
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน







เคยได้ยินค�ำพูดท่ีว่ำ 'โลกน้ีไม่มีอะไรได้มำฟรีๆ' กันไหมคะ เมื่อเรำได้รับอะไร 

จำกใครมำแล้ว ย่อมต้องมอบของตอบแทนกลับไป ถ้ำของท่ีว่ำเป็นเงินซึ่งตีมูลค่ำได ้

ก็ดไีป แต่ถ้ำของท่ีอกีฝ่ำยต้องกำรไม่ใช่เงินข้ึนมำล่ะคะ

ในมหำวิทยำลัยของ 'เจนอำรีย์' เองก็มีเร่ืองเล่ำท่ีน่ำเหลือเชื่ออยู่เหมือนกัน  

ว่ำกันว่ำถ้ำใครไปขอควำมช่วยเหลอืจำกรุน่พ่ีคนหน่ึงแล้วจะได้ทกุอย่ำงตำมท่ีหวงั ต่อให้ 

เป็นควำมฝันที่ยำกหรืออยู่สูงเกินเอ้ือมแค่ไหน รุ่นพ่ีคนน้ันก็สำมำรถท�ำให้เป็นจริง 

ได้หมด ฟังดนู่ำสนใจมำกเลยใช่ไหมคะ แต่ก็ว่ำกันว่ำอกีเช่นกัน...สิง่ทีเ่ขำต้องกำรเป็น

ของตอบแทนดนัไม่ได้มแีค่เงนินีส่ ิ แล้วนกัศกึษำธรรมดำอย่ำงเจนอำรย์ีจะไปเก่ียวข้อง

กับรุ่นพ่ีในต�ำนำนท่ีคนทั้งมหำวิทยำลัยเล่ำลือถึงคนนั้นยังไง ควำมสัมพันธ์ของท้ังคู่ 

จะเป็นแบบไหน ถ้ำอยำกรูแ้ล้ว พลกิหน้ำต่อไปเพ่ือหำค�ำตอบกันได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�ำนักพิมพ์เอเวอร์วำย

คำ�นำ�



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เน้ือหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง 

การท�าร้ายทางร่างกายและจิตใจ

การบังคับหรือโน้มน้าวให้ท�าบางอย่างโดยไม่เต็มใจ 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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We have a bet.

The key of it is that I'm not gonna fall.

And he is a kind of a very generous man who likes to do a favor for 

everybody.

Until one day it's my turn.

I fell in that trap.

He somehow did me a favor.

So now I owe him a favor.

And I have to do something in return...

ผู้ชำยตรงหน้ำผมยังคงย้ิมหวำน เขำดูสบำยๆ แตกต่ำงกับผมที่หัวใจ

ก�ำลงัเต้นไม่เป็นส�ำ่ รอยย้ิมบนใบหน้ำหล่อเหลำน้ันดเูหมอืนรอยย้ิมของคนใจดี 

แต่ที่จริงแล้ว...เขำมันซำตำน

"เจนก็รู้ตั้งแต่แรกไม่ใช่เหรอว่ำกฎเป็นยังไง"

"..."

"เจนมีสิทธิ์ที่จะไม่ตกลงตั้งแต่แรก แต่เจนก็ตกลงเอง"

"..."

"ตอนนี้มันก็ถึงเวลำแล้วรึเปล่ำที่จะต้องท�ำตำมกฎ"

Intro
The beginning
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ผมยังคงยืนน่ิงอยู่ที่เดิม มือก�ำสำยกระเป๋ำแน่น ในหัวขบคิดหำทำง 

เอำตัวรอดของตัวเองในช่วงเวลำน้ี ตอนนี้ แต่ไม่ว่ำผมจะมองไปทำงไหน 

ก็ตำม...ไม่มี...

ไม่มีทำงที่ผมจะหลุดไปจำกเรื่องนี้ได้เลย

ผมสะดุ้งเฮือกเมื่อมือหนำแตะลงบนไหล่ของผมเบำๆ สะดุ้งแรงเสียจน

รูส้กึรำวกับว่ำเท้ำของตวัเองลอยจำกพืน้ได้ ก่อนเสยีงทุ้มจะกระซบิท่ีข้ำงหูขวำ

ของผม น�้ำเสียงนั้นเจือหัวเรำะ

"ไม่เอำน่ำเจน ก็ไม่ใช่ว่ำเรำไม่เคยกันไม่ใช่เหรอ"

"...ฮึก"

"อย่ำอ่อนไหวเกินไปหน่อยเลย"
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Act 1
Illusion : ภาพมายา
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...อย่ามองตาได้ไหม

ถ้าเธอไม่แคร์

อย่าจูงมือได้ไหม

ถ้าเธอไม่รัก

อย่าบอกว่าคิดถึง

ถ้ามันไม่จริง

โปรดอย่าท�าให้ฉัน

รักเธอ...*

* เพลง : อย่ำท�ำให้ฉันรักเธอ ศิลปิน : บัวชมพู ฟอร์ดและกวำง ABnormal
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"That's my problem.

I think too much and I feel too deeply.

What a dangerous combination."

- Anonymous

คุณเคยได้ยินไหมว่าทุกมหาวิทยาลัยมีต�านาน

แล้วต�านานของมหาวิทยาลัยผมก็เป็นเร่ืองเล่าอันน่าเหลือเชื่อจนฟังดู

ไร้สาระอยู่บ้าง อย่างการที่เราสามารถได้ทุกอย่างตามที่ขอ

เราจะได้มนัมา แลกกับการทีเ่ราต้องท�าในสิง่ท่ีย่ิงกว่าการขายวิญญาณ

ของตัวเอง

เปล่า มันไม่ใช่เรื่องลี้ลับ ไม่ใช่เรื่องของซาตานหรือภูตผีอะไร ไม่ใช่เรื่อง

ของซานตาคลอสใจดีด้วย

แต่มันเป็นเพียง...เรื่องของผู้ชายคนหนึ่ง

สำมเดือนที่แล้ว...

"หวัดดีเจน"

"หวัดดีน�้ำขิง!"

