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บทน�ำ
"น้องคินตา ท�ำไมวันนี้ดูไม่ค่อยทานเลยอ่ะครับ"
ที่ นั่ ง ตรงกั น ข้ า มกั บ ผมคื อ เดื อ นมหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ สองปี ที่ แ ล้ ว ผู ้ มี
หน้าตาหล่อใสเท่ระเบิดระเบ้อและอยู่คณะแพทยศาสตร์ปีสาม ผมมองพี่เก่ง
ด้วยสายตากระวนกระวายนิดหน่อย
"เหมือนผมจะไม่คอ่ ยสบายอ่ะพี"่ ผมเรียนทันตะปีสอง แต่ผมไม่คอ่ ยเห็น
พี่แกเท่าไหร่หรอก แม้ว่าคณะเราจะอยู่ใกล้ๆ กันก็เถอะ
"อ้าวเป็นไร ไหนพี่ดูหน่อย"
อ้าวฉิบหาย ผมดันลืมไปว่ามันเป็นหมอ ผมกลืนน�้ำลายเอื๊อก บิดตัว
ไปทางซ้ายหลบมือใหญ่ที่จะมาสัมผัสหน้าผาก
อย่าแหกกฎ!
ไม่มีผู้ชายคนไหนแตะตัวผมได้ นอกจากเพื่อนผมอีกสามตัวเท่านั้น
แต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะ มากกว่าแตะผมก็ยอมอ่ะ เพราะผมมองพวกเธอ
ไม่มากไปกว่าคู่นอนและคู่เดตชั่วคราว ผมมันก็เป็นคนอย่างงี้อ่ะนะ
"หน้าซีดนะเรา เหงื่อแตกด้วย" พี่เก่งยังคงเซ้าซี้ผมต่อ
"ผมไม่ได้เป็นไรพี"่ ผมพูดเสียงแข็งกึง่ ตวาด หลังจากนัน้ พีแ่ กก็ไม่ได้เซ้าซี้
อะไรผมอีกเลย เรากินข้าวด้วยกันเงียบๆ ก่อนที่ผมจะลุกพรวดขึ้นมากลางคัน
ไอโฟนผมสั่น หน้าจอโชว์เบอร์สาวสวยที่ผมจะเผด็จศึกในคืนนี้...
"ผมไปก่อนนะ ตอนเย็นมีรับน้องนิดหน่อย" ผมพูดปดอย่างรวดเร็ว
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ก่อนที่จะวิ่งจู๊ดออกจากร้านพลางมองดูนาฬิกา อีกสิบนาทีสี่โมงเย็นแล้ว
ผมจะทันมั้ยวะเนี่ย
เมื่อถึงลานจอดรถผมก็กระโดดขึ้นรถเบนซ์สปอร์ตสีเงินในทันที วันนี้
เอาเบนซ์มาเพราะเมื่อวานเอาบีเอ็มมาแล้ว โอเคครับผมรวย หล่อ เรียนเก่ง
ครบสูตร สูงร้อยเจ็ดสิบห้า สถานะโสดไม่ค่อยจะสนิทเท่าไหร่เพราะจ�ำจ�ำนวน
คนทีค่ วั่ อยูไ่ ด้ไม่หมด แปลกทีม่ ผี ชู้ ายเข้ามาหาผมเยอะเหมือนกัน แต่ผมท�ำได้
แค่ไปกินข้าวดูหนังกับพวกเขา เรียกง่ายๆ คือให้ความหวัง ท�ำไงได้ล่ะครับ
ผมมันเด็กขาดความอบอุน่ มีแต่แม่ทวี่ นั ๆ เอาแต่วงิ่ ไปหาชายอายุสามสิบสาม
ที่เขาไม่รับรัก ให้ตายเหอะ
แม่ผมอายุสามสิบห้า ตอนนี้ผมอายุสิบเก้า คิดดูละกันครับว่าผมจะได้
รับความรักมากขนาดไหนเมื่อเธอท้องผมตอนที่เธอยังเด็กขนาดนั้น แต่ผม
โชคดีที่ยังมียาย ท่านอายุห้าสิบห้า ดูแลผมได้ดีกว่าแม่มาก และผมก็รักท่าน
มาก
"คินถึงยังคะ เอมี่รออยู่หน้าตึกเภสัชนะ" เอมี่เธอเรียนเภสัช คนนี้ผม
นอนด้วยบ่อยที่สุดแล้ว ผมโกหกเธอเยอะกว่าคนอื่นๆ หน่อย และเธอก็คิดว่า
ตัวเองเป็นคนรักของผม ช่างเหอะ อยากคิดไรก็คิด ผมไม่มีส่วนเสีย มีแต่ได้
กับได้ เธอไม่ใช่แค่สวยและเริดเท่านั้นนะ แต่ยังลีลาเด็ดสัดๆ อ่ะ
"ครับๆ คินก�ำลังขับรถไป" แทนที่ผมจะขับตรงไปที่ตึกเภสัช ผมกลับ
เลี้ยวซ้ายไปทางอื่นซะงั้น ตอนนี้สี่โมงเย็นเกือบสิบนาทีแล้ว ผมตรงไปที่
ตึกวิศวะ ที่ที่ผมไปอยู่ทุกๆ วัน
ผมจอดรถทันทีเมื่อมาอยู่หน้าตึกที่เด็กวิศวะเขาเรียนเลกเชอร์รวมกัน
มีพวกนักศึกษาชายเถื่อนๆ ใส่เสื้อช็อปสีน�้ำเงินเดินกันอยู่ให้ว่อน มีบางส่วน
ที่ทั้งไล่เตะกันและก็นั่งรวมตัวกันเป็นสามแยกปากหมาโห่แซวสาวไปเรื่อย
ผมมองภาพนี้ด้วยความเคยชิน
มันจะมีเวลาว่างหนึ่งชั่วโมง จากนั้นก็จะมีเรียนตอนห้าโมงเย็นและ
เสร็จอีกทีตอนหนึ่งทุ่ม
ว่าแต่มันอยู่ไหน...ผมสอดส่ายสายตามองหามันไปเรื่อย
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"เมื่อไหร่จะมาอ่ะคิน" นี่คือข้อเสียข้อเดียวของเอมี่และผู้หญิงทุกคน
มักเป็นกันหมด นั่นก็คือเอาแต่ใจ ผมกลอกตาอย่างเบื่อๆ แต่ก็ต้องจ�ำใจโกหก
เธอผ่านโทรศัพท์ไป
"รถติ ด อ่ ะ ครั บ " ผมพู ด ใส่ ไ อโฟนสี ข าวของผม แม้ จ ะเปลี่ ย นคู ่ ค วง
บ่อยๆ แต่โทรศัพท์กับรถนี่ผมโคตรหวง โคตรไม่ชอบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอ่ะ
แม็กบุ๊กโปร ไอแพดนั่นก็ด้วย (ผมนี่สาวกแอปเปิ้ลตัวยงเลยนะ)
"รถติดหรือไปหายัยมนุษย์อิงก์นั่นอ่ะคะ" น�้ำเสียงเอมี่กระแทกกระทั้น
แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาสนใจเธอที่อยู่ในโทรศัพท์
เฮ้ยยยยย!! ผมตกใจ เพราะผมเห็นมันคนนั้นเดินหน้านิ่งมากับเพื่อน
ของมันอีกสี่ห้าคน ก็ผมไม่คิดว่ามันจะเข้ามาใกล้ขนาดนี้แล้วนี่หว่า
ผมถือมือถือค้างไว้อย่างนั้นแบบอึ้งๆ เอมี่ยังคงโวยวายใส่ผม แต่ผม
ไม่สนใจหรอก เพราะตอนนี้ผมก�ำลังสนใจคนที่อยู่ตรงหน้ามากกว่า เพื่อนมัน
คนหนึ่งก�ำลังชี้ชวนให้มันดูรถผม ฉิบหายแล้ว วันนี้มึงเอารถเบนซ์มามึงก็เด่น
สิวะไอ้คิน! เวรแล้วไง มันเห็นกูมั้ยล่ะนั่น!
โชคดีของผมที่รถผมติดฟิล์มสีด�ำท�ำให้โคตรมืด ผมถอนหายใจอย่าง
โล่งอกก่อนจะตัดสายเอมี่
เป็นอีกครั้งที่ผมมองเห็นมันได้ชัดเจนโดยที่มันมองไม่เห็นผมสักนิด
คนคนนี้ผมประทับใจมันตั้งแต่วันปฐมนิเทศตอนปีหนึ่ง ตอนนี้ก็ปีสองกันแล้ว
มันยังไม่รู้จักผมเลย แต่ผมนี่สิรู้จักมันดีเลยล่ะ
น้องรหัสมันเป็นเด็กทุนที่ผมอุปถัมภ์อยู่ชื่อไอ้ภีม เงินเป็นของผมก็จริง
แต่ช่ือทุนนั้นใช้ชื่อยาย ยายมีมูลนิธิไรก็ไม่รู้ชื่อยาวมากเกี่ยวกับการให้ทุน
การศึกษา แต่ผมให้เงินไอ้ภีมมากกว่าใครที่อยู่ในมูลนิธิเดียวกัน จนสามารถ
ส่งมันเรียนถึงปริญญาเอกได้เลยถ้าเพียงแค่มนั บอกสิง่ ทีม่ นั รูเ้ กีย่ วกับคนคนนี้
กับผม ไอ้ภีมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เสียหายจึงบอกผมทุกอย่าง
มันคนนี้เป็นเหตุผลเดียวที่ผมไม่ยอมให้ผู้ชายคนอื่นมาแตะต้องตัว
แม้ว่าผมจะไปกับคนนั้นคนนี้มั่วไปหมดก็ตาม
ไอ้เหนือ...
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ตอนที่ 1
หลังจากล่อเอมี่ไปจนถึงสี่ทุ่ม ไอโฟนผมก็สั่นครืดคราดอีกครั้ง เวลานี้
นอกจากพวกผู้หญิงที่โทรมาแล้วคงหนีไม่พ้นเพื่อนผม ผมแกะเอมี่ที่หุ่นดี
อย่างกับนางแบบออกไปจากตัว เธอมีคิสมาร์กหลายรอยที่ผมฝากไว้ แต่
บนร่างกายของเธอก็ยังมีรอยอีกเยอะแยะจนผมไม่รู้ว่าเธอไปคั่วกับคนอื่น
มาด้วยรึเปล่า ช่างเหอะ - "ว่าไงวะเชี่ยฟิล์ม" ผมกรอกเสียงลงไปในโทรศัพท์
"ไอ้สาดดดดดดดดคิน มึงอยูไ่ หนวะเนีย่ ครับฟวย เพือ่ นมาครบองค์แล้ว
นะเว้ยที่ร้านเดิมอ่ะ"
"อ้าว พวกมึงกินกันเหรอวะเนี่ย นึกว่าจมอยู่กับต�ำราซะอีก"
อีกสองอาทิตย์มิดเทอมครับ และทุกวันก็สอบแล็บเหี้ยไรก็ไม่รู้เยอะ
ฉิบหาย กลุ่มผมเป็นกลุ่มเด็กทันตะปีสองที่ค่อนข้างจะท�ำตัวปลายแถว คือ
เสเพลไม่ค่อยชอบช่วยเพื่อนท�ำกิจกรรม แต่ผลการเรียนค่อนข้างอยู่ระดับ
หัวแถว
"แหมนะ ก็ชว่ งนีเ้ ครียดๆ อยากปลดปล่อย และพอดีไอ้เชีย่ ภัทรมันอกหัก
มาด้วยเนี่ย สมน�้ำหน้ามันดีมั้ย"
"กับคนไหน กับเจ๊เอิญอ่ะนะ"
"ก็เห็นมันคั่วอยู่คนเดียว ไม่เหมือนมึง"
"ไอ้สัด กัดกูเพื่อ?"
