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You are the sunshine of my life,

you take the clouds away and make me a rainbow every day.

You're in my heart where you'll forever stay. I love you, sweetheart.

Stephanie
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'ไนล์ แน่ใจแล้วนะ'

'แน่ใจสิ แค่อย่าให้ใครเห็น'

'ท�าไมเราเดินเข้าทางประตูหน้าบ้านไม่ได้'

'ก็เพราะในบ้านมีคนอยู่เต็มไปหมดไง'

'อ๋อ'

ผมกลืนน�้าลายเล็กน้อย อดมองดูไนล์อย่างต่ืนเต้นไม่ได้ เราสองคน 

ก�าลังท�าเรื่องที่ท้าทายอย่างสุดเหวี่ยง นั่นก็คือการแอบเข้าไปในบ้านของไนล์

แบบที่ไม่ให้ใครรู้เพื่อที่เราจะได้จู๋จี๋กัน

แค่คิดผมก็ขนลุกซู่ไปหมดทั้งตัวแล้ว 

มนัสนุกสนานและน่าตืน่เต้นก็จรงิ แต่ผมก็กลวัฉบิหายว่าจะมคีนจบัได้ 

แล้วถ้าเป็นแบบน้ันจรงิๆ ล่ะก็...เราสองคนต้องโดนแน่ๆ อย่างน้อยก็สองกระทง

เรื่องแรกก็คือแอบปีนเข้าบ้าน

และเรื่องที่สองก็คือเรื่องที่เราคบกัน

ผมกับไนล์เพ่ิงจะอายุสิบเจ็ด แล้วไนล์ก็ยังไม่กล้าบอกพ่อกับแม่เรื่องน้ี 

ส่วนผมถึงที่บ้านจะรู้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเห็นด้วยที่ผมแอบปีน

ขึ้นบ้านคนอื่นแบบนี้

'ซอง รีบขึ้นมาเร็วเข้า'

'ไนล์ขึ้นไปก่อนเลย'
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ผมไม่ค่อยมทีกัษะด้านการปีนสกัเท่าไหร่ มนัก็เลยดูทุลักทุเลและชกัช้า

กว่าไนล์เยอะ ไม่น่าเชือ่ว่าเห็นไนล์หน้าตาน่ารกัๆ แบบน้ันจะเป็นคนท่ีลุยใช้ได้

เหมือนกัน

อดรู้สึกประทับใจมากขึ้นกว่าเดิมไม่ได้แฮะ

ไนล์เข้าไปในห้องนอนของเขาได้ตัง้นานแล้วในขณะท่ีผมน้ันก�าลงัปีนขึน้ไป

อย่างงกๆ เง่ินๆ และน่าหวาดเสียว โชคดีที่แถวนี้ไม่มีหมา ไม่อย่างนั้นล่ะก็ 

คนทั้งหมู่บ้านต้องคิดกันไปเองแน่ๆ ว่าผมกับไนล์อาจเป็นโจรมาปล้นตอน 

กลางวันแสกๆ

'เฮ้ยยย'

ผมร้องเสยีงดงัเมือ่เหน็ใครคนหนึง่ก�าลงัมองมาจากหน้าต่างบ้านอกีหลงั 

คนคนน้ันสวมชุดนักเรียนเหมือนกันกับผม แถมยังเป็นเจ้าของนัยน์ตาคม 

ที่น่ากลัวที่สุดอีกด้วย

ฉิบหายแล้ว

มีคนเห็น!

'ท�าอะไรน่ะ' เขาถามผมอย่างไม่ไว้ใจ

'ไง เอม็เจ' ไนล์ส่งเสยีงทกัจากหน้าต่างห้องนอนท่ีมคีวามสงูระดบัเดยีวกัน

กับคนคนนัน้

อะ...เอ็ม...เอ็มเจเหรอ 

ผมเบกิตามองไปทีค่นคนนัน้ ดจูากอกัษรย่อของโรงเรยีนซึง่ปักอยู่ท่ีอกเสือ้

แล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าเขาคือเอ็มเจ บุคคลท่ีน่ากลัวท่ีสุด 

ในโรงเรยีน

ได้ยินชื่อมานาน...เพิ่งเคยเจอตัวจริงใกล้ๆ ชัดๆ ก็คราวนี้ 

หน้าหล่อแต่ดูโหดสัด แค่มองเฉยๆ ก็ยังรู้สึกหวาดหวั่นขนลุกเกรียว

'ท�าอะไรกัน' แค่โทนเสียงนิ่งๆ ของเขาก็ท�าผมรู้สึกเย็นวาบไปทั่วทั้งตัว

'น่ันแฟนเราเอง ก�าลงัจะข้ึนมาจูจ๋ี๋กัน' ไนล์ส่งย้ิมให้เอม็เจอย่างไร้เดยีงสา 

'อย่าบอกพ่อกับแม่เรานะ'

เอม็เจมองไปท่ีไนล์ก่อนจะพยักหน้าเบาๆ ถึงจะเป็นอย่างน้ันเขาก็ยังคง 
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ส่งสายตามุ่งร้ายมาที่ผมอย่างไม่มีปิดบัง 

'ผมชือ่ลกูซอง เรยีกซองก็ได้ เพราะถ้าเรยีกลกูซองเตม็ๆ มนัคงจะฟังดตูลก

ไปหน่อย' ผมแนะน�าตวัซือ่ๆ พร้อมรอยย้ิมผกูมติร

'ไม่ได้ถาม' เขาสวนกลับมาจนผมหน้าชา

แม่ง ช่างเป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดีจริงๆ

เมือ่ผมไปถึงห้องของไนล์ เอม็เจก็ปิดผ้าม่านหน้าต่างห้องของตวัเองทนัที 

ผมที่ปลอดภัยอยู่ในห้องของไนล์รีบยิงค�าถามไปที่แฟนตัวเองอย่างนึกสงสัย

'ไม่เคยรู้เลยว่าบ้านไนล์กับบ้านเอ็มเจจะอยู่ติดกัน'

'ซองเพ่ิงย้ายมาเรยีน ม.ปลาย ท่ีนี ่ซองจะไปรูอ้ะไร' ไนล์ถอดนาฬิกาข้อมอื 

แล้วดงึชายเสือ้นักเรยีนออกนอกกางเกงขาสัน้ 'เราสนิทกับเอม็เจมากๆ ตัง้แต่เดก็

แล้ว'

'เด็กแค่ไหน' ผมถาม ดึงเสื้อของตัวเองออกมาจากกางเกงขาสั้นบ้าง 

จะได้สบายตัวมากยิ่งขึ้น 

'ก็เริ่มตั้งไข่พร้อมกันอะ'

ผมมองหน้าไนล์อย่างตกตะลึง 'โห รู้สึกอิจฉาเลยเนี่ย เขารู้จักไนล์ 

มานานเกิ๊น'

'อิจฉาท�าไม' ไนล์ย้ิมแล้วโผเข้ามากอดผม 'น่ันเพ่ือนนะ ไม่ใช่แฟน 

สักหน่อย'

'เออว่ะ' ผมย้ิมตอบก่อนจะค่อยๆ ก้มหน้าลงไปจบูดูดด่ืมกับไนล์ 'เราว่า 

เราโชคดีที่สุดแล้วที่ได้เป็นแฟนไนล์'

และในระหว่างนัน้...ผ้าม่านทีเ่พ่ิงจะถูกปิดไปจากบ้านข้างๆ ก็ไม่ได้ถูกเปิด

ขึน้มาอกีเลย
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สี่ปีผ่านไป...

ผมโดนไนล์ทิ้ง เวลาผ่านมาแล้วสองเดือนเต็มๆ แต่ผมก็ยังท�าใจไม่ได้

สักที

แม่งอย่างกับเพิ่งโดนบอกเลิกเมื่อวาน

เหี้ยเอ๊ยยย เจ็บฉิบหาย

"เชี่ยซอง"

ผมมันไม่ดีตรงไหน

"ไอ้ซอง"

ผมดูแลเขาดีมากเลยนะ ดูแลดียิ่งกว่าคนในครอบครัวผมอีก 

"ซองเอ๊ย ได้ยินกูม้ายยย"

ผมให้เขาทุกอย่างเท่าท่ีเด็ก ม.ปลาย คนนึงจะให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเวลา 

ของขวัญ หรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือเรื่องเรียน

"สัดซอง"

ดีกว่านี้ก็เหลือแค่บวชเป็นพระให้เขาแล้วมั้ยวะ!

"ไอ้เหี้ยซอง!"

