
~ Scriper ~

พี่เขาชื่อเสือครับ

ชวีติเฟรชชีไ่ม่ใช่เร่ืองง่าย นอกจากจะต้องปรบัตวักบัการ
ตืน่เช้าๆ วิง่ออกมารอโหนรถเมล์เพือ่จะเข้าให้ทันในวชิาแรกของวนั
แล้ว ยังต้องเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องที่พวกรุ่นพ่ีพูดปากต่อปากว่า
สนุกนักหนา ไม่มีอะไรต้องกังวล 

แต่พอเอาเข้าจริงๆ...
มนักส็นกุ ครบั สนกุดนีัน่แหละ ไม่กดัฟันพดูด้วย ถงึจะเหนือ่ย

ไปหน่อยกับบางกิจกรรมก็เถอะ ต้องเข้าใจว่าสมัยนี้การรับน้องมัน
เปลี่ยนแปลง ใช่ว่ามันจะน่ากลัวหรือว่าออกมาไม่ดีเหมือนกับใน
อดีต กิจกรรมหลายอย่างก็ท�าให้รู้จักกับเพื่อนๆ ในคณะ ขนาดว่า
ไอ้เด็กแว่นท่าทางไม่น่ามีเพื่อนอย่างผมยังมีเลย

แล้วก็ไม่ใช่แค่เพื่อน...เอ่อ แฟนก็มีแล้วครับ ///
พีเ่ขาชือ่พีธั่น ผมรูจ้กัพีเ่ขาก่อนจะเข้ามหาวทิยาลยั และเราก็

ตกลงคบกันมาก่อนแล้วด้วย เพียงแต่พี่ธันบอกว่าอยากให้มันเป็น
ความลับ เพราะไม่อยากให้ผมถูกมองไม่ดีหรือถูกใครเกลียดเข้า

ก็พี่ธันแฟนผมเขาเป็นเดือนมหา’ลัยเมื่อปีที่แล้วนี่นา
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ผมก็เข้าใจนะ ไม่คิดอะไรมากด้วย เจอหน้ากันก็แค่ส่งยิ้มให้ 
พอวันหยุดก็มีออกไปเที่ยวด้วยกันบ้าง แต่ก็ใช่ว่าจะบ่อย อย่างช่วง
นีพ้ีเ่ขากเ็หมอืนจะหายๆ ไปเลย บางทอีาจจะโกรธทีเ่ขาขอมาทีบ้่าน
ผม แต่พอดีว่าช่วงนี้บ้านผมก�าลังอยู่ในช่วงรีโนเวทใหม่เกือบจะทั้ง
หลัง ขนาดผมยังต้องเก็บของเตรียมย้ายไปอยู่หอนอกชั่วคราวเลย 

ไปอยู่กับเพื่อนของพี่ชายน่ะครับ ซึ่งผมก็ยังไม่รู้รายละเอียด
พ่ีเขาเลยด้วยว่าเป็นใคร ชือ่อะไร แต่พีค่งิบอกว่าให้อยู่ไปก่อน บ้าน
ปรับปรุงเสร็จค่อยกลับมา

กลับมาที่เรื่องพี่ธัน เพราะเหตุผลนี้ไง ผมก็เลยบอกปฏิเสธ 
พี่เขาไป จากนั้นพี่ธันก็หายเงียบ

คิดว่าคงจะโกรธผมจริงๆ นั่นแหละ
แต่ไม่เป็นไร...วันนี้ผมแวะซื้อคุกกี้ร้านโปรดพี่ธันไปง้อแล้ว มี

ของขวัญกล่องเล็กๆ ติดมือมาด้วย ผมเก็บเงินซื้อให้เขาเลยนะ ที่มี
ของขวญัด้วยกเ็พราะว่าวันนีวั้นเกดิพีธั่น นีผ่มตัง้ใจมาเซอร์ไพรส์ถึง
คณะพี่เขาเลยนะ แต่คงไม่ได้คุยอะไรมากนักหรอก พี่ธันอาจจะท�า
เป็นไม่สนใจผมเท่าไหร่ด้วย เวลาอยู่ในมหา’ลัยเราก็ท�าแบบนี้มา
ตลอด

เพื่อนๆ เขาบางคนก็รู้ว่าผมคบกับพี่ธันนะ เพราะเคยเจอกัน
เวลาเราไปเทีย่ว หรอืบางครัง้พีธ่นักช็วนผมไปกนิข้าวกับกลุ่มเขา ซึง่
แต่ละคนกช็อบส่งยิม้กรุม้กริม่พดูอะไรทีผ่มไม่ค่อยเข้าใจตลอดเวลา 
ผมเลยไม่ค่อยอยากสนิทหรือคุยกับเพื่อนๆ พี่ธันเท่าไหร่

ห้อง...504/2 อยู่ไหนหว่า
พี่เขาเพิ่งเลิกเรียนกัน...
อ๊ะ เจอแล้ว นั่นไงพี่ธันนั่งอยู่กับเพื่อนๆ เขาที่หน้าห้อง อยู่

กันเป็นกลุ่มใหญ่จนขาผมชักจะสั่นๆ ขึ้นมา
แบบ กมูาท�าอะไรตรงนี ้ไอ้คทิทท พีธ่นัเวลาอยูท่่ามกลางกลุม่

เพื่อนนั้นดูดีมากเลยครับ เพราะเพื่อนๆ พี่เขาแต่ละคนนี่คือเถื่อน
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โคตร มองจากดาวพลูโตยังรู้เลยว่าเถื่อนแค่ไหน ทั้งเจาะหู ย้อมผม 
ยิง่ใส่ชดุชอ็ปประจ�าคณะวศิวะกย็ิง่เสรมิให้พวกพ่ีเขาน่ากลัวกว่าเดิม

ท�าไมน่ากลัวกันขนาดนั้นนน
ผมจะท�ายังไงกับของขวัญวันเกิดพี่ธันดีล่ะ จะฝากใครเข้าไป

ให้ก็ไม่ได้ กลัวคนอื่นเขาจะรู้ แต่ให้เข้าไปเองขาผมมันก็ก้าวไม่ออก
เสียแล้ว

“เฮ้ย ไอ้น้องคิทอะไรนั่นมึงได้มันหรือยังวะธัน” เสียงพูดคุย
ในกลุ่มเงียบลง รวมถึงผมที่ก�าลังถกเถียงกับตัวเองอยู่ในใจก็หยุด
ชะงัก 

ท�าไมเพื่อนพี่ธันถึงถามอะไรแบบนั้น...
ผมเพ่ิงคบกบัพีธ่นัเอง จะไปมอีะไรแบบนัน้ได้ยงัไง อกีอย่าง...

พี่ธันก็บอกแล้วว่ารอผมพร้อม 
“ได้ก็เหี้ยแล้ว วันก่อนกูขอไปบ้าน ยังปฏิเสธกูอยู่เลย เล่นตัว

โคตร คดิว่าตวัเองน่ารกัมากม้ัง แว่นเชยๆ ไปเท่ียวแต่ละครัง้ก็ใส่แต่
เสื้อกางเกงตัวเดิม จนกูแม่งเบื่อจะคบต่อแล้วเนี่ย ถ้าไม่ใช่ว่าพวก
มึงท้าเอาไว้ให้ถึงสองเดือนนะ กูเลิกไปนานแล้ว” ภาพพ่ีธันท่ีใจดี
อบอุ่นปลิวหายทันทีที่ผมได้ยินประโยคระบายสิ่งที่อยู่ในใจของ 
พี่เขา

ที่ขอมาที่บ้าน...เพราะเรื่องแบบนี้งั้นเหรอ
แว่นเชยๆ...
เบื่อจะคบต่องั้นเหรอ
“น้องคิท มาหาธันเหรอ”
เฮือก! 
ตกใจหมดเลย พี่ปลายฝนนี่เอง
พ่ีปลายฝนเป็นเพื่อนสนิทพี่ธันครับ หน้าตาน่ารัก ตัวเล็กๆ 

ผมยาว ให้ลคุดเูซก็ซี ่พีเ่ขาเป็นหนึง่ในเพือ่นของพีธ่นัทีรู่ว่้าเราสองคน
เป็นอะไรกัน



~ เสือจะกินคิทแคท ~

10

“เงียบ...เป็นอะไรหรือเปล่า”
“ไม่ คือ ครับ ผมมาหาพี่ธัน” ผมตอบออกไปอ�้าอึ้ง สมองคิด

อะไรไม่ออกไปชั่วขณะ  มองขนมในมือสลับกับพี่ปลายฝน ผมควร
เข้าไปหรือเปล่า จะมองหน้าพี่ธันยังไง ในเมื่อประโยคพวกน้ันยัง
ลอยอยูใ่นหวัผม “พีป่ลาย คทิฝากเอาขนมไปให้พ่ีธนัหน่อยนะ แล้ว
ก็บอกพี่ธันด้วยว่าคิทขอเลิก”

ผมไม่กล้าจะเข้าไปบอก ยิ่งเพื่อนๆ เขานั่งกันอยู่แบบนั้น แค่
คดิขากก้็าวไม่ไปแล้ว ได้แต่ยดัขนมใส่มอืพีป่ลายฝนแล้วรบีวิง่หนีลง
บันไดมา รู้สึกว่าตัวเองขี้ขลาด แค่จะขอเลิกแล้วต่อว่าพี่ธันที่มา
หลอกกนักย็งัไม่กล้า ถ้าหากว่าเป็นมาร์ชเพือ่นผมมนัคงเข้าไปตัง้แต่
ที่ได้ยินแล้ว

แต่ดูผมสิ วิ่งหนีออกมาเฉยเลย น่าข�าชะมัด
จากเช้าทีส่ดใสกลายเป็นหม่นหมองในพรบิตา บางทีผมก็คดิ

ว่าพี่ธันอาจจะพูดเล่น แต่ใครมันจะมาพูดเล่นเรื่องแบบนั้นกัน แล้ว
เสียงพี่เขาก็ดูจะร�าคาญและหงุดหงิดใจจริงกับสิ่งที่ผมเป็น 

เงยหน้ามองตัวเองในกระจกห้องน�้าแล้วก็...เฮ้อ ไม่น่ารัก
จริงๆ นั่นแหละ

ไม่แปลกที่พี่ธันจะไม่ชอบ
ผมคงมดีแีค่ผวิขาว แล้วกร่็างกายทีไ่ม่ได้สงูใหญ่เท่ากับผูช้าย

ปกติทั่วไปเท่านั้น ดูเส้นผมสิ พันกันยุ่งไปหมด ใส่แว่นทรงกลมอัน
เดิมมาตั้งแต่มัธยมปลาย หน้าตาดูยังไงก็ไม่น่ารัก มีแต่แก้มก้อนๆ 

“เฮ้อ ไม่อยากเข้าเรยีนเลย” ผมบ่นกบัตวัเองเบาๆ มองกล่อง
ของขวัญในมือก่อนจะยัดมันใส่ลงในกระเป๋า

ไม่ได้ให้ไปหรอก มันแพง ผมเสียดายเงิน เก็บไว้ไปปรับสาย
ใช้เองก็ได้

ผมซื้อนาฬิกาข้อมือมาให้พี่เขาน่ะ
แต่ตอนนี้ไม่ให้แล้ว 
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[เสียงโทรศัพท์]
เดี๋ยวนะ ไอ้มาร์ชโทร.มา ผมรับสายมันก่อน
“โหล”
[ไอ้คทิทท มงึอยูไ่หน ท�าไมยงัไม่มาเรยีน] เสยีงมนัดงัล่ันออก

มานอกล�าโพงเลย ผมยกโทรศัพท์ห่างๆ จากหู หันไปพูดตอบ
“อาจารย์เข้ายังวะ” ได้ยินเสียงมันแล้วผมแม่งจะร้องไห้ เป็น

ไหมครบั เข้มแข็งฉิบหาย แต่พอได้ยนิเสียงของคนท่ีเราคดิว่าส�าคญั
นีค่อืเหมอืนเขือ่นน�า้ตาแม่งจะพงัทลาย “กวู่าจะไม่เข้า ฝากเก็บงาน
ให้กูด้วย”

[มาแปลก มี’ไรรึเปล่าเนี่ย] ไอ้มาร์ชปรับเสียงแผ่วลง 
[ไอ้พี่ธันอะไรนั่นบอกเลิกมึงแล้วใช่ไหม! กูดีใจด้วย ฉลองหมู

กระทะเลยเป็นไง] เสียงไอ้เอิร์ธแทรกเข้ามา แทงใจด�าจนผมได้แต่
กลืนก้อนสะอื้นลงคอ แล้วก็กดตัดสายทิ้งไปเลย ฮือออ สะเทือนใจ
สุด จึ๊กเข้ามาเต็มๆ อกเลย

ไอ้เอร์ิธนะ คอยด ูวนัเกดิมนัผมจะไม่เลีย้งหมกูระทะแล้วด้วย 
งอน!

