บทนํา
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ไม่น่าเลย...

ไม่น่าเป็นแบบนี้เลย...
ชายหนุ่มร�ำพึงอยู่ในห้วงคิดที่ปราศจากสติสัมปชัญญะไปแล้ว
ในหัวไม่มีภาพใดเลยนอกจากความน่ากลัวของ ‘บางสิ่ง’ ที่เคลื่อนไหว
ไปรอบ ๆ ร่างกายของเขา
ร่างกายนี้...ที่แทบจะหมดก�ำลังจะหายใจลงไปในทุกทีแล้ว
เสียงคร�ำ่ ครวญหวนกลับมาท�ำลายความเงียบยามวิกาลอีกครัง้
เสียงที่เปี่ยมไปด้วยความหวาดกลัวอย่างที่ไม่ควรจะเป็น  
เมื่อผู้ร�่ำร้องคือดวงวิญญาณอันปราศจากกายหยาบ เหตุใด             
จึงครวญเสียงอย่างหวาดหวั่น...แทนที่ความกลัวนั้นจะเกิดขึ้นกับผู้ท      ี่
ยังมีชีวิต ผู้นอนทุรนทุรายอยู่ ในห้องซึ่งมีเพียงแสงสลัวย้อมร่างใน                                                                            
ตอนนี้
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ร้องไห้ท�ำไม...ถ้าต้องการชีวิตของฉัน...ก็รีบฆ่าฉันให้ตาย ๆ
ไปเสียเถอะ!
ชายหนุ่มผู้นอนทรุดอยู่บนพื้นห้อง หมดแรงจะตะกายตัวหนี
มือทั้งสองข้างยังคงถูกมัดเอาไว้แน่น มันถูกมัดไว้ด้วยเชือกเส้นแข็งที่
คมกริบ ยิ่งขยับข้อมือให้หลุดออก คมของมันก็ยิ่งฝากบาดแผลฝังลง
ผิวเนื้อ เวลานี้ข้อมือของชายหนุ่มจึงชุ่มชื้นไปด้วยเลือด
เขาจะหมดแรงเสียแล้ว...อยากตายเสียตั้งแต่ตอนนี้
“ไม่อยากท�ำเลย ที่รัก...”
ประโยคนัน้ ไหวเครือบอกน�ำ้ ตาจากความเศร้า เสียงสะอืน้ เคล้า
ตามออกมาจากดวงตาขาวโพลนอันปราศจากพื้นที่สีด�ำ  ทว่าน�้ำตาที่
ไหลเรือ่ ยลงมานัน้ กลับเป็นสีเลือด เปรอะเปือ้ นผิวหน้าขาวซีดอันประดับ
ไว้ด้วยรอยแตกของเส้นเลือดนับร้อย
“เราไม่น่าจบแบบนี้เลย...ไม่น่าเลย...”
ผูไ้ ร้ชวี ติ ยกมือทีเ่ นือ้ ร่อนหลุดออกจนเห็นกระดูกเผยเป็นบางส่วน                                                                                                                       
แบขึ้นเพื่อรองรับใบหน้าของตัวเองที่ก้มลง ก่อนจะแผดเสียงร้องลั่น
เสียงนั้นแหลมบาดแก้วหูราวกับมีดที่ถูกลากกรีดไปบนผิวกระเบื้อง
ชายหนุม่ ผูย้ งั มีชวี ติ สัน่ สะท้านไปทัง้ ร่างเพราะเสียงทีน่ า่ กลัวนัน้ !                                                                                                             
เขารู้สึกว่าแก้วโสตนั้นคงจวนที่จะแตกดับในไม่ช้า!
“ค�ำสัญญาของเราอยูไ่ หน ?!” ผูไ้ ร้ชวี ติ แผดเสียงบ้าคลัง่ ใบหน้า
ที่เคยเห็นว่าหล่อเหลา บัดนี้แทบไม่ต่างอะไรกับซากเน่าที่ก�ำลังขยับได้
“ค�ำสัญญาที่มึงจะอยู่กับกูไปตลอดชีวิต! มึงลืมไปแล้วเหรอ!”
คนนอนเจ็บทรมาน พยายามพลิกกาย แหงนหน้าสบตาผู้ท            ี่
ไร้ชีวิต
“ไม่...ไม่...ได้...ลืม...”
“แล้วที่มึงท�ำกับกูเล่า! มึงท�ำได้ยังไง!”
“อะ...โอ๊ย!”
ชายหนุ่มกัดฟันกรอด เค้นเสียงร้องบอกความเจ็บปวดสุดขีด

สรรพสิง่ ใดใดภายในห้องเคลือ่ นไหวได้อย่างน่ากลัว บางอย่างถูกเหวีย่ ง
เข้ามากระทบร่างของเขา ผ่านการบงการของผูซ้ งึ่ ไร้ลมหายใจ ถึงแม้วา่
ต่างฝ่ายจะหลัง่ น�ำ้ ตาให้กนั ฝ่ายหนึง่ มีนำ�้ ตาหยดใส ส่วนอีกฝ่ายมีนำ�้ ตา
เป็นสีเลือด!
“ไม่อยากท�ำเลยจริง ๆ นะ...”
ร่างที่ขยับได้ทุกสัดส่วนจากการเคลื่อนไหวของตัวหนอน
สกปรกทีฝ่ งั อยู่ในกายเน่าด้วยความหรรษา พาตัวเองสืบเท้าย่องเข้ามา
หยุดยืนตรงหน้าคนเจ็บ ก้มมอง และทิ้งน�้ำตาสีเลือดให้หยดลงกระทบ
บนใบหน้าที่ฉายความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัด
“แต่ฉันคงจะต้องท�ำ...” ผู้ไร้ชีวิตส่งเสียงสะอื้นเฮือกสุดท้าย
“เพื่อความรักของเรา นายต้องไปกับฉัน อย่ามีชีวิตต่อไปเพื่อรักใคร
อีกเลย!!!”
