afterday 5

• Prologue •
ความเป็นไปได้ที่คนที่เรารัก 'จะรักเราตอบ'
ผมเคยอ่านบทความนึงในนิตยสารวัยรุน่ ทีพ่ สี่ าวชอบซือ้ ติดมือมาบ่อยๆ
เป็นหนังสือเล่มเท่ากระดาษเอสีท่ ปี่ กมันๆ หน่อย จับทีไรก็ขนึ้ ให้เห็นรอยนิว้ มือ
เนื้อหาในบทความนั้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่คุณจะสมหวังในรักครั้งแรก
ผมลืมไปแล้วว่ารายละเอียดบอกว่ายังไงบ้าง แต่ที่จ�ำได้แม่นคือตัวเลข 12%
ที่ด้านล่างของหน้ากระดาษ
มันเป็นตัวเลขที่น้อยและครึ่งๆ กลางๆ จนน่าหงุดหงิดเลยทีเดียว
แต่ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ดูมีความเป็นไปได้สูงเมื่อได้ยินหลายคนบอกว่า
'รักแรกมักไม่สมหวัง' เพราะแบบนั้นผมถึงได้โกรธตัวเองเสมอที่ไม่เคยรักใคร
มาก่อน...
ก่อนจะรู้ตัวว่ารักเขา
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•1•
สีด�ำเป็นสีไม่ดี สกปรกเหมือนรอยเลอะเปื้อนเสื้อซักไม่ออก
มันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญ...ที่ซีอิ๊วก็เป็นสีด�ำ
หลายคนบอกว่าเป็นลูกคนเล็กน่าอิจฉาที่สุด
เพราะลูกคนเล็กมักจะน่ารัก ขีอ้ อ้ น เข้ากับคนง่าย แม้จะเอาแต่ใจก็ไม่มี
ใครโกรธลง เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของบ้าน มีแต่คนรักและเอ็นดูไม่วา่ จะไป
อยู่ในสังคมไหนก็ตาม
'ซีอิ๊ว' เป็นลูกชายคนเล็กของบ้าน
แต่ไม่รู้ท�ำไมซีอิ๊วถึงไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นอย่างที่ว่ามาเลย
เด็กหนุ่มกลัดกระดุมเสื้ออยู่หน้ากระจก มองผมหน้าตัวเองแล้วคิดว่า
น่าจะถึงเวลาต้องเล็มออกแล้ว ถึงโรงเรียนจะไม่ได้เคร่งเรื่องทรงผมเท่าไหร่
แต่ต้นเดือนหน้ามีตรวจระเบียบก็ต้องเรียบร้อยนิดนึง
เสียงเคาะประตูดังขึ้นสองครั้ง จังหวะเดียวกับที่ยัดชายเสื้อเข้ากางเกง
ขาสั้นสีด�ำ
"ซีอิ๊วตื่นหรือยังครับ"
"แต่งตัวจะเสร็จแล้วครับเฮียเปา" รีบรูดซิป ใส่เข็มขัดให้เรียบร้อย
ก่อนจะเดินเร็วๆ ไปเปิดประตูให้
หลงเปายิ้มกว้างเมื่อเห็นหน้าน้องชาย "น่ารักมากครับคนเก่ง"
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มือใหญ่วางลงบนศีรษะและลูบไปมาเหมือนที่ท�ำประจ�ำ เฮียเปาเป็น
คนใจดี ไม่เคยดุ แถมยังมีขนมมาให้ตลอด เป็นพี่ชายที่น่ารักที่สุดในโลก
"เฮียยังไม่ไปมหา'ลัยเหรอ ไหนเมื่อวานหม่าม้าบอกวันนี้เฮียเรียนเช้า"
"ก�ำลังจะไปเนี่ยแหละ แวบมาดูว่าน้องตื่นสายหรือเปล่า"
"เมื่อคืนอิ๊วนอนตั้งแต่สามทุ่ม"
"ลงไปข้างล่างไป หม่าม้าท�ำข้าวต้มมัด"
"เดี๋ยวเอาใส่ถุงไปกินครับ อิ๊วต้องไปปลุกเค้กด้วย"
หลงเปายิม้ มุมปาก พยักหน้ารับ ซีอวิ๊ เลยสะพายกระเป๋าเป้สดี ำ� ก้าวเท้า
เร็วๆ ลงบันได ก่อนจะได้ยินเสียงหม่าม้าตะโกนมาจากข้างล่างว่าอย่าวิ่ง
บ้านของซีอวิ๊ เป็นอาคารพาณิชย์ตดิ ถนนใหญ่สงู สามชัน้ ขนาดไม่ใหญ่มาก
ชัน้ ล่างสุดด้านหน้ากัน้ พืน้ ทีเ่ ปิดเป็นร้านซาลาเปากับติม่ ซ�ำ ซึง่ ของโปรดเขาจะ
เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากขนมจีบกุ้งลูกใหญ่ฝีมือหม่าม้า เด็กมัธยมต้นปี
สุดท้ายวิ่งตรงไปยังบ้านข้างๆ ที่ใช้ก�ำแพงร่วมกันอยู่ฝั่งนึง
กลิน่ หอมของเนยโชยมาแตะจมูกทันทีทกี่ า้ วพ้นประตู เด็กหนุม่ ยิม้ กว้าง
แล้วยกมือไหว้เมื่อสบตาเข้ากับเจ้าของบ้าน
"ซีอิ๊วมาพอดีเลย" พราวประภาอมยิ้ม "น้าขึ้นไปเรียกเค้กหลายทีแล้ว
หลับอุตุไม่ยอมตื่น วันนี้ก็ฝากด้วยนะครับ"
บ้านน้าพราวมักจะมีกลิ่นหอมของขนมอบอวลเสมอ เพราะอีกฝ่ายท�ำ
เบเกอรี่ส่งให้ร้านค้าในตลาด เป็นขนมฝรั่งที่ดูแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับติ่มซ�ำ
และซาลาเปาของบ้านเขา ทั้งความรู้สึก หน้าตา กลิ่น และรสชาติ
คนตัวเล็กพยักหน้ารับ "ครับ" มองซ้ายมองขวา "น้องครีมออกไปแล้ว
เหรอครับน้าพราว"
"ออกไปแล้วครับ วันนี้ออกเร็วหน่อย คุณอามีประชุม" เธอเอ่ยปาก
"น้าท�ำแซนด์วิชไข่มะเขือเทศไว้ เอาขึ้นไปกินกับเค้กนะ"
"ครับ" ซีอิ๊วรับจานที่มีแซนด์วิชสีสวยตัดพอดีค�ำดูน่ากินมาถือ "งั้นเดี๋ยว
อิ๊วขึ้นไปปลุกเค้กให้นะครับ"
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"ครับผม" หญิงวัยกลางคนยิ้มเอ็นดู "ขอบคุณนะครับ" มองลูกชาย
ข้างบ้านวิ่งขึ้นบันไดไปชั้นบนเหมือนทุกวัน
ซีอิ๊วก้าวเท้ายาวๆ ไปที่ห้องนอนเล็กชั้นสอง แทบไม่ต้องลืมตาเดินก็จ�ำ
ต�ำแหน่งห้องได้ เพราะต้องมาปลุกคนขี้เซาทุกวันตั้งแต่ประถม
ประตู ไ ม้ บ านสี น�้ ำ ตาลอ่ อ นเปิ ด ออกช้ า ๆ ซี อิ๊ ว โผล่ ห น้ า เข้ า ไปมอง
ถอนหายใจเมือ่ เห็นก้อนผ้าห่มบนเตียง ขยับเข้าไปในห้องแล้วปิดประตู ก่อนจะ
ส่งเสียงเรียก "เค้ก"
"..."
ซีอิ๊วขมวดคิ้วเล็กน้อย ขยับเข้าไปใกล้อีก วางจานแซนด์วิชลงบนโต๊ะ
แล้วนั่งยองลงข้างเตียง ดึงผ้าห่มที่ปิดหน้าคนยังหลับสนิทออก "เค้ก" เรียกดัง
ขึ้นอีกหน่อย
"อือ..." เริ่มมีปฏิกิริยา
"เค้ก!"
เจ้าของชื่อนิ่วหน้าแล้วปรือตามอง สบตากันเล็กน้อยก่อนที่คนมาปลุก
จะต้องร้องเสียงหลง
"โอ๊ย!" ลูบหน้าผากตัวเองป้อยๆ "ดีดท�ำไมเนี่ย เจ็บนะ"
"เสียงดัง"
"หกโมงกว่าแล้วเหอะ"
คนยังเมาขี้ตามุ่ยหน้า "ง่วง"
"ถ้าไม่ตื่นอิ๊วไปก่อนนะ สายไม่รู้ด้วย"
พอถูกขูด่ ว้ ยเสียงงึมง�ำแบบนัน้ แล้วคนทีบ่ น่ ง่วงเมือ่ ครูก่ อ็ มยิม้ "ขึน้ รถเมล์
เองก็ตัวแบนพอดี"
"ขึ้นได้สบาย" ท�ำเก่ง
"เดี๋ยวอาบน�้ำแป๊บนึง" เค้กพูดพลางยกสองมือเหยียดตึงบิดเอวคลาย
ความเกียจคร้าน ก่อนจะลุกขึ้นนั่งขยี้ผมตัวเองไปมา "กินไรมายังอะ"
ซีอิ๊วส่ายหน้า ชูถุงข้าวต้มมัดที่ถือมาให้ดู "หม่าม้าท�ำข้าวต้มมัด"
"กินไประหว่างรอ เดี๋ยวเค้กอาบน�้ำก่อน"
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"เอามาเผื่อเค้กด้วย แต่น้าพราวท�ำแซนด์วิช" พูดแล้วก็ชี้นิ้วไปที่จาน
แซนด์วิชที่วางอยู่บนโต๊ะ
เค้กพยักหน้ารับรู้ ลุกจากเตียงแล้วดึงผ้าเช็ดตัวที่พาดกับเก้าอี้มา
คล้องคอ "อยากกินข้าวต้มมัด"
"เอามาเผื่อสองมัด เค้กกินพอเปล่า"
คนตัวโตอมยิ้ม "ของอิ๊วกี่มัด"
