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l ฉากแรก l
Pran l talk
เคยมีค นบอกผมว่าความลับไม่มีใ นโลก เมื่ อไหร่ ก็ตามที่ ความลั บ
รู้กันเกินสองคนขึ้นไปย่อมไม่นับว่าเป็นความลับอีกต่อไป ผมเป็นคนไม่ชอบ
มีความลับ ไม่รู้สึกว่าการต้องปิดบังอะไรสักอย่างเป็นเรื่องสนุก รังแต่จะมี
เรื่องยุ่งยากตามมาไม่หยุดเสียมากกว่า
แต่ไม่รู้ท�ำไมตั้งแต่จ�ำความได้ ผมก็มีความลับเรื่องหนึ่งติดตัวมาด้วย
ตลอด เป็นความลับที่รู้กันเกินสอง เป็นความลับที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิด แต่ก็เป็น
ความลับที่จนถึงตอนนี้ผมก็ยังพยายามสุดความสามารถเพื่อไม่ให้ใครรู้
อาจจะเพราะก�ำลังกลัว...กลัวว่าหากความลับนั้นไม่ใช่ความลับแล้ว...
บางสิ่งจะหายไป
"ปราณ! ระวัง!"
ฟึ่บ! ตุบ!
เสี ย งร้ อ งตะโกนของไอ้ ไ วดั ง มาจากด้ า นหลั ง ให้ ผ มเบี่ ย งตั ว หลบ
ตามสัญชาตญาณอัตโนมัติ ร่างของฝ่ายตรงข้ามพุ่งเลยต�ำแหน่งเดิมที่ผม
ยืนอยู่เมื่อครู่ไปอย่างรวดเร็ว และล้มกลิ้งไปที่พื้นเนื่องจากพลาดจุดปะทะ
ที่ตั้งใจไว้
มันหันมาจ้องหน้าผมอย่างโกรธเคืองและพุ่งขึ้นมาหา หมัดที่ก�ำแน่น
จนสั่นง้างขึ้นเตรียมจะซัดเข้าที่สันกราม ผมฉวยจังหวะนั้นก้มลงเอียงใบหน้า
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จนก�ำปั้นเฉียดไปแค่ปลายนิ้ว ก่อนจะสวนหมัดเข้าที่ใต้คางอีกฝ่าย
ผมหอบหายใจและถอยเท้ามาหนึ่งก้าวเพราะใช้แรงกับการเคลื่อนไหว
เมื่อครู่มากไป
"มึง!"
พลั่ก!
"อั้ก!"
"ปราณ!"
ผมคงพลาดไปที่ยืนเรียกสตินานไปหน่อยถึงได้ถูกโจมตีจากด้านหลัง
เท้าของใครสักคนกระแทกเข้ามาที่กลางหลัง ตามด้วยหมัดหนักๆ ที่มุมปาก
ผมล้มลงไปนอนบิดกายด้วยความเจ็บปวดจากแรงกระแทกพืน้ คอนกรีตแข็งๆ
บริเวณแขน
เงยหน้ามองก็เจอไอ้ไวมันพุ่งเข้ามารั้งพวกวิศวะไว้และถีบออกไป ผม
ถุยน�้ำลายที่มีรสคาวเลือดลงพื้น ปาดของเหลวตรงมุมปากสะบัดออกลวกๆ
ก่อนขยับตัวยืนอย่างยากล�ำบากด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนซี้ข้างกาย
"ไวมึงไปช่วยเก้ก่อน!" ผมบอกไอ้ไว แล้วพยักหน้าไปทางเพื่อนอีกคน
เมือ่ หันไปเห็นเก้กำ� ลังโดนฝ่ายตรงข้ามสองคนรุมอยู่ ไวพยักหน้าแล้วฟาดแข้ง
เข้าที่หน้าท้องของคู่ต่อสู้ก่อนจะก้าวขายาวๆ ไปทางนั้น
แต่ถงึ จะพูดอย่างนัน้ ออกไปผมก็แทบกลืนน�ำ้ ลายลงคอไม่ได้เมือ่ หันมา
แล้วพบกับหมาหมู่สามตัวแยกเขี้ยวรออยู่
ในเวลาแบบนี้ไอ้พวกเด็กที่สร้างเรื่องไว้มันหายหัวไปไหนกันหมดวะ!
"อะไร คนอย่างปราณ ปารกุลนี่หน้าซีดเป็นด้วยสินะ"
เจ้าของน�ำ้ เสียงและใบหน้ากวนอวัยวะเบือ้ งล่างยกยิม้ ทีม่ มุ ปาก ขยับตัว
เข้ามาใกล้ มือยังสอดอยู่ในกระเป๋ากางเกงทั้งสองข้าง ผมขมวดคิ้วเล็กน้อย
และหรี่ตามองอย่างอยากถามว่า 'มึงจะเอายังไง?'
"ตัวแข็งไปแล้วหรือไง"
หึ
ผมยิ้มมุมปากและส่งเสียงหัวเราะในล�ำคอ
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ผลัวะ!