รูต้วัอกีทผีมก็ถูกไอ้มดืเพ่ือนรกัถีบตกลงไปจากเตียง โชคดีท่ีพ้ืนด้านล่าง 

มีพรม ไม่อย่างนั้นตัวผมคงจะระบม
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แต่เชื่อเถอะ...ระบมที่ตัวก็ไม่สู้ระบมที่ใจในตอนนี้

"กูเรยีกมงึตัง้หลายครัง้" ไอ้มดืท่ีมสีผีวิตรงข้ามกับชือ่ท�าสหีน้าเหน่ือยหน่าย 

"เป็นบ้าอะไร ใจลอยไปหารกัครัง้เก่าอกีแล้วใช่มะ"

"ไม่ใช่รักครั้งเก่า"

"แล้วมันเรียกว่าครั้งไหนไม่ทราบ"

"รักครั้งล่าสุด"

"โหไอ้สดั ดตู่างกันมากเนอะ" นอกจากมดืจะไม่ช่วยดึงผมข้ึนมาจากพ้ืน

แล้ว มนัยังโยนหมอนข้างของตวัเองใส่หวัผมอกีต่างหาก "มงึปล่อยวางได้แล้ว 

วันนี้กูจะพามึงไปล่า"

ระดับความอินของผมมีค่าเท่ากับศูนย์ "กูไม่มีอารมณ์"

"ไม่มีอารมณ์ไม่ได้ ไม่งั้นมึงจะลืมแฟนเก่าได้ยังไง"

"กูไม่อยากลืม ท�าไมกูต้องลืม"

"มึงต้องลืม มึงต้องไปต่อ" มืดร้องเสียงดัง "ไม่งั้นมึงก็จะยังเป็นอย่างงี้ 

ต่อไปเรื่อยๆ กูไม่อยากมีเพื่อนไร้หัวใจ ไร้จิตวิญญาณ"

"กูรักเขามาตั้งสี่ปีนะเว้ย ให้เวลากูหน่อยสิวะ"

"ไม่ให้ เพราะคอนเสิร์ตคร้ังนี้นานๆ ทีจะมีหน" ไอ้มืดมันฟังผมอยู ่

หรือเปล่าเนี่ย "แถมปกติคอนเสิร์ต EDM แบบนี้เขาไม่จัดแถวมอเรานะเว้ย"

"แล้วไง"

"กว่ากูจะได้บัตรมา กูต้องไปหาซื้อบัตรในทวิตเตอร์ โดนอัพราคาแบบ

ขูดเลือดขูดเน้ือสัดๆ" มันลูบแขนมันให้ดู "มึงดูดิ๊ เน้ือกูไม่เห็นแล้ว เหลือแต่

กระดูก"

"มึงผอมไงไอ้เหี้ยมืด"

"สดั" มดืตอกกลบัผมสัน้ๆ "กูอยากให้มงึรูว่้ากูทุม่เท กูอยากให้เพ่ือนมฟูออน

จากรกัฝังใจสมยัวัยขาสัน้"

"มึงอยากไปเต้นเองหรือเปล่า"

"ก็..." ดูมันเถียงไม่ออก "นั่นก็ส่วนนึง เป็นผลพลอยได้เฉยๆ"

"กูว่ามันเป็นเป้าหมายหลักของมึงมากกว่า"
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"ยังไงก็ช่าง" ไอ้มดืลอยหน้าลอยตา "กูจะพามงึไปล่า ยังไงคนืนีม้งึต้องได้

ใครสักคน"

"ได้มาท�าอะไร"

"ได้มาให้เขาเกาพุงมึงเล่นมั้งไอ้เหี้ย ได้มาเป็นแฟนสิวะ!"

"กูไม่ศรัทธากับการหาคนรู้ใจในที่อโคจร"

"เนื้อคู่จะมาตอนไหนก็ได้"

"กูว่าเนื้อคู่กูไม่มาในคืนนี้"

"แต่กูมีบัตรสองใบนะเว้ย ของมึงกับกู!" มืดเริ่มท�าเสียงกระเง้ากระงอด 

"มงึจะทิง้ให้กูไปกับพวกไอ้จรงิจรงิด ิ ถ้าเกิดกูโดนพวกน้ันงาบขึน้มามงึจะท�าไง 

มึงจะกลายเป็นคนที่ได้รับรางวัลเพื่อนเหี้ยที่สุดแห่งปีเลยนะเว้ย"

ไอ้มืดเมนชั่นถึงไอ้จริงท่ีมีชื่อจริงว่าจริงใจ คนคนน้ีมันตามจีบไอ้มืด 

ตั้งแต่เห็นมันวันแรกสมัยรับน้อง เป็นคนที่โคตรจะเป็นคนจริงสมชื่อ เพราะ 

แม่งจีบทั้งๆ ที่ไอ้มืดประกาศลั่นไปทั่วโลกว่ามันเป็นผู้ชายแท้ 

ผมเริ่มรู ้สึกเป็นห่วงมันนิดหน่อย ไอ้มืดมันตัวเล็กแถมยังเมาง่าย  

เหมาะกับการห้ิวไปไหนมาไหนได้ตามอ�าเภอใจ ไอ้จรงิกับเพ่ือนๆ ก็มชีือ่เสียง 

ไม่ค่อยดีนักเรื่องเป็นนักเท่ียวกลางคืน อีกทั้งคืนน้ีเพ่ือนกลุ่มน้ันยังเป็นเพ่ือน

เพียงกลุ่มเดียวที่จะไปดูคอนเสิร์ต EDM ห่าอะไรนี่อีก 

ถ้ามืดไม่ไปกับผม มันก็ต้องไปกับพวกไอ้จริง 

"หรือกูจะปล่อยให้ไอ้จริงงาบมึงดีนะ"

"ไอ้ลูกเลว ไอ้ลูกชั่ว"

"กูชื่อลูกซอง"

"เหมือนกันนั่นแหละ" 

"แม่กูด่ากูได้แบบนั้นคนเดียว"

"กูไม่รู้อะไรทั้งนั้น กูจะด่า"

"หบุปากได้แล้วไอ้เห้ีย" ผมโยนหมอนข้างของมนักลบัคืนก่อนจะลกุขึน้ยืน 

"ไปก็ไป"

"เยส!"
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"แต่ถ้ากูเบื่อเมื่อไหร่ กูกลับนะ"

"กูคิดว่ามึงไม่เบื่อแน่ๆ"

"มึงคอยดูไปเหอะ คอนเสิร์ตอะไรแบบนี้มันใช่ทางกูที่ไหน"

"เพราะมึงไม่เคยไปสักทีไงมึงถึงคิดแบบน้ัน เชื่อดิว่าหลังจากคืนนี้ไป  

ยังไงมึงก็ต้องเปลี่ยนความคิดแน่นอน"

ผมกลอกตาใส่ไอ้มืดพลางเก็บข้าวเก็บของเพ่ือท่ีจะกลับไปห้องของ 

ตัวเอง ไม่รู้ว่าผมคิดถูกคิดผิดที่มาอยู่หอเดียวกันกับเพื่อนอย่างมัน ไอ้มืดเป็น

เพ่ือนคณะเดียวกันท่ีรู้เท่าทันชีวิตผมไปหมดทุกส่ิงอย่างเพราะเราอยู่ด้วยกัน

ตลอดเกือบจะย่ีสิบสี่ชั่วโมง (ยกเว้นเสียแต่ตอนนอนหลับพักผ่อน) แล้วเมื่อ 

มันรู้ว่าตอนน้ีผมก�าลังอยู่ในช่วงอกหักและท�าใจไม่ได้ มันก็มักจะหากิจกรรม

ให้ผมท�านอกเหนือจากการเรียน เพ่ือที่ผมจะได้เจอคนใหม่และลืมคนในใจ 

ได้สักที

ผมเป็นเช่นน้ีมาตลอดสองเดือนแล้ว และผมสามารถน่ังยันนอนยัน 

ได้เลยว่ายังลืมไนล์ไม่ได้ ไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียว 

เช่ือว่ายังไงคืนนี้ไอ้มืดก็เสียแรงเปล่า แม้ว่าคอนเสิร์ตน้ีจะเป็นท่ีพูดถึง

หนักมากท่ีมอตลอดสองสามสัปดาห์น้ี ผมก็ไม่คิดจะสนใจอะไรท้ังสิ้น ผม 

ไปเรยีนด้วยสภาพคนไร้วิญญาณ น่ังตัง้ใจเรยีนและฟังอาจารย์อย่างกับโรบอต 

พอถึงเวลาสอบก็ท�าคะแนนได้ดีเพราะเวลาท่ีเหลือจากการเรียนผมก็เอามา

อ่านหนังสือทั้งหมด 

ใช่ ผมพยายามอย่างสดุซึง้ท่ีจะหาเรือ่งมาให้ตวัเองท�า เพ่ือทีจ่ะได้ไม่คดิ...

