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ฝันดี

ผมขอนิยามความรู้สึกอุ่นๆ ในอกที่อยู่ในห้วงแห่งความฝันน่ีว่า 'ฝันดี' 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้ารู้สึกว่าความฝันน้ันเป็นความทรงจ�าแสนพิเศษท่ีติดอยู่

ในห้วงความทรงจ�าตลอดมา ใครกันเล่าอยากจะตื่นจากความฝันที่ว่า และ 

ฝันดีของผมคือการที่ได้เห็นภาพความทรงจ�าในวันวาน

ภาพเดก็น้อยร่างเลก็แกรน็คนหน่ึงก�าลงัน่ังร้องไห้สะอกึสะอืน้ มอืทัง้สอง

ยกขึน้ปาดน�า้ตาท่ีอาบเตม็ร่องแก้ม สหีน้าเหยเกเพราะรูสึ้กเจบ็แผลตรงหัวเข่า

ที่ตัวเองวิ่งหกล้มจนหัวเข่าครูดไปกับพื้นถนน

แน่นอนว่าบาดแผลเลือดไหลซิบน่ันท�าให้เด็กน้อยขวัญเสียจนร้องไห้ 

จนกระท่ังร่างของเด็กอกีคนเดนิมาหยุดยืนเบือ้งหน้า ร่างของเดก็หนุ่มวัยก�าลงัโต 

นั่นสูงพอจะยืนบังแดดให้กับคนท่ีก�าลังเสียขวัญ ผู้มาใหม่ท�าหน้ายุ่งยากใจ 

กอดอกเลียนแบบกิริยาของผู้ใหญ่ก่อนถอนหายใจออกมา

"หยุดร้อง"

มือท่ีเพียรปาดน�้าตาให้ตัวเองของร่างเล็กแกร็นหยุดชะงัก ก่อนจะ 

เงยหน้าหยีตาเม่ือแสงแดดส่วนหนึ่งสาดมากระทบดวงตา คนตัวโตกว่าจึง 

ขยับตัวไปอีกทางเพื่อบังแสงแดดนั่น

"เป็นผู้ชายอะไรร้องไห้"

"ก็หนูเจ็บ"

- Jeeb ที่ 1 -
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เด็กน้อยขี้แยเบะปากทันที

"ตวัขนาดน้ีไม่หนแูล้ว" เดก็ท่ียืนอยู่โน้มตวัลงมาจนใกล้ "แบบนีเ้รยีกหม"ู

"ฮือออ"

พูดจบ คนถูกแหย่ก็ร้องไห้โฮจนอีกฝ่ายเกาหัวแกรกๆ ท�าหน้าไม่ถูก 

สุดท้ายคนที่โตกว่าจึงทรุดตัวลงนั่งข้างๆ เด็กขี้แยนั่น

"ร้อนตดูชะมดั" คนตัวโตบ่นพึมพ�า ก่อนจะล้วงเข้าไปในกางเกงเนือ้ดแีล้ว

ควักเอาบางอย่างมายื่นให้กับคนที่ร้องไห้สะอึกสะอื้น "อะนี่"

เด็กขี้แยท�าหน้าไม่เข้าใจ

"ให้"

คนตัวโตกว่าท�าหน้าหงุดหงิด

"พี่ให้หนูเหรอ"

"เออ"

"..."

"รับไปสิ มาตรงนี้ เดี๋ยวแกะให้เลย กินแล้วต้องหยุดร้องไห้นะ"

คนที่ถูกหลอกล่อด้วยของกินพยักหน้าหงึกหงัก

"อี๋ น�้ามูกไหล"

ฝ่ายที่แกะซองลูกอมให้ท�าหน้าขยะแขยง แต่ถึงอย่างนั้นก็ย่ืนชายเสื้อ

ตัวเองให้อีกฝ่ายเช็ดน�้ามูก

"อร่อยฮะ"

หลังจากถูกป้อนด้วยลูกอมรสมิ้นต์ สีหน้าเด็กงอแงก็ดีขึ้น ดวงตาคู่น้ัน

มองพี่ชายแปลกหน้าที่ใจดีกับตัวเองอย่างชอบใจ

"ย้ายที่นั่งเหอะ นั่งกลางแดดมันร้อน"

แต่อกีฝ่ายดเูหมอืนไม่ได้ให้ความสนใจ เดก็ชายท่ีตวัโตกว่าจงึผดุลกุขึน้ 

ฉุดแขนร่างแกร็นให้ลุกขึ้นเดิน

"พี่ชาย ลูกอมอร่อยจัง มีอีกมั้ยฮะ"

ฝ่ายนัน้ถอนหายใจเฮอืกใหญ่ ก่อนจะจงูแขนอกีฝ่ายให้เดนิเคียงข้างกัน

"บ้านอยู่ไหน เดี๋ยวไปส่ง"
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"ตรงซอยข้างหน้าฮะ"

"เดี๋ยวถึงบ้านจะให้ลูกอมที่เหลือ"

ดวงตาคู่เล็กเป็นประกายทันที จนกระท่ังท้ังคู่เดินมาถึงรั้วบ้านไม้สีฟ้า

ตัดกับตัวบ้านสีขาวสะอาดตา

"นี่บ้านหนู"

"อืม"

