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คำ�นำ�
เชื่อว่าหลายๆ คนต้องมีเพื่อนสนิท
ยิ่ ง ถ้ า เป็ น คนที่ ผู ก พั น กั น มานานจนรู ้ ใ จกั น หมดทุ ก อย่ า ง ยิ่ ง ท� ำ ให้ รู ้ สึ ก ว่ า
เราต่างเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน
แต่ไม่รเู้ มือ่ ไหร่ ทีค่ วามรูส้ กึ ของฝ่ายหนึง่ เริม่ แปรเปลีย่ นเป็นความลึกซึง้ ของหัวใจ
แล้ว 'ซอส' จะท�ำอย่างไร ในเมื่อ 'ไข่ต้ม' เป็นคนที่สร้างเปลือกไข่แข็งแรง
เข้ามาล้อมตัวตนเอาไว้ไม่ให้ใครเข้าถึงได้ง่ายๆ
เรามาลุ้นกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นอย่างไร อีกฝ่าย
จะกล้าลองเคาะเปลือกไข่เข้าไป หรือจะยืนอยูบ่ น Safe zone ต่อไป แต่กเ็ ป็นได้แค่เพือ่ น
เท่านั้น
ด้วยไมตรีจิต
สำ�นักพิมพ์เอเวอร์วาย
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เริ่มตั้งไข่
เขาคือไข่ต้ม
ผมมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่ง
เขาอายุสิบเจ็ดปี เพิ่งผ่านวันเกิดมาได้ไม่กี่วัน ผมให้บัตรขออะไรก็ได้
ที่ได้ไอเดียมาจากละครเป็นของขวัญวันเกิด
เขาสูงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตร เตี้ยกว่าผมสี่เซ็นต์ อยู่ในวัยก�ำลังโต และ
ผมคิดว่าเขาต้องสูงขึ้นอีกหลายเซ็นต์
เขาเป็นคนผิวขาว ไม่ถึงกับขาวจั๊วะ แต่ก็ขาวกว่าผมอยู่ดี
เขาเป็นคนไม่ค่อยยิ้ม ชอบท�ำหน้านิ่ง เส้นลึกเหมือนใต้ท้องมหาสมุทร
แต่เวลายิ้มสดใสเหมือนฟ้าหลังฝนที่มีสายรุ้งพาดผ่าน
เขาไม่ชอบให้ใครสัมผัสตัว โดยเฉพาะคนที่ไม่รู้จัก แต่ผมสัมผัสเขาได้
เพราะเราเป็นเพื่อนกัน
เขาชอบอยู่คนเดียว ไม่ชอบเข้าสังคม เกลียดความวุ่นวาย แต่ผม
สามารถเข้าไปวุ่นวายในชีวิตเขาได้
และสุ ด ท้ า ยเขาเป็นคนมี เ สน่ ห ์ เหมื อ นของหวานที่ ดึ ง ดู ด ฝู ง ผึ้ ง
ไม่ว่าใครคนไหน รุ่นพี่รุ่นน้อง ผู้หญิงผู้ชาย หรือแม้แต่คนที่ไม่รู้จัก เขา...
