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ตอนที่ 1

ชาติชายชาตรี

ชาติ 

บางครัง้เพือ่นกเ็รยีกองคชาต แต่จรงิๆ มนัชือ่ชาต ิชายวยัรุน่

เลือดร้อน แต่จริงๆ แล้วชอบนอน หน้าตาอาจจะดูมึนเมาไปบ้าง

ประปราย อย่างไรกต็าม ก่อนหน้านีช้าติเลือ่นล�าดบัขัน้กลายมาเป็น

เด็กมัธยมว่างเรียนเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากเขาสอบติดก่อนใคร

เพื่อน ทุกวันนี้มาเรียนแค่เพราะให้จบๆ ไป

ทว่าตอนนี้ชาติจบแล้ว หมดสิ้นกันทีวัยมัธยม

ชาติเตรียมตัว ส่วนใจไม่รู้จะเตรียมท�าไม มันไม่ได้ตื่นเต้น 

สกันดิ ออกไปทางว่าจะท�าอะไรดใีนวัยมหา’ลยัต่อจากนี ้จะมทีีน่อน

ดีๆ ที่ไหนบ้าง เหมาะแก่การอู้หลับ

ชาติจ�าได้ว่าตั้งใจจะอยู่หอ เป็นเพราะถ้าเลิกเรียนเสร็จจะได้

มีเวลากลับมานอนเร็วๆ 

“มีใครจะอยู่หอกับกูไหม”

ตอนนัน้เขาถามเพือ่นทกุคนแต่มนัทัง้หมดล้วนตอบเป็นเสยีง
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เดียวกัน

“ไม่ได้ว่ะ แม่กูไม่อยากให้อยู่ กลัวกูไม่เรียน”

“กูไม่มีตังค์ว่ะ อยู่บ้านแล้วมีแดกดี”

“กูอยากอยู่กับเมีย จองหอนอกเสร็จไปนานแล้วว่ะ”

เออ ดี 

ด้วยเหตุนี้ชาติจึงต้องตระเวนหาเพื่อนร่วมห้องเอง

หาอยู่สองวัน ชาติก็ได้บัดดี้สมใจ

รู้แค่ว่ามันจะมาแชร์ค่าห้อง ชาติจ�าได้แค่นี้

วนันีเ้ตรยีมตวัย้ายข้าวของเข้าหอ แม่ชาตเิป็นแม่ค้า ขายข้าว

อยู่ที่ตลาด ใส่ทองเส้นเท่าบ้าน ไม่ได้มีความเกรงกลัวว่าโจรจะมา

ปาดคอฉกไปสักวัน ส่วนพ่อชาติท�าสวนอยู่บ้าน ว่างๆ ก็เลี้ยงนก

เลี้ยงปลา ดูแลต้นไม้

ชาติจ�าไม่ได้ว่าเตรียมอะไรมาบ้าง

แต่ที่แน่ๆ ชาติเตรียมหมอนมาเอง

ในหอดูเหมือนตึกสภาพใหม่เอี่ยม

เป็นห้องนอน มีเตียง มีตู้ มีห้องน�้า มีส้วม ทุกอย่างอยู่ใน

สภาพที่ชาติรับได้ 

ยังดีที่มีแอร์

สิ่งแรกที่ชาติเห็นเป็นเตียงเดี่ยว และกลิ่นอายของความเป็น

หนอนหนงัสอื เป่ียมไปด้วยคณุธรรมและความเป็นบณัฑติผูค้ลัง่ไคล้

ในการเรียน 

ทั้งหนังสือที่เต็มตู้ และการจัดวางเครื่องเขียนเครื่องใช้ ชาติ

จึงรู้เพิ่มขึ้นมาอีกขั้นว่าเพื่อนร่วมห้องของชาติค่อนข้างมีอันจะกิน

ภาพถดัมาทีช่าติเห็นคอืชายหนุม่คนหนึง่ ก�าลงันอนเอนหลบั
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บนเตียง ในมือมีหนังสือวางพับไว้ อ่านค้างอยู่ท่ีสักหน้าหน่ึง ใน 

ขณะที่เสียบหูฟังราวกับมีโลกส่วนตัว

ใบหน้าขาว สะอาดเกลี้ยง จัดว่าเป็นผู้ชายหน้าตาดีคนหนึ่ง

ไม่นานก็ค่อยๆ ลืมตา ก่อนจะบิดข้ีเกียจแล้วทักทายอย่าง

เป็นธรรมชาติ

ชาตจิ�าได้แล้วว่า ไอ้หมอนีม่นัเรยีนหมอ แต่กแ็ปลกใจว่าท�าไม

มันไม่ไปซุกหัวที่หอใน

“ชาติใช่ไหม”

“เออ อ้อยใช่หรือเปล่า”

“อือ ยินดีที่ได้รู ้จัก นายโอเคหรือเปล่าถ้าจะนอนเตียง

เดียวกัน?” น�้าเสียงและท่าทางออกสุภาพ จนชาติรู้สึกตงิดใจ แม้

ไม่ใช่ปัญหา แต่มันออกจะไม่ชิน

ดูเป็นเด็กดี เรียนเก่ง อย่างน้อยๆ น่าจะจัดเป็นประเภทที่ไม่

ยุ่งยากมาก หรือชอบสังสรรค์เฮฮาขนพวกมานอนห้อง

ชาติพยักหน้า 

มันยิ้มแย้มอ่านหนังสือต่อ มุมปากยกขึ้นเบาๆ ดูเป็นชาย

หนุ่มอารมณ์ดี จริตจะก้านเปี่ยมความรู้ ชาติแม่นมั่นในใจว่าหาก

ประสบปัญหาเรื่องเรียนอาจจะพอมีคนช่วยได้บ้าง

เสยีงซ่าๆ ดังลอดจากหูฟัง ยิง่ห้องเงยีบ และเมือ่เงีย่หฟัูงดีๆ  

ก็จะได้ยิน

“อ๊ะ อึ๊ อุ๊ แฮกๆ อิ๊อ๊ะ”

“…”

เสียงคล้ายคนร้องเพราะถูกท�าร้ายดังลอดมาเป็นระยะ 

“หื้อ?”

มียิ้ม
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มันยังยิ้มเหมือนไม่รู้ตัว

หน้าตาการศึกษาก็ดูจะเป็นผู้ลากมากดี

ไม่น่าจังไรเลย!
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ตอนที่ 2

อ้อยใจ

“อ้อย”

“หื้อ”

ไอ้นักศึกษาแพทย์ป้ายแดงมองช้าๆ ขณะน้ันคิ้วมันเลิกขึ้น 

เรียงตัว ดกด�าอย่างกับพวกนายแบบที่มีตากับคิ้วเป็นอาวุธ ใบหน้า

ผ่องใสจนชาติแสบตา

นอกจากเสียงร้องเจ็บปวดแล้ว ยังมีเสียงซี้ดซ้าดเป็นระยะ

ตามมาตดิๆ อย่างต่อเนือ่งไม่ขาดสาย ชาติมองส่ิงท่ีเกิดข้ึนตรงหน้า

ด้วยใบหน้าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

เมือ่ฟังดดูีๆ  แล้ว นัน่อาจไม่ใช่เสยีงผูห้ญงิเสยีทเีดยีว แต่ออก

จะเป็นเสยีงผูช้ายอยูห่น่อย นอกจากนีย้งัไม่ใช่เสยีงผูช้ายแค่คนเดยีว

“ยินดีที่ได้รู้จัก”

ไอ้ตัวต้นเหตุหัวเราะน้อยๆ ยิ้มเป็นมิตร “โอเค”

ชาติยืนนิ่งอยู่สักพัก อย่างกับว่ามีเรื่องจะพูด แต่คิดอีกที ไม่

พูดถึงมันอีกเลยจะดีกว่า
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สิ่งที่ชาติหวงจริงๆ มีอยู่ไม่กี่อย่าง 

ประการแรกก็หมอน

ประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องร้อน การหมกตัวนอนในห้องพร้อม

กับแอร์จึงเป็นกิจวัตรที่ชาติพึงใจ

วันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรก ชาติเหมือนจะจ�าได้รางๆ 

ว่ามีปฐมนิเทศ รับน้อง และอื่นๆ อีกมากมายที่ชาติอาจจะต้องเข้า

ร่วม

โดยปกติ คงเรียกได้ว่าทุกที่ที่มีกิจกรรมจะไม่มีชาติที่นั่น 

ชาตนิอนเพลนิ อาจเป็นเพราะทีห่อมแีอร์ เมือ่คนืชาตเิอาของ 

กองๆ ไว้ในห้องแล้ว แต่ด้วยความที่นับแต่นี้ชาติไม่ได้ตัวคนเดียว 

เขาจึงต้องค�านึงถึงมารยาทให้มากขึ้นกว่าเดิม

“อ้อย”

ชาติลืมตา ราวกับคนนอนไม่พอ อาจเป็นเพราะไม่คุ้นชินกับ

สถานทีใ่หม่ ไม่กเ็ป็นเพราะยงัไม่ใช่เวลาต่ืนนอนของเขา หน้าตาชาติ

ไม่บอกอารมณ์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นรัก โลภ โกรธ หลง นอกจาก 

ขอบตาคล�้าๆ กับความเกร็งหน้าราวกับไม่เคยยิ้ม

“อ้อย”

ชาติเรียกอีกครั้ง ผ่านไปสักพักที่เตียงจึงเริ่มมีปฏิกิริยา เสียง

ผ้าขยับเบาๆ พร้อมกับเสียงทุ้มๆ งัวเงีย ทว่าดูแจ่มใสอยู่ในที 

“หือ”

ผ้าห่มผืนใหญ่ไม่ใช่ของชาติ แต่เป็นของอ้อย ตอนแรกชาติ

จ�าได้ว่าชาตเิอาผ้ามาเอง ทว่าไปๆ มาๆ ไหงเขากบัมนัถงึได้คลมุโปง

อยู่ด้วยกันก็ไม่รู้

“เช้าแล้วเหรอ” อ้อยสะลมึสะลอื มนัยิม้น้อยๆ หน้าตาเตรยีม

พร้อมรับวันใหม่
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ชาตกิลอกตาหนึง่ท ีขณะทีน่อนตะแคงข้างโดยมไีอ้อ้อยนอน

พาดขาและแขนทับอยู่ด้านหลัง

“เอาแขนกับขามึงออกไปจากตัวกูด้วย”

“อ๊ะ” ไอ้อ้อยเลิกคิ้ว เหมือนมันเพิ่งรู้ว่าตัวเองท�าอะไรลงไป 

มันยิ้ม พูดเสียงอ่อน “ขอโทษ หนักไหม” 

หูฟังวางอยู่ข้างๆ เหมือนกับว่ามันอาจจะนอนหลับไปทั้ง

อย่างนั้น

อากาศน่านอน กับตาค้างๆ ที่บ่งบอกว่าชาติยังต้องการ 

พักผ่อน ทว่าวันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกของเฟรชชี่หน้าใส

อย่างพวกปีหนึ่ง 

แถมยังเป็นวันแรกที่ชาติตื่นขึ้นในหอนี้ 

เป็นวันแรกที่ชาติมีเพื่อนร่วมห้อง 

เป็นวนัแรกในวยัสบิเก้าปีหมาดๆ ของชาตท่ีิจะต้องเผชญิกับ

โลกกว้างใบใหม่

“จู๋มึง” ชาติพูดอีกครั้ง “เอาจู๋มึงออกไปด้วย”

“เรื่องเมื่อเช้า เราขอโทษนะ”

“ไม่เป็นไร”

ชาติไม่ได้ติดใจสงสัยกับเรื่องนั้นเลย

ไอ้อ้อยพูดย�้าอยู่หลายครั้ง สงสัยมันคงจะอายจริง

แม้จะดูขัดกับเมื่อวานที่ชาติเจอมา 

หรือจริงๆ แล้วมันเป็นพวกแอบจังไร พอถูกจับได้ก็เลยหน้า

บาง

“เราไม่ได้ตั้งใจจริงๆ นะเว้ย”

“เออ”
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“คือก็รู้ใช่ไหม ผู้ชายมันก็ยังงี้ทั้งนั้น”

ชาติขมวดคิ้ว กูก็ผู้ชายไง 

“เออ”

“แล้วแบบ...เราติดหมอนข้างไง เวลานอนตื่นมาก็ชิน ชอบ

กอดชอบก่าย” 

มันพูด ดูซื่อ ใส บริสุทธิ์ ไร้มลทิน หากบอกว่าระหว่างเขากับ

มนั มคีนหนึง่เป็นพวกหืน่กาม พร้อมจะฉดุใครสักคนมาส�าเรจ็ความ

ใคร่ ความเป็นไปได้ก็ยังเป็นชาติมากกว่าอยู่วันยังค�่า เนี่ยแหละ 

ตัดสินคนด้วยหน้าตา

“ไม่เป็นไร ไม่คิดมาก เข้าใจ”

หลังจากอาบน�้าแต่งตัวกันเสร็จ นี่อาจเรียกได้ว่าเป็นครั้งที่

สองที่ชาติโผล่หัวมามหา’ลัย

“วันนี้เขาจะท�าอะไรกันนะ”

ด้วยความที่ชาติไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้น นอกจากพริ้นท์ใบ

ก�าหนดการมาหนึ่งใบ ชาติก็ไม่เคยตามสิ่งใดอีกเลยนับจากนั้น

เป็นต้นมา

“เห็นเขาให้ปีหนึ่งทุกคนไปรวมกันที่ฮอลล์ใหญ่” 

