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- จุดหมายที่ 1 ผมแอบหลงรักท้องฟ้าครับ!
ความรูส้ กึ นีเ้ กิดขึน้ มาตอนไหนไม่อาจรูไ้ ด้ รูต้ วั อีกทีผมก็เอาแต่เฝ้ามอง
ท้องฟ้านั้นอยู่ไกลๆ แล้ว จากความรู้สึกชอบและชื่นชมกลับกลายเป็น 'รัก'
ในทีส่ ดุ ท้องฟ้าเป็นแรงบันดาลใจ เป็นจุดมุง่ หมายทีท่ ำ� ให้ผมอยากก้าวไปยืน
เคียงข้างในต�ำแหน่งนั้น
ผมรู้ว่านั่นคือเรื่องเพ้อฝันที่ไม่อาจเป็นจริงได้ แต่อย่างน้อยวันนี้ก็จะได้
ขยับเข้าไปใกล้ทอ้ งฟ้านัน่ อีกนิดแล้ว ผมอมยิม้ ก้มมองตัวเองในชุดนิสติ ใหม่เอีย่ ม
เสือ้ นิสติ สีขาวเรียบกริบไม่ตา่ งจากกางเกงสแล็กส์สนี ำ�้ เงินเข้ม ทัง้ ตัวเรียบร้อย
สมกับเป็นนิสติ น้องใหม่ชน้ั ปีทหี่ นึง่
วันนี้แล้วสินะที่จะได้เจอกับ 'ท้องฟ้า' ในรอบหลายปี
ผัวะ!
"โอ๊ย"
ผมกุมหัวท�ำหน้าเหยเก ขณะที่ไอ้เพื่อนเลวคนที่สะกิดหัวผมเมื่อกี้นั้น
กุมท้องหัวเราะขบขัน
"กูเจ็บนะเว้ย ไอ้ห่าแสน"
"มัวแต่นงั่ เพ้อ สายแล้วโว้ย วันนีป้ ฐมนิเทศวันแรก มึงไม่อยากรีบไปเจอ
สุดที่รักของมึงรึไง"
"..." นั่นสินะ
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"เอ้ายิ้ม ยิ้มเข้าไปเถอะไอ้ธรเอ๊ย"
ผมชื่อ 'ธร' ครับ มาจากชื่อเต็มๆ ว่า 'ธรณิน' ที่มีความหมายว่าแผ่นดิน
เป็นแผ่นดินที่เงยหน้ามองท้องฟ้าตลอดไป
ว่าแต่เมื่อกี้ไอ้แสนมันพูดว่าสายแล้ว
สายแล้ว? ผมอ้าปากค้างขณะจ้องนาฬิกาที่ติดอยู่ตรงผนังห้อง
ฉิบหาย!
ไอ้แสนไม่รอผมด้วยซ�ำ้ มันคว้าเนกไทและกระเป๋าเสร็จแล้วก็รบี กระโจน
ออกจากห้องไปทันที ผมจึงรีบซอยเท้าตามมันไปติดๆ
บีทเี อสตอนเช้าวันธรรมดานีเ่ ป็นอะไรทีน่ รกสัดๆ สภาพผูค้ นเบียดเสียดกัน
จนแทบจะรวมร่างได้ ยังดีหน่อยที่เป็นตอนเช้า กลิ่นกายยังค่อนข้างสดชื่น
หากเป็นตอนเย็นผมคงได้ขาดอากาศหายใจอย่างไม่ตอ้ งสงสัย ใช้เวลาไม่นาน
ผมกับไอ้แสนเพือ่ นรักก็หลุดออกมาจากบีทเี อสเมือ่ ถึงสถานีซงึ่ เป็นจุดหมาย
"ช้าว่ะ ขาสั้นฉิบหายมึงเนี่ย"
ไอ้แสนมันหันมาแซวผมก่อนจะกระตุกข้อมือให้ออกวิ่ง
"ไอ้เปรตเอ๊ย ใครจะไปสูงเป็นเสาไฟฟ้าเหมือนมึงวะ"
ผมย่นจมูก เหลือบตามองเพือ่ นสนิททีส่ งู เลยไหล่ผมไปไกล ให้พดู กันตรงๆ
ผมสูงประมาณหัวไหล่มนั ทัง้ ๆ ทีต่ อนมัธยมต้นส่วนสูงเราไม่ได้ทงิ้ ห่างกันขนาดนี้
แต่ เ วลาแค่ ส องสามปีท� ำ ให้ มั น สู ง ใหญ่ จ นผมนึ ก อิ จ ฉา ผมวิ่ ง ไปหอบไป
เพราะความยาวของขาทีต่ า่ งกันมาก ไอ้แสนคงเห็นใจถึงชะลอความเร็วลงบ้าง
แต่มันก็ท�ำให้ผมหอบอยู่ดี
แปดโมงจะครึ่งแล้วเมื่อผมก้มมองนาฬิกาบนข้อมืออีกครั้ง
