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คำ�นำ�

บางครั้งความรักก็ไม่เคยเลือนหายไปจากใจต่อให้ความสัมพันธ์จบลงไปแล้ว

ก็ตาม ย่ิงเมื่อความสัมพันธ์ในครั้งนั้นสิ้นสุดเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดด้วยแล้ว  

ก็ยิ่งเป็นเหมือนตราประทับที่ไม่เคยจางหายไปจากใจ เหมือนกับ 'กล้าหาญ' ที่ยังคง 

อยากกลบัไปแก้ไขความรกัท่ีจบไปแล้วในอดตีอยู่ตลอดเวลา และเมือ่โอกาสพาให้เขา

กลบัมาเจอ 'นายท่าน' อกีครัง้จึงตดัสนิใจเป็นฝ่ายเริม่จบีก่อน ถึงแม้จะเตรยีมใจมาแล้ว 

ว่ามันคงไม่ง่าย แต่ก็ไม่นึกว่าการเป็นฝ่ายเริ่มจีบก่อนมันจะยากขนาดน้ี...คงเป็นผล 

มาจากการท่ีเคยเทเขามาก่อน แล้วอย่างนี้กล้าหาญของเราจะทำาอย่างไรต่อไป 

เพ่ือให้ได้คนรักคนเดิมกลับมาอยู่ข้างกาย มาเอาใจช่วยกล้าหาญและเดอะแก๊ง 

ให้เอาชนะใจนายท่านสำาเร็จกันในหน้าถัดไปเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่
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5Chiffon_cake

ถึงแม้ว่ามันจะขาสั้น ดูเหมือนของเตี้ยๆ น่าเล่น น่าจับโยนไปมา

แต่เชื่อป่ะ...มันแม่งเหมือนของสูงมากส�าหรับผม

กว่าจะได้ใจมันมา ผมบอกเลยว่าผมเหนื่อยฉิบหาย

ผ่านมาหมดทุกอารมณ์ ทั้งลุ้น เสียใจ และก็ฟิน

เล่นของเตี้ยนี่มันไม่สนุกจริงๆ แต่สิ่งที่ได้มาก็ถือว่าเกินคุ้ม

จนท�าให้ผมคิดว่าชาติหน้า ผมจะขอเล่นของเตี้ยอีกครั้ง

แต่ต้องเป็นของเตี้ย 'คนนี้' เท่านั้นนะ
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เล่นของเตี้ย 16

ผมคือฝ่ายสวัสดิการของงานรับน้องคณะเศรษฐศาสตร์ในปีนี้

บอกเลยว่าผมโคตรจะภาคภูมิใจในหน้าที่นี้อ่ะ จริงๆ นะ

จริงจริ๊งงงงงงงง เชื่อผมดิ

"หัวหน้าสวัสฯ มึงไปเอาข้าวหรือยัง"

"ยัง"

"ท�าไมยังไม่ไปอกี น้องแม่งจะแดกตอนเทีย่งครึง่นะ ไม่ใช่บ่ายสามครึง่!"

"กูขับรถที่ไหนเล่า"

"แล้วเพื่อนมึงไปไหนอ่ะ"

"เชี่ยเซียนไปซื้อน�้าให้พวกมึงแดกไง"

"แล้วเพื่อนคนอื่นล่ะ"

"ไม่รู้ อยู่ดีๆ พวกแม่งก็หายหัว"

วุ่นสัดรัสเซียโคตร...น่ีแค่วันแรกที่ผมได้รับหน้าที่ผมยังหัวหมุนขนาดนี้ 

แล้วอีกเป็นอาทิตย์ที่เหลือล่ะ ผมจะไม่ตายห่าเลยหรืออย่างไร

"เอากุญแจไปแล้วหาคนมาขับให้" เพ่ือนร่วมคณะโยนกุญแจรถให้ผม 

อย่างไม่ไยดเีพราะมนัเองก็วุ่นอยู่กับการหาหยูกหายาให้น้องอยู่ "ขนไหวใช่มัย้ 

กล้า"

"กูใครวะ ไหนพูดซิ"

"ไม่รู้ดิ กูไม่รู้จักมึงเลย" กวนตีนฉิบหาย...

บทน�า
กล้าหาญ
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"กูคือกล้าหาญ คนที่แมนที่สุดในโลกใบนี้"

คนฟังมันสนใจสิ่งที่ผมพูดที่ไหนกัน "มึงไปเอาข้าวไปไอ้เหี้ย ของมึงคือ 

ข้าวปีสองนะ ไม่ใช่ข้าวปีหนึง่ ข้าวปีหนึง่ไอ้ตงกับไอ้หมหัูนเพ่ือนมงึไปขนแล้ว"

"โอเคๆ รู้แล้วครับเอ้คนงาม"

เชีย่เอ้คอืประธานชัน้ปีทีส่องซึง่เป็นหัวหน้าในการรบัน้องครัง้น้ี มนัเป็นตุด๊

ที่โคตรวีนโคตรเหว่ียง และยังเป็นผู้ท่ีมีอ�านาจมากท่ีสุดในชั้นปี บอกเลยว่า 

แม้กระท่ังกลุม่เพลย์บอยแห่งเศรษฐศาสตร์อย่างผม ไอ้เซยีน ไอ้ตงและก็ไอ้หมหัูน

ยังต้องยอมศิโรราบ

เอาจริงๆ ปีสองคณะเรามีผู้ชายแบบนับคนได้ จะไม่ให้ผมสี่คนลงมือ 

ช่วยได้อย่างไรไหว แม้หนงัหน้าและการกระท�าแม่งบอกย่ีห้อว่าโคตรจะไม่ท�า

กิจกรรมก็เถอะ แต่ส�าหรบังานรบัน้องปีนีพ้วกเรานึกอยากกลับตัวกลับใจและ 

ก็ช่วยเพ่ือนขึน้มา

อ้อ...ไอ้เอ้บังคับด้วยก็ส่วนหนึ่ง

แล้วจะพูดยืดยาวให้ตัวเองดูดีท�าไมกันล่ะเนี่ย

ผมชื่อกล้าหาญครับ ผมคือมนุษย์แมนๆ ที่ใช ้ชีวิตเป็นนักศึกษา 

เจ้าส�าราญธรรมดาๆ คนหนึ่ง การเรียนก็ปานกลาง หน้าตาก็ถือว่าใช้ได้  

ไม่มีอะไรโดดเด่นมากจนสามารถน�ามาเล่าเป็นเอกลักษณ์ประจ�าตัวได้

ครับ...ข้อมูลของผมมีเท่านั้นจริงๆ เชื่อโผมมม

ไม่เชื่อเหรอ ให้ตายเถอะ โอเคผมบอกก็ได้ (น�้าตาจะไหล)

