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00
ใครไม่โทร อินโทร
"ล�ำดับสุดท้ายของภาคเคมี นายกรรณยุคล จิระโรจน์ เข้าห้องสัมภาษณ์
ได้แล้วค่ะ"
สูดลมหายใจเข้าลึกๆ ผ่อนลมหายใจออกยาวๆ สูดลมหายใจเข้าอีกรอบ
ผ่อนลม...
"กรรณยุคล"
ยังไม่ทนั หายใจออกก็โดนเรียกซ�ำ้ อีกรอบ ไม่ไหวแล้วจะเป็นลม ตืน่ เต้น
จนตาเหลือก แต่กต็ อ้ งบอกตัวเองเอาไว้วา่ ทุกอย่างจะโอเค อีกไม่นานมันก็จะ
ผ่านไปด้วยดี
"ลีลา...ลีลาเย้อออ เขาเรียกมึงหลายรอบแล้วจะรอฤกษ์งามยามดีอะไร
อีกวะ"
เสี ย งของเพื่ อ นสะกิ ด ให้ ผ มได้ ส ติ ห ลั ง เป็ น บ้ า กั บ ตั ว เองพั ก ใหญ่
ด้วยความทีเ่ ป็นคนสุดท้ายของภาคเลยค่อนข้างกดดัน เกิดคนอืน่ ตอบค�ำถาม
ดีหมดแล้วมีผมห่วยอยูค่ นเดียวจะท�ำยังไง อาจารย์จะเขีย่ ผมออกมัย้ หลายอย่าง
มันตีวุ่นอยู่ในหัวไปหมด ทว่าจุดนี้คงท�ำอะไรไม่ได้แล้ว นอกจากเผชิญหน้า
เท่านั้น
"ลีลาที่ไหน แค่ขอเวลาท�ำใจ" ผมหันไปบอกเพื่อนซึ่งนั่งรออยู่หน้าห้อง
เพียงคนเดียว ขณะนั้นเองเสียงของเจ้าหน้าที่พลันแทรกขัดจังหวะอีกรอบ
"กรรณยุคล จิระโรจน์อยู่ไหนคะ"
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"ขอโทษครับ! ผมอยู่นี่ครับ" พอลุกขึ้นจากเก้าอี้ผมก็ก้าวฉับๆ ด้วย
สีหน้ามั่นใจ แต่ทุกส่วนในร่างกายกลับสั่นเทาเป็นเจ้าเข้า คิดดูดิ ขนาดตอน
ขานรับปากยังกระตุกไม่หยุดเลย
เฮ้ยใจเย็นก่อนกู...ใจเย็น...
"คนสุดท้ายของภาคเคมี เชิญนัง่ ครับ" หลังเปิดประตูเข้ามาในห้องเชือด
ที่เย็นผิดปกติ เสียงของอาจารย์หนึ่งในสามคนซึ่งนั่งรออยู่ก่อนแล้วก็เอ่ยขึ้น
ผมท�ำตามค�ำสั่งโดยง่าย วางพอร์ตโฟลิโอที่เตรียมมาไว้บนตักก่อน
ท�ำมัน่ หน้าสบตากับคนทัง้ สาม ทัง้ หมดเป็นอาจารย์ผชู้ าย แถมหน้าตายังเด็ก
มากๆ ราวกับเพิง่ จบมาหมาดๆ สองคนซ้ายขวาสวมแว่น ส่วนคนกลางผูกไท
ลายทแยง ดูแตกต่างอย่างคูลๆ
"ช่วยแนะน�ำตัวให้พวกผมรู้จักคุณหน่อย"
โดนค�ำถามแรกเข้าให้ ไม่ยากครับค�ำถามนี้ รีบจัดไปอย่าให้เสีย
"สวัสดีครับ ผมชื่อกรรณยุคล จิระโรจน์ครับ"
สั้นไปปะวะ
ดู เ หมื อ นทั้ ง ห้ อ งจะเข้ า สู ่ ส ภาวะเดดแอร์ ฉั บ พลั น เพราะอาจารย์
คงไม่คิดว่าการแนะน�ำตัวจะเสร็จเร็วขนาดนี้ คือแบบ...เพื่อนแม่งพูดอะไร
ไปบ้างเนี่ย แต่พอคิดว่าการแนะน�ำตัวที่สั้นไปอาจท�ำให้ตัวเองโดนเตะโด่ง
ออกจากคณะในด่านสุดท้ายเลยต้องรีบแนะน�ำตัวเองเพิ่มเติมอีกหน่อย
"เอ่อ...ผมชื่อเล่นว่ากรรณ ซึ่งมาจากค�ำหน้าของชื่อจริง เผื่ออาจารย์
ยังไม่รู้ กรรณยุคลแปลว่าหูสองข้างครับ"
เชี่ย!
ให้ทายแมตช์นี้ตายหรือรอดวะ
"ชื่อมีความหมายดีนะ นิสิตคณะเราแต่ละคนชื่อมีเอกลักษณ์ทั้งนั้น
ปีกอ่ นคนทีม่ าสัมภาษณ์ชอื่ อะไรนะ" เหมือนอาจารย์จะนัง่ คุยกันอย่างออกรส
ออกชาติ ผมเลยมีเวลาพรูลมหายใจเบาๆ เพราะบรรยากาศไม่ได้ตึงเครียด
อย่างที่คิด
"อ๋อ อนณมั้ย"
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"ใช่ๆ อนณที่แปลว่าผู้ไม่มีหนี้"
กูวา่ ชือ่ กูความหมายแปลกแล้วนะ ไอ้อนณนีห่ นักกว่ากูอกี ภูมใิ จจับจิต
ที่ผมไม่ใช่คนเดียวในความขมขื่นนี้ ปาดน�้ำตาป้อยๆ
"โอเค ชอบวิชาอะไรมากทีส่ ดุ ครับ" ร�ำลึกความหลังกับนิสติ สอบสัมภาษณ์
ปีกอ่ นเสร็จค�ำถามทีส่ องก็ถกู ยิงใส่อกผมอย่างจัง
"ผม...ไม่ชอบอะไรเป็นพิเศษครับ"
"แล้วท�ำไมถึงมาเรียนวิศวะเคมี"
"เพราะคะแนนถึงครับ"
กริบ...