"ยิ น ดี ต ้ อ นรั บ นิ สิ ต ใหม่ ทุ ก คนสู ่ รั้ ว ของมหาวิ ท ยาลั ย ผมในฐานะ
นายกสโมสรนิสติ และเป็นรุน่ พีป่ สี ี่ ขอเป็นตัวแทนพีเ่ ก่าและน้องๆ ปีอนื่ ๆ ทุกคน
ในการกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษานี้"
เสียงทุม้ อันคุน้ เคยดังมาจากระยะไกล ท�ำให้ผมต้องรีบซอยเท้าอย่างว่องไว
เพือ่ ไปยังจุดหมาย
"ขอให้รบั รูว้ า่ ตอนนีพ้ วกคุณทุกคนคือส่วนหนึง่ ของคณะแล้ว ต่อจากนีไ้ ป
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จะมีกิจกรรมต่างๆ ที่จะท�ำให้พวกคุณได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ผมอยากให้พวกคุณจ�ำไว้วา่ ทุกอย่างจะผ่านไปด้วยความสามัคคีของคนในรุน่
ทุกคนมีความส�ำคัญเท่าเทียมกัน ดังนั้นต้องช่วยกันฟันฝ่า ทั้งเรื่องการเรียน
และการท�ำกิจกรรม ผมขอให้พวกคุณโชคดีในการปรับตัวเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
อีกก้าวหนึ่ง"
ใจเต้นแรงชะมัด...ใจเต้นเพราะนั่นคือเสียงของ 'ท้องฟ้า'
ไม่เสียแรงทีว่ งิ่ จนเหนือ่ ยหอบ เมือ่ ผมมาหยุดอยูห่ น้าหอประชุมจึงได้เห็น
ใครบางคนที่อยู่ในห้วงของความทรงจ�ำตลอดมาก�ำลังท�ำหน้าที่หัวหน้านิสิต
ได้อย่างน่าชื่นชม ภาพใบหน้าหล่อเหลาขยับยิ้มในชุดนิสิตเรียบร้อย บวกกับ
เครือ่ งหน้าคมคายสะอาดสะอ้านนัน้ สะกดสายตาผมให้จอ้ งมองอยูอ่ ย่างนัน้
ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี 'พี่' ก็ยังองอาจน่าชื่นชมเสมอ พี่เป็นคนดังที่ใครๆ
ต่างก็ชนื่ ชอบ คงไม่แปลกทีผ่ มจะแอบมองพีจ่ ากทีไ่ กลๆ แบบนี้
"พี่ฟ้า"
ผมพึมพ�ำชื่อนี้แล้วแค่นยิ้มให้ตัวเองที่ถือวิสาสะเรียกอีกฝ่ายว่า 'พี่'
'ทัพฟ้า พนานรเศรษฐ์'
ชือ่ นีผ้ มท่องจ�ำได้ขนึ้ ใจ เพราะหัวใจไม่รกั ดีแอบซ่อนความรูส้ กึ บางอย่าง
ที่มีต่อคนคนนี้มาเนิ่นนาน
"ยิ้มหน้าบานเชียวนะ"
"มึงก็ไม่ต่างจากกูหรอก"
มันยักไหล่แล้วเบี่ยงสายตาไปจับจ้องที่ใครบางคน ไอ้แสนมันรู้ว่า
ผมแอบมีใจให้ใครบางคน นั่นเพราะสถานะเราไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่
สถานะของคนแอบชอบน่ะครับ
ถูกแล้ว...ไอ้แสนเองก็มคี นทีม่ นั ผูกใจเหมือนกัน แล้วดูสิ พอมันเห็นพีเ่ ขา
ก็ ทิ้ ง ให้ ผ มยื น เคว้ ง อยู ่ ค นเดี ย วซะอย่ า งนั้ น ผมส่ า ยหั ว อย่ า งเอื อ มระอา
แล้วมองกลับไปที่หน้าหอประชุมอีกครั้ง ครั้งนี้ผมเห็นพี่ทัพฟ้ายิ้มมุมปาก
หลังจากที่กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ของคณะอีกครั้ง เป็นการปิดท้ายหลังจากที่
บรรดาคณาจารย์ผลัดกันขึ้นมาให้โอวาท
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"อ๊ะ"
"เฮ้ย"
โครม!
