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ผมเชือ่ ว่าในชีวติ ของคนเราทุกคนมักจะได้เจอกับบานประตูทขี่ วางทาง
อยู่ บางครั้งประตูบานนั้นเปิดอ้าจนมองเห็นข้างใน บางครั้งมันก็ปิดไว้ และ
บางครั้งมันก็ล็อกแน่นหนาจนไม่สามารถเปิดเข้าไปได้
ในบางครั้งเราจะเจอประตูสองบานตั้งอยู่ข้างกัน และคงเป็นทุกครั้งที่
เราจะต้องตัดสินใจเลือกจับลูกบิดของประตูสักบานเพื่อเปิดออกและก้าวเดิน
ต่อไป เพราะคงไม่มีทางที่จะนั่งรอให้ประตูบานใดบานหนึ่งเปิดออกเองโดยที่
ไม่ต้องท�ำอะไรสักอย่าง
บางครั้งเราก็อาจจะตัดสินใจเลือกประตูผิดบานและท�ำให้เส้นทาง
ในอนาคตที่รออยู่เปลี่ยนไปจากที่วางไว้ แต่มันก็อาจจะน�ำพาไปยังสถานที่
ที่เราคิดไม่ถึงและอาจจะดีมากกว่าที่เคยวาดฝันเอาไว้หลายสิบเท่า
ตอนนี้ ผ มเดิ น ทางมาไกลจนครบยี่ สิ บ สองปี ไ ด้ ส ามเดื อ นแล้ ว ผม
ผ่านบานประตูมาหลากหลายรูปแบบ บ้างเหมือนที่คิด บ้างต่างกับที่คาดหวัง
แต่ผมก็เลือกและตัดสินใจเดินข้ามธรณีประตูนั้นมาเองโดยไม่มีใครบังคับ
ระหว่างทางผมค้นพบตัวตนของตัวเองมากขึน้ เรือ่ ยๆ และยิง่ โตขึน้ มากเท่าไหร่
การตัดสินใจในแต่ละครั้งก็เริ่มจะมีคนอื่นเข้ามาเป็นเหตุผลมากขึ้นเท่านั้น
แต่ถงึ แม้การเลือกเปิดประตูจะยากมากขึน้ แค่ไหน ผมก็ยงั ชอบช่วงเวลา
หลังจากยกมือขึ้นเคาะประตูไปแล้ว...ช่วงเวลาที่ยืนรอให้บานประตูตรงหน้า
เปิดออก
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เพราะเป็นช่วงเวลาที่ในหัวได้คิดเดาไปต่างๆ นานา...ว่าด้านหลังประตู
บานนั้นจะได้พบกับอะไร
จนกระทั่งวันที่ผมได้เปิดประตูบานต้องห้าม...บานเดียวกับที่ผมได้เคย
สัญญากับตัวเองไว้ว่าจะไม่มีวันเปิดมัน...
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ข้อที่ 1〗

【

"รูแ้ ล้ว มึงบ่นอะไรเยอะแยะวะทัศ" ผมกรอกเสียงกลับไปตามสายแล้ว
วิ่งลงบันไดบ้านเร็วๆ มืออีกข้างก็พยายามง้างขาแว่นออกแล้วสวมให้ตัวเอง
ความจริงผมสายตาสัน้ ไม่มาก แต่เวลาออกจากบ้านก็ชอบใส่ตดิ หน้าไว้มากกว่า
[จบมาจะสี่เดือนแล้วกูยังไม่ได้เจอหน้ามึงสักวันเลย มึงจะหายหัวไป
แบบนี้ใช่ไหม]
"กูก็บอกอยู่ว่าช่วงนี้ต้องเรียนรู้งานที่บ้าน"
[มึงอย่าอ้าง เรียนห่าไรทุกวัน]
"ก็งานมันต้องท�ำเกือบทุกวัน เหนื่อยจะตายห่า พอมีวันว่างก็ต้องนอน
สิวะ จะให้ออกไปเที่ยวโต้รุ่งกับพวกมึงแล้วกูจะเอาแรงที่ไหนไปท�ำงานต่อ"
[ไม่รู้แหละ มึงหาวันมาหากูที่ห้องด้วย]
"เหงาอะไรขนาดนั้น ยังไม่เลิกเฮิร์ตอีกเหรอ"
[สัด]
"โธ่ ท�ำมาด่า ดราม่ามาเป็นปีละ เลิกส�ำออยสักที" พูดโต้ตอบอีกฝ่ายกลับไป
ตาก็ไปสะดุดยังคนที่ก�ำลังเดินเข้าบ้านมา "เอ้ย กูวางก่อนนะมึง ขอคุยกับ
น้องแป๊บ"
[เดี๋ยวสิวะ...]
ผมไม่รอฟังเสียงรั้งที่ก�ำลังจะเอ่ยของไอ้เพื่อนซี้ กดวางแล้วยัดโทรศัพท์
มือถือใส่กระเป๋ากางเกงอย่างไม่สนใจทั้งที่มันก�ำลังสั่นติดๆ กัน เพราะไม่ต้อง
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เดาก็รู้ว่าคงเป็นไอ้คนที่เพิ่งถูกตัดสายไปเมื่อกี้นั่นแหละที่ส่งไลน์มาด่ารัวๆ
"สาม" ผมเรียกชื่อน้องชายที่ก�ำลังก้มถอดรองเท้า เจ้าของชื่อเงยหน้า
ขึ้นมองพลางวางรองเท้าอีกข้างบนชั้นวาง
"พี่สอง" อีกฝ่ายเลิกคิ้ว "ยังไม่ไปส�ำนักงานอีกเหรอ"
"ไม่ทันแล้วเนี่ย ตื่นสาย" ผมว่า "ไม่ต้องมาสนใจเรื่องของพี่เลย เรา
นั่นแหละท�ำไมเพิ่งกลับเอาป่านนี้"
"ผมไปนอนค้างบ้านแฟน"
"แม่รู้หรือเปล่า"
"บอกแม่แล้ว"
"...ป๊าล่ะ"
"ถามอย่างกับไม่รู้ไปได้" อีกฝ่ายยิ้มหยัน "ป๊าคงดีใจถ้าผมไม่กลับบ้าน"
"สาม"
"พี่สองไม่ต้องเปลืองแรงพูดอะไรซ�้ำๆ หรอกน่า" คนตรงหน้ายกมือปัด
ไปมา "เดี๋ยวผมไปนอนละ เมื่อคืนนอนไม่ค่อยอิ่ม"
"เดี๋ยวสิ" ผมเอ่ยปากรั้งไว้เมื่อสามท�ำท่าจะเดินเบี่ยงตัวหลบ
"อะไรอ่ะพี่"
"เมื่อวานได้ไปเรียนหรือเปล่า"
"ไป"
"แน่ใจนะ?"
"แน่ใจสิ ผมเรียนจบแน่นา่ ไม่ตอ้ งห่วงหรอก" ผมเลียริมฝีปากตัวเองเมือ่
เห็นสีหน้าแปลกๆ ของน้อง "แค่ป๊าเลิกคิดที่จะให้ผมเข้าไปวุ่นวายกับกิจการ
ของป๊า ผมก็แทบกราบแล้ว"
"ป๊าก็สร้างไว้ให้พวกเราทั้งนั้น"
"ให้พี่หนึ่งสิไม่ว่า"
"สาม...อย่าพูดแบบนี้"
"..."
อีกฝ่ายหยุดค�ำลงและนิ่งเงียบไปสักพักกว่าจะเงยหน้าขึ้นสบตากับผม
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มีความสั่นไหวฉายอยู่ในนั้น สามขมวดคิ้วแล้วหลบตาอีกครั้ง
"พี่สองก็เหมือนกัน...มีความสุขอยู่หรือเปล่า"
ผมเลิกคิ้วขึ้น ก่อนจะหลุดยิ้มให้กับค�ำถามของน้องชาย
"มีสิ ถามอะไรเนี่ย"
"มีก็ดีแล้ว..." เจ้าตัวว่าแล้วขยับตัวหลบผมเพื่อเดินไปขึ้นบันได "ผมไป
นอนละ"
"เย็นนี้พี่อาจจะกลับมากินข้าวบ้าน ลงมากินด้วยกันนะ"
"ถ้าป๊าไม่มาล่ะก็นะ"
ผมถอนหายใจให้กับความดื้อดึงของน้องชายที่อายุห่างกันสามปี มอง
จนฝ่ายนั้นหายลับจากสายตาไปถึงได้หันกลับมาหยิบรองเท้าใส่ ก่อนจะรีบ
เดินออกจากบ้านไปขึ้นรถและขับออกไปยังจุดหมายอย่างรวดเร็ว
ปิ๊งป่อง!
