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บทน�ำ

“ไอ้นมิ วนันีไ้ปเล่นเกมกนั เล่นเสรจ็แล้วค่อยไปเรยีนพเิศษ”
“เรียนพิเศษหรือชวนกูไปนั่งส่องสาว มึงเอาดีๆ” ผมพูดว่า

เพื่อนสนิทตัวสูงหน้าตาดีที่ใช้แขนเกี่ยวคอผมไปชิดกับมัน นิมหรือ
ก็คือนีโม่เป็นชื่อของผมเอง ส่วนไอ้คนข้างๆ เนี่ยชื่อพอยท์ จะบอก
ว่าพวกผมสองคนมฉีายาทีก่ลุม่เพือ่นของเราตัง้ให้ด้วยนะ...คูห่นูรก
แตก ไปที่ไหนบรรลัยที่นั่น

และมันก็บรรลัยจริงๆ นั่นแหละเพราะไอ้พอยท์น่ะมันตัว
เรียกตีน ไม่รู้ว่าคุณลุงคุณป้าปล่อยให้มันอดอยากหรือยังไงถึงได้ 
หวิตนี แกว่งปากหาเรือ่งคนอืน่เขาไปทัว่ แล้วผมก็ดนัเสอืกรกัเพือ่น
มากไง ริจะท�าเพื่อนไอ้นิม ก็คงต้องข้ามตีนไอ้นิมคนนี้ไปก่อน!

ถงึผมจะตัวเลก็กว่าไอ้พอยท์ ขอวงเลบ็ว่าเลก็กว่ามากแต่ช่วย
มองข้ามความสูง 165 ของผมไปที เพราะถึงผมจะตัวเล็ก แต่ก็เล็ก
พรกิขีห้นนูะบอกเลย ตีนผมหมัดผมหนกักว่าไอ้พวกสงูยาวเข่าดบีาง
คนอกี ไอ้พอยท์มนัยังขยาดเลยเพราะเคยโดนผมต่อยไปตอนทีม่ัน
เพิง่ย้ายเข้ามาใหม่แล้วเสือกมาเปรีย้วตีนกบัผมทีอ่ยูก่่อนไง เลยต้อง
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สั่งสอนกันบ้าง
“มึงจะไปหรือไม่ไป” ไอ้พอยท์เลิกคิ้วกวนส้นตีนใส่ 
ซึ่งผมเองก็เหยียดยิ้มตอบ “ไปสิวะ” หึ! เรื่องแบบนี้พี่นิมไม่มี

พลาด สาวๆ ในโรงเรียนนี้ก็สวย แต่เห็นบ่อยๆ เดินอ่อยเขาทุกวัน
ผมก็เบื่อแล้ว สุขใดเล่าจะเท่ากับการไปนั่งส่องสาวต่างโรงเรียน ไม่
เสี่ยงรถไฟชนกันด้วย

นี่น้องเยียร์ น้องปัด น้องแพรวา ผมก็ยังไม่ได้เคลียร์ สับราง
กันจนเหนื่อย เสาร์หน้าก็นัดน้องมิ้งเอาไว้อีก เฮ้อ! คนมันหล่ออะ
ให้ท�าไง

“สัส แล้วท�ามาลีลา หิ้วกระเป๋ากลวงๆ เหมือนสมองมึงตาม
กูออกมาได้แล้ว เรียกแท็กซี่หน้าโรงเรียนเนี่ยแหละ” นี่มันหลอกด่า
ผมนีห่ว่า เอาความจรงิมาพดูเล่นได้ยงัไงวะ!!! ผมถลงึตาใส่ไอ้เพือ่น
สนทิก่อนจะหิว้กระเป๋ากลวงๆ ของตวัเองเดนิตามมนัออกจากห้อง 
คนอื่นๆ เขากลับกันไปหมดแล้ว แต่ผมกับไอ้พอยท์โดนคุณครูนุช
ฝ่ายปกครองลงโทษให้ท�าความสะอาดห้องเรยีนตลอดหนึง่สปัดาห์
นี้ไง เพราะดันถูกจับได้ตอนที่ก�าลังสูบบุหรี่กันอยู่ในห้องน�้า

ขนาดห้องน�้าชายก็ยังกล้าเข้ามา
ผมเกอืบจะมดุช่องกระจกด้านบนหนแีล้วนะ เกือบแล้วถ้าตกึ

แม่งไม่สงูเจด็ชัน้ แล้วชัน้ทีผ่มอยูดั่นเสือกเป็นชัน้เจ็ดไง ระหว่างโดน
จับได้ ตัดคะแนนแล้วถูกลงโทษด้วยการท�าความสะอาดห้องเรียน
ตลอดหนึ่งสัปดาห์กับการมุดหนีตกลงไปคอหักตายกลายเป็นผีเฝ้า
โรงเรียนผมขอโดนท�าโทษจะดีกว่า ถึงแม้จะแอบเหลือบๆ เห็น
คะแนนความประพฤตทิีล่ดลงฮวบฮาบจวนเจยีนจะถูกเนรเทศให้ไป
บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ตาม

อันนี้ไม่ได้พูดเล่น ถ้าเกิดว่าคะแนนประพฤติกรรมต�่าลงเกิน
กว่าส่ีสิบคะแนนกจ็ะต้องไปท�ากจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ ผมไม่เคย
โดนหรอก แค่เฉียดๆ มาตลอด 
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ผมวิ่งหอบร่างตัวเองตามไอ้พอยท์ออกมาหน้าโรงเรียน แม่ง 
ก็รู้นะว่าขาผมสั้นเป็นหมากระเป๋า ในขณะที่แม่งขายาวอย่างกับ
เกรย์ฮาวด์ ขนาดผมสบัขาวิง่หน้าตัง้ยงัจะตามไอ้ตวัสงูโย่งนีไ่ม่ค่อย
ทันเลย ฉิบหาย อย่าให้กูสูงบ้างนะ

ได้แต่ฮึ่มฮั่มฝากฝังความแค้นนี้เอาไว้ในใจเมื่อไอ้พอยท์มัน
ออกไปยนืโบกรถแทก็ซีแ่ล้วเรยีบร้อย ส่วนผมก็ยังคงท้ิงทวนรอยย้ิม
หวานจบัใจให้น้องมะนาวคนสวยทีเ่พิง่จะเดนิผ่านไปพร้อมกบัเพือ่น

หยุดหอบเก็บลิ้นตัวเองแทบไม่ทัน
“รถมายังมึง”
“ถ้ามาแล้วกูกับมึงจะยังยืนเสนอหน้าอยู่ตรงนี้ไหม”
เออว่ะ
เอ้า ไอ้เพื่อนเวร หลอกด่ากูโง่อีกแล้วใช่ไหม
“กูว่ามึงคงลืมไปแล้วว่าตีนกูหนักแค่ไหน”
“นี่มึงจะเตะกู”
“...” ก็เออสิวะ พูดขนาดนี้แล้วยังไม่ขอโทษกูจะกระโดดถีบ

มึงไปติดรั้วโรงเรียนให้ดู 
“ไอ้นิม...กูขอโทษษษ เพื่อนพอยท์ผิดไปแล้วคร้าบบบ ไอ้ 

ลูกหมา มึงห้ามเตะกูนะเว้ย ให้กูแดกตีนใครกี่ตีนก็ได้แต่ขอเว้นตีน
มงึแล้วกนั อิม่จนจกุไปยนัชาติหน้า” ไอ้พอยท์หนัมาท�าหน้าเหมอืน
หมาตาเหลือกใส่ผม เกาะเกี่ยวเขย่ากันไปมาจนสมองผมเริ่มจะหด
เล็กลงทั้งๆ ที่ปกติก็ไม่ค่อยจะมี

“พอไอ้สัส เขย่าขนาดนี้เห็นกูเป็นกระบอกเซียมซีเหรอ เวร 
ไปเรียกรถ”

“ครับเพื่อนรัก จัดให้เลยเพื่อน” ไอ้พอยท์ยื่นหน้าหันมองหา
รถก่อนที่ทั้งผมและมันจะเห็นแท็กซี่คันหนึ่งก�าลังขับตรงมา ผมนี่
เตรียมตัวจะขึ้นแล้ว เพราะเห็นๆ อยู่ว่ารถมันขึ้นป้ายว่าว่าง และ
ข้างในนอกจากคนขับก็ไม่มีใครนั่งอยู่ด้วย
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ไอ้พอยท์ยื่นมือไปโบกรถ
ไฟสีแดงที่ขึ้นว่าว่างดับพึ่บลงทันที ก่อนที่รถแท็กซี่จะขับเลย

พวกผมสองคนไป...
เลยไปไม่เท่าไหร่
แต่เสอืกไปจอดรบักลุ่มสาวๆ คอซองกระโปรงสัน้ท่ียืนรอถัด

ไปจากพวกผม ท�าแบบนี้มันหมายความว่าอะไรวะ
คิดว่าคนอย่างนีโม่จะยอมไหม
ผมหนัไปสบตากบัไอ้พอยท์ ก้าวอาดๆ ตรงไปยังกลุ่มรุน่น้อง

ที่เพิ่งจะบอกทางกับคนขับแต่ยังไม่ได้ขึ้น พอเห็นผมเดินตรงเข้าไป
น้องๆ กช็ะงกัหนัซ้ายหนัขวาถอยหลงักบัสายตาหงดุหงดิระดบัร้อย
พันของผมที่ก้มหน้าลงระดับกระจกรถที่เปิดอยู่ครึ่งหนึ่ง

“เมือ่กีผ้มโบกรถพี ่แล้ว’ไมพีไ่ม่จอด ปิดไฟหนแีล้วเสอืกมารบั
เด็กผู้หญิงเนี่ยนะ?” ถ้าจอดแล้วบอกไปส่งรถกูยังไม่เคืองเท่านี้อะ
บอกเลย 

“พี่ไม่เห็นน้องสองคน ขอโทษด้วยนะ”
เอ้า ไม่เห็นแต่เสือกบอกถูกว่ากี่คน
“อย่าตอแหลดพิี ่เพือ่นผมตัวเท่าควาย มองระยะสบิเมตรยัง

เห็นมันเลยมั้ง” 
“เอ้า ไอ้เด็กเวรนี่!”
“ท�าไม พี่จะเอาไงอะ ลงมาเคลียร์เลยไหม” ผมท้า ถอยหลัง

รอให้ไอ้คนขับแท็กซี่มันลงมา ปกติผมไม่หาเรื่องใครก่อนนะ แต่มัน
เกินไปอะ โรคจิตเหรอถึงได้จ้องจะรับแต่นักเรียนผู้หญิงอะ ผมไม่
เคยคิดดูถูกใครนะ แต่มันไม่ถูกต้องไหมอะ ถ้าเกิดว่าผมมีเรื่องด่วน
ต้องรีบกลับหรืออะไรก็ตามแล้วมาเจออะไรแบบนี้ผมควรต้องรู้สึก
ยังไง

ไอ้พอยท์เดินมาสมทบพร้อมกับเพื่อนผมอีกสองสามคนที่
รู้จักเพราะอยู่ห้องเดียวกัน ไอ้พี่คนขับแท็กซ่ีท�าหน้าขุ่นมัวหันมอง
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เมื่อเริ่มมีนักเรียนคนอื่นๆ มามุงดู
“นักเรียน มีอะไรกัน!” เสียงคุณครูนุชฝ่ายปกครองดังลั่น

ท�าเอากลุ่มนักเรียนแตกฮือ สลายแยกย้ายกันในพริบตารวมถึงไอ้
สองสามคนนั้นด้วย เหลือแค่ผมกับไอ้พอยท์ยังคงยืนนิ่งพร้อมกับ
น้องๆ มัธยมต้นกลุ่มที่รถแท็กซี่คันนี้จอดรับ

“ว่าไงนายเกียรติก้อง”
“แท็กซีค่นันีม้นัปิดไฟใส่ผมกบัไอ้พอยท์แล้วมารบัน้องๆ กลุม่

นี้อะครู”
“แค่นี้?”
“มันไม่แค่นะครับครู เท่าที่ผมรู้...แท็กซี่สามารถปฏิเสธผู้

โดยสารได้ต่อเมือ่ผูโ้ดยสารคนนัน้มท่ีาทเีป็นอนัตรายต่อตนเอง หรอื
ว่ามจี�านวนผูโ้ดยสารมากกว่าทีก่ฎหมายก�าหนด ซึง่ผมกับไอ้พอยท์
ก็ไม่ได้มีอาวุธ ไม่มีท่าทีคุกคามอะไร แล้วก็ไม่ได้เกินจ�านวนที่รับได้
ด้วย ผมแค่ต้องการเหตุผลว่าท�าไมถึงไม่จอดรับผมสองคน แต่ขับ
เลยมารบัน้องๆ กลุ่มนี ้พีน่มิไม่ได้ว่าอะไรน้องๆ นะครบั อย่าเข้าใจ
ผิดนะ” ไม่วายหันไปส่งยิ้มหวานปลอบใจรุ่นน้องที่แสนน่ารัก

อยากขอบคณุครป้ัูนทีย่ดัวชิากฎหมายใส่หวัผมมาเมือ่สองวนั
ก่อน ผมก็มั่วๆ เอา แต่มั่นใจว่าที่ครูเขาสอนมาก็ประมาณนี้แหละ

แท็กซ่ีคนนัน้ท�าหน้าเครยีด ตบพวงมาลยัรถเสยีงดงัจนน้องๆ 
รวมถึงครูนุชสะดุ้ง

ปึก!
“เออ ก็กูไม่อยากรับพวกมึงไง ไอ้เด็กเปรต พ่อแม่ไม่สั่งสอน

ถึงได้มายืนด่าคนอายุมากกว่า ท�าเป็นเอากฎหมายมาพูด คิดว่ากู
กลวัหรือไง” พดูจบกบี็บแตรเสยีงดงัลัน่ เดก็นกัเรยีนเดนิหลบเข้าข้าง
ทางเมื่อรถแท็กซี่คันนี้ขับพุ่งออกไป บีบแตรสร้างความร�าคาญไป
ตลอดทางจนลับสายตา

นี่มันอะไรวะเนี่ย...
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ไม่กลวัแต่ไปแล้ว บอกก่อนนะว่าผมไม่เคยทีจ่ะท�าตวัไม่ด ีเอา
สันดานท่ีใช้กับเพื่อนไปใช้กับผู้ใหญ่ ผมแยกแยะได้ว่าควรวางตัว 
แบบไหน แต่กับบางคนมันก็อดไม่ได้จริงๆ 

“พวกเธอนี่มัน...”
“ไอ้นิม แท็กซี่มา สองคันเลยว่ะ”
อะ ได้เวลาโกยแนบ ขืนยืนอยู่ต่อครูนุชรีคงได้บ่นพวกผมหู

ชาเป็นแน่
“ครูนชุครับ ผมกบัไอ้พอยท์กลบัก่อนนะครบั สวสัดคีร้าบบบ” 

รีบชิงยกมือไหว้คุณครูฝ่ายปกครองคนสวยที่ก�าลังตั้งท่าจะดุ วิ่งไป
โบกแท็กซี่คันข้างหลัง ส่วนคันแรกก็ปล่อยให้น้องๆ มัธยมต้นกลุ่ม
นั้นไป ไอ้พอยท์บอกจุดหมายที่เราจะไปกัน

พี่คนขับกดปุ่มมิเตอร์ 
ผมหยิบโทรศัพท์หน้าจอแตกร้าวขึ้นมานั่งเล่นสบายใจ แต่ 

พอนึกถึงค�าคุณนายแม่ที่บอกว่าเทอมนี้ห้ามติด 0 ติด ร แล้วถึงจะ
ซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้แล้วก็เจ็บปวดหัวใจ 

สงสัยว่าเก็บเงินซื้อเองคงจะได้ง่ายกว่า
“นี่มึงยังไม่ซื้อใหม่เหรอวะ หน้าจอแตกจนจะสัมผัสไม่ติดอยู่

แล้ว”
“คุณนายไม่ซื้อให้อะดิ โคตรเซ็ง”
“เทอมนี้มึงก็อย่าติด ร ติด 0”
“ยากไอ้สัส เจ้อ้อยแม่งเตรียมให้กูแดก 0 แล้วเน่ีย” วิชา

ประวัติศาสตร์ที่ผมแสนจะโง่ เอาจริงๆ ที่เรียนมาผมก็โง่ทุกวิชา
ยกเว้นภาษาองักฤษทีต้ั่งใจเรยีนและสอบพดูอ่านเขยีนได้เตม็ตลอด

เพราะอะไรน่ะเหรอ...เพราะคุณครูที่สอนสวยมาก
ไม่ใช่แล้วเหอะ ผมแค่ชอบเรียนภาษา มันสนุกดี ยิ่งถ้าเรียน

กับครูต่างชาติก็ย่ิงสนุก เพราะฉะนั้นวิชาเดียวที่ผมได้เกรดสี่มา
ตลอดก็มีแค่ภาษาอังกฤษนี่แหละ
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“มึงค้างงานใช่ไหม ได้ข่าวว่าเขาไม่รับงานมึง”
“เออดิ แล้วประเด็นคือท�างานเก่ากูหาย บอกให้กูท�าส่งใหม่ 

