พ่ายรักเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น
“มึง” เสียงทุ้มเอ่ยเรี ยกคนบนเตียงด้ วยเสียงที่ไม่เบานัก
ร่ างที่นอนอยู่บนเตียง ไม่มีส่วนไหนโผล่ออกมานอกผ้ าห่มนวมผืน
หนา เว้ นเพียงปลายเท้ าของเจ้ าตัวเท่านัน้ มือขาวเนียนของคนท�ำหน้ าทีป่ ลุก
จึงสะกิดปลายเท้ านันแรงๆ
้
ให้ คนนอนหลับรู้สกึ ตัว
“มึงต้ องเข้ ามหาวิทยาลัยไม่ใช่หรื อไง”
เมือ่ วานไอ้ คนทีน่ อนอยู่ มันบอกว่าถ้ าเขาตืน่ แล้ วอย่าลืมปลุกมันด้ วย
แต่พอตอนนี ้มาปลุก...มันเสือกท�ำหูทวนลมไม่ได้ ยินซะอย่างนัน้
“อืม...”
ดูมนั ...ยังไม่ยอมตื่นอีก!
ชายหนุม่ ร่างสูงโปร่งถอนหายใจอย่างหงุดหงิด ตัดสินใจผละออกไป
อาบน� ้ำก่อน ปล่อยให้ อีกฝ่ ายนอนหลับต่อไปอีกนิด
สิง่ ที่สะท้ อนอยูใ่ นกระจกเงาภายในห้ องน� ้ำคือดวงตาสีเข้ ม นัยน์ตา
เฉี่ยวคม ใบหน้ าหล่อเหลาคมคายที่มองบางมุมกลับดูเซ็กซี่อย่างบอกไม่
ถูก รูปร่างสมส่วนก�ำลังดี กับความสูงหนึง่ ร้ อยเจ็ดสิบปลายๆ ท�ำให้ เขาก็มี
คนคุยไม่ขาดอยูเ่ หมือนกัน
จากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ของรัว้ มหาวิทยาลัย ‘ศัตรู พ่าย’
กลายมาเป็ นพนักงานบริ ษัทแห่งหนึง่ ใจกลางเมืองใหญ่แห่งนี ้ศัตรูพา่ ยย้ าย
ออกจากหอแถวมหาวิทยาลัยมาอยูท่ ี่คอนโดฯ ซึง่ ห่างจากที่ท�ำงานเขาไม่กี่
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สถานีเพื่อความสะดวก
อันที่จริ งบ้ านเขาก็ไม่ได้ ไกลจากศูนย์กลางย่านธุรกิจเท่าไร แต่การ
ออกมาอยู่คอนโดฯ มันก็สะดวกดีเหมือนกัน นับๆ ดูเขาก็เริ่ มท�ำงานมาได้
เกือบหนึง่ ปี แล้ ว นอกจากไปท�ำงาน คลุกคลีอยูใ่ นออฟฟิ ศ เลิกงานไปกินข้ าว
สังสรรค์กบั เพื่อนร่วมงานบ้ าง ชีวติ เขาก็แทบไม่มีเรื่ องอะไรน่าตื่นเต้ นเลยสัก
นิด ซึง่ มันก็ไม่ได้ แย่อะไรมากหรอก เพียงแต่ดนั มีความน่าร� ำคาญชิ ้นโตที่ยงั
คงติดอยูท่ กุ วันแทนนี่สิ
ศัตรู พ่ายอาบน� ำ้ เสร็ จเรี ยบร้ อยก็เดินเปลือยท่อนบนออกมาจาก
ห้ องน� ้ำ ด้ านล่างใส่แค่กางเกงบ็อกเซอร์ ตวั บาง มาหยุดยืนหน้ าเตียงหลัง
ใหญ่ที่เดิม เพิ่มเติมก็คือไอ้ คนนอนหลับก็ยงั คงนอนแอ้ งแม้ งไม่ยอมลุกจาก
ที่นอนอยูเ่ หมือนเดิม
และนี่คือความน่าร� ำคาญในชีวิตชิ ้นเบ้ อเริ่ มของเขา!
จากตอนแรกที่ใช้ มือสะกิด ตอนนี ้เปลีย่ นมาใช้ ตีนเขี่ยแม่งล่ะ “เฮ้ ย...
เมื่อไหร่มงึ จะตื่นวะ”
ต้ องให้ เขาเกรี ย้ วกราดตลอด อยูก่ บั มันแล้ วเหมือนผีบ้าเข้ าสิง
“อืม...”
“มึงกวนตีนกูเหรอวะไอ้ รอง!” ศัตรู พ่ายอยากจะกระชากตัวอีกฝ่ าย
ขึ ้นมาตบซ้ ายตบขวาแล้ วเสยให้ หน้ าหงายจริ งๆ
“เปล่าครับ...” เสียงทุ้มแหบต�่ำเพราะเพิ่งตื่นนอน แม้ ว่าการพูดจา
จะมีหางเสียง แต่ศตั รูพา่ ยรู้ดีวา่ มันก�ำลังกวนตีนเขาอย่างไม่ต้องสงสัย เขา
จึงใช้ เท้ าเขี่ยมันแรงขึ ้น
“งันก็
้ ตื่นสักที”
“จูบหน่อย...”
พ่องเมิงสิ!
ศัตรู พ่ายแยกเขี ้ยวใส่คนบนเตียง ก่อนจะกระชากผ้ านวมผืนใหญ่
ออกจากตัวของอีกฝ่ าย เผยให้ เห็นชายหนุ่มร่ างสูงใหญ่นอนหันข้ างขดตัว
อยู่ เจ้ าตัวอยูใ่ นสภาพทีไ่ ม่ได้ ตา่ งกับศัตรูพา่ ยคือมีแค่กางเกงบ็อกเซอร์ ตดิ ตัว
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ด้ านบนเปลือยโชว์แผงอกก�ำย�ำ ถ้ าเป็ นคนอืน่ เห็นคงกรี๊ ดน� ้ำลายหก แต่ไม่ใช่
กับเขาแน่นอน เพราะ...
เห็นมันทุกวันจนเบื่อฉิบหาย!
ใบหน้ าคมเข้ มของชายหนุ่มยับย่นเพราะเพิ่งตื่นนอน ทรงผมชี ้โด่เด่
ไปมา ตาคมหรี่ มองร่างสูงโปร่งที่ยืนแยกเขี ้ยว
“ตื่นแล้ วอย่าลีลา” ศัตรูพา่ ยโบกมือไล่คนบนเตียงให้ ลกุ ขึ ้น เขาจะได้
พับผ้ าจัดเตียงใหม่ ทว่าฝ่ ามือใหญ่กก็ ระตุกคนทีย่ นื อยูจ่ นอีกฝ่ ายเสียหลักล้ ม
ลงมาทาบทับอยูบ่ นร่างกายหนาบนเตียง
“เฮ้ ย!” เสียงโวยวายดังก้ องในหูพระรองจนรู้ สกึ มึนไปพักหนึ่ง “ไอ้
เหี ้ยนี่!”
ศัตรูพา่ ยถลึงตาใส่อีกฝ่ าย ขณะนี ้ใบหน้ าของพวกเขาทังสองคนอยู
้
่
ใกล้ ชิดกัน จนสามารถรับรู้ถงึ ลมหายใจอุน่ ๆ ของกันและกัน ใบหน้ าขาวใส
ขึ ้นสีเรื่ อจางๆ เมื่อสบกับนัยน์ตาพราวระยับคูน่ นั ้
“ปล่อย!”
“ไม่!”
เนี่ย...ดูมนั ! กวนตีนได้ กวนตีนดี วันไหนไม่ได้ กวนตีนให้ โดนด่า...
สงสัยจะนอนไม่หลับ
พระรองลูบไล้ ไปตามแผ่นหลังเรี ยบเนียน ลามลงไปถึงช่วงเอวสอบ
ที่พอเหมาะพอดีกบั มือเขา ค่อยๆ ไต่ผา่ นเนื ้อผ้ าไปจนถึงช่วงสะโพกวนเวียน
อยูแ่ ถวก้ นกบ
ร่ างสูงโปร่ งเกร็ งตัว ถลึงตามองอีกฝ่ ายที่ยิ ้มหน้ าเป็ น ศัตรูพา่ ยรู้สกึ
ขนลุกชันไปทัว่ ร่างกาย รับรู้ถงึ นิ ้วเรี ยวยาวของอีกฝ่ ายที่ยงั คงวนเวียนไปมา
อยูแ่ ถวรอยแยกตรงสะโพกของตัวเองแล้ วต้ องรี บเอามือไปตะปบมันไว้ เล็บ
สันๆ
้ จิกลงบนเนื ้อให้ แสบๆ คันๆ เป็ นเชิงลงโทษ
“เจ็บครับ...” ไอ้ ตอแหล แค่นี ้ท�ำมาเป็ นส�ำออย มันไม่ได้ ท�ำหน้ าส�ำนึก
ผิดสักนิดเลยเหอะ!
“สมควร! แล้ วมึงก็เอามือออกไปจากก้ นกูได้ แล้ ว”
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มีหรื อคนอย่างนายพระรองจะเชื่อฟั งง่ายๆ เขายิ่งมันเขี ้ยวมากกว่า
เดิม มือหนาจึงจัดการบีบขย�ำเนื ้อหนัน่ แน่นจนเจ้ าของตาเหลือก แหกปาก
โวยวายลัน่ ห้ อง
พอได้ แกล้ งสมใจแล้ วชายหนุ่มก็ยอมลุกขึ ้น แต่ก่อนจะไปอาบน� ้ำ
เขาก็โดนฝ่ ามือฟาดหนักๆ เข้ าที่หน้ าท้ องจนขึ ้นรอยแดงเป็ นปื น้ เป็ นของฝาก
ติดตัวไปด้ วย
‘พระรอง’ นักศึกษาชันปี
้ ท่ีสี่แห่งคณะนิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
ชือ่ ดัง เดินออกมาจากห้ องน� ้ำด้ วยกางเกงบ็อกเซอร์ แบบเดียวกันกับศัตรูพา่ ย
ในตอนแรก เพียงแต่วา่ ตอนนี ้ร่างสูงโปร่งใส่เสื ้อผ้ าชุดท�ำงานเรี ยบร้ อยแล้ ว
ชายหนุม่ ยิ ้มบางๆ เมือ่ เห็นเสื ้อนักศึกษาสีขาวสะอาดตาแขวนอยูห่ น้ า
ตู้เสื ้อผ้ า พร้ อมกับกางเกงสแล็กสีด�ำสนิท
ถึงจะปากร้ าย ชอบโวยวายเขา แต่การกระท�ำช่างไม่ตรงกับปากเอา
เสียเลย
เป็ นคนใจร้ ายที่น่ารั กจริงๆ
พระรองจัดการตัวเองเสร็จเรี ยบร้ อยก็เดินมาหาคนที่นงั่ เล่นโทรศัพท์
เช็กนัน่ ดูนี่ไปเรื่ อยอยูท่ ี่โต๊ ะอาหารตัวเล็กส�ำหรับสองคน ร่างสูงใหญ่ทิ ้งตัวนัง่
ลงตรงข้ ามพลางพับแขนเสื ้อขึ ้นมาจนถึงข้ อศอก นัยน์ตาคมกริ บมองคนตัว
ขาวที่ก�ำลังหน้ านิ่วจ้ องจอแล้ วก็เอ่ยปากถาม
“หิวไหม? กินอะไรด้ วยกันก่อนไปท�ำงานเปล่า?” นานๆ ทีพวกเขา
สองคนถึงได้ ออกพร้ อมกันตอนเช้ า ส่วนใหญ่อีกฝ่ ายต้ องออกเร็ วเพราะไป
ท�ำงานตามปกติ ขณะที่เขามีเรี ยนช่วงบ่ายหรื อบางทีก็ไม่มีเรี ยน ท�ำให้ ไม่
จ�ำเป็ นต้ องตื่นเช้ าตามอีกฝ่ าย
“โจ๊ ก...” คนตอบไม่ยอมมองหน้ า แต่เรี ยกรอยยิ ้มจากพระรองได้
เป็ นอย่างดี
ถ้ าเจ้ าตัวพูดแบบนี ้แปลเป็ นนัยได้ ว่า...อยากกินโจ๊ กร้ านเจ้ าประจ�ำ
และเขาต้ องพาไปกินด้ วย!
คนฟอร์ มจัด...หึ! น่ารักชะมัด
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ร่ างสูงสองร่ างเดินตีคู่กันออกมาจากประตูคอนโดฯ ศัตรู พ่ายรั บ
หมวกกันน็อกสีเทาใบประจ� ำของเขามาสวม ส่วนพระรองวาดขาคร่ อม
มอเตอร์ ไซค์สีเหลืองอ๋อยคันตะมุตะมิ ที่ดแู ล้ วไม่เหมาะกับผู้ชายตัวใหญ่
สองคนเลยสักนิด
พอคนซ้ อนท้ ายนัง่ คร่ อมรถเรี ยบร้ อย เจ้ าตัวก็ขยับกระเป๋ าสีด�ำมา
กอดเอาไว้ คนขับถึงค่อยๆ บิดคันเร่งออกตัว
รถมอเตอร์ ไซค์สีเหลืองเด่นสะดุดตาลัดเลาะมาตามซอกซอย เพื่อ
หลีกเลี่ยงการจราจรบนถนนใหญ่ของกรุงเทพฯ จนมาถึงหน้ าร้ านแผงลอย
ริ มถนน ศัตรูพา่ ยลงจากรถเดินเข้ าไปสัง่ ก่อน ให้ อีกฝ่ ายไปหาที่จอดรถ
โจ๊ กร้ อนๆ สองชามมาเสิร์ฟ เป็ นจังหวะเดียวกับร่ างสูงใหญ่ที่เดิน
มานัง่ พอดี ในมือพระรองถือปาท่องโก๋ถงุ ใหญ่จากร้ านที่อยูถ่ ดั ไปไม่ไกลนัก
ศัตรูพา่ ยเลิกคิ ้วมองคนที่นงั่ ฝั่งตรงข้ ามก�ำลังฉีกปาท่องโก๋สองตัวใส่
ชามโจ๊ กคนๆ จนแป้งทอดจมน� ้ำข้ าวข้ นๆ เรี ยบร้ อยถึงดันชามนันมาให้
้
เขา
จากนันพระรองค่
้
อยดึงชามโจ๊ กของตัวเองมา มือหนึง่ ถือปาท่องโก๋เอาไว้ กิน
สลับกับโจ๊ ก เขาชอบกินตอนมันยังกรอบๆ ไม่เหมือนกับอีกคนทีช่ อบเอาแป้ง
ทอดแช่โจ๊ กจนเหี่ยวแล้ วค่อยกิน
“ไม่ได้ กินร้ านนี ้นานมาก” ศัตรูพา่ ยยังคงชอบรสชาติโจ๊ กหอมๆ ของ
ร้ านแผงลอยร้ านนี ้
“ที่ผมพาคุณมากิ นตัง้ แต่ครั ง้ แรกเลย” เพราะร้ านโจ๊ กนี เ้ ป็ นร้ าน
ประจ�ำของพระรองตังแต่
้ สมัยปี หนึง่
“เออ...”
