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ฮี่ๆๆ กลับมาทักทายด้วยเสียงหัวเราะอารมณ์ดีและเจอะเจอพ่ีโก๋ตัวแสบกับ 

ผองเพ่ือนกันอีกทีในเล่มสอง หลังจากท่ีได้ร่วมเอาใจช่วยกับความชุลมุนวุ่นหัวใจ 

ที่เกิดขึ้น คราวน้ีทุกคนคงจะได้รู้กันแล้วว่าไม่ใช่เพียงแค่สองโก๋เท่าน้ันท่ีจะต้อง 

ทลายก�าแพงความสัมพันธ์ฉันเพ่ือน แต่จะเป็นใครท่ีได้เป็นเพ่ือนรักหักเหลี่ยมหัวใจ 

คู่ต่อไป คงต้องติดตามลุ้นกันต่อในเล่ม

แน่นอนว่าเวลานั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจหยุดย้ัง ต่อให้เหล่าแก๊งเด็กแสบจะโหยหา

การเป็นเด็กสักแค่ไหน แต่เมื่อวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน เหล่าแก๊งเด็กแสบก ็

เตบิโตขึน้จากเดก็น้อยในวนัวานกลายมาเป็นผูใ้หญ่ ต้องเผชญิกับโลกแห่งความเป็นจรงิ  

ต้องเรียนรู้ท่ีจะเติบโตและรับมือกับสิ่งต่างๆ จะว่าไปก็แอบใจหายเมื่อเรื่องราวได้

ด�าเนินมาจนถึงตอนจบ เมื่อมีพบก็ย่อมต้องมีจาก แต่คงจะไม่ใช่การลาจากแบบ 

ธรรมดาๆ ที่เพียงแค่พิมพ์ค�าว่า END มาแล้วก็จบ เพราะทุกคนยังจะได้พบกับ 

ตอนพิเศษที่มีมาให้ได้ซึ้งกันอย่างจุใจ

เรื่องราวของการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ของเหล่าแก๊งเด็กแสบจะเป็นอย่างไร  

พ่ีโก๋หนึง่ตวัแสบจะยังคงคลัง่ไคล้ส้มอยู่หรอืไม่ และจะมใีครบ้างทีต้่องบกุทะลวงฝ่าฟัน

ก�าแพงสูงชันทีม่ีค�าว่าเพือ่นตัวเบ้อเร่อเขยีนเอาไว้ มารว่มสัมผัสความอบอุ่นนุ่มละมุน

ที่ยังคงวุ่นวายนิดๆ คันยุบยิบๆ ในหัวใจหน่อยๆ ได้ในเล่มสองกันต่อไปเลย

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�
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โอเค สงบใจไว้

ไม่มีอะไร ท�ำตัวเหมือนปกติก็พอ

โก๋สองเจ้าของบ้านยืนกุมหน้าอกตัวเอง สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ  

ปรบัสหีน้าให้ราบเรยีบดงัเดมิ แล้วจงึเปิดประตูห้องนอนตวัเองช้าๆ เขาพบเข้ากับ

เพ่ือนข้างบ้านที่ตอนน้ีก�าลังยึดคอมพิวเตอร์เอาไว้ ตากลมๆ จ้องหน้าจอ 

แทบไม่กะพริบเลยแม้แต่สักวินาทีเดียว มือข้างหนึ่งจับเม้าส์ ส่วนมืออีกข้าง 

ก็กดคย์ีบอร์ดส่งเสยีงดงัป้ักๆ เล่นเกมอยู่อย่างน้ัน เจ้าของห้องไม่ได้เอ่ยทักอะไร 

เพียงเดนิผ่านไปอกีมมุ แล้วน่ังลงจดจ่ออยู่กับหนงัสอืเตรยีมสอบเข้ามหาวิทยาลยั 

พอมเีสยีงเกมดงัก็ท�าให้ไม่ค่อยมสีมาธิ จงึต้องหยิบเอาหูฟังข้ึนมาสวมไว้พลางๆ

เขาน่ังจบัปากกาขีดน่ันทดนีอ่ยู่สกัพักใหญ่ๆ พ้ืนท่ีข้างตวัท่ีเคยว่างเปล่า

ก็กลบัมใีครคนหนึง่ลากเอาเก้าอีม้านัง่เฝ้า คอยมองเขานัง่อ่านหนงัสอือยู่อย่างนัน้ 

โก๋สองแอบรู้สึกหว่ันใจ พอช�าเลืองมองไปเงียบๆ ก็เห็นตัวแสบน่ังย้ิมเผล่  

เท้าคางกับโต๊ะแล้วเขี่ยดินสอปากกาไปมา เจ้าของห้องจึงหันกลับไปมอง

คอมพิวเตอร์ช้าๆ ก่อนจะพบว่าตอนนี้ปิดเครื่องไปแล้วเรียบร้อย แถมเอา

พลาสติกคลุมเครื่องแล้วด้วย เมื่อเห็นแบบนั้นแล้วก็ขมวดคิ้วออกมาทันที

เพ่ิงเล่นไปได้แค่ชัว่โมงเดยีวเองไม่ใช่หรอืไง เคยมเีหรอทีจ่ะปิดเครือ่งเอง 

เมื่อก่อนเวลาท่ีเขาบอกให้เลิกเล่นทีไร เป็นอันต้องชูน้ิว กะพริบตาปิ๊งๆ  

บอกขออีกตาๆ อ้อนกันไม่หวาดไม่ไหว แทบจะล้มตัวลงกอดขาไม่ให้ใจร้าย 

CHAPTER 26     
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น่าแปลกมากจรงิๆ กับการท่ีเจ้าตวัปิดคอมพิวเตอร์เอง แล้วเลอืกท่ีจะมานัง่มอง

เขาอ่านหนังสือแบบนี้

"เล่นจนเบื่อแล้วใช่ไหม"

"อะไร กูเล่นเยอะก็บ่น พอกูเล่นน้อยก็จะบ่นอีกเหรอ หือ"

"เปล่า ไม่ได้บ่น"

"ไม่ได้บ่นอะไรล่ะ อ่านหนังสือต่อไปสิ อ่านต่อไป อ่าน"

โก๋สองถอนหายใจเป็นครั้งท่ีเท่าไรแล้วก็ไม่รู ้ พอเหลือบมองเวลา 

บนนาฬิกาเรือนเล็กบนโต๊ะก็พบว่าตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มกว่าๆ แล้ว ท้องฟ้า

ด้านนอกมืดมิด ภายในห้องเปิดไฟดวงใหญ่ตรงกลางแล้วก็โคมไฟเล็กๆ  

บนโต๊ะหนงัสอืนี ้ในระหว่างทีเ่ขาน่ังอ่านหนงัสอื มอืซนๆ ของลกูพ่ีก็หยิบจบัเอา

สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาดูไม่หยุด บางทีก็ลุกขึ้นแล้วเดินค้นไปทั่วห้องอย่างถือวิสาสะ 

แต่โก๋สองก็ยอมปล่อยให้เพื่อนท�าไปโดยที่ไม่ได้ว่าอะไร

"เอ้อ โก๋สอง วอล์กแมนตัวน้ันของมึงหายไปไหนแล้ววะ กูไม่เห็นมึง 

ใช้มาสักพักแล้ว"

ปลายปากกาท่ีก�าลังขีดเขียนอยู่หยุดชะงักไปเล็กน้อย โก๋สองเอ่ยตอบ

ด้วยสีหน้าเรียบนิ่ง ไม่ปรากฏพิรุธอื่นใด

"ซื้อเครื่องเล่นเอ็มพีสามไปแล้ว อันนั้นมันเก่า เลยเอาไปขายทิ้ง"

โกหก...โก๋สองโกหกค�าโต

ขายทิ้งอะไรกัน

เขาจะกล้าท�าใจขายวอล์กแมนเครือ่งโปรดท่ีมสีติก๊เกอร์นัน้ตดิอยูไ่ด้ลงเหรอ 

ไม่มีทาง

"งู้ยยย ชอบอันนั้นอะ"

ดื้อก็ที่หน่ึง ซนก็ที่หนึ่ง ปล่อยให้อยู่ในห้องเฉยๆ ไม่ได้เลย ต้องเดินไป

หยบินั่นหยบินี ่แอบได้ยนิเสยีงร้องอู้ฮูโอโ้ฮดงัมาเป็นระยะ โก๋สองกย็งัคงตัง้ใจ

นั่งอ่านหนังสือต่อไปเร่ือยๆ กระท่ังรู้สึกได้ว่ามีคนมาสะกิดไหล่ข้างขวา 

จึงหันกลับไปมอง แต่ก็ไม่เจออะไร พอหันกลับมาข้างซ้าย คราวน้ีถึงกับผงะ 

เด้งตวัหนแีทบไม่ทนั แล้วเสยีงหัวเราะของตวัแสบก็ดังขึน้มาทนัทเีมือ่แกล้งเพ่ือน

Page ����������������� 2.indd   6 15/8/2565 BE   12:16

ตัว
อย
่าง



7Littleskyofme

ส�าเร็จ

ให้ตำยสิ...เล่นอะไรของเขำ ท�ำแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะรู้ไหม

ลกูพ่ีโก๋ตวัแสบช่ำงไม่รูเ้อำเสยีเลยว่ำกำรย่ืนใบหน้ำมำใกล้ๆ กันแบบนัน้น่ะ 

มันอันตรำยมำกขนำดไหน

เดี๋ยวจะตลกไม่ออก คอยดู

"โอ๋ๆ ตกใจมากเหรอครับน้องโก๋ โอ๋ๆ น้า"

โก๋สองอยากจะลงไปหาถุงข้างล่างสักใบ จับเจ้านี่ยัดลงไป มัดปากถุง

ให้เรยีบร้อยแล้วเอาไปแขวนคนืทีบ้่านโน้นเหลอืเกิน ขนืปล่อยให้เล่นอยู่ในห้องนี้

ต่อไป เขาไม่มีทางอ่านหนังสือได้แน่

"ส้ม จะอ่านหนังสือ อย่ากวน"

"อ่านอะไรนักหนาอ่า มึงรู ้ตัวไหมว่ามึงอ่านหนังสือแทบทุกครั้งท่ีกู 

เจอหน้าเลย มีตอนไหนไหมที่มึงไม่อ่านหนังสือ"

โก๋หนึ่งบุ้ยปาก หยิบเอาหนังสือบนโต๊ะไปเปิดดู แต่แล้วก็ท�าหน้าตา

เหยเกพอเห็นโจทย์ข้อสอบยากๆ ก่อนจะรีบวางลงกับโต๊ะเช่นเดิมราวกับ 

เป็นของร้อน ไม่อยากจะแตะต้องอีก เขากวาดสายตามองหาของเล่นใหม่ๆ  

บนโต๊ะอ่านหนังสือ แล้วก็ได้แต่ส่ายหน้าไปมาเบาๆ

หมอน่ีใช้ชวิีตได้น่าเบือ่เสยีเหลอืเกิน มแีต่หนงัสอื หนังสอื แล้วก็หนังสอื 

แถมยังเป็นหนังสือเรียนเกือบทั้งหมดเสียด้วย น่ันก็สมุด น่ันก็กระดาษ  

นัน่ก็กล่องดนิสอ จะมอีะไรแปลกใหม่นิดหน่อยก็แค่กรอบรปูไม้อนัเลก็ทีต่ัง้อยู่ 

เป็นรูปของเจ้าตัวสมัยเด็กๆ ตัวขาว หน้าตาดูเป็นตี๋น้อยเลย

"โก๋สอง"

"อะไรอีก"

"อย่าพูดเหมอืนร�าคาญกูขนาดน้ันส!ิ แค่อยากชวนคยุเอง น่ังอ่านหนงัสอื

เงียบๆ แบบนั้นมันเหงานะ"

"..."

"มึง...อยากเรียนคณะอะไรเหรอ" ว่าแล้วก็อดเอ่ยถามออกไปไม่ได้  

อันท่ีจริงเขามาลองนึกๆ ดูแล้ว ก็คิดได้ว่าไม่เคยถามเพ่ือนอย่างจริงจัง 
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ด้วยค�าถามนี้มาก่อนเลย อาจจะมีบ้างที่เคยถามเล่นๆ ถามไร้สาระ ตอบเล่นๆ 

กันไปอย่างนั้น แต่มาวันน้ี พวกเขาเหลือเวลาอีกไม่นานก็ต้องออกไปไล่ล่า 

คว้าฝันของตวัเองกันแล้ว พอได้เห็นโก๋สองอ่านหนังสอืทุกวันๆ แบบนีก็้เริม่สงสยั

ขึ้นมาแล้วว่าถ้าหากจบไป อีกฝ่ายจะสอบเข้าเรียนต่อคณะไหนกัน

"คิดว่าเศรษฐศาสตร์"

"จริงอะ ท�าไมล่ะ"

"ถามท�าไมล่ะ"

"เอ้า สงสัยไง ท�าไมถึงอยากเรียนคณะนี้"

"ก็อยากเรียน"

"โก๋สองงง"

นีค่อืค�าตอบจรงิๆ เขาไม่ได้ตัง้ใจจะกวนประสาทเลย ก็อยากเรยีนคณะนี้ 

เหตุผลของเขามันก็มีอยู่แค่นั้น

บางทอีาจจะมาจากการทีค่รอบครวัของเขา คอืทัง้พ่อและแม่ล้วนคลกุคลี

อยู่กับสายงานที่เก่ียวข้องกับศาสตร์ของวิชาน้ี เขาเองก็เลยค่อนข้างสนใจ  

อีกทั้งตลอดชีวิตก็ได้รับความรู้ ข่าวสาร ประสบการณ์ต่างๆ จากพ่อแม่ตัวเอง 

นั่งกินข้าวด้วยกันทุกวันก็มีบ้างท่ีจะได้ยินเร่ืองสัพเพเหระจ�าพวกนี้ ไหนจะ 

เรือ่งเล่าจากออฟฟิศอกีสารพัด พอซมึซบัมากเข้าก็เลยสนใจ เดาว่าจากทัง้หมด

นั่นแหละที่หล่อหลอมให้เกิดเป็นความอยากนี้ขึ้นมา

คนถามน่ังกอดเข่าท�าตาแป๋ว เห็นเพื่อนมีเป้าหมายท่ีชัดเจนแล้ว  

พอย้อนกลับมามองตัวเองจริงๆ จังๆ สักครั้ง ก็เหมือนเพ่ิงจะรู้ตัวว่าตอนน้ี

อนาคตของเขาช่างเคว้งคว้างเสียเหลือเกิน ที่ผ่านมาก็ใช้ชีวิตมัธยมไปกับ 

การเล่นกบัเพ่ือน ใช้ชวิีตสนุกสนานไปวันๆ ไม่พร้อมเลยกับการท่ีวันหน่ึงจะต้อง

เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งเวลาที่เหลือ มันก็อีกไม่นานแล้ว แถมยังสั้นลงทุกวันๆ 

พอคดิว่าอนาคตของตวัเองช่างว่างเปล่าเสยีเหลอืเกินก็เกิดเป็นอารมณ์เคว้งคว้าง

ขึ้นมาในใจทันที

หรือเขาจะไปเรียนกับโก๋สองดีนะ

แต่เขาไม่ชอบตัวเลขเลย ไม่ชอบการค�านวณเลย
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ภาษาก็ไม่เก่ง วิทยาศาสตร์น่ะเหรอ เฮอะ...อย่าให้พูดถึงเลยจะดีกว่า 

ทกุวันนีท้ีร่อดมาได้ก็เพราะมโีก๋สองและเพ่ือนคนอืน่ๆ ช่วยฉดุลากขึน้มาท้ังน้ัน

พอมานั่งนึกดูแล้ว เขานี่มันตัวโง่งมของแท้เลยนี่หว่า

หลังเอ่ยถามเร่ืองมหาวิทยาลัย โก๋สองก็เห็นเพ่ือนเอาแต่กอดเข่า 

ถอนหายใจ มองปราดเดียวก็เข้าใจได้ในทันทีว่าความสับสนภายในดวงตา 

คู่นั้นน่ะมันหมายความว่าอะไร ดังนั้นเขาจึงวางปากกาลงกับหนังสือตรงหน้า 

แล้วย่ืนมือไปลูบศีรษะโก๋หนึ่งเบาๆ ทั้งยังลูบไล้ใบหูเล็ก เกาให้เล็กน้อย 

เพ่ือช่วยให้เพ่ือนคลายความกังวลลงไปบ้าง โก๋หน่ึงเอนศีรษะซบฝ่ามือน้ัน 

อย่างว่าง่าย ไม่ดื้อ ไม่เถียงอะไรสักค�า

"ไม่เป็นไร เหลือเวลาอีกเป็นปี ค่อยๆ คิด ยังไม่สายเกินไปหรอก"

"กูจะเรียนอะไรดีอะ ไม่รู้เลย"

"คดิคณะเลยอาจจะยาก ลองเริม่จากอยากจะท�างานอะไรก่อน แล้วค่อย

ไปดูว่าคณะไหนจะต่อไปสายอาชีพนั้นได้บ้าง"

"อยากนอนเฉยๆ กินส้มบ้านมึงไปเรื่อยๆ"

"..."

"ไม่ได้เหรอ"

"..."

"เลี้ยงกูไม่ได้เหรอ โก๋สอง"

ไอ้ตัวแสบนี่รู้จักวำงแผนเกำะเพื่อนกินตั้งแต่อำยุเท่ำนี้เลยนะ

คนมองใจกระตุกเล็กน้อย ในยามที่ได้เห็นดวงตาคู่น้ันช้อนมองกัน  

ไม่รู ้ว่าเขาคิดไปเองหรือเปล่า วันน้ีโก๋หนึ่งช่างออดอ้อนกันเสียเหลือเกิน  

ทีโ่รงเรยีนก็ตามวอแวกันมากกว่าปกต ิจรงิอยู่หรอกท่ีพวกเขาสองโก๋สนิทสนม

กันมาตั้งหลายปีแล้ว ใครๆ ก็รู้ เพื่อนทุกคนก็รู้ พวกเขาตัวติดกันยิ่งกว่าอะไร 

ภาพจ�าของโก๋หนึ่งตัวแสบท่ีคอยเข้ามาอยู่ใกล้ๆ กอดเพ่ือนคนน้ันทีคนน้ีที 

คลอเคลียแนบชิด ไม่ว่าใครต่างก็ชินตากันแล้วท้ังน้ัน แต่ช่วงหลังๆ มาน้ี  

โก๋สองกลับรู้สึกว่าไอ้อาการคลอเคลียแนบชิดอะไรน่ันมันย่ิงหนักกว่าเดิม 

มากขึ้นทุกทีๆ
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หรืออาจเป็นเพราะเขาตั้งใจจะขยับออกห่าง พยายามที่จะไม่สนิทสนม

และชิดใกล้จนเกินไป จึงท�าให้เขารู้สึกไม่ชินขึ้นมากันแน่นะ

"โก๋สอง"

"อืม"

"ถ้าเรียนจบไปแล้ว มึงจะไปจากกูหรือเปล่า"

"..."

