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กาลครั้งหนึ่ง เราทุกคนมีปีศาจสีเทาอยู่ในตัวเอง มัน

มีหน้าที่ออกอาละวาดเวลาที่อารมณ์ของเราไม่ปกติ บางครั้งก็เป็น

ตอนท่ีเราหงุดหงิดหัวเสียกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง บางครั้งมันก็มาใน

ตอนที่เราตื่นกลัว และบางทีก็มาในตอนที่เราค้นหาเป้าหมายของ

ชีวิตและพบว่ามันว่างเปล่า

เรามีชีวิตอยู่เพื่อใคร 

มีหัวใจไว้เพื่ออะไร 

ค�าถามพวกนี้ลึกซึ้งเกินกว่าจะท�าความเข้าใจ เมื่อตอบไม่ได้ 

ร่างกายและจิตใจจึงกลายเป็นของปีศาจสีเทา

…

เหมือนกับว่าตัวตนที่แท้จริงจะถูกกักขังไว้ในส่วนบนสุดของ

ยอดหอคอย โดดเดี่ยว อ้างว้าง รอคอยเพียงใครสักคนที่จะเข้ามา

ปลดเปลือ้งให้หัวใจได้เป็นอสิระ เขาคนนัน้คงจะต้องกล้าหาญ ต่อสู้

กับปีศาจสีเทาด้วยความรักจนมันแพ้ไป
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ใครคนนั้นอาจจะเป็นเจ้าชาย หรืออัศวินที่รักการผจญภัย

แต่รู้อะไรมั้ย เรื่องนี้ไม่ใช่ต�านานราพันเซล!



~ นทกร ~

Chapter 1
พวงกุญแจเป็ดเหลือง

Toronto, Canada

Rrr...Rrr...

“Umm...Ai is speaking...” (อืม...อัยย์พูดครับ)

[อยู่ไหนไอ้ตัวแสบ] 

“พ่อสิบเหรอ!?” ร่างสูงที่นอนคู้กายกกกอดใครบางคนไว ้

บนเตียงกว้างทะลึ่งพรวดจนผ้าห่มผืนหนาหลุดพ้นจากร่างกาย

เปลือยเปล่า 

ปีศาจสีเทาก�าลังเรียกสติตัวเองว่าเขาคือ ไอยเรศ ลูกชาย 

หัวแก้วหัวแหวนเพียงคนเดียวของ สิบปกร คนที่ถือสายรออยู่

[อืม พ่ออยู่บ้าน เราอยู่ที่ไหน]

“ก�าลังจะกลับเดี๋ยวนี้แหละ ขอสิบนาที” 

[พ่อถามว่าอยู่ที่ไหน]

“ห้องเพือ่นครบั” กางเกงขายาวทีร่่วงอยู่ท่ีพ้ืนถูกคว้าข้ึนมาใส่ 

ในขณะที่ใบหน้ากับไหล่หนีบโทรศัพท์ไว้เพื่อสนทนาไปด้วย
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พ่อมา Toronto ท�าไมวะ

[ไม่ต้องรีบมา พ่อรอได้ ขบัรถมากร็ะลกึไปด้วยว่าก่อคดอีะไร

เอาไว้บ้าง ยาวเป็นหางว่าวเลยอัยย์]

“เจ้าน่านมาด้วยหรือเปล่าครับ” 

[โทษทีนะลูกรัก ตัวช่วยแบบเจ้าน่านติดงานอยู่เมืองไทย 

ท�าใจเอาไว้ได้เลย เราจะช�าระความกันตัวต่อตัว]

ติ๊ด!

“พ่อ! เดี๋ยว!...ตายๆ กูตาย” ไอยเรศหมุนตัวแบบมึนๆ 

เขาแฮงก์หนัก และก็ลืมว่าตัวเองเอากุญแจรถวางไว้ตรงไหน 

อาการขี้ลืมที่เจ้าน่านมักบอกว่า

‘เหมือนสิบไม่มีผิด’ 

คนตัวโตเดินร้อนรนไปทั่วเพื่อหากุญแจรถ พอเจอเข้าก็ 

คว้าไว้ ตั้งท่าจะจากไป แต่คงเพราะเขาส่งเสียงดัง ฝรั่งตาน�้าข้าว

เจ้าของห้องที่นอนอยู่บนเตียงยับๆ เลยปรือตาขึ้นมามอง

“Ai, Where are you going?” (อัยย์ นายจะไปไหน)

“Home” (บ้าน)

“What going on? Last hour you said that you didn’t want 

to be alone...How was it? Not fun?” (ท�าไมล่ะ ก่อนหน้านี้นายยัง

บอกว่าไม่อยากอยู่คนเดียว มันไม่สนุกเหรอ)

“What fun?” (อะไรสนุก?)

“Sex” (เซ็กซ์)

“Oh, don’t be upset dear. You’re the best but I gotta go 

cause my dad has just arrived in Toronto” (อย่าหงุดหงิดไปเลย

น่า นายดี แต่ว่าพ่อฉันมาว่ะ)

“Seriously?” (ซีเรียส?)
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“A little bit.” (ก็นิดนึง)

ไอยเรศพยักหน้ารับ ขยิบตาหนึ่งข้าง จัดระเบียบเสื้อผ้า 

ตัวเองก่อนเจอหน้าพ่อบังเกิดเกล้า พอเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อย

ดีแล้วเขาถึงค่อยเดินออกจากห้องไป

คนทีเ่พิง่เปิดประตบู้านเข้ามาก�าลงัคดิย้อนไปว่าตวัเองมา

อยูท่ีแ่คนาดาครัง้แรกตอนอายสุบิห้า ส่วนตอนน้ีไอยเรศอายุสิบเก้า 

ผ่านฤดูหนาวที่ขึ้นชื่อของรัฐโทรอนโตมาก็หลายครั้ง แน่นอนว่า 

ทุกครั้งมันหนาวจับใจ แต่ไม่มีครั้งไหนที่สันหลังเขาจะเยือกแข็งได้

เท่ากับหน้าหนาวที่มีพ่อยืนมองเขานิ่งๆ อยู่หน้าประตูบ้านแบบ

ตอนนี้เลย

“มาแล้วครับ ท�าไมพ่อมาคราวนี้กระเป๋าเสื้อผ้าเยอะจัง” 

ไอยเรศเริ่มต้นเอ่ยทักร่างสูงใหญ่ของสิบปกรท่ีน่ังอยู่บนกระเป๋า 

เดนิทางใบเข่ือง ใบหน้าเรยีบนิง่และดวงตาสอ่ีอนจัดเป็นเอกลกัษณ์ 

ก�าลังตวัดมองขึ้นมาที่เขา ท�าเอาแทบไม่กล้าขยับตัว

เหมือนพ่อจะโกรธจริงจัง

“ของอัยย์ไม่ใช่ของพ่อ ครั้งนี้เกินไปแล้วอัยย์ ทะเลาะวิวาท

จนโดนไล่ออก เกินไปหน่อยนะ” 

“กม็นัหาเรือ่งผมก่อน” ไอยเรศหลบุตาลงต�า่ อ้าปากเถยีงทัง้ๆ 

ที่รู้ว่าเป็นการกระท�าที่ไม่ช่วยอะไร

“พ่อไม่เคยสอนให้เราใช้อารมณ์” 

“ผมขอโทษ” 

“แล้วจะเอายังไงต่อ” 

“ก็...ยังไม่รู ้ครับ” ไอยเรศตอบตามความจริง ไม่เห็นจะ 

เดือดร้อนตรงไหน อย่างมากก็แค่ย้ายที่เรียน
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“งั้นก็กลับเมืองไทย พ่อคุยกับอาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยท่ีพ่อ

เคยเป็นอาจารย์ไว้แล้ว เข้ากลางเทอมได้ ไม่มีปัญหา” 

“ไม่เอาครับ ผมขออยูแ่คนาดาต่อ” อยูเ่มอืงไทยใกล้หใูกล้ตา

พ่อ อิสระหายหมดพอดี

“ไม่อนุญาต ไปเก็บกระเป๋าได้แล้ว เราจะกลับกันวันนี้เลย  

พ่อปล่อยอัยย์อิสระเกินไปมานาน เราท�าตัวแย่และเรื่องคราวน้ีก็ 

อย่าหวังว่าเจ้าน่านจะช่วยได้” สิบปกรออกปากต่อว่า แต่ไอยเรศ 

ก็ไม่ได้มีท่าทีสลดลง เพียงแค่เหลือบมองกระเป๋าใบเขื่อง ยกนิ้วขึ้น

ถูจมูกคาดเดาในสิ่งที่ตนเองคิดว่าจะเป็น

“กระเป๋าที่พ่อนั่งทับอยู่ข้างในเป็นเสื้อผ้าผมใช่มั้ยครับ” 

“ใช่” 

“แล้วพ่อจะบอกให้ผมไปเก็บกระเป๋าเพื่อ? พ่อเก็บมันหมด

แล้ว พ่อพร้อมลากมันออกไปแล้วด้วย พ่อไม่จ�าเป็นต้องสั่งให้เก็บ

เลยสักนิด เพราะยังไงพ่อก็ตั้งใจจะลากผมไปอยู่ดี It’s terrible!” 

“สบถเป็นภาษาอะไรก็ไม่ช่วยให้พ่อเปลี่ยนใจ” 

“มันแย่ถึงแย่ที่สุด!” 

“ถ้ากลับพร้อมพ่อ Audi R8 ที่เจ้าปู่ซื้อให้เป็นของขวัญ พ่อ

จะแค่ยึดไว้ให้เราใช้รถคันอื่นแทน แต่ถ้าไม่กลับจะขายทิ้งแล้วเรา 

ก็จะไม่ได้อะไรเลย อ้อ อายัดบัตรเครดิตทุกใบด้วย” 

“พ่อเล่นงี้ จับผมตรึงกางเขนแล้วเฆี่ยนเถอะ น่าจะเจ็บน้อย

กว่า” ใบหน้าอ่อนเยาว์ออกอาการอ้าปากค้างกับค�าขู่ 

Audi ที่รัก ล้อรถสักข้างก็ยังไม่ทันได้จูบ จู่ๆ ก็โดนพ่อยึดไป 

หัวใจมันเจ็บไปหมด

“ตีขึ้นมาจริงแล้วจะร้องไม่ออก” 

“เจ้าน่านไม่ยอมให้พ่อตีผมหรอก พ่อตีผมหนึ่งที เจ้าน่าน 
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ตีพ่อสองที” 

“ไอยเรศ!” สิบปกรยกมือขึ้นเสยผม เริ่มรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมา

ทั้งๆ ที่คิดว่าจะพยายามใจเย็น แล้วดูมันยียวน ตีก็ไม่ได้ บ่นอะไร 

ก็ไม่ค่อยฟัง 

ดื้อ! เหมือนเจ้าน่านตอนวัยรุ่นไม่มีผิด! “แล้วน่ันจะเดินไป

ไหน” 

“ไปดูน่ะสิว่าพ่อเก็บของครบหรือยัง กลับไทยก็กลับ อยู่ที่นี ่

มีหวังอดตาย พ่อก็รู้ว่าผมทนความล�าบากไม่ค่อยได้ อย่าใจร้าย 

กับผมนักเลย” 

“พ่อก�าลังคิดอยู่ว่าตอนตัวเองอายุเท่าอัยย์พ่อก�าลังท�าอะไร 

เป็นวัยรุ่นอารมณ์ร้อนเหมือนเราหรือเปล่านะ” 

