๆ  มนัอาจจะมทีางอืน่ทีท่�าให้เราสามารถไปด้วยกันคนืนี ้ โดยที ่

ไม่มผีลกับการแก้เคลด็ของเราก็ได้ นะๆ น้าาา~" เจอพ่ีป่วนโหมดปกติก็ว่าจดัการ

ยากแล้วนะ แต่เจอพ่ีป่วนโหมดท�าเสยีงออดอ้อนน่ีคอืยากกว่าสบิเท่า!

"..."

ท�าเอาผมถึงกับจติหลดุไปชัว่ขณะเลยเมือ่รูส้กึเคลิม้ไปกับสายตาอ้อนวอน

ของอกีฝ่าย จนอกีแค่นิดเดยีว แค่นิดเดียวเท่าน้ัน พะ...พ่ีป่วนก็เกือบจะประชดิตัว

ผมได้แล้ว!

"หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ!" แล้วจะยังไงล่ะ ผมก็ร้องลั่นสิครับ!

"อะ...โอเคๆ" ท�าเอาพ่ีป่วนนีต้่องรบียกมอืข้ึนท้ังสองข้าง พลางก้าวถอย

หลังออกไปราวกับพวกคนร้ายที่ยอมจ�านนให้กับต�ารวจ ต่างกันก็เพียงแค่ผม

ไม่มอีาวธุเป็นปืนมาคอยถือเพ่ือข่มขู่ก็เท่าน้ัน

"ก้ังจะไปว่ิงแล้ว ช่วยหลบทางด้วย" และเพ่ือไม่ให้เกิดการต่อความยาว

สาวความยืดกันมากไปกว่านี้ ผมจึงแกล้งท�าเป็นออกค�าสั่งอย่างจริงจังและ

ชดัเจน ให้เหมอืนกับเวลาทีโ่กรธหรอืไม่พอใจอกีฝ่ายเข้าจรงิๆ เพราะน่ันจะท�าให้

พ่ีป่วนยอมแพ้ผมแทบจะทุกอย่าง

ทัง้ทีใ่จน่ีคอืเต้นแรงมาก! ไม่เคยต้องมาแสดงอะไรเพ่ือปกปิดความรูส้กึ

ตวัเองมากขนาดน้ีเลยอ่ะ ฮอือออออ~

ให้อภัยผมด้วยนะพ่ีป่วน ผมไม่ได้อยากจะท�าร้ายจติใจพ่ีเลย แค่อยาก
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ให้การแก้เคลด็มนัส�าเรจ็ไปได้ด้วยดก็ีเท่านัน้เองงง

"โอเคครับ" ซึ่งแน่นอนว่ามันได้ผลอย่างที่ผมว่า พี่ป่วนยอมหลีกทางให้

ตามค�าขอ ช่างดูเหงาหงอยกว่าตอนก่อนหน้าอย่างมาก เหงาหงอยเสียจนผม

รูส้กึผดิเลยอ่ะ ทว่า...พอผมเดนิผ่านพ่ีเค้ามาได้ไม่นานนัก อกีฝ่ายก็เรยีกไล่หลงั

ผมไว้ด้วยน�้าเสียงท่ีดูจะกลับมาร่าเริงอีกครั้ง "เด๋ียวก่อนก้ัง พ่ีว่าพ่ีมีไอเดียดีๆ 

ส�าหรับคืนนี้แล้ว"

"..." จนผมถึงกับต้องหันกลับไปมองอีกฝ่ายด้วยคิ้วที่ขมวดเข้าหากัน 

เพราะสงสยัเข้าจรงิๆ ว่าพ่ีป่วนมไีอเดยีอะไรส�าหรบัคนืนีกั้นแน่?

