ไม่ว่าเธอจะยืนอยู่ข้างใคร...

ผมนั่งแล้วกันเนอะ

Prologue

อะไรอยู่ในซอง?
“สัสดิว รถที่บ้านมึงปะน่ะ!?”
ผมเงยหน้าขึน้ มาจากจอโทรศัพท์ตอนทีไ่ ด้ยนิ ไอ้เอิรล์ พูดแบบ
นั้น แล้วก็เห็นรถครอบครัวสีครีมก�ำลังแล่นเข้ามาจอดเทียบริม
ฟุตบาทไม่ใกล้ไม่ไกลนัก ผมหรีต่ ามองป้ายทะเบียนเพือ่ ความแน่ใจ
พบว่าใช่อย่างที่มันสันนิษฐานจริงๆ ด้วย
“เร็วมึง กูอยากกลับกรุงเทพฯจนตัวสั่นแล้ว” ไอ้ทิม เพื่อน
อีกคนในกลุม่ ยกกระเป๋าใบโตขึน้ มาแบก เดีย๋ วก่อนๆ อะไรจะพร้อม
ขนาดนั้น รถบ้านกูนะเฮ้ย
ผมพับซองสีนำ�้ ตาลในมือยัดใส่กระเป๋ากางเกง ก่อนจะยืนขึน้
เตรียมขนของตัวเองบ้าง
ถึงเวลากลับไปเรียนต่อที่กรุงเทพฯแล้วครับ จบกันทีกับชีวิต
ปีหนึ่งที่ต้องมาเรียนต่างจังหวัด ผมก�ำลังจะเป็นหมอฟันปีสอง
เต็มตัว และนั่นหมายความว่าผมจะได้กลับไปใช้ชีวิตในเมืองสักที
ลาก่อนนครนายก ข้าจะคิดถึงเอ็ง //ตบหน้าอกแบบชาววากานดา
~ theneoclassic ~
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แต่แก๊งของเราต้องชะงัก เมือ่ คนทีล่ งมาจากรถคนแรกไม่ใช่พี่
แช่มคนขับเจ้าประจ�ำ แต่เป็นร่างเล็กๆ ทีส่ งู เพรียวพร้อมกับใบหน้า
อันคุ้นเคย
“ไอ้ปู๊น?” ผมเอียงคอมอง เจ้าของชื่อที่โดนเรียกถอนหายใจ
จนปอยผมเป็นช่อเหนือแว่นกรอบด�ำกระพือพรืดเพราะแรงลม
“อะไรมึง”
“…”
สัส! สมัยนี้เขาคุยกับพี่แท้ๆ กันอย่างนี้เหรอวะ
“โหวววววว” เอิรล์ เอนตัวมากระซิบข้างหูผมอย่างไว “นีอ่ ะนะ
ปู๊นปู๊น น้องชายมึง!?”
“เออ”
“แฮกดีว่ะ”
“ไอ้ควาย เลิกคิดได้เลย กูไม่อยากมีมึงเป็นน้องเขย”
และดูไอ้เพื่อนรักแม่งมอง ห้ามจ้องใต้กางเกงน้องกูอย่างนั้น
สิวะ!
“ท�ำไมใส่ชดุ นักเรียน” ผมถามน้องชายทันที ดูดิ ยูนฟ
ิ อร์มของ
มันท�ำให้เพื่อนๆ ผมไม่เป็นอันหายใจแล้ว แฮกแม่งอย่างเดียว
“พอดีมีสอบเช้า พ่อก็เลยให้ตีรถมารับมึงเลยจะได้ไม่ต้อง
เปลืองน�้ำมัน” มันว่า “ไหนอะ”
ผมขมวดคิ้ว ไอ้น้องผมมันมองหาอะไรวะ หัวแทบจะหมุนได้
ร้อยแปดสิบองศาแล้วน่ะ
“ไหนอะไรวะ”
ไอ้ปู๊นท�ำเป็นดันแว่นให้เข้าที่แก้เขิน “พี่กุ้ง”
“…”
“ไหนๆ ก็มาถึงนี่แล้ว กูจะเซลฟี่กับพี่เขาเอง ใช้มึงไม่เคยได้
~ เจ้าจักรวาล ~
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เรื่อง”

โวะ! กูก็นึกว่าเรื่องอะไร คืองี้ครับ น้องผมมันเป็นแฟนตัวยง
ของกุง้ ดาวเด่นสินก�ำ ตัวท็อปประหนึง่ ดาราของมหา’ลัยเรา มันเคย
รบเร้าให้ถ่ายคลิปกุ้งอวยพรวันเกิดไปให้ แต่พอดีผมมัวแต่ยุ่งก็เลย
ไม่ได้ทำ� ตามทีม่ นั หวัง ด่าผมซะชุดใหญ่ มันคงอิจฉาทีผ่ มเคยอวดว่า
กุ้งเคยซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ผมละมั้ง
“เสียใจ เขากลับไปกรุงเทพฯตั้งแต่เช้าแล้ว”
“อ้าว! โห่’ไรวะ พี่กุ้งแม่งท�ำอกหัก” ไอ้น้องชายท�ำหน้าเง้า
หน้างอ เห็นแล้วอยากจะตะปบหน้าแม่งสักที “กูมาท�ำไมเนี่ย เสีย
เวลา!”
“ใจคอมึงจะมาเจอพี่ชายอย่างกูไม่ได้เลยว่างั้น”
“กูไม่อยากเสียเวลาชีวิตไปกับมึง ยังมีหลายอย่างที่ต้องท�ำ”
“เช่นอะไร!”
“เรียนวาดรูป!”
ผมคงเป็นพี่ที่หัวเน่า ขนาดน้องแม่งยังสนใจจะวาดภาพ
มากกว่าเจอหน้าผมเลย เซ็งว่ะ
“น้องมึงโหดดีวะ่ ” ไอ้เอิรล์ เอนตัวมากระซิบอีกแล้ว “อยากได้
อะ จีบได้ปะ?”
“มึงอาจจะผิดหวังนะ น้องกูไม่ใช่แนวมึงหรอก แม่งชอบอยู่
ข้างบน”
“ไม่เป็นร้ายยย กูโอเค มีท่าทางมากมายที่กูสามารถให้น้อง
มึงอยู่ข้างบนได้ ไว้ใจกูเหอะ”
“สัส! อยากติดคุกเรอะ!” ผมตบหัวเพื่อนไปดังป้าบ
ถึงจะดูเป็นพี่ที่ตีกับน้องไม่ยั้ง แต่ยังไงๆ ผมก็หวงมันเหมือน
กันนะโว้ยยย (แม้แม่งจะไม่เคยคิดสนใจผมบ้างเลยก็เหอะ)
~ theneoclassic ~
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“จะกลับกันได้ยัง” ไอ้ปู๊นกอดอกเร่ง ดูท่าทางแม่งดิ บางทีผม
ก็นะ งงว่าใครเป็นพีก่ นั แน่ “ตอนเย็นมีเรียนพิเศษ GAT PAT ไม่อยาก
เสียเวลา”
“น้องดูตั้งใจเรียนจังเลยนะคร้าบ” ไอ้เอิร์ลเสนอหน้าเข้าไป
ใกล้ๆ คนใส่ชุดนักเรียน
“ใช่ๆ” แน่ะ! ไอ้สสั ทิมเริม่ เอากับเขาแล้วเหมือนกัน “ตัง้ ใจแบบ
นี้ต้องสอบติดคณะที่หวังแน่ๆ เลยนะคร้าบ”
ทว่าไอ้ตัวดีกลับท�ำเป็นยักไหล่ “อืม ก็ว่างั้นแหละฮะ”
ตอนแรกผมก็กงั วลนะว่าน้องชายตัวเองจะก้าวร้าวเกินไปหรือ
เปล่า แต่พอสังเกตปฏิกิริยาไอ้เพื่อนรักสองตัวที่อยู่ข้างๆ แล้ว
เท่านั้นแหละ...ไอ้ห่าเอ๊ย! มีประกายปิ๊งๆ อย่างกับทะเลอันดามัน
กระทบแสงแดด ความเย็นชาลบล้างความจัญไรไม่ได้สินะ
“เชี่ยยย เขาพูดกับกูว่ะ” ไอ้เอิร์ลตัวสั่น
“อย่าซุย! น้องพูดกับกู” ไอ้ทิมหน้าแดง
เฮ้อออ กูละเหนือ่ ยกับพวกมันสองคนจริงๆ “ไปๆ ขึน้ รถเลย
สัส เห็นอยากกลับกรุงเทพฯนักไม่ใช่เหรอพวกมึงสองตัวอะ”
เราโยนกระเป๋าใบโตไว้ท้ายรถ โชคดีที่ผมเอาของใช้บางส่วน
กลั บไปกรุ งเทพฯบ้ า งแล้ ว วั นสุ ดท้ า ยแบบนี้ เลยไม่ต ้อ งมีภ าระ
มากมายเท่าไหร่ จากนัน้ เราก็กระโดดเข้าประจ�ำที่ ไอ้เอิรล์ กับไอ้ทมิ
เข้าไปก่อน ส่วนผมกับน้องชายตามไปสมทบทีหลัง พอประตูปดิ รถ
เราก็แล่นออกจากมหา’ลัยสักที
ลาก่อนนะ...ทีท่ กี่ ใู ช้ชวี ติ เพือ่ เรียนอย่างเดียว ไม่เคยจะส่งเมีย
มาตกถึงท้องให้สักคน ฮึ่มมมมมม เส็งเคร็ง
“เฮ้ย!” ไอ้ปู๊นร้องลั่นรถเล่นเอาซะผมต้องหันไปมองเพราะ
ความเป็นห่วง ไอ้เราก็นกึ ว่าโดนอะไรแทง แต่เปล่าครับ มันแค่ตกใจ
~ เจ้าจักรวาล ~
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เพราะไอ้เอิร์ลเท้าเบาะด้านหลังของมันอยู่ แถมจ้องยังกะหมา
น�้ำลายนี่แทบจะหยดใส่เบาะหนังก�ำมะหยี่
“แหะๆ” ไอ้เอิร์ลยิ้มแป้น พร้อมถวายตัวเป็นแฟนบอยน้อง
ชายผมเต็มที่ “กลิ่นของน้องหอมจัง”
“หะ…หา!?”
“พี่หมายถึง ตัวน้องหอม...ใช่น�้ำหอมยี่ห้ออะไรน้า~”
กูละเซ็งจริง...เพื่อนผมแม่งท�ำให้ขายหน้าได้ทุกทีสิน่า
น้องชายผมไม่ตอบ มันแค่ยิ้มแห้งๆ ก่อนจะเขยิบมาใกล้คน
เป็นพี่อย่างผม
“มึงไปหาเพื่อนเพี้ยนๆ แบบนี้มาจากที่ไหน งานสอยดาววัด
อ้อมน้อยเรอะ”
“ท�ำไม ชอบเหรอ” ผมแกล้งแหย่ “สนใจมั้ยล่ะ ดูมันถูกใจมึง
อย่างแรงเลยนะ”
“เฮอะ! อย่าหวัง ตัวก็ใหญ่อย่างกับหมีควาย”
“เขาเรียกหุ่นดี ดูตัวมึงซะก่อน แห้งอย่างกับน้าผีในละคร
จักรๆ วงศ์ๆ”
“มันคืออะไรน่ะ”
จะอธิบายยังไงดีวะ ช่างเหอะ...ลืมไปว่าผมกับมันเกิดคนละ
เจนเนอเรชั่น
“มันหุ่นดีสมชายชาตรีกว่ามึงแล้วกัน” ผมยักคิ้วกวนๆ
“ไอ้พวกนีอ้ ะ คงเข้าแต่ยมิ เอาแต่ยกเหล็กตัวเปียกเหงือ่ จนมัน
เลื่อม”
“ก็ดีกว่าเอาแต่แต่งตัวเนี้ยบๆ ท�ำเป็นภูมิฐานกลบความ
ปวกเปียกแบบมึง”
“หรือกูต้องปล่อยให้ตัวเองเซอร์แบบมึงฮะ เป็นหมอฟันแต่
~ theneoclassic ~
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ภาพลักษณ์ไม่ได้น่าเชื่อถือเล้ยยย”
“มึงก็คุณชายเกินกว่าจะอยากเรียนวิจิตรศิลป์เหมือนกัน!!!”
กรอดๆๆๆ เอาสิ จะมองตากันเป็นหมาเตรียมไฟท์กเ็ อาเลย
ไอ้น้องเวร!
แต่กอ่ นสงครามประสาทของเราจะเริม่ ต่ออีกยก อยูๆ
่ ซองสี
น�ำ้ ตาลทีผ่ มเหน็บไว้ในกระเป๋ากางเกงก็รว่ งออกมาได้ถกู เวลาสุดๆ!!!
แหมะ!
สัสเอ๊ย!!! กระจัดกระจายซะนึกว่าเทศกาลเทกระจาด ไอ้พวก
นี้มันจะเห็นความลับของผมกันมั้ยฮะ!
“อะไรอะ”
ผมมองตามมือเล็กๆ ของน้องชาย เฮ้ยยย อย่านะ มึงอย่า
หยิบขึ้นมาอ่านเด็ดขาด ในซองนี้มีแต่ความลับทั้งนั้น บอสอุตส่าห์
ส่งข้อมูลเป้าหมายรายใหม่ที่ผมต้องรับผิดชอบมาให้ ถ้ามันรู้ว่าผม
ท�ำงานเสริมอะไรรับรองว่าความแตกแน่ ปู๊นรู้โลกรู้ ไม่ใช่ฉายาที่ได้
มาเล่นๆ!
แล้วนั่น! มันเสือกหยิบแผ่นที่มีรูปภาพขึ้นมาซะด้วย!!!
“…”
เวรละ! เอากระเป๋าตังค์หนีบจมูกตัวเองชิงตายตอนนีด้ มี ยั้ วะ
“อี๋! มึงแม่งโรคจิต!!!”
ตายแน่! ผมตายแน่!!!
ไอ้ปู๊นยื่นกระดาษแผ่นนั้นเข้ามาใกล้หน้า แทบจะแปะติด
หน้าผากผมเป็นผีกองกอยอยูแ่ ล้วเชียว ผมรับมันมาจากมือน้องชาย
มองคนที่หน้ามึนๆ ง่วงๆ ตลอดเวลาในภาพนั้นสลับกับมันอย่าง
งุนงง
“…”
~ เจ้าจักรวาล ~
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น้องผมเบะปากเหมือนผมเป็นผูช้ ายแสนโสโครก “มึงพกรูป
พีป
่ ีใหม่ ไว้กับตัว โอตะว่ะ!”
ผมที่หลับตาปี๋ค่อยๆ ค่อยๆ ลืมมองมัน อ้าว! แบบนี้ก็
หมายความว่า...
“มึงรู้จักคนในรูปเหรอ”
“รู้จักดิ ใครไม่รู้จักพี่ปีใหม่ก็บ้าละ”
ผมหยิบรูปขึ้นมาดูอีกที...
ใครวะ ท�ำไมน้องผมรูจ้ กั แต่ผมกลับไม่รู้ นักร้องกามิกาเซ่หรือ
เปล่าเนี่ย
“พี่เขาเป็นรุ่นพี่กู ป๊อปปูล่าร์จะตาย”
อ๋อ ทีหลังก็บอกก่อนสิว่าเป็นเครือญาติของมึง กูก็พินิจ
พิเคราะห์เอาตาย จ้องน้องในรูปจนเลขจะขึ้นแล้วสัส
เฮ้ย! เดี๋ยวนะ
“งี้ก็หมายความว่าคนนี้อยู่โรงเรียนเดียวกับมึงเหรอ” ผมชี้
คนในภาพ
“นีแ่ หละเหตุผลทีก่ ตู อ้ งติว GAT เพราะกลัวจะบือ้ แบบมึง” ไอ้
ปู๊นกอดอกถอนหายใจอย่างเอือมระอา ดูมันท�ำท่า ไอ้เด็กเปรต “ก็
บอกอยู่ว่าเป็นรุ่นพี่”
“อ่อ”
“แล้วอีกอย่าง” ผมเห็นว่าแก้มใต้แว่นก�ำลังแดงก�่ำ “กูเคยจีบ
เขา”
แคกๆ ถึงกับส�ำลักน�้ำลายเลยกู “ตะกี้มึงว่าเคย’ไรนะ”
“เคยจีบ!!!” มีการท�ำหน้าเหยอซะด้วย
“โถไอ้ควาย ตัวก็เท่าเม็ดกระเทียม ริอา่ นจะจีบรุน่ พี!่ !!” ขนาด
ผมหล่อกว่ามัน ผมยังคิดเลยว่าคนในรูปดีเกินกว่าจะคู่ควรกับผม
~ theneoclassic ~
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ด้วยซ�้ำ นี่อะไร คนหน้าเหมือนดินแดงที่โดนรถแทรกเตอร์ทับแบบ
ไอ้ปู๊น เขาเล่นด้วยก็แปลกแล้ว
พอและ ผมจะไม่ต่อล้อต่อเถียงกับมันดีกว่า เดี๋ยวมันด่าผม
เสียหมาอีก ผมเหนื่อย
และที่ส�ำคัญ ผมมีงานที่ต้องท�ำ! ซึ่งตอนนี้ผมมีแผนแล้วด้วย
“มึงสอบอีกทีวันไหนนะ”
“สอบตัวสุดท้ายอาทิตย์หน้า” ไอ้เด็กเปรตย่นคิ้ว “ท�ำไมวะ”
หึๆ! อะไรจะเข้าทางขนาดเน้!
“สอบเสร็จไปเดินสยามกันมั้ย เดี๋ยวไปรับที่โรงเรียน” ผมยิ้ม
หวาน
ไอ้ปู๊นถึงกับอึ้ง “เมื่อกี้พี่แช่มขับรถตกหลุมเปล่าวะ หัวมึง
กระแทกหรือไงอยู่ดีๆ ก็จะชวนกูไปเที่ยว”
“คิดถึงมึงไง”
“…” ไอ้ปู๊นท�ำเป็นลอยหน้าลอยตาทั้งๆ ที่กอดอก ดูก็รู้ครับ
ว่าแม่งใจอ่อน ก็นี่น้องชายผมนะ เดาทางง่ายจะตาย ลึกๆ แล้วมัน
รักผมแหละ “เลี้ยงเรดซันกูด้วย อยากกินมานานแล้ว”
“ไม่มีปัญหาเลยน้องปู๊นปู๊น”
“เออ ทีงกี้ เ็ งียบซะ จะฟังเพลง” พูดจบคนในชุดนักเรียนก็หยิบ
หูฟังออกมาจากกระเป๋า อิ๊กนอร์พี่ชายอย่างผมไปเรียบร้อย
ผมเหลือบไปเห็นไอ้สองตัวด้านหลังคอพับคออ่อนคาเบาะ
โถถถถถถ กูก็ว่าท�ำไมเงียบๆ ที่แท้ไปเฝ้าพระอินทร์กันหมด เหลือ
แต่ผมคนเดียวสินะ ทีนี้จะหยิบกระดาษในซองขึ้นมาอ่านอีกทีก็คง
ไม่มีใครสนใจแน่นอน
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เป้าหมาย
จักรวาล พันธะพิสัย (ปีใหม่)
อายุ
: 17 ปี
การศึกษา
: - มัธยมโรงเรียนXX
		 - มหาวิทยาลัย เพิ่งสอบติดคณะศิลปกรรม			 ศาสตร์ เอกการแสดงและก�ำกับการแสดง
อัตราหนี้
: 150,000 บาท
ผู้ว่าจ้าง
: คุณก�ำพล -สงวนนามสกุล- (ฐานะ : คู่รัก)
สาเหตุที่เลิก
: (ไม่ระบุ)
เด๊ดไลน์จากผู้ว่าจ้าง : ก่อนที่เป้าหมายจะขึ้นเรียนมหาวิทยาลัย
โห่’ไรวะ ไหนๆ ก็ให้ข้อมูลมาเยอะขนาดนี้แล้ว จะบอกไซซ์
รองเท้าหน่อยไม่ได้หรือยังไง จะเอามาจิ้นต่ออะ
แต่ไม่เป็นไรครับ แค่เห็นหน้าในรูปทีบ่ อสให้มาผมก็จำ� ได้ขนึ้ ใจ
เฮ้อออ ไอ้นอ้ งเอ๊ย! หน้าตาก็นา่ รักดันไปคบเสีย่ แก่ๆ แถมยัง
ไปท�ำแสบติดหนี้เขาเป็นแสนอีก เอาเงินไปท�ำอะไรเยอะขนาดนั้น
วะ ไหนลองบอกพี่สิครับ
“…”
แต่ขณะที่ผมก�ำลังจ้องหน้าใสๆ ในรูปนั้น อยู่ๆ แก้มผมก็
กระตุก
เฮ้ย! ผมยิ้มว่ะ
ยิ้มท�ำไมวะเนี่ยยยยยย
เวรแล้วครับ จู่ๆ ผมก็เห็นคนในรูปน่ารักขึ้นมาเฉย...หน้าที่
เคยมองว่าดูมนึ ๆ ง่วงๆ กลับกลายเป็นเสน่หช์ วนให้หลง เพิง่ สังเกต
ว่าความขาวนวลของผิวหน้าน้องทะลุออกมาจากแผ่นกระดาษเฉย
~ theneoclassic ~
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เลย

