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Prologue

ใครเคยนอนกับกุ้งบ้าง?

[กระทูห้นึง่ในกรุป๊ Facebook เฟรชชีร่หสั 61 มหาวทิยาลยัXXX]

ตั้งโดย DewsX

เนื้อหา :

เรื่องฮอตวันนี้ กุ้งเซนต์เจมส์ฯ คนดัง สอบติดสินก�ารอบสอง

ผมเลยจะมาขอถามตรงๆ นะ...ใครเคยนอนกับกุ้งบ้างครับ

(ยังไม่มีใครลากกุ้งเข้ามาในกรุ๊ปนี้ใช่ปะวะ)

เม้นท์แรก

เคยครับ

เม้นท์สิบแปด

ท�าไมจะไม่เคย กุ้งคนดัง กุ้งของผมมมมมม...
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เม้นท์ที่ห้าสิบ

บอกได้แค่ว่าตัวนุ่ม+หอมมากครับ เล่นซะเหนื่อยเลย

DewsX

โห!...ท�าไมเยอะขนาดนี้เนี่ย  คนดังทั้งนั้นเลย...

คนธรรมดาอย่างผมหมดสิทธิ์ อุตส่าห์คาดหวัง!

เม้นท์ที่แปดสิบ

ผมยงัไม่เคย แต่กเ็ลง็ไว้นานแล้วเหมอืนกันว่าจะจบัขย�า้สกัที 

...มาเรียนที่เดียวกันแบบนี้คงได้เจอกันหน่อยละสาดดดดดด หึๆ 

แต่เค้าจะสนใจผมมั้ยน้อ อยู่คณะที่รุ่นพ่ีเสี้ยมให้หย่ิงขนาด

นั้น

เม้นท์ที่ร้อยสอง

เปิดเทอมผมจะไปดกัทีห่น้าหอ จ�าค�าผมไว้ ผมจะมาเม้นท์ว่า 

‘บรรลุแล้วโว้ยยยยยย!’ ในนี้บ้าง! 

– ไอ้หนุ่มบัญชี

เม้นท์ที่สามร้อย

อย่ายุ่ง ของกู

อ่านต่ออีก 250 คอมเม้นท์...

“เฮ้ยคุณ!!!???” เสียงแสบแก้วหูทะลุเข้าโสตประสาท

อย่างไม่เกรงใจว่าอนาคตผมจะหดูบั ท�าไมคณะนีม้นัต้องมโีซตสัด้วย
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วะเนี่ย เดี๋ยวจะบอกแม่ให้แจ้งต�ารวจซะให้เข็ด

ผมนั่งก้มหน้าซ่อนความหล่ออยู่นอกแถว เป็นคนเดียวท่ี 

โดดเด่นท่ามกลางเพือ่นๆ ซึง่นัง่กนัเรยีบร้อยเรยีงหน้ากระดานในท่า

เข้าระเบียบ ส่วนคนที่มุงผมอยู่อีกข้างก็คือบรรดาพี่ปีสองสุดโหด 

ที่ดุแม่งอย่างกับหมา ดุแบบไม่บันยะบันยัง! ดุเหมือนจะให้ผม

น�้าลายฟูมปากชักตายอยู่ตรงนี้!

อะไรกันวะ แค่ไม่มีท่าแนะน�าตัวแค่นี้เองท�าเป็นเรื่องใหญ่ไป

ได้ ก็คนอื่นๆ ส่วนมากมันติดรอบแรกโดนเรียกมารับน้องก่อนมันก็

ต้องพร้อมแล้วปะ 

เอิ่ม...แต่แก้ตัวไปก็ใช่เรื่อง จะบอกว่าไอ้พวกที่ติดรอบสอง

แบบเดียวกับผมอีกสิบกว่าคนก็ไม่รู้เอาความคิดสร้างสรรค์มาจาก

ไหน ผ่านเข้ารอบเข้าไปนั่งในแถวแล้วเรียบร้อย กลายเป็นว่าเหลือ

แค่ผมคนเดียวที่ยังเป็นแกะด�าเด๋อด๋าอยู่แบบนี้ โธ่วุ้ยยยยยย!

“ไอ้สัสกุ้ง! มึงอย่านิ่ง!” คนที่ส่งเสียงกระซิบมุบมิบในปากจน

ดังออกมานอกแถวคนนีช้ือ่อู ๋มนัเป็นเพือ่นสนทิของผมเอง เดก็ชาย

วัยรุ่นหน้าตาดีแต่โคตรลุยคนนี้เคยอยู่โรงเรียนเดียวกับผมตอน

มธัยมปลาย และทีส่�าคญัมนัเป็นคนแนะน�าให้ผมเข้ามาสอบทีน่ีด้่วย 

หลงัจากไปสอบทีอ่ืน่แล้วป๋ิวจนจติตก ต้องขอบคณุมนัเหมอืนกนันะ

ที่ติวเข้มผมจนได้มานั่งอยู่ตรงนี้และไม่เป็นบ้าไปซะก่อน

“เฮ้ยไอ้ประธานรุ่น!” นั่นไง มึงโดนแล้วสัสอู๋!

พี่ว้ากหน้าหล่อผู้มีเครางาม (แต่ดุเชี่ยๆ แง้!) กระแทกเท้าเข้า

มายนืตรงหน้าไอ้เพือ่นรกั ผมนีก้่มหน้านบัฝุน่ท่ีพ้ืนเลยครบั กลวัอะ

“ท�าไม!? อยากช่วยเพื่อนเหรอ อยากโชว์สกิลผู้น�าหรือไง!”

“...”

“เอ๊า!!! ผมถามให้ตอบ!” พี่เคราแพะก้มลงตะโกนใส่ไอ้อู๋ จน
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อีกฝ่ายสะดุ้งโหยง ไม่ใช่แค่มันนะ ผมเนี่ยก็สะดุ้งงง ตกใจโว้ยยย! 

ตะโกน’ไรนักหนาอ่าเพ่!

“เปล่าครับ!” ไอ้อู๋เงยหน้า ตามองตรงแทบไม่กะพริบ

“คุณจะนั่งเก้าอี้ลมเองหรือจะให้เพื่อนคุณนั่ง” พี่ว้ากคนเดิม

ชี้มาตรงนี้ ห่างกับหัวผมแค่นิดเดียว จนต้องถอนหายใจ 

ฟู่ววว บ้าเอ๊ย! เล่นเอาเสียววาบ

“ผมขอนั่งเองครับ” โหไอ้อู๋...มึงนี่ก็มีจิตวิญญาณประธานรุ่น

จริงๆ

“เชิญ!”

เพื่อนรักเหล่มองผมแป๊บนึง ก่อนจะลุกขึ้นท�าท่าที่ว่า

‘เก้าอีล้ม’ เป็นการท�าโทษแบบหนึง่ มันคอืการน่ังยองๆ แล้ว

เหยียดแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้า คล้ายๆ กับการนั่งมอเตอร์ไซค์

นั่นแหละครับ แต่แค่คุณต้องจินตนาการเอาเอง ผมโคตรเกลียด 

ท่านี้เลย ชวนให้เมื่อยชิบเป๋ง!

“ยังไงคุณกุ้ง จะเอาแต่มองเพื่อนเหรอ”

โอ๊ยยย! อย่ากดดันกันเซ่! ขอคิดก่อน

“ใจเย็นๆ นะคะน้องกุ้ง ค่อยๆ คิดนะ” พี่หน้าสวยคนหนึ่ง

แทรกตัวผ่านกลุ่มพี่ว้ากเข้ามานั่งยองๆ ตรงหน้า เธอคือพี่สันใจดีที่

ผมปลื้มใจทุกครั้งเมื่อเห็นหน้า ฮือออ นางฟ้าของเค้า

“ผมคิดไม่ออกอะพี่” ผมกระซิบตอบ

“ลองคดิว่าอะไรจะแสดงตวัตนของกุง้ แล้วก็ลองปรบัใช้ดนูะ”

“ผมกลัวโดนด่าอะ”

“อย่ากลัว ออกไปก่อน ผิดถูกอย่างน้อยก็ได้ท�านะ ถ้าไม่ดี 

ยังไงพวกมันก็ต้องปรับแก้ให้อยู่แล้ว ไอ้พวกนี้มันมีเหตุผลมากพอ”

หูยยย! นี่ถ้าคนอื่นพูดจะไม่เชื่อนะเน่ีย แต่พอพ่ีอาหมวย 
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สุดสวยคนนี้พูดแล้วเหมือนบัญชาจากสวรรค์ยังไงก็ไม่รู้แฮะ

“กระซิบอะไรครับพี่สัน ไปนั่งเก้าอี้ลม!!!”

เฮ้ยยย! อย่าท�ากบัพีใ่จดขีองผมอย่างนีเ้ดะ เขามาช่วยผมนะ

โว้ยยย

“ขออนุญาตช่วยพี่ครับ!” เพื่อนๆ ผู้ชายในแถวยกมือกันทุก

คน มันคือวิธีอาสาเวลามีผู้หญิงถูกท�าโทษ และตอนน้ี วิธีแมนๆ 

ของพวกมันก�าลังกดดันผมแบบสุดๆ

“เชิญ! เชิญทุกคน!!!” พี่ว้ากเครางามจ้องมาที่ผมอีกครั้ง “คุณ

จะนั่งคิดจนกว่าเพื่อนจะหมดแรงก็ได้นะ”

โอ๊ยยย! กดดันกันเข้าป๊ายยย...

เอาวะ เอาเหอะ...สิง่ทีเ่ป็นผมใช่มัย้ กด้็ายยยยยย! ผมจะลอง

ดู๊!!!

“ขออนุญาตแนะน�าตัวครับ!” ผมยกมือข้างขวาขึ้น แขนแนบ

หูตามระเบียบการรับน้อง

“เชิญ!”

ฮือออ ใจเต้นแรงจนจะหลุดออกมาแดดิ้นที่พื้นแล้วเนี่ย

ผมลุกขึ้นเดินไปยืนหน้าแถว หันมาทางเพื่อนๆ ผู้หญิงที่นั่ง

อยู่ รวมถึงผู้ชายที่นั่งเก้าอี้ลมอยู่ด้านหลังด้วย

พวกมึงอย่ามองแบบนั้นสิวะ กูกดดั๊นนนนนน...

“เอาไง พร้อมมั้ย!”

“พร้อมครับพี่”

“เชิญ!”

เอาละนะ...

“ผมชื่อ นายอิสระ นามสกุล ปัจฉิมสะหะ ชื่อเล่น กุ้ง...”

ผมเห็นทุกสายตาก�าลังจับจ้องมาทางนี้ 



~ อย่ามาอยู่กับกุ้ง เล่ม 1 ~

16

“เอ้อเออเอ่อเอ๋ยยยย! จะเล่าไปถึงสถาบันครั้งม.ปลาย ได้ 

เล่าเรียนศิลป์จีนถึงสามสมัย (มีลูกคอ) จบจากโรงเรียน...”

“เดี๋ยวๆ” พี่ว้ากคนเดิมเดินเข้ามาใกล้ “ท�าอะไรของคุณวะ

เนี่ย!?”

“แนะน�าตัวไงครับ...” ผมอธิบาย มือไม้ยังค้างอยู่ในท่าตั้งวง

อยู่เลย

“แล้วมันเป็นคุณตรงไหน...”

“พะ...พ่อผมชอบกุ้งสุทธิราช ที่เป็นลิเกอะครับ แล้วพี่สันเขา

บอกว่าให้ลองพรีเซ็นต์ความเป็นตัวเองก็เลย...” ผมมองไปทางพี ่

ผู้หญิงคนที่เข้ามาช่วย แต่ตอนนี้ท�าหน้าเสียเหมือนเจอผี อ้าวเจ๊  

ไม่เวิร์กหรอกเหรอ

“แล้วคุณชอบมั้ยที่ท�าแบบนี้”

“ก็อายๆ นิดหน่อยครับ แต่ผมว่าเท่ดี” ผมพยักหน้า

“เอาดีๆ ให้โอกาสคิด”

“ขอเอื้อนมากกว่านี้ก็ได้ครับ”

จังหวะน้ันเหมือนเวลาหยุดหมุน ทุกคนมองหน้ากัน เพื่อน 

ผู้หญิงในแถวพยายามกลั้นข�า ส่วนพวกผู้ชายบางคนที่อยู่ข้างหลัง

ตัวสั่นกันหมดแล้วแบบห้ามใจไม่อยู่

มีอะไรตลกกันวะ พี่กุ้งเค้าเป็นต�านานลิเกไทยเลยนะโว้ย!

“ก้มหน้าหลับตา!” พี่คนเดิมส่ังดังล่ัน และปีหนึ่งทุกคนก็ท�า

อย่างว่าง่าย ค�าส่ังนี้เป็นอันรู้กันว่าพวกพี่มีอะไรที่ต้องประชุมกัน

แน่ๆ โชคดทีีผ่มยนือยูน่อกแถวแบบนีเ้ลยได้ยนิเสยีงกระซบิกระซาบ

ชัดเจน

“ไอ้สัส!” เสียงนั้นแปลกไปไม่มีฟอร์มดุจนผมไม่แน่ใจว่าเป็น

พีค่นไหนกนัแน่ “น้องเทคมึงแม่งเอ๋อเปล่าวะ เหมอืนมงึตอนรบัน้อง
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เลยอะ”

“สัสเอ๊ยพวกมึง กูงงอะ คือกูต้องรู้สึกยังไงวะ ข�าก็ข�า จะว่า

น่ารักก็เออน่ารัก”

ว้าววว! พี่เทคของผมเป็นผู้ชายเหรอเนี่ยยยย! เอ...แต่เสียง

ไม่คุ้นเลยแฮะ เดายากจัง

“เออ ตอนที่มันบอกว่าเท่ดีแม่งโคตรจริงจังอะ ตล้กกก!”

“ชูว่ อย่าเสียงดงั!” น�า้เสียงนีก้�าลังกลัน้ข�าเตม็ท่ี “เอาไงมงึ ให้

น้องเทคกูผ่านมะ”

“ผ่านกเ็ห้ียแล้ว สงสารน้อง เดีย๋วคณะอืน่ข�า หรอืมงึอยากให้

น้องเทคมึงดังขึ้นไปอีก”

“เอาไง คิดใหม่ม้ัยล่ะ” อันนี้เสียงพ่ีผู้หญิงใจดี ผมจ�าได้ ท่ี 

มะกี้ท�าหน้าเห็นผีนั่นแหละ

“เออ ให้พวกพี่สันช่วยคิดให้น้องหน่อย”

“กูว่าให้มันลองท�าอีกที ถ้าไม่เวิร์กก็ค่อยคิดให้มัน”

การประชมุเพลิงจบลงพร้อมกบัเสียงฝีเท้าของรุน่พ่ีท่ีแตกฮือ

คล้ายกับว่าชุมนุมเสร็จแล้ว

โห่...ได้ยินแบบนี้ก็รู้หมดดิว่าพี่เทคผมอยู่แถวนี้ อยากเจอจัง

เลยอะ ผมชอบนะ เขาซือ้ขนมมาให้ผมบ่อยด ีอร่อยๆ ท้ังน้านนนน 

แต่ท�าไมเวลาเขียนจดหมายต้องแอ๊บว่าเป็นผู้หญิงด้วย โด่ว! โป๊ะ

แตกแล้วเฮียยย

“ลืมตาได้!” กลับมาวางฟอร์มว้ากกันอีกละ “ใช้อะไรคิดครับ

คุณกุ้ง!” 

ท�าไมพี่ๆ  เขาท�าหน้าซเีรยีสจงั ไม่มีร่องรอยการแอบข�าเมือ่กี้

เลย แหมมม...ไม่ต้องดุกันก็ได้ คุยกันดีๆ เซ่! รักษาอิมเมจจัง 

“เอาไง! จะให้โอกาสท�าอีกที โอเคมั้ย!”
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“ครับ...” ท�ายังกะผมเลือกได้ที่ไหนกันเล่า

“เร็ว คิดตรงนี้แหละไม่ต้องเข้าไปนั่งมันแล้ว”

“เอ๊า...”

“เอ๊าอะไร”

“เอ๊าแบบ...โอ๊ยยย! มันคือการอุทานน่ะครับ คือว่าถ้าผมยืน

ตรงนี้กลัวคิดไม่ออก”

แล้วพ่ีว้ากคนนั้นก็เดินเข้ามายืนกอดอกประจันหน้าจ้องผม

เต็มที่ อะหือออ หน้าตาดีเหมือนกันนะครับ ถึงจะเคราเยอะดูเซอร์

ไปหน่อยก็เหอะ

“จะมองกูหรือจะคิดฮะ!”

“มันกดดันทั้งสองทางเลยอะพี่...”

“เร็ว!”

“ก็ได้ๆ คร้าบบบ...” ไม่เห็นต้องตะโกนเลยนี่

ผมสูดหายใจรวบรวมความกล้าอกีรอบ ถ้างัน้ก็ต้องใช้ไม้ตาย

แล้วสินะ หึ! คราวนี้ถ้าไม่ผ่านให้มันรู้ไป

ไอ้อูท่ี๋ก�าลงันัง่เก้าอีล้มจนเหงือ่ซ่กท�าปากขมบุขมบิให้ก�าลงัใจ

ผมเต็มที่ โอเค...คราวนี้มึงไม่ผิดหวังแน่เพื่อนรัก

“ผมพร้อมแล้วครับ”

“เชิญ!” พี่ว้ากสุดโหดถอยออกไป ผมกลับมาประจันหน้ากับ

ทุกคนอีกครั้ง ซึ่งคราวนี้พวกเขาท�าหน้าลุ้นกันหนักกว่าเดิมอีก

“ผมชื่อ นายอิสระ นามสกุล ปัจฉิมสะหะ ชื่อเล่นกุ้ง...”

“...”