คดิไปถงึแฟนเก่า เอ๊ย แฟนคนล่าสดุของผม (เอ่อ มนัให้อารมณ์เดยีวกันใช่มัย้ 

นัน่น่ะ)

ผมเปลีย่นเสือ้ผ้าไปคดิไป นกึถึงตอนท่ีไนล์บอกเลิกผมเมือ่สองเดือนก่อน 

ทกุอย่างมนัเกิดขึน้ง่ายและรวดเรว็มากราวกับสีปี่ท่ีผ่านมาไร้ความหมาย วันน้ัน 

ผมก�าลังอ่านหนังสือกับไอ้มืดอย่างขะมักเขม้นท่ีห้องสมุดคณะ วิถีชีวิตผม 

ในวันนั้นด�าเนินไปอย่างปกติ ไม่มีสัญญาณเตือนใดๆ

เนื้อหาที่ผมอ่านค่อนข้างยากและต้องใช้ความจ�าเยอะ เถียงกับไอ้มืด 
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เป็นครัง้ทีส่บิของวัน ส่งสติก๊เกอร์รปูหมากวนๆ ไปกวนไอ้ลกูโม่ผูเ้ป็นน้องชาย 

หน่ึงครั้งถ้วน และแชตกับไนล์เป็นระยะๆ ตามปกติถึงแม้ว่าไนล์จะตอบสั้นๆ 

ห้วนๆ ก็ตาม แต่ผมก็ไม่ได้เก็บมาใส่ใจ เพราะอารมณ์ไนล์นัน้ก็มกัจะขึน้ๆ ลงๆ 

มาโดยตลอด

ใครจะไปรู้ว่าเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งในวันน้ันไนล์จะโทรมาหาผม  

ใช้น�้าเสียงเย็นชาท่ีไนล์จะใช้ทุกครั้งเวลาที่งอนผม ก่อนจะเอ่ยออกมาเป็น 

ประโยคสั้นๆ ว่า 

'เราไม่อยากไปต่อกับซองแล้วว่ะ เราว่าเราไม่มีความสุข'

ผมยอมรับว่าอึ้งแดกและรู้สึกชาไปทั้งตัว แม้จะไม่ค่อยเข้าใจ แต่เจอ

ประโยคจรงิจงัพร้อมกับอนิเนอร์ท่ีเหมอืนคดิมาอย่างดแีบบน้ันเข้าไปก็ท�าเอาผม

ไม่กล้าท�าอะไรในทันทีทันใด ผมปล่อยไนล์ไปตามทีเ่ขาต้องการอยู่สองสามวัน 

ก่อนจะตัดสินใจโทรไปถามหาเหตุผลดีๆ รวมไปถึงง้ออีกฝ่ายให้กลับมาเป็น 

แฟนผมต่อ แต่สุดท้ายไนล์ก็เลือกที่จะไม่กลับมา

หลังจากวันนั้น...ผมก็เหมียนหมา หมาหุ่นยนต์ที่ไร้หัวจิตหัวใจ

ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายท่ีชีวิตช่วงน้ีของผมมีอะไรให้ท�าตลอดเวลา  

คณะท่ีผมเรียนเป็นคณะที่ขึ้นชื่อว่าเรียนหนักมาก ถ้าไม่อ่านหนังสือคือ 

ตายโหงตายห่า เพราะงัน้ผมจงึยึดเอาเรือ่งเรยีนมาเป็นความส�าคัญอนัดับหน่ึง

เพ่ือทีต่วัเองจะได้ไม่ต้องคดิเรือ่งไนล์ กลายเป็นว่าทุกอย่างออกมาดี เสยีอยู่อย่าง 

ก็คือใจผมนี่แหละ ไม่ว่าจะยังไงมันก็ยังไม่ดีขึ้น

เหมือนมันร�่าร้องอยากจะกลับไปหาไนล์ตลอดเวลา

ผมพยายามง้อไนล์อยู่อกีสองสามครัง้ ทว่าทุกคร้ังก็ลงท้ายด้วยการท่ีไนล์ 

ไม่สนใจผมเหมอืนเดมิ เพ่ิมเตมิคอืร�าคาญผมหนักขึน้ ท้ายทีส่ดุผมก็จนปัญญา 

ไม่กล้าท�าอะไรอกีถึงแม้ว่าในใจของผมจะยังรกัไนล์เหมอืนท่ีแล้วมาก็ตาม

ไอ้มืดท่ีทั้งปลอบท้ังด่าพยายามหาอะไรมาให้ผมท�าอยู่ตลอด ล่าสุด 

มันก็พยายามไปตามล่าหาบัตรคอนเสิร์ตน่ีมาเพ่ือให้ผมไปเจอคนใหม่ๆ 

สารภาพตามตรงเลยนะว่าโคตรจะไม่อยากไป แต่ผมร�าคาญไอ้มดืมาก ร�าคาญ

เสียงบ่นก่นด่าท่ีจะมีมากข้ึนแน่ๆ ถ้าผมไม่ไป เพราะงั้นเลยคิดว่าผมน่าจะไป
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งานนี้ให้มันจบๆ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องฟังไอ้มืดบ่นอีก

มันเป็นทั้งเพ่ือนรักเพ่ือนชังนั่นแหละ ถ้าผมไม่มีมัน เวลาสองเดือน 

ที่ผมขาดไนล์ไปนั้นคงท�าให้ผมเหมียนหมาหนักมากกว่าเดิมอีกมั้ง

"เดี๋ยวก่อน" มืดชะงักงันเมื่อเห็นผม "ใส่ชุดห่าอะไรของมึงเนี่ย"

ผมมองดูสภาพตัวเอง "ไม่ดีตรงไหนวะ"

"กูรู้ว่ามึงแต่งยังไงมึงก็หล่อ แต่มึงจะไปคอนเสิร์ตกลางแจ้งนะครับ  

ท�าไมต้องเป็นทางการขนาดนี้ ไป ไปใส่เสื้อยืด"

"เรื่องเยอะจังวะ"

"คอนเสิร์ตก็เรื่องเยอะแบบนี้แหละ"

"กูหมายถึงมงึ ตัง้แต่เมือ่ไหร่กันท่ีมงึมาเจ้าก้ีเจ้าการกับการแต่งตวัของกู"

"ต้ังแต่เมือ่ก้ี" ไอ้มดืไม่เคยแคร์เสยีงบ่นของผมหรอก "มงึใส่เชิต้ไปคอนเสร์ิต

ได้ยังไง เด๋ียวก็ได้หลงัเปียกรกัแร้เปียก แบบนัน้หนุ่มท่ีไหนจะมาสนใจมงึ"

"กูบอกมึงหรือยังว่ากูร�าคาญมึงจัง"

"กูก็ร�าคาญมึงเหมือนกัน ที่อยู่ๆ กับมึงเนี่ยก็คือฝืนใจตัวเองล้วนๆ"

ผมชน้ิูวกลางใส่มนัพลางถอดเสือ้ ส่วนไอ้มดืกห็นัไปจดัการกับรองเท้าผ้าใบ

ของตวัเอง

"มึงอย่าใส่รองเท้าแตะไปนะ เดี๋ยวโดนเหยียบนิ้วตีน" มันเอ่ย

"มึงใส่ผ้าใบก็เจอคนมาเหยียบน้ิวตีนมึงอยู่ดี" ผมเลือกเส้ือยืดเรียบๆ  

จากในตู้มาสวม

"มึงจะมาเหยียบใช่มะ"

"ก็รู้นี่"

"กูจะกระโดดหลบ"

"กูจะบอกมึงก่อนท�าไมว่ากูก�าลังจะเหยียบนิ้วตีนมึง"

"กูมีสัญชาตญาณในการหลบหลีกที่ดี"

"อันนั้นใครบอกมึง"

"กูพูดของกูเอง"

ผมส่ายหน้าเบาๆ อย่างเหน่ือยใจกับเพ่ือน การถกเถียงระหว่างผมกับมนั
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ยังไงก็ไม่มีวันสิ้นสุดอยู่แล้ว เพราะง้ันผมควรจะจัดการกับตัวเองก่อน มือผม 

หยิบข้าวของท่ีจ�าเป็นยัดใส่กระเป๋ากางเกงแล้วพยักหน้าส่งสญัญาณให้ไอ้มดื

"กูพร้อมแล้ว"

"เย่ียม นัน่เป็นสญัญาณทีด่"ี ไอ้มดืชนูิว้โป้ง "แปลว่าคนืนียั้งไงมงึก็ได้แน่ๆ"

ได้แน่ ได้กลบักบัมงึตามล�าพังแน่ๆ ผมคดิในใจพลางเดินตามหลงัไอ้มดื

ไป ไม่ว่าจะมหีรอืไม่มสีญัญาณท่ีด ีผมก็ยังไม่พร้อมมฟูออนกับใครคนไหนอยู่ดี

ถ้าเรายังเคลยีร์คนท่ีอยู่ในใจไม่ได้ ก็ไม่ควรจะไปเริม่ต้นกับใครคนใหม่ 

เพราะนั่นมันคือการท�าร้ายคนที่มาทีหลังซึ่งไม่ได้ท�าอะไรผิดเลย...