Chapter 1
Rule No.1 : "Don't be too emotional."
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"เฮ้ย เป็นไงบ้ำงวะเจน"

"สบำยดีแล้วจัส"

ผมตอบทุกคนเสียงใส พอเพ่ือนๆ เห็นหน้ำผมก็พำกันเข้ำมำทักทำย  

บ้ำงก็ถำมไถ่อย่ำงเป็นห่วง ก่อนหน้ำน้ีผมป่วยหนักถึงขั้นนอนโรงพยำบำลไป

เกือบสองอำทติย์ หลงัออกมำก็หยุดพักทีบ้่ำนอกีหลำยวนักว่ำจะกลบัมำเรยีน

ได้ตำมปกติ มันก็แค่ไข้หวัดใหญ่...แต่กลับท�ำผมซมจนเหมือนจะตำยให้ได้ 

ซะอย่ำงนัน้ ('แค่' ไข้หวดัใหญ่ทีไ่หน มนั 'ตัง้' ไข้หวดัใหญ่ต่ำงหำก ไข้หวดัใหญ่

สำยพันธุ์ใหม่ 2009 ด้วย! -- เจตนินทร์ น้องชำยของผมยืนยันอย่ำงนั้น 

ในวันหนึ่งที่มันมำนอนเฝ้ำผม)

ผมนั่งลงบนเก้ำอี้ตัวหน่ึงในโรงอำหำรหลังจำกได้ข้ำวกะเพรำหมูกรอบ

ไข่ดำวไม่สุกจำกร้ำนป้ำนับเงิน ตักข้ำวเข้ำปำกได้เพียงค�ำเดียวก็รู้สึกได้ว่ำ 

มีคนมำนั่งข้ำงๆ แถมยังเอำแขนพำดบ่ำผมอีกต่ำงหำก

"ว่ำไงวะพวก หำยหน้ำหำยตำไปนำน คนแถวนี้คิดถึงกันหมด"

"คิดถึงจะแย่ มึงไม่โผล่ไปเยี่ยมกูที่โรงพยำบำลเลยนะ ไอ้แก๊ป"

ผมหันไปโวยมัน น�้ำเสียงติดน้อยใจนิดๆ แต่จริงๆ ก็ไม่ได้รู ้สึกอะไร  

แค่เล่นแง่ไปอย่ำงนั้น

"โหยยย เพ่ือน ไม่น้อยใจน่ำ มึงก็รู้ว่ำโปรเจ็กต์ที่อำจำรย์ส่ังสุมทับหัวกู

ขนำดไหน"

"แต่กูเห็นมึงไปโผล่ในไอจีสตอรี่น้องหว่ำหวำที่ DND"

"แหม นั่นก็คลำยเครียด"

"ไม่ต้องมำพูดเลยไอ้เพื่อนเวร"

ผมสะบดัไหล่ให้แขนมนักระเด้งออก แต่แก๊ปก็ยังคงเป็นแก๊ป ยงัหน้ำด้ำน 

เอำกลับมำวำงที่เดิมได้เสมอ

"แหม ตัวแค่นี้แต่เปรี้ยวตลอดเลยนะมึง"

"ส่วนมึงก็เลวตลอดเลยนะแก๊ป"

"มงึกลบัมำกูก็ดใีจอะ สรปุนัดแข่งบอลพรุง่นีค้อืมงึยังลงเหมอืนเดมิใช่ไหม  

ถ้ำมึงยังไม่ไหวก็บอกได้นะ เดี๋ยวกูโทรเรียกคนอื่นมำเปลี่ยนตัว"
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"เปลีย่นไรล่ะ กูอยู่นีแ่ล้วไหม กองหน้ำต้องมกูีส ิแข่งกับวิศวะเลยนะเว้ย"

"โอเค ทุกคนเขำไม่อยำกเปลี่ยนหรอก ควำมหวังก็อยู่ที่มึงนี่แหละ"

"เออ ห้ำมเปลี่ยนเลย กูอยู่นี่แล้วไง อะไรวะ กูป่วยแค่นิดหน่อยมึงถึงกับ

จะเปลี่ยนตัวกูเลยเหรอ"

"โอ๊ยยย ไอ้เจนเอ๊ย อ่อนไหวเก่งจริงๆ นะมึงเนี่ย" ไอ้แก๊ปยีหัวผมจนยุ่ง

ก่อนจะผลักทีหนึ่ง ผมยกมือข้ึนลูบหัวป้อยๆ "ก็บอกอยู่นี่ไงว่ำไม่มีใครอยำก

เปลี่ยนหรอก แต่ทุกคนเขำก็เป็นห่วงมึงไหม ป่วยหนักมำขนำดน้ีเกิดไปเตะ 

แล้วเป็นอะไรข้ึนมำจะท�ำยังไง เอ้ำ กินข้ำวไป กูไปเข้ำเรียนละ เจอกันเย็นน้ี  

มีซ้อมนะ"

"อืม"

"แล้วอย่ำอ่อนไหวให้มันมำกนักไอ้เปี๊ยก ไม่งั้นจะอยู่บนโลกนี้ยำก"

"มึงจะไปไหนก็ไปเลยไป"

"...สรุปคือยังไง ติดต่อทีได้ไหม"

ผมถำมทัง้ทีมหลงัเรำรออยู่ตรงนีน้ำนจนฟ้ำเริม่จะมดื แก๊ปส่ำยหัวขณะท่ี 

คนอื่นๆ ยังพยำยำมกดมือถือ

"ไม่ได้เลยว่ะ มันไม่ตอบเลยทั้งไลน์ทั้งโทร"

"อะไรวะ มนัเป็นโกลนะ เป็นโกลทีด่ท่ีีสดุในชวิีตของกูแล้วด้วย มนัหำยไป 

ทั้งอย่ำงนี้ได้ยังไง พรุ่งนี้จะแข่งแล้วด้วย" ผมกับอีกหลำยๆ คนร้อนใจ

"ไม่มเีวลำแล้ว" เอิร์ธ เพ่ือนอกีคนพูดขึน้ "ซ้อมกันเลยเถอะ ฟ้ำชกัเริม่จะมดื  

เดี๋ยวไอ้ทีก็คงโผล่มำเองแหละ"

"แล้วถ้ำไม่โผล่มำจนพรุง่นีเ้ลยล่ะ" ผมตัง้สมมติฐำนท่ีน่ำหว่ันเกรงมำกท่ีสุด  

แก๊ปเดินมำตบบ่ำผม

"กูจะไปลำกไอ้เกียร์มำเป็นโกลให้เรำเอง เกียร์มันใช้ได้น่ำ มึงก็รู้ ถึงจะ

ไม่เทพเท่ำทีก็เหอะ" แก๊ปหมำยถึงน้องชำยฝำแฝดของมัน

"อมืๆ" ผมพยักหน้ำแล้วจงึเริม่วิง่เหยำะๆ ไปกลำงสนำมพร้อมกับคนอืน่ๆ

"แต่แปลก..." ชนิทีว่ิ่งข้ำงกันเอ่ยข้ึน "ไอ้ทีมนัไม่เคยเป็นแบบน้ีเลย มนัไม่ใช่ 
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คนที่จะหำยไป ติดต่อไม่ได้อย่ำงนี้"

ผมพยักหน้ำแข็งขัน ทีได้ฉำยำว่ำพ่อทุกสถำบนัเพรำะมนัเป็นคนตรงเวลำ  

มีควำมรับผิดชอบสูง และเก่งในกำรจัดกำรชีวิตมำก ทีเป็นทั้งประธำนสโมสร

นักศึกษำ ประธำนชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รองประธำนชมรมด�ำน�้ำ และ

เหรญัญิกชมรมจติอำสำ แต่ถึงอย่ำงนัน้ก็ยังสำมำรถรกัษำเกรดเฉลีย่ให้ได้ 4.00 

อยู่ทุกเทอม กำรที่ติดต่อมันไม่ได้แบบนี้จึงถือว่ำเป็นเรื่องน่ำประหลำดใจ

เฟิร์สยักไหล่ "เอำเหอะมึง โตๆ กันแล้ว จัดกำรชีวิตตัวเองว่ะ แต่กูว่ำนะ 

เดี๋ยวมันก็โผล่มำ อำจจะแค่ยุ่งมำกๆ หรือนอนหลับไปก็ได้"