ศัตรูพา่ ยหวนนึกถึงความทรงจ�ำเก่าๆ เมื่อสองสามปี ก่อน
...ร้ านโจ๊ กแผงลอยริ มถนน...กับ...ผู้ชายสองคนที่แทบเรี ยกได้ วา่ คน
แปลกหน้ า...

13

พ่ายรักครั้งแรก
คณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยรายล้ อมด้ วยความร่ มรื่ นของ
บรรดาต้ นไม้ ต้นใหญ่ ชายหนุม่ จอดรถมอเตอร์ ไซค์ของตัวเองเรี ยบร้ อยก็เดิน
ดุม่ ๆ ไปทีโ่ รงอาหารคณะ ซึง่ เปิ ดเป็ นบางร้ านในช่วงเช้ า นัยน์ตาเฉี่ยวสอดส่อง
หาเพื่อนสนิทที่ไลน์มาบอกว่าจองโต๊ ะไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว พอเจอเป้าหมายศัตรู
พ่ายก็เดินเข้ าไปวางกระเป๋ าบนโต๊ ะ เพือ่ นสนิทตัวสูงไล่เลีย่ กันกับเขาก�ำลังนัง่
เคี ้ยวข้ าว ฝั่งตรงข้ ามเป็ นเพือ่ นสนิทตัวเล็กทีม่ าพร้ อมกับใบหน้ าขาวใสเจิดจ้ า
“ท�ำไมพ่ายมาช้ า”
เขาทรุ ดตัวนัง่ ลงข้ างๆ เพื่อนผิวขาวตัวเล็ก แล้ วถอนหายใจอย่าง
เหนื่อยอ่อน
“เมื่อคืนหนักไปหน่อย” เขาหมายถึงเล่นเกมดึกไปหน่อย
“ไม่ดกึ หน่อยล่ะมัง้ กูวา่ เช้ าเลย” เพื่อนฝั่งตรงข้ ามแขวะ ให้ ศตั รูพา่ ย
เบะปาก มันก็เล่นกับเขาแล้ วก็ชงิ่ หนีไปนอนก่อน ท�ำเอาทีมเกือบแพ้ ไอ้ ทเุ รศ!
ศัตรูพา่ ยมีเพื่อนสนิทมากๆ อยูส่ องคน คนแรกคือชื่อป้อมปราบ เป็ น
เพื่อนที่ร้ ูจกั กันตังแต่
้ ชว่ งแรกๆ ที่เข้ ามาเรี ยนที่มหาวิทยาลัยนี ้ มันก็เป็ นคนที่
หน้ าตาดีใช้ ได้ พอไปวัดไปวา ไม่มอี ะไรจะอธิบายเพิม่ เติมมากมาย ยกเว้ นชื่อ
มันที่เสือกมาคล้ องกับเขาจนกลายเป็ น
...ป้อมปราบศัตรูพา่ ย!
ตอนเจอกันแรกๆ ได้ แต่ท�ำหน้ าพิลกึ พิลนั่ ใส่กนั เพราะว่าคนอื่นเรี ยก
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ทีนกึ ว่าเขตในจังหวัดกรุงเทพฯ
ส่วนอีกคนเป็ นเพื่อนตัวเล็กที่แม้ แต่เด็กประถมบางคนยังสูงกว่า มัน
ชื่อนมจืด หน้ าตาจืดๆ แต่งตัวโคตรจืด แถมยังชอบกินนมจืดเป็ นประจ�ำ ไม่ร้ ู
ว่าชีวิตมีสีสนั บ้ างหรื อเปล่า มันเหมือนมนุษย์ที่ไม่สามารถน�ำแคลเซียมมา
ช่วยในการเจริ ญเติบโตได้ สกั นิดเดียว เขาเจอมันตอนที่อาจารย์ให้ จบั กลุม่
ท�ำงาน แล้ วก็ดนั จับพลัดจับผลูได้ อยูด่ ้ วยกัน จากนันก็
้ สนิทกันไปโดยปริยาย
เพื่อนตัวเล็กดันแว่นให้ ขึ ้นไปบนดังก่
้ อนจะถาม “กินไรไหม? เราไป
ซื ้อให้ ”
“อืม...ขอวุ้นเส้ นต้ มย�ำ” เขายื่นเงินให้ แล้ วฟุบลงกับโต๊ ะ ร่ างกาย
ต้ องการความร้ อนและเปรี ย้ วจี๊ดเพราะงันเมนู
้ นี ้น่าจะเข้ าท่ามากที่สดุ
หลับตาลงไม่เท่าไรไอ้ เตี ้ยนมจืดก็กลับมาพร้ อมกับชามก๋วยเตี๋ยว
“พ่าย มาแล้ ว” เขางัวเงียลุกขึ ้นมาคว้ าตะเกียบมาคีบเส้ น นัยน์ตา
เหลือบมองกล่องนมยี่ห้อประจ�ำที่วางอยูบ่ นโต๊ ะแล้ วก็อดพูดไม่ได้
“ไอ้ นม มึงแดกแต่นมอีกแล้ วเหรอ?” ไม่ร้ ูวา่ มันได้ สารอาหารครบถ้ วน
หรื อเปล่า ไม่เห็นมันจะโตสักที
“อื ้อ...เรากินแค่นี ้”
เขาเออออไปกับมันก่อนทีจ่ ะลงมือจัดการวุ้นเส้ นต้ มย�ำตรงหน้ าอย่าง
รวดเร็ วเพราะใกล้ จะได้ เวลาเรี ยนแล้ ว
ชีวิตนักศึกษาปี สามมันก็ไม่ได้ มีอะไรพิเศษไปกว่าคนอื่นเลยสักนิด
วันๆ ก็มีแค่เรี ยน ท�ำงาน ส่งรายงาน กลับหอไปนอน มีแอ๊ วสาวบ้ าง คุยกับ
เด็กคณะอักษรฯ ม่อน้ องคณะครุ ฯ บ้ างเป็ นสีสนั ดึกๆ ก็เรี ยกเพื่อนมาหัว
ร้ อนกับการตีปอ้ มด้ วยกันบ้ าง ศัตรูพา่ ยคิดว่าชีวิตวัยมหาวิทยาลัยเขาก็ค้ มุ
ค่าไม่น้อยเลย
วันนี ้ก็มีเรี ยนตามปกติ พักเที่ยงก็มานัง่ กินข้ าวที่โรงอาหาร เพียงแต่
ว่าตอนนี ้เขานัง่ เฝ้าโต๊ ะคนเดียวพร้ อมกับอาหารสามจานที่แทบจะเย็นหมด
แล้ ว ไม่ร้ ูวา่ ไอ้ เพื่อนนมมันไปซื ้อนมถึงจังหวัดไหน ให้ ไอ้ ปราบไปตามได้ สกั
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พักจนเขาเห็นพวกมันเดินกลับมากันแล้ ว
“กว่าจะมานะไอ้ นม นึกว่าหลงทางไปแล้ ว”
คิ ้วเข้ มสวยขมวดขึ ้นเล็กน้ อยเมื่อเห็นคนไม่ร้ ูจกั เดินตามมาด้ านหลัง
สุด ศัตรูพา่ ยหันไปสบตากับป้อมปราบ
“อ้ อ! ลืมแนะน�ำ...นี่ชื่อพระเอกน้ า อยูค่ ณะเพื่อนบ้ าน เคยเอากาแฟ
ที่ลืมไว้ ที่เซเว่นไปให้ ”
เดี๋ยวนะ! ธุระอะไรของมึงฮะไอ้ นมที่ต้องเอากาแฟไปให้ คนอื่นน่ะ?!
ป้อมปราบศัตรูพา่ ยรู้สกึ อยากกุมขมับแล้ วแดกพาราเซตามอลทังแผง
้
“ส่วนสองคนนี ้เพื่อนเราเอง ชื่อป้อมปราบกับศัตรูพา่ ย”
ชายหนุ่มปี สามคณะวิทยาศาสตร์ ใช้ สายตามองคนที่มาจากคณะ
เพื่อนบ้ านตังแต่
้ หวั จรดเท้ า เขาสองคนว่าสูงแล้ วแต่ยงั ต้ องยอมรับว่าเตี ้ย
กว่าอยู่เล็กน้ อย แต่ที่ต้องกลอกตาเบ้ หน้ าคือ...ชื่อ! เมื่อกี ้ไอ้ นมมันแนะน�ำ
ว่าอะไรนะ?!
“พระเอก?” ศัตรู พ่ายเหล่ตามอง ท�ำปากคว�่ำเล็กๆ บอกว่าเป็ นตัว
ร้ ายเขายังจะเชื่อมากกว่า
“อ่าฮะ ชื่อพระเอก ยินดีที่ได้ ร้ ูจกั นะ ป้อมปราบศัตรูพา่ ย” ร่างสูงใหญ่
ยิ ้มแสยะมุมปาก ซึง่ ท�ำให้ คนฟั วคิ ้วกระตุก เพราะเหมือนอีกฝ่ ายก�ำลังล้ อชื่อ
พวกเขาสองคน แบบไม่ต้องสงสัยว่าแม่งโคตรกวนตีน!
มันบอกว่าอะไรนะ...ยินดีที่ได้ ร้ ู จกั ? ศัตรู พ่ายคิดว่าเขาไม่ยินดีที่ได้
รู้จกั มันสักนิดเดียว!
ศัต รู พ่ า ยยอมรั บ ตรงๆ เลยว่ า เขาไม่ ถู ก ชะตากั บ รุ่ น น้ องคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ สกั เท่าไร แต่เหมือนว่ามันจะชอบเอาตัวเองเข้ ามาหาเพื่อน
เขาอยูต่ ลอดเวลา แน่นอนว่าป้อมปราบและเขาไม่คอ่ ยพอใจ รู้สกึ เหมือนตัว
เองเป็ นผู้ปกครองของเด็กที่ต้องคอยสอดส่องดูแลและคัดกรองเพื่อนของ
ลูกชายเป็ นประจ�ำ
ความจริ งไม่ได้ อยากจะเจ้ ากี ้เจ้ าการอะไรกับไอ้ นมมากมายนัก แต่
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ด้ วยความที่มนั เป็ นคนนิสยั ซื่อๆ ไม่ค่อยทันคน ท�ำให้ พวกป้อมปราบและ
ศัตรูพา่ ยอดเป็ นห่วงไม่ได้ อย่างน้ อยตอนที่พวกเขาสองคนสามารถดูแลมัน
ได้ ก็อยากจะท�ำให้ เต็มที่
แต่เหมือนนมจืดจะไม่ได้ ร้ ู ตวั เลยสักนิดว่าอาจจะก�ำลังเจอโจรโฉด
ล่อลวงอยู่ ชอบเอาตัวเองเข้ าไปยุง่ กับอีกฝ่ ายตลอดเวลา ศัตรูพา่ ยได้ แต่ถอน
หายใจเฮือกใหญ่เวลาคุยเรื่องนี ้กับป้อมปราบ ตราบใดทีไ่ อ้ โจรนัน่ มันยังเกาะ
แกะเพือ่ นเขาไม่เลิก ศัตรูพา่ ยก็สาบานว่าเขาจะท�ำหน้ าทีผ่ ้ ปู กครองของเพือ่ น
ตัวเล็กอย่างสุดความสามารถต่อไป
วันเรี ยนช่วงบ่ายเกือบเย็นแล้ ว อาจารย์ก็ปล่อยให้ นกั ศึกษากลับ
บ้ านได้ นัยน์ตาเฉี่ยวสวยเห็นเพื่อนสนิทตัวเล็กที่ก�ำลังลุกลี ้ลุกลนเก็บของใส่
กระเป๋ า ปกติไอ้ นมเป็ นคนกลับบ้ านเร็วแต่ไม่เคยเห็นจะรี บขนาดนี ้มาก่อน
“มึงจะไปไหนไอ้ นม” ร่ างสูงของป้อมปราบคว้ าคอเสื ้อเพื่อนตัวเล็ก
เอาไว้ ได้ ก่อน
มันหันกลับมายิ ้มแหยๆ ให้ พวกเขาทังสองคน
้
แถมพอพูดเสียงเข้ ม
ขึ ้นไปอีกมันก็ท�ำตาหลุกหลิกมีพิรุธ นมจืดส่งยิ ้มแห้ งๆ มาให้ เพื่อน ซึง่ แค่ดกู ็
รู้แล้ วว่ามันก�ำลังปิ ดบังอะไรอยู่
“ฮื ้อ...กลับบ้ านไง”
ร่างสูงโปร่งคิ ้วกระตุก ก่อนจะเดินย่างสามขุมเข้ าไปใกล้ “หลอกเด็ก
สามขวบเถอะไอ้ นม!”