ผมเป็นคนขาสัน้ ผมสงูหนึง่ร้อยเจด็สิบเซนติเมตร บางคนคงร้องถามว่า

ร้อยเจด็สบิน่ีเตีย้ตรงไหน แต่ผมขอถามชายไทยกลบัหน่อยเถอะครบัว่าเกิดมา

ทัง้ทพีวกคณุคิดอยากจะสงูแค่ร้อยเจด็สบิจรงิๆ น่ะเหรอ

ม่ายยยยยยยยย

ผมได้ยินเสียงคนเป็นล้านตอบกลับมาว่าอย่างงี้นะ

ถึงแม ้ผมจะเตี้ย แต ่ ก็แมนมากนะเออ.. .ผมมีนิสัยสุภาพบุรุษ  

ให้ความส�าคัญกับเพ่ือน ไม่ท�าร้ายความรู้สึกของผู้หญิง โดยภาพรวมแล้ว 

เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าชีวิตของผมแม่งโคตรดีเลยแหละ
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เล่นของเตี้ย 18

จริงๆ นะ เชื่อผมสักเรื่องเถอะ

ในที่สุดผมกับเพ่ือนคณะอีกคนซึ่งเป็นคนขับรถให้ก็มาถึงร้านอาหาร 

ป้าปอย ร้านท่ีผมจะมาเอาข้าวให้เด็กปีสองในวันนี้ พวกปีสองท่ีเข้ากิจกรรม 

รบัน้องมาทัง้หมดทัง้สิน้เจด็สบิชวิีต ฟังดเูหมอืนเยอะใช่มัย้ครบั แต่ถ้าเทียบกับ

น้องท่ีมจี�านวนเกือบสามร้อยห้าสบิคน บอกเลยว่ามนัมแีค่หยิบมอืเดยีวจรงิๆ

ปีสอง...พวกมึงจะนอนตายอยู่ที่หอจริงๆ ใช่มั้ยวะ!

ล�าบากกลุ่มเพลย์บอยอย่างพวกผมจริงๆ แทนท่ีจะได้ลอยไปลอยมา 

เหมอืนสมัภเวส ีแต่กลบัต้องท�าตวัมสีาระท้ังๆ ทีไ่ม่ใช่ปรชัญาในการด�ารงชวิีต 

ผมกับเพ่ือนรูส้กึคนัยุบยิบจรงิๆ นะเว้ย

จะให้ผมเป็นที่รู้จักในนามพ่ีกล้าหาญ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการเน่ียนะ... 

แม่งคูลตรงไหนไม่ทราบ แต่ถึงจะไม่คูล ผมก็กลายเป็นหัวหน้าฝ่ายสวัสฯ  

ของงานรบัน้องเศรษฐศาสตร์ปีน้ีไปซะแล้วล่ะครบั

ผมคิดเล่นๆ ระหว่างนั่งรอข้าวกล่องเจ็ดสิบกล่อง ระหว่างน้ันสายตา 

ของผมหันไปเห็นนมเปร้ียวที่วางเรียงเป็นตับอยู่ในตู้แช่ร้านข้างๆ ซึ่งเป็นร้าน

ของอาม่าคนหนึ่ง สิ่งนั้นพานให้ผมนึกไปถึงความทรงจ�าที่มีอยู่อย่างมากมาย

'รสผลไม้รวมอร่อยดี'

'ถ้าท�าอะไรให้มึง มึงถึงจะให้นมเปรี้ยวใช่ป่ะ ถ้างั้นมึงก็อย่าเอาไปให้ 

คนอื่นนะ ให้แต่กูคนเดียวเท่านั้น'

'มงึสงัเกตป่ะ เวลาทีเ่ราสองคนอยู่ด้วยกันอ่ะ นมเปรีย้วจะเป็นสองกล่อง

ตลอด'

'ฉิบหายละ มึงท�าให้กูเสพติดการแดกนมเปรี้ยว'

'ตอนน้ีกูเห็นนมเปรีย้วแล้วนึกถึงมงึตลอดเลย เพราะเห็นแล้วอยากแดก'

เฮ้อ...นมเปรี้ยวแค่นี้มีความหมายนับล้านเลยนะ

ผมห่างหายจากวงการการด่ืมนมเปรี้ยวไปนานเพราะดื่มแล้วนึกถึง 

ใครบางคน คนคนนัน้คอืคนท่ีเป็นเจ้าของค�าพูดหลายบรรทัดข้างบนนัน่แหละ
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ว่าแล้วก็ไปซื้อแดกสักหน่อยดีกว่า

มือของผมเปิดตู้แช่ออกมา ก่อนจะเอื้อมไปหยิบนมเปรี้ยวรสผลไม้รวม 

สเีขียว ใครเล่าจะรูว่้าจู่ๆ  ก็มมีอืจากไหนก็มอิาจทราบได้เอือ้มมาหยิบด้วย

ไอ้สัด...กูหยิบก่อน

แต่ท�าไมแหวนที่นิ้วกลางของมันแม่งคุ้นฉิบหายเลยวะ

ผมหันไปหาตัวต้นเหตุ...เมื่อได้เห็นแล้วผมก็แทบจะทรุดตัวลงไป 

กองกับพื้น

ไม่รู้ดีหรือไม่ดีที่คนคนนั้นแม่งพยุงตัวผมเอาไว้ได้ทัน

คนที่อยู่ตรงน้ีแม่งอย่างกับคนในความฝัน ผมไม่คิดเลยด้วยซ�้าว่า 

มันจะมาอยู่ท่ีน่ี ตรงนี้ โอกาสแม่งเรียกได้ว่าแทบจะเป็นหนึ่งในล้าน แต ่

มันก็มา...มายืนอยู่ตรงนี้จริงๆ ขอขย้ีตาสักล้านที แต่ถ้าท�าไปมันก็คงไม่เท่  

เอาเป็นว่ายืนอึ้งเฉยๆ ดีกว่า

เพราะไอ้เห้ียนี่มันคือคนท่ีอยู่ในความทรงจ�าเก่ียวกับนมเปรี้ยวของผม

คนนั้นนั่นแหละ!

"พี่เป็นไรมั้ยครับ"

ถ้อยค�าห่างเหินท�าเอาผมกลับมีสติอีกครั้ง ผมรีบปิดตู้แช่อาม่าก่อนจะ

กระแอมกระไอ เงยหน้าขึ้นมองมันพลางท�าสีหน้าให้มันคูลที่สุดในชีวิต

"มงึจ�ากูไม่ได้เหรอ" ใจผมสัน่อย่างเจบ็ปวดรวดร้าวไปหมดระหว่างทีถ่าม

ค�าถามน้ัน

นัยน์ตาคมมองมาที่ผมด้วยแววตาไร้อารมณ์

"กู...กล้าหาญไง" ผมลองย�้าดู เผ่ือท่ีผ่านมาแม่งจะสะดุดก้อนหิน 

ล้มหัวฟาดพื้นจนความจ�าเสื่อม

ใบหน้าหล่อเหลาไม่ได้มีความยินดียินร้ายอะไรทั้งสิ้น

"ส่วนมึงก็คือ...นายท่าน" แสดงออกให้เห็นอย่างเต็มที่ว่าผมจ�าแม่งได้

"พี่จะเอาอะไรมั้ยครับ ถ้าไม่เอาผมขอหยิบนะ"

ไอ้น่ีมันชื่อนายท่านจริงๆ นะ ยังไงมันก็ชื่อนายท่าน ผมถูกมันตามตื๊อ

ตามจีบอยู่นานเป็นปี ท�าไมผมจะจ�ามันไม่ได้
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มันต่างหากที่แกล้งท�าเป็นจ�าผมไม่ได้

"เดี๋ยวหยิบให้" ผมรีบบอกมัน "รสผลไม้รวมใช่มั้ย"

ตอนมันจีบผมมันแดกรสนี้เป็นร้อยๆ กล่องเลยมั้ง

"เปล่าครับ รสส้ม"

ไอ้เหี้ย...ว่าไงนะ

"ผมชอบรสส้ม ผมไม่เคยชอบรสผลไม้รวมเลย"

ฟ้าผ่ากลางกบาลผม...

