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ในวันที่เพื่อนๆ กลุ่มเดียวกันเลือกเรียนมหาวิทยาลัยใน

กรุงเทพฯ ผมกลับว่ายทวนกระแสธาราดั้นด้นไปเรียนถึงเชียงใหม่ 

ใช่ครบั เพราะผมคอื Salmon ไม่ได้เปรยีบเปรยถึงปลานะ! หมายถึง

ผมเนี่ยชื่อแซลม่อน เดี๋ยว...เกี่ยวมั้ยหว่า ก็อาจจะไม่ แต่นั่นละ มัน

เป็นการแนะน�าตัวที่เท่ดีไม่ใช่เรอะ

ใจผมฟูเป็นสายไหมตอนที่ล้อเครื่องบินแตะพื้นรันเวย์ พอ

เหน็ภเูขาเรยีงรายเป็นสิบลูกกท็�าให้ผมรูท้นัทว่ีาตอนนีไ้ด้จากบ้านมา

ไกลแล้ว ที่จริงพ่อแม่กับน้องสาวมาส่งผมที่สนามบินด้วยนะ เพียง

แต่บนิมาด้วยไม่ได้เพราะพ่อติดธรุะส�าคญัมากกกและยากจะปฏเิสธ 

ผมรู ้สึกว่าตัวเองกลายเป็นผู ้ใหญ่ก็เอาตอนที่โบกมือลาคนใน

ครอบครัว ใจหาย แต่ถึงยังไงผมก็เลือกแล้ว หวังว่ามันจะเป็นการ

ตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วกันนะครับ

เฮ้ย มัวแต่มองวิวเพลินๆ หันมาอีกทีคนออกไปจนจะหมด

เครื่องละ ตาผมแล้วสินะ คิดได้ดังนั้นผมก็รีบปลดเข็มขัดแล้วพุ่งตัว

1
เราจะน้วยไปด้วยกัน
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ไปหยิบกระเป๋าบนชั้นสัมภาระทันที

แต่ขณะนั้นเองที่ผมเห็นอะไรไหวๆ อยู่ที่หางตา เหมือนกับ

ว่ามีคนก�าลังพูดคุยทักทายกัน 

“เปิดเทอมแล้วเหรอครับ”

“เปิดวนัจนัทร์หน้าแล้วครบัพี ่ไม่เจอกนันาน สบายดนีะ”

สจ๊วตคุยกับผู้โดยสาร? อ๋อ สงสัยจะรู้จักกันมาก่อนละม้าง 

ไม่ใช่เรื่องของเราครับ กวาดข้าวของลงมาจากชั้นต่อไป เอ๊ะ ถุง

ปลาส้มกอูยูไ่หนวะ เวรละ แม่อตุส่าห์เตรยีมให้ ของโปรดซะด้วยนะ

“สบายดีๆ แต่ไอ่ โตขึ้นมากเลยว่ะ ตอนแรกพี่เกือบจ�าไม่ได้  

ดีนะที่ตัดสินใจเข้ามาทัก”

“เจอกนัครัง้ล่าสดุพีย่งัเรยีนไม่จบเลย ตอนน้ันผมอยู่ ม.5 เอง 

ฮ่าๆ”

เขามาร�าลึกความหลังอะไรกันตอนนี้วะ -_- แต่จะว่าไปคน

ช่ือไอ่เสียงนุม่จงัเลยอะ ขนาดอยูไ่กลต้ังโน่น ยังเผือ่แผ่ความนุ่มนิม่

มาถึงตรงนี้ เดี๋ยว! มึงควานหาปลาส้มต่อไปดิ๊ม่อน

“แล้วตอนนี้ไอ่โสดหรือเปล่า เลิกกับพี่แล้วได้คบกับใครบ้าง

ไหม”

หือ...

โอเค ผมยอมแพ้ ปลาส้มจงเป็นหมนัไปก่อน บดัน้ีต่อมความ

อยากรูอ้ยากเห็น หรอืเรยีกส้ันๆ ว่าเสือกเริม่ท�างาน บทสนทนามนั

ช่างดึงดูดให้สาระแนซะเหลือเกิน ผมตัดสินใจเลิกเขย่ง ท�าเป็น 

กระแอมกระไอบิดข้ีเกยีจ แล้วเอีย้วหัวไปยงัคนทีก่�าลงัพูดคยุกันอยู่

ผมเห็นสจ๊วตเป็นฝ่ายแรกเพราะเขาก�าลังหันหน้ามาทางนี้

พอดี ก็หล่อดีครับ เข้มๆ รูปร่างดีแบบคนออกก�าลังกาย แต่กับอีก

คนนี่สิหันหลังใส่ผมเต็มๆ ที่ได้เห็นคือคอ แต่มันก็มีพลังมากพอที่
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จะสะกดผมให้นิ่งจังงัง ขะ...ขาวจังเลย แม่เจ้าโว้ยยย

หันมาสิ หันม้าาา

เขาไว้ผมทรงรากไทร ย้อมสีแดงเหลือบน�้าตาลๆ มันจึงตัด

กับผิวขาวสุขภาพดีจนโดดเด่น อิจฉาชะมัดเลยว่ะ ผมเพิ่งจบ  

ม.6 ไม่นาน หัวโคตรโปก

เหมือนว่าค�าถามของพี่สจ๊วตสร้างความอึดอัดให้แก่อีกฝ่าย

ชัดเจน พี่คอขาวหัวเราะในล�าคอแล้วรีบขอตัวลา “ไปก่อนนะพี่ นัด

เพื่อนไว้ว่ะ”

“โอเค พี่คิดถึงไอ่นะ”

หวายยย พี่คอขาวหันมาแล้ว! ด้วยความกลัวจะถูกจับได้ว่า

แอบฟัง ผมจึงรีบสะบัดตัว เขย่งเท้าควานหาสัมภาระชิ้นสุดท้ายจน

ลนลาน แล้วสวรรค์ก็เข้าข้าง มือผมสัมผัสได้ถึงถุงพลาสติกที่ซ่อน

อยู่ในซอกหลืบ ฮะฮ่า! ไอ้ปลาส้มบ้ากูเจอมึงแล้ววว หลบอยู่ซะลึก

เชียว หาซะนานจนฟังเรื่องชาวบ้านได้หนึ่งเรื่อง

มวัแต่พยายามสดุก�าลงัเพือ่คว้าหหูิว้แล้วดงึออกมา ผมจงึไม่รู้

เลยว่ามีใครคนหนึ่งเดินผ่านมาซ้อนอยู่ด้านหลังพอดี

ผัวะ!

“เชี่ยยย!”

ปะ...ปลาส้มฟาดหน้า

ผมเห็นสายตาถมึงทึงเป็นอย่างแรก นี่มันพี่คอขาว!!! “ระวัง

หน่อยสิครับน้อง”

สวยว่ะ...สวยมาก! ขอใช้ค�านี้เลย โหยยย เข้าใจแล้วว่าท�าไม

พี่สจ๊วตถึงอาลัยอาวรณ์นัก ก็งานดีซะขนาดนี้อะเนอะ หน้าเนียน 

แก้มใส ปากชมพ ูจมกูโด่ง ฮอืออ โคตรด ีไทป์น้ีหน่องม่อนแพ้มากๆ

เชี่ยละ สงสัยถุงปลาส้มจะฟาดแรงไปหน่อย แก้มใสๆ ของ 
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พี่เขาขึ้นรอยแดงเป็นแถบเลย ยังกะคนเป็นผื่น

ดวงตาเฉีย่วหรีม่องผมอย่างดุๆ  อยูส่กัเส้ียววนิาที แต่พอเหน็

มือผมท่ียกมือไหว้พร้อมถุงปลาส้มพี่แกก็หลุดข�าพรืด โชว์เขี้ยวที่

ซ่อนอยู่ในรอยยิ้ม 

โอเคจดไว้นะ มีเขี้ยว...อีกข้อที่ใช่

“ยืนหน่อยมั้ยเรา พี่เมื่อยเป็นปะล่ะ”

ตาย! เพิง่เห็นมือทีช่่วยประคองปีกผมไว้ไม่ให้ล้ม “ขอโทษนะ

ครับพี่ ขอโทษจริงๆ”

แต่หากเลือกได้ ฉันอยากเอนกายแนบคุณชั่วชีวิต 

“ไม่เป็นไรๆ อย่างที่บอก ทีหลังก็ระวังหน่อยล่ะ”

“พี่โคตรสวย”

เชี่ยยย หลุดปาก! 

“เอ่อ...ขอบใจ...มั้ง ฮ่าๆ”

ได้แต่พนมมือแนบจมูก “ขอโทษอีกทีนะพี่”

“จ้ะ ไม่เป็นไรเลย” 

เราแยกออกจากกนั ผมเขนิเกนิกว่าจะมองหน้าพีเ่ขาได้ แต่ก็

พอจะเดาได้ว่าอกีฝ่ายก�าลงัโบกมอืหยอ็ยๆ เตรยีมจากไปเตม็ที ผม

แอบเห็นนิ้วพี่เขาชัดๆ ด้วยละ ยาวเรียวสวยไม่แพ้เจ้าของเลย

ว่าแต่พูดจ้ะด้วยอะ ฮือ แพ้ๆๆ พูดเลยว่า นู้มมม~

“พ่ีครับ” ผมตัดสนิใจรัง้พีค่นสวยไว้อกีครัง้ พีเ่ขาชะงกัแล้วเดนิ

กลับมาหา เขาตัวสูงมาก รูปร่างก�าลังดีไม่ใหญ่โตแบบนักกล้าม

เหมือนพี่สจ๊วตคนนั้น ซึ่ง...ก็โอเคปะวะ สูงกว่าผมก็ใช้ได้แล้ววว

ผมตัดสินใจล้วงห่อปลาส้มออกมาจากถุง “ผมให้ ถือว่าเป็น

ของสมนาคุณนะครับ”

“หือ? เดี๋ยวนี้เขาขอโทษกันด้วยปลาส้มทอดแล้วเหรอ ว้าว” 
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อกีฝ่ายถามข�าๆ แต่กย็อมรบัมนัไปโดยด ีมกีารพลกิห่อเอยีงคออ่าน

ฉลาก เป็นท่าทางที่ต้าวววมาก โคตรไอ้ต้าวสุดๆ

“ขอบใจน้าตัวเล็ก”

“คะ...ครับ” ผมกุมมือข่มอาการม้วนต้วน โอ๊ยยย ท�าไมต้อง

มาเขินเสียงคนด้วยเนี่ย

เราแยกกนัตรงนัน้ พีค่อขาวลากกระเป๋าใบน้อยเดนิออกจาก

เคร่ืองบนิไปโดยไม่ได้หันมามองผมอกี...ทีจ่รงิกอ็ยากรบีตามไปส่อง

นะครับ แต่มันออกจะดูน่าเกลียดไปหน่อย เพราะงั้นผมจึงแค่ยืน

มองตามพีเ่ขาจนลบัสายตา แหม่ ไม่เป็นไรหรอกน่า ท่ีได้คยุกันก่อน

หน้านี้ก็ถือว่าประเสริฐสุดๆ แล้ว เชียงใหม่นี่มันยังไงน้าาา มาถึงก็

ต้อนรับกันด้วยของแรงเลย สี่ปีที่ได้อยู่ที่นี่คงมีแต่ความหฤหรรษ์

แน่ๆ ใจผมมันบอกอย่างนั้น

“เรียบร้อยแล้วนะครับ?”

ชะอุ้ย! พี่สจ๊วตว่ะ พี่เขาเดินเข้ามามองผมนิ่งๆ ด้วยรอยยิ้ม

ที่มักใช้ดุผู้โดยสารเวลาไม่รัดเข็มขัด ไปก็ได้จ้า แหม่ หึงเมียเก่าละเซ่ 

แต่เสียใจด้วยนะ ถึงเขาจะเคยเป็นเมียพี่ แต่ไม่แน่อนาคตพี่คอขาว

อาจเป็นแฟนผมก็ได้ แล้วคนที่จะเป็นแฟนผมได้ ต้องเป็นผัว

เท่านั้น!

“คุณครับ ลืมปลาส้ม”

สัส แขนลื่นเลยไง ขายหน้าชะมัด อุตส่าห์เดินออกมาอย่าง

คูลๆ

ผมยิ้มเจื่อนๆ พร้อมยกมือไหว้ขอบคุณพี่สจ๊วตก่อนคว้าถุง

ปลาส้มมากอด พอได้เห็นโลโก้รูปปลายกนิ้วก็ท�าให้ผมหลุดยิ้มกับ

ตัวเองเหมือนคนบ้า ใบหน้าของใครบางคนก็ลอยแวบเข้ามาในหัว

ทันที...
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พี่คอขาวสุดสวย เราจะได้เจอกันอีกรึเปล่าว้าาา

แน่นอนว่าก่อนเปิดเรียน คณะและมหาวิทยาลัยจะจัด

กิจกรรมรับน้องอย่างคึกคัก โชคดีนะที่ผมศึกษามาแล้วว่าคณะของ

เราไม่มีระบบโซตัสตะโกนว้าก มันจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ผม

ตัดสินใจมาเรียนที่นี่อย่างสบายใจ

อย่างกิจกรรมรายงานตัวเมื่อวาน เราแค ่ดู พ่ีๆ กอง

สันทนาการเล่นตลกเป็นการต้อนรับแล้วข�ามาก เหมือนชาตินี้พี่ๆ 

เขาไม่เคยเจอเรื่องเศร้าเลย อยากตลกได้อย่างนี้บ้างจัง ผมมันเป็น

สายนิง่เงยีบซะมากกว่า ประมาณว่าเป็นผูฟั้งทีด่สี�าหรบัเพือ่นๆ ใน

กลุ่ม แล้วยิ่งมาอยู่ในฐานะน้องใหม่แบบนี้ ผมยิ่งเงียบมากกว่าเดิม

ล้านเท่าเห็นจะได้ ดีนะที่คนอื่นๆ ใจดีพอจะเข้ามาแนะน�าตัว

ท�าความรู้จัก ไม่งัน้ผมได้นัง่เล่นดนิเล่นทรายมนัอยู่ตรงหน้าลานตกึ

คณะมันทั้งวันแน่นอน

เสียงตีกลองดังสนั่นสร้างความคึกคักไปทั่วบริเวณ พี่ๆ กอง

สันยังคงชวนให้น้องๆ ที่นั่งอยู่บางส่วนลุกขึ้นมาเต้น พร้อมกับท่ี

เฟรชชีอีกส่วนหนึ่งก�าลังต่อแถวรับป้ายประจ�าตัวจากรุ่นพี่ที่ตั้งโต๊ะ

เป็นแนวยาว ซึ่งเต็มไปด้วยกระดาษชานอ้อยและอุปกรณ์งาน

ประดิษฐ์วางระเกะระกะเต็มไปหมด ผมคือหนึ่งในเฟรชชีที่ก�าลัง 

ต่อแถวอยู่นี่เอง

“สวัสดีจ้ะ พี่ชื่อเจนนะ” เมื่อถึงคิวผม พี่ผู้หญิงผมสั้นหลังโต๊ะ

ก็ต้อนรับกันด้วยค�าทักทาย “แนะน�าตัวหน่อย”

