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เราเกลียดสุนัขเพราะเคยโดนมันกัด

เรากลัวการท�าผิดเพราะเคยถูกตี

เราไม่ชอบการโกหกเพราะเคยเจ็บปวด

เราเลี่ยงการทะเลาะเพราะเคยร้องไห้

คนเราเติบโตจากประสบการณ์

เราระมัดระวังจากสิ่งที่ได้เรียนรู้

เรายอมรบัและเปลีย่นแปลงจากข้อผดิพลาด ความคดิและการตัดสนิใจ 

เปลีย่นไปเพราะสถานการณ์ในชวิีต ในบางครัง้เป็นเรือ่งด ีในบางครัง้เป็นเรือ่ง

น่าเสียดาย

เคยมคีนบอกว่าคนรกัปัจจบุนัไม่ควรต้องแบกรบัความผดิของอดตีคนรกั  

เขาควรมีสิทธิ์ได้รับทุกอย่างเท่าเทียมกับคนก่อน

เพราะถึงความรักที่ผ่านมาจะเจ็บปวด แต่เราก็ไม่ควรเอาความผิดหวัง

จากอดตีมาท�าให้ความรกัครัง้ต่อไปต้องมข้ีอแม้ คนในอนาคตไม่จ�าเป็นต้องมา 

รับผิดชอบความไม่สมหวังในอดีตของเรา การท�าแบบนั้นมันไม่แฟร์

ซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่ได้ท�าผิดอะไร

Prologue
•

...,Come rain or shine
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แต่เราท�าไม่ได้ทั้งที่เข้าใจ...อาจเพราะหัวใจมีแค่ดวงเดียว
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กลิ่นหอมของกาแฟปลุกคนที่นอนกอดผ้าห่มหลับสนิทอยู่บนเตียงให ้

ตืน่ขึน้มารบัวันใหม่ แม้จะไม่สดใสนกัเพราะจ�านวนชัว่โมงทีไ่ด้พักผ่อนนัน้น้อย

จนอาจท�าให้เกิดรอยคล�า้ที่ใต้ดวงตา แต่ผิวนุ่มอุ่นที่แนบกายอยู่ทั้งคืนก็ท�าให้

หลับสบาย รู้สึกดีแม้ความเหนื่อยล้าจะยังเกาะอยู่เต็มบ่า

ทัพพ์กะพริบตาช้าๆ วางมือลงข้างตัวแล้วลูบไปมา ท่ีนอนเย็นขนาดนี ้

คงลุกไปพักใหญ่แล้ว

ชายหนุ่มลุกจากเตียง โชว์ท่อนบนเปลือย บิดตัวไปมาคลายเมื่อย 

ก่อนจะก้าวเท้าออกไปนอกห้องนอน เหน็แผ่นหลงัเลก็ขยับไปมาอยู่ทีเ่คาน์เตอร์ 

ไอส์แลนด์ เดินเข้าไปใกล้พลางเอ้ือมมือโอบเอวบางจากด้านหลัง กดจมูกลง

ที่ลาดไหล่แล้วซบแก้มอย่างออดอ้อน

"ตื่นไม่ปลุกเลย"

ท่ีมาของกลิ่นกาแฟท่ีหอมจนปลุกให้คนนอนน้อยตื่นได้อย่างง่ายดาย

หันมาส่งย้ิมหวาน "ก็เมื่อคืนคุณกลับดึก ได้นอนแป๊บเดียวเอง" พูดพลาง 

ยกแก้วเซรามิกสีครีมขึ้น "กาแฟเลยไหมครับ"

คนตัวสูงกว่าย้ิม พยักหน้าตอบ "วันน้ีเรียนก่ีโมง" ซุกจมูกลงตรงต้นคอ

ไปเรื่อยระหว่างถาม

ฝ่ายคนถูกวอแวก็ห่อไหล่หัวเราะ "ฮื่อ อย่าสิ ผมจั๊กจี้"

"มันเขี้ยว" เสียงนั้นมันเขี้ยวจริงอย่างที่พูด "เรียนกี่โมงครับ"

Chapter ☂ One
•

ต้องบอกไหมว่าเป็นเรื่องที่ดีแค่ไหน
หากภาพแรกที่เห็นเมื่อลืมตา...คือหน้าคุณ
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"เก้าโมง เดี๋ยวผมต้องออกแล้วเนี่ย"

"ให้พี่มานพไปส่ง"

"ไม่ต้องๆ ผมไปเองได้"

"หรือจะให้ผมไปส่ง?"

"พูดอะไรท่ีเป็นไปไม่ได้อีกแล้วคุณทัพพ์" ออสการ์เอ่ยเสียงใส ย่นจมูก

ล้อเลียน "เดี๋ยวถูกเห็นเข้าก็โดนถ่ายรูป เป็นข่าวขึ้นมาท�ายังไง"

"ก�าลังอยากให้เป็นพอดี"

"ไม่ต้องเลย"

"ออสไม่อยากเป็นข่าวกับผมเหรอ"

"ยังต้องถามอีกเหรอ"

"อยากอยู่แล้ว"

ออสการ์ยิ้ม "แน่นอนว่าไม่ครับ"

ทัพพ์ร้องว้า แสร้งท�าหมดแรง "พูดงี้ไม่มีใจท�างานเลย วันน้ียกเลิก 

ให้หมด ป่วยแล้ว"

"ป่วยอะไรกัน กินข้าวเร็วครับ เดี๋ยวผมต้องไปเรียนแล้วนะ"

"ป่วยใจ โดนปฏิเสธ"

"ใครจะกล้าปฏิเสธคุณทัพพ์ได้ล่ะ" คนตัวเล็กกว่าหัวเราะ "ดีกรีขนาดน้ี

ใครปฏิเสธลงก็แย่แล้ว"

"คนนี้ไง" จิ้มแก้มนุ่มนิ่มนั้นเบาๆ อย่างอดไม่ได้ ท�าไมถึงได้น่ารักน่าฟัด

ขนาดนี้

"ข้าวผัดแฮมอยู่ในกระทะนะครับ ตักกินก่อนออกไปท�างานนะ"

ทัพพ์ยิ้มมุมปาก เหลือบตาไปทางกระทะที่ปิดฝาวางอยู่บนเตา ไม่ต้อง

กินข้าวสักเม็ดก็อิ่มไปหมดแล้วเน่ีย ถ้าจะหิวคงหิวอย่างอื่นมากกว่า กอด 

อยู่กับตัวทั้งคืนแต่ไม่ยักจะได้กิน

"วันนี้ท�างานหรือเปล่า"

"ตอนเย็นค่ายนัดเข้าไปคุยครับ น่าจะเรื่องซีรี่ส์ภาคต่อ"

"..." คนอายุมากกว่าถอนหายใจ กระชับเอวอีกฝ่ายแน่นขึ้นอีก
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ท่าทางขี้อ้อนผิดกับรูปลักษณ์ท�าให้ออสการ์หลุดข�า "ไม่มีอะไรหรอก

ครับ"

"รู้เหรอว่าผมคิดอะไร"

"ไม่ต้องมองตาก็รู้" ออสการ์พูดไปย้ิมไปตามนิสัย ย้ิมง่ายสบายตา 

น่าอยู่ใกล้ นี่แหละค�าอธิบายของนักแสดงหนุ่มหน้าใหม่ไฟแรงคนนี้ ที่คนเขา

พูดๆ กันไม่ใช่ราคาคุยเลย

คนตัวบางกว่าหันไปมองหน้า ปัดผมท่ีตกลงมาเพราะไม่ได้เซ็ตของคน

เพ่ิงตืน่นอนให้พ้นดวงตา ย้ิมหวานเสยีจนคนมองต้องกลัน้ใจไม่ให้ขยับเข้าใกล้

แล้วบดจูบริมฝีปากสีอมส้มนั้นแรงๆ จนเจ้าตัวขาอ่อน ขยันน่ารักนักล่ะ

"ไปแล้วนะครับ"

"...ครับ" ทัพพ์ถอนหายใจ "เจอกันอีกเมื่อไหร่ไม่รู้"

"ไว้ผมแวะมาหาใหม่นะ"

"ขนงานมาท�าที่นี่เลยก็ได้ คีย์การ์ดออสก็มี"

"มาบ่อยๆ มันจะผิดสังเกตน่ะสิครับ"

"ดีเลย"

ออสการ์ส่ายหน้า พูดจาล้อเล่นแบบนี้ตลอดเลย เคยกังวลบ้างไหมเนี่ย 

คนอะไร "เดี๋ยวเป็นจริงจะพูดไม่ออก"

"อยากพูดไม่ออก" ทัพพ์เอ่ยเสียงแผ่ว ไล่สายตามองแก้มจนถึงปาก 

ของคนตรงหน้า อยากจะจูบๆ ให้ขึ้นสีแดง ไม่รู้ว่าจะนุ่มสักแค่ไหน นอนมอง

มาหลายคร้ังแล้วแต่ไม่ได้สัมผัสสักที เก่งแต่หอมนิดหอมหน่อยตรงมือ 

ตรงไหล่อยู่เนี่ย

หมดคราบแล้วเสือตัวใหญ่ ถอดเขี้ยวเล็บขนาดนี้ใครรู้เข้าคงร้องไห้

"ออส"

"ครับ?"

