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แด่ความทรงจ�าเมื่อครั้งยังวัยเยาว์

อาคเนย์ กานต์ธีรกุล
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PROLOGUE

ผู้ชายที่ชื่ออาคเนย์เติบโตมาในครอบครัวซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยทุกอย่าง

ท่ามกลางการดูแลอย่างดี ผมมีเพื่อนที่ลืมตาดูโลกใบนี้ในเวลาไล่เลี่ยกัน

เขาคือเพื่อนคนแรก เพื่อนที่เป็นทุกอย่าง และที่น่าแปลกใจก็คือ 

ชื่อของเขา...ยังคงเป็นชื่อเดียวที่ผมเรียกบ่อยที่สุดในชีวิต

"เนย์...เนย์..."

"..."

"อาคเนย์"

"ว ่าไง" ผมมองร่างเปลือยเปล่าที่นั่งท�าหน้าไม่พอใจอยู่บนเตียง  

เสยีงของเธอหวาน หน้าของเธอสวย รปูร่างรวมถึงรสนยิมทุกอย่างก็ดดูไีปหมด 

เสียอย่างเดียวที่ระหว่างเราเป็นได้แค่วันไนต์สแตนด์

"เราจะกลับแล้วนะ"

"อือ เดี๋ยวโทรเรียกแท็กซี่ให้"

"ไม่ต้อง เดี๋ยวจัดการเอง" เธอกระแทกเสียงเล็กน้อย ก่อนจะขยับตัว 

เดนิลงจากเตยีงอย่างเชือ่งช้า สองมอืหยิบเอาเสือ้ผ้าทีก่องอยู่บนพ้ืนข้ึนมาสวม

อย่างไม่พิถีพิถันนกั ผมมองการกระท�าของคนตรงหน้าครูห่นึง่ ก่อนจะเบีย่งสายตา

กลับมาที่เงาสะท้อนในกระจก 

ผมชื่ออาคเนย์ ปีนี้ใกล้จะอายุย่ีสิบ แต่ชีวิตกลับเติบโตและพบเจอ 
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สิง่ต่างๆ มากกว่าเพ่ือนวัยเดยีวกัน ความสดใสของวัยเด็กผ่านไปนานแล้ว และ

ผมก็ไม่คิดอยากให้ช่วงเวลานั้นหวนกลับมาอีก

"เอาเงนิไป" ผมหยิบเงนิจากกระเป๋าสตางค์ออกมาจ�านวนหน่ึง จากน้ัน 

ก็ยื่นให้เธอด้วยความรู้สึกว่างเปล่า

"แค่นี้เหรอ บูเคยให้เยอะกว่านี้"

ผมแค่นย้ิม ก่อนจะล้วงมือลงไปในกระเป๋าเพ่ือหยิบธนบัตรมูลค่า 

หนึง่พันบาทออกมาอกีสามใบ แค่นีก็้มากพอส�าหรบัช่วงเวลาท่ีไม่ได้ดีเท่าไหร่

แล้ว

ผูห้ญิงตรงหน้าค่อนข้างพอใจ เธอเก็บเงนิใส่กระเป๋าแบรนด์เนมทีไ่ด้มา

จากเงินคนอื่น จากน้ันก็หมุนตัวเดินออกจากห้องอย่างเงียบเชียบ เธอไม่เคย

เรียกร้องอะไรจากผมนอกจากเงิน ซึ่งมันดีแล้ว

เรามอีะไรกันหลายครัง้โดยไม่มสีถานะผูกมดั ผมไม่เคยกินข้าวร่วมโต๊ะ 

กับเธอ ไม่เคยขับรถออกไปรบัส่ง เราแค่นัดกัน อยากมเีซก็ซ์วันไหนก็แค่โทรหา 

เตรียมถุงยางกับเงินให้พร้อม พอทุกอย่างจบลงเธอก็ไป แน่นอนว่าเธอ 

มคีนของตวัเองอยู่แล้ว อาจไม่ได้ถึงขัน้จรงิจงัแต่ก็สามารถกลบัไปหาได้เสมอ 

ตอนก�าลงัล�าบาก

ผมไม่เคยคิดหรือกังวลเรื่องความรัก บางทีอาจจะพูดได้เต็มปากว่า 

ไร้หัวใจ

คนท่ีผ่านเข้ามาท้ายที่สุดก็จะผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มี 

