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I sofa you

03
เป็นเกลียวคลื่นที่กระทบในอกซ้าย

แล้วเราก็ลงไปในนั้น จนแทบขาดอากาศหายใจ
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มนุษย์เราจะรู้เพศตัวเองได้ตั้งแต่ตอนไหน

ทางการแพทย์บอกเอาไว้ว่าสามารถอัลตราซาวนด์ดูได้ตั้งแต่ตอนอยู่ 

ในท้องแม่ ที่ช่วงอายุครรภ์ประมาณ 12-20 สัปดาห์ แต่จะพูดไปในทางน้ัน 

ก็จะดูเนิร์ดเกินไปหน่อย

ผมคิดว่านั่นอาจเป็นคนละความหมายกับสิ่งท่ีสงสัย เพราะผมก�าลัง 

พูดถึงเพศสภาพ 

ไม่ใช่ Sex แต่คือ Gender 

ซึ่งว่ากันตามจริงแต่ละคนก็คงมีช่วงเวลาที่ค้นพบตัวเองช้าเร็วแตกต่าง

กันไป บางคนรูต้ัง้แต่จ�าความได้ บางคนเพ่ิงถึงบางอ้อก็ตอนทีเ่ปลีย่นค�าน�าหน้า 

ไปแล้วหลายปี ส่วนตัวผมเองมามั่นใจเอาก็ตอนพ้นวันเกิดปีที่สิบเจ็ดไปแล้ว 

จะว่าช้าก็ช้า จะว่าเร็วก็เร็ว

แล้วมันก็ใช่ว่าจะเปิดเผยกันได้ง่ายๆ เสียท่ีไหน ถึงจะบอกว่ายุคน้ีแล้ว 

อะไรๆ ก็เปิดกว้าง ดูต่างประเทศซิเขาไปถึงไหนๆ กันแล้ว สุดท้ายพอคิด 

จะบอกพ่อกับแม่ปากมนัก็สัน่ขึน้มา อนัทีจ่รงิยังไม่ต้องข้ามขัน้ไปถึงลาสต์บอส

หรอก แค่บอกเพ่ือนสกัคนนีน่อนยกเท้าก่ายหน้าผากคดิไปคดิมาอยู่เป็นเดอืน

แต่ถึงอย่างนั้นหากจะพูดว่ามั่นใจก็คงไม่เต็มปากเท่าไหร่

จะบอกว่าตัวเองเป็นเกย์ก็ดูขัดๆ เพราะอาทิตย์ท่ีแล้วยังหันคอแทบหัก

ตอนเห็นน้องซีนักศึกษาฝึกงานสาวสวยแผนกข้างๆ เดินผ่านอยู่เลย ไอ้ความ

Ep 0
ᵔᴥᵔ

Prologue
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สนใจที่มีต่อเพศตรงข้ามมันก็ยังไม่ได้หายไปสักนิด ปากอิ่มๆ อกใหญ่ๆ ขา

สวยๆ น่ันน่ะยังเรยีกความสนใจจากผมได้โข แค่ได้มองก็เหมอืนจะมแีรงท�างาน 

ได้อีกเป็นตัน

เพราะแบบนั้นผมถึงคิดว่าตัวเองไม่ได้ชอบใครที่เพศหรอก 

ไม่ใช่ว่าชอบผู้ชาย

จ�ากัดความอะไรให้เพศสภาพตัวเองไม่ได้เลย

ผมก็แค่ชอบเขา

แค่ชอบเขาเท่านั้นเอง

.

.

.

ขนาดตัวผมเองยังกินเวลาไปสิบเจ็ดปีกว่า

แล้วคนตรงนั้นล่ะ...ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะรู้

ซึ่งที่ว่ารู้น่ะไม่ใช่แค่อีกฝ่าย แต่หมายถึงผมด้วย

จะสมหวังหรือกินแห้ว ก็คงต้องรอให้เด็กมันโตจนรู ้ตัวเสียก่อน... 