"จะไปเรียนไกลๆ ไหม"

"..."

"เรา...จะยังได้เจอกันอยู่ใช่ไหม"

"ส้ม"

"แค่คิดว่าวันหนึ่งกูกับมึงไม่ได้มานั่งคุยกันแบบนี้อีก กูก็เศร้าแล้วอะ"

ลูกพ่ีโก๋ตัวแสบกลายร่างเป็นมนุษย์ข้ีเหงา เอ่ยด้วยสีหน้าเซื่องซึม  

ทิ้งศีรษะซบกับหัวเข่าตัวเอง นั่งกอดเข่าอยู่บนเก้าอี้ข้างกัน โก๋สองเห็นเช่นนั้น

ก็อดไม่ได้ทีจ่ะขยับเข้าไปใกล้มากขึน้ มอืข้างนัน้ยังค้างเอาไว้ท่ีศีรษะ ลูบไปมา

แผ่วเบาเพ่ือปลอบประโลม แต่ก็ดเูหมอืนว่ามนัอาจจะยังไม่มากพอ เขาเม้มปาก 

ชั่งใจอยู่สักพัก แล้วจึงตัดสินใจย้ายมือข้างนั้นลง

ไม่เป็นไร เพื่อนกัน ปลอบใจกันเป็นเรื่องปกติ ท�ำได้อยู่แล้ว ไม่ผิดหรอก

มือข้างนั้นย้ายลงไปกอดเอวของโก๋หนึ่งเอาไว้ รั้งให้เข้ามาใกล้ ส่วนมือ

อกีข้างก็เลือ่นข้ึนไปจบัประคองศีรษะทยุๆ ให้เอนซบกับอกตวัเอง โก๋สองเม้มปาก 

สดูลมหายใจเข้าลกึๆ พยายามท่องเอาไว้ในใจว่านีเ่ป็นเพียงการปลอบประโลม

ให้เพ่ือนรูส้กึดข้ึีนก็เท่านัน้ เขาไม่ได้ก้มลงมองคนท่ีอยู่ในอ้อมกอดเลย แต่รูอ้ยู่ว่า

ตอนนี้โก๋หนึ่งพยายามที่จะเงยหน้าขึ้นมาสบตากัน

"ไม่เป็นไร สัญญาว่าจะยังได้เจอกันอยู่"

"ถ้าไปเรียนกันคนละมหาวิทยาลัยก็เจอกันยากแล้ว"

"ถ้าเป็นแบบนั้นก็จะพยายามไปเจอกันให้ได้"

"โก๋สอง..."

"ถ้าเป็นแบบนั้น สัญญาว่าจะพยายามไปให้ได้ทุกครั้งที่นัด"
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"มึงไม่ต้องสัญญาก็ได้..."

"ไม่ จะสัญญา"

"..."

"เพราะว่าก็อยากเจอเหมือนกัน"

"..."

"ถ้าต่อไปไม่ได้นั่งคุยกันแบบนี้อีก...แค่คิดก็เสียใจแล้ว"

คราวน้ีเป็นโก๋หน่ึงบ้างที่น่ิงไป ดวงตาท้ังสองข้างเบิกออกกว้าง ท้ังๆ ท่ี

สิ่งท่ีเพ่ิงได้ยินน่ะ มันเป็นค�าพูดเดียวกันกับตัวเองด้วยซ�้า แต่พอมานั่งฟัง 

คนคนนี้พูด มันกลับท�าให้ภายในห้วงอกสั่นไหวอย่างรุนแรง อดไม่ได้ท่ีจะ 

ยกมอืข้ึนไปกุมเสือ้ตวัเองเงยีบๆ เม้มปากเอาไว้ เงยหน้าข้ึนอกีนิดเพ่ือจะสบตา

กับคนที่ก�าลังกอดตัวเองอยู่ ตอนแรกโก๋สองก็หันหน้าหนี แต่พอรู้ว่าเขาก�าลัง

มองอยู่ สักพักก็ยอมแพ้ แล้วค่อยๆ หันกลับมาหากัน

ดวงตาของโก๋สองหลังเลนส์แว่นดูวูบไหว บางครั้งก็เหมือนยังมีคล่ืน

ความสับสนวุ่นวายถูกขังอยู ่ด้านในนั้น มือข้างหนึ่งที่โอบเอวกันเอาไว้ 

คล้ายเพ่ิมแรงขึ้น ซึ่งดูเหมือนเจ้าตัวก็ยังไม่รู ้สึกตัวเลยว่ามันเป็นเช่นน้ัน  

พวกเขาทั้งคู่สบตากันและกันแน่น่ิง เหมือนเสียงอื่นๆ รอบข้างถูกตัดออกไป 

จากระบบ รับรู ้ก็แต่เสียงตึกตักๆ ที่ดังมาจากหน้าอกของตัวเอง โก๋หนึ่ง 

หลบุตาลงมองรมิฝีปากสอ่ีอนของเพ่ือน พลนัใบหน้าก็ร้อนผ่าวข้ึนมาเมือ่จดจ�า

ได้ว่าครั้งหนึ่งเคยได้สัมผัสมันมาแล้ว

ดีท่ีสายตาของโก๋หนึ่งหยุดเอาไว้ท่ีริมฝีปากน้ัน จึงไม่อาจมองเห็น 

ลกูกระเดือกทีเ่คลือ่นขยับขึน้ลงเบาๆ หนุม่แว่นเจ้าของห้องกะพรบิตาหนึง่ครัง้ 

พรูลมหายใจออกมา เขาใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะพาตัวเองให้หลุด 

ออกจากมนตร์สะกดนี้ของปีศาจส้ม นับวันย่ิงเล่นกันแรงขึ้นทุกทีๆ อีกท้ัง 

ระยะห่างในตอนนี้ก็ช่างอันตรายเสียเหลือเกิน

และเพราะกังวลว่าเหตุการณ์เดิมอาจจะเกิดซ�้ารอย เขาจึงตัดสินใจ 

จะผละออก แต่ใครล่ะจะไปคิด โก๋หนึ่งตัวดื้อกลับรีบจับเสื้อเขาเอาไว้ รั้งไม่ให้

ถอยหนี รูม่านตาเจ้าของห้องขยายออกกว้างทันที
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"โก๋สอง"

ไม่

อย่ำมำเรียกชื่อกันด้วยเสียงแบบนั้นนะ

ห้ำมเด็ดขำดเลยนะ

ราวกับมเีรีย่วแรงมหาศาลส่งผ่านมาจากอุง้มอืน้ัน ดึงเส้ือเขาเข้าไปใกล้ 

ระยะห่างท่ีลดน้อยลงทุกทีย่ิงท�าให้โก๋สองรู ้สึกเหมือนภายในหัวก�าลังม ี

ระเบิดเวลานับถอยหลัง ในใจโครมครามอยู่ไม่สุข ย่ิงถูกดวงตาคู่สวยคู่นั้น 

ตรึงกันเอาไว้แน่น ก็ยิ่งเหมือนเสียการควบคุมมากขึ้นทุกทีๆ

ไม่ เขาจะไม่แพ้ให้โก๋หนึ่งเด็ดขาด

"โก๋สองงง! ปล่อยยย! ปล่อยๆๆๆ"

ในชัว่พรบิตาเท่านัน้ทีส่ถานการณ์ทกุอย่างเปลีย่นจากหน้ามอืเป็นหลงัมอื 

ความได้เปรียบพลิกกลับมาเป็นของฝ่ายเจ้าของห้องอีกครั้ง ลูกพ่ีโก๋ตัวดื้อ 

ถูกจบัอุม้ขึน้มาอย่างง่ายดาย โก๋สองโยนอกีฝ่ายลงบนเตยีงนอน ตวัแสบดดีดิน้

โวยวายไปได้ไม่ทันไรก็ถูกจับม้วนตัวไปกับผืนผ้าห่มนุ่มนิ่ม ใช้เวลาไม่นาน  

โก๋สองก็สามารถสยบปีศาจตัวร้ายเอาไว้ในก้อนผ้าห่มน่ัน เจ้าปีศาจนอนด้ิน 

ดุก๊ดิก๊ไปมา ดูตลกเป็นอย่างมาก แถมยังส่งเสยีงร้องแว้กๆ ไม่หยุด โผล่ออกมา

ให้เห็นก็แต่ศีรษะกลมๆ นั่น ดวงตาของโก๋หน่ึงเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้น 

เดาว่าถ้าหากหลุดรอดออกมาได้ก็คงพุ่งเข้ามาข่วนหน้าเขาแน่ๆ

"อย่าดื้อ"

"ปล่อยกูเดี๋ยวนี้เลยยย ปล่อยยย"

"ไม่"

"ไอ้...! หน็อย!"

ขนาดถูกม้วนเอาไว้ในผ้าห่มก็ยังไม่หยุดแสบ พยายามที่จะยกขาข้ึน 

ถีบเขาให้ได้ ก้อนผ้าห่มดิน้ดุก๊ดิก๊ไปมา บางจังหวะก็ดนู่ารกัดจีนโก๋สองหลดุย้ิม 

ปีศาจส้มตวัร้ายดิน้จนหอบเหน่ือย ทัง้ร้อนทัง้อดึอดั ในใจมแีต่ความเคียดแค้น

พวยพุ่ง อ้าปากขูฟ่่อๆ บอกว่าถ้าหลดุไปได้จะทุบให้หัวบบุบ้างล่ะ จะเอาให้เสยีโฉม

บ้างล่ะ จะท�าให้เดนิไม่ได้บ้างล่ะ แต่ตวัเองตอนนียั้งลกุน่ังดีๆ  ไม่ได้เลยด้วยซ�า้
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"บอกว่าอย่าดื้อ อยู่เงียบๆ"

อาละวาดมาหลายนาที คราวนี้ก็ถึงเวลาต้องนอนนิ่งจริงๆ

โก๋สองโน้มตัวเข้าไปใกล้ ใช้แขนกดอีกฝ่ายให้นอนน่ิงๆ อยู่บนเตียง  

ถอดแว่นออกแล้วจ้องลึกเข้าไปในดวงตาคู่นั้น เอ่ยสั้นๆ พร้อมกับย่ืนนิ้วชี้ 

ไปแตะลงบนริมฝีปากเบาๆ ค้างเอาไว้ไม่ก่ีวินาที แล้วจึงค่อยๆ ชักมือออก  

เขาสวมใส่แว่นตาเช่นเดิมแล้วลุกข้ึนกลับไปน่ังโต๊ะอ่านหนังสือ เปิดกระดาษ

นั่งท�าข้อสอบต่อไปด้วยอาการสงบ ตอนน้ีสามารถท�าข้อสอบต่อได้แล้ว  

เพราะปีศาจตวัร้ายนอนหมดฤทธ์ิอยู่บนเตยีง น่ิงเงยีบเรยีบร้อย ไม่ส่งเสยีงร้อง

อะไรสักแอะราวกับถูกผนึกริมฝีปากเอาไว้แล้ว

เจ้าของห้องกระตกุย้ิมเลก็น้อย เปิดกระดาษหน้าต่อไป แล้วอ่านหนังสอืต่อ 

ท่าทางแลดูใจเย็นและปกติสุขเป็นอย่างมาก

เป็นจริงอย่างที่คนอื่นๆ เคยว่าเอาไว้ คนเดียวที่จะปราบโก๋หนึ่งได้  

ก็คงมีแค่โก๋สองเท่านั้น

เมือ่โก๋สองก�าราบปีศาจร้ายจนแน่นิง่เสรจ็แล้วก็ไปอ่านหนังสอืต่อ ท้ิงให้

ปีศาจร้ายทีว่่านัน่นอนตะแคงหน้าหนีไปทางอืน่ แน่นิง่ไม่ไหวตงิ ซกุใบหน้าแดงๆ 

เข้ากับผ้าห่มทีห่่อตวัเอาไว้ แม้ว่าจะทัง้ร้อนท้ังอดึอดั แต่ก็ไม่คิดจะคลายผ้าห่ม

นี้ออก ได้แต่นอนนิ่งอยู่ในก้อนผ้าห่มทั้งอย่างนั้น

แล้วจะเล่นแรงอะไรนักหนำ เล่นแรงขนำดนี้ใครจะไปเล่นด้วยไหว

สบตำกับโก๋สองตรงๆ แบบนั้นน่ะ ไม่ใช่เรื่องน่ำลองเลยจริงๆ ไม่น่ำ 

ลองของเลย

แกล้งพี่โก๋เหรอ! จะไปฟ้องออกำ้ให้มำจัดกำร คอยดู!

"มึงเอาอีกแล้วนะ"

"เสือก"

"โอ๊ย! ถ้ามึงชอบทีหลังก็ไปซื้ออ่านเองเถอะ เลิกเดินเข้าๆ ออกๆ ห้องกู

สักทีจะได้ไหม!"

ออกัสเท้าเอวบ่นแฝดตัวเอง เขาเดินกลับมาในห้องก็พบเจอกับ 
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ไอ้นักบาสเกตบอลโรงเรียนคนดีคนเดิมน่ังค้นกองหนังสือการ์ตูนของเขา 

อกีแล้ว ไม่รูว่้าหลงัๆ มาน้ีอะไรเข้าสงิ ถึงกลบัมาสนใจอ่านหนงัสอืการ์ตนู ทัง้ๆ ท่ี

ครัง้หนึง่เคยบอกเอาไว้ว่าไม่ชอบอ่าน มนับอกว่าตวัละครเยอะ ชือ่ภาษาญ่ีปุน่

ก็จ�ายากแสนยาก ไหนจะต้องเปิดอ่านกลบัหลงั มนัไม่ชนิ แล้วก็อะไรต่อมอิะไร

ไม่รู้ท่ีมันเคยบ่นเอาไว้สารพัด แต่ดูสิดู คนที่เคยบ่นเอาไว้มากมายในวันนั้น 

กลับมาน่ังหอบกองหนงัสอืการ์ตนูในวันน้ี บอกว่ายืมเอาไปอ่าน ใครว่าไม่แปลก 

นี่มันแปลกมาก มากๆ เลยด้วย

"ไอ้ก้า"

"อะไร"

"รีบเอามาคืนด้วย กูให้ยืมแค่เจ็ดวัน"

"เออ รู้แล้วน่า"

ออกัสเอ่ยเตอืน ก่อนท่ีจะปล่อยให้แฝดตวัเองหอบเอากองหนงัสอืการ์ตูน

ออกไป ส่วนตัวเขาก็ต้องมานั่งเรียงเล่มเก่าที่อีกฝ่ายเพ่ิงเอามาคืน เขาค่อยๆ 

เรียงใส่ชั้นเอาไว้ทีละเล่มด้วยความทะนุถนอม พลิกดูท่ัวทุกจุด กลัวว่า 

ไอ้นกักีฬาน่ันมนัจะท�าหนังสอืเขามตี�าหนอิะไรตรงไหนหรอืไม่ เขาเฝ้ารกัเฝ้าหวง 

เก็บหอมรอมริบ เจียดจากเงินค่าขนมเพ่ือซื้อเองแทบทุกเล่ม จะปล่อยให ้

ไอ้หน้าหล่อท่ีไหนมาท�าพังไม่ได้เด็ดขาด! ต่อให้หมอน่ันจะเป็นแฝดตัวเอง 

ก็เถอะ!

เดี๋ยวก่อนนะ...เล่มที่เขาเพ่ิงจะอ่านจบล่ะ! ว่าจะอ่านซ�้าอีกรอบ 

หลังอาบน�้าเสร็จ มันหายไปไหน

"ไอ้...โอ๊ย! เอาของกูคืนมาเดี๋ยวนี้เลย!"

"ไม่เข้าใจ"

"คือพวกน้ีจะต้องช่วยกันรวบรวมชิ้นส่วนแต่ละส่วนให้ครบ เพ่ือท่ีจะได้

เอาไปท�าลายจอมปีศาจ จะได้ช่วยโลกเอาไว้ได้"

"..."

"โอเค เราจะเขียนอธิบายให้ดูนะ"

Page ����������������� 2.indd   14 15/8/2565 BE   12:16

ตัว
อย
่าง



15Littleskyofme

น�้าเสียงนั้นช่างเบาหวิว ฟังดูแล้วเหมือนคนพูดอ่อนแรงเป็นอย่างมาก 

ก่อนจะตามมาด้วยเสียงจามฮัดชิ่วเล็กๆ มือขาวยกขึ้นถูจมูกท่ีกลายเป็น 

สีแดงอมชมพูเบาๆ ก่อนท่ีจะจับปากกาแล้วขีดเขียนแผนผังบางอย่างลงบน

กระดาษสมดุ แม้จะเป็นการอธิบายเรือ่งไร้สาระ แต่กลบัตัง้ใจขดีเขยีนมนัอย่างด ี

เพ่ืออธิบายให้เพ่ือนได้เข้าใจถึงความเป็นมาเป็นไปของเร่ืองราวจากหนังสอืการ์ตูน

ในมือ

"มนัก็จะไปเจอกับคนนี ้ร่วมกันผจญภยั ส่วนรายชือ่ฝ่ังน้ีทีเ่ราขดีแยกเอาไว้

ก็คือตัวร้ายในเรื่อง..."

ช่วงใกล้สิ้นปีแบบน้ีอากาศค่อนข้างหนาว แม้จะสวมใส่เสื้อแขนยาว 

ไหมพรมมาแล้วก็ยังรู ้สึกเย็นจนมือแข็ง เขียนตัวหนังสือได้ยากกว่าปกติ  

อชิก้มลงเขียนแผนผังอธิบายการ์ตูนด้วยความต้ังใจ ก่อนจะหันกลับไปมอง

เพื่อนข้างตัว ออก้าไม่ได้มองไปที่กระดาษ แต่กลับมองมาที่เขาเสียอย่างนั้น

"เข้าใจหรือเปล่า..."