ความทรงจ�าล�้าค่าเหมือนมนุษย์คนอื่นๆ ซึ่งมันไม่ได้แย่ ก็แค่ไม่มีอะไรดีๆ  

ให้นึกถึงเท่านั้น

สองเท้าก้าวข้ามเสื้อผ้าของตัวเองท่ีกองอยู่บนพ้ืน ผมคว้าผ้าเช็ดตัว 

จัดการอาบน�้าช�าระร่างกายตัวเองเหมือนทุกครั้ง ไม่คิดเลยว่าพอเดินออกมา 

ผมจะเห็นแขกไม่ได้รับเชิญนั่งรออยู่ตรงปลายเตียงก่อนแล้ว

"คดิไว้แล้วว่ามงึต้องมา" ไม่จ�าเป็นต้องมคี�าพูดสวยหรรูะหว่างเรา เข้าเรือ่ง 

เคลียร์กัน แล้วก็จบกันไปเหมือนที่ผ่านมา

"มีความสุขมากเหรอ" คนตรงหน้าเค้นเสียงถาม 
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"มึงสนใจอะไร"

ผมหนัหลงัให้อีกฝ่ายแล้วจดจ่อกับเสือ้ผ้าในตู้ คัดเลอืกมนัอย่างไม่รบีเร่ง 

เพราะรู้ดีว่าวิธีน้ีเป็นการย่ัวโมโหท่ีได้ผลท่ีสุด แถมคนด้านหลังก็ยังกระโดด 

มาเล่นตามเกมผมซะทุกครั้ง

"พอเหอะว่ะ ต่างคนต่างอยู่" เจ้าของเสียงทุ้มเอ่ย เป็นประโยคเดิมๆ  

ที่มักได้ยินจนชินหู

ซึ่งมันไม่เคยรู ้เลยว่าค�าพูดเหล่านี้แม่งโคตรน่าข�า ก่อนหน้าน้ีจ้อง 

จองล้างจองผลาญกันจะเป็นจะตาย พอวันหน่ึงพอใจแล้วเสือกดันทุรัง 

ท�าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น มันก็ดูจะเหี้ยไปหน่อย

"กูก็ไม่ได้ยุ่งกับมึงหนิ"

"แต่มึงยุ่งกับคนของกู!"

คนตัวสูงกว่ากระแทกเสียงใส่ มันเดินมาประชิดตัวผม กระชากไหล ่

อย่างแรงจนหันมาเผชิญหน้ากันในที่สุด

"คนของมึงเลือกเอง ตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอก"

ไหล่ทั้งสองข้างถูกบีบแน่นจนรู้สึกเจ็บ ผมข่มความรู้สึกทั้งหมดเอาไว้ 

ไม่ให้แสดงออกทางสีหน้าและแววตา ที่ผ่านมาก็เก่งเรื่องนี้อยู่แล้วเลยไม่รู้สึก

ฝืนอะไร

ส�าหรบัผูห้ญิงไม่ว่าจะรกัหรอืไม่รกั ขอแค่ได้มาครอบครองก็ถือว่าชนะแล้ว

"ใช่ ตบมอืข้างเดียวไม่ดงั แต่มงึก็ยังหน้าด้านมาเล่นกับผูห้ญิงของกูทกุคน 

ถามจรงิ อดอยากจนไม่มปัีญญาหาเองแล้วเหรอวะ" 

"เออ กูหาเองไม่เป็น แล้วระวังไว้ให้ดีเถอะ เพราะคนต่อไปของมึง 

กูก็จะเอา!"