บนแท็กซี่

ผมกับไอ้มืดนั่งกันคนละมุมที่เบาะด้านหลัง ต่างฝ่ายต่างก็เล่นโทรศัพท์ 

เชือ่ว่ายังไงไอ้มดืมนัก็ต้องเชก็เรตติง้ของมนับนโซเชยีลแน่ๆ มนัเป็นเน็ตไอดอล 

มาตั้งแต่สมัยเรียน ม.ปลาย มีคนติดตามประมาณครึ่งแสน ฮอตไปหมดกับ 

คนทุกเพศทุกวัยเพราะคาแร็กเตอร์น่ารักมีเสน่ห์ ส่วนผมนั้นเป็นโนบอดี ้

มาตัง้แต่ไหนแต่ไร ชวิีต ม.ปลาย ของผมวันๆ ขลุกอยู่แต่กับไนล์ มเีพียงสิง่เดียว 

ที่สามารถแยกผมกับไนล์ได้นั่นก็คือการเรียน

จะว่าไปแล้วก็คิดถึงขึ้นมาตงิดๆ

แอบส่องสักหน่อยดีกว่า

ผมเหลือบมองไอ้มืด มันเป็นคนท่ีคอยด่าผมตลอดเวลาว่าห้ามส่อง 

โซเชยีลมเีดยีของแฟนเก่าทกุช่องทาง ซึง่ผมก็มกัจะเผลอส่องให้มนัเหน็บ่อยครัง้ 

แล้วมันก็ด่าผมทกุครัง้ จนตอนนีผ้มเคยชนิกับการท่ีจะต้องเชก็ว่ามนัก�าลงัมองดู

อยู่หรือเปล่า เพื่อที่ผมจะได้ไม่โดนมันสบถใส่เรื่องส่องแฟนเก่าอีก

เมื่อทางสะดวกผมก็กดเข้าไปดูไอจีของไนล์ท่ีผมติดตามอยู่เหมือนเดิม

ทันที

หัวใจผมเต้นแรงไม่เป็นส�่า ไนล์ไม่ค่อยอัพรูป แต่อัพทีก็ค่อนข้างเป็น 

ทอล์กออฟเดอะทาวน์ มคีนตามไลค์และตามคอมเมนต์เยอะแยะเตม็ไปหมด 

โดยเฉพาะหลังจากที่เขาประกาศตัวว่าโสด ไอจีของเขาก็เต็มไปด้วยผู้คน 
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มากหน้าหลายตาจนผมตามส่องคนพวกนั้นไม่ไหว

รูปล่าสุดไนล์เพ่ิงอัพไปเมื่อสองชั่วโมงท่ีแล้วพร้อมแคปชั่นท่ีชวนให ้

ขมวดคิ้วใส่

'Stay strong #สู้ๆนะตัวกู'

หืม แบบนีแ้ปลว่าอะไร แปลว่าเขายังลมืผมไม่ได้เหมอืนกันใช่หรอืเปล่า

เฮ้ย หรือว่า...

ความหวังยังมีเสมอ!

ผมกดเข้าเช็กสตอร่ีของตัวเอง ซึ่งเป็นคลิปหมานอนตากแอร์ในเซเว่น

เมื่อตอนเย็น ผมค่อนข้างอัพเยอะเพราะมีหมาหลายตัวเหลือเกินท่ีเข้ามารับ

ความเย็นฟรีๆ จากข้างในร้านสะดวกซ้ือแห่งน้ี ผมถ่ายแม่งทุกตัวเพราะว่า 

มันตลกดี แล้วผมก็พบเซอร์ไพรส์จากไนล์

แม่เจ้าโว้ย น�้าตากูจะไหล

ไนล์เข้ามาส่องดูสตอรี่ผมทุกอัน ย�้ากันอีกครั้งนะครับ ทุกอัน!

ตั้งแต่เลิกกันไนล์ไม่เข้ามาส่องสตอรี่ผมเลย ท้ังยังกดเลิกติดตามผม 

ไปแล้วด้วย ผมค่อนข้างขมขื่นจากความจริงเรื่องน้ี แต่แล้ววันนี้ความขมขื่น

ทั้งหมดทั้งมวลนั่นก็มลายหายไปเมื่อเห็นว่าวันน้ีเขาเข้ามาส่องสตอรี่ของผม

ทุกอัน แถมยังไม่กดข้ามเลยสักอันด้วย

แปลว่าตั้งใจเข้ามาดูสุดๆ

ผมใจเต้นตึกตัก ยืดตัวขึ้นเล็กน้อยเป็นการเรียกความกล้าของตัวเอง 

ก่อนจะกดที่กล่องข้อความของอินสตาแกรม

'ส่องเหรอ'

โชคดีที่ไนล์ก�าลังเล่นอยู่พอดี เขากดเข้ามาอ่านด้วยความไวว่องจนผม

เผลออ้าปากค้าง ผมรีบใช้มืออีกข้างปิดปากตัวเอง เหลือบมองไปที่ไอ้มืดว่า 
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มนัจบัความผดิปกตขิองผมได้มัย้ แต่ดทู่าว่ามนัจะก�าลงัแฮปป้ีกับการไล่ตอบ

คอมเมนต์ของแฟนคลับอยู่นะ เพราะผมเห็นว่ามันพิมพ์ไปยิ้มไปไม่หยุด

ทางสะดวก ไม่มีใครคอยห้ามผมคุยกับไนล์!

'เปล๊า'

ผมยิ้มแฉ่ง นึกภาพออกในทันทีว่าไนล์พูดค�านี้เสียงเขาจะเป็นยังไง

มือผมสั่นไปหมด การที่ผมส่องไนล์มาตลอดสองเดือนน้ันมีเหตุผลอยู่ 

ไม่ก่ีอย่าง อย่างแรกก็คือผมคิดถึงเขา และอย่างท่ีสองก็คือ...ผมอยากรู้ว่า 

เขามีแฟน (ใหม่) หรือยัง

เชื่อว่าใครหลายคนก็มีจุดประสงค์ในการส่องไม่ต่างจากผม

'ไนล์ ถามไรอย่างได้ปะ'

'หืมมม?'

ผมกลืนน�้าลายลงคอ ใจผมน่ะอยากยกมือขึ้นมาพนมและสวดมนต ์

ก่อนทีจ่ะพิมพ์มาก แต่ผมกับไอ้มดือยู่ใกล้กันเกินไป มนัคงจะถามผมแน่ๆ ว่า

ท�าไมจู่ๆ ถึงได้ยกมือไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กะทันหันแบบนั้น 

'ไนล์มีแฟนใหม่ยังอะ'

ผมถามโดยทีใ่นใจก็แอบคดิเข้าข้างตวัเองว่ายังไงไนล์ก็ไม่มวัีนมฟูออน

ไปจากผมง่ายๆ แน่ สี่ปีท่ีผ่านมาผมคิดว่าตัวเองดูแลเขาอย่างดีมาตลอด  

เรียกได้ว่าถ้ามีการจัดอันดับแฟนตัวอย่างผมคงติดท็อปลิสต์หน่ึงในห้า (แต่ก็

อาจจะได้ที่ห้า เพราะผมโฟกัสที่การเรียนจนอาจจะไม่ค่อยมีเวลา)

ถ้าเขามีคนใหม่ภายในระยะเวลาเพียงสองเดือน ผมบอกได้เลยว่า 

นั่นไม่ใช่ไนล์ที่ผมรู้จัก
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แล้วผมก็กล้าเอาหมาในปากไอ้มืดมาเป็นประกันเลยว่ายังไงไนล์ก็ยัง

ไม่มีคนใหม่!