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"อยู่กับเด็กอีกล่ะสิใช่มั้ย วันนี้คณะไหน แซ่บป้ะ"
"เอมี่อ่ะ" เรื่องนี้ผมไม่เคยปิดเพื่อน พวกเราไม่ทับลายซึ่งกันและกัน
เด็กใครเด็กมัน เพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องทีหลัง
"อ๋ออออ เภสัชอ่ะนะ เอ็กซ์ๆ โนตมๆ" หื่นฉิบหายไอ้เวรฟิล์ม...
"อย่าเปลี่ยนเรื่องดิ ภัทรมันเป็นไงบ้าง"
"ก็ซึมๆ แดกแต่เพียว ไอ้เชี่ยมิกปลอบมันจนไม่รู้จะปลอบยังไงละ"
"คิดมากท�ำไมวะ ผู้หญิงแค่คนเดียว หาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้นี่หว่า" ผม
ลอบมองไปที่เอมี่ที่นอนเปลือยหลับปุ๋ย ขออย่าให้เธอได้ยินเรื่องที่ผมเพิ่งพูด
ด้วยเถอะ ผมขี้เกียจหาเรื่องมาแถอ่ะ
"มึงมาพูดกับมันเองละกันเว้ย เร็วๆ ล่ะ"
"ครับๆ อย่าเพิ่งเมาก่อนกูละกัน"
ผมกดวางสาย เดินไปหาเสื้อมาใส่ ผมซื้อบ้านอยู่ใกล้ๆ มอประมาณ
ห้ากิโลเมตร บ้านหลังโคตรใหญ่ มีแม่บ้าน แม่ครัว ยาม และคนสวน ยาย
จัดการให้ทงั้ หมดโดยทีแ่ ม่ของผมไม่รเู้ รือ่ งอะไรเลย ท่าทางท่านเองก็คงจะเบือ่
ลูกสาวตัวเองเหมือนกัน
ผมไม่ได้สนใจเอมี่ เดินผิวปากมายังลานจอดรถ บอกคนของบ้านเอาไว้
ว่าถ้าเอมี่ตื่นก็ไปส่งเธอที่หอหน่อย ผู้หญิงพวกนี้ชอบความสะดวกสบาย
เกินตัว พวกเธอแสดงอาการดีอกดีใจที่มีคนขับรถให้และได้นั่งรถสัญชาติฝรั่ง
คันสีเงินของบ้านผม
ยายกับแม่รวยมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก มากเสียจนไม่ตอ้ ง
กังวลว่าผมจะใช้เงินสิน้ เปลืองหรือเปล่า โชคยังดีทยี่ ายมีลกู ชายคนเล็กท่าทาง
พอจะเอาอ่าวมาช่วยบริหารงาน (น้าชายของผมนั่นเอง) ส่วนแม่ของผมนั้น
ไม่ต้องพูดถึง เธอชอบไปเป็นลูกค้ามากกว่าเป็นเจ้าของ โรงแรมทั่วประเทศ
แม่ผมก็ไปทัวร์มาจนหมด อันที่จริงเพราะชายอายุสามสิบสามคนนั้นต้อง
เดินทางบ่อยน่ะ เธอก็เลยต้องตามเขาไปทั่วอย่างกับคนโรคจิต
เดือนนี้ทั้งเดือนผมยังไม่ได้ยินเสียงแม่ตัวเองแม้แต่ค�ำเดียว
วันนี้ผมตัดสินใจขับแจ๊ซไปจะได้ไม่เด่นมาก เผื่อเจอไอ้เหนืออีก ผม
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ไม่อยากเป็นจุดเด่นให้มันสนใจ เรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครรู้หรอกครับ นอกจาก
เพื่ อ นผมสามคนและก็ไ อ้ภีม น้อ งรหัส ไอ้เหนื อ ซึ่ ง ไอ้ ภีมคนนี้ มั น เชี ยร์ ผม
เหลือเกิน แต่ผมก�ำชับกับมันว่าห้ามบอกพี่รหัสมัน ไม่งั้นผมจะตัดทุนของ
มันแน่ๆ ไอ้ภมี ถึงได้เก็บเรือ่ งนีเ้ งียบสนิทอย่างกับเป่าสากเลยทีเดียว มันฉลาด
เกินใครและเนียนซะไม่มี ไอ้เหนือไม่มีทางสงสัย
"มาแล้วเหรอวะครับคุณคินตา" เสียงกวนเกิบแบบนีม้ แี ต่ไอ้ฟลิ ม์ เท่านัน้
ผมเห็นหน้าหมาไม่แดกของไอ้ภัทรเป็นคนแรก ยกแก้วเอาๆ อย่างกับ
กระดกน�้ำเปล่า ไอ้มิกส่ายหน้าเอือมๆ หันไปมองตูดสาวคนอื่นแทน ส่วน
ไอ้ฟิล์มหันหน้ามาชงเหล้าให้และก็เสวนากับผม
"แก้วแรกเบาๆ ละกันเว้ยคิน"
"สัดภัทร หน้าแบบนี้ไม่ใช่มึงเลยว่ะ" ผมรับแก้วจากฟิล์มแล้วหันมา
พูดกับเชี่ยภัทรตรงๆ กลุ่มผมเป็นกลุ่มพวกหน้าตาดี เรียนเก่ง ดังพอตัว โชคดี
ของผมทีพ่ วกวิศวะไม่สนใจผูช้ ายด้วยกัน...เอ่อ นีผ่ มอายไอ้เหนือขนาดนัน้ เลย
หรือไง ผมขอตอบว่าใช่ครับ ผมอยากเป็นคนไม่มีตัวตนส�ำหรับมัน
"กูอกหักก็ยังดีกว่าคนที่ไม่กล้าจีบเขาตรงๆ แบบมึงเว้ย" อ้าวไอ้เวรภัทร
เมาแล้วปากจัดนักนะ เดี๋ยวแม่งตั๊นหน้าเข้าให้!
"อย่าไปถือสามันเลยเว้ยคิน สงสารมัน โดนเขาให้ความหวังมาตั้งเยอะ
พอเอาเข้าจริงๆ เสือกเอาผู้ชายคนอื่นมาเย้ยมันซะงั้นอ่ะ" ไอ้มิกเล่า
"คิดมากท�ำไมวะ สวยๆ แถวนี้ก็เยอะ เลือกเอาดิสักคน" ผมก็ยังคง
นิสัยเดิมต่อไปไม่สนใจอะไรเลย...
ค�ำพูดเมาๆ ของไอ้ภัทรสะกิดต่อมของผมอยู่ไม่น้อย
ที่กูไม่กล้าจีบมันตรงๆ เพราะกูกลัวจะผิดหวังแบบมึงนี่ไง...
ผมเกลียดความเสียใจและความผิดหวังทั้งหมดนั่น ผมรับจากแม่
มาเยอะแล้ว ผมไม่อยากได้มันอีกแล้ว แม้ไอ้ภีมจะพยายามบอกผมว่าไอ้เชี่ย
เหนือมันคบกับใครอยู่ แต่ผมก็ปฏิเสธที่จะรับฟัง
ให้ผมได้มองมันทุกวันในแบบของผมก็พอแล้วล่ะ
"เฮ้ยเหนือ วันนี้มึงจะเลี้ยงใช่มั้ยวะ ได้ข่าวมึงอกหักนี่" ผมหันขวับไปหา
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ต้นเสียงทันที นั่นมันพวกวิศวะปีสองนี่หว่า มาท�ำเชี่ยไรอยู่ร้านที่เป็นถิ่นกูวะ
เฮ้ย!
"ว้าว หล่อสัด อนาคตผัวมึงมาแล้วเว้ยยยย"
ไอ้เชี่ยภัทร เดี๋ยวก็เอาขวดแบล็กฟาดหัวแม่งซะเลย บักฟวย อย่างมัน
เนี่ยนะจะมาเป็นผัวกู...ชื่อกูมันยังไม่เคยได้ยินเลยเหอะ
พวกไอ้เหนือในชุดไปรเวตเดินผ่านโต๊ะของพวกผมไปโดยมิได้ชายตา
มามองสักนิด ว่าแต่พวกมันจะมาสนใจผู้ชายด้วยกันท�ำไม ผมนี่ก็คิดมาก
เกินไป...ไอ้เหนือท�ำหล่อหน้านิ่งตามเคย สาวๆ ที่เคยมองพวกผมหันขวับ
ไปมองที่โต๊ะของมันเป็นทางเดียว แม่งแย่งเรตติ้งกูได้นะไอ้สัด
"รุกเลยดิๆ" ไอ้เชี่ยมิกใช้เท้าสะกิดผม เดี๋ยวพ่อเตะเข้าให้!
"รุกเหี้ยไร เงียบปากไปเลยนะพวกมึง" สามตัวนี้เห็นเรียนทันตะ แต่
แม่งกล้ามากครับ ไม่ได้ดดู เี หมือนระดับผลการเรียนของพวกแม่งเลย ผมสนิท
กับพวกมันตัง้ แต่เข้ามาเรียนทีน่ ี่ ผมกับพวกมันผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะ เพราะ
ไอ้มิกเคยโดนผู้ชายของเด็กมันกับเพื่อนมารุมต่อย และก็อีกหลายเหตุการณ์
บลาๆๆ
"มึงจะมองเขาอยู่อย่างนี้เนี่ยนะ...ตลอดไปเนี่ยนะ" ไอ้ฟิล์มพูดครับ
"เรือ่ งของกู" ประเด็นวันนีม้ นั อยูท่ ไี่ อ้ภทั รเว้ย ไปสนใจมันดิ อย่ามาสนกู!