"ไม่ได้ยิน"

"ระ...เราพูดเบาไปเหรอ"

"อืม"

"ให้อธิบายใหม่ไหม"

"อืม"

อชิเกร็งเล็กน้อยเมื่อเพ่ือนขยับเข้ามาใกล้อีกนิด นึกโทษตัวเองในใจ  

ไม่รู้ว่าท�าไมเกิดมาเป็นคนพูดเสียงเบานัก ขนาดว่าพยายามจะเปลี่ยนแปลง

ตวัเองให้เป็นคนทีพู่ดเสยีงดงัขึน้ แต่มนัก็เหมอืนจะยังไม่ได้ผล เพราะพอพูดมากๆ 

เข้าก็จะเผลอลดกลบัไปเป็นระดับเสยีงปกตอิกีอยู่ด ีจนท�าให้ออก้าต้องเอนศรีษะ

เข้ามาใกล้อีกนิดเพื่อที่จะได้ยินเสียงพูดอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

"เข้าใจขึ้นมาบ้างแล้วหรือยัง"

"อืม เข้าใจแล้ว"

"ตอนน้ีเดีย๋วต้องรอเล่มใหม่ เราเองก็รออยู่เหมอืนกัน อยากอ่านฉากน้ีแล้ว"

"ออกตอนไหน"
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"น่าจะเป็นเดือนหน้านี้แหละ ฮัดชิ่ว!"

"เห็นออกัสมันบอกว่าจะไปซื้อด้วยกัน?"

"อื้อ จริงๆ ก็ไปซื้อด้วยกันบ่อย ออกัสกับเราอ่านการ์ตูนเหมือนกัน 

หลายเรื่องเลย ฮัดชิ่ว! ขะ...ขอโทษนะ"

อชิเอ่ยออกไป พยักหน้าหงึกหงักเล็กน้อยแล้วเอนตัวออกห่าง นึกขัดใจ

อาการคัดจมูกช่วงฤดูหนาวแบบน้ีเหลือเกิน เขาจามไปไม่รู้ก่ีครั้งแล้ว ออก้า 

ก็ยังนั่งอยู่ข้างกันแท้ๆ จามไปพูดไปแบบนี้ไม่ดีเลยจริงๆ

พอพูดถึงเร่ืองการ์ตูนก็นึกไปถึงเพ่ือนอีกคน ตอนแรกอชิดีใจมากๆ  

ที่ในกลุ่มมีคนอ่านการ์ตูนเรื่องเดียวกัน รองจากโก๋สอง ตอนนี้ก็คงเป็นออกัส 

นี่แหละที่อชิพูดคุยด้วยบ่อยท่ีสุด พวกเขามักจะคุยกันเรื่องการ์ตูน คุยกัน 

ถึงเรื่องอะนิเมะต่างๆ สินค้าใหม่ที่ทางออฟฟิเชียลออกขาย หรือแม้แต่กระทั่ง

งานอเีวนต์ท่ีจะจดัขึน้ พวกเขาทัง้สองคนแลกเปลีย่นเรือ่งพวกน้ีด้วยกันอยู่บ่อยๆ 

ทัง้ยังเคยไปซือ้หนังสอืการ์ตนูด้วยกันมาแล้ว คงต้องขอบคณุเจ้าหนงัสอืการ์ตนู

พิมพ์หมึกขาวด�านี่แหละที่ท�าให้อชิได้เพื่อนดีๆ เพิ่มมาอีกหนึ่งคนแล้ว

"กูก็นึกว่ามึงหายไปไหน ที่แท้มาอยู่กับอชินี่เอง"

"ออกัส"

นกึถึงออกสั ออกัสก็มาปรากฏกายอยู่ตรงหน้า เขาปรายตามองแฝดตัวเอง 

ขมวดคิ้วเล็กน้อยที่ได้เห็นหนังสือการ์ตูนอันคุ้นเคยเปิดคาอยู่ในมือข้างน้ัน  

นักบาสหนุ่มปิดมันเงียบๆ แล้วท�าเนียนซุกซ่อนลงใต้โต๊ะพลางน่ังเท้าคางไป

เรื่อยเปื่อย ออกัสกดใบหน้าลงอีกนิด ละสายตาจากแฝดตัวเอง เลื่อนไปยัง

เพ่ือนตัวเล็กที่นั่งจามจนจมูกแดง ก่อนจะหันกลับไปมองแฝดตัวเองอีกครั้ง

อย่างรวดเรว็ ออก้ารบีดงึสายตาหนีไปทางอืน่แทบไม่ทัน จู่ๆ  ก็ไม่อยากจะสบตา

กับแฝดตัวเองขึ้นมาเสียอย่างนั้น

"ฮ่า! กูก็โง่มาตัง้นาน ทีแ่ท้เรือ่งมนักเ็ป็นอย่างน้ีนีเ่อง หึๆ ...คดิว่าจะปิดบงั

คนอย่างกูไปได้เหรอ ไม่มีทาง"

ออก้าหนัหน้ากลบัมาอกีครัง้ ถลงึตามองออกัสราวกับต้องการจะสือ่สาร

ถ้อยค�าบางอย่างผ่านนัยน์ตานั้น อชิท่ียังน่ังจามฮัดชิ่วน้อยๆ ยกเอาแขนเสื้อ
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ไหมพรมขึ้นมาปิดจมูกตัวเอง ดวงตากลมๆ จ้องมองสองแฝดสลับกันไปมา  

ไม่รู้ว่าเขาคดิไปเองหรอืเปล่า ท�าไมตอนน้ีดูเหมอืนออกัสก�าลงัสนกุอะไรอยู่ก็ไม่รู้ 

ส่วนออก้า รายนั้นก็ถลึงตาใส่แฝดตัวเองใหญ่เลย

"มึงนี่มันไม่ลงทุนเลยนะ หนังสือการ์ตูนก็หนังสือกูแท้ๆ"

"..."

"อชิ อย่าไปคุยอะไรกับมันมาก ถอยๆ"

"อะไรของมึง"

"เออนั่นสิ อะไรของมึง หือ ไอ้ก้า มึงอย่าคิดว่ากูไม่รู้นะ"

"รู้อะไร กูไม่เห็นได้ท�าอะไรเลย"

"นี่มึงคิดว่ากูโง่เหรอ ฮะ"

"ดะ...เดี๋ยว อย่าเพ่ิงเถียงกันเลยนะ น่ังคุยกันตรงน้ีก็ได้" อชิเห็นเพ่ือน

ก�าลังปะทะฝีปากกันจึงเอ่ยปรามเบาๆ ไม่นานนักสองแฝดก็นั่งประกบเขา 

ซ้ายขวาไปเสยีแล้ว อชแิอบเกรง็อยู่เหมอืนกัน ฝ่ังหน่ึงก็ออกัสท่ีก�าลังน่ังกอดอก

อมย้ิมมีเลศนัย ส่วนอีกข้างก็เป็นออก้าที่ก�าลังน่ังกอดอกแผ่ไอเย็นบางอย่าง 

ดูน่ากลัว

"เอ้า! มาอยู่ตรงนี้กันหมดเลยยย"

และต่อมาไม่นานก็มเีพ่ิมมาอกีหนึง่คน เป็นลกูพ่ีโก๋ หัวหน้าแก๊งของพวกเขา

นั่นเอง

แต่รายนีห้นักสดุ ไม่ได้มานัง่กอดอกประกบแล้ว แต่พุ่งเข้ามากอดกันแน่นๆ 

จากทางด้านหลังเลย โก๋หน่ึงซุกไซ้ใบหน้าลงกับเส้ือกันหนาวไหมพรมตัวนุ่ม

ของเขา อชิน่ังอ้าปากค้างอ�้าอึ้งด้วยความตกใจ ด้วยถูกจู่โจมแบบกะทันหัน

ไม่ทันได้ต้ังตัว เขาไม่เคยชินเลยสักคร้ังกับการถูกกอดแบบน้ี ก็รู้อยู่หรอกว่า 

โก๋หนึง่ชอบถึงเนือ้ถึงตวัเพ่ือนๆ แต่บางครัง้การจูโ่จมเรว็ๆ แบบน้ีน่ะ เขาก็ตกใจ

เป็นเหมือนกันนะ

"อุ่นมากเลยอะ กอดอชิแล้วอุ่นมากเลย เฮ้อๆๆ เสื้อหอมด้วย" ว่าพลาง

หลับตาพริ้ม คลอเคลียอยู่กับเพ่ือนตัวเล็กอยู่อย่างน้ัน ออก้าหันขวับทันที  

ส่วนออกัสได้แต่กุมขมับให้กับตัววุ่นวายตัวนี้
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"กะ...โก๋" อชิเรียกเพ่ือนเสียงเบา แทบไม่กล้าเอียงใบหน้าไปมองเลย  

ได้แต่น่ังน่ิงเป็นตวัแจกความอบอุน่ ปล่อยให้เพ่ือนกอดตวัเองเอาไว้ทัง้อย่างน้ัน

"อย่ากอดเพื่อน"

"ท�าไมกูจะกอดเพื่อนกูไม่ได้ ฮะ ไอ้ก้า"

"เพื่อนอึดอัดเนี่ย เห็นไหม ถอย"

"ไม่เอา! ไม่!"

"ไปกอดไอ้โก๋สองของมึงนู่น ไป!"

"กูจะกอดอชิๆๆ"

"เอ่อ..."

"อชติวัอุน่มากเลยอะ วันหลงักูหาเสือ้ไหมพรมตวัใหญ่ๆ แบบน้ีมาใส่บ้าง

ดีกว่า"

ออกัสส่ายหน้าเบาๆ เห็นโก๋หนึ่งเอาแต่วอแวเพื่อนเช่นนั้นก็รู้สึกร�าคาญ

แทนอชิ ตั้งใจว่าจะหันกลับไปเอ่ยปราม ทว่าครั้นได้เห็นใบหน้าแสดงอาการ

ไม่พอใจจากออก้าเช่นน้ัน ก็เหมือนไปกระตุกต่อมขี้แกล้งบางอย่างในตัวเขา

ขึ้นมา นึกอยากจะลงโทษคนที่ชอบไปขโมยหนังสือการ์ตูนตัวเองหน่อย  

ไอ้พวกขี้งก ไม่ยอมลงทุนให้ตัวเองนี่มันน่าจัดการสักที

แน่นอนว่าเขาจะไปสู้เรื่องพละก�าลังกับออก้าก็คงไม่ได้ แต่เขามั่นใจว่า

เรื่องสติปัญญาและกลโกงน่ะ เขาไม่มีทางแพ้แฝดตัวเองแน่ๆ

"อุ่นจริงอะ ไหน"

"อ๊ะ!"

"เออ อุ่นจริง"

อชนิัง่เกรง็กว่าเดมิ เมือ่จู่ๆ  ออกัสก็ขยับเข้ามากอดกันไว้อกีคน มท้ัีงโก๋หน่ึง

ทั้งออกัสกอดเขาอยู่แบบน้ี ไม่รู้เลยว่าเพ่ือนๆ คิดอะไรกันอยู่ เขาท�าตัวไม่ถูก

จริงๆ นะ ท้ังที่เม่ือไม่ก่ีนาทีก่อน เขาก็นั่งอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่คนเดียวดีๆ  

พอมาตอนนี้กลับกลายว่าเขากลายเป็นตุ๊กตามอบไออุ่นแก้หนาวให้เพ่ือนๆ  

ไปเสียแล้ว

"ฮัดชิ่ว!..."
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"โห ขนาดจามยังเสียงเบาขนาดน้ีเลย เทียบกับไอ้โก๋ จามทีกูนึกว่า 

เฮอร์ริเคนถล่ม"

"ไอ้กัส!"

โก๋หน่ึงร้องแหว ออกัสก็อ้าปากสู้ เถียงกันไปมาโดยที่ยังกอดอชิเอาไว้

แนบแน่น

ไปๆ มาๆ จากท่ีเคยกอดเขาเอาไว้แค่สองคนก็เพ่ิมมาอกีหน่ึง อชเิบกิตากว้าง 

หันไปมองข้างตวั คราวนีอ้อก้าขยับเข้ามากอดกันเอาไว้บ้าง รายนีม้าแบบเงยีบๆ 

ท้ิงศรีษะซบลงกับไหล่ ช้อนตามองกัน อชสิะดุง้แล้วรบีเบอืนหน้าหนีโดยอตัโนมตั ิ

เขาน่ังตัวเกร็งทันที ท่ัวทั้งใบหน้าขึ้นสีแดงอมชมพูไปหมด ได้แต่ก้มหน้างุด 

ซุกลงกับเสื้อกันหนาวไหมพรมของตัวเอง

เมือ่ถูกเพ่ือนสามคนกอดไว้ท้ังตวั ซ้ายขวาก็โดนจอง ด้านหลงัก็โดนจอง 

อชิแทบจมหายไปในอ้อมกอดของเพ่ือนๆ ไม่รู้ว่าตัวเองถูกใช้ต่างท่ีแจกไออุ่น

อยู่นานขนาดไหน กระทั่งโก๋สองเดินตามเข้ามา เด็กแว่นผู้นั้นยืนมองแล้วก็ได้

แต่ถอนหายใจ เห็นอชินั่งกะพริบตาปริบๆ ถูกเพื่อนกอดเอาไว้ทุกทางแบบนั้น 

ช่างน่าสงสารยิ่งนัก

อชิตัวแค่นั้น แล้วดูมันโถมเข้าใส่สามคนพร้อมกัน น่าสงสารอชิจริงๆ

"เพื่อนอึดอัดไหม ไปกอดเพื่อนอะไรขนาดนั้น"

"โก๋สองงง อชิตัวอุ่นมากเลย กอดสบายมาก" ลูกพ่ีโก๋ที่เป็นแกนน�า 

ในการกอดอชิเอ่ยข้ึน ตัวแสบประจ�ากลุ่มหลับตาพริ้ม แนบแก้มถูไถไปมา 

กับตัวเพ่ือน อชิที่ก�าลังนั่งน่ิงให้ทุกคนกอดแบบน้ัน โก๋สองเห็นแล้วก็รู ้สึก 

อดึอดัแทน สดุท้ายเขาจงึเดนิเข้าไปแบ่งเบาภาระเพ่ือนด้วยการห้ิวเอาตวัปัญหา

ออกไปแล้วหนึ่ง

อชมิองตาม เหน็โก๋หนึง่ตวัแสบอ้าปากเถียงแว้ดๆ ไม่นานนักก็ถูกก�าราบ

ด้วยส้มหน่ึงลูก แต่ความดื้อซนก็ยังไม่หายไปในทันที เขาย่ืนมือไปรูดซิปเสื้อ

กันหนาวของโก๋สอง เปิดมันออก แล้วเอนตัวซุกเข้าไปในนั้น จัดการขังตัวเอง

ไว้ในเสือ้กันหนาว ทิง้ตวัลงไปหา โก๋สองแม้จะส่ายหน้าระอา แต่ก็ยอมให้เพ่ือน

มุดเอาไออุ่นจากตัว
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"อย่าซน"

"ฮี่ๆ"

"..."

"อุ่นอะ"

"หนาวมากเหรอ"

"อื้อ อยู่นอกห้องนะ ลมพัดทีโคตรหนาวเลย"

"..."

"โก๋สองๆ"

"อือ"

"อุ่นจังเลยยย"

"อุ่นก็นอนดีๆ อย่าซน จะอ่านหนังสือ"

แม้จะดูยากล�าบากไปสักหน่อย แต่สุดท้ายปีศาจส้มตัวน้ันก็มีท่ีให้ซุก

คลายหนาวแล้ว กินส้มไป มีที่อุ่นๆ ให้ซุก มุดเข้าไปในเสื้อของโก๋สองเกือบจะ

ทัง้ตวัแบบน้ัน แถมยังมคีนคอยลบูศรีษะ มคีนคอยเกาหูให้ด้วย เกิดมาเป็นใคร

จะสบายเท่าเกิดมาเป็นโก๋หนึ่ง

"เอามือมา"

"หะ...ฮะ?"

"แบมือ คว�า่ลง"

อชิสนใจสองโก๋ได้ไม่นานก็ต้องหันกลับมาสนใจคนท่ีกอดตัวเองอยู่  

ออก้าเอ่ยบอกกับเขา อชิยอมที่จะท�าตามอย่างว่าง่าย แม้ไม่ค่อยเข้าใจนักว่า

เพ่ือนต้องการจะท�าอะไร แต่เขาก็ย่ืนมือออกไป กางน้ิวออก แล้วคว�่าลง  

พลางกะพริบตาปริบๆ ท�าตามค�าสั่งนั้นแบบงงๆ

มือข้างนั้นค้างเติ่งอยู่กลางอากาศไม่นาน มือใหญ่ของนักบาสโรงเรียน

ก็แบรับกันอยู่ด้านล่าง หงายมันข้ึน ไม่ก่ีวินาทีต่อมาก็ถูกยกขึ้นมาแนบชิด 

กับฝ่ามือเล็กๆ ที่กางคว�่ารออยู่ อชิเบิกตากว้าง หันขวับมองเพ่ือนทันที 

ในจังหวะที่ปลายนิ้วใหญ่ๆ แทรกสอด แล้วกุมมือของเขาเอาไว้

อชิเม ้มปาก ปลายจมูกเล็กๆ เหมือนจะขึ้นสีแดงก�่าย่ิงกว่าเดิม  
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เขาก้มหน้างุดซุกลงกับเสื้อไหมพรมของตัวเอง

ภาพทัง้หมดนัน่ฉายชดัอยู่ต่อหน้าต่อตาออกัสท่ียังคงกอดอชเิอาไว้แน่น 

พอหันไปมองหน้าห้องก็เห็นสองโก๋น่ังอยู่ด้วยกัน พอหันกลับมาข้างตัว  

เห็นแฝดตัวเองกับอชิก็พลันนิ่งไป ในตอนนั้นไอความเย็นของฤดูหนาว 

ก็พัดผ่านตวัเขาไปวูบหน่ึง เสยีงหวีดหวิวฟังดแูล้วชวนให้รูส้กึเหมอืนถกูทอดท้ิง 

ไม่ต่างอะไรกับใบไม้แห้งที่ลอยเคว้งคว้างอยู่ข้างล่างนั่นเลย

"ไอ้ก้า"

"..."

"กูขอร้อง คือกูก็ยังอยู่ตรงนี้ไง"

"..."