ก่อนจะวาดหมัดซัดเข้าที่ข้างแก้มของคนตรงหน้าอย่างจังโดยไม่ให้
สัญญาณ อีกฝ่ายหน้าหันไปตามแรงกระแทกแต่รอยยิ้มกวนประสาทยังคง
ประทับอยู่ที่มุมปาก
"ไอ้เชี่ยนี!่ "
สุนัขรับใช้ข้างหลังมันร้อนตัวแทนลูกพี่ เห่าดังลั่นแล้วท�ำท่าจะกระโจน
เข้าหาผม แต่ท่อนแขนสีกร้านแดดก็กางขึ้นมากันไว้ก่อนท่ามกลางแววตา
ไม่เข้าใจของคนพวกเดียวกัน
"อะไรวะภัทร"
"เดี๋ยวตรงนี้กูจัดการเอง"
ภัทรพูดจบก็หันมายกยิ้มร้ายให้ผม รอยยิ้มแบบที่คุ้นเคยกันดีจากการ
พบเห็นมาหลายต่อหลายครั้งในสนามก�ำปั้นแบบนี้ แววตาประสานกันซึ่งผม
ก็ยิ้มรับค�ำท้าแต่โดยดี เรามองกันอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งได้ยินเสียงตีระฆัง
ดังก้องอยู่ในหัว และนั่นเป็นการมองหน้ากันครั้งสุดท้าย ก่อนที่ผมและมัน
จะกระโจนเข้าหากัน
หมัดแรกปะทะเข้าที่ท้องแต่ไม่ได้แรงจนจุก ผมจับท้ายทอยอีกฝ่าย
แล้วตีเข่าเข้าที่หน้าท้องคืน ในจังหวะที่ใบหน้าเฉียดกันก่อนที่คนโดนท�ำร้าย
จะทรุดลงไปนั่งกุมท้องที่พื้น
"มึงไม่ออมแรงเลย"
เจ้าตัวเอ่ยกระซิบลอดไรฟันจนผมต้องลอบอมยิม้ มันดันกายขึน้ จากพืน้
แล้วพุ่งเข้ามาใหม่อาศัยจังหวะที่ผมก�ำลังตั้งรับจากหมัดขวาเบี่ยงตัวไปทาง
ตรงกันข้ามแล้วล็อกคอผมแน่น ผมเบ้หน้าเพราะอึดอัดด้วยขาดอากาศหายใจ
รวบรวมแรงทัง้ หมดทิง้ ตัวและตวัดขัดขาอีกฝ่ายจนล้มคว�ำ่ ไปทัง้ คู่ แลกหมัดกัน
อยู่อย่างนั้นจนหมดแรงกระเด็นไปคนละฝั่ง
"ไอ้เชี่ยเจ็บฉิบหาย"
ไวบ่นอุบสลับกับซี้ดปากตอนที่ใช้ผ้าชุบน�้ำบิดจนหมาดเช็ดตามแผล
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บริเวณหัวคิ้วตัวเอง
"ไม่เจ็บก็แย่แล้ว คิว้ แตกขนาดนัน้ " คนพูดอย่างไอ้เก้กไ็ ม่ตา่ งกัน ปากแตก
ช�้ำเลือดแบบที่แค่ขยับปากก็ต้องนิ่วหน้าเพราะเจ็บปวด
"แล้วนีก่ อล์ฟมันไปไหน" ผมถามพลางหันมองหาเพือ่ นสนิทในกลุม่ อีกคน
ตั้งแต่วงแตกเพราะเสียงอาจารย์ดังมาจากไกลๆ ผมก็ยังไม่เห็นมันเลย
"ตอนวิ่งกันเห็นมันน�ำน้องๆ ไปอีกทาง เดี๋ยวก็ตามมามั้ง"
ไอ้น้องพวกนี้แม่งก็สรรหาแต่เรื่องไม่เว้นวัน แค่โปรเจ็กต์ที่กำ� ลังท�ำอยู่
มันยุ่งไม่พอใช่ไหมวะ ถ้าคราวนี้หัวข้อธีสิสกูไม่ผ่านนี่มีเรื่องแน่
"ตกลงคราวนี้มันเรื่องอะไร"
"กูไม่แน่ใจ" ไอ้เก้โคลงหัว "แต่เห็นมันพูดกันคร่าวๆ ว่าเด็กวิศวะปีสอง
มันมาแซวจะขอจับก้นน้องปีหนึ่งคณะเรา"
ไอ้ เ รื่ อ งพวกนี้ อี ก แล้ ว เมื่ อ ไหร่ อ าจารย์ ม หา'ลั ย เราแม่ ง จะยอมจั ด
งบประมาณซื้อตะกร้อมาครอบปากให้ไอ้พวกคณะโน้นเสียที พวกกูจะได้
สงบสุขขึ้นไม่ต้องคอยไล่ตีหมาแบบนี้
"มึงโอเคป่ะเนี่ย แผลที่แขนเป็นทางยาวเลย ไปล้างน�้ำก่อนไหม" อยู่ๆ
ไอ้ไวก็จับแขนที่ผมก�ำลังกุมอยู่ไปดู
"เดี๋ยวกูกลับไปท�ำแผลที่ห้องเลยก็ได้ เดินออกไปแค่นี้เอง"
"งั้นกูเดินไปด้วย เกิดเจอพวกปากเปราะอีกจะแย่เอา"
"สภาพพวกมันก็ไม่ต่างกันหรอก ป่านนี้หลบไปเลียแผลแล้วมั้ง"
"เออน่า ไอ้เก้มึงจะกลับเลยป่ะ" มันตัดบท แล้วหันไปพูดกับอีกคน
ที่ท้ายประโยค
"มึงกลับกันไปก่อนเลย เดี๋ยวกูนั่งอีกแป๊บ"
"เออ งั้นเจอกันพรุ่งนี้ อย่าลืมกลับไปแก้งานด้วย"
"มึงช่วยเลิกพูดถึงงานในเวลาที่ร่างกายกูก�ำลังอ่อนแอแบบนี้ได้ป่ะ
เชี่ยไว"
ไอ้ไวหัวเราะออกมาเบาๆ ก่อนจะซี้ดปากอีกครั้งเพราะแสบบริเวณที่
แก้มขยับ พูดลากันอีกหน่อยผมกับมันก็เดินแยกออกมาด้วยกัน
