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แด่ผู้ชอบนอนทุกท่าน.. 

 

 

“กูไม่ชอบท าอะไรเลยนอกจากนอน” 

 

“พี่เนธานบอกแล้วว่าอยู่กับพี่เนธาน หง่ึนจะไม่อยากนอนอีกเลย” 
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ตอนที่ 1 

 

"นัดทุ่มครึ่ง แต่มาซะสามทุ่มเลยนะไอ้หนึ่ง" 

“เออ โทษว่ะ เผลอหลับ”  

ผมรีบขอโทษขอโพยไอ้ปอนด์รวมถึงเพื่อนสมัยมอปลายคนอื่น ๆ ที่
มาถึงผับหรูกลางเมือง สถานที่นัดพบของพวกเรากันสักพักแล้ว แอบรู้สึกผิด
เหมือนกันที่กะว่าจะดิ่งจากมหาลัยไปเปลี่ยนชุดที่บ้าน แต่ดันเผลอหลับบน
เตียงนอนแสนรักไปสองชั่วโมงซะได้ 

ก็ง่วงอ่ะ ขอนอนนิดนึงก็ยังดี 

"กูโคตรไม่เข้าใจ" 

ผมหันไปตามเสียงของไอ้ปอนด์ท่ีนั่งอยู่บนเบาะสีเข้มตรงหัวมุมโต๊ะ 

"การมานอนฟังเพลงเล่น ๆ จ าเป็นต้องแต่งตัวดีขนาดนี้เลยหรอ
วะ?" 

ผมก้มมองสิ่งที่ตัวเองใส่มาในวันนี้ ก็แค่เสื้อเชิ้ตสีด ากับกางเกงขาว
ยาวสีครีม รองเท้าล าลองสีขาวเท่านั้นเอง  
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"แล้วกระดุมเสื้อนี่จะปลดไปถึงไหน จะเห็นนมหมดแล้วไอ้สัส!" 

"บ่นยิ่งกว่าพ่อกูจ้า” ผมบ่นอุบอิบใส่ไอ้ปอนด์ เพื่อนมัธยมที่สนิท
ที่สุดของผมพลางมองก้มมองนมตัวเองไปด้วย ก็ไม่เห็นจะโป๊ตรงไหนเลยนี่
หว่า 

เมื่อเห็นว่านมก็ดูปกติดี ผมก็รีบคว้าแก้วมากระดกเหล้าเข้าปาก
อย่างรวดเร็วจนเพื่อนร้องห้ามบอกว่า ช้า ๆ หน่อย มันเปลือง… 

โถ่ ไอ้พวกขี้งก! 

ไม่ใช่อะไรหรอก..ผมต้องรีบท าเวลา 

“พวกมึงก็รู้.." 

ทุกคนต่างเงี ่ยหูมาใกล้ ๆ ผมราวกับว่าค าถามนี้ไม่เคยถูกถามมา
ก่อน ทั้ง ๆ ทีแ่ม่งก็ถามทุกครั้งที่นัดกันไม่ใช่หรอวะ! 

"ถ้าไม่ปลดกระดุม มันอึดอัด กู-นอน-ไม่-สบาย-โว้ย!!!" 

มาผับใครเค้ามานั่งเล่นกัน ผับมันคือสถานที่นอนที่ดีที่สุดต่างหาก ! 
แอร์ก็เย็น ดนตรีก็ดี เก้าอ้ีก็แสนนุ่ม! 
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จะว่าไป เก้าอ้ีของผับนี้นอนสบายติดอันดับหนึ่งในสามที่ดีที่สุดที่ผม
เคยไปมาเลยนะ พูดไปก็ชักจะเคลิ้ม ๆ แล้วเหมือนกันแฮะ รู้งี้เอาหมอนรอง
คอมาด้วยดีกว่า 

รีบกินเหล้า จะได้รีบนอน! 

วันนี้เป็นวันศุกร์สัปดาห์แรกของการเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สามอย่าง
เตม็ตัวของผม ลองกวาดสายมองไปรอบ ๆ ก็พบว่ามีแตลู่กค้าหนุ่มสาวระดับ
มหาลัยไปจนถึงวัยท างานมาสังสรรค์กันเต็มทุกโต๊ะ นี่ยังไม่รวมคิว  walk-in 
หน้าร้านอีกตั้งไม่รู้กี่สิบคิว  

ขึ้นชื่อว่าผับระดับห้าดาวแล้ว หลายคนคงตั้งใจมาดื่มด ่าบรรยากาศ
สุดหรู ลองเครื่องดื่มราคาแพง พบปะคนใหม่ ๆ หรือแม้กระทั่งชมการแสดง
สดที่เค้าว่าดีจนต้องจองคิวล่วงหน้าหลายเดือน แต่ส าหรับผมผู้ซึ่งไม่เคยมา
สถานที่แห่งนี้มาก่อน เพียงแค่เพ่ือนสนิทอย่างไอ้ปอนด์พูดมาแค่ค าเดียว ผม
ก็ตอบตกลงแทบจะในทันท ี

'เบาะ VIP แม่งนิ่มชิบหาย นิ่มกว่าทุกที่ที่กูเคยไปมาเลยนะเว้ย' 

เล่นอวยมาขนาดนี้ ผมก็เลยต้องมาพิสูจน์ให้เป็นบุญตูดสักหน่อย! 

สบายก็จริง แต่ต้องมาดูกันว่าเบาะที่นี่แม่งจะนิ่มจนท าให้ผมหลับ
สนิทตลอดระยะเวลาหลายชั่วโมงในการอยู่ที่นี่ได้จริงรึเปล่า! 
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"กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดด" 

ผมสะดุ้งทันที ดีนะที่ไม่ได้ท าแก้วเหล้าเพียวเข้าปากที่ไอ้ปอนด์ยื่น
มาให้หล่นพื้น  

อยู่ดี ๆ เสียงกรี๊ดกร๊าดของสาว ๆ โต๊ะข้างเคียงก็พร้อมใจกันดังขึ้น
โดยไม่ได้นัดหมายเมื่อกลุ่มคนจ านวนหนึ่งก าลังทยอยเดินขึ้นไปบนเวที และ
จากประสบการณ์ผมคิดว่าน่าจะเป็นวงดนตรีไลฟ์สดวงต่อไปล่ะมั้ง 

"โห กูนึกว่าเค้าพูดกันข า ๆ นะเนี่ย ว่าสาว ๆ แย่งกันจองโต๊ะ VIP 
เพ่ือมาดูวงนี้เล่น!" 

ไอ้ปอนด์ตะโกนใส่หูผมแข่งกับเสียงกรี๊ดที่ท าเอาหูผมเกือบดับ แต่
ตอนนี้ถ้านี้ถ้าหูกูจะหนวกก็เพราะมึงนี่แหละไอ้เชี่ยปอนด์!!! 

"แกกกกก โหยยย นักร้องน าอย่างหล่อ!! คุ้มค่าจองโต๊ะมากแกกก" 

"แกดูมือเบสของฉันซะก่อน ลุคนี้ดีมากกก กรี๊ดดด" 

ผมมองตามสาว ๆ เหล่านั้นไปยังกลุ่มคนที่ก าลังเซ็ตเครื่องดนตรีบน
เวที ได้ยินเสียงชื่นชมความหล่อของ นักร้อง มือเบส หรือแม้กระทั ่งมือ
คีย์บอร์ดอย่างไม่หยุดหย่อน แต่สายตาของผมกลับจับจ้องไปที่มนุษย์ตัวใหญ่
ผู้สวมเสื้อฮู้ดสีเทาอ่อนทับด้วยแว่นกันแดดสีด าสนิทที่นั่งอยู่หลังกลองชดุบน
เวทแีทน 
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ก็แค่สงสัยว่ามืดขนาดนี้ท าไมถึงใส่แว่นด า แต่ที่สงสัยมากกว่าคือ 
ท าไมต้องรูดเชือกฮู้ดจนเหลือแต่ใบหน้าด้วย เทรนด์ใหม่มาแรงเหรอวะ? 

เสียงกรี๊ดดังสนั่นขึ้นอีกครั้งเมื่อชายผู้ท าหน้าที่นักร้องน า กล่าว
ทักทายเป็นภาษาอังกฤษสลับกับไทยเป็นระยะ 

"กว่ากูจะได้โต๊ะ VIP นี้มา กูนี่แทบเอาพานพุ่มไปกราบที่ตักพี่แมท
เลยนะโว้ย พวกมึงต้องใช้ให้คุ้ม" 

ถ้าผมจ าไม่ผิด พี่แมทคือชายหนุ่มลูกครึ่งไทยอเมริกันผู้เป็นเจ้าของ
ร้าน เป็นลูกชายของเพื่อนพ่อไอ้ปอนด์ที่รู้จักกันมาหลายปี  เหมือนจะเคย
เห็นรูปเจ้าตัวผ่าน ๆ เมื่อนานมากแล้ว แต่ผมก็จ าหน้าไม่ได้หรอก 

ผมกับกลุ่มเพื่อนมัธยมกลุ่มนี้มักจะออกเที่ยวด้วยกันทุกสองหรือ
สามเดือนโดยประมาณ และแน่นอนว่าครั้งนี้ผมก็ไม่พลาดที่จะสังสรรค์..หรือ
จะพูดให้ถูกก็คือมา ‘นอน’ กลางผับอีกเหมือนเคย 

ผมมั่นใจว่าต่อให้เป็นวงนี้เป็นวงร็อค ก็คงไม่มีผลกับการนอนของผม
อยู่ดี 

และทันทีที่เหล้าเพียวแก้วที่เจ็ดหมดลง สติของผมก็พร่าเลือนเต็มที 
เพลงร็อคหนัก ๆ ยังคงกระแทกบีทได้อย่างดีเยี่ยมจนเสียงหัวใจผมสั่นพ้อง
กับจังหวะกลองหนัก ๆ นั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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แม้ผมจะไม่ใช่สายเพลงร็อค แต่ยอมรับเลยว่าวงนี้เล่นเพลงร็อคฝรั่ง
ได้ถึงใจจริง ๆ 

มีจังหวะหนึ่งที่ผมกวาดตามองขึ้นไปบนเวที และประสานสายตา
เข้ากับมนุษย์ฮู้ดเทาพอดิบพอดี เหมือนอีกฝ่ายจะก าลังมองมาที ่ผม
เหมือนกันนะ 

"ไอ้หนึ่ง มึงตาลอยแล้ว ไปนอนดี ๆ ไป" 

ผมละลายตาจากมนุษย์ฮู้ดเทาแล้วไปนั่งหลับตาพิงเบาะดี ๆ ตามที่
ไอ้ปอนด์บอก ไม่กี่นาทีจังหวะหนัก ๆ ของกลองก็ท าให้ผมหลับฝันดีอย่างที่
ไม่เคยเป็น.. 

ซะที่ไหน!!!! 

"โอ้กกกกกกกก" 

เสียงกลองเวรนั่นแม่งกระตุ้นให้กระเพาะอาหารผมบีบรัดตัวมาก
เกินกว่าที่ควรจะเป็น และนี่เป็นเหตุผมที่ผมนั่งเกาะโถส้วมสีเงินสุดหรูใน
ห้องน ้าชายอยู่ในขณะนี้ 

เกือบวิ่งไม่ทันแล้วไอ้หนึ่งเอ๊ยย 

"ไอ้หนึ่งไหวมั้ยเนี่ยมึง" 
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ไอ้ปอนด์วิ่งตามมาติด ๆ พร้อมยาดมและน ้าเปล่าพลาสติกขวดเล็ก
ในมือ หลังจากท่ีเห็นผมวิ่งพรวดพราดออกมาจากโต๊ะ 

"ได้อยู่.. ฮึกกก โอ้กกกกก" 

ไอ้ปอนด์ยืนเว้นระยะให้ผมอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่ผมแสดงความ
รักกับโถส้วมตรงหน้าอย่างประเจิดประเจ้อ 

"ไหวมั้ยขรับ" 

เสียงทุ้ม ๆ แปร่ง ๆ ของใครบางคนดังขึ้นจากทางด้านหลังผม 

"ได้อยู่ครับ ขอบคุณครับ" 

มึงกล้าใช้ค าว่า 'ได้อยู่' หรอไอ้ปอนด์ มึงดูสภาพเพ่ือนมึงก่อนมั้ย จะ
ตายห่าคาส้วมอยู่แล้วเนี่ย! 

“ให้ผมช่วยมั้ยขรับ" 

ตอนนี้ผมรู้สึกเพลียจากการอ้วกจนหมดไส้หมดพุงและพร้อมจะ
กลับไปนอนที่เดิมเต็มแก่ จึงพยายามยันตัวขึ้นจากขอบโถส้วมช้า ๆ แต่ดันเซ
ไปข้างหลังจนไปชนกับใครบางคนที่คาดว่าน่าจะรากฐานมั่นคงและไหล่กว้าง
พอที่จะรองรับน ้าหนักของผมได้โดยไม่สะท้านสักนิด 
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ซึ่งไม่ใช่ไอ้ปอนด์แน่นอนเพราะไอ้เพื่อนผมคนนี้แม่งตัวเล็กกว่าผม
ตั้งเยอะ  

"Please let me help you." 

มีเสียงภาษาอังกฤษกระซิบอยู่ใกล้ ๆ ใบหู สัมผัสเบาหวิวท าเอาผม
รู้สึกสยิวแปลก  ๆ และก่อนที่ผมจะได้ยินเสียงไอ้ปอนด์ดังขึ้นไม่ไกลนัก ผมก็
ถูกใครบางคนพยุงมาจนถึงเบาะนิ่มแบบมีสติครึ่งไม่มีสติครึ่ง  เสียงสุดท้ายที่
ได้ยินน่าจะเป็นเสียงเหล่าเพ่ือนบ้านจากโต๊ะข้างเคียงที่กรี๊ดกันดังลั่น จากนั้น
ภาพทั้งหมดก็ตัดไป 

อย่าให้รู้นะว่าวันนี้ใครเป็นคนตีกลองบนเวที! วันหลังจะวิ่งไปอ้วกใส่
แม่ง โทษฐานที่ท าให้ต้องวิ่งไปอ้วกจนเสียเวลานอนไปตั้งหลายนาที! 

 

เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นเป็นรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ ตอนนี้รู้เพียงว่าผม
รู้สึกเหมือนอุณหภูมิร่างกายตัวเองร้อนเหมือนไฟ ผมค่อย ๆ ลืมตา แสงสว่าง
สีขาวจ้าปรากฏขึ้นเป็นสิ่งแรก 

จะว่าตายแล้วก็ไม่ใช่ แค่อ้วกแตกไม่กี ่ครั ้งไม่น่าท าให้คนร่างกาย
แข็งแรงอย่างผมเป็นอะไรได ้
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เงาของมือตัวเองค่อย ๆ ปรากฏเข้ามาในสายตา..พร้อมท้องฟ้า เมฆ 
และ พระอาทิตย์ 

"อ้าว ตื่นละหรอมึง” 

ไอ้ปอนด์ที่เดินเข้ามาในห้องพอดีบอกว่าแม่บ้านต้องรีบถอดผ้ามา่น
ไปซักแต่ปลุกยังไงผมก็ไม่ยอมตื่น มันเลยปล่อยให้ผมนอนกลางแดดต่อ..โดย
ไม่มีผ้าม่าน 

รักกูมากแหละเพ่ือน 

"ยังปวดหัวอยู่ป่ะ อย่าอ้วกนะ น้องหุ่นยนต์เพิ่งมาถูพ้ืนไปนะ" 

ผมส่ายหัวเล็กน้อยด้วยความซาบซึ้งในน ้าใจของเพ่ือนรักยิ่งนัก 

"เมื่อวานมึงพากูกลับมาคอนโดคนเดียวหรอวะ" 

"เออสิวะ ไม่ใช่กูแล้วจะใคร" 

ยังไงก็ไม่น่าใช่.. ไอ้ปอนด์ตัวเล็กกว่าผม มันจะแบกผมขึ้นหลังได้
ยังไงกัน 

ผมพยายามนึกถึงภาพเหตุการณ์บางอย่างที่แว๊บเข้ามาในหัว ใคร
บางคนแบกผมขึ้นบนหลังก่อนจะรู้สึกถึงความขมในล าคอ ขยับไล่ขึ้นมายัง
โพรงปาก และ ‘โอ้กกกกก’ 
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"มึง เมื่อคืน..ที่ผับ กูอ้วกใส่ใครป่าววะ" 

"ก็ไม่นะ" 

แปลก.. 

"เอ่อ..แต่ว่าตอนมึงอ้วก มึงอยู่บนหลังของคนที่มาช่วยพามึงขึ้น
แท็กซี่อ่ะ โชคดีที่แม่งตัวใหญ่มากกกและดูท่าทางแข็งแรงมาก คงรู้แหละว่า
มึงจะอ้วกเลยรีบโน้มตัวไปข้างหน้า อ้วกมึงเลยพุ่งลงพ้ืนแทน ..อ่ะ นี่คลิป" 

ไอ้ปอนด์ไม่พูดอย่างเดียว มันรีบกดมือถือแล้วยื่นมาให้ดูด้วย 

คลิปวิดิโอ Full HD ความยาวประมาณ 15 วินาทีฉายภาพตอนที่
ชายร่างใหญ่ภายใต้ฮู้ดสีเทาก าลังแบกผมไว้บนหลังแล้วเดินไปยังแท็กซี่ ผม
ไม่ติดใจอะไร แต่ที่ผมสงสัยก็คือ.. 

"มึงก็ว่างถ่ายคลิปในขณะที่เพ่ือนก าลังจะตายห่าอะนะ!" 

"ก็กูเห็นคนมารุมถ่ายรูปกันเต็มเลย กูเลยถ่ายบ้าง เดี๋ยวตกเทรนด์" 

"ก็แค่คนเมา จะถ่ายท าห่าอะไรกัน" ผมพึมพ ากับตัวเองสายตายังคง
จดจ้องสภาพตัวเองบนหลังของใครบางคน น่าอนาถชิบหาย.. 

"ไอ้หนึ่งครับ คือเค้าไม่ได้ถ่ายมึง เค้าถ่ายคนที่แบกมึงจ้า มึงแหกตา
ดูก่อน" 
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คนที่แบกผม? 

ผมกดคลิปดูเป็นรอบที่สาม ก็ยังไม่เห็นหน้าตาของคนร่างใหญ่ชัด ๆ 
อยู่ดี 

นอกจากใส่แว่นด าแล้ว อีกอย่างที่รู้คือจมูกโด่งมากจนแทบเฉาะ
กระจกรถแท็กซ่ีร้าว 

"คนที่แบกมึงคือนี่มือกลองคนดังเลยนะโว้ย คนเปย์กันแทบตาย
เพ่ือให้ได้เห็นตัวเป็น ๆ ใกล้ ๆ เพ่ือนกูแค่เมาสลบคาโต๊ะ ได้ขี่หลังเฉยเลย" 

มือกลอง..ฮู้ดเทา..เฮ้ย นี่มันเจ้าของจังหวะหนัก ๆ ที่ท าให้กระเพาะ
ผมบีบตัวจนอ้วกพุ่งคนนั้นนี่หว่า! 

หน็อยแน่! เดี๋ยวครั้งหน้าจะไปนอนบนกลองชุดเป็นการแก้แค้นซะ
เลยแม่ง! 
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ตอนที่ 2 

 

"ไอ้หนึ่งครับ มึงช่วยบอกเฮียสองคนคลั่งรักของมึงหน่อยครับว่าที่นี่
ใต้ตึกคณะไม่ใช่ภัตตาคารเหลาแท้จากเกาะฮ่องกง! ไอ้เหี้ยเอ๊ย มีแต่คนมอง 
กูอายยย" 

วันนี้เป็นวันจันทร์และผมเหลือบมองไปยังสารพัดอาหารบนโต๊ะที่  
‘ไอ้เป้’ ผู้เป็นเพื่อนสนิทในมหาลัยกล่าวถึงอย่างเบื่อหน่าย 

ทัพเพอร์แวร์ใส่ติ่มซ าและอาหารจีนหลายชนิดถูกวางเรียงรายไว้บน
โต๊ะที่ปกติพวกเราใช้ติวหนังสือ 

ตั้งแต่’เฮียสอง’ พี่ชายฝาแฝดของผมซึ่งอยู่แก๊งเดียวกัน มีแฟนเป็น
รุ่นน้องที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแฟนคลับมันมาก่อน มันก็คลั่งรักไม่หยุด ล่าสุดหัด
ท าอาหารเหลาเอาใจแฟนรุ่นน้องที่ตอนนี้ยังชมไม่ขาดปากมาเป็นสิบนาที
แล้ว 

"กูไปนอนที่ห้องสมุดก่อนนะ" 

"เอ้า นอนตรงนี้ก็ได้นี่ เดี๋ยวกูเก็บของให้" 
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ผมปรายตามองไปยังกาน ้าชาจีนตรงหน้าที่เฮียสองมันบอกว่า 'เอา
มาเป็นพรอพเพ่ือให้ได้บรรยากาศร้านอาหารจีน'  

"ไม่เป็นไรเฮีย เอาเลย วันนี้กูอยากนอนห้องแอร์ เดี๋ยวสิบโมงเจอกัน
ห้องเรียนเลยนะ" 

ผมรีบกวาดทุกอย่างลงกระเป๋าเป้ใบเก่งก่อนจะมุ ่งหน้าไปยัง
ห้องสมุดคณะ สถานที่นอน 'ฆ่าเวลา' แห่งใหม่ซึ่งผมชื่นชอบเป็นอันดับหนึ่ง
ในขณะนี้  

วินาทีที่สองเท้าของผมก้าวเข้าไปยังเขตห้องสมุด ใจผมก็เป็นสุข
ขึ้นมาทันที ความเงียบสงบและกลิ่นหนังสือท าให้ผมหลับง่ายยิ่งขึ้น ผมจึงรีบ
สาวเท้าเดินไปยังโต๊ะด้านในสุดริมหน้าต่างอย่างรวดเร็ว 

และตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงครึ่ง ซึ ่งแปลว่าผมมีเวลานอนทั้งสิ้น
ยี่สิบห้านาที ส่วนอีกห้านาทีใช้ส าหรับเดินไปยังห้องเรียนซ่ึงอยู่คนละชั้น 

ผมรีบทรุดตัวลงบนเก้าอ้ี หยิบของที่จ าเป็นที่สุดออกมาจากกระเป๋า
เป้แล้ววางบนโต๊ะด้านหน้าอย่างรวดเร็ว 

'ผ้าเน่า' จ๋า พ่ีหนึ่งมาแล้ว 

แค่ได้กลิ่นหอมอ่อน ๆ ของผ้าเน่ารูปเต่าน้อย หัวใจผมก็เป็นสุขจน
ผล็อยหลับฟุบคาโต๊ะไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ผมรู้สึกตัวอีกทีตอนที่น าฬิกา
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ปลุกจากโทรศัพท์มือถือสั ่นอย่างรุนแรงแสดงว่าถึงเวลาที ่ต้องตื ่นแล้ว        
จึงค่อย ๆ ลืมตาขึ้น ผมว่าผมเห็นเงาทะมึนของใครบางคนลุกออกจากเก้าอ้ี
ฝั่งตรงข้ามผมแล้วเดินหายไปอย่างรวดเร็ว  

ผมกะพริบตาปริบ ๆ เพ่ือไล่ความง่วง..ตาฝาดรึเปล่าวะ? 

แต่เอาเถอะ จะคนหรือผี.. ถ้าเวลาว่างชอบนอนเหมือนกันกแ็ปลว่า 
พวกเราคือเพ่ือนกัน 

ว่าแต่ คณะผมมีผีฝรั่งหัวทองด้วยหรอวะ..อืม อาจจะย้ายมาจาก
คณะอินเตอร์ข้าง ๆ ล่ะมั้ง 

 

"จะไปห้องสมุดอีกแล้วหรอวะมึง" 

"เออ" 

ผมเก็บของพลางตอบไอ้เป้ที่ก าลังตั้งหน้าตั้งตากินอาหารจีนระดับ
ภัตตาคารติดกันเป็นวันที่สามพร้อมกับเฮียสอง และมะพร้าว แฟนรุ่นน้อง
ของเฮีย 

"หนึ่ง มึงจะไม่กินติ่มซ ากูจริงดิ" 
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ผมจ้องหน้าเฮียสองด้วยสีหน้าเรียบเฉยแทนค าตอบ แดกติดกันเช้า
เย็นมาหลายวันแล้ว ให้กูพักบ้างเหอะเฮีย! 

เช้าวันนี้ผมเลยกินขนมปังทาแยมกับนมแก้วมาจากบ้านเพื่อที่จะได้
รีบมานอนรับแอร์เย็นฉ ่าที่ห้องสมุดก่อนเรียนคาบแรกตอนสิบโมงแทน 

ผมเดินเข้าห้องสมุดอย่างอารมณ์ดี ความเย็นของแอร์ที่อุณหภูมิ 24 
องศาปะทะใบหน้าท าให้เริ่มง่วงขึ้นมานิดนึง สองขารีบก้าวยาว ๆ ไปยังโต๊ะ
ประจ าโดยเร็วที่สุด และพบว่า.. 

เชี่ยเอ๊ยยย! 

แม่งมีร่างของใครบางคนมานอนอยู่ตรงที่ประจ าของผมวะเนี่ย!!! 

ผมมองซ้ายมองขวาก็พบกว่าห้องสมุดแม่งไม่มีใครเลย ที่ก็ตั้งเยอะ 
เสือกมานอนที่ประจ ากู! อุตส่าห์มาเร็วขึ้นตั้งสิบนาทีแล้วแท้ ๆ 

ผมค่อย ๆ ใช้สติทีเ่หลืออยู่น้อยนิดพิจารณา 'ศัตรูการนอน' ตรงหน้า 

ผู้ชายร่างใหญ่ผมสีทองเข้มประบ่ามัดครึ่งหัวก าลังนอนฟุบลงบน
โต๊ะประจ าของผม 

คุ้น...เฮ้ย! หรือว่าจะเป็น... 
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ผมรีบจัดการเปิดกระเป๋าเป้ของตัวเองเพื่อหยิบสมุดโน้ตเล่มบาง
ออกมาทันที วันนี้แหละ เราจะได้รู้กัน!  

ผมตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ๆเจ้าตัวก่อนจะ.. 

พ่ึบ พึ่บ  

เส้นผมสีทองปลิวไปตามแรงพัดของสมุดโน้ต 

ผมปลิว งั้นก็แปลว่า..ไม่ใช่ผี 

แอบเสียดายนิดหน่อย เพราะถ้าเป็นผี บางทีเราอาจจะนั่งด้วยกันได้
..อยู่คนละมิติ ทับกันได้ ไม่น่าอึดอัด 

ผมเดินไปทรุดตัวลงที่โต๊ะข้าง ๆ อย่างจ าใจ หยิบผ้าเน่าออกมา
ก่อนที่ภาพจะตัดมายังตัวเองที่ก าลังปิดนาฬิกาปลุกในโทรศัพท์มือถือที่สั่น
อยู่ภายใต้กระเป๋ากางเกงซ่ึงบอกเวลา 09.55 น.  

ผมค่อย ๆ ลืมตาขึ้นมาและพบว่ามีเงาของใครบางคนยืนอยู่ตรงหน้า 
แต่ด้วยแสงไฟของห้องสมุดที่จ้ามาก ผมจึงต้องหลับตาลงอีกครั้ง และเมื่อลืม
ตาขึ้นมาอีกที ใครคนนั้นก็หายไปแล้ว 

ถึงตาจะเบลอเพราะเพิ่งตื่น แต่ผมมั่นใจว่าหูผมไม่เพี้ยน เพราะผม
ได้ยินเสียงเดินกระแทกเท้าหนัก ๆ ออกไป จะเดินให้เบาหน่อยก็ไม่ได้ ถ้า
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ห้องสมุดเกิดต้องปิดซ่อมพื้นขึ้นมา ใครจะรับผิดชอบหาที่นอนใหม่ให้ผม
ละเนี่ย! 

 

'หนึ่ง ใจเย็น ๆ หายใจเข้าลึก ๆ' 

ผมก าลังบอกตัวเองเป็นรอบที่สิบหลังจากเห็นภาพตรงหน้า  

และนี่ก็นับเป็นครั้งที่สามที่ผมเจอเหตุการณ์ประหลาดที่ห้องสมุด
แห่งนี้ 

ครั้งแรก เห็นเงาใครบางคนท่ีไม่แน่ใจว่าเป็นมนุษย์หรือผี 

ครั้งที่สอง โต๊ะประจ าผมถูกแย่งโดยเจ้าของเส้นผมสีทองที่พิสูจน์
แล้วว่าเป็นมนุษย์ จนท าให้ผมต้องระหกระเหินไปนอนฟุบโต๊ะข้าง ๆ แทน 

และครั้งนี้ โต๊ะใหม่ผมถูกแย่งโดยมนุษย์หัวทองเจ้าเก่า ส่วนไอ้โต๊ะ
ประจ าตัวเดิมที่เคยโปรดปรานดันหายไปทั้งโต๊ะอีก! 

อะไรกันวะเนี่ย! 

ไหนดวงวันนี้บอกว่าผมจะได้พักผ่อนเต็มที่ไง เฮงซวย! 

ได้! จะเล่นแบบนี้ใช่มั้ย..เราได้เห็นดีกันแน่! 
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"ไอ้หนึ่ง ช่วงนี้มึงไปมีเรื่องกับใครป่าววะ" 

"หน้าอย่างกูอ่ะนะ จะไปมีเรื่อง" 

"มึงแน่ใจนะ" 

"เอ้า แน่สิวะ" 

"ท าไมกูเหมือนมีคนตามพวกเรามาหลายวันแล้ววะ" ไอ้เป้ท าเป็น
มองซ้ายมองขวาด้วยท่าทางหวาดระแวงจนผมถึงกับส่ายหน้าด้วยความ
ระอา 

"เฮีย มึงรู้สึกเหมือนไอ้เป้ป่ะ" 

"ไม่อ่ะ" 

"ไม่รู้สึก?" 

"ไม่รู้ กูมองมะพร้าวอยู่" 

ผมกับไอ้เป้กรอกตาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย แล้วจึงปล่อยให้เฮีย
สองมันอยู่ในโลกส่วนตัวของมันกับแฟนเด็กคนดีต่อไป 

"วันนี้มึงไม่ไปนอนในห้องสมุดแล้วหรอวะ" ไอ้เป้ถามขึ้นในขณะที่
ก าลังหยิบแก้วน ้าปั่นเจ้าประจ าขึ้นมาดูด 
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"เออ เบื่อแม่ง" 

"ห้ะ! มึงเนี่ยนะเบื่อการนอน?" 

"ไม่ใช่โว้ย คือสองสามวันมานี้แม่งมีคนมาแย่งที่นอนประจ ากู โคตร
เซ็ง กูเลยจะนอนตรงนี้นี่แหละ" 

"แล้วมึงได้ท าไรมันป่ะ" 

"กูโมโหมากเลยไปนอนจ้องหน้ามัน" 

"เชี่ย! เปรี้ยวสัส แล้วไงต่อ ตั๊นหน้าแม่งเลยป่ะ" 

"ไม่ยังไง กูเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้ ตื่นมาอีกทีมันก็ไปแล้ว" 

เล่าจบไอ้เป้ก็ไม่พูดอะไรต่อนอกจากถอดแว่นออกแล้วนวดดั้งจมูก
ตัวเองอยู่นานสองนาน 

ผมปรายตาไปที่พี่ชายฝาแฝดซึ่งก าลังนั่งดูวิดีโอหมาแมวเล่นกันใน
ท่าเอาคางเกยไหล่มะพร้าว แล้วรู้สึกง่วงขึ้นมาทันที 

บางทีก็สงสัยว่า ความรักจะสามารถท าให้คนเรามีความสุขจนไม่
อยากนอนได้ม้ัยวะ ก็อาจจะได้..แต่ตอนนี้ขอนอนก่อนก็แล้วกัน 
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ในขณะที่ผมก าลังท าการปิดหนังตาที่เหนื่อยล้าจากการทบทวน
บทเรียนจนดึกดื่นเมื่อคืนลงช้า ๆ ไม่กี่วินาทีต่อมาสติของผมก็หลุดหายไป
พร้อมเสียงพูดเจื้อยแจ้วของมะพร้าว 

“เฮ้ๆๆ ยู ว้อทซั่บบบ” 

“โอ้ ไฮ พิพร้าววว์” 

อืม สงสัยคาบต่อไปเป็นคาบภาษาอังกฤษละมั้ง เพ่ือนเอ็งก็เล่นตาม
น ้าด้วยอ่ะเนอะ แต่ท าไมเพ่ือนน้องแม่งส าเนียงดีจังเลยวะ 

แต่ตอนนี้ผมขอหยุดสงสัยแล้วนอนก่อนก็แล้วกัน  

 

ผมค่อย ๆ ลืมตาตื่นขึ้นมาตอนไอ้เป้มันปลุกให้ไปเรียน ภาพแรก
ตรงหน้าคุ้นตาเหมือนเคยเห็นมาก่อน 

เส้นผมสีทองถูกลมอ่อน ๆ พัดจนปลิวไปไล้กับไหล่กว้าง 

"ยินดีด้วยนะไอ้หนึ่ง" 

สมองผมยังคงไม่ประมวลผล เลยได้แต่มองใครบางคนที่นอนฟุบอยู่
ตรงหน้าอย่างงุนงง ก่อนจะหันไปมองไอ้เป้ซึ่งก าลังเก็บของอยู่ข้างตัว 
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"มึงเจอพวกแล้วแล้วล่ะ ไอ้น้องฝรั่งนี่แม่งนั่งปุ๊บก็ฟุบหลับเลย" 

"ฝรั่ง?" 

"เออ เห็นมะพร้าวบอกว่าเป็นน้องมันอยู่ปีหนึ่ง เป็นลูกครึ่ง พูดไทย
ได้นิดหน่อย" 

ผมพยายามชะโงกหน้าไปยังฝั่งที่หน้าน้องมันหันไป แต่เส้นผมมัน
เสือกยาวปรกหน้าไปทั้งแถบ 

ขนาดเห็นแค่หว่างค้ิวกับจมูกยังรู้เลยว่าไม่ใช่คนไทยแท้ ๆ แน่นอน  

ร่างยักษ์ตรงหน้าขยับน้อย ๆ ในขณะที่ผมกับไอ้เป้ยังคงนินทา
เจ้าของร่างต่อไปเรื่อย ๆ  

เห็นไหล่กับกล้ามแขนน้องมันแล้วผมถึงกับกลืนน ้าลายดังเอื้อก ถ้า
เกิดน้องมันไม่พอใจอะไรพวกผมขึ้นมา ลุกขึ้นมาซัดผมเข้าสักหมัดล่ะก็นะ...
อืม คงได้นอนยาวไปถึงปากทางยมโลกเลยกู 

"ไอ้น้อง ตื่น ๆ จะสิบโมงแล้ว พวกกูจะไปเรียนแล้วนะ มึงมีเรียนรึ
เปล่าเนี่ย เวคอัพ ๆ ๆ" 

อยู่ ๆ ไอ้เป้ก็เดินอ้อมโต๊ะไปท าสิ่งที่ผมไม่เคยคิดจะท า! 



เจ้าขีเ้ซาของผม 

Cloudberry 

24 

ไอ้เป้ ไอ้เหี้ย!! มึงไปเขย่าไหล่น้องมันแบบนั้นไม่กลัวโดนชกแว่นแตก
รึไงวะนั่น! 

ร่างยักษ์ตรงหน้าค่อย ๆ ขยับตัวขึ้นบิดขี้เกียจพลางหาวไปด้วย และ
เมื่อเจ้าของผมสีทองประบ่ารัดครึ่งหัวเห็นว่าผมก าลังนั่งจ้องเจ้าตัวอยู่  ก็เลย
ส่งยิ้มตาหยีมาให้ 

"โอ้ สวัสดีขับ พิหงึ่น ผมชื่อเนธขับ" 

ทันทีที ่เราได้สบตากัน หัวใจผมก็เต้นรัวแบบที ่ไม่เคยเป็นมา
ก่อน อาการแบบนี้..มันต้องใช่แน่ๆ ผมจ้องหน้าอีกฝ่ายนิ่งก่อนจะเอ่ยปาก
ออกไปด้วยเสียงเรียบและนิ่งที่สุดเท่าที่จะท าได้ ..จะให้อีกฝ่ายรู้ไม่ได้ว่าเรา
ตื่นเต้น 

"ไอ้น้อง..” 

“…” 

“มึงมาแย่งที่นอนประจ ากูท าไมวะ..ครับ" 

การเติมค าว่า 'ครับ' ที่ท้ายประโยคน่าจะท าให้ทุกอย่างดูซอล์ฟลง 

ใช่ครับ ผมกลัวตาย แต่ก็ยังปากดี! 
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แต่ยังไม่ทันที่อีกฝ่ายจะอ้าปากตอบ ไอ้เป้ก็รีบลากผมและเฮียสองที่
เพิ ่งเด ินมาจากห้องน ้าขึ ้นไปเร ียนทันที แถมยังทิ ้งท้ายด้วยประโยค
ภาษาอังกฤษส าเนียงบริติชของมันว่า 

'Gotta go now. See you later bro' (ต้องไปแล้วนะ ไว้เจอกันไอ้
น้อง) 

ดูผู้ดี ดูมีความรู้มากเพ่ือน สมแล้วที่ชอบดูซีรีส์ฝรั่งเป็นชีวิตจิตใจ 

ผมแอบเห็นไอ้น้องฝรั่งมันพยักหน้าให้ไอ้เป้หนึ่งครั้ง ก่อนที่ไอ้เป้จะ
ฉุดกระชากลากถูผมที่พ่ึงตื่นไปยังทางขึ้นไปถึงห้องเรียน อยู่ดี ๆ ไอ้น้องนั่นก็
ตะโกนเรียกผมชื่อไล่หลังมาด้วยส าเนียงโคตรฝรั่ง 

"พิหงึ่น!!!" 

ผมหยุดชะงักทันทีก่อนจะค่อยๆหันกลับไปมองยังต้นเสียงตัวโต 
ส าเนียงมึงเล่นเอาชื่อเล่นกูกลายเป็นภาษาอื่นไปเลยว่ะไอ้น้อง คนร่างยักษ์
ยืนยิ้มร่ากว้างโบกไม้โบกมือให้กัน 

"See you later พิหงึ่น!" 

ผมเพยิดหน้าให้มันหนึ่งครั้งก่อนจะหันหลังกลับมา พยายามเดิน
ตามไอ้เป้กับเฮียสองที่ล่วงหน้าไปแล้วให้ทัน 
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"ไอ้หนึ่ง มึงรู้จักกับไอ้น้องเนธนั่นมาหรอก่อนหรอวะ" 

"ไม่อ่ะ แค่เจอมันมาแย่งที่กูในห้องสมุดหลายรอบละ" 

ไอ้เป้พยักหน้าแต่ไม่ได้พูดอะไรต่อเพราะมัวแต่ตั้งหน้าตั้ งตาก้าวฉับ 
ๆ ไปยังห้องเรียน ภาพไอ้น้องนั่งยืนยิ้มโบกมือให้ผมยังคงติดตา คนบ้าอะไร
ยิ้มกว้างได้ขนาดนั้น 

เฮ้ย หรือว่า.. 

'See you later พิหงึ่น!' 

หรือไอ้น้องนั ่นมันก าลังจะบอกผมเป็นนัย ๆ ว่า เดี ๋ยวเจอกันที่
ห้องสมุดวะ  

ได้เลยไอ้น้อง เดี๋ยวจะได้รู้กันว่าใครจะได้ที่ประจ านั้นไปครองกันแน่! 

 

"โทรมามีเรื่องด่วน?" ผมกรอกเสียงลงไปในโทรศัพท์ที่มีชื่อไอ้ปอนด์
โชว์หราอยู่บนหน้าจอ 

(เออ พรุ่งนี้ที่เดิม ไปป่ะ) 

"ไม่ไปโว้ย กูจะนอนอยู่บ้าน" 
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(โถ ท าเป็นงอนไปได้ ไปเป็นเพื่อนกูหน่อยดิมึงงง ไม่มีใครว่างเลย
ง่าาา) งอนห่าไร เค้าเรียกว่าเคือง ปล่อยให้กูนอนอาบรังสียูวีจนหน้าด าซีก
เดียวยังจะกล้า! แบบนี้มันต้อง.. 

"ข้อแลกเปลี่ยน" 

(อยากไดัอะไร) ผมหัวเราะหึในล าคอ ปูทางมาขนาดนี้แล้ว มึงไม่
รอดหรอกไอ้ปอนด ์

"โซฟายาว VIP"  

(เห้ย มันไม่มากไปหน่อยหรอวะ) 

"งั้นไม่ไป แค่นี้นะ อ่านหนังสืออยู่" 

(ไอ้เชี่ยหนึ่ง เดี๋ยว ๆ ๆ เออ ๆ ๆ โซฟายาวก็โซฟายาว! พรุ่งนี้ที่เดิม
สองทุ่มตรง มาให้ตรงเวลานะมึง) 

ผมตอบอืมในล าคอก่อนจะกดตัดสายไอ้ปอนด์ไป ไอ้นี่แม่งเอะอะ
ชอบชวนไปผับไปบาร์ตลอด ไม่รู้ชอบอะไรหนักหนา บรรยากาศร้านเหล้า
เนี่ย 

ผมมองเวลาที่หน้าจอมือถือที่แสดงเวลาสี่ทุ่มกว่า ลุกขึ้นบิดขี้เกียจ
เล็กน้อยก่อนจะเดินออกจากห้องเพ่ือลงไปห้องครัวสักหน่อย 
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ทันทีท่ีผมเข้าใกล้ห้องของเฮียสอง ผมก็ได้ยินเสียงบางอย่าง 

วันนี้เฮียพามะพร้าวมาค้างนี่หว่า...อีกแล้วสินะ 

ผมเคาะประตูห้องเฮียเพื่อจะบอกว่าเสียงมันดังออกมาข้างนอก 
เคาะอยู่สองสามครั้งมะพร้าวในชุดนอนสีเขียวแสบตาก็วิ่งออกมาเปิดประตู 
ตามด้วยเฮียสองที่เดินมาซ้อนน้องเอาไว้ มือโอบรอบเอวแสดงความเป็น
เจ้าของอย่างชัดเจน 

หวงแฟนแม้กระท่ังกับแฝดตัวเอง มีแค่เฮียสองเท่านั้นแหละ 

"เสียงโฮมเธียเตอร์ใหม่มึงดังออกมาข้างนอกอีกแล้วนะ" 

"เออ โทษ ๆ เดี๋ยวกูไปเบาเสียง" 

"นี่ดูไลอ้อนคิงกันอีกแล้วหรอ" 

"เออ มะพร้าวอยากดู" 

คือดูมาเป็นสิบรอบแล้วอ่ะนะ?  

ผมหันไปมองแฟนเด็กของเฮียซึ่งในมือถือตุ๊กตาลิงติดมาด้วย 

"พ่ีหนึ่งมาดูด้วยกันมั้ย เพ่ิงเริ่มเรื่องเลยครับ" 
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"ไม่เป็นไรพร้าว เดี๋ยวพ่ีอ่านหนังสือ ตามสบายเลย" 

พูดจบผมก็ขอตัวเดินลงไปเอาคิทแคทที่แช่ในตู้เย็นมานั่งกินในห้อง
เงียบ ๆ 

ความรักท่ีท าให้เฮียสองท่ีเคยบอกว่าไม่ชอบดูอะไรซ ้า ๆ ดูไลอ้อนคิง
ได้เป็นสิบ ๆ รอบเลยหรอวะ โคตรแปลกเลย นี่ถ้าผมมีความรัก.. 

  อืม..คงไม่มีวันนั้นหรอก เพราะยังไงผมก็ไม่มีวันนอกใจเตียงของ
ตัวเองเด็ดขาด! 

 

"โอ้โห แน่ใจว่าแต่งตัวมานอนจริง ๆ ?" 