ผมกดกริ่งคอนโดฯ หนึ่งครั้งตามมารยาทก่อนจะใช้คีย์การ์ดส�ำรองเปิด
เข้าไปอย่างคุ้นเคย จะไม่ให้คุ้นได้ยังไง ในเมื่อผมมาที่นี่เป็นเดือนที่สามแล้ว
ผมปิดประตูลงเมื่อพาตัวเองเข้ามาด้านใน ก่อนจะต้องเลิกคิ้วเมื่อ
ห้องเงียบสนิทเหมือนไม่มีคนอยู่ กวาดตามองไปรอบๆ พลางก้าวเท้าผ่าน
ทางเดินไปยังห้องนั่งเล่น เหมือนว่าเจ้าของคอนโดฯ จะยังสลบเหมือดอยู่
บนเตียงแม้ว่าตอนนี้ตะวันจะตรงหัวอยู่แล้ว ผมยิ้มแล้วส่ายหัวเมื่อเศษไม้ที่
เกลือ่ นอยูบ่ นพืน้ จากการเหลาดินสอด้วยคัตเตอร์ปลิวมาโดนขา พอเหลือบมอง
ไปยังหน้าต่างตรงโต๊ะอาหารที่เปิดแง้มอยู่เล็กน้อยแล้วก็ถอนหายใจเฮือก
ท่าทางจะลืมปิดตั้งแต่เมื่อคืนอีกสิท่า ผมเดินไปเปิดมันออกกว้างแล้วดึงเชือก
พัดลมติดผนังให้เปิด ขยับวางกระเป๋าเป้ลงที่เก้าอี้ วางหูฟังสีส้มเหลืองที่มัก
คล้องคอไว้เสมอจนเป็นนิสัยไว้บนโต๊ะ หลังจากนั้นก็ตรงไปยังตู้เก็บอุปกรณ์
ในครัว เปิดออกก็พบถังใบใหญ่ที่มีโลโก้แบรนด์บริษัทผมวางอยู่ด้านในพร้อม
อุปกรณ์ท�ำความสะอาดครบชุด ผมหยิบมันออกมาวางด้านนอกแล้วคว้า
เอาไม้กวาดมาเริ่มลงมือก่อนเป็นอย่างแรก
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เก็บกวาดไปก็บน่ ความซกมกของเจ้าของห้องไป ไม่รวู้ า่ จะเหลาดินสอไม้
ในถังขยะดีๆ อย่างที่เคยสอนไม่ได้เชียวหรือไง ท�ำไมต้องเหลาแล้วเศษไม้
เศษดินสอปลิวว่อนจนพื้นด�ำเป็นปื้นแบบนี้ด้วย บอกตั้งหลายครั้งแล้วว่ามัน
จะท�ำให้ถูออกยาก!
แอ๊ด~
"อ้าว พี่สองมาแล้วเหรอ"
ผมขมวดคิ้วฉับแล้วหันขวับไปทางต้นเสียง เสาร์ เด็กวัยเตรียมเข้า
มหา'ลัยแต่ลักษณะภายนอกดูโตกว่าอายุไปหลายปีก�ำลังยืนพิงกรอบประตู
ขยี้ตางัวเงียอยู่
"ตื่นแล้วเหรอ"
"ครับ" มันยิ้ม "ท�ำไมท�ำหน้าเหมือนจะต่อยผมงั้นอ่ะ"
"เป็นรอบที่ร้อยแล้ว" ผมตีหน้าบึ้ง ว่าเสียงเข้มพลางหยิบถังพลาสติกที่
ยัดถุงด�ำขนาดพอดีกับถังไว้ด้านในยื่นให้อีกฝ่ายดู "ให้เหลาดินสอในถังนี่ไง
เสาร์"
"โธ่ ท�ำแล้วแต่มันไม่ถนัดนี่"
"ไปนั่งเหลาที่พื้นระเบียง"
"ยุงมันเยอะอ่ะ"
"งั้นก็ไปนั่งเหลาในห้องน�้ำเลยไป"
"ร้อน"
"เดี๋ยวจะซื้อกบเหลามาให้"
"ผมบอกพี่หลายครั้งแล้วว่ากบเหลากับคัตเตอร์มันไม่เหมือนกัน"
"ใช่ ไม่เหมือนกัน" ผมพยักหน้า "ต่างกันที่กบเหลาไม่ท�ำให้พื้นด�ำไง"
"ไม่อารมณ์เสียสิพี่" มันยังยิ้ม "หิวแล้วอ่ะ พี่สองท�ำข้าวยัง"
"ได้กลิ่นไหมล่ะ"
เด็กตรงหน้าหัวเราะ "โธ่"
"โทษที วันนี้มาสายเลยช้า"
"ไม่เป็นไรครับ ขอเมนูอาหารเช้านะพี่"
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"เทีย่ งแบบนีแ้ ล้ว จะอาหารเช้าอะไร" ตอบกลับไปแล้วขยับกวาดฝุน่ หลบ
ให้เจ้าของห้องเดินผ่านไปนั่งเอนหลังที่โซฟาด้านโน้น
พออีกฝ่ายไปทิง้ ตัวลงนัง่ ทีเ่ บาะนุม่ ๆ แล้วคว้าเอารีโมตมาเปิดทีวเี สร็จก็
เอี้ยวหน้าหันมาคุยต่อ
"อยากกินหนมปังปิ้งอ่ะ ขอนมข้นด้วยนะครับ"
"กินแต่อาหารมีสาระทั้งนั้น สลัดไข่ต้มด้วยละกัน" ผมหรี่ตาเมื่ออีกฝ่าย
ท�ำหน้าแหย "กินผักเข้าไป"
"เป็นพ่อบ้านหรือเป็นพ่อกันแน่ครับพี่สอง"
"สัญญาว่าจ้างให้มาดูแลท�ำความสะอาดวันละครัง้ พร้อมอาหารเช้า" ผม
ยักไหล่ "ก็ตามนั้น"
"ก็เห็นเตรียมอาหารเย็นใส่จานไว้ให้ประจ�ำ"
"แค่เผื่อไว้ หิวก็เวฟเอาง่ายๆ ยังไงก็เงินค่าวัตถุดิบจากนายอยู่ดี"
"ขี้งก"
"เขาเรียกประหยัด"
"ผมไม่เถียงพี่ละ"
อีกฝ่ายหัวเราะในคอแล้วหันไปสนใจรายการในทีวีต่อ ผมเลยตั้งหน้า
ตั้งตากวาดตรงส่วนนี้ให้เสร็จแล้ววางไม้กวาดพักไว้ วางมือไปท�ำอาหารเช้าที่
กินตอนเที่ยงให้เด็กนั่นก่อน
ความจริงเปิดตัวมาแบบนีท้ กุ คนอาจจะงง ขอแนะน�ำตัวเองง่ายๆ ระหว่าง
ที่ก�ำลังท�ำอาหารให้คนในความดูแลคนแรกแล้วกัน
ที่บ้านผมเปิดบริษัทรับท�ำความสะอาดตามบ้านตามคอนโดฯ หรือ
สถานที่อะไรก็ตามแล้วแต่ข้อตกลง โดยปกติก็จะมีสัญญาหลายรูปแบบ
ให้เลือก ทั้งท�ำความสะอาดทุกวัน วันละครั้ง หรือสองวันครั้ง อาทิตย์ละครั้ง
เดือนละครั้ง ก็แล้วแต่ความต้องการ ซึ่งในรายละเอียดการท�ำความสะอาดก็
จะมีระบุขอบเขตของงานตามราคา ทั้งยังมีบวกเพิ่มอาหารเช้า กลางวัน เย็น
มื้อใดมื้อหนึ่งหรือเหมาทั้งสามมื้อก็ว่ากันไป