จังหวะที่ก้มหน้าก้มตาจัดเครื่องแต่งกายตัวเองให้เรียบร้อยนั่นแหละ
ใครสั ก คนก็ วิ่ ง มาด้ ว ยความเร็ ว กระแทกผมจนถึ ง กั บ ถลาไปข้ า งหน้ า
แล้วชนกับโต๊ะที่ตั้งอยู่บริเวณหลังหอประชุม แน่นอนว่าเสียงมันดังมากพอ
จะท�ำให้นิสิตที่นั่งอยู่แถวหลังๆ หันมามอง ดีที่หอประชุมแห่งนี้กว้างขวาง
พอสมควร ไม่อย่างนั้นคงได้อายขายหน้าคนทั้งหอประชุมอย่างไม่ต้องสงสัย
พีๆ่ ปีสองกรูกนั เข้ามาช่วยพยุงผมให้ลกุ ขึน้ ส่วนไอ้คนทีช่ นผมก็รบี เอ่ยปาก
ขอโทษขอโพย
"เป็นอะไรรึเปล่าครับน้อง"
พี่ๆ ปีสองถามกันเซ็งแซ่ ไอ้แสนที่ล่องหนไปก่อนหน้านี้ก็โผล่มาพอดี
ผมเลยตอบค�ำถามพี่ปีสองด้วยการส่ายหน้าแล้วคว้าแขนไอ้แสนที่ช่วยพยุง
"เกิดอะไรขึ้น"
เสียงทุ้มของใครบางคนดังขึ้นจากด้านหลัง
เสียงนั่น!
ผมตัวชาวาบ ส่วนมือก็เย็นเฉียบจนไอ้แสนจับสังเกตได้ มันหรี่ตามอง
ข้ามไหล่ผมไปแล้วกดยิ้มมุมปากทันที
"น้องปีหนึ่งหกล้มครับพี่ฟ้า"
'พี่ฟ้า'
ชือ่ นัน้ ท�ำให้ผมแอบขบเม้มริมฝีปากอย่างไม่รจู้ ะจัดการกับอาการประหลาด
ของตัวเองได้ยงั ไง
"แล้วน้องเป็นอะไรมากรึเปล่า"
'น้ อ ง' ถู ก บรรดาพี่ ๆ ปี ส องดั น ให้ หั น กลั บ ไปด้ า นหลั ง เพื่ อ ให้ พี่ ฟ ้ า
มองส�ำรวจ ผมยอมรับว่าวินาทีทไี่ ด้สบตากับท้องฟ้าของผมในระยะประชิดนัน้
ท� ำ ให้ หั ว ใจผมสั่ น ไหวอย่ า งรุ น แรง นี่ ยั ง ไม่ ร วมใบหน้ า ที่ ร ้ อ นวู บ วาบเมื่ อ
สายตาคมมองส�ำรวจไปทั่วร่างกายของผมอีก
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"เป็นอะไรมากรึเปล่า"
ผมส่ายหน้าปฏิเสธแล้วยิ้มแหยเมื่อสายตาคู่นั้นมองผมนิ่ง
"งั้นก็ใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยด้วยครับ"
ฮะ!
ผมก้มมองตัวเองแล้วเก้อเขินอย่างบอกไม่ถูก ชายเสื้อนิสิตหลุดออก
นอกกางเกง ซ�้ำแขนเสื้อ ยังพับถึงศอก ส่ ว นเนกไทก็ บิดเบี้ ยวไม่ เ ป็ น ทรง
ทั้งหมดทั้งมวลต้องโทษไอ้แสนคนเดียวที่พาผมวิ่งจนสภาพกระเซอะกระเซิง
ขนาดนี้ ผมรีบจัดการตัวเอง ระหว่างนั้นก็แอบท�ำปากขมุบขมิบบ่นไปด้วย
เอาจริงๆ คือผมไม่ได้ทำ� แบบนัน้ เพราะจะกวนโมโหอีกฝ่ายเลย แต่เป็นเพราะ
ขัดเขินจนไม่รู้ว่าจะวางท่าอย่างไรต่างหาก ถึงได้เผลอท�ำหน้ายู่แบบที่เคยท�ำ
เวลาโดนแม่ดุ
แต่มันคงผิดเวลาไปหน่อย
"คุณบ่นอะไร"
"ปะ...เปล่าครับ"
ผมรีบส่ายหัวแรงๆ ก่อนจะหันไปท�ำปากขมุบขมิบด่าไอ้ห่าแสนที่ยืน
หัวเราะข�ำผมอยู่ข้างๆ
"ท้องฟ้ามึงนี่ดุฉิบหาย"
ไอ้แสนกระซิบข้างหูเป็นเชิงล้อผม
"เงียบไปเลย"
"บ่นอะไรของมึงเนี่ยธร"
ไอ้แสนแกล้งพูดเสียงดังจนพีฟ่ า้ หันมามองอีกครัง้ ผมท�ำหน้าเหลอหลา
เพราะงงว่าตัวเองบ่นตอนไหนวะ พอหันไปเจอตัวต้นเรื่อง มันก็ขยิบตาให้ผม
ที่ก�ำลังผูกเนกไทผิดๆ ถูกๆ
"คุณทราบมั้ยว่าการแต่งกายถูกระเบียบเขาแต่งกันยังไง"
"พอดีผมรีบวิ่งมา..."