ก็มักจะดึงดูดคนเหล่านั้นเข้ามาหาได้โดยง่ายเสมอ
อย่างเช่นวันนี้
"เอาเนือ้ มันผสมกัน สามสิบบาทสองชุดครับ" ผมบอกแม่คา้ ขายหมูทอด
ระหว่างควานหาเหรียญในกระเป๋ากางเกงไปด้วย ทว่าแรงดึงที่แขนเสื้อ
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ท�ำให้ต้องละทุกสิ่งอย่างแล้วหันไปมองเพื่อนสนิทที่ยืนซ้อนอยู่ด้านหลัง
"อะไรวะ"
เพื่อนผมไม่ตอบแต่พยักพเยิดไปด้านหลังอีกทีก่อนขยับมายืนข้างๆ
ท�ำให้ผมเห็นผู้ชายตัวสูงใหญ่หัวเกรียนใส่เสื้อยืดสีเขียวขี้ม้าส่งยิ้มแปลกๆ
ให้มันอยู่
โลกทุกวันนี้แม่งโคตรน่ากลัว
"ก�ำลังจะไปเรียนกันเหรอ" นายทหารที่อายุน่าจะสามสิบบวกเอ่ยถาม
ไม่รู้ถามใคร แต่คนปากไวอย่างผมดันเผลอตอบรับออกไปก่อน
"ครับ"
"ไปตอบท� ำ ไมเล่ า น่ า กลั ว " แล้ ว ก็ โ ดนไอ้ ค นที่ ตั้ ง เกราะท� ำหน้ า ตึ ง
ว่ากลับมา
"เขาท�ำอะไรวะ"
"มันยืนเบียดกูอ่ะ รีบๆ ไปได้ยัง"
"เออ แป๊บๆ"
"ได้แล้วจ้ะ หกสิบบาท" แม่คา้ ยืน่ ของมาให้พอดีตอนโดนกระแซะให้รบี ไป
ผมเลยยืน่ เงินให้ รับถุงข้าวเหนียวหมูทอดมาก่อนคว้ามือมันก้าวยาวๆ เดินหนี
เป็นผู้ชายแท้ๆ ยังต้องมากลัวเรื่องแบบนี้ แต่มันก็ไว้ใจใครไม่ได้จริงๆ
โดยเฉพาะกับเพือ่ นสนิทหน้าตึงคนนี้ ผูท้ ดี่ งึ ดูดทุกสรรพสิง่ ในโลกเข้าหาตัวเอง
ไม่เว้นกระทั่งพวกโรคจิตก็เคยมาแล้ว
"สรุปว่าไอ้ลุงนั่นท�ำอะไรมึง" พาเดินมาจนถึงที่ปลอดภัยผมก็ปล่อยมือ
ก่อนถาม มันขมวดคิ้วแน่นกว่าเดิมตอบอย่างไม่สบอารมณ์
"มันเอาไอ้นั่นมาถูตูดกู"
"มึงรู้ได้ไง มโนเปล่า"
มันถลึงตาใส่ท�ำท่าอ้าปากจะด่า ผมเลยต้องรีบขัดขึ้นมาก่อน
"โอเค กูเชื่อมึง ทีนี้เลิกท�ำหน้าบึ้งได้ยัง ไป เข้าโรงเรียน"
ผมจัดการมัดถุงหมูทอดใส่กระเป๋า พามันเดินเข้าโรงเรียนแล้วไปหา
มุมสงบๆ ในโรงอาหารเพือ่ กินมือ้ เช้าอย่างข้าวเหนียวหมูทอด เมนูทไี่ อ้คนหน้าตึง
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มันบ่นอยากกินมาหลายวันเพราะเบื่อกับข้าวโรงอาหาร แต่อยู่กันเงียบๆ ได้
ไม่นานหรอก เดี๋ยวคนที่แอบชอบมันก็หาทางมาส่องใกล้ๆ อยู่ดี
อย่างเช่นน้อง ม.สาม คนนี้
"มาอีกแล้ว" เสียงถอนหายใจดังพรืดตามมาหลังจบประโยค มันหันไปมอง
เด็กผูช้ ายตัวสูงโย่งทีน่ งั่ ห่างออกไปสองโต๊ะก่อนหันกลับมาหยิบหมูทอดโยนใส่ปาก
แล้วกัดข้าวเหนียวตาม ท่าทางไม่สบอารมณ์สดุ ๆ
น้องคนนี้ตามมันมาสามวันเห็นจะได้ ท่าทางกล้าๆ กลัวๆ ไม่ยอม
ท�ำอะไรสักที แต่ดูเหมือนว่าวันนี้จะมีความกล้ามากกว่าปกติ เมื่อน้องเขา
พาร่างสูงๆ นั่นเดินมาทางโต๊ะพวกผม
"เอ่อ...พี่ไข่ต้มครับ"
"ครับ"
"คือผมอยากรู้จักพี่ครับ ถ้าผมจะขอ..."