"มึงก็ออกจะน่ารัก ขาวก็ขาว หุน่ ก็ดี ท�ำไมไอ้เชีย่ เหนือนัน่ มันจะไม่สนใจ
มึง อ้อ หน้าตาดีไม่พอแถมแม่ยังรวยสัดหมา มึงจะกลัวไร" ไอ้ฟิล์มอีกแล้ว
"ชู่ววว อย่าเสียงดังนักดิวะ" แม้เพลงจะเล่นซะดัง แต่ผมก็อดกังวล
กลัวโต๊ะไอ้เหนือได้ยินไม่ได้อยู่ดี พวกแม่งไม่เข้าใจผมว่ะ...พอผมชอบใคร
จากใจจริงๆ ผมจะไม่มวี นั แสดงออกแบบทีผ่ มก�ำลังท�ำกับทุกๆ คนในขณะนี.้ ..
ผู้หญิงผมนอนด้วย ส่วนผู้ชายผมก็ไม่ได้ตัดความหวังไปเสียทั้งหมด
เลวดีนะ ผมอ่ะ
ผมตัดสินใจลุกหนีไปหน้าร้าน เหตุเพราะมีสายเรียกเข้าพอดี ยายผม
โทรมานั่นเอง ช่างถูกเวลาดีจริงๆ เพราะผมไม่อยากให้พวกแม่งเชียร์ผมจน
ออกนอกหน้าแบบนั้น อันที่จริงผมเป็นโรคจิตที่เมื่อเพื่อนทุกคนยุแล้วใจผม
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มักอยากจะท�ำตาม พูดง่ายๆ ก็คือไอ้พวกนี้มันมีอิทธิพลกับตัวผมมากโขอยู่
"ฮะยาย"
"เสียงดังนะยะ นี่แกอยู่ร้านเหล้าอีกแล้วใช่มั้ยฮะ" เสียงยายไม่เคยแก่
เลยส�ำหรับผม
"นิดหน่อยฮะ"
"อย่ากินมากนะคุณหลาน เดี๋ยวจะเรียนไม่รู้เรื่องเอา"
"ยายสบายดีมั้ยอ่ะ คิดถึงยายมากนะ" ผมพูดเสียงอ้อนๆ
"ย่ะ คิดถึงถึงไหนถึงได้โทรมาหาเนี่ย แม่แกก็อยู่แถวนี้ จะคุยด้วยมั้ย"
"เอ่อ..."
"เคท มาคุยกับลูกหน่อยสิ...อย่ามาอิดออด แกลืมลูกชายคนเดียว
ของแกไปแล้วหรือไง อย่าให้ฉันต้องบ่นได้มั้ย!"
เสียงกุกกักๆ ดังมาจากปลายสาย ผมถอนหายใจยาวเมือ่ รูว้ า่ แม่ไม่คอ่ ย
อยากคุยกับผมเท่าไหร่ แม่เป็นผู้หญิงคนเดียวที่ท�ำให้ผมเจ็บได้เสมอ และ
ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน ผมรู้สึกว่าน�้ำตาผมมันคลอๆ ที่เบ้าตายังไงไม่รู้
สมเพชตัวเองว่ะ
"คิน"
แค่แม่เรียกเท่านี้ผมก็ดีใจมากแล้ว
"เคท เคทสบายดีมั้ย ดูแลตัวเองรึเปล่า" เสียงผมอดสั่นไม่ได้อีกตามเคย
"ก็...ดีมั้ง"
"อย่าเดินทางบ่อยมากนักสิฮะ อยู่กับยายบ้างก็ได้นะ"
"อย่ามาสั่งฉันน่า" แม่ท�ำเสียงขัดใจ
"ขะ...ขอโทษฮะ"
"แล้วนี่เรียนโอเคดีมั้ย แกได้สร้างปัญหาอะไรรึเปล่า"
ที่ผมตั้งใจท�ำเกรดดีๆ ก็เพราะอยากให้แม่เอ่ยปากชมผมสักครั้งหนึ่ง
ในชีวิตเท่านั้นแหละ
"เปล่าฮะ"
"อย่าไปท�ำใครเค้าท้องล่ะ"
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"ฮะ"
"ฉันคิดถึงแก บางทีก็อยากเห็นหน้าแกอยู่นะ"
ผมกลั้นน�้ำตาไว้ไม่อยู่อีกต่อไป ผมปาดมันออก
"ผะ...ผมก็คิดถึงเคท"
"อื้อ...ดูแลตัวเองดีๆ นะ"
แม่กดตัดสายไป น�้ำเสียงแม่สดใสเหมือนเด็กๆ อย่างเช่นเคย เฮ้อออ
แค่นี้ผมก็ดีใจมากแล้วล่ะ ปกติแม่เคยสนใจผมที่ไหนล่ะ แม่เอาแต่บอกว่าจะ
หาพ่อมาให้ผม แต่ผมไม่เคยต้องการคนที่เขาไม่ต้องการผมหรอก...แค่มีแม่
กับยายชีวิตผมก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว
ไอ้เหนืออีกคนก็ได้นะ...
ผมจิ้มไอโฟนอย่างเหม่อลอย สักพักหนึ่งผมก็ถูกใครคนหนึ่งผลักลงบน
พื้นคอนกรีตอย่างแรงจนศอกถลอก
ไอ้เวรที่ไหนวะ!!!
ไอโฟนผมแทบพัง ตอนนี้เครื่องดับเป็นที่เรียบร้อย ไอ้ขาวลูกพ่อ...
กระเด็นไปไกลเลยโว้ย
ฮ่วยยยยยยยยยยยยยยยยย!
ผมมองหน้าผู้ที่กล้าท�ำกับผมแบบนี้ทันที
"ท�ำเหีย้ ไรของมึง กูไปฉีใ่ ส่หวั พ่อมึงรึไง!" บังอาจมาท�ำโทรศัพท์กู แถมยัง
ท�ำให้ศอกกูเลือดไหลอีก แม่ง อยากตายมากนักใช่มั้ย
เอาอีกแล้วครับ มันกระชากคอเสื้อผมให้ลุกขึ้นยืน ทีนี้ผมถึงได้มองเห็น
หน้ามันเต็มๆ
ไอ้เหนือ!
"คนอย่างมึง แค่นี้ยังน้อยไป"
ในขณะที่ ผ มยั ง งงๆ ไอ้ เ หนื อ ก็ ต ่ อ ยผมล้ ม ลงไปกองอี ก ครั้ ง ไรของ
มึงเนี่ยยย กูงงนะเว้ยไอ้สัด กูงง!
"ไอ้เชี่ยเหนือ มึงต่อยใครเข้าเนี่ย" เพื่อนๆ มันต่างวิ่งกรูเข้ามา
"ไอ้เชี่ยคิน เห้ยยยย ไอ้สัด ใครท�ำเพื่อนกูวะ!"
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ไอ้ฟลิ ม์ กับไอ้มกิ วิง่ โร่มาพยุงผมให้ลกุ ขึน้ ยืน ปากผมแตกมีเลือดไหลซิบ
ออกมา ไอ้เหนือมันเป็นคนต่อยผม ผมควรจะนึกโกรธมันดีมั้ยเนี่ย
"มึงไปต่อยทันตะท�ำไมวะ...ไม่ใช่อริเราสักหน่อย" เพื่อนมันคนหนึ่ง
ก็คงจะงงไม่แพ้ผมมั้ง
ไอ้เหนือมองหน้าผมอย่างเกลียดชังเป็นที่สุด...
กูยอมให้มึงต่อยอีกสิบทีแทนที่มึงจะมองกูด้วยสายตาแบบนั้นนะ...
"ไอ้สัดนี่นอนกับแฟนกู"
เวร เวรแล้วไง!
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ตอนที่ 2
พอมั น พู ด จบก็ เ ดิ น หนี ไ ปเลย ทิ้ ง ให้ ผ มยื น ปากแตกท� ำ หน้ า เอ๋ออยู ่
กับเพื่อนอีกสองคนที่ทิ้งคนอกหักอย่างไอ้ภัทรเพื่อมาดูผม พวกเพื่อนไอ้เหนือ
ก็มองมาที่ผมอย่างงงๆ ก่อนจะเดินจากไป
ผมนี่งงที่สุดแล้วอ่ะ เฮ้ย อะไรของมันฟะ!!!
"เอาแล้วไงเชี่ยคิน" ไอ้ฟิล์มเริ่มเห็นแววสนุกสนาน แต่ผมนี่ไม่เห็น
จะสนุกอะไรกับมันเลย
"แฟนไอ้เหนือ คนไหนวะ" ผมทึ้งหัวตัวเอง ใคร ใครคนไหน ผมจ�ำชื่อ
ไม่ได้สักคนเลยแฮะ และผู้หญิงที่ผมเพิ่งนอนด้วยนี่ชื่ออะไรนะ ผมลืมอ่ะ...
"เอมี่รึเปล่า หรือถิงถิง หรือว่าน้องดาว" ไอ้มิกไล่ถามไปทีละชื่อ
"ไม่ใช่น้องดาวแน่ๆ เมื่อวานยังเห็นซ้อนท้ายทอมไปเรียน" อ้าวฉิบหาย
นี่ผมเคยนอนกับดี้ด้วยเรอะ ไอ้ฟิล์มนี่เก่งแฮะ จ�ำคู่ขาผมได้ด้วย แต่ท�ำไมผม
จ�ำใครไม่ได้เลยอ่ะ
ตอนนี้ใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังของไอ้เหนือลอยไปลอยมา
หลอกหลอนผมจนเต็มสมองไปหมด เหล้าสุราอะไรก็ไม่อยากจะกินแม่งแล้ว
ปกติผมอยากเป็นมนุษย์ลอ่ งหนส�ำหรับมันนะ...แต่นตี่ อนนีค้ นรูจ้ กั ก็ไม่ได้เป็น
แถมยังต้องกลายมาเป็นคนทีม่ นั แค้นมากๆ อีก แถวบ้านเรียกว่าศัตรูนะ่ แหละ
แล้วใครกันล่ะว้า...ทีม่ าหลอกกูวา่ โสดอ่ะ! นางคนไหนมาหลอกกู!!!!!!!!
ปกติผมไม่นอนกับแฟนชาวบ้านอยู่แล้ว ยิ่งถ้าเป็นแฟนไอ้เหนือนี่
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ต่อให้กราบผมล้านทีผมก็ไม่ยุ่งกับหล่อนแน่ๆ ตายๆๆ ไอ้คิน มึงตาย
"อาจจะเป็นพี่เกรฟ ตุ้งติ้ง ไม่ก็...ตาว? โอ๊ย เยอะว่ะ แต่ตุ้งติ้งนั่นเด็กกู
นี่หว่า โว้ยยยยยย กูงงแล้วนะเนี่ย" มิกมันเริ่มเป็นเดือดเป็นร้อนแทนผม
แล้วแฮะ
ผมนึกออกแล้วล่ะว่าใครที่จะช่วยผมคิดในเรื่องนี้ได้...