ศัตรูพา่ ยเห็นเพือ่ นท�ำหน้ าหงอย ก่อนจะค่อยๆ บอกความจริง ทีท่ �ำให้
คนฟั งรู้ สกึ ปวดไมเกรนจี๊ดขึ ้นมาทันที ไอ้ นมจืดมันจะเอาคีย์การ์ ดคอนโดฯ
ไปคืนไอ้ พระเอกนัน่ เพราะวันก่อนมันเสือกท�ำตัวเป็ นคนดีไปส่งเขาถึงห้ อง
มาแล้ ว วันนี ้ก็เลยต้ องเอาคีย์การ์ ดไปคืนเขา
ถามจริ ง...มันใช่เรื่ องไหม?
“เอาไปฝากเพือ่ นทีค่ ณะมันไว้ ส”ิ นี่เป็ นทางออกทีด่ สี ดุ เรื่ องอะไรต้ อง
ถ่อไปถึงรังของมัน
นมจืดตาโตส่ายหน้ า “พระเอกบอกให้ เอาไปให้ ที่คอนโดฯ อ่ะ”
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“ไม่ให้ ไป”
“ฮื ้อ ท�ำไมอ่า เราไม่หลงทางหรอกนะ” นมจืดตบอกตัวเองปุๆ “เรา
ไม่หลงทางแน่นอน”
โว้ ยยยยย มันใช่เรื่ องนันที
้ ่ไหนล่ะ อยากกรอกยาฆ่าหญ้ าให้ แม่งตาย
ไปซะจริ ง ไม่ได้ เข้ าใจอะไรเลยไอ้ นมเอ๊ ย!
“คือยังไงก็จะไป?”
ใครว่าไอ้ นมมันเชื่อฟั ง แม่ง! โคตรคิดผิด! มันเหมือนจะเชื่อฟั งแต่ก็
เหมือนไม่ คล้ ายๆ กับเวลาที่มนั ไม่ได้ กวนตีน แต่บางครัง้ มันพูดที ตีนคนฟั ง
ก็กระตุกยิกๆ ได้ เหมือนกันนัน่ แหละ...อารมณ์เดียวกัน
“ก็เอาของเขามา เราต้ องเอาไปคืน”
ศัตรูพา่ ยหันไปถอนหายใจกับป้อมปราบ “เออจะไปก็ไป”
ที่แน่ๆ มันจะไม่ได้ ไปคนเดียว เพราะว่า “แต่พวกกูจะไปด้ วย!”
หลังหนุ่มคณะวิทยาศาตร์ ปีสามทังสามคนโบกแท็
้
กซี่ได้ เรี ยบร้ อย
เพือ่ นทังสองก็
้
จบั นมจืดไปนัง่ ด้ านหลังกับศัตรูพา่ ย โดยให้ ปอ้ มปราบเสียสละ
ไปนัง่ ด้ านหน้ าแทน เพราะถ้ านัง่ สามคนข้ างหลังจะเบียดไปหน่อย
พอรถแท็กซี่มาถึงที่หมาย ป้อมปราบจ่ายเงินเสร็ จ ทังสามคนก็
้
มา
หยุดยืนหน้ าปากทางเข้ าคอนโดฯ คนที่ไม่เคยมาทังสองคนยื
้
นแหงนหน้ า
มองตึกคอนโดฯ หรูสงู เสียดฟ้าแล้ วอ้ าปากค้ างอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเอง
แม่ง...ไอ้ นมมันพามาผิดที่เปล่าวะ
“ไอ้ นม มัน่ ใจนะว่าพามาถูกที่” บางทีไอ้ นมมันอาจจะบอกว่าจะไป
สะพานพุทธ แต่บอกผิดเลยมาโผล่ที่นี่แทน
นมจืดดันแว่นขึ ้น เช็ดเหงื่อที่ขมับ “อื ้อๆ ใช่สิ ไม่ผิดแน่นอน”
ระหว่างที่ทงสามคนก�
ั้
ำลังรออยูด่ ้ านล่าง พวกเขาก็ได้ ยินเสียงผู้ชาย
ทุ้มต�่ำพร้ อมกับร่างสูงใหญ่ที่เดินโฉบผ่านหน้ าพวกเขาไป ไอ้ นมจืดขมวดคิ ้ว
เล็กน้ อย ก่อนจะเดินเข้ าไปสะกิดผู้ชายคนนันจากด้
้
านหลัง
คนถูกสะกิดหันกลับมามอง เจ้ าตัวลดโทรศัพท์ลงมาถือไว้ คิ ้วเข้ มที่
พาดเหนือดวงตาขมวดมุน่ เล็กน้ อยเมื่อเห็นคนเรี ยก แต่ที่ท�ำให้ ชายหนุ่มทัง้
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สามต้ องอ้ าปากค้ างก็คือ...ใบหน้ าของมัน!
“พระเอกไปท�ำอะไรมา?”
คนถูกเรี ยกว่าพระเอกยิ่งขมวดคิ ้วเข้ าไปใหญ่ นัยน์ตาเรี ยวคมมอง
คนตัวเตี ้ยเท่าหัวนมของเขา ถัดไปไม่ไกลก็เห็นร่ างสูงไล่เลี่ยกับเขาอีกสอง
คนรี บแจ้ นมายืนข้ างๆ กับคนที่สะกิดเขาราวกับเป็ นบอดี ้การ์ ด แถมยังจ้ อง
เขาตาขวาง
เอาตามจริงป้อมปราบกับศัตรูพา่ ยก็ขมวดคิ ้วมองอีกฝ่ าย มองเสยขึ ้น
ตังแต่
้ หวั ไล่ต�่ำลงมาจรดปลายเท้ า แล้ วก็ท�ำซ� ้ำแบบเดิมสองสามรอบ คนถูก
จ้ องเลยยืนกระดิกเท้ ายิกๆ
อยากมองก็มองไป เข้าใจ...คนมันหล่ออ่ะนะ
ร่ างสูงใหญ่มองคนตัวเล็กเท่าหน้ าอกตัวเองแล้ วมองเลยไปอีกสอง
คนข้ างๆ ที่สะดุดตาเขาคือร่ างสูงโปร่ งแต่เตี ้ยกว่าเขาอยู่นิดหน่อย นัยน์ตา
เฉี่ยวสวยที่ตรึงเขาไว้ ตงแต่
ั ้ ครัง้ แรกที่มอง
จะบอกว่า...ค่อนข้ างถูกใจก็เป็ นได้
ศัตรู พ่ายขยับตัวอย่างอึดอัดเมื่อเห็นสายตาคมกริ บจ้ องมองเขา
อย่างไม่ลดละ นัยน์ตาสวยจ้ องมองใบหน้ าเกลี ้ยงเกลาของอีกฝ่ ายจนเห็น
สันกรามแกร่งชัดเจน จมูกโด่งตังสวยดู
้
โดดเด่น ริ มฝี ปากได้ รูปเหมือนก�ำลัง
ยิ ้มมุมปาก แต่มนั เป็ นยิ ้มที่ศตั รูพา่ ยไม่ชอบใจเอาเสียเลย มันก็เหมือนจะใช่
ไอ้ พระเอกที่เพื่อนเขามาตามหาอยูห่ รอก แต่ความรู้สกึ จากภายในมันบอก
เขาว่า…ไม่ใช่คนนี ้!
ไม่ใช่เพราะว่าใบหน้ าขาวใสแตกต่างใบหน้ าโจรโฉดยามปกติ หรื อ
ว่าเสื ้อผ้ าเนี ้ยบกริบเจ้ าตัวใส่อยู่ แต่เป็ นกลิน่ อายทีบ่ อกเขาว่าคนนี ้...แตกต่าง
“พระเอก...ไปฉีดคูก้ามาเหรอ?” นมจืดเอ่ยถามด้ วยนึกไปถึงโฆษณา
ครี มตัวขาวเรื องแสงเป็ นหลอดไฟตามในทีวี ที่บอกว่าทาสามวันขาวขึน้
แน่นอน แต่ไม่รับรองความปลอดภัย ไม่ก็พวกโฆษณาตามคลินิกเสริมความ
งามที่มีพรี เซ็นเตอร์ ขาวจัว๊ ะ เขาไม่ร้ ูวา่ ที่ตวั เองพูดมันไม่ถกู ...จนเพื่อนถึงกับ
ส�ำลักน� ้ำลาย
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“คูก้า?” ไม่ใช่แค่เพื่อนสนิทสองคนที่ท�ำหน้ าย่น คิ ้วเข้ มหนาของคน
ตรงหน้ าก็ขมวดมุน่ เพราะสงสัยและงุนงงกับค�ำกล่าวของร่างเล็ก
“อื ้มๆ” คนตัวเล็กพยักหน้ ายิ ้มๆ “ก็ที่ท�ำให้ ตวั ขาวไง”
นัยน์ตาคมมองคนตัวเล็กตรงหน้ านิ่งๆ แล้ วเอ่ยในสิ่งที่เขาคิดว่าตัว
เองน่าจะเข้ าใจถูก “หมายถึง...ฉีดกลูต้าใช่ไหม?”
คนฟั งตาโต ยิ ้มเขินๆ “อ้ าว...ไม่ใช่คกู ้ าเหรอ แหะๆ” ว่าพลางหัวเราะ
แห้ งๆ เกาแก้ มนิ่มๆ ของตัวเองแก้ เก้ อไปด้ วย
แม้ ว่าร่ างสูงจะไม่ได้ ยิ ้มอะไรออกมาอีก แต่นยั น์ตาดูแวววาวจนผู้
ปกครองทังสองคนมองอย่
้
างไม่ไว้ วางใจ ไม่วา่ ไอ้ โจรห้ าร้ อยนี่จะโกนหนวด
หรื ออาบน� ้ำอย่างไรก็ตาม แต่สนั ดานคือคนเดิมแน่นอน ซึ่งมันท�ำให้ พวก
เขา...ไม่ไว้ วางใจ
“นม เอาของคืนเขาไป” ป้อมปราบสะกิดเพื่อน “จะได้ รีบกลับ”
มือขาวรี บควักบัตรติด๊ ๆ ของคอนโดฯ หรูยื่นคืนให้ เจ้ าของห้ อง “เรา
เอามาคืนแล้ วน้ า”
ร่างสูงใหญ่มองบัตรในมือขาว ก่อนจะมองเลยไปด้ านหลังคนตัวเล็ก
ที่มีร่างสูงไล่เลี่ยกับเขาก�ำลังท�ำท่าแยกเขี ้ยวแง่งๆ ใส่เขาตลอดเวลา
เหมือนพ่อแม่มาส่งลูกที่อยูอ่ นุบาลสองห้ องหมีน้อยมาก หึ!
“เอามาให้ ท�ำไม?” เสียงทุ้มต�่ำเอ่ยยานคาง
“ก็พระเอกให้ เราเอามาให้ ที่คอนโดฯ นี่นา” เมื่อสายๆ ยังเพิ่งไลน์คยุ
กับนมจืดอยูเ่ ลย ท�ำไมพระเอกจ�ำไม่ได้ แล้ วล่ะ
ร่ างสูงพยักหน้ า เจ้ าตัวพึมพ�ำเสียงในล�ำคอเหมือนเป็ นการตอบรับ
“อ้ อ...” อย่างนี ้นี่เอง
“รี บๆ เอาไปพวกกูจะได้ กลับ” ศัตรูพา่ ยก้ าวมายืนประจันหน้ ากับร่าง
สูง นัยน์ตาสวยเฉี่ยวมองอีกฝ่ ายแล้ วต้ องเข่นเขี ้ยว ขนาดเขาว่าตัวเองสูงแล้ ว
นะ แต่ไอ้ คนตรงหน้ ามันยังสูงกว่านิดหน่อย
ร่างสูงใหญ่มองผู้ปกครองคนที่สองที่มายืนแยกเขี ้ยวใส่ตรงหน้ าแล้ ว
ลอบข�ำในใจ แม่งดูยงั ไงก็ตลกโคตรๆ
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ริ มฝี ปากได้ รูปยิ ้มแสยะ ก่อนจะก้ มลงมาจนหน้ าเกือบจะติดกับศัตรู
พ่าย คนเตี ้ยกว่าเล็กน้ อยถึงกับผงะถอยหลัง มองใบหน้ ายียวนกวนประสาท
นัน่ แล้ วของแทบขึ ้น
เหี ้ย! สยองพองขน! เมื่อกี ้จมูกเขากับมันเกือบจะชนกันเลยนะเว้ ย
กลับไปต้ องเอาแอลกอฮอล์เช็ด เชื ้อโรคทังนั
้ น!
้
“ไอ้ นม เอาของคืนมันไป” ศัตรูพา่ ยหันมองหาเพื่อน พลางหยิบบัตร
จากเพื่อนมายื่นให้ แทน “เอาไป!”
แต่อีกฝ่ ายกลับไม่รับแถมลอยหน้ าลอยตาใส่ “มาคืนอะไรให้ ผม ไป
คืนเจ้ าของนูน่ ”
ยี ้! มาผงมาผมอะไรวะ ขนลุกจนขี ้กลากขึ ้นหัว แล้ วพูดอะไรของมัน
วะ...แล้ วมันไม่ใช่เจ้ าของห้ องหรื อยังไงวะ
“ไอ้ รอง!” เสียงทุ้มเข้ มดังขัดขึ ้นมาท�ำให้ สายตาทุกคูห่ นั ไปมอง
“เฮ้ ยยยยย” ป้อมปราบตาเหลือก
“เหี ้ยยยยย” ศัตรูพา่ ยแทบพ่นน� ้ำลาย
“เย้ ยยยยย” นมจืดตัวโน้ ยๆ ท�ำตาโตกว่าตอนแรกเสียอีก
เกิดเดดแอร์ ขึ ้นมาในขณะที่ร่างสูงใหญ่ทงสองคนมายื
ั้
นอยูข่ ้ างๆ กัน
ต่างกันตรงที่คนหนึ่งมีหนวดเขียวครึ ม้ ปกปิ ดอยู่ครึ่ งหน้ า พร้ อมกับทรงผม
ยาวระต้ นคอดูไม่เป็ นทรงเท่าไร เจ้ าตัวอยูใ่ นชุดเสื ้อยืดทีมบอลสีแดงแจ๋และ
กางเกงบอลสีน� ้ำเงิน ดูแล้ วไม่คอ่ ยเข้ ากันยังไงก็ไม่ร้ ู
ส่วนอีกคนนันมี
้ ใบหน้ าสะอาดเกลี ้ยงเกลาไม่มีไรขนสักนิด ผมก็ตดั
สันกริ
้ บรับกับใบหน้ าคมสัน รวมถึงมีผิวที่ขาวกว่าอีกคนด้ วย เจ้ าตัวแต่งชุด
เรี ยบร้ อยกว่าอีกคนมาก
อย่าว่าแต่นมจืดจะเงิบเลย ป้อมปราบกับศัตรูพา่ ยก็สำ� ลักเสลดรอบ
ที่ร้อยแล้ วมัง้
ร่างสูงเจ้ าของความเซอร์ ทงหลายเป็
ั้
นคนเอ่ยขึ ้นมาก่อน “นี่น้องชาย
กู”
“น้ องชาย!!!” โอเอ็มจี! น้ องชายไอ้ พระมันเหรอ?