ไอ้มาร์ชกระหน�่าโทร.เข้ามาติดๆ แต่ผมก็ตัดสายบ้าง ปล่อย
ให้เรียกอยู่แบบนั้นบ้าง ขาก็เดินลัดเลาะหลบไปท่ีด้านหลังอาคาร
เรยีนรวม มนัเป็นคล้ายๆ สวนหย่อม แต่กไ็ม่ค่อยมคีนมาน่ังเท่าไหร่ 
เพราะยุงเยอะ ผมถึงได้หอบสังขารตัวเองมานี่ไง

ฟืดดด
ฮึดไว้ อย่ามาร้องไห้กับเรื่องแค่นี้นะคิทแคท
น�้าตาไม่ไหลแค่คลอๆ แต่น�้ามูกนี่มาเต็ม อย่าว่าผม ก็เสียใจ 

อะ ใครมาได้ยินแฟนตัวเองพูดแบบนั้นก็เสียใจเหมือนผมท้ังน้ัน
แหละ 

ฮึกกก
อย่าให้พูดเยอะ น�้าตาจะไหลแล้วเนี่ย
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“จะอีกนานไหม”
“เหีย้!...” ผมสะดุง้ลกุจากเก้าอี ้อ้าปากพะงาบๆ มองเจ้าของ

สายตาคู่ดุที่ยังคงจ้องอยู่ด้วยท่าทีเซ็งๆ เม่ือกี้ตอนมาน่ังท�าไมผม 
ไม่เห็น...เอ่อ จะไปเห็นได้ไงวะ ก็มัวแต่คิดเรื่องพี่ธันอยู่ ก้มหน้า 
ก้มตาอย่างเดียวเลย นี่แปลว่าผมมารบกวนพี่เขาใช่ไหม

พี่เขาท�าหน้าเหมือนอยากจะต่อยผมเลย
“เงยีบ...ใบ้แดกหรอืไง ตะครวิกนิปากเหรอ” ถ้อยค�าท่ีดจูะหา

เรื่องของพี่เขายิ่งท�าให้ผมพูดอะไรไม่ออก  
“คือ ผม...เอ่อ”
“ชาตินี้จะพูดจบไหม ปลุกกูด้วยแล้วกัน กูนอนรอ” เสียง 

เบื่อหน่ายว่า แล้วพี่เขาก็ล้มเอนลงไปบนเก้าอี้ตัวเดิมที่อยู่ด้านหลัง
ผม คือเก้าอี้มันหันหลังชนกันไง ตอนเดินเข้ามาผมก็ไม่ทันสังเกต 
ก�าลังนั่งเศร้าอยู่ ไม่คิดว่าจะมีคนมานอนอยู่ในที่แบบนี้ด้วย

“ผม...ขอโทษ” ผมบอก ก็ผมมาทีหลังแล้วยังมารบกวนอีก 
ผมก็ต้องขอโทษพี่เขาน่ะถูกแล้วละ

“กูจะรับค�าขอโทษก็ต่อเมื่อมึงเช็ดเอาน�้าตาบนหน้าเหี้ยๆ 
ของมึงออก แล้วก็หยุดสะอึกสะอื้นด้วย”

“...”
“มันทุเรศ” 
...
พี่แม่ง! นี่ปากหรือกรรไกร แล้วคือผมเถียงเขาไม่ได้สักค�า ดู

ใบหน้าหล่อๆ ที่ผงกขึ้นมามองสิ เหมือนกับก�าลังขู่ว่าถ้าผมเถียง
หรอืว่าพีม่นัแม้แต่ค�าเดยีว ผมจะไม่มชีวีติรอดกลบัไปอะไรประมาณ
นั้น 

น่ากลัวเกินไปแล้ว
ผมยกมือเช็ดน�้าตาเงียบๆ มันไหลมาเองอะ ผมไม่ได้อยาก

ร้องนะ แล้วที่ไหลก็เพราะพี่เขาเนี่ยแหละ 
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“ฮึก”
จะจ้องผมท�าไมนักหนา ผมก็กลัวเป็นนะ!
“น่าร�าคาญฉิบหาย” ผมได้ยินเสียงพี่เขาบ่นพึมพ�า ก่อนที่

ผ้าเช็ดหน้าที่ถูกขย�าเป็นก้อนๆ จะถูกโยนใส่เข้ามาท่ีหน้า กลิ่น
หอมๆ ของน�้ายาปรับผ้านุ่มและผ้าที่ดูสะอาดสะอ้านท�าให้ผมคิด
ว่ามันคงยังไม่ผ่านการใช้งาน

“...ให้ผมเหรอครับ”
“ให้ต้นไม้ใบหญ้าแถวนี้มั้ง ท�าไมโง่...เช็ดเข้าไป เห็นแล้วหมด

อารมณ์นอน”
ผมก้มมองผ้าเช็ดหน้าในมือ ไอ้เสียงที่พี่เขาด่าก็ฟังนั่นแหละ 

แต่ท�าไมถึงสัมผัสได้ถึงความใจดีลึกๆ ที่อยู่ในค�าด่าของพี่เขาก็ไม่รู้ 
สายตาก็ดูจดจ้องเป็นห่วงแปลกๆ 

หรือว่าผมจะคิดไปเองกันนะ
“ขอบคณุครบั” ผมว่า ก้มมองผ้าเชด็หน้าในมอืสลบักบัใบหน้า

ดูดีของพี่เขา
“ไม่เป็นไร ผ้าเช็ดหน้าแค่ผืนเดียว บ้านกูรวย” อะไรคือมาขิง

ใส่ผมว่าบ้านรวยแล้วก็ล้มตัวลงนอนต่อ “นั่งดิ ยืนรอใครจุดธูปเชิญ
อะ หรือให้กูไปอุ้มมานั่ง”

“ไม่ ไม่ต้องครับ” ผมรีบปฏิเสธ วิ่งกลับมานั่งลงตรงเก้าอี้ตัว
เดิม ก้มมองฝ่ามือตัวเองด้วยความประหม่าปนอึดอัดนิดๆ คือรู้สึก
เหมือนถูกพี่เขาจ้องอยู่ แถมยังจ้องเงียบๆ ไม่พูดหรือชวนคุยอะไร
ด้วย

“เอ่อ ผม...ชื่อคิทแคท” ผมว่า 
“จริงๆ ชื่อคิท แต่มึงไปเติมค�าว่าแคทมาเองใช่ไหม งี้แหละ 

พวกไม่รักพ่อรักแม่ เขาตั้งชื่อให้ดีๆ ไปเติมใส่เองเฉย”
พี่เขาพูดอะไรน่ะ...
“กูชื่อเสือ”



~ เสือจะกินคิทแคท ~

14

“ครับ?”
“ชื่อเสือไง มึงจะถามย�้าเพื่อ? หูตึงเหรอ”
เอ้า โดนอีกแล้ว ผมท�าอะไรผิด...
“พ่ีเสือไม่เรียนเหรอครับ” ผมถามต่อ เลิกสนใจกับถ้อยค�า

ก่อนหน้าท่ีพ่ีเสือพูด บรรยากาศเงียบๆ มันอึดอัดน่ะ ถึงพี่เขาจะ
กวนตีนไปนิด แต่ก็ไม่อยากให้เงียบเท่าไหร่

“ถ้าเรียนจะเห็นกูไหม”
...ผมผิดเองแหละที่ถามพี่เขาน่ะ
“มึงโดดเรียนมาอะดิ” พี่เสือว่า ลืมตาขึ้นมาจ้องหน้าผมนิ่งๆ 

พร้อมกับยักคิ้วกวนประสาทส่งมาให้ 
“ไม่ได้โดด...ผมว่างเฉยๆ ไม่มีเรียนครับ”
“เหรอ” 
สายตาไม่เชื่อกันแบบนั้นมันคืออะไร ท�าไมเหมือนพ่ีเขารู้ 

เหมือนดูออกเลยอะว่าผมโกหกเขาเรื่องไม่มีเรียน
“ไม่ใช่ว่าเรียนถึงสิบโมงครึ่งเหรอวันนี้”
!!!
“พี่รู้ได้ไงอะ!”
พีเ่สอืกระตกุยิม้เหนอื หลบัตาลงเงยีบๆ ไม่ยอมบอกว่าพ่ีเขา

รู้เวลาเรียนผมได้ยังไง บางทีพี่เสืออาจจะมีน้องหรือมีเพื่อนเรียน
คณะผมหรือเปล่า ถึงได้รู้...หรืออาจจะมีแฟน 

พอได้มามองชัดๆ แบบนี้แล้วผมถึงได้รู้ว่าพี่เสือดูดีมาก คือ
ดูดีคนละแบบกับพี่ธัน พี่ธันจะออกแนวอบอุ่น ดูใจดี น่าเข้าหา 
พูดคยุ แต่พ่ีเสือเขาจะออกแนวแบบพวกนกักฬีามกีล้ามเน้ือให้เหน็ 
และผิวสีแทนสวยด้วย แต่ดูดุไม่ค่อยน่าจะเข้าใกล้เท่าไหร่

ผมบอกไปหรอืยงัว่าพีเ่สือเรยีนวิศวะด้วย รูเ้พราะพีเ่ขาใส่เสือ้
ช็อปอยู่นี่แหละ ท�าไมผมไม่เคยเห็นพี่เขาเลยเวลาไปหาพี่ธัน

ดูดิ พี่เขาเจาะหูใส่จิวฯด้วยอะ 
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“จ้องขนาดนี้จับกูแดกเข้าไปเลยไหม”
ผมสะดุ้งกับเสียงนิ่งๆ ที่ส่งมา
ดีนะที่พี่เสือไม่ลืมตามาด้วยตอนพูด ไม่งั้นผมว่าผมคงหงาย

ร่วงเก้าอี้แน่ๆ ขนาดมาแค่เสียงเมื่อกี้ยังเกือบจะร่วงเลย
ผมนัง่เงยีบๆ อยูก่บัพีเ่สอืทีด้่านหลงัตกึ ไร้ซึง่ความอดึอดัใดๆ 

อย่างในตอนแรก คงเพราะรู้จักชื่อกันแล้วละมั้ง อีกอย่าง...พ่ีเขา
หลับไปแล้ว มีเสียงกรนดังออกมาเบาๆ ด้วย ตอนหลับพี่เสือก็
เหมือนคนปกติทั่วไปอะ

แต่พอตื่นอะเหรอ...ปากหมาฉิบเลย
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พี่เขาชวนผมไปกินข้าว

พี่ธันโทร.หาผมเกือบยี่สิบสาย คอลไลน์ ส่งข้อความจน
ผมปิดเครื่องหนี คือผมยังไม่พร้อมจะคุยกับพี่เขาตอนนี้ แค่เห็นชื่อ
ก็ไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรแล้ว อีกอย่างคือผมไม่อยากรบกวนพ่ีเสือ
ด้วย เสยีงเรียกสายเข้าทพีีเ่ขากล็มืตาต่ืนขึน้มาเขม่นใส่ผมหลายรอบ
แล้วนะ

ส่วนไอ้มาร์ชน่ะผมบอกมันไปแล้วว่าขออยู่เงียบๆ สักพัก  
รูส้กึโอเคขึน้แล้วจะโทร.กลับไป มันกบ่็นอะไรใส่ผมเตม็ไปหมด แล้ว
กว็างไปยงัไม่ทนัได้ปิดเครือ่งอย่างทีต่ัง้ใจพีค่งิกโ็ทร.เข้ามาทนัท ีบอก
ว่าวันนี้ให้ผมเข้าไปที่หอของเพื่อนพี่คิงเลย เดี๋ยวเอากระเป๋ามาส่ง
ให้ตอนเย็น 

รีบไปไหนก็ไม่รู้ ผมยังไม่พร้อมจะไปอยู่เลย
กไ็ม่รู้ว่ารูมเมทหรอืเพือ่นพีค่งิจะนสิยัยงัไง ถ้าเป็นรมูเมทดีๆ  

มันก็ดีแหละ แต่ถ้าไม่ดีขึ้นมา...ผมไม่ต้องทนอยู่ไปจนกว่าบ้านจะ
ปรับปรุงเสร็จเลยเหรอ 

ฟึ่บ!
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เฮ้ย!!! โอ๊ย แม่งงง พี่เสือท�าผมตกใจอีกแล้ว
คิดจะลุกก็ลุกพรวดขึ้นมา แล้วยังหันมาจ้องหน้าผมนิ่งๆ อีก
“หน้าผม...ท�าไมครบั” จ้องจนคดิว่ามีอะไรตดิแล้วนะเน่ีย ผม

กว่็าเชด็หน้าตาสะอาดแล้วนะ หรอืว่ามขีีต้าตดิอยู ่“พีเ่สอื” เรยีกท้วง
ไปอีกรอบเมื่อเห็นว่าพี่เขายังคงจ้องมองอยู่ไม่เลิก