ผมรู้ทันทีว่าต้องพูดอย่างที่พี่ๆ สอนเมื่อวาน “ผมชื่อนาย 

สิมันต์ ชมวารี ชื่อเล่นแซลม่อน เอกโฆษณา รหัส 104 มาจาก

กรุงเทพฯ ครับ”
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“สิมันต์...แซลม่อน เก๋จังเลย อยู่สายรหัสแรงซะด้วยนะเนี่ย”

“อ๋อ เหรอครับ”

“…”

เย็นชาไปปะวะ พี่เขาถึงกับผงะคุยต่อไม่ถูก เฟรนด์ลีกว่าน้ี

หน่อยซ้ี! “จริงๆ ผมมีน้องสาวด้วยนะครับ ชื่อปิรันญา ชื่อเล่น 

ปีญ่าครับ”

“ปลาที่ดุๆ อะเหรอ”

“ครับ แม่งดุยิ่งกว่าปลาอีก”

“อ๋อออ ฮ่าๆๆๆ เผาน้องไปอี๊ก!” ก็โอเค ถือว่าสร้างเสียง

หัวเราะได้ พี่เขาก้มกลับไปที่สมุดตรงหน้าอีกครั้งแล้วร้องออกมา 

“โห! คนชื่อแซลมอล แซลมอน ม่อน หมอน ท�านองนี้เยอะเหมือน

กันแฮะ แค่ในใบของพี่เจอตั้งหลายคน”

“เยอะมากเลยเหรอครับ” เพิ่งรู้ตัวว่าชื่อโหลแฮะ

“คิดชื่อสร้อยไว้บ้างมั้ยคะ” รุ่นพี่ถาม ความเอ็นดูบนใบหน้า

ท�าให้ผมสบายตัวขึ้นสองร้อยเปอร์เซ็นต์

เออ ว่าแต่... “ชื่อสร้อยคืออะไรเหรอครับ”

“ชื่อแบบ...ยังไงดี ฉายาไรเงี้ย แบบเพื่อนตั้งให้ หรือเพื่อนใช้

เรียกกันบ่อยๆ จนติดปาก”

“พี่ครับผมมาวันแรก -_-”

“เออว่ะ จริงด้วย” เธอท�าเหมือนลืมไป “เสียดายนะ น้องมี

เอกลักษณ์มาก ไม่อยากให้ชื่อซ�้าเลย”

“เอกลักษณ์?”

“น่ารักไง”

อ๊าาา โดนชมเฉย “ขอบคุณนะครับ”

“งั้นพี่เขียนแค่แซลม่อนไว้นะ น้องจะเอาไปตกแต่งขีดเขียน
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อะไรเพิ่มทีหลังก็ได้ เต็มที่เลยจ้ะ” พี่เขายิ้มหวานแล้วจัดการเนรมิต

ป้ายชื่อของผมเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็ว โอ้โฮ สวยมากกก แม้

เป็นกระดาษชานอ้อยธรรมดาๆ แต่สัมผัสได้ถึงความตั้งใจ “ยินดี

ต้อนรับสู่แมสคอมนะน้อง”

ผมยิ้มแป้นด้วยความภาคภูมิใจ “ขอบคุณฮะ”

“นายๆ เราขอเข้าก๊วนด้วยสิ” เพื่อนสาวในรุ่นคนหนึ่งวิ่ง 

เข้ามาสะกิดหลังผมพร้อมกับชายอีกคนที่ยืนอยู่ข้างกาย ที่จริงก็ยัง

ไม่ได้รู้จักกันดีนักหรอกครับ เพียงแต่ผมไม่รู้ว่าควรเอาตัวเองไปอยู่

ตรงไหน ก็เลยมายืนข้างๆ มันนี่ละ

กลายเป็นอีกคนที่เริ่มคุยกับเธอ “อ๋อ เราชื่อจ๊อด ส่วนนี่...” 

มันผายมือมา หน้าออกจะงงๆ

แหม รู้ก็แปลก “แซลม่อน”

“เราจิ๋ม!”

ผมกับจ๊อดสะดุ้งตัวโยน แม้เพิ่งท�าความรู้จัก แต่เรามองหน้า

กันเหมือนมิตรสหายที่รู้ใจ คิดเหมือนกันใช่มั้ยล่าาา 

“มีชื่ออื่นมั้ย หรือชื่อจริงก็ได้”

สาวหน้าหมวย ผมถักเปีย ผู้มีดวงตากลมโตยังกะขนมไข่

หัวเราะร่า “ท�าไมเหรอ ฮ่าๆ”

“ไม่กล้าเรียกน่ะสิ” ผมตัดสินใจบอกตรงๆ

“โหย มันก็แค่ชื่อเองปะวะ” ผมสังเกตว่าเธอออกจะห้าว

หน่อยๆ เท่ดีครับ ผมจบชายล้วนเลยไม่ค่อยเจอคนแบบนี้เท่าไหร่ 

นุ่มนิ่มกันแม่งทั้งระดับชั้น “มาๆ ลองเรียกพร้อมกัน จิ๋ม!”

“จะ…” พูดไม่ออกกันทั้งคู่ ฮือ “จิ...จิ๋ม”

“ดังๆ!”
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“จิ๋ม!!!”

เธอตบมือฉาดใหญ่ ดูสะใจถึงที่สุด “เห็นมั้ย! มันก็แค่ชื่อ 

คิดมากน่า เราออกจะภูมิใจ”

จ๊อดยักไหล่กับผม ส่วนผมก็พยักหน้าหงึกๆ เออออห่อหมก

ไปตามเรื่อง 

จิ๋มก็จิ๋ม ก็จริงของจิ๋มนะ มันคือชื่อปะวะ ท�าไมพวกผมต้อง

ท�าตัวเว่อร์ด้วย

“ชื่อแซลม่อนใช่ปะมึง” จ๊อดหันมาคุยกับผมเป็นการส่วนตัว

“นี่เราจะใช้มึงกูกันเลยเหรอ”

“ไม่โอเค?”

ผมมองคนที่สูงกว่าด้วยใบหน้านิ่งๆ มันคงคิดว่าผมเหวี่ยง 

ละมั้ง หน้าเป็นงี้เฉยๆ โว้ย

“เปล่า แค่ถาม กูยังไงก็ได้”

“แปลว่าได้” จ๊อดยิ้มทันที หน้าตามันโคตรโหงวเฮ้งหัวโจก 

แกนน�าเด็กเกเรตอนมัธยมใช่มั้ยฮึ ดูจากทรงแล้ว “มึงจบจากไหน”

“เซนต์เจมส์”

“อ๋อ คนกรุงเทพฯ สินะ ส่วนกูคนที่นี่นี่แหละ ขอต้อนรับสู่

เชียงใหม่ แล้วจิ๋มล่ะ”

หญิงสาวคนเดียวในกลุ่มกระโดดเข้ามาร่วมวงด้วยท่าทาง

ทะมัดทะแมงมาดแมนกว่าผมเยอะ “กูมาจากอุตรดิตถ์”

เราสามคนถามไถ่ฉอเลาะเพื่อท�าความรู้จักกันอยู่นาน ตอน

แรกอาจจะเกร็งๆ ไปบ้าง แต่สุดท้ายก็เข้าขากันได้อย่างดี ผมชอบ

นิสัยห่ามๆ กวนๆ ของจิ๋มเพราะท�าให้นึกถึงน้องสาว แล้วผมก ็

ถูกใจจ๊อดมากเพราะความนิ่งๆ ขรึมๆ และรู้ดีว่าควรชวนคุยเวลา

ไหน เพราะผมเองกเ็ป็นอย่างนัน้ เอาละทกุท่าน ในทีส่ดุผมกม็เีพือ่น
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กลุ่มแรกจนได้ เย้!

ขณะทีเ่ราก�าลงัเสวนากนันัน้ อยู่ๆ  กม็พีีผู่ช้ายคนหน่ึงเพ่ิงเข้า

มาร่วมวง ผมจ�าหน้าได้ เขาเป็นแกนน�าจากรุ่นพี่ปีสองที่ชอบชวน

น้องๆ ท�ากจิกรรม สงูโปร่งสะดดุตาหล่อเหลาเอาการเลยแหละครบั 

แต่เสยีดายท่ีไม่ใช่ความหล่อในแบบทีผ่มชอบ จะชอบได้ไง คนอย่าง

ไอ้ม่อนชอบคนสวยฮ้าฟฟฟ

ดูเหมือนพี่เขาจะสนใจไอ้จ๊อดเป็นพิเศษ “น้องๆ ครับ พี่ชื่อ

กันนะ คือพี่อะเป็นเดือนคณะ”

เราสามคนนี่มองหน้ากันเลย พี่แกจะมาบอกท�าไมวะ งงไปดิ 

-_-

“ไม่ใช่ว่าจะมาอวดนะ ฮ่าๆ แต่พี่ต้องช่วยคัดเดือนคนต่อไป

ไง น้องแม่งหน่วยก้านใช้ได้เลยว่ะ สนใจจะ...”

“ไม่” เป็นค�าสัน้ๆ ทีม่พีลงัท�าลายล้างสงูมาก ผมกับจ๋ิมถึงกับ

กระเถิบเข้าหากันโดยไม่ได้นัดหมาย ขรึมเกิ๊นนน

“อ่า ถ้าตัดสินใจได้เมื่อไหร่ก็...”

“ตัดสินใจแล้วครับ บอกพี่ได้เลยว่าไม่เอา”

“โอเค...” หน้าจ๋อยไปเลย สงสารว่ะ “เอ่อ น้องแซลม่อนครบั”

“หา? พี่รู้ชื่อผมได้ไง”

คนหล่อเกาหัวแกรกๆ แก้อาการเก้อที่เกิดขึ้นเมื่อตะกี้ “อ๋อ 

พี่เป็นแฟนพี่รหัสของน้องเอง”

“แล้วพี่รหัสของผมคือใครเหรอครับ”

“บ้าเรอะ จะบอกได้ยังไง” นั่นสินะผมก็ลืมไป โห่ โคตรจะไม่

แฟร์ “ไม่ๆ พี่จะถามว่าน้องสนใจลงดาวเทียมมั้ย พี่ๆ เขาให้พี่มา

ทาบทามเหมือนกัน”

“ดาวเทียม?”
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“เฮ้ยๆ ถ้าน้องไม่ใช่พีข่อโทษนะ...คอืพีก่ไ็ม่รูอ้ะไรพวกนีห้รอก 

คนอื่นๆ เขาฝากบอกมาอีกที ขอโทษๆ”

“เปล่าครับ ไม่ได้ติดใจอะไร แค่สงสัยว่าดูออกขนาดนั้นเลย 

เหรอ -_-” เผลอไปท�าตัวนุ่มตอนไหนปะวะ

จ๋ิมระเบดิหวัเราะดงัสนัน่ แม้แต่ไอ้จ๊อดทีข่รมึอยูข้่างกนัยงัไหล่

กระตกุอย่างห้ามไม่ได้ ข�าบ้าข�าบออะไรกนัฮึสองคนน้ี เดีย๋วจะโดน!

พ่ีกนัหน้าเจือ่นอกีรอบ คงกลวัจะโดนไอ้คนในแก๊งน้ีเหวีย่งใส่

อีกหน “ยังไงก็...”

“กัน!”

แต่ในขณะทีพ่ีค่นหล่อก�าลงัจะอ้าปากพูดกับผมน้ัน เสียงของ

เขากลับต้องขาดช่วงไปเพราะถูกสกัดโดยใครคนหนึ่งที่พุ่งตัวเข้ามา 

กอดอย่างสนิทสนม ผมตกใจจนต้องถอยกรูดออกมา บ้า...เพื่อน

ชายที่ไหนเขาทักทายกันแบบนี้

หรือว่าจะเป็นแฟน?!

“มาได้ไงเนี่ยคนสวย”

“เลว เรียกซะเหี้ย ฮ่าๆ”

ท่ามกลางความสงสัยและท�าตัวไม่ถูก ผมจึงเฟดตัวออกมา

ยืนกุมมือเงียบๆ แต่ในขณะนั้นเอง อยู่ๆ ใบหน้าเฟียซๆ ก็ตวัด

สายตาขึน้มาสบตาผมอย่างจงั เราทัง้คูจ้่องหน้ากันเน่ินนาน ต่างคน

ต่างนิง่เพ่ือประมวลความคดิ แล้วกเ็ป็นหลอดไฟในหวัผมเองทีส่ว่าง

โร่ออกมาก่อนใคร ปิ๊ง!

เชี่ย นะ...นี่มัน...พี่คอขาว!

บังเอิญอย่างเหลือเชื่อ!!!

วันนี้พี่เขาสวมชุดนักศึกษาทรงพอดีตัว เอวนี่คอดกิ่วกร๊าวใจ

สุดๆ ถึงจะผอมกว่า แต่ก็สูงพอๆ กับพี่กันเลย แถมจัดผมเป็นทรง



20

~ พี่ไอ่นุ่มมาก ~

แสกกลาง ลุคดูสบายๆ แต่ควีนโคตร!

ใบหน้าคนงามค่อยๆ ปรากฏรอยยิ้ม และแน่นอนว่ามีเขี้ยว

น้อยๆ ซ่อนอยู่ด้วย “น้องปลาส้มนี่นา”

ปะ...ปลาส้ม?

“รู้จักกันเหรอวะ” พี่กันมองเราสองคนสลับกัน ยังมีมือพ่ี 

คอขาวโอบไหล่อยู่เลย ไม่ชอบใจ “น้องเขาชื่อแซลม่อนไม่ใช่เหรอ”

“อ๋อ เปล่าๆ กเูรยีกของก”ู พีค่นสวยทดัผมเปิดหขู้างหน่ึง โชว์

จิวแบบห่วงเล็กๆ ที่ก�าลังแกว่งกรุ๊งกริ๊ง น่ารักเป็นบ้า “แต่เนื้อปลา

แซลม่อนก็สีส้มไม่ใช่เหรอ”

ปลาส้ม...