ใช่ไหมล่ะ
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ชายหนุ่มคว้ากระเป๋าแล็ปท็อปสีด�าปักตัวอักษรเป็นชื่อเล่นตัวเองท่ีเพ่ิง

ซือ้มาจากห้างใกล้ออฟฟิศเมือ่ไม่ก่ีวันก่อนสอดไว้ใต้แขน พลางหยิบแก้วกาแฟ

มาด่ืมอกึใหญ่ ใช้เวลาเพียงเสีย้วนาทใีนการสลบัมอืไปหยิบปากกามาเขียนใส่

กระดาษโน้ตที่วางอยู่ตรงโต๊ะอาหาร

'วันนี้กลับดึกโคตรๆ ไม่ต้อ'

เขียนได้แค่นั้นก็ต้องชะงักเมื่อเห็นกระดาษที่วางอยู่ข้างๆ เข้าก่อน

'รู้ว่าคงก�าลังเขียนโน้ตอยู่ หรืออาจจะเขียนเสร็จแล้วก็ไม่รู้นะ 

แต่จะบอกว่าทีหลังหัดเช็กโทรศัพท์หน่อย ถ้ายังมาเขียนโน้ตได้แบบนี้

แสดงว่ายังไม่ได้รับสายแม่ 

คุณนายก�าลังโทรหาอยู่แน่ๆ

ปล. รับซะ

น�้า'

วายุเลิกคิ้วเมื่ออ่านข้อความยาวๆ จบ ตบกระเป๋ากางเกงหาโทรศัพท ์

มอืถือ ก่อนจะถอนหายใจเมือ่พบว่าลมืไว้ตรงทีช่าร์จแบตฯ อกีแล้ว ก้าวเท้ายาวๆ 

Ep 1
ᵔᴥᵔ

เคยสนิท
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เข้าไปในห้องนอนดึงสายสีขาวออกจากก้นมือถือ เห็นจ�านวนมิสคอลล ์

แล้วเสียวสันหลังวาบ หลุดสะดุ้งตอนโทรศัพท์เครื่องบางสีด�าสั่นครืด

"ครับแม่"

[อยู่ไหนคะลม]

"ก�าลงัจะออกจากบ้านแล้วครบัแม่ นีล่มเพ่ิงรูว่้าน�า้ออกจากบ้านไปแล้ว 

ไหงวันนี้มันออกเช้าจัด"

[เรียกพ่ีว่ามันอีกแล้วนะคะ] ปลายสายต�าหนิ [แล้วไม่ต้องมาบ่น 

เปลี่ยนเรื่อง แม่บอกแล้วว่าให้รับโทรศัพท์บ้าง โทรไปกี่สายเห็นหรือเปล่าคะ]

"ลมลืมไว้หัวเตียง โทษครับแม่ ว่าแต่แม่มีอะไรเปล่า"

[แม่จะบอกว่าวันนี้ไปรับน้องข้าวที่โรงเรียนด้วยนะคะ]

"ท�าไมให้ลมไปรับอะ ลมไม่ได้กลับบ้านใหญ่นะวันนี้"

[แม่ก็ไม่ได้ให้ลมกลับบ้านใหญ่ค่ะ]

"แล้วให้ลมไปส่งน้องก่อนเหรอ คอืวันน้ีลมงานเยอะมากกกก" ลากเสยีงยาว 

เป็นการย�้าความเยอะของงาน "ให้น�้าไปได้ปะแม่"

[แม่ถามน�้าแล้วค่ะ วันนี้น�้ามีเคสพิเศษตอนเย็น]

"ลมก็งานเยอะเป็นพิเศษเหมือนกัน"

[นอกจากลมก็ไม่มีใครสะดวกแล้ว]

