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บทน�ำ

“...เอาละนะครับทุกคน เรามาถึงจุดเซฟกันแล้วตอนนี้ 

ส�ำหรับวันน้ีผมก็ขอพักเอำไว้เท่ำนี้ก่อน ขอบคุณทุกคนท่ีเข้ำมำ 

รับชมกันด้วยนะครับ ถ้ำชอบก็อย่ำลืมกดไลก์กดซับสไครบ์กันด้วย

นะครับ แล้วเจอกับผม ‘สไลม์สไมลส์’ ได้ใหม่ในคลิปหน้ำ แล้วจะ

รอเจอทุกคนนะครับ”

พูดจบปิดท้ำยคลิปอย่ำงสวยงำมแล้วผมก็กดปุ่มหยุดอัด 

วิดีโอพร้อมกับขยับเมำส์ เปิดโปรแกรมตัดต่อ เตรียมท�ำวิดีโอที่จะ

ลงในคืนนี้อย่ำงรวดเร็วเพื่อจะได้มีอะไรใหม่ๆ มำลงในช่องชำแนล 

‘SlimeSmileS’ ของผมเอง ช่องนี้ผมเปิดไว้ในยูทูบเมื่อช่วงปีที่แล้ว 

ผมอัดคลิปวิดีโอ เล่นเกมอะไรมำลงเรื่อยๆ ส่วนผลกำรตอบรับก็

เรียกได้ว่ำ...อืม พอไปวัดไปวำ

“ท�ำอะไรของนำยวะ ‘ไอ้มิว’ เห็นนั่งคุยอยู่กับตัวเองได้ทุกวี่

ทุกวัน” 

ระหว่ำงทีผ่มเริม่ลงมอืตดัต่อวดิโีอของตวัเองก็เป็นเวลำเดยีว
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กบัทีร่มูเมทซึง่เช่ำหออยูด้่วยกนัเดนิออกมำจำกห้องน�ำ้พอด ีเส้นผม

บนหวัลู่ลงเพรำะยงัชืน้จำกทีส่ระผมมำ ผ้ำขนหนูผนืเลก็พำดอยู่บน

บ่ำในชุดเสื้อยืดกำงเกงขำสำมส่วนเตรียมพร้อมนอนเรียบร้อย

ผมหนักลับไปหำอกีฝ่ำยพร้อมกบัตีหน้ำยูเ่พือ่ตอบค�ำถำมนัน้

“ผมไม่ได้คยุกบัตัวเองสกัหน่อย ‘พีก่ช’ กบ็อกไปตัง้หลำยรอบ

แล้วว่ำแคสต์เกมๆ”

“คืออะไรวะ” พูดพร้อมกับยกผ้ำขึ้นมำยีหัวเหมือนไม่ใส่ใจ 

ค�ำตอบเท่ำไร ผมถอนหำยใจออกมำเบำๆ อย่ำงอดไม่อยู่ เพรำะ

ตัวเองได้อธิบำยให้เขำไปก่อนหน้ำนี้สองรอบแล้ว

“กค็อืกำรเล่นเกมแล้วอดัวดิโีอตอนเล่นลงไปด้วยไงครบั แล้ว

ผมขอพี่กี่รอบแล้วว่ำเวลำผมถ่ำยอยู่อย่ำเดินข้ำงหลังกล้อง เพรำะ

มันจะดูไม่โปรฯ” 

ทีต้่องบ่นเพรำะตอนเจ้ำตัวก�ำลังจะไปอำบน�ำ้ ไอ้คณุพีก่ชเล่น

เปลือยครึ่งบน ควงผ้ำเช็ดตัวผิวปำกเดินผ่ำนกล้องผมไปตอนที่ผม

ก�ำลังยงิซอมบีใ้นเกมอย่ำงเมำมัน คอืหน้ำผมในกล้องน่ีเคร่งเครยีด

มำก แต่อะไรคอืกำรทีฉ่ำกหลงัมผีูช้ำยเปลอืยมำเดินผ่ำนไปอย่ำงไม่

ไยดี มันตัดอำรมณ์เกมไหม

“ใครจะไปรู้กับนำยด้วยล่ะ ห้องนี้พี่ก็จ่ำยค่ำเช่ำครึ่งหนึ่ง

เหมือนกันนะเว้ย”

นำยกรกชหรือว่ำพี่กช...รุ่นพี่ต่ำงคณะท่ีจับพลัดจับผลูได้มำ

เช่ำห้องอยูด้่วยกนั เป็นเรือ่งของควำมบงัเอญิล้วนๆ เพรำะตอนผม

หำหอพักหลังจำกรู้ว่ำจะได้เรียนมหำวิทยำลัยนี้แน่ๆ ไอ้คุณพี่กช 

ที่ว่ำก็ก�ำลังหำคนมำแชร์ห้องด้วยเพรำะหอแบบห้องเดี่ยวที่เขำอยู่

รำคำมันสูงเกินไปจนเริ่มจ่ำยไม่ไหว ก็ได้เพื่อนของเพื่อนพี่อีกคน

แนะน�ำเป็นทอดๆ มำ เป็นอนัว่ำผูช้ำยสองคนท่ีแทบไม่รูจั้กอะไรกัน
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เลยได้มำอยู่ด้วยกัน แต่อยู่กับเขำมำได้เกือบเดือน ผมว่ำเรำก็

สบำยๆ กันทั้งคู่นะ

ถ้ำไม่นับไอ้เรื่องที่เขำชอบเดินผ่ำนกล้องไปมำด้ำนหลังน่ะ

“เอำเถอะครับ ผมว่ำคนดูเขำคงเข้ำใจ” พูดพร้อมกับถอน

หำยใจนิดหนึ่งก่อนจะกลับไปตัดต่อวิดีโอต่อ เดี๋ยวต้องเผื่อเวลำ

เรนเดอร์ตอนลงวดิโีอในยทูบูอกี แต่น่ำจะลงได้ตอนช่วงสองสำมทุม่

แหละ ก็ถือว่ำท�ำเวลำดี

“แต่พี่ไม่เห็นจะเข้ำใจเลยว่ำที่มิวท�ำอยู่นี่น่ำสนุกตรงไหน” พี่

กชย่นหวัคิว้พร้อมกบัเดนิมำประชดิด้ำนหลงัผม โน้มหน้ำลงมำใกล้

เพ่ือดูหน้ำจอให้เห็นถนดัๆ “คนดมูวิกเ็หมอืนกัน เขำจะสนุกเหรอที่

ดูมิวเล่นเกม เกมมันต้องเล่นเองไม่ใช่เหรอถึงจะสนุก ดูคนอื่นเล่น

มันจะไปสนุกอะร้ำยยย!”

“หนวกหนู่ะไอ้พีก่ช ออกไปห่ำงๆ เลย” โดนค�ำพูดแทงใจแล้ว

ถึงกับร้อนตัว โธ่เว้ย! ผมก็รู้หรอกว่ำไอ้ที่นั่งแคสต์ๆ อยู่ทุกวันนี้ผล

ตอบรับไม่ค่อยดีเท่ำไรถ้ำเทียบกับชำแนลอื่นท่ีเริ่มต้นมำในเวลำ

ไล่เลี่ยกัน ไม่เห็นจะเข้ำใจเลย ผมท�ำอะไรพลำดตรงไหน คนถึงไม่

ค่อยตำม

“ท�ำไมมิวไม่ลองร้องเพลงอัดคลิปลงดูบ้ำงล่ะ” ไม่พูดเปล่ำ  

รุ่นพี่นิสัยเสียจอมกวนประสำทก็เริ่มหยิกแก้มผมจนยืด “แบบน้ัน

อำจจะสนุกกว่ำด้วยซ�้ำ”

“ไม่เอำหรอกพี ่อำยเขำ อกีอย่ำง…ช่องผมไว้แคสต์เกมเหอะ”

หลังจำกตัดต่ออยู ่พักใหญ่ ในที่สุดวิดีโอของวันน้ีก็เสร็จ

สมบูรณ์ ผมกดเล่นเพื่อดูคลิปโดยรวมอีกรอบ น่ำจะใช้ได้แล้ว ไม่มี

ติดขัดอะไร

แต่พอเปิดดูตัวเองแคสต์เกมบนหน้ำจอได้พักหนึ่ง พี่กช
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ท่ีนอนเล่นมือถือบนเตียงก็เริ่มไหวตัว หันกลับมำเมื่อได้ยินอะไร

แปลกๆ แว่วเข้ำหู เขำถำมผมเสียงแปลกใจทีเดียว

“เมื่อกี้นำยว่ำอะไรนะมิว”

“อะไรนะครับ” งงสิ ผมยังไม่ทันได้พูดอะไรเลย

“หมำยถึงนำยในคลิปวิดีโอ”

“อ้อ...” ผมลำกเสียงยำว กดย้อนตัววิดีโอเล็กน้อย รู้ดีเชียว

ละว่ำพี่กชสะดุดใจกับค�ำพูดไหน

‘...แล้วถ้าเราเล็งจากระยะตรงนี้ อ้อ! ส่วนเรื่องผู้ชายที่เดิน

ผ่านหลงัผมบ่อยๆ นัน่กอ็ย่างทีท่กุคนว่ากนันะครบั ผวัผมเอง ปล่อย

เขาไปครับ อย่าไปสนใจอะไรมาก ทีนี้ถ้าเราใช้ปืนตัว---’

ผมกดปุ่มหยุดอีกรอบก่อนจะหันไปมองหน้ำรุ่นพี่หนุ่มที่เลิก

คิ้วขึ้นข้ำงหนึ่ง ชี้นิ้วเข้ำหำตัวเองอย่ำงงงๆ

“นี่กูไปเป็นผัวมึงตั้งแต่เมื่อไหร่”

“ผมกแ็ค่แซวเล่นเท่ำนัน้แหละพี”่ พดูแล้วอดไม่ได้ต้องเบ้ปำก 

“คอมเม้นท์ผมมีแต่คนพูดถึงพี่กันหมดเลย แม่ง โคตรไม่ยุติธรรม ที่

พี่ท�ำก็แค่เดินไปเดินมำหลังกล้องเท่ำนั้นเอง”

“ท�ำไงได้วะ ก็คนมันหล่อ”

“ถ่อมตัวหน่อยก็ดีนะครับ” 

“แต่มึงพูดแบบนั้นอัดคลิปไป จะไม่เป็นไรเหรอวะ” พี่กชเริ่ม

กล้ิงตัวไปหยิบหมอนข้ำงจำกเตียงผมมำกอดบนเตียงตัวเอง นิสัย

ไม่ด ีชอบแย่งหมอนข้ำงคนอืน่ใช้ตลอด “เดีย๋วก็โดนเข้ำใจผดิหรอก”

“ไม่เป็นไรหรอกพี่ มันก็แค่ข�ำๆ” ผมยกมือขึ้นโบกไปมำใน

อำกำศ “ยังไงคนเขำก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่ำแค่มุก โอ๊ะ! เวลำขนำดนี้
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แล้วเหรอ ผมไปอำบน�้ำบ้ำงดีกว่ำ”

“ให้ผวัช่วยขดัตวัไหมครบั” พดูพร้อมกับส่งย้ิมยียวนมำให้ มอื

ยังกอดหมอนข้ำงผมแน่น “จะได้สะอำดทุกซอกทุกมุม”

“ส้นตีนเถอะพี่ แล้วอย่ำลืมเอำหมอนมำคืนผมด้วยล่ะ” ผม

ว่ำขณะถอดแว่นวำงกับโต๊ะข้ำงเตียงฝั่งตัวเอง หยิบผ้ำเช็ดตัวแล้ว

เดินล่ิวๆ เข้ำห้องน�้ำ ปล่อยให้ไอ้รุ ่นพี่จอมกวนประสำทคนนั้น

หัวเรำะไล่หลังมำ

ผมรู้ดีว่ำเขำกวนประสำท แต่ก็ต้องยอมรับว่ำเรำเข้ำกันได้ดี

ในฐำนะรูมเมทเป็นอย่ำงมำก เรียกได้ว่ำเป็นคนที่ผมสนิทด้วยที่สุด

ในมหำวทิยำลยันีแ้ล้ว ถงึแม้จะเพิง่รูจ้กัเขำมำเดอืนหน่อยๆ เท่ำน้ัน

ก็ตำม อย่ำงว่ำ…ก็มันต้องอยู่ด้วยกันทุกวัน ถ้ำเข้ำกันไม่ได้ก็คง 

ไม่ต่ำงจำกตกนรกทั้งเป็น

แต่เรื่องพี่กชน่ะ ช่ำงมันเถอะ 

ผมอยำกรู้แล้วว่ำคลิปรอบนี้คนดูจะมีฟี้ดแบ็กว่ำไง

สำธุ...ขอให้รอบนี้มีคนเม้นท์เยอะๆ ยอดวิวพุ่งๆ ยอดซับ

รัวๆ ด้วยเถอะ 

อยำกดังแบบแคสเตอร์คนอื่นๆ เขำสักที
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ผมเบกิตากว้าง มองหน้าจอโทรศพัท์ในหน้าแอ๊พของยทูบู

ที่เป็นชำแนลของตัวเองอย่ำงไม่อยำกจะเชื่อ

ยอดวิวสำมหมื่นหน่อยๆ นั่น คอมเม้นท์เป็นพันๆ นี่ ยอด

ซับสไครบ์ที่ขึ้นเกินพันไปแบบไม่รู้ตัว...

ให้ตำยสิ! นี่ผมก�ำลังจะดังแล้ว ก�ำลังจะดังในชั่วข้ำมคืน! นี่

ขนำดเพิ่งลงคลิปตัวที่ยอดวิวพุ่งมหำศำลตัวนี้แค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะ

“ไอ้มิว” เสียงเรียกของคนข้ำงตัวท�ำให้ผมต้องหันกลับไปหำ

อย่ำงเสียไม่ได้ นี่ ‘ไอ้เก่ง’ หนึ่งในเพื่อนร่วมก๊วนผมเอง เจ้ำตัวเตี้ย

กว่ำผมไปเล็กน้อย แล้วกค่็อนข้ำงเจ้ำเนือ้ กไ็ม่น่ำแปลกใจหรอก มนั

เล่นกินทีอย่ำงกับสูบ “ดูอะไรอยู่วะ มึงเห็นไหมน่ะว่ำนั่นจะออก

สอบ”

“เออ จดแล้วๆ” ผมกดปิดหน้ำจอมือถือแล้วหยิบปำกกำมำ

จรดลงสมุดอย่ำงรวดเร็ว “ขอบใจที่เตือน”

“มึงดูชำแนลยูทูบของมึงอยู่เหรอ” ว่ำพลำงจดตัวคันจิของ
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ภำษำญี่ปุ่นลงใส่สมุดยิกๆ ผมเองก็รีบเร่งมือเพรำะเริ่มทีหลังมัน

“เออสิ” หยบิมือถอืข้ึนมำ เก้ำสิบเปอร์เซน็ต์คอืดฟ้ีูดแบก็ของ

ช่องตัวเองนี่แหละครับ

“หมกมุ่นนะมึง”

“แต่มึงต้องไม่เชื่อแน่” ผมพูดเสียงตื่นเต้น “ตอนนี้ยอดซับกู

เกินพันแล้วเว้ย!”

