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ผู้ ช า ย ใ จ ห ม า

"A dog is the only thing on earth

that loves you more than he loves himself"

- Josh Billings
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- Poodle -

5 เหตุผลที่ควรเลี้ยงสุนัขพูเดิ้ล

1. ตัวเล็กน่ารักสง่างาม

2. ขี้ประจบ

3. ว่านอนสอนง่าย

4. ตอบสนองไว

5. อยู่ด้วยแล้วสบายใจ
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มาการอง
Chiffon_cake  เขียน

[บทน�า]

ผมรักการนอน ผมเกลียดการตื่นเช้า แต่ผมเป็นนักเรียนมัธยม ผมไม่มี

สิทธ์ิเลือก ถึงแม้ว่าผมจะง่วงมากจนแทบอยากนอนซบหมอนไปด้วยเดินไป

ด้วย แต่ผมจ�าเป็นต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปโรงเรียน

วันนี้เป็นวันเปิดเทอมใหม่ แทนที่ผมจะต่ืนเต้นกับการเรียนชั้น ม.5  

ผมกลับไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นเลย ผมเจอเพื่อนของผมตลอดปิดเทอมที่ผ่านมา 

(ไอ้เต่า ไอ้เตย และก็ไอ้ตับ๊ หรอืทีเ่รยีกรวมๆ กันว่าแก๊งสามตอ) การคดิถึงเพ่ือน

คิดถึงโรงเรียนจึงเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมจะรู้สึก แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะ จะบ่นมาก

บ่นมายแค่ไหน ยังไงผมก็ต้องไปอยู่ดี

บ้านผมอยู่ในโซนของกลุ่มชนช้ันกลางครับ ที่ต้องอธิบายแบบน้ีเพราะ

ว่าแถบท่ีผมอยู่นัน้มผีูค้นมากมายหลายฐานะอาศยัอยู่ร่วมกัน พวกชนชัน้กลาง

อย่างพวกผมก็อยู่ด้วยกัน พวกคนรวยก็อยู่รวมกันอกีซอยหนึง่ แบ่งชนชัน้วรรณะ 

กันอย่างชดัเจนจนบางครัง้ผมก็รูส้กึหมัน่ไส้พวกคนรวยอยู่บ้างเหมอืนกัน ชวิีต

พวกเขาแม่งดีเกินไป อยากได้อะไรก็ได้ ในขณะที่ผมนั้นต้องเก็บเงินแทบตาย

กว่าจะได้รองเท้าสักคู่

ผมออกจากบ้านเพ่ือท่ีจะไปโรงเรยีนแต่เช้า แต่ยังไม่ทนัจะเดินพ้นรัว้บ้าน 

หมาตัวสีขาวขนฟูตัวหนึ่งก็วิ่งผ่านหน้าผมไป
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"อลิซาเบธ!"

เสียงร้องลั่นดังตามมา ผมหันไปมองภาพน้ันอย่างงงๆ คนท่ีร้องก็คือ 

เด็กหนุ่มวัยมัธยมท่ีอยู่ในชุดนักเรียนโรงเรียนผม เขาก�าลังว่ิงไล่ตามหมามา

ด้วยท่าทางแตกตื่น

"อลิซาเบธ อย่าวิ่งไปทั่วแบบนั้นสิ" สาบานดิ๊ว่านั่นน่ะชื่อหมา... "แถวนี้

ไม่ใช่บ้านเรานะ"