“พ่อไม่มเีวลามาหัวร้อนหรอก ตอนพ่ออายุเท่าผม ผมเดาว่า

พ่อนั่งเขียนไดอารี่เพ้อหาเจ้าน่านอยู่” 

“ลดค่าขนมเหลือครึ่งเดียวน่าจะดี” 

“ไม่ดีครับ คิดซะว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดอะไรก็แล้วกัน” ดวงตา

สต้ีนโอ๊กแก่กะพรบิปรบิๆ ขอความเหน็ใจ และเมือ่เหน็ว่าพ่อตวัเอง

ไม่พดูอะไรออกมาอกี กไ็ด้แต่ตัดใจเดนิไปเชก็ข้าวของให้เรยีบร้อยดี

เดี๋ยวเจอกัน! กรุงเทพฯ ชีวิตดีๆ ที่ลงตัว

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

อากาศร้อนอบอ้าวอนัเป็นเอกลกัษณ์ส�าหรบัประเทศท่ีอยู่ใน

โซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท�าเอาไอยเรศที่คุ ้นเคยกับสภาพ

อากาศหนาวเซตัวพงิกบัรถครอบครวัคนัใหญ่ เขาใช้มอืปลดกระดมุ

เสื้อสองสามเม็ดบนเพื่อระบายความร้อน ถึงแม้จะเพิ่งเดินลงจาก

ตัวรถที่เปิดแอร์จนเย็นฉ�่า สัมผัสกับอากาศร้อนได้ไม่ถึงสิบนาที
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ก็ตาม

“พ่อเสร็จรึยัง ร้อนมากครับ” 

“แป๊บนึงสิ พ่อจ�าไม่ได้ว่าเอาของที่จะให้อาจารย์อ�านาจไว้

ไหน” 

“มันเป็นยังไง ผมช่วยหา” ไอยเรศขมวดหัวคิ้วเล็กน้อยมอง

ร่างสูงของคนเป็นพ่อที่ก้มๆ เงยๆ อยู่แถวกระโปรงรถด้านหลัง  

รูปร่างหน้าตาแบบนัน้ บอกไปคงไม่มใีครเชือ่ว่าอายุจะครึง่ร้อยแล้ว

“เป็นกล่องปากกาห่อกระดาษสีน�้าเงิน มันน่าจะหล่นหายไป

ตรงไหนสักที่นึง” 

“ละพ่อก็ชอบจัง รถครอบครัวคันใหญ่ๆ เนี่ย แล้วตัวเองก็

ชอบท�าของหาย ยังดีว่าคราวนี้เป็นกล่องปากกา ไม่ใช่กุญแจรถ 

แบบคราวที่แล้ว” ไอยเรศบ่นอุบ กวาดตาหาเจ้ากล่องที่ว่า และ 

ในไม่ช้าเขาก็พบมัน “เจอแล้ว หล่นอยู่ข้างเบาะคนขับ” 

“พ่อแก่แล้วมันก็ต้องมีหลงมีลืมบ้าง” 

“ไม่เกี่ยวกับแก่ พ่อก็ขี้ลืมมาตั้งแต่ผมจ�าความได้” 

“ข้ีบ่นเหมือนใครเนี่ย เอ...พ่อเพิ่งสังเกตว่าเราสูงขึ้นอีกแล้ว 

ตอนนี้สูงเท่าไหร่” สิบปกรยื่นมือไปรับกล่องส่ีเหลี่ยมเล็กๆ ในมือ

ลูกชาย ตั้งใจเปลี่ยนหัวข้อสนทนาด้วยการถามเรื่องส่วนสูงที่ดูเพิ่ม

ขึ้นเล็กน้อยจากครั้งล่าสุดที่เจอกัน 

“185 อีก 2 เซ็นต์ก็เท่าพ่อแล้วครับ” 

“ถ้าอยากสูงให้เท่าพ่อก็นอนให้มันไวหน่อย” 

“สิบเก้าแล้วพ่อไม่ใช่เก้าขวบ ให้นอนตอนสามทุ่มไม่มใีครเขา

ท�าหรอก แล้วท่ีน่ีคือมหาวิทยาลัยที่พ่อเคยเป็นอาจารย์ใช่มั้ยครับ 

คณะสถาปัตย์อยู่ทางไหน ผมอยากไปดูคณะท่ีเจ้าน่านเคยเรียน” 

ไอยเรศหนัมองบรรยากาศรอบตวั ตอนนีเ้ป็นเวลาบ่าย พระอาทิตย์
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เหวีย่งพ้นกลางศรีษะไปเล็กน้อย แต่ความร้อนระอทุีแ่ผ่ลงมาแม้แต่

เงาจากต้นไม้ใหญ่หลายต้นก็ไม่ได้ช่วยลดทอนความร้อนแรงนี้ลง

สายตาของไอยเรศมองเลยไปหยุดอยู่ที่ป้ายใหญ่ยักษ์หน้า

อาคารเรียน มันเขียนว่า

คณะวิศวกรรมการบินและอวกาศ

เขาเลือกเรียนคณะนี้เหมือนพ่อเพราะมีพ่อเป็นไอดอล

แต่อย่าให้พ่อรู้เชียวล่ะ เดี๋ยวจะยิ้มหน้าบาน ตีนกาจะเพิ่ม!

“ไปฝากตัวกับอาจารย์ในคณะก่อน แล้วเดี๋ยวพ่อค่อยพาขับ

รถวนดูรอบมหาวิทยาลัย” 

“เด๋ียวผมทัวร์เองวันหลัง เสร็จนี่พ่อก็พักเถอะ ผมจะขับรถ

กลับน่านให้เอง” เสียงทุ้มงึมง�าพอจับใจความได้แค่ในคอ ไอยเรศ

ยอมรับว่าตัวเองรู้สึกผิดเล็กน้อยจากการก่อเรื่องทะเลาะวิวาทจน

โดนไล่ออก เดอืดร้อนพ่อต้องไปห้ิวตัวกลับมา แถมยังต้องพาไปซือ้

ข้าวของเครือ่งใช้จ�าเป็นส�าหรบัการเข้าพกัทีค่อนโดใกล้มหาวทิยาลยั 

ซือ้ชดุนกัศกึษาส�าหรบัใส่เรยีน และจบด้วยการพามาฝากตวัฝากชวีติ

ที่คณะ

ถ้าไม่ติดว่าเจ้าน่านสั่งให้พาเขากลับไปหาที่น่านก่อน พรุ่งนี้

ตอนเจ็ดโมงเช้า เขาคงโดนพ่อปลุกให้ไปเรียนเหมือนตอนหกขวบ 

“งั้นก็รีบจัดการเรื่องที่นี่ให้เสร็จเถอะ จะได้รีบกลับบ้านกัน” 

“ครับ พ่อ...พ่อสิบ ดูคนนั้นสิ” 

“อะไร” สบิปกรชะงกัตวัเพราะแรงสะกดิทีช่่วงไหล่ เขาหนักลบั

มามองไอยเรศที่หยุดเดิน ก่อนมองตามสายตาอีกฝ่ายไปหยุดที่ 

Harley-Davidson สีด�าสุดเท่คันหนึ่ง
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“อยากได้เหรอ...อยู่กรุงเทพฯใช้รถแบบนี้ก็ดีอยู่ แต่มันจะ

ล�าบากเวลาจะไปไหนไกลๆ หรือเปล่า” 

“ผมไม่ได้มองรถ แต่ก�าลังมองว่าคนนั้นเหมือนเจ้าน่านเลย” 

ไอยเรศส่ายหัวปฏิเสธเรื่องรถ มือยังคงยึดไหล่พ่อตัวเองไว้ รั้งให ้

มองตามร่างโปร่งของใครบางคนที่ก�าลังเข็นรถเข้าจอด คล่องแคล่ว 

และดูเหมือนก�าลังรีบร้อนเอามากๆ

“ใครเหมอืนเจ้าน่าน ในโลกนีไ้ม่มีใครเหมอืนเจ้าน่านของพ่อ 

คนนั้นเหรอ อืม...คล้ายจริงๆ ด้วย” สิบปกรกลืนค�าพูดของตัวเอง

ลงในคอ หลังใช้สายตาสีอ่อนมองไปยังจุดเดียวกับไอยเรศ เขามอง

เจ้าของ Harley สดี�าคนันัน้ ท่วงท่าการใช้ท่อนขาเรยีวยาวในกางเกง

ยีนสีเข้มวาดข้ามตัวถังรถ เรียกได้ว่าเป็นฉากน่าประทับใจ และ 

เม่ือพินิจคนตรงหน้าดูดีๆ ทั้งส่วนสูงรูปร่างและกรอบหน้าคมๆ  

ช่างดูคล้ายกับเจ้าของหัวใจเขาไม่น้อย ที่เห็นจะต่างคงเป็นดวงตา 

เล็กเรียว กับอาการอ้าปากหาวแบบไม่คิดจะปิด

เจ้าน่านดูดุกว่าอยู่เป็นโข มีมาดมีอ�านาจมากกว่า ส่วนเรื่อง

ความโหดก็น่าจะกินขาดเด็กผู้ชายคนนั้นแบบเห็นๆ

“พ่อมเีจ้าน่านแล้ว คนนีข้องผม แล้วถ้าพ่อยังไม่เลกิมองด้วย

สายตาแบบนั้น ผมจะฟ้องเจ้าน่าน” 

“ฟ้องเรื่องอะไร เพ้อเจ้อ แล้วอะไรคือการที่เห็นครั้งแรกก็

แสดงความเป็นเจ้าของ ไม่ใช่ผู้ชายบนโลกนี้ทุกคนที่จะชอบผู้ชาย

ด้วยกันนะอัยย์” 

“ใจมันสั่งไงพ่อ...ใจมันสั่งว่าเขาต้องเป็นของผม” 

“หลงหรือละเมอ?” 

“ก็พ่อเล่าเองว่าเจอเจ้าน่านครั้งแรกพ่อถูกสะกดด้วยสายตา 

ผมก็ถูกสะกดด้วยขาคู่นั้นเหมือนกัน เพราะงั้นเดี๋ยวมานะครับ” 
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“อัยย์ ไอยเรศ!” สิบปกรร้องเรียกร่างสูงของลูกชายท่ีก�าลัง

ขยับท่อนขายาวกึ่งเดินกึ่งว่ิงไปทางคนที่ก�าลังจะวิ่งขึ้นตึกเรียน 

สายตายาวตามอายุการใช้งานมองการกระท�าของเด็กสองคน เขา

เห็นไอยเรศก้มลงเก็บของบางอย่างที่อีกคนท�าตกไว้ แล้วหลัง 

จากนั้นลูกชายตัวดีก็วิ่งตามจนทันพร้อมคว้าท่อนแขนของคนที่ 

มันวิ่งตามเอาไว้ในมือ

มันเอาความกล้ากับหน้าระรื่นแบบนั้นมาจากใครกัน!

