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หากชวิีตต้องเจอกับมรสมุท่ีโหมกระหน�า่เข้ามาแบบไม่ทนัตัง้ตวั ทัง้ยังไม่สามารถ

แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ การแหงนหน้ามองท้องฟ้านิ่งๆ เพื่อหวังให้หลุดพ้นจากภาวะ

เหล่านัน้ก็อาจเป็นทางออกท่ีด ีแต่มนัจะดขีนาดไหน ถ้าฟ้าทีเ่ราก�าลงัมองอยู่นัน้รบัฟัง

ค�าอธิษฐานแม้เพียงสักเสี้ยวของเรา...

เรือ่งราวทีก่�าลงัเล่าถึงอยู่น้ีเป็นเรือ่งราวของ 'ก๋ี' เดก็หนุม่วัย 17 ปีทีเ่จอกับปัญหา

ครอบครัวแสนสาหัส ซึ่งเขาในตอนนั้นท�าได้เพียงหลบหลีกจากสถานการณ์เหล่าน้ี 

มานั่งมองท้องฟ้าแล้วขอพรเพื่อให้ตนเองพบเจอกับความสุข และแล้วเขาก็ได้พบกับ

คุณอาข้างบ้านที่แสนใจดี และ 'ผิง' ลูกชายของคุณอาที่รุ่นราวคราวเดียวกัน ท�าให้

ชีวิตของเขาหลังจากสูญเสียพ่อแม่ไปอย่างกะทันหันจนเกือบจะพังทลายกลายเป็น

ชีวิตที่มีความหมายมากข้ึน แต่ทุกอย่างอาจไม่ได้ราบรื่นดังใจหวัง เมื่อความรู้สึก

ระหว่างเขากับผิงค่อยๆ พัฒนาไปในอีกรูปแบบหนึ่ง

สดุท้ายก๋ีและผงิในวยัท่ีเตบิโตขึน้จะสามารถก้าวข้ามอปุสรรคต่างๆ ในชวิีต เพ่ือ

พบความสุขที่แท้จริงได้หรือไม่ และบทสรุปของความรักความผูกพันต่างๆ ภายใต้

ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ที่ก�าลังเป็นพยานอยู่นี้จะเป็นอย่างไร พลิกหน้ากระดาษต่อไป 

เพื่อสัมผัสมันไปด้วยกันได้เลย

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�

Pre ��������� �����������������.indd   3 7/15/22   10:22 AM



นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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01

จ�ำ

เรื่องราวในอดีตที่บางครั้งอยากลืม

แต่ยิ่งชัดในความทรงจ�า

ห้าปีที่แล้ว

'ฟังอย่างเดียว จนกว่าจะถาม'

เพ่ิงรู้ว่าเผลอท�าท่าทางประหม่าจนถูกลูบหัวไปแล้วครั้งหน่ึง ดวงตา 

สั่นไหว...ความแน่ใจและความไม่แน่ใจปนอยู่ในอก น้ิวโป้งเท้าเขี่ยไปมา 

สองมอืท่ีก�าโซ่เส้นใหญ่ของชงิช้าและกลิน่สนมิจากเหลก็ก�าลงัฟ้องว่าผิงไม่เป็น

ตัวของตัวเอง

คนในเช้ิตขาวแขนสั้นย้ิมเซ่อ มองยูนิฟอร์มมัธยมธรรมดาของโรงเรียน

เอกชนเทียบกับเชิ้ตขาวแขนยาวของคนที่เพ่ิงเข้ามหา'ลัยหมาดๆ ถ้าเป็น 

เมือ่ก่อนหรอืเมือ่หลายชัว่โมงทีผ่่านมา ค�าพูดในใจของผงิคงมแีต่ประโยคท่ีว่า 

'เกิดปีเดียวกันแต่ท�าไมถึงต่างกันขนาดนี้'

ผิงหายใจแผ่วเบา เขาไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน ไม่มีค�าพูดสวยหรู มีแต่

ความรู้สึกบางอย่างที่ก่อตัวขึ้นช้าๆ มานาน...นานจนคิดว่าผิงไม่สามารถ 

แบกรับมันไหวอีกแล้ว

'คิดว่าชอบแหละ น่าจะชอบ'
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ขอบคุณฟ้า... ที่บันดาลให้พบเธอ6

'...'

'ตั้งแต่ปีที่แล้ว'

คนทีม่หีน้าท่ีฟังสบตานิง่ รอยย้ิมบนแก้มจางลงแต่ยังไม่เลอืนหาย มอืยัง

วางไว้บนศรีษะต�าแหน่งเดมิเพียงแต่ไม่ได้ขยับลูบปลอบให้คนพูดคลายความ

ประหม่า

'ชอบแบบที่ไม่ใช่เพื่อน พี่น้องก็ไม่ใช่ แต่แบบ...ที่คนปกติชอบกัน'

ใบหูเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดง คนที่เอาแต่พูดฝ่ายเดียวยกหลังมือขึ้นถูจมูก

ก่อนจะไล่สายตามองคนข้างกาย ภาพวันเก่าฉายข้ึนมาในหัวทันที มันท�าให้

ผิงค่อนข้างมั่นใจว่า

ถ้าถามไป

'แล้วกี๋ล่ะ ชอบเหมือนกันมั้ย'

'ชอบ'

คงได้ค�าตอบตรงกัน

'ชอบผิงเหมือนเพื่อน'

'...'

'แบบพี่ชายน้องชาย'

เข้าใจ...ผิงเข้าใจแล้ว

ในชีวิตสิบแปดปีของผิงสัมผัสกับค�าว่า 'เพิ่งรู้' หลายครั้งก็วันนี้ เพิ่งรู้ว่า

ถ้าไม่อยากให้น�้าตาไหลต้องเงยหน้ามองฟ้า เพ่ิงรู้ว่าถ้าเม้มปากหรือก�ามือ

แน่นๆ จะช่วยลดอาการสั่นของร่างกายได้...ถึงมันจะช่วยได้น้อยแต่ไม่ม ี

ทางเลือกอื่นส�าหรับเวลานี้

และผิงก็เพิ่งรู้...

'งั้นก็ไม่เหมือนกันเหรอ'

ว่าเขาบังคับเสียงสั่นๆ ได้แย่แค่ไหน

ผิงไม่ซ่อนแววตาผิดหวัง แสดงออกมาอย่างซื่อตรงต่อความรู้สึกท้ังท่ี

ดวงตาแดงก�า่ ไม่ว่าจะกะพรบิตาถ่ีหรอืก�าโซ่ให้แน่นก็ไม่ช่วยคลายความวบูโหวง

ในใจ เขาเป็นเหมือนกับปุยฝ้ายที่ลอยเคว้งไม่มีจุดสิ้นสุดเพราะสายลม
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'ไม่เป็นไรหรอก'

'...'

'เดี๋ยวผิงก็คงเลิกชอบเอง'

ปัจจุบัน

สนามบินสุวรรณภูมิ

ผิงหมดเวลาไปกับการเล่นโทรศัพท์ในมือเพ่ือฆ่าเวลารอใครสักคน 

เดินออกมาจากช่องนั้น นาฬิกาข้อมือบอกว่าเขาอยู่ตรงน้ีก่ีนาทีแล้ว ใบหน้า

ขาวจัดเงยมองคนที่เดินออกจากทางออกผู้โดยสารเป็นระยะ เขาดูเหมือนคน

ใจร้อนอยากเจอใครบางคนเรว็ๆ แต่ไม่ใช่ ผงิโดนพ่อก�าชบัว่าไม่ให้คลาดสายตา

ต่างหาก

[ยังไง เจอกันยัง]

"ยังเลย คงรอกระเป๋าอยู่มั้ง"

[ช้าจัง ในไฟลต์บินก็บอกว่าถึงเวลานี้นี่นา...]

