
ไม่ว่ำเธอจะยืนอยู่ข้ำงใคร...

ผมนั่งแล้วกันเนอะ
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อะไรอยู่ในซอง?

“สัสดิว รถที่บ้านมึงปะน่ะ!?”

ผมเงยหน้ำขึน้มำจำกจอโทรศพัท์ตอนทีไ่ด้ยนิไอ้เอร์ิลพดูแบบ

นั้น แล้วก็เห็นรถครอบครัวสีครีมก�ำลังแล่นเข้ำมำจอดเทียบริม

ฟตุบำทไม่ใกล้ไม่ไกลนกั ผมหรีต่ำมองป้ำยทะเบยีนเพ่ือควำมแน่ใจ 

พบว่ำใช่อย่ำงที่มันสันนิษฐำนจริงๆ ด้วย

“เร็วมึง กูอยำกกลับกรุงเทพฯจนตัวสั่นแล้ว” ไอ้ทิม เพ่ือน 

อกีคนในกลุม่ยกกระเป๋ำใบโตขึน้มำแบก เด๋ียวก่อนๆ อะไรจะพร้อม

ขนำดนั้น รถบ้ำนกูนะเฮ้ย

ผมพบัซองสนี�ำ้ตำลในมอืยดัใส่กระเป๋ำกำงเกง ก่อนจะยนืขึน้

เตรียมขนของตัวเองบ้ำง

ถึงเวลำกลับไปเรียนต่อที่กรุงเทพฯแล้วครับ จบกันทีกับชีวิต

ปีหนึ่งที่ต้องมำเรียนต่ำงจังหวัด ผมก�ำลังจะเป็นหมอฟันปีสอง 

เต็มตัว และนั่นหมำยควำมว่ำผมจะได้กลับไปใช้ชีวิตในเมืองสักที 

ลำก่อนนครนำยก ข้ำจะคิดถึงเอ็ง //ตบหน้ำอกแบบชำววำกำนดำ
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แต่แก๊งของเรำต้องชะงกั เมือ่คนทีล่งมำจำกรถคนแรกไม่ใช่พ่ี

แช่มคนขับเจ้ำประจ�ำ แต่เป็นร่ำงเลก็ๆ ทีส่งูเพรยีวพร้อมกับใบหน้ำ

อันคุ้นเคย

“ไอ้ปู๊น?” ผมเอียงคอมอง เจ้ำของชื่อที่โดนเรียกถอนหำยใจ

จนปอยผมเป็นช่อเหนือแว่นกรอบด�ำกระพือพรืดเพรำะแรงลม

“อะไรมึง”

“…”

สัส! สมัยนี้เขำคุยกับพี่แท้ๆ กันอย่ำงนี้เหรอวะ

“โหวววววว” เอร์ิลเอนตัวมำกระซบิข้ำงหผูมอย่ำงไว “นีอ่ะนะ 

ปู๊นปู๊น น้องชำยมึง!?”

“เออ”

“แฮกดีว่ะ”

“ไอ้ควำย เลิกคิดได้เลย กูไม่อยำกมีมึงเป็นน้องเขย”

และดไูอเ้พื่อนรกัแมง่มอง ห้ำมจ้องใตก้ำงเกงน้องกูอยำ่งนั้น

สิวะ!

“ท�ำไมใส่ชดุนกัเรยีน” ผมถำมน้องชำยทนัท ีดดู ิยนูฟิอร์มของ

มันท�ำให้เพื่อนๆ ผมไม่เป็นอันหำยใจแล้ว แฮกแม่งอย่ำงเดียว

“พอดีมีสอบเช้ำ พ่อก็เลยให้ตีรถมำรับมึงเลยจะได้ไม่ต้อง

เปลืองน�้ำมัน” มันว่ำ “ไหนอะ”

ผมขมวดคิ้ว ไอ้น้องผมมันมองหำอะไรวะ หัวแทบจะหมุนได้

ร้อยแปดสิบองศำแล้วน่ะ

“ไหนอะไรวะ”

ไอ้ปู๊นท�ำเป็นดันแว่นให้เข้ำที่แก้เขิน “พี่กุ้ง”

“…”

“ไหนๆ ก็มำถึงนี่แล้ว กูจะเซลฟี่กับพี่เขำเอง ใช้มึงไม่เคยได้
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เรื่อง”

โวะ! กูก็นึกว่ำเรื่องอะไร คืองี้ครับ น้องผมมันเป็นแฟนตัวยง

ของกุง้ดำวเด่นสนิก�ำ ตวัทอ็ปประหนึง่ดำรำของมหำ’ลยัเรำ มนัเคย

รบเร้ำให้ถ่ำยคลิปกุ้งอวยพรวันเกิดไปให้ แต่พอดีผมมัวแต่ยุ่งก็เลย

ไม่ได้ท�ำตำมทีม่นัหวงั ด่ำผมซะชดุใหญ่ มนัคงอจิฉำท่ีผมเคยอวดว่ำ

กุ้งเคยซ้อนท้ำยมอเตอร์ไซค์ผมละมั้ง

“เสียใจ เขำกลับไปกรุงเทพฯตั้งแต่เช้ำแล้ว”

“อ้ำว! โห่’ไรวะ พี่กุ้งแม่งท�ำอกหัก” ไอ้น้องชำยท�ำหน้ำเง้ำ

หน้ำงอ เห็นแล้วอยำกจะตะปบหน้ำแม่งสักที “กูมำท�ำไมเนี่ย เสีย

เวลำ!”

“ใจคอมึงจะมำเจอพี่ชำยอย่ำงกูไม่ได้เลยว่ำงั้น”

“กูไม่อยำกเสียเวลำชีวิตไปกับมึง ยังมีหลำยอย่ำงที่ต้องท�ำ”

“เช่นอะไร!”

“เรียนวำดรูป!”

ผมคงเป็นพี่ที่หัวเน่ำ ขนำดน้องแม่งยังสนใจจะวำดภำพ

มำกกว่ำเจอหน้ำผมเลย เซ็งว่ะ

“น้องมึงโหดดว่ีะ” ไอ้เอร์ิลเอนตัวมำกระซบิอกีแล้ว “อยำกได้

อะ จีบได้ปะ?”

“มึงอำจจะผิดหวังนะ น้องกูไม่ใช่แนวมึงหรอก แม่งชอบอยู่

ข้ำงบน”

“ไม่เป็นร้ำยยย กูโอเค มีท่ำทำงมำกมำยที่กูสำมำรถให้น้อง

มึงอยู่ข้ำงบนได้ ไว้ใจกูเหอะ”

“สัส! อยำกติดคุกเรอะ!” ผมตบหัวเพื่อนไปดังป้ำบ

ถึงจะดูเป็นพี่ที่ตีกับน้องไม่ยั้ง แต่ยังไงๆ ผมก็หวงมันเหมือน

กันนะโว้ยยย (แม้แม่งจะไม่เคยคิดสนใจผมบ้ำงเลยก็เหอะ)
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“จะกลับกันได้ยัง” ไอ้ปู๊นกอดอกเร่ง ดูท่ำทำงแม่งดิ บำงทีผม

กน็ะ งงว่ำใครเป็นพีก่นัแน่ “ตอนเยน็มเีรยีนพเิศษ GAT PAT ไม่อยำก

เสียเวลำ”

“น้องดูตั้งใจเรียนจังเลยนะคร้ำบ” ไอ้เอิร์ลเสนอหน้ำเข้ำไป

ใกล้ๆ คนใส่ชุดนักเรียน

“ใช่ๆ” แน่ะ! ไอ้สสัทมิเริม่เอำกบัเขำแล้วเหมอืนกนั “ตัง้ใจแบบ

นี้ต้องสอบติดคณะที่หวังแน่ๆ เลยนะคร้ำบ”

ทว่ำไอ้ตัวดีกลับท�ำเป็นยักไหล่ “อืม ก็ว่ำงั้นแหละฮะ”

ตอนแรกผมกก็งัวลนะว่ำน้องชำยตวัเองจะก้ำวร้ำวเกนิไปหรอื

เปล่ำ แต่พอสังเกตปฏิกิริยำไอ้เพื่อนรักสองตัวที่อยู่ข้ำงๆ แล้ว

เท่ำนั้นแหละ...ไอ้ห่ำเอ๊ย! มีประกำยปิ๊งๆ อย่ำงกับทะเลอันดำมัน

กระทบแสงแดด ควำมเย็นชำลบล้ำงควำมจัญไรไม่ได้สินะ

“เชี่ยยย เขำพูดกับกูว่ะ” ไอ้เอิร์ลตัวสั่น

“อย่ำซุย! น้องพูดกับกู” ไอ้ทิมหน้ำแดง

เฮ้อออ กูละเหนือ่ยกบัพวกมันสองคนจรงิๆ “ไปๆ ขึน้รถเลย

สัส เห็นอยำกกลับกรุงเทพฯนักไม่ใช่เหรอพวกมึงสองตัวอะ”

เรำโยนกระเป๋ำใบโตไว้ท้ำยรถ โชคดีที่ผมเอำของใช้บำงส่วน

กลับไปกรุงเทพฯบ้ำงแล้ว วันสุดท้ำยแบบน้ีเลยไม่ต้องมีภำระ

มำกมำยเท่ำไหร่ จำกนัน้เรำกก็ระโดดเข้ำประจ�ำท่ี ไอ้เอร์ิลกับไอ้ทมิ

เข้ำไปก่อน ส่วนผมกบัน้องชำยตำมไปสมทบทีหลงั พอประตปิูด รถ

เรำก็แล่นออกจำกมหำ’ลัยสักที

ลำก่อนนะ...ทีท่ีก่ใูช้ชวีติเพือ่เรยีนอย่ำงเดียว ไม่เคยจะส่งเมยี

มำตกถึงท้องให้สักคน ฮึ่มมมมมม เส็งเคร็ง

“เฮ้ย!” ไอ้ปู๊นร้องลั่นรถเล่นเอำซะผมต้องหันไปมองเพรำะ

ควำมเป็นห่วง ไอ้เรำกน็กึว่ำโดนอะไรแทง แต่เปล่ำครบั มนัแค่ตกใจ
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เพรำะไอ้เอิร์ลเท้ำเบำะด้ำนหลังของมันอยู่ แถมจ้องยังกะหมำ 

น�้ำลำยนี่แทบจะหยดใส่เบำะหนังก�ำมะหยี่

“แหะๆ” ไอ้เอิร์ลยิ้มแป้น พร้อมถวำยตัวเป็นแฟนบอยน้อง

ชำยผมเต็มที่ “กลิ่นของน้องหอมจัง”

“หะ…หำ!?”

“พี่หมำยถึง ตัวน้องหอม...ใช่น�้ำหอมยี่ห้ออะไรน้ำ~”

กูละเซ็งจริง...เพื่อนผมแม่งท�ำให้ขำยหน้ำได้ทุกทีสิน่ำ

น้องชำยผมไม่ตอบ มันแค่ยิ้มแห้งๆ ก่อนจะเขยิบมำใกล้คน

เป็นพี่อย่ำงผม

“มึงไปหำเพื่อนเพี้ยนๆ แบบนี้มำจำกที่ไหน งำนสอยดำววัด

อ้อมน้อยเรอะ”

“ท�ำไม ชอบเหรอ” ผมแกล้งแหย่ “สนใจมั้ยล่ะ ดูมันถูกใจมึง

อย่ำงแรงเลยนะ”

“เฮอะ! อย่ำหวัง ตัวก็ใหญ่อย่ำงกับหมีควำย”

“เขำเรียกหุ่นดี ดูตัวมึงซะก่อน แห้งอย่ำงกับน้ำผีในละคร

จักรๆ วงศ์ๆ”

“มันคืออะไรน่ะ”

จะอธิบำยยังไงดีวะ ช่ำงเหอะ...ลืมไปว่ำผมกับมันเกิดคนละ

เจนเนอเรชั่น

“มันหุ่นดีสมชำยชำตรีกว่ำมึงแล้วกัน” ผมยักคิ้วกวนๆ

“ไอ้พวกนีอ้ะ คงเข้ำแต่ยมิเอำแต่ยกเหลก็ตวัเปียกเหงือ่จนมนั

เลื่อม”

“ก็ดีกว่ำเอำแต่แต่งตัวเนี้ยบๆ ท�ำเป็นภูมิฐำนกลบควำม

ปวกเปียกแบบมึง”

“หรือกูต้องปล่อยให้ตัวเองเซอร์แบบมึงฮะ เป็นหมอฟันแต่
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ภำพลักษณ์ไม่ได้น่ำเชื่อถือเล้ยยย”

“มึงก็คุณชำยเกินกว่ำจะอยำกเรียนวิจิตรศิลป์เหมือนกัน!!!”

กรอดๆๆๆ เอำส ิจะมองตำกนัเป็นหมำเตรยีมไฟท์กเ็อำเลย 

ไอ้น้องเวร!

แต่ก่อนสงครำมประสำทของเรำจะเริม่ต่ออกียก อยู่ๆ ซองสี

น�ำ้ตำลทีผ่มเหนบ็ไว้ในกระเป๋ำกำงเกงกร่็วงออกมำได้ถกูเวลำสดุๆ!!!

แหมะ!

สสัเอ๊ย!!! กระจดักระจำยซะนกึว่ำเทศกำลเทกระจำด ไอ้พวก

นี้มันจะเห็นควำมลับของผมกันมั้ยฮะ!

“อะไรอะ” 

ผมมองตำมมือเล็กๆ ของน้องชำย เฮ้ยยย อย่ำนะ มึงอย่ำ

หยิบขึ้นมำอ่ำนเด็ดขำด ในซองนี้มีแต่ควำมลับทั้งนั้น บอสอุตส่ำห์

ส่งข้อมูลเป้ำหมำยรำยใหม่ที่ผมต้องรับผิดชอบมำให้ ถ้ำมันรู้ว่ำผม

ท�ำงำนเสริมอะไรรับรองว่ำควำมแตกแน่ ปู๊นรู้โลกรู้ ไม่ใช่ฉำยำที่ได้

มำเล่นๆ! 

แล้วนั่น! มันเสือกหยิบแผ่นที่มีรูปภำพขึ้นมำซะด้วย!!!

“…”

เวรละ! เอำกระเป๋ำตังค์หนบีจมูกตัวเองชงิตำยตอนน้ีดมีัย้วะ

“อี๋! มึงแม่งโรคจิต!!!”

ตำยแน่! ผมตำยแน่!!!

ไอ้ปู๊นยื่นกระดำษแผ่นนั้นเข้ำมำใกล้หน้ำ แทบจะแปะติด 

หน้ำผำกผมเป็นผกีองกอยอยูแ่ล้วเชยีว ผมรบัมนัมำจำกมอืน้องชำย 

มองคนที่หน้ำมึนๆ ง่วงๆ ตลอดเวลำในภำพนั้นสลับกับมันอย่ำง

งุนงง

“…”
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น้องผมเบะปำกเหมือนผมเป็นผูช้ำยแสนโสโครก “มงึพกรปู

พีป่ีใหม ่ไว้กับตัว โอตะว่ะ!”

ผมที่หลับตำปี๋ค่อยๆ ค่อยๆ ลืมมองมัน อ้ำว! แบบนี้ก็

หมำยควำมว่ำ...

“มึงรู้จักคนในรูปเหรอ” 

“รู้จักดิ ใครไม่รู้จักพี่ปีใหม่ก็บ้ำละ”

ผมหยิบรูปขึ้นมำดูอีกที...

ใครวะ ท�ำไมน้องผมรูจ้กัแต่ผมกลบัไม่รู ้นักร้องกำมกิำเซ่หรอื

เปล่ำเนี่ย

“พี่เขำเป็นรุ่นพี่กู ป๊อปปูล่ำร์จะตำย”

อ๋อ ทีหลังก็บอกก่อนสิว่ำเป็นเครือญำติของมึง กูก็พินิจ

พิเครำะห์เอำตำย จ้องน้องในรูปจนเลขจะขึ้นแล้วสัส

เฮ้ย! เดี๋ยวนะ

“งี้ก็หมำยควำมว่ำคนนี้อยู่โรงเรียนเดียวกับมึงเหรอ” ผมชี้

คนในภำพ

“นีแ่หละเหตผุลทีก่ตู้องตวิ GAT เพรำะกลัวจะบ้ือแบบมงึ” ไอ้

ปู๊นกอดอกถอนหำยใจอย่ำงเอือมระอำ ดูมันท�ำท่ำ ไอ้เด็กเปรต “ก็

บอกอยู่ว่ำเป็นรุ่นพี่”

“อ่อ”

“แล้วอีกอย่ำง” ผมเห็นว่ำแก้มใต้แว่นก�ำลังแดงก�่ำ “กูเคยจีบ

เขำ”

แคกๆ ถึงกับส�ำลักน�้ำลำยเลยกู “ตะกี้มึงว่ำเคย’ไรนะ”

“เคยจีบ!!!” มีกำรท�ำหน้ำเหยอซะด้วย

“โถไอ้ควำย ตัวกเ็ท่ำเม็ดกระเทยีม รอ่ิำนจะจีบรุน่พ่ี!!!” ขนำด

ผมหล่อกว่ำมัน ผมยังคิดเลยว่ำคนในรูปดีเกินกว่ำจะคู่ควรกับผม
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ด้วยซ�้ำ นี่อะไร คนหน้ำเหมือนดินแดงที่โดนรถแทรกเตอร์ทับแบบ

ไอ้ปู๊น เขำเล่นด้วยก็แปลกแล้ว

พอและ ผมจะไม่ต่อล้อต่อเถียงกับมันดีกว่ำ เดี๋ยวมันด่ำผม

เสียหมำอีก ผมเหนื่อย

และที่ส�ำคัญ ผมมีงำนที่ต้องท�ำ! ซึ่งตอนนี้ผมมีแผนแล้วด้วย

“มึงสอบอีกทีวันไหนนะ”

“สอบตัวสุดท้ำยอำทิตย์หน้ำ” ไอ้เด็กเปรตย่นคิ้ว “ท�ำไมวะ”

หึๆ! อะไรจะเข้ำทำงขนำดเน้!