ฮึ่มมม แฮกเหมือนกันนะเรา
แต่ไม่ได้ครับ ผมเคยปฏิญาณกับตัวเองไว้แล้ว ไม่วา่ เป้าหมาย
จะน่ารักขนาดไหน งานก็คืองาน ห้ามตกบ่วงภาพลวงตาที่จะท�ำให้
เราโลเลเด็ดขาด
หึ! งั้นยิ้มเบาๆ แบบกระตุกมุมปากให้ดูคูลๆ หน่อยแล้วกัน
น้องปีใหม่ครับ บอกก่อนเลยนะว่าพี่ไม่ใจอ่อนกับน้องหรอก
ยังไงซะน้องก็ต้องโดนพี่เช็กบิลแน่นอน หึๆ
“น้องดิวอี้ครับ!”
“ฮะ!? ว่าไงครับ” ผมสะดุ้งโหยงเพราะเสียงพี่แช่ม
“น้องเป็นอะไรหรือเปล่า พี่เห็นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่คนเดียว”
เวร เห็นด้วยเหรอฟะ
“แหะๆ เปล่าครับ พอดีคิดอะไรเพลินๆ”
“เฮ้อ! ตกใจหมด พีน่ กึ ว่าน้องเห็นผี” คนหลังพวงมาลัยกุมอก
ถอนหายใจแบบเกินจริง แหม พี่ก็เว่อร์ ไม่มีผีอะไรทั้งนั้นแหละครับ
พี่แช่ม มีแต่น้องปีใหม่อะไรในรูปนี่ต่างหาก!
ว่าแล้วก็หยิบภาพน้องเขาขึ้นมาดูอีกทีดิ๊...
ฮึม่ มม เจอกันแน่นอ้ ง น้องคือบ่อเงินบ่อทองของพี่ ปิดเทอม
นี้น่าจะรวยว่ะ
“เห็นผีอีกแล้ว”
“พอครับพี่!!!”

~ เจ้าจักรวาล ~
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ห้องปกครองหนาวมาก
ผมชื่อดิวอี้
ภายนอกคุณอาจจะเห็นผมเป็นผู้ชายรสจืด หน้าตาเหมือน
ชิพมังก์ ผมหนาๆ ไม่ชอบจัดแต่งจนมันเป็นทรงแสกกลางธรรมชาติ
ชอบสวมเสื้อยืดกับกางเกงยีนเชยๆ ดูไม่มีพิษมีภัย แต่จริงๆ แล้ว
ผมน่ะเป็นผู้ชายอันตรายของแท้เลย!
ล้อเล่นครับ อันตรงอันตรายที่ไหนล่ะ ไม่ได้ท�ำงานที่โรง
ปฏิกรณ์นวิ เคลียร์ ทีจ่ ริงผมเป็นพวกเด็กเนิรด์ ครับ เป็นนิสติ หมอฟัน
ผู้มีจิตใจดี ใครๆ ก็บอกอย่างนั้น...ไม่เชื่อเรอะ งั้นเรามีตัวอย่างให้ดู
กัน
“คุณยายจะไปฝั่งนู้นเหรอครับ”
“ปะ…”
“มาครับ ผมไปส่งเอง!”
ว่าแล้วผมก็พาหญิงชราที่ยืนอยู่ริมฟุตบาทข้ามฝั่งไปอีกฟาก
~ theneoclassic ~
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ถนนอย่างปลอดภัย
“ไอ้หนุ่ม...”
“ไม่ต้องขอบคุณหรอกครับ ผมเต็มใจ”
“ไม่ใช่อย่างนั้นพ่อคู้ณณณ คือ...”
ปรี๊น! ปรี๊น!
ผมกับคุณยายหันไปทางรถกระบะทีบ่ บี แตรลัน่ มันอยูอ่ กี ฟาก
ของถนนตรงจุดที่ผมเจอคุณยายก่อนจูงข้ามมา
“เฮ้ย! มึงจะพาแม่กูไปไหน!!!”
เอ๊า! อะไรวะเนี่ย
ผมหันไปมองคุณยาย “นั่นลูกยายเหรอ”
“เออ! ข้ามายืนรอมันซื้อของที่ตลาด”
“ท�ำไมคุณยายไม่บอกผมล่ะ”
“เอ็งได้ปล่อยให้ข้าพูดบ้างม้ายยย!!!”
หรือจะอีกกรณีนึง
เมี้ยว เมี้ยววว
หืม? ขาผมชะงักเมือ่ ได้ยนิ เสียงครางของลูกแมว มาจากไหน
วะ ข้างถังขยะนี่ก็ไม่มี หรือว่า...
เฮ้ย! ไอ้น้อง!!! มึงขึ้นไปอยู่บนเสาไฟฟ้าได้ยังไงวะ
เมี้ยว เมี้ยววว
ยัง...ยังไม่เลิกร้อง ท�ำไงดีวะเนี่ย กลัวมันตกลงมาตายอะ
ผมมองก้อนสีสม้ ทีข่ ดตัวกลมอยูบ่ นยอดเสา จิตใต้สำ� นึกของ
การเป็นผูช้ ายรักสัตว์ทำ� งานทันที เอาละ ผมต้องช่วยมันลงมาให้ได้
ฮึบ! ผมเริ่มต้นปีน พยายามไม่หันไปมองด้านหลัง ยอมรับ
~ เจ้าจักรวาล ~
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ครับว่าค่อนข้างไม่โอเคกับความสูงเท่าไหร่
เมี้ยว เมี้ยววว
รู้แล้วครับลูก รู้แล้วววววว พี่ก�ำลังไปช่วยหนูนี่ไง
เมี้ยววว
มามะ มาอยู่ในอ้อมกอดของพี่ซะดีๆ
แกร๊ซซซซซซ
แต่ขณะทีผ่ มก�ำลังเอือ้ มมือไปหยิบมันเท่านัน้ แหละ อยูๆ
่ ไอ้
แมวบ้าก็ขู่ผมฟ่อๆ แถมยังกระโดดหนี ปีนป่ายเสาลงไปที่พื้นด้าน
หลังได้อย่างรวดเร็วจนต้องขยี้ตาว่ามันเป็นลิงหรือแมวกันแน่
ไอ้บ้าเอ๊ยยย มึงลงได้เรอะ! แล้วกูจะมาช่วยท�ำไมวะะะะะะ
สุดท้ายต้องมาค้างเติ่งคาเสาอยู่แบบเนี้ยยยย
“เพ่ชัยๆ ขึ้นปัยตะมัยบนนั้นอ่า” (พี่ชายขึ้นไปท�ำไมบนนั้น)
หืม? ผมก้มมองลงไปทีพ
่ นื้ พบว่ามีเด็กผูช้ ายคนนึงยืนเท้าเอว
จ้องผมอยู่
“พอดีพี่มาช่วยแมว!”
“อ๋อ ไอ้ฉม้ อะเหยอ มันขึน้ ไปบนนัน้ ตุก๊ วัน มันลงมาเองด้าย”
อ้าว! ใครจะไปรู้วะเนี่ยยย ทีหลังเขียนป้ายติดไว้หน่อย คนที่
ไม่ใช่เจ้าถิ่นอย่างผมจะได้ไม่หลงกลมันแบบนี้!!!
แต่ตอนนี้ผมต้องลงไปจากเสาบ้านี่สักที
หูยยย สูงว่ะ
“น้องๆ ไปตามใครก็ได้มาที พี่ลงไม่ได้”
“โหย! ขึ้นได้ตะลงมะได้ อาไยของพี่เนี่ย!”
เออ เอาเลย ด่าพี่เลยครับน้อง น้องชายพี่ที่บ้านก็ด่าทุกวัน
พี่ชินแล้วววววว
~ theneoclassic ~
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นั่นแหละครับ เห็นมั้ยล่ะว่าผมเป็นคนจิตใจดี
แต่...ด้วยความที่เป็นคนจิตใจดีมุ่งมั่นจะช่วยเหลือผู้คนนี่
แหละ ท�ำให้ผมเริ่มเข้าสู่วงการอาชีพที่โคตรอันตราย
ความจืดของผมคงไปเตะตาโมเดลลิง่ เข้า ท�ำให้ผมได้เป็นนาย
แบบ ตอนนี้วงการคงก�ำลังฮิตคนหน้าตาแบบไก่เมาอย่างผมละมั้ง
ผ่านมาหมดแล้วทัง้ เดินแบบและถ่ายแบบตัง้ แต่ยงั ไม่จบมัธยม ตอน
แรกไอ้เราก็คิดว่างานจะง่ายๆ เดินแกว่งไปแกว่งมา ท�ำหน้าไม่สน
โลกบนรันเวย์แบบหล่อๆ แต่หารูไ้ ม่วา่ ...โมเดลลิง่ ทีผ่ มได้เซ็นสัญญา
เข้าแท้จริงเป็นแค่ฉากบังหน้า บริษัทแห่งนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลัง
มากกว่านั้น!
นายแบบในสังกัดนอกจากต้องท�ำงานตามอาชีพตัวเองแล้ว
เรายังต้องรับจ๊อบพิเศษด้วยนัน่ ก็คอื ‘รับจ้างทวงหนีจ้ ากแฟนเก่า’
ตามที่ได้รับมอบหมายจากบอส!
ตอนแรกผมก็งงนะ ประมาณว่า ‘เฮ้ย! ได้ไงวะ ในสัญญา
ไม่ได้มีบอกนี่หว่า’ แต่พอผมท้วงติงทางต้นสังกัดไป เขาก็แค่ส่ง
ข้อความมาว่าลองอ่านสัญญาดีๆ แล้วผมก็พบว่ามันอยู่ด้านหลัง
แถมฟอนต์ก็ยังเล็กอย่างกับให้แอ๊นท์แมนอ่าน สุดท้ายก็ต้องเลย
ตามเลยครับ เพราะเอาเข้าจริง รายได้แม่งดีกว่าการเป็นนายแบบ
มากโขเลยทีเดียว
ผมต้ อ งการเงิ น เพราะผมอยากรั บ ผิ ด ชอบตั ว เอง นั่ น คื อ
สาเหตุทผี่ มท�ำงานเก็บเงินแทบตายทัง้ ๆ ทีแ่ บมือขอเงินพ่อได้งา่ ยๆ
ก็ตาม ผมไม่อยากรบกวนเขา ปล่อยให้เขามีความสุขอยูก่ บั เมียใหม่
ไปเถอะ แค่อย่าละเลยไอ้ปู๊นปู๊นก็พอ
หลักการท�ำงานของนักทวงหนีก้ ง็ า่ ยๆ ครับ เราท�ำทุกวิถที าง
เพื่อให้ได้เงินจากลูกหนี้ของผู้ว่าจ้างเราโดยไม่จ�ำกัดวิธี คุณอาจจะ
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จับเขามามัดไว้ในห้อง ทรมานด้วยการอดอาหาร เปิดละครจ�ำเลย
รักเคล้าคลอไปด้วยเพื่อเพิ่มความกดดัน จนสุดท้ายเขาอาจจะร้อง
ห่มร้องไห้ส�ำนึกผิด ยอมคืนเงินมา เราก็เอาไปคืนผู้ว่าจ้าง เป็นอัน
ปิดดีล
แต่นั่นไม่ใช่วิธีของผม!
ยอมรับครับว่าผมก็อยากท�ำวิธีแบบนั้นนะ เป็นหนุ่มโหดๆ
โฉดๆ ร้อนแรงฮอตแอสเฮล คงท�ำให้ได้เงินง่ายน่าดู แต่อย่าลืมว่า
แต่ละเคสมีลูกหนี้ที่ต่างกันครับ บางคนอาจจะมีแต่ไม่คืน บางคน
อยากคืนแต่ไม่มีจริงๆ ผมเลยต้องสรรหาวิธีทวงหนี้หลากหลายรูป
แบบ ตั้งแต่เขียนข้อความคุกคามแปะหน้ารถ จ้างให้ยามหน้าตึก
คณะหรือที่ท�ำงานทวงว่าอย่าลืมคืนเงินเจ้าหนี้ให้ขายหน้าเพื่อน
หรือแม้กระทั่งตามเก็บรูปภาพเด็ดๆ ที่สามารถส่งให้แอดมินเพจ
ฮูไลก์ลงประจานเพื่อแบล็กเมล์ ส่วนมากไม่มีวิธีไหนที่ถึงเนื้อถึงตัว
หรอกครับ เพราะในสัญญามีกฏอยู่ว่าห้ามเปิดเผยตัวให้เป้าหมาย
รู้จักตัวตนของเราเด็ดขาดไง ข้อนี้แหละโคตรส�ำคัญเลย!
และวันนี้ก็เป็นวันดีครับ หลังจากมุ่งมั่นตามทวงหนี้เคสนี้มา
นาน ถึงเวลาปิดดีลสักที...
ผมนั่งกระดิกเท้ารอลูกหนี้อยู่ที่โต๊ะม้าหินหน้าห้องสมุด ตาก็
ชื่นมื่นไปกับการได้มองเด็กต่างมหา’ลัยน่ารักๆ ที่เดินกันขวักไขว่
เฮ้อออ สดชื่นนนนนน งานดีทั้งน้านนน ท�ำไมไม่มาเรียนที่นี่ตั้งแต่
แรกวะ คณะทันตะก็มี
“คุณคะ”
เสียงใสๆ เรียกผมให้เงยหน้าขึ้นไป พบว่ามีสาวหน้าหมวย
ก�ำลังกอดซองสีนำ�้ ตาลด้วยอาการสัน่ ระริก...เฮ้ย! แผ่นดินไหวโดยที่
กูไม่รู้สึกหรือเปล่าวะ เขาเป็นอะไรมั้ยอะ ผมกังวลแทนนน
~ theneoclassic ~
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“สวัสดีครับ” ผมยกยิ้ม “เอาของมาหรือเปล่า”
สาวเจ้าพยักหน้า โห! ผมหน้าม้ายาวปรกลูกตาเห็นแล้ว
ร�ำคาญแทน จับไปส่งพี่ก้อง ไฮฟ์ซาลอนช่วยดีมั้ยวะ
“นี่ค่ะ” เธอยื่นซองในมือมาให้ “ขอแลกกับหลักฐานด้วย”
แหม่ กังวลจัง ผมไม่เบี้ยวหรอกน่า
ผมยื่นแฟ้มสีฟ้าของตัวเองแลกเปลี่ยนไป “นี่ครับ”
“…”
“ในนี้มีหลักฐานต่างๆ ที่คุณเคยกระท�ำผิดทั้งหมด” ผมว่า
“ขับรถผ่าไฟแดงสิบสองครั้ง อ้วกในที่สาธารณะยี่สิบครั้ง ไป
เดทกับคนทีม่ แี ฟนอยูแ่ ล้วสิบห้าครัง้ ตกปลาในเขตอภัยทานกับ
กิก๊ ทีเ่ ป็นนักซิง่ ห้าครัง้ หยิบเหรียญของคนอืน่ ทีต่ ซู้ อื้ บัตรบีทเี อส
สิบครั้ง”
เธอถึงกับอึ้ง “ถ่ายเองทั้งหมดเลยเหรอคะ”
“ครับ”
“ว่างดีนะคะ”
“ขอบคุณครับ” ผมพยักหน้า แหม่ ชืน่ ใจจังโดนชม “ทีนผี้ มขอ
ตรวจของในซองนี้ก่อนนะ”
ผมหยิบเงินในซองออกมานับ อ่า...ห้าพันบาทครบถ้วน ถือว่า
ไม่โกงกัน
“เรียบร้อยครับ”
“คุณไม่ได้ก๊อบปี้ไว้แน่นะ” เธอชูแฟ้มสีน�้ำตาลที่ผมแลกไป
สีหน้าดูกังวลสุดๆ
“ไม่แน่นอนครับ ผมไม่คิดท�ำร้ายใครหรอก”
“ค่ะ”
ผมหยิบสมุดโน้ตเล่มๆ เล็กในกระเป๋ากางเกงขึ้นมากาง
~ เจ้าจักรวาล ~
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จัดการขีดรายชื่อเคสล่าสุดซึ่งเพิ่งปิดดีลไปสดๆ ร้อนๆ ตะกี้นี้
ผมเหลือบมองคนตรงหน้า อ้าว! ยังยืนอยู่เรอะ “มีอะไรอีก
หรือเปล่าครับ”
“ไอ้เกรียงมันจ้างนายมาใช่มั้ย”
“...”
“ไอ้สัส!!!”
อ้าว! ด่าผมท�ำไมอะ
“ฝากบอกมันด้วยนะคะ” แล้วเธอก็เดินไป
ปัดโธ่! ก็นึกว่าด่าใคร ที่แท้ฝากด่าแฟนเก่าคนที่เป็นผู้ว่าจ้าง
ผมนี่เอง
ผมส่ายหัวด้วยความประสาทแดก เอาเถอะ ถือว่าได้เงินแล้ว
จะตีกันก็เรื่องของพวกเขาผมไม่เกี่ยวแล้วละครับ
ผมรีบต่อสายหาผู้จัดการทันที
[ว่าไงจ๊ะดิว] เสียงเจื้อยแจ้วดังทักทายมาจากปลายสายแทบ
จะในทันที
“พี่ ห นู อิ ม ครั บ ” ผมลุ ก ขึ้ น จากเก้ า อี้ “ปิ ด เคสคุ ณ เกรี ย ง
เรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวยังไงผมจะเอาเงินเข้าไปให้ในออฟฟิศนะ
ครับ”
[ว้ายยย เริดมากกก] ผู้จัดการผมดีใจออกนอกหน้าเชียว
[แล้วงี้พร้อมรับงานต่อไปหรือยังเอ่ย]
“ได้เลยครับ” แหม่ พร้อมสิ ปิดเทอมแบบนี้แหละช่วงเวลา
หาเงิน จะปล่อยผ่านได้ไง “เคสต่อไปเคสใครนะ”
[ตามแฟ้มที่เคยให้คนไปส่งคราวก่อนเลยจ้ะ...] พี่หนูอิมว่า
[งานจ้างจากคนชื่อคุณก�ำพล เป้าหมายคือน้อง...]
“ปีใหม่”
~ theneoclassic ~
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[แหม พอเห็นว่าเป็นเงินแสนเนี่ยจ�ำได้แม่นเลยนะ]
เปล่าครับน้องเขาน่ารักติดตาต่างหาก อิ____อิ
[เคสนี้บอสฝากถามด้วยจ้ะว่าจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่]
“ทันทีเลยครับ” ผมว่า “น้องเขาเรียนที่เดียวกับน้องชายผม
คิดไว้แล้วว่าจะแวะไปดูลาดเลาที่โรงเรียนสักหน่อย”
[โอเคจ้ะ เออ! เกือบลืมแน่ะ! จดไว้ดว้ ยนะว่าสุดสัปดาห์มงี าน
ถ่ายภาพให้กบั มหา’ลัย งานนีจ้ า้ งในฐานะนายแบบ ได้คา่ ตอบแทน
จ้ะ]
“อ่า…” จดยิกเลยครับ อะไรที่ได้เงินเนี่ยไม่มีทางลืมหรอก
รวยเละโว้ยยย ทั้งทวงหนี้ทั้งเดินแบบ ตากูเป็นสีเดียวกับแบงก์พัน
แล้ววว “เรียบร้อยครับ งั้นแค่นี้ก่อนนะครับพี่หนูอิม”
ผมกดวางสาย ในขณะที่ใจก็ก�ำลังพองโต
จะว่าไปแล้ว...นอกจากจะได้เงินแสน ผมยังจะได้ตามติดชีวติ
น้องมัธยมน่ารักๆ อีกตะหาก เคสนี้ลูกหนี้เด็กสุดตั้งแต่รับงานมา
เลยมั้งเนี่ย อดตื่นเต้นที่จะได้เจอกับความสดใสของเด็กวัยกางเกง
น�้ำเงินไม่ไหวแล้ววว
เคสนี้น่าจะสนุกว่ะ!
ปัก!
ไอ้ทิมกระแทกลังสีน�้ำตาลลงกับพื้น “กล่องสุดท้ายแล้วโว้ย”
“ทีนี้ก็ซื้อเบียร์ฉลองห้องใหม่กันหน่อยยย” หน้าตาไอ้เอิร์ล
โคตรเริงร่า
พวกเราสามคน ผม ไอ้เอิร์ล และไอ้ทิม ตัดสินใจย้ายมาอยู่
คอนโดเดียวกันครับ โชคดีทมี่ โี ปรโมชัน่ ส�ำหรับห้องชุดสามห้องนอน
อยูพ่ อดี เซ็นสัญญาอยูห่ นึง่ ปีลดทันทียสี่ บิ เปอร์เซ็นต์ ข้อเสนอดีแบบ
~ เจ้าจักรวาล ~