“เป็ดเหลือง” 

ไอยเรศฉีกยิ้มเห็นฟันขาวให้คนที่หันมาตามแรงรั้ง เขาสูด 

ลมหายใจลึก รับกลิ่นหอมจากเส้นผมพลิ้วยุ่งเหยิง มันยุ่งเสียจน 

อีกคนต้องสะบัดหน้าไล่เส้นผมที่จิ้มหน้าจิ้มตาตัวเองออก

คิว้เข้มพาดเฉยีงเหนอืดวงตาเรยีวรชีัน้เดียวตามแบบฉบับคน

เอเชียแท้ๆ ฉายแววงนุงงเลก็น้อย และขมวดหนกัจนแทบจะชนกัน

ในตอนที่เห็นพวงกุญแจเป็ดสีเหลืองอ๋อยอยู่ในมือคนตรงหน้า 

กรอบหน้าคมแต่เครือ่งหน้าแฉล้มก้มลงมองกระเป๋าสะพายใบขนาด

กะทัดรัดที่คาดทับไว้บนหน้าอกตัวเอง

มันเคยมีเป็ดสีเหลือง แต่ตอนนี้ไม่มี

“อ้าว! คุณเป็ด” 

“นายท�าหล่นไว้น่ะ” 

“อ่า...ขอบคุณครับ” 

“ชื่ออะไร” 

“ขอบคุณมากนะครับ ถ้าหายผมแย่แน่ ไปได้แล้วคุณเป็ด  

สายแล้วเนี่ย” 

“เดีย๋วส.ิ..” ไอยเรศรัง้อกีฝ่ายไว้ได้แค่เสยีง ท�าได้เพียงมองร่าง
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โปร่งวิ่งไปอีกทางพลางก้มหน้าแยกเขี้ยวใส่พวงกุญแจเป็ดไปด้วย

ไปซะแล้ว ยังไม่ทันรู้ชื่อเลย 

“จะกลับมั้ยน่าน หรือจะวิ่งตามไปเรียนตั้งแต่วันนี้เลย”  

สิบปกรเดินมาหยุดใกล้ร่างสูงของลูกชาย ออกปากแซวเมื่อเห็น

สายตาของไอยเรศยังคงมองตาม

“...พ่อครับ เล่าให้ฟังอีกทีได้มั้ย ความรู้สึกตอนที่พ่อเจอเจ้า

น่านคร้ังแรก พ่อรูไ้ด้ยงัไงว่านัน่เรยีกว่าความรกั” คนอ่อนวยัร้องขอ

เรือ่งเล่าเดมิๆ เขานกึถงึเรือ่งราวความรกัของพ่อกับเจ้าน่าน เรือ่งท่ี 

ฟังมาเป็นร้อยครั้งจนเบื่อหน่าย แต่ไม่รู้ท�าไมวันนี้ถึงอยากฟัง

“เล่าให้ฟังได้ แต่บอกไม่ได้หรอกว่าอะไรคอืความรกั เรือ่งน้ัน

อยัย์ต้องเรยีนรูจ้นกระทัง่ความรูส้กึตกผลกึ  ถงึเวลาน้ันก็ตอบได้เอง

แหละว่าใช่หรือไม่ใช่” 

“ผมคิดว่าครั้งนี้ใช่” 

“เขาจะใช่กับเราด้วยหรือเปล่าเถอะ ถามชื่อยังถูกเมิน น่าจะ

อกหักตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่ม” 

“โธ่พ่อ...ไม่ให้ก�าลังใจกันเลย” 

ห้องเรียน

“เฉิน ไน๋” 

“มาคร้าบบบ” 

“ทันเวลาพอดี” 

“ผมเป็นคนตรงเวลาไงครับอาจารย์ บ่ายโมงตรงเป๊ะ” ร่างสูง

โปร่งท่ีว่ิงกระหดืกระหอบเข้ามาจากประตูด้านหลงัขานรบัเสยีงเรยีก

ชื่อของตัวเองได้อย่างฉิวเฉียด เจ้าของชื่อ เฉิน ไน๋ ฉีกยิ้มกว้างใส่

อาจารย์ประจ�าคลาสที่ยืนด้านหน้าจอโปรเจ็กเตอร์ ก่อนพาตัวเอง
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ไปยัดไว้ในโต๊ะเล็คเชอร์แถวหลังสุด

“รักษาเวลาเกือบสายได้ดีตั้งแต่ปีหนึ่งยันปีสอง คุณมาแล้ว 

ก็นั่งให้เรียบร้อย ผมจะเริ่มสอนแล้ว” 

“คร้าบบบผม” 

“สายนะมึง” เสียงทักทายดังขึ้นในตอนที่บทเรียนเริ่มไปได้ 

สักพัก มันดังแค่พอให้ได้ยินกันไม่กี่คน เพราะไม่อยากถูกอาจารย์

ด้านหน้าเอ็ดใส่

“พวกมึงไม่มีใครโทร.ปลุกกูสักตัว ตื่นสายรีบแทบตายห่า 

เกือบท�าเป็ดหายด้วย ดีที่มีคนเก็บได้” พวงกุญแจเป็ดสีเหลืองเจ้า

ปัญหาถกูคล้องเข้ากบักระเป๋าอกีครัง้ในขณะท่ีเจ้าของยังพูดไม่หยุด 

“โคตรหล่ออะมึง” 

“กเูหรอ ขอบคณุทีช่ม พอรูตั้วว่าเบ้าหน้ากดูมีาตัง้แต่ก�าเนดิ” 

“ไม่ใช่มงึไอ้ต้น กหูมายถงึคนเกบ็เป็ด” ไน๋กลอกตาบนใส่เพือ่น

รักแบบต้นท่ีนั่งข้างขวา และเอื้อมมือไปดึงปากกาจากอินทะท่ีน่ัง

ด้านซ้าย 

“เฮ้ย! ไน๋ ปากกากู” 

“ยืมหน่อย ของกูหายเม่ือวาน ยังไม่ได้ไปซื้อ หรือมึงจะให ้

กูเลยก็ได้นะอิน กูจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อใหม่” 

“บ้านก็รวย แต่งกสัส แล้วมึงเอาของกูไป กูจะใช้อะไรล่ะ” 

“มึงก็เอาของไอ้นายมาใช้ดิ้ แม่งมีตั้งหลายแท่ง” 

“ท�าไมต้องเป็นกูที่ใช้ของไอ้นาย มึงนั่นแหละที่ควรใช้ของ 

ไอ้นาย” อินทะคว้าปากกาคืน ก่อนจะเอนตัวพิงพนักเบาะเปิดทาง

ให้ไน๋สนทนากับนายที่นั่งถัดไปจากตัวเอง

“ท่านว่าที่เกียรตินิยมครับ ผมขอรบกวนปากกาสักแท่ง” 

“เดือดร้อนปากกากูทุกวัน เพิ่มเติมคือเดือดร้อนคนอื่นตาม
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เก็บเป็ดให้ด้วย” ใบหน้าเรียบนิ่งของนายสะกดทุกความเคลื่อนไหว

ของเพื่อนรักอีกสามคน นายออกปากว่า ก่อนส่งปากกาให้ตัวแสบ

ประจ�ากลุ่มอย่างไน๋

ปากกาท่ีมันชอบท�าหาย สิบแท่งก็เป็นของเขาไปเสียแปด 

โคตรน่าหงุดหงิด!

“เป็ดนี่ห้ามหายนะเว้ย ป๊ากูให้กูดูแล ถ้าคุณเป็ดเป็นอะไรไป

กูจะโดนริบค่าขนม พวกมึงเข้าใจม้ัยว่าเป็ดเวรน่ีเป็นท้ังชีวิตของกู 

พวกมึงต้องช่วยกูดูแล” 

“เป็ดมึงเกี่ยวอะไรกับพวกกู” 

“พวกมึงก็รู้นิสัยกู ท�าของหายเก่งมากเว่อร์ ขอร้องละ ช่วยกู

ดูแลคุณเป็ด” 

“เมื่อกี้ใครเก็บให้” นายแสยะยิ้ม แยกประสาทมาถามพลาง

จดเล็คเชอร์ไปด้วย

“ไม่รู้จักว่ะ ไม่เคยเห็นหน้า แต่หล่อมาก” 

“หล่อมากก็ไปเป็นเมียเขา แล้วก็ให้เขาดูแลทั้งเป็ดทั้งมึง” 

“ส้นตีน! กูผู้ชายแท้ๆ เป้าหมายของกูคือน้องก้านหลิว ดาว

ปีหนึ่งคณะบริหาร” 

“มึงเคยเล่าเรื่องจะจีบน้องก้านหลิวให้ป๊ามึงฟังมั้ย” นายวาง

ปากกาลงและหันมาถาม เขาผลักตัวอินทะให้พ้นทางเพราะอยาก

จะจ้องหน้าแล้วด่าคนที่พูดไม่หยุดสองสามประโยค

“เล่าสิ พอเล่าเสร็จก็ได้เป็ดมาเลย” 

“พ่อมงึคงบอกมึงอ้อมๆ อะ ว่าดแูลเป็ดให้รอดก่อน ก่อนคดิ

ไปดูแลใคร” 

“ท่านนาย ท่านนายยังเป็นเพื่อนผมอยู่หรือเปล่าครับ” 

“เป็น และพวกมึงก็ควรเลิกสุมหัวคุยกันได้แล้ว กูจะเรียน
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หนังสือ แล้วถ้าไม่เงียบ ก็ไม่ต้องเอาเล็คเชอร์กูไปลอก” 

“โอเคครับ รับทราบ! จบคาบขอเล็คเชอร์มาลอกด้วย” ไน๋

รับค�าขึงขัง การถูกคนจริงจังในชีวิตด่า ท�าให้เพื่อนที่เหลือหุบปาก

ฉบั หนัหน้าแยกกนัไปคนละทศิคนละทาง ต้นหนักลบัไปน่ังเล่นเกม

ในโทรศัพท์ อินทะฟุบตัวลงนอน ส่วนเฉิน ไน๋ นั่งก�าพวงกุญแจ 

เป็ดแน่น

เพราะป๊าบอกว่าต้องดูแลและรักษาคุณเป็ดให้ดี!
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Chapter 2
อัยย์ไน๋

รถสเตชั่นแวกอนคันสูงขับเข้ามาจอดภายในลานกว้าง

ห่างจากเรือนไทยหลังงามไม่ไกลนัก ไอยเรศดับเครื่องยนต์รถ

ครอบครัวที่ก�าลังจะกลายเป็นของเขาในระหว่างที่ Audi R8 ถูก 

จอดพักไว้ในโรงรถ BMW X5 ของพ่อ ก็ไม่กระจอกเท่าไหร่หรอกมั้ง

ดวงตาสีต้นโอ๊กแก่มองฝ่าความมืดในตอนที่ไฟหน้ารถดับลง 

เขาอาศัยความสว่างจากไฟที่ตัวเรือนไทยด้านหน้า มองความ 

คุ้นเคยรอบตัว มันเปลี่ยนไปเล็กน้อยจากเมื่อ 4 ปีที่แล้ว แต่หนึ่งสิ่ง

ที่ไม่เคยหายไป คือต้นลีลาวดียักษ์ใหญ่ออกช่อดอกบานสะพรั่ง

กลิ่นหอมอ่อนจากดอกไม้สีนวลลอยมาตามลม เรียกร้องให้

ร่างสูงเดินตรงไปเอื้อมเขย่งเด็ดช่อดอกช่อหนึ่งมาไว้ในมือ

จะเอาขึ้นเรือนไปให้เจ้าน่าน

แต่ก็ไม่วายโดนพ่อแขวะ! 

“ประจบ” 

“จะหึงอะไรกับลูก” 
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“ก็มันน่ามั้ยล่ะ” สิบปกรส่ายหัวออกเดินน�าลูกชายขึ้นเรือน 

เขาหวงเจ้าน่านกับไอยเรศอย่างจริงจัง เพราะยังไม่ทันที่เขาจะ 

อ้าปากเอ่ยทักคนที่นั่งอ่านหนังสืออยู่ในบ้าน ไอยเรศก็ถลาตัวไป 

ซบหน้าลงกับตักเจ้าน่าน พร้อมยื่นช่อดอกลีลาวดีในมือส่งให้

แหม ท�าเหมือนไม่เจอกันมานาน ทั้งๆ เพิ่งบินไปหามันมา

เมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง! 