ผมก้มมองดูเสื้อเชิ้ตสีด าปลดกระดุมสองเม็ดกับกางเกงยีนส์สีด า
สนิทขาดเข่า ผมสีน ้าตาลเข้มถูกเซ็ตเปิดหน้าผากโชว์โหวงเฮ้งที่ใครต่อใคร
มักจะชม ยังไม่รวมน ้าหอมใหม่ที่ไปแอบจิ๊กเฮียสองมาฉีดจนเกือบโดนด่า 

"ก็ชุดนอนป่ะ" 

"ชุดนอนพ่องครับ คนมองจนคอแทบเคล็ดกันหมดแล้ว" 
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ผมค่อยนั่งลงบนเบาะยาว VIP ที่ไอ้ปอนด์อุตส่าห์ไปใช้เส้นมาให้ ถ้า
เอาผ้าเน่ามาด้วยคงจะหลับสบายน่าดู แต่น้องผ้าเน่าคงไม่ค่อยเหมาะกบัที่นี่
เท่าไหร่ 

"เออ เห็นเค้าเพ่ิงประกาศในเฟสว่าวันนี้วงเดิมข้ึนว่ะมึง โคตรโชคดี" 

"วงเดิมนี่วงไหน" 

"วงร็อคฝรั่งที่คนกรี๊ดกันจนคอแทบแตกศุกร์ที่แล้วไง ตอนแรกจะ
เป็นอีกวง แต่อยู่ ๆ ก็เกิดขึ้นแสดงไม่ได้ วงนี้เลยมาเล่นแทน" 

อ่อ ไอ้วงที่มือกลองมันตีหนักจนกระเพาะผมบีบตัวนี่เอง ไหนวันนี้
ขอดูหน้าไอ้มือตีกลองคนนั้นหน่อยซิ คราวที่แล้วแม่งท าผมอ้วกเป็นหมาเมา
เรือหางยาวเลยโว้ย 

เนื่องจากวันนี้ผมกับไอ้ปอนด์มากันแค่สองคนเพราะสมาชิกในแก๊ง
ติดแข่งบอลกันหมด พวกเราเลยตกลงว่าจะดื่มให้น้อยที่สุด ดื่มพอเป็นพิธี.. 

พิธีพ่องสิครับไอ้ปอนด์ ไอ้เพ่ือนเหี้ย สั่งตัวแรงสุดของร้านมาท าไม! 

"ไอ้หนึ่งงงง ช่วยกูแดกหน่อยยยย ช่วยกูแดกกกกเร็ววววว" 

"แดกไม่ไหวก็ไม่ต้องแดกแล้ว พอ!" 
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ผมพยายามยื้อแก้วเหล้าออกจากมือไอ้ปอนด์ที่เมาเลื้อยอยู่ตรงอก
ทั้ง ๆ ที่ผ่านไปแค่ชั่วโมงเดียว เป็นโชคดีของผมที่ไอ้ปอนด์เป็นประเภทเมา
แล้วหลับเหมือนกัน แค่ปล่อยมันนอนไปเดี๋ยวมันก็ต่ืนขึ้นมาเอง 

สุดท้ายผมก็ต้องเสียสละเบาะยาว VIP ให้แม่งนอนแทน โคตรเซ็ง
เลยว่ะ 

เสียงกรี๊ดที่จู่ ๆ ก็ดังกระหึ่มขึ้นมาจากรอบด้านท าผมสะดุ้งอีกแล้ว 
ไม่แปลกใจสักนิดเพราะมีกลุ่มคนหน้าตาคุ้นเคยก าลังเดินขึ้นเวที ผมจับจ้อง
ไปยังต าแหน่งของกลองชุดที่วันนี้มีมนุษย์ตัวยักษ์ในฮู้ดสีน ้าตาลนั่งอยู่  แถม
วันนี้ก็ยังใส่แว่นกันแดดเหมือนเดิม 

คืนนีจ้ังหวะกลองหนัก ๆ ของมึงไม่ได้แอ้มกูแน่นอนจ้า 

เพราะ กู ไม่ เมา หรอก จ้าาา! 

เสียงร้องของนักร้องดังขึ้นตามด้วยเสียงเบสและบีทกลองหนัก  ๆ 
เสียงกรี๊ดจากรอบด้านจนหูผมแทบดับ ผมจดจ้องไปยังมนุษย์สวมฮู้ด แอบ
รู้สึกเหมือนอีกฝ่ายก็จ้องมาทางผมเหมือนกัน 

ผมหันกลับมามองไอ้ปอนด์ที่นอนหลับอุตุอยู่บนโซฟายาวตอนที่มัน
คว้ามือผมเอาไว้ก่อนจะเอาไปถูหน้าตัวเอง ปากพึมพ าอะไรบางอย่างคล้าย
จะพูดกับผม 
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ผมเลยยื่นหน้าเข้าไปใกล้ ๆ ได้ยินไอ้ปอนด์พูดพึมพ าว่าคิดถึงแม่แล้ว
ผมถึงกับต้องเอามือกุมขมับ 

เห้อออออ งอแงคิดถึงแม่ แล้วยังเสือกออกท่องราตรี ไม่กลับบ้านไป
นอนวะ!!! 

ผมดึงมือตัวเองออกจากการจับกุม ก่อนจะยัดขวดน ้าเปล่าให้มัน
กอดแทน 

เมื่อเห็นว่าไอ้ปอนด์นอนกอดขวดน ้าหลับไปแล้ว ผมก็หันกลับมา
มองยังบริเวณเวที เพลงร็อคฝรั่งที่วงนี้เล่นโคตรถึงใจ มันส์แบบไม่แผ่ว จนผม
เผลอขยับเท้าตามจังหวะกลองอยู่หลายครั้ง 

ผมว่าผมไม่ได้คิดไปเองนะ แต่ไอ้มือกลองภายใต้แว่นกันแดดเหมือน
จะหันหน้ามาทางผมตลอดเลย 

เหมือนได้ยินแว่ว ๆ ว่าวันนี้มีกิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมขอเพลง 
ลูกค้าหลายสิบคนเดินไปยื่นกระดาษโน้ตกันขาแทบขวิดตลอดการแสดงสอง
เพลงที่ผ่านมา 

ผมมองภาพนักร้องน าของวงพูดไทยค าอังกฤษค าอ่านชื่อเพลงที่ถูกรี
เควสทลีะเพลงจนกระทั่งมาถึงกระดาษโน้ตใบหนึ่ง 

"โอ้ อันนีบอกว๊า ..ไม่ข๊อเพลง แต่ข๊อดูหน้ามือกลองหน่อยคา.." 
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ส าเนียงไทยแปล่ง ๆ ถูกอ่านออกไมค์ ทันทีท่ีพูดจบเสียงกรี๊ดก็ดังจน
แก้วหูผมสั่นอีกหลายระรอก ตอนแรกมือกลองคนนั้นส่ายหน้า พร้อมเอาไม้
กลองมาไขว้กันเป็นรูปกากบาท เรียกเสียงหัวเราะปนโห่ร้องจากทั่วสารทิศ 
แต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ให้กบัเสียงเรียกร้องจากคนดูอยู่ดี 

"เปิดเลย ๆ เปิดเลย ๆ ๆ" 

มือกลองคนดังก้มหน้าลงอย่าเสียไม่ได้ มือข้างหนึ่งถอดแว่นกันแดด
ออกวางไว้บนกลอง ก่อนจะเอาฮู้ดบนหัวลงเผยให้เห็นเส้นผมสีอ่อนสะท้อน
กับไฟบนเวที และวินาทีที่มือกลองคนนั้นเงยหน้าขึ้นมาช้า ๆ 

ผมถึงกับเผลอหยิบแก้วเหล้าไอ้ปอนด์มากระดกอย่างลืมตัว 

มือกลองคนนั้นยิ้มกว้างมาทางผม..ตาลึกตามแบบลูกครึ่งฝรั่ง จมูก
โด่งสวย ฟันขาวเรียงตัวสวยแม้มองจากระยะไกล และเส้นผมยาวสีทองเข้ม
ที่วันนี้ถูกรัดลวก ๆ ไว้ข้างหลัง 

สายตาของผมยังคงจดจ้องที่มือกลองหน้าคุ้นตาคนนั้น 

อืม ชัดเจน..ของเหลวรสขมก็ถูกเทและกระดกลงคอตามจ านวน
ระลอกเสียงกรี๊ดอย่างควบคุมไม่ได้ รู้สึกตัวอีกที..หมดไปหลายแก้ว 

ทะ ท าไม..ท าไมมือกลองคนนั้นถึงเป็นไอ้น้องตัวยักษ์นั่นได้วะ!!! 
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ตาย ตายแน่มึง 

โดนน้องมันตีตายตามจังหวะกลองชุดคาห้องสมุดแน่ ๆ 

นั่น! มันโบกมือมาทางผมแล้วไง ไม่รอดแล้วไอ้หนึ่งเอ๊ย.. 
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ตอนที่ 3 

 

และตลอดเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงของการเล่นดนตรีสด ไอ้น้องเนธมือ
กลองร่างยักษ์ก็ไม่กลับไปใส่ฮู้ดและแว่นตาด าของมันอีกเลย ซึ่งเรียกเสียง
กรี๊ดสนั่นผับได้อีกหลายเท่าตัว 

ไม่ใช่เพราะว่าคนดูเรียกร้องหรืออะไรหรอกนะ 

แม่งมัวแต่ส่งยิ้มมาทางผมจนลืมไปว่าตัวเองถอดแว่นวางไว้บนกลอง 
เผลอใช้ไม้กลองฟาดแว่นจนขาหักต่อหน้าต่อตา 

จริง ๆ ก็แอบสงสารน้องมันนะ แต่ผมก็แอบข ากับความเปิ่นที่ช่าง
ขัดกับลุคเด็กยักษ์หน้าตาน่าย าเกรงของมันเหลือเกิน ถึงไอ้น้องเนธมันจะ
ชอบแย่งที่นอนประจ าของผม แต่ในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องคณะเดียวกัน ผมเลย
แสดงสปิริตโดยการตั้งใจดูมันแสดงจนจบ แม้ว่าใจจริงแล้วอยากจะนอน
ขนาดไหนก็ตาม 

การแสดงจบลงอย่างน่าประทับใจ เหล่านักดนตรีที่เดินทยอยลงมา
จากเวทีถูกรายล้อมด้วยฝูงชนซึ่งกรูกันเข้ามาขอถ่ายรูปเยอะแยะไปหมด ผม
พยายามจะปลุกไอ้ปอนด์เพราะคิดว่าควรกลับคอนโดกันได้แล้ว อุตส่าห์มาดู
วงร็อคเล่นสดทั้งที แต่เสือกนอนหลับ มันใช้ได้ท่ีไหนกัน โว๊ะ! 
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"พิหงึ่น!" 

ผมเงยหน้าขึ้นตามเสียงเรียก เด็กร่างยักษ์เดินมาหยุดตรงหน้าผม
เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ คนตรงหน้ายิ้มกว้าง ท าท่าเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่
พูดสักทีจนผมต้องชิงพูดก่อน 

"ไงไอ้เนธ วงมึงเล่นโคตรดีเลย กูชอบ" 

วงดนตรีวงที่ขึ้นต่อเริ ่มท าการแสดงแล้ว เสียงดนตรีดังมากจนไอ้
น้องเนธไม่น่าจะได้ยินสิ่งที่ผมพูด  

"What? I can't hear you. It's too loud here" (อะไรนะ ผมไม่ได้
ยินพี่เลย ตรงนี้เสียงดังมาก) 

นั่นไง มันตอบมาด้วยภาษาอังกฤษส าเนียงอเมริกันแท้แบบจัดเต็ม 
ท่าทางจะฟังที่ผมพูดไม่ออก ผมเดินเขยิบเข้าไปใกล้ตัวมันก่อนจะใช้มือป้อง
ปากใกล้ ๆ หูอีกฝ่าย 

"I said I like it" (กูบอกว่ากูชอบนะ) 

ผมตอบมันไปเป็นภาษาอังกฤษสกิลพื้นฐานที่ได้มาจากการที ่ป๊า
กับม๊าชอบส่งผมกับเฮียสองไปเรียนซัมเมอร์ที่ต่างประเทศอยู่บ่อย ๆ 
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ไอ้เนธที่สูงกว่าผมไม่กี่เซนติเมตรผงะไปเล็กน้อยก่อนจะหันหน้ามา
ตะโกนใส่ผมเสียงดัง 

"You like what? Like me!?" (พี ่ชอบอะไรนะ หมายถึงชอบผม
หรอ!?) 

"I mean the show!" (หมายถึงการแสดงสิวะ) 

มึงตะโกนมา กูก็ตะโกนกลับอ่ะ เสียงดนตรีดังชิบหาย ไม่ได้ยินอะไร
แล้วตอนนี้ 

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเสียงดังหรือแสงสปอตไลท์กระพริบชวนเวียนหวัที่
ท าให้ผมมึนจนเซไปข้าง รู้ตัวอีกทีก็มีท่อนแขนใหญ่โอบเอวอยู่ซะแล้ว 

"พิหงึ่น ยูไหวหมาย" 

การพยายามแปลภาษาไทยของมันในขณะที่ก าลังง่วงปนเมาไม่ใช่
เรื่องตลก รู้สึกเหมือนจะวูบยังไงก็ไม่รู้ 

"ไหวๆ เดี๋ยวกูกลับก่อนนะ เอ่อ..I'm going back" 

ผมค่อย ๆ ผละออกจากวงแขนของเด็กยักษ์ตรงหน้า ท าท่าชี้ไปที่
ประตูทางออก ก่อนจะค่อย ๆ ประคองไอ้ปอนด์ท่ียังคงหลับอยู่ลุกข้ึนยืน 

"Let me help" (ให้ผมช่วยนะ) 
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ผมพยักหน้าเล็กน้อยเป็นเชิงอนุญาต  ให้ไอ้เนธช่วยแบกพยุงไอ้
ปอนด์แทน ส่วนผมจัดการดูว่าลืมอะไรไว้บนโต๊ะอีกไหม ไอ้เนธซึ่งก าลังพยุง
ไอ้ปอนด์ท่ีกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่ค่อย ๆ เดินมาข้างผมก่อนจะใช้แขนข้างหนึ่งโอบ
รอบเอวผมไว้ 

"Let's go" 

"เฮ้ย ไม่เป็นไรมึง กูเดินได้" 

"เดี๋ยวพิหงึ่นโล้ม" เหล้าแรงสุดของที่นี่ ยังไม่น่าปวดหัวเท่าการฟัง
ภาษาไทยของแม่งเลยให้ตายเถอะ 

"ไม่โล้ม ๆ แอม ไฟน์" ว่าแต่กูไปพูดเลียนแบบมันท าไมล่ะเนี่ย 

สุดท้ายผมก็เดินออกมาพร้อมแขนขวาที่โอบอยู่รอบเอวเนื่องจาก
ปวดหัวจี๊ด ๆ จนแทบเสียการทรงตัวเพราะส าเนียงแม่งนี่แหละ ไม่นานพวก
เราก็เดินออกมายังด้านนอก ไอ้เด็กเนธจับไอ้ปอนด์ยัดเข้าไปในแท็กซ่ีก่อนจะ
ถอยออกมาเพ่ือให้ผมขึ้นรถ 

"ขอบคุณมึงมากนะที่ช่วย ไว้เจอกันที่มหาลัย" ผมกล่าวขอบคุณน้อง
มันก่อนจะใช้มือตบไหล่ขนาดมหึมาของมันเบา ๆ 

"ไม่เพนรายขับพิหงึ่น" 
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"เออ ๆ ไว้เจอกัน" 

ผมก้าวขึ้นแท็กซี่ไปก่อนจะปิดประตูรถแล้วรีบบอกลุงคนขับว่าจะไป
ที่ไหน 

ก๊อก ๆ 

ยังไม่ทันที ่ลุงจะออกรถ ไอ้เนธก็เคาะกระจกซะก่อน ผมรีบลด
กระจกลงอย่างเร็วเพราะเกรงใจลุงคนขับ 

"มีไรป่าวมึง" 

"Good night ขับ พิหงึ่น" 

"โถ่ ก็นึกว่ามีไร ..Good Night เว่ยมึง กูไปก่อนนะ See you" 

ผมปิดกระจกลงในขณะที่ไอ้เด็กยักษ์โบกมือลาพร้อมรอยยิ้มกว้าง 
รถแท็กซ่ีค่อย ๆ เคลื่อนตัวออกไปพร้อมกับค าถามที่ยังค้างคาในใจของผม  

แค่ไอ้เนธช่วยพยุงคนเมาสองคนมาส่งที่แท็กซี่ คนแม่งจะรุมถ่าย
คลิปอะไรกันนักหนาวะเนี่ย! 
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เอาล่ะ เพื่อเห็นแก่ความช่วยเหลือของไอ้น้องเนธในคืนวันนั้น ผม
เลยตัดสินใจจะยกที่นอนประจ าให้มันเป็นการตอบแทน วันนี้ผมเดินก้าวเข้า
มาในห้องสมุดด้วยความตื่นเต้น กะว่าถ้าไอ้เนธมันนั่งอยู่แถวนั้นจะเดินไป
บอกกับมันตรง ๆ เรื่องที่ผมจะยอมเสียสละทีน่อนประจ าให้มันเพ่ือตอบแทน
ความมีน ้าใจของเจ้าตัว 

แต่แปลกแฮะ วันนี้ไม่มีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตร่างยักษ์ในห้องสมุด
แม้แต่น้อย ผมรีบเดินตรงไปยังที่ประจ าแล้วทรุดตัวลงนั่งทันที เมื่อมองไม่
เห็นใครจึงค่อย ๆ หยิบผ้าเน่ารูปเต่าขึ้นมา สูดดมกลิ่นน ้ายาปรับผ้านุ่มหอม
ชื่นใจสองสามฟืดก่อนจะเข้าสู่ห้วงนิทราเป็นเวลายี่สิบห้านาทีเป๊ะ ๆ 

ผมลืมตาขึ้นมาก็พบว่าไม่มีแม้แต่เงาของรุ่นน้องหัวทองเหมือนเคย  

สงสัยจะหาที่นอนใหม่ได้แล้วล่ะมั้ง แต่ก็ดีเหมือนกัน..ผมคงได้ที่
ประจ าคืนอย่างเป็นทางการแล้วล่ะ 

"กลางวันนี้แดกไรวะไอ้หนึ่ง" 

"เบอร์เกอร์หมู" 

"เดี๋ยวนี้ฝรั่งจ๋าเลยน้า เมื่อวานก็สปาเกตตี แดกไม่ได้ละมั้งข้าวแกง
เนี่ย"  

"ก็ช่วงนี้อยากแดกแบบนี้อ่ะ มึงมีปัญหาหรอครับไอ้เป้?" 
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"ป๊าววว แค่ก าลังคิดว่า..." 

ผมเลิกค้ิวเล็กน้อยในขณะที่ในหัวก าลังคิดว่าวันนี้จะใส่อะไรในเบอร์
เกอร์หมูบ้างดี 

"ว่า?" 

"หรือมึงจะได้เมียฝรั่ง!!!" 

"หรือ..ผัวฝรั่ง" 

"กวนตีนละเฮีย! กูสิผัว! มาดแมนแฮนซั่มขนาดนี้" 

ผมถลกแขนเสื้อขึ้นเบ่งกล้ามที่อุตส่าห์บ่มเพาะมาเป็นปี ๆ จากการ
สมัครสมาชิกฟิตเนสประจ าหมู่บ้าน 

"พิหงึ่นท าอารายอยู่เหรอขับ"  

เสียงใครบางคนดังขึ้นจากด้านหลัง เราสามคนหันไปมองพร้อมกันก็
พบกับเจ้าของเบ้าหน้าลูกครึ่งที่คุ้นเคย 

"สวัสดีขับ พี่หงึ่น พี่สอง พี่เพ่" ไอ้น้องเนธยืนถือจานข้าวอยู่ในมือ 
ทักทายพวกผมทีละคน 
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"ขอผมนั่งด้วยได้หมายขับ" พวกเรามองหน้ากันก่อนที่ไอ้เป้จะเริ่ม
พูดขึ้นเป็นคนแรก 

"ไม่ต้องขอหรอก นั่งเลยโว้ยไอ้น้อง มา ๆ กินข้าวกัน" 

ไอ้เนธยิ้มกว้าง กล่าวขอบคุณ แล้วจึงค่อย ๆ นั่งลงข้างไอ้เป้ ซึ่งอยู่
คนละฝั่งกับผม 

"เมื่อกี้พิพิท าอะไรกันอยู่เหรอขับ" 

"ก็ไอ้หนึ่งมันโชว์กล้ามให้ดู" 

"ว้าววว ขอผมดูบ้างได้หมายขับ" 

ไอ้น้องเนธ ไอ้สัส! มึงท าหน้าตื่นเต้นได้จริงใจมาก แต่ก็อยากจะ
ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 

ผมค่อย ๆ ถลกแขนเสื้อแล้วเบ่งกล้ามด้วยความภูมิใจ สีหน้าของไอ้
น้องเนธเรียบเฉยก่อนจะพูดออกมาค านึงที่ท าให้ผมอยากไปเผาฟิตเนสทิ้งให้
รู้แล้วรู้รอด 

‘น่ารากกก’ 

น่ารากพ่องครับไอ้น้อง ช่วยเคารพกล้ามเนื้อที่ถูกบ่มเพาะมาอย่างดี
ของกูด้วย! 
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นี่ยังไม่รวมไอ้พ่ีเหี้ยกับเพ่ือนเหี้ยที่หัวเราะจนหายใจไม่ทัน ซึ่งจู่ ๆ ก็
เปลี่ยนโหมด หันไปคุยภาษาอังกฤษกับน้องมันไฟแลบซะงั้น 

เสียงซุบซิบเกี่ยวกับเด็กปีหนึ่งร่างใหญ่คนนี้ดังขึ้นจากโต๊ะรอบ ๆ 
บ้างก็ว่าหล่อบ้าง ดาราบ้าง หน้าคุ้นบ้าง แต่ที่ท าให้ผมปวดหัวตุ้บ ๆ จน
อยากจะนอนหลับไปให้รู้แล้วรู้รอดก็คือ 

'หุ่นดีจัง กล้ามแขนดีมาก' 

ผมถึงกับต้องมองตาม ไอ้เนธคงเห็นว่าผมแอบลอบมองกล้ามแขน
อันใหญ่มหึมาของมัน เลยท าท่าเบ่งกล้ามก่อนจะพูดกับผมเบา ๆ ให้ได้ยิน
กันสองคน 

"ลองจับได้นะขับ ไม่หวง" 

ไอ้เด็กนี่หนิ!  

เออ จับก็ได้วะ  

บอกได้เลยว่าแข็ง..แข็งมาก ใหญ่เหมือนยัดหินแกรนิตเข้าไป 

"ท ายังไงมันถึงแข็งแบบนั้น" 
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สงสัยผมคงเริ่มง่วงละแหละ น้องมันตอบอะไรมาไม่เห็นเข้าใจเลย 
ได้ยินแค่อะไรหงึ ่น ๆ สักอย่าง จู่ ๆ สมองส่วนแปลภาษาก็หยุดท างาน
กะทันหัน 

ว่าแล้วก็งีบเลยดีกว่า  

"ไอ้หนึ่ง! มึงไม่ไปซื้อเบอรเ์กอร์หมูแล้วหรอวะ" 

จริงด้วย..ลืมไปเลยว่ายังไม่ได้กินข้าวกลางวัน แต่ขอนอนก่อนก็แล้ว
กัน 

 

"ไฮ เนธ ว่อทซั่พพพ" 

"ไฮ พร้าววว์ แอม กู้ด วอท อะเบ๊าท์ ยู.. เวลลล..เม ไอ ซิท เฮีย" 

"เยส เยส เยส" 

เสียงพูดภาษาอังกฤษของใครบางคนแว่วเข้าผมในขณะที่ก าลังนอน
ฟุบอยู่กับโต๊ะ เมื่อคืนอ่านหนังสือดึกไปหน่อย ซ ้ายังนอนไปแคเ่จ็ดชั่วโมงครึ่ง 
วันนี้เลยง่วงเป็นพิเศษ ไม่ไปแม่งละห้องสมุด เวลาเดินไปเท่ากับเสียเวลา
นอนฟรี ๆ 
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ผมถูกปลุกโดยเสียงบทสนาภาษาอังกฤษระหว่างมะพร้าวกับไอ้น้อง
เนธที ่ก้องอยู่ในโสตประสาท ผมค่อย ๆ กะพริบตาถี่ ๆ และพบว่าคน
ตรงหน้าก าลังจ้องมาท่ีผมอีกแล้ว 

"Morning ขับ พี่หงึ่น" 

ไอ้เด็กลูกครึ่งคนเดิมยิ้มกว้างจนเห็นฟันขาวเรียงตัวสวยเหมือนทุก
ครั้ง ต้องยอมรับเลยว่าพวกลูกครึ่งฝรั่งนี่หน้าตาดีจริง ๆ แฮะ ออร่าพุ่งแซง
ความโด่งของจมูกมันไปอกี 

"เออ มอร์นิ่ง แดกข้าวยังอ่ะมึง" 

"แด๊กก์?" เกลียดค าว่า 'แดก' ที่แม่งพูดด้วยส าเนียงภาษาอังกฤษชิบ
หาย ให้ตายเถอะ 

"หมายถึง กินข้าว อ่ะ" 

"แด๊กก์แล้วขับ" 

"เอ่อ พูดว่า กิน เหมือนเดิมก็ได้มึง" 

"กินแล้วขับ เอ่อ..พิหงึ่นขับ.." 

ผมค่อย ๆ ละสายตาจากการปิดนาฬิกาปลุกท่ีตั้งไว้ 



เจ้าขีเ้ซาของผม 

Cloudberry 

46 

"ผมอยากชวนพิหงึ่นปายดูผมเล่นโดนตรีคืนวันเสาร์นี้ขับ" 

สมองของผมว่างเปล่าโดยฉับพลัน ตรงหน้ามีแต่สีด าสนิทสุดลูกหู
ลูกตา เสียงรอบข้างค่อย ๆ เงียบลงเรื่อย ๆ แต่อยู่ดี ๆ ก็มีเสียงของใครบาง
คนเรียกชื่อผมจากความมืดนั้น 

"พิหงึ่น!! พิหงึ่นเป็นอารัยขับ!!!!" 

เสียงที่คุ้นเคย..และแรงบีบเบา ๆ ที่ไหล่ ในที่สุดแรงบีบที่ไหล่สอง
ข้างหยุดลงทันทีท่ีเสียงของไอ้เป้ดังขึ้น 

"มึงไม่ต้องตกใจไปไอ้น้อง ไอ้หนึ่งมันแค่หลับในน่ะ" 

นี่ผม..คงก าลังฝันอยู่สินะ.. 

 

"วันนี้อาการหนักแล้วนะมึงเนี่ย แม่งหลับตอนก าลังคุยกับน้องมันได้
ไงวะ" 

"ไม่รู้ว่ะ ร่างกายมันเป็นไปเอง" 

จริง ๆ ผมว่าผมรู้สาเหตุ ส าเนียงภาษาไทยไอ้น้องนี่แม่งชวนให้
สมองผมหยุดท างานตลอดเวลา เนิบช้าคล้ายก าลังฟังนิทานก่อนนอน แค่คิด
ก็หาวแล้วเนี่ย 
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ตอนนี้ผมกับไอ้เป้ก าลังต่อคิวร้านอาหารตามสั่งที่ผมชอบ วันนี้ผม
อยากกินสปาเกตตีซอสมะเขือเทศหมูสับมาก ๆ และก าลังคิดว่าจะใส่อะไร
เพ่ิมอะไรดี 

"พิหงึ่น พิเพ่ สวัสดีขับ" 

นั่นไง ได้ยินเสียงปุ๊บก็รู้สึกง่วงขึ้นมาอีกแล้ว 

ผมค่อย ๆ หันไปก็พบว่าคนที่มาต่อหลังผมคือไอ้น้องเนธ ลูกครึ่ง
ฝรั่งตัวยักษ์คนเดิม 

จะว่าไปช่วงนี้ก็เจอมันบ่อยอยู่เหมือนกันนะ 

"เออ กินไรอ่ะมึง" 

"กินแบบพิหงึ่นขับ" 

"รู้เหรอว่ากูจะกินอะไร" 

"ไม่รู้ขับ แต่คิดว่าอาหารที่พิหงึ่นสั่งน่าจาอาหร่อย" 

พูดจาดี มีการแอบชมว่าผมเป็นคนมีรสนิยมแบบกลาย ๆ ท าดีมาก
ไอ้น้อง ผมเลยตบไหล่มันแทนการขอบคุณ 

"กูจะกินสปาเกตตีซอสมะเขือเทศหมูสับใส่ชีส มึงกินได้ป่ะ" 
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ไอ้น้องเนธท าหน้างงก่อนจะพูดบางอย่างด้วยส าเนาอเมริกันจัดเต็ม 

"Oh, you mean spaghetti with Bolognese sauce?" (หมายถึง 
สปาเกตตี้โบโลเนสน่ะเหรอขับ?) 

"เออๆ นั่นแหละ" 

แหม มึงพูดซะเมนูสปาเกตตีหมูสับธรรมดา ๆ ของป้าเป็นเมนูจาก
ร้านอาหารอิตาเลียนยี่สิบดาวมิชลินเลยนะไอ้เนธโว้ย! 

"ผมชอบอาหารชนิดนี้มากขับ!" 

ไอ้น้องเนธมีสีหน้าตื่นเต้นขึ้นมาทันที และดูเหมือนว่าจะถึงคิวของ
พวกเราแล้ว เมื่อไอ้เป้สั่งอาหารเสร็จผมก็จัดการสั่งสปาเกตตี้ให้ตัวเองและ
น้องมันด้วย 

ไม่นานนักพวกเราก็กลับมานั่งยังโต๊ะที่เฮียสองนั่งจองเอาไว้  

"เป็นไง เมนูกูอร่อยมั้ย" 

"อร่อยขับ แซงพุงเลย" 

หืม แซงพุง..อะไรวะ? 
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ดูเหมือนไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่งง ไอ้เป้กับเฮียสองนี่ถึงกับขมวดคิ้ว
กับค าว่าแซงพุงของน้องมัน 

ไอ้น ้องเนธเห็นดังนั ้นเลยอธิบายเป็นภาษาอังกฤษซะยืดยาว
ประมาณว่า เคยมีคนบอกมันว่า เวลากินอะไรอร่อยมาก ๆ จะรู้สึกเหมือนมี 
'แสงพุ่ง' ออกมาจากลูกตา  

โคตรอยากตบกบาลไอ้คนสอนเลยโว้ย สอนค าไม่ดูสกิลภาษาไทย
นักเรียนเลย ไอ้ชิบหาย!! 

"พิหงึ่น.." 

ผมเงยหน้าจากจานอาหารขึ ้นไปมองหน้าไอ้น้องเนธที ่ท าหน้า
เหมือนอยากจะถามอะไรบางอย่าง เพิ่งสังเกตว่าดวงตาของน้องมันเป็นสี
น ้าตาลอ่อนออกเทา ๆ ด้วยนะเนี่ย แม่งโคตรเท่! 

"พิหงึ่นขับ" 

ผมจ้องตาน้องมันเป็นเชิงบอกกลาย ๆ ว่าถามมาเถอะ กูรอตอบอยู่  

"นอกจากนอน..พิหงึ่นชอบท าอะไรขับ" 

"ไม่มีอ่ะ" 
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ผมตอบโดยไม่ต้องคิด ในขณะที่ไอ้เป้กับเฮียสองนั่งกลั้นหัวเราะกัน
สุดฤทธิ์ 

"หา?" 

น้องมันดูตกใจมากจนท าส้อมตกพื้น แต่ท าไงได้ล่ะ ผมก็พูดความ
จริงนี่หว่า 

"กูไม่ชอบท าอะไรเลยนอกจากนอน" 
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ตอนที่ 4 

 

ไม่นึกเหมือนกันว่าค าตอบของผมในวันนั้นจะเป็นที่น่าสนใจจนไอ้
น้องเนธมันตามติดกลุ่มผมหนึบทุกวันขนาดนี้ 

"เฮ้ย ไอ้เนธ มาพอดีเลย พวกกูก าลังจะไปตลาดวันศุกร์กัน มึง
ไปป่ะ" 

ไอ้เป้ตะโกนถามไอ้น้องฝรั่งตัวยักษ์ที่ก าลังกึ่งเดินกึ่งวิ่ง ๆ มาทาง
พวกกลุ่มผมอย่างรวดเร็วจนเส้นผมสีทองปลิวเข้าปากตัวเอง ผมแอบเห็นว่า
ไอ้เนธมันพยายามจะพ่นผมออกมาจากปากหลายรอบแล้วแต่ลมก็ยังพัดผม
เข้าปากอยู่ดี มันเลยต้องใช้มือข้างหนึ่งเสยไปข้างหลังอย่างลวก ๆ 

"กรี๊ดดดด มึงงงง โซผัววว กูอยากด้ายยย" 

"ช็อตผมปลิวคือกูตาย ๆ ๆ ตายไปเลยยย ผู้ชายผมยาวกร้าวใจ
มากอิแม่!!!" 

ผมสะดุ ้งทันทีที ่กลุ ่มรุ ่นน้องที ่ยืนอยู ่ข้าง  ๆ กรี ๊ดออกมา ผมหัน
กลับไปมองไอ้เด็กยักษ์ท่ีเดินเข้ามาใกล้ขึ้นทุกที  
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จะว่าไป มอง ๆ ไปมันก็หล่อดีนะ ไปเป็นดาราละครหลังข่าวตอน
สองทุ่มได้สบาย ๆ ช่วงนี้เค้าฮิตพระเอกลูกครึ่งกัน ถัามันได้เป็นดาราจริง ๆ 
ม๊าผมนี่ต้องเป็นแฟนละครตัวยงแน่ ๆ 

"ไพไหนนะขับพ่ีเพ่" 

อืม..แต่ก่อนอื่นมึงต้องไปเรียนภาษาไทยมาใหม่ก่อนอันดับแรกเลย
ไอ้เนธ! 

"ไปตลาด ..เอ่อ Friday market อ่ะ" 

ไอ้เป้พยายามอธิบายด้วยไทยค าอังกฤษค า พร้อมบรรยายสรรพคุณ
ของตลาดนัดวันศุกร์ของดีของมหาลัยจนน้องมันมีท่าทางตื่นเต้นอย่างเห็นได้
ชัด 

"โอ้ ไพ.. ไปขับ ๆ ๆ" 

"นู่น มึงไปขึ้นรถเลยเนธ จะขับไม่ใช่หรอ" 

ไอ้เนธขมวดคิ้วพลางเอียงคอด้วยความสงสัย 

ไม่เก็ทมุกคนไทยล่ะสิมึง 

"ไอ้หนึ่ง มึงอย่าไปบูลลี่ภาษาไทยน้องมัน" 
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"แหม กูก็แซวเล่นเองป่ะเฮีย โนบูลลี่ จัสบีอิ้งเฟรนด์ลี่อ่ะ ยูโน๊ววว" 

ผมหันไปตอบเฮียสองที่ไม่สนใจผมอีกต่อไปเพราะเอาแต่มองหา
แฟนตัวเองจนคอหมุน แต่จู่ ๆ แรงสะกิดเบาที่ไหล่ก็ท าให้ผมหันหลังกลับไป
หาไอ้เนธที่ยืนหน้าเจี๋ยมเจี้ยมอยู่ใกล้ ๆ 

"เมื่อก้ีนี้ พิหงึ่น..ล..เล่นมุกเหรอขับ" 

"ก็เออดิ" 

ไอ้เด็กเนธท าหน้านิ่งก่อนจะเริ่มข าอย่างเอาเป็นเอาตายจนไอ้เป้ท า
หน้าสงสัย 

"ฮ่า ๆ ๆ ทะหลกมากกกขับ so funny!" 

และวันนี้ก็ท าให้ผมรู้ความจริงอีกข้อนึงว่า..ไอ้เด็กฝรั่งนี่ มันกวนตีน
ชิบหายเลยโว้ย!  

ยังอีก ยังจะมาขยิบตาให้ข้างนึงอีก ไอ้เด็กบ้านี่! 

ไม่นานนักพวกเราก็มาถึงตลาดวันศุกร์พร้อมสมาชิกใหม่ที่ดึงดูด
ความสนใจของคนทั้งตลาด ไม่เว้นแม้กระทั่งแมวสีขาวข้างร้านข้าวหมูแดงผู้
ไม่เคยสนใจใครมาก่อนเลยแม้จะพยายามเอาอาหารมาล่อแค่ไหนก็ตาม 
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แต่พอไอ้เนธเดินมาปุ๊บ ไอ้แมวนี่กลับเดินมาดม ๆ แล้วเอาหางมา
พันขาไอ้เนธด้วยความสนใจเฉยเลยแฮะ 

"ชอบแมวหรอมึง" 

"ชอบขับ" 

ไอ้เนธตอบพลางนั่งยอง ๆ ลงไปเกาคางแมวขาวที่นอนหงายอ้าขา
ให้อย่างเต็มใจ แหม เป็นตัวผู้ซะด้วยนะมึง 

"ผมชอบแมวสีขาวมากเลยขับ" 

ไอ้เนธพูดขึ้นพลางจ้องตาผม ผมพยักหน้ารับรู้ก่อนจะหันไปจ่ายเงิน
ค่าข้าวหมูแดงให้ป้าคนขาย 

"อยากเลี้ยงแมวสีขาวที่บ้านจังขับ" 

"ก็ซื้อดิ มีขายเยอะแยะ" 

"ซื้อไม่ได้ขับ" 

"ท าไมวะ" 

"แมวที่อยากได้..ซื้อไม่ได้ขับ" 
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"อ่อ..ตัวที่อยากได้มีเจ้าของสินะ ก็หาตัวที่คล้าย ๆ กันดิ" 

"พิหงึ่น..มีคนที่ชอบรึยังขับ" เอ้า อยู่ดี ๆ มึงเปลี่ยนเรื่องกันง่าย ๆ 
แบบนี้เลยหรอวะไอ้น้อง 

เออ กล้าเปลี่ยนกูก็กล้าตอบเว้ย 

"ไม่มีอ่ะ ไม่ว่าง..จะนอน" 

ผมตอบไปตามความจริงพลางเดินไปซื้อลูกชิ้นโดยมีไอ้เด็กยักษ์เดิน
ตามต้อย ๆ 

"ยังไม่มีเจ้าของขับ" 

"ห้ะ?"  

"แมวที่ผมอยากได้..ยังไม่มีเจ้าของขับ" 

เอ้า! นี่มึงเปลี่ยนเรื ่องกลับอีกแล้วเรอะไอ้น้อง ถึงกูจะฉลาด แต่
เปลี่ยนเรื่องบ่อย ๆ บางทีกูก็ตามไม่ทันเหมือนกันนะ ใช้สมองมาก ๆ รู้สึก
ง่วงเลยเนี่ย  

"พรุ่งนี้พิหงึ่นไปดูวงผมเล่นโดนตรีไหมขับ" 
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"เออ เหมือนมึงเคยถามกูใช่ป่ะ เดี๋ยวกูขอถามเพื่อนก่อนนะ ถ้ามัน
ไป กูก็ไป" 

"ถ้าพิหงึ่นไป ผมจะจัดที่นั่ง VVIP ให้ขับ ..ฟรี" 

ผมหูผึ่งทันทีที่ได้ยินค าว่า 'VVIP' ที่ฟรี คุ้นๆว่าไอ้ปอนด์เคยพูดว่าที่
นั่ง VVIP ผับนี้แม่งโอกาสได้ยากมากกกก ยากกว่า VIP เป็นร้อยเท่า เห็นมัน
เล่าว่าเคยบนมาแล้วสิบวัดแม่งยังไม่เคยได้ ว่าแล้วก็ขอหยิบโทรศัพท์แป๊บ 

(กูนึกว่ากูฝัน มึงโทรมามีไรคร้าบเนี่ย) 

"พรุ่งนี้ไปป่ะ ที่เดิม" 

(เชี่ย มึงเนี่ยนะชวนกูไปผับก่อน!! คืนพรุ่งนี้กูมีนัดดริ๊งก์ rooftop 
กับน้องเจนนี่ว่ะ) 

"มีคนหาที่นั่ง VVIP ให้กูได้ และ ฟรี!" 

(...) 

"ไม่ไปก็ไม่เป็นไร กูจะได้บอกเค้า" 

(ไปสิครับไอ้เหี้ย!!! โต๊ะ VVIP ที่ชาตินี้กูไม่คิดว่าจะได้!!! เดี๋ยวกูโทรไป
บอกน้องเจนนี่ก่อนนะ เจอกันมึงงงง) 
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ไอ้ปอนด์วางสายอย่างรวดเร็ว ผมหันหน้าไปเตรียมจะตอบตกลง 
เห็นไอ้เด็กเนธยืนยิ้มแป้น 

"พรุ่งนี้พิหงึ่นจะดริ๊งก์หรือจะนอนขับ" 

"จริง ๆ ก็อยากไปนอน" 

ผมตอบตามจริง แต่พอนึกไปถึงวันที่ไอ้เนธตีกลองจนผมที่หลับอยู่
ต้องวิ่งไปอ้วกในห้องน ้าแล้วนั้น.. 

จริง ๆ การไปนั่งดริ๊งก์ดูมันแสดงเฉย ๆ ก็ดีเหมือนกัน 

"แต่พรุ่งนี้ตั้งใจจะไปดูมึงเล่น กูไม่นอนก็ได้" 

"น่ารากมาก" 

"นี่มึงชมกูหรอ?" 