29
นี้ถ้าชักช้าคงโง่เต็มทนใช่มั้ยล่ะ
“ไม่ได้โว้ย! กูต้องไปรับน้องรัก” ผมบอกพวกมัน
ไอ้เอิร์ลตาลุกวาว เด้งตัวขึ้นมาจากโซฟาที่เพิ่งจัดมุมเสร็จไม่
นาน
“กูไปด้วยดิ!”
“ไม่ได้! ช่วงเวลาแห่งครอบครัวมึงเสือกอะไรฮะ”
“โธ่! มึงแม่งชอบกันท่าว่ะ”
ผมไม่ได้สนใจไอ้เอิรล์ ต่อ เพราะตาดันไปเห็นไอ้ทมิ หยิบแผ่น
ไม้มันเลื่อมขึ้นมาจากกล่องที่มันเพิ่งวางลงตะกี้
“อะไรวะ”
“ป้ายแขวนหน้าห้อง” มันตอบผม
โอ้โห! แม่งลงทุนอะไรขนาดน้านนน
ผมแย่งป้ายในมือมันมาดู ข้อความกระแทกป้าบเข้าตา
สามแยกปากอุ๋ง
“มึงเอางีเ้ ลยเหรอ” ผมถามมันด้วยความไม่แน่ใจ คนห่าอะไร
วะจะแขวนชื่อแก๊งไว้หน้าห้อง ไม่ดูเนิร์ดไปหน่อยรึ
“เออดิวะ หรือมึงลืมความศักดิ์สิทธิ์ของแก๊งเราไปแล้ว?”
“ถ้ามีแขกมาห้องแล้วเห็นเข้า มึงจะไม่อายใช่มั้ย”
“พวกเขาจะได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพวกเราไง”
อืม...เข้าใจรึยังว่าท�ำไมสาวๆ ถึงกลัวพวกมึง ก็เล่นโอตะกัน
ซะขนาดเนี้ย ถ้าเขาวิ่งหนีก็อย่ามาบ่นทีหลังแล้วกัน
“กูไปก่อนนะ” ผมโบกมือให้พวกมันทั้งสองตัว จัดการคว้า
กระเป๋ากล้องขึน้ มาสะพาย เอาละ นอกจากทีจ่ ะต้องไปรับน้องชาย
~ theneoclassic ~
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ที่น่ารักแล้ว อย่าลืมว่าเรามีงานที่ต้องท�ำ!
โรงเรียนXX
ผมไม่เคยเยือนโรงเรียนน้องชายมาก่อน แถมยังจบมัธยมมา
เป็นปีแล้ว บรรยากาศที่คึกคักแบบนี้เลยท�ำให้ผมไม่ชินอย่างแรง
สาวๆ บางคนเห็นผมแล้วกะพริบตาปริบๆ พวกน้องผู้ชายขาโจ๋ก็
จ้องหน้าอย่างกับต้องการหาเรื่อง นี่มันโรงเรียนหรือเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าห้วยขาแข้งวะ อะไรจะพร้อมจู่โจมกันขนาดนี้ ขอทางให้พี่
เดินหน่อยคร้าบ
ดูเหมือนชั้นม.4 ของน้องชายตัวดีจะยังสอบไม่เสร็จ ผมเลย
มีเวลาทบทวนแผนและหยิบรูปเป้าหมายในซองขึน้ มาดูอกี ครัง้ อืม...
หน้าตาแบบนี้ท่าจะหาไม่ยาก ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนนะน้องปีใหม่ ออก
มาให้พี่เจอซะดีๆ
เคสนีผ้ มจึงตัง้ ใจเป็นพิเศษครับ เพราะหนีท้ นี่ อ้ งปีใหม่ตดิ ผูว้ า่
จ้างเป็นเงินถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท เงินแสนเชียวนะคร้าบบบ! ตา
ผมนี่เด้งดึ๋งๆ เป็นแบบนี้เลยทีเดียว $_$
และตามข้อตกลงของสัญญา ทุกๆ จ๊อบผมจะต้องได้เงินค่า
ตอบแทนเป็นอีกหนึง่ เท่าของหนีท้ ตี่ ดิ ไว้ ถึงจะต้องหักแบ่งโมเดลลิง่
ไปบ้าง แต่สุดท้ายยังไงแม่งก็ยังเยอะอยู่ดี ถ้าท�ำงานนี้ส�ำเร็จ บอก
เลยว่ารวย! รวย!!! ร้วยยยยยย!!!
แต่ตอนนี้ผมต้องหาที่ปลอดภัยหลบก่อนนะฮะ น้องม.6 ที่
ก�ำลังเขียนเสื้อเซ็นเฟรนด์ชิพมองผมกันยังกะจะจับแดกลงท้องเลย
อะ สงสัยเป็นเพราะเสื้อแขนยาวสีแดงแปร๋นที่ผมใส่อยู่แน่ๆ สะดุด
ตาจริงๆ พับผ่าเอ๊ยยย
เฮ้ย!? เจอห้องน�้ำพอดี เข้าไปหลบก่อนแล้วกัน
~ เจ้าจักรวาล ~
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ดูเหมือนในนี้จะปลอดผู้คนแฮะ เด็กมัธยมไม่ขี้ไม่เยี่ยวเรอะ
ในนี้เงียบเป็นป่าช้าเชียว
“สวัสดีครับ”
ผมสะดุดกึกตอนที่ได้ยินเสียงเล็กๆ ดังขึ้นไม่มีปี่มีขลุ่ย
เชี่ยยยยยย สรุปว่ามีคนเหรอวะ
ผมค่อยๆ หมุนตัวไปทางต้นตอของเสียง พบว่ามันมาจาก
โซนโถสุขภัณฑ์ของผู้ชาย ผมเผยอปากเล็กน้อยเมื่อเห็นเด็กมัธยม
ยืนหันหลังให้อยู่ ดูเหมือนกับว่าน้องเขาก�ำลัง...
จ๊อกกกกกก จ๊อก จ๊อกกก...
ครับ เสียงดังฟังชัดแบบนี้ ยิงเสือด�ำอยู่นี่หว่า มาเป็นคลื่น
ขนาดนี้ กินน�้ำไปเยอะละสิท่าไอ้หนู!!!
แม่งเอ๊ย! นี่กูพาตัวเองมาอยู่ในโลกไหนวะเนี่ยยย อายจังงง
ผมตั้งใจจะกลับหลังหันเพราะคิดว่ายืนมองแบบนี้คงไม่ดี
เท่าไหร่ ถึงอีกฝ่ายจะยังไม่รู้ตัวก็เหอะ! แต่จังหวะที่ก�ำลังจะหมุน
ตัวนั่นเอง สายตาเจ้ากรรมของผมก็ไปสะดุดอยู่ที่ความขาวเปล่ง
ประกายเข้า
ขา
โอ้โห! กูจะบ้า
อะไรจะเนียนกริบเป็นกระดาษดับเบิ้ลเอแบบนั้นวะ!!!
เอาไงดี เอาไงดี ผมควรแฮกต่อไปหรือควรหันหลังกลับ น้อง
ครับ ขาน้องที่โผล่ออกมาจากกางเกงสั้นๆ ก�ำลังท�ำพี่แย่แล้ว ไม่ดี
แน่ โคตรไม่ดีเลย!!!
“ท่านประธานให้โทร.มาพูดเรือ่ งนีอ้ กี แล้วเหรอ” คนทีห่ นั
หลังอยู่หนีบโทรศัพท์ไว้ข้างหู คงเป็นเพราะมือไม่ว่างจับของส�ำคัญ
อยู่ “ไม่เบื่อหรือไง บอกหลายรอบแล้วนะว่าถ้าพร้อมจะกลับ”
~ theneoclassic ~
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กัน”

น�้ำเสียงเย็นชามาก น่าค้นหาสุดๆ แฮก แฮก แฮก
“งั้นฝากบอกเขาด้วย ถ้าแน่จริงก็ตามหาผมให้เจอแล้ว

ผมหูผึ่ง...ปีใหม่งั้นเหรอ
จะใช่น้องปีใหม่เป้าหมายของผมหรือเปล่าวะ เวรเอ๊ย! จะ
ชะโงกเข้าไปดูก็ไม่ได้ กลัวจะเผลอไปเห็นอวัยวะอย่างอื่นก่อนหน้า
เข้า ทางที่ดีคงต้องยืนนิ่งๆ อยู่ตรงนี้ต่อไป
แล้วนี่น้องกินน�้ำไปกี่ลูกบาศก์ลิตรวะ ยืนนานจังงงงงง
“ชิท!” ผมถึงกับหลุดปากตอนที่เห็นน้องล้วงกระเป๋ากางเกง
ก็แม่งดันท�ำให้เนื้อผ้าตึงเปรี๊ยะเห็นความกลมกลึงของบั้นท้ายเข้า
จังๆ แม่เจ้าโว้ยยย น�้ำลายกูไหลไม่แพ้ฉี่น้องแล้วเนี่ยยยยยย
ของที่ติดมือน้องออกมาจากกระเป๋าคือจูปาจุ๊บรสสตรอว์เบอร์รี่ น้องแกะมันอย่างทุลกั ทุเล เห็นแล้วอยากจะเข้าไปยืนกระซิบ
ด้านหลังว่า ‘ช่วยแกะให้มั้ยครับ’ ฉี่ให้เสร็จก่อนสิน้อง! ท�ำอะไร
หลายๆ อย่างพร้อมกันมันได้ที่ไหนวะ
“ขี้เกียจพูดเรื่องนี้แล้วครับ” เฮ้ย! น้องรูดซิปแล้ว!
จังหวะนั้นเองที่น้องเขาหันหน้ามา ผมจึงรู้ว่า...ใช่น้องปีใหม่
เป้าหมายของผมจริงด้วยโว้ย!!!
แม่งงง ตัวจริงดีกว่าในรูปล้าน ล้าน ล้านนนเท่า นอกจากผิว
ที่ขาว ความแน่นของเสื้อท�ำให้ผมรู้ว่าน้องเขาผอมขนาดไหน เอวนี่
คอดกิ่ว ไหปลาร้าชัดซะจนอยากถามว่าเคยกินอาหารที่ท�ำมาจาก
แป้งบ้างหรือเปล่า ไม่ต้องพูดถึงหน้าตา อย่างที่เคยบอกว่าในรูป
หน้าน้องเหมือนคนง่วงพร้อมจะหลับตลอดเวลา แต่พอเห็นเต็มสอง
ตาแบบนี.้ ..เอาตรงๆ นะแม่งไม่ได้นา่ เกลียดเลย! มันคือเสน่หเ์ ฉพาะ
ตัวของน้องเขา อย่างกับโคอาล่าตัวน้อยที่สวนสัตว์เชียงใหม่ยังไง
~ เจ้าจักรวาล ~
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ยังงั้น ปากนิด จมูกหน่อย ใต้แก้มใสๆ มีระเรื่อสีแดงๆ ส้มๆ ซึ่งน่า
จะเกิดจากแสงแดดและอากาศที่ค่อนข้างอบอ้าว
โอย...ไม่ใช่แค่อากาศนะทีอ่ บอ้าว! ผมเนีย่ ร้อนรุม่ จนอยากจะ
ถอดเสื้อ
“ถ้างัน้ ก็...” เสียงน้องขาดช่วงไป เลยท�ำให้ผมได้สติ วะ...เวร
ละ! น้องแม่งเห็นผมจนได้ ลืมไปเลยว่าที่อ่างล้างมือมีกระจก!
เส็งเคร็ง!!! “สักครู่นะ”
ท� ำ ไงดี ค รั บ น้ อ งหั น มาเผชิ ญ หน้ า กั บ ผมแล้ ว จะโดดลง
ชักโครกก็คงไม่ทันนน
ใจผมเต้นระส�่ำตอนที่น้องปีใหม่เปลี่ยนใบหน้าบึ้งตึงของ
ตัวเองให้เป็นรอยยิม้ เจือความขบขัน คิว้ ทีเ่ คยชนกันตอนนีข้ า้ งหนึง่
เลิกขึ้นประมาณว่าก�ำลังสงสัย ดวงตาด�ำสนิทคู่นั้นจ้องผม เล่นเอา
ผมแข็งเป็นหิน เอื้อออออออออ ช่วยด้วย ผมโดนโจมตี
“แค่นี้ก่อนนะ เมื่อยมือ” น้องตรงหน้ากดวางสาย แถมยัง
เดินเข้ามาใกล้ผมซะด้วย “พี่คือใครครับ?”
เชี่ย!!! เห็นกูจริงๆ สินะ โอ๊ยยย แผนพังไม่เป็นท่าแล้ววว เอา
ไงดีวะกู
หืม? ว่าแต่ กะ...กลิ่นสตรอว์เบอร์รี่ออกมาจากปากน้อง!!!
โอยยย สดชืน่ !!! อมแต่จปู าจุบ๊ รสนีต้ ลอดชีวติ เลยได้มยั้ คร้าบบบบบ
เฮ้ย! โฟกัสที่ค�ำถามของน้องสิวะ!!!
“เอ่อ...” ฉิบหายละ แก้ตัวยังไงดี “พี่มารับน้องชายอะครับ
แต่ยังไม่เลิกก็เลย...แวะมาเข้าห้องน�้ำหน่อย แฮ่ๆ”
ฟังดูโรคจิตปะวะ เนียนมั้ย มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่า!!!
“อ๋อ” น้องปีใหม่พยักหน้า โอยยย ยิ่งใกล้ยิ่งได้กลิ่นจูปาจุ๊บ
“น้องพี่ชื่ออะไรครับ”
~ theneoclassic ~

