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To my readers
Thank you to being a part of my life

Page ���������������� 1.indd 5

22/11/59 09:54

6 เดือนเกี้ยวเดือน 1

บทน�ำ
"ไอ้มิ่ง เชี่ยมิ่งโว้ย กูสอบติดแล้ว กูสอบติดแล้วววววววว!!!" ผมกระโดด
โหยงเหยงไปมาด้วยความดีใจน�้ำตาไหลอาบแก้มก่อนจะกระโดดกอดคอ
เพื่อนสนิทที่สุดที่ตัวสูงกว่าผมเกือบสิบเซ็นต์
"ไอ้สัด คอกู คอกู ไอ้เหี้ยยยยยย"
"ติดที่เดียวกันกับมึงด้วยเนี่ย คนละคณะก็ช่าง แต่ที่เดียวกันกับมึงเลย
นะเว้ยยย" คอไอ้มิ่งยังเป็นที่เขย่าชั้นดีส�ำหรับผม ไม่มีอะไรมาบรรยายความ
รู้สึกดีใจของผมในเวลานี้ได้
"ที่เดียวกับกูแล้วไง เหตุผลที่มึงดีใจจริงๆ ไม่ใช่ที่เดียวกันกับกู แต่เป็น
ที่เดียวกันกับคนคนนั้นของมึงใช่มั้ย"
ผมชะงัก...ไอ้มิ่งรู้ทันผมเสมอเลยสินะ...
"มึงไม่ได้เจอมานานเท่าไหร่แล้ววะ"
"ปีกว่า" ผมสงบลงเล็กน้อย แต่น�้ำตาก็ยังคงปริ่มขอบตาอยู่
"จะได้เจอแล้วสิ" มันกระทุ้งสีข้างผม
"เออ"
"ดีใจมั้ย"
"เออ"
"ตอบดังๆ กว่านี้ดิ"
"ดีใจชิบหายเลยสัด!!!!!" เก๊กมาตั้งนาน แต่แล้วผมก็หลุดเก๊กเป็นที่
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เรียบร้อย
"ฮ่าๆๆๆ"
"มึง ระดับสมองอย่างกูแม่งสอบติดมหา'ลัยระดับท็อปของประเทศได้
เพราะกูอยากเจอมันนะโว้ย กูทำ� ได้ไงวะ กูนบั ถือตัวเองอ่ะ เพราะมันอ่ะ เพราะ
มันเลย มันคนเดียว..."
"มันที่ไม่เคยเห็นมึงอยู่ในสายตาเลยอ่ะนะ"
ผมชะงักอีกรอบ...
"เอาน่า...คราวนีถ้ า้ ไอ้พปี่ า่ มันยังตาบอดอีก...มึงเอาปืนไปยิงกะจูม๋ นั ได้
เลยเพื่อนโย"
"บ้า กูไปเรียนที่นู่นแค่เพราะกูอยากเจอเขา อยากเห็นเขาบ้าง...มึงก็..."
"ไม่...มึงชอบพีป่ า่ มานานเท่าไหร่แล้ว...นานจนกูเปลีย่ นแฟนมาแล้วตัง้
สิบสองคน กูว่ามึงอาจจะรักใครไม่ได้อีกแล้วก็ได้"
"..."
"ถ้าเป็นงั้นจริงกูก็อยากให้รักของมึงสมหวัง"
"..."
"กูจะช่วยมึงเอง ไอ้โย"
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ตอนที่ 1
ก่อนวันเปิดเรียนสองอาทิตย์...