"ชมแมวสีขาวขับ" 

ไอ้เนธตอบพลางมองไปยังแมวสีขาวที่ยังคงเดินตามมาคลอเคลียที่
ขามันจนถึงหน้าชานมไข่มุกท่ีผมยืนอยู่ 

เนี่ย มึงเปลี่ยนเรื่องอีกละนะ ไอ้เด็กนี่! 
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สรุปคือผมนัดกับไอ้ปอนด์และน้องเจนนี่อะไรของมันที่หน้าผับ คืน
นี ้ยังมีเพื ่อนสมัยเรียนขาประจ าอีกสามคนที่อยากมาลองที่ นั ่ง VVIP ใน
ต านานด้วย ไอ้เนธให้เบอร์มันกับผมเอาไว้ พร้อมก าชับประมาณห้ารอบว่า
ให้โทรหามันตอนถึงแล้ว 

ไอ้ปอนด์บอกว่าโต๊ะ VVIP ของผับนี้มีเพียงโต๊ะเดียวเท่านั้น เป็นโต๊ะ
พิเศษที่มีความส่วนตัวสูงเพราะอยู่บนชั้นลอย สามารถมองเห็นเวทีได้อย่าง
ชัดเจน ต้องจองก่อนเป็นครึ่งปี และหากมีคนจองเยอะ จะใช้วิธีสุ่มเอา ถึง
เงินมี แต่ก็ต้องพ่ึงดวงด้วยส่วนหนึ่ง 

"เนธ พวกกูถึงแล้ว" 

ผมกรอกเสียงลงไปตามสาย 

(โอเคขับ พิหงึ่นรออยู่ตรงประตูทางเข้านะขับ เดี๋ยวให้คนออกไปรับ
ขับ) 

นัดแนะกันเสร็จผมก็วางสาย ยืนรอไม่ถึงสองนาทีก็มีใครบางคนใน
ชุดสูทสีเทาเดินตรงมาทางพวกผม 

“สวัสดีครับ คุณหนึ่งหรือเปล่าครับ ผมกิตนะครับ มาในนามของ
คุณเนธครับ” 
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ชายร่างโปร่ง ผิวขาว บุคลิกดี แต่สูงประมาณจมูกผม แนะน าตัวเอง
ด้วยท่าทางสุภาพ ก่อนจะเดินน าพวกผมมายังโต๊ะ VVIP อย่างง่ายดาย ดู
ท่าทางจะเป็นคนใหญ่คนโตของที่นี่  

"ตอนนี้คุณเนธเธอติดธุระด่วน และฝากขอโทษที่ไม่ได้มาต้อนรับ
ด้วยตัวเอง หากมีอะไรสามารถกดออดตรงนี้ได้เลยนะครับ จะมีพนักงานมา
ที่โต๊ะครับ" 

เขาอธิบายเสร็จก็ขอตัวเดินออกไปอย่างรวดเร็ว 

"ไอ้เชี่ยหนึ่ง รุ่นน้องมึงเส้นใหญ่มากนะรู้ป่ะ" 

ไอ้ปอนด์พูดพลางเดินส ารวจบริเวณชั้นลอยที่ถูกตกแต่งไว้อย่าง
เรียบหรู 

"มึง..แต่กูว่าไอ้นี่มันไม่ควรมาอยู่ตรงนี้ป่าววะ" 

ไอ้ปอนด์พูดพลางพุ่งตัวไปยังเก้าอี้ที่ดูแตกต่างจากโซฟาเบาะหนัง
ของร้าน 

"หนึ่ง มึงมานี่หน่อย" 

ผมเดินตามไปยังไอ้ปอนด์ที ่ด ูท ่าทางตื ่นเต้นมาก ๆ กับอะไร
บางอย่าง 
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"มีอะไรวะ" 

"มึงดูนี่" 

ไอ้ปอนด์ยื่นการ์ดบางอย่างมาให้ดู โดยบนการ์ดมีชื่อผมซึ่งตัวใหญ่
มาก 

'Dear P'หนึ่ง  

Hope you like this massage chair. Pls enjoy my show 

Nate' 

(ถึง..พี่หนึ่ง หวังว่าพี่หนึ่งจะชอบเก้าอี้นวดตัวนี้นะครับ ขอให้สนุก
กับโชว์ของผมนะครับ...เนธ) 

"ต้องเส้นใหญ่ขนาดไหนวะ ถึงเอาเก้าอี้นวดมาตั้งในผับให้มึงได้ ไอ้
เหี้ยเอ๊ยยยย" 

ผมพลิกดูการ์ดที่แนบมากับกระดาษบางอย่างที่เขียนว่า  

'คู่มือการใช้' 

โอ้โห ให้คู่มือการใช้กูมาขนาดนี้ ตกลงจะให้กูมานอนใช่มั้ยเนี่ย ไอ้
เด็กนี่หนิ!!! 
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เสียงกรี๊ดที่ดังขึ้นกระหึ่มร้านเป็นสัญญาณว่าวงของไอ้เด็กเนธก าลัง
ขึ้นแสดงแล้วอย่างแน่นอน ผมที่พยายามถ่างตาตื่นแม้ว่าไอ้เก้าอี้นวดนี่จะ
ชวนให้หลับทุก ๆ สองนาที เลื่อนผ้าปิดตาที่ไอ้เนธเตรียมไว้ให้ลงมาที ่คอ 
ปรับเบาะเอนขึ้นมาเล็กน้อยเพื่อให้เห็นภาพเวทีได้ชัด และตามที่คาด คนตัว
ใหญ่ด้านหลังกลองชุดก าลังมองมาทางผมเช่นกัน 

ผมโบกมือให้มัน เจ้าตัวส่งยิ ้มกว้างกลับมาให้ผมก่อนจะหัน ไป
วุ่นวายกับกลองชุดตรงหน้าต่อ 

"แค่วันนี้มือกลองผู้มีพระคุณของกูไม่ปิดหน้าปิดตา คนกรี๊ดกันไม่
หยุดขนาดนี้เลยหรอวะ" 

ไอ้ปอนด์ที ่น ั ่งบนเบาะใกล้  ๆ เก้าอี ้นวดของผมตะโกนขึ ้นมา 
เนื่องจากตอนนี้เสียงดังมาก ผมหันไปมองคนที่ถูกกล่าวถึงบนเวที วันนี้ไอ้
เด็กยักษ์มันรัดผมครึ่งหัวแบบลวก ๆ ใส่เสื้อแขนยาวสีเทา กางเกงวอร์มสี
ครีมธรรมดา 

อืม ก็ดูดีนะ ดูดีกว่าผมอีก.. เฮ้ย ไม่สิ! ผมต้องดูดีกว่าอยู่แล้ว 

"กูว่าน้องมือกลองอะไรของมึงนี่หน้าคุ้น ๆ เหมือนกันนะ แต่ก็นึกไม่
ออกว่าเหมือนใคร" 
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ผมพยายามคิดตามไอ้ปอนด์ แต่ส าหรับผม ไอ้เนธไม่เหมือนใครที่
ผมรู้จักสักคน 

ไม่นานนักเสียงทักทายแฟนเพลงจากนักร้องน าเจ้าเก่าก็ดังขึ้นเรียก
เสียงกรี๊ดจากทั่วร้านได้ไม่หยุดหย่อน วันนี้ผมตั้งใจว่าจะดื่มแค่แก้วเดียวตาม
มารยาท แต่ยังไม่ทันได้ดื่ม พนักงานของร้านท่าทางสุภาพก็เดินมาหาพวก
เราตอนทีก่ารแสดงก าลังจะเริ่มขึ้นในไม่กี่วินาทีข้างหน้า 

"นมอัลมอนด์อุ่นใส่ผงซินนามอนครึ่งช้อนชา ของคุณหนึ่งครับ" 

ทั้งโต๊ะหันมามองผมเป็นตาเดียวกัน 

"เดี๋ยวครับ..ผมไม่ได้สั่งนะครับ" 

"อ้อ คุณเนธเธอเป็นคนสั่งให้ครับ คุณเนธฝากบอกว่า..อะแฮ่ม..
ถ้าพิหงึ่นน่วน..น่วน อ่าา..sleepy อย่าฝืนนะขับ กู๊ดไนท์ขับ" 

พนักงานคนนั้นยิ้มให้ผม โค้งตัวอย่างสุภาพก่อนจะเดินออกไป 

ผมยังคงอึ้ง..อึ้งกับไอ้แก้วเก็บความร้อนที่บรรจุนมอัลมอนด์ที่อยู่
เกือบเต็มตรงหน้า และอึ ้งมากกว่ากับสกิลการลอกเลียนส าเนียงของ
พนักงานคนเมื่อกี ้เหมือนไอ้เนธอย่างกับถอดแบบมา! 

"VVIP นี่เค้าดูแลกันดีขนาดนี้เลยหรอวะ" 
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เป็นไอ้ปอนด์ที่พูดขึ้น ผมมองไปยังโต๊ะวางเครื่องดื่มที่ตอนนี้เต็มไป
ด้วยกับแกล้มที่มาจากไหนก็ไม่รู้ตั้งเยอะแยะ 

"มือกลองมึงให้กับแกล้มพวกเรามาเยอะขนาดนี้ กูเอาไปถมบ่อปลา
ที่บ้านได้เลยนะเนี่ย ไอ้เหล้าแพง ๆ นี่อีก บอกเป็นเทสเตอร์ให้ฟรี" 

ถึงจะแค่เทสเตอร์ก็เถอะ ราคาก็คงจะแรงอยู่ 

"ไม่แดกก็คืนเค้าไป" 

ไอ้ปอนด์ส่ายหน้าอย่างแรงก่อนจะเทเหล้าแจกเพื่อนคนอื่นอย่าง
ตื่นเต้น 

"มึงเอาหน่อยมะ" 

ผมมองแก้วเหล้าในมือไอ้ปอนด์สลับกับนมอุ่นในแก้วเก็บความร้อน 

"วันนี้ขอผ่านดีกว่า กูตั้งใจมาดูมันแสดง เดี๋ยวแดกเหล้าละหมอบ" 

ผมคว้าแก้วนมขึ้นมาจิบทีละน้อย จิบแรกนี่ถึงกับต้องว้าว มันจะไป
บังเอิญไปมั้ยถ้าบอกว่าไอ้นมนี่รสชาติเหมือนที่ม๊าชอบท าให้กินก่อนนอน
ชะมัด 

หรือไม่งั้นม๊าก็อาจจะไปหาสูตรจากเน็ตมาล่ะมั้ง 
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เนื่องจากวันนี้ผมค่อย ๆ ละเลียดจิบนมอุ่นทีละน้อยพลางจ้องมอง
ไปยังเวทีอย่างไม่ละสายตา เสียงบีทกลองหนัก ๆ ของไอ้เนธจึงไม่สามารถ
ท าอะไรกระเพาะอาหารของผมได้เลยแม้แต่นิดเดียว 

ผมมองไอ้เนธที ่ตั ้งใจเล่นกลองพร้อมรอยยิ ้มกว้างบนหน้า ต้อง
ยอมรับว่าจังหวะการเคลื่อนไหวของมันมีเสน่ห์ในทุกท่วงท่าจริง ๆ จะว่าไป
ผมก็เคยเรียนกลองชุดอยู่สักพักตอนมัธยมเพราะคิดว่าเล่นแล้วคงเท่ดี แต่
สุดท้ายก็หยุดไปเพราะข้ีเกียจตื่นไปเรียนที่สถาบันตอนช่วงเช้า 

และวันนี้ไอ้เนธก็มันได้พิสูจน์แล้วว่า คนเล่นกลองชุดแม่งเท่จริงว่ะ! 

แต่ตอนนี้สิ่งที่ผมคิดคือ ใครก็ได้บอกมันหยุดยิ้มกว้างโชว์ฟันขาว
แบบนั้นสักทีเหอะ! ดู ๆ ไปก็น่าหมั่นไส้ชะมัด ลูกค้าผู้หญิงกรี๊ดจนปอดฟีบ
กันหมดแล้วมั้ง 

นั่น! พูดยังไม่ทันขาดค า มันส่งยิ้มมาให้ผมอีกแล้ว 

ผมที่เพิ่งได้สติรีบชูแก้วนมขึ้นระดับหัว ก่อนจะขยับปากเป็นค าว่า 
'Thank you' ช้า ๆ 

ไอ้เด็กยักษ์ที่เหวอไปนิดหน่อยค่อย ๆ พยักหน้าหนึ่งครั้ง ริมฝีปาก
บางขยับเป็นค าว่า 'You're welcome' ก่อนจะหันไปสนใจกลองชุดตรงหน้า
ต่อเนื่องจากใกล้จะเข้าท่อนรัวกลองในไม่ช้า 
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ผมในชุดเสื้อเชิ้ตสีเทาปลดกระดุมสามเม็ดเนื่องจากนมอุ่นท าให้
อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น นั่งให้เก้าอี้นวดท าหน้าที่ของมันอย่างสบายใจ เสียง
ปรบมือดังขึ้นเมื่อการแสดงจบลง 

พิธีกรรีบปรี ่เข้าไปพูดคุยกับวงดนตรีเหมือนทุกครั ้งตามเสียง
เรียกร้องของแฟน ๆ พร้อมโพยกระดาษสองสามใบในมือ ส่วนผมไม่ได้ตั้งใจ
ฟังเท่าไหร่ เพราะว่าก าลังพยายามโฟกัสกับการกดเปลี่ยนโหมดการนวดของ
เก้าอ้ีอยู่ 

"ค าถามนี้ พี่ว่าเนธต้องตอบแล้วล่ะครับ มีแฟนเพลงเรียกร้องมาทุก
ครั้งที่เราเล่นเลย" 

พอผมได้ยินค าว่าเนธจากปากพิธีกรปุ๊บ ผมก็ละสายตาจากเก้าอ้ี
นวดไปยังบริเวณเวทีทันที ไอ้เนธยืนล้วงกระเป๋ากางเกงด้วยท่าทางสบาย ๆ  
หันหน้าไปทางพิธีกรที่เขยิบมายืนข้างตัวเอง 

"เนธ..มีแฟนรึยังครับ" 

"ยังขับ" 

"กรี๊ดดดดดดดดดด"  

ไม่ได้นอนก็ว่าแย่ แถมหูยังจะหนวกกลับบ้านอีก ซวยจริงวะไอ้หนึ่ง! 
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"แล้วเนธมีคนที่ชอบแล้วรึยังครับ" 

"มีขับ" ไอ้เด็กยักษ์ท าท่าเขินเล็กน้อย ใช้มือผมที่ร่วงลงมาปัดข้าง
แก้มทัดหูไว้เรียกเสียงกรี๊ดได้อีกสิบระลอก 

"โอ้โหหหห สาว ๆ อกหักกันเป็นแถบ แล้ววันนี้เค้ามาดูด้วยมั้ย
ครับเนี่ย" 

ไอ้เนธหยุดคิดแป๊บนึงก่อนจะตอบค าตอบที่ท าเอาเสียงกรี๊ดดังขึ้น
กว่าเดิมอีก 

"มาขับ" 

"กรี๊ดดดดดดดดดด" 

"โอ้โห้ สาว ๆ อิจฉาตาร้อนกันหมดแล้วเนี่ย" 

พิธีกรท าท่าพัดหน้าตัวเองเป็นท่าทางประกอบ ไอ้เนธยิ้มเขิน เอามือ
ล้วงกระเป๋าอย่างเดิม มีช าเลืองมองมาทางผมบ้างประปราย ผมเลยต้องยิ้ม
ให้กลับไป เพราะเดี๋ยวมันจะหาว่าไม่ตั้งใจมาดูมันจริง 

"บอกหน่อยได้ม้ัยครับว่าคน ๆ นั้นหน้าตาเป็นยังไง" 

"เขาน่าราก วันนี..เขาใส่เสื้อสีเทาขับ" 
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ไอ้เด็กยักษ์พูดจบปุ๊บก็หันมาจ้องหน้าผมนิ่ง 

ว่าแล้ว กูว่าแล้ว!!! 

ผมตบเขาดังฉาดในจังหวะที ่มองเห็นคุณกิตในชุดสูทสีเทายืน
กอดอกอยู่ข้างเวทีพอดี 

ลางสังหรณ์ของผมไม่เคยผิด ไอ้เนธกับคนที่ชื่อกิตต้องมีซัมติงกัน
ชัวร์ ไม่งั้นพวกผมคงไม่ได้โต๊ะ VVIP มาอย่างง่ายดายแน่ ๆ 

ไอ้เสือเนธมันร้ายว่ะ ชอบคนแก่กว่าซะด้วย! 

"กูว่าแล้ว!" อยู่ ๆ ไอ้ปอนด์โพล่งออกมา 

"ใช่ป่ะ ชัดเจนขนาดนี้ ถ้าใครไม่รู้แม่งโง่ชิบหายละ" 

ไอ้ปอนด์ขมวดคิ้วน้อย ๆ ก่อนจะเอ่ยปากถามข้ึน 

"เดี๋ยวก่อนนะไอ้หนึ่ง มึงคิดว่าอะไร" 

"ก็นู่นไง คนเสื้อเทา คุณกิตท่ีมาต้อนรับเราไง แม่งมีซัมติงกันชัวร์ ไม่
งั้นไม่มาช่วยต้อนรับพวกเราหรอก แล้วไหนจะโต๊ะ VVIP นี่อีก!" 

"ไอ้หนึ่ง.." 
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"อะไร" 

"วันนี้มึงใส่เสื้อสีเทา" 

"เออ ตัวอ่ืนซักอยู่" 

ไอ้ปอนด์ถอนหายใจดังเฮือก ก่อนจะหันไปจัดการเหล้าในแก้วต่อ 
โดยพ่นอะไรพึมพ า จับใจได้ประมาณว่า 'เรียนเก่งซะเปล่า ไม่น่าโง่เลย' 

เอ้า อยู่ ๆ ก็ด่ากูเฉย! 

เอาเถอะ ยังลองปรับเก้าอี้นวดไม่ครบทุกฟังก์ชันเลย ลองต่อดีกว่า 
เนธมันเล่นเสร็จแล้วผมก็งีบอย่างสบายใจได้แล้วสินะ 

ผมพักสายตาไปได้สักพักก็รู้สึกเหมือนตัวเองลืมอะไรไปบางอย่าง 

ลืมกินของฟรี...ที่ราคาแพง 

"เออ ไอ้ปอนด์ เก็บเหล้าฟรีไว้ให้กูแก้วนึงนะ เดี๋ยวแดกก่อนกลับ ขี้
เกียจอ้วกท่ีนี่" 

"จะเก็บไว้อ้วกท่ีคอนโดกูว่างั้น?" 

"ไม่อ่ะ คืนนี้กูกลับบ้าน" 



เจ้าขีเ้ซาของผม  

Cloudberry 

69 

ผมมองไปยังเจนนี ่ที ่นั ่งคลอเคลียกับไอ้ปอนด์ไม่ห่าง ไม่อยาก
ขัดขวางความสุขเพ่ือนในคืนนี้ 

"มึงจะกลับแท็กซี่หรอ" 

"เออ" 

"ให้ผมขับไปส่งพิหงึ่นที่บ้านนะขับ" 

ไอ้เด็กเนธที่ไม่รู้มาตั้งแต่เมื ่อไหร่พูดจบก็กล่าวทักทายทุกคนตาม
มารยาทแล้วจึงเดินมาคุกเข่าใกล้ ๆ ผม น้องมันจ้องหน้าผมนิ่ง สองมือถูก
เลื่อนขึ้นมาติดกระดุมเสื้อที่แหวกออกเข้าด้วยกันจนถึงเม็ดบนสุด 

"อากาศเริ่มเย็นแล้วขับ เดี๋ยวพิหงึ่นจาไม่สบายนะขับ" 

"เออขอบใจมึง" 

ผมตีไหล่มันเบา ๆ เป็นการขอบคุณก่อนจะชวนให้นั่งร่วมวงด้วยกัน ไอ้เนธ
นั่งลงอย่างว่าง่าย ไม่นานนักชายในชุดสูทสีเทาก็เดินตามมาเรียกไอ้เนธออก
ไปคุยอะไรบางอย่างท่ีด้านนอก 

เนี่ย เซนส์ผมถูกจริงๆด้วย กระซิบกันหน้าชิดเลยน้าาา 

ไม่ก่ีนาทีต่อมาไอ้เด็กยักษ์ก็เดินเข้ามาพร้อมบางอย่างในมือ 
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"ถ้าพิหงึ่นอยากกลับบ้านแลว โทรบอกผมนะขับ ผมจะขับรถไปส่ง" 

"ไอ้เนธมึง ไม่เป็นไร กูนั่งแท็กซี่ได้สบาย ๆ วันนี้กูไม่ได้ดริ๊งก์เลย" 

"ไม่ได้ขับ ผมชวนพิหงึ่นมา ผมก็จะพาพิไปส่งที่บ้าน" 

"ปกติโต๊ะ VVIP ที่นี ่เค้าดูแลกันดีขนาดนี้เลยหรอวะน้อง" 

ไอ้ปอนด์อดถามด้วยความสงสัยไม่ได้ ไอ้เด็กเนธยิ้มออกมาเล็กน้อย
ก่อนจะตอบออกมาด้วยส าเนียงแปล่งเหมือนเดิม 

"ก็แลวแต่คนขับ..คนที่พิเศษ ก็จะดูแลเป็นพิเศษขับ" 

ในขณะที่ผมก าลังจะปฏิเสธอีกรอบ สายตาก็เหลือบไปเห็นกุญแจรถ
ในมือมัน 

ไอ้เหี้ยยย นั่น..นั่นลัมโบร์กินีเลยนะโว้ยยย! เป็นบุญตูดไอ้หนึ่งชิบ
หายยย!! 

"ไอ้เนธ กูกลับกับมึงละกัน! รบกวนด้วยนะ" 

ผมรีบเปลี่ยนเป็นตอบรับในทันที ไอ้เนธพยักหน้าก่อนจะขอตัวเดิน
ออกไปคุยงานกับคนในวงต่อ โดยไม่ลืมที่จะท าท่ายกมือขึ้นมาโทรศัพท์ทิ้ง
ท้ายให้ผมกันลืม 
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คืนนี้จะได้ลองนั่งลัมโบร์กินีของจริงแล้ว ต้องฉลองกันหน่อย 

"ไอ้หนึ่ง ไอ้เหี้ย นั่นแก้วกูโว้ยยย!!!" 
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ตอนที่ 5 

 

"ฮาโหลลลวววว ไอ้เนธ กลับบ้านกันน" 

(โอเค พิหงึ่นรอโผมห้านาทีนะ) 

กริ๊ก 

เมื่อเห็นว่าผมไม่พูดอะไรต่อไอ้เนธก็ตัดสายไป ผมรู้สึกมึนหัวเลย
นอนเปื่อยให้เก้าอ้ีนวดท าหน้าที่ของมันมาได้ประมาณสิบห้านาทีแล้ว 

ไม่น่าเลยไอ้หนึ่ง ไม่น่าหลวมตัวซัดไปตั้งสามสี่แก้วเพราะพ่ายแพ้แก่
ค าว่า 'ของแพง' แท้ๆ 

"มึงไหวแน่นะ" 

ผมไม่ได้ตอบอะไรไอ้ปอนด์ แค่ยกมือท าท่าโอเคกลับไปให้มันโดยที่
ยังนั่งหลับตาดื่มด ่ากับความฟินจากเก้าอ้ีนวดที่ก าลังนวดต้นขาให้ผมอยู่ 

"มา เดี๋ยวพวกกูช่วยพามันไปส่งที่รถ" 

"ม่ายเป็นรายขับ เดี๋ยวผมอุ้มพิหงึ่นไปข้ึนรถเอง" 
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เหมือนมีใครพูดอะไรขับ ๆ รถ ๆ อยู่ใกล้ ๆ หูแฮะ เสียงดนตรีดังยิ่ง
ท าให้ฟังไม่ถนัดเลย และยังไม่ทันที่ผมจะได้ตั้งตัว จู่ ๆ ก็รู้สึกถึงร่างตัวเองที่
ลอยหวือขึ้นจากพ้ืนอย่างรวดเร็ว หรือว่าจะเป็น.. 

ฟังก์ชันใหม่ของเก้าอ้ีนวดนี่มันสุดยอดจริงโว้ยยย! 

"อยู่นิ่ง ๆ นะขับ" 

ว้อทททท เก้าอ้ีนวดรุ่นนี้พูดได้ด้วย ล ้าเกินไปแล้ว 

ผมพยายามอยู่นิ่ง ๆ ตามค าสั่งของเก้าอ้ีนวดอันแสนชาญฉลาด 

เหมือนจริงมาก ๆ ร่างกายของผมเหมือนก าลังเคลื่อนที่อยู่จริง  ๆ 
เลย 

ผมค่อย ๆ ลืมตาขึ้นเพราะอยากดูหน้าจอว่าตอนนี้เก้าอี้อยู่ในโหมด
อะไร มันถึงได้เจ๋งขนาดนี้ แต่ภาพตรงหน้าก็ท าให้ผมถึงกับต้องเบิกตาตี่  ๆ 
ให้กว้างที่สุดในชีวิตด้วยความตกใจ  

ท าไมภาพตรงหน้าผมถึงเป็นสันกรามของใครบางคนที่มีเส้นผมสี
ทองคลอเคลียไปตามแรงขยับได้วะ? 

ผมค่อย ๆ ยกมือขึ้นมาขยี้ตาแรง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าตัวเองไม่ได้ตา
ฝาด 
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"พิหงึ่น อย่าขยับ เดี๋ยวตกขับ" 

จู่ ๆ การเคลื่อนไหวทุกอย่างก็หยุดนิ่งก่อนที่ร่างของผมจะลอยหวือ
ขึ้นไปในอากาศประมาณสองวินาทีก่อนจะตกกลับลงมาสู่สิ่งที่คาดว่าเป็น
อ้อมแขนของไอ้เด็กเนธ  

"Good boy"  

ไอ้เด็กเนธพึมพ าอะไรบางอย่าง กระชับแขนให้โอบรอบล าตัวของ
ผมให้แน่นขึ้นก่อนจะเริ่มออกเดินอีกครั้ง 

เดี๋ยวนะ มันมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง.. 

"เฮ้ยยยยย!!!" 

"อย่า move ขับ เดี๋ยวตกนะขับ!" 

ผมพยายามจะดิ้นทันทีที ่ร ู ้สึกตัวว่าก าลังโดนไอ้เนธอุ้มอยู่ในท่า
เจ้าสาวกลางผับท่ามกลางสายตาประชาชีที่ยืนรุมถ่ายคลิปประดุจผมเป็นคน
ดังในวงการบันเทิง 

แบบนี้มันไม่ถูกต้องแล้วโว้ยยย! 

"ไอ้เนธปล่อยเลย กูเดินเองได้โว้ย" 
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ยังอีก ยังไม่ปล่อย แถมยังเร่งฝีเท้าอีก! 

ผมจ้องหน้าของไอ้เนธจนเจ้าตัวหันหน้ามามองกันโดยที่สองขายาว
ยังเดินไปข้างหน้าเรื่อย ๆ อย่างสม ่าเสมอ 

"พิหงึ่น sleep ผมไม่อยากปลุกขับ" 

"แต่ตอนนี้กูตื่นแล้วไง ปล่อย ๆ ๆ" 

แม้จะยังมึนอยู่บ้าง แต่แค่คิดภาพตัวเองก าลังโดนเด็กยักษ์อุ ้มอยู่
กลางผับแม่งก็ตาสว่างขึ้นมาทันที ไอ้เนธเดินต่ออีกประมาณสิบก้าวก็ยอม
ปล่อยผมลงแต่โดยดี ว่าจะประท้วงโดยการดิ้นมาก ๆ ก็กลัวตกแอ้กลงไป
หลังหักก่อนวัยอันควร ก็ไอ้เด็กนี่เล่นสูงเกือบสองเมตรนี่หว่า 

ในที่สุดสองเท้าของผมก็ได้แตะพื้นแบบนิ่มนวล เงยหน้าขึ้นมาอีกที
ก็เห็นเป็นภาพประตูข้างของรถลัมโบร์กินีเปิดประทุนสีบรอนซ์เงินซะแล้ว ไอ้
เนธปล่อยผมลงเสร็จก็จัดการเปิดประตูรถให้ผมขึ้นไป ผมรีบขึ้นรถอย่างเร็ว
เพราะอายสายตาประชาชีที่ยังคงจับจ้องมาที่ตัวเองอย่างสนใจ 

แต่ถามว่าขึ้นรถแล้วช่วยมั้ย...ช่วยก็เหี้ยละ รถแม่งเปิดประทุนไอ้สัส! 

พอปิดประตูฝั่งคนขับเสร็จปุ๊บไอ้เนธก็ออกรถอย่างรวดเร็ว โดยทิ้ง
ชายชุดสูทเทาที่ยืนท่าทางส ารวมอยู่ข้างรถไว้เบื้องหลัง 
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"เฮ้ย แล้วแฟนมึงไม่มาด้วยหรอวะ" 

จะไม่ตอบก็ไม่แปลก เสียงลมกระทบหูดังมาก มันคงไม่ได้ยิน 

"What? ใครไม่มา?" 

อ้าว มันได้ยินเว้ยเฮ้ย แต่คงได้ยินไม่ถนัด 

"แฟนอ่ะ!! ..คนรัก!..your boyfriend!! That cute guy in gray!!" 

ลองตะโกนรัว ๆ ทุกภาษาดูซิ ยังไงแม่งก็คงได้ยินสักค าแหละวะ 

"He is here!" (เขาก็อยู่ตรงนี้ไง) 

ไม่นานนักไอ้เนธมันก็กระตุกมุมปากหนึ่งครั้งก่อนจะตอบเสียงดังฟัง
ชัด  

มาฮงมา Here อะไร เมื่อกี้ยังเห็นผู้ชายคนนั้นยืนท าหน้าเจี๋ยมเจี้ยม
อยู่ข้างประตูคนขับอยู่เลย 

เออ เอาเถอะ ตอนี้พูดกันไปยังไงก็คงไม่รู้เรื่อง แม่งเหมือนอยู่กันคน
ละคลื่นความถี่ ผมตัดสินใจยอมนั่งสงบปากสงบค าแต่โดยดี รับลมเย็นไร้
มลพิษบนทางด่วนช่วงห้าทุ่มครึ่งไปเงียบ ๆ การมีลมเย็น ๆ มาปะทะหน้านี่
มันสบายจัง คิดปุ๊บก็รู้สึกง่วงอีกแล้วสิ 
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ผมค่อย ๆ หลับตาลงช้า ๆ รู้สึกได้ถึงสัมผัสเบาบางคลอเคลียข้าง ๆ
แก้มก่อนที่สติผมจะดับวูบไป 

แรงสะกิดที่ไหล่ท าให้ผมตื่นขึ้นมาในรถที่เปิดแอร์เย็นฉ ่า วิทยุเปิด
เพลงแจ๊สโรแมนติก ส่วนหลังคารถถูกปิดลงมาเหมือนหนังคนละม้วน 

ผมขยี้ตาเล็กน้อยก่อนจะพบว่าที่นี่คือหน้าบ้านของตัวเอง 

คนข้างตัวปลดเข็มขัดนิรภัย จัดแจงดับเครื ่องยนต์ ก่อนจะเปิด
ประตูออกไปโดยไม่พูดอะไรเลย ไม่ก่ีวินาทีต่อมาประตูฝั่งผมก็ถูกเปิดออก 

"พิหงึ่นเดินไหวหมายขับ..มาขับ ผมช่วย" 

ไอ้เนธท าท่าจะอุ้มผมอีกรอบ ผมเลยต้องรีบห้ามเอาไว้ ค่อย ๆ ยัน
ตัวลุกขึ้น หลังจากงีบมาตลอดทางผมก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมานิดหน่อย 

"ขอบคุณมากนะมึง ที่หาที่ VVIP ให้ แล้วยังขับรถมาส่งกูที่บ้านอีก" 

ผมตบไหล่เด็กยักษ์ดังปุ ๆ แสงไฟสลัวหน้าบ้านท าให้เห็นรอยยิ้ม
กว้างของคนตรงหน้าชัดเจน ฟันแม่งขาวจนแทบจะเรืองแสงออกมา 

"ไม่เปนรายขับ ผมยินดีมากขับ" 

"อยากเข้ามาแดกน ้าแดกท่าก่อนกลับมั้ย" 
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ไอ้เนธไม่ตอบ ผมก็เพ่ิงนึกได้ว่าคนที่พูดไทยไม่คล่องอย่างมันอาจจะ
ไม่เข้าใจ 

เออ พูดภาษาอังกฤษก็ได้วะ 

"Wanna come inside?" (อยากเข้ามาข้างในก่อนมั้ย) 

ไอ้เนธดูอ้ึงไปเล็กน้อย จนผมต้องกลับมาคิดใหม่ว่านี่กูพูดอะไรผิดไป
รึเปล่าวะ อ่ะ ถามใหม่ก็ได้วะ 

"กินน ้ามั้ย" 

"น ้าอะไรขับ!" 

ไอ้เนธท าตาโต จนผมงงอีกรอบเลยได้แต่ปัดมือไปมาประมาณว่า 
เออช่างแม่งเหอะ ก่อนจะหมุนตัวมาไขประตูบ้าน 

"งั้นเจอกันวันจันทร์ก็แล้วกัน" 

พูดเสร็จผมก็ล้วงกุญแจบ้านในกระเป๋ากางเกง และพบว่า...ไอ้ชิบ
หาย วันนี้ไม่ได้พกกุญแจบ้านมา! และวันนี้ก็ไม่มีใครอยู่บ้านซะด้วย  

แม่งโคตรซวย! 



เจ้าขีเ้ซาของผม  

Cloudberry 

79 

เสาร์อาทิตย์นี ้ป๊ากับม๊าไปดูงานที่ต่างประเทศ ส่วนเฮียสองไป
ฝึกงานเป็นเกษตรกรฝึกหัดอยู่ที่สวนผลไม้ของมะพร้าว ผมถอนหายใจดัง
เฮือก จนไอ้เนธที่ยังคงยืนอยู่ที่เดิมหรี่ตาเป็นเชิงถามว่าเกิดอะไรขึ้น 

"มึง" 

ไอ้เนธไม่ได้ตอบแต่ตั้งใจฟังผมอย่างใจจดใจจ่อ 

"คืนนี้กูขอไปค้างบ้านมึงได้ป่ะ ไม่มีคนอยู่บ้านเลย กูลืมเอากุญแจ
บ้านมาว่ะ" 

บางทีผมก็สงสัยนะว่า เวลาคนที่ไม่ค่อยมีเพ่ือน โดนเพ่ือนขอไปค้าง
ที่บ้าน  

มันจะต้องตื่นเต้นขนาดเปิดเพลง EDM แล้วเต้นไม่หยุดตลอดทาง
เลยหรอวะ! 

"กูขอล่ะ เอาหลังคาลงเหอะมึง! เดี๋ยวต ารวจก็เรียกหรอก เต้นอย่าง
กับคนเมายา!!" 

 

"เชิญขับ" 
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ผมที่กึ่งหลับกึ่งตื่นเดินตามไอ้เนธลงจากรถมาด้วยความงุนงง เมื่อกี้
เห็นมันกดลิฟต์ชั้นบนสุดเลย เผลอแป๊บเดียวผมก็ก าลังยืนอยู่หน้าห้องมันซึ่ง
อยู่ในคอนโดหรูย่านใจกลางเมืองแห่งหนึ่ง 

ไอ้เด็กยักษ์ผู้มีพระคุณเป็นล้นพ้นในค ่าคืนนี้ผายมือให้ผมเดินน าเข้า
ไปในห้องมืด ๆ ก่อนที่เจ้าตัวจะเดินตามเข้ามา แสงไฟน าทางอัตโนมัติสว่าง
ขึ้นเมื่อผมขยับขาไปโดนเซนเซอร์ 

ว้อททททท นี่ไอ้เนธมันพาผมมาโรงแรมห้าดาวรึเปล่าวะเนี่ย! 

แสงไฟทางท าให้พอจะเห็นว่าภายในห้องถูกตกแต่งด้วยโทนสีด า
แซมด้วยขาวทั้งหมด ดูเข้ากันดีกับเฟอร์นิเจอร์โทนสีด าที่วางอยู่ 

เรียบหรูดูผู้ดีเหมือนในคลิปรีวิวเพนท์เฮ้าท์ในยูทูปที่ไอ้เป้เคยเอาให้
ดูเลยแฮะ 

ไอ้เนธปล่อยให้ผมยืนงงอยู่กลางห้องก่อนจะเดินไปเปิดสวิตซ์ไฟดวง
ใหญ่ท าให้ผมถึงกับอ้าปากค้างกว่าเดิม 

แม่งนี่ไม่ใช่บ้านคนปกติแล้ว มันบ้านเศรษฐีโว้ยยยย! 

"ไปอาบน ้ากันขับพิหงึ่น" 
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ผมเดินตามไอ้เนธไปอย่างระแวดระวัง โคตรกลัวเล็บนิ้วตีนที่ตัวเอง
ตัดไว้ลวก ๆ จะเผลอไปเกี่ยวพรมขนแกะบนพื้นหลุดติดมาชิบหาย 

"ท าตัวตามสบายนะขับ บ้านผมก็เหมือนบ้านพิ" 

เหมือนก็เหี้ยละ 

บ้านผมนี่ผนังห้องสีครีมตัดด้วยวอลเปเปอร์ลายเถาวัลย์ ซึ่งก็ไม่รู้ว่า
มันเข้ากันตรงไหน นี่ยังไม่รวมผ้าปูเตียงรูปซุปเปอร์ฮีโร่สีฟ้าในห้องนอนผม
เลยนะ..นี่มันคนละชนชั้นชัดๆ!! 

ไอ้เนธหยุดเดินแล้วยิ้มให้ผมหนึ่งที ก่อนจะเปิดประตูตรงหน้าที่คาด
ว่าเป็นห้องนอนของมันออกมา 

"เชี่ย!" 

ผมถึงกับอุทานออกมาเมื่อเห็นภายในของห้องนอนมัน 

"มึงมีบ่อปลากลางห้องนอน!!" 

"ขับ ผมชอบนอนดูปลา" 

ผมมองไปยังบ่อปลาขนาดใหญ่กลางห้องที่มีกระจกใสกั้นอยู่ สายตา
ปราดเปรียวค่อย ๆ โฟกัสไปยังสิ่งน่าอัศจรรย์อีกอย่างข้าง ๆ กัน 
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"แล้วอ่างจากุซซ่ีนั่น..." 

"ผมชอบแช่น ้าตอนนั่งอ่านหนังสือ" 

"ท าไมไม่แช่ในห้องน ้า" นี่มันกลางห้องนอนนะโว้ย 

"เปลี่ยนบรรยากาศขับ แต่ว่า..ในห้องน ้าก็มีนะขับ" 

นั่น กูไม่น่าถามเล้ยยยย 

อยู่ ๆ ไอ้เนธส่งสายตามาประมาณว่าให้ผมเดินตามมันไป เจ้าตัว
หยุดอยู่หน้าบานประตูสีด าล้วนที่อีกฝั่งของห้อง ผมเดินตามไปอย่างว่าง่าย
พร้อมต่อมเสือกที่พร้อมท างานในทุกขณะจิต 

เมื่อประตูถูดเปิดออก และเซนเซอร์อัตโนมัติเปิดไฟทุกดวงในห้อง
ภายหลังบานประตูสีด าขึ้นพร้อมกัน 

ตอนนั้นเองที่ผมก็พบว่าผมก าลังยืนอยู่ใน walk-in closet ที่ดูยังไง
ก็คล้ายโชว์รูมร้านแบรนด์หรูตามห้างดังกลางเมืองมากกว่าตู ้เสื ้อผ้าใน
คอนโด! 

"ของพ่ีหงึ่นขับ" 
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ไอ้เนธรีบเดินปรี่ไปยังมุมในสุดของตู้เสื้อผ้า ชุดนอนซาตินแขนยาวสี
ขาวกับกางเกงนอนผ้าแบบเดียวกันถูกยื่นมาให้ผมในขณะที่ผมก าลังยืนนับ
จ านวนนาฬิกาข้อมือในตู้โชว์อยู่อย่างตื่นตาตื่นใจ 

ผมรับมาว่าอย่างว่าง่าย กะคร่าว ๆ ด้วยสายตาแล้วชุดนอนน่าจะ
หลวมนิดหน่อย ผมกล่าวขอบคุณก่อนจะลองหมุนชุดในไม้แขวนดูไปมาใน
ขณะที่เดินกลับเข้ามายังห้องนอน  

มีปักเลขหนึ่งที่ตรงหน้าอกซะด้วย โคตรเท่ 

"เหมือนรู้ว่ากูจะมาค้างเนอะ เสื้อมีชื่อกูซะด้วย"  ผมแซวเล่น แต่ไอ้
เนธไม่ได้ตอบอะไรแค่ยิ้มมุมปาก 

"นี่ถ้ากูเป็นแฟนมึงนะ ปลื้มตายห่า" 

"พิหงึ่น..อยากเป็นแฟนผมม้ัยขับ" 

"ถ้ากูเป็นผู้หญิงนะ กูจะขอมึงแต่งงานตอนนี้เลย ดูแลดีชิบหาย" ผม
หัวเราะร่าให้กับท่าทางตกใจจนโอเว่อร์ของเด็กยักษ์ตรงหน้าก่อนจะพูดต่อ
พลางหาววอดไปหนึ่งที 

"งั้นเดี๋ยวกูขอไปอาบน ้าก่อนนะ ง่วงอีกละ" 
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ผมขอตัวไปอาบน ้าโดยมีไอ้เนธน าทางไปยังห้องน ้าและแนะน า
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ดูล ้าสมัยเหมือนมาจากโลกอนาคต และไม่ถึงห้านาทีผมก็
อาบน ้าเสร็จ จริง ๆ ควรเสร็จตั้งแต่นาทีแรก ถ้าไม่มัวฟาดฟันกับเครื่องจ่าย
สบู่แบบอัตโนมัติซะก่อน 

ผมเปิดประตูออกมาด้วยความพร้อมนอนเต็มที่ ลืมถามไปเลยว่าจะ
ให้ผมนอนตรงไหน ในขณะที่ก าลังจะอ้าปากถามก็ต้องชะงักจนหน้าเกือบ
หงาย 

ไอ้ชิบหาย..นั่นคือหุ่นเด็กปีหนึ่งจริงๆหรอวะ! 

จากมุมที่ผมอยู่ ไอ้เนธก าลังยืนหันข้าง ถอดเสื้อแขนยาวออกจากหัว 
กางเกงเอวต ่าจนเห็นวีไลน์โคตรชัดตอนมันเอ้ียวตัวเล็กน้อย 

"เชรดดด!! ไอ้เนธ ไลน์กล้ามมึงโคตรสวยเลยว่ะ" 

อิจฉา บอกเลยว่าอิจฉามาก! 

ไอ้เนธที่ตอนนี้เปลือยท่อนบนเรียบร้อยแล้วค่อย ๆ เดินมาใกล้ผม ๆ 

"ขอบคุณขับ" 

"มึง ๆ ดูให้กูหน่อยดิ ว่ากูควรออกก าลังกายยังไงดีให้มีกล้ามท้อง
แล้วก็วีไลน์แบบมึง เล่นมาเป็นปีแล้วได้แค่นี้เอง" 
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พูดจบผมก็รีบปลดกระดุมแล้วแหวกเสื้อออกทันที โชว์ซิกแพคน้อย 
ๆ ที่ได้จากการไปฟิตเนสในหมู่บ้านอาทิตย์ละสามครั้งในตอนเย็นหลังเลิก
เรียน 

ไม่รู ้ว่าลอนซิกแพคของผมมันกระแทกลูกตาไอ้เด็กตรงหน้าหรือ
ยังไงมันถึงได้รีบลุกลี้ลุกลนเอามือมาปิดหน้าอย่างรวดเร็ว 

"เอ้า ปิดหน้าท าไม อายแทนกูหรอที่เล่นตั้งนานแต่ได้มาแค่นี้" 

เอ๊ะ! หรือกูควรอายวะ เล่นกล้ามยังไงให้เหมือนไม่เล่น  ไม่เหมือน
เฮียสองที่แค่หยิบจอบมาขุดดินไม่กี่วันซิกแพคแม่งก็ขึ้นละ 

"พ..พิหงึ่น..ผมขอไปอาบน ้าแพพนึงนะขับ เดี๋ยวผมมา" 

พูดยังไม่ทันจบไอ้เนธก็รีบเดินหายเข้าไปห้องน ้าไปเลย 

ผมก้มดูซิกแพคตัวเองอย่างงง ๆ ก็พอไหวอยู่นะ แต่ท าไมน้องมันถึง
ได้ท าท่าเหมือนอายแทนขนาดนั้นวะ หูแดงคอแดงไปหมดแล้ว 

ด้วยความที่วันนี้ผมเป็นแขก เลยพยายามถ่างตาให้ได้นานที่สุดเพ่ือ
จะรอถามไอ้เนธว่าผมนอนตรงไหนได้บ้าง ตอนนี้เลยมานอนหาวเล่นมือถือ
อยู่ที่โซฟาตรงมุมห้อง 
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อาบน ้านานจังวะ ครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ออกมาอีก ผมเลยถือวิสาสะ
เดินไปเคาะประตูห้องน ้าเพ่ือถามว่าจะให้ผมนอนตรงไหน 

ก๊อก.. 

แอ๊ดดด 

ผมเคาะไปได้ทีเดียว ประตูห้องน ้าก็ถูกเปิดออกพร้อมร่างยักษ์ใน
กางเกงบ็อกเซอร์ด้วยเดียว 

"เฮ้ย มึงนอนชุดนี้จริงดิ" 

"ขับ..พะ พิหงึ่น!!! ท าไมสะ..ใส่เสื้อแบบนี้ล่ะขับ!!" 

ผมก้มมองดูเสื้อนอนตัวเองที่ติดกระดุมหน้าอยู่แค่สองเม็ดล่าง เป็น
ผลให้เสื้อแหวกออกและตกมาท่ีไหล่ 

"เออ ลืมติดกระดุมว่ะ..มึง กูนอนตรงไหนได้บ้าง" 

ผมติดกระดุมไม่หมดจริงด้วยแฮะ สงสัยตอนนั้นมัวแต่คิดว่าตรงไหน
นอนได้บ้างแล้วก็เดินไปล้มตัวลงบนโซฟาเฉยเลย 

"พิหงึ่นนอนบนเตียงได้เลยขับ เดี๋ยวผมจะไปนอนอีกห้องเอง" 

"เฮ้ยยย ไม่เอาาา นอนด้วยกันดิวะ ประหยัดไฟหน่อย!" 
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ไอ้เนธดูเหมือนลังเล คงหน้าแดงหูแดงเพราะก าลังคิดหนัก ก่อนจะ
พูดประโยคที่ท าให้ผมเถียงไม่ออก 

"มันไม่เหมาะสมขับ.." 

อืม ก็จริง เดี๋ยวแฟนมันรู้เข้าจะไม่ดีสินะ 

"งั้นผมไปก่อนนะขับ Good Night ขับพ่ีหงึ่น" 

พูดจบไอ้เนธก็เดินออกจากห้องไปอย่างรวดเร็ว ปล่อยให้ผมยืนงง
อยู่ในห้องนอนสุดหรูของมันกับปลาคาร์ปสีขาวด าอีกห้าตัวในบ่อ.. 

งั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะ คืนนี้ขอใช้ชีวิตสุดหรูให้เต็มที่หน่อยก็แล้ว
กัน 
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ตอนที่ 6 

 

ผมว่าผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่ใกล้ ๆ ตอนนี้ยังรู้สึกง่วงอยู่
เลยไม่ได้สนใจจะถ่างตาขึ้นมาดูต้นก าเนิดของเสียงทุ่มต ่าที่ฟัง  ๆ ไปก็คล้าย
บทสวดมนต์พอสมควร 

หงึบ หงึบ 

หรือจริง ๆ ผมอาจจะแค่ก าลังฝัน เพราะรู้สึกเหมือนมีบางอย่างขยับ
อยู่บนตัวผม มันขยับเบาและเนิบช้า  

"โนว ๆ ๆ ๆ หิ๊มาลายา ชู่ว ๆ ๆ คัมเฮีย!" 