พอมันแต่งตัวอย่างนี้ ยิ่งดูวิ้งวับๆ หน้าใสซะจนกระดาษยัง

แอบอาย

ขาวๆ ดี

ด้วยความที่ชาติไม่มีเพื่อนติดมาด้วยกันสักคน จะให้ไปถาม

ใครก็ยังงงๆ เรียกได้ว่าหัวเดียวกระเทียมลีบอย่างแท้จริง ไอ้อ้อยดู

แล้วมันคงมีเครือข่ายอัพเดทให้อยู่ตลอด ต่างจากเขาท่ีไม่สนใจ 

ห่าเหวอะไรทั้งสิ้น

ชาติท�าหน้ามึนๆ ไอ้ฮอลล์ที่ว่าแม่งคือที่ไหนล่ะวะ 
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“มันอยู่ตรงไหน”

“อยู่ตรงข้ามตึกวิศวะ”

“ตึกวิศวะอยู่ตรงไหน”

“อยู่ข้างๆ ’ถาปัตย์”

“ ’ถาปัตย์อยู่ตรงไหน”

“อยู่ติดถนน”

ค�าถามถัดไปยังไม่ทันออกจากปาก ไอ้อ้อยยกนิ้วขึ้นมาทาบ

ที่ปากชาติเบาๆ มันยิ้มน้อยๆ ราวกับก�าลังคุยเล่นกับเด็กเล็กๆ 

“ไปกินข้าวก่อนตรงหน้าม. แล้วเดี๋ยวไปพร้อมกัน โอเคไหม”

พอมันปล่อยนิ้วก็ยิ้มร่าเริง พร้อมกับถือกุญแจรถ กระเป๋า ดู

เตรยีมพร้อมเสรจ็สรรพ ต่างจากชาตทิีไ่ม่มอีะไรเลย นอกจากปากกา

ด้ามนึง ไอ้อ้อยเดินไปที่ประตู มันยืนรอเหมือนจะถามว่าท�าไมเขา

ถึงยังไม่เดินออกมา 

ชาติขมวดคิ้วงุนงง มองปากตัวเอง สลับกับนิ้วมัน ราวกับมี

ความยุ่งเหยิงตีกันในใจ แม้หน้าตาจะยังคงเดิม 

รถไอ้อ้อยเป็นรถคันเล็กๆ ดูกะทัดรัด นั่งได้สี่คน หน้าตา

มีราคาแพง

“จริงๆ กูมีมอ’ไซค์”

“จริงดิ งั้นนั่งมอ’ไซค์กัน น่าจะเร็วกว่า” มันพูดเหมือนจะเป็น

เรื่องจริง ตาใสๆ ปากยิ้มๆ “เช้าๆ อย่างวันนี้ยิ่งรถติด”

“มึงนั่งได้เหรอ”

“นั่งได้สิ”

“มีหมวกใบเดียว”

“ชาติใส่ไว้นะ”
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“กูไม่แน่ใจว่าจะมีด่านหรือเปล่า”

“ตอนนี้ไม่มีหรอก มาประมาณสิบโมง”

“โอเค”

สุดท้ายชาติก็เดินไปที่จักรยานยนต์คันเก่าของตัวเอง เขาขับ

ออกมารับมันด้านหน้า หลังจากไอ้อ้อยซ้อนท้าย รถถึงกับยวบลง

ไป นานแล้วที่ชาติขับคนเดียวไม่เคยมีใครมาซ้อน แทบจะไม่มี มึง

หนักไม่ใช่เล่นนะอ้อย

“ตื่นเต้น” มันพูด ท่าทางชอบใจ

“ตื่นเต้นท�าไม”

“เพิ่งเคยนั่ง”

ชาติยังไม่ออกรถ เขาปล่อยแฮนด์ก่อนจะถอดหมวกกันน็อก

ให้มัน “ใส่ไว้”

“อ้าว ท�าไมล่ะ”

“กันตาย กันพิการ”

“แล้วชาติอะ”

“ไม่เป็นไร แป๊บเดียว”

“ขอบคณุนะครบั” ไอ้อ้อยใส่ไว้ หน้ามนัเหลอืเพยีงกรอบเลก็ๆ 

แต่ยิ้มยังมีพลังสูงอยู่ ทะลุทุกสรรพสิ่ง “ไว้เดี๋ยวค่อยไปหาซื้อหมวก

อีกใบเนอะ”

“เออ เงินมึงนะ”

“งั้นขอซ้อน ชาติขับ อย่างนี้นะ”

“แล้วรถมึงล่ะ”

“ก็ผลัดๆ กัน งี้ดีปะ”

ชาตพิยกัหน้าเลยตามเลย เขายงัพอจ�าทางได้อยู่บ้าง ไอ้อ้อย

คยุข้างๆ ห ูมนัพดูถงึร้านข้าวทีจ่ะไปกนิ อกีมือกจ็บัด้านหลงัมอ’ไซค์
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ไว้กันตก การจราจรวันนี้เป็นอย่างที่ว่าจริง รถติด แทบขยับตัวไม่ได้

ถ้าเอารถยนต์ออกมา คาดว่าอีกครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่ถึงมหา’ลัย

“ที่นี่รถขับแย่มาก เวลาข้ามถนนหรืออะไรต้องระวังด้วยนะ” 

ชาติเคยได้ยินมาบ้าง แต่ถ้าเทียบกันแล้วไอ้อ้อยคงรู้ดีกว่า

แน่ๆ 

“ร้านข้าวมันอยู่ตรงไหน”

“ขับเข้าไปในซอย อยู่ก่อนจะถึงมหา’ลัยนั่นแหละ เดี๋ยว

บอกๆ”

“แล้วเพื่อนมึงล่ะ”

“ไม่เป็นไร เดี๋ยวก็เจอในนั้นเองแหละ”

“อ่อ”

“แล้วชาติอะ”

“ยังไม่เคยเจอเพื่อนเลย”

“อ้าว จริงดิ แล้วไปคณะถูกไหม”

“ไม่รู้ว่ะ”

“เออ งัน้เดีย๋วเราไปส่ง ไปด้วยกนัเน่ียแหละ แต่เขาจะนัดตาม

สาขาตามคณะที่รวมกันเยอะๆ ไปเดี๋ยวก็เจอ”

มีความรู้สึกหนึ่ง เรียกได้ว่าดี เพื่อนร่วมห้องคนน้ีก็อาจจะ 

ไม่เลวเลย

ชาติพึมพ�าในล�าคอ “อืม”

ระหว่างก�าลังจะเลี้ยวเข้าซอย รถก็สวนออกมา จากการขับ

รถสวนเลน ท�าให้ชาติต้องหักหลบกะทันหัน 

“เชี่ย!” เขาหันไปดู คู่กรณีหายไปแล้ว เขาจึงขับต่อช้าๆ แล้ว

หันไปถามมัน “เป็นไรไหม”

“ไม่ๆ”
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ชายหนุ่มสองคน คนหนึ่งโอบเอวแน่น ตัวแทบจะมุดสิงเข้า

มา อาจจะเพราะอากาศร้อน มลพิษเยอะ ไม่ทันไรหน้าไอ้อ้อยก็

ออกแดงๆ มันตัวสั่นนิดหน่อย ดูเหมือนไม่เคยนั่งมอ’ไซค์จริงๆ 

“เออ อ้อย” 

พอเห็นว่าเริ่มกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ชาติขับต่อไปช้าๆ 

ไม่รีบมาก ไม่ปาดซ้ายปาดขวา เป็นเพราะตอนนี้เขาไม่ได้ขับอยู่ 

คนเดียวเหมือนทุกที ก่อนจะพูดต่อ

“เอามือออกจากห�ากูได้ละ”

ไอ้อ้อยหัวเราะแฮ่ๆ มันโอบเอวหลวมๆ 

“โทษๆ…เมื่อกี้…เผลอบีบไปด้วยนิดนึงใช่ไหมอะ”

ไม่ได้มีความส�านึก ไม่ได้ดูรู้สึกผิด ยิ้มกรุ้มกริ่ม ท�าเป็นเขินไป

งั้นๆ 

ชาติถอนหายใจ

ย้ายหอดีไหมกู!
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วิบากกรรมของชาติ

“กินอะไรดีนะ” ไอ้อ้อยท�าหน้าครุ่นคิด 

หลังจากวนรถไปจอดข้างๆ ตึกเสร็จเรียบร้อย ไอ้อ้อยเป็น

แกนน�าในการหาร้านข้าวที่คิดว่าอร่อย เป็นร้านติดริมฟุตบาท อีก

ประมาณครึ่งแขนเป็นถนน ความปลอดภัยอยู่ตรงไหน ชาติยังไม่รู้

แน่ชัด ชาตน่ัิงนิง่อยูส่กัพกั จนไอ้อ้อยสัง่ข้าวเสรจ็แล้ว มนัถึงได้ถาม

เขาต่อ 

“ชาติอยากกิน’ไร เดี๋ยวสั่งให้”

“เอาหมี่เหลืองน�้าใส”

“นี่มันร้านอาหารตามสั่ง”

ชาตินิ่งไปอีกรอบ ก็ไม่บอกกู 

“เอาไข่เจียวหมูสับ กรอบๆ ฟูๆ”

ไอ้อ้อยเลิกคิ้ว มุมปากมันดูเหมือนจะอมยิ้ม ก่อนจะก้มลง

เขียนเมนูราวกับก�าลังจดเล็คเชอร์วิชาไบโอ ปากนิ่มๆ ของมันพูด

ตามขณะจดอย่างช้าๆ 
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“เอา…ไข่เจียวหมูสับ กรอบๆ ฟูๆ”

โดยเฉพาะมันจะลากยาวค�าว่า ‘เอา’ เป็นพิเศษ

“มึงแดก’ไร”

“ข้าวไข่ดาวกับหมูทอด ไม่ใส่กระเทียม” 

ชาติขมวดคิ้ว “ของมึงยาวกว่าของกูอีก”

“จริง” ไอ้อ้อยพยักหน้าช้าๆ หน้าตาจริงจัง “เรายาวกว่าชาติ

เยอะ”

ชาติหันไปดูดน�้าเปล่าทันที

ไม่มีท่าทีที่คิดจะต่อล้อต่อเถียง น�้าเหมือนจะใส่อุทัยทิพย์ 

ปะแล่มๆ ชาติส�าลักเล็กน้อยเพราะกลิ่นหอมๆ ที่ดูจะฉุนเกินไป

ส�าหรับเขา อีกอย่าง...สมัยนี้ยังมีอุทัยทิพย์ใส่อยู่อีกเหรอวะ

ชาติกระแอมกระไออยู่สองครั้งในล�าคอ เขาพยายามจะไม่

ส�าลักดัง มันทุเรศ

ไอ้อ้อยยิ้มแป้น เหมือนมันไม่ได้คิดว่ามีอะไรแปลก

ไม่นานอาหารที่สั่งก็ถูกยกมา ไอ้อ้อยถูมืออย่างตื่นเต้น มัน

หยบิช้อนกบัส้อมมาสองคู ่คูห่นึง่ของมนั อกีคูข่องเขา แต่ในระหว่าง

การหยิบ เขาเห็นมันคุ้ยอยู่สี่สิบห้าวินาที

“มึงหาอะไรอ้อย”

“หาคู่ช้อนส้อม”

“แล้วในมือมึงคืออะไร”

“มนัไม่เป็นคูก่นั เห็นไหม” ไอ้อ้อยชใูห้ด ูมนัเป็นช้อนกับส้อม

คนละยี่ห้อ อันหนึ่งบาง อันหนึ่งอวบกว่าหน่อย

ชาตมิองนิง่ๆ กลิน่ไข่สกุลอยเฉีย่วจมกูไปมา ถ้าเป็นรถป่านนี้

ทับตายห่า 

“อ้อย เอามาเถอะ กูแดกได้”
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“ไม่เอา กนิข้าวแล้วช้อนส้อมไม่เท่ากนั กนิได้ยงัไงวะชาต ิเป็น

คนยังไงเนี่ย”

ชาติร้องฮะ!?