พอเอาไปส่งบอกไม่รับแล้วเพราะเลยเวลา เหี้ยเอ๊ย! กูแม่งโคตรเซ็ง
เลย คุณนายรู้นี่กูโดนบ่นอีกแน่ๆ”

ผมบ่นพึมพ�า ก่อนจะก้มหน้าก้มตาเลื่อนโทรศัพท์เล่นจน
กระทั่งถึงจุดหมาย 

ไอ้พอยท์พาผมเข้าไปนั่งสุมหัวในร้านเกมทันที เสียงเด็ก
นักเรียนจอแจภายในร้าน เครื่องประจ�าของผมกับมันยังคงไม่มีใคร
จับจอง จ่ายเงินให้พี่เจ้าของร้านเสร็จก็เป็นเวลาผ่อนคลายของผม
กบัมนั ตัง้ใจว่าจะเล่นกนัแค่คนละชัว่โมงเพราะมอีะไรทีย่ิ่งใหญ่กว่า
นี้ต้องไปท�า

ส่องสาวๆ!!!
พอหมดชั่วโมงผมกับไอ้พอยท์ก็รีบตรงดิ่งไปยังสถานที่เรียน

พิเศษของเราสองคนทนัท ีเข้าไปนัง่โง่ๆ ก่อนเวลา เอีย้วคอมองตาม
ร่างบอบบางหลายต่อหลายร่างที่เดินผ่านสถานที่สอนพิเศษจนคอ
แทบหัก ให้ตาย...ท�าไมเด็กๆ สมัยนี้ถึงได้โตเร็วจังวะ

บางคนคอซองนะ...แต่สูงกว่ากูที่เป็นผู้ชายอีก
โคตรเศร้า
แต่น้องน่ารัก ให้อภัย
ผมแจกยิม้ให้เหล่าดอกไม้งามทีเ่บ่งบานประชนัความสวยงาม

แข่งกนั กวาดสายตามองไปรอบๆ ห้องก่อนจะพบว่าคนท่ีน่ังกันอยู่
ในนี้นั้นก็ไม่น้อยหน้ากันเลยสักนิด

ขาว
หมวย
สวย
น่ารัก...มีครบมาก
“สายตามึงไม่ได้หยุดเลยนะไอ้นิม”
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“ของมันดีนี่หว่า” ผมว่า เท้าคางส่งยิ้มให้น้องหมวยแก้มยุ้ย
คนหนึง่ทีเ่ผลอสบตาด้วย อ่า...คนนีแ้หละทีผ่มจะเข้าไปแจกขนมจีบ
ในวนันี ้แต่คงต้องรอเลิกเรยีนพเิศษก่อน อย่างน้อยผมกค็วรจะตัง้ใจ
เรียนให้คุ้มกันกับเงินที่พ่อแม่เสียให้มานั่งเรียน

“กูเห็นไอ้พวกกางเกงน�้าเงินก็จ้องอยู่นะ”
“ฮะ!? เอาจริง” ผมหันไปเลิกคิ้วกับไอ้พอยท์ เลื่อนสายตาไป

ยังกลุ่มเด็กผู้ชายที่นั่งติดกับกระจกอีกฝั่งหนึ่งของห้องและพบว่ามี
คนหนึ่งในกลุ่มที่เล็งคนเดียวกันกับผมเช่นกัน

แล้วยังไงวะ
กางเกงน�า้เงนิผมไม่กลวัหรอกเว้ย เดีย๋วกางเกงด�าคนนีจ้ะโชว์

ให้ดูเองว่าสาวๆ เขาชอบแบบไหน
หลังจบจากการเรียนพิเศษผมก็รีบเดินตามสาวๆ กลุ่มนั้น

ออกไปพร้อมกับไอ้พอยท์ทันที เขาเรียกว่าเปิดก่อนได้เปรียบ ไม่
ต้องหยุดคิดอะไรทั้งสิ้น เดินตรงดิ่งเข้าไปหาสาวคนน้ันท่ีก�าลัง
หัวเราะพูดคุยอยู่กับเพื่อนๆ ของเธอ 

ก่อนจะหยุดและหันมามองผมที่เดินเข้าไปหา
“ชื่อนิ้งใช่ปะ” ผมถาม
จ�ามาจากตอนที่ครูสอนพิเศษเรียกตอนตอบค�าถามน่ะ
“อื้ม มีอะไรเหรอ” เสียงหวานใสชวนเคลิ้มตอบกลับมา ผม

ยกยิม้อยูใ่นใจ คดิว่ายงัไงคนนีก้ค็งไม่พลาด สายตาบงัเอญิเลือ่นไป
สบเข้ากับสิ่งมีชีวิตใหญ่โตที่อยู่เยื้องไปไม่ไกล ต้องบอกว่าใกล้มาก 
และสิ่งมีชีวิตนั้นก็ก�าลังมองตรงมาทางผม ยิ้มด้วย

ยิ้มอะไรวะ
ถงึปากจะคนัยบุยบิแต่ผมกไ็ม่ใช่พวกชอบหาตนีเท่าไหร่ จาก

ที่เห็นใส่ช็อปและนั่งรวมๆ กันแล้วคิดว่าผมน่าจะซี้มากกว่ารอดถ้า
เกิดไปสะกิดหางเข้า

“นาย สรุปเรียกเราท�าไม”
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“อ๊ะ โทษๆ คือเราชื่อนิม เราชอบเธออะ ขอเบอร์ได้ไหม” 
แนะน�าตัวก่อนจะยื่นโทรศัพท์พังๆ ไปตรงหน้าสาวสวย อีกฝ่าย
ชะงักมือที่ก�าลังจะยื่นมารับโทรศัพท์ผมทันที หันไปสบตากับเพื่อน
ก่อนจะยิ้มแห้งๆ ออกมาใส่ผม

“คือ...เราขอโทษนะ แต่เรามีแฟนแล้วอะ”
ฮะ!?
ก็...เมื่อกี้...เดี๋ยว เมื่อกี้ก�าลังจะรับแล้วไม่ใช่เหรอ
ผมยืนงงเป็นไก่ตาแตก ได้ยินเสียงหัวเราะของไอ้พอยท์ลอย

มาจากท่ีไกลๆ หันไปส่งนิ้วกลางให้มันก่อนจะมองตามกลุ่มสาวๆ 
ที่เดินหนีไปอีกทาง

“เธอ...เธอที่ชื่อนิ้งอะ ขอเบอร์หน่อยดิ” 
เฮ้ย!ๆ 
ไอ้กางเกงน�้าเงินมันเอาว่ะ
ผมเตรียมจะยิ้มเยาะเย้ยมันแล้ว แต่ก็ต้องอ้าปากค้างเมื่อ 

ผู้หญิงคนเดียวกันกับที่ปฏิเสธผมว่ามีแฟนแล้วท�าท่าทางขวยเขิน 
ยื่นมือไปรับโทรศัพท์จากไอ้หน้าหล่อ สูงขาว ท่าทางว่าพ่อจะรวย 
ก่อนจะบรรจงกดเบอร์ลงไปและส่งคืนกลับให้เจ้าตัว

มนัจะไม่น่าแค้นเคอืงเลยถ้าไอ้กางเกงน�า้เงนิมนัไม่หนัมาย้ิม
เยาะเย้ยผม

ไอ้เหี้ย! กูยอมไม่ได้
“น้องครับ”
ฮะ!?
ใครเรียกวะ
ผมหนักลับไปเตรยีมจะเหว่ียงเต็มที ่แต่ก็ต้องชะงกั คอหดลง

เมื่อเห็นร่างหมีควายยืนอยู่ตรงหน้า ผู้ชายใส่ช็อปตัวสูงใหญ่จนผม
คิดจะแกล้งตายเพื่อหนีหมีตัวใหญ่ยักษ์

พ่อแม่เลี้ยงด้วยอะไรถึงได้มีหุ่นแบบนี้!
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หุ่นหมีที่ผมว่าไม่ใช่ว่าคนตรงหน้ามันอ้วนพีอะไรนะ คือหุ่น
แน่นมาก ผมกลืนน�้าลายลงคอกลัวเลยว่าเสื้อพี่เขามันจะปริขาด
ก่อนหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆ คือกูหาเสียงตัวเองไม่เจอแล้ว เปรี้ยวตีน
ห้าวจัดมาตั้งนาน แต่ตอนนี้เสือกกลัวตัวสั่น

“...”
“สาวไม่ให้เบอร์เหรอเรา”
เอ้า แทงใจด�ากู!
“เสือก” ผมว่ากระแทกหน้าคนตัวสูงไป ถึงใจจะยังกลัวตีนพี่

เขามาประทับบนหน้าก็ตาม 
“พูดไม่เพราะเลยนะ”
โอย ขากูแข็ง ขยับหนีถอยหลังไม่ได้
ผมกล้ันใจสบสายตาฟาดฟันส่งไปให้ โดนตีนก็โดนวะ ก็มัน

มาหาเรื่องผมก่อนอะ
“พี่ยุ่ง’ไรด้วยวะ!”
ว่าแล้วยังจะเสือกยิ้มอีก
มนัมเีรือ่งอะไรให้ยิม้นกัหนา ผมไม่อยูแ่ล้วแม่ง ไอ้พอยท์แม่ง 

ก็ไม่มาช่วยกูเลย ตามสาวที่หลีไว้ไปแล้วอีก อย่าให้เจอนะ พ่อจะ
ฟาดให้

ผมสะบัดหน้าเดินหนีคนตัวเท่าหมีไปอีกทาง
หมับ!
“เฮ้ย!” ผมสะดุ้งเฮือกอุทานลั่นเมื่อถูกคว้าแขนเอาไว้ โอ๊ย! 

ซวยแล้วไงนโีม่ หรอืว่านิง้จะเป็นแฟนของไอ้พีค่นนีว้ะ แล้วท�าไมไม่
ไปหาเรื่องไอ้กางเกงน�้าเงินนู่นเล่า ก็เห็นอยู่ว่าผมไม่ได้เบอร์นิ้ง 

“ชื่ออะไร”
...
“...” 
โอ๊ย! จะจ้องอะไรนักหนา 
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“นิม” ผมเหวี่ยงเสียงตอบไป 
“นิม?”
“เออ มีปัญหาหรือไง”
พี่ตัวเท่าหมีระบายยิ้มออกมา ท�าไมผมรู้สึกแปลกๆ สายตา

พ่ีเขาเหมอืนตอนทีพ่่อมองไอ้บงิซหูมาทีบ้่านด้วยความเอน็ดอูะ ล้วง
มือเข้าไปในกางเกงก่อนจะหยิบบางสิ่งบางอย่างส่งมาตรงหน้าผม

“พี่ขอเบอร์ได้ไหม”
... 
ฮะ!?
“อะ อะไรนะ”
“เบอร์น้องนิม”
เดี๋ยววว ว็อท!
นี่มันอะไร แล้วไอ้พี่หุ่นหมีมันขอเบอร์ผมท�าไม หรือว่า...
“เฮ้ยพี่! ผมยังไม่ได้ยุ่งอะไรกับนิ้งเลยนะ” ผมรีบปฏิเสธ ดิ้น

ออกจากมือที่ไม่ต่างอะไรจากคีมหนีบเหล็ก จับแน่นจนแงะไม่ออก
ว้อยยย ไอ้พอยท์ ช่วยกูด๊วยยย
สิ้นชื่อนีโม่คู่หูนรกแตกของมึงแล้วเนี่ยยย
“เกี่ยวอะไรกับคนชื่อนิ้ง...”
อะ อ้าว ไม่เกี่ยวกับนิ้งหรอกเหรอ   
“แล้วจะเอาเบอร์กะ...ผมไปท�าอะไร” ไม่ได้กลวั แค่รูส้กึอยาก

จะมีมารยาทกับคนที่อายุมากกว่าขึ้นมาเฉยๆ
“แล้วนิมอยากได้เบอร์น้องผู้หญิงคนน้ันไปท�าอะไรล่ะครับ” 

เสียงทุ้มเอ่ยถามกลับ ผมนิ่งเงียบใช้ความคิด ก่อนจะหยุดชะงักลม
หายใจของตัวเอง เงยหน้าขึ้นสบสายตาเอ็นดูระดับสิบที่ได้รับจาก
คนร่างหมีตรงหน้าด้วยความตกใจ

ผมขอเบอร์นิ้ง = ขอเพื่อจะจีบ
ละ แล้วไอ้พี่คนนี้ก็ขอเบอร์ผมด้วยเหตุผลเดียวกัน
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...
“ไอ้หมี! ไอ้เหี้ย น้องเขาช็อกไปแล้วไหม”
“โคตรได้เลยเพื่อนกู”
“เพื่อนพี่หล่อรวยโอนไวนะครับน้อง” 
...
..
.
“อย่าไปฟังพวกมัน ว่าไงครับ พี่ขอได้หรือเปล่า”
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หลายเดือนต่อมา...
เสยีงออดหมดคาบเรยีนวชิาสดุท้ายของวนัดงัขึน้ เดก็นกัเรยีน

ภายในห้องพร้อมใจกันส่งเสียงออกมาในขณะที่คุณครูพูดแซวเรื่อง
ท่าทางดีอกดีใจของพวกผมเรยีกเสยีงหัวเราะทัว่ห้อง ผมเกบ็สมดุลง
ในกระเป๋าแฟบๆ ของตัวเองขณะที่มือก็หยิบโทรศัพท์เครื่องใหม่
ของตัวเองขึ้นมาเล่น

ตอบแชทน้องมะนาวก่อนจะสลับไปที่แชทของน้องซี 
มอียูส่องคนเท่านัน้ทีผ่มคยุอยูด้่วยในตอนน้ี ตัง้แต่เมือ่หลาย

เดือนก่อนที่ถูกหมีควายตัวใหญ่เข้ามาบอกว่าจีบแบบโต้งๆ ความ
มั่นใจในหนังหน้าตัวเองของผมก็ลดลงฮวบฮาบ ไม่คุย ไม่ไปเต๊าะ
เด็กที่ไหนอีกเลยจนกระทั่งเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษาใหม่ นักเรียน
รุ่นน้องม.สี่ที่เข้ามาใหม่ บอกเลยว่ามันกระตุ้นเสือท่ีก�าลังจ�าศีล 
แบบผมให้ตื่นขึ้นมา

น้องมะนาวอยู่ ม.4/7 เป็นสายศิลป์-ภาษาจีน ขาวสวยตรง
สเปคมากทีส่ดุ ส่วนน้องซีน่ะเดก็สายวิทย์ เฟรนด์ลีน่่ารกั ดดัฟันด้วย
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ไม่อยากจะอวด
ไอ้พอยท์มันยังอิจฉาผมอยู่เลยที่ได้คุยกับน้องๆ 
ช่วยไม่ได้นะเพื่อน สูงหล่อหน้าตาดีแล้วยังไง หล่อตัวเล็ก 

สเปคน้องๆ อะเคยได้ยินไหมครับ
ฮิ้ววว
ตอบน้องๆ เสรจ็ผมกเ็กบ็โทรศพัท์หยบิกระเป๋าเดนิออกจาก

ห้องเรียน วนันีไ้อ้พอยท์มนัไม่มา เห็นว่าเป็นอสีกุอใีส แม่มนัเลยให้
ลาหยดุยาวไปหนึง่สัปดาห์เลย แล้วค่อยมาตามงานเอาทหีลงั เพือ่น
สนทิไม่มานีผ่มกแ็อบเหงาๆ นะ แต่กไ็ม่มากเท่าไหร่เพราะยงัมเีพือ่น
ในกลุ่มอยู่ คิดว่าจะลงไปเตะบอลกับพวกมันก่อนจะกลับสักหน่อย 

เรียกเหงื่อก่อนกลับบ้าน
ไม่ใช่อะไรหรอก กลับไปเดี๋ยวคุณนายก็ใช้ให้ผมรดน�้าต้นไม้

อีก ทั้งที่ปกติลุงใหญ่ก็เป็นคนคอยรดให้อยู่แล้วทุกวัน 
ผมลงมาถึงด้านล่างของอาคารสูงเจ็ดชั้น พาตัวเองกึ่งวิ่ง 

กึ่งเดินชายเสื้อหลุดลุ่ยไปยังสนามบอลที่พวกเพื่อนๆ ก�าลังเล่นอยู่ 
วางกระเป๋าลงก่อนจะวิ่งไปในสนามฝั่งเพื่อนตัวเองที่มีคนน้อยกว่า 
ปกติเราก็มาเตะบอลกับพวกรุ่นพี่รุ่นน้องแบบนี้ทุกวันอยู่แล้ว

เห็นผมวิ่งลงไปพวกเพื่อนก็เริ่มส่งบอลมาให้
ผมไม่ได้เก่งขนาดว่าเล่นเอาจริงเอาจังลงแข่งกับใครได้ แต่