"ตรงๆ"

ออสการ์เลิกคิ้วสูง ไม่แน่ใจว่าตัวเองได้ยินถูกไหม เพราะไม่เข้าใจ 

ความหมายของค�าที่อีกฝ่ายพูดมา "อะไรนะครับ"
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"ตรงๆ"

"ตรงๆ เหรอครับ"

"อืม"

"คืออะไร"

"แม่บอกว่าชอบใครให้พูดตรงๆ"

ออสการ์หลดุหวัเราะ เขาอยากจะข�าแต่กลวัเสยีมารยาท คนอย่างทัพพ์

เล่นอะไรแบบน้ีด้วยเหรอ มันจะชวนเครียดเกินไปแล้ว ส่ายหน้าไปมาอย่าง

ระอา "ไปแล้วนะครับ เดี๋ยวผมสายเอา"

"โอเค" คนตวัสงูยกสองมอืออกจากเอวอกีฝ่าย ถอนหายใจอย่างเสยีดาย 

มองตาละห้อยจนอีกคนย้ิมข�า ใครจะรู้ว่าคนอย่างทัพพ์ พิภพธนานนท ์

จะท�าหน้าแบบนีเ้ป็นด้วย เหมอืนสตัว์ตวัใหญ่ๆ ทีอ้่อนขอความรกัจากเจ้าของ

ไม่มีผิด

"ตั้งใจท�างานนะครับคุณทัพพ์"

"ตั้งใจเรียนครับคุณคนเก่ง"

ออสการ์พยักหน้ารับ ส่งรอยย้ิมหวานๆ เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีของวันนี ้

อีกครั้งก่อนจะผละตัวออกห่าง ทัพพ์มองคนตัวเล็กหยิบกระเป๋าแล้วเดินไป 

เปิดประต ูหนัมาโบกมอืลาอกีทีแล้วหายออกจากห้อง ถอนหายใจยาว เสียดาย

เหมือนเพิ่งตื่นจากฝันดี

เป็นฝันดีที่หลับนานเท่าไหร่ก็รู้สึกไม่พอสักที เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกิน

เสียงโทรศัพท์ห้องดังขึ้นเรียกความสนใจจากชายหนุ่ม เจ้าตัวเลิกคิ้ว

พลางเดินไปรับสาย

"..."

[คณุทัพพ์ตืน่หรอืยังคะเน่ีย] เสยีงผูจ้ดัการสาวทีเ่ลก็ไม่ต่างจากตวัดงัข้ึน 

[อกีชัว่โมงนึงพ่ีจะเข้าไปรบันะคะ วันนีใ้ส่เชิต้ขาวทีพ่ี่เตรยีมไว้ให้ในตูร้มิขวาสดุ

ด้วยค่ะ]

"วันนี้มีอะไร"

[มีฟังบรีฟโฆษณาแบรนด์เสื้อผ้าตอนสิบเอ็ดโมงครึ่ง ถ่ายนิตยสาร 
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ตอนบ่ายสอง แล้วก็สมัภาษณ์เรือ่งเพลงทีส่ถานวิีทยุ BDS ตอนห้าโมงครึง่ค่ะ] 

หญิงสาวพูดยาวเหมอืนท่องจ�า [อ้อ เลขาฯ ประธานโทรมาให้คณุทัพพ์เข้าไปพบ 

หลังเสร็จงานแล้วด้วยค่ะ]

"พบเรื่อง?"

[ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ แต่ก�าชับมาว่ายังไงก็ต้องไป ห้ามเถลไถล]

"เรื่องอะไรก็ไม่บอก ไม่ไป เหนื่อย"

[ไม่ได้ค่ะ]

"คิดว่าเป็นประธานแล้วจะท�าไรก็ได้เหรอ เดี๋ยวปั๊ดลาออก"

[ติดสัญญาค่ะคุณทัพพ์ เสียใจด้วยนะคะ]

"จ่ายค่าฉีกสัญญาเท่าไหร่บอกมาเลยดีกว่า"

[เชื่อเถอะว่าคุณทัพพ์ไม่อยากรู้หรอกค่ะ] เชอร์รี่เอ่ยเสียงใส คนใน 

ความดูแลของเธอพูดเล่นได้จริงจังเสมอ [อาหารเช้าอยากทานอะไรคะ  

เดี๋ยวพี่ซื้อเข้าไป]

"ไม่ต้อง มีแล้ว"

[มีได้ยังไง ในตู้เย็นไม่มีอะไรน่ีคะ พ่ีซื้อมาแต่ของสด] แล้วอีกฝ่าย 

ท�าอาหารเสียที่ไหน แค่ต้มมาม่ายังขี้เกียจ เอามาขย�าจนแตกแกะถุงแล้ว 

กรอกใส่ปากอยู่เลย

"ช่างเถอะน่า จะไปอาบน�า้แล้วนะ"

[อีกชั่วโมงนึงเจอกันค่ะ]

ทัพพ์วางสาย หันไปส�ารวจห้องจนแน่ใจว่าไม่มีร่องรอยของคนท่ีเพ่ิง 

กลับออกไป ก้าวเท้าไปยืนหน้าเตา เปิดฝาที่ครอบกระทะออกแล้วอมย้ิม 

เมื่อเห็นข้าวผัดร้อนๆ ส่งกลิ่นหอมฉุยน่าทาน จัดการให้เรียบร้อยก่อนเชอร์รี ่

จะมาดีกว่า 

ขี้เกียจตอบค�าถาม

☁ 

☀
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เจ้าของแผ่นหลังกว้างเดินออกจากลิฟต์ ก้าวเท้าผ่านทางเดินยาวๆ  

ตรงไปที่ห้องประธาน ยิ้มและตอบรับรุ่นน้องที่เอ่ยทักทายระหว่างทางไปเรื่อย 

โดยมีผู้จัดการสาวตัวเล็กตามหลังมาไม่ห่าง

คนตัวสงูเคาะประตสูองครัง้ตามมารยาทก่อนจะเปิดเข้าไปด้านในทนัที 

ขยับคอไปมาอย่างเมือ่ยล้าพลางยกแขนถอดเสือ้คลมุท่ีสวมอยู่พาดบ่า ยกมอื

ไหว้ประธานบริษัทที่หมุนเก้าอี้กลับมาสบตา

ยุกรส่ายหน้าเมือ่เหน็เดก็ในค่ายทีอ่ายุน้อยกว่าเป็นรอบทรดุตวัลงน่ังบน

เก้าอี้ตรงข้าม รายน้ีน่ะแสบ พูดอะไรไม่ค่อยฟัง ท�าอะไรตามใจ ซ�า้ยังไม่เคย

แสดงท่าทางกลัวเขาเหมือนเด็กคนอื่นเลยสักนิด

"เรียกผมมามีอะไรให้รับใช้ครับ"

"รออีกคนก่อน"

ทัพพ์เลิกคิ้ว หันไปมองหน้าผู้จัดการส่วนตัว แต่อีกฝ่ายส่ายหน้าดิก 

ท�าปากพะงาบตอบว่าไม่รู้เหมือนกัน "ใครอะครับ"

"เดี๋ยวก็รู้"

"เซอร์ไพรส์อกีแล้ว ผมไม่ชอบเซอร์ไพรส์" คนตวัสงูว่า "ใจบาง ตกใจง่าย"

"อืม ฉันก็ไม่ชอบเซอร์ไพรส์เหมือนกัน" ยุกรหรี่ตา มองคนที่ใจจริงแล้วก็

เอ็นดูไม่ต่างจากลูกอย่างจับผิด 

"มองงี้ผมขนลุกแล้วนะ"

คนโตกว่าถอนหายใจ เล่นเข้าไป สนุกเข้าไป ไม่รู้ย่ีสิบห้าหรือสิบห้า  

เจอกันครัง้แรกเด็กยังไง ตอนนีก็้ยังเดก็อย่างนัน้ ถ้านิสยัโตให้เหมอืนภาพลกัษณ์ 

กับเรื่องผู้หญิงหน่อยคงน่าห่วงน้อยกว่านี้

ก๊อก ก๊อก

เสียงเคาะดังติดกันสองครั้ง เบาและสุภาพต่างจากคนท่ีเข้ามาแล้วโข 

หลังจากนั้นประตูก็เปิดออกเมื่อเจ้าของห้องเอ่ยปากอนุญาต

ทัพพ์เลิกคิ้วขึ้นตอนหันไปมองคนมาใหม่

พอเห็นหน้าก็รู้เลย...ว่าคิดถึงมากแค่ไหน

เพิ่งเจอกันเมื่อเช้าแท้ๆ
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ออสการ์เม้มปากเล็กน้อยตอนสบตาเข้ากับสมาชิกวงดนตรีชื่อดัง 

พ่วงต�าแหน่งนักแสดงเบอร์หน่ึงของค่าย ถูกเรียกมาพร้อมกันแบบน้ีไม่ใช่ 

เรื่องดีแน่เลย กลัวแล้วสิ...