“จริงดิ” ไอ้เก่งท�ำตำโต นั่นแน่ ไอ้นี่ ไม่รู้ซะแล้วว่ำเพื่อนก�ำลัง

จะดัง

“เออสวิะ เดีย๋วจดเสรจ็ก่อนแล้วเอำให้ด ูห่ำ! อำจำรย์ลบแถว

แรกไปแล้ว เอำมำลอกซิมึง”

ผมจัดกำรจดโน้ตใส่สมุด และเมื่ออำจำรย์ลบไปจนหมด

กระดำนและเริ่มพูดถึงเนื้อหำในบทต่อไป ผมก็ต้องหันกลับมำลอก

จำกสมุดของไอ้เก่งต่อ ไม่ทันได้สังเกตว่ำเพื่อนข้ำงตัวเริ่มหยิบ

โทรศัพท์ขึ้นมำกดเล่นทั้งที่เพิ่งจะเอ็ดผมไปเมื่อครู่

โอย...เม่ือยมือ นี่ใจคออำจำรย์คิดจะออกสอบหมดนี่จริงๆ 

เหรอเนี่ย ใครจะไปจ�ำได้หมดวะ

และเพรำะก�ำลังใช้สมำธิกับตัวหนังสือตรงหน้ำ พอไอ้เก่ง

สะกิด แม้จะแค่เบำๆ ผมก็แทบสะดุ้งไปติดฝำผนังบนห้องเรียนได้ 

แต่ดีนะที่ไม่ได้เผลอส่งเสียงร้อง แค่หันไปเบิกตำโตใส่มันด้วยควำม

ตกใจเท่ำนั้น

“ไอ้ห่ำมิว กูสะกิดนิดเดียว...มึงท�ำกูตกใจไปด้วยเลยเนี่ย”

“กูสิตกใจ สัส! มีอะไร”

ครำวนี้คนโดนถำมกลับมีท่ำทีลังเล “คือ...เอ่อ กูเพิ่งรู้ว่ำมึงมี

รสนิยมแบบนั้น”

“รสนิยมเห้ียอะไรของมึง” ผมรีบก้มลงไปลอกคันจิจำกสมุด
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ของไอ้เก่งใส่สมุดตัวเองต่อเมือ่หำงตำเหน็แวบๆ ว่ำอำจำรย์เริม่จด

เนือ้หำใหม่ลงบนกระดำนอกีแล้ว โว้! มอืหงกิหมดแล้วครบั สปีดท้ำ

นรกมำก

“กใ็นคลปิมงึไง เนีย่ คนดเูม้นท์กนัตรมึ” พดูพร้อมกบัพยำยำม

จะยื่นโทรศัพท์มำตรงหน้ำผม สำส! อย่ำบังคันจิกู

“มึงอย่ำเพิ่งชวนคุยตอนนี้ได้ไหม กูก�ำลังใช้สมำธิอยู่เนี่ย”

นั่นแหละไอ้เก่งถึงได้ยอมล่ำถอยออกไป แม้จะบ่นเล็กๆ 

น้อยๆ เป็นหมีกินผึ้งก็ตำม แต่มันก็อยำกได้สมุดตัวเองคืนเร็วๆ 

เหมือนกัน เลยไม่ได้พูดอะไรมำก

จบคำบ ผมตัง้ใจจะถำมเรือ่งทีไ่อ้เก่งพยำยำมคยุกบัผมในห้อง 

แต่ผมนึกอะไรขึ้นมำได้อย่ำง...คำบต่อไปผมมีรำยงำนรูปเล่มที่ต้อง

ส่งนี่หว่ำ! เมื่อคืนพรินท์ไว้เสร็จสรรพแต่ดันลืมเอำมำเนี่ยนะ แถม

อำจำรย์ทีส่ัง่รำยงำนชิน้นีก้ขู่็ไว้นกัหนำว่ำต้องส่งช่วงเริม่คำบสบินำที

แรกเท่ำนั้น นำนไปกว่ำนั้นไม่รับ

ถึงมันจะไม่ใช่งำนใหญ่ คะแนนไม่ได้มำกมำยอะไร แต่ผมก็

ตั้งใจมำแล้วนะโว้ย เอำไงดีๆ จริงๆ จะรีบนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้ำงบึ่ง

กลบัไปเอำกน่็ำจะทนัแบบเฉยีดฉวิ แต่ช่วงเพิง่เลกิคำบแบบนีต้้องหำ

ยำกมำกแน่

“เออ ไอ้มิว ที่กูจะถำมในห้อง---”

“แป๊บ เก่ง โทษๆๆ ตอนนี้กูอยู่ในช่วง Emergency” อย่ำหำ

ว่ำผมกระแดะเลยนะครับที่ใช้ไทยค�ำอังกฤษค�ำ ผมเรียนนำนำชำติ

มำน่ะช่วงมัธยม เลยมีติดๆ มำบ้ำง 

ผมตัดสินใจโทร.หำรูมเมทสุดที่รักของตัวเอง ยกข้อมือขึ้นดู

นำฬิกำ พี่กชมีมอเตอร์ไซค์คู่ใจของตัวเอง น่ำจะเอำมำให้ผมได้ใน

สิบนำที



~ Airin_and ~

15

“ฮลัโหล” ปลำยสำยรบัเสยีงงวัเงยี นีป่่ำนนีแ้ล้วยงัอยูบ่นเตยีง

อีกเหรอเนี่ย ไม่อยำกจะเชื่อเลย!

“พีก่ช ผมรบกวนพีเ่อำรำยงำนทีอ่ยูบ่นโต๊ะมำให้หน่อยได้ไหม 

ผมลืมหยิบมำเมื่อเช้ำ นี่ต้องส่งคำบต่อไปแล้วเนี่ย”

ปลำยสำยเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะว่ำงงๆ

“นั่นใคร”

เออ ลืมไป ไอ้คุณพี่กชแม่งขี้เซำยิ่งกว่ำอะไร แล้วไอ้ที่เม็มชื่อ

ผมไว้ในมือถือนี่อ่ำนไม่ออกหรือยังไง

“มิวเองครับ” ไม่ได้ๆ จะไปรบกวนเขำต้องสุภำพหน่อย ยิ่ง

ตอนนี้รีบๆ อยู่

“มิวไหน”

“พี่รู้จักมิวหลำยคนด้วยเหรอ” 

“มิวที่ขำวๆ เตี้ยๆ แว่นเอ๋อๆ หรือเปล่ำ”

“มิวที่หล่อๆ ฉลำดๆ แล้วก็อยู่หอพักเดียวกับพี่ไงครับ”

“มิวนั้นเหรอ”

“สรุปว่ำพี่รู้จักมิวกี่คน”

“คนเดียว”

แล้วผมกเ็พิง่รูส้กึตวัว่ำเวลำก�ำลงันบัถอยหลงัลงไปเรือ่ยๆ มนั

ใช่เวลำมำท�ำตัวปัญญำอ่อนใส่กันไหม

“พี ่คำบต่อไปจะเริม่ในอกีสิบนำท ีและรำยงำนนัน่ส�ำคญัมำก 

อำจำรย์บงัคบัให้ต้องส่งต้นคำบ ไม่งัน้ไม่รบั พ่ีกชขีม่อ’ไซค์เอำมำให้

ผมหน่อยได้ไหมครับ ผมไม่มีทำงเลือกอื่นแล้วจริงๆ”

ผมได้ยนิเสยีงปลำยสำยครำงเหมอืนพยำยำมจะลกุจำกเตยีง 

นั่นน่ำซึ้งใจมำก เพรำะปกติพี่กชให้ควำมส�ำคัญกับเวลำนอนของ 

ตวัเองเหนอืสิง่อืน่ใด อย่ำงน้อยกแ็ปลว่ำเขำยอมให้ควำมส�ำคญักบั
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ผมอยู่บ้ำง

“เรียกพี่กชสุดหล่อก่อน”

ผมชะงักไปทันที “อะไรนะ!”

“เร็ว” ได้ยินเสียงกลั้วหัวเรำะในล�ำคอตำมมำ “จะเอำไหม 

รำยงำนน่ะ”

แม่ง เบื่อจริงๆ ไอ้รุ่นพี่บ้ำ เล่นอะไรไม่รู้จักเวล�่ำเวลำ 

แต่เพรำะผมก�ำลงัรบี และไม่อยำกต่อควำมยำวสำวควำมยืด

อะไร ผมจึงได้แต่ท�ำตำมค�ำสั่งนั้นอย่ำงว่ำง่ำย

“ผมอยำกให้พี่เอำรำยงำนมำให้ผมครับ พี่กชสุดหล่อ”

“ดีมำก อยู่ตึกมนุษย์ฯ ใช่ไหม”

“ครับ ใช่”

“อือ...เดี๋ยวเอำไปให้ อีกห้ำนำทีเจอกัน”

“ขอบคุณนะพี่ เดี๋ยวผมรอที่หน้ำตึก” กดวำงสำยแล้วหันไป

มองหน้ำเก่งท่ีท�ำตำโตประหนึง่มองตัวประหลำดทีห่ลดุมำจำกสวน

สนุกหรืออะไรแบบนั้น อะไรของมันวะวันนี้ แต่ช่ำงเถอะ ตอนนี้ผม

ก�ำลังรีบมำก คะแนนของผมก�ำลังจะเดินทำงมำถึง

“ไอ้เก่ง มึงเป็นเหี้ยอะไรของมึงกูไม่รู ้นะ แต่กูต้องไปเอำ

รำยงำนก่อน กูขอให้พี่กชเอำมำให้”

“อ้อ! อืม ไปดิ กูไปด้วย” มันว่ำพร้อมกับเดินเร็วๆ ตำมผมที่

ออกตัววิ่งน�ำก่อนอย่ำงใจร้อน 

พ่ีกชขับมอเตอร์ไซค์มำถึงหน้ำตึกผมในอีกไม่กี่อึดใจต่อมำ 

เจ้ำตัวอยู่ในเครื่องแบบนักศึกษำที่ดูยับยู่ยี่เหมือนโดนช้ำงเหยียบ

ก่อนเอำมำใส่ ผมเผ้ำกช็ีไ้ปคนละทำง แต่ถงึอย่ำงนัน้สำวๆ จำกคณะ

ผมหลำยคนกย็งัคงกรีด๊กบัควำมหล่อของเขำ เออ น่ีสนิะท่ีเขำว่ำกัน

ว่ำคนหล่อท�ำอะไรกไ็ม่ผดิ จะแต่งตัวทเุรศหรอืท�ำผมไม่เป็นทรงยงัไง
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ก็ยังดูดีได้

เขำส่งรำยงำนปึกที่ผมวำงไว้บนโต๊ะมำให้ทันทีที่เจอหน้ำ ผม

รีบยกมือไหว้แทบไม่ทัน

“ขอบคุณครับพี่ พี่ช่วยชีวิตผมไว้เลย”

“งั้นอย่ำลืมให้คืนนะ”

ผมมองหน้ำเขำงงๆ “อะไรครับ”

“ชีวิตนำยไง”

“โห! โหดไปหรอืเปล่ำพี ่แค่ขบัมอ’ไซค์เอำรำยงำนมำให้แค่น้ี”

“อ้ำว! ไหนบอกพี่เพิ่งช่วยชีวิตมิวไง”

“เปรียบเปรย พี่ไม่รู้จักเหรอ” 

“ห่ำ! นีก่ยูงัง่วงอยูแ่ท้ๆ เลยนะ กถู่อมำเพ่ือมงึเลยนะเว้ย” ไม่

พดูเปล่ำ ท�ำตวัโอนเอนไปมำแล้วมำซบหน้ำท่ีบ่ำผม ขอกลอกตำข้ึน

บนฟ้ำทีหนึ่ง ก็อุตส่ำห์เตือนแล้วตั้งแต่เมื่อคืนว่ำอย่ำมัวแต่ดูบอล

เพลิน เหล้ำก็อย่ำกินเข้ำไปเยอะ เป็นไงล่ะ วันนี้เลยมีสภำพเหมือน

ผีลืมหลุมเลย สมควรไหมล่ะ

“ขอบคุณนะครับพี่กช แต่เดี๋ยวผมต้องไปเข้ำเรียนแล้ว พี่ไป

นอนพักใต้ต้นไม้ตรงนั้นไหม”

“ห่ำ! พอกูหมดประโยชน์ละไล่เลยนะ”

ผมส่งยิ้มหวำนให้เขำ “ผมก็แค่แนะน�ำเท่ำนั้นเองครับ”

“เออ ขอโทษนะ มิว” เพื่อนร่วมคณะของผมสองคนเดินเข้ำ

มำสะกดิไหล่ ผมหนักลบัไปมองคนหนึง่ทีห่ยิบมอืถือขึน้มำอยู่ในท่ำ

พร้อมถ่ำยรูป “เรำขอถ่ำยรูปนำยกับพี่กชหน่อยได้ไหม แบบ...รูปคู่

กัน”

“ฮะ!?” ผมยกนิ้วชี้ตัวเอง คือตอนแรกก็ดีใจนิดหน่ึงท่ีจะมี

สำวๆ มำขอถ่ำยรูปน่ะนะ แต่อะไรคือกำรที่เจ้ำหล่อนขอถ่ำยผมคู่
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กับพี่กช “เรำกับพี่กชเนี่ยนะ”

“อื้อ ใช่”

“ได้ๆๆ” คือจริงๆ ก็อยำกจะถำมเหตุผลหรอกนะ แต่เพรำะ

ว่ำใจนี่ลอยไปอยู่ในห้องเรียนแล้ว จึงอยำกรีบจัดกำรให้มันเสร็จๆ 

แล้วไปสักที

ผมปล่อยให้เพือ่นร่วมคณะทีตั่วเองลมืชือ่ไปแล้วกดกล้องใน

โทรศัพท์สองแชะ จำกนั้นผมก็บอกลำไอ้เก่งที่ไม่ได้เรียนวิชำนี้ หัน

ไปขอบคุณพ่ีกชที่อุตส่ำห์เอำรำยงำนมำให้ แต่ยังไม่ทันได้ออกวิ่ง

เพื่อเข้ำห้องเรียน รูมเมทรุ่นพี่ผมก็ออกปำกถำม

“เรียนจบคำบนี้แล้วมีอะไรอีกหรือเปล่ำ จะกลับพร้อมกัน

ไหม”

ผมนิ่งไปนิดหนึ่งเพื่อคิดตำม แอบเห็นเหมือนกันว่ำสองคน

ท่ีมำขอถ่ำยรูปดดูีด๊๊ำกนัอย่ำงไรชอบกลกบัสิง่ทีพ่ีก่ชพดู สงสยัยงักรีด๊

ไม่เลิกเรื่องที่ได้เจอคนหล่อ ถึงแม้ว่ำในมุมมองผม ไอ้พี่กชจะไม่ได้

หล่อขนำดนั้นก็เถอะ อำจจะเพรำะผมเห็นเขำมำหลำยมุมมำกไป

หน่อย โดยเฉพำะมุมสถุลๆ 

“ผมไม่มีอะไรแล้วละพี่ แต่จะรบกวนพี่เปล่ำถ้ำให้รอ”

พี่กชโบกมือในอำกำศ “รบกวนห่ำอะไร ถ้ำกวนจะถำมเหรอ 

ไปเรียนเถอะมิว เดี๋ยวพี่เดินอยู่แถวนี้”

นัน่แหละผมถงึได้รบีบ่ึงไปห้องเรยีนเพือ่เอำรำยงำนไปส่งต้น

คำบ แม้จะยังงงๆ กับสีหน้ำแปลกๆ ของไอ้เก่งที่มองตำมผมมำก็

เถอะ และเมื่อจัดแจงส่งรำยงำนเสร็จ เดินไปนั่งที่โต๊ะแถวกลำงๆ 

อันเป็นท่ีนั่งประจ�ำของคำบนี้ ผมก็พอมีเวลำหำยใจหำยคอบ้ำง

เพรำะคนอืน่ๆ ก�ำลงักรเูข้ำไปส่งรำยงำนอย่ำงกบัฝงูซอมบี ้ส่วนผม

ซึ่งเป็นซอมบี้ที่หนีตำยมำก็ควักโทรศัพท์ขึ้นมำกดทันที ไอ้เก่งส่ง
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ข้อควำมมำหำในโปรแกรมแชทสีเขียวสุดฮิต ผมกดเข้ำไปอ่ำน

KenG •  : ไอ้ห่ำมิว มึงนี่มีอะไรไม่เคยเล่ำให้เพื่อนฟังเลยนะ

KenG •  : แต่เอำเหอะ ยังไงก็ยินดีด้วยนะมึง ไม่นึกเลยว่ำมึง 

  จะชิ่งมีแฟนก่อนกู

KenG •  : ไว้กินข้ำวด้วยกันครำวหน้ำ กูจะเค้นคอถำมมึง

ผมมองข้อควำมที่เพื่อนรักส่งมำอย่ำงสับสนเต็มท่ี น่ีไอ้เก่ง

มันไปเมำอะไรมำเนี่ย ผมยังไม่มีแฟนเว้ย คนคุยด้วยยังไม่มีเลย จะ

เอำที่ไหนมำเป็นแฟน

แต่แล้วผมก็ต้องชะงักนิ้วที่ก�ำลังจะส่งข้อควำมกลับไปด่ำไอ้

เก่งลงเมื่อในหัวคิดถึงอะไรบำงอย่ำงขึ้นมำได้

ผมกดเข้ำไปดูในหน้ำช่องชำแนลของตัวเอง เลื่อนอ่ำนคอม-

เม้นท์ท่ีดูผ่ำนๆ ตำไปก่อนหน้ำนี้เมื่อคำบท่ีแล้ว ตอนแรกก็คิดว่ำ 

ตวัเองคดิมำกไป หรอืไม่มนักแ็ค่เรือ่งข�ำๆ ท่ีคนดเูขำว่ำกัน แต่ท่ีไหน

ได้ ไอ้คอมเม้นท์แนวนี้มันไม่ได้แค่หลักสิบหลักร้อย แต่แม่งมำเป็น

พัน!

Comment#23 : ว่ำแล้วเชียวว่ำคู่นี้เรียล! พี่กชแบบหล่อเข้ม แล้ว 

  พี่สไลม์แบบแบ๊วขนำดนั้น น่ำรักเว่อร์

Comment#62 : จรงิๆ กตูำมพีเ่ขำมำนำนแล้ว เสยีงเขำน่ำรกัมำก  

  แบบ...น่ำฟัง เกมกเ็ล่นด ีแต่มำเจอแบบนีฟิ้นไป 

  สำมล้ำนตลบ #กชมิว

Comment#101 : ฟังเสียงหงิมๆ มำนำน สรุปแม่งเป็นจริง?

Comment#319 : เสียดำย มีผัวซะแล้ว กูว่ำจะจับท�ำเมียซะหน่อย  
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  #ไม่ทัน

Comment#478 : อยำกให้พี่กชกับพี่มิวออกคลิปคู่กันจังค่ะ รอด ู

  นะคะ #กชมิว

Comment#599 : #กชมิว รอดูคลิปคู่ครับ

และอื่นๆ อีกมำกมำยที่ส่วนใหญ่แล้วจะอวยให้ผมได้เสียกับ

พี่กชมำก และที่มำกพอๆ กันก็คือให้ผมถ่ำยวิดีโอคู่กับรูมเมทรุ่นพี่

ของตัวเอง

ผมรู้สึกมึนหัววูบขึ้นมำ ไม่รงไม่เรียนมันแล้วครับคำบนี้ 

อำจำรย์หน้ำห้องอยำกจะพดูอะไรกพ็ดูไป ตอนน้ีผมก�ำลงังงงวยกับ

สิ่งที่เพิ่งได้รับรู้

เฮ้ย! เอำจรงิด?ิ นีผ่มนัง่ตดัต่อคลปิวดิโีอ น่ังหำเทคนิคในเกม

มำเล่นให้คนอื่นๆ ดูมำเป็นปี แต่กลับมำเริ่มดังเพรำะไอ้ท่ีผมพูด

เล่นๆ ไปว่ำพี่กชเป็นผัวผมเนี่ยนะ แบบนี้ก็ได้เหรอ!

