afterday 5

♥

บทน�ำ

ผมมีความเชือ่ ว่าคนเราจะท�ำอะไรได้ดตี อ้ งมีแรงบันดาลใจในระดับหนึง่
และมันก็น่าทึ่งตรงที่สามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นพลัง เพิ่มเป็นแรงขับเคลื่อน
ให้เราสามารถท�ำอะไรสักอย่างให้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้ ซึ่งแต่ละคนก็จะมี
ต้นตอและที่มาของพลังนั้นแตกต่างกัน แปรผันไปตามเพศ นิสัย และอายุ
บ้างคือตุก๊ ตาดีๆ สักตัว บ้างคือลูกบอลสักลูก โตขึน้ หน่อยก็อาจจะเป็นรถสักคัน
หรือคอนโดฯ สักห้อง มันเป็นเหมือนของรางวัลล่อใจทีท่ ำ� ให้ความมุง่ มัน่ ในตัว
เริม่ ท�ำงาน
แน่นอนว่าผมเองก็ไม่ใช่ขอ้ ยกเว้น ต่างกันเพียงแค่แรงบันดาลใจของผม
ไม่ใช่ของเล่น ไม่ใช่รถยนต์ ไม่ใช่คอนโดฯ หรูใจกลางเมือง ไม่ใช่แม้แต่เงินสด
หรือของรางวัลใดจากบุพการี หากแต่เป็น...ลูกชายของเพื่อนสนิทคุณแม่
ที่โตกว่าถึงแปดปี
ตัง้ แต่จำ� ความได้เขาคือเป้าหมายในทุกเรือ่ งของผม ไม่วา่ ตัง้ ใจท�ำสิง่ ใด
ล้วนมีภาพเขาคอยอยู่ที่เส้นชัย เขาเป็นแรงผลักดัน เป็นเหมือนพลังให้มุ่งมั่น
ท�ำทุกอย่างที่จะหล่อหลอมให้ผมเติบโตขึ้นเป็นผู้ชายที่ดีที่สุด เป็นคนที่คู่ควร
และสามารถยืนเคียงข้างเขาได้อย่างไม่อายใคร
แม้ว่าเป้าหมายสุดท้ายที่แท้จริงของผมนั้นจะอยู่ห่างไกลเกินค�ำว่า
เอื้อมมือถึงไปอย่างไม่ติดฝุ่น และถึงแม้ว่าสักกี่สิบแรงบันดาลใจหรือกี่ร้อย
ความหลงใหลจะไม่พอท�ำให้ความหวังเป็นจริง แต่ผมก็ไม่เคยเลิกล้มความ
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พยายามที่จะพัฒนาตัวเองเลยสักครั้ง
เพราะคนที่ยืนคอยอยู่ ณ ปลายทาง...เป็นผู้ชายที่ตัวผมในตอนนี้
ไม่สามารถเอาชนะได้เลยจริงๆ
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♥

1

'เปิดบ้านธราธิวัตน์ ครอบครัวสมบูรณ์แบบ'
ผมกวาดตาอ่านหัวข้อข่าวที่ถูกแชร์กันในโลกโซเชียลลวกๆ ระหว่าง
นั่งรอประชุมกับอาจารย์หัวหน้าภาควิชา
สมบูรณ์แบบงั้นเหรอ...