ณ มหาวิทยาลัย X ผมเป็นนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์
ไอ้ มิ่ ง เพื่ อ นผมที่ ทุ ก ท่ า นรู ้ จั ก กั น ไปในบทน� ำ เมื่ อ ตะกี้ มั น เรี ย นคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ครับ มันสอบตรงติดในขณะทีผ่ มแอดมิชชัน่ ติด (ซึง่ กว่าจะติด
เข้ามาได้นนั้ เลือดตาแทบกระเด็น เพราะทีน่ กี่ ารแข่งขันสูงมากจนผมอยากจะ
ร้องไห้) และถ้าหากคุณจะถามถึงอีกคนที่ถูกกล่าวถึง เขาเรียนอยู่คณะ
แพทยศาสตร์ครับ และตอนนี้ก็ก�ำลังจะขึ้นปีสองแล้ว
เอาจริงๆ นะ ผมตื่นเต้นชะมัดที่จะได้เจอเขา ผมชอบเขามานานมากๆ
แล้ว (ต้องยอมรับอย่างลูกผูช้ ายเลยว่าผมชอบผูช้ ายคนนีจ้ ริงๆ) เขาเป็นรุน่ พีผ่ ม
หนึ่งปี แต่ก็มีไม่บ่อยหรอกครับที่ผมจะเรียกเขาว่าพี่แม้ว่าเราจะไม่เคยคุยกัน
ก็ตามที ก็เขาน่ะท�ำตัวไม่นา่ เคารพเลยสักกระติด๊ ตอนอยูม่ ธั ยมก็เกกมะเหรก
เกเรแต่งตัวไม่เรียบร้อย แต่ใครจะไปรูว้ า่ เขาจะสอบติดหมอน่ะ
ผมชอบเขาตัง้ แต่ตอนทีผ่ มอยูม่ อสองและเขาอยูม่ อสาม จนตอนนีผ้ มขึน้
ปีหนึง่ และเขาขึน้ ปีสอง ผมแอบมองเขามานานมากไม่วา่ เขาจะยืนอยูท่ จี่ ดุ จุด
ไหนในโรงเรียน และตอนนีผ้ มก็มาเรียนทีน่ เี่ พือ่ ทีจ่ ะได้แอบมองเขาต่อไปไม่วา่
เขาจะยืนอยูจ่ ดุ จุดไหนในมหา'ลัย ว่าไปแล้วผมก็โคตรจะตืน่ เต้น นีผ่ มมือสัน่ ไป
หมดแล้วนะ ทัง้ ๆ ทีต่ อนนีผ้ มแค่ขนของย้ายเข้ามาอยูใ่ นหอเอง ยังไม่ได้เจอเขา
สักหน่อย
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จ�ำชื่อเล่นของเขาได้มั้ยครับ เขาชื่อว่าป่า ป่าที่มีต้นไม้เยอะๆ น่ะครับ
ส่วนชื่อจริงของเขาคือพนา ก้องธานินทร์
"พี่ครับ เดี๋ยวผมขนเองนะ ผมขนเอง" เพราะป๊าเป็นห่วงผม ป๊าเลยส่ง
คนมาช่วยขนของเยอะมาก และตอนนี้เหลือเพียงแค่กระเป๋าเป้ของผมกับ
กล่องโมเดลวันพีซ ผมอยากจะขนเองบ้างอะไรบ้าง นี่ผมออกมาจากบ้านเพื่อ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่นะ
"คุณหนูต้องการอะไรบอกได้นะครับ โทรหาได้ตลอดเลยนะ"
"ครับ ขอบคุณมากครับ"
"อย่าลืมโทรหาเจ้านายด้วยนะครับ"
"ครับ"
"ให้ผมเดินไปส่งในหอมั้ยครับ"
"ไม่ครับ ขอบคุณครับ"
เจ้านายของพวกเขาดุน่ะครับก็เลยต้องเอาใจใส่ผมขนาดนี้ พ่อผมน่ะ
หวงลูกชายเข้าไส้เพราะมีผมแค่คนเดียว ผมกับพ่ออยู่ด้วยกันแค่สองคนมา
นานมากแล้ว เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกอะไรที่พ่อจะเป็นห่วงผมขนาดนี้
ผมยืนรอให้รถขนของของผมเคลื่อนผ่านหน้าหอพักใหม่ของผมไป
และทันทีที่ผมหันกลับมาประจันหน้ากับหอพักอีกครั้ง...