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อันที่จริงเปิดมาเจอพวกผมมีเรื่องเหมือนหมากัดกันแบบนั้นก็อาจจะ
ท�ำให้งงไปเสียหน่อย แต่ไอ้การยกพวกตีกันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว
ส�ำหรับแก๊งหัวหน้าของสองคณะที่ไม่ถูกกันมาตั้งแต่รุ่นหนึ่งอย่าง'ถาปัตย์
แบบพวกผม และไอ้พวกปากเปราะวิศวะอย่างพวกมัน
ยิ่ ง พออยู ่ ป ี สี่ เ ป็ น พี่ โ ตสุ ด เวลารุ ่ น น้ อ งมี ป ั ญ หาอะไรก็ พุ ่ ง มาบอกให้
ต้องตามไปเช็ดไปล้างให้เสมอ หลายครั้งที่แก๊งผมกับแก๊งตรงข้ามแม่งก็
ไม่ได้มีปัญหากันโดยตรง ระหว่างที่ก�ำลังซัดกันจนล้มคว�่ำเลือดพรากแบบนั้น
ก็ยังไม่รู้เหตุผลหรือเรื่องราวแน่ชัดเลยด้วยซ�้ำ
แต่เพราะศักดิ์ศรีมันค�้ำคอ พอมีเรื่อง...พวกกูก็ต้องชนะ
"แผลที่คิ้วมึงอ่ะ กูว่าพรุ่งนี้ระบมชัวร์"
ไวหันมามองหน้าผมก่อนจะยกมือขึ้นแตะหางคิ้วตัวเองแล้วสูดปาก
"เออกูพลาดไปหน่อย แม่งมาจากด้านหลัง ท้องมึงเถอะเป็นไงบ้างวะ
เห็นกุมมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว"
จะให้เป็นยังไงได้ล่ะวะ ไอ้ภัทรแม่งต่อยซ�้ำเข้ามาที่ท้องตอนจังหวะ
ล้มลงไปที่พื้นในทีแรก ครั้งที่สองกะแรงกันพลาดจนได้แผลจริงจังมาเนี่ย
"ใต้ร่มผ้า" ผมยักไหล่ "ไม่เป็นไรหรอก"
"คนอย่างมึงต้องช�้ำในตายเข้าสักวัน"
"งั้นมึงก็คงตายหน้าเละสินะ"
"เชี่ยปราณ"
ผมยิ้มบางเดินลัดตามถนนต้นไม้ของมหา'ลัยมาจนถึงด้านหลังที่เป็น
จุดรวมหอนอก
"มึง แวะซือ้ ข้าวเย็นแป๊บ" ไวตบบ่าผมเบาๆ แล้วเดินน�ำไปทางร้านบะหมี่
"เล็กต้มย�ำพิเศษหนึ่งถุงครับป้า มึงเอาป่ะ" พอสั่งเมนูประจ�ำเสร็จก็หันมา
ถามผม
"ไม่อ่ะ ปากมึงเหวอะขนาดนี้ยังเสือกจะกินของเผ็ด ไม่ดูสังขารตัวเอง"
มันหัวเราะ "เออกูซาดิสม์ แล้วนี่จะกินอะไร"
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"ไม่รู้ดิ อิ่มหมัดแล้วมั้งเนี่ย"
อีกฝ่ายยิม้ และพยักหน้าสองสามครัง้ รับค�ำผมเหมือนตัดจบบทสนทนา
หันไปมองหม้อน�้ำซุปรอป้าเจ้าของร้านที่ก�ำลังลวกเส้นใส่ถุงอยู่
"งั้นเจอกันพรุ่งนี้นะมึง"
ถึงหน้าหอผมแล้วไวมันก็เอ่ยปากลา เพราะมันอยู่ตึกถัดไปเลยต้อง
แยกกันตรงหน้าตึก ผมพยักหน้าส่งให้แล้วเดินผ่านประตูเข้าไปที่ลิฟต์ ยืนรอ
อยู่ไม่นานประตูก็เปิดออก ผมก้าวเข้าไปยืนกดเลขชั้นของตัวเองและรอให้
ประตูเหล็กค่อยๆ เคลื่อนตัวเข้าหากัน
"เดี๋ยว! ไปด้วย!"
แต่ในขณะทีม่ นั ก�ำลังจะปิดเสียงคุน้ หูกด็ งั ขึน้ ก่อน ตามด้วยการเคลือ่ นตัว
ออกของประตูพร้อ มใบหน้าช�้ำเลือ ดของคนที่ ผมเพิ่ ง ตะลุ มบอนด้ ว ยเมื่ อ
ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา
ตัวเจ้าปัญหามันยิ้มมุมปากแล้วแทรกตัวเข้ามายืนในลิฟต์ข้างๆ ผม
พลางมองไปที่เลขชั้น ผมยาวระต้นคอที่รัดรวบไว้ข้างหลังดูกี่ทีก็ร�ำคาญตา
ใบหน้ าที่ แ ต้ม รอยยิ้ม กวนอารมณ์อ ยู่เสมอหั นมาสบตาเมื่อลิ ฟต์ ปิดสนิ ท
เตรียมเคลื่อนห้องโดยสารขึ้นด้านบนแล้วเรียบร้อย
ภัทร ณภัทร หัวหน้าแก๊งปีสี่ของคณะวิศวฯ คู่ตีคู่ต่อยตลอดระยะเวลา
สี่ปีที่อยู่มหา'ลัยของผม เป็นที่รู้กันว่าเมื่อไหร่เห็นพวกผมอยู่ในระยะรัศมี
เดียวกันคือต้องมีเรื่อง เจอกันไม่ได้ต้องตั้งท่าจะฆ่ากัน ถ้าเปรียบกันผม
ก็คงเป็นไฟ ส่วนอีกฝ่ายก็เป็นน�้ำมัน ปะทะกันทีไรก็มีแต่พังกับบรรลัย ซึ่งมัน
น่าตลกดีที่พวกผมไม่ได้กัดกันแค่รุ่นลูก...