"มัดเดียวก็อิ่มแล้ว"
เค้กส่ายหน้า "กินแซนด์วิชไปด้วย"
"รู้แล้ว เค้กไปอาบน�้ำดิ เดี๋ยวยิ่งสายรถเมล์ยิ่งแน่นอะ" ซีอิ๊วปัดมือไล่
มองอีกฝ่ายหัวเราะแล้วเดินเข้าห้องน�้ำไป ก่อนจะลุกไปนั่งลงบนเก้าอี้ หยิบ
แซนด์วชิ ใส่เข้าปากแล้วเคีย้ วตุย้ ๆ ระหว่างนัน้ ก็มองไปรอบๆ ฆ่าเวลา ห้องของ
เค้กมีโปสเตอร์ หนังสือการ์ตนู กับหุน่ ตัวเล็กๆ เยอะมาก วางเต็มทัง้ ชัน้ และโต๊ะ
ต่างกันกับห้องของเขาทีม่ แี ต่หนังสือเรียนอย่างเดียว เค้กเคยบอกว่ามันน่าเบือ่
แต่เขาก็ไม่เห็นจะรู้สึกสนุกกับของเล่นพวกนี้ของอีกฝ่ายเลย กลับคิดว่าท�ำให้
ห้องรกด้วยซ�้ำ
ซีอิ๊วกับเค้กเป็นเพื่อนข้างบ้าน รู้จักกันตั้งแต่เกิด เรียนโรงเรียนเดียวกัน
ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยม แต่ซีอิ๊วเป็นคนเงียบๆ ถ้าไม่ใช่กับคนที่บ้านหรือ
ครอบครัวเค้กก็จะไม่ค่อยพูด ต่างกับอีกฝ่ายที่สนิทกับคนง่าย คุยไปทั่ว ซีอิ๊ว
คิดว่าตัวเองอาจจะแค่เป็นคนเรียบร้อย แต่ก็เคยได้ยินเจ้หอมบอกว่าบางครั้ง
อย่างกับคนเก็บตัว
ซีอิ๊วกับเค้กอยู่กันมาแบบพี่น้อง เหมือนส่วนหนึ่งของครอบครัว ยังไม่
เคยทะเลาะกันเลยสักครัง้ แล้วก็เพราะรูจ้ กั กันมาตัง้ แต่เด็กนีแ่ หละถึงได้ไม่เคย
มีค�ำหยาบหลุดออกจากปากเวลาคุยกันเลย แม้ว่ากับเพื่อนคนอื่นที่โรงเรียน
เค้กจะปล่อยสัตว์เพ่นพ่านไปทั่วก็เถอะ
คนตัวโตเดินออกมาหลังจากอาบน�้ำแต่งตัวเสร็จ เจ้าของดวงตากลม
ออกสีนำ�้ ตาลกว่าปกติทนี่ งั่ เคีย้ วอาหารแก้มตุย่ อยูบ่ นเก้าอีพ้ ลางจ้องตัวการ์ตนู
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บนโต๊ะไปด้วยก็หันมอง
"เค้กเสร็จแล้วอิ๊ว" แล้วยังไอ้ค�ำแทนตัวน่าจั๊กจี้นี่อีก "กินอิ่มยัง"
ซีอิ๊วพยักหน้า "อือ อิ่มแอ๊ว"
"เต็มปากเลย" เค้กหัวเราะ ขยับเข้ามาใกล้แล้วชะโงกมองในถุง เหลือ
ข้าวต้มมัดสองอัน เป็นส่วนของเจ้าตัวอย่างที่ซีอิ๊วบอก
"ในถุงของเค้ก แล้วก็แซนด์วิชนี่ด้วย"
คนตัวโตกว่าหยิบแซนด์วิชสองชิ้นขึ้นมาบีบเข้าด้วยกันแล้วใส่ปาก
ทีเดียว เอือ้ มมือไปหยิบถุงข้าวต้มมัดกับกระเป๋านักเรียนจาคอบส์ทใี่ ช้คลิปหนีบ
จนแบนมาถือ "ปะ เดี๋ยวค่อยไปกินต่อที่โรงเรียน"
ซีอิ๊วเหลือบตามองชายเสื้อที่ยังปล่อยสบายอยู่ด้านนอก
"เค้กไม่ใส่เสื้อในกางเกงดีๆ อะ"
กางเกงก็สั้น
"เดี๋ยวไปยัดเอาหน้าโรงเรียน"
"ชอบท�ำผิดกฎโรงเรียน เดี๋ยวน้าพราวก็บ่น"
"อิ๊วไม่ต้องบ่นด้วยดิ ให้แม่บ่นคนเดียวก็พอ"
"การบ้านอะ วันนี้ส่งเลขตอนเช้านะ"
เค้กชะงัก 'ฉิบหายละ' สีหน้าอีกฝ่ายบอกแบบนั้น "ลืม"
"…" ซีอิ๊วขมวดคิ้ว มองหน้าต�ำหนิ "ไม่ให้ลอกแล้วนะ"
"ได้ไงอะ ท�ำเองก็ไม่ทันแล้วเนี่ย"
"เมื่อวานตอนเย็นอิ๊วเตือนเค้กแล้ว มัวแต่อ่านการ์ตูน"
คนตัวเล็กกว่าพูดพลางเดินน�ำออกจากห้องนอน เค้กเดินลงบันไดตามหลัง
มา
"ไว้คราวหน้าจะท�ำแล้ว ครั้งนี้ขอลอกหน่อยดิ"
"ใบงานสังคมครั้งก่อนก็พูดงี้"
ซีอิ๊วหันไปค้อนเมื่อถูกคนด้านหลังผลักศีรษะจนหน้าคว�่ำ
"เค้ก!"