"ปกติก็กลับเองได้อะ ท�าไมอยู่ๆ วันนี้ต้องไปรับ" วายุถามกลับ เดินเร็วๆ 

ไปหน้าบ้าน หยิบรองเท้าผ้าใบคู่ประจ�าจากชั้นวางโยนลงพ้ืน สอดเท้าลงไป

ลวกๆ เคาะปลายเท้าให้ส้นเข้าท่ี ใช้ไหล่หนีบโทรศัพท์ไว้แนบหู มือก็วุ่นวาย 

อยู่กับการล็อกประตู

[แม่จะให้น้องไปอยู่กับพวกเราที่บ้านเล็กค่ะ]

"อ่า…" ชายหนุ่มครางเสียง สมาธิจดจ่ออยู่กับกุญแจ พอล็อกส�าเร็จ 

ก็ชะงัก "ว่าไงนะครับ?!" ตกใจแทบไม่ทัน

[ไม่ต้องตกใจเยอะค่ะ แม่ไม่มีเวลาอธิบาย ไปถามรายละเอียดกับน�้า 

เอาเอง]

"เอ้ยแม่ ไม่ได้ดิ จะให้น้องมาอยู่กับลมได้ยังไง"
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[แล้วท�าไมจะอยู่ไม่ได้ล่ะคะ ไม่รูแ้หละ วนัน้ีส่ีโมงลมไปรบัน้องท่ีโรงเรยีน

ด้วย ที่เหลือไปถามน�้าเอาเอง แม่จะขึ้นเครื่องแล้ว ห้ามลืมเด็ดขาดนะคะ]  

คนเป็นแม่ย�้าค�าเสียงเข้ม ก่อนจะกดวางสายไปโดยไม่เปิดโอกาสให้ลูกชาย 

ได้โต้แย้ง

วายุอ้าปากค้าง ดึงโทรศัพท์ออกมาดูให้แน่ใจว่าอีกคนวางสายไปแล้ว 

สบถเบาๆ ก่อนจะค้นเอากุญแจรถออกจากกระเป๋า

เริ่มต้นตอนเช้าด้วยความวุ่นวายแบบนี้ ทั้งวันคงบันเทิงน่าดูล่ะ

"สวัสดีครับพี่ศิ" วายุยกมือไหว้หัวหน้าทีม เมื่อเปิดประตูเข้าไปส่วนของ

แผนกตัวเอง 

ชายวัยกลางคนที่ดูอ่อนกว่าอายุจริงหันมาย้ิมให้ "ว่าไง เมื่อคืนกลับ 

กี่โมง"

"เที่ยงคืนครับพ่ี" วายุหัวเราะ "ส่งไฟนอลไปรอบสุดท้าย เดี๋ยวรอทาง 

อินทีเรียมาสรุปอีกที"

"แล้วงานโรงแรมที่หัวหินถึงไหนแล้ว"

"ยังดราฟต์แรกอยู่เลยครับ เดี๋ยวบ่ายๆ ผมให้พี่ดู"

"ทันเหรอ เย็นๆ หน่อยก็ได้"

"วันนี้ผมต้องขอกลับเร็วหน่อยอะครับ พอดีมีธุระด่วน"

"แล้วจะเข้ามาอีกไหม"

"คงไม่ได้เข้าแล้วครับ"

"ลองดูแล้วกัน" อีกฝ่ายว่า "ถ้าไม่ทันก็ส่งให้พี่ดูทางเมลคืนนี้ก็ได้"

"โอเคครับพี่"

ศิลาย้ิมรับ หันไปสนใจหน้าจอคอมพิวเตอร์ต่อ ในขณะเดียวกัน 

เด็กจบใหม่ก็เดินไปนั่งโต๊ะตัวเอง พลางยกมือไหว้ทักทายพี่ๆ ในแผนกไปด้วย
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ดินน�้ำลม (3)

--------------------------------------------

10:32

Wayu-L

น�้า

มาคุยกันดิ๊

10:36

@Tara-N

Tara-N

อะไร

ไม่ท�างาน?

