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ผู้ ช า ย ใ จ ห ม า
"A dog is the only thing on earth
that loves you more than he loves himself"
- Josh Billings
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- Poodle 5 เหตุผลที่ควรเลี้ยงสุนัขพูเดิ้ล
1. ตัวเล็กน่ารักสง่างาม
2. ขี้ประจบ
3. ว่านอนสอนง่าย
4. ตอบสนองไว
5. อยู่ด้วยแล้วสบายใจ
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มาการอง
Chiffon_cake  เขียน
[บทน�ำ]
ผมรักการนอน ผมเกลียดการตื่นเช้า แต่ผมเป็นนักเรียนมัธยม ผมไม่มี
สิทธิ์เลือก ถึงแม้ว่าผมจะง่วงมากจนแทบอยากนอนซบหมอนไปด้วยเดินไป
ด้วย แต่ผมจ�ำเป็นต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปโรงเรียน
วันนี้เป็นวันเปิดเทอมใหม่ แทนที่ผมจะตื่นเต้นกับการเรียนชั้น ม.5
ผมกลับไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นเลย ผมเจอเพื่อนของผมตลอดปิดเทอมที่ผ่านมา
(ไอ้เต่า ไอ้เตย และก็ไอ้ตบั๊ หรือทีเ่ รียกรวมๆ กันว่าแก๊งสามตอ) การคิดถึงเพือ่ น
คิดถึงโรงเรียนจึงเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมจะรู้สึก แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะ จะบ่นมาก
บ่นมายแค่ไหน ยังไงผมก็ต้องไปอยู่ดี
บ้านผมอยู่ในโซนของกลุ่มชนชั้นกลางครับ ที่ต้องอธิบายแบบนี้เพราะ
ว่าแถบทีผ่ มอยูน่ นั้ มีผคู้ นมากมายหลายฐานะอาศัยอยูร่ ว่ มกัน พวกชนชัน้ กลาง
อย่างพวกผมก็อยูด่ ว้ ยกัน พวกคนรวยก็อยูร่ วมกันอีกซอยหนึง่ แบ่งชนชัน้ วรรณะ
กันอย่างชัดเจนจนบางครัง้ ผมก็รสู้ กึ หมัน่ ไส้พวกคนรวยอยูบ่ า้ งเหมือนกัน ชีวติ
พวกเขาแม่งดีเกินไป อยากได้อะไรก็ได้ ในขณะที่ผมนั้นต้องเก็บเงินแทบตาย
กว่าจะได้รองเท้าสักคู่
ผมออกจากบ้านเพือ่ ทีจ่ ะไปโรงเรียนแต่เช้า แต่ยงั ไม่ทนั จะเดินพ้นรัว้ บ้าน
หมาตัวสีขาวขนฟูตัวหนึ่งก็วิ่งผ่านหน้าผมไป
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"อลิซาเบธ!"
เสียงร้องลั่นดังตามมา ผมหันไปมองภาพนั้นอย่างงงๆ คนที่ร้องก็คือ
เด็กหนุ่มวัยมัธยมที่อยู่ในชุดนักเรียนโรงเรียนผม เขาก�ำลังวิ่งไล่ตามหมามา