"คอืงี.้.." พอเหน็ว่าผมยอมหยุดฟัง พ่ีป่วนเลยเว้นวรรคเลก็น้อย ก่อนจะ

ก้าวเข้ามาหาผมอกีประมาณสองก้าวด้วยใบหน้าทีย้ิ่มแย้มและท่าทางท่ีโคตร

จะกระตอืรอืร้น แต่ยังคงรกัษาระยะห่างไว้ได้อย่างโอเค เลยท�าให้ผมสะดวกใจ

กับการฟังสิง่ท่ีพ่ีป่วนจะพูดมากขึน้ "ในเมือ่เราสองคนเลิกกันแล้ว แต่พ่ียังอยาก

ให้ก�าหนดการคนืนียั้งคงเหมอืนเดมิ งัน้พ่ีจะเปล่ียนจดุประสงค์ในการไปดินเนอร์

ของพ่ีกับก้ังก็ได้ จากตอนแรกท่ีเราจะฉลองครบรอบสามปี ง้ันกเ็ปลีย่นเป็น...

ฉลองครบรอบทีเ่ราเลกิกันได้หนึง่วันดมีัย้ J"

แล้วดูไอเดยีทีพ่ี่ป่วนเสนอสคิรบั บะ...แบบน้ีก็ได้เหรอ!?

ผมว่าผมไม่เห็นด้วยกับไอเดียน้ีนะ ถึงแม้มันจะฟังเข้าท่ามากๆ แต่ใน

ความคดิผมก็คอื...คนเลกิกันแล้วก็ควรทีจ่ะต้องอยู่ให้ห่างๆ กันเข้าไว้ส ิไม่มใีคร

เขาไปดนิเนอร์เพ่ือฉลองกับแฟนเก่าทีเ่ลกิกนัไปแล้วหรอก "แต่ว่า..." แต่ยังไม่ทัน

ทีผ่มจะโต้แย้ง พ่ีป่วนก็พูดแทรกข้ึนมาแบบทันควัน

"พ่ีว่าดนีะ ง้ันเอาตามน้ี เจอกันทีเ่ก่าเวลาเดมิตามท่ีนัดกันไว้ แล้วอย่าลมื

เอาของขวัญครบรอบหนึง่วันท่ีเราเลกิกันมาด้วยล่ะ ตามนีน้ะ J" พอสรปุเอง

เสรจ็สรรพเรยีบร้อยแล้ว พ่ีป่วนก็ไม่รอช้า รบีหันหลงัเดนิกลบัเข้าห้องของตวัเอง

ทนัทแีบบทีไ่ม่รอฟังค�าตอบรบัหรอืปฏเิสธทัง้นัน้

"..." ปล่อยให้ผมได้แต่ยืนพะงาบๆ ปากอย่างคนพูดไม่ออก เพราะลอง 

พ่ีป่วนใช้ลกูไม้นี ้ผมพูดอะไรก็คงไม่ฟังแน่

ไม่เท่าน้ันนะ ก่อนท่ีร่างสูงใหญ่จะเปิดประตูเข้าไปในห้องก็ยังไม่วาย 
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มีการพูดลอยๆ ขึ้นมาให้ผมได้ยินเสียด้วย "อยากให้ถึงปีใหม่เร็วๆ จังโว้ยยย!"

"..." ซึ่งข้อนี้ผมไม่เถียงเลยครับ ในเมื่อผมเองก็อยากให้ถึงปีใหม่เร็วๆ 

เหมือนกัน เพราะกลัวเหลือเกินว่าถ้าย่ิงนานวันเข้า การแก้เคล็ดมันอาจจะ 

ไม่รอดเอาซะก่อนก็เป็นได้

แล้วผมก็คงไม่ต้องบอกใช่มั้ยครับว่ามันอาจจะไม่รอดเพราะใคร?

ฮอือออออ~ ไอ้พ่ีป่วนบ้า!