ความหมายของค�ำว่าสมบูรณ์แบบส�ำหรับสังคมปัจจุบนั คืออะไร มีหน้าที่
การงานที่ดี มีอ�ำนาจพร้อมบริวาร มีบ้านหลังใหญ่ มีรถนอกขับ มีเงินเยอะ
จนใช้ทั้งชีวิตก็ไม่หมด และ...มีความสุขยิ่งกว่าใคร หากต้องมีทั้งหมดนั้น
ถึงเรียกว่าสมบูรณ์แบบล่ะก็ ชีวิตของผมคงห่างไกลจากค�ำนั้นอยู่มากทีเดียว
"ดูอะไรอยู่วะ"
ผมละสายตาจากหน้าจอโทรศัพท์มอื ถือของตัวเองหันไปมองเพือ่ นสนิท
ที่มานั่งรอเป็นเพื่อนตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงก่อน "เรื่อยเปือ่ ยน่ะ"
"แล้วนี่เมื่อไหร่จะเริ่มประชุม" อีกฝ่ายบิดขี้เกียจ "ต้องรอแบบนี้ทุกศุกร์
ไม่เบื่อบ้างหรือไง"
"มันเป็นหน้าที่" ผมยิ้ม "อีกอย่างก็ใกล้งานวัฒนธรรมแล้วด้วย มีอะไร
ต้องคุยเยอะ"
"จ้า พ่อคนดี"
"ช่วยๆ กัน"
เติ้ลเท้าคาง หรี่ตามองผม "เห็นแบบนี้แล้วหมั่นไส้จริงๆ เพราะแบบนี้
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สาวๆ เลยหลงมึงกันทัง้ มหา'ลัยไง แก๊งผูช้ ายเขาเกลียดกันขนาดไหนแล้วรูต้ วั ป่ะ"
ผมหัวเราะ ขี้เล่นตลอดเลย "เติ้ลก็รู้ว่าเราไม่สนใจผู้หญิง"
"ผู้หญิงสนที่ไหน รูปหล่อ หุ่นดี บ้านรวย มีสมอง เขาอยากจะซ่อมมึง
กันทั้งนั้นแหละ"
"ถ้ามันซ่อมกันง่ายขนาดนั้นก็ดีสิ" ผมจะได้หลุดพ้นจากสภาวะแบบนี้
เสียที
"ท�ำหงอย" เติ้ลตีบ่าผม "ว่าแต่พี่คนนั้นของมึงกลับมาแล้วไม่ใช่หรือไง
ได้เจอบ้างยัง"
ผมชะงัก ใจเต้นแรงขึ้นแม้จะยังไม่ทันได้ยินชื่อของเขา แต่แค่พูดถึงก็
เหมือนจะหายใจไม่ออกแล้ว "..."
"ณนนท์" เสียงทุ้มของอาจารย์เอ่ยแทรกขึ้นก่อน ผมหันไปยกมือไหว้
อีกฝ่าย ก่อนจะพยักหน้าให้เติ้ลที่ขอตัวไปรอข้างนอก
"ขอโทษที่ให้รอนานนะ พอดีติดคุยธีสิสกับรุ่นพี่เธอ"
ผมยิ้มรับ "ไม่เป็นไรครับอาจารย์ ผมรอได้"
"เป็นอะไรหรือเปล่า" อาจารย์เลิกคิ้ว "หน้าเครียดๆ"
"อ๋อ เปล่าครับ" ผมรีบเอ่ยปาก เรียกสติที่หลุดออกจากร่างกลับมา
"ผมเอาลิสต์รายชื่อบูธที่จะตั้งในงานวัฒนธรรมปลายเดือนหน้ามาให้อาจารย์
ตรวจสอบครับ"
"เธอเช็กดูแล้วใช่ไหม"
"เช็กเบือ้ งต้นแล้วครับ คิดว่ามีปญ
ั หาอยูส่ องบูธ ผมแยกไว้ให้แล้ว" ผม
หยิบเอกสารทัง้ หมดขึน้ มาวางให้อาจารย์ดู พยายามมีสมาธิกบั สิง่ ทีพ่ ดู แม้วา่
ใจจะไม่ได้จดจ่อเลย
"รอนานหรือเปล่า" ผมเอ่ยปากกับคนที่นั่งเล่นเกมในโทรศัพท์รออยู่
หน้าห้องประชุม ครั้งนี้คุยนาน คิดว่าอีกฝ่ายคงเบื่อแย่แล้ว
"นานโคตร คุยไรนักหนา" เติ้ลบ่น แต่ดูไม่จริงจัง "ฟ้ามืดแล้วเนี่ย"
"ยังไงวันนี้ก็ไปค้างบ้านเราไม่ใช่เหรอ"
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"เออ คืนนี้จะดูหนังสักสามเรื่อง"
ผมหัวเราะ "จะนอนในห้องดูหนังเหมือนครั้งก่อนเลยก็ได้นะ"