เสียงทุ้มต ่าดังข้ึนอีกครั้งพร้อมสัมผัสที่เริ่มหนักตรงหน้าอก 

แม้จะอยากนอนต่อมากแค่ไหน แต่ความสงสัยนั้นชนะขาดลอย ผม
ค่อย ๆ ลืมตาขึ้นเพื่อมองหาต้นก าเนิดเสียงและสัมผัสแปลกประหลาด และ
ไม่ก่ีวินาทีต่อมาผมก็ได้พบว่า.. 

โลกพลันมืดมนขึ้นอีกครั้ง 
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แม่งมีบางอย่างที่มีกลุ่มขนนุ่มนิ่มมาทับอยู่บนหน้าผม ขนแม่งเข้า
ปากผมเลยไอ้เชี่ยเอ๊ยยย 

ตอนนี้ตื่นเต็มตา แต่เสือกลืมตาไม่ได้ 

"โอ้โน้ววว ยูค้านดูดั๊ด!!!" 

บางอย่างที ่ถูกปกคลุมไปด้วยขนปุกปุยถูกเคลื ่อนย้ายออกจาก
ใบหน้าผมไปแล้ว ผมค่อย ๆ ลืมตาอีกทีเพื่อจะดูว่าไอ้ก้อนขน หรือก็คือสิ่งที่
ไอ้เด็กเนธมันเรียกว่าอะไรลา ๆ ยา ๆ สักอย่างแม่งคืออะไรกันแน่ 

และภาพท่ีเห็นก็คือ... 

"เหี้ยยยยย!!!" 

"No no..not ตัวเหี้ย. She is a cat!" 

"มะ..ไม่ใช่โว้ยยย!! กางเกง กางเกงมึงจะหลุดอยู่แล้วววว!!!" 

ไอ้เนธที่ก าลังอุ้มแมวด าตัวจิ๋วอยู่ในอ้อมกอดค่อย ๆ ก้มมองกางเกง
ขายาวซึ่งเป็นเสื้อผ้าชิ้นเดียวบนตัวมันในตอนนี้ ก่อนจะค่อย  ๆ วางแมวตัว
จิ๋วลงบนเตียงอย่างเชื่องช้า มือยักษ์บรรจงผูกเชือกกางเกงอย่างอ้อยอิ่ง 

"โอ้ กางเกงอาจจะพังน่ะขับ" 
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ผูกเชือกเสร็จมันก็ยิ้มให้ผมหนึ่งทีก่อนจะขอตัวอุ้มแมวออกไป 

ตอนนี้ผมไม่รู้จะงงที่อยู่ ๆ ก็มีแมวมานอนบนหน้า หรือว่าท าไมไอ้
เด็กบ้านรวยนี่ถึงไม่มีกางเกงดี ๆ ใส่กันแน่วะเนี่ย  

และด้วยความเกรงใจเจ้าของบ้านและแมวของมัน ผมเลยตัดสินใจ
ลุกไปอาบน ้าทันที และพบว่าชุดที่ใส่เมื่อคืนถูกซักพร้อมรีดแขวนไว้ในห้องน ้า
เรียบร้อยแล้ว เมื่ออาบน ้าแต่งตัวเสร็จแล้วผมก็เดินออกไปหาไอ้เนธในชุดอยู่
บ้านที่ก าลังนั่งเล่นกับลูกแมวสีด าอยู่ที่โต๊ะกินข้าวด้านนอก 

"นี่คือแมวมึงหรอ" 

"อ่า..ใช่ขับ" 

"ท าไมเลี้ยงสีด า ไหนบอกอยากเลี้ยงสีขาว" 

"มีสีด าแลว รอสีขาวอยู่ขับ" 

ผมทรุดตัวนั่งลงบนเก้าอี้ข้าง ๆ พยักหน้าพลางหยิบขนมปังปิ้งที่ไอ้
เนธส่งให้ใส่ปาก สายตาจับจ้องไปที่แมวด าตัวจิ๋วที่เดินวนรอบจานใส่นมของ
ตัวเองอยู่บนโต๊ะอาหาร 

"ขอโทษด้วยนะขับ หิ๊มาลายายังเด็ก ซนไปหน่อย ตอนผมเผลอเลย
แอบวิ่งเข้าห้องไปน่ะขับ" 



เจ้าขีเ้ซาของผม  

Cloudberry 

91 

อ้ือหือ เสียงสูง ๆ ของมันท าให้ผมแอบสะดุ้งเล็กน้อย 

ผมมองกลับไปบานประตูและเพิ่งสังเกตว่าที่ประตูมีช่องเล็ก ๆ ตรง
ด้านล่างอยู่จริง ๆ ด้วย  

"ท าไมชื่อหิมาลายาวะ" 

"ดูยิ่งใหญ่ดีขับ" 

ยิ่งใหญ่มาก แถมชื่อเสือกยาว เรียกยากไปอีก 

ผมพยักหน้าแล้วยื่นมือไปเล่นกับแมวด าตัวจิ๋วบ้าง  

"พิหงึ่น รีบกลับบ้านไหมขับ" 

"ไม่รีบนะ กูชิว ต้องรอเฮียสองกลับบ้านตอนเย็นอยู่ดี" 

"งั้นพิหงึ่นรอผมก่อนได้ไหมขับ" 

ผมท าหน้าเป็นเชิงถามว่ารออะไร สองมือเกาแมวตรงหน้าอย่างมัน
เขี้ยวจนมันลงไปนอนดิ้นขาดีดดิ๊ก ๆ ท่าทางน่าเอ็นดู เกา ๆ ไปผมนี่ก็ชักจะ
เริ่มง่วงเองแล้วแฮะ 

"ผมมีเรียนออนไลน์ขับ" 
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"วันอาทิตย์เนี่ยนะ?" 

"ขับ" 

"เรียนไรวะ" 

"ภาษาไทยขับ" 

ผมนั ่งดูไอ้เนธเรียนภาษาไทยแบบตัวต่อตัวกับคุณครูหนุ ่มวัย
กลางคนอยู่บนโซฟาที่ถัดออกมาจากโต๊ะท างานมันมานิดหน่อย ท่าทางของ
มันดูจริงจังมากจนผมแอบข าไม่ได้ การเรียนการสอนของวันนี้เน้นไปทางการ
คุยบทสนทนาประจ าวันและช่วยเรื่องการออกเสียงค าต่าง ๆ มากกว่า 

"โอเค ดีแล้วครับ ลองพยายามพูดค าว่า ‘ครับ’ แทนค าว่า ‘ขับ’ นะ
ครับ ..ไหนคุณเนธลองพูดค าว่า ‘หนึ่ง’ อีกทีสิครับ" 

"หงึ่น" 

"ลองใหม่นะครับ ออกเสียง นอหนู ยาว ๆ นือ ..นือ.. แบบนี้ครับ 
รวบค าเป็น นือ..อ่ึง ..หนึ่ง คุณเนธลองพูดตามดูครับ" 

"นือ...นือ...นืออ งึ่น งะ หงึ่น" 
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ผมเหลือบไปมองหน้าคุณครูผ่านจอคอมจอใหญ่แล้วอยากจะให้
ก าลังใจคุณครูด้วยซุปไก่สกัดพร้อมพานพุ่มเหลือเกิน ปวดหัวแทนเลยว่ะ นั่ง
ฟังไปฟังมาก็รู้สึกตัวเองลุ้นจนปากเบี้ยวอยู่หลายรอบเหมือนกัน 

"ไม่เป็นไรครับคุณเนธ พยายามฝึกเรื่อย ๆ เดี๋ยวก็ชินครับ" 

"ขอบคุณคะ..รับ ครับ คุณครู" 

"ครับ ไว้เจอกันอาทิตย์หน้าครับ" 

เสียงถอนหายใจทอดยาวดังขึ้นเมื่อจบการเรียนออนไลน์ตลอดหนึ่ง
ชั่วโมงท่ีผ่านมา 

"ถึงข้ันต้องเรียนเลยหรอ กูว่ามึงก็พูดฟังรู้เรื่องนะ" 

"แด๊ด..เอ่อ..พ่ออยากให้พูดชัดกว่านี้ขับ..ครับ" 

ผมพยักหน้า อดเห็นใจมันไม่ได้เลยเดินเข้าไปตบไหล่ให้ก าลังใจมัน
สองที 

"พิหงึ่น วันนี้พิหงึ่นอยากท าอะไรเป็นพิเศษไหมครับ" 

"ไม่อ่ะ อยากนอน" 
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พูดจบผมก็ถือวิสาสะล้มตัวลงนอนบนโซฟาตัวยาวของมันซะเลย 
โดยไม่ลืมเอาแมวด าตัวจิ๋วที่ตอนนี้คล้ายจะตัวติดกับผมไปแล้วมานอนบนอก
ด้วย 

ไอ้เด็กนี่หนิ เห็นนะว่าหลุดข า ก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ ทั้งเรียนทั้ง
เที่ยวมาอย่างหนักหน่วงตลอดสัปดาห์ก็ต้องนอนป่าววะ 

"มึงมีธุระไรป่าวล่ะ กูไปนอนเล่นคอนโดไอ้ปอนด์ก็ได้ กวนมึงมาทั้ง
คืนแล้ว เกรงใจ" 

"ไม่ครับ ผมไม่มีธุระอาไร พิหงึ่นนอนได้เลยขับ" 

กิ๊งก่องงงง 

เสียงออดดังขึ้นที่หน้าประตู ไอ้เนธรีบลุกพรวดขึ้นไปเปิดอย่างรีบร้อน เสียง
คนหลาย ๆ คนดังข้ึนพร้อม ๆ กันพร้อมเสียงก๊อกแก๊กจากอะไรบางอย่าง 

ผมค่อย ๆ ลืมตาขึ้นและพบว่ามีเงาตะคุ่มอยู่รอบตัวเต็มไปหมด 
ก่อนที่ทุกคนจะหายไปภายในไม่ถึงนาที ผมขยี้ตาพลางลุกขึ้นนั่งช้า  ๆ ด้วย
ความงุนงง  

รู้สึกเหมือนมีบางอย่างในห้องนั่งเล่นที่แปลกไป.. 
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"ผมลองสั่งเก้าอ้ีนวดแบบใหม่ล่าสุดมาลองใช้ พิหงึ่นใช้ได้ตามสบาย
เลยนะขับ" 

ผมเดินโงนเงนพร้อมแมวจิ๋วในอ้อมแขนที่ตอนนี้กระโดดออกไปแล้ว
ไปยังเก้าอ้ีนวดสีครีมตัวยักษ์ตรงหน้า 

นี่มัน..ยี่ห้อเดียวกับเก้าอี้นวดในร้านเหล้าเมื่อคืนเลยนี่หว่า ! แต่ตัว
ใหญ่กว่า ปุ่มเยอะกว่า..แปลว่าฟังก์ชันต้องเยอะกว่าแน่ๆ!! 

ผมเดินเข้าไปประชิดตัวไอ้เนธซึ่งก าลังนั่งยอง ๆ เพื่อส ารวจรอบ ๆ 
เก้าอี้นวดตัวยักษ์ แอบรู้สึกแปลก ๆ ที่ช่วงนี้เห็นเก้าอี้นวดอยู่รอบตัวเต็มไป
หมด 

เฮ้ย! หรือว่า.. 

"เนธ มึงตอบกูมาตามตรง" 

ไอ้เนธค่อย ๆ ช้อนตาเป็นประกายขึ้นมายังผมซึ่งก าลังยืนกอดอก 
เก๊กหน้าขรึมอยู่ห่างออกมาจากเจ้าตัวเล็กน้อย  

สิ่งที่ผมคิด..มันต้องใช่แน่ ๆ! 

"ที่มึงท าแบบนี้.." 

"..." 
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"เพราะบ้านมึงเป็นเจ้าของแบรนด์เก้าอ้ีนวดนี่ใช่มั้ย มึงจะโฆษณาให้
กูซ้ือใช่มั้ย!" 

"หา?" 

"เอาจริง มันดีมากเลยนะเว้ย แต่ตัวละเป็นแสน กูไม่ได้มีตังค์ขนาด
นั้นว่ะ ขอโทษจริง ๆ " 

"พิหงึ่น..." 

"มึงเป็นคนดีมากเนธ กูซ้ึงใจ แต่ตอนนี้กูคงซื้อไม่ได้จริง ๆ หวังว่ามึง
จะเข้าใจนะ" 

"พิหงึ่น..." 

ผมเงียบ รอฟังไอ้เด็กยักษ์ที่ตอนนี้ยืนเต็มความสูงแล้วจ้องมายังผม
ด้วยสายตาที่ยากจะแปลความหมาย 

"พิหงึ่น..ช่วยพูดอีกทีได้ไหมขับ” 

“…” 

“ผมฟังไม่ทันเลยขับ too fast" 
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และนั่น..ก็เป็นเหตุให้ผมก็ได้ใช้เวลาต่อจากนั้นอีกสิบนาทีในการ
อธิบายให้ไอ้เด็กตรงหน้าฟังว่าผมพูดอะไรไปบ้าง บวกกับอีกห้านาทีที่ยืนฟัง
มันข าเรื่องที่ผมคิดว่าบ้านมันขายเก้าอ้ีนวด และพยายามจะชักชวนให้ผมซื้อ 

แม่ง! ฟังไม่ออกก็ไม่รีบบอกวะ ให้เก๊กซีเรียสพูดอยู่ได้ตั้งนาน! 

"You are so funny พิหงึ่น" 

"ตลกตรงไหน กูร้อนตัวนะ ตังค์ยิ่งน้อยๆอยู่" 

"พิหงึ่นอยากได้อะไร ผมจะซื้อให้ทั้งหมด" 

"แม่งป๋าว่ะ นี่! อย่าไปพูดแบบนี้กับใครมั่วๆนะ" 

"Why?" 

"หยอด" 

"What is หยอด?" 

"เออ ช่างเหอะ กูนอนละ อธิบายยาว ง่วง" 

พูดจบปุ๊บผมก็เดินเนียน ๆ ไปทรุดตัวลงบนเก้าอี้นวดตัวใหม่ทันที 
และพบว่าไอ้โมเดลรุ่นใหม่ล่าสุดนี่แม่งเจ๋งจริง ๆ เลยโว้ย! 
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"หนึ่ง คิทแคทพวกนี้มาจากไหน" 

"ไอ้เนธซื้อให้" 

"เนื่องในโอกาส?" 

"มันบอกแค่อยากซื้อให้ ตอบแทนที่กูไปดูมันเล่นดนตรีเมื่อคืนวัน
เสาร์" 

ผมนึกภาพไปตอนที่ไอ้เนธมาส่งผมที่บ้าน รั้งผมไว้บอกว่ามีอะไรจะ
ให้ แล้วจัดการเปิดท้ายรถที่อัดแน่นไปด้วยกล่องคิทแคทมากมาย 

แม่งเอ๊ยยยย ท าซะลัมโบร์กินีมึงเป็นรถขายกับข้าวเลยไอ้บ้านี่! 

ผมสบตากับเฮียสองที่เดินลงมาจากห้องเพ่ือหาอะไรกินในครัวตรงที่
ผมก าลังนั่งจัดการเอาคิทแคทแพ็คใหญ่หลายสิบแพ็คเข้าตู้เย็น 

"ไม่เยอะไปหน่อยหรอ?" 

"กล้าพูดนะเฮีย อย่าให้กูรื้อฟื้นตอนมะพร้าวยกผลไม้ทั้งสวนมาให้
มึงจนครัวไม่มีที่จะเดิน" 

"ก็ตอนนั้นมะพร้าวเป็นแฟนคลับกู เนธเป็นแฟนคลับมึงหรอไง" 

"เป็นรุ่นน้อง" 
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"แค่รุ่นน้อง?" 

เฮียสองยืนกอดอกเอาตัวพิงเคาน์เตอร์ครัวด้วยท่าทางสบาย ๆ คิ้ว
ข้างหนึ่งยกสูงเหมือนไม่ค่อยอยากจะเชื่อ 

"เออ รุ่นน้อง" 

ผมตอบอย่างหนักแน่น แม้ว่าในใจจะแอบคิดว่าบางมุมไอ้เนธก็แอบ
หน้าแก่อยู่เหมือนกัน 

"แน่ใจว่ามันไม่ได้จีบมึง?" 

"เหอะ ตลกละเฮีย มันเห็นกูเป็นรุ่นพ่ีสุดเท่ในคณะต่างหาก" 

ชื่อ ‘หนึ่ง’ ผลการเรียนเป็นที่หนึ่ง หน้าตาจัดว่าดี ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ด้วยการนอนฟื้นฟูสุขภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีของรุ่นน้องออกจะ
ตายไป 

ในขณะที ่ผมก าลังคิดอวยตัวเอง เฮียก็ส่ายหัวพรืดพลางหยิบ
บางอย่างออกมากระเป๋ากางเกงแล้วส่งให้ผม 

"มะพร้าวฝากมาให้" 

"อะไรวะ" 
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"เครื่องรางความรัก" 

"ส านักไหน" 

เฮียสองยักไหล่แต่ไม่ได้ตอบ จิบน ้าหนึ่งอึกแล้วถือแก้วเดินออกไป
เลย ผมมองดูถุงเครื่องรางเล็ก ๆ ที่ หน้าตาคล้ายเครื ่องรางที่พวกเพื่อน
ผู้หญิงชอบซื้อกลับมาจากญี่ปุ่น 

นี่ผมดูเป็นคนต้องการความรักขนาดนั้นเลยหรอวะ? 

"เออลืม มะพร้าวฝากบอกว่า เครื่องรางจากที่นี ่ขลังมาก เพื่อน
มะพร้าวซื้อมาให้ลองพกไว้ในกระเป๋า ไม่ก่ีเดือนก็ได้คบกับกูเลย" 

ผมมองหน้าเฮียสองท่ีท าหน้าตาโคตรภูมิใจ 

"เฮีย มึงแน่ใจนะว่าเครื่องรางอันนี้เรียกความรัก ไม่ได้เรียกเจ้ากรรม
นายเวร..โอ๊ย เฮียยย มึงกัดแขนกูท าไมมม!!!" 

เห้อ บางทีก็งง ตกลงนี่พ่ีชายฝาแฝดหรือหมากันแน่วะเนี่ย! 

 

"ไอ้หนึ่ง ไม่ไปนอนห้องสมุดแล้วหรอวะ" 

"คิดดูก่อน" 
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เช้านี้ผมนอนเล่นมือถืออยู่ทีโ่ต๊ะประจ าของพวกเรา ใบหน้าข้างหนึ่ง
แนบสนิทกับแฟ้มบนโต๊ะ สายตาจับจ้องไปยังจอมือถือในมือ ก่อนจะงีบก็
ต้องอัพเดทข่าวสารบ้านเมืองกันสักหน่อย 

ในขณะที่ผมก าลังไถจอขึ้นลงด้วยความเมามันส์ เงาบางอย่างก็พาด
ผ่านทับลงมาตรงบริเวณที่ผมนั่งพอดี ผมเงยหน้าขึ้นช้า ๆ ก็พบว่าเป็นผู้มี
พระคุณอันดับต้น ๆ ในลิสต์ของผม  

เจ้าของลัมโบร์กินีเวอร์ชั่นรถกับข้าวตัวยักษ์ 

"ไงมึง" ผมทักมันก่อน 

ไอ้เนธค่อย ๆ ทรุดตัวลงข้างผม พลางวางกระเป๋าเป้แบรนด์เนมไว้
ข้างตัวด้วยท่าทางสบาย ๆ 

"สวัสดีครับพี่หงึ่น" 

"พูดครับชัดแล้วนี่หว่า" 

"ครับ ผมฝึกเม่ือคืน" 

ผมยกนิ้วโป้งให้มันทีนึง จนอีกฝ่ายหัวเราะน้อย ๆ ออกมา ก่อนจะ
หันไปทักทายเฮียสอง ไอ้เป้ และ มะพร้าวที่นั่งอยู่ด้วยกัน 

"แต่ค าว่าหนึ่งยังไม่ชัดนะ" 
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ไอ้เนธหน้าสลดลงทันทีที่ผมทัก ผมลุกขึ้นนั่งหลังตรง หัวเราะแล้ว
ยกมือตีไหล่มันดังผลั่วะ 

พรวดดด!!! 

ผมหันไปทางต้นเสียง เสียงฝ่ามือผมกระทบไหล่ไอ้เนธท าให้
มะพร้าวตกใจจนเผลอพ่นน ้าออกมา..ใส่หน้าเฮียสอง 

 แอบสงสารเฮียเหมือนกัน แต่ก็อดข าไม่ได้จริง ๆ 

สองคนนั้นเลยต้องเดินไปห้องน ้าพร้อมกัน โดยที่มีไอ้เป้ที่ข าจนแว่น
เกือบหลุดอยู่เป็นแบคกราวน์ ผมเหลือบมองดูนาฬิกาบนหน้าจอมือถือที่
ตอนนี้แสดงเวลาเก้าโมงครึ่ง 

"เนธ อยากไปนอนกับกูป่ะ" 

ไอ้เนธท าสีหน้าตกใจ ส่วนไอ้เป้หยุดข าก่อนจะจ้องหน้าเราสองคน
สลับไปมา 

"จะไปมั้ยเนี่ย กูจะไปนอนที่ห้องสมุด ถ้ามึงอยากไปด้วยก็ตามมา" 

ผมพูดพลางคว้ากระเป๋าขึ้นมาสะพาย ก่อนจะหันไปบอกไอ้เป้อยา่ง
รวดเร็วว่าเจอกันที่ห้องเรียน ไม่กี่วินาทีต่อมาไอ้เนธก็เดินมาขนาบข้างตวัผม 
เห็นได้ชัดว่ามันคงอยากไปนอนที่ห้องสมุดกับผมด้วย 
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ดีเลย วันนี้ผมจะได้ตกลงกับมันเรื่องท่ีประจ าของผมสักที! 

เราสองคนไม่ได้พูดอะไรกันจนกระทั่งเดินมาหยุดอยู่ตรงที่ประจ า 
ผมกลับหลังหัน ยืนประจันหน้ากับมันโดยที่สะโพกพิงอยู่ที่โต๊ะ 

"เนธ มึงกับกูมีเรื่องต้องคุยกัน" 

เพ่ิมการกอดอกเพ่ือบิ๊วบรรยากาศให้ดูจริงจังขึ้นสามสิบแปดระดับ 

ไอ้เนธเดินมาหยุดอยู ่ตรงหน้าผม ท าหน้าตาเหรอหราเหมือนผู้
บริสุทธิ์ที่เตรียมถูกคนร้ายกระท า 

"ท าไมมึงชอบมานอนที่กู" 

ผมพูดเสียงจริงจังพลางชี้ไปยังเก้าอ้ีประจ าต าแหน่ง 

"ผม.." 

ไอ้เนธหลบตาผม ก้มหน้าเล็กน้อย หน้าแดงคาดว่าเกิดจากอาการ
รู้สึกผิด มันกัดปากล่างก่อนจะค่อย ๆ เงยหน้าขึ้นมามองผม สายตาเป็น
ประกายเหมือนแมวหิมาลายาของมันตอนได้กินนมอุ่น ๆ 

"ผมอยากรู้จักพิหงึ่น" 
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มันท าท่าเหมือนจะพูดบางอย่าง ผมเลยยืนรอพลางดูนาฬิกาไปด้วย 
สงสัยวันนี้จะได้นอนแค่สิบห้านาทีแฮะ 

"ผมสนใจพี่หงึ่นครับ" 

"ก็เลยมาแย่งท่ีก?ู" 

"ครับ คือผมก าลังเรียกร้องความสนใจจากพี่หง่ึนอยู่ครับ" 

ค าพูดที่โคตรเว้าวอน บวกกับสายตาที่แสดงออกถึงความเหงาหงอย
ไร้เพื่อนฝูงแบบปิดไม่มิด ท าให้ผมเกิดความรู้สึกท่ีประหลาด 

ผมตัดสินใจเดินเข้าไปประจันหน้าไอ้เนธใกล้ ๆ ก่อนจะโผเข้าไปโอบ
ไหล่หนา ๆ ของมันด้วยมือข้างเดียวด้วยความสงสารจับใจ 

"มึงควรหาเพื่อนรุ่นเดียวกันบ้างนะเนธ ถ้ากูเรียนจบไปแล้ว มึงจะ
อยู่กับใคร" 

"อยู่กับพ่ีหงึ่นครับ" 

"ตลกละมึง กูต้องท างานท าการบ้างมั้ย จบพร้อมมึงก็ไม่ไหวมั้ง" 

"ผมจะจ้างพ่ีหงึ่นเองครับ" 
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ผมพยายามกลั ้นหัวเราะอย่างทรมานกับสีหน้าจริงจังของเด็ก
ตรงหน้า 

"Hey! I'm serious!" (เฮ้ ผมพูดจริงนะครับ) 

"เออ ๆ จ้างก็จ้าง กูเรียกเงินเดือนแพงนะ" 

"ไม่มีปัญหาครับ เท่าไหร่ผมก็จ่ายได้" 

"เออ ๆ เรื ่องนี้เดี ๋ยวไว้ค่อยคุยกัน เอาเป็นว่ากูยกที่ประจ าให้มึง 
เดี๋ยวกูนอนโต๊ะข้าง ๆ เอง" 

"พ่ีหงึ่น.." 

"อะไร" 

ผมพูดพลางทรุดตัวลงที่โต๊ะติดกัน หยิบผ้าเน่าออกมาปูอย่างดีก่อน
จะฟุบหน้าลงช้า ๆ 

"ผมพูดจริงนะครับ" 

ตอนนี้สมองผมเริ่มประมวลผลได้ไม่ดีเท่าไหร่แล้วเนื่องจากความง่วง
เข้าครอบง าอย่างเต็มพิกัด แต่เหมือนได้ยินบางอย่างแว่ว ๆ ก่อนที่สติจะหลุด
ไป 
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'ชอบ..นะครับ' 

ไอ้เด็กนี่คงหมายถึงที่นั่งประจ าผมสินะ ผมคงคิดถูกแล้วที่เสียสละ
ยกให้มันไป รู้สึกตื้นตันจนน ้าตาจะไหล การท าความดีนี่มันท าให้รู้สึกดีจริง ๆ 
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ตอนที่ 7 

 

"นู่น! น้องรักของมึงมานู่นแล้วจ้า" 

ไอ้เป้สะกิดผมยิก ๆ ตอนที่ผมก าลังจะยัดข้าวกลางวันค าแรกเข้า
ปาก 

"มึงจะตื่นเต้นอะไร มันก็มาทุกวัน" 

"เออก็จริง" 

พูดจบไอ้เป้ก็ตั้งหน้าตั้งตาเตรียมจะกินข้าวของตัวเองบ้าง 

"มึง" 

"อะไรอีก" 

ผมตอบติดร าคาญ หลอดอาหารผมรอสัมผัสข้าวผัดตรงหน้ามา
หลายรอบละแม่งไม่ได้แดกสักที 

"แต่ช่วงนี้ทั้งเช้าทั้งกลางวันเลยนะ" 
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ผมมองตามที่ไอ้เป้มันโบ้ยหน้าไปจนเจอร่างสูงใหญ่ที่ก าลังเดินใกล้
เข้ามาเรื่อย ๆ พร้อมรอยยิ้มกว้างที่ท าให้คนรอบข้างทุกคนต้องหยุดมอง 

"ออร่าแม่งกระแทกตากูเกือบบอดเลยว่ะ" 

พูดจบไอ้เป้ก็ร ีบวางช้อนส้อม ก่อนจะถอดแว่นออกมาเช็ดกับ
ชายเสื้อทันที 

ผมถอนหายใจยาวกับความเว่อร์ของเพื่อนสนิทคนนี้ ยัดข้าวเข้า
ปากอย่างรวดเร็วเพราะกลัวจะมีอะไรมาขัดอีก 

ไอ้เนธเดินมาทรุดตัวลงฝั่งตรงข้ามผม ส่วนผมพยักหน้าให้มันหนึ่ง
ครั้งแทนการทักทาย 

"พี่หงึ่นกินอะไรครับ" 

"ข้าวผัดกุ้ง" 

"ข้าวผัดร้านนี่อร่อยไหมครับ" 

"อร่อยมาก แดกป่ะ" 

ไอ้เนธมองข้าวในจานของผมสลับกับก๋วยเตี๋ยวอะไรบางอย่างในชาม
ของมัน น ้าสีแดงฉานเต็มไปด้วยพริก 



เจ้าขีเ้ซาของผม  

Cloudberry 

109 

ไอ้เด็กตรงหน้ามองหน้าผมแล้วกลืนน ้าลายดังเอ้ือก  

"อยากแดกก็แดก ตักเลย เร็ว ๆ" 

"เอ่อ..ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณครับ ไว้พรุ่งนี้ผมค่อยสั่งบ้าง" 

ว่าแล้วมันก็หยิบส้อมข้ึนมาหมุนเส้นเล็กในชามประดุจเส้นสปาเกตตี
แล้วยัดเข้าปากทันที...โดยไม่ได้เป่า 

"ฟัคคคค!!!! ฮู่วววว ฮู่วววววว" 

ผมกับไอ้เป้รีบลนลานตาลีตาเหลือกช่วยกันเปิดขวดน ้าแล้วยื่นส่งให้
มันทันที ไอ้เนธหน้าแดงแจ๋ไปถึงหูไม่รู้ว่าเพราะเส้นมันร้อนหรือเพราะเผ็ดกัน
แน ่ไอ้เด็กฝรั่งเห็นขวดน ้าตรงหน้าก็คว้าไปกระดกน ้าเข้าไปทีเดียวเกือบหมด
ขวดจนผมกับไอ้เป้ตาค้าง น ้าบางส่วนไหลออกมาตามเส้นกรามผ่านล าคอลง
ไปที่ไหปลาร้าที่โผล่พ้นออกมานอกเสื้อนักศึกษา 

"ไอ้หนึ่งมึงกลืนน ้าลายท าไมเนี่ย หิวน ้าก็แดกสิวะ" 

ไอ้เป้รีบหยิบขวดน ้าขวดที่ยังไม่ได้เปิดมาส่งให้ผมก่อนจะก้มหน้ากิน
ข้าวต่อเม่ือเห็นว่าไอ้เนธอาการดีข้ึนแล้ว 

"ชาตินี้จะได้แดกมั้ยน ้าเนี่ย มองที่ขวดสิวะ มึงจ้องคอน้องมันท าไม" 
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สุดท้ายก็เป็นไอ้เป้ที่คว้าขวดน ้าในมือผมไปเปิดแล้วยัดกลับเข้ามาใน
มือตามเดิม 

"อ่ะ มึง แดกของกูแทน มึงแดกเผ็ดขนาดนั้นไม่ไหวหรอก" 

"ฮู่ววว ไม่เป็นไรครับพี่หงึ่น ผมกินได้ครับ ฮู่ววว เผ็ดไม่มากครับ" 

ก็ไม่เผ็ดมากหรอก แค่กินอีกค า ตามด้วยน ้าอีกเกือบครึ่งขวด..สอง
ค า น ้าหมดขวดพอดี 

"ไอ้เนธ!" 

เด็กผมหลุดรุ่ยตรงหน้าชะงักค้างในท่าท่ีก าลังจะเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวค า
ที่สามเข้าปาก 

ผมรีบอาศัยจังหวะที่มันเผลอตักข้าวผัดกุ้งยัดเข้าปากมันทันที 

"แดกก๋วยเตี๋ยวเผ็ดขนาดนั้นเดี๋ยวมึงจะตายห่าเอา แดกอันนี้ไป ไม่
เผ็ด " 

ว่าแล้วผมก็รีบสลับชามของมันกับจานข้าวของผมอย่างรวดเร็ว รีบ
จ้วงก๋วยเตี๋ยวเข้าปากเหมือนกลัวจะโดนแย่งคืน 

ต้องแสดงสปิริตรุ่นพี่ปีสามผู้มีจิตใจดีสักหน่อย 
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"No no พ่ีหงึ่น! มันเผ็ดมากนะครับ!!" 

"หยุดเลยมึง กูกินเผ็ดได้ สบาย" 

ว่าแล้วผมก็กินโชว์มันอีกค า เคี้ยวกร้วม ๆ แล้วก็กลืนไปเรื่อย ๆ จน
ตอนนี้เหงื่ออาบกรอบหน้าไปหมด 

ภายในห้านาทีก๋วยเตี๋ยวก็หมดชาม ไอ้เผ็ดน่ะไม่เท่าไหร่ โรงอาหาร
ตรงนี้เสือกไม่มีแอร์นี่สิ.. ผมยกมือขึ้นมาปาดเหงื่อลวก ๆ ก่อนจะต้องชะงัก
เมื่อไอ้เนธยื่นมือมาพร้อมกระดาษทิชชู่ที่มันไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้ 

แปลกที่สัมผัสแผ่วเบาตามกรอบหน้าบวกกับสายตาตั้งอกตั้งใจที่
ไอ้เนธมองมาท าให้ผมเหงื่อแตกยิ่งกว่าเดิม  

อากาศโรงอาหารวันนี้ท าไมมันร้อนนรกแตกแบบนี้วะเนี่ย!! 

เช็ดไปได้สักพัก จู่ ๆไอ้เนธก็สะดุ้งโหยง ปากรัวค าขอบคุณสองภาษา
ใส่ผมยกใหญ่ แถมบอกว่าจะขอตอบแทนโดยการหาโต๊ะ VVIP ให้อีก พอพูด
จบก็ลุกลี้ลุกลนพุ่งตัวออกไปทันที ทิ้งให้ผมกับไอ้เป้นั่งมองหน้ากันแบบงง ๆ 

"วันนี้ร้อนนรกแตกเลยว่ะ ว่าป่ะมึง" 

"ก็ไม่นี่" 
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ผมหันไปมองไอ้เป้ที่กินข้าวราดผัดเผ็ดอะไรสักอย่างไปแล้วก็ยังดู
ปกติดี เหงื่อไม่มีให้เห็นสักนิด 

"เหงื่อกูยังไม่หยุดไหลเลยว่ะ ร้อนชิบหาย" 

"แน่ใจหรอว่าแค่ร้อน" 

ผมท าท่าคิดนิดนึงก่อนจะตอบออกไปตามจริง 

"ก็เผ็ด แล้วอากาศก็ร้อน" 

"แค่นั้น?" 

"ก็เออสิวะ แล้วจะเป็นอะไรได้อีก" 

"ป๊าววว" 

"เสียงสูงไอ้สัส" 

ไอ้เป้หัวเราะร่าแล้วไม่ได้พูดอะไรต่อ ตอนนี้ผมเลยนั่งกินชานมที่เพ่ิง
เดินไปซื้อเมื่อกี้อย่างเงียบ ๆ ในหัวพลันนึกถึงภาพน ้าไหลลงมาตามเส้นกราม
ของไอ้เนธแล้วก็รู้สึกแปลก ๆ ขึ้นมา 

"ไอ้เป้ มึงว่ากูตอนเปียกน ้าจะหล่อมั้ย" 
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"ไม่อ่ะ" 

ไอ้เป้ตอบโดยไม่หันมามองหน้าผมสักนิดเพราะก าลังตั้งหน้าตั้งตา
เล่นเกมอยู่ 

"มึงคงดนู่าระ..โอ๊ยยย มึงตบหัวกูท าไมเนี่ย" 

"กูให้โอกาสมึงพูดอีกทีว่ากูหล่อ" 

"ก็มึงไม่หล่ออ่ะ" 

"แล้วเฮียกูล่ะ" 

"หล่อ" 

"เอ้า แต่กูเหมือนเฮีย 99 %" 

ตามสถิติผมกับเฮียสองแทบจะเป็นแฝดเหมือน 100 % เราหน้า
เหมือนกันราวกับโขลกกันออกมา สูงเท่ากัน ล าตัวพอ ๆ กัน ผิวสีเดียวกัน 
มือเรียวเหมือนกัน ยกเว้นว่าช่วงนี้เฮียชอบไปช่วยงานที่สวนของมะพร้าวจน
ตอนนี้ผิวเข้มขึ้นนิดหน่อย แถมกล้ามเนื้อยังข้ึนสวยงามจนน่าอิจฉา 

"1 % ไม่เหมือน" 

"ตรงไหน" 
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"ตรงที่มึงเป็นชายชาตรีที่งดงาม โอ๊ยยย! ไอ้หนึ่ง ไอ้เพื่อนเหี้ย เรื่อง
นี้จะต้องถึงหูเฮียสองพ่อหนุ่มบ้านสวนคนแมนของกู!!" 

"ฟ้องไปเลย กูไม่กลัวเฮียหรอก ถ้าเฮียด่ากู กูจะฟ้องมะพร้าว!" 

"อุ่ยยย” 

ผมยกยิ้มด้วยชัยชนะขาดลอย ก่อนจะนั่งเล่นมือถือต่ออย่างสบายใจ 

ว่าแต่..ตกลงผมไม่หล่อจริง ๆ เหรอวะ สงสัยต้องไปลองถามเทคนิค
ไอ้เด็กเนธซะแล้วว่าท ายังไงผมถึงจะหล่อแบบมันบ้าง ตอนเกือบส าลักน ้ายัง
หล่อจนคนทั้งโรงอาหารหันมามอง  

เอ๊ะ หรือจริง ๆ แล้วคนอ่ืนแค่ดูว่ามันต้องการความช่วยเหลือมั้ยนะ 

 

"มีไรมึง" 

"อ่า เอ่อ...คือ..." 

ผมจ้องหน้าไอ้เด็กฝรั่งที่อยู่ดี ๆ ก็มายืนขวางผมเอาไว้ 

"คือ..." 
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"ไอ้เนธ" 

"ค..ครับ?" 

"พูดเร็วๆ เยี่ยวกูจะไหลแล้วมึง!! 

ไอ้เนธดูท่าทางตกใจมากจนรีบหลีกทางให้ผมอย่างรวดเร็ว 

"ถ้ารีบมาก็ตามมาคุยให้ห้องน ้า ถ้าไม่รีบรอตรงนี้ เดี๋ยวกูมา" 

พูดจบผมก็รีบวิ่งเข้าห้องน ้าที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่ก้าวทันที  ผมที่เข้า
ห้องน ้าเสร็จก็รีบเดินออกมาหาไอ้เนธซึ่งรออยู่ที่เดิม 

"อ่ะว่ามา" 

"พีห่งึ่นอยู่ชมรมอะไรบ้างครับ" 

วันนี้เป็นวันที่มีงานแฟร์ชมรมประจ าภาคเรียน วันที่ทุกชมรมมา
ออกบูธเพื่อเชิญชวนเด็กปีหนึ่งให้เข้าชมรมของตัวเอง 

"ปีนี้กูว่าจะลงชมรมอาสา" 

"โอ้ววว interesting" 

"รู้หรอว่าชมรมอาสาคืออะไร" 
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"Nope" 

เอ้า! ไอ้เด็กบ้านี่ แล้วมึงจะบอกว่าน่าสนใจท าไม! ผมเลยท าการ
อธิบายอีกยืดยาวว่าชมรมอาสาต้องท าอะไรบ้าง 

ได้ข่าวแว่วมาว่าเทอมนี้จะพาไปทาสีโรงเรียนบนดอยที่ภาคเหนือ 
ผมกับพวกเฮียสองเลยตกลงกันว่าจะลองลงชื่อไปดู 

จริง ๆ ผมยังอยู่อีกชมรมนึงด้วยนะ ชมรมกิจกรรมอิสระที่มีชื่ออันเก๋
ไก๋ว่า 'ชมรมป๊อปปี้ตามหาถุงเท้า' แต่ถ้าอธิบายที่มาที่ไปของชมรม         ไอ้
เนธคงจะไม่ค่อยเข้าใจ เพราะขนาดผมยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน ว่าแล้วก็
หลอกมันไปลงชื่อดีกว่า 

"ไอ้เนธ จริงๆ กูอยู่อีกชมรมนึงด้วย เป็นชมรมที่อยากท าอะไรก็ได้ 
แล้วก็ชวนเพื่อนท าด้วยกัน มึงอยากเข้าป่ะ" 

"อยากครับ!!" 

"ดี! งั้นไปกันเลย!" 

ผมพาไอ้เนธแวะไปลงชื่อที่ชมรมอาสา สตาฟชมรมต่างกรี๊ดกร๊าดไอ้
เนธกันจนผมปวดหู จากนั้นจึงเชิญชวนกึ่งบังคับมันไปยังชมรมของผม 

"พีห่งึ่นครับ พ่ีคนนั้นเขาเปนอารายรึเปล่าครับ" 
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ผมมองตามไปยังไอ้ปีเตอร์ ประธานชมรมป๊อปปี้ที่ก าลังโบกธงสีแดง
เรียกแขกอย่างเมามันส์พร้อมเปิดเพลงลูกทุ่งไปด้วย 

ตกลงมาตั้งบูธหรือมาขายยืนคอนโดข้างถนนวะเนี่ย! 

ผมส่ายหน้าหวือก่อนจะเดินน าไอ้เนธไปลงชื่อยังบูธที่มีเฮียสอง ไอ้
เป้ และมะพร้าวนั่งอยู่ 

"แท่นแท่นแท ๊กูขอน าเสนอสมาชิกใหม่" 

"หลอกคนอ่ืนมาลงชื่อเป็นบาป" 

"มึงไม่อยากให้ชมรมมีสมาชิกเพิ่มหรอเฮีย เทอมที่แล้วมีกันไม่กี่คน 
แม่งโคตรเหงา" 

"ไม่อ่ะ กูอยากให้ชมรมปิดตัว แม่งชอบสั่งให้กูท าแต่อะไรแปลก ๆ" 

พูดจบเฮียก็เลื่อนสมุดโน้ตส าหรับลงชื่อสมาชิกใหม่มาให้ตรงหน้าผม
ก่อนจะมองหน้าไอ้เนธนิ่ง 

"ท าไมถึงอยากเข้าชมรมนี้" 

"มึงจะถามท าไมเนี่ยเฮีย ให้น้องมันลงชื่อเลย เสียเวลา" 
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ผมคว้าสมุดมาจะให้ไอ้เนธเขียนชื่อ แต่ไอ้เนธกลับคว้ามือผมไว้ซะ
ก่อน 

"ไมเ่ป็นไรครับพ่ีหงึ่น ผมจะตอบ" 

เฮียสองรับบทเป็นผู ้แทนประธานชมรมจ าเป็นในขณะที่ผ ู ้ เป็น
ประธานชมรมตัวจริงอย่างไอ้เตอร์ก าลังโชว์สเต็ปการโบกธงอย่างเอาเป็นเอา
ตาย ส่วนรองประธานหายไปไหนแล้วไม่รู้ 

"ผมเข้าชมรมนี้ เพราะพ่ีหงึ่นครับ" 

"ถ้าหนึ่งมันออกจากชมรม มึงจะยังอยู่ชมรมนี้ป่ะวะไอ้น้อง" 

ผมมองหน้าเฮียสองที่อยู่ดี ๆ ก็ตีบทผู้ชายสายขรึมจนมะพร้าวกับไอ้
เป้ที่นั่งข้าง ๆ ยังงง 

แม่งเป็นห่าอะไรของมันวะเนี่ย 

"ไม่ครับ ผมจะออกด้วย!" 

"ดี!" 

เฮียสองตบโต๊ะดังป้าบ มะพร้าวสะดุ้งจนน ้าที่ก าลังกินอยู่กระฉอก 
ส่วนไอ้เป้เอาแต่นั่งอ้าปากค้าง 
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ดีอะไรของมึงวะเฮีย!!! 