ป่วนแฟนน้องกัง้ : อย่าลมืนดัเราคนืนีน้ะก้ัง

ป่วนแฟนน้องกัง้ : (สติก๊เกอร์หน้ายิม้)

ในขณะที่ลิฟต์ก�าลังพาขึ้นไปยังชั้นเจ็ดสิบแปด ผมก็เป็นอันต้องหยิบ 

ไอโฟนขึ้นมาเปิดอ่านข้อความที่ถูกส่งมาในช่วงเย็นของพี่ป่วนอีกครั้ง ซึ่งบอก

ตามตรงว่าจ�าไม่ได้จรงิๆ ว่าเปิดอ่านไปก่ีรอบแล้ว แต่ท่ีแน่ๆ คือทุกรอบท่ีอ่าน

นัน้มนัช่างสร้างความรูส้กึ 'ล�าบากใจ' ให้ผมอย่างยอดเย่ียม! (ประชด) เพราะก็

อย่างท่ีบอกไงครบัว่า...ผมไม่เหน็ด้วยกับไอเดยีน้ีของพ่ีเค้าเลย ถึงแม้ว่าจะเป็น

ไอเดยีท่ีฟังดเูข้าท่ามากก็ตาม

แต่แล้วยังไงรู้มั้ย?

ติ๊ง!

"สวัสดีครับ A Bird's Eye View ยินดีต้อนรับครับ"

"สวัสดีครับ"

สุดท้าย...ผมก็ยอมมาตามนัดอยู่ดี...

"ไม่ทราบว่าคุณผูช้ายได้จองโต๊ะเอาไว้รเึปล่าครบั" พนักงานต้อนรบัสวม

ชุดสูทสีเลือดหมูยืนอยู่ที่หน้าประตูลิฟต์ชั้นเจ็ดสิบแปดเอ่ยถามหลังจากท่ีผม

กล่าวค�าทักทายจบลงแล้ว

ความลังเลใจจึงเกิดขึ้นในวินาทีนั้น

"เอ่อ..." คอื...มนัไม่ได้เก่ียวกับข้อมลูการจองหรอกนะครบัทีท่�าให้ผมเกิด

ความลังเลใจข้ึนมา แต่เป็นค�าถามในหัวที่ว่า 'แล้วผมจะมาตามนัดท�าไม?' 
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ต่างหาก

ท้ังทีค่วามเป็นจรงิ...ผมไม่จ�าเป็นจะต้องท�าตามไอเดยีของพ่ีป่วนเลยก็ได้ 

ในเมื่อเราต่างฝ่ายต่างก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าท�าไมเราสองคนถึงต้องเลิกและ

ห่างกันแบบนี้

มันจึงน�ามาสู่ความคิดต่อไปที่โคตรจะลังเลเลยว่า...หรือควรจะกลับดี?

ทว่า... "หรอืว่ามากบัโตะ๊ไหนรึเปล่าครับ?" ขณะที่ความคิดเรือ่ง 'กลบั' 

หรอืว่า 'ไม่กลบั' ก�าลงัถกเถียงกันไปมาในหัวอย่างออกรสออกชาตนิัน้ ค�าถาม

ใหม่ของพนกังานต้อนรบัก็เกิดขึน้ จงัหวะเดยีวกันกับทีส่ายตาของผม...มนัดนั

โฟกัสเข้าทีก่ล่องของขวัญในมอืตวัเอง...

และนัน่ก็ท�าให้ความคดิในหวัผมมนัย้อนกลบัไป 'ตอบ' ค�าถามแรกอย่าง

หนักแน่นว่าสาเหตุท่ีผมมาตามนัดก็เพราะว่าผมอยากให้ 'เจ้าส่ิงน้ี' กับเขา  

ถึงแม้ว่าภายในใจก็กลวัว่าจะส่งผลต่อการแก้เคลด็จนท�าให้พ่ีป่วนกับผมเลกิกัน

ก็ตาม

ตะ...แต่ท�าไงได้ล่ะ ไอ้เรือ่งดวงชะตามนัก็เรือ่งนึง แต่เรือ่งของ 'ความรูส้กึ' 

มนักเ็ป็นอกีเรือ่งนงึนะ แล้วมนัก็ดนัเป็นเรือ่งท่ีควบคุมได้ยากเสียด้วย ถึงแม้ผมจะ

แกล้งท�าน่ันท�านีท่�าเป็นลมืๆ ไปได้ ทว่าพอหยุดอยู่เฉยๆ หัวใจของผมมนักก็รดีร้อง

เสยีงดงัอย่างยากจะต้านทาน โอเค...ผมยอมรบัว่าผมใจแขง็ไม่พอท่ีจะปล่อยให้

วันนีเ้ลยผ่านไปอย่างเงยีบเชยีบ ผมยอมรบัว่าอยากออกมาดนิเนอร์กบัพ่ีป่วนจรงิๆ 

โดยเฉพาะหลงัจากทีเ่ราต้องจองโต๊ะล่วงหน้ามานานหลายเดือน และยอมรบัอย่าง

จรงิจงัว่าทนเก็บของขวัญชิน้น้ีไว้เป็นความลบัไม่ได้อกีต่อไปแล้ว!