ด้วยท่าทางแตกตื่น
"อลิซาเบธ อย่าวิ่งไปทั่วแบบนั้นสิ" สาบานดิ๊ว่านั่นน่ะชื่อหมา... "แถวนี้
ไม่ใช่บ้านเรานะ"
ด้วยกลัวว่าชาวบ้านชาวช่องแถวนีจ้ ะแตกตื่นเพราะเสียงของเขา ผมจึง
ช่วยเขาด้วยการส่งเสียงเรียกให้อลิซาเบธ (กูต้องเรียกตามมันสินะ) เข้ามาหา
ไม่นานนักนางก็เดินมาด้วยท่าทางนวยนาด คล้ายกับคิดว่าตัวเองเป็นหมาที่
สวยเสียเต็มประดา
แต่เออว่ะ...สวยจริง อลิซาเบธเป็นหมาพันธุ์พูเดิ้ลที่สวยจนคนอย่างผม
ตะลึง นางมีรูปร่างเล็กน่ารัก ขนฟูนุ่มสีขาวฉายประกายออร่าเปล่งปลั่ง และ
เอกลักษณ์โดดเด่นอีกอย่างนัน่ ก็คอื การตัดขนทีเ่ นียนเรียบเท่ากันไปหมดทุกส่วน
มองดูแล้วรู้สึกอยากเข้าไปเล่นด้วย
อลิซาเบธเดินวนไปรอบๆ ผม สูดดมกลิ่นของผมไปมา ผมนั่งยองๆ ลง
จับใบหน้าสวยงามของนางพลางยิ้มเอ็นดู
"อลิซาเบธชอบนายแฮะ" เจ้าของหมานัง่ ยองๆ ลงข้างๆ ผม ผมหันไปหาเขา
เพิ่งเห็นว่าเด็กหนุ่มที่มีใบหน้าสวยงามบริสุทธิ์ภายใต้กรอบแว่นสายตากลม
ยีห่ อ้ เรย์แบนนัน้ จะว่าไปก็ดเู หมือนแฮร์รี่ พอตเตอร์เวอร์ชนั่ คนไทยนะเนีย่ "ปกติ
หมาเราค่อนข้างเรียบร้อย เข้ากับผู้คนยาก เป็นพวกนิ่งๆ น่ะ"
"เขาว่ากันว่านิสัยบางอย่างของหมาน่ะเหมือนเจ้าของนะ นายเป็นคน
เรียบร้อยเหรอ"
แฮร์รคี่ นนัน้ ไม่ตอบ เหมือนกล้าๆ กลัวๆ ทีจ่ ะตอบค�ำถามผม เขาละสายตา
จากผมแล้วหันไปมองดูทา่ ทางของหมาตัวเองด้วยสายตาทึง่ ๆ เพราะคงไม่คดิ
ล่ะมั้งว่าหมาของตัวเองจะชอบผมขนาดนี้
ก่อนทีบ่ ทสนทนาจะไปได้ไกลกว่านี้ เสียงฝีเท้าคูห่ นึง่ ก็มาหยุดอยูต่ รงหน้า
เรา
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"รอง มาแถวนีท้ ำ� ไม" เสียงโหดใช้ได้เลยแฮะ ผมหันไปเห็นเด็กหนุม่ ในชุด
มัธยมคนหนึ่ง หน้าตาคล้ายกับเจ้าแฮร์รี่คนนี้มาก แต่ลักษณะนิสัยคงต่างกัน
ลิบลับเลยก็ว่าได้ แฮร์รี่ดูขาวใสบริสุทธิ์ แต่คนคนนี้ดูดาร์กไปซะฉิบ
แฮร์รี่คนนี้ชื่อรองหรอกเหรอเนี่ย...
"พี่โต" รองร�ำพึง "อลิซาเบธวิ่งมา ผมจับไว้ไม่ทันก็เลยวิ่งตามมา"
"คนที่บ้านตามหากันทั่ว" โตมองรองด้วยสายตาต�ำหนิก่อนที่สายตานั้น
จะตวัดมามองผม "นี่เพื่อนเหรอ"
