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1st CHAOS
The Beginning

“โน่! ไหงงบชมรมเรามันหดเหลือแค่นี้ล่ะวะ!”
เสียงโวยวายของเจ้าโอมดังลั่นห้องชมรมทันทีที่ผมย่างเท้าเข้า

มาถึง นี่ยังไม่ทันจะหายใจในห้องได้เกินหนึ่งวินาทีด้วยซ�้า ไอ้แผ่น
กระดาษแจ้งงบประมาณตัวปัญหาก็มีอันลอยละล่องมาบังสายตาผม
เอาไว้ก่อน

ผมขมวดคิ้วอ่านรายละเอียดบนกระดาษแผ่นนั้น (ที่ไอ้โอม
ประเคนให้ถงึหน้า) อย่างถ้วนถี ่จ�าได้ดยีิง่กว่าสตูรคณูแม่สองซะอกีว่า
ผมยื่นของบไปสองหมื่นห้าพัน เป็นค่าบ�ารุงกลองชุดที่เริ่มจะเก่าแล้ว
ของชมรมเรา

แต่ท�าไมมันเหลือแค่ห้าพันวะ! อีกสองหมื่นไปไหน!
“มึง! ใบเสร็จค่ากลองจะมาแล้วนะโว้ย งี้ไม่ต้องไปนั่งขอทาน 

รึไง!” 
ไอ้เจ้าโอมยังคงประท้วงโวยวายอย่างไม่รู้จักเหนื่อย ในขณะที่

สมาชิกคนอื่นๆ ในชมรมนั่งกุมขมับ แล้วผู้รักษาต�าแหน่งประธาน
ชมรมดนตรีอย่างผมจะท�าอะไรได้

“เดี๋ยวกูมา”
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เสียงรองเท้าหนังสีด�าของผมกระทบกับพื้นเงาปลาบของ
ตึกอ�านวยการอย่างเร็วรี่ ด้วยกลัวว่าหากชักช้าเกินไปแล้วห้องนั้นจะ
ปิด ตอนนี้ในหัวมันตื้อไปหมด ทั้งไม่เข้าใจและกลัวความบกพร่องใน
หน้าที่ของตัวเอง บ้าชะมัด นี่ผมไปท�าพลาดตอนช่วงไหน ทั้งที่มั่นใจ
แล้วเชยีวว่างบประมาณทีข่อไปต้องได้แน่ๆ จนถึงข้ันลงมือส่ังของแล้ว 
แต่สุดท้ายดันมาโดนตัดงบได้ไง!

บิงโก! ห้องสภานักเรียนยังเปิดอยู่! ผมหวังว่าจะได้เจอคนที่มี
อ�านาจตัดสินใจในนั้นสักคนสองคนนะ

“ตัวแทนจากชมรมดนตรีมาขอตรวจสอบงบประมาณที่คาดว่า
จะผิดพลาดครับ!” 

เสียงที่เปล่งออกไปซะดังดูท่าจะเสียเปล่า เมื่อเบื้องหน้าผม
ปรากฏร่างโปร่งของเด็กหนุ่มแค่คนเดียวในห้องสภานักเรียนนั้น แต่ดู
ดีๆ นั่นมัน...ปุณณ์ ภูมิพัฒน์ เลขาฯ สภานักเรียนสองปีซ้อน เรียนชั้น
ปีเดียวกับผม! (ถึงจะไม่ค่อยสนิทกันก็เถอะ)

ไม่เสียแรงเปล่าแล้วโว้ย ถ้าเป็นเจ้านี่ต้องช่วยผมได้แน่นอน!
“ปุณณ์! ช่วยดูงบชมรมเราให้หน่อยสิ นะๆๆ หายไปตั้งสอง

หมื่นกว่าแน่ะ จะบ้าตายอยู่แล้ว” 
ผมฉวยโอกาสจากความเป็นเพื่อน (ห่างๆ) ทันทีที่หมอนั่น 

มองมา ดูท่าทางมันตกใจนิดหน่อย แต่ก็เดินไปเปิดแฟ้มงบประมาณ 
เช็กให้

“แป๊บนะโน่” 
โอเค รอได้!
ผมยืนมองปุณณ์ที่พลิกเอกสารในแฟ้มไปมาอย่างใจจดจ่อ 

อยากจะให้ค�าพดูทีอ่อกมาจากเจ้านัน่เป็นค�าว่า ‘เออว่ะ ผดิจรงิๆ ด้วย 
ขอโทษนะ’ หรือไม่ก็ ‘เดี๋ยวเงินที่เหลือจะตามไปอาทิตย์หน้า’ หรือ
อะไรกต็ามเทอืกๆ นัน้ แม้ความหวงัจะแลดรูบิหรี ่เพราะสภานกัเรยีน
ท�างานไม่เคยพลาด (ยิ่งมีปุณณ์เป็นเลขาฯ คอยตรวจเช็กอย่างนี้ด้วย
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แล้ว) และงบประมาณก็ไม่เคยออกทีละขยักแบบนั้นเช่นกัน
“ไม่ผิดว่ะ มันถูกแล้วนะโน่ โน่ดูสิ” 
ปุณณ์พูดค�าที่ผมไม่อยากฟังมากที่สุด พร้อมกับยื่นรายการ 

งบประมาณในแฟ้มให้ดู ทั้งที่ตัวหนังสือมันก็เล็กนิดเดียว แต่ภาพ
ตัวเลข 5,000 ดันกระแทกตาผมจนแทบหงาย

“เป็นไปได้ไงเนี่ย!!!”
“ก็ตอนวันพิจงบฯ โน่ไม่ได้มาใช่ปะ ส่งใครมาแทนวะ” 
ปุณณ์พูดกระตุ้นให้ผมคิด และผมก็คิดออก
วันพิจงบประมาณประจ�าปีที่ทั้งชมรมและองค์กรต่างๆ ใน

โรงเรียนต้องเข้าร่วมเพื่อจัดสรรงบประมาณร่วมกัน วันนั้นผมไม่อยู่
กรงุเทพฯ เพราะอาม่าทีเ่พชรบรุเีกิดป่วยหนกัจนต้องแห่กนัลงไปเยีย่ม
กะทนัหนั ท�าให้คนทีเ่ข้าร่วมพิจงบฯ ในฐานะตวัแทนชมรมดนตรไีม่ใช่
ผม แต่เป็น...ไอ้ง่อย!

จริงๆ มันชื่อไอ้เงาะ แต่ถ้าผมอารมณ์เสียเม่ือไหร่ผมจะเรียก
มนัว่า ‘ง่อย’ (ชือ่ไหนกท็เุรศทัง้นัน้แหละผมว่า) มนัคอืรุน่น้องในชมรม
ผมท่ีถูกจับสลากให้ไปพิจงบฯ เพราะไม่มีใครอยากไปสักคน อย่างนี้
แหละครับ พิจงบฯ แต่ละครั้งใช้เวลาไม่เคยต�่ากว่าสิบสองชั่วโมง แถม
ยังเครียดมากอีกต่างหาก...ว่าแต่ท�าไมเป็นอย่างนี้ล่ะวะไอ้ง่อย!!!

“ผมก็อยู่ในที่พิจงบฯ วันนั้น พี่อั๋นชมรมวรรณศิลป์สับงบชมรม
โน่ใหญ่เลย เพราะไม่งั้นของเขาจะถูกตัด แต่เงาะมันไม่กล้าเถียงพี่อั๋น
น่ะ มันเอาแต่นั่งเงียบจนโดนสับไปเหลือแค่ห้าพัน ผมก็งงๆ เหมือน
กันว่าโน่จะไม่ว่าเหรอ”

“ไม่ว่าที่ไหนล่ะ แล้วท�าไงดีวะเนี่ยยย” ผมโวยวายกับตัวเอง
อย่างจนปัญญา ในขณะที่ห้องสภาฯ ทั้งห้องเงียบกริบ

แฟ้มเล่มนั้นถูกวางลงบนโต๊ะกลางห้อง พร้อมๆ กับปุณณ์ที่ 
อ้าปากพูดอะไรบางอย่าง

“แต่ผมมีอีกวิธีหนึ่ง”
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“ว่ามาเลยปุณณ์ ว่ามาเดี๋ยวนี้เลย เราท�าทุกอย่าง!” ในเม่ือ
โอกาสมาอยูต่รงหน้าจะไม่คว้าได้ยงัไงครบั! ผมรบีมองหน้าเพือ่นร่วม
ชั้นที่ไม่สนิทเท่าไหร่คนนี้ทันที โดยไม่ทันสังเกตประกายตาแปลกๆ 
จากคนตรงหน้า

ถ้าผมรู้ว่าเรือ่งราวต่อไปจะเป็นยงัไง ผมคงไม่มีวันพดูค�านัน้เดด็
ขาด!

“โน่มาเป็นแฟนผมสิ”
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2nd CHAOS
Don’t you!?

“เฮ้ยโน่! ตกลงว่าไงวะ” 
เป็นไอ้โอมเหมอืนเดมิทีเ่งยหน้าขึน้มาถามผมคนแรก หลงัจาก

ที่ผมเดินปึงปังเข้ามาในห้องชมรมได้ยังไม่ทันจะถึงครึ่งวิฯ
ผมไม่รูจ้ะตอบมนัยงัไงจรงิๆ ว่ะ แม่ง...โมโหกโ็มโห ไอ้บ้าปณุณ์

เล่นเชี่ยอะไรของมัน รู้จักกัน (แบบห่างๆ) มาก็ตั้งนาน ผมไม่เคยรู้ว่า
แม่งมีรสนิยมแบบนั้นไปซะฉิบ

‘กูไม่ใช่ตุ๊ด ไอ้สัตว์!!!’
คือค�าที่ผมตะโกนใส่หน้ามันไปเมื่อห้านาทีที่แล้ว ก่อนจะเดิน

กระทืบเท้าปึงๆ ออกจากห้องสภานักเรียนแล้วตรงดิ่งมานี่ ไม่อยาก
เชื่อหูเลยว่าผมจะได้ยินค�าพูดแบบนั้นออกจากปาก ปุณณ์ ภูมิพัฒน์ 
ไอ้คนเพียบพร้อมแทบทุกกระเบียดนิ้ว ทั้งหน้าตา ชาติตระกูล ความ
ประพฤติ ผลการเรียน อัธยาศัย แถมแฟนแม่งก็ยังสวยอีก

แฟนสวย...
เออ...ใช่ มันมีแฟนแล้วนี่หว่า เป็นถึงดาวโรงเรียนคอนแวนต์

เชียวนะเฮ้ย!
แล้วผมกับมันก็รู้จักกันมาตั้งนาน (ถึงจะรู้จักกันแบบห่างๆ ก็
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เถอะ) เพราะปณุณ์เนีย่เป็นเพือ่นของไอ้นนัท์ทีเ่ป็นเพือ่นของไอ้รถเก๋ง
ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมห้องของผมอีกที...งงไหมครับ เอาเป็นว่าตามนั้น 
ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมเจอหน้ามันก็ย้ิมให้บ้าง ถ้าฟลุกเจอตอนมัน
ก�าลังต่อแถวซื้อของอยู่ต้นๆ แถว ก็ฝากมันซื้อบ้าง หรือเวลาผมขาย
บัตรคอนเสิร์ตชมรมผม ก็วิ่งเอาบัตรไปบังคับขายมันบ้าง แต่ก็ไม่เคย
เห็นมันจะมีท่าทีคิดอะไรแบบนั้นกับผมสักครั้ง

อันที่จริงถ้าจะถามว่าในโรงเรียนนี้ใครเป็นเกย์ (ซึ่งมันก็มีเยอะ
อยู่) ปุณณ์คงเป็นคนสุดท้ายที่ผมจะนึกถึง

ตกลงผมฟังอะไรผิดรึเปล่าวะ

อากาศรอบตัวผมตอนนีเ้ริม่เย็นลงเรือ่ยๆ คงเป็นเพราะย่าง
เข้าสู่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่เป็นต้นฤดูหนาว ทั้งที่เวลาแบบนี้
ผมควรจะหมกตัวเล่นเกมอยู่ในบ้านให้หน�าใจแท้ๆ แต่บางอย่างกลับ
ผลักให้ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาเรื่อยๆ จนถึงหน้าบ้านหลังใหญ่นี้

ผมเคยมาบ้านหลงันีค้รัง้หนึง่เมือ่สองปีทีแ่ล้ว ตอนทีล่กูชายคน
โตจดังานวนัเกิดครบรอบปีที ่15 ทัง้ทีผ่มกไ็ม่ได้สนทิกบัเขาเท่าไหร่ แต่
เป็นเพียงเพราะเราเรียนชั้นเดียวกัน และซอยบ้านเราก็อยู่ใกล้กัน 
เพ่ือนของผมทีพ่อจะสนทิกบัเจ้านีบ้่างจงึอ้อนวอนให้ออกมาเป็นเพือ่น

ไม่คดิแฮะว่าจะต้องกลบัมาทีบ้่านนีอ้กีด้วยตวัเองคนเดยีว แถม
เหตุผลยังฟังดูไม่เข้าท่าอีกต่างหาก

ผมจอดมอเตอร์ไซค์ไว้หน้ารั้วบ้านหลังใหญ่ พลางเดินไปมา
หน้าประตูอัลลอยนั้น แม้จะเห็นปุ่มกดออดตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้า 
แต่ไอ้เรื่องจะให้กดลงไปนี่มันท�าใจยาก...