ผมตั้งการ์ดขึ้นมาในท่ากังนัมสไตล์ เตรียมท�าท่าแบ๊วเต็มที่

“น้องกุ้งน่ารัก ใครไม่รักก็บ้าแล้วววววว (ท�าเป็นจิ้มแก้ม) 

จบจากโรงเรยีนเซนต์เจมส์...ยอม! ยอมเป็นข้าวมนัไก่! (ท�าท่าไก่ขนั 
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กะต๊าก กะต๊าก) อยู่เอกการแสดงและก�ากับการแสดง”

ผมแอบเห็นรอยยิ้มที่มุมปากของพี่ว้ากหน้าโหดเคราแพะ 

คนนัน้อยูแ่ป๊บนงึ แต่เมือ่ผมจ้องไปเขากลบัป้ันหน้าโหดซะดือ้ๆ มนั

เลยเดาไม่ได้ว่าพี่เขาโอเคหรือเปล่า

“พวกพี่ว่าไง” หัวหน้าว้ากหันไปถามรุ่นพี่คนอื่นๆ

ทุกคนพยักหน้าหงึกๆ พวกพี่ใจดีบางคนแอบมีรอยยิ้มด้วย 

เฮ้ยย! มีหวัง แปลว่ามีสิทธิ์ผ่านใช่ปะ

“เออ ก็ดี” พี่เครางามพยักหน้าส่งๆ แหมมม...ชอบก็บอกมา

เถอะพี่แพะภูเขา

“ครับ...”

“แต่ผมจะถามความเหน็คนอืน่หน่อย คณุเดินตามผมมาน่ี...”

ผมขมวดคิ้วท�าหน้างงใส่ แต่ก็เดินตามเขาไปแต่โดยดี พี่ว้าก

สุดเซอร์คนนี้พาผมไปยังลานคณะวิทยาศาสตร์ที่อยู่ใกล้ๆ กัน ตรง

นัน้มพีีปี่โตก�าลังท�ากจิกรรมสร้างสรรค์ให้น้องๆ เต้นรอบกลองอย่าง

เอาเป็นเอาตาย เห็นแล้วอจิฉาจนอยากจะเข้าไปกลางวงแล้วจัดสกั

สามสี่สเต็ป เห็นมะ เขาไม่เห็นต้องดุใส่กันก็ยังรักกันเลยนี่ โธ่!

“ไอ้เก่ง!” พี่ว้ากตะโกนเรียกผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่งก�าลังหันหลัง 

เท้าเอวมองดูน้องๆ คณะตัวเองเต้นอยู่

“ว่าไงมึง” เสียงไม่เท่าไหร่...พอหันมาเท่านั้นแหละผมนี่แทบ

สตั๊นเลย คนอะไรมันจะหน้าตาดีขนาดนี้อะ!!!

แงงง จาอาววว จาอาวววววว

“มึงดูน้องกูแนะน�าตัวหน่อย”

พี่วิทยาคนนั้นปรายตามองผมช้าๆ พร้อมกับรอยยิ้ม “จะให้

ดูท�าไม น้องเขาดังอยู่แล้วนี่”

อึ๋ยยยยยย! เขินนนนนน รู้จักกันด้วยเหรออออออ
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เอ๊ะ!...ที่ว่าดัง เขาหมายถึงดังในด้านไหนหว่า

“กูหมายถึงท่าแนะน�าตัว”

“อ๋อ เอาดิ” พี่สุดหล่อหน้าใสคนนั้นหันไปหยุดน้องๆ ที่ก�าลัง

เต้นอย่างบ้าคลั่ง “ปีหนึ่งพักก่อน มาดูสินก�าแนะน�าตัวกันเร็ว”

พอได้ยนิค�าว่าสนิก�าทกุคนกใ็ห้ความสนใจทันที พวกเขามอง

มาทางผมแสดงทีท่าอย่างกับเห็นดารา แหงะ ไม่ต้องมองกันอย่าง

นัน้กไ็ด้ครบั รูว่้าการแนะน�าตวัของคณะเรามนัเจ๋ง แต่ส�าหรบัผมอาจ

จะเห่ยก็ได้นะ อย่าคาดหวังเลยเพื่อนๆ

“พร้อมแล้วเริ่มเลยนะคุณ” พี่ว้ากหันมาบอก “อย่าให้เดือน

มหา’ลัยปีที่แล้วผิดหวังนะ”

หา!?...อะไรนะ! พีส่ดุหล่อคนนีเ้ป็นเดอืนมหา’ลยัเลยเหรอ...

มิน่าล่ะ หล่อสวรรค์ปั้นแบบนี้ อยากจะยกนิ้วให้...ยกตัวให้ด้วยก็ได้

เอ๊า!

“สู้ๆ นะครับน้องกุ้ง” พี่เก่งยิ้มหวาน

โอ๊ยยย! ได้ฮักกับอ้ายยยย! เหมือนใจได้ปริญญา

“ขออนญุาตแนะน�าตวัครบั!” ผมยกมอื ก้าวขาเข้าไปข้างหน้า

ด้วยความมั่นใจ “ผมชื่อ นายอิสระ นามสกุล ปัจฉิมสะหะ ชื่อเล่น

กุ้ง น้องกุ้งน่ารัก ใครไม่รักก็บ้าแล้ว! จบจากโรงเรียนเซนต์เจมส์...

ยอม! ยอมเป็นข้าวมนัไก่! อยูเ่อกการแสดงและก�ากับการแสดง...”

ผมได้ยินเสียง “งื้ออออออ” แบบเก็บอารมณ์มาจากสาวๆ 

กลุ่มหนึ่ง ผมไม่ได้หันไปมองหรอก เพราะสายตายังจดจ้องไปที่

ดวงตาคูส่วยของพีเ่ก่ง คนอะไรตาหวานชะมัด น่ีกะจะให้ผมละลาย

อยู่ตรงนี้เลยใช่มั้ยเอ่ย

ยืนยันค�าเดิมว่า จาอาวววววว จาอาวววววว

“มึงโอเคมั้ย” พี่ว้ากคณะผมเดินเข้ามา
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“ไม่เคก็เหี้ยแล้ว น้องน่ารักขนาดนี้”

งุย้ยยยยยย! ตัวจะระเบิดเป็นปลาป๊ักกะเป้าแล้วนะถ้าหยอด

หรือจิ้มอีกทีอะ

“งั้น...ท่าแนะน�าตัวของคุณ...ผ่าน!”

“เยสสส!” ถึงจะก�าลังปลาบปลื้มกับคนหน้าตาดี แต่พอได้ยิน

ประโยคนั้นจากพี่ว้ากผมถึงกับกระโดดตบมือเลยทีเดียว ฮือออ ใน

ที่สุดก็ผ่านแล้วโว้ยยยยยย!

“เชญิคณุกลบัไปทีแ่ถวด้วย” แล้วพีแ่สนโหดก็หนัหลงัขวบัเดนิ

กลับไป โดยไม่ลืมโบกมือลาเพื่อนอย่างพี่เก่งที่ยังไม่หยุดยิ้มให้ผม

เลย

“สู้ๆ นะน้องกุ้ง พี่รู้รับน้องสินก�ามันเหนื่อย”

“เอ่อ...” เอ๊า! พี่เก่งชวนคุยแบบนี้ ไปต่อไม่ถูกเลยสิฮะ เอ...

แต่เขาไม่มีกฎห้ามคุยกับรุ่นพี่คณะอื่นนี่นา “ขอบคุณนะครับพี่”

“ดีใจด้วยนะครับที่สอบติด ตั้งใจเรียนนะ”

“แน่นอนครับพี่...” ผมท�าทีจะหันหลัง แต่ไม่รู้ท�ามั้ยท�าไม

อยากมองหน้าเขาชัดๆ อีกครั้ง ของดีๆ แบบนี้ไม่อยากให้หลุดมือ

ไปง่ายๆ อะ

“พี่เก่งครับ” ผมย่นจมูกด้วยความเขิน

“ว่าไงเอ่ย”

“พี่ เอ่อ...” เอาวะ ฮึบ! “พี่มีแฟนยังอะครับ”

พีเ่ก่งเหมือนจะงงๆ กบัความกล้าบ้าบิน่ แต่พอตัง้สตไิด้เขาก็

ยิ้มออกมาอย่างน่าเอ็นดู

“ยังไม่มีครับ”

“ถ้างัน้...” ผมเดนิเข้าไปประชดิตวัเดอืนมหา’ลยัคนล่าสดุจาก

คณะวิทย์ “ผมขอนอนกับพี่ได้มั้ย”
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“หืม?” พี่เก่งเอียงคอ

“นะฮะ”

ถึงจะนิ่งกันอยู่นาน สุดท้ายพี่สุดหล่อก็คลี่ยิ้มบางๆ ในที่สุด 

“ท�าไมจะไม่ได้ล่ะ”

ไชโย! ตดิกบัแล้วหนึง่ ผมนีย่ิม้แป้นเพราะความเขนิเตม็ทีเ่ลย 

เย่! ชีวิตมหา’ลัยเริ่มสดใสแล้วโว้ยยยยยย

“คณุกุง้!” เราทัง้สองคนสะดุง้เม่ือมีเสียงตะโกนมาจากอกีฟาก

ของลานกว้าง “จะคุยกับผู้ชายอีกนานมั้ย!! กลับมาที่แถว! สิบ เก้า 

แปด เจ็ด...”

แว้กกกกกก ผมรีบโบกมือลาคนตรงหน้าอย่างเสียดายก่อน

จะรีบใส่เกียร์วิ่ง 

เดี๋ยวคุยกันนะพี่เก่ง ต้องกลับไปลงนรกก่อน

โอ้โห! ชีวิตมหา’ลัยมันสบายๆ ง่ายๆ อย่างกับซื้อของท่ี 

ลาซาด้าแบบนี้นี่เอง ตื่นเต้นรอวันเปิดเทอมไม่ไหวแล้วววววว
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มหา’ลัยวัยฝัน

ผมชื่อกุ้ง บ้านอยู่บางขุนเทียน (จะบอกท�าไมวะ งง) ผมมี

นิสัยประหลาดนั่นคือชอบเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยๆ

อ๋า...อย่ามองอย่างนั้นสิครับ นอนในที่นี้หมายถึงนอนแบบ

นอนจริงๆ นอนหลับอะ

ผมเป็นพวกขาดความอบอุน่ อยูค่นเดยีวไม่ค่อยจะได้ ผมมกั

จะรู้สึกดีเวลาอยู่บนเตียงและใช้แขนขากอดก่ายใครสักคนที่รู้สึกดี

ด้วย ถึงจะฟังดูประหลาด แต่มันคือเรื่องจริง ถ้าไม่เชื่อ ผมขอยกนิ้ว

สาบานเลยก็ได้ว่าต้ังแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้ผมยังจิ้น ผมไม่ได้ชอบ

แบบนั้นสักหน่อย แค่ได้นอนกอดคนที่น่ารักกับเราก็ฟินแล้ว 

แต่ปัญหาอยู่ที่พวกคนที่ผมชอบใช้บริการนี่สิ ไม่รู้ว่ามันไป

สร้างเครือข่ายกันอีท่าไหน ท�าให้ชื่อเสียงของผมดังกระฉ่อน แถม

ในทางลบอกีตะหาก ผมคดิว่าบางทพีวกน้ันก็คงกลวัเสยีฟอร์ม เลย

ไม่กล้าพดูกบัคนอืน่ว่ายงัไม่ได้ท�าอะไรผม แต่ถงึอย่างนัน้ผมกข็ีเ้กยีจ

เกินกว่าที่จะอธิบาย คิดซะว่าช่างมัน ให้พวกเขาพูดไป แค่รู้ตัวเรา
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ว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นก็พอแล้ว

“กุ้งท�าแบบนี้กับทุกคนเลยเหรอ” พี่เก่งส่งเสียงขณะท่ีก�าลัง

สวมเสื้อโดยมีผมนั่งมองอยู่บนเตียง

“อะไรอะพี่ หมายถึงนอนกอดน่ะเหรอ”

“ฮื่อ”

“ครับ ทุกคนเลย” ผมยิ้มกว้าง

“ประหลาดคน” พีเ่ก่งยนืกอดอกพงิกบัตูเ้สือ้ผ้าและทอดมอง

มา “มีพวกอดใจไม่ไหวบ้างหรือเปล่า”

“เยอะแยะ แต่ผมไม่เคยเล่นด้วยหรอก”

“แรดจริงๆ” พี่เก่งพูดหยอกล้อ เอ๊ะ...หรือด่าจริงๆ วะ “แล้ว

นี่จะไปนครนายกยังไง”

“เดี๋ยวเพื่อนสนิทมารับครับ มันมีรถ”

“ขับไกลๆ แบบนั้นก็ระวังล่ะ ช่วยกันดูทางด้วย”

“รู้แล้วคร้าบบบ” ผมพยักหน้า ยิ้มแป้นอีกตะหาก “ขอบคุณ

มากนะพี่ ส�าหรับเมื่อคืน”

“ไม่เป็นไร แต่พี่ขอไม่บอกเรื่องนี้กับใครนะ เดี๋ยวโดนล้อ”

เอาอีกแระ เห็นมั้ยล่ะครับทุกคน

“เอาเถอะพี่ ผมเข้าใจ”

บอกแล้วว่าผมเหนื่อยจะแก้ข่าว เฮ้อ! บอกไปใครมันจะเชื่อ 

ให้คนอื่นมันรู้ในแบบที่มันต้องการแล้วกัน

ปัง! ปัง! ปัง!

“สัสกุ้ง กูมาแล้ววววววว”

เสียงเคาะประตูดังสนั่นหวั่นไหว จากนั้นก็ตามมาด้วยเสียง

ดังอันไร้อารยธรรมของไอ้อู๋

“เพื่อนผมมารับแล้ว”
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“หึ! เอิกเกริกสมกับเป็นเด็กสินก�าจริงๆ”

“แหะๆ”

“ไปๆ พี่จะกลับแล้วด้วย”

ผมเดนิน�าพีเ่ก่งออกมาจากห้องนอน แล้วกบ็อกลากนัอยูห่น้า

ประตูห้องด้วยการกอดกันอีกครั้ง ตัวพี่เก่งหอมดีจัง ผมนอนซุก

ดอมดมทั้งคืนเลย อึ๋ยยย

ผมเปิดประตู แล้วก็ต้องกล้ันข�าเม่ือเห็นสีหน้าของไอ้อู๋ตอน

เหน็พ่ีเก่งทีย่นือยูต่รงหน้า มนัอ้าปากค้างเหมอืนเจอสตัว์ประหลาด 

จนต้องเป็นพี่เดือนมหา’ลัยที่ช่วยเปลี่ยนสถานการณ์

“สวัสดีครับน้อง”

“สะ...สวัสดีครับ” ไอ้อู๋ยกมือไหว้ จากนั้นก็เหลือบมองผม 

“มึง...”

“อะไร” ผมอมยิ้มกรุ้มกริ่มให้มันหมั่นไส้เล่นๆ

“งั้นพี่ไปแล้วนะ เดินทางกันดีๆ นะครับเด็กๆ”

“ไว้คยุกนัครบัพี”่ ผมโบกมือ จากนัน้พ่ีเขาก็เดนิออกไปยังโถง

ทางเดิน แม้แขกจะเข้าไปในลิฟต์แล้ว ไอ้อู๋ก็ยังอ้าปากค้างแบบเดิม

อยู่เลย

“แมลงวันจะเข้าไปจู๋จี๋กันในนั้นได้แล้วน่ะ” ผมเอาน้ิวแหย่

เข้าไปในปากของอกีฝ่าย ก่อนจะสะบดัตวักลบัเข้าห้องโดยมไีอ้เพือ่น

สนิทกระฟัดกระเฟียดตามมา

“ไอ้กุ้ง ท�าไมมึงท�าแบบนี้!”

“ท�าอะไรเหรอ” ผมบุ้ยปาก

“ก็แบบนี้ไง...” มันท�าไม้ท�ามือ “ไหนมึงบอกว่าเข้ามหา’ลัย

แล้วจะเลิก”

“ก็พี่เขาน่ารักขนาดนั้น อดใจได้ยังไงเล่า”
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“มึงนี่มันแรดไม่เลิกจริงๆ”

หืม...ได้ยินค�าว่าแรดสองรอบแล้วนะวันนี้

“เลิกโวยวายสักทีดิ๊ มึงก็รู ้นี่ว่ากูไม่ได้ท�าอะไรเสียหายสัก

หน่อย”

“กูรู้แต่คนอื่นไม่ได้รู้ด้วยนี่วะ! เชื่อเลยว่าแม่งต้องเอาไปบอก

เพื่อนๆ ต่อแน่ ทีนี้มึงก็ไม่ต่างอะไรกับตอนมัธยมเลย ไม่คิดจะแก้

ข่าวบ้างหรือไง!!”