ไม่ละ มันไม่ใช่ละ ต้องมีอะไรผิดพลำด ไม่ผมก็คนดูนี่แหละ

ที่ต้องเพี้ยนกันไปข้ำง คือผมเข้ำใจว่ำตัวเองพูดว่ำไอ้ผู้ชำยที่เดินอยู่

หลังกล้องผมเป็นผัวผม แล้วก่อนหน้ำนี้ก็มีบ้ำงที่แฟนๆ แซวเรื่องนี้ 

แต่มันไม่เคยเลยเถิดถึงข้ันเชื่อจริงจังขนำดน้ีมำก่อน ผมล้อเล่น

จริงจังไปเหรอ แค่พูดเล่นๆ ไปแค่ประโยคเดียวเนี่ยนะ

Comment#806 : เฮ้ย! พี่มิวคบกับพี่กชอยู่จริงรึเปล่ำ เขำอำจจะ 

  แค่พูดเล่นๆ ก็ได้

นั่นไง! ในที่สุดก็มีคนทัก ถึงจะปำไปเม้นท์ที่เกือบพันแล้ว

ก็ตำม แถมคนที่มำตอบคอมเม้นท์ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ำ
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ระหว่ำงผมกบัพีก่ชมนัชดัเจนอยูแ่ล้วว่ำเรำคบกัน (ตรงไหนวะ!) แถม

มีอยู่อันหนึ่งมีกำรท้ำบอกว่ำ ‘ไม่เชื่อลองดูนี่’ แล้วแปะลิงก์ยูทูบอีก

อันไว้ด้วย

และเมือ่ผมหยบิหูฟังขึน้มำเสยีบ กดเข้ำไปดลูงิก์นัน้ ผมกต้็อง

ค้นพบว่ำเลเวลกำรจินตนำกำรของคนกลุ่มนี้ไม่ธรรมดำ...

‘ไอ้มิว ไปนอนได้แล้ว นี่มันดึกมากแล้ว’ เสียงไอ้คุณพี่กชดัง

แทรกเข้ามาระหว่างทีผ่มก�าลงัแคสต์เกมปลกูผกัท�าสวนอย่างเมามนั 

หน้าผมในกล้องทีย่ิม้แย้มจนถงึเมือ่ครูบ่ดูบึง้ขึน้นิดหน่ึง เสียงท่ีตอบ

กลับอีกฝ่ายก็ค่อนข้างขุ่น

‘อีกนิดน่าพี่กช จะหมดวันแล้วเนี่ย ปลูกเบอร์รี่เสร็จแล้วไป

นอนเลย’ 

‘มึงจะมาดีๆ หรือให้กูเดินไปอุ้มขึ้นเตียง ไอ้มิว’

นี่เป็นส่วนหนึ่งมำจำกวิดีโอที่ผมอัดตอนเล่นเกมท�ำฟำร์ม  

จ�ำได้ว่ำคลิปนั่นยำวเป็นชั่วโมงเพรำะแทบไม่ได้ตัดต่ออะไร แล้ว 

หลังจำกนี้ผมก็ปิดคลิปเพรำะไม่อยำกนั่งเถียงกับรูมเมทตัวเอง แต่

ในคลิปท่ีผมก�ำลังดูอยู่ตัดภำพไปที่อีกคลิปหน่ึงซึ่งเป็นเหตุกำรณ์

สั้นๆ ของผมกับพี่กชนั่นแหละ ครำวนี้พี่กชเดินเข้ำมำในกล้องตอน

ผมเล่นเกมพัสเซิลเกมหนึ่ง เจ้ำตัวห่ันสำลี่ที่ปอกแล้วเสร็จสรรพมำ

ป้อนใส่ปำกผมแล้วก็จำกไป มันแค่นั้นเองจริงๆ จำกนั้นวิดีโอก็ถูก

ตัดมำเป็นตอนที่เรำคุยตอบโต้กันเรื่องผ้ำปูเตียงโดยมีแค่เสียงของ 

พี่กชลอดเข้ำมำ

คือเอำเป็นว่ำมันเป็นคลิปรวมโมเม้นท์ระหว่ำงผมกับรูมเมท

ตวัเองนัน่แหละ คอืถ้ำดแูค่ในคลิปนีแ้ล้วเหมอืนเรำเป็นคูส่ำมภีรรยำ
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ที่แต่งงำนกันมำนำนแล้ว ไม่รู้จะพูดอะไรกับคนตัดต่อวิดีโอน้ี คง

บอกได้แค่ว่ำเจ้ำตัวมีควำมมำนะพยำยำมมำก

ทันทีที่พี่กชดูคลิปนรกนี่จบหลังจำกพำผมมำส่งที่หอพักของ

พวกเรำ ไอ้พีต่วัแสบถงึกบัต้องหัวเรำะก๊ำกออกมำเสยีงดงัลัน่รำวกบั

นั่นเป็นสิ่งที่ตลกที่สุดที่เขำเคยเจอมำตลอดชีวิต และนั่นท�ำให้ผมที่

ก�ำลังสับสนงุนงงกับเรื่องนี้ขมวดหัวคิ้วมุ่น

“ข�ำอะไรของพี่”

“ก็ข�ำในจินตนำกำรของคนที่ท�ำไอ้คลิปนี้ออกมำไง กูตลกที่

แบบ บำงอันแม่งมีข้อควำมหวำนๆ ชวนเลี่ยนขึ้นมำด้วยนะเว้ย 

อย่ำงกับกูกะมึงอยู่กินกันยังไงชอบกล”

“พี่กช! นี่ไม่ตลกนะ” ผมแทบจะกระทืบเท้ำเร่ำๆ ด้วยควำม

อึดอัดใจ “แล้วเรำจะเอำยังไงกันดี ผมโดนแฟนคลับคิดว่ำเป็นเกย์

ไปแล้ว แล้วก็พี่ด้วยนะ พี่ยอมได้เหรอครับ”

“มิวจะโวยวำยไปท�ำไมวะ” พี่กชว่ำพร้อมกับโยกหัวผมไปมำ

ยิ้มๆ อย่ำงไม่เดือดร้อนอะไร “ลองคิดดูในแง่ดีดิ จำกคลิปนี่ท�ำให้

มิวมีคนติดตำมเพิ่มตั้งเยอะแยะ ยอดวิวก็พุ่งถล่มเลยไม่ใช่เหรอ  

ถือเป็นกำรโฆษณำตัวเองไง ส่วนไอ้เรื่องที่เขำเข้ำใจผิดกัน มิวก็ 

แค่อธิบำยในคลิปต่อไปก็สิ้นเรื่อง”

“บอกในคลิปต่อไปเหรอครับ” ผมพูดเสียงเบำพร้อมกับคิด

ตำม ก็จริงอย่ำงที่พี่กชบอก ถ้ำคนเข้ำใจผิดก็แค่แก้ให้เขำเข้ำใจถูก 

ก็พอ ไม่เห็นต้องแตกตื่นอะไร

“ช่ำย...แต่จริงๆ ถ้ำมันท�ำให้กระแสของช่องมิวดี เรำจะเล่น

เป็นแฟนกันตำมน�้ำไปเลยก็ได้นะ” ชำยหนุ่มพูดทีเล่นทีจริงก่อนจะ

หัวเรำะร่วน แต่สิ่งที่พี่กชพูดท�ำให้ผมเงยหน้ำขึ้นไปสบตำเขำทันที

“เล่นเป็นแฟน?”
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“ช่ำย... ไหนๆ มิวกบ่็นๆ อยำกได้คนดเูพ่ิมอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ 

แต่อันนี้พี่ล้อเล่นนะ เพรำะถึงมิวจะอยำกได้แฟนคลับเพิ่มยังไง แต่

ถ้ำต้องมำเป็นแฟนกับพี่---”

เสียงพี่กชเงียบไปเมื่อผมเอื้อมมือไปออกแรงบีบแขนเจ้ำตัว

แน่น

ผมรู้ดีว่ำพี่กชก�ำลังมองผมด้วยควำมงงจนถึงที่สุด อย่ำว่ำแต่

เขำเลย แม้แต่ตัวผมเองก็ยังงงว่ำเกิดควำมคิดนี้ขึ้นมำได้ยังไง ผมรู้

ดว่ีำมนัผดิทีจ่ะโกหกใครๆ ไม่ว่ำจะเรือ่งอะไรก็ตำม แต่นึกถึงจ�ำนวน

ยอดวิว ยอดผู้ติดตำม ยอดคอมเม้นท์พวกนั้นแล้วเหมือนน�้ำลำย 

จะหก

คณุลองคดิดสิู ขนำดแค่คลิปนัน้คลิปเดยีว แค่ผมหลดุปำกไป

ส้ันๆ แบบไม่จริงจังว่ำมีควำมสัมพันธ์กับพี่กชในแง่นั้น คนยังโผล่

เข้ำมำมำกขนำดนี้ แล้วถ้ำเกิดผมบอกพวกเขำว่ำพี่กชเป็นแฟนผม

จรงิๆ ได้ท�ำคลปิด้วยกนัสองคนจรงิๆ คนจะตำมกันเยอะขนำดไหน

และเพรำะไอ้ควำมหน้ำมืดนี่แหละที่ท�ำให้ผมหลุดปำก 

ออกไปอย่ำงไม่รู้ตัว

“พี่กช ผมว่านะ...พี่คงต้องเป็นแฟนผมแล้วละ”
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พ่ีกชก�าลังนอนเล่นโทรศัพท์มือถือบนเตียงของตัวเอง

ขณะที่ผมเริ่มเซตกล้อง เปิดโปรแกรมอัดวิดีโอและขั้นตอนพื้นฐำน

อื่นๆ ที่ท�ำประจ�ำก่อนจะอัดคลิป

“พี่กช” ผมเรียกคนที่ยังกล้ิงไปมำกับมือถือตัวเอง เจ้ำตัว 

ผงกหัวขึ้นมำเลิกคิ้วให้

“ว่ำไง”

“พร้อมยังพี่”

“พร้อมอะไร”

“เอ้ำ!” โดนถำมกลับงี้ผมนี่หันไปโวยวำยแทบไม่ทัน “ก็ที่พี่

สัญญำว่ำจะออกกล้องกับผมรอบนี้ไง! อย่ำเบี้ยวนะพี่ ลูกผู้ชำย 

พูดแล้วไม่คืนค�ำไม่ใช่เหรอ”

พ่ีกชยิ้มข�ำกับค�ำพูดผม แต่ก็ไม่ได้พูดต่อล้อต่อเถียงใดๆ  

เจ้ำตัวกดเล่นมือถือต่ออีกพักหนึ่งก่อนจะยอมวำงมันลงกับเตียง 

แล้วเลื่อนเก้ำอี้มำข้ำงผม
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“แน่นอนสิครับ น้องมิว พี่น่ะลูกผู้ชำยอยู่แล้ว แต่อำทิตย์นี้

บุฟเฟ่ต์เนื้อย่ำงนะครับ หวังว่ำน้องมิวลูกผู้ชำยคนดีที่หนึ่งจะไม่ลืม

สัญญำ”

ผมกัดฟันอย่ำงเข่นเขี้ยวทันทีที่พี่กชพูดประโยคนั้นจบ

หน็อย! ไอ้พี่บ้ำ ไม่คิดจะเกรงใจน้องรูมเมทตำด�ำๆ ที่ยังเป็น

แค่นกัศกึษำตัวน้อยอยูเ่ลยนะ พอได้ข้อเสนอจำกผมเข้ำหน่อยกซ็ดั

ซะเต็มที่

อือ๊? ข้อเสนออะไรน่ะเหรอครบั จะเป็นอะไรไปได้นอกจำก...

สามวันก่อน หลังจากผมพูดจาบ้าบิ่นอย่างการขอพี่กช

เป็นแฟน

“หำ!?” นัน่คอืค�ำแรกทีพ่ีก่ชพดูออกมำหลงัจำกผมบอกว่ำเขำ

คงต้องเป็นแฟนผมแล้วละ...

เออ มำลองคิดดูตอนนี้ก็โคตรอำย หน้ำเพิ่งมำร้อนตอนน้ี 

นี่แหละ

“แฟนมิวเนี่ยนะ”

“ไม่ใช่ๆ ผมหมำยถึง---” นี่ผมพูดผิดไปหน่อยสินะ “หมำยถึง

เล่นเป็นแฟนน่ะ พีค่งต้องมำเป็นแฟนผมแบบหลอกๆ แล้ว ผมตัง้ใจ

จะพูดแบบนั้น”

“เป็นแฟนมิวแบบหลอกๆ?”

“ใช่ครับ” พยักหน้ำแข็งขันมำก

“เพื่อ?”

“เอ้ำ!” นี่ตกลงเรำยังอยู่ในมิติเดียวกันอยู่รึเปล่ำเนี่ย “ก็เพื่อ

ให้ยอดวิวยอดซับของผมมันเพิ่มขึ้นน่ะสิพี่ ก็พี่พูดเองไม่ใช่เหรอ”

“เฮ้ย!” พีก่ชอทุำนแต่รมิฝีปำกยงัมรีอยย้ิมขนั ยัง! ยังคดิว่ำผม
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ล้อเล่นอยู่อีก “บ้ำเหรอ มิวก็รู้ว่ำพี่พูดเล่น”

“แต่ผมเอำจริง” หมำยถึงเรื่องที่เล่นเป็นแฟนนะที่เอำจริง

พี่กชที่เริ่มรู้ว่ำผมไม่เล่นด้วยเริ่มหุบยิ้มแล้ว “ไม่เอำน่ำ มิว”

“น้ำ~ พี่กช” เห็นสีหน้ำขึงขังของเขำแล้ว อดไม่อยู่ ต้องปรี่ไป

เกำะแขน ส่งสำยตำขอร้องอ้อนวอนแบบสุดๆ ไปให้ “แค่เล่นเป็น

แฟนกันหลอกๆ หน้ำกล้องเท่ำนั้นเอง ไม่ยำกหรอก”

“ไม่เอำอ้ะ” ตอบปฏเิสธหน้ำตำเฉย “พีว่่ำไม่เหน็จะเข้ำท่ำเลย”

“โธ่! เข้ำท่ำสิพี่!” บทจะดื้อ ผมเองก็ไม่เบำหรอก บอกเลย “พี่

กเ็หน็แล้วว่ำมนัเกดิอะไรขึน้” ผมผำยมอืไปทำงคอมพวิเตอร์รุน่โปร

ที่รำคำแพงหูดับของตัวเอง “เนี่ย แค่ผมพูดเล่นๆ ว่ำพี่เป็นแฟนผม 

คนก็แห่มำจำกไหนไม่รู้ตั้งมำกมำย นี่ยอดซับผมเกินพันก็เพรำะ 

ค�ำพูดประโยคนั้นเลยนะ พี่จะมำบอกว่ำมันไม่เข้ำท่ำอีกได้ไง”

เหมือนพ่ีกชจะเพิ่งรู้ตัว เขำแกะมือผมออก คิ้วเรียวขมวด 

ติดกัน

“แล้วพี่จะได้อะไร” พูดพลำงเลิกคิ้วขึ้นข้ำงหนึ่ง

“หำ!?” 

“ก็เท่ำที่ฟังดูเนี่ย มีแต่มิวไม่ใช่เหรอที่มีแต่ได้กับได้ หนึ่งเลย 

ได้เป็นแฟนกับคนหน้ำตำดีแบบพี่---” อุแหวะ! พูดออกมำได้ ถึงจะ

หน้ำตำดีจริงๆ แต่ไอ้กำรพูดเองนี่ก็เกินไปหน่อยนะ “แม้จะแค ่

หลอกๆ ก็ตำม สอง มิวได้คนตำมช่องของตัวเองเยอะขึ้น แต่พี ่

ไม่เห็นได้อะไรสักอย่ำง”

ถึงครำวที่ผมต้องขมวดคิ้วขึ้นบ้ำงแล้ว ผมเองก็ไม่หน้ำด้ำน

พอจะตอบกลบัไปแบบ ‘พีก่จ็ะได้คบกบัคนหน้ำตำดแีบบผมไง’ ด้วย

สิ

“งั้น...ผมมีข้อเสนอ เป็นกำรแลกเปลี่ยนที่จะขอให้พี่ช่วย”
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แต่นำยกรกชยกมือขึ้นโบกกลำงอำกำศ

“พี่ว่ำเรำอย่ำท�ำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลย แค่บอกแฟนๆ มิว

ไป---”

“ผมจะเลี้ยงข้ำวเย็นพี่ทุกอำทิตย์!”