34
“เอ่อ ปู๊นปู๊นครับ”
ขออ้างชื่อมึงหน่อยนะไอ้เด็กเปรต
น้องปีใหม่เลิกคิ้วอีกรอบ “หา!? น้องปู๊นปู๊นม.4 หรือเปล่า
ครับ ไม่ยักรู้ว่าน้องเขามีพี่ชายด้วยแฮะ หน้าตาดีเหมือนกันเลย”
อั้ก!!!
จะล้ม ดีนะข้างหลังมีก�ำแพงเลยพยุงตัวไว้ได้ทัน ถึงจะเจ็บ
หน่อยแต่ผมโอเคคค
“ท�ำไมไม่ไปรอที่ห้องรับรองผู้ปกครองล่ะครับ?”
ฮึ!? มีห้องแบบนั้นด้วยเหรอวะ
“ยะ...อยู่ตรงไหนล่ะครับ” โอยยย พูดติดๆ ขัดๆ เป็นรถแถว
อโศกเลยกู
อยู่ๆ น้องเขาก็ยิ้ม เฮ้ย! ขยี้ตาแป๊บ...ยิ้มจริงด้วย!!! โอยยย
สวรรค์ร�ำไร แฮก แฮก
“ตามผมมาสิครับ”
“จะ...จะดีเหรอ คระ...ครับ”
“ดีสิฮะะะะะะ” น้องปีใหม่เอียงคอ อย่าลากค�ำว่า ‘ฮะ’ ยาว
นักดิวะ เดี๋ยวอย่างอื่นยาวตามมม “เดี๋ยวผมพาไปเอง”
“งั้นน�ำไปเลยคร้าบ”
แฮก แฮก แฮก
จมูกผมอิม่ เอมไปด้วยกลิน่ แห่งความโมเอะตอนทีน่ อ้ งเขาเดิน
ผ่าน ชีวิตนี้กูคุ้มค่าแล้ว อีกสักสองปีเตรียมลาออกจากมหา’ลัยรอ
ความตายตอนชราได้เลย
“ตามมานะครับ”
แน่ะ! มีการหันมายิ้มเชิญชวน “คร้าบบบบบบ”
ก็ตามอยู่นี่ไงน้องงง ต้อยๆ เลยเนี่ย แฮก แฮก แฮก
~ เจ้าจักรวาล ~

35
“อ่า…” ผมอ้าปากค้างเมื่อเห็นว่าเริ่มไม่ชอบมาพากล ท�ำไม
ห้องรับรองผู้ปกครองอะไรนี่ถึงติดฟิล์มด�ำซะมืดตึ๊ดตื๋อขนาดนี้
“เข้าไปพร้อมกับผมนะ” น้องปีใหม่ยิ้มอีกครั้งตอนจับประตู
เลื่อน
ช่างแม่ง! ถึงจะงงๆ แต่ผมก็พร้อมจะตามน้องไป ตอนนี้ผม
หลุดแล้ว ผมก�ำลังติดบ่วง แม้จะโดนสัง่ ให้กระโดดคลองจนโดนปลา
สวายรุมตอด ผมก็จะท�ำ!!!
“ถึงแล้วคร้าบ!”
จ๊ะเอ๋!!!
สัส!!!
นี่มันใช่ห้องรับรองผู้ปกครองที่ไหนกันเล่า!!! มีแต่ชายในชุด
กากีหน้าดุหนวดเฟิ้มอย่างกับนายทองเหม็นท�ำหน้าโคตรเบื่ออยู่
หลังโต๊ะแถมมีไม้เรียวอันเบ้อเร่อ
ผมถอยออกมานอกห้องแล้วเงยหน้ามองด้านบน
‘ห้องปกครอง’
ฉิบหายละ มัวแต่หลงน้องจนลืมดู กรรมของกูแท้ๆ
“มีอะไรเรอะจักรวาล” เสียงดุๆ ออกจากปากใต้หนวดเฟิม้ นัน้
“อาจารย์ช่วยด้วยครับ!”
หมับ!
เฮ้ย! น้องจับแขนผม!
น้องจับแขนผม!!!
น้องจับแขนโผมมมมมม อ๋อยยย ตัวอ่อนย้วยเลยจ้าาา~
“ผมเจอคนนีใ้ นห้องน�ำ้ ชาย ท�ำลับๆ ล่อๆ เหมือนเป็นโรคจิต
ครับ”
เดี๋ยว!!!!!!
~ theneoclassic ~
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“เฮ้ย! ผมไม่ใช่โรคจิตนะครับ!!!” ผมพยายามดีเฟ็นด์ตวั เองเต็ม
ที่ “ผมแค่เข้าไป...”
“อย่ามาปฏิเสธนะพี่”
“จริงๆ ครับน้อง!”
“แล้วเมื่อกี้พี่ท�ำอะไร!”
ชิท! กลิ่นสตรอว์เบอร์รี่
แม่งเอ๊ย! ผมโดนล้างสมองไปแล้วคร้าบบบ “พะ...พี่ - มอง
- น้อง”
“…”
“น้องน่ารัก น่า...แฮก”
“เห็นมัย้ ครับ’จารย์!!!” น้องท�ำหน้าหยี สะบัดมือผมออกแบบ
ขยะแขยง
โธ่น้อง จับต่ออีกหน่อยเดะ
“ผมต้องขอกักตัวคุณมาสอบสวนหน่อย เชิญเข้ามาในนี้ด้วย
ครับ”
“ผมไม่ได้ท�ำจริงๆ นะครับ!!!”
“หรือจะให้ผมแจ้งต�ำรวจ!!!”
“เข้าก็ได้จ้าาาาาา”
แม่งเอ๊ยยย! เวรแท้ๆ ผมไม่มีทางเลือกแล้วครับ ทางเดียวที่
ท�ำได้คือถอดรองเท้าไว้หน้าห้องและเดินเข้าไปเจอแอร์เย็นๆ ชวน
ขนลุกในห้องนั้นอย่างจ�ำใจ ดีกว่าติดคุกละวะ!!!
ผมหน้ า เสี ย อะไรกั น วะ เรี ย นมหา’ลั ย กู ยั ง ต้ อ งเข้ า ห้ อ ง
ปกครองอีกเหรอเนี่ย
ผมมองน้องปีใหม่ที่ยังยืนจ้องอยู่ด้วยสายตาละห้อย หึ! จะ
โกรธก็โกรธนะ แต่เห็นใบหน้าน่าเอ็นดูแบบนั้นแล้ว เลยตัดสินใจ
~ เจ้าจักรวาล ~

37
ยกมือขึ้นมาโบกดีกว่า
บ๊ายบาย
“เอ๊อะ!!!” น้องปีใหม่ผงะ อ้าปากค้างเหมือนเห็นผีกอ่ นจะวิง่
หนีไป
ฮึ่ยยย เป็นอะไรของกูวะเนี่ยยยยยย เจอคนน่ารักเลเวลร้อย
แล้วแม่งหลุดทุกที โว้ยยย เนิร์ดจนหาเรื่องใส่ตัว เส็งเคร็งสัส!!!
[นายคงไว้ ซึ่งสิ่งดี ช่วยมายืนยันตัวผู้ที่อ้างว่าเป็นพี่ชาย
คุณที่ห้องปกครองด้วยครับ]
หลังจากอาจารย์สุดโหดประกาศออกไมค์ ประตูของห้อง
ปกครองก็เลื่อนเปิดออกพร้อมกับมีใบหน้าตื่นๆ พุ่งเข้ามาอย่าง
ลนลาน
“ไอ้พี่บื้อ มึงมาท�ำอะไรในนี้ หา!?”
เอาเลยไอ้ปนู๊ มึงจะด่ากูแรงๆ แบบเมก้าคิลก็ได้ แต่เอากูออก
ไปจากตรงนี้ที!!!
“ช่วยกูด้วย” ผมกระซิบผ่านลอดไรฟัน มือที่กุมกันสั่นตลอด
เวลาขณะนั่งอยู่บนโซฟาสุดสยอง ท�ำไมห้องปกครองทุกโรงเรียน
บรรยากาศถึงน่ากลัวแบบนี้วะเนี่ย ลองสร้างอะไรที่เป็นสีชมพู
ฟรุ้งฟริ้งดูบ้างดิ๊ ผมว่าเวิร์ก!
“นายคงไว้ นี่คือพี่ชายคุณหรือเปล่า” อาจารย์หน้าโหดชี้มา
ทางผม
“ครับ นี่พี่ชายผมเอง”
“ผมไม่เชื่อ” อ้าว’จารรรรรรย์ย์ย์ “ไหนยืนยันซิ ชื่อจริงของ
พี่ชายคุณคืออะไร”
“คัดไว้ ซึ่งสิ่งดีครับ”
~ theneoclassic ~
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มันต้องอย่างนี้น้องรัก อยากจะหอมเหม่งแม่งสักฟอด
“เกิดวันที่เท่าไหร่”
“เอ่อ...” มันหันมาทางผม “มึงเกิดเดือน’ไรนะ สิงหาปะ?”
นี่ล้อกันเล่นใช่มั้ย ไอ้เส็งเคร็ง!
“มึงจ�ำวันเกิดกูไม่ได้เหรอ...”
“จ�ำได้แต่วนั ที่ แต่กลู มื เดือน!!!” ไอ้ปนู๊ เหงือ่ แตก แต่กย็ อมตอบ
ครูมันอยู่ดี “น่าจะสิบสิงหาครับ”
“ถูกต้อง!”
อาจารย์นี่ก็ท�ำอย่างกับเล่นเกมเศรษฐีเลยนะฮะ โว้ย!!!
แม้จะตลกแดกกันมาพักใหญ่ แต่สุดท้ายอาจารย์ก็คืนบัตร
ประชาชนของผมมาอยู่ดี แล้วก็คุยกับน้องชายผมต่อ
“เธอรู้มั้ยว่าพี่ชายของเธอก่อเรื่องอะไร”
“ไม่รู้ครับ”
“พี่เธอเป็นถ�้ำมองในห้องน�้ำ!”
“หา!?” ไอ้ปู๊นท�ำท่าจะร้องไห้ “ไอ้พี่บ้า ท�ำไมมึงท�ำแบบนี้วะ
กูอายเขา!!!”
“กูไม่ได้ท�ำโว้ยยย” ผมรีบโบกมือ “มันเป็นเรื่องเข้าใจผิด”
“แล้วมึงไปแอบดูใคร!”
“นายจักรวาลน่ะสิ พี่ม.6 ของเธอน่ะ” อาจารย์ฝ่ายปกครอง
ใจดีตอบแทน
แต่นั่นคือปัญหาครับ พอมันได้ยินว่าเป็นใครถึงกับอึ้ง
“กูว่าแล้ววว”
“ไม่ใช่อย่างที่มึงคิดน่า!” พอกันสักที ผมต้องออกไปจากตรง
นี้ได้แล้ว “ผมจะไปได้รึยังครับ”
“ต้องดูก่อนว่าคู่กรณีของคุณจะเอาเรื่องหรือเปล่า”
~ เจ้าจักรวาล ~
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“ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมพาพี่ชายไปขอโทษพี่ปีใหม่เอง!” ไอ้
ปู๊นฉุดแขนเสื้อผม “เร็วๆ ก่อนที่เรื่องมันจะแดงไปทั้งโรงเรียน”
หน้าบางจังนะน้องผมเนี่ย อนาคตมึงจะลงสมัครส.ส.หรือไง
“ลาละครับ’จารย์” ผมยกมือไหว้ รีบใช้จังหวะชุลมุนจ�้ำอ้าว
ออกจากห้องปกครอง
“มึงนีน่ าาาาาา
้
” ยับครับยับ! พอออกมาเจออากาศร้อนๆ ปุบ๊
น้องชายของผมก็สวดปับ๊ “ไปท�ำอะไรให้พปี่ ใี หม่คดิ ว่ามึงไปแอบมอง
เขา ฮะ!?”
“อ้าว! มึงไม่ได้คิดว่ากูท�ำจริงเหรอ”
“กูรู้จักมึงดี คนใจฝ่อแบบมึงไม่กล้าท�ำอะไรแบบนั้นหรอก”
เอ?...นี่มึงแอบหลอกด่ากูหรือเปล่าเอ่ย
“เฮ้ย!” อยู่ๆ น้องผมก็ร้องลั่น “นั่นพี่ปีใหม่ ไปๆๆ เข้าไป
ขอโทษเขา!”
ขวับ!
ผมรีบหันไปทางที่น้องผมชี้ เด็กคนนั้นนั่งอยู่บนโต๊ะ เป็น
ศูนย์กลางจักรวาลสมชื่อ เพื่อนๆ ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ม้าหินซึ่งต�่ำกว่า
ไม่ต่างอะไรจากบริวารของดาวเคราะห์น้อยเลย
อยากจะแฮก แต่ไม่เอาแล้วครับ เฮอะ! พอแล้วกับคนใจร้าย
ผมรีบสะบัดมือไอ้ปู๊นออก “ไม่ไป!”
“ไปปปปปป” อย่าดึงแขนเสื้อกูเซ่! ยืดหมดแล้วห่า! “ขอโทษ
ซะจะได้จบๆ”
“กูไม่ได้ท�ำนะ น้องเขาเข้าใจผิดไปเอง”
“แต่ยังไงก็ต้องขอโทษ!” มันผลักหลังผม “ไปปปปปป”
“ไม่!!!!!!”
“พี่ปีใหม่ครับ!”
~ theneoclassic ~
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เอ๊าาาาาา กูกบ็ อกอยูว่ า่ ไม่ไปๆ จะไปเรียกชือ่ เขาหาพระแสง
ของ้าวอะไรฟะะะ
พอโดนน้องผมเรียก เจ้าของชื่อก็หันขวับมา ส�ำหรับคนอื่น
คงปกติ แต่กับผม มันเหมือนกับภาพช้า ที่ใบหน้าสวยๆ นั้นค่อยๆ
หมุนมาอย่างสโลว์โมชั่น ผมเผิมนี่ค่อยๆ กระดิก กลิ่นความสดใส
ของวัยมัธยมพร้อมกับกลิน่ สตรอว์เบอร์รเี่ ตะเข้าจมูก แฮก แฮก แฮก
นี่น้องเขายังอมจูปาจุ๊บไม่หมดอีกเหรอวะ!
“ว่าไงปู๊นปู๊น” ดูจากสายตาเอ็นดูของน้องปีใหม่ มันท�ำให้
ผมรู้ทันทีครับว่าน้องชายตัวเองต้องโกหกเรื่องที่เคยจีบเขาแน่ๆ
หวายยย ไอ้อ่อน แววตาเอ็นดูเหมือนเป็นน้องชายแบบนี้ เขา
ไม่ได้คิดอะไรกับมึงทั้งนั้นแหละ หวายๆๆ
แต่ยังไม่ทันไร พอฝ่ายน้องที่สร้างเรื่องเห็นผมเท่านั้นแหละ
ถึงกับขมวดคิ้ว
โห่ สดใสเหมือนตอนที่ยิ้มให้น้องพี่เมื่อกี้สิ
“ปู๊นรู้จักคนนี้เหรอ”
“รู้จักครับ พี่ชายผมเอง!”
“อ้าว! พี่ชายจริงเหรอ...”
ก็บอกแล้วไงน้องงงงงง
พอไอ้ปู๊นเห็นว่ ารุ่นพี่ของมันท�ำหน้ าเกร็งๆ น้องผมก็รีบ
โบกมือให้ยุ่ง “เฮ้ยพี่ แต่มันไม่ได้มีเจตนาแอบดูพี่ในห้องน�้ำนะ มัน
มารอรับผม! พี่เชื่อผมเถอะ พี่ชายผมมันออกจะเพี้ยนๆ แต่ไม่ท�ำ
งั้นแน่นอน!!!”
เยีย่ ม ไหนมึงบอกไม่อยากให้เรือ่ งแดงถึงคนอืน่ ๆ ไง พูดโพล่ง
ออกมามึงเห็นมั้ยน่ะว่าตรงนี้มีเพื่อนๆ เขานั่งหน้าสลอนกันอยู่
“เอ่อ...”
~ เจ้าจักรวาล ~
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“ขอโทษเขาสิ”
ไอ้นี่ก็อยากให้ผมส�ำนึกผิดจัง!
“ขอโทษนะน้อง พอดีพแี่ ค่หลบความวุน่ วายในห้องน�ำ้ ไม่คดิ
ว่าน้องจะมองพี่เป็นพวก...”
ไม่ทันได้พูดค�ำว่า ‘โรคจิต’ สายตาเจ้ากรรมก็เริ่มซุกซนอีก
ครัง้ ...ตายโหง ท�ำไมน้องปีใหม่ปลดกระดุมเสือ้ ตัง้ สามเม็ดขนาดนัน้
วะน่ะ!!!
ตอนแรกตั้งใจจะแฮกกับสีชมพูสองจุดที่โผล่ออกมาจากใน
เสือ้ แบบวับๆ แวมๆ แต่ทว่าลมทีพ
่ ดั แรงท�ำให้ผมมองเห็นอะไรทีอ่ ยู่
ลึกมากกว่านั้น และมันช่างเตะตาสุดๆ
รอยช�้ำ!?
ผมขมวดคิว้ กับบริเวณทีเ่ ป็นสีชมพูเข้มๆ ค่อนข้างออกไปทาง
ม่วงใต้ราวอก จากการทีเ่ คยมีเรือ่ งชกต่อยมาบ้างท�ำให้รวู้ า่ น่าจะเป็น
รอยที่เกิดจากก�ำปั้น คงโดนชกเข้าอย่างจังจนห้อเลือด
เฮ้ย! ไปท�ำมาอะไรวะน้อง เจ็บมั้ยน่ะ
“เห?” น้องปีใหม่คงงงว่าท�ำไมผมถึงเงียบไปดื้อๆ สุดท้ายก็
รู้ตัวว่าก�ำลังโดนถ�้ำมองอยู่ “อ้าวพี่!”
ป้าบ!
“ยังจะไปลวนลามเขาทางสายตาอีกไอ้พี่บ้า! อุตส่าห์พามา
แก้ตัว!”
ถึงจะโดนตบหลังแอ่น ก็ไม่ได้ทำ� ให้ผมละสายตาจากแผลตรง
หน้าอกนั้นได้เลย นึกเจ็บใจใครก็ตามที่ท�ำให้น้องต้องมีริ้วรอยแบบ
นี้ ดูดิเนี่ย ของสวยๆ งามๆ มีต�ำหนิหมดแล้ว
น้องปีใหม่กระแอมไอก่อนจะติดกระดุมถึงเม็ดแรก มีการกอด
อกท�ำหน้าหงุดหงิดซะด้วย นั่นแหละถึงท�ำให้สติสตังผมกลับมา
~ theneoclassic ~
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“ถ้างัน้ ...” น้องทีน่ งั่ อยูว่ า่ แต่สายตายังคงต�ำหนิตเิ ตียนผมไม่
เลิก “ถ้าเป็นเรื่องเข้าใจผิด ผมต้องขอโทษด้วยนะครับ”
โอยน้อง ฟังน้องพูดครับกี่ทีก็ใจเต้นรัว
“ผมขอโทษอี ก คนด้ ว ยนะพี่ ” ไอ้ ปู ๊ น ยกมื อ ไหว้ “ขอโทษ
คร้าบบบ”
“ไม่เป็นไรๆ บอกแล้วว่าพี่ต่างหากที่ต้องขอโทษ” น้องปีใหม่
เหล่มองมาทางผม ชั่งใจอยู่สักพักก็ยกมือขึ้นมาพนม “ขอโทษอีก
ครั้งนะครับพี่”
อ่าาาาาา มากราบงามๆ ที่อกพี่ได้เลยครับน้อง
“ไม่เป็นไรครับ” แฮกอยูใ่ นใจเท่านัน้ แหละครับ แค่นชี้ วี ติ ผมก็
พังไม่เป็นท่าแล้ว จะไม่ยอมให้น้องมองว่าเป็นไอ้โรคจิตเด็ดขาด
สุดท้ายผมก็ท�ำได้แค่ยิ้มรับไป
แต่ใจยังกังวลเรื่องแผลของน้องเขาอยู่เลยว่ะ...
“ทีนี้มึงรีบออกไปจากโรงเรียนกูได้แล้ว” ไอ้เด็กเปรตดันหลัง
ผมให้เดินไปทางประตูรั้ว “กูอยากกินเรดซัน!!!”
โหยยย เดี๋ยวดิ ขอเป็นห่วงน้องปีใหม่อีกสักพักไม่ได้หรือไง
“แป๊บนะ” ผมบอกไอ้ปู๊น พอแม่งเห็นว่าผมวกกลับไปที่โต๊ะ
ม้าหินนั่นอีกครั้งถึงกับอ้าปากค้างแต่ไม่ได้เดินตามมา ถือว่าเป็น
เรื่องดี
เพราะผมมีอะไรจะพูดกับน้องปีใหม่สักหน่อย
“น้องครับ”
“หืม?” คนที่โดนผมเรียกหันมามอง โอ้ววว มันเป็นภาพช้า
อีกแล้ว! “เอ่อ...มีอะไรอีกเหรอครับ”
ผมสูดหายใจรวบรวมความกล้า เปิดกระเป๋าควานหาของ
ต้องการขึ้นมาในมือ
~ เจ้าจักรวาล ~

