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ตอนที่ 25

เปิดเทอม

สิง่แวดล้อมใหม่ เพ่ือนใหม่ บรรยากาศการเรยีนใหม่ๆ และแฟนหมาดๆ 

ของผม

ทั้งหมดนี่อยู่ในที่เดียวกันหมดเลยครับ

วันนีเ้ป็นวันแรกของการเรยีน พ่ีป่าเป็นคนขบัรถมาส่งผม แต่ดเูหมอืนว่า

จะทานข้าวเช้าด้วยไม่ได้เนื่องจากต้องรีบไปเรียนท่ีคณะ พ่ีเขาบ่นมากว่ารถ

โคตรติด ซึ่งมันก็ติดมากจริงๆ ยิ่งอยู่แถวๆ คณะของผมด้วยแล้วยิ่งติดหนักขึ้น

ไปอกี ผมเดนิเข้ามาในใต้ถุนคณะทีม่นีสิติอยูเ่ตม็ เจอแก๊งนางฟ้าเป็นแก๊งแรก 

ไม่ต้องหาพวกมันให้เมื่อยครับ แม่งเด่นมากตั้งแต่โบบนหัวอิช้างน�้าเบอร์หนึ่ง

"อดิอกโย" แน่นอนว่ามนัต้องเรยีกผมแบบน้ี พอเห็นหน้าผมเท่านัน้แหละ 

แม่งพากันกรูเข้ามาหาพร้อมๆ กับปรนนิบัติพัดวี อยู่กับพวกมันทีไรรู้สึกว่า 

ตัวเองเป็นช่อดอกไม้ เพราะมีสารพัดดอกเหลือเกินที่ยัดเยียดให้ผม "คนมอง

กันให้รึ่มเลยเว้ยเพื่อนกู แบบว่าดีอ่ะ...เป็นหน้าเป็นตาให้เอก"

"แน่นอนอิอ้วน เพราะสายตากูไงอิโยมันถึงมีวันนี้ได้ จริงมะ..." อิมนดู

ภมูอิกภมูใิจมาก มนักระชากคอเสือ้ผมให้เข้าไปใกล้จนเกือบจะจุบ๊เข้าให้ ดนีะ

ที่ผมเบรกทัน "บอกมานะว่าเจ้าของออดี้สีขาวเป็นใคร" มันกระซิบ...

มันเห็นด้วยเหรอ... "ท�าไมวะ" ผมกลืนน�้าลาย

"บอกมาอดิอก อย่าให้กูเซ้าซีม้ากไปกว่าน้ี" เมงิจะแสดงความอยากเผอืก
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มากเกินไปมั้ยอิหัวหน้าแก๊งนางฟ้า...

"ไม่มีไรหรอกน่า" เอาตรงๆ ผมเองก็เขินนะ คือพี่ป่าน่ะเป็นแฟนประเภท

ที่ว่าน่ายืดอกภูมิใจชิบหายที่ได้คบด้วย แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือ...มันเขินจน

บอกใครไม่ได้อะไรประมาณนั้น

จริงๆ แล้วแค่ยังไม่กล้ามากกว่าครับ...กลัวโดนล้อ

"อ้าวอิห่า มีเจ้าของแล้วเหรอเน่ีย ไม่รอให้แฟนคงแฟนคลับมาแจก 

ขนมจีบให้มึงก่อนเหรออิโย" เบอร์สองจิ้มอกผมราวกับแม่สั่งสอนลูก

"แฟนคลับเหี้ยไร พอเลยพวกมึง" 

"คอยดูเหอะ หัวกระไดเอกเราไม่แห้งแน่" เบอร์หนึ่งประกาศกร้าว

"ใช่แล้ว พออิโยไม่เอาก็หวังว่าคนพวกนั้นเขาจะหันมามองกูบ้าง" อิมน

เอ่ยอย่างมีความหวัง

"เดี๋ยว ถ้าเป็นชะนีมาชอบอิโยล่ะ..."

