
~ Foggy Time ~

ตอนที่ 1

“เป็นตุ๊ดเหรอ ถึงใส่ชุดกระโปรงน่ะ”

“ยุ่ง”

“คิดเหรอว่าใส่แล้วน่ารัก”

“ยุ่ง!”

“ท�าไมกูจะยุ่งไม่ได้ ก็แม่มึงฝากมึงมาให้กูเลี้ยงเนี่ย”

ผมขมวดคิ้วมองตุ๊ดเด็กที่ขึ้น ม. สี่ หมาดๆ ที่ก�าลังชักสีหน้า

ไม่พอใจใส่ผม

แต่ขอโทษเถอะ หมาปั๊กตอนหิวข้าวยังน่ากลัวกว่ามันเลย 

แล้วอีกอย่างนะ ไม่มีหมาปั๊กที่ไหนปากแดงเท่าไอ้เด็กน่ีแน่ๆ ผม

มั่นใจ

“งั้นมานี่หน่อย กูมีอะไรจะถาม”

ผมกวักมือเรียกมันให้มันมาหา ซึ่งมันก็เดินมาหาผมง่ายๆ 

งงๆ

กรี๊ด!!!

คิดเหรอว่าใส่แล้วน่ารัก
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“ไอ้พี่ทัพ!!!”

ตุ๊ดเด็กโวยวายใหญ่โตใส่ผม ทั้งๆ ที่ผมก็แค่เปิดกระโปรงมัน

ด้วยความอยากรูว่้ามนัใส่กางเกงซบัไหม เพราะไอ้ตุด๊เดก็นีม่นัใส่สัน้

มาก แค่ลมพัดมาแรงๆ ก็แทบเห็นไปถึงไหนต่อไหนละ

และมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดนะ

ไอ้เด็กนีไ่ม่ยอมใส่กางเกงซบั หน�าซ�า้มนัยงัใส่กางเกงในสชีมพู

อีก หวานเหลือเกิน หวานไปทั้งตัว หวานจนจะเป็นเบาหวานแล้ว 

ไอ้เด็กบ้า

“ท�าไมไม่ใส่กางเกงซับ”

ผมถามมันเสียงดุ

“ก็ไม่ได้ใส่ชุดนี้มาให้ใครเปิดกระโปรงป้ะ!”

น้องมันหน้าแดงแจ๋

“ถ้ามึงยังอยากไปกินฟูจิกับกู มึงไปใส่เดี๋ยวนี้”

ผมเอ็ดมันเสียงดุกว่าเดิมด้วยสีหน้าจริงจัง เอาสิ ยังจะกล้า

ดื้ออีกไหม

“ขี้เกียจใส่อะ”

น้องมันบ่น แต่ก็ยังไม่ขยับตัว จนผมหมั่นไส้เปิดกระโปรงมัน

อีกรอบ

“ไอ้พี่ทัพ!!!!!”

แม่ง หูแทบแตก คือเป็นตุ๊ดแล้วเสียงแหลมมาก

ผมถอนหายใจเซง็ๆ มอง ‘ฟอง’ เดก็ข้างบ้านทีเ่มือ่ก่อนกเ็ป็น

เด็กผู้ชายดีๆ นะ แต่ไม่รู้ว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรระหว่างโต มันถึง

เป็นตุ๊ด แต่เอาเหอะ ตุ๊ดไม่ตุ๊ด ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนักหรอก

ที่ผมสนใจคือยิ่งโตมันยิ่งโคตรแก่แดดเลย

มีที่ไหน พอพ่อกับแม่ไม่อยู่คือจัดเต็มทุกอย่าง คือต่อหน้า 
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พ่อแม่เป็นตุ๊ดเด็กเรียบร้อย แต่พอแม่มันเอามาฝากไว้ที่ผมเท่านั้น

แหละ กระโปรง สายเดี่ยว เครื่องส�าอาง อะไรต่างๆ นานาคือเต็ม

บ้านผม จนผมงงว่ามนัเอาเงนิจากไหนมาซือ้เยอะแยะ แต่ถ้าให้เดา

ก็เป็นค่าขนมของมันเองนั่นแหละถึงท�าให้มันผอมขนาดนี้

ให้ตายเหอะ ถ้าเป็นตุ๊ดแล้วมันล�าบากมากก็อย่าเป็นเถอะ

ผมถอนหายใจซ�้าสองตอนที่เห็นมันเดินมาหาผม

ผอมลงจริงๆ ว่ะ

“เป็นอะไร ก็ใส่แล้วนี่ไง จะเอาอะไรอีก”

น้องมันบ่นผมหน้าหงิก ดูออกเลยว่ายังงอนเรื่องที่ผมเปิด

กระโปรงมัน

“เลิกเป็นตุ๊ดได้ไหมวะ”

“พูดเหมือนมันเลิกเป็นได้อะ” น้องมันหน้ามุ่ยกว่าเดิม “พ่อ

ยังไม่ว่าเลย ท�าไมพี่ต้องยุ่งด้วยอะ”

“ค�าก็ยุ่ง สองค�าก็ยุ่ง เมื่อก่อนมึงเรียกใครพี่ทัพจ๋าๆ ทุกวัน

วะ”

ผมเริ่มหงุดหงิดละ ไอ้เด็กนี่มันน่าตีจริงๆ ต่อปากต่อค�าเก่ง

เหลือเกิน

“ก็พี่ทัพชอบว่าอะ”

“ก็ว่าเพราะห่วงไหมล่ะ เอ้า รีบขึ้นรถได้ละ มึงจะได้กลับมา

ท�าการบ้านสักที”

เหน็มนัท�าหน้าเหมอืนจะร้องไห้ ผมก็ดุต่อไม่ลงเลยเปิดประตู

รถให้มันข้ึน ซึ่งพอตุ๊ดเด็กรู้ว่าผมยอมลงให้มัน มันก็อารมณ์ดีเลย

ครับ เดินขึ้นรถแบบกระดี๊กระด๊ามาก

แม่ง คือมันรู้ไงว่าท�ายังไงผมถึงจะยอมมัน

แต่ขอเหอะ คนอย่างจอมทัพไม่แพ้ให้ไอ้ตุ๊ดเด็กปากแดงนี่
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หรอก

“พี่ทัพ!!”

“กางเกงซับมึงก็ยังคุมโทนสีชมพูอีกนะ กูละเชื่อมึงเลย”

ใช่ ก่อนมันขึ้นรถ ผมก็เปิดกระโปรงมันอีก จริงๆ ผมก็ไม่ได้

จะเช็กมันหรอกว่าใส่ไม่ใส่ ผมแค่หมั่นไส้มัน

“เลิกยุ่งกับกระโปรงฟองสักที! พี่ทัพ!!!”

ตุ๊ดเด็กมองผมตาเขียว ให้ตายเหอะ ดูมันท�าหน้าท�าตาเข้า

ผมกลอกตาเบ่ือๆ ส่วนตัวเองก็ไปขึ้นฝั่งคนขับ และพาเด็ก

ข้างบ้านไปกินปลาแซมอนที่มันบ่นอยากกินตั้งแต่เมื่อวานแล้ว แต่

ผมยงัไม่ว่างพามันไป ซ่ึงพอวันนีผ้มว่างมันกด็นัใส่ชดุกระโปรงทีผ่ม

ไม่ชอบอีก

แม่งยิ่งคิดก็ยิ่งหงุดหงิดว่ะ

ระหว่างทีร่ถติด ผมกเ็หลอืบมองมนัเพราะหวัเราะคกิคกัอะไร

คนเดียวก็ไม่รู้

“ข�าอะไร”

ผมถามมนัและขมวดคิว้หนกักว่าเดมิ ตอนท่ีเหน็กระโปรงมนั

ร่นข้ึนจนเห็นขาอ่อนกับกางเกงซับที่มันใส่มา แล้วคิดดูสิ ถ้าผม 

ไม่บอกให้มันใส่กางเกงซับ มันจะโป๊ยิ่งกว่านี้อีก

เป็นตุ๊ดแล้วท�าไมไม่ระวังตัวเองเลยวะ

“คุยกับเพื่อนเฉยๆ”

น้องมันตอบผมยิ้มๆ ไม่ละสายตาจากโทรศัพท์สักนิด

ซึ่งมันก็ท�าให้ผมอดที่จะแกล้งยั่วน้องไม่ได้

ก็อย่างว่า ไอ้ตุ๊ดเด็กนี่รู้ว่าท�าให้ผมใจอ่อนได้ยังไง ผมเองก็รู้

วิธียั่วโมโหมันเหมือนกัน

“กระโปรงมึงถกจนกูจะเห็นช้างมึงแล้วเนี่ย”
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กรี๊ด!!!!

“พี่ทัพ!!!!! ตบปากเลย!!!”

เหน็ผลทนัตา ไอ้ฟองดงึกระโปรงลงทนัทแีละจ้องผมแบบงอน

มาก

คือผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าข�าอะไร แต่ผมหยุดข�า 

ไม่ได้เลย 

แกล้งไอ้ตุ๊ดเด็กนี่คือเรื่องที่สนุกที่สุดในชีวิตผมละ

“ฟองจะฟ้องพ่อ!!!!”

“งั้นมึงไม่ต้องแดกนะ แซมอนน่ะ”

“ฮื่อ!!”

พอรู้ว่าเถียงสู้ผมไม่ได้ ตุ๊ดเด็กก็งอนครับ หน้าบูดเลย แต่ผม

ไม่สนหรอก ผมยังอยากแกล้งต่ออยู่เลย 

แหย่เด็กมันสนุก สมัยก่อนผมแกล้งมันหนักกว่านี้อีก ร้องไห้

ทุกวัน แต่มันก็ไม่เกลียดผมนะ ไม่รู้ท�าไมเหมือนกัน

“ไม่สวยแล้วยังจะท�าหน้าแบบนั้นอีกนะ”

“สวย!”

“ปากแดงขนาดนี้ มึงแอบแดกหมากูรึเปล่าเนี่ย ฟอง”

“พี่ทัพ!!!”

“นมก็ไม่มียังจะใส่เสื้อในอีก”

“พี่ทัพหยุดพูดได้แล้ว!!”

“หูกูจะแตกแล้ว ฟอง เบาๆ หน่อย”

ผมหัวเราะไม่หยุด ข�ามาก เออ รู้แหละว่าท�าแบบนี้แล้วนิสัย

ไม่ดี แต่ผมก็อดไม่ได้จริงๆ 

“ปากเสียอย่างนี้แหละ ถึงไม่มีแฟนสักที”

อ้าว เด็กมันเปรี้ยวว่ะ
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“หรือมึงอยากให้กูมีล่ะ”

ผมถามกลับ ไม่ใช่เพราะไอ้ตุ๊ดเด็กคนนี้เหรอที่ร้องไห้จะเป็น

จะตายตอนรู้ว่าผมมีแฟน คือเอาจริงๆ ตอนนั้นก็เป็นแค่คนคุย แต่

ไอ้ฟองมันตีโพยตีพายจนผมยอมเลิกยุ่งกับคนนั้นไปเลย 

“ไม่ พี่ทัพห้ามมีแฟน!”

“มึงเป็นอะไรกับกู ถึงห้ามกู”

ผมพูดแบบไม่จรงิจงันกั แต่ผลทีไ่ด้คอืไอ้ฟองเงยีบไปเลย จน

ผมอดเป็นห่วงไม่ได้ เพราะไม่รูว่้าตวัเองเผลอไปจ้ีปมอะไรมนัรเึปล่า

“เงียบท�าไม”

ผมเหลือบมองมันก็เห็นมันนั่งนิ่งไม่ยอมพูดอะไร จนผ่านไป

สักพักใหญ่ๆ ใกล้จะถึงห้าง มันถึงพูดขึ้นมา

“พี่ทัพไม่ชอบที่ฟองเป็นตุ๊ดเหรอ”

“มึงเป็นน้องกู ฟอง มึงเป็นอะไรกูก็รัก”

ระหว่างที่จอดติดไฟแดงผมก็ลูบหัวไอ้เด็กข้างบ้านที่อยู่ๆ ก็

ไม่รู้ซึมอะไรของมัน 

“แต่ที่กูอยากให้มึงเลิกเป็นตุ๊ด เพราะมึงชอบแต่งตัวโป๊เน่ีย

แหละ จะอยากโชว์หวิวอะไรนักหนา มึงเพิ่ง ม. สี่ นะฟอง ตอนกู

อายุเท่ามึงกูยังเตะบอลอยู่เลย”

“พี่จะให้ฟองไปเตะบอลมันก็ไม่ได้ป้ะ”

ไอ้น้องมนับ่น แต่กด็อูารมณ์ดขีึน้มานดิๆ ผมกเ็ลยยอมปล่อย

มือจากผมนุ่มๆ ของมันมาขับรถต่อ

“ไว้มงึขึน้ปีหนึง่ก่อนฟอง ตอนนัน้มงึจะท�าอะไรก็ท�า กูไม่ห้าม

แล้ว”

“อีกตั้งสามปี ความสวยมันรอไม่ได้ป้ะ”

“มงึจะอยากสวยอะไรนกัหนา ตอนกลางคนืเวลามงึลงมากิน
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น�้า กูนึกว่าจูออน”

“พี่ทัพ!!!”