ถัดมาไอ้อ้อยร้องเย้! ตอนมันเจอคู่แท้ช้อนส้อมท่ีตามหา 

เสรจ็แล้วกย็ืน่ให้เขาด้วยมาดเพือ่นทีเ่ป็นมติรสดุๆ ดทีีม่นัหาเจอก่อน 

เพราะชาติเกือบจะใช้มือจก

กินไปได้สักพัก ไอ้อ้อยก็ดื่มน�้าและนิ้วมันก็กระดกตอนที่เขา

เงยหน้าจากจานพอด ีนิว้มนัยาว ยิง่นิว้ก้อยไม่ต้องพูดกัน เน่ืองจาก

ร้านอาหารมนัแคบ โต๊ะกก็ระจอกๆ กบัเก้าอีโ้ง่ๆ ทีน่ัง่ใกล้กนัอย่าง

ไร้ช่องว่าง

ชาติมองภาพนั้นอย่างฉงนนัก

ไอ้อ้อยเหน็ว่าชาตมิอง มนักย็ิม้น้อยๆ รศัมหีนึง่ทีเ่รยีกว่าส่อง

แสงสะท้อนเข้าเบ้าตาชาติ 

“เป็นไง อร่อยไหม” 

ชาติพยักหน้า “ดี...ดีๆ”

ตั้งแต่ต้นจนจบ นิ้วมันก็ยังกระดกอยู่ ขนาดคนอย่างชาติที่ 

ไม่เคยสังเกตอะไร ยังต้องสังเกตจนได้เพราะมันดันเห็น หนีไม่พ้น

และเด่นเกินไป

“ค่าข้าวเท่าไรครับ”

“คนละ 35 บาท ลูก”

ชาติกะพริบตา เป็นเพราะเขาแปลกใจ ท�าไมมันถูกจัง อย่าง

น้อยในซอยโรงเรยีนของเขา ถ้าไม่ใช่ในโรงเรยีน ค่าอาหารอยู่ท่ี 50-

60 บาทนู่นแน่ะ

ไอ้อ้อยยื่นแบงก์พันหน้าตาแจ่มใส ขณะท่ีชาติก�าลังจะจ่าย

อยู่นั้น ป้าแกก็บอกมา 
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“หนูมีแบงก์ย่อยไหมลูก”

“ขอโทษครับคุณป้า ผมไม่มีเลยครับ” หน้าตามันทั้งดูน่า

สงสาร ทั้งดูสุภาพ อีกทั้งน�้าเสียงแบบนั้นอีก ร้อยทั้งร้อยคือกินขาด

มนัหนัมามองเขาอย่างกงัวล หวัคิว้ขมวดมุน่ลงน้อยๆ ใบหน้า

ที่ค่อนข้างไปในทางหน้าตาดีจึงยิ่งดู…เอาเป็นว่ามันก็ยังดูหน้าตาดี 

แต่ชาติไม่ได้โฟกัสตรงจุดนั้น

ชาติมอง

และชาติก็มองแบงก์ร้อยในมือชาติ

“เดี๋ยวออกให้ก่อน”

พอจ่ายไป ป้าแกกท็อนมา 30 บาท ชาตดิดูน�า้ในแก้วอกีสอง

อกึก่อนจะลกุขึน้แล้วหนัไปมองไอ้อ้อยอกีรอบ ราวกับว่ามงึรออะไร 

ลุกสิไอ้สัส

ทว่าเมือ่หันกลบัไป ชาติกลบัเห็นไอ้อ้อยยกมอืประสานแนบ

อก แลดูซาบซึ้งใจบางอย่าง ดวงตาแพรวพราวราวกับมีประกายน�้า

ชุ่มอยู่

ร้านข้าวติดถนน อากาศร้อน รถเยอะ มีแต่คนจอแจ ยิ่ง 

โดยเฉพาะวันเปิดภาคเรยีน ทกุสิง่ทกุอย่างด�าเนนิไปเรือ่ยๆ ยกเว้น

บางอย่างที่เหมือนจะถูกหยุดนิ่งไว้อยู่

“ขอบคุณนะชาติ ชาติเป็นคนดีจริงๆ”

ชาติมองภาพนั้นอย่างนิ่งเรียบ ในใจไม่รู้จะคิดอะไร ไม่ เขา

ไม่รู้ว่าเขาควรจะคิดมากไปท�าไม เปลืองสมองฉิบหาย 

“คืนกูด้วย”

“ผ่อนได้ไหม”

“มึงเรียนหมอนะอ้อย”

“เนี่ย ตัวจนเลย แค่ค่าเทอมก็ไม่มีกินแล้ว”
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ชาติรู้ดีว่ามันมีจ่าย และรู้ดีว่าบ้านมันมีอันจะกิน จากค่าหอ

ค่าประกันหอล่วงหน้า ไหนจะเฟอร์นิเจอร์แต่ละอย่างในห้อง เอา

แค่คณะนี้ฉลาดไม่พอ มันต้องมีตังค์กับทุนด้วย

แต่ทีเ่ป็นอยูเ่ป็นเพราะไอ้อ้อยก�าลงักวนตนี ต่อล้อต่อเถียงให้

คนอย่างเขาที่คิดว่าการพูดคุยนั้นโคตรเปลืองพลังงาน ต้องเหนื่อย

กับการต่อประโยคกับมันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

แถข้างๆ คูๆ 

ไอ้ห่า!

รู้งี้ปล่อยให้แม่งอ้วกคืนกับข้าวป้าเขาให้รู้แล้วรู้รอด

หลังจากพวกเขากินข้าวเช้าเสร็จ ชาติกับอ้อยก็แยกกัน 

กว่ามันจะสลัดมือเขาออกได้ก็นานสองนาน ลีลาท่ามากไม่ยอมไป

อยู่กับกลุ่มคณะมันเสียที

พอเข้าฮอลล์ใหญ่ก็เป็นเวลาที่เด็กปีหนึ่งทุกคนมารวมตัวกัน

โดยนัดหมายไว้แล้ว ซึ่งกิจกรรมหลังจากนั้นชาติแทบไม่มีความ 

ทรงจ�าเก็บไว้อยู่เลย เนื่องจากเขาก�าลังนั่งสัปหงกอยู่เป็นชั่วโมง

มีรุ่นพี่ในสาขาคอยมาดูแลและพาเดินวนไปนั่นไปนี่ บางคน

ดูจะมีเพื่อนที่รู้จักกันมาก่อนแล้ว ซึ่งชาติก็ไม่คิดจะหาเพื่อนเพิ่มแต่

อย่างใด 

กจิกรรมล่วงเลยจนช่วงบ่ายกว่าๆ จากนัน้รุน่พีก่พ็าไปยงัห้อง

กจิกรรมของแต่ละสาขา ขณะเดนิสวนสนามกนัอย่างเมามนั(ส์ ) ชาติ

ก็เจอไอ้อ้อยอีกครั้ง มันเป็นจุดเล็กๆ อยู่ในวงล้อมคนอีกเยอะ พอ

มันเห็นชาติก็โปรยยิ้มวิบวับ โบกไม้โบกมือ

ชาติก็เลยโบกกลับ

ก่อนจะยกมือป้องปากข้างหนึ่ง อ่านปากได้รางๆ 



~ หมออ้อย ~

24

“ค่าข้าวกู”

ไอ้อ้อยแก้มตุ่ย มันท�าหน้าน้อยอกน้อยใจส่งกลับมาทันที

ทุกอย่างดูเป็นไปได้ดี สังคมในมหา’ลัยก็ถือว่าไม่ได้แย่ ชาติ

ค่อนข้างพึงพอใจพอสมควร เนื่องจากเขาเกลียดความวุ่นวาย ทว่า

ไม่ทนัไร จากการเดนิเข้าแถวอยูน่ัน้ จู่ๆ  กม็คีนแหกปากออกมา แต่ง

เนื้อแต่งตัวอย่างพวกไม่น่าคบหา ดูกุ๊ยอย่างบอกไม่ถูก

“เฮ้ย!”

“จัดแถว!”

ชาตมิองซ้ายมองขวาอยูท่่ามกลางเพือ่นทีค่ดิว่าจะเป็นสาขา

เดยีวกนั พวกเดก็ๆ ปีหนึง่มองหน้ากนัเลิก่ลัก่ ในทีแรกน้ันกลุ่มรุน่พ่ี

ดูจะอ่อนหวานน่ารักตลกกันดีอยู่หรอก 

แถมเสือกเป็นแค่สาขาของชาติ

แต่งตัวอย่างกับพวกไม่ประสงค์ดี ดูยังไงก็ก�าลังคุกคามกัน

ชาติหันไปมองอย่างเลื่อนลอย

กระทั่งจัดแถวไปตามน�้าเสร็จ ไอ้เชี่ยที่แหกปากอยู่ก็สั่งให้นั่ง

ลง 

“นั่งลง ผมบอกให้นั่งลง เร็วๆ ชักช้า พวกคุณมองหน้ากัน

ท�าไมครับ!”

ชาติมีสีหน้าอึมครึม จากที่ง่วงๆ ถูกปลุกจนตื่น

จากนัน้กเ็ป็นการบรรยายถงึเรือ่งราวห่าเหวอะไรไม่รู้ ชาตไิม่

เข้าใจสักนิด ทว่าที่รู้ๆ คือขณะที่นั่งกันอยู่นี่ มันร้อนอย่าบอกใคร

เชียว เพราะบอกไปก็อาจจะถูกตบเอาได้ เห็นๆ อยู่ หน้านี่ด�ากัน

เป็นแถบ ไอ้สัส!

มันต้องมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่าง

ชาตินั่งๆ นอนๆ ไม่ได้ฟังไอ้พวกที่แหกปากอยู่สักคน
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มกีลุ่มแต่งตวัเหมอืนพวกไม่ประสงค์ดอียูห่ลายสบิคน จู่ๆ  มนั

ก็มากขึ้น จากนั้นก็เดินมาล้อมพวกปีหน่ึงเอาไว้ ชาติซึ่งน่ังอยู่ 

ท้ายแถวจึงไม่แปลกเลยที่จะถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษ โดยเฉพาะพวก 

ฝั่งผู้ชาย

จะสังเกตได้ว่าพวกมันนิยมยีนกันหมด แต่ไม่ได้ใส่ย่ีห้อดีๆ 

เท่าไร เสือ้ก็ยบั อนันีช้าติยกเว้นไว้ให้ เพราะเขากย็บัเนือ่งจากขีเ้กยีจ

รีด รุ่นพี่สาวๆ ที่เคยมาดูแลพวกเขาก่อนหน้านี้ยืนอยู่ห่างๆ เพราะ

ตอนนี้ไมค์การแหกปากถูกไอ้พวกนั้นแย่งเวทีไปหมดแล้ว

ยังไม่ทันไร ชาติก็หาวออกมา ทว่าจู่ๆ เขาก็ถูกสะกิด 

“ใครให้มึงหาว!”

เชี่ยแม่ง!

อยู่กันแค่นี้

ตะโกนให้ได้อะไร

ราวกบัว่าชาตนิัน้ได้แดกพ่อใครบางคนเข้าไป ไอ้พวกท่ียืนคมุ

อยู่ด้านหลังก�าลังรวมตัวกันจะบีบคอชาติ พวกมันเดินเข้ามาล้อม 

จากนัน้ท�าหน้าตากวนส้นตนีมากกว่าเดมิ อกีท้ังยัง…ดูยังไงพวกมนั

ก็สมควรถูกจับเข้าตะราง 

ชาติท�าหน้ามึนๆ เป็นเพราะเขาง่วงเหลือเกิน ถ้าไม่ใช่เพราะ

ไอ้อ้อย มีหรือเวลานี้เขาจะมานั่งหาวอย่างนี้

“ท�าไมไม่ตอบ ผมคุยกับคุณอยู่!”

ชาติไม่รู้จะพูดยังไงดี

จากนั้นชาติก็เห็นว่าไม่ใช่แค่เขาที่ถูกคุกคามความปลอดภัย

ของชีวิต เพราะคนอื่นๆ ก็ก�าลังถูกด่าด้วยเช่นกัน ตั้งแต่โคตรเหง้า

ยันศักราชด้วยถ้อยค�าถ่อยสถุลที่พวกมันจะสรรหามาได้ โดยมีคน

ยืนดูอยู่รอบๆ อย่างหน้าตาเฉย ไม่ได้คิดว่าน่ีเป็นส่ิงผิดปกติ ผิด 
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มนุษมนาแต่อย่างใด

“พี่ว้ากๆ”

มีคนใกล้ๆ กระซิบกระซาบ คุยกับเพื่อนมัน  ชาติจึงได้ถึง

บางอ้อ

การด�าเนินการด่าพ่อล่อแม่ยังคงไม่สิ้นสุด ปีหนึ่งบางคน

ร้องไห้จ้าไปเรียบร้อย บางคนยังดูงุนงงไม่เข้าใจ ไม่ไกลออกไปชาติ

เห็นกลุ่มไอ้อ้อยก�าลังเดินกันเป็นแถว น่าจะเพราะก�าลังจะไปอีกที่

ทีจ่ดังานของคณะมัน ทว่าดยูิม้แย้มแจ่มใส คยุกนัหวานจ๋อย มคีวาม

เป็นชนชาติที่มีความก้าวไกลอย่างบอกไม่ถูก

มันเห็นเขาก็รีบยกนิ้วให้สองนิ้ว สู้ๆ สู้พ่อมึงสิ

ใบหน้าชาตินิ่งเรียบ ทว่าใครจะรู้บ้างเล่าว่ามันแฝงไว้ด้วย

ความเหนื่อยหน่ายเพียงไร

ก็นึกว่าจะได้อยู ่ในสังคมที่ดี มีการพัฒนาสิทธิมนุษยชน 

เท่าเทียม

ที่ไหนได้

ล้าหลังเหี้ยๆ!
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กรรมเก่าแต่ปางก่อน

ชาติ ‘มองบน’ อยู่สองสามรอบ

รู้ได้ทันทีว่าตอนนี้หนังตาใกล้ปิด ความจริงมันจวนจะปิด

ตัง้แต่หกชัว่โมงก่อน ย้อนไปตัง้แต่ตืน่นอนแล้วเจอไอ้อ้อยเอาดุ้นมา

ดัน

กิจกรรมห่าเหวนี้ยังไม่สิ้นสุด

นี่ไม่ใช่ยุค 14 ตุลา แต่ชาติก็ไม่เข้าใจท�าไมวิถีระย�าแบบนี้ถึง

ยังสืบทอดมาได้

บิดเบือนแท้ บิดเบือนแท้

ก่อนหน้านี้ไอ้อ้อยเดินหายไปทางตึกคณะมันแล้ว หายไป

พร้อมใบหน้าแย้มยิ้มและเสียงหัวเราะคิกคักของรุ่นพี่สาวๆ รวมไป

ถึงเพื่อนๆ ที่ห้อมล้อมมันอยู่

รู้ได้เลย สภาพหน้าตาอย่างนั้นคงไม่พ้นก�าลังตากแอร์

และก็ก่อนหน้านี้ มีเพื่อนผู้หญิงในคณะชาติถูกหามไปแล้ว

สาม เนื่องจากเกิดอาการชัก เป็นไฮเปอร์อยู่กลางแดด 
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ชาตไิม่แปลกใจ ถ้าใครได้เจอกลุม่ชายฉกรรจ์ห้อมล้อมรวมไป