ไม่จริงใช่มั้ย

"แต่ท�าไมตอนนั้นถึงได้..." ถึงได้บอกว่าชอบวะสาด!

นายท่านท�าเสียงร�าคาญใส่ผม มันเดินไปหลังร้านเพ่ือท่ีจะจ่ายตังค ์

ค่านมเปรี้ยวรสส้มกับอาม่าเจ้าของร้าน ท้ิงให้ผมยืนงง อีกท้ังยังเสียใจ 

อย่างสุดซึ้งที่เข้าใจผิดมาตลอดว่ามันชอบรสผลไม้รวม

แล้วความทรงจ�าที่ผ่านมาระหว่างเรา มันคือยังไงกันแน่วะ

ผมไม่ได้เจอมนัมาสองปีกว่าแล้ว การกลบัมาของมนัท�าเอาผมเจบ็ปวด

ตัง้แต่วันแรกท่ีเจอกัน

มันคือไอ้นายท่าน...ผู้ที่บล็อกผมทุกช่องทางมาตลอดกว่าหกร้อยวัน

"น้องกล้า เอาข้าวม้ัย ข้าวน่ะ!" ป้าปอยถึงขนาดใช้ตะหลิวเคาะไปท่ี

กระทะเพื่อเรียกผมเลยทีเดียว

"เอาครับป้า"

ให้ตายเถอะ...กลับมาเจอผู้ชายในอดีตทีถึงกับไม่มีสติเลยกู
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'พี่ เอ๊ย มึงชื่อไร'

'พี่อ่ะถูกแล้ว'

'ไม่เอา จะเรียกมึง'

'ไอ้เหี้ย กวนตีนกูแล้วมั้ยล่ะ'

'ก็มึงตัวเล็กกว่ากูเยอะอ่ะ เรียกพี่ก็กระดากปากแย่เลยดิ'

'ไอ้สัดนี่ มึงตาย!'

'โอ๊ะๆ จะเตะอ่ะ ขาถึงเหรอ'

'-วยเอ๊ยยยยยยยยย'

'ตกลงชื่ออะไรเนี่ย'

'กูไม่บอก'

'เดี๋ยวกูไปหาถามคนแถวนี้เอาก็ได้'

'...'

'กูจะบอกด้วยว่าคนท่ีเป็นนักเลงประจ�าโรงเรยีนหมดฝีมอื ต้องให้เดก็ ม.ห้า 

หน้าใหม่มาช่วยจากการเกือบโดนเป็นศนูย์รวมตนี'

'ชื่อกล้าหาญ!'

'น่ารัก'

'ชื่อกูน่ารักตรงไหนวะ ออกจะโคตรแมน พูดใหม่เดี๋ยวนี้เลยนะ'

'ชื่ออ่ะไม่น่ารักหรอก มึงอ่ะน่ารัก'

ตอนที่ 1
กล้าหาญ
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'กูไม่คุยกับมึงแล้ว'

'...'

'แล้วอย่าไปบอกใครนะว่ากูพลาดท่าให้โรงเรียนคู่อริอ่ะ'

'ไม่บอกหรอก แต่ขออะไรมาแลกเปลี่ยนหน่อย'

'นมเปรี้ยวได้มั้ย'

'ท�าไมต้องนมเปรี้ยว'

'เพราะกูชอบ'

'ได้เหรอแบบนี้'

'ได้สิวะ'

'กูชื่อนายท่านนะ'

'ไม่ได้ถามมึงเลยเหอะ'

'กูบอกเพราะอยากให้มึงรู้จัก'

ลานอเนกประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์

"มันเป็นไรวะ"

"ไม่รู้ดิ"

"หรือแม่งเดินผ่านวิศวะแล้วโดนรุมโทรมมา"

"จริงดิ"

"..."

"แล้วท�าไมพวกนั้นไม่เรียกกูไปดูวะ"

ผมแจกน้ิวกลางใส่ไอ้เซียนกับไอ้สัดตงด้วยความรัก (ประชด) เห็นว่า 

กูสติหลุดแบบนี้กูก็ได้ยินสิ่งที่พวกมึงพูดนะเว้ย

หลังจากกลับมาจากร้านอาหารป้าปอย ผมก็ส่งข้าวไปให้ไอ้เชี่ยเอ้ 

จัดการต่อ จากน้ันก็มาน่ังหมดอาลัยตายอยากเหมือนคนท่ีแบกความทุกข ์

เอาไว้บนบ่า ใบหน้าของนายท่านยังคงวนๆ เวียนๆ ในหัวผมทั้งๆ ที่มันไม่ได้

ท�าสีหน้าแบบเดิมกับผม แต่มันก็ไม่ยอมหายไปจากหัวผมสักที

แต่ก่อนมันมองผมด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ้าชู้และก็เอ่อ... 
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ความรัก...มั้งนะ แต่เมื่อตะก้ีแม่งมองผมเหมือนผมเป็นแมลงท่ีสมควรฆ่า 

แล้วเหยียบซ�า้ มนัมเีหตผุลครบัท่ีจะมองผมแบบน้ัน เพราะผมเคยท�าผดิกับมนั

มา เป็นความผิดที่เรียกได้ว่าสร้างแผลใจที่ใหญ่มากให้กับมันเลยทีเดียว

มันเคยขอผมคบเป็นแฟน แล้วผมปฏิเสธมัน...