“สอบเสร็จไปเดินสยำมกันมั้ย เดี๋ยวไปรับที่โรงเรียน” ผมยิ้ม

หวำน

ไอ้ปู๊นถึงกับอึ้ง “เมื่อกี้พี่แช่มขับรถตกหลุมเปล่ำวะ หัวมึง

กระแทกหรือไงอยู่ดีๆ ก็จะชวนกูไปเที่ยว”

“คิดถึงมึงไง”

“…” ไอ้ปู๊นท�ำเป็นลอยหน้ำลอยตำทั้งๆ ที่กอดอก ดูก็รู้ครับ

ว่ำแม่งใจอ่อน ก็นี่น้องชำยผมนะ เดำทำงง่ำยจะตำย ลึกๆ แล้วมัน

รักผมแหละ “เลี้ยงเรดซันกูด้วย อยำกกินมำนำนแล้ว”

“ไม่มีปัญหำเลยน้องปู๊นปู๊น”

“เออ ทงีีก้เ็งยีบซะ จะฟังเพลง” พดูจบคนในชดุนกัเรยีนกห็ยบิ

หูฟังออกมำจำกกระเป๋ำ อิ๊กนอร์พี่ชำยอย่ำงผมไปเรียบร้อย

ผมเหลือบไปเห็นไอ้สองตัวด้ำนหลังคอพับคออ่อนคำเบำะ 

โถถถถถถ กูก็ว่ำท�ำไมเงียบๆ ที่แท้ไปเฝ้ำพระอินทร์กันหมด เหลือ

แต่ผมคนเดียวสินะ ทีนี้จะหยิบกระดำษในซองขึ้นมำอ่ำนอีกทีก็คง

ไม่มีใครสนใจแน่นอน
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เป้าหมาย

จักรวาล พันธะพิสัย (ปีใหม่)

อายุ  : 17 ปี

การศึกษา : - มัธยมโรงเรียนXX

   - มหาวิทยาลัย เพิ่งสอบติดคณะศิลปกรรม- 

   ศาสตร์ เอกการแสดงและก�ากับการแสดง

อัตราหนี้  : 150,000 บาท

ผู้ว่าจ้าง  : คุณก�าพล -สงวนนามสกุล- (ฐานะ : คู่รัก)

สาเหตุที่เลิก : (ไม่ระบุ)

เด๊ดไลน์จากผู้ว่าจ้าง : ก่อนที่เป้าหมายจะขึ้นเรียนมหาวิทยาลัย

โห่’ไรวะ ไหนๆ ก็ให้ข้อมูลมำเยอะขนำดนี้แล้ว จะบอกไซซ์

รองเท้ำหน่อยไม่ได้หรือยังไง จะเอำมำจิ้นต่ออะ

แต่ไม่เป็นไรครบั แค่เหน็หน้ำในรปูทีบ่อสให้มำผมกจ็�ำได้ขึน้ใจ 

เฮ้อออ ไอ้น้องเอ๊ย! หน้ำตำกน่็ำรกัดนัไปคบเสีย่แก่ๆ แถมยัง

ไปท�ำแสบติดหนี้เขำเป็นแสนอีก เอำเงินไปท�ำอะไรเยอะขนำดนั้น

วะ ไหนลองบอกพี่สิครับ

“…”

แต่ขณะที่ผมก�ำลังจ้องหน้ำใสๆ ในรูปน้ัน อยู่ๆ แก้มผมก็

กระตุก

เฮ้ย! ผมยิ้มว่ะ

ยิ้มท�ำไมวะเนี่ยยยยยย

เวรแล้วครับ จู่ๆ ผมก็เห็นคนในรูปน่ำรักขึ้นมำเฉย...หน้ำที่

เคยมองว่ำดมูนึๆ ง่วงๆ กลบักลำยเป็นเสน่ห์ชวนให้หลง เพ่ิงสังเกต

ว่ำควำมขำวนวลของผิวหน้ำน้องทะลุออกมำจำกแผ่นกระดำษเฉย
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เลย

ฮึ่มมม แฮกเหมือนกันนะเรา

แต่ไม่ได้ครบั ผมเคยปฏญิำณกบัตัวเองไว้แล้ว ไม่ว่ำเป้ำหมำย

จะน่ำรักขนำดไหน งำนก็คืองำน ห้ำมตกบ่วงภำพลวงตำที่จะท�ำให้

เรำโลเลเด็ดขำด

หึ! งั้นยิ้มเบำๆ แบบกระตุกมุมปำกให้ดูคูลๆ หน่อยแล้วกัน

น้องปีใหม่ครับ บอกก่อนเลยนะว่ำพี่ไม่ใจอ่อนกับน้องหรอก 

ยังไงซะน้องก็ต้องโดนพี่เช็กบิลแน่นอน หึๆ

“น้องดิวอี้ครับ!”

“ฮะ!? ว่ำไงครับ” ผมสะดุ้งโหยงเพรำะเสียงพี่แช่ม

“น้องเป็นอะไรหรือเปล่ำ พี่เห็นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่คนเดียว”

เวร เห็นด้วยเหรอฟะ

“แหะๆ เปล่ำครับ พอดีคิดอะไรเพลินๆ”

“เฮ้อ! ตกใจหมด พีน่กึว่ำน้องเห็นผ”ี คนหลงัพวงมำลยักุมอก

ถอนหำยใจแบบเกินจริง แหม พี่ก็เว่อร์ ไม่มีผีอะไรทั้งนั้นแหละครับ

พี่แช่ม มีแต่น้องปีใหม่อะไรในรูปนี่ต่ำงหำก!

ว่ำแล้วก็หยิบภำพน้องเขำขึ้นมำดูอีกทีดิ๊...

ฮึม่มม เจอกนัแน่น้อง น้องคอืบ่อเงนิบ่อทองของพ่ี ปิดเทอม

นี้น่ำจะรวยว่ะ

“เห็นผีอีกแล้ว”

“พอครับพี่!!!”
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ห้องปกครองหนาวมาก

ผมชื่อดิวอี้

ภำยนอกคุณอำจจะเห็นผมเป็นผู้ชำยรสจืด หน้ำตำเหมือน

ชพิมงัก์ ผมหนำๆ ไม่ชอบจดัแต่งจนมนัเป็นทรงแสกกลำงธรรมชำติ 

ชอบสวมเสื้อยืดกับกำงเกงยีนเชยๆ ดูไม่มีพิษมีภัย แต่จริงๆ แล้ว

ผมน่ะเป็นผู้ชำยอันตรำยของแท้เลย!

ล้อเล่นครับ อันตรงอันตรำยที่ไหนล่ะ ไม่ได้ท�ำงำนที่โรง

ปฏกิรณ์นวิเคลยีร์ ทีจ่รงิผมเป็นพวกเดก็เนร์ิดครบั เป็นนิสิตหมอฟัน

ผู้มีจิตใจดี ใครๆ ก็บอกอย่ำงนั้น...ไม่เชื่อเรอะ งั้นเรำมีตัวอย่ำงให้ดู

กัน

“คุณยายจะไปฝั่งนู้นเหรอครับ”

“ปะ…”

“มาครับ ผมไปส่งเอง!” 

ว่าแล้วผมก็พาหญิงชราที่ยืนอยู่ริมฟุตบาทข้ามฝั่งไปอีกฟาก
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ถนนอย่างปลอดภัย

“ไอ้หนุ่ม...”

“ไม่ต้องขอบคุณหรอกครับ ผมเต็มใจ”

“ไม่ใช่อย่างนั้นพ่อคู้ณณณ คือ...”

ปรี๊น! ปรี๊น!

ผมกบัคณุยายหันไปทางรถกระบะทีบี่บแตรลัน่ มนัอยู่อกีฟาก

ของถนนตรงจุดที่ผมเจอคุณยายก่อนจูงข้ามมา

“เฮ้ย! มึงจะพาแม่กูไปไหน!!!”

เอ๊า! อะไรวะเนี่ย

ผมหันไปมองคุณยาย “นั่นลูกยายเหรอ”

“เออ! ข้ามายืนรอมันซื้อของที่ตลาด”

“ท�าไมคุณยายไม่บอกผมล่ะ”

“เอ็งได้ปล่อยให้ข้าพูดบ้างม้ายยย!!!”

หรือจะอีกกรณีนึง

เมี้ยว เมี้ยววว

หมื? ขาผมชะงกัเม่ือได้ยนิเสียงครางของลกูแมว มาจากไหน

วะ ข้างถังขยะนี่ก็ไม่มี หรือว่า...

เฮ้ย! ไอ้น้อง!!! มึงขึ้นไปอยู่บนเสาไฟฟ้าได้ยังไงวะ

เมี้ยว เมี้ยววว

ยัง...ยังไม่เลิกร้อง ท�าไงดีวะเนี่ย กลัวมันตกลงมาตายอะ

ผมมองก้อนสีส้มทีข่ดตัวกลมอยูบ่นยอดเสา จิตใต้ส�านึกของ

การเป็นผูช้ายรักสัตว์ท�างานทนัท ีเอาละ ผมต้องช่วยมนัลงมาให้ได้

ฮึบ! ผมเริ่มต้นปีน พยายามไม่หันไปมองด้านหลัง ยอมรับ
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ครับว่าค่อนข้างไม่โอเคกับความสูงเท่าไหร่

เมี้ยว เมี้ยววว

รู้แล้วครับลูก รู้แล้วววววว พี่ก�าลังไปช่วยหนูนี่ไง

เมี้ยววว

มามะ มาอยู่ในอ้อมกอดของพี่ซะดีๆ

แกร๊ซซซซซซ

แต่ขณะทีผ่มก�าลงัเอือ้มมือไปหยบิมนัเท่านัน้แหละ อยู่ๆ ไอ้

แมวบ้าก็ขู่ผมฟ่อๆ แถมยังกระโดดหนี ปีนป่ายเสาลงไปที่พื้นด้าน

หลังได้อย่างรวดเร็วจนต้องขยี้ตาว่ามันเป็นลิงหรือแมวกันแน่

ไอ้บ้าเอ๊ยยย มึงลงได้เรอะ! แล้วกูจะมาช่วยท�าไมวะะะะะะ 

สุดท้ายต้องมาค้างเติ่งคาเสาอยู่แบบเนี้ยยยย

“เพ่ชัยๆ ขึ้นปัยตะมัยบนนั้นอ่า” (พี่ชายขึ้นไปท�าไมบนนั้น)

หมื? ผมก้มมองลงไปทีพ่ืน้ พบว่ามเีดก็ผูช้ายคนนงึยนืเท้าเอว

จ้องผมอยู่

“พอดีพี่มาช่วยแมว!”

“อ๋อ ไอ้ฉ้มอะเหยอ มนัขึน้ไปบนนัน้ตุก๊วนั มนัลงมาเองด้าย”

อ้าว! ใครจะไปรู้วะเนี่ยยย ทีหลังเขียนป้ายติดไว้หน่อย คนที่

ไม่ใช่เจ้าถิ่นอย่างผมจะได้ไม่หลงกลมันแบบนี้!!!

แต่ตอนนี้ผมต้องลงไปจากเสาบ้านี่สักที

หูยยย สูงว่ะ

“น้องๆ ไปตามใครก็ได้มาที พี่ลงไม่ได้”

“โหย! ขึ้นได้ตะลงมะได้ อาไยของพี่เนี่ย!”

เออ เอาเลย ด่าพี่เลยครับน้อง น้องชายพี่ที่บ้านก็ด่าทุกวัน 

พี่ชินแล้วววววว
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นั่นแหละครับ เห็นมั้ยล่ะว่ำผมเป็นคนจิตใจดี

แต่...ด้วยควำมที่เป็นคนจิตใจดีมุ่งมั่นจะช่วยเหลือผู้คนนี่

แหละ ท�ำให้ผมเริ่มเข้ำสู่วงกำรอำชีพที่โคตรอันตรำย

ควำมจืดของผมคงไปเตะตำโมเดลลิง่เข้ำ ท�ำให้ผมได้เป็นนำย

แบบ ตอนนี้วงกำรคงก�ำลังฮิตคนหน้ำตำแบบไก่เมำอย่ำงผมละมั้ง 

ผ่ำนมำหมดแล้วทัง้เดนิแบบและถ่ำยแบบตัง้แต่ยังไม่จบมธัยม ตอน

แรกไอ้เรำก็คิดว่ำงำนจะง่ำยๆ เดินแกว่งไปแกว่งมำ ท�ำหน้ำไม่สน

โลกบนรันเวย์แบบหล่อๆ แต่หำรูไ้ม่ว่ำ...โมเดลลิง่ทีผ่มได้เซน็สญัญำ

เข้ำแท้จริงเป็นแค่ฉำกบังหน้ำ บริษัทแห่งนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลัง

มำกกว่ำนั้น!

นำยแบบในสังกัดนอกจำกต้องท�ำงำนตำมอำชีพตัวเองแล้ว 

เรำยงัต้องรบัจ๊อบพเิศษด้วยนัน่กค็อื ‘รบัจ้างทวงหนีจ้ากแฟนเก่า’ 

ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกบอส!

ตอนแรกผมก็งงนะ ประมำณว่ำ ‘เฮ้ย! ได้ไงวะ ในสัญญา 

ไม่ได้มีบอกน่ีหว่า’ แต่พอผมท้วงติงทำงต้นสังกัดไป เขำก็แค่ส่ง

ข้อควำมมำว่ำลองอ่ำนสัญญำดีๆ แล้วผมก็พบว่ำมันอยู่ด้ำนหลัง 

แถมฟอนต์ก็ยังเล็กอย่ำงกับให้แอ๊นท์แมนอ่ำน สุดท้ำยก็ต้องเลย

ตำมเลยครับ เพรำะเอำเข้ำจริง รำยได้แม่งดีกว่ำกำรเป็นนำยแบบ

มำกโขเลยทีเดียว

ผมต้องกำรเงินเพรำะผมอยำกรับผิดชอบตัวเอง น่ันคือ

สำเหตท่ีุผมท�ำงำนเกบ็เงนิแทบตำยทัง้ๆ ทีแ่บมอืขอเงนิพ่อได้ง่ำยๆ 

กต็ำม ผมไม่อยำกรบกวนเขำ ปล่อยให้เขำมีควำมสขุอยู่กับเมยีใหม่

ไปเถอะ แค่อย่ำละเลยไอ้ปู๊นปู๊นก็พอ

หลักกำรท�ำงำนของนกัทวงหนีก้ง่็ำยๆ ครบั เรำท�ำทกุวถีิทำง

เพื่อให้ได้เงินจำกลูกหนี้ของผู้ว่ำจ้ำงเรำโดยไม่จ�ำกัดวิธี คุณอำจจะ
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จับเขำมำมัดไว้ในห้อง ทรมำนด้วยกำรอดอำหำร เปิดละครจ�ำเลย

รักเคล้ำคลอไปด้วยเพื่อเพิ่มควำมกดดัน จนสุดท้ำยเขำอำจจะร้อง

ห่มร้องไห้ส�ำนึกผิด ยอมคืนเงินมำ เรำก็เอำไปคืนผู้ว่ำจ้ำง เป็นอัน

ปิดดีล

แต่นั่นไม่ใช่วิธีของผม!

ยอมรับครับว่ำผมก็อยำกท�ำวิธีแบบน้ันนะ เป็นหนุ่มโหดๆ 

โฉดๆ ร้อนแรงฮอตแอสเฮล คงท�ำให้ได้เงินง่ำยน่ำดู แต่อย่ำลืมว่ำ

แต่ละเคสมีลูกหนี้ที่ต่ำงกันครับ บำงคนอำจจะมีแต่ไม่คืน บำงคน

อยำกคืนแต่ไม่มีจริงๆ ผมเลยต้องสรรหำวิธีทวงหนี้หลำกหลำยรูป

แบบ ตั้งแต่เขียนข้อควำมคุกคำมแปะหน้ำรถ จ้ำงให้ยำมหน้ำตึก

คณะหรือที่ท�ำงำนทวงว่ำอย่ำลืมคืนเงินเจ้ำหน้ีให้ขำยหน้ำเพ่ือน 

หรือแม้กระทั่งตำมเก็บรูปภำพเด็ดๆ ที่สำมำรถส่งให้แอดมินเพจ

ฮูไลก์ลงประจำนเพื่อแบล็กเมล์ ส่วนมำกไม่มีวิธีไหนที่ถึงเนื้อถึงตัว

หรอกครับ เพรำะในสัญญำมีกฏอยู่ว่ำห้ำมเปิดเผยตัวให้เป้ำหมำย

รู้จักตัวตนของเรำเด็ดขำดไง ข้อนี้แหละโคตรส�ำคัญเลย!

และวันนี้ก็เป็นวันดีครับ หลังจำกมุ่งมั่นตำมทวงหนี้เคสนี้มำ

นำน ถึงเวลำปิดดีลสักที...

ผมนั่งกระดิกเท้ำรอลูกหนี้อยู่ที่โต๊ะม้ำหินหน้ำห้องสมุด ตำก็

ชื่นมื่นไปกับกำรได้มองเด็กต่ำงมหำ’ลัยน่ำรักๆ ที่เดินกันขวักไขว่ 

เฮ้อออ สดชื่นนนนนน งำนดีทั้งน้ำนนน ท�ำไมไม่มำเรียนที่นี่ตั้งแต่

แรกวะ คณะทันตะก็มี

“คุณคะ”

เสียงใสๆ เรียกผมให้เงยหน้ำขึ้นไป พบว่ำมีสำวหน้ำหมวย

ก�ำลงักอดซองสนี�ำ้ตำลด้วยอำกำรสัน่ระรกิ...เฮ้ย! แผ่นดนิไหวโดยท่ี

กูไม่รู้สึกหรือเปล่ำวะ เขำเป็นอะไรมั้ยอะ ผมกังวลแทนนน
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“สวัสดีครับ” ผมยกยิ้ม “เอำของมำหรือเปล่ำ”

สำวเจ้ำพยักหน้ำ โห! ผมหน้ำม้ำยำวปรกลูกตำเห็นแล้ว

ร�ำคำญแทน จับไปส่งพี่ก้อง ไฮฟ์ซำลอนช่วยดีมั้ยวะ

“นี่ค่ะ” เธอยื่นซองในมือมำให้ “ขอแลกกับหลักฐำนด้วย”

แหม่ กังวลจัง ผมไม่เบี้ยวหรอกน่ำ

ผมยื่นแฟ้มสีฟ้ำของตัวเองแลกเปลี่ยนไป “นี่ครับ”

“…”

“ในนี้มีหลักฐำนต่ำงๆ ที่คุณเคยกระท�ำผิดทั้งหมด” ผมว่ำ 

“ขับรถผ่าไฟแดงสิบสองครั้ง อ้วกในที่สาธารณะยี่สิบคร้ัง ไป

เดทกบัคนทีม่แีฟนอยู่แล้วสบิห้าครัง้ ตกปลาในเขตอภยัทานกบั

กิก๊ท่ีเป็นนักซิง่ห้าครัง้ หยบิเหรียญของคนอืน่ทีตู่ซ้ือ้บตัรบทีเีอส

สิบครั้ง”

เธอถึงกับอึ้ง “ถ่ำยเองทั้งหมดเลยเหรอคะ”

“ครับ”

“ว่ำงดีนะคะ”

“ขอบคณุครบั” ผมพยกัหน้ำ แหม่ ชืน่ใจจังโดนชม “ทีน้ีผมขอ

ตรวจของในซองนี้ก่อนนะ”

ผมหยบิเงนิในซองออกมำนบั อ่ำ...ห้ำพนับำทครบถ้วน ถอืว่ำ

ไม่โกงกัน

“เรียบร้อยครับ”

“คุณไม่ได้ก๊อบปี้ไว้แน่นะ” เธอชูแฟ้มสีน�้ำตำลที่ผมแลกไป 

สีหน้ำดูกังวลสุดๆ

“ไม่แน่นอนครับ ผมไม่คิดท�ำร้ำยใครหรอก”

“ค่ะ”

ผมหยิบสมุดโน้ตเล่มๆ เล็กในกระเป๋ำกำงเกงข้ึนมำกำง 
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จัดกำรขีดรำยชื่อเคสล่ำสุดซึ่งเพิ่งปิดดีลไปสดๆ ร้อนๆ ตะกี้นี้

ผมเหลือบมองคนตรงหน้ำ อ้ำว! ยังยืนอยู่เรอะ “มีอะไรอีก

หรือเปล่ำครับ”

“ไอ้เกรียงมันจ้ำงนำยมำใช่มั้ย”

“...”

