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อินโทรดักชันนน

ใครๆ ก็บอกว่าพี่นาวาปีสอง คณะวิศวกรรมภาคไฟฟ้าน่ะ
น่ารัก

ใช่...ใครๆ ก็บอกกันมาแบบนั้น ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ รุ่นเดียวกัน 
หรือแม้แต่รุ่นน้องที่เพิ่งจะผ่านพ้นเข้ามาในรั้วมหา’ลัยได้เพียงไม่กี่
เดือนก็ตาม พี่นาวาเหมือนแมวง่วง...น่ันน่ะผมก็เคยได้ยิน บางคนก็
บอกว่าผมเหมอืนตัวสลอธทีดู่ข้ีเกียจ แต่ก็น่ารกัน่าเอน็ด ูผมน่ะคดิแล้ว
คิดอีกว่ามันเป็นค�าชมหรือเปล่า แต่ทุกครั้งที่เข้าเรียนก็มักจะมีขนม 
นมเนยมาวางกองไว้ให้บนโต๊ะที่ผมน่ังเรียนประจ�าอยู่เสมอ ก็เลยคิด
ว่านั่นมันคงจะเป็นค�าชมแน่ๆ

โต๊ะประจ�าของผมคอืแถวเกอืบสดุท้ายหลบมมุจากสายตาของ
อาจารย์ประจ�าวชิาเพือ่การตัง้ป้อมเตรยีมพร้อมทีจ่ะสูร้บกบัความฝัน 
การนอนท�าให้มนุษย์เรารู้สึกสดชื่น อันนี้ผมว่าเองแหละ ไม่มีใครเขา
ว่าเอาไว้หรอก เสียอย่างเดียว...ผมเรียนไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไร พอถึง
เวลาสอบทีไรก็อาศัยเพื่อนที่เป็นหัวกะทิของกลุ่มให้ช่วยติวทุกที

อยากรูจ้กัเพือ่นผมไหม ไม่อยากเหรอ แต่ผมอยากแนะน�ามนัอะ 
ช่วยฟังผมหน่อยแล้วกันนะ
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เพือ่นของผมชือ่ไบร์ท ไบร์ททีแ่ปลว่าฉลาด ไม่ใช่ชือ่ยีห้่อฟองน�า้
ล้างจานยี่ห้อหน่ึงอย่างที่ทุกคนคิดหรอกนะ ซึ่งมันก็ฉลาดสมชื่อ ผม
เคยลองขอมอืมนัเวลาว่างมนักใ็ห้...ล้อเล่น ไบร์ทมนัเรยีนเก่ง เป็นคน
ที่มีความเฟรนด์ลีสูงและยังหน้าตาดีมากๆ

มันเป็นอดีตเดือนมหา’ลัยที่ไม่ค่อยจะมีคุณค่าเท่าไรในแวดวง
ดาวเดือน เพราะส่วนใหญ่ไอ้ไบร์ทมันชอบไปขลุกอยู่กับทีมบาสของ
มหา’ลัยมากกว่า งานเกี่ยวกับดาวเดือนคนท่ีได้อันดับสองรองจาก 
ไอ้ไบร์ทก็เลยต้องรับกรรมไปแทน

แต่ว่ามันเล่นบาสเก่งนะ ผมชอบไปนั่งดูไอ้ไบร์ทเล่นบาส
สนามบาสลมเย็นแล้วก็มีมุมให้นอนได้ด้วย ไบร์ทมีความ

สามารถพิเศษคือการเล่นบาส เล่นดนตรี ส่วนผมก็มีเหมือนกัน ความ
สามารถพิเศษที่เพื่อนๆ บอกว่าผมท�ามันได้ดีก็คือการนอน...

มันใช่เหรอ...
เพื่อนผมมันว่ากันมาแบบนั้น
ท่ีจริงแล้วผมก็มีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยได้

แสดงออกมาเท่าไร นั่นคือการถักนิตติ้ง แม่ของผมเป็นคุณครูสอน
ศิลปะ เวลาว่างๆ เรามักจะนั่งถักนิตติ้งด้วยกันในตอนที่ท่านยังมีชีวิต
อยู่ ตอนนี้แม่ของผมเสียไปแล้ว ด้วยโรคมะเร็งเมื่อสองปีก่อนตอนที่
ผมสอบเข้ามหา’ลัยได้พอดิบพอดี

ก่อนเสียแม่ยิ้มให้ผมแล้วก็บอกว่าขอให้ผมมีความสุขในทุกๆ 
วันของชีวิต

นับตั้งแต่วันนั้นผมก็ไม่เคยรู้สึกเศร้าอีกเลย ผมมีความสุขกับ
เพื่อนกับมหา’ลัย ถึงแม้ว่าที่บ้านผมจะไม่มีความสุขก็ตาม แต่อย่าง
น้อยผมก็ไม่ได้รู้สึกเศร้า

ผมเลิกถักนิตติ้งมาตั้งแต่ตอนน้ัน แต่ไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอ 
ผนืแรกทีถั่กให้แม่ หรอืว่าตุก๊ตาหน้าตาบดูเบีย้วทีผ่มฝึกถกัในช่วงแรกๆ 
ผมกเ็ก็บมนัเอาไว้เป็นอย่างด ีคดิแล้วผมกม็คีวามสขุดนีะกบัการได้ท�า
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ในสิง่ทีช่อบ แต่ผมคงกลบัไปถกัอกีไม่ได้เพราะว่าพ่อไม่ชอบอะไรทีม่นั
ไร้สาระแบบนั้น

“ไอ้นาวา! แอบมานั่งอยู่คนเดียวอีกแล้วนะมึงอะ”
“เปล่า” ผมไม่ได้แอบสักหน่อย
ไอ้ไบร์ทชอบเสยีงดงัอยูเ่รือ่ย ดสูมิแีต่คนหนัมามองเตม็ไปหมด
“เปล่า’ไรวะ ก็เน่ีย มึงกินข้าวเสร็จแล้วก็แอบพวกกูออกมานั่ง

อยูค่นเดียว แล้วกไ็ม่บอกด้วยว่าไปไหน” ไอ้ไบร์ทยังคงไม่หยุดพดู และ
นั่นท�าให้ผมคิดว่าไบร์ทเป็นมนุษย์ผู้ชายหน้าตาดีที่พูดมากพอสมควร

“ไม่ได้แอบ เราเดินออกมา”
“...”
กบ็อกแล้วไงว่าไม่ได้แอบ ตอนเดินออกมาคนกเ็หน็กนัตัง้เยอะ

แยะ ถ้าแอบก็ต้องไม่มีใครเห็นสิ
“มึง...เกิดบนโลกจริงๆ ใช่ปะ ไม่ได้มาจากดาวดวงไหน แล้วอ�า

พวกกูว่าเป็นคนบนโลกหรอกนะ”
“เพ้อเจ้อน่ะไบร์ท” ผมต่อว่ากลับไปด้วยเสียงเนือยๆ 
ชว่งบ่ายแบบนี้แถมยังกินข้าวมาแนน่ทอ้งแล้วมันชวนงว่งยงัไง

ก็ไม่รู้ “เรากลับไปนอนดีไหม”
“ไม่ดี! บ่ายส่งงานไง มึงลืมแล้วเหรอ”
จริงด้วย...
“ไบร์ท”
“มองกแูบบนี.้..อย่าบอกนะว่ามงึยงัไม่ได้ท�า” สมกบัทีไ่บร์ทเป็น

เพ่ือนสนิทของผมจริงๆ เลย อย่างที่บอกว่าผมน่ะลืมไปแล้วว่าตอน
บ่ายต้องส่งงาน...ลืมชนิดที่ว่าลืมสนิทไม่มีแม้แต่เสี้ยวหนึ่งของความ
คิดที่จะโผล่ขึ้นมาให้ตงิดใจเลย

“ขอดูหน่อย”
“เวรรร มึงผ่านมาปีสองได้ไงเนี่ย”
“ซื้อเกรด”
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“...”
“หยอกเล่น...เราขอดูหน่อย” ไบร์ทท�าหน้าตลกดีจัง ใครมันจะ

ไปซื้อเกรดกันล่ะ ที่ผ่านมาได้เพราะคะแนนสอบผมดีหรอก งานก็ส่ง
ถึงแม้ว่าจะขอให้ไอ้ไบร์ทช่วยท�าก็เถอะ แต่...แต่ผมก็ท�าเองส่วนใหญ่
นะ ผมก็มีความรับผิดชอบอยู่นิดหนึ่ง

“เออๆ รีบเลย อีกครึ่งชั่วโมงเอง”
“ท�าเสร็จฝากไบร์ทส่งแล้วเรากลับไปนอนได้ไหม”
“ไม่ได้โว้ย!”
“โคตรแย่” ผมน่ะง่วงมากเลยนะ :(
“เออ กูเนี่ยแย่ ปีหนึ่งกูไม่น่าก้าวเท้าขวาออกจากบ้านเลยไอ้

เหี้ย ได้มึงเป็นรูมเมทไม่พอเสือกมาสนิทกันอีก”
“งั้นเราก็คงก้าวเท้าขวาออกมาเหมือนกัน”
“อะ นี่มึงด่ากู?”
“เราเปล่านะไบร์ท มันเป็นประโยคบอกเล่าอะ ไบร์ทเคยเรียน

ภาษาไทยไหม เราเคยนะ...เกรดสีด้่วย” ผมบอกออกไปอย่างภาคภมูใิจ
ในเกรดของตัวเอง จริงๆ แล้วผมก็ไม่ใช่เด็กเรียนแย่นะ อย่างน้อยผม
ก็ได้อันดับหนึ่งมาตลอด...ตอน ม. ต้น

ถ้านับจากข้างหลัง
มันก็เหมือนๆ กันนั่นแหละ ไม่เห็นแตกต่างเลย
“เย็นนี้มึงกลับยังไง”
“รถเมล์”
“บอกให้กลับกับกู เย็นๆ จะไปโหนรถเมล์ท�าไมวะ” ไบร์ทพูด

เร่ืองนี้มารอบที่ล้านได้ถ้านับตั้งแต่ตอนเปิดเทอมแรกๆ ซึ่งผมก็บอก
ไปแล้วว่าหอเรามันคนละทางกัน จะให้ไบร์ทไปส่งผมแล้ววนกลับไป
หอตัวเองมันก็ไม่ใช่เรื่อง

ท�าไมไบร์ทพูดยากจัง
“เราขี้เกียจพูดกับไบร์ทเรื่องนี้แล้ว”
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“สัส”
“ด่าเราท�าไม”
“กูสบถ”
“สบถใส่เรา?”
“สบถเฉยๆ สบถกับตัวเองอะครับนาวา กูไม่ได้ด่ามึง!”
“อ้อ โอเค...ก็แล้วไป”
“ถ้ากูด่าแล้วมึงจะท�าไม”
“ก็เปล่า เราจะได้เลือกว่าอยากเป็นสัตว์อะไร”
“...”
กว่าจะเรียนเสร็จหนังตาผมก็แทบจะปิดลงในตอนที่ขึ้นมานั่ง

บนรถเมล์ทีแ่ออดัเป็นปลากระป๋อง ผมได้ทีว่่างตรงท้ายรถ นัง่สปัหงก
พยายามทีจ่ะไม่ให้ตวัเองหลบัเพราะผมกลวัว่าผมจะเลยป้ายทีต้่องการ
จะลง แต่แรงโน้มถ่วงของโลกใบนี้มันช่างมากมายจริงๆ เผลอแป๊บ
เดียวตาผมก็ปิดลง

และสะดุ้งตื่นอีกทีที่...ป้ายสุดท้าย
แย่แล้วละ
ผมนั่งรถเลยป้ายมาแล้ว
คนอื่นๆ ก�าลังตระเตรียมสัมภาระของตัวเองก่อนจะถึงป้าย

สุดท้ายตามที่กระเป๋ารถเมล์บอก ผมใจเต้นรัวและท�าอะไรไม่ถูก หัน
มองซ้ายขวากบัเส้นทางทีไ่ม่คุ้นชนินี ้คิดหนกัมากว่าผมควรจะท�ายงัไง
ต่อดี เพราะถ้าหากโทร. บอกไอ้ไบร์ทผมต้องถูกมันว่าแน่ๆ

ท�ายังไงดีนะ...
“เฮ้ย หลบหน่อยดิวะ มึงเด็กไหนเนี่ย”
“...”
เสียงตะโกนคล้ายคนจะมีเรื่องกันท�าให้ผมหยุดคิดเรื่องของ 

ตัวเองและเงยหน้าขึ้นไปมองสถานการณ์ตรงหน้าแทน
ร่างสูงที่สวมใส่ชุดนักศึกษาก�าลังถูกเด็กมัธยมปลายหาเรื่อง 
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นักศึกษาคนนั้นเป็นรุ่นน้องมหา’ลัยเดียวกันกับผม ผมจ�าได้และเคย
เห็นเขาผ่านๆ ในตอนที่เข้ารับน้อง สายตานิ่งดุเลื่อนขึ้นจากโทรศัพท์
ในมือมาสบกับผมเป็นอันดับแรก ซึ่งนั่นท�าให้ผมสะดุ้งเล็กน้อยที่ถูก
จับได้ว่าแอบมอง

“มึงได้ยินปะเนี่ย?!”
ไม่ทันที่จะเกิดเรื่องขึ้น รถเมล์ก็เริ่มชะลอตัวเตรียมจอด
ผมลุกยืนเพราะกลัวว่าจะลงไม่ทันคนอื่น ก้าวเท้าได้เพียงแค่

ข้างเดยีวเท่านัน้ รถกเ็บรกและกระตกุเลก็น้อยท�าให้ผมซวนเซแทบจะ
หงายหลังทันที แต่มือผมมันดันไปคว้าบางสิ่งบางอย่างและยึดเอาไว้
ได้ทัน ผมเลยไม่ได้หงายหลังล้มไป แต่หน้าทิ่มลงไปบนสิ่งที่ยึดเอาไว้
แทน

หอม...อุ่นด้วย
“ปล่อย”
“...”
พึ่บ!
“อ๊ะ...” ผมเซเล็กน้อยเมื่อถูกใครบางคนผลักออก เงยหน้าขึ้น 

ก็พบว่าสิ่งที่ผมยึดเอาไว้เมื่อกี้คือร่างสูงของรุ ่นน้องในรั้วมหา’ลัย
เดียวกันที่ก�าลังมองมาด้วยสายตาไม่เป็นมิตร หลังจากนั้นน้องก็ตวัด
สายตาไปมองเด็กมัธยมรอบข้างก่อนจะเดินลงจากรถไปเงียบๆ

ผมรบีขยับเท้าแทรกคนอ่ืนตามน้องเขาลงไปอย่างเสยีมารยาท 
ชุดนักศึกษาและแผ่นหลังกว้างจมหายไปกับฝูงชน แต่ผมก็อุตส่าห์ 
พาตัวเองเดินตามมาจนได้

ว่าแต่...ผมเดินตามน้องเขามาท�าไมกันนะ
“...”
“...”
ตึกๆๆๆ
ตึกๆๆๆ
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กึก!
อยู่ๆ  ร่างทีอ่ยูข้่างหน้าผมกห็ยดุนิง่อยูก่บัที ่ผมหนัมองซ้ายขวา

ก่อนจะสะดุ้งอีกครั้งเมื่อร่างนั้นหันกลับมาหา
“ตามมาท�าไม”
“...”
“ตอบดิ”
“คือ...ที่นี่มันตรงไหนเหรอ”
“...”
“พี่...นั่งรถเลยป้ายมา”
สหีน้าของเดก็ทียื่นอยู่ข้างหน้าผมน้ันเรยีบนิง่ ไม่มคี�าพดูใดออก

จากปากทั้งผมและน้อง จนเวลาผ่านไปเกือบนาทีร่างสูงก็หันหลังเดิน
หนีผมไป เลี้ยวเข้าไปตรงตึกสูงสภาพดีที่มีตัวอักษรติดเอาไว้ว่า
คอนโดมิเนียม ซึ่งผมก็ไม่ได้เดินตามน้องไปอีก

จะตามไปยังไงกันล่ะ...โดนยามจับโยนออกมาพอดี
แล้วผม...จะกลับยังไงล่ะทีนี้
พอเข้าตาจนแล้วจะโทร. บอกให้ไบร์ทมารบั แบตโทรศพัท์กด็นั

หมดข้ึนมา ผมน�้าตาคลอเมื่อท้องฟ้าเริ่มเปล่ียนสีมืดลง ทรุดนั่งลง
พยายามที่จะเปิดเครื่องโทรศัพท์ขึ้นมา

“...”
รองเท้าแตะของใครบางคนหยุดน่ิงอยูต่รงหน้าผม พอไล่สายตา

ข้ึนมองผมถงึได้รูว่้าเจ้าของรองเท้าคูน่ีก้ค็อืรุ่นน้องคนนัน้ทีผ่มเดนิตาม
เขามา น้องยืนกอดอกมองหน้าผมน่ิงด้วยสายตาเหมือนก�าลังด่าอยู่
ในใจ

ซึ่งผมว่าน้องต้องก�าลังด่าผมอยู่แน่ๆ
“อยู่แถวไหน”
“ซอยxxx”
“ลุกขึ้น”
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~ พี่ต้องฟังผม ~

ผมรีบลุกข้ึนยืนจนเกือบจะล้มลงอีกคร้ัง แต่น้องตัวสูงยกมือ 
ขึ้นมาคว้าคอเสื้อเอาไว้ ขมวดคิ้วแน่นเป็นปม

“ซุ่มซ่าม”
…
ขอโทษนะที่พี่มันซุ่มซ่าม
ผมได้แต่เถียงน้องอยู่ในใจ น้องเขาน่ากลัว ไม่เถียงออกเสียง

ด้วยหรอก
หลังจากนั้นผมก็ถูกเด็กรุ่นน้องลากคอเสื้อพาเดินออกไปข้าม

สะพานลอยเพื่อรอขึ้นรถ น้องยืนเงียบไม่พูดอะไรกับผมตลอดเวลา 
ที่เรายืนอยู่ด้วยกัน แม้แต่ชื่อก็ไม่ถาม...และผมเองก็ไม่กล้าถามด้วย
เหมือนกัน จนกระทั่งรถเมล์คันสีเหลืองจอดเทียบ

น้องดันหลงัผมให้เดนิขึน้ไป เจ้าตวัจบัราวด้านบนแน่นเมือ่ไม่มี
ที่นั่ง ส่วนคนที่ส่วนสูงไม่ถึงต้องเขย่งแบบผมก็เลือกที่จะท�าหน้ามึน 
จับชายเสื้อของคนที่เด็กกว่าเอาไว้แทน

“ปล่อย”
“ปล่อยกล้็มส”ิ ผมท�าเสยีงหงงุหงงิออกไป จบัแน่นชนดิทีว่่ากาว

ตราช้างก็ยังต้องยอมแพ้ และแน่นอนว่าน้องก็ยอมแพ้ผมเหมือนกัน 
ถอนหายใจออกมาและไม่ส่งเสียงว่าอะไรมาอีก

“จะถึงแล้ว” เสียงทุ้มปนดุดังขึ้นเหนือหัว ผมเงยหน้าขึ้นขณะที่
ตาก�าลังจะปิดเพราะความง่วง อ้าปากหาวออกมาน�้าตาเล็ดก่อนจะ
ปล่อยชายเสื้อของเด็กตัวสูงตรงหน้าออกและหันมองไปรอบๆ ทันที 
เริ่มคุ้นตาขึ้นมาบ้างแล้ว