"เปล่าครับ เพิ่งเจอเมื่อตะกี้เอง"
"อืม" โตส่งสัญญาณให้อลิซาเบธเดินไปหา ซึง่ นางก็เดินไปหาอย่างว่าง่าย
"ต่อไปอย่ามาแถวนี้ตามล�ำพังอีกนะ ถึงแม้ว่าจะมีหมามาด้วยก็ตาม คนที่อยู่
แถวนี้น่ะไม่น่าไว้ใจ"
อ้าวเฮ้ย ท�ำไมผมรู้สึกเหมือนถูกด่าแบบนี้วะ ผมเป็นคนที่มีบ้านอยู่
แถวนี้ งั้นก็แปลว่าผมไว้ใจไม่ได้งั้นสิ
ผมมองไอ้โตด้วยสายตาเอาเรือ่ ง ในขณะทีค่ นถูกมองนัน้ ไม่รสู้ กึ รูส้ าอะไร
จับสายจูงหมาขึ้นมาพร้อมๆ กับโอบรอบไหล่ของรองเอาไว้ด้วยท่าทางพร้อม
ปกป้อง
"ไปกันเถอะ"
ทั้งหมดนั่นเดินจากผมไป ผมรู้สึกขุ่นมัวตงิดๆ จึงได้แต่มองด้วยสายตา
ฮึดฮัดขัดใจ มีแต่รองทีห่ นั กลับมาหาผม เขาส่งยิม้ ให้ผมเล็กน้อยพร้อมกับพยัก
หน้าบอกลาเบาๆ
เพียงเท่านั้น...ค�ำพูดของไอ้โตที่ดูถูกผมเอาไว้ก็พลันมลายหายไปจน
หมดสิ้น กลายเป็นภาพรอยยิ้มซื่อๆ ของรองเข้ามาแทนที่
ภาพนั้นท�ำเอาผมยืนนิ่งไม่ไหวติงอยู่นานหลายนาทีเลยทีเดียว
[1]
"มึงสนใจคนจากย่านคนรวยเหรอวะ" ไอ้ตบั๊ ถามทันทีทผี่ มเล่าจบ ผมมา
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ถึงโรงเรียนแล้วโดยสวัสดิภาพครับ ตอนนี้ก�ำลังคุยกับเพื่อนในจุดเข้าแถว
หน้าเสาธงของสายชั้น ม.5 "คนนั้นสวยมั้ย"
"สวยไรล่ะ เป็นผู้ชาย"
"เชี่ย มึงสนใจผู้ชายด้วย" ไอ้เตยร้องอย่างไม่อยากจะเชื่อ
"กูสนหมดแหละ ถ้าใจกูสนนะ กูก็ไม่แคร์หรอกว่าจะเป็นหญิงหรือชาย"
ผมยักไหล่
"แหม ชักอยากจะเห็นหน้าแล้วนะเนีย่ " ไอ้เต่าพูดบ้าง "คนทีส่ นใจผูห้ ญิง
มาตลอดอย่างไอ้เชี่ยแม็กซ์จู่ๆ ก็เปลี่ยนมาสนใจผู้ชายได้ แสดงว่าเขาคนนั้น
คงดีไม่หยอก"
"กูเห็นเขาใส่เครื่องแบบโรงเรียนเราด้วย แต่กูไม่เคยเห็นหน้าเลยว่ะ
สงสัยคงเพิ่งจะย้ายมา" ผมเล่า
"ถ้าอย่างนั้นอีกเดี๋ยวคงจะได้เห็นหน้าสินะ อยากรู้แล้วสิว่าหน้าตาเป็น
ยังไง"
"น่ารัก" ผมพูดยิ้มๆ "ขาว ใส่แว่นตากลมๆ ดูใสๆ แบ๊วๆ เชื่องๆ"
"นี่มึงบรรยายคนหรือบรรยายหมา" ไอ้เตยขมวดคิ้ว
"คนดิวะ"
"คนมีเชื่องด้วย?"
"ไม่รู้ เขาก็เหมือนหมาเขาอ่ะ สง่างาม แต่ถา้ ได้สมั ผัสใกล้ๆ ก็คงจะน่ารัก
น่าเข้าไปเล่นด้วย"
"เหมือนมึงบรรยายหมาจริงๆ ว่ะ"
"กูบรรยายคน!"