"เชิญลงชื่อเลยครับน้อง ยินดีต้อนรับสู่ชมรมป๊อปปี้ตามหาถุงเท้า" 

ไอ้เนธก้มตัวลงเขียนชื่อในสมุด ก่อนจะหันมาถามผมด้วยค าถามที่
ท าเอาคนทั้งโต๊ะงงกันไปตาม ๆ กัน 

"ผมอ่านภาษาไทยไม่ค่อยได้ ช่วยผมหน่อยครับ" 

เวรรรร แล้วมึงจะเรียนรู้เรื่องได้ยังไงวะเนี่ยไอ้เนธ! สุดท้ายมันเลย
ต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 

"เฮ้ย นามสกุลนี้คุ้นว่ะ เหมือนเคยเห็นที่ไหน" 

เป็นไอ้เป้ที่ทักขึ้นมาก่อน ผมเลยชะโงกหน้าเข้าไปดูบ้าง 

'Nathan Jeremy Hatsons' 

ไอ ้ เนธไม ่ได ้ตอบอะไรเพราะคงก  าล ังใช ้สมา ธ ิในการกรอก
รายละเอียดยิบย่อยอยู่ 

อายุ: 2 18   สูง: 190  น ้าหนัก: 82 

เหตุผลที่เข้าชมรม: 1 
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ความคาดหวังจากชมรม: 1 

ผมอ่านมาจนถึงสองข้อสุดท้ายก็พบว่าไอ้เนธมันเขียนแค่เลข 1 ลง
ไปอย่างเดียวทั้งสองข้อ สงสัยขี้เกียจจะตอบละมั้ง 

ไอ้เตอร์นะไอ้เตอร์ ถามเยอะแยะยิบย่อยอย่างกับใบสมัครงาน 

ผมตรวจทานดูว่ามันกรอกครบทุกช่องแล้วก็ส่งคืนให้เฮียสอง สาม
คนนั้นสุมหัวกันอ่านอย่างมีลับลมคมใน ก่อนจะมองมาทางพวกผมสองคน
ด้วยสายตาแปลก ๆ 

"เรียบร้อย ขอบคุณมากน้อง เดี๋ยวให้ไอ้หนึ่งมันแอดเข้าไลน์กลุ่มนะ" 

เฮียสองพูดเสียงเข้ม พร้อมแจกของที่ระลึกชมรมเป็นยาดมสมุนไพร
ที่ไอ้เตอร์ลองท าช่วงปิดเทอมในแพ็คเกจจิ้งโคตรโบราณ 

"พิ่หงึ่น แอดไลน์ผมนะครับ" 

ผมหยิบมือถือขึ้นมาทันทีก่อนจะแอดไลน์มันไป 

"เนธ..นี่รูปมึงหรอ!!!" 

รูปดิสเพลย์โปรไฟล์มันเป็นเด็กผู้ชายผมทองยิ้มกว้างจนเห็นฟันหลอ
ก าลังอุ้มกระต่ายสีขาวตัวหนึ่ง 
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น่ารักชิบหายเลยว่ะ 

ไอ้เนธหัวเราะน้อย ๆ ก่อนจะตอบ 

"ป่าวครับ" 

ห้ะ? 

"ผมเปิดเจอในเน็ต เห็นว่าหน้าคล้ายผมดีครับ" 

"แล้วรูปตอนเด็กๆมึงไม่มีหรอไง?" 

"มีครับ" 

"งั้นท าไมมึงถึงใช้รูปนี้" 

ผมถึงข้ันยกมือขึ้นนวดขมับ สมองพยายามคิดถึงเหตุผลเบื้องหลังว่า
มันท าแบบนั้นไปท าไมวะเนี่ย! 

"อยากให้พี่หงึ่นถามครับ" 

"ให้กูถาม?" 

"ครับ เราสองคนจะได้มีเรื่องคุยกันไงครับ" 
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ในตอนนี้ผมคิดว่าผมเข้าใจในทันทีว่าไอ้เนธรู้สึกยังไง  ผมค่อย ๆ 
เดินไปตบไหล่ไอ้เด็กยักษ์เบา ๆ 

"ไม่เป็นไรนะมึง" 

ไอ้เนธเงยหน้าจากจอโทรศัพท์มือถือขึ้นมาจ้องหน้าผม 

"พ่อแม่กูท างานตลอดเวลาไม่ค่อยมีเวลาให้ พี่ชายกูก็ติดแฟนชิบ
หาย บางทีกูก็เหงาเหมือนกัน" 

ไอ้เนธยังคงจ้องหน้าผมนิ ่ง ปากขยับเหมือนตั ้งใจจะพูดอะไร
บางอย่าง แต่ผมชิงพูดซะก่อน 

"เวลาเหงา มึงก็นอนสิ หายเหงาไปตั้งเยอะเลย" 

ไอ้เนธท าหน้างงก่อนจะยิ้มแหย ๆ ส่วนผมเหมือนได้ยินเสียงแว่ว ๆ 
มาจากด้านหลังว่า อะไรโง่ ๆ สักอย่าง แต่ผมไม่ได้สนใจนัก 

"มึงอยากลงชมรมอะไรอีกป่ะเนธ" 

"ว่ายน ้าครับ" 

"เค เดี๋ยวกูพาไปลงชื่อ ขี้เกียจอยู่บูธ" 

อยู่นี่ก็ไม่มีที่ให้นอน สู้ไปเดินเล่นหาอะไรดูซะยังดีกว่า 
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ไม่รู้ว่าเป็นเพราะไอ้เนธรึเปล่าที่จู่ ๆ หน้าบู๊ทชมรมของผมถึงเต็มไป
ด้วยสาว ๆ และหนุ่มน้อยที่แห่กันมาลงชื่อจนไอ้เตอร์ยิ้มหน้าบานเป็นกระด้ง
ในรอบสามปีที่รู้จักมันมา 

ไม่อยากจะยอมรับเลยว่าไอ้เนธนี่มันมีเสน่ห์จริง ๆ แฮะ ให้ตายเถอะ 
หน้าตาก็น่าคบหา แต่ท าไมถึงไม่มีใครคบได้วะ ผมล่ะงง 
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ตอนที่ 8 

 

“พ่ีหงึ่น ไปกินข้าว” 

ผมเงยหน้าจากมือถือขึ ้นมามองไอ้เด็กเนธที ่มายืนดักรออยู ่ตรง
บันไดเหมือนทุกครั้ง นี่ก็รู้จักกันมาเกือบเดือนแล้ว ผมก็ยังไม่เคยเห็นเพื่อน
มันสักคน 

ผมเดินเข้าไปหยุดตรงหน้ามันก่อนจะยื่นหน้าเข้าไปใกล้ ๆ 

“หนึ่ง.. หอ-นอ-อึ-งอ หนึ่ง” 

วันนี้แหละไอ้น้อง มึงต้องเรียกชื่อกูให้ถูก!  

ไอ้เนธอ้ึงไปเล็กน้อยก่อนจะพยายามออกเสียงตามอย่างยากล าบาก 

“งะ งะ หงึ่น” 

พูดจบมันก็ยิ้มกว้างให้หนึ่งที 

“เห้อ ไหนบอกย้ายไปอยู่ท่ีนู่นตอนประถมไง ท าไมพูดไทยไม่ชัด” 
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ผมแซวมันในขณะที่เดินมุ่งหน้าไปยังโรงอาหารด้วยกัน เฮียสองกับ
ไอ้เป้ล่วงหน้าไปแล้ว ส่วนผมมัวแต่คุยกับอาจารย์เลยลงมาช้า 

“ผมพูดภาษาอังกฤษกับท่ีบ้าน” 

ไอ้เนธตอบกลับมาด้วยเสียงดังฟังชัด จะว่าไปมันก็พูดภาษาไทยชัด
ขึ้นมากเลยเทียบกับตอนแรกที่เจอกัน 

“เออ หงึ่นก็หงึ่นวะ” 

"เอ่อ..พ่ีหงึ่นครับ.." 

"บอกว่าไม่ต้องพูดครับไง" 

หลายวันก่อนผมเคยบอกให้มันหยุดพูดครับได้แล้ว ตอนแรกมันก็ไม่
ยอม แต่พอผมขู่ว่าถ้ามันยังขืนพูดครับกับผมอีก ผมจะไม่ไปดูมันเล่นดนตรี
อีกแล้ว เจ้าตัวเลยจ ายอมแต่โดยดี 

"พี่หงึ่นชอบกินอาหารญี่ปุ่นไหม" 

"ก็ชอบ" 

"วันเสาร์นี้ ไปกินซูชิด้วยกันไหม" 

"เออเอาดิ ที่ไหนอ่ะ" 
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"ร้านของเพ่ือนผม ที่สาทร" 

ขาของผมหยุดชะงักในทันที ผมหยุดเดินแล้วใช้มือข้างหนึ่งรั้งแขน
มันเอาไว้ หัวใจเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูก 

"ไอ้เนธ มึง.." 

ไอ้เด็กยักษ์มองหน้าผมด้วยความสงสัย สลับกับมองแขนตัวเองที่
โดนผมรั้งไว้ 

"พี่หงึ่น!!! ว้อทแฮพเพ่ิน!!! ยูร้องไห้ท าไม!!!" 

ผมยกมือขึ้นมาปาดหยดน ้าใสที ่รื ้อขึ้นมาบริเวณหางตาข้างซ้าย
ออกไปอย่างรวดเร็ว 

"ม..ไม่มีอะไรมึง กูแค่ดีใจ" 

"Oh that's so sweet พ่ีหงึ่นดีใจที่ได้ไปกินอาหารญี่ปุ่นใช่ไหม!!" 

ไอ้เนธท าท่าทางตื่นเต้น ถ้าหูหางงอกออกมาได้คงท าไปแล้ว 

"กูดีใจ.." 

คนตรงหน้ายิ้มกว้างจนออร่าบางอย่างแผ่กระจาย ดึงความสนใจ
ของคนท่ีเดินผ่านไปผ่านมาไว้อย่างรวดเร็ว 
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" กูดีใจจริงๆที่มึงมีเพ่ือน.." 

"..." 

"กูนึกว่าชีวิตนี้มึงจะไม่มีคนคบซะแล้ว!" 

ซึ้งใจมากประดุจส่งลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลวันแรก ไอ้เด็กเนธมันมี
คนคบแล้วโว้ยยยย! ผมก็อุตส่าห์เป็นห่วงมันตั้งนานว่ามันจะไม่มีเพ่ือนคบ ถึง
ได้มาตามผมต้อย ๆ ทุกวันแบบนี้ 

"เอ้า ยืนท าไรกันวะ" 

ไอ้เป้เดินมาพร้อมเฮียสอง สองคนก าลังมุ่งหน้าไปยังโรงอาหาร
เหมือนกัน 

"ไอ้หนึ่ง เป็นไรวะ ท าไมตาแดง ๆ" 

ไอ้เป้ทักขึ้น ส่วนเฮียสองรีบเขยิบเข้ามาดูใกล้ ๆ จนหน้าของเฮียมัน
ห่างออกไปแค่ไม่กี่เซ็นเท่านั้น แต่ทันใดนั้นก็มีแรงดึงท่ีแขนผมจนร่างกระเด็น
ออกไปทางด้านหลัง 

เกิดเป็นเดดแอร์ประมาณสิบวินาทีที่ต่างคนต่างไม่มีใครพูดอะไร ผม
มองทั้งสามคนมองหน้ากันเลิ่กลั่ก จนสุดท้ายไอ้เป้ก็หัวเราะแหะ ๆ ก่อนจะ
พูดชวนทุกคนไปกินข้าวด้วยกัน 
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และในขณะนั้นเองที่ผมรู้สึกตัวว่าแผ่นหลังของตัวเองแทบจะแนบ
สนิทไปกับหน้าอกกว้างของไอ้เด็กเนธ 

อืม..จริง ๆ แล้วยืนพิงมันก็สบายดีเหมือนกันนะ 

แม้จะสบายมากขนาดไหน ผมก็ต้องผละออกมาด้วยความเกรงใจว่า
จะท าให้มันเมื่อย  

เราสี่คนแยกย้ายกันเดินไปซื้อข้าวในโรงอาหาร วันนี้ผมเป็นคนพา
ไอ้เนธไปแนะน าร้านอาหารทีละร้านพร้อมบอกชื่อรายการอาหารที่อร่อย
และไม่เผ็ดให้มันลองด้วย จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ซ ้ารอยอีก 

"ตกลงวันนี้มึงจะแดกไร" 

"ก๋วยเตี๋ยว ต้มย าลูกชิ้น เผ็ดนอย" 

ยังอีก ไอ้เด็กนี่ ยังไม่เข็ดอีก 

"มึงกินน ้าใสเหอะ จะได้ไม่ล าบากตัวเอง" 

ไอ้เนธหัวเราะก่อนจะถามผมกลับ 

"พี่หงึ่นจะกินอะไร" 

"ข้าวผัดต้มย า" 
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ไอ้เด็กยักษ์พยักหน้าก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปต่างคนต่างสั่งคนละ
ร้าน แล้วค่อยไปเจอกันที่โต๊ะ 

"ไอ้หนึ่ง เมนูเชี่ยไรของมึงเนี่ย อย่างกับเมนูคนป่วย" 

ผมจ้องมองเมนูตรงหน้าที่ตัดสินใจเปลี่ยนในวินาทีสุดท้าย 

"ปกติมึงไม่แดกข้าวต้มหมูนี่" 

"กูก็อยากเปลี่ยนบ้างได้ป่าวล่ะเฮีย" 

ไอ้เนธเดินมาถึงโต๊ะเป็นคนสุดท้ายพร้อมก๋วยเตี๋ยวต้มย าของมันซึ่ง
ไม่รู้ว่าสั่งยังไงของมัน แดงฉานมาอีกแล้ว แดงยิ่งกว่ารอบท่ีแล้วอีก 

"นี่มึงสั่งเผ็ดน้อยแล้วหรอไอ้เนธ!" 

ไอ้เนธยังไม่ได้ตอบพลางใช้ช้อนตักน ้าซุปขึ้นมาดม ๆ กลิ่นฉุนของทั้ง
พริกทั้งพริกไทยท าให้มันไอแค่กออกมา 

"มึงแดกไม่ได้หรอก อ่ะ เอาของกูไป" 

ผมจัดแจงสลับจานข้าวอย่างถือวิสาสะ กลายเป็นว่าตอนนี้ชาม
ก๋วยเตี๋ยวต้มย าของไอ้เนธกลายมาเป็นของผมแทน สลับกับชามข้าวต้มหมู
ของผม 
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"ไม่เป็นไรพี่หงึ่น ผมกินได้" 

ไอ้เนธท าท่าจะสลับชามกลับแต่ผมใช้ช้อนเคาะมือมันไว้ซะก่อน 

"แดก ๆ ไปเหอะน่า" พูดจบผมก็รีบก้มหน้าก้มตากินต่อทันที 

"เออ แดก ๆ ไปเหอะมึง"  

เป็นไอ้เป้ที่พูดขึ้นมาบ้าง  

"ปกติไอ้หนึ่งมันไม่แดกข้าวต้ม เกลียดชิบหายเลย เห็นแล้วเป็นต้อง
บ่นว่าอาหารคนป่วย" 

อืม ที่มันพูดอีกก็ถูกอีก 

ผมก้มหน้าก้มตาสูดเส้นก๋วยเตี๋ยวเข้าปากโดยไม่เงยหน้าขึ้นไปมอง
ใคร 

"แต่ที่วันนี้มันสั่งข้าวต้ม" 

"..." 

"ก็เพราะมึง" 

ไอ้เป้พูดจบ ผมก็ได้ยินเสียงเฮียสองพูดต่อแทบจะในทันที 
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"ไอ้หนึ่งมันกลัวมึงแดกเผ็ดไม่ได้ไงไอ้น้อง เลยซื้อข้าวต้มมาเตรียม
สลับกับมึง" 

"เงียบไปเลยเฮีย!" 

ผมรีบเงยหน้าขึ้นไปส่งสายตาคาดโทษให้เฮียสองที่พูดจบก็ท าเป็น
ไม่รู้ไม่ชี้ ยัดข้าวไข่พะโล้ค าโตเข้าปากต่อไป  

ขอให้วันนึงไข่พะโล้ทั้งลูกติดคอมึงครับเฮีย สาธุ! 

"แล้วมึงจะหน้าแดงท าไมก่อน!!" 

ไอ้เป้พูดเย้าในขณะที่ไอ้เนธมองผมด้วยสายตาเจ้าเล่ห์แปลกๆ 

"ก็มันเผ็ดมาก!!!" 

"เอ่อ พ่ีหงึ่น.." 

"อะไรอีก รีบ ๆ แดกสิวะ" 

ไอ้เนธยังไม่ตอบแต่เลื่อนขวดแก้วเล็ก ๆ บางอย่างมาตรงหน้าผม 

"คือผมบอกป้าเขาว่าไม่ใส่พริก..อันนี้..ผงปาปริก้าของผม" 
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ผงจ้องตาไอ้เนธปริบ ๆ อยู่ดี ๆ ลิ้นก็รับรู้ว่าที่จริงแล้ว ไอ้ก๋วยเตี๋ยว
ห่านี่มันแทบจะไม่เผ็ดเลยโว้ย!!! 

"เพราะปาปริก้า..น ้าซุปเลยเป็นสีแดง" 

ไอ้เนธพูดจบก็ยิ้มกว้างจนเห็นฟันครบ 32 ซ่ี 

แม่งเอ๊ยยย ไอ้เนธ ไอ้เด็กเวร!!! 

"เฮ้อ เบื่อคนโง่จริงๆ" 

"เออขอโทษละกันที่กูโง่ ไม่รู้ว่านั่นผงปาปริก้า" 

ผมพูดแดกดันไอ้เป้กลับไปในขณะที่ก าลังยัดลูกชิ้นใส่ปาก 

"กูไม่ได้พูดถึงเรื่องผงปาปริก้า" 

"..." 

"กูหมายถึงแถวนี้มีคนโง่ โง่ที่ไม่รู้อะไรเลยนอกจากเนื้อหาการเรียน
และยี่ห้อที่นอนดัง ๆ !!!" 

ผมปล่อยไอ้เป้บ่นไป ก่อนจะหันไปมองไอ้เนธที่ตั ้งหน้าตั้งตากิน
ข้าวต้มหมูจืด ๆ อย่างเอร็ดอร่อย 
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ก็กินจืดได้นี่หว่า แล้วจะสั่งเผ็ด ๆ ท าไมวะ ไอ้เด็กนี่หนิ!! 

 

"ไอ้เตอร์ กูว่าห้องชมรมเริ่มเล็กไปแล้วว่ะ" 

"ไม่เล็ก ก าลังพอดี" 

พอดีบ้านมึงครับ เด็กใหม่แทบจะนั่งตักกันอยู่แล้ว 

ผมจ้องมองไปที่น้อง ๆ ปีหนึ่งสมาชิกใหม่ของชมรมหลายคนที่ก าลัง
นั่งอยู่บนฟูกส่วนตัวของผมที่มุมห้องด้วยความเศร้าสลด ฟูกส่วนตัวที่ผมชอบ
แวะมานอนในตอนเย็นตอนรอเฮียสองไปเฝ้ามะพร้าวที่ชมรมเกษตร..ฟูกที่
ผมหวง!!! 

ปกติแล้วชมรมกิจกรรมตามใจฉันที่ตั ้งชื่ออย่างหรูหราหลอกลวง
ประชาชนว่า 'ป๊อปปี้ตามหาถุงเท้า' ของเรามีสมาชิกทั้งหมดรวม 7 คนถ้วน 
เทอมนี้เป็นเทอมแรกที่มีสมาชิกทั้งหมด 33 คน เป็นเหตุให้ไอ้ปีเตอร์ที่เป็น
ประธานชมรมยิ้มหน้าบานอยู่ในขณะนี้ 

ไอ้ปีเตอร์ท าการกล่าวแนะน าชมรมคร่าว ๆ ก่อนจะให้พวกเรา
สมาชิกเก่าแนะน าตัวทีละคน จนมาถึงตาผม 
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"สวัสดีครับ พี่ชื ่อหนึ่ง มีฝาแฝดชื่อสอง ตอนนี้อยู่ปีสาม เมเจอร์
บริหาร เวลาว่างชอบนอนครับ" 

เสียงน้อง ๆ ปรบมือกันเกรียว ก่อนจะเริ ่มมีเสียงซุบซิบดังขึ้น
ประมาณว่าคนนี้ไงที่เป็นแฝดในต านาน แฝดคนพี่เมื่อกี้ไม่โสด แต่คนนี้โสด 
อะไรสักอย่าง พร้อมด้วยเสียงชมว่าน่ารักไม่ขาดปาก 

เดี๋ยวปั๊ดไล่ออกจากชมรมให้หมดเลยไอ้เด็กพวกนี้ ต้องชมว่าพี่หล่อ
สิน้อง น่ารักอะไรกันเล่า! 

ผมนั่งลง ปล่อยให้สมาชิกเก่าคนอื่น ๆ แนะน าตัวบ้าง ไล่จากปีสาม 
ปีสอง จนถึงเด็กใหม่ปีหนึ่งที่นั่งบนพื้นกันหน้าสลอน 

"เอาล่ะปีหนึ่ง พ่ีขอชื่อเล่น เมเจอร์ งานอดิเรก แล้วก็เหตุผลว่าท าไม
ถึงเข้าชมรมนี้...เอาเหตุผลจริง ๆ นะ อย่ามาแบบเพราะชมรมดูมีประโยชน์ 
เพราะพ่ีรู้ว่าพวกมึงโกหก" 

สิ้นเสียงไอ้ปีเตอร์ เด็กปีหนึ่งก็ข ากันครืน เด็ก ๆ ทยอยกันยืนขึ้น
แนะน าตัวทีละคน ผมพยายามตั้งใจฟังแม้ตาจะค่อนข้างปรือเนื่องจากเย็น
วันนี้ฝนตกพร า ๆ บรรยากาศน่านอนเป็นที่สุด 

"อุ๊ย น้องคนนี้ชั้นจองค่า กรี๊ดดด" 
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บิวตี้ สาวสองต าแหน่ง PR ควบมาร์เก็ตติ้งหนึ่งเดียวของชมรมกรี๊ด
กร๊าดข้ึนมาทันทีที่ไอ้เด็กเนธลุกขึ้นยืน ผมมองมันตาปรือ ใจแอบลุ้นว่ามันจะ
แนะน าตัวว่ายังไง 

"สวัสดีครับ" 

โอ้โห พูดชัดอย่างกับคนไทยแท ้100% ท าเอาเสียงฮือฮาดังข้ึนทันที 

"ผมชือเนธ" 

อืม ไม่น่ารีบชมมันเลย ชมยังไม่ทันขาดค าส าเนียงฝรั่งที่คุ้นเคยกด็ัง
ขึ้นทันท ี

"เมเจอร์บอริ..หาร" 

ทั้งห้องเงียบกริบ รอลุ้นว่ามันจะพูดอะไรต่อ 

"งานอดิเรก เล่นกลอง และ ออกก าลังกายครับ" 

อ้ืม ก็ไม่แปลกใจ ไลน์กล้ามมันถึงสวยขนาดนั้น 

"เหตุผลที่เขาชมรมนี..เพราะพ่ีหนึ่งครับ" 

ไม่รู้ว่าเพราะง่วงมากจนหูฝาดรึเปล่า ผมว่าผมได้ยินมันเรียกชื่อผม
ถูกนะ 
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"กรี๊ดดดด อีหนึ่งงง แฟนบอยมึงหล่อมากกก กูอิจจจ!!!" 

บิวตี้กรี๊ดออกมาแบบข า ๆ ส่วนเฮียสองที่นั่งหน้าตายเริ่มปรบมือ
โดยมีลูกคู่เป็นมะพร้าวและไอ้เป้ที่นั่งข้าง ๆ ผมเลยรีบพยักหน้าให้มันแล้ว
ปรบมือบ้าง เสียงปรบมือดังกึกก้องพร้อมเสียงซุบซิบที่ดังตามมา 

ไม่นานนักน้องๆทั้ง 20 กว่าคนทั้งชายและหญิงก็แนะน าตัวกันครบ 

"และกิจกรรมใหญ่ของเทอมนี้ก็คือ..ไปท ากิจกรรมอาสาบนดอยที่
ภาคเหนือในช่วงปิดเทอม" 

ไอ้เตอร์ประกาศกิจกรรมที่พวกผมหารือกันมาเป็นเวลาสองวันเต็ม 
ก่อนที่จะจัดประชุมชมรมในวันนี้ เสียงปรบมือและผิวปากดังเกรียวกราว 
เพราะได้ข่าวมาว่าเทอมนี้คนลงชมรมอาสาล้นหลามมากจนท าให้หลาย ๆ 
คนพลาดโอกาสที่จะได้ไป พวกเราชมรมป๊อปปี้เลยจัดกิจกรรมอาสาเป็นของ
ตัวเองซะเลย 

"สว่นกิจกรรมอ่ืน ๆ น้อง ๆสามารถเขียนกิจกรรมที่อยากชวนเพ่ือน 
ๆ ท าแล้วมาหย่อนลงในกล่องนี้ได้เลย พวกพ่ีจะอ่านทุกใบและแจ้งกลับอีกที
ว่ากิจกรรมของใครได้รับเลือกตามความเหมาะสม ใครเขียนเสร็จแล้วก็กลับ
บ้านได้เลยนะ" 
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เด็ก ๆ เริ ่มเขียนกิจกรรมที ่ต ัวเองอยากท าพร้อมชื ่อเล่นลงใน
กระดาษ ก่อนจะทยอยออกจากห้องไปจนเหลือแค่สมาชิกหน้าเก่าเจ็ดคน 
กับไอ้เด็กยักษ์ท่ียังจ้องผมไม่หยุด 

"เอ้า มึงไม่เขียนอ่ะ" 

ผมเดินสะลึมสะลือไปนั่งยอง ๆ ข้าง ๆ ไอ้เด็กเนธที่เอาแต่จ้องผม
อย่างไม่ลดละ 

"ผมเขียนภาษาไทยไม่ค่อยได"้ 

โถ มึงจะเรียนรู้เรื่องท่าไหนวะเนี่ยไอ้น้อง อ่านก็ไม่ได้ เขียนก็ไม่ได้
อีก กูล่ะเครียดแทนอาจารย์จริง ๆ 

"เออๆ เดี๋ยวกูช่วย มึงจะเขียนว่าอะไร" 

"ชอบ" 

"อะไรนะ" 

"ชอบพี่" 

"โอเค เขียนแบบนี้" 
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ผมที่โคตรง่วงค่อย ๆ จับมือไอ้เนธเขียนกิจกรรมชื่อแปลกของมัน 
เริ่มจากช.ช้าง ไปจนจบที่ไม้เอก ก่อนจะปล่อยมือมันออก 

"มึงลงชื่อซะ เอาไปหย่อนแล้วกลับบ้านได้เลย กูขอไปนอนก่อนนะ" 

ผมรีบเดินดุ ่ม ๆ ไปล้มตัวลงบนฟูกที่ประจ า แล้วสติก็ดับวูบไป
ในทันท ี

ผมงัวเงียตื่นมาเพราะนาฬิกาปลุกท่ีตั้งไว้ตอนห้าโมงครึ่งก็พบว่าพวก
ไอ้เตอร์ก าลังจ้องมาที่ผมด้วยสายตาแปลก ๆ 

"กูงงมากว่าน้องมึงได้เกรด 4.00 มาได้ยังไง มันดูฉลาด แต่จริง ๆ ก็
ไม่นะ" 

หูได้ยินเสียงไอ้เตอร์แว่ว ๆ ผมมองไปยังเฮียสองที่ไม่ได้ตอบอะไร 
แค่ถอนหายใจยาวก่อนจะส่ายหน้าช้า ๆ แล้วอ่านบางอย่างในมือต่อ ชาว
ชมรมหน้าเก่าท่ีก าลังทยอยไล่อ่านกระดาษแผ่นเล็กท่ีหยิบออกมาจากกล่อง 

"มันไม่เคยมีความรัก" 

เฮียสองพูดในขณะที่ก าลังหันไปพิมบางอย่างลงในแล็ปท็อป  

ส่วนไอ้เตอร์มองเฮียสองนิ่ง 

"แต่ไอ้เด็กนั่นโคตรชัดเจนเลยนะ มันจะไม่รู้เลยหรอวะ" 
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"ถ้าวันนึงมันรู้สึกพิเศษกับเด็กนั่น เดี๋ยวมันก็รู้เองแหละ" 

ผมพยายามท าความเข้าใจว่าสองคนนั้นมันคุยอะไรแต่ก็ งงอยู ่ดี 
สุดท้ายผมเลยยอมแพ้ให้กับความง่วงและงีบต่อไปจนกระทั่งเฮียสองมาปลุก
ให้กลับบ้านเวลาหกโมงเย็น 

 

"เฮีย เมื่อกี้คุยไรกับไอ้เตอร์วะ อะไรชัด ๆ ชอบ ๆ" 

"ไม่มีอะไร" 

เฮียสองตอบในขณะที่พวกเราก าลังขับรถกลับบ้าน 

"เห้ย ต้องมีดิ อย่าโกหกน้องดิวะ" 

"มึงจ าตอนกูชอบท าอาหารเช้าเผื ่อมะพร้าวตอนปีที ่แล้วได้ป่ะ 
ก่อนที่จะได้เป็นแฟนกัน" 

"เออจ าได้ มึงคลั่งรักแบบไม่รู้ตัว ตื่นตีสามตีสี่มาท ากับข้าวให้น้อง
มันทุกเช้า" 

"มึงบอกว่ากูชอบมะพร้าว แต่กูไม่เชื่อ" 
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"เออดิ ก็มึงโง่ ชัดเจนขนาดนั้น กูกับไอ้เป้พูดทุกวันว่ามะพร้าวชอบ
มึงและมึงก็ชอบมะพร้าว มึงก็ไม่ฟัง กว่าจะยอมรับแม่งนานมากกก" 

เฮียสองหัวเราะเสียงเย็นท าเอาผมขนลุกซู่ 

"ไอ้หนึ่ง" 

"อะไร" 

"กูไม่ใช่คนเดียวที่โง่" 

"อ้าว แล้วใครโง่อีกอ่ะ" 

ผมถามมันกลับ เฮียแม่งพูดถึงใครวะ หาเพื่อนชิบหาย โง่คนเดียวก็
ไม่ได้ โถ่! 

รถติดไฟแดงพอดี เฮียสองเลยค่อย ๆ หันใบหน้าที่เหมือนผมเป๊ะ ๆ 
มามองผม ก่อนจะตะโกนข้ึนมาท าเอาผมตกใจจนสะดุ้ง 

"ก็มึงไง!!" 

"เอ้าเฮีย อยู่ ๆ มาด่ากูท าไมเนี่ย เกรดกู 4.00 ทุกเทอม โง่ตรงไหน 
จงอภิปราย 20 คะแนน!" 

แทนที่เฮียมันจะตอบ กลับเอามือขึ้นมานวดขมับก่อนจะพูดเบา ๆ 
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"เวลามีคนชอบมึง มึงรู้ตัวป่ะ" 

"รู้ดิ ตอนมินดี้ชอบกู กูก็รู้" 

ผมนึกไปถึงตอนที่รุ่นน้องผู้หญิงพยายามจะเข้าหาผมผ่านเฮียสอง 
ใครไม่รู้ก็บ้าแล้ว อบขนมมาให้ทุกอาทิตย์ขนาดนั้น 

"แล้วไอ้เนธล่ะ" 

ผมมองหน้าเฮียสองอย่างแปลกใจ 

"บ้าป่ะเฮีย!! ไอ้เนธมันแค่ไม่มีเพ่ือน มันเลยมาซบอกรุ่นพ่ีเท่ ๆ แบบ
กูไง ไอดอลอ่ะ แฟนบอยอ่ะ เก็ทป่ะ เดี๋ยวมันมีเพื่อนมันก็โบยบินไปตามทาง
ของมันแล้ว" 

ผมพูดพลางหยิบคิทแคทที่เหลวติดกระดาษห่อขึ้นมากิน 

"เออ เดี๋ยวกูจะคอยดูว่ามันจะมีเพ่ือนเมื่อไหร่" 

"มึงเลวอ่ะเฮีย อย่าไปแช่งมันดิวะ ตัวยิ่งใหญ่ ๆ น่ากลัว ๆ อยู่ คน
กลัวมัน หาเพ่ือนยาก น่าเห็นใจจะตาย" 

"หนึ่ง มึงคงไม่รู้สินะ" 

"ว่า?" 
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"รุ่นน้องปีหนึ่งที่เข้าชมรมเราเทอมนี้เกือบทั้งหมด เขียนเหตุผลว่า
อยากมีเพ่ือนเป็นลูกครึ่งหน้าตาดี เด็ก ๆ มันอยากเป็นเพ่ือนกับไอ้เนธอ่ะ" 

โห เหตุผลเด็กพวกนี้นี่มัน!.. เออ แต่ก็ยังดีกว่าตอนผมกับเฮียโดนไอ้
เตอร์บังคับลงชื่อแหละวะ 

"เออก็ดีดิ" 

"แต่ไอ้เนธมันเข้าชมรมนี้เพราะมึง ใครทักมัน มันก็แค่ยิ้ม ๆ ก็ชัดอยู่
แล้วป่ะว่ามันอยากรู้จักแค่มึง" 

"ก็กูเป็นรุ่นพี่ท่ีดี แถมหล่อ มันก็เลยอยากเป็นเพ่ือนกับกูไง" 

"มันไม่ได้อยากเป็นเพ่ือนกับมึง!" 

ผมนิ่งเงียบ พยายามคิดตามสิ่งที่เฮียมันพูด เออก็จริงของเฮียแฮะ 

"เออลืม ใช่ ๆ เป็นเพื่อนไม่ได้หรอกเพราะมันเด็กกว่า มันคงอยาก
เป็นรุ่นน้องที่สนิทกับกูไง" 

สุดท้ายเฮียสองก็ถอนหายใจยาวแล้วตั้งหน้าตั้งต่อขับรถต่อไปโดย
ไม่พูดอะไรอีก ผมเลยกะว่าจะถือโอกาสใช้เวลาเจ็ดนาทีก่อนถึงบ้านในการ
งีบเอาแรงก่อนกลับไปทบทวนบทเรียนในคืนนี้ 



เจ้าขีเ้ซาของผม  

Cloudberry 

143 

ได้ยินเฮียบ่นอะไรอุบอิบ ๆ ก่อนที่สติจะขาดหายไป แต่ขี้เกียจตอบ
มัน ผมเลยเนียนนอนต่อซะเลย 

‘เห้อ กูล่ะสงสารไอ้เนธจริง ๆ’ 
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ตอนที่ 9 

 

ผมขับรถมาถึงร้านซูชิที่ของเพ่ือนไอ้เนธที่มันส่งโลเคชั่นมาให้เมื่อคืน 
ลองค้นหารีวิวอ่านก็พบว่าร้านนี้ดังและหรูพอสมควร ผมเลยแต่งตัวจัดเต็ม
พร้อมเตรียมกดเงินสดมาประมาณห้าพันบาทส าหรับมื้อนี้ ตั้งใจจะเลี้ยงไอ้
เนธเป็นการตอบแทนเรื่องโต๊ะ VVIP เมื่อครั้งที่แล้ว 

โอ้โห ซุปเปอร์คาร์จอดเรียงกันหลายคันเลยแฮะ 

ในขณะที่ผมก าลังจะพิมไปบอกไอ้เนธว่าผมมาถึงแล้ว สายตาก็
สะดุดกับรถสปอร์ตสีแดงคันหนึ่งที่พุ่งตัวเข้ามาจอดในซองอย่างช านาญจน
ท าให้ผมชะงักค้างในทันที 

ในใจอยากเห็นหน้าคนขับเหลือเกินว่าจะเท่เหมือนรถรึเปล่า ผมเฝ้า
รอจนประตูรถด้านคนขับค่อย ๆ เปิดออก ผู้ชายร่างยักษ์ในชุดฮู้ดสีเทากับ
กางเกงยีนส์สามส่วนขาด ๆ สวมรองเท้าแตะคีบก้าวออกมา 

เป็นไอ้เด็กเนธ..ที่แต่งตัวได้ขัดกับรถสปอร์ตมากมึงเอ๊ย! 
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ผมดูความเรียบร้อยของผมเผ้าและเสื้อผ้าที่ถูกเลือกสรรมาอย่างดี
ก่อนจะรีบลงจากรถเดินไปหามัน ไอ้เนธที่ก าลังหยิบบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาสูบเห็น
ผมพอดี ผมโบกมือให้มันแล้วเดินเข้าไปใกล้ ๆ 

"มึงสูบบุหรี่ด้วยหรอวะ" 

"once in a while" (นาน ๆ ที) 

พูดจบมันก็สูบบุหรี่เข้าปอดแล้วค่อย ๆ พ่นออกมา จมูกผมฟุตฟิต
ทันทีท่ีได้กลิ่นช็อคโกแลตจาง ๆ 

"พี่หงึ่นลองไหม" 

ไอ้เนธยื่นบุหรี่ไฟฟ้ามาให้ ผมส่ายหน้าหวือ ไม่ได้รังเกียจอะไร แค่
เคยลองสูบพวกนี้แล้วไม่ชอบก็เท่านั้นเอง  

ผมยืนรอจนกระทั่งไอ้เนธสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสร็จก่อนที่พวกเราจะเดิน
เข้าร้านไปด้วยกัน พนักงานต้อนรับเหมือนคุ้นเคยกับไอ้เนธเป็นอย่างดี เธอ
รีบทักทายอย่างอ้อนน้อมก่อนจะน าพวกเราเดินไปยังมุมในสุดของเคาน์เตอร์
บาร์ที่สามารถมองนั่งมองเชฟเตรียมอาหารอย่างใกล้ชิด 

ผมเดินตามอย่างว่าง่าย และทรุดตัวลงนั่ง ผ้าเย็นและน ้าชาถูกน ้ามา
เสิร์ฟอย่างรวดเร็ว 
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"มึงสั่งได้เต็มท่ีเลยนะ กูเลี้ยงเอง" 

หล่อ สปอร์ต ใจดี ป๋าขนาดนี้ ต้องพ่ีหนึ่งคนนี้เท่านั้น! 

ไอ้เนธหันมามองผม ก่อนจะยิ้มมุมปาก 

"ไม่ได้ครับ ผมชวนพี่หงึ่นมา ..It's my treat." (ผมเลี้ยงเอง) 

"ได้ไงวะ กูเป็นรุ่นพี่ กูต้องเลี้ยงดิ" 

หลังจากพยายามจะแย่งกันจ่ายกันไปมาอย่างจบไม่สิ้น จู่ ๆ เชฟก็
ยื่นบางอย่างมาตรงหน้าพวกเรา เป็นอาหารบางอย่างในถ้วยเล็ก ๆ ให้ผมกับ
ไอ้เนธคนละถ้วย 

"มึงสั่งล่วงหน้าแล้วหรอ" 

"เยส" 

ไอ้เนธบอกให้ผมชิมดู ก่อนจะตั้งหน้าตั้งตากินอาหารตรงหน้าของ
ตัวเอง ผมเลยใช้ตะเกียบคีบบางอย่างสีขาว ๆ ที่หน้าตาแปลก ๆ ตรงหน้า
เข้าปากบ้าง 

รสชาติแปลกดี แต่ก็พอกินได้ 

"ส าหรับอย่างแรกนี้เป็น ท่อเก็บอสุจิของปลาฮามาจิ ครับ" 
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เชฟพูดขึ้นพร้อมรอยยิ้มในขณะที่ผมก าลังจะกลืนไอ้ 'บางอย่างที่ว่า' 
ลงคอ 

บางอย่างที่ว่าซึ่งก็คือ..ท่อเก็บอสุจิปลา 

ผมหลับตาลงช้า ๆ ไม่ได้จะดื่มด ่ารสชาติของท่อเก็บอสุจิในปาก 

แต่ก าลังพยายามจะบังคับไม่ให้ตัวเองพ่นไอ้อวัยวะชื่อแปลกนี่ใส่
หน้าเชฟต่างหาก! 

ฮ่ึย ไอ้เนธ ไอ้น้องเหี้ย!!! ยังจะมีหน้ามาข าอีก 

ผมรีบกินขิงดองที่วางอยู่แล้วตามด้วยน ้าชาล้างปากอย่างรวดเร็ว ไม่
นานนักเชฟก็แนะน าแล้วเสิร์ฟจานต่อไปทันทีโดยไม่ให้เวลาผมท าใจสักนิด 

จานแล้วจานเล่าถูกเสิร์ฟ จนถึงประมาณจานที่ห้า คออาหารญี่ปุ่น
อย่างผมรู้สึกได้ทันทีว่าของแม่งพรีเมียมข้ึนเรื่อย ๆ  

"มึง omakase เซ็ตนี้คนละเท่าไหร่" 

ผมตัดสินใจถามออกไป ไอ้เนธท าลายหน้าลอยตาไม่ตอบจนผมต้อง
ยกมือถือขึ้นมาค้นหาในอินเตอร์เน็ตเองและพบว่า... 

สิ่งที่ผมต้องท าเดี๋ยวนี้คือการเข้าแอปธนาคารออนไลน์! 
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ผมปิดหน้าจอ สูดหายใจเข้าลึก ๆ ก่อนจะขยับเข้าไปใกล้ไอ้เนธ เอ่ย
เสียงเบาใกล้ ๆ หูมันเพราะกลัวเชฟจะได้ยิน 

"ไอ้เนธ เซ็ตนี้มันคนละหมื่นเลยนะโว้ยยยย" 

ร้อนรน..บอกเลยว่าร้อนรน ในบัญชีผมมีหนึ่งหมื่นกับอีกสองสตางค์ 

อย่าว่าแต่เลี้ยงมันเลย จ่ายส่วนของตัวเองยังเกือบไม่พอเลยมั้งเนี่ย 
เวรแล้วไอ้หนึ่งเอ๊ย 

ไอ้เนธยังไม่ตอบ ผมคิดว่าผมอาจจะพูดเร็วไปไม่ก็เบาไป เลยเขยิบ
หน้าเข้าไปใกล้มันอีกนิด เตรียมจะพูดอีกรอบ แต่ไม่รู้ท าไมอยู่ ๆ ไอ้เนธถึง
หันหน้ามาหาผมในจังหวะที่ผมโน้มตัวเข้าไปหามันพอดี ท าให้จมูกโด่ง  ๆ 
ของผมทิ่มแก้มมันอย่างจังจนยุบเข้าไป 

ชิบ หาย แล้ว! 

"กรี๊ดดดดด เค้าหอมแก้มกันด้วยอ่ะแก โคตรน่ารัก!" 

ผมสะดุ ้งตัวออกมาทันทีคล้ายโดนของร้อน ไม่รู ้ต้องท าตัวยังไง
หลังจากท่ีได้ยินเสียงของโต๊ะทางด้านหลังแว่วมา 

"เมื่อก้ีพ่ีหงึ่นพูดว่าอะไร ผมฟังไม่ทัน" 
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แต่ไอ้เนธยังพูดต่อหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมเลยคิดว่า
ลูกผู้ชายตัวจริงคงไม่ถือสาอุบัติเหตุเล็กน้อยซึ่งเกิดจากความไม่ตั้งใจ เลยตั้ง
หน้าตั้งตาดื่มด ่ากับอาหารตรงหน้าต่อไป 

ประมาณชั่วโมงนิด ๆ อาหารทั้งหมดก็ถูกเสิร์ฟจนครบ ไอ้เนธรีบชิง
ยื่นบัตรเครดิตให้พนักงานอย่างรวดเร็วก่อนจะใช้แขนเท้าคางแล้วหันมามอง
หน้าผม ในขณะที่สายตาผมยังคงตะลึงกับบัตรเครดิตแบล็คการ์ดแบบไม่
จ ากัดวงเงินที่มันเพ่ิงยื่นให้พนักงานไปเมื่อกี้  

รู้ว่ารวย แต่ก็อดอ้ึงไม่ได้อยู่ดี 

มึงช่วยหาเพื่อนเร็ว ๆ เถอะนะไอ้เนธ ก่อนที่กูจะหมดตัวเพราะสนิท
กับมึง! 

เออ ว่าแต่คนไหนเพ่ือนมันวะ อยากเห็นหน้าจัง 

"ไอ้เนธ ไหนเพื่อนมึงอ่ะ" 

"อ้อ..เอ่อ..วันนี้เขาไปดูงานที่ญี่ปุ่น" 

มันพูดพลางยกน ้าชาเขียวขึ้นมาดูดอย่างสบายใจ ก่อนจะจ้องหน้า
ผมแล้วหันไปยิ้มคนเดียว 

มันเป็นอะไรของมันวะ? 
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ผ่านไปไม่กี ่นาที พนักงานก็น าบัตรเครดิตของมันมาคืนพร้อม
ใบเสร็จ สายตาอันปราดเปรื ่องของผมเหลือบไปเห็นตัวเลขท้ายใบเสร็จ  
แว๊บ ๆ 

แตแ่ล้วแขนขาก็พลันอ่อนแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 

"มึง..เค้ารูดผิดรึเปล่า ทะ ท าไมมะ..มันเขียน ส..สี่หมื่นวะ!" 

ไอ้เนธหยิบใบเสร็จมาดูก่อนจะพูดประโยคที่ท าให้ผมแทบจะเป็นลม
ล้มพับไปในทันท ี

"โอ้ ผมนึกว่าจะแพงกว่านี้ซะอีก" 

ผมเดินไปดักข้างหน้ามัน ท าหน้าตาจริงจังเข้าสู้ 

"เดี๋ยวกูจ่ายคืนให้มึง" 

ไอ้เนธท าหน้างง ก่อนจะยิ้มกว้าง 

"โนววว วันนี้ผมเลี้ยง" 

"ในโอกาสอะไร?" 