43
“นี่ครับ”
น้องปีใหม่ขมวดคิ้วใส่ยาแก้ฟกช�้ำที่อยู่ในมือผม “ให้ผม?”
“ครับ” ผมพยักหน้า “พี่พกไว้ติดตัวตลอดเพราะพี่เล่นบอล
บ่อย เตะทีนี่ได้หลายแผล มันช่วยได้”
“…”
เวรละ! น้องเขากลัวกูอีกจนได้ ต้องรีบออกไปจากตรงนี้
“ก็ถือว่าเอาไว้ทาตรงนั้นนะ” ผมไม่กล้าชี้ตรงหน้าอกน้องเขา
เลยอะ ให้ตายดิ
“คิกๆๆ”
โอ๊ย! เพื่อนน้องแม่งข�ำกูอี๊กกก ชีวิตไอ้ดิวอี้จบลงแล้ววว
“ชู่ว์!” น้องปีใหม่หันไปดุเพื่อนๆ แต่ดูแล้วจะกลั้นข�ำกันไม่
ค่อยได้เลยอะ “อย่าหัวเราะสิ!”
“…”
“เอ่อ...” น้องเขาหันมาอีกรอบ สีหน้าเหมือนรูส้ กึ ผิดทีเ่ พือ่ นๆ
หัวเราะเยาะผม “ขอบคุณนะครับ”
เปรี๊ยะๆๆ
กระแสไฟฟ้าแทบจะกระจัดกระจายรอบตัวผมตอนที่นิ้วของ
น้องโดนมือ เยส! น้องเขารับไป น้องเขายอมรับยาของผมไป!!!
“มันช่วยเรื่องแผลฟกช�้ำได้นะ” เสียงผมแหบแทบจะกลาย
เป็นกระซิบ
น้องปีใหม่ระบายยิ้ม “ขอบคุณครับ”
เอื้อออออออออ กูตายหรือยัง
“ไม่เป็นไรครับ”
“พี่ครับ!”
ผมท�ำท่าจะหันหลังกลับอยูแ่ ล้ว แต่ไม่รทู้ ำ� ไมน้องเขาถึงเรียก
~ theneoclassic ~
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ผมไว้อีก
ปีใหม่เอียงคอ ก่อนจะพูดด้วยเสียงเบาแบบที่เราได้ยินกัน
สองคน “เห็นแล้วก็อย่าไปบอกใครนะ”
คงหมายถึงเรื่องแผลสินะ
“ไม่บอกใครแน่นอน”
“ขอบคุณอีกครั้งนะครับ”
ผมเก็บความรูส้ กึ ไว้เต็มก�ำลังตอนทีน่ อ้ งโบกมือให้ แต่พอหัน
หลังเท่านั้นแหละ ใจผมนี่ร้องกรี๊ดๆๆๆ มีเสียงปุ้งป้างดังสนั่นหวั่น
ไหวอย่างกับมีใครมาจุดพลุอยู่ข้างหู
เรือ่ งงานเอาไว้กอ่ น วันนีข้ อเป็นแฟนบอยหนึง่ วัน แต่ถงึ ยังไง
น้องก็ต้องโดนพี่จัดการทีหลังแน่นอนครับ!

~ เจ้าจักรวาล ~
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สุดจะทนคนอย่างเธอ
โครม!
ผมโยนหนังสือลงบนโต๊ะ จ้องมองมันด้วยความมุง่ มัน่ แน่วแน่
‘คู่มือเสริมสร้างบุคลิกภาพให้น่าเชื่อถือ (ฉบับผู้ชาย)’
หึ! บอกเลยครับ การที่น้องปีใหม่มองผมเป็นไอ้โรคจิตแม่ง
ท�ำให้โคตรเฟล!
อย่างที่บอก จริงๆ กฎของการเป็นนักทวงหนี้ คือห้ามเจอ
หรือสร้างสัมพันธ์กับเป้าหมายเด็ดขาด นั่นหมายความว่าการที่ผม
ได้ปะทะกับน้องปีใหม่เข้าอย่างจังเป็นเรื่องที่โคตรเหนือความคาด
หมาย ท�ำให้ปฏิบัติการของผมจะยากมากขึ้น ต่อจากนี้อาจจะต้อง
ระมัดระวังมากกว่าเดิมซะแล้ว
และในเมื่อน้องมันเห็นหน้าค่าตาผมแล้ว ผมคงจ�ำเป็นต้อง
เปลี่ยนแผน จะตามถ่ายรูปแบล็กเมล์อย่างที่เคยท�ำคงไม่ได้ ถ้าเกิด
วันไหนเจอน้องแล้วอยากยกโทรศัพท์ขึ้นมาแนบหูท�ำทีจะแอบถ่าย
น้องแบบเนียนๆ แล้วอีกฝ่ายดันจ�ำผมได้ขึ้นมา คราวนี้ไม่ใช่แค่
~ theneoclassic ~
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ห้องปกครองครับ ชีวติ ไอ้ดวิ เป็นอันต้องจบในคุกแหงๆ กินข้าวแดง
กันสุขภาพดีเลยทีเดียว เพราะฉะนั้น เราจะต้องพิถีพิถันในทุกขั้น
ตอน!!!
พึ่บ! ผมกางหนังสือไปที่หน้าแรก
ข้อ 1.
จงส�ำรวจตัวเองว่าตอนนี้คุณดูดีพอแล้วหรือยัง
“ไอ้เอิร์ล” ผมเอี้ยวตัวไปเรียกเพื่อน
“ว่า”
“กูหล่อปะ”
“-_-” ไอ้เพื่อนรักที่ก�ำลังเล่นเกมในโทรศัพท์ถึงขั้นเอ๋อแดก
“ถามท�ำห่าอะไรวะ”
“ตอบมา!”
“ไอ้ทมิ !” มันหันไปเรียกคนข้างๆ “ตอบค�ำถามเพือ่ นเราหน่อย
ดิ๊”
“กังวลไรวะไอ้ดิว มึงหล่อที่สุดในกลุ่มอยู่แล้วปะ”
“จริงอะ” ไอ้สัสเขิน
“มึงลืมต�ำแหน่งเดือนทันตะไปแล้วเหรอ”
“แต่กูไม่ติดท็อปห้าเดือนมหา’ลัยนะ”
“ไอ้ควายเอ๊ย” ไอ้เอิร์ลท�ำหน้าเป็นตูด “เดือนก็คือเดือน เป็น
เดือนคณะก็ถือว่าการันตีได้ระดับหนึ่งแล้วปะ”
ผมพยักหน้าหลังจากขบคิดตาม จริงของมันว่ะ ชนะชายหนุม่
ทั้งคณะได้ก็ถือว่าเกินความคาดหมายแล้ว
อ้ะ งั้นข้อนี้ติ๊กถูก
~ เจ้าจักรวาล ~
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ข้อ 2.
มั่นใจอยู่เสมอว่าสะอาดสะอ้านพร้อมเจอคนรอบข้าง
ข้อนี้ผ่านได้เลย จะบ้าเรอะ! แมวมันยังเลียขนทุกวัน คนจะ
ไม่อาบน�้ำได้ไง
ข้อ 3.
สร้างความน่าเชื่อถือด้วยบุคลิกภาพที่ดี
สัส! ข้อนี้แหละหนัก เพิ่งท�ำให้คนอื่นคิดว่ าเป็นโรคจิตมา
หมาดๆ งี้แปลว่าผมต้องเปลี่ยนนิสัยตัวเองซะใหม่ คงต้องหยิบ
ปากกามาจดว่าต้องแก้ไขอะไรบ้างสินะ
- ห้ามมองคนอื่นด้วยแววตาน่ากลัว
- อย่ามองต�่ำกว่าใต้เข็มขัด
- เจอคนโมเอะให้กรี๊ดในใจ (หรือหยิกแขน, ไขว้นิ้วชี้กับนิ้ว
กลาง, โทร.ไปให้ไอ้ปู๊นด่า)
- หลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องมังงะ, อะนิเมะอย่างออกรสในที่
สาธารณะ
- ศึกษาธรรมะ ละเว้นการแฮก
ประมาณนี้น่าจะได้แฮะ คิดอะไรออกก็ค่อยเขียนเพิ่มเติมไป
แล้วกัน
ไหนดูข้อต่อไปซิ
~ theneoclassic ~
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ข้อ 4. หมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
อะไรวะ...แล้วมันต้องพัฒนายังไงกูจะรูม้ ยั้ เนีย่ ลงเรียนพิเศษ
ดาว้องก์เหรอ จะได้ไลน์บอกน้องให้ไปเอาใบสมัครให้เดี๋ยวนี้เลย
อ้าว! มีดอกจันตัวเล็กๆ อยู่ด้านล่างด้วยว่ะ
*อย่าเพิ่งฉุนเฉียว
แน่ะ! รู้ทันกูอี๊กกกกกก
พัฒนาตัวเองในทีน่ ี้ หมายถึง ลองท�ำสิง่ ใหม่ๆ ทีเ่ ราไม่เคย
ท�ำมาก่อน อาจเป็นการออกก�ำลังกาย ฟังเพลงแนวอื่น วาดรูป
หรือเจอใครใหม่ๆ
เออ ทีหลังก็บอกตัวโตๆ สิ จะไปเห็นได้ยังไง!
อืม...พัฒนาอะไรดีวะ อาจจะลองเปลี่ยนการแต่งตัว ใส่ใจ
ความเท่ ละเว้นความเซอร์ ไอ้เรื่องออกก�ำลังกายก็ฟังดูน่าสนใจ ถึง
ยังไงผมก็เป็นนายแบบอยู่แล้ว หันมาดูแลรูปร่างตัวเองก็เข้าท่าดี
เหมือนกัน
ผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา รีบหาคอนแท็กต์ของเพื่อนที่รู้จักคน
นึงซึง่ เราเคยเป็นรูมเมทกันตอนอยูป่ หี นึง่ มันเรียนวิทย์กฯี ครับ ดูทา่
จะช่วยผมได้ กล้ามงี้บะเอ้ก
DewsX : ไอ้ทัก
Tak_ไม่_Empty_แล้ว : มีอะไรรึออเจ้า
~ เจ้าจักรวาล ~