“ขอบคุณนะ” ผมซึ้งใจมากเลย
อยากจะกอดน้องแต่ก็กลัวว่าจะโดนดีดออกมา
“กองไว้ตรงนั้น”
…
“ลงไปได้แล้ว” พอรถจอดก็ไล่กันทันที
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~ Scriper ~

ผมก็รบีพาตวัเองลงมาเพราะกลวัว่ารถมันจะเริม่ออกตวัอีกครัง้ 
รบีจนลมืไปเลยว่าจะถามชือ่น้องคนนัน้ ได้แต่มองตามรถไปตาปรบิๆ

ไปซะแล้ว...
เอาไว้พรุ่งนี้ผมค่อยซื้อขนมไปให้แล้วถามชื่อน้องก็แล้วกัน



~ พี่ต้องฟังผม ~

สลอธของภาคไฟฟ้า

“ขอบคุณนะ”
“กองไว้ตรงน้ัน” ผมพูดขึ้นเมื่อได้ยินเสียงที่น่าร�าคาญของส่ิงมี

ชีวิตบางอย่างที่หิ้วติดมือขึ้นรถมาด้วย จ�าได้ว่าเพื่อนผมเคยพูดถึงคน
คนนี้อยู่หลายครั้ง ช่ือนาวาน้ันแทบจะกรอกใส่หูผมอยู่ทุกวันจนรู้สึก
ร�าคาญถึงแม้ว่าจะไม่เคยได้พบเจอกันสักที

พอได้เจอกเ็ออ...สมกบัฉายาตวัสลอธของภาคไฟฟ้าด ีท�าอะไร
เชื่องช้าแล้วยังดูอืดอาดไปหมด สิ่งมีชีวิตประเภทนี้อยู่รอดบนโลกมา
ได้ยงัไงจนถงึตอนน้ีกัน ส�าหรบัผมท่าทางแบบนัน้มนัโคตรน่าหงดุหงดิ 
ตั้งแต่ที่อีกฝ่ายเดินตามผมมาจนถึงคอนโดฯ เพราะดันนั่งรถเลยป้าย
และไม่รูว่้าตวัเองน่ะอยูท่ีไ่หน พอไม่สนใจกม็านัง่ท�าตวัเป็นสลอธป่วย
อยู่ข้างหน้าคอนโดฯ ไม่ยอมกลับบ้านไปสักทีอีก

ดีที่เส้นทางกลับบ้านของอีกฝ่ายมันเป็นทางเดียวกันกับร้าน
เหล้าที่ผมก�าลังจะไป ไม่อย่างนั้นอย่าหวังเลยว่าผมจะยื่นมือเข้าไป
ช่วย

“ลงไปได้แล้ว” ผมพูดขึ้น ไม่ได้สนใจมองเจ้าตัวสลอธตรงหน้า
เลยสักนิด เห็นแค่เพียงเดินเซลงจากรถไปอย่างเร่งรีบ คงไม่อยากเลย
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~ Scriper ~

ป้ายไปอีกละมั้ง ก็ดี...เพราะถ้าเลยอีกผมก็ไม่ช่วยแล้ว ให้หาทางกลับ
เองนั่นแหละ ไม่ใช่ธุระอะไรของผมเลยสักนิด

ประตรูถเลือ่นปิด มเีสีย้ววนิาททีีผ่มมองออกไปและเหน็ว่ารุน่พี่
ที่ชื่อนาวาก�าลังจ้องมองตามรถมา

ผมส่ายหน้าช้าๆ ก่อนจะเลิกสนใจ พอถึงจุดหมายปลายทางก็
เดินลงจากรถมาเงียบๆ การเข้าร้านเหล้าไม่ใช่ปัญหาส�าหรับผมที่เพิ่ง
จะอายุสิบเก้ามาได้ไม่กี่วัน โต๊ะของกลุ่มเพื่อนผมอยู่ใกล้กับล�าโพง
ท่ามกลางเสยีงเพลงทีด่งัคลอเข้ากบับรรยากาศ ผมกวาดสายตาไปมา
มองจ้องไปยงัผูห้ญงิคนหนึง่ทีก่�าลงัส่งยิม้กว้างให้แก่ลกูค้าภายในร้าน

“มาถงึกม็องพีเ่ขาอกีแล้วนะมงึ” ไอ้ภพเล่ือนแก้วเหล้ามาตรงหน้า
ผม มนัยิม้มมุปากรูว่้าผมนัน้คดิอะไร “วนันีเ้หน็เจ๊แกทะเลาะกบัแฟน”

“อือ” ก็ทะเลาะกันทุกวันนั่นแหละ ผมขี้เกียจจะพูดแล้ว
พ่ีปูเป้เป็นรุ่นพี่ผู้หญิงที่ผมเคยสนิทด้วยและผมชอบพี่เขา นับ

ตั้งแต่เข้ามหา’ลัยพี่เขาก็เริ่มนิสัยเปลี่ยนไปไม่เหมือนกับที่ผมเคยรู้จัก 
แต่ก็ยอมรับว่าผมยังคงชอบพี่เขาเหมือนเดิม

“ทะเลาะโคตรแรง แฟนพี่แม่งจะตบหน้าพี่เขากลางร้านอะ”
“ไอ้เหี้ยกั๊ก!”
“เชี่ย กูลืม”
…
กึก!
ผมวางแก้วเหล้าลงบนโต๊ะหันมองหน้าเพื่อนตัวเองนิ่ง “มึงพูด

ใหม่”
“เอ่อ...กูบอกว่าพี่เขาทะเลาะกันแรงมาก” ไอ้กั๊กหน้าเจื่อน ผม

พยักหน้าและยังคงจ้องอยู่ที่มันเพ่ือรอฟังประโยคต่อไปให้แน่ใจกับ 
สิ่งที่ได้ยินก่อนหน้า

“พูดต่อ”
“ไม่มีอะไรแล้วมึง อย่าไปฟะ---”
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~ พี่ต้องฟังผม ~

“กบูอกให้มงึพูด!” ผมพูดแทรกไอ้ภพขึน้มาและยงัคงมองนิง่อยู่
ที่ไอ้กั๊ก เห็นมันพูดว่าซวยแล้วกูแต่ผมก็ไม่ได้สนใจ ถ้ามันยังไม่ยอม
บอกผม มันจะได้ซวยจริงๆ แน่

“แฟนพี่เขาอะ...พ่ีดิวเขาจะตบพ่ีปูเป้ แต่เฮียแม่งมาห้ามทัน 
บอกว่าถ้าท�าร้ายพนักงานในร้านเขา ต่อให้เป็นแฟนกันเขาก็จะเอา
เรื่อง” ไอ้กั๊กเล่าไปก็ถูกสายตาทิ่มแทงจากไอ้ภพไปด้วย 

ผมยกแก้วเหล้าข้ึนชิดริมฝีปากฟังเงียบๆ จนกระทั่งมันพูดจบ
ถงึได้วางแก้วลงและลกุเดินออกมา ตรงไปยังโต๊ะทีมี่กลุ่มนกัศกึษากลุ่ม
หนึ่งก�าลังนั่งกันอยู่

“ทัพหยุด! จะท�าอะไร” อีกเพียงไม่กี่ก้าวผมก็เกือบจะเดินไปถึง
โต๊ะนัน้ พีป่เูป้แทรกตวัเข้ามายนืขวางและดนัไหล่ผมเอาไว้ด้วยแววตา
ตื่นตกใจ “เพื่อนทัพเล่าอะไรให้ฟังใช่ไหม”

“มันจะตบพี่”
“...”
“เป็นแฟนหรือกระสอบทราย ท�าไมต้องยอมมัน” ผมถามและ

พยายามข่มอารมณ์ตัวเองเอาไว้ ในตอนทีส่บตากบัไอ้เหีย้ตวันั้นทีท่�า
หน้าตากวนตีนผมกลับมา

“ทัพรู้ไหมว่าทัพเป็นคนนอกในเรื่องนี้”
“...”
คนนอก?
เฮอะๆ นั่นสิ ผมมันก็เป็นได้แค่นั้น
“อย่ายุ่งเรื่องของพี่เลย กลับไปนั่งกับเพื่อนๆ เถอะ...วันนี้เฮีย

เขายุ่งๆ เข้าใจที่พี่พูดใช่ไหม”
“...”
“ฐานทัพ”
“อือ”
“...เลิกพยายามเถอะนะทัพ ถึงพ่ีไม่มีดิว พี่ก็มองทัพเป็นแค่
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~ Scriper ~

น้อง” ประโยคเดิมๆ ที่ผมได้ยินทุกครั้งหลังจากที่พี่ปูเป้คืนดีกับไอ้ดิว 
ช่วงเวลาทีอ่กีฝ่ายร้องไห้มาขอให้ผมอยูข้่างๆ ไม่เคยมคีวามหมายอะไร
เลยแม้แต่นดิเดยีว พอถงึเวลาทีผ่มจะก้าวออกมาจรงิๆ คนทีร่ัง้ผมเอา
ไว้กค็อืพีเ่ขา แต่พอผมคดิว่าตวัเองจะมโีอกาส ก็เป็นคนคนเดยีวกันอีก
ที่ท�าลายโอกาสนั้นลงไปจนหมด

ผมควรยนืตรงไหน หรอืว่าครัง้นีผ้มควรทีจ่ะพอแล้วเดนิออกมา
จริงๆ สักที

“เพ่ือนกูเดินหงอยกลับมาเป็นหมาเปียกฝนเลย” ไอ้ภพพูดขึ้น 
ยกมอืขึน้จบัไหล่ผมทีน่ัง่ดืม่ต่อเงยีบๆ “มงึเลิกเหอะว่ะ เรือ่งอ่ืนโหดสัส
แต่พอเรื่องพี่ปูเป้ทีไรเป็นหมาทุกที”

“...”
“คนอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะ”
“ใช่! พี่นาวากูก็น่ารักนะมึง ตัวเล็กตัวน้อย” ไอ้กั๊กพูดชื่อหนึ่ง

ออกมาท�าให้ผมเงยหน้าขึ้นไปมอง มันท�ามือประกบกันเป็นดอกบัว
ตูมในตอนที่พูดว่าตัวเล็กตัวน้อย “มึงชอบแนวๆ นี้นี่หว่า”

“ไม่” ผมตอบกลับทันที
ตัวสลอธแบบนั้นใครจะไปชอบวะ
แค่เห็นก็รู้สึกหงุดหงิดแล้ว
“มงึไม่ชอบพีเ่ขาเหรอวะ” ไอ้กัก๊ขมวดคิว้ มนัท�าตวัเป็นแฟนคลบั

สลอธตัวนั้นทั้งยังหอบขนมไปวางไว้ที่โต๊ะของอีกฝ่ายตลอด เหตุผล
เพราะว่ามนัชอบทีจ่ะนัง่ดตูวัสลอธเคีย้วขนมจนแก้มสองข้างพองออก
มาและสายตาที่มีความสุขเวลากิน

ผมก็เคยเห็น...และได้แต่คิดว่าคนบ้าอะไรมันจะยัดซาลาเปา 
เข้าปากไปได้ทั้งลูก แล้วเคี้ยวอืดอาดตาปรือได้แบบนั้น

“เฉยๆ”
“เนี่ยยย แสดงว่ามึงมีโอกาสชอบ พี่เขานิสัยดีนะเว้ย” 
หลังจากน้ันไอ้ก๊ักก็เอาแต่พูดถึงตัวสลอธนาวาตลอดเวลาที่นั่ง
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~ พี่ต้องฟังผม ~

ดื่มเหล้าอยู่ด้วยกัน
ผมนั่งด่ืมจนดึกดื่น พอคิดได้ว่ามีเรียนในตอนเช้าก็ขอตัวกลับ

มาก่อน ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้สายจริงๆ ก็คงจะต้องขับรถไป ปกติผมชอบ
นั่งรถเมล์มากกว่าเพราะมันประหยัดค่าน�้ามัน แล้วก็สะดวกกว่าด้วย
ส�าหรับคนที่ขี้เกียจขับรถท่ามกลางความวุ่นวายบนท้องถนน

ผมดันประตหู้องปิดลง ถอดเสือ้ผ้าออกเหลอืเพยีงกางเกงขาสัน้
ในตอนที่ทิ้งตัวลงนอนบนเตียง

ค�าพูดของไอ้กั๊กเรื่องตัวสลอธนาวาดังซ�้าไปมาอยู่ในหัวผม
เฮ้อออ
“ร�าคาญ”

คลาสเช้าเริม่ขึน้ในตอนแปดโมงตรง ผมนัง่อยูร่มิสดุฝ่ังซ้าย
ของห้อง ถัดไปเป็นไอ้ภพและไอ้กั๊กที่นั่งวาดรูปเล่นไปเรื่อยในตอนที่
อาจารย์ก�าลงัออกนอกเรือ่ง ผมเบือ่ทีจ่ะฟังแต่กท็�าอะไรไม่ได้นอกจาก
นั่งเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่างแทน

“โอยยย เพจคิวต์บอยเอาพ่ีนาวาลงอีกแล้วอะมึง น่ารักสัส...
มมุข้างยิง่น่ารัก” ไอ้กัก๊ท�าเสยีงดีด๊๊าตามประสาของมนัและส่งโทรศพัท์
ให้ไอ้ภพที่นั่งอยู่ข้างๆ ผมดู

“เออว่ะ รูปนี้แสงโคตรได้เลย”
“...” ผมมองเงียบๆ ไม่ออกความเห็น
ไอ้รูปคนคนหน่ึงที่ก�าลังนอนน�้าลายไหลยืดมันน่ารักตรงไหน 

ผมก็อยากจะถามอยู่เหมือนกัน เรื่องแสงดีอันนี้ก็จริงอย่างที่ไอ้ภพว่า 
แต่น่ารักของไอ้กั๊กเนี่ยผมว่าไม่ใช่แล้ว

“ตอนเที่ยงกูจะซื้อขนมปังสังขยาไปให้พี่เขาอีก”
“อีกแล้วเหรอวะ” ไอ้ภพหัวเราะ
“เออดิ พี่เขาชอบ”
“แดกทุกอย่าง รู้ได้ไงว่าชอบอะไร” ผมพูดขึ้นบ้าง ไอ้กั๊กหันมา



21

~ Scriper ~

ท�าตาโตใส่ ชี้หน้าผมก่อนจะก้มหน้าเงียบสงบเมื่ออาจารย์หันมามอง
ทางพวกเรา

ก็ผมพูดจริงๆ
มีอะไรบ้างที่นาวาไม่กิน เห็นใครเอาอะไรไปให้ก็ยัดใส่ปากโชว์

หมด
ผมกอ็ยากจะลองเอาเค้กปอนด์ไปให้เหมอืนกนั ดสูว่ิาจะยดัลง

ไปค�าเดียวได้หรือเปล่า
หลังจากเรียนเสร็จไอ้กั๊กก็ลากผมสองคนลงไปหาอะไรกินที ่

โรงอาหารระหว่างรอเรียนคลาสต่อไป ผมนั่งกินก๋วยเตี๋ยวต้มย�าอยู่ 
คนเดียว ไอ้ภพกบัไอ้กัก๊ไปซือ้น�า้อยู ่คนในโรงอาหารกเ็ยอะจนวุน่วาย
เหมือนเดิม ซึ่งผมไม่ค่อยจะชอบเท่าไร

เสียงเหมือนนกแตกรัง
เบื่อ...
อยากกินให้เสร็จแล้วขึ้นไปนั่งรออาจารย์ที่ห้องเลย
“น้อง...น้องคนนัน้จรงิๆ ด้วย” เสยีงเนบินาบของคนแปลกหน้า

ดงัขึน้ ผมเงยหน้าจากชามก๋วยเตีย๋วไปพบเจอกบัสลอธของภาคไฟฟ้า
ทีก่�าลงัส่งยิม้เหนือ่ยๆ มาให้ ตาทัง้สองข้างปรอืปรอยก่อนทีเ่จ้าของมนั
จะยกมือขึ้นขยี้เบาๆ ท่าทางคล้ายเด็กเพิ่งตื่นนอน

“...”
“จ�าพีไ่ด้หรอืเปล่า” จิม้นิว้เข้าหาตวัเอง ยิม้จนตาปิด ผมก้มหน้า

ลงกนิก๋วยเตีย๋วต่อ ไม่แม้แต่จะสนใจตวัสลอธตรงหน้า ไม่มเีสยีงรบเร้า
น่าร�าคาญอย่างที่คิด ผมเงยหน้าขึ้นก็ไม่เจอนาวาอยู่ตรงนั้นแล้ว ไม่รู้
ว่าไปไหน แต่ก็ดีแล้วละที่ไม่วุ่นวายกับผมต่อ

...
ปึก!
“กินอะไรเหรอ” เสียงเดิมดังขึ้นมาอีกครั้งพร้อมจานข้าวที่ถูก

วางลงบนโต๊ะ
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“ใครให้น่ัง” ผมถามกลบัทนัททีีไ่ด้ยินเสยีงเอือ่ยๆ นัน่พดูพร้อม
กบันัง่ลงโดยไม่รอค�าอนญุาต ใบหน้านัน้เหลอหลาเล็กน้อยก่อนจะตกั
ข้าวใส่ปากค�าโต ไม่สนใจในสิ่งที่ผมพูดแม้แต่น้อย

“อร่อย...ลองชิมไหม” ตักข้าวในจานตัวเองยื่นมาตรงหน้าผม
นี่มันคนประเภทไหนวะเนี่ย
“พดูเล่น ไม่ให้กินหรอก ถึงจะช่วยไว้เมือ่วาน ถ้าอยากกนิกต้็อง

ซื้อเอง” นาวายังคงพูดไปเรื่อย ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองบอกไปตอนไหน
ว่าอยากกนิ ไอ้กัก๊กับไอ้ภพเดินกลบัมาและท�าหน้าตกใจทนัททีีเ่หน็ว่า
ตัวสลอธที่มันปลื้มนักหนาก�าลังนั่งกินข้าวอยู่ตรงข้ามกับผม

“พี่นาวา!”
“ออื สวสัด”ี เจ้าของชือ่ท�าตาปรบิๆ ก่อนจะยิม้กว้างแสดงออก

ว่าตนนั้นเป็นมิตรกับทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้
“...” เพือ่นผมกช็อ็กหาเสยีงตวัเองไม่เจอไปแล้ว เดนิลอยๆ มา

นั่งลงข้างกันกับผมทั้งคู่ จ้องมองนาวาที่ก�าลังกินข้าวอย่างมีความสุข
สลอธก็กินข้าวเร็วอยู่นะ แป๊บเดียวก็หมด ลุกพรวดพราดขึ้น

เหมือนนึกอะไรได้
“น้อง พี่ซื้อขนมมาให้ อย่าเพิ่งไปไหนนะ...ไปเอาก่อน”
ซื้อ...ให้ผมเหรอวะ
อะไรคือช้ีหน้ากันแล้ววิ่งออกไป แถมยังชนเข้ากับเสาในโรง

อาหารอีก เจ้าตัวยืนนิ่งเหมือนจะมึนๆ ก่อนจะออกวิ่งต่อ
ซุ่มซ่าม...
สลอธบ้าอะไรโคตรจะซุ่มซ่ามเลย
ผมรีบยัดก๋วยเตี๋ยวใส่ปากและลุกขึ้นเดินเอาชามไปเก็บทันที  

ไม่ฟังเสียงทักท้วงของไอ้กั๊กหรือไอ้ภพทั้งนั้น ผมไม่ได้อยากได้ขนมนี่ 
ใครอยากได้ก็รับเอาไปแล้วกัน
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“พีเ่ขาท�าหน้าหงอยเลยนะเว้ย ตอนเอาเค้กมาแล้วมงึไม่อยู่
อะ”