ฝีมือก็ไม่ได้แย่ ฝีเท้าก็เช่นกัน ความไวของผมนี่แหละที่เป็นจุดเด่น
เวลาเล่นเลย

ผ่านไปเกือบยี่สิบนาทีก็เริ่มเหนื่อย เหงื่อชุ่มแผ่นหลังในตอน
ท่ีผมเดินกลับมานั่งลงบนม้าหินที่ตั้งอยู่ใต้ต้นปาล์มขนาดใหญ่ มัน
ถูกปลูกอยู่คู่กับโรงเรียนนี้มาตั้งนานแล้วละ ให้ร่มให้เงาบังแสงแดด
ไม่ให้ส่องลงมาถึงผมที่นั่งหอบลิ้นห้อยอยู่

วิ่งพล่านเกินไปตอนอยู่ในสนาม
พอดีสาวๆ มานั่งดูเยอะ พี่นีโม่คนนี้ก็เลยต้องโชว์พาวเวอร์
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สักหน่อย สรุปคือแทบตาย หายใจหอบแฮกๆ หันไปรับน�้าดื่มมา
จากเพื่อนในกลุ่มที่นั่งดูอยู่ข้างๆ

“หายเหนื่อยแล้วค่อยแดกนะมึง”
“เออ เหนื่อยฉิบหาย” ผมบ่นอุบ มองแสงแดดที่ทอดตัวลง

ย้อมสนามฟุตบอลให้กลายเป็นสีส้มอ่อนๆ ในเวลาตอนเย็น นั่งรอ
จนกระทั่งตัวเองหายเหนื่อย หยุดหอบเป็นหมาตะกุยน�้าแล้วถึงจะ
เปิดฝาขวดยกเอาน�้าเปล่าขึ้นดื่มอึกใหญ่ไปหลายต่อหลายอึก

ส่ายหัวปฏิเสธลูกชิ้นทอดที่เพื่อนมันส่งมาให้ก่อนจะยื่นน�้า 
คืนไป

“กูกลับดีกว่า”
“เอ้า ไม่เล่นต่อเหรอวะ” 
“ไม่อะ เดี๋ยวเย็นวินหมด” ผมตอบ บ้านผมอยู่ไม่ไกลแต่มันก็

ไม่ได้ใกล้ ปกติก็นั่งวินมอ’ไซค์กลับตลอดเพราะขี้เกียจโทร.แล้วรอ
ให้ลงุใหญ่มารบั ผมไม่อยากรบกวนลงุเขาด้วย แค่ลุงเขาต้องคอยไป
รับไปส่งพ่อผมทุกวันก็เหนื่อยแย่แล้ว ตัวผมวันๆ หน่ึงก็ไม่ใช้เงิน
เยอะอยู่แล้ว พอเหลือจ่ายค่าวินแล้วยังเอาไปหยอดลงกระปุกหมู
ได้อีก

เก็บเอาไว้ซื้อรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ ลิมิเต็ด...มีวางจ�าหน่ายแค่
เพียงไม่กี่คู่เท่านั้นในประเทศไทย ซ่ึงผมค�านวณเอาไว้แล้วว่ายังไง
เงินผมก็จะต้องเก็บได้ทันก่อนที่รองเท้าคู่นี้จะวางขาย

ผมเดินไปตรงจุดบริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
บอกเส้นทางกับลุงที่ประจ�าอยู่ก่อนจะขึ้นไปนั่งซ้อน
ปกตริะยะทางจากโรงเรยีนไปถงึบ้านผมก็ประมาณย่ีสบิบาท 

พอลงเดินต่อไปอีกนิดก็ถึงบ้านผมแล้ว เสียงไอ้บิงซูเห่าต้อนรับดัง
ลั่นบ้าน โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ตัวโตกระโดดพุ่งเข้าใส่ผมจนเกือบจะ
หงายท้องหัวฟาดพื้น

“ไอ้บิงซู! โอ๊ย! ไอ้หมานี่ มึงจะฆ่าเจ้าของสุดที่รักของมึงหรือ
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ไง ฮ่าๆ มานี่เลยนะ ไม่ต้องท�าหน้าหงอเลย อี๋ ท�าไมมึงเหม็นจังวะ 
ออกไปเล่นข้างนอกบ้านมาอกีแล้วใช่ไหม” ผมโยนกระเป๋าไว้ข้างตวั 
นั่งเล่นกับหมาตัวโตอยู่ที่สวนในบ้านขณะที่ลุงใหญ่ก�าลังลากสาย
ยางมาเพื่อจะรดน�้าต้นไม้

“ลุงใหญ่สวัสดีครับ”
“อ้าว หนนูมิกลับมาแล้วเหรอ ท�าไมไม่โทร.ให้ลงุไปรบัล่ะ เลกิ

แล้วทีหลังก็โทร.เรียกลุงสิ” 
ผมส่ายหวัยิม้ๆ หันกลบัมาดนัหน้าไอ้บิงซอูอกไปไกลๆ จาก

หน้าผม 
“ไม่เป็นไรครับลุง ปกติผมก็นั่งวินตลอด...แหวะ มึงอย่ามา

เลียหน้ากูนะเว้ย น�้าก็ไม่อาบ ไปอาบน�้าก่อนเลยไป๊! ไม่งั้นไม่เล่น
ด้วย” นั่งหยอกล้อกับหมาของตัวเองสักพักก่อนจะลุกหยิบกระเป๋า
เดินเอื่อยๆ ไปเปิดประตูเข้าบ้าน

คุณนายก�าลังนั่งดูทีวีสบายใจเลย
ละครน�้าเน่ารีรัน พระเอกโง่เหมือนควายแต่นางเอกก็ยังรัก 

แค่ได้ยินเสียงนางร้ายในละครตบตีกับนางเอกเพ่ือจะแย่งพระเอก
แล้วผมก็ท�าหน้าเหม็นเบื่อขึ้นมาทันที 

“สวัสดีครับคุณนายแม่” วางกระเป๋าลงบนโซฟาก่อนจะเดิน
ตรงไปยังห้องกินข้าว เปิดฝาชีดูว่ามีอะไรให้กินบ้าง

“กลับเยน็ตลอด แล้วเสือ้ผ้าน่ะไม่เคยเรยีบร้อย หดัแต่งตวัให้
มันเรียบร้อยเหมือนคนอื่นมันจะเป็นอะไรไหม” เสียงบ่นเริ่มดังขึ้น
ขณะทีผ่มก�าลงัตกัข้าวมานัง่กนิ เป็นเรือ่งปกตขิองชวีติไปแล้วสิ และ
ถ้าเลือกระหว่างไร้เสียงบ่นกับทุกวันมีแต่เสียงคุณนายผมก็คงขอ
เลือกอย่างหลังนี่แหละ

บ่นได้สักพักก็หยิบเอากระเป๋าผมมาเปิดดูก่อนจะเริ่มบ่นอีก
รอบ

ผมนัง่กนิข้าวจนเสรจ็ เอาจานไปวางในอ่างล้างจาน เปิดตูเ้ยน็ 



~ Scriper ~

23

ด่ืมน�า้เรียบร้อยแล้วถงึจะเดนิออกมาหยบิกระเป๋าท่ีตัง้อยู่ข้างคณุนาย 
กดจมูกหอมแก้มอีกฝ่ายเต็มแรง

“พ่อกลับมาแล้ว จะกินมื้อเย็นเรียกด้วยนะคุณนาย” 
บอกเสรจ็กร็บีวิง่ขึน้ห้องมาด้วยความรวดเรว็ แน่นอนว่าท่ีกิน

ข้าวไปน่ะแค่มื้ออาหารก่อนมื้อเย็น ไม่ใช่มื้อเย็นจริงๆ ส�าหรับผม
ถอดเสื้อผ้าโยนลงไปในตะกร้าก่อนจะเปิดคอม กดพัดลม

เบอร์สามให้จ่อตรงไปยังเก้าอี้ที่ผมนั่ง เชื่อมต่อโปรแกรมตัวกลางที่
ใช้ส�าหรับเล่นเกมกับเพื่อนที่ก�าลังออนไลน์อยู่เช่นกันในตอนนี้ 

ผมเปิดเข้าหน้าเกมขณะที่ตอบแชทน้องมะนาวไปพลาง
ตัดบทสนทนาว่าแม่ให้ไปกรอกน�้าแค่นั้น แล้วผมก็ไม่ได้ตอบ

น้องอีกเลย
น้องสวย น้องน่ารัก แต่น้องยังไม่ส�าคัญพอที่จะท�าให้ผมเลิก

สนใจเกมแล้วหันมาสนใจน้องได้ อีกอย่าง...ผมก็จีบ ก็คุยเล่น เก็บ
แต้มไปเรื่อย ไม่เคยคบกับใครจริงจังสักที

ส่วนไอ้เรือ่งทีเ่คยถกูผูช้ายตวัเท่าหมมีาตามจีบน่ะ...ลืมๆ มนั
ไปเถอะ

หลังจากวนันัน้ผมกช็วนคณุนายไปเข้าวดัท�าบญุมาเรยีบร้อย 
หลายเดือนที่ผ่านมาจนกระทั่งผมขึ้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าใน
ตอนนี้ ผมก็ไม่เคยพบเจอผู้ชายคนนั้นอีกเลย

ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆ
ผมไม่ใช่เกย์หรือเปล่าวะ แต่ก็ไม่ได้รังเกียจอะไรนะ แค่ไม่ได้

ชอบผู้ชาย ถึงสาวๆ ในห้องบางคนจะชอบจับผมจิ้น...ใช่ไหม อะไร
จิ้นๆ เนี่ยแหละ ผมกับไอ้พอยท์คือโดนตลอดเลย ออกไปพูดบท
สนทนาคู่กันก็โดนแซวแล้ว

ผมนั่งเล่นเกมอยู่บนห้องจนกระทั่งคุณนายมาตามลงไปกิน
ข้าวพร้อมกับพ่อที่กลับมาจากที่ท�างาน มื้ออาหารไม่ได้พิเศษอะไร 
กก็บัข้าวธรรมดาทัว่ไปทีอ่ร่อยเหาะเพราะเป็นฝีมอืของคณุนาย พ่อ
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พดูคยุอยูก่บัคณุนายเรือ่งทีว่่าพรุง่นีจ้ะมเีพือ่นมาเย่ียมท่ีบ้าน ให้ท�า
อาหารเผื่อด้วย 

พรุ่งนี้ผมมีนัดกับเพื่อนไปดูหนังกันก็เลยไม่ได้สนใจเท่าไหร่
เรื่องแขกหรือว่าเพื่อนของพ่อ

นัง่กนิข้าวเสรจ็กเ็กบ็เอาจานไปล้างคว�า่เอาไว้ก่อนจะขึน้ห้อง
มาเล่นเกมต่อ

เสียดายที่ไอ้พอยท์มันมาเล่นไม่ได้ วันนี้สาวๆ เยอะไปหมด 
เล่นไปจนกระทั่งเวลาเที่ยงคืนตรงผมถึงได้ปิดคอม ปิดพัดลมแล้ว
เปลี่ยนมาเปิดเครื่องปรับอากาศแทน ลุกไปอาบน�้าแต่งตัวในเวลา
อนัรวดเร็วไม่ถงึห้านาทกีแ็ต่งตัวเดนิออกมาปิดไฟและล้มตวันอนลง
ไปบนที่นอนนุ่มแสนนุ่ม

อ่าาา สุขใดเล่าจะเท่าศุกร์-เสาร์-อาทิตย์
ตื่นสายได้
แถมยังไม่ต้องรีบท�าการบ้านอีกด้วย
ผมงัวเงียตื่นในตอนสายของวัน ที่รู้ก็เพราะว่าเมื่อเช้าตื่นมา 

รอบหนึ่งแล้วในตอนที่คุณนายมาเคาะห้องบอกว่าจะเอาผ้าไปลง
เครื่องให้ ตื่นแล้วให้ผมไปเอาออกจากเครื่องมาตากด้วย แต่ขี้เกียจ 
อะ...ไม่อยากลกุจากเตียงเลย นอนบิดไปบิดมาก่อนจะคว้าโทรศพัท์
ขึ้นมาเปิดแชทดูข้อความมอร์นิ่งในยามเช้าของน้องมะนาวและ 
น้องซี

น่ารักกันจริงๆ เลย
แล้วแบบนี้จะไม่ให้พี่นีโม่คนนี้เอ็นดูน้องๆ ได้ยังไง
ผมส่งข้อความตอบน้องๆ ไปก่อนจะยันตัวลุกขึ้นจากเตียง 

หันมองไปรอบๆ ห้องก่อนจะเบิกตากว้างเมื่อนึกอะไรขึ้นมาได้
ไอ้นิมมม ฉิบหายแล้วมึง
แบงก์ร้อย แบงก์ยีส่บิ...คอืทกุแบงก์อยูใ่นกางเกงนกัเรยีนผม

ตัวที่ใส่เมื่อวานหมดเลย ถ้าคุณนายเก็บไปก็ไม่ได้คืนแล้วแน่ๆ 
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ผมรบีวิง่ลงจากห้องไปยงัเครือ่งซกัผ้าท่ีถูกตดิตัง้เอาไว้บรเิวณ
ครัวที่อยู่ด้านหลังของบ้าน เปิดออกมาหยิบกางเกงนักเรียนขึ้นมา
ไล่ดูทีละตัว ควักกระเป๋าห้อยออกมาทั้งสามตัวก่อนจะถอนหายใจ
โล่งอกเมื่อพบว่าเงินยังคงอยู่ในกระเป๋ากางเกงตัวที่สาม และไม่ได้
ถูกปั่นจนเละไปแล้ว

หยิบเสื้อผ้าในเครื่องใส่ลงตะกร้าก่อนจะเดินตาปิดเพื่อจะไป
เข้าห้องน�้า ล้างหน้าล้างตาจนเสร็จพร้อมกับเงาร่างของใครบางคน
ที่ลอดมาจากช่องประตูข้างใต้

หรือว่าจะเป็นพ่อ...
ผมดงึประตเูปิดออก สายตาปะทะเข้ากับร่างสงูใหญ่ แผ่นอก

แน่นที่แทบจะจิ้มหน้า ขนในกายลุกชันขึ้นมาทันที หัวใจเต้นตึกตัก
กับลักษณะที่คุ้นหูคุ้นตาแปลกๆ ผมลากสายตาขึ้นไปมองดูใบหน้า
ของคนที่ก�าลังยืนขวางผมอยู่ ตาเบิกกว้างขึ้นจนแทบจะถลนออก
มา ฉับพลันเสียงของผมก็ดังลั่นไปทั่วบ้าน

“คุณนายยย!!! โจรเข้าบ้าน โทร.แจ้งต�ารวจเร็ว พ่ออออ! พ่อ 
มีโจรอยู่ในบ้าน”

“เฮ้ย! นีโม่ อย่าตะโกน พี่ไม่ใช่โจรครับ”
...
นั่นสิ
ไม่ใช่โจร...
“มีหมีหลุดออกมา! พ่อ พ้อออ โทร.แจ้งกรมป่าไม้มาจับหมี

เร็ว”

“ตอนเด็กๆ ว่าน่ารักแล้ว ตอนโตน่ารักกว่าเดิมอีกนะ
คะเนี่ย”

“น่ารักค่ะแต่ดื้อ! เจ้าชู้ด้วย ไม่รู้ว่าเหมือนใคร เผลอหน่อย
เบอร์สาวๆ เต็มเครื่องตลอด” คุณนายของบ้านเริ่มพูดเผาลูกชาย
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ตัวเองที่ก�าลังนั่งหน้ามุ่ยหัวโด่อยู่บนโซฟาข้างกาย สายตาของผม
จับจ้องไปยังร่างเท่าหมีของใครอีกคนที่นั่งอมย้ิมส่งมาให้ สายตา
เอน็ดทูีย่ิง่มองกย็ิง่ขดัใจ อยากจะพุง่เข้าไปตะกยุใบหน้าหล่อๆ ฝาก
ร่องรอยเอาไว้สักสามสี่รอยแล้วหนีขึ้นบ้าน

แต่ท�าไม่ได้!
ทัง้พ่อทัง้คณุนายเอาแต่ส่งสายตาดุๆ  มาให้ในตอนท่ีผมบอก

ว่าจะขึ้นห้อง
ก็ผมไม่ชอบหมี!
คนอะไรหุ่นเหมือนหมี แล้วยังจะชื่อหมีอีก ผมไม่ชอบ! ไม่

ชอบสายตาที่มองมา ไม่ชอบที่โลกมันกลมเหวี่ยงเอาผู้ชายคนแรก
ทีท่�าให้ความมัน่ใจในความหล่อของตัวเองลดลงมาเป็นลกูชายของ
เพื่อนสนิทพ่อผมแบบนี้

-^- หัวร้อนโว้ยยย
“นีโม่! นั่งหน้ามุ่ยอะไร แล้วแม่บอกให้ขอโทษพี่หมีเขาน่ะ 

ขอโทษหรือยัง”
คุณนายเริ่มท�าเสียงดุใส่ผมอีกแล้ว
ขัดใจจริงๆ เลย จะให้ผมไปขอโทษหมี เอ๊ย! คนที่บุกรุกเข้า

มาในบ้านคนอื่นทั้งๆ ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะ ไม่มีทางหรอก
“ฮึ!” เชิดหน้าใส่เลยนี่
“นีโม่!”
“ไม่เป็นไรครับคุณน้า น้องคงตกใจผม จริงๆ แล้วไม่ได้ตั้งใจ