"ก็โยนไปให้มึงสิอิอ้วน"

"อิดอกมน กูตบบบบบบบบบบบบ"

"มาสคิะ มาๆ หมัน่ไส้พุงมงึมานานละ" อมินยกมอืจะตบเบอร์หนึง่ให้ได้ 

ก่อนที่มันจะหยุดชะงัก "เอ๊ะ...หรือมิ่งเป็นคนขับมาส่งมึง"

ผมไม่ตอบ...ทิ้งตัวลงน่ังแล้วดูเพ่ือนคนอื่นที่เริ่มเปิดชีทใหม่ซึ่งก�าลังจะ

เริ่มเรียนในวันนี้

"โอ๊ยอิดอก...คาบไปสิเดือนน่ะคาบไปสิ เดือนก่ีคณะแล้วล่ะท่ีมายุ่งกับ

มึง ลือกันให้แซ่ดว่าเดือนมหา'ลัยปีท่ีแล้วมาติดพันมัน เดือนปีนี้อีก ตายละ 

แถวบ้านมแีต่ดาวเก้ียวเดอืน นีอ่ะไร เดอืนมาเก้ียวเดือน เพ่ือนกูท�าบญุมาด้วย

อะไรวะ" อิมนมันสงสัยไม่พอยังมาดึงแก้มผมเล่นอีก

"กูเจ็บ..."

"เจ็บให้ได้เท่ากับความอิจฉาที่กูมี"

"โอ๊ย มึงก็อย่าจับจู๋กูดิ" ขออนุญาตร้องบ่น เบอร์หนึ่งมันเอาอีกแล้วครับ 

จะมาจับไอ้นั่นผมให้ได้ตอนที่ผมเผลอ

"เหมาะมือดีนะ กะทัดรัดดี..."
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"อิเชี่ย..."

"พอๆ เปิดเทอมวันแรกมงึจะท�ามนัช�า้แล้วเหรอ น่ีสมบติัเอกสมบติัคณะ

นะคะ ดูแลมันดีๆ หน่อยค่ะ" เบอร์สามดีมาก แม่งช่วยชีวิตผม...

เป็นการมาแต่เช้าที่เสียวเป้าจริงๆ ครับ...ให้ตายสิ

การเรียนในคาบเช้าผ่านไป...