"พวกมึงไปดูไอ้ภัทรเหอะ กูไม่เป็นไร" แค่ศอกถลอกกับปากแตกแค่เนี้ย
สบายบรื๋อ ผมเคยโดนคู่ขาสาวขู่จะตัดไอ้จ้อนผมด้วยนะถ้าผมไม่มีแค่เธอ
คนเดียว แต่คนนั้นผมส่งไปเรียนอยู่มอทางภาคใต้เรียบร้อย โคตรน่ากลัว
อ่ะครับ ต้องเป็นโรคจิตแน่ๆ เพราะงั้นการที่เรารวยมันก็ดีอย่างงี้นี่แหละ ใช้
อ�ำนาจมืดและอ�ำนาจเงินได้ตามอ�ำเภอใจ
เอ๊ะ...หรือว่าจะเป็นยัยโรคจิตคนนี้ที่เป็นแฟนไอ้เหนือ
ไม่รู้ว้อยยยยยยยยยยยยยยยยย!
ผมขับแจ๊ซแดงบึง่ ตรงไปยังโซนหอใน นักศึกษาทีเ่ ล่นกีฬาแถวหอก็ยงั มี
อยู่ทั้งๆ ที่เกือบจะตีหนึ่งแล้ว ป่านนี้เด็กอนามัยอย่างไอ้ภีมคงจะนอนไป
แล้วมั้ง
ผมจิ้มเบอร์ไอ้ภีมอย่างเร็ว คนอย่างผมไม่เคยมีค�ำว่าเกรงใจหรอก
"ฮะ...ฮัลโหล"
มันนอนแล้วจริงๆ ด้วย เชี่ยนี่เป็นเด็กเรียบร้อยครับ วันๆ เอาแต่เรียน
กับเล่นกีฬา จะว่าไปก็เหมือนพี่รหัสมันอ่ะนะ
"มึงออกมาคุยกับกูหน้าหอมึงดิ๊"
"หา! ตอนนี้เนี่ยนะพี่"
"มึงอย่ามาท�ำเป็นเด็ก ตีหนึง่ ไม่ใช่เวลาทีเ่ ด็กมหา'ลัยจะนอนเว้ย ออกมา
เร็วๆ เข้า" ผมก็ยังคงสอนเรื่องผิดๆ ให้ไอ้เด็กภีมอีกตามเคย มันจะท�ำตามมั้ย
ก็เรื่องของมัน แต่ที่ผมสอนไปนี่คือวิถีของคนหล่อนะเว้ยเฮ้ย
"ก็ได้พี่ รอผมแป๊บนึงนะ"
ภีมมันเกรงใจผมจะตาย ก็ใช่สิ ผมจ่ายทุกอย่างให้มนั นีน่ า มันไม่ใช่เด็ก
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อยากได้เงินอะไรมากมาย แค่อยากตอบแทนผมบ้างในบางทีก็เท่านั้น ว่าแต่
เมื่อไหร่มันจะมา ผมอยากรู้เต็มแก่แล้ว
ในที่สุดเด็กปีหนึ่งใส่ชุดเสื้อยืดกางเกงขาสั้นก็มายืนอยู่ข้างๆ กระจก
รถผม ผมพยักพเยิดให้ไอ้เด็กภีมมานัง่ ตรงเบาะหน้าข้างผม เพราะผมไม่อยาก
ออกไปข้างนอก ถ้าผมจ�ำไม่ผิด พวกที่ชู้ตบาสอยู่นั่นมีพ่ีคณะศิลปกรรมฯ
ที่จีบผมอยู่ ผมหลบสายตาพี่เขามาเป็นสิบครั้งแล้วอ่ะครับ
หน้าไอ้ภีมมันยังง่วงอยู่เลย ไม่ได้ มึงต้องตื่น!
"พี่มีไรอ่ะ" ภีมหาวหวอดใหญ่จนผมอยากจะเบิ๊ดกะโหลกมันให้ตื่น
"แล้วนั่นไปฟัดกับหมาที่ไหนมาน่ะ!"
พี่รหัสมึงไงโว้ยสัด ไอ้หมาที่ท�ำกูงงเป็นไก่ตาแตกอยู่เนี่ย
"ปกติกูไม่อยากรู้เรื่องแฟนของไอ้เหนือใช่มั้ย" ไอ้ภีมพยักหน้า "แต่วันนี้
กูอยากรู้เว้ย ตอนนี้มันคบใคร คณะไร ชื่อไร ปีไหน บอกกูมาให้หมด!!!"
"โอ๊ย พี่ใจเย็นดิ" ภีมมันปัดมือที่ผมขยุ้มเสื้อมันออก "ก็ได้ๆ ผมจะบอก"
"เออ เร็วๆ เลย"
"พี่เหนือแกคบกับพี่หงส์ คณะมนุษยฯ เอกญี่ปุ่นไง" ไผวะ กูไม่คุ้นเลย
หงส์ๆๆ หงส์แดงลิเวอร์พูล ไม่ๆ กูเชียร์แมนยูฯ (ไม่เกี่ยวแต่อยากบอกเฉยๆ)
"คบกันมาจะสองปีแล้วนะพี่ แต่หลังๆ นี่เห็นพี่เหนือแกนอยด์บ่อยหน่อย
ชอบมาบอกผมว่าพี่หงส์เค้านอกใจ"
อย่าบอกนะว่านอกใจมาหากู...
"ใครวะ" ผมเกาหัว หงส์ฟา้ คนนัน้ นางคือใครกันหนอ ผมคิดไม่ออกจริงๆ นะ
"อ๋อ เคยมีหนหนึง่ พีเ่ หนือเลีย้ งข้าวผม ผมเคยถ่ายรูปคูใ่ ห้พแี่ กอยูอ่ ะ่ ครับ
เดีย๋ วนะ" ซัมซุงโน้ตทีเ่ ท่าไหร่ไม่รขู้ องไอ้ภมี ถูกหยิบขึน้ มากดหารูปอย่างรวดเร็ว
ผมรู้สึกว่าคิดถูกมากเลยนะเนี่ยที่เลือกอุปถัมภ์เด็กอย่างไอ้ภีมอ่ะ "คนนี้ไงพี่"
รูปคู่ชายหญิงในชุดนักศึกษา ผู้ชายคือไอ้เหนือแน่ๆ เม้มปากยิ้มหล่อ
อยู่นั่น ส่วนผู้หญิงที่ซบไหล่อยู่ข้างๆ นั่น...
ฆ่าผมเลยดีกว่า
ก็ผมเพิ่งนอนกับเจ้าหล่อนไปเมื่อไม่กี่วันนี่เอง สลับกับเอมี่อ่ะครับ แต่
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เธอไม่ได้บอกว่าเธอชื่อหงส์ เธอบอกว่าชื่อถิงถิง พ่องตาย หลอกกูได้ ชื่อไทย
ดีๆ มีไม่ชอบ คนบ้าอะไรอยากชื่อภาษาจีน พาลโว้ยพาล!
T_T ไอ้เหนือมันคงจะเกลียดผมเข้าไส้เลยใช่มั้ย
"สวยมากเลยเนอะพี่ ผมเห็นผมยังคลัง่ อ่ะ" กูเห็นมาหมดทุกส่วนแล้วเว้ย
ภีม กูไม่อยากจะโม้
"แล้วนี่เลิกกับเหนือมันยังอ่ะ"
"หลังๆ ไม่เห็นมาหาพี่เหนือเลย สงสัยเลิกแล้วมั้งฮะพี่" ภีมเกาหัว "ไม่รู้ดิ
พี่รหัสผมบอกว่าพี่หงส์แกไปชอบเด็กแพทย์ ทันตะ หรือเภสัชอะไรสักอย่างนี่
แหละ"
จบชีวิต...ชีวิตกูจบแล้ว
ผมถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่าย เหตุที่จะให้ผมรู้จักกับไอ้เหนือท�ำไม
ต้องเป็นเหตุที่เหี้ยขนาดนี้ แต่จะโทษผมฝ่ายเดียวก็ไม่ถูกนะเว้ย ก็ยัยหงส์ถิง
นั่น (เอาชื่อมาปั่นรวมกันเรียบร้อย) บอกผมเองว่าโสดและก็อยากนอนกับผม
แลกกับเงินอ่ะ ไอ้ผมเองก็ถูกใจกับหุ่นสะบึมของหล่อนก็เลยจ่ายแพงกว่า
คนอื่นแค่นั้น
นึกสงสารไอ้เหนือที่โดนยัยหงส์ถิงหลอก...แต่กูเนี่ยเป็นคนถูกต่อยและ
โดนหาว่าแย่งแฟนมันมาแบบเต็มๆ
มารยาหญิงร้อยเล่มเกวียนหาใดเปรียบ...