ผมส่ายหน้าใส่พวกเพื่อนที่เข้าไม่ถึงการสาธยายของผม พวกมันเป็น
เพื่อนที่ดี ชอบฟังเวลาผมบ่นนั่นบ่นนี่ คนนอกมักจะมองว่าแก๊งสามตอพวกนี้
เป็นลูกจ๊อกของผมทั้งๆ ที่ผมไม่เคยคิดแบบนั้นเลย สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะ
ผมชื่อแม็กซ์ ไม่ได้มีชื่ออักษร ต เต่า เหมือนพวกมันก็เลยเด่นที่สุด คนนอกก็
เลยพากันคิดอย่างนั้นล่ะมั้ง
หลังจากเข้าแถวเสร็จผมกับเพือ่ นก็เดินขึน้ มาบนห้องเรียน ระหว่างทีเ่ ดิน
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อยูผ่ มทันเห็นไอ้โตกับรองยืนคุยกับอาจารย์สายชัน้ ม.5 พวกเขาหัวร่อต่อกระซิก
กันอย่างอารมณ์ดี
"นี่ไง" ผมสะกิดเพื่อน "รองคือคนที่ตัวเล็กกว่าและก็ใส่แว่นอ่ะ" ผมที่ท�ำ
เป็นเดินผ่านไปและไม่ได้สนใจคนกลุ่มนั้นหันมาบอกเพื่อนทันที
แทนทีเ่ พือ่ นมันจะท�ำเนียนหันไปดูทลี ะคน พวกมันเล่นหันไปดูพร้อมกัน
หมดจนรองกับไอ้โตรู้ตัว ผมรีบเดินหนีเข้าห้องเรียนของตัวเองทันที ในขณะที่
แก๊งสามตอเพื่อนผมไล่ตามมาติดๆ
"เชี่ย น่ารัก" ไอ้ตั๊บพูดทันที "เป็นคนที่ใส่แว่นแล้วน่ารักโคตรๆ"
"รองคือคนที่ตัวเล็กกว่า ไม่ใช่คนที่ตัวสูงกว่าใช่มั้ย" ไอ้เตยถามย�้ำเพื่อ
ความแน่ใจ ผมพยักหน้าตอบมัน "ไอ้คนตัวสูงๆ แม่งหน้าตาน่ากลัวเป็นบ้า ดูมนั
มองมาที่พวกเราดิ"
"กูว่า...สองคนนั้นเป็นแฝดกันว่ะ" ไอ้เต่าลูบคางตั้งข้อสังเกต
"จริงดิ" ผมอ้าปากค้าง "คงหน้าตาคล้ายกันเฉยๆ ไม่ใช่แฝดหรอกมั้ง
เซ้นส์กูบอก"
"ถึงจะเป็นแฝดหรือไม่เป็นแฝด แต่กูว่ามีอะไรแปลกๆ ที่มึงต้องฟังไว้ไอ้
เชี่ยแม็กซ์"
"อะไรวะ" ผมหันไปถามไอ้เตย
"รองของมึงต้องจีบยากมากแน่ๆ เพราะอะไรรู้ป่ะ" เตยหันไปหาอีกสอง
ตอทีเ่ หลือซึง่ ท�ำหน้าเห็นด้วยกับมันทัง้ ๆ ทีม่ นั ยังไม่ทนั ได้พดู อะไร "ไอ้คนทีย่ า้ ย
มาพร้อมกับรองอ่ะ แม่งต้องหวงรองมากแน่ๆ"
ผมพยักหน้ารับรู้ "กูรู้เว้ย กูรู้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอหน้าแม่งแล้ว"

เป็นอะไรทีเ่ ซอร์ไพรส์มากส�ำหรับผม รองกับไอ้โตนัน่ เป็นพีน่ อ้ งกัน ไม่ได้
เป็นแฝดกัน ยิ่งกว่านั้นก็คือทั้งคู่จะเข้ามาเรียนในห้อง ม.5/2 ของผม
"ทุกคนอาจจะงงว่าท�ำไมโตกับรองเป็นพีน่ อ้ งกันแต่ได้มาเรียนชัน้ เดียวกัน"
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อาจารย์พดู น�ำ้ เสียงเจือ้ ยแจ้วตอนทีแ่ นะน�ำตัวเพือ่ นใหม่ทงั้ สองคนทีห่ น้าชัน้ เรียน
ผมยืดคอฟังอย่างกระตือรือร้น เพราะอาจารย์ก�ำลังจะตอบค�ำถามในใจผม
พอดี "คืออย่างนี้นะ โตที่เป็นพี่ชายของรองหนึ่งปีมีเหตุจ�ำเป็นต้องดร็อปเรียน
ไปหนึง่ ปีการศึกษา เพราะฉะนัน้ โตก็เลยต้องมาเรียนพร้อมน้องชาย ทีอ่ าจารย์
พูดเนีย่ ก็เพราะรู้ว่าพวกเราสงสัยกัน อาจารย์พูดถูกต้องมั้ย"