"นั่งก่อนออสการ์" ยุกรเอ่ยปาก ผายมือไปที่เก้าอี้ว่าง

"สวสัดคีรบัคณุยุกร คณุทัพพ์ พ่ีเชอร์รี"่ คนเดก็สดุยกมอืไหว้ทุกคนในห้อง

จนครบ ถึงขยับไปนัง่เก้าอีข้้างๆ ทัพพ์ น่ีก็มองเขาอยู่นัน่แหละ ไม่เก็บอาการเลย

"ทัพพ์" ยุกรเอ่ยปาก

"..."

"ทัพพ์" เรียกซ�้าอีกคร้ังเมื่อไอ้ตัวแสบมันยังสติไม่เข้าร่าง ถอนหายใจ

อย่างปลงไม่ตก "เอาตาออกจากหน้าออสการ์หันมามองฉัน"

ทัพพ์กลอกตาขึ้นบนก่อนจะวนไปจบลงที่ประธานบริษัท "ครับผม"

ไอ้เด็กนี่...

ออสการ์ถูปลายนิ้วตัวเองไปมา ใจเต้นตึกเมื่อคนตรงหน้าหันมามอง 

ยุกรย้ิมบาง ดูหน้าก็รู้แล้วว่าก�าลังกลัว "แล้วจิ๊บล่ะออสการ์" ถามถึง 

ผู้จัดการของอีกฝ่าย

"พอดีว่าวันน้ีหน่ึงมีถ่ายงานอีกครับ พ่ีจิ๊บเลยมาส่งผมท่ีหน้าบริษัท

แล้วไปที่อ่ืนต่อ" เพราะเพ่ิงเซ็นสัญญาเข้ามาไม่นาน ออสการ์ถึงยังเป็นหนึ่ง 

ในเด็กหลายคนที่มีผู้จัดการร่วมกับเด็กคนอื่น

"แล้วงานวันนี้เป็นยังไงบ้าง"

"วนันีเ้รยีนการแสดงครบั" ออสการ์ตอบกลับ เมือ่เหน็ว่าประธานชวนคุย

ด้วยน�้าเสียงสบายๆ จากท่ีเครียดก็เริ่มย้ิมออก "เหน่ือยแต่สนุกมาก อาจารย์

สอนเข้าใจง่ายมากเลยครับ"

ยุกรมองรอยย้ิมของเด็กตรงหน้าแล้วก็ย้ิมตาม น่ารักผิดกับคนข้างๆ 

"ตั้งใจก็ดีแล้ว มีอะไรก็บอกจิ๊บ"

"ขอบคุณนะครับ"

"แต่วันนี้เรียกมาคุยเร่ืองอื่น" ยุกรเอ่ยปาก สายตาเปลี่ยนเป็นจริงจัง  

หันไปมองหน้าทัพพ์ "กับออสการ์น่ะยังไง"
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ทัพพ์เลิกคิ้ว "ค�าถามไม่เคลียร์ครับ ไม่เข้าใจ"

"อย่าให้ต้องถามอีกรอบ" มีเหรอจะไม่เข้าใจ กวนประสาทมากกว่า

"เอ่อ..." ออสการ์เอ่ยเสียงแผ่ว หันมองสองคนเลิ่กลั่ก "คือ..."

"ออสไม่ต้อง เดี๋ยวผมคุยเอง" ทัพพ์หันไปพูดกับน้อง อ่อนโยนจน 

น่าหมั่นไส้ สองมาตรฐานเห็นๆ

มาตรฐานคนทั้งโลก กับมาตรฐานออสการ์

"นี่คุณยุรู้ได้ไงอะครับ" 

ยุกรแค่นหัวเราะ ยังมีหน้ามาถามกลับอีก "เรื่องในบริษัทมีอะไรท่ีฉัน 

ไม่รู้บ้าง"

"พี่รี่ยังไม่รู้เลย" ค�าที่ท�าเอาเชอร์รี่สะดุ้ง

"เคยบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ายุ่งกับเดก็ในค่าย ทีผ่่านมามข่ีาวกับนักแสดง

นักร้องที่ไหนไม่เคยว่า" 

"ก็เรียกมาด่าทุกครั้งอะ" ทัพพ์พูดแล้วก็รีบหันไปหาคนข้างตัว "นาน 

แล้วนะออส ก่อนคุยกับออสนานมาก ห้ามเข้าใจผิด"

ออสการ์แทบจะยกมือตบหน้าผากตัวเอง คนคนน้ีรู ้ตัวไหมเน่ียว่า 

ก�าลังอยู่ในสถานการณ์แบบไหน

ยุกรถอนหายใจ จะเรยีกมาดก็ุไม่เคยส�าเรจ็สักที "สรปุน่ีคบกันอยู่ใช่ไหม"

"ยังครับ" ทัพพ์ว่า หยุดคิดไปนิด "ขอคบได้เลยไหม"

"ไม่ได้" ยุกรเอ่ยเสียงเข้ม "คบไม่ได้"

"เรื่องนี้ไม่มีในสัญญานะคุณยุ" ทัพพ์เอ่ยกลับ น�้าเสียงจริงจังข้ึนจนคน 

ในห้องเริ่มหน้านิ่ง เมื่อไหร่ที่เจ้าตัวท�าสายตาแบบนี้ แสดงว่าเลิกเล่นแล้ว

เจ้าของห้องเคาะนิ้วลงท่ีโต๊ะเป็นจังหวะ หยุดคิดก่อนพูดต่อ "จริงจัง 

ใช่ไหม"

"จริงจังครับ"

ยุกรลืมค�าพูดตัวเองไปชั่วขณะเมื่อเห็นสีหน้าของเด็กแสบ "..."

สีหน้าที่จะไม่เชื่อก็คงไม่ได้

"แต่เราเคยคุยกันแล้วว่าเร็วๆ น้ีไม่อยากให้คบใคร ด้วยฐานะของเธอ

Page ,Come rain or shine.indd   14 29/5/2562 BE   14:26

ตัว
อย
่าง



15afterday

ตอนนี้ยังไม่ควรมีข่าวเรื่องความรัก มันไม่เหมาะ"

"ก็ตอนที่คุยกันยังไม่เจอออส"

"..."

"ผมก็พยายามไม่ให้เป็นข่าวแล้วนี่ไง"

"ทัพพ์"

"ครับ"

"อย่าคิดว่าไม่รู้นิสัยเธอ ใจจริงสนที่ไหนถ้าจะเป็นข่าว"

"ผมเปล่าสักหน่อย"

ยุกรถอนหายใจอีกครั้ง ถึงได้บอกไงว่าดื้อที่หนึ่ง "รู้ว่าไม่แคร์ข่าวตัวเอง 

แต่แคร์ข่าวออสการ์หน่อย ตอนนี้ออสการ์ก็ก�าลังไปได้สวย ถ้ามีข่าวกับเธอ 

มันจะมีผลเสียเยอะ อยากให้น้องโดนรุมเหรอ"

"..."

"ถ้าไม่อยากก็พยายามปิดให้จริงอย่างท่ีพูดหน่อย เข้าใจหรือเปล่า"  

ถามย�้าที่ท้ายประโยคเมื่อดาราดังคนดียังเงียบสนิท

"เข้าใจครับ"

"แล้วถ้าเชื่อฟังกันบ้าง ก็อย่าเพิ่งคบกัน"

"..."

"คุยกันไปก่อน ท�าได้ไหม"

"ผม..."

"ได้ครบั" เสยีงนุ่มเอ่ยแทรกข้ึนมาก่อนทีท่พัพ์จะทันได้พูดอะไร ออสการ์

หันไปสบตากับคนข้างกายเล็กน้อยก่อนจะเบนไปมองประธานบริษัทอีกครั้ง 

"ท�าได้ครับ" แล้วย�า้ค�าเดิม

"ออส"

ออสการ์มุ่ยหน้าเมื่ออีกคนเรียกชื่อเสียงอ่อย หันไปขมวดค้ิวใส่เพ่ือ

แสดงออกให้รู้ว่าไม่ชอบใจแล้ว เห็นอย่างนั้นทัพพ์ก็ไม่กล้าพูดอะไรอีก

ยุกรยกมุมปากข้ึนเป็นรอยย้ิมเมื่อเห็นท่าทางของเด็กในความดูแล 

ทั้งสองคน
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นี่อาจจะเป็นครั้งแรกท่ีไอ้แสบตรงหน้ามันยอมหยุดพูดท้ังท่ีใจยังเถียง

ไม่หยุดแบบนี้

.

.

.

"น่ีพ่ีเพ่ิงรู้เร่ืองก็วันนี้" เชอร์ร่ีโวยไม่หยุดตั้งแต่ข้ึนรถตู้มา "ท�าไมถึง 

ท�าแบบนี้คะคุณทัพพ์"

"ท�าอะไรอะครับพี่รี่"

"กับผู้ชายก็ได้เหรอคะ!" ปกติเสือผู้หญิงจะตายแล้ว

"ออสไม่ใช่ผู้ชาย"

"..." เชอร์รี่ขมวดคิ้ว หันไปมองอีกคนอย่างไม่เข้าใจ ก่อนจะเบิกตาโต 

แล้วยกมือกุมขมับเมื่อได้ยินประโยคต่อมา

"ออสคือผู้เป็นที่รัก"

"พี่ไม่เล่นนะคะ"

"คิดมากแก่เร็วนะพี่รี่ หน้าผากย่นหมดแล้ว"

"คุณทัพพ์!"