'ยัง'

ไนล์ตอบมาสั้นๆ ง่ายๆ แต่ก็ท�าเอาในใจผมลิงโลดเป็นที่สุด

"เยส!"

"หืม มีไรวะ" 

"ไม่มี้" ผมร้องเสียงสูงอย่างมีพิรุธ ซึ่งไอ้มืดฉลาดพอท่ีจะรู้ว่าผมก�าลัง

โกหก

"มึงก�าลังปิดบังอะไรกูอยู่วะ"

"เงนิในบญัชกูีไง แต่กูไม่ได้ปิดบงัเงนิกูแค่มงึ กูปิดบงัเงนิกูกับคนทุกคน 

บนโลก"

"เงินในบัญชีที่มีอยู่สามสิบบาทอะนะ"

"สัด อย่าพูดความจริง"

"มึงดูอารมณ์ดีขึ้นผิดปกติ"

"กูเปล่า กูแค่ต่ืนเต้น" ผมท�าเป็นมองไปรอบๆ "ดซู ิคนเตม็ไปหมด มแีต่

หล่อๆ สวยๆ"

"คนห่าอะไรวะ นี่มันบนสะพาน" ไอ้มืดเอาเท้ามาเขี่ยหน้าแข้งผมเบาๆ 

"ตอแหลไม่เลิก อย่าให้กูรู้นะว่ามึงไปท�าอะไรลับหลังกู"

"กูไม่นอกใจมึงหรอกเพื่อน กูรักมึงมาก"

"ขี้กูนี่"

"อิอิ"

"อิอิพ่อง"

"คือกู...เชี่ย!" ผมร้องเสียงดังเมื่อจู่ๆ คุณลุงคนขับแท็กซี่ก็หักพวงมาลัย

กะทันหัน

"ลุง! ใจเย็นครับ" ไอ้มืดเองก็ตกใจไม่แพ้กัน 
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"รถข้างๆ หลายคันมันขับแปลกๆ" ลุงเริ่มบ่นอย่างคนหัวร้อน "ดูสิ  

เหมือนพากันไล่ตามรถคันนั้นกันอยู่"

"หา?"

ผมกับไอ้มืดยืดคอไปดู เห็นว่ารถตู้หรูสีด�าคันหน่ึงก�าลังถูกรถหลายคัน 

ไล่ตาม ท่ีผมรู้เพราะว่าแท็กซ่ีของเราก็ก�าลังขับตามรถพวกน้ัน จึงเรียกได้ว่า 

แทบจะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด

เป็นภาพที่น่าหวาดเสียวมากกก แม้จะอยู่หลังๆ แต่ก็เส่ียงเพราะยังม ี

รถอีกหลายคันที่พยายามไล่ตามรถคันนั้นอย่างบ้าคลั่ง 

"คนในรถน่ันมนัเป็นลกูหน้ีของใครหลายคนรเึปล่าหนอ เขาถึงได้พากัน

ตามขนาดนี้"

คณุลงุหกัหลบอกีรอบ ผมกับไอ้มดืแทบจะกระโดดกอดกันอยู่หลงัเบาะ 

(สามคัคข้ึีนมาทนัควัน) แม้คณุลงุจะขบัดแีค่ไหน แต่ถ้ารอบๆ มคีนขบับ้าๆ บอๆ 

เต็มไปหมดแบบนี้ บอกเลยว่ายังไงก็เสี่ยง 

ผมยังไม่อยากตาย

แฟนเก่าบอกว่ายังไม่มแีฟนใหม่ปุบ๊ ผมก็ตายป๊ับงีเ้หรอ ไอ้ห่า แบบน้ัน 

มันแฮปปี้ที่ไหนกันวะ!

เรียกได้ว่ากว่าจะหลุดจากเหตุการณ์สุดระทึก ผมกับไอ้มืดก็แทบจะ 

พนมมือยกขึ้นมาเหนือหัวเพ่ือสวดมนต์ จากน้ันเมื่อสังเกตโดยรอบก็พบว่า 

ใกล้ถึงบริเวณที่จัดคอนเสิร์ตแล้ว ผมกับมืดตัดสินใจลงก่อนหน้าจุดหมาย

เพราะรถติดมากถึงมากที่สุด 

"เกือบตาย ไอ้เหี้ยเอ๊ย" ไอ้มืดเอามือทึ้งหัวตัวเอง 

"ดีงามฉิบหาย คอนเสิร์ตห่าไรไม่รู้ของมึงเนี่ย" ผมอดที่จะบ่นไม่ได้ 

"กูว่าไอ้รถตู้คันนั้นมันต้องเป็นรถตู้ดีเจที่จะมาจัดคอนเสิร์ตที่นี่ว่ะ" 

"หา?"

"คงก�าลงัดงัมาก ไม่อย่างนัน้คงไม่มาเล่นหนังเจมส์ บอนด์ให้เราดบูนถนน

แบบเมือ่ตะก้ีหรอก"

"กูจะบ้าตาย" ผมหนัไปมองไอ้มดื "กลบัตอนน้ีทันมัย้ กูเริม่ไม่เอน็จอยแล้ว"
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"เย็นก่อนเพ่ือน มงึต้องเข้างานก่อน มงึถงึจะรูว่้ามนัคุม้มากท่ีมงึเสีย่งชวีติ 

มาคอนฯ นี"้

"ไอ้สัด คุ้มบ้านป้ามึงอะ กูอยากกลับห้อง"

"รถติดขนาดนี้กลับไปท�าซากอะไร"

"ขากลับไม่ติด"

"ไอ้เหี้ยซอง มึงอย่าดื้อ"

"กูไม่ได้...เห้ียยยยยยย!" ผมร้องจ๊ากเมือ่สปอร์ตคาร์สเีหลอืงอ๋อยคนัหน่ึง

ขับผ่านผมกับไอ้มืดท่ีเพ่ิงจะเลี้ยวเข้าไปในทางเข้าคอนเสิร์ต รถคันน้ัน 

ขับหวาดเสียวมาก เกือบจะเหยียบเท้าผมหรือไม่ก็เกือบจะชนตูดผมไปแล้ว

"ว้อทเดอะฟัค คว-ไรเนี่ยยย!" ไอ้มืดเองก็ร้อง

"พ่อมึงตาย ไอ้เหี้ยเอ๊ย!" ผมที่หัวร้อนอยู่แล้วร้องตามหลังรถคันนั้น 

"แม่ง" มืดถอนหายใจ "จิ้งจกท�าไมไม่ทักก่อนที่กูจะออกมาจากหอวะ"

"กูอยากกลับแล้ว" ผมหายใจฟึดฟัด

"กูว่าวันนี้มึงกับกูต้องได้โชคก่อนกลับห้อง"

"โชคเหี้ยไร"

"กูได้สาว มึงได้ผัว"

"เดี๋ยวก่อน"

"เชื่อกูดิ ซวยขนาดนี้ กูว่าข้างในคอนฯ แม่งต้องมีเรื่องดีๆ รออยู่"

ไม่ว่าจะโวยวายขนาดไหน ยังไงไอ้เห้ียมืดก็ไม่มีวันเปล่ียนความคิด  

ผมคงได้แค่ปลงแล้วก็เข้าไปในคอนฯ เป็นเพื่อนมันให้จบๆ ไป 

ไม่ต้องเจอเร่ืองดีก็ได้ ขอแค่ไม่ต้องมีเรื่องให้เส่ียงชีวิตอีกเป็นพอ แม่ง 

หัวใจผมจะวาย

ภายในคอนเสิร์ต

นี่มัน...แตกต่างจากที่ผมคิดเอาไว้มาก

ความคิดผมเริ่มจะเปลี่ยนเมื่อมองเห็นบรรยากาศโดยรอบ คนท่ีมา

คอนเสิร์ตที่นี่ล้วนแล้วแต่หน้าตาดีและแต่งตัวดีอย่างที่ไอ้มืดมันเคลมเอาไว้
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ไม่มีผิดเพ้ียน ผมที่นิยมชมชอบเพศชายมองคนนั้นคนนี้อย่างเพลินตา แต่ 

ถึงอย่างน้ันผมก็ไม่ได้รูส้กึหว่ันไหวอะไรถึงแม้จะเจอคนทีห่น้าตาน่ารกัมากกว่าไนล์

แค่ไหน ผมเป็นพวกรักเดียวใจเดียวจะตายไป อีกอย่างใจผมก�าลังพองฟู 

เรื่องท่ีว่าไนล์ยังไม่มีใครใหม่ จนส่งผลให้ผมอารมณ์ดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัด 