พี่กชชะงักกึกไปทันที ตำเบิกกว้ำงขึ้นทั้งสองข้ำง

ผมว่ำผมมำถูกทำงแล้วละ

“...ก็แค่ข้ำวเย็นมื้อเดียว” ยัง! ยังจะต่อรอง

“สองมื้อ!” ผมรีบพูดแทรก “สองมื้อต่ออำทิตย์เลย เย็นเสำร์

กับอำทิตย์เป็นไงครับ”

“ก็แค่ข้ำวเย็นเองเปล่ำวะ”

“ผมยอมให้พี่เลือกร้ำน เลือกของที่อยำกกิน รำคำเท่ำไหร่

ก็ได้---”

“ตกลง งัน้พีย่อมเล่นเป็นแฟนมิว” พดูขดัขึน้มำพร้อมกับโอบ

บ่ำผมอย่ำงรวดเร็วด้วยสีหน้ำชื่นมื่น “ไว้ใจได้เลย พี่ว่ำพี่มีสกิล 

แอ๊กติ้งสูงอยู่”

หน็อย! ไอ้คนเห็นแก่กินเอ๊ย!

ก็...เป็นอะไรประมาณนั้นแหละครับ

ตัดกลับมำที่เหตุกำรณ์ปัจจุบัน

ตอนนีผ้มก�ำลงัเปิดเกมผทีีเ่พิง่ซือ้ทำงออนไลน์มำสดๆ ร้อนๆ 

โดยมี ‘แฟน’ ปลอมๆ อย่ำงพี่กชนั่งอยู่ข้ำงๆ มองสิ่งที่ผมก�ำลังท�ำ 

ตำแป๋วเหมือนเด็กน้อยที่ไม่รู้เรื่องใดๆ

และเด็กโค่งคนนี้ก็ไม่รอช้ำที่จะเอ่ยปำกถำม

“มวิ ท�ำไมต้องให้พีม่ำนัง่ข้ำงๆ ตอนมวิจะเล่นเกมแบบน้ีด้วย

ล่ะ”
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“อ้ำว!” ยัง! ยังไม่จบอีก “ก็พี่สัญญำแล้ว แลกกับข้ำวเย็น---”

“ไม่ๆ อันนั้นพี่รู้ แต่พี่หมำยถึง...มันจะมีควำมหมำยอะไร 

เหรอ”

“อ้อ! มีดิพี่” มั้งนะ “ก็...เอ่อ พี่อำจจะต้องแสดงละครนิดๆ 

หน่อยๆ ตอนผมเล่นอะ”

“ยังไง”

“อย่ำง...ไม่รู้ดิ สมมติผมตกใจผีงี้ พี่ก็...เอ่อ ปลอบผมมั้ง”  

ผมเองกไ็ม่เคยมแีฟนเป็นผูช้ำยซะด้วย ไม่รูเ้หมอืนกนัว่ำต้องท�ำยงัไง

“อ้อ! โอเค แค่นั้นใช่ไหม”

“เอำให้เป็นธรรมชำตินะพี่”

“เออน่ำ แล้วจะเล่นหรือยัง ฟังเสียงเริ่มเกมนี่มำนำนจนเริ่ม

หลอนแล้วนะ”

ผมจึงเริ่มกดอัดวิดีโอ พูดทักทำยคนดูอย่ำงที่เคยท�ำมำ

เหมือนเดิม เพ่ิมเติมคือผำยมือไปทักทำยรุ่นพี่ข้ำงตัว แต่ผมไม่ได้

บอกหรอกนะว่ำเขำเป็นแฟนผม แบบนั้นดูโจ่งแจ้งแล้วก็จั๊กจี้ไปนิด 

แค่บอกไปว่ำเป็นคนที่หลำยๆ คนถำมถึงก็พอ

“เฮ้ย! ไอ้มวิ ตรงนัน้” พีก่ชยืน่หน้ำเข้ำมำหำยใจรดต้นคอขณะ

ที่ผมบังคับตัวละครในเกม “เมื่อกี้พี่เห็นเทียนอยู่นะ”

“ไหนพี่ ตรงไหน” 

เกมนี้ผมเล่นเป็นเด็กชำยคนหนึ่งที่หลงเข้ำไปในป่ำพร้อมกับ

เทยีนไขหนึง่เล่ม สิง่ทีเ่รำต้องท�ำกค็อืหำเทยีนเล่มต่อไปท่ีอยู่ตำมจุด

ต่ำงๆ ซึ่งต้องหำให้เจอก่อนที่เทียนในมือจะละลำยหมดไปซะก่อน 

แล้วถ้ำเรำต้องอยูใ่นควำมมดืนำนเกนิไป อำจจะโดนผหีลอกจนเกม

โอเว่อร์ได้ แล้วเสียงซำวด์เอฟเฟ็กต์ในเกมจะท�ำดีไปไหน คือให้

บรรยำกำศชวนขนหัวลุกจริงๆ
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ผมบงัคบัเดก็ชำยผ่ำนหน้ำจอ แล้วเดนิไปตำมทำงทีพ่ีก่ชบอก

เพื่อหำเทียน

“พี่ ไม่เห็นมีเลย”

“อ้ำว! สงสัยดูผิด”

“โห่! พี่แม่งมั่วว่ะ เชื่อถืออะไรได้บ้ำงไหมเนี่ย”

“เฮ้ย! เม่ือกีพ้ีก่ช่็วยหำจนเจอไปแล้วรอบหน่ึงนะเว้ย ซ้ำยๆๆ 

เดินซ้ำยดิ ไอ้มิว ทำงนี้เรำมำแล้วไม่ใช่เหรอ”

“ซ้ำยเมื่อกี้ไปทำงตันไม่ใช่เหรอพี่! แล้วเสียง...เฮ้ยๆๆ! ไอ้ผี

ตำบอดจะมำแล้ว”

“วิ่งสิมิว รอพ่อตัดริบบิ้นเหรอ”

“พี่ ไอ้เด็กนี่มันเหนื่อยง่ำย จะวิ่งมั่วๆ ไม่ได้”

เอำละสิ บรรยำกำศในเกมมันกดดันจนใจผมเต้นรัวไปหมด 

พี่กชเองก็ดูจะลุ้นไปพร้อมกัน มือนี่บีบไหล่ผมแน่นเชียว ไอ้บ้ำเอ๊ย! 

เสียวโว้ย! อย่ำเพิ่งโผล่มำตอนนี้นะ จะอยู่ถึงตอนเช้ำอยู่แล้ว

“มิว...พี่ว่ำเสียงแบบนี้...”

ผมก็คิดแบบพี่กชเหมือนกัน เสียงผีก�ำลังจะมำยังไงล่ะ

“พี่! เทียนจะหมด! เทียนจะโม้ด! ช่วยผมหำเทียนก่อน”

“วิ่ง! มิว วิ่ง! มันตำมมำข้ำงหลัง---”

“ผมหอบแล้วเนี่ยพี่” หมำยถึงตัวละครที่ผมบังคับอยู่นะ แม่ง

เหนื่อยง่ำยฉิบหำย แค่บังคับให้วิ่งแป๊บเดียว...

“อ๊ำก!/เหี้ย!”

ผมอุทำนออกมำเป็นเสียงเดียวกับพี่กชหลังจำกเรำโดนผี 

ตำโบ๋แฮ่ใส่หน้ำจอไปหนึง่รอบ จำกนัน้หน้ำจอกค่็อยๆ มดืลง ค�ำว่ำ 

Game Over เด่นหรำขึ้นมำ แล้วก็มีตัวเลือกให้เล่นต่อหรือกลับไปที่

หน้ำเมน ูแต่ตอนนีผ้มกบัพีก่ชหันไปลูบบ่ำลบูไหล่กันอย่ำงเสยีขวญั
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“เชี่ยเอ๊ย!” พี่กชว่ำขณะยกมือปิดหน้ำ “ไอ้มิว เมื่อกี้กูตกใจ

จริงๆ นะนั่น”

“พ่ีคิดว่ำผมไม่ตกใจเหรอ” ใจนี่เต้นแรงจนแทบจะกระดอน

ออกมำจำกอก 

แม่ง! มันสะดุ้งตอนตุ้งแช่นี่แหละครับ

“นึกว่ำจะช็อกตำยคำคอมพ์อยู่แล้ว”

“ผมนี่มือชื้นเหงื่อไปหมดเลย โห! มันน่ำกลัวจริงๆ ครับ คุณ

ผู้ชม คือบรรยำกำศเกมเขำท�ำมำดีมำก” ผมว่ำอย่ำงไม่ลืมว่ำก�ำลัง

อัดคลิป และกำรมีปฏิสัมพันธ์กับคนดูเป็นเรื่องส�ำคัญ “แบบ…ภำพ

กบัซำวด์เขำท�ำเรำกลวัจรงิๆ ดสู ิมอืผมเปียกไปหมดเลย แต่เกมโหด

มำกจริงๆ ครับ นี่ต้องหนีผี ต้องคอยฟังเสียง ต้องคอยหำเทียน”

“แล้วเทยีนกห็ำยำกจรงิอะไรจรงิ” พีก่ชพยกัหน้ำเสรมิ ผมสดู

หำยใจแรงๆ ทีหนึ่งเพื่อเรียกขวัญและก�ำลังใจ

“มำครับ เอำใหม่ พี่กชรอบนี้ช่วยผมหำหน่อยนะ ตั้งใจมอง

ทำงด้วย แล้วพี่อ้ะ ชอบท�ำให้ผมล่ก ผมจะตำยก็เพรำะพี่นี่แหละ”

“อ้ำว! ไอ้มิว นำยเล่นกำกเองงี้ จะมำโทษพี่ได้ไง”

“พีล่องมำเล่นเองไหมล่ะ” ผมถำมกลับพร้อมกับย้ิมข�ำ จำกน้ัน

ก็เริ่มตั้งสมำธิทุ่มให้แก่กำรเล่นตรงหน้ำ

ผมเป็นคนที่เล่นเกมจริงจังนะ คือเล่นไม่เก่งหรอก แต่ตั้งใจ

เล่นมำก ส่วนกำรที่มีพี่กชมำช่วยบอกทำง ช่วยออกควำมเห็น ชวน

ผมคุยนู ่นนี่ก็ท�ำให้ผมผ่อนคลำยลงได้มำก รู ้สึกสนุกไปกับเกม 

มำกขึ้นเหมือนมีคนมำเจอชะตำแบบเดียวกันอยู่ข้ำงๆ

คือตอนแรกก็ว่ำจะให้พี่กชมำเล่นเป็นแฟนหลอกๆ โดยกำร

ให้ก�ำลงัใจตอนผมสะดุง้ผอียูห่รอก แต่ไปๆ มำๆ เขำดนัสะดุง้พร้อม

ผมด้วยนี่สิ
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คอืเกมทีผ่มก�ำลงัเล่นอยูน่ีท่�ำมำดจีรงิๆ บรรยำกำศดีมำก แต่

วันนีค้งต้องพกัไว้เท่ำนีก่้อน เริม่จะค�ำ่มำกแล้ว ผมจึงเริม่พูดปิดคลปิ

พร้อมกับบอกลำคนดูและขอให้เขำติดตำมคลิปเกมนี้ในพำร์ท 

ต่อๆ ไป หลังจำกผมกับพี่กชบอกสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็เป็นอันเสร็จ

สิ้น ได้เวลำตัดต่อคลิปเพื่อเตรียมเรนเดอร์ลงช่องเสียที

“ฟู่ว! เรียบร้อย” พี่กชว่ำพร้อมกับแกล้งยกแขนขึ้นปำดเหงื่อ 

ทั้งๆ ที่ไม่มีเหงื่ออะไรบนหน้ำพี่แกทั้งนั้นแหละ “ให้ตำยเถอะ! มิว 

สนุกดีว่ะ ตื่นเต้นฉิบหำย”

“ใช่ พี ่นีถ่อืว่ำเกมดเีลยนะเนีย่ คุม้ค่ำกับทุกบำทท่ีเสยีไป” ผม

ว่ำขณะเปิดโปรแกรมเตรียมตัดต่อ

ผมเป็นคนเล่นเกมแท้และไม่คดิจะสนบัสนนุของเถือ่นอยูแ่ล้ว 

ยิง่ตัง้แต่มำเปิดช่องของตวัเองยิง่เข้ำใจว่ำกำรทุม่เทพยำยำมท�ำอะไร

มำกๆ ย่อมอยำกได้ผลตอบแทนกลบัมำอย่ำงสมน�ำ้สมเนือ้ คนสร้ำง

เกมก็คงคิดเหมือนผมเช่นกัน

“เออ แล้วนี่คนดูมิวเขำจะคิดยังไงเนี่ย สรุปพี่ก็ไม่ได้ท�ำอะไร

ที่ดูเหมือนเป็นแฟนกับมิวเท่ำไรเลยนะ”

เร่ืองนีท้�ำให้ผมกงัวลนดิหนึง่ แต่จะให้ผมประกำศออกไปด้วย

ค�ำพูดชัดๆ ว่ำพีก่ชเป็นแฟนผมในช่องของตวัเองก็ยังไม่พร้อม ครัน้

จะหวังให้พ่ีกชท�ำเป็นเล่นละครผ่ำนกล้อง พี่กชก็คงไม่รู้เหมือนผม

นัน่แหละว่ำควรจะท�ำยงัไง คลปิทีอ่อกมำเลยกลำยเป็นว่ำผูช้ำยสอง

คนนั่งเล่นเกมด้วยกันเท่ำนั้นเอง

“เอำเถอะครับ เรำเริ่มจำกอย่ำงนี้ไปก่อนแล้วกัน” ผมถอน

หำยใจเบำๆ “เด๋ียวรอดูผลตอบรับจำกรอบนี้ก่อน ถ้ำยังไงไว้ค่อย

ลองพูดว่ำพี่เป็นแฟนผมคลิปหน้ำก็ได้”

“มิวว่ำไงก็ตำมนั้นแล้วกัน”
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ผมมองเพือ่นรุน่พีท่ีเ่ดนิกลับไปทิง้ตัวนอนบนเตยีงของตวัเอง 

หยิบมือถือขึ้นมำกดเล่นอีกแล้ว สมแล้วที่เป็นเด็กยุคเดียวกับผม

“เออ พี่กช”

“หือ?”

“ขอบคุณนะพี่”

พี่กชเงยหน้ำขึ้นมำจำกโทรศัพท์ “เรื่อง?”

“ก็ที่พี่ตกลงช่วยผมนี่ไง แถมยังมำนั่งเล่นเป็นเพื่อนกันอีก”

“อ้อ! เรื่องเล็กน่ะ” เขำว่ำ “อีกอย่ำง...ได้นั่งเล่นเป็นเพื่อนมิว 

ก็สนุกดี”

ผมคลี่ยิ้มออกมำ ดีใจเหมือนกันที่อีกฝ่ำยสนุกไปกับผมด้วย 

“เออ แต่ยังไงก็อย่ำลืม...”