คนตัวโตกว่ายื่นลูกอมรสมิ้นต์ที่เหลือให้อีกฝ่าย

"น่ีเรยีกว่าลกูอมมายมิน้ท์ แต่รสชาตเิหมอืนยาสฟัีนเนีย่นะอร่อย" คนให้

บอกก่อนจะยักไหล่ "ถ้าชอบก็เอาไปให้หมดเลย อันน้ีของน้องสาว มัน 

ติดกระเป๋ามา"

"ขอบคุณฮะพี่ชายใจดี"

"รีบเข้าไปท�าแผลได้แล้ว เดี๋ยวเลือดก็หมดตัวซะก่อนหรอก"

"ฮะ"

คนได้ของกินพยักหน้ารบัอย่างแข็งขันก่อนจะรบีว่ิงเข้าบ้าน แต่จงัหวะน้ัน 

กลับนึกอะไรออก จึงหันไปตะโกนถามแผ่นหลังที่ก�าลังจะผละออกไป

"พี่ชายใจดีชื่ออะไรฮะ"

ฝ่ายนั้นชะงักไปเล็กน้อย กดยิ้มมุมปากก่อนจะตอบ

"ยักษ์"

"คนอะไรชื่อยักษ์" เด็กน้อยเกาหัวแกรกๆ มองเจ้าของชื่อประหลาด 

อย่างไม่เข้าใจ "พี่ชายไม่ได้มีเขี้ยวเหมือนยักษ์ทศกัณฐ์สักหน่อย"

เจ้าของช่ือยักไหล่อีกครัง้ก่อนจะผละออกไป เดก็น้อยมองตามแผ่นหลงันัน่ 

ไปจนลับตาก่อนจะท�าหน้าเสียดาย

"ถามแต่ชือ่พ่ียักษ์ ยังไม่ได้บอกชือ่ตวัเองเลย" เดก็น้อยพึมพ�า เหม่อมอง

ไปยังความว่างเปล่าเบื้องหน้าแล้วถอนหายใจออกมา "ผมชื่อเปียวนะฮะ"

"..."

"เปียว ปัณณกิตชอบกินลูกอมมายมิ้นท์ของพี่ยักษ์มากเลยฮะ"
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ผมสะดุ้งตื่นตอนที่แสงแดดยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างที่เมื่อคืนไม่ได ้

รูดม่านปิดเข้ามา ผมลูบหน้าตัวเองแรงๆ ก่อนจะผ่อนลมหายใจเมื่อรู้สึกว่า

หัวใจตัวเองเต้นรัว

ฝันถึงเร่ืองตอนเด็กอีกแล้ว ผมย้ิมน้อยๆ เหลือบตามองไปยังโต๊ะท่ี 

วางโคมไฟข้างเตียงซึ่งมีลูกอมยี่ห้อหนึ่งวางอยู่ตรงนั้น

ลูกอมมายมิ้นท์

"อยู่ๆ ท�าไมถึงฝันเรื่องนี้วะ"

"..."

"ป่านนี้ไอ้พี่ยักษ์มีลูกมีเมียไปแล้วมั้ง"

ผมทีห่วนนึกถึงอดตีพูดข�าๆ จ�าได้ว่าตอนเดก็ๆ ย้ายตามพ่อไปอยู่เชยีงใหม่ 

ช่วงหนึ่ง ช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอม เลยบังเอิญได้รู้จักไอ้พี่ยักษ์ซึ่งมาเยี่ยมปู่ย่า

กับครอบครัวที่บ้านอยู่ละแวกเดียวกัน ตอนนั้นเด็กมาก ความทรงจ�าถึงได้

เลือนๆ รางๆ แต่ที่จ�าไม่ลืมก็คือเรื่องท่ีผมร้องไห้งอแงหนักตอนที่พ่อกับแม่ 

บอกว่าจะย้ายบ้าน เพราะมีค�าสั่งให้พ่อไปรับต�าแหน่งที่จังหวัดอื่น

ผมจ�าได้ดีว่าร้องไห้เสียใจมาก เพราะจะไม่ได้เจอไอ้พี่ยักษ์อีก

เฮ้อ กี่ปีแล้วนะที่ไม่ได้เจอกัน

คิดถึงตอนนั้นชะมัด

ผมยักไหล่ ก่อนจะปัดความทรงจ�าวัยเยาว์ท้ิงไปแล้วผดุลกุข้ึนเมือ่ได้ยิน

นาฬิกาปลกุทีต่ัง้ไว้ส่งเสยีงร้อง เดนิดิง่ไปคว้าเอาผ้าเชด็ตวัทีต่ากไว้ตรงระเบยีง

หอพัก จังหวะที่เลื่อนประตูกระจกตรงระเบียงออก กลิ่นฉุนก้ึกก็ลอยมา 

ปะทะจมูกทันที

ไม่ต้องเดาให้ยาก

ผมหันขวับไปตามกลิ่นนั้นทันที เห็นเพ่ือนข้างห้องที่ระเบียงติดกัน 

เหลือบตามองมาทางนี้พอดี ก่อนที่มันจะดับบุหรี่ในมือด้วยการทิ่มไปกับ

กระถางทรายแถวนั้น

"สูดมะเร็งแต่เช้าเลยนะ"

มันโคลงศีรษะก่อนจะท�าเสียงจิ๊ปาก
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"เรื่องอะไรมาแช่งกูไอ้เปียว"

ไอ้เวรทีเ่ป็นทัง้เพ่ือนข้างห้องและเพ่ือนสนิทของผมยักไหล่ทันที พูดตรงๆ 

นะ ผมว่ามันเป็นผู้ชายที่หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูไม่น้อย แต่ค�าพูดที่พ่นออกจาก

ปากมันนี่ท�าให้ความน่ารักของมันหายวับไปเลย

"เพลาๆ บ้างเหอะอ๋อง"

"..."