สิ้นสุดประโยคนั้นหมัดหนักๆ ก็ซัดเข้ามาที่ซีกแก้มด้านซ้ายอย่างจัง  

ทุกอย่างเกิดขึ้นในเสี้ยววินาที ร่างกายของผมซวนเซเล็กน้อย ทว่ายังไม่ทัน 

เรยีกสตติวัเองกลบัมา ร่างสงูใหญ่ก็ถลาเข้ามารวัหมดัใส่หน้าผมอย่างต่อเนือ่ง

"ไอ้เหี้ย!" ค�าสบถด้วยความกรุ่นโกรธผสมกับเสียงกระแทกของก�าปั้น 

ดังก้องในหู
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สองขาของผมอ่อนยวบ สุดท้ายก็ล้มลงไปกองกับพื้น…

กลิน่คาวเลอืดคละคลุง้ทัง้ในปากและโพรงจมกู แต่ผมกลบัเลอืกนอนน่ิง

ไม่คิดตอบโต้ ยอมทนต่อความเจ็บปวดที่กระทบร่างกายด้วยความชินชา  

นี่ไม่ใช่ครั้งแรก แต่เป็นจ�านวนนับครั้งไม่ถ้วนที่ยังคงวนเวียนอยู่แบบนี้

อัก!

เท้าขวาของคนตวัสงูเตะเข้าไปทีห่น้าท้องของผมจนต้องงอตัวโดยอตัโนมติั 

ผมหวัเราะเสยีงขืน่ ย่ัวโมโหจนคนฟังแทบประสาทเสยี

ย่ิงถูกต่อยจนสะบกัสะบอมมากเท่าไหร่ก็ย่ิงรูส้กึได้รบัชยัชนะมากเท่าน้ัน

"มึงอยากตายนักใช่มั้ย" เจ้าตัวชี้หน้าด่าด้วยอาการหอบนิดๆ แหงล่ะ  

เล่นลงแรงใส่กันไม่ยั้งขนาดนี้คงมีเหนื่อยกันบ้าง แล้วไม่ต้องคิดถึงคนที่ก�าลัง

นอนหมดสภาพอยู่บนพื้นในตอนนี้ เพราะมันคงแย่กว่าเป็นร้อยเท่า

"..."

"ขอร้องกูสิ กราบตีนกูเหมือนที่มึงเคยท�า"

คิดเหรอว่าจะยอมท�าตาม ต่อให้ตายก็ยังคงเงียบ

"พูดสิวะ!"

กายสูงย่อเข่าลงมาคร่อมตัวผมเอาไว้ก่อนเอื้อมมือมาบีบคอแน่น 

จนรูส้กึหายใจไม่ออก ดวงตาคูค่มฉายแววเกลยีดชงั รมิฝีปากได้รปูยังคงขยับ

เอ่ยย�้า

"ขอร้องกู ไอ้เหี้ยเนย์!"

"..."

อากาศเริม่ขาดหาย แม้พยายามอ้าปากกอบโกยออกซเิจนเข้ามาเท่าไหร่

แต่ก็ท�าไม่ได้ ผมนอนแน่น่ิง ไม่รู ้ว่าตัวเองก�าลังท�าหน้าแบบไหน บางท ี

อาจทรมานจนอีกฝ่ายสังเกตเห็นเลยยอมคลายมือจากล�าคอของผมในที่สุด

ร่างกายตอบสนองอย่างรวดเร็วด้วยการไอออกมาทันทีท่ีถูกปล่อย 

เป็นอิสระ ผมใช้ลิ้นเลียริมฝีปากซึ่งเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือด ดวงตาจดจ้อง 

คนเหนือร่างด้วยสายตาพร่ามัว

"ท�าไมไม่พูดออกมา ขอร้องกูสิวะ!"
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"ขอร้อง...แล้วได้อะไร" ผมเอ่ยถามโดยไม่ได้คาดหวงัค�าตอบ ความจรงิ

ตอนนี้ก็แค่อยากพูดอะไรโง่ๆ ออกมาเท่านั้น

"มึงพูดว่าไงนะ"