"ตั้งใจอย่างนั้นแหละ โซฟาห้องดูหนังมึงใหญ่กว่าเตียงห้องกูอีก"
"ป่ะ จอดรถไว้หลังตึก"
เราลงจากอาคารเรียนอ้อมไปด้านหลังตึก เดินตรงไปทีร่ ถบีเอ็มสีดำ� ของ
ผมทีจ่ อดนิง่ อยู่ ผมหันไปมองอีกฝ่ายแล้วยกกุญแจรถขึน้ สูง "อยากขับไหม"
"ได้จริงดิ"
"ก็เห็นบ่นว่าสอบใบขับขี่มาแต่ไม่ค่อยได้ขับ"
"ใจดีสดุ ๆ เลยพีณ
่ ะ" อีกฝ่ายยิม้ ร่า รับกุญแจรถจากผมไปถือแล้วเดินไป
ขึน้ รถฝัง่ คนขับอย่างอารมณ์ดี
ผมหัวเราะ "ขับอย่าเร็วแล้วกัน"
ระหว่างทาง คนขับก็ชวนคุย "เออ ณะ"
"ว่า"
"ตกลงเรื่องที่คุยค้างไว้นี่ยังไงนะ"
ผมเม้มปาก ความจริงไม่ค่อยอยากพูดถึงเท่าไหร่ "ท�ำไมอยู่ๆ ถามถึง"
"ก็จ�ำได้ว่ามึงเคยบอกว่าเขากลับต้นปีนี้ นี่มันก็เลยมาสักพักแล้ว"
"จ�ำได้ด้วย" เพิ่งรู้ว่าเพื่อนตัวเองความจ�ำดีขนาดนี้
"จะจ�ำไม่ได้ได้ยังไงล่ะวะ ช่วงมัธยมมึงพูดถึงเขาแทบทุกวัน ยิ่งตอน
เขาไปนี่แทบขาดใจ"
"พูดเกินไปแล้ว"
เติ้ลยักไหล่ "ตามที่เห็น จะบอกว่ามึงลืมไปแล้วหรือไง"
ใครจะไปลืมได้ลงล่ะ รู้สึกมาตั้งแต่เด็ก รักเขามาทั้งชีวิต ถ้ามันหายไป
จากหัวได้ง่ายขนาดนั้นก็ดีสิ ผมคงไม่ต้องรู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้เฝ้ารออะไร
อยูค่ นเดียวโดยไม่มหี วังแบบนี้ แต่ถงึ อย่างนัน้ คนทีเ่ ป็นต้นเหตุของเรือ่ งทัง้ หมด
ก็ไม่ใช่เขา แต่เป็นตัวผมเองมากกว่า...
"ขี้ขลาด..."
"อะไรนะ" เติ้ลหันมามองเล็กน้อย
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ผมยิ้ม ส่ายหน้า "เปล่าหรอก ตั้งใจขับเถอะน่า หิวแล้ว"
"ใครใช้ให้มึงคุยนานล่ะ กูก็หิวโคตรเหมือนกัน จะทุ่มนึงแล้วเนี่ย"
"ให้คนที่บ้านเตรียมอาหารไว้แล้ว" พูดแล้วก็เอื้อมมือไปเปิดเพลงวิทยุ
หันมองออกนอกหน้าต่าง หยุดบทสนทนาเพียงเท่านั้น

เหรอ"

เราขับรถเข้าทางประตูเล็กด้านข้าง จอดใต้หลังคาถัดจากประตูบ้าน
เติ้ลดับเครื่องก่อนจะหันมาพูด "วันนี้บ้านใหญ่เงียบเร็วนะ พ่อมึงไม่อยู่

"ไปญี่ปุ่นกับคุณหญิง"
"อ๋อ" อีกฝ่ายครางรับในคอ "แล้วไม่มีใครอยู่บ้าน?"
"พีพ่ ชี อยู่ ไปกินข้าวกันเถอะ" ผมปลดเข็มขัดนิรภัยแล้วลงจากรถ เดินน�ำ
เพือ่ นสนิทเข้าไปในบ้าน ถอดรองเท้าวางบนชัน้ แล้วหันไปยิม้ ให้คนในบ้าน
"ยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะคุณณะ"
"สวัสดีครับ"
"อาหารตั้งโต๊ะเรียบร้อยแล้ว จะรับเลยไหมคะ"
ผมยิ้มแล้วพยักหน้า "ครับ"
เรานั่งลงที่โต๊ะอาหาร กินกันแค่สองคนแต่กับข้าวหลายอย่างวาง
เต็มโต๊ะ ไม่บ่อยนักที่จะกินกับข้าวร่วมกันแบบนี้ โดยปกติแล้วบ้านธราธิวัตน์
จะกินอาหารของใครของมัน จัดเป็นชุดเหมือนๆ กัน หรือแล้วแต่สง่ั ไม่กย็ กมา