พี่เสือไหวไหล่ “ไม่ท�าไม ก็น่าเกลียด ตาก็โต แก้มก็เยอะ มึง
มีดีอะไรบ้างเนี่ย”

ผมเคยไปท�าอะไรไม่ดใีส่พีเ่ขาหรอืเปล่า ท�าไมดเูจ้าคดิเจ้าแค้น 
ดูไม่ชอบผม เหมือนเราไม่ถูกกันมาตั้งแต่ชาติก่อน คือพี่เขาจ้องจะ
หาเร่ืองว่าผมตลอดเวลา ที่แน่ๆ ปากพี่เขาเน่ียคือเปิดฟาร์มหมา  
น่าจะเลี้ยงไว้เป็นคอกๆ เลยอะ พูดมาแต่ละที ผมนี่อยากจะพาไป
ผ่าเอาหมาออกจากปาก

“จ้อง’ไม รู้ว่าหล่อ มองบ่อยๆ เดี๋ยวก็ชิน” ดูค�าพูดพ่ีเขา 
ด้วย

นอกจากปากหมาแล้ว ผมคดิว่าน่าจะหลงตวัเองด้วยอกีอย่าง
หนึ่ง คือเพิ่งรู้จักนะ แต่พี่เสือท�าเหมือนว่าเราสนิทกันมาก...จาก
ถ้อยค�าและท่าทางที่แสดงออกมากับผม

“หิวว่ะ” พี่เสือว่า หันมาหาผมที่นั่งไร้บทพูด “ไปกินข้าวเป็น
เพื่อนหน่อย”

สนิทขนาดว่าชวนไปกินข้าวด้วย แต่ขืนผมไปกับพี่เขาแล้วพี่
ธันรู้...เอ๊ะ แล้วผมจะกลัวพี่ธันรู้ท�าไม ก็เลิกแล้วนี่หว่า ถึงจะไม่ได้
บอกแบบเป็นทางการ แต่ยังก็คงเลิกกันอยู่ดี 

“โรงอาหารไหนครับ” ผมถาม แค่ไปนั่งกินข้าวเป็นเพื่อนเอง 
มันคงไม่นานหรอกใช่ไหม

พี่เสือหันมาท�าหน้าเบื่อๆ “ไปกินนอกมหา’ลัยดิ กูอยากกิน
พิซซ่า ไปเป็นเพื่อนหน่อย”

เอายังไงดี



~ เสือจะกินคิทแคท ~

18

ผมนัดไอ้มาร์ชไว้ที่โรงอาหารหลังเลิกวิชานี้อะดิ
“ผมนัดเพื่อนไว้แล้ว” ผมบอก
“กูให้ผ้าเช็ดหน้ามึงนะ มึงจะเทคนให้ผ้าเช็ดหน้ามึงแบบนี้ 

ไม่ได้ มึงเห็นใจผ้าเช็ดหน้ากูดิ อุตส่าห์เอาตัวไปเช็ดน�้าตาเช็ดน�้ามูก
ให้มึงอะ” พี่เสือว่าเสียงนิ่ง ท�าหน้านิ่งๆ มึนๆ ใส่ผมด้วย พร้อมกับ
ชี้มาที่ผ้าเช็ดหน้าในมือผม ท�าเอาผมอ้าปากค้าง พูดซะผมรู้สึกผิด
กับผ้าเช็ดหน้าเลย

จะคืนก็ไม่ได้เพราะใช้ไปแล้ว จะปฏิเสธก็ไม่ได้อีก 
ดูหน้าพี่เสือดิ พร้อมบวกกับผมมาก
อะไรคอืการบงัคบัให้ไปกนิข้าวด้วยเพราะให้ผ้าเชด็หน้ามาผนื

หนึ่งล่ะ 
“ไปก็ไปครับ ผมขอบอกเพื่อนก่อน” ผมบอกพี่เสือไป ยก

โทรศัพท์ขึ้นมาเปิดเครื่อง 
กดส่งข้อความไปหาไอ้มาร์ช

KitKat : มาร์ช เลิกแล้วพวกมึงไปกินข้าวกันเลยนะ กูไม่ได้ไปแล้ว

ตึ๊ง!
ไม่ถึงวิฯ มาร์ชก็ตอบ 

มาร์ชเมลโล่ : เอ้า ท�าไมอะ มึงไปไหน ไอ้คิท! อย่าบอกว่าพี่ธันทิ้ง
 มึงจริงๆ อะ มึงจะคิดสั้นเหรอ!

ดูความคิดมัน...เดาแม่นนะ แต่คือผมดูเป็นคนไม่รักตัวเอง
หรือไง

KitKat : คิดสั้นก็บ้าแล้ว กูจะไปกินข้าวนอกม.กับพี่เสือ จบนะ
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พมิพ์ตอบไปเสรจ็ ผมกเ็กบ็โทรศพัท์ใส่กระเป๋า เงยหน้าข้ึนมา
อกีทกีส็ะดุง้เฮอืก คอืพีเ่สอือยูใ่กล้มาก อกีนดิเดยีวพ่ีมนัจะสงิผมอยู่
แล้ว พอถูกผมมองก็กระแอมเบาๆ อมยิ้มอะไรคนเดียวแล้วก็หัน
หลังเดินออกไป

พี่เสือเขาเมาอากาศหรือเปล่า หรือว่าโดนยุงกัด เลยเป็นบ้า
ไปแล้ว

“คิท! กูหิว เดินมาเร็วๆ ดิ้ รอใครปูพรมแดงให้เดินอยู่วะ”
บางทีอาจเป็นผมที่เมา เมาค�าด่าพี่มันเนี่ยแหละ
แต่ละค�า ไปขุดเอามาจากไหน...

หน้ามหาวิทยาลัย
พี่เสือพาผมมานั่งอยู่ที่ร้านพิซซ่าในซอยลึกๆ ซอยหนึ่งที่อยู่

หน้ามหา’ลัย เนื่องจากผมยังเป็นแค่เด็กปีหนึ่งไง เลยไม่รู้แหล่ง 
เท่าไหร่ พี่เสือบอกว่าพี่เขามากินบ่อย มันอร่อยและให้หน้าเยอะ
ด้วย ราคากลางๆ ไม่แพง คุ้มค่าแก่การเสียเงินมาซื้อกิน

ตอนพี่เขาพูดผมเหมือนถูกล่อลวงยังไงก็ไม่รู้
พีเ่สอืสัง่หน้าซฟีูด้ไป ตอนแรกผมกลวัพีเ่ขาจะสัง่อย่างอืน่แล้ว 

เพราะผมเองก็ชอบพิซซ่าอยู่หน่อยๆ นะ กินได้ ชอบหน้าทะเล 
นี่แหละ แล้วก็พวกไก่ทอดที่พี่เสือสั่งแยกมาให้ ไม่ถามผมสักค�า จิ้ม
อย่างเดียว

ระหว่างทีร่อเรากไ็ม่ได้คยุอะไรกนั ผมเหน็พ่ีเสอืก�าลังเล่นเกม 
อะ เลยไม่อยากชวนคุยให้เสียสมาธิ

จนกระทั่งของที่ส่ังถูกทยอยเอามาวางบนโต๊ะ พี่เสือถึงได้
หยดุมอื เกบ็โทรศพัท์เข้ากระเป๋าไป แล้วกค็ว้าข้ึนใส่ปากค�าโต ไม่สน 
ไม่แคร์สิ่งใดทั้งสิ้น แต่ก่อนจะยกขึ้นใส่ปากนี่มีเขี่ยกุ้งออกมาให ้
ผมด้วย

“ไม่ชอบ” พี่เสือว่า
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แล้วก็เป็นแบบนั้นตลอด พี่เสือจะเขี่ยเอากุ้งมาให้ผมทุกครั้ง 
ซึ่งผมก็กินนะ ก็ผมชอบ แล้วไก่ที่สั่งมาพี่เสือก็ไม่กินด้วย กินอยู่แค่
พิซซ่าอย่างเดียว ก็ไม่รู้ว่าจะสั่งมาท�าไมเยอะแยะ

“ไม่กินเหรอครับ” ผมยกไก่ขึ้นถามพี่เสือ
พี่เขาส่ายหน้าตอบกลับมา
“ไม่อะ ไม่ชอบ”
“ครบั?” แล้วส่ังมาท�าไม เกดิผมกนิไม่หมดขึน้มาละเปลอืงเงนิ

แย่เลย ผมคงต้องหารค่าอาหารมื้อนี้กับพี่เขาแล้วละ
“ก็มึงชะ---”
หือ? 
ผมเลิกคิ้วมองพี่เสือที่อยู่ๆ ก็ชะงักไป
“ผมท�าไมเหรอ” 
“เปล่า...สายเข้า เดี๋ยวกูมา” พี่เสือว่า ผุดลุกขึ้นจนเก้าอี้ที่นั่ง

สั่นเบาๆ ยกโทรศัพท์ขึ้นแนบหูก่อนจะเดินออกไปทางหน้าร้าน ซึ่ง
ผมก็เข้าใจว่าสายเข้า ต้องรับ ต้องออกไปคุยข้างนอก แต่ว่านะ รับ
โทรศัพท์แล้วคุยกลับหัวแบบนั้นก็ได้เหรอ

หรือเป็นวิธีคุยโทรศัพท์ในแบบพี่เสือ...

พี่เสือเอาผมมาหย่อนทิ้งเอาไว้ที่หน้ามหา’ลัย บอกว่ามี 
ธุระด่วนจะรีบกลับหอ ผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะ ส่งตรงไหนก็ 
ได้ทั้งนั้น ผมเดินเข้าไปเองก็ได้ ไม่ได้ล�าบากอะไรอยู่แล้ว ตึกคณะ
ผมก็ใช่ว่าจะอยู่ไกลอะไรมาก ถ้าเทียบกับตึกคณะแพทย์หรือสถา-
ปัตย์

พิซซ่ามื้อที่เพิ่งกินกันไปนั่นคือหารสอง ตอนแรกพ่ีเสือจะ 
จ่ายเอง แต่ผมไม่ยอม เถียงจนหมาหลุดจากปากพี่เขามาครึ่งฝูงได้ 
สุดท้ายก็คือพี่เสือยอมให้หารสอง

จะว่ากันจริงๆ มื้อนี้ผมกินเยอะกว่าพี่เสือด้วย
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ทั้งพิซซ่าทั้งไก่ทอด...ส่วนพี่เสือน่ะกินไปแค่ไม่กี่ชิ้นเอง
ผมเดินตรงมาที่ตึกคณะ พวกไอ้มาร์ชบอกว่าน่ังรออยู่ท่ีชั้น

สอง ก�าลงัท�าการบ้านวิชาถดัไปทีจ่ะเรยีนในช่วงบ่ายอยู่ ส่วนผมน่ะ
ท�าเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ก็บอกพวกมันแล้วนะว่าให้ท�าเลย มัวแต่
ชวนกันเล่นเกมอยู่ได้ ขอให้ท�าไม่ทัน โดนหักคะแนนส่งงานไปเลย
จะได้ฟังผมกันซะบ้าง

“คิท! อยู่นี่ๆ” เสียงไอ้มาร์ชตะโกนเรียกผม ทั้งๆ ที่มันก็อยู่
ตัง้ไกล ผมส่ายหวัน้อยๆ ก้มลงขอโทษคนอืน่ๆ ท่ีอยู่บรเิวณน้ันก่อน
จะรีบก้าวขายาวๆ ไปหาเพือ่นตัวเอง พร้อมกบักล่องพซิซ่าในมอืที่
ผมซื้อมาฝากพวกมัน

ของอร่อยต้องบอกต่อ...
“อะไรวะ” เอิร์ธถาม จับถุงที่เพิ่งวางลงบนโต๊ะเปิดดู มองผม

สลับกับกล่องที่สกรีนค�าว่าพิซซ่าเป็นภาษาอังกฤษ “พิซซ่า?”
“เห็นเป็นกะเพราไข่ดาวหรือไง ซื้อมาฝาก อร่อยมากรับรอง

ได้เพราะกูกินมาแล้ว” ไม่ได้ค่าโฆษณานะเนี่ย แต่ว่าของเขาอร่อย
จริงๆ ไง ผมถึงได้ซื้อกลับมาฝากสองคนนี้ ต้องขอบคุณพี่เสือที่พา
ผมมาเจอร้านอร่อยแบบนี้

“ที่บอกว่าไปกินกับพี่เสืออะไรของมึงอะนะ” ไอ้มาร์ชถาม
ผมพยักหน้า เลื่อนเก้าอี้ออกมานั่ง
“ใช่”
“กูว่ากูคุ้นๆ กับชื่อเสือมาก” ไอ้มาร์ชว่า ยกโทรศัพท์ขึ้นมา