"พระเจ้าคิดยังไงถึงส่งให้กูมาเกิดเป็นออกัสกันนะ..."
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สิ้นปีมาถึงแล้ว ช่วงเวลาอันแสนน่าตื่นเต้นที่ใครหลายคนต่างเฝ้ารอ  

รวมไปถึงพ่ีโก๋ตัวแสบเช่นกัน ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่  

คืนสิ้นปีที่จะนั่งนับถอยหลัง รอให้วันที่หนึ่งมกราคมมาถึง จากนั้นก็เปล่งเสียง

ตะโกนออกไปว่า 'สวัสดีปีใหม่!' เร่ิมต้นท�าสิ่งใหม่ๆ เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม ่

และพบเจอกับสิ่งใหม่ๆ

ใช่ ทุกปีพ่ีโก๋ก็ขี้โม้เอาไว้แบบนั้นแหละ เด๋ียวจะเปล่ียนตัวเองใหม่  

เดีย๋วจะเป็นคนใหม่ สดุท้ายก็วนลปูเดมิ ทบต้นทบดอก ยกไปไว้ปีใหม่ครัง้หน้า

เรื่อยไป

แต่ใครล่ะจะสน! ท�าจริงไม่จริงไม่รู้หรอก เวลานี้ใครๆ เขาก็พูดเอาฤกษ์

เอาชัยไปก่อนทั้งนั้นแหละน่า!

เมื่อก่อนตอนเด็กๆ เวลาแบบนี้แม่ชอบลากแขนให้ไปน่ังสวดมนต์ 

ไหว้พระข้ามปี เขาหลบัจนหน้าหงาย หวัโขกพ้ืนเสยีงดงัป๊อกแม่ก็ยังสพัเพ สตัตา

อยู่เลย พอโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มดื้อ ไม่ไปไหว้พระด้วยแล้ว ขอลงมานั่งฉลอง  

รอดูพลุด้านล่างดีกว่า

และพอกลายมาเป็นวัยรุ่น ครอบครัวก็เหมือนเป็นส่ิงน่าเบื่อไปแล้ว  

หนุ่มน้อยวยัใสมารวมตวักันโดยทีม่พ่ีีโก๋นดัหมาย หิว้ของกินมาสารพัดเพ่ือจดั

มินิปาร์ตี้เล็กๆ ร่วมกันที่หน้าบ้าน โดยตั้งใจว่าจะแฮปปี้นิวเยียร์ต้อนรับปีใหม่

ไปพร้อมๆ กัน

CHAPTER 27
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วันนีส้องแฝดและโก๋สองห้ิวทัง้ขนม ท้ังของกินมาน่ังฉลองด้วยกันท่ีบ้าน

โก๋หน่ึงอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา เว้นเสียก็แต่อชิท่ีไม่อาจมาตามนัดได้  

เพราะแม่ของอชไิม่ยอมปล่อยให้มา ก็คงเป็นห่วงลกูตามธรรมดาของคนเป็นแม่

นั่นแหละ

จะมีก็แต่แก๊งเพื่อนเก่าที่สนิทกัน เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก พ่อแม่ก็รู้จัก

กันดี เลยยอมอนุญาตให้มาน่ังเล่นร่วมกันแบบน้ี แต่แน่นอน แอลกอฮอล์  

ของมนึเมา สารเสพตดิล้วนเป็นสิง่ต้องห้าม พ่อแม่ของโก๋หน่ึงก�าชบัอย่างเข้มงวด 

ไม่ยอมให้หนุ่มน้อยพวกน้ีท�าอะไรไม่ดีเป็นอันขาด พ่ีโก๋ในฐานะเจ้าบ้านและ

ลูกชายตัวแสบได้แต่พยักหน้าตอบรับ เห็นแก๊งของพ่ีโก๋เป็นเด็กยังไงกัน!  

ไม่มีหรอกสารเสพตงสารเสพติด มีแต่ส้มบ้านโก๋สองทั้งนั้นแหละน่า!

"ออกัสป้อนพี่หน่อย"

"มึงกินเองไม่ได้หรือไง"

"นะๆๆ"

"ไม่"

"น้า อ้า"

"ให้ตายสิ วุ่นวายจริงๆ นะมึงอะ เอาไป"

พอได้กินมาร์ชเมโลย่างเข้าหน่อยโก๋หนึง่ก็ฉกีย้ิมจนตาหยี หวัเราะคกิคกั

สนกุสนาน นัง่ย่ืนมอืเข้าไปใกล้กองไฟ ตอนน้ีฟ้ามดืแล้ว เวลาก็ปาไปเกือบสามทุม่ 

แต่วยัรุน่กลุม่นีก็้ยังคงนัง่รอบกองไฟ กินอาหารป้ิงย่างร่วมกันอย่างสนุกสนาน 

แรกๆ ก็มีผู้ใหญ่เข้ามานั่งด้วย มานั่งกินเน้ือย่าง ท�าอาหารเย็นกินด้วยกัน  

พอเวลาผ่านไปก็เริ่มแบ่งกลุ่มเด็ก กลุ่มผู้ใหญ่ ฝั่งโน้นก็นั่งดื่มเหล้าเบียร์กันไป  

ฟังเพลงฮอตฮิตติดกระแส สร้างบรรยากาศในคืนปีใหม่ให้สนุกสนานย่ิงข้ึน 

ส่วนกลุม่ของพ่ีโก๋ก็มานัง่ขดรอบกองไฟด้วยกัน กินขนมเลก็ๆ น้อยๆ พร้อมด้วย

ผลไม้สุดอร่อยพลางเงยหน้ามองดูท้องฟ้าอันปลอดโปร่ง ค�่าคืนสุดท้ายของปี

มาถึงแล้วสินะ

"หนาวไหม"

"อื้อ หนาวๆๆ"
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โก๋สองช�าเลืองมองเพ่ือนเล็กน้อย ก่อนจะตัดสินใจถอดเอาผ้าพันคอ 

ของตัวเองมอบให้ เขาจัดการพันผ้าพันคอทีละทบอย่างใจเย็น พันไปจัดไป  

ไม่นานนักพ่ีโก๋ตวัแสบก็กลายเป็นก้อนกลมๆ นัง่กอดเข่าผงิไฟ สวมใส่เสือ้กันหนาว

ไหมพรมตัวใหญ่ กางเกงขายาวผ้านุ่ม ทั้งยังได้ผ้าพันคอไปจากเพ่ือนอีก  

อีกนิดก็คงไปหอบเอาผ้าห่มมานั่งคลุมตัวเองแล้ว

โก๋สองปรายตามองคนข้างตวั ส่วนทีโ่ผล่พ้นออกมาจากผ้าพันคอมแีค่เพียง

เสี้ยวจมูกและดวงตาก็เท่าน้ัน แต่ก็รับรู้ได้ว่าตอนน้ีโก๋หน่ึงก�าลังย้ิมหวาน 

ขนาดไหน

"ก็ไม่น่าชวนกูมาเลย"

ออกัสพึมพ�า ก่อนที่จะหยิบน่องไก่ขึ้นมาแทะ เขาละสายตาจากสองโก๋ 

แล้วหันไปมองแฝดของตัวเอง พ่อนักบาสโรงเรียนวันนี้ก็สวมใส่เสื้อแขนยาว

ขายาว มือหน่ึงจับโทรศัพท์เอาไว้ เดี๋ยวกด เด๋ียวลบอะไรสักอย่างอยู่นาน 

สุดท้ายก็ตัดสินใจเก็บโทรศัพท์ไว้ดังเดิม ออก้ากลับมานั่งแบมือผิงไฟต่อ  

พอรู้ตัวว่าตกอยู่ในสายตาของแฝดก็เลิกคิ้วเล็กน้อย

"อะไร มองกูท�าไม"

"เปล๊า"

"อะไรของมึง"

ออก้าส่ายหน้าเบาๆ กลบัไปสนใจกองไฟตรงหน้าต่อ แบมอืออกแล้วน่ัง

ผิงไฟไปมาอยู่อย่างนั้น พวกเขาใช้ชีวิตในคืนสิ้นปีอย่างเรียบง่าย น่ังพูดคุย

สัพเพเหระกับเพ่ือนไปเรื่อยเปื่อย ไล่จากเรื่องในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน และ

จนถึงเรื่องในอนาคต ปีหน้านี้พวกเขาทั้งหมดจะก้าวขึ้นเป็นรุ่นพ่ี ม.6 แล้ว  

ปีสุดท้ายของชีวิตวัยมัธยมมาถึงแล้วจนได้ เมื่อก่อนเคยรู้สึกดีใจ เฝ้ารอคอย 

และต่ืนเต้นทุกครั้งท่ีได้ลองจินตนาการว่าถ้าหากวันหน่ึงเติบใหญ่เป็นรุ่นพ่ี 

ม.6 แล้ว พวกเขาจะเป็นเช่นไร ไม่น่าเชื่อว่าพอเวลาน้ันใกล้จะมาถึงจริงๆ  

ความรู้สึกภายในกลับไม่ได้ต่างไปจากเมื่อตอนเป็นเด็กเลยสักนิด

ก็ยังคงรูส้กึว่าตวัเองยังเป็นวัยรุน่ตอนต้น ยังคงเป็นหนุ่มน้อยท่ีเพ่ิงจะได้

สัมผัสโลกกว้างเมื่อไม่นานมานี้นี่เอง
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โก๋หนึง่เข้าไปในบ้านเพ่ือเอาเสือ่มาปูท่ีสนามหญ้า จากน้ันก็เอาเกมกระดาน

ทั้งหลายออกมานั่งเล่นกับเพื่อน มีทั้งหมากฮอสเอย เกมเศรษฐีเอย เบื่ออันนี้ 

ก็เปลีย่นไปเล่นอนันัน้ ปล่อยให้ผูใ้หญ่เขาฉลองกันไป ส่วนวัยรุน่ก็มาน่ังกินขนม 

เล่นเกมกันอยู่ตรงนี้ นั่งรอบกองไฟรับเอาความอบอุ่นจากมัน

ท่ามกลางคืนหนาวๆ พวกเขากลับออกมาท�ากิจกรรมนอกบ้านกันแบบ

ไม่มใีครกลวัป่วยหรอืไม่สบาย เพราะรูด้ว่ีาเวลาแบบน้ีไม่ได้มบ่ีอยๆ การออกมา 

สร้างความทรงจ�าร่วมกันในคืนสิ้นปีสักเล็กน้อยแบบน้ี แม้จะเป็นเวลาแค ่

คนืเดยีวสัน้ๆ แต่ความทรงจ�าในคืนนี ้อกีสบิปียีส่บิปีก็คงไม่มวีนัลมืเลอืนไปได้

สี่หนุ่มนั่งเล่นกันอยู่อย่างนั้น จนในที่สุดเวลาที่รอคอยก็มาถึง ใกล้เวลา

เที่ยงคืนเข้าไปทุกขณะ พี่โก๋วิ่งไปหอบพลุ หอบไฟเย็นออกมา เขากองของเล่น

เหล่านัน้ลงกับเสือ่ รอให้เพ่ือนๆ มาร่วมหยิบไปเล่นสนุกด้วยกันคนละชิน้สองชิน้ 

ตอนนี้ดึกมากแล้ว อากาศก็ย่ิงเย็น อ้าปากทีก็ควันออกปากไปหมด หนาว 

จนอดไม่ไหว ต้องขยับเข้าไปยืนใกล้ๆ โก๋สอง กอดแขนแน่นๆ ขยับขาไปมา  

ส่งเสียงฮู่ฮ่าๆ ฟังดูตลกเป็นอย่างมาก

"หนาวก็เข้าไปรอในบ้านเถอะ"

"ไม่เอา! จะเคานต์ดาวน์"

"หน้าแดงหมดแล้ว" โก๋สองเอ่ยเสียงอ่อนโยน แล้วกระชับผ้าพันคอน้ัน

ให้แน่นขึ้น ดวงตาของโก๋หนึ่งเลื่อนมาสบตาเขาทันที พอถูกตาใสแป๋วจ้องกัน

นานเข้า ไอร้อนบางอย่างก็เหมอืนถูกส่งผ่านมาให้ จนโก๋สองต้องรบีหนัหน้าหนี

ไปกระแอมกระไอเบาๆ

"ปีนี้ไม่หนาวเท่าปีนั้นเลยว่ะ มึงจ�าได้ไหมท่ีไอ้โก๋มันหอบผ้าไปนอนท่ี

โรงเรียน"

"ใครจะจ�าไม่ได้"

"นี่! ห้ามขุดมาเล่า!"

"นอนหมอบกับโต๊ะแล้วเอาผ้าคลุมหัวไปเรียนไปอย่างนี้เลย"

ออกัสรับบทบาทเป็นคนจดจ�าเรื่องราวน่าอายท้ังหลายของเพ่ือน  

พอจบเรื่องของโก๋หนึ่งก็ลากไปเรื่องของแฝดตัวเองต่อ หยิบยกเอาเรื่องราว 
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ตลกข�าขันออกมาเล่าให้ฟังกันไม่หยุด แม้แต่โก๋สองเองก็โดนไปด้วย ต่อให ้

จะเป็นเรื่องที่เบาท่ีสุดแล้ว แต่ก็ยังสามารถสร้างริ้วสีชมพูจางๆ บนใบหน้า 

ของหนุ่มแว่นได้อยู่ดี พอเขาได้นึกย้อนกลับไปก็อับอายในสิ่งที่ท�าเช่นกัน

แต่ดูเหมือนคนท่ีถูกขุดวีรกรรมข้ึนมาเล่ามากท่ีสุดก็คงหนีไม่พ้นโก๋หน่ึง 

ไล่มาตั้งแต่ประถมยันมัธยมปลาย ก่อเรื่องเอาไว้เยอะจนจ�าไม่หวาดไม่ไหว  

ชี้ไปตรงไหนของบ้านก็เหมือนมีต�านานให้เอามาเล่าได้ทั้งน้ัน เคยขับรถชน

ก�าแพงบ้างล่ะ ตกต้นไม้บ้างล่ะ ไฟดดูบ้างล่ะ สารพัด จนออกัสก็ยังเหนือ่ยจะจ�า

ดูสิ จากไอ้ตัวแสบในวันน้ัน โตมาเป็นหนุ่ม ม.6 แล้ว อีกไม่นาน 

ก็จะเรียนจบแล้วสิ

ผ่านฤดหูนาวไปด้วยกันอกีปีแล้ว ไม่รูว่้าในปีต่อๆ ไปจะยังได้มาน่ังผงิไฟ

ด้วยกันแบบนี้อีกหรือเปล่า

"เฮ้อ ม.หก แล้วก็ต้องเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วสิ"

"พูดเรื่องเครียดตั้งแต่ต้นปี ปากหมา"

"โธ่ลูกพ่ี ลูกพ่ีมึงเหลือเวลาอีกแค่ปีเดียวนา วางแผนไว้หน่อยก็ดี  

แว่น มึงก็ดูแลมันด้วย" ออกัสเดินเข้าไปใกล้แล้วดีดหน้าผากลูกพี่ตัวแสบไปที 

พลันได้ยินเสียงร้องโวยวายดังข้ึน แต่เขาก็ยักไหล่ ท�าเป็นไม่สนใจ ปล่อยให้ 

ไอ้ตัววุ่นวายหมายเลขหนึ่งมันวิ่งกลับไปซุกทาสคนโปรดต่อ

"อืม ดูแลอยู่แล้ว"

สองคนนี้น่ำเบื่อจริงๆ เลย

ออกัสพรูลมหายใจยาว ยืดเส้นยืดสายเล็กน้อย เหยียดแขนไปมา  

ขยับตวับ้างจะได้ไม่หนาวจนเกินไป สองมอืเขาล้วงกระเป๋าเสือ้ เงยหน้ามองดู

ท้องฟ้า พอมายืนคดิเรือ่งต่างๆ แบบนี ้เขาก็พลนัรูส้กึว่าช่วงเวลาแห่งความสขุ

มันใกล้จะจบลงไป และเวลาแห่งความเครียดก�าลังจะเข้ามาทักทายกัน  

นึกไปไกล ปล่อยความคิดไหลออกไปเรื่อย คิดไปจนถึงวันสุดท้ายที่แก๊งของ

พวกเขาจะได้อยู่ด้วยกันแล้ว

ออก้าสนใจอยากเรียนวิศวะ ส่วนตัวเขาก็อยากไปทางภาษา โก๋สอง 

ก็มแีผนตัง้แต่แรกเริม่ อยากจะเดนิตามรอยพ่อ อยากเรยีนเศรษฐศาสตร์ไปนู่น 
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ส่วนอช ิรายนัน้ก็หมายมัน่มานานแล้วว่าต้องการสอบเข้าคณะแพทยฯ จะมก็ีแต่

พี่โก๋ที่ยังน่าเป็นห่วง ยังลังเล ยังเลือกไม่ได้อยู่เลยว่าอยากจะเรียนอะไร

เรียนอยู่ชั้นเดียวกันแท้ๆ แต่ชอบท�าตัวเหมือนเป็นน้องเล็ก ชอบท�าตัว

ให้คนอ่ืนต้องคอยพะว้าพะวัง คอยเอาใจช่วยอยู่ตลอด แสบก็แสบเกินใคร  

เรื่องดื้อนี่ไว้ใจได้เลย แต่พอเป็นเรื่องเรียนทีไรมีแต่จะอุดหูวิ่งหนีกันก็เท่านั้น

ออกัสได้แต่เหม่อมองท้องฟ้าอันมืดมิด เขายกมือขึ้นแตะขมับตัวเอง 

ส่ายหน้าเบาๆ พึมพ�าออกมาด้วยสีหน้าเหนื่อยใจ

"โก๋ มันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องเติบโตสักที"

"..."