ผมชะงักมือที่ก�ำลังจะเสียบหูฟังเข้ำหูนิดหนึ่ง

“เนื้อย่ำงเย็นวันเสำร์นี้นะ”

จ้ะ 

เรื่องกินฟรีนี่ส�ำคัญที่สุดจ้ะ

ผมดูปฏิกิริยาที่ได้จากแฟนคลับในสองสามวันต่อมา 

ปรำกฏว่ำถล่มทลำยยิ่งกว่ำคลิปอันที่ผมบอกว่ำพี่กชเป็นผัวผม 

เสียอีก

ผมยกแก้วดดูน�ำ้ล�ำไยจำกหลอดขณะมองคอมเม้นท์มำกมำย

ไปด้วย เก่งที่นั่งอยู่โต๊ะฝั่งตรงข้ำมมองผมด้วยสำยตำหน่ำยๆ เจ้ำ

ตัวยกข้อมือขึ้นดูนำฬิกำจำกนั้นก็เริ่มเร่งผม

“เฮ้ย! ไอ้มิว รบีแดกข้ำวหน่อยได้ไหมวะ ไก่มงึชดืแห้งตดิจำน

หมดแล้ว อย่ำมัวแต่เล่นโทรศัพท์ได้ไหม”

ผมเงยหน้ำขึ้นไปมองเพื่อนทั้งที่ริมฝีปำกยังเปื้อนยิ้ม
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“โทษๆ กูอ่ำนเม้นท์เพลินไปหน่อย” แล้วผมก็จัดกำรข้ำว 

มันไก่ของตัวเองโดยที่มือยังเลื่อนอยู่หน้ำยูทูบสลับกับหน้ำเพจ 

เฟซบุ๊ก มีหลำยคนถำมเข้ำมำเยอะมำกว่ำตกลงผมกับพ่ีกชคบกัน

จริงๆ ใช่ไหม แปดสิบเปอร์เซ็นต์ฟันธงไปแล้วว่ำคบกัน ส่วนตัวผม

เองยังไม่ยอมรับหรือปฏิเสธข่ำวนี้อย่ำงเป็นทำงกำร และควำม 

นิ่งเฉยนี้คงท�ำให้ทุกคนคิดว่ำมันคือกำรยอมรับ

“มงึนีน่ะ ยิม้น้อยยิม้ใหญ่อย่ำงกบัคนบ้ำ แต่กูก็ว่ำมงึบ้ำจรงิๆ 

ว่ะที่คิดจะเรียกคนดูด้วยวิธีนี้”

“ก็ท�ำไมอะ” ผมแกล้งลอยหน้ำลอยตำใส่อีกฝ่ำย

ตอนนีไ้อ้เก่งรูแ้ล้วว่ำผมกบัพีก่ชไม่ได้เป็นแฟนกนัจรงิๆ อย่ำง

ที่มันเข้ำใจตอนแรก เพรำะผมอธิบำยให้มันฟังเองนั่นแหละ ตอนนี้

เลยกลำยเป็นว่ำเจ้ำตวัต้องตกกระไดพลอยโจนมำรบัรูค้วำมลบัของ

ผมด้วย และเอำจริงๆ เหมือนมันจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องแกล้ง

เป็นแฟนของผมกับพี่กช แม้ว่ำมันจะยังไม่ชัดเจนขนำดนั้นก็ตำม

“ก็กูว่ำมันปัญญำอ่อนไง มีอย่ำงที่ไหนให้คนเข้ำใจผิดว่ำเป็น

เกย์เพือ่แลกกบัคนดู อย่ำงนีมึ้งกจ็บีผูห้ญงิไม่ได้เลยนะเว้ย พ่ีกชเอง

ก็เหมือนกัน”

ค�ำอธิบำยนั้นท�ำให้ผมต้องเงยหน้ำขึ้นมำมองหน้ำเพื่อน

ผมไม่ได้คิดถึงแง่นี้มำก่อนเลยแฮะ เพรำะไม่ได้คิดจะมีแฟน

ช่วงนี้ด้วยจริงๆ ละมั้ง แต่พอไอ้เก่งพูดผมก็ชักเห็นด้วย หรือว่ำมัน

จะไม่ดีนะถ้ำผมแกล้งเล่นเป็นแฟนกับพี่กชจริงๆ

“มวิๆ” เสยีงเรยีกของเพือ่นร่วมคณะท�ำให้ผมหนัหน้ำกลับไป

หำ

ปัทที่อยู่เอกจีนน่ะเอง หล่อนยืนอยู่ข้ำงโต๊ะกินข้ำว ในมือ 

มีสมุดและชีทประกอบกำรเรียน
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“ว่ำไง ปัท”

“ตกลงว่ำแกกับพี่กชเป็นแฟนกันจริงๆ ใช่ปะ”

“โห!”  ผมยิ้มให้เจ้ำหล่อน “ดูช่องเรำด้วยเหรอ ดีใจจัง”

“แล้วตกลงว่ำยังไง” ปัทไม่ยอมพำออกนอกเรื่อง “นี่ในบอร์ด

คนเขำเถียงกันจะเป็นจะตำย นำยก็ไม่ยอมให้มันชัดเจนสักที”

“อ้อ! มิวกับพี่กชน่ะ---” ไอ้เก่งพยำยำมจะแก้ควำมเข้ำใจผิด 

แต่ผมพูดขัดมันก่อน

“ใช่ เรำกับพี่กชเป็นแฟนกันจริงๆ”

ปัทเบกิตำข้ึนนดิหนึง่ด้วยควำมต่ืนเต้น ไม่แปลกใจอะ ผูห้ญงิ

คณะผมสำววำยกันเกินเก้ำสิบเปอร์เซ็นต์ได้มั้ง

“งั้นก็เป็นเรื่องจริงสินะ ดี” ปัทว่ำ ยกมือขึ้นมำโบก “งั้นฉันไป

เข้ำห้องเรยีนก่อนละ ดใีจกบันำยแล้วกพ็ีก่ชด้วยนะ ไว้เดีย๋วมำเม้ำท์

ใหม่”

และเมื่อเจ้ำหล่อนเดินจำกไป เพื่อนซี้ก็ฟำดมือลงบนหัวผม

แรงๆ ทีหนึ่งทันที

“โอ๊ย! ไอ้บ้ำเก่ง” ผมครำง “ตีกูท�ำไมเนี่ย เจ็บนะเฮ้ย!”

“หมั่นไส้มึง ได้ฟังที่กูพูดไปเมื่อกี้บ้ำงรึเปล่ำเนี่ย หำ!?”

“ก็มัน---”

“อ้ำว! เก่ง ท�ำไมไปตีเพื่อนแบบนั้นล่ะ” 

เสยีงของพีก่ชดงัขึน้ท�ำเอำผมกบัเก่งสะดุง้ หนัไปมองเจ้ำของ

เสียงพร้อมกัน

วนันีร้มูเมทของผมกย็งัอยูใ่นสภำพเสือ้ผ้ำยบัเยนิ ผมเผ้ำรงุรงั

เหมือนทุกที แต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยกลบรัศมีควำมหล่อของเขำไปได้เลย

หมั่นไส้ว่ะ

“พี่กช มำไงครับเนี่ย” ผมว่ำขณะที่เขยิบกระเป๋ำให้รุ่นพี่นั่งลง
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ข้ำงๆ “มีเรียนเหรอครับ”

“อือ ชดเชยน่ะ” ว่ำพร้อมกับปิดปำกหำว “โคตรขี้เกียจตื่น”

“แล้วพี่กินอะไรหรือยัง ไปซื้ออะไรมำกินไหม ยังพอมีเวลำ

ก่อนคำบจะเริ่ม”

“เออ ดีเหมือนกัน มิวจะเอำอะไรเพิ่มไหม เดี๋ยวพี่ซื้อมำให้”

“ไม่เป็นไรพี ่ผมอิม่แล้ว เก่งอะ เอำอะไรรเึปล่ำ ฝำกพ่ีกชไหม”

ผมหันไปถำมเพือ่นทีม่องมำทำงพวกเรำด้วยสำยตำแปลกๆ 

เจ้ำตัวส่ำยหน้ำพึ่บพั่บ

“ไม่เป็นไรครับพี่ ตำมสบำยเลย”

และเมื่อพี่กชลุกออกไป ไอ้เพื่อนซี้ตัวกลมของผมก็โน้มหน้ำ

ลงมำกระซิบ

“กูว่ำพวกเอ็งสองคนเหมือนคนคบกันจริงๆ มำกกว่ำจะแค่

แกล้งเล่นละครแล้วนำ~ แน่ใจนะว่ำไม่ได้หลอกกูเรื่องแกล้งคบน่ะ”

“ไอ้ห่ำ! บ้ำปะเนี่ยมึง”

ใครจะไปหลอกซ�้ำซ้อนแบบอินเซ็ปชั่นขนำดนั้น แล้วผมกับ 

พี่กชเนี่ยนะ แฟน? ฮ่ำๆๆ ก็แค่รูมเมทรุ่นพี่รุ่นน้องปกติเปล่ำวะ

ไอ้เก่งอะ คิดมำก!
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ผมว่าต่อให้ไม่ต้องพูดออกจากปากตรงๆ ทุกคนก็เข้าใจ

ไปเรียบร้อยแล้วว่ำผมกับพี่กชคบกันจริงๆ 

Comment#120 : ชวัร์เลย แฟนกนัชดัๆ มองเป็นอย่ำงอืน่ไม่ได้เลย

Comment#127 : กรี๊ดดดดดด ฟิน

Comment#150 : ตกลงคบกันจริงๆ ใช่ไหมอ่ำ

Comment#161 : เปิดตัวแล้วๆ

ผมนอนแผ่อยู่บนเตียงฝั่งของตัวเอง แน่นอนว่ำคนส่วนมำก

เข้ำใจว่ำผมกับพี่กชคบกันอยู่จริงๆ แต่อีกจ�ำนวนไม่น้อยก็อยำกให้

ผมพูดให้ชัดเจน

Comment#190 : ประกำศว่ำคบกันหน่อยสิ

Comment#450 : ตกลงคบกันจริงไหมอยำกรู้
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Comment#573 : คงไม่ได้คิดไปเองแล้วใช่ไหม กชมิวจริงๆ ใช่ไหม

ผมถอนหำยใจออกมำนิดหนึ่งขณะเหวี่ยงโทรศัพท์ลงข้ำงตัว 

เหม่อมองเพดำนสีขำว สงสัยคลิปรอบนี้ต้องพูดออกมำจำกปำก

จริงๆ แล้วมั้งว่ำพวกเรำคบกัน ถึงแม้มันจะเป็นแค่เรื่องโกหกก็ตำม 

อันที่จริงที่ผมเลี่ยงมำตลอดก็เพรำะไม่อยำกโกหกแฟนๆ น่ีแหละ 

แต่จะมำกลับล�ำ ไม่เล่นเป็นแฟนกับพี่กชต่อตอนนี้ก็ใจไม่ถึงพอ ไม่

น่ำจะทนัแล้วด้วยซ�ำ้ เพรำะทกุคนพดูเป็นเสยีงเดยีวกันว่ำเรำคบกัน 

แล้วผมก็ไม่ได้แก้ข่ำวตรงนี้เลย

เสียงเปิดประตูห้องดังขึ้น ผมรีบลุกพรวดขึ้นจำกเตียงขณะ 

คนที่เพิ่งก้ำวเข้ำมำหอบแฮกๆ

“โทษทีที่ให้รอนะ มิว”

“โห่! ช้ำว่ะพี่” ผมแกล้งพูด แต่เห็นสภำพเหงื่อซ่กของเจ้ำตัว

แล้วก็เห็นใจนิดหน่อยเหมือนกัน “นึกว่ำจะไม่ได้เลี้ยงแล้วนะเนี่ย 

เนื้อย่ำงพี่เนี่ย”

“บ้ำ เลีย้งด ิไม่เลีย้งกผ็ดิค�ำพดูปะวะ” เจ้ำตวัว่ำขณะทีผ่มคว้ำ

กระเป๋ำสตำงค์และโทรศัพท์ใส่กระเป๋ำกำงเกง “ขอโทษจริงๆ ที่ให้

รอนะมิว พอดีที่บ้ำนรั้งตัวไว้ หิวแล้วละสิ”

“หวิครบั” ผมตอบตรงๆ แต่ไม่ได้โกรธอะไรอกีฝ่ำยหรอก “งัน้

เรำไปกันเลยดีกว่ำ พี่มีหมวกกันน็อกอีกอันใช่ไหม ผมขอยืมนะ”

หลงัจำกเรำมำถงึร้ำน จดัแจงเอำเนือ้ท่ีได้มำชดุแรกลงบนเตำ 

ท้องของผมก็ร้องโครกครำกทันที

ผมหน้ำร้อนขึ้นนิดหนึ่งด้วยควำมอำย ยิ่งได้ยินเสียงหัวเรำะ

เบำๆ จำกคนตรงหน้ำที่ก�ำลังพลิกแผ่นเนื้ออย่ำงเมำมัน

“โถ! น้องมิวผู้น่ำสงสำร หิวจนท้องกิ่วหมดแล้ว”
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“เงียบเลยพี่ คิดว่ำควำมผิดใครกันล่ะ”

“โอ๋ๆ ไม่โมโหหิวนะ มำ เดี๋ยวพี่บริกำรเจ้ำมือให้ ตอบแทนที่

พำมำเลี้ยง”

ผมเบ้ปำกให้เขำนดิหนึง่เพรำะเจ้ำตวัชอบพดูย�ำ้เรือ่งทีผ่มต้อง

เลี้ยงเขำเหลือเกิน นี่เขำเห็นผมเป็นคนยังไงเนี่ย ไม่ผิดค�ำพูดหรอก

น่ำ ในเมื่อสัญญำแล้วว่ำจะเลี้ยงก็คือเลี้ยงสิ!

“เออ แต่พรุง่นีพ้ีค่งไม่ว่ำงช่วงเยน็นะ ต้องไปท�ำธรุะกับท่ีบ้ำน 

ว่ะ”

“เลื่อนไปวันอื่นก็ได้นะครับ” ผมว่ำ เพรำะเงื่อนไขในกำรเล่น

เป็นแฟนคือกำรที่ผมต้องเลี้ยงข้ำวเขำสองมื้อต่ออำทิตย์ “ผมไม่ถือ

อยูแ่ล้ว ไม่ต้องมือ้เยน็กไ็ด้ด้วยซ�ำ้ แค่บอกผมมำแล้วกนัว่ำจะให้เลีย้ง

มื้อไหน”

“อืม” เจ้ำตัวท�ำสีหน้ำครุ่นคิด “งั้น...เช้ำวันจันทร์เป็นไง พี่

อยำกกินหมูปิ้งหน้ำหอ”

ค�ำพูดนั้นท�ำให้ผมเลิกคิ้วขึ้นทันที

“แน่ใจนะพี่ว่ำแค่นั้นพอ” ก็ตำมปกติ ถ้ำมีคนบอกว่ำจะเลี้ยง

ข้ำวอะไรก็ได้เนี่ย ใครๆ ก็อยำกกินอำหำรดีๆ แพงๆ กันอยู่แล้ว

ไม่ใช่เหรอ ถึงผมจะไม่ได้มีเงินมำกมำยขนำดนั้นก็เถอะนะ

“ออื แค่นัน้พอแล้ว” เจ้ำตวัยิม้หวำนมำให้ผม “ให้เล้ียงแต่ของ

แพงๆ เดี๋ยวน้องหมดตัวพอดี”

เออ กร็ูต้วัแฮะ พีก่ชนีใ่จดอีย่ำงทีผ่มคดิไว้จรงิๆ สมแล้วท่ีเป็น

รูมเมทผม

หลังอำหำรมื้อนั้นที่ล่อเอำผมจุกไม่น้อย (ตำมประสำคนกิน

บุฟเฟ่ต์ทั่วไป) พี่กชก็ชวนผมไปเดินย่อยตำมร้ำนอะไรก็แล้วแต่ที่พี่

แกสนใจ ผมได้หนังสือเกี่ยวกับคันจิมำหนึ่งเล่มในขณะที่เฮียแกได้



~ Airin_and ~

39

เสื้อมำตัวหนึ่ง และพออำหำรที่เพิ่งยัดห่ำเข้ำไปเริ่มย่อย ผมก็เริ่ม

อยำกของหวำนขึ้นมำ

“พี่กช ผมอยำกกินไอติม”

“หมื? ไหวเหรอเรำน่ะ” ร่ำงสูงข้ำงตัวยกยิม้ขนั พดูแซวๆ “เมือ่

กี้ยังโอดครวญจะเป็นจะตำยอยู่เลย หำยจุกแล้วหรือไง”

ใช่ครับ เมื่อกี้ผมครวญจะเป็นจะตำย...แต่ไอ้พี่นี่กลับไม่เป็น

อะไรเลยสักนิดทั้งๆ ที่ยัดเนื้อย่ำงเข้ำไปมำกกว่ำผมตั้งเยอะ 

กระเพำะน่ำจะเป็นหลุมด�ำขนำดย่อมอะ

“ไหวพี่ ผมหำยจุกแล้ว แล้วตอนนี้ปำกก็ต้องกำรน�้ำตำล”

“งั้นกินอะไร สเวนเซ่นส์ไหม หรืออยำกกินอะไร”

“สเวนเซ่นส์ก็ดีครับ”

“งั้นพี่เลี้ยงนะ”

เป็นอันว่ำผมเลี้ยงเนื้อย่ำงพี่แก ส่วนพี่แกเลี้ยงไอติมผมกลับ 

เออ ก็ให้ควำมรู้สึกไม่เลวทีเดียว แม้ว่ำเงินที่ออกจำกกระเป๋ำผมจะ

มำกกว่ำเป็นสองเท่ำตัวก็ตำม

“เออ มิว” พี่กชว่ำขณะตักกล้วยในชำมเข้ำปำก “เรื่องช่องยู

ทูบของนำยอะ”

“ครับ?”