ปลอบได้ไม่ถึงนาที ผมก็อดที่จะแกล้งมันอีกไม่ได้

“ก่อนมึงสวย กูว่ากูหูหนวกก่อน” ผมหัวเราะก่อนที่จะขับรถ

ไปจอดในซองที่ว่าง “รีบๆ ลงรถได้แล้วครับ คุณหนู กูจะกลับไป

ท�างานต่อ”

“ไม่อยากหูหนวก พี่ก็อย่าปากเสียดิ”

น้องมันบ่น แต่ผมไม่สนใจ พอผมล็อกรถเสร็จเห็นไอ้ตุ๊ดเด็ก

ยืนรออยู่ก็อดขมวดคิ้วอีกไม่ได้

ชุดนี้มันสั้นจริงๆ ว่ะ

ถ้าผมเป็นพ่อมัน ผมจะตีมันให้ตูดลายไปเลย

“มีปัญหาอะไรกับชุดฟองอีก พี่ทัพ”

เหมือนน้องมันจะอ่านใจผมออกว่าผมคิดอะไร แต่ช่างเหอะ 

มากบัผม ผมไม่ยอมให้ใครมายุม่ย่ามกบัน้องผมหรอก จะมองกม็อง

ไป เพราะไอ้ตุ๊ดเด็กนี่มันอยากโชว์เหลือเกิน

จริงๆ ผมก็อยากถามมันนะ ว่ามึงจะใส่ให้ใครดูนักหนาวะ

“ครั้งหน้าถ้ามึงจะมากับกูอีก ห้ามใส่ชุดนี้”

“ท�าไมอะ ก็ตัวนี้มันน่ารักที่สุดแล้วอะ ฟองก็ต้องอยากใส่ดิ”

“เออ ไม่ต้องถามมาก มึงจ�าไว้ ใส่ชุดนี้อดแดกแซมอน”

“พี่ทัพไม่มีเหตุผลเลยอะ”

น้องมันบ่นไม่หยุด และแน่นอนผมไม่สนเหมือนเดิม เพราะ

ผมรูว่้าถ้าผมพดูต้องโดนไอ้ตุด๊เดก็นีง่อนอกีแน่ๆ ซึง่วนันีม้นักง็อนไป

หลายรอบแล้ว ผมยงัไม่อยากท�ามันงอนอกี พักบ้าง งอนแม่งทัง้วนั

ระหว่างที่เดินไปร้านก็เป็นอย่างที่ผมคิด

คนมองมันเยอะมาก มีทั้งดีและไม่ดี โดยเฉพาะกลุ่มเด็กท่ี 
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อายุพอๆ กับฟองที่ไม่ใช่แค่มอง แต่ยังสะกิดกันให้หันมาดูไอ้ฟอง

ด้วย

สงสัยจะเป็นเพื่อนไอ้ฟองมัน แต่ดูทรงแล้วไม่ใช่เพ่ือนรัก 

เท่าไหร่ ผมเลยมองมันนิ่งๆ เป็นเชิงเตือน ซึ่งก็ได้ผล ไอ้เด็กเปรต

พวกนั้นหงอไปเลย

“พี่ทัพเดินเร็วๆ อยากกินแล้ว”

ดเูหมอืนว่าผมจะเดนิไม่ทนัใจมนั ไอ้ฟองเลยลากผมเลยครบั 

ซึ่งมันก็ลากผมไปนั่งใต้แอร์เพราะมันเป็นคนขี้หนาว

ผมเท้าคางมองมันที่ต่ืนเต้นสุดๆ กับเมนูอาหารใหม่ประจ�า

เดือนที่เป็นแซมอนเมนูโปรดมัน ปากแดงๆ น่ันพูดอะไรสักอย่าง 

ไม่หยุด แต่ผมไม่ได้ฟัง

จริงๆ ตอนมันแต่งหญิงมันก็ไม่ได้แย่นักหรอก

แต่จะให้ผมชมมันก็กระดากปาก

“พี่ทัพจะกินไร ฟองจะสั่งแล้วนะ”

“ตามใจมึง มึงสั่งไรมา กูก็กินกับมึงนั่นแหละ”

“งั้นฟองสั่งเลยนะ! พี่คะ สั่งอาหารค่ะ”

พอพนักงานมาตุ๊ดเด็กก็สั่งเลยครับ สั่งไปเยอะมาก มีทั้งของ

โปรดมันและของโปรดผม สั่งจนผมกลัวมันกินไม่หมด ผมถึงได้ขัด

ไม่ให้มันสั่งต่อ รอจนพนักงานไปผมก็สวดมัน

“มึงสั่งไม่เกรงใจตังค์กูเลยนะ”

“ก็พี่ทัพสัญญาแล้วว่าจะพามาเลี้ยงอะ”

“เออ แต่มงึจะเหมาทกุเมนไูม่ได้เว้ย ฟอง ถึงกูจะกินเยอะ แต่

ถ้ามึงสั่งมาขนาดนี้ กูก็กินไม่ไหวหรอก”

จริงๆ ผมก็ไม่ได้มีปัญหากับการจ่ายเงินหรอก ผมกลัวกิน 

ไม่หมดมากกว่า
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“ก็ช่วงนี้พี่ทัพไม่ค่อยกินข้าวอะ”

ไม่ยกัรูว่้ามันสังเกตด้วย ขนาดผมยงัไม่สงัเกตเลยว่าตวัเองกนิ

หรือไม่กิน ก็ว่าอยู่ท�าไมช่วงนี้ถึงหิวกว่าปกติ

“ก็งานเร่ง กูก็ต้องรีบท�าให้เขาไหมวะ”

ชีวิตการท�างานไม่เคยง่าย ลูกค้าประสาทแดกมีมากมาย  

คนท�างานอย่างผมจะท�าอะไรได้นอกจากครบัๆ แล้วกก้็มหน้าก้มตา

ท�าวะ

“แต่พี่ก็ต้องกินข้าวป้ะ”

น้องมันหน้ายู่

“ไม่กินวันเดียวกูไม่ตายหรอก อีกอย่างนะ ถ้าจะมาด่ากูให้ 

กินข้าว มึงด่าตัวเองก่อนเลยฟอง ตอนนี้มึงหนักเท่าไหร่แล้ว ท�าไม

แห้งฉิบหายขนาดนี้”

ได้ฤกษ์ด่าแล้ว ผมต้องด่า

“พี่ทัพ รู้จักค�าว่าหุ่นดีป้ะ หุ่นดีกับแห้งมันคนละค�ากันนะ!”

“หุ่นดีห่าไร ลมพัดทีเดียวมึงไม่ปลิวเลยเหรอ ผอมขนาดนี้”

ผมขมวดคิ้วหนักกว่าเดิม 

“แล้วอีกอย่างนะ มึงเอาเงินที่ไหนไปซื้อเส้ือผ้ากับเครื่อง-

ส�าอางวะ ถ้ามึงอดข้าวอดขนมเพื่อเก็บเงินซื้อ มึงเลิกเลยนะ มึง

อยากได้อะไร มึงบอกกู เดี๋ยวกูพาไปซื้อเอง”

ไม่รู้ว่าผมพูดอะไรผิด น้องมันถึงหน้าแดงไม่กล้ามองหน้าผม 

เขินห่าอะไรของมัน

“เป็นอะไร ตุ๊ด”

“เออ เป็นตุ๊ดค่ะ ไม่ต้องย�้าก็ได้” 

ผมพูดนิดเดียวมันเลิกเขินเลย งงนิดหน่อย แต่ช่างมันเหอะ 

อาหารมาแล้ว ไวมาก เพราะไอ้ฟองมันบอกพนักงานว่าขอไวๆ 
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เพราะผมหิวมาก

“พี่ทัพอย่าเพิ่งกิน!”

ผมท่ีก�าลังจะคีบเนื้อปลาเข้าปากก็โดนตะเกียบของไอ้ฟอง 

ตมีอื คอืจรงิๆ ผมกอ็ยากคบีกนิต่อแหละ แต่ขีเ้กียจฟังไอ้ตุด๊เดก็บ่น 

เพราะถ้าเป็นเรือ่งเกีย่วกบัถ่ายรปูนัน้ส�าหรบัมนัคอืเรือ่งคอขาดบาด

ตายมาก 

มันชอบถ่ายรูปลงไอจี ผมเคยแอบดูก็คุ้นๆ ว่ามีคนตามมาก

พอสมควรอยู ่ไม่รูว่้าไอ้ตุด๊เดก็นีไ่ปจ้างพวกป๊ัมยอดฟอลอะไรงีเ้ปล่า

“ยิ้มหน่อยพี่ทัพ ฟองจะถ่ายรูป”

พอถ่ายรูปอาหารเสร็จ มันก็ย้ายร่างตัวเองมานั่งข้างผมและ

ถ่ายรูปเซลฟี่กับผม เพื่อลงสตอรีไอจีของมัน

“...”

แน่นอนคนอย่างไอ้จอมทัพ คติประจ�าใจคือขัดใจไอ้ฟองมัน 

มันอยากให้ผมท�าอะไร ผมจะไม่ท�า

“ยิ้ม! พี่รู้จักค�าว่ายิ้มป้ะ!”

ไอ้ฟองโวยวายเพราะในขณะที่มันยิ้มแบบแจ๊ดแจ๋โลกสดใส 

ผมกลับหน้าบึ้งตึงเหมือนจะต่อยไอ้ฟองให้เลิกเป็นตุ๊ด

“กูรู้จักแต่นัดยิ้มอะ มึงรู้จักป้ะ”

“พี่ทัพ!!!”

เจอค�าว่านัดยิ้มทีเดียว ตุ๊ดเด็กกลับที่เลย หน้าแดงแจ๋อีก 

ต่างหาก

“แก่แดดจริงๆ เลยมึงเนี่ย อย่าให้กูรู้นะว่ามึงแอบถ่ายตัวเอง

ลงในทวิตด้วย”

“พี่ทัพ!”

“เรียกกูท�าไมนักหนา แดกๆ ไปได้แล้ว จะได้สวยๆ”
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ผมถอนหายใจแล้วคีบแซมอนทั้งหมดท่ีอยู่บนเรือน�้าแข็งให้

มัน 

จริงๆ ผมก็ชอบกินแซมอนนะ แต่ให้ไอ้ฟองกินน่าจะเวิร์ก 

กว่า จะได้อ้วนๆ หน่อย ผมยังไม่อยากให้มันเป็นลมตอนเข้าแถว

ตอนเช้า ช่วงนี้ยิ่งอากาศร้อนอยู่

“พี่ทัพน่ารักที่สุดเลย”

ไอ้ฟองทีร่กัปลาสส้ีมเป็นชวีติจติใจเรยีกชือ่ผมเสยีงหวานและ

มนักด็ืม่ด�า่ปลาแซมอนของมนัไป ส่วนผมก็กินอย่างอืน่ท่ีมนัไม่ชอบ

ไป พวกปูอัดอะไรแบบนี้

ผมกบัฟองกนิไปเกอืบชัว่โมงกว่าจะหมด ซึง่คนทีก่นิส่วนใหญ่

กค็อืผม เพราะไอ้ฟองทีบ่่นอยากกนิ อิม่ตัง้แต่ย่ีสบินาทแีรกแล้วมนั

ก็ทิ้งให้ผมต้องนั่งกินที่เหลือจนเพิ่งมาหมดตอนนี้เนี่ยแหละ

แม่งเล่นเอาแทบอ้วก

ผมมองซากจานที่เหลือเต็มโต๊ะด้วยความตกตะลึง ผมเพิ่ง

รู้ตัวว่าตัวเองกระเพาะหลุมด�าขนาดนี้ เอาจริง กินไปเยอะขนาดนี้ 

ถ้าผมเป็นหมีคือนอนจ�าศีลได้เป็นปี

“อิ่มยัง พี่ทัพ”

ไอ้ตัวต้นเหตุถามผมแบบลอยหน้าลอยตามาก ไอ้ฟองมึงสั่ง

อะไรมาเยอะแยะวะ 

“ยังแดกมึงได้อีกคน”

ผมตอบมันกวนๆ แล้วเรียกพนักงานมาเก็บตังค์

“เป็นห่าอะไรอีก หน้าแดง”

ผมบ่นมันเรื่อยเปื่อยระหว่างที่รอใบเสร็จ

“เปล่าซะหน่อย”

เปล่าอะไร หน้ามันแดงกว่าเดิมอีก
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ผมไม่ได้ซักไซ้อะไรมันต่อ ไม่ตอบก็ไม่ตอบ โตๆ กันแล้ว พอ

จ่ายเงินเสร็จผมก็พามันมาซื้อชานมต่อ เพราะมันอยากกินอะไร

หวานๆ ล้างปาก

“เอาอะไรอีกไหม”

ผมถามมันหลังจากที่มันได้กินชานมไข่มุกเจ้าดังที่มันอยาก

กินสมใจ 

“วันหลังก็ได้ พี่จะได้กลับไปท�างาน”

ตุ๊ดเด็กส่ายหัวดิก

“กไูม่รู้ว่าวนัหลงัของมงึมันวนัไหน มึงจะซือ้อะไรก็ซือ้ กไูม่ได้

รีบกลับขนาดนั้น”

“งั้นฟองขอแวะร้านนั้นนะ”

พอเห็นว่าผมอนุญาต ไอ้ฟองก็ลากผมไปร้านที่มันอยากไป

เลย ซึ่งก็เป็นร้านเครื่องส�าอางร้านดังที่เพิ่งมาเปิดได้ไม่นาน

“พี่ทัพนั่งรอก็ได้ ฟองไปแป๊บเดียว”

“เดี๋ยว มึงอย่าเพิ่งไป”

ผมแย่งชานมของมันมาถือแล้วล้วงหยิบเงินในกระเป๋ายื่นให้

มันสองใบ 

“ไม่เอาพี่ทัพ แค่เลี้ยงข้าวก็พอแล้ว”

ฟองมันพยายามดันเงินที่ผมจะให้คืน ซึ่งมันก็ท�าให้ผมเริ่ม

หงุดหงิด

“กก็จูะซ้ือให้ มงึจะอะไรนกัหนาวะ ฟอง เอาไป ไม่ต้องคดิมาก 

มึงผอมจะตายห่าอยู่แล้ว”

“พี่ทัพ ไม่เอา”

“ไปซ้ือ” ผมกดเสียงหนักยัดเงินใส่มือมัน “ก่อนท่ีกูจะโมโห

แล้วทิ้งมึงไว้ที่นี่”
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“ฮื่อ!”

ตุ๊ดเด็กหน้างอเลย พอผมขู่ว่าจะทิ้ง ซึ่งผมก็เคยทิ้งมันจริงๆ 

แต่ตอนนั้นผมไม่ได้ตั้งใจหรอก พอดีคุยโทรศัพท์แล้วเผลอลืมว่าตุ๊ด

เด็กขอไปฉีก่่อน สรปุคอืขบัออกมาได้สกัพกั ผมก็เพิง่นกึได้ว่าตุก๊ตา

หน้ารถไม่ได้มาด้วย ก็ว่าอยู่ท�าไมรถมันเงียบๆ

พอผมย้อนกลับไปก็เห็นฟองมันนั่งร้องไห้จริงจังมาก มันนึก

ว่าผมตัง้ใจทิง้มนัไว้ ทัง้ๆ ทีผ่มไม่ได้ตัง้ใจและมนัเพ่ิงผ่านไปไม่ถึงสบิ

นาทีด้วยซ�้า ผมละอยากให้มันเห็นตอนผมซิ่งกลับมารับมันจริงๆ

แต่แน่ละ มนัเป็นผูเ้สยีหาย ส่วนผมเป็นผูต้้องหาทีก่ระท�าผดิ 

ผมเลยต้องชดใช้ความผดิด้วยการนัง่ปลอบมนัเป็นชัว่โมง จรงิๆ ผม

ก็เข้าใจมันนะ ตอนนั้นมันเด็กมาก โทรศัพท์ก็ไม่มี โทร. หาใครก็ 

ไม่ได้ แล้วผมก็ไม่เคยบอกเบอร์ผมด้วย

จะว่าไป ฟองมันโตขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะ

ผมลูบหัวมัน ผมมันนิ่มมาก 

“กูพูดเล่น ไปซื้อไป ถือว่ากูให้เป็นของขวัญมึงล่วงหน้าก็ได้”

“แต่พี่ให้ไปแล้วนะ”

“ก็กูจะให้อีก มึงจะสงสัยอะไรเยอะแยะวะ ตุ๊ด”

ไอ้ตุด๊เดก็เหมอืนจะพดูอะไรอกี แต่ผมกท็�าหทูวนลมไม่สนใจ

มัน ผมผลักหลังมันเบาๆ ให้ไปสักที

“อยากเป็นเจ้าหญิงไม่ใช่เหรอ มึงก็ไปซื้อสิ”

ผมก็ช่วยมันได้แค่นี้แหละ นางฟ้าแม่ทูนหัวฉิบหายเลยกู ซึ่ง

ในท่ีสดุไอ้ตุด๊เดก็กย็อมไปสกัท ีส่วนผมกน็ัง่เป่ือยตรงเก้าอีห้น้าร้าน

คอยมองมันอยู่ตลอด

ผมเผลอหลุดยิ้มตอนที่เห็นมันลองนั่นลองนี่กับแขนตัวเอง

แล้วบ่นพึมพ�าอยู่คนเดียวด้วยสีหน้าจริงจังยิ่งกว่าตอนมันอ่าน
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หนังสือสอบปลายภาคอีก