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“เออ...ชื่อพระรอง”
“พระรอง?” นมจืดท�ำหน้ าไม่ถูก แต่ร้ ู สึกว่าอีกฝ่ ายเหมาะกับชื่อ
พระเอกมากกว่า “พระเอกน่าจะสลับชื่อกับน้ องชายนะ” นมจืดพูดไปตาม
ความรู้สกึ
พระรองยิ ้มมุมปากให้ คนตัวเล็ก แต่เหมือนว่าจะไปกระตุกต่อมหัว
ร้ อนๆ บนหัวของพี่ชายให้ เริ่ มท�ำงานอีกแล้ ว
“เออ...มึงมาก็ดี เอาบัตรมึงไป” ศัตรู พ่ายไม่สนใจแล้ วว่ามันจะมี
พระเอกหนึ่งคนหรื อพระรองอีกกี่คน เพราะแม่งพวกมันทังสองคนเหมื
้
อน
ผีเปรตทังคู
้ ่ เปรตที่หน้ าตาโคตรเหมือนกัน นี่ขนาดไม่ใช่ฝาแฝดยังเหมือน
กันขนาดนี ้ สันดานคงไม่ตา่ งกัน วัดจากความผีเปรตของพวกมันแล้ วน่าจะ
พอๆ กัน
พระเอกเลิกคิ ้วมองรุ่นพี่ปีสามแห่งคณะวิทยาศาสตร์ รับบัตรมาถือ
ไว้ แล้ วยักไหล่
“เอ่อ...น้ องชายพระเอกเหรอ?” สายตากลมโตหลังแว่นมองใบหน้ า
เกลี ้ยงเกลาที่เหมือนพระเอกราวกับแฝดแล้ วก็ทงึ่
“อืม...” พระรองตอบเสียงเอื่อย
“เรานึกว่าพระเอกไปฉีดคูก้า...เอ่อ...กลูต้ามาซะอีก” นมจืดพูดอย่าง
เขินๆ เมื่อกี ้ปล่อยไก่ตวั เบ้ อเร่อเลย
คนที่ถกู คิดว่าไปฉีดกลูต้ามาหันขวับมามอง เห็นหน้ าขาววอกแล้ ว
อยากจะจับมาเปิ ดกะโหลกชะโงกดูวา่ มีอะไรอยูบ่ ้ าง
“เพื่อนมึงตลกนะ” พระรองว่าพลางข�ำออกมาเบาๆ ประโยคเหมือน
พูดกับนมจืด แต่สายตากลับจ้ องเลยไปที่อีกคนมากกว่า จนเจ้ าตัวรู้ สกึ ได้
หันมาแยกเขี ้ยวแฮ่ๆ ใส่
“มองอะไร...ไอ้ ตวั ประกอบ” ศัตรูพา่ ยถลึงตาจ้ องกลับ
คิ ้วเข้ มเลิกขึน้ เดาะลิ ้นเบาๆ อย่างอารมณ์ ดี “ชื่อพระรองครั บ
คุณ...” เว้ นช่องว่างไว้ ให้ อีกฝ่ ายใส่ชื่อตัวเองลงไปตามบทเหมือนในละคร
ทัว่ ไป แต่เหมือนอีกฝ่ ายจะไม่คล้ อยตามละครเท่าไรเลย
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“ไม่อยากรู้จกั ชื่อมึงเว้ ย ไม่ต้องมาแกล้ งถามชื่อกูด้วย” คนอย่างศัตรู
พ่ายไม่ดลู ะครน� ้ำเน่า และไม่อยากรู้จกั ไอ้ เด็กเปรตตรงหน้ าด้ วย
เรี ยกพระรองยังหรูไป เป็ นตัวประกอบก็หรูแล้ วส�ำหรับมึงอ่ะ พี่ชาย
ก็เหมือนกัน เป็ นพระเอกตรงไหน แม่งโจรผู้ร้ายชัดๆ สงสารพ่อแม่จริ งๆ
ตอนเด็กๆ คงเป็ นพระเอกกับพระรองได้ หรอก แต่โตมาเสือกเป็ นโจรกับ
ตัวประกอบ อนาถแท้
“เมื่อกี ้เพื่อนมึงเหรอ?” คนเป็ นน้ องชายถามขึ ้น พวกเขาสองคนเกิด
ห่างกันแค่คนละปี เลยเหมือนเป็ นเพื่อนกันมากกว่าพี่น้องเพราะงันพระรอง
้
เลยไม่เรี ยกพี่ชายว่าพี่และพระเอกก็ไม่ได้ คิดว่าอีกฝ่ ายเด็กกว่าหรื ออะไร ก็
เหมือนเพื่อนที่เกิดคนละปี ก็เท่านันเอง
้
“เปล่า” ร่างสูงใหญ่พน่ ลมออกจมูก “มินเนี่ยนแดกแฟ้บกับองครักษ์
พิทกั ษ์ มินเนี่ยนก็เท่านัน”
้
พระรองแสยะยิ ้มเล็กน้ อย “พวกแม่งตลกดี…” โดยเฉพาะหนึ่งใน
องครักษ์ พิทกั ษ์ มินเนี่ยนไรของมันนี่แหละ ชื่อต�ำแหน่งดูสะเหล่อสัดๆ แต่ก็
เหมาะกับหน้ าดีนะ
…ท่าทางจะดุเป็ นหมาเลย...เห็นแยกเขี ้ยวแง่งเหมือนก�ำลังคันฟั น
เพราะฟั นเพิ่งขึ ้นเลย
นัยน์ตาคมกริ บของพระรองกวาดตามองรอบๆ ห้ องของพี่ชายที่ยงั
คงสภาพเดิมไม่เปลีย่ นแปลง สมัยที่เขาก�ำลังสอบเข้ ามหาวิทยาลัย พระรอง
เข้ ามาพักกับพีช่ ายในกรุงเทพฯ คอนโดฯ นี ้พ่อกับแม่ซื ้อให้ เมือ่ ตอนทีพ่ ระเอก
สอบติดเข้ าปี หนึง่ เหมือนกัน
สุดท้ ายพระรองก็สอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง แม้ จะคนละที่กับพี่
ชายก็ตาม เจ้ าตัวจึงย้ ายไปเช่าหอใกล้ ๆ มหาวิทยาลัยแทนเพราะว่าตัว
มหาวิทยาลัยอยูเ่ กือบๆ ชานเมืองกรุงเทพฯ ปล่อยห้ องคอนโดฯ เอาไว้ ให้ พี่
ชายครอบครองคนเดียว
“มึงจะค้ างไหม?” เจ้ าของห้ องหันไปถามน้ องชาย
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“เออ...ค้ าง” พระรองพยักหน้ ารับ ขณะทอ้ งตัวลงนัง่ บนโซฟา ขาก็
เขี่ยกางเกงบ็อกเซอร์ ของพี่ชายที่กองอยูบ่ นพื ้นไปไว้ อีกทาง
คนห่าอะไรวะ! มาถอดเสื ้อผ้ าตรงโซฟาห้ องนัง่ เล่น นี่พี่กเู หรอวะ?
เฮ้ อ...
เช้ า วัน ถัด มาพระรองยัง คงนอนเอกเขนกอยู่บ นโซฟากลางห้ อ ง
พระรองก็นิสยั เหมือนก๊ อบปี พ้ ี่ชายมาบางส่วน ย�ำ้ ว่าแค่บางส่วนเท่านัน้ !
พระเอกไม่ชอบใส่เสื ้อนอนฉันใด พระรองก็ไม่ชอบใส่ฉนั นัน้
ร่ างสูงใหญ่ของพระรองอยู่ในชุดกางเกงบ็อกเซอร์ ของพี่ชายตัวเอง
ด้ านบนเปลือยเปล่าโชว์หนุ่ แน่นๆ ขณะทีพ่ ระเอกก�ำลังสวมเสื ้อเชิ ้ตนักศึกษา
สีมอๆ ของตัวเอง จนน้ องชายต้ องขมวดคิ ้ว
“เสื ้อมึงท�ำไมเหลืองงี ้วะ” เห็นแล้ วขัดหูขดั ตา นี่คงเป็ นสิง่ ที่คนอย่าง
พระรองไม่ยอมแน่นอน ถึงอยูใ่ นบ้ านเขาจะนิสยั คล้ ายๆ พี่ชาย แต่วา่ อย่าง
หนึง่ ที่ไม่เหมือนก็คือ...เสื ้อนักศึกษาต้ องขาวเสมอ!
“เฮ้ ย มึงเป็ นน้ องไม่ใช่แม่นะเว้ ยยยยย”
“อุบาทว์สดั ” พระรองส่ายหน้ ามองร่างสูงใหญ่ของพี่ชายคนโตที่เดิน
ขยี ้หัวยุง่ ๆ ให้ เข้ ากัน แต่ดแู ล้ วยังไงก็ไม่ชว่ ยให้ มนั ดูเรี ยบร้ อยขึ ้นมาสักนิด
นี่มนั มัน่ ใจใช่ไหมว่ามันเป็ นนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ไม่ใช่
คนจรจัดตามใต้ สะพานลอย?
คนที่นอนอยูบ่ นโซฟามองร่างสูงใหญ่ที่ยืนค� ้ำหัวเขาอยู่ พระรองเป็ น
นักศึกษาปี หนึ่งของคณะนิติศาสตร์ เป้าหมายของการเรี ยนนิติศาสตร์ คือ
สอบเป็ นเนติบณ
ั ฑิตและบรรจุเป็ นข้ าราชการศาลยุติธรรม การจะท�ำงาน
ในศาลต้ องเริ่ มจากการท�ำให้ ตวั เองดูภมู ิฐานและน่าเชื่อถือเสียก่อน แต่ไอ้
พระเอกมันคงไม่เข้ าใจความภูมิฐานของเขา พอๆ กับที่เขาไม่เข้ าใจความ
ซกมกของมัน
“มึงเอาคีย์การ์ ดส�ำรองมาดิวะ” พระรองผงกหัวมามองพระเอกที่
ก�ำลังจะเตรี ยมตัวออกจากบ้ าน
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ตังแต่
้ เขามีหอของตัวเองก็เลยไม่ค่อยได้ มาแถวนี ้เท่าไรอีก เพราะ
ว่ามันไกลจากมหาวิทยาลัยเขา จึงเอาคีย์การ์ ดคืนเจ้ าของห้ องมันไปก่อน
“มึงจะเอาไปท�ำไม?”
พระเอกถามกลับขณะทีก่ ำ� ลังใส่ถงุ เท้ าทีม่ ้ วนๆ เป็ นขดๆ เพราะว่าเพิง่
จะถอดทิ ้งแล้ วยัดๆ เอาไว้ ในรองเท้ าผ้ าใบสีมอๆ พอๆ กับเสื ้อเจ้ าของเมือ่ วาน
เอง กลิน่ ยังหอมดีอยู่ แต่อาจจะมีกลิน่ ตุๆ บ้ างตามสภาพอากาศและความ
อับชื ้นจากฝนที่ตกผิดฤดูของประเทศไทย
“ก็เก็บไว้ ไง” แล้ วพี่มงึ จะขมวดคิ ้วท�ำไมน่ะนัน่
พระเอกเงียบไปสักครู่ หนึ่งก่อนจะทิ ้งประโยคสุดท้ ายเอาไว้ ให้ น้อง
ชาย
“คีย์การ์ ดส�ำรอง...กูเก็บไว้ ให้ คนอื่นแล้ วว่ะ” คนพูดยักไหล่มองหน้ า
น้ องชายตัวเอง แล้ วก็เดินออกจากห้ องไปหน้ าตาเฉย
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พ่ายรักครั้งที่สอง
ครื ด...
โทรศัพท์ สีด�ำบนเตียงท� ำให้ ศัตรู พ่ายที่ ก�ำลังเคลิม้ หลับกวาดมื อ
สะเปะสะปะคว้ ามากดดู เห็นการแจ้ งเตือนจากแอปพลิเคชันสีเขียวขึ ้นอยู่
บนหน้ าจอ
BenTen :: ไอ้ พา่ ย
คิ ้วคูส่ วยขมวดมุน่ ก่อนจะไถหน้ าจอจิ ้มที่แป้นพิมพ์ตอบกลับไป
Sattru Phai :: ?
