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บทนำ�

ไม่แน่ใจเหมอืนกันว่�สนิทกันได้ยังไง ไม่รูว่้�มเีหตอุะไรท่ีทำ�ให้ได้ใกล้ชดิ 

แบบนี้ รู้ตัวอีกทีก็กล�ยเป็นคอยม�วนเวียนอยู่ข้�งกันไปเสียแล้ว และพอรู้จัก

ม�กๆ เข้� ผมก็ค้นพบอะไรหล�ยอย่�งเกี่ยวกับตัวเข�

ข้อแรก เข�เป็นคนหน้�น่ิงทีไ่ม่ได้เย็นช�อย่�งทีค่ดิ ข้อสอง เป็นคนอ�รมณ์ 

แปรปรวนผเีข้�ผอีอก ข้อส�ม เป็นคนอน�มยัจดัท้ังท่ีห้องก็รกย่ิงกว่�อะไร และ

ข้อสำ�คัญเลยคอืเป็นคนหน้�ต�ดท่ีีอ้�ป�กทก็ีทำ�ให้ลมืคว�มหล่อนัน้ไปเสยีหมด 

ซึ่งมันน่�แปลกที่รู้สึกว่�เข�จะเป็นแบบนั้นเฉพ�ะกับผมคนเดียว คนบ้�อะไร

ป�กไม่ได้หน้�ต�เลย

แต่ถึงอย่�งนั้น...

เข�ก็เป็นคนหล่อเสียของ...ที่น่�รักที่สุดที่ผมเคยเจอม�
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กระด�ษสี่เหลี่ยมสีแดงแผ่นเล็กถูกขยับซ้�ยทีขว�ทีเอียงรับคมกรรไกร

ที่ค่อยๆ ล�กผ่�นเส้นร่�งดินสอจ�กต้นจนถึงปล�ย กล�ยร่�งเป็นรูปหัวใจที่มี

บ�งจดุเบีย้วไปเบีย้วม�ต�มฝีมอืทีด้่อยคณุภ�พ ผมถอนห�ยใจเป็นรอบทีร้่อย

ก่อนจะทิ้งหัวใจแหว่งๆ ลงถุงขยะเป็นแผ่นที่เท่�ไหร่ก็จำ�ไม่ได้แล้ว

"มึงจะตัดทิ้งๆ อีกน�นไหมวะไอ้เพียง"

ผมหันไปมองเพื่อนสนิทที่นอนซบแขนตัวเองอยู่ข้�งๆ "ก็มันไม่สวย"

"จะเอ�ให้สวยขน�ดไหน เสน่ห์ของแฮนด์เมดก็อยู่ที่คว�มเบี้ยวป่ะวะ"

ใครสอนมึงม�...

"กูทำ�ของแฮนด์เมดเพร�ะไม่มีเงินต่�งห�ก" ผมแยกเขี้ยว

"พลิกวิกฤตให้เป็นโอก�สสิวะ ผู้ช�ยม�น่ังทำ�ของขวัญให้แฟนกับมือ  

ผู้หญิงที่ไหนก็ชอบทั้งนั้นแหละ"

"หยิบก�วให้กูที"

ไอ้นำ�้เอือ้มมอืไปหยิบก�วแท่งท่ีกลิง้ไปกลิง้ม�อยู่บนโต๊ะม�ย่ืนส่งให้ "เอ้�"

"แต๊ง" ผมรับม� เปิดฝ�แล้วท�ก�วด้�นหลังกระด�ษรูปหัวใจ ก่อนจะ

แปะลงท่ีกรอบรูปเล็กๆ มองรอยย้ิมของคนในรูปแล้วก็ชื่นใจ ไม่ได้เจอกันม�

เป็นอ�ทิตย์แล้วน้� คิดถึงจังเลย...

"ยิ้มห่�อะไรน่�ขนลุก"

จบกัน บรรย�ก�ศดีๆ ในหัวกู...

☆ 1st piece
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"มึงนี่มันม�รคว�มสุขจริงๆ เลย"

"แล้วนี่วันนี้มุกว่�งเหรอ ถึงได้ม�นั่งยิ้มประดิดประดอยแบบนี้"

"วันนีวั้นครบรอบ กูเลยจะไปห�เข�ท่ีมห�'ลยั แต่พอคยุแล้วมกุจะม�เอง"

"ถ�มจริง?" มันเลิกคิ้วสูงเหมือนไม่อย�กเชื่อ "เห็นนัดทีไรไม่เคยสำ�เร็จ  

นี่จะม�เองเลย"

"แฟนกันคิดถึงกันมันแปลกตรงไหน ไม่มีคู่อย่�งมึงหุบป�กไปเลย"

"ครบรอบเท่�ไหร่แล้ววะ"

"สองปีส�มเดือน"