ผมทีว่ิ่งเหยำะๆ อยู่พยักหน้ำรบั แม้จะยังรูส้กึตดิใจกับเรือ่งนี ้แต่เอำเถอะ 

ผมน่ำจะคิดมำกไปเองมำกกว่ำ

"...ก็หวังว่ำจะเป็นอย่ำงนั้นนะ"

ผมพึมพ�ำคล้ำยพูดกบัตวัเองขณะว่ิงวอร์มไปรอบๆ สนำม เป็นค�ำสัง่ของ

ไอ้มิกซ์ กัปตันทีมท่ีชอบบังคับให้พวกเรำวิ่งจนอ้วกแทบแตกทุกครั้งก่อนได้ 

ซ้อมจรงิ ผมพบว่ำตัวเองกังวลใจเรือ่งทีมำกกว่ำทีค่ดิ เพรำะว่ิงมำได้สำมรอบครึง่ 

แล้วผมก็ยังหยุดคดิเรือ่งนีไ้ม่ได้เลย มนัเป็นอะไรไหม หรอืว่ำเกิดอบุติัเหตุอะไร

ขึ้นกับมัน หรือที่บ้ำนมันมีปัญหำเลยถูกเรียกตัวกลับไปกะทันหัน อย่ำงเช่นว่ำ

พ่อหรือแม่เสีย

แต่แล้วจู่ๆ ผมก็รู้สึกว่ำเหมือนจะถูกจู่โจม ผมหันมองไปบนอัฒจันทร์ 

เหน็ผูช้ำยกลุม่หนึง่น่ังเอกเขนกอยู่บนน้ัน คนหนึง่ในกลุม่มองมำทีผ่ม อนัทีจ่รงิ

มันก็ไม่แปลกถ้ำจะมีใครสักคนมองพวกเรำ เพรำะเรำก�ำลังเคลื่อนไหวท�ำ

กิจกรรมที่ดูน่ำสนใจท่ีสุดในสนำมแห่งน้ี แต่เป็นสำยตำและกำรกระตุกย้ิม 

มุมปำกของไอ้หมอน่ันต่ำงหำกที่ท�ำให้ผมรู้สึกบอกไม่ถูก ผมเห็นเขำจ้องผม 

มำตั้งแต่ตอนว่ิงวอร์มรอบแรกแล้วแต่ผมไม่ได้สนใจ คิดว่ำเด๋ียวเขำก็คงจะ 

หันไปมองอย่ำงอื่นเอง แล้วผมก็มัวแต่คิดเรื่องทีด้วย แต่เปล่ำ...จนตอนน้ี 

เขำก็ยังจ้องผมเหมือนจิ้งจกเล็งแมลง เหมือนตอนท่ีศำสตรำจำรย์สเนปจ้อง 

แฮร์รีใ่นห้องเรยีนวชิำปรงุยำ ท�ำให้ผมอดครุน่คดิไม่ได้ว่ำหรอืผมเคยไปท�ำอะไร

ให้เขำไม่พอใจรึเปล่ำ แต่ก็ไม่...ผมนึกอะไรไม่ออกทั้งนั้น ผมเป็นเพียงโนบอดี้
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คนหน่ึงของมหำวิทยำลัย ผมไม่เคยมีปัญหำกับใคร ไม่เคยก่อเรื่อง และผม 

ก็ไม่ได้โดดเด่นถึงขนำดที่คนจะมำสนใจด้วย

ผมตดัสนิใจเมนิชำยแปลกหน้ำคนนัน้และว่ิงต่อ บำงทีมนัอำจไม่มอีะไร

จริงๆ ก็ได้ ผมคงแค่บังเอิญเป็นจุดพักสำยตำของเขำหรืออะไรท�ำนองน้ัน  

แต่เมื่อผมว่ิงวนมำถึงรอบที่หกก็อดไม่ได้ท่ีจะเงยหน้ำข้ึนไปมองเขำบ้ำง และ 

นั่นท�ำให้สำยตำเรำประสำนกันเต็มเปำ

"...!"

"เชี่ย ไอ้เจน!"

เสยีงแก๊ปท่ีวิง่ตำมหลงัมำร้องโวยวำยเมือ่ผมสะดดุเท้ำตวัเองหน้ำคะม�ำ

ลงกับพื้นหญ้ำ

"อะไรของมึงเนี่ยเจน เอ้ำ ลุกไหวไหมมึง จับมือกูนี่"

"ไหวๆ...ไม่เป็นไร น่ำจะแค่ถลอกนิดหน่อย"

"มึงเพ่ิงป่วยมำด้วย ยังไม่หำยดีแน่ๆ โน่น มึงไปพักข้ำงสนำมโน่นเลย  

ไปเลย"

"พักบ้ำอะไรล่ะ กูแค่สะดุดนิดเดียว มึงอย่ำมำโอเวอร์"

ผมผลักแก๊ปออกอย่ำงฉุนๆ มันเป็นอะไร จะให้ผมเป็นคนป่วยอยู่ได้  

แต่เมื่อผมเงยหน้ำขึ้นมองบนอัฒจันทร์อีกครั้ง

...ผู้ชำยคนนั้นไม่อยู่แล้ว...

ทีไม่ได้โผล่มำตลอดกำรซ้อมเมื่อวำน แล้วก็ไม่ได้โผล่มำตลอดทั้งวันนี้ 

รวมถึงยังไม่มีใครติดต่อทีได้ แก๊ปเลยโทรตำมเกียร์ท่ีอยู่อีกมหำวิทยำลัยให ้

มำเป็นโกลแทน มันไม่ใช่กำรแข่งใหญ่ของมหำวิทยำลัย เป็นกำรแข่งท่ีเรำ 

จัดกันเอง เลยสำมำรถเอำคนนอกมำแทนได้ ถ้ำถำมวำ่ท�ำไมต้องซ้อมจริงจัง

กันขนำดนี้...ก็ศักดิ์ศรีมันเรื่องใหญ่ส�ำหรับผู้ชำยนี่ครับ

"เอำไงดี ซ้อมกันก่อนพวกวิศวะมำไหม" ผมเอ่ยอย่ำงต่ืนๆ นิดหน่อย  

เรำยังมีเวลำอีกประมำณชั่วโมงครึ่งกว่ำจะแข่งจริง

"ก็อยำกนะ แต่กลวัจะหมดแรงก่อน มกิซ์ มงึว่ำไง" ชนิหันไปถำมกัปตนัทมี
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"ซ้อมเตะลูกโทษก็แล้วกัน จะได้ไม่เหนื่อยมำก จะได้ดูเทคนิคเกียร์มัน

ด้วยว่ำรับเก่งแค่ไหน เพรำะนอกจำกแก๊ปกับเจนก็ไม่เคยมีใครเล่นกับเกียร ์

มำก่อน"

"ได้ๆ"

ทุกคนรับค�ำ จำกน้ันก็ต่อแถวกันซ้อมเตะลูกโทษ ผมอดไม่ได้ท่ีจะถำม

เรื่องที่ยังติดค้ำงในใจ

"มิกซ์ มึงติดต่อทีได้ยังอะ"

มิกซ์ส่ำยหน้ำ "ไม่เลยว่ะ มันหำยไปแบบ หำยไปเลย กูไปเคำะห้องมัน

เมื่อเช้ำกับเมื่อบ่ำยก็ไม่มีคนตอบ"

"รู้สึกแปลกๆ จัง" ผมพึมพ�ำ

"กูก็รู ้สึก ทีมันไม่เคยเป็นแบบนี้เลย กะว่ำถ้ำพรุ ่งน้ียังหำมันไม่เจอ  

กูจะโทรไปหำพ่อมันที่โครำช กูมีเบอร์อยู่"

"เออๆ ฝำกด้วยนะ มึงสนิทกับทีที่สุดเลยนี่..."