“...”
“นั่นดิ เขาบอกว่าเค้กขอบคุณที่มึงช่วยเขาเมื่อวาน”
“ไม่อยากได้” ผมกระชับกระเป๋าสะพายและเดินต่อเพื่อจะไป

เรียนอีกหนึ่งวิชา สายตาทอดมองไปยังลานเกียร์ด้านหน้าที่กลุ่มรุ่นพี่
ก�าลังนั่งล้อมวงส่งเสียงพูดคุยกันอยู่ และหนึ่งในนั้นก็คือคนที่ผมเพิ่ง
จะหลบหนีมาเมื่อตอนเที่ยง

…
“น้องไม่เอาแต่พวกกูจะกิน...ให้กูกินเถอะนาวา”
“เราไม่ได้ซื้อมาให้ไบร์ท”
“โห่”
“ร้านโปรดมึงปะเนี่ยไอ้นาวา”
“หึๆ ไม่ใช่ เราหวง...เลยไปซื้อร้านอื่นมาให้น้องแทน” ทุกบท

สนทนานัน้ผมได้ยนิหมดและไม่คดิทีจ่ะส่งเสียงอะไรในตอนทีเ่ดนิผ่าน 
นาวาก�าลังหันหลังและผมก็มั่นใจมากว่าอีกฝ่ายไม่เห็นผม ถ้าหากว่า
ไม่มีใครสักคนในกลุ่มส่งเสียงเรียกออกมาดังลั่น

“เอ้า นั่นมันน้องฐานทัพปะ? น้อง! พี่มีเรื่องจะคุยด้วยครับ”
…
เวร
“อ๊ะ น้องคนนั้น” ตัวสลอธของภาคไฟฟ้าท�าตาโต
ใบหน้ามึนๆ จ้องมองผมก่อนที่จะขยับเท้าตรงเข้ามาหาผม

พร้อมกับเค้กหนึ่งปอนด์ในมือ พอเกือบจะถึงผมนาวาก็เกิดสะดุด
อากาศหรือมดสักตัวบนลานเกียร์ขึ้นมา เสียงตื่นตระหนกของพวก 
รุ่นพี่ดังขึ้นเมื่อร่างทั้งร่างของนาวาเซเข้ามาหาผมชนิดที่ว่าหลบยังไง 
ก็คงหลบไม่ทันแน่ๆ ผมจึงได้เกร็งขาตัวเองไว้เตรียมที่จะรับน�้าหนัก
ของอีกฝ่าย
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แผละ!
...
เต็มๆ
เค้กอะ เต็มๆ หน้าของสลอธเลย
ผมถอนหายใจดนัอกีฝ่ายออกจากตวั เค้กและถาดพลาสตกิร่วง

ลงพื้นขณะที่ใบหน้ามึนๆ นั่นเต็มไปด้วยแป้งและครีมเละเทะ เสื้อผม
เองกเ็ป้ือนไปด้วยเช่นกนั ดนีะทีห่น้าเค้กไม่ได้มาโดนผม แต่นัน่แหละ...
ไปอยู่บนหน้าของนาวาแทน

“เค้กน้อง...” สลอธท�าเสียงสั่น
“...” ผมก็ว่าจะพูดอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายรู้สึกอับอาย

และดูแย่ในสถานการณ์แบบนี้ ถ้าหากว่าเจ้าตัวไม่พูดอะไรสักอย่าง 
ขึ้นมาก่อน

“อะ...อร่อย” พมึพ�าแล้วกจ็บัเอาเค้กบนหน้ายดัใส่ปาก “ฮอืออ 
เสียดาย...รู้งี้ไม่ให้น้องหรอก”

มันมีมนุษย์ประเภทนี้อยู่บนโลกด้วยเหรอวะ...
นักศึกษาคนอื่นๆ เริ่มมองตรงมาที่พวกเรา
ผมชักจะร�าคาญทั้งตัวสลอธและสายตาที่จับจ้องอย่างอยากรู้

อยากเห็นพวกนั้น ผมขยับเท้าเดินต่อไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะจัดการกับ
ใบหน้าของตัวเองยังไง ไอ้ก๊ักกับไอ้ภพพยายามดึงผมเอาไว้แต่ก็ไม่
ส�าเร็จ มันเลยตัดใจและเดินตามมาเงียบๆ แทน ผมตั้งใจว่าจะไปแวะ
ห้องน�า้เชด็ท�าความสะอาดเสือ้ทีม่รีอยเป้ือนของตวัเองด้วย ส่วนนาวา
ก็ให้พวกรุ่นพี่จัดการก็แล้วกัน ไหนๆ ก็ลุกขึ้นเดินมาดูเพื่อนตัวเองกัน
แล้ว วิ่งมาสะดุดล้มใส่ผมพร้อมเค้กหน่ึงปอนด์ ผมว่ายังไงมันก็ไม่ใช่
ความรับผิดชอบของผมนะ

ซุ่มซ่ามขนาดนั้นจะไปโทษใครได้
แถมเจ้าตัวเองก็ดูไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับเค้กที่เปื้อนอยู่เต็ม

หน้าด้วย ผมก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้องไปเดือดร้อนแทนเหมือนกัน
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“น้องไปไหนแล้ว”
“มึงไปล้างหน้าก่อน ปล่อยน้องมันไปเถอะ”
“เราท�าเสื้อน้องเปื้อน”
“หน้ามึงก็เปื้อน!”
“ไบร์ทไม่เข้าใจ เราท�าเสื้อน้องเปื้อน เค้กน้องก็อดกิน...เราจะ

ไปขอโทษ” 
ผมได้ยนิเสยีงถกเถยีงเนบินาบไล่หลงัมา ก่อนจะชะงกัหนักลบั

ไปเพราะเสียงเหมือนใครบางคนก�าลังวิ่งไล่ตามมาติดๆ ไอ้ภพและ 
ไอ้กั๊กที่อยู่ข้างผมเองก็มีท่าทางตกใจไม่ต่างจากผมเท่าไร

“น้อง...” พอมาถึงผมก็ท�าหน้ามึนใส่ทันที โคตรจะน่าร�าคาญ
เลย ถ้าผมไล่ให้ไปไกลๆ นี่จะมีใครว่าผมหรือเปล่าวะ

“อะไร”
“ขอโทษนะ อดกินเค้กเลย”
หลงประเด็นหรือเปล่าวะ
ถ้าจะขอโทษก็ควรขอโทษเรื่องที่ท�าเส้ือผมเปื้อนก่อนไหม ผม

ไม่เคยบอกเลยนะว่าอยากจะกินไอ้เค้กก้อนนั้นอะ หนีมาตอนแรกก็
น่าจะรู้ได้แล้วหรือเปล่า

“ไม่อยากกิน”
“ตอนแรกนึกว่าไม่อร่อย...แต่จริงๆ อร่อยมาก”
“...” สลอธเขาได้ฟังที่ผมพูดหรือเปล่า
“ไว้ซื้อให้ใหม่พรุ่งนี้”
“ไม่เอา”
“...แต่ลืมแล้วสิว่าซื้อจากร้านไหน ง้ันไถ่โทษซื้อร้านที่พี่ชอบ 

เลยก็ได้”
“นาวา” ผมกดเสียงต�่าเรียกชื่อจนอีกฝ่ายสะดุ้ง ใบหน้ามึนๆ 

เงยขึ้นกะพริบตาปริบๆ ก่อนจะนิ่งเงียบไปสักพัก 
“ไม่มีอะไรแล้วก็ไปล้างหน้า” ถ้าให้แปลค�าพูดของผมอีกทีหนึ่ง
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ก็จะแปลได้ว่าไปให้พ้นจากผมสักที เพราะว่าผมร�าคาญเต็มที่แล้ว
“จริงด้วย ลืมไปเลยว่าพี่ท�าเสื้อน้องเปื้อน”
“...”
“พีจ่ะรบัผดิชอบน้องเอง” นาวาคว้าข้อมอืผมออกแรงดงึจนผม

เซตามเพราะว่าไม่ได้ทันตั้งตัว พอได้สติผมก็รีบเบรกเท้าและดึงแขน
ตัวเองออกมาทันที

“ไปรบัผดิชอบตวัเองก่อนไหม หยดุวุน่วายสกัท ีทีช่่วยเมือ่วาน
เพราะทางผ่าน ไม่ได้อยากจะช่วยจริงๆ เข้าใจหรือเปล่า ไม่ต้องซื้อ
เค้กมาให้ด้วย ไม่ชอบกนิ...ร�าคาญ” เป็นครัง้แรกทีผ่มพูดกับใครได้ยาว
เหยียดขนาดนี้ บางค�าฟังดูรุนแรงจนไอ้ภพจับไหล่ผม ส่งสายตาตกใจ
มาให้สลับกับมองนาวาที่ยืนฟังทุกถ้อยค�าที่ผมพูดด้วยใบหน้าเดิม 
ไม่เปลี่ยนแปลง

เพราะแบบนั้นผมก็เลยไม่รู้ว่าอีกฝ่ายรู้สึกอะไรบ้างไหมกับสิ่ง 
ที่ผมพูดไป

“เฮ้ยๆ ใจเย็นดิวะไอ้ทัพ เพื่อนกูมันแค่อยากขอบคุณเพราะมึง
ช่วยมันเมื่อวาน...แล้วก็ไม่บอกกูว่าเป็นไอ้ทัพ ฝากกูแต่แรกก็จบ” พี่
ไบร์ทเดินตรงเข้ามา ผมรู้จักเพราะว่าพี่เขาเป็นตัวจริงทีมบาสของ
มหา’ลยั เคยเล่นบาสด้วยกนัอยูส่องสามครัง้ และผมเองกเ็คารพพีเ่ขา
พอสมควร

“...”
“ไอ้นาวาไปล้างหน้ากับกู มึงด้วย...ไปพร้อมกันนี่แหละ เอา

กระเป๋าฝากเพื่อนมึงไว้ก่อน” พอรุ่นพ่ีที่เคารพพูดมาแบบนี้ผมก็ท�า
อะไรไม่ได้นอกจากถอนหายใจและเอากระเป๋าสะพายส่งไปให้ไอ้ภพ 
ส่วนไอ้กัก๊มนัคงจะเคืองผมทีไ่ปว่าสลอธนาวา ถงึได้ส่งสายตาค้อนแล้ว
ค้อนอีกมาแบบนั้น

ผมออกเดินตามหลังรุ่นพี่สองคนไป
นาวาหันมามองผมเป็นระยะ หลังจากที่พี่ไบร์ทเอาทิชชูให้ 
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อีกฝ่ายท�าความสะอาดหน้าตัวเองก่อนจะไปล้างอีกรอบ
สลอธยงัคงท�าหน้ามนึๆ ใส่ผมเหมอืนเดมิ ส่งยิม้ให้เมือ่ผมเลือ่น

สายตาไปสบด้วย
ไม่เข็ดหรือไงวะ
เป็นคนทีโ่คตรจะดือ้ด้าน นีถ้่าเป็นคนอืน่โดนผมต่อว่าไปขนาด

นัน้กไ็ม่กล้าทีจ่ะเข้าใกล้แล้วนะ น่ีอะไร ย้ิมไม่พอ เดนิชะลอมาอยูข้่างๆ 
ผมอีก

“อะไรอีก” ผมถาม ขี้เกียจจะไล่แล้ว อยากท�าอะไรก็ท�าไปแล้ว
กัน ผมก็จะอยู่เฉยๆ ของผมแบบนี้ไปนี่แหละ

“ร�าคาญเหรอ”
“เออ”
“ท�าไม”
“ก็น่าร�าคาญ” แล้วผมจะมาต่อปากต่อค�ากับสลอธท�าไมวะ นี่

กเ็ข้าใจอะไรยากเหลอืเกนิ ร�าคาญกค็อืร�าคาญด ิจะมาถามต่ออกีท�าไม
“แบบไหนไม่น่าร�าคาญ”
ยังไม่หยุด...
“หุบปากแล้วเดินกลับไปหาพี่ไบร์ท” ผมตอบไปนิ่งๆ
นาวาหยุดคิดก่อนจะเดินเอื่อยเฉื่อยไปหาพี่ไบร์ทที่เดินน�าอยู่

และหันกลับมาหาผม “ไม่ร�าคาญแล้วใช่ไหม”
...
คุยด้วยแล้วเหนื่อยว่ะ
ผมว่าคนที่ควรหุบปากเงียบน่ีควรเป็นผมมากกว่าอะ สลอธ 

จะได้ไม่พูดอะไรตอบโต้กลับมาอีก
มาถึงห้องน�้าผมก็จัดการเช็ดท�าความสะอาดเสื้อตัวเองทันที 

เชด็เอาครมีออกก่อนจะใช้น�า้ท�าความสะอาดอกีรอบจนเส้ือเปียกแนบ
เข้ากับร่างกาย ส่วนนาวาก�าลังก้มหน้าล้างท�าความสะอาดคราบที่ยัง
เหลอือยูโ่ดยมพ่ีีไบร์ทคอยช่วย เส้นผมสดี�าสนทิเปียกปอนแนบไปตาม
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กรอบหน้าในตอนที่เจ้าตัวเงยขึ้นมาท�าหน้าง่วงใส่ผมพร้อมกับยิ้ม
บางๆ

“ฐานทัพเปียกหมดแล้ว” เจ้าสลอธท�าตาโต
ผมหันกลับมาจับเสื้อตัวเองสะบัดตรงช่วงแผ่นอกเบาๆ ไม่ให้

มันแนบเข้าหาร่างกาย
“โป๊แบบนี้ไปเรียนไม่ได้”
“...” ผมไม่ได้สนใจว่านาวาจะพูดหรือท�าอะไร ยังคงก้มหน้า 

ก้มตาอยู่กับเสื้อของตัวเองจนกระทั่งเสียงของพี่ไบร์ทดังขึ้น
“เฮ้ยๆ มึงจะท�าอะไร”
สลอธของภาคไฟฟ้าขยับเข้ามาใกล้ผม จับเอาเสื้อชอปของ 

ตัวเองพาดคลุมร่างด้านหน้าของผมเอาไว้ก่อนจะมองด้วยสายตา 
ภาคภูมิใจ

“แค่นี้ก็ไม่โป๊แล้ว”
“...”
“...เมื่อกี้มันเห็นนมฐานทัพ พี่ช่วยน้องนะ ถือว่าหายกันแล้ว” 

สลอธว่าเนิบนาบและใช้ปลายนิ้วชี้มาที่ผม อยู่ๆ มาถูกพูดใส่แบบนี้ 
เอาจริงๆ เลยไหม พี่เขาไม่อายแต่ผมโคตรอายเลยว่ะ ตั้งท่าจะเอา
เสื้อชอปสีน�้าเงินเข้มคืนให้ตัวสลอธแล้วไปเรียนต่อ แต่ดันมีสายโทร. 
เข้ามาก่อน

ผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและกดรับทันที ก่อนจะเดินออกจาก
ห้องน�้ามาอย่างเร่งรีบ

“...”
[ทพั ฮกึ ทพัเรยีนอยูห่รอืเปล่า พีโ่ทร. มากวนทพัไหม] เสยีงสัน่

เครือสะอึกสะอื้นจากปลายสายนั้นไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจส�าหรับผม
เท่าไร ทุกคร้ังที่พี่ปูเป้โทร. มาก็จะเป็นแบบนี้เสมอ ร้องไห้เพราะ
ทะเลาะกับไอ้เหี้ยดิวมา

“เปล่า” ผมไม่อยากจะรับสาย แต่ก็อดไม่ได้เพราะคิดว่าคนที่
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เสียใจอย่างน้อยก็ต้องการคนอยู่เป็นเพื่อน ยิ่งคนคนนั้นเป็นคนที่เรา
ชอบ ผมแม่งใจร้ายกับพี่เขาไม่ลงสักที

[มาหาพี่ได้ไหม]
ถึงสุดท้ายแล้วผมจะกลายเป็นหมาที่ไม่มีค่าอะไรเลยก็ตาม
“อยู่ตรงไหน...เดี๋ยวไป”
มันคงเป็นอย่างที่ไอ้ภพพูด...เรื่องของพี่ปูเป้คงเป็นเรื่องเดียว 

ที่สามารถท�าให้ผมไม่เคยที่จะเป็นตัวของตัวเองได้
และถึงจะไม่เคยร้องไห้ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโคตรเจ็บเวลาที่เขา

คืนดีกัน
ผมเดินถือเสื้อชอปของตัวสลอธติดมือมาจนถึงม้าหินหน้าตึก

คณะบัญชี พี่ปูเป้น่ังอยู่ตรงน้ันและก�าลังร้องไห้พลางคุยโทรศัพท์ไป
ด้วย พอเหน็ผมก็ลกุเดินเข้ามาใกล้ กดวางสายก่อนจะปล่อยโฮออกมา
จนคนรอบข้างหันมอง

“ดิวบอกเลิกพี่ ฮือออ พี่จะท�ายังไงดีทัพ เมื่อคืนเรายังคุยกันดี
อยู่เลย”

แบบไหนกันที่เรียกว่าคุยดี
จะตบหน้าเนีย่นะ อกีอย่าง...ผมกไ็ม่เคยเห็นไอ้เห้ียดวิมันจะคยุ

ดีอะไรเลยนอกจากตอนมาง้อขอคืนดี
“...” ผมไม่รู้จะพูดอะไร แค่ยกมือลูบหัวอีกฝ่ายเท่านั้น ไม่กล้า

ท�ามากกว่านีเ้พราะไม่เหมาะสมก็ส่วนหน่ึง กลัวว่าตวัเองจะสร้างความ
หวังขึ้นมาอีกนั่นก็ส่วนหนึ่ง

“พี่เห็นดิวไปคุยกับปีหนึ่งอักษรฯ ฮึก พอพี่ถามดิวก็ด่าพี่ บอก
ว่าให้เลิกกันไปเลยเพราะดิวเบื่อ” พี่ปูเป้ยังคงร้องไห้ไม่ต่างจากเด็ก 
ยกมอืขึน้เชด็น�า้ตาทีเ่ปรอะเป้ือนไปทัว่ใบหน้าจนผมต้องล้วงมือเข้าไป
หยิบผ้าเช็ดหน้าที่ตัวเองพกติดตัวไว้ออกมาส่งให้

“เช็ดหน้า”
“ขอบคุณนะ”
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“...”
“นัน่เสือ้ใครเหรอ ทพัได้ชอปแล้วเหรอ” ตากลมคลอน�า้ตาเล่ือน

มองเสื้อที่พาดอยู่บนแขนผมก่อนจะถามเสียงสั่น “พี่ขอเอามาคลุม
กระโปรงได้ไหม”

“ไม่ได้”
อ่า...
ผมรบีนกึหาค�าพูดอ่ืนหลงัจากทีเ่ผลอท�าเสยีงไม่ดอีอกไป “ของ

รุ่นพี่เขาฝากไว้”
พ่ีปเูป้พยกัหน้า ผมไม่ได้หวงแต่คิดว่ามนัไม่เหมาะจรงิๆ เพราะ

เป็นเสื้อของนาวา ถ้ามันเป็นเสื้อของผมเอง ยังไงผมก็ถอดให้เอาไป
คลุมได้

“ขอบคุณนะทัพที่มาอยู่เป็นเพื่อนพี่”
“อือ” ผมกดตัดสายไอ้ภพอีกครั้งและเลือกที่จะนั่งอยู่กับพี่ปูเป้

จนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมง ผมไม่ได้เข้าเรียนไปสองคลาส ตอนนี ้
ท้องฟ้าเปลี่ยนสีไปแล้ว แต่ผมก็ยังคงนั่งฟังเสียงพูดเจือเสียงหัวเราะ
ของพ่ีปูเป้อยู่แบบนั้นไม่รู้จักเบื่อ พี่เขาดีขึ้นและเริ่มยิ้มแย้มชวนผม 
ไปที่ร้านเฮียในคืนนี้

“ไปนะทัพ เอารถไปด้วย...แล้วทัพก็ไปส่งพี่ที่บ้าน” ริมฝีปาก
เคลือบลิปสติกสีแดงคลี่ยิ้มน่ารักขณะที่อ้อนผม สองมือจับแขนผม
แกว่งไปมาแผ่วเบา “นะๆ ไปน้าาา”

“ไปสิ” ผมพ่ายแพ้อีกแล้ว
ถ้าเป็นแบบนี้ยังไงก็ตัดใจไม่ได้แน่ๆ
แต่ผมรู้สึกดีที่ได้เห็นพี่เขายิ้มและอ้อนผมแบบนี้
“เย่ ทัพน่ารักที่สุด งั้นตอนเย็นแวะไปรับพี่ด้วยนะ”
ผมพยักหน้า มองรุ่นพี่สาวตัวเล็กหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพูดคุย 

สักพักและแย้มย้ิมออกมา ไม่นานเจ้าตัวก็วางสายและหันไปมองรถ
คนัหนึง่ทีข่บัตรงเข้ามา ผมจ�าได้ว่ามนัคือรถของไอ้ดวิ พีป่เูป้ไม่ได้สนใจ
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ผม ปล่อยผ้าเช็ดหน้าวางทิ้งเอาไว้บนโต๊ะและเร่งรีบว่ิงเข้าไปหาแฟน
ตัวเอง

รู้ว่าต้องเป็นแบบนี้
ผมแม่งรูด้เีลยละ แต่กยั็งโง่อยู่เหมอืนเดมิ เขาท�าแบบนีม้าเท่าไร

ก็ยังไม่หายโง่สักที

ไอ้ภพกบัไอ้กัก๊บ่นผมยืดยาวในตอนทีเ่อากระเป๋ามาให้ มนั
พักอยู่หอใน ส่วนผมที่ไม่ค่อยชอบความวุ่นวายสักเท่าไรก็เลือกที่จะ
อยูข้่างนอก คอนโดฯ เป็นของน้าผมทีต่อนนีย้้ายไปใช้ชวีติแต่งงานอยู่
กับสามีที่ต่างประเทศ ผมไม่เสียค่าห้องแต่ต้องจ่ายค่าน�้า ค่าไฟ และ
ค่าส่วนกลางอื่นๆ ด้วยตัวเอง

ผมออกจากมหา’ลัยในตอนเย็นเกือบจะค�่ามืด ยืนรอรถเมล์ 
จนกระทัง่สายทีผ่มต้องขึน้มาถงึ ก้าวขาไปด้านบนถึงแม้ว่าคนจะเบยีด
เสียดกันพอสมควรก็ตาม

“อย่าเพิ่งไปๆ”
“...”
มันมาอีกแล้ว
ผมจ�าเสียงของสลอธได้แม่นย�ามาก ยิ่งเมื่อเห็นร่างอืดอาดที่

ก�าลงัเร่งพาตวัเองขึน้มาด้านบนรถ กท็�าได้เพียงแค่ถอนหายใจออกมา
กับโชคชะตาของตัวเอง

นาวาเห็นผมเมื่อขึ้นพ้นบันไดรถมา
“น้องฐานทพั” ยิม้กว้างแบบมนึๆ ผมเผ้ายุง่เหยงิในตอนทีส่บตา

ผม
ผมแกล้งเมินหน้าหนี แต่พอหันกลับมาอีกทีตัวสลอธที่เคยยืน

ยิ้มอยู่ก็สะดุดหัวทิ่ม เอาหน้าผากมาจูบกับเสาเหล็กที่ผมจับอยู่แล้ว
เป็นที่เรียบร้อย ดังปึกจนคนรอบข้างตกใจไปด้วย

“โอ๊ย!”
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เฮ้อออ
มีครั้งไหนบ้างที่จะไม่ท�าให้ตัวเองเจ็บน่ะ
“สะดุดอีกแล้ว...”
“...”
“เหล็กบุบหรือเปล่า” ลูบหัวตัวเองเสร็จก็มองไล่ขึ้นมาลูบคล�า

เสาเพ่ือหาว่ามันบุบตรงไหน พอไม่เห็นรอยบุบก็มองไล่ขึ้นมาหาผม 
แววตาเต็มไปด้วยความสงสัย “น้องฐานทัพกลับเย็นจัง...นั่นเส้ือพ่ีนี่ 
ขอคืนได้หรือเปล่าครับ”

“ออื เอาไปด”ิ ผมยดัคืนไปทนัทแีบบไม่คดิว่าจะต้องเอากลบัไป
ซักให้ อย่าติดค้างอะไรเลย ผมไม่อยากต้องพบเจอกับสลอธนาวาอีก

“คนเยอะเนอะ”
“...”
“จะเลยป้ายอีกไหมนะ” พึมพ�ากับตัวเอง
“อย่าโง่ เคยเลยแล้วก็หัดจ�าบ้าง”
“จ�าอยู่ แต่ถ้าหลับก็จะเลยไง”
“ก็อย่าหลับ”
“มันห้ามไม่ได้นะฐานทัพ คนเราพอง่วงตาก็จะปิดลงแบบนี้...

แล้วพี่ก็ง่วงมากเวลาเย็นๆ ดูตาพี่สิ” สลอธชี้ที่ตาตัวเองให้ผมดู ซึ่งผม
ก็ไม่ได้มองหรอก เตรียมเงินเหรียญจ่ายให้แก่กระเป๋ารถเมล์ที่ก�าลัง
เดินแทรกผู้คนจากด้านหน้ามาเรื่อยๆ

“สองบาท ห้าบาท สิบ... ฐานทัพมีหนึ่งบาทไหม”
อะไรอีกวะเนี่ย
“ไม่มี”
“...” สลอธท�าหน้าเบ้ ล้วงกระเป๋าของตัวเองต่อ
ผมถอนหายใจออกมาก่อนจะหยิบแบงค์ห้าสิบขึ้นมาส่งให้แก่

กระเป๋ารถเมล์ บอกป้ายทีจ่ะลงทัง้ผมและนาวาก่อนจะส่งเงนิไปให้เขา
“จ่ายให้พี่เหรอ”
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“...”
“ใจดีจัง จะร้องไห้แล้ว”
“เพิ่งเลิกหรือไง” ผมถามขึ้นตัดบทพูดไร้สาระของอีกฝ่าย
นาวาเงียบ ส่ายหน้าตอบผม “เปล่า เลิกตั้งแต่บ่ายแล้วอะ แต่

ไปนอนเล่นทีห้่องสมดุมาแล้วเผลอหลบั ตืน่มาอกีทกีไ็ม่เหลอืใครแล้ว
นอกจากอาจารย์ ตอนแรกพ่ีก็ว่าจะไปอ่านหนงัสอือะฐานทพั หลบัไป
ตอนไหนก็ยังไม่รู้เลย” เล่าไปท�าหน้างงๆ ใส่ผมไป

เออ ผมก็งงเหมือนกัน
“จะถึงป้ายแล้ว”
“วันนี้ถึงไวจัง”
“...”
“พี่นั่งไปส่งทัพแล้วค่อยให้ทัพนั่งรถมาส่งพี่อีกทีดีไหม”



~ พี่ต้องฟังผม ~

พี่เป็นสัตว์โลกน่ารัก

ผมกลับถึงหอพักหลังจากที่ถูกเด็กรุ่นน้องไล่ลงจากรถมา
ทั้งๆ ที่ตั้งใจว่าจะน่ังไปส่งด้วยแท้ๆ น้องคงเป็นห่วงผมแน่นอนเลย 
หรือไม่ก็อาจจะร�าคาญอย่างที่เคยบอก ผมเชื่อว่าน้องฐานทัพน่ะใจดี 
เพราะเห็นปากว่าผมทีไรแต่ก็ช่วยทุกครั้งเลย อย่างเมื่อวานที่ช่วยผม
ถึงจะเพราะว่าเป็นทางผ่านแต่น้องก็ช่วยผมเอาไว้อยู่ดี วันนี้ก็ยังจ่าย
ค่ารถเมล์ให้อีก

เป็นรุ่นน้องที่ดีมากๆ ถ้าได้สนิทด้วยก็คงจะดี
วันนีผ้มนัง่ท�างานทีจ่ะต้องส่งทัง้ๆ ทีใ่นหวัได้ยนิแต่เสยีงทีน่อน

ก�าลังร้องเรียกหา
‘นาวา’
ทุกคนได้ยินไหม...
ไม่ได้ยินสินะ ก็แหงละสิ ที่นอนมันจะมีเสียงเรียกได้ยังไง ถ้า

แบบนัน้กค็งเป็นทีน่อนผสีงิ หึๆ  ผมกแ็ค่มโนไปเองว่าทีน่อนก�าลงัร้อง
เรียกผมในช่วงเวลาแสนง่วงแบบนี้ อยากมุดผ้าห่มอุ่นๆ แล้วหลับให้
สบายไปยนัเช้า กอดหมอนข้างนุม่ๆ แค่คดิกไ็ม่อยากจะตืน่แล้วในวนั
พรุ่งนี้
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อีกกี่วันจะถึงวันหยุดนะ...
เฮ้อออ
“ท�าไมไม่เสร็จสักที” ผมบ่นงึมง�าเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์ก่อนจะ

เขียนลอกเนือ้หาลงในใบงานทีก่�าลงัท�าอยู ่อยากจะไปขอลอกไอ้ไบร์ท
จะได้เสร็จไวๆ แต่ก็เกรงใจ แล้วอีกอย่าง...ผมคิดว่าผมก็ควรท�าด้วย
ตัวเองบ้างเพราะไบร์ทมันคงไม่อยู่ช่วยผมไปตลอดชีวิต

จะว่าไปตอนนี้ก็หิวแล้วนะ
หิวข้าว
เมื่อตอนเย็นยังไม่ได้กินอะไรเลย นี่ผมก็นั่งอยู่ตรงนี้มาสาม

ชัว่โมงแล้ว...เผลอหลบัไปสองชัว่โมง ต่อด้วยนัง่เลือ่นดวูดิโีอน้องหมา
ในเฟซบุก๊อกีครึง่ชัว่โมง สรปุแล้วท�างานจรงิๆ กค็อืครึง่ชัว่โมงทีผ่่านมา 
นี่เอง มันช่วยไม่ได้ ก็น้องหมามันน่ารักและผมก็ไม่สามารถต้านทาน
ความน่ารักนั้นได้

ผมว่าผมจะตั้งใจท�างานต่อให้เสร็จ
...
“ไปหาอะไรกินดีกว่า” แต่บางทีสมองกับความต้องการของผม

ก็ไม่ค่อยจะสามัคคีกันเท่าไร ผมทนหิวไม่ได้พอๆ กับที่ทนอดหลับ 
อดนอนไม่ได้ ถึงสมองจะคิดและบอกว่าท�างานต่อให้เสร็จสิ แต่
ร่างกายก็คือลุกขึ้นมาเปลี่ยนกางเกงเป็นกางเกงวอร์มเตรียมจะออก
ไปหาอะไรกินแล้ว

ผมหยิบแบงก์พันยัดใส่กางเกง วันนี้ตอนจ่ายค่ารถเมล์ผมมีแค่
เศษเหรยีญและแบงก์ใหญ่เท่าน้ัน กเ็ลยต้องขอยมืน้องฐานทพั แต่น้อง
ก็ดันไม่มีเช่นกนั แต่ถ้าจะให้เอาแบงก์พนัจ่าย ผมคงโดนกระเป๋ารถเมล์
ด่าตะเพิดลงจากรถแน่ๆ ขนาดแบงก์ห้าร้อยยังเคยโดนด่าแล้วด่าอีก
จนผมส�านึกไม่ทัน ต้องหาเหรียญเตรียมเอาไว้ตั้งแต่ก่อนจะขึ้นรถ แต่
เมื่อตอนเย็นผมรีบจริงๆ กลัวว่ารถเมล์จะไม่รอก็เลยลืมไปเลยว่ายัง
ไม่ได้แตกแบงก์พันเตรียมเหรียญมาจ่ายค่ารถ
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แย่มากๆ เลย
และคงแย่มากกว่านี้ถ้าผมไม่เจอฐานทัพ
แต่ทุกครั้งที่เจอน้อง ผมมักจะมีเรื่องน่าอายตลอด อย่างเช่น 

วันแรกที่เผลอไปกอดน้องตอนตัวเองจะล้ม พอวันต่อมาก็สะดุดขา 
ตัวเองล้มหน้าจิ้มเค้กไม่พอ ยังไปชนน้องเปื้อนไปด้วยอีก ตกเย็นก็มา 
ก็สะดุดบันไดรถหน้าทิ่มไปชนกับเสาที่น้องจับอยู่

คิดว่าที่เพื่อนๆ ชอบบอกว่าผมซุ่มซ่ามมันเป็นเรื่องใส่ร้ายกัน
เสียอีก ตอนนี้ผมเริ่มคิดแล้วละว่าผมน่ะซุ่มซ่ามจริงๆ นั่นแหละ

ฐานทพัท�าหน้าเบือ่หน่ายใส่ผมด้วยแต่กย็งัชวนคยุ ผมขอบอก
อีกครั้งว่าผมคิดว่าน้องเขาน่ารักมากเลย ใจดีกับผมสุดๆ และผมก็ยัง
ยืนยันความคิดของผมว่าผมน่ะอยากที่จะสนิทกับน้องมากๆ เลยนะ

พรุ่งนี้จะต้องไปตีสนิทด้วยให้ได้ แล้วก็ต้องหาเงินค่ารถไปคืน 
ให้น้องด้วย

แต่เค้กคือของต้องห้ามส�าหรับฐานทัพเพราะว่าน้องไม่ชอบ
ผมเดินลงมาจากหอพักแล้ว ใต้ตึกมีนักศึกษานั่งกินข้าวกันอยู่

เยอะแยะเลย แต่ว่าผมอยากจะกนิข้าวมนัไก่ตรงหน้าปากซอยมากกว่า 
ก็เลยเดินเอื่อยๆ ออกมาท่ามกลางลมที่พัดราวกับจะหักโค่นต้นไม้ 
ลงมาทับผม ช่วงนี้ลมแรงแต่ก็ไม่มีฝนตกนะ มีแค่ลมกับเสียงฟ้าร้อง
เท่านั้น

ผมเจอไอ้ด่างหมาในซอยนอนแอ้งแม้งอยู่ข้างถังขยะ วันนี้มัน
นอนเงียบไม่เห่าผมอย่างที่เคยท�า เพียงแค่ปรายตามามองเท่านั้น 
ก่อนจะลุกสะบัดก้นให้และมุดหน้าเข้าหาถังขยะ

พอเดินมาถงึปากซอยผมกห็กัเลีย้วเดนิตรงไปยงัร้านข้าวมนัไก่
ที่ตัวเองเคยมานั่งกินบ่อยๆ ทันที ท้องผมร้องโครกคราก แถวนี้มีร้าน
ข้าวเยอะและยังมีของกินเต็มไปหมดในช่วงเวลาเย็นๆ แต่บางร้าน 
ก็เริ่มเก็บของปิดร้านแล้ว

ผมเดินผ่านร้านเหล่าน้ันจนมาถึงร้านข้าวมันไก่ที่มีป้ายใหญ่ๆ 
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ติดอยู่ด้านบน
ป้าเจ้าของร้านยิ้มกว้างในตอนที่ผมเดินตรงเข้าไป
“วันนี้ก็มา เหมือนเดิมไหมลูก”
“...” ผมมองเมนูอาหารที่ติดอยู่ก่อนจะพยักหน้า
ข้าวมนัไก่มแีคลอรสีงูโดยเฉพาะถ้ากนิแบบเพิม่หนงั บางคนจงึ

ชอบสั่งเนื้อล้วนมากกว่า
ผมก็กลัวอ้วนนะ...
“พิเศษ หนังเยอะๆ เลยนะครับป้า” ผมบอกไปเนิบนาบ ก่อน

จะหันซ้ายหันขวามองหาโต๊ะที่จะนั่ง
...
นั่น...แผ่นหลังคุ้นมากๆ เลย
ผมขยับเท้าเดินเข้าไปที่โต๊ะด้านในสุด ก่อนจะโผล่หน้าไปจ้อง

สบตากับคนที่ก�าลังนั่งกินข้าวมันไก่อยู่ก่อน “น้อง...เจอกันอีกแล้ว”
โลกกลมจงั พรหมคงลขิติเพราะเหน็ว่าผมอยากจะสนทิกับน้อง

ฐานทัพแน่ๆ
“...” ฐานทัพก้มลงกินข้าวต่อไม่พูดกับผม ข้าวในจานน้องยัง

เต็มอยู่เลยแสดงว่าต้องนั่งอยู่อีกนานแน่ๆ ตอนนี้คนในร้านก็เยอะ  
ทีว่่างกน้็อย ถ้ามลีกูค้าคนอ่ืนมาเขาคงจะไม่มทีีน่ัง่หากผมเลอืกนัง่โต๊ะ
ที่ยังว่าง เพราะฉะนั้นผมจะนั่งกับน้องฐานทัพนี่แหละ

ครืดดด
“นั่งด้วยนะ” ผมตีหน้ามึนบอกไป
ฐานทัพเงยหน้าและท�าแววตาเบื่อหน่ายแต่ก็ไม่ได้ไล่ผมอย่าง

ที่คิด
“มากินบ่อยเหรอ”
“เปล่า”
“นี่ร้านโปรดพี่เลย”
“อือ รู้แล้วทีหลังจะได้ไม่มาอีก”
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ปากคอเราะราย ข้าวมันไก่ออกจะอร่อยนะ
“อร่อยไหม”
“...”
“สั่งไก่ล้วนเหรอ ท�าไมไม่กินหนัง...อร่อยนะ”
“อ้วน”
“พี่กิน ตอนนี้พี่ก็ยังไม่อ้วน”
“ข้าวมันไก่พิเศษหนังเยอะๆ ได้แล้วลูก” ข้าวมันไก่ของผมมา

พอดเีลย ข้าวมนัไก่จานใหญ่เพิม่ข้าวโปะด้วยเนือ้ไก่ตดิหนงัวางปิดมา
จนมิด น�้าจิ้มข้าวมันไก่ที่ให้มาเยอะแบบไม่กั๊กนี่แหละที่ผมชอบ แล้ว
น�้าซุปก็อร่อยมากด้วย ไม่จืดหรือว่าเค็มจนเกินไป

ผมตักข้าวขึ้นมาค�าโตหลังจากราดน�้าจิ้มลงบนไก่
ฐานทัพเค้ียวข้าวไปมองหน้าผมไปด้วยแววตาแปลกๆ ตอนที่

ผมยัดข้าวใส่ปากในค�าเดียวจนไก่ที่อยู่ด้านบนข้าวร่วงหล่นกลับลงไป
ในจาน

“โอ๊ะ ไก่มนัดิน้...มนัยงัไม่ตาย” ผมพดูขึน้เม่ือเคีย้วข้าวเสรจ็แล้ว
เรียบร้อย หยิบไก่ชิ้นนั้นขึ้นมาตรงหน้าและขยับส่ายเบาๆ

“ดุ๊กดิ๊กๆ”
“...”
ไม่ข�าเหรอ
โธ่ ท�าไมน้องไม่เส้นตื้นเลยล่ะ
ผมตัง้หน้าต้ังตากินข้าวต่อ ฐานทพักินข้าวไปพลางเล่นโทรศพัท์

ไปพลางก็เลยช้า ไม่ต่างจากผมเท่าไรที่ค่อยๆ กินทีละค�า แต่ค�าโตมัน
ก็เลยหมดเร็วกว่าน้อง ผมดดูน�า้จนหมดแก้ว นัง่รอว่าเมือ่ไรรุน่น้องตวั
สงูจะกินข้าวหมดสกัท ีพอหมดกช็งิถามออกไปก่อนทีน้่องจะได้ขยบัตวั

“ฐานทัพสั่งอีกจานไหม”
“ไม่”
“งั้นพี่ไปจ่ายเงินนะ”
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“...”
น้องไม่ตอบ ผมก็เลยลุกไปหาป้าเจ้าของร้านและให้ป้าคิดเงิน

ของผมรวมกบัของน้อง ก่อนจะรบีเดนิออกจากร้านมาไม่รอให้ถกูเรยีก
เอาไว้ เพราะผมจ่ายค่าข้าวให้ไปแบบนีฐ้านทพัคงจะโวยวายใส่แน่นอน 
แต่ผมถือว่ามันเป็นค�าขอบคุณจากผม เป็นน�้าใจเล็กๆ น้อยๆ จาก 
รุ่นพี่ปีสอง!