กดหาอะไรสักอย่าง ขณะที่ผมเองก็ก้มมองอยู่ด้วย ผมว่ามันคงจะ
หารูปพี่เสือจากเพจคนดังของมหา’ลัยละมั้ง หน้าตาอย่างพ่ีเสือก็
ต้องถูกจับจ้องบ้างเป็นเรื่องปกติ

คงมีแค่ผมนี่แหละ ที่นอกจากพี่ธันแล้วก็ไม่ได้รู้จักหรือสนใจ
ใครอีกเลย

“กกูค็ุน้” ไอ้เอร์ิธเงยขึน้มาจากกล่องพซิซ่า ขยับชดิเข้ามาด้วย
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อีกคน
“ใช่คนนีไ้หม” ผมจ้องมองภาพผูช้ายคุน้หน้าคุน้ตาในเสือ้ชอ็ป

ที่ก�าลังยืนดูดน�้ากาแฟเย็นในแก้วด้วยท่าทางท่ี เออ จะมองยังไง 
พี่เสือก็หล่อจริงๆ อะ ดูยอดไลก์กับจ�านวนคอมเม้นต์นั่นสิ

ผมเงยขึ้นไปหาไอ้มาร์ช พยักหน้าตอบมันไปว่าใช่
“นีไ่ง! กวู่าแล้วพีเ่สอื เรยีนวศิวะอยูปี่สอง แหม ควงหนุ่มหล่อ

ไปกนิข้าวเลยนะมงึ พีธ่นัรูไ้ด้หงึมงึตายแน่เลย” ควงหนุ่มหล่อบ้าบอ
อะไรของมัน แค่ไปนั่งกินข้าวกับพี่เสือเฉยๆ ไหม ผมก็เคยไปนั่งกิน
ข้าวกับมัน พี่คิงด้วย งั้นผมก็ควงพวกมัน ควงพี่คิงด้วยน่ะสิ

ส่วนเรื่องพี่ธัน... “เขาไม่สนใจกูหรอก”
“มีอะไรหรือเปล่าวะ” ไอ้มาร์ชเลิกคิ้วถาม
คงเพราะเรายังเพิ่งรู้จักกันตอนเข้ามามหา’ลัยเท่านั้น มาร์ช

มันเลยไม่อยากจะซักไซ้อะไรผม แต่เลือกที่จะให้ผมพูดออกมา 
เอง

ซ่ึงผมกไ็ม่อยากจะเล่าท�าลายบรรยากาศตอนนีเ้ท่าไหร่ “เอา
เป็นว่าพี่เขาเบื่อกู อยากเลิก ไม่อยากคบกับกูแล้ว พวกมึงไม่ต้อง
สนใจหรอก กูก็เพิ่งคบกับพี่เขาแค่ไม่กี่เดือนเอง” ผมไหวไหล่เบาๆ 
มันก็เสียความรู้สึกนั่นแหละในตอนแรก แต่พอคิดไปคิดมาผมก็ยัง
ไม่ได้เสียอะไรให้พี่ธันไปสักหน่อย

นอกจากเงินค่าขนมที่ซื้อให้เมื่อเช้า...แค่นั้น 
ถือว่าท�าบุญ เพราะผมคงไม่โง่กลับไปหาพี่ธันอีกรอบแน่ๆ 
“ก็ตามนั้น แล้วเออ มึงได้หอแล้วใช่ไหมวะ” มาร์ชหันมาถาม 

ผมขอให้มันช่วยหาหอใกล้ๆ มหา’ลัยให้ แต่ก็ไม่ได้อยู่ เพราะพี่คิง
บอกว่าให้ไปอยู่กับเพื่อนพี่คิง เดี๋ยวมันจะออกค่าหออีกครึ่งให ้
ผมเอง

ดูใจดีแปลกๆ แต่ผมก็ยอมตกลง...แหะๆ เงินค่าหอครึ่งหนึ่ง
เลยนะ ผมก็จะไม่ต้องเสียค่าขนมตัวเองไง ให้พี่คิงมันจ่ายให้
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“ได้แล้ว ไม่ไกลจากม.เท่าไหร่ แล้วก็หารครึ่งกับเมทอีกคน
ด้วย”

“อะไรวะ ทีตอนกูชวนมาอยู่ มึงไม่มา น้อยใจได้ไหมเน่ีย”  
ไอ้มาร์ชเบะปากบ่นพึมพ�าไม่จริงจังเท่าไหร่ มันเคยชวนผมตั้งแต่ 
เริ่มรู้จักกันแรกๆ แล้วว่าให้ไปอยู่ด้วย หารค่าห้องกับมัน แต่ตอน
นัน้พ่อแม่ผมอยากให้อยูบ้่านไง ผมเลยปฏเิสธไป ตอนน้ีมนัก็อยู่กับ
ไอ้เอิร์ธ

เอิร์ธมันถึงกลายมาเป็นเพื่อนผมด้วยอีกคนไง
“ดูดิ ต้องมาอยู่กับไอ้หมีควายนี่ กินก็เก่ง ห้องก็ไม่เคยช่วยกู

ท�าความสะอาดเลย ดกึๆ แม่งกเ็อาแต่ดหูนงัผ ีหาหนังผดีจูนกูไม่ได้
หลับได้นอน” ผมหัวเราะข�าเสียงบ่นของไอ้มาร์ชที่หันไปแยกเขี้ยว 
ยกมือฟาดลงบนหัวเอิร์ธที่ก�าลังกินอยู่

ตุบ!
“กูพูดขนาดนี้ยังไม่หยุดแดกอีก!”
“โอ๊ยยย ไอ้เตี้ย! กูก็เก็บห้องให้มึงแล้วไงเมื่อเช้า” ไอ้เอิร์ธว่า 

เบี่ยงตัวหลบทั้งมือทั้งก�าปั้นไปมาพลางส่งเสียงโวยวายไปด้วย แต่
คือนั่งกันอยู่แค่นี้ หลบยังไงมันก็หลบไม่พ้นหรอก

“เสียงดังกันจังเลย พวกมึงเนี่ย”
“คนมองหมดแล้ว เดี๋ยวก็ถูกไล่ลงข้างล่างหรอก” ผู้หญิงสอง

คนในชุดนักศึกษาที่ผมคาดว่ามันอาจจะหดตัวได้ในตอนซัก เพราะ
มันรัดแน่นมาก มากชนิดที่ว่าถ้าผมเผลออาจจะมีกระดุมเม็ดไหน
สักเม็ดหลุดกระเด็นมาโดนหน้าแน่ๆ 

สองคนนีก้เ็พือ่นพวกผม รูจ้กัหลังจบกจิกรรมรบัน้อง แต่ไม่ได้ 
สนทิเท่ากบัมาร์ชและเอร์ิธ ส่วนมากสองคนน้ีจะมกีลุม่เพ่ือนตวัเอง
ด้วย

คนที่ผมสั้นตัวเล็กๆ ชื่อไนล์ ดูแรงๆ หน่อยแต่คือนิสัยดีมาก 
ถ้าไม่นบัเรือ่งปากจดักไ็ม่มอีะไร ผูห้ญงิธรรมดาคนหน่ึง อกีคนก็แอร์ 
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ผู้หญิงผมยาวท่าทางสวยหวาน แต่ก็ไม่ใช่สาวหวานอย่างที่คิด
แอร์ออกแนวเท่ๆ เจาะหูข้างหนึ่งก็สี่ห้ารู แต่ถึงแบบนั้นก็ไม่

ได้ห้าวเข้าขั้นทอมบอยอะไร มันก็มีโหมดกรี๊ดคนหล่อๆ บ้าง สไตล์
ภายนอกก็แค่ความชอบส่วนตัวของแอร์เฉยๆ 

“นัง่ๆ กนิพซิซ่าไหมสาวๆ” ไอ้เอร์ิธว่า ตบลงตรงเก้าอีว่้างข้าง
ตัว เรียกให้แอร์กับไนล์นั่งลง “ไปไหนกันมาอะ”

“ไปส่องผู”้ ไนล์ยกัคิว้ตอบ แหวกถงุพซิซ่าดนิูดๆ “ของใครอะ 
กินได้ใช่ไหม”

“ได้ๆ กินดิ เราซื้อมาฝาก”
“น่ารักอีกแล้วคิทอ่าาา คิดถึงเราใช่ไหมเลยซื้อมาน่ะ” ผม 

โคลงหัวยิ้มๆ ปล่อยให้ไนล์เกาะซบแขนเล่น เพื่อนๆ ในกลุ่มรู้ว่า 
ผมชอบผู้ชาย เพราะฉะนั้นที่เห็นกอดเห็นซบนี่ก็แค่หยอกกันเล่น
เฉยๆ 

“น่ารักก็รักดิ” ผมหยอดกลับ ฉีกยิ้มส่งให้ไนล์ที่หัวเราะออก
มา ผละจากผมไปสนใจพิซซ่าต่อ “ดูน่าอร่อยอะ”

“อร่อยๆ ลองดู” เอิร์ธดันกล่องพิซซ่าในถุงไปตรงหน้าเพื่อน
สาวสองคน ก่อนทีม่นัจะผละไปนัง่ลอกงานต่อ รบีเชยีวพอใกล้เวลา
จะเข้าเรียนเนี่ย   

“เดี๋ยวเรามานะ” แอร์ว่า
“ไปไหนอะ”
“ไปหาเพื่อนเราอะ เจอกันที่ห้องเลยก็ได้”
“โอเค”
ไนล์หันมาสนใจพิซซ่าในถุงต่อ
“คิทไปซื้อมาเหรอ”
“อือ้ เราออกไปกนิข้าวนอกม.มาอะ” ผมตอบ เลือ่นโทรศพัท์

เล่นไปพลางๆ 
“ฮั่นแน่ ไปกินกับพี่ธันใช่ไหมล่ะ อิจฉาอะ” ไนล์ว่า ยกมือขึ้น
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กุม ท�าหน้าเคลิ้มนิดๆ ไนล์มันเชียร์ผมกับพี่ธันอยู่น่ะ ดูจะชอบมาก
เวลาผมอยูใ่กล้พีธ่นั เวลาพีธ่นัคอยดแูลผมตอนออกไปเท่ียวกันช่วง
วันหยุด

แต่ผมคงต้องดับฝันเพื่อนตัวเองแล้วละ
“เราเลิกกับพี่ธันแล้ว”
“...”
“อะไรนะ!!!”
อ่า ก็ว่าแลว้วา่ไนล์ต้องตกใจแน่ๆ แต่ขอไม่เล่าก่อนก็แลว้กัน 

ไว้ผมรู้สึกว่าอยากเล่าเมื่อไหร่ตอนนั้นจะเล่าหมดทุกอย่างเลย

18 : 47 น.
“รู้แล้ว คิทอยู่หน้าห้องแล้วเนี่ย เพื่อนพี่คิงอยู่ใช่ไหม...โอเค 

แค่นี้แหละ” ผมกดวางสาย เก็บโทรศัพท์มือถือเข้ากระเป๋า คือตอน
นีผ้มอยูห่น้าห้องเพือ่นพีค่งิแล้ว ลมืตลอดเลยว่าจะถามชือ่ พีค่งิน่ีก็
ไม่บอกรายละเอียดอะไรสักอย่าง บอกแค่เดี๋ยวไปถึงก็รู้จักกันเอง 
อะไรก็ไม่รู้

ผมยกมือขึ้นเคาะบนบานประตูห้องสีเข้ม
ได้ยินเสียงโครมครามดังมาจากด้านในแล้วก็เงียบหายไป 

ก่อนจะมีเสียงกุกกักดังขึ้นตรงประตู บอกให้รู้ว่าเจ้าของห้องก�าลัง
จะเปิดมัน

ผมก้าวเท้าถอยหลงั เอยีงคอมองบานประตทูีค่่อยๆ แง้มออก
“เอ่อ...ผมน้องพี่คิง”
ปึง!!!
“...ครับ”
ยงัพดูไม่ทนัจบเลย...โดนรมูเมทปิดประตใูส่หน้าน่ีเขาเรยีกว่า

ไล่หรือเปล่า
แต่คนด้านในที่ผมเห็นเมื่อกี้ดูคุ้นตาอยู่นะ
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เหมือนเคยเห็น...
แกร๊ก!
ผมหนัมาสนใจประตูทีถ่กูเปิดอกีรอบ ต้ังใจจะส่งย้ิมให้คนทีอ่ยู่ 

ในห้อง ก็กลายเป็นยิ้มค้างไปเลย เมื่อร่างสูงขยับยืนพิงไปกับโครง
ประตู เลิกคิ้วขึ้นมองผมนิ่งๆ พร้อมรอยยิ้มที่ยกขึ้นตรงมุมปาก