“ไม่อะ ขี้เกียจ”

“ระวังเถอะ ท�าแบบนี้เวลามึงอยากมีแฟนจะล�าบาก”

ผมนิ่วหน้าเมื่อได้ยินค�านั้น

“กูไม่ได้อยากมีแฟนสักหน่อย”

“มึงคิดว่าจะอยู่คนเดียวแล้วเปลี่ยนคนนอนกอดไปทุกๆ คืน

งั้นเหรอ”

“นัน่แหละชวีติในฝัน” ผมทิง้ตัวลงบนโซฟา เหยยีดแข้งเหยยีด

ขาสบายอุราเต็มที่

“โอ๊ย! กูขี้เกียจเถียงกับมึงแล้ว” ไอ้อู๋สะบัดหัว ผมจ้องใบหน้า

ของมนักเ็พิง่ท�าให้รูว่้าตัง้แต่มนัขึน้มหา’ลยัแล้วหน้าตาดขีึน้เป็นกอง 

ภูมิใจจังที่มีเพื่อนเท่ๆ แต่ถึงยังไงจะให้นอนกอดด้วยก็คงท�าไม่ลง

หรอก เห็นมาตั้งแต่ตัวเท่าเมี่ยง 

“แล้วมงึจดักระเป๋ารยึงั รุน่พีน่ดัทีน่ครนายกบ่ายสามนะ” ไอ้อู๋

ทิ้งตัวนั่งข้างๆ

“ฮะ!?” ผมดีดตัวผึง “รุ่นพี่จะตามไปถึงโน่นเลยเหรอ”

“เขาต้องไปดูแลน้องๆ ไง”

“มาว้ากอะสิไม่ว่า กูชักเบื่อแล้วนะ เดี๋ยวลาออกแม่งซะเลย” 

คิดว่าจะต้องโดนตะโกนใส่หน้าก็เริ่มหงุดหงิดแล้วฮะ
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“กค็งท�าตามหน้าทีแ่หละ กยูงัเคยเจอพวกพ่ีเขาเมาเรือ้นแถว

ทองหล่อกันอยู่เลย”

“ไม่พูดเรื่องนี้แล้วอู๋ เห็นมั้ยกูหมดอารมณ์เลยเนี่ย”

“อย่าท�าเป็นเปลี่ยนเรื่อง รีบหยิบกระเป๋า ไม่งั้นกูทิ้งมึงให้ไป

ขึ้นรถตู้อนุสาวรีย์แน่”

“เอออออออ แม่งดุจังวะ”

ไอ้อู๋นี่เหมือนพ่อคนที่สองไม่มีผิด ฮึ่ยยยยยย

รถเลี้ยวเข้าเขตรั้วของมหาวิทยาลัยชื่อดังวิทยาเขต

นครนายก สถานที่ซึ่งปีหนึ่งทุกคนจะต้องมาเรียนที่นี่เป็นเวลาหนึ่ง

ปีเต็ม ผมตื่นตาตื่นใจกับทุกๆ อย่าง ได้กลิ่นอิสรภาพทันทีที่ได้ย่าง

เท้าเข้ามา ชีวิตมหา’ลัยของผมต้องสนุกแน่ มีลางสังบรู๊วววววว 

(สังหรณ์)

อู๋ดับเครื่องเมื่อถึงลานจอดรถใกล้หอพัก ปีหนึ่งทุกคนโดน

บงัคบัให้อยูห่อในหมดทกุคน เราจะถกูจดัให้นอนคละกับคณะอืน่ๆ 

เหมือนโดนหมักเป็นหมู ซึ่งพวกผมทั้งสองคนยังไม่รู้ว่าจะได้เจอกับ

รูมเมทแบบไหน ที่แน่ๆ คือพวกเราไม่ได้นอนห้องเดียวกัน  แต่

สญัญากนัไว้แล้วนะว่าถ้าเหน็ท่าทไีม่ดกีย้็ายหนีมาอยู่ด้วยกันโดยไม่

ต้องแคร์กฎของมหา’ลัย เอาความปลอดภัยไว้ก่อนนนน

“มึงอยู่ชั้นไหนนะ” ไอ้อู๋หันมาถามผมขณะที่พวกเรายืนอยู่

หน้าหอสาม ซึ่งอยู่ริมน�้าต้นไม้เยอะสุดแสนจะร่มรื่น

“ชั้นสาม...มึงชั้นแรกใช่ปะ” 

“เออ งั้นแยกกันตรงนี้ ยังไงรายงานด้วย” 

เราโบกมอืให้กนั ผมอุม้กระเป๋าลากอย่างทลุกัทเุลและเหนือ่ย

หอบอยากจะตายอยู่ที่ชั้นสอง พวกเด็กคณะอื่นๆ ที่เห็นผมสะกิด
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เพือ่นซบุซบิกนัตลอดทาง เอาจรงินะ สละเวลานินทามาช่วยหน่อย

สิ กล้ามจะปูดอยู่แล้วอะครับคุณ

แล้วกถ็งึห้อง 319 ห้องทีผ่มจะต้องใช้ชวีติอยูก่บัมนัหนึง่ปีเตม็ 

เดี๋ยวพอเปิดประตูเข้าไป ผมจะต้องเจอรูมเมทแน่ๆ งั้นขอพนมมือ

ก่อน...สาธ.ุ..ไม่ขออะไรมาก แค่อย่าเจอคนสกปรกก็พอนะคร้าบบบ

“เฮ้ย!” ทนัททีีผ่มผลกัประตเูข้าไปกต้็องร้องเมือ่เหน็ว่าคนด้าน

ในกระชากลูกบิดประตูพร้อมกันพอดี จนร่างแคระแกร็นเกินชาย

ของผมถกูเหว่ียงอย่างแรง หน้าผากโขกเข้าให้กบักล้ามเนือ้ทีแ่ขง็แรง

อย่างกับหินของคนตรงหน้า 

อูยยย! จะโนรึเปล่าวะ ผมลูบบริเวณหน้าผากป้อยๆ ขณะที่

ชายตามองเขาไปพร้อมกัน

ไอ้หน้าไดโนเสาร์ผู้สูงโย่งอย่างกับเปรตท�าหน้าเหม็นเบื่ออยู่

ตรงหน้า โครงหน้าชัดแก้มตอบนั้นไม่มีท่าทีรู้สึกผิดหรือว่าเป็นห่วง

ใดๆ นอกจากเม้มปากสชีมพธูรรมชาตจินเหน็กรามสวยได้รปูชดัเจน 

ดวงตาด�าสนิทภายใต้เปลือกตาบางๆ นั้นก้มลงจ้องมองเหมือน

ต้องการส�ารวจ 

มันสวมเสื้อกล้ามสีเขียวซึ่งผมรู้มาว่าเป็นสีประจ�าคณะพละ 

ยนืจังก้าโชว์ไหล่กว้างแขง็แรง (ทีพ่สิจูน์แล้วด้วยหน้าผากของผม) ผม

นึกประหลาดใจเพราะไม่เคยเห็นใครล�าตัวช่วงบนยาวขนาดนี้มา

ก่อน นี่หรือเปล่าวะต้นแบบของค�าว่าขี้เกียจสันหลังยาวอะ

แต่ไงก็เหอะ รวมๆ แล้วมันก็เรียกได้ว่าหล่อเลยทีเดียว

แง้!...จาอาว จาอาว จา...

“หมื?” เสยีงครางในล�าคอนัน้ขดัความคดิผมซะก่อน เรยีกให้

ผมสังเกตเห็นว่ามันก�าลังเลิกคิ้วขึ้นเหมือนพออกพอใจ

“เอ่อ...” จะจ้องแบบนั้นท�าไมวะน่ะ
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“ไอ้โมทย์! รูมเมทมึงมาแล้ว” ไอ้คนที่ยืนตรงหน้าเอี้ยวตัวไป

บอกใครสักคน และจากนัน้กม็หีนุม่แว่นเดนิออกมาจากห้องน�า้ สวม

เสื้อกล้ามสีเขียวแบบเดียวกันเปี๊ยบ

“อ้าว! สวัสดีนะครับ” หนุ่มหน้าจืดแว่นโตคนนั้นวิ่งปรี่เข้ามา

หาผม “อยู่ห้องนี้ใช่มั้ยเอ่ย”

“ใช่แล้ว...” แหงะ ไม่เคยคยุกบัหนุม่เนิร์ดมาก่อน ท�าตวัไม่ถกู

เลย

“เราชื่อปราโมทย์นะ อยู่คณะพละ”

ผมพยักหน้า พร้อมกับยิ้มแย้มกลับไปแบบเกร็งๆ คิดว่าถึง

เวลาต้องแนะน�าตัวบ้าง “เราชื่อ...”

“กุ้ง”

ผมหนัขวบัไปหาไอ้คนทีพ่ดูชือ่ ไอ้ไดโนเสาร์ท�าหน้าน่ิงๆ จ้อง

ผมเขม็งจนต้องเป็นผมเองที่เขยิบตัวหนี น่ากลัวชะมัด

“อ้าวไอ้ทัก ท�าไมมึงรู้จักเขาอะ”

“หึ!” ไอ้ตัวสูงยักไหล่ “ใครไม่รู้จักกุ้งบ้างวะ”

“ท�าไมกูไม่รู้จักอะ...นายดังเหรอ” หนุ่มจืดหันมาถามด้วย

ใบหน้าตื่นเต้นอยากรู้ค�าตอบ คงคิดว่าตัวเองจะได้นอนกับดารา 

ละมั้ง

“เปล่า...”

“ดังสิ” แน่ะ สาระแนพูดแทรกอีกแล้ว

“เอ๊า! แล้วท�าไมกูไม่รู้จักอะ!” นี่ก็อยากรู้จัง

“คงไม่ดังในแวดวงมึงมั้ง” คนชื่อทักก้าวขาเข้ามา “แต่ส�าหรับ

กู ได้ยินชื่อเสียงมานานแล้ว”

ไม่ได้รู้สึกไปเองแน่ๆ ว่ามันเอนตัวมาทางนี้ ท�าบ้าอะไรเนี่ย

“หลบหน่อย” ไอ้ไดโนเสาร์ส่งเสียง “อย่าขวางประตู”
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ผมเบีย่งตัวหนใีนทนัใด นิว้เรยีวๆ ของอกีฝ่ายจบัลกูบดิประตู

ก่อนจะกระชากออก หลังจากมันแทรกตัวออกไปด้านนอกแล้วผม

ก็หมุนตัวกลับมายิ้มแห้งๆ ให้กับรูมเมทที่ยังท�าหน้าสงสัยไม่เลิก

“กุ้งไม่ได้เป็นดาราใช่ปะ”

“จะบ้าเหรอ ไม่ได้เป็น”

“อ๋อ” โมทย์พยักหน้า “อยู่สินก�าละสิ”

“รู้ได้ไงอะ”

“ดูสไตล์ก็รู้แล้ว” 

“อ๋อ ส่วนโมทย์เรียนพละเนอะ เส้ือสีสวยเชียว” ผมชี้ไปยัง

เสื้อกล้ามสีเขียว

“ใช่แล้ว เมื่อกี้เพื่อนเรามาจากโรงเรียนเดียวกัน ชื่อทัก”

ชื่อทักแต่ไม่น่าทักทายเลย ให้ตายดิ!

“แล้วอกีสองคนยงัไม่มาเหรอ” ผมมองไปยงัสองเตยีงทีย่งัว่าง

อยู่ ยังไม่มีกระเป๋าวางเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของแต่อย่างใด

“นัน่สเิรากส็งสยั คงจะมาเปิดเทอมวนัจนัทร์เลยละมัง้” โมทย์

ยกนาฬิกาข้อมือมาดู “เราต้องไปแล้วอะ เพื่อนๆ เรียกรวม ไว้คุย

กันนะ จะไปไหนอย่าลืมล็อกห้องล่ะ”

“ฮื่อ”

“กุ้งไม่ไปรวมตัวกับเพื่อนเหรอ”

“ไม่อะขี้เกียจ ว่าจะนอนสักหน่อย”

“งั้นโชคดี” ปราโมทย์โบกมือแล้วตามเพื่อนออกไป ผมทิ้งตัว

ลงบนเตยีงทีม่มุห้องใกล้หน้าต่าง โชคดทีีเ่ตยีงไม่แข็งเท่าไหร่ ผมเลย

หลับตานอนทั้งๆ ที่ยังไม่ปูเตียงมันซะเลย
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“หือออ” ผมสะดุ้งต่ืนเม่ือสัมผัสได้ถึงแรงสั่นของโทรศัพท์

ใกล้ๆ แขน พอเห็นว่าเป็นชื่อไอ้อู๋ก็รับทันที แม้จะงัวเงียอยู่ก็ตาม

เถอะ

“ว่าไง”

[อยู่ไหน!]

“จะตะโกนท�าเหี้ยอะไรเนี่ย หูจะระเบิด มึงคิดว่าตัวเองเป็น 

พี่ว้ากเหรอ!”

[ไม่ได้คิด แต่ผมเป็นพี่ว้าก!]

เดี๋ยวนะ...

“ขอโทษน้า นี่ใครอะจ๊ะ”

[ผมเป็นพี่คุณไง! มาที่อาคารแปดเหลี่ยมภายในสองนาที ไม่

อย่างนั้นเพื่อนคุณซวยแน่!]

ตู๊ดดด ตู๊ดดด ตู๊ดดด

โว้ยยยยยย! วางสายไม่ให้โอกาสกูได้ช็อกเลย 

ฮอือออออ เอาอกีแล้ว งานเข้าอกีแล้ว ท�าไมต้องเป็นกตูลอด!

ผมเด้งตัวลกุจากเตียง รบีล้างหน้าแปรงฟันก่อนจะวิง่ปรูด๊ลง

จากหอเพื่อตรงไปยังอาคารแปดเหลี่ยมอันเลื่องชื่อ เปน็สัญลกัษณ์

ส�าคัญของวิทยาเขตนี้ พวกคณะต่างๆ จะใช้พื้นที่ว่างๆ ที่มีหลังคา

เป็นทรงเหลี่ยมแปดด้านท�ากิจกรรมต่างๆ ทุกอย่าง และตอนนี้ที่

นั่นก็มีเพื่อนๆ ในคณะของผมก�าลังนั่งเข้าแถวในชุดระเบียบนิสิต 

ต่างกบัผมทีเ่พิง่วิง่มาอย่างรบีร้อน ซึง่ยงัใส่เสือ้แขนยาวสเีหลอืงอ๋อย

ลายเป็ดน้อยน่ารักตัวเดิมกับตอนมาถึงอยู่เลย อิๆ

“คุณกุ้ง!” พี่ว้ากเคราแพะเจ้าเดิมตวาดลั่นดังสนั่นไปทั่วพื้นที่

โล่งๆ จนพวกคณะอื่นๆ เงียบกริบ ให้ความสนใจน้องเสื้อเหลือง 
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คนนี้เป็นตาเดียว ขอบคุณมากครับ แง้!

“ขอโทษครับ” ผมยกมือไหว้ อายก็อาย กลัวก็กลัว

“เพิ่งตื่นหรือไง!”

“พี่รู้ได้ยังไงอ่า...”

มีพี่เนียนแฝงตัวอยู่เปล่าวะ หรือว่ามีองค์วะ

“ก็ดูผมคุณสิ ชี้ฟูฟ่องเหมือนเจอผีขนาดนั้น!”

เอ๊า! แล้วก็ไม่บอกกกกกก

ผมตกใจ ยกมือไม้ขึ้นจัดทรงเป็นพัลวัน

“แล้วท�าไมคุณไม่ใส่ชุดนิสิตเหมือนคนอื่นเขา!”

“ผมเพิ่งตื่นครับ”

“แล้วผมจะตรวจชุดระเบียบนิสิตของคุณยังไง”

“เอ่อ...” ผมอ�า้อึง้ก่อนจะยกมือชดิหู “ขออนญุาตหยิบมอืถือ

ออกมาจากกระเป๋าครับ”

“จะท�าอะไร”

“ผมถ่ายรูปตอนลองใส่ไว้ จะเปิดให้พี่ดู...”

สายตาของพีว้่ากเหมอืนไม่อยากเชือ่ในสิง่ทีผ่มพดู แต่กเ็หลอื

อดเกินกว่าจะตะโกนใส่อีกรอบ 

“เออ เชิญ!”

ผมเปิดรปูนัน้โชว์ให้พีเ่ขาด ูพีปี่สองคนอืน่ๆ เข้ามามงุดูพร้อม

กันด้วย ทุกคนพยักหน้าลงความเห็นว่าชุดของผมในรูปน้ันถูก

ระเบียบ เสื้อเชิ้ตตัวใหญ่โคร่งไหล่ตก กางเกงขาเต่อขึ้นมาสี่เซ็นต์ให้

เห็นข้อเท้า ส่วนเน็กไทสีประจ�ามหา’ลัยก็ถูกผูกด้วยความเรียบร้อย

ตามประสาคนเนี้ยบๆ

“ผ่าน...แต่ถ้าคราวหน้าคุณเหลวไหลแบบนี้อีก ผมจะท�าโทษ

คุณ”
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“ขะ...ขอบคุณนะครับ” โอ๊ยยย! ขอบคุณสวรรค์ วันนี้ผมรอด

ตัวคร้าบบบ

“เชิญเข้าไปนั่ง”

ผมเดินเข้าไปในแถว แทรกตัวไปอยู่ในต�าแหน่งผู้ชายคนแรก

ซึ่งเป็นของคนที่เตี้ยที่สุด โอ๊ะ! แต่ผมไม่ได้เตี้ยแบบนั้นนะครับ คือ

ผมอะกส็ูงอยู่ด ีแต่แม่งมีพวกที่สงูกว่า เช่นไออู้๋ที่อยู่แถวหลังผม ผม

ตัวสูงพอๆ กับผู้หญิงท้ายแถวเลยนะ แบบนี้เรียกว่าตามมาตรฐาน

นะครับ ไม่น่าเกลียดๆ

“นั่งเข้าระเบียบ!”

ทุกคนตบหน้าตักพร้อมกับเหยียดหลังตรง มือทั้งสองจับอยู่

ที่หัวเข่า ตามองตรงอยู่ข้างหน้า

“เอาละ ผมจะบอกว่า พวกผมจะไม่ได้มาหาพวกคุณบ่อย

เหมือนที่กรุงเทพฯแล้ว”

“เยสสสสสส”

เวร! เผลอหลุดปาก...

“แหมคุณกุ้ง! ไม่ต้องดีใจออกนอกหน้าแบบนั้นก็ได้นะ!”

“แหะๆ”

พี่ว้ากกลับไปอธิบายต่อ

“แต่ไม่ได้หมายความว่าการรบัน้องของพวกคณุจะจบลงแค่น้ี 

พวกคุณยังมีงานที่ต้องส่งอีก ทั้งชื่อรุ่น ธงรุ่น และของประจ�าตัว

ส�าหรับคนที่มีต�าแหน่ง ตอนนี้มีแค่ดาบของประธานรุ่นคนเดียวท่ี

ผ่าน...”

ดาบ คือยศหรือต�าแหน่งของประธานรุ่น ทุกๆ รุ่นจะต้องมี

ดาบที่ดีไซน์เองว่ามีความหมายกับรุ่นนั้นๆ ยังไง และด้วยความ

เก่งกาจของไอ้อู๋ มันจึงเป็นคนเดียวที่มีของประจ�าตัว ด้วยดาบเล่ม
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ใหญ่ลากพ้ืนดีไซน์คล้ายดาบของ Mortos ตัวละครใน ROV ด้วย

เหตุผลที่พรีเซ็นต์ว่า พวกเราทุกคนในรุ่นติดเกมนี้กันงอมแงม

บางทีมันก็ง่ายๆ แบบนี้อะ แค่จริงใจพี่ๆ ก็ให้งานผ่านแล้ว 

พวกเราเองแหละที่คิดยากเกิน

“แต่พวกผมจะไม่โทร.มานัดคุณอีกแล้ว ขอให้คุณนัดกับพี่

ประสานงาน และเม่ือพวกคณุพร้อม พวกเราจะมาทีน่ี่ ขอให้ใช้ชวีติ

ในมหา’ลัยให้สนกุ อย่าท�าผดิกฎเดด็ขาด พวกผมมสีายสบืทีน่ี่เยอะ 

อย่าคิดว่าจะรอดไปได้”

โห่! แปลว่ายังไงก็หนีไม่พ้นสินะ หงอยจังเลยยย

“เอาละครับ การตรวจระเบียบจบลงแค่นี้ ไว้เจอกันใหม่”

“ขอบคุณครับ/ค่ะ...”

“เดี๋ยว ผมยังไม่ได้สั่งให้พวกคุณลุก!”