"อื้อหือ" มันเลิกคิ้วทำ�เสียงสูง "ไอ้คนหน่อมแน้ม"

"เสือก"

"อุ่ย" ไอ้นำ้�หัวเร�ะ "อย�กเห็นแฟนมึงว่ะ"

"ก็อย�กให้เจอหรอก" แต่จะเอ�เวล�ไหนม�เจอล่ะ เพร�ะต้ังแต่มุกข้ึน

มห�'ลัยม�ปีนึงแล้วขน�ดผมเป็นแฟนยังได้เจอกันแค่ส�มสี่ครั้งเองมั้ง

"แฟนมึงต้องตัวเล็กม�กแน่ๆ"

"พูดงี้หม�ยคว�มว่�ไง"

"ก็มึงเตี้ย"

ผมค้อนขวับ "ม�ตรฐ�นช�ยไทย"

"เพร�ะมีคนอย่�งมึงดึงมีนเนี่ยแหละ"

"อย่�ให้กูยืดแล้วกัน"

"อ�ยุเท่�นี้มึงยังจะยืดได้อีกเหรอวะ ร้อยเจ็ดสิบม�กี่ปีแล้ว"

"หุบป�กไปเลย" กล้�ดียังไงม�ลบหลู่ส่วนสูงผม "ร้อยเจ็ดสิบสองเว้ย" 

สองเซ็นต์ก็มีคว�มหม�ย!

"มองด้วยต�เปล่�ยังไม่เห็นเลย"

"ใครจะไปสูงอย่�งมึง ห�ยไปห้�เซ็นต์ก็ไม่เดือดร้อน"

"ถ้�แบ่งให้ได้ก็อย�กจะแบ่งให้หรอกนะน้องเพียง"

"รำ�ค�ญ"

"แล้วนี่นัดกี่โมง"

Page A piece of cake_ 1.indd   7 11/28/2560 BE   10:58



A piece of cake8 afterday

"มุกเลิกเรียนสี่โมง คงม�ถึงห้�มั้ง"

นำ้�มันเงียบไปแล้วมองหน้�ผม รู้สึกได้ว่�อีกฝ่�ยจ้องต�ไม่กะพริบจน

ต้องหันไปสบต� "มองอะไร กูเกร็ง"

"ก็เปล่�..." มันว่� เท้�แขนแล้วว�งหัวลงบนมือ "แค่คิดๆ"

"คิดอะไรของมึง"

"คิดว่�มึงรักแฟนม�กเลยเนอะ"

พูดอะไรของมัน "รักสิ" ไม่รักจะเป็นแฟนได้ยังไง "รักม�กด้วย"

"ขี้อวดว่ะ"

"ถ�มกูเอง"

"แล้วนี่มึงจะนั่งทำ�อีกน�นป่ะ กูหิวข้�ว"

ผมหยุดมอื ยกข้อมอืดนู�ฬิก� "ไปกินก่อนก็ได้ กินเสรจ็กูค่อยกลบัม�ทำ�ต่อ 

กว่�มกุจะม�ก็อกีตัง้สองส�มชัว่โมง" เริม่หิวแล้วเหมอืนกัน มวัแต่น่ังตดักระด�ษ 

ให้เป็นรูปหัวใจอยู่เนี่ย เลี่ยนไปหมดแล้ว

"เอ�จริงนะเพียง"

"ว่�"

"วันน้ีมงึก็ไม่มเีรยีนบ่�ย ไปห�มกุท่ีมห�'ลยัก็ถูกแล้ว ทำ�ไมเข�ไม่ให้ไปวะ"

"กูบอกเข�แล้ว แต่เข�ว่�งั้นกูก็ไม่อย�กขัดใจ ก็เอ�ที่เข�สะดวก"

ไอ้นำ�้ถอนห�ยใจย�ว เอือ้มมอืม�ผลกัหวัผมเบ�ๆ "หน้�อย่�งมงึไม่น่�มี

เมียนะ น่�จะเป็นเมียม�กกว่�"

"ป�กเหรอท่ีพูดน่ะ ระวังได้ใช้หน้�วัดเท้�นะไอ้นำ้�" วอนซะแล้ว ไม่เคย

ได้ยินคำ�ว่�เล็กพริกขี้หนูหรือไง

"เออๆ ลุกได้แล้ว กูหิว"

ผมรวบของเก็บใส่กล่องยัดลงเป้แล้วขยับลุกต�ม "กินโรงอ�ห�รกล�ง

แล้วกันนะ อย�กกินตำ�ไข่เค็มป้�แววว่ะ"

"เป็นบุญกูแล้วสินะที่มึงไม่กินปล�ร้�วันนี้"

"พูดม�กเดี๋ยวก็กินแม่งเลย จะพ่นใส่หน้�มึงด้วย"