"ถึงแล้วแหละพ่อ แต่อาจจะรอกระเป๋าอยู่ไง"

ไม่รูจ้ะอธิบายยังไงให้เข้าใจเพราะคนในสายไม่เคยน่ังเครือ่งบนิมาก่อน 

พ่อยังคดิว่าถ้าไฟลต์บนิบอกว่าถึงก่ีโมงก็ต้องได้เจอกันเวลาน้ันเป๊ะ ผิงย้ิมบางๆ 

ก้มมองนาฬิกาข้อมืออีกครั้ง

"ผิงวางก่อนนะพ่อ เดี๋ยวฝั่งนู้นโทรไม่ติด"

[โอเค อย่าลืมที่พ่อบอกนะ]

"รู้แล้วจ้าาา"

ผิงลดโทรศัพท์ในมือลง ยังไม่ทันเก็บเข้ากระเป๋ามันก็ส่ันอีกครั้ง เลย

ขมวดคิ้วให้กับเบอร์แปลกที่โชว์บนหน้าจอ ตัวเลขสวยๆ เรียงกันจนผิง 

คิดไม่ออกว่าเป็นเบอร์ของใคร แต่สุดท้ายเขาก็กดรับอยู่ดี

[อยู่ตรงไหน เดินออกมาแล้วไม่เจอ]

"..."

สายตาของผงิไม่โฟกัสกับทุกอย่างชัว่ขณะ เหมอืนกลไกธรรมชาติของโลก
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ขอบคุณฟ้า... ที่บันดาลให้พบเธอ8

ถูกกดปุม่ปิดเอาไว้ เสยีงทีเ่พ่ิงได้ยินสะท้อนออกมาเป็นวงกว้างแล้วเหมอืนถูก

ดูดกลับ ประกอบให้เป็นเสียงนุ่มวนเวียนในหูอีกครั้ง

"อยู่หน้าเกต ออกมาแล้วดิ"

[อือ พี่มองไม่เห็นผิง แต่งตัวยังไงนะวันนี้ ตามที่บอกปะ]

"ตลกละ"

ผงิชะเง้อมองหาเจ้าของเสยีง ในสนามบนิวันน้ีคนเยอะจนแทบเวยีนหัว 

ความวุน่วายท่ีเดนิชนใครต่อใครแบบไม่ได้ตัง้ใจท�าให้คนตวัเลก็พึมพ�าขอโทษ

เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษปนกันมั่ว

[ชนใครอีกล่ะ หยุดเดินเลยผิง บอกมาว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่เดินไปหา]

"ไม่รู้"

[อ้าว]

"โบกมือให้หน่อยดิ"

[บอกแล้วว่าให้ใส่ชุดนั้นมา]

"เป็นบ้าเหรอกี๋ ใครจะกล้าใส่ชุดกล้วยมาสนามบิน"

[เอางี้ วางสายก่อน ผิงถ่ายรูปส่งมาให้พี่]

"อยู่ตรงไหนอะกี๋"

[บอกไม่ถูกเหมือนกัน]

เวรเหอะ

ผิงเม้มปาก นึกโทษพ่อในใจที่ปล่อยให้สองคนที่ไม่คุ้นกับสนามบิน 

ต้องเดินหากันเอง ผิงเขย่งมองคนที่ตามหาเพราะรอบข้างมีแต่ฝรั่งตัวสูงๆ 

บดบังการมองเห็นของเขา ถึงจะไม่ได้เจอหน้ากันมานานแต่ผิงมั่นใจว่า 

ยังไม่ลืมหน้าคนในสายแน่ๆ

"ใส่ชุดนักศึกษามาอะ"

[เชิ้ตขาว?]

"มันเคยมีมากกว่าสีขาวเหรอ"

[ก็เสื้อช็อปงี้ไง]

"คณะผิงจะไปเอาช็อปจากไหน"
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"เผื่อหยิบของพี่มำใส่"

"..."

เป็นเสียงที่ไม่ได้ยินผ่านโทรศัพท์ แต่ได้ยินผ่านหูดังขึ้นใกล้ๆ ผิงรู้สึกถึง

ลมหายใจอุน่ตรงหลงัหอูย่างแผ่วเบา คนท่ียังถือโทรศพัท์แนบหูค่อยๆ เอีย้วมอง

ตรงทางที่ได้ยินเสียงก่อนร่างกายจะหมุนหันไปตามกัน

รอยย้ิมอบอุน่เดมิๆ ปรากฏบนใบหน้าของคนท่ีแต่งตวัต่างจากผงิ ตาเรยีว

มองตามมือใหญ่ที่ยกขึ้นวางบนศีรษะ ก๋ีออกแรงโยกเบาๆ เหมือนที่เคยท�า 

การกระท�าที่คุ้นชินของคนตรงหน้าท�าให้ผิงต้องค่อยๆ ผุดยิ้มมุมปากทีละนิด

"ตกใจมากเลยดิ"

"ก็เล่นโผล่มา..."

หมับ

ใบหน้าของก๋ีถูกแทนด้วยบ่ากว้างทีม่เีสือ้สดี�าสวมอยู่ ผงิกะพรบิตาเบาๆ 

เลื่อนมองผิวต้นคอสีน�้าผึ้งของคนที่เพ่ิงดึงเขาเข้าไปกอด มือของผิงค้างเติ่ง

กลางอากาศทั้งท่ีอยากกอดกลับแทบตาย แต่ผิงก็กลัวว่าจะกอดอีกคน 

แรงเกินไป

มากเกินไปจนกลัวว่ากี๋จะรูว้่าผิงยังเหมือนเดิม

มอืใหญ่ลบูแผ่นหลงัผ่านเสือ้นักศกึษา คางของก๋ีทีว่างบนไหล่ขยับเบาๆ 

เหมอืนให้พอดใีนต�าแหน่งทีต่วัเองต้องการ ทุกอย่างมนัผ่านไปเรว็และจบลงท่ี

ผิงจมนิ่งอยู่ในอ้อมกอดอุ่นๆ แต่ถึงอย่างนั้นเขากลับรู้สึกว่ามันนานเหมือนมี

ใครสักคนจงใจให้ทุกการเคลื่อนไหวของกี๋ดูช้าลง

"ผิงผิง"

เป็นคนเดียวที่ชอบเรียกชื่อเล่นเต็มๆ...

"ไม่เจอกันตั้งนาน"

เพราะรู้ว่าผิงจะตั้งใจฟัง

"สบายดีมั้ย"

"สบายดี"

"ขอบคุณนะที่มารับพี่"
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ขอบคุณฟ้า... ที่บันดาลให้พบเธอ10

เป็นคนที่ชอบเรียกตัวเองว่าพี่ ทั้งที่อายุเท่ากัน

เป็นคนที่ผิงยังรู้สึกเหมือนเดิมทุกอย่าง

"คิดถึงผิงจัง"

ไม่ว่าจะห้าปี สิบปี

หรือนานกว่านี้...