"ขอบใจเว้ยไอ้ภีม ไปนอนได้แล้วมึงง่ะ" ผมโบกมือไล่ไอ้ภีม
"ผมสงสัยจริงๆ นะพี่ เมื่อไหร่พี่จะจีบพี่เหนือสักที ช่วงนี้พี่เหนือก็น่าจะ
โสดพอดี เพราะงั้นจีบเลยเหอะพี่ พี่น่ารักดี เหมาะกับพี่เหนือมากๆ"
ไอ้ภีม...กูจะจีบมันได้ยังไงในเมื่อมันเกลียดกูขนาดนั้น TT
"ช่างกูเหอะ เงินพอใช้ใช่ไหม"
"โหยพี่ พอไปจนถึงสองปีหน้า เงินที่กองทุนให้มาอ่ะพี่ไม่ต้องให้ผมเพิ่ม
หรอกนะ"
"เออๆ ไปนอนได้แล้วไป และไม่ต้องไปบอกไรไอ้เหนือมันล่ะ"
"ค้าบๆๆๆๆๆ"
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ผมตื่นไปเรียนอีกทีตอนบ่าย ตอนเช้าผมโดดวิชาเลกเชอร์และฝาก
ไอ้ฟิล์มเช็กชื่อให้ ได้ข่าวว่าไอ้ภัทรเองมันก็โดดเรียนตอนเช้าเหมือนกัน ไอ้มิก
บอกมันแฮงก์หนักเพราะดืม่ มากไปหน่อย โชคดีทมี่ นั เข้ามาเรียนแล็บตอนบ่าย
ได้เพราะมีสอบย่อย
...และผมก็ผ่านฉลุย สงสัยจะเกิดมาเพื่อเป็นหมอฟันจริงๆ เลยเว้ยเฮ้ย
"เก่งอีกแล้วนะคิน" ไอ้พีทเพื่อนร่วมคณะทักผม ไอ้นี่มันจีบผมตั้งแต่
เข้าปีหนึ่ง ผมเคยไปกินข้าวและก็ดูหนังกับมันด้วยครับ
"ไม่หรอก พีทแหละเก่งกว่า" ผมพยายามรวบรัดค�ำพูด เพราะวันนี้ต้อง
ไปคณะวิศวฯ
"แล้วนี่จะรีบไปไหน มาติวกับเรามั้ย ใกล้จะสอบแล้วนะ"
"เอ่อ ไว้ทีหลังดีกว่า" ผมปฏิเสธ กูอ่านเองรู้เรื่องกว่า ขอบใจมึงมาก
"ช่วยติวให้ภัทรมันหน่อยดิ มันเรียนไม่ค่อยทันอ่ะช่วงนี้" เป็นความจริงอย่าง
ที่สุด
"อ๋อ ได้สคิ รับ" พีทจับแก้มผมเบาๆ ผมยิม้ เจือ่ นๆ ให้มนั ก่อนจะรีบเดินไป
ขึ้นคัมรี่สีขาวลูกรัก...รถผมเยอะดีเนอะ ว่าแต่พูดถึงสีขาวแล้วนึกถึงไอโฟน
ที่แทบจะดับสนิทเพราะไอ้เหนือ อยากจะโกรธมันแต่ก็ท�ำไม่ได้ ได้แต่ยิ้มมอง
ซากเน่าๆ ของไอ้ขาวของผมแล้วเปลีย่ นไปใช้เป็นไอโฟนสีดำ� อีกเครือ่ งทีซ่ ื้อมา
ทิ้งไว้ในบ้านแทน
"มึงจะไปไหนวะคิน" ไอ้ฟิล์มกอดคอผมพร้อมๆ กับไอ้มิก พวกแม่ง
ทิ้งเชี่ยภัทรไว้ไหนแล้วเนี่ย
"วิศวะ" ผมตอบสั้นๆ
"ว้าววววววว ดูเหมือนมันจะมีพัฒนาการเล็กๆ เกิดขึ้นแฮะเมื่อคืนนี้"
ไอ้ฟิล์มแน่นอนปากอย่างงี้ "ไหนดูซิ ร่องรอยที่เขาฝากรักเอาไว้ ดูดิ๊ๆ"
ฝากรักเหี้ยอะไรล่ะ! ฝากฝ่าตีนยังจะน่าเชื่อกว่า
"กูจะไปคุยกับมันให้รู้เรื่อง" ผมบอกเพื่อน "มันเข้าใจกูผิด"
"ยังไง มึงก็นอนกับหงส์ถิงนั่นจริงๆ นี่หว่า" เพื่อนผมเองก็พลอยจะ
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ประสมชื่อของยัยผู้หญิงคนนี้ไปด้วย
"แต่ยัยนั่นหลอกกูว่าโสดจริงๆ นะโว้ย" ผมเหนื่อยหน่ายใจ
"เอาเหอะๆ อยากเคลียร์นักก็ไป มีไรโทรบอกพวกกูนะ" ฟิล์มตบบ่าผม
แปะๆ "แน่ใจนะว่าจะไม่ให้ไปเป็นเพื่อน ถ้าโดนรุมตีขึ้นมาจะว่าไง"
"ไม่โดนหรอก" มั้งนะ...กูไม่แน่ใจจริงๆ ว่ะเชี่ยฟิล์ม
คัมรี่สีขาวออกตัว ผมเห็นหลังของเพื่อนสองคนอยู่ไหวๆ เมื่อมองผ่าน
กระจกมองหลัง เฮ้ออออ...นี่ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลยนะว่าเชี่ยเหนือ
มันจะยอมคุยกับผมดีๆ
ก็มันออกจะเกลียดผมขนาดนั้นอ่ะ...
ไม่รู้ล่ะ ยังไงผมก็ต้องคุยกับมัน
ถึงคณะวิศวฯ แล้ว รถติดนิดหน่อยเพราะมันเป็นช่วงเลิกเรียน ผมจอด
ตรงที่เดิมแบบเมื่อวานเป๊ะๆ แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อน ผมเดินลงมาจากรถ
เผยโฉมตัวเองให้คนอื่นได้เห็นเต็มที่
ผมไม่นา่ เดินไปนัง่ ใต้ตกึ ทีม่ แี ต่นกั ศึกษาทีใ่ ส่เสือ้ ช็อปเต็มไปหมด ท�ำไม
ไม่มีชุดนักศึกษาธรรมดาๆ แบบกูบ้างวะเฮ้ย! คนอื่นมองปราดเดียวก็รู้ว่า
ผมเรียนอะไร เพราะผมมีป้ายชื่อ เออแฮะ ท�ำไมผมไม่เอาออก
แต่ก็ช่างมันเหอะ ไม่ทันแล้ว กองทัพย่อมๆ ของไอ้เหนือลงจากตึกมา
นั่งเล่นเห่าแซวชาวบ้านเขาไปทั่วอยู่ตรงนั้นแล้ว ให้ตายสิโว้ย มีเป็นสิบคน
เลยนะนั่น แล้วผมจะกล้าเข้าไปหามันได้ยังไง
เรือ่ งอืน่ ล่ะมัน่ ดีนกั ...พอเป็นเรือ่ งไอ้เหนือถึงกับไปไม่เป็นเชียวนะไอ้คนิ !
ผมนึกก่อนนะ...ผมมีกิ๊กอยู่วิศวะรึเปล่าหว่า ผมกลัวว่าจะเป็นหนึ่งใน
คนที่นั่งอยู่ตรงนั้น ผมมีกิ๊กเป็นผู้ชายคณะวิศวฯ นะ แต่ผู้หญิงนี่ไม่มีหรอกมั้ง
ผมค่อนข้างมั่นใจ
มั่วได้ใจจริงๆ ก็คนมันจ�ำไม่ได้อ่ะ...
เอาวะ ลองสู้ดูไอ้คิน มึงก็ออกจะหล่อ สาวมองกันตรึม เพราะงั้นเดิน
มาดมั่นเข้าไปหามันเลย ไปๆๆ เดินไปได้แล้ว
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ผมหยุดกึกต่อหน้าพวกวิศวะแก๊งของไอ้เหนือ ทุกคนจากที่เห่าแซว
คนอื่นเบาๆ กลับเงียบกริบและมองมาที่ผมเป็นจุดเดียวจนผมท�ำตัวไม่ค่อย
ถูกเท่าไหร่
ความมั่นใจที่ผมเรียกให้ตัวเองเมื่อสักครู่...หายไปเป็นที่เรียบร้อย
"กูมีเรื่องจะคุยกับมึง"
"ฮิ้ววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว" แซวได้แซวดี
จริงๆ ไอ้พวกนี้ ฮิ้วบ้านพ่อง... "คนสวยจะคุยกับพี่คนไหนดีล่ะจ๊ะ หล่อๆ ทั้งนั้น
เลยน้า ฮิ้วๆๆๆๆ"
ไม่มีใครจ�ำกูได้เลยรึไง เมื่อคืนกูเพิ่งโดนเพื่อนมึงตั๊นหน้าไปหยกๆ
"ไอ้เหนือ"
กริบ...อีกครั้ง มันส่งสายตาเย็นชาแบบนิ่งๆ ของมันมาให้ผมอย่าง
ไม่เต็มใจ
"มาคุยกับกูดิ๊"
"ฮิ้วววววววววววววววววว เด็กเชี่ยเหนือแม่งเด็ดสัด"
ฟวยยยยยยยย พ่อมันอยากตาย!
"กูไม่มีอะไรจะคุย"
ไอ้สัดเหนือ อย่ามาท�ำกูเสียหน้า
"แต่กูมี" ผมสวน "จะให้กูสาธยายไซส์นมของแฟนมึงมั้ย"
เวรและกรรมดลบันดาล ท�ำไมผมปากเสียอย่างงีห้ ว่า นิสยั ประจ�ำตัวผม
ก�ำเริบเมื่อรู้ว่าตัวเองก�ำลังจะถูกขัดใจ ผมจึงสวนกลับไปเพื่อที่จะได้เป็นฝ่าย
ชนะแทน
ก็คนมันมีปม...
พวกชอบเห่าอย่างเพื่อนไอ้เหนือเงียบกริบที่สุดในสามโลก ไอ้เหนือ
สาดสายตามาหาผมอย่างเกลียดชังแบบสัดๆ ไอ้เวรคินเอ๊ย...ความรักมึง
สมหวังยากอยู่แล้วมึงก็ยิ่งท�ำให้มันยากขึ้นไปอีก
ยังไม่ทันที่จะได้ท�ำอะไร...เสียงหวานๆ เสียงหนึ่งก็ดังขึ้น
"เหนือ หงส์ขอโทษ"
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ผมหันไปหาหญิงสาวผู้มาใหม่ นั่นมันหงส์ถิงงงงงงงงง!!!!! นางจะมา
อะไรกันตอนนี้วะครับ! ผมรีบหันกลับไปดูหน้าไอ้เวรเหนือทันที ไอ้เหนือจากที่
ท�ำหน้าโกรธๆ เปลี่ยนมาเป็นหน้าห่วงหาอาทรยัยหงส์ถิงทันที มันจะรักอะไร
กับยัยนีม่ ากนักวะ ไม่เข้าใจจริงๆ ยัยนีห่ ลอกมึงอยูน่ ะเว้ย!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ดูเหมือนยัยหงส์ถงิ จะมองไม่เห็นว่าผมยืนอยูน่ แี่ ฮะ เธอมองหน้าไอ้เหนือ
ที่เดินไปหาเธออย่างเร็วอย่างกับพระเอกในนิยาย อย่าบอกนะ
...ว่าพวกมึงก�ำลังจะคืนดีกัน
"หงส์แค่อยากยั่วให้เหนือหึงเฉยๆ อ่ะ...แต่หงส์แค่ไปเที่ยวกับเขาเฉยๆ
ไม่ได้มีอะไรกันนะ"
หงส์ถิงหันหน้ามาเจอะกับผมเต็มๆ เธอหน้าเสียเล็กน้อย แต่ไอ้เหนือ
ไม่มีทางสังเกตเห็นหรอก
"เหนือต้องเชื่อหงส์นะ"
ผมชักสีหน้า...รู้สึกโกรธอย่างบอกไม่ถูกจริงๆ แฮะ
"มีคนเห็นหงส์ไปหามันที่บ้าน" เหนือชี้หน้าผม
"ก็คนเนีย้ ...เค้าพยายามจะล่อลวงหงส์ไป แต่หงส์ไม่ยอม หงส์หลบออก
มาก่อน จริงๆ นะเหนือ"
เวรตะไล...แล้วเงินสามหมื่นกูเพราะลีลามึงล่ะครับแม่นาง?
"มันท�ำอย่างนั้นกับหงส์จริงๆ เหรอ"
หล่อใสไร้สมอง มึงไม่ใช่พระเอกละครหลังข่าวนะเว้ยไอ้เหี้ยเหนือ ยัยนี่
พูดแค่นี้มึงก็เชื่อแล้วเหรอ!