“พี่ได้ยินมำว่ำ ถ้ำเกิดมิวมีคนดูเยอะๆ จะได้เงินจำกยูทูบ”

ผมไม่สะเทือนกับค�ำถำมนั้น ผมคิดว่ำเขำรู้อยู่แล้วด้วยซ�้ำ

“ใช่ครับ พี่ไม่รู้เรื่องนั้นหรอกเหรอ”

“ม่ำยอะ”

“แล้วมันท�ำให้พี่รู้สึกแย่หรือเปล่ำ” ผมถำมกลับตรงๆ แต่

จริงๆ เหตุผลที่ผมรับปำกว่ำจะเลี้ยงเขำสองมื้อทุกอำทิตย์ก็เพรำะ

เรือ่งนีด้้วยนีแ่หละ “เพรำะมนัอำจจะเหมอืนผมเอำพ่ีมำหำเงนิ? ถ้ำ
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พี่รู้สึกไม่สบำยใจ---”

“โอ๊ย! ไม่หรอก ตำมสบำยเลย” พี่กชว่ำพร้อมกับโบกมือสอง

สำมที “แต่มิวนี่ก็เก่งนะ หำวิธีหำเงินด้วยตัวเองด้วย”

“มันก็ไม่ได้มำกมำยอะไรหรอกพี่” ผมพูดยิ้มๆ ดีใจที่อีกฝ่ำย

ชวนคุยเรื่องงำนอดิเรกตัวเอง “แต่ท�ำแล้วมันสนุกดีน่ะ ท�ำด้วยใจ 

มำกกว่ำ เงินที่ได้ถือเป็นค่ำขนมข�ำๆ”

“แต่หลงัจำกนีก้น่็ำจะได้มำกขึน้ไม่ใช่เหรอ” เขำว่ำ “ก็คนดเูริม่

เยอะขึ้นเรื่อยๆ แล้วนี่”

“กห็วังว่ำนะครบั แต่ผมไม่หวงัได้เงนิจรงิๆ จงัๆ หรอก ว่ำแต่

ผมขอชิมรสนี้หน่อยได้ไหม พี่จะกินของผมด้วยก็ได้นะ”

“ได้เหรอ งั้นขอละนะ”

ว่ำแล้วเรำสองคนกแ็ลกไอศกรมีกนักนิ เออ รสมอ็คค่ำท่ีพ่ีกช

สั่งมำก็อร่อยดี ปกติผมไม่ค่อยชอบกำแฟหรอกเพรำะมันขม แต่ 

ไอติมม็อคค่ำนี่ก็ไม่แย่ขนำดนั้น

จบสิ้นมื้อเย็นทั้งของคำวและของหวำน พวกเรำทั้งสองคนก็

กลับมำที่หอ

“ให้ตำยสิ! เหนื่อยชะมัดวันนี้” พี่กชว่ำพร้อมกับถอดเสื้อ

เปลือยท่อนบนอย่ำงที่ท�ำเป็นประจ�ำ พี่แกไม่เคยอำยหุ่นกับผม

หรอกครับ แต่ก็อย่ำงว่ำ จะอำยท�ำไม ผู้ชำยด้วยกัน

“อ้ำว! พี่จะนอนนี่เหรอครับคืนนี้ ไม่กลับบ้ำนเหรอ ไหนบอก

พรุ่งนี้มีธุระกับที่บ้ำน”

“มี แต่ช่วงสำยๆ นู่นแหละ วันนี้ขอนอนนี่ก่อน ไม่อยำกขับ

รถแล้ว” พูดแล้วเจ้ำตัวก็เดินไปหยิบข้ำวของเตรียมอำบน�้ำ ผมพยัก

หน้ำหงึกๆ ทันที

“ดีครับ ขับมอเตอร์ไซค์ตอนกลำงคืนมันอันตรำย”
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พี่กชหันมำยิ้มยียวนให้ผม “เป็นห่วงกันก็บอกมำ”

“ก็ต้องเป็นห่วงดิพี่” ไม่ห่วงจะพูดแบบนั้นท�ำไมล่ะ จริงไหม

ครับ “กลำงคืนมืดๆ มันอันตรำยจริงๆ นะ มอเตอร์ไซค์อะ ขนำด

ตอนกลำงวันยังน่ำกลัว”

พี่กชนิ่งไปนิดหน่อยกับค�ำพูดตรงๆ ของผม ก่อนเจ้ำตัวจะ

พยักหน้ำรับแกนๆ แล้วเตรียมดิ่งเข้ำห้องน�้ำ “เออๆ เข้ำใจแล้ว งั้น

พี่ขออำบก่อนนะ เหนียวตัวเป็นบ้ำเลย”

“ครับ” ผมตอบรับพร้อมกับทิ้งตัวลงบนโต๊ะคอมพ์ หยิบ

หนงัสอืทีเ่พิง่ซือ้มำวนันีข้ึน้มำกำง นอกจำกเรือ่งท�ำช่องแล้ว กม็เีรือ่ง

ภำษำญี่ปุ่นนี่แหละครับที่ต้องพัฒนำ

ผ่านไปอกีสองวนั ผมเตรยีมตวัจะอดัคลปิใหม่เพือ่ลงเกม

ที่เล่นค้ำงจำกวันก่อน และผมก็คิดว่ำถึงเวลำแล้วที่ผมต้องตัดใจ...

โกหก (ไม่อยำกใช้ค�ำนี้เลย) แฟนๆ ว่ำผมกับพี่กชก�ำลัง...คบหำดูใจ

กันอยู่

“อ้ำว! ครำวนี้จะบอกตรงๆ แล้วเหรอ” พ่ีกชว่ำขณะเลื่อน

เก้ำอี้จำกโต๊ะฝั่งตัวเองมำนั่งข้ำงผม “เห็นวันนั้นยังบอกว่ำไม่อยำก

โกหกด้วยค�ำพูดตรงๆ เลย”

“มันไม่ได้แล้วพี่” ผมว่ำ “คนกระหน�่ำถำมเข้ำมำเยอะขนำดนี้ 

อีกหน่อยคงบุกมำถึงมหำ’ลัยเพื่อเค้นเอำค�ำตอบ”

“ถึงมำหำถึงมหำ’ลัยก็คงได้ค�ำตอบว่ำคบกันอยู่ดี” พ่ีกชพูด

ลอยๆ และสิ่งที่เขำพูดก็ไม่ผิดเลย เพรำะหลังจำกวันนั้นที่ผมบอก

ปัทไปว่ำก�ำลังคบกับพี่กช ข่ำวลือนี้ก็แพร่กระจำยออกเป็นวงกว้ำง 

เพรำะงัน้มนักค็งไม่ต่ำงกนัเท่ำไรหรอกมัง้ ถ้ำผมจะพดูเรือ่งนีล้งคลปิ

ดงันัน้หลังจำกกดอดัวิดโีอ ผมจงึหยบิยกเรือ่งนีข้ึน้มำพดูก่อน
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จะลงมือเล่นเกม

“สวัสดีครับทุกคน ก็กลับมำพบกับผม สไลม์สไมลส์อีก 

เช่นเคยนะครับ และวนันีเ้รำกม็แีขกพเิศษเช่นเดมิ...พีก่ช รมูเมทของ

ผมนั่นเอง” 

“สวัสดคีรบั” ยกมอืไหว้ให้กล้องด้วย น่ำรกัมำกพีช่ำยประหนึง่

นำงสำวไทยกันเลยทีเดียว

“ก.็..ก่อนจะเริม่เล่นเกมวนันีน้ะครบั ผมก็...มเีรือ่งจะประกำศ

กับทุกคนอย่ำงเป็นทำงกำร” พูดแล้วหันไปยิ้มให้พี่กช ผมเดำว่ำมัน

อำจเป็นยิ้มชืดๆ สักหน่อย ผมเป็นคนโกหกไม่เก่งน่ะ แล้วก็ไม่ชอบ

โกหกเป็นทุนเดิมด้วย แต่อีกฝ่ำยก็แก้สถำนกำรณ์ให้อย่ำงรวดเร็ว

ด้วยกำร เอ่อ ท�ำตัวกวนตีนใส่ผม

“อ้ำว! มองหน้ำพีท่�ำไมอะน้องรกั บอกผู้ชมไปสิ หน้ำพ่ีไว้หลัง

จำกนี้ค่อยมองก็ได้ ควำมหล่อไม่กระเด็นไปไหนหรอก”

“โห! พี่กช” ข้ึนเสียงสูงได้โดยไม่ต้องแสดงเลยครับ ควำม 

หมั่นไส้นี่ก็ของจริง “ไม่ค่อยหลงตัวเองเลยนะพี่ ก็...อะแฮ่ม อย่ำงที่

ทกุคนสอบถำมกนัเข้ำมำมำกมำยนะครบั เกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์ของ

เรำสองคน ใช่ไหมพี่”

“ช่ำยยย”

“ก็...” ผมยกสองมือขึ้นมำประกบกัน “วันนี้ผมจะมำแถลง-

กำรณ์อย่ำงเป็นทำงกำร เพรำะมทีัง้คนทีอ่นิบ๊อกซ์ถำมเข้ำมำท่ีหน้ำ

เพจ ถำมทั้งในคอมเม้นท์ มำกมำยเหลือเกิน ก็ขอบอกไว้ ณ ตรงนี้

เลยนะครบัว่ำ...” ผมเว้นช่วงนดิหนึง่เพือ่กล้ันใจ “ผมกับพ่ีกช เรำคบ

กันอยู่”

“อ่ำฮะ”

ผมหันไปมองหน้ำเขำทันที “อ่ำฮะอะไรของพี่”
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“อ้ำว! ก็...อ่ำฮะ ใช่ไง” เขำตอบกลับมำยิ้มๆ “เรำสองคนคบ

กันอยู่ ก็ตำมนั้นไงครับ”

“หนัหน้ำบอกคนดสูพิี”่ ผมพยำยำมกลบเกล่ือนใบหน้ำท่ีร้อน

ขึ้นของตัวเองด้วยกำรท�ำเสียงกวนๆ ใส่เขำกลับ “บอกผมท�ำไมล่ะ 

นู่น คนดูเขำอยำกเห็นหน้ำพี่เต็มๆ นู่น”

“ก็ท�ำไงได้อะเนอะ คนมันหล่อ”

ควำมประหม่ำ กระดำกเขินอำยอะไรหำยไปหมดเลยครับ  

พ่ีกชมคีวำมสำมำรถลบควำมรูส้กึพวกนัน้ออกจำกผมได้จรงิๆ เหลอื

แต่ควำมหมั่นไส้ล้วนๆ

“อืม” ผมแกล้งตีหน้ำเซ็ง พยักหน้ำแกนๆ “เอำเลยพี่ อยำก

จะพูดอะไรก็เชิญ”

“อ้ำว! มิวไม่ดีใจเหรอ ได้เป็นแฟนกับคนหล่อแบบนี้” ไม่พูด

เปล่ำ เจ้ำตัวเล่ือนมือมำยีหัวผมแรงๆ พร้อมกับส่งย้ิมหวำนให้

หน้ำตำเฉย

นะ...น่ำรัก 

อยู่ๆ ผมก็รู้สึกว่ำไอ้พี่กชนี่น่ำรักขึ้นมำซะงั้น?

เฮ้ย!? เดี๋ยว ใจเย้น! นั่นรูมเมทมึงนะ!

“อ้ำว! ตำยๆ หน้ำแดงซะแล้ว สไลม์ย้ิมของเรำ” พูดเสยีงกลัว้

หัวเรำะไม่พอ ยังจะเลื่อนมือมำหยิกแก้มผมอีก โว้ย! หน้ำคนนะ 

ไม่ใช่ตุ๊กตำยำงยืด

“นี ่พีก่ช พอเลยๆ” ผมปัดมอืเขำออก “จะได้เล่นไหมเนีย่ เกม

เนี่ย คนดูเขำรอดูอยู่นะครับ เอ้ำ! เร็ว พร้อมยัง ผมจะกดเข้ำเกม

แล้ว”

“แล้วเรำไม่ต้องหอมแก้มกันให้ผู้ชมดูก่อนเหรอ”

ผมหันขวับไปมองเขำ เบิกตำกว้ำงทันที “พี่กชว่ำไงนะ”
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“อ้ำว!” รอยยิ้มบนริมฝีปำกเขำเปิดกว้ำงมำกขึ้น “ไม่ใช่ว่ำเรำ

เตี๊ยมกันไว้แบบนั้นเหรอ”

เฮ้ย! บ้ำ ไม่ได้เตี๊ยมไว้แบบนั้น! อันท่ีจริงคือเรำไม่ได้เตี๊ยม

อะไรกันเลยต่ำงหำก! พี่พูดบ้ำอะไรของพี่เนี่ย!

“บ้ำเหรอพี่ เตี๊ยมอะไร” ผมหันหน้ำกลับมำให้กล้อง รู้สึกว่ำ

หน้ำตัวเองร้อนมำก “พอเลยๆ ผมจะเล่นเกมแล้ว พ่ีจะพูดอะไร 

ไร้สำระก็ไปที่อื่นนู่น เสียเวลำ”

“โธ่เอ๊ย! แค่นีก้ท็�ำเป็นเขนิ” พดูพร้อมกบัย่ืนหน้ำลงมำกดปำก

ลงบนแก้มผมอย่ำงรวดเร็วโดยที่ผมไม่ทันตั้งตัว

ส่วนตัวผมน่ะเหรอครับ สะดุ้งเฮือกจนตัวแทบจะลอยไปติด

ฝ้ำเพดำนห้องแล้ว ผมมองหน้ำเพือ่นรุน่พีท่ียั่งส่งย้ิมหวำนยียวนมำ

ให้แบบไม่ทุกข์ร้อนอย่ำงไม่อยำกจะเชื่อ

เล่นใหญ่ไปแล้ว! เล่นใหญ่ไปแล้วโว้ย!

“พอ! พอเลยพี่ มำเถอะครับ เริ่มเกมกันเลยดีกว่ำ พี่กชแม่ง 

เล่นอะไรไม่รู้ ไร้สำระ”

“อ้ำว! หอมแก้มแฟนนี่ผิดตรงไหน”

ยัง! ยังไม่เลิกอีก เดี๋ยวอัดคลิปนี้จบนะ เดี๋ยวปั๊ด---

และเมือ่เรำทัง้สองคนเข้ำสูบ่รรยำกำศเล่นเกมแบบจรงิจัง ไอ้

ฉำกหวำนแหววสีชมพูเมื่อครู่ก็หำยวับไป กลำยเป็นผู้ชำยสองคนที่

เคร่งเครียดอยู่กับเกมผี และมือผมก็ชื้นเหงื่อจนเม้ำส์ลื่นไปหมดอีก

ตำมเคย

“เฮ้ย! มิว ทำงนั้น นั่นๆๆ มันอยู่นั่น”

“แล้วพี่จะชี้ให้ผมวิ่งไปหำผีท�ำไมเล่ำ”

“มิว เทียนอยู่นั่นไง”

“วิ่งดิมิว! วิ่ง! ผีจะแดกหัว--- อ๊ำกกกกกก!/ว้ำกกกกกก!”
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เสียงผมกับพี่มิวประสำนกันอย่ำงไพเรำะ ดีนะท่ีก�ำแพงก้ัน

ห้องค่อนข้ำงหนำ ไม่งั้นข้ำงห้องคงมำเคำะประตูด่ำทุกวันที่ผมท�ำ

คลิป

อัดไปได้ประมำณสี่สิบนำที ผมก็พูดปิดคลิปเหมือนเดิม 

ขอบคณุทีพ่ี่กชยงัหำยใจหอบแฮกๆ จำกทีโ่ดนผตีุง้แช่ใส่อยู่เลยไม่มี

เวลำมำหยอกผมต่อหน้ำคนดูแบบตอนเปิดคลิป 

“ให้ตำยเถอะ” พี่กชว่ำเสียงอ่อย “ไอ้เกมห่ำนี่มันจะยำกเกิน

ไปรึเปล่ำ แล้วผีมันแต่ละตัวนี่ก็...อื้อหือ!”

“เออ มันยำกขึ้นกว่ำครำวก่อนหลำยเท่ำเลย” ผมเห็นด้วย 

“เทียนก็แทบจะไม่มีให้เห็น ให้ตำยสิ! โอ๊ย! มือยังสั่นอยู่เลยอะพ่ี 

ตอนที่อยู่ตรงสุสำนเมื่อกี้ผมตกใจจริงๆ นะ แบบ...นึกว่ำหัวใจจะ

วำยแล้ว”

“เหมือนกัน” อย่ำได้คิดครับว่ำเฮียแกจะปลอบ ดีไม่ดีแกกลัว

กว่ำผมอีก “ท�ำไมเรำต้องมำทรมำนทรกรรมเล่นอะไรแบบนี้ด้วยวะ 

มิว เรำเล่นเกมที่มันไม่น่ำกลัวไม่ได้เหรอ”

“แต่เกมนี้มันเริ่มไปแล้วนี่ครับ ยังไงก็ต้องเล่นให้จบ” ผมว่ำ 

“แต่เดี๋ยวเรำหำเกมอื่นมำสลับๆ กันบ้ำงก็ได้ ว่ำแต่...พี่กช ไหนมำ

อธิบำยซิ ไอ้ตอนเปิดคลิปนั่นมันอะไรกัน”

จ�ำเลยของผมส่งยิ้มแหยๆ กลับมำให้ก่อนจะพูดแก้ตัว

“กท็�ำให้มนัสมจรงิไง มวิ พีว่่ำตอนทีท่�ำน่ีเป็นธรรมชำตมิำกๆ 

เลยนะ ไม่เชื่อลองเปิดย้อนดู”

“พีจ่ะเล่นใหญ่อะไรขนำดนัน้ครบั” ผมถำมพร้อมกับส่ำยหน้ำ

อย่ำงอ่อนใจ คิดถึงเรื่องนี้ก็หน้ำร้อนขึ้นมำอีกจนได้ “แค่ที่ผมพูด

อย่ำงเดียวก็มีน�้ำหนักมำกพอแล้ว หรือที่พี่พูดตอบกลับมำนั่นไง  

ไม่เห็นต้องมำหอมก้งหอมแก้ม อูย ให้ตำยสิ! ขนลุก”



~ Love Simulator  เกมรักทดลองใจ ~

46

“ขนลกุจรงิอ้ะ” พีก่ชแกล้งถำมอย่ำงยยีวน แน่ะ ยังไม่เลิกเล่น

อีก

“ขนลุกดิพี่ ผมเป็นผู้ชำยปกตินะ” 

“แหม ก็เห็นหน้ำแดง นึกว่ำฟิน”

“พี่กช!”

“เออๆ อย่ำโวยวำยนักเลยน่ำ” พูดพร้อมกับยีหัวผมอีกแล้ว 

ให้ตำยเถอะ! ผมยุง่เพรำะเขำมำกีร่อบแล้วเนีย่! “เหน็ว่ำเน้ือย่ำงเมือ่

อำทิตย์ก่อนอร่อยดีหรอก ก็ต้องเอำให้คุ้มค่ำตัวหน่อยถูกไหม นี่พี่

ท�ำเพื่อมิวเลยนะ”

เออ พูดถึงเรื่องนี้...