"ขอ...ร้อง แล้ว...ได้อะไร" ในเมื่อมีชีวิตอยู่กับตายก็ไม่ต่างกันอยู่ดี

คร้ังหนึ่งเคยหวาดกลัว เคยร้องไห้อ้อนวอนจนไม่เหลือศักด์ิศรี สุดท้าย 

ก็เปล่าประโยชน์ เจ็บไม่ต่างจากตอนนี้สักนิด

เมื่อก ่อนผมอาจจะเป็นอาคเนย์ ท่ีเอาแต่ก ้มหัวยอมรับทุกอย่าง 

ที่มีคนประเคนให้ แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว ไม่ว่าจะหน่ึงหรือสองปีที่เปลี่ยนไป  

นั่นล้วนเป็นผลมาจากความเจ็บปวดซึ่งเกิดจากคนเพียงคนเดียว

"อยากฆ่ากูนักไม่ใช่เหรอ"

"..."

"เอาสิไอ้บู มึง...ท�าได้อยู่แล้ว"

"มึงอย่าคิดว่ากูไม่กล้า"

"งั้นท�าสิ ความเกลียดของมึงคงไม่มีวันจบ ตราบใดที่กูยังไม่หายไป"

ผมยังคงจ�าดวงตาของเขาได้ เป็นดวงตาคูเ่ดมิทีเ่ตม็ไปด้วยความอ่อนโยน 

ยังจ�าน�้าเสียงทุ้มนุ่มได้ขึ้นใจ ยังคงจ�าถ้อยค�าห่วงหาอาทร

จ�ามิตรภาพในวัยเด็ก รูปคู่ใบเก่า รวมถึงของขวัญพิเศษในวันส�าคัญ

ในความทรงจ�าเดมิๆ ทีผ่่านมาเน่ินนาน สมองของผมยังคงมองเห็นเขา

เป็นคนเดมิเหมอืนวนันัน้ แม้โลกของความเป็นจรงิจะเปลีย่นเราท้ังคูไ่ปมากมาย

แค่ไหนก็ตาม

เมื่อก่อนผมเคยคิดว่าเราคงมีกันและกันแบบน้ีไปเรื่อยๆ ไม่เคยคิดเลย 

สักครั้งว่าวันนี้จะมาถึง

วันที่เราไม่แม้แต่จะอยู่ร่วมโลกกันได้อีก

...บูรพา...

ชื่อท่ีผมเอาแต่เรียกหา คนท่ีเป็นทุกอย่างท้ังความรักในวัยเด็ก และ 

ความเกลียดชังในปัจจุบัน...
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CHAPTER 1
EVERYTHING AT ONCE

ผมไม่เคยรู้เลยว่า...การที่เรารู้สึกเกลียดใครสักคนมากๆ

มันจะกลายเป็นสัญญาณเตือนว่าคนคนนั้น

เริ่มมีความส�าคัญกับเรามากขึ้นทุกที

'รู้มั้ยว่ากูเคยรักอะไรมากที่สุดในโลก'

'ไม่รู้'

'ค�าตอบคือมึง'

'…'

'แล้วรู้อีกหรือเปล่าว่ากูเกลียดอะไรที่สุดในโลก'

'ถามท�าไม'

'กูอยากตอบ เพราะสิ่งที่อยู่ในหัวของกูก็คือมึง'

ภาพในวันวานเป็นเหมือนฝันร้ายท่ีตามหลอกหลอนผมจนชีวิต 

แทบไม่รู้จักกับค�าว่าความสุข ทุกครั้งท่ีหลับตา หลายคราที่ละเมอ น�้าเสียง 

และแววตาแขง็กร้าวของไอ้บยัูงคงฝังลกึในสมอง แม้เหตกุารณ์น้ันจะผ่านมา 

เนิ่นนานนับปีแล้วก็ตาม

"ต่อไปผมขอเช็กชื่อก่อนนะครับ"

ความคิดในหัวถูกตีกระจายทันทีที่ได้ยินเสียงอาจารย์คุมแล็บพูดขึ้น  
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เขากวาดตามองนักศกึษาตรงหน้าครูห่นึง่ก่อนจะเริม่ขานชือ่เดก็ปีสองเซกทีห้่า