บอกได้ค�าเดยีวว่าเห้ียมากกกกกกกกกกกกกกกกกก...อาจารย์พูดอะไร

ของอาจารย์วะ ทั้งฟังไม่ทันทั้งจดไม่ทัน ตอนต้นชั่วโมงก็รู้เรื่องดีอยู่หรอก แต่

พอหลงัจากน้ันผมนีเ่บลอว่ารกัแถบเลยทีเดยีว (?) นีน่่ะเหรอการเรยีนมหา'ลยั

ที่เขาว่ากันว่านรกของจริงยิ่งกว่าตอนแอดมิชชั่น

ผมเช่ือสนิทใจตั้งแต่ได้สัมผัสชีวิตวัยน้ีในสามชั่วโมงแรก...นรกของจริง

มนัอยู่ตรงน้ีน่ีเอง มนัแตกต่างชบิหายจากตอนมธัยม ตอนนัน้ฟังบ้างไม่ฟังบ้าง

ยังพอจบัใจความได้บ้าง อนัน้ีฟังบ้างไม่ฟังบ้างเงยหน้ามาอกีทอีาจารย์พูดไปถึง

ดาวลกูไก่แล้ว...อะไรกันเนีย่ ผมน่ีท�าหน้างงเป็นไก่ตาแตกต้ังแต่ต้นคาบยันท้ายคาบ

ผมดูดนมเย็นจ๊วบๆ ในโรงอาหารเป็นการปลอบใจเรื่องการเริ่มต้น 

การเรียนท่ีห่วยแตกของตัวเองขณะท่ีก�าลังเล่นโทรศัพท์มือถือ ทักพ่ีป่าไปว่า

เป็นไง พี่ป่าตอบว่าหิว ผมก็เลยพิมพ์แชตต่อโดยจดจ่ออยู่แต่กับโทรศัพท์

"โอ้โห กูต้องท�าตัวสวยทุกวันมั้ยเนี่ย" เบอร์หนึ่งท�าท่าสะบัดบ็อบราวกับ

ว่ามนัมผีม... "ดดูคินมองอโิยกันทกุโต๊ะ อดิอก แบ่งออร่ามาให้กูมัง่ แดกกลตู้า

หรือฉีดผิวที่ไหนมาคะ ตอบ"

"อิบ้า เขาใช้โลชั่น VVV ย่ะ มันถึงได้รางวัลเดือนผิวสวยมาไง" เบอร์สอง

ยักคิ้วหลิ่วตา

"อย่างมึงคงต้องอาบทั้งโรงงานมั้ยถึงจะพอ" อิมนกัดลอยๆ 

"อิเชี่ยมน...มึงก็ไม่ได้ต่างอะไรจากกูเลยนะคะ"

มนักัดกันแบบนีต้ัง้แต่เช้ายันเวลานีจ้นผมเริม่ชนิแล้วครบั บางครัง้ฟังไป

ก็ข�าไป ตอนเบอร์หนึ่งโกรธมันเหมือนช้างจริงๆ ตลกดี

"เอออิโย เพ่ือนวิศวะกูมาขอเบอร์มึง มึงจะให้กูให้ป่ะ" เบอร์สามท่ีเล่น
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โทรศัพท์เหมือนผมเงยหน้าขึ้นมาถาม

"เดี๋ยว...ผู้หญิงหรือผู้ชาย"

"ผู้ชายค่ะอิมน"

ผมส่ายหน้าดกิทนัทใีนขณะทีอ่มินตบเข่าฉาด "กูว่าละ อเิห้ียโยหนงัหน้า

ดึงดูดเพศเดียวกัน"

หรือมันจะจริงอย่างที่พ่ีป่าพูดวะครับ...ผมลองเงยหน้าขึ้นมาจาก

โทรศัพท์แล้วมองไปรอบๆ บ้าง ได้สบตากับใครต่อใครไม่รู ้เยอะมาก นั่น

หมายความว่าทุกคนมองมาที่ผมเป็นตาเดียวกันหมด

ผมดึงแก้วนมเย็นมาดูดแก้เขิน...เป็นจังหวะเดียวกันกับท่ีโทรศัพท์ดัง 

ขึ้นมาพอดี...

พี่ป่านั่นเอง ท่าทางจะถึงเวลาพักของพี่เขาแล้ว

"ตายละ...อิโยโดนผัวนิรนามของมันโทรตามแล้วค่า"

ผมจุปากใส่อิเบอร์หนึ่ง ก่อนที่จะลุกขึ้นเดินแยกไปรับโทรศัพท์พี่ป่า

"ครับ"

"ไง...แฟนพี่"

สัมผัสได้ว่าบางคนก�าลังเห่อสถานะนี้...

"เรียนเป็นไงบ้าง"

"...ยากอ่ะ ยากขนาดนี้เลยเหรอ"

"นี่แค่คาบแรกเองนะ"

"อ่านหัวฟูแน่"

"วิชาไรอ่ะ ชีวะพื้นฐาน?"

"อื้ม ไบโอหนึ่งน่ะ"

"ไม่ยากหรอก...แฟนโยเป็นใครล่ะ ติวให้ได้สบายมาก"

เออว่ะ ลมืไปซะฉบิว่าไอ้พ่ีป่าน่ะเรยีนหมอ เรือ่งชวีะพ้ืนฐานน่าจะสบาย

มากกกกกกกกกกกกกก...

มีแฟนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

ผมเองก็คงเห่อสถานะใหม่นี้เหมือนกันสินะ...เอ่อ...
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"แล้วเป็นไง มีใครมายุ่มย่ามอะไรมั้ย"

"ไม่มีหรอก บ้าเหรอ"

"ก็ไม่รู้ เผื่อว่าจะมี" ผมมองซ้ายมองขวาอย่างหวาดระแวง หลบสายตา

พวกผูช้ายเอกคอมฯ เจอะเข้ากับสายตาของพวกผูช้ายเอกฟิสกิส์ ไหงผมกลาย

เป็นคนที่โดนเพศเดียวกันจ้องตาเป็นมันแบบนั้นล่ะวะ

"ไม่มีหรอก..." ผมกลืนน�้าลาย... "โยก็คนธรรมดานะ"

"มีแต่ตัวและหัวใจเท่านี้ที่ให้พี่หมดแล้ว?"

แม่งมาเป็นเพลงที่ผมร้อง...

"ไอ้พี่ป่า"

"ฮ่าๆๆๆ พี่ต้องไปกินข้าวแล้วล่ะ เย็นนี้ไปรับนะครับ"

"มีประชุมกับพี่ปีสองตอนเย็น"

"เดี๋ยวไปรอ..."

พ่ีป่าวางสายไปแล้ว...อดรู้สึกอิ่มเอมไม่ได้ครับท่ีสถานะเราชัดเจนมาก

ขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยเป็นธรรมชาติมาก ไม่ต้องกลัวต้องเกร็งอะไรแล้ว...

"นายๆ..." ผมเงยหน้าข้ึนมาอีกทีก็เจอผู้ชาย (เอกไหนสักเอก) มาหยุด

ตรงหน้าแล้วก็ยื่นมือถือมา "...เพื่อนเราชอบนายอ่ะ ขอเบอร์ได้ป่ะ"

ผมจ้องหน้ามันอย่างตกตะลึง...เกิดมาก็เพ่ิงเคยโดนผู้ชายขอเบอร ์

แบบนีแ้หละวะ ปกตติอนเรยีนมธัยมมนัจะเป็นแบบ 'ไอ้เห้ียโย...เอาเบอร์มา...

คุยในไลน์นะ คืนนี้นัดตีดอท*'...ประมาณนี้

ดจูากสายตาทีค่่อนข้างเคอะเขนิกับเพ่ือนท่ีนัง่เชยีร์อยู่ข้างหลงั ผมรูเ้ลย

ว่ามันต้องการเบอร์ผมจริงๆ

"มีแฟนแล้ว ขอโทษนะ..."

อย่านึกภาพว่าผมจะสาวจ๋าสะบัดตูดเชิดงอนเดินหนีไปนะครับ เปล่า 

ไม่ใช่อย่างน้ัน ผมพูดออกไปด้วยน�้าเสียงแมนๆ ปกติน่ีแหละ พร้อมท้ังท�า

หน้าตาตื่นตกใจหายใจไม่ทัน ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้

* DotA (Defense of the Ancients) เกมคอมพิวเตอร์ซึ่งได้รับความนิยมสูงตั้งแต่เล่นเพ่ือความบันเทิงไป

จนถึงแข่งขันเป็น E-Sport ระดับโลก มักจะถูกเรียกสั้นๆ ว่า 'ตีดอท'
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เกิดขึ้นในชีวิตน่ะครับ ไม่รู้ว่าไอ้คนขอเบอร์มันเงิบมั้ย แต่ที่แน่ๆ ผมไม่หันหน้า

กลับไปมองเด็ดขาด...

ชีวิตผมคงจะเปลี่ยนจากไอ้เนิร์ดแว่นสุดข้ีเหร่กลายเป็นไอ้เดือนอันดับ

สามที่ถูกหลายคนจับตามองสินะ...

เรียนวันแรกผ่านไปรู้สึกเหนื่อยจนอยากจะร้องว้าก...