ผมกับเพื่อนในห้องคนอื่นๆ พยักหน้าท�ำสีหน้ารับรู้ ไอ้โตตัวสูงกว่ารอง
และก็มหี น้าตาคล้ายรองมากมายหลายส่วน ทีแ่ น่ๆ ก็คอื สายตาของไอ้โตแม่ง
ไม่เป็นมิตรเอาเสียเลย ในขณะที่รองนั้นส่งยิ้มแจกจ่ายให้คนนั้นคนนี้ไปทั่ว
อย่างบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว
ภาพพี่น้องสองคนในตอนนี้คล้ายหมาพิตบูลยืนคู่กับหมาพูเดิ้ลมากๆ
ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ
รองมองไปทัว่ ห้องจนกระทัง่ สบตาเข้ากับผม เขาดูตกใจเล็กน้อยก่อนจะ
ส่งยิ้มให้ผม แต่หลังจากนั้นใบหน้าของเขาก็ดูประหวั่นพรั่นพรึง ผมมองเขา
อย่างสงสัยว่าท�ำไมถึงตื่นตระหนกตกใจขนาดนั้น แต่เมื่อผมหันไปมองเพื่อน
ตัวเองที่อยู่รายรอบ ผมก็เข้าใจรองในทันที
พวกแม่งมองรองเหมือนสาวน้อยทีห่ ลงเข้ามาในดงชายฉกรรจ์อะ่ สายตา
พวกมันเหมือนอยากจะแดกตัวรองเข้าไปทัง้ ตัว ว่ากันตามจริงถ้าเป็นผม ผมก็
ท�ำตัวไม่ถูกเหมือนกัน
ผมดีดหูพวกสามตอเรียงตัว สายตาพวกมันท�ำรองตกใจ เหตุผลแค่นั้น
ก็ท�ำผมขุ่นเคืองได้
"เชี่ย" ไอ้ตั๊บที่นั่งข้างๆ ผมส่งเสียงร้อง "เจ็บนะโว้ย"
"ดูพวกมึงมอง มองขนาดนั้นไม่ลากเขาเข้าป่าหลังโรงเรียนไปเลยล่ะ"
"กูท�ำได้เหรอ"
ผมตบหัวไอ้ตบั๊ เบาๆ อีกที พวกแม่งจ�ำกันไม่ได้หรือไงว่าคนนีน้ ะ่ ผมจอง
แล้ว!
"กูบอกแล้วไงว่ากูชอบคนนี้"
"ไอ้เชี่ย พวกกูรู้แล้ว" ไอ้เตยที่นั่งอยู่ข้างหลังผมพูด "มองเฉยๆ ก็ไม่ได้
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เหรอวะ"
"มองเฉยๆ อ่ะได้ แต่มองหื่นๆ แบบนั้นอ่ะไม่ได้ กูไม่ชอบ"
"แหม ท�ำเป็นหวง" ไอ้ตั๊บเบะปากใส่ผม "มึงผ่านด่านพี่ชายเขาให้ได้
ก่อนเหอะแล้วค่อยมาหวง ดูซิดู จะปล่อยให้ใครหน้าไหนเข้าไปคุยกับรองมั้ย
หน้าเชี่ยโตแม่งดุขนาดนั้น"
คนอื่นๆ ก็คงจะสังเกตเห็นเหมือนกันหมดมั้งครับ ไอ้โตมันวางท่าโหด
เวลาที่อยู่ข้างๆ รองจริงๆ ขนาดอาจารย์ยังดูหวั่นเกรงไอ้โต จากนั้นอาจารย์ก็
ปล่อยให้สองพี่น้องแนะน�ำตัวเองสั้นๆ
"สวัสดี ชื่อโต" นี่คือการแนะน�ำตัวของไอ้โต แม่งสั้นมากกกกก สั้นจริงๆ
สั้นไปไหน อาจารย์ท�ำสีหน้าอึกอักไม่กล้าพูด รองที่อยู่ใกล้ๆ ก็เลยแก้ปัญหา
ด้วยการแนะน�ำตัวเองต่อ
"สวัสดีครับ ชื่อรองนะครับ"
เสียงปรบมือต้อนรับดังเกรียวกราว แตกต่างจากตอนที่ไอ้โตพูดลิบลับ
ซึง่ เจ้าตัวก็ดจู ะไม่ได้สนใจอะไรในเรือ่ งนีห้ รอก อาจารย์ปล่อยให้สองคนนัน้ ไป
นั่งที่โต๊ะ มีโต๊ะคู่หนึ่งที่ว่างอยู่นั่นก็คือโต๊ะที่อยู่ข้างๆ ผมนี่
รองเดินน�ำไอ้โตมาก่อน เขามองสบตาผมตั้งแต่ก่อนที่จะเดินมาถึง
ผมลุน้ ให้เขาเลือกนัง่ เก้าอีต้ วั ทีต่ ดิ กับผม ตอนแรกเขาก็ทำ� ท่าจะนัง่ อยูห่ รอกครับ
ถ้าไม่ติดที่ว่าไอ้โตมันมาขวางเอาไว้ซะก่อน
กลายเป็นว่าไอ้โตได้นั่งข้างๆ ผม ส่วนรองก็นั่งถัดจากไอ้โตไป
แม่งเป็นไม้กันหมาเห็นๆ!