นิสัยผมไม่ใช่พวกที่จะมาประกาศปาวๆ ว่ายัยคนนี้นอนกับผมแล้ว
เพราะงั้นไม่ต้องอธิบายเลยครับว่าครั้งนี้ผมจะโดนกี่หมัดจากไอ้เหี้ย
เหนือที่โคตรง่าว!
"พี่ ผมไม่คิดว่าพี่เหนือจะต่อยพี่เยอะขนาดนี้อ่ะ" ไอ้ภีมที่ท�ำแผลให้ผม
อยู่บอก ผมนั่งอยู่ในบ้านตัวเอง ไอ้ภีมมันบึ่งมอเตอร์ไซค์มาหาผม ตอนที่ผม
อยู่ใต้ตึกวิศวะ ผมโดนมันเล่นตั้งสองหมัด ปากแตกแขนเข่าถลอกแล้วผม
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ก็ล้มเอง (โธ่)
หมดหล่อ...
และผมก็เสือกจะยอมมันซะอย่างนั้น เฮ้ออออออออออออออออ
"เฮ้ย ไอ้ภีม เพื่อนพี่เป็นไงบ้าง" ไอ้ฟิล์ม ไอ้ภัทร ไอ้มิกมากันครบเซ็ต
ก่อนหน้านี้ได้ยินเสียงซีอาร์วีของไอ้สัดฟิล์มผมก็คิดว่าหูผมคงแว่วไป
"เละเป็นโจ๊กอ่ะครับ" ฟวยเถอะไอ้น้อง นิสัยเสียเหมือนพี่รหัสมึงนะ
เดี๋ยวกูตัดเงินแม่ง...
"ฮ่าๆๆๆๆ ผัวเมิงนี่แรงใช่เล่นนะ" ไอ้เชี่ยฟิล์มหัวเราะ
"แล้วเป็นไงบ้างวะ" คนอกหักอย่างไอ้ภัทรท�ำสีหน้าอยากรู้
ผมเล่าเรื่องทุกอย่างให้ทุกคนฟัง ทุกคนรู้กันหมดทั้งตับไตไส้พุง ไฝที่
หน้าท้องของยัยหงส์ถิง รวมไปถึงสิวสองสามเม็ดที่หลังของเจ้าหล่อน ผม
ไม่เคยหมั่นไส้ผู้หญิงคนไหนนอกจากหล่อนเลยแฮะ ผมสาบานได้
เธอไม่กลัวเลยเหรอว่าผมจะเอาเรื่องทุกอย่างไปฟ้องไอ้เหนือ
"พูดอะไรไปพี่เหนือเขาก็คงไม่ฟังหรอกพี่ เขารักของเขามากอ่ะ" ไอ้ภีม
สรุป
ฟวยยยย รักใครไม่รัก ไปรักยัยนั่นอ่ะนะ
ผมได้กลิ่นตุๆ แฮะ เมื่อได้ยินเสียงไอ้เชี่ยฟิล์มกับไอ้เชี่ยมิกหัวเราะ
เจ้าเล่ห์
ท�ำไมต้องมองกูแบบนั้นด้วยวะ!
"มึงยอมเหรอวะคินนนน คนที่มึงชอบเชียวนะเว้ยยย" ไอ้สัดฟิล์ม!
"ยอมให้คบกับยัยหงส์ถิงคนนั้นจริงๆ น่ะเหรอ เค้าจะหลอกไรผัวมึงบ้าง
ก็ไม่รู้" ไอ้เวรมิก!
"ถ้าเป็นกูนะ กูรุกแม่งละ ถ้ารู้ว่าคนที่มันคบนิสัยเหี้ยอย่างงี้อ่ะ" รวม
ไปถึงไอ้ภัทรด้วยรึ!
"ใช่เลยพี่ จีบเลย ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้ว ปกป้องคนที่พี่รัก และก็ช่วย
ท�ำให้พี่รหัสผมหายโง่สักทีเหอะ" ไอ้ภีมก็เป็นไปกับเขาอีกคน!
ถ้ า พวกมึ ง จะสมั ค รสมานสามั ค คี เ ชี ย ร์ กู ข นาดนี้ ล ่ ะ ก็ น ะ...ผมเริ่ ม
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หน้าเจื่อนขณะคิดหนักว่าจะเอายังไง จ�ำกันได้เปล่าว่าผมไม่ชอบให้พวกมัน
ชักจูงผมทุกคนแบบนี้เลย เพราะผมจะท�ำตามเอาน่ะสิ
"จะดีเหรอวะ เชี่ยนั่นแม่งเกลียดกูจะตาย" คนอย่างกูที่เขาคิดว่าไป
ล่อลวงแฟนเขาเนี่ยนะ แม้ว่ากูจะไม่ได้ท�ำอย่างนั้นก็เหอะ
"เออดิ! พวกกูเชียร์ขนาดนี้ กลัวอะไร" ฟิล์มพูด
"ไม่รังเกียจกูเหรอ"
"ไอ้สาดดดดดดดดดด แพทย์กับทันตะเกย์เยอะจนกูเอือมละ นี่เพื่อนกู
แท้ๆ กูจะรังเกียจท�ำเชี่ยไรล่ะ" ไอ้ฟิล์มนี่มันเชียร์ผมหนักสุดเลยอ่ะครับ
เอาไงดีวะกู...
"เออ จะลองดูก็ได้"
เพราะกูไม่อยากให้มึงได้กับยัยนั่นจริงๆ นะเว้ยเหนือ
ถึงท้ายที่สุดมึงจะไม่ชอบกู...แต่อย่างน้อยให้กูกันยัยหงส์ถิงนั่นออกไป
จากมึงได้ก็ยังดี
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ตอนที่ 3
ผมยืนหายใจไม่ค่อยสะดวกอยู่ในหอพักราคากลางๆ หน้าห้อง 404
ห้องที่ว่าไอ้เจ้าของห้องมันเป็นเจ้าของหัวใจของผมด้วย เอ่อ...เชิญอ้วกกันได้
เลยครับคุณๆ
ไอ้เรามันก็ไม่เคยมีแฟนแบบจริงจัง จีบคนอื่นไม่เป็น แต่ถ้าจะให้
หลอกล่อเผื่อมีของแถมในเวลากลางคืนล่ะก็เรื่องนี้ผมถนัดนักเชียว
เวลาเช้าตรู่ผมมีเรียนตอนเก้าโมงครึ่ง จากเหยี่ยวข่าวที่เชื่อถือได้ซึ่ง
ก็ คื อ ไอ้ภีม มันบอกว่าพี่เหนือ ของมันมีเ รี ยนตอนแปดโมงครึ่ ง แต่ตอนนี้
ปาเข้าไปแปดโมงสี่สิบห้าแล้ว ยังไม่เห็นแม้แต่เงาหัวของไอ้เวรเหนือเลย
หรือผมจะบุกเข้าไปดี
บางคนคงจะสงสัยว่าผมมาที่นี่ท�ำไม...อ้าว ตอนที่แล้วก็บอกไปแล้วไง
ว่าผมจะลองดู นี่ผมก�ำลังลองอยู่นะเนี่ย
ลองอะไรน่ะเหรอ
ลองรุกจีบมันไงเล่า!
และครั้งนี้จะไม่ยอมให้มันชกง่ายๆ ด้วย เอาสิ
"เสร็จยังอ่ะเหนือ เดี๋ยวหงส์ไปเรียนไม่ทันน้า" เสียงผู้หญิงดังมาจากข้าง
ในประตู ฉิบหาย ยัยตัวเจ้าปัญหาอยู่นี่เหรอ ผมว่าผมหนีไปก่อนจะดีกว่านะ
ประตูห้อง 404 เปิดออกตอนที่ผมหลบไปที่บันไดหนีไฟพอดี กลุ่มคน
ในชุดนักศึกษา หนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงหุ่นน่าฟัดที่สวยมากคนหนึ่ง ส่วนอีกคน
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เป็นผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตไม่ผูกเนกไท และไม่มีการยัดชายเสื้อเข้าไปในกางเกง
อย่างถูกระเบียบเหมือนอย่างปกติที่เคยเห็นเป็นประจ�ำ
ผิดกับผม...ผมจะท�ำแบบนัน้ เฉพาะตอนทีอ่ ยูน่ อกมอ แต่หากอยูภ่ ายใน
มอหรือตึกเรียนนี่ไม่ยัดเข้าไม่ได้ครับ คณะผมเคร่งมากเลยขอบอก
แต่ใครจะสนประเด็นเรื่องเนกไท ผมกะพริบตาปริบๆ มองดูไอ้คนที่ผม
แอบมองมาตลอดหลายปีพลอดรักกับผู้หญิงหน้าห้องแบบไม่อายชาวบ้าน
ไอ้สัดเหนือมันทั้งจูบทั้งกอดรัดสาวเจ้าไปทั้งตัว จนผมนึกในใจว่าพวกมึง
กลับไปต่อที่ห้องจะดีกว่ามั้ยไม่ต้องไปเรียนหรอก
กูจะมาท�ำไมวะ มาเห็นให้ตัวเองเจ็บช�้ำน�้ำใจหรืออย่างไร...
เขาทัง้ สองคนเดินโอบเอวกันลงลิฟต์ไปแล้ว ผมยังยืนอยูท่ เี่ ดิม นึกสงสัย
ว่าท�ำไมผมถึงมาที่นี่ อารมณ์อึ้งยังคงอยู่และตัวผมก็แข็งทื่อไปหมด
ก่อนจะออกมาผมไม่ลืมจ่ายแบงก์ห้าร้อยให้ยามฟันหลอของหอเชี่ย
เหนือ ตอนแรกเขาอิดออดจะไม่เอา แต่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าคงจะได้มา
ทีน่ บี่ อ่ ยแน่ๆ เขาถึงยอมรับ ท�ำไมต้องติดสินบนยามน่ะเหรอ ก็ผมไม่มคี ยี ก์ าร์ด
เข้าออกหอมันน่ะสิ
แล้วต่อไปผมจะท�ำเช่นไรดี...เพื่อที่จะแยกคนไม่ดีให้ออกมาจากมัน
"เดี๋ยวนะ มึงไปที่ห้องไอ้เหนือท�ำไม" ไอ้ฟิล์มถามอย่างสงสัย
"ก็...จะไปจีบ" ผมเกาหัว ท�ำไมมันจ้องผมอย่างกับผมโง่เสียเต็มประดา
อย่างนั้นล่ะ กูเขินนะเว้ยไอ้สัด
พวกผมแอบกระซิบอยู่หลังห้องซึ่งเป็นที่นั่งประจ�ำครับ เพราะพวกที่นั่ง
อยูข่ า้ งหน้าตัง้ ใจเรียนกันมาก พวกผมจึงไม่อยากเสียงดังรบกวนพวกนัน้ อ่ะนะ
"แต่เช้าเหรอวะ" ไอ้มิกขมวดคิ้ว
"ประมาณนั้นอ่ะ" ผมยักไหล่
"ไอ้สาดดดด นี่มึงโง่หรือมึงอะไรเนี่ย" ไอ้ภัทร...นี่มึงหายเฮิร์ตแล้วเหรอ
"ใจเย็นเว้ยพวกมึง" ไอ้ฟลิ ม์ ห้ามเพือ่ น "น่าเห็นใจไอ้เชีย่ นีอ่ อก มันไม่เคย
ชอบใครจริงๆ มัง้ ลองดูหน้ามันดิ ถ้าตัดประเด็นความโสมมเรือ่ งกิก๊ สารพัดเพศ
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ของมันออกไป ไอ้เหี้ยนี่มันก็เด็กเอ๋อๆ คนหนึ่งนี่เอง"
คือมึงชมหรือด่ากูวะ...คิดไม่ทัน
"มึงจะให้ค�ำแนะน�ำกูว่าไงวะเชี่ยฟิล์ม"
มันพยักหน้าพลางยิม้ ไปด้วย ไอ้เวร...กูจะรูม้ ยั้ ถ้ามึงไม่พดู หา? ไอ้เพือ่ น
เวร!