แม่ง ท�าไมต้องถ่อมาถึงนี่ด้วยวะเนี่ย! ไอ้เชี่ยปุณณ์ ถ้ามัน 
ไม่ยอมเปลี่ยนค�าพูดละก็ แม่งจะซัดให้หน้าหงาย!

แต่ยงัไม่ทนัทีผ่มจะโวยวายกบัตวัเองได้สะใจด ีเงาตะคุม่ๆ ของ
ผู้ชายร่างสูงโปร่งที่เดินวนไปเวียนมาตรงสนามหญ้าท่ามกลางความ
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มืดกลับขโมยความสนใจของผมไปซะหมด
บ้านนี้มีผู้ชายหนุ่มๆ ก็มันคนเดียวนั่นแหละ
“ปณุณ์! ปณุณ์!” ผมพยายามตะโกนเรยีกชือ่เจ้าของเงานัน้อย่าง

ยากเย็น ในเมื่อตะโกนดังมากก็ไม่ได้ (เกรงใจ) แต่ก็อยากเรียกให้ 
เจ้าตัวมันได้ยินว่าผมอยู่นี่ (โว้ย)

ดูเหมือนความพยายามอยู่พักใหญ่ของผมจะสัมฤทธิผล! ไอ้
หน้าหล่อนัน่หนัมาท�าท่าเลิก่ลัก่ (แน่ละ คงไม่คดิว่าผมจะถ่อมาถึงบ้าน
ในเวลาแบบนี)้ ก่อนจะพาตวัมนัเองออกมานอกเงามดืของต้นไม้ เผย
ให้ผมเห็นว่ามันก�าลังคุยโทรศัพท์อยู่ไปซะฉิบ

ขอโทษนะที่ถ่อมารบกวน -_-”
แต่ท่าทางเจ้านั่นไม่ได้คิดว่าผมรบกวนเท่าไหร่ นัยน์ตาของมัน

ยังดูตกใจอยู่ ผมเห็นได้ว่าปุณณ์รีบวางสายโทรศัพท์แทบจะทันที
“เฮ้ย! มีไรเปล่าโน่” 
มันว่าพลางเปิดประตูเล็กออกมาคุยกับผม ในขณะที่ผมยังคิด

ไม่ตกว่าผมมีอะไร
“เอ่อ...” จะตอบมันว่าไงดีวะครับเนี่ย! “คือเรา...” ไงต่อล่ะวะ! 

“เรา...”
“โน่มาเพราะเรื่องเมื่อเย็นรึเปล่า” 
บันไซ! ใช่เลย! ขอบคุณมากว่ะที่พูดแทน
“เออ นั่นแหละ” ผมตอบพลางยกนิ้วชี้หน้ามันทันที “คุยให้รู้

เรื่องเดี๋ยวนี้ เมื่อตอนเย็นเราไปที่ห้องสภานักเรียนมา แล้วเจอปุณณ์
อยู่ในนั้น เราถามปุณณ์ถึงเรื่องงบประมาณที่โดนตัดไปของชมรมเรา 
แล้วปณุณ์บอกว่าเป็นเพราะวนัพจิงบฯ ไอ้ง่อยไม่ยอมเถยีงพีอ่ัน๋ ชมรม
เราก็เลย...”

“ผมจ�าได้น่าโน่” 
มันพดูตดับทผมเหมอืนขีเ้กยีจฟัง แต่กเ็ออน่ะ รูแ้ล้วว่าจ�าได้ แต่

ขอเท้าความหน่อยได้ไหมล่ะ
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“เออ ขอบใจที่จ�าได้ งั้นปุณณ์ก็ต้องจ�าได้ด้วยว่าปุณณ์บอกจะ
ช่วยชมรมเรา แต่แลกกับอะไร เราฟังไม่ถนัดว่ะ ตอนได้ยิน ฟังผิดเป็น
ปุณณ์บอกให้เราคบกับปุณณ์ เลยด่าแล้วออกไปก่อนนั่นแหละ โทษ
ทีว่ะ สงสัยหูเราจะไม่ค่อยดี...”

“โน่ก็ฟังถูกแล้วนี่”
“ก็นั่นแหละ เลยจะมาถามว่าจริงๆ แล้วปุณณ์พูดอะไร...หา? 

อะไรนะ!” เมือ่กีม้นัพดูตอบผมว่าอะไรนะ ผมฟังไม่ถนดั! แย่แล้ว กลบั
บ้านไปต้องแคะขี้หูว่ะ!

“ผมบอกว่าโน่ฟังถูกแล้ว โน่คบกับผมหน่อยนะ”
ไอ้ห่าปณุณ์ ตกลงมงึเป็นเกย์จรงิเหรอวะ! แล้วทีก่ถู่อมาถงึบ้าน

มึงแบบนี้ มึงจะท�ามิดีมิร้ายกูรึเปล่าเนี่ย!!!
ผมคดิพลางรูส้กึเสยีวด้านหลงัขึน้มาตงดิๆ แถมยงัมัน่ใจว่าตอน

นี้หน้าซีดแล้วแน่นอน
ผมเหลือกตามองใบหน้าหล่อเหลานั้นที่คลี่ยิ้มให้ผมอย่างมี

เลศนัย แน่นอนว่าผมไม่อยากรู้ว่ามันจะสื่ออะไร เพราะที่แน่ๆ ตอน
นี้ผมว่าผมกลับก่อนดีกว่า...ดีที่สุด!

“เฮ้ยโน่ ฟังให้จบก่อนสิวะ” 
แต่มันไม่ให้ผมกลับครับคุณผู ้อ่าน T[]T! ทั้งที่ผมหันหลัง

เรียบร้อยท�าท่าจะเหวี่ยงขาขึ้นมอเตอร์ไซค์อยู่แล้ว แต่มันดันคว้าแขน
ผมเอาไว้ได้ T[]T แน่นอนว่าผมต้องรบีหนัหน้ากลบัไปทนัท ีเพราะการ
ปล่อยให้มนัอยูด้่านหลงัผมนานๆ ท�าให้รูส้กึไม่ปลอดภยัเป็นอย่างมาก 
ผมหลบัตาป๋ี พลางโบกไม้โบกมอืให้ว่อน สภาพตอนนีช่้างอเนจอนาถ 
ดูไม่ได้แล้วจริงๆ T_T 

“กูไม่ใช่พวกแบบนั้น! มึงอย่ามาชอบกูเลย กูขอโทษ กูคบมึง 
ไม่ได้จริงๆ” ถึงกับยกมือไหว้กันละทีนี้ หรือจะให้ผมกราบเท้ามันก็ยัง
ไหว ขอแค่ปล่อยผมกลับบ้านเถอะ วันนี้ผมไม่พร้อม T__T

“เฮ้ย ฟังให้จบสิโน่! ผมก็ไม่ใช่พวกแบบนั้นเหมือนกัน!” 
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ปุณณ์เขย่าตัวผมจนต้องลืมตาขึ้นมาข้างหนึ่ง...อ้าว? ตกลงผม
เข้าใจอะไรผิดอีกเนี่ย

“เข้ามาก่อน แล้วจะอธิบายให้ฟัง”
มันลากผมเข้าบ้าน! แล้วผมจะรอดไหม!



~ Love Sick ชุลมุนกางเกงน�้าเงิน เล่ม 1 ~

3rd CHAOS
Deal!

หลังจากที่ปุณณ์พยายามลากผมเข้ามาในบ้านได้พักใหญ่ 
(จะเอาผมไปสาบานกับเจ้าป่าเจ้าเขาที่ไหนก็ได้ว่าพยายามขัดขืนแล้ว 
แต่สู้แรงมันไม่ไหวจริงๆ) ในที่สุดตอนนี้ก้นเล็กๆ อันน่าหวงแหนของ
ผมก็ย้ายเข้ามานั่งอยู่ในซุ้มไม้ บริเวณสวนหน้าบ้านของมันเป็นที่
เรียบร้อย

นัยน์ตาไอ้ปุณณ์จ้องตรงเป๋งมาทางผม ราวกับมีเรื่องประมาณ
ล้านแปดแสนอยากจะบอก แต่ไม่รู้ควรเริ่มจากเรื่องไหนก่อนดี

ส่วนผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าผมอยากจะฟัง -_-”
“โน่” 
มันเรียกชื่อผมในที่สุด เล่นเอาสะดุ้งโหยง เอาละแม่ง...ทีนี้ผม

ควรจะเริ่มท�าอะไรก่อน ระหว่างวิ่งหนี ด�าดิน โทร. แจ้งต�ารวจ หรือส่ง
สัญญาณเรียกแบตแมน T_T

“โน่ฟังผมดีๆ นะ” 
กู-ไม่-อยาก-ฟังงง T_T
ปุณณ์มองหน้าผมที่คงท�าท่าสยดสยองให้มันเห็นซะออกหน้า

ออกตา แล้วมันก็ถอนหายใจเฮือก
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“ผมไม่ได้เป็นเกย์ ผมมีแฟนแล้ว เป็นผู้หญิง โน่ก็รู้จักเอมแฟน
ผมนี่” 

อะไรของมัน พูดจากลับไปกลับมาจริงๆ ว่ะ แต่ประโยคนี้ฟังดู
เข้าท่านะ ผมรู้สึกสบายตัวขึ้นตั้งเยอะ

แน่นอนว่าผมรีบพยักหน้ากลับไปอย่างแข็งขัน เพราะผมก็รู้จัก
เอม แฟนปุณณ์จริงๆ เธออายุเท่าพวกเรา แต่อยู่คนละโรงเรียนครับ 
(แน่ส ิโรงเรยีนเดยีวกนักก็ะเทยแล้ว โรงเรยีนผมมแีต่ผูช้ายนีห่ว่า) เอม
เป็นผูห้ญงิสวยมากจนถงึขัน้สวยจดั แม้ไม่แต่งหน้ากยั็งสวยอยู่ แต่งตวั
ทันสมัยแบบที่สาวๆ ผู้ดีมีตังค์ชอบใส่เด๊ะๆ เรียกว่าควงไปไหนยังไง
รับรองไม่มีวันขายหน้าเป็นอันขาด ยิ่งควงเข้ามาในโรงเรียนผมน่ะนะ 
พรรคพวกน�้าลายสอมองตามกันสลอน