"เอ้าเดินดีๆ ระวังสะดุด"
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"แล้วมาผลักหัวก่อนท�ำไม"
"เค้กอย่าแกล้งน้องสิครับ" พราวประภาเอ่ยปากเมื่อเห็นลูกชายตัวเอง
ยืนเถียงอยู่กับซีอิ๊วที่บันได
ซีอวิ๊ ขมวดคิว้ เล็กน้อย ความจริงแล้วเขาไม่ชอบเลยเวลาทีบ่ า้ นกับพ่อแม่
เค้กเรียกให้เขาเป็นน้อง ก็แค่เกิดช้ากว่าห้าหกเดือนเอง เรียนก็ชนั้ เดียวกัน แถม
เค้กยังนิสัยเด็กกว่าอีก ตื่นก็สาย ผักก็ไม่กินด้วย แซนด์วิชเมื่อกี้เขายังต้องเอา
มะเขือเทศมากินให้เลย
"เค้กแค่เล่นเองแม่"
"รีบไปเรียนกันได้แล้วครับ แม่เห็นรถเมล์ผ่านไปหลายคันแล้วนะ"
"งั้นเค้กไปก่อนนะแม่"
"สวัสดีครับน้าพราว"
พราวประภาพยักหน้ารับเมือ่ หนึง่ หนุม่ ยิม้ กว้างแล้วโบกมือไปมา ในขณะ
ทีอ่ กี หนุม่ ประนมมือกลางอกไหว้อย่างสุภาพ มองลูกลิงสองตัวพากันวิง่ ออกจาก
บ้านไปแล้วยิ้มเอ็นดู
ซีอวิ๊ หันไปมองคนทีแ่ กะข้าวต้มมัดแล้วเอาเข้าปากค�ำใหญ่กอ่ นจะเลิกคิว้
"กัดค�ำนึงครึ่งอัน"
"ใครจะเล็มๆ เหมือนอิ๊วอะ"
"ปากอิ๊วไม่ได้กว้างเหมือนเค้ก อ้าปากทีเหมือนกินหัวอิ๊วได้"
คนถูกหาว่าปากกว้างหัวเราะ "อยากลองโดนกินหัวป้ะล่ะ"
ซีอวิ๊ มุย่ หน้า "รถเมล์มาแล้ว" ก่อนจะเปลีย่ นเรือ่ งแล้วรีบเดินไปยังรถคันใหญ่
ที่มาจอดเทียบตรงหน้า คนเยอะจนลอบกลืนน�้ำลาย
ซีอิ๊วเดินน�ำอีกคนก้าวขึ้นบันไดไป ขมวดคิ้วเมื่อบนรถทั้งร้อนทั้งอึดอัด
พยายามเบียดคนเข้าไปจับเหล็กตรงพนักเก้าอี้ยึดไว้ เอี้ยวตัวไปมองคนที่มา
ยืนซ้อนหลังแล้วเอื้อมมาจับเหล็กข้างๆ มือเขา
"เค้กเหงื่อออกแล้วอะ"
"คนเยอะ ร้อน"

Page 12%.indd 11

11/1/2562 BE 09:20

12 12%

"เป๋าช่องเล็กมีกระดาษ หยิบสิ" คนตัวเล็กกว่าบุย้ ปากไปทีก่ ระเป๋าเป้ตวั เอง
กระเป๋านักเรียนของซีอิ๊วค่อนข้างตุง เพราะโรงเรียนของเขาเป็นระบบ
เดินเรียน ไม่มหี อ้ งประจ�ำ โต๊ะทีเ่ รียนเป็นโต๊ะไม้แบบเลกเชอร์ ไม่มลี นิ้ ชักให้เก็บของ
เพราะฉะนั้นเขาถึงต้องจัดกระเป๋าตามตารางสอนทุกคืนเพื่อเอาหนังสือและ
สมุดไปให้ครบทุกวิชาที่เรียนในวันนั้นๆ
และนัน่ ก็เป็นเหตุผลทีท่ ำ� ให้เขาไม่เข้าใจเลยว่ากระเป๋าหนังทรงสีเ่ หลีย่ ม
แบนๆ ของเค้กจะใส่อะไรได้ แค่หนังสือภาษาไทยเล่มเดียวก็คงแน่นแล้ว
ในขณะเดียวกันอีกคนก็หยิบทิชชูที่ดึงมาจากม้วนกระดาษทิชชูบนโต๊ะ
ที่บ้านและพันเป็นวงไว้จากกระเป๋าของเขา แบ่งออกมาสองสามแผ่นเพื่อ
ซับเหงื่อ
"เดี๋ยวนะ" ซีอ๊ิวขมวดคิ้วฉับ หันมามองคนข้างหลังตัวเอง "เมื่อกี้เค้ก