หรอกครบั” มนษุย์ตวัโตเอ่ยขึน้มาพร้อมกบัรอยย้ิม แล้วท�าไมถึงย้ิม
เฉยๆ ไม่ได้ มอืจ�าเป็นต้องมาลูบหัวผมขยีเ้บาๆ เหมอืนสนิทกันสบิ
ชาติแบบนี้ไหม พอจะปัดออกเบี่ยงตัวหนีสายตาเจ้ากรรมก็ดันไป
ปะทะเข้ากับดวงตาคาดโทษของคุณนายเข้าพอดี

ร่างกายพลันแข็งทื่อ นั่งสงบเงียบปล่อยให้มือใหญ่ผละออก
ไปเอง    
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“กอ็ย่างทีห่มเีขาว่า น้องนมิเขาคงตกใจ จะว่าไปแม่กแ็อบเหน็
ด้วยนะ เห็นลูกชายตัวเองทีไรนึกว่าหมีบุกเข้าบ้านทุกทีเลย”

กดไลก์ไปเลยรัวๆ 
ถ้าพาไปเดินป่าหรอืท่องเทีย่วแบบธรรมชาตคิงได้มคีนแตกตืน่

กันบ้างแหละ นึกว่าหมีหลุดออกมา
“ไม่เลยค่ะ น้องหมีหล่อมาก ได้คุณพ่อเขามาเต็มๆ เลยนะ

คะ” คุณนายเอ่ยชมอีกฝ่าย ส่วนผมก็นั่งขมุบขมิบปากอย่างเสีย
มารยาทก่อนจะสะดุง้โหยงเม่ือถกูสองนิว้สังหารบดิเน้ือใต้ท้องแขน
เต็มๆ และเกือบจะแหกปากร้องลั่นบ้าน แต่ต้องเก๊กเอาไว้เดี๋ยวจะ
เสียเชิงหมด

คุณนายใจร้าย!
“ขอโทษพี่เขาก่อน”
ผมท�าหน้ามุ่ยไม่ยอมขอโทษง่ายๆ
“นีโม่”  
“...”
“นิม!”
“รู้แล้วๆ ขอโทษ!” สะดุ้งโหยงอีกรอบเมื่อคุณนายตั้งท่าจะ

หยกิเนือ้ผมอกีครัง้ หนัไปขอโทษขอโพยคนร่างหมชีือ่หมท่ีีน่ังอยู่ไม่
ไกลกัน สะบัดหน้าหนีเมื่ออีกฝ่ายส่งรอยยิ้มกลับมาให้ผม รอยยิ้ม
และแววตาเหมือนกับที่เจอกันครั้งแรกในตอนนั้น ผมขนลุกซู่ขึ้นมา
ทันที อยากจะหาทางพาตัวเองหนีออกไปจากที่ตรงนี้ ไม่อยากถูก
หมีตัวใหญ่จับจ้องด้วยสายตาเหมือนว่าก�าลังเอ็นดูกันแบบนั้น

“ขอโทษแล้วก็ไปเอาเสื้อตัวเองออกมาตากได้แล้ว สายจน
ตะวนัจะตรงหวัเพิง่จะเสดจ็ลงมา เอาไปตากแดดหน้าบ้านมนัจะได้
ไม่อบั เสร็จแล้วกอ็ย่าลมือาบน�า้ให้บงิซมูนัด้วย วนัก่อนแม่เปิดประตู
บ้านออกไปแล้วมันหนีไปเที่ยวเล่น”

พอบอกให้ไปได้ผมกแ็ทบจะตวัลอยออกจากห้องรบัแขกทนัที
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หันไปขบเขี้ยวเคี้ยวฟันตัวเองใส่เจ้าของสายตาที่ยังคงมอง
ตามมา

“แล้วนี่หมีเรียนปีไหนแล้วคะ”
“ปีสีค่่ะ เรียนวศิวะ นีเ่ขามธีรุกจิของตัวเองด้วยนะคะ เปิดร้าน

อาหาร ร้านท่ีพวกวัยรุ่นชอบไปกันน่ะค่ะ เอาไว้วันไหนหมีเขาว่าง
แล้วจะให้มาพาน้องนีโม่ไปเที่ยวเล่นบ้าง” 

“จรงิเหรอคะ อายเุท่านีม้ธีรุกจิของตวัเองแล้ว เก่งเหมอืนพ่อ
ของเขาจริงๆ”  

ผมขยับปากพูดตามถ้อยค�าที่ได้ยิน รู้สึกหมั่นไส้ขึ้นมาตงิดๆ 
กบัอแีค่เปิดร้านอาหารมนัจะไปดยูิง่ใหญ่อะไร แม่ผมก็ชมเว่อร์ไปได้ 
แต่จะว่าไปตัวใหญ่ตัวโตขนาดนั้นนึกว่าจะเป็นพวกโค้ชในฟิตเนส
หรือว่าพวกนักกีฬาเล่นกล้ามเสียอีก 

“ให้พี่ช่วยไหมครับ”
“เหวอ! เหี้ยๆๆ ใครให้มึง เอ๊ย! พี่เข้ามาในนี้” ขวัญเอ๊ยขวัญ

มานะตัวกู ไอ้พี่หมีนี่แม่งก็เข้ามาไม่ให้สุ้มให้เสียง ผมตกใจเกือบจะ
ปล่อยตะกร้าร่วงทบันิว้เท้าของตัวเอง อทุานปล่อยสตัว์เลือ้ยคลาน
ออกจากปากไปตั้งสามสี่ตัว เดี๋ยวคุณนายได้ยินผมก็โดนบ่นอีก 

“พี่ช่วยนะ” ว่าพลางยื่นมือเข้ามาจะช่วยยก
“ผมยกไหว! อย่ามายุ่งได้ป้ะ ผมก็ผู้ชายเหมือนพี่นั่นแหละ” 

ผมโวยลั่น ถึงผมจะตัวเล็กแต่แรงผมก็ไม่ได้น้อยนิดนะ ผมไม่ได้
บอบบางขนาดนั้น 

เนี่ย ท�าไมไอ้พวกที่ตัวใหญ่กว่าถึงชอบจะมองว่าผมแรงน้อย
นักวะ!

ขู่ก็แล้วพี่มันยังเสือกยิ้มใส่ผมอีก
“ไหนตอนนั้นบอกพี่ว่าชื่อนิม”
“ก็ชื่อนิม” ผมยกตะกร้าก้าวเท้าเดินหนีคนตัวเท่าหมีที่เดิน

ตามหลังออกมา จะเดินตามมาท�าไมก็ไม่รู้ ผมจะหันไปด่าก็ไม่ได้ 
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คณุนายเล่นจ้องเขมง็ขนาดนัน้ คณุป้าเพือ่นของคณุนายก็เอาแต่ย้ิม
น้อยยิ้มใหญ่มองผมกับลูกชายตัวเองสลับกัน

“น่ารักนะคะ หมีท่าทางจะเอ็นดูน้องมาก”
“ดีสิคะ ตอนนี้นีโม่เรียนอยู่ม.ห้า ถ้าจบม.หกจะได้ให้พี่ช่วยดู

เรื่องมหา’ลัยให้ แต่นีโม่เขาไม่ชอบเรียนเลขค่ะ วิทยาศาสตร์ก็ 
ไม่ชอบ ถ้าเป็นเรื่องภาษาเขาจะเก่งมาก อาจารย์ยังเคยชมบ่อยๆ”

เสยีงคณุนายดงัแว่วอยูใ่นบ้านขณะทีผ่มก�าลงัสะบดัผ้าตวัเอง
ตาก สายตาเหล่มองลูกชายของเพื่อนแม่ที่ก�าลังนั่งเล่นอยู่กับไอ้ 
บิงซูลูกรักผม ท�าเสียงสองเสียงสามจนผมอดท่ีจะเบ้ปากไม่ได้ น่ี 
อย่าบอกนะว่าเป็นผู้ชายรักหมาด้วยอะ 

“น้องชื่ออะไรครับ” พี่หมีเงยหน้าขึ้นมาถาม ผมที่ก�าลังจ้อง
มองอยู่สะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะหันกลับมาตากเสื้อผ้าตัวเองต่อ 

“บิงซู” เอ่ยตอบไปเสียงเรียบ
“บิงซู หืม? ชื่อบิงซูเหรอเรา ไหนขอมือหน่อยสิ...เก่งมาก” 

เสยีงทุม้ยงัคงเอ่ยพดูคยุกบัหมาผมต่อเรือ่ยๆ กระทัง่ผมตากเสือ้ผ้า
เสร็จ ลากราวตากผ้าออกไปไว้ในจดุทีม่แีดดก่อนจะเดนิกลบัมาหยดุ
ที่หนึ่งคนหนึ่งสุนัข ท่าทางดูมีความสุขกันมากเลยมั้ง

ไอ้บิงซู...ไอ้หมาทรยศ ท�าไมถึงได้ท�าท่าหงายท้องแลบลิ้นใส่
คนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของแบบผม!

“ถอย ผมจะอาบน�้าให้บิงซู”
“งั้นให้พี่ช่วยนะ”
“ไม่ต้อง ผมท�าเองได้” ผมปฏเิสธแบบไร้เย่ือใยใดๆ ทัง้สิน้ ส่ง

เสียงเรียกเจ้าหมาตัวโตให้วิ่งตามมา “บิงซู มานี่ เร็วๆ เลยนะมึง  
ไม่งั้นวันนี้อดไป ไม่ต้องกินข้าว”

โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ตัวโตวิ่งกระดิกหางตามเสียงผมมา 
พี่หมีเองก็ลุกตามมาด้วยเช่นกัน
บิงซูมันไม่ใช่หมาดื้อ เมื่อเห็นว่าผมเปิดน�้าและดึงสายยาง
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ออกมา เจ้าหมาขนสีส้มตัวใหญ่ก็นั่งลงทันที ค่อยๆ หมอบลงก่อน
จะ...กระโจนเข้าใส่จนผมผงะร้องเสียงหลง “ไอ้บิงซู้!” ปกติมันไม่
กระโจนใส่ผมแบบนี้ในตอนอาบน�้า เดี๋ยววว มึงคึกอะไรของมึง 
เนี่ยยย

โฮ่ง! โฮ่งๆ 
“หยุด! จะอาบน�้าให้ นั่งลง บิงซู นั่งลง!”
“บิงซู”
หงิง...
...
ผมอ้าปากเหวอ มองร่างหมาตัวโตขนสีส้มที่หยุดท่าที

กระตือรือร้นหย่อนก้นนั่งลงสงบเสงี่ยมทันทีที่ได้ยินเสียงทุ้มเอ่ย
เรียก พี่หมีเดินเข้ามานั่งลงข้างๆ ลูบหัวมันแผ่วเบาก่อนจะเงยหน้า
ขึ้นมาหาผม 

“เปิดน�้าสิ เดี๋ยวพี่ช่วยอาบ”
ยงัไม่ทนัพดูห้ามอะไร ลกูชายเพือ่นแม่กลุ็กขึน้ยืนจับชายเสือ้

ตัวเองเลิกข้ึนถอดออกจากตัว ผมอ้าปากกว้างจนกรามแทบจะ 
ค้าง กล้ามเนื้อของอีกฝ่ายนั้นไม่ต่างจากที่ผมคิดเอาไว้เลย ต้อง 
ออกก�าลังกายมากขนาดไหนถึงจะได้หุ่นแบบนี้มา

ไม่ยุติธรรม!
ท�าไมสร้างผมให้ตัวเล็กเป็นหมากระเป๋าแล้วสร้างพี่เขาให้ตัว

เท่าหมี หุ่นดีได้ขนาดนี้
“นิม”
“...”
“นีโม่” 
“อย่ามาเรียกชื่อนี้!”
“โอเคๆ ไม่เรียกแล้ว นิมหยิบสายยางให้พี่หน่อย” เสียงทุ้ม

ว่าแกมขบขัน สองมือยกขึ้นเชิงว่ายอมแพ้ แต่ผมได้ยินนะว่าแอบ
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หัวเราะ เห็นนะว่าแอบยิ้ม นี่ผมซีเรียสนะเว้ย
“เอาไปเลย อยากอาบก็อาบไปคนเดียวเลย” ผมว่า ส่งสาย

ยางไปให้พี่หมีก่อนจะหันไปแยกเขี้ยวใส่ไอ้บิงซูที่ท�าหน้าเคลิ้มกับ
ฝ่ามือใหญ่บนหัวมันอยู่

ฟินอะไรขนาดนั้นอะ 
“ดูท�าหน้า! ไม่รักกูแล้วละสิมึงอะ”
หงิงง~
ไอ้บิงซูครางอ้อน เอาจมูกเปียกชื้นมาดุนดันเข้ากับฝ่ามือผม

ทันที
หึ ทีแบบนี้ละมาท�าอ้อน
ไม่ต้องเลยนะ ผมไม่ใจอ่อนหรอก
โฮ่ง 
///
ฮื่อ ยอมอาบด้วยก็ได้!
ผมนั่งลงข้างๆ คนตัวโต ช่วยพี่หมีเขาอาบน�้าให้ไอ้บิงซูโดย

ไม่ออกปากเสียงหรือว่าด้ือรั้นอะไรอีกจนกระทั่งเสร็จ บอกแล้วว่า
หมาผมน่ะไม่ดื้อหรอก ยิ่งถ้าเวลาอาบน�้าให้มันจะนั่งนิ่งให้อาบเลย
ละ จากนัน้กจ็ะวิง่ร่าเรงิไปทัว่บ้านหลงัจากผมเอาผ้ามาซบัๆ น�า้ออก
จากขนมันบางส่วน

“เอ้า เสร็จแล้ว”
โฮ่ง!
“บิงซู! อ๊ะ...”
ปึก
ร่างใหญ่โตโถมเข้าใส่จนผมหงายหลงัไปปะทะเข้ากบัใครบาง

คนท่ีนัง่อยูข้่างๆ เรยีวแขนแกร่งโอบกอดเข้ามาทีร่อบเอวขณะทีผ่ม
ขยับหน้าหนีลิ้นที่แลบเลียมาบนหน้า “บิงซู! อย่า...ฮ่าๆ พอแล้วนะ 
ไม่เอ๊าาา” จมกูเปียกชืน้ดนุดนัเข้ามาทีแ่ก้มจนผมต้องหนัหนีซกุหน้า
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หลบไปทางอื่น 
เดี๋ยวนะ...
กลิ่นเหงื่อผสมกับกลิ่นหอมอ่อนๆ 
กล้ามเนื้อแน่นๆ 
ลมหายใจอุ่นร้อนที่พ่นลงมาช่วงขมับ...
ผมหยุดหัวเราะ เงยหน้าขึ้นเชื่องช้าก่อนจะปะทะเข้ากับ

สายตาและรอยยิ้มของคนตัวเท่าหมีที่ผมซุกและโอบกอดอยู่เมื่อกี้
“ล้างหน้าไหม เปื้อนหมดแล้ว”
สัมผัสร้อนลูบผ่านใบหน้าผมแผ่วเบา
ไม่
ไอ้ฉากพระเอกนางเอกแบบนี้มันคืออะไร้!!!
“ปล่อย”
“ครับ”
“ผมบอกให้ปล่อยไง!”
“อ่า...พ่ีคิดว่าคนที่ต้องปล่อยไม่ใช่พี่นะ” เสียงทุ้มเจือเสียง

หัวเราะว่า สายตาเลื่อนมองแขนผมที่กอดรัดร่างกายใหญ่โตแน่น
เป็นการบอกว่าใครกันแน่ที่ต้องปล่อย

...
“มากอดกันแบบนี้พี่เขินแย่เลย”

ถูตัว ถูแล้วก็ถูอีก ถูจนกว่าไอ้สัมผัสจากเนื้อแนบเนื้อ 
กล้ามอกแน่นแนบก้างปลาแบบผมมันจะจางหายออกไปจนหมด! 
ไอ้บิงซู มึงนะมึง เดี๋ยววันนี้จะให้อดข้าวให้ดู ข้อหาท�าให้เจ้านาย
อย่างผมต้องไปเสยีเนือ้เสยีตัวโอบกอดกบัผูช้ายตวัเท่าหมกีลางวนั
แสกๆ หน้าบ้านตัวเอง

ขนลุกจนหัวใจเต้นแรงไปหมด แถมหน้าผมยังแดงด้วย แม่ง
ต้องเป็นอาการขนลุกแบบใหม่แน่ๆ หรือไม่ก็เพราะว่าแดดมันแรง
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เกนิไปในตอนทีผ่มอาบน�า้ให้ไอ้บิงซ ูหน้าผมถึงได้แดงเถอืกขนาดน้ี 
โทษไอ้พี่หมีนั่นด้วยแหละ นั่งนิ่งให้ผมกอดท�าไมวะ ท�าไมไม่ถีบผม
ให้กลิ้งไปติดก�าแพงบ้านเลย...ผิวผมแดงหมดแล้วเน่ีย ถ้าหน้าผม
ไหม้ขึ้นมาจะท�ายังไง