“ตัวแสบ แสบจริงๆ” เจ้าน่านตวัดดวงตาสีด�าสนิทลงมองคน

ที่ซบหน้าลงกับตัก ท�าออดอ้อนเอาใจ จะฟ้องอะไรอีกแน่ๆ 

“พ่อยึดรถ”...นั่นปะไร เคยเดาอะไรผิดที่ไหนกัน

“สิบไม่ได้บอกอัยย์เหรอ ว่าเราเป็นคนสั่งให้ยึด” 

“หม่อมยังไม่ได้บอก รอให้มารู้จากปากเจ้าเอง” 

“ฮะ!?” กลุ่มผมสีเข้มที่คลอเคลียอยู่กับตักกว้างผงกขึ้น คน 

ส่งเสียงประหลาดใจท�าหน้างง มองคนเป็นพ่อทั้งสอง

พ่อสิบเสมือนพ่อบังเกิดเกล้า

ส่วนเจ้าน่านเป็นพ่อบุญธรรม

“เราเป็นคนส่ังให้ยึดรถเป็นการลงโทษ แล้วก็สั่งให้อัยย์กลับ

มาอยู่เมืองไทย” 

คดีพลิก แถม

“ก็ดีเหมือนกันที่อัยย์ก่อเรื่องจนโดนไล่ออก จะได้หมดทาง

บ่ายเบี่ยงเรื่องกลับมาอยู่บ้าน” 

“ผม...” 

“เรื่องที่ผ่านมาแล้วเราจะไม่พูดถึง แต่ระหว่างที่ถูกลงโทษ 

อัยย์ห้ามก่อเรื่องอีกเด็ดขาด” 

“ครบั เจ้าน่านโกรธผมหรอืเปล่า” สองมอืของไอยเรศขยับบีบ

นวดแข้งขาของเจ้าน่านอย่างเอาใจ ส่งรอยยิ้มแหยให้คนสูงศักดิ ์
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ที่ท�าหน้านิ่งจนไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่

“เปล่า อย่ามองว่าเราโกรธ เราออกจะเข้าใจอารมณ์รุนแรง

ของวัยรุ่น แต่ที่ต้องชิงสั่งลงโทษก่อน เพราะบทลงโทษจากสิบปกร 

น่ากลวักว่าของเรา อยัย์กร็ูด้”ี เจ้าน่านก้มลงกระซบิใกล้หไูอยเรศพอ

ให้ได้ยนิกนัสองคน และเม่ืออกีฝ่ายพยกัหน้ารบั ร่างสงูของเจ้าน่าน

ก็ขยับลุกขึ้นยืน สองมือสอดล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกง ใบหน้า 

เชิดหยิ่งอย่างคนถือดี ไว้ตัว ภูมิฐาน ทุกค�าพูดฟังดูมีอ�านาจและ 

น่าเชื่อถือ

“ท�าตัวดีๆ หน่อยแล้วกัน เราไม่ได้ใจดีอะไรขนาดนั้นหรอก” 

“ครบั” ไอยเรศก้มหน้าลงซ่อนยิม้ หลงัเหน็ดวงตาข้างหนึง่ของ

เจ้าขยิบลง 

เอาเถอะ โดนยึดรถก็ดีกว่าถูกพ่อสิบสั่งบ�าเพ็ญประโยชน์ 

เป็นปีๆ 

“ไปทานข้าวกันเถอะเจ้าน่าน เจ้าหมอกกับแม่ก็น่าจะรอมา

นานแล้วด้วย” สิบปกรยกข้อมือขึ้นดูนาฬิกา เดินมาโอบบ่ากว้าง

แสดงความเป็นเจ้าของอย่างที่ควรจะเป็น หลังโดนเจ้าลูกชายชิง 

ตัดหน้าแย่งคลอเคลียไปเมื่อห้านาทีที่แล้ว

“รอผมด้วยสิ!” 

“ไอ้อัยย์ หนัก!” สิบปกรเสียงขุ่นเมื่อรับน�้าหนักที่โถมมาตรง

ช่วงบ่า จะอะไรเสียอีก นอกจากไอยเรศจะวิ่งมาใช้แขนยาวๆ ของ

ตัวเองโอบทั้งเขาและเจ้าน่านไว้ด้วยกัน

อยากจะด่า แต่เห็นยิ้มที่ส่งมาก็ด่าไม่ออก

“ผมรักเจ้าน่านมากกว่าพ่ออีก” 

“ตามสบาย” 

“พ่องอนเหรอ” 
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“ไม่งอนแต่ก�าลงัคดิเรือ่งค่าขนม ทกุวนัน้ีให้เยอะไปหรอืเปล่า

นะ” 

“รักพ่อขึ้นมาทันที รักเท่าเจ้าน่านเลยก็ได้” 

“กะล่อน!” 

“ก็เหมือนสิบนั่นแหละ” เจ้าน่านหัวเราะเสียงต�่าในคอ แกะ

ออกทั้งมือของพ่อและของลูก ก่อนจะเดินเลี่ยงไปอีกทางแต่ก็ยัง 

ไม่วายถูกตามด้วยร่างสูงของคนอีกสองคน

เวลาอยู่กันพร้อมหน้า มันก็อบอุ่นหัวใจดี

กึ๊ง! 

“เพิ่งตื่นหรือยังไม่ได้นอน ถึงออกมานั่งสีซอ แถมเพี้ยนด้วย” 

เสยีงทุม้กงัวานทกัคนทีน่ัง่สีซอรมิหน้าต่าง เดก็ผูช้ายตวัใหญ่

อายุไม่เกินยี่สิบในมือมีซออู้คันสวยจัดเป็นภาพที่หาดูได้ยาก แต่ที่

เรือนไทยแห่งนี้ ถ้าไอยเรศอยู่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร

เล่นเครื่องดนตรีทุกอย่างที่ขวางหน้า ที่ส�าคัญเล่นได้ดี

“นอนไม่หลับครับ แล้วที่เล่นเพี้ยนก็เพราะว่าใจลอย” คนถูก

ทักส่งยิ้มหวาน ก่อนย่นหน้าเมื่อได้กลิ่นร้อนแรงจากแก้วน�้าขิงแก่ๆ 

ในมือเจ้า 

“ลอยไปไหน ถึงไม่หลับไม่นอน” 

“กรุงเทพฯ” 

“หมื?...เราไม่เคยเหน็อยัย์ตืน่เต้นกบัการเปล่ียนโรงเรยีนหรอื

ที่อยู่” 

“ไม่ได้ตืน่เต้นครบั แต่ผมคดิถงึคน แล้วพ่อยงัไม่ตืน่เหรอครบั” 

“ยัง คงเหนื่อยแหละ วิ่งวุ่นมาหลายวัน อัยย์ก็เพลาเรื่อง 

ก่อเรื่องลงหน่อย คราวนี้มีเรื่องอะไรถึงร้อนจนต้องทะเลาะวิวาท” 
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“ชีวิตดีเกินไปเลยโดนหมั่นไส้ แล้วก็โดนหาเรื่อง” 

“ถ้ายังไม่อยากตอบก็ไม่เป็นไร ว่าแต่...เราก็ไม่เคยถาม อยู่ที่

นูน่มเีพือ่นบ้างหรอืเปล่า” เจ้าน่านเปลีย่นเรือ่งถาม เมือ่เหน็ไอยเรศ

หลบสายตา ใช่ว่าไม่รู ้ว่าไอยเรศตอบเลี่ยงความจริงแต่อาการ 

แบบนี้เค้นค�าตอบไปก็ไม่ได้อะไร 

“ไม่ค่อยครับ ผมชอบอยูค่นเดียว ท�าอะไรคนเดยีวสะดวกกว่า” 

“มีเพื่อนดีๆ สักคนมาช่วยปรามอารมณ์ก็ดีเหมือนกันนะ”  

เจ้าน่านยกน�้าขิงร้อนๆ ข้ึนจิบ มองใบหน้าอีกฝ่ายผ่านไอสีเทาท่ี 

พวยพุ่งขึ้นมาจากแก้ว

บอกให้ไอยเรศหาเพื่อน แต่ตอนตัวเองอายุเท่าอัยย์ก็ไม่เอา

เพื่อนไม่เอาฝูงเหมือนกัน คนเยอะเรื่องแยะ น่าร�าคาญ

“แล้วที่ว่าคิดถึงคน คิดถึงใคร” 

“เป็ด” 

“ตกลงเป็นเป็ดหรือเป็นคน” 

“เป็นคนครับ แต่ห้อยพวงกุญแจเป็ดสีเหลือง สูงประมาณนี้ 

ตาแบบนี้ คิ้วแบบนี้ จมูกแบบนี้ แล้วก็ปากแบบนี้” ไอยเรศวาดมือ

ในอากาศจินตนาการเป็นภาพเจ้าของพวงกุญแจเป็ด

“เอากระดาษกบัดนิสอวาดให้เราดดูมีัย้ เราจะได้เหน็หน้าด้วย 

วาดในอากาศเราก็ไม่รู้น่ะสิ ว่าคนที่ท�าให้อัยย์นอนไม่หลับหน้าตา

เป็นยังไง” 

“มองไกลๆ ก็คล้ายเจ้า แต่พอจ้องใกล้ๆ ก็ไม่เหมือน ผมฝัน

ถึงเขาด้วย พอตื่นก็ยังสลัดภาพเขาออกจากหัวไม่ได้ เพ้อมาก ไม่รู้

ต้องท�ายังไงดี” ไอยเรศหัวเราะให้กับความเพ้อฝันของตัวเอง ไม ่

ขดัเขินเมือ่พูดเร่ืองแบบนีก้บัเจ้า เพราะเจ้าน่านเข้าใจเขาทีส่ดุ ตามใจ

เขาที่สุด เวลามีปัญหาก็ปรึกษาแต่เจ้าน่านนี่แหละ
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“มีความรัก?” 