Wayu-L

ท�า

เล่นไลน์ในคอมฯ

แต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่จะคุย

Tara-N

เหมือนจะรู้เลยว่าเรื่องอะไร

Wayu-L

ไหงข้าวจะมาอยู่บ้านเล็ก

ไหงลมต้องไปรับ

?????

Tara-N

ใจเย็นๆ

ต้องรู้เดี๋ยวนี้เลยไง

น�้าท�างานเนอะ 

ไม่ได้เล่นคอมฯ ทั้งวันเหมือนลมปะ
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Wayu-L

ตบปาก

งานลมท�าคอมฯ

ไม่ได้เล่น

Patapee-D

น้องข้าวจะมาอยู่บ้านเล็กเหรอ

คิดถึงแฮะ

ไม่ได้เจอนานแล้ว

Tara-N

ดินก็กลับมาบ้านดิ

ตั้งแต่เมียท้องนี่ไม่กลับมาเลยนะ

น้องนุ่งไม่ต้องคิดถึงกันละ

Patapee-D

ท�ามาเป็นบ่น วันก่อนเพิ่งเจอกัน

ให้ดินอยู่กับเมียบ้างเหอะ

แค่ท�างานก็กินเวลาไปทั้งวัน

Tara-N

สาขาใหญ่ก็งานเยอะหน่อยนะ

สู้ๆ นะคุณปฐพี

Patapee-D

น�้าลองย้ายไหมล่ะ

หรือจะไปท�าที่ชลกับพ่อแม่ก็ได้นะ

Tara-N

ตรงนี้ดีแล้วครับ

น�้าเป็นเด็กเมือง

รักอากาศเป็นพิษ
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Wayu-L

ก็คือข้ามลมไปเลย

ขอบคุณ

Patapee-D

อ้าว เด็กกราฟิกมาอยู่ในแชตนี้ได้ไง

บ้านนี้เขาตระกูลหมอฟันกันหมดปะ

ชิ่ว

Wayu-L

คือจริงๆ ท็อปปิกของลมไม่มีดินตั้งแต่แรกปะ

ใครเชิญมาถามก่อน

@Tara-N ตอบลมดิ๊

Tara-N

เออน่าไว้ค่อยคุย น�้าไม่ได้ว่างนะ

เอาเป็นว่าน้องข้าวจะย้ายมาอยู่ด้วย

สี่โมงไปรับน้องที่โรงเรียนน้องยังมาบ้านเล็กไม่เป็น

ตามนี้

แยก

Patapee-D

ไม่ใช่หมอฟันก็เหนื่อยหน่อยนะ

Wayu-L

อิหยังวะะะ

--------------------------------------------

"เป็นไรไอ้ลม หน้ายุ่งฉิบหาย"

เสียงของเพ่ือนสนิทตัวแสบที่ตามมาสมัครงานที่ เดียวกันเรียก 

ความสนใจจากคนที่ก�าลังขมวดคิ้วให้คอมพิวเตอร์หันมอง "สายนะมึง"
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ไบรท์โคลงศีรษะ ทรุดตัวลงนั่งที่โต๊ะท�างานข้างๆ "รถติดจ้า"

"ได้ข่าวมึงนั่งรถไฟฟ้า"

"เออน่า ท�าเป็นลืมมั่งมึงอะ"

"รดูบตัรไม่ทันก็โดนหักตงัค์ล่ะวะ" วายุย้ิมมมุปาก "ระวังสิน้เดอืนเงนิเดอืนมงึ 

กลายเป็นเงินทอน"

"แค่นี้กูยังจนไม่พอเหรอ"

"ก็คิดงั้นนะ มาสายเหมือนเงินเหลือ"

"ไม่เป็นไรโอทีกูเพียบ" คนตาตี่ยักไหล่ "คืนนี้ก็ยาวไปครับ"

"กูไม่ยาวด้วยนะ ต้องไปรับข้าว"

"รับน้องข้าว?" ไบรท์เลิกคิ้ว "รับไมวะ"

"ไม่รู้ แม่กูบอกจะให้มาอยู่กับกูแล้วก็น�้า ยังไม่บอกเหตุผล"