เพราะฉะน้ัน... "ผมมากับฟะ... เอ่อ...เพ่ือนครบั จองชือ่ไว้ว่า...คณชยั"  

ผมจงึแจ้งชือ่จรงิของพ่ีป่วนท่ีใช้จองโต๊ะออกไป เพ่ือให้พนกังานต้อนรบัท�าการ

หารายชื่อผู้จองกับแท็บเลตในมือ ก่อนที่สุดท้ายจะส่งต่อผมให้กับพนักงาน

ต้อนรับอีกคน ให้เดินน�าผมมายังโต๊ะติดขอบระเบียงที่สามารถมองเห็นวิวอัน

สวยงามของมหานครได้อย่างชดัเจน

"คดิอยู่แล้วว่าก้ังต้องมา J" แต่สิง่ทีดึ่งดดูความสนใจของผมได้มากกว่า

วิวเบือ้งล่าง...ก็คอืพ่ีป่วนทีน่ั่งรออยู่ก่อนแล้ว...
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ตึ้กตั้ก ตึ้กตั้ก

เอาจรงิๆ ผมแทบอยากจะว่ิงหนีออกไปจากร้านเลยด้วยซ�า้ เมือ่จู่ๆ  ภาพ

ความหล่อเหลาและรอยยิม้ของพ่ีป่วนท่ีนัง่อยู่ตรงหน้าในชดุสทูสเีข้มของ Caraceni 

มนักลบัท�าให้ใจของผมเต้นแรงขึน้มาแบบน้ี!

สะ...สามปีแล้วนะก้ัง! สามปีแล้วทีค่บกับผูช้ายคนน้ีมา ท�าไมถึงยังไม่รูส้กึ 

'เฉยๆ' เวลาทีเ่หน็พ่ีเค้าแต่งหล่อจดัเตม็เสยีที!

"..." แต่ถงึอย่างงัน้ผมก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรนะ ยังคงตหีน้า poker face 

ต่อไปในขณะท่ีนัง่ลง

ช่างตรงกันข้ามกับพี่ป่วนที่ดูเหมือน...จะหุบยิ้มไม่เป็นเสียแล้ว!

"ก้ังนี ่ดยัูงไงก็ยังน่ารกัเหมอืนเดมิไม่เคยเปลีย่นเลยเนอะ J" ถะ...แถม

ยังมกีารมาปล่อยหมดัใส่ผมอกีด้วยนะ! ท�าเอาผมน่ีคือถึงกับต้องสะกดอารมณ์

ตวัเองสดุฤทธ์ิ!

ตึ้กตั้ก ตึ้กตั้ก

"..." โอ๊ยยยยย ไม่ได้นะก้ัง! ต้องฮบึไว้ ห้ามแสดงอาการเขนิอายออกนอก

หน้าเดด็ขาด! เพราะไม่อย่างงัน้พีป่่วนแกจะได้ใจ และจะต้องปล่อยหมดัใส่เรา

อกีเรือ่ยๆ แน่!

"J"

"..."