“น้องไอ้คิงหน้าตาแบบนี้เหรอวะ...ลูกเป็ดหลงฝูงหรือไงมึง”
พะ พี่เสือ
อย่าบอกนะว่า...เพื่อนพี่คิงที่ว่าคือพี่เสืออะ!
“อะไรวะ นึกว่าน้องไอ้คิงจะน่ารักซะอีก”
“งั้นพี่คงต้องผิดหวัง ผมย้ายไปอยู่กับเพื่อนก็ได้นะครับ” ผม

บอก ตั้งท่าจะหันเดินกลับออกมาแล้ว ถ้าไม่ถูกพี่เสือดึงคอเสื้อรั้ง
กลับไปก่อนอะ

คนใจร้าย เรียกดีๆ ผมก็หันแล้วไหม
“ไม่! ไม่ต้อง...เอ่อ พี่มึงจ่ายค่าห้องมาแล้ว” พ่ีเสือตีหน้าดุ 

กระแอมเบาๆ ก่อนจะพดูอธบิายเหตผุลกบัผม ดยูงัไงพีเ่ขากเ็หมอืน
ไม่อยากให้ผมอยู่ด้วย เพราะผมไม่น่ารักเหรอ 

แบบนั้นผมไม่รบกวนพี่เขาก็ได้นะ
“เดีย๋วผมจ่ายคนืพีค่งิเอง” ผมหาทางแก้ให้ ยงัไงกแ็ค่ครึง่เดยีว 

ผมเอาเงินตัวเองจ่ายคืนพี่คิงไปก็ได้ แล้วค่อยไปหาหอใหม่อยู่เอา 
แถวนี้ก็มีหอนักศึกษาอยู่เยอะเหมือนกัน

พอผมพูดแบบนัน้พีเ่สอืกย็ิง่ท�าหน้าดเุข้าไปกนัใหญ่ ตอบกลบั
มาเสียงดังฟังชัดจนผมสะดุ้ง “ไม่”

“แต่---”
“ไม่”
“ครับ”
“เข้าห้อง เร็วๆ ด้วย”
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พี่เขาเป็นรูมเมทผม

พี่เสือเดินน�าผมเข้ามาในห้องที่สะอาดสะอ้าน สะอาด 
มากๆ จนไม่คดิว่ามนัจะเป็นห้องของผูช้ายแบบพ่ีเสือ เข้าใจผมไหม
ครับ แต่ก็อย่างว่าแหละ คนเราจะดูกันภายนอกอย่างเดียวก็คงไม่
ได้ พี่เสือน่าจะเป็นคนที่รักความสะอาดมากๆ นั่นแหละ ห้องถึงได้
สะอาดขนาดนี้ คือเอามือปาดไปนี่ไม่มีฝุ่นติดมาเลย 

ผมนั่งลงบนโซฟาที่ห้องนั่งเล่น มีบานประตูอยู่สองบานถัด
จากที่นั่งอยู่ คิดว่าน่าจะเป็นห้องนอน คือมันมีสองห้องนอน ไม่มี
ห้องครัวให้ แต่มีเครื่องอ�านวยความสะดวกอื่นๆ ครบครันอย่าง
ไมโครเวฟและตู้เย็น เครื่องปรับอากาศก็มี 

ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันก็มีเกือบทุกอย่าง สมกับราคาที่แพง
โคตรแพงในความคิดผมจริงๆ แต่มันก็คุ้มแหละในเมื่ออยู่กันสอง
คนแบบนี้ เพราะถ้าให้ผมมาอยู่คนเดียวผมคงไม่มาแน่ๆ 

“ห้องมึงขวามือ...ของล่ะ” พี่เสือถาม มองส�ารวจไปรอบตัว
ผม “ยังไม่ได้เอาของมาใช่ไหม เข้าไปดูห้องก่อนสิ ขาดเหลืออะไร
บอก เดีย๋วกพูาไปซือ้” พีเ่สอืร่ายยาวจนผมไม่มโีอกาสท่ีจะพูดแทรก 
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ได้แต่ลุกเดินตามพี่เขาไปที่ห้องตัวเอง มองส�ารวจดูของภายในห้อง
เงียบๆ 

ในห้องก็สะอาดไม่ต่างอะไรจากข้างนอกเลย เหมือนไม่เคย
ถูกใช้งานทัง้ๆ ทีพ่ีค่งิบอกว่าเพือ่นพีเ่สอืเพิง่ย้ายออกไปไม่นาน  แต่
ที่เห็นนี่คือสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบสุด ผ้าปูที่นอนสีฟ้าอ่อนๆ 
เข้าชุดกับปลอกหมอนดูใหม่

สิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน ผมคงไม่ต้องการอะไรแล้ว
ละ “ของเดีย๋วพีคิ่งเอามาให้ครบั ส่วนอย่างอืน่ผมยงัไม่ต้องการอะไร
เพิ่ม เอาไว้ถ้าขาดผมจะบอกพี่เสือนะครับ”

อย่างน้อยพี่เขาก็ใจดีจะพาไปแล้ว ปฏิเสธก็คงดูไม่ดีเท่าไหร่
“อือ แล้ว...กินอะไรมายัง” พี่เสือถาม
“ยังเลยครับ เดี๋ยวค่อยลงไปกิน ผมจะลงไปดูพวกยิมกับ

ฟิตเนสด้วย” ปกติผมเป็นคนชอบออกก�าลังกายอยู่แล้ว ที่เลือก
ตกลงเพราะพี่คิงบอกว่ามีฟิตเนสนี่แหละ เอาไว้ออกก�าลังกายช่วง
เช้าๆ ก่อนออกไปเรียน

“ไปสิ”
“ครับ?” ผมหันไปเลิกคิ้วใส่พี่เสือ เหมือนเมื่อกี้พี่เขาจะชวน

ไปไหนหรือเปล่า
“ลงไปกับกูไง จะพาไปดู”
“แต่...”
“มึงเป็นรูมเมทกู...ห้ามปฏิเสธ” ความเผด็จการของพ่ีเสือ

ท�าเอาผมอ้าปากค้างอีกรอบ แต่ก็ถูกฝ่ามือหนาดันปลายคางขึ้น
เบาๆ พร้อมกับเสียงเนิบนาบ และใบหน้าที่ชวนหาเรื่องนิดๆ ของ
คนตัวสูง “น่าเกลียด ปากห้อยด้วย เก็บๆ เข้าไปบ้าง”

ผมเม้มปากแน่น เกลยีดเสยีงหวัเราะของพ่ีเสือชะมดั เหมอืน
พี่เขาดูมีความสุขที่ได้แกล้งผม

“อะไร ดูท�าหน้า...งอนหรือไง”
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“เปล่านี่ครับ” ผมไหวไหล่ ไม่เห็นต้องงอนอะไรพี่เขาเลย “ไม่
ได้เป็นอะไรกนัสกัหน่อย” อกีอย่าง...ผมกผ็ูช้ายไหม  จะมาเบะปาก
งอนอะไรกับค�าหยอกล้อแค่นี้กัน

“อยากเป็นไหมล่ะ”
“ครบั?” ท�าไมพีเ่สอืชอบพมึพ�าแล้วผมก็ไม่ได้ยินอยู่เรือ่ย พอ

ถามซ�้าก็เดินหนีออกจากห้องซะงั้น แถมเดินไม่รอผมเลย ผมต้อง
รบีลอ็กห้อง รบีว่ิงตามแผ่นหลังกว้างไปจนกระทัง่ถงึหน้าลฟิต์ พีเ่สอื
ถึงได้เหลือบตามามอง

กระตุกยิ้มขึ้นโชว์ออร่าความหน้าตาดีของตัวเอง
“หึ ขาสั้นแล้วยังชักช้าอีก”
เอ้า...คนเราอะ ก็ใครมันจะไปขายาวดูดีแบบพี่เขาเล่า!    
  

ผมลงมาด้านล่างพร้อมกบัพีเ่สอื แวะดทูัง้ยมิ ฟิตเนส และ
ห้องสมุดท่ีเป็นส่วนกลางใช้ร่วมกัน สระว่ายน�้า แล้วก็เครื่องซักผ้า
แบบหยอดเหรยีญประมาณเกอืบสบิเครือ่ง แล้วกม็ร้ีานอาหารด้วย 
ถือว่าครบครันเลยละ ส�าหรับนักศึกษาที่มาเช่าพักอยู่ที่นี่

พีเ่สอืพูดแนะน�าข้อมูลคร่าวๆ ระหว่างทีพ่าผมเดนิเข้ามาหลงั
จากพี่เขาสั่งอาหารเสร็จ และมานั่งรอ จริงๆ ที่ลงมากับผมนี่คือน่า
จะหิว 

โมโหหิวขนาดทีว่่าผมเดนิผ่านฟิตเนสแล้วสงัเกตว่ามอีะไรให้
ใช้บ้าง อยู่ๆ  พีเ่สอืกเ็อามอืมาจบัหวัผมลาก ปิดตามดิจนไม่เหน็ทาง 
ปล่อยอกีทกีต็อนมาโผล่ตรงร้านอาหารนีแ่หละ แล้วก็มาท�าโวยวาย
ใส่ 

หิวก็บอกกันดีๆ ไม่ได้หรือไง
“ผมจะไปซื้อน�้า พี่เสือเอาน�้าอะไรครับ” ผมถาม มองพี่เสือที่

นั่งลงบนเก้าอี้เรียบร้อย 
“น�้าเปล่า”
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ผมพยักหน้ารับ เดินไปซื้อน�้าเปล่ากลับมาสองขวดเผื่อให้พี่
เสือด้วย

วางลงบนโต๊ะขณะที่พี่เสือก�าลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ 
“ธัน มึงก็ใจเย็นดิ คุยกับน้องเขาดีๆ”
“คุยดีเหี้ยอะไร โทร.ไปแม่งยังตัดสายกูท้ิงอยู่เลย ไปหาท่ี

ห้องเรียนก็หนีกลับไปก่อน ท�าไปท�ามาคิทมันปิดเครื่องหนีกูด้วย  
แล้วอยู่ๆ ฝากฝนมาเลิกทั้งๆ ที่กูไม่ได้ท�าอะไรผิดมึงว่ากูต้องใจเย็น
อีกเหรอวะ” 

ผมชะงักทนัท ีเผลอท�าช้อนกนิข้าวร่วงใส่จานดงัเคร้งจนพีเ่สอื
เงยขึ้นมามอง 

ไม่ให้ตกใจได้ไง...ก็เสียงเม่ือกี้มันเสียงพี่ธันแน่ๆ แถมยังพูด
ถึงผมอยู่ด้วย ท่าทางทั้งหงุดหงิดทั้งอารมณ์เสีย คงเพราะวันนี้ผม
ยงัไม่รบัโทรศพัท์พีเ่ขาเลย ตดัสายทิง้บ้าง ปิดเครือ่งไปบ้างเพราะไม่
อยากคุย อีกใจก็คือกลัวด้วย กลัวว่าพี่ธันจะไม่ยอมให้เลิก

ก็เขายังไม่ได้ผม...
“กลัวมันหรือไง...มันก�าลังเดินมา อยู่เฉยๆ” ผมตาโตขึ้นกับ

สิ่งที่พี่เสือบอก เกือบจะหันหลังไปดูว่าพี่ธันเดินมาจริงๆ หรือเปล่า 
แต่กถ็กูฝ่ามอือุน่ๆ จบัใบหน้าเอาไว้บบีแก้มผมจนปากยู่ พ่ีเสือเอยีง
คอมอง ส่งสายตานิ่งท�าเอาผมไม่กล้าขัด

“บอกให้อยู่เฉยๆ”
“คิท!”
“ไอ้ธัน ผิดคนหรือเปล่า มึงใจเย็น นั่นไอ้เสือนะเว้ย”
“แล้วยังไงวะ”
เสียงพี่ธันใกล้เข้ามาจริงๆ ด้วย ว่าแล้วว่าพี่เขาต้องจ�าผมได้ 

ผมสบตากับพี่เสือ ท�าหน้าอ้อนๆ ใส่พี่เขาแบบไม่รู้ตัว
“พี่เสือ ผมอยากขึ้นห้อง”
“กินข้าว” เสียงพี่เสือดุมาก ท�าไปท�ามาผมก็เริ่มจะกลัวพี่เสือ
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มากกว่าพ่ีธันแล้วละ ทั้งสายตาทั้งน�้าเสียงเมื่อกี้ท�าเอาผมเบะปาก 
ก้มหน้ากินข้าวต่อเลยทั้งๆ ที่ตอนนี้มือเริ่มจะสั่นขึ้นมานิดๆ 

พ่ีเสือลุกขึ้นยืน เดินผ่านผมไปด้านหลัง ซึ่งผมไม่กล้าจะหัน
ไปด้วยว่าพี่เขาไปไหน พี่เสือไม่ได้จะทิ้งผมใช่ไหม