เหตุผลในตอนนั้นมีอยู่อย่างมากมาย ท้ังบอกมันได้และก็บอกไม่ได้ 

เหตุผลท่ีมันรู้คือผมคบกับมันไม่ได้ เพราะตอนน้ันผมไม่อยากเป็นเกย์ ผม 

มเีพ่ือนรมุล้อมมากมายแถมยังคดิว่าผมเป็นมนุษย์ท่ีสมควรเอาเป็นแบบอย่าง 

ด้วยการท่ีผมเป็นไอดอลของเด็กวัยรุ่นหลายๆ คน จะให้ผมเปิดตัวมาคบกับ

ผู้ชายได้ยังไง

อีกเหตุผลหนึ่งคือผมเป็นเกย์ไม่ได้ บ้านผมมีแต่ผมคนเดียวเท่าน้ัน 

ที่เป็นผู ้ชาย นอกน้ันเป็นผู ้หญิงกันหมด ผมมีพ่ีสาวสามคน ก่อนจากไป 

พ่อได้ฝากฝังกับผมตอนที่ยังเด็กว่าผมต้องดูแลพวกพ่ีๆ กับแม่ให้ดีเพราะผม 

เป็นผูช้ายคนเดยีวของบ้าน ค�าค�านัน้ของพ่อท�าให้ผมยึดเป็นคตใินการใช้ชวิีต

เรือ่ยมา

การท่ีผมจะปกป้องพ่ีสาวของตัวเองได้ ผมจะให้คนอื่นรู้ว่าผมเป็นเกย ์

ไม่ได้

และพ่ีสาวผมแม่งก็เสอืกสวยทกุคนอกี รูส้กึอยากจะตายให้หนอนแดก

จรงิๆ

มนัรูเ้หตผุลของผมแค่น้ี...พอลองอธิบายให้ไอ้นายท่านฟังมนัก็อาละวาด

หนักมากก่อนจะนอนซมและเศร้าอยู่นานหลายเดือน ผมรู ้เรื่องน้ีก่อนท่ี 

จะโดนมันกับเพ่ือนของมันซึ่งก็คือทิมกับนุกบล็อกผม...หลังจากน้ันผมก็ไม่รู้

ข่าวคราวอะไรจากมันอีก ไปตามรุ่นน้องรุ่นเดียวกับมันท่ีโรงเรียนก็ไม่มีใคร 

ยอมบอก

ทุกคนพากันโกรธผมที่ผมเทสุดหล่อของรุ่น...เน่ืองจากท่ีผ่านมาทุกคน 

รู้ดีว่านายท่านมันชอบรุ่นพี่อย่างผมมากมายเพียงใด

ความรูส้กึของผมมเีพียงผมกับเพ่ือนเท่าน้ันทีรู่ ้ ผมไม่เคยบอกนายท่านว่า 

ผมคิดยังไงกับมัน มันคงรู้ได้ด้วยตัวเองจากสายตาและการกระท�าของผม  
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แต่พอมนัมาขอคบกับผม...ผมกลบัตดัขาดมนัอย่างไร้เย่ือใย น่ันย่อมท�าให้มนั

คดิได้ว่าผมให้ความหวังมนัจากน้ันก็เทมนัซะงัน้

จริงๆ แล้วผมชอบมันจะตาย

ยิ่งได้กลับมาเห็นหน้าอีกครั้ง...ผมก็ยิ่งรู้สึกโหยหา

ไม่รูว่้าท�าไมมนัถึงมาอยู่ท่ีมหา'ลยัน่ีในช่วงเวลาใกล้เปิดเทอมน้ี หรอืว่า...

มนัจะสอบเข้าท่ีนี!่

"แม่งคงโดนปู้ยี่ปู้ย�าจนเช้าอ่ะ ดูดิ ถึงกับตาลอย"

งานจัญไรแบบนี้มีแต่ไอ้ห่าเซียนเท่านั้น "ไปไกลๆ กู" ผมผลักใบหน้า 

ขาวจั๊วะของมันออกไปให้พ้นสายตา

"พวกวศิวะรงัแกก็ไม่เรยีกกูไปด"ู ตงพึมพ�า แม่งยังไม่ล้มเลกิความคดินี้

อกีเหรอ

"ไอ้สัดตง...อย่ามาหยาบคายสวนทางกับใบหน้าผู้ดีๆ ของมึง" หรือ 

เพราะมันมาคบผมกับไอ้เซียนวะ มันถึงเถ่ือนดิบสวนทางกับใบหน้าหล่อหรู 

ดูแพงของมัน

"กูขอไปดดู้วยคนได้มัย้" หมหูนัเอ่ยลอยๆ ด้วยใบหน้าเอ๋อๆ ถ้าความหวัง

สดุท้ายของกลุม่ยังเป็นซะขนาดน้ี ผมคดิว่ากลุม่เราคงกลายเป็นกลุม่กเฬวราก

ไปแล้วล่ะ

"ท�าไมพวกมึงชอบพูดจาแบบนี้กับกูจัง ก็บอกแล้วไงว่ากูน่ะแมน แมน

มาก!"

"แมนที่สุดในบ้านไม่สมควรเอามาอวดอ้างนะเว้ย"

"ไอ้เหี้ยเซียน"

"คนแมนอะไรคิดถึงผู้ชายด้วยกัน"

ผมชะงักกึก ปกติแล้วไอ้เซียนมันจะล้อผมเรื่องนายท่านซึ่งเป็นผู้ชาย 

ในอดีตของผมอย่างเป็นกิจวัตร แต่ส�าหรับวันนี้มันแปลกออกไป แทนที ่

ผมจะตอบโต้แล้วก็ด่า ผมกลับเงียบเพราะรู้สึกสะเทือนใจ

กูเพิ่งไปเจอมันมาเนี่ยสาด

"นั่นไง กูว่าแล้วว่ามันผิดปกติจริงๆ" เซียนถึงกับเดินไปรอบๆ ผม  
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"ถ้าไม่ใช่วิศวะรุมแกล้งแล้วตกลงมึงเป็นอะไรวะกล้า"

ผมมองหน้าเซียนกับตงผู้ท่ีรู้เรื่องไอ้นายท่านเป็นอย่างดี ส่วนหมูหัน 

ที่เพ่ิงมารู้จักตอนเรียนมหา'ลัยน้ีมันรู้เรื่องนายท่านนิดหน่อย แต่มันก็พอรู้ว่า 

ผมมีความรู้สึกยังไงกับนายท่าน

สรุปก็คือพวกแม่งรู้กันหมดครับว่าใจผมเป็นยังไง

"กูว่ากูรู้นะ" หมูหันพูดด้วยสีหน้าเอ๋อตามเคย "กูเพิ่งไปเช็กทวิตเตอร์มา 

ตอนนี้ก�าลังเป็นที่ฮือฮา"

"อะไรวะ"

"ทายาทสามค่ายยักษ์ใหญ่ของวงการบันเทิงไทยมาเรียนคณะนิเทศฯ  

ที่มอเรา"

"หา!"

"จริงดิ"

เซยีนกับตงหนัขวบัมาทีผ่ม ไอ้พวกน้ีไม่สนใจหรอกครบัว่าจะมลีกูค่ายไหน

มาเรยีนทีน่ี่ แต่มนัสนใจก็เพราะหน่ึงในน้ันต้องมนีายท่านแน่นอนไม่ต้องสบื

แม่มันเป็นเจ้าของค่ายท�าละครครับ

เฮ้ยยย ถ้าเป็นอย่างง้ันผมก็ดีใจดิ หมูหัน มึงอย่าให้กูต้ังความหวัง 

ลมๆ แล้งๆ นะ

"ไหน" ผมร้องขอดูหลักฐานทันที หมูหันส่งโทรศัพท์ของมันมาให้ผมดู 

เซียนกับตงรีบยื่นหน้าเข้ามาดูกันใหญ่

'แกกกกก ท�าไมย่ิงโตย่ิงงานดี หน่องนายท่าน หน่องทิม และก็ 

หน่องนุกนิกที่คณะนิเทศฯ มอเราเองจ้า'