ด้วยกลวัว่าชาวบา้นชาวชอ่งแถวนีจ้ะแตกตื่นเพราะเสยีงของเขา ผมจึง

ช่วยเขาด้วยการส่งเสียงเรียกให้อลิซาเบธ (กูต้องเรียกตามมันสินะ) เข้ามาหา 

ไม่นานนักนางก็เดินมาด้วยท่าทางนวยนาด คล้ายกับคิดว่าตัวเองเป็นหมาที่

สวยเสียเต็มประดา

แต่เออว่ะ...สวยจริง อลิซาเบธเป็นหมาพันธุ์พูเดิ้ลที่สวยจนคนอย่างผม

ตะลึง นางมีรูปร่างเล็กน่ารัก ขนฟูนุ่มสีขาวฉายประกายออร่าเปล่งปล่ัง และ

เอกลกัษณ์โดดเด่นอีกอย่างนัน่ก็คอืการตดัขนทีเ่นยีนเรยีบเท่ากันไปหมดทุกส่วน 

มองดูแล้วรู้สึกอยากเข้าไปเล่นด้วย

อลิซาเบธเดินวนไปรอบๆ ผม สูดดมกลิ่นของผมไปมา ผมนั่งยองๆ ลง 

จับใบหน้าสวยงามของนางพลางยิ้มเอ็นดู

"อลซิาเบธชอบนายแฮะ" เจ้าของหมานัง่ยองๆ ลงข้างๆ ผม ผมหนัไปหาเขา 

เพ่ิงเห็นว่าเด็กหนุ่มที่มีใบหน้าสวยงามบริสุทธ์ิภายใต้กรอบแว่นสายตากลม 

ย่ีห้อเรย์แบนนัน้จะว่าไปก็ดเูหมอืนแฮร์รี ่พอตเตอร์เวอร์ชัน่คนไทยนะเน่ีย "ปกติ

หมาเราค่อนข้างเรียบร้อย เข้ากับผู้คนยาก เป็นพวกนิ่งๆ น่ะ"

"เขาว่ากันว่านิสัยบางอย่างของหมาน่ะเหมือนเจ้าของนะ นายเป็นคน

เรียบร้อยเหรอ"

แฮร์รีค่นน้ันไม่ตอบ เหมอืนกล้าๆ กลวัๆ ท่ีจะตอบค�าถามผม เขาละสายตา 

จากผมแล้วหนัไปมองดทู่าทางของหมาตวัเองด้วยสายตาทึง่ๆ เพราะคงไม่คดิ

ล่ะมั้งว่าหมาของตัวเองจะชอบผมขนาดนี้

ก่อนท่ีบทสนทนาจะไปได้ไกลกว่านี ้เสยีงฝีเท้าคูห่น่ึงก็มาหยุดอยู่ตรงหน้า 

เรา
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"รอง มาแถวนีท้�าไม" เสยีงโหดใช้ได้เลยแฮะ ผมหันไปเห็นเดก็หนุม่ในชดุ 

มัธยมคนหนึ่ง หน้าตาคล้ายกับเจ้าแฮร์รี่คนนี้มาก แต่ลักษณะนิสัยคงต่างกัน

ลิบลับเลยก็ว่าได้ แฮร์รี่ดูขาวใสบริสุทธิ์ แต่คนคนนี้ดูดาร์กไปซะฉิบ

แฮร์รี่คนนี้ชื่อรองหรอกเหรอเนี่ย...

"พี่โต" รองร�าพึง "อลิซาเบธวิ่งมา ผมจับไว้ไม่ทันก็เลยวิ่งตามมา"

"คนที่บ้านตามหากันทั่ว" โตมองรองด้วยสายตาต�าหนิก่อนที่สายตานั้น

จะตวัดมามองผม "นี่เพื่อนเหรอ"

"เปล่าครับ เพิ่งเจอเมื่อตะกี้เอง"

"อมื" โตส่งสญัญาณให้อลซิาเบธเดนิไปหา ซึง่นางก็เดินไปหาอย่างว่าง่าย 

"ต่อไปอย่ามาแถวนี้ตามล�าพังอีกนะ ถึงแม้ว่าจะมีหมามาด้วยก็ตาม คนที่อยู่

แถวนี้น่ะไม่น่าไว้ใจ"

อ้าวเฮ้ย ท�าไมผมรู้สึกเหมือนถูกด่าแบบน้ีวะ ผมเป็นคนท่ีมีบ้านอยู่ 

แถวนี้ งั้นก็แปลว่าผมไว้ใจไม่ได้งั้นสิ

ผมมองไอ้โตด้วยสายตาเอาเรือ่ง ในขณะท่ีคนถูกมองนัน้ไม่รูส้กึรูส้าอะไร 

จับสายจูงหมาขึ้นมาพร้อมๆ กับโอบรอบไหล่ของรองเอาไว้ด้วยท่าทางพร้อม

ปกป้อง

"ไปกันเถอะ"