“แล้วคิดไงมาคณะกูเนี่ย สินสาดเขาไม่รับน้องกันไง้”

“รับดิ แค่แวะมาส่องหนุ่ม” ไม่พูดเปล่า มีการอมยิ้มท�าเขินใส่

ไอ้จ๊อดที่ยืนอยู่ข้างๆ ผมด้วย...

ไอ้จ๊อด มึงกับกูขาดกัน

“ท�าไรกันอยู่วะ”

“ก�าลังชวนน้องประกวดดาวเทียม”

เหมือนค�าว่า ‘ดาวเทียม’ เรียกความสนใจได้ดี คนสวยของ

ผมยอมปล่อยแขนออกจากไหล่พีก่นัแล้วยิม้ให้ “เอาดิ น่าสนุกออก”

“พี่คิดว่างั้นเหรอครับ”

“อื้อ” อีกฝ่ายเอียงคอ “พี่ยังอยากเป็นเลย”

“มันอยากแต่งหญิงน่ะสิ”

“รู้ดีนักนะกัน!”

แต่งหญิงเหรอ...

ต้องสวยกว่าเดิมล้านเท่าแน่ๆ “พี่ก็เป็นดาวเทียมเหรอครับ”

“ฮ่าๆ ไม่ได้เป็นหรอก” แล้วพี่เขาก็เหลือบมองพี่กัน เหมือน
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ต้องการให้ฝ่ายนั้นตอบแทน

“ไอ่มันเป็นเดือนมหา’ลัยเลยละน้อง”

คนสวยอมยิ้มเล็กน้อย เหมือนจะถ่อมตัวไม่อยากโอ้อวด

อะไร พี่ไอ่เสยผมแดงๆ กลบอาการเขิน ท�าให้ผมเห็นว่าพี่เขาเพนต์

เลบ็เป็นลายหน้ายิม้สีเหลืองและหัวใจสีชมพูสลบักันไป คาวาอดีจัีง

“น้องแซลม่อน”

“หา? ครับๆ”

ผมสะดุง้ แต่กว่าจะดงึสตกิลบัมาได้กเ็หน็ว่าใบหน้างดงามจ่อ

อยู่ในระยะใกล้กันเรียบร้อยแล้ว

โคตรเพอร์เฟกต์! 

“เมื่อกี้พี่ล้อเล่นนะ จะเป็นไม่เป็นก็ตามใจเราดีกว่า อย่าเป็น

เพราะรุ่นพี่บังคับรู้มั้ย”

“แล้วพี่ว่าไงอะครับ”

“หือ?”

“พี่ไอ่...” ผมเม้มปาก “อยากให้ผมเป็นมั้ย”

“ออื” นิว้เรยีวถใูต้จมกู พีไ่อ่ท�าปากมบุมบิแล้วเหยียดย้ิมแบบ

แกล้งๆ “ไม่ดีกว่า เดี๋ยวแต่งหญิงแล้วสวยกว่าพี่ขึ้นมาท�าไง ไม่ยอม

นะจ๊ะ”

โอ๊ย! ใครจะสวยกว่าพี่ได้อีกล่าววว

“แกล้งน้องนะมึง”

“แกล้งที่ไหน เนี่ยยย น้องสาวหนู” พี่ไอ่พุ่งเข้ามาเอาแก้ม 

แนบหน้าผมโดยไม่บอกกล่าว เล่นเอาตัวกระตกุเกรง็ขีแ้ทบแตก ตา

ผมถลนออกจากเบ้าแล้วม้างงง ถามจริงงง

“เออว่ะ เหมือนมึงตอนปีหนึ่งเลยไอ่”

พอพีค่นสวยถอนตวัออกไป ผมกลบัรูส้กึเสยีดายขึน้มาซะงัน้ 
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“ไปดีกว่า ไปส่องคณะอื่นต่อ”

“แรดจริงๆ” พี่กันท�าท่าจะตบหัวแดงๆ ของพี่ไอ่ แต่รายนั้น

เร็วกว่าจึงก้มหลบได้อย่างทันท่วงที เดาว่าทั้งสองคงสนิทกันพอดู 

แต่ก่อนจะไปยังไม่วายหันมาโบกมือให้ผมอย่างสดใส

“ไว้เจอกันนะปลาส้ม!” พี่ไอ่ขยิบตา ผมแอบเห็นว่าเสื้อของพี่

เขาสั้นมากจนเปิดเห็นหน้าท้อง พนันเลยว่าต้องนิ่มแน่ๆ -.,-

เฮ้อ ได้แต่มองหัวแดงไวๆ แล้วถอนหายใจ ถ้าพี่เขาเป็นเมะ

ก็คงดีอะสิ แต่ดูจากท่าทางเริงร่าสง่างามเม่ือกี้...ยังไง้ยังไงเราสอง

คนก็ไม่มีทางคู่กันได้เลย ความผิดถูกปิดกั้นเราไว้ทุกประตู เขาเห็น

เราเป็นแค่น้องสาว เจ็บมาก ซิสเตอร์โซนท�าร้ายจิตใจ คอยดูนะเจอ

กนัครัง้หน้าจะเรยีกเจ๊ไอ่ โทษฐานทีขี่ดเส้นแบ่งอย่างไร้เย่ือใยต่อกัน

แต่มาคิดๆ ดูแล้ว...อือ แล้วไงวะ ก็แค่ชอบนี่นา ได้แอบปลื้ม

ในฐานะรุ่นพี่ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย!

“ขอตัวก่อนนะทุกคน!”

ผมตัดสินใจเดินออกมาจากวงอย่างมุ่งมั่นโดยไม่มีใครร้อง

ห้าม ผมแหวกกลุ่มเฟรชชีออกมาเพื่อตรงไปยังโต๊ะท�าป้ายชื่อของ

รุ่นพี่อีกครั้ง พี่เจนคนเดิมจ�าผมได้ทันที เธอดูยินดีที่ได้เห็นหน้าผม

“ผมขอยืมปากกาหน่อยได้มั้ยครับ”

“ได้สิ เอาเลยลูก”

ผมถอดป้ายชื่อออกมา ก่อนหยิบปากกาตราม้าแล้วเขียน 

เป็นตัวอักษรด้วยความบรรจงที่สุดในชีวิต ผมจะไม่ลบชื่อตัวเอง

หรอก แต่ผมจะใส่อีกชื่อเข้าไปด้วยไงล่ะ!

พีเ่จนชะโงกเข้ามามอง เธอหัวเราะร่วนแล้วเอ่ยถาม “ใครมนั

เรียกเราแบบนี้เนี่ย เพื่อนเหรอ”

“เปล่าครับ” ผมปฏิเสธด้วยใบหน้าเรียบเฉย อันที่จริงก�าลัง
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เก็บอาการเขินอยู่ครับ ไม่อยากให้ใครรับรู้ ฮี่ๆ

“เอ๋? แล้วใครเรียกล่ะ”

ผมเม้มปาก จัดการปิดหัวปากกาพร้อมกับยกตัวขึ้นจากโต๊ะ 

ผมตรวจดผูลงานตรงหน้าด้วยความภาคภมูใิจก่อนจะหยบิมนัขึน้มา

สวมอีกครั้ง หูยยย สัมผัสได้ถึงพลังแห่งความ (แอบ) รักที่บริเวณ

ท้ายทอย

“คนที่ผมชอบฮะ”

แซลม่อน

*ปลาส้ม*



~ พี่ไอ่นุ่มมาก ~

2
โพผัวที่เซอร์ไพร์ส

พรุ่งนี้เปิดเทอมแล้วครับ วันนี้พี่ๆ จึงคุยกับเด็กปีหนึ่ง

อย่างพวกเรานานเป็นพเิศษ หลกัๆ กช็ีแ้จงเรือ่งชดุระเบยีบนกัศกึษา

กบักฎเลก็ๆ น้อยๆ ทีเ่ป็นเรือ่งต้องห้ามส�าหรบัเฟรชช ีกว่าจะปล่อย

ให้แยกย้ายท้องฟ้าก็เริ่มกลายเป็นสีส้มแล้ว ผมหยิบมือถือขึ้นมาดู

พบว่าเป็นเวลาห้าโมงพอดี๊พอดี

“จิ๋มหาย”

ผมนีส่ตัน๊ไปเลย ก่อนจะเหลอืกตาท�าหน้างงอยู่แป๊บหน่ึง อ๋อ 

ไอ้จ๊อดคงหมายถึงเพื่อนในกลุ่มเรา “อ้าว ไปไหนของมันอะ

จ๊อดพยายามมองหาหน้านิ่งๆ สุดท้ายมันก็ชี้ผ่านไปยังด้าน

หลังหัวผม “นั่นไง สนามบาส”

ผมมองตามไป แล้วก็พบว่าจิ๋มอยู่ตรงนั้นจริงๆ เธอก�าลังยืน

อยู่กับเพื่อนคนอื่นๆ ในคณะ หน้าแต่ละคนดูตื่นๆ ผิดปกติ อะไร

กันวะ กับไอ้แค่รุ่นพี่เล่นบาสเนี่ยนะ -_-

“จิ๋ม!”
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“ว้าย! มาแล้วๆ คิกๆ” จิ๋มสะดุ้ง ก้มหน้าเขินงุดขณะวิ่งกลับ

มาหาพวกเรา

“มีอะไรวะ”

“อ๋อ เปล่าหรอก พวกเพื่อนๆ มันชวนดูผู้ชายหล่อ”

โอเค รู้เรื่อง จบแบบง่ายๆ 

“แล้วเจอคนที่ถูกใจบ้างมั้ยล่ะจิ๋ม”

“ก็มีนะ กูชอบพี่คนนึงที่อยู่วิจิตรศิลป์ ลงเพจหนุ่มหล่อคิวต์-

บอยบ่อยๆ ตัวจริงตรงปก เป็นปลื้มมาก” โห จริงจังยังกะอธิบาย

บทความวชิาการ แล้วมนักเ็ข้ามาควงแขนผมและพาออกเดิน “ม่อน

อะ เจอหนุ่มที่ถูกใจมั่งยัง”

“ตอนนีย้งันะ” หนุม่อะยงั แต่ถ้าสาวสวยอะมคีนหนึง่ครบั อิๆ  

“ชอบแบบไหน”

“ถามท�าไมเนี่ย -_-”

“เอ๊า อยากรู้ๆ” เธอเขย่าแขนผมจนหัวสั่นด๊อกแด๊ก “จริงๆ 

คนก็ชอบมึงเยอะนะม่อน วันก่อนเห็นคนเอารูปมึงไปลงไอจี คน

กดไลก์ก็หลักร้อยอยู่เหมือนกันนา”

อะจริงเหรอ อันนี้ข่าวใหม่เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกเลยครับ “แล้ว

ถือว่าดังยัง จะได้เข้าไปฝากร้าน”

“กพ็อตวั แต่ยงัไงกแ็พ้พีไ่อ่สนิสาด เหมอืนมโีควตาลงรปูทุกๆ 

สามชั่วโมง ไลก์เป็นพัน”

ฮึ่ยยย หวงว่ะ “อ๋อ เหรอ”

“แต่มึงตอบมาก่อนว่าชอบแบบไหน อย่าเปล่ียนเรื่อง” น่ีก็

รบเร้าไม่เลิกรา ยังจะวกกลับมาเรื่องนี้เนอะ “นักกีฬา?”

“ม่ายยย” กลัวเขาเตะ

“หนุ่มเนิร์ด?”
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“ตอน ม.ปลาย เรามีแต่เพื่อนเนิร์ดๆ ชอบไม่ลงหรอก”

จิ๋มหน้ามุ่ย “เดาใจยากจังนะยัยคนนี้...แล้วมึงอะจ๊อดชอบ

ผู้ชายแบบไหน”

“ตลกเหรอ”

“อีสัส ลืมไปว่ามีเมีย” 

เมยีทีว่่านีค่อืผูห้ญงินะครบั ไอ้จ๊อดเคยเล่าให้ฟังว่ามนัคบกับ

แฟนมาตั้งแต่ ม.ต้น ผมละนับถือความเสมอต้นเสมอปลายของมัน

จริงๆ ถ้ามีแฟนก็อยากได้คนที่คบกันยาวๆ แบบนี้บ้าง และใช่ ติด

ที่ว่าผมไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลย ใครมันจะชอบไอ้กะเปี๊ยกจืดชืด

แบบนี้ฮะ

แล้วจิ๋มก็โยนค�าถามลงกลางวงอีกหน “จะไปกินข้าวมะ หรือ

แยกย้ายกลับเลย”

“กลับเลยเหอะ กูง่วงมาก” ผมเสนอความเห็น พอไอ้จ๊อด

ได้ยินอย่างงั้นก็พยักหน้าเออออ

“งั้นกูไปส่ง...เจอกันพรุ่งนี้เว้ยจิ๋ม”

“กูนี่แม่งไม่น่าอยู่หอในเล้ย บายจ้า!” 

เราบอกลากนัตรงนัน้ ในทีส่ดุผมกไ็ด้พกัสกัท ีกว่ารุน่พีจ่ะเรยีก

อีกทีก็วันงานคณะซึ่งก็คือสุดสัปดาห์โน่น จะได้เรียนแล้วโว้ยยย... 

ไอ้ม่อนกลายเป็นเด็กมหา’ลัยเต็มตัวแล้วคร้าบบบ!