แต่มันเริ่มต้นมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่
พ่อแม่ผมกับพ่อแม่มันเป็นคู่แข่งทางธุรกิจกันมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิด
เรียกได้ว่าเกลียดกันเข้ากระดูกด�ำ ก่นด่าสาปแช่งกันจนซึมเข้าสมองส่วนลึก
ของลูกๆ ตั้งแต่จ�ำความได้
แล้วก็เหมือนสวรรค์ท่านแกล้งเมื่อดันมาอาศัยอยู่บ้านหลังติดกัน เรียน
อนุบาลเดียวกัน ประถมเดียวกัน มัธยมเดียวกัน เจอหน้ากันทีไรก็แทบจะ
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ประเคนบาทาให้เป็นของขวัญ ความเกลียดชังจากผู้ใหญ่ส่งต่อมาให้เด็ก
อย่างพวกผมต้องพานต่อยตีและเป็นคู่แข่งกันแม่งทุกเรื่อง ทั้งเรียน กีฬา
พละก�ำลัง ทุกอย่างที่คิดออกคือกูต้องเหนือกว่า
แม่ ง ยิ่ ง น่ า หั ว เราะเข้ า ไปอี ก เมื่ อ พอเข้ า รั้ ว มหา'ลั ย พวกผมก็ ดั น มา
เรียนมหา'ลัยเดียวกัน ผิดก็ตรงที่แยกย้ายกันไปอยู่คณะคู่แข่งที่ตั้งอยู่ติดกัน
ราวกับก�ำลังเชิญชวนให้ลงมือฆ่ากันเสียจะได้จบๆ ไป สถานการณ์ทุกอย่าง
ช่างเอื้ออ�ำนวยจนจะเปลี่ยนเป็นบังคับอยู่แล้ว
แทบจะเอาเท้าก่ายหน้าผากเมื่อรู้สึกได้ว่าชาตินี้ผมกับมันคงหนีกัน
ไม่พ้น ต้องตามรังควานกันอยู่แบบนี้ทั้งชีวิต คิดดูแล้วมันก็น่าแปลกที่ตั้งแต่
เกิดมาก็มีคนที่ถูกก�ำหนดไว้ให้เกลียดจนเข้าไส้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้รู้จักกัน
อยากเอาชนะตั้งแต่ยังไม่ได้เห็นหน้า
"มึงกินไรยัง"
ผมหลุดจากความทรงจ�ำเก่าเปือ้ นฝุ่นของตัวเองก็ตอนที่ไอ้หมาบ้า
ข้างๆ มันสะกิดเข้าที่บ่า
"ปากแบบนี้ ใ ห้ กิ น อะไร" ผมว่าเสี ย งเรี ย บ เหลื อ บตามองใบหน้ า ที่
มีแผลปริแตกฟกช�ำ้ ไม่ตา่ งกันของอีกฝ่าย "กลับไปหยอดน�ำ้ ข้าวทีห่ อ้ งไปมึงอ่ะ"
มันหัวเราะ ใช้ลิ้นดันกระพุ้งแก้มด้วยอากัปกิริยาแบบเดียวกับที่ท�ำให้
เบื้องล่างกระตุกทุกครั้งที่มอง
"เดี๋ยวแบ่งให้มึงหนึ่งถ้วย"
ผมกลอกตาไปข้างๆ อย่างเบื่อที่จะมองหน้าอีกฝ่าย ก็แหงล่ะ...วันนี้
ผมแม่งซัดอยู่แต่หน้ามันจนเอียนไปหมดแล้ว
"เก็บไว้แดกเองเหอะ"
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l ฉากสอง l
Pat l talk
"ข้าวต้มอะไร ไม่ได้ซื้อไว้ เมื่อเช้าพี่ภัทรบอกว่าอยากกินย�ำวุ้นเส้น
ภาก็ ไ ปซื้ อ ย� ำ วุ ้ น เส้ น มาเตรี ย มให้ ตั้ ง แต่ เ ลิ ก เรี ย น กว่ า จะกลั บ มาก็ ค�่ ำ มื ด
ย�ำของภาอืดหมดแล้ว โทรไปก็ไม่รับ แถมยังหน้ายับกลับมา แล้วจะมา
บอกให้ลงไปซื้อข้าวต้มกุ้งให้เพราะเจ็บปาก คนห่วยแตกๆ อย่างพี่มีสิทธิ์มา
เรียกร้องอะไรด้วยหรือไง!"
สาบานเลยว่าถ้าไม่ใช่ภา น้องสาวสุดรักสุดหวงคนเดียวของผม ไม่มวี นั
ที่ผู้หญิงผอมเหมือนไม้เสียบผีแต่บ่นเช้าบ่นค�่ำว่าตัวเองอ้วนพุงพลุ้ย แถมยัง
ปากจัดเหมือนตะไกรจะมายืนเท้าเอวด่าผมได้แบบนี้แน่
ภายในหอพักที่ดัดแปลงมาจากคอนโดฯ ขนาดกลาง แยกเป็นสอง
ห้องนอนเล็กๆ กับหนึ่งห้องน�้ำและส่วนกลางที่เป็นห้องเก็บตู้เย็น ผมย�้ำว่ามัน
คือห้องเก็บตู้เย็นเพราะเล็กเกินจะเป็นครัวเปิดไฟสว่าง เกิดเรื่องราววนเวียน
เป็ น กิ จ วั ต รที่ เ ข้ า มาแล้ ว จะได้ ยิ น เสี ย งแว้ ด แหวของเด็ ก สาวที่ ว ่ า ทุ ก วั น
จนเป็นส่วนประกอบหนึ่งของชีวิต ตื่น กินข้าว เรียนหนังสือ ชกต่อย กลับมา
ให้น้องด่า วนกลับไปนอนแล้วตื่น จบวันด้วยการโดนน้องในไส้ด่าอีกครั้ง
แค่ลองคิดว่าไอ้ปราณกับพรรคพวกมันเห็นภาพผมยืนกุมมือจ๋อยแบบนีม้ หี วัง
