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ตอนที่
1
[ปราบศึก]
ตื๊อดึง่
P’ Prang : ตอนนี ้พี่อยูห่ น้ าสนามบิน
แล้ ว ปราบเดินมาหาได้ เลย
มาเร็ วจัง...
ผมอ่า นข้ อ ความจากพี่ ส าวขณะเดิ น
ตามผู้โดยสารคนอื่นไป สนามบินที่นี่คนเยอะ
เป็ นบ้ า นอกจากเยอะแล้ วยังร้ อนอีก ความ
จริ ง เมื่ อ ก่ อ นผมทนสภาพอากาศแบบนี ไ้ ด้
สบายนะ แต่พอไปอยู่ญี่ปนแล้
ุ่ วกลับมาอีกที
รู้ สึกเหมือนผิวมันชินอากาศเย็นๆ ไปซะแล้ ว
ไอ้ ผิ ว หนัง ไม่ รั ก บ้ า นเกิ ด เนรคุณ ชาติ จ ริ ง ๆ
ล�ำ บากกูไ หมล่ะที่ ต้อ งมาปรั บสภาพอากาศ
ใหม่
เอ้ าลืม ยังไม่ได้ แนะน�ำตัว
สวั ส ดี ค นอ่ า นทุ ก ท่ า นครั บ ผมชื่ อ
‘ปราบศึก’ เป็ นคนไทยแท้ ร้อยเปอร์ เซ็นต์ ผม
เรี ยนอยูป่ ี สอง คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษา

9
ญี่ ปนที
ุ่ ่มหา’ลัยดังของไทย ความจริ งผมต้ องขึ ้นปี สามแล้ วล่ะ แต่เมื่อปี ที่
แล้ วได้ รับทุนจากรัฐบาลญี่ปนให้
ุ่ เข้ าไปศึกษาต่อที่ประเทศของเขา ตอนนี ้
เลยต้ องกลับมาเรี ยนซ� ้ำที่ไทยอีกรอบ
ตอนแรกที่ได้ ทุนผมกะจะไม่ไปด้ วยซ�ำ้ แต่ดนั โดนพี่สาวบังคับ เธอ
บอกว่า ‘ไปเถอะ เผื่อกลับมาจะเข้ าสังคมได้ บ้าง’ เหตุผลที่พดู แบบนันเพราะ
้
ก่อนไปผมเป็ นเพียงเด็กเนิร์ด มองโลกในแง่ดี ใส่แว่นหนาเตอะ แต่งตัวเอ๋อๆ
ไม่ค่อยสุงสิงกับใคร นอกจากนี ้ยังจัดว่าเป็ นบุคคลที่โดนเพื่อนรุ่ นเดียวกัน
นินทามากที่สดุ ในคณะอีกต่างหาก (ผมจัดอันดับเองแหละ เก๋ป่ะล่ะ) เพราะ
เป็ นนักศึกษาดีเด่น เป็ นลูกรักของอาจารย์หลายๆ ท่าน แล้ วก็เป็ นตัวดึงมีน
ให้ สงู เสมอ ถามว่าตอนนันเครี
้ ยดไหม... คุณเอ๊ ย ที่สดุ ของชีวิต
ผมคิดว่าไปญี่ปนุ่ น่าจะมีอะไรดีขึ ้นบ้ าง
แต่เปล่า
สังคมใหม่ของผมแย่กว่าที่ไทยร้ อยเท่า อยู่ไทยผมแค่โดนนินทาลับ
หลังกับสายตาหยามๆ แต่อยู่ที่นั่นผมโดนเพื่อนในมหา’ลัยแกล้ ง โดนด่า
โดนซ้ อมสารพัดไม่ต่างจากกระสอบทราย ดีนะที่แม่งมีแรงเท่าเขียดเป็ น
เก๊ าต์ ผมเลยไม่เจ็บมากเท่าไหร่... อ้ าว ท�ำเป็ นข�ำ นี่เรื่ องจริ งนะเว้ ย ยังเคย
คิดเล่นๆ กับตัวเองเลยว่าเป็ นโชคดีของผมมากที่บ้านเกิดเมืองนอนของพวก
มัน ไม่ ค่อ ยมี ศิ ล ปะการต่อ สู้ ถ้ า มาเกิ ด ที่ แ ดนมวยไทยอย่ า งนี ล้ ่ะ มึง เอ๊ ย
กระดูกผมคงแหลกละเอียดราวกับเม็ดทรายที่ผ่านกระบวนการบดแล้ วบด
อีก
เฮ้ อ ว่าเพื่อนไม่ดีแล้ วนะ โฮสต์แฟมิลีที่เป็ นคนดูแลผมเลวร้ ายยิ่งกว่า
สิบเท่า คุณคิดดูดิ พวกเขาเอาเงินที่รัฐบาลให้ ไว้ ดแู ลผมไปดื่มเหล้ าเมายา
ซื ้อความสุขเข้ าตัวเอง ไม่สนใจผมสักนิดเดียว (Host Family : ครอบครัว
อุปถัมภ์) จ�ำได้ แม่นเลยว่าถ้ าซื ้ออะไรมาใหม่ก็จะอวดผมทุกครัง้ อย่างครัง้
แรกที่ไปซื ้อมา ตอนนันผมอาบน�
้
้ำอยู่ แต่อยูด่ ีๆ มันก็โผล่เข้ ามาพร้ อมพูดว่า
‘เฮ้ ปารุบุ ฉันซื ้อกระเป๋ าหนังมาใหม่สวยไหมล่า เงินแกเลยนะ’
โคตรเลว เอาเงินกูไปแล้ วยังมาแอบดูตอนกูโป๊ อีก ไอ้ คู่ผัวเมียไร้
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จรรยาบรรณคนดี สปี ชีส์ต�่ำ รูปชัว่ ตัวอ้ วนด�ำอัปลักษณ์
ว่ากู เอาเงินกูไปใช้ เข้ ามาในห้ องน� ้ำโดยพลการ ยังไม่โกรธเท่าเรี ยก
กูวา่ ปารุบเุ ลย อย่างกับโดนด่าว่าปลาบู่ ความจริ งมันก็คือชื่อผมนี่แหละครับ
แค่คนญี่ปนุ่ ไม่สามารถออกเสียงยาวๆ อย่างชื่อคนต่างประเทศได้ ก็เลยต้ อง
ออกเป็ นค�ำสันๆ
้ โถ่ชีวิต ชื่อกูยงั ออกเสียงไม่ได้ ก็สมแล้ วล่ะที่เกิดมาเป็ นคน
เลว
ชีวิตผมโคตรบัดซบ
บัดซบจนต้ องเปลี่ยนตัวเองเพื่อเอาตัวรอดให้ ได้
สิ่งที่ ผมท� ำคื อการย้ อมผมสีขาวสว่าง เปลี่ยนสไตล์ เปลี่ยนนิ สัย
เปลี่ยนทุกอย่างที่ก่อนหน้ านี ้เคยเป็ น ถ้ ามีคนชกมา ผมก็ชกกลับ ด่ามา ผมก็
ด่ากลับ ท�ำอะไรมาผมท�ำกลับทังหมด
้
เป็ นแบบนันอยู
้ ่ครึ่ งปี ในที่สดุ ก็ได้
ชีวิตสงบสุขกลับคืนมา
อยากรู้ไหมว่าชีวิตผมอยูอ่ ย่างสงบได้ ยงั ไงในเมื่อเงินที่รัฐบาลให้ โดน
คนอื่นใช้ ไปหมดแล้ ว
อ่าฮะ ก็แน่นอนว่าต้ องท�ำงาน
แล้ วงานที่วา่ ก็คือ ‘นักเขียน’
คิดไม่ถึงสินะว่าชายฉกรรจ์ร่างโปร่ งคนนี ้จะท�ำงานแบบนัน้ ผมยัง
คิดไม่ถึงเลย ความจริ งตอนแรกผมก็แค่แต่งนิยายลงเว็บเพื่อฝึ กภาษาและ
ระบายความรู้ สกึ ตัวเองเฉยๆ แค่อยากให้ คนอื่นได้ รับรู้ บ้างว่าชีวิตปราบศึก
ทุเรศขนาดไหน (บวกเรื่ องความรักมโนๆ ไปเล็กน้ อย) แต่ไปๆ มาๆ มันกลับ
มีคนชอบเยอะ ก็เลยมีส�ำนักพิมพ์มาติดต่อซะงัน้ กลายเป็ นว่าผมได้ เงินจาก
การเขียนนิยายจนสามารถซื ้ออพาร์ ตเมนต์อยู่เองได้ แอบข�ำนะที่รัฐบาลให้
เงินมาแต่ผมไม่ได้ ใช้ สกั เยนเดียว
เฮ้ อ ช่างเถอะ ถือว่าท�ำบุญให้ สองผัวเมียคิชิดะ อย่าได้ พบเจอกันอีก
เลยชาตินี ้ ผมกลับมาไทยแล้ วพวกมันยังไม่ร้ ูตวั เลยมัง้ ก่อนจะมาผมได้ ขา่ ว
ว่าเงินเพิ่งหมด ก็เลยต้ องใช้ ชีวิตอย่างอึ่งอ่างในบ่อน� ้ำไปวันๆ สมน� ้ำหน้ า
พวกมัน อวยพรขอให้ ชีวิตพังทลายลงในเร็ วกันแล้ วกัน
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หือ ถามว่าท�ำไมไม่บอกพี่สาวหรื อคนอื่นเหรอ?... ก็ผมโตแล้ ว เป็ น
อะไรก็ ต้องอดทนสิ ถ้ าอะไรนิ ดอะไรหน่อยก็ ให้ คนอื่นช่วย ผมจะโตเป็ น
ผู้ใหญ่ได้ ยงั ไงถูกไหม
วุ๊ว ถือว่าการไปญี่ปนุ่ ท�ำให้ ผมโตขึ ้นเยอะเลยนะ
“ปราบ ทางนี ้จ้ า”
ในขณะที่ผมก�ำลังตกอยู่ในห้ วงความคิดของตัวเอง เสียงใสก็ดงั ขึ ้น
ไม่ไกลนัก ต้ นเสียงคือสาวสวยร่ างผอมเพรี ยวของใครบางคนที่ผมรู้ จักดี
ข้ างๆ เธอมีรถยนต์คนั หรูและชายหนุม่ อีกคนที่ก�ำลังส่งยิ ้มมาให้
คิดถึงภาษาไทยชะมัด แต่คดิ ถึงคนที่พดู มากกว่า
“พี่ปราง คิดถึง”
ผมกระโดดเข้ ากอดพี่สาวเต็มแรง เธอคนนี ้คือพี่น้องคนเดียวของผม
เราเหลือกันแค่สองคนเพราะพ่อกับแม่เสียไปนานแล้ ว อ้ อ ไม่ต้องเครี ยดๆ
ไม่ดราม่าหรอก พวกท่านเสียไปแล้ วก็จริ งแต่ญาติยงั อยูค่ รบ ทังตา
้ ยาย ปู่
ย่า มียายทวดด้ วยนะ ทวดชอบแซวว่า ‘ปราบศึกเอ๊ ย... พ่อกับแม่เอ็งจะรี บ
ตายไปไหน ทวดอายุมากแล้ วยังวิ่งผลัดไปที่โคราชได้ สบายๆ เลย... แต่ก็นะ
อ่อนแอก็แพ้ ไป คนไหวเขาจะอยูต่ อ่ ’ น่าร๊ าก
“ไปแค่ปีเดียวท�ำไมสูงขึ ้นแบบนี ้ล่ะ ย้ อมผมซะด้ วย”
“ฮ่าๆ” ต้ องขอบคุณพระเจ้ าไหมที่ให้ ผมกลับมาเห็นรอยยิ ้มสดใสนี่
อีกครัง้ ความรู้ สกึ นี ้เรี ยกว่าอะไรครับ ผมรู้ สกึ อุ่นตรงหัวใจเหมือนว่าได้ บาง
สิง่ บางอย่างที่หายไปกลับคืนมา มันมาพร้ อมความสุขด้ วย
ช่างแม่งเถอะ เอาเป็ นว่าผมมีความสุขมากก็แล้ วกัน
“เอ๊ ะ ย้ อมผมขาวแต่ยงั ใส่แว่นเหรอเรา ไม่คอ่ ยเข้ ากันเท่าไหร่นะพี่วา่
แถมยังดูไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ ด้วย นี่ปราบยังดูเนิร์ดอยู่เลยอ่ะ ไปแดน
ยากูซ่ามาแท้ ๆ ท�ำไมไม่ซึมซับนิสยั ดิบๆ มาบ้ างล่ะน้ องคนนี ้” พูดจบก็ดึง
เส้ นผมสีขาวไปดูสองสามเส้ น
ดึงเล่นแต่เจ็บนะพี่ปราง
ยังไม่ได้ บอกเลยเนอะว่าถึงจะย้ อมผมสีสว่างขนาดไหนผมก็ยงั ใส่
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แว่นอยู่ ก็ใส่คอนแท็กเลนส์แล้ วมันปวดตาอ่ะ อีกอย่างแว่นที่ผมใส่อยูก่ ็ไม่ได้
ดูแก่มาก มันออกจะอินเทรนด์ ในไทยเห็นวัยรุ่นใส่กนั ลึม่ แต่ถงึ อย่างนันผม
้
ใส่แล้ วก็ดเู ป็ นอย่างที่อีกฝ่ ายพูดจริ งๆ นัน่ แหละ
ดีแล้ วล่ะ
“เหรอ ดราฟว่าเท่ดีนะ” เสียงทุ้มต�่ำเอ่ยแทรกบทสนทนา พอหันไป
มองก็พบกับร่ างสูงของชายหนุ่มผมรองทรงสูงที่ยืนอยู่ข้างๆ ถึงไม่ได้ เห็น
หน้ ากันมานานนับปี ผมก็จ�ำเขาได้
ว่าที่พี่เขยผมเอง
“พี่ดราฟสวัสดีครับ” สารภาพเลยว่าในบรรดาแฟนทังหมดของแม่
้
สาวสวยคนนี ้ พี่ดราฟเป็ นคนที่ผมถูกใจที่สดุ เขาดีพร้ อมทุกอย่าง ทังรั้ กจริ ง
นิสยั สุภาพบุรุษ การงานมัน่ คง ไม่เจ้ าชู้ ไม่สบู บุหรี่ ไม่ดื่มเหล้ า อาจจะดูเว่อร์
แต่มนั คือความจริ งนะ ผู้ชายแบบนี ้หายากสุดๆ ขนาดผมยังสูบบุหรี่ กบั ดื่ม
เหล้ าเลย
...แหม อย่าครับ อย่าเพิ่งด่ากันเยอะผมส�ำนึกไม่ทนั ก็ต้องท�ำให้ ลคุ
ตัวเองดูน่ากลัวจะได้ ไม่มีคนเข้ ามายุ่ง อีกอย่าง เวลาท�ำอะไรแบบนี ้ผมรู้สกึ
ว่าสมองมันผ่อนคลายดีด้วย เอ๊ ะ หรื อมโนไปเองคนเดียวก็ไม่ร้ ู
“ครับ ปราบเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเนี่ย หล่อขึ ้นเป็ นกอง”
“พี่ดราฟอย่าโกหกเลยครับ ฮ่าๆ”
ถ่อมตัวไปงันแหละ
้
ผมหล่อจะตาย ไม่ได้ อวยตัวเองนะเว้ ย แต่ถ้า
ถอดแว่นผมจะหล่อมาก (ตอนใส่แว่นก็หล่อนะแต่ต้องเป็ นคนที่ตาดีจริ งๆ
ถึงจะมองเห็นความแฮนซัมมุนน)
ั ้ ไม่ร้ ูวา่ สภาพอากาศของแดนอาทิตย์อทุ ยั
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนี ้ไหม ที่ท�ำให้ ผมขาวขึ ้น ผิวใสไร้ สวิ ฝ้า หน้ ามีออร่า
ขนาดเส้ นผมยังเปลี่ยนเป็ นสีขาวเลยอ่ะ... อ้ าวไม่ใช่เหรอ โทษทีๆ
เรารักนายนะแดนปลาดิบ ถึงความทรงจ�ำที่นนั่ จะไม่คอ่ ยดีเท่าไหร่ก็
เถอะ
“ไม่เห็นจะหล่อเลย ปรางว่าเหมือนพวกบรรณารักษ์ เคร่งๆ มากกว่า”
คูส่ นทนาสาวจับคางตัวเองขณะเดินวนรอบตัวผมอย่างพิจารณา อย่าว่าแต่
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เธอเลย ขนาดผมเองก็ยงั คิดว่าเหมือน ยิ่งผมชอบเข้ าห้ องสมุดด้ วย เคยไป
นั่งอ่านหนังสือแล้ วมีนักศึกษารุ่ นเดียวกันเดินมาถามว่า ‘ขอโทษนะครั บ
หนังสือเพศศึกษาอยูช่ นไหนเหรอ’
ั้
โห กูหน้ าเด็กขนาดนี ้ยังมองผิด แล้ วนี่มงึ
กล้ าเดินมาถามหาหนังสือแบบนี ้ได้ ไงวะ โจ่งแจ้ งไปไหม
แต่ถงึ จะดูเนิร์ดแค่ไหน ก็ไม่คอ่ ยต่างจากลุคเดิมเท่าไหร่นะ
เหมือนไอ้ เนิร์ดปราบคนเดิมเพิ่มเติมคือผมขาวและการแต่งตัวที่ดดู ี
ขึ ้น ถ้ าถามว่าไอ้ แว่นปราบตอนนี ้กับไอ้ แว่นปราบเมื่อก่อนต่างกันยังไงอีก
เมื่อก่อนผมเหมือนพวกบ้ าเรี ยนไม่ค่อยสนใจตัวเอง แต่ตอนนี ้เหมือนพวก
เจ้ าระเบียบ เนี๊ยบทุกตารางนิ ้ว
“ดราฟว่าหล่อออกนะปราง แต่ไม่ค่อยชินกับปราบศึกเวอร์ ชนั นี ้เท่า
ไหร่ แล้ วเรายังนิสยั เหมือนเดิมรึเปล่าเนี่ย” มือใหญ่ขยี ้หัวผมเบาๆ เป็ นการ
หยอกล้ อ เรื่ องนิสยั น่ะเหรอ...
“นัน่ สิ เป็ นไงบ้ างเรา กล้ าเข้ าสังคมขึ ้นรึยงั ฮึ?”
“เอ่อ... ยังไม่คอ่ ยกล้ าเท่าไหร่ครับ แหะๆ”
“ตายแล้ วน้ องชายพี่ ไปญี่ปนุ่ ได้ อะไรมาบ้ างนอกจากผมขาวๆ”
“ได้ ความรู้ไงครับพี่ปราง นี่เรี ยนจนไม่คอ่ ยมีเวลาท�ำอะไรเลย ฮ่าๆ”
“ความรู้มนั ก็ดีนะ แต่พี่วา่ เราน่าจะมีมนุษยสัมพันธ์ขึ ้นอีกนิดหน่อย”
“ครั บ ผมจะพยายามนะ” คงไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งใช่ ไ หมที่ ผ มต้ อ งไปป่ าว
ประกาศให้ คนอื่นรู้วา่ นิสยั เป็ นยังไง อีกอย่าง กับคนสนิทผมยังอยากให้ เขา
จดจ�ำปราบคนเดิมเอาไว้ มากกว่า คนที่อ่อนต่อโลก นิสยั ดี ไม่เคยพูดค�ำ
หยาบ
“ตื่ น เต้ น ไหมที่ จ ะได้ เ ข้ า มหา’ลัย หลัง จากไม่ ไ ด้ เ หยี ย บมาเป็ น ปี
เพื่อนๆ คงคิดถึงเราแย่ อิๆ” คนขับเอี ้ยวหน้ ามาถามผมที่นงั่ อยู่เบาะหลัง
ตอนนี ้เราอยู่ในรถของชายหนุ่มผมรองทรงสูง ก�ำลังมุ่งหน้ าไปมหา’ลัยเพื่อ
ท�ำเรื่ องเรี ยนต่อของผม เห็นเซนเซย์บอกว่าต้ องไปยื่นเอกสารให้ อธิการอะไร
สักอย่างนี่แหละ ตอนนันผมก็
้
ฟังผ่านๆ ไม่คอ่ ยสนใจ ก็เล่นโทรมาตอนก�ำลัง
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ขี ้อยู่ ใครมันจะมีเวลาสนใจวะ
“อื ้อ ครับ”
เอ่ยพร้ อมกับแสร้ งยกมือขึ ้นเกาท้ ายทอยคล้ ายว่าก�ำลังเขินอาย ทังที
้ ่
ความจริ งอยากจะแสยะยิม้ มากกว่า คนพวกนัน้ น่ะเหรอจะคิดถึงผม จ� ำ
หน้ าได้ รึเปล่ายังไม่ร้ ูเลย ไม่ต้องเครี ยดว่าผมจะคิดมากหรอก เพราะผมก็จ�ำ
หน้ าพวกเขาไม่ได้ สกั คนเหมือนกัน จ�ำได้ รางๆ ว่ามีหู มีตา มีจมูก ถือว่าจ�ำ
ได้ ไหม?
“ความจริ งปรางน่าจะให้ น้องนอนพักผ่อนนะ มาพรุ่งนี ้ก็ได้ ลงเครื่ อง
แล้ วมาต่อเลยแบบนี ้ดราฟกลัวน้ องจะไม่ไหวเอา”
“อ้ าว ลืม”
“งัน้ ปราบรออยู่บนรถนี่แหละเดี๋ยวพวกพี่จะลงไปจัดการให้ ” ว่าที่
พี่เขยของผมเสนอ อยากจะร้ องออกมาว่า ‘กูว่าแล้ วเรื่ องต้ องลงเอยแบบนี ้’
ถึงไม่ได้ เกี่ ยวข้ องกันทางสายเลือด แต่อีกฝ่ ายก็เอ็นดูผมสุดๆ เวลาผมมี
ปั ญหาหรื อเดือดร้ อน พี่ดราฟจะเป็ นคนที่เข้ ามาช่วยเหลือเสมอ พี่เขาบอก
ว่าผมเหมือนน้ องชายของตัวเองที่ไม่คอ่ ยทันคน
ก็ได้ ยินพูดถึงมานานแล้ วล่ะ แต่ยงั ไม่เคยเจอหน้ าเจ้ าน้ องชายที่ว่า
นัน่ สักที รู้ แค่ว่าอายุเท่าผม มหา’ลัยก็ท่ีเดียวกัน นิสยั ติดจะเรี ยบร้ อย ตาม
มโนภาพของผมก็พวกคุณชายที่โดนเลี ้ยงมาแบบไข่ในหินธรรมดาตามใน
ซีรีส์นนั่ แหละ
ปี นี ้ก็คงอยูป่ ี สามล่ะมัง้
จะว่าไปก็แอบขี ้เกียจนิดหน่อยนะที่ต้องมาเรี ยนซ� ้ำทังๆ
้ ที่จบปี นี ้ไป
แล้ ว แต่ก็ดีใจที่จะได้ เริ่ มต้ นชีวิตใหม่กบั คนใหม่ๆ เหมือนกัน หวังว่าปี นี ้จะดี
ขึ ้นกว่าปี ที่แล้ วมานะ
“จะดีเหรอครับ ความจริ งปราบก็โตแล้ วนะ ปล่อยให้ ท�ำอะไรเองได้
แล้ วมัง้ ” ตีหน้ าเศร้ าพร้ อมกับยกมือขึน้ มากุมกันไว้ อ่า คิดถึงความรู้ สึก
น้ องชายที่ท�ำอะไรไม่คอ่ ยเป็ นจัง
“ดีสิ เดี๋ยวพวกพี่ไปแป๊ บเดียวก็กลับ”
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“แต่...”
“พวกพี่จดั การได้ จริ งๆ เราน่ะนอนพักในรถไปเถอะ”
“งัน...
้ ขอบคุณมากนะครับ” ผมชอบที่จะท�ำอะไรด้ วยตัวเองนะ แต่ก็
ชอบให้ คนอื่นโอ๋เหมือนกัน คงเป็ นเพราะตอนอยู่ญี่ปุ่นโดนแกล้ งไว้ เยอะ
แถมยังไร้ ที่พงึ่ พาถึงได้ ดเู หมือนคนขาดความอบอุน่ แบบนี ้ โถ่ไอ้ ปราบ ไอ้ คน
น่าสงสารแสนตอแหล
“แล้ วไปญี่ปนุ่ ได้ เพื่อนสนิทมาสักคนไหม”
“ปราบให้ ทาย” ผมยิ ้มให้ พี่สาวผ่านกระจกรถ เมื่อกี ้บรรยายชีวิตสุด
จะรันทดไปขนาดนันแล้
้ วพวกคุณก็คงรู้ เนอะว่าผมมีเพื่อนสนิทไหม... อย่า
ว่าแต่เพื่อนสนิทเล๊ ย เพื่อนธรรมดาที่คยุ เล่นกันได้ ผมยังไม่มีสกั คน นี่มีแต่
คูอ่ ริ กบั เจ้ ากรรมนายเวรอีกประมาณโขงใหญ่ใส่ไข่พิเศษน� ้ำ
“...ไม่ได้ เลยสินะ”
“อื ้อ ฮ่าๆ”
“น่าโดนตีจริ งๆ ส่งให้ ไปเรี ยนก็ไปเรี ยนอย่างเดียวจริ งๆ ว่ะ ไม่คิดจะ
หาเพื่อน ไปเที่ยว ท�ำตัวไร้ สาระบ้ างรึไง นี่ร้ ูไหมว่าท�ำสิง่ พวกนันแล้
้ วไม่ตาย
น่ะ” สาวสวยขว้ างทิชชูใช้ แล้ วมาใส่หวั ผมสองก้ อนใหญ่ อี๋พี่ปราง เป็ นแพทย์
ภาษาอะไรวะไม่รักษาความสะอาดตัวเองและคนรอบข้ างเลย นี่ยงั ไม่อยาก
จะเผานะว่าในกระเป๋ าถือยี่ห้อหรู ของพี่มีอะไรอยู่บ้าง ขนาดเห็นแวบๆ ยัง
สัมผัสได้ ถงึ รังสีความสกปรกเลยอ่ะ พี่ชว่ ยจัดรถจัดกระเป๋ าตัวเองให้ เหมือน
จัดโต๊ ะที่ท�ำงานหน่อยได้ ไหม รกขนาดนี ้แมลงสาบไปท�ำรังได้ เป็ นประเทศ
แล้ วมัง้
ถึงในใจจะแอบนินทา แต่ภายนอกนัน...
้
“รู้ สิครั บ แต่ถึงรู้ มันก็ยังไม่มีอยู่ดีอ่ะ” ขอแสดงความยินดีกับคุณ
กันต์ธีร์ด้วยที่ได้ รางวัล Torae Award ประจ�ำปี นี ้ ขอให้ คุณรั กษาความ
Torae นี ้ต่อไปเรื่ อยๆ นะครับ
“พี่วา่ แกมีปัญหาด้ านการเข้ าสังคม เราควรปรึกษาจิตแพทย์ดว่ น ไม่
ต้ องเอาหมอที่ไหนไกลหรอก เอาเพื่อนพี่นี่แหละไม่ต้องเสียตังค์ค่ารักษาดี
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เริ่ ด” ผมควรคอมเมนต์วา่ อะไรดี... เธอมีเพื่อนที่เป็ นหมอเหมือนกันเยอะนะ
แต่ผมไม่เห็นจะมีจิตแพทย์สกั คน ส่วนใหญ่เห็นแต่สตั วแพทย์ แล้ วพี่ปราง
จะให้ ผมไปรักษากับหมอที่ไหน
“ไม่ต้องขนาดนัน้ ก็ ได้ ปราง แค่คุยกับเพื่ อนให้ มากขึน้ ก็ พอ แล้ ว
ปราบมีเพื่อนที่สนิทๆ บ้ างไหม พี่หมายถึงก่อนจะไปญี่ปนุ่ น่ะ”
“ไม่มีหรอกครับ”
“เพื่อนน่ะไม่มีแต่ถ้ารุ่นน้ องน่ะมีคนหนึง่ ”
“หือ?” ผมเลิกคิ ้วมองเงาพี่สาวในกระจก รุ่นน้ องที่ไหนวะ ผมว่าตัว
เองไม่ค่อยจะได้ คยุ กับคนที่อ่อนกว่าเท่าไหร่ นะ ความจริ งคือไม่ค่อยได้ คยุ
กับใครเลยต่างหาก
“เอ้ า ท�ำไมท�ำหน้ างงแบบนัน้ ก็น้องรหัสปราบไง”
“อ๋อ”
บุคคลที่เราก�ำลังกล่าวถึงคือ ‘ไอ้ ฟรอยด์’ น้ องรหัสของผม มันเป็ นคน
เดียว (ย� ้ำว่าคนเดียว) ที่จริ งใจกับผม เป็ นหนุ่มร่ างบางหน้ าตาดี นิสยั ก็ดี
แม่งดีทกุ อย่างอ่ะ เรามีอะไรหลายๆ อย่างที่ท�ำให้ สนิทกันได้ เร็ ว ทังนิ
้ สยั ชอบ
ภาษาญี่ปนเหมื
ุ่
อนกัน รสนิยมอาหาร แล้ วก็โดนคนอื่นไม่ชอบเพราะเรี ยน
เก่งเหมือนกันด้ วย
นี่เกือบลืมไอ้ น้องรหัสที่รักไปเลยนะเนี่ย
ที่ลืมไม่ใช่เพราะอะไรหรอก ตอนเจอปั ญหาที่ญี่ปนุ่ มันเป็ นคนแรก
ด้ วยซ� ้ำที่ผมคิดจะโทรไปหา แต่ไม่ร้ ูเป็ นอะไร โทรไปก็ไม่ตดิ เฟซไปก็ปิด ไลน์
ก็เปลี่ยนใหม่ กลายเป็ นว่าผมติดต่อแม่งไม่ได้ เลยสักทาง จนตอนนี ้ก็ยงั ไม่
ได้ คยุ กันสักค�ำ
สงสัยต้ องไปหาสักหน่อย
ตื๊อดึง่
หือ ใครทักมาวะ หรื อจะเป็ นไอ้ ฟรอยด์?