ใต้ทวตีเป็นรปูสีร่ปูซึง่เป็นเซต็เดยีวกันหมด เด็กสามคนก�าลังน่ังอยูใ่นแถว

ของปีหน่ึงเพ่ือฟังรุน่พ่ีพูด ชดุทีน่ายท่านใส่ก็คอืชดุทีผ่มเห็นมนัทีห่น้าตูแ้ช่อาม่า

วันน้ีนีแ่หละ

เหี้ยยย มันมาเรียนที่นี่จริงๆ ด้วย!
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"เหยดเข้ หนึ่งหมื่นสี่พันรีทวีต บ้าไปแล้ว" ตงพึมพ�า

"เจ ้าชายแห่งวงการบันเทิงคนต่อไป" เซียนย้ิมกริ่มมองมาที่ผม 

อย่างมีความหมาย "มันมาเรียนที่นี่แปลว่าอะไรรู้ป่ะ แปลว่ามึงมีโอกาสท่ีจะ 

ได้ง้อมันหรือเปล่านะ เอ๊ะๆๆ"

คนบ้าอะไรถามเองตอบเอง

"ไม่รู้" ผมยังไม่คืนโทรศัพท์ให้หมูหัน เพราะผมอยากส่องรูปอื่นๆ ของ

นายท่านต่อ

'นายท่านเจ้าขา ไพร่อยู่นี่เจ้าค่ะ'

'แบบนี้ไม่อยากดูละครแล้วค่ะ อยากดูลูกคนท�าละครค่ะ'

'หน้าแบบนี้ท�าไมไม่ยอมไปเป็นพระเอกให้แม่นะ งงใจ'

"โอ้โห ลูกชายเจ้าของค่ายแม่งดังกว่าดาราท่ีมาเรียนอีกนะ" ตงมอง 

เด็กสามคนนั้นตาวาว "ไม่อยากเชื่อว่าหนึ่งในน้ันจะเคยมาตามจีบมึงต๊ือมึง 

เหลือเชื่อเลย"

รูส้กึเหมอืนโดนกัดยังไงไม่รู.้..กูมนัไม่ดตีรงไหน แค่กูเต้ียไปหน่อยเฉยๆ!

"แล้วตกลงมึงจะเอาไงเรื่องนายท่าน" เซียนท่ีปล้ืมนายท่านมาต้ังแต ่

สมัยมัธยมเอ่ยปากถาม "จะง้อหรือจะปล่อยมันไป"

"น้องมันอุตส่าห์มาเรียนที่นี่ทั้งทีนะ" หมูหันท�าสีหน้ากระตือรือร้น

"ไอ้สัด มันผ่านมาสองปีแล้วนะ ตอนนี้อาจจะมีเมียมีลูกไปแล้วมั้ง"

โป๊ก

ไอ้ตงเขกกะโหลกคนที่เป็นเป้านิ่งอย่างผม "คิดได้ยังไง"

"ไม่รู้โว้ย" ผมถอนหายใจ "กูเจอมันมาแล้ว สายตาที่มันมองกูอย่างกับ 

กูไปฆ่าแม่มันมา"

สิ้นเสียงบ่นอุบของผม พวกเพื่อนนี่แทบจะรุมทึ้งผมเลยทีเดียว

"เมื่อไหร่ ไหนเล่า!" ตงร้อง

"มึงเพ้อถึงไอ้นายท่านให้พวกกูฟังมาสองปี พอเจอตัวจริงกลับไม่เล่า 
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ให้พวกกูฟังเลยเนี่ยนะ" ไอ้เซียนเองก็เสียงดังไม่แพ้กัน

"มงึหกัหลงัพวกกู มงึหกัหลงัพวกกู" แม้กระทัง่ไอ้หมหูนัก็ยังเป็นไปกับเขา

ด้วย

ต่อมความเสอืกของพวกมนัเริม่ท�างาน แต่ผมนัน้ไม่อยากแม้แต่จะเล่า  

ย่ิงเมื่อนึกถึงสายตาเย็นชารวมไปถึงค�าพูดท่ีโคตรจะห่างเหิน ผมก็ย่ิงเจ็บจี๊ด 

ในหัวใจ

แต่ในเมื่อเพ่ือนมันรู้เรื่องราวของผมมากมาย ก็ไม่มีเหตุผลอะไรท่ีจะ

ปิดบังพวกมัน

ทันทีที่เล่าจบ พวกมันก็...

"สวัสฯ มีน้องหิวน�้า!"

ยังไม่ทันที่เราจะได้ถกประเด็นอะไรกัน เสียงไอ้เชี่ยเอ้ ควีนออฟอีคอน 

ก็ร้องสัง่แทรกขึน้มาเสยีก่อน จากทีช่มุนมุกันอย่างกับเป็นสมชัชาคนจน ตอนนี้

ต้องแตกฮอืแล้วรบีไปแจกน�า้น้องก่อนทีน้่องจะคอแห้งตายไปซะก่อน

ระหว่างทีแ่จกน�า้น้องอยู่น้ัน ไอ้เชีย่เซยีนแม่งก็ยังวนมาพูดถึงเรือ่งของผม

จนได้

"น้องมันคงโกรธมึงมากอ่ะ" ก่อนจะพูดอะไรมึงช่วยดูหน้าเด็กปีหน่ึง 

ตาด�าๆ ท่ีมองมึงกับกูอย่างสงสัยหน่อยได้มั้ย "แต่จะไม่ให้โกรธได้ไงไหว  

คนบ้าอะไรบอกว่าอยากแมน ทัง้ๆ ท่ีท�าตวัอ่อนแอให้เขาตามจบีอยู่ตัง้เกือบปี"

"กูไม่ได้อ่อนแอซะหน่อย" เชี่ยเซียนแม่งชอบสะกิดต่อมความ (อยาก) 

แมนของผมเหลือเกิน

"สมัยนั้นเชี่ยนายท่านตามมึงอย่างกับเป็นบอด้ีการ์ด ไม่มีใครคิดว่า 

มึงเป็นนักเลงหัวโจกแล้วตั้งแต่ที่นายท่านมาจีบ"

"จะอะไรก็ช่างเถอะ" ผมรู้สึกเซ็งมาก "มันเปลี่ยนไปแล้ว"

"ใจเย็นดิ เรายังไม่รู้ความจริง"

"ดูการกระท�ากับสีหน้าเมื่อตะกี้ก็รู้แล้วมั้ยวะ"

"มึงเพ่ิงเจอแค่คร้ังเดียวเองไอ้เห้ีย แค่น้ีก็ยอมแพ้แล้วเหรอวะ" เซียน 

ร้องลั่นจนน้องผู้หญิงแถวน้ันสะดุ้ง น่ีถ้าน้องมันตั้งใจฟังดีๆ คงเอาเรื่องราว 
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ของผมไปท�าอตัชวีประวัตขิายได้เลย เชีย่เซยีนแม่งพูดเรือ่งผมแบบทีไ่ม่สนใจ 

คนอืน่จรงิๆ "นึกถึงตอนท่ีมนัตามตือ๊มงึด ิ กูจ�าได้เลยนะว่ากว่ามงึจะให้เบอร์มนั

ก็เล่นเอามนัเหนือ่ยแทบตายเลยนี"่

"..."