ผมน่ังอยู่ในแถวฟังพ่ีปีสองพูดถึงเรื่องระเบียบการแต่งกาย แนะน�าวิธี

การเรียน กล่าวซูฮกผมที่ผมสร้างชื่อเสียงให้ (ยังไม่จบกันอีกเรอะ) และก็อีก 

บลาๆ ๆ  ผมมองดมูอืถือตวัเองด้วยใจท่ีกังวล...กลวัพ่ีป่ามาแล้วจะต้องรอนาน

อะไรประมาณนั้น

"เอาล่ะ...สิ่งที่พวกพี่จะพูดมีแค่นี้ ตั้งใจเรียน ท�าตัวดีๆ กันนะจ๊ะ"

ทันทีที่สั่งแยกปุ๊บอิมนก็พูดออกมาเลยครับว่า "ไปมึง แดกไอติมกัน..."

"คือกู..." ผมก�าลังจะพูด แต่โดนคลื่นมวลชนมหาศาลแย่งซีนเสียก่อนก็

เลยไม่ได้พูด จึงเดินตามหลังพวกนางฟ้าขณะที่กดโทรศัพท์ตัวเองจะโทรออก

หาพี่ป่า

"โฮลี่ชิท"

"โอ้วมายก็อด"

"แม่เจ้าโว้ย"

"ขุ่นพระ..."

นางฟ้าทั้งสี่มันอุทานกันแบบนี้จริงๆ จนผมต้องเงยหน้าขึ้นมาดูว่ามัน 

อุทานเชี่ยอะไรของมันขนาดนั้น

เออว่ะ...แม่งก็สมควรจะอุทานจริงๆ

มีอย่างที่ไหนท่ีเดือนมหา'ลัยทั้งสองปีจะมายืนรอใครหน้าคณะวิทย์

พร้อมกันแบบนี้...

และดูเหมือนคนคนนั้นจะเป็นผมนะ...

"อิเห้ียโยยยยยยยยย อิดอกกกกกกกก...แดกสองไปสิ ควบสองไปสิ 

ของดีเกรดพรีเมี่ยมทั้งนั้นนนนน" เบอร์หนึ่งน�้าลายหกเลยทีเดียว
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ผมเกาหัวแก้เก้อก่อนที่จะโบกมือลาเพื่อน "กูไปด้วยวันหลังนะ..."

"เออ จะไปไหนก็ไปเลย"

"เลือกใครก็อย่าลืมมาบอกกูด้วย ที่เหลือของกู"

ไอ้พวกนี้... "กูไปนะ..."

ผมรีบเดินจ�้าอ้าวมายังทั้งคู่ที่ยืนรอผมอยู่ ซึ่งเหมือนจะคุยกันแต่ก็ไม่ได้

คุยอะไรกันมาก ไอ้มิ่งโบกมือทักผมในขณะที่พี่ป่ายิ้มมุมปากให้

"อะไร...จะมาท�าคณะโยแตกกนัเหรอวะ" อดบ่นไม่ได้จริงๆ แล้วดูสิ เด็ก

ที่เพิ่งเรียนเสร็จเงิบกันใหญ่เมื่อเห็นสองคนดังมารวมตัวกันตรงนี้

"พี่นัดโยแล้วนะ" พี่ป่ายักไหล่ไม่สนใจ

"กูไม่ได้นดั...แต่จะเกาะติดไปด้วยไม่ว่าจะไปไหนกัน" มิง่เอ่ยอย่างมุง่มัน่

"หมายความว่าไง..."

มิ่งค่อยๆ เลื่อนปากมากระซิบข้างหูผม น่ันท�าให้พ่ีป่าหน้าน่ิวค้ิวขมวด 

"พี่ป่าบอกมึงคบกับพี่เขาแล้ว เป็นเรื่องจริงใช่มะ"

ผมท�าหน้าไม่ถูก "ก็..."