ถึงการด่าหยาบๆ คายๆ ยันโคตรเหง้า ไม่มีสาระ ไม่มีเหตุผล ส่อ

ไปถึงความคิดและกมลสันดานของผู้กระท�ารวมถึงผู้จัดกิจกรรม 

ความเป็นจริงถ้าหากชาติคิดเร็วกว่านี้ เขาก็เกือบจะโทร.แจ้ง

ต�ารวจอยู่เหมือนกัน

ชาติรู้ได้ทันที หากเกิดอะไรอันตรายขึ้นมากับเด็กปีหนึ่ง ไอ้

พวกที่อวดเบ่งอยู่ด้านหน้าไม่วายหายหัวกันวับแว่บ

ท่ีน่าขนลุกคือ บรรดาคณาจารย์นั่งยิ้มมองนักศึกษาใหม่ถูก

ข่มขู่คุกคามอย่างสบายอกสบายใจ

ชาติพยักหน้า อือออในล�าคออย่างขบคิด แสดงว่าวิถีชีวิตใน

ที่แห่งนี้ ค่อนข้างคงความอนุรักษ์ของเก่าเอาไว้

ก็อะไรที่พัฒนาไปแล้ว ไม่หยิบเอามาใช้ 

อะไรที่ยังกดขี่ได้ ก็น�ามาใช้ได้ใช้ดี

เป็นการส�าเรจ็ความใคร่ประเภทหนึง่ โดยยกข้ออ้างแมวๆ ที่

ชาตฟัิงแล้วกข็มวดคิว้ จะว่าข�ากฝื็ดไป จะไม่ข�ากไ็ม่ได้ มนัอยูร่ะหว่าง

เส้นกั้นพอดี

นอกจากต้องนัง่ตบแปะ ยกมอืชดิหหู่าเหวอะไรท�านองนี ้หรอื

ทนฟังพวกเหีย้นีด่่าเพือ่ความสาแก่ใจของแก๊งมนั กลุม่นกัศกึษาใหม่

ก็ยังถูกบังคับให้วิ่งสี่คูณร้อยอย่างเมามัน เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจ

รับมือกับสภาพสังคมการท�างานในอนาคต ไม่สิ ว่ากันตามตรง 

ชาติพูดผิด สังคมในการท�างานน่าจะไม่ไร้สาระขนาดนี้

อย่างน้อยเขาก็เคยท�างานพิเศษมาก่อน ช่วยงานคนรู้จัก 

นัน่นี ่กไ็ม่เหน็จะต้องมานัง่ตบแปะกลางแดดให้เสียเวลาเสียสขุภาพ

ยิ่งในสมัยที่โลกร้อนเป็นเตา แดดใช่ว่าจะเหมือนเมื่อสิบปี

ก่อน ใบหน้าชาติจึงด�าไปทั้งแถบ
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อีกนิดนึงอาจจะได้เห็นคนเป็นฮีทสโตรก

หลังจากโดนด่าไปหลายชั่วโมง แถมไอ้พวกที่ด่าก็ไม่ได้มอง

สารรูปมัน กล้าได้กล้าดีมาสอนสั่งคนอื่น ชาติถึงกับส่ายหน้า เมื่อ

เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนด่าเด็กปีหนึ่งอยู่ด้านหน้า โดยที่กระโปรง

หล่อนสั้นเลยเข่าแทบจะคลุมหัวกบาลไอ้เด็กคนที่นั่งแถวๆ นั้น

ชาตไิม่มอีารมณ์จะพดูคยุกบัใครทัง้สิน้ พลงังานเขาเหอืดหาย 

แค่เพียงยื้อให้ตาเปิดอยู่ก็ยากเย็นแสนเข็ญ

ใช่ว่าไม่อยากหาเพื่อนใหม่ แต่ในเมื่อสถานการณ์ไม่อ�านวย 

ชาติจึงแสร้งก้มหน้า ก่อนจะหลับตาลงช้าๆ 

ยังไม่ทันได้หลับ เสียงตวาดก็มาอีกชุด 

เจ้าประคณุเอ๊ย! นีแ่ม่ส่งกมูาเรยีนเพือ่ให้เจอพวกเหีย้นีข่่มเหง

จริงๆ เหรอนี่

เรียนก็ว่ายากแล้ว เจอสังคมยุคหินว่ายากกว่า

หลงัจากถกูปล่อยท่ามกลางเสียงถอนหายใจของหลายๆ คน 

ในกลุม่ปีหนึง่ ไอ้อ้อยกว็ิง่มาหาชาตแิทบจะทันที รอยย้ิมมนัแป้นแล้น 

อย่าบอกใคร

ชาติเห็นแว่บๆ แล้วว่ามันนั่งรออยู่ที่ม้าหินตรงนั้น ชะเง้อ

ชะแง้มองหาเขา

“เหนื่อยเลยสิ”

“อืม”

“ชาติ น�้าไหม”

อย่างกับลงจากสนามแข่งขัน แฟนสาวก็ส่งผ้าเย็นพร้อม 

น�้าด่ืมมาให้ ชาติรับไปอย่างไม่อิดออด ตอนน้ีเขาหิวแทบจะแดก

ควายได้สองตัว แต่ที่มากกว่าความหิวคือความต้องการนอนและ

นอนเท่านั้น
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เห็นมันมารอ แถมยังหาของมาให้ ยิ้มแย้ม เต็มอกเต็มใจ 

มีเสี้ยวเล็กๆ ผุดขึ้นในใจชาติ

ไอ้หมอนี่ก็ไม่ได้แย่

“น�้าเราอร่อยไหม”

“อือ”

ชาตติอบไปงัน้ๆ แต่พอเห็นมันเงยีบ ท�าทเีป็นปิดปากหวัเราะ

คิกคัก ก็ถึงได้เข้าใจ

“น�้าเราอร่อย งั้นก็ค่อยๆ ดื่ม มีอีกเยอะ”

ชาติเดินไปที่มอ’ไซค์พลางครุ่นคิด โดยไม่สนใจไอ้อ้อยที่หัว

แทบทิ่มเพราะเขาออกรถโดยไม่รอให้มันง้างขาขึ้นในทันใด

เพ่ืออนาคต เพื่อสุขภาพจิต และหลีกหนีตรรกะพิลึกพิลั่น 

น่ารงัเกยีจทัง้หลายแหล่ทีมี่ว่ีแววจะประดงัเข้ามาอกีในเรว็วนันีอ้ย่าง

แน่ๆ...

“ชาติ เฮ้ย! เรายังไม่ได้ขึ้นเลยยย อย่าทิ้งเราไว้สิ!”

นอกจากจะต้องย้ายหอแล้ว เขาคิดว่า

อาจจะต้องย้ายมหา’ลัยด้วย

“ชาติ ทิ้ง เรา!”

หลังจากไอ้อ้อยแหกปากชนิดที่ว่าได้ยินกันท้ังคณะ และไอ้

พวกกลุ่มอันธพาลนั่นก็ยังเดินป้วนเปี้ยนอยู่ในคณะ ชาติจ�าใจต้อง

รับมันขึ้นมาก่อนจะรีบขับออกไปจากมหา’ลัยให้เร็วที่สุด

ก�าขี้ดีกว่าก�าตด

จะว่าไป...ไอ้อ้อยเป็นขี้หรือตดดี?

ไม่มีอย่างไหนดีทั้งนั้น ระหว่างขับรถกลับหอ ไอ้อ้อยก็บ่นงุงิ

อยู่ข้างหูชาติตลอดเวลา ตัดพ้อน้อยอกน้อยใจ ต่อว่าเขาต่างๆ 
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นานา ราวกับว่าชาติได้มันแล้วทิ้งไปหมาดๆ 

ในเวลาใกล้เย็น โรงเรียนเลิก คนท�างานใกล้จะกลับบ้าน รถ

ยิง่ตดิ ยิง่อยูแ่วดล้อมรอบมหา’ลยัเช่นนีแ้ล้วจงึตดิเข้าไปแบบคณูสอง

“ไอ้เรากอ็ตุส่าห์ หาน�า้หาผ้ามาให้เพราะเป็นห่วง เหน็น่ังตาก

แดดตั้งนาน แต่ตัวเองพอได้แล้วก็ทิ้งกันไปดื้อๆ”

ระหว่างที่ติดไฟแดง อีกแยกเดียวก็จะถึงหอ ไอ้อ้อยงอน

ตุบ๊ป่อง มอืกอดเอวเขาแน่น ก้มหน้างดุมองไปทางซ้าย บ่นลอยลม

แต่อยู่ข้างหูชาติเต็มๆ 

ลอยลมพ่อมึง!

“เออ”

ชาตถิอนหายใจ เหนือ่ยเหลือเกนิ เหน่ือยจากสตัว์ประหลาด

ในสังคมอุดมศึกษาแล้ว ยังต้องมาปวดกบาลกับเพื่อนร่วมหอ

ชาตจิ�าได้ เคยมเีพือ่นบอกกบัเขา ก่อนจะหารมูเมท อย่าเพิง่

ตดัสนิใจทนัท ีให้ลองคยุกนัไปสักพกัก่อน อย่างน้อยกส็กัพกั แต่ชาติ

กลับใช้เวลาไม่ถึงวัน

ด้วยความที่เขาเป็นผู้ชาย ไม่ได้เรื่องมาก กิจวัตรก็เท่าที่เห็น 

ไม่ขยับก็นอน ขยับก็คือเปลี่ยนท่านอน ไม่ได้ถึงกับซกมก ไม่มีแฟน 

ไม่ต้องหาใครมาเอาด้วยในห้อง จงึนกึไม่ค่อยออกว่ามนัจะมปัีญหา

ใดๆ ให้เข้ามากวนใจ

ปัญหากวนใจดันเป็นคนอื่น คนอื่นที่ว่าก็ก�าลังกอดเอวชาติ

แน่น เกาะเป็นปลิง บ่นร�าพึงตลอดตั้งแต่ขึ้นมาจนกระท่ังถึงหอ 

ก็ยังบ่น 

“ก็รู้ว่าเราไม่ค่อยขึ้นมอเตอร์ไซค์ ถ้าเกิดเราหน้าคว�่าไปเมื่อกี้ 

อันตรายนะ แล้วถ้าชาติล้มไปด้วยอีกคน ไม่อยากจะนึกเลย”

ไม่อยากนกึกไ็ม่ต้องนกึ พดูเหมอืนเขาออกตวัแรง ตรงน้ันมนั
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ก็ลานจอดรถ ล้มก็ลุกขึ้นใหม่ มันจะเป็นอะไรล่ะวะ

ฟังค�าพร�่าที่เกินจริงไปมาก ชาติถอนหายใจรอบที่สอง คราว

นีเ้ป็นการถอนหายใจจากพงุข้ึนมาปอด เรยีกได้ว่าใหญ่กว่าครัง้แรก

มากนัก

“มีพี่เขามาชี้ๆ ตัวเรา อยากให้ไปลองประกวดเดือน ถ้าเกิด

หน้าเราเป็นอะไรไปตอนนี้ ชาติคงต้องรับผิดชอบเราแล้วแหละ”

อกีคนเงยีบมาตลอดทาง อกีคนกพ็ดูมาตลอดทาง มนัก็ไม่ได้

ถือสา พูดเองเออเองอย่างเข้าอกเข้าใจ ชาติก็ปล่อยให้มันบ่นไป 

ปากขยับไม่หยุดหย่อน 

หลังจากไอ้อ้อยเอี้ยวตัวลงจากรถ ชาติก็ไม่สนใจปากชมพูๆ 

ของมันที่ขยับยุบยิบ พูดเป็นนกแก้วนกขุนทอง เขาแกะสายหมวก

กันน็อกที่รัดคางขาวๆ ของมันเสียงดังแป้ก แกะไป ดึงจากหัว ส่วน

มันก็ยังพูดแจ้วๆ ตาใสแจ๋ว

“นีเ่ขาว่าท�าอะไรให้ใช้คนือย่างนัน้ ชาติคงจะต้องเสยีตวัให้เรา

แล้ว” มันว่า 

ชาติถือหมวกกันน็อก ก�าลังจะเดินก็ชะงักไปเล็กน้อย มันวก

มาเข้าเรื่องนี้ได้ยังไง 

“แต่ท�าไมคณะชาติรุ่นพี่น่ากลัวจังเลย เพ่ือนเราเคยบอกว่า

คณะของชาติขึ้นชื่อเรื่องรับน้อง แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะขนาดนี้”

ยงัไม่ทนัได้ตอบกลบั มนักเ็ปลีย่นไปอกีเรือ่ง เมือ่ถึงหน้าห้อง 

ชาติไขประตู มันเดินเข้ามาโดยที่ปากก็ยังพูดอยู่

พอเข้ามาก็ปิดประตูลงกลอนเรียบร้อย ยังไม่ทันได้ท�าอะไร

ทั้งสิ้น ชาติก็กระโจนแนบหน้าไปกับเตียง

“เฮ้ย! อย่าเพิ่งหลับ อาบน�้าก่อนชาติ!”