ส�ำนักพิมพ์ : น้ องปราบ ไม่ทราบว่าต้ นฉบับเรื่ องใหม่ได้ เมื่อไหร่คะ
คือทางเราต้ องส่งเข้ าโรงพิมพ์ ก่อนกลางปี หน้ า ก็เลยอยากจะได้ ก่อนสัก
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เดือนสองเดือนเพื่อตรวจสอบ
ฉิบหาย ลืมสนิท
ผมรู้วา่ ตอนนี ้คุณก�ำลังสงสัยว่านี่มนั เรื่ องอะไร and ไอ้ ข้อความเมื่อ
กี ้คืออะไร
ข้ อความนี ้เรี ยกว่าการทวงต้ นฉบับแบบเนียนๆ... อย่างที่บอกว่าผม
ท�ำอาชีพนักเขียน แล้ วเมื่อสามเดือนก่อนผมก็ดนั ไปเออออห่อหมกตกลงจะ
ท� ำ บ็ อ กเซตกับ ส� ำ นัก พิ ม พ์ ด้ ว ยความเมา ตอนนี ผ้ มจึง กลายเป็ น คนที่ มี
ระเบิดลูกใหญ่ตดิ หลังซึง่ ภาษาคนเรี ยกว่า ‘เดดไลน์’ อยากจะย้ อนเวลากลับ
ไปตบหัวตัวเองจริ งๆ คือตอนนันยอมรั
้
บเลยว่าเมาแล้ วก็วา่ งด้ วยแหละ เลย
คิดว่ายังไงก็เขียนได้ สบาย แต่ไปๆ มาๆ กลับลืมเรื่ องนี ้ซะสนิท
ตาย...
ตอนนี ้ในสมองผมไม่มีอะไรสักอย่างทังชื
้ ่อเรื่ อง พล็อต ห่าเหวอะไรก็
ไม่มี
ประโยคของพี่รัน บก.ที่น่ารักส่งมา ถ้ าแปลแบบขยายความก็จะได้
ประมาณว่า ‘กูร้ ูนะว่ามึงยังไม่ได้ แต่ง เริ่ มได้ แล้ วไอ้ แว่นกลม’ เพราะเธอรู้วา่
ผมใช้ เวลาในการเขียนนิยายแต่ละเรื่ องนานพอสมควร ที่นานเพราะภาษา
ญี่ปนไม่
ุ่ ใช่ภาษาบ้ านเกิดของผม ถึงจะเก่งก็เถอะ แต่บางค�ำของภาษาไทย
มันแปลไปเป็ นญี่ปนุ่ ยากเกินกว่าผมจะท�ำได้ ผมต้ องไปถามคนนัน้ ตรวจกับ
เว็บนี ้เพื่อความแน่ใจ (แน่นอนว่าพิสจู น์อกั ษรไม่สามารถช่วยผมแปลภาษา
ไทยได้ เนื่องจากเธอเป็ นสาวยุน่ โดยถ่องแท้ ไม่ร้ ูแม้ แต่สระภาษาไทย...)
อีกอย่างผมก็เป็ นโรคจิตชนิดหนึง่
ไม่ร้ ู ว่านักเขียนคนอื่นเป็ นไหม เวลาแต่งนิยายทุกเรื่ องผมจะต้ องมี
อิ ม เมจพระเอกหรื อ นางเอกเป็ น บุค คลในชี วิ ต จริ ง สัก คน (ไม่ น างเอกก็
พระเอก หรื อบางทีก็ทงคู
ั ้ ่) แล้ วถ้ าไม่เจอหน้ าคนนันผมจะไม่
้
สามารถเขียน
นิยายต่อได้ ความจริ งก็ได้ แหละแต่ไม่เร็ วเท่าไหร่ เนื ้อเรื่ องก็จะวนๆ พูดถึง
แต่เรื่ องเดิมๆ เหมือนพายเรื ออยู่ในกะละมังขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางสอง
มิลลิเมตร
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แล้ วดวงผมโคตรซวย นิยายเรื่ องก่อนหน้ านี ้ผมดันยกอิมเมจพระเอก
ให้ ไอ้ อนั ธพาลแถวอพาร์ ตเมนต์ เชี่ยเอ๊ ย แม่งเสือกหล่อ + สถุลตรงนิสยั
พระเอกในเรื่ องที่ผมอยากได้ ไง ผมก็เลยต้ องเข้ าไปหาเรื่ องมันทุกวันเพื่อจะ
ปั่ นต้ นฉบับต่อ แอบสงสารมันเหมือนกันนะที่ต้องโดนผมอัดแบบฟรี ทงที
ั ้ ่ยงั
ไม่ทนั ได้ ท�ำอะไร
แล้ วนี่... ผมเอาไงกับไอ้ นิยายเรื่ องนี ้ดีละ่
ค�ำว่า ‘BOXSET’ ก็บอกอยู่แล้ วเนอะว่าต้ องเป็ นเรื่ องที่คอ่ นข้ างยาว
จนสามารถแบ่งออกเป็ นสองหรื อสามเล่มได้ คือ... ถ้ ามีอารมณ์แต่ง จะกี่
เล่มผมก็ท�ำได้ ทงนั
ั ้ นแหละ
้
แต่ตอนนี ้มันไม่มีไง ไม่มีสกั นิด เหอะๆ
Prab - suek : ยังไม่ได้ เริ่ มเลยครับ
ผมเลือกตอบไปตามตรงเพราะไม่ชอบโกหก โดยเฉพาะถ้ าเป็ นเรื่ อง
งาน ผมรู้วา่ โกหกแล้ วมันต้ องมีปัญหาตามมาแน่ๆ ลองคิดดูนะถ้ าสมมติผม
ตอบไปว่า ‘เริ่ มเขียนแล้ วครับ’ แล้ วถ้ าพี่เขาเกิดอยากลองอ่านหรื อขอดูขึ ้น
มาจะท�ำยังไง ไม่ปั่นหัววุ่นเลยเหรอ ดีไม่ดีอาจจะโดนมองเป็ นคนขี ้โกหก
ด้ วยนะ เสียเครดิตสุดๆ
เพราะฉะนัน้ บอกไปตรงๆ นี่แหละ ถึงจะรู้ ว่ามันไม่ใช่ค�ำตอบที่เธอ
อยากได้ ยินเท่าไหร่ก็เถอะ
ส�ำนักพิมพ์ : น้ องปราบบบบบบบบบบบบ TT[]TT
Prab - suek : เอาน่า เดี๋ยวต้ นฉบับเสร็ จเมื่อไหร่ผมจะส่งให้ ละกัน
อย่าเครี ยดเลย ว่างๆ จะบินไปหานะพี่รัน จุ๊บๆ
แอบสงสารพี่รันเหมือนกันที่ต้องมาเป็ นบก.ของผม เรี ยกได้ ว่าใน
บรรดานักเขียนทังหมดที
้
่เธอดูแล ผมเป็ นคนที่มีปัญหาเยอะสุดเลยก็ว่าได้
ไม่ถงึ กับมีปัญหาหรอก ก็แค่ทวงต้ นฉบับยาก ปั่ นงานช้ า แล้ วไอ้ พวกคนอื่นๆ
มันก็สง่ เร็ วกว่าเท่านันเอง
้
แต่ถึงอย่างนันผมก็
้
ปิดต้ นฉบับทันเดดไลน์ตลอด
นะ
ส�ำนักพิมพ์ : ค่ะ พี่จะรอต้ นฉบับนะ Y_Y
Prab - suek : ครับผม เหลือเวลาอีกตังหลายเดื
้
อน ไม่ต้องซีเรี ยส
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หร๊ อก

ถึงจะพูดอย่างนันก็
้ เถอะ แต่ไม่มีอารมณ์ ยงั ไงมันก็คือไม่มีอารมณ์
ต่อให้ เอามีดมาจ่อหลังผมแล้ วสัง่ ให้ แต่งนิยายยังไงผมก็แต่งไม่ได้ หรอก เฮ้ อ
...ระหว่างที่พี่ปรางกับพี่ดราฟไปท�ำธุระ ผมลองไปเดินดูรอบมหาวิทยาลัยดีกว่า ได้ ขา่ วว่าเพิ่งแต่งเติมอาคารสถานที่ใหม่ แถมนักศึกษาที่นี่ก็
หน้ าตาดีเป็ นที่กล่าวขานไปทัว่ ประเทศ (ถึงตอนอยูท่ ี่นี่ผมไม่คอ่ ยสนใจเรื่ อง
นี ้ก็ตามที) ถ้ าลองไปเดินๆ ดู บางทีผมอาจจะได้ แรงบันดาลใจดีๆ ในการ
เขียนนิยายเรื่ องใหม่นี ้ก็ได้
มัง้
ส�ำนักพิมพ์ : พอจะบอกพี่ได้ ไหมว่าเป็ นแนวไหน ถ้ าให้ บรี ฟปกเลย
จะได้ ไหม
Prab - suek : อืมมมมมมม ผมก็ยงั ไม่ร้ ูเหมือนกันว่าแนวไหน เอาไว้
รู้ แล้ วจะบอกนะครับ เรื่ องปกด้ วย ถ้ าอยากบรี ฟเมื่อไหร่ ผมจะทักไปก็แล้ ว
กัน ตอนนี ้สมองมันว่างเปล่าจริ งๆ
ส�ำนักพิมพ์นี ้ท�ำงานเร็ วเว่อร์ สมมติบรี ฟปกวันนี ้ตอนเช้ า ตอนเย็น
ผมจะได้ แบบร่าง และเช้ าวันรุ่งขึ ้นตื่นขึ ้นมาผมก็จะได้ ปกจริ งเลย
ผมไม่ชอบโดนกดดัน แล้ วการที่ปกเสร็ จก่อนทังๆ
้ ที่ต้นฉบับยังไม่
เดินก็ถือเป็ นการกดดันชนิดหนึง่ ผมชอบที่จะเขียนไปแบบชิลๆ ไม่รีบแต่ทนั
การ ถ้ าโดนกดดันหรื อเร่ งเมื่อไหร่ เนื ้อเรื่ องของผมก็จะเร่ งไปตามนันเหมื
้ อน
กัน แล้ วถ้ าเกิดเรื่ องแบบนันขึ
้ ้นมา นิยายเรื่ องนันก็
้ จะไม่ใช่ผลงานที่ผมภูมิใจ
เท่าไหร่
ส�ำนักพิมพ์ : ฮือ ค่ะ พี่จะรอนะ... ถ้ ากลับมาเมื่อไหร่ฝากซื ้อมะขาม
เปี ยกด้ วยนะคะ เพิ่งอ่านในรี วิว เขาว่ากันว่ามันท�ำให้ ผิวขาวได้ พี่อยาก
สว่างโอโม่เหมือนน้ องบ้ าง
Prab - suek : อ่าฮะ จะซื ้อให้ หนึง่ ลังเลย
เธอก็ไม่ได้ ด�ำนะ ขาวพอๆ กับผม อันที่จริ งขาวกว่าด้ วยซ� ้ำ แต่แม่
นางบอกว่าไม่ชอบที่มนั เป็ นแบบนี ้ อยากได้ ขาวเหลืองมากกว่าขาวใส...

20
เอออ่ะ แล้ วแต่คนชอบ
ส�ำนักพิมพ์ : ว่าแต่น้องปราบจะไปอยูท่ ี่ไทยเลยเหรอ
Prab - suek : ครับ
ส�ำนักพิมพ์ : มาเรี ยนที่ญี่ปนุ่ เลยไม่ได้ เหรอคะ พี่คดิ ถึง๊ คิดถึง
Prab - suek : ไม่ได้ ครับผมต้ องเรี ยน ฮ่าๆ
ส�ำนักพิมพ์ : โถ่... ไม่ต้องเรี ยนก็ได้ คะ่ เพราะจุดประสงค์ที่นกั ศึกษา
ส่วนใหญ่เรี ยนมหา’ลัยไปก็เพื่อท�ำงานหรื อหางาน แต่ตอนนี ้น้ องมีงานท�ำ
แล้ ว แถมมีรายได้ แล้ วด้ วย... เลิกเรี ยนแล้ วมานัง่ ปั่ นต้ นฉบับอยู่ใกล้ ๆ ตัวพี่
เถอะค่ะ น้ องไปไกลถึงไทยแบบนี ้พี่ตามไม่คอ่ ยถนัดเลย
พิมพ์ภาษาญี่ปนซะยาวเหยี
ุ่
ยด อ่านช่วงแรกๆ ไอ้ เราก็คิดว่าจะเป็ น
ห่วงแบบ ‘โถ่ ท�ำงานไปด้ วยเรี ยนไปด้ วยคงเหนื่อยแย่เลย’ ที่แท้ ก็หว่ ง กลัวว่า
ต้ นฉบับจะไม่ทนั การที่เอง พี่คนนี ้นี่นะ
Prab - suek : ...
ส�ำนักพิมพ์ : ล้ อเล่นนะคะ... แต่เรื่ องที่บอกพี่จริ งจังนะ ไม่ต้องเรี ยน
ให้ เหนื่อยเปล่าหรอก
Prab - suek : ไม่ได้ ครับผมต้ องเรี ยน ฮ่าๆ
ที่พี่เขาพูดอาจจะเป็ นความจริ ง แต่ถงึ อย่างนันผมก็
้
อยากเรี ยนต่อไป
จนกว่าจะจบ เพราะก่อนพ่อกับแม่จะเสียผมสัญญาไว้ วา่ จะเรี ยนให้ จบแล้ ว
เอาเกียรติบตั รมาอวดให้ ได้ พี่ปรางท�ำได้ แล้ ว ตอนนี ้ก็เหลือแค่ผม เหลืออีก
แค่ไม่กี่ปีเอง หลับตาแป๊ บเดียวตื่นมาก็ใส่ชดุ ครุยแล้ ว
ส�ำนักพิมพ์ : โอเคๆ แล้ วแต่ก็แล้ วกัน พี่ไปก่อนนะ เดี๋ยวต้ องไปตาม
ต้ นฉบับของคนอื่นด้ วย
Prab - suek : ครับผม
ส�ำนักพิมพ์ : สุดท้ ายนี ้... หวังว่าน้ องปราบจะปิ ดต้ นฉบับได้ ก่อน
เดดไลน์
ตามหลักสิง่ ที่ลงท้ ายข้ อความแบบนี ้มันต้ องเป็ นการบอกรักหรื อไม่ก็
ให้ ก�ำลังใจไม่ใช่เหรอวะ เหอะๆ
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แกรก
“ตกลงรออยูท่ ี่นี่นะ เดี๋ยวพวกพี่กลับมา”
เสียงเปิ ดประตูรถท� ำให้ ผมหันกลับมาสนใจสถานการณ์ ปัจจุบัน
เผลอแป๊ บเดียวตอนนี ้มาอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์ ที่รักของผมซะแล้ วสิ นี่ผม
ไม่ได้ สนใจหรื อว่าพี่ดราฟขับรถเร็ววะ... ช่างเถอะ
“ผมขอไปเดินเล่นแถวนี ้ได้ ไหมครับ เอ่อ... พอดีวา่ อยากจะเข้ าไปคุย
กับเพื่อนเก่าสักหน่อย ฮ่าๆ” อ้ างไปงันแหละ
้
ผมอยากเจอพวกนันที
้ ่ไหน ที่
เอามาอ้ างเพราะผมไม่อยากให้ พี่ปรางรู้วา่ ผมแต่งนิยาย
ก็ไม่มีอะไรมากเป็ นพิเศษ แค่เขินไม่อยากให้ คนในครอบครัวรู้เรื่ องนี ้
ถึงจะรู้ ว่ายังไงพวกเขาก็อ่านนิยายที่ผมเขียนไม่ออก อีกอย่าง เข้ าใจความ
รู้สกึ ที่ประเทศไทยไม่คอ่ ยจะมีนกั เขียนผู้ชายแต่งแนวรักๆ ไหมครับ ผมเขิน
ว่ะ ถ้ าพี่ปรางรู้ เพื่อนๆ พี่เขาก็ต้องรู้ พอเพื่อนๆ พี่เขารู้ก็จะเริ่ มขยายเป็ นวง
กว้ าง... ผมไม่ชอบ
“ได้ แต่อย่าไปไกลมากนะปราบ หรื อถ้ าจะไปไหนไกลๆ ก็โทรบอกพี่
ก่อน”
“อื ้อ ครับ” วุ๊ว รู้ สึกเหมือนตัวเองเป็ นหมาป่ าในคราบลูกแกะน้ อย
ไร้ เดียงสา คนละแบบกับเมื่อก่อนเลยอ่ะ อย่างกับฟั งเพลง Mozart กับเพลง
Dubstep
“ลองไปส่องสาวคณะข้ างๆ ก็ได้ นะ น่ารักดี บางทีอาจจะท�ำให้ มี
ความสุข อิอิ” พี่ดราฟยิ ้มกวนๆ พยักเพยิดหน้ าไปที่ตกึ ข้ างๆ ที่นนั่ เป็ นแหล่ง
รวมตัวของอาร์ ตติส ทุกคนถืออุปกรณ์วาดรู ป กระดานและสารพัดสิ่งของ
สร้ างสรรค์งานศิลปะ ขนาดบนหัวของบางคนยังมีพกู่ นั เสียบอยูแ่ ทนปิ่ นปั ก
ผมเลย ท่าทางแบบนี ้มีอยูค่ ณะเดียวนัน่ แหละ...
“สถาปั ตย์เหรอครับ”
“อ่าฮะ”
“รู้ได้ ยงั ไงว่าน่ารัก...” โอ้ ว เพิ่งเข้ าใจว่ามนุษย์แฟนน่ากลัวขนาดไหน
เปลี่ยนให้ พี่สาวใจดีของผมท�ำเสียงแข็งได้ นี่ไม่ธรรมดา
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ว่าด้ วยเรื่ องของสองคนนี ้ ทังสองคนเรี
้
ยนจบปริ ญญาเรี ยบร้ อย ตอน
นี ้พี่ดราฟท�ำงานเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทน�ำเข้ ารถยนต์ยโุ รป ส่วนพี่ปรางเป็ น
หมออยู่ที่โรงพยาบาลเอกชน พวกเขาหมัน้ กันตังแต่
้ สองปี ที่แล้ วแต่ยงั ไม่
ยอมแต่งานกันสักที แต่ผมว่า...
เดี๋ยวปี นี ้ก็แต่งแล้ วล่ะ เซ้ นส์ผมมันแรง
“ก็น้องชายดราฟอยู่ที่นนั่ ไง” ตายแล้ ว เสียงอ่อนเสียงหวานเชียว นี่
เห็นลางเลยว่าใครเหนือกว่าใคร
ว่าแต่น้องชายพี่เขาอยูค่ ณะนี ้เองเหรอ ก็อยูข่ ้ างๆ กันตลอด ท�ำไมผม
ไม่เคยเห็นเลยวะ เอ๊ ะ อาจจะเคยเห็นแต่ไม่ร้ ู ว่าเป็ นน้ องพี่ดราฟก็ได้ ช่วงที่
อยูท่ ี่นี่ผมเป็ นเด็กไม่คอ่ ยสนใจโลกอยูแ่ ล้ วด้ วย ตื่นนอน มามหา’ลัย เลิกปุ๊ บ
กลับบ้ าน ไม่ได้ ไปเที่ยว ไม่มีสงั สรรค์ ไม่ท�ำอะไรสักอย่าง
“รอดตัวไปนะดราฟ”
“อะไรเนี่ ย หึงเหรอ ฮ่าๆ” ไม่นานนักทัง้ คู่ก็เดินเข้ าไปในตึกคณะ
มนุษยศาสตร์ รอบตัวเต็มไปด้ วยบรรยากาศแห่งคูร่ ักที่นา่ อิจฉา ถ้ าสองคนนี ้
มาเป็ นพระเอกกับนางเอกนิยายเรื่ องใหม่ของผมก็ดีส.ิ .. เฮ้ ไอ้ ความรู้สกึ มึง
ช่วยอยากยกอิมเมจพระนางให้ พวกพี่เขาหน่อยได้ ไหมวะ
ผมก็ไม่ร้ ู เหมือนกันนะว่าคนแบบไหนถึงจะเข้ าข่ายพระเอกนางเอก
ของตัวเอง แต่ถ้าดูจากที่ผ่านมาหลายๆ เรื่ อง... พอเจอแล้ วมันจะมีความ
รู้สกึ ว่า ‘ไอ้ นี่แหละ’ หรื อไม่ก็ ‘คนนี ้แหละ’ คนที่ผมเลือกไม่เหมือนกันสักคน
บางเรื่ องก็ขี ้เหร่ บางเรื่ องก็หน้ าตาดี บางเรื่ องนิสยั ของตัวละครกับอิมเมจ
จริ งๆ ไม่ได้ คล้ ายกันเลย แต่บางเรื่ องก็เหมือนกันสุดๆ
สรุปแล้ ว แล้ วแต่อารมณ์ล้วนๆ
พอๆ เลิกคิด ไปเดินหาแรงบันดาลใจได้ แล้ ว
คิดได้ ดงั นันผมก็
้
ก้าวเท้ าเดินไปตามทาง ดวงตากวาดมองสิ่งต่างๆ
รอบตัวไปด้ วย เอ... จะว่าสถานที่เปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนไปจริ งๆ แหละ ถึงว่า
ล่ะท�ำไมมีแต่คนมาขอถ่ายรู ปที่นี่ ตอนแรกผมจ�ำได้ วา่ อาคารมันโทรมๆ อ่ะ
ตอนนี ้พอปรับปรุงแล้ วดูสวยเว่อร์ วงั สุดๆ ดีละ่ เวลามาเรี ยนผมจะได้ มีก�ำลัง
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ใจเรี ยน มองออกไปนอกหน้ าต่างก็เห็นแต่สิ่งเจริ ญตา ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่
มองออกไปก็เห็นแต่ผนังพังๆ กับหลังคาผุๆ
“สวยฉิบ” ผมลูบนิ ้วไปตามผนังลายสวย นอกจากจะสร้ างตึกเพิ่ม
แล้ วยังปลูกต้ นไม้ เพิ่มอีกเหรอ มีการจัดสวนข้ างคณะใหม่ด้วยอ่ะ งบเยอะนี่
หว่า
“มึง... ดูคนนัน้ ๆ”
“คนไหน?
“คนทีค่ มุ ฮูด้ อ่ะ”
“...ผมขาวเลยว่ะ กล้าฉิ บหาย ใครวะ”
เสียงจากรอบข้ างท�ำให้ ผมหันไปมอง สิ่งที่พบก็คือกลุ่มนักศึกษา
หญิงจ�ำนวนสี่ถงึ ห้ าคน สายตาพวกเธอมองมาที่ผมเป็ นตาเดียว นี่ขนาดเอา
ฮู้ด คุม หัว แล้ ว ยัง มองเห็ น อี ก เหรอ สงสัย ผมสี นี ค้ งจะสว่ า งไปจริ ง ๆ นั่น
แหละ... รี บไปทางอื่นดีกว่า ผมไม่ชอบเป็ นจุดเด่น
เมื่อคิดได้ ดงั นันผมก็
้
ออกวิ่งเหยาะๆ ไปตามทาง ถ้ าจ�ำไม่ผิดข้ างหลัง
คณะจะมีสวนเล็กๆ อยู่ด้วย ไม่ร้ ู ว่าตอนนีโ้ ดนรื อ้ ทิ ้งแล้ วสร้ างอะไรไปรึ ยงั
เมื่อก่อนผมชอบไปที่นนั่ นะเพราะมันเงียบดี คนก็ไม่คอ่ ยไปที่นนั่ ด้ วยเพราะ
มันมีข่าวลือว่ามีคนตาย... ความจริ งไม่มีใครตายหรอก ไอ้ ฟรอยด์น้องรหัส
ผมเป็ นคนปล่อยข่าวเองแหละ มันท�ำไปเพราะอยากมีที่สมุ หัวกับผมแค่สอง
คน โคตรเลวเถอะ ฮ่าๆ
จิ๊ บๆ
หือ เสียงอะไร?
ผมก้ มลงมองบนพื ้นหญ้ าเพื่อหาต้ นเสียง มันคือเสียงของนกไม่ผิด
แน่ ดูท่าทางไอ้ นกตัวนันจะไม่
้
คอ่ ยสบายดีเท่าไหร่ เมื่อฟั งจากเสียงที่เล็กจน
เกื อบจะกลายเป็ นกรี ดร้ อง วันนี เ้ ป็ นวันแรกที่ ผมกลับมาเหยี ยบแผ่นดิน
สยาม... ท�ำความดีด้วยการช่วยสัตว์โลกสักหน่อยก็แล้ วกัน ชีวิตจะได้ มีแต่
อะไรดีๆ เข้ ามา
“อยูไ่ หนวะ”
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จิ๊บๆ
เสียงอยู่ใกล้ แค่ปลายหูแต่ตาผมกลับมองไม่เห็นสัตว์ปีกตัวไหนเลย
ตกลงอยากให้ ช่วยไหมไอ้ นก ถ้ าอยากให้ ช่วยก็โผล่ออกมาสิวะ กูต้องเดิน
เตร็ ดเตร่หาแรงบันดาลใจในการแต่งนิยายอีกนะเว้ ย นี่เดินมาได้ สกั พักแล้ ว
ยังไม่ได้ อะไรเลยนอกจากค�ำว่า ‘อาคารสวยดีวะ่ ’
จิ๊บๆ
“อยูใ่ ต้ ตีน อย่าเหยียบ”
เท้ าซึ่งก�ำลังจะเหยียบลงพื ้นหญ้ าของผมชะงักทันทีเมื่อได้ ยินเสียง
ใสของใครบางคน เสียงดังขึ ้นพร้ อมกับร่ างบางที่เดินเข้ ามาช้ อนเพื่อนตัว
เล็กไว้ ในอุ้งมือ ใบหน้ าของเขาขาวหมดจด จมูกโด่งเชิดขึ ้นเล็กน้ อย ดวงตา
กลม เดี๋ยวๆ ใส่ชดุ นักศึกษาชายแบบนี ้เป็ นผู้ชายเหรอ
ท�ำไมสวยจังวะ
“มองอะไร?”
“เปล่า” เสียงหาเรื่ องฉิบหาย รี บไปดีกว่า ผมยังไม่อยากมีเรื่ องตังแต่
้
วันแรกที่กลับมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่พี่ปรางยังอยูใ่ กล้ ๆ แบบนี ้... เวร
จริ งๆ จะท�ำบุญก็ไม่ได้ ท�ำ จะแต่งนิยายก็ไม่ได้ แต่ง นอกจากนี ้ยังโดนมอง
ด้ วยสายตาที่ไม่เป็ นมิตรอีก
“เอาขึ ้นไปไว้ บนต้ นไม้ ด”ิ๊
“ครับ?” เป็ นอีกครัง้ ที่ผมชะงักเท้ า เอี ้ยวกลับไปมองใบหน้ าอีกฝ่ าย
มันก� ำลังยืนเท้ าสะเอว ชี น้ ิว้ ไปที่รังนกบนกิ่ งไม้ ไอ้ รังนกนั่นก็ไม่ได้ อยู่สูง
ขนาดที่ต้องปี นขึ ้นไปหรอกแต่... กูเหรอ?
“เออ มึงนัน่ แหละ จะให้ ความสูงระดับกูเป็ นคนเอาขึ ้นรึไง” เอ้ า อ่าน
ใจกูออกซะด้ วย
“ครับ” สุดท้ ายผมก็ตกลง บอกแล้ วไงว่าผมไม่อยากมีเรื่ อง อีกอย่าง
ถ้ าตัดเรื่ องวาจาห้ วนๆ ออกไป ไอ้ นี่ก็แค่อยากจะช่วยนกเท่านันแหละ
้
คิดได้
ดังนันผมก็
้
รับนกจากมือบาง ก่อนค่อยๆ เดินเข้ าไปใกล้ รังดังกล่าว ให้ ตายสิ
กลับมาปุ๊ บก็โดนใช้ งานปั๊ บเลยกู ดวงเฮงจริ งๆ
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“วางเบาๆ”
“ครับ” สัง่ กูจงั
จิ๊บๆ
อะ รอแม่แกอยูน่ ี่นะ
ผมจัดการวางเจ้ าตัวขนปุยลงบนรังที่ท�ำขึ ้นจากเส้ นฟางขนาดเล็ก
บนนัน้ มีลกู นกอีกสองตัวก�ำลังส่งเสียงร้ องจิ๊บๆ อยู่ นี่พวกมึงถีบพี่น้องลง
ไปป่ ะเนี่ย อย่าท�ำอีกนะเว้ ย เดี๋ยวแม่มงึ กลับมาก็จิกหัวแบะหรอก นี่ยงั โชคดี
นะที่มนั ตกลงไปแล้ วไม่ตาย ถ้ ามันตกลงไปตายแล้ วพวกมึงจะเสียใจ ถ้ าหิว
ก็อย่าโมโหโวยวายใส่คนอื่น เห็นฟางเหลืองๆ ใต้ ตดู พวกมึงไหมล่ะ กัดๆ ไป
สิ ถือซะว่าเป็ นผักออร์ แกนิคสดจากไร่ ลองท้ องก่อนได้ กินอาหารจานหลัก
จากแม่
เมื่อท�ำอะไรเสร็จแล้ วผมก็พยักหน้ าให้ ร่างบางเป็ นการบอกลา ครัง้ นี ้
กูจะไปหาแรงบันดาลใจแต่งนิยายอย่างจริ งจังละ ไม่เล่น ไม่วอกแวก ไม่แวะ
ที่ไหนแน่นอน... ในขณะที่เตรี ยมจะก้ าวเท้ าเดินออกจากบริ เวณนัน้ ผมก็ถกู
มือเล็กจากด้ านหลังฉุดแขนไว้ ซะก่อน
อะไรอีกล่ะไอ้ นี่
“พรื ดด”
เอ้ า อยูๆ่ ก็ข�ำ อะไรของมึง
“อะไรครับ?”