"ผมอยากเลี้ยงพี่หงึ่น" 



เจ้าขีเ้ซาของผม  

Cloudberry 

151 

"มึง เลี้ยงรุ่นพี่ตั้งสองหมื่น มันไม่มากไปหรอวะ" 

ไอ้เนธเขยิบเข้ามาใกล้ ๆ ผมจนหน้าเราห่างกันแค่คืบ ผมเงยหน้า
นิดหน่อยเพื่อสบตากับมันที่จ้องผมตาไม่กะพริบ 

"ส าหรับพ่ีหงึ่น ไม่จ ากัด" 

"ตลกละมึง กูเป็นแค่รุ่นพี่ ไม่ใช่เมียนะโว้ย" 

"โอ้ โอเค..." 

ไอ้เนธพูดพลางยักไหล่ จากนั้นก็พูดอะไรบางอย่างกับตัวเอง ซึ่งเบา
มากจนผมเกือบไม่ได้ยิน แต่ยังเสือกได้ยิน ก่อนจะเดินไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าอีก
รอบ  

'ตอนนี้ ยังไม่ใช่' 

ผมได้แต่ยืนเกาหัวแกรก ๆ ไม่ใช่อะไรของมันวะ พูดให้มันจบ
ประโยคสิวะไอ้เด็กนี่! 

 

"วันนี้กูหล่อเป็นพิเศษหรอไง จ้องกูอยู่ได้" 
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ไอ้เป้เหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่พูด ก่อนจะก้มหน้าก้มตากิน
อาหารเช้าต่อไป วันจันทร์วนมาบรรจบอีกรอบพร้อมอาหารมากมายราว
ห้องอาหารโรงแรมที่วางอยู่ตรงหน้า 

อาหารเช้าแบบอเมริกันเบรคฟาสต์ส าหรับสี่คนถูกตระเตรียมโดย
เฮียสองผู้บ้ายอติดกันเป็นวันที่สี่ แค่มะพร้าวชมว่ามันท าออมเล็ตอร่อยเข้า
หน่อย แม่งบ้าจี้ท ามาเต็มโต๊ะให้มะพร้าวเลือกชิม และผลกรรมก็ตกมาอยู่ที่
พวกผมจนได ้

แดกจนหน้าจะเป็นไข่แล้วกู 

“ไอ้หนึ่ง กูว่าน้องมันมองมึงแปลก ๆ มาสักพักแล้ว หรือว่า…มันจะ
ชอบมึง” 

ไอ้เป้พูดพลางบุ้ยหน้าไปยังไอ้เด็กเนธที่ก าลังเดินมาทางนี้ 

“ชอบเหี้ยไร มันแค่ไม่มีเพ่ือน คนไม่กล้าเข้าใกล้มัน” 

ผมตอบแบบขอไปที รีบเอาออมเล็ตแฮมชีสเข้าปากก่อนที่ไอ้เป้จะ
พูดอะไรไร้สาระอีก 

ไอ้เนธเดินมาถึงก็วางกระเป๋าไว้ที่มุมหนึ่งของโต๊ะ ทักทายพวกเราทั้ง
สี่คน ก่อนจะทรุดตัวลงนั่งข้าง ๆ ผมซึ่งมีท่ีว่างพอดี 
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"แดกข้าวเช้ามายังอ่ะมึง" 

ไอ้เนธพยักหน้าแต่สายตามองออมเล็ตของผมอย่างสนใจ ผมเลยใช้
ส้อมจิ้มออมเล็ตชิ้นใหญ่แล้วส่งไปให้มัน กะว่าจะให้มันเอาเข้าปากเอง แต่ไอ้
เด็กนี่กลับยื่นหน้ามางับออมเล็ตจากส้อมในมือผมอย่างรวดเร็ว 

ไหนบอกกินข้าวมาแล้ว หิวอะไรขนาดนั้นวะเนี่ย 

ไอ้เป้ที่นั่งฝั่งติดกับผมหันมาเห็นพอดีถึงกับอ้าปากค้าง ก่อนที่มันจะ
ค่อย ๆ ปรับสีหน้าให้เป็นปกติในไม่กี่วินาทีต่อมา ท าเป็นกระแอมไอก่อนจะ
ใช้มือผลักดันหัวผมไปด้านหลัง เพ่ือที่มันจะได้เห็นหน้าไอ้เนธชัด ๆ 

"ไอ้เนธ" 

ไอ้เป้ขยับแว่นก่อนจะท าเสียงเข้ม ผมที่นั่งตรงกลางมองมันสองคน
สลับไปมาด้วยความงุนงง 

“มึงชอบไอ้หนึ่งมั้ย” 

ผมที่ก าลังจะอ้าปากด่าไอ้เป้ที่ถามค าถามบ้าบออะไรก็ไม่รู้ แต่ดันถูก
เบรกหน้าทิ่มด้วยน ้าเสียงจริงจังของไอ้เด็กข้าง ๆ ซะก่อน 

“ชอบครับ พิหงึ่น is so cute” 

เกลียดค าว่า so cute ส าเนียงอเมริกันจ๋าของมันชิบหายเลยโว้ย!!! 
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“เอ้าแล้วเว่ยยยยย" 

ไอ้เป้ท าเสียงแซวจนเฮียสองกับมะพร้าวที่อยู่ในโลกส่วนตัวงุ้งงิ้ง  ๆ 
กันสองคนถึงกับหันมามอง ผมกระแอมไอเล็กน้อย นั่งหลังตรง จัดปกเสื้อให้
ดีก่อนจะเอ่ยด้วยน ้าเสียงจริงจัง 

“คิ้วท์เคิ้วไรไอ้เชี่ยนี่ แบบกูต้อง handsome. Very handsome. 
Super handsome เว้ยไอ้น้อง” 

มือข้างหนึ่งของผมหลังตบไหล่หนา ๆ ของไอ้เนธดังปุ ๆ 

อ้ือหือ กล้ามไหล่แม่งแน่นจังวะ 

ไอ้เนธมองหน้าผมนิ่งด้วยสายตาแปลก ๆ ที่ผมไม่รู ้ว่ามันแปลว่า
อะไร แต่ท่าทางเหมือนพยายามจะกลั้นข า 

“โอเคครับ ล่อก็ล่อ” 

“หล่อโว้ย ไม่ใช่ล่ออออ!!” 

เห้อ..มึงไปเรียนภาษาไทยเพ่ิมเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้เด็กนี่! 

"ไอ้น้อง" เป็นเฮียสองท่ีพูดขึ้นบ้างหลังจากนั่งเงียบมานาน 

"มึงจะท าอะไรก็รีบท า" 
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ทุกคนตั้งหน้าตาฟังสิ่งที่เฮียสองก าลังจะพูด 

"ถ้ามึงไม่เปลี่ยนวิธี ชาติหน้ามึงก็ไม่ได้แดก" 

ไอ้เนธพยักหน้ารับรู้ เฮียสองพูดจบก็หันไปอยู่ในโลกส่วนตัวกับแฟน
เด็กของมันต่อ ส่วนไอ้เป้พยักหน้าเห็นด้วย ก่อนจะก้มหน้าก้มตากินต่อไป 

"เนธ มึงเข้าใจที่เฮียมันพูดหรอวะ" 

"อือฮึ" 

"ท าไมกูไม่เข้าใจวะ อ่อ..หรือว่า.." 

"..." 

"มึงหิวก็บอกตรง ๆ ดิวะ!! อ่ะ แดก ๆ แดกด้วยกันนี่แหละ" 

"พี่หงึ่น.." 

"อะไรอีก" 

"ผมชอบพี่ครับ" 

เคร้งงงง! 

"ไม่ได้ชอบแบบรู้นพ่ี" 
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"อ่อ ชอบแบบเพื่อนหรอ" 

เคร้งงงงง! 

"มือพวกมึงเป็นห่าไรกันอีกเนี่ย!! ผลัดกันท าช้อนส้อมตกอยู่ได้" 

ผมหันไปบ่นเฮียสองกับไอ้เป้ที่ผลัดกันท าส้อมตกกันคนละทีจนเกิด
เสียงเคร้งน่าร าคาญ 

"เนธ" 

มะพร้าวที่เงียบมานานพูดขึ้นบ้าง เจ้าตัวเรียกไอ้เนธก่อนจะก้มลง
ค้นบางอย่างในกระเป๋าเป้ตัวเองมายื่นให้ไอ้เนธ 

"Cheer up man. Hope this help" (สู้ ๆ นะ หวังว่านี่จะช่วยนาย
ได้) 

ไอ้เนธรับของบางอย่างมาจากมือมะพร้าว ก้มมองอยู่สองวินาทีก่อน
จะหมุนฝาออกแล้วหยิบขึ้นมาสูดลึก ๆ 

"Thanks, bror. This helps a lot." (ขอบใจนะ นี่ช่วยได้มาก) 

"เนธ" 

"เยส พ่ีหงึ่น?" 
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"มึงปวดหัวหรอ ดมยาดมท าไม" 

ผมถามพลางมองไอ้เนธค่อยๆหลับตาลงช้า ๆ สูดหายใจเอายาดม
เข้าปอดลึก ๆ อีกสองสามครั้งทั้ง ๆ ที่เมื่อกี้ก็ยังดูปกติดีอยู่เลยนี่หว่า 

"เนธ กูขอใช้ต่อนะ" 

"กูด้วย!!!!" 

"ตกลง..ปวดหัวนี่เป็นโรคติดต่อหรอวะ?" 

ผมถามพลางมองเพื่อนร่วมโต๊ะที่ดูเหมือนจะมีอาการปวดหัวขึ้นมา
พร้อม ๆ กัน ก่อนที่เสียงถอนหายใจยาวจะดังข้ึน 

"หนึ่ง กูขอลาออกจากเป็นพี่ชายมึง!" 

"ส่วนกูขอเลิกเป็นเพื่อนกับมึงตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป!" 

เอ้า กูผิดอะไรก่อน!!! 

"พี่หงึ่น" 

ไอ้เนธพูดขึ้นบ้างหลังจากส่งยาดมไปให้เฮียสองเรียบร้อยแล้ว 

"We need to talk." (เรามีเรื่องต้องคุยกัน) 
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"เออพูดมาดิ" 

"เย็นนี้ไปกินข้าวด้วยกันไหมครับ" 

"ห้ะ! อารมณ์ไหนของมึงวะ" 

"ผมอยากคุยตอนกินข้าว" 

"โอ๊ย! ลีลานะมึงเนี่ย..เออๆๆ กูเลิกเรียนสี่โมงครึ่ง เจอกันตรงนี้ก็
แล้วกัน" 

ไอ้เนธพยักหน้าก่อนจะขอตัวไปเรียน 

"จะไปเดทกันอีกละ โอมากาเสะสองหมื่นยังไม่สาแก่ใจ" 

"เดทห่าไร น้องมันคงมีปัญหาชีวิตมาปรึกษากูแหละ เมื่อกี้สีหน้ามัน
ดูไม่ดีเลย" 

"กูว่า..กูรู้ว่าเรื่องอะไร" 

ไอ้เป้ตอบก่อนจะตีหน้าขรึม ใช้มือลูบคางท าท่าเหมือนก าลังใช้ความคิด 

"มึงก็ข้ีเสือกเนอะ เออ ไอ้เรื่องท่ีมึงรู้มานี่..เรื่องอะไรวะ" 

ไอ้เป้กรอกตา ก่อนจะจับไหล่ผมหันมองมันตรง ๆ 
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"เรื่องความรัก" 

ผมพยักหน้าพลางนึกถึงผู้ชายชุดเทาคนนั้นที่เจอในผับ 

เออ ก็เป็นไปได้แฮะ 

วัน ๆ ไม่เคยเห็นมันจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุยกับใครเลยนอกจากดู
คลิปเพลง…หรือว่าคนคนนั้นจะเทมันแล้ว!!!  

โถ ไอ้น้อง โคตรน่าสงสารเลยว่ะ มนุษย์สัมพันธ์ก็แย่ โดนคนที่ชอบ
เทอีก โคตรพัง 

"เฮ้ยไอ้หนึ่ง นี่มึงท าไรอ่ะ" 

ไอ้เป้ยื่นหน้าเข้ามาดูผมที่ก าลังกดจอมือถือด้วยความเร็วแสง 

"ออเดอร์น ้าใบบัวบกสกัดเย็นร้านหน้ามอ" 

"เพื่อไรวะ มึงช ้าในหรอ?" 

ไอ้เป้ยังคงจ้องจอมือถือผมอย่างสนอกสนใจ 

"กูออเดอร์ให้ไอ้เนธ เย็นนี้จะได้เอาให้มัน กูว่ามันต้องโดนคนที่มัน
ชอบเทมาแน่เลยว่ะ" 
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ไอ้เป้ท าหน้างงก่อนจะพึมพ าขึ้นมา 

"คนที่มันชอบเนี่ยนะ?" 

"เออดิ" 

"เดี๋ยวนะ คนที่มันชอบคือ-" 

"คนเสื้อเทาที่ผับ มีวันนึงพิธีกรเคยสัมภาษณ์มันว่ามันชอบคนแบบ
ไหน มันบอกชอบคนใส่เสื้อสีเทา ก็ตรงกับคนที่อยู่กับมันพอดี" 

ไอ้เป้ไม่ได้ตอบแต่รีบเปิดเฟสของตัวเองขึ้นมาไถดูอย่างรวดเร็ว 

"วันที่มันพูด วันที่เท่าไหร่" 

"22.. เดือนที่แล้ว" 

ในที่สุดไอ้เป้ก็ยื่นมาถือมาให้ผมดู และพบว่าเป็นรูปของผมกับเพ่ือน
ที่ถ่ายที่ผับในวันนั้น 

"ดูนี่ มึงก็ใส่เสื้อสีเทานะไอ้หนึ่ง" 

ผมกะพริบตาปริบ ๆ เพ่งดูรูปตัวเองที่ก าลังชนแก้วกับไอ้ปอนด์
ตรงหน้า 
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"กูมั่นใจว่าคนเสื้อสีเทาที่มันหมายถึงคือมึง!" 

"ตลก มันเนี่ยนะจะชอบกู?" 

"ไม่ชอบเลยมั้ง ชัดเจนขนาดนี้ เดินตามมึงต้อยๆขนาดนี้ เดี๋ยวพาไป
เลี้ยงข้าวหลักหมื่น หาที่ VVIP ให้ ขับรถไปส่งถึงบ้านอีก" 

"ไม่ม้ัง มึงอ่ะคิดมาก" 

ผมตอบปัด ๆ ใจก็ยังไม่อยากจะเชื่ออยู่ดีว่าไอ้เด็กนี่มันจะชอบผมได้ 
ที่มันท าก็เหมือนที่รุ่นพี่รุ่นน้องท่ีสนิทเค้าท ากันป่าววะ 

"งั้นเย็นนี้มึงก็ลองถามมันเองแล้วกัน" 

"เออ เดี๋ยวกูถามแน่" 

จะได้รู้กันไปเลยว่ามันไม่ได้คิดกับผมมากไปกว่ารุ่นพี่คนนึงหรอกน่า! 
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ตอนที่ 10 

 

หลังจากเรียนวิชาสุดท้ายเสร็จแล้วผมก็มายืนรอไอ้เนธอยู่ตรงจุดที่
นัดมันเอาไว้ โดยมีเฮียสองเดินตามมาด้วย 

"มึงแเดกนานป่าวล่ะ เดี๋ยวกูนั่งท างานในห้องสมุดรอมึงกลับด้วยกัน
ก็ได้" 

"ไม่รู้เลยว่ะเฮีย ไอ้เนธมันดูเครียด ๆ คงมีอะไรอยากปรึกษา..ซึ่งกูก็
ไม่รู้ว่านานป่าวไง" 

"คงนานแหละ งั้นกูกลับบ้านละ ให้มันไปส่งก็แล้วกัน" 

เฮียสองพูดจบก็เดินจากไปอย่างรวดเร็วจนผมได้แต่ยืนงง แต่
สุดท้ายก็คิดว่าร้านที่จะไปแม่งไม่ได้ไกลจากบ้านเท่าไหร่ เดี๋ยวค่อยไว้เรียก
แท็กซ่ีกลับบ้านก็แล้วกัน 

ครืดดด ครืดดด  

อยู่ๆโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงก็สั่น ผมล้วงมือเข้าไปหยิบ เห็นชื่อ
บนหน้าจอก็ถึงกับงง 
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'เด็กยักษ์ Nathan' 

มันโทรมาท าไมวะ หรือว่าจะเลื่อนนัด? 

ผมรีบกดรับอย่างรวดเร็วก่อนรีบมองหาเฮียสองที่ไม่รู้เดินไปไหน
แล้ว ถ้าเกิดมันยกเลิกนัดจริง ๆ ผมจะได้กลับบ้านเลย 

"ว่าไงมึง" 

(พ่ีหงึ่น มาท่ีหน้าตึกได้ไหมครับ) 

"เออได้ มีไรป่าววะ" 

(เอ่อ..พิยามเขาม่ายห้าย..The security guard didn't let me in.) 

"อ่ออ แปลกว่ะ งั้นรอตรงนั้น เดี๋ยวกูเดินออกไป" 

ผมกดวางสายแล้วเดินไปอย่างรวดเร็ว ไอ้เด็กนี่มันไปสร้างเรื่องอะไร
รึเปล่าวะเนี่ย  

ไม่ถึงสองนาทีผมก็มาหยุดอยู่ตรงโต๊ะยามหน้าตึก มองพยายามมอง
หาไอ้เนธแต่ไม่เห็นวี่แววมันนอกจากนักศึกษาอีกสองสามคนที่ยืนรอรถมารับ 
กับผู้ชายมาดนักธุรกิจจ๋าคนหนึ่งซึ่งยืนก้มหน้ากดมือถืออยู่ ผมเลยตัดสินใจ
เดินไปถามลุงยามซะเลย 
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"ลุงครับ ลุงเห็นเด็กนักศึกษาผมสีออกทอง ๆ ตัวใหญ่ ๆ บ้างมั้ย
ครับ" 

ลุงยามท าท่านึกก่อนจะส่ายหน้าจนเหนียงสั่นเป็นการดับฝันผม
ทันท ีผมเลยโทรลองหาไอ้เนธอีกรอบเผื่อเกิดอะไรขึ้นกับมัน ไอ้เด็กนี่ยิ่งชอบ
ท าอะไรแปลก ๆ อยู่ด้วย 

กริ๊งงง กริ๊งงงง 

เสียงโทรศัพท์ของใครบางคนดังขึ้น ส่วนไอ้เนธก็ยังไม่รับสายผม    
สักที 

"พี่หงึ่น" 

เสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นจากด้านหลังผม มิน่ามันถึงไม่กดรับสาย ที่แท้ก็
เห็นผมแล้วนี่เอง 

ผมค่อย ๆ หันหลังกลับไปและถึงกับต้องผงะ 

ผมจ้องคนตรงหน้าด้วยความอ้ึง เสื้อเชิ้ตสีกรมท่าถูกสวมทับด้วยสูท
พอดีตัวสีด าสนิท และรองเท้าหนังสีน ้าตาลดูมีราคา แต่ที่ช็อคมากที่สุดคือ
นาฬิกาตัวท้อปราคาหลักล้านบนข้อมือมัน! 



เจ้าขีเ้ซาของผม  

Cloudberry 

165 

เมื่อพิจารณาดูดี ๆ แล้ว ผมกลับจ าดวงตาสีน ้าตาลอ่อนและสัน
กรามของไอ้เนธได้แม่นย า 

และไม่แปลกใจเลยว่าท าไมแว๊บแรกผมถึงจ ามันไม่ได้ เพราะ
นอกจากการแต่งตัวแบบอัพเลเวลของมันแล้ว เส้นผมที่เคยเป็นสีทองถูก
ย้อมเป็นสีน ้าตาลเข้ม เปลี่ยนจากผมยาวประบ่าเป็นทรงอันเดอร์คัทและเซ็ต
ผมอย่างด ี

ไม่อยากจะยอมรับเลยว่า แม่งหล่อชิบหายเลยว่ะไอ้เด็กนี่! 

"มึ..มึงเปลี่ยนลุคหรอวะ" 

ผมถามไอ้เนธที่จ้องหน้าผมยิ้ม ๆ ดูไม่ขัดเขินเลยกับลุคใหม่ล่าสุด
ของมัน ผมพินิจพิเคราะห์หน้ามันอีกทีก็รู้สึกว่าคุ้นอย่างบอกไม่ถูก เหมือน
เคยเห็นที่ไหนมาก่อน 

ไอ้เด็กเนธยิ้มกว้าง ขยับตัวเล็กน้อยจนกลิ่นน ้าหอมผู้ชายกระแทก
มาใส่จมูกผมอย่างจัง 

รสนิยมดีมากอย่างปฏิเสธไม่ได้ ช่างแตกต่างกับลุคเด็กโข่งผมยุ่งกับ
ขวดปาปริก้าของมันจริง ๆ 

"Not really." (ก็ไม่เชิง) 
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ไอ้เนธตอบด้วยท่าทีสบาย ๆ มือสองข้างล้วงกระเป๋า  

"พี่หงึ่นหิวรึยัง" 

"ก็ไม่ค่อย แต่แดกได้"  

"โอเค Let's go." 

พูดจบไอ้เนธก็เดินน าผมไปยังรถสปอร์ตสีแดงคันเดิมที่จอดหราอยู่
ห่างออกไปไม่กี่สิบเมตร  

แต่เดี๋ยวก่อนนะ มึงขับเปิดประทุนในมหาลัยเลยอ่ะนะ!  ก็น่าไม่
แปลกใจว่าท าไมลุงยามไม่ให้มันเข้าตึก แม่งท าตัวเหมือนเสี่ยมาหาอีหนูชิบ
หาย 

สายตาทุกคนจดจ้องมาที่เราสองคนในทุกย่างก้าวที่เดินไปขึ้นรถจน
ผมประหม่าไปหมด เลยพยายามก้าวฉับ ๆ ให้ถึงรถและภาวนาขอให้มันช่วย
เอาหลังคารถสปอร์ตขึ้นโดยเร็ว 

ไอ้เนธข ากับท่าทางลุกลี้ลุกลนของผม มือเอื้อมไปเปิดเพลงแจ๊สโร
แมนติกชวนหลับก่อนจะออกรถอย่างใจเย็น  

"พี่หงึ่น นอนก่อนได้เลย รถน่าจะติด" 

"ร้านอยู่ใกล้แค่นี้เอง รถไม่น่าติดป่าววะ" 
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"พี่หงึ่น ถ้าผมจะขอเปลี่ยนร้าน พ่ีหงึ่นโอเคไหม" 

"เออ เอาดิ ตามใจมึง กูแดกอะไรก็ได้ทั้งนั้นอ่ะ" 

"พี่หงึ่นต้องกลับบ้านกี่โมง" 

สีหน้าไอ้เนธดูกังวล คงมีเรื่องคุยกันยาวล่ะมั้ง  

"กี่โมงก็ได้ กูให้เวลามึงทั้งคืนเลย" 

สปอร์ตแถมใจดี ต้องรุ่นพี่ท่ีชื่อหนึ่งคนนี้คนเดียวเท่านั้น!  

ไอ้เด็กข้าง ๆ ยิ้มมุมปากก่อนจะเอี้ยวตัวไปคว้าบางอย่างมาจาก
เบาะหลังมาให้ ผมมองตามและพบว่าเป็นเซ็ตผ้าห่มอันประกอบไปด้วย 
หมอนรองคอ ที่ปิดตา และที่อุดหู เหมือนที่แจกในเครื่องบินไม่ผิดเพี้ยน 
ต่างกันแค่สีและโลโก้ท่ีปักว่า ‘J.H.’ ก็เท่านั้น  

จะว่าไปก็คุ้น ๆ อยู่เหมือนกันนะ เหมือนเคยเห็นที่ไหน 

"พี่หงึ่นนอนตามสบาย ถึงแล้วผมจะปลุกเอง"  

พูดจบมันก็เปลี่ยนช่องเพลงเป็นเพลงบรรเลงที่เหมาะกับการนอน
เป็นที่สุด 

"เออ งั้นกไูม่เกรงใจแล้วนะ" 
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ไอ้เนธไม่ตอบแค่ยิ้มมุมปากเหมือนที่มันเคยท า 

"เออมึง จริง ๆ แล้ว.." 

"หืม?" 

"ถึงมึงเปิดเพลงร็อค กูก็นอนได้นะ" 

ไอ้เนธหัวเราะร่า มือข้างหนึ่งบังคับพวงมาลัยด้วยท่าทางสบาย ๆ  
สายตายังคงจับจ้องกับถนนตรงหน้า 

"It's alright. พ่ีหงึ่นนอนเถอะ" 

เมื่อเห็นว่ามันโอเคกับการขับรถไปพลางฟังเพลงบรรเลงชวนง่วงไป
ด้วย ผมก็จัดการแกะห่อผ้าห่มออก หมอนรองคอและผ้าปิดตาถูกวางประจ า
ต าแหน่ง ไม่น่านักสติของผมก็ค่อย ๆ หลุดลอยไปพร้อมกลิ่นน ้าหอมผู้ชาย
กรุ่น ๆ ที่ติดอยู่ที่จมูก 

บรรยากาศโคตรดี อย่างกับอยู่สปาห้าดาว... 

 

"พี่หงึ่น Wake up. We are here."  



เจ้าขีเ้ซาของผม  

Cloudberry 

169 

เสียงไอ้เนธดังขึ้นท่ามกลางความมืดมิดจากผ้าปิดตา ผมค่อย ๆ บิด
ขี้เกียจ รู ้สึกถึงแรงโคลงเคลงนิดหน่อยที่พื ้น ผมเอาผ้าปิดตาออกก่อนจะ
พบว่าพวกเรายังอยู่บนรถ โดยที่ด้านนอกมีแสงไฟสลัวติดอยู่บนก าแพงสีเทา 
ผมลองกะพริบตาถี่ ๆ เพ่ือไล่ความงุนงง 

นี่มันร้านอาหารประเภทไหนวะเนี่ย 

ผมเหลือบมองดูนาฬิกาบนหน้าจอมือถือของตัวเองก็พบว่าตัวเอง
หลับไปประมาณชั่วโมงกว่า..วันนี้กรุงเทพคงรถติดจริง ๆ ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจ 

ผมบิดขี้เกียจอีกที เก็บอุปกรณ์ทุกอย่างใส่ถุงตามเดิม พร้อมลงจาก
รถเพ่ือลิ้มรสอาหารที่กระเพาะเรียกร้อง 

ตอนนี้พวกเราเหมือนอยู่ในที่จอดรถหรือห้องอะไรสักอย่าง ไม่มี
ถนน ไม่มีร้านค้า ไม่มีคนอ่ืน ๆ มีแค่เราสองคนกับรถสปอร์ตสีแดงซึ่งจอดอยู่
ตรงกลางห้องที่มีพ้ืนโคลงเคลงแปลก ๆ 

ไอ้เนธเดินน าผมไปยังลิฟต์ตรงหน้า กดไปที่ชั้นสอง ลิฟต์เคลื่อนตัว
ขึ้นและเปิดออกในไม่ถึงนาทีต่อมา 

ภาพตรงหน้า..ท าให้ผมอ้ึง 
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ทั้งห้องอาหารถูกตกแต่งเป็นสไตล์ยุโรป มีโต๊ะอาหารทรงสี่เหลี่ยม
ขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลางห้องที่ถูกเคลือบด้วยแสงไฟสีส้มอบอุ่น 
และเสียงเปียโนซึ่งถูกเปิดคลอเพ่ือสร้างบรรยากาศ 

บนโต๊ะมีจานและแก้วน ้าสองชุด และในแจกันทรงสวยงามบนโต๊ะมี
เพียงดอกกุหลาบสีขาวดอกใหญ่หนึ่งดอกเท่านั้น 

"มึง..ร้านนี้นี่อยู่ตรงไหนของกรุงเทพวะ" 

ไอ้เนธที่ก าลังน าผมเดินมายังโต๊ะ เลื่อนเก้าอี้ออกให้ผมนั่ง ก่อนที่
ตัวเองจะทรุดตัวลงนั่งในฝั่งตรงข้ามกัน ผมทอดสายตาออกไปยังด้านนอก
หน้าต่างกระจกใสที่ถูกติดอยู่รอบด้านห้องอาหารนี้ และสังเกตเห็นจุดสีเขียว
เป็นหย่อม ๆ อยู่ไกลลิบ ๆ 

ผมลองถามไอ้เด็กเนธอีกรอบเพื่อความแน่ใจ สายตากวาดมองไป
รอบ ๆ 

"มึง..พวกเราไม่ได้อยู่กรุงเทพใช่มั้ยวะ" 

ไอ้เนธยิ้มมุมปากก่อนจะพยักหน้า 

สายตาผมจ้องมองจุดเขียวที่เคลื่อนทีเข้าใกล้จุดที่พวกเราอยู่มากขึ้น
เรื่อย ๆ ไม่สิ..พวกเราก าลังเคลื่อนที่เข้าใกล้จุดสีเขียวเหล่านั้นมากขึ้นเรื่อยๆ 
ต่างหาก 
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เห้ย ถามดิจริง ไอ้เด็กนี่!!! สรุปจุดเขียวพวกนั้นคือเรือตกปลาหมึก
หลายสิบล าแบบที่ผมคาดเอาไว้จริงๆ 

"มึงพากูมาแดกข้าวกลางทะเลเนื่องในโอกาสอีกไรวะเนี่ย?" 

ไอ้เนธหัวเราะ มือหยิบดอกกุหลาบสีขาวในแจกันออกมาดูเล่น ก่อน
จะยื่นกุหลาบดอกนั้นให้ผม 

"ผมอยากท าความลู่จักกับคุณหนึ่งให้มากข้ึนครับ" 

ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะตกใจที่อยู่ ๆ ก็มีผู้ชายมาให้ดอกไม้ หรือการที่ไอ้เนธ
มันเรียกผมว่าคุณ หรือการที่มันพูดค าว่า 'หนึ่ง' ชัดแล้วดีวะเนี่ย!! 

ผมรับดอกไม้มาลองดมก่อนจะวางไว้ที ่ร ิมโต๊ะ แอบคิดว่าหาก
กุหลาบดอกใหญ่เกือบเท่าครึ่งหน้าผมเป็นของจริง มันคงจะแพงมาก 

และ…มันเป็นของจริง! ผมลุกขึ้นยืนเต็มสูบแล้วเดินอ้อมโต๊ะไปยืน
ตรงหน้าไอ้เด็กยักษ์ท่ีนั่งในท่าสบาย ๆ ในชุดสูดเต็มยศ 

"ไอ้เนธ" 

ผมจับบ่าคนตรงหน้าที่ค่อย ๆ ช้อนตาขึ้นมามองผม ไม่อยากจะ
ยอมรับเลยจริง ๆ ว่าลุคนี้ของมันโคตรหล่อ หล่อกว่าผมตอนแต่งชุดเต็มยศ
ไปนอนที่ผับอีกเนี่ย! 
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"มึงเปลี่ยนลุค ก็ไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนค าพูดป่าววะ แล้วก็..มึงเรียกกู
พ่ีหงึ่นกูก็ไม่โกรธหรอกนะโว้ย" 

"คือ.." 

"เพราะยังไงมึงก็เป็นน้องกูคนนึง" 

"ผมม่ายด้ายอยากเปนแค่น้อง" 

ไอ้เนธยืนขึ้นเต็มสูบจนผมต้องถอยหลังหนึ่งก้าว ไม่งั้นอาจจะเกิด
อุบัติเหตุไม่คาดคิดแบบวันนั้นได้ 

"เอ้า ละ..แล้ว มะ..มึงอยากเป็นพี่กูหรอไงวะ ถึงได้แต่งตัวมีอายุ
ขนาดนี้" 

ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าท าไมพอไอ้เนธในลุคผู้ใหญ่ท าสีหน้า
จริงจังขึ้นมา ผมถึงต้องแข้งขาอ่อนแถมเสียงสั่นแบบนี้ด้วยเนี่ย! 

"ผมอยากเป็นคนรัก..เป็นแฟนคุณ"  

ผมอึ้งไปสามวินาที ในสมองว่างเปล่าไปหมด ก่อนภาพในหัวจะตัด
ไปที่ตอนเฮียสองผมว่าด่าโง่ค าโต ๆ สลับกับตอนที่ไอ้เป้บอกว่าน้องมันชอบ
ผม 
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ตกลงว่าผมโง่จริง ๆ ..เฮ้ย ไม่สิ! ไอ้เนธมันต้องแกล้งเล่นแน่ ๆ คนไม่
มีเพ่ือนอย่างมันอาจจะอยากลองแกล้งเพ่ือนเล่น ๆ ดูบ้าง ต้องใช่แน่ ๆ! 

แต่เดี๋ยวนะ!! มึงเอามือมารวบเอวกูเข้าไปใกล้ ๆ ตัวมึงท าไมก่อนไอ้
เนธ!! 

ในจังหวะที่ผมพยายามจะถอยห่างออกมาเพราะรู้สึกจั๊กจี้บั้นเอว
ตรงที ่โดนมือมันสัมผัสเต็ม ๆ ไอ้เนธกลับยื ่นหน้าเข้ามาใกล้ก่อนจะพูด
บางอย่างที่ตอกย ้าความสงสัยของผมให้กระจ่างยิ่งขึ้น 

"I'm serious." (ผมจริงจังนะ) 

ผมกะพริบตาปริบ ๆ ค าพูดทั้งหมดถูกบล็อกอยู่ในล าคอ 

"ที่ผ่านมา ผมผิดที่ไม่ชัดเจนเอง..ผมชอบพี่หนึ่ง ชอบพี่หนึ่งมากๆ I 
really can't let you go." (ผมคงปล่อยพ่ีไปไม่ได้) 

พูดจบไอ้เนธก็ดึงผมเข้าไปกอดทันที จนผมท าอะไรไม่ถูก มือไม้
เกะกะจนไม่รู้จะเอาวางไว้ที่ไหนเลยกุมตูดตัวเองเอาไว้ 

ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าไอ้เด็กผู้ชายที่คอยตามผมต้อย ๆ จะคิดกับ
ผมมากกว่ารุ่นพี่คนหนึ่ง ผมรวบรวมสติอันน้อยนิดก่อนจะผละออกจากอ้อม
กอดของเด็กตรงหน้า 
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"เนธ คือ มึงเป็นรุ่นน้องที่ดีคนนึง กู..กูขอบคุณมากท่ีมึงรู้สึกดี ๆ กับ
กู" 

ไอ้เนธมองหน้าผมที่พูดจาติดขัดอย่างมีความหวัง ผมกลืนน ้าลายดัง
เอ้ือกก่อนจะพูดออกไป 

"แต่กูยังไม่คิดจะมีความรัก" 

ผมจินตนาการภาพไอ้เนธหูลู ่หูตกเอาไปพร้อมความรู้สึกผิดเต็ม
หัวใจ จริง ๆ ผมไม่ได้อยากใจร้าย แต่ถ้าไม่ปฏิเสธตรง ๆ อีกฝ่ายอาจจะ
เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองมีหวัง 

แต่ผิดคาด ไอ้เนธกลับยิ้มกว้าง 

"งั้นเรามาเริ่มกันใหม่" 

"ห..ห้ะ??" 

ไอ้เนธพูดจบก็รีบคว้ามือสองข้างจากตูดของผมมากุมไว้หลวม ๆ 

"ที่ผมชวนมากินข้าววันนี้ ก็เพราะผมม่ายอยากปิดบางอีกต่อปาย" 

"ห้ะ? ปิดบาง ปิดบังอ่ะหรอ? มึงปิดบังอะไรก?ู" 

ในหนึ่งวันจะยังมีเรื่องให้ตกใจมากกว่านี้อีกหรอวะเนี่ย 
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ไอ้เนธปล่อยมือผมก่อนจะล้วงบางอย่างออกมาจากกระเป๋าด้านใน
เสื้อสูท บัตรบางอย่างที่มีรูปของมันเด่นหราถูกส่งมาให้ผม 

มันคือ..บัตรประชาชนของอเมริกา 

ผมมองหน้ามันอย่างงง ๆ ประมาณว่าให้มาท าไม ไอ้เนธจึงเริ่มพูด
ขึ้น 

"ผมชื ่อ เนธาน เจเรมี ฮัตสันต์ อายุ 22 ปี เป็นลูกครึ ่งไทย-
อเมริกัน จบการศึกษาจาก K University เมื่อปีที่แล้ว" 

ผมก้มดูบัตรประชาชน ระบุปีเกิดที่บวกลบแล้วก็อายุ 22 จริง ๆ ..
มิน่า ก็ว่าท าไมมันหน้าแก่เกินเด็กอายุ 18 จังวะ แถมยัง..อะไรนะ มหาลัย K 
ที่ติด Top 3 ของโลกนั่นน่ะเหรอ! 

  "ขอโทษที่ปิดบัง เพราะง้ัน..เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะขับ..ครับ" 

"ร..เริ่มต้นไรวะ กูไม่ได้โกรธมึงเลย มึงคงมีเหตุผลของตัวเองที่ต้อง
มาเรียนปริญญาตรีซ ้าอีกรอบ หลาย ๆ คนก็ท าป่ะ" 

"จริงๆ แล้ว.." 

ไอ้เนธขยับเข้ามาใกล้ผมอีกก้าวก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน ้าเสียงจริงจังจน
ขนแขนผมลุกอย่างห้ามไม่ได้ 
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"เหตุผลที่ผมเข้ามาเรียนที่นี่อีกรอบ ก็เพราะ..ผมอยากอยู่ใกล้คุณ" 

"ใกล้ไป" 

"หา?" 

"ที่มึงยืนอยู่นี่อ่ะ ใกล้ไป จะจูบปากกูอยู่แล้วสัส!" 

ไอ้เนธรีบถอยไปหนึ่งก้าวทันทีก่อนจะหัวเราะออกมาอย่างอารมณ์ดี 
ท้องผมดังท้วงขึ้นอีกรอบ ไอ้เนธเลยพาผมที่แขนขาอ่อนแรงไปนั่งที่เก้าอ้ีของ
ตัวเองแล้วสั่งให้พนักงานเสิร์ฟในชุดยูนิฟอร์มเรียบหรูจัดอาหารออกมาเสิร์ฟ
ในไม่ก่ีนาทีต่อมา 

เห็นอาหารแล้วผมแทบจะลมจับอีกรอบ นี่มันระดับมิชลินสตาร์เลย
นะเนี่ย! 

ผมรีบจัดการอาหารที่มาเสิร์ฟแบบร้อน ๆ ทีละจานโดยไม่คุยอะไร
กับไอ้เนธเลยเพราะท าตัวไม่ถูก แต่สุดท้ายก็ทนเก็บความสงสัยไว้ไม่ได้อีก
ต่อไป 

"เนธ ท าไมมึง..ถึงชอบกูวะ" 
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ผมถามไอ้เนธที่ก าลังจิบไวน์แดงในแก้วด้วยท่าทางผู้ดีแบบที่ผมไม่
เคยเห็นมาก่อน ไอ้เนธยิ้ม สายตาจับจ้องไปยังไวน์ในแก้วที่ก าลังถูกหมุน
อย่างช้า ๆ 

ผมลอบกลืนน ้าลายดังเอ้ือกให้กับท่าทีของมัน แม่งอย่างกับหลุด
ออกมาจากในหนังมาเฟีย 

"เพราะเป็นพี่หนึ่ง" 

"เป็นกู..เป็นยังไงวะ?" 

ไอ้เนธยิ้มแต่ไม่ตอบ คิดว่าหล่อมากหรอไงวะไอ้ท่าทางแบบนั้นเนี่ย 
เดี๋ยวปั๊ดโยนฟัวกราส์ใส่หน้าเลย หมั่นไส้! 

"มาคบกับผมสิ แล้วผมจะบอก" 

ผมได้แต่อ้าปากพะงาบ ๆ นึกคิดถึงไอ้ลูกหมาเนธตาแป๋วที่มันเดิน
ตามผมต้อย ๆ ไม่ใช่หมาป่าในชุดสูทแบบนี้ 

"กูก็บอกแล้วไงว่าไม่คิดจะมีความรัก กูชอบนอน กูอยากนอน ไม่
อยากมีแฟน!" 

"ผมรู้" 

เออ รู้ก็ดี! 
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"แต่ผมมั ่นใจว่าถ้าคุณลองคบกับผม ผมจะท าให้คุณอยากตื่น
มากกว่าอยากนอน" 

เห้ย! แบบนี้ก็ได้หรอวะ.. 

แม้จะงุนงง สุดท้ายผมก็ได้แต่พยักหน้ารับรู้ไปแบบส่ง  ๆ เพราะ
ก าลังสนใจไข่ปลาคาเวียร์พร้อมแผ่นทองค าตรงหน้าอยู่ 

"นี่ไอ้เนธ" 

ผมเงยหน้าขึ้นไปก็พบว่าไอ้เนธก าลังนั่งเท้าคาง จ้องหน้าผมอยู่กอ่น
แล้ว 

"ช่วยหยุดเรียกกูว่า 'คุณ' ได้มะ ฟังแล้วขัดหูชิบหาย" 

"Okay..as you wish." (โอเค ตามนั้นเลย) 

"แล้วอีกอย่างนะ ตอนนี้พวกเราเรียนมหาลัย กูอยู่ปีสาม มึงอยู่ปี
หนึ่ง ตามล าดับชั้นแล้ว มึงควรเรียกกูว่าพ่ีหนึ่ง" 

"Okay." 

"เออ แล้วก็..กูจะไม่มีวันเรียกมึงว่าพ่ีเนธ เพราะกูเห็นมึงเป็นรุ่นน้อง
คนนึงไปแล้ว" 
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ผมพูดจบก็คักไข่ปลาคาเวียร์เข้าปากอย่างสบายใจ เห็นไอ้เนธโน้ม
ตัวมาข้างหน้า พูดเสียงเบาให้ได้ยินกันสองคน 

ประโยคที่ท าให้ผมเกือบส าลักคาเวียร์บนเรือสุดหรูนี่ 

'ถ้าไม่อยากเรียกผมว่าพี่ ลองเรียกผมว่า Honey ก็ได้นะ' 

ไอ้เด็กเวรนี่มัน..จริงๆเลยโว้ยยย! เดี๋ยวแกล้งหลับคาไข่ปลาคาเวียร์
เลยแมง่!!! 
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ตอนที่ 11 

 

"เฮีย ไอ้เนธมันบอกว่าชอบกูว่ะ" 

เฮียสองค่อย ๆ หันหน้าจากจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมายังผมที่ก าลัง
นอนแผ่หรา เอาขาพาดหมอนข้างทรงต้นมะพร้าวอยู่บนเตียงของมัน 

ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน ไอ้เนธขับรถมาส่งผมที่บ้านตอนเกือบห้า
ทุ่ม จริง ๆ ผมควรจะหลับไปสามตื่นแล้ว แต่ไม่ว่าจะท ายังไง ผมก็นอนไม่
หลับสักที เลยตัดสินใจบุกมานอนเล่นที่ห้องเฮียสองแทน 

หรืออาจจะเป็นเพราะขากลับผมรีบชิ ่งหลับมาตลอดทางกลับ
กรุงเทพก็ได้มั้ง 

"แล้วยังไงต่อ" 

"กูก็ปฏิเสธ กูบอกมันว่ากูไม่คิดจะมีความรัก" 

"แล้วมันว่าไง" 

"มันบอกว่าถ้าลองคบกับมันดู มันจะท าให้กูอยากตื่นมากกว่าหลับ" 

"หึ ไม่ธรรมดาว่ะ"  
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"แต่กูไม่ได้อยากมีแฟนอ่ะเฮีย มึงเก็ทป่ะ แล้วกูก็ท าตัวไม่ถูก" 

ผมนอนจ้องเพดาน ในหัวนึกภาพไอ้ลูกหมาหัวทองที่คอยเดินตาม
ต้อย ๆ มาหากันทั้งเช้าทั้งกลางวัน กินข้าวด้วยกัน หรือบางทีก็ไปดูมันเล่น
ดนตรี แล้วก็ได้แต่ถอนหายใจ 

"มึงว่ากูท าตัวห่าง ๆ มันไว้ดีมั้ยเฮีย กูไม่อยากให้ความหวังมันว่ะ" 

"ก็แล้วแต่มึง..แต่ปกติกูไม่เห็นมึงจะคิดมากขนาดนี้" 

เฮียค่อย ๆ ไถเก้าอ้ีมาหาผมซ่ึงนอนแผ่หราอยู่บนเตียง 

"คิดมากดิวะ กูกับมันสนิทกันนะโว้ย!" ก็คิดว่าสนิทในระดับนึงแหละ 

"ก็แล้วแต่มึง" 

เฮียสองไถเก้าอ้ีมาจนชิดขอบเตียง สายตาจ้องขาข้างหนึ่งของผมนิ่ง 
จนผมต้องมองตาม แต่ยังไม่ได้ทันสังเกตเห็นความผิดปกติอะไร เฮียสองก็
พูดต่อขึ้นมาซะก่อน 

"แต่ถ้าวันนึงมันหายไป..มึงก็ต้องรับผลของการกระท าตัวเองให้ได้" 

อืม ก็จริงของเฮียมัน 

"แล้วก็.." 
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ผมมองหน้าเฮีย ลุ้นว่ามันจะพูดอะไรต่อ 

"ช่วยเอาขาที ่เต็มไปด้วยขนหน้าแข้งของมึงออกจากหมอนต้น
มะพร้าวของกูด้วย! ขนขามึงแทงหมอนกูเป็นรูหมดแล้ว!" 