"กลับเหอะกี๋ ยังจะซื้ออะไรอีก ของฝากเต็มรถแล้ว"

"เพลย์สเตชั่น"

"ของไอ้อัน?"

"น้องอยากได้"

ผิงกลอกตา คิดไว้ไม่ผิดว่าชื่อเครื่องเล่นเกมท่ีหลุดออกจากปากคนท่ี

เอาแต่ยิ้มอารมณ์ดีต้องเป็นของไอ้เจ้าอันแน่ๆ

"มันดื้อจะตาย ซื้อให้มันท�าไม"

"ก็สัญญากันไว้แล้ว"

"กี๋ชอบให้ท้ายมันอะ ทุกวันนี้สอนอะไรไม่ได้แล้ว"

"ดูพูด" ก๋ีเคาะจมูกรั้นไปหน่ึงที จะอันหรือผิงก็ด้ือเหมือนกันไม่มีผิด 

"ใส่ร้ายน้อง"

จากที่หน้าบึ้งก็หลุดย้ิมเพราะคนตัวโตคว้าหัวไปกอด ก๋ีซุกจมูกฟัดผม

ของเขากลางห้างจนต้องขอร้องบอกให้พอก่อน นิสัยมันเข้ียวน้องกลาง 

ที่สาธารณะยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยจริงๆ

"จะซื้อก็รีบซื้อ หิวข้าวแล้ว"

"แน่ะ เมื่อกี้ชวนหาของรองท้องก็ไม่ยอม"

"ไม่รู้อ่อว่าพ่อท�ากับข้าวรอเต็ม"

"งั้นเดี๋ยวรีบไปซื้อเลยครับ"

เพราะยืนอยู่หน้าร้านท่ีก๋ีต้องการจะซือ้ของพอดี คนตัวโตทีเ่ดนิเข้าไปก่อน

เลยหันมากวักมือเรียกให้เดินตามไป ผิงส่ายหน้า ปัดมือไล่ให้อีกคนรีบเข้าไป

จัดการเรื่องเสียตังค์ให้เสร็จด้วยสีหน้านิ่งๆ
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เดาว่าก๋ีคงคิดว่าผิงร�าคาญแน่ๆ เพราะผิงเห็นอีกคนรีบคุยกับพนักงาน

ด้วยท่าทางเร่งรบี ก๋ีหยิบบตัรเครดติออกจากกระเป๋าสตางค์ จ่ายเงนิและไม่ได้

สนใจเช็กเคร่ืองด้วยซ�้าว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีมั้ย ผิงหัวเราะจนไหล่ส่ัน 

เมื่ออีกคนชี้นิ้วมาที่เขาแล้วหันไปพูดอะไรสักอย่างกับพนักงานด้วย

และกี๋ก็วิ่งผมปลิวหอบถุงเพลย์สเตชั่นออกจากร้านหน้าตาตื่น

"ฮู้ หัวใจแทบวาย"

"ใครให้รีบขนาดนั้น"

"ดูหน้าตัวเองก่อน อีกนิดง้อยากแน่"

"ง้ออะไร ไม่ได้เป็นอะไรเลย"

"ดูก็รู้ เดี๋ยวผิงก็ไม่พอใจ แล้วพี่ก็โดนโกรธอีก"

"ไปเรื่อยว่ะ"

แต่ก็ไม่ผิด เพราะผิงเคยเป็นแบบน้ันจริงๆ คนตัวขาวเอื้อมมือหยิบ 

ถุงเกมท่ีเพ่ิงซื้อหมาดๆ มาถือไว้เอง แต่โดนแย่งกลับโดยคนที่เดินตามต้อยๆ 

อยู่ข้างหลงั ก๋ีวางมอืข้างท่ีว่างบนบ่าผงิ รัง้อกีคนไม่ให้เดนิน�าไปเรว็กว่านี ้ตาเรยีว

เหลือบมองคนที่ทั้งขายาวกว่าและสูงกว่า

แค่นี้ก็เดินตามไม่ทัน ผิงบ่นในใจ

"ผิงอยากได้อะไรมั้ย ซื้อให้คนน้องแล้วยังไม่ได้ซื้อให้คนพี่เลย"

"ไม่มีนะ"

"คิดก่อน นึกๆ"

"ไม่มีจริงๆ"

"โห่ อยากซื้อให้นะเนี่ย"

"ไม่อยากได้อะไรเลย"

"พูดจริงนะ ถ้าไม่ได้ซื้อต้องนอนไม่หลับ คืนนี้ได้กวนผิงทั้งคืน"

"ช็อกโกแลต"

"ซื้อมาให้อยู่แล้ว"

"งั้นก็ไม่มีแล้ว"

"ผิงผิง"
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"อะไรอีก"

แรงดงึของมอืบนบ่าท�าให้ผงิชะงกัฝีเท้า ใบหน้าเรยีวขาวเงยตามแรงบบี

ที่แก้ม ผิงยอมสบกับตาคมเพราะไม่สามารถหันหนีไปไหนได้ ก๋ีน่ะขี้โกงมาก 

ที่สามารถดึงความสนใจของผิงได้ด้วยมือข้างเดียว

ปีนี้กี๋อายุยี่สิบสาม ผิงก็เหมือนกัน

แค่สองปีที่ไม่ได้เจอกัน ท�าไมกี๋ถึงดูโตกว่าผิงขนาดนี้...ทุกอย่างเลย

ไม่ได้หมายความว่าก๋ีดแูก่ แต่ก๋ีดภูมูฐิานและเหมาะสมแล้วท่ีใครต่อใคร

ชอบพูดว่าก๋ีเหมอืนเป็นพ่ีคนโตของบ้านเรา ก๋ีในตอนน้ีตวัโตกว่าผงิมาก ดพูร้อม

จะปกป้องใครสักคนด้วยไหล่กว้างๆ และดูคมเข้มกว่าเดิมเพราะสันกราม 

คมชัดตรงนั้น

เป็นกี๋ที่ดูดีขึ้นมาก ทั้งที่ก็ดูดีมาตลอดอยู่แล้วในสายตาผิง

"โทรศัพท์ใกล้พังแล้วนี่"

"พ่อฟ้องอะไรอีก"

"อาไม่ได้ฟ้อง แค่เล่าให้ฟัง"

"ใช้มากี่ปีแล้ว ตั้งแต่พี่ยังอยู่ปีสองเลยปะ"

"มันยังไม่พัง"

"รุ่นนี้อัพเดตระบบไม่ได้แล้ว ใช้มาได้ไง"

คนทีด่โูตกว่ายกข้อมอืเลก็ข้างท่ีถือโทรศพัท์ขึน้มาด ูไอโฟนรุน่เก่าแต่ยัง

ใช้งานได้กบัฟิล์มทีแ่ตกแต่ยังไม่ยอมเปลีย่นท�าให้สภาพมนัดแูย่ ผงิเป็นคนใช้

โทรศัพท์แบบไม่ใส่เคสเพราะชินมือ รอยถลอกตามการใช้งานจริงยิ่งท�าให้มัน

ดูไม่น่าใช้ไปกันใหญ่

"ไป เดี๋ยวซื้อให้ใหม่"

"ไม่เอา"

"อันเปลี่ยนไปกี่เครื่องแล้ว"

"ก็ปล่อยให้มันเปลี่ยนไปคนเดียวดิ"

"พี่กี๋ขอร้องเลยผิง อยากให้น้องใช้โทรศัพท์ดีๆ บ้าง"