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บทที่ 1
หนี
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ทอม ทยุต หลุดออกจากภวังค์ร้าย ราวกับถูกฉุดกระชากจาก

เสียงร�่ำไห้ในฝัน
ความทรมานจากความฝัน ครอบครองช่วงเวลาพักผ่อนไป
ทั้งหมด แต่น่าเศร้าที่ความทรมานนั้นยังจงรักภักดีต่อชีวิตของเขา              
มันเดินตามออกมาจากฝัน เป็นสหายข้างกายอยู่ในโลกแห่งความจริง
ทอมนัง่ วางหน้าชันเข่า ร้องไห้อย่างปวดร้าวอยูบ่ นเตียงทีห่ ม่ คลุม                                                                                                             
ด้วยผ้าปูที่นอนสีตัวตุ่น เขาเกลียดตัวเองที่เป็นแบบนี้ อารมณ์น้ีถูก           
เรียกว่า ‘อารมณ์ร้าย’ ที่แผ้วถางทุกอย่างในชีวิตของเขา ทุกอย่าง              
จริง ๆ นะ...มันไม่เหลือสิ่งใดที่พอจะเรียกว่า ‘เรื่องดี’ ในชีวิตตอนนี้          
ได้อีกแล้ว ไม่มีอีกแล้วจริง ๆ
หน้าทีก่ ารงานถูกยกเลิกด้วยค�ำพูดสวยหรูวา่ ‘ขอระงับโปรเจกต์’                                                                                          
ไว้ก่อน
ครอบครัวทีท่ อมไม่เคยมี คือภาพว่างของพืน้ ทีก่ ว้างใหญ่ในใจ
เขา มันคือที่ยืนอยู่ของความอ้างว้าง และสุดแสนจะเดียวดาย
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ไม่มีอาหารจานไหนอร่อยส�ำหรับเขาอีก
ไม่มสี ถานที่ไหนทีเ่ ขาอยากจะไป เพราะทุกที่ จะปรากฏสายตา
กว่าร้อยคูข่ องผูค้ น ทุกคนคงจะมองมาทีเ่ ขาด้วยสายตาเยาะหยัน สมเพช                                                                                 
หรือไม่ก็แสร้งยิ้มส่งมาให้แทนค�ำพูดในใจว่า ‘ฉันเวทนาคุณ’ เพียงแค่
คิดว่าจะเป็นแบบนัน้ ทอมก็จำ� ต้องเลือกทีจ่ ะฝังตัวเองอยูบ่ นเตียงหลังนี้                                                                           
จนชีวิตถูกพรากซึ่งความหมาย...
ออกไปจากชีวิตของเราเถอะ นอร์ธ
ทอมร�ำพึงอยู่ ในความคิด ภาวนาให้บางสิ่งสูญหายไปจาก      
ความคิดและจิตวิญญาณเสียที
ไม่สิ...มันผิดที่เราเอง เรายังคิดถึงนายอยู่ ถ้าเราไม่คิดถึง              
เราก็คงลืมนายได้
ทอมเอนกายวางหลังลงกับเตียงอีกครั้ง ถ่ายถอนลมหายใจ
ระบายความร้ อ นดาลในอกออกมา แล้ ว น�้ ำ ตาก็ พ ลั น ไหลออกมา                 
ตาม ๆ กัน
ชายหนุ่มวัยเบญจเพสเหม่อมองเพดานห้องอย่างไร้แก่นสาร
หลอดไฟแอลอีดีหลับใหลโดยอัตโนมัติเมื่อแสงอาทิตย์ยามสายบุก              
เข้ามาเยี่ยมห้อง ระบบโซลาร์เซลล์ของหลากหลายอุปกรณ์ในห้องพัก                                                                           
ยุติการจ่ายไฟอย่างรู้หน้าที่ คราวนี้ก็เหลือเพียงแต่ความรู้สึกของ                
นักแสดงหนุ่มนี่ละ ที่ไม่ยอมหลับใหลลงไปอีกครั้ง
ดวงตะวันบังคับให้เขาตื่น แม้ดวงจันทร์ยามค�่ำคืนคอยยึดยื้อ
ไม่ให้หลับ
ทอมอ่อนล้าเกินกว่าจะลุกขึ้นนั่งอีกครั้งด้วยก�ำลังของตัวเอง
ทว่าเหมือนจะมีคนรู้ว่าเขาก�ำลังบอบช�้ำจนน่าเป็นห่วง จึงเรียกสาย             
เข้ า มาให้ นั ก แสดงหนุ่มพลิ ก หน้ า บนหมอน มองไปที่ ส มาร์ ต โฟน                                                                       
ซึ่งวางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงหลังนี้
เมื่อเอื้อมมือไปหยิบมันขึ้นมาดู เห็นชื่อ โจโจ้ ปรากฏหราบน
หน้าจอ
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“ครับพี่”
“ขอบคุณสวรรค์ที่ปลุกให้แกตื่นนะ ทอม!”
ประโยคแรกจากผู้จัดการส่วนตัว ดึงรอยยิ้มบาง ๆ บนใบหน้า
ของทอมให้ผุดขึ้น
“พี่กลัวผมตายหรือครับ ?” ทอมถามพลางหัวเราะเบา ๆ แม้
ปราศจากอารมณ์ขัน “ผมรู้สึกแย่มากจริง ๆ พี่ แต่ผมมันพวกขี้ขลาด
ตาขาว ผมไม่กล้าท�ำร้ายตัวเองหรอก พี่โจ้สบายใจได้นะครับ”
“ให้สบายใจเรื่องของแกตอนนี้ ฉันคงยังท�ำไม่ได้หรอกทอม”
ได้ยนิ เสียงคนในสายถอนใจยาวพรืด “ตราบใดทีฉ่ นั ยังต้องโทรแจ้งข่าว
แกอยู่ทุกวัน”
ทอมพยักหน้าอยูท่ า่ มกลางความเงียบ รอยยิม้ บนใบหน้าจางหาย                                                                                                          
แม้จะรับรู้และเตรียมใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้แล้วก็ตามที
“พีแ่ ค่ไลน์บอกผมก็ได้นะครับ ผมรูด้ วี า่ พีเ่ องก็ลำ� บากใจ” ทอม
ฝืนยิ้มขึ้นมาอีกครั้ง พยายามฟื้นสติเพื่อปลอบใจตัวเองให้เร็วที่สุด                
“พี่ไม่ต้องกลัวว่าผมจะเฟลหรอก ผมเฟลไปแล้ว และคงไม่มีอะไรที่จะ
ท�ำให้ผมรู้สึกเฟลได้มากไปกว่านี้แล้วครับ เรื่องงานที่แคนเซิลเหล่านั้น
เล็กน้อยไปแล้วส�ำหรับผม”
“แกโอเคแน่นะทอม ให้ฉนั ไปรับมัย้ ไปหาทีส่ งบ ๆ กินข้าวกัน”
“ไม่ดีกว่าพี่” ทอมปฏิเสธโดยไม่ทิ้งเวลาคิด “ผมตั้งใจว่าจะเก็บ
กระเป๋าน่ะครับ”
“เก็บกระเป๋า ? เดี๋ยว...แกจะไปไหน ไม่เห็นบอกฉันเลย ?”