ไอ้เพ่ือนช่ัวหวัเร�ะลัน่แล้วลกุข้ึน เอือ้มมอืม�ขย้ีหัวผม เสยีทรงหมด แม่ง!
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"อ้�ว เพียง" ผมเงยหน้�ขึน้จ�กจ�นส้มตำ�ตอนได้ยินชือ่ตัวเอง เหน็นำ�้หว�น 

ถือจ�นข้�วยืนอยู่ "นึกว่�กลับไปตั้งน�นแล้วนะเนี่ย"

"ยังเลย นั่งอยู่ใต้อ�ค�รตั้งแต่เลิก หิวเลยแวะม�กินข้�ว"

"อ๋อ เร�นั่งด้วยนะ"

"เอ�เลยๆ"

เธอยิ้มกว้�ง ว�งจ�นลงที่โต๊ะแล้วขยับนั่งลงตรงข้�มนำ้�

"แล้วไหงม�กินข้�วคนเดียวอ่ะหว�น คนอื่นไปไหนหมด"

"ไปต�มห�พี่แทน"

"พี่แทน?" นำ้�เลิกคิ้ว "ปีส�มอ่ะนะ"

"ใช่ๆ" นำ�้หว�นพยักหน้� บบีมะน�วใส่ข้�วผัดแล้วคลุกไปม� "จะไปชวน

พี่แกถ่�ยวีทีอ�ร์โปรโมตง�นกีฬ�ปีนี้"

"แต่ปีนี้พี่แทนแกไม่ลงเล่นแล้วไม่ใช่เหรอ"

"ไม่รูส้ ิถ�มทมีบอลคณะแล้วยังสรปุไม่ได้เลย เหมอืนจะไม่ยอม ยังต�มตือ๊ 

อยู่"

"พี่แทนแกใจหินจะต�ย"

ผมตักส้มตำ�ใส่ป�กคำ�ใหญ่ ต�มด้วยไข่เค็ม โอ๊ย อร่อยอย่�บอกใคร

"ไอ้นี่ก็แดกไม่สนใจใคร" อย่�ม�ยุ่งกับกูไอ้นำ้� "รู้จักป่ะพี่แทน"

"อืม" ผมพยักหน้� เคี้ยวอ�ห�รเต็มป�ก ไม่รู้จักก็แย่แล้ว เดือนมห�'ลัย

คนดัง เดินไปไหนส�วก็กรี๊ดกันให้ลั่น หล่อฉิบห�ยแล้วยังเรียนโคตรเก่ง ได้ยิน

กิตติศัพท์จ�กป�กคนน้ันทีคนน้ีที แต่พูดก็พูดเถอะ ตั้งแต่เข้�เรียนท่ีน่ีม�ก็ 

เป็นปีแล้ว ผมมบีญุได้เหน็หน้�พ่ีแกอยู่สองครัง้เองมัง้ ไกลเป็นเมตรแต่ออร่�ก็

เด้งแทงเข้�ต�จนแทบบอด

"หล่อก็หล่ออยู่หรอก" นำ้�หว�นถอนห�ยใจ "แต่เก็บตัวโคตรๆ พี่ที่ชมรม

เล่�ให้ฟังว่�ตัง้แต่หมดกิจกรรมเดอืนมห�'ลยั พ่ีแทนก็ไม่ยอมรบัง�นอะไรอกีเลย 

เรียนเสร็จก็กลับคอนโดฯ ไม่ร่วมกิจกรรมอะไรสักอย่�ง"

"ตอนเที่ยงก็เห็นแก๊งพี่แทนนั่งกินข้�วที่โรงอ�ห�รคณะนี่" ไอ้นำ้�ว่�

"น่ันน�ททีอง" นำ�้หว�นตอบกลบัแล้วตักข้�วเข้�ป�กคำ�ใหญ่ไม่ต่�งจ�ก
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ผมเลย ผู้หญิงอะไรเนี่ย

แต่พอพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นม�ก็อย�กจะเม้�ท์ โรงอ�ห�รคณะผมแม่งโคตร

ไม่อร่อย แถมยังเลก็สดัๆ แก๊งพ่ีแทนแม่งกินอยู่ได้ ผูห้ญงิคณะอืน่ก็เวยีนกันม�

กินทุกวัน ไม่รู้ว่�หลงผู้ช�ยกันจนสะกดจิตตัวเองว่�อ�ห�รแม่งอร่อยกันหมด

แล้วหรือยังไง ลิ้นจระเข้กันหรือไงวะ ตึกอักษรข้�งๆ ใกล้นิดเดียว โรงอ�ห�ร

ใหญ่กว่�ส�มเท่� แถมไก่ทอดป้�เพ็ญก็โคตรอร่อย

"นอกจ�กม�มุงกันตอนเที่ยงแล้ว ส�วๆ ที่หลงรักพี่แกก็ทำ�ได้แค่นั่งเฝ้�

หน้�คณะ บ�งวันก็ไปนั่งรอหน้�คอนโดฯ เผื่อจะได้เห็นหน้�สักน�ทีสองน�ที"