“คิดว่าใช่ มันเห็นปุ๊บแล้วมันใช่ไปหมดเลย” 

“ก็จีบ” 

“ถ้าเขาไม่ชอบผมล่ะ” 

“กเ็อาซอนีไ่ปสใีห้เขาฟัง ถ้าเขายงัไม่รับรกัตอบก็จับปล�า้เลย” 

“เอาจริงเหรอ” 

“เราพูดเล่น อย่าคดิไปท�าอะไรใครเขาจรงิๆ ล่ะ ส�าหรบัผูช้าย

ครั้งแรกตรงนั้นมันเจ็บมาก” 

“ผมท�าเป็นน่า แล้วก็ม่ันใจว่าผมท�าให้เขาชอบผมได้โดย 

ไม่ต้องฝืนใจฝืนกาย แบบนั้นมันป่าเถื่อนเกินไป อีกอย่าง...เขาก็ 

อยู่คณะเดียวกับผมด้วย ค่อยๆ จีบก็ได้ผมไม่รีบ” 

“เราเอาใจช่วยก็แล้วกัน วันนี้ก็ต้องกลับกรุงเทพฯแล้วสินะ” 

เจ้าน่านยกน�้าขิงขึ้นจิบอีกอึกใหญ่พร้อมถามเรื่องการเดินทางของ

ไอยเรศเพื่อเปลี่ยนหัวข้อสนทนา

“ครับ ลุงอ�านาจกลัวผมเรียนไม่ทันเพื่อน เลยอยากให้รีบ 

ไปเรียน ผมเพิ่งรู ้ว่าลุงเป็นอาจารย์ แถมเป็นหัวหน้าสาขาด้วย  

ตอนเจอที่แคนาดาเหมือนพวกนักบินขี้หลี ไม่รู้ว่ามาสนิทกับพ่อ 

สิบคนซึนได้ยังไง” 

“พ่อสิบของอยัย์กไ็ม่ธรรมดาหรอก ซ่อนเขีย้วซ่อนเลบ็จะตาย 

แต่ก็ยังดีตรงที่สิบปกรรักเดียวใจเดียว” 

หลงัจากนนิทาลุงอ�านาจไปเม่ือหลายวนัก่อน วนันีไ้อยเรศ

ก็มานั่งในห้องท�างานของอีกฝ่าย เขาอยู่ในชุดนักศึกษาแบบที่ไม่

ค่อยจะเป็นระเบียบมากนัก ชายเสื้ออยู่นอกกางเกงแถมยังปลด

กระดุมสองเม็ดตรงช่วงคอและพับแขนเสื้อขึ้น
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“หน้าเอ็งคุ้นมาก เหมือนเคยเห็นที่ไหนแต่ก็นึกไม่ออก เอา

กาแฟมั้ย” 

“ไม่เอาครับ” ไอยเรศรับค�า มองลุงอ�านาจพูดไปหัวเราะไป 

ลุงใจดี แก่กว่าพ่อสิบสักสามส่ีปี แต่เห็นหุ่นแล้วชวนให้นึกถึงผู้พัน

เคนตั๊กกี้ ที่ยืนเฝ้าร้านเคเอฟซีตลอดเวลา 

“ลุงดูผลการเรียนเราที่แคนาดาแล้วนะ เรียนเก่งใช้ได้ สงสัย

ไอ้สิบสอนมาดี” 

“พ่อสอนการบ้านครั้งล่าสุดตอนแปดขวบอะลุง นอกนั้นก็ 

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนล้วนๆ” 

“เออเก่ง” 

“แล้วต้องเรียกลุงว่าอาจารย์อ�านาจเหมือนคนอื่นมั้ย” 

“อยู่ข้างนอกก็เรียกอาจารย์ แต่ถ้าอยู่กันสองคนก็เรียกลุง

เหมือนเดิมนั่นแหละ เห็นมาตั้งแต่ตัวกะเปี๊ยกไม่นึกว่าจะได้มาเป็น

อาจารย์ลกูศษิย์กนั ยงัจ�าตอนไปเทีย่วหาไอ้สบิทีน่่านเมือ่หลายปีก่อน 

ได้เลย เห็นอัยย์วิ่งแก้ผ้าเล่นน�้า ตัวขาวๆ พุงกลมๆ ไอ้นั่นเล็ก 

จิ๊ดเดียว” 

“อ่า...ตอนนี้ไม่เล็กแล้วครับ แล้วก็ได้เวลาเข้าเรียนแล้วด้วย

อาจารย์ ไปเข้าห้องเรียนกันเถอะ” ไอยเรศฉีกยิ้มอ่อนให้คนเป็นลุง 

ขยับลุกผายมือเชิญให้อีกฝ่ายออกจากห้อง

“เอ็งอย่าก่อเรื่องนะโว้ย ไอ้สิบบอกถ้าก่อเรื่องจัดการได้เลย” 

“ผมเรียบร้อยจะตาย พ่ออะชอบกังวลไปเอง” 

ภายในเวลาไม่กี่นาทีต่อมา ร่างสูงชะลูดเกินวัยของ

ไอยเรศและร่างท้วมของอาจารย์อ�านาจก็มายืนอยู่หน้าคลาสเรียน 

เขาไม่ได้รู ้สึกรู ้สากับสายตาที่มองมา แต่อึดอัดเล็กน้อยเมื่อทุก
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สายตาจับจ้องมาที่เขาเป็นตาเดียว

สายตาบางคู่ก็ฉายแววสนใจ

บางคู่ประหลาดใจ

และบางคู่ก็ออกอาการหลงใหลแบบไม่คิดปกปิด

เขารู้ว่าตัวเองหล่อ ส่วนหุ่นก็โดดเด่นกว่าคนเอเชียด้วยกัน  

มกีล้ามอก มซีกิซ์แพก็ ต้นขากแ็น่น เรยีกว่าเป็นคนไทยแต่ไซซ์ยุโรป 

“มาครบหรือยัง วิชาผมห้ามขาด!” อาจารย์อ�านาจพูดออก

ไมค์ด้วยเสียงดงัก้องเหมือนข่มขู ่แต่ไอยเรศอยากบอกว่าไม่น่ากลวั

สักนิดถ้าเจ้าตัวยังติดพูดไปหัวเราะไป 

“เฉนิ ไน๋ยงัไม่มาครบั แต่อกีหนึง่นาทมีนัก็จะโผล่หวัมา” เสียง

ตอบรับทางแถวหลังสุดเรียกสายตาไอยเรศให้หันมอง

ตรงนัน้พอจะมทีีว่่างนัง่มัย้นะ เขาชอบนัง่แถวหลังห้องเสียด้วย

“เฉิน ไน๋ เหรอ ผมชอบเพื่อนคุณนะอินทะ เขาเข้าตรงเวลา

เป๊ะทุกคาบเลย” อาจารย์อ�านาจเงยีบเสยีงลงนิด มองสายตาหลาก

คู่ที่สนใจไอยเรศมากกว่าตัวเอง “พวกคุณก�าลังสงสัยใช่มั้ยว่าคน 

รูปหล่อที่ยืนข้างผมเป็นใคร เขาชื่อ ไอยเรศ จะมาเป็นเพ่ือนร่วม

คลาสของพวกคณุ เพิง่กลบัมาจากแคนาดา เลยเข้าเรยีนกลางเทอม” 

เกิดเสียงงึมง�าขึ้นเล็กน้อย มีเสียงหวีดเบาๆ ขึ้นจากกลุ่ม 

เด็กผู้หญิง แถมยังส่งสายตาว้ิงๆ มาให้ ไอยเรศไม่สู้ แถมยังหนี

สายตาเหล่านั้นด้วยการหันไปมองนาฬิกาที่แขวนอยู่ด้านหลังห้อง

เข็มก�าลังชี้ที่เวลาเที่ยงห้าสิบเก้านาที

ติ๊กต็อก

และในที่สุดก็บ่ายโมง

ปัง! 

“เฉิน ไน๋มาคร้าบบ!!!” 
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“ตรงเวลามากๆ คุณไน๋ แต่วันนี้ผมยังไม่ได้เช็กชื่อ” 

“ทันเช็กชื่อเหรอ ’จารย์ไม่ได้ล้อผมเล่นใช่ปะ อ้าวเฮ้ย!!!  

คนนั้น? คนเก็บเป็ด!” 

“เป็ดเหลือง” ไอยเรศฉีกยิ้มกว้างขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่เข้ามา

ในห้องนี ้แถมยงัตะโกนเรยีกคนในสายตาต้ังแต่หน้าห้องไปหลงัห้อง

ท่ีบ้านพร�า่สอนไม่ให้เสยีงดงัในทีส่าธารณะ แต่จงัหวะนีพ้อดี

ลืมตัว

“เบาหน่อย อัยย์ไน๋ คลาสข้างๆ เขาน่าจะเริ่มเรียนกันแล้ว  

ว่าแต่...รู้จักคุณไน๋เขาเหรอ” 

“วันก่อนไน๋ท�าของหล่นแล้วผมเก็บได้ครับ” ไอยเรศหันมา

ตอบหลังมองพวงกญุแจเป็ดทีเ่ขาเป็นคนเกบ็เมือ่วนัก่อน มนัยงัอยูด่ี

แม้วันนี้อีกฝ่ายจะเปลี่ยนมาใช้กระเป๋าสะพายหลัง 

เฉิน ไน๋ เฉิน ไน๋...ไน๋...ไน๋

อัยย์ไน๋ ชื่อเข้ากันชิบเป๋ง!

“ผมไปนั่งข้างบนกับไน๋นะ” 

“ตามสบาย อย่าลืมตั้งใจเรียนด้วย” 

สิน้ค�าอนญุาตร่างสงูกข็ยบัเดนิขึน้ไปตามบนัไดลาด ห้องเรยีน

เป็นแบบสโลปไล่ระดับ แต่เดินก้าวเว้นก้าวไม่นานก็ถึงแถวสุดท้าย 

กลายสภาพเป็นเด็กหลังห้อง

“มานัง่นีด่ ิว่างอยู”่ ไน๋ชีไ้ปทีว่่างข้างตัว ส่งยิม้กว้างตามประสา

คนอัธยาศัยดี พอเห็นร่างสูงนั่งตามที่บอก ก็ขยับเข้าไปใกล้พร้อม

ชวนคุย “โลกกลมเนอะ คุณชื่ออะไรอ้ะ” 

“อาจารย์แนะน�าแล้ว แต่มงึมาสายไงไน๋ เลยไม่รูเ้รือ่ง ไอยเรศ

ใช่ปะ เราต้น ไอ้นี่ชื่อนาย” 

“เราอินทะ” 
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“ส่วนผมเฉิน ไน๋” 

“เรยีกเราว่าอยัย์เฉยๆ กพ็อ” ไอยเรศกวาดสายตามองทุกคน 

จนครบเพือ่จ�ารายละเอยีดและชือ่ของเพือ่นใหม่ เขาจ�าแค่ ต้น นาย 

อินทะ ส่วนเฉิน ไน๋ จ�าได้ตั้งแต่ได้ยินชื่อครั้งแรก

“พูดกูมึงได้มั้ย พูดสุภาพแล้วไม่คล่องปาก” ต้นถามและไน๋

พยักหน้าเห็นด้วย

“กยูงัไงกไ็ด้” เริม่ด้วยภาษาพ่อขนุเป็นการตอบรบั จัดมาเถอะ 

ไม่ใช่คนเรียบร้อย

“แล้วท�าไมมงึมาเข้ากลางเทอม เมือ่วานนกึว่าปีหนึง่คณะอืน่” 

“เพิ่งกลับมาจากแคนาดา” ไอยเรศตอบรับค�าสั้นๆ นี่แหละ

นิสัยเขาเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่น เงียบ พูดน้อย แต่รอยยิ้มอ่อนบน

หน้าก็ท�าให้ไม่ดูหยิ่งเกินไปนัก

“ไอ้ไน๋เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานมึงเก็บเป็ดให้มัน บอกคนเก็บเป็ด

หล่อมาก” 

“ปากไวไปละนาย แล้วอัยย์มันหล่อจริงมั้ยล่ะ” 

“เออหล่อไม่เถียง” นายหัวเราะในล�าคอ ยื่นปากกาส่งให้ไน๋

เพราะรู้ว่ามันต้องขอแน่ๆ 

“เลิกเรียนแล้วไปหา’ไรแดกกัน ไอ้ไน๋เลี้ยง” 

“อ่าว!...กูเหรอ” 

“เออ มึงนั่นแหละ เล้ียงขอบคุณอัยย์ที่มันเก็บเป็ดให้มึง  

ไม่งั้นมึงโดนป๊ามึงตัดขาด ไม่มีเงินกินข้าวสักบาทเลยนะเว้ย เลี้ยง

พวกกูไม่กี่บาท ไม่ตายหรอก” 

“ไอ้พวกฉิบหาย” คนงกเข่นเขี้ยว หันมองคนเก็บเป็ดที่เพิ่ง

กลายมาเป็นเพื่อนใหม่ ไอยเรศมีดวงตาหวานเยิ้มคล้ายมีธารน�้าใส

ไหลเอื่อยอยู่ในแก้วตาคู่นั้นตลอดเวลา จมูกก็โด่ง ริมฝีปากก็บาง 
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แถมยังยิ้มน้อยๆ จนเห็นฟันขาว 

พ่อแก้วแม่แก้ว ไอยเรศเขาหล่อจริงๆ 

“งั้นจ่ายคนละครึ่ง กูเล้ียงเพราะมึงเก็บเป็ดให้ ส่วนมึงเลี้ยง

ฉลองที่ได้เป็นเพื่อนกับกู ส่วนไอ้สามตัวนั้นคิดซะว่าเป็นสัมภเวสีที่

ไม่ได้จุดธูปเชิญ” 

“ได้” 

“มึงให้มันหารฉลองที่ได้เป็นเพื่อนกับมึง ถามมันยังว่าอยาก

เป็นเพื่อนกับมึงรึเปล่า” 

“ไอ้เหี้ยอิน มึงมันเลว กูจะเลิกคบมึงเพราะได้เพื่อนใหม่แบบ

คุณอัยย์เด็กใหม่แล้ว...เนอะ” 

หันไปหาลูกคู่ที่เพิ่งรู้จักกัน อีกฝ่ายก�าลังพยักหน้ารับช้าๆ 

แบบเห็นด้วย ปกติโดนแต่ไอ้สามคนนั้นรุมแกล้ง วันนี้ดีใจได้เพื่อน

ใหม่เฉิน ไน๋ จะได้ไม่ถูกรังแกอีก! 