รู้สึกภูมิใจในตัวเองจังที่ได้เลี้ยงข้าวน้อง
จะว่าไปวันเสาร์นี้ผมมีเลี้ยงน้องรหัสนี่นา เงินจะพอไหมนะ...

ไปกินแล้วค่อยอยู่ล้างจานหลังร้านปิดได้หรือเปล่า

ผมกลับขึ้นห้องมา กดเปิดไฟและจ้องมองโต๊ะท�างานที่มี
แผ่นกระดาษวางอยู่ ตัดสินใจน่ังลงและเร่งท�างานจนเสร็จในเวลาต่อ
มา ใช้เวลาท�าไม่นานเท่าไรหรอก ตอนนี้แค่ตีสามเอง...ท�าไปหลับไป
จนสุดท้ายก็เสร็จ

ไฟในห้องถูกปิดลงและผมก็ได้นอนสมใจ
มดุตวัอยูใ่ต้ทีน่อน หลบัสนทิจนกระทัง่เสยีงโทรศพัท์แผดเสยีง

ร้องดังขึ้นลั่นห้อง ผมพยายามที่จะไขว่คว้ามันและเปิดเปลือกตาขึ้นดู
อย่างยากล�าบาก ผมไม่ตั้งนาฬิกาปลุก เสียงที่ได้ยินคือไอ้ไบร์ทโทร. 
มาขัดขวางเวลานอนของผม

“ไบร์ทมอีะไร เรานอนอยู่” ผมถามงวัเงยี ดงึผ้าห่มขึน้คลุมถงึคอ
อยากนอนต่อ ผมยังง่วงอยู่เลย
[ไอ้นาวา! มึงอยู่ไหน เช้าส่งงานนะ มึงจะไม่เข้าเหรอ] ไบร์ท

เสียงดังอีกแล้ว แต่นี่มันยังเพิ่งเช้า ผมเพิ่งจะได้นอนไปแป๊บเดียวเอง
จะรีบไปท�าไม

“มันเพิ่งจะเช้านิดหน่อยเองนะไบร์ท”
[เพิ่งเช้าบ้านมึงดิ! แปดโมงกว่าแล้ว เราเรียนเก้าโมงไอ้สลอธ 

มึงรีบลุกอาบน�้าแล้วมาเรียนเดี๋ยวนี้]
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“ออืออ กไ็ด้ รูแ้ล้วๆ” ผมตอบรบัและกดวาง นอนซกุหมอนต่อ
อกีแป๊บหนึง่ก่อนจะลกุจากเตยีง ลากร่างตวัเองเดนิโซเซเข้าไปอาบน�า้ 
กว่าผมจะอาบน�้าแต่งตัวเสร็จและน่ังวินมอเตอร์ไซค์มาถึงมหา’ลัย 
ก็ใกล้จะเก้าโมง เหลืออีกห้านาทีเท่านั้นกับการก้าวเท้าขึ้นบันไดมา

ผมพยายามเร่งตัวเองแล้ว...แต่มันได้แค่นี้จริงๆ
มาถึงห้องในตอนที่อาจารย์ก�าลังเริ่มเช็กชื่อพอดิบพอดี ผม

แทรกกายนัง่ลงข้างไอ้ไบร์ทและเพือ่นคนอ่ืนในกลุ่ม ยิม้แห้งไปเมือ่โดน
สายตาของเพื่อนๆ ทิ่มแทงมา

เช็กชื่อเสร็จก็ส่งงานและเริ่มสอน ผมนั่งฟุบหลับเงียบหลังจาก
ฝืนถ่างตาได้แค่สิบนาทีแรกเท่านั้น ผมนอนไหลอยู่กับโต๊ะจนกระทั่ง
หมดคลาสและในเฟซบุ๊กก็เต็มไปด้วยรูปนอนน�้าลายยืด ไม่ต่างอะไร
จากที่เพจคิวต์บอยเอาไปลงเมื่อวาน

แค่น่าเกลียดกว่า...เพราะคนถ่ายมันคือไอ้ไบร์ท
“ไบร์ทถ่ายเราท�าไม”
“ใครให้มึงหลับเองอะ”
“ไม่มีใครให้หลบั เราง่วงเรากน็อน” ผมท�าปากคว�า่ใส่มันในตอน

ที่เราลงมากินข้าวกัน ได้เวลาที่ผมจะต้องแนะน�าเพื่อนคนอื่นๆ แล้ว 
ในกลุ่มผมมีไบร์ทแล้วก็โค้ช ผู้ชายตัวสูงนิสัยดีที่ชอบหิ้วขนมจากบ้าน
มาฝากผมตลอด ส่วนอีกคนก็ติม...เพ่ือนตัวสูงใส่แว่นที่เล่นบาสคู่กัน
กับไบร์ท มีแฟนแล้ว แฟนน่ารักมากๆ ด้วย

ผมอยากจะโดดเรยีนตอนเทีย่งไปหาทีน่อนแต่กถ็กูไบร์ทหิว้คอ
เข้าห้องเรียนจนได้

นั่งน�้าตาคลอจากการหาวฝืนทนเรียนจนหมดคลาส
ไบร์ทกับติมมีนัดกันไปเล่นบาสรวมถึงโค้ชด้วยในตอนเย็น ทั้ง

สามคนหอบหิ้วผม ลากคอไปที่สนามบาสด้วย บังคับผมกันทั้งที่รู้ว่า
ผมเล่นไม่เป็นกย็งัจบัลงมาวิง่ตามไอ้ลกูกลมๆ สส้ีมนี ่แล้วผมตามใคร
ทันบ้างล่ะ แต่ละคนสูงอย่างกับเปรต ส่วนผมก็ตัวอย่างกับม้าแคระ



41

~ Scriper ~

วิ่งวนไปมาในสนามจนมึนไปหมดแล้ว
ไหนจะเสียงพูดคุย สายตาของสาวๆ ที่มาส่องดูไอ้ไบร์ทเลิก

เสื้อขึ้นเช็ดเหงื่อจากใบหน้า โชว์กล้ามเนื้อหน้าท้องของมันอีก
“เอ้าไง? เล่นด้วยกันไหมมึง”
หือ...นั่นน้องฐานทัพนี่
“...”
“เล่นข�าๆ กัน ไม่เล่นกูก็ไม่ว่านะ” ไบร์ทบอกกับน้องขณะที่ผม

กอดลูกบาสเอาไว้และส่งยิ้มกว้างไปให้
“อือ ผมเล่นด้วย” ฐานทัพในชุดส�าหรับนักกีฬาตอบตกลงและ

เดินลงสนามมา ผมส่งลกูบาสคนืให้ไบร์ทไป ตดัสนิใจเล่นต่อด้วยทัง้ๆ 
ที่เล่นไม่เป็น

ผมราวกับเป็นตัวแถมของทีมไอ้ไบร์ท ว่ิงวนไปมาในสนาม
เหมอืนวิง่เล่นในขณะทีค่นอืน่เขาก�าลงัจรงิจงักับการเล่นกัน จนกระทัง่
ไบร์ทส่งลูกมาทางผม เหมือนจะเห็นภาพสโลว์เลยในตอนที่ลูกบาส 
กระแทกหน้าเข้าจงัๆ มอืสองข้างทีย่กขึน้จะรบัลูกบาสนัน้ค้างอยู่กลาง
อากาศก่อนเซไปชนกับเด็กตัวสูงข้างหลัง

“ไอ้นาวา!”
“ไหวไหมมึง”
“ไหวๆ”
“ใครเขาสอนให้เอาหน้ารับลูกบาส” น้องพูดท�าหน้านิ่งมองผม

ทีห่นักลบัไปหา ก่อนจะดันผมออกจากตวัและวิง่ไปหยบิลกูบาสขึน้มา
เริ่มเล่นกันต่อ

…
ผมรู้สึกมึนๆ แต่ก็ยังไม่ยอมแพ้
ดูท่าว่าผมจะเชื่องช้าไปนิดหน่ึงถึงได้ตามไม่ทันลูกบาสเท่าไร 

ตาลายไปหมดตอนทีเ่ลือ่นสายตามองฐานทพัทีก่�าลงัเลีย้งลกูบาสสลบั
มือไปมาต่อหน้าผม
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ผมตัดสินใจก้าวเข้าไปยื่นแขนเพื่อที่จะแย่งลูกบาสจากน้อง แต่
เหมอืนว่าจะพลาดเป้าหมายไปเลก็น้อย เมือ่สิง่ทีผ่มเข้าไปแย่งนัน้ไม่ใช่
ลูกบาส แต่กลายเป็นร่างสูงของเด็กปีหนึ่งที่หยุดนิ่งกับที่พร้อมกับ
เพื่อนของผมด้วยเช่นกัน

ผมกะพริบตาปริบๆ แล้วเงยหน้าขึ้นมองเจ้าของร่างที่ก�าลังส่ง
สายตาดุๆ มาให้ผมเต็มที่

“คอืว่า...” สายตาผมเลือ่นหนจีากน้องไปเห็นลูกบาสทีก่ล้ิงออก
จากสนามไป

ท�ายังไงดี...
ผมกอดน้องอีกแล้ว ครั้งนี้คนเต็มเลยด้วย
“หมดแรงแล้วอะ” ผมพึมพ�าพิงแหมะไปบนตัวน้องก่อนจะ

หลับตาลง
ฝันดีนะทุกคน...
“นาวา!” เสียงดุดังข้ึนและผมก็ถูกเด็กรุ่นน้องรั้งคอเส้ือดึงออก

จากตวั ผมเหมอืนลกูหมาทีถ่กูฐานทพัหิว้คอเอาไว้ ตหีน้ามนึส่งยิม้ให้
อกีฝ่ายทีด่เูหมอืนจะอารมณ์ไม่ค่อยดเีท่าไร ผมจงึพยายามทีจ่ะท�าตวั
เป็นสัตว์โลกที่น่ารักเผื่อว่าน้องจะได้เอ็นดูแล้วปล่อยผมไป

“เมื่อกี้พี่จะแย่งลูกบาส”
“...”
“ฐานทัพอย่าท�าหน้าดุสิ พี่ไม่ได้ตั้งใจกอดนะ” ผมท�าหน้ายุ่ง

ขมวดคิ้วชนกันให้เหมือนว่าผมนั้นก�าลังซีเรียสอยู่ ทั้งๆ ที่ในสมองก็
คือพร้อมจะหลับหนีได้ทุกเมื่อ

“เอ่อ...คือกูขอเพื่อนกูคืนนะมึง” ไอ้ไบร์ทส่งเสียงและโผล่หน้า
เข้ามา ไบร์ทขอผมคืนอย่างกับว่าผมเป็นสิ่งของอย่างนั้นแหละ แล้ว
น้องฐานทัพก็มองไปที่ไอ้ไบร์ทนิ่ง ก่อนจะเลื่อนสายตามามองผม 
อีกครั้ง และปล่อยผมออกเซไปหาไอ้ไบร์ท

“ไบร์ทช่วยเราด้วย” ผมท�าเสยีงค่อยขยบัไปหลบหลังเพ่ือนสนทิ
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เมื่อน้องฐานทัพยังคงจ้องมาด้วยสายตาไม่เป็นมิตร
“มึงไปกอดน้องมันท�าไมเล่า” ไบร์ทเอี้ยวตัวมากระซิบถาม
“เราบอกแล้วไงว่าเราไม่ได้ตั้งใจอะไบร์ท เรานึกว่าน้องเป็นลูก

บาส” ผมกระซิบตอบกลับไป แต่ดูเหมือนน้องก็ยังได้ยินเสียงผมอยู่ดี
“กูปวดหัว แฮ่ม! มึงอย่าคิดมากเลยทัพ...นาวามันอ๊อง มันง่วง

มาทั้งวันแล้วแต่โดนพวกกูแกล้งจับเล่นบาสเลยดูมึนๆ ไปหน่อย มัน
ไม่ได้ตั้งใจกอดมึงหรอก” ค�าอธิบายของไบร์ทบอกให้รู้ว่าเจ้าตัวนั้น
ตัง้ใจแกล้งผมจรงิๆ ถึงได้หอบหิว้ผมมาสนามบาสด้วยในวนันี ้แถมยงั
มาบอกว่าผมอ๊องอีก...ผมไม่ได้อ๊อง ผมก็แค่ง่วงเท่านั้นเองอะ

ฐานทัพพยักหน้าลงเป็นอันว่าเข้าใจ
ผมถูกไอ้ไบร์ทไล่มานั่งอยู่ข้างสนามแทน ตอนแรกผมตั้งใจว่า

จะกลบัเลย...แต่คดิไปคดิมาแล้วรอกลบัพร้อมน้องฐานทพัดกีว่าจะได้
มเีพือ่นกลบัด้วยในตอนเยน็ สนามตอนนีเ้ริม่มคีนเยอะขึน้ ซึง่ส่วนหนึง่
คอืนกักีฬาทีม่าเล่นและซ้อมกนัเป็นปกต ิส่วนโค้ชกลับไปได้สักพกัแล้ว

ก็คือเล่นกันจนฟ้ามืด ผมได้แต่นั่งคอพับตบยุงอยู่จนกระทั่ง 
ไอ้ไบร์ทวิ่งออกจากสนามมา ตามด้วยติมและน้องฐานทัพ

“ไปมึง กลับกัน”
“เรากลับกับน้อง” ผมชี้นิ้วไปยังฐานทัพที่ยืนดื่มน�้าอยู่ สายตา

ดุๆ ปรายมองมาเล็กน้อยก่อนจะกลับไปสนใจโทรศัพท์ในมือต่อ
“เอ้า ทางเดียวกันเหรอวะ”
“...” ฐานทัพพยักหน้า
ไบร์ทนิ่งเหมือนว่ามันก�าลังใช้ความคิดก่อนจะหันไปคุยกับติม

ทีอ่ยูข้่างๆ “งัน้มงึกลบักบัก ูส่วนไอ้นาวากฝ็ากมงึด้วยนะทพั อย่าโยน
มนัทิง้ไว้ข้างทางนะเว้ย” ไบร์ทท�าหน้าจรงิจงัในขณะทีฐ่านทพันัน้ปราย
ตามามองผมอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้พูดอะไร

“มึงโอเคไหมเนี่ย ถ้าไม่เดี๋ยวกูไปส่งมันเอง...ไม่ต้องฝืนๆ”
“กลบักับผมได้ ไม่เป็นไร” สิน้เสยีงเรยีบนิง่ผมกย็ิม้ออก เห็นไหม
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ว่าน้องใจดีจริงๆ นะ ผมไม่ได้คิดไปเอง ถึงแม้ว่าฐานทัพจะแอบดุแล้ว
ก็ดูน่ากลัวมากก็ตาม

“โอเค งั้นแยกกันเลย ไปกันมึง” ไบร์ทเดินแยกไปยังที่จอดรถ
พร้อมกับติม

ผมยังคงยืนนิ่งรอเด็กตัวสูงข้างกายดื่มน�้าเสร็จ
“ตามมา” ฐานทพัเดนิน�าผมออกไป น้องออกจะเดนิเรว็นดิหนึง่

บวกกับขายาวด้วยผมก็เลยต้องวิ่งถึงจะตามทัน ออกมายืนรอรถอยู่
ตรงป้ายรถเมล์พร้อมกันกับน้องที่ยืนนิ่ง ในขณะที่ผมเริ่มโอนเอน
เพราะความง่วงสะสม อ้าปากหาวแล้วหาวอีกอยู่แบบนั้นจนกระทั่ง 
รถมา

ผมถูกน้องจับดันให้เดินข้ึนไปก่อน คนบนรถแออัดจนแทบจะ
ไม่มีท่ีว่าง ผมหาฐานทัพไม่เจอ ไม่มีอะไรให้ผมสามารถยึดจับได้เลย
ตอนนี ้รถเคลือ่นตวัออกพาให้ผมเซถอยหลงัพร้อมกบัมอืของใครบาง
คนที่จับแขนผมเอาไว้และดึงให้เข้าไปใกล้

...
น้องฐานทัพนี่เอง
น้องยกมอืขึน้จบัราวด้านบนเอาไว้ ดงึผมให้ขยบัเข้าไปยนืชดิตวั
“ไม่อยากโดนเหยียบก็ยืนตรงนี้” ฐานทัพแสดงความใจดีด้วย

การจบัแขนผมไว้ด้วยมอืข้างทีว่่างอยู่ เราหนัหน้าเข้าหากนัและผมแทบ
จะสงิน้องอยูแ่ล้ว เวลาทีม่ใีครเซมาจะชนผม ฐานทพักจ็ะดงึผมให้หลบ
หรือไม่ก็ยกมือขึ้นมากันเอาไว้ให้

เห็นไหมมม ผมบอกแล้วว่าน้องใจดี
ตอนนี้ผมคิดว่าตัวเองสนิทกับน้องแล้วละ
ผมโยกเยกไปตามแรงขับเคลื่อนของรถ ความง่วงสะสมท�าให้

ผมไม่สามารถทีจ่ะฝืนลมืตาต่อไปได้อีกเมือ่จ่ายค่ารถไปแล้วเรยีบร้อย 
เปลอืกตาผมปิดลงตามแรงโน้มถ่วง รูส้กึได้ว่าตวัเองก�าลงัพงิหวัไปกบั
อะไรบางอย่างในตอนที่หลับ
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“นี่”
“หือออ”
“ใกล้จะถึงแล้ว ถอย” สิ่งน้ันดันผมออกท�าให้ผมจ�าต้องลืมตา

ตื่น อ้าปากหาวพลางเงยหน้าปรือตาขึ้นมองเจ้าของฝ่ามือ
“สลอธ”
“เรียกเหรอ” เมื่อกี้เหมือนน้องจะเรียก
ฐานทพัขมวดคิว้แต่กไ็ม่พดู พอรถจอดน้องก็ปล่อยมือออกจาก

ผม
“ลงไป”
“ขอบคุณนะฐานทัพ”
“อือ ไปสักที เดี๋ยวประตูก็ปิด”
ผมอยากจะบอกลาและพูดคุยมากกว่านีอ้ยูห่รอก แต่กลัวประตู

ปิดก็เลยรีบก้าวพาตัวเองลงจากรถมาและยืนมองประตูที่ปิดลง
สนิทแล้วจริงๆ ใช่ไหม
ยิ้มกว้างด้วยใบหน้ามึนๆ...อยู่คนเดียว
“แม่! พี่เขาเป็นอะไร”
“อย่าทักสิลูก”