พอบอกกับตัวเองแบบนั้น ผมก็แกล้งท�าเป็นมองนั่นมองนี่ไปเรื่อย 

พยายามหลบเลีย่งใบหน้าเป้ือนย้ิมและสายตาเป็นประกายของอกีฝ่าย ทัง้ๆ ที่

ใจผมตอนน้ีมันรู้สึกอึดอัดเหลือเกินกับสถานการณ์ท่ีไม่รู้ว่าจะต้องพูดหรือ 

ท�าอะไรด ีเพราะถ้าเป็นปกต.ิ..ผมคงจะแสดงอาการทุกอย่างทีรู่ส้กึอยู่ให้พ่ีป่วน

เห็นไปแล้ว ไม่เพียงเท่าน้ัน ผมจะชมพ่ีเค้ากลบัด้วย แต่พอเป็นอะไรท่ีไม่ปกติ

แบบนี.้.. มนัท�าให้ผมได้แต่เงยีบ...

คอื...ผมไม่แน่ใจว่าผมท�าหรอืพูดอะไรกับคนทีเ่ป็น 'แฟนเก่า' ได้บ้าง ถ้า

แสดงอาการเขนิหรอืตอบรบัค�าชมด้วยการชมเขากลบัไป มนัจะดเูกินขอบเขต

ของคนทีเ่ลกิกนัไปแล้วมัย้ แล้วไอ้การทีม่าดนิเนอร์ด้วยกันแบบนีม้นัจะท�าให้
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การแก้เคลด็ผดิพลาดหรอืเปล่า

ค�าถามมากมายเกดิขึน้ในหวัผมอย่างไม่หยุดย้ัง...ซึง่มนัคงจะง่ายกว่านี้

ถ้าผมสามารถปรึกษาคนต้นเร่ืองอย่างพ่ีหมอคิงได้ แต่ก่อนหน้าท่ีผมจะมา  

ผมได้ลองไลน์ไปถามแล้ว ทว่า...

ก้ังแฟนพ่ีป่วน : พ่ีคงิ ถ้าก้ังไปดนิเนอร์กับพ่ีป่วน แต่บอกว่าไปในฐานะ 

แฟนเก่า จะได้มัย้อ่ะพ่ี

พ่อหมอคงิคอง : สวัสดคีรบั นีเ่ป็นข้อความตอบกลบัอตัโนมตัขิองพ่อหมอ

นะครับ เนื่องจากว่าตอนน้ีเป็นช่วงหยุดยาวของพ่อหมอตามท่ีได้แจ้งไว้ จึง

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่น้ี และพ่อหมอสัญญาว่าจะกลับมาตอบ 

ทกุคนให้เรว็ทีส่ดุในวนัที ่1 มกราคมครบั สขุสนัต์วันปีใหม่ล่วงหน้านะครบั :)

กลับกลายเป็นว่าพ่ีหมอคิงไม่อยู่ซะอย่างงั้น ผมก็เลยยังไม่ได้ค�าตอบ 

ของค�าถามนี ้น่ีเลยเป็นอกีหนึง่สาเหตุส�าคญัทีผ่มต้องพยายามสงวนท่าทเีอาไว้

ให้มากทีส่ดุ เพ่ือจะได้ไม่เผลอท�าอะไรผดิเคลด็ไงเล่า

"J"

"..."

แต่ความตลกร้ายของสถานการณ์ตอนนีก็้คอื...ไม่ว่าผมจะพยายามแสร้ง

ท�าเป็นมองนัน่มองนีไ่ปในทศิทางไหนกต็าม สดุท้าย...สายตาเจ้ากรรมมนัก็จะ

ลากกลบัมาหาคนทีท่�าให้หว่ันไหวแทบทุกที...

ตึ้กตั้ก ตึ้กตั้ก

ฮือออออ ให้มันได้อย่างงี้สิ!

"ขอโทษนะครบั ไม่ทราบว่าจะให้ทางร้านเสร์ิฟอาหารเลยหรอืเปล่าครบั"

นี่โชคดีนะที่ได้ค�าถามจากพนักงานมาคั่นบ้าง ไม่อย่างงั้นมีหวังบนโต๊ะ

คงมีแต่ความเงียบแน่

"เอ่อ...เสิร์ฟเลยก็ได้ครับ"

ซึง่พอผมเป็นฝ่ายตอบกลบัไปแบบน้ันแล้ว อาหารท่ีทัง้ผมและพ่ีป่วนสัง่

(ตดิตามอ่านต่อได้ในฉบบัเตม็)
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