ตัวกระผมแทบจะท�ำกล่องโมเดลวันพีซของผมหลุดมือ (สิริรวมมูลค่าก็
หลายหมื่นบาท) ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ พนา ก้องธานินทร์...ที่ผมเพิ่งจะพูดถึงก�ำลัง
เดินออกมาจากหออย่างโทรมๆ ด้วยร่างกายโทรมๆ และก็ถังพลาสติกบรรจุ
น�้ำเปล่าขนาดใหญ่โทรมๆ
ไอ้พปี่ า่ ...ตัวจริงเสียงจริง...พีป่ า่ ทีผ่ มลงทุนตามเขามาเรียนถึงนี.่ ..คนนัน้
นั่นแหละครับ ผมไม่ได้โกหกจริงๆ นะ
เขาสูงขึน้ จากตอนมอหกมากกว่าคืบ ซ�ำ้ ยังดูมมี ดั กล้ามหนาขึน้ กว่าเดิม
ขาวขึ้นกว่าเดิม หล่อขึ้นกว่าเดิม แม้ว่าตอนนี้จะดูเหมือนเด็กหนุ่มอยู่หอทั่วไป
ก็ตาม ผมนี่แทบล้มเลย ตกใจจนไม่รู้จะตกใจยังไง
เขาอยูห่ อเดียวกันกับผม...ไม่เชือ่ ก็ตอ้ งเชือ่ ครับ เขาอยูจ่ ริงๆ น�ำ้ ตาจะไหล
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"เฮ้อ คนเรามันเป็นคุณหนูถึงขนาดที่ว่าจะต้องมีคนงานมาช่วยขนของ
เป็นสิบๆ คนเลยเหรอว้า" พี่ป่าพูดเหมือนพูดเรื่องลมฟ้าอากาศแต่มันเข้า
หูผมเต็มๆ เคยได้ยินกิตติศัพท์มาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วว่าเขากวนตีนใช้ได้
เหมือนกัน แต่นั่นก็เป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะ...ส�ำหรับผมน่ะ
ผมก้าวเท้าทีส่ นั่ เทาเข้าไปใกล้ๆ ไม่อยากให้เขาเห็นว่าผมช็อกขนาดไหน
ได้เจอคนที่อยากเจอแทบจะในทันทีที่คิดเสร็จ ผมคงต้องรีบท�ำบุญเพิ่มเพราะ
เหมือนผมจะใช้บุญหมดไปแล้ว
"ว่า...ผมเหรอ" ผมพูดได้แค่นั้นแม้ว่าอยากจะพูดค�ำที่ดีมากกว่านี้
ก็ตาม
"ว่าแมวมัง้ " หน้าหล่อๆ ของพีป่ า่ หันมา โห นีผ่ มว่าผมสูงแล้วนะ เจอพีป่ า่
เข้าไปผมถึงกับเงิบ ดูเตี้ยลงมาอีกยี่สิบเซ็นต์ คนอะไรจะสูงท่วมฟ้าท่วม
มหาสมุทรขนาดนั้น "ดูจากภายนอกก็รู้ว่ามึงคุณหนูผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดิน
ด้วยความหวังดีนะ มึงควรเลิกพึง่ ทีบ่ า้ นตัง้ แต่วนั นีเ้ ป็นต้นไป"
เขาสอนคนอื่นเป็นด้วยแฮะ จ�ำได้ว่าตอนมัธยมวันๆ เอาแต่เล่นบาส
แล้วก็เล่นเกม
ผมยิ้มมุมปากในตอนที่พี่ป่ากดน�้ำใส่ถังพลาสติกของเขา
"ยุ่งไรด้วย..."
พี่ป่าหันขวับจนผมเกือบท�ำกล่องโมเดลหล่น "มึงว่าไงนะ"
"ถามว่ายุ่งไรด้วย" ผมว่าเขากวนตีน งั้นผมก็คงเป็นคนกวนตีนเหมือน
เขาใช่มั้ย
"เอ้า ไอ้เตี้ย รุ่นพี่สอนท�ำไมมึงไม่รับไว้ดีๆ ล่ะ คณะไหนเนี่ย กูจะตามไป
เล่นถึงพี่มึง" ไม่รู้ว่าจริงอย่างที่พูดหรือเปล่า หน้าตาเขาจริงจังมาก แต่ส�ำหรับ
ผมดูไม่น่ากลัวเลย ผมดีใจที่ได้เจอเขาน่ะ
...และก็ขอโทษด้วยที่บอกว่าคิดถึงตรงๆ ไม่ได้...
ว่าแต่...พี่ป่าว่าผมเตี้ยเหรอ...