เอ๊า! จะหลอกให้ดีใจท�าไมวะพี่

“คุณรู้มั้ยเด็กสินก�าอย่างพวกเราชอบท�าอะไร...”

เดี๋ยวนะ ผมว่าเริ่มมีลางไม่ดีและ...

“พวกเราชอบท�าตัวเด่นไงครับ” พี่เคราแพะยิ้มหวาน น่ากลัว

ชะมัดยาดเลย

อย่านะ อย่าพูดค�านั้นออกมานะ...อย่า!

ทุกสิ่งทุกอย่างหดหู่มากขึ้น เมื่อพี่ว้ากขาประจ�าพูดว่า...

“แนะน�าตัวชายสลับหญิงตามความสมัครใจ...เริ่ม!”

กูว่าแล้วเชียววววววว ซื้อหวยป่านนี้กูเป็นเศรษฐีแล้ววว

“ขออนุญาตแนะน�าตัวครับ!”

แม้ตาของผมจะมองตรงไปข้างหน้า แต่หผูมก็รบัรูว่้าเสยีงน้ัน

เป็นของไอ้อู๋แน่นอน นี่สิประธานรุ่น ไม่เคยท�าให้ผิดหวังเลยจริงๆ 

เยสสส
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“เชิญ!”

ผมรู้สึกได้ว่าไอ้อู ๋ลุกขึ้นเพราะทุกคณะที่แฝงตัวอยู่รอบๆ 

อาคารก�าลงัจ้องมองมาทางนี ้แถมท�าท่าทางตืน่ตาตืน่ใจกันอกีด้วย 

ก็คณะพวกผมมันบ้านี่ครับ เวลาท�าอะไรคนชอบมองและข�าตลอด 

ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องดีหรือเปล่า ฮือออ

เกดิเสียง ตึง! ดงัสนัน่เม่ือไอ้อูท๋ิง้ดาบลงกบัพืน้ มนัท�าเป็นเดนิ

ลากดาบพร้อมสวมจติวิญญาณนกัรบอย่างสมจรงิ (กม็นักบัผมเรยีน

การแสดงนี่ครับ) มันหยุดอยู่ตรงลานกว้างกลางอาคาร ทุกคนโดย

รอบมองมันเป็นตาเดียว

“ผมชื่อ อติรุจ นามสกุล สงวนสิทธิ์ ชื่อเล่นอู๋ (ควงดาบ ควับ! 

ควับ!) ไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงผมจะปกป้องเพื่อนๆ เพราะผม

คือประธานรุ่น!...”

มเีสยีงปรบมอืดงัขึน้มา ซึง่เกดิจากผูช้มท่ีพอใจ และส่วนมาก

เป็นสาวๆ คงจะชอบในความเท่ของเพื่อนผมละสิ จีบเลยคร้าบบบ 

จีบเลย เพื่อนผมโสดมากกก

“...จบจากโรงเรียนเซนต์เจมส์ ไม่ใช่เจมส์ธรรมดา...ปังๆๆ 

(ยกดาบขึ้นมาเพื่อท�าเป็นปืน) เจมส์ บอนด์...อยู่เอกการแสดงและ

ก�ากับการแสดง ชื่อพรีเซ็นต์...เฮ้ย!”

เดี๋ยวววววววว ไอ้สัสอู๋! เขาให้แค่แนะน�าตัวโว้ยยย! โอ๊ยยย!

ช่ือพรเีซน็ต์คอืการแสดงท่าทางตามค�าท่ีเราต้องการน�าเสนอ 

ถ้าให้บอกง่ายๆ มันคือการใบ้ค�านั่นแหละครับ แต่ชื่อพรีเซ็นต์นี ้

สามารถครีเอทได้หลายรูปแบบ และมันจะเป็นภาพจ�าติดตัวเรา 

ไปจนกว่าจะจบมหา’ลัยพอๆ กับท่าแนะน�าตัวเลย

“เอ่อ...” ไอ้อู๋นิ่งไปเมื่อรู้ว่าตัวเองหลุดปากค�าว่าชื่อพรีเซ็นต์

ออกไปทั้งๆ ที่พี่ไม่ได้สั่ง
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“ไม่ต้องหยุด คุณท�าเพื่อนซวย คนที่ออกมาต่อต้องมีชื่อ 

พรีเซ็นต์ด้วย” พี่ว้ากกอดอกมองมัน

“ครับ...ชื่อพรีเซ็นต์!” ไอ้อู๋ตะโกนลั่น “ผมน่ะชอบเล่นกีฬา  

ทั้งเตะบอล (ท�าเป็นเลี้ยงลูกบอล) ตีเทนนิส (ยกดาบขึ้นมาท�าเป็น

ไม้) หรือจะเป็นกอล์ฟ (เปลี่ยนดาบมาท�าเป็นควงสวิง) ผมก็ตี!...ปุ๊ง! 

ปังย่า!...ว้าววว โฮอินวัน! เล่นกีฬาทั้งวันผมเลยเท่แบบนี้...”

“กรี๊ดดดดดดดดดดดดด”

สาวๆ ในอาคารพร้อมใจกันกรีดร้องเมื่อไอ้คนท่ีแนะน�าตัว

อยู่เลิกชายเสื้อเชิ้ตขึ้นมา เผยให้เห็นซิกซ์แพ็กเป็นลูกๆ นั่นไง...มึง

ได้คะแนนไปเต็มๆ เกิดแล้วววไอ้เพื่อนยากเอ๊ยยย

“ชื่อพรีเซ็นต์...สปอตไลท์!”

แล้วทุกคนก็เฮกันอีกครั้งพร้อมเคล้าไปกับเสียงหัวเราะเมื่อ

ทุกคนเข้าใจสิ่งที่มันสื่อ...ฮ่าๆๆ สร้างสรรค์ดีอะ ผมชอบบบบ

“ผ่าน!” พีว้่ากตะโกน เป็นอนัรูก้นัว่าชือ่นีถ้กูอนมุตัแิล้ว หน้าที่

เดียวของมันคือต้องรักษาไว้ไม่ให้ถูกยึดไป “ผู้หญิงเชิญ!”

“ขออนุญาตแนะน�าตัวค่า!” เจ้าของเสียงแสบแก้วหูนั้นคือ

หยากไย่ ดาวคณะนั่นเอง

“เชิญ!”

“ดิช้ันช่ือ นางสาวภัทราพร นามสกุล อ่อนมาก ชื่อเล่น 

หยากไย่ ฟึด ฟึด ฟึด (ท�าท่าพ่นใยแบบสไปเดอร์แมน) จบจาก

โรงเรียนXXX อยู่เอกออกแบบ...(ทิ้งจังหวะท�าเป็นมโนสอยด้ายเข้า

ตดูเขม็อย่างตัง้ใจ)...แฟชัน่! หนเูป็นดาวคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะ...”

เกิดเสียงหนุ่มๆ โห่ร้องอย่างพอใจ

“...อย่าเสียใจไปที่ไทยไม่ได้มง ถ้าไย่ได้เป็นดาวมหา’ลัย เจอ

กันแน่ที่จักรวาล...แต่ไม่เอาค�าถามโซเชี่ยลมู้ฟเม้นท์นะคะ!”
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ฮ่าๆๆ ปัญญาอ่อนอย่างมัน คิดท่าแนะน�าตัวแบบนี้ได้ยังไง

วะ ถือว่าเก่ง 

“ชื่อพรีเซ็นต์...(มองท้องฟ้าอย่างร้อนรน) โอ๊ยยย! จะทัน

มัย้เนีย่ยย! อย่าเพิง่ยงิ! จรวดอย่าเพิง่ยงิ!! นาซ่าคะ ดชิัน้ยังไม่พร้อม 

ขอแต่งหน้าก่อนนนน ว้ายยอย่าเพิ่งนับถอยหลัง (ท�าเป็นตบแป้ง

เขียนคิ้ว) ห้า สี่ โอ๊ยยย! รอก่อน สาม สอง...โอเค! พร้อมไปแล้วค่ะ 

ไป!!! (ท�าเป็นพุ่งตัวไปกับจรวด) ชื่อพรีเซ็นต์...กระสวยอวกาศ!”

“เจ๋งโคตรรรรรร!” หนุ่มคณะพละที่นั่งจับกลุ่มกันตะโกนออก

มาอย่างออกนอกหน้าจนท�าให้ผมเสยีสมาธต้ิองหนัไปมอง แต่กลาย

เป็นว่าผมดันไปปะทะกับสายตากวนๆ ที่จับจ้องมาก่อนแล้ว

นั่นมันไอ้ทัก...ไอ้ไดโนเสาร์ยักษ์นี่หว่า

“คุณกุ้ง!” เป็นอีกครั้งที่เสียงตวาดของพี่ว้ากท�าให้ผมสะดุ้ง

“คระ...ครับ”

“มองอะไร! อยากแนะน�าตัวเหรอ!!!”

“ผะ...ผมยังไม่พร้อมครับ”

“รออะไร! อายยุีส่บิปีบรบิรูณ์เหรอ” เสียงน้ันเข้ามาใกล้ “ออก

ไปแนะน�าตัว!”

เอ ๊า! ท�าไมเป็นแบบนี้อะ ไอ้ทักนะมึง เพราะมึงเลย 

ทีเดียว

“กุ้งสู้ๆ!”

หมื?...ใครตะโกนออกมาอะ ไม่ใช่คนในคณะหรอืรุน่พ่ีแน่ๆ...

พวกคณะอื่นเหรอ!?

เกิดเสียงปรบมืออีกครั้ง คราวนี้มันเกิดขึ้นทั้งๆ ที่ผมยังไม่ได้

ท�าอะไรเลยด้วย ผมท�าหน้าเอ๋อๆ เพราะงงกับสิ่งที่เกิดขึ้น ยืนงงๆ 

เกาหวัแกรกๆ อยูห่น้าแถว ท่ามกลางสายตานบัร้อยทีใ่ห้ความสนใจ
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อย่างพร้อมเพรียง

เย้ย! นี่ทุกคนรู้จักทั้งๆ ที่ผมยังไม่ได้แนะน�าตัวเลยเหรอ

“เอ่อ...หวัดดีครับ” ผมโบกมือหย็อยๆ ให้กับทุกคนที่มองมา

ด้วยความร่าเริง

“กรี๊ดดดดดด! น่ารัก!” เอ๊า! สาวๆ ตรงด้านนู้นดิ้นกันซะผม

ตกใจเชียว

“อัธยาศัยดีจริ๊ง! คณะคุณเขาแนะน�าตัวกันแบบนั้นเหรอ!”

เอ๊า! ผมแค่ยิ้มแย้มแจ่มใสเองอะ

ผมก�าลังจะเริ่มอยู่แล้ว แต่ตาดันไปเห็นไอ้ทักอีกครั้งซะก่อน 

ข้างๆ กันนั้นมีปราโมทย์รูมเมทสุดเนิร์ดของผมชูนิ้วโป้งสู้ๆ มาให้

อีกด้วย

เอ่อ...ขอหนัไปอกีฝ่ังดกีว่า เหน็สองคนนัน้แล้วเดีย๋วเสยีสมาธิ

“ผมชื่อ นายอิสระ นามสกุล ปัจฉิมสะหะ ชื่อเล่นกุ้ง...น้อง

กุ้งน่ารัก ใครไม่รักก็บ้าแล้ววว!”

“กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดด”

“จบจากโรงเรียนเซนต์เจมส์...ยอม! ยอมเป็นข้าวมันไก่!”

“ฮ่าๆๆ ฮ่าๆๆ ฮ่าๆๆ”

“น่าร้ากกกกกก”

“คิดได้ไงวะ”

“อยู่เอกการแสดงและก�ากับการแสดง ชื่อพรีเซ็นต์...”

ขอให้ผ่านไปด้วยดีด้วยเถอะ สาธุ...

“เฮ้ยยย! พวกมึง ไปเร็ว ไฟไหม้ ไปเร็ว! เชื่อกูเหอะ อย่านั่ง

นิ่งดิวะ ไปๆๆ ตามกูมา เร็วตามกูมา! อาคารจะถล่มแล้ว!!! ชื่อ 

พรีเซ็นต์...”

“ชวน หลีกภัย...”
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ฮะ!?

เดี๋ยวนะ ผมยังไม่ทันพูดเลย พี่ว้ากรู้ทันอีกแล้วเหรอ

ผมมองไปทางพี่ๆ ทุกคนท�าหน้างง ดูท่าแล้วจะยังไม่ได้ท�า

อะไรเลย ออกจะตกใจด้วยซ�้าที่ผมโดนขัดแบบนั้น 

โอ๊ยยย! อะไรวะ เกือบจะดีอยู่แล้วเชียว

ยงัไม่ทนัได้สงสยันาน ผมกเ็ห็นว่าไอ้ทกัคณะพละยืนกอดอก

แถมยิ้มมุมปากยืนจ้องผมอยู่

อย่าบอกนะว่ามัน...

“...”

ไอ้คนไหล่กว้างตัวยาวเป็นกิ้งกือผู้มีเครื่องเคราบนใบหน้าท่ี

ไม่ได้ขีร้ิว้ขีเ้หร่นัน้เอยีงคอมอง ท�ายกัคิว้หลิว่ตากวนตนีแบบไม่ส�านกึ

ผิดใดๆ ทั้งสิ้น และเมื่อมันเห็นผมนิ่งก็ก้าวขายาวๆ เข้ามาใกล้ เสื้อ

สีเขียวอันเป็นสัญลักษณ์ของคณะมันทะลุเข้าตา

ไอ้ทกัโน้มตวัลงมาข้างหน้า ท�าเป็นจะกระซบิข้างหจูนผมต้อง

ถอยตัวออก แต่ก็ยังได้ยินค�าพูดทั้งหมดนั้นอยู่ดี

“ทายถูกอะ...กูนอนกับมึงมั่งได้รึเปล่า”
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อย่ามายุ่งกับกู!

“เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ” เสียงโห่ร้องของพวกพละก้อง

กังวานท่ามกลางหัวสมองที่แบล๊งก์ของผม

มีรุ่นพี่ของพวกนั้นสองสามคนวิ่งออกมาลากตัวไอ้ทักพร้อม

กับเขย่าไหล่อย่างดีอกดีใจ

เอ๊า! นี่มันอะไรกันง่ะ

“อย่าขัดขาน้องผมสคิรบั!” พีว้่ากเคราแพะของพวกเราลกุขึน้

ตะโกน อีกฝั่งมีรุ่นพี่ตัวโตออกมารับหน้า

“ขอโทษนะครับคุณวิน พอดีน้องผมฉลาด”

ฮะ!? หมายความว่าพวกรุ่นพี่เสี้ยมไอ้ทักให้ออกมาหักหน้า

เหรอ

อ๋อ...แล้วพี่ว้ากชื่อวินเหรอเนี่ย อิๆ

“ไงคุณกุ้ง ชื่อโดนดักแล้ว มีชื่อใหม่มั้ย!”

ผมส่ายหวั คดิไม่ออกแล้วอะ โด่วววววว ชวนหลกีภยัออกจะ
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ล�้าลึก

หงุดหงิดจังว่ะ!

ผมหันไปคาดโทษไอ้ทักตัวดีที่ก�าลังดีอกดีใจกับกลุ่มเพ่ือน 

ก่อนที่ตัวเองจะฟึดฟัดกลับมานั่งในแถว มึงนะมึง ขัดความเฉิดฉาย

ของกู เดี๋ยวมึงเจอดีแน่!

“คนต่อไป!!” พี่ว้ากของผมก็ยังแหกปากต่อไป

“ไอ้อู๋ ไปซื้อน�้าเป็นเพื่อนหน่อยยย!” ผมสะกิดไหล่ไอ้

เพื่อนยากขณะที่มันก�าลังสุมหัวอยู่กับเพื่อนๆ ในคณะอยู่

เจ้าของชื่อละสายตาจากการวางแผนอย่างเกรงอกเกรงใจ

เพื่อนๆ แต่ทว่าเสียงที่ตอบกลับมาไม่ได้ออกจากปากมัน

“โอ๊ยยย! ไอ้กุ้ง มึงนี่นะ ไม่คิดจะช่วยพวกกูแล้วยังชวนเพื่อน

ไปเถลไถลอกี!” เสยีงแหลมเป็นไม้เสยีบลกูชิน้ของมนุนิเพือ่นตุด๊จาก

เอกแฟช่ันน่ันเอง ไอ้นี่มันชอบเคลมว่าตัวเองเป็นรองประธานรุ่น 

(และเมยีของไอ้อู)๋ จรงิๆ มันชือ่นลิแหละ แต่ท่าแนะน�าตวัมนัท�าเป็น

มนุนิทร์มตุตาในแรงเงาก�าลงัทะเลาะกนัเหมอืนคนเป็นไบโพล่าร์แล้ว

ตลกมาก เพื่อนๆ เลยเรียกมันอีมุนินจนชินแล้ว

“เอ๊า! ก็กูหิวน�้าอะ...” ผมย่นคิ้ว “ไอ้อู๋ไม่ใช่ผัวมึงนะ ไม่ต้อง

หวงขนาดนั้นก็ได้!”

“ไปซื้อเองคนเดียวไม่ได้รึไง!”

“กูเหงา!”

“อีบ้า! สมน�้าหน้าที่โดนทักขัดจนหน้าแหกแบบนั้น คนอย่าง 

มึงอะมันปวกเปียก”

ผมอ้าปากค้าง อ้าว...ลามมาเรื่องนี้ได้ไง “ไหงงั้นอะ!”

“แต่จะว่าไปมึงก็โชคดีนะที่ได้ใกล้ชิดกับทักขนาดนั้น”
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ผมหรี่ตามองเมียเพื่อนด้วยความงง “น่าดีใจตรงไหนวะ”

“กท็กัทัง้หล่อ หุน่ด ีดกีรเีดอืนมหา’ลยัแบบน้ันอะ ใครคยุด้วย

ก็ได้บุญย่ะ!”

“มึงนี่ก็เพ้อเจ้อ เดือนมหาลงมหา’ลัยอะไรล่ะ เค้ายังไม่ถึง

เฟรชชี่ไนท์เลยโว้ยยย!”