"ถ้าอยากรู้จักแบบพี่น้อง พี่ว่าน้องคงรู้จักพี่อยู่แล้ว แต่ถ้าอยากรู้จัก
ในสถานะอื่น พี่ว่าอย่าพยายามเลยครับ"
ถ้าผมเป็นไอ้น้อ งคนนี้ต ้อ งวิ่งร้อ งไห้ ขี้ มู กโป่งกลั บบ้ า นไปแล้ ว แน่ ๆ
นั บ ว่ า น้ อ งมั น เข้ ม แข็ ง ไม่ น ้ อ ย แค่ เ ห็ น หน้ า ถมึ ง ทึ ง ของไอ้ เ พื่ อ นหน้ า ตึ ง
ความกล้าก็ลงเป็นขีด ไหนจะค�ำพูดค�ำจาแสนร้ายกาจ เป็นผมจะไม่ทนเด็ดขาด
คนอะไรพูดจาโหดร้ายไม่เข้ากับหน้าตาเลย
ไอ้ น ้ อ งตั ว สู ง มั น คงไม่ รู ้ จ ะท� ำ ยั ง ไงเลยก้ ม หั ว แบบรี บ ๆ ให้ ห นึ่ ง ที
แล้วเดินจากไป เท่านั้นแหละคนที่เพิ่งท�ำหน้าตึงอยู่เมื่อครู่ก็เปลี่ยนโหมด
แบบกะทันหัน จากแม่ไก่หวงไข่กลายเป็นลูกเจี๊ยบตัวน้อย กะพริบตาปริบๆ
มองผม
มันก็เป็นซะแบบนี้
"น้องเขาจะโกรธกูปะ่ วะ"
คราวนี้เลยเป็นผมที่ถอนหายใจบ้าง
"ถ้ากลัวเขาโกรธแล้วจะท�ำดุใส่เขาท�ำไม"
"กูไม่อยากให้ความหวัง"
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"ก็เลยสร้างก�ำแพงสูงๆ กันทุกคนที่คิดว่าจะมาแอ๊วมึงออกไปว่างั้น"
"โหมึง ใช้ค�ำว่าแอ๊ว"
"เปลี่ยนเป็นจีบก็ได้อ่ะ"
มั น คว�่ ำ ปากใส่ เ พราะผมพู ด ถู ก ใครที่ เ ข้ า หามั น และมี ท ่ า ที ว ่ า จะ
โยนความรู้สึกเกินเพื่อนพี่น้องมาให้โดนมันปิดประตูใส่หมด ไม่เคยไว้หน้าว่า
เป็นใครมาจากไหน และผมยังไม่เคยเห็นมันเปิดใจให้ใครสักที จนกลัวว่า
ชาตินี้มันจะหาแฟนกับเขาได้บ้างไหม
"ท�ำไมไม่ลองคบๆ ดูสักคนวะ"
"ไม่ได้ชอบนี่หว่า"
"เลือกมาก แล้วเมื่อไรจะมีแฟน"
"ไม่ได้อยากมี"
ผมได้แต่สา่ ยหน้าแล้วเลิกเถียงกับมัน ตัง้ แต่รจู้ กั กันมายังไม่เคยเห็นมัน
มีแฟนเลยสักคน เป็นเพราะนิสัยชอบปิดประตูใส่คนอื่นแบบนี้นี่แหละ
จนบางที...ผมเองก็กลัวที่จะลองเคาะประตูดูเหมือนกัน
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ไข่ฟองที่ 1
น้องยู สาวแว่นสายเปย์
หากจะพู ด ถึ ง หนึ่ ง ในคนที่ อ าจหาญเข้ า มากะเทาะเปลื อ กไข่ ที่ แ ข็ ง
อย่างกับหินแล้วล่ะก็ คนหนึ่งที่ท�ำให้ผมประทับใจมากๆ คงจะเป็นน้องยู ม.สี่
สาวแว่ น สายเปย์ ที่ รั ก เดี ย วใจเดี ย วและเชิ ด ชู ไ ข่ ต ้ ม เพื่ อ นผมอย่ า งกั บ
รูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ มีของมาถวายเช้าเย็น แต่แวบมาแวบไป ไม่ค่อยได้มีโอกาส