"หล่อขน�ดนั้นเลยเหรอ" ผมขมวดคิ้ว

"แต้มบุญถึงหรือยังล่ะ" นำ้�หว�นหัวเร�ะ "ได้เห็นใกล้สุดกี่เมตร"

"สองเมตรครึ่งมั้ง"

หญิงส�วยกช้อนโบกไปม� ก่อนจะชีม้�ท่ีหน้�ผม นิสยัหย�บค�ยไม่เหม�ะ 

กับชื่อ "ลองได้เห็นหน้�พี่แกใกล้ๆ ก่อน ผู้ช�ยด้วยกันยังแอบใจกระตุก"

"ง้ันไม่ต้องเข้�ม�ใกล้เลย" ผมว่� "เดีย๋วหว่ันไหวข้ึนม� แฟนเร�จะทำ�ยังไง"

"ถุย" อี๋ ไอ้นำ้�ทุเรศ "แฟนมึงจะม�สนใจอะไร วันๆ ก็ซ้อมลีด ทำ�กิจกรรม 

ลืมไปแล้วมั้งว่�ตัวเองมีแฟน"

"แฟนกูสวยหนักหัวมึงเหรอ"

ไอ้นำ้�เบะป�ก แม่งกวนตีน

"แล้วเพียงอ่ะ ง�นกีฬ�คร�วนี้ไม่ลงแข่งแล้วเหรอ"

ผมหันไปห�นำ้�หว�น "ไม่เอ�แล้ว" แม่งไม่เท่เลยสักนิด "ไปสมัครบ�ส  

พี่แม่งให้แข่งปิงปอง"

อีกฝ่�ยหัวเร�ะ "แล้วคิดยังไงไปแข่งบ�สอ่ะ" พูดแล้วก็รีบยกสองมือ 

โบกไปม� "เฮ้ย เร�ไม่ได้จะว่�อะไรนะ"

"ยังไม่ทันพูดอะไรเลยหว�น" ผมหรี่ต�

"เร�แค่แบบ...เพียงดู...ไม่เหม�ะกับกีฬ�หนักๆ"

"จะว่�มันเตี้ยก็พูดม�เหอะ" ไอ้นำ้� ไอ้ป�กปีจอ มึงจะเปิดศึกกับกูใช่ไหม

"บ้� เพียงก็ไม่ได้เตี้ยอะไรป่ะ แค่นำ้�แหละที่สูง"
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"นำ้�หว�นพูดจ�ดีนะเนี่ย" ผมหัวเร�ะ "แต่ไม่พูดถึงเลยดีกว่�"

"คิดม�กไปได้ ตัวเล็กน่�รักจะต�ย"

ผมยิ้มแหย เลิกต่อคำ�ก่อนที่จะไปไกลกว่�นี้ แต่อย�กบอกให้เธอรู้ไว้...

ตัวเล็กกับน่�รัก สำ�หรับผู้ช�ยไม่ใช่คำ�ชมนะครับ

"ตกลงมึงรอคนเดียวได้ใช่ป่ะ" ไอ้นำ้�ถ�มข้ึนเป็นครั้งท่ีสอง หลังจ�กผม

ไล่ให้มันกลับบ้�น

"รอได้สิวะ กูนั่งทำ�ของขวัญไม่มีเวล�สนใจมึงหรอก" ผมว่� "รีบกลับไป

ดูน้องเหอะ"

"แน่ใจนะ"

"แน่สิ วันนี้แม่มึงให้ไปรับน้องฝนกับน้องฝันที่บ้�นพี่ฟ้�ไม่ใช่เหรอ"

"เออดิ วันนี้แม่ไม่ว่�ง พี่ท�ยเลยไปรับน้องที่โรงเรียนแทน"

"ก็รีบไปดิ ไม่ต้องห่วงน่�"

"ยังไงกลบัแล้วก็โทรบอกกูหน่อยละกัน จะได้รูว่้�ปลอดภัยไม่โดนเก็บใส่

กระเป๋�ไปข�ย"

"คน ไม่ใช่หม�ทีคัพ จะได้เอ�ยัดใส่กระเป๋�ได้ไอ้นำ้�"

"ก็เห็นขน�ดตวัได้" มนัหวัเร�ะ "ถึงจะมเีน้ือเยอะไปหน่อยก็เถอะ" พูดเฉยๆ 

ก็เจ็บแล้ว ไม่ต้องม�หยิกพุงกูเลย!