รอไม่นานก็ขึ ้นว่าอีกฝ่ ายได้ อา่ นแล้ ว ข้ อความใหม่ก็เด้ งขึ ้นมาทันที
BenTen :: คืนวันศุกร์ นี ้ อย่าลืม
เจ้ าของแชตที่ทกั เขามาก็คือ...ไอ้ เท็น เพื่อนสนิทสมัยมัธยมปลาย
หลังจากจบจากมอหกเพื่อนในห้ องส่วนใหญ่เลือกคณะที่แตกต่างกันไป
กลุม่ ของเขาเกือบทังกลุ
้ ม่ พร้ อมใจกันสอบเข้ าที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน เพียง
แค่คนละคณะเท่านัน้ ยกเว้ นเขาที่เลือกมหาวิทยาลัยนี ้ กับเพื่อนอีกสองคน
ที่ตดั สินใจเลือกไปมหาวิทยาลัยชื่อดังที่เชียงใหม่แทน
เมื่ออาทิตย์ก่อนพวกมันนัดแนะกันว่าอยากจะหาร้ านนัง่ ชิลๆ กันสัก
ที่ กินเหล้ าเคล้ าน� ้ำปลาก็วา่ ไป เลยได้ ข้อสรุปว่าพวกมันจะนัดเจอกันที่ร้าน
แถวๆ มหาวิทยาลัยของพวกมัน เพราะถ้ าจะให้ พวกมันเฮโลมาที่นี่ก็คงไม่
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ไหว ไหนๆ เขาก็ตวั คนเดียว ไปหาพวกมันจะสะดวกกว่า
Sattru Phai :: เออ ไม่ลืม
หลังจากตอบเพื่อนไปอีกสองสามประโยค มือเรี ยวก็โยนเครื่ องมือ
สื่อสารเอาไว้ ข้างตัวก่อนจะหลับตาอีกครัง้
เย็นวันศุกร์ มาถึงอย่างรวดเร็ ว หลังจากเลิกเรี ยนศัตรูพา่ ยก็รอจนไอ้
นมจืดมันกลับบ้ านไปเรี ยบร้ อย ชายหนุ่มสองคนถึงได้ ขี่มอเตอร์ ไซค์กลับ
มาหอ ศัตรู พ่ายกับป้อมปราบอยู่หอพักในละแวกเดียวกัน เป็ นหอนอก
มหาวิทยาลัยราคาไม่สงู มากและมีร้านรวงเปิ ดมากมาย
ศัตรู พ่ายเป็ นคนกรุ งเทพฯ โดยก�ำเนิดแต่ที่ต้องออกมาอยู่หอพักก็
เพราะบ้ านเขาอยูไ่ กลจากที่เรี ยน ท�ำให้ ตดั สินใจมาพักใกล้ ๆ มหาวิทยาลัย
เพื่อความสะดวกสบาย
“เย็นนี ้มึงไปหาพวกไอ้ เท็นใช่ไหม?”
“เออ มึงมัน่ ใจว่าไม่ไปกับกู?”
ศัตรู พ่ายถามย� ้ำ ไอ้ ปราบกับพวกไอ้ เท็นมันก็ร้ ู จกั กัน เพราะว่าเล่น
เกมด้ วยกันบ่อย บางครัง้ พวกไอ้ เท็นก็เข้ าร่วมปาร์ ตี ้กับพวกเขาสองคนเพื่อ
ท�ำภารกิจในเกม
“ไม่อะ่ กูอยากนอน”
“แล้ วแต่มงึ ...” ร่างสูงโปร่งยักไหล่ ไม่เซ้ าซี ้อะไรมันต่ออีก
ศัตรูพา่ ยจัดการอาบน� ้ำเปลี่ยนเสื ้อผ้ าเมื่อขึ ้นมาบนห้ อง ไถโทรศัพท์
เล่นฆ่าเวลา เขากะว่าจะออกสักสองทุม่ กว่าๆ ตังใจจะนั
้
ง่ รถตู้ไป เพราะขา
กลับเขาไม่อยากขี่มอเตอร์ ไซค์ เดี๋ยวจะโดนเรี ยกเป่ าเอาได้ ศัตรู พ่ายยังไม่
อยากเข้ าไปนัง่ ตบยุงในคุกทังคื
้ น
แต่สงิ่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ เลยคือวันศุกร์ แม่งรถติดเหี ้ยๆ ไปทางไหนก็ตดิ
หมด ขนาดรถไฟฟ้ายังเสียแล้ วนับประสาอะไรกับการเดินทางรูปแบบอื่น รถ
ตู้ตดิ แหง็กมาเป็ นชาติละ ขยับได้ ทีละเซนติเมตรเองมัง้ จนไอ้ เท็นมันไลน์มา
ตาม เพราะเกือบสามทุม่ ครึ่งแล้ วเขายังไม่ถงึ ร้ านเลย
เกือบสีท่ มุ่ เขาถึงได้ มาร้ านทีพ่ วกมันนัดจนได้ เวียนหัวฉิบหาย เมารถ
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ด้ วย ใบหน้ าขาวดูยบั ย่น หัวคิ ้วขมวดมุน่ พยายามเดินเข้ ามาในร้ าน นัยน์ตา
เฉี่ยวสวยสอดส่องมองหาโต๊ ะที่เพื่อนจองไว้ เห็นโต๊ ะตัวยาวด้ านในสุดของ
ร้ านเลยเดินเข้ าไป
“กว่าจะมานะไอ้ หา่ ” คนพูดเขยิบตูดให้ คนมาใหม่ได้ นงั่ ด้ วย
ศัตรูพา่ ยมองหน้ าเพื่อนสนิทอย่างเท็นแล้ วแยกเขี ้ยว
“รถติดตังแต่
้ ยงั ไม่ทนั ออกมาจากหน้ ามอกู ไอ้ สดั นี่” แล้ วคนฝั่ งตรง
ข้ ามก็เลือ่ นแก้ วมาให้ เป็ นโซดาเปล่าเย็นๆ “ท�ำตัวให้ เป็ นประโยชน์เหมือนไอ้
แบงค์บ้าง” เพื่อนแบงค์เป็ นหนุม่ หน้ าตี๋เรี ยนอยูส่ ตั วแพทย์กบั ไอ้ เท็น
“แล้ วไอ้ นายล่ะ” ตอนนี ้เพื่อนอยูค่ รบเกือบทังกลุ
้ ม่ ทังไอ้
้ เท็น ไอ้ แบงค์
ไอ้ ธาม ไอ้ ปลื ้ม ไอ้ ตลุ ย์ ขาดคนสุดท้ ายคือไอ้ ทนายหรื อไอ้ นาย เพื่อนผู้ผ่า
เหล่าผ่ากอไปเรียนคณะสายศิลป์ คนเดียวของกลุม่ เพราะว่าทีบ่ ้ านมันพ่อเป็ น
ทนายความและแม่มนั ก็จบทางกฎหมายมา มันเลยไปเรี ยนคณะนิตศิ าสตร์
ตามพ่อแม่มนั แทน พวกเขายังแอบงงว่าแล้ วมันมาเรียนสายวิทย์-คณิตท�ำไม
ให้ เหนื่อย สู้ไปเรี ยนสายศิลป์ เลยดีกว่า แต่มนั เสือกบอกว่า…
‘ไม่ร้ ูสิ ตอนเลือกสายกูก็ตกิ๊ ๆ ตามพวกมึงอ่ะ’
เออดีเว้ ย ไอ้ หา่ น
แต่เห็นแบบนี ้มันเรี ยนวิทย์เก่งกว่าคนทังกลุ
้ ม่ อีกมัง้ มีแค่เขาที่พอจะ
สู้มนั ได้ นอกนันต้
้ องให้ มนั ติวทุกเทอม
“มันก�ำลังมา พอดีมนั มีธรุ ะกับสายรหัส” ไอ้ ธามตอบ “มันบอกว่ามัน
จะเอาหลานรหัสมันมาด้ วยว่ะ”
พวกเขายักไหล่เป็ นเชิงยังไงก็ได้ ไม่เรื่ องมาก ผู้ชายจะอะไรมากมาย
เหล้ าเข้ าปากก็เป็ นเพื่อนกันหมดแล้ ว
“นัน่ ไง...แม่งตายยากสัด” ศัตรูพา่ ยหันไปมองตามเสียงคนพูด เห็น
คนที่พวกเขาเพิ่งจะพูดถึงมันเดินมาพอดี
“โทษทีพวกมึง” ไอ้ ทนายเดินมาถึงก็ขอโทษขอโพยเพื่อนก่อน
“แล้ วหลานรหัสมึงล่ะ?” พวกเขาไม่เห็นใครเดินมากับมันเลยสักคน
เดียว
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“อ้ อ...น้ องมันไปจอดรถน่ะ”
ศัตรู พ่ายส่งแก้ วให้ เพื่อนเพื่อเติมเหล้ าและโซดา หลังจากที่เขาซัด
โซดาเปล่าๆ หมดไป มือเรี ยวจิ ้มไส้ กรอกทอดเข้ าปากเป็ นการรองท้ องไปใน
ตัวด้ วย หูก็ฟังเพลงเล่นสดภายในร้ าน พอลองมองไปที่เวทีก็เห็นเป็ นชาย
หนุ่มอายุไล่เลี่ยกับเขาก�ำลังครองไมค์ สงสัยร้ านนี ้คงให้ นกั ศึกษามาร้ อง
เพลงหาเงินพิเศษล่ะมัง้
“หลานกูมาแล้ ว” หนุม่ นิตฯิ กวักมือเรี ยกรุ่นน้ อง
“โทษทีพี่ พอดีหาที่จอดยาก”
นัยน์ตาเฉี่ยวคมหันไปมองทางต้ นเสียง ตอนเขาเห็นคนพูดเขายัง
คงรู้สกึ เฉยๆ แต่พอเงยไปมองหน้ าอีกฝ่ าย กลับท�ำให้ ศตั รูพา่ ยอยากจะพ่น
เหล้ าออกมาทันที
แม่ง! หน้ าตาแบบนันกู
้ เจอครัง้ เดียวก็เกินพอ ไม่ควรจะมีครัง้ ที่สอง
แบบนี ้เลยสักนิด
นัยน์ตาคมกริ บมองใบหน้ าขาวที่ก�ำลังถลึงตามองเขา ดูท่าแล้ วอีก
ฝ่ ายอยากจะกัดคอเขาใจจะขาด ไม่ร้ ู ว่าก�ำลังคันฟั นหรื ออย่างไร พระรอง
ไม่ได้ คาดคิดว่าจะได้ เจออีกฝ่ ายอีกครัง้ หลังจากที่คอนโดฯ ของไอ้ พระเอก
เลยสักนิด วันนี ้พอดีพี่รหัสชวนมาร้ านนัง่ ชิล เขาก็ตามมาเพราะว่ายังไงก็ไม่
ได้ ท�ำอะไรอยูแ่ ล้ ว
ไม่คดิ ว่า...จะได้ เจอเจ้ าของนัยน์ตาเฉี่ยวสวยแสนดึงดูดคูน่ ี ้อีก
รอยยิ ้มถูกจุดขึ ้นมาที่มมุ ปากได้ รูปแต่มนั เหมือนเป็ นการเพิ่มเชื ้อไฟ
ในดวงตาคูส่ วยขึ ้นมา ศัตรูพา่ ยรู้สกึ ไม่ชอบมากขึ ้นอีกแล้ ว หลายๆ คนคงมี
ความรู้สกึ ไม่ถกู ชะตากับใครบางคน แม้ จะเป็ นครัง้ แรกที่เจอ หรื อบางทีคน
นันก็
้ ไม่ได้ ท�ำอะไรให้ เลยและคนที่ท�ำให้ เขารู้สกึ อย่างนันคื
้ อไอ้ หมอนี่!
“บังเอิญจังนะ...” พระรองพึมพ�ำยิ ้มๆ สายตาคมยังคงจ้ องอีกฝ่ าย
อย่างไม่ลดละ ก่อนทีร่ ุ่นพีส่ ายรหัสจะแนะน�ำพวกเขาสองคนให้ ทงกลุ
ั ้ ม่ ได้ ร้ ูจกั
“พวกมึงมาๆ ไอ้ รอง ไอ้ เบส นี่เพื่อนๆ พี่เอง ไอ้ เท็น ไอ้ แบงค์สองคน
นี ้อยูท่ นั ตะฯ ส่วนสามคนที่ใส่เสื ้อช็อปอยูว่ ิศวะฯ ชื่อไอ้ ธาม ไอ้ ปลื ้ม ไอ้ ตลุ ย์”
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ไล่มาตังแต่
้ มมุ โต๊ ะฝั่งนู้นจนมาจบที่ฝั่งนี ้“แล้ วไอ้ นี่ชื่อไอ้ พา่ ยเรี ยนอยูอ่ ีกมอ”
...พ่ าย...
เป็ นครัง้ แรกทีพ่ ระรองได้ ร้ ูจกั ชือ่ อีกฝ่ าย ชือ่ ทีฟ่ ั งดูเหมือนค�ำว่าแพ้ มัน
กลับไม่ได้ ท�ำให้ เขารู้สกึ อย่างนันแต่
้ อย่างใด
“แล้ วนี่ หลานรหัสกูทัง้ สองคนชื่ อไอ้ รองกับไอ้ เบส รู้ จักกันไว้นะ”
แนะน�ำเสร็ จรุ่ นพี่ปีสามก็ขยับๆ ให้ พื ้นที่กบั น้ องใหม่ได้ นงั่ ด้ วย “ไอ้ รองมัน
หลานสายตรงกูเอง ส่วนไอ้ เบสมันหลานนอกคอก” คนถูกบอกว่าเป็ นหลาน
นอกคอกโอดครวญเบาๆ
ศัตรู พ่ายสะบัดหน้ าไปมองด้ านข้ างอย่างหงุดหงิดเมื่อร่ างสูงใหญ่
ก�ำลังนัง่ ลงตรงฝั่งตรงข้ ามเขาพอดิบพอดี
“เจอกันอีกแล้ ว...” เสียงทุ้มต�่ำพูดขึ ้นมา
ร่างสูงโปร่งบึนปาก ไม่ได้ อยากเจอสักหน่อย
“อ้ าว...นี่ร้ ูจกั กันเหรอ?”
ศัตรูพา่ ยส่ายหน้ าขวับ เอ่ยปากจะปฏิเสธ “มะ...”