แต่ที่ผมมาใช้แรงงานเหมือนลูกจ้างในบริษัทแบบนี้ก็เพราะตัวเองเพิ่ง
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เรียนจบมหา'ลัยมาหมาดๆ ไม่ถึงปี เลยถูกส่งมาเรียนรู้งานตั้งแต่ระดับล่างสุด
เพือ่ ให้เข้าใจกระบวนการอย่างถ่องแท้ ตอนนีเ้ ลยรับบทพ่อบ้านจ�ำเป็นให้ลกู ค้า
อยูส่ องบ้านด้วยกัน เป็นแบบท�ำวันละครัง้ บ้านหนึง่ เช้า บ้านหนึง่ เย็น...หมดกัน
ชีวิตวัยรุ่นหลังเรียนจบของผม
"พี่สองเสร็จยัง หิวแล้ว" ผมชะงักเมื่อเสียงเรียกร้องขออาหารจากคน
ตรงนั้นดังขึ้น
"เสร็จแล้วๆ รอแป๊บ" ผมเทนมใส่แก้วเป็นอย่างสุดท้ายแล้วยกเอาอาหาร
ไปวางลงที่โต๊ะใกล้หน้าต่าง
"พี่นี่โคตรเท่เลยเนอะ"
"อะไรอีก"
"ก็ท�ำได้ทั้งงานบ้านทั้งอาหาร แถมโคตรเก่ง"
"จะชมอะไรตอนนี้" ผมหัวเราะแล้วมองว่าเจ้าเด็กนั่นจะมาไม้ไหน
"ผมเคยบอกยังว่าตอนเจอพี่ครั้งแรกนี่โคตรงงว่าผิดตัวหรือเปล่า ตั้งแต่
หัวยันเท้าพีเ่ นีย่ ไม่เหมือนคนจะมาท�ำงานบ้านเลยด้วยซ�ำ้ ท่าทางเหมือนคุณชาย
ที่วันๆ เอาแต่ขับรถซูเปอร์คาร์หรูๆ แล้วเดินเข้าร้านอาหารแพงๆ กับผู้หญิง
สวยๆ ทุกวัน"
"ชอบมองคนที่ภายนอกเหรอ"
"แวบแรกก็ต้องแบบนั้นป่ะ"
ผมส่ายหัว "มานั่งกินให้เรียบร้อย เดี๋ยวจะกวาดบ้านถูบ้านต่อ แล้วนี่
มีงานหรือเปล่า"
"มีดิ ทั้งงานที่โรงเรียน ทั้งงานที่ตึกติว"
ผมพยักหน้าแล้วเลื่อนจานให้คนที่ลุกมานั่งตรงเก้าอี้ตามที่บอก "เอ้า
กินซะ กินนมเยอะๆ ด้วยนะ อยากสูงไม่ใช่เหรอ"
"ผมสูงขึ้นมาตั้งสองเซ็นต์นะเว้ย ตอนนี้ร้อยเจ็ดห้าแล้ว"
"พี่ร้อยแปดสามว่ะน้อง"
อีกฝ่ายเบะปากแล้วหยิบช้อนขึ้นมาด้วยท่าทางเซ็งๆ ก็ไอ้เด็กนี่มันชอบ
กินนมซะที่ไหน บ่นว่าอยากสูงๆ แต่นมในตู้ไม่เคยจะลด
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"กินแล้วก็รีบไปท�ำงาน เดี๋ยวก็มานอนเช้าตื่นเย็นอีกหรอก คราวหน้า
ถ้ามาแล้วหลับเหมือนตายแบบนั้นจะเรียกรถมาเก็บจริงๆ ละนะ" พูดแล้วยัง
ตลกไม่หาย ที่คราวก่อนตอนมาท�ำความสะอาดแล้วเสาร์มันนอนไม่ยอมตื่น
จนบ่ายสาม เรียกเท่าไหร่กไ็ ม่ขาน ท�ำเอาคิดว่าเป็นอะไรไปแล้วจริงๆ พอมารูว้ า่
เจ้าตัวเล่นเข้านอนตอนหกโมงก็แทบกุมขมับ จ�ำได้วา่ ตอนผมเรียนมัธยมปลาย
เตรียมเข้ามหา'ลัยยังไม่ขนาดนี้
คงเพราะเสาร์เป็นเด็ก ม.หก ทีพ่ อ่ แม่ไม่คอ่ ยมีเวลาให้ ทัง้ ยังอาศัยอยูใ่ น
คอนโดฯ คนเดียว แถมยังรักดี ทั้งตั้งใจเรียนตั้งใจติวเพื่อสอบเข้าสถาปัตย์
ปีหน้าอีกด้วย ผมถึงได้รสู้ กึ เอ็นดูมนั เหมือนน้องชาย มองทีไรก็คดิ ไปถึงไอ้สาม
มันทุกที
"เสือ้ ผ้าน่ะยังมีอยูใ่ ช่ไหม" เอ่ยปากถามอีกครัง้ เมือ่ จัดการท�ำความสะอาด
ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย และก�ำลังคว้าเป้ขนึ้ สะพายบ่าพร้อมเอาหูฟงั มาคล้องคอ
เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปอีกบ้าน
เสาร์พยักหน้า ในมือยังถืออุปกรณ์วาดรูปไว้ตอนที่ลุกเดินมาส่งผม
"ยังมีอยู่พี่"
"โทษนะวันนี้มาช้า ไว้พรุ่งนี้จะเข้ามาเร็วหน่อย เดี๋ยวจัดการเสื้อผ้าให้"
"ไม่เป็นไรครับ"
"กินอะไรเสร็จแล้วก็วางจานไว้ที่อ่างนะ เปิดน�้ำแช่ไว้ด้วย เดี๋ยวเข้ามา
ล้างให้"
"เล็กๆ น้อยๆ ผมท�ำเองได้น่า"
"เออไม่เป็นไร" ผมโบกมือไปมา "ไปละนะ"
"บายพี่สอง"
"ไม่เหงาใช่ป่ะ"
"เหงาก็แย่ละ"
ผมหัวเราะ "เออๆ ไว้เจอกัน"
โบกมือลาอีกครัง้ ก่อนจะหันหลังเดินออกจากห้องตรงไปยังลานจอดรถ...
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เพื่อเดินทางไปจัดการกับคนในความดูแลคนที่สอง
◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇
"คุณหมอครับ ผมบอกว่าดื่มกาแฟมากๆ มันไม่ดี จ�ำไม่ได้เหรอครับ"
คนตรงนั้นเงยหน้าจากคอมพิวเตอร์มามองหน้าผมเล็กน้อย ก่อนจะ
ถอนหายใจสัน้ ๆ แล้วย้ายความสนใจกลับไปทีง่ านตรงหน้าอีกครัง้ ผมแทบจะ
กราบให้อีกฝ่ายมานอน ไม่รู้ว่าอดนอนมาครบวันหรือยัง ขอบตาถึงได้ด�ำคล�้ำ
เหมือนคนโดนของขนาดนั้น
"แล้วกินข้าวบ้างหรือเปล่าครับเนีย่ " รูว้ า่ ถามไปก็คงไม่ได้คำ� ตอบ แต่พอ
เปิดตู้เย็นดูก็อยากจะร้องไห้ "กาแฟหายไปเกือบครึ่งตู้ แต่อาหารไม่พร่องเลย
นะคุณหมอ!"