ใครๆ ก็บอกว่าเอมกับปุณณ์สมกันอย่างกับกิ่งทองใบหยก ผม
เองก็เคยเป็นคนหนึง่ทีพ่ดูค�านัน้ เพราะเขาสมกนัจรงิๆ...สมกนัจนผม
อดสงสัยไม่ได้ว่าประโยคต่อไปของปุณณ์จะเป็นค�าว่าอะไร

“แต่ผมอยากจะคบกับโน่”
ไอ้ห่า กูไม่อยากฟังแล้วโว้ย!
“โอเคว่ะปุณณ์ พูดค�าเดิมเลย เรากลับดีกว่า ไม่อยากฟังแล้ว

ว่ะ” ผมตดับทอย่างรวดเรว็พลางลกุขึน้หมายจะกลบัแน่นอน ไม่มกีาร
ล้อเล่น ผมไม่เข้าใจอะไรมันเลย จะมานั่งแก้ตัวว่าตัวเองไม่ได้เป็นเกย์ 
แถมยังยกเรื่องเอมมาอ้างอีกท�าไม ในเมื่อค�าต่อไปมันยังยืนยันจะท�า
แบบนั้นกับผมอยู่ดี

“เพราะทีบ้่านผมก�าลงัจะบงัคับให้ดตูวั ผมขดัขนืพ่อกบัแม่ไม่ได้
นอกจากน้องสาวจะช่วย ซึ่งเธอบอกว่าถ้าผมมีแฟนเป็นผู้ชาย เธอก็
จะโอเค”

O.o เดี๋ยวๆๆ อะไรนะ มันพูดทั้งยาวและเร็วจนฟังไม่ถนัด สิ่ง
เดียวที่รู้ตอนนี้ก็คือผมควรจะฟัง

“อะไรนะ เอาช้าๆ ชัดๆ”
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“ผมบอกว่า...ที่บ้านก�าลังจะบังคับให้ดูตัว” ปุณณ์สูดลมหายใจ
เฮอืกใหญ่ก่อนจะพดูต่อ ในขณะทีผ่มกลบัไปน่ังตรงข้ามมนัเหมอืนเดมิ 

“อ่าฮะ”
“แล้วผมไม่เคยปฏิเสธอะไรพ่อกับแม่ได้ โน่ก็รู้ว่าท่านดุ” 
ถูกต้อง ใช่เลย ผมฝังใจแม่นถึงงานวันเกิดที่บ้านมันเมื่อสองปี

ก่อน เพราะแม่งเล่นเอาเกร็งแทบแย่ ต้องมานั่งกลั้นค�าหยาบยิ่งกว่า
กลั้นตด เพราะตดยังปล่อยออกมาได้ไม่มีใครรู้ (ปะวะ?) แต่ค�าหยาบ
แม่งหลุดเมื่อไหร่มีหวังโดนโยนออกจากบ้านไฮโซเมื่อนั้น เดือดร้อน
ถงึไอ้โอมต้องมาน่ังฟังผมพ่นสารพัดสตัว์ทีท่นเกบ็ไว้ยาวสามชัว่โมงจน
หูชา

“แต่ไม่รู้เป็นอะไร ท่านยอมแป้งเสมอ” 
ปณุณ์พดูต่อ ขัดความคิดทีก่�าลงัเพ้อเจ้อของผม มนัพดูว่าอะไร

นะ...อ๋อ...เออ แป้งนี่เป็นชื่อน้องสาวมันครับ ผมพอจะจ�าได้อยู่ น้อง
แป้งถือเป็นเด็กแสบพอตัวในความทรงจ�าสยองของผม ถ้าจะบอกว่า
แม้แต่พ่อกับแม่ยังกลัวนี่ก็ไม่ค่อยแปลกใจ -_-”

“ดังนั้นถ้าแป้งช่วยพูดให้ ผมก็คงไม่ต้องไปดูตัว แต่...” 
ถึงตรงนี้ผมเลิกขึ้นคิ้วสูง แต่อะไรวะ! ตอนผมเรียนพิเศษวิชา

ภาษาไทย อาจารย์ปิงเคยบอกไว้ว่า หลงัค�าว่า ‘แต่’ มกัเป็น Main Idea 
เสมอ ซึ่งนักเรียนมีหน้าที่ต้องสนใจมันเป็นพิเศษเวลาท�าข้อสอบ

แต่...ตอนนี้ผมไม่อยากสนใจมันเลยว่ะ -_-” Main Idea ผมชัด
พอปะ

“เราไม่ฟังต่อได้มะ”
“ไม่ได้ โน่ฟังให้จบดิ” 
แม่ง...ขี้บังคับอะ! T[]T
ผมนั่งท�าหน้าเซ็งรอมันพูดต่อด้วยใจลุ้นระทึก ก็ไอ้ความรู้สึก

เสยีวสนัหลงัวาบๆ นีค่อือะไรวะ หมายความว่าผมจะต้องเสยีเอกราช
ให้ไอ้ปุณณ์รึเปล่า T__T
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“แต่แป้งมันก็เหมือนเด็กผู้หญิงสมัยนี้อะโน่ ที่ชอบอ่านนิยาย
กับการ์ตูนเกย์ อะไรของแป้งก็ไม่รู้ ผมเห็นซื้อมาเก็บเต็มห้อง” 

บทสนทนานี้เริ่มฟังดูน่ากลัวขึ้นทุกทีๆ...
“แป้งกเ็ลยบอกผมว่าถ้าผมมแีฟนเป็นผูช้าย แป้งถึงจะยอมช่วย

พูดให้ แล้วถ้าแฟนผมน่ารักก็จะยิ่งช่วยเต็มที่”
เอาละ...ใครก็ได้บอกทีว่าผมไม่ได้กะพริบตามากี่นาทีแล้ว
ในใจผมเริ่มสวดมนต์อธิษฐานขอขมาเจ้ากรรมนายเวร เป็นไป

ได้ก็ขอให้หูตัวเองบอดสักสองสามนาที หากค�าอธิษฐานเป็นจริง ผม
รับรองจะอาสาเก็บขยะรอบสนามหลวงสักสามเดือนแก้บน

แต่ไม่ยักมีเจ้าป่าเจ้าเขาองค์ไหนเห็นใจผมเลย T___T
“คือ...โน่ก็...ดูดี...” 
นี่คือประโยคต่อมาที่ผมได้ยิน
โอเคอะปุณณ์! กูขอโทษที่เกิดมาตัวเล็กกว่ามึง (จริงๆ ผมก็ไม่

เตี้ยเท่าไหร่ แล้วปุณณ์มันก็ไม่ได้สูงมากมายอะไร แต่ก็นั่นแหละ ยังไง
ผมก็ยังสูงน้อยกว่ามันอยู่ดี) ขอโทษที่กูเป็นลูกคนจีน ตัวเลยขาวจั๊วะ 
ตากแดดยงัไงกไ็ม่ยอมด�า กขูอโทษทีถ่งึแม้กจูะเป็นลูกคนจนีตาครึง่ชัน้ 
แต่ตากูเสือกกลมแป๋ว แถมปากยังแดงแจ๋ กูโดนเพื่อนแซวอยู่บ่อยๆ 
ว่าน่ารักก็จริง แต่กูไม่เคยคิดอะไร จนถึงวันนี้นี่แหละที่มึงท�าให้กูรู้สึก
ว่าสิ่งที่กูเป็นมัน...นรกชัดๆ!!!

ท่าทางมันจะอ่านความคิดผมออกโดยที่ไม่ต้องออกเสียงสัก
แอะ

“โธ่...โน่ ผมขอโทษ ไม่ได้หมายความอย่างนั้น แต่คือจะให้ไป
คว้าเอาไอ้เชนมาบอกแป้งว่านี่แฟน ก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมล่ะ” 

เข้าใจพูดนี่หว่า...มันอ้างไปถึงไอ้เชนครับ ไอ้เชนนี่เป็นนักกีฬา
เตง็หนึง่ของโรงเรยีน ฟังดูก็รูแ้ล้วใช่ไหมล่ะครบัว่าไซซ์จะประมาณไหน

“แล้วท�าไมไม่ไปให้พวกแก๊งนางฟ้าช่วยล่ะ” ผมโยนค�าถามต่อ
ไปถึงแก๊งกะเทยจอมแก่น ที่เซี้ยวซะจนผู้ชายแมนๆ อย่างพวกผมยัง
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ผวา แน่ละว่าถ้าลองปณุณ์ไปขอความช่วยเหลอืจากพวกนีล้ะก ็ขีค้ร้าน
จะกรี๊ดกร๊าดแย่งกันช่วยแทบไม่ทัน

“ก็แป้งเขาไม่ชอบแบบนั้นนี่โน่ แป้งชอบเกย์ ไม่ได้ชอบกะเทย” 
แล้วกูเป็นที่ไหนล่ะ! อยากจะตะโกนใส่หน้าจริงโว้ยยย
“ไอ้โอ๊ค ไอ้ดุลย์ วิทย์ ผู้ชายตัวเล็กๆ ขาวๆ เยอะแยะ ตัวเล็ก

กว่าเราด้วย ท�าไมไม่ไปให้พวกน้ันช่วยล่ะ” ผมยังพยายามโบ้ยต่อไม่
จบสิ้น แต่ดูท่าทางปุณณ์จะหน่าย ถึงได้ถอนหายใจใส่หน้าผมอย่าง
นั้น

“พวกนั้นก็ไม่ได้เป็นนี่โน่ ไม่ยอมหรอก”
“แล้วท�าไมต้องเราอะ!”
“ก็ถ้ากับโน่ ผมยังมีเรื่องที่ช่วยโน่แลกเปลี่ยนได้” 
สะอึกอุกกันเลยทีเดียว นี่ผมก�าลังถูกขู่รึเปล่าวะ...เกือบลืมไป

แล้วเชยีวว่าตวัเองต้องอาศัยใบบญุจากปณุณ์อยู ่ถงึตอนนีผ้มมองเห็น
หน้าเจ้าปุณณ์เป็นแบงก์พันสองปึก ปึกละหมื่นนึงเรียบร้อยแล้ว

“โอเคไหม ที่อื่นไม่ต้อง ขอแค่ต่อหน้าแป้งก็พอ แล้วเงินชมรม
โน่ได้แน่นอน” 

ฮึ้ยยย! เพื่อเงินสองหมื่น กูต้องยอมเสียศักดิ์ศรี เป็นเมีย (ใน
หน้าที่) ของยอดชายนายปุณณ์เลยเหรอวะ!

ผมมองหน้ามนัทีย่ิม้กริม่อยูพ่ลางครุน่คดิ แต่ยงัไม่ทนัจะคดิตก
ดี เสียงแหลมๆ เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นก่อน

“พี่ปุณณ์ นี่ใครน่ะ”



~ INDRYTIMES ~

4th CHAOS
!?