"กูเห็นมึงสูบบ่อยมากเลยนะช่วงนี้ มีเรื่องเครียดอะไรนักหนาวะ"

มันยักไหล่อีกครั้ง

"อีกอย่างนะเว้ย มันเหม็น"

ไอ้อ๋องชะงกัไปแล้วถอนหายใจแรงๆ เพราะมนัรูด้ว่ีาผมไม่ชอบกลิน่บหุรี่ 

ถ้าดมมากๆ เข้าก็จะแพ้ผื่นขึ้นในบางครั้ง

"โทษทีว่ะ"

"..."

"กูจะพยายามเพลาๆ กูลืมไปว่ามึงแพ้กลิ่นมัน"

มันว่าพร้อมกับคว้าผ้าเช็ดตัวพาดไหล่เดินเข้าห้องตัวเองไป

"เลิกได้ก็ดี"

ผมตะโกนตามหลงัมนัไปแล้วส่ายหวั พอจะรูม้าบ้างว่าเพ่ือนสนทิมปัีญหา 

เรือ่งท่ีบ้าน แต่มนัไม่ค่อยปรปิากเล่าอะไรให้ฟังหรอก คิดแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจ  

คว้าผ้าเช็ดตัวไปอาบน�้าบ้าง ทุกๆ เช้าผมจะอาศัยซ้อนซูซูกิสีด�าของไอ้อ๋อง 

ไปเรียนทุกวัน หลังจากส�ารวจความเรียบร้อยของตัวเองในชุดนิสิตแล้ว ผมก็

รีบคว้ากระเป๋าแล้วปิดประตูห้องทันทีเมื่อได้ยินเสียงห้องข้างๆ เปิดประตู

ไอ้อ๋องโยนหมวกกันน็อกให้ผมตอนที่เปิดประตูออกไปเจอมัน

"สายแล้ว เมื่อกี้ไอ้ห่าโต้งไลน์มาว่ามันถึงคณะแล้ว"

มันท�าหน้าแปลกใจ

"รออยู่ที่คณะเราเหรอวะ"

"อือ"

ผมเองก็ประหลาดใจไม่แพ้มันหรอก เพราะ 'ไอ้โต้ง' เพ่ือนสนิทอีกคน 
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มันเรียนคนละคณะกับพวกผม ซึ่งคณะของมันอยู่ตรงฝั่งใหญ่โน่น แต่ดัน 

ถ่อมากินข้าวที่คณะผมซึ่งอยู่อีกฝั่งได้เกือบทุกวัน

"มันเรียนวิศวะไม่ใช่เหรอ ท�าไมถ่อมากินซะไกล"

ผมโคลงศีรษะไปมา

"สงสัยมันติดใจไก่ทอดป้าสมศรีรึเปล่าวะ"

ป้าสมศรท่ีีว่าเป็นเจ้าของร้านขายไก่ทอดข้ึนชือ่ท่ีคณะของผม ท้ังผมและ

ไอ้อ๋องต่างพากันยักไหล่เพราะไม่รูส้าเหตทุีแ่ท้จรงิท่ีท�าให้เดอืนปีหน่ึงคณะวิศวฯ  

หอบสังขารมากินข้าวเช้าที่คณะผมบ่อยๆ

- J E E B -

โรงอาหารท่ีคณะผมในยามเช้าคนจะเยอะจนแทบไม่มีท่ีน่ัง เน่ืองจาก

เป็นโรงอาหารรวมของสามคณะซึง่ประกอบไปด้วยคณะจติวิทยา คณะสหเวชฯ  

และคณะผม (วิทยาศาสตร์การกีฬา) โรงอาหารเต็มไปด้วยผู้คนหนาตาจน 

มองไม่เห็นโต๊ะที่นั่งว่างเลย ผมหันซ้ายหันขวาอยู่พักหน่ึงก่อนท่ีสายตา 

จะเหลือบไปปะทะกับร่างสูงของเพ่ือนสนิทที่น่ังเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ีโต๊ะหนึ่ง ผม

คงมองหามันไม่ง่ายขนาดนี้หากไม่ใช่เพราะหมอน่ันตัวสูงตั้งร้อยแปดสิบกว่า 

เวลามนันัง่ก็ยังคงเหน็ได้เด่นชดั ซ�า้โต๊ะท่ีมนันัง่ก็มแีต่สาวๆ แวะเวียนมาทักทาย

และขอถ่ายรูปกันอย่างไม่ขาดสาย

"หล่อนักนะไอ้ห่าโต้ง"

ผมทักมนัพอดกัีบทีไ่อ้โต้งถ่ายเซลฟ่ีกับสาวๆ กลุม่หนึง่เสรจ็ ไม่แปลกหรอก 

ที่ไอ้เวรนี่จะเป็นคนดังที่ใครๆ ต่างก็รู้จัก เพราะมันเป็นเดือนคณะวิศวฯ ซ�้ายัง

เป็นหน่ึงใน 'คทากร' ทีจ่ะท�าหน้าทีถื่อคทาเดนิน�าขบวนพาเหรดในงานฟุตบอล

ประเพณีระหว่างมหาวิทยาลยัผมและมหาวิทยาลยัแถวรงัสติท่ีจะจดัขึน้ในอกี

ไม่กี่เดือนข้างหน้านี้

แน่นอนว่าหนังหน้าอย่างมันโผล่มาแถวคณะผมย่อมเป็นที่สนใจของ

สาวๆ ไม่มากก็น้อย
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"พวกมึงมาช้า กูจะเดินไปสั่งข้าวจานที่สองแล้ว"