เป็นจานทีละอย่างไม่แตะต้องของคนอื่น อย่าว่าแต่ยกของชอบหรือไม่ชอบ
ให้ใคร จะขอชิมในจานคนข้างๆ ยังดูประหลาดเลย เพราะแบบนั้นผมเลย
ไม่ค่อยไปบ้านใหญ่และจะกินข้าวคนเดียวที่บ้านนี้ประจ�ำ หากถามว่านาน
แค่ไหนแล้ว...ก็ตั้งแต่แม่ไม่อยู่นั่นแหละ
"ท�ำไมกินน้อยจังวะ"
ผมเลิกคิ้ว หันไปมองอีกฝ่าย "ว่าไงนะ"
"กูถามว่าท�ำไมมึงกินน้อย" เติ้ลพยักหน้ามาที่จานผม "เหลืออีกตั้งครึ่ง
มึงวางช้อนแล้ว"

Page Out of Love �����������.indd 10

21/5/2561 BE 16:43

afterday 11

"ข้าวเยอะอ่ะ อิ่ม" ผมยิ้ม "ดึกแล้วด้วย"
"อิ่มอะไรวะ นี่มึงผอมลงตั้งเยอะ"
"ไม่หรอกน่า" แค่ไม่อยากอาหารสักเท่าไหร่ ตัง้ แต่ตอ้ งกินคนเดียว มันก็
ไม่อร่อยเหมือนทีเ่ คย "เอาข้าวอีกไหม"
"ไม่เอาแล้ว นี่กูสองจานแล้วเนี่ย"
"งั้นถ้าอิ่มแล้วขึ้นห้องกัน"
เราลุกจากโต๊ะแล้วเดินขึ้นบันไดไปชั้นสอง ห้องผมอยู่ในสุดติดกับ
ฝั่งสระว่ายน�้ำเล็กหลังบ้าน เข้าห้องนอนมาผมก็ตรงไปหยิบผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก
ผืนใหญ่ออกมาวางรอสองชุด แล้วหันไปหาคนที่ทิ้งตัวนั่งเอนหลังอยู่บนโซฟา
หน้าทีวี
"ไปอาบน�้ำป่ะ เดี๋ยวจะได้ไปห้องดูหนัง"
คู่สนทนาปัดมือไปมา "มึงอาบก่อนเลย เดี๋ยวกูขอนั่งย่อยแป๊บ"
"โอเค อาบนานนิดนึงนะ ถ้ารอไม่ไหวก็ไปอาบห้องแขกข้างๆ ก็ได้"
"ตามสบาย รอมึงอาบเป็นชั่วโมงก็ท�ำมาแล้ว ชิน"
"อย่าบ่นละกัน" ผมหัวเราะ รื้อเอาชุดนอนจากตู้มาถือคว้าผ้าเช็ดตัว
วางทับแล้วเดินเข้าห้องน�้ำ
"อ้าว อาบแล้วเหรอ" ผมเอ่ยปากถามเมื่อเดินออกจากห้องน�้ำแล้วเห็น
อีกฝ่ายในชุดนอนนั่งรอที่โซฟา ไหนเมื่อกี้บอกนั่งย่อย
เติ้ลใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กเช็ดผมเปียกๆ ของตัวเองแล้วยิ้มข�ำ "รอจนกู
ไปอาบอีกห้อง ออกมามึงยังไม่เสร็จเลย"
"ก็บอกแล้วว่าอาบนาน แช่น�้ำร้อน"
เติ้ลหัวเราะ "ครับๆ"
"จะไปห้องดูหนังเลยไหม นอนนั่นเลยใช่ปะ่ "
"อือฮึ"
"งั้นไปกัน" ผมพยักหน้าเรียกเมื่อเห็นอีกฝ่ายยังนั่งนิ่ง
"นั่งแป๊บนึงดิณะ"
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"หืม" ผมยิ้ม เดินเข้าไปนั่งเก้าอี้ตัวข้างๆ เอื้อมมือไปหยิบผ้าห่มผืนเล็ก
ทีว่ างพาดพนักเก้าอีอ้ ยูม่ าคลุมขา แอร์หนาวไปไหมเนีย่ วันนี้ "มีอะไร ไม่อยาก
ดูหนังแล้วเหรอ"
"เปล่า พอดีกมู เี รือ่ งจะถามนิดนึง" เติล้ ว่า เลือ่ นกรอบรูปขนาดเล็กคุน้ ตา
มาตรงหน้า "เมือ่ กีก้ หู าส�ำลี แล้วเห็นรูปนีซ่ อ่ นอยูใ่ นตู"้
"..." ก็ว่าเก็บจนลืมไปแล้วนะ
"ที่คุยค้างไว้ อย่าเลี่ยงดิ"
"ไม่รู้..."
"ตัดใจแล้วเหรอ"
ถามมาแบบนี้แล้วจะให้ตอบยังไงดีล่ะ "..."