มันน่ารักจริงๆ ว่ะ

ปากนิดจมูกหน่อย แล้วเดี๋ยวมันแต่งหน้าเก่งขึ้นยิ่งท�าให้มัน

ดนู่ารกัขึน้ไปอกี ไหนจะความกรณุาจากพ่อมันทีอ่นญุาตให้มนัเรยีน

เอกชนตอน ม. ปลาย ท�าให้มันไว้ผมยาวได้ ซึ่งตอนนี้มันเพิ่งไว้ได้

ไม่กี่เดือนเลยไม่ยาวเท่าไหร่ แต่ก็ยาวพอที่จะรวบด้วยยางรัดผมที่

เป็นรปูโบสชีมพูลายจดุทีมั่นรกัมากได้ (อนัเดียวกับทีผ่มชอบเอาไป

ทิ้งขยะแกล้งมันบ่อยๆ) ผลออกมาคือผมของมันเหมือนหางหมา

สั้นๆ ระต้นคอขาวๆ ของมัน

คอืผมกม็เีพือ่นเป็นตุ๊ดนะ แต่กไ็ม่เห็นน่ารกัเท่าไอ้ตุด๊เดก็เพ่ิง

หัดแรดอย่างไอ้ฟอง

จริงๆ ที่มันใส่ชุดนี้มันก็น่ารักจริงๆ นั่นแหละ แต่ชุดแม่งสั้น

ไปหน่อยเลยขัดใจผมมาก อยากตั้งชื่อให้ชุดมันว่าชุดแอบพ่อแอบ

แม่ใส่ คือถ้ามันใส่อยู่บ้าน มันโดนแม่ตีแน่ แม่มันหวงมันกว่าผมอีก 

แต่ต่อหน้าแม่มันท�าตัวใสๆ ไง พอมาอยู่กับผมคือปลดปล่อย 

ทุกอย่างด้วยความเก็บกด

ยิ่งช่วงที่ดูเดอะเฟซปีก่อน ผมนึกว่าบ้านผมแม่งเป็นรันเวย์ 

ไอ้ฟองมนัสรรหาชดุเดรสจากไหนไม่รูม้าใส่แล้วเดนิในบ้าน ถามผม

ว่าสวยไหมๆๆ คือผมจะปากหมาว่าไม่สวยก็สงสารมัน กลัวเด็กมี

ปม ก็เลยบอกว่าสวย ทั้งๆ ที่ในสายตาผมคือตุ๊ดเด็กที่เอาผ้าห่มที ่

สสีวยๆ หน่อยมาม้วนกบัตวัแล้วเล่นหน้ากระจกว่าเป็นนางสาวไทย

บางชุดมันก็น่ารักแหละ แต่ผมก็ชอบล้อมันว่าเป็นเห็ดเข็ม-

ทองห่อเบคอนๆๆๆ ซึ่งพอมันเถียงสู้ผมไม่ได้ มันก็กรี๊ดสู้จนผม 

ต้องยอมหุบปากเอง เดี๋ยวข้างบ้านด่า

ผมขมวดคิว้ตอนทีเ่พิง่สงัเกตว่าชดุกระโปรงสชีมพหูวานแหวว
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มันเปิดไหล่เปิดหลังนิดๆ ด้วย

เข้าคอนเซปต์อยากโชว์หวิวของมันจริงๆ เลยไอ้เด็กแก่แดด

ผมหงุดหงิดกว่าเดิมตอนที่เห็นมีคนมองมัน

ก็เพราะอย่างนี้แหละวะ ถึงไม่อยากให้ใส่เนี่ย

เพือ่ไม่ให้ตวัเองหงดุหงดิไปมากกว่าน้ี ผมก็เลยเพ่ิมน�้าตาลใน

ร่างกายด้วยการกนิชานมของไอ้ฟองทีต่อนแรกเหลืออยู่ครึง่แก้วจน

หมดแก้ว มันด่าผมแน่ ผมมั่นใจ

แต่ถ้าผมไม่กิน ผมว่าไอ้ฟองคงได้กลับบ้านตั้งแต่ตอนนี้

รอสักพักใหญ่ๆ ไอ้ฟองก็เดินออกมาจากร้าน มันเดินมาหา

ผมด้วยสีหน้ามีความสุขสุดๆ

“พี่ทัพ ชานมฟองอะ”

ผมหาวง่วงๆ แล้วยื่นให้มัน

“พี่กินหมดเลยเหรอ!” น้องมันหน้างอเลย ถ้าให้เดาก็คงจะ

เก็บไว้กินบนรถแหละ

“กก็คูอแห้ง” ผมแก้ตวัข้างๆ คูๆ  แล้วแย่งถุงท่ีมนัถืออยู่มาถือ 

“กลับบ้านได้แล้วมึง จะสามทุ่มแล้ว”

“อือ ฟองเริ่มง่วงแล้วด้วย”

น้องมันว่างั้น แต่เชื่อผมเหอะว่ากลับถึงบ้านมันก็นอนห้าทุ่ม

เที่ยงคืนอยู่ดี เพราะมันติดละคร

ผมพามันกลับข้ึนรถ ซ่ึงคราวนี้มันไปนั่งเบาะหลังเพราะง่วง 

ผมเลยหยิบหมอนกับผ้าห่มที่ยัดๆ ไว้ในรถจงใจโยนใส่หน้ามันที่

ก�าลังนอนหงายเล่นโทรศัพท์ กะว่าจะให้มันเอาไปใช้จะได้นอน

สบายๆ

“พี่ทัพ!! ให้ดีๆ ไม่ได้เหรอ”

ดึกขนาดนี้แล้ว มึงยังจะโวยวายเสียงแปดหลอดอีกนะ ต้อง
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มาลุน้แล้วละว่าระหว่างผมหูหนวกกบัมันเป็นมะเรง็กล่องเสยีง อะไร

จะเกิดก่อนกัน

“ของกู กูจะท�าอะไรก็ได้”

“ฮื่อ”

น้องมันบ่นงึมง�าคนเดียวอยู่สักพัก ก่อนที่จะผล็อยหลับไป

ผมมองมันด้วยความเอ็นดู แล้วเอื้อมมือไปปิดเพลงท่ีตอน

แรกเปิดคลอไว้ฟังแก้ง่วงขากลับ เพราะไม่อยากให้ตุ๊ดเด็กมันตื่น

ขับไปสักพักจนถึงบ้านไอ้ตุ๊ดเด็กก็ยังไม่ตื่น และไอ้การไม่ตื่น

ของมนัเนีย่แหละท�าให้ผมหนกัใจ เนือ่งจากไอ้ฟองมนัเป็นคนทีห่ลบั

ลึกมาก หลับแล้วตายเลย เชื่อผมเถอะว่าต่อให้ตอนนี้โลกแตกมันก็

ยังหลับสนิทอยู่

ท�าไมผมถึงได้รู้ดีนัก ก็เพราะผมสรรหาวิธีแกล้งมันตอนหลับ

มาเยอะมาก แต่ก็ไม่เคยส�าเร็จไง

ผมเก็บหมอนผ้าห่มเข้าที่ และมองมันอย่างหนักใจ

“มึงไม่ตื่นเองนะ ฟอง จะมาหาว่ากูหาเศษหาเลยกับมึงไม่ได้

นะ”

ผมบอกมัน ทั้งๆ ที่รู้ว่ามันหลับอยู่ และช้อนตัวอุ้มมันท่า 

เจ้าหญิงเข้าบ้าน

ผมเลิกค้ิวนิดๆ เม่ือนึกถึงค�าว่าเจ้าหญิง เพราะพอมองดีๆ 

ตอนนี้ไอ้ตุ๊ดเด็กนี่ก็น่าจะเป็นเจ้าหญิงกับเขาได้เหมือนกัน

หน้าตามันไม่ได้แย่ ออกจะน่ารักด้วยซ�้า แต่ท�าไมมึงเบา 

ขนาดนี้ไอ้ฟอง กูอุ ้มร่างกายมึงหรือกูอุ ้มวิญญาณมึงอยู่กันแน่ 

เบาบางเหลือเกิน

บ๊อก! บ๊อก!

“เจ้าหญิงหลับอยู่ ปุ๊กปิ๊ก อย่าเพิ่งเห่า”
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ผมเอ็ดหมาปั๊กของผมที่เมื่อก่อนมีชื่อเท่ๆ ว่าป้อมปราการ 

แต่พอไอ้ฟองมนัชอบหนรูตัน์ปุบ๊เลยได้ชือ่ใหม่ว่าปุ๊กป๊ิกเหมอืนหมา

หนูรัตน์เลย แรกๆ ไอ้ป้อมมันก็งงนะว่าชื่อมันเหรอ แต่พอไอ้ฟอง

เรียกมันบ่อยๆ มันก็รู้ตัวเองว่าเป็นชื่อใหม่มัน

บ๊อก!

มนัเห่าเบาลง แล้วว่ิงตามผมเข้ามาในบ้าน กระดีก๊ระด๊าสดุๆ 

เพราะผมจะให้ขนมหมามันกินก่อนมันนอน ซึ่งมันก็จ�าเวลาผิดนะ 

นี่ยังไม่สี่ทุ่มเลย ไอ้หมาโง่ รอไปยาวๆ

ผมวางไอ้ตุ๊ดเด็กไว้บนโซฟาในห้องนอนผม กะว่าจะให้มัน

นอนสักชั่วโมงแล้วค่อยปลุกมันมาอาบน�้า แล้วผมก็เปิดแอร์ให้มัน 

และหยิบผ้าห่มลายคิตตี้ที่อยู่บนเตียงผมมาห่มให้มัน

ระหว่างที่ผมห่มผ้าให้มัน สายตาของผมก็ไปสะดุดกับอะไร

บางอย่าง

ใช่ ผมมองนมมัน และก�าลังงงว่ามึงมีนมจริงๆ เหรอ

ด้วยความสงสัยผมก็เลยถอดชุดกระโปรงมันออกนิดหน่อย 

และเผลอชะงักกับบราลูกไม้ที่มันใส่ 

จริงๆ ผมก็พอจะรู้แหละว่ามันใส่เสื้อใน แต่ก็คิดว่ามันจะใส่

ของเด็กไง ไม่คิดว่ามันจะใส่เป็นลายลูกไม้สีด�าเซ็กซี่ขนาดนี้ และที่

น่าตกใจไปกว่านั้นคือ...

“เชี่ย...”

นมจริงว่ะ ไม่รู้ว่านมยาคุม หรือนมจากยาฮอร์โมนที่มันกิน 

แต่ไอ้เนินเนื้อเล็กๆ นี่เป็นนมของมันแน่

แน่นอน มาถึงขั้นนี้แล้ว ผมต้องท�าให้ครบขั้นตอนการพิสูจน์

นิม่จรงิว่ะ ผมลองขย�าดกูพ็บว่ามนันมจรงิแล้วยังนุ่มมากด้วย

“อื้อ”
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น้องมนัคราง เล่นเอาสติสตังผมทีเ่ริม่หลดุลอยไปไกลกลบัเข้า

ร่างทันที

กูท�าเหี้ยอะไรกับน้องวะเนี่ย!

ผมสะบดัหวั รูส้กึอยากต่อยตวัเองเหลอืเกิน แต่ก็ไม่ได้ท�า รบี

จับไอ้ตุ๊ดเด็กให้คืนกลับสภาพเดิม เพราะไม่อยากให้มันรู้ว่าพ่ีชาย

ข้างบ้านคนดีคนเก่งของมันเพิ่งท�าอะไรไม่ดีกับมันไป

ผมกลับไปท�าตามความตั้งใจเดิมคือห่มผ้าให้มันดีๆ คราวนี้

ผมห่มถึงคอมันเลย จะได้ไม่ต้องมองนมมันอีก

“เพราะงี้ไง กูถึงไม่อยากให้มึงโต”

ผมบ่นใส่มัน ถึงจะรู้ว่ามันไม่ได้ยิน

“มึงน่ารักขนาดนี้ ใครจะอยากให้ใส่วะ”

ผมบ่นมันอีกสองสามค�า แล้วก็หนีออกมานั่งย้อมใจกับไอ ้

ปุ๊กปิ๊กที่ยังรอแดกอย่างมีความหวัง ซึ่งผมมองมากๆ ก็สงสารเลย

หยิบขนมทั้งซองมาโยนให้มันเลย

บ๊อก บ๊อก

ไม่รู้ว่าผมนั่งเหี่ยวมากหรือยังไง ไอ้ปุ๊กปิ๊กมันถึงคาบขนมมัน

มาแบ่งผม 

“มึงแดกเถอะ กูไม่ใช่หมา”

ก็อยากซึ้งนะ แต่ผมแดกขนมหมาไม่ลงจริงๆ ว่ะ

บ๊อก!

มันยังเขี่ยๆ มาให้ผม บังคับให้ผมแดก ผมเลยเอายัดปาก 

แม่งเลย

คนอย่างจอมทัพ แพ้แค่นมตุ๊ดเด็กก็พอแล้ววันนี้

อย่าให้กูแพ้หมาปากไม่แดงอย่างมึงเพิ่มเลย!



~ Foggy Time ~

ตอนที่ 2
ผีอ�าแน่ๆ

“ฟอง กูถามจริงๆ นะ”

“อะไรเหรอ พี่ทัพ”

ไอ้ฟองที่นั่งท�าการบ้านคณิตอยู่บนพื้นเงยหน้ามองผม

“มึงเป็นตุ๊ดเหรอวะ”

“...ถามท�าไมอะ”

น้องมันก้มหน้างุดไม่สบตาผม แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธ 

“ก็เพื่อนกูมันบอกว่ามึงเป็นตุ๊ด อยู่แต่กับกลุ่มผู้หญิง”

ผมกอดอกมองไอ้ฟองที่ตอนนี้เพิ่งขึ้น ป. สี่ ซึ่งผมดูยังไงมัน

ก็เป็นแค่เด็กผู้ชายธรรมดาหัวเกรียนคนนึง แต่แค่หน้ามันขาวและ

ปากแดงไปนิดนึง

หรือไม่นิดวะ

ผมขมวดคิ้วหนักกว่าเดิม

“...ไม่ได้เป็นซะหน่อย”

“ไม่ได้เป็นแล้วมึงจะท�าหน้าเหมือนจะร้องไห้ท�าไม”
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ผมย้ายทีต่วัเองจากหน้าคอมพ์มานัง่พืน้กับไอ้ฟอง พยายาม

จะคุยกับมันที่ตอนนี้ไม่ยอมมองหน้าผมเลย เหมือนผมไปแตะต้อง

ปมอะไรของมันเข้า

“เฮ้ย มีอะไรก็บอกกูดิ ฟอง”

“ก็บอกว่าไม่ได้เป็นไง!!”