มนุนิตบโต๊ะดงัลัน่ ลกุขึน้มาชีห้น้าผมอย่างกบัว่าผมขโมยหมา

มันไป

“มึงไม่รู้อะไรซะแล้ว ทักนี่แหละที่จะเป็นเดือนมหา’ลัย เคียง

คู่กับดาวมหา’ลัยอย่างอีหยากไย่แน่นอน” พูดจบมันก็ชี้ไปยังดาว

คณะที่ยิ้มพิมพ์ใจรออยู่ข้างๆ แล้ว

“แหม มึงพูดไม่เกรงใจไอ้ฟิวส์เลยเนอะ” ผมเหล่ไปทางเดือน

คณะตัวเองที่แม่งไม่สนใจเหี้ยอะไร มัวแต่ยืนอยู่กับกลุ่มเพื่อนขี้เก๊ก

ของมันแล้วแซวสาวๆ จากคณะอื่นที่เดินผ่านไปมา

“หล่อแต่โง่แบบนั้นอะนะ? กูเอาเวลาเชียร์ไปท�ามาหากิน 

ดีกว่า”

“แล้วมึงแน่ใจเหรอว่าไอ้ทักฉลาด”

“เค้าสอบเข้าได้คะแนนเป็นที่หนึ่งของคณะพละย่ะ”

ผมเบะปาก อี๋!...ไอ้ไดโนเสาร์นั่นอะนะ เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าสัตว์

ดึกด�าบรรพ์ก็มีสมอง อะเมซิ่งๆ

แต่เดี๋ยวนะ...

“แล้วมึงรู้ได้ไงอะ” ผมกอดอกถาม

“กูเป็นหัวหน้าแฟนคลับทักจ้ะ”

“เป็นอะไรนะ...” ผมเงี่ยหู เหมือนมะกี้ได้ยินไม่ชัด

“หัวหน้าแฟนคลับ!”

“โอ๊ยยย! เป็นแฟนคลับไอ้คนหน้าเหมือนทีเร็กซ์แบบนั้น
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อะนะ เอาเวลาไปตามกรี๊ดพี่เป๊กผลิตเหอะ”

มุนินท�าเป็นเชิด “พี่เป๊กกูก็กรี๊ดจ้ะ อีควาย”

โว้ย! ขี้เกียจต่อปากต่อค�ากับอีเมียเพื่อนนี่แล้ว ไปซื้อน�้า 

คนเดียวก็ได้วะ 

“นีถ้่ากเูอาเวลาทีค่ยุกบัมึงไปซ้ือน�า้ ป่านน้ีได้ย่อยของมาเป็น

เยี่ยวหมดแล้ว”

“รู้ตัวก็ไปซะสิ”

“ไปคนเดียวได้ใช่ปะ” ไอ้อู๋เงยหน้าขึ้นมามอง

“เออ เทคแคร์เมียมึงไปเหอะ”

ผมปลีกตัวออกมาจากเพื่อนๆ ในคณะท่ีน่ังรวมกลุ่มกันอยู่

ในมุมหนึ่งของอาคารแปดเหลี่ยมอเนกประสงค์ ที่นี่นอกจะมีลาน

กว้างมากๆ ให้ซ่องสุมแล้ว ด้านในยังมีร้านสะดวกซื้อให้บริการอีก

ต่างหาก ซึ่งมีสองร้านตั้งอยู่ตรงข้ามกันอย่างกับต้องการจะแข่ง

กันเอง

ผมเลือกเข้าไปยังร้านที่คนน้อยเพราะขี้เกียจเบียด พี่คนขาย

เป็นสาวร่างท้วมใส่แว่นดจูติใจด ีทกัทายผมตัง้แต่เปิดประตมูาได้ยัง

ไม่ถึงอึดใจเลย

“น�้าดื่มอยู่ตรงไหนครับ”

“ด้านในเลยจ้า ตรงเข้าไปใกล้ๆ พวกเครื่องใช้นะ”

ผมพยักหน้าขอบคุณพี่เจ้าของร้านก่อนจะเดินไปตามทางที่

เธอชี้ มีสองสาวที่ยืนเลือกซื้อขนมจ้องหน้าผมตลอดขณะที่ผมเดิน

ผ่านไป หึ! อย่าคิดว่าไม่เห็นนะสาวๆ เดี๋ยวกระโดดเข้าไปหอมแก้ม

ซะหรอก อะจึ๋ย!

เอ...กินอะไรดีน้า~

“หาอะไรอยู่เหรอ”
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“แว้กกก!”

ผมตกใจจนตวักระตกุเพราะจู่ๆ  กม็คีนเข้ามายืนข้างๆ พร้อม

กับส่งเสียง เมื่อรวบรวมสติด้วยการลูบหน้าอกปลอบใจตัวเองเสร็จ

ก็เลยหันขวับไปมอง ผมเบ้ปากทันทีเมื่อเห็นว่าเป็นใคร

“เอ๊า! มองท�าไม บอกดิหาอะไร เดี๋ยวเลี้ยง” ไอ้ทักยักคิ้ว 

เหยียดมุมปากข้างหนึ่งจนสุด ถึงไม่ได้สนิท (และไม่อยากจะสนิท) 

แต่ดจูากท่าทางแล้วเดาได้เลยว่ามนัต้องเป็นคนทีน่สิยักวนตนีมากๆ 

แน่ๆ

“บ้านกูรวย ซื้อเองได้”

“อ๋อเหรอ รวยขนาดไหนอะ” ไอ้คนตัวสูงกว่ากอดอก ท�าที

เป็นครุน่คดิ ผมกลนืน�า้ลายเมือ่เหน็ว่ามนัเหงือ่ท่วมตวั สกปรกชะมดั 

ไปฟัดกบัหมามาเรอะ “ใช่เป็นลกูเจ้าของโรงงานอาหารทะเลแช่แขง็

ปะ”

“มึงรู้ได้ไงอะ เป็นแฟนคลับกูเหรอ”

“คนทีเ่ขาปล้ืมมึงเขาต้องรูก้นัทกุคนแหละ” ไอ้ทกัแยกเขีย้วจน

ท�าให้ผมหน้าแดง

“แล้วมึง...ปลื้มกูกับเขาด้วยหรือไง”

“อะไร กูอะนะ?” มันท�าหน้าเหยเกเหมือนจะอ้วก “ให้มัน

น้อยๆ หน่อย กไูด้ยนิเพือ่นมันคยุกนัต่างหาก...อยากรูจ้กัมนัมัย้ล่ะ”

โธ่! ผิดหวังเลยอะ ยอมรับนะว่าก็อยากกอดก่ายไอ้นี่เหมือน

กัน แต่ขอตอนสะอาดๆ กว่านี้นะ

“ไม่ต้องหวังดีเลย ขอบคุณ” ผมถอนหายใจ “ออกไปไกลๆ 

ได้มั้ยเนี่ย เหม็นเหงื่อ...เด็กพละนี่มันจริงๆ เล้ยยย!”

“ท�าไม!” ผมอ้าปากค้างเมือ่มนัใช้แขนเท้าประตตููแ้ช่เย็นท�าให้

ผมเปิดมันไม่ได้ “เด็กพละมันท�าไม พวกเด็กสินก�าเขาชอบดูถูกคน
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อื่นกันเหรอ!”

“มึงจะเสียงดังท�าไมเนี่ยยยย!” ผมมองซ้ายมองขวา ท�าไม ้

ท�ามือให้มันพูดเบาๆ

“ก็ตอบกูมาดิ เด็กพละมันท�าไม” มันเขยิบเข้ามาใกล้

“ไม่มีอะไร กูแค่บ่นเฉยๆ”

ไอ้ทกัมองตาขวาง น่ากลัวเชีย่ๆ หน้ามนัคมก็จรงินะ แต่ชอบ

มันตอนกวนตีนมากกว่า ตอนเดือดแบบนี้แม่งโคตรจะขนลุก

“แล้วไป” มนัถอยออกจากระยะอนัตราย “เรว็ หยิบมา จะกิน

อะไรเดี๋ยวเลี้ยง”

“เลี้ยงกูเพื่อ?”

“จะได้พูดให้คนอื่นฟังว่ากูได้ซื้อน�้าให้น้องกุ้งคนดัง” มันย้ิม

กว้าง

“จะ...จะบ้าเรอะ!”

“มึงเชื่อกูหรือไง กูแค่จะปลอบใจที่หักหน้ามึงโว้ย!”

อ้าว! แล้วไป...

ผมถอนหายใจอีกรอบ วันนี้ถอนหายใจจนลมจะหมดปอด

แล้วมั้ง อีกเดี๋ยวคงหัวฟาดพื้น

“แล้วไม่ต้องมาเรยีกกวู่าน้องกไ็ด้นะ มงึกับกูก็เรยีนปีเดยีวกัน

ปะ”

“มงึไม่รูเ้หรอว่าคนอืน่เขาเรยีกมงึน้องกุ้งกันหมดแล้ว ตามท่า

แนะน�าตวัของมงึนัน่แหละ” มนัท�าเป็นยกการ์ดพร้อมกับเต้นแบบท่ี

ผมท�าตอนแนะน�าตัว

“จริงเหรอ...”

“เออดิ น้องกุ้งน่ารัก ใครไม่รักก็บ้าแล้วใช่มั้ยล่ะ” มันล้อ 

“บอกเลย มึงได้รักหลายเข็มแน่ คนต่อคิวเพียบ”
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หืม รักหลาย...อะไรนะ

“อายจัง” ผมพูดลอยๆ ท�าเป็นลืมๆ สิ่งที่ได้ยินแล้วเอื้อมไป

เปิดตู้แช่เย็นเพื่อจะหยิบโค้กซีโร่ออกมา

“หยิบมาอีกขวด”

“หะ...หา!?”

“งงบ้าอะไร หยิบมาอีกขวด”

ผมพยักหน้าหงึกๆ แล้วหยิบโค้กซีโร่ออกมาอีกขวด แล้วยื่น

ให้มันอย่างงงๆ

“ขอบใจ” มันแยกเข้ียว จากนัน้กใ็ช้นิว้คีบปากโค้กทัง้สองขวด

ไปยังเคาน์เตอร์

อะ...อ้าว! มันเอาของผมไปท�าไมอ่า

“พละสวสัดคีรบั” ไอ้ทกัยกมอืไหว้เมือ่วางของให้พีเ่จ้าของร้าน

คิดเงิน

“เดก็พละเสือ้เขยีวนีน่่ารกัจงั มอืไม้อ่อนทกัทายกนัทกุคนเลย” 

เธอยิ้มพร้อมกับหยิบขวดสีด�าแดงทั้งสองใส่ถุง

“แน่นอนอยู่แล้วครับ แต่ผมคงน่ารักไม่เท่าเด็กสินก�าหรอก 

โดยเฉพาะคนนี”้ มนัชีม้าทีผ่ม ซึง่ยนืเอ๋ออยูข้่างๆ มนัตอนทีม่นัก�าลงั

สนทนา

อยู่ๆ โดนขายเช้ยยย!

“หนหูน้าตาน่ารกัจงั ขาวจัว๊ะหน้าคมอย่างกบัหนุม่ฮ่องกงเลย 

ชื่ออะไรครับ” พี่เจ้าของร้านมองหน้า

“เอ่อ...กุง้ครบั” ผมบอก หันไปทางไอ้ทกัอย่างงงๆ พร้อมกบั

สงสัยว่ามนัจะแนะน�าตัวให้ท�าไม แต่กลบัพบว่ามนัก�าลงัท�าเป็นกวน

ตนีด้วยการล้อท่าแนะน�าตวั ‘น้องกุง้น่ารกั ใครไม่รักกบ้็าแล้ว’ อกี

ครั้ง
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ไอ้บ้าเอ๊ย!

“พี่ชื่อชมพู่นะจ๊ะ มาร้านพี่บ่อยๆ นะ”

“ได้เลยครับ” ผมยกมือไหว้

“เดินตามมาสน้ิองกุง้ จะอยูใ่นนีอ้กีนานมัย้ฮะ!?” ไอ้ทกัเอีย้ว

ตัวมามอง เพิ่งสังเกตว่ามันอยู่ตรงประตูแล้ว ถุงโค้กถูกหิ้วไว้บนบ่า 

ไวจริงวุ้ย เดินไปตั้งแต่ตอนไหน

“พละเรียกแถว!”

ยังไม่ทันที่จะเอื้อมมือไปสะกิดเพื่อเอาโค้ก พวกรุ่นพี่คณะ

พละก็เรียกรวมพลซะก่อน ไอ้ทักรีบวิ่งแจ้นไปเข้าแถวปล่อยให้นิ้วชี้

ผมตั้งค้างไว้เหมือนก�าลังจะจิ้มไอแพดที่มองไม่เห็น

เอ๊า!

“ไอ้ทัก! โค้กกู!!!” ผมตะโกนดังลั่นไปทั่วอาคาร ไอ้พวกรุ่นพี่

เสื้อเขียวที่ก�าลังปั้นหน้าโหดตกใจไปตามๆ กัน

ผมเดินดุ่มๆ เข้าไปอย่างไม่เกรงกลัว ไม่ได้นะ วนัน้ีผมต้องได้

กินโค้กสิ!

“มอีะไรครบัน้อง” รุน่พีค่ณะเสือ้เขยีวคนหนึง่เดนิเข้ามาถามไถ่

“ไอ้ทักมันไม่ให้โค้กผมอะ!”

“หูยยยยยยยยยยยยยยยยยย!”

หนุ่มๆ สาวๆ ชาวพละในแถวห่อปากร้องออกมาพร้อมกัน

เหมือนฝูงผึ้ง ส่วนไอ้ทักตัวดีกลับยิ้มแห้งๆ เหมือนว่ามันเพิ่งนึกขึ้น

มาได้

“อ้าวไอ้ทัก มึงขโมยน�้าเขาไปท�าไมวะ!” พวกรุ่นพี่หัวเราะกัน

อย่างครื้นเครง “เอาไปคืนเขา!”

เจ้าของชื่อเดินออกมาจากแถว มันเกาหัวแกรกๆ ก่อนจะ

หยบิโค้กในถงุออกมาให้หนึง่ขวด ท�าทเีป็นตลกกลบเกล่ือนด้วยการ
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หัวเราะ แต่ผมนี่สิ จ้องมันตาขวางจนลูกตาจะหลุดออกมาจากเบ้า

อยู่แล้ว

“โทษที กูลืม”

“เหอะ!” ผมเบ้ปาก ตั้งใจจะเดินกลับคณะแต่รุ่นพี่ของมันดึง

ตัวไว้ซะก่อน

“น้องพี่ขโมยน�้าจากน้องเหรอครับ”

“เปล่าฮะ มันบอกว่าจะเลี้ยงแต่เดินหนีมาเฉย”

“หูยยยยยยยยยยยยยยยย!”

ร้องอะไรของพวกมันอกีแล้ว เดก็พละพวกน้ีถูกเสีย้มมายังไง

วะเนี่ย

“เอ๊า! แล้วมันซ้ือให้น้องท�าไมอะ...ไอ้ทกั มงึจบีน้องเขาเหรอ!” 

ประโยคหลังรุ่นพี่ตั้งใจถามเด็กของตัวเอง

“เปล่าครับ! อยากจะขอโทษ!!!” มันว่า ตอบเสียงดังฉะฉาน

ด้วยโทนทุ้มต�่าตามอัตลักษณ์ของคณะมัน

“หูยยยยยยยยยยยยยยยย!”

โอเค คราวนี้กูไม่ทนละ

“ถ้า ‘หูย’ อีกที เราจะเอาโค้กสาดทุกคนเป็นฝนเทียมละนะ” 

ผมเท้าเอวจ้องไปยังพวกที่นั่ง พวกนั้นเงียบกริบทันที

“โหดจังครับน้อง” รุ่นพี่คนเดิมท�าเป็นยิ้มๆ “อ้ะไอ้ทัก! มึงจะ

ขอโทษเขาก็เอาเลย พูดให้พวกกูได้ยินด้วย!”

ไอ้ทักยิ้มมุมปากมาให้

“ขอโทษนะครบั ขอโทษทีหั่กหน้า ทหีลงัผมจะไม่ท�าอกีแล้ว!”

คราวนี้ไม่มีเสียงหูย มีแต่ผมเองที่หน้าร้อนฉ่า มันจะครับกับ

ผมท�าไม ขนลุกกก

“ไม่เป็นไร!” ผมกระแทกเสียง ตั้งใจจะเดินหนีไปแต่เสียงรุ่นพี่
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คนนั้นก็ดังมาอีกครั้ง

“อ้าวไม่พูดอะไรกับน้องพี่บ้างเหรอ!”

ผมหมุนตัว จ้องหน้าไอ้เส้ือแขนกุดสีเขียวหน้าไดโนเสาร์นั่น

แบบตาไม่กะพริบ

“อย่ามายุ่งกับกู!”