49
ชื่อไลน์ยาวเป็นรถไฟสายสังขละบุรีเลยสัส
DewsX : รับเทรนปะ
DewsX : อยากออกก�ำลังกายอะ
Tak_ไม่_Empty_แล้ว : ใจเย็นไอ้หมอ
Tak_ไม่_Empty_แล้ว : ช่วงนี้ไม่ว่างเลยว่ะ
DewsX : อ้าว! เคๆ
Tak_ไม่_Empty_แล้ว : ท�ำไมวะ จะจีบหญิงเหรอ
DewsX : อยากออกก�ำลังกายเกี่ยวอะไรกับจีบหญิง
Tak_ไม่_Empty_แล้ว : คนเรามักจะหันมาดูแลตัวเองเพื่อให้ใคร
สักคนประทับใจ
คมจนบาด เล่นเอาจุก...พูดไม่ออกครับ เหมือนโดนเตะป้าบ
เข้าซี่โครง
เออว่ะ สรุปนี่ผมท�ำเพื่องานตัวเองหรือเพราะอยากล้าง
มลทินที่น้องปีใหม่เข้าใจผิดว่าเป็นโรคจิตกันแน่วะ
Tak_ไม่_Empty_แล้ว : เอางี้ เดีย๋ วกูทำ� ตาราง Work Out กับตาราง
คุมอาหารให้
Tak_ไม่_Empty_แล้ว : มึงเป็นนายแบบใช่ปะ ลีนๆ อะไรงี้?
Tak_ไม่_Empty_แล้ว : นมมึงสวยอยูแ่ ล้ว ขยันคาดิโออีกนิดคือแจ่ม
DewsX : เออ ขอบใจมาก
DewsX : เท่านี้แหละ
ผมวางโทรศัพท์ไว้ที่เดิม กลับมาอ่านข้อต่อไปอย่างมีสมาธิ
~ theneoclassic ~
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ข้อ 5. ตั้งเป้าหมายในชีวิต เพื่อใช้ชีวิตอย่างมีจุดหมาย
หึ! ง่ายมาก เป้าหมายของผมจะเป็นอะไรได้นอกจาก...
- น้องปีให... เฮ้ยยย!!! สัสๆๆ เบลออีกแล้วกู จะเขียนชื่อน้องเขาท�ำไม!!!
น้องเขาใช่สิ่งที่มึงอยากได้ที่สุดซะที่ไหน! ไอ้ดิวเอ๊ย! รีบขีดทิ้งให้ไว
เลย ดีนะเหลือม.ม้ากับไม้เอก รอดตายหวุดหวิด
ตืดดด ตืดดดดดด
แต่ยังไม่ทันจะลบข้อความนั้นทิ้ง อยู่ๆ โทรศัพท์ของผมก็ดัง
ขึน้ ซะก่อน ตอนแรกนึกว่าไอ้ทกั มันส่งตารางมาให้เร็วจัง แต่พอหยิบ
ขึ้นมาดู อ้าว! ไม่ใช่นี่หว่า
*เงินถูกโอนเข้าบัญชีของคุณ 35,000 บาท*
เฮ้ย! เงินค่าจ้างจากงานคราวก่อนเข้าแล้ว!!! ครัง้ นีบ้ อสให้ตรง
เวลาไม่เบี้ยวว่ะ งี้สิวะถึงน่าร่วมงานด้วยหน่อย
อืม...ผมมองตัวเลขยอดรวมในบัญชีแล้วขนลุก จ�ำนวนไม่ใช่
น้อยๆ เลยแฮะ ผมเก็บเงินได้เยอะขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ย แล้วนี่ถ้า
ได้คา่ จ้างจากงานของน้องปีใหม่ตามไปสมทบ โอ้โห! ไม่ตอ้ งเดาเลย
ว่ากลิ่นเงินมันต้องคละคลุ้งขนาดไหน!!!
ใช่!!! นี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการ เขียนลงไปเลย!
- เงิน 150,000 บาท*
~ เจ้าจักรวาล ~
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นี่! มันต้องอย่างนี้!!! ใส่แม่งทั้งดอกดาวทั้งตัวเอียงทั้งขีดเส้น
ใต้ อยากจะขีดไฮไลท์ทับด้วยนะแต่หมึกเสือกหมด แต่แค่นี้ก็ลืมไม่
ลงแล้ว
ใช่ไอ้ดิว มึงเป็นนักทวงหนี้ เงินต้องส�ำคัญที่สุดสิวะ ถึงเป้าหมายจะน่าสนใจ แต่อะไรก็สู้เงินไม่ได้ จ�ำไว้!!!
น้องปีใหม่ครับ ถึงพี่จะเดินเกมผิดตั้งแต่เริ่ม แต่ต่อจากนี้ไป
พี่เอาจริงแน่!!!
เตรียมตัวโดนเก็บได้เลย!
“นางเอกแม่งโคตรเท่ งี้สิวะพลังของอัศวิน”
ไอ้ทิมเริ่มชวนวิเคราะห์หลังจากพวกเราสามคนเดินออกมา
จากโรงหนัง และการทีต่ ะบีต้ ะบันดูดน�ำ้ อัดลมจนหมดแก้วท�ำให้เรา
ต้องรีบพุ่งไปยังห้องน�้ำทันทีที่หนังจบ
“กูวา่ ภาคทีแ่ ล้วสนุกกว่า ภาคนีอ้ ะไรไม่รมู้ เี วทมนตร์ดว้ ย งีม้ นั
จะเรียกว่าหนังไซไฟได้ไง” ไอ้เอิร์ลท�ำหน้าเหม็นเบื่อ
“แต่ดาวทีย่ านนางเอกไปตกโคตรตระการตาเลยว่ะ อยากยืม
ขุมพลังของนักรบดาวนั้นมาใช้ฉิบหาย”
“เออแต่พวกนักรบเท่จริง กูโคตรชอบอาวุธของพวกแม่งเลย”
ครับ นีแ่ หละเพือ่ นผม เนิรด์ กันมัย้ ล่ะ ทุกครัง้ ทีด่ หู นังมัน(ส์)ๆ
จบก็จะออกมาโฟ่แตกหน้าโรงกันแบบนี้เสมอ
“มึงล่ะว่าไงไอ้ดิว?” ไอ้เอิร์ลหันมาถามผมบ้าง
“ก็สนุกดี”
“โห่’ไรวะ แค่นี้เอง มึงไม่ขบคิดอะไรหน่อยหรือไง”
“เฮ้อ!” ผมถอนหายใจ พยายามมองซ้ายมองขวา ตั้งใจแล้ว
นี่ครับว่าจะไม่ท�ำตัวเนิร์ดต่อหน้าคนอื่น พอเห็นว่าแถวนี้ไม่มีใคร
~ theneoclassic ~
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นอกจากเราก็ เริ่ ม พล่ า มทั น ที “กู คิ ด ว่ า ถ้ า นางเอกไม่ ห าเรื่ อ ง
อาจารย์แม่งก็คงไม่ตาย แล้วจะบอกให้นะว่าถ้าตัวร้ายไม่ออมมือ
ตอนปะทะกันแม่งเละแน่ โชคดีที่พระเอกเข้ามาช่วยทัน ไม่งั้น
แม่งจะโง่มาก และดาบนัน่ อะก็บอกอยูว่ า่ จะเหมาะกับคนทีค่ คู่ วร
กูมองว่ายังไงๆ นางเอกก็ไม่ใช่ผู้ถูกเลือกว่ะ พระเอกตะหาก”
“…”
อ้าว! มองหน้ากันท�ำไม อยากถามความเห็นกูเองไม่ใช่เรอะ
“แหม่ ตัง้ แต่มนั เปลีย่ นลุคเป็นโอปป้าแล้วแม่งเนิรด์ ไม่เข้าเลย
ว่ะ”
“นัน่ ดิ” ไอ้ทมิ เห็นด้วยกับไอ้เอิรล์ แถมท�ำแซวด้วยการกระทุง้
สีข้างเล่นเอาผมจุก “เดี๋ยวนี้หัดมาแต่งตงแต่งตัว ได้ข่าวว่าเข้าออก
ฟิตเนสเป็นบ้าเป็นหลังเลยหนิ”
“พวกมึงพล่ามอะไรกันวะ” ผมท�ำเป็นเฉไฉทัง้ ๆ ทีใ่ นใจยิม้ หึ!
แปลว่าบุคลิกภาพของผมดีขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัด พวกมันถึงระดม
ทักกันแบบนี้ สงสัยต้องเอาหนังสือเล่มนั้นไปรีวิวลงพันดริฟต์ซะ
หน่อยแล้ว ถือว่าเป็นการส่งต่อกุศลที่ยิ่งใหญ่
“เฮ้ยมึง” ไอ้ทิมเบิกตากว้าง ตีไหล่ผมป้าบๆ เนื้อแทบบุบ “ดู
นั่นๆ ความอุ๋งที่บ่ายสามโมง”
ผมกับไอ้เอิร์ลหันไปตามนิ้วที่เพื่อนชี้ แล้วก็เห็นร่างผอมๆ
ของเด็กผูช้ ายคนหนึง่ ก�ำลังเดินออกมาจากโรงหนังด้วยท่าทีหวั เสีย
คิ้วบางๆ ขมวดเข้าหากันแทบจะผูกเป็นโบ ปากนี่เม้มปิดสนิทแทบ
เป็นเส้นตรง โอ้โห! ใบหน้าโคตรมุ่ยจนอยากจะสะกิดถามว่ามีอะไร
ให้พี่ช่วยแบ่งเบาภาระหรือเปล่าครับน้อง
แต่เดี๋ยวนะ หน้าตาน้องคนนั้นแม่งคุ้นจังวะ เหมือนเคยเห็น
ที่ไหนเลย
~ เจ้าจักรวาล ~
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หว่า!!!

ชิท! จะไม่ให้คุ้นได้ยังไง นี่มันน้องปีใหม่ลูกหนี้ของผมนี่

สัสสส ท�ำไมต้องมาเจอที่นี่ด้วยเนี่ยยย
เราสามคนยืนแข็งทื่อเป็นท่อพีวีซีตอนที่น้องเดินเข้ามาใกล้
ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่ได้ขยับตัวเลยนะ แต่กลายเป็นว่าสายตาของน้องกวาดขึน้
มาเจอพวกเราซะเอง และทีส่ ำ� คัญ ตอนทีน่ อ้ งจ้องผม คิว้ ทีเ่ คยขมวด
เป็นปมก่อนหน้ามีทที า่ คลายลง ขาทีก่ ำ� ลังก้าวฉับๆ หยุดกึกห่างจาก
กลุ่มผมไม่ถึงเมตร ดวงตากลมโตมีทีท่าชั่งใจ คงก�ำลังสงสัยว่าเคย
เห็นผมที่ไหนเหมือนกันละสิ
“โทษนะครับ” น้องปีใหม่เอียงคอ ทักทายผมอย่างลังเล “ใช่
พี่ของน้องปู๊นปู๊นหรือเปล่า”
“เฮ้ย!” ไอ้เอิรล์ กระโดดมาหลบหลังผม “มึงรูจ้ กั เขาด้วยเรอะ!”
ไอ้สัสเงียบๆ เดี๋ยวไก่ตื่น พวกมึงแม่งลุกลนจัง!
ผมไม่สนใจเพือ่ น แต่ตอบน้องเขาแทน พยายามซ่อนรอยยิม้
ไว้ภายใต้หน้านิ่งๆ ผมเป็นคนใหม่ครับ เป็นผู้ใหญ่ อบอุ่น สปอร์ต
ใจดี กทม. โอตะคนเดิมตายไปแล้ว
“ใช่ครับ” ผมแยกเขี้ยว
“โอ้โห! พี่หล่อขึ้นมาก ผมจ�ำแทบไม่ได้เลย”
สัสสส จับกูไว้! ใครก็ได้จับแขนกูไว้ กูจะลอย!!!
“อืม” ผมแสร้งท�ำเป็นเฉยเมย “คนทีน่ อ้ งเคยด่าว่าเป็นโรคจิต
ไงล่ะ”
น้องปีใหม่อ้าปากค้างอย่างรู้สึกผิด หึ! พี่แกล้งน้อง พี่แกล้ง
เอง
“ผมขอโทษอีกครั้งนะครับ” เชี่ย...น้องไหว้ผมอีกแล้วว่ะ
“ไม่เป็นไร” ผมกอดอก “จะไปไหนล่ะถึงดูรีบๆ หนังไม่สนุก
~ theneoclassic ~
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เหรอ”