"สงสัยคงคิดว่าตัวเองสวยมากสิท่า"

"ไอ้ห่าเซยีน" เท้างามๆ ของผมเตรยีมยันตดูไอ้เซยีนให้ล้มหวัท่ิม ค�าพูด

ค�าจาของมนัแม่งท�าเอาผมเสยีความเป็นชายหมด

"เชื่อกู มึงอย่าเพ่ิงยอมแพ้" เซียนเรียกหมูหันให้เอาน�้าแพ็กต่อไปส่งมา

ให้มัน "ถ้ามึงอยากยอมแพ้ ให้มึงนึกถึงตอนที่ไอ้เชี่ยท่านมันมาจีบมึง"

ผมชะงักเมื่อได้ยินค�าพูดนั้นของเซียน

"ตอนนั้นแม้แต่ค�าว่าเหนื่อยก็ยังไม่เคยออกมาจากปากของมันเลย"

ฝ่ายสวัสดิการจัดการเรื่องอาหารกลางวันเรียบร้อย ทีน้ีก็เหลือจัดหา

อาหารเย็น

แทนที่ผมจะมุ่งตรงไปที่ร้านอาหารป้าปอย ร้านประจ�าของนักศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์ (แม่งอยู่ไกลคณะมากนะครบั แต่ก็ชอบทานร้านน้ีกันหมด 

ใครงงก็มายืนรวมกับผมได้) ผมกับเดอะแก๊งกลับมาที่คณะนิเทศศาสตร์แทน 

บอกเลยว่าคณะน้ีเป็นหน้าเป็นตาให้มหา'ลัยอย่างมาก เพราะมีรุ่นพ่ีจบไป 

เป็นคนในวงการบันเทิงอย่างมากมายท้ังเบ้ืองหน้าและเบื้องหลัง เรียกได้ว่า

เป็นชนชั้นสูงของมอกันเลยทีเดียวเชียว

ไม่แปลกใจท่ียังมคีนคึกคกัอยู่ใต้ตึก เพราะนอกจากจะมกีารรบัน้องปีหนึง่

ทีเ่พ่ิงเข้ามาใหม่แล้ว ยังมแีขกทีเ่ป็นแฟนคลบัเข้ามาดูหน้าและก็ถ่ายรปูน้องๆ 

เหล่านัน้อกีด้วย ผมได้ข่าวว่ามดีาราวัยรุน่หลายคนมาเรยีนทีน่ี่ อกีทัง้ยังเยอะ 

กว่าทกุปี ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะลกูชายประธานค่ายยักษ์ใหญ่สามค่ายพร้อมใจ

จงูมอืกันมาเรยีนท่ีนีห่รอืเปล่า ถึงได้เกดิปรากฏการณ์ท่ีว่ามดีารามาเรยีนมอผม

เยอะขนาดนี้

การสร้างคอนเนกชั่นเอาไว้ก็เป็นเร่ืองดี ถ้าได้รู้จักมักจี่กับไอ้สามคนนี ้
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เอาไว้บอกเลยว่าอนาคตในวงการรุง่แน่

จะว่าไปผมก็อยากมีคอนเนกชั่นบ้าง...เพราะผมไม่มีคนรู ้จักอยู่ที่ 

คณะนิเทศศาสตร์เลย

ผมคดิเพลนิๆ พอรูต้วัอกีท ีไอ้เห้ียเอ๊ยยยยย ยืนงงเป็นไก่ตาแตกกันหมด

ทัง้เพ่ือนและผม

"น่ีเรามายืนกันพร้อมป้ายชื่อปีสองคณะเศรษฐศาสตร์เน่ียนะ" ไอ้เซียน 

รบีถอดป้ายชือ่ออก "ไม่โอเคว่ะ เราแม่งต้องเนยีนให้มากกว่านีห้น่อย"

"ถามจริง นี่มึงมาสืบเรื่องนายท่าน หรือมึงมาส่องสาว"

"อย่างหลังดิวะ มึงมันส�าคัญตรงไหน"

นี่แหละครับเพ่ือนแท้...ผมสนิทกับไอ้เซียนที่สุด แต่ก็เกลียดขี้หน้ามัน 

ที่สุดเหมือนกัน เราสี่คนจัดการซ่อนป้ายช่ือเรียบร้อย ตอนน้ีเลยเนียนท�าเป็น

คนในคณะนเิทศฯ โดยทีไ่ม่สนใจว่าแต้มบญุกับหนังหน้าจะเข้าข่ายใกล้ความ

เป็นนเิทศฯ หรอืเปล่า

"แก นายท่านหล่อมากเลยอ่ะ"

"น้องนายท่านคนดีของพี่"

"ฉันไม่ได้มองคนอื่นเลยอ่ะแก นายท่านวิ้งมาก ออร่าจับมากกก"

เสยีงแฟนคลบัพร้อมกล้องตวัเบ้อเร่อสองสามคนเดนิผ่านหน้าพวกผมไป 

ผมมองตามไปยังจดุท่ีพวกเธอเพ่ิงจากมา พบว่าก�าลงัมเีดก็ปีหน่ึงคณะนิเทศฯ 

โขยงใหญ่ก�าลังแตกฉานซ่านเซ็นมาจากการชุมนุมเมื่อสักครู่ บอกเลยว่า 

ผมไม่สามารถมองเห็นตัวไอ้นายท่านได้เลยเพราะออร่าของสาวๆ ท่ีน่ีแยงตา

ของผมไปหมด

"ขาว"

"คาวาอี้สัดๆ"

"แม่ของลูกอาจจะอยู่แถวนี้นี่แหละ"

ตอนนีผ้มตรสัรูแ้ล้วว่าพวกเพ่ือนแม่งไม่ได้มาทีน่ีเ่พราะเรือ่งของผมหรอก 

แม่งมาเพราะงูบนหัวของพวกมันน่ีแหละ ผมคิดอย่างหน่ายใจก่อนท่ีสายตา 

ของผมจะหนัไปเจอคนท่ีผมก�าลงัตามหา
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อยู่ดีๆ ความป๊อดก็พุ่งทะยานถึงขีดสุด ผมรีบหลบหลังไอ้เซียนคนท่ีสูง

ที่สุดในกลุ่มด้วยความไวแสง เมื่อก้ีแม้แต่หน้ามันก็ยังเห็นไม่ชัด เพราะผม... 

ป๊อดดดดด

"เชี่ยกล้า เป็นเหี้ยไรเนี่ย"

"นายท่านมา"

"มึงมาหามันไม่ใช่เหรอ"

"ไม่ได้มาหา" ผมกระซิบ "แค่มาดูหน้า"

"มาดูหน้าแต่มาหลบหลังเซียนท�าไม" หมูหันไม่เข้าใจผม

"กล้ามงึจะบ้าหรอืไง แค่มาดหูน้าเฉยๆ ชาตหิน้ามัง้คงจะได้เรือ่งได้ราว" 

เซยีนยืดตวัขึน้ ท�าท่าเหมอืนจะเดินเข้าไปประจนัหน้า

"ไอ้เหี้ยเซียน!"