“นี่มงึ จ�ำกูไม่ได้ จริ งดิ ไม่ค้ นุ เลยรึไง ฮ่าๆ” ผมมองคูส่ นทนาที่ก�ำลังกุม
ท้ อง ลงไปนัง่ ข�ำกับพื ้นอย่างพิจารณา เชี่ยไรของมันวะ
เอ๊ ะ จะว่าคุ้นมันก็ค้ นุ นะ ตอนแรกก็ไม่ค้ นุ หรอกแต่พอมามองใกล้ ๆ
แล้ วมัน....
เดี๋ยวสิ มึง
“...ฟรอยด์?”
ผู้ช ายตรงหน้ า มี ใ บหน้ า คล้ า ยรุ่ น น้ อ งคนเดี ย วที่ ผ มรู้ จัก คื อ มัน
คล้ ายๆ แต่ก็มีอะไรที่แตกต่างออกไป นี่มงึ ศัลยกรรมป่ ะเนี่ย ท�ำไมหน้ าสวย
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ขึ ้นขนาดนี ้ กูจ�ำได้ นะว่าเมื่อก่อนมึงโคตรน่ารัก น่าหยิก แล้ วตอนนี ้อะไร ไอ้
ลุคหนุม่ สวยราชินีนี่มนั อะไรกัน
“แม่นนนน ใจร้ ายฉิบหาย ลืมกูได้ ไงวะ ฮ่าๆ”
ใช่จริ งด้ วย
“เอ้ าก็แก... หน้ าเปลี่ยนอ่ะ ไปท�ำไรมา”
“หยุดๆ กูร้ ูนะว่ามึงคิดอะไร ไม่ได้ ศลั ย์เว้ ย แค่หว่ งใยดูแลใบหน้ าตัว
เองมากขึ ้น” มันพูดแล้ วก็ยกั คิ ้วเป็ นท่าประกอบ... เออก็จริ งอยู่ ตา จมูก ปาก
ของมันยังเหมือนเดิม จะเปลี่ยนไปก็มีผิวที่ขาววิ๊งกับทรงผม สงสัยเพราะไม่
ได้ เจอกันนานมาก ผมก็เลยมองว่ามันแปลกไป
แต่มงึ ท�ำได้ ไงวะ หน้ าตาดีขึ ้นเป็ นกอง
“ดูดีขึ ้นเยอะเลยอ่ะ”
“ขอบคุณคร๊ าบบ มึงก็หล่อขึ ้นเยอะนะ ผมนี่ขาวสว่างเชียวพ่อคุ๊ณ”
เอ่ยก่อนยกมือขึ ้นมาเสยเส้ นผมสีขาวเล่น มันเป็ นเด็กแบบนี ้แหละครับ ไม่
ค่อยมีสมั มาคารวะเท่าไหร่ พูดกูมงึ กับผมตังแต่
้ ครัง้ แรกที่เจอกัน เล่นหัวผม
ตังแต่
้ เราเริ่ มสนิท ถ้ าตามหลักก็เรี ยกได้ วา่ นิสยั แย่สดุ ๆ แต่ก็ดีละ... อยูด่ ้ วย
แล้ วผมรู้สกึ เหมือนอยูก่ บั เพื่อน
“ฮ่าๆ”
“นี่ร้ ู ป่ะ กูกะจะไปรับมึงที่สนามบินละ แต่ติดควิซของยูกะเซนเซย์
ตอนแรกคิดว่าไม่ได้ เจอแน่ๆ แต่พอลงบันไดมาปุ๊ บก็เห็นมึงเดินผ่านหน้ าไป
ปั๊ บ โคตรโชคดี” ...อ๋อ ถึงว่าล่ะท�ำไมถึงรู้สกึ ว่ามีคนตามมาตลอด
“ก็เลยตามมาเหรอ” ผมทรุดตัวนัง่ ลงกับพื ้นหญ้ าข้ างๆ มัน เมื่อก่อน
เราก็นงั่ ที่พื ้นแบบนี ้แหละครับ ไม่มีการรักษาความสะอาดใดๆ ทังสิ
้ ้น ไม่
แม้ แต่จะกลัวความเปื อ้ น ผมน่ะแค่นงั่ ไอ้ ฟรอยด์นอนเกลือกกลิ ้งไปเลยด้ วย
ซ� ้ำ
“อ่าฮะ นี่อตุ ส่าห์แกล้ งตีหน้ านิ่ง สัง่ โน่นสัง่ นี่ มองหน้ าตรงๆ ให้ เห็น
ชัดๆ ว่า ‘เออ นี่น้องเองนะ’ ไหงถึงลืมกูได้ วะไอ้ พี่เวร!” ร่ างบางโวยวาย
ออกแรงตีตามเนือ้ ตัวของผมเบาๆ ตอนมองหน้ ามันเมื่อกีผ้ มก็ร้ ู นะว่ามัน
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จงใจเงยหน้ ามาให้ ดู แต่ตอนนันคิ
้ ดว่ามันบ้ าไงก็เลยไม่ได้ สนใจอะไร
“ขอโทษๆ ก็ไม่ได้ เจอตังหนึ
้ ง่ ปี นี่ ฮ่าๆ”
“ไม่เห็นเกี่ยว กูยงั จ�ำมึงได้ เลย หน้ าตาโนบิตะๆ แบบนีม้ ีคนเดียว
แหละ” คุณเคยเจอใครบางคนหลังจากที่ไม่ได้ เจอกันมานานไหมครับ รู้สกึ ดี
เนอะ มันเป็ นความรู้สกึ ที่น่าคิดถึงอ่ะ นอกจากพี่ปรางก็มีไอ้ ฟรอยด์นี่แหละ
ที่ผมอยากเจอหน้ าตอนกลับมา “แล้ วกลับมาครัง้ นี ้มึงต้ องซ� ้ำชันใช่
้ ป่ะ ได้ ยิน
เซนเซย์เขาคุยกันเมื่อเช้ า”
“ใช่”
“อย่างนี ้ก็รุ่นเดียวกับกูดิ อิอิ”
“ช่ายย”
“ดีใจว่ะ ได้ พี่รหัสเป็ นเพื่อนด้ วย” นี่มงึ เคยเห็นกูเป็ นพี่ด้วยเหรอ
“แล้ วแกเป็ นไงบ้ างอ่ะ สบายดีไหม?” ผมรู้ ว่าคุณก�ำลังคิดอะไร มัน
แปลกสินะที่รุ่นน้ องพูดกูมงึ แต่ผมซึง่ เป็ นรุ่นพี่ กลับพูดแกเรา ไม่ร้ ูดิ ผมชินที่
จะพูดแทนตัวแบบนี ้กับไอ้ ฟรอยด์ แล้ วเมื่อก่อนนี ้ค�ำว่า ‘แก’ ก็เป็ นค�ำหยาบ
ที่สดุ ในชีวิตของผมด้ วย สรุปคือไอ้ สวยนี่เป็ นคนที่โลกควรจารึกไว้ วา่ เชี่ยจน
ผมต้ องหยาบใส่
“สบายดี๊ มึงอ่ะชีวิตที่ยนุ่ ดี๊ดีป่ะ”
“ก็... ดีนะ”
“โกหกป่ ะ” ก็คิดไว้ แล้ วมึงต้ องดูออกว่ากูไม่โอเค ผมไม่ได้ อยากปิ ด
เรื่ องที่เจอเป็ นความลับนะครับ ก็อย่างที่บอกว่าฟรอยด์เป็ นคนแรกด้ วยซ� ้ำที่
ผมอยากโทรหาตอนที่มีปัญหา แต่ตอนนี ้ผมไม่อยากเล่าเพราะเรื่ องก็ผ่าน
มานานแล้ ว จะเล่าไปก็ไม่ได้ อะไรนอกจากความโกรธ
“ความจริ งก็มีเรื่ องเกิดขึ ้นเยอะ กะจะเล่าให้ ฟังแต่แกก็เปลี่ยนเบอร์
หนี”
“ไม่ได้ เปลี่ยนเบอร์ หนีเว้ ย แค่เกิดเรื่ องนิดหน่อยแต่อย่าไปพูดถึงมัน
เลย ไม่ใช่เรื่ องดีหรอก” รูปประโยคนี ้ปกติมงึ ต้ องท�ำเสียงเศร้ าสิ ไหงไหวไหล่
ไม่สนใจแล้ วแคะขี ้เล็บแบบนันล่
้ ะเฮ้ ย
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“เหรอ... วันนี ้ไปกินบุฟเฟต์กนั ไหม เดี๋ยวเลี ้ยงเอง” ไหนๆ เราก็เจอ
เรื่ องแย่ๆ มาเหมือนกัน ไปหาอะไรแดกน่าจะเป็ นทางออกที่ดี ถือว่าเป็ นการ
เลี ้ยงต้ อนรับการกลับมาของผมด้ วยไง เอ๊ ะ แต่ปกติคนที่กลับมาต้ องเป็ นคน
เลี ้ยงเหรอวะ
“เย่! มึงพูดแล้ วนะ” อีกฝ่ ายยิ ้มกว้ างดีใจ กอดแขนผมไว้ แน่นเหมือน
จะให้ เป็ นหลักประกันว่าผมเลี ้ยงจริ งๆ เด็กกว่าเด็กก็มงึ นี่แหละ
“อื ้อ แล้ วไปตอนไหนกันดีอะ่ ตอนนี ้เหรอ”
“ตอนนี ้ไม่ได้ ๆ เพราะอีกห้ านาทีกกู ็ต้องขึ ้นห้ องไปเรี ยนแล้ ว กว่าจะ
เลิกเรี ยนก็อีกตังหนึ
้ ง่ ชัว่ โมงโน่น” อ้ าวเฮ้ ย ยังไม่เลิกเหรอวะ มึงท�ำตัวว่างซะ
จนกูคดิ ว่าเลิกเรี ยนแล้ ว
“งันให้
้ เรารอแกที่นี่ไหม”
“ไม่ต้องๆ มึงไปรอที่ร้านก่อนเลยเดี๋ยวสี่โมงกูตามไป เอาร้ าน xxx นะ
รู้จกั ป่ ะที่มนั อยูข่ ้ างๆ bts อ่ะ” ความเกรงใจไม่เคยมีในตัวมึงจริ งๆ ร้ านที่แม่ง
พูดถึงคือร้ านบุฟเฟต์ ชื่อดัง ราคาก็แพงหูขาด สารภาพเลยว่าผมไม่เคย
เข้ าไปกินสักครัง้ เดียว ถึงจะเดินผ่านบ่อยๆ ก็เถอะ อารมณ์ มนั ประมาณ
แบบ ‘แค่เห็นราคากูก็อิ่มแล้ วล่ะ...’ แอบได้ ยินมาว่าแค่เลยเวลามานาทีเดียว
ก็ปรับเท่าราคาหัว มึงกะให้ กกู ระเป๋ าตังค์แฟบเลยรึไงไอ้ บ้า
“นี่กะให้ เราจนเลย?”
“เลี ้ยงได้ ไหมล่า ถ้ าไม่ได้ ก็ไม่เป็ นไร๊ ” อีกฝ่ ายยิ ้มร้ าย แกล้ งมองผม
ด้ วยสายตาดูถกู ความจริ งมันคงอยากพูดเล่นเท่านันแหละ...
้
แต่ผมให้ จริ ง
นะ เอาเถอะ ถึงจะแพงแต่ก็ไม่ใช่ราคาที่ผมจ่ายไปแล้ วหน้ าแข้ งจะสะเทือน
เลี ้ยงน้ องสักหน่อยก็แล้ วกัน
“ได้ เจอกันสี่โมงที่ร้านนัน”
้
“...เหยดเข้ มึงเอาจริ งดิ กูพดู เล่นเฉยๆ นะ” ถึงกับอึ ้งเลยเหรอวะ... กู
จ�ำได้ ว่าตอนอยู่นี่ปกติกูก็เลี ้ยงมึงตลอดนะ แล้ วทุกครัง้ มึงก็จะพาเข้ าร้ าน
ท�ำนองนี ้ประจ�ำ ถูกกว่าไม่กี่สบิ บาทเองมัง้
“ไม่ต้องอ่ะ เราเลี ้ยงจริ ง”
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“น่อว รวยนี่หว่าไอ้ พี่รหัส” ปากเรี ยกกูวา่ พี่แต่การกระท�ำมึงขัดกับค�ำ
พูดมาก มีการต่อยหัวไหล่ผมด้ วยนะ เมื่อกี ้ก็เอาหัวชนคาง กูร้ ูแล้ วว่ามึงหัว
แข็งไม่ต้องย� ้ำกูหรอก “แล้ วมึงไปยังไง?”
“เดี๋ยวเราขี่รถไปเอง”
ตอนอยูท่ ี่ญี่ปนุ่ ผมซื ้อรถไว้ ใช้ เองหนึง่ คัน ไม่ได้ หรูหรื อแพงอะไรหรอก
แต่ก็ถือว่าดูดีทีเดียว วัยรุ่ นที่นั่นฮิตกัน ความจริ งผมซื ้อมาก็ไม่ได้ ใช้ อะไร
เพราะไม่คอ่ ยได้ ออกไปไหน แถมส่วนใหญ่ผมก็เลือกที่จะใช้ โดยสารชินคันเซ็นมากกว่ารถส่วนตัว (ก็การจารจรแม่งติดบรม) เพราะอย่างนันผมก็
้
เลย
ส่งรถมาที่ไทย หวังให้ พี่ปรางได้ ขบั บ้ างเครื่ องจะได้ ไม่เป็ นหมัน แต่สรุปพี่ผม
ก็ไม่ได้ ใช้ เหมือนกันเพราะมีรถของว่าที่สามีมารับมาส่งตลอด
อ้ อ ตอนแรกที่พี่ปรางรู้ ว่าผมซื ้อรถเองพี่เขาก็ถามใหญ่เลยว่า ‘เอา
เงินมาจากไหน’ ‘ซื ้อตังแต่
้ เมื่อไหร่ ’ ‘แล้ วใช้ เงินไปเยอะขนาดนี ้ ตอนนี ้ยังมี
เงินใช้ อยูร่ ึเปล่า’ ผมก็โกหกไปว่ารัฐบาลซื ้อให้ ตอนแรกเธอไม่เชื่อหรอก แต่
ผมขอร้ องให้ พี่รันส่งเอกสารปลอมๆ ไปให้ วา่ รัฐบาลญี่ปนอยากมอบรางวั
ุ่
ล
ให้ ผมที่เป็ นเด็กดี๊ดี
เลวว่ะ ใครวะเนี่ย
“มึงขับเอง?”
“อื ้อ”
“What? มึงขับได้ ตงแต่
ั ้ เมื่อไหร่ เมื่อก่อนยังไม่ได้ อยูเ่ ลย” เมื่อก่อนผม
โดยสารรถมันตลอด มันเคยคิดจะสอนผมขับแต่สดุ ท้ ายก็ไปไม่รอดเพราะ
ตอนนันผมขี
้
้ตกใจมาก มากชนิดที่ว่าถ้ ามีใครมาบีบแตรตอนที่ผมยังไม่ทนั
ตังตั
้ ว ผมก็จะสะดุ้ง and เอฟเฟกต์ที่ตามมาก็คือการปล่อยพวงมาลัยรถ
ทันที ดีนะที่เป็ นรถยนต์ ถ้ าเป็ นมอเตอร์ ไซค์ผมคงรถล้ มไปแล้ ว
“ก็ตอนไปญี่ปนนั
ุ่ น่ แหละ แล้ วนี่แกไม่ไปเรี ยนเหรอเห็นนัง่ คุยกับเรา
มาตังนานแล้
้
ว”
“ไปดิ เนี่ยก�ำลังจะไปละ” กล่าวก่อนจะลุกขึ ้นปั ดฝุ่ น เปิ ดโทรศัพท์ดู
เวลาที่หน้ าจอ อ้ าว เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แล้ วเหรอวะ เมื่อก่อนเห็นใช้ แต่แบบ
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เก่าๆ เหมือนกู ตอนนี ้ใหม่เอี่ยม รุ่นดังซะด้ วย... ก็เหมือนกูอีกแหละ
“งันตั
้ งใจเรี
้ ยนนะ เจอกันสี่โมง”
“เอออออ เตรี ยมตัวเตรี ยมตังค์ไว้ ให้ ดีนะพี่ปราบบบ น้ องคนนี ้จะเผา
ผลาญเงินมึงให้ สิ ้นไป” ตะโกนบอกแล้ วก็เดินบิดตูดออกไปจากตรงที่ผมนัง่
อยู.่ .. อยากวิ่งไปเตะจริ งๆ
เฮ้ อ กลับมาสูโ่ ลกแห่งงาน
ผมลุกขึ ้นเดินต่อไปเพื่อหาแรงบันดาลใจในการเขียนนิยาย จะว่าไป
ไอ้ ฟรอยด์ก็นา่ สนใจดีนะ เอามันมาเป็ นตัวประกอบในเรื่ องดีกว่า เรื่ องจะได้
มี สี สัน ขึน้ บ้ า ง เอาเป็ น เพื่ อ นนางเอกละกัน ทรงผมก็ โ อปป้า หน้ า ตาก็
อินเตอร์ จะมาให้ เล่นบทกะโหลกกะลาปลากระป๋ องคงไม่ได้ แล้ วล่ะ เดี๋ยวจะ
ไม่สมเกียรติ
จะว่าไป ผมว่าตอนนีม้ นั น่าจะดังพอสมควรมัง้ หมายถึงดังในหมู่
หนุม่ ๆ นะ นี่ไม่ได้ ดา่ นะเว้ ย ก็ดหู น้ าดิ สวยยิ่งกว่าผู้หญิงบางคนซะอีก ปาก
นิด จมูกหน่อย ถ้ าผมเป็ นประเภทไม้ ป่าเดียวกันก็คงชอบมันไปแล้ ว
“ฮ่าๆ”
ผมมองกลุม่ ชายหนุ่มประมาณสิบคนก�ำลังเตะฟุตบอลแข่งกันอยู่ที่
สนาม พอดูดีๆ มหา’ลัยนี ้ก็มีคนหน้ าตาดีเยอะอยูน่ ะ ได้ ขา่ วว่าเดือนมหา’ลัย
ปี ผมน่ะได้ เป็ นนายแบบไปถ่ายนิตยสารโน่นนี่ประจ�ำด้ วยล่ะ ชื่อ... จ�ำไม่ได้
ว่ะ จ�ำได้ แค่วา่ อยูค่ ณะสถาปั ตย์ เอาจริ งๆ ผมก็ไม่เคยเห็นหน้ าหรอก น้ องๆ
มัธยมที่อ่านอยู่ร้ ู ไว้ นะครับว่าความจริ งแล้ วพวกดาวเดือนอะไรนี่ไม่ค่อยมี
คนจ�ำได้ เท่าไหร่หรอกเพราะมันไม่คอ่ ยมีสว่ นท�ำให้ เกรดดีขึ ้น เอ๊ ะ หรื อผมไม่
สนใจอยูค่ นเดียวก็ไม่ร้ ูสิ
ตื๊อดึง่
P’ Prang : รอแป๊ บนึงนะ ท่านอธิการยังไม่มาเลย
โอ๊ ะ สารภาพเลยว่าลืมเรื่ องนี ้ไปแล้ ว...
Prab - suek : ครับ ปราบคุยกับฟรอยด์ก�ำลังสนุกเลย พี่ปรางไม่
ต้ องรี บก็ได้
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เอาไอ้ สวยมาอ้ างอย่างนัน้ เอง ความจริ งคือผมอยากอยู่เพื่อบิวท์
อารมณ์ จะให้ แต่งนิยายวันนี ้คงไม่ได้ แล้ วล่ะมัง้ คงได้ แค่หาแรงบันดาลใจ
ถ้ าโชคดีหน่อยก็คงจะได้ อิมเมจพระเอกนางเอกดีๆ สักคน
P’ Prang : เจอฟรอยด์แล้ วเหรอ ดีจงั
Prab - suek : ครับ เจอที่หลังคณะ ตอนแรกเกือบจ�ำไม่ได้ แน่ะฮ่าๆ
อ๊ ะ
ขณะตอบข้ อความของพี่สาวอยูน่ นั ้ หางตาผมก็เหลือบไปเห็นร่างสูง
ของใครบางคนที่ก�ำลังนัง่ วาดอะไรบางอย่างอยูต่ รงตีนบันไดตึกข้ างๆ
มือใหญ่ จับดินสอขีดเขียนสร้ างเส้ นลงบนกระดาษสีขาว สิ่งที่ผม
สะดุดไม่ใช่สงิ่ ที่เขาก�ำลังท�ำแต่เป็ นรูปลักษณ์ตา่ งหาก
...ไอ้ นี่แหละพระเอก
เหมือนสมองสัง่ การอัตโนมัติ ผมจับดินสอลากตัวอักษรภาษาญี่ปนุ่
ลงบนสมุดบันทึกในมือด้ วยความเร็ว จดทุกรายละเอียดของคนตรงหน้ า ทัง้
หน้ าตา บุคลิก การแต่งตัวและการกระท�ำ หัวใจของผมเต้ นแรงตามไปด้ วย
ไม่ต้องมโนว่ามันคืออาการรักแรกพบ ผมเป็ นแบบนี ้เสมอเวลาที่ได้ เจอหน้ า
อิมเมจนิยายตัวเอง
“เชี่ย...”
แค่เห็นหน้ าไม่กี่วินาทีผมคิดพล็อตเรื่ องได้ เป็ นตุเป็ นตะ อยากรู้ไหมๆ
ถ้ าอยากรู้ ผมจะบอกให้ ฟัง... ถึงคุณไม่อยากแต่ยงั ไงผมก็จะบอก พระเอก
เรื่ องใหม่ของผมเป็ นคนสองบุคลิก พวกชอบตีหน้ าซื่อเป็ นคนดีแต่ความจริ ง
ไม่ใช่ อืม ร้ ายๆ กับนางเอกหน่อยละกัน ส่วนนางเอกก็ร้ายไม่แพ้ กัน รับ
ฝี ปากกันน� ้ำลายกระเด็นแน่เรื่ องนี ้
วุ๊ว พี่รัน เดี๋ยวพรุ่งนี ้จะส่งพล็อตไปให้ อา่ นเล่นนะ
ผมเอนตัวเอาหัวพิงเสา ยังคงยืนขีดเขียนต่อไป เขียนไปพลาง มอง
หน้ าอีกฝ่ ายไปพลาง ให้ ตายสิ มีใบหน้ าแบบนี ้อยูบ่ นโลกด้ วยเหรอ ทังตาคม
้
จมูกโด่ง ริ มฝี ปากบาง นอกจากนี ้ผิวยังขาวสุขภาพดีท�ำให้ ใบหน้ าของเขา
เด่นกว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาทุกคน นี่ศลั ยกรรมรึเปล่า?
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“ไม่หรอกมัง้ มันดูธรรมชาติเกินกว่าจะเป็ นพลาสติก” ผมพึมพ�ำกับ
ตัวเองแล้ วยืนมองบุคคนดังกล่าว มันยังท�ำหน้ านิ่งๆ วาดภาพต่อไปเหมือน
อยู่คนเดียวบนโลก... สมาธิดีเป็ นบ้ า ดูไม่สนใจอะไรเหมือนตอนที่ผมก�ำลัง
แต่งนิยายเลย
Rrrr
ใครโทรมาตอนนี ้วะ หรื อว่าพี่ปรางจะเสร็จแล้ ว?
ผมล้ วงมือเข้ าไปในกระเป๋ ากางเกงเพื่อหาโทรศัพท์ ตอนแรกกะว่า
จะกดรับทันทีแต่พอเห็นหน้ าจอก็ต้องยืนนิ่ง เพราะหน้ าจอมันมืดสนิทไร้ ซงึ่
เสียงเตือนหรื อสายเข้ า อ้ าว... ไม่ใช่โทรศัพท์ผมนี่หว่า งันของใครวะ
้
“อืม...”
ของไอ้ พระเอกเหรอ?
เอาโทรศัพท์ออกมารับสายขนาดนี ้ก็คงเป็ นมันแล้ วล่ะ บังเอิญว่ะ ใช้
เพลงเดียวกับผมเลย ขนาดเพลงนีไ้ ม่ค่อยมีคนฟั งเท่าไหร่ นะ ยอดวิวใน
ยูทปู มีไม่ถงึ แสนด้ วยซ� ้ำมัง้ แล้ วแบบ... เนื ้อเพลงมันค่อนข้ างดาร์ ก ดูไม่เข้ า
กับคาแรคเตอร์ หนุ่มดอกไม้ ของไอ้ นี่เท่าไหร่ คือที่ผมชอบเพราะแนวผมเป็ น
แบบนี ้ไง แต่ส�ำหรับไอ้ นี่
คุณว่าความจริ งแล้ วเขาเป็ นคนแบบไหน
พรึบ
...อ้ าวเฮ้ ย มึงจะไปไหน
ผมมองร่างสูงที่ลกุ ขึ ้นมา มือใหญ่ก้มเก็บของตัวเองอย่างรวดเร็ ว มือ
อีกข้ างก็ยงั ท�ำหน้ าที่จบั เครื่ องมือสื่อสารไว้ อย่างนัน้ ดูเหมือนว่ามันก�ำลังจะ
ไปแล้ วนะครับ คนที่โทรมาต้ องเรี ยกมันไปท�ำอะไรสักอย่างแหละ อยู่ตรงนี ้
ผมไม่ได้ ยินบทสนทนาอะไรเลยนอกจากเสียงเรี ยกเข้ าเมื่อกี ้ เท่าที่อา่ นปาก
ก็ได้ ประมาณว่า ‘เดี๋ยวไปๆ เก็บของแป๊ บหนึง่ ’
เอ๊ ะ เดี๋ยวดิวะ กูจะแต่งนิยายยังไงล่ะทีนี ้!
“อ๊ ะ” ผมร้ องเบาๆ เมื่อเห็นว่าบุคคลที่ก�ำลังพูดถึงได้ วิ่งหายไปแล้ ว มี
ใครตายเหรอไอ้ หนุม่ รี บไปไหนวะ วิ่งไปไวยิ่งกว่ากระทิงป่ าจาการ์ ตากินม้ า
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กระทืบโรงอีก
กลับมาก่อนดิไอ้ พระเอก!!!
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ตอนที่
2
[ปราบศึก]
“เฮ้ อ ช่างเหอะ” ผมถอนหายใจออกมา
เบาๆ หลังจากคิดอะไรได้ ... ผมไม่น่าถูกใจ
บุคลิกไอ้ คนเมื่อกี ้เลย เพราะดูยงั ไงเราก็ไม่น่า
จะได้ เจอกันบ่อยๆ อยูแ่ ล้ ว พอไม่ได้ เจอกันผม
ก็แต่งนิยายไม่ออก พอแต่งไม่ออก ต้ นฉบับ
นิยายก็ไม่มีวนั เสร็ จแน่นอน จะให้ ไปหาเรื่ อง
เขาเหมือนที่ท�ำกับไอ้ ก๊ ยุ แถวอพาร์ ตเมนต์ก็ไม่
ได้ อีก
กรรม
ผมตัด ใจเก็ บ สมุด บัน ทึก ก่ อ นจะก้ า ว
เท้ าเดินไปตามอารมณ์ ไปรอพวกพี่ดราฟที่รถ
ดี ก ว่า อยู่ที่ นี่ ต่อ ไปก็ ไม่ไ ด้ อ ะไรขึน้ มา สู้เอา
เวลาไปนอนกลิ ้งมโนพล็อตนิยายต่อน่าจะเป็ น
เรื่ องที่ควรท�ำที่สดุ
อะไรนะ ถามว่าท�ำไมผมต้ องรี บทังๆ
้ ที่
เดดไลน์ตงเกื
ั ้ อบปี เหรอ?
ก็ผมเป็ นนักศึกษา แล้ วตอนนี ้มหา’ลัย
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ก็เปิ ดเรี ยนแล้ ว จะให้ นงั่ ท�ำอะไรที่ไม่ใช่การศึกษาตลอดเวลาก็คงไม่ได้ คน
เรามันต้ องแบ่งเวลาให้ ถกู ไม่อย่างนันเกรดผมคงไม่
้
ดีแน่ๆ (ถึงจะเก่งก็เถอะ
อิอิ) เพราะอย่างนันผมถึ
้
งได้ อยากปิ ดต้ นฉบับก่อนที่เรื่ องเรี ยนกับเรื่ องงาน
จะมาปนกันจนกลายเป็ นงานช้ าง อย่าลืมสิว่าผมต้ องเผื่อเวลา ไอ้ ที่แต่งๆ
ไปเมื่ อ กี น้ ่ ะ มี ไ ทยบ้ า งญี่ ปุ่ นบ้ า งนะครั บ ต้ อ งไปแปลประโยคไทยเป็ น
ญี่ปนอี
ุ่ กเนี่ย แปลจากกูเกิลก็ใช่ว่าจะดี ความหมายนี่เปลี่ยนไปเป็ นคนละ
เรื่ องเลย
Rrrr
‘พี่ปราง’
“ครับ” ผมกดรับสาย มือข้ างหนึง่ ก็เด็ดดอกหญ้ าข้ างทางขึ ้นมาเล่น
เพลินๆ ฉิบหาย... นี่อารมณ์แต่งนิยายหรื อลมตด ท�ำไมมาไวไปไวแบบนี ้ ถ้ า
คุณก�ำลังอารมณ์เสียที่นกั เขียนไม่มาอัพนิยายสักที ผมอยากให้ คณ
ุ ใจเย็น
แล้ วก็อยากให้ ร้ ู วา่ การเขียนเรื่ องเรื่ องหนึง่ มันไม่ใช่เรื่ องง่าย มันต้ องมีฟิลลิง
และที่ต้องมีมากกว่านันคื
้ อเวลา
เฮ้ อ แต่ตอนนี ้ผมมีเวลาแต่ไม่มีฟิล
(ปราบ อธิการบดีเพิ่งมาเมื่อกี ้เอง ปราบรอแป๊ บนึงนะ ถ้ าหิวก็ไปเดิน
หาอะไรทานก่อนก็ได้ ) ท่านอธิการงานยุง่ มากเลยเหรอวะ ปกติเห็นเดินเล่น
อยู่แถวๆ หน้ าคณะเหมือนไม่มีงานท�ำตลอด บางวันก็นงั่ เล่นกับหมา ปี น
ต้ นไม้ ไปคุยกับแมว เล่นกับกิ ้งก่าก็มี เขาเป็ นคนอารมณ์ดีครับ ถึงจะพูดไม่
ค่อยรู้ เรื่ องเท่าไหร่ ก็เถอะ เซนเซย์ชอบเมาท์ให้ ฟังว่าเขาโดนเมียที่เป็ นนัก
มวยอัดบ่อยๆ
“อื ้อ พี่ปรางเย็นนี ้ปราบจะไปกินบุฟเฟต์กบั ฟรอยด์นะครับ”
(อืมๆ ไปเถอะจ้ ะ ให้ ฟรอยด์พาไปเปิ ดหูเปิ ดตาดูความเปลี่ยนแปลง
ของบ้ านเมืองบ้ างก็ดี ปราบจะได้ เห็นโลกบ้ าง ฮ่าๆ) อยากจะตอบกลับไปว่า
น้ องพี่เห็นมาหมดแล้ วว่าโลกมันเป็ นยังไง
“พูดเหมือนปราบเป็ นกบในกะลา”
(ก็ไม่จริ งรึไงล่ะ โถ่ ไปอยู่ตา่ งแดนมาตังไกลแต่
้
ไม่ได้ อะไรเล๊ ย พี่คิด
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ว่าน้ องชายพี่จะเปลี่ยนเป็ นคนละคนซะอีก สงสัยมีแค่ผมล่ะมังที
้ ่เปลี่ยน โถ่
หงอกคุงเอ๊ ย // ไม่เปลี่ยนก็ดีแล้ วนี่ปราง ไปล้ อน้ อง ฮ่าๆ) ผมเปลี่ยนไป
มากกว่าที่พี่คดิ แต่พี่ร้ ูแค่ที่ผมอยากให้ ร้ ูก็พอแล้ วล่ะ
เราคุยกันอีกนิดหน่อยฝ่ ายนันก็
้ วางสายไป
ฟู่ ววว
ลมเย็นชะมัด แถมมีกลิน่ หอมๆ จากใบหญ้ าลอยติดมาด้ วย ผมชอบ
กลิ่นพวกนี ้ชะมัด แต่ที่ชอบมากกว่านี ้คือการที่ได้ เห็นใบไม้ ตกลงมาจากต้ น
ของมัน เวลามองแล้ วเพลินตาดี ยิ่งใบไหนลอยอย่างไม่มีจดุ หมายผมก็ยิ่ง
ชอบ
อืม...