รู้สึกว่าตัวเองได้ก้าวพลาดอะไรสักอย่างแล้วตีนดันไปเหยียบใส่กับดัก
ทีว่ างอยูต่ รงหน้าอีกระลอก โง่จนไม่รจู้ ะสรรหาค�ำไหนมาด่าตัวเอง ก็มนั ตืน่ เต้น
อ่า เลยเผลอพูดไม่คดิ ออกไป จะให้รบี แก้ตา่ งสมองก็แบลงก์เลยปล่อยเดดแอร์
ไปอีกพักหนึ่งจนกว่าอาจารย์จะเริ่มต้นค�ำถามใหม่
"มีเพื่อนจากโรงเรียนเดิมเรียนที่คณะนี้ด้วยมั้ย"
"มีครับ" รู้สึกดีขึ้นที่อาจารย์ยิ้มกว้าง "แต่ว่าเพื่อนๆ เรียนในภาคอื่น
กันหมดครับ ที่มาเรียนเคมีเลยมีผมแค่คนเดียว"
"ถ้าไม่มีเพื่อนจะปรับตัวในคณะได้มั้ยเนี่ย"
"ผมสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและเพื่อนใหม่ได้เสมอครับ"
ที่พูดมาคนหรือกิ้งก่าวะ
"เก่งมาก"
งุ้ยยย อาจารย์ยิ้มกว้างกว่าเดิมอีก
"ขอบคุณครับ"
"ทีนี้เป็นธรรมเนียมของคณะเรา คือจะให้คุณลองท�ำโจทย์เคมีให้ดู
ข้อหนึ่ง" ว่าแล้วคนตรงหน้าไม่รอช้ายื่นกระดาษที่มีโจทย์เขียนเอาไว้มาให้
นี่มันกะเชือดกันชัดๆ
"ให้ผมท�ำ?"
"ใช่"
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"ตอนนี้?"
"ถูกต้อง"
"แล้วถ้าผมท�ำไม่ได้"
"เดี๋ยวทางเราพิจารณาเอง"
โฮ~
น�้ำตาไหลไปถึงตีน หยั่มมาท�ำให้เด็กใหม่หัวใจชอกช�้ำงี้ดิ
โคตรอยากโทรเข้าไปหารายการพี่ฉ้อยพี่ออดให้รับรู้ว่าผมนั้นได้ท�ำ
กรรมหนักไว้ ชีวติ ถึงได้เจอเรือ่ งหวิดตายซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า แต่ทตี่ อ้ งตายจริงๆ น่ะ
มันคือตอนนี้
โจทย์อะไรวะไม่คนุ้ เลย ไม่รดู้ ว้ ยซ�ำ้ ว่าต้องเริม่ จากจุดไหน แต่มาถึงตรงนี้
คงท�ำได้แค่จับดินสอข้างตัวแล้วก้มหน้าก้มตาเขียนพร้อมเสียงสะอื้นฮัก ทว่า
หลังท�ำได้ไม่เท่าไหร่อาจารย์กลับเบรกผมเอาไว้ซะก่อน
"ท�ำโจทย์ข้อนี้ได้ด้วยเหรอ"
"เปล่าครับ ผมมัว่ แม่เตีย๊ มว่าถ้าถามอะไรแล้วตอบไม่ได้ให้มวั่ ไปก่อนครับ"
ฮือ...มึงจะพูดความจริงท�ำไมวะไอ้กรรณ ไอ้บดั ซบ
แต่พอสิน้ สุดค�ำตอบอาจารย์กพ็ ากันหัวเราะไม่บนั ยะบันยัง สวนกับผม
ที่แทบร้องไห้อยู่รอมร่อ คนใจร้าย โลกเดี๋ยวนี้มันโหดร้ายกับหัวใจดวงน้อยๆ
เกินไปแล้วนะ
"โอเคๆ ผมเห็นถึงความพยายามของคุณ โจทย์ข้อนี้นิสิตปีหนึ่งที่ยัง
ไม่ได้เรียนเนือ้ หาเชิงลึกยังท�ำกันไม่ได้หรอก เราแค่อยากทดสอบไหวพริบคุณ
เท่านั้น"
บอกเลยคะแนนไหวพริบตอนนี้คงมีค่าเท่ากับศูนย์
"ไหน คุณมีอะไรในพอร์ตที่อยากเอามาโชว์เราบ้าง" ใจชื้นขึ้นมานิดนึง
แต่ก็สยองพองขนหน่อยๆ ตรงที่เห็นรอยยิ้มของแกนี่แหละ
"นี่ครับ" ไม่รอช้า ผมวางพอร์ตโฟลิโอไว้ตรงหน้าอาจารย์ทันที
"ช่วยพรีเซนต์ให้พวกผมฟังทีว่าคุณมีจุดเด่นอะไรบ้าง"
"ผมเป็นคนร่าเริงสดใส เข้ากับเพื่อนได้ง่าย เป็นที่รักของทุกคน"
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"ขอที่เป็นกิจกรรมดีกว่า"
"อ๋อ ผมเคยไปแข่งตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ แล้วก็เล่นละครเวทีครับ"
แล้วอาจารย์กเ็ ปิดพอร์ตไปทีละหน้าอย่างตัง้ ใจก่อนจะหยุดอยูต่ รงหน้าเกียรติบตั ร
และรูปละครเวทีโรงเรียนที่เคยเล่น
"เก่งหนิ คุณเล่นละครเป็นบทอะไร"
"เล่นเป็นหมาครับ"
ผมรูส้ กึ ได้วา่ คนอายุมากกว่าก�ำลังกลัน้ ยิม้ อย่างสุดความสามารถ อิหยังวะ
"ดีๆ"