"ท�าไม กูจะไปทักรุ่นน้องกูมันผิดเหรอ"

"กูไม่ให้ทัก"

"มึงเป็นพ่อกูเหรอถึงได้มาสั่ง"

"กูเป็นผัวมึง"

"ฟายยยเอ๊ย เตี้ยขนาดนี้ยังมาท�าเป็นพูด"

"กูไม่ได้เตี้ยโว้ยยย" เจอค�านี้ทีไรรู้สึกเหมือนโดนด่าพ่อทุกที มีแต่กูที่ด่า 

ตวัเองด้วยค�านีไ้ด้เท่านัน้ มงึจ�าเอาไว้เลยนะ

"อย่าไปพูดแบบนี้กับใครนะเว้ย กูอายแทน"

"ไม่"

"สัดกล้า"

"-วยไรล่ะเหี้ยเซียน"

การท่ีผมบอกว่าผมเป็นผัวมันท�าให้ไอ้เซียนล้มเลิกความคิดท่ีจะไปหา

นายท่าน เพราะมันหันมาจัดการไล่เตะต่อยผมแทน

ไอ้สัด...มึงคือบังเกอร์ของกูนะ มึงต้องยืนนิ่งๆ ดิ

"พ่ีกล้า กล้าหาญบอยนี"่ เสยีงคุน้หูท�าเอาผมกับเพ่ือนหยุดทกุการกระท�า 

คนที่พูดชื่อไอจีต่อท้ายชื่อปกตินี้จะมีสักก่ีคนบนโลกใบน้ีกัน "สวัสดีครับพ่ี  
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ผมทมิไง ทมิอนัเดอร์สกอร์จวีาย จ�าได้มัย้"

ผมกลืนน�้าลายดังเอื๊อกตอนท่ีค่อยๆ หันไปมองช้าๆ ไอ้ทิมลูกเจ้าของ 

ค่ายละครจีวายก�าลังยืนย้ิมแฉ่งส่งออร่ามาให้ผม ข้างๆ ของมันคือนุก  

ลูกเจ้าของค่ายละครพีวายเจ มันก�าลังยิ้มตาหยีส่งมาให้ผมเช่นเดียวกัน

ห่างๆ ออกไปน่ันคือไอ้นายท่าน ลูกเจ้าของค่ายละครเอสเอ็น แม่ง 

ก�าลังท�าหน้าบอกบุญไม่รับเหมือนอยากหายไปจากโลกใบนี้

"จ�าได้ด"ิ ผมย้ิมแห้งๆ ตอบกลบัไป ผมรูจ้กักับทิมและนุกเพราะนายท่าน

เป็นคนแนะน�าให้รู้จัก สองคนนี้ไม่ใช่รุ ่นน้องโรงเรียนของผมครับ แต่เป็น 

เพ่ือนสนทิของนายท่านสมยัทีม่นัเรยีนอยู่โรงเรยีนนานาชาต ิผมยังไม่เคยถาม

นายท่านว่ามนัย้ายมาโรงเรยีนชายล้วนท่ีมขีนาดเลก็เท่าข้ีตาแมวของผมท�าไม

เพราะงั้นทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เหตุผล...

"พี่เรียนอยู่คณะนี้เหรอครับ"

ผมส่ายหน้าดิก ตอนนัน้เป็นจงัหวะเดยีวกันกับทีไ่อ้เซยีนกระทุ้งสข้ีางผม

ฉิบหาย...กูไม่เนียนเหรอ

"พอดีมาหาเพื่อนที่นี่น่ะ มันบอกให้มาช่วยงานมันหน่อย"

"คณะพ่ีไม่ได้มีงานอยู่เหมือนกันเหรอครับ" คราวน้ีเป็นทีของทิมท่ีโดน

กระทุ้งสีข้างจากนุกบ้าง

"ตกลงมาเรียนที่นี่เหรอ"

"ครับ" ทิมตอบ "โดนบังคับมา"

นุกกระทุ้งสีข้างของทิมอีกรอบ ให้ตายเถอะ มึงจะกระทุ้งท�าไมกันนัก 

กันหนา...

"หวังว่าผมจะได้เจอพี่บ่อยๆ นะครับ"

"เอาเบอร์มาดิ เผื่อจะได้ติดต่อ" ขอเบอร์ไอ้ตัวข้างหลังยังไม่ได้ ผม 

ก็ขอเอาเบอร์เพื่อนมันก่อนก็แล้วกัน

"ไปได้แล้ว หิวข้าวสัด" นายท่านเดินมาลากตัวไอ้ทิมกับไอ้นุกเพื่อนมัน

ออกไปให้ห่างผม ก่อนจากมนัยังไม่ลมืทีจ่ะยกมอืไหว้รุน่พ่ีของมนัอย่างไอ้เซยีน

กับไอ้ตงด้วย "พี่ หวัดดีครับ"
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แล้วกูล่ะ...

มึงไม่ต้องไหว้กูก็ได้ แต่อย่างน้อยก็ช่วยมองหน้ากูนิดนึง

"เอ่อ...หวัดดีนายท่าน" ตงถึงกับยืนตัวแข็งท่ือ มองดูสารร่างสูงๆ ของ 

ไอ้นายท่านเดินออกไปกับเพื่อนด้วยความอึ้งกิมกี่

ผมถอนหายใจรัวๆ ใส่ใบหน้าของเพื่อนทีละคน

"กูบอกแล้วว่ากับกูมันเย็นชาระดับสิบ"

"หล่ออ่ะ" หมูหันที่เพ่ิงเคยเห็นหน้าของนายท่านถึงกับเอ่ยปากชม  

"หล่อฉิบหาย หล่อเหี้ยๆ"

"นี่มึงเป็นเกย์ป่ะเนี่ยหมูหัน" เซียนถาม

"กูจะเป็นเพราะหน้าไอ้ท่านเนี่ยแหละ"

"เงียบไปเลยมึงอ่ะ" ท�าไมกูรู้สึกไม่พอใจนิดๆ นะ เชี่ยหมูหันมันเป็น 

ผู้ชายซื่อๆ พูดตรงๆ ตามความรู้สึก ที่ผ่านมาเห็นมันสนใจผู้หญิงนมใหญ่ๆ  

มาโดยตลอด แต่ท�าไมพอเจอหน้าไอ้นายท่าน มันถึงได้พูดออกมาแบบนี้วะ

ตัดประเด็นเรื่องนี้ออกไปก่อนเถอะ...(บอกตัวเอง)

"น้องมันสูงห่างจากมึงมากนะกล้า มันมาชอบมึงได้ไงเนี่ย"

"ไม่ด่ากูว่าเตี้ยเลยล่ะ"

"ด่าได้เหรอ ปกติเห็นด่าค�านี้แล้วของขึ้นตลอด"

"..."

"เงียบแบบนี้แสดงว่าด่าได้ใช่ป่ะ"

"ไอ้..." หมูตอนเอ๊ยยยยย

"เอาล่ะๆ" เซยีนห้ามปรามผมกับหมหัูน "กูลองวิเคราะห์เรือ่งไอ้นายท่าน 

ดแูล้ว..."