“ไอ้เสือ” 
“เออ มีอะไรกันวะ” ผมถอนหายใจเมื่อรู้ว่าพี่เสือยังไม่ได้ไป

ไหน แต่ดูเหมือนว่าพี่เขาจะคุยอยู่กับพี่ธัน “ว่าไงไอ้ธัน เดินตรงมา
หากู อยากคุยอะไรกับกูหรือเปล่า”

ผมรูส้กึไปเองหรอืเปล่าว่าเสยีงพีเ่สอืมนัฟังดูดุและจรงิจังกว่า
เวลาที่พี่เขาพูดกับผม

“กูไม่ได้จะคุยกับมึง ถอย” พี่ธันก็ดูไม่โอเคเหมือนกัน
ผมยังไม่กล้าจะหันกลับไปเลยด้วยซ�้า
“คุยกับกูเถอะ กูอยากคุยด้วยว่ะ”
“อย่าเสือกได้ป้ะ กูไม่รู้หรอกนะว่าคิทมานั่งกินข้าวอยู่กับมึง

ได้ยงัไง แต่นัน่แฟนก ูแล้วเรือ่งทีก่จูะคยุกไ็ม่เก่ียวเหีย้อะไรกับมงึ” พ่ี
ธันขึ้นเสียงดัง ตอนที่ถูกพูดถึงคือผมชะงักเลย อยากจะหันกลับไป
มองเหตุการณ์

“มันเกี่ยว ถ้าปัญหาของมึงคือเด็กที่ก�าลังนั่งกินข้าวอยู่ที ่
โต๊ะกู”

“คิทเป็นแฟนกู” 
“...แฟนมึงจะมาอยู่กับกูได้ไง เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า...นั่น

เด็กกู อยู่ในความดูแลของกู น้องชายเพื่อนกู ถ้ามึงจะมีปัญหาก็มา
มีกับกู จะเอาไหมล่ะ กูไม่ใช่พวกชอบใช้ปากคุยด้วยสิ”

ดะ เด็กพี่เสือ...
ผมถงึกบัปล่อยช้อนในมอืร่วง สะดุง้ตกใจอกีรอบกบัเสยีงสบถ

ของพ่ีธันและเสียงห้ามของเพื่อนพี่ธัน จากนั้นทุกอย่างก็เงียบลง 
เหลอืแค่พ่ีเสือทีเ่ดนิกลบัเข้ามานัง่กนิข้าวต่อเหมอืนกับว่าไม่มอีะไร
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เกิดขึ้นทั้งนั้น
“กนิอิม่หรอืยงั” พีเ่สอืถาม เงยหน้าขึน้มามองผมท่ีจดจ้องอยู่

กับใบหน้าหล่อๆ ของพี่เขา “มองอะไร กูถามอะ ตอบดิ” เท้าพี่เสือ
กระแทกอยู่บนขาเก้าอี้ผม คิ้วเข้มสวยได้รูปเลิกขึ้นคล้ายจะกวน
ประสาทผมนิดๆ 

ชอบหาเรื่องกันอยู่เรื่อย
ดูดิ ยังไม่เลิกเตะขาโต๊ะผมอีก
“อิ่มแล้วครับ พี่เลิกแกล้งผมสักที” พอบอกยังจะมาท�าหน้า

ท�าตาใส่ผมอีก พี่เสือหยุดเตะขาเก้าอี้ผม ก้มหน้าก้มตากินข้าว 
ตัวเองต่อเงียบๆ 

เออ ให้พี่เขาเงียบๆ บ้างเถอะ
ผมขี้เกียจตามจับหมาที่หลุดมาจากปากพี่เขาอะ
“ท�าไมถึงไปคบกับไอ้ธัน” ผมเงยหน้าขึ้น เสียงพี่เสือดูจริงจัง

พอๆ กบัตอนทีบ่อกให้ผมอยูเ่ฉยๆ นยัน์ตาคูส่วยสบอยู่กับผมขณะ
ที่พี่เขารวบช้อนส้อมวางลงบนจาน “ไม่รู้เหรอว่ามันเหี้ย หน้าตามึง
ก็ไม่...”

ไม่อะไร
ผมเอียงคอน้อยๆ จ้องพี่เสือที่อ้าปากจะพูด แต่ก็ไม่ยอมพูด

ออกมา
“พี่ธันใจดีครับ...ตอนแรก ว่าแต่...ไม่อะไรเหรอครับ” 
“ไอ้ธนัอะนะใจด ีมงึมโนไปเองแล้วเหอะ ส่วนมงึก็ไม่น่ารกัไง! 

หยุดเอาตากลมๆ มาจ้องกูสักทีได้ไหม” ก็แล้วท�าไมพี่เสือต้องมา
เกรีย้วกราดใส่ผมด้วยเนีย่ ไม่น่ารกักไ็ม่น่ารกัสิ ผมก็รูต้วัอยู่แล้วไหม
ว่าตวัเองน่ะไม่น่ารกั ไม่เห็นต้องมาว่ากนัแบบนีเ้ลย ผมกเ็สยีใจเป็น
เหมือนกันนะ

ผมเงียบ ก้มหน้าลงไม่มองพี่เสืออีก
มนักร็ูส้กึนอยด์นดิๆ แหละ อยู่ๆ  มาโดนว่าตรงๆ ว่าไม่น่ารกั 
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แบบนี้
หลายรอบแล้วด้วย
“...”
“นี่ เงียบ โกรธกูเหรอ” 
เพิ่งรู้หรือไง
“ผมขึ้นห้องก่อนนะครับ ค่าข้าวผมจะเอาให้บนห้อง” ผมพูด

เนอืยๆ หยบิกญุแจห้องทีต้ั่งอยูข้่างๆ พีเ่สอื ลกุเดนิหนีขึน้บนัไดมา
ชั้นหนึ่งก่อนที่พี่เสือจะได้พูดอะไร กดส่งข้อความบอกพี่คิงที่ทักมา
ถามว่าผมถึงห้องเพื่อนพี่เขาหรือยัง

ให้ตายเถอะ นี่ผมต้องอยู่กับพี่เสือจนกว่าบ้านจะปรับปรุง
เสร็จจริงๆ น่ะเหรอ

พี่เขาดูออกจะไม่ชอบคนไม่น่ารักแบบผมเท่าไหร่
“คิท! นี่ ขาก็สั้นท�าไมเดินเร็วจังวะ” เสียงพี่เสือดังไล่หลังผม

มา ก็ยังไม่วายอะ ไม่วายจะหาเรื่องมาว่าผมตลอด 
เออ ผมมันขาสั้น ตาก็โต ไม่มีอะไรน่ารักเลยสักอย่าง แล้ว

ท�าไมไม่ปล่อยให้ผมย้ายออกไปเลยล่ะ จะให้มาอยู่ด้วยท�าไม
ผมก้าวขาเร็วกว่าเดิม รีบเดินตรงไปท่ีลิฟต์ แทรกตัวเข้าไป

พร้อมกับพี่เสือที่ตามเข้ามาติดๆ หันหน้าไปหอบแฮกๆ อยู่กับผนัง
ลิฟต์ ชี้หน้าผมเหมือนจะว่าแต่ก็พูดไม่ออกเพราะมัวแต่หายใจอยู่

สมน�้าหน้า ขอให้ขาดอากาศหายใจตายไปเลย
“กูขอโทษ”
หือ?...
“ครบั?” ผมเอีย้วตัวกลับไปหาคนทีอ่ยู่ๆ  ก็พูดขอโทษออกมา

เฉยๆ ทั้งที่เงียบไปได้สักพัก อะไรของพี่เขา อยู่ๆ ก็มาขอโทษผม 
“เรื่องอะไรครับ”

“เรื่องที่บอกว่ามึงไม่น่ารัก...”
คราวนีต่้อให้เสยีงพีเ่สอืพดูเบาแค่ไหนผมก็ยังได้ยิน เพราะว่า



~ เสือจะกินคิทแคท ~

34

อยู่ในลิฟต์ อยู่ๆ ผมแม่งก็หัวใจเต้นแรงขึ้นมาไง สบตากับพี่เสือที่
จ้องมาไม่ลดละ เหมอืนจะยนืยนัว่าเขาขอโทษผมจรงิๆ ขอโทษเรือ่ง
ที่บอกว่าผมไม่น่ารักเนี่ยนะ...

ไม่เห็นจ�าเป็นต้องขอโทษเลย
“พ่ีไม่ต้องขอโทษหรอกครับ...ผมก็ไม่น่ารักจริงๆ นั่นแหละ” 

ผมว่า ไม่ได้ประชดอะไรเลย พูดออกไปเนือยๆ จ้องหน้าตัวเองที่
สะท้อนอยู่บนผนังลิฟต์ 

แว่นกลมๆ เลื่อนลงมานิดๆ ผมก�าลังจะดันให้เข้าที่ แต่ก็ถูก
พีเ่สอืจบัหนัไปก่อน ชะงกัค้างกบัฝ่ามืออุน่ทีด่นัแว่นผมขึน้ให้ ดวงตา
คู่สวยนั่นท�าให้หน้าผมเห่อร้อนขึ้นมาอีกรอบ อะไรของพี่เขา ท�าไม
ต้องมองแบบนี้ด้วย

แล้วยัง... “พี่ครับ เอ่อ มือ เอามือออกก่อนได้ไหม”
ผมขยับหน้าไม่ได้อะ พี่เสือยังจับหน้าผมอยู่เลย
พี่เสือก้มมองมือตัวเอง ก่อนจะรีบดึงออก  ยืดตัวขึ้นออกไป

ยืนชิดอีกฝั่งหนึ่งของผนังลิฟต์ ภายในลิฟต์กลับมาไร้เสียงอีกรอบ 
ผมยืนมองตัวเลขที่เลื่อนบอกชั้นไปเรื่อยๆ จนใกล้จะถึงชั้นท่ีผม 
กดไว้

“คิทแคท...”
ผมหันไปหาพี่เสือ เอียงคอมองน้อยๆ “ครับ”
“มึง...คือกูไม่ได้ตั้งใจจะว่ามึงนะ ที่จริงมึงก็ไม่ได้แย่”
ติ๊ง!   
ประตลูฟิต์เปิดออกพร้อมกบัร่างพีเ่สอืทีก้่าวหายออกไปนอก

ลิฟต์ รีบเดินไปทั้งๆ ที่กุญแจห้องก็ยังอยู่กับผม พี่เขารีบไปไหน ผม
ฟังทีพ่ีเ่ขาพดูเมือ่กีไ้ม่ค่อยจะรูเ้รือ่งด้วยซ�า้ รบีพดูจนล้ินพันกันขนาด
นั้น ใครฟังทันก็เก่งเกินไปแล้ว

ผมเดินตามหลังพี่เสือออกมา 
ยื่นกุญแจห้องส่งให้พี่เสือที่หยุดรออยู่ด้านหน้าประตู
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“พี่มึงจะเอาของมาให้ตอนไหน”
“ไม่รู้สิครับ”
“อือ มึงก็ยังไม่มีเสื้อผ้าใช่ไหม จะอาบน�้าแล้วเอาของกูไปใส่

ก่อนหรือเปล่า” 
ผมเดนิตามหลังพีเ่สือเข้าไปด้านในห้อง เก็บรองเท้าใส่เข้าใน

ตู้รองเท้าที่หน้าห้อง เงยขึ้นก็เจอพี่เสือที่ยื่นเสื้อยืดกับกางเกงวอร์ม
ส่งมาให้ พร้อมกับผ้าเช็ดตัวสีเข้มมาอีกหนึ่งผืนด้วย

ยัดข้าวของทุกอย่างใส่มาในมือผม
“อาบน�า้เปล่ียนเส้ือก่อน” ผมก้มมองชุดนักศกึษาตวัเอง รูส้กึ

ร้อนขึ้นมาเหมือนกันนั่นแหละ แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าพี่คิงจะเอาของ
มาให้ผมเมือ่ไหร่ เหน็ว่าทีม่หา’ลยัพีค่งิมกีจิกรรมด้วย อาจจะเลิกดึก
หน่อย 

“ขอบคุณครับ”
เสื้อไม่ใหญ่มาก ผมคงใส่ได้พอดีแหละ
“เสื้อพี่เหรอครับ” ผมถาม
พี่เสือกระแอมเบาๆ เหลือบตามามองสบกับผม
“ก็ไม่เชิง ไม่ได้ซื้อมาใส่เอง”
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เสยีงกกุกกัจากห้องข้างๆ ผมลมืตาตาตืน่ขึน้งวัเงยี ยกมอื
ขึ้นควานหาโทรศัพท์ที่จ�าได้ว่าเอาวางไว้บนหัวเตียง หยิบมาดูเวลา
เมื่อเห็นว่าแสงแดดร�าไรเริ่มจะมุดผ่านผ้าม่านเข้ามาในห้อง ไม่รู้ว่า
กี่โมงแล้ว แต่นาฬิกาปลุกผมยังไม่ดัง แสดงว่ายังไม่ถึงเวลาสินะ