"อ่ะเงียบ"
"ถามอะไรเล่า เรือ่ งมันก็ผา่ นมาหลายปีมากแล้ว" ใจเต้นช้าๆ หน่อยณะ
อย่ามีปฏิกริ ยิ าขนาดนีส้ ิ
"ก็ถา้ ช่วงนีม้ งึ ไม่เหม่อบ่อยๆ ท�ำเหมือนใจลอยไปไหนสักที่ กูกค็ งไม่หว่ ง
หรอก" เติล้ ส่ายหน้า "กับพีน่ าวก็เลิกไปแล้วไม่ใช่เหรอ ยิง่ น่าห่วงใหญ่"
"เรื่องพี่นาวไม่เกี่ยวสักหน่อย"
"ไม่เกี่ยวได้ไง ตอนมึงคบกับพี่เขากูตกใจแทบแย่"
"มีอะไรให้ตกใจล่ะ เราจะมีแฟนสักคนมันแปลกยังไง"
"ก็ถ้ามึงคบกับเขาแล้วดูมีความสุขก็คงไม่แปลกหรอก"
ผมเม้มปาก "ช่างมันเถอะน่า"
"ไอ้ณะ"
"ไปดูหนังเถอะ เพิง่ ได้เรือ่ งใหม่มาวันก่อนพอดี" ผมยังยืนยันทีจ่ ะไม่พดู
เห็นแบบนีแ้ ล้วคูส่ นทนาก็ยอมความ
"อ่ะๆ แล้วแต่มึงละกัน" เติ้ลส่ายหน้า พออีกฝ่ายขยับลุกผมเลยเดินน�ำ
ออกจากห้องนอน
ใจจริงไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่ เพราะเกี่ยวกับพี่นาว...
ผมเองก็รู้สึกผิดไม่น้อยเหมือนกัน
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[------------------------- ♥ -------------------------]
วันต่อมาผมกลับถึงบ้านเร็วกว่าปกติ เห็นรถของพ่อจอดอยูห่ น้าบ้านใหญ่
แม่บา้ นเดินเข้าเดินออกขนกระเป๋าเสือ้ ผ้าและข้าวของหลายอย่าง ยืนมองแล้วก็
ถอนหายใจ
กลับมากันแล้วสินะ...
เดินเข้ามาในบ้าน ตรงไปนัง่ ทีโ่ ซฟา ปลดกระดุมสองเม็ดบนออกก่อนจะ
กระพือเสือ้ เล็กน้อย มองไปรอบๆ ไม่เห็นใครเลย ปกติแล้วบ้านเล็กจะมีแม่บา้ น
อยูส่ องคน แต่คดิ ว่าคงไปช่วยกันยกของให้พอ่ กับคุณหญิงกันหมด
ความจริงแล้วก็คงไม่มีใครอยากมาท�ำงานบ้านนี้นักหรอก เพราะถ้า
จะให้เรียงล�ำดับความส�ำคัญก็คงจะต้องไล่จากคนในบ้านหลังใหญ่ทั้งหมด
เสียก่อน ถ้าเทียบกัน การมาท�ำงานให้ผมก็คงไม่ใช่เรื่องน่ายินดีสักเท่าไหร่
ผมถอนหายใจอีกครัง้ ก่อนจะล้วงหยิบโทรศัพท์มอื ถือในกระเป๋ากางเกง
ออกมาเมื่อมันส่งเสียงร้อง "ว่าไง"
[ถึงบ้านยังวะ]
"เพิ่งถึงนี่แหละ"
[เรื่องฝึกงานอ่ะ สรุปมึงจะไปท�ำที่เดียวกับกูหรือเปล่า กูจะได้รอยื่น
พร้อมกัน]
"ยังไม่แน่ใจ...อาจจะต้องไปท�ำทีบ่ ริษทั พ่อ" ผมว่า "หรือเติล้ จะมาท�ำกับ
เราล่ะ"
[ไม่เอาอ่ะ กูอยากท�ำบริษัทเล็กๆ ก่อน] อีกฝ่ายรีบพูด ผมเองก็อยาก
เหมือนกัน ท�ำบริษทั เล็กแล้วได้จบั งานหลายอย่าง แต่ถา้ เอาตรงๆ คือไม่อยาก
เข้าไปยุ่งกับธุรกิจของพ่อตอนนี้เลย
"เออเติล้ " ผมเรียกปลายสาย เมือ่ หันไปเห็นแม่บา้ นเดินเข้ามาใกล้ ท�ำท่า
เหมือนจะพูดอะไรสักอย่าง "เดีย๋ วไว้เราโทรกลับนะ" ถ้าให้เดาก็คงเป็นพ่อเรียก
ผมไปพบนัน่ แหละ...