"ไอ้เจน เตะ!"

"ฮะ?"

"ตำมึงแล้ว!"

"อ๋อๆ"

ผมรีบหันกลับไปทำงโกลหลังจำกหันหลังไปคุยกับไอ้มิกซ์อยู่นำน และ

ด้วยควำมลนท�ำให้เท้ำซ้ำยของผมท�ำงำนผดิพลำด นอกจำกเตะไม่เข้ำโกลแล้ว 

ลูกบอลยังพุ่งออกไปผิดทิศจนกลิ้งเลยออกนอกสนำมไป

ผมยกสองมือขึ้นปิดปำกตัวเอง ตำเบิกโพลง

"ขอโทษ!"

"ไอ้เหี้ยเจน มึงจะเตะไปดวงจันทร์รึไง ไปเลยมึง ไปเก็บ!"

"เออๆ"

ผมรีบว่ิงหน้ำตำตื่นตำมทิศที่ลูกบอลพุ่งไป ให้ตำยเถอะ พุ่งไปทำงนั้น

หวังว่ำจะไม่ตกลงไปในบ่อน�้ำนะ ไม่งั้นผมต้องแย่แน่ๆ

ผมเร่งฝีเท้ำว่ิงตำมลูกบอลท่ีกลิ้งหลุนๆ ด้วยควำมเร็วอยู่ตรงหน้ำ มัน 
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มุ่งตรงไปทำงบ่อน�้ำจริงซะด้วย ไม่นะๆๆ ผมได้แต่ภำวนำในใจซ�้ำๆ ขณะ 

เร่งฝีเท้ำข้ึน ท�ำไมมหำวิทยำลัยต้องท�ำตรงนี้เป็นทำงลำดเอียงไปทำงบ่อน�้ำ 

ด้วยวะเนี่ย ดูสิ ลูกบอลกลิ้งเร็วกว่ำเดิมไปอีก!

ผมรู้สึกเหมือนประสำทจะเสียเวลำท่ีต้องลุ้นอะไรแบบน้ี จะทันไม่ทัน  

จะได้ไม่ได้ เป็นช่วงเวลำทีผ่มเกลยีดมำก แต่ในขณะท่ีผมก�ำลงัประสำทกินอยู่ 

ลูกบอลก็หยุดลงเพรำะชนเข้ำกับเท้ำของใครคนหนึ่ง ผมเบรกฝีเท้ำตัวโก่ง

ใครคนนั้นก�ำลังนั่งกดมือถืออยู่บนม้ำนั่งริมบ่อน�้ำ เขำชะงักเมื่อลูกบอล

กลิง้มำโดนเท้ำ ก่อนจะลกุขึน้ยืนเตม็ควำมสงูพลำงเก็บมอืถือเข้ำกระเป๋ำกำงเกง  

ผูช้ำยร่ำงสงูในชดุนักศึกษำคนนัน้ก้มลงมองลกูบอลสกัพัก แล้วหยิบมนัข้ึนมำ

ถือไว้ด้วยสองมือ ผมชะงักเล็กน้อยเมื่อเห็นว่ำเขำเป็นใคร

ใช่แล้ว เขำคือคนเดียวกับที่ท�ำให้ผมสะดุดล้มเมื่อวำนนั่นแหละ

ควำมบังเอิญนี่มันเหลือเชื่อจริงๆ

ผมเม้มปำกขณะมองหน้ำเขำ อำจจะฟังดูโง่นิดๆ แต่ว่ำเป็นควำมจริง 

เมื่อวำนตอนท่ีสำยตำเรำประสำนกันผมรู้สึกเหมือนไฟช็อต และน่ันเป็นส่ิงท่ี

ท�ำให้ผมสะดุดล้มลง

จู่ๆ ผมก็เกิดควำมรู้สึกแปลกประหลำดขึ้นมำ ปลำยนิ้วมือเริ่มชำขณะที่

ต้องสบตำกับผูช้ำยทีต่วัเองไม่รูจ้กัคนน้ี ใจหนึง่ผมรูส้กึเหมอืนว่ำเคยเหน็หน้ำเขำ 

จำกท่ีไหนมำก่อน แต่อีกใจก็รู้สึกเหมือนผมไม่เคยเห็นเขำมำก่อนเลยในชีวิต

จนกระทั่งเมื่อวำน

เขำมรีปูร่ำงสงู หุน่ผอมบำงแต่ดแูข็งแรง ดวงตำสดี�ำคมเข้ม ตำสองชัน้ท่ี 

หำงตำเฉีย่วขึน้นิดๆ แค่นดิเดยีวเท่ำนัน้...และมเีส้นผมสดี�ำขลบั จมกูของเขำโด่ง  

แก้มตอบ คำงไม่ยำวมำกแต่สมส่วนสดุๆ เขำดหูล่อแบบมเีอกลกัษณ์ด ีหล่อแบบ 

หน้ำไม่โหลน่ะ ผมคิดว่ำผมไม่ค่อยเห็นหน้ำแบบน้ีสักเท่ำไร แถมยังเป็นคนท่ี

แผ่รังสีเย็นๆ อย่ำงน่ำประหลำดอีกต่ำงหำก นอกจำกน้ันเขำยังสวมจี้รูป

แม่กุญแจด้วย แปลกดี ผมไม่เคยเห็นจี้แบบนี้เลย

เอำล่ะ นี่ไม่ใช่เวลำพิจำรณำรูปลักษณ์ของใคร ผมมีกำรแข่งนัดส�ำคัญ 

รออยู่
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"...ขอบคุณที่เก็บให้ ขอบอลคืนด้วยครับ"

ผมตัดสินใจเอ่ยพลำงย่ืนมือออกไปหลังจำกท่ีเรำน่ิงเงียบกันอยู่นำน  

เอ๊ะ เอำให้สักทีสิวะไอ้นี่ ยืนนิ่งอยู่ท�ำไม เดี๋ยวพ่อก็สอยลงไปนอนกองซะหรอก 

(ปำกดีไปงั้นแหละ)