ไอ้โตหรีต่ ามองผมอย่างดุๆ ในขณะทีผ่ มก็สบตากับมันอย่างไม่เกรงกลัว
อะไรใดๆ ผมกับไอ้โตจ้องหน้ากันจนเหมือนมีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านผมกับมัน
ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมหลบตา
จู่ๆ ไอ้โตก็หลบสายตาผมก่อนเพราะน้องชายของมันสะกิด มันสองคน
กระซิบคุยกันจากนั้นรองก็ยกมือขึ้น
"อาจารย์ครับ ผมลืมอะไรบางอย่างไปครับ" รองพูด
"อะไรเหรอ"
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"ผมมีขนมมาแจกเพือ่ นๆ ด้วยครับ เดีย๋ วผมกับพีโ่ ตไปเอาเดีย๋ วนีแ้ หละ"
พอได้ยินว่าจะมีของฟรีมาแจก เสียงฮือฮาก็ดังลั่นไปทั่วทั้งห้อง รอง
วิ่งออกไปจากห้องโดยมีไอ้โตที่ท�ำท่าอิดออดเหมือนไม่ค่อยอยากจะไปเดิน
ตามไป ไม่นานนักทัง้ สองก็กลับมาพร้อมกล่องทีบ่ รรจุกล่องขนมสวยงามเอาไว้
หลายสิบกล่อง
ขนมมาการอง
"เจ้านี้แพงหูฉี่เลยนะมึง" ไอ้เต่าซึ่งนั่งอยู่ข้างหน้าผมร�ำพึง "แฟนกูเคย
งอแงอยากให้กูซื้อให้ ก้อนโง่ๆ แบบนี้มึงรู้ป่ะ แม่งก้อนละเกือบร้อยอ่ะ!"
ผมที่เพิ่งรับขนมมาจากรองมองดูคนให้ด้วยสายตาทึ่งเล็กน้อย รองยิ้ม
บางๆ ให้ผมก่อนที่จะไปแจกคนอื่นต่อ
เกือบลืมไปว่ารองมาจากย่านคนรวย เพราะฉะนัน้ ไอ้การแจกขนมแพงๆ
แบบนี้คงเป็นเรื่องขี้ปะติ๋วส�ำหรับเขา ผมมองดูเพื่อนคนอื่นๆ กินขนมที่ได้จาก
รองและไอ้โตกันอย่างเอร็ดอร่อย (อาจารย์เองก็กินด้วย)
"มึงไม่กินเหรอ" ไอ้ตั๊บถาม
"เอาไว้ก่อนอ่ะ แม่งหวาน" ผมเคยกินอยู่บ้างก็เลยจ�ำได้
"หวานใจมึงเอามาแจกเลยนะ"
"ก็มันหวาน กูไม่ชอบ"
"ไม่ชอบก็อย่าแดก" เสียงนิ่งๆ ของไอ้โตลอยมาตามลม ผมตวัดสายตา
มองดูคนที่เพิ่งพูดอย่างไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่
"มึงดูมีปัญหากับกูจัง" น�ำ้ เสียงผมเอาเรื่องน่าดูจนเพื่อนหลายคนซึ่งอยู่
รอบๆ เริ่มจับตัวผมเอาไว้
"ถ้ามึงไม่มายุ่งกับน้องกู กูก็ไม่มีปัญหา"
ค�ำพูดของมันท�ำเอาผมถึงกับนั่งนิ่ง คิ้วของผมขมวดเข้าหากันจนแทบ
จะผูกโบได้อยู่แล้ว
ถ้าไอ้เชีย่ โตเป็นไม้กนั หมาล่ะก็ ต้องเป็นไม้ทใี่ หญ่มาก งัน้ ผมขอเรียกมัน
ว่า 'ซุงกันหมา' เลยก็แล้วกัน!