“วันนี้ไปกินหมูกระทะกัน คืนวันศุกร์ต้องจัดสักหน่อย... 
หมู’ทะเสร็จต่อที่ร้านเฮีย พวกมึงว่าไง” ไบร์ทตั้งตัวเป็นหัวโจกชวน
เพ่ือนเสยีคนอกีแล้ว ผมทีต่ัง้ใจว่าจะกลบัไปนอนให้สมกบัทีพ่รุง่นีเ้ป็น
วันหยุดนั้นก็ต้องหยุดชะงักให้แก่ค�าว่าหมูกระทะในทันที เกิดความ
ลังเลขึ้นมาในจิตใจ และแน่นอนว่าผมนั้นเอนเอียงไปทางหมูกระทะ
แล้วเกินครึ่ง

ไปกินก่อน...แล้วค่อยกลับไปนอน
เสียงหัวใจผมดังบอกมาแบบนี้...ถ้าอย่างนั้นไปกินก่อนก็ได้
“เราไปกินหมูกระทะ”
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“ร้านเฮีย?”
“ไม่เอา เราจะกลับไปนอน” ผมปฏิเสธ ร้านเฮียที่ว่านี่ก็คือร้าน

เฮีย...เฮียที่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเพราะเพื่อนผมและคนอื่นๆ ก็ต่างเรียกกัน
แค่ว่าร้านเฮียเท่านั้น จ�าได้ว่ามีคนเคยบอกอยู่นะว่าเฮียเขาชื่ออะไร 
แต่ผมจ�าได้แค่มีคนเคยบอกนั่นแหละ จ�าชื่อไม่ได้อยู่ดี

“ไม่ได้เว้ย ไม่ไปร้านเฮียไม่ให้กิน”
“ท�าไมไบร์ทท�าร้ายเรา” :(
“ท�าหน้าแบบนี้ไปกูก็ไม่ใจอ่อนอะ ไปร้านเฮีย”
“ก็ได้ๆ เราไป” 
สุดท้ายผมก็ต้องไป คนอื่นๆ ในกลุ่มด้วยเช่นกัน ผมลองทักไป

ชวนน้องรหัสมากนิหมกูระทะด้วยกนั แต่ปรากฏว่าน้องนัน้ตดิเรยีนไป
ไม่ได้ก็เลยอดกิน ผมกับน้องรหัสไม่ได้คุยกันบ่อยๆ มีบ้างที่เอาชีต 
เอาเลกเชอร์เมื่อตอนปีหนึ่งไปให้น้อง แต่ก็ไม่ถือว่าสนิท

“เลกิเรียนแล้วกลบัไปเปลีย่นเสือ้ผ้าก่อนแล้วกนั ไปรถก.ู..เดีย๋ว
แวะรับพวกมึงทีละคน” ไบร์ทอาสาเป็นสารถีในครั้งนี้ ซึ่งมันก็ปกต ิ
นั่นแหละ

ให้ผมขับก็คงไปไม่ถึงร้าน...อาจจะได้ทัวร์นรกกันแทน
จะว่าไปแล้วผมไม่เจอฐานทพัมาสองวนัแล้วนะ สนามบาสกไ็ม่

ได้มา รถเมล์ตอนเย็นก็ไม่เจอ ไม่รู้ว่าน้องหายไปไหน
ผมต้องแจ้งความคนหายหรือเปล่า...
“สี่คนตรงนั้นน่ะจะเรียนไหม ไม่เรียนก็ออกไปนอกห้อง ฉัน

อนุญาต” เป็นอันว่าบทสนทนาของพวกผมจบลงเมื่ออาจารย์ประจ�า
รายวชิาส่งสายตาพร้อมกบัเสยีงเกรีย้วกราดมาให้ ผมไถตวัขยบัปากกา
วาดรูปเล่นสลับกับจดเลกเชอร์ไปพลาง

พอหมดคลาสไบร์ทก็ขับรถไปส่งผมและรอรับผมไปเลยทีเดียว
“กูให้มึงนอนเดี๋ยวมึงก็นอนยาวอีก”
“เราไม่ได้ขนาดนั้น”
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“มึงอะขนาดนั้นเลยนาวา ได้นอนแล้วไม่ค่อยอยากจะตื่น”
“ไบร์ทพูดไม่รูเ้รือ่ง เราไม่คุยแล้ว” ผมตดับทท�าหน้ามนึใส่เพือ่น

ตัวสูงที่ยื่นมือมาตบหัว ถึงใครๆ จะบอกว่าผมเป็นสลอธที่น่ารักน่า
เอน็ด ูแต่ไอ้ไบร์ทกไ็ม่เคยท�าตวัเอน็ดผูมสกัที ชอบบงัคบัให้ตืน่ไปเรยีน
แล้วก็ยังใช้ก�าลังกับคนตัวเล็กๆ แบบผม

ใจร้ายใช่ไหม...ทุกคนตีไบร์ทให้ผมที
“ไป กูเสร็จแล้ว เดี๋ยวไปรับไอ้ติมกับไอ้โค้ชอีก วันนี้วันศุกร์ด้วย

คนน่าจะเยอะ กโูทร. จองโต๊ะทีร้่านไว้แล้ว” สมกบัเป็นไบร์ทจรงิๆ เลย
“สามชั้นจ๋า”
“อ้วน!”
“เราผอม”
“ไม่นาน แดกแบบนี้เดี๋ยวก็อ้วน”
ไบร์ทพูดจาไม่น่าคุยด้วยเลย
ผมจะไม่คุย
“เอ้า สลอธ! มึงกล้าเดินหนีกูเหรอ ไอ้นาว้า!!!”

“น้องนาวาน่ารักกก”
“นาวามานั่งกับพี่ไหมลูก”
“พี่มีหมอนในรถนะนาวา เอาไหมคะ” 
เสียงหลายเสียงดังขึ้นหลังจากที่ไบร์ทพาผมและติมกับโค้ชมา

ถึงร้านเฮีย เรากินหมูกระทะกันมาจนอิ่มแปล้ หนังท้องผมตึงแน่นจน 
ไม่อยากทีจ่ะเดินต่อ ผมย้ิมกว้างให้แก่เหล่ารุน่พีท่ีรู่จ้กั ส่วนใหญ่ทีเ่หน็
ในร้านจะเป็นเด็กวศิวะทัง้รุน่พ่ีรุน่น้องเต็มไปหมดเลยทีส่่งเสียงทกัทาย
ผม

“ดังนะมึงอะ”
“เรามีเพื่อนเป็นเดือน”
“จ้าๆ” ไบร์ทย้ิมข�า ที่จริงแล้วไม่ค่อยมีใครรู้จักหรือสนใจผม
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หรอกในตอนทีเ่ข้าปีหน่ึงมาแรกๆ น่ะ แต่พอไบร์ทเป็นตวัแทนประกวด
เดือน ผมก็คอยวนเวียนไปหลับเฝ้ามันไง พวกรุ่นพี่ก็เลยเริ่มรู้จัก พอ
มาปีสองรุ่นน้องก็รู้จักผมด้วยอีก

ทุกคนรู้จักผม...แต่ผมไม่รู้จักใครเลย
บางคนจ�าหน้าได้แต่ก็จ�าชื่อไม่ได้
“นั่งกับพวกกูมาๆ” แล้วพวกผมก็ถูกชวนให้ไปนั่งร่วมโต๊ะกับ 

รุ่นพี่ปีสาม
แต่ละคนดื่มเหล้ากันเป็นน�้าเปล่า และไม่แปลกเลยที่จะเริ่มมี

ใครบางคนเมาและลกุข้ึนเต้นอย่างเมามนัทัง้ๆ ท่ีเพลงในร้านน่ะเป็น...
เพลงช้า เศร้าด้วย แต่ตัดภาพมาที่โต๊ะของรุ่นพี่ผมแล้วเหมือนมีเสียง
เพลงแดนซ์เข้ามาในหัวเลย

ผมเริ่มดื่มแต่ไม่ได้เยอะ
ผมไม่ค่อยดื่มเหล้า...ถ้าดื่มเยอะและเร็วเกินไปก็จะเมาง่าย  

แต่ไม่ใช่ว่าผมจะดื่มไม่ได้เลย
เริ่มนั่งผมก็เริ่มง่วง อ้าปากหาวเท้าคางมองไบร์ทที่ก�าลังดวล

เหล้าอยูก่บัพีเ่ดอืนปีสามเงยีบๆ ใครบางคนลบูหวัผมนัน่ยิง่ท�าให้เคล้ิม
เข้าไปใหญ่

“กรี๊ดดด น้องน่ารัก”
“อยากได้ไปเลี้ยงที่บ้านอะมึงงง”
เลีย้งผมขอแค่ทีน่อนกบัของกนิพอ จะอยูด้่วยตลอดไปเลย หึๆ
ไอ้ไบร์ทพ่ายแพ้ให้แก่รุ่นพี่ปีสาม มันเดินกลับมานั่งลงข้างผม

ด้วยท่าทางชลิชลิ ไม่มอีาการอะไรเท่าไร เมือ่กีผ้มเหมือนจะเห็นเพ่ือน
ของน้องฐานทัพห่างออกไปสองสามโต๊ะ ผมเพ่งสายตามองอีกทีจน
แน่ใจว่านั่นคือเพื่อนของฐานทัพจริงๆ

ว่าแต่น้องฐานทัพไม่มาเหรอ
“นาวาไปไหน”
“ไปหาน้อง”
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“น้องไหนวะ”
“รุ่นน้อง” ผมบอกก่อนจะเดนิเอือ่ยๆ เข้าไปหาน้องกัก๊ ส่วนอกี

คนผมจ�าช่ือไม่ได้แล้ว...ที่จ�าน้องกั๊กได้เพราะน้องเอาขนมมาให้ผม
บ่อยๆ

“น้องกั๊ก”
!!!
“พะ...พี่นาวา!”
ผมเหมือนผีเหรอ...น้องตกใจอะไรน่ะ
“พี่เองครับ มาเที่ยวเหรอ”
“ทักมันไม่ทักผมเหรอครับ น้อยใจนะเนี่ย” น้องอีกคนพูดขึ้น
ผมยิ้มแห้งส่งสายตารู้สึกผิดไปให้ “น้องอย่าว่าเลยนะ พี่...คือ 

พี่จ�าชื่อน้องไม่ได้”
“โห่ น้อยใจแล้วครับ ผมชื่อภพ”
“น้องภพ พี่จะจ�าเอาไว้เลยนะ”
“เจอครั้งหน้าพี่จ�าผมไม่ได้นี่ต้องหอมแก้มผมแล้วนะ” น้องภพ

หยอกล้อผมด้วยเสยีงหวัเราะ ไม่รูว่้าน้องพดูจรงิไหม แต่ถ้าผมจ�าไม่ได้
ผมจะหอมแก้มน้องก็แล้วกัน

“ไร้สาระ”
อ๊ะ เสียงนี้
“น้องฐานทัพ”
“มาท�าอะไร” ร่างสูงด้านหลังผมเลิกคิ้วขึ้น ใบหน้าเรียบเฉยกับ

สายตาดุดันน้ันช่างส่งเสริมกันให้ดูน่ากลัวเข้าไปใหญ่ ผมก้าวหลบให้
น้องเดินเข้าไปนั่ง พอรุ่นน้องตัวสูงหย่อนตัวลงผมก็อ้าปากตั้งท่าจะ
ชวนคุยทันทีเพื่อความสนิทสนม แต่ก็ถูกเสียงของไบร์ทขัดขึ้นมาก่อน

“ไอ้นาว้า!”
“...” ผมหนักลบัไปทีโ่ต๊ะตวัเอง ท�าหน้ามนึงงใส่เพือ่นสนทิทีก่วัก

มือเรียกก่อนจะหันกลับมามองน้องฐานทัพด้วยความเสียดาย
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“พี่ไปก่อนนะ”
“อือ”
ผมหันหลังเดินกลับมาที่โต๊ะ ไบร์ทท�าหน้าเครียดเล็กน้อย

เหมือนกับมีอะไร “ไบร์ทเป็นอะไร”
“พ่อกูตามกลับบ้านว่ะ มึงกลับเลยไหม เดี๋ยวกูไปส่งเลย”
ยังไม่อยากกลับเลย
“เราอยู่ต่อได้ไหม”
“แล้วจะกลับกับใคร” ไอ้ไบร์ทท�าหน้าเคร่งเครียดกว่าเดิม นั่นสิ 

ผมจะกลับกับใครถ้าไม่ใช่ไบร์ท ติมกับโค้ชได้ไหม นั่งแท็กซี่หารกันไง
“ติมกับโค้ช”
“มันไม่กลับ นู่นน โดนสาวลากไปแล้ว”
ท�าไมทกุคนทิง้ผม ตอนไม่อยากมากล็ากมา...พอไม่อยากกลบั

ก็ทิ้งกันอีก
เรื่องมันเศร้า
“น้องนาวากลับพร้อมพี่ได้นะครับ เดี๋ยวพี่ไปส่ง”
“เฮ้ยๆ กูไปส่งน้องเอง”
“พวกมึงไม่น่าไว้ใจอะ กูไปส่งเอง กลับกับพี่นะคะน้องนาวา”
อย่างน้อยพวกรุ่นพี่ก็ใจดี...แต่ว่าผมเกรงใจจังเลย
ผมยงัคงลงัเล แต่กค็ดิแล้วละว่า ถ้าเป็นแบบนีก้ค็งต้องกลับแล้ว

จริงๆ ไม่อย่างนั้นต้องไปรบกวนพวกรุ่นพี่มันก็จะไม่ดี ระหว่างที่ยืน
คิด ร่างร่างหนึ่งก็เข้ามายืนชิดกับผม ความสูงของอีกฝ่ายท�าเอาผม
ต้องแหงนคอมองและชะงักไปเมื่อเห็นว่าเป็นใคร

“นาวากลับพร้อมผม”
...
“มึงแน่ใจนะทัพ”
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คนดีนั้นหาไม่ยาก
แต่ที่หายากนั้นคือคนหาย

“แปลกจัง”
“อะไร”
“ก็ฐานทัพจะไปส่งพี่”
“พูดมาก” รุ่นน้องตัวสูงพาผมเดินกลับมาที่โต๊ะของตนและ

เพ่ือนๆ น้องกั๊กกับน้องภพโบกมือทักทายอีกครั้งพร้อมด้วยรอยยิ้ม 
ไบร์ทกลบัไปแล้วและผมกเ็ดนิตามรุน่น้องตวัสูงคนนีม้าด้วย เพราะผม
มีค�าถามจะถามน้องแต่ก็เพิ่งโดนว่ากลับมาเมื่อกี้นี้เอง

ผมพูดมากไปเหรอ...
ก็ผมแปลกใจจริงๆ ที่น้องจะไปส่ง ก็รู้นั่นแหละว่าเราสนิทกัน

แต่ก็ไม่คิดว่าจะสนิทถึงขั้นไปส่งผมแบบนี้ ความสนิทของเราสองคน 
คงมากข้ึนเรือ่ยๆ แล้วแน่นอน งัน้ผมชวนน้องไปนัง่กนิขนมเล่นทีห้่อง 
นอนดูหนังด้วยกันได้แล้วหรือยัง ปกติชวนไอ้ไบร์ทหรือคนอื่นในกลุ่ม
ก็ไม่ค่อยมีใครว่างเลย ที่จริงน้องกั๊กก็นิสัยดีเหมือนกันนะ แต่ผมชอบ
ฐานทัพมากกว่า

“มอง’ไร”
“เราสนิทกันแล้วใช่ไหม”
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“...”
“ไปกินขนมห้องพี่กัน”
“เมาแล้วก็เงียบไป” ฐานทัพท�าหน้าดุ ผมว่าผมก็ไม่ได้ท�าอะไร

ผดิไปนะ ท�าไมอยู่ๆ  โดนสัง่ให้เงยีบอกีแล้ว กแ็ค่ชวนไปกนิขนมทีห้่อง
เอง...ไม่ได้เหรอ

“ไม่ได้เมา พี่ปกติดี”
“...”
“มึงอย่ามาดุพี่นาวานะเว้ยไอ้ทัพ...พี่คร้าบบบ ชวนผมสิ ผม

อยากไปกินขนมห้องพี่” น้องกั๊กยิ้มร่าใบหน้าดูเป็นมิตร แตกต่างจาก
ฐานทพัทีย่งัคงหน้าบึง้ตงึไม่รบัแขก ถอนหายใจใส่ผมเสรจ็แล้วกห็นัไป
จบัจ้องทีอ่ืน่แทน เหมอืนน้องจะเบือ่ๆ นะ ดจูากสายตาของน้อง แล้ว
ก็การขยับมือโคลงแก้วไปมาอยู่แบบนั้นแต่ไม่ดื่มสักที

“ได้ส”ิ ผมตอบน้องกัก๊ในขณะทีส่ายตากส็งัเกตฐานทพัไปพลาง
แล้วจากนั้นก็ไม่ได้ฟังอีกเลยว่าน้องกั๊กพูดอะไรกับผมต่อบ้าง

“พี่นาวาฟังผมปะเนี่ย”
“หือ? ฟังสิ พี่ฟังอยู่” ว่าแต่น้องกั๊กพูดอะไรนะ จะว่าตามจริง

แล้วผมนั่งมองฐานทัพอย่างเดียวเลย เสียงน้องกั๊กลอยเข้าหูซ้ายทะลุ
ออกหูขวาจับใจความหลักๆ ไม่ได้เลยสักนิด น้องพูดเยอะพอๆ กับ
ไอ้ไบร์ท และบางทีผมก็ฟังไม่ทันว่าน้องพูดอะไรไปบ้าง

ตอนนี้พี่ก�าลังสนใจฐานทัพอยู่...พี่ขอโทษนะน้องกั๊ก
เพราะผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่ความเบื่อหน่ายในสายตาของ

ฐานทัพ แต่เหมือนว่าจะเจือความเศร้าเอาไว้เล็กน้อยด้วย มองตาม
อะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาจนผมต้องหนัไปมองบ้าง ยดืตวัขึน้ชะเง้อ
เพื่อให้เห็นสิ่งที่น้องก�าลังมองอยู่

...
ผู้หญิงเหรอ
คนนั้น...คุ้นๆ แต่ผมจ�าชื่อไม่ได้
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ฐานทัพมองเขาเหรอ
“คนทีม่นัชอบอะพี ่แต่ตอนนีท้�าใจอยู.่..โดนหกัอกมา” น้องภพ

ก้มลงมากระซบิทีข้่างหผูม เส้นผมของน้องหล่นลงโดนแก้มผมให้ความ
รู้สกึจัก๊จีจ้นทนไม่ไหวหลดุหวัเราะข�าออกมา จนฐานทพัหนัมามองผม
กับน้องภพนิ่ง ท�าเอาหลังยืดตรงทั้งคู่ในทันที

“อร่อยนะพี ่พีต้่องลอง...ผมสัง่ทกุคร้ังทีม่าเลย” น้องภพตเีนยีน
เลื่อนจานใส่ข้าวเกรียบมาตรงหน้า ผมตีหน้ามึนหยิบข้าวเกรียบใส่
ปากค�าโตพร้อมกับพยักหน้ารัวๆ ว่ามันอร่อย ทั้งที่ความจริงแล้วผม
ไม่ได้รู้สึกอร่อยเลยสักนิด