"ครับ~"

ผู้จัดการสาวถอนหายใจแรงๆ รู้สึกเหมือนแก่ลงไปอีกหลายปี "ตั้งแต่ 

เมื่อไหร่คะ"

"ครับ?"

"คุยกับน้องออสตั้งแต่เมื่อไหร่ บอกมาเลยนะคะ"

"เรื่องส่วนตัวน่า"

"พอดีเป็นผู ้จัดการส่วนตัวอะค่ะเลยต้องรู ้" หญิงสาวพูดเสียงเรียบ  

หันไปมองหน้าคนในความดูแลตาเขียว "สงสัยอยู่ว่าท�าไมไม่รู้อยู่ได้ตั้งนาน" 

ถ้าโดนคุณยุกรสั่งคาดโทษก็ไม่แปลกเลย "อยากเปล่ียนผู้จัดการใหม่เหรอคะ 

พี่จะร้องไห้แล้วนะ"

"โหย อย่าพูดขนาดนี้สิพี่"
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"ตอบค�าถามค่ะคุณทัพพ์ อย่าเปลี่ยนเรื่อง"

"รู้ทัน"

เชอร์รี่ยักไหล่ พยักหน้าย�า้ขอค�าตอบ

"ตั้งแต่เจอกันในงานช่องเมื่อต้นปี"

ผู้จัดการสาวท�าตาโต นี่แอบไปคุยกันต้ังแต่ตอนนั้นเนี่ยนะ "ตอนน้ัน 

น้องออสการ์ยังไม่รับงานเลยไม่ใช่เหรอคะ!" ท�าไมถึงได้แสบขนาดนี้

"ก็แค่คุยๆ ไม่ได้อะไร"

"แล้วมาอะไรตอนไหน"

"ก็คุยไปเรื่อยๆ ยิ่งคุยยิ่งน่ารัก น่ารักมากก็เลยรักซะเลย"

สาวร่างเล็กยกมือกุมขมับตัวเอง หาตัวจับยากจริงๆ ตามอะไรคุณเขา

ไม่เคยทันเลย "แล้วเรื่องเมเปิ้ลล่ะคะ"

"คุยเฉยๆ"

"คุณทัพพ์"

"ผมไม่ได้คุยซ้อน อย่าเข้าใจผิด ตอนนั้นยังไม่ได้อะไรกับออสเลย"

"..."

"ไม่ต้องมามองหน้าไม่เชื่อเลยพี่รี่"

คนที่อายุเลยเลขสามมาแล้วหลายปีถอนหายใจยาว ตั้งแต่ดูแล 

พ่อดาราดังมาก็เหมือนแก่กว่าอายุจริงไปโข "ช่างเถอะค่ะ รู ้ว่าห้ามไม่ได้  

แต่ท�าอะไรคิดถึงหน้าพี่เยอะๆ นะคะ"

"โหย ให้คิดถึงพี่รี่เยอะๆ คงไม่ได้ แค่คิดถึงออสวันๆ นึงก็หมดแล้ว"

เชอร์รี่แทบจะกลอกตาเป็นเลขแปดไทยแล้วให้มันม้วนกลับไปข้างหลัง 

ไม่รู้จะพูดยังไงดี 

"เอาเถอะค่ะ"

เห็นว่าเป็นเจ้านายหรอกนะ
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ออสการ์จบัปีกหมวกให้บงัหน้าตวัเองดีๆ  ระหว่างแตะคย์ีการ์ดเข้าประตู

ของคอนโดฯ หรูย่านใจกลางเมือง หลังจากถูกเรียกคุยวันน้ันก็ไม่ได้มาท่ีน่ี 

เกือบอาทิตย์แล้ว ตอนแรกว่าจะเว้นระยะห่างในการมาให้มากขึ้นกว่าเดิม

หน่อย จากวันเว้นวันหรืออาทิตย์ละสองสามครั้งก็เป็นอาทิตย์ละครั้ง ไม่ก็ 

สองอาทิตย์ครั้ง

แต่ยังไม่ทันพ้นวันที่หกก็ใจอ่อนจนได้

'ถ้าจะปล่อยให้ผมคิดถึงขนาดน้ี ก็บอกมาเลยเถอะว่าอยากให้ผม

ขาดใจตาย'

'นี่มันฆ่ากันทางอ้อมชัดๆ'

'ถ้าติดต่อผมไม่ได้ก็รู้ไว้เลยว่าหมดแรงไปแล้ว'

เพราะค�าพูดที่เอ่ยเสียงอ่อนผ่านทางสายโทรศัพท์พวกนี้นี่แหละ...

เสียงปลดล็อกดังขึ้นเมื่อแตะคีย์การ์ดและสแกนน้ิวผ่าน ออสการ์ 

เปิดประตูยังไม่ทันเดินเข้าไปท้ังตัวก็ต้องตกใจเมื่อถูกรวบเอวเข้าไปกอด 

จนเท้าแทบลอยหวือจากพื้น เจ้าตัวเบิกตากว้างก่อนจะตีที่ไหล่หนาเบาๆ 

"คุณ ปิดประตูก่อน"

ทัพพ์กระชับกอดพลางเอื้อมมือไปผลักให้ประตูปิด ยกอีกคนขึ้นอุ้ม

กะทันหันจนฝ่ายถูกจู่โจมรีบใช้ขาเกี่ยวเอวแทบไม่ทัน

"คุณทัพพ์!"

Chapter ☂ Two
•

แรงโน้มถ่วงของโลกอาจไม่รุนแรงเท่าไหร่
หากเทียบกับแรงดึงดูดที่คุณมีต่อผม
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"ชู"่ ชายหนุม่ห่อปากส่งเสยีง พาเดนิไปทางห้องนัง่เล่นด้านซ้าย "อย่าดิน้สิ  

เดี๋ยวตกนะ"

"ชอบอุ้มผมอยู่เรื่อย คิดว่าตัวเองตัวใหญ่มากเหรอครับ"

ทัพพ์หัวเราะ เงยหน้ามองคนท่ีระดับใบหน้าสูงกว่าเพราะโดนอุ้มด้วย

ความมันเขี้ยว "ก็ออสตัวเล็ก"

"มีแต่คุณท่ีบอกว่าผมตัวเล็ก" ปกติคนอื่นจะพูดว่าผอมกันมากกว่า  

สูงขนาดนี้จะเอาที่ไหนมาตัวเล็ก มีแต่คนตรงหน้านั่นแหละที่สูงเกินไป

"ดีแล้ว เป็นตัวเล็กของผมคนเดียวก็พอ"

"..." หยอดเก่ง คนเจ้าชู้...

"ท�าหน้าแบบน้ีก�าลังว่าอะไรผมในใจอยู่หรือเปล่า" ทัพพ์เอ่ยปากพลาง

ทรุดตัวลงน่ังท่ีโซฟาปล่อยให้คนที่อุ้มมาน่ังลงบนตัก กอดหลังอีกคนไว้แน่น 

ไม่ให้ขยับลุกหนีไปไหน

"แค่คิดๆ"

"คิดอะไร"

"ว่าคุณน่ะเจ้าชู้แค่ไหน"

"หล่อเท่าไหร่ก็เจ้าชู้เท่านั้น"

ออสการ์หัวเราะ ก็เป็นเสียอย่างนี้ เล่นไปหมดเลย "เข้าใจพูดนะครับ"

"อะไร ผมไม่เห็นเข้าใจ"

คนเด็กกว่ายิ้มบาง พรูลมออกทางจมูกยาว

ก็ถ้าบอกว่าเจ้าชู้มาก ก็เท่ากับชมว่าหล่อมาก แต่ถ้าบอกว่าไม่เจ้าชู้เลย 

ก็เข้าทางอีกฝ่ายพอดี ร้ายนักล่ะ

"ไม่เถียงคุณแล้ว" คนเด็กกว่าเอ่ยปาก ยอมแพ้ดีกว่าเดี๋ยวเหน่ือยฟรี  

"กินอะไรหรือยังครับ"

"กินแล้วครับ พี่รี่สั่งให้ ออสกินหรือยัง เก็บสปาเกตตี้ไว้ให้นะ"

"ยังเลยครับ ไม่ค่อยหิว"

"กินไหม อุ่นให้"

"ไว้ก่อนดีกว่าครับ เหนื่อย" เวลาท�างานเยอะๆ ทีไรไม่ค่อยอยากอาหาร
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ทุกที

"เดี๋ยวผอมไปกว่าน้ีผมเศร้าแย่ เนื้อนุ่มๆ หายหมด" พูดพลางจับเอว 

อีกคน "แค่นี้ก็ไม่มีแล้ว"

"ถ้าไม่มีแล้วจะไม่ชอบหรือเปล่าครับ"

"ค�าถามนีต้้องการค�าตอบด้วยเหรอ" ทพัพ์อมย้ิม "ออสไม่ได้รูอ้ยู่แล้วเหรอ"

"ผมจะรู้ได้ไง ผมไม่ใช่คุณสักหน่อย"

"แสดงออกขนาดนี้แล้ว"

"..."