ดูคาติคันยักษ์เลี้ยวเทียบหน้าปากซอยทางเข้าคอนโดที่

ผมอยู่ ซึ่งอยู่ติดถนนนิมมานเหมินทร์ ใกล้ๆ กับห้างเมญ่าชนิดที่

เดินไม่กี่ก้าวก็ถึง ตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางความคึกคักของเชียงใหม่

ครับ เพื่อนๆ ทุกคนตกใจมากที่ผมหาที่พักแถวนี้ได้ ผมเลยบอกไป

ว่าจรงิๆ แล้วมนัเป็นคอนโดทีป๊่าผมซือ้ไว้นานมากแล้ว แต่ก่อนเอา
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ไว้ปล่อยเช่ารายเดือนรายวันผ่าน Airbnb แต่เมื่อลูกชายหัวแก้ว- 

หัวแหวนจะย้ายมาเรียนที่นี่ทั้งทีก็เลยยกให้อาศัยฟรีๆ ยอมเสีย 

รายได้ไปถึงสี่ปีเต็มๆ ป๊าผมละน่ารักที่สุด

ผมลงจากรถ จริงๆ ต้องใช้ค�าว่ากระโดดมากกว่า รถบ้าอะไร

วะสูงยังกะเดอะมอลล์บางกะปิ ปวดตูดไปหมดแล้วเนี่ย

“ขอบใจมึง” ผมส่งหมวกคืนมัน แล้วหมวกเป็นลายคิตตี้อะ 

ตอนแรกสับสนนิดหน่อย แต่พอมารู้ทีหลังว่าของเมียเลยโล่งอก

“ท�าไมไม่ให้กูเข้าไปส่งข้างในวะ”

“กูจะหาของกินหนุบหนับ” ผมบอก

“แล้วท�าไมไม่ไปกินข้าวกับไอ้จิ๋มมันก่อนวะ”

แน่ะ วีนกูอีก 

“กูจะเปลี่ยนใจกะทันหันอะไรไม่ได้เลยไง้ รถมึงวิ่งแรงมากไง

กูเลยหิว”

“เอาเหอะ” มนัส่ายหน้าอย่างเออืมระอา กลุ่มเราเริม่สนิทกัน

แล้วครับ เล่นหัวเล่นหางได้อย่างสบายใจไม่เกร็ง “ไปละนะ พรุ่งนี้

จะมารับ วันแรกอย่าสายนะมึง ไม่งั้นมึงได้นั่งรถแดงแน่”

“เออ รูแ้ล้วน่า!” ผมโบกมือไล่มัน ไอ้จ๊อดกลบัรถอย่างช�านาญ

แล้วก็บิดคันเร่งหายลับไปบนถนนที่รถเยอะพอๆ กับกรุงเทพฯ

ถนนนิมมานฯ...พอได้มาอยู่ที่นี่ความรู้สึกช่างแตกต่างกับ

ตอนมาในฐานะนักท่องเที่ยวเลยแฮะ มันแบบหวิวๆ เหมือนยังไม่

ชนิ ไม่รู้ว่าจะเดนิไปตรงไหน หรอืเริม่จากอะไร ด้วยความเด๋อด๋าผม

จึงหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปฯ วงใน ว่าจะหาร้านเด็ดๆ จะได้แวะ

ซ้ือของอร่อยๆ เอาไปกินบนห้องระหว่างดูทีวี นี่สินะวิถีเด็กหอ  

ไม่สิ คอนโด (ของป๊า) ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนาาา

หมับ!
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เชี่ยยย ใครจับแขน!

อะ...อ้าว ไอ้ตอนแรกก็นึกว่าโจร แต่ไม่ใช่ครับ เพราะที่จริง

แล้วคือ... 

“ปลาส้ม”

พี่ไอ่! พี่เป็นนางฟ้าหรือไง ท�าไมอยู่ๆ ก็โผล่มาตรงนี้เล่าาา 

“สวัสดีครับพี่”

ผมสีแดงบวกกับผิวขาวเจิดจ้ากระแทกตาผมอย่างจัง “สวย

จังน้า ซ้อนมอเตอร์ไซค์หนุ่มซะด้วย ยอมแพ้เลยว่ะ”

ผมเม้มปากหนบุหนบั พยายามหลบหลีกสายตาเย้าแหย่ของ

อีกฝ่าย คนอะไรเนี่ย แค่เห็นหน้าก็ส่งผลให้หัวใจท�างานผิดปกติ “พี่

เห็นด้วยเหรอ”

พี่ผมแดงเหยียดมุมปากพร้อมยักคิ้ว ท่าทีคล้ายๆ ว่าจะโชว์

เหนือแบบกวนๆ ผมไม่ได้มองว่าน่าหมั่นไส้เลย

“เหน็สิ เห็นแต่ไกลเลยด้วย ร้ายจงันะตวัแค่เน้ีย ยังไม่ทนัเปิด

เทอมก็มีแฟนซะแล้ว แถมยังได้กินน้องจ๊อดตัวท็อปปีหน่ึงอีกต่าง

หาก”

“โอยยย เพื่อนกันฮะพี่” ผมรีบโบกมือปฏิเสธ จะบ้าเรอะ! 

ขนลุกกก แต่เดี๋ยวนะ... 

“พี่รู้จักชื่อมันด้วยเหรอ”

“รู้สิ” คนสวยกอดอก “พี่ต้องรู้จักชื่อคนที่เล็งๆ ไว้อยู่แล้วละ

แซลม่อน”

ฮึ่ยยย ดูพูดเข้า หงุดหงิดว่ะ ไอ้จ๊อดมึงกับกูขาดกัน คราวนี้

ขาดจริง! กูไม่คบมึงแล้ววว พรุ่งนี้กูจะโหนรถแดงไปเรียน

ในขณะที่ใจงุดเงี้ยวอยู่นั้น ผมก็ได้เห็นสภาพพ่ีไอ่เต็มๆ ตา 

วนันีเ้ขาไม่ได้สวยควีนครบเครือ่งอย่างครัง้ก่อนๆ แต่ก็งดงามไม่มท่ีี
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ต ิผมออกจะเปียกๆ แล้วเสยไว้ไม่ให้ตกมาปรกหน้า สวมแค่กางเกง

วอร์มกับเสื้อแขนกุดสีด�า...

แขนเล็กดีจัง -.,- ผมปลื้มมาก มันเป็นท่อนแขนลีนๆ ที่พอมี

กล้ามไม่ได้ใหญ่โตจนน่ากลัว ผมแอบไล่ส�ารวจจุดอืน่ๆ แล้วก็สะดดุ

ตากับบางสิ่งบางอย่างที่คล้องพาดอยู่บนคอขาวที่งดงามยัน 

ลูกกระเดือก

“พี่ไอ่เต้นบัลเลต์ด้วยเหรอ!”

พี่ไอ่มองตามไปยังจุดเดียวกัน ใช่ครับ มันคือซอฟต์ชูส์ หรือ

รองเท้าส�าหรับเต้นบัลเลต์นั่นเอง

 “โห เก่งนะเรา...ใช่ๆ พี่เพิ่งกลับจากซ้อม สตูฯ อยู่ใกล้ๆ 

นี่เอง”

“เท่เป็นบ้า”

“เดี๋ยว เต้นบัลเลต์เนี่ยนะเท่”

“มนัเท่ในสายตาผมไง...” ชอบมาก! ผูช้ายเต้นบัลเลต์เน่ีย ผม

ชอบเปิดคลปินกับลัเลต์ชายในยทูวิบ์ดบู่อยๆ ผมมองว่ามนัช่างเป็น

ภาพที่งดงามมาก ความรู้สึกมันเหมือนได้เสพงานศิลป์ชั้นสูง เชื่อ

เลยว่าพี่ไอ่ก็ต้องไม่แพ้กัน ชักอยากเห็นพี่เขาตะ...

“วันหลังมาดูพี่มั้ยล่ะ” ประโยคนั้นดังขึ้นทั้งๆ ที่ผมยังคิด 

ไม่จบดี

“หะ…หา?”

“อยู่แถวนี้ใช่มั้ย เนี่ยใกล้ๆ วันไหนพี่ซ้อมจะมารับเราไปดู  

ดีมั้ยจ๊ะ”

ฮือออ แต้มบุญนี้ “ได้เหรอครับ”

“หนูอยากดูปะล่ะ”

คุณเคยเห็นมีมคนกระโดดลงบ่อโคลนมั้ยครับ น่ันละ ผม
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อยากท�าแบบนั้น อยากกระโดดไปขวางหน้ารถสักคันแล้วขอติดไป

ลงที่กรุงเทพฯ ไม่เรียนแล้วแม่ ผมก�าลังใจแตก ฮือๆ

แต่สมองกลับสั่งให้ผมพูดออกไปอย่างถ่อมตัว “ละ...แล้วแต่

พี่สะดวกดีกว่า ผมไม่อยากรบกวน”

“โธ่! มาๆ”

หมับ! เชี่ยยย!

เชี่ยยย

เชี่ยยย

โดนดึงไปลูบหัววว T_T “ยัยตัวเล็กของพี่”

ส่งผมไปเกิดชาติหน้าได้เลย ผมใช้ชีวิตนี้คุ้มค่าแล้วครับ สาธุ

บญุ ฮอืๆ คนอะไรวะทัง้ๆ ทีต่วัมแีต่เหงือ่แต่ไม่ยักมกีลิน่ตวั ผลผลติ

จากสรวงสวรรค์ชัดๆ

“อีห่าไอ่!”

แล้วความเคลิบเคลิ้มก็ขาดสะบั้น เมื่อมีเสียงใครบางคน

ตะโกนมาจากอีกฟากถนน ตายห่าละ ลืมไปเลยครับว่าอยู่ข้างนอก 

เผลอท�าหน้าฟินไปซะนาน รถทีผ่่านไปผ่านมาต้องเหน็กันหมดแล้ว

แน่ๆ

เหมือนว่านั่นจะเป็นกลุ่มเพื่อนพี่ไอ่นะ ดูมีความสนิทสนม 

บางคนยกมือถือขึ้นมาเก็บภาพด้วย อะไรกัน 

“เลิกคุยกับเมียใหม่ก่อนจ้า! กูหิวจะตายแล้วค่าาา”

เมีย? เมียไหน? แล้วใครเป็นผัว? -_- แถวนี้ไม่น่ามีใครเป็น

ผัวได้สักคนเลยนะ

“เออ แป๊บนึงดิ!” พี่ผมแดงตะโกนกลับไป ขนาดเสียงตะโกน

ยังนุ่มเลยอะ และที่ส�าคัญเขายังไม่ปล่อยมือจากหัวผมเลย อ๊ากกก

สัมผัสได้ถึงความยุกยิก...รู ้ตัวอีกทีพี่ไอ่ก็ย้ายมือลงมาเกา
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เบาๆ ที่ท้ายทอย โอยยย ช่วยประคองไว้ก่อนนะพี่ มันแบบจะล้ม

ง่ะ 

“หนูก�าลังจะไปไหนล่ะ”

“ว่าจะหาอะไรกินครับ”

“เฮ้ย พอดีเลย ไปกินด้วยกันมั้ย”

ฉีดยากันอีกแล้วน้าาา “ไม่ดีกว่า ผมเกรงใจเพื่อนพี่”

“เกรงใจอะไร คนกันเองทั้งนั้น”

เอาตรงๆ นะครบั ถงึจะดใีจทีเ่ขาชวนแค่ไหน แต่ยังไงมนัก็ไม่

สมควรหรอก แถมผมกไ็ม่รูด้้วยว่าพีไ่อ่แค่ชวนตามมารยาทหรอืเปล่า 

เพราะฉะนั้นผมจึงกลั้นใจส่ายหน้าอย่างเด็ดขาด 

“พอดีผมนัดเจอเพื่อน ม.ปลาย ไว้ด้วยอะครับ”

“อ้าวเหรอ แล้วก็ไม่บอก” พี่ไอ่ฉีกยิ้ม เขี้ยวนั้นอีกแล้ว! อยาก

แอบถอนมาใส่กรอบแล้วห้อยแทนพระ “งั้นพี่ไปละนะ เดินไปดีๆ 

ล่ะ สวยๆ อย่างเราต้องระวังตัว”

“ผมว่าพี่สวยกว่าน้า”

“ถกูต้องแล้วจ้ะ รูไ้ว้กด็นีะหน”ู พีไ่อ่ขยบิตาทิง้ท้าย ก่อนละมอื

ข้างเดิมมาแตะแก้มผมเบาๆ แล้วแยกตัวออกไป 

ผมแอบมองพี่ไอ่นวดหัวไหล่ตัวเองระหว่างรอสัญญาณไฟ 

หนึ่ง...สอง...สาม...โอเคพอใจละ ไปหาอะไรกินได้

ทว่า “น้องม่อน”

“คร้าบ” ด้วยความทีท่ีบ้่านเรยีกผมอย่างนี ้ผมจงึขานรบัอย่าง

เคยชนิ ตะก้ีหลงคดิไปแวบหนึง่ว่าแม่เรยีก แต่ไม่ใช่ครบั พ่ีไอ่คนเดมิ

นั่นแหละ

ผมหมุนตัวกลับไป เห็นคนสวยก�าลังหรี่ตาสู้แสงแดดสุดท้าย

ของวัน “พี่กินปลาส้มหมดแล้วละ”
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“อ๋อ...” ก็นึกว่าเรื่องอะไร

สัญญาณไฟข้ามถนนเปลี่ยนเป็นสีเขียว คนอื่นๆ ทยอยข้าม

ทางม้าลาย แต่แทนทีจ่ะเดนิตามไป พีไ่อ่กลบัยกมมุปากขณะทีเ่อยีง

คอมองกัน

“แต่ถึงยังไงพี่จะเรียกเราว่าปลาส้มต่อไป ตกลงนะ”

การเรยีนสปัดาห์แรกแทบจะไม่มีอะไรพเิศษครบั ส่วนมาก

อาจารย์เข้ามาแจกแจงรายละเอียดของแต่ละรายวิชาให้ฟังคร่าวๆ 

เท่านั้น ผมละอยากให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งเทอม จริงๆ ตลอด

ท้ังสี่ปีเลยก็ได้ผมไม่ติดอะไร บรรยากาศในห้องเรียนแตกต่างจาก

ตอนมัธยมอย่างสิ้นเชิง อย่างน้อยเหล่าอาจารย์ก็ไม่ดุเท่าครูกุสุมา

ทีเ่คยประจ�าชัน้ผมตอน ม. 6 แกเป็นหัวหน้าระดบัภาค เข้มงวดอย่าง

กับอะไรดี แต่แกชอบเปิดรูปแมวที่เลี้ยงให้ดู เป็นมุมเล็กๆ ที่ช่วยให้

นักเรียนผ่อนคลาย

เพ้อมากม็าก อย่างทีเ่คยบอกครบั สดุสปัดาห์นีรุ้น่พีเ่รยีกพวก

เรา พอเลิกเรียนปุ๊บเด็กแมสคอมแทบทุกคนก็รีบมารวมตัวกันที่หอ

ประชุมย่อยในตึกคณะภายในเวลาที่รุ่นพี่ก�าหนด มาถึงก็ตั้งแถวกัน

อย่างเรียบร้อย โตแล้วไม่ต้องให้ใครมานั่งจ�้าจี้จ�้าไช พอรุ่นพี่มาถึง

เขาก็เริ่มกิจกรรมโดยไม่เป็นการเสียเวลา

“อาทิตย์หน้ามีงานเฟรชชีไนต์นะคะ น้องๆ ที่เข้าร่วมจะได้

แสตมป์หมวดกิจกรรมด้วยนะ ที่ส�าคัญพี่ได้ยินว่านักร้อง T จะมา

แสดงด้วย กรี๊ด!”