"มึงจะต้องตามหาความฝันของตัวเองได้แล้ว"

"มันเป็นไรอะ"

โก๋หน่ึงเกาหัวงงๆ หนัไปมองเจ้าของแขนท่ีตวัเองกอดเอาไว้ ก็เห็นอกีฝ่าย

ยืนนิ่งๆ พรูลมหายใจยาว ไม่ได้พูดอะไรออกมา เจ้าของบ้านตัวแสบที่ตอนนี้ 

มีทั้งเสื้อแขนยาวกางเกงขายาว ไหนจะผ้าพันคอนุ่มๆ อีก ยืนเอียงศีรษะ 

มองออกัสแบบงนุงง ไม่ค่อยเข้าใจถ้อยค�าเหล่านัน้นกั เลยยอมปล่อยให้เพ่ือน

เล่นบทเป็นคนทีก่�าลงัจะสละวัยหนุ่ม อายุอานามยังไม่ถึงย่ีสิบด้วยซ�า้ แต่ท�าตัว

เหมือนวันพรุ่งนี้ก็จะแก่แล้ว ออกัสนี่มันออกัสจริงๆ

เมือ่หันไปอกีนดิก็เห็นออก้าก�าลงัยืนอยู่ข้างก�าแพงบ้าน เขาเลยตดัสนิใจ

ผละจากโก๋สอง ท�าท่าจะย่องเข้าไปหาเพ่ือนอีกคน ว่าจะแกล้งให้ตกใจ 

สกัหน่อย หยอกเล่นๆ ส่งท้ายปี พอเข้ามาใกล้ก็ถึงได้รูว่้าตอนนีพ่้อหนุม่นกับาส 

ก�าลังแอบคุยโทรศัพท์อยู่ ให้นึกสงสัยว่าออก้ามัวมาคุยอะไรอยู่คนเดียวตรงนี้ 

แล้วการมายืนล้วงกระเป๋ากางเกงบิดไปบิดมาในเวลาเกือบเท่ียงคืนน่ีมันก็

แปลกเกินไป

หรือว่า...!

"อืม เพ่ือนก็อยู่น่ีกันหมดแหละ กะว่าหลังเท่ียงคืนก็แยกกันกลับบ้าน

แล้ว"

"..."
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"ปวดหัวมากเหรอ"

"..."

"เป็นหวัดก็พักผ่อนซะ ใกล้เที่ยงคืนแล้ว"

"..."

"สุขสันต์วันปีใหม่ล่วงหน้าก็แล้วกัน"

"..."

"ฝันดีนะ"

"ออก้าคุยกับสาวแหละ!"

"ไอ้โก๋! ไอ้สัด! กูตกใจหมด!"

"โอ๊ย!"

ความวุ่นวายเกิดข้ึนข้างก�าแพงบ้าน โก๋สองถอนหายใจยาวก่อนทีจ่ะเดนิไป

ดึงเอาตัวแสบของกลุ่มออกห่าง พลางจับเอาแขนข้างท่ีถูกออก้าตีขึ้นมาดู  

พอไม่เหน็ว่าเป็นอะไรก็ปล่อยให้ลกูพ่ีกอดตวัเองเอาไว้แน่นๆ โก๋หนึง่เอ่ยปากฟ้อง

เสียใหญ่โต ออกัสท่ีเดิมยืนอยู่ก็จ�าต้องเดินมาร่วมสมทบ มองดูแฝดตัวเอง 

สลับกับลูกพี่ตัวแสบที่อ้าปากแง้วๆ ฟ้องหนุ่มแว่นข้างตัวไม่หยุด

"เมื่อกี้มันคุยกับสาวแหละ"

"สาวที่ไหน มึงอย่ามามั่ว"

"บอกฝันดีด้วย!"

"นี่มึงแอบฟังกูคุยโทรศัพท์หรือไง ฮะ"

"ไม่รู้ไม่ชี้ๆ ออก้ามีสาว"

"ไม่ใช่โว้ย!"

"แล้วคุยกับใคร เสียงอ่อนเสียงหวานเชียวนะ!"

"ก็เพื่อนกันนี่แหละ"

"ใครอะ มึงมีเพื่อนคนไหนที่สนิทถึงขั้นต้องบอกฝันดีด้วยเร้อออ"

"ไอ้...! โอ๊ย! แล้วจะมายืนจับผิดกูท�าไม ถอยไปให้หมดเลย!"

"จริงแบบที่ไอ้โก๋ว่าเหรอ ฮั่นแน่ ก้า"

"ไอ้พวกเวร! ไม่ต้องมาวุ่นวายกับกูจะได้ไหม!"
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เสียงโวยวายของเด็กหนุ่มดังมาจากหน้าบ้าน เรียกให้บรรดาผู้ใหญ ่

ทียั่งนัง่อยู่ไม่ไกลต้องหันไปมอง บางคนก็หวัเราะย้ิมๆ ออกมา บางคนก็ชีไ้ปพูดไป 

ท�าท่าทางราวกับก�าลงัคยุกันว่าปีก่อนๆ หน้านี ้เจ้าเดก็แก๊งน้ันยังตวัเท่าหน้าแข้ง 

ไม่คิดว่าผ่านไปแป๊บเดียวจะโตเป็นหนุ่มตัวสูงใหญ่กันหมดแล้ว แต่นิสัย 

ก็ยังวุ่นวายไม่เปลี่ยน

คณุแม่ของโก๋หนึง่ยืนมองพลางส่ายหน้าย้ิมๆ เมือ่เห็นลกูชายและเพ่ือน

วิ่งไล่กันไปมา เดี๋ยวก็กระโดดขี่หลังกันบ้าง เดี๋ยวก็จับกันเหวี่ยงไปมา เดี๋ยวก็

ว่ิงไปกอดเพ่ือน โดยเฉพาะหัวหน้าแก๊งตัวแสบท่ีดูจะด้ือซนท่ีสุด อากาศ 

ในคืนสิน้ปีหนาวขนาดน้ี แต่ดเูหมอืนเดก็ๆ วัยแตกเนือ้หนุม่จะไม่สะทกสะท้าน

อะไรเอาเสียเลย พวกเขาว่ิงเล่นไปมาอย่างสนุกสนาน พอเลยเวลาเที่ยงคืน 

ก็กอดคอกันเฉลิมฉลองปีใหม่ ต่างคนก็ต่างส่งย้ิมพร้อมค�าอวยพรให้กับ 

คนข้างตัว มิตรภาพในวัยเด็กยังคงเป็นอะไรที่งดงามเสมอ

เห็นเด็กๆ พวกนั้นเล่นกันแล้วก็นึกย้อนถึงตัวเองในวัยน้ันเหมือนกัน  

ในคนืสิน้ปี เคยมเีพ่ือนมานัง่ย้ิม นัง่หัวเราะด้วยกันแบบน้ี เคยนัง่กินข้าวด้วยกัน 

นั่งกินขนมด้วยกัน บางทีก็หยิบเอาเรื่องตลกมาน่ังคุยกันแล้วปรบมือเสียงดัง 

ตบแขนเพื่อนรัวๆ ยามที่ระเบิดหัวเราะลั่น

ราวกับกะพริบตาหน่ึงครั้ง วันเวลาทุกอย่างก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว  

เพ่ือนในความทรงจ�าล้วนเติบโตแตกต่างกันไป บางคนก็มีลูก มีครอบครัว  

บางคนมีหน้าที่การงานมั่นคง บางคนก็หายไป ติดต่อไม่ได้ ส่วนบางคน 

ก็อายุสั้นเกินกว่าท่ีจะได้เรียนรู้โลกทั้งใบก่อนจาก ทุกคนล้วนมีเส้นทาง 

เป็นของตัวเอง จะมีก็แต่ความทรงจ�าเหล่านี้ที่ยังพอใช้ร่วมกันได้

ไม่อาจรู้ได้เลยว่าในอีกห้าปีข้างหน้าหรือสิบปีข้างหน้า เจ้าเด็กๆ กลุ่มนี้

จะเตบิโตไปในทิศทางไหน วันหน่ึงจะกลายเป็นผูใ้หญ่ท่ีด ีเป็นผูใ้หญ่ทีส่มบรูณ์

แบบได้หรอืเปล่า จะเตบิโตไปเป็นคนทีม่คีวามสขุไหม หรอืจะเตบิโตไปเป็นคน

ที่มีแต่รอยแผลในใจ เรื่องของอนาคต ล้วนไม่มีทางรู้ได้

ก็ได้แต่หวังว่าพวกเขาจะไม่ลืมความสุขเล็กๆ ในคืนน้ี ไม่ลืมรอยย้ิม 

และเสียงหัวเราะของเพื่อนๆ
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หวงัว่าวันหน่ึง ในวันทีช่วิีตของพวกเขามดืมน อาจจะยังพอมคีวามทรงจ�า

เล็กๆ เหล่านี้คอยช่วยส่องแสงให้ได้บ้าง ไม่มากก็น้อยแหละนะ

"โก๋สองงง"

ยังไม่ทันจะได้เปิดหนังสือหน้าใหม่ เสียงเรียกหาสุดโหยหวนเช่นน้ัน 

ก็ดงัมาแต่ไกล โก๋สองยอมผละจากหนงัสอื กะว่าจะหันไปพูดคุยด้วยสกัหน่อย 

แต่ก็ต้องเบิกตากว้างเมื่อตัวแสบของกลุ่มว่ิงพุ่งเข้ามากอดกันแน่นๆ เขาน่ิง

เพราะชอ็กไปแล้ว ส่วนเจ้าตวัดือ้น่ีก็ยงัส่งเสยีงหัวเราะฮี่ๆ  ไม่หยุด กอดเขาแน่น

จนแนบชิด ได้กลิ่นส้มอ่อนๆ ลอยมาแตะปลายจมูก โก๋สองต้องรีบตั้งสติ 

แล้วดันตัวเพื่อนออกห่าง

โตจนจะเป็นพ่ี ม.หก แล้วนะ ยังท�ำตัวซนๆ แบบน้ีอยู่อีก โก๋หน่ึงนี่มัน 

โก๋หนึ่งจริงๆ

"อะ!"

"...?"

"วันวาเลนไทน์เขาก็ให้ช็อกโกแลตกับสติ๊กเกอร์หัวจายยย"

โก๋สองหลบุตาลงมองสติก๊เกอร์รปูหวัใจดวงใหญ่ทีถู่กแปะลงบนเสือ้ตวัเอง 

มาพร้อมกับขนมช็อกโกแลตราคาถูกจากร้านค้าสวัสดิการ เพ่ือนตัวแสบ 

ย่ืนมนัมาให้พร้อมรอยย้ิมแป้นแล้น เขากระแอมกระไอเลก็น้อยแล้วรับมนัเอาไว้ 

พลางยกมอืข้างหนึง่ข้ึนถูจมกูเบาๆ สลบักับเกาหลงัคอ จู่ๆ  ก็ดนัรูส้กึท�าตวัไม่ถูก

ขึ้นมาจนต้องดึงสายตาหนี หันกลับไปสนใจหนังสือเรียนบนโต๊ะต่อ แม้ว่า 

ความจริงจะไม่เหลือสมาธิอะไรอีกแล้วก็ตาม

"ไม่มีให้พี่โก๋มั่งอ๋อ"

"จะเอาอะไร"

"วันวาเลนไทน์เขาให้อะไรกันล่ะ"

"แล้วท�าไมต้องให้"

"พูดแบบนี้ได้ยังไง เดี๋ยวยึดช็อกโกแลตกับหัวใจเลยนะ!"

"อย่าซน นั่งดีๆ"
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โก๋สองเหน่ือยใจจะปราม วันนี้ไม่รู ้เป็นอะไรนัก พยายามจะกอด 

พยายามจะเข้ามาอยู่ใกล้ๆ ตั้งแต่เช้าแล้ว นัวเนียจนไม่เป็นอันท�าอะไร  

จะอ่านหนังสือก็มีคนมายืดแขน มาคอยก่อกวนอยู่ข้างๆ ท�าลายสมาธิเขา 

ครั้งแล้วครั้งเล่า เดี๋ยวก็มานอนช้อนตาแป๋วใส่ กะพริบตาปริบๆ เข่ียปากกา 

ในยามที่เขาก�าลังทดเลข คนอะไรเกิดมาน่าตีจริงๆ

"แปะสติ๊กเกอร์ให้พี่ด้วยสิ"

"ไม่มี"

"น่าเบื่อจริงๆ เลยไอ้แว่นนี่ เอ้า!"

โก๋สองหลบุตาลงมองแผ่นสติก๊เกอร์รปูหัวใจหน่ึงแผ่นกับขนมชอ็กโกแลต

หนึ่งห่อถูกวางลงตรงหน้า เขาเลิกคิ้วเล็กน้อย ไม่เข้าใจสิ่งที่หัวหน้าแก๊งจะสื่อ

"นี่ขนาดซื้อสติ๊กเกอร์มาให้ ซื้อช็อกโกแลตมาให้เลยนะ แค่เอาให้กูเนี่ย 

มันยากตรงไหน!"

"...?"

"แปะสต๊ิกเกอร์ให้กูหน่อยยย แปะเสื้ออะๆ แปะเยอะๆ จะเอาไปอวด 

ไอ้ก้า"

มาบังคับให้คนอื่นแปะหัวใจให้แบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ย

แต่มีหรือที่โก๋สองจะขัด สุดท้ายเขาก็ยอมปล่อยมือจากสมุดหนังสือ  

แล้วหันกลับมาน่ังแกะสติ๊กเกอร์แปะเสื้อให้เจ้าตัวแสบทีละอันๆ ส่วนคนซื้อ 

ก็นั่งเคี้ยวขนมช็อกโกแลต ท�าตายิ้มๆ ท�าหน้าแป้นแล้น น่าหยิกแก้มเหลือเกิน

"โอ ให้ตายเถอะ"

ออกัสท่ีเพ่ิงจะเดินตามขึ้นมาบนห้อง พอเจอสองโก๋ก�าลังนั่งอยู่ข้างกัน 

ก็ถึงกับสบถแล้วปิดตาเอาไว้ เดนิผ่านกลบัไปน่ังท่ีของตัวเอง สองมอืยกข้ึนแล้ว

ส่ายหน้าไปมา เบือนหน้าหนีออกไปนอกหน้าต่าง พลางท้ิงค�าพูดชวนสับสน

ให้คนฟังได้แต่เอียงคอมองแล้วกะพริบตาปริบๆ ใส่

"วันวาเลนไทน์นี่มันวันเปิดประตูนรกชัดๆ"

"อะไรของมึงไอ้กัส หงุดหงิดท�าไม ไม่มีสาวมาให้ดอกไม้เหรอ"

"เฮอะ มึงเองก็ไม่มีเหมือนกันนั่นแหละ สาวที่ไหนเขาจะชอบตัววุ่นวาย
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อย่างมงึ น้องคนนัน้ก็แค่หลงผดิไป ตอนน้ีเขาได้แฟนใหม่ไปแล้ว แต่มงึก็ยัง..."

"โอ๊ย ออกัส หุบปากๆๆ นี่! มึงไม่เห็นเหรอ มีคนให้ช็อกโกแลตกูด้วยนะ"

"นั่นมึงซื้อมาเอง"

"ก็...!"

"แล้วมึงก็บังคับให้ไอ้โก๋สองมันยื่นให้มึง"

"ออกัส!"

"เด็กน้อยจริงๆ"

"พอ อย่าเสียงดัง"

โก๋สองได้แต่ถอนหายใจยาว พยายามรั้งไม่ให้เพ่ือนท้ังสองคน 

ต้องทะเลาะกนัอกี ลกูพ่ีตวัแสบนัง่กอดอก พ่นลมหายใจฟึดฟัด บนึปากไปนูน่ 

ก่อนที่จะคว้าเอาช็อกโกแลตทุกอย่างเข้าหาตัวแล้วจัดการแกะกินมัน 

ต่อหน้าต่อตา ยัดเอาๆ เข้าปาก เค้ียวจนแก้มตุ่ยไปหมด โก๋สองเห็นแล้ว 

ก็ได้แต่ส่ายหน้าระอา

โก๋หนึ่งนี่มันโก๋หนึ่งจริงๆ

กระเป๋าเป้ท่ีห้อยอยู่ข้างโต๊ะถูกห้ิวขึ้นมาวางไว้บนตัก โก๋สองเปิดออก 

เพ่ือหยิบเอาของด้านในออกมา กล่องขนมชอ็กโกแลตผกูโบถูกเอาออกวางลง

ตรงหน้าเรียกความสนใจจากคนที่ก�าลังกอดอกบึนปากได้เป็นอย่างดี เจ้าตัว

รีบหันมาคว้าเอาไว้ ดวงตาฉายประกายระยิบระยับ เหมือนเห็นใบหูกับหาง

โผล่ขึ้นมา กระดิกสั่นด้วยความดีใจ

"โก๋สองงง น่ารักจังเลยๆ มึงน่ารักจังเลย"

"นั่งดีๆ"

"ขอกอดหน่อย"

"ไม่"

"น้า"

"ไม่"

ปฏเิสธไปก็เท่านัน้ มหีรอืท่ีไอ้ตวัร้ายน่ีจะฟัง สดุท้ายเขาก็ต้องยอมน่ังน่ิงๆ 

ปล่อยให้อ้อมแขนเล็กๆ โอบกอดตัวเองเอาไว้แน่นๆ ได้ยินเสียงหัวเราะฮี่ๆ  
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ทีฟั่งแล้วหลอนหูไปหมด กล่องขนมชอ็กโกแลตนัน่ถูกชขูึน้เพ่ืออวดให้ออกัสได้เห็น 

โก๋หนึ่งพูดเจื้อยแจ้วไม่หยุด ชูมันเข้าไปกับอีแค่ขนมช็อกโกแลตกล่องเดียว

พออวดจนพอใจ โก๋หนึ่งก็หันกลับมาน่ังข้างกันเหมือนเดิม ส่วนโก๋สอง 

ก็เลิกสนใจอีกฝ่ายแล้วกลับไปสูดลมหายใจเข้าลึกๆ เตรียมจะท�าข้อสอบต่อ  

แต่แล้วก็ถูกก่อกวนอีกจนได้ มือข้างขวาที่ก�าลังจับปากกาจู่ๆ ก็ถูกยึดครอง 

ด้วยอุ้งมือของเพ่ือนตัวแสบ โก๋หนึ่งนอนท้ิงตัวซบกับโต๊ะ ย้ิมกว้างจนตาหยี 

ส่งมาให้กัน แล้วดึงมือข้างนั้นเข้าไปแนบแก้มนุ่มๆ ของตัวเองเอาไว้

เขาจะจ�าเอาไว้ว่าโก๋หนึง่มสีถานะเป็นของเหลว น่ังดีๆ เหมอืนคนอืน่เขา

ก็ไม่ได้

"ขอบคุณน้า"