"กลับไปเลย วุ่นว�ยมึงอ่ะ"

"เออ กลบัแล้ว มงึก็รบีกลบัล่ะ ฟรโีปรเจก็ต์อ่ะคดิหวัข้อได้ยัง กจูะเริม่ห�

แปลนแล้วนะเว้ย"

"อย่�เพิ่งพูดถึงง�นตอนนี้ กูกำ�ลังต้องก�รผ่อนคล�ยสมอง"

"แล้วอย่�ม�ร้องให้กูช่วยห�ทีหลังนะสัด"

"ไว้ตอนนั้นค่อยว่�กัน มันเป็นเรื่องของอน�คต"

เพื่อนชั่วเอื้อมมือม�ผลักหัวผมอย่�งที่ชอบทำ� บ่นอะไรอีกเล็กน้อยแล้ว

คว้�กระเป๋�สะพ�ยบ่�ก่อนจะเดินจ�กไป ผมมองต�มไปนิด แล้วหันกลับม�

สนใจกระด�ษในมือตัวเองต่อ เหลือบต�มองกรอบรูปข้�งๆ ที่แปะหัวใจสีแดง
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สลบัข�วจนแน่นเอีย้ดไปครึง่นงึ เหลอือกีตัง้ครึง่ ผมสดูลมห�ยใจเข้�ตอนนึกถึง

รอยยิ้มของมุก...สู้เว้ยไอ้เพียง

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

ผมนั่งรอจนห้�โมงคร่ึง โทรไปห�มุกทีนึง อีกฝ่�ยบอกว่�เลิกเรียนเลต 

กำ�ลังจะรีบม� ผมหยิบกล่องของขวัญท่ีห่อและผูกโบเรียบร้อยม�สักพักแล้ว

พลิกไปพลิกม� คว�มตื่นเต้นลดลงไปเกือบคร่ึงเพร�ะน่ังรอน�น หันมองน่ัน

มองน่ีไปเรือ่ยฆ่�เวล� จ�กท่ีมคีนเตะบอลเตม็สน�มก็ค่อยๆ น้อยลงเรือ่ยๆ จนหมด 

ใต้ตึกก็เงียบสนิท ฟ้�มืดเหมือนฝนจะตกเลยด้วย

นั่งรออยู่อีกประม�ณครึ่งชั่วโมง กว่�เจ้�ตัวจะโผล่ม�

ผมรีบลุกจ�กเก้�อี้เดินไปห�ตอนเธอโทรม�ว่�ถึงหน้�คณะแล้ว เห็น 

อีกฝ่�ยกำ�ลังลงจ�กรถพอดี

"มกุ" ผมเรยีกชือ่เธอแล้วเดนิเรว็ๆ เข้�ไปห� "เหนือ่ยไหม เรยีนเสรจ็ก็ต้อง

รีบม�เลย"

"นิดหน่อย"

"หิวหรือเปล่� ไปกินอะไรกันไหม"

"มุกเหนื่อยๆ อ่ะพี่เพียง" เธอว่� มีสีหน้�ลำ�บ�กใจจนผมกังวล

"งั้นกลับบ้�นเถอะ ให้พี่ขับรถไปให้ไหม"

"ไม่เป็นไร ไม่รบกวนพ่ีเพียงดีกว่� หอพ่ีเพียงอยู่หลังมอนี่เอง จะวนไป 

วนม�ทำ�ไมล่ะ"

"เรยีกรบกวนได้ยังไงล่ะ" ผมย้ิม "แฟนทัง้คน นีค่ว�มจรงิวันไหนมกุขบัรถ 

ไม่ไหวให้พี่นั่งไปห�ที่มอแล้วขับรถให้ก็ได้นะ"

"ง�นพี่เพียงก็เยอะจะแย่ ม�ขับรถรับส่งมุกได้ไงล่ะ"

"สบ�ยม�ก" มกุย้ิม แต่เป็นรอยยิม้ทีผ่มไม่ได้รูส้กึดเีลยสกันิด "เหนือ่ยเหรอ 

สีหน้�ไม่ดีเลย"

"พอดีมุกมีอะไรจะคุยกับพี่เพียงหน่อย"
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ผมเลิกคิ้ว "ว่�"

"ช่วงนี้มุกไม่มีเวล�เลย ทั้งง�นทั้งทำ�กิจกรรม มันเยอะแยะไปหมด"

"พี่เข้�ใจ เข้�มห�'ลัยแล้วก็แบบนี้แหละ"

"อมื...แต่มกุคดิม�ดแีล้วนะ..." มกุเอ่ยป�กอย่�งจรงิจงัพล�งมองต�ผม 

"มกุไม่แน่ใจว่�เร�จะยังไปต่อกันได้ไหม...เร�ลองห่�งกันสกัพักเถอะนะ ลองไป

ใช้ชวิีตของตวัเอง ไม่ต้องม�พะวงเรือ่งกัน ไม่ต้องคยุกัน ไม่ต้องพย�ย�มห�เวล�"