ซึ่งยืนเรียงแถวอยู่หน้าห้องปฏิบัติการทีละคน

"กิตติศักดิ์"

"มาครับ" แม่งเป็นภาพจ�าท่ีโคตรน่าเบื่อ แต่คงท�าได้อย่างเดียวคือ 

ทนให้มันผ่านไป

ผมไม่ได้มีความสุขกับการเรียนในคณะน้ีมากนัก จริงๆ จะบอกว่า 

ไม่ชอบเลยก็คงใช่ แต่คงไม่มใีครสนหรอกในเมือ่หาญกล้าถึงขนาดสอบเข้ามา

ได้แล้ว หน้าตาทางสังคมและอนาคตต่างหากที่ทุกคนสนใจ

"วราภัทร"

"มาครับ" 

คนข้างตวัขานรบั มนัชือ่อัน๋ เป็นเพ่ือนสนิทของผม ด้วยใบหน้าทีด่ไูม่สูค้น

บวกกับแว่นกรอบหนาท่ีเจ้าตวัเลอืกหยิบมาสวมในทุกๆ วัน ท�าให้เพ่ือนๆ พากัน

ตั้งฉายาให้มันว่าไอ้จืด แม้ความจริงแล้วไอ้อั๋นจะมีนิสัยตรงข้ามกับหน้าตา

แบบสุดกู่ก็ตาม

"อาคเนย์"

"มาครับ" ผมตอบกลับเสียงเรียบ 

อาจารย์เงยหน้าขึ้นมองเล็กน้อยก่อนขมวดคิ้วถามอย่างสงสัย

"หน้าไปโดนอะไรมา"

"อุบัติเหตุนิดหน่อยครับ"

"อย่าให้มีปัญหาทะเลาะวิวาทในคณะ เพราะถ้าเกิดเรื่องถึงท่ีประชุม 

คุณอาจจะถูกสอบความประพฤติ"

"ครับ" ผมตอบเป็นเชิงไม่ยอมรับและไม่ปฏิเสธกับสิ่งท่ีอีกฝ่ายต้องการ

จะสือ่ ใครมองก็รูแ้ล้วว่าแผลบวมช�า้บนหน้าได้มาจากสาเหตอุะไร แถมบางคน 

ก็เก่งกว่านั้นตรงที่รู้แม้กระทั่งว่าใครเป็นคนท�า

"เมธากร" อาจารย์ก้มมองรายชื่อในกระดาษแล้วขานเรียกคนถัดไป

"ครับ!" ไอ้นี่ก็เพ่ือนในกลุ่มเหมือนกัน มันชื่อเม...นิสัยแม่งโคตรติสต์  

บ้านเกิดจริงๆ อยู่ภูเก็ตแต่เพ่ิงย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ เพียงล�าพัง 

Page �������.indd   13 9/10/2562 BE   14:50



อาคเนย์14

หลังสอบเข้ามหา'ลัยได้

"บูรพา"

จู่ๆ ร่างกายก็แข็งค้างไปชั่วขณะ เมื่อได้ยินชื่อของใครคนหน่ึงดังก้อง 

ในโสตประสาท

"บูรพา" คนอายุมากกว่าเอ่ยซ�้า เจ้าของใบหน้าซึ่งมีริ้วรอยตามวัย 

ละสายตาจากสมุดรายชื่อ ก่อนเพ่งมองมายังพื้นที่ว่างข้างตัวผม

เหตุการณ์ดังกล่าวมันเกิดขึ้นซ�้าๆ จนกลายเป็นเรื่องชินชาของเซกเรา 

ไปแล้วล่ะ

"นักศึกษาบูรพา ขาด!"

อาจารย์ถอนหายใจด้วยความเบือ่หน่าย ขยับข้อมอืขวาตวัดปลายปากกา

สองครัง้เป็นเครือ่งหมายกากบาท จากนัน้จงึเปลีย่นไปขานชือ่นักศึกษาคนต่อไป

ทันที

"วิจิตรา"

"บูรพามาครับ!"