เจอหน้าจังๆ เท่าไรนัก เพราะฉะนัน้ น้องเขาเลยยังไม่เคยโดนปิดประตูใส่หน้าจังๆ
เหมือนคนอื่นเขาสักที
"วันนี้เป็นป๊อกกี้รสกล้วยว่ะ ช่างรู้ใจ"
เข้ามาในห้องเรียนก็เจอกล่องขนมสีเหลืองวางอยู่บนโต๊ะ เป็นป๊อกกี้
รสที่ไข่ต้มมันชอบกินบ่อยๆ และถ้าหากสังเกตให้ดีจะเห็นว่าตรงรอยประ
ของกล่องมันถูกเปิดออกนิดหน่อย ผมเดาว่าในกล่องคงมีข้อความที่น้องเขา
เขียนซ่อนเอาไว้อยู่ เป็นพฤติกรรมที่น้องชอบท�ำบ่อยๆ
ไข่ ต ้ ม หยิ บ ขนมขึ้ น มาเปิ ด กล่ อ งออกด้ ว ยสี ห น้ า ไม่ บ ่ ง บอกอารมณ์
มั น คงชิ น ผมรู ้ ว ่ า มั น ก็ ช อบที่ มี ค นเอาขนมมาให้ แ บบนี้ แต่ ค นอย่ า งมั น
ไม่ชอบให้ความหวัง ตัดได้เป็นตัด เพราะมันไม่เคยคิดจะสานความสัมพันธ์กบั ใคร
อยู่แล้ว
"ขอเก็บกล่องไว้อกี แล้วว่ะ" แต่พอได้อา่ นข้อความมันก็หนั มาท�ำหน้าเครียด
ใส่ผมทันที
ความแปลกอีกอย่างของน้องยูคือชอบเก็บซากของที่ให้ไข่ต้มไว้ทุกชิ้น
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อย่างครั้งนี้น้องเขาก็ขอกล่องไปเก็บไว้ คราวก่อนให้ลูกอมก็ขอเปลือก แต่
คนใจไม้ไส้ระก�ำอย่างมันไม่เคยยอมท�ำตามแม้แต่ครั้งเดียว ไม่เคยเหลือ
เศษซากอะไรให้น้องเขาเก็บไปชั่งกิโลขายหรือเก็บไว้เป็นที่ระลึกเลยสักชิ้น
นอกจากครั้งก่อนที่มันได้ลูกอมจากน้องแล้วแกะกินหลังจากคลาดกับน้องได้
แป๊บเดียว แต่อนิจจาน้องดันเห็นเลยวิ่งมาขอเปลือกลูกอมไปเก็บ มันก็
มั ว แต่ เ อ๋ อ รั บ ประทาน รู ้ ตั ว อี ก ที เ ปลื อ กลู ก อมก็ ถู ก ขโมยไปแล้ ว เป็ น ที่
เรียบร้อย
"แล้วจะให้ป้ะ"
"มึงก็รู้"
"เผื่อเปลี่ยนใจไง น้องเขาก็ดูโอเคอยู่นะ"
"แต่กูไม่ได้ชอบนี่หว่า"
"งัน้ ก็รบี ๆ บอกน้องเขาไปดิ ไม่ใช่กนิ ขนมเขาฟรีอยูแ่ บบนี"้ โดนว่าเข้าไป
มันเลยเปลีย่ นมาท�ำหน้าบึง้ ใส่ผมแทน
"น้องเขาเคยอยูร่ อให้กบู อกมัย้ ล่ะ มาแต่ของตัวไม่เคยเจอ วันไหนเจอหน้า
ก็อย่างกับนินจา เร็วฉิบหาย" เห็นมันท�ำหน้ายุง่ บ่นเป็นคนแก่ ยัดกระดาษทีน่ อ้ งยู
เขียนโน้ตไว้ใส่กล่องแล้วยัดกล่องขนมใส่กระเป๋านักเรียนอีกที
"ไม่คิดจะแบ่งเพื่อนกินบ้างเหรอ"
"น้องเขาให้กู"
"แน่ะท�ำหวง ชอบก็บอกว่าชอบดิ"
โดนแซวเรื่อ งนี้ทีไ รมันท�ำหน้าเหม็นเบื่ อใส่ ผมทุ กที แถมยั ง ท� ำ เมิ น
โดยการฟุบหน้าลงกับโต๊ะเรียน สร้างเกราะก�ำบังขึ้นมาเป็นเปลือกไข่บางๆ