“พี่ปุณณ์ นี่ใครน่ะ”
เพราะเสยีงนีท้�าเอาผมต้องสะดุง้เฮอืกจนตวัลอยกันเลยทเีดยีว 

ก็ท�าไมผมจะจ�าไม่ได้ล่ะ ว่าไอ้เด็กผู้หญิงหน้าตาบ้องแบ๊ว แต่นัยน์ตา
เจ้าเล่ห์ ที่มายืนปั้นหน้างงอยู่ข้างหลังปุณณ์น่ะคือใคร

โผล่มาแล้วครับ น้องแป้งในต�านาน!
กูเริ่มส่งสัญญาณเรียกแบตแมนตอนนี้ได้เลยรึเปล่าวะเนี่ย
ผมตะลึงมองหน้าเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักคนนี้อย่างกับเห็นผี 

(ให้เลือกดีๆ ตอนน้ีผมเจอผียังรู้สึกดีซะกว่า) ในขณะที่ปุณณ์ดูจะ
ควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าที่คิด (รึเปล่าวะ) มันเพียงสูดหายใจเฮือก
ใหญ่ ก่อนจะหันไปส่งยิ้มให้น้องสาวที่น่ารักของมันทันที

เฮ้ เพื่อน...อย่าท�าท่ากระดี๊กระด๊าแบบนั้น...กูกลัว...
“ไหนแป้งบอกจะนอนแล้วไงคะ” 
ผมขมวดคิ้วมองท่าทางอ่อนโยนของปุณณ์ที่มีต่อน้องสาว ก็

เป็นซะอย่างนีแ้หละ เดก็คอนแวนต์ทัว่สารทศิถงึได้พากนัหลงนกัหลง
หนา...ผมคดิพลางเลกิค้ิวมองปณุณ์ทีล่บูหวัน้องวยั ม. ต้นอย่างพีช่าย
ใจดี แล้วพลันรู้สึกสบายใจกับภาพที่ได้เห็นอย่างบอกไม่ถูก
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“ก็นอนไม่หลบั ว่าจะลงมาดวู่าพ่อกลบัยงั แต่เหน็พีป่ณุณ์ก่อน” 
เจ้าตัวจุ้นตอบพลางเหล่มองผมไปพลาง คงจะคุ้นหน้าผมละซี่

เดก็น้อย ผมเจอเธอครัง้ล่าสดุทีง่านบอลครบั น้องแป้งแวะมาหาปณุณ์
ทีอ่ยูฝ่่ายพสัด ุส่วนผมท�าหน้าที ่band เดินไปตามไอ้ปณุณ์ให้น้องแป้ง
เองกับมือ

ผมฉีกยิ้มให้เธอจนเห็นฟันครบสามสิบสองซี่อย่างเป็นมิตร 
(เหงอืกแทบแหก) เหน็ไอ้ปณุณ์หนัมาทางผมแล้วกย็ิม้ให้แบบทีท่�าเอา
เสียวตะเข็บชายแดนด้านหลังวูบ

“อ๋อ...พอดีเพื่อนนน...แวะมาหาน่ะ” 
มนัหนักลบัไปพดูกบัน้องแป้ง ว่าแต่ท�าไมต้องเน้นค�าว่า ‘เพ่ือน’ 

แปลกๆ ด้วยวะ มีการลากเสียงด้วย!
“เพื่อนนน?” 
ยิ่งเห็นสายตาซนๆ ของยายเด็กนี่แล้วยิ่งทะแม่งไม่น่าไว้ใจว่ะ 

นี่ผมก�าลังโดนไอ้สองศรีพี่น้องตัวแสบกลั่นแกล้งอะไรอยู่รึเปล่าครับ
เนี่ย!

“คืออันที่จริง...” 
ปุณณ์พูดพลางขยับตัวหันไปหาน้องแป้งมากข้ึน พร้อมกับ

เหลอืบมองผมเป็นระยะ แต่มนัไม่ยักสนใจสายตาสงสัยเสียเตม็ประดา
ของผมที่ส่งไปเลย

“เหน็แป้งบอกว่าอยากเจอโน่ เลยขอร้องให้โน่มาหาหน่อยน่ะ” 
อะไรนะ!!! แน่จริงตอนพูดมึงอย่าลอบท�าร้ายด้วยการเตะ

หน้าขากูดังป้าบสิวะ สัดดดด! อูยยย ไอ้บ้า ฝากไว้ก่อนเถอะมึง!
“แป้งอยากเจอพี่โน่?”
“ก็แป้งบอก...อยากเห็นแฟนพี่ไม่ใช่เหรอ”
แล้วกูไปตกลงกับมึงตั้งแต่ตอนไหน! ความจ�ากูเสื่อมหรือมึง

โมเมวะ!
ผมเกอืบจะโวยวายลกุขึน้มาทบุหวัมนัอยูแ่ล้ว ถ้ามนัไม่ได้ ‘คว้า’ 
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มือผมไปจับไว้อย่าง ‘อ่อนโยน’ เสียก่อน
เวรกรรมแล้วไหมล่ะ ชีวิต...

ในที่สุดผมก็โดนลากให้เข้ามาในบ้านภูมิพัฒน์จนได้ (นี่ผม
ก็ขัดขืนแล้วเหมอืนกนัครบั) จุน้พอกนัทัง้พีท่ัง้น้องนัน่ละผมว่า เจ้าเดก็
แป้งพอรู้ตัวว่าผมจะมาเป็นพี่สะใภ้ (กูจะบ้า!) ก็คะยั้นคะยอให้พี่พา
แฟนเข้าไปกนิน�า้ในบ้าน (แล้วเอาออกมาให้ไม่ได้เหรอวะ) ข้างฝ่ายไอ้
ปณุณ์กเ็สอืกสนับสนุนเตม็ทีอี่ก บอกคุยข้างนอกยงุกดั (พวกมงึปล่อย
กูกลับบ้านง่ายกว่าเยอะ!)

แน่นอนว่าผมเถียงอะไรไม่ได้สักค�า โบราณว่าน�้าท่วมปาก ผัก
บุ้งโหรงเหรงเป็นยังไง วันนี้ผมรู้ซึ้งแล้วครับ (เอ๊ะ...แว่วๆ เหมือนใคร
ด่าผมว่าสุภาษิตนี้มันไม่มี) ตอนนี้ผมเลยต้องมานั่งแหมะอยู่บนโซฟา
ในห้องนัง่เล่นบ้านภมูพัิฒน์ โดยทีม่น้ีองแป้งนัง่อยูบ่นโซฟาอกีตวัหนึง่ 
และไอ้ปุณณ์ที่แทบจะยกเอาผมไปนั่งบนตัก

“เบียดท�าไม ร้อน!” ผมกระซิบด่ามันพอเป็นพิธี ไม่ให้น้องแป้ง
ที่ก�าลังตั้งใจดูซีรีส์ฝรั่งอยู่ได้ยิน แต่ไอ้เวรนั่นกลับท�าหน้าเหลอหลาใส่

“ร้อนเหรอ เร่งแอร์ไหม”
“ไม่ต้อง! เขยิบไปก็พอ!” เรื่องแค่นี้ท�าไมคิดไม่ได้วะ -_-”
แต่ค�าตอบทีผ่มได้รบักลบัเป็นรอยยิม้เจ้าเล่ห์จากคนทีน่ัง่เบยีด

ผมอยู่ 
“ได้ไงล่ะ ให้มันเนียนๆ หน่อยสิโน่” 
ฮึ้ย! เนียนห่าเนียนเหวอะไร! มึงบังคับขืนใจกูมาชัดๆ!!!
“เนยีนเชีย่ไร! เถบิไป!” เริม่ขึน้ค�าหยาบแล้วครบั...ผมยังไม่ลดละ

ความพยายามที่จะอยู่ห่างๆ ไอ้บ้าน่ีง่ายๆ ซึ่งงวดนี้ดูเหมือนมันจะ
ยอมให้ความร่วมมือแต่โดยดี

ผมถอนหายใจเฮอืกใหญ่ทีป่ณุณ์ยอมกระเถบิออกไปนดิหน่อย 
(แต่กย็งันัง่ตดิกนัอยูด่)ี ซึง่แน่นอนว่าความโล่งใจไม่ได้อยู่กับตวัผมนาน
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เลย เมื่อไอ้ปุณณ์มัน...พาดแขนมาโอบบ่าผมแทนซะนี่!
คิดได้นะมึง!
ผมเห็นชัดว่าน้องแป้งหันมามองเราสองคนด้วยนัยน์ตาที่เป็น

ประกายวูบไหวแปลกๆ มันแลดูเป็นประกายอิ่มเอมใจอย่างบอกไม่
ถูก ท�าเอาผมขนลุกพรึ่บพร้อมกันทั้งสองแขนโดยไม่ต้องโทร. นัดกัน
ให้เสียเวลา!

ดูทีวีต่อไปสิครับแป้ง T_T
“พี่โน่กลับยังไงคะวันนี้ ดึกแล้วนะ” 
น้องแป้งหันมายิงค�าถามให้ผม แต่ค�าถามนี้มันแอบแฝงอะไรรึ

เปล่าวะ ไม่ๆ...ไม่ดีแน่ รีบปัดไปจะปลอดภัยกว่า ผมยกนาฬิกาข้อมือ
ตวัเองมามองแล้วกพ็บว่ามนัดกึมากแล้วจรงิๆ ได้เวลาหนจีากขมุนรก
ชั้นที่ 18 นี่เสียที

“พี่ขี่มอ’ไซค์มาครับ งั้นพี่ขอตัวกลับก่อนนะ บายปุณณ์” ผม 
หันไปโบกมือให้ไอ้ตัวปัญหาคนโตที่ลุกขึ้นท�าท่าจะเดินไปส่ง ในขณะ
ที่ตัวปัญหาคนเล็กดูเหมือนจะไม่ยอมปล่อยผมให้ไปผุดไปเกิดง่ายๆ

“ปล่อยพ่ีโน่กลับตอนน้ีได้ไงอะพ่ีปุณณ์! ระหว่างทางเป็นอะไร
ไปใครจะรับผิดชอบ!” 

อ้าวเฮ้ยยย พ่ีเป็นผู้ชายอายุสบิเจด็แล้วนะครบั พีด่แูลตวัเองได้
แล้วครับแป้ง!

“เอ่อ...”
“พ่ีโน่นอนนีน่ะ...นะ นอนห้องพีป่ณุณ์กไ็ด้ อย่ากลบัเลยนะ มนั

อันตราย” 
ทีนี้จะเอายังไงกับลูกแมวน้อยที่มาเกาะแขนแจอยู่ข้างผมนี่ดี

หว่า ถ้าเป็นไปได้...ผมอยากจะถีบแม่งให้กระเด็น
รมิฝีปากเลก็ๆ น่ันยังจ้อไม่หยุด “พีป่ณุณ์จะบอกว่ามแีฟนอย่าง

เดยีวแล้วให้หนชู่วยพูดกับพ่อเรือ่งน้ันไม่ได้หรอกนะ ถ้าพีป่ณุณ์ไม่ดแูล
พี่โน่ให้ดี หนูก็ไม่ช่วยพูดให้เหมือนกัน” 
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ฉบิหายแล้ว ไหงงัน้ล่ะวะ! หน้าผมตอนนีม้เีครือ่งหมายอศัเจรย์ี
ขนาด 500pt แปะป้าบอยู่กลางกบาลจนแทบหงายเก๋ง

“เอ่อโน่...นอนนีเ่ถอะว่ะ กลบัตอนนีมั้น...หึๆ อันตราย...หึๆๆ” 
ดูนั่น มันข�าชัดๆ ไอ้เชี่ยปุณณ์ มึงไม่ช่วยกูแล้วมึงยังจะ...โอ๊ย 

ผมควรเฟ้นค�าไหนมาด่ามันก่อนดีวะเนี่ย!
“นอนยังไงล่ะ พรุ่งนี้มีเรียน ชุดนักเรียนไม่มี”
“ชุดพี่ปุณณ์ไงคะพี่โน่”
“ไม่ได้หรอกครับ รหัสนักเรียนมันไม่เหมือนกัน” เอาวะ ตอนนี้

อยู่ที่ว่าใครจะเถียงชนะใครแล้ว
“ไม่เป็นไรหรอก วันดีคืนดีบราเดอร์ไม่เคยตรวจนี่ หรือถึงเขา

สงสัย โน่บอกไปก็ได้ว่าบังเอิญมาค้างบ้านผม แล้วใช้ชุดของผม” 
ไม่ช่วยกูแล้วยังจะฝังกลบกูอีกนะปุณณ์! ไอ้เหี้ย กูซึ้ง!
กูซึ้งว่ะเพื่อน!
“...” ถึงตอนน้ีผมอ้ึงรับประทาน ใบ้แดก เถียงต่อไม่ออกแล้ว

ครับท่าน
“รบีขึน้ไปอาบน�า้นอนเถอะค่ะ ทัง้สองคนเลย แล้วเรือ่งนัน้แป้ง

จะค่อยๆ คุยกับพ่อให้นะพี่ปุณณ์” 
น้องแป้งพดูพลางดนัหลงัทัง้ผมและปุณณ์ให้ออกจากอาณาเขต

ห้องนั่งเล่นไป เพื่อมุ่งสู่เรือนหอรอรัก (?) ตบท้ายประโยคด้วยค�าที่ท�า
ให้ปุณณ์ตาวาว แต่ผมนี่สิ ห่อเหี่ยวใจเป็นอย่างที่สุด

ท�าไมต้องค่อยๆ คุยด้วยวะครับ แล้วผมจะต้องตกอยู่ในสภาพ
นี้อีกนานแค่ไหนเนี่ย

“ไม่ต้องห่วง เรื่องเงินชมรมโน่ ผมก็จะจัดการให้เหมือนกัน” 
ปุณณ์กระซิบเบาๆ ในขณะที่ผมเกือบลืมเรื่องนี้ไปแล้ว

มันคุ้มกันแน่หรือเปล่าวะ ถามจริง!
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5th CHAOS
Just let it flow

ผมโผล่หัวไปโรงเรียนในตอนเช้าด้วยสภาพสะบักสะบอม
เอ่อ...อย่าเพ่ิงคิดลกึไปถึงไหนต่อไหนล่ะ แม้ว่าผมจะแทบไม่ได้

นอนท้ังคืนตามที่พวกคุณแอบคิดอยู่ก็เถอะ แต่ไม่ได้มีเรื่องผิดผีอะไร
เกิดขึ้นแน่นอน สาบาน!