"เฮ้อ"
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"ใช้ๆ ไปแอพฯ ธนาคารอัพเดตไม่ได้ท�าไง ก็ต้องซื้อใหม่อยู่ดี"

เออออ จะท�าอะไรก็ท�าไปเหอะว่ะกี๋

ยอมตั้งนานแล้ว
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02

"คราวนี้อ้างไม่ได้แล้วนะว่าโทรศัพท์ไม่แจ้งเตือนข้อความ"

ก๋ีหันไปพูดกับคนข้างๆ ในช่วงที่รถติดไฟแดง แต่คนท่ีก�าลังก้มหน้า 

ยุ่งอยู่กับโทรศัพท์เครื่องใหม่ไม่ได้หันมาตอบโต้อะไร น้ิวเรียวเคาะพวงมาลัย

เบาๆ ตามจังหวะเพลงท่ีดังข้ึน ก๋ีใช้ลิ้นดุนแก้ม ชะโงกหน้ามองผิงท่ีจดจ่อกับ

โทรศัพท์ จริงจังอะไรขนาดนั้น

"เครื่องมีปัญหา?"

"หึ"

"หรือไม่ถูกใจ ยังไง"

"ไม่ใช่ คือ..." คนที่เพิ่งได้โทรศัพท์ใหม่ถอนหายใจ พิงหัวไปกับพนักพิง

ของเบาะ ดวงตาเรียวเหลือบมองเขา "มันไม่มีปุ่มโฮมอะ ไม่ค่อยชิน"

มุมปากระบายย้ิมอบอุ่นให้กับค�าตอบน่าเอ็นดูของคนข้างๆ ไม่ใช่แค่ 

ค�าตอบหรอกท่ีน่าเอน็ด ูแต่ดมูากไปมัย้ถ้าก๋ีจะบอกว่าทกุอย่างท่ีเป็นผงิมนัน่า

ทะนุถนอมไปหมด ท้ังค�าพูด แววตาน่ิงๆ เหมือนฟ้าไร้ฝนในตอนกลางคืน 

ปากนิดจมูกหน่อยแต่แก้มกลมบ๊อก

นั่นแหละคือผิง ความน่าเอ็นดูที่สุดของโลก

"ไม่แปลก ผิงใช้แบบมีปุ่มโฮมมาตั้งนาน แต่เดี๋ยวก็ชิน แบบใหม่สบาย

กว่าเยอะ"

"รถติดมากเลยอะ"
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โห เปลี่ยนเรื่องเก่งจังวะ

"เมื่อยปะ ถ้าไม่ไหวเปลี่ยนให้ผิงขับได้"

"เมื่อยนิดหน่อย แต่ไหว"

"บอกแล้วว่าให้ผิงขับเองดีกว่า"

"พี่อยากขับรถให้ผิงนั่งบ้าง"

เสียงโทนนุ่มน่าฟังพูดตอนที่รถกลับมาเคลื่อนตัวได้แล้ว กี๋หัวเราะเบาๆ 

เมื่อได้เสียงจิ๊ปากจากคนตัวขาวที่ตอนนี้น่ังกอดอกมองทางข้างหน้าอยู่ เขา

ตั้งใจอย่างที่พูดไปจริงๆ นานมากแล้วที่ก๋ีไม่ได้มีตุ๊กตาหน้ารถหน้าตาน่ารัก

แบบผงิ กีม๋ภีาพในหัวตัง้แต่น่ังเครือ่งบนิจากแวนคูเวอร์ว่าส่ิงแรกท่ีต้องท�าทันที

เมื่อถึงไทยก็คือการขับรถให้ผิงนั่งนี่แหละ

เขาย้ิมและเหลอืบมองผงิอกีครัง้ เจ้าของใบหน้าขาวจดัแต่แก้มอมชมพูนัน้

ก็หันมาส่งยิ้มให้เหมือนกัน แต่เป็นยิ้มที่มองกี่ทีก็ข�าไม่หาย ก็ไอ้หน้านิ่งๆ แต่

ยิ้มแค่ปาก ยิ้มแบบเหยียดปากเป็นเส้นตรงอย่างนี้คือท่าประจ�าของผิงเลย

"แป๊บนะ สายเข้า" ผิงชูหน้าจอให้ดูไปพร้อมๆ กับโทรศัพท์เครื่องใหม่ 

ที่ร้องเสียงดัง

อยู่ดีๆ ก๋ีก็รู้สึกภูมิใจท่ีเบอร์นี้ไม่ใช่เบอร์แรกท่ีโทรมาหาผิงหลังจาก 

ได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ แต่เป็นเบอร์เขาเองต่างหาก เพราะก่อนหน้านี้กี๋เทสต์

เสียงเรียกเข้าให้ผิงด้วยการโทรเข้าไป และเขายังเทสต์เสียงเวลาคุยสายกัน 

อีกด้วย

คนตวัโตทีก่�าลงัภูมใิจกับเรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ ขับรถไปบนถนนเรือ่ยๆ แผนท่ี

บนหน้าจอรถยนต์บอกว่าอีกไม่นานจะถึงปลายทางที่ปักหมุดเอาไว้แล้ว

"อือ วันนี้ไม่ไปท�างาน กูบอกมึงไว้แล้วนะ"

ก๋ีกดลดเสียงเพลงให้เบาลงกว่าเดิมจนแทบจะเหมือนปิด เขาอยากฟัง

เสียงเรียบๆ ของผิงมากกว่า

"มารับพี่...ก็เออ กี๋ไง"

ตาคมหันไปย้ิมเอ็นดูกับค�าตอบเนือยๆ ที่เหมือนไม่ค่อยอยากตอบ 

ปลายสายเท่าไหร่ ผงิเป็นแบบน้ีตลอด เคยมอีารมณ์ร่วมกับใครทีไ่หน อยู่กับใคร
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ใครเขาก็คดิว่าผงิขีร้�าคาญไปหมด แต่ก๋ีน่ะโคตรชอบความเฉยชาของผงิแบบนี้

ที่สุดเลย

เพราะค�าตอบที่ได้ยินท�าให้เผลอยื่นมือไปบีบแก้มขาวเบาๆ แต่พอโดน

ปัดมือออกพร้อมกับเจ้าของแก้มท่ีหันมามองตาขวางใส่ ก๋ีก็ถึงกับต้องรีบ 

ผงกหัวขอโทษกันไปทันที อดใจได้ที่ไหน คนอะไรแก้มเด้งอย่างกับโมจิเลย

[เฮ้ย มันกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่]

ก๋ีเลกิคิว้เมือ่ได้ยินค�าถามลอดออกมาจากโทรศพัท์ เขาก�าลงัคดิว่าเสยีงนี้

มันคุ้นๆ เหมือนเคยได้ยิน...คงเป็นเพื่อนสักคนของผิงที่กี๋รู้จัก

จริงๆ ก๋ีรู้จักเพ่ือนแทบทุกคนของผิงเลย...หมายถึงเพ่ือนท่ีคบกันมา 

ตั้งแต่เด็ก

"เพิ่งกลับ กูมารับ...กี๋ขับรถอยู่จะคุยมั้ย"

"..."