“อยากกินอะไร...ห้ามตอบว่าอะไรก็ได้นะ” 

ไอยเรศขมวดคิ้วเล็กน้อยหลังได้ยินค�าถาม เขามองไปทาง

หน้าห้อง หยุดลงที่อาจารย์อ�านาจ แล้วร้านอาหารบางร้านก็แวบ

เข้ามาในหัว

“กูอยากกินเคเอฟซี แล้วก็อยากลองซ้อนฮาร์เล่ย์มึงด้วย” 

“ได้ครับคุณอัยย์ รถเฉิน ไน๋ยินดีบริการ จะให้คิดเหมาราคา

ตามระยะทางหรือคิดเป็นกิโล” 

“เลือกคิดมาสักอย่าง ได้หมดทั้งนั้นแหละค่ะ” ไอยเรศพิงตัว

เข้ากบัพนกัพงิเก้าอี ้เขาเงยีบฟังเสยีงกระซบิคยุกนัของคนอืน่ อมยิม้

ตอบรับบ้างในบางครั้งบางคราว ถ้าเรื่องที่สนทนาจะมีชื่อเขาเอี่ยว

อยู่ด้วย

แค่บรรลุจุดประสงค์ที่ได้รู้ชื่อไน๋ เท่านี้ไอยเรศก็สบายใจแล้ว
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สุดซอย

การนั่งซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson เผชิญ

สภาพการจราจรที่เหมือนเป็นง่อย สูดดมฝุ่นควันสกปรกและตาก

แดดที่ร้อนระอุเป็นอะไรที่ย�่าแย่ส�าหรับไอยเรศ ศีรษะเขาปวดจน 

เต้นตุ๊บ แถมดวงตายังพร่าเบลอตอนส่งหมวกกันน็อกคืนให้ไน๋

ร้อนจนหตูาลาย ไหนนายบอกห้างอยูใ่กล้ๆ ท�าไมมนัไกลนกัวะ

“พวกไอ้ต้นไลน์มาว่าถึงละ สั่งไก่เรียบร้อย มึงกับกูเข้าไปก็

แดกได้เลย” 

“พวกนั้นไปรถต้น ท�าไมรถยนต์ไวกว่ามอ’ไซค์” 

“เอ๋? นั่นสิ ท�าไมวะ” เจ้าของรถมอ’ไซค์คันเท่ย่นหัวคิ้วเข้าหา

กัน ก่อนขยับวาดขายาวๆ ออกจากการขี่คร่อมตัวเครื่องยนต์

โคตรเท่ ช็อตขึ้นคร่อมกับก้าวลง ไอยเรศคิดว่าคุ้มแล้วที่ยอม

ตากแดดตากลมขอติดรถอีกฝ่ายมาด้วย

ท่วงท่าการสะบดัขาขวาง้างได้องศาไปทางด้านหลงั เน้นสรรีะ 

ตัง้แต่ช่วงเอว สะโพก แผ่นหลงัให้ขึน้รปูเด่นชดัภายใต้กางเกงสแลก็
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สีเข้ม

เอวดี สะโพกแน่น ต้นขาดูแข็งแรง

แม่งโคตรพิมพ์นิยม!

“กางเกงตัวนี้แม่งฟิต ไอ้เหี้ยเข้าวินไปดิ...สุดซอย” 

“...” 

“จัดระเบียบแป๊บ” 

ไอยเรศเบือนหน้าหนีคนตาตี่ที่หันมายิ้มจนตาหยีใส่ รอยยิ้ม

ดูสดใสแต่ไอ้ท่าทางที่ก�าลังจัดระเบียบช่วงล่างท�าเอาหน้าเขาร้อน 

ไปหมด ตัง้แต่เกดิมาเพิง่เคยเจอคนทีด่งึกางเกงในต่อหน้าสาธารณชน 

แบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวแบบนี้เป็นครั้งแรก

แวบแรกทีค่ดิว่าเหมอืนเจ้าน่าน ไม่ต้องให้ค�าสตัย์และสาบาน

แบบพ่อ ไอยเรศคนนี้ก็ไม่ขอเอาไอ้ไน๋ ไปเปรียบกับเจ้าน่านอีก

หน้าคล้าย แต่นิสัยไปคนละเรื่อง!

“ไน๋ มึงออกมาถึงปากซอยรึยัง” 

“แน่ะ มึงนี่เหมาะจะเป็นดูโอ้กูจริงๆ มีเล่นตบมุกกลับด้วย  

กูออกมานอกซอยละ ไปๆ หิวเป๊ปซี่” 

ก็แล้วจะให้ไอยเรศพูดอะไรได้ นอกจากเดินตามเฉิน ไน๋ไป

แบบมึนๆ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขนาดนี้ คนนี้แหละ อัยย์จะเอา!

“มึงพาไอ้อัยย์ไปอ้อมโลกที่ไหนมาไอ้ไน๋” 

อนิทะทกัข้ึนทนัททีีร่่างสูงของคนสองคนเดนิตรงเข้ามาทีโ่ต๊ะ 

เขาสังเกตว่าคนในร้านหันมองไปที่สองคนนั้นเป็นตาเดียว

แน่นอนว่าเพื่อนใหม่อย่างไอยเรศหล่อจริงตามค�าเยินยอ 

ของไน๋ แต่กใ็ช่ว่าตวัคนพดูจะขีเ้หร่ซะทีไ่หน ใบหน้าคมคร้าม ดวงตา 

เรียวรี จมูกก็โด่งเป็นสัน แถมปากอิ่มที่ยิ้มทีโลกสว่างวาบไปทั้งใบ 
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ให้อารมณ์เหมือนก�าลังดูซีรี่ส์เกาหลีสักเรื่องนึง 

“อ้อม’ไร กูพาอัยย์มาทางลัดเถอะ ไหนล่ะเป๊ปซี่ที่รักของกู~” 

“เห็นทางลัดทีไร หลงไปไหนก็ไม่รู้” 

“แล้วท�าไมมากนัไว” ไอยเรศถามพร้อมขยับตวัน่ังข้างไน๋ ผูช้าย 

ตัวเท่าควายหลายคนนั่งล้อมโต๊ะกลม มันเลยอึดอัด จนแข้งขา 

ชนกันเป็นธรรมดา

ไม่สิ ต้องบอกว่าขาเขาชนขาไน๋แค่คนเดียว

“พวกกอูะปกต ิแต่คนขีฮ่าร์เล่ย์ทีม่งึนัง่มาอะไม่ปกต ิถ้าไม่หลง 

ไม่อ้อม ไม่ใช่เฉิน ไน๋ เคยมีครั้งนึงพวกกูนัดกันไปเพชรบูรณ์จะ 

เอารถไอ้ต้นไป มันเสือกอินด้ีอยากแว้นไปเอง สรุปไปโผล่ปราจีน 

ทริปนั้นก็เลยไม่มีมัน” 

“เงียบเลย พิกเจอร์กูเสียหมด” 

“picture?...ภาพ...มึงหมายถึงภาพลักษณ์เหรอไน๋” ไอยเรศ

ขมวดคิ้ว ริมฝีปากยังติดรอยยิ้มจางตอนหันไปถาม

“ถูกเผง!” 

“ยินดีด้วยอัยย์ มึงเป็นคนแรกที่เข้าใจสิ่งที่ไอ้ไน๋พูด” 

“หืม?...” 

“อย่าให้กแูฉเลยว่าครัง้ล่าสดุทีโ่ดนสาวบอกเลกิเพราะมนัเล่น

มุกแป้กเยอะเกิน” 

“ไอ้นาย! พวกมึงรุมกู! กูจะแฉพวกมึงบ้าง เริ่มท่ีไอ้ต้นเลย  

คืองี้นะอัยย์ ไอ้ต้นน่ะ...ไอ้ต้นมัน...” คนร่างสูงโปร่งที่ผุดลุกขึ้นยืน

แย่งวิงก์แซ่บในมือเพื่อนหยุดชะงัก หน้าขึ้นสีเล็กน้อยก่อนกลับมา

นั่งหยิบแก้วเป๊ปซี่ขึ้นดูดตามเดิม “ท�าไมชีวิตพวกมึงไม่มีอะไรพีคๆ 

แบบกูเลยวะ” 

“พวกกูมีสติไง ไม่เหมือนมึง” 
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“เศร้าว่ะ หม่นหมองฉบิหาย” ไน๋ถอนหายใจ หางตาคมดตูกลง

เหมือนก�าลังสลดอย่างที่พูด หวังว่าจะมีใครสักคนเข้าใจและปลอบ 

แต่แม้แต่ไอยเรศยังหัวเราะเขาเลย

“แล้วตอนนี้มีแฟนมั้ย” ไอยเรศแสร้งถามเหมือนเป็นค�าถาม

ทั่วไป แต่ในใจกลับลุ้นค�าตอบจนเหงื่อซึม

“ไม่มีว่ะมึง! โสดมาเป็นปีแล้ว โสดมาก โสดที่แบบไม่คิดว่า 

คนหน้าตาอย่างกูจะโสด กูเหงามากอะ ไอ้นาย ไอ้ต้น ไอ้อิน แม่งมี

แฟนกันหมด เหลือกูคนเดียวที่ไม่มี” 

“เป็ดยังดูแลไม่ได้ จะไปดูแลใคร แล้วมึงอะอัยย์ มีเมียรึยัง” 

อินทะหันมาถาม มั่นใจว่าตอนถามพูดชื่อไอยเรศชัด แต่ไหงไอ้ไน๋

เป็นคนตอบแทน

“คณุเพือ่นอนิครบั คณุช่วยดเูบ้าหน้าคณุอยัย์เขาด้วย แบบน้ี

ไม่มีอะแปลก” 

“ไม่มี กูโสดน่ะ แต่ก็ว่าจะหาจีบเอาแถวนี้แหละ” 

“จริงปะเนี่ย ไม่อยากจะเชื่อเลย” ไน๋เบิกตาโตใส่ ส่ายหัว 

ไปมาหลังได้ฟังเรื่องที่เหมือนจะเป็นไปไม่ได้

“อมื โสดจรงิๆ” ไอยเรศตอบหน้าเจอืรอยยิม้ตามสไตล์ พร้อม

จิม้เฟรนช์ฟรายส์เห่ียวๆ เข้าปาก ความทรงจ�ากับแฟนเก่าอาจมแีค่

เรื่องที่อีกฝ่ายเคยพูดไว้ว่า เฟรนช์ฟรายส์แมคอร่อยกว่าเคเอฟซี 

อันนี้เห็นด้วย

“กูไปจี้แผลใจอะไรมึงรึเปล่าวะ เรื่องโสด” 