ก็จะให้ผมนอนหลับเข้าไปได้ยังไงล่ะครับ กับไอ้ปุณณ์เนี่ย ถึง
จะพอรูจ้กักันบ้างกจ็รงิอยู ่แต่กอ็ย่างทีผ่มเคยบอกว่าเราไม่ได้สนทิกนั
เท่าไหร่ อันที่จริงคือไม่สนิทเลย ผ่านมาผ่านไปโคตรๆ ดังนั้นไอ้เรื่อง
จะให้อยูด่ีๆ  มานอนร่วมเตยีงกนัสองต่อสอง แถมยงัในบ้านของมนัที่
ผมเคยแต่เข้ามาอย่างมากสุดๆ ก็แค่สนามหญ้า (เมื่อสองปีก่อน) นั่น
น่ะ อยู่ดีๆ จะให้มาอัปเลเวลค้างอ้างแรมกับมันในห้องนอนสองต่อ
สองเลยนีม่นัก็เรว็เกนิไป แถมเรือ่งทัง้หมดยงัเกดิขึน้ภายในเวลาแค่วนั
เดียวนี่ก็อีก

ผมเตรียมใจไม่ทันว่ะ
แต่จรงิๆ จะให้นอนกน็อนได้นะ ไม่มคีดิมากอยู่แล้ว ผมอาบน�า้ 

เปลี่ยนชุดนอนของมันเสร็จสรรพ (ทั้งที่ปกติผมใส่เสื้อกล้ามนอน แต่
วันนี้มิดชิดหน่อยดีกว่า เพื่อความปลอดภัย) เรานั่งคุยกันพอเป็นพิธี
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นิดหน่อย ตอนแรกว่าจะเล่นเครื่อง XBOX360 สุดไฮโซของมันตามที่
ถูกชวน แต่เอาเข้าจริงๆ ดันไม่ค่อยมีอารมณ์ ในที่สุดปุณณ์ก็เป็นฝ่าย
ปิดไฟนอนอย่างว่าง่าย เคราะห์ดีทีบ้่านมนัรวย เตยีงมันเลยใหญ่ นอน
กลิ้งกันสองคนนี่นอนได้สบาย สามคนสี่คนก็ยังไหวนะเอ้า

แต่ไม่รูช้าตทิีแ่ล้วผมท�ากรรมหนักอะไรนกัหนา...น้องแป้งเสอืก
เปิดประตูผลัวะเข้ามา!

ไอ้ปุณณ์เลยรีบคว้าตัวผม (ที่นอนอยู่ไกลโพ้นอีกฝั่งเตียง แถม
มีหมอนข้างกั้นอาณาเขตอีกต่างหาก) ที่ท�าท่าจะหลับอยู่รอมร่อแล้ว
เข้าไปกอด

มันกอดผม! เรื่องจริงไม่ได้โม้!!! แม่งเอ๊ยยยย!
ผมดิน้สดุชวีติกแ็ล้ว ผลกัมนัออกกแ็ล้ว แต่สู้แรงมันไม่ไหวจรงิๆ 

แขนไอ้ห่านี่แม่งแรงเยอะชะมัด! เห็นผอมๆ อยู่แต่ดูถูกไม่ได้ อีกอย่าง 
มันอยู่ในต�าแหน่งที่ได้เปรียบกว่าผมมากครับ ท�าเอาผมได้แค่ดิ้น
พราดๆ อย่างขัดใจอยู่ในแขนมัน

‘แป๊บเดียวๆ’ 
มันกระซิบปลอบใจผมให้หยุดดิ้น ก่อนจะท�าท่าเหมือนคนเพิ่ง

ตืน่ ชะโงกหวัไปมองน้องสาวทียื่นหน้าเอ๋ออยูต่รงประต ูเพราะเพิง่เดนิ
เข้ามาเจอพี่ชายนอนกอดกับแฟนตัวเองกลม (ดูดีๆ สิวะ กูขัดขืนอยู่!)

‘มีอะไรคะแป้ง’ 
ไอ้พี่น้องคู่นี้รีบๆ คุย รีบๆ ไปสักทีสิโว้ย!
‘แป้ง...เอาผ้าห่มมาให้เพิ่ม กลัวพี่โน่หนาว’ 
น้องมนัท�าท่าอ้ึงรบัประทาน ปนกบัแลดมูคีวามสุขเล็กน้อยครบั 

โอ้ไม่...น้องแป้งครับ น้องแป้งคิดอะไร
‘ไม่เป็นไรหรอกค่ะแป้ง’ ผมได้ยินเสียงปุณณ์ตอบน้องแบบนั้น 

พร้อมกบัรู้สกึได้ว่ามนักระชบักอดผมแน่นขึน้ไปอกี แน่นอนว่าผมแกล้ง
หลับเป็นตายแบบไม่รับรู้เรื่องราวอะไรบนโลกนี้อีกแล้ว

‘พี่โน่เขาไม่หนาวหรอก’ ไม่ต้องลืมตาผมก็รู้ว่าไอ้ปุณณ์ท�าหน้า
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แบบไหนอยู่ แล้วก็รู้ด้วยว่าน้องแป้งก�าลังมีสีหน้ายังไง
โอ๊ยยย ไอ้พี่น้องบ้านนี้มันช่างขยันสร้างความเดือดร้อนให้ 

คนอื่นจริงโว้ย!
‘อ๋อออ แป้งลืมไป ฮิๆ งั้นแป้งไม่กวนละ จะล็อกห้องให้นะ’
กริ๊ก!
แล้วคืนนั้นเราสองคนก็แยกย้ายกันนอน ต่างคนต่างไม่ห่มผ้า

เพ่ือความเท่าเทียม เพราะผ้าห่มมีอยู่ผืนเดียว ยังดีที่ปุณณ์ปรับแอร์
เป็น 25 องศาฯ ให้ห้องไม่หนาวจัด แต่ถึงอย่างนั้นผมก็นอนไม่ค่อย
จะหลับเลยจริงๆ

ตัดกลับมาท่ีเวลาปัจจุบัน...ทันทีท่ีผมเปิดประตูห้องเรียน
ก้าวขาเข้ามา ก็ถูกรุมมองด้วยสายตาแปลกๆ

อะไร...ไม่เคยเห็นโดมรึไง
“มีไร มองไม” ผมถามกลับห้วนๆ พลางเหวี่ยงกระเป๋านักเรียน 

(ของปุณณ์) ลงจอดบนโต๊ะเรียนตัวประจ�า โดยพยายามสบสายตา
เพ่ือนฝูงให้น้อยที่สุด เนื่องจากกลัวมันจะผิดสังเกต (ลืมไปว่าแบบนี ้
นี่แหละ ผิดหนัก)

“มึงไปเอาชุดนักเรียนใครมาใส่” 
นั่น...ไอ้เก่ง แม่งรู้ได้ไงวะ! เก่งสมชื่อจริงๆ
“ไรของเมงิ” แต่ถ้าคดิว่าจะยอมแพ้ง่ายๆ ก็ไม่ใช่โน่แล้วครบั! ถูก

ผิดไม่สน กูขอเถียงไว้ก่อน แต่ที่ไม่มองตาแบบนี้ ไม่รู้มันจะเชื่อผม 
รึเปล่า

“มงึนัน่แหละปฏเิสธท�าไม เหน็อยูท่นโท่ว่าชดุนีไ้ม่ใช่ของมงึ รหสั
นักเรียนก็ไม่ใช่ ไซซ์หลวมโพรกอย่างนี้ก็ไม่ใช่ นอกจากมึงจะตัวหดลง
ได้ภายในเวลาหนึ่งคืนอะนะ” 

ช่างสังเกตจังวุ้ย!
“อีกอย่าง...มึงไม่ได้ใช้จาคอบรุ่นน้ี แล้วกระเป๋ามึงของแท้ต้อง
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มีสติกเกอร์เสี่ยวๆ แปะอยู่” 
วิเคราะห์ได้เป็นฉากๆ เลยว่ะ!
“สรุป...มงึไปนอนบ้านใครมา เมือ่คืนกดูอทเอรอมงึมาเล่นด้วย

ทั้งคืน” 
ตกลงว่าเรื่องของเรื่องคือมึงรู้ตั้งแต่ก่อนเห็นกูแล้วว่างั้นเถอะ! 

ไอ้สดั ท�าเป็นพูดดี...ผมถอนหายใจหน่ายกับท่าทเีค้นความจรงิของไอ้
เก่ง ที่มีโอมพยักหน้าเป็นก�าลังเสริม

“เออ เมื่อคืนกูไม่ได้กลับบ้าน”
“วะ วะ วะ ว้าววว จิ๊กกริ้วกะสาวที่ไหนวะ!” 
เชีย่โอม ไอ้หมาเจาะปากมาเกิด ถ้าเม่ือคนืกไูด้ไปจิก๊กริว้กบัสาว 

กูจะไม่ท�าหน้าเซ็งอย่างนี้เลยโว้ย
“สาวเหี้ยที่ไหนล่ะ กูติดแหง็กอยู่กับไอ้ปุณณ์ห้อง 1 ทั้งคืน” 
เท่านั้นแหละ คนที่ถอยเก้าอี้ออกไปไกลโพ้นคือไอ้โอม ส่วน 

ไอ้เก่งปรี่เข้ามายกแขน ลูบหลังผมดูเป็นการใหญ่
“ในที่สุดมึงก็เสร็จผู้ชายจนได้สินะ กูว่าแล้ว...ไหนวะ ครั้งแรก

เจ็บรึเปล่า ได้ข่าวว่าของไอ้ปุณณ์มันใหญ่ด้วย” 
เรื่องเหี้ยๆ น่ะไวนะมึง ไอ้สัดเก่ง! ว่าแต่ของไอ้ปุณณ์มันใหญ่

จริงเหรอวะ เฮ้ย ไม่ใช่!
“บ้านป๊ามึงสิ! กูมีธุระกับมันเฉยๆ แล้วบังเอิญว่าดึกแล้ว กูเลย

ต้องนอนค้างบ้านมัน ไม่มีอะไรโว้ย!” พออธิบายถึงตรงนี้ ไอ้โอมถึงได้
ยอมเดินกลับมานั่งใกล้ๆ ผมตามเดิมครับ ไอ้เวรนี่ จริงๆ เล้ย

“มงึไปสนิทกับปณุณ์ต้ังแต่ตอนไหนวะ กนูกึว่ารูจ้กักนัแต่ห่างๆ”
“ก็ไอ้เหี้ยง่อยแหละตัวดี ท�าให้กูต้องไปสนิทกับมัน...เออ กู

จัดการเรื่องงบชมรมอีกสองหมื่นให้ได้แล้วนะ”
“อย่าบอกว่ามึงไปขายตูดให้ไอ้ปุณณ์?”
ผัวะ!!! ตบเกรียนมันเจ็บมือ แต่ก็ขอตบแม่งสักทีเถอะครับ ไม่

ไหวแล้ว ไอ้เชี่ยโอม!
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“โอ๊ยยย ตบไมวะ!” 
ยัง...ยังมีหน้ามาถาม
“กูเห็นหมามันแกว่งตีนออกจากปากมึงอยู่เหมือนขาดอากาศ

หายใจ เลยตบให้อิสรภาพมันซะมั่ง เรื่องเหี้ยๆ ละคิดได้ สัด” ผมก่น
ค�าด่าพลางมองนาฬิกาข้อมือพลาง เห็นแล้วขัดใจฉิบหาย ปัดโธ่เว้ย! 
อีกตั้งหลายนาทีกว่าจะถึงเวลาโรงเรียนเข้า ผมต้องทนนั่งให้ไอ้พวกนี้
เค้นคออีกนานแค่ไหนกันวะ!