“แล้วอำทิตย์นี้พี่อยำกกินอะไร”

“อืม” พี่กชคิดอยู่ครู่หนึ่ง “งั้น...อยำกกินอำหำรญี่ปุ่นมื้อหนึ่ง 

แล้วก็...”

“แล้วก็?” อำหำรญี่ปุ่นเหรอ อืม ถ้ำไม่ใช่ร้ำนแพงๆ ก็พอไหว 

เขำไม่ได้บอกนี่ว่ำร้ำนอะไร เอำแค่ถูกๆ ก็พอมั้ง

“แล้วก็อำหำรฝีมือมิว”

“ฮะ!?” เมื่อกี้พี่กชพูดว่ำอะไรนะ “อำหำร...ฝีมือผม?”

“ใช่” เขำย�้ำพร้อมกับยิ้มกว้ำง มันอำจจะดูเป็นรอยยิ้มสดใส

นะ แต่ผมว่ำมันเหมือนแกล้งกันมำกกว่ำ “พี่เลี้ยงง่ำยนะ มิว กิน

อะไรก็ได้ มิวอยำกท�ำอะไรให้พี่กินล่ะ ข้ำวผัดเป็นไง”

ไอ้รุ่นพี่บ้า!

ถ้ำจะตัง้เงือ่นไขกนัแบบนี ้สูใ้ห้ผมพำไปเล้ียงร้ำนแพงๆ ยังจะ

ดีเสียกว่ำ
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“กพ็ีจ่�าได้ว่ามิวเคยเล่าให้ฟังว่าทีบ้่านท�าร้านอาหาร แปลก

เหรอถ้ำพี่อยำกจะกินอำหำรฝีมือมิว”

“ถ้ำพี่อยำกจะกินข้ำวร้ำนผม ก็มำกินที่ร้ำนผม ไม่ต้องมำตั้ง

เงื่อนไขว่ำต้องเป็นฝีมือผม” ผมเถียงชำยหนุ่มรุ่นพี่ที่ยังมีรอยยิ้ม

ยียวนประดับอยู่บนใบหน้ำเฉกเช่นเคย

วันนี้ผมพำเขำมำที่ร้ำนอำหำรตำมสั่งของบ้ำนผมตำมที่

สญัญำกบัเจ้ำตวัไว้ ทีน่ีเ่ป็นตกึแถวทีพ่่อผมซือ้ตัง้แต่โครงกำรก่อสร้ำง

ใหม่ๆ ส่วนบ้ำนหลังที่ผมอยู่ปัจจุบันก็อยู่ในหมู่บ้ำนลึกเข้ำไปใกล้ๆ 

นี่แหละ

ที่นี่ท�ำเลดีมำก นอกจำกจะมีตึกแถวแล้ว ยังมีหอพักต่ำงๆ 

เปิดเช่ำ บ้ำนผมจึงได้ลูกค้ำกลุ่มนี้มำไม่ยำกเพรำะรำคำไม่แพงและ

อำหำรสะอำดรสชำติอร่อยเหำะ

ที่ผมพูดแบบนี้ได้เพรำะแม่ครัวหลักคือแม่และป้ำผมนี่แหละ 

แล้วก็ไม่ต้องมองผมแบบนั้นเลย ผมไม่ชอบกำรท�ำอำหำรจริงๆ 
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แม้ว่ำที่บ้ำนจะเปิดร้ำนขำยอำหำรตำมสั่งก็ตำม ใช่ว่ำผมท�ำกับข้ำว

ไม่เป็นนะ แต่ไม่ชอบท�ำ

“อ้ำว! มวิ มำแล้วเหรอลกู” คณุนำยธรีตำ แม่ผมเยือ้งย่ำงออก

มำจำกหลังครัวแล้วหลังจำกผมฝำกพี่เบล หัวหน้ำสำวเสิร์ฟประจ�ำ

ครวัเรำให้ไปตำมหม่อมแม่มำ โชคดีทีต่อนนีล้กูค้ำยังไม่แน่นร้ำนนัก 

แม่ผมเลยปลีกตัวออกมำได้

“สวัสดีครับแม่” ผมยกมือไหว้ พี่กชท�ำตำม แม่กับพี่กชเคย

เจอกนัมำก่อนตอนผมย้ำยเข้ำไปอยูห่อแล้ว เพรำะงัน้จึงไม่ต้องเสยี

เวลำท�ำควำมรู้จักกันมำก

“ไงจ๊ะ เห็นวันนี้มิวบอกว่ำพี่กชอยำกกินอำหำรร้ำนป้ำเหรอ” 

แม่ผมพูดยิ้มๆ พี่กชหัวเรำะเบำๆ ก่อนจะขยำยควำม

“ครับ ผมบอกว่ำผมอยำกกินกับข้ำวที่มิวท�ำ”

“ตำยแล้ว! จะดีเหรอลูก” คุณแม่อุทำนเสียงหลง แทบจะ

ยกมือขึ้นมำกุมอกอยู่ร�่ำร�่ำ “ฝีมือมิวเนี่ยนะ จะกินได้รึเปล่ำก็ไม่รู้”

“เกินไปแม่” ผมแยกเขี้ยวใส่แม่ตัวเอง “มิวไม่ได้ท�ำอำหำรแย่

ขนำดนั้นสักหน่อย มำครับ พี่กช เลือกที่นั่งเลย เดี๋ยวผมไปท�ำข้ำว

ผัดมำให้”

“ข้ำวผัดอย่ำงเดียวจะพอเหรอลูก” เสียงคุณนำยธีรตำผู้เห็น

ทกุคนทีอ่ำยนุ้อยกว่ำตวัเองเป็นลกูหนัไปถำมพ่ีกชไล่หลงัผมมำ “ให้

มิวท�ำอย่ำงอื่นมำด้วยไหม ผัดผักอะไรงี้”

“ผมไม่ท�ำนะแม่!” ผมรีบดักคอ ก็ตกลงกันไว้แค่ข้ำวผัด จะมำ

ผัดผักอะไรอีกล่ะ

“เดี๋ยวเถอะ! พี่เขำอุตส่ำห์มำถึงบ้ำน พูดจำแบบนี้ได้ยังไง!” 

แม่ผมตะโกนกลับมำเสียงดุ ส่วนไอ้รุ่นพี่ตัวแสบหัวเรำะร่ำ

“แค่ข้ำวผัดของมิวอย่ำงเดียวก็พอครับ”
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ใช่ ต้องให้ได้แบบนั้น ไอ้พี่ที่รัก ผมไม่ใช่คนชอบท�ำอำหำร 

และพ่ีกชกร็ูเ้พรำะผมเคยเล่ำให้ฟังแล้ว ผมว่ำเพรำะเฮียแกรูน่ี้แหละ

ถงึได้จงใจระบวุ่ำอยำกกนิกบัข้ำวฝีมอืผม ไอ้เรือ่งแกล้งกันน่ีชอบนัก

“ไง มวิ” ป้ำแท้ๆ ของผมเอ่ยทกัก่อนจะท�ำตำเหลอืกเมือ่เหน็

ผมหยิบผ้ำกันเปื้อนมำใส่ “ตำยละ นี่มิวจะเข้ำครัวเองเลยเหรอเนี่ย 

ตำยแล้ว พรุ่งนี้หิมะต้องตกในเมืองไทยแน่”

“กม็ำกไปป้ำนดิ” ผมเบ้ปำก “วตัถดุบิอะไรงียั้งอยู่ท่ีเดิมใช่ไหม

ครับ งั้นผมขอลงมือเลยนะ”

และสำเหตุหลักๆ ที่ผมไม่ชอบท�ำอำหำรเลยก็คือ...

“มิว ลูกใส่น�้ำมันเยอะไปหรือเปล่ำ แล้วกระทะใครเขำให้ถือ

แบบนั้น จับให้มันทะมัดทะแมงหน่อย” แม่ผม

“ตำยแล้ว! มวิ ใครให้หนหูัน่กุง้แบบนัน้ แล้วแครอทนัน่ไม่ใหญ่

ไปหน่อยเหรอ เดี๋ยวคนกินเขำก็ติดคอหรอก” นี่ป้ำ

“ไข่เลอะหมดแล้วลูก มิว ตั้งใจท�ำหรือเปล่ำเนี่ย”

“ระวังอย่ำให้ข้ำวแฉะนะลูก เดี๋ยวไม่อร่อย”

และอีกสำรพัด

นี่แหละครับ สำเหตุที่ผมไม่ชอบเข้ำครัว คือไม่ใช่ว่ำผมท�ำ

กับข้ำวไม่เป็นนะ ถ้ำจ�ำเป็นก็ท�ำได้ แต่ถ้ำเลือกจะขอเลี่ยงดีกว่ำ ต่อ

ให้ท�ำคนเดยีวไม่มคีนคมุ แต่ผมจะรูส้กึเหมอืนมเีสยีงของแม่กับของ

ป้ำมำกรอกหูอยู่แบบนี้ตลอด และมันท�ำให้ผมไม่มีควำมสุขกับกำร

ท�ำกับข้ำวเลย

ในที่สุดป้ำและแม่ของผมก็ผละออกไปเพรำะเริ่มมีออร์เดอร์

เข้ำมำ ท�ำไมลกูค้ำถงึไม่มำให้เรว็กว่ำนีน้ะ นีผ่มท�ำจนจะเสรจ็อยูแ่ล้ว

ผมวำงจำนข้ำวผัดกุ้งสองจำนลงบนโต๊ะที่พี่กชนั่งอยู่ เจ้ำตัว

เงยหน้ำขึ้นมำจำกมือถือพร้อมกับส่งยิ้มมำให้
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“กลิ่นหอมจัง มิว น่ำทำนสุดๆ”

“แน่นอนสพิี”่ ถงึจะรูว่้ำตัวเองไม่ได้ท�ำกบัข้ำวเก่ง แต่คนตัง้ใจ

ท�ำมำแล้วมันก็ต้องออกมำดีสิ “ผมรักษำค�ำพูดอยู่แล้ว แต่พี่นี่ก็บ้ำ

นะ เลือกร้ำนแพงๆ ก็ได้แท้ๆ แต่ดันมำหวังพึ่งฝีมือกำรท�ำอำหำร

ของผม เสียใจทีหลังไม่รู้ด้วยนะ”

“เสยีใจท�ำไม” พดูพร้อมกบัตักข้ำวเข้ำปำกเคีย้ว “ข้ำวผดันำย

ก็อร่อยดีออกนี่”

ผมลองตักเข้ำปำกเพื่อชิมรสมือตัวเองบ้ำง อืม ก็พอใช้ได้  

แน่ละว่ำมำตรฐำนแค่นี้แม่ผมคงไม่ให้ผ่ำน แต่ส�ำหรับผม เท่ำนี้ก็ดี

มำกพอแล้ว

แล้วแม่ก็วำงจำนผัดผักกับกุ้งชุบแป้งทอดลงตรงหน้ำ ผมเงย

หน้ำขึ้นมองอีกฝ่ำยที่ส่งยิ้มบำงมำให้

“เอ้ำ ทำนกับข้ำวผัดนะลูก กินแต่ข้ำวผัดอย่ำงเดียวเดี๋ยวไม่

อิ่ม”

“ขอบคุณครับแม่” ผมยิ้มตอบ กุ้งชุบแป้งทอดนี่อำหำรจำน

โปรดผมเอง แม่เลื่อนมือมำลูบหัวผมทีหนึ่งก่อนจะผละไปรับออร์- 

เดอร์จำกลูกค้ำ ผมตักกุ้งชิ้นหนึ่งมำไว้ในจำนตัวเองพร้อมกับโรย 

น�้ำบ๊วย อำรมณ์ดีขึ้นมำทันทีกับกุ้งฝีมือแม่

“โห! ยิ้มหน้ำบำนเชียวนะ” พี่กชยิ้มพร้อมกับพูดแซว ผมยิ้ม

ตอบกลับอย่ำงไม่สะทกสะท้ำน แถมยังใจดีตักกุ้งให้คุณพี่อีกด้วย

“แน่นอนสิพี่ ผมชอบกุ้งชุบแป้งทอด”

“ทำนผกันีด้่วยสิ คณุแม่อตุส่ำห์เอำมำให้” เขำตกัผดัผกัคนืให้

ผม แน่นอนว่ำผมกินทุกอย่ำงที่อยู ่ในจำนตัวเองหมดเรียบ มี

ครอบครัวท�ำร้ำนอำหำรงี้ ขอบอกว่ำรู้คุณค่ำข้ำวทุกเม็ด

ผมกับพี่กชนั่งย่อยอยู่อีกครู่หนึ่ง ผมเล่ำให้อีกฝ่ำยฟังว่ำห่ำง
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จำกร้ำนผมไปอกีไม่กีซ่อยคอืซำฟำรเีวลิด์ ถ้ำพ่ีกชสนใจอยำกไปเจอ

เพ่ือนในนัน้กข็บัรถไปได้ รุน่พีตั่วโย่งเอือ้มมอืมำยหีวัผมแรงๆ อย่ำง

คำดโทษที่ไปเหมำรวมเขำกับสัตว์ในสวนสัตว์ ท�ำไมล่ะ ก็หน้ำออก

จะคล้ำยๆ กัน น่ำจะคุยกันรู้เรื่อง

“แม่” เสยีงเรยีกของน้องสำวผมดงัขึน้เรยีกควำมสนใจจำกผม

และพี่กชทันที “มอสขอเงินค่ำ---” เสียงของเด็กสำวเงียบไปเมื่อหัน

มำเห็นผมกับรูมเมท เจ้ำตัวอ้ำปำกกว้ำงขึ้น แต่ยังไม่ทันพูดอะไรก็

พุ่งเข้ำมำหำผมทันที

“ใจเย็น มอส” ผมรีบปรำมน้องสำวที่ศึกษำอยู่ในระดับชั้นม.

4 มอสรวบผมหำงม้ำขึน้ไปด้ำนบน มนัแกว่งไปมำอย่ำงน่ำกลัวตอน

ทีก่ระแทกเท้ำปรีเ่ข้ำมำ “ห้ำวนะเนีย่เรำ เจอพ่ีไม่ยกมอืไหว้เลยเหรอ 

หือ?”

“นี่มันแฟนพี่---”

“ชูว่!” ผมรบียกนิว้ชีแ้ตะปำก หนัมองว่ำแม่หรอืป้ำนิดอยู่แถว

นี้ไหม ส่วนพี่กชงอตัวลงไปกลั้นหัวเรำะเรียบร้อยแล้ว จะมำเส้นตื้น

อะไรตอนนี้ “อย่ำเพิ่งพูดอะไรเรื่องนี้ได้ไหม อยำกให้แม่หัวใจวำย

ตำยเหรอ”

“พี่มิวรู้ไหมว่ำเพื่อนมอสพูดถึงเรื่องพี่มิวกับผัวพี่ด้วยนะ”

ค�ำพูดนั้นท�ำเอำผมสะดุ ้ง ส่วนพี่กชหลุดหัวเรำะออกมำ 

นิดหนึ่งอย่ำงกลั้นไม่อยู่ โอ๊ย! ให้ตำยสิ!...แค่เพรำะค�ำพูดพล่อยๆ 

ค�ำเดียวที่หลุดไปในคลิปนี่ ท�ำเอำผมได้ผัวกันเลยทีเดียว

“ใจเย็น มอส” ผมรีบดึงตัวน้องสำวที่ค่อนข้ำงห้ำวของตัวเอง

ลงมำกระซิบ “พี่กับพี่กชไม่ได้เป็นอะไรกัน”

“อ้ำว!” เจ้ำหล่อนท�ำหน้ำงง “แล้วที่เขำบอกว่ำพี่สองคนคบ

กันนั่นล่ะ”
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“ก็...เอ่อ พวกพี่แกล้งคบกันอยู่น่ะ”

มอสขมวดคิ้วมุ่น “แล้วท�ำไมต้องแกล้งคบด้วย”

“ก็มีอะไรหลำยอย่ำง” ขี้เกียจอธิบำยว่ะ “แต่ฟังนะ ห้ำมบอก

เรื่องนี้กับใคร เข้ำใจไหม”

“เรือ่งไหน เรือ่งทีพ่ีแ่กล้งคบหรอืเรือ่งทีท่กุคนลอืกันว่ำพวกพ่ี

คบกัน”

เออ นั่นสิ เรื่องไหนล่ะครำวนี้ จะพูดยังไงดี

“เอำงี้ เอำเป็นว่ำพี่กับพี่กชก�ำลังคบกันอยู่ แต่ห้ำมบอกพ่อ

กับแม่เรื่องนี้ เข้ำใจไหม”

“แล้วเร่ืองแกล้งคบล่ะ ตกลงว่ำนีค่บกนัจรงิๆ หรอืว่ำแกล้งคบ

กันแน่”

โอยยย! ปวดหัว

“แกล้งคบเฉยๆ เฟ้ย!” ผมแยกเขีย้วใส่ไอ้มอส “พีแ่กเป็นผูช้ำย

แท้นะ ก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรือไง”

“ไม่เห็นจะสน”

เออ ก็เป็นงี้ทุกที

“เอำเป็นว่ำเก็บเรื่องนี้เป็นควำมลับด้วยแล้วกัน ถ้ำคุยกับ

เพื่อนก็บอกว่ำพี่กับพี่กชคบกัน”