ทั้งหมดนั่นเดินจากผมไป ผมรู้สึกขุ่นมัวตงิดๆ จึงได้แต่มองด้วยสายตา

ฮดึฮดัขัดใจ มแีต่รองทีห่นักลบัมาหาผม เขาส่งย้ิมให้ผมเลก็น้อยพร้อมกับพยัก

หน้าบอกลาเบาๆ

เพียงเท่านั้น...ค�าพูดของไอ้โตท่ีดูถูกผมเอาไว้ก็พลันมลายหายไปจน

หมดสิ้น กลายเป็นภาพรอยยิ้มซื่อๆ ของรองเข้ามาแทนที่

ภาพนั้นท�าเอาผมยืนนิ่งไม่ไหวติงอยู่นานหลายนาทีเลยทีเดียว

[1]

"มงึสนใจคนจากย่านคนรวยเหรอวะ" ไอ้ตับ๊ถามทนัทีทีผ่มเล่าจบ ผมมา
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ถึงโรงเรียนแล้วโดยสวัสดิภาพครับ ตอนน้ีก�าลังคุยกับเพ่ือนในจุดเข้าแถว 

หน้าเสาธงของสายชั้น ม.5 "คนนั้นสวยมั้ย"

"สวยไรล่ะ เป็นผู้ชาย"

"เชี่ย มึงสนใจผู้ชายด้วย" ไอ้เตยร้องอย่างไม่อยากจะเชื่อ

"กูสนหมดแหละ ถ้าใจกูสนนะ กูก็ไม่แคร์หรอกว่าจะเป็นหญิงหรือชาย" 

ผมยักไหล่

"แหม ชกัอยากจะเหน็หน้าแล้วนะเน่ีย" ไอ้เต่าพูดบ้าง "คนท่ีสนใจผูห้ญิง

มาตลอดอย่างไอ้เชี่ยแม็กซ์จู่ๆ ก็เปลี่ยนมาสนใจผู้ชายได้ แสดงว่าเขาคนน้ัน

คงดีไม่หยอก"

"กูเห็นเขาใส่เครื่องแบบโรงเรียนเราด้วย แต่กูไม่เคยเห็นหน้าเลยว่ะ 

สงสัยคงเพิ่งจะย้ายมา" ผมเล่า

"ถ้าอย่างน้ันอีกเดี๋ยวคงจะได้เห็นหน้าสินะ อยากรู้แล้วสิว่าหน้าตาเป็น

ยังไง"

"น่ารัก" ผมพูดยิ้มๆ "ขาว ใส่แว่นตากลมๆ ดูใสๆ แบ๊วๆ เชื่องๆ"

"นี่มึงบรรยายคนหรือบรรยายหมา" ไอ้เตยขมวดคิ้ว

"คนดิวะ"

"คนมีเชื่องด้วย?"

"ไม่รู ้เขาก็เหมอืนหมาเขาอ่ะ สง่างาม แต่ถ้าได้สมัผสัใกล้ๆ ก็คงจะน่ารกั 

น่าเข้าไปเล่นด้วย"

"เหมือนมึงบรรยายหมาจริงๆ ว่ะ"

"กูบรรยายคน!"

ผมส่ายหน้าใส่พวกเพ่ือนท่ีเข้าไม่ถึงการสาธยายของผม พวกมันเป็น

เพื่อนที่ดี ชอบฟังเวลาผมบ่นนั่นบ่นนี่ คนนอกมักจะมองว่าแก๊งสามตอพวกนี้

เป็นลูกจ๊อกของผมทั้งๆ ที่ผมไม่เคยคิดแบบนั้นเลย สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะ

ผมชื่อแม็กซ์ ไม่ได้มีชื่ออักษร ต เต่า เหมือนพวกมันก็เลยเด่นที่สุด คนนอกก็

เลยพากันคิดอย่างนั้นล่ะมั้ง

หลงัจากเข้าแถวเสรจ็ผมกับเพ่ือนก็เดนิข้ึนมาบนห้องเรยีน ระหว่างท่ีเดิน
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อยู่ผมทนัเหน็ไอ้โตกับรองยืนคยุกับอาจารย์สายชัน้ ม.5 พวกเขาหวัร่อต่อกระซกิ 