ดูดิ...แดงเถือกเลยอะ
ผมเอามือรองน�้าขึ้นมาลูบใบหน้าตัวเองดับความร้อน ผ่าน

ไปสักพักหัวใจก็เริ่มสงบลงรวมถึงหน้าผมที่หายแดงแล้วด้วย ทอด 
ถอนลมหายใจเมื่อคิดว่ายังไงลงจากห้องไปผมก็ต้องพบเจอกับ
มนุษย์หมีนั่นอยู่ดี แต่ก็เอาเถอะ ยังไงวันนี้ผมก็ไม่ได้อยู่บ้าน ตั้งใจ
จะไปเที่ยวกับพวกไอ้ไฟทั้งวันอยู่แล้ว กลับมาก็คงเย็นๆ นู่นแหละ 
ถึงตอนนั้นเพื่อนของพ่อและไอ้พี่หมีนั่นก็คงจะกลับไปแล้ว  

คิดแล้วก็ยิ้มกริ่ม ถอดเส้ือผ้าออกจากร่างกาย พาตัวเองไป
หยุดยืนนิ่งใต้ฝักบัว ปล่อยให้สายน�้าชุ่มฉ�่าไหลรดลงมาประหนึ่งว่า
ผมคอืพระเอกเอม็วีเพลงสักเพลงหนึง่ แน่นอนว่าผมจะเป็นพระเอก
เอ็มวีที่หล่อและหน้าตาดีมากในระดับหนึ่ง

ไม่ได้ยอตัวเองนะ แต่ผมพูดความจริง
มองเงาสะท้อนในกระจกนัน่ส ิเหน็แล้วก็หนักใจ ผมบอกแล้ว

ไงว่าผมน่ะ...ตัวเล็กสเปคสาวๆ
ความหล่อทะลคุวามเตีย้อะ เก๊ตป้ะ ถึงสาวๆ ส่วนมากเขาจะ

ชอบผู้ชายตัวสูง หน้าตาดี นิสัยรวย แต่แล้วยังไง ผมก็นิสัยรวยนะ  
พ่ีพร้อมเปย์แต่กพ็ร้อมเทเช่นกนัถ้าให้เลอืกระหว่างเธอกับเกม ส่วน
เรื่องหน้าตาไม่ต้องพูดถึง ผมก็ย�้าอยู่นี่ไงว่าผมหล่อ ส่วนเรื่องความ
สูงมันปรับกันไม่ได้อะ ทุกวันนี้ผมจะอาบนมแทนน�้าอยู่แล้ว ดื่ม 
ต่อวันเป็นสองสามกล่องก็ไม่เห็นว่าจะสูงขึ้น

ไปเล่นบาสตามที่เพื่อนบอกว่าจะสูงก็ไม่เห็นช่วยอะไรเลย 
สักนิด

เดี๋ยว ช่วยสิ...
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ช่วยให้ผมสงูขึน้มาประมาณสองเซน็ได้ น่าภมูใิจสสัๆ เล่นมา
เป็นปี สูงขึ้นมาสองเซ็น นี่ถ้าไม่ไปวัด มองด้วยตาเปล่าก็ยังคงเป็น
หมากระเป๋าเหมือนเดิม

พระเจ้าคงจะใส่ทกุอย่างเข้ามาให้ผมยกเว้นก็แต่ความสูงท่ีท�า
หกไปก่อนจะได้เทใส่ลงมา ไม่อย่างนั้นผมคงเข้าคอนเซปต์สูง หล่อ 
พ่อรวยไปแล้วละ แต่คิดๆ แล้วก็อย่าเลยดีกว่า แค่น้ีผมก็สับราง
สาวๆ ไม่หวาดไม่ไหวแล้ว 

เฮ้อ! พอเถอะ ยิ่งพูดก็รู้สึกว่าตัวเองจะยิ่งหล่อทะลุออกนอก
โลกไปแล้ว

เดี๋ยวเขาจะหาว่าผมน่ะ...หลงตัวเอง
ชื่นชมความหน้าตาดีของตัวเองเสร็จผมก็จัดการอาบน�้า ขัด

ถูทุกซอกมุมรวมถึงเจ้าลูกชายที่สงบเสงี่ยมยามไร้ศึก ชโลมครีม 
อาบน�้ากล่ินหอมฟุ้ง ซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวกันกับที่คุณนายชอบใช้เมื่อ
ก่อน แต่เดีย๋วนีเ้ปลีย่นแล้ว ส่วนผมกย็งัใช้กลิน่เดมิเพราะว่ามนัหอม
มากกก หอมกว่าครมีอาบน�า้ของผูช้ายเสยีอกี กลิน่หอมๆ มนัท�าให้
ผมรู้สึกสดชื่น

อาบน�า้เช็ดตวัจนแห้งเสรจ็ หยบิเอาแป้งเยน็กระป๋องสีเ่หลีย่ม
ขึ้นมาเปิดเท ลูบทาไปทั่วร่างกาย อากาศร้อนๆ แบบนี้ให้ทาแป้ง
เด็กบอกเลยว่าเอาไม่อยู่

นี่! มันต้องแป้งตราหมู
ใช่ๆ แป้งเย็นตราหมูติดทนอยู่ยาวไปสามชาติ   
ก็ว่าไปเรื่อย...
จะบอกกคื็อมนัเยน็สบายมาก ไปซือ้มาใช้นะทกุคน ย่ิงถ้าทา

หลังจากอาบน�้าก่อนจะนอนมันจะยิ่งโคตรของโคตรฟินเข้าไปอีก
เนี่ยโปะลงไปบนตัวแป๊บเดียว เย็นจนลูกชายผมหดเล็กไป

เลย...ไม่เกี่ยวเหรอ โอเค ไม่เกี่ยวก็ได้ ผมขอแต่งตัวแป๊บนะ ก�าลัง
คิดอยู่ว่าจะลงจากบ้านยังไงไม่ให้ต้องไปปะทะกันกับลูกชายของ
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เพื่อนแม่ดี ผมไม่อยากหงุดหงิดก่อนจะออกจากบ้านหรอกนะ
ไอ้พวกเวรนี่ก็ส่งข้อความตามกันจัง
นัดบ่ายโมง รีบไปท�าส้นตึกอะไรตอนเที่ยงครึ่ง
ผมนี่แว้นวินฯไปไม่เกินสิบนาทีก็ถึงสถานที่นัดหมายแล้ว เร่ง

กันอยู่ได้ แล้วดันเสือกถ่ายรูปไอ้เป้งมาอีก ถามจริงงง จะเร่งพี่นีโม่
คนนีท้ัง้ทมีนักต้็องเป็นรปูสาวๆ สวยๆ ส ิจะมาส่งรปูไอ้เป้งหวัเกรยีน
เพราะเรียน รด. มาท�าไม!

หมดแรงแม้แต่จะก้าวขาเดินออกจากห้อง
กลอกตามองบนใส่รูปเพื่อนในกลุ่มอยู่สักพัก ก็เหมือนว่าไอ้

มาวนิมนัจะรูใ้จ กดส่งรปูน้องคนหนึง่มาให้ สวมใส่ชดุนักเรยีนม.ต้น 
สงสัยว่าโรงเรียนจะมีกิจกรรม ใส่เหล็กดัดฟันด้วย แม่เจ้า ความน่า
รักของน้องกระแทกใจพี่นีโม่มาก เหมือนมีมือท่ีมองไม่เห็นมาฉุด
กระชากหวัให้รบีคว้ากระเป๋าสตางค์ ก้าวเท้าลงจากห้องแทบจะทนัที

ค�าคมวันนี้ขอเสนอค�าว่า...เพื่อนรอได้ แต่คนน่ารักนั้นรอ 
ไม่ได้! 

“นีโม่ จะออกไปแล้วเหรอ”
เบรกแบบเบรกเอี๊ยดดด
“อื้อ เพื่อนมันตามแล้วเนี่ยคุณนาย มี’ไรรึเปล่า”
อุตส่าห์ว่าย่องผ่านมาเงียบๆ แล้วนะ ท�าไมคุณนายยังจะมา

ทักผมอีก พอคุณนายทักผม ทุกคนในที่นั้นก็หันมาจับจ้องกันหมด 
แต่เว้นไอ้พ่ีหมไีว้เถอะ รูส้กึว่าพีม่นัจะจ้องผมตัง้แต่ก้าวลงจากบนัได
ขั้นสุดท้ายมาแล้ว จ้องขนาดนี้ก็จับกูกินเลยไหมล่ะ

เป็นหมีนี่ ชอบกินปลาไม่ใช่เหรอ
ใช่ไหมวะ...หมีมันยังกินปลาอยู่ไหมอะ หรือว่ามันกินน�้าผึ้ง 
ช่างแม่งเหอะ แต่สายตาขบขนัปะปนกับความเอน็ดมูนัท�าให้

ผมรู้สึกแปลกจริงๆ นะ ผมเป็นผู้ชายอะ เข้าใจฟีลผู้ชายที่ถูกผู้ชาย
ตัวใหญ่กว่ามองด้วยสายตาเอ็นดูไหม และผู้ชายคนนั้นก็เสือกเป็น



~ หมีอย่ำมำดุ ~

36

คนคนเดียวกันกับคนที่เคยมาขอเบอร์คุณอีกด้วย
คิดว่าผมควรจะต้องรู้สึกยังไงล่ะ
ให้โบกมือแล้วบอกว่า...ไฮ ไงสุดหล่อ มองแบบนี้ชอบเค้าใช่

ไหมล่ะ
เหรอ
ให้มันเป็นเพียงแค่ความคิดของผมต่อไปเถอะ
“ไม่ได้มีอะไร แต่จะบอกว่าพาพี่หมีเขาไปด้วยสิ เย็นนี้แม่ว่า

จะท�าอาหารมื้อใหญ่ เพื่อนของพ่อเขาจะนอนค้างที่นี่ เห็นว่าไม่ได้
เจอกนันานแล้วน่ะตัง้แต่ไปท�างานต่างประเทศ ลกูก็พาพ่ีเขาไปด้วย 
เก็บเงินซื้อรองเท้าอยู่ไม่ใช่หรือไง คิดว่าแม่ไม่รู้เหรอ พี่หมีเขามีรถ 
ให้พี่เขาขับพาไปสิ”

...
ขออนุญาตกรีดร้องในใจ
อะไรนะ!!!
นอนค้าง...นอนค้างคืนน่ะเหรอ ไม่! ไม่เอาว้อยยย
แล้วอกีเรือ่งเลยนะ “คณุนายจะให้ผมพามนษุย์หมไีปด้วยเนีย่

นะ!” เอ้าเชี่ย ลืมตัวพูดสิ่งที่คิดออกไปเฉยเลย ไอ้พี่หมีหลุดยิ้ม ข�า
น้อยๆ กับใบหน้าเหวอแดกของผม ส่วนคุณป้าเพื่อนของคุณนาย 
ก็ดันยิ้มเอ็นดูออกมาเฉยเลย

หันไปคุยกับลูกชายตัวเองเสียงนุ่ม
“แม่บอกแล้วว่าไม่ต้องเพิ่มกล้าม ฟิตหุ่นเยอะเกิน ดูสิ...น้อง

มองลูกเป็นมนุษย์หมีไปแล้ว”
เอ่อ...
“ก็ดีนะแม่ นิมเขาน่าจะชอบกอดมนุษย์หมี”
อ๊ากกก อย่านะ อย่ามาพดูแล้วยิม้กรุม้กริม่แบบนัน้นะเว้ย ที่

กอดไปตอนนั้นก็เพราะไอ้บิงซูหรอก ไม่ได้อยากจะกอดเลยสักนิด!
“นีโม่ อย่าเสียมารยาทกับพี่”



~ Scriper ~

37

“คุณนาย แต่ว่า---”
“พาพี่เขาไปด้วย อย่าขัดใจแม่ ตอนกลับก็แวะซื้อของเข้ามา

ท�ากบัข้าวด้วย เดีย๋วแม่จะจดใส่กระดาษไปให้ พ่ีเขาเก่ง เขาเลอืกซือ้
ของได้ นิมก็ไปช่วยพี่เขาถือ”

...  
สรุปคือกูต้องพกหมีไปด้วยสินะ
แล้วเลอืกซ้ือของสดมาท�ากบัข้าวได้ส�าหรบัคณุนายก็เก่งแล้ว

สิ ขนาดนี้ก็ยกลูกชายให้หมีเอากลับป่าไปเลยไหม 
“แม่ว่าจะเพิ่มค่าขนมเดือนนี้ให้---”
ขวับ!
คุณนายพูดว่าอะไรนะ
เพิ่มค่าขนม...
“พี่หมีก็ลุกมาดิ นิมยืนรอรากงอกแล้วเนี่ย คุณนายจะให้ซื้อ

อะไรบ้างอะ ส่งมาในเมสเสจกไ็ด้” ถ้าทกุคนสงสยัว่าหลงัตนีเป็นหน้า
มอืมนัคอืยงัไง ให้โปรดดมูาทีก่ระผมในตอนนี ้โคตรจะเกลยีดตวัเอง
ท่ีเห็นแก่เงิน แต่ผมอยากได้รองเท้าไง อยากได้มากด้วย! เพราะ
ฉะนั้นสงบศึกให้หนึ่งวันก็ได้

“หมีก็ขับรถดีๆ นะลูก ดูแลน้องด้วย”
“ครับ ผมจะดูแลน้องอย่างดีเลย”
อีกแล้ว สายตาแบบนี้อีกแล้ว
คุณนาย! หมีมันกินปลานีโม่ไหมอะ ไม่กินใช่ไหม แล้วท�าไม

สายตาไอ้พี่หมีตัวใหญ่ตรงหน้าผมมันถึงได้วาววับเหมือนจะจับผม
กินแบบนี้

ผมส่งข้อความไปบอกพวกเพื่อนๆ ให้มันมุ่งหน้ากันไปก่อน
เลย เสียดายอยู่เหมือนกันที่อดได้ไปเจอคนน่ารักเลย ให้พี่หมีมัน
จอดข้างทางก็ไม่ยอมจอดให้ผม เอาแต่เงียบอยู่ได้ แล้วพอมาท�า
หน้านิง่ๆ แบบนีผ้มกไ็ม่กล้าโวยวายดวิะ กลวัถูกจับหวัฟาดคอนโซล
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รถอะ
คุณนายคิดผิดแล้วอะที่ให้ผมพามนุษย์หมีนี่มาด้วย
“ไม่อยากไปก็จอดให้ลงดิ จะมาท�าหน้าดุท�าไม” ผมบ่นอุบ 

ยกมอืขึน้กอดอก ขมวดคิว้มุน่ด้วยความไม่พอใจมองตรงไปด้านหน้า
สายตาเหลือบไปยังคนข้างๆ ที่ก�าลังมองมาอยู่เช่นกัน
“พี่ไม่ได้ท�าหน้าดุใส่นิมเลย”
“ก็เห็นว่าท�าอยู่อะ”
“...นีห่น้าปกตพิี ่หรอืว่านมิอยากจะให้พีย้ิ่มให้ตลอด ก็ได้นะ”
จะบ้าเรอะ!  
“ไม่! ไม่ต้อง เป็นบ้าหรือไงถึงจะยิ้มตลอดเวลาน่ะ”
“เห็นไหมล่ะ” 
เออๆ ไม่ได้ท�าหน้าดุก็ไม่ได้ท�า
“ถามจริง พี่ยังจะจีบผมอยู่อีกเหรอ” ผมหันหน้าไปถาม มัน

ข้องใจอะ ตัง้แต่ทีเ่จอกนัวนันัน้จนกระทัง่มาในวันน้ีสายตาของพ่ีหมี
ก็ไม่ได้แตกต่างเลย แต่ที่ไม่เข้าใจคือพี่เขายังชอบผมอยู่อีกเหรอ  
วนันัน้ผมกไ็ม่ได้ให้เบอร์นะ เดนิหนอีอกมาด้วย ไม่ได้เจอกนัอกีเลย
เป็นเดือนๆ จนกระทั่งโลกมันกลมพาผมกับพี่เขามาเจอกันอีกครั้ง
นี่ไง

“นิมคิดว่ายังไงล่ะ”
“ผมถามพี่ก่อนนะ!”
จะมาถามย้อนเพื่ออะไร
พอโวยวายใส่กเ็สอืกยิม้อกี ยิม้อะไรนกัหนาอะ...คดิว่าตวัเอง

หล่อมากหรือไง
เออ หล่อ แต่ก็ไม่ต้องยิ้มบ่อยๆ ได้ไหม
“ครับๆ พี่ตอบแล้วก็ได้ ที่จริงตอนนั้นพี่แค่รู้สึกว่าถูกใจก็เลย

อยากลองจีบดูเฉยๆ แต่นิมปฏิเสธ พี่ก็ลืมไปแล้วละ แต่ใครจะไปรู้
ล่ะว่าลูกเพ่ือนของพ่อทีว่่า...จะเป็นเดก็ผูช้ายทีพ่ีเ่คยคดิจะจบีคนนัน้
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น่ะ”
“ผมชอบผู้หญิง!”
“รู้แล้วครับ”
“ผมไม่ได้ชอบผู้ชายอะพี่ ผมไม่ได้รังเกียจนะ...แต่คือกูไม่ได้