ตอนที่อาจารย์เริ่มสอน ผมรู้สึกได้ว่าตัวเองก�ำปากกาเอาไว้แน่น
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เลย

"กูว่ารองเข้าใจคิดดีนะ" ไอ้ตั๊บยังคงเอร็ดอร่อยกับขนม ไม่ได้สนใจเรียน

"อะไรของมึงวะ"
"ขนม 'มาการอง' มากับรองยังไงล่ะ"
ผมพ่นลมออกมาเล็กน้อย มองดูคนทีเ่ อาขนมมาแจกเพือ่ นๆ ก�ำลังท�ำตา
แป๋วตั้งใจเรียนอยู่ข้างๆ พี่ชายตัวเอง
ท�ำยังไงถึงจะฝ่าด่านไอ้ซุงกันหมานี้ได้วะ

วันนี้ทั้งวันผมยังไม่ได้คุยกับรองเลย
อย่าว่าแต่ผมเลยครับ เพื่อนในห้องคนอื่นๆ ก็ไม่ได้คุยเพราะมีไอ้โต
นัง่ คุมอยู่ เพราะงัน้ อย่าหวังว่าจะได้คยุ อะไรกับน้องของมัน ผมเห็นคนอืน่ ๆ เริม่
มองว่าสองพีน่ อ้ งคูน่ แี้ ปลกแยก ไม่ยอมมีมนุษยสัมพันธ์ใดๆ กับใครคนไหน ซึง่
ก็ไม่ผิดหรอกที่จะมองแบบนั้น เพราะไอ้โตแม่งท�ำเกินไปจริงๆ มึงไม่คิดอยาก
จะมีเพื่อนหรือปล่อยให้น้องมึงมีเพื่อนบ้างหรือไงวะ
พาลโว้ยพาล!
หลังเลิกเรียน ผมที่เป็นเวรท�ำความสะอาดวันนี้อยู่ท�ำความสะอาดห้อง
ด้วย ปกติผมไม่อยูห่ รอกครับ แต่พอดีเห็นว่ารองเขายังไม่กลับบ้านน่ะ ผมก็เลย
ท�ำตัวเอื่อยเฉื่อยพยายามถ่วงเวลาให้ได้มากที่สุด เผื่อจะมีโมเมนต์ได้คุยกับ
รองก่อนกลับบ้านสักค�ำสองค�ำบ้าง ส่วนแก๊งสามตอเพื่อนผมไปเตะบอลที่
สนามฟุตบอลรอผมแล้วครับ ตอนนี้ในห้องจึงมีแต่ผม รอง ไอ้โต และก็เพื่อน
อีกสองสามคนที่เป็นเวรท�ำความสะอาดเหมือนกัน
"พี่ไปเข้าห้องน�้ำก่อนนะ" ผมที่ก�ำลังจัดเรียงสมุดอยู่มุมห้องได้ยินเสียง
ไอ้โตพูดกับรอง
"ครับ"
นั่นไงล่ะ ทางสะดวกแล้ว!