"นั่นคือข้อแก้ตัว"
ผมอ้ า ปากหวอตอนที่ พี่ ฟ ้ า มาหยุ ด ยื น อยู ่ ต รงหน้ า เท่ า นั้ น ไม่ พ อ
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ปลายนิ้ ว เรี ย วยาวยั ง เอื้ อ มมาจั บ เนกไทของผมแล้ ว ผู ก ให้ วิ น าที ที่ พี่ มั น
โน้มใบหน้ามาใกล้จนได้กลิน่ ดาวิดอฟหอมอ่อนๆ จากตัวอีกฝ่าย ผมยอมรับว่า
เผลอสูดกลิน่ นัน้ จนเต็มปอด สภาพผมตอนนีค้ งยืนตาลอยคล้ายคนสติหลุดแน่ๆ
"การแต่งกายให้ถกู ระเบียบเป็นกฎระเบียบขัน้ พืน้ ฐานของมหาวิทยาลัยเรา
เพือ่ ทีจ่ ะให้ทกุ คนรูห้ น้าทีข่ องตัวเอง เขาถึงให้คณ
ุ ใส่ชดุ นิสติ เพือ่ เป็นการย�ำ้ เตือนถึง
หน้ า ที่ ข องคุ ณ นี่ เ ป็ น เพี ย งกฎเล็ ก ๆ น้ อ ยๆ เพื่ อ เป็ น การปรั บ พื้ น ฐาน
ให้ พ วกคุ ณ เรี ย นรู ้ ที่ จ ะใช้ ชี วิ ต ภายใต้ ก ฎระเบี ย บ เพราะสั ง คมภายนอก
ที่พวกคุณต้องออกไปเผชิญตอนเรียนจบมันยิ่งกว่านี้หลายเท่า ซึ่งคุณต้อง
ยอมรับสิ่งเหล่านั้นให้ได้"
เสียงทุ้มอธิบายเนิบนาบ ขณะเดียวกันก็ท�ำหน้าที่ผูกเนกไทเจ้าปัญหา
ให้ผมอย่างคล่องแคล่ว
"..."
"ไม่มใี ครคอยฟังค�ำอธิบายของพวกคุณหรอกนะว่าท�ำไมถึงมาท�ำงานสาย
หรือท�ำไมถึงแต่งกายไม่ถกู ระเบียบ ชีวติ จริงไม่มคี ำ� ว่าให้อภัยหรือหยวนๆ กันไป
เพราะถ้าหากเขาไม่พอใจ เขาก็มีสิทธิ์ไล่คุณออก หรือไม่ก็ตัดเงินเดือนคุณ
จ�ำไว้วา่ ในโลกของการท�ำงานจริง เหตุผลหรือค�ำอธิบายจะไม่มคี วามหมายเลย
หากว่าเจ้าของเงินที่คุณแบมือรับเขาไม่สนใจจะฟัง กฎเล็กๆ น้อยๆ พวกนี้
จึงเป็นสิง่ ทีม่ หาวิทยาลัยเตรียมพร้อมให้พวกคุณมีความเข้มแข็ง พร้อมทีจ่ ะใช้ชวี ติ
ภายใต้แรงกดดันของสังคมภายนอก..."
เสียงพี่ฟ้าน่าฟังชะมัด
ผมยืนแข็งเป็นหินจนไอ้แสนมันสะกิดที่ไหล่นั่นแหละถึงเพิ่งรู้ตัวว่า
พี่ฟ้าผละถอยหลังออกไปแล้ว ไม่ต้องส่องกระจกก็รู้ว่าตอนนี้ตัวเองจมูกแดง
หน้าแดงแค่ไหน พีฟ่ า้ ท�ำหน้าแปลกใจทีเ่ ห็นอาการประหลาดของผม แต่จงั หวะนัน้
เหมือนมีรุ่นพี่คนหนึ่งเดินมาตาม ร่างสูงใหญ่จึงผละออกไปทันที
พี่ฟ้าไปแล้ว...ไปพร้อมกับหัวใจของผมที่หลุดลอยไปด้วย
µµµµµ

Page You're My Sky #�����������������.indd 10

28/2/2562 BE 10:53

Karnsaii 11

"ท้องฟ้าแอ็ตแท็ก"
นั่นคือค�ำตอบของไอ้แสนหลังจากที่เพื่อนใหม่บางคนเข้ามาถามว่า
ผมเป็ นอะไรถึงได้นั่งตาลอยเหมือ นคนผี เ ข้ า แบบนี้ พอทุ กคนได้ ค�ำ ตอบ
ทีช่ วนให้สงสัยมากกว่าคลายใจ พวกมันก็สา่ ยหัวแล้วเดินหนีไป ยกเว้นก็แต่...