พอร์ตโฟลิโอถูกพลิกไปทีละหน้าจนถึงหน้าสุดท้าย จากนัน้ จึงเปลีย่ นไป
ดูใบแสดงความคิดเห็นที่เพิ่งแจกให้หน้าห้องก่อนเข้าสัมภาษณ์ ผมเขียน
ทุกอย่างลงไปบนนั้นหมดแล้ว แต่คงมีจุดหนึ่งที่ติดใจคนอ่านถึงกับท�ำให้
ขมวดคิ้วมุ่น
"ในใบความคิดเห็นเขียนว่าถ้าสอบติดรอบสัมภาษณ์ คุณขอรูมเมต
ที่นอนเปิดไฟได้ อันนี้คือเล่นๆ หรือจริงจัง"
"จริงจังครับ"
แล้วอาจารย์ก็ไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมอีกนอกจากเขียนข้อมูลบางอย่าง
ลงบนไอแพดของตัวเอง จากนั้นจึงยื่นพอร์ตโฟลิโอคืนให้พร้อมเอ่ยบอกสั้นๆ
"เป็นคนสุดท้ายของภาคเลยนะ ยินดีตอ้ นรับเข้าสูค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์"
"ผมติดแล้วเหรอครับ"
"ถ้าไม่ติดปัญหาอะไรอะนะ แต่เดี๋ยวรอให้ทางคณะประกาศผลอีกที
แล้วกัน"
"ขอบคุณครับ"
ผมลุกขึน้ ยืน ฉีกยิม้ ปนน�ำ้ ตารืน้ ๆ ให้คนตรงหน้าก่อนหมุนตัวเดินออกจาก
ห้องประหนึ่งเป็นผู้ชนะการแข่งขัน เพื่อนรักที่เพิ่งท�ำความรู้จักกันได้ไม่นาน
รออยู่ก่อนแล้ว มันโพล่งค�ำถามใส่ด้วยความตื่นเต้นทันทีที่ผมโผล่หัวออกมา
"ไอ้กรรณเป็นไงบ้างวะ"
"หูย กระจอก"
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"หมายถึงค�ำถามหรือมึง"
"ค�ำถามดิ ง่ายๆ เบๆ"
ตัดภาพไปตอนอยูใ่ นห้อง แทบร้องไห้นำ�้ ตาเป็นสายเลือดตอนอาจารย์
ให้ลองท�ำโจทย์
ผมกับเพือ่ นเดินผ่านบริเวณทางเข้าซึง่ เคยนัง่ รอก่อนหน้านัน้ ทว่าตอนนี้
กลับเต็มไปด้วยเด็กสอบสัมภาษณ์จากภาคอื่นที่เข้ามารอจนเต็มพื้นที่ เรา
เลยต้องพากันเดินเลีย่ งไปอีกทาง ในใจก็ได้แต่ภาวนาขอให้โชคดีไม่โดนเชือด
เหมือนกูนะครับ
"ล�ำดับต่อไปเป็นภาคโยธาค่ะ ถ้าขานชื่อใครแล้วรีบเข้าห้องสัมภาษณ์
เลยนะคะ คนแรก..."
"..."
"นายโยธา ธนวันต์โยธา"
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01
ชีวิตของเด็กมหา'ลัยเพิ่งเริ่มต้น
"ปิ๊งป่อง~ มีใครอยู่มั้ยค้า"
"มีคนอยู่ครับ"
เสียงขานเรียกจากด้านในผลักให้แม่หมุนลูกบิดประตูเข้าไปเผชิญหน้ากับ
คนทีร่ ออยูก่ อ่ นแล้ว ไอ้ทนี่ งั่ ยิม้ แหยอยูต่ รงปลายเตียงนีไ่ งรูมเมตผม มันชือ่ ว่า
ก้องเกียรติ เรารู้จักกันตอนสัมภาษณ์เลยตัดสินใจลงชื่อร่วมหอลงโรงด้วยกัน
หลังสอบติด
"คุณแม่สวัสดีครับ ผมชื่อก้อง เป็นรูมเมตที่น่ารักของกรรณเอง"
"น่ารักที่สุดเลยลูก"
"ขอบคุณครับ ผมสัญญาว่าผมจะเป็นเพื่อนที่ดีของกรรณ"
"แม่ไว้ใจหนูที่สุด"
สรุปใครลูก ใครเพื่อนลูกอะเอาดีๆ
อย่างไอ้ก้องเนี่ยนะเป็นเพื่อนที่น่ารัก อยากขออนุญาตออกไปขากถุย
ตรงระเบียงให้ลำ� คอตีบ ภายนอกถึงมันจะหน้าเหมือนไดโนเสาร์ใส่แว่น แต่งตัว
เรียบร้อย แต่บอกเลยว่าไอ้นอี่ ะโคตรของความเกรียนทีว่ ศิ วะได้รบั เข้ามาในปีนี้
คนภายนอกอาจจะมองว่าแม่งเนิร์ดสัด แต่ความจริงนิสัยนูบสุดต่างหาก
กากด้วยเกรียนด้วย ถ้าไม่มารูจ้ กั หรือสัมผัสตัวตนของอีกฝ่ายคงโดนตบตา
ไปอีกนาน
"ก้อง แล้วที่บ้านมึงล่ะ" หลังปล่อยให้แม่ผมพูดจ้ออยู่พักใหญ่ก็ได้เวลา
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เปลี่ยนเรื่องสักที
"บ้านกูรีบมารีบกลับ"
วันนีเ้ ป็นวันย้ายของเข้าห้อง โดยทางมหา'ลัยจะก�ำหนดให้ปหี นึง่ อยูห่ อใน