"เตี้ยตรงไหนวะ ตั้งร้อยเจ็ดสิบแปดเซ็นต์"
"ก็มึงเตี้ยกว่ากู"
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"สูงกว่าแล้วไง คิดว่ากูต่อยมึงแล้วมึงไม่เจ็บงั้นเหรอ" ผมมันเป็นคน
ปากไว...จนเกินไป
"ว่าไงนะ" พี่ป่าวางถังพลาสติกแล้วหันมาหาผม ผมนี่ใจเต้นตึกๆ แต่ก็
กลืนน�้ำลายเถียงพี่เขาเข้าไว้... "ไหนมึงลอง...ต่อยกูซิ"
ใครจะกล้าฟะ...หน้าเรียวๆ ที่ยื่นเข้ามาใกล้มีแต่จะท�ำให้ใจเต้น ไม่ได้
ท�ำให้อยากต่อยออกไปเลยสักนิด ผมมือสัน่ ตอนทีพ่ ปี่ า่ จ้องมองมาทีผ่ มเขม็ง
ผมชอบพี่เขาแท้ๆ ทว่าผมกลับเริ่มต้นความสัมพันธ์ของเขากับผมได้
ไม่ดีเลย
...แต่ผมมีเหตุผลนะ
"ไม่ต่อยโว้ย หลบไป" ผมผลักเขาออกไปให้พ้นทางแล้วเดินเข้าไป
ในหอ
"อะไรของแม่งวะ" ผมได้ยินเสียงพี่ป่าบ่นตามหลังมา หลังจากนั้นผมก็
ไม่รู้อะไรแล้ว เพราะผมวิ่งจู๊ดเข้าไปในห้องของตัวเองแล้วร้องใส่หมอนที่วาง
อยู่บนเตียง
ผมได้คุยกับพนา ก้องธานินทร์แล้ว!!!!
ร้านค็อฟฟี่ช็อปในมหา'ลัย
"กูไม่รู้ว่ะ มึงก็รู้นิสัยกูอ่ะ เจอหน้าพี่ป่าทีไรก็ชอบแซะพี่เขาและพูดถึง
พี่เขาในแง่ไม่ดีอยู่เรื่อย เช่น พี่ป่าวันนี้แม่งไม่สระผมว่ะ แต่มึงรู้มั้ยว่ากูชอบ
ชิบหาย แม่งโคตรจะดูดี หรือไม่ก็บางวันที่พี่เขามาสาย กูก็แอบด่าเขาว่าคน
เชีย่ ไรมาสายได้ตลอด แต่ในใจกูนชี่ อบทีจ่ ะเห็นเขาวิง่ กระหืดกระหอบเข้าประตู
โรงเรียนมานะเว้ย กูวา่ ตลกดี นีก่ แู ซะเขาในพืน้ ทีข่ องกูจนกูคดิ ว่ากูสนิทกับเขา
ทั้งๆ ที่ยังไม่เคยได้คุยด้วย เพราะงั้นตอนที่เจอ...กูก็เลย..."
"เละไม่ มี ชิ้ น ดี " มิ่ ง ช่ ว ยเสริ ม ค� ำ พู ด ให้ ผ มหลั ง จากที่ รู ้ แ ล้ ว ว่ า ผมไป
เจอพี่ป่ามา ไอ้มิ่งดึงดูดสายตาสตรีเพศในร้านได้มากเอาการเลยครับ เพราะ
หน้าหล่อๆ ของมันรวมทั้งความสูงชะลูด
"โอ๊ยแม่ง ไม่รู้..." ผมเอามือปิดหน้า เละไม่มีชิ้นดีอย่างที่ไอ้มิ่งพูดจริงๆ
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ผมว่าความหวังที่ผมจะท�ำให้พี่ป่าหันมามองบ้างจากศูนย์คงจะติดลบก็คราว
นี้ มีอย่างที่ไหน ชอบเขาแต่ไปชวนเขามาด่ามาว่ามาต่อล้อต่อเถียง
ไอ้วาโย...อะไรของเมิงงงงงงงง...
"กูว่าดีนะ" ไอ้มิ่งดูดช็อกโกแลตเย็นเสียงดัง
ผมเอามือออกจากหน้า "มึงว่าไงนะ"
"ดีจะตายห่า ตอนนี้ไอ้พี่ป่าก็จ�ำมึงได้แล้ว และมึงสามารถต่อความยาว
สาวความยืดกับไอ้พี่ป่าได้อีกตั้งหลายสตอรี่ เพราะอะไรรู้มั้ย..."
"อะไรวะ..."