“ไอ้สัส!!!”

อ้ำว! ด่ำผมท�ำไมอะ

“ฝำกบอกมันด้วยนะคะ” แล้วเธอก็เดินไป

ปัดโธ่! ก็นึกว่ำด่ำใคร ที่แท้ฝำกด่ำแฟนเก่ำคนที่เป็นผู้ว่ำจ้ำง

ผมนี่เอง

ผมส่ำยหัวด้วยควำมประสำทแดก เอำเถอะ ถือว่ำได้เงนิแล้ว 

จะตีกันก็เรื่องของพวกเขำผมไม่เกี่ยวแล้วละครับ

ผมรีบต่อสำยหำผู้จัดกำรทันที

[ว่ำไงจ๊ะดิว] เสียงเจื้อยแจ้วดังทักทำยมำจำกปลำยสำยแทบ

จะในทันที

“พี่หนูอิมครับ” ผมลุกขึ้นจำกเก้ำอี้ “ปิดเคสคุณเกรียง

เรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวยังไงผมจะเอำเงินเข้ำไปให้ในออฟฟิศนะ

ครับ”

[ว้ำยยย เริดมำกกก] ผู้จัดกำรผมดีใจออกนอกหน้ำเชียว  

[แล้วงี้พร้อมรับงำนต่อไปหรือยังเอ่ย]

“ได้เลยครับ” แหม่ พร้อมสิ ปิดเทอมแบบนี้แหละช่วงเวลำ

หำเงิน จะปล่อยผ่ำนได้ไง “เคสต่อไปเคสใครนะ”

[ตำมแฟ้มที่เคยให้คนไปส่งครำวก่อนเลยจ้ะ...] พ่ีหนูอิมว่ำ 

[งำนจ้ำงจำกคนชื่อคุณก�ำพล เป้ำหมำยคือน้อง...]

“ปีใหม่” 
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[แหม พอเห็นว่ำเป็นเงินแสนเนี่ยจ�ำได้แม่นเลยนะ]

เปล่ำครับน้องเขำน่ำรักติดตำต่ำงหำก อิ____อิ

[เคสนี้บอสฝำกถำมด้วยจ้ะว่ำจะเริ่มงำนได้เมื่อไหร่]

“ทันทีเลยครับ” ผมว่ำ “น้องเขำเรียนที่เดียวกับน้องชำยผม 

คิดไว้แล้วว่ำจะแวะไปดูลำดเลำที่โรงเรียนสักหน่อย”

[โอเคจ้ะ เออ! เกอืบลมืแน่ะ! จดไว้ด้วยนะว่ำสดุสปัดำห์มงีำน

ถ่ำยภำพให้กบัมหำ’ลยั งำนนีจ้้ำงในฐำนะนำยแบบ ได้ค่ำตอบแทน

จ้ะ]

“อ่ำ…” จดยิกเลยครับ อะไรที่ได้เงินเน่ียไม่มีทำงลืมหรอก 

รวยเละโว้ยยย ทั้งทวงหนี้ทั้งเดินแบบ ตำกูเป็นสีเดียวกับแบงก์พัน

แล้ววว “เรียบร้อยครับ งั้นแค่นี้ก่อนนะครับพี่หนูอิม”

ผมกดวำงสำย ในขณะที่ใจก็ก�ำลังพองโต

จะว่ำไปแล้ว...นอกจำกจะได้เงนิแสน ผมยังจะได้ตำมตดิชวีติ

น้องมัธยมน่ำรักๆ อีกตะหำก เคสนี้ลูกหนี้เด็กสุดตั้งแต่รับงำนมำ

เลยมั้งเนี่ย อดต่ืนเต้นที่จะได้เจอกับควำมสดใสของเด็กวัยกำงเกง

น�้ำเงินไม่ไหวแล้ววว

เคสนี้น่ำจะสนุกว่ะ!

ปัก!

ไอ้ทิมกระแทกลังสีน�้ำตำลลงกับพื้น “กล่องสุดท้ำยแล้วโว้ย”

“ทีนี้ก็ซื้อเบียร์ฉลองห้องใหม่กันหน่อยยย” หน้ำตำไอ้เอิร์ล

โคตรเริงร่ำ

พวกเรำสำมคน ผม ไอ้เอิร์ล และไอ้ทิม ตัดสินใจย้ำยมำอยู่

คอนโดเดียวกนัครบั โชคดทีีม่โีปรโมชัน่ส�ำหรบัห้องชดุสำมห้องนอน

อยูพ่อด ีเซน็สญัญำอยูห่นึง่ปีลดทนัทยีีส่บิเปอร์เซน็ต์ ข้อเสนอดแีบบ
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นี้ถ้ำชักช้ำคงโง่เต็มทนใช่มั้ยล่ะ

“ไม่ได้โว้ย! กูต้องไปรับน้องรัก” ผมบอกพวกมัน 

ไอ้เอิร์ลตำลุกวำว เด้งตัวขึ้นมำจำกโซฟำที่เพิ่งจัดมุมเสร็จไม่

นำน

“กูไปด้วยดิ!”

“ไม่ได้! ช่วงเวลำแห่งครอบครัวมึงเสือกอะไรฮะ”

“โธ่! มึงแม่งชอบกันท่ำว่ะ”

ผมไม่ได้สนใจไอ้เอร์ิลต่อ เพรำะตำดนัไปเหน็ไอ้ทมิหยิบแผ่น

ไม้มันเลื่อมขึ้นมำจำกกล่องที่มันเพิ่งวำงลงตะกี้

“อะไรวะ”

“ป้ำยแขวนหน้ำห้อง” มันตอบผม

โอ้โห! แม่งลงทุนอะไรขนำดน้ำนนน

ผมแย่งป้ำยในมือมันมำดู ข้อควำมกระแทกป้ำบเข้ำตำ

สามแยกปากอุ๋ง

“มงึเอำงีเ้ลยเหรอ” ผมถำมมันด้วยควำมไม่แน่ใจ คนห่ำอะไร

วะจะแขวนชื่อแก๊งไว้หน้ำห้อง ไม่ดูเนิร์ดไปหน่อยรึ

“เออดิวะ หรือมึงลืมควำมศักดิ์สิทธิ์ของแก๊งเรำไปแล้ว?”

“ถ้ำมีแขกมำห้องแล้วเห็นเข้ำ มึงจะไม่อำยใช่มั้ย”

“พวกเขำจะได้รับรู้ถึงควำมยิ่งใหญ่ของพวกเรำไง”

อืม...เข้ำใจรึยังว่ำท�ำไมสำวๆ ถึงกลัวพวกมึง ก็เล่นโอตะกัน

ซะขนำดเนี้ย ถ้ำเขำวิ่งหนีก็อย่ำมำบ่นทีหลังแล้วกัน

“กูไปก่อนนะ” ผมโบกมือให้พวกมันท้ังสองตัว จัดกำรคว้ำ

กระเป๋ำกล้องขึน้มำสะพำย เอำละ นอกจำกท่ีจะต้องไปรบัน้องชำย
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ที่น่ำรักแล้ว อย่ำลืมว่ำเรำมีงำนที่ต้องท�ำ!

โรงเรียนXX

ผมไม่เคยเยอืนโรงเรยีนน้องชำยมำก่อน แถมยังจบมธัยมมำ

เป็นปีแล้ว บรรยำกำศที่คึกคักแบบนี้เลยท�ำให้ผมไม่ชินอย่ำงแรง 

สำวๆ บำงคนเห็นผมแล้วกะพริบตำปริบๆ พวกน้องผู้ชำยขำโจ๋ก็

จ้องหน้ำอย่ำงกับต้องกำรหำเรื่อง นี่มันโรงเรียนหรือเขตรักษำพันธุ์

สัตว์ป่ำห้วยขำแข้งวะ อะไรจะพร้อมจู่โจมกันขนำดน้ี ขอทำงให้พ่ี

เดินหน่อยคร้ำบ

ดูเหมือนชั้นม.4 ของน้องชำยตัวดีจะยังสอบไม่เสร็จ ผมเลย

มเีวลำทบทวนแผนและหยบิรปูเป้ำหมำยในซองขึน้มำดอูกีครัง้ อมื...

หน้ำตำแบบนี้ท่ำจะหำไม่ยำก ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนนะน้องปีใหม่ ออก

มำให้พี่เจอซะดีๆ

เคสนีผ้มจงึตัง้ใจเป็นพเิศษครบั เพรำะหน้ีท่ีน้องปีใหม่ตดิผูว่้ำ

จ้ำงเป็นเงินถึงหนึ่งแสนห้ำหมื่นบำท เงินแสนเชียวนะคร้ำบบบ! ตำ

ผมนี่เด้งดึ๋งๆ เป็นแบบนี้เลยทีเดียว $_$ 

และตำมข้อตกลงของสัญญำ ทุกๆ จ๊อบผมจะต้องได้เงินค่ำ

ตอบแทนเป็นอกีหนึง่เท่ำของหนีท้ีติ่ดไว้ ถงึจะต้องหกัแบ่งโมเดลลิง่

ไปบ้ำง แต่สุดท้ำยยังไงแม่งก็ยังเยอะอยู่ดี ถ้ำท�ำงำนนี้ส�ำเร็จ บอก

เลยว่ำรวย! รวย!!! ร้วยยยยยย!!!

แต่ตอนนี้ผมต้องหำที่ปลอดภัยหลบก่อนนะฮะ น้องม.6 ที่

ก�ำลังเขียนเสื้อเซ็นเฟรนด์ชิพมองผมกันยังกะจะจับแดกลงท้องเลย

อะ สงสัยเป็นเพรำะเสื้อแขนยำวสีแดงแปร๋นที่ผมใส่อยู่แน่ๆ สะดุด

ตำจริงๆ พับผ่ำเอ๊ยยย

เฮ้ย!? เจอห้องน�้ำพอดี เข้ำไปหลบก่อนแล้วกัน
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ดูเหมือนในนี้จะปลอดผู้คนแฮะ เด็กมัธยมไม่ขี้ไม่เยี่ยวเรอะ 

ในนี้เงียบเป็นป่ำช้ำเชียว

“สวัสดีครับ”

ผมสะดุดกึกตอนที่ได้ยินเสียงเล็กๆ ดังขึ้นไม่มีปี่มีขลุ่ย 

เชี่ยยยยยย สรุปว่ำมีคนเหรอวะ

ผมค่อยๆ หมุนตัวไปทำงต้นตอของเสียง พบว่ำมันมำจำก

โซนโถสุขภัณฑ์ของผู้ชำย ผมเผยอปำกเล็กน้อยเมื่อเห็นเด็กมัธยม

ยืนหันหลังให้อยู่ ดูเหมือนกับว่ำน้องเขำก�ำลัง...

จ๊อกกกกกก จ๊อก จ๊อกกก...

ครับ เสียงดังฟังชัดแบบนี้ ยิงเสือด�ำอยู่น่ีหว่ำ มำเป็นคล่ืน

ขนำดนี้ กินน�้ำไปเยอะละสิท่ำไอ้หนู!!!

แม่งเอ๊ย! นี่กูพำตัวเองมำอยู่ในโลกไหนวะเนี่ยยย อำยจังงง

ผมต้ังใจจะกลับหลังหันเพรำะคิดว่ำยืนมองแบบนี้คงไม่ด ี

เท่ำไหร่ ถึงอีกฝ่ำยจะยังไม่รู้ตัวก็เหอะ! แต่จังหวะที่ก�ำลังจะหมุน 

ตัวนั่นเอง สำยตำเจ้ำกรรมของผมก็ไปสะดุดอยู่ที่ควำมขำวเปล่ง

ประกำยเข้ำ

ขา

โอ้โห! กูจะบ้ำ 

อะไรจะเนียนกริบเป็นกระดำษดับเบิ้ลเอแบบนั้นวะ!!!

เอำไงดี เอำไงดี ผมควรแฮกต่อไปหรือควรหันหลังกลับ น้อง

ครับ ขำน้องที่โผล่ออกมำจำกกำงเกงสั้นๆ ก�ำลังท�ำพี่แย่แล้ว ไม่ดี

แน่ โคตรไม่ดีเลย!!!

“ท่านประธานให้โทร.มาพดูเรือ่งนีอ้กีแล้วเหรอ” คนทีห่นั

หลังอยู่หนีบโทรศัพท์ไว้ข้ำงหู คงเป็นเพรำะมือไม่ว่ำงจับของส�ำคัญ

อยู่ “ไม่เบื่อหรือไง บอกหลายรอบแล้วนะว่าถ้าพร้อมจะกลับ”
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น�้ำเสียงเย็นชำมำก น่ำค้นหำสุดๆ แฮก แฮก แฮก

“งั้นฝากบอกเขาด้วย ถ้าแน่จริงก็ตามหาผมให้เจอแล้ว

กัน”

ผมหูผึ่ง...ปีใหม่งั้นเหรอ

จะใช่น้องปีใหม่เป้ำหมำยของผมหรือเปล่ำวะ เวรเอ๊ย! จะ

ชะโงกเข้ำไปดูก็ไม่ได้ กลัวจะเผลอไปเห็นอวัยวะอย่ำงอื่นก่อนหน้ำ

เข้ำ ทำงที่ดีคงต้องยืนนิ่งๆ อยู่ตรงนี้ต่อไป

แล้วนี่น้องกินน�้ำไปกี่ลูกบำศก์ลิตรวะ ยืนนำนจังงงงงง

“ชิท!” ผมถึงกับหลุดปำกตอนที่เห็นน้องล้วงกระเป๋ำกำงเกง 

ก็แม่งดันท�ำให้เนื้อผ้ำตึงเปรี๊ยะเห็นควำมกลมกลึงของบั้นท้ำยเข้ำ

จังๆ แม่เจ้ำโว้ยยย น�้ำลำยกูไหลไม่แพ้ฉี่น้องแล้วเนี่ยยยยยย

ของที่ติดมือน้องออกมำจำกกระเป๋ำคือจูปำจุ๊บรสสตรอว์-

เบอร์ร่ี น้องแกะมนัอย่ำงทลุกัทเุล เห็นแล้วอยำกจะเข้ำไปยนืกระซบิ

ด้ำนหลังว่ำ ‘ช่วยแกะให้มั้ยครับ’ ฉี่ให้เสร็จก่อนสิน้อง! ท�ำอะไร

หลำยๆ อย่ำงพร้อมกันมันได้ที่ไหนวะ

“ขี้เกียจพูดเรื่องนี้แล้วครับ” เฮ้ย! น้องรูดซิปแล้ว! 

จังหวะนั้นเองที่น้องเขำหันหน้ำมำ ผมจึงรู้ว่ำ...ใช่น้องปีใหม่

เป้ำหมำยของผมจริงด้วยโว้ย!!!

แม่งงง ตัวจริงดีกว่ำในรูปล้ำน ล้ำน ล้ำนนนเท่ำ นอกจำกผิว

ที่ขำว ควำมแน่นของเสื้อท�ำให้ผมรู้ว่ำน้องเขำผอมขนำดไหน เอวนี่

คอดกิ่ว ไหปลำร้ำชัดซะจนอยำกถำมว่ำเคยกินอำหำรที่ท�ำมำจำก

แป้งบ้ำงหรือเปล่ำ ไม่ต้องพูดถึงหน้ำตำ อย่ำงท่ีเคยบอกว่ำในรูป

หน้ำน้องเหมอืนคนง่วงพร้อมจะหลับตลอดเวลำ แต่พอเหน็เตม็สอง

ตำแบบนี.้..เอำตรงๆ นะแม่งไม่ได้น่ำเกลยีดเลย! มนัคอืเสน่ห์เฉพำะ

ตัวของน้องเขำ อย่ำงกับโคอำล่ำตัวน้อยที่สวนสัตว์เชียงใหม่ยังไง 
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ยังงั้น ปำกนิด จมูกหน่อย ใต้แก้มใสๆ มีระเรื่อสีแดงๆ ส้มๆ ซึ่งน่ำ

จะเกิดจำกแสงแดดและอำกำศที่ค่อนข้ำงอบอ้ำว

โอย...ไม่ใช่แค่อำกำศนะทีอ่บอ้ำว! ผมเนีย่ร้อนรุม่จนอยำกจะ

ถอดเสื้อ

“ถ้างัน้ก.็..” เสยีงน้องขำดช่วงไป เลยท�ำให้ผมได้สต ิวะ...เวร

ละ! น้องแม่งเห็นผมจนได้ ลืมไปเลยว่ำที่อ่ำงล้ำงมือมีกระจก! 

เส็งเคร็ง!!! “สักครู่นะ”

ท�ำไงดีครับ น้องหันมำเผชิญหน้ำกับผมแล้ว จะโดดลง

ชักโครกก็คงไม่ทันนน

ใจผมเต้นระส�่ำตอนที่น้องปีใหม่เปลี่ยนใบหน้ำบึ้งตึงของ 

ตวัเองให้เป็นรอยยิม้เจอืควำมขบขนั คิว้ทีเ่คยชนกันตอนนีข้้ำงหนึง่

เลิกขึ้นประมำณว่ำก�ำลังสงสัย ดวงตำด�ำสนิทคู่นั้นจ้องผม เล่นเอำ

ผมแข็งเป็นหิน เอื้อออออออออ ช่วยด้วย ผมโดนโจมตี

“แค่นี้ก่อนนะ เมื่อยมือ” น้องตรงหน้ำกดวำงสำย แถมยัง

เดินเข้ำมำใกล้ผมซะด้วย “พี่คือใครครับ?”