แล้วก็เข้าสู่ช่วงการแสดงคัดเลือกดาวเดือน ถูลู่ถูกังกันพอ

สมควรเลยละ ผมที่หน้าตาไม่ได้โดดเด่นจนเป็นตัวเลือกก็ได้แต่นั่ง

จิ้มมือถือชมคลิปแมว ดูไลฟ์อินกีกาโย ไถหน้าไอจีไปเรื่อยเปื่อย 
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แอบเข้าไปดูไอจีคิวต์บอยของมหาวิทยาลัยด้วย เจอรูปพี่ไอ่ตั้งห้า

รูปแน่ะไม่ชอบเลย ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้ลงนะครับ แต่ผมอยากรู้ว่า

ใครถ่ายรูปให้พีเ่ขา แต่ละรปูสวยๆ ทัง้คนทัง้คอมโพสมนัเป๊ะเกนิไป 

ดูก็รู้ว่าไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายเองแน่ๆ เรื่องนี้ต้องขยายสินะ

ไอจขีองพีไ่อ่ @aiainima คนฟอลโลว์ตัง้หลกัหมืน่ ผมเหลือบ

ไปมองทางช่องกลมๆ ของภาพโพรไฟล์ มนัเป็นรปูพีไ่อ่ก�าลงัเอามอื

แนบหน้าตวัเอง ในรปูผมของพีเ่ขายงัเป็นสดี�า แต่เลบ็เพนต์ลายสสีนั

สดใสคาวาอีสะดุดตาเช่นเคย

ก็กดฟอลโลว์ไปสิคร้าบบบ อิๆ 

ว่าแต่เม่ือไหร่จะประกวดเสร็จกันเนี่ย อยากหนีกลับห้องไป

นอนแล้วน้า แต่ที่จริง ถึงจะง่วงแค่ไหนก็คงหนีไปจากตรงน้ีไม่ได้  

เพราะอะไรน่ะเหรอครับ

“เดีย๋วไอ้จ๊อดมาเรากรีด๊ดงัๆ เลยนะมงึ” จ๋ิมหนัมาสะกิดยิกๆ

“เออๆ รู้แล้วๆ” ใช่แล้วครับ ไอ้จ๊อดยอมเป็นตัวแทนเดือน

เอกโฆษณาในที่สุด ไม่ใช่เพราะการถูกบังคับ แต่มันบอกว่าสงสาร 

พี่ๆ ที่ต้องวนเวียนเข้ามาอ้อนวอนแทบกราบกรานวันละสามเวลา 

มันบ่นด้วยว่าถ้าจะหาคนไม่ได้ขนาดนั้นมันยอมเป็นก็ได้ โคตรจิต

สาธารณะ และเมื่อเพื่อนท�าดีแบบนี้ ผมก็ต้องเชียร์ให้สุดใจไป 

เลยยย

“อีจ๊อดดด!!!”

เสียงกรีดร้องของจิ๋มเป็นแค่เสี้ยวหน่ึงของคนในห้องเท่าน้ัน 

ผมแอบเหน็ว่าคนอืน่ๆ ไม่ว่าหญงิหรอืชายกแ็ทบแดดิน้ฟบุคาเบาะ

แดง ตายๆ ยังกะไลฟ์อินราชมังฯ ดุเดือดอะไรขนาดน้านนน เพื่อน

ผมมันหล่ออะเนอะ

ไอ้จ๊อดยิม้มากข้ึนกว่าชวิีตประจ�าวันสองเปอร์เซน็ต์ น่ันเรยีก
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ว่ายิม้แล้วเหรอ ผมนกึว่ายงิฟัน แต่ว่ากว่็าเถอะ มนัดดูกีว่าความเป็น

จริงเยอะเลยครบั เครือ่งส�าอางช่วยได้จรงิๆ อะกูตืน่มาเชยีร์มงึกไ็ด้ 

สู้เขา! วู่!

แล้วกเ็ป็นไปตามคาดไม่พลกิโผ ไอ้จ๊อดได้ต�าแหน่งเดอืนแมส-

คอมไปครองในที่สุด พ่วงด้วยดาวจากพีอาร์ซึ่งสวยมาก ผมตาตื่น

อีกครั้งเมื่อเห็นดาวปีก่อนมามอบรางวัล เฮ้ย! นั่นมันพี่เจนคนที่ท�า

ป้ายชือ่ให้ผมนีห่ว่า โห สงัเกตจากสายสะพายสองเส้น พีเ่ขาเป็นถงึ

ดาวมหา’ลัยเลยนะเนี่ย สวยครบจบที่พี่เจนจริงๆ สมต�าแหน่งแล้ว

จบการประกวดพวกเราก็ทยอยกันออกมาจากห้องประชุม 

ตอนนี้ท้องฟ้ามืดตื้อ พี่ปีสองเรียกรวมเพื่อพูดคุยประมาณสิบนาที

แล้วก็ปล่อยให้แยกย้าย ผมพยายามมองหาไอ้จ๊อดเดือนคณะ

หมาดๆ แต่เห็นว่ามันก�าลังง่วนอยู่กับการไล่ถ่ายรูปกับรุ่นพี่ ก็เลย

ตัดสินใจไม่เข้าไป ปล่อยให้มันเฉลิมฉลองกับต�าแหน่งไปแล้วกัน 

เนอะ กลายเป็นเพื่อนคนดังซะแล้วผมละภูมิใจ๊ภูมิใจ ไอ้หนุ่ม 

เนื้อหอมเอ๊ย

“มึงกลับยังไงวะม่อน” จิ๋มถามผม

เออ นั่นดิ ไม่มีไอ้จ๊อดแล้วผมจะอยู่ยังไง “ก็เดี๋ยวเรียกรถแดง 

มั้ง”

“ให้กูขับไปส่งมั้ย”

“จะเทียวไปเทียวมาท�าไมเล่า มึงอยู่หอในไม่ใช่เรอะ”

“กลัวมึงล�าบากไง เป็นห่วงย่ะ”

ผมละซาบซึ้งจนน�้าตาหยดแหมะๆ “ไม่เป็นไรเว้ย มึงไปนอน

เหอะ พรุ่งนี้ค่อยไปกินโกเผือกกันตามนัด”

“ไอ้จ๊อดมันจะไปด้วยปะวะ ดังขนาดเนี้ย”

“นั่นดิ” ผมพยักหน้าเห็นด้วย ก่อนชวนจ๋ิมมองไปทางหนุ่ม
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ฮอตผู้สวมทัง้มงกฎุ ถอืช่อดอกไม้ และพาดสายสะพายรงุรงั “เราคง

เหลือกันสองคนแล้วละ เป็นดูโอ้”

“คิกๆ ก็จริง...กลับดีๆ นะมึง”

กลายเป็นว่าสญัชาตญาณการปกป้องของเพศชายเกดิท�างาน 

ผมตามไปส่งจิ๋มมันถึงหน้าหอ สุดท้ายโดนป้ายามตะเพิดให้ แกคิด

ว่าผมจะมาท�าตัวซุกซน แถมหาว่าจิ๋มกับผมเป็นแฟนกันอีก ได้แต่

โบกมือปฏิเสธจ้าละหว่ัน กว่าจะแก้ตัวอธิบายให้แกเข้าใจก็ใช้เวลา

เกือบสิบปี ฮือออ ผมบริสุทธิ์ใจจริงๆ นะคร้าบบบ

ตะกี้เดินมากับจิ๋ม ผมจึงไม่ทันเห็นเลยว่าแถวน้ีมันเปลี่ยว

ขนาดไหน จริงๆ มีเสาไฟนะ แต่บรรยากาศโดยรวมมันวังเวงมาก 

ชนดิทีถ้่ามผีกีระโดดออกมาจากพุม่ไม้เพือ่หลอกกัน ผมก็จะเท้าเอว

ชี้นิ้วแซวว่ามาแล้วเหรอจ๊าาาอย่างไม่ตกใจ บรื๋อออ รีบเดินดีกว่า

ครับ

ในจงัหวะทีผ่มก�าลงัสาวเท้าหนบุหนบัอยู่น่ันเอง หมูนัก็ได้ยิน

เสียงเครื่องยนต์ใกล้เข้ามา รถยนต์สีบรอนซ์คันหน่ึงท�าท่าจะแล่น

ผ่านไป แต่สุดท้ายก็ชะลอก่อนจอดแน่นิ่งใกล้เสาไฟต้นหนึ่งในที่สุด 

เอาไงดีวะ หลับตาแล้วรีบวิ่งไปเลยแล้วกันนะ จะมาไม้ไหนก็ไม่รู้

“ปลาส้ม!”

ชะอุ้ย เกือบหน้าทิ่มแล้วไง ดีนะที่ยังไม่ออกตัววิ่ง

ปลาส้ม? คนที่เรียกผมแบบนี้ก็เห็นจะมีแค่คนเดียว

ผมค่อยๆ ชะเง้อมองไปยงัช่องหน้าต่างคนขบัอย่างช้าๆ พอ

เห็นออร่าความสว่างสะท้อนไฟแล้วก็อ้าปากค้าง เฮ้ยยย 

“พี่ไอ่?”

คนสวยเท้าคางกบัหน้าต่าง แถมยงักระตกุมมุปากตัง้ใจจะย่ัว

กัน ฮึ่ยยย “วันนี้ไม่ซ้อนมอเตอร์ไซค์แฟนเหรอคะคนสวย”



36

~ พี่ไอ่นุ่มมาก ~

ผมละหมดอารมณ์ ชอบถามหาไอ้จ๊อดมันจังพี่คนนี้ 

“อ๋อ สุดหล่อของพีก่ลายเป็นเดอืนคณะแล้วละครบั กลายเป็น

หนุ่มฮอตไปแล้วละ”

“จริงดิ” พี่ไอ่ตาโต “น่าสนใจๆ”

ไม่ได้เจอต้ังสัปดาห์ อุตส่าห์ดีใจที่เห็นหน้า แต่ดันมาหักอก

กัน คนสวยชอบท�าร้ายจิตใจอะ “ไปละนะครับ บาย”

“จะไปไหน”

จะขับตามมาท�าไมเนี่ย “กลับห้องครับ”

“แล้วท�าไมอยู่คนเดียวล่ะจ๊ะ”

ไม่ต้องมาจ๊ะมาจ๋าเลย “ก็บอกแล้วว่าไอ้จ๊อดมันไม่สะดวก 

ปกติกลับด้วยกัน พอไม่มีมันผมก็กลับคนเดียวครับ”

“หนูจะรีบเดินท�าไมม่อน”

ตัดใจจากเธอไง ยัยบ้า “พื้นมันร้อนครับ”

“เอาดีๆ”

“ผมหาเหตุผลเหมาะๆ ไม่ได้ แต่เอาเป็นว่าผมคดิว่าอยากรบี 

ขาก็เลยรีบให้ครับ”

“หนูนี่แม่งตลกว่ะ” พี่ไอ่หัวเราะเสียงนุ่ม อยากจะหันไปดู แต่

ต้องคีปคูลเย็นชาไว้ “ขึ้นมาเร็ว”

“หา?”

ขาผมชะงกั ไม่ได้คดิไปเองแน่ๆ รูสึ้กว่าน�า้เสยีงตอนพ่ีเขาพูด

ว่า ‘ขึ้นมาเร็ว’ มันซ่อนความออดอ้อนไว้ในนั้น มันแบบอ้อนๆ 

ยานๆ บอกไม่ถูก

“หยดุเดนิได้สักทน่ีะหน”ู พีไ่อ่ถอนหายใจ แต่ใบหน้ายังคงย้ิม

ไม่เลิก ไม่รู้ว่าเสื้อหรือตัวพี่เขาที่ขาวกว่ากัน มันสว่างไปหมดเลย  

“ขึ้นมาจ้ะปลาส้ม พี่จะเอาหนูไปปล่อยทะเล”
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“เชียงใหม่ไม่มีทะเลนะครับ”

“งั้นเดี๋ยวแวะบ่อบ�าบัดหลังมอ พี่จะจับหนูโยนลงไปเอง”

ผมบุ้ยปาก ดู๊ดู คนอะไรมันใจด�าอ�ามหิตขนาดนี้ ยัยฆาตกร

สาวเอ๊ย

พีไ่อ่เหน็ผมท�าหน้าอย่างนัน้กห็วัเราะชอบใจ “ล้อเล่นมัย้ฮ ึขึน้

มาเร็วๆ พี่จะไปส่ง”

“…”

“โอเค ต้องออกไปหิ้วสินะ ยัยเด็กคนนี้”

เหวอออ จะเปิดประตูออกมาท�าม้ายยย ด้วยความตกใจผม

กเ็ลยรบีวิง่หน้าตัง้ไปยงัทีน่ัง่ฝ่ังข้างคนขบั ท่องสูตรคณูแม่สิบสองอยู่

สักพักแล้วกลั้นใจเปิดเข้าไปนั่ง

แอร์เย็นจังแฮะ “เท่านี้ก็จบ มัวแต่ท�าหยิ่งอยู่นั่น...นิมมานฯ

นะ?”

กข็ึน้มาแล้วนีไ่ง ฮึย่ยย “พีต้่องไปทางนัน้เหมอืนกนัเหรอครบั”

“เปล่าหรอก พี่จะไปกินเหล้า”

“อ๋อ” ผมพยักหน้าหงึกๆ “แล้วขับรถไปแบบนี้จะดีเหรอฮะ”

พีไ่อ่แยกเขีย้ว ก่อนละสายตาจากถนนตรงหน้าเพ่ือมาเลิกคิว้

ใส่ “เป็นห่วงเหรอคะคนสวย”

“…”

“งั้นพี่ฝากจอดที่คอนโดหนูได้มั้ยล่ะ”

“หา?”