"อืม ปวดหัว" อีกฝ่ายบ่นพึมพ�ำแล้วเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ ยกมือนวดขมับ
ตัวเอง
"จ้องแต่หน้าจอแบบนั้นก็ปวดสิครับ พักมากินข้าวก่อนมา"
"อืม"
"อืมแล้วก็ลกุ สิครับ ไปอาบน�ำ้ ให้สดชืน่ ก่อนก็ได้ เดีย๋ วผมท�ำอาหารร้อนๆ
ให้กิน อุตส่าห์ชื่อหมอทั้งทีแต่ท�ำตัวไม่สมกับชื่อเลยนะครับ"
"แล้วไง" เจ้าของชือ่ หมอแต่ประกอบอาชีพนักออกแบบภายในหัวเราะข�ำ
"ไปโทษคนตั้งสิ"
"ลุกได้แล้วครับ พวกกระดาษทีข่ ย�ำๆ เป็นก้อนตามพืน้ นีผ่ มทิง้ ได้เลยไหม"
"เก็บใส่ตะกร้าไว้เหมือนเดิมก่อน ให้แน่ใจว่าไม่ใช้แล้วสักสามวันค่อยทิง้ "
ผมหรีต่ าลงเมือ่ มองไปแล้วก็พบตะกร้าทีเ่ ต็มไปด้วยก้อนกระดาษขย�ำไว้
ลวกๆ จนล้นลงมาเกลื่อนห้อง อยากจะรู้จริงๆ ถ้าเอาผ้าคลุมย้อนเวลามาคลุม
จะได้ต้นไม้สักกี่ต้น
"ครับๆ ลุกไปอาบน�้ำได้แล้วครับ"
คนที่ยังอยู่ในชุดอยู่บ้านชุดเดียวกับเมื่อวานพยักหน้าหงึกหงัก เบ้หน้า
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เหมือนปวดหัวยามทีข่ ยับลุกขึน้ ไม่รวู้ า่ คุณภาพชีวติ แบบนีม้ นั ดีตรงไหน ช่วงแรก
ผมนีโ่ คตรตกใจทีอ่ กี ฝ่ายนัง่ ท�ำงานไม่ยอมหยุดพักตัง้ แต่ตอนทีผ่ มมาท�ำความ
สะอาดให้จนเสร็จแล้วกลับไป ซ�ำ้ พอเย็นวันถัดไปผมมาใหม่กย็ งั เห็นเขานัง่ อยู่
หน้าคอมฯ ในท่าเดิมชุดเดิม ท�ำงานจนนาฬิกาชีวิตพังแบบนี้ไม่คุ้มเลยสักนิด
"คุณหมอ" ผมเดินยกไม้ถูพื้นออกมาจากห้องนอนแล้วเอ่ยปากเรียกชื่อ
คนที่ก�ำลังนั่งกินข้าวอยู่ที่หน้าคอมฯ
"ว่า?"
"เตียงเนี่ยได้นอนบ้างไหมครับ ผมเปลี่ยนผ้าปูทีไรนี่รู้สึกแปลกทุกที
สภาพมันเหมือนตอนที่เพิ่งเปลี่ยนใหม่ๆ ไม่มีผิดเลย"
"นอนบ้าง"
"เมื่อไหร่ครับ"
"..."
ผมกลอกตาเมื่อฝ่ายนั้นเงียบไป คงไม่พ้นคิดไม่ออกว่าครั้งสุดท้ายมัน
คือตอนไหน ผมมองแผ่นหลังของคนที่ตักข้าวเข้าปากค�ำหนึ่งจากนั้นก็นั่ง
กดเม้าส์คลิกๆ เป็นสิบยี่สิบนาทีแล้วก็ยิ่งปวดหัวหนึบ
กินแบบนั้นเมื่อไหร่จะหมดล่ะครับ...
คิดแบบนั้นอยู่ในใจ แต่มันก็ไม่ใช่หน้าที่ที่จะไปจ�้ำจี้จ�้ำไช อายุคุณหมอ
เองก็ไม่ใช่น้อยแล้ว จะให้คอยว่าคอยเตือนเหมือนเสาร์ก็ใช่เรื่อง
พอถูบ้านเสร็จแล้วผมก็มานัง่ จ๋องอยู่ที่โซฟา บ้านคุณหมอคงเป็นบ้านที่
ท�ำความสะอาดง่ายและสบายที่สุด เพราะนอกจากกวาดบ้านถูบ้าน เก็บกอง
กระดาษ ล้างแก้วกาแฟแล้วก็ไม่มีอะไรอีก เพราะเจ้าตัวแทบไม่ท�ำอะไรเลย
นอกจากอยูห่ น้าคอมฯ ตัง้ ใจหาเงินอะไรขนาดนัน้ มีเวลาใช้บา้ งหรือเปล่าก็ไม่รู้
"คุณหมอ มีอะไรให้ผมท�ำอีกไหมครับ"
"ไม่มีแล้ว กลับเลยก็ได้"
"งั้นเจอกันวันมะรืนเลยนะครับ ผมท�ำอาหารใส่กล่องไว้ในตู้เย็น ถ้าหิว
หรือไม่ได้ออกไปไหนก็เอามาอุ่นกินนะ"
"โอเค"
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"งั้นผมกลับแล้วนะ"
"ขอบคุณมาก"
ผมยกมือไหว้อีกฝ่ายก่อนจะเดินออกจากบ้านไปขึ้นรถที่จอดไว้ตรง
โรงจอดรถ
RrrRrrrrr
Rrrrrrrr
'Tat'
ผมเลือ่ นรับสายโทรศัพท์เมือ่ เสียงเรียกเข้าดังขึน้ พร้อมชือ่ ของเพือ่ นสนิท
กดเปิดล�ำโพงแล้วเลี้ยวรถออกจากซอยบ้านคุณหมอ
"ว่าไงมึง"
[อยู่ไหนคุณชาย]
"บนรถว่ะ ก�ำลังจะกลับบ้าน"
[มาหาพวกกูเลย พวกไอ้ทิมมา นั่งอยู่บ้านกูแล้วสี่คน ขาดมึงเนี่ย]
ผมหัวเราะเมื่อได้ยินเสียงโหวกเหวกดังแทรกเข้ามาเป็นเสียงประกอบ
บ่งบอกให้รู้ว่าที่ไอ้ทัศพูดเป็นเรื่องจริง "วันนี้กูจะกลับไปกินข้าวกับที่บ้านว่ะ
น้องกูอยู่"
[มาหาพวกกูวันเดียวไม่เป็นไรหรอกมั้ง ไม่ได้เจอกันมาหลายเดือนแล้ว
นะเว้ย!] เสียงไอ้ทัศบ่นยาว แล้วก็ตามมาด้วยทิม
[เอออออ จะเป็นเด็กดีอะไรขนาดนั้น เอาพี่สองครองสาวของพวกกูคืน
มานะเว้ย]
ผมหัวเราะ "ครองสาวอะไรของพวกมึง"
[มึงจะมาไม่มา ถ้ามึงไม่มาคราวหน้ากูจะตามไปถล่มบ้านลูกค้ามึง!]
"โธ่ไอ้สัด เออๆ เดี๋ยวกูโทรบอกน้องแล้วขับไปหา เปิดรั้วให้กูด้วย จะเอา
รถเข้าไปจอด"
[เยี่ยมมากครับ! เจอกัน!]