"เป็นไงวะ" ขอสาระตรงๆ เน้นๆ ทีเถอะ

"กูว่ามึงไม่มีโอกาสเหลือแล้วล่ะกล้า ท�าใจซะนะ"

ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงกลางกบาลผมเป็นครั้งที่สองของวัน...

"จริงดิ"

"เออ"

Page ������������ 1.indd   22 4/6/2561 BE   13:52



23Chiffon_cake

"กูดสูายตามนัแล้วนะ แม่งเปลีย่นไปมาก ไม่เหลือเค้าของคนท่ีชอบมงึ

ฉบิหายแบบเมือ่ก่อนเลย" ตงเสรมิ

ให้ตายเถอะ...ผมยอมให้พวกมันรุมล้อรุมแกล้งดีกว่าให้พวกมันมา

พร้อมใจกันพูดตรงๆ ใส่ผมแบบนี้นะ

"มนัก็ไม่แปลกอ่ะ มงึท�ามนัเจบ็ฉบิหาย แล้วเรือ่งมนัก็ผ่านมาสองปีแล้ว 

ยังไงความรูส้กึมนัก็ไม่มวัีนเหมอืนเดิม"

ใจผมรู้สึกสะดุ้งสะเทือนจนแทบยืนไม่อยู่...แต่แล้วความแมนที่อยู่ใน

สายเลือดก็พุ่งทะยานแทนที่ความป๊อดเพราะค�าพูดของเพื่อนไม่กี่ประโยค

"หนอ็ย เดีย๋วกูจะไปถามแม่งตรงๆ พวกมงึคอยด!ู" พูดจบผมก็รบีเดินไป

ให้ทันร่างสูงๆ ทั้งสาม แต่ยังไม่ทันท่ีผมจะถึงตัวทายาทเจ้าของค่ายพวกน้ัน  

ผมก็โดนสาวๆ จากไหนไม่รูม้าแทรกกลางแล้วก็เบยีดผมให้ไปพ้นทางก่อน

หมดกัน...ฉากแมนๆ ที่กูก�าลังจะท�าให้มันเกิด

"ขอถ่ายรูปหน่อยนะคะนายท่าน"

"นายท่านขา มีไพร่อยากได้รูปนายท่านค่ะ"

"น้องนายท่าน กรี๊ดๆๆๆ"

"น้องนายพลสบายดีอยู่ใช่มั้ยคะ"

ได้แต่ยืนมองหงอยๆ เพราะตอนน้ีความดงัของไอ้นายท่านคงมากพอๆ กับ

น้องเจ้านายลกูชายเจ เจตรนิไปแล้วมัง้ (ว่าไปน่ัน) มนัถูกถามถึงน้องของมนั 

ทีเ่รยีนอยู่ชัน้มธัยมศกึษาในตอนน้ีด้วย ผมไม่เคยเหน็เดก็คนน้ันเพราะเรยีนอยู่

คนละโรงเรยีนกัน แต่ท่ีแน่ๆ ผมจ�าได้ว่านายท่านบอกผมว่าเป็นเดก็ทีแ่สบมาก 

จรงิๆ มนัก็ว่าน้องมนัแสบทุกคนนัน่แหละไม่ใช่เฉพาะนายพลหรอก

นี่ผมต้องรู้เรื่องของมันผ่านทางปากของคนอื่นๆ จริงๆ น่ะเหรอ

"ไปตรงนูน้ได้มัย้ครบั" นายท่านพูด เสยีงของมนัดเูหมอืนตดิจะร�าคาญ 

ผมรูส้กึได้ "ผมให้ถ่ายแค่ห้านาทีนะ"

"ได้เลยค่า"

มันเดินน�ากลุ่มแฟนคลับของมันออกไปจากใต้ตึก แทนท่ีผมจะได้ถาม 

ผมกลับได้แต่ยืนมองมันโดนรุมถ่ายรูปอยู่แบบนั้น
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เจอมนัอกีทแีม่งกลายเป็นดาราไปซะแล้ว แต่ก่อนมนัยังเป็นเดก็หน้าตาดี

ธรรมดาๆ อยู่เลย

"จะได้กินมั้ยเนี่ยข้าวอ่ะ ไอ้นายท่านอันเดอร์สกอร์แอลเคเอช"

ชื่อไอจีนายท่านมันน่ีหว่า...ผมเหลือบไปมองคนพูดซึ่งก็คือทิม แม้ 

ผมจะรู้ชื่อไอจีนายท่าน แต่ผมก็ส่องมันไม่ได้เพราะผมโดนบล็อก

เดี๋ยวก่อน...เมื่อก่อนชื่อไอจีมันไม่มีตัวแอลนี่

"มีอะไรกันเหรอ" ผมถาม

"รุน่พ่ีให้พักไปหาอะไรกินย่ีสบินาทีน่ะครบั" ทิมเล่า "ท่านมนัมคียุงานต่อ 

แต่ดสู.ิ..มนัยังติดถ่ายรปูกับแฟนคลบัอยู่เลย"

"งานอะไร" เผือกได้ก็เผือก โอกาสมีต้องรีบคว้าเอาไว้

"รุ่นพี่อยากให้มันเป็นเดือนครับ แต่มันไม่อยากเป็น"

ผมหันขวับไปมองว่าท่ีเดือนคณะนิเทศฯ...ไม่มีตรงส่วนไหนเลย 

ที่มันไม่เหมาะ สูงแบบนี้ ขาวแบบน้ี ออร่าแบบน้ี ถ้าได้มันไปเป็นเดือนปีน้ี 

นิเทศฯ ชนะเห็นๆ (จริงๆ แม่งก็ชนะมาหลายปีแล้ว)

ถ้ามันยอมเป็นเดือนนะ...ผมขออนุญาตย้ายจากทีมเศรษฐศาสตร์ 

ไปทีมนิเทศฯ ชั่วคราว

"พ่ีกล้าหาญบอยอยากให้ไอ้นายท่านอนัเดอร์สกอร์แอลเคเอชเป็นเดือน

มั้ยครับ"

เหนื่อยมั้ยเนี่ยที่พูดอ่ะ กูถามหน่อย

"ถามกูท�าไมล่ะ"

"ผมอยากรู"้ มนัหนัไปหาเพ่ือนมนัอกีคน "ไอ้นกุนิกอนัเดอร์สกอร์พีวายเจ

มนัก็อยากรู"้

ไม่มีอารมณ์ตอบเพราะการพล่ามชื่อไอจีของมึงเนี่ยยยยย

"ไม่รู้ เรื่องของมันดิ"

"อ้าว" ทิมถึงกับเซ็งไปเลย "ถามความเห็นแค่นี้ก็หวงค�าตอบเนอะ"

"นี่มึงแซะกูเหรอ ไอ้เด็กหัวกล้วย"

"เปล่าสักหน่อย" ทิมหัวเราะ "ฮ่าๆๆ พ่ีกล้าหาญบอยยังเหมือนเดิมเลย

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
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