ผมหันไปมองยังต้นเสียง ก ่อนสายตาจะโฟกัสไปยังร ่างสูงของ 

ใครคนหนึง่ท่ีก�าลงัว่ิงกระหดืกระหอบมาแต่ไกล เส้ือกาวน์สขีาวถูกพาดไว้บนบ่า

อย่างหมิ่นเหม่ มันแตกต่างจากทุกคน โดยเฉพาะผมสีแดงเพลิงซึ่งรับกับ

ใบหน้าหล่อเหลาอย่างเหมาะเจาะ

ทุกคนในคณะแพทยฯ ล้วนรู ้จักบูรพา อย่างหน่ึงท่ีจ�าได้ก็คงเป็น 

ความมั่นหน้าที่ไม่มีใครกล้าเทียบมันได้

"คุณมาสาย ผมเช็กขาดไปแล้ว" เจ้าของวิชาเอ่ยประโยคซ�้าซาก 

เป็นรอบที่ร้อย และคิดว่าบูรพาคงท�าลายสถิติตัวเองไปเรื่อยๆ จนกว่าจะ 

ไม่มีสิทธิ์สอบในสักเทอม

"ไม่เป็นไรครบั" แล้วน�า้เสยีงทีต่อบกลบัมาก็ไม่ต่างจากค�าว่า 'ช่างแม่ง' 

สักเท่าไหร่

"เรื่องสีผมที่เคยสั่งให้ย้อมกลับ ท�าไมตอนนี้ถึงยังเหมือนเดิมอยู่อีก"

"ผมจะรีบจัดการให้เร็วที่สุดครับ"
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ไอ้บตูอบอย่างไม่ทุกข์ร้อน ก้าวเท้าเดนิมาหยุดตรงต�าแหน่งท่ีมนัมกัยืน 

เป็นประจ�า ซึ่งก็คือข้างๆ ผม

"สายเป็นสันดาน" 

"อย่าเสือก"

ผมหัวเราะร่วนในล�าคอเมื่อได้ยินประโยคกระแทกกระทั้น

"ถ้าจะหมกมุ่นแต่กับการเอาผู้หญิง มึงก็ไม่สมควรมาเรียนคณะนี้" 

สงครามประสาทท่ีเกิดขึ้นแต่ละวันเริ่มต้นมาจากค�าถามโง่ๆ ท่ีว่า... 

ใครจะท�าให้อีกฝ่ายเจ็บปวดมากกว่ากัน วันน้ีผมเริ่มก่อน อีกวันไอ้บูอาจเป็น

ฝ่ายแก้แค้นคืน วนเวียนอยู่แบบนี้ไม่รู้จบ

ถามว่าเหนื่อยมั้ย คงตอบได้ว่าเหนื่อย...

เหน่ือยแทบขาดใจ ทว่าผมก็ไม่สามารถหยุดได้ ไม่ใช่เพราะกลัวว่า 

ตัวเองต้องแพ้ แต่ท่ีกลัวคือการต้องทนเจ็บปวดขณะท่ีอีกฝ่ายก�าลังใช้ชีวิต 

อย่างมีความสุขต่างหาก

"แล้วไอ้พวกที่วันๆ ชอบหาเรื่องชาวบ้านนี่ดีนักหรือไง"

"ก็ดีกว่ามึงแล้วกัน ระวังไว้เถอะ พรุ่งนี้ผู ้หญิงของมึงอาจกลายเป็น 

ของกูอีกก็ได้"

"ถ้าท�าได้ก็เอาไปเลย กูเข้าใจว่าคนท่ีไม่มใีครรักอย่างมงึคงโหยหามนัมาก"

"มึง..."

ค�าพูดประโยคนั้นเสียดลึกเข้ามาในอก 

ผมก�าหมัดแน่น พยายามสะกดกลั้นความรู้สึกท่ีอยากซัดหมัดหนักๆ  

ใส่หน้าของมันเอาไว้

"หึ! พอพูดความจริงมึงถึงกับเถียงไม่ออกเลยเหรอ"

"มึงไม่มีวันเข้าใจหรอก..."