“โธ่พี่ ท�ำตกใจเวอร์อกี แล้ว ผมก็แค่จะหลบไปพักผ่อนทีบ่ า้ นใหม่                                                                                                 
เท่านั้นแหละครับ” ทอมถอนใจอย่างหดหู่ เมื่อกวาดสายตามองไป               
รอบ ๆ ห้องนี้อีกครั้ง “ผมอยู่ท่ีนี่คนเดียวคงไม่ได้แล้ว ห้องนี้มันเคย
มี...สองคน”
“เอาน่ะ ๆ อย่าพูดวกไปทางดราม่าสิ ถ้าแกจะไปพักทีบ่ า้ นใหม่                                                                             
ก็ดีเหมือนกัน แต่ว่านะ...ท�ำไมแกไม่ไปที่ไหนที่มันไกล ๆ หน่อยล่ะ
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บ้านใหม่แกอยู่แค่บางเลนนี้เองนะ มันจะหนีกันพ้นเร้อ”
“พ้นสิครับ ในเมื่อผมยังไม่ได้บอกเรื่องบ้านใหม่ให้เขารู้เลย”
“หา ?!” ผู้จัดการส่วนตัวลั่นเสียงไม่คาดคิด “นี่อย่าบอกนะว่า
บ้านหลังนั้น...”
“ครับ...”
ทอมรู้สึกเหมือนก้อนสะอื้นแล่นลงไปจุกอยู่ที่อก เกือบจะกลั้น
น�้ำตาเอาไว้มิได้
“ทีผ่ มเคยบอกพีว่ า่ ผมจะเซอร์ไพรส์ของขวัญวันเกิดของนอร์ธ
ของขวัญชิ้นนั้น...บ้านหลังนั้นนั่นแหละครับ”
ในที่สุดคนพูดก็พ่ายแพ้ความรู้สึกของตัวเองจนได้ รีบยกมือ
ขึ้นป้องริมฝีปาก พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะไม่ ให้เสียงร้องเล็ดลอด                 
เข้าไปในสาย ทว่าท�ำไม่ได้หรอก ความเศร้าครัง้ นี้ไม่มที างทีเ่ ขาจะปิดบัง
ผู้จัดการส่วนตัวได้
“ทอม ใจเย็น ๆ นะ เดีย๋ วถ้าฉันเสร็จอีเวนต์ทนี่ แี่ ล้วจะรีบไปหา”
“ไม่ครับ...ไม่ตอ้ ง...” ทอมรีบรีเซ็ตตัวเอง ลุกขึน้ นัง่ พรวด “ไม่ตอ้ ง                                                                                              
เป็นห่วงผมนะพี่ พีท่ ำ� งานเถอะครับ ผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำ� อะไรบ้า ๆ
ให้พี่ต้องเสียชื่ออีกแล้ว”
“ไอ้บ้าทอม ฉันไม่ได้กลัวเสียชื่อนะ แต่ฉันเป็นห่วงแกโว้ย”
“ผมสัญญาว่าผมจะไม่ท�ำร้ายตัวเองครับ ผมแค่เสียใจ แค่
ร้องไห้ แต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้น”
“แน่ใจนะว่าจะไม่ให้ฉันไปหาน่ะ”
“พี่ท�ำงานเถอะครับ เด็กใหม่อนาคตไกลหลายคนต้องการพี่
ส่วนผมตอนนี้ ผมอยากพักผ่อนจริง ๆ ไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับ”
ก่อนที่ทอมจะกดวางสาย ผู้จัดการส่วนตัวเรียกเขาไว้อีกครั้ง
“ทอม ฉันขอนะ อย่าเพิ่งเล่นโซเชียลตอนนี้ อย่าพยายามที           ่
จะรับรู้อะไรทั้งนั้น ท�ำเพื่อฉันได้ไหม ?”
ถึงโจโจ้จะไม่ร้องขอ แต่ทอมก็คิดไว้แล้วว่า ตนเองจะต้องท�ำ
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แบบนั้นเหมือนกัน
“ครับพี่ ผมสัญญาแล้วไง ผมจะไม่ทำ� ร้ายตัวเอง ถ้าอย่างนัน้ ...
ผมขอปิดโทรศัพท์กอ่ นนะพี่ แต่พไี่ ม่ตอ้ งเป็นห่วงผมนะ ถ้าผมถึงบ้านใหม่                                                                                               
เมื่อไหร่ ผมจะเปิดเครื่องแล้วโทรหาพี่ทันที”
เมือ่ สัญญาให้ผจู้ ดั การส่วนตัวสบายใจขึน้ แล้ว ทอมจึงกดวางสาย                                                                                               
แล้วปิดเครื่องโทรศัพท์ทันที
ขอโทษนะนอร์ธ...ชีวิตเราต้องเดินต่อไป...ในเมื่อนายตั้งใจ              
ที่จะท�ำแบบนั้น...เราก็ขอเป็นฝ่ายไปจากชีวิตนายเอง

ทันทีที่ประตูกระจกถูกผลักเข้ามา นอร์ธ นที หลบสมาร์ตโฟน
ลงกระเป๋าเสื้อฮู้ดที่สวมอยู่เกือบไม่ทัน เช่นเดียวกับสายตาที่หลบเลี่ยง
ผู้ก้าวเข้ามาในห้องรับรองส่วนตัวของเขา
“นี่ยังติดต่อกันอยู่อีกเหรอ ? ”
ลิลลี่ ผูจ้ ดั การหญิงวัยสามสิบกะรัต เอ่ยถามด้วยความไม่สบายใจ                                                                                            
ทันที ขณะที่พระเอกหนุ่มเบี่ยงหน้าหนี ลอบถอนใจ
“เปล่าครับ ผมแค่อ่านข่าวไปเรื่อยเปื่อย”
“นอร์ธ เธอโกหกไม่เนียนเลยรู้ตัวมะ”
ลิลลี่หันไปจัดการกลอนประตูจนแน่ใจว่าลงล็อกแล้วแน่นหนา
ก่อนจะผลุนผลันเข้ามานัง่ อยูต่ รงหน้านอร์ธ หย่อนก้นลงบนโต๊ะกระจก
ตัวใหญ่
“แค่นี้ยังเสียหายกันไม่พอใช่มะ นอร์ธ”
“อะไรของพี่ลี่ครับเนี่ย!” นอร์ธท�ำทีจะลุกหนี ทว่าถูกมือของ
ลิลลีย่ ดึ แขนทัง้ สองข้างไว้บนพนักวางแขน ไม่ยอมให้หนีไปได้ “พีล่ คี่ รับ
ผมไม่ได้ติดต่อกับทอมแล้ว ผมให้สัญญากับพี่แล้วไง!”
“พี่จะเชื่ออะไรเธอได้อีกบ้างล่ะ ?” ลิลลี่เหยียดริมฝีปากเป็น             
เส้นตรง “เพราะไอ้ความดื้อของเธอจริง ๆ เลย ดูซิ คนมันเอาเรื่อง
เมื่อวานมาแชร์กันให้ว่อน เมาท์กันสนุกปาก ล�ำบากพี่ต้องตามแก้ข่าว
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ให้ เพราะความดื้อของเธอแท้ ๆ!”
“ผมขอโทษนะครับที่ท�ำให้พี่ต้องล�ำบาก!”