กันอย่างอารมณ์ดี

"นี่ไง" ผมสะกิดเพื่อน "รองคือคนที่ตัวเล็กกว่าและก็ใส่แว่นอ่ะ" ผมที่ท�า

เป็นเดินผ่านไปและไม่ได้สนใจคนกลุ่มนั้นหันมาบอกเพื่อนทันที

แทนทีเ่พ่ือนมนัจะท�าเนียนหันไปดทูลีะคน พวกมนัเล่นหันไปดพูร้อมกัน

หมดจนรองกับไอ้โตรู้ตัว ผมรีบเดินหนีเข้าห้องเรียนของตัวเองทันที ในขณะที่

แก๊งสามตอเพื่อนผมไล่ตามมาติดๆ

"เชี่ย น่ารัก" ไอ้ตั๊บพูดทันที "เป็นคนที่ใส่แว่นแล้วน่ารักโคตรๆ"

"รองคือคนที่ตัวเล็กกว่า ไม่ใช่คนที่ตัวสูงกว่าใช่มั้ย" ไอ้เตยถามย�้าเพ่ือ

ความแน่ใจ ผมพยักหน้าตอบมนั "ไอ้คนตวัสงูๆ แม่งหน้าตาน่ากลวัเป็นบ้า ดมูนั 

มองมาที่พวกเราดิ"

"กูว่า...สองคนนั้นเป็นแฝดกันว่ะ" ไอ้เต่าลูบคางตั้งข้อสังเกต

"จริงดิ" ผมอ้าปากค้าง "คงหน้าตาคล้ายกันเฉยๆ ไม่ใช่แฝดหรอกมั้ง 

เซ้นส์กูบอก"

"ถึงจะเป็นแฝดหรือไม่เป็นแฝด แต่กูว่ามีอะไรแปลกๆ ที่มึงต้องฟังไว้ไอ้

เชี่ยแม็กซ์"

"อะไรวะ" ผมหันไปถามไอ้เตย

"รองของมึงต้องจีบยากมากแน่ๆ เพราะอะไรรู้ป่ะ" เตยหันไปหาอีกสอง

ตอท่ีเหลอืซึง่ท�าหน้าเห็นด้วยกับมนัทัง้ๆ ทีม่นัยังไม่ทันได้พูดอะไร "ไอ้คนท่ีย้าย

มาพร้อมกับรองอ่ะ แม่งต้องหวงรองมากแน่ๆ"

ผมพยักหน้ารับรู้ "กูรู้เว้ย กูรู้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอหน้าแม่งแล้ว"

เป็นอะไรท่ีเซอร์ไพรส์มากส�าหรบัผม รองกับไอ้โตน่ันเป็นพ่ีน้องกัน ไม่ได้

เป็นแฝดกัน ยิ่งกว่านั้นก็คือทั้งคู่จะเข้ามาเรียนในห้อง ม.5/2 ของผม

"ทกุคนอาจจะงงว่าท�าไมโตกับรองเป็นพ่ีน้องกันแต่ได้มาเรยีนชัน้เดียวกัน" 
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อาจารย์พูดน�า้เสยีงเจือ้ยแจ้วตอนทีแ่นะน�าตัวเพ่ือนใหม่ทัง้สองคนทีห่น้าชัน้เรยีน 

ผมยืดคอฟังอย่างกระตือรือร้น เพราะอาจารย์ก�าลังจะตอบค�าถามในใจผม

พอดี "คืออย่างนี้นะ โตที่เป็นพี่ชายของรองหนึ่งปีมีเหตุจ�าเป็นต้องดร็อปเรียน

ไปหนึง่ปีการศกึษา เพราะฉะนัน้โตก็เลยต้องมาเรยีนพร้อมน้องชาย ทีอ่าจารย์

พดูเนีย่ก็เพราะรู้ว่าพวกเราสงสัยกัน อาจารย์พูดถูกต้องมั้ย"