โดนล้อไปสิบชาติเศษแน่ๆ
"ครั้งนี้พี่ไม่ได้หาเรื่องนะภา" ผมเอ่ยเสียงจ๋อย เถียงผู้หญิงนับเป็นเรื่อง
อันตราย สู้ค่อยๆ อธิบายไปปลอดภัยกว่า "ปราณเริ่ม"
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"มีด้วยเหรอที่พี่ภัทรจะไม่ไปหาเรื่องคนอื่นก่อน"
"จริงๆ พี่ก�ำลังตั้งใจเรียนอยู่เลย แล้วไอ้กรณ์ก็มาตาม บอกว่าไอ้ปราณ
ยกพวกมาตีมัน"
"พี่ภัทรอย่าท�ำเป็นไม่รู้หน่อยเลยว่าพี่ปราณเป็นคนยังไง เพื่อนพี่ภัทร
นั่นแหละต้องไปหาเรื่องก่อน"
"โห นี่เป็นน้องพี่หรือน้องไอ้ปราณกันแน่วะเนี่ย" ผมบ่นกระเง้ากระงอด
บนโลกนี้นอกจากภาก็ไม่คิดว่าจะต้องหงอให้ใครอีก เด็กสาวอายุห่างจากผม
สามปีที่เล็กๆ เดินตามเตาะแตะ วันนี้มองตาขวางเข้าข้างศัตรู แต่ก็ยอมกลับ
เข้าไปในห้องตัวเองในตอนท้าย ประตูไม้ทาสีขาวเปิดทิ้งไว้ ผมเดินตามเข้าไป
เงียบเชียบ แม้แต่เสียงฝีเท้าก็ไม่ย�่ำหนักให้ดังกวนใจ
"นั่งรอบนเตียง"
ภาสั่งเสียงเฉียบ เอาเก้าอี้มาต่อหน้าตู้หนังสือสูงท่วมหัวเพื่อปีนหยิบ
กล่องปฐมพยาบาลสีขุ่นที่ซ่อนตัวอยู่ชั้นบนสุด สีหน้ายังคงหงุดหงิด ตอน
กระโดดลงมาวางกล่องเครือ่ งมือท�ำแผลกระทัน้ กับเบาะยังสามารถท�ำผมสะดุง้
ตัวนิดๆ ได้เหมือนเคย
"เมื่อไหร่จะเลิกตีกันสักที แล้วพี่ปราณเป็นยังไงบ้าง"
"กากอย่างมันก็เละน่ะสิ จะเหลือเหรอ ภาต้องภูมิใจนะเว้ยที่มีพี่ชาย
แบบพี่ โอ๊ย! ตีท�ำไมเนี่ย"
"เลิกภูมใิ จทีเ่ ป็นนักเลงหัวไม้ได้แล้ว มันไม่เท่เลยนะ คิดว่าผูห้ ญิงจะชอบ
หรือไง"
"ชอบไม่ชอบก็มมี าเรือ่ ยๆ แหละน่า เรานัน่ แหละเลิกบ่นได้แล้ว ยิง่ กว่าแม่"
"เพราะแม่ไม่เคยบ่นพีภ่ ทั รน่ะสิ" แม่สาวน้อยของผมเอ่ยเสียงขรม ก้มหน้า
รือ้ อุปกรณ์ทำ� แผลออกมาวาง ยาแดง ยาหม่อง ยาแก้ปวด พลาสเตอร์ ผ้าก๊อซ
"ไม่มีส�ำลี"
"อะไร เมื่อต้นเดือนเพิ่งซื้อมาเอง"
"ก็ใครใช้ให้ตีกันวันเว้นวันแบบนี้ล่ะ ค่าอุปกรณ์ท�ำแผลของพี่ภัทร
แต่ละเดือนมากกว่าค่าผ้าอนามัยภาอีกนะ"
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"เว่อร์"
"อย่าให้ภาเอาบิลมาต้มให้กินเลย รับรองอยู่ท้องแน่" ภาเก็บของที่รื้อ
ออกมาใส่กล่องตามเดิม ปิดฝา ลงล็อกเสร็จสรรพ "ไปขอให้พี่ปราณช่วย
ท�ำแผลให้แล้วกัน"
"เฮ้ย อะไรอ่ะ"
"ก็ไม่มีแล้วภาก็ไม่อยากลงไปข้างล่างแล้วด้วย น้องใส่ชุดนอนแล้ว
พี่ภัทรก็เห็น"
"เปลี่ยนแป๊บเดียวเอง"
"กับที่พี่ภัทรแค่ไปเคาะห้องข้างๆ ขอให้พี่ปราณช่วยท�ำแผลให้อันไหน
ง่ายกว่ากัน"
"ภา ไม่เอาดิ ลงไปซื้อเซเว่นให้หน่อยน้า"
"ไม่ต้องมาท�ำเสียงอ้อน" เด็กสาวยืดตัวเต็มความสูง กอดอกแสดง
ความจริงจังในค�ำพูด "นี่เป็นบทลงโทษย่อยๆ ที่พี่ภัทรไปมีเรื่องกับคนอื่น
ภาเบื่อเต็มทนแล้ว แล้วก็นะ ถ้าสัปดาห์นี้มีเรื่องชกต่อยอีกเป็นครั้งที่สอง
ภาไม่ให้มานอนที่ห้องจริงๆ ด้วย"
"นี่พี่ชายที่ภาคลานตามตูดมานะเว้ย"
"ก็เพราะเป็นพี่ชายคนเดียวของภาน่ะสิ" ผมรู้ว่าน้องสาวเป็นห่วง แต่ก็
อดไม่ได้ "ถ้าไม่เลิกนิสัยแบบนี้ วันหนึ่งพี่ภัทรเกิดเดินคนเดียวแล้วศัตรูมารุม
พี่ภัทรจะท�ำยังไง ภารู้ว่าพี่เก่ง แต่คนเก่งก็ไม่ได้เอาตัวรอดเสมอไปหรอกนะ
ไม่รู้ล่ะ ภาตัดสินใจแล้ว ภาไม่ลงไปซื้อส�ำลีให้ พี่ภัทรต้องไปขอพี่ปราณ
แล้วก็ขอโทษพี่ปราณด้วย"
"พี่จะเอาเรื่องที่ภาเข้าข้างลูกชายบ้านนั้นไปฟ้องพ่อ"
"ถ้าจะท�ำพี่ภัทรท�ำไปนานแล้ว"
ผมเกลียดที่ยายตัวแสบรู้ทันกันไปเสียทุกเรื่อง แต่ภาพูดถูก ถ้าจะท�ำ