“นอร์ธ! ไม่ใช่เรื่องที่เธอจะต้องมาประชดประชันพี่นะ”
“ผมเปล่าประชด ผมขอโทษจากใจจริงเลยละ!”
นอร์ธบอกเจตนาไปแล้ว น�้ำเสียงปลายประโยคนั้นสั่นเครือ               
เล็กน้อย ในดวงตาคมนั้นก็เริ่มคลอน�้ำ
“นอร์ธ...” ลิลลี่ใช้น�้ำเสียงที่เบาและอ่อนโยนลง “พี่แค่เป็นห่วง
เราเท่านั้นเอง พี่ไม่อยากให้เราตาบอดเพราะความรักแบบนั้น พี่เข้าใจ
เรามาก ๆ นะ”
“ไม่หรอก” นอร์ธแค่นเสียงตอบ “พี่ไม่เข้าใจหรอกครับ”
“นอร์ธ แต่ความรักของนอร์ธกับทอมมันไม่มีวันเป็นไปได้
หรอกนะ”
“ที่มันเป็นไปไม่ได้ เพราะพี่ใช่มั้ยครับ ?”
“นี่!” ในที่สุดลิลลี่ก็ทนไม่ไหวอีกครั้ง เสียงเริ่มดังขึ้น “อย่าพูด
กับพี่แบบนี้นะ พี่เป็นห่วงเรานะนอร์ธ จากเหตุการณ์เมื่อวานนี้นอร์ธ
ยังไม่เห็นอีกเหรอ ที่ทอมท�ำกับนอร์ธต่อหน้าสื่อขนาดนั้น แบบนั้น                         
น่ะเหรอที่นอร์ธเรียกว่าความรัก!”
“ทีท่ อมต่อยหน้าผม เป็นเพราะผมโกหกทอมตามความต้องการ
ของพี่ลี่นั่นแหละ!”
“แล้วไง ?! ความต้องการของพี่ก็คือสร้างชื่อเสียงให้นอร์ธ                
พี่ท�ำผิดอะไรเหรอ ?”
“พี่ไม่ผิดหรอกครับ ผมเองนี่แหละที่เป็นคนผิด! ผมดันเป็น
พระเอกชือ่ ดัง เป็นไบเซ็กชวล เสือกคบหากับผูช้ ายด้วยกัน ผมแม่ง...!”
“พอ! พอที! จะตะเบ็งเสียงให้คนข้างนอกได้ยินหรือไง!”
แม้นอร์ธจะเป็นคนที่ร้องไห้เก่งราวกับสั่งน�้ำตาได้ แต่นั่นก็
เป็นเพราะบทบาทหน้าที่การงาน และความสามารถทางการแสดง
เท่านั้น ทว่าในตอนนี้ที่เขาต้องเสียน�้ำตา มันไม่ใช่เพราะว่าเขาก�ำลัง
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แสดงบทบาทเป็นตัวละครตัวไหน เขาก�ำลังเป็นตัวเอง... เป็นชีวิตที                   ่
แสนบัดซบของตัวเองเท่านั้น
“นอร์ธ ที่พี่บอกว่าเข้าใจนอร์ธ เพราะพี่เข้าใจนอร์ธจริง ๆ นะ”
นอร์ธรู้สึกแย่กับตัวเอง ที่มองหาความรู้สึกซาบซึ้งจากลิลลี            ่
ไม่เจอ เขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนเกเรที่ก�ำลังเนรคุณ
“แต่พี่ให้นอร์ธคบกับทอมไม่ได้ มันไม่ใช่เพราะว่าผู้ชายจะคบ
กับผู้ชายไม่ได้ แต่เพราะผู้ชายคนนั้นคือทอมไง ‘ทอม ทยุต’ พระรอง
ที่มีแต่ข่าวอื้อฉาว นิสัยเทวดาของทอมท�ำให้ทุกคนในวงการ รวมทั้ง
พวกเอฟซีกพ็ ากันเข็ดขยาดจนแทบไม่เหลืองานดี ๆ ให้สร้างชือ่ ได้แล้ว                                                                                
นอร์ธรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้โลกโซเชียลเขาพูดถึงทอมว่ายังไง เขาเรียก
เจ้าทอมว่า ‘ราหูอมนอร์ธ’ เขาบอกว่านอร์ธจะมีเคราะห์ถา้ รักกับพระรอง
นิสัยแย่อย่างทอม”
“ก็พวกมันไม่เคยรู้จักนิสัยจริง ๆ ของทอมน่ะสิพี่! เรื่องของ
เรือ่ งคือทอมเขาถูกกลัน่ แกล้งจากโมฯ เก่านัน่ แหละ มันแต่งเรือ่ งโกหก
เพื่อที่จะดิสเครดิตทอม พี่เองก็น่าจะรู้ว่าความจริงเป็นยังไง!”
“พีร่ ู้ เธอรู้ แล้วไง!? คนทัง้ ประเทศจะมารูอ้ ะไรกับเราล่ะ!” ลิลลี่
หันหน้าไปทางอื่น แล้วถอนใจออกมาเฮือกใหญ่ “เราไม่ได้มีหน้าที่เพื่อ
ปกป้องคนอื่นนะนอร์ธ เราต้องท�ำมาหากิน นอร์ธอย่าลืมนะ นอร์ธติด
สัญญาเป็นพรีเซ็นเตอร์กบั น้องซูชอิ ยู่ ถ้าพี่ไม่บงั คับให้เราออกมาปฏิเสธ
เรื่องทอมกับนักข่าว มีหวังนายจ้างได้ฟ้องร้องเราตายแน่!”
นอร์ธรูป้ ญั หาเหล่านัน้ ดีอยูแ่ ล้ว เรือ่ งทีส่ งั คมบงการชีวติ เขาให้
ต้องไปเป็นคู่จิ้นกับ ซูชิ นางเอกสาวชื่อดังร่วมโมเดลลิ่ง และท�ำให้เขา
ต้องสร้างภาพปลอม ๆ ว่าเขาก�ำลังคบหากับนางเอกสาวอยู่ กระทัง่ เมือ่
เพจข่าวส�ำนักหนึ่งสืบเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับทอม และเก็บภาพ
คนทั้งสองขณะไปพักผ่อนด้วยกันในรีสอร์ตสุดหรูบนเกาะภูเก็ต น�ำมา
ลงสื่อโซเชียลจนกลายเป็น ‘ทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์’ ในช่วงสัปดาห์
ที่ผ่านมานี้ ความสัมพันธ์ของนอร์ธกับทอมที่หลบเร้นมานานจึงเริ่ม
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สัน่ คลอน นอร์ธจ�ำเป็นต้องให้สมั ภาษณ์วา่ เขากับทอมเป็นแค่พนี่ อ้ งกัน
ไม่มที างรูส้ กึ กับทอมเป็นอย่างอืน่ ในขณะทีเ่ ขาต้องโกหกคนทัง้ ประเทศ
ว่าเขารู้สึก ‘เป็นอย่างอื่น’ กับน้องซูชิเพียงคนเดียว
นั่นเป็นชนวนเหตุที่ท�ำให้ทอมตัดขาดความสัมพันธ์กับเขา
และน�ำมาซึง่ เหตุการณ์วนุ่ วาย เมือ่ ซูชแิ อบส่งข้อความไปต่อว่า
ทอม ปลุกโทสะของพระรอง ‘ชื่อเสีย’ ให้ลุกขึ้นมาตอบโต้ จนน�ำไปสู่
เหตุชุลมุนกลางงานอีเวนต์ใหญ่เมื่อค�่ำวานนี้
“ผมอยากลาออกจากวงการ”
“นอร์ธ!”