ผมเอ่ยรับค�ำอีกครั้งเมื่อปลายสายมันก�ำชับย�้ำๆ มาว่าห้ามเบี้ยว ก่อน
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จะกดต่อสายบอกน้องชายว่าวันนี้จะกลับดึก แต่แทนที่มันจะนอนอยู่บ้าน
ไอ้ตวั แสบมันดันออกจากบ้านไปห้องแฟนอีกรอบแล้วตัง้ แต่เมือ่ เย็น...ให้ตายเหอะ
"กว่าจะมาให้เห็นหน้าได้นะไอ้เชี่ยสอง!" เสียงโห่จากไอ้พวกขี้เมาดังขึ้น
ทันทีทผี่ มลงจากรถแล้วก้าวเท้าเข้าไปในบ้าน หมอนรอบตัวมันถูกใช้เป็นอาวุธ
ในการปาใส่หน้าผมจนต้องรีบรับไว้ก่อนที่จะกระแทกเข้าหน้าเต็มๆ
"ไอ้เหี้ย เรียกกูมาแล้วยังท�ำร้ายกูอีก"
แบงค์ตบลงตรงที่ว่างข้างๆ ตัวเอง "มานั่งนี่มา เฮ้ยเป้ มึงชงมาแก้วนึง
ขอเข้มๆ"
"เข้มอะไรของพวกมึง กูขับรถ" ผมว่าแล้วขยับตัวไปนั่งร่วมวง
"ไม่ขับเว้ย คืนนี้นอนบ้านกูกันหมดนี่แหละ"
"เหงาอะไรขนาดนั้นทัศ ยังลืมเพชรไม่ได้อีกเหรอวะ"
อีกฝ่ายขมวดคิ้วฉับแล้วปาถุงขนมข้างตัวใส่ผม "ไอ้สอง อย่าพูดชื่อนี้"
"งอแงเป็นเด็กไปได้"
"ว่าแต่งานมึงหนักมากเหรอวะ หายหัวไม่ยอมมาเจอพวกกูเนีย่ " เป้เอ่ยปาก
ถามแล้วส่งแก้วมาให้ผมถือ
"ก็ไม่หนักหรอก แต่เหนื่อยว่ะ" ผมว่า "พอวันหยุดก็ขี้เกียจออกจากบ้าน
เสาร์อาทิตย์ก็ต้องเข้าส�ำนักงานอีก"
"ไม่คิดว่าสุดท้ายมึงก็ต้องไปดูแลกิจการที่บ้านจริงๆ ว่ะ อุตส่าห์มีคนมา
ทาบทามไปท�ำวง"
ผมยิ้มแล้วส่ายหน้าอย่างไม่จริงจัง ไอ้เรื่องที่เคยมีคนในค่ายเพลง
มาติดต่อผมไปออดิชนั รวมวงเมือ่ ปีกอ่ นนัน้ ก็นา่ ตืน่ เต้นจริงอย่างไม่อาจปฏิเสธ
แต่สดุ ท้ายแล้วมันก็ไม่มีความหมายหรอก...เพราะผมมีอะไรที่ต้องท�ำอยู่แล้ว
"กูไม่เป็นไรหรอก กูก็ยังเล่นกีตาร์ได้อยู่นี่หว่า"
"เล่นห่าอะไร" ทิมว่าก่อนจะยกแก้วกระดก "กีตาร์มึงยังอยู่ห้องกูอยู่เลย
แค่เอากลับบ้านยังท�ำไม่ได้ แล้วยังมีหน้ามาพูด"
"เออน่า ฝากไว้ก่อน" ผมหัวเราะและตบบ่ามันเบาๆ "แล้วนี่กีตาร์มึงอยู่
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ไหนวะทัศ เดี๋ยวกูเล่นให้ฟังเอาป่ะ"
มันพยักหน้าขึ้นลงแล้วชี้นิ้วไปที่ตู้ฝั่งโน้น ผมเลยเดินไปหยิบเอากีตาร์
โปร่งทีแ่ ขวนอยูใ่ นตูอ้ ย่างดีออกมา แต่ดทู รงแล้วเจ้าของมันคงไม่ได้แตะมานาน
มากจริงๆ ฝุน่ ถึงเกาะหนาแบบนี้ ผมเดินเข้าครัวไปเอาผ้ามาชุบน�ำ้ บิดให้หมาด
แล้วเช็ดเอาฝุ่นออก หลังจากนั้นก็ถือมานั่งที่เดิม ตั้งท่าแล้วเริ่มจับคอร์ดเรียก
ความจ�ำ
"ไม่ได้นั่งกินเหล้าฟังมึงดีดกีตาร์ร้องเพลงแบบนี้นานเท่าไหร่แล้ววะ"
เป้มองผมแล้วก็พูดขึ้น
"นั่นดิ ย้อนเวลากลับไปตอนที่มึงยังเป็นหนุ่มแว่นเดือนคณะที่โคตร
โซฮอตแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตอนนี้มึงจะลดละเลิกทุกอย่างมาเรียนรู้งาน
พ่อบ้านแบบนี้"
"น้องกูมันไม่อยากท�ำ มันมีความฝันของมัน...ก็เหลือแต่กูแล้ว" ผมว่า
หยุดมือที่ก�ำลังขยับดีดกีตาร์เป็นท�ำนองเพลง "แล้วอีกอย่าง แค่มันคุยดีๆ กับ
ป๊าได้กูก็ดีใจแล้ว"
ไอ้เป้กลอกตา "แล้วมึงไม่มีความฝันเลยสินะ พ่อมือกีตาร์รูปหล่อ"
"ถ้าตอนนั้นแม่งรับข้อเสนอไปท�ำวงนะ ป่านนี้ดังระเบิดระเบ้อไปแล้ว"
ไม่ต้องรอช้าแบงค์ก็เสริมต่อทันที
"เออ เสียดายฉิบหาย ไม่ได้มีเพื่อนเป็นดาราเลย"
"แล้วนี่ไปเที่ยวทีไร สาวๆ แม่งถามหามันทุกที กูล่ะเบื่อจะตอบ"
ฟังพวกมันคุยกันแล้วก็ยิ้มข�ำ คิดถึงช่วงเวลาสมัยเรียนขึ้นมาจับใจ
คิดแล้วก็ตลกดีทคี่ นอย่างผมต้องมาท�ำงานบ้านท�ำอาหารให้คนอืน่ เปลีย่ นจาก
นักศึกษามหา'ลัยอยู่หอที่วันๆ ก็เรียน คืนๆ ก็เที่ยว มีเพื่อนและผู้หญิงวนเวียน
อยู่รอบกายไม่ห่าง
แต่ถงึ ตอนนีผ้ มก็เริม่ ชินแล้ว จากทีเ่ คยตัง้ หน้าตัง้ ตาเรียนให้จบ มีหน้าที่
แค่สนใจเกรดของตัวเอง ก็กลายมาเป็นต้องมาคอยดูแลชีวติ ของคนสองคนที่
ไม่ได้รู้จักสนิทสนมกันมาก่อนเลย...เพราะอันที่จริงท�ำไปท�ำมามันก็สนุกดี
เหมือนกัน
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ข้อที่ 2〗

【

"กูออกมาแล้ว มึงไม่เชื่อเดี๋ยวกูเปิดหน้าต่างให้ฟังเสียงรถข้างนอกเลย
เอาไหม" ผมตอบกลับปลายสายไปด้วยน�ำ้ เสียงทีแ่ สร้งท�ำเป็นประชดสุดขีด ได้ยนิ
เสียงดนตรีดงั มาไกลๆ คิดว่าฝ่ายนัน้ คงหลบมาโทรตามผมแถวๆ ห้องน�ำ้ แน่
[นี่มันจะสี่ทุ่มแล้วไอ้สอง กูนัดมึงสองทุ่มไม่ใช่เหรอวะ]
"มึงจะบ่นท�ำไม วันนี้กูแวะไปคุยกับป๊าเรื่องงานมา มึงก็รู้ว่าคุยทีกว่าจะ
เสร็จก็หลายชั่วโมง"
[แน่ใจว่าจะใช้ค�ำว่าคุย ไม่ใช่นั่งฟังป๊าพูดเรื่องงานเหรอวะ] มันพูดจบก็
หัวเราะ ผมกลอกตาแล้วตีไฟเลี้ยวเมื่อถึงสี่แยก
"สัด" ผมสบถเสียงต�่ำ "กวนตีน มึงไสหัวกลับไปโต๊ะเลย เดี๋ยวถึงแล้วกู
เข้าไป"
[รีบมา ถ้าเกินสี่ทุ่มวันนี้มึงเลี้ยง]
ผมเหลือบตามองนาฬิกาก่อนจะแสยะยิ้ม "ไม่ได้เลี้ยงหรอก" พูดจบก็
เหยียบคันเร่งให้จมไปอีกนิด ได้ยินเสียงหัวเราะของไอ้ทัศดังขึ้นมาจากล�ำโพง
ก่อนที่ผมจะกดปุ่มตรงพวงมาลัยเพื่อตัดสาย
"โอ้โห อย่างกับเหาะมาเลยว่ะ"
เจอหน้ากันยังไม่ทนั ได้ทกั ทาย ไอ้คนทีโ่ ทรเร่งผมเมือ่ สิบห้านาทีทแี่ ล้วก็