“ใช่!” แต่มีคนพูดแทรกขึ ้นมา “รู้จกั กัน...ใช่ไหมครับคุณ...” แล้ วก็หนั
มายิ ้มให้ กบั ศัตรูพา่ ย
“เปล่า...ไม่ร้ ูจกั ”
“คุณเอาของไปให้ ผมที่คอนโดฯ” เพื่อนทังหมดหู
้
ผึ่ง ไหนบอกไม่ร้ ู
จัก? แล้ วอะไรคือการที่ไอ้ พ่ายมันเอาของไปให้ เขาถึงคอนโดฯ วะ นี่ไม่ได้
ไม่ร้ ูจกั ธรรมดาแล้ วมัง้
ศัตรูพา่ ยถลึงตามองคนพูด แม่งมันพูดพล่ามอะไรของมันเนี่ย
“กูไม่ได้ เอาไปให้ มงึ ” มือขาวก�ำหมัดแน่นไม่ให้ มนั เผลอไปกระแทก
หน้ าอีกฝ่ าย “กูไปเป็ นเพื่อนเพื่อนกู”
“อ้ อ...ครับ...” รอยยิ ้มนิดๆ ที่มมุ ปาก แตกต่างจากดวงตาที่พราว
ระยับนัน่ ศัตรูพา่ ยรู้สกึ ว่ามันก�ำลังกวนตีนเขาอยู่
“สรุปมึงรู้จกั น้ องมันเปล่าวะ”
โวะ! ไอ้ เท็น มึงจะเซ้ าซี ้อะไรวะ รู้จกั หรื อไม่ร้ ูจกั แล้ วไงฮะ มันท�ำให้
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ต่อมเผือกมึงเลิกท�ำงานเหรอ?!
“ไม่ร้ ู!” เสียงทุ้มเอ่ยอย่างหงุดหงิด คว้ าแก้ วตัวเองขึ ้นมาดื่มดับร้ อน
“ไม่เป็ นอะไรครับ…” ร่างสูงใหญ่ยงั คงไม่ยี่หระกับท่าทางตังแง่
้ นนั่
“เราสองคน ยังได้ ทำ� ความรู้ จกั กันอีกนาน...”
บรรยากาศร้ านนัง่ ชิล เสียงเพลงเล่นสดจากวงดนตรี หน้ าเวทีไม่ได้
ดุดนั หรื อจังหวะเร็ วเหมือนในผับ ท�ำนองเพลงสากลยุคเก่าดังคลอ คนใน
ร้ านก็ไม่ได้ เยอะมากเหมือนวันเสาร์ อาทิตย์ อาหารก็ไม่ได้ แย่อะไร บางอย่าง
อร่อยจนต้ องแปลกใจด้ วยซ� ้ำ เหล้ าหรื อเบียร์ ก็มีให้ เลือก
มันก็ควรจะท�ำให้ คนผ่อนคลายได้ แต่ศตั รู พ่ายไม่ได้ ร้ ู สกึ อย่างนัน้
สักนิด
นัยน์ตาเฉี่ยวคมยังจ้ องมองร่างสูงใหญ่ทนี่ งั่ เอนหลังพิงพนักหยิบแก้ ว
ขึ ้นมาจิบด้ วยท่าทางสบายๆ ไม่อนาทรร้ อนใจอะไรทังสิ
้ ้น กลับเป็ นเขาเองที่
รู้สกึ ไม่สบอารมณ์ จนซัดน� ้ำเมาไปหลายแก้ วแล้ ว
“เฮ้ ย เพลาๆ หน่อยสิวะ มึงแดกอย่างกับจะอาบ” ไอ้ ธามมองเพื่อนที่
ซัดเอาๆ เหมือนกะจะเมาเต็มที่แล้ วก็ต้องเอ่ยปราม
“เออน่า” ยิง่ เห็นหน้ ามัน เขายิง่ หงุดหงิด พอหงุดหงิดแล้ วมันก็ต้องหา
อะไรดับร้ อน
“ไปแดกรังแตนที่ไหนมาวะ” คนพูดส่ายหัวอย่างระอา
หลังจากเพลงสากลนุ่มๆ รื่ นหูผ่านไป แนวเพลงของร้ านก็เริ่ มจะ
เปลี่ยนไปคนละโยชน์ เนื่องจากลูกค้ ากลุม่ หนึง่ ได้ ขอเพลงเอาไว้ ดนตรี เริ่ ม
จะดังเป็ นจังหวะ แนวลูกทุง่ แบบไทยที่ค้ นุ หูของนักร้ องลูกทุง่ ชื่อดัง จนเสียง
ของนักร้ องเริ่ มขึ ้นก็มีเสียงโห่ร้องของเจ้ าของโต๊ ะที่ขอเพลง
~ ขอเป็ นพระเอกในหัวใจเธอ ได้ไหมเล่าเออ หากเธอหัวใจยังว่าง~
เสียงเคาะโต๊ ะเสียงผิวปากดังขึ ้นเป็ นระยะ ท่าทางโต๊ ะนันคงขอเพลง
้
เอาไว้ จบี สาวคณะข้ างๆ ล่ะมัง้ เพราะเขาเห็นโต๊ ะใกล้ กนั เพือ่ นเขาบนโต๊ ะเริ่ม
ไปเข้ าห้ องน� ้ำกันบ้ าง ไอ้ เท็นเริ่ มจะเมาแล้ วก็เลื ้อยอยูบ่ นเก้ าอี ้แล้ ว
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“ขอเป็ นพระเอกในหัวใจเธอ ได้ ไหมเล่าเออ หากเธอหัวใจยังว่าง”
อยูๆ่ ร่างสูงโปร่งก็ได้ ยินเสียงทุ้มดังขึ ้นจากคนที่นงั่ ฝั่งตรงข้ าม มันร้ องเพลง
คลอไปกับท�ำนองจากวงดนตรี แม้ วา่ จะไม่ได้ เพราะเหมือนกับนักร้ องบนเวที
แต่มนั ก็ไม่ได้ แย่จนเหมือนเสียงหมาฉี่ใส่สงั กะสี
ประเด็นทีน่ า่ ตบมันด้ วยสังกะสีกค็ อื ...นัยน์ตาคมกริบคูน่ นยั
ั ้ งจ้ องมอง
เขาอย่างไม่ละสายตาไปไหน เสียงทีค่ ลอตามเพลง ดูแล้ วเหมือนกับมันก�ำลัง
ร้ องเพลงให้ เขาอย่างไรอย่างนัน้
“ถ้ าเป็ นพระเอกในหัวใจเธอ เชื่อไหมเล่าเออ กี่ปีไม่มีหนีหน้ า...”
พี่มงึ ชื่อพระเอกยังถูกจัดอยู่ในกลุม่ โจรเลย นับประสาอะไรกับมึงที่
ชื่อพระรอง!
เป็ นตัวประกอบต่อไปเถอะ!
เห็นเด็กปี หนึ่งที่นงั่ ลอยหน้ าลอยตาอยู่ฝั่งตรงข้ าม ท�ำให้ ศตั รู พ่าย
รู้สกึ ว่าเขาควรจะออกไปสงบสติอารมณ์ตวั เองข้ างนอกดีกว่า ไม่อยากท�ำให้
บรรยากาศบนโต๊ ะหมดสนุกด้ วย
ถึงเขาจะชอบเพลงทีว่ งดนตรีเล่น แต่ถ้าไอ้ เปรตนีม่ นั ร้ อง...เขาก็แสลง
หูที่จะฟั งจริ งๆ
ร่างสูงโปร่งออกมายืนอยูท่ างหลังร้ านซึง่ เป็ นโซนของลานจอดรถและ
ห้ องน� ้ำ แถวนันมี
้ คนมายืนสูบบุหรี่และโทรศัพท์อยูป่ ระปราย มือขาวหยิบซอง
บุหรี่ออกมาจากกระเป๋ ากางเกงก่อนจะจุดไฟ บุหรี่ถกู ยกจรดริมฝี ปากก่อนจะ
สูดเข้ าปอดเฮือกใหญ่แล้ วปล่อยควันขาวออกมา ศัตรูพา่ ยไม่ได้ ตดิ บุหรี่ แต่ก็
ปฏิเสธไม่ได้ วา่ บางครัง้ มันก็ท�ำให้ เขารู้สกึ โล่งขึ ้นมาได้ เหมือนกัน
“ขอมวนหนึง่ ได้ ไหม?”
ศัตรูพา่ ยหันไปมองยังทิศทางของต้ นเสียง พอเห็นว่าเป็ นใคร อารมณ์
ที่เริ่ มดีขึ ้นก็เริ่ มด�ำดิง่ ทันที ร่างสูงใหญ่เดินเข้ ามาใกล้ จนเห็นได้ ชดั เจนว่าอีก
ฝ่ ายสูงกว่าเขาอยูห่ ลายเซนติเมตร หน้ าผากของศัตรูพา่ ยอยูต่ รงแถวปลาย
จมูกโด่งนัน่ พอดี
“หมดแล้ ว...” เขายักไหล่ก่อนจะตอบ ถึงจะไม่หมดเขาก็จะไม่ให้ มนั
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มีอะไรไหมล่ะ?
พระรองลอบหัวเราะในใจ ดูท่าแล้ วอีกฝ่ ายจะระวังเขามากทีเดียว
เห็นตาขวางนัน่ แล้ ว นึกถึงแมวป่ าก�ำลังมองศัตรูคอู่ าฆาต พองขนขูฟ่ ่ อ
“งันไม่
้ เป็ นไรครับ”
“มึงกวนตีนกูอยูห่ รื อเปล่า?”
“ครับ?” ชายหนุม่ ไม่เข้ าใจค�ำถาม
ศัตรูพา่ ยถลึงตามอง “มึงพูดครับๆ คุณๆ ผมๆ อะไรอยูน่ ี่ คือมึงกวน
ตีนกูใช่ไหม?!” ถ้ าเป็ นคนอื่นพูดก็อาจจะไม่เท่าไร แต่พอเป็ นมันแล้ วมันดู
ขัดหูขดั ตา
พระรองยิ ้มมุมปาก เขารู้ตงแต่
ั ้ เจอกันครัง้ แรกทีอ่ กี ฝ่ ายดูไม่ชอบใจกับ
การพูดของเขาเลยสักนิด แต่มนั กลับกระตุ้นให้ เขาอยากจะพูดเพราะๆ กับ
อีกฝ่ ายมากขึ ้นไปอีก อยากเห็นใบหน้ าขาวที่จ้องเขาอย่างกินเลือดกินเนื ้อ
อยากเห็นนัยน์ตาคูส่ วยสะท้ อนภาพเขาคนเดียว ยามที่อีกฝ่ ายถลึงตามอง
“เปล่าครับ...” เนี่ย ไอ้ เหี ้ย มันยังกล้ าบอกว่าไม่ได้ กวนตีนอีกเหรอวะ
“มึงนี่มนั กวนตีนเหมือนพี่มงึ ไม่มีผิด” ไอ้ เปรตคนพี่มนั กวนตีนแบบ
เถื่อนๆ แต่ไอ้ น่ีมนั กวนตีนแบบผู้ดี ซึ่งไม่ว่าจะแบบไหนเขาก็ไม่อยากเจอ
พวกมันเลยสักนิด
“ขอบคุณครับ...” มีแต่คนบอกว่าเขากับไอ้ พระเอกไม่ใช่แค่หน้ าตาที่
คล้ ายจนแทบแยกไม่ออก แต่นิสยั ก็ถอดแบบกันมาเปี๊ ยบ
โวะ! เกลียดมันฉิบหาย!
“หลบ!” ไอ้ พระรองตัวยักษ์ ยงั คงยืนปิ ดทาง จนเดินแทรกแทบไม่ได้ นี่
ไม่มีใครบอกมันเลยหรื อไงนะว่ามันตัวใหญ่คบั โลกฉิบหาย แม้ จะพูดไปแล้ ว
แต่อีกฝ่ ายไม่มีทา่ ทีจะหลบทางให้ เขา เพียงยืนนิ่งๆ อยูอ่ ย่างนัน้ ใบหน้ าคม
เข้ มมีรอยยิ ้มมุมปาก กับนัยน์ตาพราวระยับ ศัตรูพา่ ยฮึดฮัด สุดท้ ายอาศัย
ร่างสูงโปร่งของตัวเองแทรกตัวออกไป แต่ก่อนจะผ่านตัวอีกฝ่ ายไป เขาก็ใช้
หัวไหล่ของตนกระแทกกับตัวมันอย่างตังใจและเจตนา
้
ช่วงที่แทรกตัวผ่านมัน เขาได้ กลิ่นแอลกอฮอล์จางๆ ผสมกับกลิ่น
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น� ้ำหอมสปอร์ ตแบบผู้ชายมาจากอีกฝ่ าย น่าแปลกที่กลิน่ นันติ
้ ดจมูกเขาอยู่
นานทีเดียว ไม่สบอารมณ์เลยให้ ตายสิ!