กว่าคณะเราจะแยกย้ายก็เกือบค�่าแล้ว ผมเลยมานั่งขลุก

อยู่ในห้องของไอ้อู๋สักพัก พบว่ารูมเมทของมันมีแต่คนนิสัยดี ท้ัง

หนุ่มเศรษฐศาสตร์ หนุ่มแว่นพูดจาดีจากวิศวะ รุ่นพี่ชอบเล่นตลก

หน้าตายจากคณะเภสัช เพิง่รูเ้หมือนกนัว่าคณะน้ีต้องเรยีนท่ีน่ีทุกปี 

พ่ีเขาบอกว่าเลอืกจะอยูห่อในเพราะสบายใจและมนัถกู เพือ่นๆ หนี

ไปอยูห่อนอกหลังม.กนัหมด ทกุคนน่ารกั ไอ้อูม๋นัดทู่าทผีมไม่วางตา 

แต่เสียใจ...ยังไงในห้องนี้ก็ไม่มีใครเข้าตาสักกะคน

“มึง กูไปนอนละ ง่วง” ผมโบกมือลาทุกคนในห้อง พร้อมกับ

เดินสะลึมสะลือพาตัวเองขึ้นบันไดไปชั้นสาม 

อาคารหอพักมีบันไดอยู่ตรงกลาง ด้านซ้ายขวาเป็นห้องพัก

เรียงรายกันไปตลอดทาง ทางหนีไฟที่สุดทางเดินของทั้งสองฝั่งมี

ระเบียงเอาไว้รับลมดูวิวข้างนอกด้วย นับว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายที่

ไอ้พวกชั้นหนึ่งอย่างห้องไอ้อู๋ไม่มีโอกาสได้เชยชม

ผมหรีต่ามองเมือ่เดนิเลีย้วขวาไปแล้วเหน็ใครบางคนอยู่ท่ีสดุ

ทางเดิน รูปร่างสงูยาวอย่างกบัเปรตจนตอนแรกนกึว่าเป็นผ ีแต่พอ

เดนิเข้าไปใกล้กลบัพบว่าเป็นไอ้ทกัทีเ่พิง่ออกมาจากห้องอาบน�า้รวม 

ถงึจะใส่เสือ้ผ้าแล้วแต่น�้าประปายงัเป็นเมด็ๆ อยู่บนคอและหน้ามนั

อยู่เลย ท�าไมไม่เช็ดให้แห้งก่อนออกมาวะ ซกมกจริงๆ 

ไอ้ทักยิ้มกว้างแบบกวนๆ ทันทีเมื่อเห็นผม
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แต่สิ่งที่มันก�าลังจะท�านี่สิ เล่นเอาผมงงหนัก

“มงึจะเข้าห้องกทู�าไม” ผมร้องเม่ือมันเหน็มนัจบัลกูบดิประตู

ห้อง 319

มันไม่ตอบ แค่ยักไหล่แบบไม่แคร์แทรกตัวเข้าช่องประตูไป

ผมพุ่งตัวเข้าไปอย่างรวดเร็ว เห็นไอ้ทักโยนของอาบน�้าทุก

อย่างไว้บนโต๊ะอ่านหนงัสอื (โอเคผมจะไม่ใช้โต๊ะตวัน้ี) จากน้ันก็ถลา

ตวักระโดดขึน้ไปบนเตยีง ซึง่มปีราโมทย์รมูเมทหนุม่จดืก�าลงัถอืจอย

เกมจดจ่ออยู่กับหน้าจอทีวีที่น่าจะพกมาเอง เพราะผมจ�าได้ว่าที่นี่

ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้

“อ้าวกุ้ง สวัสดีครับ” รูมเมทเงยหน้ามาทักทาย

“ลงทุนเอาเกมเพลย์มาเลยเหรอ” ผมเลิกคิ้วถาม

“ฮื่อ เราติดเกม แต่ถ้าเสียงดังบอกได้นะ ถ้ากุ้งจะนอนเดี๋ยว

เราเลิกเล่น”

“โอ๊ยยย! ไม่เป็นไร เราชิลล์ๆ น้องเราที่บ้านเสียงดังกว่าอีก 

ขนาดอยู่คนละห้องกันอะนะ” ผมต้ังใจจะคุยกับแค่โมทย์เท่านั้น  

ไม่ได้สนใจคนข้างๆ

“ไม่เห็นจะชวนกูคุยบ้างเลย”

นั่นงะ ขาดค�าซะที่ไหน

ผมเอียงคอมองไอ้คนที่พูดอย่างหมั่นไส้

“นี่กะจะมานอนห้องนี้เลยหรือไง”

“ไม่นอนร้อกกก!” ไอ้ทักลอยหน้าลอยตา “เดี๋ยวคนแถวนี้

ร�าคาญ”

“รู้ตัวก็ดี” ผมยิ้ม เลิกสนใจคนตรงหน้าและหันไปรื้อข้าวของ

ออกจากกระเป๋าแทน แต่เพิง่นกึข้ึนได้ว่าเตียงของโมทย์มนักว้างขึน้

ผิดปกติ “สรุปอีกสองคนไม่มาเหรอโมทย์ ถึงเอาอีกเตียงมาชิดกัน
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แบบนั้น”

“เออ จะบอกอยูพ่อดว่ีาเราไปถามฝ่ายอาคารมาแล้ว เหมอืน

พวกเราเป็นเศษ เราคงได้อยู่กันแค่สองคน”

“โอ้โห! ก็ดีอะสิ งั้นเราเอาเตียงมาชิดกันบ้างดีกว่า”

ผมไม่รอช้าเข้าไปลากเตยีงว่างอกีฝ่ังหมายว่าจะเอามาชดิแล้ว

ท�าเป็นคิงไซซ์ แต่ว่า...

ฮึบ!

โหยยย! ท�าไมมันหนักขนาดนี้อะ

ฮึบบบบบบบบบบบบบบบบบ

“จะรอดมั้ยวะน่ะ” ไอ้ทักเอ่ยมาลอยๆ พอผมหันไปมองมัน

ยังจ้องเกมฟุตบอลบนหน้าจออยู่เลย นี่มันแอบมองผมตลอดเวลา

เลยหรือไงเล่า!

“มึงจะท�าไม”

“เฮ้อ!” ไอ้ทักกดพอสเกมก่อนจะเด้งตัวขึ้นเดินตรงเข้ามาหา 

ท�าเอาโมทย์เอ๋อหนัก คงก�าลังได้จังหวะจะยิงประตูแน่ๆ 

“หลบ” มันสั่ง ผมรีบย้ายตัวไปอีกทาง

จากนั้นไอ้ทักก็ลากเตียงเหล็กออกมาด้วยมือข้างเดียว แถม

ยงัช่วยดนัเข้ามาชดิให้อกีต่างหาก พอเสรจ็เรยีบร้อยแล้วมนัท�าเป็น

จ้องหน้าผมนิ่งๆ

“ขอบคุณสักค�าสิ”

“เออ ขอบใจ!” ผมกอดอก

“หึ!” ไอ้เด็กพละแยกเขี้ยว “จะจัดที่นอนไปท�าไมวะ มึงจะได้

นอนที่นี่บ้างหรือเปล่าก็ยังไม่รู้”

“อย่ายุ่งดิ้”

“เอ๊า! ก็พูดความจริง”
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“คุยอะไรกันเหรอ” โมทย์ส่งเสียง

“เปล่า” คนตรงหน้าชี้นิ้วบอกเพื่อน “ระวังนะไอ้โมทย์ กูว่า

เทอมนี้มึงมีสิทธิ์ได้นอนคนเดียวว่ะ”

“อ้าวท�าไมอะ กุง้ไม่ชอบเราเหรอ” หนุม่จดืคนเดยีวในห้องท�า

หน้าหงอย โถ่ลูกกกกกก

“จะบ้าเรอะ!” ผมโบกมือ “ไอ้นี่มันก็พูดไปเรื่อยแหละ”

“อ่อ...”

“กูจะคอยดูแล้วกันนะน้องกุ้ง” ไอ้ทักยังคงกวนไม่เลิก

“นี ่พดูให้มนัดีๆ  หน่อย” ผมกระซบิเพราะกลวัรมูเมทจะได้ยนิ 

“กูไม่ได้โหยหาขนาดนั้นนะ ไม่ได้เป็นมาลาเรียโว้ยยย!”

“ฮะ!? เป็นอะไรนะ” ไอ้ทักเหลือกตา

“ก็...โรคขาดไม่ได้ไงล่ะ”

พูดผิดตรงไหน...

“นั่นมันฮิสทีเรียมั้ยครับ” ไอ้ทักย่นคิ้ว คงเห็นผมโง่ซะเต็ม

ประดา

“เออ นัน่แหละ กไูม่ได้แรดถงึขนาดนัน้สกัหน่อย” ผมส่ายหน้า

กลบเกลื่อน

“อ้าว! ยอมรับเหรอว่าแรด”

“ด่าตวัเองก่อนทีม่งึจะใช้ค�านีด่้ากไูง” ผมจ๊ิปาก “ถึงตามงึหลบ

ไปได้แล้ว กูจะจัดของ”

“ต้องให้ช่วยอีกปะ”

“ไม่ต้อง! ไปเล่นเกมกับเพื่อนมึงโน่น”

ผมมองตามหลังไอ้คนพูดมากที่กระโดดไปนอนคว�่าบนเตียง

อีกครั้ง

ในเวลาไม่ถึงสิบนาที เตียงนอนของผมก็ถูกเนรมิตด้วยสี
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เหลืองไม่ต่างจากเส้ือที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ น้องลูกเจี๊ยบจากการ์ตูน

ญี่ปุ่นชื่อดังเป็นลวดลายที่เห็นแล้วน่ารักน่านอนท่ีสุด แถมผมเอา 

‘ปีเตอร์’ ตุ๊กตาผ้าตัวเท่าคนติดมาด้วย เผื่อเวลาไหนฉุกเฉินอยาก

กอดคนข้ึนมากลางดึกจะได้มีที่ลงไงล่ะ อิๆๆ อิๆๆ โคตรโรคจิต 

เลยกู

เอาละ ทีนี้ก็อาบน�้า จัดข้าวของจนเหงื่อออกหมดแล้ว นี่

ขนาดแอร์ก็เย็นนะ ไม่ได้ช่วยอะไรเล้ยยย!

“มงึชอบสเีหลอืงเหรอ” ไอ้ทกัเงยหน้าขึน้มาจากจอทีวโีดยยัง

มจีอยอยูใ่นมือ ส่วนปราโมทย์คงไม่ไหว เพราะรายน้ันสลบคาเตยีง

ไปแล้ว

“เออ มีปัญหาอะไรปะ”

“เปล่า กแ็ค่ถามด.ู..มงึนีเ่หน็กเูป็นจอมหาเรือ่งหรอืไง” มนักด

ปิดทวี ีลกุขึน้มาเกบ็ข้าวของตวัเองทีว่างไว้บนโต๊ะอ่านหนังสือข้ึนมา

ถือ

“ก็จริงปะล่ะ มึงชอบแกล้งกูอะ ถึงไม่มีรุ่นพี่เสี้ยมก็เหอะ”

“จะด่าสันดานกูว่างั้น?” ไอ้ทักเลิกคิ้ว

“กูยังไม่ได้พูดเลยนะ” ผมยิ้มมุมปาก แต่ก็นึกขึ้นได้ว่ามันจะ

ถามไปท�าไม “แล้วมึงจะสนใจท�าไมว่ากูชอบสีอะไร”

“หึ!” ไอ้เด็กพละเดินเข้ามาใกล้ กลิ่นหอมอ่อนๆ แบบ

สปอร์ตๆ จากสบู่เหลวยี่ห้อดังยังติดตัวอยู่เลย “ก็มันไม่มีในประวัติ

มึงไง”

“ฮะ!?” ผมตาโต “ประวัติอะไรอะ”

“อย่ารู้เลย” ไอ้ทักเดินไปจับลูกบิดประตู แต่ก็ไม่วายเอี้ยวตัว

มามอง “เอาเป็นว่าทนีีก้จูะเป็นคนแรกทีรู่ว่้ามงึชอบสเีหลอืงแล้วกนั”

“หา!?”
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มนัไม่สามารถท�าให้ผมหายสงสยัได้ เพราะตวัมนัได้อนัตรธาน

ไปจากห้องแล้วเรียบร้อย

อะไรวะ สรุปมันเป็นแฟนคลับผมจริงๆ ใช่มั้ยเนี่ย

เหอะ! แต่อย่าหวังซะให้ยาก คนอย่างมึงอยู่นอกสายตา  

แคทรียา อิงลิชมากเลยจะบอกให้ไอ้ทัก

โถ่! แล้วมาท�าเป็นเพื่อนชงเพื่อนชอบ แหมมม...ไม่ใช่เด็ก

ประถมกันแล้วนะโว้ย! กิ๊วๆ หน้าไม่อายยย
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ออกจะงงๆ แต่ก็โอเค

ปัง! ปัง! ปัง! ปัง!

“โอ๊ยยยยยย!” ผมร้องออกมาเมือ่ได้ยินเสียงเคาะประต ูก่อน

จะสะลึมสะลือหยิบโทรศัพท์บนหัวเตียงข้ึนมาดูเวลา ไอ้บ้า น่ีมัน 

ตีห้าครึ่งเองนะโว้ยยยยยย! 

“ไอ้สัสโมทย์ ออกมาวิ่งเร็ว!”

ปัง! ปัง!  ปัง! ปัง!

“เคาะอะไรนักหนาวะ!” ผมตัดสินใจตลบผ้าห่มแล้วลุกขึ้นไป

เปิดประตู

“เชี่ยยยยยย!” ไอ้ทักที่ยกมือค้างไว้สะดุ้งโหยง

“ตกใจบ้าอะไรของมึง”

“ท�าไมหน้ามึงยับยู่ยี่ขนาดนั้นอะ” มันท�าเป็นส�ารวจ แล้วจู่ๆ 

มันก็ยิ้มออกมา การเอียงคอกวนๆ แบบนั้นมันช่างดูคุกคามชะมัด

เลย “โอ้โห! บุญของกูแท้ๆ ที่เห็นกุ้งคนดังตอนตื่นนอน”

ผมลูบไล้ใบหน้าเพื่อจะปลุกให้ตัวเองสดชื่น เอ๊ะ! หรือเพราะ
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เขินวะ...

“ก็กูชอบนอนคว�่า!” ผมท�าเป็นสะบัดหัว จะไม่ให้อีกฝ่ายเห็น

หน้าชัดๆ อีกแล้ว แม่งงง เดี๋ยวโดนแซวอีก

“อย่างกับกบ”

“ฮะ!?”

“หน้ามึงอะ อย่างกับกบ”

“หน้ากูเหี้ยเหรอ” ผมหรี่ตา

“เปล่า หน้ามึงบวม แก้มก็ห้อย อย่างกับกบ”

“เอ๊า! แล้วมันดีหรือไม่ดีก็บอกกูเซ่” ผมอ้าปากหาว “แล้วเป็น

บ้าอะไรมาเคาะประตูเวลานี้ฮะ!? เสียอารมณ์หมด กูจะตื่นเวลานี้

ตอนมีอารมณ์ใส่บาตรเท่านั้นจ�าไว้!”

“พวกพละเค้าต้องวิ่งกันทุกเช้าโว้ย!”

“เจรญิ แปลว่าทัง้เทอมกจูะต้องตืน่เพราะเสยีงเคาะประตขูอง

พวกมึงใช่มั้ย” ฮือออ อยากจะร้องไห้

“มาแล้วๆๆ” ปราโมทย์ว่ิงออกมาจากระเบยีง ตวันีเ่หมน็บหุรี่

หึ่ง

“พ่อมาตามแล้วโมทย์ โรงเรยีนเลกิแล้ว” ผมหนัไปบอกรมูเมท 

ขณะทีต้่องประคองตวัเองกบักรอบประตเูพราะตาเริม่จะปิดอกีแล้ว 

ง่วงงงงงง

“ไอ้ทักท�ากุ้งตื่นเหรอ เฮ้ยยย! เราขอโทษ” โมทย์หน้าเสีย

“ไม่เป็นไรๆ ไว้วันไหนทนไม่ได้แล้วจะบอก” ผมโบกมือส่ง

“งั้นเราจะรีบตื่นก่อนเวลา จะได้ไม่มีเพื่อนมาตามให้ล�าบาก

กุ้งอีก”

“อือ งั้นก็รบกวนด้วยแล้วกัน”

รูมเมทหนุ่มจืดของผมหันไปทางเพื่อนตัวเอง
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“มึงรอแป๊บนะทัก ขอไปเข้าห้องน�้าก่อน” จากนั้นก็แทรกตัว

ออกไปโดยมีเสียงตะโกนไล่หลัง

“เรว็ๆ นะมงึ ช้าแล้วยงัขีแ้ตกอกี” ไอ้ทักหนักลบัมาหาผมบ้าง 

มันกอดอกแล้วพยักพเยิดให้ผมเข้าไปในห้อง มาดแม่งอย่างกะโค้ช

ทีมชาติ “เข้าไปนอนต่อดิ”

“มึงก็อย่าขวางสิวะ” ผมพยายามจะปิดประตูแต่ติดที่มันเอา

ขามาขัดไว้

“เดี๋ยวกูปิดให้ เผื่อโมทย์มันลืมของ” พูดจบไอ้ทักก็ชูนิ้วชี้ “ไป

นอน”

“เป็นพ่อเหรอมาสั่งอะ”

ผมส่ายหัว ขี้เกียจต่อล้อต่อเถียงเต็มทนละ เปลืองแคลอรี

ชะมัด

ผมหมุนตัวกระโดดขึ้นไปบนเตียงอีกครั้ง แต่ไม่ทันจะได้

หลบัตากต้็องยกตวัขึน้มามอง เพราะไอ้ทกัมนัดนัเดนิตามเข้ามาใน

ห้องด้วย ประตูกไ็ม่ปิด กะจะให้ยงุหอบผมไปเป็นอาหารเลยหรอืไง

“ตามมาเพื่อ?” 

“แอร์เย็น” ไอ้เด็กพละล้วงกระเป๋ากางเกงขาสั้น ท�าเป็นมอง

นั่นมองนี่ไปเรื่อย

“ออกไปได้แล้ววววววไอ้ทัก เลิกแกล้งกูสักที กูจะนอนนนน”

“อะไรอีกละ กูยังไม่ได้ท�าอะไรมึงเลย หรืออยากให้แกล้ง?” 

มันเดินเข้ามายิ้มน่ากลัวๆ อยู่ปลายเตียง ผมสังเกตเห็นว่ามือของ

มันจับอยู่ที่เหล็ก จัดการเขย่าจนหัวของผมสั่นด๊อกแด๊กไม่เป็นอัน

นอน

“โอ๊ยยย!”

“ไหนๆๆ อยากให้แกล้งไม่ใช่ไง้!” มันว่า มือยังไม่ยอมหยุด
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“ไอ้ทักโว้ยยยยยย! กูตื่นเต็มตาแล้วเนี่ยยย” ผมลุกขึ้นมานั่ง

ขัดสมาธิจ้องมัน ไม่นงไม่นอนแม่มแล้วไอ้สลัด!

“หึๆ ” ไอ้คนแกล้งกลับไม่ได้รูสึ้กผดิใดๆ ทัง้สิน้ แถมยงัหวัเราะ

เยาะท�าหน้าท�าตากวนตีนชวนประทับบาทาสุดๆ อีกตะหาก

“ไอ้ทกักมูาแล้ว!” เสยีงโมทย์ดงัขึน้มาขดัการประกาศสงคราม

ไว้ซะก่อน

“ไปแล้วนะจ๊ะ” ไอ้คนถูกเรียกโบกไม้โบกมือ แถมตีหน้าเศร้า

แบบเฟคๆ ใส่อีกต่างหาก

“จะไปไหนกไ็ปเลย จะบอกเพือ่!?” ผมหยบิหมอนขึน้มาท�าท่า

จะขว้าง แต่...

“อุ๊ย! จะว่าไปผ้าปูที่นอนลายน่ารักดีนะ” ไอ้ทักใช้เข่าเกยขึ้น

มาบนเตยีง ท�าให้ผมได้กลิน่สปอร์ตๆ ประจ�าตวัมนัเตม็ๆ มนัมาอยู่

ข้างเตียงตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยยยยยย

“...”