ผมเลือกที่จะเดินตามใบสีเหลืองอ่อนของต้ นราชพฤกษ์ ไปอย่างไม่มี
จุดหมาย แม่เคยบอกว่าถ้ าลองเดินตามใบไม้ ไปเราอาจจะพบกับสิ่งที่ตาม
หาก็ได้ งันขอให้
้
ผมเจอกับอิมเมจนางเอกสักคนก็แล้ วกัน ขอคนที่ได้ เจอกัน
บ่อยๆ ไม่พดู มาก เออ ขอแบบไม่หลงตัวเองแล้ วก็ไม่คอ่ ยสนใจรอบข้ างด้ วย
นะ เวลาที่ผมมองบ่อยๆ เธอจะได้ ไม่คดิ ไปเองว่าผมปิ๊ ง
ฟู่ วววว
อ่ะๆ พัดไปเลยไอ้ ลม เดี๋ยวกูเดินตามเอง
ไม่ร้ ู ว่าผมเดินตามใบไม้ นั่นมานานแค่ไหน รู้ สึกได้ แค่ว่าทิวทัศน์ ที่
หางตาเปลี่ยนไปเรื่ อยๆ สถานที่ที่ไปไม่มีที่ไหนที่ผมคุ้นเคยเลย (ความจริ ง
ผมก็ไม่ค้ นุ สักที่แหละ) แต่ถึงอย่างนัน้ ผมก็ยงั ไม่เงยหน้ าขึ ้นมามองเพราะ
ก�ำลังใจจดใจจ่ออยูก่ บั การเดินตามใบไม้ สีเหลืองตรงหน้ า
ไอ้ ลมเอ๊ ย จะให้ ใบไม้ ปลิวไปถึงโคราชเลยรึไงกัน ถึงกูจะบอกว่าชอบ
ก็เถอะ แต่บางทีกกู ็ขี ้เกียจเดิน เข้ าใจความรู้สกึ ป่ ะ นี่เดินตามมานานแล้ วนะ
ยังไม่หยุดสักที ด้ วยความสัตย์จริ ง... กูจะเลิกตามมึงแล้ วนะถ้ ายังไม่หยุด
พัด ที่เดินตามมานี่ก็ไม่ร้ ูวา่ จะเจออะไรรึเปล่า เผลอๆ หลงอีก เป็ นเรื่ องเลยกู
กึก
เอ้ า บอกให้ หยุดก็หยุด แบบนี ้ก็ได้ เหรอวะ
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ผมไม่ร้ ูจะข�ำหรื อแปลกใจก่อนดีที่เห็นว่าสิ่งที่ตวั เองตามมา น๊ านนน
ได้ หยุดอยู่ที่บนั ไดปูนตรงหน้ าแล้ ว... ก็ควรดีใจแหละที่มนั หยุดแล้ ว แล้ วก็
ควรแปลกใจด้ ว ยที่ เ งยหน้ า ไปมองแล้ ว รู้ ว่า ที่ นี่ คื อ ที่ ไ หน เมื่ อ กี เ้ จอหนุ่ม
ถาปั ตย์ ตอนนี ้มาอยู่ตรงตึกคณะเลย ถึงว่าล่ะท�ำไมกลิ่นหนังสือถึงได้ หาย
ไป กลายเป็ นกลิน่ สีแทน
แล้ วนี่จะไม่พ้นคณะนี ้จริ งๆ เหรอวะ
พวกนี ้งานยุ่งไม่มีเวลามาให้ มงึ นัง่ มองเพื่อปั่ นนิยายหรอกปราบ ไป
หาสาวคณะมนุษย์ดีกว่า เอาปี เดียวกัน เซคชันเดียวกันได้ ยิ่งดี เออ ถ้ าเป็ น
รู มเมทได้ ก็จะดีมาก ซะเมื่อไหร่ ... จะเป็ นอย่างนันได้
้ ยงั ไง มีหอที่ไหนเขา
ยอมให้ ชายหญิงที่ไม่ได้ เป็ นอะไรกันมานอนห้ องกันล่ะ
“เฮ้ อ”
ผมปั ดฮู้ดบนหัวลงอย่างเหนื่อยใจ เคยก�ำลังจะได้ อะไรที่ยิ่งใหญ่แล้ ว
มันก็หายวับไปกับตาไหม เช่น การเจออิมเมจพระเอกที่ถกู ใจ ก�ำลังคิดเนื ้อ
เรื่ องออกแล้ วแต่เจ้ าตัวดันเดินหายไปนั่นแหละ โคตรเฟล พออารมณ์ ไม่
ดีแล้ วก็พาลให้ ไม่อยากท�ำอะไรไปด้ วย ถ้ าคุณมาเห็นท่าเดินผมตอนนี ้คุณ
จะดูออกเลยว่าผมไม่ค่อยมีกะจิตกะใจท�ำอะไร ขานี่ลากพื ้นเสียงดังฟื ดๆ
ตลอดแนว
รู้ตวั บ้ างไหมว่ามึงท�ำอะไรลงไป ไอ้ พระเอก
นี่ต้องมาเซ็งต่ออีกนะที่เดินตามใบไม้ มาตัง้ นานแต่สุดท้ ายก็จบที่
คณะนี ้ คุณดูรอบๆ ดิ ไม่เห็นมีผ้ หู ญิงสักคน ผมเห็นแต่ชายฉกรรจ์จ�ำนวน
มหาศาลที่ก�ำลังนอนตายอยูบ่ ริ เวณพื ้น รอบตัวพวกเขาเต็มไปด้ วยกระดาษ
แข็งและเศษไม้ ในมือมีกรรไกรและคัทเตอร์ ถือค้ างไว้
พระเจ้ า ช่างเป็ นภาพที่น่ากลัวอะไรอย่างนี ้... บอกผมทีวา่ คนพวกนี ้
มาเรี ยนไม่ได้ มาท� ำสงคราม แล้ วที่ ท�ำอยู่ก็คืองาน ไม่ใช่การรบกับพม่า
รามัญ ผมว่าความจริ งในนี ้อาจจะมีผ้ หู ญิงจริ งๆ ก็ได้ แต่ด้วยความที่เศษ
กระดาษและเศษขยะมันกองทัว่ บ้ างก็ทบั หัวคนนัน้ ทับอกคนนี ้ ท�ำให้ ผม
มองไม่ออก
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รี บไปจากที่นี่ดีกว่าว่ะ รู้สกึ อยูผ่ ิดที่ผิดทางยังไงไม่ร้ ู
“เฮ้ ไอ้ ผมขาว หน้ าตาโนบิตะคุงตรงนันน่
้ ะ!”
ก่อนที่ผมจะได้ ก้าวขากลับไปทางเดิม ก็มีเสียงเข้ มจากมุมหนึ่งของ
ตึกดังขัดขึ ้นซะก่อน การกระท�ำนันส่
้ งผลให้ บคุ คลที่นอนๆ อยูส่ ะดุ้งตามกัน
เป็ นเบือ เสียงใครวะ แล้ ว... ไอ้ โนบิตะคุงที่วา่ น่ะ หมายถึงกูเหรอ?
“ยัง ยัง ยังท�ำหน้ าเอ๋ออีก”
น่านิ... (なに = อะไรวะ)
“ผม?” ผมชี ้นิ ้วมาที่ตวั เอง ตามองหน้ าคู่สนทนาที่หน้ าตาจัดว่าดิบ
หนวดเฟิ ม้ เครากับเส้ นผมยาวรกรุงรัง ดูสกปรกซะจนน่าขนลุก มีเห็บรึเปล่า
วะ อาบน� ้ำครัง้ สุดท้ ายเมื่อไหร่ กูว่าการไว้ หนวดไว้ เคราขนาดนี ้ก็น่าเกลียด
พอแล้ วนะ มึงยังจะถักเปี ยพจมานทัง้ สองข้ างเพื่ออัพดีกรี ความจัญไรอีก
เหรอ นี่ดีนะ... ดีที่มงึ ไม่เอาโบว์มาผูกเพื่อเพิ่มความอุบาทว์
“เออ มึงนัน่ แหละ มาช่วยพวกกูยกของหน่อยดิ”๊
“...” คือกูไม่อยากช่วย กูก�ำลังอารมณ์เสีย กูก�ำลังมองต่างหูลกู ตุ้ม
ประดับวันคริ สต์มาสของมึงด้ วย พระเจ้ า มหา’ลัยนี ้มีแต่คนบ้ าๆ ก่อนจะมา
ถึงที่นี่ผมก็เพิ่งเห็นคนพยายามเอาลิ ้นยัดจมูกตัวเอง ตอนนี ้ต้ องมาเจอสิ่ง
แปลกประหลาดแบบนี ้อีก วันนี ้มันวันอะไร?
โป๊ ก
“ไอ้ บ้า มึงไปใช้ เขาแบบนันได้
้ ไง รู้ จกั ก็ไม่ร้ ู จกั แถมดูท่าทางเขาจะ
ไม่ใช่เด็กคณะเราอีก” เสียงด่ามาพร้ อมกับเสียงเขกหัว (เขกไอ้ สกปรกนะ)
คนท�ำคือชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ หน้ าตาเข้ ม ไว้ หนวดนิดหน่อย ท�ำผมทรง
ปอมปาดัวร์ ข้ างหลังเขามีกลุ่มผู้ชายอีกสองคน ซึ่งผมไม่ได้ สนใจมองเท่า
ไหร่ แค่มองก็ร้ ูแล้ วว่าเป็ นเพื่อนกลุม่ เดียวกัน
“คณะไหนกูก็ไม่สนอ่ะ มันเดินเข้ ามาในเขตคณะเรา เราก็ต้องใช้ มนั
ได้ ดิ ถือว่าเป็ นค่าผ่านทางไง จะมาเดินผ่านไปผ่านมาเฉยๆ มันไม่ได้ ตึก
เรี ยนสถาปั ตย์นะเว้ ยไม่ใช่จตุจกั ร” คนพูดไหวไหล่ไม่สนใจก่อนจะหมุนเปี ย
ตัวเองเล่น ขอพูดค�ำหนึง่ ได้ ไหม กูเกลียด...
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“ไอ้ หา่ พูดจาทุเรศ ท�ำแบบนี ้มันเสียมารยาท มึงกับเขาไม่ร้ ูจกั กัน มึง
จะไปบังคับให้ เขาช่วยได้ ไง อีกอย่างมหา’ลัยก็เป็ นที่สาธารณะ ใครจะเดิน
ไปไหนมาไหนก็ได้ ทงนั
ั ้ นแหละ”
้
ไอ้ ผมทรงปอมปาดัวร์ เมื่อกี ้เดินเข้ าไปเตะ
ขาไอ้ สกปรก คือผมต้ องยืนอยู่ท่ามกลางการทะเลาะกันของคนแปลกหน้ า
อีกนานไหม แดดมันกระทบลูกตุ้มประดับ แสงส่องเข้ าตาผมแสบมากครับ
บอกเลย...
“ท�ำไมล่ะ ก็กพู ดู ความจริ ง... เอ้ าไอ้ โนบิตะ! ยังจะยืนเซ่ออีก มาช่วย
กูยกของดิวะ มึงแหกตาดูว่าพวกกูมีกี่คน แค่สี่คนมันจะไปยกตู้หนักๆ ไหว
ได้ ยงั ไง” เจ้ าของต่างหูลกู ตุ้มประดับเท้ าสะเอว ชี ้ไปที่ต้ เู อกสารขนาดใหญ่
วันนี ้ผมท�ำความดีเยอะเลยนะ ไล่มาตังแต่
้ ช่วยนกจนถึงช่วยคนอื่นยกของ
ถึงทังหมดนั
้
น่ จะโดนสัง่ ก็เถอะ
“กูบอกว่าเสียมา...”
“ไม่เป็ นไรครั บ ผมช่วยได้ ” ผมแสร้ งยิม้ เป็ นมิตรให้ ทงั ้ หมด ถึงไม่
อยากช่วยแต่ก็จริ งอย่างที่มนั พูด ไอ้ ต้ นู นั่ น่าจะหนักเอาการ ถือว่าท�ำบุญละ
กัน ชีวิตจะได้ ดีๆ
“จะดีเหรอ ตู้หนักนะนาย”
“ไม่เป็ นไรครับ ฮ่าๆ” ถ้ าไอ้ ผมทรงปอมปาดัวร์ นี่แบ่งนิสยั ดีๆ ให้ เพื่อน
มันบ้ างก็คงดี ขนาดใช้ ผมอยู่ ไอ้ สกปรกมันยังไม่ส�ำนึกในบุญคุณเลย นัน่ ๆ
แคะขี ้หูไม่ร้ ูไม่ชี ้แล้ ว เฮ้ อ
“เออดี พูดรู้เรื่ องกูชอบ” กูยอมช่วยมึงแค่ครัง้ นี ้เท่านันนะ
้
“ไอ้ เชี่ยแซงค์ มึงนี่ไร้ มารยาทจริ งๆ”
เดี๋ยว
คุณได้ ยินอย่างที่ ผมได้ ยินไหม เมื่ อกี น้ ี ผ้ มหูฝาดหรื อว่าผมได้ ยิน
จริ งๆ วะ... ไอ้ เปี ยพจมานชื่อว่าแซงค์เหรอ ชื่อมึงอินเตอร์ ไม่เหมาะกับตัวเอง
อย่างแรง สารรูปมึงทรยศชื่อที่พอ่ แม่ตงให้
ั ้ ฉิบหาย ผมสงสารนะเวลาเจอคน
ประเภทนี ้ คุณก็ดๆู ไว้ นะครับ เวลาจะตังชื
้ ่อลูกก็คดิ เผื่ออนาคตนิดหนึง่ ผม
เข้ าใจว่าเกิดมาเด็กๆ ก็หน้ าตาน่ารักหมดแต่คณ
ุ ก็ร้ ู ว่าพอโตมาแล้ วหน้ ามัน
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ก็ต้องกลายพันธุ์ทกุ คน จะตังชื
้ ่อลูกว่าอะไรก็คาดคะเนให้ ดีละ่ ว่าหน้ าตาลูก
จะเหมาะกับชื่อไหม เหอะๆ
“เรื่ องของกูน่าไอ้ เกื ้อ รี บๆ ยกไอ้ ต้ นู ่ีขึ ้นไปสักทีเถอะ เราจะได้ รีบไป
แดกข้ าวกัน กูหิวจะตายละ ข้ าวเที่ยงก็ไม่ได้ แดก ข้ าวเย็นยังได้ แดกช้ าอีก
ฮ่วย!” ผมทรงปอมปาดัวร์ คงุ ชื่อว่าเกื ้อเหรอ เอาจริ งป่ ะ พวกมึงควรเปลี่ยน
ชื่อกัน
“บ่นเป็ นหมีกินผึ ้งเลยนะมึง”
เสี ย งทุ้ม ดัง ขัด บทสนทนา เจ้ า ของเสี ย งคื อ เพื่ อ นอี ก คนหนึ่ง ของ
ไอ้ แซงค์ (กระดากปากฉิบหาย) เขาเป็ นหนุม่ ตาตี่ หน้ าตาดีใช้ ได้ ความจริ ง
ไอ้ เกื ้อก็หน้ าตาดี มีแค่ไอ้ สกปรกนี่แหละที่ดทู เุ รศ นี่ยงั เหลือเพื่อนอีกคนใช่
ป่ ะ ผมยังไม่เห็นหน้ าเลย ตัวไอ้ เกื อ้ กับไอ้ แซงค์ บังจนผมมองไม่เห็น ตัว
ไอ้ เพื่อนคนสุดท้ ายไม่ได้ เตี ้ยหรอกครับ แต่ผมนี่แหละที่อยู่ต�่ำกว่าความสูง
ของไอ้ สามตัวข้ างหน้ า
ผมว่าผมสูงแล้ วนะ แต่ไอ้ พวกนีส้ งู กว่าผมอีก ให้ ฟิลเหมือนกับว่า
ก�ำลังยืนมองก�ำแพงของสถานกักกันอยูเ่ ลยให้ ตายสิ กูดดู ้ อยไปเลย
“เงียบไปเลยไอ้ เนค... มึงจะด่าอีกคนไหมดอส กูจะได้ ห้ามไว้ เลย”
ไอ้ ตี่ชื่อเนค แล้ วอีกคนชื่อดอสเหรอ ชื่อแปลกดีแฮะ
“ไม่อ่ะ ฮ่าๆ” คนบ้ าอะไรวะ แค่ฟังจากเสียงยังรู้ ว่าหล่อ เสียงนุ่ม
ชะมัด
เออช่างเสียงเถอะ รี บๆ ช่วยพวกมันแล้ วรี บไปจากที่นี่ดีกว่า ไม่ร้ ูวา่
ตอนนี ้พี่ปรางกับพี่ดราฟท�ำธุระเสร็ จรึยงั ผมอยากกลับบ้ านไปอาบน�ำ้ นอน
รอเวลากินบุฟเฟต์กบั ไอ้ ฟรอยด์จะแย่ละ รู้สกึ ชีวิตจะวุน่ วายเหลือเกิน
“ให้ ยกตู้ไปไว้ ที่ไหนนะครับ” ผมยกมือขึ ้น แกล้ งเอียงหน้ าถามแบบ
พวกใสซื่อเป็ นการตัดบท รี บให้ พวกมันมาท�ำให้ เรื่ องจบๆ ไป ถ้ าใครคนหนึง่
กล้ ามาขอให้ ใครบางคนที่ไม่ร้ ูจกั ช่วยยกของ สถานที่ก�ำลังจะไปก็ไม่น่าไกล
มากเนอะ ถึงไอ้ สกปรกมันจะดูไร้ มารยาท ไร้ ความเกรงใจก็เถอะ แต่ก็ไม่
น่า...
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“ชันหก”
้
...ไอ้ เวร มึงไร้ ความเกรงใจกว่าที่กคู ดิ ไว้ อีก
“ไม่ต้องกลัวว่าจะเหนื่อยเว้ ย ตึกกูมีลิฟต์” อ๊ ะ เห็นไหมว่าคนไทยมี
ความเกรงใจทุกคน จากนี่ขึ ้นไปชันหกก็
้
แป๊ บเดียวเท่านันแหละ
้
แบบนี ้สบาย
เลย ผมได้ ออกแรงแค่ตอนที่ยกเข้ ากับยกออกเท่านัน...
้ ก็อยากจะพูดอย่าง
นัน้ ถ้ าหลังจากประโยคของไอ้ สกปรกไม่มีค�ำพูดของหนุ่มตาตี่ขดั ความสุข
ของผมแบบนี ้
“มีจริ ง แต่มงึ ไม่บอกเขาไปล่ะว่าลิฟต์เพิ่งเสียเมื่อเช้ า...”
เวร กูบอกปั ดไปว่ามีธรุ ะด่วนได้ ไหม ชันหกนี
้
่ไม่ใช่เล่นๆ เกิดมากูไม่
เคยยกของหนัก ขึน้ ตึก ชัน้ สูง ขนาดนี ม้ าก่ อ น อย่า งมากก็ แ ค่ชัน้ สาม ซึ่ง
เท่านันก็
้ คดิ ว่าเหนื่อยบรรลัยแล้ ว... ถ้ าเป็ นชันหกขากู
้
ไม่ลากพื ้นไปเลยเหรอ
“ไหวไหมครับ เดี๋ยวพวกผมไปเองก็ได้ นะ นายไม่ต้องมาช่วยหรอก”
เกื ้อบอกผมด้ วยใบหน้ าเกรงใจที่สดุ ผมยังยืนยันค�ำเดิมว่าถ้ าไอ้ นี่แบ่งนิสยั
ไปให้ เพื่อนมันบ้ างก็คงจะดี
“เออนัน่ ดิ ไม่ต้องไปสนใจค�ำพูดไอ้ แซงค์หรอก แม่งเป็ นแบบนีม้ า
นานละ มึงไปเถอะพวกกูยกได้ แค่นี ้จิ๊บๆ” เนคเสริ ม สรุปแล้ วทังกลุ
้ ม่ ดีหมด
ยกเว้ นไอ้ แซงค์คนเดียว
“เอ้ า อะไรของพวกมึงวะ ตอนแรกบอกให้ กไู ปหาคนมาช่วยแต่พอกู
หาคนมาช่วยได้ ก็ไล่มนั ไปเฉยเลย”
“กูให้ ไปหาคนช่วยก็จริ งไอ้ แซงค์ แต่นนั่ กูหมายถึงเพื่อนๆ น้ องๆ ใน
คณะเราเว้ ย หรื ออย่างน้ อยก็คนรู้จกั อ่ะไอ้ ควายเอ๊ ย” ไอ้ เนคตบหัวเพื่อนตัว
เองฉาดใหญ่ จะเป็ นไรไหมถ้ าผมอยากฝากมันตบอีกสักดอกสองดอก ฝาก
ดึงต่างหูมันให้ ขาดด้ วยจะดีมาก เห็นแล้ วระคายเคืองตา เสียงกรุ๊ งกริ๊ ง
เกะกะหู พูดง่ายๆ คือไม่มีอะไรเข้ าตากูสกั อย่าง
“ไม่เป็ นไรครับ ผมไหว” เป็ นอีกครัง้ ที่ผมแสร้ งยิ ้มเป็ นมิตรออกไปให้
คูส่ นทนา เชื่อว่าค�ำพูดที่ออกมาจากปากผมนันคื
้ อความในใจจริ งๆ... ถ้ าจะ
แสร้ งท�ำเป็ นคนดี มันก็ต้องท�ำให้ สดุ จะหยุดแค่กลางคันไม่ได้
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“เฮ้ ย ใจดีจงั วะ”
“เขากลัวไอ้ แซงค์รึเปล่า” นี่เรี ยกกระซิบกัน?
“เปล่าครับ” ลองมองทะลุเข้ ามาในใจกูสิ แล้ วมึงจะรู้วา่ ภายนอกกับ
ภายในกูไม่เหมือนกันเลยสักนิดเดียว ผมเคยบอกว่าไม่อยากยุ่งกับใครก็
จริ ง แต่นนั่ ก็ไม่ได้ หมายความว่าจะต้ องอยู่คนเดียว ไม่สนใจเพื่อนร่ วมโลก
นานๆ ทีช่วยคนอื่นให้ ภาพลักษณ์ ตวั เองดูเป็ นคนดีบ้างก็ไม่เลวเหมือนกัน
เผื่อจะท�ำให้ ผมอยูใ่ นสังคมใหม่งา่ ยเข้ าไปอีก
“อยากช่วยจริ งๆ รึเปล่า ไม่ใช่วา่ โกหกนะ ฮ่าๆ”
เสียงทุ้มนุ่มท�ำให้ ผมชะงัก หันไปมองคนพูดทันที คล้ ายกับประโยค
ธรรมดาๆ แต่ถ้าลองพิจารณาดูดีๆ และแปลความหมายแล้ ว มันเหมือนกับ
คนพูดก�ำลังจะบอกว่า ‘ถ้ ามึงไม่อยากช่วยก็บอกตรงๆ ไม่ต้องเสแสร้ ง’ หรื อ
อีกนัยหนึง่ ก็คือมองออกเหรอว่าผมคิดอะไรอยู่
ใครวะ...
ไม่ใช่เสียงไอ้ สามหน่อหน้ านี ้แน่นอนเพราะมันไม่ได้ ขยับปากเลย ทัว่
บริ เวณก็มีแค่เรายืนคุยกันอยู่แค่นี ้ ถ้ าไม่ใช่ผม ไม่ใช่พวกมัน งันก็
้ เหลือแค่
คนเดียว
กึก
ด้ วยความอยากรู้ ผมจึงหันไปมองบุคคลที่คิดว่าน่าจะเป็ นคนพูด
ช้ าๆ วินาทีที่ดวงตาสบเข้ ากับดวงตาคมคู่สวย เหมือนกับว่าโลกทังใบหยุ
้
ด
หมุนไปชัว่ ขณะ... นี่ไม่ใช่อาการรักแรกพบเหมือนในนิยายตาหวาน แต่นี่คือ
อาการอึ ้งต่างหาก ให้ ทายว่าเขาคนนี ้คือใคร
ให้ ตายสิ เดินตามใบไม้ มามันท�ำให้ เราพบกับสิง่ ที่ตามหาจริ งๆ ด้ วย
เพิ่งแยกกันเมื่อไม่นานมานี ้เอง ไม่คดิ เลยนะว่าเราจะเจอกันเร็ วแบบนี ้
ไอ้ พระเอก
“ว่ายังไงครับ ฮ่า” ร่ างสูงเอ่ยถามอีกครัง้ ด้ วยใบหน้ ายิ ้มแย้ ม... เคย
ได้ ยินไหมว่าพวกเดียวกันย่อมเห็นพวกเดียวกัน ถ้ าให้ เดาจากเซ้ นส์ และ
บรรยากาศไม่คอ่ ยเป็ นมิตรที่แผ่ออกมาบางเบา ไอ้ นี่ต้องนิสยั ไม่ตา่ งจากผม
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แน่ๆ

เวรกรรม ครัง้ ที่แล้ วกุ๊ย ครัง้ นี ้ก็หมาป่ าในคราบแกะน้ อย ผมไม่ร้ ูเลย
ว่าแบบไหนแย่กว่ากัน เหอะๆ
“อยากช่วยจริ งๆ สิครับ” ในเมื่อเขายิ ้มมา ผมก็ยิ ้มตอบไปด้ วยรอย
ยิ ้มที่เป็ นมิตรไม่แพ้ กนั นี่เป็ นสงครามประสาทของพวกตีสองหน้ าเหรอ แข่ง
กันว่าใครโกหกเก่งกว่ากันงันสิ
้ หึ
“...งันขอบคุ
้
ณมากนะครับ ใจดีจงั เลย” มึงไม่ได้ คิดอย่างที่พดู ออก
มาใช่ไหมล่ะกูร้ ู เพราะกูก็ท�ำแบบเดียวกัน
“ไม่หรอกครับ ฮ่าๆ”
“เลิกพูดคงพูดครั บกันเถอะกูจะอ้ วก รี บมายกตู้เร็ วๆ ไอ้ พวกแรง
งาน” เสียงของไอ้ สกปรกเป็ นเหมือนระฆังที่ตีตอนจบยกของนักมวย ผมกับ
คู่สนทนาตัวสูงยังคงมองหน้ ากันด้ วยรอยยิ ้ม นี่คนแรกเลยนะที่นิสยั จริ งๆ
กับนิสยั ที่ผมคิดให้ ในนิยายตรงกัน (ปกติเจอแต่คาแรคเตอร์ ตรงกันหรื อไม่ก็
ภาพลักษณ์ตรงกัน)
ดีละ่ ... นี่อาจจะท�ำให้ ผมแต่งนิยายได้ ราบรื่ นมากขึ ้นก็ได้
คุยกันไม่นานนักเราทังห้
้ าก็เข้ าไปยกตู้เหล็กขนาดใหญ่ เราแบ่งถือ
กันคนละมุมครับ ผมถือบนซ้ าย ไอ้ เกื ้อบนขวา ไอ้ เนคล่างขวา ไอ้ ดอสล่าง
ซ้ าย ส่วนไอ้ แซงค์ยกตรงกลาง เท่ากับว่าผมเผชิญหน้ ากับไอ้ พระเอกตรงๆ
ให้ ตายสิ ไม่วา่ มันจะน่าหมัน่ ไส้ ขนาดไหนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ วา่ มันท�ำให้ ผมมี
อารมณ์แต่งนิยายต่อ มีเยอะด้ วย
“เดินระวังๆ นะมึง ไอ้ ต้ นู ี่ราคาแพงกว่าที่มงึ คิดไว้ เยอะ”
“ครับ” ถึงมันตกขึ ้นมาจริ งๆ กูก็มีปัญญาซื ้อใช้ ครับ พวกคุณอาจไม่ร้ ู
ว่ารายได้ จากการขายความมโนทางปั ญญาของผมนันเยอะกว่
้
าที่ใครหลาย
คนคิด ตอนอยู่ที่ญี่ปนว่
ุ่ าเยอะแล้ วนะ พอแลกกลับมาเป็ นเงินบาทนี่เยอะ
กว่านันอี
้ ก เยอะจน... ผมไม่ร้ ูจะเอาไปท�ำอะไร คืองานผมมันดังพอสมควร
ด้ วยแหละก็เลยตีพิมพ์หลายรอบ ประกอบกับผมเขียนหลายเรื่ อง รายได้ มนั
ก็เลยเยอะตามไปด้ วย
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“ท�ำไมพูดเพราะจัง มึงเรี ยนที่ไหนเนี่ยไอ้ แว่น” หนุม่ ตาตี่ถาม
“เออ ยังไม่ได้ ถามเลย นายชื่ออะไรอ่ะ?”