เขำเปลี่ยนไปถือบอลด้วยมือขวำมือเดียว ก่อนจะย่ืนมันมำตรงหน้ำ 

เป็นสัญญำณให้ผมต้องออกไปรับเอง เอำเถอะ...ยังไงก็ได้หมดแหละ เขำจะ

เอำมำใส่มือผมหรือให้ผมเดินไปรับมันก็ไม่ต่ำงกันนักหรอก

ผมเดนิไปหยิบลกูบอลมำจำกมอืของเพ่ือนร่วมสถำบนั นึกโล่งใจแปลกๆ 

ทีเ่ขำไม่ได้เล่นแง่ขดัขวำงไม่ให้ผมหยิบลกูบอลมำจำกมอืของเขำ เพรำะถ้ำเป็น

แบบนั้นผมต้องประสำทเสียแน่ หมอน่ีย่ิงดูเป็นคนพิลึกยังไงไม่รู้ ผมโล่งอก 

จนเกือบหลุดถอนหำยใจออกมำ

เสยีงหัวเรำะหเึบำๆ ดงัลอยมำเข้ำห ูและไม่ต้องหำทีไ่หนไกลเลยเพรำะ

ต้นเสียงอยู่แค่ตรงหน้ำของผมนี่เอง ผมมองรอยย้ิมของคนตรงหน้ำอย่ำง 

ไม่เข้ำใจนัก เพรำะมันคือยิ้มเยำะ

ใช่ ค�ำนี้แหละ เขำยิ้มเยำะใส่ผมอยู่ ยิ้มแบบที่มุมปำกด้ำนหนึ่งกดลงไป

แค่ข้ำงเดียว

ผมจะถำมเขำกไ็ด้ว่ำ 'ย้ิมท�ำไม มอีะไรน่ำตลกเหรอ' หรอืแม้แต่ถำมไปว่ำ  

'รู้จักกันรึไง ยิ้มบ้ำอะไรวะ กวนประสำท'

...แต่ผมก็ไม่ได้ท�ำ แค่ปล่อยให้มันผำ่นไป แล้วถือลูกบอลว่ิงกลับไปท่ี

สนำม

เพรำะผมไม่เคยคิดเลยว่ำ...เขำจะกลำยมำเป็นคนท่ีผมไม่มีวันลืมไป 

ทั้งชีวิต

พวกเรำชนะ

แม้จะไม่มทีี แต่เกียร์ก็พิสจูน์ตวัเองแล้วว่ำเป็นโกลท่ีโคตรโหด พวกวิศวะ

เจำะเกียร์ไม่เข้ำเลยสักลูก เรำชนะไป 2-0 พูดง่ำยๆ ว่ำขำดลอย หลังจำกนั้น

พวกเรำจงึไปปำร์ตีอ้ย่ำงสดุเหวีย่งกันท่ีร้ำนเหล้ำ จนเรยีกได้ว่ำเมือ่คนืผมแทบ
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คลำนกลับบ้ำนแทนเดิน

ผมเปิดขวดชำมะนำวดื่ม ไม่รู้ท�ำไมแต่ทุกครั้งหลังจำกแฮงก์ผมจะ 

เปรี้ยวปำกอยำกดื่มชำมะนำวทุกที มันเหมือนเป็น ritual ของผมไปแล้ว

"โอ้โห เป็นไงครบัพ่ีเจน! ไม่คดิเลยว่ำมงึจะขุดตวัเองมำเรยีนคำบสบิโมงได้"

"แล้วพ่ีล่ะครบัพ่ีแก๊ป ผมก็ไม่คดิว่ำพ่ีจะมำเรยีนคำบสบิโมงได้เหมอืนกัน"

แก๊ปเข้ำมำแย่งขวดชำมะนำวจำกมือผมไปด่ืม มันยังคงเป็นคนเดิมท่ี

สันดำนเสียไม่เปลี่ยนแปลง ผมส่ำยหน้ำอย่ำงระอำ

"ซื้อมำคืนกูด้วย"

"อะไร กูดื่มไปแค่อึกเดียวมึงถึงกับจะให้กูซื้อคืนเลยเหรอ"

"อกึเดยีวรวมกันย่ีสบิครัง้ก็ได้สองขวดแล้วไหม สนัดำนชอบแย่งชำวบ้ำนกิน 

ของมึงนี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ"

"ไม่รู ้ท�ำไม ซื้อกินเองไม่อร่อย แต่พอได้แย่งคนอื่นน่ีอร่อยทู้ก~~ ท ี 

ฮ่ำๆๆๆ"

"หน้ำด้ำนจริงๆ เลย" น�้ำขิงที่เดินมำพร้อมกับแก๊ปเอ่ยปำกด่ำอย่ำง 

ไม่จริงจังนัก นอกจำกน�้ำขิงยังมีเพ่ือนๆ ของผมอีกสองคนช่วยผสมโรงด่ำ 

ไอ้แก๊ปจนหน้ำมันเริ่มหุบ

"เอำน่ำๆ เดี๋ยวจะซื้อคืนทุกคนเลย โอเคไหม"

"ปำกดีตลอดแหละมึงอะ ไม่เห็นเคยซื้อคืนใคร" พุฒิตอกกลับ

"จริงๆ วันก่อนแก๊ปเรอใส่หน้ำเรำด้วย สนิทกันยังไงเรำก็เป็นผู้หญิงนะ" 

เชอร์รี่พูดขึ้นบ้ำง

"โอ๊ยๆๆ พอแล้วคร้ำบ แก๊ปผิดไปแล้ว" มันยกมือไหว้รอบวง "ว่ำแต ่

หิวข้ำวแล้วอะ ไปกินข้ำวกันเถอะ ขอร้ำนนอกมอได้ไหม แคนทีนตอนเท่ียง 

คนแม่งเยอะอย่ำงกับหนอน"

"ได้ๆ เดี๋ยวไปรถเรำแล้วกัน จอดใกล้ๆ ตรงน้ีเอง จะได้กลับมำเรียน 

คำบบ่ำยทัน"

ทกุคนตกลง หลงัจำกน้ันพวกเรำทัง้หมดก็มำอยู่ทีร้่ำนสเต๊กชือ่ดงัในย่ำนน้ี  

ทกุคนวุ่นวำยสัง่อำหำรกันเสรจ็ก็เริม่เปิดประเดน็คยุ ท้ังเรือ่งสอบ เรือ่งโปรเจก็ต์ 
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เรื่องเรียน เรื่องชำวบ้ำนชำวช่อง เรียกว่ำมีหัวข้อให้พูดคุยเต็มไปหมด

"ว่ำแต่เจนหำยป่วยกลับมำแบบนี้ต้องตำมงำนหัวหมุนเลยอะดิ"

"สดุๆ เลยล่ะ" ผมตอบน�ำ้ขิง "ท้ังเนือ้หำทีเ่รยีนท้ัง assignment น่ันแหละ 

ท�ำไม่ทันเลย รู้สึกเหมือนจะโดนทับตำย"

"โหย แต่ก็ยังมีเวลำไปเตะบอลนะ"