หนึง่ ปี ซึง่ แต่ละคณะต้องย้ายเข้ามาภายในวันเวลาทีก่ ำ� หนด ส่วนวันนีเ้ ป็นตา
ของวิศวะที่ปีนี้รับเด็กเข้ามาตั้งหกร้อยกว่าคน ความวุ่นวายจึงบังเกิด
ทุกคนจะมีหอ้ งของตัวเอง โดยหนึง่ ห้องมีสองเตียง ปีหนึง่ สามารถเลือก
รูมเมตตามใจตัวเองได้ ด้วยความทีไ่ อ้กอ้ งเป็นเพือ่ นทีส่ นิทสุดในวันสัมภาษณ์
และมันสามารถนอนเปิดไฟตอนกลางคืนได้ ผมเลยไม่มเี หตุผลทีจ่ ะต้องถ่อไป
นอนกับคนอื่นอีก
"งั้นแนะน�ำให้มึงรู้จักเลยดีกว่า นี่พี่สาวกูชื่อพี่กลอย ส่วนพ่อกูรออยู่
ข้างล่าง"
"สวัสดีครับพี่กลอย"
"หวัดดี" พี่สาวผมรับไหว้ แต่สายตาไอ้ก้องแม่งโคตรหวาดผวา
เออรู้ ใครก็ไม่ชินกับพี่ผมหรอก
กลอยเป็นมนุษย์สายพั้งก์ แต่งตัวคุมโทนด้วยสีด�ำตั้งแต่หัวจรดตีน
จ�ำได้วา่ พีก่ ลอยเริม่ ได้รบั อิทธิพลมาตัง้ แต่ตอนไป Work and Travel กลับมา
อีกทีคือเปลี่ยนไปเลย ผู้หญิงคนอื่นไม่เขียนคิ้วออกจากบ้านจะรู้สึกไม่มั่นใจ
แต่พผี่ มน่ะเหรอ ถ้าไม่กรีดอายไลเนอร์สดี ำ� ทึมๆ มันจะรูส้ กึ ว่าตัวเองไปไหนไม่ได้
เพราะหน้าสดอยู่
ทั้งที่คิ้วโล้นนะ หน้าก็โล้นด้วย ทว่าแค่กรีดตาก็รู้สึกว่าตัวเองผ่าน
การแต่งหน้าแล้วทันที เป็นงอง
"พีก่ ลอยแก่กว่าเราสองปี ตอนนีเ้ รียนปีสาม" ผมอธิบายให้ไอ้กอ้ งฟังต่อ
เจ้าตัวเลยย้อนถามกลับขณะมองพี่สาวผมอย่างกล้าๆ กลัวๆ
"เรียนที่นี่เหรอครับ"
"ไม่ได้เรียนที่นี่ค่ะ ถ้าเรียนคงจัดการเด็กแถวนี้ง่ายๆ"
"อูยยยยยยยย"
"กลอยก็ไปแกล้งน้อง ก้องท�ำตัวตามสบายเลยนะคะ กรรณมานี่ก่อน
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เรามีเรือ่ งต้องตกลงกัน" แม่ยตุ สิ งครามขนาดย่อมก่อนรัง้ ข้อมือผมให้มานัง่ ลง
ตรงปลายเตียงของตัวเอง
อีกไม่นานทีน่ จ่ี ะเป็นบ้านอีกหลัง ผมคงเหงาน่าดูทไี่ ม่ได้ตนื่ ขึน้ มาในบ้าน
ของตัวเองเฉกเช่นทุกวัน แต่นั่นแหละ คนเราก็ต้องเติบโตและเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มันเป็นวัฏจักรของโลก
"จ�ำที่แม่กับพ่อบอกได้มั้ย"
"จ�ำได้ครับ"
"ไหนมีอะไรบ้างช่วยบอกแม่อีกรอบซิ"
"มีความรักได้แต่ต้องไม่ท�ำให้เสียการเรียนครับ"
"ดีม าก ไหนมีอ ะไรอีก " คือ ก่อ นย้ า ยข้ า วของออกมาอยู ่ หอในวั น นี้
แม่กบั พ่อก็ยำ�้ เตือนหลายอย่างเพือ่ ให้ผมไม่ออกนอกลูน่ อกทางเกินไป เพราะ
ชีวิตมหา'ลัยมันมีแต่เพื่อนกับสังคมใหม่ๆ แล้วบ้านผมอยู่ต่างจังหวัดด้วยไง
หลายเดือนกว่าจะได้กลับบ้านทีอะ เขาเลยเป็นห่วงแหละ
"ห้ามแกล้งเพื่อน"
"ถูกต้อง เราอะชอบแกล้งคนอื่น"
"หนูเปล่า แต่พ่อบอกว่าถ้าคนอื่นมาแกล้งให้ต่อยแม่งแรงๆ สักหมัด"
"อย่าไปเชือ่ พ่ออออ แก้ปญ
ั หาโดยการใช้กำ� ลังมันไม่ถกู ต้อง" แม่นรี่ อ้ งจน
ตัวโยนเลย สองคนนี้ความเห็นไม่ตรงกันบ่อยอะ เวลาแม่บอกให้หยุด พ่อจะ
บอกให้เอาเลยๆ ผมเลยไม่รู้ว่าต้องเชื่อใครดี เห้อ
"โอเค หนูจะพยายามใช้เหตุผลครับ" แต่ใครท�ำกูมึงตาย...
"มีอะไรอีก เรื่องความสะอาดล่ะ"
"เสื้อผ้าทั้งหมดที่ใส่แล้วให้แยกผ้าขาวกับผ้าสี มันง่ายต่อร้านซักรีด
ส่วนกางเกงในให้ซักเองครับ"
"ห้ามตากกางเกงในไว้ในห้อง" แม่ย�้ำเสียงเข้ม
"ครับ หนูจะตากไว้บนระเบียงและหัวเตียงไอ้ก้อง"
"กรรณ เดี๋ยวแม่ตีเลย!"