“ชื่อปราบ เรี ยนที่นี่แหละครับ”
“ท�ำไมไม่เคยเห็นหน้ าวะ มึงอยูป่ ี ไหน?” ไอ้ สกปรกถามบ้ างขณะเดิน
ขึ ้นบันไดไปทีละขันอย่
้ างระมัดระวัง มันต้ องระวังแล้ วนะ ผมต้ องระวังมาก
กว่าอีกเพราะต้ องเดินถอยหลัง โอ๊ ะ นัน่ เปลือกกล้ วยเหรอ นี่ถ้ากูเหยียบขึ ้น
มามีลื่นอ่ะ... ลื่นแล้ วก็ไหลไปพร้ อมกันเลยห้ าคน นอกจากตู้แตกแล้ วคนก็
อาจจะเกิดการตายหมูด่ ้ วย เหอะๆ
“ปี สองครับ ไม่แปลกหรอกที่จะไม่เห็นหน้ า ผมเพิ่งกลับมาท�ำเรื่ อง
เรี ยนต่อวันนี ้เอง”
“แสดงว่าดรอปไปเหรอ?”
“ไม่เชิงดรอปหรอก ไปเรี ยนต่อมาครับ” ตอบพร้ อมกับเดินขึ ้นไปทีละ
ขันอย่
้ างระมัดระวัง ขาของผมเกร็งจนปวดไปหมด นี่ต้ หู รื อดัมเบล หนักเกิน
ไปแล้ วมัง้
“หือ ต่างประเทศสินะ ถึงว่าล่ะผมขาวเชียว”
“ฮ่าๆ” เกี่ยวไหมวะ ความจริ งมหา’ลัยที่นี่ให้ ย้อมผมได้ นะครับแต่ก็
ไม่เห็นว่าใครจะย้ อมสักคน มีแค่ผมนี่แหละที่หวั ขาวโพลนโดนตากรรมการ
ถึงอย่างนันผมก็
้
ไม่คิดจะย้ อมกลับอยู่ดี ก็ผมชอบอ่ะ ย้ อมสีนี ้แล้ วรู้ สกึ กล้ า
แสดงออก อีกอย่างมันก็เข้ ากับหน้ าผมมาก ช่างท�ำผมยังบอกเลยว่าผม
ย้ อมสีนี ้แล้ วดูดีกว่าตอนผมสีด�ำล้ านเท่า... ก็เว่อร์ ไปงันแหละ
้
“ดูขี ้อายแต่ดนั กล้ าย้ อมผมสีสว่าง ดูขดั กันจังเลยนะครับ”
มึงก็ขดั กูจงั เลย...
ประโยคเมื่อกี ้ของไอ้ ดอสตีความได้ ประมาณว่า ‘ความจริ งมึงไม่ได้
เนิร์ดอย่างที่เห็นล่ะสิ’ ดูท่าทางจะเป็ นคนไม่ดีกว่าที่ผมคิดไว้ เยอะเลยนะไอ้
พระเอกคนนี ้ สงสัย ต้ อ งมี เ รื่ อ งตบตี กับ มัน เพื่ อ ปั่ น ต้ น ฉบับ ต่อ แน่ เ ลยว่ะ
เหมือนไอ้ พระเอกนักเลงคนก่อนที่ผมเล่าให้ ฟังไง เฮ้ อ
“เหรอครับ ก็ชอบนี่นา อีกอย่างพอย้ อมแล้ วอาจารย์ก็ไม่ได้ ว่าอะไร
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ด้ วย” ที่ตอบไปหมายความว่า ‘เรื่ องของกูไอ้ สสั อย่ามาเสือก’ ดูท่ามันจะ
เข้ าใจเพราะหลังจากที่ได้ ยิน มันก็ใช้ จงั หวะที่คนอื่นหันไปมองพื ้น เบะปาก
ให้ ผมเห็นคนเดียว แหม ความสามารถเยอะจริ งๆ นอกจากจะไวแล้ ว ความ
สามารถด้ านการท�ำหน้ ากวนตีนก็เป็ นที่หนึง่ ด้ วย
“มึงเรี ยนคณะอะไรวะ รัศมีคนดีจบั ฉิบหาย สังคมสงเคราะห์เหรอ?”
“คณะอะไรวะไอ้ เนค ท�ำไมกูไม่เคยได้ ยินชื่อ” ผมไม่ได้ ตอบนะครับ
ไอ้ แซงค์มนั ถามเพื่อนมัน... พ่อมึงอ่ะ อยูม่ อนี ้มากี่ปีแล้ ว ท�ำไมไม่ร้ ูจกั คณะนี ้
“ก็ปกติมงึ เรี ยกแต่คณะนางฟ้า ไม่เคยเรี ยกชื่อจริ งสักครัง้ จะไปจ�ำได้
ไง”
“อ้ าวเหรอ... แล้ วตกลงมึงเรี ยนคณะนี ้จริ งป่ ะ?”
“เปล่าครับ ผมเรี ยนมนุษย์ญี่ปนุ่ ”
“คณะข้ างๆ เองนี่หว่า ว่างๆ จะไปใช้ งานใหม่นะไอ้ โนบิตะ” ไม่ต้อง
มาหากูหรอก กูไม่ต้อนรับมึง หรื อถ้ ามาจริ งๆ มึงก็คงไม่เจอเพราะปกติกจู ะ
สุมหัวกับไอ้ ฟรอยด์อยู่ที่หลังตึกคณะ นานๆ ทีจะออกมาเผชิญโลกกว้ าง
แบบนี ้ จงขอบคุณดวงของพวกมึงซะที่มีสทิ ธิ์ได้ ยลโฉมเบ้ าหน้ ากู
วุ๊ แล้ วนี่เมื่อไหร่จะถึงวะ หนักจะตายอยูล่ ะ
“ถ้ ามีอะไรให้ ช่วยก็บอกนะครับ” กูตอแหล กูไม่ได้ อยากจะช่วยเลย
สักนิด
“ปราบไปเรี ยนที่ไหนมาอ่ะ” เกื ้อเอ่ยถาม จากที่ดไู อ้ นี่น่าจะมนุษยสัมพันธ์ดีที่สดุ ในกลุม่ ไอ้ แซงค์คะแนนมนุษยสัมพันธ์ตดิ ลบ ไอ้ เนคก็ดจู ะก�๊ำ
กึง่ ระหว่างดีกบั ไม่ดี ส่วนไอ้ ดอส... ก็ดีแหละแต่นนั่ หมายถึงภายใต้ หน้ ากาก
ยิ ้มๆ ของมัน ภายในใจคงไม่ตา่ งจากผมเท่าไหร่
“ญี่ปนุ่ ครับ”
“ป๊ าดด กูถึงว่าล่ะ ท�ำไมมึงหน้ าตาเหมือนโนบิตะ” พูดแล้ วก็พยัก
หน้ ากับค�ำพูดตัวเอง ไม่เกี่ยวไหม คนไปอยู่อเมริ กายังหน้ าไม่เหมือนเดอะ
ฮัคเลย คนไปอยูแ่ อฟริ กาก็หน้ าไม่เหมือนแอฟริ กนั บูลฟร็ อกด้ วย
“ไอ้ แซงค์ปากหมาว่ะ ด่าคนอื่นเขาไปทัว่ ”

46
“กูก็แค่พดู ตามสิง่ ที่เห็น” เจ้ าของเปี ยพจมานไหวไหล่ไม่สนใจ ค่อยๆ
เดินขึ ้นบันไดไปช้ าๆ เฮ้ ผมโคตรเหนื่อยเลยว่ะ ไม่เชื่อดูอาการหอบกับหยด
เหงื่อที่ไหลย้ อยจนเสื ้อชุม่ ไปหมดนี่สิ
“แล้ ว นี่ มึง ยุ่ง อยู่ป่ ะ พวกกูก วนรึ เ ปล่า เห็ น เดิ น วนอย่ า งกับ พวก
เคว้ งคว้ างในชีวิตหรื อไม่ก็พวกซอมบี ้ไม่ได้ แดกสมองมาเป็ นชาติ ขานี่ไถไป
กับพื ้นเชียว” พูดแบบนี ้ด่าเลยเถอะไอ้ ตี่...
“ไม่ยงุ่ หรอกครับ ผมแค่มาเดินเล่นดูความเปลี่ยนแปลงของมหา’ลัย
นิดหน่อย พอดีได้ ขา่ วว่าเพิ่งแต่งเติมใหม่ ไม่อยูแ่ ค่ปีเดียวเปลี่ยนไปเยอะจน
เกือบหลงแน่ะ”
“หลงไปแล้ วมังครั
้ บ”
ไม่แขวะสักวินาทีจะตายไหม
“นัน่ สินะ ฮ่าๆ” มึงเป็ นคนที่แขวะได้ นิ่มนวลที่สดุ ตังแต่
้ กเู คยเห็นมา
ดูรอยยิ ้มพิมพ์ใจนัน่ สิ ไหนจะใบหน้ าใสซื่อนัน่ อีก เจอกันครัง้ แรกมึงก็ออกตัว
ว่าไม่ชอบขี ้หน้ ากูขนาดนี ้เลยเหรอ กูไปท�ำอะไรให้ หรื อว่ามึงเป็ นพวกโรคจิต
ไม่ชอบคนที่นิสยั เหมือนตัวเอง?
คนประหลาด
“โอ๊ ย แฮ่ก... เมื่อไหร่จะถึงชันหกวะ”
้
“แฮ่ก เออ นัน่ ดิ”
ผมไม่นา่ ช่วยพวกมันจริ งๆ นัน่ แหละ ชันแรกถึ
้
งชันที
้ ่สามอาการก็ยงั
ไม่คอ่ ยเหนื่อยเท่าไหร่ แต่หลังจากนันสิ
้ ที่เรี ยกว่านรก เข้ าใจความรู้สกึ ตอนที่
ขาล้ าไหมครั บ พอมันล้ าแล้ วยังต้ องยกของหนักมากๆ ร่ างกายก็เหมือน
อยากต่อต้ านว่าไม่ไหวแล้ ว ตอนนีข้ าผมสัน่ ฉิบหายอ่ะ กูไม่อยากยกแล้ ว
โว้ ย!
“จารย์แกล้ งเราป่ ะ ท�ำไมต้ องให้ มายกด้ วย ภารโรงไม่มีเหรอวะ...
แฮ่ก”
“ลุงภารโรงเจ็บขา จารย์เห็นก็เลยให้ เราช่วย” อ๋อ สรุ ปคือที่เราต้ อง
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มารับภาระยกตู้แบบนี ้เพราะภารโรงคณะมึงเจ็บขายกไม่ได้ อาจารย์ก็เลย
ท�ำตัวเป็ นคนดีด้วยการใช้ ลกู ศิษย์ให้ ยกแทน? อื ้อหือ ควรชมว่าอาจารย์เป็ น
คนดีหรื อด่าว่าอาจารย์นิสยั ไม่ดีดีละ่ ...
“แต่ถงึ อย่างนันก็
้ เถอะ แฮ่ก... กูเหนื่อย!”
“เอาน่า อีกแค่ชนเดี
ั ้ ยวเอง” คนพูดเอ่ยยิ ้มๆ ทังๆ
้ ที่ใบหน้ ายังคงมี
หยดเหงื่อเกาะอยู่จ�ำนวนมาก ตอนนี ้ผมคันมือยิกๆ อยากจะหยิบสมุดโน้ ต
ในกระเป๋ าออกมาแต่งนิยายจริ งๆ เนื ้อเรื่ องมันไหลเข้ ามาในสมองเยอะแยะ
ไปหมด ถ้ าพิมพ์จริ งๆ คงได้ ประมาณสิบหน้ าแล้ ว แม่ง... ใช้ ปากเขียนได้
ไหม มือไม่วา่ ง
“ขอโทษที่ท�ำให้ ล�ำบากนะเว้ ย เดี๋ยวยกของเสร็ จแล้ วกูจะพาไปเลี ้ยง
ข้ าวละกัน” ไม่ต้องเลี ้ยง แค่ยกเพื่อนมึงให้ กสู กั เดือนก็พอ พอปิ ดต้ นฉบับเมื่อ
ไหร่กจู ะส่งคืนไปพร้ อมข้ าวสิบกระสอบ
“ไม่ต้องหรอกครับ ผมเกรงใจ ฮ่าๆ” ความจริ งก็อยากกินอยู่นะ แต่
ผมมีเรื่ องต้ องท�ำไง อยากแต่งนิยายยยย ไม่ต้องห่วงว่าไม่เห็นหน้ าไอ้ ดอส
แล้ วผมจะแต่งไม่ได้ ครั บ ที่ จริ งขอแค่มีอารมณ์ เบ้ าหน้ าไอ้ คุณชายก็ ไม่
จ�ำเป็ นเท่าไหร่ แล้ วบังเอิญว่าตอนนี ้ผมก็มีอารมณ์ม๊ากมาก คาดว่าน่าจะ
แต่งนิยายได้ โดยไม่ต้องมีไอ้ อิมเมจพระเอกประมาณสี่ห้าวันไม่เกินนัน้ หลัง
จากนันเดี
้ ๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนอะ เหอะๆ
Rrrr
ใครโทรมาตอนนี ้วะ
“โทรศัพท์ใคร?” สงสัยแรงสัน่ จากเครื่ องมือสื่อสารของผมจะแรงเกิน
เกือ้ ที่อยู่ข้างๆ ถึงได้ ร้ ู สึก ก็เครื่ องเก่าพอผมเปิ ดระบบสัน่ มันก็สนั่ เบามาก
มากซะจนบางครัง้ ผมก็ไม่คอ่ ยรู้ตวั ว่ามันสัน่ พอซื ้อใหม่ผมก็เลยประชดชีวิต
ด้ วยการซื ้อรุ่ นที่สนั่ แรงกว่าแผ่นดินไหว คราวนี ้อย่าว่าแต่คนโทรมาเลย แค่
ข้ อความเข้ าผมก็สะดุ้ง
“ผมครับๆ”
“รับป่ ะ เดี๋ยวเอาออกมาแล้ วเปิ ดล�ำโพงให้ เพราะถ้ าให้ ถือไว้ คงไม่
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ไหวอ่ะเดี๋ยวตู้หลุดมือ”
“เอ่อ... รบกวนหน่อยนะครับ” ผมยินยอมให้ อีกฝ่ ายหยิบโทรศัพท์ใน
กระเป๋ าออกมาให้ เขากดเปิ ดล�ำโพงแล้ ววางไว้ บนตู้ที่เราถือทันที คือตอนนี ้
เราจับถื ออะไรไม่ได้ นอกจากตู้ไง ไอ้ เกื อ้ ก็เลยท�ำแบบนัน้ ไม่ต้องกลัวว่า
โทรศัพท์ผมจะร่วงหรอกเพราะ... เพราะเชี่ยไรไม่ร้ ู อะไรท�ำให้ มงึ มัน่ ใจว่ามัน
จะไม่ร่วงวะไอ้ ผมทรงปอมปาดัวร์ เครื่ องนี ้แพงนะเว้ ย รู้ไหมว่าตอนซื ้อกูต้อง
คิดแล้ วคิดอีกขนาดไหน
“เงียบๆ หน่อยนะมึงอ่ะ” เนคออกปากสัง่ ไอ้ สกปรกแซงค์ที่ก�ำลังท�ำ
จมูกฟุดฟิ ดๆ คาดว่ามันน่าจะคันจมูกแต่ไม่มีมือเกาละมัง้ อี๋ ท่าน่าเกลี๊ยด
น่าเกลียด
“อะไร ท�ำไมเจาะจงกูละ่ ”
“ก็มงึ ชอบกวนตอนพวกกูคยุ ประจ�ำ ครัง้ นี ้มึงท�ำไม่ได้ นะเว้ ย” ผมฟั ง
ทังสองคุ
้
ยกันอีกนิดหน่อยก็เริ่ มหันมาสนใจปลายสายของตัวเองบ้ าง อ้ าว
เบอร์ แปลกเหรอ เมื่อกี ้ก็ลืมบอกไอ้ เกื ้อว่าถ้ าเป็ นเบอร์ แปลกก็ไม่ต้องรับ ผม
คิดว่าพี่ปรางหรื อพี่ดราฟซะอีก จะกดวางสายไปเลยก็ดจู ะเสียมารยาทไป
หน่อย คงต้ องรับแล้ วล่ะ
“ฮัลโหลสวัสดีครับ” ถ้ ามึงเป็ นพวกขายประกันหรื อพวกขายเพลงรอ
สายกูจะอายมากนะบอกไว้ ก่อน...
(ไอ้ปราบ มึงอยู่ไหนเนีย่ )
เย่! ไม่ใช่โว้ ย
“ใครครับ?” เสียงเป็ นผู้ชาย ดูอายุไม่น่าจะห่างจากผมเท่าไหร่ แถม
น� ้ำเสียงก็ค้ นุ ๆ เหมือนเคยได้ ยินที่ไหน... แปลกนะ เขาโทรมาหาผมแท้ ๆ แต่
ไอ้ เนคกับไอ้ เกื ้อกลับมีทีทา่ แปลกๆ รี บมองหน้ ากันก่อนก้ มลงมามองหน้ าจอ
ทันที ผิดกับไอ้ สองตัวที่เหลือที่ไม่ได้ สนใจอะไร
อะไรวะ?
(เอ้ า นี่จ�ำเสียงกูไม่ได้ ?)
“...ครั บ” นึกไม่ออกว่ะว่าเคยได้ ยินเสียงแบบนีท้ ี่ไหน รู้ แค่ว่าเพิ่ง
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ได้ ยินเมื่อเร็ วๆ นี ้ ใครวะ ท�ำไมมึงพูดกับกูเหมือนเราสนิทกันสุดๆ แบบนันล่
้ ะ
(ไอ้ ส้นตีน)
“เอ่อ...” เสียงตะโกนจากล�ำโพงท�ำให้ ผมอยากจะยกมือขึ ้นมาปิ ดหู
ทังสองข้
้
าง ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้ าคุยแบบปกติหูผมจะอยู่ในสภาพไหน
เสียงระดับฮิปโปค�ำรามอ่ะบอกเลย
(เย็นนี ้มึงจะไปแดกบุฟเฟต์กบั ใครล่ะไอ้ จญ
ั ไรรร หลายรอบแล้ วนะ
มึงอ่ะ ไปญี่ปนมาแค่
ุ่
ปีเดียวความจ�ำสันลงไปเท่
้
าไหร่เนี่ย ขี ้ลืมด้ วยไอ้ เวร กู
บอกแล้ วไงว่าอย่าแดกซูชิเยอะ เป็ นไงล่ะมึงสมองฝ่ อเลย)
อ๋อ ด่าขนาดนี ้กูร้ ูแล้ วครับว่าใคร...
“ฟรอยด์”
เสียงทุกคนเวลาฟั งผ่านโทรศัพท์นี่โคตรต่างกับตัวจริ งอ่ะ ผมจ�ำไม่
ได้ เลยนะเนี่ยว่าเป็ นไอ้ ฟรอยด์ เสียงตอนนี ้ของมันอย่างกับพวกทอม ตอน
แรกกูก็ตกใจคิดว่าสาวที่ไหนโทรมาหา แต่มนั ติดอยู่ที่ว่านี่เป็ นเบอร์ ใหม่กู
ยังไม่เคยให้ ผ้ หู ญิงคนไหนเลยนอกจากพี่ปราง
(เออ แล้ วนี่มงึ อยูไ่ หนวะ)
“อยู่ ตึ ก สถาปั ต ย์ แกมี อ ะไรรึ เ ปล่ า ” ตอบแล้ ว ผมก็ ล อบสัง เกต
ปฏิกิริยาของหนุ่มสถาปั ตย์ทงสี
ั ้ ่คนไปด้ วย ไม่ได้ คิดไปเองจริ งๆ นะ ไอ้ เนค
กับไอ้ เกื ้อแม่งก�ำลังตังใจฟั
้ งผมอยู่ ตังใจเว่
้ อร์ ๆ ใจจดใจจ่อเหมือนบทสนทนานี ้จะเอาไปออกข้ อสอบกลางภาคของพวกมัน ส่วนไอ้ แซงค์กบั ไอ้ ดอสก็
ยังคงนิ่ง ไม่สนใจอะไรเหมือนเดิม
“มึงว่าใช่ไหมวะ...” เสียงกระซิบเบาๆ ของไอ้ เกื ้อท�ำให้ ผมสนใจฟั ง
อยากรู้วา่ มันจะพูดอะไรกับเพื่อนมัน
“ไม่หรอกมัง้ ไอ้ แว่นไม่นา่ จะใช่นิสยั เพื่อนที่ฟรอยด์คบมัง้ เห็นอยูก่ บั
คนแรงๆ ทังนั
้ น้ ไอ้ นี่ไม่เข้ าข่ายเลยทังติ
้ ๋ม ติ๋ม ติ๋มและก็ติ๋ม” มึงมองคนจาก
ภายนอกไม่ได้ หรอกนะ เห็นแบบนี ้กูไม่ได้ เป็ นอย่างที่คิด... ว่าแต่มงึ พูดเรื่ อง
อะไรกัน เพื่อนไอ้ ฟรอยด์ท�ำไม ท�ำไมกูถงึ ดูไม่เข้ าข่ายเพื่อนมัน?
(มีดิ กูจะมาบอกว่าไม่ไปกินที่ร้าน xxx แล้ ว ซื ้อของสดไปท�ำแดกเอง
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ดีกว่า)

“ท�ำไมอ่ะ?” สงสัยมันคงคิดได้ วา่ ต้ องเกรงใจผม
(อยากแดกเหล้ าแต่ในร้ านไม่มีเหล้ า กูก็เลยคิดว่าไปแดกที่บ้านมึงดี
กว่า ครบครัน พอเมาปุ๊ บก็นอนปั๊ บ)
ไอ้ ... เฮ้ อ กูวา่ แล้ วมันต้ องเป็ นแบบนี ้ เด็กแบบมึงเคยมีความเกรงใจ
ที่ไหน
“ไม่ใช่จริ งเหรอวะ เสียงคุ้นๆ นะมึง”
เป็ นอีกครัง้ ที่ไอ้ หนุ่มสถาปั ตย์ผมทรงปอมปาดัวร์ กระซิบกระซาบกับ
เพื่อนของมัน พวกมันมีความสามารถดีนะครับ ขนาดจับตู้คนละฝั่ งกันยัง
คุยกันได้ เสียงก็เบาอยูแ่ หละแต่หผู มมันดีจดั ไงก็เลยได้ ยินทุกค�ำพูด
“ไม่เห็นคุ้นเลย แล้ วฟรอยด์เคยพูดจาแบบนี ้ที่ไหน ตังแต่
้ ร้ ู จกั กันมา
จนถึงวินาทีนี ้น้ องเขาพูดกับมึงกี่ประโยค?”
“ไม่ร้ ูวะ่ ... น่าจะไม่ถงึ สิบมัง”้
“เออ แล้ วมึงฟั งประโยคเมื่อกีส้ ิ ยาวซะยิ่งกว่ายาว... ยังไงก็ไม่ใช่
หรอก” อีกฝ่ ายส่ายหน้ านิดหน่อยเป็ นท่าประกอบ ตัง้ แต่ฟังมาผมจับใจ
ความได้ ประมาณว่าไอ้ พวกนีน้ ่าจะมีคนรู้ จักที่ชื่อฟรอยด์เหมือนกัน แล้ ว
พวกมันก็ก�ำลังสงสัยว่าเป็ นฟรอยด์เดียวกับที่ผมก�ำลังคุยอยูไ่ หม
(ตกลงกูไปบ้ านมึงได้ ป่ะ)
“เอางันก็
้ ได้ ” ตอบก่อนละสายตาไปมองที่อื่น ด้ วยความบังเอิญหรื อ
อะไรไม่ร้ ู ที่ท�ำให้ ไปสบตากับร่ างสูงเจ้ าของเสียงนุ่มน่าฟั งพอดี แต่แค่แป๊ บ
เดียวเท่านัน้ เพราะหลังจากนัน้ ผมก็หันมาสนใจไอ้ ปลายสายต่อ ผมไม่
อยากมองหน้ ามันมาก เท่านี ้ก็อยากแต่งนิยายจนมือสัน่ ไปหมดแล้ ว ถ้ ามอง
หน้ ามันมากไปกว่านี ้นิ ้วผมคงล็อกอ่ะ
(เออ ลืมถาม ไปญี่ปนุ่ ซื ้อของมาฝากกูบ้างป่ ะเนี่ย)
“ไม่อะ่ มีแต่ขนม เอาไหมล่ะ” ผมหัวเราะเบาๆ เดินถอยหลังเพื่อก้ าว
ขึน้ บันไดไปอีกขัน้ นี่ก็เดินมาตัง้ นานแล้ วท� ำไมยังไม่ถึงสักที กูเหนื่อยนะ
สถาปนิก มึงจะสร้ างอะไรเยอะแยะ ถามจริ งเอาไว้ ให้ ใครเดินขึ ้น? นี่ตกึ เรี ยน
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นะครับไม่ใช่ทางขึ ้นพระธาตุ ไม่ต้องมีเยอะมากก็ได้ มงั ้
(กูเอาหมดแหละถ้ าเป็ นของฟรี ความจริ งตอนแรกกูกะจะฝากซื ้อ
ดิลโด้ สกั อันสองอันเว้ ยแต่ก็กลัวตม.จะไม่ให้ มงึ กลับประเทศ)
“ถึงตรวจเมืองจะให้ ผา่ นเราก็ไม่ซื ้อมาให้ แกหรอก ฮ่าๆ” ไอ้ เด็กเวร นี่
เป็ นการฝากซื ้อของที่เลวที่สดุ มึงไม่นกึ ถึงตอนที่กเู ดินไปซื ้อบ้ างล่ะ เจ้ าของ
ร้ านจะมองหน้ ากูยงั ไง แล้ วมึงจะซื ้อไปท�ำอะไร ต�ำน� ้ำพริ กเหรอหรื อว่าอุดท่อ
ระบายน� ้ำ
(โห่ เท่านี ้ก็ไม่ได้ เหรอวะ)
“ไม่ได้ ๆ”
(ชิ ตอนนี ้กูรออยูท่ ี่ม้าหินอ่อนใต้ คณะนะ มาเร็ วๆ ล่ะ)
หือ...
“แกเลิกเรี ยนแล้ วเหรอ?” ไหนบอกว่าเลิกสี่โมงเย็นไง ตอนนี ้เพิ่งจะ
บ่ายสองกว่าๆ เอง
ในขณะที่คุยกับไอ้ น้องรหัสไป ผมก็แอบมองไอ้ สองคนนัน้ อีกครั ง้
ครัง้ นี ้พวกมันพูดแบบไม่มีเสียงว่า ‘นัน่ ไง เขาบอกว่าอยูค่ ณะเราแล้ ว กูวา่ ยัง
ไงก็คนเดียวกัน’ ไอ้ เนคก็ตอบกลับมาว่า ‘ถ้ าไม่ใช่มงึ ต้ องให้ กสู ี่ร้อยนะ’ มัน
กลายเป็ นการพนันตังแต่
้ เมื่อไหร่ วะ ‘เออ ถ้ าใช่มึงก็ต้องจ่ายกูเหมือนกัน...
มึงเตรี ยมตังค์ไว้ เลยไอ้ ตี่’
ยังไงไม่ร้ ูแหละ รู้แค่วา่ ถ้ าไม่ใช่ฟรอยด์เดียวกัน ไอ้ เกื ้อคงหน้ าแตกไม่
น้ อย เหอะๆ
(ยังหรอก แต่มีเรื่ องต้ องมาหามึงนิดหน่อย)
“อะไร?”