"มุก..." ผมกะพริบต� รู้สึกเหมือนถูกตบหน้� เลิกคิดจะหยิบของใน

กระเป๋�ออกม�แล้ว "คว�มจรงิพ่ีไม่ได้จะเร่งรดั หรอืบงัคบัให้มกุห�เวล�ม�คยุ

ม�เจอกับพี่เลยนะ"

"มุกรู้" เธอถอนห�ยใจ "แต่มุกไม่สบ�ยใจไง มุกเองก็รู้สึกผิดที่ไม่มีเวล�

ให้พี่เพียงเลย แต่มุกก็ไม่รู้จะทำ�ยังไง วิธีนี้มันคงดีที่สุดแล้ว"

ผมกำ�หมดั นีเ่ธอกำ�ลงัอย�กจะบอกเลกิผมหรอืเปล่� เธอแค่พย�ย�มจะ

ยื้อเวล�ออกไปอีกหรือเปล่� หรืออันที่จริงมุกแค่ไม่กล้�บอกผมตรงๆ แต่ไม่ว่�

จะเพร�ะอะไรก็ต�ม ผมเองก็ไม่มีคว�มกล้�พอจะเอ่ยป�กพูดบอกล�เอง ผม

ไม่เคยมีคว�มคิดจะเลิกกับเธอ ผมยังอย�กคุย อย�กเจอ อย�กดูแลมุกทุกวัน 

ไม่ต่�งจ�กวันที่ตัดสินใจขอคบเป็นแฟนเมื่อสองปีที่แล้วเลย

เพร�ะอย่�งนั้น สุดท้�ยคำ�พูดที่หลุดออกจ�กป�กผมก็คงมีแต่...

"ถ้�มุกว่�อย่�งนั้น...พี่ก็ต�มใจมุกนะ"

ทุเรศฉิบห�ย...

ทำ�ไมคนอกหักต้องม�คู่กันกับฝนด้วยวะ เพ่ิงม�เจอกับตัวเองน่ีแหละ 

โดนบอกห่�งปุ๊บ ไม่ทันไรฝนตกปั๊บ มุกขับรถกลับไปสักพักแล้ว ใต้ตึกไม่เหลือ

ใครสักคน มีหม�หลังอ�นสีนำ้�ต�ลนอนหลบอยู่ตัวนึง ผมพย�ย�มเลิกคิด

ฟุ้งซ่�นแล้วนั่งรอให้ฝนซ�พอจะเดินฝ่�กลับหอได้ แต่ย่ิงน�นก็ย่ิงหนักข้ึน  

จนตอนนี้มองไม่เห็นอ�ค�รด้�นนอกแล้ว

ผมถอนห�ยใจเมื่อพบว่�นอกจ�กฝนที่ไม่ยอมหยุด ยังมีนำ้�ต�ผม 

อกีอย่�งทีม่นัไหลออกม�เรือ่ยๆ อยู่ตอนนี ้ผมยกมอืป�ดนำ�้ต� แต่ย่ิงเชด็ก็ย่ิงไหล 
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จนในที่สุดก็เลิกเช็ดไปเอง ผมชะงักตอนได้ยินเสียงฝีเท้�จ�กด้�นหลัง

ผีจะเล่นกูเปล่�วะ นี่ไม่ได้สวมสร้อยพระด้วย แม่งเกิดม�กระแดะใส่ได้

แต่ทองกับเงิน แพ้สแตนเลสที่แม่ให้ม� เอ�ไงดีวะ วิ่งฝ่�ฝนหนีแม่งเลยดีไหม 

โอ๊ย...เสียงใกล้เข้�ม�เรื่อยๆ แล้ว

แต่แล้วไม่รู้อะไรดลใจให้ทำ�ใจกล้�หันไปมอง ผมเลิกค้ิวข้ึนเมื่อสบต�

เข้�กับคนที่เพิ่งเป็นหัวข้อสนทน�เมื่อเย็น

พี่แทน...

เร�สบต�กันน่ิงค้�ง อกีฝ่�ยไม่ได้เดนิต่อแล้ว เข�หยุดยืน น่ิงท้ังหน้�ทัง้ตวั 

สงสัยวันนี้ซวยเยอะ บุญท่ีเหลือเลยถูกงัดออกม�ใช้ เป็นครั้งแรกเลยท่ีผมได้

เหน็หน้�พ่ีแกใกล้กว่�หน่ึงเมตร หล่อจรงิสมคำ�เล่�ลอื จมกูโด่ง ต�คม ป�กบ�ง 

ผิวดี...

ผิวละเอียดม�ก

หน้�โคตรใส

แม่งไม่มีสิวเลยใช่ไหมวะ

ไหนว่�เรียนหนักทำ�ไมใต้ต�ไม่คลำ้�

มีรูขุมขนบ้�งไหมเนี่ย เนียนฉิบห�ย

เดี๋ยวนะ...