"ต้องเจอกูแกล้งสักหน่อยแล้ว...อยากคบเพื่อนกูดีนัก"

"เชี่ย แกล้งพี่ป่าเนี่ยนะ" ผมโวยมัน

"ไอ้เหี้ย กูแค้นนี่หว่า มึงพากูมองพี่ป่ามาตั้งนาน เสือกจะคบด้วยตอนที่

ผ่านมาก่ีปีแล้วล่ะ ไม่รู้โว้ย กูไม่ยอมง่ายๆ แน่" ท่าทางมันแค้นมาก มันผละ

ออกจากตัวผมแล้วถามพี่ป่า "โยตกลงแล้วว่าให้ผมไปด้วยได้..."

กูตกลงตอนไหน... 

"แล้วแต่ด.ิ.." พ่ีป่ายักไหล่อกีรอบ แย่งกระเป๋าผมไปถือ...ทุกสิง่ทกุอย่าง

อยู่ในสายตาคนนับสิบครับไม่ต้องห่วง 

"ไปกับกูใช่มะ" ไอ้มิ่งหันมาถาม...แม่งเสือกมีรถสองคันอีก

"เอ่อ..."

พี่ป่ามองหน้าผมราวกับต้องการค�าตอบของผม...

"พี่ป่า โยไปกับมิ่งนะ..."

แม้หน้าจะเฉยชาไปนิดแต่สุดท้ายพี่เขาก็ขยี้หัวผมเบาๆ
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"ตามใจ..."

รู้มั้ยครับว่าคนนอกเขามองกันยังไง...

ไม่ต้องนอกมากก็ได้ อิแก๊งนางฟ้าน่ีแหละแม่งเม้าท์กันชิบหายว่า 

สองเดือนก�าลังแย่งผม...

ก็เม้าท์กันมาได้ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องโทษไอ้มิ่งเลยครับท่ีว่างจัดมาสร้าง

เรือ่งให้...มงึจะเล่นอะไรของมงึฟะ...พ่ีคิทแคทของมงึไม่ว่างมาเล่นกับมงึหรอืไง

"บททดสอบแรก...ผ่าน"

"ทดสอบเหี้ยไรของมึง" ผมอดบ่นไม่ได้ ตอนนี้ผมก�าลังนั่งอยู่บนรถที่ขับ

น�าหน้าออดี้ของพี่ป่าอยู่ครับ

"เขาให้มงึตดัสนิใจ และถ้ามงึเลอืกเพ่ือนแล้วเขาไม่โกรธ น่ันแหละทีผ่่าน"

"ไอ้เชี่ยมิ่ง...จะผ่านไม่ผ่านนั่นก็แฟนกูแล้วป่ะ"

"แหม หมั่นไส้โว้ย..."

อดภูมิใจไม่ได้... "ก็งี้แหละ"

"อย่าให้กูมีมั่ง..."

"ท�าไมวะ"

"กูจะควงเช้าควงเย็นมาเย้ยเลย"

"อีกไม่นานหรอกมั้ง"

"หึ พ่ีคิทไม่เหมือนมึง" อ้าว ท�าไมต้องเปรียบเทียบกับกูด้วยเล่า... "ข้ี

โวยวาย ด่าเจ็บ ปากแข็งกว่ามึงเยอะ...อีกนานอ่ะ"

"แล้วจะยอมแพ้ป่ะ"

"เรื่องอะไรล่ะ"

เอาเวลาก่อกวนกูไปจีบพี่คิทดีมั้ยเชี่ยมิ่ง...

ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

"จะมากินแกงกะหรี่กันก็ไม่บอก" ไอ้มิ่งท�าหน้ากวนประสาทในขณะที่

เป้าหมายของมันนั้นดูเหมือนไม่สนใจ ได้แต่เอาตะเกียบมาจิ้มหน้าผม "อะไร
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กัน อย่าเห็นผมเป็นหัวหลักหัวตอสิพี่"

"แล้วไม่ใช่เหรอ"

อื้อหือ...เจ็บมากดอกนี้

"ล้อเล่น"

การท่ีพ่ีป่าล้อเล่นใส่ด้วยใบหน้าเฉยเมยแบบน้ีถือว่าเป็นเกียรตมิากแล้ว

ไอ้เชี่ยมิ่ง...ยังไงอยู่กับคนอื่นพี่เขาก็ไม่หลุดคอนเซ็ปต์เย็นชาไปหรอก

แต่อยู่กับผมนี่ต่างกันสุดขั้ว...ผมโชคดีใช่มั้ยที่ได้เห็น

"แล้ว...พี่คิทไปไหนเหรอครับ"

"ถามถึงแต่ไอ้คิท ไม่ถามถึงไอ้บีมบ้าง" พี่ป่าพูดทั้งๆ ที่พอจะสังเกตออก

"ก็...แหม่"

"หึ" พี่ป่ายิ้มมุมปาก "วันนี้มันไปซื้อเครื่องเขียน กล่องดินสอมันหาย มัน

บ่นทั้งวัน"

ผมสัมผัสได้ว่าไอ้มิ่งเริ่มเสียดายที่ไม่ได้ไปอยู่ช่วยพี่คิทเลือก

"ไม่ต้องห่วงหรอก มันไปกับไอ้บีม"

สีหน้าเพื่อนผมไม่ได้โล่งใจขึ้นเลยแฮะ...

"งั้นเหรอ"

คราวน้ีผมคงกลายเป็นหวัหลกัหัวตอบ้างสนิะ...เพราะพ่ีป่าเริม่ยิงค�าถาม

ใส่มิ่งแล้ว

"เป็นอะไรของมึง"

"ครับ?" มิ่งร้องตกใจ "ไม่มีอะไรหรอกพี่ ข้าวมาแล้ว กินๆๆ"

ในที่สุดแกงกะหรี่หอยลายของผมก็มา...ผมใช้ช้อนส้อมจ้วงข้าวเข้าไป

ในปากเตม็ทีอ่ย่างไม่สนใจภาพลกัษณ์ (เพราะหวิชบิหาย) เงยหน้าขึน้มาอกีที 

พี่ป่าก็จ้องผมแล้วซะงั้น

กลืนแทบไม่ลงเลยตู...

"ไม่ใช่อะไรนะ กลัวจะติดคอเอา"

"มันหิว"

"เอาของพี่ไปกินด้วยเลยมั้ย"
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"มันจะอ้วนน่ะสิ"

พ่ีป่าส่งเสียงหัวเราะหึออกมา...ในขณะที่ไอ้มิ่งเอาแต่จ้องผมกับพ่ีป่า

สลับกันและก็แอบเบะปากหมั่นไส้ผม

มึงตกลงปลงใจมาด้วยเองนะ...กูท�าผิดเชี่ยอะไรล่ะ...

เพราะผมกินไวแถมยังได้อาหารเป็นคนแรก ผมก็เลยว่าง...รู้สึกปวดฉี่ก็

เลยขอตัวไปฉี่ก่อน ซึ่งห้องน�้าก็อยู่ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ 

พอฉี่เสร็จผมก็ต้องผงะ...

ก็ใครคนทีเ่ดนิมาขอเบอร์ผมท่ีโรงอาหารน่ันแหละ...มนัก�าลังยืนพิงผนัง

ข้างประตูจ้องมองผมอยู่...

"เห้ย" ผมอดตกใจไม่ได้จริงๆ

"บังเอิญเนอะ" มันพูดยิ้มๆ

"อืม...ไปก่อนนะ"

ผมท�าหน้าไม่ถูกจรงิๆ แม้คนทีโ่ดนปฏิเสธจะเป็นเพ่ือนมนัก็เถอะ แต่ผม

อดรูส้กึแปลกๆ กับมนัไม่ได้อยู่ด ีผมก้มหน้าแล้วรบีเดนิหนี แต่แม่งเสอืกกักตวั

ผมไม่ปล่อยด้วยการดึงไหล่ผมเอาไว้

"ใจเย็น แค่เป็นเพื่อนก็ได้ ไม่เห็นต้องหนีหน้าเลย"