(เดี๋ยวลงมาแล้ วจะบอก ตอนนี ้กูขอเล่นเกมก่อน)
ติด๊
“อ้ าว...” ผมจ้ องหน้ าจอที่ดบั ไปแล้ วเพราะโดนตัดสาย อะไรของมัน
วะ คิดจะโทรมาก็โทร คิดจะตัดสายก็ตดั สาย แล้ วนี่มนั ไปเอาเบอร์ ผมมา
จากไหน เอ๊ ะ หรื อผมท�ำนามบัตรตกไว้ วะ... ถึงอย่างนันไอ้
้ ฟรอยด์ก็ไม่นา่ จะ
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โทรมาเบอร์ นี ้อ่ะ เพราะเบอร์ ที่อยูใ่ นนามบัตรเป็ นเบอร์ ญี่ปนุ่ ของผม แต่ที่มนั
โทรมาคือเบอร์ ไทย ซึง่ เป็ นเบอร์ ใหม่ เพิ่งแกะใส่เครื่ องเมื่อไม่นานมานี ้เอง
ไม่ร้ ูวา่ ผมคิดนานจนลืมสนใจโลกหรื อว่าไอ้ พวกนี ้เดินเร็ ว พอกลับมา
มองรอบตัวก็ถงึ ชันหกซะแล้
้
ว เออดีวะ่ ถ้ ารู้วา่ เหม่อแล้ วจะถึงเร็ วขนาดนี ้ผม
เหม่อตังแต่
้ ขนแรกที
ั้
่ก้าวขึ ้นบันไดละ
“แฮ่ก ถึงสักที”
“รี บ แฮ่ก วางมันเหอะมึง เราจะได้ รีบไปแดกข้ าว กูหิวจะตายละ”
เนคปาดเหงื่ อ คุก เข่ า กับ พื น้ อย่ า งหมดแรงหลัง จากที่ เ ราวางตู้ล งกับ ที่
เหนื่อยจริ งๆ นะครับ แค่เดินธรรมดาก็เหนื่อยแล้ วอ่ะ นี่ต้องยกของหนักขึ ้น
มาด้ วย พูดแล้ วขึ ้น อยากจะโวยวายจริ งๆ ท�ำไมลิฟต์ต้องมาเสียวันนี ้ด้ วย
“แฮ่ก ขอบคุณที่ชว่ ยนะเว้ ยไอ้ ปราบ”
“ยินดีครับ” กูโกหก กูไม่ยินดีเลยสักนิดเดียว อย่าใช้ กอู ีกนะไอ้ พวก
บ้ า ถ้ าครัง้ หน้ ากูเห็นมึงเดินมาขอความช่วยเหลืออีกพ่อจะฟาดด้ วยส้ นตีน
โดยเฉพาะมึง... ไอ้ สกปรกแซงค์
พอทุกคนเริ่ มหายเหนื่อย เราก็กลับไปทางเดิมที่เพิ่งเดินขึ ้นมา ตอน
ขึ ้นอย่างล�ำบาก ตอนลงนี่ฉลุยเชียว ตัวเบาอย่างกับพวกนินจา คงเพราะ
เมื่อกี ถ้ ื อของหนักมาล่ะมัง้ คุณเชื่ อไหมว่าตอนนี ผ้ มยังรู้ สึกเหมือนยังถื อ
อะไรอยูเ่ ลย มือมันอุน่ ๆ ชาๆ อ่ะ
“ก่อนหน้ านี ้ใครโทรมาวะ”
โอ๊ ะ กูคดิ ไว้ แล้ วว่ามึงต้ องถามกู ไอ้ เกื ้อ
ผมมองหน้ าคนถามด้ วยใบหน้ าใสซื่อ ซึง่ แน่นอนว่าตอแหลทังเพ...
้
ตอนนี ใ้ นหัวผมก� ำลังประมวลผลว่าท�ำไมพวกมันถึงได้ กระตือรื อร้ นและ
สนใจเรื่ องนี ้จัง ซึง่ ถ้ าไอ้ คนที่ชื่อฟรอยด์เป็ นคนรู้ จกั ของพวกมันธรรมดาๆ ก็
คงไม่มีทา่ ทีแบบนี ้ อย่างมากก็คงแค่ถามว่ารู้จกั กันเหรอหรื ออะไรท�ำนองนัน้
แต่นี่แม่งเล่นใหญ่ กระซิบกระซาบกันซะขนาดนัน้ ผมว่าไม่น่าจะใช่คนรู้จกั
ธรรมดา
“เพื่อนครับ” ก็มนั เป็ นเพื่อนผมจริ งๆ อ่ะ อีกอย่างจะให้ ตอบว่ารุ่ น
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น้ องก็ยงั ไงอยูม่ งั ้ พูดกูมงึ กันซะขนาดนัน้ มีแต่ควายเท่านันแหละที
้
่จะเชื่อว่า
เราเป็ นพี่รหัสน้ องรหัสกัน
“ชื่อฟรอยด์เหรอวะ”
“อื ้อ... มีอะไรรึเปล่า”
ค�ำถามนี ้กูถามทุกคนที่ยืนอยูต่ รงนี ้เลย มีอะไรรึเปล่า...
“เปล่าๆ ไม่มีอะไรหรอก ไอ้ เกื ้อก็ขี ้เสือกไปอย่างนันเอง
้ ฮ่าๆ” พอเห็น
ท่าไม่ดี เนคก็เลยเข้ ามาขัดเพื่อนตัวเองไว้ แล้ วพูดไม่มีเสียงว่า “กูบอกว่าไม่
ใช่ฟรอยด์ไง มึงก็ร้ ู ว่ามันไม่มีเพื่อน อีกอย่างแค่ดูก็ร้ ู แล้ วว่าไอ้ ปราบนิสยั
คนละขัวกั
้ บฟรอยด์ จะเป็ นเพื่อนกันได้ ไง” อะไร ไอ้ คนที่ชื่อฟรอยด์มนั นิสยั
ยังไง ท�ำไมคนแบบกูถงึ เป็ นเพื่อนไม่ได้ ?
“ก็ไม่แน่หรอก”
ในขณะที่ผมก�ำลังพิจารณาค�ำพูดของไอ้ ตี่ เสียงนุ่มก็เอ่ยบางอย่าง
ขึ ้นขัดความคิดของผม นัน่ ท�ำให้ ผมเงยหน้ ามองมันทันที ซึง่ ก็แปลกนะที่พอ
ท�ำแบบนันแล้
้ วผมก็พบว่ามันก็ก�ำลังมองผมอยูเ่ หมือนกัน
“อะไรคือไม่แน่ครับ?” ผมแสร้ งยิ ้มถาม มองคูส่ นทนาอย่างเป็ นมิตร
“ก็ไม่แน่ไง ฮ่าๆ” อย่างกับ ctrl c ประโยคข้ างบนมาแล้ ว ctrl v
“แล้ ...”
“ช่างมันเถอะ ว่าแต่เรายังไม่ได้ แนะน�ำตัวกันเลยนี่ พวกพี่อยู่ปีสาม
นะ พี่ชื่อเกื ้อ ไอ้ คณ
ุ ชายชื่อดอส ไอ้ ตี่ชื่อเนค ไอ้ เปี ยพจมานชื่อแซงค์ เราอยูป่ ี
สาม” ก่อนที่ผมจะพูดจบประโยค ก็เป็ นเกื ้อคนเดิมที่พดู แทรกขึ ้น โถ เพิ่งจะ
มาแนะน�ำ กูฟังพวกมึงด่ากันจนจะได้ ชื่อจริ งของแต่ละคนอยูแ่ ล้ วพ่อคุณ
เออ ช่างแม่งเหอะ
“ครับ ยินดีที่ได้ ร้ ูจกั นะครับพี่ๆ”
กระดากปากฉิบหาย... พวกมันอาจจะไม่ร้ ู แต่ผมรู้ ไงว่าพวกเราอายุ
น่าจะเท่ากัน เวลาต้ องเรี ยกคนรุ่นเดียวกันว่าพี่มนั ดูแปลกๆ ว่ะ
“แล้ วนี่เพื่อนเราจะมารับเหรอ ชวนเพื่อนไปกินขนมปั งกับพวกพี่ดิ
จะเลี ้ยงขอบคุณ”
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“ครั บเพื่อนมารั บ เรื่ องเลีย้ ง... ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะว่างรึ เปล่า
เพราะเมื่อกี ้เขาเพิ่งบอกว่ามีเรี ยนต่อ ฮ่าๆ” ในขณะที่ไอ้ ฟรอยด์โทรมา + มา
หาผมถึงตึกสถาปั ตย์ โทรศัพท์ผมยังไร้ ซึ่งวี่แววของพี่ปรางกับพี่ดราฟ พี่ๆ
เมาท์มอยกับอธิการจนลืมผมไปแล้ วรึเปล่า
“เหรอ... เพื่อนนี่อยูค่ ณะเดียวกันป่ ะ” ยัง ยังไม่จบอีกไอ้ ตี่
“ใช่ครับ มนุษย์ญี่ปนุ่ ”
“เหรอ... แล้ วนักศึกษาสาขาปราบมีชื่อฟรอยด์เยอะป่ ะ เอาแค่ในปี
สองอ่ะ” น่าน มึงจะต่อสินะไอ้ เกื ้อ
“หือ ไม่ร้ ู สิครับ ผมก็เพิ่งกลับมาจากญี่ ปุ่นด้ วย เมื่อก่อนก็ไม่ค่อย
สุงสิงกับใคร” พวกมันไซโคจนผมอยากรู้เองแล้ วเนี่ยว่าไอ้ ฟรอยด์ของมันกับ
ฟรอยด์ของผมจะเป็ นคนเดียวกันรึเปล่า
“แล้ ว...”
“แกถามเยอะไปไหม”
เสียงนุม่ ทุ้มแต่ฟังดูเย็นๆ ของร่างสูงที่เดินรัง้ ท้ ายดังขึ ้น หยุดปากของ
เพื่อนตัวเองไม่ให้ เอ่ยถามผมต่อ เวรจริ งๆ... ยิ่งไอ้ ดอสแสดงนิสยั ออกมา
มากเท่าไหร่ มันก็ยิ่งท�ำให้ ผมอยากกลับไปแต่งนิยายต่อเร็ วๆ อะไรจะตรง
คาแรคเตอร์ พระเอกที่ผมคิดไว้ ขนาดนี ว้ ะ ความจริ งมึงหลุดออกมาจาก
นิยายกูใช่ป่ะ?
“อ้ อ... นัน่ สิ”
เนื่องจากทนความอยากเขียนไม่ไหว ผมจึงหยิบสมุดโน้ ตของตัวเอง
ออกมาเพื่อเขียนสิ่งที่อยากเขียน ซึง่ ผมก็เริ่ มตรงเนื ้อเรื่ องเลย ผมเดินเรื่ อง
โดยใช้ นางเอกเป็ นคนบรรยาย ก็ไม่มีอะไรมากหรอก แค่ผมขี ้เกียจบรรยาย
เหมือนเล่าเรื่ องเพราะมันต้ องมีรายละเอียดเยอะ ภาษาญี่ปนของผมไม่
ุ่
แข็ง
แรงพอจริ งๆ... ผมเลือกให้ พระเอกกับนางเอกไม่กินเส้ นกัน ผมชอบอะไรที่
ถ่อยๆ นิดหน่อย ไม่ชอบเรื่ องหวานเลี่ยนเจียนอ้ วก แล้ วก็ไม่ชอบนิยายที่
ง่ายๆ แบบเจอปุ๊ บรักปั๊ บ ปุบปั บได้ กนั ด้ วย
ยาวไปยาวไป...
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พระเอกค่อยเริ่ มรู้ ตวั ว่าชอบอีกฝ่ ายตอนที่ยี่สิบละกัน หลังจากนันก็
้
จีบสักยี่สบิ ตอน เป็ นแฟนกันสักสิบตอน ตอนพิเศษอีกสองตอน จบปิ๊ งที่ห้า
สิบสองตอนนะพี่รัน อยากได้ ยาวๆ ผมก็จดั ให้
“มึงเขียนอะไรวะไอ้ ปราบ กูอ่านไม่ออกอ่ะ” เสียงถามมาพร้ อมกับ
ใบหน้ าที่ยื่นเข้ ามาใกล้ เพื่อดูสิ่งที่ผมก�ำลังท�ำ ท�ำให้ ผมสะดุ้งเล็กน้ อยเพราะ
ยังไม่ทนั ตังตั
้ ว
ตกใจหมดไอ้ สกปรกแซงค์
“...อาจารย์บอกให้ เขียนความรู้สกึ ตอนไปอยูญ
่ ่ีปนน่
ุ่ ะครับ พอดีเพิ่ง
คิดออกก็เลยอยากรี บเขียนไว้ กนั ลืม” สักวันจมูกผมจะยาวเหมือนตุ๊กตาไม้
ที่ชื่อพินอคคิโอไหม ถ้ านับค�ำโกหกวันนี ้น่าจะได้ ประมาณร้ อยกว่าค�ำแล้ ว
“มันคือภาษาญี่ปนุ่ ใช่ป่ะ”
“ภาษาปาปั วนิวกินีมงสั
ั ้ ส” ขอบคุณมึงมากไอ้ เนค ด่ามันอีกๆ
“เอ้ า ก็กไู ม่ร้ ู... เฮ้ ยกูร้ ูจกั ตัวนี ้ เคยเห็นในการ์ ตนู บ่อยๆ” ผมก้ มลงไป
มองตามนิ ้วของอีกฝ่ าย ไหน... ตัว あ (อะ) เหรอที่มงึ หมายถึง ไม่บอกกูก็ร้ ู
เลยว่ามึงชอบอ่านการ์ ตนู แบบไหน การ์ ตนู ต่อสู้ล่ะสิ สู้กันตัวๆ เสื ้อผ้ าไม่
เกี่ยว อาวุธเหล็กเงินอะไรไม่ต้อง ใช้ แค่อาวุธที่ตดิ ตัวมาตังแต่
้ เกิด เหอะๆ
จะว่าไปนี่มนั กลุม่ เพื่อนในนิยายชัดๆ หล่อทังกลุ
้ ม่ (ไอ้ แซงค์ก็น่าจะ
หน้ าตาดีนะ ถ้ ามันโกนขนและหนวดทิ ้งทังตั
้ ว...) เออๆ เพิ่มพวกนี ้เข้ าไปใน
นิยายด้ วย จะได้ มีสีสนั คิดแล้ วผมก็ยกมือขึ ้นมาขีดเขียนภาษาญี่ปนลงบน
ุ่
สมุดอีกครัง้ ผมให้ เรื่ องเดินที่ไทยครับ โปรโมทบ้ านเกิดเมืองนอนสักหน่อย
“ท�ำไมมึงเขียนได้ ฉลุยเหมือนเขียนภาษาบ้ านเกิดเลยวะ” หนุ่มหล่อ
ตาตี่เอ่ยถาม ผมเก่งว่ะ ก้ มหน้ าเขียนนิยายแต่ก็เดินลงบันไดได้ แบบสบายๆ
ไม่พลาดตกสักขัน้
“เอ้ า ก็เขาไปอยูท่ ี่ประเทศเจ้ าของภาษามาตังหนึ
้ ง่ ปี ”
“กูอยูไ่ ทยมายี่สบิ ปี ยงั อ่านเขียนไม่คอ่ ยได้ เลย”
กูชอบ...
“สงสัยจะอยู่ที่ระดับมันสมอง” ผมไม่ได้ สนใจสองคนนันที
้ ่ก�ำลังคุย
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กัน แต่สนใจเงาของร่ างสูงข้ างหลังที่สะท้ อนอยู่บนประตูกระจก ก็อยากจะ
หันไปมองหน้ าตรงๆ เลยเหมือนกันนัน่ แหละแต่ไม่อยากท�ำให้ เป็ นเรื่ องยุ่ง
ยาก ดูพ่อพระเอกของผมไม่คอ่ ยอยากจะญาติดีกบั คนที่นิสยั เหมือนตัวเอง
สักเท่าไหร่ อันธพาลเงียบจริ งๆ อยากจะถามว่าเพื่อนมันรู้ เรื่ องนิสยั นี ้บ้ าง
ไหมวะ
“เออเรื่ องเลี ้ยง ถ้ าเพื่อนปราบไม่ว่างเดี๋ยวพวกพี่ค่อยเลี ้ยงวันหลัง
ก็ได้ ” ไอ้ เกื ้อเสนอตอนที่เราเดินมาถึงชันล่
้ างแล้ ว
อยากจะร้ องเย้ ดงั ๆ ในที่สุดก็ได้ กลับมาที่นี่อีกรอบ คิดถึงอากาศ
ปลอดโปร่งชะมัด ดมกลิน่ อับในตึกจนเวียนหัวไปหมด สวัสดีไอ้ เก้ าอี ้ สวัสดี
ไอ้ โต๊ ะ สวัสดี... ไอ้ ซากศพที่นอนอยูเ่ กลื่อนพื ้นและงานในมือของพวกมึง นี่
กะจะไม่ท�ำอะไรแล้ วใช่ไหม
“ไม่ต้องเลี ้ยงก็ได้ นะครับ”
“ไม่ได้ ๆ พวกกูใช้ งานมึงหนักยิ่งกว่าทาส จะมาใช้ แล้ วทิ ้งเลยได้ ไง”
โอ้ ว ไอ้ เนคก็เป็ นอีกคนนะที่นิสยั ขัดกับหน้ าตา ถึงจะแค่หน่อยๆ ก็เถอะ ใจดี
ใช่เล่น
“ไม่เป็ นไรจริ งๆ ครั บ” หางตาของผมช�ำเลืองมองร่ างสูงข้ างหลัง
ขณะก�ำลังแสร้ งหัวเราะข�ำๆ มันก็ยงั ยิ ้มอยูน่ ะ ยิ ้มทังที
้ ่ไม่ได้ มีเรื่ องอะไรท�ำให้
ยิ ้ม... ยิ ้มปลอมๆ ที่ไม่ตา่ งจากยิ ้มบนใบหน้ าของผมเท่าไหร่ ไม่อยากจะคิด
เลยว่าถ้ าทังโลกมี
้
แค่คนแบบผมกับมัน จะมีสภาพเป็ นยังไง โลกคงลุกเป็ น
ไฟด้ วยสงครามประสาทของพวกเราอ่ะ
“เอางี ้ ช่างเพื่ อนมึงเถอะ มึงไปแดกข้ าวกับพวกกูดีกว่า” พอจบ
ประโยคคนพูดก็กอดคอผมแล้ วออกแรงลากให้ เดินไปด้ วยกัน ถ้ าไม่มีไอ้ เกื ้อ
ห้ ามไว้ มนั คงพาผมหนีไปจริ งๆ... แบบนี ้ก็ได้ เหรอวะ
“พ่อมึงสิไอ้ เนค”
“อ้ าว ท�ำไมอ่ะ ก็เพื่อนมันไม่ได้ ช่วยเราสักหน่อย จะไปรอเลี ้ยงมัน
ท�ำไม เสียตังค์เปล่าๆ”
“พ่อง... ถ้ ามึงหนีไปอย่างนี ้เราก็ไม่ได้ เห็นหน้ าคนที่ชื่อฟรอยด์ดวิ ะ”
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“เออว่ะ” หลังจากได้ ฟังประโยคท้ าย ไอ้ ตี่ก็ปล่อยมือจากคอของผม
ทันที โห เพื่อนมึงเคยบอกไหมว่าพวกมึงดูออกง่ายมาก กระซิบกันทังๆ
้ ที่กู
ยังยืนชิดเพื่อนมึงอยูอ่ ย่างนี ้เนี่ยนะ ท�ำแบบนี ้เราจับเข่าคุยกันเลยดีกว่าไหม
“ไอ้ ปราบ”
ในขณะที่ผมก�ำลังวิจารณ์ ความเด๋อของไอ้ ดโู อ้ เกือ้ เนค อยู่ดีๆ ก็มี
เสียงตะโกนขึ ้นมาอีก... ให้ ตายเถอะ วันนี ้กูโดนคนอื่นเรี ยกกี่ครัง้ แล้ ววะ ตัว
ละครแม่งเยอะจนตาลาย
อ้ าว ไม่ใช่ตวั ละครใหม่แฮะ
“ฟรอยด์”
ไม่ร้ ูวา่ คิดไปเองรึเปล่า พอไอ้ ฟรอยด์ตะโกนแล้ วเดินมาหาผมปุ๊ บ ไอ้
พวกที่นอนอยู่บนพืน้ ก็ เงยหน้ าขึน้ มองก่อนจะเกิ ดเสียงเจี๊ ยวจ๊ าวตามมา
พวกมันซุบซิบอะไรบางอย่างที่ผมจับใจความไม่ค่อยได้ ได้ ยินนิดหน่อยว่า
‘น่ารักฉิบหาย น่ารักกว่าในรู ปอีก’ เท่าที่ฟังก็มีแต่เสียงชื่นชมนะ ไอ้ น้องผม
มันเป็ นคนดังจริ งๆ ด้ วยแฮะ
“ช้ าฉิบหายยย กูรอนานแล้ วเนี่ย”
“ขอโทษๆ พอดีต้ มู นั หนักก็เลยใช้ เวลายกนาน”
“ช่วยพวกเขาเสร็ จแล้ วใช่ป่ะ งันกลั
้ บกันเถอะ... เดี๋ยวพรุ่งนี ้จะมาหา
นะ วันนี ้ขอวันหนึ่ง” ร่ างเล็กโบกมือลาใครสักคนในสี่คนนัน้ ท่าทางแบบนี ้
แสดงว่าพวกมันรู้ จกั กันจริ งๆ สินะ โลกกล๊ มกลม ผมคิดว่าไอ้ เกือ้ จะหน้ า
แตกซะแล้ ว สงสัยดวงมันยังคงมีอยู่
“เย่! ไงล่ะ กูบอกแล้ วว่าคนเดียวกัน” พูดถึงปุ๊ บก็ดงั ปั๊ บเลย...
“เอ้ า ก็ใครจะไปรู้ ก็เห็นไอ้ ปราบมันดูหงิมๆ ไม่น่าจะเป็ น Type
เดียวกับฟรอยด์นี่หว่า”
“เอามาเลยสี่ร้อย อิอิ” ไม่พดู เปล่า มันล้ วงมือเข้ าไปในกระเป๋ าเพื่อน
ตัวเองเพื่อเอาเงินออกมาตามจ�ำนวนด้ วย เหมือนจะหยิบแม่นนะ แต่เชื่อผม
ดิวา่ ความจริ งแล้ วในนันมี
้ อยูแ่ ค่นี ้ ฟั งจากประโยคหลังจากนี ้ก็ร้ ูแล้ ว
“เชี่ยแม่งงงงง แบงค์ร้อยสี่ใบสุดท้ ายของกรู๊”
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กูสงสารจับใจ...
“พี่ๆ ผมไปก่อนนะครับ” ผมโบกมือลาพวกมันเมื่อเห็นว่าควรไปได้
แล้ ว ไม่ได้ เห็นแก่ไอ้ น้องรหัสหรอก ผมแค่อยากกลับไปท�ำงานของตัวเอง
“เอ่อ... อือๆ ว่างเมื่อไหร่จะพาไปเลี ้ยงขนมนะ”
“ครับ”
“ป่ ะ ไปกันเถอะไอ้ โนบิตะ” พูดแล้ วมือเล็กก็ลากผมให้ เดินไปด้ วยกัน
อยากจะถามฟ้าว่าท่านเล่นตลกอะไร นี่ผมอยู่ที่ไหนได้ ไม่เกินสิบนาที ผม
เหนื่อยนะเว้ ย มันจะหลากหลายทางชีวภาพมากไปไหมครับ
ขนาดเดินมาแล้ วผมยังเห็นอยูเ่ ลยว่าไอ้ ผมทรงปอมปาดัวร์ เกื ้อก�ำลัง
ยิ ้มแฉ่ง ชี ้มือมาทางพวกเรา ดูทงสี
ั ้ ่คนจะสนใจเรื่ องของผมกับไอ้ หน้ าสวย
ข้ างๆ... ไม่สิ ไม่ใช่ทกุ คน ไอ้ แซงค์กบั ไอ้ พระเอกยังนิ่งอยูเ่ ลย
“ฟรอยด์จะพาเราไปไหนเหรอ” ผมเอ่ยถามคนข้ างตัวที่เอาแต่เดิน
ไม่ยอมพูดอะไรสักค�ำ ที่จริ งก็พูดแหละแต่จะพูดแค่เรื่ องอากาศกับความ
เหนื่อยของมัน อย่าง ‘ร้ อนฉิบหาย เมื่อไหร่หิมะจะตกที่กรุงเทพฯ วะ’ หรื อไม่
ก็ ‘วุ๊ เหนื่อยฉิบ ทางจะไกลไปไหน มึงเดินมาท�ำห่าอะไรตังไกลเนี
้
่ย’
“ไปหาพี่ๆ มึงดิ เขาแบตหมดก็เลยโทรหามึงไม่ได้ แม่งนัง่ เครี ยดอยู่
สองคนที่หน้ าคณะ พอเห็นกูก็ดีใจใหญ่ พี่ปรางจ�ำกูได้ ด้วยอ่ะ ดีใจว่ะ นี่
ขนาดเจอกันแค่ครัง้ สองครัง้ นะ... ตัดภาพมาที่มงึ จ�ำกูไม่ได้ ” อ้ าว แบตหมด
เหรอ ถึงว่าล่ะท�ำไมไม่มีใครโทรหาเลย
“ฟรอยด์ก็เลยมาตามหาเราให้ พี่ๆ เหรอ”
“เยสส กูเป็ นคนดีละ่ ซี่”
“ครับๆ” ยอมให้ ครัง้ หนึง่ ละกัน เห็นแก่เหงื่อบนหน้ าของมึง... ความ
จริ งมึงไม่ต้องเดินมาหากูก็ได้ นะ แค่โทรมาบอกว่าพี่รอกูอยู่ที่หน้ าคณะกูก็
เข้ าใจแล้ ว หรื อไม่มงึ ก็โทรมาถามว่ากูอยู่ที่ไหนแล้ วให้ พี่ปรางกับพี่ดราฟมา
รับก็ได้
“งันไปหาพี
้
่มงึ กันเหอะ กูต้องรี บไปเรี ยนต่อ เดี๋ยวต้ องกลับไปอาบน� ้ำ
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ที่หอด้ วย”
หือ...
“ฟรอยด์อยูห่ อเหรอ?”
“เออ ถามไม”
“เปล่า ถามเฉยๆ เพราะเราก็ก�ำลังหาหออยูเ่ หมือนกัน ฟรอยด์พอจะ
รู้ จกั หอที่อยู่ใกล้ มอบ้ างไหม ไม่ต้องดีมากก็ได้ ขอแค่ใกล้ ก็พอ” บ้ านผมอยู่
ไกลมหา’ลัยมากๆ นัน่ ท�ำให้ ต้องหาหออยู่ ความจริ งผมชอบหอเก่าที่อยูต่ อน
ปี ห นึ่ ง ปี ส องนะ แต่พี่ ป รางติ ด ต่อ ไปแล้ ว เขาบอกว่ า ห้ อ งไม่ ว่ า งเลย น่ า
เสียดายชะมัด ที่นนั่ ทังเงี
้ ยบ ทังสะดวก
้
เป็ นสถานที่ในอุดมคติของผมเลย
“มาซะกลางเทอมแบบนี ้ หอที่ไหนมันจะเหลือให้ มงึ ล่ะไอ้ ควาย”
“นัน่ สิ ไม่น่าเลย” ให้ ท�ำไงได้ ละ่ ก็ก�ำหนดการกลับของผมมันวันนี ้นี่
หว่า ผมน่ะอยากเลื่อนให้ ไวๆ แทบตาย แต่สดุ ท้ ายก็ท�ำได้ แค่พยักหน้ า ตอบ
เจ้ าหน้ าที่ไปว่า ‘ไฮ่’ ดอกเอ๊ ย...
“กูวา่ กลับไปนอนบ้ านเถอะ บ้ านมึงอยูไ่ หน” มันยังไม่เคยไปบ้ านผม
ครับ เคยไปแค่หอ ตอนพี่ปรางมาเจอมันก็ตอนที่อยูห่ อเหมือนกัน
“แถวๆ xxx”
“โห... ไกลกว่าบ้ านกูก็บ้านมึงนี่แหละ ถามพ่อแม่มงึ ดิว๊ า่ ไปตังบ้
้ านที่
นัน่ ท�ำหอยอะไร ไกลแบบนันกะจะไม่
้
ให้ อาจารย์ไปเยี่ยมบ้ านเลยไง๊ ”
“ไม่ร้ ูอะ่ บ้ านสร้ างตังแต่
้ ตอนคุณทวดยังสาวๆ แล้ ว” ตอนนี ้เธออายุ
เก้ าสิบปี เป๊ ะๆ ไม่ขาดไม่เกิน ทวดบอกว่าสร้ างบ้ านหลังนี ้ตอนตัวเองกับทวด
ชายอายุไ ด้ ย่ี สิบ ห้ า ปี ก็ นับ ไปแล้ ว กัน นะครั บ ว่า ตอนนี บ้ ้ า นผมอยู่ม ากี่ ปี
แล้ ว... เกือบเจ็ดทศวรรษอ่ะ
ถึงจะดูเก่าแต่ความจริ งมันไม่ใช่อย่างที่ใครหลายคนคิดเลย บ้ าน
หลังนันยั
้ งดูสวยงามเสมอไม่ว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่ บ้ านเป็ นทรงไทยสมัย
ร.ห้ า ขนาดก็ไม่ได้ ใหญ่มาก เอ๊ ะ หรื อใหญ่วะ ใหญ่นนั่ แหละ ผมกับพี่ปราง
อยูก่ นั แค่สองคนเพราะทวดย้ ายไปอยูล่ �ำปางกับลุง
“เออๆ ช่างเถอะ... แล้ วนี่มงึ จะท�ำยังไงถ้ าหาหอไม่ได้ จริ งๆ”

60
“ก็นา่ จะไปนอนบ้ านตัวเองนะ”
“ทังๆ
้ ที่บ้านไกลขนาดนันเหรอวะ?”