"ไม่สบายรึเปล่าธร"
แก๊งสามมอที่ประกอบไปด้วยสามสาวคือหมอน มิ้ม และเมย์ สาวๆ
หน้าตาน่าเอ็นดูทเี่ ป็นขวัญใจของพีๆ่ เพราะทัง้ หน้าตาและมารยาทบอกเลยว่า
งดงามสมตัว
"เราโอเค"
ผมพยักหน้ายืนยันจนสาวๆ หมดความสงสัย แล้วจึงก้มลงไปสนใจ
บางอย่างในมือถือต่อ
เมือ่ พิธกี ารต่างๆ ของการปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ในช่วงเช้าจบลง ตอนกลางวัน
พี่ๆ จึงปล่อยให้ปีหนึ่งไปหาอะไรกิน ก่อนจะเรียกรวมตอนบ่ายเพื่อพาไป
ส�ำรวจคณะและสอนการลงทะเบียนเรียน หลังจากฝากท้องกับโรงอาหารคณะแล้ว
ผมเลยมาเดินย่อยอยู่แถวสนามบาสซึ่งอยู่เยื้องๆ กับตึกที่มีห้องท�ำงานของ
คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ หรือเรียกสั้นๆ ว่า 'ห้องสโมฯ'
"อิง..."
หือ?
ผมท�ำหน้าเลิก่ ลัก่ ตอนทีไ่ ด้ยนิ เสียงบางอย่างดังมาจากซอกตึกใต้หอ้ งสโมฯ
เมื่อกวาดสายตามองไปรอบๆ บริเวณนั้นแล้วพบแต่ความว่างเปล่าก็ถึงกับ
เสียวสันหลังวาบ ดีแต่วา่ นีค่ อื กลางวันแสกๆ ไม่อย่างนัน้ ผมคงโกยอ้าวไปแล้ว
"ฟ้า..."
เดี๋ยวนะ!
ผมชะงักปลายเท้าที่ก�ำลังจะก้าวถอยหลัง
ฟ้างั้นเหรอ
ชือ่ นัน้ มีอทิ ธิพลต่อใจผมมาก นัน่ ท�ำให้ขาทัง้ สองข้างเหมือนถูกตรึงหมุด
อยู่อย่างนั้น
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"อย่าพูดเลยฟ้า"
"อิงห้ามผมไม่ได้หรอก"
เสียงนั่น!
ผมค่อยๆ ย่างเท้าไปเงีย่ หูฟงั ทีก่ ำ� แพง แม้จะไม่เห็นตัว แต่ผมจ�ำเสียงนัน้ ได้
เสียงของพีฟ่ า้ ผมยอมรับว่ามันดูไม่ดสี กั เท่าไหร่ทเี่ สียมารยาทแอบฟังคนอืน่ แบบนี้
แต่ความอยากรูอ้ ยากเห็นชนะทุกอย่าง ผมกลัน้ หายใจตอนทีแ่ อบชะโงกหน้าออกไป
เห็นแผ่นหลังของใครคนหนึง่
แผ่นหลังนั้นไม่ใช่ของพี่ฟ้า แต่เป็นของหญิงสาวที่ดูคุ้นตาคนหนึ่ง
"อิงฟ้า"
เสียงพี่ฟ้าเรียกชื่ออีกฝ่าย
ใช่! อิงฟ้า...พี่อิงฟ้าที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพี่ทัพฟ้า
"อย่าพูดนะฟ้า"
"ผมชอบ..."
ผมนิ่งฟังด้วยใจจดจ่อ
"ผมชอบอิง"
"ฟ้า..."
เสียงพีอ่ งิ ฟ้าครางออกมาอย่างอ่อนอกอ่อนใจ ผมไม่รวู้ า่ ทัง้ คูม่ ปี ฏิกริ ยิ า
ต่อกันอย่างไร แต่วนิ าทีนนั้ ผมเหมือนคนหูดบั
'ผมชอบอิง'
ค�ำสารภาพของพี่ฟ้าดังก้องในหัวผม
พี่ฟ้าชอบพี่อิง
พี่อิงฟ้า ดาวคณะทันตฯ คนดัง
พี่ฟ้า...มีคนที่ชอบอยู่แล้วงั้นเหรอ
ผมหลับตานิ่ง เนื้อตัวเย็นวาบไม่ต่างจากลมหายใจที่เริ่มแผ่วเบา
นี่ผมอกหักจริงๆ เหรอวะ
เฮ้อ...เสียใจชะมัด
ผมทรุดตัวนั่งนิ่งตรงก�ำแพงนั้นอยู่นาน โดยที่ไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าบทสนทนา
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ต่อจากนั้นเป็นยังไง เหมือนว่าหูทั้งสองข้างปิดการรับรู้ไปทันที เนิ่นนาน
จนกระทั่งได้ยินเสียงฝีเท้าของใครคนใดคนหนึ่งเดินไปอีกทาง และตามด้วย
เสียงฝีเท้าของใครสักคนก�ำลังจะเดินผ่านมาทางนี้
"ถ้าเรือ่ งของผมหลุดออกไป ผมจะถือว่ามันหลุดออกมาจากปากคุณนะ...