“ไม่นี่ แล้วมึงอยากได้แฟนแบบไหน ตั้งสเป๊กไว้สูงมั้ย” 

“กูเหรอ มีคนในใจแล้ว ชื่อน้องก้านหลิวดาวคณะบริหาร 

ปีหนึ่ง ตากลม ผมยาว มีหน้าอกนิดหน่อย แขนมีขนเล็กน้อยพอ

สวยงาม” คนถกูถามตอบพร้อมยิม้เขินอาย ไน๋ลบูขนบนแขนตวัเอง
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ไปมา ก่อนจะถูกเรียกสติเพราะถูกเพื่อนแฉอีกแล้ว

“สเป๊กไอ้ไน๋ แขนต้องมีขน ไม่รู้เป็นอะไรกับขนแขนหนักหนา 

คนอื่นเขามองหน้า มองหุ่น มองขา ไอ้เหี้ยนี่มองขน” 

“มงึไม่เข้าใจกหูรอกนาย ขนสอ่ีอนๆ ท่ีแขนมนัมเีสน่ห์จะตาย 

เนอะอัยย์เนอะ” คนโดนพาดพิงเรื่องรสนิยมหันไปทางไอยเรศ  

ชั่ววูบหนึ่งไน๋เหมือนเห็นไอยเรศหน้าเสียตอนที่อีกฝ่ายเหลือบมอง

แขนตัวเอง

“ไม่รู้สิ แขนกูไม่มีขน” 

“ถึงมึงมีกูก็ไม่ชอบมึง ขนลุก” 

“อ่า...ปฏิเสธแบบไม่คิดเลย เจ็บจัง” 

“โอ๋ๆ พูดเล่นน้า~ เอ้า! แบ่งเป๊ปซี่ให้ดูด หลอดร่วมสาบาน

เวียนแดกให้ครบทุกคน” 

“หลอดมันแผล็บขนาดนั้นยังกล้าชวน เฮ้ย! ไอ้อัยย์อย่าไป 

กินแก้วเดียวกับมัน กูซื้อมาครบคน ของมึงอยู่นี่” ต้นร้องเสียงหลง

เมื่อหันไปเถียงกับไน๋ เลยร้องห้ามไอยเรศที่คว้าแก้วน�้าร่วมสาบาน

ไปดื่มไม่ทัน

“ไม่เป็นไรกูไม่ถือ” 

แต่เป๊ปซี่รสวิงก์แซ่บ ไม่มีอะไรจะพูดนอกจาก เลว!

“ทุกคนจ�าไว้นะ ต่อจากนี้เพื่อนรักของกูจะเป็นคุณอัยย์  

พวกมึงตกกระป๋องไปเลย” แขนเรียวยาวของไน๋คว้าคอไอยเรศเข้า

มาใกล้ พูดเสียงลอดไรฟันไม่รู้จริงจังหรือเปล่า พร้อมชี้ไปที่เพื่อน

อีกสามคนที่ยักไหล่เป็นเชิงบอกว่า 

เรื่องของมึง

มือหนาของไอยเรศตบไปที่แผ่นหลังของคนที่ล็อกคอเขา 

ให้ปล่อย เร่ิมหายใจไม่ออกและอยากถามออกไปเหลือเกินว่าใคร
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อยากจะไปเป็นเพื่อนกับมึง

อยากเป็นอย่างอื่นโว้ย!

ปาร์ตี้ไก่ทอดจบลงหลังพระอาทิตย์ตก 

แดดไม่ม ีมแีต่ลมเยน็ๆ พดัผ่านผวิหน้า การนัง่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ 

ดูจะสบายกว่าขามาช่วงบ่ายเป็นเท่าตัว แถมยังกลับมาถึงตึกเรียน

เร็วกว่าที่คาด เพราะไอยเรศเปิดแมพในมือถือดูเส้นทางเองกับมือ

“คันไหนรถมึง จอดไว้ไหน” ไน๋สอดส่ายตาไปทั่วลานจอดรถ

ในตึกเรียน ถามเพราะจะได้ขี่รถมอ’ไซค์เข้าไปจอดให้ใกล้ๆ

ปิ๊บ!

“คันนั้น” เสียงปลดล็อกรถและไฟหน้ารถที่สว่างขึ้นท�าเอาไน๋

ต้องยกกระจกด้านหน้าของหมวกกนันอ็กข้ึน เบกิตากว้างท�าหน้าตา

ประหลาดใส่ไอยเรศ

“มึงขับบีเอ็มเลยเหรอวะ” 

“อื้อ พ่อให้ขับคันนี้”...แทนรถสุดหรูของตัวเองที่นอนตาย 

อยู่ที่บ้าน

“รวยจัง” 

“เจ้าน่านมีรถหลายคัน ช่วงปิดเทอมมึงไปเที่ยวบ้านกูที่น่าน

ก็ได้ ถ้าชอบรถ” 

“เจ้าน่าน?” 

“พ่อบุญธรรมกูเอง ใจดีมาก” 

“ยังไม่เคยไปน่านเลย ไว้ชวนไอ้สามคนนั้นด้วย” 

“ได้สิ แล้วมึงพักอยู่แถวไหน” 

“หอข้างม.อะมึง ไม่ไกลจากนี้หรอก แล้วมึงล่ะอยู่หอหรือ 

กลับบ้าน” 
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“คอนโด xxx” ไอยเรศตอบเสียงเรียบ ยกมือขึ้นเสยผมด้าน

หน้าสมองค้นคิดหาหัวข้อสนทนาเพราะยังอยากคุยกับไน๋อยู่

“เคยผ่านอยู่ จ�าได้ว่าหรูมาก มึงนี่คุณชายของแท้เลยนี่หว่า” 

“ก็ไม่ขนาดนั้น ส่วนใหญ่พ่อจะสอนให้ท�าอะไรด้วยตัวเอง” 

“ดจีงั กวู่ากกูลบัแล้วดกีว่า มงึกข็บัรถกลบัดีๆ  นะ ถึงห้องแล้ว

ไลน์บอกด้วย มึงมีไลน์กูแล้วนี่” 

“อืมมี...คือ...เรามาใช้ life 360 กันมั้ย เห็นอินบอกมึงชอบ

หลงทาง เวลาไปหลงที่ไหนจะได้หาตัวเจอ เอาโทรศัพท์มาสิ เดี๋ยว

กูโหลดแอพให้” 

“มันคืออะไรวะ” ไน๋ท�าหน้างง แต่ก็ล้วงมือถือในกระเป๋า

กางเกงส่งใส่มือไอยเรศที่ยื่นมารอ

“มันคือแอพติดตามตัว เอาไว้แจ้งเตือนเวลาออกจากบ้าน 

กลับมาบ้าน บอกต�าแหน่งที่มึงอยู่อะ แชทได้โทร.ได้” 

“อ้อ กด็ ีถ้ากหูลงทางกกูใ็ห้มึงไปรบัได้ใช่ปะ ย่ิงหลงบ่อยๆ อยู่” 

“ได้ ถ้าหลงก็โทร.มาได้เลย ไม่ต้องเกรงใจ อ้ะ เรียบร้อยแล้ว 

มึงจะกลับห้องเลยหรือไปไหนต่อ” ไอยเรศส่งโทรศัพท์คืนให้ไน๋ 

มั่นใจมากว่าไน๋ต้อง ‘เสร็จกู!’

“ว่าจะเข้าไปหอใน” 

“ไปท�าอะไร” 

“ไปนั่งแจกอ้อยน้องก้านหลิว น้องเขาชอบลงมาน่ังเล่นกับ

เพื่อนใต้หอ กูยังขี้เกียจกลับห้อง ไม่มีอะไรท�า” 

“งั้นกูไปด้วย” 

“มึงคิดอะไรกับน้องก้านกูปะเนี่ย” ไน๋หันมองตาขวาง แสดง 

ออกชัดมากว่าไม่ไว้ใจ จนคนโดนสงสัยต้องยิ้มอ่อนมุมปากแล้วรีบ

อธิบาย
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“กูอยากทัวร์ม. ไม่ได้เหรอ ไม่แย่งน้องก้านหลิวของมึงหรอก 

ไม่ได้ชอบคนมีขนแขน” 

“แซวจัง เรื่องขนเนี่ย ไม่มีใครเป็นพวกกูเลย ถ้ามึงจะไปก็ขับ

รถตามกูมา” 

“ไม่เอาดีกว่า มึงนั่นแหละควรขับรถตามกู” 

การขับรถตามป้ายบอกทางใช้เวลาไม่นาน ไม่ถึงสิบห้า

นาทีดี รถยนต์คันโตก็จอดเทียบเข้ากับลานจอดรถ ไอยเรศมองคน

ท่ีขับมอ’ไซค์ตามหลังมาจอดรถไว้ข้างกัน เขาแอบมองท่าทางการ

ก้าวขาลงจากรถอีกครั้ง คิดว่าต่อให้มองอีกกี่สิบครั้งก็ยังเป็นภาพ

ประทับใจ

ทันทีที่ร่างสูงเดินลงจากรถ ตึกสีชมพูอ่อนสูงหลายสิบชั้น 

ก็ปรากฏเบื้องหน้า สถานที่แห่งนี้รายล้อมด้วยร้านค้า สว่างด้วย 

แสงไฟ และเต็มไปด้วยผู้คน

“ตึกนี้เป็นหอหญิง แต่ก็อย่างที่มึงเห็น ผู้ชายเต็มไปหมด  

ส่วนใหญ่กอ้็างว่ามาเซเว่น มาหาขนมกนิ แต่ทีจ่รงิคอืมาอ่อยเหย่ือ” 

คนอยู่มาก่อนอธิบาย มองตามสายตาของไอยเรศที่มองไปรอบๆ

“มีคนเอากีตาร์มาเล่นด้วย กูเอาไปเล่นมั่งดีกว่า” ไอยเรศ

ตดัสนิใจเดนิไปเปิดท้ายรถ หลงัพบว่ามกีลุม่คนนัง่เล่นดนตรอียู่บ้าง 

เขาชอบเล่นดนตรแีทบทกุอย่าง เลยมกัพกเครือ่งดนตรท่ีีเล่นไม่ยาก

ติดรถไปไหนมาไหนด้วย

โชคดีอยู่เหมือนกันที่วันนี้เลือกหยิบกีตาร์ใส่รถมา

“เอาดิ เล่นเป็นเหรอวะ” 

“กูจับเครื่องดนตรีก่อนจับดินสอเขียนหนังสืออีก” 

กระเป๋ากีตาร์โปร่งสีด�าถูกสะพายขึ้นบนไหล่กว้าง ไอยเรศ
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ล็อกรถก่อนจะเดินตามร่างโปร่งของไน๋ไปยังมุมประจ�าที่เจ้าตัวเล่า

ว่ามักมานั่งตากลมเล่นเกมมือถือเงียบๆ คนเดียว

ท่ีประจ�าของไน๋ไม่ได้อยูใ่นจดุทีโ่ดดเด่น แต่กไ็ม่ใช่มมุอบัลบัตา

ขนาดไม่มคีนเห็น แต่ดเูหมือนกบัว่าการทีผู่ช้ายหน้าตาดสีองคนนัง่

ด้วยกนั คนนงึยิม้กว้างตลอดเวลา อกีคนเพิม่ออพชัน่เสรมิด้วยการ

เป็นหนุ่มนักดนตรี จะท�าให้จุดที่ไม่เป็นที่สังเกต น่าสนใจขึ้นมา

ส�าหรับใครหลายคน

“มึงจะเล่นเพลงอะไร ขอแบบละมุนเหมือนน้องก้านหลิว” 