ที่เคาะเบาๆ ก็แตก
ก็ยงั ดีทเี่ ปลือกส�ำหรับผมเปราะบางแบบนี้ มันคงเป็นเปลือกชนิดพิเศษ
ทีส่ ร้างไว้สำ� หรับเพือ่ นสนิท แต่ใครจะรูว้ า่ การกะเทาะเปลือกไข่ใบนีม้ นั ยากกว่า
คนอื่นหลายเท่า เพราะถึงแม้จะปอกเปลือกส�ำเร็จ สิ่งที่เห็นอยู่ด้านในอาจจะ
เป็นความว่างเปล่าอันด�ำมืดก็ได้
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ตุ๊กตาหมีตัวที่สอง
ผมนัง่ มองไข่ตม้ มองเจ้าตุก๊ ตาหมีสนี ำ�้ ตาลตัวใหญ่ทสี่ งู ประมาณครึง่ เมตร
ซึ่งวางอยู่บนโต๊ะเรียนอีกทอด วันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ เป็นครั้งที่สองที่มันได้
ตุ๊กตาหมีจากน้องยู ส่วนตัวแรกนั้นได้มาตอนปีใหม่ซึ่งตรงกับวันเกิดมันพอดี
ที่จริงผมเห็นน้องยูหิ้วตุ๊กตาหมีตัวนี้มาตั้งแต่เช้าแล้ว พอเลิกเรียน
น้องก็โฉบเอาการ์ดมาให้ บอกใบ้วา่ มีของขวัญให้อกี ชิน้ เดินเข้ามาในห้องเรียน
ก็เจอตุก๊ ตาหมีตวั นีว้ างอยู่ เพราะรูว้ า่ ไข่ตม้ มันไม่ชอบดอกไม้ แต่โปรดของกิน
กับของใช้และอืน่ ๆ ในวันแห่งความรักแบบนีจ้ ะเลือกตุก๊ ตาหมีแทนช็อกโกแลต
ก็เป็นความคิดที่เข้าท่าอยู่เหมือนกัน
"ท่าทางจะแพง" ผมไม่ใช่เซียนตุก๊ ตา แต่พจิ ารณาจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้ว
คงไม่ใช่ของถูกๆ
"กูจะเอาไปคืน" พูดจบมันก็ลกุ ขึน้ คว้าตุก๊ ตาหมีพรวดพราดจะออกจากห้อง
จนผมต้องรีบคว้าตัวเอาไว้
"เดีย๋ วดิ ใจเย็นก่อน คิดดีๆ ค่อยๆ คิด เอาไปคืนเดีย๋ วน้องมันเสียน�ำ้ ใจ"
"แต่ก็ทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้ปะ่ วะ"
"แต่มึงจะเอาไปคืนแบบนี้ไม่ได้"
"แล้วจะให้กูท�ำไง" แล้วมันก็ท�ำหน้าเครียดใส่ผมอีกครั้ง
ผมรู้ว่ามันอยากเคลียร์ปัญหาค้างคานี้ให้จบ ยิ่งปล่อยให้คาราคาซังไป
น้องยูเองจะเป็นฝ่ายทีเ่ จ็บยิง่ กว่า เพราะต่อให้พยายามยังไงก็ไม่มที างสมหวัง
แม้วา่ ทุกอย่างทีท่ ำ� มาจะไม่ได้เสียเปล่า น้องยูมคี วามสุข มันเองก็ใช่วา่ จะทุกข์
เสมอไป แต่คนอย่างไข่ตม้ ไม่ชอบอะไรแบบนี้ มันไม่ใช่ดารา ไม่ใช่บคุ คลตัวอย่าง
ไม่ได้ทำ� ตัวเป็นประโยชน์ให้ใคร มันไม่สมควรได้รบั ความรักเช่นนีต้ อบกลับมา
ผมรู้...รู้ว่ามันคิดแบบนี้กับน้องยูมาตลอด
"นัง่ รอตรงนีก้ อ่ น" ผมดันมันให้นงั่ เก้าอี้ คนหน้าตึงกอดตุก๊ ตาเอาไว้หลวมๆ