“ก็เอาไปฝากจอดแล้วเด๋ียวพี่เดินไป จริงๆ ไม่ค่อยไกลจาก

ตรงที่พี่เจอหนูคราวก่อนเท่าไหร่ด้วย” พี่ไอ่อธิบาย

เอ...มันชักไม่แน่ใจ “แล้วกินเสร็จพี่ก็จะกลับมาเอาเหรอ” ยัง

ไงก็คือเมาแล้วขับอยู่ดีปะวะ
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“งั้นค่อยมาเอาพรุ่งนี้เช้า”

“แต่พรุ่งนี้วันเสาร์”

“หนูไม่รับแขกวันเสาร์หรือไงปลาส้ม” คนสวยหัวเราะ แล้วก็

ยกมอืข้างหนึง่เป็นการยอมแพ้ “โอเคๆ พีต่ดัสนิใจละ พีไ่ปนัง่ดเูพือ่น

กินเฉยๆ ละกัน ดีเหมือนกัน จะได้ขับวนส่งพวกขี้เมาด้วย”

อ้าว สรุปเองเสร็จสรรพ คือผมก�าลังจะบอกว่าพรุ่งนี้คือวัน

เสาร์ มันเป็นวันว่างที่ผมอาจจะนอนต่ืนสาย จะมาเมื่อไหร่ก็บอก

ผมจะได้เตรียมตัวไง เฮ้อ แต่ช่างมันเหอะ

“เรียนสัปดาห์แรกเป็นไงบ้าง”

“ยังไม่ชินเท่าไหร่ครับ แต่ก็เริ่มปรับตัวได้แล้ว” ผมตอบตรงๆ 

ก่อนเหลือบไปเหน็ด้านนอกถนน อ้าว เหน็ห้างเมญ่าแล้ว เรว็เหมอืน

กันแฮะ

“แล้ววันนี้ที่คณะสนุกมั้ย”

ผมไม่ได้คิดไปเองใช่มั้ย พี่ไอ่ชวนผมคุยบ่อยจัง 

“ก็สนุกดีนะ แต่ผมง่วงมากเลยครับ อ้อ! ไอ้จ๊อดเป็นเดือน

คณะด้วยนะ”

“หนูบอกพี่แล้วปลาส้ม เอ๋อรึไงเรา ฮ่าๆ”

อ้าว กน็กึว่าอยากรูเ้รือ่งของไอ้จ๊อดนกั เหน็สนใจมนัจงั “เดีย๋ว

จอดตรงหน้าเซเว่นนะครับ”

“พี่จ�าได้จ้า เราเจอกันตรงนั้นไง”

อ๋อ อย่างนั้นเหรอ “ผมฟอลไอจีพี่ไปด้วยนะ”

“อ้าวเหรอๆ” เหมือนพีไ่อ่ไม่รูอ้ะไรเลย เฮอะ กไ็ม่แปลกหรอก

ครับ คนฟอลตั้งเป็นหมื่น แจ้งเตือนทีคงท�าเครื่องค้างเป็นวันละ 

ม้างงง

คนขับหกัพวงมาลยัจอดรมิฟตุพาทหน้าเซเว่น ระหว่างนัน้ผม
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กก้็มหยบิกระเป๋าทีว่างไว้ตรงพืน้หน้าเบาะ เมือ่เงยหน้าขึน้มาอกีครัง้

ก็เห็นว่าพี่ไอ่เหยียดแขนพาดมาทางเบาะฝั่งผม แถมมีการแบมือ 

อีกข้างมาตรงหน้ากันด้วย

“พี่ขอมือถือเราหน่อย”

ผมงงไปเลย “ท�าไมเหรอครับ” สงสัยนะ แต่ก็ล้วงจากกางเกง

ให้ไปโดยดี คนใจง่ายก็งี้ละฮะ

“จะฟอลไอจีพี่”

“อ้าว ผมก็ฟอลพี่ไอ่ไปแล้วไง”

พ่ีไอ่ขยิบตา ใบหน้าสวยๆ ส่องสว่างด้วยแสงจากหน้าจอ 

มือถือ “ไอจีส่วนตัว”

อะไรกัน มีไอจีส่วนตัวด้วยเหรอ ผมเฝ้ามองพี่เขาจิ้มหน้าจอ

ยุกยิก ก่อนจะคืนมาให้กัน ผมคว้ามาดูทันที เห็นว่าเป็นหน้าไอจี

คนละอันกับที่ผมเปิดในหอประชุม แถมภาพโพรไฟล์ก็เป็นท้องฟ้า

อึมครึมเดาได้ยากว่าเป็นใคร และที่ส�าคัญจ�านวนคนติดตามน้อย

มาก คนละเรื่องกับไอจีหลักเลย

“แอกหลุมนี่นา”

“ใช่ และพี่ก็มีแอกเค่อด้วย”

“แอกอะไรนะ -_-”

แทนที่จะตอบดันหัวเราะซะงั้น เอ๊า “อย่าเอาไปปล่อยล่ะ ให้

เพราะความไว้ใจนะเนี่ย”

“ผมไม่บอกใครหรอกน่า” ของดีต้องเก็บไว้กินเงียบๆ ซี่ 

“ขอบคุณที่มาส่งนะครับพี่ไอ่ ขอโทษที่รบกวนด้วยน้า”

พี่ไอ่ยิ้มอีก คราวนี้เอานิ้วเรียวๆ ที่เล็บเพนต์รูปหัวใจสีชมพู

มาเกลีย่แก้มผมอกีต่างหาก “บ้านหนสูอนมาดจัีง พูดจาน่ารกัทุกค�า

เลย”
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“…”

“ฝันดีครับยัยตัวเล็ก”

อะ...อะไรกันเนี่ย อยู่ดีๆ ก็สลับไปโพผัวเหรอ ไม่เอาดิ พูด

อะไรให้เข้ากบัหน้าตาหน่อย ผมชอบคนสวย เข้าใจม้าย ผมชอบคน

สวยยย

ผมลงมาจากรถ ตั้งใจจะหันไปโบกมือลาพี่ไอ่สักหน่อยแต่รถ

กลบัหายไปแล้ว เฮ้อ แวะซ้ือแซนด์วิชแฮมชสีในเซเว่นไปกินบนห้อง

ดีกว่า

ยังก้าวไม่ถึงหน้าประตู ผมก็รู ้สึกถึงแรงสั่นของมือถือใน

กระเป๋ากางเกง ใครส่งอะไรมาเนี่ย

@aiprivate : ปลาส้ม

อ้าว พี่ไอ่หรอกเหรอ แปลกใจเหมือนกันแฮะ

@salmonmonmon : คร้าบ?

@aiprivate : พรุ่งนี้ว่างม้ัย พี่จะไปท�าเล็บท่ีร้านแถวๆ 

นิมมาน มานั่งเล่นกัน

@aiprivate : คุยกัน หาไรกิน เดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวเอง

@salmonmonmon : อ๋อ พรุ่งนี้น่าจะว่าง ไม่ได้ท�าอะไรครับ

@aiprivate : โอเค :)

ผมกดออกไปยังหน้าโพรไฟล์แอกหลุมของพี่ไอ่อีกครั้ง ขณะ

เดียวกันแจ้งเตือนก็บอกว่าแอกลับพี่ไอ่ฟอลกลับมาเหมือนกัน ผม

เพิ่งสังเกตเห็นจ�านวนผู้ติดตามของพี่เขาชัดๆ โอ้โฮ
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@salmonmonmon : หูยยย ผมได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในผู้

ติดตามสามสิบสองคนเหรอ

พ่ีไอ่ตอบกลับมาในเวลาไม่นาน เหมือนว่าพี่แกก�าลังจับ 

มือถืออยู่พอดี หรือว่างจนไม่มีอะไรท�าก็ไม่รู้

@aiprivate : แน่นอน

@aiprivate : หนูคือปลาส้มผู้โชคดีไงคะ



~ พี่ไอ่นุ่มมาก ~

3
คนสวยหักหลัง

วนันีผ้มตืน่ตัง้แต่เจด็โมง สิง่หนึง่ทีไ่ม่เคยเปลีย่นไปแม้จะ

เป็นเด็กมหา’ลัยแล้วก็คือ วันหยุดเรามักตื่นเช้าเสมอ แถม

กระปรี้กระเปร่าเป็นพิเศษซะด้วย เป็นเรื่องที่ตลกร้ายมากๆ

จิ๋มขับรถมาหาผมที่คอนโดเพื่อรับไปกินโกเผือกโกด�าร้านดัง

เชยีงใหม่พร้อมกนั ผมถามหาไอ้จ๊อด ตอนแรกนึกว่าดงัแล้วจะเบ้ียว

นัด แต่เปล่าครับ มันบิดดูคาติไปจองโต๊ะที่ร้านให้แล้ว ดีใจที่มันยัง

คบกับคนโนเนมอย่างพวกเราอยู่ 

ไม่ได้การแล้วละ ผมต้องท�าตัวเองให้ดงัเทยีบเท่ากับมนัให้ได้ 

เริ่มจากอะไร ล้มหัวทิ่มหน้าป้ายคณะ แล้วให้จิ๋มมันอัดคลิปติ๊กต็อก

ให้ น่าจะพอเป็นไวรัลได้อยู่

“เสร็จแล้วไปไหนต่อ” ไอ้จ๊อดถามขึ้น มันเอาขนมปังปาด

สังขยาจนไม่เหลือสักหยด ตามด้วยกระดกกาแฟโบราณจนหมด

เกลี้ยง เจ้าของร้านรักมึงแน่ จานชามแทบไม่ต้องล้าง “ไปดูหนังที่

เมญ่ามั้ย”
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“เอาดิ” จิ๋มลงคะแนนเสียง แล้วสะกิดแขนผม “โอเคปะม่อน”

“อ้อ”

ตื๊ดดด ตื๊ดดด

นั่นไง เหมือนรู้เวลา ผมยังไม่ให้ค�าตอบเพื่อน รีบหยิบมือถือ

ขึ้นมาดูแจ้งเตือนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ และมันเป็นอย่างท่ีคิด

จริงๆ ด้วย

@aiprivate : หนูอยู่ไหนคะ

@aiprivate : พี่รอหน้าเซเว่นนะตัวเล็ก

“เอ่อ...”

“อะไรของมนัวะ” จิม๋สงสยัจนต้องชะโงกหน้าเข้ามายุ่ง ผมกด

ปิดหน้าจอได้ทัน ฮู่! รอดตัวไป

“กูมีธุระต่ออะ”

“นัดใครไว้หรือไง” ไอ้จ๊อดเพ่งมองเพื่อเค้นความจริง

“ก็ท�านองนั้น”

“ใครๆๆๆ” กลายเป็นว่าจิ๋มหน้าระรื่นกว่าเดิมอีก “ขอดู

หน่อยๆๆๆ หล่อมั้ย”

“ไม่ใช่ผู้ชาย”

“เอ้า!”

“ผู้ชายแหละ แต่ไม่ใช่ผู้ชายแบบนั้น”

จิ๋มหน้ามุ่ย “อะไรของมึงวะ...ยังไง มีความลับเหรอ”

“ไม่ต้องไปเค้นมันจิ๋ม เรื่องส่วนตัว” ไอ้จ๊อดรีบห้ามปราม รัก

มาก พ่อพระสุดๆ

“โอเคๆ แต่เอาจรงินะ ตอนแรกแค่อยากเหน็หน้า พอมงึพูดงี ้
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ขึ้นมากูดันเป็นห่วงมันเลยอะจ๊อด...ม่อน มึงมีอะไรบอกได้นะ อยู่

ไกลบ้านแบบนี้เราต้องช่วยดูแลกัน”

ผมพยักหน้า “เออออ ไม่ใช่เรื่องท�านองนั้นหรอกน่า”

จังหวะนั้นเองที่มือถือผมสั่นขึ้นมาอีก แต่คราวนี้เพื่อนๆ ไม่

เข้ามายุ่งอีกต่อไปแล้ว ตื๊ดดด ตื๊ดดด

@aiprivate : ยังไม่ตื่นเหรอครับ

@salmonmonmon : ตื่นแล้วครับ แหะๆ

@aiprivate : อ้อ ลงมาเลยพี่รออยู่ แต่อาบน�้าหอมๆ ก่อน

นะ 555

@aiprivate : งั้นพี่รอในเซเว่นแล้วกัน ไม่ต้องรีบ

@salmonmonmon : พี่ไอ่ ผมมีความจริงจะสารภาพ

@aiprivate : ว่าไงคะ

@salmonmonmon : ผมมากินหนมกับเพื่อนอยู่อ่า

@aiprivate : อ้าว

@salmonmonmon : โทษทีครับ เมื่อวานลืมบอกพี่ T_T

แล้วพี่ไอ่ก็เงียบไปเลย...เวรแล้วไง ลนลานอยู่ไม่สุขเลยเนี่ย 

ท�าไงดีๆๆๆ

@salmonmonmon : พี่ไอ่ผมขอโทษนะ

@salmonmonmon : โกรธเหรอ...งิๆ

@aiprivate : เฮ้ย เปล่าๆ เมื่อกี้คิดตังค์

@aiprivate : ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไร



45

~ theneoclassic ~

ท�าไมกลายเป็นว่าผมอ่านข้อความแล้วรูส้กึถงึความเยน็ชาขึน้

มาเฉยเลยวะ ทั้งๆ ที่มันก็เป็นประโยคธรรมดาๆ ไม่มีค�าด่าทอ นี่

มันอาการของคนร้อนตัวชัดๆ

@aiprivate : ไว้เจอกันวันหลังตัวเล็ก

@salmonmonmon : พี่ไอ่ ส่งชื่อร้านมาให้หน่อย เดี๋ยวผม

จะตามไป

@aiprivate : เอางั้นเหรอ

@salmonmonmon : อื้อ

@salmonmonmon : ผมอยากเจอพี่

เงียบอีกแล้ว ท�าไมเงียบบ่อยจัง ใจผมเต้นระส�่าไปหมดแล้ว

นะโว้ยยย

@aiprivate : โอเค

@aiprivate : Humble Nails 21

@aiprivate : ^^

@aiprivate : พี่ก็อยากเจอหนูเหมือนกัน

กูมาถูกร้านปะวะ -_-

ผมถอยออกมานอกประตูเพื่อมองป้ายหน้าร้านอีกครั้ง...