‘...กับกาลเวลาอาจจะล่วงเลยพ้นผ่าน กาลเวลายาวนานเธอ
ลืมเลือนฉันบ้างไหม~’

เสยีงรงิโทนท่อนฮกุเพลง “คิดถึงฉนัหรอืเปล่า” ของวง Cocktail 
ทีไ่อ้โอมใช้มานานสามเดอืนกว่าจนผมเริม่เบือ่ดงัขึน้เหมอืนเป็นระฆงั
หมดยกนักมวย เฮ้อ...ในใจแอบโล่งโคตรๆ ท่ีไม่ต้องทนฟังมันกวน-
ประสาทต่อ ผมยิม้เย้ยๆ ใส่มนัก่อนจะก้มลงหยบิสมดุการบ้านใต้โต๊ะ
มาเช็กดูความเรยีบร้อย แต่เมือ่เงยหน้าขึน้มากลับเห็นว่าคนทีเ่ป็นฝ่าย
ยิ้มเยาะกลับมา กลายเป็นมันซะฉิบ

“แม่มึงโทร. มาว่ะ” 
ไอ้ห่า ใครวะแม่ก.ู..ผมขมวดคิว้มองหน้าจอมือถือ LG มันอย่าง

ใคร่รู้ ก่อนจะตาแทบเหลือกถลน “มึงบอกไปว่าไม่ได้อยู่กับกู”
“ไรวะ แฟนมึงเองแท้ๆ ท�าเป็นหยิ่ง ยูริเขาไม่น่ารักตรงไหน” 
กไ็ม่ได้ชอบจะให้ท�าไงเล่า! อกีอย่างผมไม่ถนดักับการทีมี่ผูห้ญงิ

หรือใครสักคนมาวิ่งไล่ตามแบบนี้ด้วย
เมื่อไอ้โอมไม่ได้ค�าตอบอะไรจากปากผม มันจึงท�าแค่ยักไหล่

อย่างไม่สนใจแล้วกดรับสายโทรศัพท์ที่ยังคงดังอย่างต่อเนื่อง ผมตบ
ไหล่มนัอกีสองทเีป็นการก�าชบัให้ท�าตามแผน ส่วนมันก็ได้แต่ปัดๆ มือ
ผมออกเหมือนจะบอกว่า ‘รู้แล้วแหละน่า’

“ครับ...โน่ไม่อยู่ครับ ยังไม่เจอกันเลย” 
ดีมาก ดีมาก
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“งะ...แหะๆๆ เก่งจังครับ แป๊บนึงนะ” 
เฮ้ย!?
“แม่มึงรู้ทันว่ะ” 
มันใช้มือป้องไมค์มือถือแล้วกระซิบกระซาบค�าที่ผมไม่ค่อย

อยากฟัง ไม่รูท้�าไม ไม่ว่าเมือ่ไหร่ผู้หญงิคนนีเ้ป็นรูท้นัผมเสมอ สดุท้าย
คนที่ต้องถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วรับเอาโทรศัพท์เครื่องเหล่ียมสีด�า
มาคุยคือผมนั่นเอง 

“ครับ ว่าไง”
“ท�าไมยูริโทร. หาโน่ไม่ติดเลยล่ะคะ” เสียงร่าเริงจากปลายสาย

ดงัตอบโต้ผมโดยทีม่เีสยีงรอบข้างเอะอะดงัลัน่ นีเ่ธอคงจะถงึโรงเรยีน
แล้วละมั้ง ผมคิดและได้แต่ฉีกยิ้มแหยๆ ให้โทรศัพท์

“มือถือผมแบตหมดน่ะ”
“เมื่อคืนก็ไม่ออนไลน์นะ”
“ก็ผมไปนอนบ้านเพื่อนมา ยูริมีอะไรจะคุยกับผมรึเปล่า” รีบ

เข้าประเด็นสักทีเถอะครับ
“อ๋อ...ฮิๆๆ” เสียงหัวเราะกลับมานั้นฟังดูไม่น่าไว้ใจชอบกล 

ตอนนี้ผมรู้สึกเหงื่อตก แม้ในห้องเรียนจะเปิดแอร์เย็นเจี๊ยบอยู่ก็เถอะ 
“เย็นนี้ไปกินข้าวกันนะโน่” 

ว่าแล้วไง...
“เย็นนี้ผมต้องเข้าชมรม คงเลิกเย็นๆ เลยนะ”
“ไม่เป็นไร ยูรอที่สยามนะ ร้านบ้านหญิงชั้นสองเหมือนเดิม” 
คิดเหมาเอาเองเสร็จสรรพ น่ีแหละยูริ ตัวผมเองก็เป็นพวก

ปฏิเสธคนไม่เก่งเสียด้วย โดยเฉพาะกับยูริแล้ว ย่ิงปฏิเสธยากเข้าไป
ใหญ่ (จะว่าไปผมก็ปฏิเสธไอ้ปุณณ์ไม่เป็นเหมือนกันนี่หว่า)

“อาจจะโผล่ไปค�่าหน่อยนะ” ท�าได้ดีที่สุดก็แค่นี้แหละครับ -_-”
“ไม่เป็นไรค่ะ ยไูม่รบี แล้วเจอกนันะ” เธอเอ่ยลาด้วยเสยีงร่าเรงิ

ก่อนสายจะถูกตัดไป 
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จริงๆ แล้วยรูกิเ็ป็นผู้หญงิทีด่คีนหนึง่เลยละ เธอไม่เรือ่งมาก ไม่
งอแง ไม่เอาแต่ใจเหมือนผู้หญิงคนอื่น ติดแต่จะชอบคิดเหมาเอาเอง
ก็เท่านั้น อย่างตอนนี้ที่ผมมีสถานะเป็น ‘แฟน’ ของเธออยู่นี่ก็เหมือน
กัน ผมไม่ยักจ�าได้เลยแฮะว่าเราไปตกลงกันตั้งแต่ตอนไหน รู้แต่ว่า...
รู้ตัวอีกทีก็มีแฟนเป็นยูริซะแล้ว

แต่ก็เอาเถอะ ไม่ได้เสียหายอะไร ยูริก็น่ารักดี คุณพ่อเธอเป็น
ชาวญี่ปุ่น เธอจึงเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นน่ะครับ ขาวๆ หน้าใส ตาโต อืม...
มีเขี้ยวด้วย พูดจ้อได้ทั้งวันโดยไม่มีวี่แววจะเหนื่อย บางทีผมก็รู้สึกว่า
เธอช่างสดใสและน่าร�าคาญในเวลาเดียวกัน แหะๆ

วันนี้โผล่ไปเจอสักหน่อยก็แล้วกัน ไม่ได้เจอเป็นอาทิตย์แล้วนี่ 
เดี๋ยวคนอื่นจะหาว่าผมไม่ดูแลแฟน
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6th CHAOS
MEET

“โน่! ตกลงเรื่องค่ากลองเป็นไงวะ!” 
โห สุดยอด...รักผมกันสุดพลัง โผล่หน้ามาห้องชมรมปุ๊บ ถาม

ถึงเงินก่อนเลย
“กไ็ม่เป็นไงว่ะ ไม่ตาย แค่บาดเจบ็สาหสั นีห่นตี�ารวจมานะ เดีย๋ว

กะจะไปกบดานแถวๆ ภูเก็ต”
ผัวะ!
“ไอ้ควาย ตลกไม่เข้าท่า กูหมายถึงค่ากลอง ไม่ใช่ฆ่ากลอง...

ระวังนะมึง ไปภูเก็ตเสร็จทุกราย”
“นั่นมันเสม็ดพี่” 
ถึงตอนนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามุกใครควายมากกว่ากัน
ผมเดินหัวเราะหึๆ ผ่านตัวพี่นนท์ที่เพ่ิงโบกหัวผมมา ก่อนจะ

เหวี่ยงกระเป๋า (ไอ้ปุณณ์) ลงโซฟาข้างเปียโน แล้วสอดส่ายสายตาหา
เจ้าตัวปัญหาที่ตอนนี้ก้มหน้าหลบสายตาผมวูบ...แม่งก็รู้ตัวนี่หว่า

“ระ...เราไปเข้าห้องน�้าก่อนนะ” 
มันจะหนีครับ หน็อยแน่! คิดว่าพ้นเรอะ
“ไม่ต้องเลยไอ้ง่อย มึงท�ากูเดือดร้อน!” แน่นอนว่าไอ้ห่านี่ไม่ไว
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ไปกว่าผมหรอกครบั ตวัเป๊ียกแค่นีน่้ะ ผมตะครบุคอเสือ้มนัไว้ทนัก่อน
ทีจ่ะหลบหนสี�าเรจ็ แล้วด�าเนนิการลากคอมาเสยีบประจานกลางห้อง
ชมรม

“ไอ้ห่านี่ไปนั่งหน้าเซ่อวันพิจงบฯ ให้พี่อั๋นวรรณศิลป์ตัดเงิน
ชมรมเรา ท�าไงกะมันดี” อะฮ้า ดูเหมือนจะมีแนวร่วมแค้นไอ้ง่อยเพิ่ม
ขึ้นตามล�าดับแล้วครับ

“ถอดกางเกงออกแล้วเอาเมจิกเขียนช้างน้อยมัน” 
หูยยย เรื่องเหี้ยๆ อย่างนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าความคิดไอ้เป้อ มึง

จะหวาดเสียวไปหน่อยมั้ง อีกอย่าง กูไม่อยากดูช้างน้อยมัน
“ให้มันเต้นไก่ย่างหน้าเสาธงตอนเช้า” 
อันนี้ก็จะออกแนวนันทนาการบันเทิงใจเกินไป
“ให้มันท�าการบ้านเพื่อนทุกคนในชมรมเป็นเวลาหนึ่งเดือน” 
ไม่เกี่ยวแล้วแหละ!
“เอามันเป็นเบ๊ดีกว่า หลังจากนี้ไปจนกว่าจะหมดเทอม ไอ้ง่อย

ต้องเป็นเบ๊ชมรมเรา ท�าตามทุกอย่างที่ทุกคนสั่ง” 
อืม...
“โอเคเลย โอม คบกนัมาสบิเอด็ปี วนันีม้งึพดูถกูใจกสูดุ” ผมหนั

ไปตบบ่าชมมัน มันยิ้มรับค�าพูดผมได้แป๊บนึงแล้วก็หุบยิ้มทันที
“แล้วเมื่อสิบเอ็ดปีที่ผ่านมากูเป็นไงวะ”
“กูครุ่นคิดมาตลอดเลยว่าจะไปขอซื้อตะกร้อต่อจากคนงาน