้
“อื ้อ ก็มนั ไม่มีหอนี่นา” อาจจะมามหา’ลัยสายบ้ างบางวันที่มีเรี ยน
เช้ า แต่นนั่ ก็เป็ นทางเดียว ก็อย่างที่ไอ้ ฟรอยด์บอกนัน่ แหละ กลางเทอมแบบ
นี ้จะมีที่ไหนเหลือห้ องอีกล่ะ คงมีแต่คอนโดฯ แพงๆ เท่านันแหละ
้
ซึง่ คนรู้จกั
คุณค่าของเงินอย่างผมจะไม่ยอมเสียเงินซื ้อของพรรค์นนั ้ ทังๆ
้ ที่มีบ้านอยู่
ในจังหวัดแน่ๆ
“ความจริ งหอกูก็กว้ างพอตัวนะ เหลือห้ องนอนอีกหนึง่ ห้ องด้ วย อ่ะๆ
กูสงสาร จะยอมแชร์ ห้องกับมึงก็ได้ นะไอ้ พี่รหัส”
โอ๊ ะ ท�ำไมผมโชคดีอย่างนี ้วะ
“จริ งเหรอ” ผมถามยิ ้มๆ นี่ยิ ้มของจริ งครับไม่ได้ เสแสร้ ง วุ๊ว คิดว่าจะ
ต้ องไปอยูท่ ี่บ้านจริ งๆ ซะแล้ ว
“เออ แต่อย่าท�ำเสียงดังนะเว้ ย ห้ ามล� ้ำเส้ นเข้ ามาในห้ องกูถ้ายังไม่ได้
รับอนุญาต ห้ ามกินอาหารเลอะ ห้ ามท�ำห้ องรก ห้ ามท�ำห้ องน� ้ำสกปรก ห้ าม
ปลุกกูหลังจากสี่ทุ่มด้ วย” ไอ้ ฟรอยด์ กูเปลี่ยนใจกลับไปนอนบ้ านแทนได้
ไหม ถ้ ากฎจะเยอะขนาดนี ้นะ
“อื ้อ”
ไม่เป็ นไรหรอก ผมก็บน่ ไปงันเอง
้ ความจริ งผมกับมันน่ะ Type เดียว
กันในเรื่ องรักความสะอาดอยู่แล้ ว อพาร์ ตเมนต์ที่ญี่ปนของผมนี
ุ่
่สะอาดทุก
ตารางนิ ้ว เรี ยกได้ วา่ ไม่มีฝนุ่ เกาะเลยสักนิด ทุกอย่างบนชันหนั
้ งสือจัดเรี ยง
เรี ยบร้ อย ในตู้เสื ้อผ้ าทุกชุดของผมเรี ยงเฉดตามโทน สีเนี๊ยบชนิดที่ว่าพวก
แม่บ้านยังร้ องว่าสุดยอดอ่ะ เวลามองของมีระเบียบแล้ วสมองมันปลอด
โปร่ง ผมชอบ
เราคุย กันไปจนถึงหน้ าตึก คณะมนุษ ย์ ที่ นั่น มี พี่ ดราฟกับพี่ ปราง
ก�ำลังนัง่ ท�ำหน้ ากลุ้มอยู่ ให้ ตายสิ นี่พวกเขาเป็ นห่วงผมขนาดนันเลยเหรอ
้
ในสายตาพวกเขา ผมอายุเท่าไหร่วะ
“ปราบ!” พอเห็นผมปุ๊ บ คุณหมอสาวสวยก็วิ่งมาหาเราด้ วยความเร็ ว
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เธอหมุนตัวผมไปมาเพื่อดูว่าผมเจ็บตรงไหนรึ เปล่า แล้ วเริ่ มพูดต่อ “เป็ น
อะไรรึ เปล่า ไปไหนมาเนี่ยพี่ห่วงแทบแย่ ท�ำไมไม่โทรบอกก่อนล่ะว่าจะไป
ไหน”
“ไปตึกสถาปั ตย์มาครับ ขอโทษที่ท�ำให้ เป็ นห่วง ปราบแค่กลัวว่าโทร
ไปแล้ ว จะเสี ย มารยาทเพราะพี่ ป รางบอกว่า คุย กับ อธิ ก ารอยู่” ผมชอบ
ชะมัด... ชอบตอนที่โดนเป็ นห่วงแบบนี ้
“ฟู่ พี่ก็นกึ กว่าเราโดนพวกไม่ดีฉดุ ไป ที่แท้ ก็หนีไปส่องสาวคณะข้ างๆ
มานี่ เอง” พี่ดราฟยิม้ ข�ำๆ ยกมือขยีห้ ัวผมอย่างหยอกล้ อ แอบเห็นว่าไอ้
ฟรอยด์ขยับปากล้ อผมว่า ‘ไอ้ น้องเล็กเอ๊ ย’ ด้ วยล่ะ สิ่งที่ผมท�ำหลังจากนัน้
คือการแกล้ งยิ ้มเขินๆ ยู่ปากมองพี่ๆ ทังสองเหมื
้
อนกับเด็กน้ อยที่เพิ่งออก
จากอนุบาล... ถ้ าในชีวิตจริ งผมเจอคนอย่างตัวเองในตอนนี ้ ผมคงจะเครี ยด
อ่ะ แต่คงไม่มีคนแบบนี ้อยูบ่ นโลกแล้ วล่ะ
เอ๊ ะ มีนี่หว่า ไอ้ ดอสไง
“ฮ่าๆ”
“แล้ วเป็ นไง น่ารักไหมล่ะ”
“ไม่ร้ ูสคิ รับ พวกเธอปิ ดหน้ าปิ ดตากันจนผมมองไม่เห็นหน้ าเลย” ปิ ด
ด้ วยเศษกระดาษแข็งกับเศษไม้ กองเท่าบ้ านน่ะนะ
“ขอบคุณมากนะคะน้ องฟรอยด์ ถ้ าไม่ได้ เราพี่ก็ไม่ร้ ู จะท�ำยังไงแล้ ว
เหมือนกัน” พี่สาวของผมเดินเข้ าไปยกมือไหว้ ร่างบาง แน่นอนว่าการกระท�ำ
นันท�
้ ำให้ ไอ้ ฟรอยด์รีบยกมือขึ ้นมาไหว้ กลับแทบจะทันที
“ให้ พวกพี่เลี ้ยงข้ าวตอบแทนเรานะ”
“ไม่ต้องหรอกครับพี่ เรื่ องแค่นี ้เอง” ไอ้ ส้นตีน ทีกบั กูอะไรนิดอะไร
หน่อยก็ต้องเลี ้ยง วันนันกู
้ ให้ มงึ เก็บยางลบที่ตกพื ้นให้ นิดเดียวมึงยังให้ กพู า
ไปเลี ้ยงเค้ กเพื่อเป็ นการขอบคุณเลย
“ไม่ได้ ๆ พี่เกรงใจเรา”
“อือ พี่ เหมื อนกัน” ว่าที่ พี่เขยของผมเสริ ม ผมก็ ไม่ได้ ขัดอะไรนะ
เพราะมันสมควรได้ รับการตอบแทนจริ งๆ ถึงความจริ งผมไม่ได้ ออ่ นด๋อยต่อ
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โลกอย่างที่พวกพี่ๆ คิดก็เถอะ
“อย่าเลยครั บ...” ร่ างบางเจ้ าของใบหน้ าสวยท�ำท่าล�ำบากใจนิด
หน่อย มันยกมือขึ ้นเกาท้ ายทอยตัวเองอย่างไม่ร้ ูจะท�ำยังไง มันคงไม่คอ่ ยได้
คุยกับคนที่พดู สุภาพด้ วยเท่าไหร่มงั ้
“เถอะค่ะ”
“เอาน้ องฟรอยด์ไปด้ วยเลยดีไหม ยังไงที่ที่เราจะไปหาหอให้ ปราบก็
อยูแ่ ถวย่านอาหารพอดี”
“อ้ อ ไม่ต้องไปหรอกครับ ให้ พี่ปราบแชร์ ห้องกับผมก็ได้ พอดีห้อง
ของผมมันเหลือห้ องนอนอยู่หนึ่งห้ องพอดี อีกอย่างมันก็กว้ างเกินกว่าที่ผม
จะอยู่คนเดียวด้ วย” โว้ ว ฟั งจากค�ำพูดแล้ วดูท่าทางหอใหม่ที่ผมก�ำลังจะ
เข้ าไปอยูค่ งใหญ่พอตัวเลยนะ แล้ วก็คงดูดีเหมาะกับคนแบบไอ้ ฟรอยด์ด้วย
ล่ะมัง้ แพงแน่ๆ
“ดีจงั ถ้ าได้ ฟรอยด์มาอยู่ใกล้ ๆ ปราบแบบนี ้พี่ค่อยอุ่นใจหน่อย ยัง
คิดอยูเ่ ลยว่าถ้ าแชร์ ห้องกับคนอื่นปราบจะเป็ นยังไง”
“อะไรกัน ปราบอยูไ่ ด้ ทกุ ที่นนั่ แหละ...” ผมสวมบทน้ องชายผู้ออ่ นต่อ
โลก ยูป่ ากท�ำหน้ างอนพี่สาวตัวเองนิดๆ
ห๊ ะ ถามว่าท�ำไมผมถึงต้ องท�ำตัวน่ารักน่าเอ็นดูเหรอ?... ไม่ร้ ูโว้ ย! อยู่
ต่อหน้ าพี่ปรางแล้ วมันเป็ นแบบนี ้ทุกที แม่งเอ๊ ย
“พี่ปราบ ลูกแหง่อ่ะ ฮ่าๆ” ไม่ต้องมาแอ๊ บเรี ยกกูว่าพี่เลย แถวบ้ าน
เรี ยกผักชีโรยหน้ า
“ใช่ไหมล่ะ ปราบน่ะเป็ นแบบนี ต้ ลอดเลย จะรั บได้ ไหมเนี่ ยน้ อง
ฟรอยด์” สาวสวยคนเดียวในวงสนทนาปิ ดปากข�ำเบาๆ จะรับได้ หรื อไม่ได้ ก็
ต้ องทน เพราะมันบอกแล้ วว่าจะให้ ผมอยูด่ ้ วย อิอิ
“ได้ ครับ คงไม่ตา่ งจากเลี ้ยงหมาเท่าไหร่”
“ฟรอยด์ใจร้ ายจัง” โอ๊ ยตาย ถ้ าไอ้ ดอสเดินมาเห็นหน้ าผมตอนนี ้
คงจะแขวะยับไปแล้ ว คงพูดว่า ‘ท�ำหน้ าตาน่าเกลียดจังเลยนะครับ ฮ่าๆ’ ไม่
ก็ ‘แหม คิดอะไรก็พดู อย่างนันสิ
้ ฮ่าๆ’ แน่ๆ นี่ขนาดเพิ่งเจอกันนะ... ถ้ ารู้จกั
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กันไปนานๆ มันจะขนาดไหนวะ
พูดถึงมันก็อยากแต่งนิยายขึ ้นมาเลย
“ก็จริ งนี่หว่า... เรื่ องเลี ้ยงพี่ปรางกับพี่ดราฟไม่ต้องเลี ้ยงหรอกครับ
เพราะเย็นนี ้ผมกับพี่ปราบจะไปกินหมูกระทะที่บ้าน”
“อ้ าวเหรอ ไหนตอนแรกปราบบอกพี่ว่าเราสองคนจะไปกินบุฟเฟต์
กันไง”
“ไม่ไปแล้ วครับ ที่นน่ั แพง ผมไม่อยากให้ พี่ปราบเสียเงินเยอะ ฮ่าๆ”
ตอแหล... ตอแหลมากๆ มึงแค่อยากดื่มเหล้ าแต่ที่ร้านไม่มีเหล้ าเท่านันเอง
้
“ตายแล้ วพ่อคุณ น่ารักอะไรอย่างนี ้” สาวสวยยิ ้มเอ็นดู วิ่งเข้ าไปลูบ
หัวลูบหลังไอ้ น้องรหัสของผมอย่างเบามือ เคยอยู่ดีๆ ก็ร้ ู สกึ หมัน่ ไส้ ใครสัก
คนไหมครับ... ดูๆ ดูมนั มีหนั มายิ ้มกวนตีนให้ ผมด้ วย
“แล้ วนี่พี่ปราบเริ่ มเรี ยนวันไหนครับ”
“อาทิตย์ หน้ าค่ะ อธิ การบอกว่าให้ เวลาปรั บตัวก่อน” เจ็ดวันเลย
เหรอ... ก็ดีเหมือนกันนะ ผมอยากจะใช้ เวลานันพั
้ กผ่อนร่างกายบ้ าง ตังแต่
้
ไปญี่ปนผมยั
ุ่
งไม่เคยได้ หยุดพักนานขนาดนี ้มาก่อนเลย งานรัดตัวซะจนไม่
สามารถหยุดได้ เดดไลน์แม่งค� ้ำคอจนน่าอึดอัด
“ปรับเปิ บอะไร๊ พรุ่งนี ้ก็มาเรี ยนได้ แล้ วมัง”้
“ใจร้ ายอีกแล้ วฟรอยด์” ให้ กพู กั บ้ างเถอะ
“ใจร้ ายอะไรกัน ผมอุตส่าห์เป็ นห่วง กลัวว่าพี่จะเรี ยนไม่ทนั เพื่อน”
ใบหน้ ากับค�ำพูดขัดกันฉิบหาย หน้ ามึงเลวมากไอ้ สวย
“เออนัน่ สิ แบบนี ้เราจะเรี ยนทันคนอื่นไหมปราบ?” เอ้ า นี่พี่เชื่อมัน
เหรอ
“ทันสิครับ หรื อถ้ าไม่ทนั ก็ให้ ฟรอยด์สอนก็ได้ ” พูดไปงันเอง
้ ผมแอบ
ไปดูบทเรี ยนของปี สองที่นี่มาแล้ ว มันก็ไม่ได้ ยากขนาดที่ผมจะท�ำความ
เข้ าใจไม่ได้ ไม่ได้ เยอะขนาดจ�ำทังปี
้ ก็ไม่หมด
“สอนอะไร ผมไม่ได้ เก่งขนาดนันนะพี
้
่ ที่เรี ยนอยูท่ กุ วันนี ้ก็งๆู ปลาๆ
เธอถามมาฉันตอบไป พี่นนั่ แหละสมควรจะมาช่วยสอนผม พ่อหนุม่ นอก หัว
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ดี”

“สอนได้ แต่แกจะเข้ าใจไหม เราไม่รับประกันนะ”
“เอ๊ ะ นี่พี่ด่าว่าผมสมองทึบ ไม่มีทางเข้ าใจที่พี่สอนเหรอ?” เอ้ า มึง
ตีความไปแบบนันเองนะ
้
ประโยคที่กพู ดู ไม่มีนยั แอบแฝงอะไรสักนิดเดียว
มโนจริ งๆ
ชีวิตผมดูจะวุน่ วายซะแล้ วสิ ถ้ าได้ คนแบบนี ้มาอยูใ่ กล้ ๆ...
ช่างเถอะ ถือว่าเป็ นสีสนั ของชีวิต
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ตอนที่
3
[ปราบศึก]
(ปราบอยูไ่ ด้ ไหม สบายดีรึเปล่า)
“สบายดีครับ ปราบโตแล้ วนะพี่ปราง
ไม่ต้องห่วงหรอก ฮ่าๆ”
(ถึงอย่างนันก็
้ เถอะ เราน่ะอ่อนต่อโลก
จะตาย อยูค่ นเดียวได้ แน่เหรอเนี่ย กลับไปอยู่
บ้ านดีกว่าไหม เดี๋ยวพี่มาส่งตอนไปมหา’ลัย
ก็ได้ )
อยากจะหัวเราะ คนอ่อนต่อโลกที่ไหน
เขาสูบบุหรี่ ดื่มเหล้ า เที่ยวผับไม่เว้ นแต่ละวัน
มีเรื่ องต่อยตีกบั คนอื่น แถมยังไปไหนมาไหน
คนเดียวได้ โดยไม่หลง ทัง้ ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศ
บ้ านเกิดตัวเอง นี่ต่อราคาแม่ค้าพ่อค้ าได้ ด้วย
นะ
“พี่ปราง ปราบอยู่ได้ จริ งๆ ครับ ปราบ
ไม่ได้ อยูค่ นเดียวสักหน่อย ยังมีฟรอยด์อยูด่ ้ วย
ทังคน”
้
(อือ...)
“พะ...”
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“วางใจเถอะครับ เดี๋ยวผมดูแลพี่ปราบให้ เอง” ก่อนที่ผมจะทันได้
ตอบปลายสาย ชายอีกคนที่อยู่ในห้ องก็คว้ าโทรศัพท์ไปคุยเองซะก่อน จะ
ใครล่ะครับถ้ าไม่ใช่บคุ คลที่ผมเพิ่งเอ่ยถึงก่อนหน้ านี ้
ไอ้ ฟรอยด์ไง
ตอนนี ้เราทังคู
้ ก่ �ำลังนัง่ ดูทีวีอยูท่ ี่ห้องรับแขก เขาเรี ยกแบบนันรึ
้ เปล่า
วะ มันเป็ นทางเดินกว้ างๆ ที่อยูต่ รงกลางระหว่างห้ องนอนผมกับห้ องนอนไอ้
สวย มันถูกตกแต่งอย่างทันสมัย มีโซฟาตัวใหญ่ มีโทรทัศน์เครื่ องหรู ถัดไป
ข้ างหลังก็มีครัวเล็กๆ ที่เชื่อมต่อกัน ไม่มีผนังกัน้
ไหนๆ ก็คยุ เรื่ องนี ้แล้ ว เรามาว่าต่อให้ จบไปเลยดีกว่า
หอพักใหม่ของผมมีสองห้ องนอน หนึ่งห้ องน�ำ้ มันถื อว่าดีทีเดียว
ส�ำหรับหอพัก อันที่จริ งที่นี่ก็ไม่ต่างจากคอนโดฯ เท่าไหร่ หรอก ต่างกันนิด
หน่อยที่ขนาด จ�ำนวนห้ อง การอ�ำนวยความสะดวกและราคา ราคาที่นี่
ย่อมเยากว่าคอนโดฯ เยอะ แต่ราคาถูกกว่าก็ต้องแลกมาด้ วยความสะดวก
สบายที่น้อยกว่า
นอกจากของในห้ องตัวเองแล้ วที่นี่ไม่มีอะไรเลย มีแค่โรงจอดรถกับ
ร้ านอาหารหน้ าหอ คือถ้ าวันไหนอยากจะกินไอศกรี มคุณก็ต้องขี่รถไปไกล
เกือบกิโลเพื่อไปซื ้อที่เซเว่นอ่ะ ตลาด ห้ าง ร้ านขนมอะไรก็อยู่ห่างออกไป
พอๆ กัน เออ ข้ างหลังหอเป็ นวัดด้ วย โคตรน่ากลัว ตอนกลางคืนหมาแม่ง
ประสานเสียงกันหอนดังยิ่งกว่าโอเปร่า
วันนี ้เป็ นวันที่ห้าที่ผมย้ ายมาอยู่ครับ ถามว่าได้ อะไรไหม... ก็ได้ นะ
ได้ ร้ ูขา่ วลือของไอ้ น้องรหัส
ผมได้ ยินโดยบังเอิญตอนไปซื ้อข้ าวหน้ าหอ จ�ำได้ วา่ เจอกะเทยปี สอง
คนหนึ่งก�ำลังนัง่ เมาท์เรื่ องนี ้ให้ น้องปี หนึ่งฟั งอย่างออกรส มันพูดประมาณ
ว่าคนในมหา’ลัยมองว่าไอ้ ฟรอยด์หยิ่ง ไม่คอ่ ยชอบสุงสิงกับใคร ใจกล้ า บ้ า
ผู้ชาย ฟั งแล้ วอยากจะตะโกนบอกว่าไม่จริ งเลยสักนิด ที่ดหู ยิ่งเพราะมันขี ้
เกียจปั น้ หน้ าตลอด ที่ไม่ชอบสุงสิงกับใครเพราะมันเข้ ากับคนอื่นไม่ได้ ก็เลย
ปลีกวิเวกมาอยู่คนเดียว ใจกล้ าอะไร มันน่ะขีเ้ หงาโคตรๆ ในห้ องนอนมี
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ตุ๊กตากับรู ปครอบครัวเต็มไปหมด ก่อนจะนอนทุกคืนก็ต้องโทรศัพท์หาแม่
เพื่อบอกฝั นดีก่อน คุยกันงุ้งงิ ้งๆ ทุกวันอ่ะ เรื่ องบ้ าผู้ชายก็เป็ นไปไม่ได้ เลย
เพราะตังแต่
้ อยู่ด้วยกันมาผมยังไม่เห็นมันมองผู้ชายสักคน แต่ถึงจะเป็ น
ความจริ งก็ไม่ได้ เสียหายอะไร
นัน่ เรื่ องของไอ้ ฟรอยด์ ไม่ใช่เรื่ องที่คนอื่นจะมาสาระแน
ผมเกลียดพวกที่เอาเรื่ องไม่ใช่ความจริ งไปพูดต่อจนคนอื่นเสียหาย
ว่ะ ถ้ าไม่ตดิ ว่ากะเทยคนนันวิ
้ ่งไปหาเพื่อนมันก่อน มันก็คงโดนผมซัดไปแล้ ว
“เฮ้ อ” เลิกพูดเรื่ องเครี ยดๆ เหอะ มาคุยเรื่ องกลุ้มใจของผมดีกว่า...
(เอ๊ ะ ดูเหมือนไม่ตา่ งกันเท่าไหร่)
ผมจ้ องมองหน้ าจอโน้ ตบุ๊กที่มีแต่ภาษาญี่ ปุ่น ห้ าวันนีผ้ มแต่งได้ สี่
ตอน ถือว่าเยอะนะเพราะผมเขียนตอนละสิบห้ าหน้ า อยากจะบอกว่าตอนที่
ก�ำลังแต่งผมไม่คยุ กับใครเลย คือโคตรมีอารมณ์ แต่สงสัยมันคงเป็ นอารมณ์
แบบถ่านก้ อน แบบตอนมีพลังงานก็ใช้ ได้ เต็มแม็กซ์ แต่พอถ่านหมดก็ไม่
เหลืออะไรเลย ไม่มีอารมณ์เหลือค้ างให้ แต่งต่อได้ สกั นิด เหอะๆ
เล่าเนื ้อเรื่ องให้ คณ
ุ ฟั งคร่าวๆ ดีกว่า เผื่อจะได้ อะไร
ผมให้ นางเอกชื่อฟางครั บ เธอเป็ นนักเรี ยนทุนญี่ ปุ่นที่เพิ่งกลับมา
ไทย คุ้นๆ สินะ... ครับ ผมแอบอิงเรื่ องของตัวเองนิดหน่อย ใช้ ตวั เองเป็ นตัว
ละครจะได้ เล่าเรื่ องได้ ง่ายขึ ้นไง ส่วนพระเอกชื่อภาคิน เป็ นหนุ่มฮอตของ
มหาวิทยาลัย พวกเขารู้ จักกันได้ เพราะอยู่คอนโดฯ ห้ องข้ างๆ กัน แล้ วก็
อย่างที่บอกว่าพระเอกเป็ นพวกนิสัยดีบังหน้ าแต่ความจริ งแล้ วโคตรเลว
นางเอกก็ร้ายไม่แพ้ กนั อาจเพราะตัวละครนิสยั คล้ ายๆ กับตัวผมล่ะมัง้ ถึง
ได้ แต่งฉลุยขนาดนี ้
มีไรจะบอก ผมชอบภาคินว่ะ ยิ่งแต่งก็ยิ่งหลง... ผมก�ำลังจะหลง
ผู้ชาย แถมผู้ชายคนนันยั
้ งเป็ นลูกชายตัวเองอีก โคตรบาป ฮ่าๆ
“อ่ะ เอามือถือมึงคืนไป”
เสียงและสิ่งที่ยื่นมาตรงหน้ าท�ำให้ ผมตื่นจากภวังค์ หันไปมองคน
พูดที่อยูข่ ้ างตัว นี่ร้ ูไหม ไอ้ เด็กหน้ าสวยคนนี ้กลายเป็ นน้ องรักของพี่ปรางไป
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แล้ วนะ เวลาคุยโทรศัพท์ทีไรพี่ปรางจะชอบถามหามันตลอดว่า ‘ฟรอยด์อยู่
ใกล้ ๆ ไหมจ๊ ะ’ หรื อไม่ก็ ‘พี่ขอคุยกับน้ องหน่อยได้ ไหม’ ไอ้ เลว มึงบังอาจมา
แย่งต�ำแหน่งน้ องรักไปจากกู อย่างนี ้ต้ องฮาราคีรี
“พี่ปรางว่าไงบ้ างอ่ะ” ผมรับโทรศัทพ์มาไว้ ในมือก่อนจะเอ่ยถาม
หนังแอ็กชันมันสนุกมากเลยเหรอวะ ท�ำไมต้ องตังใจดู
้ ขนาดนัน้ ปาก
นี่หวอจนแมลงวันจะบินเข้ าไปวางไข่ได้ แล้ วไอ้ คชินทร์ (ชื่อจริ งมัน)
“ก็บอกว่าฝากมึงด้ วยนะ งึ่มๆ” มันหยิบข้ าวโพดคัว่ ในจานขึน้ มา
เคี ้ยวแล้ วถามต่อ “ถามจริ ง มึงน่าเป็ นห่วงขนาดนัน้ เลยเหรอ ไปอยู่เมือง
นอกเมืองนามาตังหนึ
้ ่งปี ก็ต้องได้ อะไรมาบ้ างดิ อย่างประสบการณ์การใช้
ชีวิต ความเป็ นผู้ใหญ่ บลาๆ ไม่มีเลยไง๊ ?”
“ก็ได้ แหละแต่พี่ปรางขี ้เป็ นห่วง” กลับกันผมกลับมาตังห้
้ าวัน ทวดยัง
ไม่โทรมาถามสักค�ำว่าเป็ นไงบ้ าง ถามแต่วา่ ได้ สาวมาเยอะไหม กางเกงใน
พอใส่รึเปล่า ของญี่ปนุ่ ยาวไหม
“โถ่ พ่อน้ องชายคนเล็ก... ถ้ าจะห่วงมึงขนาดนี ้ กูว่าพี่ ปรางควร
ปล่อยมึงกลับสูธ่ รรมชาติได้ แล้ ว อยู่ที่นี่ไปก็ไม่ได้ อะไรหรอก ไปไป๊ ว่างๆ กู
จะไปเยี่ยมนะ อยูท่ ี่คลองเดิมใช่ไหม?” กูคนนะไม่ใช่กบ...
“เหอะๆ” แต่ก็จริ งอย่างที่มนั พูดนะ ถ้ าสมมติว่าผมตอนนี ้ยังไม่ได้
เปลี่ยนไป ผมก็คงจะกลายเป็ นไอ้ แว่นที่เหยียบขี ้ไก่ไม่ฝ่อ ท�ำอะไรไม่เป็ น
เพราะคอยมีพี่สาวสปอยล์และคอยเป็ นห่วง (เกินไป) อยูข่ ้ างๆ
ผมเข้ าใจนะว่าพี่ปรางรักแต่บางทีพี่เขาก็รักผมอย่างผิดๆ
“วันนี ้ไปกินข้ าวนอกบ้ านกันเหอะ”
“ไปไหนอ่ะ?” ตอนนี ้ชีวิตกูกู �ำลังเข้ าสูช่ ่วงปั่ นต้ นฉบับอย่างเต็มตัว กู
ไม่อยากออกไปไหนทังนั
้ นแหละไอ้
้
น้องรัก แม่งเอ๊ ย พอไม่เห็นหน้ าไอ้ ดอส
นานๆ ผมก็เริ่ มพิมพ์ตอ่ ไม่ได้ แล้ วว่ะ สมองตื ้อ อื ้อ มึนไปหมด อยากจะหา
นางเอกสักคน ที่อยู่ใกล้ ตวั ก็หาไม่ได้ ... ไอ้ ฟิลลิงของผมมันไม่ถกู ใจใครสัก
คนเลยอ่ะ เวรจริ งๆ
ความจริ งผมเขียนนิยายต่อไปได้ นะแต่มนั จะเป็ นบทที่ไม่มีแก่นสาร
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เหมือนเขียนไปอย่างนันให้
้ บทสนทนามันดูเยอะ ซึง่ ผมไม่โอเคกับอารมรณ์
นัน้ มันเอื่อยเกินไป
“ไปร้ านเหล้ า กูจะให้ มงึ นัง่ ฟั งว่าเขาพูดค�ำหยาบกันยังไง”
“ไม่ต้องท�ำแบบนันก็
้ ได้ ” อย่าดูคนที่ภายนอกไอ้ ฟรอยด์ กูดา่ ได้ และ
แรงกว่าที่มงึ คิด
“ไม่ได้ เห็นมึงพูดสุภาพแล้ วกูจะอ้ วก”
“จะดีเหรอ คือ...”
“ไม่ต้องปฎิเสธอ่ะ มึงไม่ร้ ู เลยรึ ไงว่าเวลาที่กตู ้ องคอยฟั งค�ำว่า ‘เรา’
‘แก’ แล้ วมันน่าอึดอัดขนาดไหน ดูอย่างล่าสุดตอนกูก�ำลังขี ้ในห้ องน� ้ำแล้ ว
มึงมาเคาะประตูถามว่า ‘ฟรอยด์ เราจะต้ มมาม่า แกเอาไหม’ สิ มึงรู้ไหมว่ากู
ไม่ชอบขนาดไหน ไม่ชอบขนาดที่ขี ้ออกมาเป็ นเม็ดอ่ะ เม็ดเล็กๆ ด้ วยนะสัส
ยิ่งกว่าขี ้กวางมูสที่ขอนแก่นอีก!” ขนาดนันเลยเหรอวะ
้
แล้ วกวางมูสบ้ าน
พ่อสิอยูท่ ี่ขอนแก่น นัน่ เลียงผารึเปล่า
ผมก็อยากพูดค�ำหยาบกับไอ้ ฟรอยด์นะแต่เหมือนเป็ นความเคยชิน
ไปแล้ ว ผมพูดอย่างนีก้ ับมันตลอด ปุบปั บจะให้ มาเปลี่ยนก็ยงั ไงอยู่ ของ
แบบนี ้มันต้ องใช้ เวลา
“เอางันก็
้ ได้ เราจะไปนัง่ ฟั ง” ออกไปเปิ ดหูเปิ ดตาหน่อยก็ดี เผื่อจะได้
ไอเดียการเขียน อุดอู้อยูแ่ ต่ในหอคงไม่ใช่ทางออกที่ดีเท่าไหร่ วุ๊ วุน่ วายจริ งๆ
มือผมอยากพิมพ์ จะแย่แล้ วเนี่ ย ตอนนี ก้ ็มีครบทุกอย่าง พล็อต ชื่ อเรื่ อง
อิมเมจพระเอก เดดไลน์ ขาดก็แต่อารมณ์เท่านันแหละ
้
“แล้ วนี่มงึ พิมพ์อะไรอยูว่ ะ?”
เพื่อนร่ วมห้ องชะเง้ อคอมามองหน้ าจอโน้ ตบุ๊กของผม ไม่ร้ ู ว่าเป็ น
ระบบอัตโนมัตหิ รื ออะไร ที่ท�ำให้ มือผมพับหน้ าจอลงทันที คนอื่นอาจจะอ่าน
ไม่ออกแต่ไอ้ สวยเรี ยนภาษาญี่ปนุ่ ถึงจะเรี ยนแย่ขนาดไหนก็ต้องอ่านรู้เรื่ อง
บ้ างแหละ
จะไม่มีใครรู้ความลับของกูทงนั
ั ้ น...