ผมเหลือบตามองข้าวในจานมันที่พร่องไปกว่าครึ่งแล้ว

"ระวังพุงมึงออกแล้วสาวไม่กรี๊ดนะ"

ไอ้อ๋องเอ่ยแซว

"ให้กูกินเถอะ ซ้อมคทากรแต่ละวันกูเหนื่อยจะตาย"

ผมพยักหน้ารับหงึกหงักเพราะได้ยินมันบ่นเรื่องซ้อมคทากรในช่วงเย็น

ของแต่ละวันว่าหนักหน่วงพอสมควร

"เหนื่อยขนาดนี้ก็ยังถ่อมากินข้าวที่คณะกูได้เนอะ"

ผมหันไปพยักพเยิดกับไอ้อ๋อง

"ตดิใจอะไรกับข้าวท่ีคณะกูนักหนาวะ วิศวะกับวิทย์กีฬาห่างกันคนละโยชน์ 

เลยนะ"

คนถูกถามไม่ตอบในทนัที มนัแค่ยักไหล่ ท่าทางแบบนัน้ท�าให้ผมหรีต่ามอง 

ด้วยความสงสัย แต่ยังไม่ทันจะได้คาดคั้นเอาค�าตอบจากเพ่ือนสนิท ก็เห็น 

ร ่างคุ ้นตาของลุงรหัสผมเดินถือจานข้าวมาแต่ไกล แต่เพราะตอนเช้า 

ที่คับคั่งไปด้วยประชากรนิสิตสามคณะ โต๊ะว่างจึงหาได้ยากจนพ่ีแกท�าหน้า

เซ็งๆ 

"พี่อุ้ม ทางนี้"

คนถูกเรียกผินใบหน้ามาทางนี้ก่อนจะขยับริมฝีปากย้ิม คนท่ีอยู่ใน 

เสื้อกีฬาปกสีส้มสวมกางเกงบอล ไหล่ข้างหนึ่งสะพายกระเป๋ากีฬาเดินตรงมา

ทางผม จงัหวะท่ีผมขยับท่ีนัง่เพ่ือเพ่ิมพ้ืนทีใ่ห้ลงุรหัส แวบหน่ึงผมเห็นไอ้ห่าโต้ง

ขยับรอยยิ้มที่มุมปาก

"โรงอาหารตอนเช้าคนโคตรเยอะ" พ่ีแกพูดขึ้นหลังจากรับไหว้พวกผม 

ก่อนจะท�าหน้าเหม็นเบื่อเมื่อเห็นไอ้โต้งซึ่งนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามยักคิ้วให้ 

"โรงอาหารคณะมึงไม่มีข้าวกินเหรอ"

ลุงรหัสผมพูดขึ้น ขณะท่ีไอ้เพ่ือนเวรแค่ยักไหล่ ผมมองภาพตรงหน้า 

ก่อนจะส่ายหัว เพราะมันเป็นภาพที่เกิดข้ึนจนชินตาในทุกๆ ครั้งท่ีพ่ีแกเห็น 

ไอ้เดือนคณะวิศวฯ น่ีโผล่หัวมาท่ีคณะ สองคนนี้ไม่ค่อยจะกินเส้นกันเท่าไหร่ 
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ถ้าให้พูดตรงๆ คือมีแต่สายรหัสปีสามของผมฝ่ายเดียวที่ไม่ชอบข้ีหน้าไอ้โต้ง 

เพราะไอ้เวรน่ันเคยแซวส่วนสูงของพ่ีอุ้ม แน่นอนว่ามันท�าให้ลุงรหัสผมโกรธ 

หัวฟัดหัวเหวี่ยง ขณะที่คนชอบแหย่อย่างเพื่อนผมดันชอบใจซะอย่างนั้น

"มีพี่ แต่คณะผมกะเพราเนื้อไม่อร่อย"

ผมเหลือบตามองจานข้าวผัดกะเพราของพ่ีอุ้มทันที ก่อนจะคลึงขมับ

เพราะเห็นแววต่อล้อต่อเถียงกันระหว่างคนคู่นี้

"ท�าไม ของคณะมึงเป็นเนื้อหมาเหรอ"

ผมกับไอ้อ๋องหัวเราะทันที

"เปล่าพ่ี" ไอ้โต้งย้ิมตาพราว มันจ้องใบหน้าขาวของพ่ีอุ้มก่อนกดย้ิม 

มุมปาก "ผมว่าเนื้อคณะพี่น่าจะอร่อยที่สุด"

เดีย๋วนะ! ทีม่งึพูดถึงน่ีหมายถงึเน้ือสตัว์หรอืเนือ้คน ผมหรีต่ามองเพ่ือนสนิท 

ที่จ้องใบหน้าลุงรหัสผมไม่วางตา

สายตามันที่มองพี่อุ้มเหมือน...ก�าลังจ้องอาหาร

"ไอ้สัด" พูดไม่พอ พี่อุ้มแม่งยังชูนิ้วกลางให้อีกฝ่ายเป็นของแถม ขณะที่

ไอ้เพื่อนเวรดันหัวเราะชอบใจจนไอ้อ๋องส่ายหัวแล้วผละออกไปซื้อข้าว 

"เพื่อนมึงแม่งประสาทแดกว่ะเปียว"