"ล้อเล่นข�ำๆ น่า"
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"แม่ไม่ตลก"
"เฮ้อ คนเราอะถ้าไม่รบั มุกมันก็จะกร่อยหน่อยๆ อ้อเรือ่ งทีร่ กั ถ้าสกปรก
หนูจะพามันเข้าคาร์แคร์ครับ จะไม่ปล่อยให้เกรอะกรังจนแม่ช�้ำใจ" คราวนี้
แม่พยักหน้าพอใจ
Volkswagen Beetle หรื อ ที่ ใ ครหลายคนเรี ย กว่ า ไอ้ ร ถเต่ า เป็น
มรดกตกทอดของพ่อแม่ที่มอบให้กับผม ถึงจะไม่มีชื่อ แต่ผมก็เรียกมันว่า
'ที่รัก' เสมอ คงเพราะมันคือตัวแทนความรักของพ่อกับแม่สมัยหนุ่มสาว
ด้วยล่ะมั้ง
ถามว่าอินมัย้ คงต้องอินให้เขาหน่อย เห็นว่างทีไรก็พดู ถึงแต่ไอ้รถคันนี้
อยู่นั่นแหละ
"หมดแล้วครับที่หนูจ�ำได้" เท่าที่เค้นมาสาระส�ำคัญน่าจะประมาณนี้
"ยังไม่หมด" แต่แม่ดันแย้งซะก่อน
"มีอะไรอีกอะ"
"กินข้าวให้ตรงเวลา ถ้าตื่นสายหาข้าวกินไม่ทันก็ต้องหาอะไรรองท้อง
ห้ามนอนดึกเกินไป แอลกอฮอล์ที่จริงไม่อยากให้กินหรอก แต่เข้าใจว่าวัยรุ่น
ชอบอยากรู้อยากลองเพราะงั้นแม่จะไม่ห้าม แต่ต้องดูแลตัวเองให้ดี"
"ครับ"
"เรื่ อ งเรี ย นก็ ส� ำ คั ญ มาเรี ย นนะลู ก ไม่ ไ ด้ ม าแกล้ ง เพื่ อ นเพราะงั้ น
ห้ามละเลย มีสงั คมทีด่ แี ล้วก็ตอ้ งมีไอคิวทีด่ ดี ว้ ย แม่ไม่อยากมีลกู โง่" พูดแล้ว
แม่ก็น�้ำตารื้น เฮ้ยดราม่าซีนว่ะ ความโง่ของผมท�ำให้แม่ต้องเสียน�้ำตา
เราพู ด กั น อี ก นิ ด หน่ อ ยก่ อ นจะโผเข้ า กอดกั น แนบแน่ น ประหนึ่ ง
ละครหลังข่าว ครึ่งชั่วโมงถัดมาจึงได้ฤกษ์งามยามดีเดินลงจากหอไปบอกลา
คนทีบ่ า้ นตรงลานจอดรถอีกครัง้ มองจนกระทัง่ รถยนต์ของครอบครัวเคลือ่ นตัว
ไปไกลถึงได้กลับมาที่ห้องพร้อมจิตใจวูบโหวงประมาณหนึ่ง
ค�ำนวณแล้วน่าจะราวๆ หนึง่ นาทีได้ จากนัน้ ทุกอย่างก็สลายหายไปกับ
อากาศ
ไอ้กรรณมีอิสระแล้วโว้ยยยยย
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"ดีด๊ า๊ เชียวนะมึง กูละ่ อยากถ่ายรูปหน้าตอนนีส้ ง่ ให้แม่มงึ จริงๆ" ไอ้กอ้ ง
เบะปากล้อเลียน ผมไม่ถือสานอกจากยักคิ้วกวนตีนกลับ
คนนิสยั ต่างกันมันอยูด่ ว้ ยกันไม่ได้หรอก นีข่ นาดสัมผัสได้เพียงเสีย้ วหนึง่
เท่านั้นผมกลับรู้สึกเข้ากันได้ดี๊ได้ดีกับไอ้ก้องเกียรติฉิบหาย
เราใช้ชว่ งเวลาทีเ่ หลืออยูจ่ ดั ข้าวของทีข่ นขึน้ มาให้เข้าทีเ่ ข้าทาง ผมมีเตียง
ขนาดสามฟุตครึ่งเป็นของตัวเอง โต๊ะหนังสือพร้อมหลอดไฟไส้ขาด เก้าอี้อีก
หนึ่งตัว ตู้เสื้อผ้าของใครของมัน ห้องน�้ำส่วนตัวส�ำหรับสองคน และที่ส�ำคัญ
เรามีพื้นที่กลางห้องส�ำหรับวางโต๊ะญี่ปนุ่ และพวกขนมที่ซื้อมาแบ่งกันด้วย
"เออว่าจะถามหลายทีละ" ระหว่างก�ำลังง่วนอยูก่ บั การจัดของ คุณชาย
ก้องเกียรติพลันตั้งค�ำถาม
"มีอะไร"
"ท�ำไมถึงต้องนอนเปิดไฟด้วยวะ" ผมละมือจากไม้แขวนเสื้อหันไป
เผชิญหน้ากับอีกฝ่าย
"มึงไม่เคยนอนเปิดไฟเหรอ"
"เคย แต่กูจะเปิดก็ต่อเมื่อต้องนอนในที่แปลกๆ หรือมึงเป็นแบบนั้น"
"เปล่า กูเป็นกับทุกที่...จะว่ายังไงดีวะ" เอาจริงๆ เพื่อนโรงเรียนเก่า
แม่งรู้เรื่องนี้หมดนะ ผมเลยได้รับฉายาไอ้ตัวแดกหลอดไฟมาด้วยตลอดหกปี
ทว่าเรือ่ งนีไ้ ม่ใช่ความลับอะไรเลยสามารถเปิดใจบอกกับเพือ่ นได้ แล้วยิง่ เป็น
เพื่อนที่ต้องนอนด้วยกันตลอดหนึ่งปีก็ยิ่งต้องพูด
"ถ้าไม่อยากเล่าก็..."
"เปล่าๆ คือตอนเด็กกูเคยวิ่งเล่นในห้องเก็บของอะแล้วออกมาไม่ได้
ในนั้นมันมืดมาก ร้องให้คนมาช่วยแต่ก็น่าจะไม่มีใครได้ยิน จิตกูมันเลย
ปรุงแต่งไปสารพัดว่าข้างๆ กูต้องมีผีอยู่แน่ๆ เลยร้องไห้จ้าลั่นบ้าน นั่งซุกตัว
ตรงมุมห้องอยู่นาน หลังจากนั้นพ่อก็รีบเปิดประตูช่วยกูออกมา"
"..."
"แล้วกูก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลย"
"อาการ Phobia งี้เหรอ"
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"ไม่เชิง เพราะกูไม่ได้มีอาการกลัวที่มืด ตื่นเต้นหายใจไม่ออกอะไร
แบบนัน้ แค่จะฝันร้ายทุกครัง้ ตอนปิดไฟอะ ทุกคนคิดว่าพอโตขึน้ มันจะหายไง
แต่ก็ไม่หาย"
"เคยไปหาหมอมั้ย"
"เคยดิ รักษามาหลายแบบแล้ว เคยไปสะกดจิตด้วยนะ ไม่เห็นได้ผลเลย"
"เวรกรรมของมึงจริงๆ งี้ไปนอนที่ไหนก็ต้องเปิดไฟตลอดเลยอะดิ"
"ประมาณนั้น"
"ล�ำบากเลยเนอะ"
"กูชินแล้ว แต่คนอื่นนั่นแหละจะชินกับกูมั้ย" อย่างที่บอกจิตผมมัน
ปรุงแต่งเองไปแล้วอะ แค่คดิ ว่าไฟดับแล้วต้องหลับ สมองมันก็จนิ ตนาการไป
สารพัด ส่วนใหญ่กว็ งิ่ วนแต่เรือ่ งผีสางนางไม้นแี่ หละ ทัง้ ทีเ่ กิดมาก็ไม่เคยเจอจังๆ
สักที หมอเลยบอกว่ามันคืออาการฝังใจที่อาจต้องใช้เวลา
ซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่...