เชี่ย!!! เห็นกูจริงๆ สินะ โอ๊ยยย แผนพังไม่เป็นท่ำแล้ววว เอำ

ไงดีวะกู

หืม? ว่ำแต่ กะ...กลิ่นสตรอว์เบอร์รี่ออกมำจำกปำกน้อง!!! 

โอยยย สดชืน่!!! อมแต่จปูำจุบ๊รสนีต้ลอดชีวติเลยได้มัย้คร้ำบบบบบ

เฮ้ย! โฟกัสที่ค�ำถำมของน้องสิวะ!!!

“เอ่อ...” ฉิบหำยละ แก้ตัวยังไงดี “พี่มำรับน้องชำยอะครับ 

แต่ยังไม่เลิกก็เลย...แวะมำเข้ำห้องน�้ำหน่อย แฮ่ๆ”

ฟังดูโรคจิตปะวะ เนียนมั้ย มีอะไรผิดพลำดหรือเปล่ำ!!!

“อ๋อ” น้องปีใหม่พยักหน้ำ โอยยย ยิ่งใกล้ยิ่งได้กลิ่นจูปำจุ๊บ 

“น้องพี่ชื่ออะไรครับ”
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“เอ่อ ปู๊นปู๊นครับ”

ขออ้ำงชื่อมึงหน่อยนะไอ้เด็กเปรต

น้องปีใหม่เลิกคิ้วอีกรอบ “หำ!? น้องปู๊นปู๊นม.4 หรือเปล่ำ

ครับ ไม่ยักรู้ว่ำน้องเขำมีพี่ชำยด้วยแฮะ หน้ำตำดีเหมือนกันเลย”

อั้ก!!!

จะล้ม ดีนะข้ำงหลังมีก�ำแพงเลยพยุงตัวไว้ได้ทัน ถึงจะเจ็บ

หน่อยแต่ผมโอเคคค

“ท�ำไมไม่ไปรอที่ห้องรับรองผู้ปกครองล่ะครับ?”

ฮึ!? มีห้องแบบนั้นด้วยเหรอวะ

“ยะ...อยู่ตรงไหนล่ะครับ” โอยยย พูดติดๆ ขัดๆ เป็นรถแถว

อโศกเลยกู

อยู่ๆ น้องเขำก็ยิ้ม เฮ้ย! ขยี้ตำแป๊บ...ยิ้มจริงด้วย!!! โอยยย 

สวรรค์ร�ำไร แฮก แฮก

“ตำมผมมำสิครับ”

“จะ...จะดีเหรอ คระ...ครับ”

“ดีสิฮะะะะะะ” น้องปีใหม่เอียงคอ อย่ำลำกค�ำว่ำ ‘ฮะ’ ยำว 

นักดิวะ เดี๋ยวอย่ำงอื่นยำวตำมมม “เดี๋ยวผมพำไปเอง”

“งั้นน�ำไปเลยคร้ำบ”

แฮก แฮก แฮก

จมกูผมอิม่เอมไปด้วยกลิน่แห่งควำมโมเอะตอนทีน้่องเขำเดนิ

ผ่ำน ชีวิตนี้กูคุ้มค่ำแล้ว อีกสักสองปีเตรียมลำออกจำกมหำ’ลัยรอ

ควำมตำยตอนชรำได้เลย

“ตำมมำนะครับ”

แน่ะ! มีกำรหันมำยิ้มเชิญชวน “คร้ำบบบบบบ”

ก็ตำมอยู่นี่ไงน้องงง ต้อยๆ เลยเนี่ย แฮก แฮก แฮก
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“อ่ำ…” ผมอ้ำปำกค้ำงเมื่อเห็นว่ำเริ่มไม่ชอบมำพำกล ท�ำไม

ห้องรับรองผู้ปกครองอะไรนี่ถึงติดฟิล์มด�ำซะมืดตึ๊ดตื๋อขนำดนี้

“เข้ำไปพร้อมกับผมนะ” น้องปีใหม่ยิ้มอีกครั้งตอนจับประตู

เลื่อน

ช่ำงแม่ง! ถึงจะงงๆ แต่ผมก็พร้อมจะตำมน้องไป ตอนนี้ผม

หลดุแล้ว ผมก�ำลังติดบ่วง แม้จะโดนส่ังให้กระโดดคลองจนโดนปลำ

สวำยรุมตอด ผมก็จะท�ำ!!!

“ถึงแล้วคร้ำบ!”

จ๊ะเอ๋!!!

สัส!!!

นี่มันใช่ห้องรับรองผู้ปกครองที่ไหนกันเล่ำ!!! มีแต่ชำยในชุด

กำกีหน้ำดุหนวดเฟิ้มอย่ำงกับนำยทองเหม็นท�ำหน้ำโคตรเบื่ออยู่

หลังโต๊ะแถมมีไม้เรียวอันเบ้อเร่อ

ผมถอยออกมำนอกห้องแล้วเงยหน้ำมองด้ำนบน

‘ห้องปกครอง’

ฉิบหำยละ มัวแต่หลงน้องจนลืมดู กรรมของกูแท้ๆ

“มอีะไรเรอะจกัรวำล” เสียงดุๆ  ออกจำกปำกใต้หนวดเฟ้ิมนัน้

“อำจำรย์ช่วยด้วยครับ!”

หมับ!

เฮ้ย! น้องจับแขนผม!

น้องจับแขนผม!!!

น้องจับแขนโผมมมมมม อ๋อยยย ตัวอ่อนย้วยเลยจ้ำำำ~

“ผมเจอคนนีใ้นห้องน�ำ้ชำย ท�ำลบัๆ ล่อๆ เหมอืนเป็นโรคจิต

ครับ”

เดี๋ยว!!!!!!



~ เจ้าจักรวาล ~

36

“เฮ้ย! ผมไม่ใช่โรคจตินะครบั!!!” ผมพยำยำมดเีฟ็นด์ตวัเองเตม็

ที่ “ผมแค่เข้ำไป...”

“อย่ำมำปฏิเสธนะพี่”

“จริงๆ ครับน้อง!”

“แล้วเมื่อกี้พี่ท�ำอะไร!”

ชิท! กลิ่นสตรอว์เบอร์รี่

แม่งเอ๊ย! ผมโดนล้ำงสมองไปแล้วคร้ำบบบ “พะ...พี่ - มอง 

- น้อง”

“…”

“น้องน่ำรัก น่ำ...แฮก”

“เหน็มัย้ครบั’จำรย์!!!” น้องท�ำหน้ำหย ีสะบดัมอืผมออกแบบ

ขยะแขยง

โธ่น้อง จับต่ออีกหน่อยเดะ

“ผมต้องขอกักตัวคุณมำสอบสวนหน่อย เชิญเข้ำมำในนี้ด้วย

ครับ”

“ผมไม่ได้ท�ำจริงๆ นะครับ!!!”

“หรือจะให้ผมแจ้งต�ำรวจ!!!”

“เข้ำก็ได้จ้ำำำำำำ”

แม่งเอ๊ยยย! เวรแท้ๆ ผมไม่มีทำงเลือกแล้วครับ ทำงเดียวที่

ท�ำได้คือถอดรองเท้ำไว้หน้ำห้องและเดินเข้ำไปเจอแอร์เย็นๆ ชวน

ขนลุกในห้องนั้นอย่ำงจ�ำใจ ดีกว่ำติดคุกละวะ!!!

ผมหน้ำเสีย อะไรกันวะ เรียนมหำ’ลัยกูยังต้องเข้ำห้อง

ปกครองอีกเหรอเนี่ย

ผมมองน้องปีใหม่ที่ยังยืนจ้องอยู่ด้วยสำยตำละห้อย หึ! จะ

โกรธก็โกรธนะ แต่เห็นใบหน้ำน่ำเอ็นดูแบบนั้นแล้ว เลยตัดสินใจ
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ยกมือขึ้นมำโบกดีกว่ำ

บ๊ายบาย

“เอ๊อะ!!!” น้องปีใหม่ผงะ อ้ำปำกค้ำงเหมอืนเหน็ผก่ีอนจะวิง่

หนีไป

ฮึ่่ยยย เป็นอะไรของกูวะเนี่ยยยยยย เจอคนน่ำรักเลเวลร้อย

แล้วแม่งหลุดทุกที โว้ยยย เนิร์ดจนหำเรื่องใส่ตัว เส็งเคร็งสัส!!!

[นายคงไว้ ซึ่งสิ่งดี ช่วยมายืนยันตัวผู้ที่อ้างว่าเป็นพี่ชาย

คุณที่ห้องปกครองด้วยครับ]

หลังจำกอำจำรย์สุดโหดประกำศออกไมค์ ประตูของห้อง

ปกครองก็เลื่อนเปิดออกพร้อมกับมีใบหน้ำตื่นๆ พุ่งเข้ำมำอย่ำง

ลนลำน

“ไอ้พี่บื้อ มึงมาท�าอะไรในนี้ หา!?”

เอำเลยไอ้ปู๊น มงึจะด่ำกแูรงๆ แบบเมก้ำคลิกไ็ด้ แต่เอำกอูอก

ไปจำกตรงนี้ที!!!

“ช่วยกูด้วย” ผมกระซิบผ่ำนลอดไรฟัน มือที่กุมกันสั่นตลอด

เวลำขณะน่ังอยู่บนโซฟำสุดสยอง ท�ำไมห้องปกครองทุกโรงเรียน

บรรยำกำศถึงน่ำกลัวแบบนี้วะเนี่ย ลองสร้ำงอะไรที่เป็นสีชมพู 

ฟรุ้งฟริ้งดูบ้ำงดิ๊ ผมว่ำเวิร์ก!

“นำยคงไว้ นี่คือพี่ชำยคุณหรือเปล่ำ” อำจำรย์หน้ำโหดชี้มำ

ทำงผม

“ครับ นี่พี่ชำยผมเอง”

“ผมไม่เชื่อ” อ้ำว’จำรรรรรรย์ย์ย์ “ไหนยืนยันซิ ชื่อจริงของ 

พี่ชำยคุณคืออะไร”

“คัดไว้ ซึ่งสิ่งดีครับ”
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มันต้องอย่ำงนี้น้องรัก อยำกจะหอมเหม่งแม่งสักฟอด

“เกิดวันที่เท่ำไหร่”

“เอ่อ...” มันหันมำทำงผม “มึงเกิดเดือน’ไรนะ สิงหำปะ?”

นี่ล้อกันเล่นใช่มั้ย ไอ้เส็งเคร็ง!

“มึงจ�ำวันเกิดกูไม่ได้เหรอ...”

“จ�ำได้แต่วนัที ่แต่กลูมืเดอืน!!!” ไอ้ปูน๊เหงือ่แตก แต่กย็อมตอบ

ครูมันอยู่ดี “น่ำจะสิบสิงหำครับ”

“ถูกต้อง!”

อำจำรย์นี่ก็ท�ำอย่ำงกับเล่นเกมเศรษฐีเลยนะฮะ โว้ย!!!

แม้จะตลกแดกกันมำพักใหญ่ แต่สุดท้ำยอำจำรย์ก็คืนบัตร

ประชำชนของผมมำอยู่ดี แล้วก็คุยกับน้องชำยผมต่อ

“เธอรู้มั้ยว่ำพี่ชำยของเธอก่อเรื่องอะไร”

“ไม่รู้ครับ”

“พี่เธอเป็นถ�้ำมองในห้องน�้ำ!”

“หำ!?” ไอ้ปู๊นท�ำท่ำจะร้องไห้ “ไอ้พี่บ้ำ ท�ำไมมึงท�ำแบบนี้วะ 

กูอำยเขำ!!!”

“กูไม่ได้ท�ำโว้ยยย” ผมรีบโบกมือ “มันเป็นเรื่องเข้ำใจผิด”

“แล้วมึงไปแอบดูใคร!”

“นำยจักรวำลน่ะสิ พี่ม.6 ของเธอน่ะ” อำจำรย์ฝ่ำยปกครอง

ใจดีตอบแทน

แต่นั่นคือปัญหำครับ พอมันได้ยินว่ำเป็นใครถึงกับอึ้ง

“กูว่ำแล้ววว”

“ไม่ใช่อย่ำงที่มึงคิดน่ำ!” พอกันสักที ผมต้องออกไปจำกตรง

นี้ได้แล้ว “ผมจะไปได้รึยังครับ”

“ต้องดูก่อนว่ำคู่กรณีของคุณจะเอำเรื่องหรือเปล่ำ”
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“ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมพำพี่ชำยไปขอโทษพี่ปีใหม่เอง!” ไอ้

ปู๊นฉุดแขนเสื้อผม “เร็วๆ ก่อนที่เรื่องมันจะแดงไปทั้งโรงเรียน”

หน้ำบำงจังนะน้องผมเนี่ย อนำคตมึงจะลงสมัครส.ส.หรือไง

“ลำละครับ’จำรย์” ผมยกมือไหว้ รีบใช้จังหวะชุลมุนจ�้ำอ้ำว

ออกจำกห้องปกครอง

“มงึนีน้่ำำำำำำ” ยบัครบัยบั! พอออกมำเจออำกำศร้อนๆ ปุบ๊ 

น้องชำยของผมกส็วดป๊ับ “ไปท�ำอะไรให้พีปี่ใหม่คดิว่ำมงึไปแอบมอง

เขำ ฮะ!?”

“อ้ำว! มึงไม่ได้คิดว่ำกูท�ำจริงเหรอ”

“กูรู้จักมึงดี คนใจฝ่อแบบมึงไม่กล้ำท�ำอะไรแบบนั้นหรอก”

เอ?...นี่มึงแอบหลอกด่ำกูหรือเปล่ำเอ่ย

“เฮ้ย!” อยู่ๆ น้องผมก็ร้องลั่น “นั่นพ่ีปีใหม่ ไปๆๆ เข้ำไป

ขอโทษเขำ!”

ขวับ! 

ผมรีบหันไปทำงที่น้องผมชี้ เด็กคนน้ันน่ังอยู่บนโต๊ะ เป็น

ศูนย์กลำงจักรวำลสมชื่อ เพื่อนๆ ที่นั่งอยู่บนเก้ำอี้ม้ำหินซึ่งต�่ำกว่ำ

ไม่ต่ำงอะไรจำกบริวำรของดำวเครำะห์น้อยเลย

อยำกจะแฮก แต่ไม่เอำแล้วครับ เฮอะ! พอแล้วกับคนใจร้ำย

ผมรีบสะบัดมือไอ้ปู๊นออก “ไม่ไป!”

“ไปปปปปป” อย่ำดึงแขนเสื้อกูเซ่! ยืดหมดแล้วห่ำ! “ขอโทษ

ซะจะได้จบๆ”

“กูไม่ได้ท�ำนะ น้องเขำเข้ำใจผิดไปเอง”

“แต่ยังไงก็ต้องขอโทษ!” มันผลักหลังผม “ไปปปปปป”

“ไม่!!!!!!”

“พี่ปีใหม่ครับ!”
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เอ๊ำำำำำำ กกูบ็อกอยูว่่ำไม่ไปๆ จะไปเรียกชือ่เขำหำพระแสง

ของ้ำวอะไรฟะะะ

พอโดนน้องผมเรียก เจ้ำของชื่อก็หันขวับมำ ส�ำหรับคนอื่น

คงปกติ แต่กับผม มันเหมือนกับภำพช้ำ ที่ใบหน้ำสวยๆ นั้นค่อยๆ 

หมุนมำอย่ำงสโลว์โมชั่น ผมเผิมนี่ค่อยๆ กระดิก กลิ่นควำมสดใส

ของวยัมธัยมพร้อมกบักลิน่สตรอว์เบอร์รีเ่ตะเข้ำจมกู แฮก แฮก แฮก 

นี่น้องเขำยังอมจูปำจุ๊บไม่หมดอีกเหรอวะ!

“ว่ำไงปู๊นปู๊น” ดูจำกสำยตำเอ็นดูของน้องปีใหม่ มันท�ำให้ 

ผมรู้ทันทีครับว่ำน้องชำยตัวเองต้องโกหกเรื่องท่ีเคยจีบเขำแน่ๆ 

หวำยยย ไอ้อ่อน แววตำเอ็นดูเหมือนเป็นน้องชำยแบบน้ี เขำ 

ไม่ได้คิดอะไรกับมึงทั้งนั้นแหละ หวำยๆๆ

แต่ยังไม่ทันไร พอฝ่ำยน้องที่สร้ำงเรื่องเห็นผมเท่ำนั้นแหละ

ถึงกับขมวดคิ้ว

โห่ สดใสเหมือนตอนที่ยิ้มให้น้องพี่เมื่อกี้สิ

“ปู๊นรู้จักคนนี้เหรอ”

“รู้จักครับ พี่ชำยผมเอง!”

“อ้ำว! พี่ชำยจริงเหรอ...”

ก็บอกแล้วไงน้องงงงงง

พอไอ้ปู ๊นเห็นว่ำรุ ่นพี่ของมันท�ำหน้ำเกร็งๆ น้องผมก็รีบ

โบกมือให้ยุ่ง “เฮ้ยพี่ แต่มันไม่ได้มีเจตนำแอบดูพี่ในห้องน�้ำนะ มัน

มำรอรับผม! พี่เชื่อผมเถอะ พี่ชำยผมมันออกจะเพี้ยนๆ แต่ไม่ท�ำ

งั้นแน่นอน!!!”

เยีย่ม ไหนมงึบอกไม่อยำกให้เรือ่งแดงถงึคนอืน่ๆ ไง พดูโพล่ง

ออกมำมึงเห็นมั้ยน่ะว่ำตรงนี้มีเพื่อนๆ เขำนั่งหน้ำสลอนกันอยู่

“เอ่อ...” 
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“ขอโทษเขำสิ”

ไอ้นี่ก็อยำกให้ผมส�ำนึกผิดจัง!

“ขอโทษนะน้อง พอดีพีแ่ค่หลบควำมวุน่วำยในห้องน�ำ้ ไม่คดิ

ว่ำน้องจะมองพี่เป็นพวก...”

ไม่ทันได้พูดค�ำว่ำ ‘โรคจิต’ สำยตำเจ้ำกรรมก็เริ่มซุกซนอีก

ครัง้...ตำยโหง ท�ำไมน้องปีใหม่ปลดกระดุมเสือ้ตัง้สำมเมด็ขนำดน้ัน

วะน่ะ!!!