"มาอยู่บ้านเดียวกับมึงอะนะ"

"เออ" วายุตอบกลับ ขณะเดียวกันมือก็คลิกเม้าส์ท�างานไม่หยุด

"อยู่บ้านใหญ่มาตั้งนาน ไมเพิ่งมาย้ายวะ ม.หก แล้วด้วยปะ"

"อืม ปีสุดท้ายแล้ว"

"จะว่าไปไม่ได้เจอนานแล้วนะ ตัง้แต่ตอนไหนวะ" อกีฝ่ายเคาะน้ิวกับโต๊ะ

ระหว่างนึก

"ปิดเทอมที่แล้ว"

"เออตอนไปเที่ยวบ้านมึง นานสัดๆ"

"อย่าว่าแต่มึงเลย กูก็ไม่ได้เจอหรอก"

"ก็มึงไม่กลับบ้านโน้นเลยนี่หว่า

"ไกลฉิบหายเหอะ บ้านเล็กขับรถครึ่งชั่วโมงก็ถึงออฟฟิศละ" ถ้าจะต้อง

กลบับ้านใหญ่บ่อยๆ แล้วแม่จะซ้ือบ้านนีใ้ห้เขากับน�า้เพ่ือจะได้เดนิทางง่ายขึน้

ท�าไม "ชีวิตกูสบายขึ้นเยอะ"

"แล้วน้องมันไม่เหงาแย่เหรอวะ เมื่อก่อนพวกมึงสนิทกันจะตาย"

ค�าถามนั้นคนฟังไม่ได้ตอบ ท�าแค่แค่นย้ิม แล้วลากสายตาไปมาอยู่ที่

หน้าจอคอมพิวเตอร์
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ชายหนุ่มขับรถมาจอดรออยู่ท่ีริมก�าแพงบริเวณประตูด้านข้างของ

โรงเรียน เขาเหลือบตามองนาฬิกาก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ข้อความ 

ส่งหาคนที่มารอ บอกให้รู้ไว้ว่ามาถึงแล้ว นั่งไปสักพักก็เริ่มเห็นนักเรียนมัธยม

ทยอยเดินออกมาจากประตูเหล็กที่เพิ่งเลื่อนเปิดออกกว้าง

ไม่นานจากน้ันคนคุ้นตาก็เดินพ้นหลังก�าแพงออกมา เจ้าตัวหันมองรถ

หรี่ตามองจนแน่ใจแล้วถึงได้วิ่งมาเปิดประตู

"…" เด็กหนุ่มยกมือไหว้เขา ไม่ได้พูดอะไร

วายุเหลือบตามอง "หิวเปล่า"

"ไม่หิว"

"แล้วจะหิวตอนไหน"

"เพิ่งสี่โมง ปกติกินข้าวเย็นตอนห้าโมงครึ่ง"

"จะแวะห้างปะ กว่าจะขับไปก็คงถึงเวลาพอดี ตอนนี้รถติด"

"ยังไงก็ได"้

"ครับด้วย" วายุเอ่ยปาก และสังเกตเห็นว่าคิ้วคนข้างๆ กระตุก

"ยังไงก็ได้ครับ" เสียงกระแทกเสียด้วย

"งั้นก็แวะ" สรุปแล้วก็เคลื่อนรถออก 

คนขับเอื้อมมือไปเปิดวิทยุเพ่ือท�าลายความเงียบในห้องโดยสาร  

เสยีงเพลงท�าให้บรรยากาศดดูขีึน้ เพราะคนข้างๆ เล่นเงยีบเป็นเป่าสาก ราวกับ

ไม่ได้เอาปากกลับมาจากโรงเรียนด้วย

ทั้งที่เมื่อก่อนพูดเก่งขนาดนั้นแท้ๆ

แต่มันก็นานแล้วนะ...ไอ้ช่วงเวลาที่พวกเขาสนิทกันมากๆ น่ะ

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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