ผมกับเพ่ือนในห้องคนอื่นๆ พยักหน้าท�าสีหน้ารับรู้ ไอ้โตตัวสูงกว่ารอง 

และกม็หีน้าตาคล้ายรองมากมายหลายส่วน ทีแ่น่ๆ ก็คอืสายตาของไอ้โตแม่ง

ไม่เป็นมิตรเอาเสียเลย ในขณะที่รองนั้นส่งยิ้มแจกจ่ายให้คนน้ันคนน้ีไปทั่ว

อย่างบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว

ภาพพ่ีน้องสองคนในตอนน้ีคล้ายหมาพิตบูลยืนคู่กับหมาพูเด้ิลมากๆ 

ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ

รองมองไปทัว่ห้องจนกระทัง่สบตาเข้ากับผม เขาดตูกใจเลก็น้อยก่อนจะ

ส่งย้ิมให้ผม แต่หลังจากน้ันใบหน้าของเขาก็ดูประหวั่นพรั่นพรึง ผมมองเขา

อย่างสงสัยว่าท�าไมถึงตื่นตระหนกตกใจขนาดน้ัน แต่เมื่อผมหันไปมองเพ่ือน

ตัวเองที่อยู่รายรอบ ผมก็เข้าใจรองในทันที

พวกแม่งมองรองเหมอืนสาวน้อยท่ีหลงเข้ามาในดงชายฉกรรจ์อ่ะ สายตา 

พวกมนัเหมอืนอยากจะแดกตวัรองเข้าไปทัง้ตวั ว่ากันตามจรงิถ้าเป็นผม ผมก็

ท�าตัวไม่ถูกเหมือนกัน

ผมดีดหูพวกสามตอเรียงตัว สายตาพวกมันท�ารองตกใจ เหตุผลแค่นั้น

ก็ท�าผมขุ่นเคืองได้

"เชี่ย" ไอ้ตั๊บที่นั่งข้างๆ ผมส่งเสียงร้อง "เจ็บนะโว้ย"

"ดูพวกมึงมอง มองขนาดนั้นไม่ลากเขาเข้าป่าหลังโรงเรียนไปเลยล่ะ"

"กูท�าได้เหรอ"

ผมตบหัวไอ้ตับ๊เบาๆ อกีที พวกแม่งจ�ากันไม่ได้หรอืไงว่าคนน้ีน่ะผมจอง

แล้ว!

"กูบอกแล้วไงว่ากูชอบคนนี้"

"ไอ้เชี่ย พวกกูรู้แล้ว" ไอ้เตยท่ีนั่งอยู่ข้างหลังผมพูด "มองเฉยๆ ก็ไม่ได ้

Page �����������.indd   15 8/18/2560 BE   10:23



ผู้ชายใจหมา16 Chiffon_cake

เหรอวะ"

"มองเฉยๆ อ่ะได้ แต่มองหื่นๆ แบบนั้นอ่ะไม่ได้ กูไม่ชอบ"

"แหม ท�าเป็นหวง" ไอ้ตั๊บเบะปากใส่ผม "มึงผ่านด่านพ่ีชายเขาให้ได้ 

ก่อนเหอะแล้วค่อยมาหวง ดูซิดู จะปล่อยให้ใครหน้าไหนเข้าไปคุยกับรองมั้ย 

หน้าเชี่ยโตแม่งดุขนาดนั้น"

คนอื่นๆ ก็คงจะสังเกตเห็นเหมือนกันหมดมั้งครับ ไอ้โตมันวางท่าโหด

เวลาที่อยู่ข้างๆ รองจริงๆ ขนาดอาจารย์ยังดูหวั่นเกรงไอ้โต จากนั้นอาจารย์ก็

ปล่อยให้สองพี่น้องแนะน�าตัวเองสั้นๆ

"สวัสดี ชื่อโต" นี่คือการแนะน�าตัวของไอ้โต แม่งสั้นมากกกกก สั้นจริงๆ 

สั้นไปไหน อาจารย์ท�าสีหน้าอึกอักไม่กล้าพูด รองท่ีอยู่ใกล้ๆ ก็เลยแก้ปัญหา

ด้วยการแนะน�าตัวเองต่อ

"สวัสดีครับ ชื่อรองนะครับ"

เสียงปรบมือต้อนรับดังเกรียวกราว แตกต่างจากตอนที่ไอ้โตพูดลิบลับ 

ซึง่เจ้าตวัก็ดจูะไม่ได้สนใจอะไรในเรือ่งน้ีหรอก อาจารย์ปล่อยให้สองคนนัน้ไป

นั่งที่โต๊ะ มีโต๊ะคู่หนึ่งที่ว่างอยู่นั่นก็คือโต๊ะที่อยู่ข้างๆ ผมนี่

รองเดินน�าไอ้โตมาก่อน เขามองสบตาผมต้ังแต่ก่อนท่ีจะเดินมาถึง  

ผมลุน้ให้เขาเลอืกนัง่เก้าอีต้วัท่ีตดิกับผม ตอนแรกเขาก็ท�าท่าจะน่ังอยู่หรอกครบั 

ถ้าไม่ติดที่ว่าไอ้โตมันมาขวางเอาไว้ซะก่อน

กลายเป็นว่าไอ้โตได้นั่งข้างๆ ผม ส่วนรองก็นั่งถัดจากไอ้โตไป

แม่งเป็นไม้กันหมาเห็นๆ!