"มันไม่เหมือนกั๊นนน" ผมลำกเสียงตอบเชอร์รี่

"เออ ว่ำแต่มีใครเจอทีบ้ำงไหม ทีไม่เข้ำเรียนมำสำมวันแล้วนะ ที่สโมฯ 

ก็ถำมหำกันตลอด" น�้ำขิงถำมขึ้น ผมส่ำยหน้ำหวือ

"ไม่รู้เลย อย่ำงที่เจนกับแก๊ปเล่ำนั่นแหละ ทีไม่ได้มำแข่งบอล แล้วก็ 

หำยไปเลย"

"ใช่ เรำเพ่ิงคยุกับมกิซ์เมือ่เช้ำ มกิซ์บอกว่ำมนัจะโทรหำพ่อไอ้ทวัีนน้ีแหละ 

เดี๋ยวพวกเรำคงได้รู้กัน" แก๊ปเอ่ยบ้ำง

"กูไม่อยำกเชือ่เลยว่ำคนอย่ำงไอ้ทีจะโดดเรยีนสำมวันรวดแบบนี ้ดไูม่ใช่

มันที่สุด" พุฒิออกควำมเห็น พวกเรำที่เหลือพยักหน้ำ มันดูเป็นเรื่องท่ีแปลก

จริงๆ นั่นแหละ

พวกเรำถกกันเรือ่งทสีกัพักก็เปลีย่นไปคยุเรือ่งงำนกลุม่ แต่แล้วโทรศพัท์

แก๊ปก็ดังขึ้น มันขอตัวออกไปคุยข้ำงนอกเพรำะในร้ำนเปิดเพลงค่อนข้ำงดัง  

ในจงัหวะท่ีแก๊ปผลกัประตรู้ำนออกไป นักศึกษำกลุม่หน่ึงก็เดนิสวนเข้ำมำพอดี

ให้ตำยสิ

ไม่อยำกจะเชื่อเลย...

นำยผมด�ำคนน้ันกับเพ่ือนของเขำเลือกนั่งลงท่ีโต๊ะใหญ่ซึ่งอยู่ถัดจำก 

โต๊ะของผมไปสำมโต๊ะ อีกคร้ังท่ีสำยตำเรำสบประสำนกัน ครำวน้ีผมไม่ได้ 

หลบสำยตำ เขำเองก็เช่นกัน ผมเห็นรอยย้ิมที่มุมปำกนั่นอีกครั้ง รอยย้ิมท่ี 

ผุดขึ้นมำทั้งที่ไม่มีอะไรน่ำข�ำ

เป็นอีกครั้งที่ผมคันปำกอยำกจะถำมออกไปจริงๆ ว่ำยิ้มบ้ำอะไร

แต่สุดท้ำย...ผมก็ไม่ได้ถำมเขำอีกตำมเคย

หรือเขำจะนึกตลกในโชคชะตำที่เรำต้องมำบังเอิญเจอกันอีกแล้ว
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ไม่รู้สิ แต่ว่ำผมไม่ชอบรอยย้ิมนั่นเอำซะเลย มันท�ำให้ผมรู้สึกแปลกๆ 

ทุกที เป็นควำมรู้สึกเหมือนตอนก�ำลังจะป่วย ครั่นเน้ือครั่นตัว ร้อนๆ หนำวๆ  

ไปทั้งร่ำง หรือว่ำไข้ผมจะกลับมำอีกครั้งจริงๆ

เขำยกมือขึ้นกอดอก เอียงคอมองผมทั้งที่ยังยิ้ม เหมือนรอดูว่ำผมจะท�ำ

ยังไงต่อ จะสูใ้นเกมจ้องตำนีห้รอืจะหลบเลีย่งไปเหมอืนทุกที แต่ท่ีแน่ๆ สำยตำ

ของเขำมันท�ำให้ผมรู้สึกปั่นป่วนในท้อง อะไรบำงอย่ำงเก่ียวกับตัวเขำ...มัน

ประหลำดและดงึดดูให้ผมสนใจ ทัง้ๆ ทีเ่ขำก็เป็นแค่นักศกึษำคนหนึง่เหมอืนกัน 

กับผม และควำมจริงก็คือ...จนบัดนี้ผมยังไม่รู้เลยว่ำเขำเป็นใคร

ที่ส�ำคัญก็คือเขำเป็นฝ่ำยมองผมก่อน

ที่สนำมบอลนั่นน่ะ เขำมองจนผมที่ว่ิงอยู่รู้สึกตัว คิดเอำเองแล้วกันว่ำ

เขำน่ังสงูขึน้ไปตัง้ก่ีเมตร แปลว่ำสำยตำเขำมนัต้องแรงแค่ไหน ผมท่ีอยู่ข้ำงล่ำง

ถึงรู้สึกได้

เขำเริ่มก่อนเองนะ

ฉะนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่ ถ้ำผมจะมองเขำกลับบ้ำง

"...เจน...ไอ้เจน!"

"อ๋อ ว่ำไงพุฒิ"

"มึงมองอะไรอะ"

"ก็มอง...มองคนเฉยๆ"

"มึง อย่ำไปมอง หลบตำได้เลยยิ่งดี โดยเฉพำะคนตรงกลำงนั่นน่ะ"

"...ท�ำไมวะ"

ผมอดถำมออกมำไม่ได้ ก็คนตรงกลำงมนัคือนำยคนนัน้ท่ีเก็บบอลให้ผม 

เมื่อวำน คนที่ผมเล่นเกมจ้องตำด้วยอยู่เมื่อกี้

พุฒิเลียริมฝีปำก ท�ำสีหน้ำล�ำบำกใจ ก่อนมันจะหันไปมองเชอร์รี่กับ 

น�้ำขิงที่ก�ำลังกร๊ีดนักร้องเกำหลีในโทรศัพท์ มิหน�ำซ�้ำยังใส่หูฟังกันคนละข้ำง 

อีกต่ำงหำก เมื่อเห็นว่ำพวกเธอไม่ได้สนใจฟังอยู่ พุฒิจึงค่อยๆ เอ่ยอย่ำง

ระมัดระวัง เสียงเบำเสียจนผมต้องเงี่ยหูฟัง

"เอำเป็นว่ำ...เขำไม่ใช่คนที่เรำควรจะไปยุ่ง มึงรู้แค่นี้ก่อนแล้วกัน"
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"ท�ำไมวะ เขำเป็นอะไร ท�ำไมมึงถึงพูดแบบนี้"

"..."

"พุฒิ?"