พี่อุ้มส่ายหัวก่อนจะหันมาคุยกับผม

"มันมีดีแค่หน้าตาเท่านั้นแหละพี่"

ผมเหน็บเพ่ือนสนทิซึง่ๆ หน้าจนมนัเบะปากให้ ระหว่างนัน้มสีาวๆ กลุม่หน่ึง 

เดินมาขอไอ้โต้งถ่ายรูป ผมเลยทันได้เห็นพี่อุ้มเบะปากใส่แผ่นหลังมันไป

"หมั่นไส้เพื่อนผมขนาดนั้นเลย?"

"ถามจริงนะ"

พ่ีรหัสปีสามเจ้าของส่วนสูงตามมาตรฐานชายไทยพอดิบพอดีหันมา 

ถามผม

"มึงคบไอ้เวรนี่ไปได้ยังไงวะ กวนตีนฉิบหาย"

ผมยิ้มน้อยๆ

"จริงๆ มันก็นิสัยดีนะพี่ แต่มันชอบหยอกชอบแซวเท่านั้นเอง"
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พี่แกส่ายหัวแรงๆ

"ปากแบบนีอ้้อนตนีน่ะส"ิ พ่ีแกเบะปาก "เออ ว่าแต่เย็นนีอ้ย่าลมืทีนั่ดกันนะ"

ผมพยักหน้าหงึกหงัก เย็นน้ีสายรหัสผมนัดเลี้ยงกันที่ร้านอาหารก่ึงผับ

ใกล้ๆ มหาวิทยาลัย เพราะตอนเปิดสายวันนั้นสายรหัสปีสี่ดันติดธุระมาไม่ได้ 

ฉะนั้นวันนี้พี่แกเลยจะเลี้ยงสายให้พวกผมอีกที

"มายมิ้นท์อีกแล้วเหรอวะ"

พี่อุ้มบุ้ยปากไปที่ลูกอมในมือที่ผมล้วงออกมาจากกระเป๋าเป้

"ของโปรดผมนี่พี่"

ผมหยิบลกูอมเข้าปากแล้วเคีย้ว รสมิน้ต์ท่ีสัมผสัได้ท�าให้รูส้กึตืน่ตัวและ

เย็นสบาย ที่ส�าคัญกินทีไรก็นึกถึงคนให้ครั้งวัยเยาว์ทุกที

"ชอบอะไรขนาดนั้นวะ"

"กินแล้วนึกถึงตอนเด็กๆ ไงพี่"

คิดถึงคนให้ที่ใจดีพาเด็กขี้แยไปส่งถึงบ้าน และหลังจากนั้นยังอุตส่าห์

แวะเวียนมาเล่นด้วย และทุกคร้ังท่ีมาก็มักจะมีลูกอมมายมิ้นท์ติดมือมาฝาก 

ไอ้พ่ียักษ์คงไม่รู้ว่านอกจากลูกอมรสนี้แล้ว ผลข้างเคียงจากความชอบท�าให้

ผมคลั่งไคล้ของกินแทบจะทุกชนิดท่ีเก่ียวกับมิ้นต์ เรียกว่าเป็นสายมิ้นต์ 

เข้าเส้นเลือดเลยก็ว่าได้

"ชอบเหมือนน้องสาวเพื่อนกู"

ผมท�าหน้าสนใจ

"เพ่ือนกูนะ ต้องซื้อของกินเก่ียวกับมิ้นต์ไปให้น้องสาวมันประจ�า กูว่า

น้องสาวเพื่อนกูคงคลั่งมิ้นต์พอๆ กับมึงเนี่ยแหละ"

"..."

"แต่มึงรู้มั้ยว่าเพื่อนกูแม่งเกลียดมิ้นต์ฉิบหาย"

จงัหวะท่ีก�าลงัน่ิงฟังพ่ีอุม้เล่าอย่างตัง้ใจ ผมก็รูส้กึว่าบรรยากาศในโรงอาหาร 

พลนัเงียบสงบไปชัว่พรบิตา เสยีงเซง็แซ่จอแจหายไปราวกับหยุดเวลา ความสงสยั 

นั่นท�าให้ผมกวาดสายตามองไปรอบโรงอาหารทันที

"พูดถึงไม่ได้เลยนะไอ้ห่า" พ่ีอุ้มส่ายหัว "ขยันโผล่หัวมาท�าให้คณะกู
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วุ่นวายจริงไอ้ห่าเซียน"

หือ?