พูดวอนส้นขึ้นมาทันที
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"เออ" ผมยิม้ แกล้งท�ำเป็นก้มมองนาฬิกาข้อมือ "อีกตัง้ แปดนาที งัน้ คราวนี้
กูกินฟรีใช่ป่ะ"
"กูไม่ได้บอกสักค�ำว่าถ้ามึงมาเร็วกูจะจ่าย กูบอกแค่ว่าถ้ามาเกินสี่ทุ่ม
มึงเลี้ยง"
ผมขยับปากด่ามันแบบไม่มเี สียง ก่อนจะเดินเข้าไปนัง่ ร่วมโต๊ะกับไอ้เพือ่ น
ตัวแสบทีเ่ วลานีด้ มื่ กันไปเยอะจนหน้าแดงก�ำ่ แถมยังมีสาวๆ นัง่ อยูใ่ นอ้อมแขน
กันทุกคนแล้ว
"ไม่ได้เจอกันนานเลยนะสอง"
ผมเลิกคิ้วหันไปมองด้านหลังเมื่อได้ยินชื่อตัวเองในประโยคเมื่อครู่
"อ้าว ก้อย"
เธอยิ้ม "นั่งด้วยได้ไหม"
"มายังไม่ทันได้แตะเหล้าก็มีสาวมาหาถึงที่แล้วไอ้สัด" ทิมมันตะโกน
มาจากเก้าอี้ฝั่งตรงข้าม ผมเลยหันไปชูนิ้วกลางให้มันเป็นค�ำตอบรับ อีกฝ่าย
หัวเราะลั่นแล้วยกแก้วขึ้นกระดก
ผมหันกลับมามองก้อยทีก่ ำ� ลังขยับตัวนัง่ ลงข้างๆ ผมพอดี ก้อยเป็นเพือ่ น
ของแฟนเก่าไอ้เป้ รู้จักกันตอนที่ไปเที่ยวกันเมื่อปีก่อนโน้น ช่วงนั้นเที่ยวบ่อย
มากเลยเจอกันแทบจะทุกคืน จ�ำได้วา่ เคยไปนอนค้างห้องเธอสองครัง้ เอ๊ะ หรือ
สามวะ
"ช่วงนี้ไม่ได้เที่ยวเหรอ"
ผมเลิกคิดเรื่องจ�ำนวนครั้งเมื่ออีกฝ่ายเอ่ยปากชวนคุยพลางยื่นแก้ว
มาชนกับแก้วในมือผมที่เพิ่งได้รับมาจากแบงค์
"อืมใช่" ผมยิ้ม จิบน�้ำสีอ�ำพันในแก้วเล็กน้อยพอเป็นพิธี "พอดีท�ำงานให้
ที่บ้านแล้วน่ะ"
"โหย ท�ำงานแล้วก็ไม่สนุกสิ นี่เห็นสองเดินเข้าร้านมาเมื่อกี้ยังแปลกใจ
เลยนะ เกือบเดินมาไม่ทัน โต๊ะอื่นจ้องกันตาเป็นมัน"
"ก็พดู เกินไป" พูดกันมาขนาดนีแ้ ล้วจะให้ทำ� หน้ายังไงกลับไปล่ะ "แล้วนี่
ก้อยมากับใคร"
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"มากับเพื่อน นู่นไง" ก้อยว่าแล้วชี้ไปทางโต๊ะซ้ายมือที่อยู่ไม่ไกลจาก
ตรงนี้มากนัก เธอโบกมือให้ ทางนั้นจึงยกมือทักทายกลับแล้วส่งยิ้มเผื่อแผ่มา
ให้ผมด้วย เลยต้องยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยตามมารยาท
"เดี๋ยวผมมานะ" ผมเอ่ยปากบอกเธอ หลังจากนั้นก็หันไปตะโกนบอก
พวกเพื่อนตัวแสบต่อ "กูเข้าห้องน�้ำแป๊บ"
พวกมันพยักหน้าแล้วยกมือปัดๆ ไล่ ผมลุกจากโต๊ะแล้วตรงไปยังห้องน�ำ้
หลังจากที่ไม่ได้เที่ยวมานานนับครึ่งปีก็รู้สึกไม่ชินเสียแล้วส�ำหรับเสียงดังๆ
ในสถานบันเทิงมืดๆ ที่เดินไปทางไหนก็ชนกันไปทั่วแบบนี้ กว่าจะหลุดมาถึง
ห้องน�้ำได้ก็ท�ำเอาแทบจะถูกดึงเสื้อหลุดจากตัวไป
ผมกระตุกยิ้มแล้วโคลงหัวตลกตัวเองเมื่อรู้สึกว่าก�ำลังคิดเกินจริงไปนิด
ท�ำธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้วตั้งใจจะกลับไปที่โต๊ะ แต่พอเดินพ้นประตูห้องน�้ำ
มาได้แค่ครึ่งตัวก็มีคนดึงแขนผมกระชากให้ไปยืนคร่อมเจ้าตัวอยู่ที่ก�ำแพง
ใกล้ๆ ห้องน�้ำ ก้อยยกยิ้มแล้วแตะนิ้วลงที่มุมปากผม ท่าทางขี้เล่นที่ติดจะยั่ว
อยู่ในที สีหน้าแบบที่ครั้งหนึ่งก็เคยได้เห็นมาแล้ว
"เล่นอะไรน่ะก้อย"
"ก็ตามมาเล่นกับสองไง"
พูดยังไม่ทันจบดีริมฝีปากที่ฉาบไปด้วยลิปสติกสีแดงเข้มก็กดลงมาที่
ข้างมุมปากผมเบาๆ แตะไปมาหยอกล้อเหมือนจะลองเชิงวัดอารมณ์ผม กระทัง่
เห็นว่าไม่ได้ถูกห้ามหรือผลักออกเธอก็กดแนบริมฝีปากลงมาจนเต็มร่องรอย
แยก ขยับดูดดึงเชิญชวนให้ตอบรับ ซึง่ ผมก็ไม่ได้ขดั ศรัทธา เผยอปากรับลิน้ นุม่
อุน่ ทีเ่ ต็มไปด้วยรสเฝือ่ นของแอลกอฮอล์เข้ามา รสจูบร้อนแรงตามความมึนเมา
ของฤทธิเ์ หล้า เธอหลับตาลงและยืดตัวคล้องคอผม จูบกันอยูน่ านกว่าทีผ่ มจะ
ผละริมฝีปากออกเร็วๆ เมื่อนิ้วยาวของอีกฝ่ายเอื้อมมาเกี่ยวที่ขาแว่นหมายจะ
ดึงให้หลุดออกจากใบหน้า
"ชู่ว" ผมถอยตัวออกจนพ้นมือเธอและแตะนิ้วลงตรงริมฝีปากที่ผมเพิ่ง
ครอบครองอยู่เมื่อครู่พลางส่ายหน้าไปมา "ไม่ซนนะ"
อีกฝ่ายมุ่ยหน้า "อะไรกัน แค่นี้ท�ำเป็นหวงไปได้"
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"ก้อยก็รู้ว่าผมไม่ถอดแว่น"
"..."
"นอกจากตอนอยู่บนเตียง" จบค�ำนี้ก้อยก็ยกยิ้ม เบียดร่างตัวเองเข้ามา
ใกล้อีกครั้ง "งั้นก็ไปถอดที่ห้องก้อยไหมล่ะ"
ผมยิ้ม เอื้อมมือไปโอบเอวเธอให้ตัวแนบชิดกันแล้วส่ายหน้าเบาๆ
"ไม่ล่ะ...คืนนี้ผมมาหาเพื่อน" ก่อนจะละมือออกจากเอวคอด
คนตรงหน้าผมหัวเราะข�ำยามที่ตัวเราผละห่างออกจากกัน อีกฝ่าย
ถอนหายใจและยกมือสองข้างขึ้นอย่างยอมแพ้
"โอเคๆ ยังเล่นตัวไม่เปลี่ยนเลยนะสองน่ะ" เจ้าตัวยกยิ้มและสบตาผม
ด้วยแววตาระยับอย่างเจ้าเล่ห์ "ถ้าเมื่อไหร่ว่างก็โทรหาแล้วกัน หวังว่าจะยัง
ไม่ลบเบอร์ก้อยไปนะ"
ผมยิ้ม ไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธอะไร ก่อนจะโดนขโมยหอมแก้มไป
อีกฟอดใหญ่ และเธอก็หันหลังเดินจากไป ซึ่งพอผมกลับมาที่โต๊ะก็พบว่าฝ่าย
นั้นไปนั่งกับเพื่อนของตัวเองแล้ว
"ถามจริง"
ผมหันไปหาไอ้ทัศเมื่ออีกฝ่ายเกริ่นค�ำขึ้นมาแล้วไม่ยอมพูดต่อ "อะไร
ของมึง"
"ทีไ่ ม่สนก้อยเนีย่ เพราะเบือ่ ของเดิมๆ หรือเพราะสมรรถภาพทางเพศมึง