"แน่ะ เขิน"

หยอดเก่ง จีบเก่ง "อยู่ๆ ห้องก็ร้อนเนอะ"

ทัพพ์อมย้ิม รู ้จักเปลี่ยนเรื่อง "ร้อนเหรอ" แต่ระวังตัวน้อยไปหน่อย  

"ถอดเสื้อไหม"

"คุณทัพพ์!"

คนถูกเรียกชื่อท�าหน้าไม่รู้เรื่อง ย้ิมกว้างก่อนจะขยับเข้าไปกดริมฝีปาก

ลงที่ไหปลาร้าอีกฝ่าย จูบซับเบาๆ ด้วยความมันเขี้ยว 

"ฮื่อ อย่าท�าให้เป็นรอยนะครับ"

"ไม่ท�าหรอก ถึงจะอยากก็เหอะ"

"เดี๋ยวก่อนนะครับ" ออสการ์หัวเราะ "ได้ไง"

"ก็ผิวขาวๆ แบบนี้มันน่าท�าให้ช�้า" ทัพพ์พูดพลางลากปลายนิ้วไปตาม

กระดูกช่วงไหล่ "ท�าให้คนรู้กันเลยว่าออสเป็นของใคร ไม่ต้องหลบๆ อยู่"

"...ไม่พอใจสินะครับ"

"ออสพอใจเหรอ"

"ไม่ตอบดีกว่า" เดี๋ยวยิ่งตอบก็กลายเป็นได้ใจใหญ่เลยทีนี้ ยิ่งดื้ออยู่

ทัพพ์ถอนหายใจยาว "ขอเป็นแฟนตอนนี้เลยได้ไหมเนี่ย"

"ไม่ได้ครับ"

"ไม่เห็นใจผมเลย"

"คุยๆ กันไปก่อนไง" ออสการ์ย้ิมบาง วางสองมือลงที่ข้างแก้มเจ้าของ
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หน้าขาที่นั่งทับอยู่ 

"คุยแบบไหน"

"ก็แบบที่ผ่านมา"

"คุยกับผมคนเดียวด้วย บอกเลยว่าแค่คุยผมก็หวงมาก" ทัพพ์ย่นจมูก 

ขยับใบหน้าเข้าไปใกล้ จับมืออีกคนมาจูบเบาๆ "จองไว้ก่อนเลยนะ"

"ครับ" คนตัวเล็กยิ้มหวาน "คุณคนคุย"

พอได้ยินสรรพนามใหม่ทัพพ์ก็หลุดหัวเราะ "เรียกผมว่าอะไรนะ"

"คุณคนคุยไงครับ ไม่ชอบเหรอ"

มันเขี้ยวจริงๆ เลย "แพ้แล้วครับคุณคนเก่ง"

ท�าอะไรก็แพ้ไปหมด ไม่ต้องท�าหน้าอ้อน ไม่ต้องช้อนตามอง 

ยอมตั้งแต่ได้ยินเสียงแล้ว...

ชายหนุ่มที่เพ่ิงเป่าผมจนแห้งสนิทหันไปมองทางห้องน�้าเมื่อได้ยินเสียง

เปิดประต ูก่อนจะเหน็ออสการ์ในชดุนอน พาดผ้าขนหนูผนืเล็กไว้ท่ีคอ ผมเปียก

อย่างคนเพิ่งสระผมเสร็จ ปากและแก้มขึ้นสีแดงและวาวไปด้วยหยดน�า้ 

ออสการ์หลังอาบน�า้ใหม่ๆ น่ามองจนละสายตาไม่ได้เสมอ

ทัพพ์กัดริมฝีปากล่างของตัวเองตอนเหลือบตามองผิวขาวๆ ที่โผล่พ้น

จากคอเสื้อ วันนี้ใส่เสื้อนอนตัวใหญ่ของเขา ไม่รู้สึกหรือไงว่าตัวเองน่าขย�้า 

แค่ไหน แล้วยังขาเรียวยาวนั่นอีก ใส่สั้นแบบนั้นถ้าหน้ามืดขึ้นมาก็โทษตัวเอง

ไปเลยนะ

แค่คิดภาพตอนสอดมือเข้าไปทางชายเส้ือ เลิกข้ึนสูงแล้วจรดริมฝีปาก

ลงบนผิวนุ่มนิ่มตรงหน้าท้อง ก่อนจะกัดให้เป็นรอย ดูดให้ช�้า แทรกตัวเข้าไป

ตรงกลาง จับขาสองข้างของอีกฝ่ายแยกออกแล้วช้อนข้ึนเก่ียวเอวตัวเองก็

ท�าเอาร้อนไปทั้งตัว และปวดหนึบบริเวณช่วงล่างแล้ว

คือมันก็นานแล้วนะ...ที่ไม่ได้กอดใครสักคนแบบแรงๆ

"คุณทัพพ์ครับ"

หลุดออกจากความคิดเมื่อถูกเรียก ลมหายใจเกือบสะดุดเพราะตื่น 
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จากภวังค์ ใจเต้นตึกตอนอีกคนขยับมาใกล้แล้วเอียงคอมองอย่างสงสัย

ไก่อ่อนขนาดนี้เมื่อไหร่วะไอ้ทัพพ์...

"เหม่ออะไรอยู่ครับ ดึกแล้วนะ"

"มานั่งตักมา เดี๋ยวเช็ดผมให้"

"ไม่เป็นไรครับ คุณนอนเถอะ เหนื่อยมาท้ังวันแล้ว" ออสการ์เอ่ยปาก  

เขารูด้ว่ีาอกีฝ่ายงานหนกัแค่ไหน ทุกวันน้ีก็นอนน้อยมากแล้ว ถ้ามเีวลาพักผ่อน

เขาก็อยากให้ได้หลับเยอะๆ เดี๋ยวจะป่วยไปเสียก่อน "ผมเช็ดแป๊บเดียว"

"ไม่เอา มาน่ังนี่" ทัพพ์ยืนยันค�าพูดตัวเองด้วยการตบหน้าตักเบาๆ  

ออสการ์ไม่ชอบใช้ไดร์เป่าผม กว่าจะแห้งก็ต้องขยีอ้ยู่นาน แล้วเจ้าตวัก็เชด็บ้าง

ไม่เช็ดบ้าง กว่าจะได้นอน "ผมตั้งใจเช็ดแป๊บเดียวเสร็จ"

พอเห็นว่าเถียงไปก็ไม่ชนะ คนข้ีตามใจอย่างออสการ์ก็เดินไปทรุดตัว 

นั่งลงท่ีตัก เอนหลังพิงอกกว้างเมื่อถูกกอดเอวรั้งเข้าหา เขาพยายามท�าเป็น 

ไม่สนใจมอืใหญ่ท่ีลบูอยู่ตรงท้องกับรมิฝีปากเย็นๆ ท่ีกดลงตรงซอกคอ อกีฝ่ายน่ะ 

มือซน แถมยังมือไวด้วย ไม่แปลกเลยที่คนจะมองว่าเจ้าชู้ ทั้งเล่นหูเล่นตาเก่ง 

แล้วยังปากหวานอีก

แต่ตอนนี้เยอะไปแล้วๆ 

"คุณทัพพ์ เอามือออกจากเสื้อผมเลย"

"อะไรอะ แค่ลูบๆ เอง" 

"ไม่ต้องสอดเข้าไปข้างในก็ได้ครับ"

"ผมหนาว อยากซุกมือ"

"ไปเพิ่มอุณหภูมิแอร์ หรือไม่ก็ไปนอนห่มผ้าเลยครับ"

"ไม่เอา เช็ดผมให้ออสอยู่เนี่ย"

"เช็ดผมยังไงให้มือเข้าไปในเสื้อ"

"มอืผมใหญ่ ใช้ข้างเดยีวก็จบัรอบ" ทพัพ์หัวเราะ เว้นระยะนดิก่อนพูดต่อ 

"...เช็ดผมออสแห้งได้สบาย"

คนตัวเล็กเม้มปากแน่น พูดอะไรสองแง่สองง่ามเรื่อย "คุณทัพพ์..."  

เรียกชื่ออีกฝ่ายเสียงเบาตอนปลายนิ้วปัดผ่านแถวหน้าอก งอตัวหนีแทบจะ
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ทันที "อย่าแกล้งสิครับ"

ทัพพ์สูดลมหายใจเข้าลึก ท่องค�าว่าอดทนเป็นร้อยๆ ครั้ง ใจเย็นไว้  

เย็นกว่านี้ คนนี้ไม่เหมือนที่ผ่านมา

น้องยังเด็ก น้องยังไม่เคย

ละมือออกมาอย่างแสนเสียดาย กดจูบเบาๆ ท่ีท้ายทอย "ไปนอนกัน"  

ส่งยิ้มให้เมื่ออีกฝ่ายหันมาสบตา "คุณคนเก่ง"

.