“พีล่ ี่ไม่ตอ้ งตกใจขนาดนัน้ หรอกครับ ผมแค่ ‘อยาก’ ไม่ได้บอก
ว่าจะออกวันนี้พรุ่งนี้” นอร์ธเหลือบตาแดงก�่ำและร่องรอยของน�้ำตา
หันไปสู้หน้าผู้จัดการส่วนตัว “แต่ผมจะไม่ต่อสัญญาคู่ซูชิกับแบรนด์              
ตัวอื่นอีก และถ้าเมื่อไรที่สัญญาที่มีอยู่หมดลง ผมจะออกจากวงการ
ทันทีเมื่อถึงเวลานั้น”
“นอร์ธ เธอจะยอมหยุดอนาคตของตัวเองเพื่อคนอย่างทอม
จริง ๆ น่ะเหรอ ?”
“ทอมคืออนาคตของผม” นอร์ธยืนยันด้วยน�้ำเสียงเรียบนิ่ง              
ซึ่งบอกความเด็ดขาด “และตอนนี้ผมก็ได้รู้แล้วว่า...วงการนี้ไม่ ใช่
อนาคตของผมอีกแล้ว!”

บทที่ 2

คนแปลกหน้า บนเส้นทางอ�ำมหิต
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เมื่อความรู้สึกยังตัดขาดไม่ได้ ทอมจึงตัดสินใจพลาด เปิด

สมาร์ตโฟนขึ้นเช็กความเคลื่อนไหวของนอร์ธ แล้วก็พบสายไม่ได้รับ
หลายสิบสายทีเดียว แม้ลกึ ๆ แล้วทอมจะรูส้ กึ ใจชืน้ อย่างเข้าข้างตัวเอง
เล็กน้อย...ว่าสุดท้ายนอร์ธก็อาจเป็นห่วงความรูส้ กึ เขาบ้าง แต่ความคิด
ดังกล่าวมันก็เป็นเพียงการสันนิษฐานทีจ่ บั ต้องไม่ได้ เวลาทีน่ อร์ธอยูก่ บั
เขา โลกทั้งใบราวกับเป็นสมบัติของคนทั้งสอง แต่เมื่อใดก็ตามที่นอร์ธ
อยู่ในสังคม อยู่ต่อหน้าสื่อมวลชน และอยู่กับผู้หญิงคนนั้น ทอมรู้สึก
ราวกับว่าเขายืนอยู่คนละโลกกับนอร์ธ
นอร์ธท�ำเป็นไม่รู้จักเขา ไร้ซึ่งภาพแห่งความสุขอย่างที่ท�ำ              
ร่วมกันเบื้องหลัง
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แม้ทอมจะพยายามเข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องนอร์ธมาโดยตลอด
พยายามที่จะยอมรับสถานะทางสังคม พยายามข่มใจมิให้หวั่นไหว               
ไปกับกระแสข่าว แต่กระนั้นปัญหาดังกล่าวที่เก็บซ่อนเอาไว้มิดชิด                                                           
เป็นอันถึงทะลุขีดสุดของความอดกลั้น นักแสดงหญิงคนนั้นเมื่อรู             ้
ความจริงเบื้องหลัง หล่อนกับผู้จัดการส่วนตัวตั้งท่าไม่ยินยอม และ
พร้อมใจกันราวีทอมอยู่เบื้องหลัง
ในที่สุดทอมก็หมดความอดทน
ทอมประกาศตัวว่าคบหากับนอร์ธ โดยหวังใจเพียงว่าจะสยบ
ฤทธิเ์ ดชของซูชลิ งได้ ทว่าการกระท�ำดังกล่าว กลายเป็นการฆ่าตัวตาย
ของทอม ทยุต
เมื่อนอร์ธออกมาให้สัมภาษณ์หักหน้าเขาทุกประเด็น ซ�้ำร้าย
ยังพาซูชิออกสื่อ ควงแขนเปิดเผย
ทอมอยากจะหายไปจากโลกนับตั้งแต่นาทีที่ได้รู้ข่าวนั้น...
รักตัวเองให้มาก ๆ ต่อให้ใครไม่รกั เรา เราก็ตอ้ งรักตัวเอง เข้าใจ
ไหมทอม
ประโยคนั้นไม่ใช่ค�ำพูดของใครเลย มันเป็นค�ำปลอบโยนจิตใจ
จากตัวเขาเอง ทอมไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวหรอก และนิสัยเทวดาที่ใคร ๆ
กล่าวหาก็ไม่จริง ทอมแค่เป็นคนธรรมดาที่ ‘รักตัวเองเป็น’ และต่อให้
หัวใจทั้งดวงแหลกสลายไปกับรักที่สิ้นหวัง แต่ทอมจะไม่มีวันจบชีวิต
ตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายเป็นแน่
เด็กก�ำพร้าคนหนึ่ง ก้าวขึ้นมาสู่การเป็นที่รู้จักในบทพระรอง   
ชื่อดัง...มันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย
นายต้องก้าวต่อไปนะทอม
เมื่อบอกตัวเองได้เช่นนั้น ทอมจึงเก็บกระเป๋าอย่างไม่รอช้า
หลังจากประวิงเวลาไปกับการนอนจมน�้ำตาตัวเองมาแล้วตลอดวัน
ดวงอาทิตย์ก�ำลังเลื่อนลับจากขอบฟ้า ทอมหิ้วสัมภาระซึ่งก็
มีเพียงกระเป๋าเดินทางใบเล็ก ๆ ใบเดียวน�ำมาใส่รถ ก่อนพาตัวเอง                
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ออกมาจากคอนโดมิเนียมหรู มุ่งหน้าไปสู่ ‘บ้านใหม่’ ก่อนที่ใครบาง
คนจะกลับมาที่นี่ แล้วพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะรั้งเขาไว้ด้วยการขอ
ความเห็นใจ
ไม่มีความเห็นใจจะมอบให้ผู้ชายอย่างนอร์ธอีกแล้ว
ในเมือ่ นายรักตัวเอง เราก็จะรักตัวเอง ท�ำเพือ่ ตัวเองเหมือนกัน!                                                                                                                                             
ทอมมุ่งหน้าออกสู่ถนนใหญ่ เปิดจีพีเอสเพื่อหาทางลัด หรือ
ทางที่ใกล้ที่สุดส�ำหรับการเดินทางไปสู่ถนนบรมราชชนนี กระทั่งเมื่อ
พบเส้นทางก็พามินิคูเปอร์คันนี้แล่นไปยังเส้นทางนั้น
ซอยทีท่ อมเลือกใช้ตามค�ำแนะน�ำของจีพเี อส เมือ่ ขับเข้ามาลึก                                                                               
มากขึ้นก็พบว่ามันเป็นซอยเปลี่ยวเอาการ ทอมผู้ไม่ช�ำนาญทางแคบ
และมืดสลัวเช่นนี้ จึงใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ กระทั่งจู่ ๆ
เสียงจากความทรงจ�ำแจ้งเตือนขึ้นมาอย่างนึกได้ มันเป็นการนึกได้ที่
ผิดกาลเทศะ ผิดเวลาเหลือเกิน!