เสื่อมแล้ววะ"
ผมยกนิว้ กลางให้มนั แทนค�ำตอบ ก่อนทีเ่ สียงหัวเราะกวนประสาทจะดัง
กันระงม
"โธ่ไอ้สอง เอาจริงๆ ไม่ได้ใช้งานนานสนิมจะไม่ขึ้นเอาเหรอวะ" ทิมว่า
มือปลาหมึกยังโอบเอวลูบสะโพกสาวข้างกายไม่ปล่อย
"นั่นดิ เสียของหมด ไอ้ที่มึงเคยบอกว่าบ่อยๆ ไปก็หมกมุ่นกูก็เข้าใจ
ล่ะนะ แต่นมี่ นั ไม่ใช่ไม่บอ่ ยธรรมดา แต่จะกลายเป็นท�ำไม่เป็นแล้วป่ะวะ" แบงค์
พูดต่อ ท่าทางไอ้พวกนี้จะเก็บกดมาก ถึงได้หาเรื่องแซวผมไม่เลิก
"นั่นสิคะสอง" สาวผมสั้นที่นั่งซบแบงค์อยู่พูดแทรกขึ้นมา ให้ผมต้อง
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เลิกคิ้วแล้วเบนความสนใจไปที่เธอ ไม่แน่ใจว่าเรารู้จักกันตอนไหน ท�ำไมเธอ
ถึงมาคุยเหมือนสนิทสนมกันมาก่อนแบบนี้ "เมือ่ ก่อนนุน่ เห็นสองเทีย่ วกลางคืน
บ๊อยบ่อย เคยสลับพาเพื่อนนุ่นกลับไปด้วยตั้งหลายคน แต่ท�ำไมเดี๋ยวนี้ไม่ยัก
มาให้ได้เจอหน้าเลยล่ะคะ"
ผมยิ้มแหยเพราะไม่รู้จะตอบอะไร ตอนนี้ผมก็โตขึ้นกว่าตอนนั้นเยอะ
แล้ว และพอถอยห่างจากเรื่องพวกนี้ไปสักพักมันก็ท�ำให้มองอะไรได้กว้างขึ้น
อะไรที่เคยสนุก ตอนนี้ก็ไม่สนุกอย่างเคย เพราะความจริงผมไม่ใช่ผู้ชายที่
เสพติดเซ็กซ์หรือโหยหาความสุขทางเพศอะไรนัก ทีเ่ มือ่ ก่อนเทีย่ วบ่อยก็เพราะ
เป็นไปตามวัย แถมยังอยู่ในช่วงคะนองอยากรู้อยากลอง ไม่เหมือนไอ้พวก
เพื่อนซี้ตัวแสบที่มันรักปาร์ตี้เป็นชีวิตจิตใจอย่างนี้หรอก
ยิ่งถ้าผมไม่ยอมเป็นผู้ใหญ่...แล้วสามมันจะรู้จักโตได้ยังไง
◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇
คืนนัน้ จบลงด้วยการทีผ่ มตืน่ มาในห้องรับแขกของไอ้ทมิ เพราะต้องลาก
มันที่เมาเป็นหมากลับมาจากผับ กว่าจะเอาตัวควายๆ ของมันมาถึงห้อง ผมก็
เหนือ่ ยเกินกว่าจะขับรถกลับไปนอนทีบ่ า้ น เลยถือวิสาสะเปิดตูเ้ สือ้ ผ้าของไอ้ขเี้ มา
ที่หลับสนิทอยู่บนเตียง หยิบเอาผ้าเช็ดตัวกับชุดนอนมาใช้เองโดยไม่ขอ
หลังจากนัน้ ก็เข้าไปอาบน�ำ้ แล้วออกมาเปิดแอร์นอนตรงโซฟาตัวใหญ่ดา้ นนอก
พอตื่นเช้ามาก็พบว่าไอ้ขี้เมาที่นอนหลับโดยไม่ได้อาบน�้ำมันก็ยังไม่ตื่น
ผมเลยอาบน�้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจะเดินไปใช้เท้าสะกิดขาอีกฝ่าย
"ไอ้ทิม"
"ฮึ้ย"
"ฮึ้ยอะไรของมึง แสงแยงก้นอยู่แล้วยังไม่ตื่นอีก เดี๋ยวอีกพักกูจะกลับ
แล้วนะ มึงจะแดกอะไรก่อนไหม"
มันปรือตามอง "กี่โมงแล้ววะ" อ้าปากถามแล้วก็นิ่วหน้า ยกมือขึ้น
กุมขมับ "ปวดหัวฉิบหาย"
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"ไม่ปวดก็แย่ละ น�้ำอยู่หัวเตียง" ผมพยักพเยิดหน้าไปที่โต๊ะข้าง "จะ
สิบโมงแล้ว ตกลงจะแดกไร เดี๋ยวลงไปซื้อให้"
"โทรสั่งร้านข้าวใต้ตึกก็ได้ กูเอาโจ๊กหมู" มันว่า "ขอปาท่องโก๋ด้วย"
"เออ เดี๋ยวกูสั่งให้"
"มึงก็นั่งกินกับกูก่อนดิ เดี๋ยวค่อยกลับ"
ผมเลิกคิว้ ก่อนจะก้มลงมองนาฬิกาข้อมือ วันนีว้ นั เสาร์ผมหยุด แต่ตงั้ ใจ
ว่าจะแวะเข้าไปที่ส�ำนักงาน...ค่อยเข้าไปบ่ายหน่อยก็ได้มั้ง
คิดสรุปในใจแล้วก็หนั ไปพยักหน้าตอบรับอีกฝ่าย "เออ มึงไปอาบน�ำ้ ไป"
"แล้ววันนีม้ งึ ไม่ไปไหนเหรอไง" ผมเอ่ยปากถามทิมระหว่างทีต่ วั เองก�ำลัง
ตักข้าวผัดค�ำสุดท้ายเข้าปาก
"วันนี้คงนอนพักอยู่ห้องทั้งวันนี่แหละ เหนื่อยว่ะ"
"เหนื่อยหรือแฮงก์กันแน่"
"ก็รวมๆ กันไปนั่นแหละ" มันหัวเราะ "แล้วนี่เดี๋ยวมึงไปไหนต่อ"
"แวะไปส�ำนักงาน เดี๋ยวไปเขียนสรุปประเมินรายเดือน"
"แล้วนี่เมื่อไหร่พ่อมึงจะให้เลิกเล่นเป็นพ่อบ้านสักทีวะ"
"คุยกันไว้ว่าครึ่งปี" ผมว่า รวบช้อนส้อมเข้าหากันแล้วเอื้อมมือไปหยิบ
แก้วน�้ำมาดื่ม "ก็คงอีกสองเดือนมั้ง"
"มึงนี่ก็ความอดทนเป็นเลิศจริงๆ นะ เป็นกูนี่หนีตั้งแต่วันแรกละ"
"กูก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรนี่หว่า ท�ำๆ ไปมันก็โอเค"
"ไปเป็นเบ๊คนอื่นมันโอเคยังไงวะ"
"ลองท�ำไหมล่ะ เผื่อจะเข้าใจ"
ทิมยกมือและส่ายหน้าดิก ผมยิม้ ให้กบั ท่าทางของมัน ก่อนจะลุกขึน้ แล้ว
หยิบเอาจานข้าวของตัวเองไปที่อ่างล้างจานในส่วนครัวด้านข้าง
"ไม่ต้องล้างให้กูนะ วางไว้นั่นแหละมึง เย็นๆ แม่บ้านก็มา"
"ลืมแล้วเหรอว่ากูกพ็ อ่ บ้านนะ" ผมยิม้ ขยับวางจานลงทีอ่ า่ งแล้วเปิดน�ำ้
ใส่เอาไว้กันคราบอาหารแห้งกรังจะล้างออกยาก
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"แต่ไม่ใช่พ่อบ้านกูนี่หว่า ผมไม่บังอาจใช้คุณสองหรอกครับ"
"ครับคุณทิม งั้นผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะครับ"
"เออไปเหอะ ไว้นดั กันใหม่ แล้วเลิกปฏิเสธพวกกูได้แล้ว ไม่อยากหิว้ สาว
ก็มานั่งกินนั่งคุย"
กินบ้าอะไรล่ะ "มานัง่ มองพวกมึงนัวกับสาวมากกว่าสิไม่วา่ " ยังมาข�ำอีก
เมือ่ คืนก็เห็นได้ชดั ๆ เลย แยกย้ายกันกลับไปคนละทาง แถมแต่ละคนก็มหี ญิง
กอดเอวไปกันหมด เหลือไอ้ทิมที่เมาจนท�ำไรไม่ได้มาให้ผมดูแลเนี่ย
"เอาน่า คราวหน้าแมนๆ ไม่มีเกิร์ลมาเกี่ยว"
"...ทิม"
"ว่า?"