ไอ้โตหรีต่ามองผมอย่างดุๆ  ในขณะท่ีผมก็สบตากับมนัอย่างไม่เกรงกลวั

อะไรใดๆ ผมกับไอ้โตจ้องหน้ากันจนเหมือนมีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านผมกับมัน 

ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมหลบตา

จู่ๆ ไอ้โตก็หลบสายตาผมก่อนเพราะน้องชายของมันสะกิด มันสองคน

กระซิบคุยกันจากนั้นรองก็ยกมือขึ้น

"อาจารย์ครับ ผมลืมอะไรบางอย่างไปครับ" รองพูด

"อะไรเหรอ"
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"ผมมขีนมมาแจกเพ่ือนๆ ด้วยครบั เดีย๋วผมกับพ่ีโตไปเอาเดีย๋วนีแ้หละ"

พอได้ยินว่าจะมีของฟรีมาแจก เสียงฮือฮาก็ดังลั่นไปท่ัวทั้งห้อง รอง 

ว่ิงออกไปจากห้องโดยมีไอ้โตท่ีท�าท่าอิดออดเหมือนไม่ค่อยอยากจะไปเดิน 

ตามไป ไม่นานนกัทัง้สองก็กลบัมาพร้อมกล่องทีบ่รรจกุล่องขนมสวยงามเอาไว้ 

หลายสิบกล่อง

ขนมมาการอง

"เจ้านี้แพงหูฉี่เลยนะมึง" ไอ้เต่าซึ่งนั่งอยู่ข้างหน้าผมร�าพึง "แฟนกูเคย

งอแงอยากให้กูซื้อให้ ก้อนโง่ๆ แบบนี้มึงรู้ป่ะ แม่งก้อนละเกือบร้อยอ่ะ!"

ผมที่เพ่ิงรับขนมมาจากรองมองดูคนให้ด้วยสายตาท่ึงเล็กน้อย รองย้ิม

บางๆ ให้ผมก่อนที่จะไปแจกคนอื่นต่อ

เกือบลมืไปว่ารองมาจากย่านคนรวย เพราะฉะน้ันไอ้การแจกขนมแพงๆ 

แบบนี้คงเป็นเรื่องขี้ปะติ๋วส�าหรับเขา ผมมองดูเพื่อนคนอื่นๆ กินขนมที่ได้จาก

รองและไอ้โตกันอย่างเอร็ดอร่อย (อาจารย์เองก็กินด้วย)

"มึงไม่กินเหรอ" ไอ้ตั๊บถาม

"เอาไว้ก่อนอ่ะ แม่งหวาน" ผมเคยกินอยู่บ้างก็เลยจ�าได้

"หวานใจมึงเอามาแจกเลยนะ"

"ก็มันหวาน กูไม่ชอบ"

"ไม่ชอบก็อย่าแดก" เสียงนิ่งๆ ของไอ้โตลอยมาตามลม ผมตวัดสายตา

มองดูคนที่เพิ่งพูดอย่างไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่

"มึงดูมีปัญหากับกูจัง" น�า้เสียงผมเอาเรื่องน่าดูจนเพ่ือนหลายคนซึ่งอยู่

รอบๆ เริ่มจับตัวผมเอาไว้

"ถ้ามึงไม่มายุ่งกับน้องกู กูก็ไม่มีปัญหา"

ค�าพูดของมันท�าเอาผมถึงกับนั่งนิ่ง คิ้วของผมขมวดเข้าหากันจนแทบ

จะผูกโบได้อยู่แล้ว

ถ้าไอ้เชีย่โตเป็นไม้กันหมาล่ะก็ ต้องเป็นไม้ท่ีใหญ่มาก งัน้ผมขอเรยีกมนั

ว่า 'ซุงกันหมา' เลยก็แล้วกัน!