ปีหนึง่ "
พี่ฟ้าพูดใส่ก�ำแพงอีกฝั่งซึ่งตรงกับจุดที่ผมนั่งแปะอยู่ ผมสะดุ้งวาบ
จั ง หวะที่ โ ผล่ ห น้ า ออกไป แผ่ น หลั ง กว้ า งนั้ น ก็ เ ดิ น ผละออกไปไกลแล้ ว
ผมกุมหัวใจตัวเองแน่นมาก
พี่ฟ้ารู้ว่าผมอยู่ตรงนี้
ผมถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วนั่งแปะลงกับพื้นอย่างหมดแรง
µµµµµ
"หวัดดี"
ผมชะงักมือทีก่ ำ� ลังวักน�ำ้ ใส่หน้า แล้วเงยหน้าขึน้ สบตากับเจ้าของค�ำพูดนัน้
ในกระจก พอเห็นว่าเป็นใครผมก็ยมิ้ ให้เจ้าของค�ำพูด
"ขอโทษที่วิ่งชนมึงเมื่อเช้านะ"
คนที่ชนผมในหอประชุมจนกระเด็นเมื่อเช้ากล่าวด้วยสีหน้าลุแก่โทษ
"ไม่เป็นไร"
"มึงไม่เจ็บตรงไหนใช่มั้ย"
"ไม่นี่"
ผมส่ายหน้าปฏิเสธ ยิ่งเห็นสีหน้ารู้สึกผิดจริงๆ ก็โกรธมันไม่ลง
"กูชื่อวี"
มันยื่นมือมาเป็นเชิงทักทาย
"ธร"
"ยินดีที่ได้รู้จักนะ"
"เหมือนกัน"
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เออเว้ ย ไอ้ แ ว่ น หนาเตอะตั ว ป้ อ มๆ นี่ ดู แ ล้ ว มั น ก็ น ่ า รั ก ไม่ ห ยอก
ไอ้วีฉีกยิ้มกว้างเหมือนดีใจเสียเต็มประดาตอนที่ผมยื่นมือไปจับมือมัน
"เมื่อเช้ากูไม่ได้ตั้งใจชนมึงจริงๆ นะ"
มันพูดอีกครั้งด้วยสีหน้าหมองๆ
"กูมองไม่เห็นมึงจริงๆ พอดีหยิบแว่นมาใส่ผิดอัน"
ผมพยักหน้าหงึกๆ แล้วตบบ่ามันไปที
"ไม่ต้องขอโทษกูแล้ว กูไม่เป็นไรจริงๆ"
มันยิ้มจนตาหยีแล้วดันแว่นตาที่ตกมาอยู่ตรงปลายจมูกขึ้น
"มึงนี่หน้าตลกดีเนอะ"
"อื้อ"
เออมั น ตลกจริ ง ๆ ด้ ว ยว่ ะ แทนที่ จ ะปฏิ เ สธเสื อ กพยั ก หน้ า รั บ เฉย
ผมพิจารณามองมันชัดๆ แล้วเผลอยิ้มออกมา มันซื้อเสื้อเผื่อโตรึเปล่าวะ
ถึงได้ใส่เป็นฮิพฮ็อพขนาดนี้ ใบหน้ากลมตาตี่เหมือนมีเชื้อจีน ท่าทางซื่อๆ
ดูไม่มีพิษสง ยิ้มทีเหมือนแป๊ะยิ้ม น่าเอ็นดูไม่หยอกเลยวุ้ย
.
.