มองมาอย่างสงสัย
ผมไม่ ต อบอะไรก่ อ นก้ า วออกจากห้ อ งเรี ย นเดิ น มายื น ริ ม ระเบี ย ง
กวาดสายตามองหาน้องยู แล้วก็พบว่าเธอยังนัง่ อยูก่ บั กลุม่ เพือ่ นทีโ่ ต๊ะม้าหินอ่อน

Page My Egg #��������������.indd 11

17/4/2562 BE 16:13

12 My Egg #ไข่ต้มเพื่อนผม

ตรงสวนข้างสนามบาส ผมเลยหันไปกวักมือเรียกไข่ต้มให้เดินมาหา
"เดี๋ยวกูพามึงไปหาน้องเขาเอง"
ไข่ตม้ กับตุก๊ ตาหมีดเู ป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจส�ำหรับนักเรียนทีย่ งั ไม่ยอมกลับบ้าน
ถ้ า ให้ ผ มเดา คนเหล่านั้นคงคิด ว่ามันก�ำลัง จะเอาตุ ๊ กตาไปให้ ใ ครสั กคน
พร้อมกับสารภาพรัก และคนคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้โชคดีที่สามารถพิชิตใจ
ที่ แ ข็ ง ดั่ ง เปลื อ กไข่ เ หล็ ก ของเพื่ อ นผมคนนี้ ไ ด้ แต่ ห ารู ้ ไ ม่ ว ่ า ความจริ ง
มันกลับตาลปัตร เพราะคนทีไ่ ด้ตกุ๊ ตาหมีตวั นีค้ นื ไปอาจจะวิง่ ร้องไห้นำ�้ ตานองหน้า
กลับบ้านก็เป็นได้
ผมเดินน�ำไข่ต้มมายังโต๊ะม้าหินในสวนข้างสนามบาส น้องยูที่เห็นมัน
เดินเข้ามาใกล้เริ่มตั้งท่าเตรียมจะหนี ผมเลยรีบพุ่งตัววิ่งไปคว้าตัวน้องเขา
เอาไว้กอ่ น ยังไงวันนีป้ ญ
ั หาคาราคาซังนีต้ อ้ งจบเพือ่ ความสงบสุขของเพือ่ นผม
ผมจะไม่ยอมให้น้องยูหนีอีกเป็นอันขาด
"เดี๋ยวก่อนน้องยู อยู่คุยกับไข่ต้มมันก่อน"
"คะ...คุยอะไร"
"ก็คุยกันนี่แหละ อย่าเพิ่งหนี อยู่ฟังมันก่อน"
พอผมบอกไปแบบนัน้ น้องยูกห็ น้าแดงแปร๊ดขึน้ มาทันที เธอใช้นวิ้ ดันแว่น
แล้วก้มหน้างุดท�ำท่าเขินอาย เพื่อนในกลุ่มก็พากันจับมือกันส่งก�ำลังใจให้
ท�ำตัวเป็นกองเชียร์ได้ไม่รู้สถานการณ์เอาซะเลย
ไข่ต้มเดินตามมาถึงในไม่ช้า สีหน้านิ่งเรียบติดบึ้งนิดๆ ไม่เปลี่ยนแปลง
มันยังกอดตุ๊กตาเอาไว้หลวมๆ มองกลุ่มน้องยูด้วยสายตาเหมือนอยากจะฆ่า
มากกว่ามาขอคุย แต่ด้วยความเป็นไข่ต้ม จะถูกคนอื่นมองว่าท่าอุ้มตุ๊กตา
ด้วยหน้าตึงๆ เหมือนงอนใครอยู่แบบนี้มันดูน่ารักก็ไม่แปลก ขนาดผมยังคิด
แบบนั้นเลย
"พี่ไข่ต้มจะคุยอะไรกับยูเหรอคะ" น้องยูถามด้วยน�้ำเสียงขาดๆ หายๆ
ปกติก็ไม่ค่อยได้ยินเธอพูดอยู่แล้ว พอมาเจอแบบนี้คงประหม่าน่าดู
"พี่จะเอาตุ๊กตามาคืน"
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"เอามาคืน?"