แล้วก็จะจ�าเอาไว้ว่าอุปสรรคในการอ่านหนังสือหมายเลขหนึ่งคือใคร

หนีไม่พ้นไอ้ตัววุ่นวายตัวนี้แหละ

โก๋สองพยายามนั่งนิ่ง ตั้งสมาธิให้จดจ่ออยู่กับหน้าหนังสือ แม้ว่าตอนนี้

ใบหูของเขาจะขึ้นสีแปลกๆ แล้วก็ตาม

ได้แต่หวังว่าคนท่ีนอนเคี้ยวช็อกโกแลตอยู่น่ีจะไม่อาจสังเกตได้ถึง 

ความผิดปกตินั้นก็เป็นพอ

"เมื่อไรวาเลนไทน์จะผิดกฎหมายในไทยสักที"

"มึงเป็นอะไรนัก"

ออก้าที่เพ่ิงเดินตามเข้ามาพร้อมกันกับอชิเอ่ยถามแฝดตัวเอง เมื่อจู่ๆ 

ก็ได้ยินเสยีงสบถดงัลัน่ มหิน�าซ�า้ออกัสยังเท้าคางหันมองออกไปนอกหน้าต่าง 

ไม่พูดไม่คุยกับใคร ท�าตัวเหมือนเบ่ือโลกเต็มที อชิเห็นท่าทางเพ่ือนแปลกไป 

เดี๋ยวก็บ่นงึมง�า เดี๋ยวก็ถอนหายใจ เดี๋ยวก็กอดอกฟึดฟัด จึงเดินเข้าไปหา  

พร้อมยื่นขนมช็อกโกแลตห่อเล็กให้

"เราซื้อมาแจกเพื่อน" ว่าจบก็เดินกลับไปวางแหมะให้กับสองโก๋ด้วย

อชิอมย้ิมบางๆ ก่อนที่จะกลับไปน่ังที่ตัวเอง วันน้ีเป็นวันวาเลนไทน์ 

โรงเรยีนจงึครกึครืน้เป็นพิเศษ ต่างคนต่างก็พากันซือ้ดอกไม้ ซือ้ขนมชอ็กโกแลต

แจกกันท่ัว ไม่ว่าใครท่ีเดินสวนกันไปมาก็เห็นแต่สติ๊กเกอร์หัวใจแปะเต็มเสื้อ 
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ถ้าจะยกตวัอย่างก็ต้องออก้าน่ีแหละ แน่นอน เขาได้รับหัวใจมาไม่รูก่ี้สิบก่ีร้อยดวง 

แปะจนเต็มเสื้อนักเรียนสีขาวนั่น เปรียบเทียบกับอชิที่ไม่ได้เลยสักดวงเดียว

แบบนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าใครกันที่ฮอตกว่า

แต่อชิก็ไม่ได้รู้สึกน้อยอกน้อยใจอะไรหรอกนะ เขาดีใจกับเพื่อนด้วยซ�า้

ที่ได้เป็นที่รักของท้ังเพ่ือนๆ และรุ่นน้องมากมายขนาดน้ัน ส่วนเขาก็ท�าได้แค่

คอยซือ้ขนมมาให้เพ่ือนเลก็ๆ น้อยๆ แบบพอเป็นพิธีก็น่าจะพอแล้วล่ะ ถือเสยีว่า

ให้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ตามประสาเพื่อนในกลุ่มเดียวกัน

"...?"

นั่งลงกับที่ได้ยังไม่ทันไร จู ่ๆ ก็มีคนลากเก้าอี้มานั่งลงฝั ่งตรงข้าม  

อชิเอียงคอมองงงๆ รอฟังว่าออก้ามีเรื่องอะไรจะพูดด้วยหรือเปล่า

"ท�าไมเหรอ มีอะไรหรือเปล่า"

"อะไร"

"ก็...เรานึกว่ามีเรื่องอะไรอยากจะคุยกับเรา"

"นั่งอ่านหนังสือไป"

"ไม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับเราจริงๆ ใช่ไหม"

"อือ นั่งอ่านหนังสือไป"

แปลก วันนี้คนนี้ก็มำแปลก

อชิแม้จะไม่เข้าใจ แต่ก็ท�าได้เพียงพยักหน้ารับงงๆ แล้วจึงก้มหน้าลง

อ่านหนงัสอืต่อ เขาแอบรูส้กึไม่ค่อยชนิอยู่บ้างท่ีมคีนมาน่ังมองเขาอ่านหนังสือ

แบบน้ี ออก้านั่งเท้าคางมองกันเฉยๆ โดยไม่ได้พูดอะไร และน่ันก็ท�าให้อช ิ

ค่อนข้างเกร็งจนไม่มีสมาธิอ่านหนังสือเลย

ออก้านัง่อยู่อย่างน้ันนานหลายนาท ีก่อนทีอ่ชจิะสงัเกตได้ถึงความเคลือ่นไหว

บางอย่าง ออก้าหยิบเอาแผ่นสติก๊เกอร์ออกมา อชเิงยหน้ามอง กะพรบิตาปรบิๆ 

เขายังไม่ทันจะเข้าใจอะไรดี เจ้าสติ๊กเกอร์รูปหัวใจก็ถูกแปะลงบนแก้ม 

ทั้งสองข้างแล้ว

"ให้"

และสติก๊เกอร์รูปหวัใจดวงทีส่ามกแ็ปะลงบนปลายจมกูนุ่มๆ นัน่ ลูกตา
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สดี�ากลมๆ เลือ่นเข้าหากันเพียงช่ัวครู ่ก่อนทีจ่ะกลบัมาจ้องหน้าคนให้เหมอืนเดมิ 

คนทีถู่กแปะสติก๊เกอร์โดยไม่ทันได้ตัง้ตวัยังคงมคีวามสบัสนงนุงงปรากฏให้เหน็

บนใบหน้านั้นจนออก้าเผลอหลุดยิ้มออกมา

"แม่งเอ๊ย! กูไม่เรียนแล้วคาบบ่าย พอกันที"

ออกัสที่นั่งอยู่ที่โต๊ะหยิบเอาหนังสือการ์ตูนขึ้นมาบังหน้าตัวเองแล้ว 

ส่งเสยีงโอดครวญออกมา อชหัินกลบัไปมองเพ่ือนทีจู่่ๆ  ก็เกิดอาการประหลาด

ขึ้นมาอีกแล้ว ไม่รู้ว่าวันนี้สองแฝดเป็นอะไรกัน คนหนึ่งก็หน้าบูดตั้งแต่เช้า  

ส่วนอกีคนก็เดนิตามกันตัง้แต่เช้า ขนาดเขามาน่ังอ่านหนงัสอืก็ยังมาน่ังเท้าคาง

เฝ้ากัน เหลือบไปเห็นสองโก๋ที่นั่งอยู่อีกมุม สองคนนั้นก็ไม่ได้ต่างจากทุกวัน 

สักเท่าไร โก๋หนึ่งก็นอนอ้อนโก๋สองอยู่อย่างนั้น

วันวำเลนไทน์ปีนี้เจออะไรแปลกๆ เยอะดีแฮะ

"ออกัส เป็นอะไรหรือเปล่า มานั่งอ่านการ์ตูนข้างเราก็ได้นะ"

"ไปนั่งตรงไหนกูก็เป็นก้างขวางคอ เหอะ ไม่ไป"

"ก้างขวางคออะไรเหรอ แค่นั่งกับเพื่อนเอง"

"..."

"...?"

"คิก"

"ไอ้กัส"

"อ้อออ นั่งกับเพื่อนเนาะอชิเนาะ"

"ชะ...ใช่ มีอะไรหรือเปล่า"

"โธ่ น่าสงสาร ติดมันอยู่ที่เดียว เกิดมาแล้วติดอยู่ตรงนี้ตลอดไป"

"ไอ้เหี้ยนี่"

"อะ...ออก้า ใจเย็นๆ นะ"

"ออก้า มึงนี่เพื่อนเยอะจริงๆ เลยนะ นั่นก็เพื่อน นี่ก็เพื่อน แว้กกก!"

อชไิด้แต่น่ังอ้ึงอยู่กับท่ี มองสองโก๋ท่ีน่ังจบัมอืกันอยู่หน้าห้อง ส่วนหลงัห้อง

ก็เป็นสองแฝดที่ก�าลังวิ่งไล่ล่ากัน ส่วนเขาน้ันก็น่ังงงๆ อยู่ที่เดิม ปลายน้ิวมือ 

ยกขึ้นแตะสติ๊กเกอร์บนปลายจมูกตัวเองช้าๆ ลูกตากลมๆ เหล่มองตาม 
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ปลายน้ิวนัน้เลก็น้อย อชแิกะมนัตดินิว้ออกมา ตดัสินใจแปะลงบนก้อนยางลบ

ของตัวเองเอาไว้

นี่เป็นวาเลนไทน์แรกเลยที่เขาได้รับสติ๊กเกอร์รูปหัวใจ แถมยังได้มา 

ตั้งสามดวงอีกต่างหาก

ออก้าใจดีจัง

เพื่อนของอชิใจดีทุกคนเลยยย
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ปีสุดท้ายของวัยมัธยมมาถึงแล้ว ในที่สุดก็มาถึงจนได้ ระยะเวลา 

แห่งการเป็นพ่ีใหญ่ จากที่เคยคิดว่าการเป็นพ่ี ม.6 จะต้องเป็นอะไรท่ีสุดเท่  

แต่ดเูหมอืนสิง่ทีค่ดิเอาไว้กับความเป็นจรงินัน้จะค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควร

"ฮี่ๆ"

"ไอ้โก๋ กูจะล้ม!"

มันจะต้องมีเพ่ือนคนหนึ่งในกลุ ่มท่ีชอบท�าตัวให้ต้องได้ด่าทุกครั้ง  

ไม่ว่าจะปีนัน้หรอืปีนี ้ปีไหนๆ เสยีงหัวเราะฮี่ๆ  กับการกระโจนเข้ากอด เกาะกัน

เป็นลูกลิงหลงแม่ ท่าทางท่ีไม่สมกับรุ่นพ่ี ม.6 เช่นน้ี คนอื่นท่ีเดินผ่านไปมา 

ต่างก็มองด้วยสายตาประหลาด ออกัสได้แต่ยกมือกุมหน้า อายก็อาย ไม่รู้ว่า

จะต้องท�าอย่างไร เจ้าเพื่อนตัวแสบนี่ถึงจะรู้จักท�าตัวให้โตสมวัยเสียที

เขากับโก๋หน่ึงรู้จักกันมาตั้งแต่ประถม เคยวุ่นวายอยู่อย่างไร ทุกวันน้ี 

ก็ยังเป็นอย่างน้ัน เคยแสบสนัขนาดไหน ทกุวันนีก็้แทบไม่ต่างอะไรกับทีผ่่านมา 

เผลอๆ จะยิ่งอัพเกรดความแสบขึ้นเรื่อยๆ ด้วยซ�า้

ออกัสนึกเบื่อเสียงเจื้อยแจ้วเช่นนี้ของโก๋หน่ึงเหลือเกิน มันชอบหัวเราะ

ฮี่ๆ ชอบเข้าไปกอด เข้าไปคลอเคลียคนน้ันทีคนน้ีที น่ีแหละตัวเรียกร้อง 

ความสนใจอันดับหน่ึง พอเพ่ือนไม่เล่นด้วย ไม่สนใจ ก็วอแวมันอยู่น่ัน  

สร้างความร�าคาญให้เขาอยู่ไม่น้อย ม.6 แล้ว เวลาที่มีก็ควรจะใช้ไปกับ 

การอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย พอจะตั้งใจท�าข้อสอบเข้าหน่อย

CHAPTER 28
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ก็มีไอ้ตัววุ่นวายมาเข่ียสมุด เขี่ยปากกา น่ังย้ิมแฮ่ๆ ให้กัน เห็นแล้วน่าทุบ 

เป็นอย่างมาก

"โก๋สองงง"

"อย่ากวน"

"ง่า"

"อยู่เฉยๆ จะอ่านหนังสือ"

"มึงอ่านมาทั้งวันแล้วนะ! นี่พักเที่ยงก็ยังจะอ่านอีกเหรอ!"

หนุ ่มแว่นคนน้ันดูทรงแล้วน่าจะเป็นพระโพธิสัตว์กลับชาติมาเกิด  

ถึงได้มขีนัตอินัล�า้เลศิ สามารถรกัษาสภาวะปกตขิองจติใจเอาไว้ได้อย่างมัน่คง 

โดยไม่ปล่อยให้อสูรร้ายข้างกายมาช่วงชิงสมาธิไปจากการอ่านหนังสือได้  

มหิน�าซ�า้ยังมอีาวุธชัน้เย่ียมทีเ่อาไว้ใช้ส�าหรบัปราบอสรูน่าร�าคาญน่ันโดยเฉพาะ 

เพียงแค่เขาล้วงเข้าไปในกระเป๋า แล้วหยิบเอาส้มหอมๆ ลูกหน่ึงข้ึนมา  

จากอสูรร้ายก็หลงเหลือเพียงแมวน้อยตะกุยแขนเสื้อ คอยถูไถคลอเคลีย  

นอนเอกเขนกหนุนตัก แกะส้มกินไปพลาง หลับตาพริ้มรับเอาสายลมอ่อนๆ  

ที่พัดมาในยามพักเที่ยงก็เท่านั้น

ออกัสนึกทึ่งในความอดทนของโก๋สอง เพราะไม่เคยมีสักครั้งที่เขาคนนี้

จะอาละวาดหรือตวาดใส่เพ่ือนตัวแสบท่ีชอบมาท�าตัววุ่นวายใส่ อย่างมาก 

ก็แค่ปรามสั้นๆ ว่าให้อยู่นิ่งๆ ส่งส้มให้สักลูก เด๋ียวก็สงบปากสงบค�าไปเอง  

ช่างเป็นคนที่มีอารมณ์มั่นคงโดยแท้

ก็กะจะชมให้ได้นานกว่านี้สักหน่อยนั่นแหละ ถ้าไม่ติดว่าเห็นฝ่ามือ 

ข้างท่ีว่างของคนท่ีเขาเพ่ิงชมไปหมาดๆ ดันเลื่อนลงไปลูบศีรษะคนบนตัก  

สลับกับเกาใบหูให้ บางทีก็เหมือนย้ังใจไม่ไหวจนต้องบีบแก้มนุ่มๆ นั่นไปที  

พอเห็นแบบนั้นออกัสก็กลอกตาพร้อมถอนหายใจยาวออกมาทันที

เชื่อเขำเลย ไอ้พวกนี้ รีบเรียนจบ สอบเข้ำมหำวิทยำลัยเดียวกันให้มัน

จบๆ ไป!

"โก๋สองงง"

"..."
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"ง่วงอะ"

"ง่วงก็นอน"

"เดี๋ยวใกล้ถึงเวลาเรียนแล้ว"

"นอนไป"

"ปลุกนะ"

"อืม"

"ปลุกจริงนะ"

"อืม"

"งั้นหลับก่อนละ"

เจ้าตัวพูดจบไปไม่ถึงสิบนาที จากท่ีเคยส่งเสียงวอแวมาเนิ่นนาน 

ก็กลับเงียบนิ่งไป โก๋สองจึงละสายตาจากหนังสือข้อสอบที่อ่านอยู่ แล้วค่อยๆ 

ก้มลงมองคนที่นอนอยู่บนตัก อีกฝ่ายท้ิงตัวราบไปกับเก้าอี้ท่ีเอามาต่อกัน 

ต่างเตียงนอน ตัวแสบนอนนิ่ง หมดฤทธิ์ไปแล้วทั้งๆ ที่ยังเหลือเรียนคาบบ่าย

อกีตัง้หลายชัว่โมง เพ่ิงกินส้มไปหนึง่ลกูแท้ๆ เปลอืกส้มก็ยังคาอยู่ในมอือยู่เลย 

หลับไปทั้งอย่างนั้นก็ได้ด้วย

ใต้ตาของโก๋หนึง่ดคูล�า้เลก็น้อย คาดว่าอาจจะมาจากการเร่ิมเปลีย่นแปลง

นิสัยใหม่ จากที่เคยร้องยี้ใส่หนังสือเรียน พอขึ้น ม.6 มาก็เหลือเวลาอีกไม่มาก

ให้ได้เตรยีมตวั พอเห็นเพ่ือนเริม่หยิบจบัหนังสอืแล้วก็ต้องมาเริม่ขยันเหมอืนกับ

คนอื่นเขาบ้าง แรกๆ ก็อ่านคนเดียวไม่ได้ อ่านเองแล้วหลับหัวโขกโต๊ะดังป๊อก

ทุกรอบ จนต้องไปวอแวขออ่านที่บ้านโก๋สองอยู่ร�่าไป มีหลังๆ มานี้ที่เริ่มส�านึก

ได้ว่าตวัเองอาจจะก่อกวนการอ่านหนงัสอืของเพ่ือนจนเกินไป เลยยอมกลบัมา

อ่านเองที่บ้านบ้าง

'ถ้ามึงจะเรียนที่มอนี้ กูเรียนด้วยๆๆ' 

'...' 

'มึงหนีกูไม่พ้นหรอก โก๋สอง!' 