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ไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยให้ตาย
ต้องท�ำยังไงบ้างนะ หลังตรง ตาไม่หลุกหลิก ยิม้ เล็กน้อย ผงกหัวตอบรับ
มีหางเสียงท้ายค�ำ อ้อ...เกือบลืมกลัดกระดุมให้เรียบร้อย
เดินเข้าไปเห็นพ่อกับคุณหญิงนั่งพักอยู่ที่โซฟา "สวัสดีครับคุณพ่อ
สวัสดีครับคุณหญิง" ผมยกมือไหว้แล้วเอ่ยปาก
"อืม" พ่อพยักหน้ารับ "นั่งสิ"
ผมเดินไปนั่งที่โซฟาขวามือของพวกท่าน ยิ้มบางและรอให้ผู้ใหญ่
เป็นคนพูด
"เป็นยังไงบ้าง" พ่อหันมาสบตา "ไม่ได้เห็นหน้านาน"
"สบายดีครับ เพิ่งส่งงานไป ที่บ้านก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ"
"มะรืนก็จะปิดเทอมแล้วนี่"
"ครับ แต่ปิดเทอมนี้ผมต้องฝึกงานครับ"
"ฝึกงาน?"
ผมพยักหน้ารับ "ครับ"
"ให้มาท�ำทีบ่ ริษทั ของบ้านเราสิคะ" ให้ตายเถอะ...คุณหญิง "เครือทีเ่ ป็น
หุน้ ส่วนกับเพือ่ นคุณ"
"อืมก็ดี เพราะยังไงสักวันก็ต้องมาช่วยดูแลฝั่งนั้นอยู่แล้ว"
"แต่ว่า..."
พ่อเลิกคิ้ว สายตาดูดุขึ้นเล็กน้อย "ติดตรงไหนหรือไง" แน่นอนว่าเขา
ไม่ชอบคนขัดใจ ยิ่งมีข้อโต้แย้งยิ่งแล้วใหญ่
"...ไม่ติดครับ"
"งัน้ จันทร์หน้าเข้าไปทีบ่ ริษทั " พ่อว่า "ช่วงนีม้ คี นมาช่วยดูแลอยู่ เดีย๋ วให้
เด็กไปบอกไว้"
"ครับ"
"จะว่าไปเธอก็รู้จักนี่"
"ผมเหรอครับ"
พ่อพยักหน้า "ลูกชายคุณนาง เพื่อนของแม่เธอ หุ้นส่วน TR Design"
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"..." ป้านางเพื่อนแม่ แล้วลูกชายป้านาง...
ผมชะงัก ตัวแข็ง หัวใจเต้นเร็ว มือเย็นและชื้นไปด้วยเหงื่อ คิดว่าหน้า
คงซีดจนคนมองสังเกตเห็น
"เป็นอะไร"
"...เปล่าครับ" ผมเม้มปาก
"งั้นก็เท่านี้แหละ ไปพักผ่อนไป" อีกฝ่ายพูดเสียงเรียบ พยักหน้าไปที่
ถุงกระดาษสองใบบนโต๊ะ "นั่นของเธอ ไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่า ลองเอาไปใช้ดู"
"ขอบคุณครับ ผมขอตัวเลยนะครับ" ผมยกมือไหว้พวกท่าน หยิบถุง
สองใบนั้นมาถือแล้วเดินออกจากบ้านใหญ่มา ตอนนี้ผมชาไปหมด ไม่รู้ว่า
ดีใจ เสียใจ หรืออะไรกันแน่ ไม่ได้เจอกันมานานมากแล้ว ถ้านับจริงๆ ตั้งแต่
แม่เสียเมื่อเจ็ดปีก่อนก็ไม่ได้เจอกันอีกเลย แล้วจะให้มาเผชิญหน้าตอนนี้...