กินข้าวต้มมัดไม่ใช่เหรอ แล้วเช็ดมือกับอะไร"
คนถูกถามเลิกคิว้ ก่อนจะหัวเราะ แล้วตอบด้วยรอยยิม้ กว้าง "กับกระเป๋า
อิ๊วนั่นแหละ" เลยถูกศอกกระแทกเข้าที่ไหล่หนึ่งทีเน้นๆ
———————[ 12% ]———————
รถเมล์จอดเยื้องกับประตูทางเข้าด้านหน้าของโรงเรียน ซีอิ๊วลงจาก
รถโดยมีอีกคนตามลงมาติดๆ
คนตัวโตกว่าลงจากบันไดขัน้ สุดท้ายมายืนทีพ่ นื้ แล้วเอ่ยปาก "เดีย๋ วเค้ก
ไปเข้าประตูข้างนะ"
"หนีอาจารย์สุณีอีกแล้วอะดิ"
"แค่ไม่อยากเจอเฉยๆ"
"ก็เค้กท�ำผิดกฎโรงเรียนอะ"
"ก็กฎมันเยอะ ใครจะท�ำตามได้ทุกอย่าง"
"เลยต้องหนีอยู่แบบนี้"
"ก็กางเกงยาวมันไม่เท่ ถุงเท้ายาวก็ไม่เท่ เค้กไม่ชอบ"
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ก็ลืม"

ซีอวิ๊ ส่ายหน้า "งัน้ อิว๊ เข้าโรงเรียนแล้วนะ อย่าลืมรูดบัตรด้วย เมือ่ วานเค้ก

"รู้แล้ว เอามาแล้วน่า"
เจ้าของตาสีนำ�้ ตาลเข้มพยักหน้ารับรู้ ก่อนจะหันหลังเดินเข้าโรงเรียนไป
เค้กมองตามอีกฝ่ายแล้วอมยิม้ ก่อนจะหันหลังไปในทางตรงข้ามเพือ่ ไปเข้าอีก
ประตูนึง
"มาแล้วเหรอไอ้หนมหวาน"
เค้กชักสีหน้าเมือ่ เพือ่ นสนิทแซวชือ่ เขาเป็นรอบทีร่ อ้ ยแล้วมัง้ "หนมหวาน
ป้ามึงดิ"
"เก้วกาดเว่อร์" ปาล์มหัวเราะ มองตามคนที่วางกระเป๋าลงบนโต๊ะแล้ว
สอดเท้าเข้ามานั่งข้างๆ
"ไอ้พีคไอ้ต้าอะ"
"เตะบอลกับพวกสแตนด์" สแตนด์เป็นชื่อแก๊งนึงในห้องที่สนิทกัน
ไม่รทู้ ำ� ไมเด็กแก๊งทีโ่ รงเรียนเขามักจะตัง้ ชือ่ ตามต�ำแหน่งทีส่ งิ กันประจ�ำ
ซึง่ เด็กในโรงเรียนจะรูก้ นั ว่าห้ามแหลมมานัง่ ทีข่ องเด็กแก๊งเด็ดขาด ไม่งนั้ รับรอง
มีมวยแน่นอน อย่างพวก G.สแตนด์ ที่ตั้งชื่อแก๊งแบบนั้นเพราะนั่งกันตรง
สแตนด์หน้าโรงยิม G.เวที ตั้งเพราะนั่งอยู่หน้าเวที ฟังแล้วก็ไม่ได้ขัดหูอะไร
แต่ชื่อแก๊งพวกเขานี่พูดทีไรก็รู้สึกแปลกๆ ทุกครั้ง…
'G.หูกวาง'
พระเจ้า ไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกยังไงที่ต้องตั้งชื่อนี้เพราะแหล่งสุมหัว
มีต้นหูกวางขนาดใหญ่ให้ร่มเงาอยู่ ซึ่งนั่นเป็นไอเดียของไอ้ต้า...หน่อมแน้ม
เกินทน
"มึงท�ำการบ้านเลขยัง" เด็กหนุ่มหันไปถามเพื่อน หลังจากเพิ่งนึกขึ้นได้
ลืมทวงการบ้านจากซีอิ๊วเลยฉิบหาย
ปาล์มส่ายหน้า "ยัง ค่อยไปขอลอกในแถว ส่งคาบแรก"
"เชี่ยทันเหรอวะ กี่ข้อเหอะ"
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"ทันดิ ผอ. พูดนานจะตายห่า" เวลารีบๆ มักจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเสมอ
ไม่รู้เหรอ ตวัดมือทีเดียวก็ได้เลขมาตัวนึงแล้ว
"มึงดีลไว้ยังจะลอกใคร"
"ดีลไอ้แว่นไว้ มึงลอกกับกูก็ได้"
"ลอกด้วยกันก็ไม่เนียนดิวะ แบ่งกันไปแบ่งกันมาเดีย๋ ว'จารย์คมุ แถวเห็น"
เค้กขมวดคิ้ว เกาหัวแกรก
"แล้วยังไง จะหาคนดีลตอนนี้ทันป้ะล่ะ"
"…" คนน่ะไม่ต้องหาหรอก มีอยู่แล้ว
แต่ประเด็นคืออีกฝ่ายจะยอมให้หรือเปล่าเนี่ยสิ…
"ไม่เอา อิ๊วพูดแล้วไม่คืนค�ำ" คนที่นั่งอ่านหนังสือฆ่าเวลาอยู่ที่โต๊ะริม
สระบัวเอ่ยปากหลังจากฟังประโยคขอร้องเดิมๆ ซ�้ำเป็นครั้งที่สอง
คนตัวโตแทบจะคุกเข่าลงที่พื้น "โห่อิ๊ว นี่จะเข้าแถวแล้วเนี่ย ถ้าอิ๊วไม่ให้
ตอนนี้เค้กลอกไม่ทันแล้วนะ"
"ถ้าเค้กท�ำตั้งแต่เมื่อคืนมันก็ทัน"
"พูดไรกะเรื่องที่ผ่านไปแล้วอะ นั่งไทม์แมชชีนกลับไปได้ป้ะล่ะ อิ๊วมี
ลิ้นชักม่อนเหรอ"
ซีอิ๊วขมวดคิ้ว ค้อนตาเขียวใส่ "ไม่ข�ำ"
"เค้กก็ไม่ได้อยากให้ข�ำ เค้กอยากได้สมุดการบ้านเลข"
"…"
"เดี๋ยวรีบลอกแล้วจะเอาไปส่งกับหัวหน้าห้องให้เลย"
"…"
"นะ"
ซีอิ๊วมุ่ยหน้า ไม่ต้องมาท�ำเสียงอ่อนเสียงอ้อนเลย "ถ้าครั้งนี้อิ๊วให้อีก
เดี๋ยวเค้กก็ได้ใจ ต่อไปก็ไม่ยอมท�ำเอง"
"ครั้งหน้าจะท�ำเองแล้ว โอเคปะ"
"…"
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"เดี๋ยวพอกลับบ้านเค้กไปนั่งท�ำกับอิ๊วที่ห้องเลยเอ้า"
คนตัวเล็กกว่าถอนหายใจ หยิบกระเป๋าเป้มาเปิด หยิบสมุดทีอ่ ยูห่ น้าสุด
ส่งให้คนที่ยิ้มจนตาหยีรอ "อะ ส่งให้อิ๊วด้วย"
"ขอบคุณนะครับซีอวิ๊ " เค้กเอ่ยเสียงใส ยิม้ กว้างให้อกี หนึง่ ทีพลางรีบคว้า
สมุดเล่มบางมาถือเหมือนกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนใจเข้าเสียก่อน
"อือ ไปได้แล้ว ไม่ต้องมาคุยเยอะ"
"ไล่อีก" เค้กถอนหายใจ "นั่งคนเดียวแบบนี้ไม่เหงาเหรอ"
"ไม่เหงา" ซีอิ๊วตอบกลับทันควัน "เดี๋ยวฟี่กับกั้งก็มาแล้ว"
"ก็ตอนนี้ยังไม่มา"
"…อยูแ่ บบนีส้ บายใจแล้ว" ซีอวิ๊ เอ่ยเสียงอ่อน เขาไม่คอ่ ยชอบอยูก่ บั เค้ก
สองคนข้างนอกเท่าไหร่
"เค้กนั่งด้วยไม่สบายใจตรงไหน"
ซีอวิ๊ ส่ายหน้า "อยูก่ บั เค้กเยอะๆ จะกลายเป็นจุดสนใจ" เขาไม่ชอบ ไม่ถนัด
ได้ยินแบบนี้แล้วอีกฝ่ายก็ถอนหายใจยาว "โอเค งั้นเค้กไปก่อนนะ"
"อือ"
"เลิกเรียนแล้วเจอกันที่ป้ายรถเมล์สอง โอเคไหม"
ซีอวิ๊ พยักหน้ารับ มองหน้าคนทีอ่ มยิม้ มุมปากอีกครัง้ ก่อนจะมองเจ้าตัว
หันหลังเดินกลับไปทางที่มาเมื่อครู่
วันนีเ้ ข้าแถวแผนหนึง่ กลางสนาม เรียงตามชัน้ ปี หลังจากทีเ่ คารพธงชาติ