“อ๋อ” ร่างเล็กๆ หันไปมองประตูโรงหนังที่เพิ่งเดินออกมา
อย่างหวาดระแวง “พอดีผมมีธุระน่ะครับ”
“อืม”
“…”
ดูเย็นชาไปปะวะ...ไม่น่านะ พระเอกในมังงะเขาก็ซึนแบบนี้
กันหมดไม่ใช่หรือไง
“งั้นผมไปก่อนนะครับ”
เส็งเคร็ง อย่าเพิง่ สิ พีไ่ ม่ได้มเี จตนาจะผลักไสน้องนะ แค่อยาก
ล้างภาพจากคราวก่อนเท่านั้นเอง
แต่ถ้าน้องว่างั้น ผมเป็นใครถึงจะไปห้ามเขาได้ “โชคดีครับ”
“…”
ปีใหม่ยงั รูส้ กึ ผิดไม่เลิก น้องยิม้ อายๆ เดินหลบไปอีกทางเพือ่
หนีพวกเรา แม้ใจจะอยากมองตามน้องถึงลิฟต์ แต่ผมก็ตอ้ งพยายาม
ท�ำเป็นยืนนิ่งไม่แสดงท่าทีสนใจ ผมไม่อยากให้น้องมองว่าผมเป็น
โรคจิตอีกแล้วละ
ว่าแต่น้องเขามากับใครวะ
“โห…” ไอ้สสั เอิรล์ เขาไม่เคยมีฟอร์มครับ ไอ้หา่ ! มองตามน้อง
จนคอจะหมุนได้รอบอยู่แล้ว “นางฟ้ามีจริง”
“แหม เก็บเงียบเลยนะพ่อ ไม่เล่าให้ฟงั เลยว่ารูจ้ กั น้องน่ารักๆ
แบบนี้ด้วย” ไอ้ทิมกระทุ้งสีข้าง
บอกว่าอย่าแซว ไอ้สัส กูเขินนนนนน
“ไปๆ ไปเข้าห้องน�้ำ บ่นปวดฉี่กันไม่ใช่เรอะ”
ผมดันหลังไอ้โอตะสองคนให้เดินไปข้างหน้า เลิกมองตาม
น้องได้แล้วไอ้พวกบ้า กูยิ่งมีกรณีกับเขาอยู่นะสัส
~ เจ้าจักรวาล ~
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จึก! จึก!
ผมหยุดเดินตอนที่รู้สึกว่าโดนสะกิด ไอ้เพื่อนสองตัวที่ไม่ได้รู้
เรื่องรู้ราวเดินน�ำหน้าไปไกลแล้ว แม่งไม่มีทางรู้ได้เลยว่าพวกมันทิ้ง
ให้ผมต้องเจอกับอะไร
น้องปีใหม่กลับมาท�ำไมวะเนี่ย!
“พี่ครับ” สีหน้าของน้องแน่วแน่มาก อยากผลักดันให้ไปแข่ง
โอลิมปิก
ผมเลิกคิ้วขึ้นหนึ่งข้าง ยังคงไว้ซึ่งท่าทีเย็นชา “มีอะไรเหรอ”
“ผมรู้นะว่าพี่โกรธ แต่ผมนึกว่าพี่จะให้อภัยผมตั้งแต่ครั้งนั้น
แล้ว” น้องปีใหม่ว่า ส่วนผมก็จ้องดวงตามึนๆ โปนๆ เหมือนโดน
ป้ายด้วยพิมเสน อย่างกับคนตกบ่วงแต่ไม่ได้แสดงท่าทีออกมา “ถ้า
ยังไงผมขอโทษพี่อีกทีนะ”
“…”
“จริงๆ ผมอยากได้เบอร์พี่ แต่ผมต้องรีบไปแล้ว เดี๋ยวจะไป
ขอจากปู๊นปู๊นแล้วกัน”
“…”
“ให้ผมเลี้ยงข้าวพี่ไถ่โทษนะ”
“…”
“อ้อ แล้วผมจะบอกว่า...” คนตัวเล็กกว่าจ้องผ่านแพขนตา
งอน “ผมชอบพี่ลุคนี้แหละ”
ผมมัวแต่อึ้ง ยืนเกร็งจนปากไม่สามารถขยับได้ เลยท�ำได้แค่
ยืนมองหลังเล็กๆ นัน้ จากไปอย่างเร่งรีบโดยไม่ทนั ได้เอ่ยร�ำ่ ลาสักค�ำ
ฟู่ว! รอดไป ตกบ่วงอีกแล้วกู ดีนะควบคุมตัวเองได้ค่อนข้าง
ดี แม่งน้องจ้องทีถึงกับต้องกลืนน�้ำลายอึกๆ เลยว่ะ
ฉิบหายละ ไม่ได้ตั้งใจให้น้องเขารู้สึกผิดนะ ผมแค่ไม่อยาก
~ theneoclassic ~
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ท�ำให้ตวั เองน่าสมเพชเกินไป มันจะกระทบกับงานเสริมทีไ่ ด้รบั มอบ
หมายมาเท่านั้นเอง
แต่ผมได้ยินถูกต้องใช่มั้ย น้องเขาจะเลี้ยงข้าวผมงั้นเรอะ!!!
ที่ส�ำคัญ...ยังบอกอีกว่าชอบลุคนี้ซะด้วย
ยะฮู้! ถือว่าในเรื่องร้ายก็ยังมีเรื่องดีละวะ ฝันดีแน่กู
“มึง!”
ผมเงยหน้าขึ้นมาเมื่อรู้ตัวว่าโดนเรียก จากที่เคยยิ้มน้อยยิ้ม
ใหญ่กอ่ นหน้านีเ้ ป็นอันต้องสลายทันทีเมือ่ เห็นผูช้ ายวัยกลางคนท�ำ
ท่าฟึดฟัดตรงมาทางนี้ ใส่สทู ผูกไทเล่นเอานึกว่าเป็นพนักงานฉีกตัว๋
เลยทีเดียว
“เห็นคนตัวเล็กๆ มาทางนี้มั้ย!!!”
สัส! เขาคุยกับคนแปลกหน้าแบบนี้เหรอ
แม่งโคตรน่ากลัวอะ “หน้าตาเป็นยังไงครับ”
“จิ๊!” อ้าว! มีสิทธิ์อะไรมาจิ๊ปากใส่กูฮึ “ผอมๆ ตาโปนๆ
อ้อนแอ้นปวกเปียก”
เอ?...ท�ำไมคุณสมบัติคุ้นจังวะ
น้องปีใหม่หรือเปล่า...เฮ้ย!!! งัน้ แปลว่าน้องมากับไอ้หน้าปลา
จวดนี่เหรอ ตาต�่ำมากอ่าาา
“ไม่เห็นครับ” ปากไวกว่าความคิดครับ ไม่มที าง ผมจะไม่บอก
มันหรอก ไม่รวู้ า่ แม่งเป็นคนทีท่ ำ� ร้ายน้องปีใหม่จนเป็นแผลหรือเปล่า
รอยช�้ำสีม่วงห้อเลือดยังติดตายากจะลืม
“เสียเวลาว่ะ!”
อ้าวไอ้ควาย! ตกแร็งก์ ROV มาเรอะถึงหัวร้อนขนาดนี้ น่าจับ
ไปขังรวมกับไอ้ปู๊นปู๊น ฉุนเฉียวแม่งพอกันทั้งคู่
“ขอโทษด้วยครับ”
~ เจ้าจักรวาล ~
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“เฮอะ!”
พ่นลมขนาดนี้ มึงถุยน�้ำลายใส่หน้าผากกูเลยสิ! ไอ้เส็งเคร็ง
ไอ้ปลาริวกิวฟึดฟัดเดินออกไปตามหาสุดทีร่ กั ของตัวเอง ตอน
ที่มันเดินจากไปนั่นเอง อยู่ๆ ผมก็มีอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาเฉย
หึ! น้องปีใหม่ เพิ่งเลิกกับเสี่ยก�ำพลอะไรนั่นไม่ทันไร ยืมเงิน
เขามาก็ยงั ไม่ได้ใช้ คิดจะเกาะหนุม่ แก่ใส่สทู คนใหม่อกี แล้วเหรอครับ
เราแม่งซนใช้ได้เลยน้า~ เจอกันครั้งหน้าจับเขย่าแม่งให้เข็ด หึ
เดี๋ยวดิ ผมจะโมโหท�ำไมวะ เขาจะไปกับใครอยู่กับใครก็เรื่อง
ของเขาปะวะ ท่าจะบ้า พอๆ เลิกคิดเลย
ว่าแล้วผมก็จดั การล้วงโทรศัพท์ออกมาแล้วกดโทร.ออกทันที
“ฮัลโหลไอ้ปู๊น ได้มีคนขอเบอร์กูจากมึงยัง”
ช่วงเวลาปิดเทอมของใครหลายๆ คนอาจจะคือสวรรค์
เราว่างจนสามารถท�ำอะไรได้เต็มที่ แต่ส�ำหรับคนอยากรวย
อย่างผม เวลานี้คือบ่อเงินบ่อทองดีๆ นี่เอง
ทุกๆ ซัมเมอร์ แบรนด์เสื้อผ้าต่างๆ จะร่วมกันจัดสัปดาห์
แฟชัน่ โชว์ แปลว่าจะมีนายแบบนางแบบมากมายตระเวนแคสติง้ กับ
แบรนด์ต่างๆ เพื่อจะได้เดินแบบแสดงผลงานของพวกเขา ถ้าคุณ
เป็นตัวท็อป คุณอาจจะได้ร่วมงานกับทุกแบรนด์ก็ได้ ปีที่แล้วผมได้
เดินตั้งห้าแบรนด์ เดินแม่งจนขาโก่งเป็นตัวโอ แต่ถ้าเทียบเม็ดเงินที่
ได้ถือว่าคุ้มค่าอยู่ทีเดียวครับ
แต่งานวันนี้ ยังไม่ใช่จ๊อบใหญ่ๆ แบบนั้นครับ (เอ๊า! แล้วมึง
จะพล่ามท�ำแมว’ไร) ผมได้รับมอบหมายให้มาถ่ายภาพนิ่งเพื่อ
โปรโมทข่าวสารในมหาวิทยาลัย จริงๆ แล้วผมก็ร่วมงานกับพวก
สภานิสติ บ่อยนะ ส่วนมากเป็นงานฟรี แต่ครัง้ นีเ้ ซอร์ไพรส์ตรงทีเ่ ป็น
~ theneoclassic ~
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งานจ้างว่ะ เพราะงั้นผมจึงกระตือรือร้นกว่าเดิมนิดนึง อิๆ
“โอ้โห! น้องดิวน่ารักมากกก” พีช่ า่ งแต่งหน้าร้องออกมาตอน
ท�ำหน้าที่เสร็จ ก่อนจะลุกออกไปพัก
ผมเหล่มองกระจก เชี่ยยย หล่อว่ะ เอาจริงนะ มันคือเรื่อง
มหัศจรรย์มาก ปกติผมอาจจะเป็นคนจืดๆ แต่พอได้แต่งหน้าแต่ง
ตัวตอนเดินแบบหรือถ่ายแบบเท่านัน้ แหละ ไม่รทู้ ำ� ไมถึงดูดขี นึ้ อย่าง
กับเป็นคนละคน
“ไงมึง นมแน่นเชียว” บรูซ๊ เพือ่ นจากโมเดลลิง่ เดียวกันเข้ามา
ทิ้งตัวบนเก้าอี้ข้างๆ แถมมองหน้าอกผมตาเป็นมัน
“ชอบปะ” ผมยิ้มกวนๆ
“เป็นสายล�่ำแล้วเหรอ”
“ช่วงนี้เข้าฟิตเนสบ่อย” ผมว่า
“อืม…” บรูซ๊ ท�ำเป็นมองซ้ายมองขวา พอเห็นว่ารอบข้างไม่มี
ใครจึงพูดต่อ “งานไปถึงไหนแล้วเหรอ”
ผมเลิกคิ้ว แน่นอนครับ เราอยู่โมเดลลิ่งเดียวกันแบบนี้ แปล
ว่าเราเป็นนายแบบควบนักทวงหนี้เหมือนกันนั่นเอง
“น้องปีใหม่น่ะเหรอ อยากรู้ไปท�ำไม”
“เงินตั้งเป็นแสนนะดิว น่าตื่นเต้นจะตาย”
ผมข�ำเมือ่ เห็นดวงตาทีเ่ ป็นประกายของคนข้างๆ “ว่าแต่บรูซ๊
เถอะ งานของตัวเองเป็นไงบ้าง”
อีกฝ่ายคงรู้ว่าผมพยายามเปลี่ยนเรื่องก็เลยเบ้ปาก “เพิ่งปิด
จ๊อบไปเมื่อวาน ค่าตอบแทนตั้งเจ็ดหมื่น”
ผมใจแป้วทันที อย่าพูดถึงเรื่องเงินเซ่ พอคิดได้ว่างานตัวเอง
ยังไปไม่ถึงไหนแล้วแม่งเจ็บใจสัสๆ เอาวะ ต้องเดินหน้าสักที อยาก
จับเงินแสนใจจะขาดแล้ว
~ เจ้าจักรวาล ~
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“น้องจักรวาลนายแบบใหม่มาแล้วค่า!!!” พีส่ ต๊าฟฟ์คนหนึง่
ตะโกนลั่นห้อง จากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงใสๆ พร�่ำขอโทษขอโพย
“มาแล้วครับ มาแล้วครับ มาแล้วครับ” บุคคลปริศนาวิ่งเข้า
มา “ขอโทษทุกคนที่มาช้านะครับ!”
น้องคนนั้นยกมือไหว้ตลอดทาง รวมถึงผมกับบรู๊ซที่นั่งอยู่
ด้วย ผมยกมือรับไหว้แบบเก้ๆ กังๆ แต่ก็ต้องนะจังงังเมื่อเห็นหน้า
น้องคนนั้นชัดๆ เต็มสองตา
“อ้าว!” ผมอ้าปากค้าง
น้องปีใหม่! มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวะ!!!
สัส! แล้วมีคนมาคุมซะด้วยนะ ไอ้หวั ร้อนทีเ่ จอในโรงหนังคราว
ก่อนไงล่ะ มันยังใส่ชุดสูทสีด�ำเหมือนเดิมเลย เหอะ! เหม็นคนรวย
ว่ะ
“เฮ้ยพี!่ !!” น้องเขาดูตกใจไม่แพ้กนั แต่พอเห็นหน้าบรูซ๊ เท่านัน้
แหละถึงกับเจื่อน “สวัสดีครับพี่”
“วันนี้มีรับน้องไม่ใช่เหรอ” คนข้างๆ ผมตีหน้านิ่ง
“พอดีผมขออนุญาตออกมาครับ ถ้าท�ำงานเสร็จผมจะกลับ
ไปแน่นอน”
บรูซ๊ พยักหน้าเป็นอันรับรู้ เออว่ะ ลืมไปว่าเขาเป็นรุน่ พีร่ นุ่ น้อง
กัน เคยเห็นแว่บๆ ในข้อมูลที่บอสส่งมาให้ว่าเรียนคณะศิลปกรรม
ศาสตร์
“บังเอิญจังเลยนะครับ”
ผมหันซ้ายหันขวา ฮะ!? น้องมันพูดกับผมเรอะ
“เอ่อ...” ผมอ�้ำอึ้งตอนที่เห็นบรู๊ซหรี่ตามองอย่างสงสัย คงงง
อะดิว่าน้องปีใหม่รู้จักผมได้ยังไง “มาท�ำงานเหมือนกันสินะ”
“ครับ ผมอาจจะใหม่ในวงการนี้ ฝากตัวด้วยนะครับ”
~ theneoclassic ~
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ไม่ต้องไหว้ บอกกี่ทีแล้วว่าให้มากราบที่อก
แฮกได้แค่ในความคิดเท่านัน้ แหละครับ สุดท้ายผมท�ำแค่พยัก
หน้ารับรู้ไปเท่านั้นเอง เราจะต้องไม่แสดงความโอตะที่ซ่อนเร้นอยู่
ภายในใจออกมาให้อีกฝ่ายรับรู้อีกเด็ดขาด เสียงานหมด
“ไปรอข้างนอกก่อน” โอ้โห! น้องหันไปสัง่ ไอ้หมาชุดสูททีต่ าม
ตูดด้วยน�้ำเสียงที่โคตรวางมาด ดูเด้ะ ไอ้นั่นยอมท�ำตามแม้จะดูไม่
ค่อยพอใจอยู่หน่อยๆ
“น้องจักรวาลมาแต่งหน้าทางนี้จ้า”
พอฝ่ายน้องเดินไป บรูซ๊ ก็ซกั ถามผมทันที “ไปรูจ้ กั กันได้ยงั ไง
อะ”
“เรื่องมันยาว ไว้อธิบายทีหลังได้มั้ย”
“แบบนี้มันจะไม่เสียงานเหรอ”
“ใจเย็นน่าบรู๊ซ เรารู้ตัวว่าก�ำลังจะท�ำอะไร”
คนข้างๆ นิ่งไปถนัด ท�ำท่าทีเย่อหยิ่งเหมือนที่เป็นมาตลอด
“ก็ตามใจ ระวังจะชวดเงินแสนนะ ไม่งั้นเราเสียบแทนแน่”
พูดทิ้งท้ายไว้อย่างเลือดเย็น จากนั้นร่างสูงๆ ก็เดินออกไป
จากห้องโดยไม่ร�่ำไม่ลา
แหม่ มีขู่ด้วยว่ะ มันน่าจับนอนราบตีก้นด้วยฟุตเหล็กให้ร้อง
โอดโอย
“ดิวอี้เนอะ”
“ครับ!”
ไอ้เราก็นึกว่าใครเรียก รีบสะบัดหน้าหันไปหาให้ไว สุดท้าย
เห็นแต่พชี่ า่ งแต่งหน้ากับน้องปีใหม่หวั เราะคิกคักกันอยูห่ น้ากระจก
น้องปีใหม่เม้มปากเหมือนพยายามห้ามรอยยิ้ม “มันคือการ
แต่งหน้าครับ หน้ามันๆ แบบเกาหลีอะ”
~ เจ้าจักรวาล ~
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“อ้อ”
สัส! โชว์โง่ให้เขาหัวเราะเยาะ เส็งเคร็งเอ๊ย
“ดิวอี้ เดี๋ยวเรามาแต่งตัวตรงนี้หน่อยนะ”
“ครับ”
ผมลุกขึน้ ไปยืนหน้าเซต วันนีเ้ ราจะถ่ายภาพเพือ่ โปรโมทโปรเจ็กต์ ‘แต่งชุดไปรเวท เท่แบบสุภาพ!’ ตรงนั้นเลยมีเสื้อของแบรนด์
ดังมากมายแขวนเรียงเป็นตับรอการใช้สอย พีส่ ไตลิสต์สำ� รวจรูปร่าง
ผมอย่างพินิจพิเคราะห์ว่าเหมาะกับลุคไหน
“อ้ะ” พี่คนสวยยื่นกางเกงมาให้ “ลองใส่ตัวนี้ซิ”
ในฐานะนายแบบเราต้องห้ามอายครับ เพราะว่าเวลาฟิตติ้ง
ถ้าเขาสัง่ ให้ลองเสือ้ ผ้าหมายความว่าเราต้องท�ำกันสดๆ ตรงนัน้ เลย
ผมเลยปลดเข็มขัด รูดซิปกางเกงยีน จัดการถอดมันไปกองอยู่ที่
ตาตุ่ม
“ไม่เอาๆ หาตัวใหม่ดีกว่า”
อ้าวพี่ ยังไม่ทันหยิบก็เปลี่ยนใจซะแล้ว อะไรของพี่เนี่ย ผม
ค้างเติ่งมีแค่กางเกงในปกปิดร่างกายอยู่ตัวเดียวเห็นมั้ยคร้าบบบ
หนาววว
“พี่ไม่รู้ว่าน้องจะเหมาะกับตัวไหนมากกว่ากันว่ะ” พี่คนสวย
เกาคาง “สงสัยต้องหานายแบบอีกคนมาลอง”
แล้วจะหาที่ไหนได้ล่ะครับ ในนี้มีผู้ชายคนไหนอีกนอกจาก...
เวรแล้วไง!
ผมกับพี่สไตลิสต์หันไปทางน้องปีใหม่พร้อมกัน
“น้องจักรวาล” พีส่ ไตลิสต์กวักมือเรียกคนทีเ่ พิง่ แต่งหน้าเสร็จ
พอดี “มาตรงนี้หน่อยสิ”
เอ่อพี่...จะเรียกน้องเขามาจริงอะ ชิท! ชิท! ชิท!
~ theneoclassic ~
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น้องปีใหม่ยิ้มมาแต่ไกล ผมได้แต่ถอยติดผนังตอนที่น้องก้าว
เข้ามาในเซต
แล้วท�ำไมคนอื่นเรียกน้องว่าจักรวาลวะ เต็มยศเชียว สงสัย
ตั้งแต่ตอนเดินเข้ามาแล้ว
ท�ำขรึมถามหน่อยก็ได้ “ท�ำไมไม่ให้พี่ๆ เขาเรียกชื่อเล่น”
คนตัวเล็กหันมายิ้ม “เขาให้ใช้ชื่อจริงไปเลยอะครับ พอดีพี่ที่
พาผมมาท�ำงานบอกว่าคนในสภานิสิตชื่อปีใหม่เป็นสิบแน่ะ! กลัว
สับสน”
“แล้วพี่ต้องเรียกว่าอะไร”
“ตามใจพี่เลยครับ”
“อ่อ”
“แต่...” สาบานเลยว่าผมโคตรเกลียดการปรายตาของน้องเขา
มาก
“…”
“พี่จะเรียกว่าที่รักก็ได้นะฮะ”
!!!
“ฮ่าๆๆ” คนหน้าใสเอียงคอหัวเราะคิกคัก “ผมแหย่เล่นนะพี”่
“…”
“พีเ่ รียกผมว่าปีใหม่แหละครับ เพือ่ นๆ พีๆ
่ ในคณะผมก็เรียก
ว่าปีใหม่เหมือนกัน”
ฮึ่มมม แหย่เหรอ หนูแหย่พี่ได้แสบมาก ระวังโดนแหย่กลับ
นะน้อง จะเอาให้จุกเลย
“อ้ะได้ละ เดี๋ยวดิวอี้ใส่ตัวนี้นะ ส่วนจักรวาลตัวนี้จ้ะ” พี่สไตลิสต์ยื่นกางเกงให้พวกเราทั้งสองคน
“ผมต้องถอดตรงนี้เลยใช่มั้ยครับ”
~ เจ้าจักรวาล ~