"คนอย่างมึงอ่ะ หวานไม่เป็นหรอกโย" มิ่งเอ่ย "จะให้มึงไปพูดแบบว่า
'พีป่ า่ ครับ ผมชอบพี'่ 'พีป่ า่ ครับ ไปเดตกับผมหน่อย' 'พีป่ า่ ครับ ฝันดีนะ' ชาติหน้า
ตอนบ่ายๆ มึงก็ไม่พดู หรือถ้าจะพูดก็คงใช้เวลาสามวันในการรวบรวมความกล้า
กูพดู ถูกมัย้ "
"กู..."
"การที่มึงไปต่อล้อต่อเถียงกับเขาจะท�ำให้มึงกับเขาพูดจากันไหลลื่น
แม้ว่าเขาจะมองมึงไม่ดีก็เถอะ แต่เชื่อกู...สักวันเขาจะมองมึงดีเอง เพราะตัว
มึงดี เข้าใจกูมั้ยเนี่ย"
"ตรรกะเชี่ยไรของมึงเนี่ยไอ้มิ่ง"
"หึ แต่งงานกับพี่ป่าเมื่อไหร่ เอาของมาเซ่นกูด้วยนะมึง"
อะไรท�ำให้ไอ้หล่อนี่มั่นใจได้ขนาดนั้นฟะ ผมส่ายหน้าพยายามไล่สิ่งที่
ไอ้มิ่งเพิ่งพูดกับผมออกไป ไม่รู้แหละ ไม่ว่าจะดีจะร้ายยังไงผมก็ได้เจอพี่ป่า
และได้คุยกับพี่ป่าแล้ว นับว่าเป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอ
คราวนี้ถ้าบังเอิญเจอกันที่หอผมจะทักพี่เขาว่าไงดีล่ะเนี่ย
'ไงไอ้สูง...มึงเรียนหนักมั้ย' อะไรประมาณนี้เหรอ...ไม่เห็นจะเข้าท่าเลย
แฮะ
ตอนเย็นผมมาประชุมอยู่ที่คณะซึ่งเป็นการนัดพบปะครั้งแรกหลังจาก
ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน เพื่อนบางคนผมจ�ำหน้าได้ แต่บางคนผมก็จ�ำหน้าไม่ได้

Page ���������������� 1.indd 12

22/11/59 09:54

Chiffon_cake 13

และบอกไว้เลยครับว่าเอกของผมเนี่ย...มีผู้ชายน้อยมาก
แถมมากกว่าครึ่งเป็นผู้ชายที่ท่าทางตุ้งติ้ง...
ผมนัง่ อยูใ่ นแถบโซนของเอกชีววิทยาซึง่ เป็นเอกทีผ่ มเรียน ในบรรดาวิชา
วิทยาศาสตร์นี่เป็นวิชาที่ผมชอบมากที่สุดแล้วล่ะ คณะผมมีประมาณพันกว่า
คนและวันนี้ก็นั่งกันกินพื้นที่โรงยิมไปแทบครึ่งค่อนโรงยิมเลยทีเดียว เป็นการ
ประชุมด่วนที่ไม่ได้นัดหมายอะไรเป็นพิธีรีตอง เพราะฉะนั้นผมจึงเห็นบางคน
ใส่กางเกงบอลมาเข้าประชุม
"สวัสดีค่ะน้องๆ คณะวิทยาศาสตร์"
"สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับ"
"ที่พี่เรียกประชุมด่วนในวันนี้ก็ต้องขอโทษด้วย พี่มีธุระด่วนมากจริงๆ"
ประธานสมาคมนิสติ คณะวิทย์รา่ งท้วมท่าทางตุง้ ติง้ เอ่ย "วันนีเ้ ราต้องได้ตวั ดาว
เดือนคณะนะจ๊ะ"
ผมกับเหล่าปีหนึง่ ท�ำหน้างง ดาวเดือนทีว่ า่ มันส�ำคัญอะไรขนาดนัน้ เชียว
"เนื่องจากความผิดพลาดเกี่ยวกับตารางกิจกรรม พวกพี่เองก็ปวดหัว
มากมายกับเรือ่ งนี้ ทีจ่ ริงจะต้องมีการแข่งขันกันหลายรอบ แต่ดว้ ยเหตุผลหลาย
ประการ เรามาเลือกกันแบบนัง่ จับเข่าคุยกันง่ายๆ เลยจะดีกว่า"
จับเข่าคุยยังไงหว่ากับคนพันคน...