พระรองหัวเราะในล�ำคอ แต่นยั น์ตาคมกริ บทอดมองแผ่นหลังที่ออก
ห่างไปเรื่ อยๆ ด้ วยแววตาล� ้ำลึก
“ดุเป็ นหมาจริ งๆ”
ศัตรู พ่ายกลับมาที่โต๊ ะของตัวเอง เห็นสภาพที่เพื่อนได้ ล้มหายตาย
จากไปเกือบครบทีม เหลือแค่ทนายกับธามที่ยงั นัง่ ตรงอยู่ได้ ขนาดหลาน
รหัสของไอ้ ทนายมันยังเลื ้อยลงไปกองกับเก้ าอี ้ เขาส่ายหน้ าก่อนจะกลับ
มานัง่ ที่เดิม
“อ้ าว ไอ้ รองล่ะ ไม่ได้ กลับมาด้ วยกันเหรอวะ” ทนายเลิกคิ ้วอย่าง
แปลกใจทีเ่ ห็นเพือ่ นเดินกลับมาคนเดียวเพราะว่าตอนแรกหลานรหัสของเขา
บอกว่าจะขอออกไปสูบบุหรี่ เขาก็นกึ ว่าจะกลับมาด้ วยกัน
ศัตรูพา่ ยยักไหล่ “ไม่ร้ ู แม่งไปขี ้มัง”้
ทนายหรี่ ตามองเพื่อน ศัตรูพา่ ยเสไปคว้ าแก้ วขึ ้นมาจิบ
“มึงมีปัญหาอะไรกับน้ องมันหรือเปล่า?” ไม่ใช่วา่ จะดูไม่ออกว่าเพือ่ น
สนิทค่อนข้ างไม่ชอบหน้ าหลานรหัสเขาสักนิด คิดว่าตอนที่เจอกันก่อนหน้ า
นี ้พระรองอาจจะไปท�ำอะไรให้ อีกฝ่ ายไม่พอใจหรื อเปล่า
“แค่ไม่ถกู ชะตา” พูดแล้ วก็ไม่สบอารมณ์
“ยังแก้ ไม่หายอีกนะ ไอ้ นิสยั ไม่ถกู ชะตากับชาวบ้ านเขาน่ะ” ธามส่าย
หน้ ามองเพื่อน ตอนรู้จกั กันแรกๆ ไอ้ พา่ ยมันชอบท�ำตาขวางๆ ใส่คนอื่น ยิ่ง
ใครที่มนั รู้สกึ ไม่ถกู ชะตาด้ วยมันยิ่งแล้ วใหญ่เลย
สงสารก็แต่พระรอง ไม่ร้ ูวา่ ไปท�ำอีทา่ ไหนเพื่อนเขาถึงหงุดหงิดขนาด
นัน้
สงครามยังไม่จบอย่าเพิง่ นับศพทหาร การมาร้ านเหล้ าก็เช่นกัน จาก
ที่ตอนแรกไอ้ ธามยังทรงๆ อยูไ่ ด้ ตอนนี ้ก็ล้มตายไปอีกคนแล้ ว แม้ แต่ตวั ศัตรู
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พ่ายเองก็เริ่ มไม่ไหว เหลืออยูร่ อดแค่ไอ้ ทนายคนเดียว
เป็ นอย่างนี ้ประจ�ำ ไอ้ ทนายคือหน่วยเก็บกู้ซากมาตังแต่
้ ไหนแต่ไร
เพียงแต่ครัง้ นี ้ยังเหลืออีกคนหนึง่ ทีย่ งั ดูปกติดี ร่างสูงใหญ่นงั่ พิงเก้ าอี ้ได้ อย่าง
สบายใจ เจ้ าตัวดื่มไปค่อนข้ างเยอะเหมือนกัน โชคดีที่เขาคอแข็งกว่าคนอื่น
อยู่บ้าง ท�ำให้ ยงั คงสติได้ อยู่ อีกอย่างพระรองเอามอเตอร์ ไซค์มาด้ วย เขา
ต้ องรับผิดชอบขี่รถกลับหอให้ ได้ ด้วย ยังดี...รุ่นพี่แต่ละคนอยูห่ อใกล้ ๆ แถว
นี ้ เขาพาไปส่งได้ สบายหน่อย
“พี่วา่ เก็บเงินเถอะ” ทนายมองเวลาจากโทรศัพท์ เห็นว่ามันเลยเที่ยง
คืนมาสักพักใหญ่แล้ ว
หลานรหัสพยักหน้ ารับ นัยน์ตาคมกริ บกวาดมองสภาพแต่ละคน
เหมือนจะถามว่าแล้ วจะกลับกันยังไง ทนายเลยบอกต่อว่า
“เดี๋ยวพี่ปลุกไอ้ ธามขึ ้นมาช่วย มันแค่หลับน่ะ” ความจริ งคือธามแค่
ง่วงและมึนจึงขอหลับ แล้ วเด็กนิติตวั ขาวก็ตีไหล่เพื่อนสนิท “ธามๆ ตื่นมา
ช่วยเก็บศพพวกมันหน่อย”
ตอนแรกพระรองก็เลิกคิ ้วอย่างแปลกใจว่าคนเมาหลับแล้ วจะตื่นได้
เหรอ สักพักเขาถึงเข้ าใจเมื่อเห็นร่างหนางัวเงียตื่นขึ ้นมา
“จะกลับแล้ ว?” ธามปี สามจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่ องกล
ถามเพื่อนเสียงแหบ
ทนายพยักหน้ า “มึงเอารถมาใช่ไหม?”
“อืม…” หนุ่มวิศวะฯ พยักหน้ า รถที่น่าจะพอยัดผู้ชายตัวควายๆ
เข้ าไปได้ หมดละนะ
“แล้ วรองกับเบสกลับยังไง?”
“เดี๋ยวผมพามันกลับเองครับพี่” พระรองอยู่หอเดียวกับเพื่อนท�ำให้
ไม่ล�ำบากมากนัก นัยน์ตาคมกริ บมองร่างสูงโปร่งที่คอพับอยูฝ่ ั่งตรงข้ าม
“แล้ วเพื่อนพี่คนนี ้…” พระรองพยักพเยิดไปทางศัตรูพา่ ย
“เดีย๋ วพีป่ ลุกมันมาถามก่อนมันจะยังไง ไม่ร้ ูจะกลับหอมันหรือเปล่า”
ทนายเขย่าตัวเพื่อนขึ ้นมา “เฮ้ ย! ไอ้ พา่ ยมึงจะกลับไงหรื อจะนอนหอกู…”
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คนหลับคอพับครางอืออา เริ่มรู้สกึ ตัว แต่วา่ ตายังลืมไม่คอ่ ยขึ ้น “เดีย๋ ว
กู...กลับแท็กซี่…” เขาคิดว่าตอนนี ้น่าจะยังพอหารถกลับมหาวิทยาลัยตัว
เองได้
“เออๆ”
ศัตรูพา่ ยค่อยๆ เรี ยกสติตวั เอง นัง่ ให้ หายมึนอยูค่ รู่หนึง่ มองหน่วย
เก็บกู้สองคนที่ก�ำลังปลุกซากแต่ละคนให้ ไปขึ ้นรถของไอ้ ธาม เขาแวบไป
เข้ าห้ องน� ้ำอีกรอบเพื่อล้ างหน้ าล้ างตา ออกมาก็ไม่เห็นใคร นอกจากทนาย
คนเดียวที่เคลียร์ เงินกับเจ้ าของร้ าน
เป็ นแบบนี ้เสมอเวลามาสังสรรค์ ทนายจะจ่ายเงินให้ ทกุ คนตอนงาน
เลิกแล้ วเพื่อนค่อยโอนเงินคืนมันวันหลัง เป็ นเรื่ องปกติของกลุม่ เขา
“เดี๋ยวกูไปเรี ยกแท็กซี่กบั มึง” ทนายเดินเข้ ามาหาหลังได้ รับเงินทอน
เรี ยบร้ อย เขาให้ ธามขับรถไปส่งพวกไอ้ เท็นก่อนแล้ วค่อยให้ มนั ขับมารับเขา
อีกที ส่วนหลานรหัสเขาก็ขี่มอเตอร์ ไซค์กนั กลับไปแล้ ว
ศัตรูพา่ ยพยักหน้ า เดินออกมาหน้ าร้ านที่เริ่ มเงียบเหงาลงเพราะร้ าน
รวงแถวนันทยอยปิ
้
ดกันไปหมดแล้ ว เหลือเพียงไม่กี่ร้านเท่านัน้ ถนนก็แทบ
จะหารถไม่ได้ เลย ยืนรอวนไปวนมาแถวนันจนรถของธามวนกลั
้
บมาอีกครัง้
“มึงกลับไปเถอะ กูรอรถได้ ”
“เดี๋ยวกูไปส่งมึงที่มอก็ได้ ” ธามบอก
ศัตรูพา่ ยส่ายหน้ า “อย่าเลย เดี๋ยวเจอด่าน” ถึงแม้ ไอ้ ธามจะมีสติแค่
ไหน แต่พ่ายก็ร้ ู ดีว่ามันเองก็ดื่มไปไม่น้อย ถ้ าเจอด่านเป่ า สงสัยคงไม่รอด
แน่นอน
เพื่อนสนิททังสองคนยื
้
นยันว่าอยูเ่ ป็ นเพื่อนจนกว่าเขาจะได้ รถ หาก
แต่เขาก็ยืนกรานว่ารอคนเดียวได้ สุดท้ ายพวกมันถึงจึงยอมกลับไปก่อน
“งันมึ
้ งถึงหอแล้ วบอกพวกกูด้วย” ทนายย� ้ำเป็ นรอบที่สาม ถึงแม้ วา่
เพื่อนจะเป็ นผู้ชายแต่เดี๋ยวนี ้อันตรายมันก็ไม่เข้ าใครออกใครจริ งๆ
ร่างสูงโปร่งยังคงยืนรอรถอยูท่ ี่หน้ าร้ าน รถแท็กซีท่ ี่ผา่ นมาแต่ละคันก็
มีผ้ โู ดยสารทุกคัน เขาจึงตัดสินใจเดินไปตามทางเท้ า เพื่อไปรอแถวหน้ าร้ าน
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สะดวกซื ้อที่เปิ ดตลอดยี่สบิ สี่ชวั่ โมง จากที่ยืนรอกดโทรศัพท์เล่น ไถวนไปวน
มา เขาก็ร้ ูสกึ ว่ามีคนมายืนอยูด่ ้ านข้ าง พอเขยิบห่างออกมาเล็กน้ อย อีกฝ่ าย
กลับขยับตามมาอีก ตอนแรกก็ยงั คงวุน่ กับจอโทรศัพท์ จนกระทัง่ รู้สกึ ว่าอีก
ฝ่ ายยังยืนอยูข่ ้ างๆ ไม่ไปไหน เขาจึงเงยหน้ าขึ ้นไปมอง
นัยน์ตาเฉี่ยวคูส่ วยเบิกกว้ างเล็กน้ อยเมื่อเห็นคนที่ยืนอยู่ ร่างสูงใหญ่
กว่าเขาอยูค่ ืบหนึง่ ก�ำลังยืนกอดอก
ท� ำไมมันมาอยู่ตรงนี ?้ ! ศัตรู พ่ายคิดว่าอีกฝ่ ายกลับหอไปกับเพื่อน
แล้ วซะอีก
“รอรถอยูเ่ หรอ?” เสียงทุ้มเข้ มเปิ ดการสนทนา
ศัตรูพา่ ยหรี่ ตามองคนถามเหมือนไม่ไว้ ใจแต่ก็ยอมพยักหน้ าตอบ
“ตอนนี ้รถไม่คอ่ ยผ่านแล้ ว”
“เออ” เขาก็ดอู อกว่าไม่มีรถเท่าไรแล้ ว ไม่ต้องย� ้ำก็ได้ เว้ ย
“อ่าฮะ” พระรองเดาะลิ ้นก่อนจะพิงร่างกับกระจกหน้ าร้ านสะดวกซื ้อ
ศัตรู พ่ายขมวดคิ ้วมองอีกฝ่ ายอย่างไม่เข้ าใจ มายืนเก๊ กท�ำไมตรง
นี ้ บ้ านช่องไม่กลับหรื อไงวะ ร� ำคาญเว้ ย เห็นสาวที่เดินเซเว่นยามดึกด้ อมๆ
มองๆ มันแล้ วเขาก็เบ้ ปาก มันหล่อตรงไหนวะเขาโคตรไม่เข้ าใจ แค่สงู นิด
หน่อย หน้ าคมธรรมดา จมูกโด่ง ผิวเนียนเฉยๆ รวมๆ ก็ไม่เห็นจะมีอะไรโดด
เด่นให้ คนสนใจได้ เลย
“กลับไปสิ รอพ่อมึงมาตัดริ บบิ ้นหรื อไง”
“ป๋ าอยูส่ พุ รรณฯ มาตัดไม่ทนั หรอก” พระรองตอบพลางยักคิ ้วให้
คนฟั งกัดฟั นก่อนถอนหายใจเฮือกใหญ่ เรื่ องของมึงเถอะจะยืนก็ยืน
ไป กูจะนัง่ แม่งแล้ ว เมื่อย!
พระรองมองร่ างสูงโปร่ งที่ทรุดตัวลงนัง่ บนบันไดหน้ าร้ านสะดวกซื ้อ
ลอบหัวเราะในใจ “เดี๋ยวพนักงานเขาก็คดิ ว่าขอทานหรอก”
ขอทานเหี ้ยอะไรหล่อขนาดนี ้ ไอ้ ส้นตีน!
“สัด!”
ชายหนุม่ มองถนนอย่างหงุดหงิด ท่าทางจะไม่มรี ถจริงๆ ไม่นา่ เลย รู้งี ้
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ไปนอนหอไอ้ นายก็ดหี รอก ตอนนี ้แม่งไม่อยากรบกวนมันแล้ ว ป่ านนี ้หลับไป
แล้ วมัง้ ถ้ าไม่มีรถจริ งก็นงั่ มันตรงนี ้จนเช้ านัน่ แหละวะ!
เซเว่นคงใจดีไม่ไล่กหู รอกนะ ขนาดหมายังให้ นอนได้ เลย กูหล่อกว่า
หมาตังเยอะ!
้
ศัตรูพา่ ยขมวดคิ ้วเมื่ออีกฝ่ ายทรุดตัวลงนัง่ ข้ างๆ ขายาวเหยียดยื่นลง
ไปอีกสองสามขัน้ เจ้ าตัวเงยหน้ ามองท้ องฟ้า...น่าเสียดายที่มองไม่เห็นอะไร
สักอย่าง ไม่เหมือนบ้ านที่สพุ รรณฯ ยังพอเห็นดาวบ้ าง
“คุณ...” เสียงทุ้มเข้ มเอ่ยขึ ้นมา
ศัตรูพา่ ยไม่ตอบ อีกฝ่ ายก็เลยพูดต่อ
“คุณไม่ชอบผมเหรอ?”