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“ใช่จ้ะ”
ขวับ! ผมรีบสะบัดหัว “ไม่ได้!!!”
“หืม? ท�ำไมอะครับ” น้องคนข้างๆ เอียงคอมอง
โอยยย จะบอกยังไงดีวะ บอกไปทั้งน้องทั้งพี่เขาต้องเห็นผม
เป็นไอ้โรคจิตหมกมุน่ มักมากในกามแน่นอน ไม่นะน้อง ไม่ๆๆๆ ไป
ถอดในห้องน�้ำโน่น เชื่อพี่!!!
เชี่ยเอ๊ยยย ดูเหมือนว่าจะห้ามไม่ทันแล้ววว
พรึ่บ!
ผ่าง! แสงสีขาวท�ำลายจักษุประสาทผมแล้วเรียบร้อย โอ้...
แสบตาเหลือเกิน
“ดิวอี้...ยืนตัวงออยู่ท�ำไม ไม่ใส่กางเกงล่ะจ๊ะ?”
“แหะๆ” ผมยิ้มแห้งๆ ในขณะที่เอากางเกงปกปิดความโค้ง
มนของมะม่วงอกร่องทองแสนหวาน “ปะ...ปวดท้องครับ”
“ไหวมั้ยพี่”
สัส! อย่าแตะตัวกู๊วววววว
“ไหวๆ” ผมเหงื่อตก พยายามเดินหนีให้พ้นมือน้อง “รอแป๊บ
นึง น่าจะไหว”
“เอาดีๆ พี่”
โอ๊ย! ไม่ต้องแตะท้องกูก็ได้!!! จิ้มกูเป็นขี้เลยหนู ฮึ่ยยย แล้ว
มือแม่งก็นิ่มจังนะไอ้ฉิบหาย
ผมหายใจเข้าออก พยายามนึกถึงหน้าปกหนังสือสวดมนต์
เพื่อลดไฟราคะในจิตใจ พออะไรๆ เริ่มเข้าที่เข้าทางผมจึงหันหลัง
แล้วใส่กางเกงที่ถืออยู่มานานได้สักที
“โอเค สวยเลย พี่ชอบหุ่นเรานะ ดีกว่าแต่ก่อนเยอะ” พี่สไตลิสต์ยกนิว้ “เดีย๋ วดิวออกไปก่อนนะ พีข่ อหากางเกงเหมาะๆ ให้นอ้ ง
~ theneoclassic ~
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จักรวาลก่อนเดี๋ยวเรามาใส่เสื้อกัน”
“ครับ” ฮู่ว! รอดแล้วกู
“ตายแล้ว รอยอะไรน่ะลูก!”
ยังเดินไปไม่ทนั ไรก็สะดุดกึก จริงสิ เมือ่ กีแ้ อบดูแต่ตน้ ขา ไม่ได้
มองท่อนบนเล้ยยย รอยแผลนั้นยังไม่หายสินะ
ผมแอบมองน้องปีใหม่อยูห่ ลังเสา เห็นน้องท�ำหน้าขืนๆ ตอน
ทีพ
่ สี่ ไตลิสต์ลบู รอยม่วงๆ ใต้หน้าอกข้างซ้ายด้วยความเป็นห่วง โวะ!
อย่ากดแรงนะครับ น้องเขาคงเจ็บ ยังไม่หายอีกเหรอวะ ยาที่ให้ไป
ไม่ได้ทาเลยรึไง
เดี๋ยวดิไอ้ดิว มึงเลิกแฮกได้แล้ว นี่แหละคือหลักฐานที่มึง
สามารถเก็บไว้แบล็กเมล์ได้!!!
คิดได้อย่างนัน้ ผมก็รบี คว้าโทรศัพท์ขนึ้ มา จัดการซูมไปยังจุด
เด่นหราที่ปรากฏอยู่บนเนื้อหนังอันขาวบริสุทธิ์
หวืบบบ แชะ~ หึๆ ไหนขอดูผลงานให้ชื่นใจหน่อยซิ...
แผลพ่อง! นี่มันนม!!! รีบลบแล้วถ่ายใหม่ให้ไวเลย หัวมึงนี่คิด
ดีไม่ได้จริงๆ นะไอ้ดิว
งั้นเอาใหม่อีกรอบ หวืบบบ แชะ~
หึๆ เรียบร้อย...
ร่องรอยการโดนท�ำร้ายอยูบ่ นร่างกายเด็กหนุม่ หน้าใส...ถ้าขู่
ว่าจะปล่อยลงโซเชียล ยังไงก็ต้องคืนเงิน!
บอกแล้วไง พี่จะไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นเหยื่ออีกครั้งหรอก
ครับน้อง
การท�ำงานผ่านไปได้ด้วยดี ผมบอกลาบรู๊ซเพื่อนร่วม
โมเดลลิง่ และรีบเปลีย่ นเสือ้ ผ้าเตรียมกลับคอนโด แต่พอคว้ากระเป๋า
~ เจ้าจักรวาล ~
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ท�ำท่าจะออกจากห้องเท่านั้นแหละ สายตาผมดันไปเห็นความขาว
สะดุดตาเข้าจนต้องหยุดกึก
น้องปีใหม่ยังไม่เปลี่ยนเสื้อผ้า ร่างบางๆ นั้นยังคงสวมแค่
กางเกงในกับถุงเท้ายาวถึงเข่า มีกิ๊บสีชมพูสามตัวติดอยู่บนหัวซะ
ด้วย ยอมรับครับว่าเห็นแล้วอ้าปากค้าง ไหนจะท่าทางเงอะงะใน
การกินโดนัทแบบไม่ให้มันหกนั่นอีก สดใสจังนะมึง เห็นมั้ยเนี่ยว่า
คนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะแยะ ไม่อายบ้างหรือไง
ตอนแรกว่าจะไม่ยงุ่ แล้วนะ งอนทีท่ ำ� ให้ตวั งอไปต่อไม่ถกู แต่
ถ้าจะไม่พดู แม่งก็เกินไป ยืนโทงๆ ให้คนอืน่ แทะโลมทางสายตาแบบ
นี้มันใช้ได้ที่ไหนกันเล่า
“รีบใส่เสือ้ ผ้าดีมยั้ ” ผมยืนกอดอกประจันหน้ากับคนทีเ่ ตีย้ กว่า
ปีใหม่อ้าปากค้าง จังหวะที่ก�ำลังจะงับโดนัทที่พี่ๆ สวัสดิการ
ซื้อมาให้พอดิบพอดี “หืม?”
“ใส่เสื้อผ้าเถอะ”
“ผมกลัวไอซิ่งมันเลอะเสื้อ”
“ก็เลยยืนแก้ผ้า?”
“แหม พีด่ จุ งั ” คิว้ สวยๆ นัน้ ย่นเข้าหากันนิดหน่อย แต่รอยยิม้
ก็ยังปรากฏอยู่ที่ปากอยู่ดี “ก็ได้ครับ เดี๋ยวผม...เฮ้ย!”
แหมะ!
ไส้ครีมในโดนัทหยดลงมากลางหน้าอกที่ผอมกะหร่อง เวร
เอ๊ย! แล้วตาผมก็มองตามด้วยนะ มันหยดแหมะลงเหนือจุดสีชมพู
สวยๆ นั้นพอดิบพอดี
“เห็นมั้ยล่ะพี่” ปีใหม่ท�ำสายตาดุๆ “ดีนะยังไม่ใส่เสื้อผ้า”
เฮ้ยแล้วนั่นจะท�ำอะไร
เดี๋ยวปีใหม่ น้องท�ำแบบนี้ต่อหน้าพี่ไม่ได้!!!
~ theneoclassic ~
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น้องเอานิ้วเรียวๆ ปาดครีมขึ้นมาดูดต่อ!
“จ๊วบ”
“…”
“แหะๆ” ยิ้ม ยิ้มอีกแล้ว! “เสียดายอะ”
เอื้ออออออ มันจะเกินลิมิตพี่แล้วนะน้อง นี่กูก�ำลังมองอะไร
อยู่ หนัง AV งั้นเรอะ!!! สงสัยต้องให้ดุแล้วละมั้งเนี่ย ไม่เคยเชื่อฟัง
กันเล้ย
“ใส่เสื้อผ้า!”
“…”
“แล้วกลับบ้านซะ” ผมกระซิบปิดท้าย
ตาโปนๆ นัน้ ท�ำงงอยูพ
่ กั หนึง่ แต่สดุ ท้ายน้องปีใหม่กย็ อมวาง
ขนมที่ยังกินไม่หมดไว้บนโต๊ะ จัดการคว้าเสื้อผ้าของตัวเองและรีบ
วิ่งเข้าห้องแต่งตัวทันที
“พี่ครับ!” เสียงนั้นดังมาจากหลังผ้าม่าน
“อะไร!”
“พี่รอผมก่อนนะ”
จะให้รอท�ำไมวะ
ผ่านไปไม่นาน น้องปีใหม่ในสภาพทีม่ เี สือ้ ผ้าปกปิดร่างกายก็
เดินออกมาจากห้องเปลี่ยนชุด น้องหยิบกระเป๋าสะพายขึ้นบ่า เดิน
ตรงรี่มายิ้มกว้างตรงหน้าผมทันที
“อะไร”
คนตัวเล็กกระตุกยิ้ม “อะไรเนี่ย ท�ำไมวันนี้ดูเย็นชาจัง”
“ก็ปกติ”
“น่ารักให้เหมือนตอนที่เจอกันครั้งแรกสิครับ”
“ที่น้องหาว่าพี่โรคจิตอะนะ”
~ เจ้าจักรวาล ~
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“ไม่ช่ายยย” น้องโบกมือให้ยุ่ง “หมายถึงพี่อะ คุยกับผมแบบ
คนรู้จักกันหน่อยสิ นี่อะไร ท�ำอย่างกับเจอกันครั้งแรกไปได้ จะตี
เบลอว่าไม่เคยคุยกับผมเหรอ ไม่ทันแล้วมั้ยล่ะพี่ ฮ่าๆ”
“…”
ผมได้แต่ยดื กอดอกนิง่ ตกตะลึงกับความสดใสตรงหน้าไปแล้ว
เรียบร้อย
เชี่ยยย คนอะไรวะหัวเราะพร้อมๆ กับพูดได้ ความสามารถ
พิเศษที่น่ายกย่องจนอยากซื้อบัตรจับมือเพื่อซัปพอร์ต
“จะกลับได้หรือยัง” ผมท�ำท่าจะเดินหนี
“เดี๋ยวดิพี่” เฮ้ย! มีการจับแขนผมด้วยว่ะ “ผมเคยบอกว่าจะ
เลี้ยงข้าวพี่ไม่ใช่หรือไงเล่า”
ใช่จ้า แล้วใครบอกกันน้า~ว่าจะขอเบอร์มาจากไอ้ปู๊น ป่านนี้
ยังไม่มีใครโทร.มาเล้ยยย
ผมท�ำเป็นพูดขรึมๆ อย่าให้อีกฝ่ายรู้ว่าเราดีใจเด็ดขาดครับ
“อืม นึกว่าลืมซะแล้ว”
“คิกๆ ดูทำ� ท่าทาง เปลีย่ นลุคนิดหน่อยก็ทำ� ขรึมเลยนะ” น้อง
ปีใหม่ส่ายหัว “แต่ผมยังเลี้ยงพี่ไม่ได้หรอกน้า~ พอดีวันนี้ต้องกลับ
ไปรับน้องต่ออะ”
“ไม่เป็นไร ถ้าล�ำบากไม่ต้องก็ได้นะ”
กูพูดไปงั้นแหละ ปฏิเสธสิ ปฏิเสธ ปฏิเสธเลยหนูววว!
“ไม่ได้หรอก ผมสัญญากับพี่ไว้แล้ว”
เยส!!! ดีมากลูกที่รักษาสัญญา คนอย่างน้องมีแต่จะเจริญๆ
สาธุ
“อืม ไม่มีอะไรแล้วใช่มั้ย ไว้เจอกันนะ”
“โอ๊ยพี่! ผมซื้อได้มั้ยค�ำว่าอืมอะ เก็บไว้ใช้ในไลน์เถอะ” ผม
~ theneoclassic ~
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แอบข�ำในใจตอนที่น้องบุ้ยปาก นี่โกรธแล้วใช่มั้ยฮะ! น่าหยิกชิบเป๋ง
“ถ้างั้นก็สวัสดีนะครับ”
พอน้องยกมือไหว้ ผมก็รีบกระชับกระเป๋าให้มั่นทันที เอาละ
ถึงเวลากลับไปนอน เดี๋ยวเปิดเทอมจะไม่ได้นอนเอา
“พี่ครับ!”
“…”
อะไรอีกล่ะวะ
น้องปีใหม่ท�ำหน้ารู้สึกผิด ยอมรับครับว่าเห็นแล้วโกรธไม่ลง
“หืม?”
“เอ่อ...ที่นี่มีทางออกไหนอีกมั้ยที่ไม่ใช่ประตูข้างหน้า”
“ท�ำไมอะ มีคนรอรับอยู่ไม่ใช่เหรอ”
“ก็ใช่ครับ แต่ว่าผมไม่อยากเจอเขาแล้ว” น้องก้มหน้า ไม่รู้ว่า
กังวลผมจะโกรธเอาหรือเปล่า “พี่ช่วยผมหน่อยได้มั้ย”
“…”
สัสเอ๊ย! คนอะไรท�ำหน้าเศร้าได้ขนาดนี้วะ ยิ่งดวงตาโปนๆ
เหมือนโดนป้ายพิมเสนแบบนี้ แม่งอย่างกับโลกก�ำลังจะแตกอยู่
รอมร่อ
“มีอีกทาง แต่ต้องผ่านทางระเบียงข้างหลัง” ผมกอดอก “คิด
ว่ากระโดดจากชั้นสองไหวมั้ย”
น้องปีใหม่ระบายยิ้ม “ไหวครับ สบายมาก!”
“งั้นไปกับพี่ รถพี่จอดอยู่ตรงนั้นพอดี”
“เฮ้ย! พี่แค่พาผมออกไปก็พอ เดี๋ยวผมหาทางกลับเอง”
“จะกลับคณะไม่ใช่หรือไง ยังไงต้องผ่านไปทางนั้นอยู่แล้ว”
“จะดีเหรอครับ”
“แล้วแต่นะ เห็นจะหนี พี่ก็แค่ยื่นมือช่วย”
~ เจ้าจักรวาล ~
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น้องปีใหม่ชั่งใจอยู่พักหนึ่ง สุดท้ายแล้วก็พยักหน้าซ�้ำๆ จน
ผมเผลอยิ้ม “ก็ได้ครับ”
“ตามมา”
ผมหันหลังเดินน�ำ พอพ้นสายตาน้องเขาเท่านั้นแหละ แก้ม
ระเบิดตู้มมม ยิ้มแบบไม่กลัวใครหาว่าบ้าเลยครับ
เห็นดื้อๆ จริงๆ ก็เป็นเด็กดีเหมือนกันนี่หว่า
“ตรงไหน”
“เฮ้ยพี่ จอดตรงเมื่อกี้ก็ได้ ไม่ต้องเลี้ยวเข้ามาหรอก”
“ไม่ทันแล้ว” หักพวงมาลัยขนาดนี้ดื้อไม่ได้แล้วนะน้อง “สรุป
จะลงที่ไหน ลานหน้าตึกสินก�ำ?”
“ครับ รบกวนด้วยนะพี่”
หึ! มารยาทงามยกมือไหว้แล้วยกมือไหว้อกี อยากมีลกู น่ารัก
แบบนี้ว่ะ
ผมชะลอจอดที่ลานกว้างๆ ใกล้ๆ ตึกที่ว่านั้น ไม่ใกล้ไม่ไกล
มีน้องๆ ว่าที่ปีหนึ่งนั่งเข้าระเบียบโดนพี่ว้ากตะโกนด่าจนตัวสั่น ถ้า
มองไม่ผิดน่าจะน�ำทีมโดยไอ้อู๋ประธานรุ่นสินก�ำผู้เคยอยู่ชมรม
อะนิเมะคลับกับผมตอนปีหนึ่ง ใกล้ๆ กันมีสาวผมสั้นย้อมสีแดงยืน
เท้าเอวบนส้นสูงที่สูงอย่างกับยืนเขย่ง ส่วนด้านหลังน้องๆ มีก้อน
สีเหลืองๆ นั่งแหมะดมยาดมอยู่ เด็กผู้ชายตัวเล็กๆ ผู้ใส่เสื้อยืด
สีมสั ตาร์ดคนนีค้ อื กุง้ สินก�ำ คนทีไ่ อ้ปนู๊ น้องชายผมอยากถ่ายรูปด้วย
จนตัวสั่นนั่นเอง
“ดูน่าสนุกดีนิ” ผมพูดออกมา เห็นบรรยากาศแล้วคิดถึงสมัย
เรียนปีหนึง่ ตอนนัน้ ทุกคนต่างตกใจกับวัฒนธรรมบ้าระห�ำ่ ของคณะ
นี้
~ theneoclassic ~
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“สนุกดีนะพี่ แต่เหนื่อยโคตรเลยว่ะ” คนข้างๆ ผมท�ำหน้ามุ่ย
“เออ! พี่รุ่นเดียวกับพวกพี่ๆ เขานี่หว่า สืบให้หน่อยสิว่าพี่เทคของ
ผมคือใคร”
“ชื่ออะไรล่ะ”
“พี่เจี๊ยบ”
“เออ ไว้ถามให้” ผมพยักหน้า “แต่อย่าไปอยากรู้เลย พี่เทค
คือเสน่ห์ของการรับน้อง เก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ดีกว่า”
“นั่นสินะครับ” สุดท้ายก็ยอมพยักหน้าเห็นด้วย “ผมไปแล้ว
นะ”
“เดีย๋ ว” ผมรัง้ น้องเขาไว้ ว่าจะพูดอะไรหน่อย เห็นมานานแล้ว
รู้สึกอึดอัด
กึก! กึก!
ผมเคาะไปที่ก้านจูปาจุ๊บที่โผล่ออกมาจากช่องปากของน้อง
ปีใหม่ซึ่งเจ้าตัวดูดแจ๊บๆ โชยกลิ่นสตรอว์เบอร์รี่มาตลอดทาง ถึงจะ
ดูน่ารัก แต่ในฐานะหมอฟันเห็นแล้วมันอึดอัด
“อย่าอมมันบ่อยรู้มั้ย” ผมขมวดคิ้ว “ชอบกินของหวานหรือ
ไง ก่อนนี้ก็โดนัท นี่ก็จูปาจุ๊บ เดี๋ยวฟันผุกันพอดี”
“ผมตรวจฟันตลอดๆ แหละพี่”
“นั่นไง ท�ำเก่ง”
“อ้าว!” จู่ๆ น้องเขาก็ขยับตัวหันเข้าหาผม “นี่พี่คิดจะดุผมอีก
แล้วเหรอ”
“…”
เชี่ย! ท�ำไมกูรู้สึกแปลกๆ วะ เหมือนกับโดนข่ม
“อย่ามาท�ำเหมือนกับว่าผมเป็นหมาของพี่น้า~”
“…”
~ เจ้าจักรวาล ~
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“อ้าปาก”
“ฮะ!?” อะไรวะ อยู่ดีๆ ก็มาสั่ง
“อ้า - ปาก”
“…”
อยูๆ
่ ตาน้องปีใหม่กแ็ ข็งซะจนผมใจสัน่ จะว่ากลัวก็ไม่ใช่ ออก
แนวหวัน่ ๆ มากกว่า แต่สดุ ท้ายก็ยอมท�ำตามทีอ่ กี ฝ่ายว่าโดยดีครับ
“กินแทนผมหน่อย”
“เฮ้ย! อุ๊บ OxO”
ยังไม่ทันได้ตั้งตัว จูปาจุ๊บที่ก่อนหน้านี้เคยอยู่ในปากน้อง
ปีใหม่ บัดนี้มันย้ายมาในปากของผมเรียบร้อย ด้วยการป้อนของ
เจ้าตัวเอง!
อะไรกันวะเนี่ย อ๊ากกกกกกกกก
“คิกๆๆ”
หัวเราะอะไรวะไอ้เด็กบ้า!
“…”
“ผมเสียดายอะ พี่คงไม่รังเกียจเนอะ”
อืม...แจ๊บๆๆ ก็หวานดีหนิ ไม่รู้ว่าหวานที่รสสตรอว์เบอร์รี่
หรือหวานที่รสปากน้อง
“ผมไปแล้วนะครับ ขอบคุณนะ”
อ้าว! แล้วคิดจะหนีลงจากรถไปง่ายๆ ทั้งๆ ที่พี่ก�ำลังอึ้งอยู่
แบบนี้อะเหรอไอ้หนู!
“โอ๊ ย ! เกื อ บลื ม ” น้ อ งปี ใ หม่ ก ระชากประตู อ อกอี ก ครั้ ง
“ขอบคุณนะครับที่พาผมหนีออกมา ไม่ได้พี่ผมแย่เลย”
อยู่ๆ ก็ท�ำหน้าจริงจัง อะไรของเขาวะ เดายากจริงๆ
“ไม่เป็นไร”
~ theneoclassic ~
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“พี่ดิวอี้ครับ”
“ว่าไง”
น้องปีใหม่เอียงคอพร้อมกับรอยยิ้มอันสดใส “ไม่มีอะไรครับ
แค่อยากทดสอบว่าพี่ชื่อดิวอี้จริงๆ หรือเปล่า”
“…”
“ผมรู้ชื่อพี่ตั้งแต่ที่ห้องแต่งหน้าแล้ว” โว้ยยย เลิกยิ้มแบบนี้
ซะที มัน...แฮก แฮกจนคุมไม่อยู่แล้ว “ส่วนผมปีใหม่นะ”
“อืม ก็รู้แล้วไง”
“แต่ยังไงผมก็ยังรอให้พี่เรียกว่าที่รักอยู่จริงๆ นา”
“…”
“คิกๆ ไปแล้วครับ!”
ปึก!
พอประตูกระแทกปิดเท่านั้นแหละครับ มือไม้ผมอ่อนทิ้งลง
ข้างตัวทันที ตูดนี่แทบจะพาตัวไหลไปกองรวมกันอยู่ที่คันเร่ง สัส
เอ๊ยยย เก็บอารมณ์ต่อหน้าน้องแม่งไม่ใช่เรื่องง่าย แล้วดูที่มันท�ำ
อย่างนี้เขาเรียกว่าอ่อยหรือยั่วยวนโดยธรรมชาติวะ!!!
แต่ถึงยังไงก็เถอะครับ วันนี้น้องแม่งแฮกฉิบหาย
เวรเอ๊ย! สงสัยคืนนี้ต้องซื้อบรีส

~ เจ้าจักรวาล ~