ชอบอะ พี่มึงเข้าใจป้ะ” เริ่มรู้สึกสนิทขึ้นมาแล้วนิดๆ ก็เลยเผลอพูด 
กูมึงออกไปเต็มๆ ปาก

“ไม่เข้าใจ”
“โวะ พี่ต้องเข้าใจดิวะ แล้วก็ห้ามจีบกูด้วย!”
“นิม...ไม่พูดมึงกูได้ไหม มันไม่น่ารักเลยนะ”
หุบปากฉับทันที เสียงที่ใช้พูดมันก็นุ ่มนวลนะ...แต่ท�าไม

สายตาที่ตวัดมาถึงได้ตรงกันข้าม ท�าเอาผมไม่กล้าพูดอะไรต่อ
“คาดเขม็ขดัด้วยส”ิ ผมก้มลงมองเมือ่เสยีงทุม้เอ่ยเตอืน ลมืตวั

ไปเลยว่ายังไม่ได้คาดเข็มขัด 
“มันติดอะ” พอดึงจะเอามาคาดมันดันติด ดึงมาไม่ได้ พี่หมี

เหลือบๆ สายตามามองผมที่ช้อนตาข้ึนมองพี่เขาดึงให้เห็นเลยว่า
มันติดจริงๆ

“แป๊บนึงนะ”
“...”
ผมนั่งจับสายเข็มขัดจนกระทั่งมาถึงไฟแดง รถจอดน่ิงสนิท  

พี่หมีใช้มือขยับเปลี่ยนเกียร์ก่อนจะปลดเข็มขัดตัวเองออก เอี้ยวตัว
มาหาผมท่ีสะดุ้ง กลั้นหายใจเม่ือกลิ่นหอมในแบบผู้ใหญ่ปะทะเข้า
มาที่หน้า ร่างใหญ่โตท�าเอาผมแทบจะจมมิดไปกับเบาะ กะพริบตา
ปริบจ้องมองคนที่ก�าลังก้มหน้าก้มตาดึงสายเข็มขัดมาคาดให้จนได้

“เรียบร้อยแล้ว”
“...อะ อื้อ ไม่ขอบคุณหรอกนะ รถพี่นั่นแหละที่ผิด” เบือน

หน้าหนีออกไปทางอื่น ก็มันจริงอะ รถพี่เขานั่นแหละผิด ถ้าดึงมา
ง่ายๆ ไม่ติดตั้งแต่แรกพี่หมีก็ไม่ต้องมาท�าให้ผมหรอก
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“นิมกระชากมันแรงไปตอนแรก” เสียงทุ้มเอ่ยบอก
ผมท�าทีเหมือนว่าไม่สนใจ แต่ก็ฟังอยู่ ลองเอื้อมมือลงไปดึง

สายเข็มขัดเบาๆ ก่อนจะพบว่ามันก็ไม่ได้ติดขัดอะไรจริงๆ
“แต่มันก็เป็นความผิดของรถพี่จริงๆ นั่นแหละ เนอะ”



~ Scriper ~

บทที่ 2

“เหยดดด สวยว่ะๆๆ คนนั้นเลยมึง...ที่ดัดฟัน”
“ไม่ชอบว่ะ อย่างกูต้องคนผมสั้นๆ”
“ไอ้เหีย้ แล้วนัน่ใครวะ...ไอ้ผูช้ายคนนัน้อะ โอบไหล่ด้วย กูว่า

แฟนแน่ๆ” ข้อสันนิษฐานของไอ้มาวินท�าเอาผมอยากจะหันไป
ฟาดหัวมันสักที ข้อหาพูดไม่ถูกใจ ขมวดคิ้วมุ่นมองตรงไปยังผู้หญิง
ตัวเล็กผมสั้นประบ่าที่ก�าลังส่งยิ้มกว้างพูดคุยกับพี่ชายตัวเอง...ไม่รู้
อะ นาทีนี้ขอเหมาว่าเป็นพี่ชายเอาไว้ก่อน ถ้าคิดว่าเป็นแฟนมันก็
เสียอรรถรส หมดฟีลลิ่งในการมองกันพอดีน่ะสิ

“มึงหุบปาก เขาพี่น้องกัน”
“ก็เหี้ยละไอ้นิม จับมือ เดินไหล่ชนกันขนาดนั้น”
“สัส ที่นี่มันก็กว้างปะ ใครๆ เขาก็เดินจับมือกัน น้องสาวเขา

สวยไง พีช่ายเขากต้็องหวงจบัมอืถอืแขน เดนิไหล่เบยีดเป็นธรรมดา” 
ไอ้ไฟช่วยผมแถ หันมาจับมือกันเบาๆ ลงนามเป็นพันธมิตรต่อกัน 
ใครมองว่าสองคนนั้นเป็นแฟนกันคือแม่งตาบอดอะ 

ดูยังไงก็พี่น้อง!
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พี่น้องชัดๆ เลย
“นิดหน่อยก็เอาเนาะพวกมึง” ไอ้เป้งหัวเราะขึ้นมา ตอนนี ้

พวกเราส่ีคน...ไม่ด ิห้าคน รวมมนษุย์หมตัีวใหญ่ทีน่ั่งเงยีบอยู่น่ีด้วย 
น่ันแหละ พวกผมห้าคนก�าลงันัง่กนัอยูใ่นร้านเคเอฟซชีัน้บนสดุของ
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ กินไก่ทอดผู้พันพลางสอดสายตามอง
สาวคนนั้นที คนนี้ที ชีวิตแฮปปี้ แต่มันจะแฮปปี้กว่านี้มากเลย...ถ้า
ข้างๆ ผมไม่ใช่เจ้าของใบหน้าดูดี หุ่นก็ดี ดีจนสาวๆ ที่เดินผ่านไป
มามองข้ามผมไปหาพี่มันหมดเลย 

แค่กูเตี้ยแล้วเขามองข้ามนี่ก็ว่าเจ็บแล้วนะ
อันนี้แม่งเจ็บกว่า
มองแล้วก็พากันท�าหน้า ท�าเสียงกรี๊ดเบาๆ แบบขวยเขิน

เลเวลสิบ
ไม่รู้เหมือนกันว่ามนุษย์หมีด้านข้างผมมันมีอะไรให้ต้องเขิน 
ก็แค่หล่อเองป้ะ
ผมก็หล่ออะ ไม่เห็นน้องๆ เขาจะกรี๊ดผมบ้างเลย 
“มโนเก่ง มองแฟนเขามากเดี๋ยวเขาก็มาต่อยหน้าแหกเอา

หรอก”
“กม็าดคิร้าบบบ” นกึว่ากลัวหรอืไง พร้อมบวกอะบอกเลย คน

อย่างนโีม่ด้วยแล้ว อกีอย่าง...ผมกแ็ค่มองเองไหม ไม่ได้คดิจะเข้าไป
แย่งมาสกัหน่อย ถงึผมจะเจ้าชู ้แต่กร็ูว่้าอะไรควรไม่ควรนะเว้ย เป็น
คนดีอะเข้าใจไหม...ถ้าจะจีบหรือจะคุยเล่นก็ขอเป็นคนโสดแล้วกัน 

ลดความเสี่ยงที่จะโดนตีนไปในตัว
ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ชีวิตของผมมันจะเสี่ยงตีนเพราะปากไอ้

พอยท์อยู่แล้วทุกวันก็ตามที
“เดี๋ยวไปหาหนังดูกัน” ไอ้เป้งพูดชวน ที่จริงคือผมนั่งกินกัน

เสร็จมาได้สักพักแล้ว แต่มันยังไม่หมดอะ นั่งเล่นพูดคุยรอเวลาให้
สิง่ทีก่นิเข้าไปมนัย่อยหมดเสยีก่อนแล้วถงึจะยดัให้หมด จากนัน้ค่อย
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ลุกไปเดินเล่นกันต่อ จะว่าไปดูหนังอย่างที่ไอ้เป้งชวนมันก็น่าสนใจ
นะ ผมไม่ได้มานั่งดูหนังกับไอ้พวกนี้มาหลายสัปดาห์...จนจะครบ
เดือนอยู่แล้ว 

แต่ติดแค่อย่างเดียว
อย่างเดียวเลยจริงๆ ในตอนนี้
“กูไม่มีตังค์ หมดเกลี้ยงแล้วสัส” ใกล้จะได้กินเกลืออยู่ทุกวัน 

เพราะอะไรน่ะเหรอ...ก้มมองรองเท้าที่ผมใส่ก็น่าจะรู้แล้วนะ ทุก 
วนันีค้ณุนายไล่ให้ไปแทะรองเท้ากนิแทนข้าวแล้วเนีย่ แต่จะบ้าเหรอ 
ผมไม่ใช่ปลวกไหมล่ะ เอ๊ะปลวกมันแดกรองเท้าหรือเปล่าวะ...ไม่ดิ 
ปลวกมนัแทะไม้ แต่เมือ่วนัก่อนตอนไปรือ้โกดงัทีใ่ช้เกบ็ของผมกเ็หน็
นะว่าปลวกมันแทะกินกระดาษด้วยอะ

มันไม่ได้กินแค่ไม้ดิ
เดี๋ยว...มึงโง่หรือมึงโง่เนี่ยตัวกู กระดาษมันก็ท�ามาจากต้นไม้

ไม่ใช่เหรอวะ 
เอาเป็นว่าผมไม่สามารถจะแทะกินรองเท้าได้เหมือนปลวก 

นีแ่หละท่ีต้องการจะสือ่ แทะกนิไม่ได้นะแต่กแ็ค่เอาไปนอนกอดแทน
หมอนข้างในช่วงเดอืนแรกๆ ทีซ่ือ้มา กอดได้เดอืนหน่ึงก่อนแล้วถึง
จะเอาออกไปใส่ ท�าแบบนี้มาทุกคู่ตั้งแต่ที่เริ่มเก็บเงินซื้อเองได้

ฟังดูภาคภูมิใจไหม ยืดอกแป๊บ...บอกเลยว่าภูมิใจสุดๆ
“ยืมกูก่อนดิ” ไอ้วินพูดขึ้น ชีวิตมันนี่คือดีนะ พ่อแม่โคตร

ตามใจเลย อยากไปเที่ยวก็ให้ไป อยากท�าอะไรก็สนับสนุนทุกอย่าง 
ขอแค่ไม่ให้มนัไปยุง่เกีย่วกบัเรือ่งยา ขนาดบุหรีม่นัยงัไม่สบูเลย นสิยั
ดีมากด้วย ติดแค่หน้าแม่งไม่ให้ ไม่เข้ากับลุคแสนดีของมันอะ

หน้าเถื่อนอย่างกับโจรป่า
แต่เสอืกท�าตัวสภุาพบุรษุเป็นพระเอกหนงั พดูกบัเพือ่นผูห้ญงิ

มันมักจะมีถ้อยค�าลงท้ายพาให้สาวๆ เคลิ้มตามได้ตลอด ไหนจะ
รอยยิ้มสุภาพอ่อนโยนขัดกับเบ้าหน้าเถื่อนๆ ของมันอีก
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เนี่ย ผมเริ่มรู้สึกคุ้นๆ อะไรสักอย่าง
ไอ้มาวินมันเหมือนใครนะ...
...
ผมหันไปมองมนุษย์หมีที่นั่งดูดกาแฟเย็นอยู่ข้างๆ ตัว    
กูก็ว่า ท�าไมยิ่งบรรยายก็ยิ่งคุ้น
แต่พี่หมีมันไม่ได้หน้าออกเถื่อนอะไรอ้ะ ออกไปทางสะอาด

เนี้ยบมากกว่า คล้ายบอดี้การ์ด ร่างใหญ่ใส่สูท เฮ้ย! แม่งเท่ว่ะ ผม
อยากมกีล้ามแบบนีบ้้างอะ หรอืว่าผมจะขอให้ไอ้พีห่มมีนัพาผมออก
ก�าลังกาย สร้างกล้ามเนื้อให้ได้แบบนี้บ้างดี หุ่นแบบวิน ดีเซลอะ 
ตอนดูฟาสต์ฯผมนีโ่คตรคลัง่เลย เรยีกว่าแฟนบอยก็ได้...ตามดพูีแ่ก
ทกุภาคในฟาสต์ฯ แล้วกห็นงัอกีหลายๆ เรือ่งด้วย ถ้าผมเป็นผูห้ญงิ
สเปคผมก็คงไม่พ้นผู้ชายแนวๆ นี้

“จ้องพี่ท�าไมครับ”
ฮะ!? ใครจ้อง
ผมเหรอ...
หนัไปมองเพือ่นคนอืน่ๆ มนักก็�าลงัเลกิคิว้มองผมอยู่เช่นกัน 

รวมถึงคนถามอย่างพี่หมีด้วย
“นัน่ด ิกถูามว่ายมืเงนิกกู่อนไหม มึงกไ็ม่ตอบ มองหน้ากูแล้ว

กไ็ปจ้องหน้าพีห่มเีฉยเลย มอีะไรหรอืเปล่าวะ” ไอ้วนิว่า สายตาจ้อง
จับผิดผมแบบท่ีสุดของที่สุด แค่กูมองหน้าพี่หมีอะ...ก็แค่มองไหม 
จะมาจับผิดกันท�าไมเนี่ย

“ก็แค่มองเฉยๆ”
“เหรอ” หรี่ตามองขนาดนี้ก็พูดเลยเถอะว่าไม่เชื่อ
“เออ สรุปคือกูไม่ดู อยากดูวันนี้พวกมึงก็ดูไปก่อนเลยก็ได้” 

ผมพดูเปลีย่นเรือ่งแบบแนบเนยีน ไอ้วินพยกัหน้าลงเลกิเซ้าซีจั้บผดิ 
จะมกีแ็ต่มนษุย์หมด้ีานข้างผมเนีย่แหละ เท้าคางย้ิมนัง่มองหน้าผม
อยู่ได้ มันเป็นอะไรนักหนาถึงต้องยิ้มตลอดเวลาที่มองหน้าผมน่ะ
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“พี่ยิ้ม’ไรวะ”
มองหน้ากูทีไร ยิ้มทุกที 
ไม่ได้มาเล่นตลกให้ดูไหมล่ะ
“พี่ยิ้มอยู่เหรอ”
ยังจะมีหน้ามาถามอีก...ยืนมองมาจากข้างนอกยังเห็นเลย
“เออดิ ก็เห็นๆ อยู่ว่ายิ้มอะ”
พอๆ ผมเนี่ยประสาทจะแดกแล้ว หันหน้าหนีมนุษย์ตัวโต

หน้าแป๊ะยิม้มาให้ความสนใจกบัไก่อกีไม่กีช่ิน้ในจานก่อนจะหยิบข้ึน
มากัดกินค�าโต สายตาจับจ้องออกไปยังสาวผมสั้นดัดฟันคนเดิมที่
ก�าลังยืนคุยกับพี่ชายด้วยรอยยิ้มหวานหยด

โคตรน่ารัก
จะว่าไปแล้วผมลองทักไปหาน้องมะนาวดีกว่า
ตอนแรกว่าจะชวนมาด้วย แต่ผมมากับเพือ่น ผูช้ายอย่างเรา

เวลามากบัเพือ่นมนักอ็ยากให้เวลากบัเพือ่น สนุกกับเพ่ือนมากกว่า
ไง อีกอย่าง...มะนาวเองก็แค่คนคุยด้วย ไม่ใช่แฟนผม

ในบรรดาคนทีเ่คยคยุมาทัง้หมด น้องมะนาวเน่ียถือว่าตรงใจ
ผมที่สุดแล้วนะ

“มึง ไอ้นิม...”
“อะไร” เรียกอยู่ได้ ผมก�าลังจะทักหาน้องมะนาวเนี่ย
“สัส มึงเงยหน้าขึ้นมา” ไอ้ไฟเร่ง สะกิดแขนผมยิกๆ 
“กูทักหาน้องมะนาวอยู่”
“ไม่ต้องทัก! น้องเขาไม่ตอบมึงหรอกเชื่อกู” 
“มงึรู้ได้ไง” ผมขมวดคิว้ เงยขึน้จอ้งหน้าไอ้ไฟ อย่าบอกนะว่า

มันแอบกิ๊กกั๊กอะไรกับน้องมะนาวของผมอะ ถึงได้มารู้ดีว่าน้องจะ
ไม่ตอบผม ไม่มทีาง เมือ่วานสามวฯิตอบ ไม่ปล่อยให้ผมต้องรอเลย
เหอะ มีแค่ผมเนี่ยที่เทน้องไปเล่นเกม

“อะ มึงมองนู่น...แล้วตอบกูนะว่าใช่น้องมะนาวสุดที่รักของ
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มึงไหม”
ผมมองตามที่ไอ้ไฟมันชี้ ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันจะสื่ออะไร เพ่ง

มองผ่านกระจกออกไป ผู้คนมากหน้าหลายตาพลุกพล่าน ผมส่ง
สายตาให้ไอ้ไฟอีกรอบ ไหนอะน้องมะนาวที่มันว่า ผมเห็นแค่พวก
กลุ่มวัยรุ่นที่ยืนคุยอะไรกันอยู่กลุ่มใหญ่ แถมยังเป็นผู้ชายเสียส่วน
ใหญ่ด้วย