คงท�ำไปนานแล้ว
"อย่าลืมขอโทษพี่ปราณด้วยล่ะ"
"รู้แล้วน่า"
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และเป็นอีกครั้งที่ผมถอนหายใจ เดินออกจากห้องตัวเองมาหยุดยืน
ที่ประตูข้างๆ เป็นนานสองนาน
ก๊อก ก๊อก
เสียงจากลิ้นเดาะกับเพดานปากดังขึ้นหลังจากใช้เวลาท�ำใจครู่ใหญ่
ภากลับเข้าไปในห้องแล้ว ล็อกประตูเสร็จสรรพ เป็นอันว่าถ้าหน้าตาผมไม่ถูก
ตบแต่งด้วยยาและอุปกรณ์พันแผลลูกบิดจะไม่มีวันคลายออก ไม่ใช่ครั้งแรก
ไม่รตู้ งั้ กีค่ รัง้ ต่อกีค่ รัง้ ทีเ่ ป็นแบบนี้ และผมก็ไม่เคยท�ำใจให้เป็นเรือ่ งปกติได้เสียที
เท่าที่จ�ำความได้ ผมถูกส่งเรียนในโรงเรียนเตรียมอนุบาลที่ดีที่สุด เริ่มมี
กลุ่มเพื่อนที่เข้ากันได้ ปราณก็เป็นหนึ่งในนั้น หลังจากนั้นไม่เท่าไหร่คุณครู
ก็จับเราแยกจากกันบ่อยๆ พอเปลี่ยนโรงเรียนมาเรียนเอกชนชายล้วนในช่วง
ประถมก็ห่างจากปราณออกมาเรื่อยๆ เริ่มฟังความรู้เรื่อง ไม่แน่ชัดว่าต้นเหตุ
คืออะไร แต่พอ่ แม่ผมกับมันไม่ชอบใจกัน ผมเริม่ ด่าพ่อมันตามพ่อตัวเอง แรกๆ
ปราณเมินเฉย ยิ่งมันนิ่งยิ่งสนุก จนวันหนึ่งผมถูกปาก้อนหินใส่หน้าผาก
เราตะลุมบอนกัน ผมหัวแตก เย็บครั้งแรกสามเข็ม แม่เสียงดังโวยวาย ด่ากัน
กับแม่ของปราณหน้าแผนกฉุกเฉิน มันนั่งเตียงข้างๆ คางแตก ไม่รู้ว่าเย็บ
ไปเยอะไหม ร้องไห้กนั ทัง้ คูจ่ นน�ำ้ ตา น�ำ้ มูก กับเลือดรวมกันไหลลงเสือ้ นักเรียน
ผมเกลียดมัน และดูเหมือนเป็นความรู้สึกเดียวที่มันก็มีให้กับผม เราไม่ชอบ
หน้ากัน ทั้งๆ ที่ไม่เข้าใจว่าสาเหตุในตอนต้นใครเป็นคนก่อ
"มีอะไร"
คนทีก่ ำ� ลังนึกถึงเปิดประตู หูดชี ะมัด ไม่ตอ้ งรอให้ลงมือเคาะมันก็รไู้ ด้วา่
ใครมาเยี่ยมเยียน
"แผลเป็นไง"
"เสือก"
"คนอุตส่าห์เป็นห่วง"
"กวนตีน จะเอาอะไร" ผมใช้นวิ้ ชีม้ มุ ปากตัวเองกับขมับซ้ายทีเ่ ป็นรอยถลอก
ไม่ถึงกับเย็บ แต่จ�ำเป็นต้องท�ำแผล "แล้วไง"
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"ส�ำลีหมด"
"ลงไปซื้อสิวะ เซเว่นก็อยู่ข้างล่าง"
"ภาให้มาไถมึง"
"อีกแล้ว?"
"เออ แค่นี้ท�ำเป็นงกไปได้ บ้านรวยไม่ใช่หรือไง"
"คนที่ควรโดนด่าต้องเป็นมึงมากกว่าไอ้ภัทร หัดซื้อเองบ้างสิวะ"
"ก็ใครใช้ให้มึงท�ำกูเป็นแผลเล่า" ฝีมือตัวเองล้วนๆ ยังจะปฏิเสธความ
รับผิดชอบ โคตรไม่แมนเลยไอ้กร๊วก "มึงต้องท�ำแผลให้กู"
"มึงช่วยเปลี่ยนค�ำสั่งมาเป็นขอร้องแบบที่น้องมึงสั่งมาได้ไหม"
"ใครบอกมึงว่าภาสั่งกูมาขอร้องมึง"
ปราณหันหลังกลับ ผมอาศัยจังหวะทีม่ นั ไม่ทนั ปิดประตูใส่หน้าเดินตาม
เข้ามาด้านใน ห้องของปราณต่างออกไปจากของผม เป็นลักษณะห้องเดี่ยว
เพราะอยู่คนเดียว ไม่ใช่ห้องหัวมุมราคาค่าเช่าต่อเดือนหลักหมื่นที่สามารถ
ผ่อนคอนโดฯ ได้สบายๆ เหมือนที่ผมอยู่กับภา
"แหกตาดู"
ไอโฟนรุ่นล่าสุดลอยมาในอากาศ ผมคว้ารับได้ทันท่วงที หน้าจอเปิด
โปรแกรมแชตทิ้งไว้ เป็นข้อความที่ภาไลน์มาบอกให้ปราณช่วยท�ำแผลให้ผม
ท่าทีนอบน้อม อ่อนหวาน ไม่เหมือนแม่เสือสาวทีข่ แู่ ยกเขีย้ วเมือ่ ครูส่ กั กระบินวิ้
"เล่นกูอีกแล้ว"
"จะให้ทำ� ก็มานัง่ ดีๆ เสร็จแล้วจะได้ไสหัวกลับห้องไป กูจะท�ำแผลตัวเอง
บ้าง"
"คร้าบๆ" ผมรับค�ำ นั่งขัดสมาธิลงที่พื้น ปราณนั่งบนเตียง เริ่มจาก
เอาส�ำลีชุบแอลกอฮอล์มาเช็ดให้รอบแผลก่อน ผมมองหน้ามัน จริงๆ แล้ว
ไอ้ปราณเป็นคนหน้าตาดีนะครับ หมายถึงถ้ามองโดยปราศจากอคติ ดูหยิ่ง