"ง่ายๆ เลยค่ะ ทุกเอกส่งตัวแทนออกมาชายหนึ่งหญิงหนึ่งให้มายืน
กันอยู่ตรงนี้ พี่ใจดีจ้ะ พี่จะให้น้องๆ หนูๆ เลือกกันเองภายในเวลาสิบนาทีนี้
เอกไหนไม่ยอมส่งตัวแทนลงมา พี่จะงดขนมเบรกเอกนั้นในกิจกรรมวันพรุ่งนี้
นะจ๊ะ"
สิน้ เสียงประธาน ทุกคนก็หนั มามองหน้ากันแทบจะในทันที เสียงเอะอะ
โวยวายดังขึ้นไปทั่วบริเวณเพราะต่างคนต่างก็เสนอคนนั้นคนนี้ในเอกของ
ตัวเอง
ผมนั่งเฉยๆ มองดูเพื่อนๆ ออกความเห็นต่างๆ กันออกไป โชคดีหน่อย
ที่เอกผมมีคนจ�ำนวนร้อยนิดๆ คุยกันง่ายหน่อย (นี่ง่ายแล้วเหรอ)
"ดิฉันขอน�ำเสนอ...วาโย" นางฟ้านางหนึ่งยกมือของผมขึ้นมา ท�ำให้
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ทุกคนในเอกหันมามองผมเป็นตาเดียว "แก๊งกะเทยมองมานานแล้วค่ะ แซ่บมาก
ถ้าส่งเข้าไปชนะแน่ เพือ่ นๆ ว่าไง"
เริ่มมีคนส่งเสียงเห็นด้วยในขณะที่ผมส่ายหน้าเป็นพัลวัน
"ไม่เหมาะๆ กูไม่เหมาะ"
"ไม่เหมาะเชี่ยไร มึงแมนสุดหล่อสุดแล้วไอ้โย" นางฟ้าเปลี่ยนเป็น
นางมารทันทีทผี่ มไม่ยอมท�ำตามทีม่ นั พูด "ขาวก็ขาว ขนตางีจ้ ะชนหน้ากูอยูล่ ะ
กูจะส่งมึงไป มึงไม่มีสิทธิ์โต้แย้งอะไรทั้งนั้น"
"ไม่โว้ย กูไม่เป็น"
จากมือคู่หนึ่งที่จะดันตัวผมให้ยืนขึ้น คราวนี้เป็นมือหลายคู่ที่แทบจะ
จับผมใส่พานถวายให้ท่านประธาน ผมจะบ้าตาย ผมเนี่ยนะจะไปสู้อะไร
เอกอื่นเขาได้
และแล้วอะไรบางอย่างก็ท�ำให้ผมกับเพื่อนชะงัก...
"อุ๊ยตาย เรามีแขกรับเชิญค่ะเด็กๆ" ท่านประธานดูระริกระรี้ขึ้นมาทันที
เมื่อเห็นกองทัพนักกีฬาบาสที่เดินเข้ามาในยิม กลุ่มคนที่มาใหม่ดูตกใจที่เห็น
คนจ�ำนวนมากมายซึง่ นัง่ อยูบ่ นอัฒจันทร์และก�ำลังจะเดินกลับออกไปข้างนอก
"จะไปไหนล่ะ เข้ามาก่อน หมอพนา ฉันเห็นเธอนะ อย่าให้ฉันต้องบุกไปข่มขืน
เธอที่หอ!"