จั ด ของเสร็ จ แล้ ว ก้ อ งเกี ย รติ ช วนลงไปหาอะไรซั ด โฮกที่ โ รงอาหาร
ตอนนี้มีเด็กหลายคณะเข้ามาอยู่หออย่างคึกคัก แม้จะไม่ครบแต่ก็ตื่นตาสุดๆ
บอกตามตรงผมโคตรชอบชีวิตมหา'ลัยเลยอะ
"หมูปิ้งมั้ยวะ" ไอ้ก้องถาม ผมจึงพยักหน้าหงึกหงัก
"เอาๆ"
"เท่าไหร่"
"หนึ่งล้านไม้"
"ไอ้ควาย!"
"กูกินหนึ่งล้านไม้ไม่ได้อ่อ"
"มึงเดินออกไปข้างนอกนะ เลีย้ วซ้าย มีสว้ มอยู่ มึงไปสัง่ ทีโ่ น่นคนเดียว
เลย"
"ไรอะ กูท�ำอะไรผิด"
"แค่กวนประสาทกูก็ผิดแล้วเชี่ยเอ๊ย สรุปคนละห้าไม้แล้วกัน แดกให้
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พุงแตกกันไป" แล้วกรรณยุคลท�ำอะไรได้มยั้ นอกจากยอมรับหมูปง้ิ ห้าไม้มากิน
กับข้าวเหนียว น�ำ้ อัดลมทีน่ แี่ ก้วเท่ากะละมังเลยครับไม่อยากจะพูด ได้เยอะมาก
แต่ราคาแค่สิบห้าบาทเอง ทว่าพอดูดไปสองปู๊บหมด ห่า...น�้ำแข็งแน่นเชียว
"มึงเห็นคนนั้นมั้ย เป็นตัวเต็งดาวคณะเราเลยนะเว้ย" กินไปไอ้ก้อง
ก็ชี้โน่นชี้นี่ให้ดู อาหารตาผมล่ะ เพราะคนน่ารักเยอะแยะไปหมด
"มึงรู้จักเขาเหรอ"
"กูตามไอจีอยู่ คนฟอลสามหมื่นกว่าเลยนะมึง"
"ต๊ะหูว"
"แต่เขาไม่เอามึงหรอก"
"สัด" ดับฝันกลางวันแสกๆ งี้เลย
"นัน่ ! คนนัน้ เป็นแฟนเก่าประธานนักเรียนโรงเรียนกู น่ารักมัย้ " กัดหมูปง้ิ
ได้อีกค�ำเพื่อนคนข้างๆ ก็พูดจ้อต่อ มันชี้ไปยังผู้หญิงผมหน้าม้าคนหนึ่งซึ่ง
น่ารักสุด ขาวสุดอย่างกับทาแป้งเบอร์ศนู ย์ ความละลานตานีท้ ำ� ให้ผมไม่ตา่ งกับ
ก�ำลังล่องลอยอยู่บนสวรรค์ชั้นเจ็ดเลยว่ะ
"น่ารักมาก เขาอยู่คณะเราปะ"
"ไม่นะ จ�ำไม่ได้เหมือนกันว่าอยูค่ ณะไหน พูดได้เต็มปากว่าคนน่ารักเยอะ
แต่ถ้าคนหล่อของคณะน่ะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก..."
"นอกจากใครวะ"
"กูไง" สิ้นหวังแล้วโลกใบนี้
ณ ขณะนัน้ เองทีผ่ มดันมองเห็นใครคนหนึง่ เดินผ่านเข้ามาในม่านสายตา
พอดี เขาตัวสูงมาก ร่างกายสมส่วน สวมเสื้อยืดสีด�ำกับกางเกงบอลสีน�้ำเงิน
เดินถือจานข้าวมากับเพื่อนกลุ่มใหญ่ ทว่าเขากลับโดดเด่นกว่าใครเพื่อน
ดวงตาเฉี่ยวคม จมูกโด่งเป็นสัน กับปากรูปกระจับ ทรงผมเองก็รับกับใบหน้า
รูปไข่เป็นอย่างดี
เฮ้ย! จะบอกว่าไอ้ก้องคือหนุ่มหล่อของคณะไม่ได้แล้วนะ เพราะ
ในจังหวะที่คนคนนั้นเดินผ่าน มันก็ดึงสายตาของใครหลายคนไปจนหมด
"นั่นใครวะ" ผมถามด้วยความสงสัย ไม่คาดหวังหรอกว่าเพื่อนมันจะรู้

Page ������������ 1.indd 17

17/2/2563 BE 16:24

18 วิศวกรรณโยธา 1

แต่ค�ำตอบที่ได้กลับเกินคาด
"มึงไม่รู้จักเหรอ"
"ไม่ เด็กคณะเราเหรอวะ"
"อืม อยู่ภาคไฟฟ้า"
"..."