“อย่าบอกว่ามึงไม่เห็น”
“เออดิ ไหนน้องมะนาวกู ก่อนจะออกมาน้องบอกกูว่าจะ

นอนท�าการบ้านอยู่บ้าน วันนี้ไม่ได้ออกไปไหน”
“ไม่ได้ออกไปไหน... เหรอ งัน้ผูห้ญงิทีเ่ดนิจบัมอือยูก่บัผูช้าย

ตรงนั้นก็คงไม่ใช่น้องมะนาวของมึง กูคงเข้าใจผิดไปเองนั่นแหละ” 
ไอ้ไฟไหวไหล่ ผมหนักลบัมองทีก่ลุม่เดมิอกีรอบ ผูช้ายเกอืบเจด็แปด
คนและชายอีกหนึ่ง หญิงสาวอีกหนึ่งก�าลังเดินตรงเข้าไป ยิ้มแย้ม
พูดคยุดอูารมณ์ดีด๊ ีในขณะทีก่ตูอนนีค้อืนิง่แล้วอะ พร้อมลกุแล้วด้วย

แต่นึกขึ้นได้ไงว่าตัวเองก็คุยซ้อนเหมือนกัน
รู้สึกเหมือนโดนหยามนิดๆ แต่ก็แค่นิดเดียวเท่านั้น
เขาตนีเยอะกว่าด้วย อกีอย่าง...หันไปมองมนษุย์หม ีลกูชาย

ของเพื่อนสนิทคุณนายแล้วก็ได้แต่ระงับอารมณ์เอาไว้ ไม่รู้ไงว่า 
ไอ้พ่ีหมมีนัจะเงยีบ ไม่ยุง่ไม่วุน่วายหรอืว่าจะเอาไปบอกคณุนาย ขนื
เป็นอย่างหลัง...ค่าขนมที่เพิ่มขึ้นในเดือนนี้คงจะหายวับไปกับตา

“บวกเลยไหมมึง” ไอ้เป้งว่า
ผมส่ายหัวตอบ น้องมะนาวตรงใจแล้วยังไง ผมก็ไม่ได้คิดจะ

จรงิจงัอะไรขนาดว่าจะต้องแลกหมัดแลกตีนเพือ่ยือ้แย่งมาสกัหน่อย 
สาวๆ น่ารักยังมีอีกเยอะ ตอนที่เริ่มคุยกับน้องผมก็พอจะรู้เหมือน
กันนั่นแหละว่าตัวเองก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของน้องเหมือนกัน ติด
แค่ว่าผมเต๊าะเก่ง ชวนคุยเก่ง ช่วงหลังๆ มาน้องมะนาวเลยดูจะติด
ผม ตอบไวเป็นพิเศษก็เท่านั้น



~ Scriper ~

47

พอ! กินไก่ต่อดีกว่า
“นิ่งจังวะ ไหนว่าคนนี้พิเศษนิดๆ”
“ก็แค่นิดหน่อย” ไหวไหล่ตอบแบบชิลล์ๆ เหลือบสายตาไป

มองอีกรอบ เหมือนว่าน้องจะเห็นผม ใบหน้าสวยๆ แสดงอาการ
ตืน่ตกใจออกมาเลก็น้อย แต่กหั็นกลบัไปยิม้กว้างให้ไอ้ผูช้ายคนนัน้
ที่ยืนอยู่ข้างกาย ส่ายหัวขยับปากบอกว่าไม่มีอะไร

หึ ดีเหมือนกัน จะได้เลิกคุยไป
ผมยังเหลือน้องซี แต่ก็คิดว่าจะเลิกคุยแล้วละ
ช่วงนี้เบื่อๆ 
อีกอย่าง...น้องซีเขาก็เด็กดีเกินกว่าที่ผมจะอยากท�านิสัย

เหี้ยๆ ใส่ ตอนนี้ที่คุยกันก็เป็นในเชิงพี่น้องมากกว่าด้วย 
“เออ กูลืมไปว่ายังเหลือน้องซี”
“น่ารัก นิสัยดีด้วยคนนี้”
“กูเชียร์เลยถ้าเป็นน้องซี”
ผมถอนหายใจ กลอกตาใส่พวกเพื่อนตัวเอง ก้มหน้าก้มตา

กินไก่ที่ถืออยู่ในมือต่อ ไม่ร้อนเท่ากับตอนแรกๆ แล้วอะ แต่ก็ยัง
อร่อยเหมือนเดิม แต่ไม่น่าสั่งชุดใหญ่มาสองชุดเลยอะ กินกันก็ไม่
หมด แถมคนข้างๆ ผมเองก็ไม่แตะเลยด้วย ควักเงินเลี้ยงพวกผม
แต่เสือกไม่ยอมกินด้วย นั่งดูดแค่กาแฟแก้วเดียวมาตั้งแต่เมื่อครึ่ง
ชั่วโมงที่แล้ว จะเอาอะไรไปอิ่ม

“ท�าไมไม่กิน” ผมถาม
พี่หมีเงยหน้าจากโทรศัพท์ข้ึนมามอง เลิกคิ้วเมื่อเห็นว่าผม

จ้องหน้าอยู่
“พี่เหรอ...ไม่หิวน่ะ ท�าไม อิ่มแล้วเหรอครับ” 
ท�าไมมันจัก๊จีใ้นหัวใจแปลกๆ วะ กบัไอ้ค�าว่าพี.่..ค�าว่าครบัเน่ีย
“อือ ช่วยกินหน่อย”
“เก็บไว้ให้บิงซูสิ เดี๋ยวพี่ไปขอถุงจากพนักงานให้” มนุษย์หมี
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ลุกขึ้นเดินไปตรงเคาน์เตอร์ พูดคุยกับพนักงานด้วยรอยยิ้ม ก็เป็น
รอยยิ้มปกติเหมือนกันกับที่พี่เขาชอบยิ้มให้ผมอะ ท�าเอาพนักงาน
สาวๆ นี่หน้าแดง เคลิ้มกันไปเชียว

พี่เขาก็...ดูดี
ถ้าผมเป็นผู้หญิงผมคงยอมให้พี่เขาจีบไปแล้ว
แต่นี่ผมเป็นผู้ชายไง 
ผมไม่เสียบผู้ชายด้วยกันเองอะ...

พอเท่ียวกับเพื่อนจนพอใจผมก็ต้องท�าหน้าที่ที่คุณนาย
มอบหมายมาให้ต่อจากนัน้ เดนิตามร่างหมีของคนทีแ่ม่อวยนกัหนา
ว่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ นี่แอบเบะปากใส่ด้วยนะ เลือกผักเลือกหมู
ได้มันเก่งตรงไหนอะ ผมก็ท�าได้ไหม แค่ไม่ได้ท�าก็เท่านั้นเอ๊ง

ผมสอดส่ายสายตามองสาวๆ ไปทั่ว ปล่อยให้พี่หมีเลือกซื้อ
ของไป แต่จะว่าไปส่วนใหญ่ก็มีแต่คนรุ่นราวคราวคุณนายที่มาจับ
จ่ายซื้อกับข้าว นานน้านนนทีจะเจอสาวๆ สวยๆ ผ่านหูผ่านตามา 
หูหางผมกระดิกเหมือนมีเรดาร์ตรวจจับของสวยๆ งามๆ หันมอง
จนคอแทบเคลด็เม่ือน้องหมวยคนหนึง่เดินผ่าน ในหวัน่ีมเีพลงลอย
ขึ้นมาเลยเชียว

กินอะไรเล่าเธอ ถึงได้งามแสนงาม...งามล�้าเกินคน
“นิม”
“ฮะ!? เฮ้ย! พี่ยื่นหน้ามาท�าไม ถอยไปเลย ไม่ต้องมายืนใกล้

ด้วย” ผมโวยวายลั่นเมื่อใบหน้าเกลี้ยงเกลายื่นเข้ามาเรียกชื่อใน
ระยะใกล้ เล่นเอากูแหกปากลืมอายเลย แม่งงง เรียกก็เรียกเฉยๆ 
สิ จะมาสิงหน้ากันท�าไม ถ้าเกิดมันมีฉากพระเอกนางเอกเกิดขึ้นจะ
ท�ายังไง

นางเอกหันไปหอมพระเอกเข้าอย่างจัง
ไม่เอ๊า!
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ไม่ใช่แนวพี่นิมคนนี้เลยสักนิด
ถ้าเป็นน้องหมวยคนสวย คนน่ารักเมื่อกี้ละก็ ว่าไปอย่าง
“พี่เรียกนิมหลายรอบแล้วนะครับ” พี่เขาว่า อมยิ้มมุมปากใน

ขณะทีผ่มท�าหน้าไม่พอใจ อากาศมนัร้อนอะ คนก็เยอะ ไหนจะกล่ิน
คาวปลาอกี หันไปทางไหนกมี็แต่ผูค้นตะโกนโวยวายเสยีงดงัย่ิงกว่า
เสยีงเดก็นกัเรยีนทีโ่รงอาหารในตอนพกัเทีย่ง ผมอยากกลบับ้านแล้ว
เนีย่ อยากจะตากพดัลมนัง่เล่นเกมกบัสาวๆ ในเกมต่อ ไม่อยากเดนิ
ตลาดต่อแล้ว 

“ไม่รู้ ไม่ได้ยิน” 
“ร้อนเหรอ เหงื่อออกเยอะเลย”
“เออด ิคนกเ็ยอะ พีก่ร็บีๆ ซือ้ให้เสรจ็สกัท ีนมิอยากกลบับ้าน 

จะไปเล่นเกม!” ผมเสียงแข็ง หน้าบึ้งตึง แต่คนตัวโตก็ยังคงเอาแต่
อมยิม้จ้องมองอยูแ่บบนัน้ ไม่รูว่้าจะยิม้อะไรนักหนา พ่ีแม่งอารมณ์
ดีเกินเบอร์ไปอะ คนยิ่งอยากกลับบ้านอยู่

“เอาแบบนี้ดีกว่า...”
“อะไร เฮ้ย! พีจ่ะพาผมไปไหน ซ้ือของเสรจ็แล้วเหรอ พีห่ม!ี...” 

ผมถูกพี่หมีลากออกจากตลาดแบบงงๆ พี่เขาพาเดินออกมาทาง
ด้านหลังตลาด ตรงแถวๆ ที่จอดรถ ดันไหล่ให้นั่งลงบนเก้าอี้ม้าหิน
อ่อนเก่าๆ ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ไม่พูดไม่กล่าวอะไร วางข้าวของที่
ซ้ือมาก่อนหน้าเอาไว้ข้างๆ ผม แล้วกห็นัหลงัเดนิกลบัเข้าไปในตลาด
เฉยเลย

ผมนัง่อ้าปากค้าง คดิว่าตวัเองจะโดนท้ิง แต่พอคดิไปคดิมา...
รถพีเ่ขากจ็อดอยูแ่ถวนี ้ถ้าจะทิง้ผมแล้วจะเดนิกลบัเข้าตลาดไปท�าไม
ล่ะ

ให้ตายเถอะ ผมนี่วิเคราะห์เก่งจริงๆ
ผ่านไปไม่ถึงห้านาทีพี่เขาก็เดินกลับออกมา
ในมือมีพัดกับน�้าปั่นแก้วใหญ่สาวเท้าตรงเข้ามาหาผม 
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“นมินัง่รอพีต่รงนีก่้อนนะ พีจ่ะเข้าไปซือ้ของให้ครบ หน้าแดง
หมดแล้ว...ข้างในมนัคงร้อนเกนิไปส�าหรบัเรา” ร่างสูงใหญ่น่ังลงตรง
หน้า ผมนี่ยืดหลังตรงมองซ้ายขวาเลย รับแก้วน�้ามาไว้ในมือเพราะ
รู้สึกอยากดื่มน�้าจริงๆ ในขณะที่พี่หมีจับพัดขยับเบาๆ ตรงหน้าผม

“พะ พี่ท�าอะไร!” 
“นิมเหงื่อออก หน้าแดงด้วย...ตอนนี้แดงกว่าเดิมอีก อ่า เอา

ยาดมไหม รู้สึกเวียนหัวหรืออะไรหรือเปล่า” พี่หมีถาม ท่าทางเป็น
ห่วงเป็นใยที่แสดงออกมานั่นท�าเอาผมท�าตัวไม่ถูก ดูดน�้าอยู่ก็ยัง
ส�าลัก ไอออกมาจนมันเปรอะเปื้อนไปหมด 

เพราะมึงเลยมนุษย์หมี! 
ผมท�าอะไรไม่ถูกอ่า ฮือออ ไม่กล้าขยับ ไม่กล้าโวยวาย นั่ง

นิง่แข็งเป็นหนิในตอนทีพ่ีห่มล้ีวงเอาผ้าเชด็หน้ามาเชด็หน้าเชด็ปาก
ให้ผม รวมถึงแขนที่เปื้อนด้วย

หัวใจเต้นแรงจังวะ 
ไม่ๆๆๆ
เพราะอากาศร้อนแน่ๆ เลย
ต้องใช่แน่ๆ
ผมไม่ได้หัวใจเต้นแรงเพราะไอ้การกระท�าของมนุษย์หมีน่ี

หรอก ไม่ใช่!
“ไปซื้อของต่อสิ ผมอยากกลับบ้านแล้ว” พึมพ�าบอกออกไป 

เสียงนี่แผ่วแล้วแผ่วอีก มึงต้องเกรี้ยวกราดอะนีโม่! ท�าไมถึงได้แผ่ว
จนจะคล้ายเสียงยุงบินแบบนี้ แค่พี่มันวิ่งไปซื้อน�้าให้ เอาพัดมาพัด
ให้เพราะคดิว่ามงึป่วยกเ็ท่านัน้เอง จะมาท�าเสยีงแผ่วเสยีงอ่อยท�าไม

“นิมอยู่ได้นะ? พี่เป็นห่วงจัง”
“ห่วงอะไรเล่า! ผมก็ผู้ชายนะ จะมาห่วงท�าไม” นี่ไง เสียงผม

กลับมาแล้ว แต่คือหน้าผมเหมือนมีไอร้อนพุ่งข้ึนมาเต็มไปหมด 
หัวใจก็เต้นตุบตับๆ 
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นีผ่มเป็นอะไรเนีย่ ไม่ใช่ว่าจะเป็นโรคหัวใจตัง้แต่เดก็หรอกนะ
“โอเคครับๆ ถ้ารู้สึกไม่ดีก็โทร.บอกพี่นะ”
“...”
“เดี๋ยวพี่รีบมา” พี่หมีตั้งท่าลุก
ผมขมวดคิ้วไม่ค่อยเข้าใจที่อีกฝ่ายบอกเท่าไหร่ ก็พี่มันบอก

ให้ผมโทร.ใช่ไหม แล้ว...
“...เบอร์”
“ครับ?”
“ไม่ให้เบอร์แล้วจะโทร.ยังไง พี่บ้าป้ะ” ยังจะมาท�าหน้างงใส่

ผมอีก เป็นคนบอกเองแท้ๆ ว่าให้โทร. แต่ดันไม่เอาเบอร์ไว้ให้ผม 
จะให้โทรจิตไปหรอืไง ชอบท�าให้ผมหงดุหงดิอะ แล้วพอผมหงดุหงดิ
พี่เขาก็ชอบยิ้มใส่ เนี่ยๆ ดูดิ ยิ้มอีกแล้ว

“นั่นสิ พี่ผิดเองแหละ เอาโทรศัพท์มาสิ”
“เม็มชื่อว่ามนุษย์หมี”
“หืม?”
“...”
“เรียบร้อยครับ” พี่หมีส่งโทรศัพท์คืนผมมา และชื่อที่พี่เขา

บันทึกเอาไว้ก็มนุษย์หมีอย่างที่ผมบอกนั่นแหละ พอเรียบร้อยแล้ว
ก็ลุกเดินหายกลับเข้าไปภายในตลาดอีกรอบ ผมนั่งเล่นโทรศัพท์รอ
จนแบตฯ เหลือเพียงครึ่งเท่านั้น พอพี่หมีมาก็เก็บโทรศัพท์เข้า
กระเป๋า คว้าข้าวของข้างตัวมาถือไว้เตรียมจะกลับไปที่รถ

“รอนานไหม”
“ไม่”
“โอเค ส่งของมา เดี๋ยวพี่ถือเอง”
“ผมถือได้” ผมเอี้ยวตัวหลบเรียวแขนแกร่งเต็มไปด้วยมัด

กล้ามทีย่ืน่มา รัน้จะถอืของในมือเอาไว้เองและพ่ีหมก็ียอมแต่โดยดี 
เดินน�าผมไปที่รถแล้วใช้กุญแจเปิดประตูออกให้ผมขึ้นไปนั่ง ก่อนที่
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พี่เขาจะเดินอ้อมไปยังต�าแหน่งคนขับอีกที
กลบัมาถงึบ้านผมกจ็ดัการขังตัวเองอยูใ่นห้อง เล่นเกม ไม่ยุ่ง 

ไม่วุ่นวายกับใครทันที วันนี้ผมโคตรมือตกเลย เล่นแย่จนเพื่อนใน
ทีมด่า ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไร เล่นไปได้สักพักก็ปิด ลุกเดินไป
เปิดประตูห้องออกในตอนที่แม่มาเคาะเรียก

“นีโม่”
“รูแ้ล้วๆ คณุนายม’ีไร” ผมท�าหน้ามุย่ ตัง้ใจว่าปิดคอมแล้วจะ

ไปนอนสักหน่อย มาเรยีกกนัแบบนีม้เีรือ่งจะใช้ผมอกีแล้วชวัร์ๆ เลย
“เอานี่ไปให้พี่หมีเขาหน่อยที่ห้องนอนแขก แม่ลืม”
“อะไร”
“ผ้าเช็ดตัว”
“ไม่เอา คณุนายเอาไปให้เองไม่ได้เหรอ ผมไม่ชอบพีห่ม”ี ผม

งอแงบอก หุบปากฉับลงเมื่อโดนสายตาดุๆ จดจ้องมาในตอนที่ผม
บอกว่าผมไม่ชอบ ก็มันจริงนี่ ท�าไมคุณนายต้องให้ผมเอาผ้าเช็ดตัว
ไปให้มนุษย์หมีด้วยเล่า 

“นั่นลูกชายเพื่อนพ่อลูกนะ มีมารยาทบ้าง”
“...” 
“เอาไปให้พี่เขา แล้วรองเท้าที่อยากได้น่ะ...ลงไปดูข้างล่าง 

ไม่รูว่้าซือ้มาถกูใจหรอืเปล่า ไปดเูอง” ค�าว่ารองเท้าท่ีอยากได้ท�าเอา
ผมหูผึ่ง รีบรับผ้าเช็ดตัวจากมือคุณนายมาทันที ยิ้มกว้างเต็มใจเดิน
ตรงไปยงัห้องนอนของแขกแบบไม่มีอดิออดใดๆ ทัง้สิน้ เพือ่รองเท้า
แล้วผมท�าได้ทุกอย่าง...