ตอนแรกตั้งใจจะแฮกกับสีชมพูสองจุดที่โผล่ออกมำจำกใน

เสือ้แบบวับๆ แวมๆ แต่ทว่ำลมทีพ่ดัแรงท�ำให้ผมมองเหน็อะไรทีอ่ยู่

ลึกมำกกว่ำนั้น และมันช่ำงเตะตำสุดๆ

รอยช�้า!?

ผมขมวดคิว้กบับรเิวณทีเ่ป็นสชีมพเูข้มๆ ค่อนข้ำงออกไปทำง

ม่วงใต้รำวอก จำกกำรทีเ่คยมเีรือ่งชกต่อยมำบ้ำงท�ำให้รูว่้ำน่ำจะเป็น

รอยที่เกิดจำกก�ำปั้น คงโดนชกเข้ำอย่ำงจังจนห้อเลือด

เฮ้ย! ไปท�ำมำอะไรวะน้อง เจ็บมั้ยน่ะ

“เห?” น้องปีใหม่คงงงว่ำท�ำไมผมถึงเงียบไปดื้อๆ สุดท้ำยก็

รู้ตัวว่ำก�ำลังโดนถ�้ำมองอยู่ “อ้ำวพี่!”

ป้าบ!

“ยังจะไปลวนลำมเขำทำงสำยตำอีกไอ้พ่ีบ้ำ! อุตส่ำห์พำมำ

แก้ตัว!”

ถงึจะโดนตบหลงัแอ่น กไ็ม่ได้ท�ำให้ผมละสำยตำจำกแผลตรง

หน้ำอกนั้นได้เลย นึกเจ็บใจใครก็ตำมที่ท�ำให้น้องต้องมีริ้วรอยแบบ

นี้ ดูดิเนี่ย ของสวยๆ งำมๆ มีต�ำหนิหมดแล้ว

น้องปีใหม่กระแอมไอก่อนจะตดิกระดมุถงึเมด็แรก มกีำรกอด

อกท�ำหน้ำหงุดหงิดซะด้วย นั่นแหละถึงท�ำให้สติสตังผมกลับมำ
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“ถ้ำงัน้...” น้องทีน่ัง่อยูว่่ำ แต่สำยตำยงัคงต�ำหนิตเิตยีนผมไม่

เลิก “ถ้ำเป็นเรื่องเข้ำใจผิด ผมต้องขอโทษด้วยนะครับ”

โอยน้อง ฟังน้องพูดครับกี่ทีก็ใจเต้นรัว

“ผมขอโทษอีกคนด้วยนะพี่” ไอ้ปู ๊นยกมือไหว้ “ขอโทษ 

คร้ำบบบ”

“ไม่เป็นไรๆ บอกแล้วว่ำพี่ต่ำงหำกที่ต้องขอโทษ” น้องปีใหม่

เหล่มองมำทำงผม ชั่งใจอยู่สักพักก็ยกมือขึ้นมำพนม “ขอโทษอีก

ครั้งนะครับพี่”

อ่ำำำำำำ มำกรำบงำมๆ ที่อกพี่ได้เลยครับน้อง

“ไม่เป็นไรครบั” แฮกอยูใ่นใจเท่ำนัน้แหละครบั แค่นีช้วีติผมก็

พังไม่เป็นท่ำแล้ว จะไม่ยอมให้น้องมองว่ำเป็นไอ้โรคจิตเด็ดขำด 

สุดท้ำยผมก็ท�ำได้แค่ยิ้มรับไป

แต่ใจยังกังวลเรื่องแผลของน้องเขาอยู่เลยว่ะ...

“ทีนี้มึงรีบออกไปจำกโรงเรียนกูได้แล้ว” ไอ้เด็กเปรตดันหลัง

ผมให้เดินไปทำงประตูรั้ว “กูอยำกกินเรดซัน!!!”

โหยยย เดี๋ยวดิ ขอเป็นห่วงน้องปีใหม่อีกสักพักไม่ได้หรือไง

“แป๊บนะ” ผมบอกไอ้ปู๊น พอแม่งเห็นว่ำผมวกกลับไปที่โต๊ะ

ม้ำหินนั่นอีกครั้งถึงกับอ้ำปำกค้ำงแต่ไม่ได้เดินตำมมำ ถือว่ำเป็น

เรื่องดี

เพรำะผมมีอะไรจะพูดกับน้องปีใหม่สักหน่อย

“น้องครับ” 

“หืม?” คนที่โดนผมเรียกหันมำมอง โอ้ววว มันเป็นภำพช้ำ

อีกแล้ว! “เอ่อ...มีอะไรอีกเหรอครับ”

ผมสูดหำยใจรวบรวมควำมกล้ำ เปิดกระเป๋ำควำนหำของ

ต้องกำรขึ้นมำในมือ
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“นี่ครับ”

น้องปีใหม่ขมวดคิ้วใส่ยำแก้ฟกช�้ำที่อยู่ในมือผม “ให้ผม?”

“ครับ” ผมพยักหน้ำ “พี่พกไว้ติดตัวตลอดเพรำะพ่ีเล่นบอล

บ่อย เตะทีนี่ได้หลำยแผล มันช่วยได้”

“…”

เวรละ! น้องเขำกลัวกูอีกจนได้ ต้องรีบออกไปจำกตรงนี้

“ก็ถือว่ำเอำไว้ทำตรงนั้นนะ” ผมไม่กล้ำชี้ตรงหน้ำอกน้องเขำ

เลยอะ ให้ตำยดิ

“คิกๆๆ”

โอ๊ย! เพื่อนน้องแม่งข�ำกูอี๊กกก ชีวิตไอ้ดิวอี้จบลงแล้ววว

“ชู่ว์!” น้องปีใหม่หันไปดุเพื่อนๆ แต่ดูแล้วจะกลั้นข�ำกันไม่

ค่อยได้เลยอะ “อย่าหัวเราะสิ!”

“…”

“เอ่อ...” น้องเขำหนัมำอกีรอบ สหีน้ำเหมอืนรูส้กึผดิทีเ่พือ่นๆ 

หัวเรำะเยำะผม “ขอบคุณนะครับ”

เปรี๊ยะๆๆ

กระแสไฟฟ้ำแทบจะกระจัดกระจำยรอบตัวผมตอนที่นิ้วของ

น้องโดนมือ เยส! น้องเขำรับไป น้องเขำยอมรับยำของผมไป!!!

“มันช่วยเรื่องแผลฟกช�้ำได้นะ” เสียงผมแหบแทบจะกลำย

เป็นกระซิบ

น้องปีใหม่ระบำยยิ้ม “ขอบคุณครับ”

เอื้อออออออออ กูตำยหรือยัง

“ไม่เป็นไรครับ”

“พี่ครับ!”

ผมท�ำท่ำจะหันหลงักลบัอยูแ่ล้ว แต่ไม่รูท้�ำไมน้องเขำถงึเรยีก
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ผมไว้อีก

ปีใหม่เอียงคอ ก่อนจะพูดด้วยเสียงเบำแบบที่เรำได้ยินกัน

สองคน “เห็นแล้วก็อย่ำไปบอกใครนะ”

คงหมำยถึงเรื่องแผลสินะ

“ไม่บอกใครแน่นอน”

“ขอบคุณอีกครั้งนะครับ”

ผมเกบ็ควำมรูสึ้กไว้เต็มก�ำลังตอนทีน้่องโบกมอืให้ แต่พอหนั

หลังเท่ำนั้นแหละ ใจผมนี่ร้องกรี๊ดๆๆๆ มีเสียงปุ้งป้ำงดังสนั่นหวั่น

ไหวอย่ำงกับมีใครมำจุดพลุอยู่ข้ำงหู

เรือ่งงำนเอำไว้ก่อน วนันีข้อเป็นแฟนบอยหน่ึงวนั แต่ถึงยังไง

น้องก็ต้องโดนพี่จัดกำรทีหลังแน่นอนครับ!
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สุดจะทนคนอย่างเธอ

โครม!

ผมโยนหนงัสือลงบนโต๊ะ จ้องมองมนัด้วยควำมมุง่มัน่แน่วแน่

‘คู่มือเสริมสร้างบุคลิกภาพให้น่าเชื่อถือ (ฉบับผู้ชาย)’

หึ! บอกเลยครับ กำรที่น้องปีใหม่มองผมเป็นไอ้โรคจิตแม่ง

ท�ำให้โคตรเฟล!

อย่ำงที่บอก จริงๆ กฎของกำรเป็นนักทวงหนี้ คือห้ำมเจอ

หรือสร้ำงสัมพันธ์กับเป้ำหมำยเด็ดขำด นั่นหมำยควำมว่ำกำรที่ผม

ได้ปะทะกับน้องปีใหม่เข้ำอย่ำงจังเป็นเรื่องท่ีโคตรเหนือควำมคำด

หมำย ท�ำให้ปฏิบัติกำรของผมจะยำกมำกขึ้น ต่อจำกนี้อำจจะต้อง

ระมัดระวังมำกกว่ำเดิมซะแล้ว

และในเมื่อน้องมันเห็นหน้ำค่ำตำผมแล้ว ผมคงจ�ำเป็นต้อง

เปลี่ยนแผน จะตำมถ่ำยรูปแบล็กเมล์อย่ำงที่เคยท�ำคงไม่ได้ ถ้ำเกิด

วันไหนเจอน้องแล้วอยำกยกโทรศัพท์ขึ้นมำแนบหูท�ำทีจะแอบถ่ำย

น้องแบบเนียนๆ แล้วอีกฝ่ำยดันจ�ำผมได้ขึ้นมำ ครำวนี้ไม่ใช่แค่ 
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ห้องปกครองครบั ชวีติไอ้ดวิเป็นอนัต้องจบในคกุแหงๆ กนิข้ำวแดง

กันสุขภำพดีเลยทีเดียว เพรำะฉะนั้น เรำจะต้องพิถีพิถันในทุกขั้น

ตอน!!!

พึ่บ! ผมกำงหนังสือไปที่หน้ำแรก

ข้อ 1.

จงส�ารวจตัวเองว่าตอนนี้คุณดูดีพอแล้วหรือยัง

“ไอ้เอิร์ล” ผมเอี้ยวตัวไปเรียกเพื่อน

“ว่ำ”

“กูหล่อปะ”

“-_-” ไอ้เพื่อนรักที่ก�ำลังเล่นเกมในโทรศัพท์ถึงขั้นเอ๋อแดก 

“ถำมท�ำห่ำอะไรวะ”

“ตอบมำ!”

“ไอ้ทิม!” มนัหนัไปเรยีกคนข้ำงๆ “ตอบค�ำถำมเพือ่นเรำหน่อย

ดิ๊”

“กังวลไรวะไอ้ดิว มึงหล่อที่สุดในกลุ่มอยู่แล้วปะ”

“จริงอะ” ไอ้สัสเขิน

“มึงลืมต�ำแหน่งเดือนทันตะไปแล้วเหรอ”

“แต่กูไม่ติดท็อปห้ำเดือนมหำ’ลัยนะ”

“ไอ้ควำยเอ๊ย” ไอ้เอิร์ลท�ำหน้ำเป็นตูด “เดือนก็คือเดือน เป็น

เดือนคณะก็ถือว่ำกำรันตีได้ระดับหนึ่งแล้วปะ”

ผมพยกัหน้ำหลงัจำกขบคดิตำม จรงิของมนัว่ะ ชนะชำยหนุ่ม

ทั้งคณะได้ก็ถือว่ำเกินควำมคำดหมำยแล้ว

อ้ะ งั้นข้อนี้ติ๊กถูก
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ข้อ 2.

มั่นใจอยู่เสมอว่าสะอาดสะอ้านพร้อมเจอคนรอบข้าง

ข้อนี้ผ่ำนได้เลย จะบ้ำเรอะ! แมวมันยังเลียขนทุกวัน คนจะ

ไม่อำบน�้ำได้ไง

ข้อ 3.

สร้างความน่าเชื่อถือด้วยบุคลิกภาพที่ดี

สัส! ข้อนี้แหละหนัก เพิ่งท�ำให้คนอื่นคิดว่ำเป็นโรคจิตมำ

หมำดๆ งี้แปลว่ำผมต้องเปลี่ยนนิสัยตัวเองซะใหม่ คงต้องหยิบ

ปำกกำมำจดว่ำต้องแก้ไขอะไรบ้ำงสินะ

- ห้ามมองคนอื่นด้วยแววตาน่ากลัว

- อย่ามองต�่ากว่าใต้เข็มขัด

- เจอคนโมเอะให้กรี๊ดในใจ (หรือหยิกแขน, ไขว้นิ้วชี้กับนิ้ว

กลาง, โทร.ไปให้ไอ้ปู๊นด่า)

- หลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องมังงะ, อะนิเมะอย่างออกรสในที่

สาธารณะ

- ศึกษาธรรมะ ละเว้นการแฮก

ประมำณนี้น่ำจะได้แฮะ คิดอะไรออกก็ค่อยเขียนเพิ่มเติมไป

แล้วกัน

ไหนดูข้อต่อไปซิ
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ข้อ 4. หมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

อะไรวะ...แล้วมนัต้องพฒันำยงัไงกจูะรู้มัย้เน่ีย ลงเรยีนพิเศษ

ดำว้องก์เหรอ จะได้ไลน์บอกน้องให้ไปเอำใบสมัครให้เดี๋ยวนี้เลย

อ้ำว! มีดอกจันตัวเล็กๆ อยู่ด้ำนล่ำงด้วยว่ะ

*อย่าเพิ่งฉุนเฉียว

แน่ะ! รู้ทันกูอี๊กกกกกก

พฒันาตวัเองในทีน่ี ้หมายถงึ ลองท�าสิง่ใหม่ๆ ทีเ่ราไม่เคย

ท�ามาก่อน อาจเป็นการออกก�าลังกาย ฟังเพลงแนวอื่น วาดรูป 

หรือเจอใครใหม่ๆ

เออ ทีหลังก็บอกตัวโตๆ สิ จะไปเห็นได้ยังไง!

อืม...พัฒนำอะไรดีวะ อำจจะลองเปลี่ยนกำรแต่งตัว ใส่ใจ

ควำมเท่ ละเว้นควำมเซอร์ ไอ้เรื่องออกก�ำลังกำยก็ฟังดูน่ำสนใจ ถึง

ยังไงผมก็เป็นนำยแบบอยู่แล้ว หันมำดูแลรูปร่ำงตัวเองก็เข้ำท่ำดี

เหมือนกัน

ผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมำ รีบหำคอนแท็กต์ของเพื่อนที่รู้จักคน

นงึซึง่เรำเคยเป็นรมูเมทกนัตอนอยูปี่หนึง่ มนัเรยีนวทิย์กีฯครบั ดทู่ำ

จะช่วยผมได้ กล้ำมงี้บะเอ้ก

DewsX : ไอ้ทัก

Tak_ไม่_Empty_แล้ว : มีอะไรรึออเจ้ำ
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ชื่อไลน์ยำวเป็นรถไฟสำยสังขละบุรีเลยสัส

DewsX : รับเทรนปะ

DewsX : อยำกออกก�ำลังกำยอะ

Tak_ไม่_Empty_แล้ว : ใจเย็นไอ้หมอ

Tak_ไม่_Empty_แล้ว : ช่วงนี้ไม่ว่ำงเลยว่ะ

DewsX : อ้ำว! เคๆ

Tak_ไม่_Empty_แล้ว : ท�ำไมวะ จะจีบหญิงเหรอ

DewsX : อยำกออกก�ำลังกำยเกี่ยวอะไรกับจีบหญิง

Tak_ไม่_Empty_แล้ว : คนเรำมักจะหันมำดูแลตัวเองเพื่อให้ใคร 

สักคนประทับใจ

คมจนบำด เล่นเอำจุก...พูดไม่ออกครับ เหมือนโดนเตะป้ำบ

เข้ำซี่โครง

เออว่ะ สรุปนี่ผมท�ำเพื่องำนตัวเองหรือเพรำะอยำกล้ำง

มลทินที่น้องปีใหม่เข้ำใจผิดว่ำเป็นโรคจิตกันแน่วะ

Tak_ไม่_Empty_แล้ว : เอำงี ้เดีย๋วกทู�ำตำรำง Work Out กับตำรำง

คุมอำหำรให้

Tak_ไม่_Empty_แล้ว : มึงเป็นนำยแบบใช่ปะ ลีนๆ อะไรงี้?

Tak_ไม่_Empty_แล้ว : นมมงึสวยอยูแ่ล้ว ขยนัคำดโิออกีนดิคอืแจ่ม

DewsX : เออ ขอบใจมำก 

DewsX : เท่ำนี้แหละ

ผมวำงโทรศัพท์ไว้ที่เดิม กลับมำอ่ำนข้อต่อไปอย่ำงมีสมำธิ
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ข้อ 5. ตั้งเป้าหมายในชีวิต เพื่อใช้ชีวิตอย่างมีจุดหมาย

หึ! ง่ำยมำก เป้ำหมำยของผมจะเป็นอะไรได้นอกจำก...

- น้องปีให... -

เฮ้ยยย!!! สัสๆๆ เบลออีกแล้วกู จะเขียนชื่อน้องเขำท�ำไม!!! 

น้องเขำใช่สิ่งที่มึงอยำกได้ที่สุดซะที่ไหน! ไอ้ดิวเอ๊ย! รีบขีดทิ้งให้ไว

เลย ดีนะเหลือม.ม้ำกับไม้เอก รอดตำยหวุดหวิด

ตืดดด ตืดดดดดด

แต่ยังไม่ทันจะลบข้อควำมนั้นทิ้ง อยู่ๆ โทรศัพท์ของผมก็ดัง

ขึน้ซะก่อน ตอนแรกนกึว่ำไอ้ทกัมนัส่งตำรำงมำให้เรว็จัง แต่พอหยิบ

ขึ้นมำดู อ้ำว! ไม่ใช่นี่หว่ำ

*เงินถูกโอนเข้าบัญชีของคุณ 35,000 บาท*

เฮ้ย! เงนิค่ำจ้ำงจำกงำนครำวก่อนเข้ำแล้ว!!! ครัง้น้ีบอสให้ตรง

เวลำไม่เบี้ยวว่ะ งี้สิวะถึงน่ำร่วมงำนด้วยหน่อย

อืม...ผมมองตัวเลขยอดรวมในบัญชีแล้วขนลุก จ�ำนวนไม่ใช่

น้อยๆ เลยแฮะ ผมเก็บเงินได้เยอะขนำดนี้แล้วเหรอเนี่ย แล้วนี่ถ้ำ

ได้ค่ำจ้ำงจำกงำนของน้องปีใหม่ตำมไปสมทบ โอ้โห! ไม่ต้องเดำเลย

ว่ำกลิ่นเงินมันต้องคละคลุ้งขนำดไหน!!!