กลับขึน้ ห้องนอนของตัวเองมา ผมก็รอื้ ของฝากออกจากถุง เป็นกระเป๋า
สะพายกับนาฬิกาแบรนด์ดงั ราคาสูง ผมไม่คอ่ ยชอบใช้ของพวกนีเ้ ท่าไหร่ แต่
ถ้าใช้ของไม่มยี หี่ อ้ ดูไม่ดกี จ็ ะถูกว่าอีก ส�ำหรับคนทีแ่ บกนามสกุลธราธิวตั น์ไว้
อย่างผมจะท�ำอะไรก็ต้องคิดให้เยอะเสียหน่อย เพราะแค่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
ก็เหมือนจะเป็นปัญหามากพอแล้ว
ผมวางของทั้ ง หมดลงที่ โ ต๊ ะ หั น ไปมองกรอบรู ป ที่ เ ติ้ ล หยิ บ ออกมา
เมื่อวานแล้วถอนหายใจ เดินเข้าไปใกล้แล้วจับให้หันมา รอยยิ้มมุมปากของ
คนในรูปยังเหมือนครั้งล่าสุดที่เห็น
นานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้หยิบมาดู นี่ยังมีอีกเป็นอัลบั้มในลิ้นชักข้าง
ตูเ้ สือ้ ผ้า สะสมมาตัง้ แต่เด็ก ทัง้ ขอแม่บา้ ง เซฟจากเฟซบุก๊ บ้าง ให้คนไปถ่ายบ้าง
เรียกได้วา่ พอโตขึน้ ใช้เงินเป็นก็จา้ งให้คนไปตามไปสืบเป็นว่าเล่น มาถึงตอนนี้
มองกลับไปก็เริ่มกลัวตัวเองแล้วเหมือนกัน
ผมชอบเขา...ชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่พบ
เราเจอกันทีบ่ า้ นนีเ้ มือ่ สิบสองปีกอ่ น ช่วงนัน้ ป้านางมาหาแม่ทบี่ า้ นบ่อยๆ
ในบางครั้งก็จะเอาลูกชายมาด้วย เป็นการพบกันครั้งแรกที่ประทับใจที่สุด
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ส� ำ หรั บ เด็ ก แปดขวบอย่างผม จ�ำได้ติด ตาเลยส� ำ หรั บเหตุ การณ์ ตอนนั้ น
ผมเล่นบอลอยูก่ บั ลูกแม่บา้ นทีถ่ นนใหญ่แล้วบอลเกิดกลิง้ ออกไปไกลเลยวิง่ ไป
เก็บ ไม่รวู้ า่ รถมาจากไหนขับเร็วตรงมาหา อาจจะเพราะความตกใจเลยท�ำให้
ตัวแข็งขยับไม่ออก ได้อกี ฝ่ายทีอ่ อกมาตามพุง่ เข้ามาช่วยทัน
ตอนนั้นผมร้องไห้เหมือนโลกจะแตก ยิ่งตอนเห็นรอยแผลที่ข้างขมับ
ของเขาก็ยงิ่ สะเทือนใจ โทษตัวเองไปพักใหญ่ แต่นอกจากทีเ่ ล่ามาทัง้ หมดนัน้
สิ่งหนึ่งที่ตราตรึงอยู่กลางใจผมมาถึงทุกวันนี้คือรอยยิ้มและฝ่ามืออบอุ่นของ
อีกฝ่าย
รู้ตัวอีกทีผมก็เฝ้ามองแต่เขา ไม่แน่ใจว่าตอนไหนที่ตอบตัวเองไปว่า
ไม่สนใจผู้หญิง หรืออันที่จริงผมอาจจะไม่สามารถรักได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
ไม่สามารถสนใจใครได้นอกจากเขาเท่านั้น...
ผมพยายามพัฒนาตัวเอง พยายามถีบตัวเองให้สามารถเทียบเคียงเขาได้
แม้ว่าแผ่นหลังกว้างนั้นจะไกลออกไปทุกครั้งที่เงยหน้ามอง เราไม่ได้สนิทกัน
ไม่ได้เจอกันบ่อย และความรู้สึกของผมก็ไม่เคยสื่อไปถึงเขา แต่ไหนแต่ไรมา
เขามักจะมีคนคนนึงอยูข่ า้ งกาย คนทีเ่ ขาให้ความส�ำคัญยิง่ กว่าใคร คนทีพ่ เิ ศษ
จนผมไม่อาจเสนอตัวเป็นคูแ่ ข่ง
จนถึงวันทีเ่ ราต้องห่างกันเป็นทวีปมันก็ยงิ่ ท�ำให้แน่ใจว่าความรูส้ กึ ของผม
มันไม่มคี วามหมายพอ
ในทีส่ ดุ ก็เริม่ ตัดใจไปแล้ว...ท�ำไมถึงต้องวนกลับมาเจอกันในช่วงเวลานี้
ด้วยนะ
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"ถามจริง?"