ก่อสร้าง จะได้เอามาครอบปากให้มงึ” เรยีกเสยีงฮาได้ทัว่ทัง้ห้องชมรม 
เว้นแต่ไอ้โอมปากหมาที่โดนผมหลอกด่าไปเมื่อครู่

“ไอ้ควาย มันคนละอันกัน ฝากไว้ก่อนเถอะมึง คราวหน้ายูริ
โทร. มากูจะจีบให้เข็ด”

“แล้วใครห้ามมงึไม่ให้จบีวะ ขอให้จบีตดินะ” สาธ ุผมอวยพรส่ง
ให้เลย อย่าหาว่าโง้นงี้ ยูริน่ารักดีก็จริง แต่เรื่องจริงยิ่งกว่านั้นคือผม 
ไม่ได้ชอบเธอ
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“โห ไอ้ขุนแผน มีสาวสวยมาก้อร่อก้อติกหน่อยละท�าเป็นหยิ่ง 
เขาทิ้งไปจะรู้สึก”

“เหอะ กูน่ะโรมิโอ”
“แล้วไม่ไปหานางวันทองรึไง ไหนว่านัดไว้เย็นๆ” 
ไอ้สัดน่ี โรมิโอบ้านพ่อมึงสินัดกับวันทอง แต่เออว่ะ...พูดแล้ว

นึกออก ผมบอกว่าจะไปตอนเย็นๆ ก็จริงอยู่ แต่ในชมรมมันดูไม่มี
อะไรให้ผมช่วยเลยนีห่ว่า รุน่น้องตรงหน้ามนัรอซ้อม Marching Band 
ส�าหรับงานบอลก็จริง แต่โต้โผงานนี้เป็นไอ้ฟิล์ม (รัฐธรรมนูญ) ไม่ใช่
ผม

“เออ จะไปละ สรุปว่าเรื่องเงินชมรมอีกสองหม่ืนกูไปคุยกับ
สภาฯ แล้วนะ เดี๋ยวทางนั้นเขาจะจัดการให้ ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง...
มั้ง” ผมพูดพลางจะหันหลังกลับ แต่เสียงเห่าหอนของไอ้โอมยังคงดัง
ไม่หยุดปาก

“แหงละสิ โน่ลงทุนไปขายตูดให้ไอ้ปุณณ์นี่หว่า” 
ใครแม่งเหยียบหางไอ้ห่านี่วะ หอนจัง กูเพิ่งพูดอยู่แหม็บๆ ว่า

อยากเอาตะกร้อครอบปาก หลังจากวันนี้ไปคงต้องหามาครอบจริงๆ 
แล้วละมั้ง...ผมคิดไปพลางหันซ้ายขวาหาที่มัดปากชั่วๆ ของมัน

“จริงเหรอฮะพี่โน่!”
“เชือ่มนักอ็อกลกูเป็นจามรแีล้วละครบันอ็ต เออ สรปุว่าจดัการ

เรือ่งเงนิให้แล้วนะ วนัน้ีไม่มอีะไร ทกุคนน่ังรอไอ้ฟิล์มไป กขูอกลับก่อน
ละ ไอ้ง่อย! มึงอยู่ปิดห้องด้วย ถ้ารู้ว่าเหตุการณ์ไม่เรียบร้อยหรือของ
หาย มึงตาย!” ผมสั่งแกมขู่มันเอาไว้ เห็นหน้าขาวๆ นั่นเหงื่อแตกซิก
แล้วไม่วายข�า โกรธมันก็จริงอยู่ แต่เรื่องของเรื่องคืออยากแกล้งแม่ง 
มากกว่า

“เออ บาย เจอกนัพรุง่นี”้ หลงัจากร�า่ลาทกุคนเสรจ็ ผมกมุ่็งหน้า
ออกไปยังประตูโรงเรียนทันที
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จรงิอยูท่ีผ่มไม่ได้ออกจากโรงเรยีนเยน็เท่าทีโ่ม้กบัยรูไิว้ แต่
กว่าจะฝ่าก�าแพงรถตดิหน้าถนนเจรญิกรงุ (หลบัไปแล้วเป็นสบิตืน่) รอด
ออกมาลัดเลาะในเมืองหลวงจนถึงสยามได้นี่ก็หนักหนาเอาการเลย 
ทีเดียว

กระทั่งเวลาฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มๆ ที่แท็กซี่โทนแดงแรงฤทธิ์
ของผมจอดหน้าลานเซนเตอร์พอยต์อย่างน่ิมนวลประทับใจ ผมควัก
แบงก์สเีดยีวกบัรถจ่ายก่อนจะเดนิลากขาตามทางผูค้นพลุกพล่านผ่าน
หน้าจอ Screen Shake ขนาดใหญ่

ว่าแต่...มันไม่ยังเย็นเท่าไหร่เลยว่ะ โผล่ไปตอนนี้ยูริจะคิดเอา
เองรเึปล่าว่าผมรบีออกมาหาเธอด้วยเพราะมใีจปฏพิทัธ์เนีย่ แต่กช่็าง
เถอะ ถ่อมาถงึแล้วกไ็ม่รูจ้ะท�าอะไร ไอ้จะให้ไปเดนิเทีย่วชอปปิงในซอย
สยามนี่ก็ไม่ใช่วิสัยผมซะด้วย รีบๆ ไปหาจะได้รีบๆ กลับไปนอนเล่น
เกมดีกว่า

คิดได้เช่นนั้นผมก็พาตัวเองมุ่งหน้าไปยังร้านบ้านหญิงทันที
 
เสียงพนักงานต้อนรับเจื้อยแจ้วทักทายผมท่ีเปิดประตู 

เข้ามา พร้อมกับเสนอบริการหาที่นั่งให้เสร็จสรรพ อืม...บริการดี
เหมือนเดิม เพียงแต่วันน้ีคนที่ผมนัดไว้คงน่ังหัวเราะร่าอยู่บนชั้นสอง
ของร้านเรียบร้อยแล้ว

“ไม่เป็นไรครับ นัดเพื่อนไว้” ผมตอบพวกพี่เขาสั้นๆ พร้อมผงก
หัวแค่นั้นก่อนจะปลีกตัวขึ้นชั้นสองของร้านไป แน่นอนว่าโต๊ะของยูริ
หาไม่ยากเลย ในเมื่อเป็นกลุ่มหญิงล้วนต่อโต๊ะยาวซะขนาดนั้น

แล้วนั่นแห่กันมาทั้งโรงเรียนเลยเหรอครับเนี่ย!
“โน่! มาเร็วจัง!” 
วนัทอง เอ๊ย! ยูรเิหน็ผมทนัททีีป่รากฏตวับนชัน้สอง ตาไวจรงิๆ 

พบัผ่า ผมผงะไปชัว่ครูก่่อนจะเกดิความลงัเลว่าควรเข้าไปแจมโต๊ะหญงิ
ล้วนขนาดยี่สิบคนโต๊ะนี้ดีหรือไม่
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“อ้าว โน่” 
แต่เดี๋ยวก่อนนะ เสียงนี้คุ้นๆ ว่ะ ไม่ใช่เสียงผู้หญิงซะด้วย แล้ว

ถ้าความจ�าผมไม่ผิด มันคือ...
“เฮ้ย!” โผล่มาอยู่นี่ได้ไงวะ!!!
“มาด้วยก็ไม่บอก จะได้ออกมาพร้อมกัน” 
ยงัมหีน้ามาพูด แค่เจอมงึนอนอยู่ข้างๆ ทัง้คนืกกูเ็ซง็จะตาย Ha 

อยู่แล้ว ยังต้องมาเจอแม่งหลังเลิกเรียนอีกเหรอวะเนี่ย! ชาติที่แล้วกู
กบัมงึไปท�าบญุร่วมกันมาทีว่ดัไหน กูจะได้ไปอธษิฐานล้างซวยถกู...ผม
โวยวายในใจไป มองหน้าไอ้ปุณณ์ไป อย่างบรรยายไม่ถูกว่าก�าลังท�า
หน้าตกใจ หรอืเซง็ หรอืเบือ่ ไม่น่าลมืเล้ย...ว่ายรูกิบัเอมเขาเป็นเพือ่น
กัน ถ้าลองนัดกลุ่มใหญ่ขนาดนี้แล้วจะเจอไอ้ปุณณ์พ่วงมาด้วยก็ไม่ใช่
เรื่องแปลก

“โน่มานี่สิ ยูสั่งมันเบรกแตกที่โน่ชอบไว้ให้ด้วยนะ” 
เสียงยูริดังเจื้อยแจ้วมาจากหัวโต๊ะเบื้องหน้าผม เรียกให้มอง 

ใบหน้าขาวๆ นั้นที่ฉีกยิ้มให้ผมอยู่ ผมยิ้มกลับไปพลางคิดว่าถ้าต้อง 
ไปนัง่ตรงนัน้สงสยัจะเซง็ยิง่กว่า คิดได้ดงันัน้ผมกเ็บยีดตวัเองลงนัง่ข้าง
ปุณณ์ทันที 

“อ้าว?” 
มันส่งเสียงร้องเบาๆ อย่างฉงน 
“เออน่ะ ขอนั่งด้วย ตรงนั้นน่ากลัว” ผมกระซิบตอบพร้อม

พยักพเยิดไปทางหัวโต๊ะที่ยูรินั่งอยู่ ตรงนั้นมีเพื่อนผู้หญิงรายล้อมนับ
สิบ จนไอ้ปุณณ์ต้องหัวเราะร่วนราวกับก�าลังชอบอกชอบใจ

“ฮะๆๆ ตอนแรกผมก็กลัวว่ะ ดีใจนะเนี่ยที่ได้โน่มาเป็นพวก” 
มันได้ทีพูดเสียงใส เหอะ! ไม่ใช่สถานการณ์แบบนี้ กูไม่มานั่ง

อิงแอบแนบชิดกับมึงให้เสียวตูดหรอกโว้ย
“ปุณณ์กับโน่สนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย” 
เออ ผมเกือบลืมไปเลยว่าปุณณ์มันมากับแฟนมัน จนส�าเนียง
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รื่นหูของเอมดังขึ้นจากฝั่งตรงข้ามที่ผมน่ังอยู่นั่นแหละถึงได้นึกออก 
เอ...ตูนี่ก็มานั่งเบียดแฟนชาวบ้านเขาอยู่ได้ แย่จริง

“เฮ้ย ลืมไปว่ามากับแฟน งั้นเราเฟดดีกว่า โทษทีว่ะ” ผมไม่ได้
ตอบค�าถามนั้นของเอม (ไม่รู้จะตอบไงว่ะ) แต่หันไปผงกหัวปลกๆ ให้
ปณุณ์ ก่อนจะลุกขึน้ยืนเตรยีมท�าใจไปน่ังข้างยูรทิีก่วกัมอืชวนผมยกิๆ 
แล้วก็คงเดินไปถึงนั่น นั่งกินมันเบรกแตกสบายไปแล้ว ถ้าไอ้ปุณณ์ 
ไม่ได้คว้าข้อมือผมเอาไว้ซะก่อน

“เฮ้ย คิดมากไรวะ นั่งนี่ก็ได้ถ้าอึดอัด” 
ปุณณ์ไม่รั้งผมไว้เปล่า ยังฉุดให้ล้มลงมานั่งเก้าอี้ตัวเดียวกับมัน

แบบเดิมอีก แน่นอนว่าผมเหวอแดก ขณะที่ยูริกวักมือเก้อ แถมเริ่ม
ขมวดคิ้วท�าท่าจะงอน

เฮ้ยๆๆ ไม่ง้อนะบอกไว้ก่อน
“เมื่อคืน เพื่อนที่ปุณณ์บอกว่ามาค้างที่บ้านคือโน่เองเหรอคะ” 
เสียงหวานๆ ของเอมยังคงป้อนค�าถามให้ผมต่อ ท�าเอาผม