"ครับ เอามาคืน"
"คืนท�ำไมล่ะคะ"
"เพราะพี่ไม่สมควรได้รับมันครับ"
"ไม่สมควรตรงไหนคะ ก็ยูให้พี่"
"เอามันคืนไปเถอะครับ แล้วต่อไปนี้ไม่ต้องเอาของอะไรมาให้พี่อีก
ท�ำแบบนั้นไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกครับ เสียเวลาน้องเปล่าๆ"
ผมต้ อ งบอกก่ อ นว่ า ตอนนี้ ไ อ้ ไ ข่ ต ้ ม เพื่ อ นผมก� ำ ลั ง ท็ อ ปฟอร์ ม สุ ด ๆ
สีหน้า น�ำ้ เสียง และอารมณ์มาเต็ม ตีบทแตกเหมือนดาราเจ้าบทบาท เล่นเอา
น้องยูอา้ ปากค้างพูดต่อไม่ออก มันเลยใช้จงั หวะนีย้ ดั ตุก๊ ตาหมีคนื ใส่ออ้ มกอด
น้องเขา หันหลังเตรียมจะเดินกลับ แต่จะตัดจบดื้อๆ แบบนี้มันไม่สวยเท่าไร
ไข่ต้มมันเลยหันกลับไปพูดอีกหนึ่งประโยคกับน้องยู
"อย่ามารักคนอย่างพี่เลยครับ"
แล้วมันก็ก้าวเร็วๆ จากไป ทิ้งให้ผมยืนยิ้มแห้งให้น้องยูที่เบะปาก
ท�ำท่าจะร้องไห้อยู่รอมร่อ
"ไม่เป็นไรครับ ท�ำใจนะ" ปลอบน้องเขาได้เพียงเท่านี้ผมก็รีบสาวเท้า
ตามไข่ต้มไป
แล้วสุดท้ายไอ้คนหน้ายักษ์แต่ใจดีก็มานั่งท�ำหน้าเครียดเหมือนเดิม
ส่วนผมก็มีหน้าที่ท�ำให้มันสบายใจขึ้นเหมือนทุกทีเช่นกัน
"มึงว่ากูพูดแรงไปมั้ยวะ"
"ไม่หรอกมึง บอกไปตรงๆ นั่นแหละดีแล้ว"
ฟังค�ำปลอบจากผมแล้วมันก็ปั้นหน้าบึ้งใส่ ท�ำคิ้วผูกโบจนอยากจะยืม
ไปติดบนกล่องของขวัญ ท่าทางจะสวยพิลึก
"ไหนทีแรกห้ามกูจงั วะ กลัวน้องเขาเสียน�ำ้ ใจงัน้ งี"้ แล้วก็โดนมันเล่นซะแล้ว
ไหมล่ะผม
"เอ้า! ก็เพื่อความสบายใจของมึงไง"
"ย้อนแย้งนะมึง"
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เรือ่ งบางเรือ่ งคนเราก็ตอ้ งท�ำเพือ่ ประโยชน์ของตัวเอง ผมเห็นใจน้องยูนะ
ไม่ได้อยากให้ความรักของน้องจบลงแบบนี้ แต่ตวั ผมเองก็นา่ เห็นใจไม่แพ้ใคร
เหมือนกัน
"นี่กูอุตส่าห์วิ่งไปจับตัวน้องยูให้เลยนะ"
"เออๆ เป็นพระคุณอย่างสูง"
ไข่ต้มโบกมือเหมือนจะไล่อะไรสักอย่าง แต่ผมรู้ว่าสัญญาณมือแบบนี้
คือการปิดหัวข้อสนทนาส�ำหรับมัน จบข่าว เลิกคุย และอย่าพูดให้ได้ยินอีก