“ไว้ว่างๆ มานอนด้วยนะกบ” แม้อยู่ๆ  จะรูส้กึตงึๆ ในใจตอน

ทีม่นัยิม้แยกเขีย้วจนตาหยแีบบนี ้แต่พอมันพูดเท่าน้ันแหละ สตผิม

ขาดผึง!

ปั้ก!

“โอ๊ยยย! ดัง้ก!ู” ไอ้เดก็พละร้องลัน่เมือ่โดนหมอนสเีหลอืงฟาด

ให้ที่หน้าอย่างแรง

“กูชื่อกุ้งโว้ยยยยยยยยยยยย!” 

“โห!...เล่นแรงว่ะสัส” คนโดนฟาดยังคงจับจมูกโอดโอย

“เจบ็จรงิเหรอวะ...” ผมเริม่กงัวลละ ท�าลกูเค้าเสยีโฉมจะซวย

เอาเด้อออ แงงงงงง 

หมับ!
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“เย้ยยยยยย!” ผมสะดุ้งเพราะจู่ๆ มันก็ล็อกข้อมือผมไว้

“ฝากไว้ก่อน ถ้าชอบแบบนีค้ราวหน้าจะได้เล่นแรงๆ” อ้าววว! 

นี่มันแกล้งเจ็บเหรอ โอ๊ยยยยย! เด็กการแสดงยอมแพ้ ไอ้ทักมึง 

มันเจ้าเล่ห์มากกกก เชื่อไม่ได้เลย! 

“ไปไหนก็ไปปะมึงอะ”

“หึ!” มันปล่อยมือ “นั่นอะไรอะ”

ผมมองไปตามนิ้วที่มันชี้

“ลูกชาย” ผมคว้าตุ๊กตาไซซ์เท่าคนท่ีคว�่าหน้าอยู่ขึ้นมากอด 

“ชื่อปีเตอร์”

ไอ้ทักหน้าเหวอขณะที่ผมลูบไล้ผมสีทองของตุ๊กตาในอ้อม

กอดไปมา

“มึงนี่มันโรคจิต”

“งั้นก็อย่ามายุ่งกับกูดิ”

“ไม่ได้ ใจมันชอบแล้ว ติด...”

“พูดบ้าอะไร!” ผมท�าท่าจะฟาดอีกรอบ มาชงมาชอบ มาต่ง 

มาติดอะไร เพ้อเจ้อ!

“ไปละนะ”

“เออออออออออ” ผมท�าท่าจะขว้างหมอน ไอ้ทักมันเลยรีบ

วิ่งแจ้นออกจากห้องไป ปิดประตูซะดังลั่น

แหม ถ้าอยากจะนอนกับกู มึงช่วยเรียกชื่อกูให้ถูกต้องก่อน

เหอะไอ้ทัก! แถมมาว่าผมโรคจิตอีก มันใช้ได้ซะที่ไหนกันเล่า

“เนอะลูก” ผมจบัแก้มปีเตอร์ทีน่อนพาดอยู่ในอ้อมกอด “พ่อ

ไม่ได้โรคจิตหรอกเนอะ”

ปีเตอร์ยังคงนิ่ง ยิ้มแป้นถึงใบหูอย่างที่เคยเป็นอยู่ทุกวัน

แน่สิ ก็มันเป็นตุ๊กตานี่หว่า
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“หรือว่าโรคจิตจริงวะ...”

เมื่อวานเรามีเวลาว่างหนึ่งวัน ก่อนที่จะถึงเทศกาล

ปฐมนิเทศยาวทั้งสัปดาห์และจบด้วยเฟรชชี่ไนท์ซึ่งจะจัดในวัน

อาทิตย์ และสัปดาห์ถัดไปหลังจากนั้นจะเปิดภาคเรียนแบบจริงๆ 

จังๆ สักที

วันนี้เป็นคิวของการท�ากิจกรรมตะลุยฐานต่างๆ พวกคณะ

อื่นๆ สนุกกันมาก แต่ส�าหรับเด็กสินก�าที่รักสวยรักงามแล้ว มันไม่

ต่างอะไรกบัการทรมานร่างกายเลยครบั น่าเบ่ือโคตรๆ แถมจัดกลุ่ม

แบบคละคณะอีกตะหาก ท�าให้ไม่มีเพื่อนให้คุยด้วยเท่าไหร่ เหงา 

จะตายยยยยย

“ว้ายยย! อย่าสาดน�้าสิคะ!”

โอเค...ละเว้นไว้คนนึง มุนินดูท่าจะมีความสุขมากๆ ที่ท�า

กิจกรรมแบบนี้ พวกรุ่นพี่ผู ้ชายที่เฝ้าตามฐานคงจะเป็นสิ่งที่มัน

โปรดปรานมากเลยทีเดียว ยิ้มซะเคลิ้มเชียว หมั่นไส้!

“น้องกุง้!” เสยีงหนึง่เรยีกผมขณะทีก่�าลงัต่อควิเข้าแถวเพ่ือจะ

เล่นฐานสะพานเชือก ซึ่งต้องข้ามบึงขนาดใหญ่และมันมีสีไม่ได้น่า

ลงไปว่ายเล่นเลย ให้ตายเหอะ!

“อ้าวพีเ่ก่ง!” ผมยิม้ร่าเมือ่เหน็ว่าคนนัน้คอืใคร รุน่พ่ีคณะวทิย์

ที่เจอตอนอยู่กรุงเทพฯนี่เอง

“เป็นไงบ้าง ไม่ติดต่อพี่บ้างเลย”

“ก็โอเคดีนะพี่”

เอ...จะตอบไงดีอะ ผมเป็นพวกไม่ค่อยอยากกลับไปคุยกับ

คนที่เคยนอนด้วยเท่าไหร่น่ะสิ มันแปลกๆ อะ

“พวกเพือ่นๆ พีมั่นให้ขนมมาอะ” พีเ่ก่งชถุูงขนาดใหญ่ขึน้มา
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โชว์ ข้างในมีของกินเล่นเยอะจนถุงเต่งเลยทีเดียว

“โห!...เขาเอามาให้กุ้งกันท�าไมอะ”

“อ้าว!” พี่เก่งส่ายหัว “ก็พวกมันปลื้มกุ้งไง”

“อ่า...” ผมชะโงกเข้าไปในถงุเพือ่จะดวู่ามขีนมอะไรบ้าง จะมี

แอลฟี่มั้ยอะ อยากกินช็อกโกแลต

“รับไปสิ” 

“แล้วในนี้มีของพี่หรือเปล่าครับ” ผมยิ้มหวาน

“ไม่มีหรอก” พี่เก่งยิ้มกลับมาเหมือนกัน “พี่ไม่อยากเหมือน

คนอื่น พี่เหนือกว่าพวกนั้นหลายระดับแล้ว”

ทันทีที่พี่เก่งพูดจบ ผมก็ก้มหน้างุดเพราะความเขิน อ๋อยยย! 

รู้นะว่าจะหมายถึงอะไร ดีนะเนี่ยที่พูดเบาๆ เดี๋ยวคนอื่นได้ยินหมด

“งั้นผมฝากไว้กับพี่ก่อนนะ เดี๋ยวผมมาเอา”

“ถ้างั้นยินดีเลย” พี่เก่งลดถุงนั้นลงข้างตัว “สนุกมั้ยวันนี้”

“อืม...เหนื่อยอะ ง่วงด้วย อยากจะนอนมากๆ เลย” ผมบอก

“ไปนั่งพักตรงนั้นม้ัยล่ะ” พี่เก่งผายมือไปยังพวกอ่อนแอที่ 

เป็นลมท�าหน้าโอดโอยอยู่ในเต็นท์พยาบาล

“ไม่เป็นไรอะพี่ หมดนี่ก็ฐานสุดท้ายและ”

“เก่งมาก...งั้นพี่ไปดูน้องๆ ก่อนนะ” พี่เก่งโค้งหวัใหผ้มทหีนึ่ง

ก่อนจะเดินแยกไป

“เก่งมากกก!” เสียงกระแนะกระแหนดังอยู่ด้านหลัง ผมเบ้

ปากพร้อมกับหันไปเห็นไอ้ทักที่ยืนเท้าเอวท�าปากยื่นปากยาวอยู่

ด้านหลัง

มันโผล่มาจากไหนวะเนี่ยยยยยย

“สาระแนนัก” ผมกอดอก

“แฟนคลับมึงเหรอ”
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“รู้ดี!”

“อ้าว! กเ็ขายิม้แป้นเวลาคยุกบัมึงแบบน้ันอะ ไม่เมาเนือ้ก็คอื

หลงมึงหัวปักหัวป�าชัดๆ เอ๊ะ!...หรือว่าคนนี้จริงจัง จะคบเป็นแฟน

เลยงี้?”

“จะยังไงมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวมั้ยเล่า!”

“ทีหลังก็อย่าประเจิดประเจ้อสิ” มันว่า เลิกคิ้วให้ข้างหนึ่ง 

“อย่าบอกนะ ว่ามึงนอนกับคนนี้แล้ว?”

โอ๊ยยย! กูละขี้เกียจอธิบาย

“เออ!” ผมกระแทกเสียงใส่ สะบัดหน้าหนีปล่อยเลยตามเลย

“โอ้โห! เล่นเดือนมหา’ลัยปีที่แล้วซะด้วย”

“รู้ดีไปหมด”

“ก็กูเป็นเดือนคณะ กูเข้ากองประกวดก็ต้องรู้ปะวะ”

“ถ้างั้นก็เทียบหน้าตัวเองกับหน้าเขาแล้วกัน มึงเตรียมตัวตก

รอบแรกได้เลย” ผมพดูขณะทีแ่ถวเริม่เคลือ่นตวั ตอนน้ีผมก้าวขามา

บนสะพานเชือกเรียบร้อย ตอนแรกท�าท่าจะสนุกนะ พอเจอไอ้ทัก

นี่ท�าเอาหมดอารมณ์เลยอะ

“จะว่าไปมึงก็เป็นคนเดียวนะที่คิดว่ากูไม่หล่อ”

“อี!๋ มัน่ใจในตวัเองไปปะ” ผมพดูไปด้วยขณะทีต่ากม็องดเูท้า

ตัวเองไม่ให้ก้าวพลาด “เทียบกับพี่เก่งแล้วอย่างกับเทวดากับ

หมาใน”

“มึงว่าพี่เขาเป็นหมาได้ไง ไม่มีกาลเทศะเล้ย!”

“กูด่ามึงต่างหาก ไอ้โง่!”

“อ้าว! ได้!” ผมรู้สึกถึงแรงสั่น “ว่ากูเป็นหมาในใช่มั้ย!”

“เฮ้ยยย! อย่าเขย่า” ผมเอี้ยวคอไปดุ เห็นไอ้ทักมันก�าลังแยก

เขี้ยวแกล้งผมอยู่
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“ท�าไม กลัวตก? เล่นแรงๆ แบบนี้ชอบไม่ใช่เหรอ”

“กูไม่อยากตกน�้า!!!”

“ว่ายน�้าไม่เป็นละสิ!”

“กูไม่อยากเปียก!” ผมร้อง หันไปแยกเขี้ยว “หยุดสักทีดิ้!”

“ตกเลย! ตกไปเลยไอ้กบ!”

“กูช่ือ...เหวออออออ” จังหวะนั้นเองท่ีสะพานเชือกเอนไป

ทางซ้าย จนหน้าผมเกือบจะจุ่มลงไปในน�้าสีขุ่นนั้นแล้ว

“ฮ่าๆๆ ฮ่าๆๆ”

“ไอ้ทัก มึงนี่มัน...” ทนไม่ไหวแล้วนะ!

“เฮ้ย!!!” 

ป้าบบบ!

ผมยกขาถีบไปที่ท้องคนด้านหลังอย่างแรง ประทับรอยจาก

รองเท้าไนกี้คู่แพงของผมไว้ให้ชื่นชม 

“เหวออออออ” เวรละ ไม่รู้ว่าขาสั้นเกินไปหรือไง จากที่ตั้งใจ

แค่จะก�าจัดไอ้ทักเท่านั้น สุดท้ายกลายเป็นว่าผมพลาดท่าเสียหลัก

ตกลงไปในน�้าพร้อมๆ กับไอ้เด็กพละปากดี แงงงงงง

ตู้ม!!!

“แคกๆๆๆ” ผมส�าลักแทบตาย แต่ไอ้ทักกลับพ่นน�้าสีขุ่นๆ 

ออกมาจากปาก ท�าอย่างกับว่าตัวเองเป็นแมวน�้า

อี๋ เหม็นโคลนชิบเป๋ง! สกปรก!!!

“ไอ้ทัก เพราะมึงเลย!” ผมตวาดใส่ไอ้ตัวสูงที่ตกลงมาในบึง

พร้อมกัน 

“เอ๊า! กูเกี่ยวอะไรอะ มึงเป็นคนถีบกูแล้วล้มลงมาเอง”

“ดูดิ๊! น�้าสกปรกขนาดเนี้ย!”

“มึงก็เว่อร์...”



~ อย่ามาอยู่กับกุ้ง เล่ม 1 ~

64

“น้องกุ้ง! เป็นอะไรหรือเปล่า!” ไอ้ทักยังไม่ทันได้พูดจบ พี่เก่ง

ทีเ่หน็เหตกุารณ์ตะโกนถามมาจากโคนต้นไม้ทีส่ะพานเชอืกถูกผกูไว้ 

“โอเคครับพี่!” ผมตอบกลับรุ่นพี่คณะวิทย์ไป แต่ตายังจ้องไป

ที่ไอ้ตัวต้นเหตุอย่างคาดโทษ

“มองขนาดนั้นจะกัดคอกูเลยมั้ยฮะ...อารมณ์เสียท�าไม แฟน

มึงมาดูอาการแล้วนี่”

“เลิกกวนตีนกูสักที! ไม่ใช่แฟนโว้ยยยยยย!”

“เอ๊า! สรุปก็แค่เป็นผู้โชคดีอีกคนที่ได้นอนกับมึงเหรอเนี่ย”

“ไอ้ทัก!!!” ผมอยากซดัหน้าหล่อๆ ของมนัซะจรงิๆ ฮึย่ยยยยย

“อืม...” มันท�าเป็นกอดอกครุ่นคิด แต่การที่มันตัวเปียกและ

ท่อนล่างจมอยู่ในน�้าแบบนี้มันเป็นภาพที่ออกจะขัดๆ กันหน่อย 

นะครับ “จะว่าไปมึงหาแฟนเป็นตัวเป็นตนเลยก็ดีนะ จะได้เลิกแรด

สักที”

“มึง!”

“เฮ้ยยยยยย!” มนัตกใจถอยหลงัไปเมือ่เหน็ผมพุง่ตวัเข้าไปหา 

“จะท�าบ้าอะไรฮะ!?”

“มึงโดนแน่!”

“ออกไปไอ้สัสกบ! เดือดอะไรของมึงวะเนี่ยยยยยย!”

ไอ้ทักว่ายน�้าหนีออกไปตรงบริเวณน�้าลึก แต่คิดเหรอว่าจะ

หนีผมได้ หึ! นอกจากบ้านอยู่ติดทะเลแล้วกูยังเป็นนักกีฬาว่ายน�้า

เก่าด้วยโว้ย! มึงได้เจอฉลามกุ้งแน่ แชมป์ประจ�าเขตเชียวนะสัส!

ผมจดัท่าฟรสีไตล์สีค่ณูร้อยตามมนัไปจนทนัแล้วจดัการซดัมนั

เละ เลยเป็นหน้าที่ของพี่ๆ สต๊าฟฟ์ที่ต้องกระโดดตามลงมาในบึง

เพื่อจะช่วยชีวิตพวกเรา แถมยังต้องมาท�าหน้าที่ห้ามทัพมวยกลาง

น�้าอีกด้วย 
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สภาพตอนนีช้ลุมนุมาก ไอ้พวกเดก็ปีหน่ึงคนอืน่ๆ ไม่เป็นอนั

ท�ากิจกรรม ต่างมามุงดูเหตุการณ์ตรงหน้าแถมยังส่งเสียงร้องอย่าง

กับเชียร์มวย

เป็นไงล่ะ มีมวยทะเลโชว์ด้วย คุ้มฉิบหายได้เป็นเฟรชชี่ปีนี้

“ฮ้าดดดชิ้ว!” ไอ้ทักจามลั่น ขณะที่ตัวมันก�าลังห่มผ้า

บรรเทาความหนาวเช่นเดียวกันกับผม ตอนนี้เราทั้งคู่ตัวด�าเกรอะ

กรังเพราะน�้าโคลน ต่างกันตรงที่ไอ้ทักมีถุงน�้าแข็งเล็กๆ ประคบ 

หน้าผากที่ปูดโปน อันเกิดจากหมัดข้างขวาของผม

หึ! สมน�้าหน้า ซ่าดีนัก 

ผมยังคงมองมันตาขวาง มันจึงเลือกที่จะไปนั่งสั่นอยู่ที่อีก

ฟากของเต็นท์ จังหวะนั้นเองที่พี่หมอซึ่งเป็นรุ่นพ่ีจากคณะแพทย์

ผูร้บัผดิชอบจดุปฐมพยาบาลเดนิเข้ามา หลงัจากก่อนหน้านีเ้ขาบอก

ไว้ว่าจะไปหยิบยามาให้ หน้าตาดีเชียวละ...