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ผมมองจนไอ้โตเดินลับไปจากสายตา จากนั้นก็ก้าวเท้าเข้าไปหารอง
ทันทีทสี่ บโอกาส ทว่า 'เพือ่ นอีกสองสามคนทีเ่ ป็นเวรท�ำความสะอาดเหมือนกัน'
กลับชิงโอกาสของผมไปอย่างหน้าด้านๆ
"สวัสดีรอง เราชื่อเผือกนะ"
เชี่ยเผือก มึงนี่มันเสือกจริงๆ
"เราชื่อแป้งนะ"
ไอ้เชี่ยแป้ง เดี๋ยวมึงเจอหน้าแข้งกู
"เราชื่อข้าวเม่า"
ไอ้ข้าวเม่า ให้กูเผามึงเลยมั้ย
นอกจากห้องผมจะมีแก๊งสามตอแล้ว ยังมีแก๊งคาร์โบไฮเดรตซึง่ ก็คอื แก๊ง
นี้แหละครับ ที่ต้องเรียกแบบนั้นเพราะชื่อพวกมันแต่ละคนแม่งอยู่ในอาหาร
หมู่คาร์ไบโฮเดรต ข้าว แป้ง เผือก มีครบ ขาดแค่มันและก็น�้ำตาลนี่แหละ
"เอ่อ...หวัดดีครับ" รองท�ำสีหน้าตื่นเล็กน้อยก่อนจะทักทายอย่างกล้าๆ
กลัวๆ
ดูนิ่งดูหงิมมากจนน่ารักไปเลยว่ะ
"กูชื่อแม็กซ์" ผมพูดเสียงดังขัดขึ้นมา ทุกคนที่อยู่ในห้องหันมามองผม
กันหมด หลังจากนั้นแก๊งคาร์โบไฮเดรตก็เลิกสนใจผมแล้วหันไปผูกมิตรกับ
รองต่อ
กูขอแช่งให้พวกมึงอ้วน
ผมหยิบไม้กวาดที่อยู่แถวนั้นขึ้นมาและก็ท�ำท่ากวาดพื้น
"ขอบคุณมากนะส�ำหรับขนมอ่ะ อร่อยมากเลย ไอ้เผือกกินไปตั้งเยอะ"
"เผือกกินอีกมัย้ เรามีเหลือนะ" รองท�ำท่ากระตือรือร้นพร้อมหยิบขนมให้
ไอ้เผือกอยู่ตลอด
"จริงเหรอ ถ้าได้จะขอบใจมากเลย"
ผมใช้ไม้กวาดกวาดไปที่เท้าของพวกมันที่เริ่มขยับตัวอย่างอยู่ไม่สุข
และก็ร�ำคาญผม ผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้น รู้แค่ว่าผมต้องขัดขวางหรือไม่ก็เขี่ย
ให้ไอ้แก๊งคาร์โบไฮเดรตนี่ไปไกลๆ จากรอง
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"เชี่ยแม็กซ์ กูคันไปหมดแล้วเนี่ย" ข้าวเม่าร้องลั่น "มึงไปกวาดตรงโน้น"
"ตรงนี้มันสกปรก"
"มึงกวาดโดนเท้าพวกกู" ไอ้เผือกก็อดที่จะโวยวายไม่ได้
"แปลว่าพวกมึงสกปรกไงล่ะ" ผมลอยหน้าลอยตาพูด "ไปช่วยกูให้หมด
เลย แม่งอู้มาเต๊าะเด็กใหม่อยู่ได้"
"สัดเอ๊ย" สามคนนั้นขมุบขมิบปากด่าผม จากนั้นก็เดินแยกย้ายกันไป
ท�ำความสะอาดห้องเรียนในที่สุด ณ ตรงนี้จึงเหลือแค่ผมกับรองสองคน รองที่
นั่งอยู่เงยหน้าขึ้นมามองผม เมื่อได้มองใกล้ๆ แล้วผมเห็นนัยน์ตาภายใต้แว่น
ของเขาเป็นประกาย ดูน่ารักและน่าสงสารในเวลาเดียวกัน
รองกับหมาของเขาไม่ได้ต่างอะไรกันเลย นี่มันพูเดิ้ลเวอร์ชั่นคนชัดๆ
"มีอะไรหรือเปล่าแม็กซ์" รองถามนิ่งๆ
"คือว่า...จ�ำเราได้ใช่ป่ะ เมื่อเช้า"
"จ�ำได้สิ โทษทีนะ ไม่ได้ทักเลย" รองยิ้มแห้งๆ ท่าทางขัดๆ เขินๆ
"พอจะเข้าใจอยู่หรอก พี่ชายหวงมากเลยนี่"
"พี่โตก็อย่างนี้แหละ"
ผมมองดูรองพลางกลืนน�้ำลาย รองมองไปที่โต๊ะของผมก่อนจะค่อยๆ
พูดออกมาเบาๆ
"แม็กซ์ยังไม่ได้กินขนมเราเลย"
"อืม"
"ไม่ชอบของหวานเหรอ"
"ประมาณนั้นอ่ะ"
"มีอะไรกัน" เสียงโหดๆ ของไอ้โตดังมาก่อนที่ตัวจะมาถึง ไม่นานนัก
ไอ้โตก็มายืนอยู่ใกล้ๆ พร้อมกับท�ำหน้าดุใส่ผม "มึงมีอะไรกับน้องกูเหรอ"
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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