้
“เปล่า ไม่มีอะไรหรอก”
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“เปล่าอะไร กูเห็นอยูว่ า่ มึงพิมพ์ต๊อกๆ แต๊ กๆ มาตังแต่
้ วนั แรกที่ย้าย
เข้ ามาแล้ ว ภาษาญี่ ปุ่นล้ วนด้ วย ไหนเอามาอ่านซิ คุยกับสาวที่ ไหนอยู่
รึเปล่า เดี๋ยวนี ้ซ่าเหรอไอ้ โนบิตะ” มันเอื ้อมมือเข้ ามาใกล้ พยายามที่จะคว้ า
ของในมือผมแต่แน่นอนว่าผมไม่ยอม เรื่ องอะไรจะยอมล่ะ
โกหกไปละกัน...
“รายงานน่ะ ต้ องส่งไปให้ สถานทูตญี่ปนุ่ เขาอยากได้ ความรู้สกึ ของ
เราตอนที่ไปอยู่ที่นนั่ ฟรอยด์อย่าดูเลย เราเขิน” ผมแสร้ งยิ ้มให้ ดนู ่าเชื่อถือ
ในขณะที่ค่อยๆ เอาโน้ ตบุ๊กซ่อนไว้ ที่หลังหมอนอิง จะโกหกให้ เนียนก็ต้อง
โกหกในเรื่ องเดียวกันตลอด ครัง้ ก่อนผมก็บอกพวกไอ้ แซงค์วา่ แบบนี ้แหละ
“อ๋อ... งัน้ ท�ำต่อไปเหอะ ในนัน้ คงจะมีแต่ศัพท์ ยากๆ ที่มันสมอง
ปั ญญาชนอย่างกูอ่านไม่ออก เห็นแล้ วคงปวดหัวจนเส้ นประสาทเต้ นตุบๆ
เหอะๆ”
รอดไปกู...
“ฮ่าๆ”
“ว่าแต่วันนัน้ มึงไปเดินเถลไถลแถวตึกถาปั ตย์ ท� ำไมวะ?” มันคง
หมายถึงวันแรกที่เราเจอกันล่ะมัง้ เพราะตังแต่
้ วนั นันผมก็
้
ไม่ได้ ไปมหา’ลัย
อีกเลย
“เราเดินเล่นจนไปถึงนัน่ น่ะ” คิดแล้ วก็ตลกตัวเอง วิ่งตามใบไม้ ไป
อย่างกับควายเห็นผ้ าสีแดง นี่ถ้ามันลอยลงน�ำ้ ไปผมจะกระโดดตามลงไป
ไหมวะ
“หลังจากนันก็
้ โดนพวกพี่เนคใช้ สนิ ะ”
“เปล่า แซงค์ใช้ คนเดียวต่างหาก ฮ่าๆ” ไม่ต้องเรี ยกมันว่าพี่หรอก
เพราะไอ้ ฟรอยด์ร้ ู ว่าผมอายุเท่าไอ้ สกปรก แต่ถ้าอยู่ต่อหน้ าพวกมันผมจะ
เรี ยกว่าพี่นะ ก็ตอนนี ้ผมอยู่ในสถานะรุ่ นน้ องนี่ อีกอย่างผมก็อยากเริ่ มชีวิต
ใหม่กบั การเป็ นปราบคนใหม่
“กะแล้ วเชียว”
“แกรู้ จกั กับพวกนัน้ เหรอ?” อยู่ด้วยกันมาหลายวันละ ผมยังไม่ได้
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ถามไอ้ รูมเมทเลยว่ารู้จกั ไอ้ พวกนันในทางไหนกั
้
นแน่ รู้แค่วา่ นอกจากในห้ อง
มันจะมีต๊ กุ ตาแล้ วก็ยงั มีรูปรวมสี่คนของไอ้ แก๊ งนัน้ ถ้ าให้ เดาก็พอรู้ได้ วา่ น้ อง
รหัสผมน่าจะชอบใครสักคนในสี่คนนัน้
ไอ้ ดอสมัง้
“อือ”
“ในทางไหนอ่ะ”
“ก็ดีอยูน่ ะ คุยกันบ่อยๆ”
“อือๆ” ผมตอบรับในล�ำคอก่อนจะเอื ้อมมือไปคว้ าน� ้ำมาดื่ม รู้ ไหม
ว่านอกจากข่าวที่ร้ ู มาจากยัยกะเทยคนนันแล้
้ ว ผมยังรู้ มาอีกว่าไอ้ ฟรอยด์
เป็ นผู้ชายที่หนุ่มๆ ในมอหมายปองพอสมควร แต่ความที่หน้ าตาหยิ่ง บวก
กับลุคนิ่งๆ คล้ ายราชินี ท�ำให้ ไม่คอ่ ยมีคนกล้ าเข้ าหา ความจริ งผมเห็นด้ วย
กับ ลุค ภายนอกของมัน นะ จ� ำ วัน แรกที่ ผ มกลับ มาไทยได้ ไ หม ตอนนัน้
สารภาพเลยว่าจ�ำมันไม่ได้ หน้ าตาหยิ่งเกิ๊น วางท่า เก๊ ก คือไม่มีอะไรที่เป็ น
มิตรเลยอ่ะ
“กูจีบพี่แซงค์อยู”่
พรวด!!!
“แค่กๆ... อะไรนะ” ไอ้ เหี ้ย! ถึงกับส�ำลักน� ้ำ
เดี๋ยวๆ ผมขอเรี ยบเรี ยงเรื่ องที่ได้ ยินแป๊ บหนึ่ง เมื่อกี ้มันบอกว่าชอบ
ไอ้ แซงค์ผมยาวเคราย้ อยใช่ไหม จริ งๆ ใช่ไหม... ท�ำไมวะฟรอยด์ กลุ่มไอ้
พวกนันมี
้ ตงสี
ั ้ ่คน แถมในสี่คนก็มีคนที่หน้ าตาดีๆ อีกตังเยอะ
้
มึงไม่เลือก มึง
เลือกไอ้ สกปรกเนี่ยนะ
“ก็อย่างที่ได้ ยินนัน่ แหละ กูก�ำลังจีบพี่แซงค์อยู่” อีกฝ่ ายไหวไหล่ไม่
สนใจก่อนจะเอนตัวลงนอนบนตักของผม ให้ ตายสิ โลกมาถึงจุดนี ้ได้ ไง จุดที่
กูอึ ้งจนพูดไม่ออก
“...”
“กูร้ ู ว่ามึงคิดอะไรอยู่ พี่แซงค์เขาอาจไม่ได้ ดดู ีในสายตาใครแต่เขาดู
ดีในสายตากู” พูดแล้ วมองออกไปนอกหน้ าต่าง... ผมก็ไม่ได้ จะด่าอะไรสัก
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หน่อย ไม่ได้ จะขัดด้ วยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่ องของผม ที่นิ่งอยูต่ อนนี ้แค่ตกใจ
เท่านันเอง
้
“เขาก็ดอู าร์ ตดี” กูโกหก จากใจจริ งกูคิดว่ามันถ่อย เถื่อน เนือ้ ตัว
เปื อ้ นไร้ ซงึ่ ความสะอาด นอกจากนี ้ก็ยงั ดูไม่นา่ เข้ าหา อยูใ่ กล้ ๆ ไม่เห็นแม้ แต่
ออร่ าความเป็ นคนดี รัศมีรอบกายไม่น่าพิศมัย จิตใจด�ำอ�ำมหิต ถึงจมูกจะ
โด่งเป็ นพีระมิดก็ไม่ได้ ช่วยปกปิ ดความสกปรกนันได้
้ ... แต่กูจะไม่บอกมึง
หรอกนะเพราะกูเป็ นเพื่อนและพี่ที่ดียงั ไงล่ะ
“ไม่จริ ง มึงคิดว่าเขาดูถ่อยสินะ”
“...” รู้ได้ ไงวะ
“กูก็คดิ แบบนันเหมื
้ อนกัน” อ้ าวเวร อะไรของมึง
“แกตามจีบแซงค์นานยังอ่ะ” เมื่อไม่ร้ ู จะพูดอะไรต่อผมจึงชวนคุย
เรื่ องที่สงสัย ขณะถามไปก็ลบู เส้ นผมคู่สนทนาไปด้ วย แปลกเนอะบางวัน
เราก็เหมือนเพื่อนกัน บางวันก็เหมือนแฟน บางวันก็เหมือนคนใช้ กบั เจ้ านาย
(แม่งชอบใช้ ผม) แต่ไม่มีสกั วันที่เหมือนพี่รหัสกับน้ องรหัส ทัง้ ๆ ที่มันคือ
สถานะจริ งของเรา
“อืมมม ไม่ร้ ูวะ่ น่าจะนานแล้ วมัง้ ตังแต่
้ มงึ ไปญี่ปนุ่ ได้ สองเดือนอ่ะ”
“...”
สิบเดือน...
ผมควรตกใจเรื่ องไหนก่อนดีวะ เรื่ องที่ไอ้ ฟรอยด์ตามจีบผู้ชายมา
โคตรนาน หรื อเรื่ องที่จีบนานขนาดนี ้แต่ก็ยงั ไม่มีสถานะแฟนที่แน่นอน ที่ผม
เงียบไปไม่ใช่เพราะรังเกียจน้ องนะแต่เข้ าใจฟิ ลที่แบบ เรารู้จกั คนคนหนึง่ มา
นานแล้ วก็ไม่คิดว่าเขาจะชอบผู้ชาย แต่อยู่ดีๆ วันหนึ่งก็ร้ ู ว่าเขาตามจี บ
ผู้ชายอยูไ่ หม
มันน่าตกใจ
ยิ่งผู้ชายที่เขาจีบคือใครบางคนที่ผมไม่คดิ ว่าจะมีคนชอบด้ วย ยิ่งน่า
ตกใจไปใหญ่ . .. คุณ คิ ด ถึ ง ภาพไอ้ เ ปี ย พจมานกับ ต่ า งหูลูก ตุ้ม ประดับ
ของมันดิ
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“ท�ำไมเงียบวะโนบิตะ รังเกียจกูป่ะเนี่ย” คนที่อยูบ่ นตักยกมือขึ ้นมา
จับใบหน้ าของผม เนี่ย เราไม่เหมือนพี่รหัสน้ องรหัสกันจริ งๆ ด้ วย ขนาด
ความรู้สกึ ผมยังไม่มองว่ามันเป็ นน้ องเลย ผมเห็นมันเป็ นเพื่อนสนิทคนหนึง่
“เปล่า เราแค่ตกใจ”
“เรื่ อง?”
“เรื่ องที่แก...”
“ชอบผู้ชาย?” คูส่ นทนาหันหน้ ามามองผม มันดูไม่เครี ยดเนอะ ท�ำ
หน้ านิ่งๆ ชิลๆ... แต่เชื่อผมดิวา่ ข้ างในมันไม่ได้ ชิลหรอก ฟั งจากเสียงหัวใจก็ร้ ู
แล้ ว พวกเด็กปากหนักก็อย่างนี ้แหละน้ า ชอบเก็บความรู้สกึ ไว้ ในใจไม่ชอบ
ให้ ใครรู้ นี่ยงั ดีนะที่เรื่ องความรักมึงปากไม่หนักอ่ะ
“อือ”
“แล้ วรับได้ ป่ะ”
“ได้ สิ ไม่ใช่เรื่ องแย่สกั หน่อย ถึงแกจะชอบกะเทยเราก็รับได้ ” ผมแอบ
หลุดยิ ้มกับท่าทางกังวลของมัน ดูคิ ้วดิ ขมวดเชียว กลัวกูรับไม่ได้ ก็บอก ฮ่าๆ
“มึงโคตร Best Friend เลยว่ะ” ร่างบางยิ ้มกว้ าง เลื่อนมือมาบีบแก้ ม
ผมให้ ยืดออกเบาๆ เพื่อนกันเขาไม่ท�ำแบบนี ้นะหนู แอบชอบกูป่ะเนี่ย
“อ้ าว นี่ตกลงเราไม่ใช่พี่แกแล้ วใช่ไหม”
“เป็ นดิ แต่มึงก็เป็ นเพื่อนสนิทด้ วยไง รู้ ไหมมึงเป็ นคนเดียวที่กสู นิท
ด้ วยเลยนะ”
“แกไม่ มี เ พื่ อ นบ้ า งเลยเหรอ?” ผมเลิ ก คิ ว้ ถามทัง้ ๆ ที่ พ อจะเดา
ค�ำตอบได้ เหมื อนกัน ตลอดห้ าวันที่อยู่ด้วยกันมาไม่มีใครโทรหามันเลย
นอกจากครอบครั ว มีแค่มันที่เป็ นฝ่ ายโทรไปแต่บทสนทนาก็ไม่น่าจะใช่
เพื่อนเท่าไหร่
“ไม่มี เหมือนมึงไง แบบนี ้แหละดีแล้ ว เราจะได้ สนิทกันแค่สองคน”
ถึงอยากจะปฎิเสธแต่... ก็จริ งอย่างที่มันพูด ไม่เห็นจ�ำเป็ นต้ องมี
เพื่อนเยอะๆ เลย มีกนั แค่สองคนก็ได้ เพื่อนแท้ ไม่ได้ วดั ที่จ�ำนวน เขาวัดที่
ความรู้สกึ และความเชื่อใจต่างหาก
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“เคยมาร้ านนี ้ป่ ะ”
“ไม่เคยอ่ะ” ผมตอบก่อนจะเดินตามหลังรุ่นน้ องไปเรื่ อยๆ ตอนนี ้เป็ น
เวลาหนึง่ ทุ่มตรง เราทังคู
้ อ่ ยู่ที่ร้านเหล้ าแห่งหนึง่ นี่เป็ นครัง้ แรกเลยนะที่ผม
มาร้ านเหล้ า ปกติตอนอยากดื่มก็จะซื ้อมาเมาคนเดียวในอพาร์ ตเมนต์หรื อ
ไม่ก็ไปผับไปบาร์ ไม่เคยมาร้ านแนวนี ้สักครัง้
ที่นี่คอ่ นข้ างธรรมชาติ กลางร้ านมีต้นไม้ ต้นใหญ่ขึ ้นอยู่ มันสูงจนเลย
หลังคา ใหญ่เป็ นหนึง่ ส่วนสี่ของร้ าน ที่หน้ าร้ านมีน� ้ำตกเล็กๆ ด้ วย ให้ ตายสิ
ผมชอบบรรยากาศแบบนี ้ชะมัด ผมชอบที่คนเยอะๆ แต่ไม่ได้ ดงั มาก ร้ านนี ้
ค่อนข้ างตอบโจทย์รสนิยมของผมมากทีเดียว
คิดถูกจริ งๆ ที่เอาโน้ ตบุ๊กมาด้ วย
“นัง่ ตรงนี ้ๆ” ร่างบางลากผมไปนัง่ ที่โต๊ ะมุมลับตา ใกล้ ๆ พุม่ ไม้ สงู
ไม่ใช่อะไรหรอก คือที่ในร้ านมันไม่เหลือแล้ ว เหลือโต๊ ะนี ้โต๊ ะสุดท้ าย
ลัคกี ้โคตรๆ
“แกมาร้ านนี ้บ่อยเหรอ?” ผมถามหลังจากที่เราทังคู
้ น่ งั่ ลงกับเก้ าอี ้ไม้
ที่ถามแบบนันเพราะท่
้
าทางอีกฝ่ ายดูจะคุ้นชินกับสถานที่พอสมควร อย่าง
เมื่อกี ้ตอนเดินมา พนักงานทักทายมันตังหลายคน
้
แล้ วลูกค้ าแถวๆ นันก็
้ ยิ ้ม
ให้ มนั ด้ วย (ถึงไอ้ ฟรอยด์จะไม่ชายตามองเลยก็ตามที)
“มาจนจ�ำหน้ าลูกค้ าประจ�ำได้ ทกุ คนอ่ะ” บ่อยอยู่
ขีเ้ มาเหมือนกันนะไอ้ น้องคนนี ้ แต่คิดไปคิดมาเมื่อก่อนมันก็เป็ น
แบบนี ้แหละ ทุกครัง้ ที่มีงานส�ำคัญอย่างลอยกระทงหรื อปี ใหม่ อีกฝ่ ายก็มกั
จะชวนผมไปที่บ้านตัวเองเพื่อดื่มเหล้ าตลอด หือ ถามว่าผมไปไหมเหรอ?...
ก็ต้องไปสิ แต่ไม่ได้ ไปดื่มนะ ไปคอยเก็บศพต่างหาก ไอ้ นี่ไม่ธรรมดานะเว้ ย
ถ้ า เมา (ในที่ นี ผ้ มหมายถึง ความเมาเลเวลสูง สุด เพราะไอ้ เ ชี่ ย นี่ ค อทอง
แดงมากๆ) แล้ วชอบสวมบทตลกคาเฟ่ เห็นอะไรก็เล่นมุกไปเรื่ อยอ่ะ สัส มุก
มึงโคตรแป้กอ่ะบอกเลย แต่กกู ็ข�ำนะ ข�ำที่แม่งแป้กนี่แหละ ฮ่าๆ
“ที่นี่เปิ ดเป็ นร้ านอาหารด้ วยเหรอ”
“อืม มึงจะกินข้ าวอะไร เดี๋ยวไปสัง่ ให้ ” ผมมองเมนูที่มนั เลื่อนมาให้
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รายการทังหมดถู
้
กเขียนด้ วยลายมือแน่นอนเพราะแต่ละตัวมันไม่เท่ากัน ไม่
เท่ากันไม่เท่าไหร่หรอกแต่นี่ไม่สวยด้ วย... ช่าง มองข้ ามเรื่ องนันไป
้ เอาเป็ น
ว่าไอเดียดีละกัน ให้ ความรู้ สกึ ชิลๆ ดี ที่ร้านมีมมุ อ่านหนังสือด้ วยนะ นี่มา
แดกเหล้ าที่ร้านหรื อมาก๊ งเหล้ าที่บ้านเพื่อนวะเนี่ย บรรยากาศเป็ นกันเอง
ฉิบหาย
“ข้ าวผัดไข่”
“ห๊ ะ กูขี่รถออกจากหอมาตังไกลเพื
้
่อพามึงมาแดก... ข้ าวผัดไข่?”
“เราไม่อยากกินอะไรหนักๆ ก่อนจะนอน” อีกอย่างกูก็ไม่กินเผ็ด แล้ ว
มึงดูเมนูแต่ละอย่างในนี ้ดิ ผัดเผ็ด ผัดฉ่า ผัดพริ ก ต้ มแซ่บ ย�ำ โอโห ถ้ ากิน
ของพวกนี ้กลับบ้ านไปกูขี ้แน่ ขี ้แล้ วแสบตูดด้ วยนะประเด็น เจ้ าของร้ านไม่
เห็นใจคนกินเผ็ดไม่ได้ บ้างเหรอ
“ของหวานก็มีนะ ไม่กิน?”
“ฮึ” ผมเป็ นคนกินจืด ไม่ได้ ห่วงสุขภาพตัวเองแต่อย่างใด แต่ที่เป็ น
แบบนี ้เพราะตอนเด็กๆ ผมได้ กินแค่รสชาตินี ้ พ่อกับแม่ผมเป็ นมะเร็ งไง แล้ ว
หมอก็บอกว่าให้ กินจืดไว้ จะดีต่อสุขภาพ อาหารที่บ้านผมก็เลยไม่มีรสชาติ
พูดแล้ วคิดถึงพ่อกับแม่จงั
พวกท่านเป็ นพ่อแม่ที่น่ารักนะครับ ถึงจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็พยายามยิ ้ม หัวเราะให้ เหมือนคนปกติเพื่อไม่ให้ ลกู คิดมาก พยายามใช้ เวลาที่
เหลือของชีวิตสอนผมกับพี่ปรางให้ เป็ นคนดี ทวดผมก็น่ารักนะ ความจริ ง
ครอบครัวผมน่ารักหมดอ่ะ นิสยั ก็ดีทกุ คน... มีแค่ผมนี่ละมังที
้ ่แหวก ท�ำตัว
ไม่ดีไปซะแล้ ว
ขอโทษนะครับที่เป็ นคนดีได้ ไม่เสมอต้ นเสมอปลาย
“อ่ะๆ เรื่ องของมึงละกัน เดี๋ยวกูจะเดินไปสัง่ ข้ าว ระหว่างนันมึ
้ งก็นงั่
ฟั งคนแถวนี ้ด่ากันไปละกัน ด่าแล้ วก็ซมึ ซับมาบ้ างนะ” ผมพยักหน้ าเข้ าใจ
มองตามแผ่นหลังของรุ่ นน้ องไปจนลับตา จะว่าไปไอ้ ฟรอยด์นี่แต่งตัวเปิ ด
เนือ้ เปิ ดหนังชะมัด ดูเหมือนจะเป็ นสไตล์ของมันนะเพราะวันก่อนผมเคย
เห็นข้ างในตู้เสื ้อผ้ ามัน ไม่มีเสื ้อที่ปิดมิดชิดเลยสักตัว มีแต่เสื ้อคอกว้ าง เสื ้อ
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แขนกุด เสื ้อเปิ ดไหล่
นี่นา่ จะเป็ นอีกเหตุผลหนึง่ ที่ท�ำให้ มนั โดนมองอย่างในข่าวลือ
จะว่าไปคนเรานี่ ก็แปลกเนอะ เชื่ อค�ำพูดคนอื่ นได้ ทัง้ ๆ ที่ เป็ นแค่
ลมปากไม่มีหลักฐานอะไร อยากให้ โลกนี ้มีเครื่ องจับค�ำโกหกจัง แบบ ถ้ า
โกหกปุ๊ บเครื่ องก็จะดังว่า ‘ตอแหลครับ’ อะไรอย่างนัน้ เฮ้ ย ถ้ ามีจริ งๆ มันคง
ตลกมากอ่ะ
ตื๊อดึง่
Froy Khachin : ผัดไข่ใส่ผกั ป่ ะมึง?
เคาน์เตอร์ ที่มงึ ยืนอยู่กบั โต๊ ะเราก็ห่างกันแค่เนี ้ย มึงเดินมาถามก็ได้
มังไอ้
้ ฟรอยด์
Prab - suek : ใส่ๆ
Froy Khachin : ใส่มะเขือเทศไหม
ผมขมวดคิ ้วนิดหน่อย มองข้ อความบนมือถือสลับกับมองแผ่นหลัง
ไอ้ เจ้ าของข้ อความไปพร้ อมๆ กัน... อะไร มะเขือเทศไม่ใช่ผกั เหรอวะ
Prab - suek : ใส่ๆ
Froy Khachin : แล้ วใส่ข้าวโพดป่ ะ
นี่มงึ ...
Prab - suek : ใส่
Froy Khachin : คะน้ าใส่รึเปล่า
ก�ำลัง...
Prab - suek : ใส่ครับ
Froy Khachin : แคร์ รอตล่ะ
“กวนตีนกูอยู่สินะ” ผมยิ ้มข�ำๆ ให้ กบั ข้ อความของน้ องรหัส ที่สง่ มา
แบบนี ้เพราะอยากให้ กพู ิมพ์ดา่ มึงล่ะสิ ขอโทษทีน้อง พี่ร้ ูทนั ไปฝึ กมาใหม่นะ
ครับ ครัง้ นี ้พี่ไม่ให้ ผา่ น
Prab - suek : ใส่ครับ
Froy Khachin : อะไรวะ มึงไม่ดา่ กูหน่อยเหรอ กูก�ำลังกวนตีนมึงอยู่
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Prab - suek : อ้ าวเหรอ 55555
Froy Khachin : ชิ ไม่เล่นละแม่งเอ๊ ย มึงรออยูน่ นั่ แหละถ้ าเสร็ จเมื่อ
ไหร่เดี๋ยวกูเอาข้ าวไปให้
“หึๆ” ผมหัวเราะเบาๆ กับอาการหัวฟั ดหัวเหวี่ยงของคู่สนทนา คุย
กับมันแล้ วตลกดีว่ะ ตัง้ แต่ย้ายมาอยู่หอเดียวกันผมรู้ สึกได้ เลยว่าตัวเอง
หัวเราะบ่อยขึน้ กว่าเมื่อก่อน นอกจากนีก้ ็ยังรู้ สึกคล้ ายกับว่าก� ำลังจะบ้ า
ยังไงยังงันเลย
้
ไอ้ คชินทร์ ต้องหลุดออกมาจากโรงพยาบาลบ้ าแหงๆ
“อ้ าว นี่มนั ไอ้ ปราบนี่หว่า”
?
ผมเงยหน้ ามองต้ นเสียงเพราะอยากรู้วา่ ใครเป็ นคนทัก จ�ำได้ วา่ นอก
จากไอ้ ฟรอยด์ พี่ปราง พี่ดราฟและครอบครัวแล้ วผมไม่มีคนไทยที่ร้ ู จกั เลย
ความจริ งก็มีแหละ แต่ไม่มีใครพูดหยาบเหมือนเมื่อกี ้ ไอ้ นี่มนั เป็ นใคร ท�ำไม
พูดดูสนิทสนมกลมเกลียวกับผมจัง
...อ่อ รู้ละว่าใคร
“สวัสดีครับพี่เกือ้ พี่เนค... พี่ดอส” ลืมไปเลยว่ามีคนประเภทที่ไม่
สนิทแต่ก็พดู ค�ำหยาบด้ วยกันได้ ถ้ าคุณนึกไม่ออกผมจะขอยกตัวอย่างชาย
หนุ่มทังสามคนตรงหน้
้
าผม ทุกคนแต่งตัวด้ วยชุดสบายๆ ถึงอย่างนันพวก
้
มันก็ดดู ีจนสาวๆ มองตาเยิ ้ม ให้ ตายสิ ผมขอพูดอีกทีเถอะ
คิดถูกจริ งๆ ที่เอาโน้ ตบุ๊กมาด้ วย
“เออๆ มึงมาร้ านแบบนี ้เป็ นด้ วยเหรอวะ” เนคเอ่ยก่อนจะถือวิสาสะ
นัง่ ลงที่เก้ าอี ้ข้ างผม คนอื่นๆ ก็ตามลงมานัง่ ด้ วยเหมือนกัน ผมก็ไม่ได้ ว่า
อะไรเพราะตอนนีก้ � ำลังสนใจอย่างอื่นอยู่ เชื่อไหมว่าแค่เห็นหน้ าไอ้ ดอส
อารมณ์อยากแต่งนิยายของผมก็กลับมาอีกครัง้ มือนี่สนั่ ไปหมดด้ วยความ
อยากพิมพ์
แต่ผมเกลียดขี ้หน้ ามันว่ะ
...ไม่ร้ ู อ่ะ อาจเพราะเรานิสยั เหมือนกัน แถมมันก็ยงั แสดงออกชัด
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เจนว่าไม่ชอบขี ้หน้ าผมก่อน ผมก็เลยพลอยไม่ปลื ้มมันไปด้ วย ถึงจะไม่ชอบ
มึงแต่กชู อบภาคินนะ เพราะฉะนันช่
้ วยสงบปากสงบค�ำ อยูน่ ิ่งๆ ให้ กไู ด้ มโน
เรื่ องลูกชายสุดที่รักขึ ้นมาทีเถอะ
“มาทานข้ าวเฉยๆ ไม่ได้ มาดื่มเหล้ าครับ” ผมกล่าวยิ ้มๆ วางโน้ ตบุ๊ก
ข้ างหน้ าตัวเอง เปิ ดมาปุ๊ บก็เจอเข้ ากับหน้ า Word ที่ผมเปิ ดค้ างไว้ ทนั ที เอา
ล่ะ เขียนถึงไหนแล้ วนะเรา...
“เหรอ แล้ วท�ำไมกูไปหาที่คณะแล้ วไม่เจอวะ อุตส่าห์ไถตังค์ไอ้ แซงค์
เพื่อไปเลี ้ยงมึงโดยเฉพาะ มึงโคตรพลาดอ่ะไอ้ แว่น ตอนพวกกูไปนี่อย่างกับ
กลุ่มบอยแบนด์ สาวมองกันตรึ ม” กูเชื่อ แค่นีก้ ็เหมือนละ Hello นี่ประเทศไทยนะเว้ ย พวกมึงไม่จ�ำเป็ นต้ องเบ้ าหน้ าเกาหลีขนาดนี ้ก็ได้ มงั ้ เกรงใจ
พี่หนวดโต๊ ะข้ างๆ ด้ วย เพราะตังแต่
้ พวกมึงมา เขาก็กลายเป็ นช่างซ่อมแอร์
ไปเลยในสายตากู เหอะๆ
“ผมยังไม่ได้ เข้ ามอเลยครับ”
“โดด?”
“เปล่าครับ มหา’ลัยให้ หยุดปรับสภาพหนึ่งอาทิตย์” ผมเงยหน้ าขึ ้น
มาตอบ อันที่จริ ง... ก็แค่เงยหน้ ามองไอ้ พระเอกที่ท�ำเป็ นไม่สนใจโลก ก้ ม
หน้ าเล่นโทรศัพท์ไปเรื่ อย เออให้ มนั ได้ อย่างนี ้สิ ก้ มหน้ าเข้ าไว้ มึงจะได้ ไม่เข้ า
ข้ างตัวเองว่ากูพิศวาสมึงเวลาที่เราบังเอิญสบตากัน
“อ๋ออ ดีวะ่ กูไปเรี ยนที่เขมรบ้ างดีกว่า... กลับมาจะได้ หยุดตังเจ็
้ ดวัน”
“เพื่ออะไรวะเกื ้อ”
เสี ย งจากทัง้ สองคนไม่ไ ด้ เ ข้ า หูผ มเลยแม้ แ ต่น้ อ ย ตอนนี ส้ ิ่ง ที่ ผ ม
โฟกัสคือนิยายของตัวเอง ถ้ าคุณเคยลองแต่ง คุณจะรู้ ว่าถ้ ามีอารมณ์แล้ ว
อะไรก็หยุดคุณไม่ได้ ตอนนี ้เหมือนผมไม่ใช่คนด�ำเนินเรื่ องอ่ะ เนื ้อเรื่ องมัน
ไหลมาเองเหมือนเปิ ดหนัง มือก็พิมพ์ไปเองเหมือนตังโปรแกรมไว้
้
ตาก็หนั
ไปมองไอ้ ดอสเองเหมือนระบบอัตโนมัติ
เพิ่งสังเกต... คอเซ็กซี่ชะมัด
“มีอะไรรึเปล่าครับ”