"ชื่อไฟฟ้า"
t
"กูหล่อยัง"
"หน้าเหี้ย"
"รอก่อนนะ กูโทรไปฟ้องกลอยแน่ มึงเตรียมตัวตายได้เลยไอ้ก้อง"
"เพื่อนกันมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันดิวะ ท�ำไมถึงใจร้ายได้ขนาดนี้อะ"
เรื่องความเจ้าเล่ห์ขอให้บอก เก่งฉิบหาย
วันนีเ้ ด็กปีหนึง่ วิศวะตืน่ เต้นกันฝุดๆ เนือ่ งจากรุน่ พีไ่ ด้นดั หมายให้มาเจอกัน
ที่คณะด้วยชุดนิสิตถูกระเบียบเป๊ะ เพราะทุกคนต้องถ่ายรูปติดบัตรนิสิตกัน
ดังนัน้ เลยไม่มใี ครน้อยหน้าเพราะรูปมันจะอยูก่ บั เรายาวนานถึงสีป่ ี
ห้องกิจกรรมใหญ่คลาคล�ำ่ ไปด้วยนิสติ มากหน้าหลายตา ทว่ายังไม่มใี คร
จ�ำชือ่ ใครได้เลยด้วยซ�ำ้ อย่างว่าแหละครับ เคยท�ำกิจกรรมไปแค่ครัง้ เดียวเอง
ยกเว้นแต่คนคุ้นเคยที่คุยกันอยู่บ่อยๆ เท่านั้น
"น้องๆ ทีเ่ พิง่ มาถึงนัง่ ลงตามภาคเลยค่า พีๆ่ ช่วยชูปา้ ยภาคให้สงู กว่านี้
หน่อยน้องจะได้นั่งถูก" เราเรียนเคมีเลยได้นั่งอยู่ข้างเด็กภาคไฟฟ้า โชคดีที่
ไม่มกี ารเรียงล�ำดับใดๆ ใครมาก่อนก็นงั่ หน้า มาหลังก็ตอ่ ท้ายจึงไม่มใี ครวิง่ วุน่
ไปทัว่ ห้องอย่างทีค่ ดิ ระหว่างนีร้ นุ่ พีเ่ ลยฆ่าเวลาด้วยการแจกกระดาษแผ่นหนึง่
มาให้ด้วย
"กรอกข้อมูลของตัวเองลงไปให้ครบนะคะ ชื่อ นามสกุล รหัสนิสิต
ของน้องๆ ทีไ่ ด้รบั ไปก่อนหน้า แล้วเดีย๋ วเราค่อยจัดแถวตามล�ำดับอีกทีตอนไป
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ถ่ายรูปค่ะ"
ได้ยนิ แค่นนั้ ผมจึงวางกระดาษไว้ตรงพืน้ ห้องแล้วนัง่ เขียนในท่าขัดสมาธิ
ซะเลย แต่เขียนไปได้ไม่กี่ตัวข้อศอกดันเสือกไปโดนคนข้างๆ อย่างไม่ตั้งใจ
"โทษทีนะ"
คนถูกกระท�ำหันมามอง เสี้ยววินาทีนั้นแหละที่ลมหายใจผมสะดุด
แบบทันทีทันใด
ไอ้เหี้ยหล่อมาก หล่อวัวตายควายล้ม มันนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะ
ตอนนัน้ ทีเ่ คยเจอจากระยะไกลในโรงอาหารผมว่ามันดูดแี ล้วนะ ทว่าพอมานัง่
ใกล้กันจนลมหายใจแทบเป่าขนตากระพือ ผมก็รู้ได้ในทันทีว่าแม่งสุดจริง
"มองอะไร"
"ปะ...เปล่า" สงสัยจ้องนานเกินไป เลยโดนถามกลับซะงั้น
"ถนัดซ้ายเหรอ"
"ใช่"
แล้วอีกฝ่ายก็ขยับตัวห่างจากผมเล็กน้อยเพือ่ ไม่ให้แขนชนกัน ระหว่างนี้
ผมเลยแอบดูเขากรอกข้อมูลลงไปในกระดาษอย่างเสือกๆ ชื่อไฟฟ้าจริงด้วย
แต่ขอหน่อยเหอะอย่าโกรธกันนะ หน้าหล่อมาก เสียงหล่อมาก แต่ตวั หนังสืออะ
เหี้ยมากกกกกกกก
อย่างกับใช้หวั แม่ตนี เขียน แต่ผมจะไม่พดู หรอก เราไม่ได้รจู้ กั กันขนาดนัน้
แถมผมยังสาระแนไปแอบมองของเขาเองอีก
เมื่อหันมาก้มหน้าก้มตาเขียนของตัวเองต่อไปจนเสร็จก็นั่งรอภาคอื่น
ทยอยเดินไปถ่ายรูปติดบัตร ระหว่างนี้เสียงจอแจเลยดังขึ้นมาเป็นระลอก
เพราะคนมันเบื่อไง ไอ้ก้องพูดจนน�้ำลายแตกฟองก็ยังไม่ถึงคิวสักทีเลยหยิบ
มือถือขึ้นมาเล่นเกม ไอ้ผมน่ะไม่ติดอะไรเลยเลือกไถโซเชียลไปพลางๆ
"ชื่ออะไรอะ กูชื่อไฟฟ้านะ" เชี่ยยยยย ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนที่
เอ่ยค�ำถามนี้จะเป็นไอ้หน้าหล่อข้างๆ
"กูชื่อกรรณ"
"ภาคเคมี?"
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"เยสๆ"
"มึงก็ภาคไฟฟ้าใช่มยั้ ดีเนอะชือ่ ไฟฟ้าเรียนไฟฟ้า เกิดมาเพือ่ สิง่ นีจ้ ริงๆ"
"คิดว่างัน้ เหรอ แต่ความจริงไม่ใช่หรอก กูเกิดมาเพือ่ เป็นคนหล่อต่างหาก"
"จะอ้วก" ขอเถอะ มุกแบบนี้กลับไปเล่นกับไอ้ก้องเลยนะ
"ใจร้ายว่ะ มาอ้วกใส่กันได้ไง"
"มั่นหน้าจุง"
"มึงก็กวนตีนจุง"
"ยุ่งอะไรกับผมอะคร้าบ"
"ก็อยากยุ่งอะคร้าบ"
ความจริงไฟฟ้าแม่งไม่ใช่พวกหน้าตาดีแต่คีพคูลเลยนะเว้ย มันก็
เด็กปีหนึง่ ธรรมดาเหมือนคนอืน่ ๆ นัน่ แหละ มีตลก มีตบมุก มีความเป็นกันเอง
ซึ่งแม่งเหมาะแก่การสร้างสัมพันธ์ฉันเพื่อนเป็นที่สุด
"อยู่หอชั้นอะไรวะ เผื่อว่างๆ จะแวะไปเตะปาก" ดูไอ้ไฟฟ้ามันพูดเข้า
คนที่จะโดนคนแรกคือมึงเลย
"อยู่หอหก ชั้นสาม"
"อ้าว กูก็หอหกชั้นสี่ วิ่งอยู่บนหัวมึงทุกวัน"
"ดีๆ ถ้าว่างก็ลงมาเคาะบ้างนะ ห้อง 311 เจ้าของห้องหล่อ ใจดี มีเสน่ห"์
"เท่ที่สุด" มึงว่ามันชมจริงปะ
สีหน้าโคตรตอแหล แต่ผมจะไม่เถียงกลับเพราะความจริงเป็นสิง่ ไม่ตาย
"ต่อไปเป็นภาคเคมี น้องๆ ลุกขึน้ ยืนเลยค่า แล้วเรียงตามหมายเลขทีข่ นึ้
อยูใ่ น Reg เลย" ความสนใจเกีย่ วกับไฟฟ้าถูกท�ำลายไปจนหมด ผมกับเพือ่ น
รีบลุกขึน้ ยืน เดินจงกรมออกจากแถวเพือ่ รอถ่ายรูป มุมหนึง่ ของห้องมีฉากขาวๆ
ตั้งอยู่ ด้านหน้ามีกล้องเชื่อมต่อกับแล็ปท็อปเอาไว้ รอเวลาให้แต่ละคน
เดินเข้าไปโดนเชือดอย่างละมุนละม่อม
เหนื่อยใจจริงๆ กับการถ่ายรูปโดยไม่มีการปรับแต่งใดๆ เนี่ย
จะท�ำร้ายกันยังไงก็ได้ หน้าอ้วน คอสัน้ ปากเจ่อ ตากล้องเขาไม่บอกหรอก
เพราะมีหน้าทีก่ ดชัตเตอร์อย่างเดียว
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"กรรณยุคล"
คนทีส่ องของภาค หลังจัดล�ำดับใหม่ตวั อักษร ก ไก่ ก็มาก่อนใครเพือ่ น
ผมเดินไปยืนอยู่ตรงจุดที่รุ่นพี่มาร์กปากกาเอาไว้ ท�ำตัวตรง จัดเสื้อผ้า
หน้าผมให้เข้าที่ จากนัน้ ก็มองไปยังกล้อง ก�ำหนดจิตตัวเองว่ากูหล่อ กูเท่ทสี่ ดุ
ในสามโลก
แชะ!