"เอ่อ พ่ีครับ" ผมผละตัวออก เพ่ิงรู้สึกตัวตอนท่ีกว�ดต�มองห�รูขุมขน

บนใบหน้�เข�เนี่ยแหละ เข้�ม�ใกล้ทำ�ไมขน�ดนี้

เข�หลบุต�มองผม เจอกันตอนน้ีไม่ใช่คว�มประทับใจแรกพบท่ีดีแน่นอน 

ผมยกมือขึ้นเช็ดแก้มเร็วๆ

"ดูไม่ได้เลย"

ฮะ...?

"นำ้�มูกไหล"

ผมสะดุ้ง ป�ดหลังมือที่ใต้จมูก

"ขี้เหร่"

อะไรของพี่เข�วะ... "เร�ไม่รู้จักกันไม่ใช่เหรอครับ" ม�ด่�กันงี้ได้ไง!
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"ชื่ออะไร"

"ฮะ?"

"ขี้เหร่แล้วหูยังตึงด้วยเหรอ"

กูว่�กูเจอคนป�กหม�กว่�ไอ้นำ้�แล้ว ท่ีตอนแรกคิดว่�แต้มบุญกูยังมี  

คิดผิดแล้วล่ะ นี่มันเรื่องซวยที่สองของวันม�กกว่�

"พูดสิ" พี่แทนเอื้อมมือม�ดึงแก้มผมแรงๆ จนต้องขยับหน้�ต�ม

"โอ๊ยพี่! เจ็บๆๆ"

"อ้วน"

"อะไรของพี่เนี่ย ปล่อยแก้มผม!"

"ปีไหน"

"เจ็บบบ" ปล่อยมืออออ!

ในที่สุดพ่ีแม่งก็ยอมละมือออกจ�กแก้ม เชี่ย เจ็บฉิบห�ยเลย มือหนัก

โคตร "โอ้ย..."

"ถ�มว่�มึงอยู่ปีไหน"

ผมเงยหน้�มอง ไม่รูค้ดิไปเองไหม แต่ผมสงัเกตเห็นรอยย้ิมเลก็ๆ ข้�งมมุ

ป�กอีกฝ่�ย "ปีสองครับ"

"ม�นั่งทำ�อะไรตรงนี้" เข�ถ�มผม เอื้อมมือม�จะดึงแก้มอีก

ผมเบีย่งหน้�หลบ อะไรของพ่ีเข�เน่ีย ม�เล่นหน้�คนอืน่อยู่ได้ "หลบฝนไง 

พี่เองก็ยังไม่กลับเหมือนกันนี่"

"คุยง�นกับอ�จ�รย์" เข�ว่� "จะรอจนฝนหยุดเลยหรือไง ดูไม่ออกเหรอ

ว่�มันจะตกหนักทั้งคืน"

"เดี๋ยววิ่งฝ่�ไปก็ได้ หอผมอยู่หลังมอนี่เอง"

"ลุกดิ" เข�ใช้ห�งต�มอง

"ฮะ?"

"แคะหูบ้�งนะ คุยอะไรทีต้องพูดสองรอบ บอกให้ลุกไงจะไปส่ง"

"เฮ้ย ไม่เป็นไรพี่ ผมเกรงใจ"

"กูขับผ่�นหลังมออยู่แล้ว คอนโดฯ เลยไปซอยนึง บอกให้ลุกก็ลุกน่�"
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อ�จจะเพร�ะนำ้�เสียงหงุดหงิด หรือใบหน้�เรียบน่ิงของเข�ท่ีทำ�ให้ผม

ยอมลุกจ�กเก้�อี้แล้วเดินต�มอีกฝ่�ยไปที่รถ
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ผมขยับตวัไปม� ใช้หลงัมอืเชด็นำ�้ท่ีขมบั ถึงพ่ีแทนจะจอดรถไม่ไกล แต่

ก็ต้องวิ่งฝ่�ฝนไป และถึงจะระยะสั้นๆ แต่ฝนก็ตกหนักจนเปียกชุ่มไปทั้งตัว

หน�วชะมัด

"มึงบ้�หรือเปล่�"

"ครับ?"

"หน�วก็ปรับแอร์สิ"

"เอ้�..." ก็นี่มันรถพี่ไม่ใช่เหรอวะ

"กดตรงนั้น ลูกศรชี้ลงนั่นน่ะ"

"ผมรู้หรอกน่�" ผมขมวดคิ้ว "แค่เกรงใจ"

"แล้วจะหน�วต�ยไปเลยหรือไง เกรงใจอะไรโง่ๆ"

นี่ป�กเหรอวะ... "..."