ไม่อย่างนัน้ มันจะแปลงร่างจากไข่ตม้ เป็นปลาทูทำ� หน้ายูใ่ ส่ผมไปอีกหลายชัว่ โมง
"ยังไงก็ขอบใจมึงนะ ช่วยกูตลอดเลย"
"คนอย่างมึงขาดกูไม่ได้หรอก"
ช่วงเวลาแบบนีเ้ ป็นโอกาสทีผ่ มสามารถเยินยอตัวเองได้เต็มที่ ไข่ตม้ อมยิม้
รอยยิม้ ทีม่ นั มอบให้ใครไม่บอ่ ยนัก มีแค่ผมคนเดียวทีเ่ ห็น มีแค่ผมคนเดียวทีไ่ ด้รบั
มีแค่ผม...คนทีเ่ ป็นเพือ่ นสนิทเพียงคนเดียวของมันเท่านัน้
"กูขาดมึงไม่ได้จริงๆ นั่นแหละเพื่อน"
และบางที...ความภูมิใจในชั่วขณะหนึ่งก็มาพร้อมกับอาการเจ็บแปลบ
ที่หัวใจได้เช่นกัน
ชีวติ ไข่ตม้ กลับมาสงบสุขอีกครัง้ ในเช้าหลังวันวาเลนไทน์ หลังจากทีม่ นั
ระบายเรื่องน้องยูให้ผมฟังเกือบทั้งคืน สงสารบ้างล่ะ กลัวน้องน้อยใจบ้างล่ะ
แต่อย่างน้องยูแฟนคลับตัวยงของมันไม่มีทางเกลียดมันลงหรอก เพราะ
เมือ่ เราเดินเข้ามาในห้องเรียนทีย่ งั มีคนมาไม่มากนักก็พบว่ามีบางอย่างวางอยู่
บนโต๊ะ
ตุ๊กตาหมีเจ้าปัญหาตัวนั้น
ไข่ต้มเบิกตากว้างรีบปราดเข้าไปในห้องทันทีที่เห็นว่าอะไรวางอยู่
ผมเดินตามไปยืนข้างมัน มองมันหยิบการ์ดทีว่ างอยูบ่ นตักตุก๊ ตาขึน้ มาเปิดอ่าน
แล้วเราก็มองหน้ากันอย่างหมดค�ำพูด
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'เป็นแค่แฟนคลับก็ได้คะ่ แต่ชว่ ยรับเจ้าตัวนีไ้ ว้ดว้ ยนะคะ ยูตงั้ ใจซือ้ มาให้
พีไ่ ข่ตม้ นะ สัญญาว่าต่อจากนีจ้ ะเป็นแฟนคลับทีด่ 'ี
ไข่ต้มมองการ์ดในมือสลับกับเจ้าตุ๊กตาหมีหน้าตาน่ารักตัวนี้ สุดท้าย
ก็ถอนหายใจออกมาอย่างยอมแพ้แล้วเก็บการ์ดใส่กระเป๋านักเรียน
"มึงคงต้องยอมรับเอาไว้แล้วว่ะ"
"ก็คงต้องอย่างนั้น" ว่าแล้วมันก็ดึงตุ๊กตามากอด ซุกหน้าลงกับขนนุ่มๆ
เหมือนเด็กที่เพิ่งเคยมีตุ๊กตาเป็นของตัวเอง ลูบหัวจับหูเล่นอยู่แบบนั้น
มันก็เป็นซะแบบนี้ ใครจะไปเกลียดลง...จริงไหม
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่

http://store.jamsai.com/9786160624133.html