โอเค ผมว่าผมได้ค�าตอบละ

“มงึเป็นตุด๊กบ็อกว่าเป็นตุด๊ แค่นัน้แหละ กูไม่ได้จะว่าอะไรมงึ

ซะหน่อย”

“ฮึก พี่ทัพ ห้ามบอกพ่อนะ พ่อไม่ชอบตุ๊ด”

ไอ้ฟองร้องไห้เลย ผมไม่น่าถามมันเลย แม่ง

คือผมชอบแกล้งให้มันร้องไห้นะ แต่ต้องไม่ใช่ร้องไห้เพราะ

เรื่องแบบนี้ว่ะ ผมไม่ชอบเห็นมันเสียใจแบบนี้เลย ให้ตายเหอะ

“เออ กไูม่บอกพ่อมงึหรอก แต่ยงัไงสกัวนัพ่อเขาก็ต้องรูว่้ามงึ

เป็นตุ๊ด”

“ฮึก ฟองไม่อยากเป็นตุ๊ดเลยอะ พี่ทัพ”

น้องมนัร้องไห้ไม่หยดุ จนผมต้องดงึมันมากอดแล้วโอ๋มนั แต่

มนักไ็ม่หยดุร้องอยูด่ ีทัง้ๆ ทีป่กตผิมกอดปลอบมนันดิเดยีวมนักเ็ลกิ

ร้องละ แปลว่าเรื่องนี้มันหนักหนาสาหัสส�าหรับมันมากจริงๆ

แม่ง ท�าไมยิ่งปลอบยิ่งร้องหนักกว่าเดิมวะ

“เป็นตุ๊ดไม่ดีตรงไหนวะ เพื่อนกูก็เป็น ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร

เลย”

“ฮึก ฟองไม่อยากโดนล้อแล้วอะ พี่ทัพ มันแกล้งฟองทุกวัน

เลย”

“ใครแกล้งมึง”

ผมถามมันเสียงแข็ง  
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ใครมนักล้ามาแย่งต�าแหน่งแกล้งก ูมึงกล้ามาก น้องกู กูแกล้ง

ได้คนเดียว!!!

“ไอ้ฟอง กูถามก็ตอบสิ ใครแกล้งมึง กูจะไปจัดการมัน”

ผมเลิกปลอบมันแล้วจับไหล่มัน บังคับให้มันมองหน้าผมท่ี

ตอนนี้จะแดกหัวมันแล้ว ตอบสิ พี่มึงจะได้ไปกระทืบถูกคน

“...ก็พวกผู้ชาย”

น้องมนัตอบเสยีงเบา หน้าเหน้อคอืไปหมด มแีต่น�า้ตามนั ซึง่

ตาของมนักบ็วมมาก จนผมม่ันใจว่าถ้าแม่ผมมาเจอคงด่าผมยับ ว่า

ท�าน้องร้องไห้ท�าไม

เอาจริง คือผมไม่เข้าใจไอ้พวกคนที่แกล้งไอ้ฟองเลยว่ะ

มงึแกล้งเพือ่นทกุวนัจนร้องไห้ขนาดน้ี มงึท�าไปได้ยังไงวะ คอื

ผมกเ็ข้าใจนะว่าไอ้เดก็พวกนีม้นัยงัเดก็อยู ่ไม่รูป้ระสีประสาอะไร แต่

มันก็ไม่ใช่ปะวะ ที่น้องผมแค่ต่างจากคนอื่นนิดหน่อยต้องมาเป็น 

เป้าหมายการแกล้งของพวกมัน

ผมเอือ้มมือไปหยบิทชิชแูล้วพยายามเชด็น�า้ตาให้ไอ้ฟองมนั 

ซึ่งน�้าตามันก็ไม่ยอมหยุดไหลสักที

แม่งเอ๊ย กูคันตีนยิบๆ เลย อยากกระทืบเด็ก 

มนัท�าน้องผมร้องไห้ขนาดนี ้ผมไม่อายละ ถงึผมจะอยู ่ม. หก 

แล้วเหอะ ถ้าเดก็มนักวนโอ๊ยมาก มนักต้็องโดนสกันดิละวะ ให้สาสม

กับที่แกล้งน้องกูขนาดนี้!

“พรุ่งนี้มึงพากูไปหาพวกมัน เดี๋ยวกูจัดการเอง”

“ไม่เอา พี่ทัพ ฟองทนได้”

“มึงโดนแกล้งขนาดนี้มึงยังทนเหรอ เป็นกู กูต่อยไปตั้งนาน

แล้ว” ผมหน้าหงิก “มันท�าอะไรมึงบ้างฟอง บอกกูมา กูจะได้ไปคิด

บัญชีถูก”
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ฉายาทัพห้องปกครองไม่ได้มีไว้เล่นๆ ครับ ผมต่อยกับเพื่อน

ประจ�า แต่ช่วงนี้เพลาๆ ลงแล้วเพราะต้องอ่านหนังสือเตรียมเข้า

มหา’ลัย แล้วอกีอย่างเลยคอืกลวัไม่จบ ทณัฑ์บนเยอะแล้ว จอมทัพ

ยอมแล้วครับ เหลือไม่กี่รอบแล้ว

“...ก็ดึงกางเกง”

“มีอะไรอีก”

ผมว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่ๆ ไม่งั้นไอ้ฟองไม่ร้องไห้

ขนาดนี้หรอก

“การบ้านหาย”

“อะไร-อีก”

ผมกดเสยีงถามมัน ยิง่ฟังยิง่หงดุหงดิ ไอ้เดก็เปรตพวกน้ีน่ีมนั

วอนจริงๆ มึงไม่รู้เหรอว่าพี่ไอ้ฟองคือกูเนี่ย ถึงผมจะไม่ค่อยได้เจอ

ไอ้ฟองในโรงเรียนก็เถอะ แต่ตอนกลับบ้านบางวันแม่มันไม่มารับ 

น้องมันก็กลับพร้อมผม

“...จับก้น”

พูดจบน้องมันก็ก้มหน้างุด ท�าท่าจะร้องไห้อีกรอบ

“ท�าไมมึงไม่บอกกูวะ ฟอง”

ผมถามเสียงดุ

“มึงโดนแกล้งมานานแค่ไหนแล้ว”

จริงๆ ผมก็โกรธตัวเองนะ ที่คิดน้อยไป เอาจริงๆ ที่ผ่านมา

ผมกเ็หน็แหละว่าฟองมันชอบแอบแม่เล่นพวกเครือ่งส�าอางของแม่

มนัอะไรงี ้แต่ผมกไ็ม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ เพราะคดิว่าเป็นเรือ่งของ

น้องมัน

“ฟอง”

ผมเรียกน้องมันซ�้าเมื่อน้องไม่ยอมตอบ เอาแต่ร้องไห้ใส่ผม
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“มงึไม่บอกกกูไ็ม่เป็นไร แต่หลงัจากวนัพรุง่น้ี มงึจะไม่โดนใคร

แกล้งอีกนอกจากกู”

ในเมือ่ไอ้ฟองไม่ยอมบอกผม ผมกไ็ปสบืเอง ซึง่มนักไ็ม่ได้

ยากอะไร ผมถามเพื่อนในห้องมันสองสามคนก็ได้ค�าตอบละ เป็น

ไอ้กลุ่มผู้ชายในห้องมันนั่นแหละ ก�าลังเฮี้ยวได้ที่เลย พอตอนเที่ยง

ผมว่าง ผมก็ไปเคลียร์กับไอ้พวกเด็กเปรตพวกนี้เลย

ผลที่ได้คือผมยังไม่ทันพูดอะไร ไอ้พวกเด็กเปรตก็ร้องไห้จะ

ฟ้องแม่เลย ซึ่งก็ดีละ ผมไม่อยากใช้ก�าลังกับเด็ก ผมเลยเตือนไอ้

พวกเด็กเปรตพวกนี้ไปสองสามประโยคแล้วกลับไปขึ้นเรียน

จรงิๆ ผมกอ็ยากจะท�าอะไรมากกว่าน้ีนะ แต่ก็ไม่ได้ท�า จะไป

คุยเรื่องนี้กับครูประจ�าชั้นมันก็ไม่ได้อีก เดี๋ยวเรื่องถึงพ่อไอ้ฟองมัน 

ไอ้ฟองจะซวยเอา

หลังจากวันนั้นไอ้ฟองก็ไม่ได้ร้องไห้เรื่องที่มันโดนแกล้งอีก 

ส่วนเรื่องมันเป็นตุ๊ดก็ยังเป็นความลับในครอบครัวมันต่อไป จริงๆ 

ผมว่าพ่อแม่มันก็น่าจะดูออกแล้วนะ เพียงแต่ว่ายังท�าใจยอมรับ 

ไม่ได้มากกว่าว่าฟองมันจะเป็นตุ๊ด

ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ผมไม่พอใจเลยสักนิด เพราะการที่ไอ้ฟอง

เป็นตุ๊ด มันไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลย 

หลงัๆ มานีม้นัเริม่ร้องไห้ ไม่ใช่เพราะโดนเพ่ือนแกล้ง แต่เป็น

เพราะครอบครัวไม่ยอมรับมัน ถึงมันจะพยายามท�าตัวเหมือนไม่มี

อะไรเกิดขึ้นก็เหอะ แต่คนที่แกล้งมันแทบทุกวันอย่างผมท�าไมจะดู

ไม่ออกวะ

“กูให้”

ผมยืน่ถงุใบใหญ่ให้มนั เพราะเมือ่วานน้ีเป็นวนัเกิดมนั แต่ผม
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เพิ่งให้มันเพราะไม่อยากให้พ่อแม่มันรู้ว่าผมให้อะไรมัน

“มันคืออะไรอะ พี่ทัพ”

ไอ้ฟองที่ตอนนี้เริ่มโตแล้วถามผมอย่างตื่นเต้น ซึ่งวันนี้ผมก็

ขอแม่มันให้มานอนบ้านผม

“มึงก็เปิดดูสิ”

“พี่ทัพไม่ได้แกล้งอะไรฟองใช่ไหม”

“เห็นกูเป็นคนยังไง รีบๆ เปิดได้แล้ว อย่าลีลามาก”

เอาจริงลึกๆ แล้วคือผมลุ้นไงว่าฟองจะชอบของที่ผมซื้อให้

มันไหม ผมลงทุนให้เพื่อนผู้หญิงในสาขามาช่วยเลือกเลยนะ

“พี่ทัพ!!!”

เสียงไอ้ฟองแหลมมาก คืออีกนิดจะกรี๊ดแล้ว ดีหน่อยที่ผม

เอามืออุดปากมันทัน

“มึงจะกรี๊ดท�าไม เดี๋ยวแม่มึงก็ได้ยินหรอก”

“มันน่ารักมากเลยอะ”

น้องมันดูตื่นเต้นกับชุดกระโปรงที่ผมซื้อให้มันมาก

“มีอีกนะ ในถุงอะ มึงดูดีๆ”

พอได้ยินผมบอก ไอ้ฟองก็รีบคุ้ยในถุงต่อและเจอเครื่อง-

ส�าอางกบัสกนิแคร์ราคาแพงยบั ทีผ่มเอาเงนิเก็บตวัเองมาซือ้ให้มนั

“ฮึก พี่ทัพซื้อให้ฟองเหรอ”

เวรละ น้องมันดีใจจนร้องไห้เลย จะดีใจอะไรขนาดนั้น

“เออ ซื้อให้มึงนั่นแหละ แล้วจะร้องไห้ท�าไมวะ”

ผมยิ้มแล้วลูบหัวน้องมันที่ตอนนี้สะอื้นไม่หยุด

“มึงมาอยู่บ้านกู มึงเป็นตัวของตัวเองได้นะ ฟอง”

แต่ไม่รู ้ว่าท�าไมยิ่งพูดมันถึงยิ่งร้อง ผมเลยต้องแกล้งกวน

ประสาทมัน มันจะได้เลิกร้องไห้สักที
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“เอ้า รีบๆ ไปเปลี่ยนชุดได้ละ กูอยากเห็นตอนมึงเป็นตุ๊ดหัว

โปก”

“พี่ทัพ!!”

น้องมันเลิกร้องไห้เลยพอได้ยินค�าว่าหัวโปก

“ก็โปกจริงไหมล่ะ”

“ฮื่อ!”

ไอ้ฟองเดนิกระแทกเท้าเข้าห้องน�า้หนผีมเลย จะงอนไหมเนีย่

ผมนั่งอยู่บนเตียงรอดูมันจนหาวไปสามสี่รอบ มันถึงเสด็จ

ออกจากห้องน�้าผมได้สักที

“พี่ทัพ”

น้องมันเรียกผมเสียงเบา หน้าแดงแจ๋ ซึ่งผมก็ไม่แปลกใจ 

เท่าไหร่ เพราะผมกะขนาดตัวมันผิด กระโปรงมันเลยโคตรสั้นเลย

“มานี่ๆ ขอกูดูใกล้ๆ หน่อย”

ผมกวักมือเรียกมัน พอเข้ามาถึงระยะผมก็เปิดกระโปรงมัน

ทันที

กรี๊ด!!

“ไอ้พี่ทัพ!!!”

“กางเกงในมึงไม่น่ารักเลยว่ะ ใส่ลายรถถังเนี่ยนะ”

ผมอยากแกล้งเปิดกระโปรงมันมานานละ และในที่สุดวันนี้ก็

มาถึงสักที 

“ก็แม่ซื้อให้อะ”

น้องมนับ่นอบุหน้าแดงกว่าเดมิ พยายามดงึกระโปรงลงไม่ให้

ผมเหน็กางเกงในมนัอกี แต่กไ็ม่ได้ช่วยอะไรมาก เพราะผมซือ้มาผดิ

ไซซ์จริงๆ

“...พี่ทัพ”
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“ว่า?”

“ขอบคุณนะ”

ผมลูบหัวมัน

“ไม่ต้องขอบคุณหรอก กูก็แค่อยากท�าให้มึง”

ไม่รูว่้าด้วยอทิธฤิทธ์ิของนมตุด๊เดก็หรอือะไร อยู่ๆ  ผมถงึ

ฝันถึงเรื่องเก่าๆ สมัยที่ไอ้ฟองเด็กๆ ซึ่งมันก็ผ่านมาหลายปีจนผม

เกือบจะลืมไปแล้วว่าเคยเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้น

แม่ง ไอ้ฟองโตไวฉิบหายเลย เมื่อก่อนยังใส่กางเกงในลาย 

รถถงัอยูเ่ลย เทยีบกบัตอนนีค้อืกางเกงในไอ้ฟองแรดมาก มงึจะชมพู

อะไรขนาดนั้น หรือมันฝังใจที่ผมเปิดไปเจอรถถังของมันวะ

ผมคิดไปเรื่อยเปื่อยพร้อมกับยืนทอดไข่ดาวไส้กรอกให้ไอ้

ฟองมันกินเป็นข้าวเช้า

“เมื่อไหร่มึงจะจบ ม. หกวะเนี่ย”

ผมบ่นเซง็ๆ แล้วหาวหวอด คอืปกตผิมไม่ใช่คนทีต่ืน่เช้าหรอก 

แต่โรงเรียนใหม่ไอ้ฟองมันไกลไง แล้วถ้าไม่รีบออกรถก็ติด ผมก็เลย

ต้องแหกขี้ตาตื่นขึ้นมาตอนตีห้าครึ่ง แปรงฟันลวกๆ แล้วใส่เสื้อเชิ้ต

ดีๆ หน่อยแค่ท่อนบน ส่วนท่อนล่างเป็นกางเกงบอลย้วยๆ ทีผ่มใส่

นอน

แน่นอนว่าด้วยสารรูปแบบนี้ ผมไม่ลงจากรถครับ เป็นสารถี

ส่งให้มันถึงโรงเรียนพอ

“ไอ้ตุ๊ดมึงเร็วๆ ดิ๊!!! ไข่กูจะสุกแทนไข่ดาวแล้วเนี่ย!!!”

ไม่รู้ว่าวนันีไ้อ้ฟองมนัลลีาอะไรนกัหนา ปกตหิกโมงกว่าๆ มนั

ก็ลงมาแล้ว

“น่าเกลียดอะ พี่ทัพ”
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“มึงนานอะไรนักหนาวะวันนี้ รีบๆ มาแดกเลย เดี๋ยวรถติด”

ผมบ่นแล้วใช้ตะหลิวเขี่ยๆ ไข่ดาวกับไส้กรอกใส่จาน แล้วมา

วางตรงหน้ามัน ซ่ึงพอผมจะบ่นมันอีกก็เพ่ิงจะสังเกตเห็นว่ามัน 

แต่งตัวยังไงวันนี้

มันใส่ชุดนักเรียนหญิงโรงเรียนมัน!