"อือ เดี๋ยวเปิดล�าโพงให้" ผิงหันมาพูดเบาๆ กับเขา "โดมอยากคุยด้วย"

"อ่อ ไอ้เจ้าโดม"

พอรูว่้าเป็นใครก๋ีก็เตรยีมอดุหูข้างทีอ่ยูใ่กล้โทรศพัท์ไปแล้ว โดมคอืเพ่ือนสนทิ

ของผิงต้ังแต่สมัยเรียนอนุบาล เป็นคนท่ีเสียงดังท่ีสุดเท่าท่ีก๋ีเคยเจอ เมื่อก่อน

พวกเขาชอบเตะบอลเล่นด้วยกัน เสียงโดมเวลาตะโกนขอบอลจากเพ่ือน 

ร่วมทีมยังดังก้องในหูอยู่เลย

[โหลลล ไอ้กี๋จริงดิ อยู่ในสายมั้ย โหลๆ]

"หวัดดีโดม พี่กี๋เอง"

[โอ๊ยไอ้กี๋ กลับมาไม่บอกกูเลย]

"โทษที พี่มาท�างานแค่ไม่กี่วันเอง เดี๋ยวก็กลับแล้ว"

[นี่คือกลับมาท�างานเหรอวะ]

"ใช่ครับ พี่โดนส่งมา"

[โคตรเท่ มงึมนัเท่ทีส่ดุ โกอนิเตอร์วนไปหนุม่แคนาดา...เอ้ย แล้วน่ีเป็นไง

บ้างวะ สบายดีใช่มั้ย]

"สบายดี โดมก็สบายดีใช่มั้ย"
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[มากกกกก มีแต่น้องมึงอะไม่ค่อยสบาย]

"ผงิเหรอ" ก๋ีเลกิคิว้ เหลอืบมองคนตวัขาวแวบเดียวก่อนจะหันไปมองทาง

ข้างหน้า "ไม่สบายยังไงครับ"

ก๋ีพุ่งค�าถามไปท่ีผงิโดยตรง แต่เพราะไม่ได้สบตากันตัง้แต่แรกเจ้าตวัเลย

ไม่รูว่้าก�าลงัถูกตัง้ค�าถามอยู่ ผงิก้มหน้างดุเล่นชายเส้ือตัวเอง ปลายสายท่ีก�าลงั

คุยอยู่ก็เงียบไปเพราะโดมคงไม่แน่ใจว่ากี๋ถามใครกันแน่

ผิงไม่สบายยังไง ท�าไมเขาไม่รู้เลย

[ไม่ได้เจอหน้ากันเลยว่ะก๋ี ไอจก็ีลงแต่รปูท้องฟ้า กูอยากเหน็หน้ามงึบ้าง

นะเนี่ย]

"หน้าพี่เหมือนเดิมเลย"

[จริง? กูว่ามึงน่าจะหล่อข้ึนนะ แบบฟังจากเสียง ละมุนอะไรขนาดน้ัน

ก่อน]

"ฟังเสียงแล้วรู้เลยเหรอ เดาเก่ง" กี๋ข�า

[ถ้าไม่อยากให้เดาก็มาเจอกันดิ ร้านกูก็ได้ ดื่มกัน]

"ไว้พี่จะหาเวลาไปเจอให้ได้นะ"

[โอเคๆ งั้นไม่กวนแล้ว ตั้งใจขับรถนะเว้ย อย่าซิ่งมากแบบไอ้ผิง]

ตู๊ดๆ...

เสยีงในรถเงยีบลงทันทเีมือ่ผงิชงิตดัสายโดม ผงิเก็บโทรศพัท์ไว้ในกระเป๋า

สะพายสีด�าของตัวเองแล้วท�าเป็นไม่สนใจคนที่หันมายิ้มให้เป็นพักๆ

"ว้าว โตเป็นหนุ่มแล้วนี่ ขับรถก็เก่ง ซิ่งด้วย"

"อย่าท�าเหมือนตัวเองโตกว่าสักสิบปีไปหน่อยเลย อายุก็เท่ากัน"

"พี่กี๋เกิดก่อนผิงตั้งกี่เดือน"

"สิบเดือน"

"ตั้งสิบเดือน"

ก๋ีไม่สนใจเรื่องท่ีเขาสองคนเกิดปีเดียวกัน แต่สนใจเรื่องท่ีเกิดก่อน 

ตั้งหลายเดือน ทางกายภาพเขาดูโตกว่าผิงอยู่แล้ว ผิงเรียนตามเกณฑ์ แต่ก๋ี

เรียนน�าคนเกิดปีเดียวกันไปหนึ่งปี กี๋เรียนจบจนท�างานได้สองปีกว่า แต่ผิงยัง
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เรียนปีสี่อยู่เลย ผิงสูงช้าในขณะท่ีก๋ีโตขึ้นทุกวัน ขนาดตัวของก๋ีก็หนากว่าผิง 

ตั้งเยอะ ถามคนนู้นเอาเหอะว่าได้กินข้าวบ้างหรือเปล่าตัวถึงบางขนาดนี้

"ยังไงก็เกิดปีเดียวกันอยู่ดีปะ ถ้าคนละปีก็ว่าไปอย่าง"

มันเป็นเรื่องเดียวที่ไม่มีใครยอมใคร ทั้งที่ทุกเรื่องกี๋มักจะยอมผิงตลอด

"เออเนอะ แต่ท�าไมผิงยังดูเด็กอยู่เลยวะ"

"..."

"ในสายตาพี่กี๋ เหมือนผิงกับน้องอันอายุเท่ากันเลย"

"ถ้าเท่าไอ้อันงั้นก็ไม่เด็กแล้ว เถียงเก่งขนาดนั้น"

"ไม่รูแ้หละ" กีย๋กัไหลพ่ลางตบไฟเลีย้วไปพร้อมๆ กบัฝ่ามอืเลก็ทีฟ่าดลง

บนต้นแขนพอด ีคนตวัโตหัวเราะในตอนทีร่ถก�าลงัเลีย้วเข้าไปในหมูบ้่านจดัสรร

แถบชานเมือง

ยังไงก็เป็นตัวเล็กตัวน้อยของกี๋เสมอ

โต๊ะกินข้าวที่ไม่ค่อยได้ใช้ถูกปัดฝุ่นใหม่อีกครั้ง บ้านหลังขนาดกลางๆ 

วันน้ีมีแต่เสียงพูดคุยหัวเราะ อาหารมากมายต้ังอยู่ตรงหน้าราวกับอยู่ใน 

ร้านอาหาร ผงิให้คะแนนความอร่อยเตม็ร้อยเพราะฝีมอืของพ่ออร่อยไม่แพ้ใคร

โทรทศัน์เปิดช่องภาพยนตร์ท้ิงเอาไว้แต่ไม่มใีครสนใจดยูกเว้นผงิ ตาเรยีว

เหลือบมองเป็นพักๆ หันไปหัวเราะส่งย้ิมเมื่อในบทสนทนามีชื่อของตัวเอง 

ตอนนี้ผิงพูดอะไรไม่ทันสักอย่างเพราะโดนพ่อกับไอ้อันพูดแทรกหมด

"พี่กี๋ ถ้าอันได้ทุนเรียนต่อที่แวนคูเวอร์ออกค่าตั๋วเครื่องบินให้ด้วยนะ"

"พอเลยๆ ได้เครือ่งเล่นเกมยังไม่พออกีเหรอ" พ่อมองค้อน ผิดกับก๋ีท่ีดูจะ

ชอบให้น้องอันขอนู่นขอนี่

"ก็นั่นมันเกม นี่จะไปเรียนนะ...คนละอย่างเลย"