"เขำเป็นบคุคลอนัตรำย น้อยคนมำกทีจ่ะรูเ้รือ่งนี ้หรอืถึงรูก็้ไม่แสดงออก 

ทุกคนตีหน้ำซื่อกันหมด น่ีคือมุมมืดสุดตีนของมอเรำเลย เป็นสิ่งท่ีคนทั่วไป 

ไม่รู้ถ้ำไม่เสำะหำ"

ผมรูส้กึขนลกุขึน้มำอย่ำงบอกไม่ถูก พุฒเิพ่ือนผมไม่ใช่คนขีก้ลวั ตรงกันข้ำม  

มนัออกจะเฮ้วๆ ด้วยซ�ำ้ กำรทีม่นัมท่ีำทำงกลวัผูช้ำยคนน้ีท�ำให้ผมอดท่ีจะหวัน่

ขึน้มำไม่ได้ แม้ผมจะรูด้ว่ีำตวัเองน้ันปรำศจำกซึง่ควำมผดิท้ังปวงท่ีจะท�ำให้ใคร 

มำหำเรื่องหรือหมั่นไส้ แต่ถ้ำเขำเป็นคนไม่ดี อะไรมันก็เกิดขึ้นได้จริงไหม

"เขำเป็นนักเลงเหรอ"

"ไม่ใช่...โธ่ไอ้เจน กำรเป็นนกัเลงมนัไม่ใช่มมุมดืสดุตนีของมอเรำแน่นอน 

เรื่องแค่นั้นมันจิ๊บๆ เขำเป็นอะไรที่มำกกว่ำนั้นเยอะ"

"...งัน้มงึไปรูม้ำได้ไง ก็มงึบอกว่ำมนัลบัสดุยอดน่ี" ผมถำมมนัเสยีงซเีรยีส 

ระวังไม่ให้น�้ำขิงกับเชอร์รี่ได้ยิน

"กูรูม้ำจำกพวกพ่ีแดน เขำ...เออ...เขำเตอืนให้กูระวังตวั เพรำะกูเกือบจะ 

ต้องไปพัวพันกับเรื่องที่ไม่สมควรแล้ว"

"มึงหมำยควำมว่ำไง"

พุฒิหยิบแก้วน�้ำข้ึนจิบ ท่ำทำงล�ำบำกใจ ก่อนจะลดเสียงท่ีเบำอยู่แล้ว

ให้เบำลงไปอีก

"มึงเห็นคนผมด�ำ...ที่ใส่จี้รูปแม่กุญแจใช่ไหม..."

"เห็น"

"มึงอย่ำจ้องเขำตรงๆ อย่ำงนั้นสิ ไอ้โง่!"

"กูขอโทษๆ"

"เอำล่ะ มึงสนใจแค่คนนั้นพอ คนอื่นก็แค่ลูกจ๊อก เป็นลิ่วล้อของเขำ"

"อืม"

"เขำชื่อเจน"
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"ฮะ?"

ผมตกใจนิดหน่อย ไม่ค่อยเจอผู้ชำยที่ชื่อเหมือนตัวเองเท่ำไร

"ใช่ พี่เขำชื่อเจนเหมือนมึง อยู่ปีสี่แล้ว"

"แล้วอะไรล่ะที่ท�ำให้เขำเป็นคนอันตรำย"

"...เพรำะเขำเป็นผู้ชำยใจกว้ำง ชอบช่วยเหลือคนอื่น"

"นี่มึงเป็นบ้ำเหรอพุฒิ"

"ไม่ เจน กูหมำยควำมว่ำเขำช่วยเหลอืคนอืน่ได้ทุกเรือ่ง...ทุกอย่ำงเลย...

ไม่มีข้อยกเว้น เขำยินดีท่ีจะช่วยทุกคน" พุฒิตอบด้วยเสียงทุ้มลึกย่ิงกว่ำเก่ำ  

ผมขมวดคิ้ว ไม่เข้ำใจมำกกว่ำเดิม

"นั่นคือคุณสมบัติของคนดีเลยนะ กูไม่เข้ำใจว่ำนี่มันดำร์กยังไง"

"เพรำะพ่ีเจนช่วยมึงได้ทุกเรื่อง ถ้ำมึงติด F แล้วอยำกเปล่ียนเกรด 

ให้เป็น A เขำก็ท�ำให้มึงได้"

"..."

"หรอืต่อให้พ่อมงึเป็นโรคหวัใจ แล้วต้องกำรหมอทีด่ทีีส่ดุมำผ่ำตดั เขำก็

ท�ำให้มึงได้"

"..."

"มงึอยำกได้นำฬิกำ Patek Philippe ทีม่แีค่สีเ่รอืนในโลกเหรอ บอกเขำสิ  

เขำหำมำให้ได้"

"..."

"มึงรู้จักแอมป์ใช่ไหม แอมป์ปีเรำ"

"...รู้สิ ตอนนี้แอมป์เป็นดำรำดังระเบิดไปแล้ว"

"แล้วมึงรู้ไหมว่ำท�ำไมแอมป์มันถึงได้เล่นซีรี่ส์เรื่องนั้น"

"หมำยควำมว่ำไง"

"กูหมำยควำมตำมที่ถำม มึงคิดว่ำท�ำไมแอมป์ถึงได้เล่นซีรี่ส์เรื่องน้ัน  

ทัง้ท่ีมันพยำยำมเข้ำวงกำรตั้งแต่เด็ก แคสต้ิงมำเป็นพันครั้งมันไม่เคยได้บท

ส�ำคัญห่ำอะไรเลย ขนำดประกวดเดือนคณะมันยังไม่ได้ด้วยซ�้ำ"

"มึงอย่ำบอกกูนะว่ำ..."
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"ใช่"

"..."

ผมรูส้กึใจเต้นไม่เป็นส�ำ่กับสิง่ทีไ่ด้ยิน เต้นแรงเสยีจนเหมอืนจะทะลอุอกมำ 

จำกหน้ำอก

"พ่ีแดนบอกกูว่ำ...คนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในมอ...เคยขอควำมช่วยเหลือ

อะไรบำงอย่ำงจำกพ่ีเจนคนน้ี" เสียงของพุฒิเบำย่ิงกว่ำเสียงกระซิบ "และ 

ไม่มีใครเลย...ที่ไม่ได้ตำมที่ขอ"

"...แล้วเขำได้อะไรกลับไป เงินเหรอ"

ผมรูส้กึได้ว่ำเสยีงตวัเองแหบแห้งลงในขณะทีถ่ำม พุฒส่ิำยหน้ำช้ำๆ น่ัน

ท�ำให้ผมต้องเค้นเอำค�ำตอบอย่ำงหยุดไม่ได้

"ถ้ำอย่ำงน้ันแล้วเขำได้อะไร เขำช่วยคนไปทั่ว แล้วตัวเขำได้อะไรล่ะ  

หรือเขำแค่ชอบช่วยคนเฉยๆ ท�ำเพื่อสนองนี้ดตัวเองงี้เหรอ"

"นั่นแหละเจน คือเรื่องที่น่ำกลัว เพรำะเขำไม่เคยช่วยใครฟรี...เขำไม่ใช่

พ่อพระ ไม่ใกล้เคียงเลยมึง"

"..."

"ฉำยำของเขำคือนักล่ำวิญญำณ"

"..."

"เขำมีกฎของเขำอยู่ คือเม่ือไหร่ที่เขำช่วยใคร แปลว่ำคนคนน้ันติดค้ำง

เขำ...เขำจะไม่ได้ขอให้มงึช่วยกลบัในทันททัีนใดหรอก บำงทีอำจจะเป็นเดอืน 

เป็นปี หรือหลำยปีก็ได้"

"..."