หมอพนา...พนา พนา...นีอ่ ย่าบอกนะว่าสูงๆ ขาวๆ ใส่เสือ้ นักบาสสีแดง
ทั้งตัวนั่นคือ...พี่ป่า
"มึง...หล่อชิบหาย" นางฟ้าที่เคยเพ้อถึงผมบัดนี้ลืมผมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว
"พี่ป่าไงมึง พี่ป่าอ่ะ"
"กรีด๊ ดด หล่อมากกกก เคยเห็นแต่ในเพจคิวต์บอย ตัวจริงหล่อมากกกก"
"พี่ป่าาาาาาาาาา"
พี่ป่าอย่างงั้นพี่ป่าอย่างงี้ดังระงมไปหมด ผมนี่ยืนอึ้งมองดูพี่ป่าเดินมา
หาเจ๊ประธานด้วยท่าทางติดจะร�ำคาญ "มีอะไร" ผมได้ยนิ เสียงพีเ่ ขาพูดว่าอย่าง
นั้นแว่วๆ
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"คนมองเยอะนะไอ้น้องป่า เดี๋ยวเถอะ"
"แล้วยังไง"
"เด็กๆ คะ" เจ๊ประธานตีแขนพีป่ า่ ไปทีหนึง่ แล้วก็ลากตัวสูงๆ ของเขาให้มา
ยืนอยูข่ า้ งๆ "นีค่ อื หมอพนาหรือหมอป่าปีสอง เดือนคณะแพทยศาสตร์ปที แี่ ล้ว
ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ"
"กรี๊ดดดดดดดดดดดดด"
"กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด"
"กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดด"
"ชะนีเด็กกับทายาทกะเทยหยุดเดี๋ยวนี้ ฉันบอกให้แค่ปรบมือไง"
ผมอ้าปากค้างมองดูภาพตรงหน้าด้วยความอึง้ ไอ้พปี่ า่ คนกากทีผ่ มชอบ
แซะในใจที่โรงเรียนเก่า ปีที่แล้วเป็นเดือนคณะแพทย์เหรอเนี่ย...
"และที่เด็ดไปกว่านั้นคือ...เขาเป็นเดือนมหาวิทยาลัยด้วยค่ะ"
แทบล้มทัง้ ยืน...รูส้ กึ ว่าชนชัน้ วรรณะห่างไกลออกไปจากพีป่ า่ อีกประมาณ
สามสิบชัว่ โคตร...
เดือนมหา'ลัยกับคนที่ก�ำลังจะเกือบได้เป็นเดือนเอกเล็กๆ น้อยๆ
"ไปได้ยัง..." พี่ป่าดูร�ำคาญเอามากๆ
"เอ๊ะ จะรีบไปไหน ฝากบอกอะไรน้องๆ ปีหนึ่งคณะเจ๊หน่อยสิจ๊ะ"
"จะไปเล่นบาส"
"สักค�ำสองค�ำสามค�ำ" ไมค์ถูกยื่นออกไปแล้ว
พี่ป่ากลอกตา และเขาก็พูดออกไมค์อย่างง่ายๆ ว่า "ตั้งใจเรียนนะ"
คราวนี้เสียงกรี๊ดแทบจะถล่มโรงยิม...
นี่ใช่มั้ยที่เรียกว่าอภินิหารและอิทธิฤทธิ์ของเดือนมหา'ลัย...
ตอนที่พวกที่จะมาเล่นบาสเดินออกไปจากโรงยิมเพราะพวกเขาเล่น
ไม่ได้นั้นผมทรุดลงนั่งที่เดิม ไม่เอาแล้วกับการเป็นเดือน ใครจะเป็นก็เป็นไป
เพราะถ้าผมไปแข่ง ยังไงผมก็แพ้อยู่ดี ดูหนังหน้าไอ้พี่ป่ากับหน้าผมสิครับ
คนละชั้นกันนะ ผมจะไปชนะได้ยังไง แค่ชนะเอกอื่นก็ยากแล้ว ดูดิ พวกที่ลง
ไปหาเจ๊ประธานมีแต่หล่อๆ สูงๆ ทั้งนั้น
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"ไอ้เชี่ยโย ยังไม่ลงไปอีกเหรอ"
"นี่พวกมึงยังไม่ล้มเลิกความคิดอีกเหรอ!"
"ไม่ ลงไป ชีวะจะส่งคนลงไปช้าที่สุดแล้ว พวกกูจะอดแดกหนม"
"มึงงงงง กูไม่ไป กูชนะใครไม่ได้จริงๆ นะ"
"ชีววิทยาคะ ส่งตัวแทนลงมาได้แล้วค่ะ" เจ๊ประธานประกาศออกไมค์
"ไอ้โย ออกไปเดี๋ยวนี้ กูเชื่อในตัวมึง" ทุกสายตาของคนในเอกจับจ้อง
มาที่ผม ผมท�ำหน้าเครียด ไม่อยากออกไปโคตรๆ แต่ท้ายที่สุดก็ต้องออกไป
อย่างช่วยไม่ได้
...เดี๋ยวก็ตกรอบเองนั่นแหละ คนหล่อกว่าผมมีตั้งเยอะ ขอโทษเพื่อนๆ
ล่วงหน้าเลยก็แล้วกัน...