“อร่อยจริงด้วย...”
ฐานทพัเลกิสนใจผมสองคนและหนักลบัไปมองทีผู่ห้ญงิคนเดมิ

อีกครั้ง
ไม่อยากเชือ่ว่าฐานทพัจะอกหกักบัเขาเป็นด้วย ก็น้องหน้าตาด ี

แถมยงัใจดีอกีต่างหาก แต่ผมกไ็ม่โทษผูห้ญงินะ...คนเรามสีทิธิท์ีจ่ะรกั
หรือไม่รักก็ได้ สกัวนัเดีย๋วฐานทพักจ็ะเจอคนทีพ่ร้อมจะรกัน้องเองนัน่
แหละ แต่ในตอนน้ีผมอยากสนิทกับน้องมากขึน้กว่านีอ้กี เพราะฉะนัน้
น้องอย่าเพิ่งมีแฟนก่อน เดี๋ยวจะท�าคะแนนยากขึ้นไปกว่าเดิม

น�้าแข็งในแก้วของน้องละลายปนกับเหล้าจนหมดแต่ฐานทัพ 
ก็ยังคงไม่ดื่มมันสักอึก

คนอกหักเขาเป็นกันขนาดนี้เลยเหรอ
ผมไม่เคยอกหกักเ็ลยไม่รู ้ไม่เหน็จะมใีครเข้ามาจบีผมเลยสักคน 

...ผมเองกไ็ม่มใีครถกูใจด้วย มแีต่คนทีอ่ยากสนทิอย่างน้องฐานทพันีไ่ง
“ฐานทัพชอบกินอะไร”
“...” รุ่นน้องตัวสูงเลื่อนสายตากลับมาเลิกคิ้วขึ้น “ถามท�าไม”
“อยากรู้”
“ไม่อยากบอก”
“งือออ”
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“ไม่มขีองทีช่อบ มแีต่ของทีไ่ม่ชอบ” สดุท้ายฐานทพักย็อมตอบ
ค�าถามผม แต่มนัเป็นค�าตอบทีไ่ม่ค่อยช่วยให้ผมรูจ้กัน้องมากขึน้เท่าไร
เลย คนเราจะไม่มีของที่ชอบกินเลยเหรอ ขนาดผมยังมีเลยนะ อย่าง
หมูกระทะ ข้าวมันไก่ ขนมจีบ ซาลาเปา ขนมปังสังขยา...แล้วก็อะไร
อีกนะ มันเยอะมากเลย ผมนับไม่ไหว ถ้าน้องอยากรู้คงต้องกลับไป
จดใส่กระดาษมาให้

“พี่ชอบกินหลายอย่างเลย”
“รู้”
“ฐานทัพรู้ด้วยเหรอออ” ผมถามกลับเสียงยืด ตาเปิดขึ้นเล็ก

น้อยเม่ือรู้สึกต่ืนเต้น แสดงว่าน้องก็สนใจอยากจะสนิทกับผมเหมือน
กันใช่หรือเปล่า

“...”
“แล้วฐานทัพไม่ชอบอะไร พี่จะได้ไม่ซื้อไปให้อีก”
“ไม่ต้องซื้อ”
“พี่ซื้อคุกกี้ให้ไหม หรือซาลาเปา”
“...”
“พ่ีเดานะ...ฐานทัพต้องชอบบราวนี่แน่ๆ” ผมยังคงพูดต่อถึง

แม้ว่าฐานทัพจะถอนหายใจใส่ก็ตาม สายตาน้องหลุบลงมองแก้วใน
มือก่อนจะยกดื่มทีเดียวจนหมด

ปึก!
ฐานทัพวางแก้วเหล้าลงและจ้องหน้าผมพูดออกมาเสียงดัง
“หน้ามึนฉิบหาย!”
“หือ พี่เหรอ”
“กูกลับแล้ว พวกมึงก็อย่าดึกมาก” เด็กตัวสูงลุกขึ้นยืนพร้อม 

ดึงผมให้ลุกขึ้นตามด้วย ผมยังมึนงงอยู่แต่ก็ยิ้มกว้างรับค�าลาจากน้อง
ทั้งสองคนไป ฐานทัพก้าวเดินได้ไม่กี่ก้าว ยังไม่ทันหิ้วผมออกจากร้าน 
ผู้หญิงคนเดียวกันกับที่น้องเอาแต่มองเมื่อกี้ก็เดินตรงเข้ามา
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“ทัพจะกลับแล้วเหรอ”
“อือ”
“พี่นึกว่าทัพจะอยู่รอไปส่งพี่” อีกฝ่ายท�าเสียงเศร้า สายตาจ้อง

มองฐานทพัทีย่นืนิง่อยูข้่างผม...จะร้องไห้แล้ว ผมควรบอกให้ฐานทพั
ไปส่งเขาด้วยดีไหม

“ต้องไปส่งนาวา” มือแกร่งรั้งผมมายืนข้างๆ ตอนนั้นแหละที ่
ผูห้ญงิคนนัน้สงัเกตเหน็ผม ไม่รูว่้าผมไปท�าอะไรให้หรอืเปล่าเธอถงึได้
ดูไม่ค่อยจะพอใจในแวบแรกที่มองมา แต่ก็เปล่ียนเป็นยิ้มหวานหยด
เปล่งเสียงถาม

“ไม่เห็นรู้เลยว่าทัพก็รู้จักนาวาด้วย สวัสดีนะ เราปูเป้...นาวานี่
น่ารักเหมือนที่คนอื่นๆ เขาพูดกันเลยเนอะ”

…
ท�าไมผมสัมผัสได้ถึงความไม่จริงใจในน�้าเสียง
แต่ผมอาจจะคิดไปเอง...
“ส่งนาวาแล้วมารับพี่ไม่ได้เหรอ” ปูเป้พูดต่อและเมินผมไป ยื่น

มือเข้ามาจับมืออีกข้างของฐานทัพแกว่งไปมาด้วยสายตาอ้อนวอน
“ขี้เกียจขับรถ”
“แต่ว่า---” ปูเป้จะพูดอะไรต่อสักอย่างแต่โดนลูกค้าเรียกขัดขึ้น

มาก่อน เจ้าตัวก็เลยจ�าใจหันหลังเดินออกไป แต่ก็ยังคงหันมามอง 
เด็กตวัสงูข้างกายผมเป็นระยะ ท่าทางว่าสองคนนีน่้าจะมอีะไรมากกว่า
คนที่แอบชอบหรือเปล่า ผมรู้สึกแบบนั้น

“ฐานทัพ”
“กลับเถอะ” น้องบอกและออกแรงดึงแขนผมให้เดินตามไป

จนถึงรถทีจ่อดอยู ่ตอนแรกผมนกึว่าเราจะห้อยโหนรถเมล์กลบักนัเสยี
อีก แต่กลายเป็นฐานทัพเอารถมาและพาผมกลับด้วย แค่เปิดประตู
ออกก็ได้กลิ่นน�้าหอมที่น้องใช้อยู่ ผมลังเลว่าจะขึ้นไปนั่งดีไหมเพราะ
รถน้องดูราคาแพงมาก
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“...” เบาะน่านอนมากเลย
“นาวา”
“พ่ีรู้แล้ว” ผมขานรบัไป ย้ายร่างตวัเองเข้าไปภายในรถทีแ่อร์เริม่

เย็นขึ้นมาหลังจากปิดประตูได้สักพัก รถน้องนิ่งมากเลยตอนขับออก
มา เบาะก็นุ่ม...นั่งแค่แป๊บเดียวผมก็ตาจะปิดแล้ว ขยับก้นไปมาบน
เบาะหาที่ที่ลงตัวก่อนจะหันไปมองเจ้าของรถที่ขับรถมองทางเงียบๆ

“ฐานทัพแต่งงานกับพี่ไหม”
ขอไปก่อนเผื่อฟลุกน้องตอบตกลง
“เพ้อเจ้อ”
“พีก่ว่็างัน้...ว่าแต่ท�าไมน้องถงึมาส่งพีล่่ะ ท�าไมถงึไม่ไปส่งปเูป้” 

ผมถามด้วยความสงสัย ในเมื่อฐานทัพชอบปูเป้ก็ไม่ควรปฏิเสธสิ
“...”
“มีปัญหาอะไรหรือเปล่า”
“ก�าลังตัดใจ”
“ใช้พี่เป็นไม้กันหมาเหรอ” ผมถามกลับไป ผมตามอะไรไม่ค่อย

ทันก็จริง เชื่องช้าแต่ไม่ได้โง่ถึงขนาดจะเดาไม่ได้ว่าน้องท�าอะไรอยู่นะ
“...”
“พี่ไม่โกรธนะ”
เหมือนได้ท�าบุญ...
“อือ”
“แค่นั้น... ฐานทัพเบาแอร์หน่อยสิ แอร์มันเย็น” ผมปล่อยเรื่อง

ไม้กันหมาให้มนัผ่านไป ถงึยงัไงผมกอ็ยากจะสนทิสนมกบัน้องอยูแ่ล้ว 
แอร์ในรถนีส่ทิีเ่ป็นปัญหากบัผม มนัเยน็เกนิไปทัง้ยงัโดนผมเตม็ๆ เลย
ด้วย ต้องยกมือขึ้นมากันเอาไว้

“ไม่โกรธจริง?” ฐานทัพกดเบาแอร์ในตอนที่ถามผม
“ก็บอกแล้วไงว่าไม่โกรธ”
“...”
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“นี่เบาแอร์แล้วเหรอ”
“แป๊บ” น้องตบไฟเลี้ยวจอดรถข้างทางก่อนจะจัดการถอดเอา

เสื้อตัวนอกออกมาและส่งมาให้ผมที่ลูบแขนตัวเองไปมา
“ให้เหรอ”
“อือ เอาห่ม...แอร์เบาสุดแล้ว” น้องว่าเสียงเรียบ ตบไฟขับรถ

กลับเข้าเลนเหมือนเดิม ระหว่างทางไร้เสียงพูดคุยอะไรอีก ด้วยความ
ที่รถติดบวกกับเบาะนุ่มสบาย ผมก็เลยเผลอหลับไปโดยมีเสื้อของ
ฐานทัพห่มอยู่ช่วยให้ไม่เย็นมากจนเกินไป

“นาวา”
“งื้อ”
“ถึงแล้ว”
“ถึงแล้วเหรอ” ผมงัวเงียลืมตาขึ้นมองไปรอบๆ
ถึงแล้วจริงด้วย
“เอาเสื้อมา” ฐานทัพส่งเสียงมาอีกครั้ง ผมหันมองน้องมึนๆ 

เบลอๆ ก้มลงมองเสือ้ก่อนจะพยกัหน้าถงึแม้ว่าจะสงสยัเลก็น้อยกต็าม
“จะเอาเสื้อไปท�าไม” บ่นงึมง�าก่อนจะจับชายเสื้อตัวเองเลิกขึ้น

เตรียมจะถอดออก
“ท�าอะไร!” เสียงดุดังลั่นรถ ฐานทัพดึงมือผมกดเอาไว้แน่น
“ก็...ถอดเสื้อให้” ผมตื่นเต็มตาเพราะความตกใจจากเสียงของ

เด็กที่ตัวสูงกว่า ฐานทัพยกมือขึ้นเสยผมตัวเองก่อนจะยื่นมือมาคว้า
เสื้อที่กองอยู่บนต้นขาผมไป

“หมายถึงเสื้อผม”
...
เอ๊ะ!
._.)
น้องหมายถึงเสื้อที่ให้ผม...แล้วผมจะถอดเสื้อตัวเองท�าไม
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//._.//)
นี่ผมท�าอะไรน่าอายลงไปอีกแล้วใช่ไหม
ผมเกาแก้มตัวเองแก้เขินกับความเข้าใจผิดของตัวเอง ดีนะที่

ฐานทัพบอกผมก่อน ไม่อย่างน้ันผมคงได้ถอดเส้ือตัวเองออกไปแล้ว
แน่นอนเลย คนเพิ่งตื่นมันก็จะมึนงงแบบนี้นี่แหละ ผมรีบลงจากรถ 
ดีกว่า น้องจะได้รีบกลับเพราะนี่มันก็ดึกแล้ว ผมเองก็ง่วงมากอยาก
กลับถึงหอไวๆ แล้วเช่นกัน ตาปรือปรอยในตอนที่ส่งยิ้มและบอกลา
รุ่นน้องร่วมคณะ

“พี่ไปนะ...”
“เด๋ียว” แล้วจู่ๆ ฐานทัพก็ดึงผมเอาไว้ กดล็อกรถตบไฟขับรถ

กลบัเข้าเลนทัง้ทีผ่มเพิง่จะได้ปลดเขม็ขดันริภยัออกและยงัไม่ทนัลงจาก
รถเลย

“คือ...มีอะไรเหรอ”
“กินข้าวหรือยัง” น้องถามผม เสียงยังคงเฉยชาฟังแล้วไร้ความ

รู้สึกเช่นเคย สายตาปราดมองมาทางผมเร่งให้ตอบค�าถามจนสิ่งที่อยู่
ในหวัผมตกีนัมัว่ไปหมด มนันกึค�าทีจ่ะพดูออกแล้วนะแต่ผมยังนัง่มอง
หน้าน้องกะพริบตาใส่อยู่เลย

“เอ่อ...กิน กินแล้ว ไปกินหมูกระทะมาน่ะ”
“เหรอ”
“ใช่ แต่กินอีกได้ถ้าฐานทัพจะชวน” ไม่ดูเข้าข้างตัวเองเกินไป 

ใช่หรอืเปล่า กน้็องถามเหมอืนจะชวนแถมยงัขบัรถออกมาไม่ให้ผมได้
ลงไปอกี ต้องคาดเขม็ขัดนิรภยัใส่กลบัไว้เหมอืนเดมิเพราะในเมอืงช่วง
ดกึๆ จะมด่ีานเยอะ อกีอย่าง...ปลอดภยัเอาไว้ก่อนด้วย ผมยงัไม่อยาก
ตายทั้งที่ยังไม่ได้กลับไปนอนหรอกนะ

“รู้ได้ไงว่าจะชวน”
“เอ้า ไม่ได้จะชวนพี่เหรอ” หน้าแตกเลยสิ
เขินรอบที่สองแล้วนะ
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“อือ ชวน”
...
แน่ะ
ฐานทัพนี่ยังไงนะ พูดจาวกวนท�าผมงงไปหมดแล้ว
สรุปน้องชวนผมใช่ไหม
“ฐานทัพจะกินอะไร”
“ไม่รู้” สิ่งที่น้องตอบช่างเป็นตัวเลือกให้ผมได้ดีจริงๆ ตัวเอง 

จะไปกินแท้ๆ ทั้งยังชวนผมด้วยแต่กลับไม่รู้เนี่ยนะว่าจะกินอะไร
“ไม่มีที่อยากกินเลยเหรอ”
“...ก๋วยเตี๋ยว”
“งั้นต้องร้านเฮียเข้ม” ผมรู้จักร้านอาหารในละแวกนี้เกือบทุก

ร้านนั่นแหละ แต่ไม่ได้กินบ่อยแค่จดจ�าเวลาที่มากินเฉยๆ ถ้าอร่อยก็
จะมาอีก ร้านเฮียเข้มต้องกลับรถไปอีกฝั่งหนึ่ง มีที่จอดรถให้สามารถ
จอดรถใหญ่ได้ และในเวลานีค้นจะไม่เยอะเท่าไรเพราะมันดกึแล้ว ช่วง
ที่คนเยอะๆ จะเป็นช่วงสองทุ่มสามทุ่ม ซึ่งตอนนั้นที่ผมมาแทบจะหา
ที่นั่งไม่ได้เลย

“อือ บอกทาง”
“เดี๋ยวทัพไปกลับรถข้างหน้าก่อน แล้วพี่จะบอกทางต่ออีกที”
“อือ”
ฐานทัพตบไฟจอดรอกลับรถอยู่สักพัก อย่างที่บอกว่าร้านนั้น

ไม่ได้สังเกตยากผมจึงไม่ต้องบอกทางน้องละเอียด แค่บอกและชี้ไปก็
สามารถมองเห็นได้ ฐานทัพขับรถเข้าไปจอดตรงพื้นที่ส�าหรับจอดรถ
ลูกค้าโดยเฉพาะ ข้างในร้านมีคนบางตาสร้างความพอใจให้แก่เด็ก 
ตัวสูงที่ก้าวลงรถมา หลังจากปล่อยให้ผมลงมายืนรออยู่สักพัก

“อร่อยใช่ไหม”
“อร่อยสิ ไม่งั้นพี่จะพาฐานทัพมาเหรอ” ผมภูมิใจน�าเสนอมาก

เลยนะ ร้านเฮียเข้มต้องกินต้มย�าเพราะมันเข้มข้นมากๆ ส่วนน�้าตก 
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ก็อร่อยเช่นกัน หมี่เกี๊ยวก็ของเด็ดประจ�าร้าน ถ้ามาแล้วต้องกิน ไม่กิน
ถอืว่าพลาดมากๆ น่ีผมไม่ได้ค่าโฆษณาหรอกนะ แต่แค่อยากจะยนืยนั
กับทุกคนว่าร้านเฮียเข้มน่ะอร่อยมากกก

ผมเดินน�าฐานทัพเข้าไปด้านในร้าน เลือกโต๊ะไม้สะอาดๆ โต๊ะ
หนึ่งก่อนจะนั่งลงหยิบเมนูส่งไปให้เด็กตัวสูงที่อยู่ตรงข้ามกัน

“ผมเอาหมี่เหลืองต้มย�ารวมครับ” บอกกับพี่สาวพนักงานที่ส่ง
ยิ้มมาให้พลางจดเมนูที่ผมสั่งลงไปบนกระดาษ นี่ยังไม่หมดนะ...ต้อง
สั่งอย่างอื่นด้วย “แล้วก็ลวกจิ้มรวม...เอ่อ...ฐานทัพกินเนื้อไหม”

“กินได้”
แปลว่ากินสินะ “ลวกจิ้มรวมเนื้ออีกอย่างหนึ่งครับ”
“ผมเอาหมี่ขาวเนื้อเปื่อยน�้าตกครับ”
“ค่ะ ทวนรายการอาหารนะคะ หมีเ่หลอืงต้มย�ารวมหนึง่ที ่ลวก

จิ้มรวมเนื้อหนึ่งที่ และหมี่ขาวเนื้อเปื่อยน�้าตกหนึ่งที่ รวมทั้งหมดเป็น
สามรายการนะคะ” เสียงของพนักงานในร้านฟังดูนุ่มนวลชวนให้สั่ง
เพิ่มยังไงก็ไม่รู้ นี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมชอบร้านเฮียเข้ม

บริการทุกระดับประทับใจ...
“ครับ”
“เครื่องดื่มรับเป็นอะไรดีคะ”
“น�้าเปล่า”
“น�้าเปล่านะคะ คุณลูกค้ากรุณารอสักครู่นะคะ”
ผมหยิบตะเกียบขึ้นมาถือรอในระหว่างนั้น ฐานทัพนั่งจ้อง

โทรศัพท์ของตัวเองที่สั่นครืดอยู่บนโต๊ะแสดงชื่อของคนที่โทร. เข้ามา
แต่ก็ไม่คิดจะรับ ผมเห็นท่าทางของน้องเหมือนจะลังเลอยู่นิดหน่อย 
เดาว่าคงคิดว่ารับหรือไม่รับดี เดี๋ยวยื่นมือไปเดี๋ยวชักมือกลับ สุดท้าย
ก็คว้าโทรศพัท์ขึน้มาเลือ่นตดัสายและวางลงทีเ่ดมิด้วยสายตาทีไ่ร้ความ
ลังเลอีกต่อไป

“ไม่รับเหรอ”
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“ไม่”
ไม่ก็ไม่...
ไม่ถามต่อหรอกเดี๋ยวถูกเด็กดุให้อีก
จะว่าไปผมก็กินเยอะเหมือนกันนะวันนี้ หมูกระทะยังไม่ทันได้