มือข้างที่เคยจับปากกาเลื่อนขึ้นมากุมหน้าตัวเองเอาไว้ โก๋สองท่ีฉลาด

มาตลอด วันนีก้ลบัรูส้กึโง่งมเป็นอย่างมากท่ีคดิว่าฝ่ามอืของตวัเองจะสามารถ
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ใช้หยุดย้ังไอร้อนผ่าวน้ี เขาจึงได้แต่กุมมันเอาไว้แล้วก้มหน้าแน่น่ิง ส่วนมือ 

อีกข้างก็เผลอเลื่อนลงไปลูบแก้มนุ่มของคนที่ยังนอนหลับไม่รู้เรื่องอยู่บนตัก  

มีบ้างที่ลมหายใจอุ่นๆ นั่นจะคลอเคลียกับปลายนิ้วจนท�าให้ใจกระตุก

พยำยำมแล้วที่จะไม่คิดอะไร

พยำยำมแล้วที่จะสงบใจ

พยำยำมแล้วที่จะไม่ล�้ำเส้นไปมำกกวำ่นี้

แต่ควำมพยำยำมท้ังหลำยทีก่ล่ำวมำล้วนพังครนืในชัว่พรบิตำ เพียงแค่

ถูกก่อกวนโดยควำมรู้สึกเล็กๆ น้อยๆ พวกนี้เทำ่นั้น

ไม่ได้สิ อย่ำคิดแบบนั้น

ไม่ควรเลย

นั่นเพื่อน เพื่อนสนิทด้วย

ไม่ควรเลย โก๋สอง

ไม่รูว่้ามนัเกิดอะไรขึน้ โก๋หนึง่ถึงได้กลายมาเป็นฝ่ายพยายามเข้าหากัน

มากถึงขนาดน้ี จริงอยู่ท่ีนิสัยของเจ้าตัวเดิมทีก็ไม่ได้แตกต่างไปจากท่ีเป็นอยู่

ในตอนนี้นัก ตัวแสบ ตัวกวน ตัววุ่นวาย เรียกร้องความสนใจเก่งเป็นที่หน่ึง  

เวลาทีไ่ม่เล่นด้วยก็จะมาวอแวอยู่ใกล้ๆ พยายามท�าให้หันกลบัไปสนใจตวัเอง

อยู่น่ัน แต่พอเล่นด้วยเข้าหน่อย แป๊บๆ ก็เบื่อ สะบัดก้นไปเล่นกับคนอื่นต่อ  

แล้วพอเห็นเราไม่สนใจก็มกัจะกลบัมาวนลปูเดมิ คอืมากอดแข้งกอดขาเรยีกร้อง

ความสนใจกันอกี จนเขาเองก็ท�าตวัไม่ถูกนัก ไม่รูเ้ลยว่าจะต้องเอาใจเพ่ือนคนนี้

อย่างไรอีกฝ่ายถึงจะพอใจเสียที

เมื่อไรกันที่โก๋หน่ึงจะรู้สักทีว่าการเข้ามาใกล้กันเกินความจ�าเป็นบ่อยๆ 

แบบน้ีน่ะ มันท�าให้การรั้งตัวเองเอาไว้หลังเส้นท่ีขีดไว้ยากเย็นมากข้ึนอีก 

เป็นเท่าตัว เขาแทบจะรั้งตัวเองไม่ไหวอยู่แล้ว

ไม่ใช่แค่เรื่องการชอบเข้ามาอยู่ใกล้ๆ แต่ยังรวมไปจนถึงการสัมผัส 

หรือการถูกเนื้อต้องตัว ที่บางครั้งก็ท�าเอาโก๋สองตกใจ ด้วยไม่คิดว่าตัวแสบนี่

จะกล้าท�า

'แก้มเย็นจังเลยยย'
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บางทีก็ใช้ตาคู่นั้นเข้ามาจ้องใกล้ๆ

'ท�าอะไรอยู่น่ะ'

บางทีก็ก่อกวนโดยการกอดเอาไว้แน่นๆ

'อุ้มหน่อยดิ'

บางทีก็หนักถึงขั้น...

'ดูหนังโป๊บ้านพี่โก๋ปะ'

รู้อยู่หรอกว่าแกล้งกันเล่นๆ แต่บางทีมันก็เกินไปหน่อย ไม่หน่อยหรอก 

เกินไปมากๆ มากจนปวดหัวเลย

เล่นอะไรแต่ละอย่าง เมื่อไรลูกพี่โก๋จะโตได้อย่างที่ปากว่าจริงๆ เสียที

"เล่มไหนดี เลือกให้พี่หน่อยไอ้หนู"

"เล่มนี้"

"จริงอะ ดีจริงนา ไม่หลอกให้เสียเงินฟรีแน่นา"

โก๋สองหยิบเอาหนังสือเรียนเล่มนั้นเล่มนี้ออกมาแล้วย่ืนใส่ในมือเพ่ือน 

วันน้ีแก๊งของพวกเขาตัดสินใจมาที่ร้านหนังสือด้วยกันหลังเลิกเรียน เพ่ือท่ีจะ

เลือกซื้อหนังสือส�าหรับไปอ่านเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพ่ือนทุกคน 

ดูจะมีเป้าหมายที่ชัดเจน เว้นก็แต่ตัววุ่นวายนี้ที่ยังลังเลไปมา เลือกไม่ได้สักที 

ต่อให้จะตัดตัวเลือกไปเยอะแล้วก็ยังลังเลอยู่ดี

นอกจากเรื่องนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของวิชาการที่เพื่อนๆ ทุกคนโดยเฉพาะ

โก๋สองจ�าต้องคอยพยุง คอยห้ิวปีก พาลกูพ่ีให้ลอยคอรอดข้ึนฝ่ังไปด้วยกันให้ได้ 

โก๋สองกับอชิดูไม่น่าเป็นห่วงอะไร เพราะเป็นเด็กเรียนดีมาต้ังแต่ไหนแต่ไร 

ตัง้ใจอ่านหนงัสอื เตรยีมตวัล่วงหน้ามาเป็นปี ส่วนสองแฝด ต่อให้ไม่ได้เก่งเท่า

แต่ก็ใช่ว่าจะหัวไม่ดี มาขยันเอาช่วงนี้ก็ใช่ว่าจะไม่ทัน

จะเหลอืก็แต่พ่ีโก๋ บคุคลท่ีน่าเป็นห่วงท่ีสดุของกลุม่ เพราะการสอบทกุครัง้

ที่ผ่านมา ถ้าหากไม่มีเพ่ือนแล้วก็คงยากที่จะรอด ตอนนี้ก็ได้แต่นับถอยหลัง

ทุกวัน การสอบสนามใหญ่ก็ย่ิงว่ิงไล่เข้ามาใกล้ ถ้าหากยังข้ีเกียจ ไม่เปล่ียน

นสิยัเดมิ ยังย้ีหนงัสอืเรยีนอยู่ล่ะก็ การสอบเข้าคณะท่ีต้องการอาจจะเป็นอะไร
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ที่ยากอยู่เหมือนกัน

เพราะแบบนี้โก๋สองถึงต้องคอยจับตาดูอยู่ตลอด จนถึงข้ันลากแขน 

มาซื้อหนังสือด้วยกัน พอมาถึงก็จิ้มเล่มให้เลย ไม่ต้องถามมาก เล่มไหนดี 

ก็คว้าให้เพ่ือนโดยเรว็ จนตอนนีส้องแขนเลก็ๆ ของลูกพ่ีโก๋มแีต่หนังสือเตรยีมสอบ

แล้ว

"สมน�้าหน้า"

ออกัสเห็นตัววุ ่นวายของกลุ ่มท�าหน้าเหมือนจะร้องไห้ เพ่ิงจะรู ้ซึ้ง 

ถึงชะตากรรมของตัวเอง หลังจากนี้ไปอีกหลายเดือน กว่าจะถึงการสอบ  

โก๋หน่ึงจะต้องจมอยู่กับมัน ตั้งใจอ่านมัน กอดมันแนบอก นอนหลับไป 

พร้อมกับมัน ตื่นมาพร้อมมัน คิดแค่นั้นตัวแสบก็เบ้หน้าแล้วเบ้หน้าอีกไม่หยุด

อชิหันมองสองโก๋ที่ยืนเลือกซื้อหนังสืออยู่ไม่ไกล พอเห็นโก๋หนึ่งงอแง 

ใส่เพื่อนเรื่องหนังสือเตรียมสอบพวกนั้นแล้วก็อมยิ้มออกมาบางๆ

พอมาคิดๆ แล้วก็แอบรูส้กึเสยีดายอยู่บ้างแหละนะท่ีเวลาของเขากับเพ่ือนๆ 

กลุ่มน้ีจะหมดลงในอีกไม่ช้านี้แล้ว ปีสุดท้ายแล้วที่จะได้สวมใส่ชุดนักเรียน  

ปีสดุท้ายแล้วทีจ่ะได้น่ังกินข้าวเทีย่งร่วมกัน หลงัจากนีพ้อจบไปแล้ว แยกย้าย

กันไปคนละมหาวิทยาลัย คนละคณะแล้ว ก็คงหาโอกาสมาเจอกันได้ยาก  

ไม่รู้เลยว่าจะยังรักษาความสนิทเช่นนี้ได้อีกหรือไม่

สิง่เดยีวท่ีอชกิลวัก็คงมแีค่การเตบิโตไปเป็นคนแปลกหน้าต่อกันก็เท่านัน้

เขาเหมอืนเพ่ิงจะรูจ้กักับเพ่ือนๆ กลุม่น้ีได้ไม่นาน แป๊บๆ ก็จะต้องจากกัน

อีกแล้ว ต้องไปเข้าสังคมใหม่อีกแล้ว ต้องไปหาเพื่อนใหม่อีกแล้ว ซึ่งไม่มีทาง

รูไ้ด้เลยว่าท่ีแห่งนัน้จะมเีพ่ือนท่ีใจดแีบบโก๋หน่ึงอกีไหม จะมเีพ่ือนทีค่อยช่วยเหลอื

แบบโก๋สองไหม จะมีเพื่อนที่คุยกันถูกคอแบบออกัสหรือเปล่า...

"อะ ซื้อมาให้"

อชิชะงักมือที่ก�าลังหยิบหนังสือเล่มใหม่เล็กน้อย แล้วก้มลงมองแก้ว 

น�า้หวานทีถู่กย่ืนมาให้กัน ก่อนจะเงยหน้าช้อนตามองนกับาสโรงเรยีนแบบงงๆ 

อย่าบอกนะว่าที่ออก้าหายไป คือไปซื้อน�า้หวานแก้วนี้มาให้เขาน่ะ

"เดี๋ยวถือให้ เลือกหนังสือต่อเถอะ" ออก้ายืนถือแก้วน�้าอยู่ข้างกัน  
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แล้วจับเอาหลอดไปจ่อท่ีริมฝีปากให้ อชิพยักหน้าหงึกหงัก ตอนแรกก็ว่าจะ

ปฏิเสธอยู่หรอก แต่เขาน่ะหรือจะไปสู้ออก้าได้ สุดท้ายก็ต้องยอมกอดหนังสือ

เอาไว้แนบอก ก้มหน้าลงดูดน�า้จากแก้วนั้นช้าๆ

จะมีเพื่อนที่คอยดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ไหมนะ

จะมีคนที่ดีแบบออก้าให้ได้เจอไหมนะ

"กูขอร้องเลยนะ จะไม่หยุดให้กูจริงๆ ใช่ไหมเนี่ย เฮ้อ"

ออกัสกลอกตา มองไปทางซ้ายสองโก๋ก็ยืนเลือกซื้อหนังสือเรียนข้างกัน 

มองไปทางขวา แฝดตวัเองก็คอยถือแก้วน�า้เดินตามว่าท่ีคุณหมอตัวเล็กต้อยๆ 

พอเขาหยิบหนังสือไม่ถึงก็อาศัยส่วนสูงนักบาสเกตบอลหยิบลงมาให้  

แยกกันไปคนละทศิแบบนัน้ ออกัสก็ได้แต่พรลูมหายใจยาวออกมา เขาหันหลงั

ให้โซนหนังสือวิชาการน่าปวดหัวเหล่านั้น แล้วกลับไปซุกโซนหนังสือการ์ตูน 

สถานที่โปรดปรานของตัวเอง หยิบเอามังงะเรื่องใหม่ที่น่าสนใจลงมาดู  

ปากก็ยังบุ้ยๆ ไปมา พ่นเรื่องราวของแก๊งเพื่อนตัวเองออกมาไม่หยุด

"น่าเบื่อๆ ท�าไมกูต้องมาเห็นฉากพระเอกตลอดเลย"

"..."

"มันไม่เห็นหัวกูเลยหรือไง เฮ้อ คิดจะท�าอะไรก็ท�า ไม่อายกันเลย 

ไอ้พวกบ้านั่น"

"..."

"เด็กน้อยกันจริงๆ..."

ออกัสยืนบ่นงึมง�าอยู ่ตรงน้ันคนเดียวตั้งนานสองนาน ไม่คิดว่า 

พอเงยหน้าขึ้นจากหนังสือการ์ตูนจะเจอใครก็ไม่รู ้ยืนเลือกหนังสือการ์ตูน 

อยู่ข้างกัน เขาเงยหน้าข้ึนมองเลก็น้อยเพราะอกีฝ่ายสงูกว่า ก่อนท่ีจะหลบุตาลง 

มองชุดนักเรียน พอเห็นอักษรย่อที่ปักอยู่ บ่งบอกว่ามาจากคนละโรงเรียนกัน

เช่นน้ัน ออกัสก็ส่ายหน้าหนี ไม่ได้สนใจอะไร แล้วเลอืกทีจ่ะหยิบหนังสอืการ์ตนู

เล่มอื่นต่อ แต่ก็ช่างบังเอิญเหลือเกินที่เด็กคนน้ันก็ดันหยิบเอาหนังสือการ์ตูน

เล่มเดียวกัน

"เอาไปเถอะ"
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ออกัสปรายตามอง เด็กคนนั้นหยิบเอาหนังสือก่อนแล้วตัดสินใจ 

ยื่นมันมาให้ ก่อนที่จะหันหลังเดินจากไปแล้ว ทิ้งไว้ก็แต่เขาที่ยังยืนเกาหัวงงๆ 

อยู่ที่เดิม พลางจับหนังสือการ์ตูนพลิกไปมา

"อ่านเรื่องนี้ด้วย ถือว่ามีรสนิยม น่าคบหาเป็นที่สุด"

"อ๊ากกก ไม่ไหวแล้วๆๆ จะอ้วกแล้ว ช่วยด้วย"

"เสียงดัง"

"ไม่ไหวแล้ว พอ วันนี้อ่านแค่นี้พอ"

โก๋หน่ึงโวยวายเสร็จก็หงายหลังท้ิงตัวไปกับพ้ืนบ้าน เขาเอาแต่งอแง 

เสียงดัง แล้วปล่อยให้เพื่อนคนอื่นๆ ที่ยังนั่งอ่านหนังสือกันอยู่ได้แต่ยกมือขึ้น

กุมขมับ อุตส่าห์นัดมาอ่านหนังสือที่บ้านด้วยกันแท้ๆ แต่ดูเจ้าของบ้านสิ  

ตอนน้ีไม่เหลอืสมาธิอะไรอกีแล้ว นอนหงายลงไปกับพ้ืนไม่พอ ยังขยับเข้าไปใกล้

โก๋สองท่ีนัง่ขดัสมาธิอยู่ เจ้าตวัเข้าไปกอดเอวเพ่ือนเอาไว้ ท�าราวกับเป็นเรือ่งปกติ

ธรรมดา แต่โก๋สองถึงกับเบิกตากว้าง รีบหันกลับไปมองสองแฝดท่ีน่ังอยู่  

ออก้าและออกัสส่ายหน้าระอา ท�าทีเป็นไม่มอง ส่วนโก๋สองก็พยายามแงะ

เจ้าของบ้านขี้อ้อนคนนี้ออกจากตัวโดยเร็ว

"มนัสามทุม่กว่าแล้ว อ่านมาตัง้แต่ห้าโมงเย็นแล้วอะ ไม่รวมท่ีโรงเรยีนอกี 

อ่านหนังสือทั้งวันแล้ว ไม่ไหวแล้ว จะตายแล้ว แอ่ก"

"อย่างอแง ลุก นั่งดีๆ"

"ฮื่อ"

"ส้ม"

โก๋สองชะงกัไปเลก็น้อย เกือบลมืไปว่าตอนนียั้งมเีพ่ือนคนอืน่ๆ นัง่อยู่ด้วย 

แต่ดูเหมือนฝาแฝดเองก็ไม่ได้สนใจพวกเขานัก ออก้าเปิดหน้าข้อสอบไปมา 

ส่วนออกัสก็นัง่ทดเลขอยูข้่างกัน สกัพักอชทิีห่ายออกไปคยุโทรศพัท์กับคณุแม่

ก็เดินกลับเข้ามา น่ีเป็นคร้ังแรกเลยที่อชิมาที่บ้านเพ่ือนในยามวิกาล ท�าให้ 

คณุแม่ของเจ้าตวัค่อนข้างเป็นห่วง ต่อให้จะบอกไปว่ามาอ่านหนังสือกับเพ่ือน

ก็เถอะ สุดท้ายก็ต้องถือสายลงไปให้คุณแม่ของโก๋หน่ึงช่วยยืนยันเป็นพยาน 
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ให้ด้วย อชิเองก็เกรงใจ เอ่ยขอโทษที่รบกวนไปสารพัด คุณแม่ของโก๋หนึ่งใจดี

อยู่แล้วจึงไม่ได้ว่าอะไร เข้าใจเสียอีกท่ีคุณแม่ของอชิเป็นห่วงมากขนาดน้ัน  

จึงยอมที่จะพูดคุยเจรจาให้ สุดท้ายก็ลุล่วงไปได้ด้วยดี

อชิส่งย้ิมบางๆ เมื่อเห็นเจ้าของห้องนอนท้ิงตัวกอดเอวเพ่ือนเอาไว้แล้ว

งอแงอยูอ่ย่างนัน้ แถมยังซกุหน้าส่งเสยีงอูอ้ีจ้นโก๋สองไม่เป็นอนัได้อ่านหนังสือ 

อชิไม่ได้เอ่ยอะไร เขาเดินไปนั่งลงตรงที่เดิมของตัวเอง พลางเปิดหน้าหนังสือ

ที่ค้างเอาไว้ เตรียมจะอ่านต่อ

"แม่ว่ายังไงบ้าง"

"อื้อ แม่บอกว่าให้ค้างที่นี่ได้แล้ว คุณแม่ของโก๋ช่วยคุยให้"

"บอกแม่ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปส่งที่บ้านเอง"

"เราบอกแล้ว ขอบคุณนะออก้า"

"อืม"

อชิเอ่ยพร้อมส่งย้ิมมาให้ นักบาสโรงเรียนจึงพยักหน้าตอบกลับเงียบๆ 

แล้วก้มลงอ่านหนังสือต่อ แต่ใบหูกลับปรากฏริ้วสีจางๆ ข้ึนมาทีละนิด อช ิ

อาจไม่ทันสังเกตเห็น แต่ออกัสรู้ ออกัสเห็น ออกัสเข้าใจทุกอย่าง และมันก็

ท�าให้เขาต้องหลุดกลอกตาอีกรอบจนได้

"เดี๋ยวให้เพื่อนไปส่งที่บ้านเนาะอชิเนาะ"

"สัด"

ทางฝ่ังเจ้าของบ้านทียั่งงอแงไม่เลกิ ตอนน้ีก็ก�าลงักระตุกเส้ือยืดของโก๋สอง

เพ่ือเรียกร้องความสนใจ พอเพ่ือนท�าทีเป็นนิ่งเฉย อ่านหนังสือต่อก็ย่ืนมือไป

ก่อกวนอยู่น่ัน จนสดุท้ายโก๋สองต้องยอมวางปากกา ก้มลงมองคนท่ีก�าลังนอน

กอดตวัเองอยู่ ดวงตาซกุซนคูน่ัน้ช้อนมองขึน้มา กะพรบิตาปรบิๆ ส่งเสยีงหัวเราะ

ฮี่ๆ แล้วเอ่ยความต้องการออกไป

"เลิกอ่านหนังสือ แล้วพวกเราก็มาดูหนังกันเถอะ"

แล้วใครล่ะจะไปขัดเจ้าของห้องได้

ปีศาจส้มนี่มันเผด็จการโดยแท้

ภายในเวลาไม่ถึงย่ีสิบนาที ท่ัวท้ังห้องก็มืดสนิท เหลือแต่แสงสว่าง 
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จากหน้าจอโทรทัศน์เครื่องเก่าประจ�าห้องของพี่โก๋ เขาจัดแจงเสียบเครื่องเล่น

ดวีดีใีห้เรยีบร้อย ต่อสายแจก็กับล�าโพงอย่างคล่องแคล่ว ตอนน้ีข้างนอกฝนตก

อย่างหนัก ได้ยินเสียงฟ้าร้องดังมาเป็นระยะ แก๊งเด็กน้อยทั้งห้านั่งขดรวมกัน

อยู่บนเตียงนอนของโก๋หนึ่ง บ้างคลุมผ้าห่ม บ้างกอดหมอน กอดตุ๊กตา  

แต่โก๋สองถูกจบัจองเอาไว้แล้วด้วยเจ้าของเตียง แขนขาเกาะเก่ียวเพ่ือนคนพิเศษ

เอาไว้เสียแนบแน่น

มันก็แสบจริงๆ เลือกหนังอะไรไม่เลือก เลือกเปิดหนังผี

โก๋สองถอนหายใจยาว เร่ืองน้ีเขาเคยดูแล้ว ส่วนตัวเขาเองก็ไม่ใช่คน 

กลวัผอีะไร นัง่ดไูด้ แต่พอหลบุตาลงมองคนทีก่�าลงักอดแขนตวัเองเอาไว้แน่น

แล้วก็ได้แต่ลอบส่ายหน้าอมย้ิม แววตาตื่นเต้นกับสีหน้าลุ้นระทึกแบบน้ัน 

มันอะไรกัน ไม่ใช่ว่าตัวเองก็เคยดูมาแล้วหรอกหรือ

"เฮ้ยๆ"

"ไอ้กัสอย่ามากอดกู! ไป๊!"