ไอ้อ้อยเปิดแอร์ พอหันกลบัมาเห็นชาตสิลบไปเฝ้านางสวรรค์
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ก็แหกปาก มันกระโดดเข้ามาทับเขาเสียงดังแอ้ก ชาติด่าพ่อล่อแม่

มนัอยูใ่นใจ อกีนดินงึกจ็ะดึงปู่ย่ามาเล่นด้วย แต่เขาลมืตาไม่ขึน้แล้ว

จริงๆ 

“ชาติ อย่าซกมกกก”

เตยีงดเีกนิไป เด้งดึง๋ๆ จนชาติรูส้กึแปลกๆ กลิน่หอมเหมอืน

ดอกไม้ปะทะจมูกชาติ เขาครางในล�าคออย่างร�าคาญ กลิ่นแบบนี้

ออกจะหวานไป คล้ายๆ กลิ่นน�้าหอมท่ีผู้หญิงท่าทางอ่อนโยน 

สักคนใช้ พอนึกว่าเป็นไอ้อ้อย ชาติก็หมดอารมณ์ทันที

“ชาติ ตื่น”

ไอ้อ้อยหัวเราะ มันกลิ้งตัวมาข้างๆ เขา ชาติรู้ได้เลยใบหน้า

มันอยู่ใกล้ๆ ไอ้นี่ สนิทกันเร็วเพียงข้ามคืน เร็วไปโว้ย เร็วไป

เขารู้ว่ามันรักสะอาด คืนนั้นชาติจึงรู้สึกเหมือนได้แก้แค้นอยู่

กลายๆ โดยที่มันก็ว่าอะไรไม่ได้

จากนั้นชาติก็หลับ ทุกอย่างจึงถูกตัดขาด ไม่ว่าไอ้อ้อยจะ

กระเด้งกระดอนบนเตียง บนตัวเขา พดูงมึง�า ข่มขูจ่ะปล�า้และแก้ผ้า

เขาหากไม่ยอมไปอาบน�้า หรือท�าห่าเหวอะไรของมัน ชาติก็ไม่ได้

สนใจ 

ชาติตื่นมาอีกทีก็เจ็ดโมง

ชาตใิช้เวลาให้ตามองเพดานอยูส่กัพกั จากนัน้กล็กุขึน้มามอง

ก�าแพงอีกห้านาที จากนั้นจึงค่อยๆ มองไปรอบห้อง กระทั่งสิ้นสุด

ที่ข้างเตียง เห็นไอ้อ้อยก�าลังนอนซุกอยู่ในผ้าห่ม หน้าตาน่าเอ็นดู

ชาติมองสักพัก และก็เริ่มครุ่นคิดด้วยสีหน้าที่ไม่ต่างจากเดิม 

แต่นั่นแหละ เขาก�าลังคิดอยู่ ย้อนนึกไปเมื่อวาน จึงเหมือนจะจ�าได้

รางๆ ถึงเสียงบ่นหน่อมแน้มที่ดังข้างหูเบาๆ แต่เขาท�าเป็นไม่สนใจ
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ถึงขนาดที่ว่าลืมไปสนิทจริงๆ 

สงสัยมันจะแพ้เหงื่อ

ชาติมองสารรูปตนเองที่ยังสวมใส่ชุดเมื่อวาน จึงเดินลงจาก

เตียงข้ามตัวไอ้อ้อยไปหยิบผ้าเช็ดตัวแล้วเข้าห้องน�้า

รูส้กึวนันีน่้าจะมเีรยีนช่วงเช้า เหมอืนชาตจิ�าได้รางๆ ว่าตาราง

เรียนอยู่ในเว็บมหา’ลัย เขาน่าจะโหลดมาแล้ว น่าจะ อืม โหลดแล้ว

แหละ

เขาถูตัวอยู่สองนาที ภายในห้านาทีเป็นอันเสร็จสิ้น ชาติไม่

ชอบใส่ชุดในห้องน�้า เขาจึงเดินนุ่งผ้าเช็ดตัวออกมา

ไอ้อ้อยหาว ท�าตาปรือจือปาก แก้มแดงฝาด หายากจริงๆ ที่

คนตื่นมาแล้วดูดีเลยในสภาพเช่นนี้

“ชาติ”

เสียงมันนุ่ม อ่อน ต่างจากเมื่อวาน อาจจะเป็นเพราะเพิ่งตื่น 

เสียงจึงแหบอยู่เล็กน้อย

“ไปอาบน�้าไป” 

เขาบอก เดาไว้ว่ามนัต้องมเีรยีนเช้าแน่นอน เรยีนหมอ คลาส

จะเยอะกว่าทีเ่ขาเรยีนไม่ใช่เรือ่งแปลก ชาตเิดนิไปท่ีตูเ้สือ้ผ้า เหน็ไอ้

อ้อยมองผ่านกระจก มันก�าลังเท้าแขน นอนนวยนาด ดูเชื้อเชิญให้

เขาลงไปกระทืบอย่างบอกไม่ถูก

รูจ้กักนัไม่ทนัด ีชาตไิม่คดิว่ามนัจะเข้ากับคนอืน่ได้เรว็ขนาดน้ี 

อย่างน้อยก็ถึงขั้นทะลึ่งตึงตัง หรือจริงๆ แล้วมันจังไรเอง คนทั่วไป

คงไม่ได้เป็นถึงขั้นนี้

มันหาวอีกรอบ จากนั้นก็นอนม้วนผ้ากลิ้งมาทางชาติ ก่อน

จะส่งเสียงครางเป็นแมว “ขี้เกียจจังเลย”

“ไม่มีเรียนเรอะ”
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“มี เลิกทุ่มแน่ะ”

“อ้อ”

ชาตแิอบพอใจ ดี เขาเลิกเทีย่ง แปลว่าเขามเีวลาครองห้องได้

เกือบทั้งวันเลยทีเดียว ก่อนไอ้มารนี่จะกลับ

“เมื่อคืนชาติไม่ยอมอาบน�้า” 

เขายนืเชด็ผม ไอ้อ้อยพดูเสยีงแง่งอน ว่าแต่มนัแง่งอนท�าหอก

อะไร

“กูเหนื่อย”

“เรานอนด้วยไม่ได้เลยเนี่ย” มันพูดอย่างขัดใจ

“ท�าไมวะ”

“เราแพ้เหงื่อ เผลอกอดชาติไปนิดหน่อย ตัวแดงเป็นจ�้าเลย 

เกิดเพื่อนในคณะเราเข้าใจผิดท�าไง”

แม้จะหนาว แต่ชาติก็ยังท�าหน้าเฉยๆ เขาเลิกคิ้ว ไม่เข้าใจที่

ไอ้อ้อยมันพูดจาไร้สาระออกมา ถ้าหากเขาเก็บมาคิดตามที่มันพูด

ทั้งหมด มีหวังได้เป็นบ้าไปก่อน

ระหว่างเหม่อ ชาตกิค็ดิถงึเรือ่งทีม่หา’ลยั วนัน้ีไม่รูจ้ะต้องเจอ

กับอะไรบ้าง ในเมื่อฝูงซอมบี้ยังเดินเพ่นพ่านเต็มตึกคณะที่เขาต้อง

ไปเรียน

รู้สึกเหมือนว่าจะต้องแต่งตัวให้ถูกระเบียบ ติดนั่นติดนี่ให ้

ครบครนั ห้ามตกหล่น แถมเสอืกห้ามใส่ของในกระเป๋าเสือ้นักศกึษา

ด้วย ข้อนี้ชาติงงฉิบหาย ไม่ให้ใส่แล้วท�ามาท�าห่าอะไร ไอ้คนคิดกฎ

ก็ไม่ต้องพูดถึง มันเลยจุดปกติไปแล้วจริงๆ 

จะบอกแม่ยงัไง ชาตสิงสยั ถ้าให้เขาซิว่ แม่ท่ีไม่เข้าใจว่าสงัคม

ที่นี่มันผิดปกติแต่พยายามท�าให้มันปกติจะต้องด่าเขาแน่ๆ 

“ชาติ วันนี้ออกพร้อมกันนะ”
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“ได้”

เขาก้มลงเช็ดผมอย่างลวกๆ ได้ยินเสียงสวบสาบ ไอ้อ้อยคง

ก�าลังจะเก็บผ้าปูที่นอน

“ชาติ”

“ไปอาบน�้าได้แล้ว ถ้าสายกูไม่รอนะ รถติด”

“ชาติ”

“ว่า”

“ชาติร�าคาญเราเหรอ”

“เออ”

“เสียใจมาก”

“อืม”

“ชาติอะ”

“เออ”

ไอ้อ้อยสะดีดสะดิ้ง มันส่งเสียงงอแง ร้องครวญครางเหมือน

แมวโดนไม้หนบี ไอ้อ้อยลกุพรวด ก่อนจะเข้ามาทบุๆ ทีไ่หล่เขา ชาติ

เงยหน้าขึ้น มองมือขาวๆ ที่ก�าลังแปะๆ บนอกตัวเอง 

“ใจร้าย คนใจร้าย ชาติ บ้าที่สุด!”

หลังจากนั้นก็ไม่ทันได้ต้ังตัว ไอ้อ้อยแสดงออกว่าเสียใจที่ดู

อย่างไรก็เสแสร้ง ก่อนมันจะจากไปในห้องน�้าพร้อมผ้าเช็ดตัวผืน

เดียวของเขา

ผืนเดียวที่ชาตินุ่งอยู่!

เสยีงกลอนดงัป้ัก พร้อมกบัเสยีงสะอืน้ด่าสาดเสยีเทเสยีชาติ

ต่างๆ นานา ทว่าไม่ทนัไรกลบัแทนทีด้่วยเสยีงหวัเราะดงัทุ้มก้องอยู่

หลังประตูห้องน�้า

ความเย็นวูบด้านล่างพัดเอาขนหน้าแข้งชาติพลิ้วตาม 
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“ไอ้อ้อย! ไอ้-วย!”

เยน็วนันัน้ มโีน้ตเลก็ๆ สอดเข้ามาในห้อง เขยีนเป็นค�าเลก็ๆ 

แต่ความหมายยิ่งใหญ่ ทว่าปัจจุบันชาติก็ยังไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายคิด

เช่นนั้นได้อย่างไร

‘หากจะเอากัน รบกวนเบาเสียงด้วย’



~ หมออ้อย ~
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ก็เป็นแค่เพียงผู้ชายตัวเล็กๆ 

หลงัจากเข้าเรียนวันแรก สิง่ทีท่�าให้ชาตเิข้าใจอย่างถ่องแท้ 

กค็อื แม้จะศกึษาเล่าเรยีนอยู ่แต่กไ็ม่อาจรบัประกันได้ว่าจะรอดพ้น

จากการถูกคุกคาม

หลงัจากเรยีนเสรจ็ อาจารย์กป็ล่อยได้อย่างตรงเวลา ในขณะ

ที่นักศึกษาปีหนึ่งเตรียมตัวจะกลับบ้านกลับช่องด้วยใจเบิกบาน 

กลับพบว่าหัวใจก�าลังแหลกสลาย

“ปีหนึ่ง ห้ามใครลุกจากที่ครับ”

ไม่ต้องใช้ไมค์ ไม่ต้องล�าโพง ไม่มีเครื่องช่วยใดๆ แค่เสียง

ปรอทแตกนั่นก็ได้ยินกันทั้งห้องเรียน

ชาติเพิ่งตื่น เขาฟุบอยู่บนโต๊ะ เช็ดมุมปากกับแขนเสื้อเบาๆ 

จากนัน้กต้็องท�าใจค่อยๆ เงยหน้านัง่หลงัตรง เป็นเพราะว่าหลงัห้อง

ที่เขานั่งอยู่ เต็มไปด้วยพวกที่ล้อมเด็กปีหนึ่งเอาไว้พร้อมส่งสายตา

อาฆาตมาดร้ายอย่างไม่มีเหตุผล

เชี่ย! 
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น่ากลัว

ชาติไม่รู้ว่าจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งหรือยกพวกตีกันใน

เร็วๆ นี้หรือไม่ เนื่องด้วยปีหนึ่งขณะนี้ถูกล้อมจนแทบไม่มีทางจะ

เดิน

นักศึกษาใหม่ไม่มีใครกล้าขัดค�าสั่ง นั่งลงมองหน้ากันเลิ่กลั่ก

เพื่อนคนหนึ่งที่นั่งเรียนข้างๆ ชาติ ค่อยๆ เอนตัวก่อนจะ

กระซิบถามชาติเบาๆ 

“รุ่นพี่เขาท�าอะไรเหรอ”

“น่าจะก�าลังแสดงละคร”

ชาติตอบราบเรียบ เห็นมันหน้าซีด ดูก็รู้ว่ากลัว

“เออ เราชื่อผล นายชื่อ’ไรอะ”

“ชาติ” ชาติตอบ โดยที่สายตาก็ยังมองไปด้านหน้าที่ไอ้พวก

สติไม่ดีก�าลังพูดฉอดๆ อะไรของมันก็ไม่รู้อยู่ “ถนัดกูมึงไหม”

มันท�าหน้างง แต่ชาติก็ไม่ใส่ใจ “กูมึงก็ได้ ไม่ถือ”

“อ้อ ได้ๆ” ไอ้ผลหัวเราะ ท่าทางดูเป็นเด็กติ๋มๆ แต่หน้าตา

ฉลาดเอาเรื่อง ยังไม่ทันที่ไอ้ผลจะได้พูดอะไร เสียงจากด้านหลัง 

ก็ดังขึ้นมา 

“คุยอะไรเว้ย ใครให้มึงคุย!”