ตอนที่อาจารย์เริ่มสอน ผมรู้สึกได้ว่าตัวเองก�าปากกาเอาไว้แน่น
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"กูว่ารองเข้าใจคิดดีนะ" ไอ้ตั๊บยังคงเอร็ดอร่อยกับขนม ไม่ได้สนใจเรียน

เลย

"อะไรของมึงวะ"

"ขนม 'มาการอง' มากับรองยังไงล่ะ"

ผมพ่นลมออกมาเลก็น้อย มองดคูนทีเ่อาขนมมาแจกเพ่ือนๆ ก�าลังท�าตา

แป๋วตั้งใจเรียนอยู่ข้างๆ พี่ชายตัวเอง

ท�ายังไงถึงจะฝ่าด่านไอ้ซุงกันหมานี้ได้วะ

วันนี้ทั้งวันผมยังไม่ได้คุยกับรองเลย

อย่าว่าแต่ผมเลยครับ เพื่อนในห้องคนอื่นๆ ก็ไม่ได้คุยเพราะมีไอ้โต 

นัง่คมุอยู่ เพราะงัน้อย่าหวังว่าจะได้คยุอะไรกับน้องของมนั ผมเห็นคนอืน่ๆ เริม่

มองว่าสองพ่ีน้องคูน่ีแ้ปลกแยก ไม่ยอมมมีนุษยสมัพันธ์ใดๆ กับใครคนไหน ซึง่

ก็ไม่ผิดหรอกที่จะมองแบบนั้น เพราะไอ้โตแม่งท�าเกินไปจริงๆ มึงไม่คิดอยาก

จะมีเพื่อนหรือปล่อยให้น้องมึงมีเพื่อนบ้างหรือไงวะ

พาลโว้ยพาล!

หลังเลิกเรียน ผมที่เป็นเวรท�าความสะอาดวันนี้อยู่ท�าความสะอาดห้อง

ด้วย ปกตผิมไม่อยู่หรอกครบั แต่พอดเีหน็ว่ารองเขายังไม่กลบับ้านน่ะ ผมก็เลย

ท�าตัวเอื่อยเฉื่อยพยายามถ่วงเวลาให้ได้มากท่ีสุด เผ่ือจะมีโมเมนต์ได้คุยกับ

รองก่อนกลับบ้านสักค�าสองค�าบ้าง ส่วนแก๊งสามตอเพ่ือนผมไปเตะบอลท่ี

สนามฟุตบอลรอผมแล้วครับ ตอนนี้ในห้องจึงมีแต่ผม รอง ไอ้โต และก็เพื่อน

อีกสองสามคนที่เป็นเวรท�าความสะอาดเหมือนกัน

"พ่ีไปเข้าห้องน�้าก่อนนะ" ผมที่ก�าลังจัดเรียงสมุดอยู่มุมห้องได้ยินเสียง

ไอ้โตพูดกับรอง

"ครับ"

นั่นไงล่ะ ทางสะดวกแล้ว!
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ผมมองจนไอ้โตเดินลับไปจากสายตา จากน้ันก็ก้าวเท้าเข้าไปหารอง

ทนัทีทีส่บโอกาส ทว่า 'เพ่ือนอกีสองสามคนท่ีเป็นเวรท�าความสะอาดเหมอืนกนั' 

กลับชิงโอกาสของผมไปอย่างหน้าด้านๆ

"สวัสดีรอง เราชื่อเผือกนะ"

เชี่ยเผือก มึงนี่มันเสือกจริงๆ

"เราชื่อแป้งนะ"

ไอ้เชี่ยแป้ง เดี๋ยวมึงเจอหน้าแข้งกู

"เราชื่อข้าวเม่า"