“ไอ้ฟอง มึงใส่ชุดห่าอะไรของมึง”

ผมเผลอขึ้นเสียงดุโดยไม่รู้ตัว แต่ไอ้ฟองก็ยังเฉยๆ อยู่ ไม่รู้

ว่าเพราะชินแล้วหรืออะไร

“ก็ชุดนักเรียนไง พี่ทัพ สวยใช่ป้ะล่ะ”

ไอ้ฟองหวัเราะคกิคกัใส่ผม ก่อนทีม่นัจะขมวดคิว้ใส่ไข่ดาวกับ

ไส้กรอกที่ผมอุตส่าห์ตื่นมาทอดให้มัน

“วันนี้ไหม้มากเลยอะ พี่ทัพ”

น้องมันบ่นแต่ก็กิน ไม่แยแสสักนิดว่าผมมีปัญหากับชุด

นักเรียนหญิงของมันขนาดไหน

“ท�าไมมึงใส่ชุดนี้ ฟอง”

ผมจ้องชุดมันด้วยความหงุดหงิด ถึงมันจะไม่สั้นมากก็เหอะ 

แต่ผมกย็งัหงดุหงดิมากๆ อยูด่ ีแล้วไม่รูว่้าเมาขีต้าหรอือะไร ถึงรูส้กึ

ว่าวันนี้ไอ้ฟองมันดูน่ารักเป็นพิเศษ

“ก็ ผอ. บอกว่าผู้ชายก็ใส่ได้ ฟองก็เลยใส่”

ไอ้ฟองตอบผมด้วยสีหน้ามีความสุขมาก

“โรงเรียนนี้โคตรดีเลยอะ พี่ทัพ ฟองอยากใส่ชุดนี้ไปเรียน 

ตั้งนานแล้ว”

เหน็ไอ้ฟองมนัมคีวามสขุผมกพ็ดูอะไรไม่ออก ตอนแรกจะไล่

ให้มันไปเปลี่ยนก็ไล่ไม่ลง

“พี่ทัพ”
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“อะไร”

ผมถามท้ังๆ ทีย่งัมองชดุมันอยู ่ดหีน่อยท่ีไอ้ตุด๊เดก็มนัยังวุน่

กับการตัดขอบไส้กรอกที่ผมทอดไหม้ออกอยู่ เลยไม่เห็นว่าผมมอง

มันอยู่

“เมื่อคืนฟองฝันร้ายด้วยอะ”

“ฝันอะไร”

ผมแกล้งท�าเป็นเล่นกับไอ้ปุ๊กปิ๊กตอนที่ไอ้ฟองเงยหน้าขึ้นมา

คยุกบัผม ซ่ึงการเล่นกบัปุ๊กป๊ิกโดยปกติของผม คอืการแกล้งเหยียบ

ตุ๊กตาหมีเน่าสุดรักของมันจนแบน ให้มันมาตะกุยเท้าผมแล้วร้อง

แบ๊กๆ โวยวาย

“ฟองฝันว่ามีคนมาจับ...”

พูดไม่ทันจะจบประโยค น้องมันพูดกระอึกกระอักไม่กล้าพูด

ต่อ

“จับอะไรวะ”

ผมหันไปมองมันก็เห็นมันหน้าแดงแปร๊ด 

“...ช่างมันเหอะ พี่ทัพ มันก็แค่ฝันอะ”

“มึงยังจะเขินอะไรกูอีก จู๋มึงกูก็เคยเห็นมาแล้ว”

“พี่ทัพ!!!”

แม่ง ท�าน้องกรี๊ดแต่เช้าเลย กูจะโดนข้างบ้านด่าไหมวะเนี่ย

“สรุปจับอะไร”

ผมถามย�้า ทั้งๆ ที่แอบภาวนาในใจให้ไม่ใช่สิ่งที่ผมคิด

“...นมฟองอะ”

น้องมันพูดเสียงเบา หน้าแดงกว่าเดิม

“อย่างมึงนี่มีให้จับด้วยเหรอ กูถามจริง”

ผมพูดหน้าตาเฉย ทั้งๆ ที่ในใจโคตรเลิ่กลั่ก พยายามนึกถึง
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เร่ืองอื่นท่ีไม่ใช่ภาพเหตุการณ์เมื่อวานที่ผมเผลอขย�านมไอ้ตุ๊ดเด็ก

บ้านี่เพลินจนมันหลุดคราง

“พี่ทัพ!! ฟองรู้สึกจริงๆ นะว่าโดนจับอะ ไม่รู้ว่าโดนผีบ้านพี่

อ�ารึเปล่า”

น้องมันโวยวายหน้าแดง

“เนี่ย ฟองตื่นมามันมีรอยแดงด้วยอะ”

นี่กูขย�าแรงขนาดนั้นเลยเหรอวะ 

“มงึคดิไปเองรเึปล่า ฟอง กอูยูข่องกทุูกวนั ไม่เหน็จะเคยเจอ”

“ไม่รู้อะ ฟองก็เพิ่งเคยโดน” น้องมันบ่นหน้าแดงๆ “ฟองน่า

จะคิดไปเองแหละ พี่ทัพ ช่างมันเหอะ”

“เออ งั้นก็รีบๆ แดกได้แล้ว กูจะได้กลับมานอนต่อ”

ผมพยายามเปลี่ยนเรื่องคุย พยายามไม่ให้ไอ้ตุ๊ดเด็กนี่มันมา

โฟกัสกับใครจับนมมัน เอาจริง คือผมแม่งโคตรมีพิรุธสุดๆ เพราะ

ผมไม่กล้ามองหน้าน้องเลย

คือมันนุ่มจริงๆ

ถามว่าผมอยากจับอีกไหม ถ้าไม่โกหกก็ต้องตอบว่าอยาก  

แม่งน่าฟัดฉิบหายเลย 

ไอ้เหี้ยทัพ นี่น้องมึง ไอ้สัส ท่องไว้ นี่น้องมึง

ผมพยายามสะกดจิตตัวเอง แต่แม่งก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่

แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าไอ้ฟองแดกอะไรเข้าไป ผมถึงรู้สึกว่ามัน

ดูน่ารักขึ้น ทั้งๆ ที่แทบทุกเช้า มันก็แดกอาหารเช้าห่วยๆ ฝีมือผม 

ที่ไม่อร่อยเท่าไหร่ แต่แดกกันตายได้ มันเหี้ยถึงขนาดที่ว่าไอ้ปุ๊กปิ๊ก

ที่อดข้าวมาวันสองวันยังไม่อยากแดกเลย ขนาดผมเอายัดปากมัน

แล้วยังวิ่งไปคายทิ้ง แล้วมาเห่าโวยวายใส่ผม ดีนะที่แม่งไม่กินแล้ว

อ้วกใส่ผม ไม่งั้นมันได้กลายเป็นหมาย่างแน่
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“แป๊บนึง พี่ทัพ จะหมดแล้ว”

ไอ้ฟองต่อรองเวลานิดหน่อยแล้วก็รีบกินต่อ

เอาจริงๆ ผมก็แอบซึ้งใจไอ้ฟองนะ ที่มันไม่เคยบ่นรสชาติ

อาหารผมเลย บ่นแค่เรื่องไหม้อะไรแค่นั้น แต่ความจริงผมก็อยาก

ท�าอาหารอร่อยๆ คลีนๆ ให้มันกินแหละ แต่ก็นะ ฝีมือพี่มึงได้แค่นี้ 

ครัวไม่ระเบิดก็บุญแค่ไหนแล้ว

ผมเคยซื้อพวกหนังสือท�าอาหารมาฝึกท�าเองดู แม่งก็ยังไม่

เวิร์กอยู่ดี ก็เลยช่างแม่ง ผมก็เลยท�าอยู่ไม่กี่อย่างให้น้องกิน ที่ไม่

ต้องปรุงเยอะ อย่างพวกขนมปังปิ้ง ไข่ดาว ไส้กรอก อะไรท�านองนี้ 

ซ่ึงกม็คีร้ังหนึง่ผมเคยเปรีย้วท�าข้าวต้มกระดกูหมใูห้น้องกินตอนเช้า 

น้องมันก็กินนะ แต่อ้วกแตกตอนจะถึงโรงเรียน ผมเลยเข็ด เลิกท�า

เลย ท�าแต่อาหารโง่ๆ ให้น้องมันกิน

ก็สงสารน้องมันแหละ แม่มาฝากกับผมทีก็ได้แดกแต่ไข่ดาว 

ไส้กรอก แล้วก็พวกของเซเว่นที่มาอุ่นกินตอนเช้าได้ ผมเคยไปกิน

ข้าวเช้าที่บ้านแม่มัน อาหารก็คืออลังการล้านแปดมาก แดกทีแสง

แทบพุ่งออกจากปาก ไอ้ปุ๊กป๊ิกนีตั่วด ีกลายเป็นหมาบ้านนูน้เลย ลมื

ไปเลยว่าใครให้ข้าวให้น�้ามันทุกวัน

“ป้ะ พี่ทัพ”

ไอ้ฟองที่เอาจานไปเก็บแล้วเดินกลับมาหาผมพร้อมกับ

กระเป๋าหนังสีด�าของมันที่ห้อยด้วยกระต่ายขนฟูสีชมพูจ๋า เตรียม

พร้อมที่จะเรียนเต็มที่

ผมก้มมองมัน

“มึงแน่ใจใช่ไหม ฟอง ว่ามึงจะใส่ชุดนี้ไปโรงเรียน”

“อือ เพื่อนฟองที่เป็นตุ๊ดเหมือนกันใส่กันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว

แล้ว” 
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ไอ้ฟองโดนผมทักบ่อยๆ มันก็เริ่มท�าสีหน้าไม่มั่นใจ 

“ท�าไมอะพี่ทัพ มันน่าเกลียดเหรอ”

“ก็ไม่ได้แย่”

ผมพยายามตอบเลี่ยงๆ เพราะไม่อยากเอาใจมัน

“แต่มึงใส่กระโปรงไง”

“พี่ทัพเป็นอะไรกับกระโปรงมากป้ะ ตัวน้ีมันก็ไม่ได้สั้นซะ

หน่อย ฟองก็ใส่เท่าที่เพื่อนผู้หญิงใส่อะ” 

น้องมันขมวดคิ้ว 

ถ้าเป็นตอนปกติ ตอนนี้คือผมเปิดกระโปรงมันไปแล้ว แต่

ตอนนี้ผมมีคดีติดตัวไง เลยไม่กล้าท�า ได้แต่จ้องหน้าไอ้ฟองมัน 

กดดันให้มันไปเปลี่ยนเป็นชุดนักเรียนชายเหมือนเดิม

ผมชนิกบัการทีมั่นเป็นตุ๊ดปากแดงมากกว่าตอนมนัแต่งหญงิ

เออ ผมยอมรบักไ็ด้ว่าไอ้ฟองแต่งชดุนีแ้ล้วแม่งโคตรน่ารกัเลย

ผมสบตาสูมั้นไปได้อกีสกัพกั สดุท้ายไอ้คนทีแ่พ้เป็นหมาเลย

ก็คือผม

“เออๆ ใส่ก็ใส่ กูแค่ไม่ชินเฉยๆ”

เสียเกียรติจอมทัพฉิบหายเลย แม่ง ซึ่งไอ้ฟองก็ดูตกใจนะที่

ผมยอมมันง่ายๆ เพราะปกติแล้วคือมันจะเถียงสู้ผมไม่ได้เลย

“นี่พี่ทัพตัวจริงปะเนี่ย”

“ตวัปลอมม้ัง” ผมผลักหัวมันอย่างหงดุหงดิ “ไปขึน้รถ กูจะได้

พามึงไปส่งสักที”

“เกลียดกางเกงพี่อะ”

ไอ้ฟองที่ยอมเดินไปตามค�าสั่งผมแล้ว อยู่ดีๆ ก็หลุดข�า

กางเกงบอลตัวเก่งของผม

“กูก็ใส่งี้ทุกวัน มึงยังไม่ชินอีกเหรอ”
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แรกๆ ผมก็ใส่ชุดดีๆ ไปส่งมันแหละ หลังๆ ขี้เกียจก็ได้แค่นี้

“กูตื่นไปส่งมึงได้ก็บุญแล้ว ไอ้ตุ๊ด”

ผมดดีหน้าผากมันอย่างมันเข้ียวจนมันร้องโอดโอย ขอหน่อย

เหอะ ไม่อย่างนั้นผมคงได้เก็บกดไปทั้งวันแน่วันนี้ 

หลังจากนั้นผมก็จับมันยัดขึ้นรถ แล้วก็รีบขับไปโรงเรียนมัน

เพราะใกล้จะสายแล้ว ผมไม่อยากให้มนัโดนท�าโทษหรอืหกัคะแนน 

เด๋ียวแม่ผมรู้จะมาบ่นผมเอา หาว่าผมดูแลน้องไม่ดี ใช้เวลาเกือบ

ยี่สิบนาทีผมก็พาไอ้ฟองมาถึงโรงเรียนจนได้ ผมยิ้มให้อาจารย์ที่มา

ช่วยดูแลการจราจร และผมก็ขับไปจอดตรงที่ประจ�าผม  

“พี่ทัพ”

“อะไร” 

ผมหนัไปมองไอ้ฟองงงๆ เพราะปกตพิอถึงมนัก็จะลาผมแล้ว

ลงไปเลย

“วันนี้ฟองดูเป็นยังไงอะ”

ไอ้ตุด๊เดก็ม่ันหน้าเม่ือวานมันหายไปไหนวะ ท�าไมเหลอืแต่ตุด๊

เด็กที่ท�าหน้าไม่มั่นใจเหมือนจะร้องไห้ตรงนี้เนี่ย

ทีตอนกูไล่ไปเปลี่ยน มึงก็ไม่เปลี่ยนนะ

ผมบ่นในใจ แต่สุดท้ายก็ด่าไม่ลง ขยับตัวไปลูบหัวมัน

“มึงสวยแล้ว ฟอง”

ผมยิ้มให้น้อง

“วันนี้มึงสวยที่สุดในโรงเรียนแล้ว”



~ Foggy Time ~

ตอนที่ 3
นมเย็นหรือจะสู้นม xxx

“ป้าสวย เอานมเย็นแก้วนึงครับ”

“จ้า รอแป๊บนึงนะ หนู”

ผมในเวอร์ชันตอนเย็นยืนหาวง่วงๆ ระหว่างที่สั่งน�้าร้าน

ประจ�าไอ้ฟองมัน แน่นอนว่าหลังจากผมได้นอนหลับเต็มอิ่ม และ

อาบน�้าดีๆ ผมก็ได้กลับมาเป็นผู้เป็นคนอีกครั้ง ไม่เหมือนเมื่อเช้าที่

ครึ่งผีครึ่งคน ลงจากรถทีคือโดนยามไล่แน่นอน

ผมมองตัวเองในกระจกมอเตอร์ไซค์กร็ูส้กึว่าพอตวัเองแต่งตวั

ดีๆ  กไ็ม่เลวเท่าไหร่นีห่ว่า แต่กน็ะ โรงเรยีนไอ้ฟองมนัก็แพงเอาเรือ่ง

อยู่ ให้ผมใส่เสื้อบอลกางเกงบอลไปรับ มันก็ยังไงๆ อยู่

“ได้แล้วจ้า หนูทัพ”