ชาติไม่ได้สะดุ้ง แม้ใจจริงก็สะดุ้ง ต่างจากไอ้ผลที่ไหล่กระเด้ง

ขึ้นมานั่งตัวตรงอย่างรวดเร็ว

ชาติรู้สึกเหมือนเป็นหูน�้าหนวก เป็นเพราะเขารู้ได้ทันทีว่า 

ไอ้ที่อยู่ด้านหลังเขา มันแทบจะยืนสิงกันขนาดไหน

พวกมนับงัคบัให้เดก็ปีหนึง่ท�าห่าอะไรสักอย่าง น่าจะเป็นการ

แนะน�าตัว แต่ยังคงบรรยากาศการกดดันและหาเรื่องเอาไว้อย่าง

เสมอต้นเสมอปลาย เผลอๆ จะมีแต่มากขึ้นด้วยเท่าที่ดู 
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นอกจากตวาด ด่าหมาด่ายาย เรยีกเดก็ปีหน่ึงออกไปแทงกบ

แทงเขียด ลุกนั่งรายตัวแล้ว ก็ไม่เห็นความสร้างสรรค์อย่างอื่น

ไอ้เรื่องสร้างสรรค์ กิจกรรมดีๆ มีไม่ท�า ชาติก็งงว่าการตบหัว

ลูบหลัง ด่าไปด่ามาแบบนี้มันดีตรงไหน

“รุ่นก่อนๆ เขายังท�ากันมาได้! แค่นี้พวกมึงไม่ไหวก็ลาออก

ไป!”

ชาติร้องอืมในใจ

หน้าพ่อหน้าแม่ลอยมา ชาติเสียดายค่าเทอมแทนบุพการี

เหลือเกิน

พยายามท�าให้ดูขลัง แต่ก็ไม่เข้าใจว่าท�าไมความเชื่อผิดๆ 

แบบนี้ถึงได้ถูกปลูกฝังมารุ่นต่อรุ่นได้ขนาดนี้

ชาติโชคดีที่มีความคิดเป็นของตัวเอง แถมยังรู้อะไรถูกผิด มี

สมองคิดไตร่ตรองได้ ไม่อย่างนั้นคงโดนชักจูงกลายเป็นเมล็ดพันธุ์

เน่าๆ รุ่นต่อไปแน่ๆ อย่าได้แปลกใจในเมื่อตัวตั้งตัวตีดันเป็นถึง

บรรดาผูใ้หญ่ทีคุ่ม้กะลาหวัอยู ่โดยมกีะลาใบใหญ่กว่าครอบทับอกีที

น่าสังเวช

เขาถอนหายใจ ยิ่งหนักใจกว่าไอ้อ้อยเป็นล้านเท่า

พดูถงึไอ้อ้อย พอเหน็มนักลบัมาเล่าเรือ่งรบัน้องท่ีคณะให้ฟัง 

ว่าเล่นแป้งอย่างนั้น รุ่นพี่อย่างนี้ มีการท�ากิจกรรมสลับสาขา ท�า

แลบ็ท�าความรูจ้กักนั น่ารกัน่าหยกิไปหมด มนัพูดท้ังๆ ท่ีแป้งยังเตม็

หน้ากลับมา เขาเห็นแล้วก็ได้แต่มอง

มึงนะมึง

“เสียงมแีค่นีเ้หรอครบั! เอาให้ได้เหมอืนท่ีพวกมงึคยุกันสวิะ!”

นั่น! ใครจะเก่งเหมือนพี่แก

ตั้งแต่นั่งมา ชาตินับสิงสาราสัตว์ที่ออกจากปากไอ้พวกนี้จน



~ ผู้ซึ่งหลงรักหญิงสาวในภาพวาด ~

41

เลิกนับไปแล้ว

สมกับเป็นแบบอย่างที่ดีจริงๆ น่านับถือ

ชาติกะพริบตา หาวไปสองรอบ เรียนก็เครียด แล้วต้องมา

เครียดกับสังคมวิปริตแบบนี้อีก

แย่ๆ 

การตามน�้าของชาติยังพอไปวัดไปวาได้อยู่ ไม่ถึงกับต้องลุก

ข้ึนไปต่อยไปตีกับใคร กระทั่งพวกมันเสร็จสมอารมณ์หมาย ถึงได้

ปล่อยปีหนึ่งกลับบ้านตามที่ควรจะเป็น

ไม่วายยังมีขู่ นัดเวลาปีหนึ่งให้เจอกับพวกมันอีกในวันพรุ่งนี้

ยังต้องเจอพวกมันอีก

ดูแววแล้วสามเดือนก็ไม่จบ

เรื่องเรียนเรื่องดีๆ ไม่เห็นจริงจังได้ขนาดนี้

ชาตจิ�าได้รางๆ เหมอืนว่ามคี�าพดูหน่ึงลอยมาจากปากผูใ้หญ่

ที่ดูแล้วก็ต้องน่านับถือว่า ใครไม่ใคร่จะเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องก็ได้ 

ไม่มีการบังคับ พูดเสียดิบดีในวันที่นัดผู้ปกครองไปประชุมก่อนเปิด

ภาคเรียน

เขาสบถออกมาเหมอืนตอนทีด่่าไอ้ทีเพ่ือนเก่าว่าตอแหล เขา

ชอบด่ามันว่าตอแหล และเมื่อกี้เขาก็สบถด่าไอ้ที พอดีนึกถึงมันขึ้น

มาได้ก็เลยด่า เชื่อเถอะ เขาก�าลังด่ามัน แค่มันคนเดียว

แล้วชาติก็จ�าได้รางๆ อีกว่า ถูกบังคับให้เซ็นห่าบางอย่าง 

เป็นกระดาษร่ายยาวถึงกิจกรรมที่ปีหนึ่งต้องเข้าร่วม เป็นการเซ็นที่

ต้องมีทั้งผู้ปกครองและตัวเรายินยอม ทว่าเป็นการกระท�าที่อุตลุด

เหลือเกิน แทบจะเรียกได้ว่าจี้ให้เซ็น

ค�าพดูข่มขูต่่างๆ นานาในวนันีก้ย็งัมีอกีมาก อย่างเช่นว่าหาก

วันนี้จ�านวนนักศึกษาไม่ครบก็จะถูกท�าโทษทั้งหมด และอ้างเหตุผล
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เส้ียมสอนให้ปีหนึ่งเกลียดกันเองได้อย่างลอยตัว ไม่น่าเชื่อว่าจะมี

คนหลงเชื่อค�าพูดไอ้พวกเหี้ยนี่ด้วย

ที่เขาว่าความคิดคนเราสมองตรองได้ไม่เท่ากันท่าจะจริง

มนัท�าเหมอืนทกุคนต้องว่างงาน ไม่มกีจิธรุะ พ่อแม่ครอบครวั

ไม่มี ไม่ต้องกลับบ้านกลับช่อง มายกมือตบแปะเพื่อความภาคภูมิ

อยู่กับมันอย่างเดียว

ส�าคัญตัวผิดอะไรเช่นนี้

พอพ้นจากห้องเรียน จากแดดเปรี้ยงฟ้าใส ขณะนี้ความมืด

รวมไปถึงเสียงจิ้งหรีดร้องระงม ชาติมองภาพตรงหน้าช้าๆ ราวกับ

ก�าลังซึมซับบรรยากาศริมทะเล 

ทุ่มครึ่ง

อีกนิดนึงแม่งก็กักขังหน่วงเหนี่ยวละ

ไอ้ผลที่ตามชาติมาตลอดทางก็ถาม

“ชาติกลับไงวะ”

“ขับรถกลับหอ” เห็นมันพยายามผูกมิตรกับเขาอย่าง

กระตือรือร้น ชาติก็เลยถามไถ่มันตอบ “กลับไงล่ะมึง”

“นั่งรถเมล์กลับว่ะ ชาติอยู่หอเหรอเนี่ย”

เขาพยักหน้า “มึงนั่งรถกับกูไปลงที่ป้ายรถเมล์ไหม”

เห็นแก่ว่ามันเป็นเพื่อนคนแรกที่ทักทายเขาอย่างจริงจัง ใน

ที่สุดเขาก็เริ่มรู้สึกว่าอาจจะหาเพื่อนได้สักที

ไอ้ผลยิ้ม มันตอบ “เฮ้ย! ขอบคุณมาก”

รถติด ติดอย่างที่โคตรจะติดได้ ในมหา’ลัยป้ายรถเมล์จะว่า

ไกลก็ไม่ แต่ให้เดินก็เหนื่อยเหมือนกัน เขาขับออกไปตรงถนนใหญ่ 

“เดี๋ยวส่งกูตรงป้ายตรงข้ามนะ”

ไอ้ผลบอก เขาพยักหน้าเข้าใจ ก่อนจะกลับรถไปส่งมันตาม
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นั้น เป็นฝั่งเดียวกับหอเขาพอดี

“บาย ไว้เจอกัน”

เขาโบกมือให้มัน ไอ้ผลลงจากรถอย่างทุลักทุเล อย่าบอกนะ

ว่าไม่ค่อยได้นั่งมอเตอร์ไซค์เหมือนกับไอ้อ้อยอีกคน

“เจอกันๆ เออ มึงมีเบอร์ไหม ไลน์ก็ได้ ขอหน่อย”

“อ้อ” ขอกันตรงนี้เนี่ยนะ แทนที่จะบอกกูก่อนหน้านี้ ไอ้ผล

หยบิโทรศพัท์ขึน้มาอย่างกระตือรอืร้น มนัมองหน้าเขาอย่างรอคอย 

ชาตินิ่งไปสักพัก “เอาของมึงมาดีกว่า กูลืม”

“เบอร์ตัวเองก็ลืมเหรอวะ” ไอ้ผลขมวดคิ้วก่อนหัวเราะ 

“เออน่ะ สัส! เร็วๆ เดี๋ยวต�ารวจมาไล่กู”

เขาไม่คิดว่ามันจะข�าได้ขนาดนั้น ไอ้ผลจิ้มเบอร์มันลงใน

โทรศัพท์ชาติก่อนจะโทร.ออกแล้วตัดสาย “อ้ะ เบอร์กูลิงก์กับไลน์”

“เค”

รถเมล์มาพอดี ไอ้ผลโบกไม้โบกมือก่อนจะหายเข้าไปในรถ 

ขณะที่ชาติขับรถไป ลมตีหน้าไป การได้เพื่อนใหม่เป็นเช่นนี้เอง

ก่อนจะถึงหอ หน้าปากทางเข้าที่อยู่ติดถนนมีร้านสะดวกซื้อ 

ชาตจิอดมอ’ไซค์ไว้ข้างๆ ก่อนจะลงไปหาอะไรกินก่อนเข้าหอ จะได้

ไม่ต้องออกมาอีก

แต่แล้วจู่ๆ  เสยีงโทรศพัท์กด็งัขึน้ ร้อยวนัพนัปีไม่เคยมใีครโทร. 

เข้ามา หรือไอ้ผลจะเล่นเขาเข้าแล้ว

ชาติรับสาย แต่ไม่ได้พูดอะไร อีกฝั่งก็เหมือนจะทนไม่ไหวจึง

ได้ยอมแพ้พูดออกมาก่อน

[ชาติ?]