ผมพยักหน้าเป็นการตอบรับค�ำถามของอีกฝ่าย
"อะไรจะบังเอิญได้เบอร์ใหญ่ขนาดนี้วะ" เติ้ลหัวเราะ "ไม่ได้เจอกันมา
นานโคตร บทจะได้เจอก็ง่ายๆ เลย"
นั่นสิ ไอ้ตอนที่อยากเจอแทบตายก็หนีหาย พอตอนนี้ไม่อยากเจอ
ดันโผล่มาเสียนี่...
"ไปฝึกงานกับเราป่ะเติ้ล"
อีกฝ่ายเลิกคิ้ว "ดูท�ำหน้าดิ ไม่อยากเจอมากหรือไง"
"เราไม่รู้..." จะบอกว่าไม่อยากเจอก็พูดไม่เต็มปาก เรียกว่าไม่พร้อม
คงจะเหมาะกว่า
"กลัวอะไรอยู่"
กลัวใจตัวเองนี่แหละ... "ไม่อยากกลับไปเป็นบ้าแล้ว"
"โอกาสมาแล้วไม่ใช่หรือไง" เติ้ลยิ้ม เอื้อมมือมาวางบนไหล่ผม "ไม่ได้
ใกล้ชิดกันแบบนี้มานานแล้ว ลองดูหน่อยดีไหม"
"เราจะสู้คนนั้นของเขาได้ยังไง" แค่คิดยังไม่กล้าเลย "เราไม่อยาก
แทรกกลางใคร"
"อย่างน้อยก็ไม่ต้องหนีอีก"
"เผชิญหน้าไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลย"
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เติ้ลส่ายหน้า "เอางี้ดีกว่า มึงรู้ได้ไงว่าเขาคบกันแล้ว"
"แล้วมีเหตุผลอะไรที่จะไม่คบ" ยังจ�ำรอยยิ้มและสายตาของพี่พอร์ช
ตอนมองเขาได้อยูเ่ ลย ไม่ตอ้ งบอกก็รวู้ า่ คิดยังไง เหมือนเอาค�ำว่ารักมาแปะอยู่
กลางหน้าผาก "ใกล้ชิดกันขนาดนั้น จะมีใครเข้าไปวุ่นวายได้อีก...ขนาดเรา
ยังรู้ตัวเลย"
"คิดไปเองอ่ะเก่งจริง"
"เออน่า" ผมถอนหายใจ ก่อนจะหันไปสบตาอีกฝ่าย "...ไปฝึกด้วยกันนะ"
คู่สนทนายิ้ม ก่อนจะถอนหายใจ "ท�ำหน้าแบบนี้กูก็ต้องตอบตกลงสิ"
เติ้ลว่าแล้วเอื้อมมือมาผลักหัวผมเบาๆ "เออ ไปก็ไป"
ผมหัวเราะ "ขอบคุณ"
"เออ เลี้ยงข้าวกูด้วย ซูชิ"
"ได้เลย" ผมยิม้ กว้าง "เดีย๋ วเตรียมเอกสารฝึกงานเผือ่ ด้วยเลยโอเคไหม"
"เออออ" เติ้ลลากเสียง ลุกขึ้นยืน "ไปเหอะ มึงมีประชุมงานมหา'ลัย
ไม่ใช่หรือไง"
"อืมใช่" ผมพยักหน้า "เติ้ลกลับไปเลยนะไม่ต้องรอ น่าจะนาน"
"โอเคๆ แล้วเจอกันคืนนี้"
"กลับดีๆ"
เติ้ลยิ้มรับ โบกมือให้ผมแล้วเดินแยกไป
(ติดตามอ่า่ตนต่
อได้ใดูนฉบั
ม) วเห็นว่ายังมีเวลาเลย
ผมลงจากอาคารตรงไปที
ึกรวม
นาฬิบกเต็าแล้
แวะไปซือ้ กาแฟทีร่ า้ นระหว่างทาง ขณะยืนรอก็มคี นมาสะกิดไหล่จากด้านหลัง
หันไปมองแล้วยิม้ มุมปาก
"จิ้ง"
"ไม่ได้คุยกันนานเลยน้า เดี๋ยวเราสั่งน�้ำแป๊บ" เธอเอ่ยปากด้วยรอยยิ้ม
ก่อนจะหันไปสั่งเครื่องดื่ม ผมมองหน้าหวานๆ ของคนตรงหน้าแล้วอมยิ้ม
จิ้งเป็นเพื่อนคณะเดียวกันแต่คนละภาค เราเคยคุยกันช่วงนึงเมื่อปีที่แล้ว เธอ
เป็นผู้หญิงน่ารัก พูดจาตรงไปตรงมา ยังจ�ำตอนที่อีกฝ่ายมาบอกชอบแล้วผม
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