"แต่อย่ำคิดว่ำเขำจะลืมนะ เขำไม่เคยลืมหรอก แล้วเมื่อไหร่ที่เขำมำ 

ขอให้มึงตอบแทน มึงก็ต้องท�ำ น่ันแหละ แปลว่ำวันที่เลวร้ำยท่ีสุดในชีวิตมึง 

ได้มำถึงแล้ว"

"..."

"แล้วสิ่งท่ีมึงต้องแลกกลับไป...พ่ีแดนบอกกูว่ำ เรียกง่ำยๆ มันคือกำร

แลกด้วยชีวิต"



23ฮวังซอล

"..."

"เพรำะเมื่อไหร่ท่ีมึงขออะไรบำงอย่ำงจำกผู้ชำยคนน้ัน แปลว่ำมึงได้ 

ขำยจิตวิญญำณของตัวเองไปแล้ว"

"..."

"แล้วถ้ำเกิดมึงไม่ยอมตอบแทนเขำตำมกฎดีๆ ล่ะก็ สิ่งท่ีมึงต้องเจอ 

จะเลวร้ำยยิ่งกว่ำตำยทั้งเป็นอีก"

ผมเงียบกริบขณะรับฟังเรื่องรำวต่ำงๆ จำกปำกของพุฒิ ก่อนสำยตำ 

จะเลื่อนไปยังผู้ชำยผมด�ำท่ีใส่จี้รูปแม่กุญแจ เขำก�ำลังเปิดเมนูสั่งอำหำรกับ

พนักงำน ท่ำทำงของเขำในตอนนี้ช่ำงธรรมดำและไร้พิษสง แล้วผมก็หัวเรำะ

ออกมำจนได้

"บ้ำน่ำมึง น่ีมันโจ๊กชัดๆ จะมีเร่ืองแบบน้ันได้ยังไง ถ้ำมีจริงกูก็ต้องเคย

ได้ยินมำก่อนสิ พี่แดนเขำแต่งเรื่องรึเปล่ำ"

"ทุกอย่ำงก็เป็นแค่ข่ำวลือทั้งนั้นแหละ จนกระทั่งมีคนได้ประสบถึงรู้ว่ำ

มันเป็นเรื่องจริง แล้วกูจะบอกให้นะว่ำท่ีมึงไม่รู้ เพรำะมีแต่พวกคนท่ีเสำะหำ

เท่ำน้ันที่จะรู้ หรือไม่ก็คนในแวดวง ไม่ง้ันก็ไม่รู้หรอก แต่ท่ีกูรู้ก็เพรำะกูเป็น 

น้องในแก๊งรถของพ่ีแดน เขำเล่ำเมื่อคืนก่อนน่ีเอง เพรำะกูอยำกแต่งรถเพ่ิม  

แต่ของที่กูต้องกำรมันไม่มีในไทย แล้วกูอยำกได้มำก เรียกว่ำกูจะเป็นจะตำย 

เลยล่ะ"

พุฒิเว้นช่วงดื่มน�้ำ ก่อนจะเล่ำต่อ

"กูไปบ่นกับไอ้พีท มันบอกให้กูไปขอพ่ีเจน แล้วมันก็ให้เบอร์พ่ีเขำมำ  

มันบอกว่ำอยำกได้อะไรให้ขอพ่ีคนนี้ เขำหำมำให้ได้ทุกอย่ำง กูยังไม่ทันโทร 

แต่ไปเล่ำให้พ่ีแดนฟังก่อน เผือ่พ่ีเขำอยำกสัง่อะไรด้วยจะได้สัง่มำพร้อมกนัเลย 

แต่พ่ีเขำตกใจมำก ห้ำมกูยกใหญ่ กูก็ไม่เข้ำใจ จนในท่ีสดุเขำก็ยอมคำยเรือ่งน้ี

ให้กูฟัง"

"มึง กูว่ำนะ มันไม่ใช่แล้ว เหลวไหลว่ะ มึงเงยหน้ำดูเขำดีๆ สิ เขำก็แค่

นกัศกึษำคนหนึง่เท่ำน้ันเอง" ผมคดิถึงตรรกะท้ังหมดท้ังมวลบนโลก เรือ่งอย่ำงน้ัน 

มนัเป็นไปไม่ได้หรอก ผมเอ่ยต่อ "ไอ้เรือ่งแลกวญิญำณอะไรน่ีมนันทิำนหลอกเดก็ 
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ชัดๆ กำร์ตูนญ่ีปุ่นเหรอวะ เหมือนพวกต�ำนำนสิบสี่รุมหน่ึงท่ีชอบลือกันมั่วๆ 

สมัยเรำเรียนมัธยม นี่มึงเชื่อไปได้ยังไง"

"เจน มึงคิดว่ำรถ Aston Martin DB5 ที่พี่แดนกับพ่อเขำรักนักรักหนำ

หำยไปไหนล่ะ"

"...ก็นักกำรเมืองสักคนมำซื้อต่อไปไม่ใช่เหรอ"

พุฒิยิ้มเย็น

"มึงคิดว่ำคนอย่ำงพ่อพ่ีแดนที่เล่นรถคลำสสิกมำท้ังชีวิต จะยอมปล่อย

รถรุ่นนั้นออกขำยให้คนอื่นเป็นเจ้ำของต่อจำกตัวเองง่ำยๆ เหรอวะ รถที่เจมส์ 

บอนด์ขับนั่นน่ะ"

ผมเงียบ จ�ำได้ดีว่ำพี่แดนเคยบอกพวกเรำว่ำอะไร

พ่อเขำรักรถคันนั้นยิ่งกว่ำเขำที่เป็นลูกซะอีก

"เขำจะขำยมันไป แลกกับกำรที่ตัวเองต้องช�้ำใจ จนกลำยเป็นโรคเรื้อรัง

ต้องรักษำกับจิตแพทย์เหรอ"

"..."

"ใช่ นั่นแหละมึง ค่ำตอบแทนที่พี่เจนขอจำกพ่อพี่แดน"

"..."

"ส่วนมันไปอยู่ในมือ ส.ส. คนนั้นได้ยังไง มึงไปคิดเอำเอง"

"พวกมึง มีเรื่องแล้ว"

ผมท่ีก�ำลงัใช้ควำมคดิอยู่ต้องสะดุง้เฮอืกเมือ่แก๊ปกลบัเข้ำมำด้วยสหีน้ำ

ทีเ่คร่งเครยีดกว่ำปกติมำกๆ น�ำ้ขงิกับเชอร์รีร่บีถอดหฟัูงออกจำกหทัูนที ก่อนพุฒิ 

จะเป็นคนถำม

"ท�ำไมวะ มีเรื่องอะไร"

"เจอตัวไอ้ทีแล้ว มันถูกต�ำรวจจับ"

"หำ?"

"ใช่ มนัโดนฝำกขังอยู่สำมวันแล้ว ข้อหำยักยอกเงนิชมรมกับพรำกผูเ้ยำว์"
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