"พูดเหมือนมึงไม่มีขนขา" 

"ก็ขนขากูนิ่มไง มันไม่แทงหมอนโว้ย!!!" 

เห้อออ อะไรที่เกี่ยวกับ'มะพร้าว' เฮียแม่งปล่อยวางไม่ได้จริง ๆ เลย
สินะ 

 

"โหยยยย ไอ้เชี่ยน้องเนธ กูเกือบจ ามึงไม่ได้ ตัดผมทรงนี้แม่งดีมาก" 

"ขอบคุณครับพ่ีเพ่" 

ผมเงยหน้ามองไอ้เนธกับทรงผมใหม่ในชุดนักศึกษา ไอ้เด็กยักษ์พูด
จบกท็รุดตัวลงฝั่งตรงข้ามผมช้า ๆ มันเป็นช่วงที่สายตาเราประสานกันในช่วง
สั้น ๆ ก่อนที่ผมจะก้มหน้าก้มตากินข้าวเช้าต่อไป 

อยู่ดี ๆ ก็รู้สึกหนาวแขนขึ้นมาเลยแฮะ  

"แดกข้าวมายัง" 



เจ้าขีเ้ซาของผม  

Cloudberry 

183 

ผมเอ่ยขึ้นโดยที่ไม่มองหน้ามัน เป็นประโยคค าถามที่ถูกถามซ ้า ๆ 
ทุกเช้าคล้ายเป็นค าทักทาย ซึ่งค าตอบก็คงเหมือนทุกวันว่ากินมาแล้ว 

"ยังเลย ผมอยากมากินกับพ่ี" 

พูดจบมันก็หยิบถุงบางอย่างขึ้นมาวางบนโต๊ะ เป็นลูกชิ้นปิ้งสามไม ้

ไอ้เด็กยักษ์ในลุคไม่คุ้นตาใช้มือหยิบลูกชิ้นขึ้นมาทีละไม้ งับลูกชิ้น
เข้าปากรวดเดียวทีละสองลูก ค่อย ๆ เคี้ยวก่อนจะกลืนลงช้า ๆ ผมกะพริบ
ตาถี่ ๆ พยายามหาเหตุผลให้ตัวเองว่าท าไมถึงต้องจ้องการเคลื่อนไหวของ
ลูกกระเดือกมันอย่างตั้งใจตั้งใจขนาดนี้ด้วยเนี่ย! 

เหมือนไอ้เด็กเนธ..ไม่สิ ไม่เด็กแล้ว จะรู้ตัวว่าก าลังโดนจ้องอยู่เลยส่ง
ลูกชิ้นให้ผม 

"พี่หงึ่น ชิมไหม" 

ก่อนจะมองผมด้วยสายตาเป็นประกายเหมือนลูกหมาอ้อน ๆ ที่มัน
ชอบท า ทันทีที่ผมส่ายหน้า ไอ้เนธก็ยิ้มมุมปากแล้วยักคิ้วข้างเดียวผมหนึ่งที
โดยที่ไม่มีคนอ่ืนเห็น 

ไอ้นี่นี่มัน..!! 
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แม่งเอ๊ย! ที่มหาลัย K ต้องมีเอกการแสดงแน่ ๆ ไอ้เนธถึงได้กลับมา
แอ๊บท าตัวเป็นรุ่นน้องปีหนึ่งวัยใสอย่างแนบเนียน ทั้ง ๆ ที่เมื่อวันก่อนยังใส่
ชุดสูทมาสารภาพรักผมอยู่เลย 

ถึงจะบอกตัวเองให้เว้นระยะห่างกับไอ้เนธ แต่เห็นมันกินแค่ลูกชิ้น
สามไม้เล็ก ๆ เป็นอาหารเช้าแล้วก็อดคิดไม่ได้ 

"มึงอ่ิมหรอ กินแค่นั้น..เอานี่ไปดิ" 

ผมพูดพลางยื่นหมูปิ้งสองไม้ไปให้มันโดยไม่มองหน้า  

"Thank you" 

ในจังหวะที่ไอ้เนธยื่นมือมารับหมูปิ้งจากมือผม นิ้วของมันสัมผัสลง
บนนิ้วของผมอย่างแผ่วเบา เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าบางอย่างที่ไหลจากนิ้วมือ
ข้างขวาลงไปถึงหัวแม่ตีน!! 

"เชี่ยยย!" 

ผมอุทานโดยอัตโนมัติจนสมาชิกแก๊งกินข้าวเช้าบนโต๊ะต่างหันมา
มองเป็นตาเดียว รู้ตัวอีกทีไอ้เนธก็หยิบหมูปิ้งออกไปจากมือผมเรียบร้อยแล้ว 

ผมบอกปัดไปว่าไม่มีอะไร ไอ้เนธแค่เผลอเหยียบเท้าผมก็เท่านั้น ทุก
คนเลยตั้งหน้าตั้งตากินข้าวกันต่อ 
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"เออ เฮีย ไอ้เป้ เดี๋ยวกูไปนอนที่ห้องสมุดก่อนนะ เจอกันในห้องเลย" 

กินข้าวเสร็จผมก็รีบคว้ากระเป๋าออกทันที เดินออกมาได้สิบก้าวผม
ก็ตัดสินใจเดินกลับไปที่เดิมท่ามกลางสายตาของชาวแก๊ง 

"ไอ้เนธ ถ้าจะไปกับกู..ก็รีบ ๆ ลุกมา" 

ไอ้เนธรีบลุกขึ ้นในทันทีแล้วเดินตามหลังผมมาอย่างรวดเร็ว 
ท่ามกลางเสียงปรบมือแปะ ๆ ของเฮียสองและเสียงโห่ร้องของไอ้เป้ 

เกลียดชิบหาย เกลียดที่ตัวเองเป็นคนใจอ่อน เกลียดที่ไม่กล้าทิ้งคน
ที่ไม่มีเพ่ือนไว้คนเดียว 

ผมเดินน าหน้าไปทรุดตัวลงบนโต๊ะประจ าตัวใหม่ โดยมีไอ้เนธนั่งอยู่
ที่โต๊ะข้าง ๆ 

"เนธ" 

ไอ้เนธเลยเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าผมตามเสียงเรียก เจ้าตัวคุกเข่าลง
กับพื้น ก่อนจะค่อย ๆ เงยหน้าขึ้นมามองกัน ผมถึงกับต้องรีบเอามือดันหน้า
มันออกไปทันทีที่มันโน้มตัวเข้ามาใกล้มากขึ้นจนใบหน้าเกือบจะชนกันอยู่
แล้ว!!! 

ไอ้เด็กบ้านี่มันจริงๆเลยวะ! 
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ไอ้เนธหัวเราะเล็กน้อยก่อนจะยอมถอยหลังออกไปนิดหน่อยพอให้มี
ระยะห่าง 

"เนธ มึง..รีบ ๆ หาเพื่อนรุ่นเดียวกันได้แล้วนะ ไม่ต้องมาอยู่กับกู
หรอก ยังไงกูก็ไม่รู้สึกอะไรกับมึงอยู่ดี" 

ผมพูดย ้าอีกครั้ง ไม่อยากให้ความหวังมันอีกต่อไป ไอ้เนธจ้องหน้า
ผมนิ่งก่อนจะตอบออกมาด้วยน ้าเสียงจริงจัง 

"ผมไม่ได้อยากมีเพ่ือน" 

"ตลกละมึงนี่ มึงจะใช้ชีวิตมหาลัยยังไงถ้าไม่มีเพ่ือน!" 

"ผมมีเพ่ือนเยอะแล้ว" 

ผมถอนหายใจยาว เม้มปากแน่นในขณะก าลังสรรหาค าพูดปราม
ความดื้อรั้นของมัน 

"เนธ เอาตรง ๆ นะ คือกูว่าเราสองคนควรห่างกัน กูไม่อยากให้
ความหวังมึง..เข้าใจที่กูพูดรึเปล่า" 

ไอ้เนธส่ายหน้า ในขณะที่ผมก าลังจะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ แต่
มันก็ชิงพูดขึ้นมาก่อน 

"ผมไม่เข้าใจว่าท าไมผมจะอยู่กับคนที่ผมชอบไม่ได้" 



เจ้าขีเ้ซาของผม  

Cloudberry 

187 

"เพราะกูไม่ได้ชอบมึงไง! เดี๋ยวมึงจะคิดเข้าข้างตัวเอง แล้วมึงก็จะ
เสียใจเอง" 

"ไม่" 

ผมหลับตากัดฟันก่อนจะหันไปจ้องหน้ามันนิ่ง 

"ผมไม่มีทางเสียใจที่ได้อยู่ใกล้คุณ ขอโอกาสให้..hey!! พิหงึ่น stop!!! 
อย่าบิดฮู!!" 

"กูบอกแล้วใช่มั้ยว่าอย่าพูดค าว่า 'คุณ' ฟังแล้วมันขนลุก!!" 

พูดจบผมก็ปล่อยมือที่บิดหูมันออก ไอ้เนธลูบหูตัวเองป้อย ๆ อย่าง
น่าสงสาร 

"กลับที่ไปเลยไป กูจะนอนแล้ว เสียเวลาไปห้านาทีแล้วเนี่ย" 

พูดจบผมก็คว้าผ้าเน่าจากในกระเป๋าออกมาแล้วฟุบลงกับโต๊ะทันที
โดยไม่สนใจไอ้เนธอีกต่อไป แต่ใครจะไปรู้ว่ามันจะเดินมากระซิบข้างหู จนริม
ฝีปากของมันเฉียดใบหูไปมาผมตั้งหลายรอบ  

'ฝันดีครับพ่ีหงึ่น' 

 ฝันดีโพ่งสิ! ไอ้บ้านี่ จั๊กจี้จนขนขาลุกไปหมดแล้ว!! 
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"เนธ หยุดตามกูซะที ไปหาเพื่อนไป! เดี๋ยวกูเรียนจบแล้วก็ไม่มีเพ่ือน
หรอก" ผมพูดพลางจดจ่อที่สิ่งก าลังท าโดยไม่มองหน้าไอ้เด็กยักษ์ที่ชอบตาม
ติดชีวิตผมไม่เว้นแต่ละวัน 

ไม่รู ้ว่านี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่ของสัปดาห์ที่ผมพูดประโยคนี้กับคน
ตรงหน้า เน้นย ้ากับตัวเองเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าต้องห้ามใจอ่อน
เด็ดขาด แม้ไอ้คู่กรณีตัวยักษ์จะชอบมองมาด้วยสายตาเหมือนลูกหมายักษข์ี้
อ้อนก็ตาม 

อย่าใจอ่อนสิวะไอ้หนึ่ง ใจแข็งหน่อย ไอ้เนธก็แค่รุ่นน้องในมหาลัยก็
เท่านั้น ผมกัดฟันยืนรอฟังว่าวันนี้มันจะมาไม้ไหนอีก ถึงได้ท าเนียนมายืน
เยี่ยวทีโ่ถข้าง ๆ พลางมองหน้าผมแบบนี้ 

มึงก็สรรหาที่เนอะ!! 

"ผมไม่ได้อยากมีเพ่ือน" 

"เอ้า แล้วมาเดินตามกูท าไม!" 

"ผมอยากมี Boyfriend..อยากมีแฟน" 

ว้อททททท!!! 
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พูดจบไอ้เนธก็หันมามองหน้าผมพลางท าธุระของตัวเองไปด้วย ยิ้ม
แบบมีบางอย่างแอบแฝงอย่างเห็นได้ชัด  

มันจะมาปวดเยี่ยวอะไรเวลาเดียวกันขนาดนี้ ท่อก็ไม่ได้เชื่อมกันสัก
หน่อยวะ! 

"ไอ้เชี่ยเนธ! อย่าเล่นแบบนี้ กูไม่ข า" 

ผมโวยวายก่อนจะรีบรูดซิปกางเกงแล้วเดินไปล้างมืออย่างรวดเร็ว 
ไอ้เนธเดินตามมายืนข้าง ๆ ท าเป็นล้างมือฟอกสบู่เหมือนที่ผมก าลังท าอยู่
เป๊ะ 

สายตาที่อีกฝ่ายมองมาท าใหัผมท าตัวไม่ถูก ผมเลยหลบตามันแล้ว
ล้างมือต่อไป 

"ก็ไม่ได้อยากให้ข า อยากให้เคิน" 

"เขินโว้ย! ไม่ใช่เคิน" 

เห้อ พูดออกมาแต่ละค า อยากโอนเงินค่าเรียนคืนครูภาษาไทยมัน
จริง ๆ 
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ไอ้เนธเดินไปหยิบกระดาษทิชชู่มาเช็ดมือให้แห้ง เอื้อมแขนยาว ๆ
ของมันไปทิ้งทิชชู่ลงในถังขยะ มันยืนหันหน้ามาทางผมแล้วใช้สะโพกพิง
เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ สองแขนเต็มไปด้วยมัดกล้ามกอดอกไว้หลวม ๆ 

"Look, your face is so red." (ดูซะก่อน หน้าพี่หงึ่นแดงมากเลย) 

"Shut up เลยมึง!" 

ผมรีบหันขวับไปดูกระจกในทันที  

อ..อะไร เรดเริ๊ดอะไร! ไม่เห็นจะแดงตรงไหนเลย!! 

ผมชะงักในท่าจับแก้มสองข้างในจังหวะที่ไอ้เนธชะโงกหน้าเข้ามา
ใกล้ ๆ ผมท าท่าจะถอยหลังหนีแต่เสือกติดก าแพง! 

"พี่หงึ่น" 

ไอ้เนธเรียกผมด้วยสายตาจริงจังแบบที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อน ผมท า
หน้าเอาเรื่อง จ้องตามันไม่กะพริบ ถ้ามันบังอาจเอาหน้ามาใกล้อีกล่ะก็ น่าดู! 

ไอ้เนธเริ่มขยับปากช้า ๆ ส าเนียงภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคุ้นหู 

"I won't stop until you are mine." (ผมจะไม่หยุดจนกว่าคุณ
จะเป็นของผม) 
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พูดจบมันก็เดินจากไปทิ้งให้ผมยืนอ้าปากพะงาบ ๆ อยู่หน้ากระจก
เพียงล าพัง ผมรีบเดินไปวักน ้าเย็นใส่หน้าดับความหัวร้อนของตัวเอง  

แม่งเอ๊ย หัวร้อนลามไปถึงแก้มถึงหูแล้วเนี่ย! 

ล้างหน้าเสร็จผมก็เดินกระทืบเท้าปึงปังออกไปยังโต๊ะกินข้าวในโรง
อาหารที่ไอ้เป้อาสาไปจองไว้ให้ และพบว่าไอ้เนธมาร่วมแจมด้วยเหมือนทุก
วัน แถมยังส่งยิ้มมาให้ผมอีก 

พูดตรง ๆ ก็แล้ว ไล่แบบอ้อม ๆ ก็แล้ว พยายามท าตัวเย็นชาใส่มันก็
แล้ว ท าไมไปสักทีวะ! หรือว่าผมไม่เด็ดขาดพอ.. 

สงสัยต้องท าตัวให้ชัดเจนกว่านี้แฮะ 

"ไอ้เป้ ฝากบอกเฮียด้วยนะ วันนี้กูไม่แดกข้าว" 

"เอ้า เป็นไรอ่ะ จะไปนอนหรอ" 

"เออ ง่วง" 

ผมแกล้งหาวไปหนึ่งที เดี๋ยวใกล้ ๆ จะเข้าเรียนค่อยลงมากินก็ได้ 

ผมไม่แม้แต่จะมองหน้าไอ้เนธแล้วเดินหันหลังออกมาทันที ตั้งใจว่า
รอบนี้ยังไงก็จะไม่หันกลับไปมอง คิดว่าสักวันมันก็คงตีตัวออกห่างไปเอง 
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ผมเดินดุ่ม ๆ มาถึงห้องสมุด ตั้งใจจะเดินไปนอนยังที่ประจ า แต่ด้วย
ความที่ดวงซวยหรืออะไรก็ไม่รู้ ห้องสมุดแม่งติดป้ายว่า  

‘ปิดท าความสะอาดครั้งใหญ่ตั้งแต่12.15 น.เป็นต้นไป’ 

ผมมองนาฬิกาที่จอโทรศัพท์มือถือซึ่งแสดงเวลา 12.15 น. พอดีเป๊ะ  

เวรจริง! ถ้าง้ัน..ไปนอนเล่นที่ห้องชมรมแทนก็แล้วกัน 

ไม่กี่นาทีต่อมาผมก็เดินมาหยุดอยู่หน้าประตูห้องชมรมที่ไม่เคยถูก
ล็อค ไอ้ปีเตอร์เคยบอกว่าในห้องชมรมมีแต่สมบัติบ้าของพวกเรา ใครมันจะ
มาขโมย 

สมบัติบ้าบ้านมึงครับ ฟูกเพ่ือสุขภาพกูอันละห้าพันนะโว้ย! 

ผมเปิดประตูเข้าไปในห้อง ก็พบว่าไอ้เตอร์ก  าลังนั ่งพิมอะไร
บางอย่างอยู่ที่โต๊ะญี่ปุ่นกลางห้อง 

"อ้าว ผู้มีพระคุณอันดับหนึ่งของชมรมมาแล้วหรอคร้าบ" 

มันทักขึ้นในขณะที่ผมก าลังเดินไปยังฟูกประจ าตัวของตัวเองที่มุม
ห้อง ซึ่งปกติผมจะชอบมานอนเล่นในช่วงเย็นซะมากกว่า 

ไอ้เตอร์คงเห็นผมท าหน้างง เลยท าหน้างงตาม  
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คือมันเพ่ืออะไรวะมึง! 

ทันทีที่ไอ้เตอร์ตั้งสติได้และเลิกท าหน้างงใส่ผม มันก็ค่อย ๆ ลุกขึ้น
ยืนก่อนจะเดินไปยังมุมห้องอีกด้านหนึ่งซึ่งมีบางอย่างที่ถูกผ้าคลุมลายสก็อต
แดงสลับเขียวคลุมไว้อย่างมิดชิด 

ผมตั้งใจดูอย่างใจจดใจจ่อเพราะตรงมุมห้องนั้นไม่เคยมีอะไรวางมา
ก่อน คงจะเป็นของส าหรับกิจกรรมใหม่ละมั้ง 

"นี่ของมึงไม่ใช่หรอ?" 

ไอ้เตอร์ตะโกนถามผมที่ยังคงไม่หายงง 

ผ้าคลุมถูกเปิดออกในจังหวะเดียวกับที่ผมอุทานว่า 'เหี้ย' ออกมาดัง
มาก แต่ไอ้เตอร์ไม่ได้สนใจ ยังคงลูบ ๆ คล า ๆ เก้าอี้นวดสีครีมที่ไม่ใช่แค่ตัว
เดียว  

แต่เป็นสองตัว! 

"มึงนี่ดีใจจังวะ มีของตัวเองหนึ่งตัว แล้วยังซื้อเผื่อคนอื่น ๆ ในชมรม
ด้วยอีกตัว หล่อ รวย สปอร์ต เรียนเก่ง เพอร์เฟกต์แมนมากอ่ะไอ้หนึ่งเพื่อน
รัก" 
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ผมอ้าปากค้าง สมองจดจ ารายละเอียดเก้าอี้นวดนี่ได้แม่นย า นี่มัน
เก้าอ้ีนวดแบบเดียวกับที่คอนโดไอ้เนธเลยนี่นา! 

ผมถอนหายใจยาว ไม่นงไม่นอนแม่งละ เรามีเรื่องต้องคุยกัน! 

ผมกดโทรออกไปหาไอ้เนธทันที แต่ใครจะไปคิดว่าไม่ถึงสองวินาที
มันก็กดรับ 

"ไอ้เนธ! เก้าอ้ีนวดที่ห้องชมรมนี่คืออะไร" 

(โอ้ พ่ีหงึ่นชอบไหม) 

"มึงหยุด แล้วตอบค าถามกูก่อน" 

(ก็เก้าอ้ีนวดตัวโปรดของพ่ีหงึ่นไง) 

"ของกูอะไรเล่า นี่มันเก้าอ้ีนวดแบบเดียวกับท่ีคอนโดมึงชัด ๆ" 

เสียงไอ้เนธหัวเราะในล าคอท าให้ผมยิ่งเดือดดาลมากขึ้น และก าลัง
จะอ้าปากด่าในความท าอะไรไม่คิดของมัน แต่ก็ต้องหุบปากฉับทันทีที่ได้ยิน
ประโยคต่อมา 

(Why so serious ..อะไรที่เป็นของผม สักวันก็จะเป็นของพ่ี) 

เส้นเลือดที่ขมับกระตุกไม่หยุด สุดท้ายผมก็ทนไม่ได้อีกต่อไป 
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"ไม่โว้ยยย ของมึงก็ของมึง ของกูก็ของกู ไม่เก่ียวกัน!" 

ไอ้เตอร์ถึงกับผงะที่เห็นผมตะโกนใส่โทรศัพท์แบบนั้น 

(โอเค โอเค ตอนนี้ยังไม่เก่ียว แต่อนาคต..who knows.) 

"เห้อออ ไม่คุยกับมึงแล้ว ไปแดกข้าวต่อไป" 

(Okay, good night ครับ) 

ไอ้เนธพูดเสียงล้อเลียน ตอนนี้ผมใจเย็นลงมาบ้างแล้ว และผมก็คิด
ว่าผมควรพูดอะไรบางอย่าง 

"เดี๋ยว" 

(Yes?) 

"ขอบคุณนะมึง แต่กูก็ยังยืนยันค าเดิมว่ากูไม่มีเงินจ่ายคืนมึงหรอก
นะ" 

(ไม่เป็นไรครับ I don't need money. I need you.) 

"แค่นี้นะ! กูจะนอน" 
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ผมตัดสายทิ้งทันทีโดยไม่สนว่าอีกฝ่ายก าลังหัวเราะด้วยความร่าเริง
ขนาดไหน สองขาพาตัวเองไปล้มตัวลงบนฟูกด้วยอารมณ์แปลกประหลาดที่
อธิบายไม่ได้ 

นี๊ดยูพ่องงงง 

"ไอ้หนึ่ง มึงใจเย็นดิวะ แฟนมึงท่าจะรักมึงน่าดู เก้าอี้เพิ่งมาส่งเมื่อกี้
สด ๆ ร้อน ๆ เลยเหมือนรู้ว่ามึงจะมา คือกูเห็นมันใหม่กลัวฝุ่นเกาะเลยเอา
ผ้าคลุมไว้ให้" 

"กูไม่มีแฟนโว้ยยย" 

"อ้าวหรอ เฮ้ย..หรือว่า.." 

ไอ้เตอร์พูดพลางเขยิบตัวเข้ามาใกล้ผมซึ่งนอนขดตัวอยู่บนฟูก และ
ก าลังพยายามข่มตาหลับให้เร็วที่สุด 

"จะพูดก็พูดเร็ว ๆ กูจะนอน" 

ผมเร่งไอ้เตอร์ที่ทรุดตัวลงนั่งยอง ๆ ข้าง ๆ ก่อนจะพูดเสียงเบา
เหมือนไม่อยากให้ใครได้ยิน 

"หรือว่ามึงเป็นเด็กเสี่ยวะ!” 

“…” 
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“แนะน าให้เสี่ยกูคนดิ ช่วงนี้กูขาดแคลนเงิน" 

"คร่อกกกก ฟ๊ี" 

"อ้าว ไอ้หนึ่ง แม่งหลับเร็วจังวะ อดเลยกู" 

หลับก็เหี้ยแล้ว กูไม่จระเข้ฟาดหางที่คอมึงก็ดีเท่าไหร่แล้วไอ้เชี่ย
เตอร์ คือกูไม่ใช่เด็กเสี่ยโว้ยยยย! 

"อ้าว ไม่หลับต่อแล้วหรอวะ" 

"หลับ" 

"'อ่อ ที่แท้เห่อของใหม่ที่เสี่ยส่งมาให้นี่เอง...โอ๊ยยย มึงปาหมอนใส่กู
ท าไมเนี้ย" 

"พูดมากเดี๋ยวกูบอกเสี่ยให้เอาเก้าอ้ีนวดพวกมึงคืนไปเดี๋ยวนี้เลย!" 

ไหน ๆ ก็ซื้อมาแล้ว จะไม่ใช้ก็เสียของเหอะ ไม่มีใครเห่อสักหน่อย! 
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ตอนที่ 12 

 

วันมะรืนนี้จะเป็นวันสอบมิดเทอมวันแรกของภาคการศึกษา    
เพื่อน ๆ ทุกคนดูกดดันจนผมสังเกตได้ ยกเว้นก็แต่ผม เฮียสอง และไอ้เป้ ที่
ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ เพราะคะแนนติด Top 3 ของเมเจอร์ทุกเทอมอยู่แล้ว 
โต๊ะประจ าของพวกเราถูกลากมาต่อกับโต๊ะข้าง ๆ เพื่อให้เหมาะส าหรับ
กิจกรรมการติวหนังสือร่วมกันกับเพ่ือนร่วมเมเจอร์คนอ่ืน ๆ 

"ใครติดตรงไหนถามได้นะ ไม่งั้นเราจะได้ไปเรื่องอื่นต่อ ไม่อยากให้
กลับดึกกัน" 

ผมในฐานะติวเตอร์จ าเป็นถามขึ้น เพ่ือนร่วมคณะอีกเกือบยี่สิบชีวิต
ส่ายหน้ากันพรืด แต่จู่ ๆ ก็มีคนยกมือขึ้นมา 

"หนึ่ง มาดูนี่ให้แป๊บดิ กูติดว่ะ" 

เพื่อนผู้ชายคนหนึ่งยกมือขึ้นถาม ผมเลยรีบลุกขึ้นจากเก้าอ้ีตรงหัว
โต๊ะเดินปรี่ไปยื่นหน้าดูที่สมุดจดของเจ้าตัวทันที กวาดสายตาอย่างรวดเร็ว
และพบว่ามันน่าจะแทนค่าในโจทย์ผิด 

"เต้ มึง ลองแทนค่าใหม่ มึงแทนค่าสูตรผิด" 
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ผมดันแว่นสายตาที่ปกติจะใส่แค่เวลาสอบให้เข้าที่ ใช้แขนอีกข้าง
ยันโต๊ะเอาไว้ในขณะที่ยืนมองไอ้เต้ท าโจทย์อีกรอบ และในจังหวะที่ผมก าลัง
จะหันหลังเดินกลับไปยังหัวโต๊ะเพ่ือที่จะเริ่มติวกันต่อ  

ปั๊กกกก 

ผมก็ดันหันไปชนใครบางคนเข้าอย่างจังจนตัวเองเด้งไปเกือบหงาย
หลัง แต่อยู่ ๆ ก็มีมือปริศนามาช้อนแผ่นหลังของผมเอาไว้ก่อนจะดันให้ผม
กลับมายืนตัวตรงตามเดิม 

"พี่หงึ่น เป็นอะไรมั้ย" 

ผมกะพริบตาปริบ ๆ เสียงของไอ้เด็กยักษ์ดังอยู่ข้าง ๆ หูผม ส่วน
ใบหน้าของผมตอนนี้แทบจะฝังอยู่ตรงคอของมันอยู่แล้ว ไอ้เนธลูบหลังผม
สองสามทีก่อนจะยอมถอยหลังไปหนึ่งก้าว 

"ม..ไม่เป็นไร" 

สายตาดุดันที ่จู่  ๆ ก็เปลี ่ยนเป็นประกายของไอ้เนธจับจ้องมาที่
ใบหน้าของผมจนรู้สึกร้อนหน้าแปลก ๆ รอยยิ้มเล็กน้อยผุดขึ้นที่มุมปาก เผย
ให้เห็นลักยิ้มเล็ก ๆ บนแก้มขวาของอีกฝ่ายที่ปกติมักจะถูกแอบซ่อนไว้ 

"พี่หงึ่นใส่แว่นด้วยหรอ" 
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"ใส่บ้าง เวลาอ่านหนังสือสอบ" 

"น่ารากดี" 

พูดจบมันก็ยื่นมือมาบีบจมูกผมอย่างถือวิสาสะ ผมรีบปัดมือมันออก
ก่อนที่เพ่ือนคนอ่ืนจะสังเกตเห็น ไอ้เนธหัวเราะในขณะเสยเส้นผมทีว่ันนี้ไม่ได้
เซ็ตไปด้านหลัง เจ้าตัวท าท่าเหมือนจะยื่นมือมาอีก 

นี่มันชักจะเหิมเกริมใหญ่แล้วนะ! 

ผมรีบถอยหลังไปสองก้าวก่อนจะถามมันเสียงแข็ง 

"มึงมีไรก็พูดมา กูจะรีบไปติวให้เพื่อน เดี๋ยวดึก" 

"ผมจะไม่อยู่สองอาทิตย์นะ" ไอ้เนธพูดเสียงเรียบ ไม่รู้ผมคิดไปเองรึ
เปล่าว่าใบหนัามันมีร่องรอยของความเศร้าหมองหน่อย ๆ 

"มึงจะไม่เข้าสอบหรอ?" 

"ผมขออาจารย์สอบหมดแล้วเมื่อวาน" 

"จะไปไหน" 

"ไปท าธุระให้มัม" 
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"อืม" 

ผมตอบรับในล าคอ ไอ้เนธยิ้ม ท าท่าเหมือนจะพูดอะไรบางอย่าง 
แต่โดนผมดักคอไว้ก่อน 

"งะ..งั้น กูไปติวให้เพ่ือนก่อนนะ" 

พอพูดจบผมก็รีบเดินหันหลังออกมาเลย เพราะตอนนี้ก็เกือบหนึ่ง
ทุ่มแล้ว ถ้าไม่รีบติวเดี๋ยวจะดึก ผมเดินกลับไปถึงที่นั่งประจ าต าแหน่งก็เห็น
ภาพแผ่นหลังของไอ้เนธก าลังเดินออกจากตึกไป 

“มึงถอนหายใจท าไม” 

"กูเปล่านะเฮีย" 

"อยากคุยเดี๋ยวค่อยโทรไปก็ได้" 

"เออ..เฮ้ยย! คุยอะไร ใครอยากคุยกับไอ้เนธมัน กูเปล่า กูไม่ได้อยาก
คุย!" 

เฮียสองกับไอ้เป้ที่ก าลังนั่งกินขนมหันไปเพยิดหน้าใส่กันโดยไม่ได้
นัดหมาย 

"เฮียสองสุดหล่อของกูยังไม่ได้พูดว่าคุยกับใครเลย เนอะเฮียเนอะ" 
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เฮียสองคาบขนมไว้ในปาก ท าท่ากอดอกแล้วพยักหน้า สักพักไอ้เป้
ก็ท าท่าเดียวกัน 

กวนตีนสัสจ้า.. 

ผมรีบเปลี่ยนเรื่องโดนการเริ่มติวหัวข้อต่อไปทันที แต่พูดไปได้แค่
สองประโยคเพ่ือนผู้หญิงคนหนึ่งก็ยกมือขึ้น 

"ขอถามหน่อยค่า" 

"ว่ามาเลยนุ่น" 

"น้องผู้ชายลูกครึ่งคนเมื่อกี้..โสดรึเปล่าคะ" 

เสียงเพ่ือนผู้หญิงกรี๊ดกันเกรียว ตามด้วยเสียงผู้ชายที่โห่แซว 

"โสด..มันโสด"  

ไม่รู้ท าไมผมถึงตอบได้ไม่เต็มเสียง  

"กรี๊ดดดดด หมดค าถามค่า เชิญคุณติวเตอร์ต่อได้เลยค่า" 

ผมรีบท าสีหน้าให้เป็นปกติก่อนจะเริ่มติวต่อไปอีกประมาณหนี่ง
ชั่วโมงก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกัน 
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เพื่อน ๆ ต่างกล่าวขอบคุณแล้วแยกย้ายกันกลับบ้าน ผมค่อย ๆ 
บรรจงเก็บของใส่กระเป๋า วันนี้เฮียสองจะไปค้างหอมะพร้าว และจะไปเจอ
มะพร้าวที่ห้องสมุดก่อน เฮียเลยให้กลับบ้านก่อนได้เลยเพราะไม่รู้มะพร้าว
จะติวเสร็จเมื่อไหร่ 

ผมเดินไปยังรถสีขาวคันเก่งที่จอดไว้ตรงลานจอดรถใกล้  ๆ คณะ 
แสงไฟสลัวข้างทางท าให้ผมเห็นร่างด าของใครบางคนนั่งอยู่ข้าง ๆ รถผม 

เฮ้ย ใครแม่งมานั่งมืด ๆ แถวนี้วะเนี่ย 

ผมลองเดินเข้าไปดูและพบว่าเป็นไอ้เนธที่มานั่งสัปหงกอยู่ข้างรถที่
จอดติดกับต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ต้นใหญ่ พ้ืนลาดยางทีเ่ปียกน ้าและดอกไม้สีชมพู
ที่ร่วงหล่นบนพื้นลาดยางบ่งบอกให้รู้ว่าเมื่อกี้ฝนคงตกหนักพอสมควร 

ผมเดินเข้าไปใกล้ ๆ เห็นท่าไอ้เนธนั่งหลับตากอดเข่าบนก้อนหิน
แล้วอนาถใจเหลือเกิน 

เหมือนหมียักษ์หนีน ้าท่วม.. 

ผมยื่นหน้าเข้าไปใกล้ยิ่งขึ้น กะจะเรียกมันให้รีบกลับไปนอนที่บ้าน 
แต่พลังของแว่นตาที่ลืมถอดเก็บท าให้สังเกตเห็นแพขนตาของไอ้เนธซึ่งยาว
มากจนอดเปรียบเทียบกับขนตากุด ๆ ของตัวเองไม่ได้ 

แต่ใครจะไปรู้ว่าอยู่ ๆ แม่งจะเสือกลืมตาข้ึนมาวะเนี่ย!!! 
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หน้าของพวกเราห่างกันประมาณสิบห้าเซน แสงไฟสะท้องดวงตาสี
อ่อนของไอ้เนธให้กระจ่างใสท่ามกลางความมืด 

"พี่หงึ่น.." 

ไอ้เนธที ่ได้สติก่อนจะลุกขึ ้นจากท่าหมีจ าศีล ยืนบิดขี ้เกียจจน
ชายเสื้อนักศึกษาที่อยู ่นอกกางเกงเลิกขึ ้นจนเห็นวีไลน์อยู่ร าไร ผมกลืน
น ้าลายดังเอ้ือก  

สอบเสร็จต้องรีบไปฟิตเนสหน่อยแล้วแฮะ.. 

"มา..มานั่งท าอะไรตรงนี้วะ" 

"มารอพ่ีหงึ่น" 

"ระ..รอกูทะ..ท าไม" 

เอ้า แล้วกูจะพูดติด ๆ ขัด ๆ ท าไมเนี่ย แค่โดนวีไลน์ที่เคยใฝ่ฝัน
กระแทกแว่นเข้าไป สมองอ๊องไปเลยหรอวะไอ้หนึ่ง! 

"ไม่เจอกันสองอาทิตย์ ผมคงคิดถึงพ่ีหงึ่นมาก" 

"ที่ผ่านมาก็เจอกันทุกวัน" 

หรือต้องพูดว่าเจอทุกวัน วันละสองครั้งเป็นอย่างต ่าถึงจะถูก! 
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ที่ผ่านมาไล่ยังไงมันก็ไม่ไปจนสุดท้ายผมต้องยอมให้มันมากินข้าว
ด้วย ไปนอนที่ห้องสมุดด้วย ไปตลาดด้วย ไปเข้าชมรมด้วย บางทียังเดิน
ตามมาเข้าห้องน ้าด้วย จนตอนนี้ชักไม่แน่ใจแล้วว่าตกลงผมเป็นแฝดกับเฮีย
สอง หรือเป็นแฝดกับมันกันแน่วะเนี่ย! 

ไอ้เนธเดินมาหยุดตรงหน้าผม โน้มตัวเข้ามากระซิบข้างหู ลมจาก
ปากมันท าเอาผมจั๊กจี้ 

"ผมขอกอดพี่หง่ึนได้ไหม" 

ผมไม่รู้จะตอบยังไงเลยได้แต่ก าสายกระเป๋าแน่น ความเงียบรอบ
ด้านท าให้ผมได้ยินหัวใจเต้นแรงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 

การที่มีรุ่นน้องผู้ชายขี้เหงามาขอกอดซึ่ง ๆ หน้า..ท าให้คนเราหัว
ใจเต้นแรงได้ดว้ยหรอวะ! เออ ก็คงได้แหละมั้ง 

"เออ จะกอดก็กอด เร็วๆ" 

ผมพูดจบไอ้เนธก็พุ่งตัวเข้ามารวบร่างของผมไว้แนบอกตัวเองอย่าง
รวดเร็ว 

แต่เดี๋ยวนะ..เหมือนจะมีบางอย่างที่ไม่ใช่.. 

"ไอ้เนธ!!" 
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"เยส?" 

"มึงเอาจมูกมาถูผมกูท าไม!!!!" 

"Oh sorry ลืมตัว" 

พูดจบมันก็หยุดเอาจมูกมาถูหัวผม แต่กดจมูกไว้ที่ต าแหน่งเดิมแทน 
ลมหายใจร้อน ๆ ของมันท าให้ร่างกายผมร้อนวูบวาบผิดปกติ 

แม่งหนักกว่าเดิมอีก..ขนขาลุกไปหมดแล้วโว้ย!! 

"พอ! ปล่อยได้แล้ว" ผมใช้มือกอดตอบมันหนึ่งวินาทีถ้วนก่อนจะดัน
ตัวมันออกอย่างรวดเร็ว 

"กูจะกลับบ้านแล้ว ไว้เจอกัน" 

"พี่หงึ่น..." 

"อะไร" ผมตอบโดนไม่ได้หันไปมองเพราะก าลังโยนสิ่งของต่าง  ๆ 
เข้าไปในรถ พอไม่เห็นมันตอบเลยเอี้ยวตัวกลับไปมอง 

"I really like you."  

ประโยคบอกชอบรอบที่สิบกว่ากับหน้าตายิ้มแย้มเกินเบอร์ของมัน
ท าให้ผมอ้ึงและ.. 
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กร้อบ!  

ตกใจจนกระดูกคอลั่น..เวรจริง 

เสียงกร้อบดังจนไอ้เนธเดินเข้ามาใกล้ ๆ แล้วใช้มือสัมผัสที่คอผม
แผ่วเบา 

"พี่หงึ่นเป็นอะไรไหม" 

"มะ..ไม่เป็นไร กูโอเค" 

ผมรีบดีดตัวขึ้นแล้วปัดคอตรงที่โดนไอ้เนธลูบ..แม่งท าไมอยู่ดี ๆ ผิว
ตรงนั้นก็ร้อนเฉยเลยวะ 

ผมขยับคอนิดหน่อยก่อนจะบอกลา ผมมองดูรอบ ๆ ก็พบว่าที่ลาน
จอดรถมีแค่รถเก๋งสีด าสองสามคันกับรถตู้สีด าที่จอดอยู่ไม่ไกล ไม่มีวี่แววของ
รถที่ไอ้เนธใช้สักนิด 

"มึงจอดรถตรงไหน กูวนไปส่งมั้ย" 

ไอ้เนธพยักหน้าทันทีก่อนจะกระโดดขึ้นรถอย่างกระตือรือร้น ผมจึง
รีบขึ้นไปนั่งฝั่งคนขับและพบว่ารถของผมคงเล็กไปส าหรับไอ้เนธ ดูท่าทางจะ
อึดอัดไม่น้อย  

โคตรเห็นใจเลยว่ะ รีบออกรถหน่อยก็แล้วกัน 
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"มึงจอดตรงไหน บอกกูด้วย" ผมเอ่ยขึ้นในขณะก าลังเลี้ยวออกจาก
ลานจอดรถ 

"เอ่อ ผมจอดตรงนี้"  

"ห้ะ?" 

"ผมลืมว่าจอดรถตรงนี้" 

เมื่อมองกระจกหลังแล้วเห็นว่าไม่มีใครตามมา ผมก็ผมเหยียบเบรก
ทันทีจนไอ้เนธพุ่งตัวไปข้างหน้า 

"มึงนี่นะ" 

ผมส่ายหน้าน้อย ๆ ไอ้เด็กยักษ์นี่ยังจะมาข าแหะ ๆ อีกนะ  

"ผมไปก่อนนะ ขอบคุณมากครับ" 

แต่แทนที่มันจะเปิดประตูลงไป กลับหันมามองหน้าผม ใบหน้า
เคลื่อนที่เข้าหามาผมช้า ๆ และ.. 

จุ๊บ! 

ชิบหาย! มันจุ๊บแก้มผม! 
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"ขอโทษนะครับ" พอพูดจบไอ้เนธก็รีบเปิดประตูรถแล้วพุ่งตัวออกไป 
เลยสามารถหลบหลีกฝ่ามือพิฆาตของผมได้ทันท่วงที 

"ไอ้เนธ ไอ้..!!!" 

"พี่หงึ่นใส่แว่นแล้วผมห้ามตัวเองไม่ได้จริงๆ you look so damn 
hot." 

พูดจบมันก็ขยิบตาหนึ่งที ก่อนจะพูดทิ้งท้ายได้วอนตีนข้างผมที่
เหยียบเบรกค้างไว้สุด ๆ 

"แล้วผมจะรีบกลับมาชวยโอกาสอีกนะครับ" 

พูดจบเสียงประตูก็ปิดลงพร้อมเสียงก่นด่าของผมที่ดังลั่นออกไป
นอกรถ ผมถอนหายใจก่อนจะเหยียบคันเร่งพุ่งตัวออกไปทันทีพร้อมอารมณ์
ที่คุกรุ่นในอก 

ผมเอามือถูแก้มตัวเองอย่างแรง ไอ้ความรู้สึกจั๊กจี้จนขนลุกนั่นไม่
ยอมหายไปสักท ีหวัใจผมสูบฉีดแรงเพราะความโกรธมาสักพักแล้ว  

คอยดูนะ กลับมาผมจะไม่คุยกับมันทั้งเดือนเลย! 
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ในขณะที่ผมก าลังจะปิดไฟนอนหลังจากอ่านหนังสือสอบจนถึง
ประมาณเที่ยงคืน เสียงข้อความแจ้งเตือนจากโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้น  เดาไม่
ผิดว่าต้องเป็นไอ้เด็กบ้านั่น ที่ตอนนี้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่แล้ว..เป็นรูปแมวสี
ขาวก าลังนอน  

Nathan : //ส่งรูปท้องฟ้าตอนกลางคืน// 

ผมเปิดดูแล้วยังไม่ตอบกลับ และคิดว่าจะไม่ตอบด้วย เห็นแค่ชื่อมัน
หัวใจผมก็เริ ่มจะสูบฉีดแรงเพราะความโกรธอีกแล้ว ผมท าเป็นไม่สนใจ 
วางมือถือลงบนโต๊ะก่อนจะเดินไปแปรงฟันแล้วปิดไฟนอน 

เสียงแจ้งเตือนดังขึ้นอีกสามรอบก่อนจะดับไปท าให้ผมต้องเดินมา
ปิดเสียงเพ่ือป้องกันไม่ให้ตัวเองโดนเสียงโทรศัพท์ปลุกกลางดึก 

เป็นไอ้เนธอีกตามเคย โกรธมันชิบหาย แต่ใจก็อยากรู้ว่ามันจะพิม
อะไรมา ขอแอบดูหน่อยก็แล้วกัน 

Nathan : ขอโทษนะครับ 

Nathan : But I am not actually sorry ;) (แต่จริง ๆ ผมไม่เสียใจ
ที่ท าไปเลยนะ) 

Nathan : //ส่งร ูปเซลฟี ่ต ัวเองใส่ช ุดสูทนั ่งอยู ่ร ิมหน้าต่างบน
เครื่องบิน ในกระดาษ A4 แผ่นหนึ่ง// 
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Oneis1 : เออ 

ผมกดตอบส่ง ๆ ไป เห็นหน้ามันแล้วรู้สึกโกรธขึ้นมาอีกแล้ว โกรธ
มากด้วย!! 