ใช่!!! นี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องกำร เขียนลงไปเลย!

- เงิน 150,000 บาท*
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นี่! มันต้องอย่ำงนี้!!! ใส่แม่งทั้งดอกดำวทั้งตัวเอียงทั้งขีดเส้น

ใต้ อยำกจะขีดไฮไลท์ทับด้วยนะแต่หมึกเสือกหมด แต่แค่นี้ก็ลืมไม่

ลงแล้ว

ใช่ไอ้ดิว มึงเป็นนักทวงหนี้ เงินต้องส�ำคัญที่สุดสิวะ ถึงเป้ำ-

หมำยจะน่ำสนใจ แต่อะไรก็สู้เงินไม่ได้ จ�ำไว้!!!

น้องปีใหม่ครับ ถึงพี่จะเดินเกมผิดตั้งแต่เริ่ม แต่ต่อจำกนี้ไป 

พี่เอำจริงแน่!!!

เตรียมตัวโดนเก็บได้เลย!

“นางเอกแม่งโคตรเท่ งี้สิวะพลังของอัศวิน” 

ไอ้ทิมเริ่มชวนวิเครำะห์หลังจำกพวกเรำสำมคนเดินออกมำ

จำกโรงหนงั และกำรทีต่ะบ้ีตะบันดดูน�ำ้อดัลมจนหมดแก้วท�ำให้เรำ

ต้องรีบพุ่งไปยังห้องน�้ำทันทีที่หนังจบ

“กวู่ำภำคทีแ่ล้วสนกุกว่ำ ภำคนีอ้ะไรไม่รูม้เีวทมนตร์ด้วย งีม้นั

จะเรียกว่ำหนังไซไฟได้ไง” ไอ้เอิร์ลท�ำหน้ำเหม็นเบื่อ

“แต่ดำวทีย่ำนนำงเอกไปตกโคตรตระกำรตำเลยว่ะ อยำกยืม

ขุมพลังของนักรบดำวนั้นมำใช้ฉิบหำย”

“เออแต่พวกนกัรบเท่จรงิ กโูคตรชอบอำวธุของพวกแม่งเลย”

ครบั นีแ่หละเพือ่นผม เนร์ิดกนัมัย้ล่ะ ทุกครัง้ท่ีดูหนังมนั(ส์)ๆ 

จบก็จะออกมำโฟ่แตกหน้ำโรงกันแบบนี้เสมอ

“มึงล่ะว่ำไงไอ้ดิว?” ไอ้เอิร์ลหันมำถำมผมบ้ำง

“ก็สนุกดี”

“โห่’ไรวะ แค่นี้เอง มึงไม่ขบคิดอะไรหน่อยหรือไง”

“เฮ้อ!” ผมถอนหำยใจ พยำยำมมองซ้ำยมองขวำ ตั้งใจแล้ว

นี่ครับว่ำจะไม่ท�ำตัวเนิร์ดต่อหน้ำคนอื่น พอเห็นว่ำแถวน้ีไม่มีใคร
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นอกจำกเรำก็เริ่มพล่ำมทันที “กูคิดว่าถ้านางเอกไม่หาเรื่อง 

อาจารย์แม่งกค็งไม่ตาย แล้วจะบอกให้นะว่าถ้าตวัร้ายไม่ออมมอื

ตอนปะทะกันแม่งเละแน่ โชคดีที่พระเอกเข้ามาช่วยทัน ไม่งั้น

แม่งจะโง่มาก และดาบนัน่อะกบ็อกอยูว่่าจะเหมาะกบัคนทีคู่่ควร 

กูมองว่ายังไงๆ นางเอกก็ไม่ใช่ผู้ถูกเลือกว่ะ พระเอกตะหาก”

“…”

อ้ำว! มองหน้ำกันท�ำไม อยำกถำมควำมเห็นกูเองไม่ใช่เรอะ

“แหม่ ตัง้แต่มนัเปลีย่นลคุเป็นโอปป้ำแล้วแม่งเนิร์ดไม่เข้ำเลย

ว่ะ”

“นัน่ด”ิ ไอ้ทมิเห็นด้วยกบัไอ้เอร์ิล แถมท�ำแซวด้วยกำรกระทุง้

สีข้ำงเล่นเอำผมจุก “เดี๋ยวนี้หัดมำแต่งตงแต่งตัว ได้ข่ำวว่ำเข้ำออก

ฟิตเนสเป็นบ้ำเป็นหลังเลยหนิ”

“พวกมงึพล่ำมอะไรกนัวะ” ผมท�ำเป็นเฉไฉท้ังๆ ท่ีในใจย้ิม ห!ึ 

แปลว่ำบุคลิกภำพของผมดีขึ้นได้อย่ำงเห็นได้ชัด พวกมันถึงระดม

ทักกันแบบนี้ สงสัยต้องเอำหนังสือเล่มนั้นไปรีวิวลงพันดริฟต์ซะ

หน่อยแล้ว ถือว่ำเป็นกำรส่งต่อกุศลที่ยิ่งใหญ่

“เฮ้ยมึง” ไอ้ทิมเบิกตำกว้ำง ตีไหล่ผมป้ำบๆ เนื้อแทบบุบ “ดู

นั่นๆ ควำมอุ๋งที่บ่ำยสำมโมง”

ผมกับไอ้เอิร์ลหันไปตำมนิ้วที่เพื่อนชี้ แล้วก็เห็นร่ำงผอมๆ 

ของเดก็ผูช้ำยคนหนึง่ ก�ำลงัเดนิออกมำจำกโรงหนังด้วยท่ำทีหวัเสยี 

คิ้วบำงๆ ขมวดเข้ำหำกันแทบจะผูกเป็นโบ ปำกนี่เม้มปิดสนิทแทบ

เป็นเส้นตรง โอ้โห! ใบหน้ำโคตรมุ่ยจนอยำกจะสะกิดถำมว่ำมีอะไร

ให้พี่ช่วยแบ่งเบำภำระหรือเปล่ำครับน้อง

แต่เดี๋ยวนะ หน้ำตำน้องคนนั้นแม่งคุ้นจังวะ เหมือนเคยเห็น

ที่ไหนเลย



~ theneoclassic ~

53

ชิท! จะไม่ให้คุ้นได้ยังไง นี่มันน้องปีใหม่ลูกหนี้ของผมนี่

หว่า!!!

สัสสส ท�ำไมต้องมำเจอที่นี่ด้วยเนี่ยยย

เรำสำมคนยืนแข็งทื่อเป็นท่อพีวีซีตอนท่ีน้องเดินเข้ำมำใกล้ 

ทัง้ๆ ทีไ่ม่ได้ขยบัตวัเลยนะ แต่กลำยเป็นว่ำสำยตำของน้องกวำดขึน้

มำเจอพวกเรำซะเอง และทีส่�ำคญั ตอนทีน้่องจ้องผม คิว้ทีเ่คยขมวด

เป็นปมก่อนหน้ำมทีท่ีำคลำยลง ขำทีก่�ำลงัก้ำวฉบัๆ หยดุกกึห่ำงจำก

กลุ่มผมไม่ถึงเมตร ดวงตำกลมโตมีทีท่ำชั่งใจ คงก�ำลังสงสัยว่ำเคย

เห็นผมที่ไหนเหมือนกันละสิ

“โทษนะครับ” น้องปีใหม่เอียงคอ ทักทำยผมอย่ำงลังเล “ใช่

พี่ของน้องปู๊นปู๊นหรือเปล่ำ”

“เฮ้ย!” ไอ้เอร์ิลกระโดดมำหลบหลงัผม “มงึรูจั้กเขำด้วยเรอะ!”

ไอ้สัสเงียบๆ เดี๋ยวไก่ตื่น พวกมึงแม่งลุกลนจัง!

ผมไม่สนใจเพือ่น แต่ตอบน้องเขำแทน พยำยำมซ่อนรอยย้ิม

ไว้ภำยใต้หน้ำนิ่งๆ ผมเป็นคนใหม่ครับ เป็นผู้ใหญ่ อบอุ่น สปอร์ต 

ใจดี กทม. โอตะคนเดิมตำยไปแล้ว

“ใช่ครับ” ผมแยกเขี้ยว 

“โอ้โห! พี่หล่อขึ้นมำก ผมจ�ำแทบไม่ได้เลย”

สัสสส จับกูไว้! ใครก็ได้จับแขนกูไว้ กูจะลอย!!!

“อมื” ผมแสร้งท�ำเป็นเฉยเมย “คนทีน้่องเคยด่ำว่ำเป็นโรคจติ

ไงล่ะ”

น้องปีใหม่อ้ำปำกค้ำงอย่ำงรู้สึกผิด หึ! พี่แกล้งน้อง พี่แกล้ง

เอง 

“ผมขอโทษอีกครั้งนะครับ” เชี่ย...น้องไหว้ผมอีกแล้วว่ะ

“ไม่เป็นไร” ผมกอดอก “จะไปไหนล่ะถึงดูรีบๆ หนังไม่สนุก 
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เหรอ”

“อ๋อ” ร่ำงเล็กๆ หันไปมองประตูโรงหนังที่เพิ่งเดินออกมำ

อย่ำงหวำดระแวง “พอดีผมมีธุระน่ะครับ”

“อืม”

“…”

ดูเย็นชำไปปะวะ...ไม่น่ำนะ พระเอกในมังงะเขำก็ซึนแบบนี้

กันหมดไม่ใช่หรือไง

“งั้นผมไปก่อนนะครับ”

เสง็เครง็ อย่ำเพิง่สิ พีไ่ม่ได้มีเจตนำจะผลกัไสน้องนะ แค่อยำก

ล้ำงภำพจำกครำวก่อนเท่ำนั้นเอง

แต่ถ้ำน้องว่ำงั้น ผมเป็นใครถึงจะไปห้ำมเขำได้ “โชคดีครับ”

“…”

ปีใหม่ยงัรูส้กึผดิไม่เลกิ น้องยิม้อำยๆ เดนิหลบไปอกีทำงเพ่ือ

หนพีวกเรำ แม้ใจจะอยำกมองตำมน้องถงึลฟิต์ แต่ผมกต้็องพยำยำม

ท�ำเป็นยืนนิ่งไม่แสดงท่ำทีสนใจ ผมไม่อยำกให้น้องมองว่ำผมเป็น

โรคจิตอีกแล้วละ

ว่ำแต่น้องเขำมำกับใครวะ

“โห…” ไอ้สัสเอร์ิลเขำไม่เคยมีฟอร์มครบั ไอ้ห่ำ! มองตำมน้อง

จนคอจะหมุนได้รอบอยู่แล้ว “นำงฟ้ำมีจริง”

“แหม เกบ็เงยีบเลยนะพ่อ ไม่เล่ำให้ฟังเลยว่ำรูจั้กน้องน่ำรกัๆ 

แบบนี้ด้วย” ไอ้ทิมกระทุ้งสีข้ำง

บอกว่ำอย่ำแซว ไอ้สัส กูเขินนนนนน

“ไปๆ ไปเข้ำห้องน�้ำ บ่นปวดฉี่กันไม่ใช่เรอะ”

ผมดันหลังไอ้โอตะสองคนให้เดินไปข้ำงหน้ำ เลิกมองตำม

น้องได้แล้วไอ้พวกบ้ำ กูยิ่งมีกรณีกับเขำอยู่นะสัส
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จึก! จึก!

ผมหยุดเดินตอนที่รู้สึกว่ำโดนสะกิด ไอ้เพื่อนสองตัวที่ไม่ได้รู้

เรื่องรู้รำวเดินน�ำหน้ำไปไกลแล้ว แม่งไม่มีทำงรู้ได้เลยว่ำพวกมันทิ้ง

ให้ผมต้องเจอกับอะไร

น้องปีใหม่กลับมาท�าไมวะเนี่ย!

“พี่ครับ” สีหน้ำของน้องแน่วแน่มำก อยำกผลักดันให้ไปแข่ง

โอลิมปิก 

ผมเลิกคิ้วขึ้นหนึ่งข้ำง ยังคงไว้ซึ่งท่ำทีเย็นชำ “มีอะไรเหรอ”

“ผมรู้นะว่ำพี่โกรธ แต่ผมนึกว่ำพี่จะให้อภัยผมตั้งแต่ครั้งนั้น

แล้ว” น้องปีใหม่ว่ำ ส่วนผมก็จ้องดวงตำมึนๆ โปนๆ เหมือนโดน

ป้ำยด้วยพิมเสน อย่ำงกับคนตกบ่วงแต่ไม่ได้แสดงท่ำทีออกมำ “ถ้ำ

ยังไงผมขอโทษพี่อีกทีนะ”

“…”

“จริงๆ ผมอยำกได้เบอร์พี่ แต่ผมต้องรีบไปแล้ว เดี๋ยวจะไป

ขอจำกปู๊นปู๊นแล้วกัน”

“…”

“ให้ผมเลี้ยงข้าวพี่ไถ่โทษนะ”

“…”

“อ้อ แล้วผมจะบอกว่ำ...” คนตัวเล็กกว่ำจ้องผ่ำนแพขนตำ

งอน “ผมชอบพี่ลุคนี้แหละ”

ผมมัวแต่อึ้ง ยืนเกร็งจนปำกไม่สำมำรถขยับได้ เลยท�ำได้แค่

ยนืมองหลังเลก็ๆ นัน้จำกไปอย่ำงเร่งรบีโดยไม่ทนัได้เอ่ยร�ำ่ลำสกัค�ำ

ฟู่ว! รอดไป ตกบ่วงอีกแล้วกู ดีนะควบคุมตัวเองได้ค่อนข้ำง

ดี แม่งน้องจ้องทีถึงกับต้องกลืนน�้ำลำยอึกๆ เลยว่ะ

ฉิบหำยละ ไม่ได้ตั้งใจให้น้องเขำรู้สึกผิดนะ ผมแค่ไม่อยำก
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ท�ำให้ตวัเองน่ำสมเพชเกนิไป มนัจะกระทบกบังำนเสรมิท่ีได้รบัมอบ

หมำยมำเท่ำนั้นเอง 

แต่ผมได้ยินถูกต้องใช่ม้ัย น้องเขำจะเลี้ยงข้ำวผมงั้นเรอะ!!!  

ที่ส�ำคัญ...ยังบอกอีกว่ำชอบลุคนี้ซะด้วย

ยะฮู้! ถือว่ำในเรื่องร้ำยก็ยังมีเรื่องดีละวะ ฝันดีแน่กู

“มึง!” 

ผมเงยหน้ำขึ้นมำเม่ือรู้ตัวว่ำโดนเรียก จำกที่เคยยิ้มน้อยยิ้ม

ใหญ่ก่อนหน้ำนีเ้ป็นอนัต้องสลำยทนัทเีมือ่เหน็ผูช้ำยวยักลำงคนท�ำ

ท่ำฟึดฟัดตรงมำทำงนี ้ใส่สูทผกูไทเล่นเอำนกึว่ำเป็นพนักงำนฉกีตัว๋

เลยทีเดียว

“เห็นคนตัวเล็กๆ มำทำงนี้มั้ย!!!”

สัส! เขำคุยกับคนแปลกหน้ำแบบนี้เหรอ

แม่งโคตรน่ำกลัวอะ “หน้ำตำเป็นยังไงครับ”

“จ๊ิ!” อ้ำว! มีสิทธิ์อะไรมำจิ๊ปำกใส่กูฮึ “ผอมๆ ตำโปนๆ 

อ้อนแอ้นปวกเปียก”

เอ?...ท�ำไมคุณสมบัติคุ้นจังวะ

น้องปีใหม่หรอืเปล่ำ...เฮ้ย!!! งัน้แปลว่ำน้องมำกับไอ้หน้ำปลำ

จวดนี่เหรอ ตำต�่ำมำกอ่ำำำ

“ไม่เหน็ครบั” ปำกไวกว่ำควำมคดิครบั ไม่มทีำง ผมจะไม่บอก

มนัหรอก ไม่รู้ว่ำแม่งเป็นคนทีท่�ำร้ำยน้องปีใหม่จนเป็นแผลหรอืเปล่ำ 

รอยช�้ำสีม่วงห้อเลือดยังติดตำยำกจะลืม

“เสียเวลำว่ะ!”

อ้ำวไอ้ควำย! ตกแรง็ก์ ROV มำเรอะถงึหวัร้อนขนำดน้ี น่ำจับ

ไปขังรวมกับไอ้ปู๊นปู๊น ฉุนเฉียวแม่งพอกันทั้งคู่

“ขอโทษด้วยครับ”
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“เฮอะ!”