ตอนลงไปยืนข้างล่างผมยังชะเง้อมองหาคนทีเ่ พิง่ เดินออกไปจากโรงยิม
ในชุดบาสสีแดงอยู่...
"อ่า มาครบแล้วนะ"
ผมยืนอยู่ข้างๆ เพื่อนดาวเอกที่เพื่อนๆ เลือกกันลงมา...
"พี่จะเริ่มคัดเลือกเดี๋ยวนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา" เจ๊ประธานมองดู
ทุกคนทีย่ นื เป็นแถวอยูต่ รงหน้าเจ๊แกในทีน่ รี้ วมผมด้วย อายชิบหาย คนจ้องมอง
มาอย่างกับดูลิงในสวนสัตว์ "ตอบค�ำถามพี่มาสั้นๆ ง่ายๆ ใครตอบถูกใจก็เป็น
ดาวคณะกับเดือนคณะไปเลย"
ช่างเป็นคณะที่คัดเลือกได้อย่างสดหน้างานและโคตรชิลจริงๆ ผมขอ
คารวะ...
"ฟังค�ำถามค่ะ...ค�ำถามมีอยู่ว่า..."
"ไอ้โย นี่มึงได้เป็นเดือนคณะเหรอ" ผมเจอไอ้มิ่งอีกรอบในตอนดึก
มันบอกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยว บอกเสร็จก็ขับรถมารับผมที่หอเฉย ผมมองซ้าย
มองขวาเป็นอย่างดีแล้วครับ ไม่บังเอิญเจอพี่ป่าอีกแล้ว
"เออ"
"ฮ่าๆๆๆ" ไอ้มิ่งหัวเราะอย่างขบขันชิบหาย "เขาใช้อะไรดูวะ มึงถึงได้
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เป็นเนี่ย"
"กูไม่อยากเป็นเท่าไหร่หรอก ค�ำถามกูก็ตอบไปมั่วๆ ได้เป็นเฉยแม่ง"
"ก็ดีนี่ เดือนคณะกับเดือนมหา'ลัยเข้ากันจะตาย" มิ่งพูดต่อไป "ดีไม่ดี
ถ้ามึงตั้งใจอาจจะเป็นเดือนมหา'ลัยกับเดือนมหา'ลัย"
"หน้าอย่างกูเนี่ยนะไอ้มิ่ง" ผมดูดนมเย็น "ไม่ล่ะ เป็นแค่เดือนคณะนี่ก็
เซอร์ไพรส์มากพออยู่แล้ว กูไม่หวังอะไรอีกแล้ว"
"มึงไม่รู้เหรอว่ามึงโชคดีแค่ไหนน่ะ" มิ่งดูดน�้ำในมือมันบ้าง "ดาวเดือน
ปีท่ีแล้วต้องมาดูแลดาวเดือนปีนี้ มึงไม่คิดว่าพี่ป่าเขาจะมาดูแลน้องตัวเอง
บ้างเหรอวะ"
ฟังดูน่าสนใจ... "แล้วไงอีก"
"อีกทัง้ ยังเป็นเดือนมหา'ลัย คราวนีไ้ ม่ได้แค่ดแู ลน้องคณะตัวเองแล้ว มึง
ต้องดูแลน้องคณะอื่นด้วย มึงคงได้ฟินเช้ายันเย็นแน่งานนี้"
ผมถึงกับส�ำลักนมเย็นในแก้วเลยทีเดียว...
"ว่าแต่...ค�ำถามอะไรวะที่ท�ำให้มึงได้เป็นเดือนคณะวิทย์"
ผมเคี้ยวน�้ำแข็งก่อนตอบ "เขาถามกูว่าความรักคืออะไร"
"นี่น่ะเหรอค�ำถามคัดเลือกดาวเดือนของคณะมึง..." มันท�ำหน้าเฉยชา
ไปเลย
"เออ"
"แล้วมึงตอบว่าไงล่ะ..."
"หึ..."
"...หรือว่ากูไม่ควรถามมึงวะเพื่อน"
"เพราะกูรู้ดีไงว่ารักเป็นไง กูถึงได้มาเป็นเดือนเนี่ย"
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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