ซอยนี้นี่นา...ที่เคยได้ยินเขาเล่ากันว่าเป็นซอยอาชญากรรม
แล้วก็ลือกันว่า...เป็นซอยผีดุ!
ทอมยกก�ำปั้นข้างหนึ่งเขกกะโหลกตัวเองที่มานึกขึ้นได้เอา                                                                                                                                 
ตอนนี้ และแทบทันทีทเี่ ขาท�ำร้ายตัวเอง เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ปรากฏ
ขึ้นตรงหน้า
“เฮ้ย!”
เสียงจากความตกใจสุดขีดลั่นขึ้น ทอมเหยียบเบรกจนเกิด    
เสียงล้อดังเสียดถนน เมื่อใครบางคนพุ่งออกมาจากพงหญ้าข้างทาง
ฉุดทุกความรู้สึก...ทุกอารมณ์ของทอม เมื่อใจดิ่งวูบลงไปกองอยู่บน
ฝ่าเท้า!
“อะไรวะ!”
ทอมยังไม่กล้าเคลื่อนรถออกไปจากที่จอด เขาเหลือบตาดู
กระจกมองข้าง เห็นร่างสูงของใครบางคนทรุดตัวอยู่กลางถนน ทอม
พยายามตัง้ สติจะดึงหัวใจทีห่ ล่นวูบนัน้ กลับขึน้ มา ก่อนเรียกความมัน่ ใจ
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ว่าภาพที่เห็นนั้นไม่ได้อยู่ในแผนการของพวกมิจฉาชีพ!
เอายังไงดีทอม...นายจะลงไปดีไหม...เขาเจ็บจริง ๆ หรือเปล่า...                                                                                                                         
ฮะ...เฮ้ย!
ทอมแทบจะลืมหายใจไปในขณะนั้น เมื่อเห็นร่างสูงของ ‘ใคร
อีกคน’ เดินโผล่เข้ามาในความมืด...ร่างนัน้ ตรงเข้ามายังชายหนุม่ ผูน้ งั่
ครวญเสียงอย่างหวาดผวากลางถนน
‘ใครอีกคน’ ก�ำลังยื่นมือเข้ามาหาชายร่างสูงคนนั้น
ภาพทีท่ อมเห็นนัน้ ชวนให้เกิดความเชือ่ แวบหนึง่ ขึน้ ว่า...ผูช้ าย
ทีน่ งั่ อยูก่ ลางถนนไม่ใช่มจิ ฉาชีพ แต่เขาคนนัน้ ก�ำลังถูกมิจฉาชีพปองร้าย                                                                                          
อยู่ต่างหาก!
ทอมคิดเช่นนั้นจึงได้การ แต่ด้วยความไม่ประมาท และเสีย
ท่าให้ผปู้ ระสงค์รา้ ย เขาหยิบกระเป๋าสะพายแล้วดึงมีดพกในพวงกุญแจ                
ออกมา ก่อนผลักประตูรถก้าวลงไปเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ระทึกขวัญ!
“หยุดนะ! คิดจะท�ำอะไรเขา!”
ชายผูน้ งั่ อยูก่ ลางถนนยกหน้าขึน้ มา แสงจากไฟหลังรถสะท้อน
ดวงหน้าคมสันให้เห็นชัดเจนขึ้น จัดได้ว่าผู้โชคร้ายเป็นคนหล่อเหลา  
คนหนึง่ ใบหน้าเรียวยาว ดวงตาคม แต่เห็นประกายของความตกใจและ
หม่นเศร้า ใบหน้านัน้ ประดับด้วยหนวดบาง ๆ รอบริมฝีปากทีบ่ างเฉียบ                                                                         
กับไรเคราที่ปลายคางนั้นขับใบหน้าให้คมเข้ม
ทอมเก็บรายละเอียดของชายผู้นั้นเพียงวินาทีที่ผันผ่าน เกิด
ความพิศวงขึน้ มาในความคิด แต่กระนัน้ ก็ดงึ ตัวเองไปสูเ่ หตุการณ์คบั ขัน
โดยสัญชาตญาณ เขาตะโกนร้องห้าม ‘ใครอีกคน’ ที่ก�ำลังจะมุ่งเข้ามา
ด้านหลังของชายผู้โชคร้าย
“ต�ำรวจก�ำลังจะมาที่นี่ ไสหัวไป!”
ร่างของ ‘ใครอีกคน’ หยุดฝีเท้าลงเดีย๋ วนัน้ ก่อนในทีส่ ดุ ร่างนัน้                                                                               
จะถอยหลังหายไปกับความมืด มันเป็น ‘การหายไป’ ที่น่าขนลุกและ
ประหลาด ราวกับคนผู้นั้นกลืนไปในความมืดอย่างไร้วี่แวว!

24

“ผะ...ผมไม่ได้...จะท�ำอะไร...คุณ”
ชายผู้นั่งอยู่กลางถนนร้องตอบกลับมา ทอมนิ่งงันไปชั่วอึดใจ
เพราะความสับสน
“เปล่านะคุณ ผมไม่ได้หมายถึงคุณ ผมไล่ไอ้คนที่มันตาม               
คุณมาเมื่อกี้นี้ต่างหาก”
“อะ...ไรนะ ?” ชายหนุ่มตาคมยกหน้าขึ้นมองทอมด้วยสีหน้า
เต็มฉงน “คุณบอกว่ามีคน...ตามผมมางั้นเหรอ ?”
ทอมชะงักนิ่งไปเล็กน้อยเมื่อได้ยินค�ำถามที่สวนกลับมา
“อ้าว...ก็...คุณวิ่งหนีเขามาไม่ใช่เหรอ ?”