“มอสไม่สนใจเรือ่งชำวบ้ำนหรอก แม่! มอสขอตงัค์ค่ำเข้ำค่ำย

หน่อย” แล้วเจ้ำตวักส็ะบดัแขนหลดุจำกกำรเกำะกุมของผมแล้วจำก

ไป เหน็ยยัจอมแก่นนีแ่ล้วอดไม่อยู ่ต้องถอนหำยใจออกมำเฮือก พี่

กชโน้มหน้ำลงมำพูดเสียงเบำอย่ำงไม่แน่ใจ

“จะดีเหรอมิว เกิดน้องมิวไปบอกเพื่อนที่โรงเรียนแล้วควำม

แตกขึ้นมำ---”

“ไม่หรอกครับ” อย่ำงน้อยผมก็เชื่อใจน้องสำวตัวเอง อีก
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อย่ำง...“มอสไม่ค่อยสนเรือ่งของใครหรอก ต่อให้คนอืน่เขำเม้ำท์กัน

เรื่องเรำ ยัยนั่นก็ไม่คิดจะร่วมวงด้วยอยู่แล้ว”

“แต่น้องมิวก็ยังอุตส่ำห์รู้นะ” พูดยิ้มๆ 

“ก็นะ มันคงดูช่องผมอยู่บ้ำงเหมือนกันมั้ง งั้นถ้ำพี่กินเสร็จ

แล้วผมไปเอำของที่ห้องหน่อย พี่กชจะมำด้วยไหม”

พีก่ชชะงกัไปทนัทด้ีวยท่ำทำงไม่แน่ใจ “ห้องของมวิ...หมำยถงึ

ห้องนอนของมิวในบ้ำนของมิวอะนะ”

“ก็ใช่ดิพี่” ถำมอะไรแปลกๆ “ผมว่ำจะไปเอำจอยสักหน่อย 

จะได้ต่อเล่นกับคอมพ์ที่หอได้ง่ำยๆ ผมว่ำจะซื้อเกมในสตรีมเกม

หนึง่มำเล่นอยู ่มันเล่นพร้อมกนัสองคนได้ด้วยนะ พ่ีจะได้ไม่ต้องน่ัง

หน้ำเมื่อยเวลำผมเล่น แต่เกมนี้ถ้ำไม่มีจอยจะเล่นยำกมำก อีก

อย่ำง...ถ้ำเล่นสองคนยงัไงกต้็องใช้จอยแหละ ไม่งัน้เล่นไม่ได้ โชคดี

ที่ผมมีจอยเก็บไว้หลำยอันอยู่ เมื่อก่อนใช้เล่นกับมอสแล้วก็ลูกพี ่

ลูกน้องคนอื่นๆ จะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่”

พีก่ชส่งยิม้กลับมำให้ผม “มิวนีพ่อพดูเรือ่งช่องของตวัเองหรอื

เรื่องเกมนี่อำรมณ์ดีขึ้นมำเลยนะ ชอบมำกจริงๆ เลยสิ?”

“อ้ำว! แหงดพิี”่ ผมตอบพร้อมกบัหวัเรำะร่วน “ไม่งัน้ผมจะท�ำ

ช่องเกี่ยวกับกำรเล่นเกมของตัวเองท�ำไมล่ะ มำครับ พี่กช ขึ้นมำ

ก่อน ห้องผมอยู่ทำงนี้”

ผมพำรมูเมทรุน่พีเ่ข้ำมำในห้องส่วนตวัของตวัเอง มโีปสเตอร์

เกมกบัอนเิมะกำร์ตูนญีปุ่่นแปะอยูบ่นผนงัสำมสีแ่ผ่น พีก่ชกวำดตำ

มองไปรอบๆ ก่อนจะเดินไปส�ำรวจฟิกเกอร์จำกเรื่องดรำก้อนบอล

ที่เรียงรำยอยู่บนชั้น

นั่น...เห็นนะว่ำมองนมกับขำอ่อนบลูม่ำอยู่ ผมรู้ ผมเคยท�ำ

มำก่อน 
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ผมยดัจอยเกมใส่กระเป๋ำเป้ทีเ่ตรยีมมำอย่ำงรวดเรว็ พีก่ชเดนิ

ไปนั่งที่เก้ำอี้ กวำดตำดูหนังสือที่เรียงรำยบนชั้นวำง

“อ่ำนกำร์ตูนเยอะจัง”

“สนุกนะพี่ เรื่องที่พี่มองอยู่อะ ถ้ำอยำกยืมก็เอำไปได้นะ”

“เออ มิว”

“หมื?” ผมถำมกลบัโดยทีม่อืยงัสำละวนกบักระเป๋ำตวัเอง “ว่ำ

ไงครับ”

“ผลตอบรับของคลิปที่แล้วเป็นไง”

ผมเงยหน้ำขึ้นมองคนถำมทันทีก่อนจะเหยียดยิ้มกว้ำง “ก็...

ดีครับ ถล่มทลำยมำกมำย ผมได้ยอดวิวกับยอดซับขึ้นเกือบเท่ำตัว

ได้มั้ง”

“แล้วนอกจำกนั้นล่ะ”

“นอกจำกนั้นอะไร”

“ก็รู้ๆ กันอยู่ว่ำตอนนี้คนอื่นมองเรำสองคนยังไงล่ะ”

ผมยักไหล่ “ก็ใช่ครับ ทุกคนก็ตื่นเต้นกันดีที่เรำทั้งคู่เป็นแฟน

กัน”

“แล้วมิวโอเคกับเรื่องนั้นเหรอ”

“อ้ำว!” อดไม่ได้ ต้องหลุดหัวเรำะออกมำนิดนึง “ผมเป็นคน

ขอให้พี่ช่วยเล่นเป็นแฟนเองนะ ถ้ำผมไม่โอเคแล้วจะท�ำยังไงล่ะ”

“แล้วตกลงว่ำโอเคหรือไม่โอเค”

“ก็ต้องโอเคดิพี่” ผมสบตำเขำตรงๆ “ตอนนี้ช่องผมแม่งโคตร

บมู นีว่นัก่อนผมเพิง่ได้คยุกบันกัแคสต์ทีด่งัๆ คนหนึง่มำ ผมว่ำครำว

หน้ำจะลองเล่นเกมกับเขำสักตำอยู่”

“แล้วมิวไม่รู้สึกแย่เหรอที่คนอื่นมองว่ำมิวชอบผู้ชำย”

ผมคิดตำมค�ำถำมนั้น จะหำว่ำผมหมกมุ่นอยู่กับชำแนลของ
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ตัวเองมำกไปก็ได้นะครับ แต่นอกจำกเรื่องที่ว่ำค�ำโกหกนี่ท�ำให้ช่อง

ของผมมีคนดูเพิ่มขึ้นแล้ว ผมแทบไม่คิดถึงแง่มุมอื่นๆ เลย

ในที่สุดผมก็ส่ำยหน้ำกับค�ำถำมที่ว่ำ “ก็ไม่น่ีครับ พ่ีกช อีก

อย่ำง...เรื่องแบบนี้สมัยนี้ก็ปกติจะตำยไปไม่ใช่เหรอ”

ไม่รูท้�ำไม แต่ผมรูส้กึเหมอืนเพือ่นรุน่พ่ีผมจะถอนหำยใจออก

มำอย่ำงโล่งอกนิดหนึ่ง 

“งั้นเหรอ”

“หรือว่ำพี่รู้สึกไม่ดี?”

“เปล่ำๆ” โบกมือกลำงอำกำศ “ถ้ำรู้สึกไม่ดีคงไม่ตอบรับค�ำ

ขอร้องของมิวหรอก”

ผมแยกเขี้ยวใส่เขำ “ไม่ต้องเน้นค�ำว่ำ ‘ขอร้อง’ ขนำดนั้นก็ได้

ครับ”

“แต่อย่ำงนี้เรำก็ไม่ควรบอกใครพร�่ำเพรื่อปะว่ำไม่ได้คบกัน

จริงๆ” เขำพดูพร้อมกบัหยบิโตเกยีวกลูเล่มหนึง่ขึน้มำนอนอ่ำน ผม

เช็กว่ำไม่ลืมอะไรที่ควรเอำไปจำกห้องอีกครั้ง

“กค็งงัน้แหละครบั แต่ผมบอกไอ้เก่งนะ แล้วก็บอกไอ้มอสไป

เมื่อกี้”

“งั้นพี่บอกเพื่อนตัวเองก็ได้ใช่ไหม”

“ครับ แต่ยงัไงกข็ออย่ำให้เพือ่นพีเ่อำไปแฉก็แล้วกัน เดีย๋วจะ

มีเร่ืองดรำม่ำ” เอำจริงๆ ก็กลัวอยู่เหมือนกันครับว่ำถ้ำควำมแตก

แล้วจะมโีศกนำฏกรรมเกดิขึน้กบัตัวผมและช่องของผม แต่ตอนนีย้งั

ไม่อยำกไปกังวลถึงตรงนั้น ขอกอบโกยช่วงขำขึ้นนี้ไปก่อน

“เออ ไม่ต้องห่วงหรอก แต่พอเรำจะเลกิเล่นเป็นแฟนกนัจรงิๆ 

ขึ้นมำจะท�ำไงอ้ะ มิวจะบอกคนดูว่ำไง”

“ก็...คงบอกว่ำเลิกกันแล้ว อะไรงี้มั้งครับ”
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“ต้องพูดด้วยสินะว่ำเข้ำกันไม่ได้” พี่กชยิ้มยียวน ผมหัวเรำะ

รับขณะรูดซิปกระเป๋ำปิด

“ใช่สิพี่ นั่นมันแพทเทิร์นคลำสสิกอยู่แล้ว แต่กว่ำจะถึงตอน

นั้น ผมว่ำทุกคนคงเบื่อๆ กับคู่ของเรำแล้ว” อย่ำงน้อยผมก็หวังว่ำ

แบบนั้นนะ

เสียงเคำะประตูดังขึ้น คนที่โผล่หน้ำเข้ำมำคือพ่อของผมเอง

“ไง มิว มอสบอกว่ำมิวอยู่บนห้อง”

“สวสัดคีรบั” พีก่ชยกมอืไหว้อกีฝ่ำยอย่ำงรูม้ำรยำท พ่อผมรบั

ไหว้อย่ำงรวดเร็วก่อนจะเลิกคิ้วข้ำงหนึ่งเป็นเชิงถำม ลืมไป พ่อยัง 

ไม่เคยเจอพี่กชนี่หว่ำ ตอนที่ผมย้ำยเข้ำหอมีแต่แม่ที่ได้เจอ

“นี่พี่กชครับพ่อ รูมเมทผมไง”

“อ้อ” พยักหน้ำหงึกๆ จำกนั้นก็ยื่นอะไรบำงอย่ำงมำให้ “นี่

น่ะ มิว พ่อได้มำ ให้มอสไปแล้วสองใบ เลยเอำมำให้มิวอีกสองใบ 

เผื่ออยำกไปกับเพื่อน”

“อะไรเหรอพ่อ” ผมรบัตัว๋อะไรสกัอย่ำงมำ ก้มลงดกู่อนจะร้อง

อ้อ “ตั๋วไปซำฟำรีน่ะเอง”

“ชวนพ่ีกชไปเที่ยวสิ” พูดพลำงพยักพเยิดไปทำงเพ่ือนรุ่นพ่ี

ของผม “อยู่ใกล้ๆ ตรงนี้เอง แต่วันนี้อำจจะช้ำไปหน่อย จะเที่ยว 

ไม่คุ้ม”

“ขอบคุณครับพ่อ” ผมว่ำ มีบ่อยครั้งเหมือนกันที่พ่อจะได้ตั๋ว

เข้ำสวนสัตว์แห่งนี้มำ ผมกับมอสนี่ย�่ำปรุหมดแล้ว “แต่วันนี้คงไม่ได้

แล้ว ช้ำไปอย่ำงที่พ่อว่ำแหละ นี่เดี๋ยวผมกับพี่กชก็ก�ำลังจะกลับหอ

แล้วด้วย”

“อ้อ เดินทำงดีๆ แล้วกัน” พูดเพียงเท่ำนั้นแล้วก็หำยหน้ำไป 

ผมหนักลับมำมองรุน่พีท่ีม่องบัตรเข้ำสวนสตัว์ในมอือย่ำงสนใจ ผม
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เลยยื่นให้เขำดู

“อ้ะ พี่ ผมให้ พี่จะเอำสองใบเลยก็ได้นะ ซำฟำรีผมไปบ่อย

แล้ว เผื่อพี่อยำกพำสำวไปเดท”

“เดท?” เขำทวนค�ำงงๆ ขณะพลิกดูด้ำนหลัง “นี่ยังเหลืออีก

ตั้งสำมเดือนกว่ำจะหมดอำยุนี่”

“ใช่ พี่ ไม่ต้องรีบก็ได้ ไว้หำสำวได้ก่อนค่อยไป นี่นะ ขอบอก

เลยว่ำถ้ำพีไ่ปซือ้หน้ำประตนูี ่ค่ำเข้ำคนหนึง่เกอืบหกร้อยเลยนำ เอ...

ใช่เปล่ำหว่ำ ประมำณนัน้มัง้ ผมกล็มืๆ แล้ว ว่ำแต่พีเ่คยไปหรอืเปล่ำ 

ซำฟำรีเวิลด์เนี่ย”

“ไม่อ้ะ ไม่เคย”

“โห! จริงดิ” ส�ำหรับผมที่ไปบ่อยพอๆ กับห้ำงแถวบ้ำนถือว่ำ

เป็นเรื่องน่ำแปลกใจทีเดียว “งั้นก็โอกำสดีเลย พี่จะได้ไปเยี่ยม

เพื่อนๆ พี่ในนั้นไง โธ่! แล้วก็ไม่บอก ป่ำนนี้พี่คงเหงำแย่แล้ว ไม่ได้

เจอฝูงตั้งนำน เมื่อกี้ถ้ำ---เอ๊ย! พี่ ท�ำอะไรเนี่ย!”

“เงียบปำกเลย ไอ้ตัวแสบ” 

ผมร้องเหวอเพรำะอกีฝ่ำยโจนตวัเข้ำมำทุ่มผมลงบนเตยีง ยัง

ไม่ทันที่ผมจะได้ต้ังตัวอะไร ไอ้คุณพี่กชก็จี้น้ิวลงมำบนเอวของผม

อย่ำงบ้ำคลั่ง

...จะเหลืออะไรล่ะครับ ดิ้นสิ!...

“โอ๊ย! ฮ่ำๆๆ พี่กช ไม่เอำ ผมล้อเล่น พะ...พ่ีก๊ช! ฮ่ำๆๆ 

พอแล้ว พอแล้ว---”

“จะพูดล้อเลียนรุ่นพี่อีกไหม หำ!? แล้วว่ำใครเป็นเพื่อนกับ 

สิ่งมีชีวิตในสวนสัตว์ หือ?”

ผมพยำยำมจับมือเขำให้หยุดจี้เอวผมสักที แต่พ่ีกชแข็งแรง

เป็นบ้ำ ผมรวบมือเขำไว้ไม่อยู่เลย โอ๊ย! ตำย หำยใจไม่ทัน...หำยใจ
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ไม่ทันแล้ว!

“พะ...พี่กช ผมขอโทษ ผมไม่ล้อแล้ว---”

ผมหำยใจหอบระรัวทั้งที่ริมฝีปำกยังเปื้อนยิ้ม แต่เมื่อผมได้

สบตำกับคนด้ำนบน อยู่ๆ ผมก็รู้สึกว่ำเสียงทั้งหมดถูกกลืนหำยไป

ในล�ำคอ

พี่กชมีดวงตำสีน�้ำตำลเข้ม ไม่ได้ด�ำสนิทเหมือนกับของผม 

สำยตำของเขำมักจะแฝงแววขี้เล่น ยียวนกวนประสำท หรือไม่งั้นก็

ฉำยแววเบื่อหน่ำยไปเลยตำมประสำคนขี้เบื่อ

แต่ตอนนี้เขำมีแววตำที่แปลกออกไป มันเป็นสำยตำที่ผมไม่

แน่ใจว่ำมันหมำยควำมว่ำอะไร

แต่...มันท�ำให้ผมใจเต้นแรงขึ้น

คอืแค่จำกทีห่ำยใจหอบหนกัหน่วงนีก่ท็�ำให้หวัใจผมเต้นรวัอยู่

แล้ว นี่มันยังจะเต้นแรงขึ้นได้อีกเหรอ

“พี่กช?” ผมเรียกเขำอย่ำงไม่แน่ใจขณะที่ร่ำงสูงผละออกจำก

ผม เขำเลื่อนมือขึ้นถูแก้มแดงๆ ของตัวเองรำวกับต้องกำรกลบ

เกลื่อนบำงอย่ำง

ให้ตำยสิ!...ท�ำไมเขำดูน่ำรักแบบแปลกๆ จัง แล้วนี่ก็ไม่ใช ่

ครั้งแรกด้วยที่ผมเห็นว่ำเขำน่ำรัก

“โทษที แกล้งแรงไปเหรอ” เขำถำมโดยไม่มองหน้ำผม

“ก็...เปล่ำครับ ผมไม่เป็นไร”

“อือ้” ยงั! ยงัไม่มองผมอกี “งัน้...เรำกลบักนัเลยไหม หยบิของ

ครบแล้วรึเปล่ำ”

แล้วพี่แกจะหน้ำแดงท�ำพระแสงอะไรครับเนี่ย!