จนลืมไปเลยว่าก่อนเข้าคอนเสิร์ตนั้นผมเคยหัวร้อนแค่ไหน 

ไอ้มดืเป็นเจ้ามอืเลีย้งเครือ่งดืม่ในวันน้ี นอกจากจะมเีสยีงเพลงทีด่งักึกก้อง

และน่าแดนซ์กระจายแล้ว ในคอนเสร์ิตน้ียังจ�าหน่ายเครือ่งดืม่หลากหลายแบบ

อีกด้วย ผมดื่มให้ตัวเองกร่ึมๆ พอที่จะสนุกไปกับงาน จะว่าไปไอ้คอนฯ น้ี 

มันก็ไม่เลวเหมือนกัน เริ่มรู้สึกผิดนิดๆ ที่ตัวเองได้สบประมาทไว้ก่อนหน้านี้

ด้วยความที่เริ่มเมานิดๆ ผมก็เลยเริ่มพ่นเรื่องที่ค้างอยู่ในใจ 

"เหี้ยมืด กูว่า...กูจะง้อไนล์ใหม่อีกรอบว่ะ" ผมตะโกนแข่งกับเสียงเพลง  

เรานัง่กันอยู่รมิๆ มองดผููค้นเดนิผ่านไปมา คอนเสร์ิตเปลีย่นดเีจไปตามตาราง

และเสียงเพลงก็ดังอยู่ตลอด แต่คนเราไม่สามารถเต้นได้ตลอดเวลาเหมือน

เสียงเพลง ไอ้มืดท่ีว่าแน่ยังต้องมาน่ังจ๋องพักเหนื่อยอยู่ข้างๆ ผมท่ีเมื่อตะก้ี

เอาแต่ยืนอยู่ข้างๆ มัน ไม่ได้เต้นห่าอะไรเลย

"ฮ้า!" ไอ้มืดร้องเสียงดังลั่น "มิน่า มึงถึงนั่งยิ้มบนรถแท็กซี่"

"..." ผมยิ้มน้อยๆ

"มึงเพิ่งไปคุยกับเขามาใช่มะ"

ผมพยักหน้า มดืไม่ได้รูจ้กัไนล์มาก่อนเพราะมนัเป็นเพ่ือนใหม่ผมท่ีคณะ 

ไม่ได้เรยีนมาจากโรงเรยีนเดยีวกัน มนัเคยเหน็หน้าค่าตาของไนล์ผ่านทางโซเชยีล

เท่านั้น 

"กูว่ามนัถึงเวลาแล้ว กูปล่อยให้เขาไปอยู่กับตวัเองนานพอแล้ว" ผมเอ่ย 

"อย่างกูท่ีอยู่คนเดยีวมาสกัพัก มนัท�าให้กูคดิได้ว่ากูยังรกัเขา ยังอยากคบกับเขา"

"ก็แล้วแต่" ไม่น่าเชื่อว่ามืดจะเห็นด้วยกับผมง่ายๆ

"คือมึงสนับสนุนกู?" ผมถึงกับท�าตาค้าง

"อย่างกับว่ากูขัดแล้วมึงจะท�าตาม" 

"ที่มึงพูดก็ไม่ผิด"
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"โด่ อุตส่าห์จะช่วยหาเหยื่อรายใหม่ให้"

"เหยื่อเหี้ยอะไร มึงเห็นกูเป็นคนยังไงเนี่ย"

"ก็ภายนอกมงึเหมอืนอยากจะแดกคนนัน้คนนีไ้ปท่ัวน่ีหว่า คนเขาพูดกัน

แบบนี้ทั้งคณะตั้งแต่มึงเข้ามาแรกๆ"

"แต่มึงก็เข้ามาเป็นเพื่อนกู"

"ก็เผื่อไปกับมึงแล้วกูจะได้สาวติดไม้ติดมือมา"

"และแล้วมึงก็ต้องผิดหวัง นอกจากกูจะมีแฟนแล้วกูยังไม่เที่ยวอีก"

"เรือ่งมนัเศร้าว่ะ กระซิกๆ" ไอ้มดืท�าท่าร้องไห้เหมอืนชวีติแม่งดราม่ามาก 

ก่อนท่ีมันจะเปลี่ยนท่าทีเพราะจู่ๆ ก็มีคลื่นมนุษย์เข้ามาทางเราอย่างรวดเร็ว  

"เหี้ยอะไรอีกเนี่ย"

ผมกับมดืลกุขึน้ยืน แล้วเราก็เหน็ว่าคนพวกนัน้ก�าลงัฮอืฮากันใหญ่ เมือ่

มองดดูีๆ  ก็เหน็ว่ามใีครทีไ่หนไม่รูก้�าลงัท�าให้คนพวกนัน้ทัง้แตกตืน่และตืน่เต้น 

จนลืมเสียงเพลงและดีเจที่อยู่บนเวทีใหญ่โน่นไปเลย

"กรี๊ดดดดด"

"ดรีมเหรอ"

"เชี่ยยย ดีเจดรีม"

"พี่ดรีมครับ!"

"ใช่ดรีมแน่นอน"

"ดีเจดรีมๆ"

"โอยยย หล่อมากกก"

ผมกับมืดโดนชนแขนกันไปคนละทีสองทีจนในที่สุดเราก็ตัดสินใจ 

ล่าถอยไปให้ห่างจากมวลชนกลุม่น้ัน ให้ตายส ิคนคนน้ีแม่งมผีลกับคนทุกเพศ

เลยเว้ย

"เชีย่ ดเีจดรมีนีเ่อง" มดืท�าสหีน้าถึงบางอ้อ "กูว่ารถตูท้ีม่คีนขบัตามคนัน้ัน

ก็ไอ้คนนีน่ี้แหละ ตอนน้ีก�าลงัดงัฉบิหาย น่ีก็จะข้ึนเล่นเป็นคนสดุท้ายด้วย"

"แล้วไม่ไปเตรียมตัวหลังเวทีหรือไง มาท�าให้คนเขาแตกต่ืนท�าไม"  

ผมเกาหัวแกรกๆ
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"ไม่รู้ดิ เช็กเรตติ้งมั้ง" ไอ้มืดยักไหล่ก่อนสีหน้าของมันจะเปลี่ยนเป็น 

นกึอะไรข้ึนมาได้ "ถ้ากไูด้เซลฟ่ีกบัไอ้ดเีจดรมีน่ีสกัชอต ยอดไลค์ใต้รูปกูคงล้นทะลัก

แบบฟ้าถล่มแผ่นดินทลาย"

ฉิบ หาย ละ

"กูไม่อยากฟัง" ผมรีบยกมือปิดหูทันทีเพราะรู้ว่าก�าลังจะเกิดอะไรขึ้น

"เหี้ยซอง!" เพ่ือนเริ่มเขย่าตัวผม "เราไปไฟต์ให้กูได้เซลฟ่ีกับดีเจดรีม 

กันเถอะ"

ท�าไมผมซื้อหวยไม่เคยถูกฟะ ทีกับเรื่องนี้ผมกลับเดาไว้ในใจได้ถูกเผง 

ไอ้เหี้ยมืดเป็นคนพวกคลั่งยอดไลค์ในโซเชียลในบางโอกาส ถ้ารูปไหน 

มันคาดหวงัสูงแล้วยอดไลค์ได้ไม่เท่าไหร่มันก็จะท�าหน้าบูดเป็นตูดเป็ด เคยมี 

หนหนึง่ท่ีมนัลงรปูคูกั่บพ่ีเพลนิ เฌอปราง (ซึง่ผมนีแ่หละทีเ่ป็นคนไปถ่ายให้มนั 

วันน้ันต้องตากแดดตากลมไปรอพ่ีเพลนิอยู่หน้าห้าง ไม่รูว่้าผมท�าไปเพ่ืออะไร

เหมอืนกัน) ไอ้มดือยากได้ยอดไลค์ใต้รปูสกัห้าพัน ปรากฏว่ารปูน้ันดนัได้ยอดไลค์ 

แค่สี่พันห้าแล้วก็ไม่มีกระเตื้องข้ึน ทุกวันนี้มันยังบ่นถึงรูปนั้นอยู่เลย เพราะ 

ผมกับมันไปรอถ่ายรูปกับพี่เพลินโคตรจะนาน

ครบั น่ันแหละคอืหน่ึงในกิจกรรมทีไ่อ้มดืพาผมไปท�าเพ่ือให้ลืมว่าตัวเอง

ถูกทิ้ง เป็นอะไรที่ผมมีความสุขซะไม่มี

ตอนน้ีแววตาไอ้เห้ียมืดเร่ิมวาวโรจน์ขึ้นมาแล้ว ซึ่งน่ันก็หมายความว่า

มันคงไม่ล้มเลิกความคิดเรื่องนี้ง่ายๆ แน่

"มงึจะบ้าเหรอ มงึเห็นคนมัย้" ผมโวยวาย แต่มอืไอ้มดืไวกว่าปากผมมาก 

เพราะมันลากผมเข้าไปอยู่ท่ามกลางฝูงชนที่พร้อมล่าดีเจดรีมแล้ว 

แล้วไอ้ดีเจห่านี่ก็มาท�าอะไรแถวนี้ก็ไม่รู้ รู้ทั้งรู้ว่าตัวเองเป็นคนดังน่ะหา

"ลองดู เผื่อกูได้สักรูป"