บนกระดาษท่ีเขียนเป็นภาษาไทยด้วยลายมือเด็กอนุบาลว่า 'คิดถึงพ่ี
หนึ่งแล้วครับ' นั่นมันอะไร!!! 

ผมวางโทรศัพท์ไว้ที ่เดิม รีบซุกตัวลงในผ้านวม เอาผ้าเน่าปิดตา
เหมือนทุกครั้ง แต่ท ายังไงก็นอนไม่หลับ จนต้องไปหยิบมือถือมาเล่น ได้ฤกษ์
ไล่อ่านแชทโฆษณาที่ค้างกว่าร้อยแชท แต่นิ้วดันเผลอกดเข้าไปยังห้องแชท
ของไอ้เนธ 

เวรจริง 

เมื่อเห็นว่ามันไม่ได้พิมอะไรมาเพิ่มก็โล่งใจ ก็แค่อ่านแล้วแต่ไม่ได้
ตอบอะไร 

ผมลองกดเข้าไปดูรูปมันอีกครั้ง ซูมดูลายมือเด็กอนุบาลของมันทีละ
ตัวอักษร บางตัวก็อ้วน บางตัวก็เบี้ยวไปข้าง 

ผมแอบข ากับความพยายามของมัน รู้ตัวอีกทีผมก็ตื่นมาในเช้าวัน
ถัดไป โดยที่เปิดแชทของมันค้างเอาไว้ตลอดคืน  
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ตอนที่ 13 

 

"ช่วงนี้มึงเป็นไรวะไอ้สอง หน้าตาโคตรโทรม นี่ก็สอบเสร็จไปตั้ง
หลายวันแล้วนะ" 

"ถามเพ่ือนรักมึงโน่นครับ" 

"ไอ้เชี่ยหนึ่ง อย่ามาแกล้งหลับ ตกลงเฮียสองของกูไปท าไรมา หน้า
อย่างกับโดนของ" 

ผมเหลือบตาขึ้นไปมองก็พบว่าเฮียสองมันใต้ตาคล ้าเหมือนโดนของ
จริง ๆ..และนั่นก็เพราะว่า 

"ก็..กูนอนไม่หลับ เลยไปขอนอนเล่นห้องมัน ชวนมันเล่นเกม ดูหนัง 
ไรเงี้ย" 

"ห้ะ! อะไรนะ อย่างมึงเนี่ยนะนอนไม่หลับ!" 

"เออ เกิดมากูก็เพ่ิงเคยเป็นเหมือนกัน" 

ผมบอกไปตามตรงในขณะที ่ก าลังฟุบอยู ่บนโต๊ะ หันหน้าออก
ด้านข้างเพ่ือที่จะได้คุยกับไอ้เป้และเฮียสองได้ถนัด 
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"มึงกังวลเรื่องอะไรรึเปล่า" 

"เปล๊าาาา" 

ผมตอบปฏิเสธทันทีที่สมองตัดภาพไปตอนที่ผมโดนไอ้เนธหอมแก้ม
ในวันนั้น 

แม่งเอ๊ยยย เมื่อไหร่แม่งจะลืม ๆ ไปไดส้ักทีวะ 

"เสียงสูงแบบนี้ มีพิรุธ" 

ไอ้เป้เปลี่ยนเป็นนั่งกอดอก มองผมด้วยสายตาจริงจัง 

"หรือว่า..." 

ตอนนี้เฮียสองฟุบหลับกับโต๊ะไปเรียบร้อยแล้วหลังจากท่ีเมื่อคืนโดน
ผมรบเร้าให้ดูการ์ตูนเป็นเพื่อนถึงตีหนึ่งครึ่ง ส่วนไอ้เป้หรี่ตาของมันมาก
กว่าเดิมเหมือน พยายามเค้นค าตอบจากผม 

"หรือว่า..มึงจะคิดถึงใครจนนอนไม่หลับ?" 

"เฮ้ยยยย! ม..ไม่ ไม่ใช่โว้ยย!!" 

ผมกระเด้งตัวขึ้นนั่งดี ๆ ตอบปฏิเสธเป็นพัลวัน 
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"โอ๊ย ร้อนตัวจังวะ" 

"ใครร้อนตัว ไม่ม๊ี"  

"อ้าว แล้วนี่มึงจะไปไหน อีกสิบห้านาทีก็จะเข้าเรียนแล้ว" 

ไอ้เป้ถามผมที่อยู่ดี ๆ ก็ลุกพรวดพราดขึ้นมาพร้อมหยิบกระเป๋าคู่ใจ
เรียบร้อย  

"ห้องสมุด" 

"ตอนนี้? กว่ามึงจะเดินไปถึงห้องสมุด เสียเวลานอน" 

"วันนี้อยากนอนแอร์ว่ะ ตรงนี้ร้อน" 

ไอ้เป้พยักหน้ารับรู้ ผมรีบเดินออกมาจากตรงนั้นอย่างรวดเร็วเพ่ือ
ไปแวะล้างหน้าล้างตาที่ห้องน ้าก่อน เพราะรู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ เหมือนไข้จะ
ขึ้น 

ไม่ถึงสามนาทีผมก็รีบวิ่งมาถึงห้องสมุดและพุ่งตัวไปยังที่ประจ า
อย่างรวดเร็ว ผ้าเน่ารูปเต่าประจ าตัวถูกน ามาวางบนโต๊ะก่อนทีผมจะฟุบลง
ไป  
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เวลาผ่านไปหลายนาทีผมสติของผมก็ยังอยู่ครบถ้วน ทั้งเสียงเปิด
หน้าหนังสือ เสียงแอร์ เสียงคนคุยกันเบา ๆ ผมรับรู้มันทั้งหมด เมื่อคิดว่าเช้า
นี้คงนอนไม่หลับอีกแล้วผมเลยตัดสินใจเปิดเปลือกตาข้ึนอีกครั้ง  

สายตาเหลือบมองไปยังที่ประจ าของไอ้เด็กเนธซึ่งตอนนี้มีนักศึกษา
คนอ่ืนมานั่งอ่านหนังสืออยู่ 

จะว่าไปไอ้เนธไม่ได้ส่งข้อความมากวนผมอีกเลยนับตั้งแต่คืนนั้นที่
มันหอมแก้มผม 

มันคงจะรู้ล่ะมั้งว่าผมโกรธเลยไม่กล้าส่งข้อความอะไรมาอีก ไหน ๆ 
ก็นอนไม่หลับแล้ว ผมเลยเปิดแอปที่ชอบใช้แชทขึ ้นมา ตั ้งใจจะลบพวก
ข้อความแจ้งเตือนของโฆษณาต่าง ๆ ออกเพ่ือไม่ใหร้กแอปจนเกินไป 

สายตาเหลือบไปเห็นแชทของไอ้เด็กเนธที่คุยกันล่าสุดก่อนสอบมิด
เทอม รู้ตัวอีกทีก็แอบรู้สึกโหวงอยู่เหมือนกันที่อยู่ ๆ มันก็หายไปจากชีวิต 

"คงเลิกชอบไปแล้วล่ะมั้ง" 

ผมพึมพ ากับตัวเองเสร็จก็ลุกขึ้นยืน เก็บผ้าใส่กระเป๋า พร้อมส าหรับ
การพุ่งตัวไปยังประตูทางออก 

แต่ในจังหวะที่ผมก าลังจะกลับหลังหัน มือของใครบางคนก็รั้งเอว
ผมเข้าไปยังมุมอับของชั้นหนังสือที่อยู่ใกล้ที่สุดพอดี 
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"พี่หง่ึนคิดถึงโผมมากขนาดนั้นเลยเหรอ?" 

เสียงคุ้นเคยขึ้นจากข้างหลังผม ในขณะที่แขนแข็งแรงยังคงโอบรอบ
เอวผมเอาไว้หลวม ๆ สัมผัสของลมหายใจแผ่วเบาไล้อยู่บริเวณใบหูของผม
จนขนลุกไปถึงขา 

ผมได้สติกลับมาครบถ้วนก็รีบผละออกจากวงแขนของคนที่ยืนซ้อน
ผมอยู่ท่ีด้านหลังออกอย่างลุกลี้ลุกลน ก่อนจะหันหลังกลับไปท าตาเขียวใส่ให้
ไอ้เด็กท่ีชอบเล่นไม่รู้เรื่อง 

"ใคร..ใครคิดถึงมึง ห้ะ?" 

ไอ้เนธที่ตอนนี้ผมเริ่มยาวขึ้นแล้วท าท่ากระแอมไอข า ก่อนจะท า
เป็นมองไปยังโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในมือของผม 

"พี่หงึ่นก าลังดูรูปผมอยู่" 

ผมหยิบมือถือขึ้นมาเปิดหน้าจอดูอย่างรวดเร็วและพบว่ามีรูปไอ้เนธ
ที่ก าลังถือป้ายกระดาษหราอยู่บนหน้าจอจริง ๆ 

ไอ้นิ้วเวร เสือกกดไปโดนถูกเวลาอีก! เวรจริง 

"ไม่ได้ดู นิ้วกูกดไปโดนต่างหาก!" 
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ผมปฏิเสธเสียงแข็ง ไอ้เนธเห็นดังนั้นก็หัวเราะก่อนอ้าแขนทั้งสอง
ข้างออก  

"อะ..อะไรของมึง" 

"มากอดกัน ผมคิดถึงพ่ีหงึ่น" 

"แต่กูไม่ได้คิดถึงมึง!" ..เท่าไหร่หรอกนะ 

ค าท้าย ๆ ผมไม่ได้พูดออกไปเพราะกลัวไอ้เด็กบ้านี่จะได้ใจ  

ไอ้เนธค่อย ๆ ลดมือลง คอตกอย่างเห็นได้ชัด สายตาหลุบต ่าสลับ
กับมองหน้าผมด้วยสายตาน้อยอกน้อยใจ ถ้ามันเป็นหมาสักตัวก็คงหางหูลู่ไป
แล้ว 

ผมมองนาฬิกาติดผนังของห้องสมุดก็พบว่าอีกสามนาทีจะได้เวลา
เรียนแล้ว ผมต้องรีบเดินออกจากห้องสมุดเดี๋ยวนี้ 

"กูมีเรียน ไปก่อนนะ" 

ไอ้เนธพยักหน้าอย่างเสียไม่ได้ คอยังตกเหมือนเดิม ผมเลยตัดสินใจ
ก้าวเข้าไปใกล้มันอีกนิด  

"เร็ว ๆ" 
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ไอ้เนธเงยหน้าขึ้นมามองผมด้วยสายตาสงสัย 

"ถ้าไม่กอด กูจะไปแล้ว!" 

เหตุการณ์ต่อมาเหมือนหนังคนละม้วน อยู่ดี ๆ ไอ้เนธก็หูหางตั้งรีบ
พุ่งตัวเข้ามากอดผมแน่น สักพักก็ผ่อนแรงลงโดยที่มือข้างหนึ่งของมันลูบไล้
ลงไปตามแนวสันหลังของผมจนขนลุกไปหมด 

"ไอ้เนธ มึง ...เฮ้ยยย!!!" 

ยังไม่ทันจะได้ด่ามันเรื่องมาลูบหลังจนขนลุก นี่มันแอบเอาจมูกมา
ไถขมับผมอีกแล้ว! 

"ชู่วววว พี่หงึ่น นี่ห้องสมุด You need to be quiet." 

ผมเผลอตัวเอามือปิดปากเพราะรู้สึกผิดที่ตะโกนออกไปโดยไม่ทัน
คิด แต่ใครจะไปรู้ว่าจังหวะที่ผมมัวแต่ปิดปาก ไอ้เด็กนี่มันจะเอาจมูกมาไถ
หัวผมต่อวะเนี่ย! 

"ไอ้เชี่ยเนธ ปล่อยกูเดี๋ยวนี้! เฮ้ยยย!!" 

ผมพยายามกดเสียงให้เบาที่สุด ไอ้เนธคงรับรู้ว่าผมรู้สึกไม่พอใจมาก
จริง ๆ เลยยอมปล่อยผมออกจากอ้อมกอด พร้อมท าท่ายกมือยอมแพ้ 
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ผมรีบเดินออกมาจากตรงนั้นโดยเร็ว แอบได้ยินเสียงไอ้เนธข าหึ  ๆ 
ในล าคอแว่วมาจากด้านหลัง 

ได้คืบจะเอาศอกนะมึง ไอ้เด็กบ้า!!! 

ใช้เวลาไม่ถึงสองนาทีผมก็เดินมาถึงยังห้องเรียน ทันทีที่ผมนั่งลงไอ้
เป้ก็รบีเอานิ้วมาจิ้ม ๆ หน้าผากผมอย่างรวดเร็ว คล้ายท่าสะกดวิญญาณ 

"ตัวก็ไม่ร้อน แต่ท าไมตัวแดง คอแดง หูแดง แบบนี้วะ" 

ไอ้เป้พูดพลางเอามือมาจิ้มหูของผมไปด้วย 

"หูมึงนี่มีเหงื่อออกด้วยหรอวะ แปลกจัง" 

มันพูดจบมันก็หันไปถามเฮียสองว่าเคยเหงื่อออกที่หูมั้ยด้วยความ
สนใจ 

ผมว่าจะบอกมันแต่สุดท้ายก็ต้องกลืนค าพูดตัวเองไป 

นั่นไม่ใช่เหงื่อ..แต่เป็นน ้าลายไอ้เนธ!!! 

ไอ้เด็กเวร มันงับหูผม! 
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"บอกให้หยุด!"  

"..." 

"ยังอีก มึงจะยิ้มท าไมเนี่ย!" 

กวนตีน..ไอ้เด็กบ้านี่มันกวนตีนชิบหาย อยากเอาตะเกียบจิ้มตาแม่ง! 

นี่ขนาดมันกลับมาจากท าธุระให้แม่ได้ไม่ถึงวัน ก็ท าหนังตาผม
กระตุกไปไม่ต ่ากว่าสิบรอบแล้วเนี่ย! ยังไม่รวมที่ไอ้เด็กวายร้ายนี่มันแอบงับหู
ผมที่ห้องสมุดอีกนะ 

"ไอ้เนธมันจะยิ้มก็ปล่อยมันไปสิวะ มึงจะไปอะไรกับมันนักหนา แดก
เข้าไปเร็ว ๆ" 

"มันตั้งใจกวนประสาทกูอ่ะ!" 

ผมจ้องหน้าไอ้เนธที่พยายามจะเลียนท่าทางของผมทุกอย่าง ไม่ว่า
จะเป็นการจับตะเกียบมาคีบลูกชิ้นแบบเดียวกัน ตอนเอาลูกชิ้นเข้าปาก ท่า
กอดอก หรือแม้แต่การถอนหายใจ 

แล้วมันเป็นอะไรมากป่ะถึงต้องมาซื้อบะหมี่เย็นตาโฟกับชามะนาว
ตามผมเนี่ย! 

"มึงเข้าใจรึยังหนึ่ง" 
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เฮียสองที่นั่งกินข้าวราดแกงพลางดูคลิปสอนท าอาหารอิตาเลียนไป
ด้วย พูดขึ้นในจังหวะที่ผมก าลังจะชูนิ้วกลางใส่ไอ้เนธ 

"เข้าใจอะไรวะเฮีย" 

"ตอนที่มึงอยู่ม.ต้น มึงก็ชอบเล่นล้อเลียนท่าทางกูแบบนี้" 

ผมนึกภาพไปถ ึงตอนม.ต ้นที่ เฮ ียสองเอาแต่อ ่านหน ังส ือกับ
ซ้อมกีต้าร์จนไม่มีเวลาเล่นด้วยกัน เลยพยายามเลียนแบบท่าทางทุกอย่าง
เพ่ือให้มันสนใจ..แต่สุดท้ายผมกลับโดนด่าเพราะไปท าลายสมาธิมัน 

"มึงเข้าใจความหงุดหงิดของกูรึยังเวลามึงพยายามเรียกร้องความ
สนใจ" 

ผมแลบลิ้นใส่เฮียสองที่พูดจบปุ๊บก็กลับเข้าโลกของเชฟอาหารอิตา
เลียนของมันไปเรียบร้อยแล้ว เสียงหัวเราะของไอ้เนธท าให้ผมหันขวับไป
ทันที นั่น..มันยังไม่หยุดเลียนแบบท่าทางผมอีก! 

"มึงจะเรียกร้องความสนใจหรอไง!" 

"เยส" 

"อยากได้ความสนใจนักก็มานั่งติดกับกูเลยมา เฮ้ยยย เดี๋ยว!" 
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ยังไม่ทันที่ผมจะได้พูดว่า 'กูประชต' ไอ้เนธก็รีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว
แล้วเอาตูดมาเบียดผมบนเก้าอ้ีม้าหินนี่ทันที 

ผู้ชายสองคนที่ตัวใหญ่และใหญ่มากนั่งเบียดกันบนเก้าอี้ม้าหินที่ท า
มาเพ่ือมนุษย์ไซส์ปกติสองคน...ถ้าม้าหินมันหักขึ้นมาผมจะไม่แปลกใจเลยสัก
นิด! 

"มึง คือกูประชต!!" 

" I'm sorry. I don't understand what you are saying." ( ข อ
โทษครับ ผมไม่รู้ว่าพ่ีหงึ่นพูดอะไร) 

ไอ้เด็กกวนตีนนี่หันมารัวภาษาอังกฤษจัดเต็มใส่ผม ยักคิ้วข้างหนึ่ง
ก่อนจะก้มหน้าก้มตากินก๋วยเตี๋ยวของผมแทน 

โว้ยยยย ท าไมมันกวนประสาทขนาดนี้วะ ใครก็ได้เอาไอ้เด็กเนธคน
เก่ากลับมาที!! 

ผมถอนหายใจยาวก่อนจะต้องตกใจกับสิ่งที่ไอ้เนธท า 

มันคีบลูกชิ้นจากในชามของมันมาให้ผมสองลูก...ลูกชิ้นแบบที่ผม
ชอบ 

"ผมให้" 
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ความหัวร้อนเมื่อกี้นี้หายวับไปกับตาทันทีที่ผมได้ลูกชิ้นสองลูกนั้น
มา แต่สกิลการแสดงต้องมาก่อน 

"หึ กูยังไม่หายโมโหหรอกนะ" 

พูดจบผมก็รีบใช้ตะเกียบจิ้มลูกชิ้นหนึ่งในสองลูกนั้นเข้าปากก่อนมัน
จะเปลี่ยนใจเอาคืน 

"อี๋ ไอ้เหี้ยหนึ่ง จะแดกก็แดก จะอมแล้วเอาออกมาท าไมวะ ลูกชิ้น
นะไม่ใช่อมยิ้ม แหวะ" 

"ก็เดี๋ยวไอ้เนธมันเอาคืน กูต้องท าสัญลักษณ์ไว้ก่อน" 

เฮียสองถึงกับส่ายหัว เพราะมันเห็นนิสัยนี้ของผมมาตั้งแต่เด็ก โดน
บ่นจนเฮียมันขี้เกียจจะบ่นและเลิกไปเอง 

แต่ในขณะที่ผมก าลังจะเอาลูกชิ้นกลับเข้าไปในปากอีกรอบ ไอ้เนธก็
คว้ามือของผมข้างที่ถือตะเกียบอยู่และ.. 

งั่ม.. 

ลูกชิ้นหายจากตะเกียบเข้าปากไอ้เนธไปแล้วท่ามกลางสายตาของ
คนทั้งโต๊ะ ผมอ้าปากค้างก าลังจะเตรียมด่า เฮียสองส่ายหน้าอีกรอบ ในขณะ
ที่ไอ้เป้อึ้งจนท าช้อนส้อมตก 
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"ไอ้เนธ มึง!! คือกูอมไปแล้วมั้ย! กล้าแดกเข้าไปได้ยังไง!" 

ไอ้เนธเคี้ยวหงุบหงับเสร็จก็กลืนอย่างรวดเร็ว ก่อนจะคีบลูกชิ้นอีก
ลูกในชามตัวเองมาให้แทน 

"Why?" 

ไอ้เนธพูดก่อนจะเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวเข้าปาก สายตาร้ายกาจแบบปิด
ไม่มิด 

"มันสกปรก" 

"Not สกปรก" 

"มันจะไม่สกปรกได้ยังไง กูก็เพ่ิงอมไปเมื่อกี้!" 

"It's like that when people kiss." (ตอนคนเราจูบกันมันก็เป็น
แบบนี้แหละ) 

"ห้ะ? เกี่ยวกันยังไง" 

พรวดดดดด!!! 

เป็นไอ้เป้ที่พ่นน ้าเขียวในปากออกมา โชคดีที่ตอนนั้นมันหันไปอีก
ด้านพอดี ไม่งั้นเต็มหน้าเฮียสองแน่นอน 
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ผมไม่สนใจแล้วหันไปหาคนข้างตัวอีกครั้ง 

"ตกลงมันเกี่ยวกับจูบยังไงวะ" 

"โอ๊ยเชี่ย! กูไปเข้าห้องน ้าก่อนนะ อยู่ไม่ได้แล้ว" 

พูดจบไอ้เป้ก็รีบวิ่งพรวดพราดออกไป ส่วนเฮียสองก็ค่อย ๆ เก็บมือ
ถือเข้ากระเป๋ากางเกงแล้วเดินตามไปช้า ๆ 

เป็นอะไรกันไปหมดวะ? 

"เฮ้ย!" 

ผมร้องโวยวาย และเมื่อหันกลับมาอีกทีก็พบว่าคางของไอ้เด็กเวรนี่
มาเกยอยู่บนไหล่ผมซะแล้ว ใบหน้าผมกับมันห่างกันแค่คืบ และในจังหวะที่
ผมก าลังจะใช้มือดันหน้ามันออกไป ก็ต้องช็อคเป็นรอบสองเมื่อแขนสองขา้ง
ของไอ้เนธเอ้ือมาโอบเอวผมไว้เรียบร้อยแล้ว 

"พี่หงึ่น" 

ไอ้เนธกระซิบข้างหูผมด้วยเสียงแหบพร่า ลมหายใจของมันเป่ารดที่
หูผมจนรู้สึกจั๊กจี้ไปหมด 

"หยุดเลยมึง! เอาหน้าออกไปเลย ใกล้ไปแล้วโว้ยยย" 
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ผมที่เพ่ิงได้สติรีบก าลังจะหน้ามันออกไปอย่างรวดเร็ว แต่ใครจะรู้ว่า
มันจะยิ่งกอดผมแน่นขึ้นจนตัวผมแทบจมเข้าไปในอกของมันอยู่แล้ว! 

"พี่หงึ่นหน้าแดงมาก" 

พูดจบมันก็ใช้จมูกเขี่ยใบหูผมเล่นสองสามทีก่อนจะปล่อยตัวผมออกเหมือน
ไม่เคยมีอะไรเกิดข้ึนมาก่อน 

ไอ้เนธนั่งเอาศอกเท้าโต๊ะ หันมาทางผมพร้อมรอยยิ้มที่ท าให้หัวใจ
ผมเต้นผิดปกต ิ

"พี่หงึ่นน่ารากมากเลย รู้ตัวไหม" 

"น่า..น่ารักอะไร กูหล่อเท่ออกขนาดนี้!!" 

"ยังอยากรู้อยู่ไหม ว่ามันเกี่ยวกับจูบยังไง That’s because we 
share.." 

"หยุด! พอแล้ว ไม่ต้องอธิบาย!" 

อยู่ ๆ สมองอันเฉื่อยชาของผมก็รู้ได้ในทันทีว่าไอ้เนธมันจะพูดอะไร
ต่อ ไอ้ท่าทางแลบลิ้นเลียปากนั่นก็ด้วย! 

"พอเลย อย่ามาทะลึ่ง!" 
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ผมก าลังจะใช้มือบิดหูมันหนึ่งทีด้วยความหมั่นไส้ แต่ไอ้เนธที่เร็ว
กว่ากลับคว้ามือผมไปจุ๊บต่อหน้าต่อตา ผมได้แต่รีบชักมือเหมือนโดนของ
ร้อน  

ร้อนไปหมด ทั้งหู ทั้งมือ ทั้งหน้า หัวร้อนด้วยเนี่ย! แกล้งอะไรไม่เข้า
เรื่อง! 

ผมรีบเขยิบตัวออกห่างจากมันจนเกือบตกเก้าอี ้ ไอ้เนธหลุดข า
ออกมาก่อนจะเปลี่ยนเรื่องอย่างรวดเร็ว 

"พี่หงึ่น ผมมีแข่งว่ายน ้าวันศุกร์นี้ อยากให้พี่หงึ่นไปดูครับ" 

"ไม่ไปโว้ย!" 

ไปให้มันแกล้งอีกล่ะสิไม่ว่า ใครยอมไปก็โง่เต็มทีแล้ว!! 

"หึ ไม่ต้องมาท าหน้าหมาหงอยเลยนะ กูไม่หลงกลมึงแล้ว" 

ไอ้เนธถอนหายใจ ก้มหน้ามองชามก๋วยเตี๋ยวตัวเองนิ่งก่อนจะเอ่ย
เสียงเรียบ 

"ถ้าพี่หงึ ่นไม่อยากไปก็ไม่เป็นไรครับ..ผมเข้าใจ ขอโทษที่รบกวน
ครับ" 

ผมไม่ได้ตอบอะไร แค่หยิบแก้วชามะนาวที่ละลายแล้วขึ้นมาดูด 
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"แต่ถ้าพ่ีหงึ่นไปดู ผมต้องชนะแน่ ๆ" 

หึ ใครจะไปหลงกลกันล่ะ 
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ตอนที่ 14 

 

"มะพร้าว พ่ีว่าแบบนี้มันเกินไปหน่อยป่าว" 

"ไม่เกินไปหรอกครับพ่ีหนึ่ง พร้าวว่าแบบนี้แหละ ก าลังดีเลย" 

ผมก้มมองป้ายไฟกะพริบในมือตัวเองที่มะพร้าวตั ้งใจท าเพื ่อใช้
ส าหรับเชียร์ไอ้เด็กเนธแข่งว่ายน ้าตอนช่วงเย็นของวันนี้ 

จริง ๆ ผมไม่ควรถามอดีตแฟนคลับหมายเลขหนึ่งแบบมะพร้าวเลย
แฮะ มะพร้าวเป็นสายอุปกรณ์ ตอนเฮียสองลงแข่งบาสปีที่แล้ว มะพร้าวก็มา
พร้อมป้ายเชียร์ที่มีรูปเฮียสองยิ้มยิงฟันเด่นหราอยู่ตรงกลาง จ าได้ว่าตอนนั้น
ผมข าจนลงไปนั่งกองกับพื้นเลย 

ที่วันนี้ผมเปลี่ยนใจมาเชียร์ไอ้เนธกะทันหัน ก็เพราะมะพร้าวบอกว่า
วันนี้ไอ้เนธมันดูไม่ค่อยสบายหรอกนะ ผมเลยจ าใจโผล่หน้ามาที่สระว่ายน ้า
แบบเสียไม่ได้  

ถ้ามันเกิดว่าย ๆ น ้าอยู่แล้วเป็นอะไรขึ้นมาจะท ายังไง ก็แค่มาดูว่า
มันจะโอเคตลอดกาลแข่งกันก็เท่านั้นแหละ ไม่ได้อยากมาเชียร์มันสักนิด!  
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"นู่นครับๆ เนธเดินออกมาแล้ว" 

มองจากตรงนี้ผมก็พอเห็นว่าไอ้เนธอยู่ในกางเกงว่ายน ้าขาสั้นโดยมี
ผ้าเช็ดตัวสีกรมท่าที ่คลุมไหล่อยู่  และคิดว่าป้ายเชียร์สีเหลืองนีออนที่
มะพร้าวท าคงเด่นมากซะจนไอ้เนธที่ก าลังเดินออกมาจากห้องเปลี่ยนชุด
นักกีฬาสังเกตเห็นพวกเราที่นั่งอยู่บนอัฒจันทร์อย่างรวดเร็ว 

"นี่ครับพ่ีหนึ่ง" 

มะพร้าวซ่ึงนั่งอยู่ชั้นบนยื่นบางอย่างให้ผม 

"เอ่อ..ไม่เป็นไรพร้าว พ่ีมองเห็น" 

"อ๊ะ! จริงด้วย วันนี้พี่หนึ่งใส่แว่นมานี่นา" 

ผมกล่าวขอบคุณหลังจากน้องมันยื่นกล้องส่องทางไกลมาให้ผม..
กล้องส่องทางไกลของจริงที่ตอนนี้เหมือนจะโดนเฮียสองยึดไปแล้ว ได้ยิน
แว่ว ๆ ว่าไม่อยากให้มะพร้าวมองซิกแพคคนอ่ืนชัดเกินไป 

ในใจแอบขอโทษพร้าวไปสามรอบที่พ่ีชายผมมันปัญญาอ่อน หึงหวง
อะไรไม่เข้าเรื่อง โว๊ะ! 
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สายตาผมจับจ้องไปที่ไอ้เนธซึ่งยืนโบกมือมาทางอัฒจันทร์ฝั่งคณะ
บริหารของพวกผม แต่อยู่ดี ๆ มันท าหน้ายู่ยกมือขึ้นมากุมหัว จนเด็กปีสองที่
เป็นสตาฟต้องพามันเดินกลับเข้าไปในห้องเปลี่ยนชุด 

"เฮ้ย! ไอ้หนึ่ง จะไปไหนวะ จะเริ่มแข่งแล้ว!" 

"กูไปห้องน ้าแป๊บเดี๋ยวมา" 

ผมรีบสาวเท้าไปยังห้องเปลี ่ยนชุดของนักกีฬาทันที รู ้ตัวอีกที
ตรงหน้าผมก็คือเป็นห้องล็อคเกอร์แล้ว ไอ้เนธนั่งอยู่บนเก้าอ้ียาวตรงมุมหนึ่ง
ของห้องโดยมีสตาฟฟ์อีกสองคนยืนส่งยาดมพลางใช้แฟ้มพัดให้อยู่ใกล้ ๆ 

"เนธ ถ้าไม่ไหวไม่ต้องลง เดี๋ยวพ่ีให้ริวลงแทน" 

"ผมไหวครับ..อ้าวพ่ีหงึ่น" 

ไม่นานนักไอ้เนธก็เห็นผม สตาฟสองคนนั้นทักทายผมด้วยความคุ้น
ชิน 

"มึงสองคนไปดูน้องข้างนอกเหอะ เดี๋ยวกูดูไอ้เนธให้" 

สองคนนั้นดูลังเล แต่สุดท้ายก็รีบวิ่งออกที่สระน ้าไป น่าจะไปหาตัว
ส ารองมาลงแข่งแทน 
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ไอ้เนธนั่งดมยาดมท่าทางอนาถ สีหน้าคล้ายไอ้เป้หลังออกจากห้อง
สอบแล้วรู้ว่าตัวเองตอบผิดชะมัด 

"ปวดมากป่ะมึง ถ้าไม่ไหวอย่าลง เดี๋ยวเป็นอะไรขึ้นมาจะแย่" 

ผมหยิบแฟ้มเปล่าที่น้องสตาฟมันทิ้งไว้ขึ้นมาพัดให้คนตรงหน้า ลังเล
อยู่นิดหน่อยก่อนจะยื่นมือไปแตะหน้าผากของอีกฝ่าย คิดว่าถ้าจับแล้วตัว
ร้อนจะด่าให้ยับเลยที่ยังอุตส่าห์ฝืนสังขารมาลงแข่งอีก 

อืม..แต่ก็ไม่เห็นร้อนนี่ 

"กินน ้าเย็นหน่อยมั้ย" 

ผมหยิบน ้าเปล่าแช่เย็นจากในถุงพลาสติกที่ถือมาด้วยออกมายื่นให้
มัน ไอ้เนธพยักหน้าก่อนจะรับไปอย่างว่าง่าย ยกขวดขึ้นจิบน ้าเล็กน้อยเสร็จ
แล้วกว็างขวดน ้าไว้ข้าง ๆ ตัว 

"ขอบคุณครับ" 

"ถ้าไม่ไหวมึงอย่าแข่งเลย" 

"พี่หงึ่นเป็นห่วงผมหรอ" 
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ไอ้เนธช้อนตาขึ้นมามองผมที่ก าลังยืนพัดให้มันอยู่ รอยยิ้มผุดขึ้นที่
มุมปากในขณะที่มันลุกขึ้นยืนเต็มความสูง ผ้าเช็ดตัวที่เมื่อกี้คลุมอยู่ที่ไหล่อยู่
ผลุบไปด้านหลังเผยให้เห็นซิกแพคทีก่ระแทกแว่นผมอย่างจัง 

เพราะผมมัวแต่จ้องซิกแพคของมัน เงยหน้าขึ้นมาอีกทีหน้าไอ้เนธก็
เลยอยู่ห่างจากผมไปแค่คืบเดียวเท่านั้น 

"พี่หงึ่นเป็นห่วงผมใช่ไหม" 

"อะ..อะไร เปล่าซะหน่อย! กูแค่..แค่จะเดินไปเข้าห้องน ้า เลยแวะมา
ดูมึง" 

ไอ้เนธยิ้มก่อนจะถอยห่างไปเล็กน้อย แต่จู่ ๆ มันก็ยกมือขึ้นกุมหัว
อีกแล้ว ผมรีบพุ่งตัวเข้าไปประคองให้อีกฝ่ายนั่งลงตามเดิมเพราะกลัวมันจะ
วูบล้มหัวฟาดพ้ืนกลายเป็นผีเฝ้าล็อคเกอร์เสียก่อน 

แต่ใครจะไปรู้ว่าผมจะถูกดึงไปให้นั่งบนตักมันได้วะ! 

เชี่ยเอ๊ยย! ผมรีบลุกขึ้นอย่างเร็วเพราะกลัวใครเดินผ่านไปผ่านมา
เห็นเข้า ด้วยท่านั่งเหมือนอุ้มเจ้าสาวแบบนี้ ใครมันจะไปคิดดีได้!!! 

"มึงเล่นเหี้ยไรเนี่ยเนธ! กูไม่ข า" 
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แขนที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อของมันล็อคตัวผมซึ่งพยายามดิ้นอย่าง
สุดชีวิตเอาไว้อย่างแน่นหนา 

"อย่าไป.." 

"ปล่อยกูเลย เดี๋ยวมีคนมาเห็น!" 

"ขอกอดหน่อย ผมต้องการก าลังใจ" 

พูดจบมันก็กระชับอ้อมแขนแน่นยิ่งขึ้น ผมจะไม่รีบชักมือที่ก าลังลูบ
หลังมันเบา ๆ ออกเลย หากมันไม่เอาจมูกมาถูขมับผมซะก่อน! ผมเลย
เปลี่ยนใจ ใช้มือดันหน้ามันออกไปทันท ี

"พี่หงึ่นใจร้าย" มันพูดเสียงอู้อ้ีเพราะมือผมก าลังดันที่ปากมันอยู่ 

"เฮ้ยยย! เลียมือกูท าไมเนี่ยยย" 

ผมทนไม่ไหว จึงรวบรวมแรงทั้งหมดท่ีมีดันไอ้เนธไปด้านหลังแล้วรีบ
ลุกออกมาโดยเร็ว งัดกับคนตัวใหญ่นี่มันเหนื่อยจริง ๆ เลย หอบหัวใจเต้น
แรงไปหมดแล้วเนี่ย! แล้วไหนจะน ้าลายมันที่ติดที่มือผมอีก ขนลุกโว้ยยย 

"กูไปละ มึงรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าซะ ไม่ต้องแข่งแล้ว เดี๋ยวเป็นอะไรไปจะ
ยุ่งวุ่นวายอีก" 
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พูดจบผมก็รีบเดินกระแทกเท้ากลับไปยังอัฒจันทร์โดยไม่สนใจเจ้า
ตัวอีกเลย  

"เมื่อก้ีมึงไปไหนมา" 

ไอ้เป้ถามขณะสายตาก าลังจดจ้องไปที่สระว่ายน ้า การแข่งขัน
รายการที่สองเพ่ิงจะจบไปท่ามกลางเสียงโห่ร้องรอบ ๆ 

"ห้องน ้าไง" 

"ห้องน ้าอยู่ด้านขวา มึงเดินไปด้านซ้าย" 

เชี่ย.. 

"ก็..ก็..กูได้ยินน้องปีหนึ่งข้างล่างบอกห้องน ้าฝั่งนี้ปิด เลย..เลยไปอีก
ที่" 

ไอ้เป้พยักหน้าพลางร้องอ๋อ 

"ห้องน ้าร้อนหรอวะ หน้ามึงแดงมาก" 

ผมยังไม่ทันจะตอบ เสียงประกาศเรียกผู้แข่งขันประจ ารายการที่
สามเข้าประจ าที่ก็ดังขึ้น ไอ้เนธเดินออกมาด้วยท่าทางสบาย ๆ เหมือนไม่เคย
มีอาการปวดหัวมาก่อน มันเดินไปพาดผ้าเช็ดตัวไว้ที่ม้านั่งก่อนไปยืนประจ า
ทีแ่ท่นเบอร์สาม 
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เสียงนกหวีดเป่าดังปี๊ด นักกีฬาทุกคนพุ่งตัวลงน ้าอย่างรวดเร็ว ผม
ก าป้ายเชียร์ในมือแน่นด้วยความลุ้นว่าไอ้เด็กหัวรั้นนี่มันจะสามารถว่ายถึงอีก
ฝั่งอย่างปลอดภัยรึเปล่า แต่ผิดคาด ไม่ก่ีวินาทีมันก็ว่ายแซงทุกคนไปแล้ว มือ
แตะขอบสระอีกฝั่งแล้วกลับตัวอย่างสวยงาม 

อาจจะด้วยร่างกายและความสูงที่ได้เปรียบ ท าให้ไอ้เนธน า โด่ง
นักกีฬาคนอ่ืนอย่างเห็นได้ชัด 

ผมลุกข้ึนยืนทันทีที่มือไอ้เนธแตะถึงขอบสระอีกครั้งแสดงว่ามันเป็น
ผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ ไอ้เนธถอดแว่นตาว่ายน ้าขึ้นก่อนจะโบกมือมาทาง
พวกผม ผมโบกมือกลับไปให้ด้วยความโล่งอก เห็นไอ้เนธยิ้มกว้างมากกว่าทุก
ครั้งท าเอาผมรู้สึกงุนงงเล็กน้อย 

"เอ่อ พ่ีคะ..ช่วยเอาป้ายลงนิดนึงได้ม้ัยคะ หนูมองไม่เห็นเลยค่ะ" 

ผมหันกลับไปและค่อย ๆ มองตามสายตาข้องน้องผู้หญิงที่อยู่ถัดไป
ด้านบนอีกสองชั้นและพบว่า..ผมก าลังชูป้ายสีเหลืองนีออนที่เขียนว่า 'NATE 
SU SU!' พร้อมรูปหัวใจหนึ่งดวงที่มาจากไหนก็ไม่อยู่ไว้สูงสุดแขนโดยไม่รู้ตัว 

เวรจริง! เอ๊ะ เดี๋ยวนะ เมื่อกี้มันยังไม่มีรูปหัวใจนี่หว่า.. 
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ผมรีบขอโทษขอโพยน้องก่อนจะลดป้ายลงอย่างรวดเร็ว หันไปกลับ
ที่สระว่ายน ้าอีกที ไอ้เนธก็ยังไม่หยุดจ้องมาทางนี้ก่อนจะป้องปากพูดอะไร
บางอย่างโดยไม่ใช้เสียง 

"พี่สองว่าเนธพูดว่าอะไรครับ" 

เสียงมะพร้าวดังขึ้นจากด้านหลัง เฮียสองยังไม่ทันจะอ้าปากตอบ
เสียงน้องผู้หญิงกลุ่มข้างหลังก็ดังข้ึน 

"กรี๊ดดดด! ลู่สามเหมือนจะพูดว่าไอเลิฟยูอ่ะแกกก เค้าบอกใครวะ" 

"นั้นดิแก โอ๊ยเขินไม่ไหว ถ้ามีผู้ชายมาบอกฉันแบบนี้ฉันตายแน่ ๆ 
แกกก" 

ไอ้เนธยังคงมองมาทางผมอย่างมีความหวัง ไอเลิฟยูพ่อง! ผมเลย
ตอบกลับไปด้วยการชูนิ้วกลางหนึ่งทีแบบเร็ว ๆ จนไอ้เนธหลุดข าออกมา
ก่อนจะข้ึนจากน ้าไปนั่งพักรอแข่งรอบต่อไป 

"ไอ้หนึ่ง ถ้าปวดขี้ก็อย่าอั้น หน้าด าหน้าแดงไปหมดละมึงนี่" 

"ไม่ได้ปวดโว้ย!!!" 

ไม่ก่ีนาทีต่อมา เสียงแจ้งเตือนแชทผมดังขึ้นรัว ๆ ท าให้มือถือผมสั่น
จนต้องรีบหยิบออกมาดู 
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Nathan : If I win this time, pls come to see my show 
tonight as a reward ;) (ถ้ารอบนี้ผมชนะอีก ช่วยไปดูผมแสดงคืนนี้เป็น
รางวัลให้ผมหน่อยได้มั้ยครับ) 

Nathan : pls (นะ) 

Nathan : pls (นะ) 

Nathan : I really want you to come  

(ผมอยากให้พี่หงึ่นไปจริงๆนะ) 

Nathan : //อิโมจิ ท าตาอ้อน// 

ผมปิดหน้าจอมือถือลง สูดหายใจเข้าลึก ๆ ก่อนจะเปิดหน้าจอขึ้น
อีกครั้ง 

Oneis1 : Feeling better now? (ดีข้ึนแล้วหรอ) 

Nathan : Yes thanks to your lovely hug (ใช่ครับ ต้องขอบคุณ
กอดของพ่ี) 

เหอะ ไอ้บ้านี่! 

"มึงเป็นไรอีกเนี่ย อยู่ดี ๆ ก็ยิ้ม" 
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ไอ้เป้ที่นั่งข้างผมท าท่าจะยื่นหน้าเข้ามาอ่านหน้าจอแชทด้วยความ
อยากรู้อยากเห็น ผมเลยรีบยัดมือถือใส่กระเป๋ากางเกงทันที 

"ป๊าวว ไม่มีอะไร" 

"เดี๋ยวนี้กล้าท าตัวมีความลับกับเพ่ือนหรอคร้าบบบ" 

"ไม่มี กูไปขี้ก่อนนะ ปวดอีกแล้ว" 

"เออรีบมา ไอ้เนธใกล้จะแข่งอีกรอบแล้ว" 

ผมพยักหน้าก่อนจะรีบวิ่งไปห้องน ้าเพ่ือล้างหน้าล้างตา อากาศวันนี้
อบอ้าวจังวะ ทั้ง ๆ ที่เป็นปลายหน้าฝนแท้ ๆ ควรจะเย็นกว่านี้สักหน่อยมั้ย 

ผมใช้แขนเสื้อเช็ดหน้าลวก ๆ เอาแว่นที่คาดไว้บนหัวตอนล้างหน้า
กลับมาใส่ตามเดิม ถอนหายใจยาวระหว่างยืนพิงเคาน์เตอร์ล้างหน้า แล้วจึง
หยิบมือถือขึ้นมาดู 

ผมจ้องหน้าจอแชทอยู่เกือบนาทีก่อนจะตัดสินใจพิมลงไป 

Oneis1 : OK 

Oneis1 : See you at the locker room when its done (เจอ
กันที่ห้องล็อคเกอร์ตอนแข่งเสร็จ) 
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Oneis1 : //อิโมจิ ชูสองนิ้ว// 

ส่งอิโมจิไปเสร็จผมก็กดปิดหน้าจอทันทีก่อนจะรีบเดินไปยัง
อัฒจันทร์เพื่อดูการแข่งขันต่อ เดินไปได้ไม่ก่ีก้าวโทรศัพท์ก็สั่นอีกแล้ว 

Nathan : Can't wait //อิโมจิ รูปหัวใจ// (รอแทบจะไม่ไหวแล้ว) 

ไอ้เด็กบ้านี่มันจริงๆเลยแฮะ.. 

ในขณะที่ผมก าลังจะเดินออกจากห้องน ้าจริง ๆ สายตาก็เหลือบไป
เห็นภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกท าให้ผมถึงถึงกับหยุดชะงัก 

มึงแม่งจะยิ้มท าไมวะไอ้หนึ่ง เป็นบ้าหรอไง! 

 

  