"สั้นๆ ง่ายๆ ก็ท�ำทุกอย่างออกมาจากหัวใจมึงอ่ะแหละ"
"แหวะ เลี่ยนได้อีก" ผมไม่น่าคาดหวังกับค�ำพูดของเชี่ยฟิล์มเลย
"อ้าว ท�ำเป็นไม่เชื่อๆ"
"กูจ�ำได้ มึงเคยพูดค�ำนี้กับเชี่ยภัทร แล้วเป็นไง เชี่ยภัทรจีบเจ๊เอิญติด
ป่ะล่ะ"
"ไอ้เวรคิน อย่าพาดพิงถึงกูครับ" ไอ้ภัทรใช้ปากกาเขี่ยสีข้างผม
"ก็มันคนละกรณีกัน" ไอ้ฟิล์มกระซิบบอก "คนที่ไม่มีใจให้เราอ่ะนะ เรา
ท�ำดีให้ตายเขาก็ไม่สนใจเราหรอก แต่นี่คือมึงยังไม่ได้ลองสักครั้งหนึ่งเลย
อย่างน้อยมึงก็ต้องลองก่อนดิวะค่อยถอดใจอ่ะ"
เออเว้ย...ไอ้เชี่ยฟิล์มพูดจาสะกิดใจผมเต็มเปา
"แล้วจากใจของมึงง่ะ ต้องท�ำไรบ้างวะ" ผมถามมันต่อ พยายามไม่สนใจ
ไอ้มิกที่คอยบอกคอยเตือนเวลาอาจารย์มองมา
อีกครั้งที่ไอ้ฟิล์มยิ้มเจ้าเล่ห์ ผมไม่ชอบหน้าตาแบบนี้ของมันจริงๆ แต่
ก็ดีกว่ามันไม่ช่วยอะไรผมล่ะวะ ก็ผมอ่ะเคยท�ำเรื่องแบบนี้ซะที่ไหนกันเล่า
กูทำ� เพือ่ มึงขนาดไหนไอ้เวรเหนือ ตุก๊ ตาชวนกูไปเทีย่ วเมือ่ คืนกูยงั ปฏิเสธ
เลย นางเอกโฆษณาเลยนะนั่น!
"มึงลองนั่งเงียบๆ แล้วนึกดูดีๆ ดิ"
ขอบใจมาก...ไอ้เชี่ยเดี๋ยวกูเลี้ยงเหล้า
พ่อมึงสิ!!!!!!!!!! ไอ้หา่ นนนนนนนนนนนนนน กูฉลาดเรือ่ งนีน้ กั เหรออออ
ผมเลิกสนใจเพื่อนแล้วหันมาสนใจจอสีขาวที่แสดงพาวเวอร์พ้อยต์อยู่
ความรูม้ อี ยูเ่ ต็มสไลด์ไปหมดแต่ผมกลับมองสิง่ เหล่านัน้ ด้วยความว่างเปล่า...
ท�ำทุกอย่าง...ออกมาจากใจงั้นเหรอวะ
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ในตอนเย็นผมก็ขับรถมาที่คณะวิศวฯ (อีกแล้ว) ให้ทายวันนี้ผมเอารถ
คันไหนมา ฮ่าๆๆๆ ทายไม่ถูกกันหรอก ผมขอละไว้ให้คุณๆ เดาเองละกัน
เดี๋ยวนิยายเรื่องนี้โปรโมตยี่ห้อรถมากเกินไปจนพาให้เบื่อกันไปซะหมด
วันนีผ้ มรอมาเป็นชัว่ โมงแล้วยังไม่เห็นแม้แต่เงาหัวของพวกไอ้เหนือเลย
แม้แต่คนเดียว
"ไอ้ภีม พวกปีสองไปไหนกันหมดวะ!" ผมกดโทรศัพท์โทรออกหาภีม
ผมได้ยนิ เสียงอาจารย์ดงั มาจากปลายสายซะด้วย แต่ผมไม่สนใจหรอก (ไม่ได้
มีความเกรงใจเอาซะเลย...)
"พี่คิน เบาๆ ดิพี่ อาจารย์มองมา"
"รีบบอกกูเร็วๆ ดิวะ"
"แข่งบาสวิศวะกับเกษตรไงพี่ งานกีฬาใหญ่ของมอเลยนะ พี่ไปอยู่ไหน
มา พี่เหนือเค้าเล่นเป็นเซ็นเตอร์ให้คณะน่ะ"
"อ้าว ท�ำไมไม่บอกกูว่าแข่งวันนี้!" ปล่อยให้กูรอเก้อที่หน้าตึก...ไอ้สาด
ดดดดดดดด
"อยู่โรงยิมสามอ่ะ เนี่ยผมก็ยังอยากไปเชียร์อยู่ แต่ผมติดเรียนซะงั้นอ่ะ"
นั่นมันเรื่องของมึงเว้ย! ผมกดตัดสายโทรศัพท์ ให้ทายว่าผมเอาไอโฟน
สีไหนมา เอ่อ เรื่องนั้นช่างมันก่อนใช่มั้ย...ไปเชียร์ไอ้เหนือแข่งบาสท่าจะมันส์
กว่าเนอะ
แต่ไปคนเดียวเนี่ยนะมึง ไอ้เชี่ยคิน...
...เออดีไม่เป็นจุดเด่น (ถามเองตอบเอง) ผมบึ่งรถไปที่โรงยิมสามทันที
ทันทีที่ลงจากรถผมก็ได้ยินเสียงเชียร์เสียงกรี๊ดดังกระหึ่ม ตอนนี้ก็เกือบ
จะหกโมงเย็นแล้ว ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีมืดๆ ผมกดล็อกรถแล้วเดินดุ่มๆ
ไปยังโรงยิมสาม
ว่าแต่กูจะนั่งกับใครดีล่ะวะ...คนเยอะละลานตาไปหมด ผมรู้เลยว่า
เพราะอะไร พวกนักบาสส่วนใหญ่มันหน้าตาดีนี่เอง
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"คินตา ไม่นึกว่าจะเจอที่นี่อ่ะ!"
นักศึกษาสาวที่น่าจะอยู่ปีเดียวกันกับผมทักครับ เป็นอีกครั้งที่ผมต้อง
ถามว่าไผ เธอคือใคร!
"ชิงโทรหาตัง้ หลายสายท�ำไมไม่ยอมรับสายอ่ะ" พูดเฉยๆ ไม่ตอ้ งมาลูบไล้
ก็ได้ครับ "มานั่งกับชิงสิคะ ตรงนู้นไง เห็นทั้งสองฝั่งชัดเจนมากๆ"
ขอบคุณ...อย่างน้อยก็ได้นั่งท่ามกลางหญิงเอกบัญชีแจ่มๆ ผมทิ้งตัว
นั่งลงปุ๊บ สาวๆ กลุ่มนี้ก็มาล้อมหน้าล้อมหลังปั๊บ ใจเย็นนะครับสาวๆ กระผม
จะมาดูบาสครับ
"เท่าไหร่แล้วครับชิง"
"วิศวะน�ำนิดเดียวเอง น�ำหกคะแนนค่ะ"
นั่นไง ผมเห็นไอ้เหนือที่ตัวสูงๆ ใส่ชุดบาสสีด�ำสนิทวิ่งอยู่กลางสนาม
ตรงนั้น เหงื่อมันไหลท่วมตัวแต่ก็หล่อใสวิ้งๆ เหมือนเดิม นี่ถ้ามันไม่มีแฟนนะ
ผมคาดว่าคงดังระเบิดระเบ้อแหง็มๆ
ระหว่างที่จ้องมองมันผมก็เกิดมีความคิดขึ้นมา...
อันที่จริงการที่เราได้แอบมองคนที่เรารักอยู่ตรงนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะ
ผมว่า คนอย่างผมที่วันๆ เอาแต่คั่วสาวหรือคั่วหนุ่มแบบนี้มันไม่เหมาะที่
จะไปมีใครอย่างจริงๆ จังๆ ผมคิดตั้งแต่ผมอยู่ปีหนึ่งแล้ว ไอ้เหนือมันจะต้อง
เหนือกว่าผม อยู่บนนั้น ไม่ต้องลงมาหา ผมไม่ต้องปีนขึ้นไป แค่แอบมอง
แอบชอบไปวันๆ
แต่ถา้ คนทีเ่ รารักมันก�ำลังเห็นผิดเป็นชอบ อย่างยัยผูห้ ญิงทีน่ งั่ หน้าสลอน
อยู่ฝั่งนักกีฬาตัวส�ำรองของวิศวะนั่น ทั้งๆ ที่นอนกับผมแท้ๆ และใกล้จะเลิก
กับไอ้เหนืออยู่แล้ว กลับต้องการกลับไปและหลอกให้มันเป็นควายเผือก
ตัวเดิมๆ พูดจริงๆ นะ ผมสงสารมัน ผมไม่อยากเห็นมันเจ็บปวด ไม่อยากเห็น
มันโง่อยู่แบบนี้
เป็นคุณ...คุณจะอยู่เฉยๆ ได้ลงเหรอ
จะท�ำวิธีไหนค่อยว่ากันทีหลัง...ปล่อยไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นดีกว่า
ผมไม่สันทัดเรื่องกีฬาเอาเสียเลย (ผมเล่นเป็นอย่างเดียวคือว่ายน�้ำ
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นี่ผมเป็นผู้ชายจริงๆ หรือเปล่า) แต่การดูบาสนี่ก็สนุกใช่เล่น วันว่างๆ ชวนเคท
ไปดู NBA ดีมั้ย เคทจะยอมไปกับผมมั้ยนะ
"กรี๊ดดดดดด ชนะแล้ว วิศวะชนะค่ะคิน!" นี่ชิงเชียร์วิศวะเหรอเนี่ย
ผมงงๆ มึนๆ นี่นั่งยังไม่ถึงสิบนาทีด้วยซ�้ำ จบแล้วเหรอ
แต่ก็ดีไป ฝ่ายไอ้เหนือเป็นผู้ชนะ ผมเห็นมันยิ้มๆ รอยยิ้มที่หล่อโคตร
ของมันไม่ค่อยออกมาสู่สายตาสาธารณชนสักเท่าไหร่ ผมลอบมองมันด้วยใจ
ที่แช่มชื่น วันนี้คงจะนอนหลับฝันดีไปอีกวันสินะ
"คิน คืนนีว้ า่ งมัย้ อ่า" ชิงเธอลวนลามผมมาตัง้ แต่เมือ่ กีแ้ ล้ว ผมนัง่ อยูเ่ ฉยๆ
นะ แต่ชิงเธอควงผมเย้ยเพื่อนของเธออยู่
"ไม่ว่างครับ" ผมตอบแบบไม่ต้องคิด "อ่านหนังสือสอบ" เรื่องจริงเลยจ้ะ
อีกสองอาทิตย์สอบมิดเทอมแล้ว
"เหรอคะ" เธอก้มหน้างุดอย่างงอนๆ ก็น่ารักดี แต่เห็นความสวยจนเบื่อ
แล้วจริงๆ ว่ะ
"ครับ ขอโทษนะ เดี๋ยวคินโทรหาน้า" ผู้ชายก็มีมารยาเหมือนกันนะ!