"คงจะได้มัง้ มงึเหน็การ์ดมัย้" ผมส่งเสยีงดงัพร้อมกับบบีตวัเองให้ลบีลง

เพราะโดนคนข้างๆ เบยีดหนักมาก ทุกคนต้องการมองเหน็ดเีจดรมีชดัๆ ส่วน 

ผมน้ันรู้สึกอยากซัดหน้าเพ่ือนตัวเองชะมัด ข้างหน้าน่ันผมเห็นการ์ดล้อมรอบ

ดีเจดรีมอยู่สี่คน แต่ละคนตัวสูงกว่าผมประมาณศอกนึงเห็นจะได้
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"แล้วไงวะ กูเป็นเอฟซีดีเจดรีม เขาไม่ท�าร้ายกูหรอก"

"เหรอ แต่มึงเพิ่งรู้จักเขาเมื่อตะกี้ ไอ้เวร"

"ก็เนียนๆ กันไป มึงอย่าซีเรียสกับชีวิตมากได้มั้ยวะไอ้ปืนลูกซอง"

"กูรู้สึกอยากยิงมึงมากเลยตอนนี้"

ไม่น่าเชือ่เลยว่าผมกับมดืจะสามารถเบยีดเสียดผูค้นท่ีมาตามต่ิงดีเจดรมี

จนเข้ามาถึงกลางวงได้ ผมจ้องเขม็งผ่านช่องว่างระหว่างการ์ดไปท่ีดีเจดรีม  

ตวัจรงิของเขาดเูป็นคนหล่อพิมพ์นิยม แต่งตวัง่ายๆ ใส่เสือ้ยืดกางเกงยีน และก็

ก�าลงัเพลดิเพลนิอยู่กับการเลอืกเครือ่งดืม่

ไม่สิ ก�าลังเดินมาเป็นเพื่อนคนอื่นเลือกเครื่องดื่มต่างหาก

ไอ้ตับห่านเอ๊ย มึงท�าคนอื่นเขาเดือดร้อนกันไปหมด

"เอาไงดวีะมงึ" ไอ้มดืเหมอืนจะยังมแีก่ใจสูต่้อ ท้ังๆ ท่ีตวัมนัสงูแค่รกัแร้

ของการ์ด "ท�ายังไงดีถึงจะได้ถ่าย"

"ท�าใจเหอะ ไม่มีใครได้ถ่ายรูปกับเขาหรอก"

"ก็ไม่แน่นะ"

อยากจะยกแก้วเบียร์ในมอืขึน้มาแล้วราดหัวเพ่ือนตวัเองจรงิๆ ให้ตายเถอะ 

เมือ่ไหร่มงึจะตืน่!

แต่เดี๋ยวก่อน...

ผมว่าผมเพิ่งเห็นเพื่อนของดีเจดรีม 

ทุกอย่างดูคุ้นไปหมดเลย 

"ใครอะ"

"ดรีมอยู่กับใคร"

"เพื่อนพี่ดรีมหล่อจังเลย"

ประโยคเหล่านี้ดังขึ้นตอนที่ทุกคนเห็นหน้าของคนท่ีอยู่กับดีเจดรีมชัดๆ 

ซึ่งมันเกิดขึ้นพร้อมๆ กับความทรงจ�าของผมที่ค่อยๆ ผ่านเข้ามาในหัว

ยิ่งจ้องก็ยิ่งชัดเจนว่าแม่งใช่

ผมยังจ�าสีผ้าม่านเวลาที่มันปิดเมื่อตอนท่ีผมกับไนล์ปีนขึ้นไปจู๋จี๋กัน 

ที่ห้องไนล์ได้อยู่เลย
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"มึง" ผมร�าพึงกับไอ้มืด

"หืม" 

"กูว่ากูรู้จักเพื่อนดีเจดรีม"

"ฮ้า! จริงดิ" ไอ้มืดชะเง้อคอมอง "เหยดเข้ หล่อกว่าดีเจดรีมอีก"

ทัง้ๆ ท่ีมนัอยู่ในดงติง่ดเีจดรมีแท้ๆ แต่ไม่มใีครรุมกระทืบมนัเพราะค�าพูดน้ัน 

อาจเป็นเพราะทุกคนมัวแต่สนใจคนสองคนที่หล่อฉายแววโดดเด่นตรงนั้น 

หรือไม่ก็เห็นด้วยกับค�าพูดของไอ้มืดเต็มๆ

ผมไม่เถียงอะไรสักค�าเพราะคนคนน้ีแม่งหล่อจริง แถมยังหล่อขึ้น

มากกว่าตอนสมัยมัธยมหลายเท่า

มันคือเอ็มเจ เพ่ือนข้างบ้านของไนล์ เพ่ือนร่วมโรงเรียนเก่าที่ผมมักจะ

เดินหนีเวลาเจอทีโ่รงเรยีนโดยบงัเอิญเพราะว่าแต่ก่อนแม่งเป็นนักเลงคุมท้ังโรงเรยีน

มันกับดีเจดรีมคนนี้ไปรู้จักมักจี่กันตอนไหนวะ

"มึงรู้จักจริงอะ" ไอ้มืดท�าสีหน้าไม่ค่อยเชื่อผม คงนึกว่าผมอ�า 

"อืม" 

"โกหกรึเปล่า"

"กูจะโกหกมึงท�าไม"

"ถ้ามึงรู้จักจริงมึงต้องให้เขาช่วย"

ผมถลงึตามองเพ่ือนรกัทีผ่มเริม่รูส้กึไม่รกัมนัข้ึนมาแล้ว "มงึบ้าไปแล้ว"

"แปลว่ามึงไม่รู้จักจริงๆ ไง ตอแหลกูนี่หว่า"

"หา?"

"กูก็แอบคิดอยู่ มันจะไปจริงได้ยังง้ายยย คนหล่อแบบนั้นเนี่ยนะ 

จะเคยมาอยู่ในสารบบชวีติมงึ มงึหล่อก็จรงินะเว้ยลกูซอง แต่ถ้าจะให้เทียบกับ

ไอ้สองคนท่ีอยู่ตรงน้ันกูว่ามึงยังห่างชั้นหลายขุม ที่มึงพูดเมื่อตะก้ีมึงคงมโน  

กูจะไม่ถือ..."

"เอม็เจ!" ค�าสบประมาทของไอ้มดืท�าเอาผมเดอืดจดั ส่งเสยีงร้องออกไป

แบบไม่คิดเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าผมรู้จักเพื่อนดีเจดรีมจริงๆ

เชื่อมั้ยครับ ไม่ว่ารอบข้างซึ่งผู้คนก�าลังแออัดยัดเยียดจะพากันส่งเสียง 
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ดงัระงมหรอืว่าเสยีงดนตรจีากเวทีหลกัจะดังขนาดไหน ทุกคนก็ได้ยินเสียงน้ัน

ของผมอย่างน่าอัศจรรย์ใจ

ไอ้มดือ้าปากค้าง ส่วนผมก�าลงัอ้าปากค้างกว่าเมือ่เหน็ว่าท้ังดเีจดรมี การ์ด 

รวมไปถึงไอ้เอม็เจคนนัน้หนัมามองทีผ่มกันหมด

มึงเชื่อกูหรือยังไอ้เหี้ยมืดดด

"เอ็มเจ" ผมเรียกอีกครั้งเพ่ือเป็นการตอกย�้า "น่ีเราลูกซองไง ท่ีมาจาก

โรงเรียนเดียวกันกับนายอะ"

ท�าไมไร้ซึง่การตอบสนองล่ะโว้ย ตอนน้ีทกุคนก�าลงัมองว่าผมเป็นคนบ้า 

เป็นแฟนคลับท่ีเรียกร้องความสนใจจากศิลปิน ซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่เลย 