พ่นลมขนำดนี้ มึงถุยน�้ำลำยใส่หน้ำผำกกูเลยสิ! ไอ้เส็งเคร็ง

ไอ้ปลำรวิกวิฟึดฟัดเดนิออกไปตำมหำสดุทีร่กัของตวัเอง ตอน

ที่มันเดินจำกไปนั่นเอง อยู่ๆ ผมก็มีอำรมณ์หงุดหงิดขึ้นมำเฉย

หึ! น้องปีใหม่ เพิ่งเลิกกับเสี่ยก�ำพลอะไรนั่นไม่ทันไร ยืมเงิน

เขำมำกย็งัไม่ได้ใช้ คดิจะเกำะหนุม่แก่ใส่สทูคนใหม่อกีแล้วเหรอครบั 

เรำแม่งซนใช้ได้เลยน้ำ~ เจอกันครั้งหน้ำจับเขย่ำแม่งให้เข็ด หึ

เดี๋ยวดิ ผมจะโมโหท�ำไมวะ เขำจะไปกับใครอยู่กับใครก็เรื่อง

ของเขำปะวะ ท่ำจะบ้ำ พอๆ เลิกคิดเลย

ว่ำแล้วผมกจ็ดักำรล้วงโทรศพัท์ออกมำแล้วกดโทร.ออกทันที

“ฮัลโหลไอ้ปู๊น ได้มีคนขอเบอร์กูจำกมึงยัง”

ช่วงเวลาปิดเทอมของใครหลายๆ คนอาจจะคือสวรรค์ 

เรำว่ำงจนสำมำรถท�ำอะไรได้เต็มที่ แต่ส�ำหรับคนอยำกรวย

อย่ำงผม เวลำนี้คือบ่อเงินบ่อทองดีๆ นี่เอง

ทุกๆ ซัมเมอร์ แบรนด์เสื้อผ้ำต่ำงๆ จะร่วมกันจัดสัปดำห์

แฟช่ันโชว์ แปลว่ำจะมนีำยแบบนำงแบบมำกมำยตระเวนแคสติง้กบั

แบรนด์ต่ำงๆ เพื่อจะได้เดินแบบแสดงผลงำนของพวกเขำ ถ้ำคุณ

เป็นตัวท็อป คุณอำจจะได้ร่วมงำนกับทุกแบรนด์ก็ได้ ปีที่แล้วผมได้

เดินตั้งห้ำแบรนด์ เดินแม่งจนขำโก่งเป็นตัวโอ แต่ถ้ำเทียบเม็ดเงินที่

ได้ถือว่ำคุ้มค่ำอยู่ทีเดียวครับ

แต่งำนวันนี้ ยังไม่ใช่จ๊อบใหญ่ๆ แบบนั้นครับ (เอ๊ำ! แล้วมึง

จะพล่ำมท�ำแมว’ไร) ผมได้รับมอบหมำยให้มำถ่ำยภำพนิ่งเพื่อ

โปรโมทข่ำวสำรในมหำวิทยำลัย จริงๆ แล้วผมก็ร่วมงำนกับพวก

สภำนสิติบ่อยนะ ส่วนมำกเป็นงำนฟร ีแต่ครัง้น้ีเซอร์ไพรส์ตรงท่ีเป็น
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งำนจ้ำงว่ะ เพรำะงั้นผมจึงกระตือรือร้นกว่ำเดิมนิดนึง อิๆ

“โอ้โห! น้องดิวน่ำรกัมำกกก” พีช่่ำงแต่งหน้ำร้องออกมำตอน

ท�ำหน้ำที่เสร็จ ก่อนจะลุกออกไปพัก

ผมเหล่มองกระจก เชี่ยยย หล่อว่ะ เอำจริงนะ มันคือเรื่อง

มหัศจรรย์มำก ปกติผมอำจจะเป็นคนจืดๆ แต่พอได้แต่งหน้ำแต่ง

ตวัตอนเดินแบบหรอืถ่ำยแบบเท่ำนัน้แหละ ไม่รูท้�ำไมถงึดดูขีึน้อย่ำง

กับเป็นคนละคน 

“ไงมงึ นมแน่นเชยีว” บรูซ๊ เพือ่นจำกโมเดลลิง่เดยีวกันเข้ำมำ

ทิ้งตัวบนเก้ำอี้ข้ำงๆ แถมมองหน้ำอกผมตำเป็นมัน 

“ชอบปะ” ผมยิ้มกวนๆ 

“เป็นสำยล�่ำแล้วเหรอ”

“ช่วงนี้เข้ำฟิตเนสบ่อย” ผมว่ำ 

“อมื…” บรูซ๊ท�ำเป็นมองซ้ำยมองขวำ พอเหน็ว่ำรอบข้ำงไม่มี

ใครจึงพูดต่อ “งำนไปถึงไหนแล้วเหรอ”

ผมเลิกคิ้ว แน่นอนครับ เรำอยู่โมเดลลิ่งเดียวกันแบบนี้ แปล

ว่ำเรำเป็นนำยแบบควบนักทวงหนี้เหมือนกันนั่นเอง

“น้องปีใหม่น่ะเหรอ อยำกรู้ไปท�ำไม”

“เงินตั้งเป็นแสนนะดิว น่ำตื่นเต้นจะตำย”

ผมข�ำเม่ือเห็นดวงตำทีเ่ป็นประกำยของคนข้ำงๆ “ว่ำแต่บรูซ๊

เถอะ งำนของตัวเองเป็นไงบ้ำง”

อีกฝ่ำยคงรู้ว่ำผมพยำยำมเปลี่ยนเรื่องก็เลยเบ้ปำก “เพิ่งปิด 

จ๊อบไปเมื่อวำน ค่ำตอบแทนตั้งเจ็ดหมื่น”

ผมใจแป้วทันที อย่ำพูดถึงเรื่องเงินเซ่ พอคิดได้ว่ำงำนตัวเอง

ยังไปไม่ถึงไหนแล้วแม่งเจ็บใจสัสๆ เอำวะ ต้องเดินหน้ำสักที อยำก

จับเงินแสนใจจะขำดแล้ว
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“น้องจกัรวาลนายแบบใหม่มาแล้วค่า!!!” พีส่ต๊ำฟฟ์คนหนึง่

ตะโกนลั่นห้อง จำกนั้นก็ตำมมำด้วยเสียงใสๆ พร�่ำขอโทษขอโพย

“มำแล้วครับ มำแล้วครับ มำแล้วครับ” บุคคลปริศนำวิ่งเข้ำ

มำ “ขอโทษทุกคนที่มำช้ำนะครับ!”

น้องคนนั้นยกมือไหว้ตลอดทำง รวมถึงผมกับบรู๊ซที่นั่งอยู่

ด้วย ผมยกมือรับไหว้แบบเก้ๆ กังๆ แต่ก็ต้องนะจังงังเมื่อเห็นหน้ำ

น้องคนนั้นชัดๆ เต็มสองตำ

“อ้ำว!” ผมอ้ำปำกค้ำง 

น้องปีใหม่! มำอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวะ!!!

สสั! แล้วมคีนมำคมุซะด้วยนะ ไอ้หวัร้อนทีเ่จอในโรงหนงัครำว

ก่อนไงล่ะ มันยังใส่ชุดสูทสีด�ำเหมือนเดิมเลย เหอะ! เหม็นคนรวย

ว่ะ

“เฮ้ยพี!่!!” น้องเขำดตูกใจไม่แพ้กนั แต่พอเหน็หน้ำบรูซ๊เท่ำน้ัน

แหละถึงกับเจื่อน “สวัสดีครับพี่”

“วันนี้มีรับน้องไม่ใช่เหรอ” คนข้ำงๆ ผมตีหน้ำนิ่ง

“พอดีผมขออนุญำตออกมำครับ ถ้ำท�ำงำนเสร็จผมจะกลับ

ไปแน่นอน”

บรูซ๊พยกัหน้ำเป็นอนัรบัรู ้เออว่ะ ลมืไปว่ำเขำเป็นรุน่พีรุ่น่น้อง

กัน เคยเห็นแว่บๆ ในข้อมูลที่บอสส่งมำให้ว่ำเรียนคณะศิลปกรรม

ศำสตร์

“บังเอิญจังเลยนะครับ”

ผมหันซ้ำยหันขวำ ฮะ!? น้องมันพูดกับผมเรอะ

“เอ่อ...” ผมอ�้ำอึ้งตอนที่เห็นบรู๊ซหรี่ตำมองอย่ำงสงสัย คงงง

อะดิว่ำน้องปีใหม่รู้จักผมได้ยังไง “มำท�ำงำนเหมือนกันสินะ”

“ครับ ผมอำจจะใหม่ในวงกำรนี้ ฝำกตัวด้วยนะครับ”
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ไม่ต้องไหว้ บอกกี่ทีแล้วว่ำให้มำกรำบที่อก

แฮกได้แค่ในควำมคดิเท่ำนัน้แหละครบั สดุท้ำยผมท�ำแค่พยกั

หน้ำรับรู้ไปเท่ำนั้นเอง เรำจะต้องไม่แสดงควำมโอตะที่ซ่อนเร้นอยู่

ภำยในใจออกมำให้อีกฝ่ำยรับรู้อีกเด็ดขำด เสียงำนหมด

“ไปรอข้ำงนอกก่อน” โอ้โห! น้องหนัไปสัง่ไอ้หมำชดุสทูท่ีตำม

ตูดด้วยน�้ำเสียงที่โคตรวำงมำด ดูเด้ะ ไอ้นั่นยอมท�ำตำมแม้จะดูไม่

ค่อยพอใจอยู่หน่อยๆ

“น้องจักรวำลมำแต่งหน้ำทำงนี้จ้ำ”

พอฝ่ำยน้องเดนิไป บรูซ๊กซั็กถำมผมทนัท ี “ไปรูจ้กักนัได้ยงัไง 

อะ”

“เรื่องมันยำว ไว้อธิบำยทีหลังได้มั้ย” 

“แบบนี้มันจะไม่เสียงำนเหรอ”

“ใจเย็นน่ำบรู๊ซ เรำรู้ตัวว่ำก�ำลังจะท�ำอะไร”

คนข้ำงๆ นิ่งไปถนัด ท�ำท่ำทีเย่อหยิ่งเหมือนที่เป็นมำตลอด 

“ก็ตำมใจ ระวังจะชวดเงินแสนนะ ไม่งั้นเรำเสียบแทนแน่”

พูดทิ้งท้ำยไว้อย่ำงเลือดเย็น จำกนั้นร่ำงสูงๆ ก็เดินออกไป

จำกห้องโดยไม่ร�่ำไม่ลำ

แหม่ มีขู่ด้วยว่ะ มันน่ำจับนอนรำบตีก้นด้วยฟุตเหล็กให้ร้อง

โอดโอย

“ดิวอี้เนอะ”

“ครับ!” 

ไอ้เรำก็นึกว่ำใครเรียก รีบสะบัดหน้ำหันไปหำให้ไว สุดท้ำย

เหน็แต่พ่ีช่ำงแต่งหน้ำกบัน้องปีใหม่หัวเรำะคกิคกักันอยู่หน้ำกระจก

น้องปีใหม่เม้มปำกเหมือนพยำยำมห้ำมรอยยิ้ม “มันคือกำร

แต่งหน้ำครับ หน้ำมันๆ แบบเกำหลีอะ”
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“อ้อ”

สัส! โชว์โง่ให้เขำหัวเรำะเยำะ เส็งเคร็งเอ๊ย

“ดิวอี้ เดี๋ยวเรำมำแต่งตัวตรงนี้หน่อยนะ” 

“ครับ”

ผมลกุขึน้ไปยนืหน้ำเซต วนันีเ้รำจะถ่ำยภำพเพ่ือโปรโมทโปร-

เจ็กต์ ‘แต่งชุดไปรเวท เท่แบบสุภำพ!’ ตรงนั้นเลยมีเสื้อของแบรนด์

ดงัมำกมำยแขวนเรยีงเป็นตบัรอกำรใช้สอย พ่ีสไตลสิต์ส�ำรวจรปูร่ำง

ผมอย่ำงพินิจพิเครำะห์ว่ำเหมำะกับลุคไหน

“อ้ะ” พี่คนสวยยื่นกำงเกงมำให้ “ลองใส่ตัวนี้ซิ”

ในฐำนะนำยแบบเรำต้องห้ำมอำยครับ เพรำะว่ำเวลำฟิตติ้ง 

ถ้ำเขำสัง่ให้ลองเสือ้ผ้ำหมำยควำมว่ำเรำต้องท�ำกันสดๆ ตรงน้ันเลย 

ผมเลยปลดเข็มขัด รูดซิปกำงเกงยีน จัดกำรถอดมันไปกองอยู่ที่

ตำตุ่ม

“ไม่เอำๆ หำตัวใหม่ดีกว่ำ”

อ้ำวพี่ ยังไม่ทันหยิบก็เปลี่ยนใจซะแล้ว อะไรของพี่เนี่ย ผม

ค้ำงเติ่งมีแค่กำงเกงในปกปิดร่ำงกำยอยู่ตัวเดียวเห็นมั้ยคร้ำบบบ 

หนำววว

“พี่ไม่รู้ว่ำน้องจะเหมำะกับตัวไหนมำกกว่ำกันว่ะ” พี่คนสวย

เกำคำง “สงสัยต้องหำนำยแบบอีกคนมำลอง”

แล้วจะหำที่ไหนได้ล่ะครับ ในนี้มีผู้ชำยคนไหนอีกนอกจำก...

เวรแล้วไง!

ผมกับพี่สไตลิสต์หันไปทำงน้องปีใหม่พร้อมกัน

“น้องจกัรวำล” พีส่ไตลสิต์กวกัมอืเรยีกคนท่ีเพ่ิงแต่งหน้ำเสรจ็

พอดี “มำตรงนี้หน่อยสิ”

เอ่อพี่...จะเรียกน้องเขำมำจริงอะ ชิท! ชิท! ชิท!



~ เจ้าจักรวาล ~

62

น้องปีใหม่ยิ้มมำแต่ไกล ผมได้แต่ถอยติดผนังตอนที่น้องก้ำว

เข้ำมำในเซต

แล้วท�ำไมคนอื่นเรียกน้องว่ำจักรวำลวะ เต็มยศเชียว สงสัย

ตั้งแต่ตอนเดินเข้ำมำแล้ว

ท�ำขรึมถำมหน่อยก็ได้ “ท�ำไมไม่ให้พี่ๆ เขำเรียกชื่อเล่น”

คนตัวเล็กหันมำยิ้ม “เขำให้ใช้ชื่อจริงไปเลยอะครับ พอดีพี่ที่

พำผมมำท�ำงำนบอกว่ำคนในสภำนิสิตชื่อปีใหม่เป็นสิบแน่ะ! กลัว

สับสน”

“แล้วพี่ต้องเรียกว่ำอะไร”

“ตำมใจพี่เลยครับ”

“อ่อ”

“แต่...” สำบำนเลยว่ำผมโคตรเกลียดกำรปรำยตำของน้องเขำ

มำก

“…”

“พี่จะเรียกว่าที่รักก็ได้นะฮะ”

!!!

“ฮ่ำๆๆ” คนหน้ำใสเอยีงคอหวัเรำะคกิคัก “ผมแหย่เล่นนะพ่ี”

“…”

“พีเ่รยีกผมว่ำปีใหม่แหละครบั เพือ่นๆ พ่ีๆ ในคณะผมก็เรยีก

ว่ำปีใหม่เหมือนกัน”

ฮึ่มมม แหย่เหรอ หนูแหย่พี่ได้แสบมำก ระวังโดนแหย่กลับ

นะน้อง จะเอำให้จุกเลย

“อ้ะได้ละ เดี๋ยวดิวอี้ใส่ตัวนี้นะ ส่วนจักรวำลตัวนี้จ้ะ” พี่สไต-

ลิสต์ยื่นกำงเกงให้พวกเรำทั้งสองคน

“ผมต้องถอดตรงนี้เลยใช่มั้ยครับ”
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“ใช่จ้ะ”

ขวับ! ผมรีบสะบัดหัว “ไม่ได้!!!”

“หืม? ท�ำไมอะครับ” น้องคนข้ำงๆ เอียงคอมอง

โอยยย จะบอกยังไงดีวะ บอกไปทั้งน้องทั้งพี่เขำต้องเห็นผม

เป็นไอ้โรคจติหมกมุน่มกัมำกในกำมแน่นอน ไม่นะน้อง ไม่ๆๆๆ ไป

ถอดในห้องน�้ำโน่น เชื่อพี่!!!

เชี่ยเอ๊ยยย ดูเหมือนว่ำจะห้ำมไม่ทันแล้ววว

พรึ่บ!

ผ่ำง! แสงสีขำวท�ำลำยจักษุประสำทผมแล้วเรียบร้อย โอ้...

แสบตำเหลือเกิน

“ดิวอี้...ยืนตัวงออยู่ท�ำไม ไม่ใส่กำงเกงล่ะจ๊ะ?”

“แหะๆ” ผมยิ้มแห้งๆ ในขณะที่เอำกำงเกงปกปิดควำมโค้ง

มนของมะม่วงอกร่องทองแสนหวำน “ปะ...ปวดท้องครับ”

“ไหวมั้ยพี่”

สัส! อย่ำแตะตัวกู๊วววววว

“ไหวๆ” ผมเหงื่อตก พยำยำมเดินหนีให้พ้นมือน้อง “รอแป๊บ

นึง น่ำจะไหว”

“เอำดีๆ พี่”

โอ๊ย! ไม่ต้องแตะท้องกูก็ได้!!! จิ้มกูเป็นขี้เลยหนู ฮึ่ยยย แล้ว

มือแม่งก็นิ่มจังนะไอ้ฉิบหำย

ผมหำยใจเข้ำออก พยำยำมนึกถึงหน้ำปกหนังสือสวดมนต์

เพื่อลดไฟรำคะในจิตใจ พออะไรๆ เริ่มเข้ำที่เข้ำทำงผมจึงหันหลัง

แล้วใส่กำงเกงที่ถืออยู่มำนำนได้สักที

“โอเค สวยเลย พี่ชอบหุ่นเรำนะ ดีกว่ำแต่ก่อนเยอะ” พี่สไต-

ลิสต์ยกนิว้ “เดีย๋วดวิออกไปก่อนนะ พีข่อหำกำงเกงเหมำะๆ ให้น้อง
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จักรวำลก่อนเดี๋ยวเรำมำใส่เสื้อกัน”

“ครับ” ฮู่ว! รอดแล้วกู

“ตำยแล้ว รอยอะไรน่ะลูก!” 

ยงัเดินไปไม่ทนัไรกส็ะดดุกกึ จรงิส ิเมือ่กีแ้อบดแูต่ต้นขำ ไม่ได้

มองท่อนบนเล้ยยย รอยแผลนั้นยังไม่หำยสินะ

ผมแอบมองน้องปีใหม่อยูห่ลงัเสำ เหน็น้องท�ำหน้ำขนืๆ ตอน

ทีพ่ีส่ไตลสิต์ลบูรอยม่วงๆ ใต้หน้ำอกข้ำงซ้ำยด้วยควำมเป็นห่วง โวะ! 

อย่ำกดแรงนะครับ น้องเขำคงเจ็บ ยังไม่หำยอีกเหรอวะ ยำที่ให้ไป

ไม่ได้ทำเลยรึไง

เดี๋ยวดิไอ้ดิว มึงเลิกแฮกได้แล้ว นี่แหละคือหลักฐำนท่ีมึง

สำมำรถเก็บไว้แบล็กเมล์ได้!!!

คดิได้อย่ำงนัน้ผมกร็บีคว้ำโทรศพัท์ขึน้มำ จดักำรซมูไปยังจดุ

เด่นหรำที่ปรำกฏอยู่บนเนื้อหนังอันขำวบริสุทธิ์

หวืบบบ แชะ~ หึๆ ไหนขอดูผลงำนให้ชื่นใจหน่อยซิ...

แผลพ่อง! นี่มันนม!!! รีบลบแล้วถ่ำยใหม่ให้ไวเลย หัวมึงนี่คิด

ดีไม่ได้จริงๆ นะไอ้ดิว

งั้นเอำใหม่อีกรอบ หวืบบบ แชะ~

หึๆ เรียบร้อย...

ร่องรอยกำรโดนท�ำร้ำยอยูบ่นร่ำงกำยเดก็หนุม่หน้ำใส...ถ้ำขู่

ว่ำจะปล่อยลงโซเชียล ยังไงก็ต้องคืนเงิน!