ผู้ได้รับค�ำถามก้มหน้าหลบสายตาในทันที ก่อนครางเสียง                
ออกมาด้วยความเจ็บปวด
“ผม...ผมแค่วิ่งออกมาจากทางนั้น” ชายหนุ่มชี้มือไปทาง                
พกหญ้ารก ซึ่งทอมก็ไม่เข้าใจว่าหลังพงหญ้ามีอะไร “ตะ...แต่มาล้ม
ขาแพลงตอนวิ่งขึ้นมาบนถนนเสียก่อน”
“คุณไม่ได้วิ่งหนีผู้ชายคนเมื่อกี้หรอกเหรอ ?”
ชายหนุ่มตาคมยืดกายสูงโปร่งในท่านั่งขึ้นเล็กน้อย แววตา
บอกความตกใจที่ได้ยินค�ำถามนั้น
“คุณ...เห็นใคร ?”
“แสดงว่าคุณไม่รู้ตัวงั้นเหรอ ว่ามีคนตามคุณมาด้านหลัง”
คนที่นั่งท�ำหน้าตกใจนั้นส่ายหน้าช้า ๆ จนทอมเริ่มสงสัย และ
ได้กลิ่นถึงความไม่ชอบมาพากล
“คุณก�ำลังโกหกผมหรือเปล่า ?” ทอมถามพลางสอดมือลงใน
กระเป๋ากางเกง คว้าพวงกุญแจมีดพกเตรียมไว้ในมือ
“ผมโกหกอะไรคุณ ?” ชายหนุม่ ถาม ก่อนซีด้ ปากแล้วก้มลงมอง
ทีข่ อ้ เท้า “อ้อ...คุณคงคิดว่าผมเป็นมิจฉาชีพในซอยบ้านีล่ ะสิ ถ้างัน้ คุณ
ก็รีบขึ้นรถออกไปเถอะ ลงมายืนล่อเป้าแบบนี้ เดี๋ยวเจอดีเข้าจริง ๆ”
“แล้วคุณล่ะ ?” ทอมถามอย่างอดห่วงไม่ได้ เพราะถ้าหากผูช้ าย
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คนนีไ้ ม่ใช่มจิ ฉาชีพจริง ๆ ละก็...คงล�ำบากน่าดูหากต้องนัง่ เจ็บตามล�ำพัง                                                                                               
ในซอยอันตรายนี้
“ไม่ตอ้ งห่วงผมหรอกน่ะ คุณรีบไปซะเถอะ เดีย๋ วจะหมดอนาคต
ลงที่นี่ เป็นดาราดังด้วยไม่ใช่หรือไง”
จู่ ๆ ทอมก็รู้สึกเชื่อมั่นขึ้นมาเสียแล้ว ว่าผู้ชายตรงหน้าไม่ใช่
มิจฉาชีพแน่ ๆ ไม่มีเหตุผลหรอกที่ท�ำให้เชื่อแบบนั้น แต่มันเป็นความ
รู้สึกที่ทอมมีต่อเขา ซึ่งมันอาจจะถูกเรียกว่า ‘สัญชาตญาณที่ปลอดภัย’
ก็ย่อมได้
แต่เพื่อไม่เป็นการประมาทจนน�ำภัยมาสู่ตัว ทอมดึงมีดพก               
ขึ้นมาถือไว้ให้อีกคนเห็น
“ฮะ...เฮ้ย! คุณจะท�ำอะไรผม ?” ชายหนุ่มผู้นั้นฉายความวิตก
ให้เห็นผ่านแววตา
“บ้าหรือไงคุณ ผมแค่จะช่วยคุณ แต่ผมต้องมั่นใจก่อนว่า               
คุณไม่คิดที่จะท�ำร้ายผม”
“มะ...มั่นใจยังไง...?”
“เอามือล้วงกระเป๋ากางเกงของคุณ แล้วดึงกระเป๋าข้างใน              
ออกมาให้หมด”
แม้ดูเหมือนว่าชายหนุ่มตาคมจะงุนงงอยู่ไม่น้อย แต่ก็ยอม              
ท�ำตามความต้องการของทอมในที่สุด
กระเป๋ากางเกงทั้งสองข้าง รวมไปถึงกระเป๋าด้านหลังถูกดึง   
ออกมาให้เห็นแล้วว่าชายหนุ่มผู้นี้ไม่มีอาวุธติดตัว ทอมลอบถอนใจ
อย่างโล่งอก ก่อนจะเก็บมีดพกใส่กระเป๋ากางเกง แล้วสืบเท้าเข้าไปให้
ความช่วยเหลือ
“ไปกับผม”
“ปะ...ไปไหน ?”
“เอ้า คุณจะนั่งอยู่กลางซอยนี่ให้โจรมาตีหัวหรือไง ?”
ทอมยอบตัวลงเข้าประคองร่างสูงให้ลุกขึ้น เวลานั้นเองที่ทอม
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เพิง่ จะรูว้ า่ ตัวเองสูงเพียงแค่บริเวณหน้าอกของผูช้ ายตาคมคนนีเ้ ท่านัน้
“เดินไหวไหมคุณ ?”
“อะ...อือ...”
ทอมพาคนร่างสูงไปนั่งในรถได้สำ� เร็จ แอบหายใจหอบเล็ก ๆ                                                                  
ขณะเดินอ้อมฝั่งมาขึ้นที่นั่งของตัวเอง ผู้ชายคนนี้ตัวสูงใหญ่ใช่เล่น               
นี่ยังดีที่เดินกะเผลกช่วยได้เท้าหนึ่ง ถ้าต้องให้ทอมอุ้มละก็...มีหวัง             
คงทรุดตามผู้ชายคนนี้แน่ ๆ
ทันทีที่ทอมกลับเข้ามานั่งในรถ ความสงสัยในแวบแรกที่ได้
เจอชายหนุม่ คนนีก้ ห็ วนกลับมาให้รสู้ กึ พิศวงอีกครัง้ จนเผลอเหลียวหน้า             
ไปมองคนที่นั่งหน้าบิดเบี้ยวเพราะความเจ็บ
“มีอะไรเหรอ ?”
“อะ...อ้อ...” ทอมสะดุง้ เล็กน้อยเมือ่ อีกคนหันหน้ามาถามกลับ
และสบตา “คือ...ผมรู้สึกว่าคุ้นหน้าคุณจัง”
“หืม...หน้าผมเนี่ยนะ ?”
“ครับ” ทอมตอบ ก่อนจะเริ่มเคลื่อนรถออกอย่างช้า ๆ “คุณ
ท�ำงานในวงการหรือเปล่า ?”
ชายร่างสูงหยุดเสียงครางเจ็บ ก่อนถอนใจแล้วตอบเป็นเชิง
ร�ำคาญเล็ก ๆ ว่า...
“หน้าอย่างผมเนี่ยนะ จะท�ำงานวงการเดียวกับคุณ”
ทอมถอนใจกลับไป เมื่อรู้สึกได้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่น่าชวนคุย             
เอาเสียเลย!