ผมก็แค่อยากเอาชนะสิ่งที่ไอ้มืดมันพูดจาดูถูกผมก็เท่านั้น

"เราที่เป็นแฟนไนล์อะ"

หวังว่าความจรงิข้อนีจ้ะท�าให้ไอ้เอม็เจทีม่สีหีน้าไร้อารมณ์ส่งเสยีงร้องอ๋อ

ในใจ มนัเดินมาหาผมช้าๆ ผ่านดเีจดรมีท่ีมองตามอย่างงนุงงเลก็น้อย ผ่านการ์ด 

ทีพ่ร้อมใจกันแหวกทางให้

ไอ้มืดกะพริบตาปริบๆ แล้วก็ถองสีข้างผมอย่างบ้าคลั่ง ส่วนแฟนคลับ

คนอืน่ๆ ก็เริม่เฝ้ามองด้วยสหีน้าตืน่ตาตืน่ใจ ตอนน้ีทุกคนให้ความสนใจเอม็เจ 

ไปพร้อมๆ กับดรีม (ขี้เกียจเรียกยศมันเต็มๆ แล้ว) วงเริ่มขยายใหญ่มากข้ึน 

เมื่อดรีมเดินตามหลังเอ็มเจมาอย่างช้าๆ กลายเป็นว่าตอนน้ีผมกับไอ้มืดเป็น

ศูนย์กลางของวง

ฉิบหายละ ผมเห็นกล้องในมือของมนุษย์หลายคนถูกยกขึ้นมาถ่าย 

เต็มไปหมด

"เมื่อกี้ว่าอะไรนะ" เอ็มเจเลิกคิ้วถาม

เชีย่ มนัยังน่ากลวัอยู่ว่ะ ไอ้บ้านีท่ัง้หล่อ ตวัสงู ไหล่กว้าง แถมยังพ่วงด้วย

รังสีอ�ามหิต

ไม่งั้นมันคงเป็นนักเลงคุมทั้งโรงเรียนไม่ได้หรอก

"เราลูกซองไง จ�าได้มั้ย"

"ไม่ใช่อันนี้สิ"

Page My sweetheart is you.indd   27 26/2/2563 BE   10:57



My sweetheart is you28

เหี้ยเอ็มเจนี่มันมึนๆ อึนๆ อะไรหรือเปล่าวะ 

"เราเป็นเพื่อนที่มาจากโรงเรียนเก่าอะ"

"ไม่ อีกอันนึง"

เฮ้อ ผมเข้าใจแล้วล่ะว่าเอ็มเจต้องการให้ผมพูดว่าอะไร

"เราเป็นแฟนไนล์"

"ผดิ" เอม็เจชกัสหีน้าใส่ผม "เป็นแฟนเก่า ไม่ใช่แฟนเฉยๆ มนัไม่เหมอืนกัน

นะ รู้ใช่มั้ย"

แม้ค�าพูดจะดไูม่มอีะไร แต่ท�าไมมนัฟังดเูชอืดเฉอืนจงัวะ อาจเป็นเพราะ

ไอ้เอม็เจเอม็จอกนีม่นัเน้นย�า้ค�าว่าแฟนเก่าหนักกว่าค�าอืน่ รวมไปถึงการแสดง

สีหน้าที่โคตรจะเย็นชาและจงเกลียดจงชังด้วย 

มันเป็นเพื่อนไนล์มาตั้งแต่เด็ก ก็คงจะเข้าข้างไนล์ทุกอย่างนั่นแหละ 

"แฟนเก่าก็แฟนเก่า" ผมกัดฟันสู้ "เพ่ือนกูอยากถ่ายรูปกับเพ่ือนมึง  

มึงช่วยหน่อยได้ปะ"

พอกันทีกับค�าสุภาพกับคนที่พร้อมจะงับหัวผมตลอดเวลาแบบน้ี ผม 

รู้สึกหวาดหวั่นเล็กน้อย แต่ผมก็ต้องท�าเป็นเชิดใส่

เพราะกล้องแม่งเยอะมากเลย ให้ตายเถอะคร้าบบบ

ไอ้มืดตัวสั่นงันงกเพราะมันคงรู ้ซึ้งถึงความน่ากลัวของเอ็มเจแล้ว  

คนถูกร้องขอเหลอืบมองไปทางเพ่ือนคนดงัของตวัเอง ซึง่ก็รูห้น้าทีเ่ป็นอย่างดี

"ถ่ายได้ครับ ถ่ายได้เลย" ดรีมพูดแล้วย้ิมพราย ไอ้มืดรีบหยิบโทรศัพท์

ขึ้นมาแล้วส่งให้ผมทันที มันเดินไปอยู่ข้างๆ ดรีมแล้วก็ชูสองน้ิว ส่วนดรีม 

ก็ยืนย้ิมเฉยๆ ผมกดถ่ายรวัๆ ไปสบิรปูพลางรูส้กึได้ว่าบรรยากาศรอบตวัก�าลงั 

จะเปลี่ยนไป

เมื่อมีคนหนึ่งได้ถ่ายรูปกับศิลปิน อีกหลายคนก็ต้องได้ถ่ายเหมือนกัน

ไอ้เหี้ยมืด มึงรู้มั้ยว่ามึงก�าลังจุดชนวนสงครามกลางคอนฯ!

"แล้ว...นายถ่ายมัย้อะ" ค�าถามจากดรมีผูไ้ม่สนใจความวุ่นวายรอบข้าง

เพราะเขามกีาร์ดคอยคุม้ครองอยู่แล้ว ผมก�าลงัจะส่ายหน้า แต่เอม็เจพูดแทรก

ขึ้นมาซะก่อน
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"อย่าถ่ายกับมันเลย" เหมือนเจ้านักเลงคนน้ีจะพูดกับดรีมคนเดียว  

"มันนิสัยไม่ดี"

ว้อททททท กูเนี่ยนะ 

"ไหงงั้น" แม้แต่ดรีมก็ยังงง

"มันเป็นแฟนเพื่อนกู แต่ดูแลเพื่อนกูไม่ดีเลย"

"หา?"

"เพื่อนกูกลับบ้านมาร้องไห้เหมือนหมาทุกวันตั้งแต่คบกับมัน"

"เดี๋ยว มึงว่าไงนะ" ผมส่งโทรศัพท์คืนให้ไอ้มืดอย่างรวดเร็วจนมันเกือบ 

รับไม่ทัน ขาของผมก้าวไปหาเอ็มเจพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมาตั้งท่าจะเอาเรื่อง 

ไม่ได้แคร์เลยสักนิดว่ามันจะสูงกว่าผมแค่ไหน "กูเนี่ยนะท�าไนล์ร้องไห้"

"ใช่"

"มึงรู้อะไรมา"

"..."

"ตอบกู มึงรู้อะไรมา!"

"คุณดรีมครับ ถึงเวลาแล้ว" การ์ดคนหนึ่งขยับเข้ามาบอกดรีม

"เอ่อ..." ดรีมดูมึนงงกับสถานการณ์ตรงหน้า "เอ็ม ต้องไปแล้วว่ะ"

"มงึก็ไปด ิเก่ียวเห้ียอะไรกับกูล่ะ" เอม็เจดหูงดุหงดิงุ่นง่านมากขึน้กว่าเดมิ

"กูให้มึงมาคอนฯ นี้เพราะจะได้มาเจอดีเจคนอื่นๆ นะ"

"กูไม่ได้อยากมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว"

"ไอ้เหี้ยเอ็ม"

"คุณดรีมครับ" การ์ดเริ่มมีท่าทีลุกลี้ลุกลน

เอม็เจจ้องหน้าผมราวกับว่ามนัพร้อมจะเคลยีร์ตรงน้ี ผมเองก็รูส้กึอย่างนัน้

เหมอืนกัน สิง่ท่ีมนัเพ่ิงพูดออกมาน้ันอาจจะเป็นชนวนอะไรบางอย่างทีท่�าให้ไนล์

บอกเลกิผมก็ได้ 

ผมอยากรู้ตอนนี้เดี๋ยวนี้!

ดรีมกระตุกแขนเอ็มเจอยู่นานสองนาน การ์ดก็มัวแต่เร่งรัดคนท้ังสอง 

อยู่ตรงน้ัน จนในท่ีสดุเอม็เจก็เลกิดือ้ด้าน หันหน้าไปมองทางอืน่ท่ีไม่ใช่ใบหน้า

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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