ผมท�าท่าจะทิง้ตวัลงนอนต่อ แต่บงัเอญินึกข้ึนมาได้ก่อนไงว่า
ยังไม่ได้คืนเงินค่าข้าวให้พี่เสือเลย

เมื่อคืนรอพี่คิงขนของเอากระเป๋าเสื้อผ้ามาให้ พ่ีเสือก็หาย
เงยีบเข้าไปนัง่ท�างานอยูใ่นห้อง ผมเองกไ็ม่กล้ารบกวนพีเ่ขา เลยว่า
จะเอาให้ตอนเช้าวันนี้แทน

ลกุหยบิกระเป๋าตงัค์ ขยีต้าตวัเองแผ่วเบาก่อนจะลากเท้าเดนิ
ออกไปด้านนอกห้อง ผมหันซ้ายขวามึนๆ งงๆ บดิขีเ้กยีจพร้อมหาว
ออกมาหวอดใหญ่ ต้ังสติแล้วยกมือข้ึนเคาะลงบนบานประตูห้อง
ของพี่เสือ

ก๊อกๆ 
“พ่ีเสือครับ” งือออ เสียงผมยังดูงัวเงียอยู่เลย เพราะพี่คิง 
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นั่นแหละ ปล่อยให้ผมนั่งรอจนดึก เลยเวลานอนมาตั้งเยอะ ดีนะที่
วันนี้ไม่ได้มีเรียนแปดโมงน่ะ 

“แป๊บ” เสียงเข้มลอดตอบกลับมา
ผมเผลอพยักหน้าให้บานประตู ยืนรอพี่เสือเงียบๆ อยู่หน้า

ห้องนอนพี่เขา จนกระทั่งได้ยินเสียงเปิด และร่างสูงที่อยู่ในชุด 
เตรียมจะไปเรียนเรียบร้อยเดินออกมา สายตากวาดมองสภาพผม
นิ่งๆ 

“ยังไม่อาบน�้า?” พี่เสือถาม สายตากวาดมองผมขึ้นลง “ตื่น
แล้วทีหลังก็ล้างหน้าล้างตา จัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนออกมา 
มงึส่องกระจกดสูภาพตวับ้างไหมวะ” ส่งเสยีงบ่นดุๆ  พลางดงึคอเสือ้
ผมที่มันร่นตกอยู่ที่ไหล่ขึ้น 

“ผมเอาเงินค่าข้าวมาคืน”
“กต้็องจดัการตวัเองให้เรยีบร้อยก่อนไหม” พ่ีเสือยังคงบ่นต่อ

ไม่หยุด มือไม้พี่เขาดูจะวุ่นวายวอแวกับเสื้อผ้าและทรงผมของผม
เหลือเกิน 

ไม่ชอบขนาดนั้นเลยหรือไง
“ผมเพิง่ตืน่ ขอโทษนะครบั ถ้ามนัน่าเกลียดมากจนพ่ีไม่ชอบ” 

ผมพดูบอกพีเ่สือ ยกมือข้ึนขยีต้าตัวเองอกีรอบ พ่ีเขาคงไม่อยากมา
เห็นหน้ายับๆ ที่เพิ่งตื่นนอนของผมก่อนจะออกไปเรียนมั้ง

“ถามจริง...นี่มึงไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมวะ”
อะไรของพี่เสือเนี่ย ท�าท่าจะงาบหัวผมอีกแล้ว
“รูต้วัอะไรครบั พีจ่ะไปเรยีนแล้วใช่ไหม ผมอยากกลบัไปนอน

ต่อจัง” เสียงผมงึมง�าอยู่ในปาก ไม่ไหววว ถ้าไม่ได้นอนต่ออีกสัก
หน่อยผมคงจะไปเรียนไม่รู้เรื่องแน่ๆ ได้ยินไหมครับ ได้ยินเสียง
ที่นอนมันร้องเรียกผมหรือเปล่า

“...เฮ้อ มึงนี่มัน ซื่อหรือว่าโง่ เออ จะกลับไปนอนก็ไป” 
นี่ก็สรรหาค�ามาด่าจัง
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ตัวเองพูดไม่รู้เรื่องเองแล้วยังชอบจะมาว่าผม
ไม่เอา ไม่คุยกับพี่เสือแล้ว ยกมือดันร่างพี่เขาให้พ้นทางก่อน

ท�าท่าจะเดนิเข้าห้อง แต่กถ็กูพีเ่สือคว้าหัวเอาไว้ก่อน เออ พ่ีเขาคว้า
หัวผมดึงกลับออกมา จ้องผมด้วยสายตาระอานิดๆ 

อะไรอีกอะ
“ผมจะไปนอน”
“...นี่ห้องกู ห้องมึงอยู่นู่น” พี่เสือว่า ผมถึงกับตื่นขึ้นมาทันที 

กะพริบตาปริบมองบานประตูห้องที่เปิดอยู่ สลับกับหันไปมองห้อง
ที่พี่เสือชี้อยู่  นี่ผมเอ๋ออะไรวะเนี่ย อยู่ๆ จะเดินเข้าห้องพี่เสือเฉย
เลย ไอ้คิทเอ๊ยยย ตื่นเลยมึง ตื่นเดี๋ยวนี้

ผมยกมือเกาแก้มตัวเองเบาๆ เหลือบตาขึ้นมองพ่ีเสือท่ียัง
จ้องอยู่

“อ๊องฉิบหาย หึ” 
โอ๊ยยย!
พี่เสือมาดีดหน้าผากผมท�าไมเนี่ย
ผมปัดป่ายมือพี่เสือออกจากหน้าตัวเอง  ขมวดคิ้วร�าคาญใจ

นิดหน่อยเมื่อพี่เขายังไม่ยอมหยุดแกล้งผมสักที สนุกมากหรือไง 
ก็ไม่รู้ ดูท�ายิ้มเข้าสิ พี่เสือนี่มันโรคจิตหรือเปล่าวะ นี่ถ้าไม่กลัวว่า 
จะโดนพี่มันเตะก้านคอกลับมา ผมคงยกมือฟาดแขนมันไปแล้ว 
เนี่ย

“พี่ครับ ผมจะไปนอน”
เอาจริงๆ คือตากูสว่างแล้วเถอะ จะไปอาบน�้าเตรียมตัวไป

เรียนแล้วเนี่ย
“เออๆ ล็อกห้องแล้วเอากุญแจไว้ที่มึงนะ” 
“ครับ? ไว้ที่ผม แล้วพี่เสือเลิกกี่โมง”
ขอกุญแจเพิ่มอีกพวงไม่ได้เหรอ ผมกับพี่เสือใช่ว่าจะเลิกตรง

กัน ยังไงพี่เสือก็น่าจะเลิกเย็นกว่าผมซะส่วนใหญ่นะ



~ Scriper ~

39

“ห้าโมง วันนี้มึงเลิกเย็นกว่ากู เดี๋ยวจะไปรอหน้าตึก” 
ผมเงยมองพี่เสืองงๆ คือจะมารอผมหน้าตึกนี่ว่าพีคแล้ว 

นะ แต่รู้เวลาเลิกเรียนผมคือพีคกว่า ผมว่าพี่เสือเริ่มจะน่ากลัวแล้ว
ละ

“เดี๋ยวผมเอากุญแจเข้าไปให้พี่ดีกว่าครับ”
“ไม่”
“พี่เสือครับ”
“จะไปรอ”
ก็ผมบอกว่าจะเอาเข้าไปให้ไง จะมารอท�าไม 
“แต่ผมเลิกเย็น”
“กูจะรอ”
ท�าไมท�าตัวเป็นเด็กเลยวะ...แล้วคือถ้าพี่เสือพูดมาขนาดนี้

แล้ว ไม่มีทางที่ผมจะไปขัดอะไรได้เลย
“เราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นนะครับ” ผมเผลอพูดออกไปนิ่งๆ 

ถ้านับจริงๆ คือผมเพิ่งรู ้จักพี่เขาไม่กี่วันเองด้วย ถึงเขาจะเป็น 
เพื่อนพี่คิง แต่เราก็ไม่เคยรู้จักพูดคุยหรือว่าเห็นหน้ากันมาก่อนเลย
นะ 

แล้วอยู่ๆ พี่เขาจะมาท�าแบบนี้...มันก็แปลกๆ ไหม
“...ก็ไม่ได้ไปรอเพราะว่าสนิท”
“...”
“กูไปรอเพราะมึงเป็น...เป็นรูมเมทกูหรอก”

กว่าผมจะเลิกเรียนพระอาทิตย์ก็เกือบจะโบกมือลาโลก 
เหน็เหมอืนพ่ีเสอืจะมายนืรออยูห่น้าห้องต้ังแต่ครึง่ชัว่โมงก่อน ตอน
แรกผมก็ไม่คิดว่าจะเลิกเย็นขนาดนี้หรอก แค่เพราะสัปดาห์หน้า
อาจารย์เขาจะไม่อยู่ ก็เลยมีการสอนชดเชยไปอีกชั่วโมงหนึ่งเต็มๆ 
พร้อมกับสั่งงานกลุ่มมาอีกหนึ่งงาน
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ผมอยู่กับมาร์ชแล้วก็เอิร์ธ หลังจากตกลงงานแบ่งหน้าที่กัน
เสร็จก็แยกย้ายกันทันที เพราะมันสองคนต้องไปเลี้ยงสายรหัสกัน
ต่อ โคตรดเีลยทีม่นัเป็นสายแฝดกนั เวลาไปเล้ียงก็เหน็เลีย้งด้วยกัน
ตลอด

“ฮัน่แน่ วันนีม้คีนมารอรบับบ” ไอ้เอร์ิธส่งเสยีงแซว คอืจะเดนิ
ลงบันไดไปอยู่แล้วอะ ก็ยังมีมาแซวได้ ส่วนไอ้มาร์ชนี่ไม่พูดแต่ท�า
หน้าท�าตาแทน ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มองผมสลับกับพี่เสือ ไม่น่าเล่าให้
มันฟังเลย

มาร์ชมนับอกผมว่าพีเ่สอืน่าจะชอบผม บ้าเถอะ...คนหน้าตา
แบบนั้นน่ะเหรอจะมาชอบเด็กแว่นเชยๆ แบบผม แล้วอีกอย่าง... 
พี่เสือก็ไม่ได้ชอบหน้าตาผมด้วย 

ก็ผมไม่น่ารักอะ...
ผมส่ายหัว เดินตรงเข้าไปหาพี่เสือที่นั่งหลับตาพิงอยู่บน 

เก้าอี้เก่าๆ ตัวหนึ่งที่ตั้งเยื้องอยู่กับห้องที่ผมเรียน รอนานจนหลับ
ไปเลยหรือไง ก็บอกแล้วว่าไม่ต้องรอผม แล้วดูสิมาน่ังหลับเอา 
หน้าห้องเนีย่นะ มกีรนออกมาด้วย ท�าผมยิม้ออกมาข�าๆ ยกมอืขึน้
สะกิดปลุกพี่เขาทั้งรอยยิ้ม

“พี่ครับ...พี่เสือ”
“อือ...เชี่ย เลิกแล้วเหรอ” พี่เสือว่าพลางยกมือขึ้นลูบหน้า

กะพรบิตามองไปรอบๆ ด้วยใบหน้ามนึงง ใบหน้ามรีอยยับของเสือ้
ติดอยู่ด้วย “ท�าไมไม่เรียกวะ”

เอ้า ก็เพิ่งเรียกไปเมื่อกี้
“ผมก็เพิ่งเรียกพี่ไป”
“เหรอ” 
พี่เขางงอะไรอ้ะ “ครับ”
“เออๆ ปล่อยโคตรช้า นี่กูฝันว่ากูตายเกิดใหม่ไปสิบชาติแล้ว

เนี่ย” อันนี้ก็เว่อร์ไป ได้ข่าวว่าเพิ่งมารอผมช่วงสามสิบนาทีสุดท้าย
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ก่อนหมดเวลา จะนอนฝันอะไรได้ขนาดนั้น
“กลับกันเถอะครับ”
“เดี๋ยว” 
ผมเอี้ยวตัวกลับไปหาพี่เสือ มองข้อมือตัวเองที่ถูกพี่เขาคว้า

เอาไว้ ใบหน้าดูดีมองซ้ายขวาไปเรื่อย ใบหูทั้งสองข้างขึ้นสีแดงเข้ม
เห็นได้ชัดทั้งๆ ที่พี่เสือเป็นคนผิวสองสี เหมือนพี่เขาก�าลังเขิน แต่ก็
ไม่รู้ว่าเขินอะไร ผมหันไปมองรอบๆ ก่อนจะเจอกับผู้หญิงท่าทาง
เรียบร้อย หน้าตาน่ารัก ใส่แว่นคล้ายๆ ผมยืนอยู่ และผมก็เห็นว่า
พี่เสือมองไปทางนั้น