ในที่สุดทอมก็เลือกที่จะไม่ถามอะไรเขาอีก แม้ใจอยากจะถาม
เขาอีกสักประโยคว่า ‘คุณจะลงที่ไหน’ แต่ทอมก็เลือกที่จะนิ่งไว้ก่อน
ซอยเปลี่ยวนี้ลึกมาก ทางออกคงจะยังไม่ใกล้ ทอมตั้งใจทิ้งเวลาไปกับ
ความเงียบ นึกหงุดหงิดที่ช่วยคนนิสัยแปลกขึ้นมาบนรถ
“ผมเป็นกราฟิกดีไซเนอร์”
จู่ ๆ ชายแปลกหน้า (ที่ใบหน้าคล้ายคุน้ ) ก็ผลักความเงียบสงัด
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ภายในห้องโดยสารด้วยค�ำตอบนั้น จนทอมอดรู้สึกงุนงงในท่าทีของ             
อีกฝ่ายเป็นมิได้
หรือเขาจะรู้ว่าเราไม่พอใจ ?
ทอมรู้สึกได้แบบนั้น แล้วบรรยากาศก็เริ่มคลี่คลายความ
ตึงเครียดลงเรื่อย ๆ เมื่อบทสนทนาถูกเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง
“คุณจบนิเทศฯ หรือครับ ?”
“ใช่” หนุ่มตาคมตอบ
“ดีจัง คณะเดียวกับผมเลย”
“ดีตรงไหน ?”
เอาอีกแล้วหมอนี่... ทอมชะงักไปอีกครั้งกับค�ำตอบห้วน ๆ ที่
ดูจะกวนประสาทอยู่ไม่น้อย
“ก็ดีตรงที่จบนิเทศฯ ไงคุณ ผมไม่ได้หมายความว่ามันดีตรงที่
เราเรียนคณะเดียวกันหรอก” ทอมรู้สึกเกลียดตัวเองขึ้นมาเล็ก ๆ ที่ใช้
ค�ำตอบแง่งอนกับคนแปลกหน้า
“แล้วจบนิเทศฯ มันดีตรงไหนล่ะ ?”
“คุณจะกวนผมท�ำไมเนี่ย”
“ผมเปล่า ก็แค่อยากรู้เฉย ๆ ว่าอาชีพกราฟิกดีไซเนอร์มันดูดี
ตรงไหน ?”
“ถ้ามันไม่ดแี ล้วคุณจะเรียนจบนิเทศฯ แล้วมาท�ำงานในสายนัน้
ท�ำไมกันล่ะ!”
“ก็ผมไม่ได้มีโอกาสเหมือนกับคุณนี่”
“อะไรของคุณ ?” ทอมหันไปท�ำหน้ายุ่งสู้ “คุณเป็นพวกแอนตี้
ทอม ทยุต หรือเปล่าเนี่ย ?”
หนุ่มตาคมหัวเราะหึออกมาเบา ๆ ก่อนจะเหลียวหน้าคมหัน
มาสบตา
“ผมไม่มีเหตุผลที่จะต้องเกลียดคุณนี่”
“ก็ไม่รู้สิ คุณตอบค�ำถามผมได้กวนชะมัดเลย”
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“ผมไม่ได้กวนคุณสักหน่อย แต่ผมแค่ไม่อยากบอกให้คุณรู้ว่า
งานทีผ่ มท�ำ...มันไม่ได้นา่ อิจฉาเลยสักนิด ชีวติ ผมแม่งเจอแต่เรือ่ งซวย ๆ!                                                                                                  
เจอแต่คนแย่ ๆ! ทัง้ ทีผ่ มเดินตามความต้องการของครอบครัวมาตลอด
จนบางทีผมก็ต้องมานั่งคิด นั่งโทษพ่อกับแม่ที่สั่งให้ผมกวดขันเรื่อง
เรียนเพื่อเข้าเรียนมหา’ลัย XXX นั่นให้ได้ แล้วไง ? ผมจบมาจากที่นั่น
ได้แล้วไง ? ชีวิตผมแม่งก็ยังเจอแต่เรื่องแย่ ๆ อยู่ดี!”
ทอมแทบจะกลั้นหายใจขับรถอย่างลืมตัว เพราะมัวแต่ตกใจ
กับค�ำระบายเหล่านั้น...
ใช่...ผู้ชายคนนี้ระบายความอึดอัดออกมาราวกับท�ำนบแตก
และแม้จะเป็นการระบายที่มิได้ยืดยาวเท่าใดนัก แต่ทอมกลับรู้สึกได้
ชัดเจนถึงเรื่องราวชีวิตที่สุดแสนจะเฮงซวยที่ผู้ชายคนนี้บอก
แต่เดี๋ยวก่อนนะ...
ทอมปัดปัญหาชีวติ ของอีกฝ่ายไปก่อน เมือ่ ได้ยนิ ชายหนุม่ บอก
ชื่อมหาวิทยาลัยที่ตัวเองเคยเรียนอยู่
มหา’ลัยเดียวกับเรานี่หว่า…
“คุณ...จบที่ มหา’ลัย XXX เหรอครับ ?”
อีกฝ่ายหันดวงตาคมกริบกลับมาสบหน้าอีกครั้ง
“ใช่...ท�ำไมเหรอ ?”
“ผมก็จบที่นั่นเหมือนกัน”
ทอมตอบพลางหันไปสบตา ก่อนทีค่ วามตกใจครัง้ ใหม่จะบังเกิด
จนท�ำให้เขาต้องเหยียบเบรกกะทันหัน ส่งผลให้อีกคนร้องลั่นรถเพราะ             
เท้าข้างที่เจ็บรับน�้ำหนักตัวตามแรงเบรกกระชาก
“คุณ! เบรกแบบนี้จะฆ่ากันหรือไง!”
หนุม่ ตาคมเหลียวหน้าขุน่ ข้องมาเอาความ จนได้พบกับแววตา
ทีฉ่ ายความตะลึงงันของดาราหนุม่ ...ผูก้ ำ� ลังจับจ้องมาทีต่ นราวกับมอง
เห็นบางสิ่งที่อีกฝ่ายไม่รู้เลยว่ามันคืออะไร!
“มะ...มองหน้าผมท�ำไมน่ะ คุณดารา”

“พี่กายใช่ไหม ?”
ค�ำถามทีส่ ง่ กลับมา แทบจะหยุดอารมณ์ขนุ่ ข้องของชายตาคม
ลงไปในทันที กลายเป็นความสงสัยใหม่แทรกขึ้นมาแทนที่
“คุณ...รู้จักผม ?”
เมื่อได้รับค�ำยืนยันเช่นนั้น... บนใบหน้าที่ฉายความคาดไม่ถึง
ของดาราหนุ่ม จึงถูกเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มบาง ๆ ฉายให้เห็นในทันที
“พี่กายจริง ๆ ด้วย”
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