"มึงงง มันอะไรอะ เมื่อกี้นี้"

"นั่งดูดีๆ ได้ไหมไอ้นี่!"

"ทีมึงยังเอาแต่กอดโก๋สองมันเลย!"

"อย่าเสียงดัง"

โก๋สองเหน่ือย เหนือ่ยมากจรงิๆ เขาต้องคอยปรามไม่ให้ตวัแสบน่ีส่งเสยีงดงั

จนรบกวนการดูหนัง แต่โก๋หนึ่งก็เอาแต่กวนออกัสอยู่นั่น นั่งดูไปก็ลุ้นระทึกไป 

มีสะดุ้งบ้างเป็นพักๆ ออกัสนั่งกอดตุ๊กตาแน่น เอาผ้าห่มคลุมตัวไว้ จับจ้องไป

ที่จอ ไม่ต่างอะไรกับเจ้าบ้านที่ยังกอดแขนโก๋สองแน่น ต่อให้จะเคยดูแล้ว 

แต่ก็ยังตกใจอยู่ดีเวลาที่ฉากน่ากลัวๆ มาถึง

สามคนนัน้นัง่กองกันอยู่ด้านหน้า เบือ้งหลงัมเีพ่ือนอกีสองคนท่ีนัง่มองอยู่

เงยีบๆ อชินัง่นิง่กอดตุก๊ตาตวัหนึง่ของเพ่ือนเอาไว้ แอบหรีต่าเหมอืนไม่ค่อยกล้า 

ดูหนังตรงหน้า ฉากน่ากลัวมาทีก็สะดุ้งที หลับตาปี๋เอาไว้ ในแก๊งนี้คงมีแต่อชิ

เท่านั้นท่ีไม่เคยดูหนังเรื่องน้ีมาก่อน ซ�้ายังไม่ถูกกับหนังสยองขวัญประเภทน้ี

เอาเสียเลย
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"ออ...ออก้า"

"ฉากต่อไปน่ากลัว หลับตาไว้"

อชิเม้มปาก ยอมที่จะหลับตาลงตามที่เพื่อนว่า แต่เพราะเบื้องลึก 

ของจิตใจก็มีความซุกซน อยากรู้อยากเห็นเป็นธรรมดา จึงแอบหรี่ตามอง  

พอเห็นอะไรน่ากลัวเข้าหน่อยก็สะดุ้งตกใจจนเผลอขยับเข้าหาเพ่ือนอีกนิด  

กอดตุ๊กตาของโก๋หนึ่งเอาไว้แน่น แอบได้ยินเสียงเพ่ือนข้างตัวหัวเราะเบาๆ  

ก่อนที่จะรู้สึกได้ถึงผ้าห่มอุ่นคลุมตัวเอาไว้ พร้อมกับมือใหญ่ที่เลื่อนมาปิดตา

ตัวเอง

"บอกแล้วว่าน่ากลัว"

"..."

ท�าเป็นเท่ไปอย่างนั้น แต่อชิคงไม่รู้เลยว่าตอนนี้พ่อนักบาสก็แอบหรี่ตา

เอาไว้เหมือนกัน ฉากนี้คงมีแต่โก๋สองที่จิตแข็งนั่งดูด้วยสีหน้าเนือยๆ ได้  

ส่วนไอ้สองตัวที่เหลือที่นั่งอยู่ข้างหน้านั่นก็พากันดิ้นพราดไปแล้วเรียบร้อย  

โก๋หน่ึงกอดโก๋สองแน่น ส่วนแฝดของเขาก็กอดขาของโก๋หน่ึงเอาไว้อีกที  

อ่านการ์ตูนสยองขวัญมาตั้งเท่าไร ดันมาตกม้าตายเอากับหนังผีไทยแบบนี้

ออก้าเม้มปากเล็กน้อย รู้สึกจั๊กจี้นิดๆ ในยามที่ขนตายาวๆ ของอชิ

คลอเคลียฝ่ามือตัวเอง ได้แต่กระแอมกระไอ รอฉากน่ากลัวผ่านพ้นไปแล้ว 

จึงได้ค่อยๆ ปล่อยมือออก

ปัง!

"แว้กกก!"

"อ๊ากกก!"

ทว่าในขณะที่หนังก�าลังเข้าสู ่ช่วงไคลแมกซ์ จู ่ๆ ก็บังเกิดเสียงดัง 

จากนอกบ้าน ในตอนน้ันเองท่ีแสงสว่างจากหน้าจอก็ดบัตามไปด้วย เดก็หนุ่ม 

ขี้กลัวพากันตะโกนเสียงดังลั่น แอบได้ยินเสียงแม่ของโก๋หนึ่งเดินข้ึนมา 

เคาะประตบู่นด้วย เพราะตอนน้ีก็เป็นเวลาดึกมากแล้ว โก๋สองท�าหน้าทีร่บัหน้า

ออกไปเอ่ยขอโทษ ส่วนเจา้ของห้องตัวจรงิรีบขดตวัสั่นหงกึ ออกสักข็ยบัขึน้มา

นอนขดข้างกันทันที
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"หม้อแปลงน่าจะระเบิด"

"มาระเบิดอะไรเอาตอนนี้เนี่ย"

"โก๋สองๆ มาหากูหน่อย"

เจ้าของชื่อได้แต่ถอนหายใจยาว ไม่ได้เข้าไปหาในทันที แต่ก้มเก็บของ

บนโต๊ะญ่ีปุ่นให้เรียบร้อยเสียก่อน ตอนน้ียังมีแสงพอให้มองเห็น แต่รอบกาย 

ก็มดืเตม็ท ีกลวัก็แต่เพ่ือนจะเดนิลงมาเหยียบอะไร เขาจงึท�าหน้าทีเ่ป็นพ่อบ้าน

เกบ็กวาดทุกอย่างให้เรยีบร้อย แล้วจงึก้าวขึน้ไปบนเตยีง ซึง่ความกว้างของมนั

ไม่ได้ใหญ่จนนอนได้สบายตัว แต่ในเวลาแบบนี้ เจ้าพวกลูกแกะตาขาวทั้งห้า

คงต้องนอนขดข้างกันไปก่อน

"โก๋สองๆ ขยับมาใกล้ๆ หน่อย"

"..."

"นะ"

"นี่...ให้ตายสิ พวกกูก็ยังอยู่นะโว้ย"

ตอนนี้เสียงที่ดังออกมาล้วนมาจากโก๋หน่ึงและออกัสท่ีเอาแต่เถียงกัน 

ไมเ่ลกิรา เถยีงกนัเสรจ็กห็ยบิเอาเรือ่งนัน้เรือ่งนีม้าคยุกนัเพือ่คลายบรรยากาศ 

ตอนนี้ดูเหมือนข้างนอกฝนจะย่ิงตกหนักกว่าเดิม เสียงฟ้าร้องดังขึ้นไม่หยุด 

บางทีก็มีเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นให้ได้สะดุ้งด้วย โก๋สองถอนหายใจยาว แผ่นหลัง 

ของเขาชนกับออก้าที่อยู่ด้านหลังซึ่งตอนนี้นอนน่ิงไปแล้ว แต่ฝั่งด้านหน้า 

ตัวเองนี่สิ

"กลัวอะ"

นี่ก็มุดให้กอดอยู่นั่น

ถัดจากโก๋หนึ่งตัวแสบไปถึงจะเป็นออกัสท่ีนอนอยู่ ส่วนด้านหลังของ 

โก๋สองเป็นออก้า ถัดไปก็น่าจะเป็นอชิที่นอนติดหัวเตียง ยามนี้มีกันห้าคน  

ก็คงต้องแบ่งนอนตามขวางไปก่อน ใครขายาวหน่อยก็ต้องใช้เก้าอี้มาต่อ  

ผ้าห่มมีอยู่แค่สองผืน สองโก๋และออกัสใช้ผืนใหญ่สุดร่วมกัน ส่วนผืนเล็ก 

ก็ตกเป็นของออก้าและอชิไป

ตอนนี้น่าจะดึกมากแล้ว แต่ฝนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเบาลงไปเลย โก๋สอง
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ได้แต่ถอนหายใจ นอนตะแคงฟังเสียงพูดเจื้อยแจ้วท่ีเริ่มเบาลงทุกขณะ  

ไม่นานนักก็เงยีบลงไป ท่ัวท้ังห้องไม่มใีครพูดคยุอกี เจ้าตวัแสบขยับเข้ามาใกล้

จนแนบชิด ดึงเอาแขนของโก๋สองไปกอดตัวเองอย่างถือวิสาสะ

ไม่รู้ว่าตอนน้ีเจ้าของเตียงจะท�าหน้าเช่นไร แต่ตอนน้ีเจ้าของแขนหน้า

แดงก�่าไปแล้วเรียบร้อย

"โก๋สอง"

"..."

"โก๋สองงง"

"นอน เพื่อนเขาหลับกันหมดแล้ว"

"หนาว"

"นอนดีๆ"

"มืออุ่นจัง"

"..."

ปีศาจตัวนั้นขนาดง่วงจนตาจะปิดก็ยังไม่สิ้นฤทธ์ิ หาวิธีครอบครอง

ร่างกายคนอื่นอยู่เรื่อยไป เจ้าปีศาจยึดมือข้างหน่ึงของเขาไปกุมไว้ ก่อนจะ

ผล็อยหลับไปแล้วเรียบร้อย ทิ้งให้เจ้าของมือได้แต่เม้มปาก หลบตา พยายาม

ข่มใจตัวเองไม่ให้สั่นไหวอย่างรุนแรงไปมากกว่าน้ี แผ่นหลังของเขาเกร็งสุดๆ 

ขยับตัวเปลี่ยนท่านิดหน่อยก็ชนเข้ากับหลังของออก้าที่ตอนนี้ดูแล้วก็เกร็ง 

ไม่แพ้กัน

ตอนนี้มันเบียดกันสุดๆ เบียดกันเกินไปแล้ว เตียงก็แค่นี้เอง

"บะ...เบียดหรือเปล่า"

โก๋สองแอบได้ยินเสียงอชิเอ่ยถามกันข้ึนมา แต่มันก็เบาหวิวเหลือเกิน 

จนแทบจะถูกกลืนหายไปกับเสียงฝน สักพักก็เหมือนได้ยินเสียงการขยับตัว

เล็กน้อย ไม่นานก็เริ่มมีพื้นที่ว่างให้เขาบ้าง ไม่เบียดกันจนเกินไปแล้ว โก๋สอง

จึงได้นอนสบายตัวมากขึ้น

แต่คนที่ก�าลังไม่สบายตัวแทนกลับเป็นอชิเนี่ยสิ

แผ่นหลงัของอชแินบชดิกับหวัเตยีงแล้ว แนบชดิมากกว่าน้ันอกีไม่ได้แล้ว 
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ส่วนตรงหน้าตวัเองก็เป็นออก้าท่ีตอนนีก้�าลงันอนตะแคงหน้าเข้าหา นอนใกล้กัน

แค่นี้ เสียงหายใจก็ยังได้ยินเลย

อชกิระชบัผ้าห่มคลมุใบหน้าบางส่วนไว้ ไม่กล้าลมืตามองภาพตรงหน้า 

แบบเตม็ๆ จงึตดัสนิใจทีจ่ะหลบุตาลงต�า่ มองดคูวามมดืมดิภายในห้องแทนที่

"อะ...อึดอัดไหม เบียดหรือเปล่า"

"ไม่"

"ให้เราขยับให้อีกไหม"

"ขยับได้อีกเหรอ"

แน่นอนว่าไม่ได้แล้ว ตัวจะรวมไปกับหัวเตียงอยู่แล้ว

ภายใต้ผ้าห่มผืนโน้นไม่รู้เป็นอย่างไร แต่ภายใต้ผ้าห่มผืนน้ี ขาของอชิ

และออก้าแนบชิดเข้าหากันแล้ว เก่ียวกันเล็กน้อย อชิท่ีตัวเล็กกว่าเหมือนจะ

ได้เปรียบอยู่บ้างในสถานการณ์น้ี แต่ออก้าที่ตัวสูง แขนขายืดยาว จ�าต้อง

เหยียดเท้าออกไป ดูเหมือนโก๋สองจะเป็นคนรอบคอบพอสมควรเลยเอาเก้าอี้

มาต่อไว้ให้แล้ว นักบาสเกตบอลโรงเรียนผู้นี้จึงได้นอนสบายตัวบ้าง

"หนาวไหม"

อชิเอ่ยถามอีกฝ่าย เวลาปกติออก้ามักจะพูดจาด้วยน�้าเสียงหนักแน่น  

บางครั้งก็ฟังดูห้าวหาญเข้มแข็งสมกับเป็นนักกีฬา บางครั้งก็ฟังดูดุดันน่ากลัว  

แต่ในเวลานี้กลับอ่อนโยนลงจนเกือบเป็นคนละคน แต่อชิก็ชินเสียแล้ว  

เหมอืนกับออก้ารู้ว่าถ้าพูดด้วยน�้าเสียงเช่นนั้นเขาจะตกใจ เลยค่อยๆ พูดด้วย

น�้าเสียงอ่อนโยนเช่นนี้กับเขาแทน

อชเิม้มปาก ก�าผ้าห่มแน่นขึน้เลก็น้อย รูส้กึได้ว่าเพ่ือนคนนีก้�าลังจดัแจง

ผ้าห่มใหม่เพ่ือให้คลุมขาอชิได้มิด แต่กลับดูเหมือนว่าตอนน้ีกลายเป็นคน 

ขายาวนั่นแหละที่ก�าลังไม่มีอะไรห่มขาแทน

"ไม่เป็นไร วันนี้ใส่ขายาว"

"ออ...ออก้า"

"ห่มไว้"

"ไม่เอาหรอก"
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"อย่าดื้อ"

"แบ่งกันนะ"

"ห่มไปเถอะ ไม่หนาว บอกแล้ว"

ดูเหมือนเด็กดีอย่างอชิเองก็มีมุมดื้ออยู่เหมือนกัน

สุดท้ายแล้วผ้าห่มผืนนั้นก็ถูกตวัดกลับมาคลุมขาของออก้าจนได้  

เขาคร้านจะสู้ด้วยแล้ว สุดท้ายก็เลยยอมๆ ไป ออก้าพรูลมหายใจยาวออกมา 

ตะแคงข้างเข้าหา มันมืดจนมองอะไรไม่เห็น ขยับเข้าไปอีกนิดก็พลันชะงัก 

เมื่อเพิ่งรู้สึกตัวว่าตอนนี้เข้ามาใกล้จนเกินไปแล้ว

ใกล้มากกว่านี้คงไม่ดีแน่...

"ออก้า..."

"นอนซะ พรุ่งนี้จะพาไปส่งที่บ้านแต่เช้า"

"ขอบคุณนะที่จะไปส่งเรา"

"อืม ไม่เป็นไร"

"รบกวนเพื่อนเลย"

"ไม่ได้รบกวนอะไรหรอก"

"ออก้า...ดีกับเราจังเลย"

"..."

"เราดีใจที่มีเพื่อนแบบออก้านะ"

"อืม"

ผ่านไปอกีสกัพัก ทัว่ทัง้ห้องก็เงยีบกรบิ ไม่มเีสยีงพูดคยุอืน่ใดอกี โก๋สอง

หลบัตาแน่น่ิง แอบได้ยินเสยีงถอนหายใจยาวจากคนท่ีนอนอยู่ด้านหลงัตวัเอง 

ราวกับว่าพวกเขาทั้งสองก็ต่างรับรู้ความรู้สึกของกันและกันผ่านแผ่นหลัง 

ที่แนบชิด

"โก๋สอง"

"อืม"

"มึงทนอยู่ได้ยังไงมาตั้งหลายปีวะ"

"..."
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"แม่ง..."

"แล้วใครบอกว่าทนได้"

"..."

"หมายถึง...ก็ไม่ใช่ว่าทนได้ตลอดหรอก"

"ก็มีบ้าง?"

"อืม"

"..."

"ก็มีบ้าง"
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