และสวดมนต์เสร็จแล้ว อาจารย์หน้าเวทีก็ให้นั่งลง วันนี้ ผอ. ก็คงพูดยาวอีก
ตามเคย ซีอิ๊วแอบเอี้ยวตัวไปมองท้ายแถว เห็นศีรษะของเค้กเด่นขึ้นมาจาก
เพื่อนคนอื่น เจ้าตัวก้มๆ เงยๆ มือก็ลอกการบ้านยิกๆ
เจ้าของเล่มต้นฉบับถอนหายใจ ไม่รู้ว่าโชคดีหรือเปล่าที่ปีนี้ได้มาอยู่
ห้องเดียวกัน ความจริงแล้วซีอิ๊วสนิทกับเค้กมากก็ควรจะดีใจที่ได้อยู่โรงเรียน
เดียวกัน เรียนห้องเดียวกัน และน่าจะนั่งข้างกัน แต่นั่นก็เป็นแค่มโนภาพของ
ครอบครัวเขากับอีกฝ่าย เพราะในความเป็นจริงเวลาอยู่ในรั้วโรงเรียนเรา
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คุยกันน้อยมาก พยายามท�ำตัวให้ไม่สนิทกันเกินเพือ่ นคนอืน่ ถ้าไม่ใช่เพือ่ นใน
กลุ่มก็จะไม่รู้เลยว่าบ้านพวกเขาอยู่ข้างกัน
ซีอิ๊วเคยคิดจะพยายามแล้ว…
แต่เพราะว่าเค้กแตกต่างจากซีอิ๊วมากเกินไป เค้กมีเพื่อนเยอะ ยิ้มง่าย
คุยเก่ง มีแต่คนชอบ เป็นจุดสนใจ เดินไปไหนก็มแี ต่คนทักมีแต่คนมอง แต่ซอี วิ๊
ไม่ใช่ ซีอิ๊วท�ำตัวไม่ถูกทุกครั้งเวลามีคนทักเค้ก ซีอิ๊วไม่รู้จะมองอะไร ไม่รู้จะ
ท�ำหน้าแบบไหน ท�ำตัวไม่ถูก เหมือนเป็นชิ้นส่วนที่ถูกลืม
ซีอิ๊วถนัดอยู่เงียบๆ มากกว่า
"ร้อนชะมัด"
คนตัวเล็กละสายตาจากเพื่อนข้างบ้านหันมามองคนที่นั่งอยู่ข้างหน้า
"กั้งเอากระดาษไหม"
"ไม่เป็นไร เช็ดแขนเสื้อไปแล้ว" เจ้าตัวตอบกลับ แล้วเหลือบมาสบตา
"เช็ดหน้าตัวเองเหอะ เหงื่อออกแล้วนั่น" พูดจบก็มองเพื่อนตัวเองก้มหยิบ
กระดาษทิชชูออกจากกระเป๋ามาซับขมับ
กั้งเป็นเด็กผู้ชายหน้าตาดีผมหยักศกเล็กน้อยที่จริงๆ น่าจะฮอตมาก
แต่เพราะสีหน้าไม่รับแขกและท่าทางไม่เป็นมิตร ขี้ร�ำคาญเลยไม่ชอบเสียงดัง
รักสันโดษเลยไม่ชอบวุน่ วายกับใคร เกลียดอากาศร้อนเลยไม่ชอบกีฬาทีท่ ำ� ให้
เหงื่อออก
"เห็นพวกเค้กลอกการบ้านกันยิกๆ ในแถวอีกละ" ท็อฟฟีท่ นี่ งั่ อยูข่ า้ งหลัง
ซีอิ๊วเอ่ยปาก "มันยืมอิ๊วไปลอกป้ะเนี่ย"
ซีอิ๊วพยักหน้า "อือ เค้กลืมท�ำ"
"ขี้เกียจอะดิ"
ซีอิ๊วรู้จักท็อฟฟี่ตั้งแต่ ม.สอง เป็นเพื่อนคนแรกในโรงเรียน ที่จริงก็พอจะ
รูว้ า่ ตัวเองหาเพือ่ นได้ชา้ ไปหน่อย แต่ตอนขึน้ มัธยมปีแรกอะไรมันก็ใหม่ไปหมด
แถมยังไม่รจู้ ะคุยกับใคร มองไปทางไหนก็เห็นมีกลุม่ กันแล้วทัง้ นัน้ สุดท้ายเลย
ได้แต่นั่งเงียบจนหมดวัน ตอนแรกก็หวั่นๆ แต่พอเรียนไปเรื่อยๆ ก็พบว่าอยู่
คนเดียวก็สบายใจดี จ�ำได้ว่าเค้กตีโพยตีพายแทบตายตอนรู้ว่าเขาไม่มีเพื่อน