"สัญญานะว่าจะโทรมา" ชิงยิม้ ออก "ยังไงวันนีก้ ไ็ ปส่งชิงทีห่ อหน่อยสิคะ
ชิงอยากนั่งรถคินอ่ะ"
"วันนี้เอามาสด้ามานะครับ" คนอ่านรู้จนได้ว่าผมขับยี่ห้อไหนมา แหะๆ
เอาเป็นว่านิยายเรื่องนี้รถเยอะละกันครับ ผมรักรถ... ^^
"มาสด้าเหรอคะ" นีค่ ณ
ุ เธอต้องการจะนัง่ เบนซ์ บีเอ็มเปิดประทุนเลยรึไง
ท�ำไมต้องท�ำหน้าผิดหวังขนาดนั้น "มะ...ไม่เป็นไรค่ะ ส่งชิงหน้าหอหน่อยน้า"
เธอลุกขึ้นยืน "แต่ตอนนี้พาไปเข้าห้องน�้ำก่อน"
เวรของกรรม อะไรกันนักหนาเนี่ย ผมโดนชิงกึ่งลากกึ่งจูงไปยังห้องน�้ำ
โรงยิม คนไม่ค่อยหนาตาแล้วครับ เพราะทยอยออกไปกันหมดแล้ว
"คิน" เสียงเย็นๆ ดังขึ้น ผมหันไปมองตามต้นเสียงอย่างไม่ค่อยนึกสนใจ
แต่ทว่า...
โอ้...
แม่...

Page Limitless ��������������� 1.indd 30

1/25/2560 BE 14:41

Chiffon_cake 31

เจ้า...
มันเป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นที่สุด ถ้าไอ้สามตัวนั่นมันรู้
ผมโดนล้อตายแน่ๆ เลยครับ!
"เอมี่" ผมยิ้มเจื่อนๆ ส่งให้เธอ รีบปล่อยมือออกจากชิงโดยเร็ว
สาวๆ ทัง้ สองคนจ้องหน้ากันเขม็ง โอ๊ย ตายๆๆๆๆๆ อย่าตบอย่าตีกนั เลย
นะตัวเธอ T_T
"กิ๊กใหม่เหรอ" เอมี่เย็นชาได้ใจเสียจริง "มิน่าคินถึงไม่รับโทรศัพท์เอมี่"
กูไม่รบั สายใครทัง้ นัน้ แหละเว้ย! ให้ตายสิ ผมไม่อยากเป็นกรรมการมวย
ตอนนี้
"พี่ปีสี่คนนี้เป็นใครเหรอคะคิน คินรู้จักด้วยเหรอ"
โอ้ววว แรง เอมี่เพิ่งเรียนปีสองเท่านั้นเองนะจ๊ะชิง อย่าตีกันนะ อย่าตี
กันๆๆ
"เอ่อ...คือ"
และที่ส�ำคัญ อย่ามาตบผมนะครับ รอยช�้ำบนหน้าจากฝีมือไอ้เหนือยัง
ไม่หายเลยเหอะ!
"จะแก้ตัวยังไงที่นอกใจเอมี่อ่ะ" เอมี่กอดอกมองผมอย่างแค้นๆ
"อย่ามามั่ว คินเค้ามีแต่ฉัน ไม่เคยมีเธออยู่ในสายตาหรอกย่ะ"
มั่วเหมือนกันเลยจ้ะ T_T
"โง่" เอมี่ ไม่แรงไปเหรอนั่น
"ว่าไงนะแก"
ถ้าจะตีกนั ง่ายขนาดนีล้ ะ่ ก็นะ...ผมเห็นชิงทึง้ ผมเอมีข่ นึ้ เอมีก่ ท็ งึ้ หัวชิงไป
มาเช่นกัน เวรแล้วไง เวรๆๆๆๆๆ ผมไม่รู้จะห้ามปรามศึกนี้ยังไงดี
ค่อยๆ แอบออกไปจากตรงนี้ดีกว่า
ทั้งสองคนไม่มีใครสังเกตเห็นผม ผมถอนหายใจโล่งอก มองหาพี่ยาม
เพื่อที่จะไปบอกเขาว่ามีผู้หญิงตีกัน ไปจัดการด้วย
เพราะถ้าผมอยู่...ทั้งสองนางจะหันมาจัดการผมแทน
ผมวิ่งไปที่รถอย่างรวดเร็วหลังจากบอกพี่ยามเสร็จ ไร้ความรับผิดชอบ
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แบบสัดๆ แต่ครัง้ นีผ้ มยอมถูกด่า เอาตัวให้รอดก่อนและผมสัญญาว่าจะไม่ไป
เจอะไปเจอหน้าพวกเธออีก เฮ้ออออออ
"แม่ง ไอ้สัดเบอร์ห้ามันเล่นแรงฉิบหาย"
"มันชื่อไอ้เหนือ พวกกูหมั่นไส้แม่งมานานละ จัดเลยป่ะล่ะ"
"เออดี ชนะแบบขี้ๆ เงี้ยมันหยามหน้าเกษตร!"
"มันยังอยู่ในโรงยิม ตามกูมาเว้ยพวก!!!"
ไอ้พวกเกษตรประมาณห้าคนยังอยู่ในชุดบาสอยู่เลย พวกมันก�ำลัง
วิ่งกลับเข้าไปในโรงยิม บทสนทนาเมื่อกี้...
เฮ้ยยย...มันจะไปจัดการไอ้เหนือใช่มั้ย!
ถ้าพวกมึงจะนัดกันมีเรื่องขนาดนี้!!!!!
ผมจ�ำใจต้องหันกลับวิง่ ไปสูท่ ที่ ผี่ มเพิง่ จะจากมา ยังไงก็ตามผมไม่อยาก
ให้ไอ้เหนือโดนพวกนี้รุมแบบสหบาทา ถ้าจะต้องมีคนโดนจริงๆ ให้เป็นผม
ยังจะดีซะกว่า
"มันอยู่ห้องล็อกเกอร์ ไปเว้ย!"
มึงจะวิ่งเร็วกันไปไหนวะ ปู่มึงได้เหรียญทองโอลิมปิกรึไง ผมทั้งวิ่ง
ทั้งหอบตามพวกมันไปหวังว่าจะไปสกัดไอ้พวกบ้าดีเดือดนี่ได้ทันท่วงที
โชคดีแฮะ ทันซะด้วย
"แฮกกกกกกกๆๆ หยุด หยุดนะเว้ยไอ้พวกเกรียน" นึกค�ำด่าไม่ออกจริงๆ
พวกเหี้ยนั่นไม่มีการใช้สมองหรอกครับ ใช้ก�ำลังลูกเดียว เพราะแม่ง
ผลักผมจนกระเด็นออกไปพ้นทางอ่ะ
ด้วยสปิริต ผมไปขวางทางพวกมันไว้อีกรอบ
"ไอ้หมอฟัน ถ้ามึงไม่หลีก กูจะถีบมึงเดี๋ยวนี้"
ก็ยังดีกว่าที่มึงจะไปถีบไอ้เชี่ยเหนือ...จัดมาเลยเหอะ
"ข้ามศพกูไปก่อน ก่อนที่มึง แฮกๆ จะท�ำอะไร"
ไม่พูดพร�่ำท�ำเพลงผมโดนหมัดแรกจากไอ้คนที่พูดตะกี้ หมัดที่เท่าไหร่
ก็ไม่รู้ของสัปดาห์ แต่ผมจะพยายามถ่วงเวลาไว้ให้ได้นานที่สุด
ก็ใช่ว่าผมจะยอมให้พวกมันต่อยผมฝ่ายเดียว
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เรื่องนี้ต้องขอบคุณยายที่ส่งผมไปเรียนยูโดมาตั้งแต่เด็ก แม้จะลืมๆ ไป
บ้างแล้วแต่ก็ยังพอที่จะน�ำกลับมาใช้ป้องกันตัวได้
แต่โปรดอย่าลืม...ว่าไอ้เหี้ยพวกนี้มันเป็นนักบาสของคณะเกษตรฯ!!!!!
ตายหยังเขียด
หมัดแล้วหมัดเล่าที่ผมโดน ทั้งล้มทั้งลุกสลับกันไป สติสตังและภาพ
ในดวงตาเริ่มรางเลือน เบลอจนแทบมองไม่เห็น ปากผมได้ลิ้มรสสิ่งที่เรียกว่า
เลือด ทุกครั้งที่ผมโดนหมัด ใบหน้ายิ้มสดใสที่หาดูได้ยากของไอ้เหนือจะลอย
เข้ามาในสมองผมตลอด ผมอยากจะรักษาใบหน้าใสๆ นั่นไว้ไม่ให้มีบาดแผล
อะไรเลย ก็ผมมันบ้า
ผมล้มลงไปนอนราบกับพื้นโรงยิมที่ผมเคยเหยียบ บัดนี้พวกเกษตร
ห้าคนมันวิ่งหนีไปหาไอ้เหนือแล้ว ผมถ่วงเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้ หวังว่า
เหนือมันคงกลับหอไม่ก็ไปหาของกินที่อื่นแล้ว ขอให้เป็นอย่างนั้นด้วยเถอะ
ไอ้เชี่ยฟิล์ม แบบนี้เรียกว่าท�ำด้วยใจมั้ยวะ...
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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