"สองคนนั้นจะยืนคุยกันอีกนานมั้ย เข้าห้องได้แล้ว" อารมณ์ท่ีก�าลัง 

พลุง่พล่านอยู่ในใจถูกกดทบักะทนัหนั ผมพยายามสลดัมนัทิง้ จากนัน้ก็ก้าวเท้า

ตามเพื่อนเข้าห้องไปติดๆ

"เปิดหนังสือไปหน้าเก้าสิบแปด แล้วดูเซลล์ท่ีมีเข็มปักอยู่บนกล้องว่า
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เหมือนในรูปหรือเปล่า"

ผมกับไอ้บูไม่ได้กระตือรือร้นกับการต้ังใจเรียนมากนัก นอกจาก 

มองหยั่งเชิงกันอยู่ห่างๆ 

เราเป็นเดก็หลงัห้อง ถึงสอบเข้ามาเรยีนในคณะแพทยฯ ได้ แต่คะแนน

กลบัอยู่ในอนัดบัท้ายๆ ทีผ่่านปีหนึง่มาอย่างหดืจบัได้ก็เพราะเพ่ือนคอยช่วยเหลอื 

ทัง้นัน้ ทว่าตอนนีเ้ห็นทีว่าเพ่ือนคงช่วยอะไรไม่ได้นอกจากมองอย่างเออืมระอา

เทอมนี้ซวยหน่อยก็ตรงถูกจัดให้มานั่งท�าแล็บติดกัน เราเลยต้องใช้ 

ความอดทนเป็นอย่างมากไม่ให้ถลาเข้าไปแลกหมัดก่อนหมดคาบ

ความสมัพันธ์ระหว่างผมกับไอ้บคู่อนข้างแปลกประหลาด เราเป็นเพ่ือนกัน

ตั้งแต่จ�าความได้ บ้านอยู่ติดกัน แม่ๆ เองก็สนิทกันมาหลายสิบปี ทุกอย่าง 

เหมอืนจะดไีปหมดจนกระท่ังเกิดเรือ่งขึน้ในช่วงมธัยมปลาย...

เหตกุารณ์นัน้เปลีย่นเราจากรกัเป็นเกลยีด เปลีย่นความสมัพันธ์แน่นแฟ้น

จากเพ่ือนเป็นศตัร ู ไม่มอีะไรเหมอืนเดิมอกีต่อไป คงเหลอืแต่บรูพากับอาคเนย์ 

ทีไ่ม่มทีางกลบัมารกักันได้อกี

"เมื่อวานแม่มึงมาที่บ้าน" ความเงียบเกาะกุมไปพักหน่ึง เสียงทุ้มของ 

คนเคียงข้างพลันแทรกขึ้น

"แล้วไง"

"ได้ข่าวว่าเขาจะหย่ากับพ่อของมึง"

"..."

ไม่มีค�าตอบใดหลุดออกจากปาก บางทีการเห็นชีวิตครอบครัวของผม

ล่มจมคงเป็นความสุขของไอ้บูเหมือนกัน

ท่ีผ่านมาผมมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ มีพ่อแม่ลูกและความอบอุ่น  

สิบกว่าปีที่เติบโตขึ้นมาผมไม่เคยขาดอะไรเลยแม้กระท่ังความรัก โลกมัก 

เข้าข้างผมเสมอ จนวันหนึ่งถึงเพิ่งได้รู้...

ทุกอย่างไม่มีอะไรเหมือนเดิม

พ่อมีบ้านเล็ก จริงๆ ก็เกือบห้าปีได้แล้ว เขามีลูกกับผู้หญิงคนน้ัน เป็น

เดก็ผูช้ายอายุสามขวบท่ีน่ารกัน่าชงั แต่ผมกลบัเกลยีดเข้าไส้ มนัแย่งความรกั

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

Page �������.indd   16 9/10/2562 BE   14:50