อนัทียั่งอยูใ่นชดุนักเรยีนกางเกงน�า้เงนิกับชายเสือ้หลดุลุ่ยคุยจ้อไม่หยุด 

หัวข้อกลางวงกินข้าววนอยู่ในแคนาดา ไม่ว่าอันกับพ่อจะรัวสักก่ีค�าถามก๋ีก็ดู

ไม่เหนื่อยที่จะตอบเลยสักนิด ผิงมองคนตัวโตที่ยิ้มไปตอบไป และหัวเราะเมื่อ

ได้ยินค�าถามแปลกๆ จากพ่อกับการยิงมุกตลกของอัน
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พวกเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในรอบหลายปีก็มีความสุขอย่างนี้

แหละ

"บอกแล้วว่ามันเถียงเก่ง" ผิงที่นั่งข้างๆ ก๋ีพึมพ�าออกมา แต่ไอ้คนที่ถูก 

พูดถึงแบบไม่เอ่ยชื่อดันได้ยิน

"เขาเรียกว่าอธิบาย"

"เห็นปะ คุยอะไรกับมันได้ที่ไหน สวนแม่งทุกค�าเลย"

"ตีพี่หรือตีน้องก่อนดี คนหนึ่งเถียงคนหนึ่งพูดหยาบ ยังไงกัน ฮึ?"

ใครโดนตีก่อนไม่รู้ แต่ท่ีรู้คือหัวกลมๆ ของผิงถูกล็อกด้วยแขนแล้วดึง

เข้าไปซบอกของคนพูด กี๋ก้มหน้าฟัดกลุ่มผมสีเข้มจนฟูฟ่อง ผิงขืนตัวเองออก

แต่ก็สู้แรงของคนที่กล้ามโตกว่าไม่ได้อยู่ดี

"หลอกเช็ดปากกันนี่หว่า" ฟาดแขนท่ีรัดหัวเมื่อก้ีไปหน่ึงที ผิงก็จับผม 

ที่ยุ่งเหยิงของตัวเองดูเมื่อเห็นกี๋ใช้หลังมือเช็ดปาก

"เออว่ะ ปากหายมันละ"

"ผิง พอเลย ไม่ต้องแยกเขี้ยวใส่พี่กี๋แล้ว"

แยกเขี้ยวที่ไหน ผิงก�าลังจะด่ากี๋ต่างหาก

พอโดนเสียงดุๆ ของพ่อห้ามไว้ก่อน ผิงก็หลับตาพ่นลมหายใจหงุดหงิด

ออกมา วันนี้ไม่ใช่วันของผิงแน่นอนเพราะคนเก่งเบอร์หน่ึงในใจพ่อน่ังหัวโด่ 

อยู่ข้างๆ

เมือ่สถานการณ์กลบัมาสงบพ่อก็เริม่ตักกับข้าวใส่จานลกูทลีะคน อาหาร

บนโต๊ะพร่องไปเยอะเพราะกี๋ซัดแหลก กินไปปากก็บ่นไปว่าคิดถึงอาหารฝีมือ

พ่อของผิงมากท่ีสุด ไหนจะประจบพ่ออีกว่าอยากกินกับข้าวท่ีอาท�าทุกวัน 

อย่างนู้นอย่างนี้จนคนโดนชมยิ้มจนหน้าบานแล้ว

ผงิกับอนัเริม่กลายเป็นตวัประกอบในวงข้าวเมือ่ก๋ีและพ่อสลบัชมกันไป

กันมา นี่ถ้าตัวลอยได้จริงๆ ไม่พ่อก็กี๋คงลอยติดเพดานไปแล้ว

"แล้วกี๋จะอยู่ที่นี่ได้กี่วัน ถึงเจ็ดวันมั้ยลูก"

"สี่วันเองครับอา กี๋มาคุมงานแทนเฉยๆ"

"แล้วอย่างนี้กี๋จะได้กลับมาประจ�าที่นี่เลยมั้ย"
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"น่าจะไม่ครับ มันลงตัวหมดแล้ว"

อนัหยิบโทรศพัท์มาเล่นเพราะเรือ่งท่ีพ่อกับก๋ีคุยกันเป็นเรือ่งท่ีเด็ก ม.ปลาย 

ไม่เข้าใจ คนน้องหันไปถ่ายรูปกล่องเกมที่เพิ่งได้เป็นของขวัญเนื่องในวันอะไร

ก็ไม่รู้ ท�าให้ผิงข�าเบาๆ นึกถึงค�าพูดที่อันชอบเอามาเบ่งว่าแค่อ้อนหน่อยๆ กี๋ก็

ยอมซื้อทุกอย่างให้แล้ว จริงอย่างที่พูดนั่นแหละ กี๋รักอันมาก

ผิดกับผิงที่ไม่เคยขออะไรเลยทั้งที่กี๋อยากซื้อให้จะตาย

ก๋ีเคยขอร้องให้ผงิลองแกล้งๆ อยากได้อะไรสกัอย่างด้วย...อย่างโทรศพัท์

เครื่องใหม่ในมือ ผิงยังไม่เคยมีความคิดว่าจะซื้อใหม่เลยท้ังท่ีสภาพเครื่อง 

ไม่น่าใช้แล้ว

ก็มันยังไม่พังนี่นา

"งั้นระหว่างนี้นอนที่บ้านเราก็ได้น่ะสิ ออฟฟิศกี๋ไกลมากมั้ย"

"อยู่ใกล้ๆ มหา'ลัยผิงครับ ไกลบ้านเราเยอะ"

"งั้นก็นอนบ้านเราไม่ได้แน่นอน งี้กี๋ต้องนอนโรงแรมสิ หรือยังไง บริษัท

หาที่นอนให้หรือยัง"

"จรงิๆ บรษิทักห็าไว้ให้แล้วครบั แต่ก่อนมากีซ๋ือ้คอนโดฯ มอืสองต่อจาก

รุน่พ่ีเอาไว้เลยว่าจะไปนอนท่ีนัน่ มเีฟอร์นิเจอร์ครบเลยอา กีไ๋ปแค่ตัวกับเส้ือผ้า

เอง"

กี๋โตขึ้นมาก จากที่ดูโตกว่าผิงอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งดูโตมากขึ้นไปอีก

ทกุถ้อยค�าท่ีผงิได้ยินฟังยังไงก็อบอุน่ไม่เปล่ียน ก๋ีไม่เคยท�าให้พ่อหรอืใคร

ต่อใครเป็นห่วงเลยสกัครัง้ การตดัสนิใจของก๋ีมกัเป็นเรือ่งทีไ่ม่มผีลกระทบอะไร

ตามหลังมาเลยสักครั้ง กี๋ไตร่ตรองและตัดสินใจทุกเรื่องในชีวิตของก๋ีมาเป็น

อย่างดี...

ผงิรวบช้อนไว้ในจานเพราะท้องเริม่ยัดอะไรเข้าไปไม่ไหวแล้ว คนตวัเลก็

นั่งฟังพ่อกับวิศวกรซอฟต์แวร์ที่ชื่อกี๋คุยเรื่องงานกัน มันควรจะน่าเบื่อ แต่กลบั

ตรงกันข้าม หลายเรือ่งท่ีก๋ีไม่เคยพิมพ์มาเล่าในแชตผิงก็เพ่ิงได้ยินวันน้ี นอกจาก

เรื่องงานที่หยิบมาคุยกัน ก็มีเรื่องชีวิตส่วนตัวที่แวนคูเวอร์ของกี๋อีก

"อัน ไปเปิดท้ายรถให้พ่ีก๋ีหน่อย ลืมไปว่าซื้อรองเท้าไนกี้ท่ีอันอยากได้ 
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มาให้ด้วย"

"จริงปะเนี่ย!"