.

.

ออสการ์ปิดฝากระปกุครมีแล้วหนัไปมองคนทีน่อนคว�า่อยู่บนเตยีงแล้ว

เรียบร้อยเพราะเขาใช้เวลาอยู่หน้ากระจกนานไปหน่อย ปกติเขาไม่ใช่คน 

ขยันทาครีมเท่าไหร่ เรียกได้ว่าเมื่อก่อนรู้จักอยู่อย่างเดียวคือกันแดด ทาๆ ถูๆ 

ก่อนออกจากบ้านแป๊บเดียวก็เสร็จ แต่พอท�างานวงการพ่ีจิ๊บก็พาไปขนซื้อ 

ทั้งครีมท้ังเซรั่ม สอนทาเป็นชั่วโมง ท�าเอาเสียเวลาก่อนนอนไปอีกวันละ 

หลายสิบนาที

คิดอะไรเรื่อยเปื่อย แล้วก็เหลือบตามองเจ้าของห้องอีกครั้ง จริงๆ หลัง

จากวันทีถู่กเรยีกเข้าไปคยุวันน้ัน พ่ีเชอร์รีผู่จ้ดัการส่วนตวัของคณุเขาก็ทักไลน์

มาเผาเรื่องของอีกฝ่ายอยู่นาน แล้วยังฝากให้คอยเตือนนั่นเตือนนี่ด้วย ไม่ได้

เห็นใจกันเลย ปกติเจ้าตัวเคยฟังเขาที่ไหน

"คุณทัพพ์"

"หือ?" คนตัวโตครางเสียงตอบ หน้ายังซุกอยู่กับหมอน

"ทาครีมหน้าแล้วเหรอครับ"

"ขี้เกียจ"

เนี่ยไง นิสัยแบบนี้แหละ "พี่รี่บอกว่าให้ผมเตือนคุณเรื่องบ�ารุงผิว เดี๋ยว

ช่วงต้นเดือนจะถ่ายโฆษณาโฟมล้างหน้า"

"ไม่ต้องหรอก"

"แค่ทาๆ เอง"
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"วุ่นวาย ผมขี้เกียจ มันเหนอะๆ หน้า"

ออสการ์เม้มปาก จริงๆ แล้วเขาก็ไม่ชอบหรอก แต่ถ้ามันท�าให้คนอื่น

ท�างานง่ายข้ึน และถ้ามันดีกับตัวเองก็ควรท�าไม่ใช่เหรอ การดูแลตัวเอง 

มันก็เป็นหน้าที่นี่นา "ลุกมาเถอะครับ"

"ง่วงแล้วครับ"

"เดี๋ยวผมทาให้"

ฟังจนจบประโยคคนตัวใหญ่กว่าก็ลกุพรวด ขยับมานัง่ท่ีปลายเตียงทันที 

"เห็นแก่ออสหรอกนะ"

คนฟังอมยิ้ม หยิบกระปุกครีมกับขวดเซรั่มบนโต๊ะมาถือ ดูจากน�า้หนัก

แล้วนี่แทบไม่ได้แตะเลยแน่ๆ พ่ีเชอร์รี่ต้องหลั่งน�้าตา เปิดฝาแล้วใช้ปลายน้ิว

ควักเนื้อครีมออกมาพอประมาณ แตะลงที่ใบหน้าอีกฝ่ายเป็นจุดๆ ก่อนจะ 

ลูบและนวดเบาๆ ให้ซึมไปกับผิว

ออสการ์อมย้ิมเล็กน้อยตอนมองหน้าดาราหนุ่มชื่อดัง เห็นผ่านทางจอ

มานาน ไม่คิดว่าวันนึงจะได้อยู่ใกล้ขนาดนี้ อีกฝ่ายอายุมากกว่าห้าหกปี  

ตอนแรกก็ดูเป็นคนนิ่งๆ ไว้ตัว เจ้าชู้ และร้ายลึก ยิ่งครั้งแรกที่เห็นในงานช่อง

แทบจะขาทรุดเลยนาทีที่สบตากัน บรรยากาศรอบตัวอีกฝ่ายเหมือนจะสะกด

และตักตวงได้ทุกอย่างที่ปรารถนา แต่พอได้รู้จักตัวตนจริงๆ กลับอ่อนโยน 

และอบอุ่นอย่างคาดไม่ถึงเลย

แล้วทัง้ทีด่เูหมอืนไม่ค่อยดแูลตวัเอง แต่ท�าไมผวิถึงได้สวยและละเอยีด

ขนาดนี้ก็ไม่รู้ จะบอกว่าเป็นกรรมพันธุ์ก็ดูจะน่าอิจฉาเสียเหลือเกิน หล่อ 

ตั้งแต่เกิดโดยไม่ต้องพึ่งมีดหมอ พ่อแม่ให้มาล้วนๆ เลย

รูขุมขนเล็กจนมองไม่เห็น

คิ้วเข้ม

ตาคม

จมูกโด่ง

ปากก็น่าจูบ...

"ออส" 
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เสียงทุ้มเรียกให้ความสนใจละออกจากผิวเนียน "ครับ"

"ถ้ายังมองผมแบบนี้อยู่จะโดนกินแล้วนะ"

ออสการ์ชะงกั เผลอถอยเท้าออกก้าวนึง "ก็...ก็ทาครมีให้ ต้องมองหน้าสิ  

ไม่งั้นให้ผมมองอะไร"

"ไม่รู้เหรอเวลาถูกตาสวยๆ นี่มองไปตามส่วนต่างๆ บนหน้าตัวเอง 

มันรู้สึกยังไง" ทัพพ์เอ่ยเสียงเข้ม เอื้อมมือไปรั้งแขนอีกคนให้ขยับมาใกล้

"ผมเสร็จแล้วๆ"

"เหรอ แต่ผมยังไม่เสร็จเลย"

"ไม่เสร็จอะไร..."

"ขยับมาใกล้พี่นี่"

"บอกว่าไม่ให้แทนตัวเองว่าพี่ไงครับ"

"ไม่เห็นเป็นไร"

"เดี๋ยวมันติดปาก" ออสการ์ขมวดคิ้ว "เราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นนะ"

"อ้าวเหรอ"

"คุณทัพพ์..." ยังจะเล่นอีก ไม่คิดเลยว่าถ้าติดไปแทนตัวเองแบบนั้น 

ข้างนอกให้คนอื่นได้ยินจะเป็นยังไง ดาราดังอย่างทัพพ์กับนักแสดงหน้าใหม่

อย่างเขาไม่ควรจะสนิทกันได้เลย ถึงจะอยู่ค่ายเดียวกันแต่งานคู่ก็ยังไม่มี  

มันแปลก...ยิ่งกับคนเจ้าชู้แบบนี้ด้วย

"ออส"

"ครับ"

ทัพพ์สบตาอีกฝ่าย มองลึกเข้าไป "ขอจูบได้ไหม" น่ีเป็นครั้งแรกเลย 

หรือเปล่าที่เขาต้องขอก่อนเวลาจะจูบใครสักคนเนี่ย

"แต่ว่า..." ออสการ์กลืนน�้าลายลงคอ ใจเต้นแรงเมื่อคิดภาพจูบแรก 

ของตัวเองกับคนตรงหน้า

จริงๆ ที่ผ่านมาก็มีหลายครั้งท่ีมีโอกาสดีๆ และบรรยากาศก็เป็นใจ  

แต่อีกฝ่ายก็ไม่เคยท�าอะไรมากไปกว่าจับๆ ลูบๆ เลย มากสุดก็แค่หอมคอ 

หอมไหล่
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แต่ว่า...

"ออส..." เสียงทุ้มที่กระซิบเรียกชื่อเหมือนร่ายค�าสะกด หลอกล่อ 

จนเผลอก้าวเท้าช้าๆ เข้าไปหา ทิ้งตัวนั่งลงที่หน้าขาเหมือนอย่างปกติ วางมือ

ลงบนไหล่กว้าง ก่อนจะกลั้นหายใจและหลับตาลงตอนใบหน้าคมนั่นย่ืนมา

ใกล้ เกือบเม้มปากแล้วหากไม่ถูกประกบจูบลงมาเสียก่อน

ออสการ์ห่อไหล่เลก็น้อยยามถูกบดรมิฝีปากลงมาเบาๆ ทีอ่วัยวะเดยีวกัน 

ความอุน่นุ่มท่ีแตะและผละออกซ�า้ๆ ท�าให้ใจวูบวาบเหมอืนมกีระแสไฟฟ้าแล่น

ผ่านบริเวณหน้าอก อึดอัดไปทั้งล�าคอยามที่มือใหญ่ลูบประคองตรงแผ่นหลัง 

เขาก�าเสื้ออีกคนแน่นเมื่อความร้อนชื้นแทรกเข้ามาในปาก รู้สึกราวกับจะ

ขาดใจตายเมื่อถูกเลียที่ปลายลิ้นเบาๆ 

คนตัวใหญ่โถมแรงเข้ามาหนักข้ึนเมื่อเรียวลิ้นเกาะเก่ียวกันมั่วไปหมด

ในโพรงปาก ออสการ์แทบจะหายใจไม่ออกเมือ่ไล่ตามจงัหวะของอกีฝ่ายไม่ทัน 

เหมือนจะถูกกินเข้าไปทั้งตัว เขาครางเบาในล�าคอตอนที่โดนเลียใต้ลิ้น  

เสียววูบถึงปลายเท้า คล้ายถูกโยนขึ้นสู่ที่สูงและดิ่งลงมาเบื้องล่าง

ทั้งอึดอัดและแน่นหน้าอก ใบหน้าร้อนฉ่า เหมือนน�า้ตาจะไหล

สะดุ้งเฮือกตอนทัพพ์ล้วงมือเข้ามาจากชายเสื้อ ลูบตามร่องกลางหลัง

ขึ้นมาช้าๆ 

"อือ...คุณ..." คนท่ีเริ่มตัวอ่อนจากการถูกรุกไล่เรียกอีกฝ่ายเสียงแผ่ว  

แต่ยังไม่ทันจบประโยคดีก็ถูกจูบปิดปากซ�้าแล้วซ�้าเล่า น�้าลายไหลจากข้าง 

มุมปากจนถงึคาง ไม่อยากคิดเลยว่าตอนนีต้ัวเองจะท�าหน้าน่าอายขนาดไหน

แค่จูบยังท�าให้หมดแรงได้ขนาดนี้...