“ขอบคุณครับ ป้า”

ผมยืน่เงนิให้ป้าสวยทีรู่จ้กัผมมาตัง้แต่สมยัผมอายสุบิกว่าขวบ 

ตอนนัน้ป้าขายน�า้อะไร ตอนนีป้้าแกกข็ายเหมอืนเดมิ ไม่มอีะไรเพิม่

เติมหรือเปลี่ยนแปลง จริงๆ ผมก็ไม่ชอบกินร้านแกหรอก แกท�าติด
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หวานไป แต่ไอ้ฟองชอบไง ผมก็เลยมาช่วยอุดหนุนแก แกจะได้

รวยๆ สักที

“ซื้อให้น้องฟองเหรอ ลูก”

“ครับ ผมก�าลังจะไปรับน้อง”

ผมยิ้มให้ป้าแกนิดๆ ใส่หมวกกันน็อกที่ไอ้ฟองชอบบ่นว่าใส่

แล้วเหมือนจะไปปล้นร้านทองแล้วขึ้นคร่อมบิ๊กไบค์ลูกรักที่คู ่ใจ

จอมทัพมาตั้งแต่สมัยมหา’ลัย ซึ่งมันก็เพิ่งถูกผมล้างไปตอนบ่าย 

เพราะไอ้ปุก๊ป๊ิกหมานรกมันฉ่ีใส่ ซึง่ปกติไอ้ปุ๊กป๊ิกเวลามนัปวดฉี ่มนั

จะมาตะกุยๆ เรียกไง แต่วันนี้มันไม่เรียก ผมเลยรู้สึกแปลกๆ มา 

เช็กลูกรักก็พบว่าโดนเจิมไปแล้ว

กลิน่นีห่ึง่จนผมอยากจบัมนัย่างแล้วเอามาให้ไอ้ฟองกนิแกล้ม

กบันมเยน็แล้ว แต่เวรย่อมระงบัด้วยการไม่จองเวร ผมเลยได้แต่ขดัๆ 

ลูกรักไปด่าหมาไป เสียเวลาฉิบหาย

จริงๆ ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าผมทนเลี้ยงมันมาได้ยังไงจนโต 

เพราะมันกวนตีนตลอดเลย 

แม่ง ยิง่คดิกย็ิง่เซง็ มะรนืนีผ้มกต้็องไปซือ้ขนมให้มนัเพ่ิมด้วย 

เพราะมันหมดตั้งแต่ไอ้วันที่ผมเผลอไปจับนมไอ้ฟองละ แม่งวันนั้น

หัวร้อนไปหน่อย ขนมหมามีกี่อันคือเสร็จไอ้ปุ๊กปิ๊กหมดเลย 

ผมคดิไปเรือ่ยเป่ือยขณะทีข่ีบ่ิก๊ไบค์ไปรบัไอ้ฟอง คอืตอนเย็น

ผมไม่กล้าเอารถยนต์มาไง เพราะแม่งติดมาก ตดิอะไรนักหนาก็ไม่รู้ 

เดีย๋วลอกท่อ เดีย๋วซ่อมถนน เดีย๋วให้ใช้เลนเดยีว อะไรนักหนาก็ไม่รู้ 

เอารถยนต์มาคอืมารบัวันนี ้ไอ้ฟองได้กลับมะรนื นอนทีโ่รงเรยีนไป

เลยยาวๆ

ใช้เวลาไปพกัใหญ่กว่าทีผ่มจะฝ่าฟันไปถึงโรงเรยีนไอ้ฟอง ผม

โคตรนบัถอืพ่อไอ้ฟองทีย่อมขบัรถมารบัมนัตอนเยน็ทกุวนัจรงิๆ ให้
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ตายเหอะ

ผมถอดหมวกกนันอ็กออกแล้วเดนิถอืเข้าไปในโรงเรยีน ไม่ได้

อยากอวด แต่เคยเก็บไว้กับรถแล้วมันหายไง ผมเลยไม่กล้าเก็บไว้

อกี เพราะไอ้หมวกนีก้ร็าคาหลายตงัค์เหมอืนกัน และจอมทัพก็ไม่มี

ตังค์มากพอที่จะซื้อหมวกใหม่ทุกรอบด้วย

ไอ้ฟองมันอยู่ไหนวะ

ผมขมวดคิ้วงงๆ เม่ือมาตรงม้านั่งหินอ่อนข้างสนามบาสที่

ประจ�าไอ้ฟอง แต่วันนี้กลับไม่เจอมัน

“นมเย็นมันจะละลายหมดแล้วนะ ไอ้ตุ๊ด”

ผมบ่นงึมง�ากับตัวเอง หันซ้ายหันขวาพยายามหามัน แม้แต่

กระเป๋ามันก็ไม่ได้วางเอาไว้ แล้วมันหายไปไหนวะ ผมยิ่งจ�าทางใน

โรงเรียนนี้ไม่ได้อยู่ เพราะนานๆ จะมาที จ�าได้แค่ตรงนี้กับทางเข้า

ออกแค่นั้นแหละ

รออยู่สักพักผมก็หมดความอดทน เลยโทร. หาไอ้ฟองที่ผม

เมมเบอร์ไว้ว่าตุ๊ดเด็ก

ตู๊ด...

ผมหน้าหงิกทันทีเมื่อได้ยินเสียงผู ้หญิงบอกให้ผมฝาก

ข้อความ

ไอ้ตุ๊ดเด็กไม่รับสาย!

ผมโทร. ยิกๆ อีกสองสามรอบ มันก็ไม่ยอมรับเหมือนเดิม 

ไม่รู้ว่าท�าบ้าอะไรอยู่ และตอนนี้พวกเด็กที่เลิกเรียนมันก็เริ่มมองๆ 

มาทางผม จนผมรู้สึกแปลกๆ กลัวเด็กพวกนี้จะโทร. แจ้งต�ารวจมา

จับผม เพราะผมแม่งแต่งด�าทั้งตัว เสื้อแจ็กเกตหนังสีด�า รองเท้าด�า 

หมวกกันน็อกด�า อีกนิดคือรับจ๊อบเป่าหัวคนขวางทางนายแล้ว

ไอ้ฟองมึงหายไปไหนเนี่ย
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สดุท้ายผมกเ็ลกิยนืงงตรงทีน่ัง่มนั แล้วเดนิหามนัรอบโรงเรยีน

พร้อมกับโทร. หามันยิกๆ จนกว่ามันจะรับ เพราะนี่มันก็เลยเวลา

เลิกเรียนของมนัมาได้ครึง่ชัว่โมงแล้ว ปกติมนัเลตผมอย่างมากก็แค่

ประมาณสิบนาทีไง แล้วปกติมันก็รับโทรศัพท์ผมด้วย

ผมเดนิวนทัว่โรงเรยีน จรงิๆ กอ็ยากเดินชืน่ชมความอลงัการ

ของโรงเรียนนะ แต่ผมไม่มีสมาธเิลย เริม่เป็นห่วงไอ้ฟองมนั กลวัว่า

มันจะเป็นอะไร ยิ่งวันนี้มันแต่งหญิงด้วย ไม่รู้ว่าจะโดนเพื่อนใน

โรงเรียนแกล้งอีกรึเปล่า ถ้าโดนแกล้งอีก ผมคงได้กระทืบเด็กหลัง

จากห่างหายมานาน

“อ๊ะ พี่ทัพ”

ผมชะงักตอนที่เดินอยู่ในโรงอาหาร แล้วอยู่ดีๆ ก็ได้ยินเสียง

ตุ๊ดเด็กจากข้างหลัง และพอหันไปก็พบว่าเป็นไอ้ฟองนั่นแหละ แต่

ก�าลังนั่งอยู่กับกลุ่มอะไรสักอย่างกลุ่มใหญ่ที่มีทั้งผู ้หญิงและตุ๊ด

เหมือนไอ้ฟอง

“ท�าไมมึงไม่รับโทรศัพท์”

ผมถามมันเสียงดุ จนไอ้ฟองหน้าเสีย

“ฟองคุยกับพี่อยู่อะ พี่ทัพ” ไอ้ฟองตอบผมแล้วพยักพเยิดให้

ผมหันไปมองแก๊งพี่ๆ ของมันที่ยิ้มให้ผมแบบแห้งๆ กลัวๆ

“คุยเรื่อง?” 

ผมยื่นนมเย็นที่ละลายจนผมต้องช่วยจิบไปหลายอึกให้มัน 

มันยิ้มดีใจอย่างเห็นได้ชัดที่ผมใจดีซื้อนมเย็นมาฝากมันด้วย

“พี่เขาชวนฟองไปเป็นหลีดอะ พี่ทัพ” ฟองมันตอบผมเสียง

หวานหลังจากได้กนิน�า้ร้านโปรดของมนั “แต่ฟองไม่รูจ้ะเป็นได้ไหม 

เพราะมันต้องกลับดึกอะ พ่อคงมารับไม่ได้”

“แล้วมึงอยากเป็นไหมล่ะ”
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ผมถามทั้งๆ ที่รู้

“...ก็อยาก”

“มึงอยากเป็น มึงก็เป็นแค่นั้นแหละ บอกพ่อมึงว่าเดี๋ยวกูมา

รับเอง”

“แล้วพี่ทัพไม่ท�างานเหรอ” 

“ท�าดิ แต่กูจัดการเวลาของกูได้ เข้าใจไหม ตุ๊ด”

“งั้นฟองเป็นนะ” 

จากตอนแรกที่ผมเห็นมันนั่งซึมๆ ตอนนี้คือมันดีใจมาก หัน

ไปคุยกับพวกรุ่นพี่มันต่อ ซึ่งพวกรุ่นพี่ก็ดูดีใจพอกันที่ได้ฟองมาร่วม

ทีม

เอาจริงๆ ผมก็อยากขัดไอ้ฟองนะ เรื่องเป็นหลีดเนี่ย เพราะ

มันโคตรศึกแห่งศักดิ์ศรีเลย ขนาดผมอยู่แค่โรงเรียนรัฐบาลธรรมดา

แม่งยังเล่นใหญ่ ซ้อมหนักถึงตีหนึ่งตีสอง ทุนสี่ห้าหมื่นไม่เคยพอ 

เพราะแค่ชุดหลีดก็ล่อไปเป็นหมื่นแล้ว ไหนจะต้องมาเขม่นกันเรื่อง

นู้นเรื่องนี้อีก โดยเฉพาะไอ้เรื่องกลัวก๊อปท่า ซึ่งผมก็หวังว่าไอ้พวก

รุ่นพี่ฟองมันจะไม่พาไปซ้อมในที่พิสดารมาก เพราะตอนรุ่นผมคือ

ไปซ้อมใต้สะพานลอยที่ไหนก็ไม่รู้ 

จะว่าไปชุดหลีด...

“ปีนี้ธีมอะไรล่ะ”

ผมเผลอหลดุถามโดยไม่รูตั้ว ทัง้ๆ ทีก่ะจะถามแค่ไอ้ฟอง แต่

ตอนนี้คือหันมาหาผมทั้งกลุ่ม

“ธีมเดวิลค่ะพี่ สีด�า แม่มดแซ่บๆ เลย”

“แล้วมึงไม่อยากเป็นดรัมเหรอ ฟอง กูเคยเป็นนะ แต่ซ้อม

เหนื่อยสัสๆ”

นึกถึงตอนนั้นก็ละเห่ียใจ ไม่รู้อะไรดลใจให้จอมทัพรับปาก 
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รุ่นพี่ไป ผลคือซ้อมเป็นเดือน ไม่ได้หลับไม่ได้นอน หลังจากนั้นผม

ก็ลาขาดเลย เป็นแค่พี่สตาฟฟ์แจกลูกอมกับมะนาวพอ

“ไม่เอาอะ พี่ทัพ ฟองอยากเป็นหลีดมากกว่า” น้องมันส่าย

หน้าดิก แล้วหันไปลาพวกรุ่นพี่ของมัน “ฟองกลับแล้วนะคะพี่”

“จ้า เจอกันๆ”

ผมลอบมองไอ้ฟองที่เดินข้างๆ มันดูมีความสุขอย่างเห็นได้

ชัดหลังจากที่คุยกับพวกรุ่นพี่เสร็จ ถึงจะไม่คุ้นตานิดหน่อยที่มันใส่

ชุดกระโปรง แต่อีกสักพักผมก็คงชินไปเองนั่นแหละ 

“พี่ทัพ”

“ว่า?”

“วันนี้พี่ทัพแต่งตัวเหมือนจะมายิงใครที่โรงเรียนเลยอะ”

“กูจะมายิงมึงเนี่ยแหละ ตุ๊ด!”

ผมขู่แง่ง ตุ๊ดเด็กนี่วอนซะแล้ว

“ล้อเล่นน่า ฟองจะบอกว่าพี่แต่งแบบนี้แล้วมันเท่ดีอะ”

“ต่อให้มึงชมกู วันนี้กูก็ไม่พามึงไปแดกแซมอนหรอก”

ผมหวัเราะแล้วผลกัหวัไอ้ฟองทีอ่ยูด่ีๆ  ก็ชมผม ปกตมินัไม่ชม

ผมไง ผมเลยว่ามันแปลก แต่ที่แปลกกว่านั้นคือไอ้ฟองมันหน้าแดง

อะไรไม่รู้ หลังจากมองหน้าผมอีกรอบ

“อะไร หน้ากูมีอะไรติด”

ผมขมวดคิ้วแล้วลูบหน้าตัวเอง ไม่เข้าใจว่ามีอะไรแปลกไป

หรืออะไรยังไง

“มึงเป็นอะไรของมึง ฟอง กลัวกูยิงมึงเหรอ”

“เปล่าซะหน่อย” น้องมันบ่นอุบแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่น

ระหว่างเดิน ก่อนที่มันจะตาโตกับจ�านวนมิสคอลที่ผมจ�าได้ว่า

ประมาณยี่สิบกว่าสาย



45

~ Foggy Time ~

“ก็มึงไม่ยอมรับสายกู”

ผมหัวเราะ เอาจริงก็งงกับความหัวร้อนง่ายของตัวเอง ตอน

นั้นมันคิดอะไรไม่ออกไง เลยกดโทร. ออกยิกๆ

“ก็พี่เขาคุยอยู่อะ”

“แต่กูพี่มึงนะ กูต้องส�าคัญกว่าสิวะ ไอ้ตุ๊ด” ผมผลักหัวมันอีก

รอบ แล้วหยิบหมวกกันน็อกสีชมพูจ๋าที่เก็บไว้ใต้เบาะขึ้นมาใส่ให ้

ไอ้ฟองมัน มันหลับตาปี๋ตอนที่ผมพยายามจัดผมมันไม่ให้ปรกตา 

ก่อนที่ผมจะเผลอชะงักมือและจ้องมันไปสักพัก

“...”

เมื่อเช้าคือผมก็ง่วงๆ เมาขี้ตา ก็ไม่ได้เห็นหน้ามันชัดๆ ไง ไอ้

ตอนท่ีชมก็ชมไปงั้น ต่อให้ไอ้ฟองแต่งเป็นไอ้ปุ๊กปิ๊กผมก็จะชม แต่

พอมาเห็นแบบนี้คือมือสั่น

เชี่ย กูเขินอะไรวะ!

“พี่ทัพ?”