บอกแล้วไง พี่จะไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นเหยื่ออีกครั้งหรอก

ครับน้อง

การท�างานผ่านไปได้ด้วยดี ผมบอกลาบรู๊ซเพื่อนร่วม

โมเดลลิง่และรบีเปล่ียนเส้ือผ้ำเตรยีมกลับคอนโด แต่พอคว้ำกระเป๋ำ
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ท�ำท่ำจะออกจำกห้องเท่ำนั้นแหละ สำยตำผมดันไปเห็นควำมขำว

สะดุดตำเข้ำจนต้องหยุดกึก

น้องปีใหม่ยังไม่เปลี่ยนเสื้อผ้ำ ร่ำงบำงๆ นั้นยังคงสวมแค่

กำงเกงในกับถุงเท้ำยำวถึงเข่ำ มีกิ๊บสีชมพูสำมตัวติดอยู่บนหัวซะ

ด้วย ยอมรับครับว่ำเห็นแล้วอ้ำปำกคำ้ง ไหนจะท่ำทำงเงอะงะใน

กำรกินโดนัทแบบไม่ให้มันหกนั่นอีก สดใสจังนะมึง เห็นมั้ยเนี่ยว่ำ

คนเดินผ่ำนไปผ่ำนมำเยอะแยะ ไม่อำยบ้ำงหรือไง

ตอนแรกว่ำจะไม่ยุง่แล้วนะ งอนทีท่�ำให้ตวังอไปต่อไม่ถกู แต่

ถ้ำจะไม่พดูแม่งกเ็กนิไป ยนืโทงๆ ให้คนอืน่แทะโลมทำงสำยตำแบบ

นี้มันใช้ได้ที่ไหนกันเล่ำ

“รีบใส่เสือ้ผ้ำดมีัย้” ผมยนืกอดอกประจนัหน้ำกบัคนทีเ่ตีย้กว่ำ

ปีใหม่อ้ำปำกค้ำง จังหวะที่ก�ำลังจะงับโดนัทที่พี่ๆ สวัสดิกำร

ซื้อมำให้พอดิบพอดี “หืม?”

“ใส่เสื้อผ้ำเถอะ”

“ผมกลัวไอซิ่งมันเลอะเสื้อ”

“ก็เลยยืนแก้ผ้ำ?”

“แหม พีด่จุงั” คิว้สวยๆ นัน้ย่นเข้ำหำกันนิดหน่อย แต่รอยย้ิม

ก็ยังปรำกฏอยู่ที่ปำกอยู่ดี “ก็ได้ครับ เดี๋ยวผม...เฮ้ย!”

แหมะ!

ไส้ครีมในโดนัทหยดลงมำกลำงหน้ำอกที่ผอมกะหร่อง เวร

เอ๊ย! แล้วตำผมก็มองตำมด้วยนะ มันหยดแหมะลงเหนือจุดสีชมพู

สวยๆ นั้นพอดิบพอดี

“เห็นมั้ยล่ะพี่” ปีใหม่ท�ำสำยตำดุๆ “ดีนะยังไม่ใส่เสื้อผ้ำ”

เฮ้ยแล้วนั่นจะท�ำอะไร

เดี๋ยวปีใหม่ น้องท�ำแบบนี้ต่อหน้ำพี่ไม่ได้!!!
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น้องเอานิ้วเรียวๆ ปาดครีมขึ้นมาดูดต่อ!

“จ๊วบ”

“…”

“แหะๆ” ยิ้ม ยิ้มอีกแล้ว! “เสียดำยอะ”

เอื้ออออออ มันจะเกินลิมิตพี่แล้วนะน้อง นี่กูก�ำลังมองอะไร

อยู่ หนัง AV งั้นเรอะ!!! สงสัยต้องให้ดุแล้วละมั้งเนี่ย ไม่เคยเชื่อฟัง

กันเล้ย

“ใส่เสื้อผ้า!”

“…”

“แล้วกลับบ้ำนซะ” ผมกระซิบปิดท้ำย 

ตำโปนๆ นัน้ท�ำงงอยูพ่กัหนึง่ แต่สดุท้ำยน้องปีใหม่กย็อมวำง

ขนมที่ยังกินไม่หมดไว้บนโต๊ะ จัดกำรคว้ำเส้ือผ้ำของตัวเองและรีบ

วิ่งเข้ำห้องแต่งตัวทันที

“พี่ครับ!” เสียงนั้นดังมำจำกหลังผ้ำม่ำน

“อะไร!”

“พี่รอผมก่อนนะ”

จะให้รอท�ำไมวะ

ผ่ำนไปไม่นำน น้องปีใหม่ในสภำพทีมี่เสือ้ผ้ำปกปิดร่ำงกำยก็

เดินออกมำจำกห้องเปลี่ยนชุด น้องหยิบกระเป๋ำสะพำยขึ้นบ่ำ เดิน

ตรงรี่มำยิ้มกว้ำงตรงหน้ำผมทันที

“อะไร”

คนตัวเล็กกระตุกยิ้ม “อะไรเนี่ย ท�ำไมวันนี้ดูเย็นชำจัง”

“ก็ปกติ”

“น่ำรักให้เหมือนตอนที่เจอกันครั้งแรกสิครับ”

“ที่น้องหำว่ำพี่โรคจิตอะนะ”
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“ไม่ช่ำยยย” น้องโบกมือให้ยุ่ง “หมำยถึงพี่อะ คุยกับผมแบบ

คนรู้จักกันหน่อยสิ นี่อะไร ท�ำอย่ำงกับเจอกันครั้งแรกไปได้ จะตี

เบลอว่ำไม่เคยคุยกับผมเหรอ ไม่ทันแล้วมั้ยล่ะพี่ ฮ่ำๆ”

“…”

ผมได้แต่ยดืกอดอกนิง่ ตกตะลงึกบัควำมสดใสตรงหน้ำไปแล้ว

เรียบร้อย

เชี่ยยย คนอะไรวะหัวเรำะพร้อมๆ กับพูดได้ ควำมสำมำรถ

พิเศษที่น่ำยกย่องจนอยำกซื้อบัตรจับมือเพื่อซัปพอร์ต

“จะกลับได้หรือยัง” ผมท�ำท่ำจะเดินหนี

“เดี๋ยวดิพี่” เฮ้ย! มีกำรจับแขนผมด้วยว่ะ “ผมเคยบอกว่ำจะ

เลี้ยงข้ำวพี่ไม่ใช่หรือไงเล่ำ”

ใช่จ้ำ แล้วใครบอกกันน้ำ~ว่ำจะขอเบอร์มำจำกไอ้ปู๊น ป่ำนนี้

ยังไม่มีใครโทร.มำเล้ยยย

ผมท�ำเป็นพูดขรึมๆ อย่ำให้อีกฝ่ำยรู้ว่ำเรำดีใจเด็ดขำดครับ 

“อืม นึกว่ำลืมซะแล้ว”

“คกิๆ ดทู�ำท่ำทำง เปลีย่นลคุนดิหน่อยก็ท�ำขรมึเลยนะ” น้อง

ปีใหม่ส่ำยหัว “แต่ผมยังเลี้ยงพี่ไม่ได้หรอกน้ำ~ พอดีวันนี้ต้องกลับ

ไปรับน้องต่ออะ”

“ไม่เป็นไร ถ้ำล�ำบำกไม่ต้องก็ได้นะ”

กูพูดไปงั้นแหละ ปฏิเสธสิ ปฏิเสธ ปฏิเสธเลยหนูววว!

“ไม่ได้หรอก ผมสัญญำกับพี่ไว้แล้ว”

เยส!!! ดีมำกลูกที่รักษำสัญญำ คนอย่ำงน้องมีแต่จะเจริญๆ 

สำธุ

“อืม ไม่มีอะไรแล้วใช่มั้ย ไว้เจอกันนะ”

“โอ๊ยพี่! ผมซื้อได้มั้ยค�ำว่ำอืมอะ เก็บไว้ใช้ในไลน์เถอะ” ผม
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แอบข�ำในใจตอนที่น้องบุ้ยปำก นี่โกรธแล้วใช่มั้ยฮะ! น่ำหยิกชิบเป๋ง 

“ถ้ำงั้นก็สวัสดีนะครับ”

พอน้องยกมือไหว้ ผมก็รีบกระชับกระเป๋ำให้มั่นทันที เอำละ 

ถึงเวลำกลับไปนอน เดี๋ยวเปิดเทอมจะไม่ได้นอนเอำ

“พี่ครับ!”

“…”

อะไรอีกล่ะวะ

น้องปีใหม่ท�ำหน้ำรู้สึกผิด ยอมรับครับว่ำเห็นแล้วโกรธไม่ลง 

“หืม?”

“เอ่อ...ที่นี่มีทำงออกไหนอีกมั้ยที่ไม่ใช่ประตูข้ำงหน้ำ”

“ท�ำไมอะ มีคนรอรับอยู่ไม่ใช่เหรอ”

“ก็ใช่ครับ แต่ว่ำผมไม่อยำกเจอเขำแล้ว” น้องก้มหน้ำ ไม่รู้ว่ำ

กังวลผมจะโกรธเอำหรือเปล่ำ “พี่ช่วยผมหน่อยได้มั้ย”

“…”

สัสเอ๊ย! คนอะไรท�ำหน้ำเศร้ำได้ขนำดนี้วะ ยิ่งดวงตำโปนๆ 

เหมือนโดนป้ำยพิมเสนแบบนี้ แม่งอย่ำงกับโลกก�ำลังจะแตกอยู่

รอมร่อ

“มีอีกทำง แต่ต้องผ่ำนทำงระเบียงข้ำงหลัง” ผมกอดอก “คิด

ว่ำกระโดดจำกชั้นสองไหวมั้ย”

น้องปีใหม่ระบำยยิ้ม “ไหวครับ สบำยมำก!”

“งั้นไปกับพี่ รถพี่จอดอยู่ตรงนั้นพอดี”

“เฮ้ย! พี่แค่พำผมออกไปก็พอ เดี๋ยวผมหำทำงกลับเอง”

“จะกลับคณะไม่ใช่หรือไง ยังไงต้องผ่ำนไปทำงนั้นอยู่แล้ว”

“จะดีเหรอครับ”

“แล้วแต่นะ เห็นจะหนี พี่ก็แค่ยื่นมือช่วย”
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น้องปีใหม่ชั่งใจอยู่พักหนึ่ง สุดท้ำยแล้วก็พยักหน้ำซ�้ำๆ จน

ผมเผลอยิ้ม “ก็ได้ครับ”

“ตำมมำ”

ผมหันหลังเดินน�ำ พอพ้นสำยตำน้องเขำเท่ำนั้นแหละ แก้ม

ระเบิดตู้มมม ยิ้มแบบไม่กลัวใครหำว่ำบ้ำเลยครับ 

เห็นดื้อๆ จริงๆ ก็เป็นเด็กดีเหมือนกันนี่หว่ำ

“ตรงไหน”

“เฮ้ยพี่ จอดตรงเมื่อกี้ก็ได้ ไม่ต้องเลี้ยวเข้ำมำหรอก”

“ไม่ทันแล้ว” หักพวงมำลัยขนำดนี้ดื้อไม่ได้แล้วนะน้อง “สรุป

จะลงที่ไหน ลำนหน้ำตึกสินก�ำ?”

“ครับ รบกวนด้วยนะพี่” 

ห!ึ มำรยำทงำมยกมือไหว้แล้วยกมือไหว้อกี อยำกมลีกูน่ำรกั

แบบนี้ว่ะ

ผมชะลอจอดที่ลำนกว้ำงๆ ใกล้ๆ ตึกที่ว่ำนั้น ไม่ใกล้ไม่ไกล

มีน้องๆ ว่ำที่ปีหนึ่งนั่งเข้ำระเบียบโดนพี่ว้ำกตะโกนด่ำจนตัวสั่น ถ้ำ

มองไม่ผิดน่ำจะน�ำทีมโดยไอ้อู ๋ประธำนรุ่นสินก�ำผู้เคยอยู่ชมรม 

อะนิเมะคลับกับผมตอนปีหนึ่ง ใกล้ๆ กันมีสำวผมสั้นย้อมสีแดงยนื

เท้ำเอวบนส้นสูงที่สูงอย่ำงกับยืนเขย่ง ส่วนด้ำนหลังน้องๆ มีก้อน 

สีเหลืองๆ นั่งแหมะดมยำดมอยู่ เด็กผู้ชำยตัวเล็กๆ ผู้ใส่เสื้อยืด 

สีมสัตำร์ดคนนีค้อืกุง้สนิก�ำ คนทีไ่อ้ปู๊นน้องชำยผมอยำกถ่ำยรปูด้วย

จนตัวสั่นนั่นเอง

“ดูน่ำสนุกดีนิ” ผมพูดออกมำ เห็นบรรยำกำศแล้วคิดถึงสมัย

เรยีนปีหนึง่ ตอนนัน้ทกุคนต่ำงตกใจกบัวฒันธรรมบ้ำระห�ำ่ของคณะ

นี้
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“สนุกดีนะพี่ แต่เหนื่อยโคตรเลยว่ะ” คนข้ำงๆ ผมท�ำหน้ำมุ่ย 

“เออ! พี่รุ่นเดียวกับพวกพี่ๆ เขำนี่หว่ำ สืบให้หน่อยสิว่ำพี่เทคของ

ผมคือใคร”

“ชื่ออะไรล่ะ”

“พี่เจี๊ยบ”

“เออ ไว้ถำมให้” ผมพยักหน้ำ “แต่อย่ำไปอยำกรู้เลย พี่เทค

คือเสน่ห์ของกำรรับน้อง เก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ดีกว่ำ”

“นั่นสินะครับ” สุดท้ำยก็ยอมพยักหน้ำเห็นด้วย “ผมไปแล้ว

นะ”

“เดีย๋ว” ผมรัง้น้องเขำไว้ ว่ำจะพดูอะไรหน่อย เหน็มำนำนแล้ว

รู้สึกอึดอัด

กึก! กึก!

ผมเคำะไปที่ก้ำนจูปำจุ๊บที่โผล่ออกมำจำกช่องปำกของน้อง

ปีใหม่ซึ่งเจ้ำตัวดูดแจ๊บๆ โชยกลิ่นสตรอว์เบอร์รี่มำตลอดทำง ถึงจะ

ดูน่ำรัก แต่ในฐำนะหมอฟันเห็นแล้วมันอึดอัด

“อย่ำอมมันบ่อยรู้มั้ย” ผมขมวดคิ้ว “ชอบกินของหวำนหรือ

ไง ก่อนนี้ก็โดนัท นี่ก็จูปำจุ๊บ เดี๋ยวฟันผุกันพอดี”

“ผมตรวจฟันตลอดๆ แหละพี่”

“นั่นไง ท�ำเก่ง”

“อ้ำว!” จู่ๆ น้องเขำก็ขยับตัวหันเข้ำหำผม “นี่พี่คิดจะดุผมอีก

แล้วเหรอ”

“…”

เชี่ย! ท�ำไมกูรู้สึกแปลกๆ วะ เหมือนกับโดนข่ม

“อย่ำมำท�ำเหมือนกับว่ำผมเป็นหมำของพี่น้ำ~”

“…”
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“อ้ำปำก”

“ฮะ!?” อะไรวะ อยู่ดีๆ ก็มำสั่ง

“อ้ำ - ปำก”

“…”

อยู่ๆ  ตำน้องปีใหม่กแ็ขง็ซะจนผมใจสัน่ จะว่ำกลวักไ็ม่ใช่ ออก

แนวหวัน่ๆ มำกกว่ำ แต่สดุท้ำยกย็อมท�ำตำมทีอ่กีฝ่ำยว่ำโดยดคีรบั

“กินแทนผมหน่อย”

“เฮ้ย! อุ๊บ OxO”

ยังไม่ทันได้ตั้งตัว จูปำจุ๊บที่ก่อนหน้ำน้ีเคยอยู่ในปำกน้อง 

ปีใหม่ บัดนี้มันย้ำยมำในปำกของผมเรียบร้อย ด้วยกำรป้อนของ 

เจ้ำตัวเอง!

อะไรกันวะเนี่ย อ๊ำกกกกกกกกก

“คิกๆๆ”

หัวเรำะอะไรวะไอ้เด็กบ้ำ!

“…”

“ผมเสียดำยอะ พี่คงไม่รังเกียจเนอะ”

อืม...แจ๊บๆๆ ก็หวำนดีหนิ ไม่รู้ว่ำหวำนที่รสสตรอว์เบอร์รี่

หรือหวำนที่รสปำกน้อง

“ผมไปแล้วนะครับ ขอบคุณนะ”

อ้ำว! แล้วคิดจะหนีลงจำกรถไปง่ำยๆ ทั้งๆ ที่พี่ก�ำลังอึ้งอยู่

แบบนี้อะเหรอไอ้หนู!

“โอ๊ย! เกือบลืม” น้องปีใหม่กระชำกประตูออกอีกครั้ง 

“ขอบคุณนะครับที่พำผมหนีออกมำ ไม่ได้พี่ผมแย่เลย”

อยู่ๆ ก็ท�ำหน้ำจริงจัง อะไรของเขำวะ เดำยำกจริงๆ

“ไม่เป็นไร”
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“พี่ดิวอี้ครับ”

“ว่ำไง”

น้องปีใหม่เอียงคอพร้อมกับรอยยิ้มอันสดใส “ไม่มีอะไรครับ 

แค่อยำกทดสอบว่ำพี่ชื่อดิวอี้จริงๆ หรือเปล่ำ”

“…”

“ผมรู้ชื่อพี่ตั้งแต่ที่ห้องแต่งหน้ำแล้ว” โว้ยยย เลิกย้ิมแบบน้ี 

ซะที มัน...แฮก แฮกจนคุมไม่อยู่แล้ว “ส่วนผมปีใหม่นะ”

“อืม ก็รู้แล้วไง”

“แต่ยังไงผมก็ยังรอให้พี่เรียกว่ำที่รักอยู่จริงๆ นำ”

“…”

“คิกๆ ไปแล้วครับ!”

ปึก!

พอประตูกระแทกปิดเท่ำนั้นแหละครับ มือไม้ผมอ่อนทิ้งลง

ข้ำงตัวทันที ตูดนี่แทบจะพำตัวไหลไปกองรวมกันอยู่ท่ีคันเร่ง สัส 

เอ๊ยยย เก็บอำรมณ์ต่อหน้ำน้องแม่งไม่ใช่เรื่องง่ำย แล้วดูที่มันท�ำ 

อย่ำงนี้เขำเรียกว่ำอ่อยหรือยั่วยวนโดยธรรมชำติวะ!!!

แต่ถึงยังไงก็เถอะครับ วันนี้น้องแม่งแฮกฉิบหำย

เวรเอ๊ย! สงสัยคืนนี้ต้องซื้อบรีส