"ไม่เชื่อก็ไปเปิดดู"

คนทีม่วัแต่แชตกับเพ่ือนรบีทิง้โทรศพัท์ คว้ากุญแจรถแล้ววิง่แจ้นออกไป

หน้าบ้านทันที

กี๋บอกเสมอว่าพ่อ ผิง และอันดูแลกี๋มาเป็นอย่างดี ถ้าไม่มีพวกเรากี๋คง

นึกไม่ออกว่าชีวิตหลังจากเรื่องร้ายๆ เมื่อหลายปีก่อนจะเป็นยังไง

ก๋ีมักจะชอบพูดว่าครอบครัวของเราเป็นแสงสว่าง เป็นสะพาน เป็น 

ทุกอย่างที่ท�าให้กี๋เติบโต

ตรงข้ามกัน...ก็เป็นก๋ี ท่ีท�าให้ผิงอยากเติบโต เป็นกี๋ท่ีท�าให้น้องอันดื้อ 

กับพ่อน้อยลง

คนตัวขาวเท้าคางนั่งคิดในตอนที่สายตากวาดมองทุกคนในบ้าน

ถ้าไม่มีกี๋ ผิงจะโตขึ้นมาเป็นคนแบบไหนกันนะ

ก๋ีเหลยีวมองคนทีส่่งเสยีงจ้อกแจ้กดงัล่ันจนได้ยินถึงหน้าบ้าน สองพ่ีน้อง 

ตัวแสบที่มีเรื่องให้เถียงกันได้ตลอดรับหน้าที่ล้างจานหลังจากที่มื้อเย็นจบลง

แล้ว คนตัวสูงท่ีสุดในบ้านยืนกอดอกอยู่ตรงสวนหย่อม ส่ายหัวเบาๆ เพราะ 

ต่อให้ปิดประตูหน้าบ้านแล้วก็ยังได้ยินเสียงเด็กเถียงกันอยู่ดี

ดูดิ แค่ล้างจานยังเอามาทะเลาะกันได้

ถ้าเป็นเมื่อก่อนคนที่รับหน้าท่ีล้างจานก็คือก๋ี ถึงแม้ว่าหน้าที่น้ันจะถูก

อามอบหมายให้เป็นผงิกับอนัช่วยกันล้างก็ตาม เขาเคยลองให้ผงิกับอนัสลบักัน

ล้างจานแล้ว แต่สองคนนั้นก็ยังเก่ียงกันและกลายเป็นว่าเกิดการทะเลาะขึ้น

จนได้ มันเลยจบตรงที่กี๋รับหน้าที่ล้างจานทุกมื้อเอง

หลังจากที่ทุกคนอิ่มแล้ว วันนี้ก๋ีก็ยังคิดจะท�าหน้าที่เดิมของตัวเองอยู ่

เขาลุกขึ้นเตรียมเก็บจานบนโต๊ะแต่ก็ถูกแย่งเพราะสองพี่น้องอาสาล้างเอง

ก๋ีดึงแขนเสื้อที่ยาวถึงข้อมือขึ้นจนถึงศอกเพราะรู้สึกร้อน ขาออกจาก

แวนคูเวอร์อากาศเย็นหน่อยๆ เลยต้องใส่เสื้อแขนยาว มันเป็นแค่เสื้อพอดีตัว
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ธรรมดาๆ สดี�าทีก๋ี่ชอบใส่คูกั่บกางเกงสเีดยีวกัน ลคุเรยีบๆ ทีใ่ส่ประจ�าแต่กลบั

ถูกผิงชมว่าแต่งตัวดูดีเหมือนนายแบบ

ที่นี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากในสายตากี๋ นอกจากต้นไม้ที่ดูเหมือน

ว่าอาจะซือ้มาปลกูเพ่ิมแล้วก็คงเป็นลานจอดรถท่ีมรีถญ่ีปุน่ขนาดใหญ่คนัใหม่

จอดข้างกับรถเก๋งคันเก่า เมื่อก่อนบ้านหลังนี้มีรถเก๋งคันเล็กๆ นั่นแค่คันเดียว 

ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม เช่นเดียวกับบ้านหลังข้างๆ ที่ยังเงียบเหงาและไม่มี

ใครมาซื้อต่อ

กี๋ประกาศขายบ้านของเขาตั้งแต่ช่วงก่อนจะย้ายไปท�างานที่แคนาดา

"สงสัยมันคงรอให้เจ้าของบ้านกลับมาอยู่" เสียงใจดีท่ีคุ ้นหูดังขึ้น 

พร้อมกับอาที่เดินย้ิมออกมาจากบ้าน ก๋ีค้อมหัวขอบคุณเบาๆ...อามักจะท�า 

น�้าผึ้งมะนาวให้ลูกๆ ดื่มหลังจากกินมื้อเย็นเสร็จเสมอ

"อาว่ากี๋ขายแพงไปมั้ย"

"ใครๆ ก็ขายราคาน้ีท้ังน้ัน บ้านยังสภาพดอียู่เลย ก๋ีห้ามลดราคาแล้วนะ"

สามปีก่อนก๋ีประกาศขายบ้านในราคาสี่ล้านปลายๆ มีคนมาติดต่อ 

ขอชมบ้านอยู่เรือ่ยๆ แต่ก็หายไป บ้านเด่ียวสภาพสวยหลังขนาดกลางน้ีมพ้ืีนท่ี

หน้าบ้านซึ่งจอดรถคันใหญ่ได้สองคัน มีสวนหย่อม และภายในพร้อมด้วย

เฟอร์นิเจอร์...ก๋ีลดราคาขายแบบขาดทุนที่สามล้านบาทแต่ก็ยังไม่มีใครมา

ติดต่อซื้อเลยสักคน

"ไม่ลดหรอกครับ กี๋แค่สงสัยว่าท�าไมไม่มีคนมาซื้อ"

"ก็คงเศรษฐกิจแหละ แต่ใจอาอยากให้ก๋ีเก็บบ้านหลังน้ีไว้นะ ยังไม่ได ้

มาอยู่ก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวสักวันก๋ีแต่งงานมีครอบครัวก็ต้องกลับมาอยู่ท่ีน่ีอยู่ดี...