น้องมันลืมตามองผมงงๆ เพราะเห็นผมเงียบไปนาน 

“หน้าม้ามึงแทงตามึงจะบอดแล้ว ฟอง”

“พี่ทัพ อย่าเว่อร์ได้ป้ะ ฟองเพิ่งไว้นิดเดียวเอง” น้องมันบ่น 

ซ่ึงผมก็ปล่อยให้มันท�าต่อเอง ไม่กล้ามองมันต่อ นี่ใคร นี่จอมทัพ 

นะครับ ไม่มีวันเสียฟอร์มให้ไอ้ตุ๊ดเด็กนมเพิ่งขึ้นแบบนี้หรอก!

ผมแย่งนมเยน็มนัมาห้อยไว้บนแฮนด์บิก๊ไบค์ ใส่หมวกตวัเอง

แล้วขึ้นคร่อมลูกรักเตรียมจะพาไอ้ฟองทะยานกลับบ้าน

“ข้ึนมาได้แล้ว ตุ๊ด คดิด้วยจะแดกไร กจูะแวะตามสัง่ปากซอย”

“ค่ะ ใจเย็นๆ ค่ะ”

น้องมันบ่นแล้วปีนขึ้นรถผม ซึ่งก็ต้องเข้าใจว่าบิ๊กไบค์ที่มัน

น้อย น้องมนัเลยต้องกอดเอวผมไว้หลวมๆ โดยมกีระเป๋าหนงัเลก็ๆ 
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ของมันคั่นกลางไว้อีกชั้นนึง 

“ไอ้ตุ๊ด มึงใส่กางเกงซับมาใช่ไหม”

คือปกติถ้านั่งมอเตอร์ไซค์ ผมไม่ให้มันน่ังแบบเฉียงๆ ไง 

เพื่อนผมเคยนั่งแบบนั้นแล้วร่วงจนเป็นแผลเป็น กฎของผมส�าหรับ

ไอ้ฟองคอืนัง่คร่อมเท่านัน้ แล้วผมกเ็พิง่นกึได้ว่ามนัใส่กระโปรง ไม่ใช่

กางเกงเหมือนทุกรอบ

“ใส่สิ พี่ทัพห้ามเปิดนะ!”

ยิง่ห้ามแม่งยิง่เหมอืนยฉุบิหาย ผมมัน่ใจเลยว่าถ้าผมไม่ได้อยู่

กลางโรงเรียน มีครูยืนโบกรถตรงนั้นตรงนี้ ไอ้ฟองมึงโดนกูเปิด

กระโปรงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์

“กกูไ็ม่ได้อยากเปิดป้ะ รอบทีแ่ล้วทีก่เูปิดกเ็พราะมงึดือ้ไม่ยอม

ใส่นั่นแหละ!”

ผมหนัมาคยุกบัมันตอนทีร่ถจอดติดไฟแดง ซึง่เสยีงก็ออกมา

อู้อี้ๆ คุยกันไม่รู้เรื่อง เนื่องจากติดหมวกกันน็อก แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็น

บ้าอะไรกันนะ ถึงมาคุยกันทั้งแบบนี้

“ก็รอบที่แล้วใส่ไปกินฟูจิเฉยๆ!”

“จะไปไหนมึงก็ต้องใส่ ไม่งั้นกูก็จะเปิดแม่งทุกรอบนั่นแหละ 

ไอ้ตุ๊ด!”

ดีนะท่ีเสียงรถรอบข้างมันดัง แล้วผมก็จอดอยู่ข้างหน้าคัน

เดียว ไม่อย่างนั้นผมจะอายมากถ้าคนอื่นมาได้ยินเรื่องที่ผมก�าลัง

ทะเลาะกับน้องอย่างจริงจังตอนนี้

“ไฟเขียวแล้วๆ”

น้องมันสะกิดผมยิกๆ

“เออ!”

ผมดึงสติกลับมาขี่ต่อไม่ว่อกแว่กอีก ไม่อย่างนั้นคงได้รถคว�่า
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กนัก่อนถงึบ้าน ซ่ึงผมได้คยุกบัไอ้ฟองอกีทก็ีตอนขีม่าถึงร้านอาหาร

ตามส่ังร้านโปรดผม ผมเป็นพวกชอบกนิอะไรรสจัดๆ แล้วร้านน้ีมนั

ก็ท�าเผ็ดมาก แบบปุ๊กปิ๊กมากินทีคือกลายเป็นมังกรพ่นไฟได้เลย

“จะกินที่นี่ หรือกินที่บ้าน”

ผมถอดหมวกกันน็อกออกแล้วถามมัน ตุ๊ดเด็กผู้มานอนเล่น

เป็นเพื่อนปุ๊กปิ๊กในช่วงนี้

“แล้วแต่พี่อะ”

“กูถามมึง ไม่ได้ให้มึงมาตามใจกู”

น้องมันหน้ายู่เลยพอโดนผมสวนกลับ

“กินที่บ้านก็ได้ ฟองอยากดูทีวีด้วย”

“โอเค แล้วมึงอยากกินอะไร เดี๋ยวกูสั่งให้”

“กินเหมือนพี่ทัพอะ ฟองคิดไม่ออก”

“กูแดกเผ็ดนะ มึงจะแดกได้เหรอ” ผมเลิกคิ้วใส่มัน เพราะไอ้

ฟองมนักนิเผด็ได้นดิเดยีว ส้มต�าพรกิสามเมด็มนักเ็คยเผด็จนร้องไห้

มาแล้ว ซึง่ไอ้ฟองมนักโ็รคจตินะ ชอบกนิส้มต�าทัง้ๆ ทีก่นิเผด็ไม่ค่อย

ได้ กินไปซดน�้าไป น่าสงสารฉิบหาย

“ข้าวผัดหมูก็ได้ ฟองไม่ค่อยหิวอะ”

“งั้นเอาอะไรเซเว่นไหม เดี๋ยวกูพาแวะ”

“ไม่เอาอะ ตู้เย็นพี่ทัพของกินมันจะล้นออกมาแล้ว”

“เรื่องมากจริงๆ เลยมึงเนี่ย”

ผมบ่นแล้วไล่มนัไปนัง่เล่นโทรศพัท์รอท่ีโต๊ะ ส่วนตวัเองก็เดนิ

มาสั่งอาหารกับลุงไหลเจ้าของร้านที่ค่อนข้างซี้ปึ้กกัน เพราะใน

บรรดาอาหารตามส่ังส่ีห้าร้านแถวบ้าน ร้านลุงถูกปากผมที่สุด ซึ่ง

ผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะผงชูรสช้อนใหญ่ที่ลุงใส่แถมให้รึเปล่า แต่เอา

เหอะ คดิมากไปกป็วดหัว ท�าแดกเองกไ็ม่อร่อย กนิกับลงุเนีย่แหละ 
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ทางเลือกที่ดีที่สุด

“เอาข้าวผัดหมู แล้วก็ผัดเผ็ดไก่ราดข้าวใส่ห่อกลับบ้าน  

ผัดเผ็ดขอเผ็ดๆ นะลุง”

“เออๆ นั่งรอเลยๆ แป๊บเดียว”

ลงุทียุ่ง่อยูก่บัการผดัอะไรสกัอย่างหนัมาเออๆ กับผมแล้วผดั

ต่อ ซึ่งผมก็เข้าใจเพราะตอนนี้คนแม่งเต็มร้านเลย ลูกมือลุงช่วยผัด

ช่วยตักข้าวกันมือเป็นระวิง ดีหน่อยที่ลุงเขาความจ�าดี ใครสั่งอะไร

จ�าได้หมด ไม่มีความจ�าเป็นต้องจดให้เสียเวลา

ผมแวะหยบิแก้วพร้อมน�า้แขง็มาวางบนโต๊ะสองใบ ซึง่ไอ้ฟอง

ก็รู้หน้าที่มันดี รินน�้าจากเหยือกให้ผมกินอย่างรู้งาน มันรินเสร็จผม

ก็ซดโฮกเลยครับ ร้อนมาก ไม่รู้ว่าร้อนอะไรนักหนาช่วงนี้

“พี่ทัพ”

“ว่า?”

“ลุคนี้โอเคป้ะ”

ผมขมวดคิว้แกล้งมนั “ไม่ หน้ามงึเหมอืนปุก๊ป๊ิกตอนยงัไม่นอน 

อะ”

ได้ผล น้องมันหน้ายู่ทันที

“เมื่อเช้าพี่ยังชมอยู่เลยอะ สรุปว่ามันสวยหรือไม่สวย”

“เอาเวลาสวยไม่สวยของมึงไปตั้งใจเรียนดีกว่าไหม ฟอง”

“อย่าเปลี่ยนเรื่องสิ พี่ทัพ ตอบมาว่าสวยก็จบละ ฟองสวยใช่

ป้ะล่ะ วันนี้อะ”

ยิง่มนัพดู ผมยิง่อยากดดีปากมนั จบีปากจีบคอเหลือเกิน พูด

จบมันก็เชิดใส่ผมด้วย

ไม่ไหว ไม่ไหวแล้ว คนอย่างจอมทัพยอมตุ๊ดเด็กไม่ได้!

“โอ๊ย!”
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น้องมันรีบกุมหน้าผากตัวเองที่ขึ้นเป็นรอยแดงจากการ 

กลั่นแกล้งของผม ซ่ึงบอกเลย อยู่บ้านมึงโดนเยอะกว่าน้ีแน่ฟอง 

บังอาจมากระตุกหนวดเสืออย่างผม

จอมทัพฆ่าได้ หยามไม่ได้ รู้ไว้ซะด้วย!

“พี่ทัพ! ฟองเจ็บนะ!”

“ก็มึงกวนตีนกูเอง ช่วยไม่ได้”

ไม่รู้ท�าไมเดี๋ยวนี้ยิ่งเห็นหน้ามัน ผมยิ่งมันเขี้ยวกว่าเดิมอีก 

อยากแกล้งให้ร้องไห้ฉิบหายเลย แต่ก็นะ เดี๋ยวนี้มันโตขึ้น ผมแกล้ง

อะไร อย่างมากมันก็แค่กรี๊ดไม่ก็งอน ไม่มีอีกแล้วร้องไห้บ้านแตก

เพราะโดนผมขโมยบาร์บี้มันไปซ่อน

“กวนอะไร ฟองแค่ถามเองว่าสวยไม่สวย แต่ช่างเถอะ ฟอง

รู้ตัวอยู่แล้วว่าฟองสวย”

แม่ง กูเลี้ยงยังไงให้ออกมาเป็นแบบนี้วะเนี่ย

ผมเผลอหลุดยิ้ม เพราะไอ้ฟองมันเหมือนเพ่ือนผมท่ีเป็น 

กะเทยเด๊ะเลย มั่นใจมากว่าตัวเองสวย แล้วก็บอกว่ามันสวยทั้งวัน 

ดีละ ผมจะได้แกล้งให้หน�าใจไปเลย 

“ช่วงนี้งานเยอะไหม” ผมถามมัน

“ก็ไม่เยอะอะ ท�าไมเหรอพี่ทัพ”

“พรุ่งนี้จะพาไปซื้อของให้ปุ๊กปิ๊กมัน ขนมมันหมดแล้ว”

ตอนแรกกะจะไปมะรืน แต่ไปพรุ่งน้ีเลยน่าจะดีกว่า เพราะ 

อีปุ๊กปิ๊กมันเป็นหมาขี้โวยวาย และผมก็จะไม่ทนให้หมาตะกละมา

นั่งบ่นหรอกนะ

“ไปๆ ฟองอยากซือ้ปลอกคอใหม่ให้ปุก๊ป๊ิกด้วย อนัทีพ่ีซ่ือ้ให้

มันไม่น่ารักเลยอะ ฟองอยากได้สีชมพู”

“ไอ้ฟอง หมากูตัวผู้”
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ผมขมวดคิ้ว

“มึงจะคุมโทนทุกอย่างเป็นสีชมพูยันปลอกคอหมาไม่ได้เว้ย 

ตุ๊ด”

“ท�าไมจะไม่ได้อะ ชุดกระโปรงหมาปุ๊กปิ๊กยังใส่ได้เลย”

“ก็มึงจับมันยัดใส่ชุด มันก็ต้องใส่ดิวะ”

“ก็ฟองจะให้มันใส่อะ”

เอาจริงๆ ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่ไอ้ฟองมาแต่งตัว

หมาผมเล่นหรอก แต่การขดัใจไอ้ฟองคอืงานหลกัของไอ้ทัพ เพราะ

ผมท�าแล้วแฮปปีฉิบหาย

เวลาไอ้ฟองโดนขัดใจแม่งน่าแกล้งยังกับอะไร

“ให้มงึเป็นตุด๊คนเดยีวกพ็อ อย่าให้หมากูเป็นตุด๊เพ่ิมด้วยเลย 

ทุกวันนี้เหมือนกูเลี้ยงตัวเหี้ยอะไรไม่รู้ เจ้าอารมณ์ฉิบหาย”

จริงๆ ปุ๊กปิ๊กมันก็เคยมีช่วงเวลาเป็นหมาธรรมดานะ แต่พอ

ไอ้ฟองมาช่วยเลี้ยงมาเล่นด้วยมากๆ ไปๆ มาๆ ก็กลายเป็นนิว 

ปุ๊กปิ๊กเลย หมาบ้าอะไรเดินเชิดใส่เจ้านายเวลาอารมณ์เสีย

“พี่ทัพ! อย่านินทาปุ๊กปิ๊กนะ!”

ไอ้ฟองนี่รักไอ้ปุ๊กปิ๊กเหมือนลูก และไอ้ปุ๊กปิ๊กก็รักมันเหมือน

แม่เหมือนกัน 

“ก็กูจะนินทาอะ มึงจะท�าไมวะฟอง หมากูก็ต้องใส่สีด�าเท่ๆ 

ดวิะ เหมอืนเสือ้ในมงึอะ เออ ว่าแต่...ท�าไมไม่เหน็คมุโทนเป็นสชีมพู

ที่มึงชอบเลยวะ”

“...”

“เงียบท�าไม ตุ๊ด”

ผมขมวดคิ้วก่อนที่จะเบิกตากว้างเมื่อรู้ตัวว่าเผลอหลุดพูด

อะไรออกไป
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ไอ้เหี้ยทัพ นี่มึงโง่หรือมึงโง่เนี่ย ไอ้เวร!

จากนั้นผมก็เริ่มสติแตกเลยครับ จอมทัพต้องไม่โป๊ะแตก กู

ต้องเปลี่ยนเรื่องคุยเดี๋ยวนี้ ก่อนที่น้องมันจะรู้ว่าไอ้รอยแดงช�้ามัน 

ไม่ได้มีที่มาจากผี แต่เป็นคนเป็นๆ ที่เป็นพี่มันเนี่ยแหละ

กูจะโดนน้องแจ้งจับไหมเนี่ย ฉิบหายเอ๊ย

“เออ พรุ่งนี้จะแดกอะไรไหม เดี๋ยวกูออกไปซื้อให้ จะเอาหมู

ปิ้งหรือปาท่องโก๋”

“พี่ทัพรู้ได้ไงว่าฟองใส่สีด�า”

น้องมันหน้าแดงแจ๋ เห็นได้ชัดเลยว่าผมเปลี่ยนเรื่องไม่ส�าเร็จ

“กูก็เห็นมึงซักแล้วตากๆ ไว้ป้ะ ฟอง พี่มึงก็มีตานะ”

“ฟองเพิ่งเคยใส่ครั้งแรกเมื่อวาน แล้วฟองก็ไม่เคยเอามาซัก

ตากบ้านพี่ทัพด้วย!”