“คนไหนน้องก้านหลิว” 

“นั่นไง ที่ยืนยิ้มอยู่ตรงนั้น” 

ไอยเรศมองตามปากทีบุ่ย้ไปทางน้องก้านหลวิของไน๋ เขามอง

จากระยะไกลเลยไม่เหน็ขนทีแ่ขน...กส็วยด ีแต่บังเอญิว่าเขาไม่ชอบ

ผู้หญิง

“อืม ก็น่ารักดี” 

“กแูอบชอบน้องเขามาตัง้แต่เปิดเทอมวนัแรกละ เดนิสวนกัน

แล้วก็คลิกเลย” 

“มึงแค่คลิกเดียว แต่เดี๋ยวกูจะดับเบิ้ลคลิกกับมึง...เพลงให้ 

ก้านหลวิ เพลง’ไรดวีะ จดจ�าไว้นะใจเจ้ากรรม ตอกและย�า้ให้จ�าฝังใจ 

ใส่โอ่งหินฝังดินเอาไว้ อย่ามักง่ายรักใครอีกเด้อ” ไอยเรศงึมง�ากับ 

ตัวเองในตอนต้น ก่อนจะร้องเพลงที่เคยได้ยินคนงานที่บ้านร้อง 

ออกมา

“มึงก็กวนตีนเหมือนกันนะเนี่ย” 

“หยอกเล่นน่า ที่จริงกูมีเพลงที่อยากเล่นอยู่ หาคอร์ดแป๊บ” 

“เพลงอะไร พี่แช่มอีกก็ได้นะ กูฟังได้” 

“I’m yours” ชื่อเพลงถูกบอกออกมาในตอนที่ไอยเรศเลื่อน
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นิ้วไปบนหน้าจอโทรศัพท์ ยิ้มออกมาเมื่อถูกเอ่ยแซว

“ร้องเพลงอย่างกับคนมีความรัก” 

“ก็ประมาณนั้น เสียงกูไม่ดีนะ บอกไว้ก่อน” 

“เล่นมาเถอะ ถ้าแย่มากกูจะบอกให้มึงเลิกร้องเอง” 

“ปกตกิไูม่ค่อยร้องเพลงให้ใครฟัง ต้ังใจฟังล่ะ” ไอยเรศหวัเราะ

ต�่าในล�าคอ จับโทรศัพท์ตั้งวางดูคอร์ดกับเนื้อร้อง และในไม่ช้า 

เสียงใสของกีตาร์โปร่งตัวโปรดก็ดังคลอไปกับเสียงร้องราบเรียบ

อารมณ์ตอนนี้ก็คงจะประมาณเนื้อเพลงมั้ง

Well you done done me and you bet I felt it.

I tried to be chill but you’re so hot that I melted

I fell right through the cracks

and now I’m trying to get back

Before the cool done run out I’ll be giving it my bestest

Nothing’s going to stop me but divine intervention

I reckon it’s again my turn to win some or learn some

But I won’t hesitate no more,

no more It cannot wait,

I’m yours

คุณท�าให้ผมรัก และผมก็รักคุณเข้าอย่างจัง

ผมพยายามจะเมินเฉยกับคุณ

แต่คุณช่างมีเสน่ห์จนผมใจละลาย

ผมรู้สึกราวกับว่าตัวเองตกลงไปในหลุมบางอย่าง

และตอนนี้ผมพยายามจะปีนกลับขึ้นมา
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ก่อนสิ่งดีๆ จะหายไป

ผมจะท�าทุกอย่างให้ดีที่สุด

ไม่มีอะไรที่จะมาหยุดผมได้หรอก

นอกจากพระเจ้าเท่านั้น ผมกลับมาครุ่นคิดอีกครั้ง

เพื่อจะชนะหรือได้เรียนรู้อะไรบางอย่าง

แต่ผมจะไม่รีรออีกต่อไปแล้ว ไม่อีกแล้ว

ผมไม่สามารถทนรอได้อีกแล้ว

ผมเป็นของคุณ

หนึ่งเดือนต่อมา

ไอยเรศก�าลังแปลกใจกับความรู้สึกของตัวเอง เขาก�าลังรู้สึก

กระอกักระอ่วน ตอนเดินเข้ามาหากลุ่มเพือ่นทีน่ั่งหน้าสลอนกันอยู่

บริเวณโต๊ะม้าหินอ่อนหน้าอาคารเรียน เขาเข้ากันได้ดีกับเพ่ือน 

กลุ่มนี้ กลุ่มแก๊งที่ไม่มีอะไรเหมือนกันสักอย่าง แต่ก็อยู่ด้วยกันได้

เขาค้นพบว่านายเรียนเก่งมาก ไอ้อินเป็นอดีตเดือนมหา-

วิทยาลัยที่ชอบฟังบทสวดธรรมะ และส่งสติกเกอร์สวัสดีวันจันทร์ 

ส่วนต้นหนเป็นนักกีฬาบาสทีมชาติ ดูภายนอกเหมือนพวกหัวร้อน

อย่างร้ายกาจ แต่จริงๆ แล้วขี้อายสุดๆ

ส่วนเฉิน ไน๋ ก็เป็นมนุษย์ประหลาด ชอบใส่เสื้อผ้าแบบไม่รีด

ช่วงแรกเริ่มปรับตัวกับที่เรียนใหม่นับว่าค่อนข้างยาก เพราะ

เกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ไอยเรศคิดว่าตัวเองฉาวโฉ่จากข่าวลือ

แปลกๆ  อาทิเช่น

- เป็นเด็กเส้นบ้าง 

- ถูกดัดสันดานบ้าง

- ติดยา
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- กลับมาจากแคนาดาเพราะหนีคดี...

คือกูแค่โดนพ่อลากกลับบ้าน เพราะทะเลาะวิวาท ก็แค่นั้น!

แต่ช่างมนัเถอะ เพราะข่าวลือหนาหูน่าสนใจอยู่เพียงไม่นาน 

พอเขานิ่งเงียบใช้ชีวิตตัวเองแบบปกติ นานวันก็ไม่มีใครให้ความ

สนใจ ไม่มีใครพูดถึงเรื่องของเขาอีก แม้จะถูกมองด้วยสายตา

แปลกๆ ในบางครั้งก็ตาม

แต่ทัง้หมดทัง้มวลกไ็ม่ได้ท�าให้ไอยเรศสนใจมากไปกว่าใบหน้า

ที่เคยสดใสอยู่ตลอดเวลาของไน๋ฟุบทั้งหน้าลงไปกับโต๊ะ โดยมีนาย

คอยลูบหัวด้วยสีหน้าเอือมระอาอยู ่ใกล้ๆ ต้นเหตุที่ท�าให้เขา 

แปลกใจ นั่นคือไน๋ก�าลังร้องไห้

แถมสะอึกสะอื้นจนตัวโยน

“มันเป็นอะไรอ้ะ” ชีทเรียนที่ม้วนเก็บไว้ในกระเป๋าหลังของ

กางเกงยีนถูกหยิบออกมาวางลงกับโต๊ะ ไอยเรศนั่งลงบนเก้าอี้ที่ 

ยังว่าง พร้อมถามหาสาเหตุที่ท�าให้ไน๋ร้องไห้

“มันอกหัก” 

“ไอ้อัยย์ ก้านหลิวมีแฟนแล้ว” เสียงสะอื้นดังขึ้นพร้อมคนที่

นั่งฟุบหน้าเงยขึ้นมามองเขา ตาแดงก�่า ขี้มูก ขี้ตาเกรอะกรังใบหน้า

ไปหมด จนไอยเรศสรปุว่าน�า้ตาและการร้องไห้ไม่เหมาะกับไน๋ ไม่ใช่

เพราะดูน่าสงสาร แต่หน้าตามันตอนร้องไห้โคตรตลก

“ก็กูบอกให้มึงไปจีบ เสือกไปนั่งมองจนหมาคาบไปแดก 

ฟูมฟายตอนนี้ไม่ช่วยอะไรเลยไน๋” 

“มึงไม่ต้องมาซ�้าเติมกูเลยต้น...ก็กูไม่กล้าจีบ...ฮึก...แม่งโว้ย! 

เจ็บใจ” 

“บทสรุปของความไม่กล้าก็แบบนี้แหละ” 

“เกิดมาในชีวิตนี้กูเคยจีบใครที่ไหน แฟนเก่าที่เคยมี เขาก็มา
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จบีกกู่อน เศร้า กเูศร้า แล้วมงึยิม้อะไรไอ้อยัย์ มงึสมน�า้หน้ากเูหมอืน

ไอ้พวกนี้ ถูกปะ?” 

“อ้าว หน้ากูก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว โสดต่อก็ไม่เป็นไรหรอกน่า 

โสดเป็นเพื่อนกู” หน้าเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอก แต่ยิ้มอ่อนเพราะ

เพิ่งได้ฟังข่าวดี น้องก้านหลิวมีแฟนแล้วก็ดี พ่ีจะได้วางแผนพา

อนาคตแฟนพี่ไป Flirt ที่อื่นที่ไม่ใช่ใต้หอหญิง

“กูอยากมีเมีย อยากมีเมีย มึงเข้าใจมั้ย” 

“อย่าเศร้าไปค่า~ เมียไม่มีก็กินเบียร์ไปก่อน กูเลี้ยงก็ได้” 

พอได้ยินค�าว่าเลี้ยง เสียงสะอื้นโวยวายที่ดังอยู่ก็เงียบลง  

ริมฝีปากที่เบะคว�่าเริ่มยกตรงช่วงมุมขึ้นเล็กน้อย และในที่สุด ไน๋ก็

ยิ้มออกมา

“มึงพูดแล้วนะอัยย์ว่าเลี้ยง” 

“อืม...ยิ้มออกแล้วดิ” มือหนาเอื้อมไปข้างหน้า วางแหมะลง

บนกลุ่มผมทีเ่ริม่ยาวจนปิดหน้าปิดตา ไอยเรศขย้ีเส้นผมอ่อนนุ่มจน

ความยุ่งเหยิง ยุ่งขึ้นไปอีก

“เออ เลี้ยงสโม้กกี้ไบท์ด้วย” 

“ได้ ไปร้านไหนดีวะ มีที่ไหนแนะน�ามั้ย” 

“คอืงีน้ะอยัย์” อนิทะใช้ศอกถองเข้าท่ีแขนของไอยเรศ เพราะ

อีกฝ่ายยังไม่เคยไปดื่มกับพวกเขา เลยยังไม่เคยเห็นสภาพไอ้ไน๋ 

ตอนเมา และเพื่อนที่ดีก็ควรจะเตือนกันไว้ก่อน “มึงไม่ควรพาไอ้ไน๋

ไปเมาที่ร้านเหล้า...มันเป็นคนที่เมาได้เหี้ยมาก” 

“ถ้าไปที่ร้านไม่สะดวก งั้นไปกินกันที่ห้องกูก็ได้” ไอยเรศยิ้ม

นดิๆ เลีย้งปลอบใจไน๋กใ็ช่ แต่กถ็อืว่าเลีย้งฉลองให้ตวัเองด้วย ตดัใจ

จากคนอื่นแล้วก็ดี จากนี้เขาจะได้รุกหนักๆ