Humble Nails 21 เอ๊า! ก็ถูกแล้วนี่หว่า แต่ท�าไมในร้านมีแต่พี่หนวด

พี่เข้ม หน้าดุๆ กันทั้งนั้น ตอนแรกคิดว่าเข้าร้านผิด ร้านท�าเล็บ

บรรยากาศมันต้องคลีนๆ นุ่มๆ ไม่ใช่เรอะ นึกว่าหลงเข้ามาร้านสัก

นะเนี่ยยย
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“รบับรกิารอะไรครบัน้อง” พีผู่ช้ายตัวโตในผ้ากนัเป้ือนสดี�าคน

หนึง่ตรงเข้ามาถาม ผมได้แต่ผงกหวัเจีย๋มเจีย้มแล้วบอกความจรงิไป

“คือผมมาหาพี่...”

“ไอ้น้องไอ่เหรอ”

“ครับ ผมมาหาพี่ไอ่” พี่เขารู้ด้วยแฮะ เรียกซะสนิทชิดเชื้อ 

สงสัยเป็นลูกค้าประจ�า

“ด้านในสุดเลยน้อง...แล้วเราจะท�าเล็บด้วยมั้ยล่ะ”

“ผมเพิ่งเข้าปีหนึ่ง ยังไม่ปลดระเบียบเลยครับ”

พ่ีเขาข�าก๊าก แต่กย็อมปล่อยให้ผมเข้าร้านโดยด ีผมชะเง้อหา

พ่ีไอ่อยูน่าน จนเห็นผูช้ายผมแดงนัง่พงิโซฟาแล้ววางหมอนไว้บนตกั 

ใส่แว่นด�าซะด้วย...ใส่ท�าไม นี่มันในร่มไม่ใช่เรอะ หรือว่าเป็นสไตล์

ของคนสวยชิก ประมาณเป็นตัวของตัวเองไม่แคร์ใคร

“พะ…” ยังไม่ทันเรียก ผมก็สะอึกซะแล้วครับ

พี่ไอ่หลับ -_-

โวะ! ก็ว่าท�าไมท่านั่งมันเอียงๆ แปลกๆ ที่แท้หนีไปเข้าเฝ้า

พระอินทร์นี่เอง ยังไงก็ฝันดีน้า

แล้วผมต้องท�ายังไงต่อวะ

“ชู!่” พ่ีพนกังานหน้าหวานทีก่�าลงัตะไบเลบ็ให้พ่ีไอ่ชน้ิูวชีแ้นบ

ปาก ผมยังไม่ได้เสียงดังอะไรเลยน้า

พีเ่ขาชีไ้ปยงัเบาะนัง่ ส่งสัญญาณประมาณว่าให้ไปหยบิตวันัน้

มานั่งเงียบๆ ผมท�าตามอย่างว่าง่าย ลากมันมาใกล้ๆ กับโต๊ะ

อุปกรณ์แล้วหย่อนตัวนั่งให้เบาที่สุด จากนั้นก็ท�าตัวน่ิงๆ สงบสติ

อารมณ์ ไม่กระโตกกระตาก

ล�าบากเหมือนกันว่ะ ยังกะหุ่นในตู้กระจก H&M

พีพ่นกังานเหลือบยิม้ ท่าทางของผมคงตลกกับพ่ีเขามาก ผม
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เอี้ยวมองพี่ไอ่เป็นระยะ แต่คนสวยก็ยังคอพับคออ่อนอย่างกับ 

เจ้าหญิงนิทรา ไม่คิดจะตื่นมาสักหน่อยเลยรึ

“ชื่ออะไร”

หอื พีพ่นกังานชวนผมคยุครบั ด้วยเสยีงเบาๆ เงยีบๆ เหมอืน

กระซิบกันสองคน “แซลม่อนครับ”

“มากับไอ่เหรอ”

“นดักันไว้ครบั” ผมบอก “พีไ่อ่ให้มาเป็นเพ่ือน เหน็ว่าจะเลีย้ง

ข้าวด้วย”

“อ๋อ” พี่เขาขยับไปตรวจเช็กเล็บมืออีกข้างบ้าง “น้องเป็นคน

กรุงเทพฯ เหรอ รู้จักกันมาก่อนใช่มั้ย”

“เปล่าครบั ผมเป็นคนกรงุเทพฯ แต่...” ผมเหลอืบมองคนหลบั 

แล้วค่อยมาตอบพี่พนักงาน “เราเจอกันบนเครื่องบิน”

พีพ่นักงานพยกัหน้ารบัรู ้จากนัน้กก็ลบัไปลยุงานทีร่บัผดิชอบ

ต่อ พอไม่มีคนคุยแล้วผมดันเหงาขึ้นมาเฉย ล้วงมือถือขึ้นมาเล่น

ก็ได้วะ ไหนดูซิมีอะไรอัปเดตบ้าง...

เดี๋ยวนะ

ผมมองพี่ไอ่อีกครั้ง พี่เขายังคงหลับดูท่าไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร 

สมองผมคิดแผนร้ายๆ ได้ จัดการเบี่ยงตัวในองศาที่พอเหมาะ ตั้ง

กล้องขึ้นมา แล้วก็...แชะ~

อิๆ รูปแรกของเธอในเครื่องฉัน

“พี่เห็นนะ”

“เหี้ย!!!” สะดุ้งไปดิ! แหกปากตะโกนซะลั่นร้านเลยครับ  

ตกใจจจ ฮือออ

เอ๊า! ตื่นตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยยย “พี่ไอ่...”

พี่ผมแดงยกแว่นคาดขึ้นไปบนศีรษะ ทักทายผมด้วยดวงตา
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ตุ่ยๆ ตามประสาคนเพิ่งตื่นนอน แล้วดูรอยยิ้มร้ายๆ ที่มุมปากนั่น

สิ นี่มันแกล้งกันชัดๆ นะเว้ยยย

ว่าแต่คนบ้าอะไรวะ ขนาดเพิ่งตื่นก็ยังดูดี ตอนผมตื่นนะหน้า

นี่บานบักเอ้บยังกะหมีแพนดาใน We Bare Bears

“พี่ไอ่ตื่นตั้งแต่ตอนไหน”

“ตอนที่หนูหลุดความลับของเราสองคน”

ผมเอียงคอ “ความลับอะไรครับ”

“เรื่องที่เราเจอกันครั้งแรกบนเครื่องบินไง”

“อ้อ…” นั่นเป็นความลับเรอะ โอเค วันหลังจะไม่พูดละ

“เรียบร้อยแล้วน้องไอ่”

“อ่า เสรจ็แล้วเหรอครบั” คนรบับรกิารยกมอืขึน้มาชมผลงาน 

พี่เขายิ้มหวาน เหลือบมองผม ยักคิ้วให้สองสามที แล้วยื่นมาอวด

อย่างภูมิใจ “สวยมั้ย”

ผมเพ่งตามอง โห เจ๋งดอีะ ผมนกึว่าจะเพนต์เป็นลายเดยีวกนั

หมด แต่นี่แต่ละนิ้วมันแตกต่างกันออกไป นิ้วนู้นเป็นปะการัง อีก

นิว้เป็นฟองอากาศบุ๋งๆ อกีนิว้เป็นปลาตัวเล็กตวัน้อย ให้ความรูส้กึ

เหมือนใต้ท้องทะเล งานศิลป์ชั้นสูงอีกแล้ว

“พี่ไอ่เพนต์เล็บบ่อยจัง”

“พี่ชอบ เปลี่ยนไปตามอารมณ์” เขาว่า

“ตอนนี้อารมณ์ดีปเหรอฮะ ทะเลลึก”

“ฮ่าๆ...มัง้” แล้วยยัผมแดงกค็วกักระเป๋าตงัค์ออกมา ย่ืนบัตร

ให้แก่พีพ่นกังานทีย่ิม้ตลอดเวลาระหว่างทีเ่ราสองคนคยุกัน “น่ีครบั”

รับบัตรไป พี่เขาก็ชี้มาทางผม “ใครล่ะเนี่ย”

เขาถาม จะเหล่มามองกันท�าไมเล่า “น้องสาว”

โหยยย เจ็บ! น�้ายาทาเล็บขวดไหนกินแล้วทรมานน้อยที่สุด
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วะเนี่ย อยากหยิบมาดื่มอึ้กๆๆๆ ย้อมใจ

“มีเป็นร้อยแล้วมั้งน้องสาวเนี่ย”

“ตอนนี้มีแค่คนเดียวจ้าาา แหม่” คุยกันสนิทสนมเชียวนะ 

เหอๆๆ

ผมเบือนหน้าไปอีกทาง แต่ระหว่างนั้นพี่ไอ่ดันยกแขนขึ้นบิด

ขี้เกียจพอดี...ผมสะดุดตาเม่ือเห็นวีไลน์ตรงหน้าท้องแป๊บหนึ่ง แม่

เจ้าโว้ยยย เซ็กซี่! ใส่เสื้อครอปไปเลยเซ่ ผมอยากดูคร้าบบบ

“ทะลึ่ง”

โอ๊ยยย คนอะไรมันจะรู้ทันไปซะทุกอย่างเลยวะ

“คิดยังจะกินอะไร”

“ผมเพิ่งกินกะ...”

“แต่พี่หิวไงคะ”

อะไรของเขาวะ “ผมยังไม่ทันพูดอะไรเลย -_-” แค่จะบอกว่า

กินมาแล้ว พี่เขาจะกินอะไรก็เลือกตามใจเลย

“เดี๋ยวหนูหาเรื่องปฏิเสธอีก”

“ปฏิเสธตรงไหนนน ผมก็มาหาพี่แล้วนี่ไงเล่าาา”

พี่ไอ่เหยียดยิ้ม แล้วก็เอามือที่มีเล็บลวดลายใต้ท้องทะเลมา

เกาคางผม เลี้ยงแมวมากไปหรือเปล่าเรา ผมไม่ใช่สัตว์เลี้ยงน้า 

“อันนี้น่ารักจ้ะ”

พ่ีพนักงานวนกลับมาเอาลายเซ็นจากพ่ีไอ่ เป็นอันเสร็จสิ้น

กระบวนความ เราเดนิออกจากร้าน สมัผสัได้ถงึความคกึคกัยามบ่าย

ของวันหยุดสุดสัปดาห์ที่นอกถนน คนเยอะจังเลยแฮะ

“สรุปยังจะกินอะไร”

“แล้วแต่พี่ พี่อยากกินอะไรล่ะ”

“พี่เหรอ” คนสวยเท้าเอว หรี่ตานึกกับอากาศ “เหล้า”
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“นั่นไม่ใช่อาหารปะพี่ -_-”

“กเ็ธอถามพีเ่องว่าอยากกนิอะไรนีจ๊่ะ” โว้ยยย เกาคางกันอกี

แล้ว จะร้องเป็นแมวแล้วนะ “งั้นไปร้านเด็ด”

“ร้านเด็ดเหรอ...”

“เชื่อใจพี่มั้ยล่ะ”

ท�าไมถามอย่างนี้ล่ะเนี่ย “ได้ฮะ ผมเชื่อใจพี่”

“โอเค จะไม่ท�าให้ผิดหวัง” ดูท�ายิ้มเข้า วันเสาร์เลยอารมณ์ดี

หรือไงเล่า

แต่เดี๋ยวนะ...ผมเพิ่งเห็นเสื้อที่พี่ไอ่สวมอยู่ชัดๆ ครับ โห น่า

รักดีจัง เสื้อค่อนข้างเต่อนิดๆ มันเลยท�าให้ช่วงขาดูยาว อยากให้พี่

เขาสอนผมแต่งตัวบ้าง จะเป็นนักเรียนที่ดีและเชื่อฟังเลยคอยดู

“เสื้อผ้าสวยจัง”

พี่ไอ่ก้มมองตัวเอง ในขณะที่ดันหลังผมให้ออกเดินไปพร้อม

กัน “ชอบมั้ยคะ”

“ชอบครับ สวยดีอ่า สีส้มแสบตาเชียว”

“ดีใจที่หนูชอบจ้ะ”

ช่วงนี้ผมมักจะอยู่กับจิ๋มแค่สองคน เพราะหลังเลิกเรียน

ไอ้จ๊อดมันจะต้องไปเตรียมตัวประกวดเดือนมหา’ลัยในวันเฟรชชี-

ไนต์ทีก่�าลงัมาถงึ ด้วยความว่างหลงัเลกิเรยีน จ๋ิมพาผมขึน้รถบรกิาร

ของมหา’ลัย ตระเวนไปตามแต่ละคณะเพื่อท�าความรู้จักสถานที่

ต่างๆ ซึ่งเราต้องอยู่ไปอีกสี่ปี

แต่เหตุผลจริงๆ ก็คือส่องหนุ่มนั่นละครับ -_-

จิ๋มลากแขนผมขึ้นรถอีกครั้ง เราเพิ่งออกจากตึกวิศวะ ผมยัง

ไม่แน่ใจว่าจุดหมายใหม่คือที่ใด ให้มันพาไปก็แล้วกัน
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“เมื่อไหร่จะรับน้องขึ้นดอยวะ อยากเห็นขบวนวิศวะด้วยตา

ตัวเองแล้วอะ เคยเห็นแต่ในทวิตเตอร์ ไม่รู้ของจริงจะเป็นยังไง”

ผมอ้าปากหาวหวอด “กลับเหอะ ง่วง”

“โอ๊ยยย มึงก็ง่วงตลอดอะ กลับไปมึงก็เอาแต่นอน ใช้ชีวิตให้

มีสีสันบ้างสิค้าาา”

“กูไม่ถนัดส่องหนุ่มนี่หว่า”

“จ้าาากเูชือ่ ไม่ได้ตืน่เต้นอะไรกบักเูล้ย” จ๋ิมกลอกตา แล้วเมือ่

มองไปข้างหน้ามันก็เบิกตาโพลงอีกครั้ง “อุ๊ย สินสาดดด”

“อีกแล้วเหรอออ” ฮือๆ เมื่อยขาจะตายอยู่แล้ว

“ไม่ได้นะคะ คณะนีม้แีต่ตัวเดด็ เผือ่ได้เจอพีไ่อ่เดอืนมหา’ลยั

ด้วยนะเว้ยยย”

“อ๋อ งั้นลงกันเถอะ”

“อ้าว” จิ๋มเท้าสะเอว “อะไรของมึงคะ เมื่อกี้ยังงอแง”

“จะลงไม่ลง เดี๋ยวเปลี่ยนใจนะ”

“ลงค่าาา”

นีเ่ป็นการมาตกึคณะศลิปศาสตรค์รัง้แรกของผมครบั ทีจ่รงิก็

อาจจะเป็นครั้งแรกของจิ๋มด้วยเหมือนกัน เราเด็กแมสคอมสองคน

ได้ยนืท�าหน้างง เหล่าเด็กสินสาดทีเ่ดินผ่านไปผ่านมาก็ท�าหน้างงใส่

เราไม่ต่างกัน ผิดที่ผิดทางชะมัด คิดผิดคิดถูกที่ลงรถมาเนี่ยยย

เราได้ยินเสียงโหวกเหวกมาจากที่ไกลๆ จิ๋มลองลากแขนผม

ให้เดินตามไป พบว่าที่ลานกว้างข้างๆ ตึก มีการรับน้องเด็กปีหนึ่ง

อยู่ จริงสิ ได้ยินมาว่าคณะนี้ยังมีพี่ระเบียบอยู่ครับ หวายยย ไม่ใช่

เหน็ว่าเราสวมชดุปีหนึง่แล้วจะเรยีกไปว้ากด้วยนะ ไม่เอาดกีว่า ทาง

ที่ดีควรหนีไปให้ไกล

“มึงงง” ยังไม่ทันหมุนตัว จิ๋มก็เขย่าแขนผมซะก่อน “พี่ไอ่”
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ตาลุกวาวทันที “ไหนๆ”

เชี่ยยย O_O

พี่ไอ่อยู่ใกล้ๆ กับกลุ่มที่เขารับน้องกันครับ ตรงม้านั่งแบบที่

มีโต๊ะตรงกลางและมีที่นั่งสองฝั่ง ประเด็นคือพี่ไอ่ไม่ได้นั่งครับ แต่

ไปนอนไขว้ขาเอนกายหนุนแขนสบายใจเฉิบอยู่บนโต๊ะ ในมือกาง

หนังสือภาษาเล่มเล็กๆ เพื่ออ่านและบังดวงอาทิตย์ไว้ ผมพี่แกแดง

เด่นมาแต่ไกล แน่นอน นี่คือพี่ไอ่ตัวจริงครับ!