นิดๆ ตามนิสัยเย็นชา ยิ้มยากของมันนั่นแหละ หลายคนในกลุ่มเดียวกัน
บอกผมว่าไอ้เวรนี่ชอบท�ำหน้ากวนประสาทใส่ ผมเคยพยายามแก้ต่างให้
หลายครั้งว่าเป็นที่เบ้าหน้า แต่ก็ไม่มีใครเชื่อ มันเป็นคนไม่แคร์โลก ก็ติสต์ๆ
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ตามประสาเด็กศิลป์ 'ถาปัตย์สไตล์ บอกตรงๆ นะ ตอนที่รู้ว่ามันติดคณะนี้
ผมโคตรไม่แปลกใจเลย แววมันออกมาตั้งแต่ ม.ปลาย แล้วด้วยซ�้ำ
"มองอะไร"
"จะให้มองอะไรล่ะ" ถามพลางยิ้มกริ่ม คิ้วได้รูปสวยขมวดเข้าหากัน
แผลเป็นเล็กๆ ที่หางคิ้วของปราณขยับเล็กน้อย ก่อนมือจะย�้ำกดส�ำลีมาที่
แผลผมหนักๆ
"ไอ้เชี่ย! เจ็บนะโว้ย"
"กวนตีน"
"ยังไม่ได้ท�ำอะไรเลย แค่มองแค่นี้ท�ำเป็นเขิน"
"มึ ง จะท� ำ แผลหรื อ มาหาแผลเพิ่ ม " ตาสี ด� ำ ขลั บ มองท้ า ผมยอม
สงบเสงี่ยมในที่สุด "หยุดกวนประสาทสักสิบนาทีจะเป็นบุญของกูมากเลย"
"เออ รู้แล้วน่า เดี๋ยวท�ำแผลคืนให้ มีที่ท้องด้วยใช่หรือเปล่า"
"เหี้ยตัวไหนซัดมาเต็มแรงวะ"
"นี่กูออมมือให้มึงแล้วนะพี่ปราณ กากแบบนี้เจอคนอื่นในแก๊งกูไม่ต้อง
เข้าโรง'บาลกันเลยเหรอ คิดจะเป็นคิงก็หดั แข็งหน่อย อ่อนๆ แบบนีร้ ะวังโดนจับ
เป็นควีนไม่รู้ตัว โอ๊ย เชี่ย! มือหรือตีนวะ"
"งัน้ ช่วยตอบกูหน่อยทีพ่ ดู นัน่ ปากหรือตูด กูจะบอกให้นอ้ งมึงเลิกซือ้ ส�ำลี
มาซือ้ ตะกร้อแทนแล้ว เป็นอะไรกันนักหนา หลักสูตรของวิศวะบรรจุวชิ าปากหมา
ให้ด้วยหรือไงถึงได้เป็นเสียแบบนี้กันทุกคน ไปบอกน้องๆ มึงด้วย จะพูดจะจา
อะไรให้มันระวังหน่อย"
"เรือ่ งแซวสาวอ่ะนะ" หมายถึงสาเหตุหลักๆ ทีท่ ำ� เอาผูช้ าย'ถาปัตย์ยวั ะจัด
ใครใช้ให้ผู้หญิงคณะมันสวยล่ะวะ "ธรรมดาน่า มันก็แซวข�ำๆ พวกมึงน่ะ
ซีเรียสกันไปได้"
"กูไม่ข�ำ"
"นี่ เครียดมากตายไวนะมึง"
"ปากหมามากก็ตายไวเหมือนกัน เงยหน้า"
ผมท�ำตามค�ำสัง่ ปราณจัดการแผลทีม่ มุ ปากให้ แสบนิดๆ แต่ไม่เกินทน
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ใช้สายตากวาดมองหน้ามันอีกครัง้ เส้นผมหน้าสีดำ� ปรกลงมาต�ำ่ กว่าคิว้ อีกแล้ว
เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนก็เพิ่งตัดไปแท้ๆ
"ผมมึงยาวไวนะ"
"เออ ร�ำคาญเหมือนกัน"
"มัดให้ไหม"
"ไม่ต้อง อยู่นิ่งๆ สิวะ มันทายายาก" ปราณบ่น บีบคางผมไม่ให้ขยับ
มือหนักไปหน่อย แต่ยงั เบากว่าปาก จริงๆ แล้วส�ำหรับผม ปราณเป็นคนดีมาก
นึกย้อนไปตอนประถม ที่เราเริ่มไม่ถูกกันหนักขึ้น ชกต่อยทุกครั้งที่มีโอกาส
กระทั่งวันหนึ่งผมกับภาไปเล่นใกล้สระน�้ำในหมู่บ้าน ผมเป็นคนปั่น น้องสาว
เป็นคนซ้อน ส่วนปราณก็มีจักรยานเป็นของตัวเองปั่นมาเล่นบริเวณนั้นพอดี
เราเจอกันใต้ต้นการเวกสูงใหญ่ ชี้ว่าจุดพักรถเป็นของตนที่จับจองไว้ตาม
ประสาเด็กน้อย ผมจองก่อน จองตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ แต่มันก็เถียงว่าพ่อมัน
มาจองก่อน ผมเถียงว่าพ่อผมซื้อบ้านก่อน มันท้าว่าให้เอาโฉนดซื้อขายมาดู
อันที่จริงผมไม่เคยเข้าใจ ในเมื่อเราต่างเกลียดกันขนาดนี้ท�ำไมถึงได้วนเวียน
อยู่รอบตัวกันอยู่ได้
ซูม!
เสียงน�ำ้ ในสระบัวกระจายดัง ผมหันกลับไป รอยบนดินโคลนเหลือเพียง
ร่องเล็กๆ ของล้อจักรยาน จักรยานผมหายไปแล้ว เรามัวแต่ดึงคอเสื้อกัน
จนลืมไปว่าเด็กหญิงที่มาด้วยกันยังขี่จักรยานไม่แข็ง ภาตะเกียกตะกาย
ขณะที่ผมตัวแข็งทื่อ ผมว่ายน�้ำไม่เป็น พ่อแม่สอนเราสองคนพี่น้องเสมอว่า
อย่าเข้าใกล้สระโดยไม่มีผู้ใหญ่
ซูม!