เมื่อถูกถามตรงๆ ร่ างสูงโปร่ งก็นิ่งงัน ความรู้ สึกแรกเจอคือไม่ถูก
ชะตา ยิ่งรู้ ว่ามันเป็ นน้ องของไอ้ พระเอกนัน่ แล้ ว เขายิ่งไม่ถกู ชะตาเข้ าไป
ใหญ่ แต่ที่น่าแปลกใจคือ...มันจะมีสกั กี่คนที่กล้ าเอ่ยถามกับคนที่ตวั เองรู้
ว่าเขาไม่ชอบขี ้หน้ า
“ก็...” สุดท้ ายคนถูกถามก็ตอบบ้ าง “แค่ไม่ถกู ชะตา”
“อ้ อ...มินา่ คุณถึงได้ ดอุ ย่างกับหมา” พูดจบพระรองก็หวั เราะเบาๆ
คนถูกว่าเป็ นหมาหันขวับมาแยกเขี ้ยวใส่ทนั ที แล้ วนี่ไม่สมควรให้
หงุดหงิดหรื อไงวะ ดูปากมันสิ…
“แม่ง...เกลียดมึงฉิบหาย”
ร่างสูงใหญ่ยกั ไหล่ “ก็ไม่ได้ บอกให้ ชอบสักหน่อย”
“เออ...” เขาสะบัดหน้ าพรื ด ไม่อยากคุยกับมัน คุยด้ วยแล้ วอารมณ์
โคตรเหวี่ยงเหมือนมนุษย์ผ้ หู ญิงเมนส์มาฉิบหาย
ศัต รู พ่า ยชัน เข่า ขึน้ ฟุบ หน้ า ลงกับ แขนของตัว เองเป็ น การตัด บท
สนทนาไปในตัว เด็กหนุม่ มองคนข้ างกายนิ่งๆ ริ มฝี ปากพึมพ�ำ
“ตอนนีย้ ังไม่ ชอบ...แต่ ต่อไปอาจจะชอบก็ได้ นะ...”
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04.47 น.
“คุณ...” เสียงทุ้มเข้ มฟั งดูอยูห่ า่ งไกลจนแทบจะไม่ได้ ยิน “คุณ...ตื่น
เถอะ ตีสี่จะตีห้าแล้ ว”
“อืม...” ร่ างสูงโปร่ งขยับอย่างอึดอัด ค่อยๆ ผงกหัวที่ซกุ กับแขนตัว
เองขึ ้นมา หน้ าผากขาวขึ ้นรอยสีแดงจางๆ จากการกดทับ มือขาวนวดขมับ
ทุบต้ นคอตัวเองเป็ นการคลายความเมื่อย แต่เหมือนเจ้ าตัวก็เพิ่งจะระลึกได้
ว่ายังมีอีกคนที่นงั่ อยู่ “ท�ำไมมึงยังไม่กลับ?”
นัยน์ตาคมกริ บมองใบหน้ าขาวที่ดจู ะตกใจเล็กน้ อย แล้ วก็ยกั ไหล่
“ก็นงั่ เฉยๆ” ถึงอีกฝ่ ายจะไม่ชอบเขา มันก็ไม่ได้ หมายความว่าเขา
จะปล่อยให้ คนสติไม่แจ่มชัด แถมยังเผลอหลับหน้ าเซเว่นอยูต่ รงนี ้คนเดียว
ได้ หรอกนะ
ถ้ าเกิดบอกว่านัง่ เฝ้า...เห็นทีว่าเจ้ าตัวจะต้ องไม่พอใจแน่นอน เขา
ตอบแบบเลี่ยงๆ น่าจะดีที่สดุ
อะไรของมันวะ? มีนงั่ เฉยได้ ด้วย?
“ยังไม่มีรถผ่านมาอีกหรื อไงวะเนี่ ย” ศัตรู พ่ายขยีห้ ัวตัวเองอย่าง
หงุดหงิด หน้ าร้ านก็ยงุ เยอะไม่ใช่น้อย ไม่ต้องสงสัยเลยว่าตัวเขาจะมีรอย
แดงลายจุดขึ ้นทัว่ หรื อเปล่า
“ผ่านไปหลายคันแล้ ว” ก็นงั่ อยูเ่ ป็ นชัว่ โมง เขาเห็นรถว่างๆ ผ่านไป
สามสี่คนั
ริ มฝี ปากได้ รูปอ้ าค้ าง อยากจะเอาตีนทาบหน้ าอีกฝ่ ายแล้ วถามว่า
“แล้ วท�ำไมมึงไม่ปลุกกู!”
“ก็เห็นหลับ...” ตอบเสียงยานคาง พลางยืดตัวบิดขี ้เกียจบ้ าง นัง่
นานๆ ก็เมื่อยเหมือนกันนะ
เมื่อได้ ยินค�ำตอบศัตรูพา่ ยก็แทบจะลุกเต้ นเร่าๆ หน้ าเซเว่น เสียแต่
ท�ำไม่ได้ เลยถลึงตามองอีกฝ่ ายแล้ วก�ำหมัดแน่น
“หลับก็ปลุกสิวะ” ไม่งนป่
ั ้ านนี ้เขาได้ กลับหอไปนอนถึงไหนแล้ ว
“เอาน่า รถมันไปตังนานแล้
้
ว” คนตัวโตลุกขึ ้น มองอีกฝ่ ายที่หน้ ามุย่
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ไม่สบอารมณ์
ศัตรูพา่ ยลุกขึ ้นมาเตะฝุ่ นไปมาอย่างหงุดหงิด ไม่ร้ ูจะด่าตัวเองทีข่ ี ้เซา
หรื อจะด่าไอ้ เปรตตรงหน้ านี่ดี โว้ ย…
“หิวไหม?” อยูๆ่ ก็ถามอย่างไม่มีปี่มีขลุย่ ท�ำเอาใบหน้ าขาวขมวดมุน่
“ไม่...”
...โครก...
ไอ้ หา่ นเอ๊ ย...ไอ้ ท้องไม่รักดี มึงจะมาร้ องอะไรเหมาะเจาะขนาดนี ้ท�ำ
เป็ นพล็อตละครหลังข่าวไปได้ ขายขี ้หน้ าหมด พระรองเสไปมองด้ านข้ างแต่
บนใบหน้ าหล่อคมกลับมีรอยยิ ้มที่มมุ ปากอย่างห้ ามไม่อยู่
“สนใจไปกินอาหารเช้ าไหม?”
ตามพล็อตละครน� ้ำเน่าแล้ วนางเอกจะต้ องเล่นตัวนิดหน่อย แล้ วก็
โดนพระเอกลากให้ ไปด้ วยกัน แต่ขอโทษที...นี่ไม่ใช่พล็อตนิยายและเขาก็
ไม่ใช่พระเอกนางเอกในนัน้ เพราะงัน...
้
กูไม่ไป!
...ซะที่ไหนล่ะ!
ไม่ร้ ู อะไรดลใจให้ เขาเดินตามมันมาจนถึงรถมอเตอร์ ไซค์สีเหลืองที่
จอดอยูแ่ ถวนันได้
้ ...สงสัยจะเป็ นพยาธิในกระเพาะเป็ นคนสัง่ การมัง้
รู้ตวั อีกทีร่างสูงโปร่ งก็ซ้อนท้ ายมอเตอร์ ไซค์สีเหลืองแสบตาคันตะมุ
ตะมิ ที่แทบจะยัดชายหนุ่มร่ างโตๆ สองคนไม่ได้ มือขาวจับหมวกกันน็อก
ขยับให้ เข้ าที่ นัยน์ตาเฉี่ยวสวยจ้ องมองต้ นคอของคนขับ
“ร้ านมึงอยูต่ รงไหนวะ?” เขาตะโกนถามแข่งกับเสียงลมทีพ่ ดั ผ่าน แต่
คนขับกลับไม่ตอบ เพียงแค่ชี ้ไปที่สะพานที่อยูเ่ บื ้องหน้ า และศัตรูพา่ ยก็ได้ ร้ ู
ว่าร้ านอาหารเช้ าที่มนั ว่า คือร้ านอาหารแผงลอยริ มถนนที่อยูค่ นละมุมเมือง
ของกรุงเทพฯ เลย
ไอ้ ส้นตีน! ถ้ ารู้วา่ ต้ องถ่อมาแดกถึงนี่ เขาขอลงกลางทางขึ ้นรถกลับ
หอไปแล้ ว ไม่นงั่ มาด้ วยให้ เมื่อยตูดหรอก
โชคดีวา่ มาถึงร้ านในเวลาแค่ครึ่งชัว่ โมงเพราะรถยังไม่ตดิ เวลาตีห้า
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กว่าๆ เกือบหกโมงเช้ า ร้ านแผงลอยบนทางเท้ ากลับเริ่ มคึกคัก ผู้คนวัยต่างๆ
ก�ำลังยุง่ อยูก่ บั ชีวติ ประจ�ำวันของตัวเองอยู่ พ่อค้ าแม่ค้าขายของไป คนที่เดิน
ผ่านไปผ่านมาหยุดแวะซื ้อที่ต้องการ
พวกเขาสองคนเดินไปตามทางเท้ าจนขายาวๆ มาหยุดที่หน้ าร้ าน
แผงลอยร้ านหนึง่ เป็ นร้ านรถเข็นที่มีหม้ อใบยักษ์ ตงอยู
ั ้ บ่ นเตา ภายในมีโจ๊ ก
สีขาวก�ำลังเดือดปุดอยู่ อาเจ็กเจ้ าของร้ านตักโจ๊ กออกจากหม้ อใหญ่มาใส่
หม้ อเล็กทีเ่ รี ยงรายอยูส่ ามสีห่ ม้ อ แล้ วก็มอี าอีค๊ อยตักหมูสบั ใส่ลงไปคนๆ ปิ ด
ฝารอเวลาให้ หมูสกุ ครู่หนึง่ โจ๊ กร้ อนๆ ก็พร้ อมเสิร์ฟ
“เอาโจ๊ กใส่ทกุ อย่าง” พระรองสัง่ กับอาอี๊ก่อน “คุณเอาอะไร?”
“เหมือนมึง” นัยน์ตาคมกริ บฉายแววแปลกใจเล็กน้ อย แต่ก็หนั ไป
สัง่ เพิ่มอีกชาม
“คุณไปหาที่นงั่ ก่อนไป”
ศัตรูพา่ ยเดินน�ำไปหาโต๊ ะนัง่ โดยไม่รออีกฝ่ าย มองร่างสูงใหญ่ที่เดิน
หายออกจากร้ านไปไหนไม่ร้ ู เขายักไหล่กบั ตัวเองแล้ วก้ มหน้ ากดโทรศัพท์ ไม่
นานพระรองก็กลับมาพร้ อมกับถุงพลาสติกที่ข้างในเป็ นกระดาษซับน� ้ำมัน
ปาท่องโก๋ถกู อัดอยูเ่ ต็มถุง
“มาแล้ วจ้ า” อาอี๊เป็ นคนเอาโจ๊ กมาเสิร์ฟถึงโต๊ ะ
โจ๊ กหอมกรุ่ นโรยหน้ ามาด้ วยผักขิง ศัตรู พ่ายมองอย่างพอใจก่อน
ที่จะเอาช้ อนคนให้ เข้ ากัน พอเงยหน้ าขึ ้นมาก็เจอกับคนฝั่ งตรงข้ ามที่ยกถุง
ปาท่องโก๋ชไู ว้
“สนไหม?”
ไม่...ไม่ปฏิเสธว่ะ
กินโจ๊ กแล้ วขาดปาท่องโก๋ก็เหมือนกินไข่ต้มที่ขาดซีอวิ๊ มะม่วงเปรี ย้ ว
ไม่มีน� ้ำปลาหวาน อะไรท�ำนองนัน้
ร่างสูงใหญ่มองมือขาวทีค่ ว้ าแป้งทอดไปฉีกเป็ นชิ ้นแล้ วหย่อนลงโจ๊ ก
เอาช้ อนกดให้ แป้งจม คนไปคนมาอยูแ่ ป๊ บหนึง่ ก่อนจะตักกิน
“แช่แบบนันเละหมด”
้
เขาชอบแบบกัดทีละค�ำแล้ วค่อยตามด้ วยโจ๊ ก
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มากกว่า
นัยน์ตาเฉี่ยวคมเหลือบมองคนพูด ยักไหล่อย่างไม่แยแส
“กูพอใจ” หมายความว่ามึงจะเสือกอะไรกับกูวะ
ชายหนุม่ ทังสองคนจั
้
ดการอาหารตรงหน้ าจนหมด ศัตรูพา่ ยก็วางเงิน
ส่วนของตัวเองเอาไว้ บนโต๊ ะ
“นี่สว่ นของกู”
จากนันศั
้ ตรูพา่ ยเขี่ยเศษเหรี ยญจากกระเป๋ ามาเพิ่มอีกนิดหน่อย
“ส่วนนี่หารเงินค่าปาท่องโก๋”
“ไม่เป็ นไร”
“ไม่ได้ กูไม่อยากติดหนี ้ใคร” ยิ่งกับมันแล้ ว ไม่มีอะไรติดค้ างกันเป็ น
ดีที่สดุ
พูดจบร่างสูงโปร่งก็ลกุ พรวด ไม่รอคนร่วมโต๊ ะสักนิด
“กูกลับล่ะ โจ๊ กอร่ อยดี” ไม่อยากขอบคุณมันเท่าไร ขอละเอาไว้ ก็
แล้ วกันนะ
นัยน์ตาคมกริ บหรี่ ตามองอีกคนที่ก้าวขาฉับๆ ออกไป โดยไม่รอให้
เขาได้ พดู อะไรต่อสักค�ำ ส่ายหน้ าอย่างปลงๆ แอบลอบข�ำเบาๆ นัยน์ตาคม
มองร่ างโปร่ งที่หายลับไปตรงมุมถนน ก่อนที่จะลุกขึ ้นก้ าวขายาวๆ ตามไป
ในทิศทางเดียวกัน
มือใหญ่หยิบกระเป๋ าเงินแบบผู้ชายขึ ้นมาจากพื ้น พลิกหน้ าพลิกหลัง
แล้ วส่ายหน้ าก่อนจะถือไปด้ วย
“ท่ าทางเราสองคนจะยังได้ เจอกันอีกนะ...”
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