ผมมุน่หัวคิว้ทนัทีเมือ่ได้ยินชือ่ใครสกัคนหลดุออกมาจากปากพ่ีแก แล้ว

ความสงสัยของผมก็ได้ค�าตอบเมื่อเห็นร่างสูงใหญ่ในชุดเสื้อช็อปคณะวิศวฯ 

สองคนเดินเด่นอยู่ท่ามกลางคนอื่นมาแต่ไกล

หนึ่งในสองคนนั้นคือคนดังของสาขายานยนต์ที่ใครๆ ก็รู้จัก

"ไอ้เซียน ไอ้เดี่ยว ทางนี้"

พ่ีอุม้โบกมอืเรยีกสองคนน้ัน แน่ส ิก็สองคนน้ันคอืเพ่ือนสนิทของลงุรหสัผม 

"โต๊ะโน้นว่างพอด ีเดีย๋วกูย้ายไปนัง่ตรงโน้นนะ ตรงนีค้งน่ังไม่พอ ตัวควายๆ  

ของพวกมันคงเบียดเบียนที่นั่งของพวกมึงน่าดู"

ผมพยักหน้าหงึกหงัก เอาจริงๆ ก็เคยเห็นเพ่ือนสองคนนั้นของพ่ีอุ้ม 

แวะมาที่คณะบ่อยๆ วันนี้คงแวะมากินข้าวเหมือนทุกครั้งล่ะมั้ง ผมสรุปในใจ

ก่อนจะผุดลุกขึ้น ออกไปต่อแถวซื้อข้าว

"พี่เซียน"

สองสาวข้างหน้าที่ผมก�าลังต่อแถวอยู่ซุบซิบกันเสียงไม่เบาก่อนจะชี้ไม้

ชี้มือไปยังคนในหัวข้อสนทนา 

"พี่เซียนจริงๆ ด้วย"

"ตัวจริงหล่อมาก"

"จริงแก ขนาดหน้าไม่ค่อยยิ้มยังดูดีขนาดนั้น"

ผมโคลงศีรษะแล้วอดคิดตามสองสาวข้างหน้านี้ไม่ได้ แวบหนึ่งผม

เหลือบตามองไปยังคนในชุดเสื้อช็อปที่ทรุดตัวลงนั่งที่โต๊ะเดียวกับพีอุ่้ม ขนาด

เห็นไกลๆ ยังรู้สึกว่าฝ่ายนั้นดูดีไม่น้อย

"แต่เสียดายมาก พี่เซียนมีเจ้าของแล้ว"

สองสาวตรงหน้าบ่นขึ้นอีกครั้ง

"จริงเหรอ"

"ก็ไอ้เพจนั่นไง"

ผมกดย้ิมมุมปาก เพราะก่อนหน้านี้ตัวเองก็ไปกดไลค์เพจดังกล่าว 
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มาแล้ว 

ตึ๊ง!

จงัหวะนัน้เสยีงแจ้งเตอืนเพจทีผ่มกดตดิตามเอาไว้ก็เด้งขึน้ ผมจงึไม่รอช้า  

กดเข้าไปอ่านโพสต์ซึ่งลงรูปชายหญิงยืนเคียงกันพร้อมข้อความ

เพจทวงคืนเหมียวมาริสาจากเซียนศกัณฐ์

ช่วงนี้คนเลิกกันเยอะนะ ไม่สนใจแยกกันบ้างหรือครับ 

Comments

รักน้องเหมียวคนเดียว เหมือนน้องเหมียวถ่ายกับพ่อว่ะ 

Sitt.Sita โฉมงามกับอสูรชัดๆ 

โอชิน้องเหมียวคนเดียวในใจ ทุกคนอย่าตกใจไป จริงๆ น้องเหมียว

กับผมคบกันสักพักแล้ว เซียนมันก็แค่ตัวหลอก 

Arm♥Meow ยี้! น้องเหมียวไปล้างมือให้สะอาดนะครับ 

FCพี่เซียน หล่อเยี่ยวเล็ด

แมนวังหินซิ่งเบาะปลิว พลาดจากเซียนยังมีเพี้ยนรออยู่นะครับ

Onlyพี่เซียนวิศวะ พร้อมเป็นเมียพี่เซียนค่ะ

Tichob_tichob คสพ. คู่นี้ก้าวแรกไม่เป็นอะไร ก้าวต่อไปคือเลิกรา

จะชงจนกว่าจะได้พี่เซียน @Onlyพี่เซียนวิศวะ ข้ามศพฉันไปก่อน!

คอมเมนต์แม่งโคตรจี้!

ผมข�าจนไหล่สั่นตอนที่อ่านความคิดเห็นใต้โพสต์ซึ่งไหลเป็นน�้า ทั้งๆ ที่

โพสต์ดังกล่าวถูกโพสต์ไปแค่ไม่กี่นาที ความเห็นส่วนใหญ่เป็นไปในทาง 

แซะผูช้ายในภาพทีย่นืเคยีงคูอ่ยูก่บั 'เหมยีว มารสิา' นกัแสดงสาววยัรุ่นทีแ่จ้งเกดิ 

จากบทสาวน้อยที่มีปัญหาครอบครัวจนเลือกทางผิดในซีรี่ส์เกี่ยวกับวัยรุ่น

สะท้อนสงัคมเมือ่สองปีกว่า แน่นอนว่าบทนัน้ท�าให้นกัแสดงหน้าใหม่แจ้งเกดิ

ในชัว่ข้ามคนื บวกกบัหน้าตาทีน่่ารกัเกนิห้ามใจและรอยยิม้หวานๆ ทีก่ระชากใจ 
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บรุษุเพศ ซรีีส์่เร่ืองนัน้ออกอากาศแค่เพยีงไม่นาน ชือ่ของเธอกถ็กูค้นหามากมาย  

แน่นอนว่าผมก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับที่แอบปลื้มเธออยู่เงียบๆ