เพื่อรองเท้า...
ท่องเอาไว้ว่าเพื่อรองเท้า...
เดินมาถงึผมกย็กมอืเคาะไปเบาๆ ไม่ส่งเสยีงเรยีกใดๆ ทัง้สิน้ 

ตั้งใจจะแขวนท้ิงเอาไว้หน้าห้องแต่ก็กลัวถูกคุณนายดุอีก ก็เลยยืน
รอจนกระทั่งอีกฝ่ายออกมาเปิดประตู
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ผมไม่ทันพูด แค่อ้าปากเท่านั้นและก็ค้างอยู่แบบนั้นในตอน
ท่ีเห็นมนุษย์หมีโผล่ออกมายืนจ้องหน้าผมด้วยสภาพกางเกงบ๊อก- 
เซอร์สัน้ๆ เพยีงตวัเดยีวบนร่างกาย นอกเหนอืจากน้ันคอืกล้ามเน้ือ
เน้นๆ ผ้าเช็ดตัวในมือผมค่อยๆ ไหลร่วงจะหล่นลงบนพื้น

ผมรีบดึงสติกลับมา ใช้มือคว้าเอาไว้รวดเร็ว
!!!
“...อึก”
“...”
“นิม...คือ ปล่อยก่อน พี่จุก”
เหี้ย!
ผม...ผมจับอะไรอ้ะ 
ผมจับอะไร้
“คุณนายยย!” คราวนี้ปล่อยผ้าเช็ดตัวร่วงจริงๆ ผมรีบหันตัว

วิง่ลงจากบ้านเสยีงดงั เหน็คณุนายก�าลงัเตรยีมอาหารอยู่ในครวัหนั
มามองด้วยความตกใจปนดุ

“นีโม่ บอกกี่ครั้งว่าอย่าวิ่งลงบันได แล้วท�าไมต้องตะโกน 
เสียงดัง คนอยู่เยอะแยะ สอนไม่เคยจะจ�า” เอาเลยคุณนาย ด่าอีก 
ขออีกเยอะๆ เอาให้ลืมไอ้สิ่งที่ผมคว้าได้เมื่อกี้ที T^T

“...”
“แล้วสรุปมีอะไร ท�าไมต้องเสียงดัง”
“คุณนาย” เบะปากแล้วกู
“เป็นอะไร”
“ผมเกลียดงู T-T”
งูอะนาคอนด้าด้วย
ฮือออ เกลียดหมีด้วยเหมือนกัน!
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ล้างมือ 
ขัดอีก ถูอีก ถูให้ลืมเธอ
ฮือออ
โคตรอยากจะเอาน�้ายาล้างห้องกรอกปากตัวเองเลย ท�าไม

มอืผมถงึไปคว้าเอาไอ้นัน่แทนผ้าเชด็ตัวทีก่�าลงัหล่นไปได้ล่ะ เพราะ
มนุษย์หมีนั่นแหละ! ท�าไมถึงต้องออกมายืนโชว์เนื้อหนังขนาดนั้น
ด้วย ผมตกอกตกใจหมดเลย คดิแล้วกไ็ด้แต่เม้มปากแน่น ถ้าคณุนาย
ไม่ให้ผมเอาผ้าเช็ดตัวไปให้พี่หมี ผมก็ไม่ต้องไปเจองูแบบนี้

พี่นีโม่รับไม่ได้!
ปกตจัิบแต่ของตัวเอง ยิง่พอเอามาเปรยีบเทยีบกัน...ผมกย่ิ็ง

อยากจะร้องไห้ให้แก่ความไม่ยุติธรรมนี้ของพระเจ้า!
ลืมใส่ความสงูให้ผมไม่พอ ยงัลมืใส่ขนาดงใูห้ผมด้วยอกีเหรอ
โลกใบนี้ช่างโหดร้าย
“นิม ลงมาช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารหน่อย” เสียงแม่ดังขึ้นหน้า

ห้องอกีคร้ัง ผมท�าหน้ามุย่ ก้มลงท�าท่าจะดมมอืตวัเองแต่กช็ะงกัเอา
ไว้ทัน เบะปากออกคล้ายว่าน�้าตาจะไหลตามออกมาด้วย เดินออก
มาเช็ดมือจนแห้งแล้วถึงจะพาตัวเองลงจากห้องมาช่วยคุณนายจัด
โต๊ะส�าหรับอาหารมื้อเย็นวันนี้

โหหห อะไรมันจะเยอะขนาดนี้อะ
“กับลูกไม่เห็นท�าขนาดนี้อะ” ผมบ่น ช่วยคุณนายยกจาน

กับข้าวหลากหลายอย่างออกจากห้องครัวมาวางลงบนโต๊ะกินข้าว 
นีท่ี่วางอยูก่จ็ะสบิอย่างได้แล้วนะ ยงัมข้ีางในอกี กนิกนัแค่หกคนเอง 
คุณนายจะท�าอะไรเยอะแยะเนี่ย

“นี่เพื่อนแม่ นานๆ มาทีก็ต้องท�าเยอะหน่อยสิ ขึ้นไปตาม 
พี่หมีลงมากินข้าวให้หน่อย”  

อีกแล้วเหรอ!    
“ไม่เอ๊า” ผมปฏิเสธเสียงหลง ส่ายหัวจนเส้นผมปลิวสะบัด
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อย่างกบัเป็นพรเีซนเตอร์ยาสระผม สนใจสกัย่ีห้อไหมครบั ค่าตวัผม
คิดไม่แพงนะ 

เดี๋ยว กูซีเรียสอยู่ 
“ไปตามพี่หมีให้แม่ เร็ว ลุงกับป้าเขาลงมาแล้ว” คุณนายข่มขู่

ผมด้วยแววตาและน�้าเสียง ผมได้แต่กัดปากแน่น สะบัดก้นเดินขึ้น
มายงัชัน้สองของบ้าน ตรงไปยงัห้องนอนส�าหรบัแขก ไม่เข้าใจว่าแค่
ลงมากินข้าวก็ต้องใหต้ามเหรอ ลงมาเองไม่เป็นหรอืไง คนไม่อยาก
จะเจอหน้ากย็งัต้องมาเจออกี นีผ่มท�าอะไรผิดไปหรอืเปล่า โลกใบน้ี
ดูรังแกผมเกินไป

ปึงๆๆ
ผมเคาะลงบนบานประตูด้วยเสียงที่ไม่เบานัก
กอดอกยืนรอจนกระทั่งคนด้านในเปิดมันออกมา พี่หมีแต่ง

ตัวเรียบร้อยกว่าในตอนแรก ซึ่งมันดีต่อสายตาผมมากๆ ก็ไม่ได้
อยากจะมองหรอกนะ แต่เล่นมายืนต่อหน้าผมอย่างเมื่อกี้สายตา
มันก็ต้องมีเลื่อนไปเองบ้างสิ ถ้าเป็นสาวๆ สวยๆ ก็ว่าไปอย่าง  
พี่นิมคนนี้จะมองแบบทะลุปรุโปร่งเลย ไม่ให้คลาดสายตา 

แต่นี่อะไรอ้ะ
หุ่นหมี!
กล้ามมาเป็นมัดๆ ซิกซ์แพ็กที่นูนเด่นจนจะฟาดหน้าผมนั่น

อีก
แค่คิดก็...ขนลุกแล้ว โรคหัวใจถามหาเลยดูสิ
“ลงไปกินข้าว” ผมบอกเสียงห้วน เชิดหน้าเมินหนีไปอีกทาง

เมื่อเห็นอีกฝ่ายขยับปากสร้างรอยยิ้มขึ้นบนใบหน้าดูดีของตัวเอง 
จะยิ้มอะไรนักหนาอะ น่าหม่ันไส้ชะมัดเลย นี่ถ้าไม่ติดคุณนายนะ 
ผมคงจะแว้ดๆ ใส่มนุษย์หมีนี่พร้อมไล่กลับป่าให้รู้แล้วรู้รอดไป

“ครับ เดี๋ยวพี่ลงไป...ตอนนี้พี่รู้สึกจะไม่สบายน่ะ”
“...” ไม่สบายเหรอ
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เป็นอะไรอ้ะ
ผมเหลือบสายตากลับมามอง คนตรงหน้าก็ยังดูสบายดี ไม่

เจ็บไม่ป่วย จะมาบอกว่ารู้สึกไม่ดี ไม่สบายได้ยังไง หรือว่ามันเป็นที่
ภายใน ไหนลองควกัหวัใจ ล้วงตบัไตไส้พงุออกมาให้ดหูน่อย ถ้าป่วย
จริงจะได้พาไปหาหมอทัน ว่าแต่...ต้องพาไปหาสัตวแพทย์ไหม หมี
ตัวใหญ่ขนาดนี้หมอหมาจะกลัวหรือเปล่า

“...เอาพาราไหม ในห้องมี” พึมพ�าบอกไปเสียงแผ่ว เกาจมูก
ตัวเองยิกๆ

“ไม่เป็นไรครับ”
“ได้ไง! หรือว่าปวดท้อง ยาธาตุกมี็นะ” จะมารูส้กึว่าตวัเองจะ

ไม่สบายแล้วปล่อยเฉยได้ยังไง ก็ต้องกินยาหรือเปล่า ถึงผมจะ 
ไม่ชอบ...แต่ผมก็ห่วงในฐานะเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโลกกัน ไม่ได้มี
ความรู้สึกพิเศษอื่นใดเข้ามาเกี่ยวเลยสักนิด

ตึกตักๆๆ
ไม่มี!
“พี่ไม่ได้ป่วยแบบนั้น” พี่หมีว่า รอยยิ้มบนใบหน้าไม่ได้ท�าให้

ผมรู้สึกดีขึ้น ก็พี่เขาป่วยอะ คนป่วยก็ต้องกินยาดิ จะมาไม่ได้ป่วย
แบบนั้นได้ไง...ก็แล้วมันป่วยแบบไหนกันเล่า!

“ผมกถ็ามไงว่าเป็นอะไร บอกมา ยาสามญัประจ�าบ้านทีห้่อง
ผมมีเกือบทุกอย่าง”   

“จะดีเหรอถ้าพี่บอก” มนุษย์หมีเลิกคิ้ว ผมชักจะหงุดหงิดขึ้น
มาแล้วนะ มัวแต่เล่นตัวอยู่นั่นแหละ คนมาตามไปกินข้าว เห็นว่า
ป่วยก็จะหายาให้ ยังจะมาเล่นลิ้นเล่นแง่อีก 

“ไม่บอกก็ไม่ต้องบอก”
“เอ้า เดี๋ยวสิ...พี่แค่ล้อเล่นเอง” 
มันใช่เวลาไหม
คนหิวข้าวเนี่ย เดี๋ยวปั๊ดจับแดกแม่งเลยนี่
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ข้อหาท�าให้โมโหหิว
“สรุปเป็นอะไร ผมหิวข้าวแล้ว เอายาให้พี่เสร็จจะได้ลงไปกิน

ข้าว” 
“ก็...เจ็บตรงนี้ที่นิมคว้าเมื่อตอนเย็นนั่นแหละครับ”
...
เจะ เจ็บตรงไหนนะ
ตรงที่ผมคว้า   
“...”
“นิม”
ตุบ!
“ไอ้เหี้ย!” ผมสบถค�าหยาบล่ัน ว่ิงหนีกลับเข้าห้องพร้อมกับ

ความรู้สึกอบัอาย คณุนายจะต้องได้ยนิทีผ่มด่าพีห่มเีมือ่กีแ้น่ๆ แล้ว
ผมกจ็ะโดนบ่นจนหชูา โอ๊ยยย ท�าไมมนัวุน่วายแบบนี ้พีห่มเีขาแกล้ง
ผมอะ ทุกคนเห็นใช่ไหม เขาแกล้งผมก่อน ถ้าไม่พูดเรื่องนั้นผมก็ไม่
ด่าหรอก ดูหน้าผมดิ...จะระเบิดแล้ว มีไอร้อนผ่าวๆ เลย เพราะ 
ไอ้พี่หมีนั่นแหละท�าให้ผมเป็นแบบนี้

ผมลงมากนิข้าวหลงัจากเกบ็ตวัอยูใ่นห้องสักพัก โดนคณุนาย
บ่นอย่างที่คิดเอาไว้เลย หูผมนี่แทบดับ คุณนายไม่พอนะ พ่อด้วย
อีกคน ผมก็แค่สบถหยาบเกินไปเอง ท�าไมต้องบ่นกันขนาดนี้ ข้าวก็
ต้องกนิ ค�าบ่นผมกต้็องฟัง ชวิีตมันน่าอนาถขนาดไหนกค็ดิดเูอาแล้ว
กัน พอกินเสร็จจะหนีขึ้นห้องก็ไม่ได้อีก คุณนายมีเรื่องจะคุยด้วย

“แม่กับญาดาน่ะคิดเรื่องนี้มาสักพักแล้ว”   
... 
มองหน้าผมแล้วพูดแบบนี้คิดว่าผมเข้าใจไหม
เล่นใบ้ค�ากันอยู่เหรอ
“แม่จะให้นิมย้ายไปอยู่กับพี่หมี”
ย้าย...ไปไหนนะ
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“คุณนายพูดใหม่สิ ผมว่าผมได้ยินไม่ชัด”
ผมต้องหูฝาดไปแน่ๆ 
“คอนโดฯพีห่มเีขาอยูไ่ม่ไกลจากโรงเรยีนลกู แถมพ่ีเขายังแวะ

ไปส่งเราได้ก่อนจะไปมหา’ลยัอกี แม่กบัพ่อว่าจะไปเทีย่วต่างประเทศ 
กนั คดิว่าคงจะไปอยูห่ลายเดอืน คณุลงุกบัคณุป้าเขาจะพาเทีย่ว แม่
เลยจะให้นีโม่ย้ายไปอยู่กับพี่หมีเขา”

ไม่นะ!
“ผมอยูไ่ด้ คณุนายยย ผมอยูไ่ด้จรงิๆ นะ คณุนายไม่ต้องเป็น

ห่วงเลย” ผมรีบพูด 
“หยุด ที่ห่วงเนี่ย ห่วงว่าจะเถลไถล! พ่อกับแม่ไปต่างจังหวัด

สามวัน เอาเพื่อนมานั่งดื่มเหล้าในบ้าน เที่ยวกลางคืน แล้วยัง 
โดดเรียนอีก ย้ายไปที่นั่นพี่หมีจะได้ช่วยแม่ดู ดีกว่าปล่อยให้นิมอยู่
ที่นี่คนเดียว” 

...
T-T
ไม่น่าเลยกู
วรีกรรมผมคณุนายคงจ�าฝังใจไม่ลมืไปอกีนาน ไม่โทษใคร แต่

โทษตัวเองนี่แหละ รู้แบบนี้ผมจะเป็นเด็กดี ไม่โดดเรียนหนีเที่ยว  
แต่มันย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้ว

“ไม่ไปไม่ได้เหรอ”
“นีโม่”
ไปอยู่กับหมีเลยนะ...
คุณนายจะส่งผมเข้าปากหมีจริงๆ เหรอ 
ร้องไห้แล้วนะ โฮกกกกกกกกก