"เสร็จแล้วครับ"
"ชะ...แชะเดียวเองเหรอครับ ไม่มีเผื่อเสียเหรอ"
"ไม่มีครับ ไปได้"
ยอมท�ำตามค�ำสัง่ ด้วยการเดินออกไป...ไปอ้อมข้างหลังเพือ่ ดูหน้าตัวเอง
โหหหห นี่หน้าคนหรือตัวละครในจักรวาลหนังผีของเจมส์ วานอะ พี่ครับ
ถ้าถ่ายแบบนีพ้ ตี่ ดั หัวผมออกไปเลยแล้วปัน้ หน้าขึน้ มาใหม่เหอะ โกรธ โกรธจน
น�้ำตาแทบไหล แต่ท�ำได้แค่เดินกลับแถว
ไม่ยอมนั่งหน้าด้วยนะ จะนั่งที่เดิม
"เป็นอะไร หน้าเหี้ยเหรอ" ไอ้ไฟฟ้าก็เหมือนจะรู้เลยพูดแทงใจด�ำกัน
อีกจึ้ก! กะซวกกันด้วยมีดเลยมั้ยงี้
"กล้องแม่งหลอก ตัวจริงหล่อฉิบหายถ่ายออกมาหน้าแย่มาก"
"แค่ยอมรับความจริง"
"ความจริงคือกูดูดีกว่ารูปที่ถ่ายไง"
"งัน้ มึงมองนี"่ ผมไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายตัง้ ใจจะท�ำอะไร ทว่าแปลกใจตัวเอง
ฉิบหายที่กลับยอมท�ำตามค�ำสั่งอีกฝ่ายโดยง่าย
ไฟฟ้าหยิบมือถือขึ้นมา จิ้มนิ้วไปบนหน้าจอก่อนมือเรียวจะยื่นมือถือ
ซึง่ เปิดภาพภาพหนึง่ มาให้ดู มันคือภาพถ่ายทะเลทีไ่ หนสักแห่งซึง่ สวยมากๆ
"มึงดู กล้องมือถือกูเวลาเราตั้งใจถ่ายอะไร มันจะมีโหมดหรือเซ็นเซอร์
คอยตรวจจับภาพเอาไว้"
"ยังไง"
"ก็อย่างถ้ากูถ่ายทะเล กล้องมันก็จะขึ้นค�ำว่าทะเลให้ เพื่อปรับให้มัน
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อยู่ในโหมดภาพที่ถ่ายน�้ำกับคลื่นสวยขึ้น"
"อ๋อ อย่างนี้นี่เอง"
"อันนี้โหมดน�้ำตก" แล้วไฟฟ้าก็เลื่อนภาพถัดมาให้ผมดู "และนี่ก็วัด"
"โห สวยว่ะ" มือถืออัจฉริยะ ถ่ายภาพให้สวยขึ้นได้ด้วย
"แต่ถ้ากูลองถ่ายมึง"
เจ้าตัวหันกล้องมาจ่อหน้าผม เสียงชัตเตอร์ดังขึ้นจังหวะหนึ่ง
"นี่ไง" ผมชะโงกหน้ามองเข้าไปในจอ
"โหมดสัตว์เลี้ยง"
เดี๋ยวววววววววววววว
"มึงตั้งใจด่ากูปะเนี่ย"
"กูเปล่า แต่ก�ำลังจะบอกว่าขนาดกล้องยังจับหน้ามึงเป็นสัตว์เลี้ยง
DSLR ตัวไหนก็ถ่ายมึงให้ดูดีไม่ได้หรอก"
"ไอ้ไฟฟ้า ไอ้เวร มึงด่ากูเป็นสัตว์เลี้ยง!"
"กูไม่ได้ด่า กล้องมันบอก"
"กูจะฟ้องพี่กู มันไม่จบแค่นี้แน่"
(ติดตามอ่านต่t
อได้ในฉบับเต็ม)
ช่วงเวลาแสนชอกช�ำ้ มันผ่านไปโคตรช้าเลยนะครับ ภาคเคมีถา่ ยรูปแล้ว
ตอนนี้เป็นทีของภาคไฟฟ้าที่ต้องเวียนไปขึ้นเขียงต่อ แต่ผมมันเบื่อ นั่งรอแล้ว
นอนรอก็แล้วไม่เสร็จสักที เลยตัดสินใจเดินไปนัง่ ปลดทุกข์ในส้วมแทน นัง่ เพลิน
จนแทบหลับคาห้องน�้ำไปอีกรอบคุณชายก้องเกียรติก็โทรมาตาม
ผมเลยกุลีกุจอเดินไปยังอ่างล้างมือก่อนหมุนตัวออกไปด้านนอก แต่
คนมันชงมันก็สุดแสนจะชง
ซ่า~~
ไอ้ก๊อกเหี้ย!
ไม่รู้ใครมันก่อเรื่องไว้ ท�ำหัวก๊อกหักแต่เสือกเอามาประกอบไว้ที่เดิม
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