“เข้าไปกัน”

“จะบ้าเหรอจิ๋ม! -_-”

“ท�าไมอะ ก็แวะถ่ายกะคนหล่อมาทุกคณะ อุตส่าห์เจอตัว

ท็อปสินสาดทั้งทีก็ต้องถ่ายเหมือนกันสิ จะได้ครบคอลเล็กชัน!” จิ๋ม

ยิ้มกรุ้มกริ่ม “มึงไปขอเขาถ่ายให้หน่อย”

“กูอีกแล้วเหรอ! ไม่อาววว ท�าไมมึงไม่เข้าไปเองอะ” กะคนนี้

กูไม่กล้าาา ยังไม่ได้เตรียมใจว่าจะมาเจอด้วยซ�้า

ผมเขินนน

“มึงเป็นผู้ชาย มันไม่น่าเกลียด”

“ไม่ได้ ฉันขอรณรงค์เรื่องความเท่าเทียม T T”

“โว้ยยย ไปเหอะ ช่วยเพื่อนหน่อย เร็วๆ ถ่ายเสร็จกลับเลย

รับรอง”

ฮอืออ ผมละอยากจะร้องไห้ แต่ถงึยงัไงก็ต้องท�าหน้าท่ีเพ่ือน

ที่ดี เพราะยอมรับอยู่ลึกๆ ว่าส่วนตัวผมเองก็อยากเห็นหน้าพ่ีไอ่

เหมือนกัน แต่ก็แค่อยากเห็นหน้าปะวะ ไม่คิดว่าจะต้องกระดืบๆ 

เข้ามาสะกิดไหล่ขอให้ถ่ายรูปกับเพื่อนสาวแบบนี้สักหน่อย

คนโดนสะกิดตกใจเล็กน้อย พี่ไอ่วางหนังสือแนบไว้กับอก 

แล้วจึงแหงนมอง ผมนึกว่าจะโดนดุซะอีก เพราะตอนแรกคุณเธอ
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ขมวดคิ้วมุ่น แต่สุดท้ายก็ยิ้มออกมาอยู่ดีเมื่อเห็นว่าเป็นผมคนเดิม

เอง

“นี่พี่ฝันอยู่เหรอคะ”

“พี่ไอ่...”

“อะไร หอื” คนสวยเอนตวันัง่ เขาปิดหนงัสอืวางไว้ข้างตวั แล้ว

แตะเบาๆ มาที่หัวเหม่ง “ท�าหน้าหงิก”

ก็เขินเธอไง เข้าใจมั้ยฮ้าาา

ผมกระเถิบตัวออกไป ให้พี่ไอ่เห็นจิ๋มที่ยืนยิ้มอยู่ข้างหลัง 

“เพื่อนผมอยากถ่ายรูปกับพี่”

“มาดิๆ” พี่ไอ่กวักมือเรียกอย่างใจดี “มาเพื่อถ่ายรูปกับพี่กัน

เหรอเนี่ย ฮ่าๆ”

จิ๋มรีบอธิบายด้วยหน้าแดงๆ มึงอย่ามาเขินพี่ไอ่ของกูดิว้าาา 

“จริงๆ แวะไปถ่ายมาทุกคณะเลยค่ะ ส่งไปอวดเพื่อนๆ ที่โรงเรียน

เก่า อิๆ ”

ทียังงี้เสียงอ่อนเสียงหวานนะจิ๋ม ตอนคุยกับผมละใช้เสียง

เหมือนไล่หมา

“แล้วโรงเรียนเก่ามีคนน่ารักๆ บ้างมั้ยครับ” นี่ก็ใช้ครับ

พร�่าเพรื่อไปหมด ฮึ่ยยย หันหนีไปอีกทางละกัน หัวร้อน

“น่ารักของพี่คือแบบไหนล่ะคะ”

จิ้มหัวกันท�าไม “แบบคนนี้”

มาช้งมาชี้ เหอะๆ “…”

“โอ๊ย ไม่ต้องห่วงค่ะพี่ ถ้าเทียบกับไอ้ม่อนก็คือมีดีกว่ามันอีก

เยอะ”

อ้าวจ๋ิม นี่เพื่อนมึงน้าาา เผากูทั้งๆ ท่ีอยู่ข้างๆ กันแบบน้ี 

อะเรอะ
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ปกติจ๋ิมจะยื่นมือถือให้ผมช่วยถ่าย แต่กับพี่ไอ่ รายนั้นคว้า

มือถือไปเซลฟี่ด้วยตัวเอง จิ๋มปลื้มใจกับแฟนเซอร์วิซครั้งนี้มาก เชื่อ

เลยว่ามันจะกลายเป็นแฟนตัวยงของพี่เขาในอนาคต

“ขอบคณุนะคะ อพีจน์เพือ่นหนตู้องจกิหมอนชวัร์ มนัชอบพี่

มาก ตามไลก์ทุกรูปในไอจี

“มาชอบอะไรคนอย่างพี่กันวะ” พี่ไอ่ส่ายหน้า “แล้วคนชื่อ

พจน์เขาน่ารักกว่าน้องม่อนมั้ย”

“เอ…” จิ๋มท�าเป็นหรี่ตามาทางผม โดยพี่ไอ่แยกเขี้ยวชอบใจ

อยู่ข้างๆ กัน โห ท�างานเป็นทีมเหรอ ร้ายมากกก “ม่อนมันน่ารัก

กว่าหน่อยนึงค่ะ”

อ๋อ แล้วไป...

“จะถ่ายด้วยมั้ยเรา”

ผมชี้ตัวเองอย่างมึนๆ “ผมเหรอ? ไม่ครับๆ มาเป็นเพื่อนจิ๋ม

มันเฉยๆ”

“แต่พี่อยากถ่ายอะจ้ะ...น้องจิ๋มถ่ายให้พี่หน่อยครับ” พูดเอง

เออเองเสร็จสรรพ มีการยื่นโทรศัพท์ให้เพื่อนผมแบบมัดมือชก 

จิ๋มท�าหน้างงๆ แต่ก็ยอมรับบทช่างภาพจ�าเป็นแต่โดยดี

ผมตวัแขง็ทือ่ นะ...นีมั่นรปูแรกของเราเหรอ “ผมขอรปูด้วยสิ

พี่”

“ไหนบอกไม่อยากถ่าย”

“ผมอยากได้รูปเฉยๆ ไม่ได้อยากจะถ่าย”

ยัยหัวแดงเขย่าหัวผมทีหนึ่ง “ไม่จ้า รูปนี้ของพี่ จะให้ได้ยังไง”

“ใจร้ายว่ะ” นิสัยคนสวยสินะ เป็นงี้กันทุกคนเลย “จะเอาไป

ลงไอจีเหรอครับ”

“อยากให้ลงเหรอ” พี่ไอ่เลิกคิ้วใส่ แล้วก็ตอบค�าถามด้วย 
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ตัวเองไม่สนใคร “ได้ พี่จะลง”

ตามใจ เฮ้อออ ก็ถ้าลงก็จะตามเข้าไปดูดยังไงล่าาา ผมนี่มัน

ฉลาดจริงๆ

“พี่ไอ่ต้องขึ้นเวทีเฟรชชีไนต์ใช่มั้ยคะ” จิ๋มถามขึ้นมา

“ใช่ค่ะ” เขาตอบด้วยเสียงอ่อนเสียงหวาน ใบหน้ามีความ

เอ็นดูเพื่อนผมเต็มขั้น “เนี่ย เดี๋ยวพี่ก็ต้องย้อมผมด�าละ”

เดี๋ยวนะ?! ผมนี่สะบัดหน้าเลย “ต้องย้อมด�าด้วยเหรอครับ”

“จะให้หัวแดงขึ้นมอบต�าแหน่งหรือไง ฮึ”

“ไม่เห็นเป็นไรเลย พี่ก็ไม่ใช่ปีหนึ่งสักหน่อย”

“ไม่งั้นจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่น้องๆ ได้ยังไงล่ะ จริงมั้ย” พี่ไอ่

ยิ้ม “แต่ถ้าน้องม่อนชอบ ไว้งานจบพี่จะย้อมกลับให้นะจ๊ะ”

“ยังไม่ได้พูดเลย -_-”

“หึๆ” พี่ไอ่คุยกับจิ๋มอีกครั้ง “จะไปไหนกันต่อล่ะ”

“ว่าจะกลับแล้วค่ะ ม่อนมันบ่นง่วงนอน ไว้วันหลังค่อยมา 

ตามหาช้างเผือกกันใหม่”

“ช้างเผือกอยู่ในป่าไม่ใช่เหรอ”

“ไม่ใช่ค่ะ อยู่ตรงหน้าหนูนี่แหละ คิกๆ ขอบคุณอีกครั้งนะคะ

พี่ไอ่”

โอยยย หวานเลี่ยน ไปเดตกันนน (เสียงน้าเน็ก)

มีพ่ีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาคุยกับพี่ไอ่พอดี จิ๋มจึงถือโอกาสนี้

ควงแขนผมพาเดนิออกไปจะได้ไม่เป็นการรบกวน แต่ไอ้ผมก็ไม่วาย

ที่จะเอี้ยวหัวมองไปตรงม้านั่งอีกครั้ง เห็นว่าพี่ไอ่ก�าลังเท้าแขนเอน

หลัง พอเขาเห็นผมก็โบกมือมาให้เป็นการบอกลาระยะไกล

โบกกลับบ้างก็ได้ บ๊ายบายนะพี่

ดีใจที่ได้เจออีกแล้วนะพี่ไอ่ อิๆ
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ตื๊ดดด ตื๊ดดด

ยังไม่ทันก้าวขาขึ้นรถบริการของมหา’ลัย มือถือผมก็สั่นซะ

แล้ว

@aiprivate : *sent a photo*

@aiprivate : อะๆ เดี๋ยวงอแง

@aiprivate : ไม่งอนนะคะปลาส้ม

ผมละอยากแหมมม ฮึ่ย เล่นตัวนักนะ

@salmonmonmon : ขอบคุณนะงับ

@salmonmonmon : โธ่ เราก็นึกว่าจะลงไอจีจริงๆ

@aiprivate : อยากให้พี่แสดงความเป็นเจ้าของเหรอคะ

@salmonmonmon : ผมไม่ใช่หมา -_-

@aiprivate : หนูเป็นหมาของพี่

@salmonmonmon : จะให้เป็นอะไรแน่ครบั เดีย๋วปลา เดีย๋ว

หมา

@aiprivate : หมู

@salmonmonmon : -_-

พ่ีไอ่เงียบไปอีกครั้ง ซึ่งมันก็ดีแล้วครับเพราะตอนน้ีรถแน่น

มาก ผมต้องเขย่งจบัราว และยงัต้องให้จิม๋เกาะไหล่เพือ่ประคองตวั

อกี อยูด่ีๆ  กค็นเยอะข้ึนมาเช้ยยย คงเพิง่เลิกเรยีนกันสนิะ เหน็หรอื

ยังจิ๋ม มัวแต่ส่องผู้ชาย สุดท้ายเราเองที่ต้องล�าบาก

ตื๊ดดด ตื๊ดดด
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ตอนแรกผมนกึว่าคนสวยส่งข้อความมาอกี แต่เปล่าครบั มนั

เป็นแจ้งเตือนของไอจีที่บอกว่ามีคนแท็กชื่อเราในรูป พี่ไอ่คงลงรูป

นั้นจริงๆ สินะ เข้าไปดูหน่อยแล้วกัน

หือ?

หืออ

หือออ O_O

“อะไรของมึงม่อน มือถือสั่นยังกะเจ้าเข้า”

ใช่ครบั โทรศพัท์ของผมค้างไปแล้วเรยีบร้อย ทัง้ยอดไลก์ ยอด

คอมเมนต์ ยอดผูต้ดิตามพุง่พรวดๆ อย่างไม่มทีีท่าว่าจะจบสิน้ เป็น

ผลพวงจากรปูทีถ่กูแทก็มาอย่างไม่ต้องสงสยั มนัเป็นรปูทีผ่มยนืเกบ็

มือยิ้มตาหยี โดยมีพี่ไอ่หัวแดงซ้อนอยู่ด้านหลังและแอบชูสองน้ิว

อยู่บนหัว จริงๆ มันจะไม่เป็นไรเลยถ้าพี่ไอ่ลงไอจีส่วนตัว แต่นี่...

โอ๊ยยย แล้วโปรดดูแคปชัน!!

@aiainima : เด็กที่ไหนเนี่ย *อีโมจิแก้มแดง*

ฮือออ พี่ไอ่มันแท็กผมจากไอจีหลัก!