บ่ายแก่ๆ แล้วหลังจากที่เดินส�ำรวจคณะและลงทะเบียนเรียนเสร็จสิ้น
พีป่ สี องก็ปล่อยพวกผมตามอัธยาศัย ดังนัน้ จึงมีปหี นึง่ บางส่วนกลับบ้านไปแล้ว
อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ยั ง คงเตร็ ด เตร่ นั่ ง เล่ น อยู ่ ที่ ค ณะปะปนอยู ่ กั บ รุ ่ น พี่ ถึ ง ตอนนี้
ยังไม่เปิดเทอม แต่รนุ่ พีป่ อี นื่ ๆ ก็มาสิงอยูท่ คี่ ณะ ช่วยจัดเตรียมสถานทีส่ ำ� หรับ
วันเปิดเทอม เห็นว่าเปิดเทอมอาทิตย์แรกจะมีรับน้องปีหนึ่งกันที่คณะก่อน
รอบหนึ่ง
ผมกวาดสายตามองไปรอบๆ ลานกิจกรรม แวบหนึง่ ผมมองเลยสนามบาส
ไปหยุดสายตาทีห่ อ้ งสโมฯ เพราะเป็นช่วงกลางวันหน้าต่างห้องนัน้ จึงยังเปิดอยู่
ท�ำให้เห็นเงาของใครบางคนเดินวนไปเวียนมา ผมเม้มริมฝีปากแน่นก่อนจะ
พ่นลมหายใจออกมาเมื่อนึกถึงสิ่งที่ไม่ควรได้ยิน
'ผมชอบอิง'
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นึกถึงแล้วเสียดหัวใจโคตรๆ
แค่ชอบพี่ฟ้าปกติก็ดูต่างกันเกินไปแล้ว นี่มีพี่อิงฟ้าสวยระดับดาว
มาเพิ่มระยะห่างระหว่างกันอีก
"เฮ้อ" ผมถอนหายใจแล้วโขกหัวไปกับแผ่นหลังไอ้แสน มันท�ำหน้า
แปลกใจเล็กน้อยที่เห็นผมท�ำสีหน้าไม่สู้ดีนัก
"เป็นอะไรรึเปล่า"
"เปล่า"
ผมส่ายหน้าแล้วซุกหลังมันเป็นลูกลิง ไอ้แสนส่ายหัวก่อนจะละมือ
ที่ก�ำลังจิ้มเกมในมือถือของมันมาลูบหัวผมเบาๆ
"มีเรื่องอะไรรึเปล่าไอ้ธร"
"ก็ไม่มีอะไรนี่"
"ไม่มีอะไรหน้าเป็นตูดขนาดนี้"
ไอ้สัดมึงก็เปรียบเปรยจนกูทุเรศตัวเองเลยนะ
ผมเบ้ปากใส่มนั ก่อนจะตัดสินใจฟุบหน้านอนลงไปกับโต๊ะ แต่จงั หวะนัน้
หางตาของผมก็เห็นคนกลุม่ หนึง่ ก�ำลังเดินมาทางนี้ พอตัง้ ใจมองชัดๆ ก็ถงึ กับ
สะดุ้งโหยงทันที
แก๊งนายกสโมฯ
แม่งเอ๊ย มาซะครบทุกคนเลย
ผมหันรีหันขวาง ท�ำตัวเหมือนคนมีชนักติดหลังเมื่อเห็นใครบางคน
เดินรวมอยู่กับกลุ่มเพื่อนและเหมือนว่าก�ำลังจะมุ่งหน้ามาทางนี้
"ไอ้ธร"
ผมสะดุ้งสุดตัวตอนที่ไอ้แสนสะกิดไหล่
"สะดุ้งอะไรขนาดนั้น"
"เปล่าๆ"
ไอ้แสนท�ำหน้าไม่เชือ่ มันกวาดสายตามองไปรอบๆ แล้วกดยิม้ มุมปาก
"มากันทั้งกลุ่มเลยนี่หว่า"
ผมกลืนน�้ำลายพลางมองตามสายตาของมันก่อนจะส่ายหน้าหวือ
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"นี่กูยังไม่ได้ไปทักพี่เก่าชมรมฟุตบอลเลยนี่เนอะ"
"ไอ้แสนอย่า"
มันฟังกันที่ไหนเล่า
มันรั้งแขนผมให้ออกเดินไปทางแก๊งสโมฯ ทันที ผมทึ้งหัวตัวเองหนักๆ
และขืนตัวสุดแรง แต่ก็สู้แรงไอ้เพื่อนเลวนี่ไม่ได้ ถูกมันลากจนเซ
"ปล่อยกูไอ้แสน"
"พี่โดม"
ไอ้แสนตะโกนเรียกรุ่นพี่หนึ่งในสี่คนที่ก�ำลังเดินมาทางนี้ เท่านั้นไม่พอ
ยังโบกไม้โบกมือทักทาย ฝ่ายนั้นชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะมุ่นหัวคิ้วคล้ายกับ