"คุณทัพพ์...อึก..." ออสการ์เบี่ยงหน้าหนีจนริมฝีปากผละออกจากกัน  

เขาหอบหายใจซบหน้าลงกับบ่าอีกคน "เหนื่อยแล้วครับ"

ทัพพ์ถอนหายใจอย่างแสนเสียดาย จูบเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกแบบน้ี  

กอดคนที่โดนแย่งอากาศจนหมดแรงไว้แล้วกดจมูกลงที่ผมเจ้าตัวเบาๆ ท�าไม

ถึงได้หวานขนาดนี้นะ

อยากซะแล้วสิ
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คนโตกว่าเม้มปากแน่นแล้วแตะศอกอีกคน ค่อยๆ ดันให้ลุกจากตัก 

ก่อนที่อะไรๆ มันจะทิ่มจนไก่ตื่น

"นอนกันนะ" ทัพพ์เอ่ยปากเสียงอ่อน จูบเบาๆ ที่หลังมือคนตัวเล็กกว่า

นั่นแหละ ใจเย็นไว้ทัพพ์ เย็นกว่านี้เยอะๆ

น้องยังเด็ก น้องยังไม่เคย...

☁
☀

ทัพพ์จ�าไม่ค่อยได้แล้วว่าสมัยเรียนมันหนักแค่ไหน เพราะก็จบมา 

สามสีปี่แล้ว แต่เหมอืนจะได้รือ้ฟ้ืนความจ�าอกีทีก็ตอนเหน็คนผวิขาวนัง่ท�างาน

จนลืมกินลืมนอนอยู่ที่โซฟาในห้องนั่งเล่นของเขาเนี่ยแหละ

ไม่ได้เจอกันมาสามวันแล้ว พอมาหาทีก็ขนเอางานมาท�าด้วย เห็นหน้า

ทักได้ค�าเดียวยังไม่ทันได้กอดให้หายคิดถึง เจ้าตัวก็ดิ่งไปน่ังจุมปุ๊ก วางงาน 

ไว้บนโต๊ะ กระจายมาข้างตัวแล้วตั้งหน้าต้ังตาท�าไม่พูดไม่จา ก็รู้หรอกว่า 

งานเร่ง เพราะออสการ์บอกไว้ตั้งแต่คุยโทรศัพท์แล้วว่าช่วงนี้ใกล้ส่ง มาหา 

ก็อาจจะไม่มีเวลาให้ ไอ้เขาก็คิดว่าเห็นหน้าสักหน่อยก็ยังดี แต่ไม่คิดว่าจะ 

ขนาดนี้

ยิ่งพอเห็นสีหน้าตั้งใจแบบนั้นแล้วก็ไม่กล้าเรียก ไม่กล้าชวนคุย

บรรยากาศรอบตวัมาคมุาก เหมอืนมอีอร่ากระจายตดัสญัญาณสือ่สาร

เลย

คนตัวสูงเลียริมฝีปากตัวเอง ก่อนจะเดินวนไปวนมาอยู่ข้างหลังโซฟา  

ยิ่งอยู่ใกล้ก็ยิ่งอยากคุย อยากกอด ได้แต่มองแบบนี้มันทรมานนะไม่รู้หรือไง

"...ออส" สดุท้ายก็ออกปากเรยีกจนได้ ใครจะรูว่้าคนอย่างทัพพ์จะเรยีกชือ่ 

เด็กผู้ชายตัวเล็กเสียงอ่อยแบบนี้

นี่ก็สมาธิดีเหลือเกิน

พออกีคนไม่ได้ยินเสยีงตวัเองเลยไหล่ตก ตดัสนิใจขยับเข้าไปนัง่ลงข้างๆ 
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แล้วโอบเอวบางเข้าหาตัว

ออสการ์กะพริบตาปริบ หันมามองหน้า "ไม่อาบน�้าเหรอครับ" ยังอยู่ใน

ชุดท�างานอยู่เลย หน้าก็ยังไม่ล้าง "ผมนึกว่าคุณไปอาบน�า้แล้วนะเนี่ย"

ยืนมองอยู่ตั้งแต่แรกนั่นแหละ "ไม่ทักผมเลย"

"เมื่อกี้ผมทักแล้วนะ"

"ยังไม่ได้กอดเลย"

ออสการ์ยิ้ม "ผมงานเยอะนะ ลืมเหรอครับ"

"ห้านาที"

"ไม่ได้นอนมาสองวันแล้วครับ" คนตัวเล็กเอ่ยเสียงแผ่ว สีหน้าอิดโรย

ยืนยันค�าพูดได้ดี "จะส่งแล้วจริงๆ นะ"

ทัพพ์ขมวดคิ้วแน่น ใต้ตาคล�้าขนาดนี้ "ไหวไหมเนี่ย"

"ไหวครับ" ออสการ์ย้ิม ยกสองนิ้วแถมอีกอย่าง "เด๋ียวมะรืนส่งงาน 

ค่อยหลับยาวเลย"

จะอดนอนอีกไหวได้ยังไง เดี๋ยวก็น็อคพอดี "หลับสักชั่วโมงดีไหม 

คุณคนเก่ง เดี๋ยวผมปลุก"

"ยังไหวอยู่ครับ เดี๋ยวสักเที่ยงคืนค่อยนอน"

"หน้าออสไม่ไหว"

"เปลือกพังครับ แต่ข้างในสู้ตาย" ออสการ์ลูบหลังมือใหญ่ที่วางอยู่ 

บนตักตัวเองเบาๆ "คุณไปอาบน�า้ก่อนนะครับ พรุ่งนี้ท�างานเช้าไม่ใช่เหรอ"

"อื้ม แล้วออสล่ะ"

"เดี๋ยวง่วงค่อยไปอาบครับ ยื้อเวลาได้อีกสักชั่วโมงหลังอาบเสร็จ"

"เลิกเรียนไหมออส ผมเลี้ยงเอง"

"ได้ไงล่ะครับ" เด็กปีสี่หัวเราะ "พูดเล่นอีกแล้ว"

"ไม่ได้พูดเล่น"

ออสการ์ย้ิมบาง ตบไหล่อีกคนสองสามครั้งเพ่ือบอกให้ลุก "ไปอาบน�้า

เถอะครับ"

ทัพพ์พยักหน้ารับ เขาไม่อยากกวนอีกฝ่ายไปมากกว่าน้ี รู้ว่าตั้งใจมาก
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และงานคงเร่งจริงๆ ยกมือจับแก้มอีกคนลูบเบาๆ ก่อนจะขยับเข้าไปกดจมูก

ลงที่ขมับ จูบที่เปลือกตาทั้งสองข้าง แล้วลุกขึ้นยืน "เดี๋ยวมาครับ"

คนตัวเล็กยิ้มตอบก่อนจะหลุบตากลับมามองงานตัวเอง ท�ายังไงก็ 

ไม่ชินสักทีเลยน้า

เขินเขาตลอดเลยออสการ์...