ถือว่าเป็นบุญตากูอะไรแบบนี้เหรอ ฟอง 

“เออ กยูอมรบักไ็ด้ว่ากเูผลอไปเหน็เฉยๆ ตอนมงึนอนบนรถ

มงึนอนดิน้จนเส้ือมึงเล่ือนลงไปเองนีห่ว่า กูไม่ผดินะ ไอ้ฟอง มงึน่ัน

แหละที่นอนดิ้นเอง”

นี่คนหรือปลาไหล ท�าไมกูตอแหลได้แนบเนียนอย่างนี้นะ

ผมนึกชื่นชมและแปลกใจตัวเองในเวลาเดียวกัน แล้วก็ได้แต่

สวดภาวนาในใจให้น้องมันเชื่อ ซึ่งน้องมันก็ท�าหน้าเหมือนเชื่อครึ่ง

ไม่เช่ือคร่ึง แต่ที่แน่ๆ คือหน้ามันโคตรแดงเลย ไม่รู้จะเขินอะไร

นักหนา

แต่จะว่ามันฝ่ายเดียวก็ไม่ได้

เพราะผมแม่งก็เขินเหมือนกัน ไอ้เหี้ย นี่มันวันบ้าอะไรวะ 

ท�าไมต้องมีวันที่จอมทัพเพลี่ยงพล�้าด้วย หลังจากยืนหยัดเป็น

จอมทัพราชันแห่งการกลั่นแกล้งไอ้ฟองตุ๊ดเด็กมาจะสิบปี นี่ผมจะ
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แพ้เพราะนมตุ๊ดเด็กจริงๆ เหรอ!

“...แล้วนมฟองอะ พี่ไม่ได้เป็นคนจับใช่ไหม”

น้องมันถามผมเสียงเบา ก้มหน้างุด

เอาจริงคือค�าถามมึง คนที่ควรจะเขินกว่าคือกู ไอ้ฟอง

หน้าตุ๊ดเด็กตอนนี้คือแดงมากเมื่อพูดถึงเรื่องนี้

“กูจะไปจับท�าไม ถามจริง มึงมีรึเปล่ากูยังไม่รู้เลย วันนั้นก ู

ไม่ได้มองนมมึงด้วยซ�้า ไอ้ฟอง”

ผมตอบมันกลับด้วยท่าทางปกติ พยายามใจเย็น ไม่วู่วาม  

ไม่เล่ิกลั่กท้ังๆ ที่อะไรไม่รู้เต็มหัวไปหมด ผมยังจ�าได้อยู่เลยว่ามัน

นุ่มขนาดไหนอะ เดี๋ยว กูจะคิดเรื่องนี้ท�าไมตอนนี้ ไอ้เหี้ยทัพ เดี๋ยว

มึงก็โป๊ะแตกหรอก เวรเอ๊ย

“...เหรอ”

น้องตอบเสียงแผ่ว เหมือนจะยอมเชื่อที่ผมหลอกมัน ซึ่งก็

ดีละ

“ท�าไม มึงยังเจ็บนมมึงอยู่เหรอ”

ผมว่าผมก็จับไม่แรงนะ ท�าไมช�้าง่ายจัง

“ก็นิดหน่อยอะ แต่รอยมันจางลงแล้ว”

ไอ้ฟองตอบผมเขินๆ ก่อนที่ผมจะไปให้ความสนใจไอ้ขนม 

ลกูลงุไหลทีเ่ดนิถอืถงุข้าวมาให้ผม ซ่ึงมันกเ็ป็นตุด๊เหมอืนไอ้ฟอง และ

ค่อนข้างจีบปากจีบคอมากเลยทีเดียว แต่มันโตกว่าไอ้ฟองสองปี

“เก้าสิบบาทจ้ะ พี่ทัพ”

“กูให้ร้อยนึงเลย อีกสิบบาทให้มึงเก็บไว้กินขนมแล้วกัน”

ผมขี้เกียจรอตังค์ทอนเลยยกให้มันไป แต่ดูเหมือนว่าไอ้ตุ๊ด

เด็กบางคนจะไม่ชอบใจเท่าไหร่ที่ผมไปใจดีกับคนอื่นที่ไม่ใช่มัน

แน่นอนว่าไอ้ฟองไม่พูดหรอก แต่ผมดูออก 
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“กูขี้เกียจรอตังค์ทอนไหมล่ะ ตุ๊ด”

ผมลกุขึน้ยนืแล้วผลกัหวัมนัทีง่อนเก่งเหลอืเกนิ เอาจรงิคอืผม

นกึว่าไอ้ฟองกบัไอ้ขนมจะญาติดีกนัซะอกี แต่หลงัจากท่ีพามาทไีรก็

เขม่นกนัทุกรอบ กท็�าให้ผมรูว่้าสองคนนีแ้ม่งไม่ชอบหน้ากนัจรงิ ไม่รู้

ท�าไม ศึกแห่งศักดิ์ศรีเหรอ

“ก็ไม่ได้พูดอะไรสักหน่อย”

น้องมันมีสีหน้าดีขึ้นพอผมอธิบายให้มันฟัง

“ขอบคณุนะจ๊ะ พีท่พั คราวหน้าถ้าพีทั่พมาอกี เดีย๋วหนูให้ป๊า

แถมกับเยอะๆ เลย” 

ว่าไอ้ฟองแรดแล้ว ไอ้ขนมคือแรดกว่า มันพูดเสียงหวานใส่

ผมมาก แต่ผมก็ไม่อะไร เออๆ ออๆ ตามน�้ามันไป

“พี่ทัพ! กลับได้แล้ว”

น้องมันดึงแขนผม พยายามลากผมออกมา ซึ่งผมก็ยอมเดิน

ตามแรงลากน้อยๆ ของมนั ไม่งัน้มนัคงได้ไปตบกับไอ้ขนมแน่ อะไร

วะ ตังค์แค่สิบบาทเอง ผมเลี้ยงมันตั้งเยอะแยะกว่านี้

และแน่นอนเหมือนเดิม ผมใส่หมวกกันน็อกให้มันก่อนแล้ว

ค่อยใส่ให้ตัวเอง จริงๆ ผมก็แอบเกลียดหมวกกันน็อกมันนะที่มี 

หูแมวเล็กๆ ด้วย แต่จะเกลียดมากก็ไม่ได้ เพราะตอนมันซื้อ ก็ผม

เนี่ยแหละทั้งช่วยเลือกทั้งจ่ายตังค์ให้มัน

ผมห้อยถุงข้าวไว้ข้างแก้วนมเย็นที่ละลายแทบหมดแล้ว แล้ว

ตัวเองก็ใส่หมวกขึ้นคร่อมลูกรัก รอให้ไอ้ฟองนั่งเสร็จ ผมก็ขี่ต่อ ซึ่ง

คราวนี้ก็ขี่ไวกว่าเดิมนิดหน่อย เพราะผมเริ่มหิวข้าวแล้ว 

“เหี้ย!!!”

ผมอุทานเสียงหลง เพราะในระหว่างที่ผมขี่รถเพลินๆ อยู่ๆ 

กลบัมแีมวทีไ่หนไม่รูว้ิง่ตดัหน้ารถ จนผมต้องหกัหลบด้วยความตกใจ 
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ดนีะทีเ่ป็นทางในหมูบ้่าน ไม่ค่อยมรีถวิง่ ไม่อย่างนัน้ทัง้ผมทัง้ไอ้ฟอง

คงได้ไปกินข้าวกันต่อที่โรงพยาบาล

“มึงโอเคไหม ฟอง”

ผมจอดรถข้างทางถามมนัเสยีงสัน่ ยงัไม่หายตกใจเท่าไหร่ ซึง่

ก็พอๆ กับไอ้ฟอง เพราะมันตัวสั่นกอดผมแน่นเลย

“อื้อ”

น้องมันซุกหน้ากับตัวผมและกอดเอวผมแน่น

“แมวมนัตดัหน้ารถเฉยๆ ฟอง ไม่ต้องกลัว กูไม่ได้เหยียบมนั”

“อือ”

น้องมันตกใจจริงว่ะ...จริงๆ ผมก็อยากปลอบมันมากกว่านี้

นะ แต่ไปปลอบต่อที่บ้านจะเวิร์กกว่า

ว่าแต่อะไรนุ่มๆ โดนหลังกูวะ

ผมคิดงงๆ ก่อนที่จะสะดุ้งในใจตอนนึกออก

มันคืออะไร ก็นมตุ๊ดเด็กไง! ไม่รู้ฟองน�้าไม่ฟองน�้า แต่ที่รู้คือ

พอมันโดนหลังผม ไอ้ความรู ้สึกตอนแอบจับแม่งก็กลับมาเลย 

ฉิบหายมาก ไอ้ทัพเอ๊ย 

มึงจะแพ้อะไรก็ได้ แต่มึงจะแพ้นมตุ๊ดเด็กไม่ได้!

ผมพยายามหลอกตัวเองระหว่างที่ขี่รถกลับ ซึ่งตัวผมแม่งก็

เกร็งสุดๆ ไปเลย คือผมสลัดเรื่องนมไอ้ฟองออกจากหัวไม่ได้เลยไง 

ร่างกายแม่งเลยออกเลิ่กลั่กฉิบหาย

ประมาณห้านาทีในที่สุดก็ถึงบ้าน แต่ไอ้ฟองก็ยังไม่ยอมลง

จนผมต้องสะกิดมัน มันถึงจะรู้สึกตัวแล้วลงจากรถผม

“มึงโอเคไหม”

ปกตผิมไม่ถอดหมวกให้มนั แต่วนันีผ้มช่วยมนัถอดเพราะมนั

ซึมไปเลย
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เอาจรงิผมกต็กใจเหมอืนกนันัน่แหละ หกัหลบอกีนิดผมก็เข้า

ป่าไปแล้ว แต่ผมจะมาซีดแบบไอ้ฟองก็ไม่ได้ไง ไม่งั้นน้องมันจะพึ่ง

ใครล่ะ จริงไหม

พรึ่บ!

“พี่ทัพ!!!”

จากซึมๆ คือกรี๊ดใส่ผมเลย เพราะผมเปิดกระโปรงมัน หลัง

จากที่อดใจมาตั้งแต่ที่โรงเรียน

สีชมพูเหมือนเดิม โอเค มันใส่จริง ไม่ได้โกหก 

“ก็กูจะเช็กเฉยๆ ว่ามึงใส่จริงรึเปล่า”

น้องมันหน้าแดงแจ๋ ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเขินอะไร ผมก็เปิดมัน

บ่อยจะตาย มันควรจะชินได้ละ

“พี่ทัพโคตรโรคจิตเลย”

ผมหัวเราะรับค�าชมแล้วผลักหัวมันเข้าบ้าน

เออ ถ้ากูไม่โรคจิต กูก็คงไม่เผลอจับนมมึงหรอก ไอ้ตุ๊ดเด็ก!



~ ทัพอย่าเปิดกระโปรงน้อง ~

ตอนที่ 4
เพี้ยง! หายเจ็บนะคะ

“พี่ทัพ พี่ว่าอันนี้น่ารักป้ะ”

ผมยนืถอืตะกร้าล้นด้วยอาหารและขนมหมา ท�าหน้าเหน่ือย

ใจใส่ไอ้ตุ๊ดเด็กที่หนีบมาช่วยถือของด้วย แต่คือตอนน้ีอะ อาหาร 

ไอ้ปุ๊กปิ๊กเลือกเสร็จหมดแล้วไง เหลือแต่ชุดกระโปรงหมาที่ไอ้ฟอง

จะซื้อให้ได้เลย ไม่รู้เป็นอะไร

“มึงก็เลือกๆ ไปสักอันเหอะ ตุ๊ด มึงจะใส่เองรึไง”

“ฟองก็อยากเลือกอะไรดีๆ ให้หมาพี่ใส่ป้ะ พี่ทัพไม่รักปุ๊กปิ๊ก 

แต่ฟองรักนะ” 

ไอ้ตุ๊ดเด็กหน้าบึ้งใส่ผม ท�าให้ผมโคตรอยากแกล้งมันเลย

น่าเสียดายนิดหน่อยที่วันนี้มันใส่ชุดพละขายาว แล้วไอ้

กางเกงนี่ก็มีเชือกด้วย ซ่ึงไอ้กางเกงตัวนี้ผมเคยลองดึงแล้วไม่หลุด 

แถมไอ้ฟองยังไหวตัวทันด้วย

“ไม่รักห่าไร ไม่งั้นกูจะเสียเวลามาซื้อของให้มันท�าไม”

ถึงไอ้ปุ๊กปิ๊กมันจะเป็นหมาเนรคุณในบางเวลา แต่ผมก็รักมัน
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จริงๆ นะ เพราะเวลาไม่มีไอ้ฟองให้แกล้ง ผมก็แกล้งมันเนี่ยแหละ 

โง่ดี ผมเคยใช้ทิชชูหลอกมันว่าเป็นขนม มันยังเชื่อเลย

“ก็พี่ว่าฟองอะ”

น้องมันบ่นอุบ

“ก็มึงเลือกมาจะครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ย พี่มึงจะกลับไปท�างาน”

จริงๆ ผมก็ไม่ได้มีปัญหากับการเลือกของไอ้ฟองหรอก แต่

แม่งนานไปหน่อยไง แล้วผมก็มีงานค้างที่ต้องกลับไปท�า ขืนรอไอ้

ฟองเลือกคงใช้เวลาอีกชั่วโมง

“แล้วไม่บอกแต่แรกอะ จะได้ซื้อวันหลัง”

น้องมันวางชุดกระโปรงหมาเลยพอเห็นว่าผมมีงาน ไม่ลีลา

ต่อ และมีสีหน้ารู้สึกผิดอย่างเห็นได้ชัด

แม่ง ก็เพราะแบบนี้ไง กูถึงไม่อยากบอก

“ก็เห็นมึงอยากซื้อ กูก็เลยให้ซื้อไง เออ ถ้ามึงเลือกไม่ได้ก็ซื้อ

ไปให้หมดนั่นแหละ”

ผมหยบิไอ้ชดุทีฟ่องมันลังเลไม่เลือกสกัทีทัง้สองตวัใส่ตะกร้า 

แล้วก็เอื้อมมือไปหยิบแว่นกันแดดหมาที่มันมองๆ แต่ไม่ได้หยิบ 

เพราะเอื้อมไม่ถึงมาใส่ตะกร้า

“เอาอะไรอีกไหมครับ ตุ๊ด”

“พอแล้วๆ พี่จะได้กลับไปท�างาน”

น้องมันส่ายหน้าดิก แล้วเดินน�าผมไปยังเคาน์เตอร์ ซึ่งผมก็

เดินตามไปจ่ายเงนิ แล้วกเ็ป็นไปตามทีค่าด เสยีหายหลายแสนมาก

หมาตัวเดียว แต่เอาเหอะ ก็มีแต่มันเนี่ยแหละที่อยู่เป็นเพื่อนผม 

เวลามีเสียงก๊อกๆ แก๊กๆ แปลกๆ ในบ้านที่คาดเดาที่มาไม่ได้ ก็จะ

ได้โทษไอ้ปุ๊กปิ๊กไว้ก่อน เนี่ย สารพัดประโยชน์

พอจ่ายเงนิเสรจ็ ไอ้ฟองท�าท่าจะเดนิออกไป ผมกล็ากมนัมา