หรือว่าไม่กลับ"

คนท่ีด่ืมน�้ามะนาวแทบส�าลักเมื่ออาเล่นพูดเรื่องครอบครัวขึ้นมา ก๋ี 

ย้ิมมุมปากพลางส่ายหน้าไม่รู้ให้กับค�าถามแรกของอา เขาไม่มีแพลนเรื่อง

แต่งงานและเรือ่งการมคีรอบครวั แต่เรือ่งทีส่กัวันต้องกลบัมาอยู่ไทยมนัวนเวยีน

ในหัวเขาอยู่ตลอด ก็อา ผิง อัน...คนที่เป็นความสบายใจของกี๋อยู่ที่นี่กันหมด 

นี่นา
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"อยู่ที่นู่นตลอดไม่ได้หรอกครับ ไม่ใช่ที่ของกี๋"

"งั้นบ้านหลังนู้นคงรอให้กี๋กลับมาอยู่จริงๆ"

"กี๋อยู่กับอาไม่ได้เหรอครับ อยู่บ้านนั้นคนเดียวคงเหงาตาย" พูดติดตลก

เหมือนเดิมให้อาหัวเราะ

แต่ทุกค�าที่บอกนั้นเป็นเรื่องจริง กี๋ไม่ชินกับบ้านหลังเดิมของตัวเอง มัน

เหมือนไม่ใช่ที่ของเขา แค่ยืนมองจากตรงน้ีเรื่องในอดีตยังย้อนเข้ามาในหัว 

ตั้งมากมาย ก๋ีรักบ้านหลังท่ีเขายืนอยู่ด้วยกันตรงน้ีกับอา รู้สึกคุ้นเคยและ

สบายใจกับมันมากกว่า

"พูดอย่างกับตัวเองจะไม่แต่งงาน"

"กี๋ไม่มีแฟน จะแต่งได้ไงครับ"

"ไปอยู่แคนาดาตั้งสองปีไม่มีแฟนได้ยังไง ฮึ?"

"ก็มีอาเป็นตัวอย่างไงครับ อยู่มาตั้งห้าสิบปีแล้วยังไม่มีแฟนสักคน"

"ไอ้นี่มันย้อนเก่งเหมือนน้องเลยแฮะ"

ถ้าหลังบ้านมีเสียงของสองเด็กทะเลาะกัน หน้าบ้านก็คงมีแต่เสียงทุ้ม

หวัเราะอย่างอบอุน่ อาโอบไหล่กว้างเข้าไปกอดหลวมๆ โดยมรีัว้ของบ้านข้างๆ 

เป็นวิวส�าหรับคืนนี้

มือของหนุ่มโสดรุ่นใหญ่บีบนวดบ่าแกร่งแรงๆ ก๋ียืนหลับตาผ่อนคลาย

เพราะที่แวนคูเวอร์ไม่มีคนมานวดให้แบบนี้

"บ่าจะแข็งไปไหน ตัวแค่นี้แบกอะไรเยอะแยะ"

ก๋ีเอี้ยวหน้ามองมือที่เร่ิมมีรอยเห่ียวย่น ย้ิมให้กับมือข้างน้ันท่ีคอยย่ืน 

มาหาเขาตั้งแต่ไหนแต่ไร

"อุตส่าห์ออกก�าลังกายให้ตัวหนาๆ ไหล่กว้างๆ สูงก็สูง แต่อาบอกก๋ี 

ตัวแค่นี้เนี่ยนะ โห่ เสียใจเลยอะ"

"เออ สูงกว่าไอ้ผิง ตัวใหญ่กว่ามันตั้งเยอะเลย...แต่ในสายตาอาท�าไม 

ยังเห็นแต่เด็กตัวผอมๆ ผมรองทรง สูงยังไม่ถึงติ่งหูอาอยู่เลยวะ"

"ตาอาไม่ดีแล้วมั้ง พรุ่งนี้กี๋พาไปตัดแว่นเอามั้ย"

"เดี๋ยวเถอะไอ้เด็กคนนี้"
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คยุเล่นอย่างน้ีมาตัง้แต่เดก็ๆ ไม่เคยมคีรัง้ไหนเลยท่ีอาจะตามทนัมกุตลก

หรอืค�ากวนๆ ของก๋ี คนตวัโตจบัมอืท่ีก�าลงับบีนวดมากุมไว้ ก๋ีส่ายหน้าเชงิบอกว่า

ไม่ต้องนวดให้แล้ว ควรจะเป็นกี๋มากกว่าที่ต้องนวดให้อา

"เข้าไปนั่งคุยข้างในกันมั้ยครับ ยืนนานๆ เดี๋ยวอาปวดขา"

ตาคมมองขาสองข้างที่สั้นยาวไม่เท่ากัน สลับกับมองใบหน้าท่ีแต้ม 

รอยยิม้อบอุน่ของอา อบุตัเิหตทุางรถยนต์เมือ่หลายสบิปีก่อนท�าให้อาต้องเข้า

ผ่าตัดและใส่เหล็กดามกระดูกไว้ในขา หลังจากท่ีอาหายดี ขาสองข้างท่ีเคย 

เท่ากันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว อามักจะเดินตัวเอนไปทางขวาเพราะ 

ขาข้างนั้นสั้นกว่า

"ดีเหมือนกัน ยืนตรงนี้นานๆ ยุงกัด"

ก๋ีคล้องแขนอาเตรยีมจะเดนิเข้าบ้าน แต่ยังไม่ทนัก้าวขาเสยีงเลก็ๆ จาก

ในบ้านก็ดังออกมาอีกครั้ง

"พ่อ ไหนน�า้ผึง้มะนาวของอนัล่ะ ท�าให้พ่ีก๋ีคนเดยีวเหรอ" อนัยังขีโ้วยวาย

ไม่เปลี่ยน

"โตแล้วก็หัดท�าเองดิ"

คนตัวโตข�าเมื่อได้ยินเสียงเล็กๆ อีกเสียงดังขึ้นก่อนท่ีประตูหน้าบ้าน 

จะถูกเปิดออก ใบหน้าขาวแต่เรียบน่ิงท่ีอยู่ในสายตาของก๋ีเรื่อยมาปรากฏข้ึน 

คนตัวเล็กกว่ายกมุมปากเหมือนจะย้ิมให้ ก๋ีมองบางคนเดินเข้ามาคล้องแขน

อีกข้างของอาเหมือนกลัวว่าเขาจะแย่งอาไปซะอย่างนั้น

"อาเล้ียงผิงยังไงเนี่ย ตัวไม่โตข้ึนเลย" ถึงจะส่งค�าถามให้อา แต่ตาคม

กลับไม่ละจากคนตัวบาง

"พ่อเลี้ยงกี๋ยังไงให้ชอบมาวิจารณ์ความสูงคนอื่นอะ"

"พี่กี๋หมายถึงตัวไม่โต ไม่ใช่สูงหรือเตี้ย"

"ก็ความหมายเดียวกันปะ"

"เอ้า! เถียงกันตรงนี้ให้จบนะ ไม่จบไม่ต้องเข้าบ้าน"

เป็นอาท่ียกมือปิดหูรีบเดินหนีเข้าบ้าน ปล่อยให้คนท่ีตัวโตท่ีสุดในบ้าน

กับใครบางคนที่ฝันอยากสูงเท่านี้บ้างยืนมองหน้ากลั้นยิ้มให้กัน
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ก๋ีระเบดิหัวเราะออกมาพร้อมๆ กับผงิ แขนแกร่งคว้าเอวบางมากอดแน่น 

คนโดนกอดก็เอนศีรษะซบไหล่กว้างก่อนจะเดินเข้าบ้านไปด้วยกัน รอยย้ิม 

ที่ไม่ได้เห็นของกันและกันมานานปรากฏในสายตา

"กี๋ ขอโทษนะที่ไม่ค่อยตอบแชต"

"ไม่โกรธหรอก แต่ไถ่โทษด้วยการตอบแชตพี่บ่อยๆ แล้วกัน"

"จะพยายาม"

"ท�าได้อยู่แล้ว"

ขอโทษนะกี๋

ขอโทษที่ท�าให้อึดอัดใจมาตั้งนาน
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