ก�ำลังคิดอะไรบางอย่างแล้วเดินมาหยุดตรงหน้า
"อ้าวไอ้แสน"
"หวัดดีครับพี่โดม"
'พี่โดม' คือผู้ชายตัวใหญ่กล้ามแน่นเหมือนพวกนักกีฬา เพราะอดีต
เคยเป็นประธานชมรมฟุตบอลทีโ่ รงเรียนและเป็นหนึง่ ในเพือ่ นสนิทของพีท่ พั ฟ้า
"มึงจริงๆ ด้วย สอบติดที่นี่ไม่บอกกันเลยนะ"
"ผมมีพี่เป็นไอดอลไง"
"ไม่ใช่ว่าสอบติดมาหลีหญิงหรอกนะมึง"
พี่โดมแซวมันเพราะสมัยเรียนไอ้ห่านี้มันดังในหมู่ผู้หญิงโรงเรียนข้างๆ
จะตาย
"โธ่ พี่"
พี่โดมมองเลยไหล่ไอ้แสนมาสบตากับผม
"นี่มันไอ้น้องตัวเล็กที่ชอบไปเฝ้ามึงตอนซ้อมบอลใช่ปะ่ "
"คะ...ครับ"
ผมรับค�ำเพราะตอนเรียนมัธยมไปเฝ้าไอ้แสนเตะบอลทุกวัน จริงๆ
ไม่ใช่เพราะอยากไปให้กำ� ลังใจมันหรอก แต่เพราะทีน่ นั่ มีใครบางคนมาเตะบอล
กับเพื่อนเขาตลอดต่างหาก
"โตขึ้ น นี่ ห ว่ า เมื่ อ ก่ อ นยั ง ตั ว กะเปี๊ยกเดิ น ตามไอ้ แ สนต้ อ ยๆ ตอนนี้
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สูงขึ้นเยอะเลยนี่"
พี่โดมพูดยิ้มๆ
"พวกมึงนี่ตัวติดกันตั้งแต่ ม.ต้น จนเข้ามหา'ลัยเลยเหรอวะเนี่ย"
"แหม พวกพี่ก็ติดที่นี่ยกกลุ่มนี่ครับ"
ไอ้แสนพูดข�ำๆ จนพี่โดมร่วมหัวเราะผสมโรง
"เฮ้ยพวกมึง นี่น้องโรงเรียนเรา จ�ำได้เปล่าวะ"
พี่ โ ดมหั น ไปตะโกนเรี ย กเพื่ อ นอี ก สามคน ผมเม้ ม ริ ม ฝีป ากแน่ น
แล้วเนียนขยับไปหลบอยู่หลังไอ้แสน ตอนที่รุ่นพี่สามคนนั้นเดินมาสมทบ
'พี่พีท' คือผู้ชายร่างสูงใหญ่ ใส่แว่น ดูเป็นผู้ชายสุขุม
'พี่อ้าย' ตัวเล็กกว่าใครเพื่อน ก�ำลังยิ้มให้พวกเขาและเป็นคนเดียว
ที่ไอ้แสนจ้องตาเป็นมัน
ส่วนคนสุดท้าย...นายกสโมฯ หน้านิ่ง ที่ไม่ว่าจะปรากฏตัวเมื่อใด
ก็ท�ำให้ผมใจสั่นได้เสมอ
"เออไอ้แสนนี่ กูจ�ำได้ ว่าแต่มึงรุ่นไหนนะ"
พี่พีทมองพวกผมแล้วพูดยิ้มๆ
"SS104 ครับ"
"โห โคตรห่าง พวกกูอยู่ ม.หก พวกมึงเพิ่งอยู่ ม.สาม เองมั้ง"
"ครับพี่"
ไอ้แสนตอบด้วยท่าทางสบายๆ เพราะสมัยเรียนมันค่อนข้างสนิทกับ
พวกรุ่นพี่
"ยินดีต้อนรับนะน้องๆ" พี่อ้ายยิ้มตาหยี
"ในฐานะที่พวกมึงเป็นน้องโรงเรียน มีอะไรปรึกษาพวกกูได้" พี่โดม
ตบบ่าไอ้แสน
"ครับพี่"
"แล้วมึงจะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอไอ้ฟ้า"
ผมสะดุ้งโหยงแล้วก้มหน้างุดๆ เพราะพี่ฟ้าเป็นคนเดียวที่ยืนเงียบ
อยู่ตรงหน้าผม
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"ยินดีต้อนรับ ขอให้ตั้งใจเรียนมากกว่าตั้งใจแอบฟังคนอื่นคุยกัน
จะได้ไม่โดนรีไทร์"
ทุกคนท�ำหน้างงๆ ขณะทีผ่ มหน้าร้อนซูท่ ำ� อะไรไม่ถกู ตอนทีไ่ ด้สบตากับ
พี่ฟ้าตรงๆ
แก๊งสโมฯ เดินลับสายตาไปแล้ว แต่ผมยังยืนนิ่งอึ้งอยู่ตรงนั้น
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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