“ว่า”

เสียงคุ้นๆ คุ้นมาก แต่ชาติก็ยังนึกไม่ออก เขาจ่ายตังค์ก่อน
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จะเดินออกมาพร้อมไส้กรอก

[มารับเราหน่อย]

“ใครวะ”

[’ไรเนี่ย ลืมเราได้ไง เมื่อคืนก็เพิ่งอยู่ด้วยกันแท้ๆ]

เสยีงกระเง้ากระงอด รปูประโยคน่าถบี แต่ชาตก็ิยังไม่ได้ตอบ

กลับไป เขากัดไส้กรอกหายไปครึ่งหนึ่ง ก่อนจะนั่งเคี้ยวอยู่บน

มอเตอร์ไซค์ตัวเอง

ได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักทางปลายสาย ไม่ใช่แค่เสียงไอ้คนที่

ถือสายอยู่ แต่ยังมีเสียงผู้หญิงอยู่อีกหลายคน

[มารับหน่อย มันมืดแล้ว เรากลับหอไม่ถูก]

“มึงได้เบอร์กูมาตอนไหน”

[เมื่อคืน]

“ส้นตีน”

[เร็วๆ รอที่คณะตรงตึกรวมใกล้ๆ หอสมุดนะ]

“เดี๋ยว”

[จุ๊บๆ]

แล้วมันก็ตัดสาย

โทร.ไปอีกครั้ง วางสายยังไม่ถึงห้าวินาที แต่มันก็ยังไม่รับ 

ราวกับรู้ว่าถ้ารับ ประโยคแรกที่ได้ยินคือชาติจะด่าพ่อมัน

ชาติกินไส้กรอกหมดแล้ว เขานั่งเหม่อมองหมาที่ก�าลังนอน

ตากแอร์หน้าประตูเซเว่น ก่อนจะถอนหายใจแล้วเปิดกูเกิ้ลแมพใน

โทรศัพท์

‘หอสมุด ม.XXX อยู่ตรงไหน’

ค่ารถก็ไม่ได้ ค่าน�้ามันก็ไม่ได้ 

แถมชาติยังต้องฝ่าด่านต�ารวจที่โบกมือหย็อยๆ อยู่ตรงนั้น
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ด้วย

“ชาติช้าอะ”

ทนัททีีถ่งึจดุหมาย เสยีงทุม้ๆ นุม่ๆ เสยีงหน่ึงก็พุ่งใส่หน้าเขา

ทันที

หลังจากชาติกวาดสายตาดูแผนที่ในโทรศัพท์ เขาถึงได้ออก

รถกลับเข้าไปในมหา’ลยัอกีครัง้ จะบอกว่าตวัเองโง่กใ็ช่ท ีแต่หอสมดุ

มนักอ็ยูใ่กล้ๆ กบัตกึทีช่าตเิพิง่จะเรยีนมา ไม่วายเขาเกือบถูกต�ารวจ

เรียกตรวจใบขับขี่

ตั้งแต่มาที่นี่ เสียทั้งขึ้นทั้งล่อง

ไอ้อ้อยนั่งอยู่ตรงม้าหินอ่อน มีกลุ่มผู้หญิงล้อมรอบเต็มไป

หมด ตรงนั้นมีไฟสว่างกว่าจุดอื่น ชาติแค่ขับรถเข้าไปจอดเทียบ

ข้างๆ ฟุตบาท ก่อนจะยันตีนเอาไว้กับพื้น 

เขาถอดหมวกกันน็อกช้าๆ ไม่เข้าใจว่าเหตุใดกับแค่การถอด

หมวกออก เขาถึงได้ยินเสียงวี้ดว้ายเบาๆ พร้อมกับความรู้สึกของ

การถูกจ้องมองโดยไม่ทราบเหตุ

“จะกลับหรือไม่กลับ”

ไอ้อ้อยเดนิเข้ามา ชาตยิืน่หมวกกนันอ็กไปทางมนัก่อนจะเสย

ผมไปด้านหลัง ไม่ทันไรเหงื่อก็ชุ่ม

ไอ้อ้อยยิม้แป้น มนัหนัไปโบกมอืลากลุม่เพ่ือน ก่อนจะหนัมา

พูดกับเขาเสียงดังฟังชัดอย่างแปลกๆ 

“หิวข้าวอะ”

“แล้ว?”

ไอ้อ้อยสวมหมวกกันน็อก ปากก็ฉอดๆ “ไปหาอะไรกินกัน”

มันท�าท่านึกถึงร้านอาหารแถวๆ นี้ ก่อนจะจับมือชาติให้มา
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ผูกตัวล็อกของหมวกที่คางมัน 

“ผูกให้หน่อย”

ชาติท�าให้มันจบๆ รู้สึกหม่ันไส้อยากจะบิดคางขาวๆ ที่อยู่

ตรงนิ้วให้รู้แล้วรู้รอด เรื่องแค่นี้เสือกท�าเป็นกระแดะ

“กูโทร.มาท�าไมไม่รับ”

“ถ้ารับสาย ชาติก็ไม่มารับเราอะดิ”

“นั่งสองแถวก็ถึงหน้าหอแล้ว”

“ไม่เอา” มันเถียงข้างๆ คูๆ พูดอ้อแอ้ บิดไปบิดมาเหมือน

เด็กโดนขัดใจ “น่ากลัว มืดก็มืด เราเป็นแค่ผู้ชายตัวเล็กๆ ถ้าเกิด

อะไรขึ้นมาจะท�ายังไง”

ชาติกลอกตา ไม่มีสักนาทีที่มันจะท�าตัวปกติไม่อ้อนตีน 

“แล้วจะแดกไหมข้าว”

“แดก” มันรีบตอบ “ไปกินด้วยกันนะ”

“เออๆ” เขาตั้งท่าจะออกตัว “รีบๆ ขึ้นมาได้ละ ยุงเยอะ”

พอไอ้อ้อยขึน้มานัง่ มนักก็อดเอวเขาแน่น ชาตพิยายามมอง

ข้ามมือมันที่โอบแทบจะสิงเขา 

“อ้อยจะกลับแล้วเหรอ”

มเีสยีงหนึง่ลอยมาตรงกลุม่เพือ่นไอ้อ้อย มนัเอีย้วตวัหนักลับ

ไปตอบก่อนจะโบกไม้โบกมืออีกรอบ “กลับแล้วๆ”

ชาติไม่ได้สังเกตรอยยิ้มกรุ้มกริ่มหรือเลศนัยใดๆ ทั้งสิ้น

“วันนี้ชาติเลิกกี่โมง”

“กูเพิ่งเลิกก่อนมึงไม่นาน”

“เป็นไงบ้าง”

“ก็แย่ดี”

“จริงดิ ท�าไมวะ”
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“เดิมๆ” ชาติไม่มีอารมณ์จะเล่าประสบการณ์ในแต่ละวันให้

ไอ้อ้อยฟังนัก เขาถาม “จะแดกตรงไหน มึงชี้บอกจุดกูด้วย”

“ได้ครับ”

ไอ้อ้อยตอบเสียงเก๊กๆ ในทีแรกเขาขยับให้มันนั่งได้สบายๆ 

แต่ไม่เข้าใจว่าท�าไมไอ้อ้อยถึงยังจะขยับเข้ามาแย่งท่ีเขาจนชาติจะ

ตกเบาะอยู่รอมร่อ “อ้อย มึงจะเบียดท�าไม”

“ก็กลัวตก” 

ถึงชาติจะไม่ติดใจเอาความสักเท่าไร แต่กอดกันกลมแบบนี้

มันก็ดูแปลกๆ นะโว้ย!

ไม่ว่าเปล่า เนือ่งจากกลวัชาติจะไม่เชือ่ ไอ้อ้อยท�าตวัสัน่งนังก

เป็นการประกอบค�าพูดให้ดูน่าเชื่อถือ ก่อนจะเอาหน้ามุดไหล่ชาติ

ถูไปถูมาหลายๆ ที

“กูขับช้ากว่าพ่อมึงอีก”

“เฮ้ย! เคยแข่งกับพ่อเราด้วยอ่อ?”

“เออ”

“พรุ่งนี้เราเลิกทุ่มนึงเหมือนเดิม”

“อืม”

“มารับด้วย”

“เออ”

“เหมือนแฟนกันเลยเนอะ”

ไอ้อ้อยพดูก่อนจะท�าตวับดิไปบดิมาแสร้งเขนิอาย ชาตขิมวด

คิ้ว ถึงการเล่นกันแบบนี้ในสมัยมัธยมเขาจะเคยมีมา แต่ไอ้อ้อย มึง

เป็นใคร เพิ่งรู้จักกับกูไม่เท่าไร มึงก็เล่นกูซะแล้ว

“มึงแน่ใจนะ ว่าจะเป็นเมียกู”

เขาตอบเรียบๆ ตอนก�าลังติดไฟแดง และพยายามมองดู
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ต�ารวจไปด้วย ที่นี่ขึ้นชื่อทั้งเรื่องรถติด ค่าปรับ รวมไปถึงมหันตภัย

บนท้องถนน

แขนท่ีกอดชาตอิยูแ่น่นขึน้ ตัง้แต่เมือ่ไรกไ็ม่รูท้ีช่าตริูส้กึเหมอืน

ถูกแมวตัวใหญ่เกาะหลังอยู่ ก่อนไฟเขียวหนึ่งวิ ไอ้อ้อยก็ชะโงกมา 

กระซิบเบาๆ ก่อนจะวางคางไว้บนไหล่ข้างนั้น 

“มันก็ไม่แน่หรอกชาติ”
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เป็นเงินเป็นทอง

สุดท้ายไอ้อ้อยพาเขาวกอยู่ครึ่งชั่วโมง

“สรุปมึงจะแดกร้านไหน”

ชาติชักหงุดหงิด รถเขาไม่ได้แดกน�้าแดกอากาศ ถึงจะได้ขับ

ไปนั่นไปนี่โดยไม่คิดเสียดายนะโว้ย!

“ร้านนั้น”

ไอ้อ้อยชี้เสียงใส รอบนี้มันไม่กล้ากวนอีกเพราะรู้ว่าชาติจะ

โมโหจริงๆ แล้ว

เป็นร้านสชีมพูๆ  เลก็ๆ ดแูออดั แต่ยงัดทีีค่นไม่มาก ทีด่แูออดั

อาจจะเป็นเพราะมันเล็กจริงๆ 

ชาติมีความรู้สึกเหมือนคอเคล็ด

ไม่ใช่แค่เคล็ด แต่ขณะนั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ ชาติต้อง 

เอยีงคออยูน่ดินงึเนือ่งจากไอ้อ้อยเอาหัวทีใ่ส่หมวกกันนอ็กของมนั

มาดันมาดุนเขาตลอดเวลา ชาติหมุนคอเบาๆ ก่อนขมวดคิ้ว ความ

รู้สึกเมื่อยขบแบบนี้ท�าเอาวิงเวียน
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ไอ้อ้อยลงจากรถ จากนั้นมันก็จับมือชาติยื่นมาให้เอาหมวก

กันน็อกออกให้มัน

ชาตจิากทีห่งดุหงดิก่อนหน้านี ้สะสมมาเรือ่ยๆ ในตอนทีป่ลด

ตัวล็อกที่ปลายคางไอ้อ้อยจึงออกจะไม่นุ่มนวลและกระชากอยู ่

เล็กน้อย

ไอ้อ้อยร้องอูยเมื่อโดนตัวล็อกหมวกดีดคาง แค่นิดเดียวคาง

มันก็เป็นสีชมพูๆ มันท�าปากจู๋พลางบ่น 

“เจ็บนะ”

“เออ”

กะจะต่อว่าอีกสักหน่อย แต่เห็นสีหน้าชาติแล้วไอ้อ้อยก็

หุบปาก มันท�าเป็นรีบจูงเขาเข้าไปในร้านก่อนจะเลือกที่นั่งเอง 

เสร็จสรรพ ไม่ถามความเห็นคนที่พามันมาแดกสักค�า

ชาติไม่ได้ใส่ใจหรือถือสาหาความ แต่ตอนน้ีใบหน้าจากท่ี 

นิง่เรยีบอยูแ่ล้วยิง่บึง้หนกั เกอืบจะดไูม่ออก แต่บรรยากาศรอบกาย

กลับมีความแตกต่าง หากจะบอกว่าตอนนี้อารมณ์ชาติไม่ดี ก็ตอบ

ได้ว่าใช่

ตาชาติใกล้จะปิด แต่ก็ยังฝืนยื้อไว้อยู่ ช่วงเช้าแม้จะเรียนไม่

ค่อยหนัก แต่ที่หนักคือหนักใจ วันนี้เขาถูกเหล่ากุ๊ยรุมทึ้งทั้งวันแล้ว 

จะกลับไปนอนเร็วๆ เสียหน่อย ยังจะโดนไอ้อ้อยลากออกมาอีก 

ลากออกมาไม่ว่า แต่ยังท�าเป็นเล่นตัว อ้อนตีนได้ตลอดเวลา

ชาตถิอนหายใจ รูสึ้กแก่ข้ึนอกีสิบปี ถ้าพดูแบบในหนังจีน อยู่

กับไอ้อ้อยมากๆ ไม่นานหัวเขาคงขาวโพลน

เป็นร้านอาหารเลก็ๆ แต่พอเข้ามาข้างในกลบัไม่ขีเ้หร่ อยู่ถดั

จากหอที่ชาติอยู่ไปสามซอย

ชาตินั่งก่อนจะเท้าแขนค่อยๆ หลับตา
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“ชาติจะกิน’ไรครับ”

เสียงไอ้อ้อยหล่อเป็นพิเศษ ชาติก็งงว่ามันจะเก๊กท�าไม อ้อ 

พอปรือตาเล็กน้อยถึงได้รู้ว่าพนักงานยืนรอจดรายการอยู่ ท�าตัว

ปกติก็เป็น แต่พออยู่กับกูเสือกท�าตัวห่า’ไรของมันก็ไม่รู้

“มึงกินเลย” 

“ชาติไม่กินเหรอ”

“เออ อะไรก็ได้ มึงสั่งๆ มา กูกินด้วย” เขาตอบปัดๆ ก่อนจะ

ปิดปากหาวแล้วยืดกาย หันไปมองด้านนอก ตอนนี้จะบอกว่าดึก

แล้วก็ใช่ แต่ด้วยความที่เป็นชุมชนใหญ่แขนงหนึ่ง จึงเรียกได้ว่าคน

ชุกชุมดูรื่นตาดี

ไอ้อ้อยยิ้ม มันพูดจาแบบคนปกติ จากนั้นเมื่อบริกรเดินจาก

ไป มันก็กลับมามองชาติด้วยแววตาปัญญาอ่อนทันที

ชาติไม่ทันได้ฟังว่ามันสั่งอะไร เขาก�าลังนั่งกอดอกก่อนจะ

เอียงคอพิงเก้าอี้เพื่อหามุมดีๆ งีบ 

“แถวนี้มีร้านเหล้าไหม”

ไอ้อ้อยพยักหน้า “มีสิ”

“อยู่ตรงไหนวะ”

“ไว้เดี๋ยวพาไป” มันดื่มน�้าก่อนจะยักคิ้วส่งมา ท่าทีดูราวกับ

ผูช้ายเจ้าชูไ้ก่แจ้สกัตวั แต่ชาตมิองว่ามนัเริม่มเีค้าลางชวนให้ท้าต่อย

ท้าตีขึ้นมาบ้าง ไม่ใช่ไอ้ตัวนิ่มๆ ให้เขาลากไปตบไปตีอยู่ฝ่ายเดียว

แต่ชาติยังไม่ทันได้หลับดี หัวก็ดันนึกขึ้นมาได้ เขามองมัน

อย่างสงสัย น�้าเสียงทั้งแปลกใจกึ่งดูแคลนเล็กน้อย 

“มึงรู้จักร้านเหล้าด้วยเหรอ”

“เอ้า รู้จักดิ” ไอ้อ้อยหัวเราะก่อนมันจะวางมือประสานกันไว้

บนโต๊ะ พูดจาพาทีเสียงทุ้มๆ เป็นทางการ “มากับเรา ชาติไม่ต้อง
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กลัวไปหรอกนะครับ”

นั่นไม่ใช่เรื่องที่ควรจะกลัวที่สุดเรอะ!