อึกอัก พูดล�าบากเหมือนมีตะกร้อครอบปากไอ้โอมมาครอบปากผม
เลยว่ะ เอ่อ...จะตอบว่าไงดี มันจะดูแปลกๆ รึเปล่าถ้าพูดไปตามจริง 
ผมชักระแวงตงิดๆ

“อื้อ นี่ไง ยังใส่เสื้อผมอยู่เลย เห็นเปล่า” 
แต่คนที่ชิงตอบเป็นไอ้ปุณณ์ซะงั้น! ไม่พูดเปล่า ยังเอามือมา

ทาบเลขประจ�าตัวบนเสื้อผมให้เอมดูอีก! น่ีมึงไม่กลัวแฟนสงสัยเลย 
รึไงวะ ถ้าใครรู้ว่ากูไปนอนบ้านมึงในฐานะอะไรละก็...โอ๊ย รู้ถึงไหน
อายไปถึงนั่น

ระหว่างที่ผมก�าลังน่ังเหวอให้ไอ้ปุณณ์โชว์เสื้อนักเรียนที่ผมใส่
ว่าเป็นของมันอยู่ เสียงคนเดินด้วยรองเท้านักเรียนก็ดังเข้ามาประชิด
ตัวผมอีกแรงอย่างไม่ยอมแพ้

“โน่ใจร้ายจัง ไม่ยอมไปนั่งกับยู” 
วันไหนว่างกูจะหาเวลาไปท�าสังฆทานสักที ผมคิดพลางเกาหัว
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แกรก...โดนเพื่อนตัวเองกวนตีนไม่พอ ยูริยังจะมายืนยิ้มเผล่อยู่ข้าง
หลังผมอีก (เอาไงกับกูวะ!) ถ้าโดดน�้าในแก้วแล้วว่ายออกไปโผล่
มหาสมุทรอินเดียได้ตอนนี้ ผมคงท�าว่ะ

“เอ่อ...ก็ยูมีเพื่อนนั่งด้วยเยอะแล้วนี่ โน่ไม่กวนดีกว่า”
“ใครบอกว่ากวนล่ะ ยูอยากน่ังกับโน่นะ ไม่ได้เจอกันตั้งเป็น

อาทิตย์ หรือถ้างั้นยูมาน่ังตรงน้ีก็ได้นะ โน่จะได้นั่งกับปุณณ์ด้วยไง  
ดีไหม” 

อุตส่าห์ถามว่าดีไหม แต่ไม่เห็นหยุดฟังค�าตอบ เธอวิ่งกลับไป
ลากเก้าอี้มานั่งข้างผมแล้วครับ T_T เอาเข้าไปชีวิตกู...

“ผมเพิ่งรู้ว่าโน่คบกับยูริอยู่” ปุณณ์กระซิบเบาๆ ระหว่างที่ยูริ
ก�าลังเดินหาเก้าอี้ว่างเพื่อจะมานั่งกับผม จนผมได้แต่ยิ้มแหะๆ ให้แก่
ประโยคนัน้ของมนั แลว้ท�าเป็นไมรู่้ไม่ชีด้ีกว่า ขีเ้กยีจอธิบายยาว เรื่อง
ของเรื่องก็คือเดี๋ยวฝ่ายหญิงเขาจะดูไม่ดีนั่นเอง

“มาแล้วๆ นี่! ไปนั่งเบียดปุณณ์อยู่ท�าไม มานั่งกับยูสิ สงสาร
ปุณณ์เขา เมื่อยแย่” ยูริที่ได้เก้าอี้วิ่งร่ามานั่งข้างๆ พวกผมพลางเอ็ด
ผมใหญ่ แถมยังตไีหล่อีกแน่ะ (อูยยย เจบ็) ว่าแต่ให้ไปนัง่เก้าอีต้วัเดยีว
กับยูริแบบนั้นจะดีกว่าจริงเหรอ -_-”

“ไม่เป็นไรหรอกครับ ผมไม่ได้เมื่อยอะไร” 
โฮ้...ไอ้ปุณณ์ ท�าเป็นแมน...ผมเหล่มองพ่อพระเอกตลอดกาล

อย่างหมั่นไส้ (ทั้งที่เขาอุตส่าห์ให้นั่งด้วยแท้ๆ)
“ไม่ได้หรอกปุณณ์ โน่มานั่งนี่เร็วๆ” 
แต่อย่าฝันว่ายูริจะยอมแพ้ เฮ้อ...อยากท�าอะไรก็เชิญ ตอนนี้

ผมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเชือกที่เขาใช้ชักเย่อ ยื้อไปทางโน้นที ทางนี้
ที สุดท้ายท�าได้แค่ถอนหายใจปลงๆ แล้วย้ายตัวเองไปนั่งเบียดเก้าอี้
ตัวเดียวกับยูริ ท่าทางเธอมีความสุขยิ้มร่าดีนะครับ (แต่ปกติเธอก็ยิ้ม
เก่งอยู่แล้ว) กุลีกุจอหาสารพัดของกินที่สั่งมาประเคนให้ผมใหญ่

“ยี้...หมั่นไส้คนมีความรักมากเลยอะ สวีตกันไม่เห็นใจเพื่อน
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โสดๆ อย่างพวกฉันเลยนะยะยู” แว่วเสียงเพื่อนสาวของยูริแซวกัน 
เซ็งแซ่จนผมเหงื่อตก แต่ดูท่าทางยูริมีความสุขที่ได้ยินค�าพูดแบบนี้ 
เพราะเธอยิ้มน้อยยิ้มใหญ่จนแก้มแทบปริ

“ก็หาแฟนมั่งสิ” 
เอ้า ไปตอบเพื่อนแบบนั้นท�าไมล่ะครับ! ว่าแต่ผมต้องอยู่ใน

สภาพนี้อีกนานเท่าไหร่เนี่ย T__T
 
เป็นเวลานาน กว่าพลพรรคสาวๆ โขยงใหญ่จะทั้งกินและ

เมาท์กนัจนสะใจ พระอาทติย์กต็กดนิไปหลายชัว่โมงแล้ว ผมมองซาก
อารยธรรมที่เหลืออยู่บนโต๊ะยาวของพวกเธอแล้วก็ต้องกลืนน�้าลาย
อย่างเหลือเชื่อ

กระเพาะผู้หญงิน่ีช่างน่ากลวัจรงิๆ -_-” ขนาดบรกิรมาเกบ็จาน
ออกไปบ้างแล้วนะเนี่ย

เราเดินออกจากร้าน ลัดเลาะไปตามแหล่งชอปปิงของสยามที่
เปิดไฟสว่าง มาจนถึงป้ายรถเมล์หน้าโรงหนังสยาม รอส่งสาวๆ ให้
กลับบ้านที่อยู่ทางช่วงถนนพญาไท

“ยูริจะกลับยังไงล่ะ ดึกแล้ว” 
ผมถามตามมารยาทประสาแฟน (?) ที่ดีควรจะถาม เธอหันมา

ยิ้มหวานอวดเขี้ยวน่ารักให้ผมด้วยแววตาปีติ
“โน่จะไปส่งยูเหรอ” 
เอ่อ...เอางั้น?
แต่ก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละ ยูริไม่ใช่ผู้หญิงประเภทนั้นหรอก 

เธอหัวเราะหลังจากที่พูดจบประโยคทันที “ล้อเล่นน่ะ! ไม่ต้องห่วง
หรอกค่ะ ยูริกลับแท็กซี่กับเมย์ แล้วเจอกันใหม่วันหลังนะ” 

ได้ยินแบบนั้นค่อยโล่งใจไปนิดหน่อย ไม่ใช่โล่งที่ไม่ต้องไปส่ง 
ยูรินะครับ แต่ผมโล่งใจที่มีคนกลับบ้านเป็นเพื่อนเธอต่างหาก

“ถงึบ้านแล้วกโ็ทร. มาบอกด้วยนะครบั” ผมเองก็ไม่ใช่แฟนทีแ่ย่
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นักหรอกน่า ^_^
หลังจากที่ร�่าลากับยูริและเพ่ือนๆ จนส่งเธอขึ้นรถแท็กซี่ไป

เรียบร้อยแล้ว (ไม่ลืมถ่ายรูปทะเบียนรถแท็กซี่ไว้ในมือถือ) ก็ถึงตาผม
บ้างละทีจ่ะกลบับ้าน แต่แค่หนัหลงัมายงัไม่ทนัจะก้าวขาไปไหน กเ็สอืก
ประจันหน้ากับไอ้ตัวป่วนชีวิตผมในช่วงหลังๆ มานี้เสียก่อน

“เฮ้ย!!!” มงึหล่อขนาดไหน แต่ดกึๆ ดืน่ๆ มายืนเงยีบๆ ข้างหลัง
กูก็นึกว่าผีเหมือนกันนะโว้ย! อูยยย เง็กเซียนฮ่องเต้ช่วยข้าน้อยด้วย 
ขวัญเอ๊ยขวัญมา

แน่นอนว่าผมร้องเสียงหลงที่หันกลับมาเจอหน้ามันรออยู่ แต่
สิง่ทีน่่าระแวงยิง่กว่านัน้คอืการปล่อยให้มนัมายนืซ้อนหลงันานๆ อยู...
ไม่ปลอดภัยแน่ๆ รีบหันหน้าไปคุยกับมันดีๆ ดีกว่า

“โน่เป็นแฟนที่ดียิ่งกว่าที่ผมคิดอีกนะเนี่ย” มันพูดทั้งยังยิ้ม
ทะเล้น แต่ผมรู้สึกเหมือนถูกหลอกด่า

“หมายความว่าไง”
“เฮ้ย ไม่ใช่อย่างนั้น หมายความว่าโน่ก็ดูแลยูริดีเหมือนกันนะ 

นึกว่าจะใจร้ายกว่านี้ซะอีก” 
นี่มึงแก้ตัวแล้วเหรอวะ -_-”
“เป็นผูช้ายกต้็องดแูลเขาหน่อยส ินกึว่าปณุณ์จะไปส่งเอมซะอีก

นะ” ผมพูดพลางเดนิไปด้วยเพือ่ขึน้บนัไดเลือ่นข้ามฝ่ังไปยังป้ายรถเมล์
หน้าสยามเซ็นเตอร์ แน่นอนว่าปุณณ์เดินตามผมติดๆ เพราะจะว่าไป
บ้านเราก็อยู่ใกล้กัน

แต่อย่ามาเดินอยู่ข้างหลังกูได้ไหมเนี่ยยย เข้าใจไหมว่ากูรู้สึก
แปลกๆ

“ปกติก็ไปส่งนั่นละ แต่วันนี้ต้องพาโน่ไปที่บ้านนี่”
มึงพูดอะไรนะ!
“เฮ้ย! ให้ไปท�าไมอีกวะ!” กูเป็นแฟน (ในนาม) แต่ไม่ได้แต่งเข้า

บ้านมึงนะโว้ย จะให้ไปอยู่กินด้วยเลยรึไง
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“อ้าว แล้วโน่ไม่เอามอ’ไซค์ที่จอดทิ้งไว้บ้านผมเหรอ” 
เออว่ะ เกือบลืม อะไรวะเนี่ย วันนี้ผมเบลอจริงๆ
“เออว่ะ เอาๆๆ แล้วแป้งอยู่บ้านปะ” ต้องถามถงึตวัปัญหาก่อน

เลยเป็นดีที่สุดครับ
“ไม่อยู่บ้านจะให้อยู่ไหนล่ะ ฮะๆ” มันตอบผมกล้ัวหัวเราะ

เหมือนผมถามค�าถามโง่ๆ แต่ค�าถามของผมมันก็โง่จริงๆ นั่นแหละ
ว่าแต่...หลังจากเป็นแฟนกับยูริ ก็ต้องไปเป็นแฟนไอ้ปุณณ์ต่อ

อีกเหรอวะ! ชีวิตผมจะมีอิสระบ้างไหมเนี่ย...