เสียงน�้ำกระจายตัวดังขึ้นอีกครั้ง จักรยานของปราณล้มเท้งเต้งใต้
ต้นการเวกแต่เจ้าของไม่อยู่แล้ว ผมเห็นสองร่างด�ำผลุบโผล่ในสระ ขณะที่
ตัวเองยืนเกร็ง ไม่แม้แต่จะมีเสียงโหวกเหวกโวยวาย พักหนึ่งปราณก็กลับ
ขึ้นมา จับมือภาทั้งสองข้างลากถูมาถึงฝั่ง เด็กสาวร้องไห้โฮ ยังไม่หมดสติ
แต่กอดคู่อริผมไว้ทั้งร่าง
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'ภา'
ผลัก!
เป็นครั้งแรกที่ผมยอมให้หมัดเปียกๆ ของปราณซัดเข้าจนหน้าหงาย
ไม่ แ ม้ แ ต่ คิ ด จะตอบโต้ มั น โกรธผมมาก โกรธมากกว่ า ภาที่ ผ มละเลย
เสียด้วยซ�้ำ 'มึงไม่คิดจะช่วยน้องมึงหรือยังไง ถ้ากูไม่ลงไปจะปล่อยให้น้องมึง
ตายไปเลยใช่ไหม'
'ไม่...'
'มึงมันทุเรศ!'
ปราณจูงจักรยานของตัวเองขึ้น มันเปียกไปทั้งตัว ใยบัวยังเกาะอยู่ที่
บ่าและหัว แผ่นหลังมันเล็กลงเรื่อยๆ ผมวิ่งไปกอดภาทันทีที่ได้สติ เด็กสาว
ยังร้องไห้โฮ หวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ผมไม่รู้ปราณท�ำได้ยังไง จักรยาน
ของผมจมหายไปในน�้ ำ ไม่ ไ ด้ คื น เห็ น เสื้ อ ของภามี ร อยเลื อ ดหยดแต่ ตั ว
น้องสาวผมไม่มีแผลเลยแม้แต่น้อย หลังจากนั้นผมเพิ่งสังเกตว่าปราณ
มีแผลเล็กๆ ที่หางคิ้ว เป็นแผลเป็นที่ติดตัวย�้ำค�ำถามหนึ่งกับผมเสมอๆ ว่า
ใช่ร่องรอยแห่งความกล้าหาญในครั้งนั้นหรือเปล่า
'อย่าบอกแม่นะพี่ภัทร ภากลัวแม่ว่า'
เป็นสัญญาณแรกที่ผมมองมันเปลี่ยนไป หลังจากนั้นความสัมพันธ์เรา
ก็แบบนี้ ไม่เชิงว่าเกลียด แต่ก็ไม่ใช่เพื่อนรัก
ปราณแปะพลาสเตอร์ยาเป็นอย่างสุดท้ายเมื่อขั้นตอนท�ำแผลสิ้นสุด
ข้อศอกผมมีรอยถลอกนิดหน่อย ส่วนใต้รม่ ผ้าแค่ทายาแก้ฟกช�ำ้ สักสองสัปดาห์
ในกรณีที่ไม่ซ�้ำมันอีกก็น่าจะหาย
"ไปได้ละ" เจ้าของห้องลุกขึ้นเตรียมเปิดประตูไล่ ผมคว้าข้อมือมัน
กระชากให้กลับลงมานั่งบนเตียง
"ของมึงล่ะ"
"ท�ำเองได้"
"อย่าท่ามากไปหน่อยเลย ท�ำอย่างกับกูไม่เคยท�ำแผลให้"
"ฝีมือการท�ำแผลมึงห่วยแตกมาก ไอ้ภัทร"
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"ก็ไม่ขี้เหร่นักหรอกน่า แทนค�ำขอโทษไง ภาให้กูมาขอโทษมึง"
"เดี๋ยวกูบอกให้ว่ามึงขอโทษกูแล้ว โอเคไหม"
"โห ไม่ตอ้ งมีนำ�้ ใจช่วยเหลือกันขนาดนัน้ ก็ได้" ผมยิม้ ตาปิด และดูเหมือน
รอยยิ้มนี้จะท�ำให้ปราณหงุดหงิดขึ้นมาอีก "ให้กูรับผิดชอบมึงบ้างเถอะน่า"
"มึงช่วยเลิกพูดอะไรที่มันชวนขนลุกแบบนี้เหอะ"
"อะไร กูหมายถึงกูท�ำให้มึงเจ็บก็ต้องท�ำแผลให้ คิดถึงเรื่องอะไร ทะลึ่ง
ล่ะสิ" ปราณท�ำทีจะสวนหมัดใส่ แต่ผมก็ไวพอจะคว้าข้อมืออีกข้างไว้ สุดท้าย
เลยกลายเป็นผมจับมือมันทัง้ สองข้าง ประจันหน้ากันด้วยการทีม่ นั นัง่ บนเตียง
ส่วนผมคุกเข่าที่พื้น ดึงอีกฝ่ายโน้มตัวลงมา
"หน้านิ่งแต่ใจร้อน"
"เฉพาะกับคนอย่างมึง"
"รู้สึกเป็นคนพิเศษจัง"
"จะท�ำอะไรก็ท�ำ แล้วรีบๆ กลับห้องไปได้แล้ว กูมีงานต้องท�ำอีกเยอะ
อย่าให้ต้องมาเสียเวลากับมึงเลย"
"เชื่อพี่ดีๆ ก็เสร็จไปนานละน้อง ไหนดูแผลที่พุงหน่อยซิ"
"ไม่ต้อง!"
มือขาวคว้าหมับก่อนผมจะถลกชายเสื้อมันขึ้น ปราณขมวดคิ้ว แค่นี้
ไม่เห็นต้องโกรธ "ไม่ดูก็ได้ งั้นสลับที่กัน เงยหน้าท�ำให้แบบนี้ไม่ถนัดเลย"
ว่าที่สถาปนิกกลอกตาหน่าย ผมเอ่ยย�้ำอีกครั้งมันก็ยอมลงมานั่งที่พื้น
เงยหน้าให้ชว่ ยทายาทีม่ มุ ปากและโหนกแก้ม ใช้ปลายนิว้ เกลีย่ รอยแผลเป็นนัน้
เบาๆ และผมก็เผลอมองมันด้วยสายตาที่ตัวเองชอบมอง
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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