“วันนี้ชาติดูเหนื่อยๆ ขับกลับไม่ไหวก็บอก เดี๋ยวเราขับเอง”

“กูยังอยากตายเพราะแก่”

“เราอาจจะช่วยขบัรถมอ’ไซค์ให้ไม่ได้ แต่เราช่วยท�าให้ชาตติืน่

ได้” มันพูดไปพยักหน้าไปอย่างจริงจัง สายตาก็ดูซาบซึ้งดีราวกับ

ต้องการช่วยเหลือเพื่อนพ้องอย่างเต็มที่

ชาติหลับตาไปเถียงมันไป “เออ กูตื่นของกูได้”

“บ้า ให้เราช่วยเหอะ”

“เออ”

“รับปากแล้วนะ”

“เออ”

“ฮึ้ย” จู่ๆ ไอ้อ้อยก็ฮึดฮัด “ชาติอย่าท�าตัวง่วงสิ”

“เอ้า!” ชาติตอบ “ก็กูง่วง”

ไอ้ห่า! ไม่ให้กูง่วงจะให้กูท�าอะไร

“เดี๋ยวมื้อนี้เลี้ยงเอง แทนค่าข้าวตอนนั้นกับค่ารถ โอเคไหม

ครับ” ไอ้อ้อยพดูแล้วกพ็ยายามกะพรบิตาส่งสายตาแปลกๆ มาด้วย 

ชาติขมวดคิ้วหนักกว่าเดิม

“แล้วตามึงเป็น’ไร” 

“เราก�าลังส่งสายตาให้ชาติอยู่”

“มึงป่วยเหรออ้อย”

ไอ้อ้อยหัวเราะคิกคัก พอเห็นชาติท�าหน้าซังกะตาย ก็ย่ิง

หัวเราะหนักจนหน้าแดง ยกมือกุมปากไปตบโต๊ะไป ราวกับสมใจ

หมายแล้วที่ท�าเขาประสาทแดกได้ “มึงเรียนหนักเหรออ้อย”

“เป็นห่วงเราเหรอ” ไอ้อ้อยถามเสียงนุ่ม ถ้าไม่ติดว่ามัน
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หน้าตาดี ชาติคงคิดว่ามันมีปัญหาด้านไหนสักด้านแล้วจริงๆ แค่ 

ไม่ได้ออกที่หน้าตาเฉยๆ “ไม่ตอบด้วยอะ”  

ชาติถอนหายใจ เขากระดิกเท้าสองสามครั้ง เปลี่ยนไปเรื่อง

อื่นเพราะขี้เกียจเถียงกับมัน “เมื่อไรข้าวจะมา”

“เดี๋ยวก็มาแล้ว” ไอ้อ้อยพูดเสียงอ่อน “อดทนหน่อยนะครับ”

ไม่วายมนักโ็น้มตวัยืน่มอืมาวางแหมะบนหลังมอืชาตก่ิอนจะ

ตบเบาๆ ชาติเลิกคิ้วขึ้น ขณะเดียวกันพนักงานสาวก็ยกอาหารมา

เสิร์ฟพร้อมร่ายเมนูทวนเสียงใส

“ชุดคู่รักอิ่มใจ ข้าวไก่ราดซอสเทอริยากิมาแล้วค่า~”

“เมื่อคืนนอนน้อยเหรอวะ”

ไอ้ผลถามชาติเมื่อเห็นว่าเขาก้มหน้าหลบฟุบอยู่กับโต๊ะ ชาติ

งึมง�าตอบไป

ไอ้ผลตบไหล่ชาติเบาๆ มันวางกระเป๋านั่งลงข้างๆ วันนี้ชาติ

มาเร็ว เป็นเพราะว่าเขารีบมาจองที่นั่งหลังสุดแล้วหามุมดีๆ นอน

ทันทีที่ได้ที่

“จองที่ให้กูด้วยเหรอ แต๊งกิ้วมากๆ”

ไอ้ผลยิ้มเป็นมิตร ชาติพยักหน้าหงึกๆ อยู่กับโต๊ะ ในเมื่อมัน

เข้าใจอย่างนั้นแล้วเป็นผลดีก็ให้มันเข้าใจไป ไม่เสียหาย

เมื่อคืนกว่าจะกลับ ก็ปาไปสามทุ่มครึ่งกว่าจะถึงหอ สี่ทุ่ม 

กว่าจะได้นอน กว่าจะได้อาบน�้า กว่าจะเถียงกับไอ้อ้อยเสร็จ กว่า

จะแย่งผ้าเช็ดตัวกับมัน

อยากจะบ้าตาย!

คาบแรกก็ไบโอโลจี วันนี้ชาติเรียนครึ่งเช้าเช่นเคย ทว่าแค่

ได้ยินชื่อวิชา ชาติก็รู้สึกเวียนหัวตาลายขึ้นมาอีกครั้ง
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แม้กระนั้น ใช่ว่าชาติจะไม่สังเกตกลุ่มเพื่อนในห้อง

ทัง้นนิทา ดแูววแล้วเดีย๋วกว็งแตก ต่อหน้าอย่าง ลบัหลงัอย่าง 

คลั่งระบบกดขี่ความเป็นคน สารพัดจะรวมในห้องนี้ ยังไงก็ต้อง 

ปรับตัว

ชาติกวาดสายตากระทั่งมาหยุดที่เพื่อนข้างๆ…ไอ้ผล

การสนทนายงัคงไม่สิน้สดุ จวบจนอาจารย์เข้ามาสอน พร้อม

กบัแจกสไลด์และให้เข้าเวบ็สมคัรสมาชกิเพือ่โหลดชทีหรอืดงูานและ

การบ้านต่างๆ ที่จะให้ในวันหน้า ไอ้ผลข้างชาติกระตือรือร้นที่จะ

เรียนอย่างเต็มที่ ในขณะที่เขาหลับ มันก็ทุบชาติไปสองที จนชาติ 

จ�าใจต้องตื่น

ปากก็พูดตามอาจารย์ ตอบทุกค�าถามได้หมดแม้จะไม่ได้ยก

มือตรงๆ 

สดุท้ายการคดิจะคบค้าหาเพือ่นใหม่ของชาตจิงึสิน้สดุลงด้วย

ประการฉะนี้แล

หลังจากเลิกเรียน เที่ยงพอดี ชาติก�าลังจะกลับหอ กลับ

พบว่ามีคนหน้าตาแปลกประหลาดเข้ามาในห้อง แปลกประหลาด 

ก็เพราะว่ามันไม่ใช่กลุ่มปีหนึ่ง 

“เดีย๋ววนันีพ้วกผมมีเรือ่งจะคยุกบัพวกคณุ นัง่อยูก่่อน เตรยีม

ตัวให้พร้อมด้วยครับ”

มันกวาดสายตามอง ปีหนึ่งเกือบทั้งหมดแน่นอนว่าหน้าตา

เซ็งกันปานกินยาขม

“แม่งเอ๊ย!” ไอ้ผลขมวดคิ้วมุ่น “วันนี้กูมีงานพาร์ทไทม์”

ชาติถือคติ คบคนอย่างแรกห้ามเอาพวกขี้นินทาเด็ดขาด 

เฉยีดใกล้ยงัพอได้ แต่ให้คบค้ามากกว่านัน้กอ็ย่าเลย ว่ากันว่าพวกน้ี
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สร้างปัญหามากทีส่ดุ และไม่ใช่คนทีก่ล้าเผชญิหน้าส่ิงใดนอกจากได้

แต่เห่าลบัหลงั ปัญหาร้อยทัง้ร้อยคอืการเก็บกดและไม่ยอมพูดออก

มาอย่างเปิดใจ มีศักดิ์ศรีหรือหาเหตุผล

โชคดีที่แม้ชาติจะมีการสื่อสารอย่างไลน์ แต่ชาติก็ยังไม่เคย

รับใครในมหา’ลัยเข้ามาเลยสักคน เว้นไอ้ผลไว้คน ชาติท�าเหมือน 

ตัวเองอยู่นอกวงตลอดเวลา

มีเรื่องน่าปวดหัวมากพอแล้ว ขนาดชาติที่ไม่ได้สนใจอะไร

นอกจากนอนยังได้ยินดราม่าเกี่ยวกับการรับน้องแบบเหี้ยๆ อยู่

เนืองๆ มีทั้งคนไม่พอใจบ่นลงในนั้นในนี้ แน่นอนว่าต่อมาไอ้พวก

นั้นที่ตามส่องเด็กปีหนึ่ง หรือแม้กระทั่งไส้ศึกแค็ปหน้าจอไปฟ้องก็

ใช่ว่าจะไม่มี

ก็ไม่แปลก

เขาขยะแขยงถึงขั้นที่ว่าขนลุกขึ้นมา

ท�าตวัถ่อยแต่ต้องการความเคารพนบัถอื ชาตงิงจรงิๆ เหมอืน

พยายามเสกขี้ให้เป็นทอง แล้วชาตินี้มันจะได้ไหม

โตก็โตกันแล้ว พูดจาพาทีภาษาคนเจริญกลับท�ากันไม่เป็น 

ก่อนมนัเข้ามหา’ลยักนักย็งัดเูป็นคนปกตดิแีท้ๆ ท�าไมพอเข้ามาแล้ว

หัวโขนมันหนักถึงขนาดอดใจไม่ไหว ต้องยกตนข่มคนอื่นสืบต่อไป

หรือยังไง

แม้เขาจะพูดจากูมึงอยู่เป็นนิจ แต่ก็ใช่ว่าจะท�าตัวถ่อยสถุล

พร�า่เพรือ่ใส่ผูอ้ืน่หรอืคนไม่รูจ้กั อกีอย่าง...เขาไม่ได้นิยมการเหยียด

คนอื่นแบบที่ไอ้พวกห่านั่นก�าลังท�ากัน

อ้างว่าสามคัค ีอ้างว่าฝึกความอดทน เจรญิแท้ ข้ออ้างแบบน้ี

หลอกไอ้ทุยที่ไหนก็ได้

แทนที่จะปลูกฝังสิ่งดีๆ มีความสร้างสรรค์ กลับเห็นว่าการ
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ตะคอกกดดันให้หวาดกลัว ลดทอนความเป็นมนุษย์เป็นเรื่องดีซะ

อย่างนั้น

แปลว่าที่เรียนๆ กันมา ไม่ได้ช่วยขัดเกลาจิตใจอะไรตรงไหน

เลยใช่ไหม

ไอ้ผลหน้าซีด แบบเดียวกับที่ชาติเห็นเมื่อวันก่อน ชาติเก็บ

กระเป๋าอย่างเกียจคร้าน ก่อนจะตบไหล่มันสองที

“ไปไหนวะ” ไอ้ผลหันมาถามเมื่อเห็นชาติเดินสะพายเป้ออก

ไป ไม่ใคร่ได้สนใจสายตาเพื่อนๆ ที่มองอย่างงงๆ สักเท่าไหร่

“กลับไปให้ข้าวหมา”

ไอ้ผลท�าหน้างงๆ ชาตเิดนิไปสองก้าวกห็นักลบัไปมองมนัอกี

รอบ เขาเลิกคิ้ว มองหน้ามันราวกับถามว่ามึงจะนั่งท�าห่าอะไรอยู่

อีก

จากนัน้ไอ้ผลกเ็หมอืนจะคดิได้ มนักะพรบิตาขณะรบีลกุหอบ

กระเป๋าตามมา แล้วเดนิออกไปประตูหลงัก่อนจะข้ามต้นไม้พุม่เตีย้

ตามชาติไปอย่างน่ารักน่าชัง

ชาติให้โอกาสแล้ว แต่ในเมื่อมันยังไม่ดีขึ้น ยึดถือการปฏิบัติ

ต่อผู้อ่ืนแบบน่ารังเกียจ เขาก็ไม่จ�าเป็นต้องให้เกียรติใดๆ กลับไป

เช่นกัน

ปากบอกไม่บังคับ ได้ยินกันถ้วนหน้า ทว่าในทางปฏิบัติจริง

กลับใช้กฎหมู่ข่มเหงผู้อื่น

เวลาอีกห้าหกชั่วโมงในทุกๆ วันที่จะต้องมาถูกบังคับให้

คลุกคลีกับอะไรพรรค์นี้ คิดแล้วก็สงสารพ่อแม่ที่ส่งเงินให้มาเรียน

ช่างเสียเปล่า

ชาติส่ายหน้าอย่างระอา

เสียเวลาท�ามาหาแดก!