หรือว่าพี่เขาจะเขินผู้หญิงคนนี้
“พี่เสือ”
“คิท!” 
เฮือก!
ผมสะดุ้งก้าวขาหลบไปด้านหลังพี่เสือทันทีที่ได้ยินเสียงเรียก

คุ้นเคย จริงๆ มันคือเสียงตะคอกด้วยซ�้า ผมไม่เคยถูกพี่ธันใช้เสียง
แบบนีด้้วย ปกตพิีเ่ขาจะพดูดเีสมอ แต่ตอนน้ีท้ังใบหน้าและน�า้เสียง
ตอนที่พี่เขาเดินเข้ามามันท�าให้ผมส่ัน จับชายเสื้อสีแดงเข้มของพ่ี
เสือเอาไว้แน่น

“อยู่เฉยๆ กูจัดการเอง” พี่เสือหันมากระซิบ ดวงตาเรียวดุ 
จ้องเข้ามาเหมือนบอกให้ผมเชื่อเขา ไม่มีแววชอบหยอกล้อเหมือน
คราวอืน่ๆ “ไอ้ธนัมันยงัไม่ได้มึง มันไม่เลิกกบัมงึง่ายๆ หรอก สนัดาน 
เหี้ยๆ”

“ไอ้เสือ”
“เจอมงึอกีแล้ว โลกกลมหรอืมหา’ลยัแม่งแคบไปวะ” เสยีงทุม้

พดูดสูบายๆ พ่ีเสือขยบัตัวบังผมเอาไว้หลังแผ่นหลงักว้างของเขาจน
มิด ตอนนี้ผมเริ่มคิดแล้วละว่าท�าไมพี่เขาต้องปกป้องผมขนาดนี้ 
เพราะผมเป็นน้องพี่คิง เป็นรูมเมทเขาอย่างนั้นเหรอ 
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หรือว่ามันมีเหตุผลอื่นมากกว่านั้นกันแน่
“กูจะคุยกับคิท”
“ไม่ให้คุย”
“คิท ออกมาคุยกับพี่หน่อยนะครับ”
“ไม่” คือ...ผมไม่ได้ตอบ เสียงพี่เสือน่ะ
“เสือก”
“ขอบคุณที่ชม”
“มึงนี่มัน ไอ้เหี้ยเอ๊ย!...พี่ไม่เลิกหรอกนะคิท เอาไว้หายโกรธ

แล้วมาคยุกนันะ” พีธ่นัทิง้ค�าพดูไว้แค่นัน้ก่อนจะเงยีบหายไป ผมไม่รู้
ว่าพี่เขาไปหรือยังจนกระทั่งพี่เสือขยับตัวแล้วหันกลับมาหา 

“มันไปแล้ว”
“พี่เสือ...ท�าไมถึงช่วยผมล่ะครับ รอบที่สองแล้ว” ผมถาม 
พี่เสือชะงักกับค�าถามของผม ท�าหน้าเหลอหลาใส่ผมหลุด

ฟอร์มท่ีเคยเก๊กๆ มาตลอดทันที “ทะ ท�าไมถามแบบนี้วะ กูช่วย
เพราะกูร�าคาญไอ้ธันมันหรอก แล้วอีกอย่าง...มึงก็เป็นน้องเพื่อนกู
ไง กูก็ต้องดูแลมึงดิ มึงอยู่ในความดูแลของกู...เป็นเด็กกู” ประโยค
สุดท้ายแผ่วลง เหมือนพี่เสือจงใจไม่ให้ผมได้ยิน

หูพี่เขาแดงขึ้นมาอีกแล้วอะ
“จะมองกูอีกนานไหม กลับห้อง!”

ผมกบัพีเ่สอืมาถงึห้องด้วยลกูรกัของพีเ่ขา เราแวะกนิข้าว
กันก่อนจะข้ึนมา พอมาถึงผมกับพี่เขาก็ต่างคนต่างแยกย้ายกัน 
เข้าห้อง ผมนัง่ท�างานอยูต่รงหน้าจอโน้ตบุ๊กได้เกือบชัว่โมงหน่ึงแล้ว
หลังจากอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จ บิดขี้เกียจเล็กน้อยก่อนจะลุก
ออกไปด้านนอกเพื่อหาอะไรกินจากตู้เย็น

ไม่มีครัวแต่อย่างน้อยก็มีตู้เย็นให้แหละนะ
ผมซื้อนมซื้อขนมมาตุนไว้เต็มจากที่มีแค่กระป๋องเบียร์เต็มตู้
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ปกติเวลาอ่านหนังสือหรือท�างานดึกดื่นผมชอบมีของไว้กิน
ไปด้วยน่ะ

เปิดประตูออกมาข้างนอก ไฟถูกปิดมืด มีแค่ไฟจากห้องผม
ที่สว่างออกมา ผมก็ไม่คิดจะเปิด แค่เดินตรงไปที่ตู้เย็น ก้มลงดูว่า
จะหยบิเอาอะไรออกมากนิดี ทีแ่น่ๆ กน็มหน่ึงกล่อง อมื...กินโดนัท
ตอนนี้ผมจะอ้วนไหมนะ แต่ก็อยากกินอะ ฝอยทองก็ดีเหมือนกัน

“หาอะไร”
“เฮ้ย!...พี่เสือ ตกใจหมด” ผมฟาดมือลงบนไหล่คนที่มาไม่ให้

สุ้มให้เสียง ก่อนจะได้สังเกตว่าพี่เขาออกมาด้วยสภาพแบบไหน
กางเกงบ๊อกเซอร์...ตัวเดียว
ตัวเดียว...
ไร้เสื้อ...แล้วยังยืนชิดจนหน้าผมจะทิ่มลงไปบนอกเขา
“พี่ครับ” ใกล้เกินไปแล้วนะ
“อะไร จะหยิบเบียร์ แดกของหวานตอนนี้เดี๋ยวก็อ้วน” พี่เสือ

บ่นพึมพ�า ก้มลงหยิบเบียร์ในตู้เย็นแบบไม่สนใจเลยว่าหน้าตัวเอง
จะเฉยีดใกล้เข้ามาท�าให้ผมหวัใจเต้นแรงขนาดน้ัน หยิบเสรจ็ก็ยืดตวั
กลับออกไป ก้มส�ารวจผมที่อยู่ในชุดเสื้อยืดลายหมากับกางเกง 
ขาสั้นส�าหรับใส่นอน

“แต่งตัวน่ารักดี”
“ฮะ!? คระ ครับ?”
“มดัจกุด้วย...ถ้าถอดแว่นออกจะน่ารกักว่าน้ีนะ” ท้ิงระเบิดใส่

หัวใจผมแล้วก็กลับเข้าห้องไป
มอืไม้ผมอ่อนยวบแทบจะปล่อยข้าวของในมอืลงสูพ้ื่น พ่ีเสอื

แม่งคนบ้า คิดจะพูดก็พูด ผมไม่ทันได้เตรียมใจเลยว่าพ่ีเขาจะพูด
อะไรแบบนั้น...นะ น่ารักเหรอ เมื่อวานยังว่าผมไม่น่ารักอยู่เลย จะ
เอายังไงกันแน่วะ หรือว่าพี่เสือมันจะพูดประชดขึ้นมาเฉยๆ 

บ้าๆ หยุดคิดเดี๋ยวนี้นะคิทแคท
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พี่เขาแค่กวนตีนเล่นเท่านั้นแหละ กลับเข้าไปท�างานต่อ 
เดี๋ยวนี้เลย

พี่เสือท�าผมหมดสมาธิในการท�างาน ไม่ใช่แค่ท่ีพ่ีเขาพูด 
เมื่อกี้ แต่เพราะเสียงที่ดังออกมาจากห้องข้างๆ ด้วยนี่แหละ

ผมเพ่ิงรู้ว่าห้องมันไม่เก็บเสียงก็ตอนที่ได้ยินเสียงทุ้มแปร่งๆ 
ส่งเสียงร้องเพลงออกมา ก็ไม่ได้อยากฟังเท่าไหร่หรอก แต่ก็อด 
ไม่ได้ที่จะเดินเข้าไปนั่งลงบนเตียง แนบหูบนก�าแพงเงียบๆ 

“เธอน่ารกั...เธอสดใส เออ มงึจะท�าไม กน้็องมนัน่ารกั เสอืก! 
ไม่ต้องมาอยากเห็น กูไม่ให้ แค่นี้ เปลืองตังค์...อ้าวเหรอ เออ ลืม
ไปว่ามึงโทร.มา” เสียงพี่เขาเหมือนก�าลังคุยกับเพื่อนไปร้องเพลง
สลับไป บทสนทนาท�าให้ผมรูเ้ลยว่าพีเ่สอืมนัไม่ได้แค่กวนตนีเฉพาะ
กับผม แต่พี่เขากวนตีนกับเพื่อนตัวเองด้วยเหมือนกัน

ผมผละออก ไม่ได้คิดจะฟังต่อ เสียงพี่เสือเงียบไปแล้ว หลัง
จากผมลุกขึ้นไปปิดไฟในห้องเตรียมนอน

พี่เสือหมายถึงใครที่บอกว่าน่ารัก
หรือจะเป็นผู้หญิงคนนั้นที่ผมว่า เห็นพี่เขาดูเขินๆ 
ผมไม่คิดว่าเป็นตัวเองหรอก ก็พี่เสือก็ชอบพูดอยู่บ่อยๆ ว่า

ผมไม่น่ารัก และผมเองก็รู้ตัวดีด้วยว่าตัวเองไม่น่ารัก พี่ธันเองก็ยัง
บอกเลย

พอ! นอนแล้ว ผมไม่คิดอะไรอีกแล้ว

ปึงๆๆ! 
“คทิ นอนยงั” ผมลืมตาข้ึนงวัเงยี ไม่รูว่้าหลบัไปก่ีชัว่โมง หยิบ

โทรศัพท์ขึ้นมาดูก็เห็นว่านี่เพิ่งห้าทุ่มกว่าๆ เท่าน้ัน แล้วพ่ีเสือมา
เคาะประตอูะไรเวลานีเ้นีย่ ผมง่วงนะ ไม่อยากจะลกุออกไปแล้ว ไม่
ลุกได้ไหม

แต่ว่า...



~ Scriper ~

45

พี่เขามีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่า
ผมท่ีท�าท่าจะนอนต่อยันตัวขึ้นงัวเงีย เดินพาร่างตัวเองตรง

ไปที่ประตูห้องก่อนจะเปิดออก 
“มีอะไรครับ” 
“นอนแล้วเหรอ”
“อือ้” สภาพผมเหมอืนคนยงัไม่นอนหรอืไง “พีเ่สอืมอีะไรหรอื

เปล่าครับ”
“เปล่า แค่กูต้องท�างาน มันยังไม่เสร็จ เลยจะหาเพื่อนคุย  

แต่ถ้ามึงง่วงก็นอน เดี๋ยวกูกลับห้องแล้ว” เสียงพ่ีเสือเข้าหูผมบ้าง 
ไม่เข้าบ้าง แต่ที่แน่ๆ ผมเข้าใจว่าพี่เขาหาคนน่ังอยู่ด้วยระหว่างท่ี
ก�าลังท�างาน...ใช่หรือเปล่า

“ก็ได้ครับ จะให้ผมไปห้องพี่เหรอ” ผมยกมือขึ้นขยี้ตางัวเงีย 
ยังไงพี่เสือก็ยังเคยช่วยผมเรื่องพี่ธันตั้งหลายครั้ง แค่น่ังเป็นเพ่ือน 
ไม่เห็นเป็นไรเลย ถึงผมจะง่วงมากก็เถอะ

“เดี๋ยวกูยกโน้ตบุ๊กมาท�าที่ห้องมึง”
“โอเคครับ”
ผมยืนรอให้พี่เสือไปเอาโน้ตบุ๊กมา ลากเก้าอี้ไปนั่งอยู่ข้างๆ 

พี่เขาที่ก�าลังท�างาน ตลอดเวลาผมแทบจะคุยกับพ่ีเขาไม่รู้เรื่อง พ่ี
เสือถามอะไรมา ชวนคุยก็ตอบแค่อื้อ ครับ วนไปมาอยู่แค่นี้ สติเริ่ม
เลือนรางลงทุกที ก่อนที่ผมจะฟุบลงบนอะไรสักอย่างแข็งๆ 

“คิท”
“อื้อ...”  
“ไหล่กูนะ” 
พี่เขาพูดอะไร...ฟังไม่เห็นรู้เรื่องเลย
“ฮื่อ”
“เออ นอนไป เสร็จแล้วจะพาไปนอนบนเตียงแล้วกัน”
นัน่เป็นเสยีงสดุท้ายทีผ่มได้ยนิจากพีเ่สอืก่อนจะหลบัไปจรงิๆ 