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ดีแล้วที่อยู่กันคนละห้อง ไม่อย่างนั้นต้องมาวุ่นวายแน่ๆ
โชคดีที่พอเลื่อนชั้นก็ได้มาอยู่ห้องเดียวกับท็อฟฟี่ ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้
อีกฝ่ายเป็นเด็กผูช้ ายผิวขาวจัว๊ ะ ตาตีเ่ หมือนอาตี๋ มีเนือ้ นิดๆ อวบก�ำลังดีนา่ กอด
"เค้กลืมท�ำ ไว้ครัง้ หน้าเค้กก็ทำ� เอง" ซีอวิ๊ เอาค�ำทีฝ่ า่ ยนัน้ สัญญาไว้มาพูด
กั้งอมยิ้ม "หน้าซื่อจนดูโง่เลย"
"หมายถึงใคร"
"เปล่าหรอก" คนตัวโตกว่าส่ายหน้า เหล่มองเพื่อน "แปลกดีเนอะ เป็น
เพื่อนสนิทกันที่บ้าน แต่พออยู่โรงเรียนต้องท�ำเหมือนห่างเหิน"
"ไม่เห็นแปลกเลย"
"ท�ำไมไม่แปลก"
"ก็ตอนอยู่โรงเรียนเค้กก็มีโลกของเค้ก เราก็มีโลกของเรา"
คนฟังท�ำหน้าไม่เข้าใจ "โลกอะไร"
"ก็ตา่ งคนต่างอยู"่ ซีอวิ๊ ท�ำหน้าจริงจัง พยายามอธิบาย "กัง้ เองก็มโี ลกของกัง้
แต่โลกของเรากับกั้งมีอะไรเหมือนกัน"
เจ้าของผมหยักศกหัวเราะ "อะไรที่เหมือน"
"ก็โลกของกั้งเงียบ โลกของเราก็เงียบ เลยอยู่ด้วยกันได้"
"…"
"แต่โลกของเค้กเสียงดัง เข้าไปใกล้แล้วเราท�ำตัวไม่ถูก"
"มีปัญหากับการเข้าสังคมหรือไงอะ"
"แล้วกั้งมีปัญหาป้ะล่ะ"
"ถามย้อนอีก" คนตัวสูงกว่าแค่นหัวเราะ "ไม่มี สบายใจแบบนี้"
"เราก็เหมือนกันนั่นแหละ"
เด็กหัวดีกะพริบตาถี่ๆ ตอนที่อีกฝ่ายพูดแบบนั้น เขาเข้าใจสิ่งที่ซีอิ๊ว
หมายถึง ถ้าเป็นคนอืน่ ฟังอาจจะละความสนใจไปตัง้ แต่ประโยคทีส่ องแล้วแอบ
คิดในใจว่าไอ้นี่พูดบ้าอะไรของมัน แต่ส�ำหรับเขากลับไม่ใช่แบบนั้น ซีอ๊ิวเป็น
คนมีความคิดง่ายๆ ที่หากไม่เข้าใจก็จะดูซับซ้อน
เพราะแบบนั้นเขาถึงไม่ร�ำคาญ
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"แต่โลกเราไม่เงียบอะอิ๊ว" ท็อฟฟี่ที่นั่งฟังเพื่อนสองคนคุยกันเอ่ยปาก
แทรกด้วยรอยยิ้ม ชอบคุยอะไรกันงงๆ อยู่เรื่อย
"โลกของฟี่ไม่เงียบ แต่เสียงไม่ดังเกินไป เราสบายใจ"
ท็อฟฟีห่ วั เราะแม้จะไม่เข้าใจ เอือ้ มมือไปดึงแก้มของเพือ่ นสนิททีย่ มิ้ จน
ตาหยี "งั้นเราก็สบายใจด้วย"
กัง้ ส่ายหน้ากับการโอ๋ซอี วิ๊ เป็นเด็กของคนตรงหน้า ก่อนจะเหลือบมองไป
ทางท้ายแถว เจ้าของโลกใบใหญ่ทเี่ สียงดังจนคนตัวเล็กข้างๆ นีไ่ ม่ยอมเข้าใกล้
เพราะโลกภายนอกต่างกันเกินไป...
เลยหนีไปสร้างโลกส่วนตัวกันสองคนที่บ้านสินะ
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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