"มึง" ผมเกริ่นหลุดออกไปได้ค�ำหนึ่งก็เม้มปากแล้วกลืนค�ำพูดที่ตั้งใจจะ
เอ่ยลงคอไป "เปล่า ไม่มีอะไร"
มันเลิกคิ้ว ก่อนจะเบนสายตาหลบแล้วหัวเราะแผ่วๆ "อะไรของมึง
กลับไปได้แล้วไป"
ผมยิ้มแล้วพยักหน้าขึ้นลงหลายๆ ครั้ง "งั้นกูไปละ ไว้เจอกัน"
โบกมือลามันไปอีกที หลังจากนั้นก็คว้ากระเป๋าเป้กับหูฟังมาคล้องคอ
ตัวเอง ก่อนจะเปิดประตูออกจากห้องไป
"ดันมาออกกะทันหัน นี่ก็ถึงวันนัดแล้วด้วย"
"แล้วจะท�ำไงล่ะคะคุณ ตอนนี้ตารางพนักงานเราก็เต็มหมดแล้ว จะให้
โทรไปเรียกคนที่หยุดวันนี้ก็ฉุกละหุกไป"
ผมเลิกคิ้วขึ้นเมื่อเปิดประตูเข้าส�ำนักงานมาได้ยินเสียงป๊ากับแม่ก�ำลัง
พูดคุยกันด้วยท่าทางเคร่งเครียด ผมเคาะบานประตูเพื่อบอกให้ทั้งคู่รู้ว่ามาถึง
แล้ว ทั้งสองคนหันมามองผมแล้วพยักหน้ารับเมื่อผมยกมือไหว้
"มีอะไรหรือเปล่าครับ" ผมเอ่ยปากถามพลางขยับเข้าไปใกล้ "คุยกันดู
เครียดเชียว"
"ก�ำลังมีปัญหานิดหน่อย" ป๊าพูดขึ้นเสียงดุ คิ้วขมวดเข้าหากันอย่างคน
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ก�ำลังไม่พอใจ ดวงตาเรียวหรี่ลงและจับจ้องอยู่ที่เอกสารในมือ
"ปัญหาอะไรครับ บอกผมได้หรือเปล่า" ผมถามต่อ คราวนีป้ า๊ ไม่ตอบ ผม
เลยหันไปมองหน้าแม่ เจ้าตัวถอนหายใจยาวแล้วเริ่มเล่า
"พอดีว่ามีพ นัก งานมาลาออกคนนึง บอกว่ า แม่ ปว่ ยเลยจะกลั บไป
ต่างจังหวัด" แม่ว่า ยกมือขึ้นเสยผมอย่างคิดหนัก "แล้วมาออกวันเดียวกับ
วันนัดเริ่มงานที่เพิ่งเซ็นสัญญาไปด้วย"
"อ้าว" งี้ก็แย่สิ "แล้วนี่ยังหาคนไม่ได้เหรอครับ"
"ใช่จ้ะ" แม่ตอบรับ "มันกะทันหันเกินไปจริงๆ หาคนไม่ทันหรอก กะงาน
เสาร์อาทิตย์คนยิ่งหายากอยู่"
"ลูกค้าผู้หญิงหรือผู้ชายครับ"
"ผู้ชายจ้ะ"
ผมนิ่งคิดไปนิด หันมองป๊ากับแม่สลับกัน ก่อนจะตัดสินใจเอ่ยปาก
"ถ้างั้นให้ผมไปท�ำแทนไหมครับ"
ป๊าหันมามองหน้าผมนิ่งๆ ท�ำสีหน้าเหมือนครุ่นคิดอะไรสักอย่าง ก่อนที่
แม่จะเป็นฝ่ายพูดขึ้นมาแทน
"สองไหวเหรอ แค่นกี้ ท็ ำ� งานจันทร์ อังคาร พฤหัส ศุกร์ สีว่ นั แล้วนะ" แม่วา่
คิ้วเรียวขมวดเข้าหากันอย่างกังวล "ถ้ามารับงานนี้อีก เสาร์อาทิตย์ก็จะไม่ได้
พักเลย"
ผมเหลือบมองป๊าที่ก้มลงมองเอกสารในมือไปแล้ว ก่อนจะพยักหน้า
ตอบรับแม่ "ก็ให้ผมท�ำจนกว่าจะหาตารางลงได้ หรือมีพนักงานชายคนใหม่
มาแทนก็ได้ครับ"
"งั้นก็ตามนั้น" ป๊าสอดเอกสารใส่ซองสีน�้ำตาลวางลงบนโต๊ะแล้วดัน
มาทางผม "วันนี้ก็เข้าไปตามที่อยู่นี้ ไปรายงานตัว แล้วอย่าลืมอธิบายด้วยว่า
ท�ำไมถึงได้ไปสายกว่าเวลานัด"
ผมพยักหน้ารับและเอือ้ มมือไปหยิบซองเอกสารตรงหน้าขึน้ มา จากนัน้
ก็ไหว้ลาป๊ากับแม่ก่อนจะตรงออกจากส�ำนักงานเพื่อมาขึ้นรถของตัวเองที่
จอดทิ้งไว้ด้านหน้า หยิบเอาที่อยู่ในซองออกมาดูก็พบว่าไม่ได้ไกลจากตรงนี้
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มากนัก ศึกษาเส้นทางไม่นานก็เริ่มออกรถ
ผมใช้เวลาหลังจากมาจอดรถที่ข้างฟุตบาธเยื้องหน้าบ้านของลูกค้าที่
เพิ่งอ่านข้อมูลซึ่งระบุอยู่ในเอกสารทั้งหมดทุกหน้าคร่าวๆ สัญญาประเภท
บ้านพักอาศัยส่วนบุคคล พื้นที่ใช้สอยขนาด 180 ตร.ม. ขอบเขตงานเป็น
ท�ำความสะอาดระดับราคาที่แพงที่สุด บวกอาหารเช้า กลางวัน เย็นครบ แถม
ยังมีดแู ลสวนรอบบ้านด้วย ก�ำหนดระยะเวลาจากวันทีเ่ ริม่ งานถัดไปอีกสามเดือน
แต่ชอื่ ผูว้ า่ จ้างกับชือ่ เจ้าของบ้านไม่ใช่ชอ่ื เดียวกัน อีกทัง้ นามสกุลก็ไม่เหมือนกัน
แม้จะสงสัยแต่ผมก็เก็บเอกสารใส่ซองไว้แล้วถือวิสาสะเคลือ่ นรถเข้าไป
จอดด้านในเพราะเห็นประตูรวั้ เปิดกว้างอยู่ พอดับเครือ่ งยนต์แล้วผมก็ขยับลง
จากรถโดยไม่ลืมที่จะหยิบซองสีน�้ำตาลติดมือลงไปด้วย
ก๊อก ก๊อก
ระหว่างเคาะประตูและก�ำลังรอให้เจ้าของบ้านมาเปิดก็คิดเดาไปต่างๆ
นานาว่าด้านหลังบานประตูนผี้ มจะเจอกับคนประเภทไหน...คนแบบไหนทีจ่ ะ
มาอยู่ในความดูแลของผมอีกคน
กวาดตามองเอกสารในมืออีกครั้ง แล้วทวนชื่อเจ้าของบ้าน...นับนที
ธีรธนันท์
แอ๊ด~
ระหว่างทีผ่ มก�ำลังจดจ้องอยูท่ ตี่ วั อักษรบนหน้ากระดาษ ประตูไม้บานที่
ผมเพิง่ เคาะไปไม่นานก็เปิดออก ผมละสายตาขึ้นมองก่อนจะชะงักไปเมื่อเห็น
คนที่ยืนอยู่ตรงหน้า อีกฝ่ายกดสายตามองผมกลับมาแต่ไม่ได้เอ่ยค�ำท�ำลาย
ความเงียบ ท�ำให้ตอ้ งขยับตัวอย่างท�ำอะไรไม่ถกู และเหมือนเจ้าตัวก็ไม่มวี แี่ วว
จะพูดอะไรขึ้นมาก่อน ผมกะพริบตาถี่ๆ ก่อนจะเรียกสติกลับเข้าร่าง
"เอ่อ...คุณคือคุณนับนทีเจ้าของบ้านใช่ไหมครับ"
เขายังคงสบตากับผมนิ่งโดยไม่พูดอะไร ไม่นานฝ่ายนั้นก็พยักหน้าลง
เป็นจังหวะเดียวกับที่ผมลอบกลืนน�้ำลายลงคอ...
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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