ย่อยเลย มากินก๋วยเตี๋ยวต่ออีกแล้ว พอกลับถึงห้องก็นอนอีก ผมเห็น
ภาพตัวเองตัวกลมนอนอืดอยู่บนเตียงในอีกสิบปีข้างหน้าแล้วละ

ผมกบัฐานทพัไม่ได้คยุอะไรกนั ต่างฝ่ายต่างนัง่กนิก๋วยเตีย๋วกนั
เงยีบๆ จนหมด น้องมองผมด้วยความฉงนทีส่ามารถยัดทัง้ก๋วยเตีย๋ว
และลวกจิ้มรวมเนื้อได้หมด มันก็จุกๆ อยู่นะเพราะว่ากินเยอะเกินไป
แล้ว อยากจะนอนอยู่ตรงนี้สักพัก ไม่อยากขยับเขยื้อนกายเลย

“สลอธ”
“อือออ...พี่ไม่ใช่สลอธ” ถึงใครๆ จะพากันตั้งฉายาผมแบบนั้น

ก็เถอะ
“อิ่มหรือยัง”
“อิ่ม พี่ไม่ไหวแล้วฐานทัพ...คลานไปที่รถได้ไหม” ผมถามเสียง

เอือ่ย เหลอืบตาขึน้มองเดก็ตวัสงูทีท่�าหน้าเออืมๆ หนัไปเรยีกพนกังาน
มาคิดเงิน

ผมผงกหวัขึน้ล้วงกระเป๋าสตางค์ออกมาหยิบแบงก์ร้อยส่งไปให้
น้อง

“ของพี่”
“ออื” ฐานทพัรบัเงนิจากผมไปก่อนจะส่งบลิและเงนิทอนในส่วน

ของผมมา “ลุกขึ้น”
“นั่งก่อนไม่ได้เหรอ”
“ดึกแล้ว”
“พี่เดินไม่ไหว”
“คลานไป”
“ฐานทัพ…”
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“อย่าเยอะนาวา กินเยอะเอง”
ท�าไมน้องต้องท�าเสยีงดกุบัผมด้วย นีผ่มเป็นพีน่ะ อายมุากกว่า

ทั้งยังเป็นรุ่นพี่ร่วมคณะด้วยอีกต่างหาก ผมสิต้องดุน้องน่ะ แต่ล�าพัง
หน้ามึนๆ กับความเชื่องช้าของผมจะเอาอะไรไปดุน้องได้ ขนาดเถียง
กับไบร์ทบางทีผมยังเถียงมันไม่ค่อยจะทันเลย ต้องเอาความมึนเข้าสู้

“ฮอืออ ไปแล้วๆ” ผมลกุจากเก้าอีไ้ม่สบกบันยัน์ตาดขุองรุน่น้อง
ตวัสงู เดนิลากเท้าออกจากร้านไปทีร่ถอย่างเชือ่งช้า ฐานทพักท็�าหน้า 
น่ากลัวใส่ผมอยู่ตลอด

พุงมันหนัก...อย่าว่าพี่
ผมจะไม่กินเยอะแบบนี้อีกแล้ว สัญญากับตัวเองเอาไว้เลย

ในเช้าวันหยุดผมนอนคุดคู้อยู่ใต้ผ้าห่มพร้อมกับพัดลมที่
เปิดจ่อมาอย่างไม่คิดจะลกุไปไหน ถงึแม้ว่าในตอนนีจ้ะเป็นเวลาเกอืบ
เที่ยงแล้วก็ตาม โทรศัพท์สั่นครืดขึ้นเบอร์ของไบร์ทที่โทร. มาหาผม
ตั้งแต่เช้าและเป็นต้นเหตุให้ผมต้องตื่นขึ้นมาแบบนี้

ผมกดรับสายพลิกตัวคว�่าหน้าลงบนหมอนกรอกเสียงพูดอู้อี้
ตอบไป

“ไบร์ทโทร. มาท�าไม”
วันนี้เป็นวันหยุดของผม
ผมขอนอนนิ่งๆ อยู่บนเตียงไม่ได้เหรอ
[มึงยังไม่ตื่นอีกเหรอสลอธ!]
“วันนี้วันเสาร์นะไบร์ท...ใครเขาตื่นกัน” ผมตอบกลับ ถดตัวลุก

ขึ้นจากเตียงก่อนจะโซเซเข้าห้องน�้าไปล้างหน้าล้างตา
[ก็มีแต่มึงนี่แหละที่ยังไม่ตื่น นอนหรือซ้อมตาย]
“ก็นอนไง...”
[พอ...กูลืมเลยไอ้สัสว่าโทร. มาหามึงท�าไม]
“งัน้วางก่อนนะ...นกึได้ไบร์ทค่อยโทร. มาใหม่กแ็ล้วกนั” ผมอ้า
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ปากแปรงฟันขณะที่พูดคุยกับไบร์ทไปด้วย “เราจะไปหาข้าวกิน”
[ตื่นมาก็แดก]
“นี่คอืเรือ่งทีไ่บร์ทจะพูดกบัเราเหรอ” หยาบคายมากๆ แต่กถ็กู

ของไบร์ท...ตื่นมาผมหิวผมก็ต้องกินสิ มันแปลกตรงไหนกัน
[ไม่ใช่! เออ นึกออกละ...วันนี้ไปร้านเฮียกัน]
...
อีกแล้ว
“เมือ่วานไบร์ทยงัหนกีลบัก่อนอยูเ่ลย” จะชวนไปอกีนีม่ัน่ใจหรอื

เปล่าว่าผมจะไม่ต้องไปหาคนกลับด้วยทีหลังอีกน่ะ ผมไม่มีปัญหา
หรอกเรือ่งจะไปหรอืไม่ไป เพราะเมือ่วานแอบถามน้องฐานทพัไปแล้ว
ว่าไปนั่งที่ร้านเฮียบ่อยไหม แล้วน้องก็ตอบกลับว่า...

‘อยากรู้ก็ดูเอาเอง’
._.)
เป็นค�าตอบที่ฟังดูต้องใช้ความพยายาม
[วันนี้ไม่หนีเว้ย พ่อกับแม่กูไปเยี่ยมย่าที่ใต้ว่ะ...วันนี้ชิลล์]
อือออ แบบนั้นผมไปก็ได้
“ไบร์ทมารับเรานะ”
[เออออ ก็รับตลอดปะ]
“งั้นเจอกันตอนเย็น”
[มึงท�าเสียงให้สดชื่นหน่อยได้ไหม เวร กูฟังแล้วง่วงตามเลย]
“ง่วงก็ไปนอนสิ”
[ไอ้นาว้า โอยยย กูขี้เกียจคุยกับมึงแล้ว ไอ้สลอธ! แค่นี้แหละ] 

ไบร์ทโวยวายผ่านโทรศัพท์ก่อนจะกดตดัสายไป หแูทบแตกเลยเมือ่กี.้..
ผมก็แค่หยอกเล่นนิดหน่อยเอง ไม่รู้ว่าไบร์ทจะเสียงดังท�าไม ข้ีหูผม
เต้นระบ�าชาวเกาะแล้ว

พอวางสายจากไบร์ทผมก็สวมแตะลากเท้าลงมาสั่งข้าวผัดกิน
ท่ีใต้หอ วันน้ีขี้เกียจ...กินที่น่ีก็พอ กินเสร็จแล้วค่อยขึ้นไปนอนต่อรอ
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ให้ไบร์ทมารับในตอนเย็น
เป็นความคิดที่ดีมากจริงๆ
ผมตักข้าวใส่ปากทีละค�า ผ่านไปห้านาทีข้าวก็ลดลงไปครึ่งจาน

จนกระทั่งหมดลงใช้เวลาเกือบสิบห้านาทีในการกิน ผมเดินต่อไปซื้อ 
น�้า ถือดูดกลับขึ้นห้องพร้อมกับกุญแจในมือ ผมอยู่แค่ชั้นสามนี้เอง 
ห้อง 308 เดินแป๊บเดียวก็ขึ้นมาถึง

ดูดน�้าไปเพลินๆ จนกระทั่งหมดขวดผมก็มาถึงห้องพอดี
บิดลูกบิดออกแรงดันไปเต็มที่
ปึง!
“...”
คือว่า...ผมเดินชนประตูห้อง ;-; จะ...เจ็บมาก เมื่อกี้ก็นึกว่าตัว

เองไขไปแล้วนะ ผมยังไม่ได้ไขหรอกเหรอ
ซ�้ารอยเดิมอีกแล้ว มันเพิ่งจะจางลงเมื่อไม่กี่วันก่อนเองนะ
รูส้กึอายเลก็น้อยเพราะตรงสดุทางเดนิมกีล้องวงจรปิดอยูด้่วย 

ผมรีบไขประตูกลับเข้าห้องอย่างรวดเร็ว ช่วงเวลาหลังจากนี้ก็เปิด
เครื่องปรับอากาศ ปีนขึ้นที่นอนเตรียมตัวนอนต่อ ภายในห้องมืดทึบ
เพราะผ้าม่านที่ผมดึงปิดไว้ช่างเป็นบรรยากาศที่ดีเหมาะแก่การนอน
จริงๆ เลย

ขอบคุณโลกใบนี้ที่มีที่นอนให้แก่คนแบบผม...
ฝันดี

เวลา 21.16 น.
“วันนี้คนเยอะเนอะ”
“วนัเสาร์ไงมงึ ปลดปล่อยๆ สนใจโยกย้ายหน่อยไหม” ไอ้ไบร์ท

ท�าท่าโยกไปโยกมา ผมส่ายหน้ารวัๆ ให้มนัก่อนจะดนัหลงัเพือ่นสนทิ
ให้ตรงไปยังโต๊ะที่มีติมกับโค้ชน่ังรอกันอยู ่ก ่อนแล้ว เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทยอยน�าออกมาพร้อมกับน�้าอัดลม ผมไม่ดื่มในวันนี้แค่
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นั่งเท้าคางมองไปรอบร้านส�ารวจดูว่าน้องฐานทัพจะมาอีกหรือเปล่า
“มอง’ไรวะ”
“เปล่า...ไบร์ท ไบร์ทรู้จักปูเป้ไหม” ผมถาม 
ไบร์ทรู้จักคนเยอะ แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะรู้จักคนนี้ไหม 

ถามไปก่อนถ้าไม่รู้จักก็ไม่เป็นไร
ผมเห็นปูเป้นั่งตักใครสักคนอยู่ ท่าทางว่าวันนี้จะไม่ท�างาน
“ปูเป้? ปูเป้ที่ท�างานร้านเฮียนี่ปะ”
ไบร์ทรู้จักสินะ
“อือ”
“รู้ๆ เขาเป็นแฟนกับไอ้ดิวอะ นั่นไง...คนที่เขานั่งตักอะชื่อดิว” 

ไบร์ทพยกัพเยดิใบหน้าแทนการชีเ้พราะมนัอาจจะเป็นชนวนชวนตกีนั
ได้ ผมพยักหน้ามองต่ออีกสักพักก่อนจะหันกลับมา

“คบกันนานแล้วเหรอ”
“ก็นานนะ กูไม่แน่ใจว่ะ...มึงถามท�าไมเนี่ย ปกติไม่สนใจเรื่อง

ของคนอื่น”
“เออ อย่าบอกนะว่ามึงชอบปูเป้?” ติมพูดขึ้นหรี่ตาจับผิดมา

ทางผม
นั่นมันหยาบคายกว่าด่าว่าผมอ้วนอีก
ผมตหีน้ายุง่ก่อนจะส่ายหน้าไม่พดูต่อ กแ็ค่อยากรูเ้ฉยๆ แปลว่า 

ที่ฐานทัพตัดใจก็เพราะปูเป้มีแฟนแล้วใช่ไหม แล้วเมื่อวานท�าไมถึงมา
ท�าท่าทางแบบนั้นกับน้องล่ะ

จับปลาสองมือเหรอ
“เอ้า นั่นน้องเรานี่หว่า ไอ้ทัพมันก็มาบ่อยเหมือนกันนะ” โค้ช

เรียกความสนใจจากผมด้วยชือ่ของคนคนหนึง่ ผมเงยหน้าขึน้มองตาม
ร่างสูงของเด็กรุ่นน้องที่ตรงไปน่ังลงบนเก้าอี้ตัวสูงหน้าบาร์คนเดียว 
ไร้เพื่อนมาด้วยเหมือนเมื่อวาน

“มองใหญ่ มึงน่ีชักจะยังไงแล้วนะ” ไบร์ทกอดอกมองหน้าผม
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ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไบร์ทพูดถึงเรื่องอะไร
“...อะไรของไบร์ท”
“มึงนั่นแหละ ชอบไอ้ทัพมันเหรอ”
ชอบ?
บ้าแล้ว ผมแค่อยากสนิทกับน้องเฉยๆ หรอก ไม่ได้ชอบนะ
“ไปกันใหญ่แล้วไบร์ท เราไม่ได้ชอบ”
“กูไม่เชื่อ”
“เร่ืองของไบร์ท เราไปหาน้องดีกว่า” ผมตีหน้ามึนลุกจากโต๊ะ

ออกมา ก้าวขาตรงไปหาน้องฐานทัพพร้อมรอยยิ้ม
ผลัวะ!
ตุ้บ!
กรี๊ดดด
“แดกเหล้าไม่อร่อยเท่าแดกตีนกูใช่ไหม กูอยู่ของกูเงียบๆ แล้ว

นะ เป็นเหี้ยอะไรต้องหาเรื่อง”
ผมหยุดนิ่งอยู่กับที่ตั้งแต่เห็นคนชื่อดิวเดินเข้าไปพูดอะไรบาง

อย่างกับฐานทพัด้วยสหีน้ายยีวน พร้อมกบัตบลงบนแก้มเหมอืนหยอก
ล้อ และหลงัจากน้ันก็ถูกต่อยหงายล้มลงไปบนพืน้พร้อมกบัเสียงทีเ่ตม็
ไปด้วยอารมณ์โกรธของฐานทัพ

เสียงกรีดร้อง ผู้คนแตกตื่นขยับถอยห่าง แต่ก็ยังคงเกาะติด
สถานการณ์ราวกับนักข่าวภาคสนาม มีบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่าย
ไว้ด้วย

ฐานทัพตรงเข้าไปและยกเท้าเตะเข้าไปที่คนชื่อดิวเต็มแรง
ผมอยากจะเข้าไปห้ามอยู่นะแต่ว่าขาผม...มันไม่ขยับอะ
“ทพั! ทพัเป็นบ้าอะไร ถอยนะ ถอยไปเดีย๋วนี”้ ปเูป้เป็นคนเดยีว

ที่วิ่งเข้าไปห้ามฐานทัพและผลักออก หันซ้ายขวาก่อนจะคว้าเอาแก้ว
บรรจุเครื่องดื่มสีสวยสาดไปเต็มหน้าน้อง 

“เป็นหมาบ้าหรือไงถึงได้เที่ยวกัดคนอื่นเขาไปทั่ว!”
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~ Scriper ~

อะไรกัน...เมื่อวานยังท�าเสียงอ้อนน้องต่อหน้าผมอยู่เลย หรือ
เพราะฐานทัพต่อยแฟนตัวเองก็เลยโกรธอย่างนั้นเหรอ

“หุบปาก”
“ทัพ!”
“บอกให้หุบปากไง!”
กริบ...
เงยีบทัง้ร้านเลย ฐานทพัจ้องหน้าปเูป้นิง่ “ผมพอแล้ว ต่อไปถ้า

มีปัญหากับมันก็ไม่ต้องมายุ่งกับผมอีก แล้วก็ล่ามโซ่แฟนพี่ให้มันดีๆ 
ด้วย หลดุมาเห่าผมอกีเมือ่ไร...ผมไม่ปล่อยให้มนัรอดตนีผมแน่” เสยีง
ของน้องดังชดัทกุค�าพดู ก่อนทีเ่จ้าตวัจะหนัเดนิออกมาเงยีบๆ เคล่ือน
ผ่านร่างผมไปโดยไม่หยุดทักทายแม้แต่น้อย

อ่า...น้องจะโอเคหรือเปล่า
“มึงอย่าคิดจะตามมันไปเชียว” ไบร์ทเตือนผมเสียงจริงจัง
“เดี๋ยวเรามานะ” ผมเป็นห่วงน้องอะ ตามไปห่างๆ ไม่เข้าใกล้

ก็ได้ แต่ไม่อยากให้อยู่คนเดียว
“ไอ้นาวา! เวร มึงฟังกูบ้างไหมเนี่ย” เสียงของไบร์ทไล่หลังมา

แต่ผมไม่สนใจยังคงเดินออกจากร้านตามน้องไปห่างๆ
ฐานทพัเดินไปตามถนนก่อนจะไปหยดุนัง่อยูบ่นเก้าอีท้ีมี่เสาไฟ

ให้แสงสว่างอยูใ่กล้ๆ น้องหนัมามองผมเหมอืนรูว่้าผมน่ะตามมา มอง
เสร็จก็ก้มหน้าลงไม่พูดอะไร ปล่อยให้ผมขยับเข้าไปใกล้เรื่อยๆ จน
สุดท้ายก็ไปหยุดอยู่ตรงหน้าน้อง

“มาท�าไม”
“...ก็แค่มาดูน่ะ”
“กลับไป”
“พ่ีมีผ้าเชด็หน้านะ ทพัเปียกหมดแล้วอะ” ผมย่อตวัลงพร้อมกบั

ผ้าเช็ดหน้าของตัวเองที่พกเผื่อเอาไว้เพราะผมน่ะแพ้อากาศบ่อย แต่
ผนืนีย้งัไม่ได้ใช้นะ ผมแตะผ้าเชด็หน้าลงบนหน้าฐานทพั น้องกเ็งยหน้า
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~ พี่ต้องฟังผม ~

ขึน้ด้วยสายตาเอาเรือ่งจนผมหลบัตาแน่นนึกว่าจะโดนต่อยเข้าให้แล้ว
ฟันจ๋าพี่นาวาลาก่อน…
...
เงียบ
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ฐานทพัไม่ต่อยผมอย่างทีคิ่ด น้องน่ังน่ิงปล่อยให้ผมขยบัมือเชด็

ต่อ
“พี่ท�าไปท�าไม”
“ท�าอะไรเหรอ”
“ที่ท�ากับผม...ผมร�าคาญพี่ ไล่พี่ แล้วท�าไมพี่ยังมาวนเวียนอยู่

อีกวะ” ฐานทัพเหมือนจะเค้นให้ผมตอบ ซึ่งผมก็เงียบสักพักแต่มือก็
ยังคงเช็ดซับน�้าบนหน้าน้องต่อ

“...พี่ไม่เคยบอกเหรอว่าอยากสนิทด้วย”
“ท�าไม”
“ตั้งแต่แรก...พี่ว่าฐานทัพใจดี”
“...”
“อย่าเสียใจเลยนะเรื่องปูเป้น่ะ ทัพต้องเจอคนที่ดีกว่านี้แน่ๆ”
“อือ”
“เขาว่ากันว่า...คนดีน้ันหาไม่ยาก แต่ที่หายากนั้นคือคนหาย  

ผ่าม!”
“...” ฐานทัพขมวดคิ้วท�าหน้าเอือม
“...ไม่ข�าหน่อยเหรอ พี่คิดตั้งแต่เดินตามทัพออกมาเลยนะ”
“หึๆ”
ขอโทษนะ...หึๆ นี่แปลว่าหัวเราะแล้วใช่ไหม
(._.)
ใช่แหละเนาะ