"เรียนอยู่คณะไหน"

"คณะเดียวกับพี่นั่นแหละ"

พ่ีแทนเลกิคิว้ขึน้เลก็น้อย นิดเดยีวจรงิๆ มองด้วยต�เปล่�แทบจะไม่เห็น 

หน้�นิ่งม�ก นิ่งจนอย�กจ้องห�สีหน้�ที่ต่�งออกไปของเข�

แม่ง...

หล่อฉิบหายจริงๆ

"จ้องอะไร นอกจ�กหูตึงแล้วส�ยต�ยังสั้นด้วยหรือไง"

☆ 2nd piece
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ผมสะดุ้ง "เปล่�สักหน่อย"

"ขี้เหร่"

"อะไรนะครับ"

"เปียกแล้วขี้เหร่กว่�เดิมอีก"

"พี่ด่�ผมหล�ยอย่�งแล้วนะ" ผมขมวดคิ้ว

"ยิ่งขมวดคิ้วก็ยิ่งน่�เกลียด"

"พี่แทน"

"อะไร"

"พี่ป�กหม�ม�กเลยอ่ะ"

พี่แทนเหลือบต�มองผม เอื้อมมือม�ผลักหัว "ล�มป�ม"

"มีคนบอกว่�พี่เข้�ห�ย�ก"

"แล้วยังไง"

"ชอบทำ�หน้�นิ่ง แล้วก็ไม่มีต่อมรับคว�มรู้สึก"

"ต้องสนใจด้วยเหรอว่�ใครจะคิดยังไง" เข�ว่� "หรือท่ีมึงน่ังร้องไห้เป็น 

ไอ้ขี้แยเพร�ะมัวแต่สนใจคำ�พูดคนอื่นอยู่"

"ไม่ใช่สักหน่อย"

"แล้วร้องทำ�ไม"

"นี่ที่ม�ส่งผมเพร�ะเป็นห่วงรุ่นน้องหรือไง คว�มจริงแล้วพี่ก็ใจดีสินะ"

"ไม่ได้ห่วง แค่กลัวจะถูกจับไปแล่ ยิ่งดูเนื้อเยอะๆ อยู่"

"นี่ตั้งแต่ขึ้นรถม�ด่�ซะผมไม่เหมือนคนแล้วนะ"

"หมู"

"ฮะ?"

"อ้วนเป็นหมู แถมยังเป็นหมูแคระด้วย"

"อ้วนบ้�อะไร"

"แก้มเป็นลูกเลย"

"แก้มนีม่ตีัง้แต่เกิดแล้ว" ใครจะดดูไีปท่ัวทุกต�ร�งน้ิวของใบหน้�เหมอืน

พี่ล่ะวะ "หอข้�งหน้�นี้อ่ะพี่"
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อีกฝ่�ยพยักหน้�แล้วหักพวงม�ลัยจอดเทียบที่หน้�ประตูท�งเข้�

"ขอบคุณนะครับ"

"บอกชื่อม�หน่อย"

"ผมเหรอ"

"อยู่กันสองคนจะให้ถ�มชื่อใคร สงสัยอะไรไร้ส�ระ ขึ้นรถม�ตั้งน�นยัง

ไม่ยอมแนะนำ�ตัว ขี้เหร่แล้วยังไม่รู้จักม�รย�ทอีก"

"นี่ถ้�ป�กพี่เป็นมีด ป่�นนี้ผมตัวพรุนไปหมดแล้วนะ"

"ชื่อ"

"เพียงครับ"

"เพียง" พี่แทนกระตุกยิ้มมุมป�ก "ชื่อเหมือนส�ว"

ติมันได้ทุกเรื่องสิน่� "ลงแล้วนะครับ"

"อืม เดินดีๆ"

"ขอบคุณอีกทีนะครับ"

"เดี๋ยว"

"ครับ"

"เอ�เบอร์ม�หน่อย"

เบอร์ผมเหรอ...ผมเกือบหลุดพูดออกไปแล้ว มีหวังเดี๋ยวโดนด่�อีกแน่

อยู่กันสองคนจะให้ขอเบอร์ใครล่ะ บล�ๆๆ

"เอ�ไปทำ�ไมอ่ะพี่"

"ถ�มม�กทำ�ไม" เข�ว่�แล้วยื่นมือถือม�ให้ผม "กดม�"

ผมรับมือถือม�กดเบอร์ตัวเองลงไปแล้วส่งคืนให้เข� "นี่ครับ"

"อืม เดินดีๆ" เข�ยำ้�คำ�เดิมอีกคร้ัง ผมพยักหน้� ยกมือไหว้ก่อนจะเปิด

ประตูลงจ�กรถ วิ่งเข้�ไปในอ�ค�รแล้วหันกลับม�โบกมือล�อีกที

(ติดต�มอ่�นต่อได้ในฉบับเต็ม)
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