เห้ียน่ีเร่ิมน่ากลัวแล้วว่ะ ผมรีบหันหน้ากลับไปแล้วแกะมือท่ีดึงไหล่ผม

ออก มันชูสองมือขึ้นเหมือนคนยอมแพ้

"ขอโทษอ่ะที่ท�าให้ตกใจ"

ผมรบีเดนิหนจีากมนัทนัที มนัเป็นคนหน้าตาดคีรบั แต่แม่งก็น่ากลวั และ

พอผมเดินออกมาข้างนอกได้ไม่เท่าไหร่ก็เจอคนท่ีท�าหน้าน่ากลัวกว่า...รออยู่

ข้างหน้าห้องน�้า

"ใครอ่ะโย"

น�้าเสียงพ่ีป่าเรียบเย็นมาก...ผมน่ีขนลุกซู่ ท่าทางเขาจะเห็นเหตุการณ์

ตั้งแต่แรก

"หา?"

"มนั..." พ่ีป่าไม่สนใจด้วยว่ามนัทีเ่ขาพูดถึงจะเพ่ิงเดนิออกมาจากห้องน�า้
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และยิ้มให้ผมกับพี่เขาคนละทีก่อนจาก "...เป็นใคร"

"โยไม่รู้จัก" 

"คุยกับมันได้ยังไง"

"ไม่รู้จักจริงๆ มันขอเบอร์โยตอนเที่ยง แล้วก็บังเอิญมาเจอกันที่นี่พอดี"

ผมเล่าให้ฟัง พี่ป่าขมวดคิ้วหนักกว่าเก่าและเงียบไปนาน...

"โยให้ป่ะ"

"ไม่ได้ให้" 

"บอกมันไปว่าไง"

นีก็่ถามจงั...ผมส่ายหน้าให้พ่ีป่าแล้วรบีเดินหนี พ่ีป่าคว้าแขนผมเอาไว้ทันที

"ตอบก่อน"

อยากจะบ้าตาย... "บอกมันไปแล้วว่าไม่ให้ มีแฟนแล้ว" 

พี่ป่าท�าหน้าเหมือนจะดีใจออกมานิดหน่อย "แต่มันก็ยังตื๊อ"

"ไม่รู้มัน ช่างมันเถอะพี่ป่า ไปหาไอ้มิ่งเหอะ เดี๋ยวมันบ่นเอา"

พ่ีป่าคว้าไหล่ของผมมาจบัอย่างไม่เกรงอกเกรงใจสายตาสตรเีพศทีม่อง

พวกเราอย่างสงสัย (หรืออาจจะฟินเป็นบางคน) เราสองคนจะเดินกลับเข้าไป

ในร้านแกงกะหรี่ ทว่าพี่ป่าก็ดึงไหล่ผมให้หยุดชะงักก่อน

"โย...พี่รู้ว่าโยพูดเรื่องจริง"

ผมหันหน้ามามองพี่ป่าแล้วตั้งใจฟัง

"แต่พี่ก็อดหึงไม่ได้...เข้าใจพี่ใช่มั้ย"

ผมท�าหน้าไม่ถูกไปเลย...

สถานะของผมกับพ่ีเขามีค�าว่าหึงเข้ามาเก่ียวข้อง...เป็นอะไรท่ีผมไม่ 

คาดคิดจริงๆ

และที่ส�าคัญฝ่ายหึงดันเป็นพี่ป่าซะเอง

"ถ้าพี่หงุดหงิดใส่โยไป...ก็ขอโทษด้วยนะ"

ผมยิ้ม...ยิ้มในสิ่งที่พี่ป่าพูด...

"ไม่เป็นไร" ผมตบไหล่พี่ป่าปุๆ "แค่เชื่อในสิ่งที่โยพูดก็พอ"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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