เหมยีว มารสิาคอืขวญัใจของหนุม่ๆ ภาพจ�าของเธอคอืหญงิสาวเจ้าของ

รอยยิม้ทีบ่อบบางบริสทุธิ ์จนกระทัง่วนัหนึง่มีคนแอบถ่ายรปูเธอกบัชายแปลกหน้า 

แต่หน้าไม่แปลก ซ�้ายังหน้าหล่อบรรลัยคนหนึ่งได้ในอิริยาบถที่ดูสนิทสนม  

แม้จะไม่เคยยอมรับตรงๆ ว่าทั้งคู่คบหากัน แต่การที่เหมียว มาริสาไม่เคย 

ออกมาปฏิเสธก็ท�าให้ข้อสันนิษฐานท่ีว่าท้ังคู่เป็นแฟนกันมีเค้าลางเป็นจริง  

จนท�าให้บรรดาชายไทยทีห่ลงปักใจกับเหมยีว มารสิาจงึพาลพาโลตัง้ไอ้เพจนีข้ึน้ 

หนุ่มๆ ต่างหลงรักเหมียว มาริสา และในทางตรงกันข้ามหนุ่มๆ ต่างก็

หมั่นไส้เซียน ศกัณฐ์

ผมหวนนึกถึงช่วงทีค่ลัง่พีเ่หมยีวมากๆ เคยไปแอบสืบประวตัเิพือ่นสนทิ

ของพี่อุ้ม

'ศกัณฐ์ เตชะวรลักษณ์'

ปี 3 วิศวะเครื่องกล สาขายานยนต์

หน้าตาไม่ต้องพดูถงึ แค่ความสามารถรอบด้านตัง้แต่กฬีาไปจนถงึดนตรี

ก็ท�าให้พี่เซียนได้รับความสนใจพอๆ กับเน็ตไอดอลยุคนี้ เสียแต่เจ้าตัวเป็นคน

ค่อนข้างเก็บตัว เลยไม่ค่อยมีข้อมูลส่วนตัวหลุดออกมามากนัก

ผมส่ายหัว ก่อนจะปล่อยให้ความคิดนั้นผ่านไปเมื่อถึงคิวท่ีตัวเองต้อง 

สั่งอาหาร

"กินข้าวที่คณะกูเสร็จ มึงก็กลับไปได้แล้ว"

ผมเอ่ยปากไล่ไอ้โต้งหลังจากท่ีมันนั่งเอ้อระเหยอยู่นาน จนกระท่ัง 

ผมปวดฉี่ ต้องแวะมาเข้าห้องน�้าก่อนจะขึ้นเรียนในคาบเช้า

"ไล่กูจังวะ"

ผมส่ายหัวทันที

"ได้กินกะเพราเน้ือสมใจมึงแล้วนี่ กินแล้วก็กลับไปได้แล้ว"

ผมหรี่ตามองมัน
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"มองอะไร"

"อย่านึกว่ากูไม่รู้ทันมึงนะไอ้โต้ง"

มันแกล้งท�าหน้าไม่เข้าใจ แต่นี่แหละคืออาการของเสือซ่อนเล็บชัดๆ  

อีกทั้งไม่ใช่เสือธรรมดาด้วย แต่เป็นเสือท่ีพร้อมจะตะปบเหยื่อ และถ้าผม 

เดาไม่ผิด ผมมองออกแล้วว่าเหยื่อที่ว่านั่นคือใคร

"ห้ามยุ่งกับพี่กู"

"ขอปฏิเสธ"

มันตอบแทบจะทันที

"ไอ้โต้ง"

ผมมุ่นหัวคิ้วทันที ในขณะที่มันยกยิ้มมุมปากให้

"เอาน่า คนนี้กูชอบจริง"

"พยายามให้ตายมึงก็จีบลุงรหัสกูไม่ติดหรอก"

"ถึงกูจะหล่อไม่เท่าพี่เซียน แต่กูก็น้องๆ พี่มันเลยนะเว้ย"

มันอวยรุ่นพี่ที่คณะมันไม่พอ ยังอวยตัวเองไปด้วย 

"รุ่นพี่มึงเนี่ยนะหล่อ"

ผมแกล้งบลัฟฟ์รุ่นพี่มัน เพราะนอกจากเซียน ศกัณฐ์จะเป็นเพื่อนสนิท

พีอุ่ม้แล้ว หมอน่ันยังเป็นรุ่นพ่ีคณะท่ีไอ้โต้งมนัสนิทสนมด้วยพอสมควร แหงล่ะสิ  

ก็พี่เซียนเคยถูกคัดเลือกเป็นคทากรตอนปีหนึ่ง ข่าวว่าไม่เต็มใจนักหรอก แต่ก็

ถูกบังคับให้ลงสมัครจนได้รับคัดเลือก ด้วยเหตุผลนี้ไอ้โต้งถึงสนิทกับพ่ีมัน

"ไอ้ห่า อย่าดูถูกของดีสาขายานยนต์"

ผมยักไหล่

"มึงไม่รู้เหรอว่าวิศวะนอกจากมีเกียร์แล้วก็มีพี่เซียนนี่แหละ"

"ไม่รู้"

ผมลอยหน้าลอยตาตอบ

"รู้แต่ว่ามะเขือยาวยังดูดีกว่าหน้าพี่มึง"

"ไอ้สัด"