นักศึกษาปีสี่ละสายตาจากหน้าจอแล็ปท็อปยกมือบีบนวดบริเวณ 

หว่างคิ้วของตัวเองไปมาด้วยความปวดล้า ก่อนจะก้มมองคนท่ีนอนหนุน 

ตักตัวเอง เหลือบตาดูเวลาก็พบว่าใกล้จะตีสามเข้าไปแล้ว ตั้งแต่อาบน�า้เสร็จ

เขาก็กลับมานั่งหลังตรงลุยงานยาวๆ นานจนคนท่ีไม่ยอมเข้านอนคนเดียว 

และยืนกรานจะรอจนกว่าเขาเลิกท�าหลับปุ๋ยไปแล้วแบบนี้

ไม่รูจ้ะมานอนขดอยู่บนโซฟาแบบนีใ้ห้ล�าบากท�าไม ไปหลบับนเตยีงดีๆ  

สบายกว่าตั้งเยอะ

ลูบแก้มคนโตกว่าเบาๆ ชาหนึบไปทั้งขาเพราะโดนทับมาเป็นชั่วโมง 

อยากจะปลุกให้ลุกเข้าไปนอนในห้องดีๆ แต่ก็ไม่อยากกวน นี่ก็ตีสามแล้ว  

เจ้าตัวบอกต้องตื่นตีห้าไปท�างานด้วย

ค่อยๆ เอือ้มมอืไปพับหน้าจอแลป็ท็อปลง หยิบกระดาษและเอกสารงาน

ทีอ่ยู่ข้างตวัไปวางซ้อนกันบนโต๊ะ ขยับคอและไหล่เลก็น้อยคลายเมือ่ยก่อนจะ

คว้าเอาหมอนใกล้ๆ มารองระหว่างคอกับพนักโซฟา 

"ฝันดีนะครับคุณทัพพ์"

เอ่ยเสียงแผ่วกับคนที่น่าจะฝันดีอยู่ ก่อนจะหลับตาลงช้าๆ ในท่าน่ัง 

แบบนั้น

ทัพพ์รับขวดน�้าดื่มจากสตาฟฟ์หลังช่างกล้องส่ังเปลี่ยนฉาก เปิดฝา 

ยกขึ้นดื่มก่อนจะเดินไปหาผู้จัดการสาวที่นั่งรออยู่ด้านซ้าย

"เดี๋ยวหมดงานนี้แล้วมีไปถ่ายรายการของวันอาทิตย์ต่อนะคะ"

คนตัวโตพยักหน้ารับ ตอนนี้เขามีเรื่องอื่นอยากรู้มากกว่า "พ่ีรี่โทรหา 
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ออสยัง"

"โทรแล้วค่ะ น้องเพิ่งส่งงานเสร็จ"

"แล้วคุณจิ๊บไปรับหรือยังครับ"

"พี่จิ๊บก�าลังไปค่ะ"

"ออสอดนอนตดิกันเป็นอาทติย์แล้ว เมือ่คนืก็ไม่ได้หลบัเลย" เขาหลับไป

จนตื่นมาก็ยังเห็นอีกฝ่ายน่ังท�างานอยู่ แถมยังเปล่ียนชุดนักศึกษาไว้พร้อม  

พอนาฬิกาดังก็รวบทุกอย่างใส่กระเป๋า หนีบแล็ปท็อปไว้ด้วยแขน หันมา 

บอกลาเขาแล้วรีบเร่งออกจากห้องไป "ไม่รู้ได้กินข้าวบ้างหรือยัง" เขากลัวน้อง

เป็นลม

"พ่ีก�าชับไปแล้วค่า" เชอร์รี่รีบพูดก่อนท่ีคนในความดูแลของเธอจะ 

กังวลไปมากกว่าน้ี "พ่ีจิ๊บบอกว่าวันนี้น้องไม่มีงาน มีแค่เรียนบุคลิกภาพ  

ชั่วโมงเดียวก็กลับไปนอนได้ค่ะ"

"แล้วได้บอกให้ซื้อข้าวหรือเปล่า เวลาออสเหนื่อยต้องกินของอ่อนๆ นะ 

เดี๋ยวไม่ย่อย"

"ละเอยีดขนาดน้ันก็แย่สคิะคณุทพัพ์" แค่พยายามหาเหตผุลทีจ่ะโทรไป

บอกนั่นบอกน่ีเร่ืองออสการ์กับผู้จัดการส่วนตัวของอีกฝ่ายโดยไม่รู้สึกแปลก 

ก็ล�าบากมากแล้ว สนิทกันมาก่อนหรือก็ไม่ อยู่ๆ มารู้ว่าน้องอดนอนอดข้าวได้

ก็ประหลาดเหลือเกิน "น่ีพ่ีก็กลัวพ่ีจิ๊บจะคิดว่าตัวเองดูแลน้องออสการ์ไม่ด ี

จนพี่ต้องมาแนะน�าแทนแล้วนะคะ"

"ไม่เห็นเป็นไรเลย ก็ผมเป็นห่วง"

"เกินหน้าที่ค่ะคุณทัพพ์"

"เนี่ยแหละหน้าที่ ผมคุยกันอยู่"

"ช่วยกรณุาเก็บเป็นความลบัอย่างท่ีสดุด้วยนะคะ" ผูจ้ดัการสาวย้ิมหวาน 

หยิบผ้าร้อนที่สตาฟฟ์เพิ่งเอามาวางส่งให้อีกฝ่าย "เช็ดหน้าเช็ดมือนะคะ เดี๋ยว

เปลี่ยนเสื้อแล้วไปต่อกันค่ะ"

"ครับ" ทัพพ์รับผ้าร้อนมาถือไว้ เอ่ยปากตอบรับกลับไปอย่างไม่อยาก 

ต่อความยาว เดินตรงไปยังห้องแต่งตัวที่ทีมงานเตรียมไว้ให้ พออยู่คนเดียว 
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ในห้องก็หยิบโทรศัพท์มือถือท่ีเก็บไว้ในกระเป๋าเป้บนโต๊ะขึ้นมากดเบอร์แรก 

ที่ตั้งเป็นรายการโปรดไว้ทันที รอสายไม่นานก็ได้ยินเสียงนุ่มหูดังขึ้น

[ครับ]

"อยู่ไหนครับคุณคนเก่ง"

ทัพพ์ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆ ดังมาจากปลายสาย ก่อนท่ีฝ่ายน้ัน 

จะพูดเสยีงเบาเหมอืนกลวัใครได้ยินตอบกลบัมา [นัง่อยู่บนรถครบัคณุคนคยุ]

"ส่งงานเป็นยังไงบ้างครับ"

[โดนท้วงนิดหน่อย แต่ยังไหวครับ รอดกลับมาครบสามสิบสอง]

"ปลอดภัยเก็บใจกลับมาทั้งดวงเนอะ"

[ใช่สิ] ออสการ์หัวเราะ [อยู่ดีครับผม]

"โธ่ ตอบแบบนี้ไม่ได้นะ"

[หือ? ท�าไมอะครับ]

"ออสต้องตอบว่าไม่รู้หรอกครับ หัวใจไม่ได้อยู่กับตัวเองแล้ว"

[ข้ีมั่วอีกแล้ว] ออสการ์ตอบกลับเสียงข�า [แล้วบอกว่าห้ามเรียกชื่อ 

ข้างนอกไงครับ]

"อยู่ในห้องแต่งตัว ไม่เป็นไร"

[ไม่เอา ปลอดภัยไว้ก่อน]

"โอเคครับๆ คุณคนเก่ง" ทัพพ์ย้ิมบาง เลื่อนเก้าอี้ออกแล้วทรุดตัวนั่ง  

เอนหลังอย่างเหนื่อยล้า "กินข้าวหรือยังครับ"

[เรียบร้อยแล้วครับ เต็มท้องเลย คุณล่ะ]

"ยังเลย เพิ่งถ่ายรูปเสร็จเซ็ตแรก"

[หาอะไรกินด้วยนะครับ เดี๋ยวมีงานต่อด้วยไม่ใช่เหรอ]

คนดังหัวเราะ รู้สึกดีจังที่จ�าตารางงานเขาได้ "เดี๋ยวพ่ีรี่เตรียมให้กินบน

รถ รายการที่ต้องไปถ่ายนั่งรถนาน"

[ไปต่างจังหวัดใช่ไหมครับ ถ้าผมจ�าไม่ผิด]

"อื้ม แต่ไม่ได้ค้าง น่าจะกลับดึกๆ"

[ดูแลตัวเอง ท�าอะไรระมัดระวังด้วยนะครับ]
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"ออ...คุณคนเก่งด้วยนะ" แทบจะกลบัล�าไม่ทนั หลดุเรยีกชือ่ไปครึง่ค�าแล้ว

[ครับผม งั้นวางก่อนนะครับจะถึงแล้ว]

"คุณคนเก่ง"

[ครับ?]

ทัพพ์อมย้ิม คิดถึงใบหน้าน่ารักตอนเอียงคอขานรับแล้วมันเขี้ยวจน 

อยากฟัด "I couldn't miss you more." ก็เลยอยากจะแหย่คุณคนเก่งเขา 

อีกสักที

[...]

"You know that, right?"

[...of course]

"Sure?"

[It's obvious.]

ทัพพ์หัวเราะเบาๆ อย่างพอใจ "ออส"

[ครับ?]

"ตรงๆ นะ"

[อกีแล้วนะครบั] เสยีงกลัว้หวัเราะตอบกลบัมา [แต่ก็...ตรงๆ เหมอืนกัน

ครับ]

คนขี้เล่นย้ิมกว้างจนเมื่อยแก้ม ฟังเสียงเขินๆ ของออสการ์อีกไม่นานก็

ยอมให้เจ้าตวักดวางสายไป วางมอืถือลงบนโต๊ะก่อนจะบดิตวัไปมาคลายเมือ่ย

ได้คุยแค่นี้ก็มีพลังท�างานต่อทั้งคืนแล้ว
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