“อ้ะ น้องกุง้ เอาไว้ทานดกัไข้นะ” พีห่มอย้ิมแย้มแจ่มใส ออร่า

ความเท่เปล่งประกายออกมาจากสีผิวที่ขาวจัด

“แล้วผมอะพี่” ไอ้ทักลุกขึ้นมา

“อ้าว! นึกว่ามาด้วยกันพี่เลยให้ไปแบ่งเอง”

“ไม่ได้มาด้วยกันครับ”

“งั้นพี่จะจัดมาให้อีกชุด”

“ไม่เป็นไรพี่” ผมพูดอย่างเหนื่อยหน่าย “เดี๋ยวผมแบ่งให้มัน

เอง”

“เหอะ!” ไอ้ทักท�าหน้าบึ้ง ก่อนจะถอยกลับไปนั่งที่เดิม

พ่ีหมอใจดียังคงไม่ไปไหน หันมาย้ิมโชว์ฟันขาวแสดงความ

ห่วงใยอย่างต่อเนื่อง 
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โอยยย! อย่าดิพี่ ใจสั่นแล้วน้า~

“ไม่เจ็บตรงไหนนะเรา”

“ไม่เลยครับ” ผมยิ้มหวาน “พี่หมอชื่ออะไรหว่า”

“พี่ชื่อโน่”

“อ่า ชื่อเท่ดีนะครับ”

“แคกๆ” จู่ๆ ไอ้ทักก็กระแอมไอ ผมกับพี่หมอเลยหันไปมอง 

แต่พบว่ามันแสร้งท�าเป็นมองนกมองไม้มองเพื่อนๆ ที่ท�ากิจกรรม

กันอยู่แทน

ยัง...ยังไม่เลิกกวนตีน

“ขอบคุณครับน้องกุ้ง”

“โห่! พ่ีโน่จะไม่ปล่อยให้กุ้งแนะน�าตัวเลยเหรอ รู้ชื่อก่อนซะ

แล้ว”

“ใครไม่รู้จักเราบ้างฮะ ฮอตขนาดนี้”

“เดี๋ยวๆ ฮอตอะไรเล่า แค่เด็กปีหนึ่งธรรมดาๆ เองครับ”

“ไม่ธรรมดาแล้วละมั้ง เพื่อนๆ พี่ทั้งหญิงและชายตามกรี๊ด

ขนาดนี้”

ผมเอยีงคอ มอบแววตาขบขนัให้คูส่นทนา “แล้วพ่ีกรีด๊กับเขา

หรือเปล่าอะ”

พี่โน่อมยิ้ม คล้ายกับว่าเขิน

“กรี๊ดสิ ก็น่ารักขนาดนี้”

โอ๊ยยยยยย! อย่าหยอดกันเยอะเซ่! 

แงงงงงง จาอาววว จาอาวววววว

ผมท�าเป็นเอียงอายยิ้มมุมปาก แต่ตาดันไปเห็นไอ้ทักท่ีย่น

จมูกพร้อมกับเบะปากคล้ายจะอ้วกก็เลยถลึงตาใส่

โธ่! ไม่มีพรสวรรค์ในการแอ๊วแบบกูอะดิ หวายๆๆ
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“เฮ้ยไอ้โน่ น้องโอเคปะ” พีเ่ก่งเดนิเข้ามาสมทบ สายตาท่ีมอง

ผมนัน้ดเูป็นห่วงเป็นใยเหลอืเกนิ โอ๊ยยย! อยู่ดีๆ  ก็ถูกขนาบข้างโดย

หนุ่มเท่ตั้งสองคน ใจหวิวววววว

“มึงจะดูถูกความสามารถของกูเกินไปแล้ว” พี่โน่หันไปตบหัว

เพื่อน โอ๊ยยย! เพิ่งจะเคยเห็นหมอคูลๆ ก็วันนี้ ลบภาพคุณลุงดุๆ 

ชอบขู่ตอนเด็กๆ ไปหมดสิ้นเลย

ฉีดยาให้กุ้งหน่อยนะคร้าบบบบบบ (กะพริบตาปริบๆ)

“ไม่เจ็บเนอะ” พี่เก่งคุกเข่าลงข้างๆ

“ถามเหมือนพี่โน่เลยอะ” ผมยิ้มตอบ “ไม่เป็นอะไรเลยครับ 

จริงๆ”

“เดี๋ยวเลิกกิจกรรมแล้วก็กลับห้องล่ะ นอนพักผ่อนเยอะๆ 

เพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นมาปฐมนิเทศกับอธิการฯแต่เช้า”

“โอ๊ย! ผมนอนเป็นตายแน่ๆ พีไ่ม่ต้องเป็นห่วง เหน่ือยจะตาย

อยู่แล้ว” ผมบุ้ยปาก

“เด็กดี...งั้นพี่ไปดูน้องคณะก่อนนะ เดี๋ยวฝากไอ้โน่ดูต่อ”

“ขอบคุณพี่เก่งมากนะครับ”

หลังจากพี่เก่งเดินออกไปจากเต็นท์ ผมโดนต่อคิวดูแลโดย 

พี่โน่ทันที

“กลับหอคนเดียวได้ใช่มั้ยครับ”

“ได้ครับ แต่กลับกับพี่ดีกว่า” ผมท�าตาแป๋ว

“โอ้โห!...” เกิดเสียงร้องเบาๆ จากไอ้ตัวที่ก�าลังประคบหน้า-

ผาก หน้ามันแสดงความช็อกเต็มที่ อย่างกับไม่เคยเห็นใครรุกหนัก

ขนาดนี้มาก่อนในชีวิต

แต่คนที่ผมพูดด้วยอย่างพี่โน่กลับยิ้ม เขาแค่พยักหน้า จาก

นั้นก็หันไปทางเด็กพละหัวโนที่มุมเต็นท์
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“ถ้าโอเคแล้วน้องกลับได้เลยนะครับ”

“เอ่อ...” ไอ้ทักอ�้าอึ้ง มองผมสลับกับพี่หมอไปมา “ผม...”

“หรือน้องต้องการอะไรอีกหรือเปล่า”

“ไม่ใช่ครับ คือ...” ไอ้ทักเหลือบมองผมแล้วก็ถอนหายใจ...

ถอนหายใจเนี่ยนะ เป็นบ้าอะไรอีกล่ะ

“...”

“ฝากเพื่อนผมด้วยนะครับ” ไอ้ทักพูดนิ่งๆ สีหน้าเรียบเฉยไม่

แสดงออกอะไรมากมาย

หืม...มันจะฝากผมท�าไมวะ ไม่ต้องท�ามาเป็นสร้างภาพว่า 

เป็นห่วงหรอกจ้า รู้ทันหรอกไอ้บ้าเอ๊ย!

“ได้เลย” พี่โน่พยักหน้า ก่อนกลับมายิ้มให้ผมอีกครั้ง “เดี๋ยว

พี่ไปคุยกับเพื่อนก่อน เรารอพี่อยู่ตรงนี้นะ”

“ครับผม”

หลงัจากพีห่มอสดุเท่เดนิออกไปแล้ว ไอ้ทกักล็กุขึน้มา มนัเหล่

มองผมทั้งๆ ท่ีมือยังประคองถุงน�้าแข็ง ผมเอียงคอจ้องมันอย่าง

ตั้งใจกวน แต่ทว่ามันกลับท�าเป็นเมินเดินผ่านไปเฉยอย่างที่ไม่เคย

เป็นมาก่อน แหงะ!

“อ้าว! ไม่ร�่าไม่ลาเลยหรือไง”

ไอ้ทักมองผมด้วยหางตา

“อืม” คนที่ผมถามกระแทกเสียงกลับมา

“เอ๊า! เป็นบ้าอะไรอีก...”

ปัง!

อยู่ๆ ไอ้ทัก เด็กพละที่ก�าย�าและยังตัวสูงเป็นเปรตก็เตะ 

เข้าให้ที่ถังขยะจนเสียงดังสนั่น จนมันกระเด็นไปหลายเมตรและทิ้ง

หลกัฐานเป็นขยะมากมายปลวิว่อนไปทัว่ ผมตกใจกบัเหตกุารณ์ตรง
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หน้าจนต้องหยุดพูดทั้งๆ ที่ยังไม่จบประโยค

ไอ้ทักหมุนตัวกลับมา ผมชะงักขาตัวเองทันทีเมื่อเห็นแววตา

นั้น...มันน่ากลัว และไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นบนใบหน้าของคนอย่างมัน

ด้วย

ไอ้ทักเดินปรี่เข้ามาจนผมตกใจ

“อย่าท�ากูนะ” ผมถอยกรูดด้วยความกลัว

ถ้ามันจะวิ่งเข้ามาเตะคว�่าเหมือนถังขยะที่เห็นตรงหน้า บอก

เลยนะ ผมตายครับ ตัวมีอยู่แค่นี้เอง เผลอๆ ขาดสองท่อน เอาไป

ให้หมอต่อก็ไม่ได้ด้วย แงงง ช่วยผมที

“เหอะ!” ไอ้ทักเสยผมแบบลวกๆ ดูก็รู้ว่าอารมณ์เสีย แต่ที่งง

กว่าคือมึงจะเดือดท�าไมอะ

“เกิดอะไรขึ้นวะ ผีเข้าเหรอ”

“เปล่า”

“แล้วงอแงอะไรฮะ!?”

ไอ้เด็กพละกัดกระพุ้งแก้ม จากนั้นก็ยกมือขึ้นมาเท้าเอว ดู

เผินๆ เหมือนก�าลังต่อสู้กับอารมณ์ตัวเองอยู่

“ขอโทษ” อยู่ๆ ไอ้เด็กพละก็พูดออกมาแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย

“ฮะ!?”

“ไม่ได้ยินหรือไงวะ!” มันท�าหน้าดุอีกครั้ง ผมเลยไม่อยาก

ตอบโต้แบบกวนๆ อีกแล้ว

“...”

“ดูแลตัวเอง”

“มึง...”

“ช่างแม่ง! ไม่รู้ท�าไมอยู่ๆ ถึงอยากพูดแบบนี้” ไอ้ทักโยนถุง

น�้าแข็งทิ้งลงกับพื้น ยกนิ้วโป้งขึ้นมานวดจุดที่บวมเป่งนั้น ซึ่งยังไม่มี
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ทีท่าว่าจะยุบลงเลย

“...”

“ก็เจ็บดี” ไอ้ทักฝืนยิ้ม “ท�าให้รู้ว่ากูไม่ควรเสือก”

“ทัก คือกูอะ...”

มันไม่ฟังผมพูด ก้าวขายาวๆ เดินหนีไปอย่างดื้อๆ และทิ้ง

ผมไว้ตรงนั้น

อ้าว!...แล้วแบบนี้ผมต้องท�ายังไงอะ 

ตลอดเวลาที่ท่านอธิการบดีให้โอวาทต้อนรับนิสิตใหม่ 

พวกเราคณะสินก�าต่างหลบัคอพบัคออ่อนกนัเป็นแถว แต่คณาจารย์

ทุกท่านคงจะชินแล้วละ กแ็หม...เดก็คณะนีม้นัชอบท�าตวัแปลกแยก

อยู่เรื่อย

ไม่นานนักหลังจากชั่วโมงแห่งการปฐมนิเทศจบลงไป เวทีก็

ถกูส่งต่อให้เป็นหน้าทีข่องพีส่ภานสิติจดักจิกรรมให้น้องๆ ฟ้ืนตวักัน

ต่อ ซึ่งกิจกรรมแรกก็คือการเล่นเวฟ แม่ม...โคตรสิ้นคิดเลย

แต่เอาเถอะ สุดท้ายก็เป็นภาพที่สวยงามจนผมต้องมา 

อัพสตอรี่ลงไอจีเลยแหละ

“เอาละค่ะ ปีหนึง่ทกุท่าน” พีส่ภาฯคว้าไมค์มาประกาศ “ก่อน

จะถึงเฟรชชี่ไนท์ในสุดสัปดาห์นี้ เราจะพาน้องๆ ดาวเดือนตัวแทน

แต่ละคณะมาให้ทุกคนยลโฉมกันก่อนน้า~ ว่าสวยหล่อขนาดไหน”

“กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดด”

พอได้ยินค�าว่าดาวเดือน ไอ้พวกที่นั่งเซ็งโลกจะเป็นจะตาย

ก่อนหน้านี้โห่ร้องกันเป็นแถวอย่างกับได้โด๊ปเอ็มร้อย เอ๊า! ที่พวก

มึงหลับจนจะล้มพับก่อนหน้านี้คืออะไรวะ

แต่เอาจริงนะ ผมก็อยากเจอดาวเดือนเหมือนกัน แต่...ไม่ใช่
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จากคณะตัวเองนะ

 ตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อวานผมยังไม่เห็นหน้าไอ้ทักเลย ถาม 

ไอ้โมทย์กไ็ม่รูว่้าไปอยูท่ีไ่หน จะไปเคาะประตหู้องก็ไม่ใช่เรือ่ง ความ

รู้สึกผิดทุกอย่างแม่งถาโถมเข้ามาได้ยังไงผมก็ยังงงๆ ซึ่งสุดท้ายผม

กไ็ม่ได้ไปกบัพีโ่น่ เพราะเปลีย่นใจกลบัมานอนกอดปีเตอร์อยู่ท่ีเตยีง

ตัวเอง เหงานิดหน่อยแต่ก็โอเคนะ (รันทดชิบเป๋ง!)

ผมชะโงกดูหนุ่มสาวบนเวที แต่ยังไม่พบคนที่ตามหาเลย

ดาวเดือนถูกส่งไมค์ต่อกันไปเรื่อยๆ และในท่ีสุดก็ถึงคิว

หยากไย่คนสวยที่พอได้ออกสื่อก็เหมือนโดนใส่ถ่านเพิ่มเอเนจี้ มี

แววความฉลาด สมาร์ท และสวยกว่าปกติมากกกกกกเลยทีเดียว

“สวัสดีค่ะ หยากไย่ จากเอกออกแบบแฟชั่น ดาวคณะ...”

“เดี๋ยวค่ะๆ คณะนี้เขาไม่ได้แนะน�าตัวแบบนี้กันไม่ใช่เหรอ”

“เฮฮฮฮฮฮฮฮฮ!”

นั่นไง เสี้ยมกันเข้าป๊ายยย! แล้วคณะอื่นมันจะไม่หมั่นไส้เรา

ได้ยังไงฮะ

หยากไย่ยิ้มมุมปากแบบผู้ดี “พอดีเราสองคนถูกสั่งห้ามไม่ให้

แนะน�าตัวจนกว่าจะได้ต�าแหน่งค่ะ เขาว่ามันเสียภาพลักษณ์”

“หูยยยยยยยยย!”

มึงก็มั่นหน้าเกิ๊นนนนนน ไย่เอ๊ย! ระวังโดนปาไข่เน่าเด้อออ

“ว้าย! แรงอะ งั้นไปที่คนต่อไปเลยเนอะ”

แล้วก็มาถึงที่...

“กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด”

เสียงกรี๊ดกระหึ่มนั้นดึงความสนใจผมให้เพ่งไปท่ีเวทีอย่าง

ตั้งใจอีกครั้ง ผู้ชายในชุดนิสิตถูกระเบียบก้าวขายาวๆ ออกมาข้าง

หน้า ออร่าเป็นประกายเกินกว่าคนอื่นๆ จนท�าให้ใจผมเต้นแรงขึ้น
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มาอย่างไม่รูส้าเหต ุ สงัเกตเหน็ว่ามนัเซตผมและแต่งหน้าจนดดูกีว่า

ตอนปกติ ท�าไมมันไม่ท�าแบบนี้บ่อยๆ นะ ดูดีจะตายไป

และไม่รู้ท�าไมเหมือนกัน ผมรู้สึกดีใจเหลือเกินที่ได้เห็นมัน 

อีกครั้ง ถึงแม้จริงๆ แล้วจะไม่ได้นานเท่าไหร่ แต่ความรู้สึกของผม

ไม่ต่างกับร้อยปีเลยอะ เพ้อเจ้ออีกแย้วววววว แง...

“ทักครับ จากคณะพลศึกษา”

ท่ามกลางเสียงเชียร์ อยู่ๆ ผมก็กระตุกยิ้มออกมา โชคดีไปที่

ไอ้อูแ๋ละเพือ่นทีน่ัง่ข้างๆ ก�าลงัจดจ่ออยูบ่นเวทีจึงท�าให้ไม่มใีครเหน็ 

ฟู่ววว! รอดตัว

“ตายแล้ว! ท�าไมหน้าผากช�้าแบบนั้นล่ะคะลูก” พิธีกรชี้ไปยัง

จุดที่ว่า หากมองจากหน้าจอใหญ่ๆ ที่อยู่ด้านหลังซึ่งก�าลังจับภาพ

อยู่ ก็จะเห็นว่ามันยังคงเป็นรอยสีแดงๆ ปนม่วง “จะหายทันวัน 

ประกวดมั้ยเนี่ย”

“ผมหวังว่าจะหายทันครับ ผมก็ไม่อยากท�าให้เพื่อนๆ ผิด

หวัง”

ความรู้สึกผิดกระแทกเข้าที่ท้องจนจุกสัสๆ ฮืออออออ

“ตายแล้ว ใครกันคะ! อย่าให้เจอนะเดี๋ยวพี่จะตีให้ก้นลาย

เลย!”

“ห!ึ ไม่เป็นไรหรอกครบั” ไอ้ทกัพ่นลม แปลกมากทีท่่าทางของ

มันไม่ได้ดูข้ีเก๊กเลย กลับเป็นธรรมชาติน่ามองสุดๆ ผู้ชายด้วยกัน

มันดูออกน่ะ “สมควรโดนแล้ว จริงๆ น่าจะโดนมากกว่านี้ด้วยซ�้า

ครับ”

“ต๊ายยย!...เอาจรงินะ พีว่่ามนัฟังดโูรแมนตกิยังไงๆ ก็ไม่รูอ้ะ” 

พิธีกรยิ้มเขินๆ

“แล้วทีถ่ามว่าใครท�า...” ไอ้ทกัหนัหน้ามาทางจดุทีน่ัง่ของคณะ
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ศิลปกรรม ไม่ได้คิดไปเองแน่ๆ ว่ามันก�าลังสอดส่ายสายตาหาใคร

บางคน

ผมย่นคิ้วพร้อมกับกัดกระพุ้งแก้มในจังหวะที่ดวงตาคมๆ คู่

นัน้จบัจ้องมาทางนีพ้อด ีผมยดืตวัขึน้มองไปท่ีใบหน้าคมๆ อนัหล่อ

จัดนั้นอย่างสังเกตท่าที

จะท�าอะไรของมันอีกล่ะ

ความหงดุหงดิปนความสงสยัทัง้หมดหายไปในทนัท ีเมือ่อยู่ๆ 

อีกฝ่ายก็ระบายยิ้มออกมา เป็นยิ้มแบบที่ไม่มีการกวนตีน ไม่ใช่ยิ้ม

ทีล่องเชงิและด่าผมทหีลงัเป็นการตบหวั ผมเจอพวกน้ันมาหมดแล้ว 

และครั้งนี้มันไม่เหมือนกับพวกนั้น

มันท�าให้ผมรู้ว่านี่แหละ ยิ้มของไอ้ทัก ยิ้มจริงๆ

ยิ้มแบบจริงใจ...

ตัวแทนคณะพละกระชับไมค์ในมือก่อนจะส่งเสียงพูดแทรก

ทะลุความเงียบ

“กุ้ง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ต่อยผมในบ่อโคลนเมื่อวานนี้ 

โทษฐานที่ปากหมาครับ”