มนัสบถ ก่อนจะส่ายหัวเป็นการยุตกิารต่อล้อต่อเถียงระหว่างกัน เพราะ

Page_����� 'Jeeb'.indd   17 16/11/2563 BE   09:41



ชอบก็ 'Jeeb'18

มันรู้ดีว่าผมแกล้งพูดไปอย่างนั้นแหละ เห็นเพื่อนชื่นชมยกย่องใครเข้าหน่อย

มันก็เลยอดหม่ันไส้ไม่ได้ โดยเฉพาะคนคนน้ันดูจะมีซัมธิงกับเหมียว มาริสา 

ที่ผมแอบปลื้มอยู่เงียบๆ

ไอ้โต้งกลับคณะมันไปแล้ว หลังจากล้างไม้ล้างมือเสร็จก็เหลือเพียงผม

คนเดียวที่ยังอยู่ในห้องน�้า 

แกรก

ผมหันขวับไปตามเสียงนั้นทันที 

เข้าใจผิด ผมเข้าใจผิดมาตลอดว่าในห้องน�้านั่นเหลือผมเพียงคนเดียว 

ประตูห้องน�้าห้องหน่ึงถูกเปิดออกมา ก่อนท่ีฝีเท้าของใครสักคนจะก้าวมา 

หยุดอยู่เบื้องหน้า

"หน้ากูแย่กว่ามะเขือยาวอีกเหรอ"

ผมยืนอึ้ง อ้าปากค้างทันที

"พะ...พี่"

เซียน ศกัณฐ์ตัวเป็นๆ ยืนอยู่เบื้องหน้าผม

ผมรูส้กึเหมือนหายใจตดิขดัราวกบัมีมอืทีม่องไม่เหน็บบีล�าคอไม่ให้หายใจ  

ฝ่ายนัน้ขยบัเหยยีดยิม้ด้วยท่าทางสบายๆ แต่แววตาทีจ้่องมองกนัราวกบัเปลวไฟ 

ที่พร้อมจะเผาไหม้ทุกอย่างที่ขวางหน้า 

ร่างสูงใหญ่ในชุดเสื้อช็อปยืนกอดอกมองหน้ากันในระยะประชิด นั่น

ท�าให้ผมสังเกตว่าพี่มันตัดผมรองทรงสูงเปิดท้ายทอยเข้ากับผมสีด�าสนิท  

หน้าคมคายมีไรหนวดตามสันกราม ยิ่งเสริมให้ดูดิบเถื่อนไม่น้อย บุคลิกของ

คนตรงหน้าท�าเอาผมแอบกลืนน�้าลายทันที

"พี่เซียน"

ฝ่ายนั้นขยับเคลื่อนกายมาใกล้ ท่าทางคุกคามน่ันท�าเอาผมถอยหลัง

อย่างตกใจ

"ขะ...ขอโทษครับ"

"กลัวกูเหรอ"

ผมเม้มปากแน่นก่อนจะเบือนหน้าหนีเมื่อพี่มันโน้มใบหน้าเข้ามาใกล้ 
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ใกล้จนสมัผสัได้ถงึลมหายใจของอีกฝ่าย ไหนจะฝ่ามอืทัง้สองข้างท่ีกางก้ันผม

เอาไว้ไม่ให้ขยับหนี

"ผมขอโทษครับที่พูดแบบนั้น"

ตอนนี้แทบจะยกมือไหว้ขอโทษอีกฝ่ายที่พูดไม่คิดแบบน้ัน แต่ใครจะรู้

ว่าผมจะโชคร้ายขนาดนี ้นีไ่ง เขาถงึบอกให้ทกุข์แก่ท่านทกุข์นัน้ถงึตวั ว่าร้ายใคร  

ผลก็ย้อนเข้าตัวเองจนได้

"มองหน้ากูสิ"

"..."

"มองให้ชดัๆ" ลมหายใจร้อนผ่าวกระซิบท่ีข้างห ู"หน้ากูเหมอืนมะเขือยาว

จริงเหรอ"

ไม่เหมือนเลย

ไม่มีตรงไหนที่เหมือนเลย 

ผมส่ายหน้าหวือ

"ขอโทษครับพี่ ผมแค่พูดแซวเล่นกับเพ่ือน ผมไม่ได้ตั้งใจจะว่าพี่จริงๆ 

ขอโทษครับ"

พูดไปก็ยกมือไหว้อีกฝ่ายปลกๆ

"อือ"

พี่มันขยับถอยห่าง ท�าให้หายใจสะดวกขึ้น แต่ประโยคที่หลุดจากปาก 

พี่มันต่อจากนั้นนี่สิที่ท�าให้ผมอึ้ง

"หน้ากูไม่เหมือนมะเขือยาวหรอก แต่กูว่าอวัยวะอย่างอื่นของกูเหมือน

มะเขือยาวมากกว่า อาจจะยาวยิ่งกว่ามะเขือยาวด้วยซ�้า"

เชี่ยยยยยยยยยย

ผมตาเหลอืก ท�าหน้าไมถ่กู สายตาสปัดนก้มต�า่ทนัท ีฝา่ยนัน้กระตกุยิม้

มุมปาก แววตาดูไม่น่าไว้วางใจจนผมรู้สึกว่าตัวเองหน้าแดงวาบ

"กูหมายถึงข้อศอก" ฝ่ายนั้นกระซิบข้างหู "ไอ้เด็กลามก"

แม่งงงงงงงงงง

ผมทึง้ศรีษะตัวเองแรงๆ ตอนท่ีฝ่ายน้ันกระตุกยิม้มมุปากแล้วผละออกไป
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(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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