ไอ้ข้าวเม่า ให้กูเผามึงเลยมั้ย

นอกจากห้องผมจะมแีก๊งสามตอแล้ว ยังมแีก๊งคาร์โบไฮเดรตซึง่ก็คอืแก๊ง

นี้แหละครับ ที่ต้องเรียกแบบนั้นเพราะชื่อพวกมันแต่ละคนแม่งอยู่ในอาหาร

หมู่คาร์ไบโฮเดรต ข้าว แป้ง เผือก มีครบ ขาดแค่มันและก็น�้าตาลนี่แหละ

"เอ่อ...หวัดดีครับ" รองท�าสีหน้าตื่นเล็กน้อยก่อนจะทักทายอย่างกล้าๆ 

กลัวๆ

ดูนิ่งดูหงิมมากจนน่ารักไปเลยว่ะ

"กูชื่อแม็กซ์" ผมพูดเสียงดังขัดขึ้นมา ทุกคนท่ีอยู่ในห้องหันมามองผม 

กันหมด หลังจากน้ันแก๊งคาร์โบไฮเดรตก็เลิกสนใจผมแล้วหันไปผูกมิตรกับ 

รองต่อ

กูขอแช่งให้พวกมึงอ้วน

ผมหยิบไม้กวาดที่อยู่แถวนั้นขึ้นมาและก็ท�าท่ากวาดพื้น

"ขอบคุณมากนะส�าหรับขนมอ่ะ อร่อยมากเลย ไอ้เผือกกินไปตั้งเยอะ"

"เผอืกกินอกีมัย้ เรามเีหลอืนะ" รองท�าท่ากระตือรอืร้นพร้อมหยบิขนมให้

ไอ้เผือกอยู่ตลอด

"จริงเหรอ ถ้าได้จะขอบใจมากเลย"

ผมใช้ไม้กวาดกวาดไปที่เท้าของพวกมันท่ีเริ่มขยับตัวอย่างอยู่ไม่สุข 

และก็ร�าคาญผม ผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้น รู้แค่ว่าผมต้องขัดขวางหรือไม่ก็เข่ีย

ให้ไอ้แก๊งคาร์โบไฮเดรตนี่ไปไกลๆ จากรอง
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"เชี่ยแม็กซ์ กูคันไปหมดแล้วเนี่ย" ข้าวเม่าร้องลั่น "มึงไปกวาดตรงโน้น"

"ตรงนี้มันสกปรก"

"มึงกวาดโดนเท้าพวกกู" ไอ้เผือกก็อดที่จะโวยวายไม่ได้

"แปลว่าพวกมึงสกปรกไงล่ะ" ผมลอยหน้าลอยตาพูด "ไปช่วยกูให้หมด

เลย แม่งอู้มาเต๊าะเด็กใหม่อยู่ได้"

"สัดเอ๊ย" สามคนนั้นขมุบขมิบปากด่าผม จากน้ันก็เดินแยกย้ายกันไป

ท�าความสะอาดห้องเรียนในที่สุด ณ ตรงนี้จึงเหลือแค่ผมกับรองสองคน รองที่

นั่งอยู่เงยหน้าขึ้นมามองผม เมื่อได้มองใกล้ๆ แล้วผมเห็นนัยน์ตาภายใต้แว่น

ของเขาเป็นประกาย ดูน่ารักและน่าสงสารในเวลาเดียวกัน

รองกับหมาของเขาไม่ได้ต่างอะไรกันเลย นี่มันพูเดิ้ลเวอร์ชั่นคนชัดๆ

"มีอะไรหรือเปล่าแม็กซ์" รองถามนิ่งๆ

"คือว่า...จ�าเราได้ใช่ป่ะ เมื่อเช้า"

"จ�าได้สิ โทษทีนะ ไม่ได้ทักเลย" รองยิ้มแห้งๆ ท่าทางขัดๆ เขินๆ

"พอจะเข้าใจอยู่หรอก พี่ชายหวงมากเลยนี่"

"พี่โตก็อย่างนี้แหละ"

ผมมองดูรองพลางกลืนน�้าลาย รองมองไปที่โต๊ะของผมก่อนจะค่อยๆ 

พูดออกมาเบาๆ

"แม็กซ์ยังไม่ได้กินขนมเราเลย"

"อืม"

"ไม่ชอบของหวานเหรอ"

"ประมาณนั้นอ่ะ"

"มีอะไรกัน" เสียงโหดๆ ของไอ้โตดังมาก่อนที่ตัวจะมาถึง ไม่นานนัก 

ไอ้โตก็มายืนอยู่ใกล้ๆ พร้อมกับท�าหน้าดุใส่ผม "มึงมีอะไรกับน้องกูเหรอ"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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