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‘ความรักสีเพลิง’ อีกบทประพันธ์ที่ทรงคุณค่าของ สีฟ้า ในยุคสมัย
ทีอ่ ดุ มการณ์อนั เข้มข้นของพลังหนุม่ สาว ซึง่ เป็นพลังทีแ่ ข็งแกร่งและร้อนแรง
ประดุจเปลวไฟ กล้าเผาไหม้ทกุ อย่าง ด้วยเป้าหมายทีม่ นั่ คงไม่ยอมอ่อนข้อ
ให้ใครหรือสิ่งใดมาขวางหน้า
การที่ สีฟ้า ยกเอาพลังของนักศึกษาอย่าง เด็จ วิมลมณี และศรีลา
มาเป็นตัวหลักในการถ่ายทอดนั้น เพราะเล็งเห็นว่าธรรมชาติและความรู้สึก
ของตัวละครในวัยนี้ เต็มไปด้วยความรุนแรงของอารมณ์ ความคิด และพลัง
สร้างสรรค์ เป็นวัยที่ตัดสินทุกสิ่งที่มองเห็นด้วย ‘หัวใจ’ โดยแท้
ครัน้ แล้วผูเ้ ขียนก็พลิกชีวติ ของคนเหล่านีใ้ ห้เห็นภาพพวกเขาในวันเวลา
ที่ผ่านไป การก้าวเข้าสู่วงจรแห่งผลประโยชน์ของการเมืองได้ฉุดดึงอุดมคติ
ทั้งหมดให้จมหาย และหมุนเอาวงล้อแห่งความไม่ชอบธรรมเข้ามาเป็นทาง
ที่ก้าวเดินเสียเอง
ปมของความหมดสิ้นศรัทธาระหว่างบุคคลทั้งสามจึงเกิดขึ้นเพื่อจะ
ทำลายความรักลงแทบหมดสิ้น อย่างไรก็ตาม สีฟ้า ได้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า
อำนาจและความโลภต่างหากทีพ่ ร้อมจะโค่นอุดมการณ์อนั สูงส่งให้ลม้ ลงอย่าง
ไม่เป็นท่า
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สาวน้อยผูก้้ าวลงมาจากรถยนต์ติดเครือ่ งปรับอากาศราคาสองแสนกว่า
นั้น ดูออกจะเป็นจุดสนใจยิ่งกว่าน้องใหม่หญิงคนอื่นๆ
ประการแรก เพราะรถยนต์อันเป็นพาหนะของหล่อนนัน้ มีราคาแพงลิบ
ประการที่สอง เพราะรูปลักษณ์ของหล่อนเป็นที่สะดุดตา ทั้งๆ ที่
หล่อนแต่งเครื่องแบบนิสิตเรียบร้อย
กิรยิ าท่าทางของหล่อนก็เป็นทีสะดุ
่ ดใจ ไม่ประหม่า ไม่ตืน่ เต้น ขณะ
ที่ยืนกวาดตามองหาใครคนใดคนหนึ่งอยู่ หล่อนทำให้นิสิตชายรุ่นพี่หลาย
ต่อหลายคนหยุดการพูดคุยเอะอะเฮฮา หันมามองดูหล่อน
“เอ้ย…น้องใหม่คนนี้แจ๋วนี่หว่า ชื่อไรใครรู้บ้าง”
“ยายวิมลมณีไงล่ะ เมือ่ ปีก่อนมาเรียนได้สองสามวันถูกแอนตีเลย
้ ออก
ไป ก็ไอ้ที่อภิสิทธิ์เข้ามาพร้อมๆ กันสามคนแล้วเกิดมีนิสิตรู้เรื่องว่าสองคน
คะแนนไม่ถึง ไปแย่งที่คนที่เขามีสิทธิ ส่วนยายวิมลมณียิ่งร้ายหนัก ไม่ได้
สอบด้วยซ้ำไป…เออ…จริงซี เมือ่ ปีก่อนเอ็งรีพีทเทอมต้นไม่ได้มาเรียน เลย
ไม่รู้เรื่อง”
“แล้วปีนี้อภิสิทธิ์อีกหรือเปล่า”
“เปล่า ปีนี้ อีสอบเข้าเอง ใครมันจะบ้าเข้ามาให้ถูกแอนตี้เป็นครั้งที่
สองกันวะ”
แม่สาวน้อยผู้ถูกวิจารณ์ เดินผ่านมาถึงเชิงบันไดตึกพอดี ผู้วิจารณ์
ซึ่งถือความเป็นกันเองว่าเป็นนิสิตรุ่นพี่ ทักหล่อนเมื่อสบตากัน
“สวัสดีครับ คุณวิมลมณี”
หน้าเฉยแต่แรกของหล่อนยิ้มรับคำทักทาย หล่อนตอบด้วยสายตา
แทนคำพูด แล้วสายตานั้นก็ปรายไปยังหนุ่มนิสิตอีกกลุ่มหนึ่ง นัยน์ตาของ
หล่อนประสานกับนัยน์ตาของบุรุษร่างสูงเกร็ง ผมยาวเป็นกระพุ่มหวีเสยๆ
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แห้งเหมือนไม่เคยถูกน้ำมัน ยาวอย่างผมผู้ชายรุ่นพ่อ ซึ่งนานๆ ครั้งจึงจะ
ตัดผมมากกว่ายาวอย่างจงใจจะให้เป็นสมัยนิยม ดูคล้อยตามหน้าเฉยๆ ไม่
ยินดียินร้ายของเขา
หน้าไม่ยินดียินร้าย ทว่านัยน์ตาเหมือนมีไฟลุกเป็นประกายอยู่ในนั้น
…เอาจริงเอาจัง แข็งแกร่งและทะเยอทะยาน!
หล่อนเมินหน้าหนีเกือบเป็นสะบัด…
นายเด็จ อุดมธรรม เมือ่ ปีก่อนเขาเป็นผูแทน
้ คณะ หล่อนยังจำได้ถึง
วาจาของเขาในห้องประชุม
“…โดยส่วนตัว เราไม่มีเรือ่ งรังเกียจน้องใหม่ทัง้ สามคน ไม่ว่าจะเป็น
คุณประพจน์ คุณอานนท์หรือคุณวิมลมณี แต่ในเรื่องของส่วนรวม เรื่อง
ของความยุตธิ รรม เรามีสิทธิต่อต้าน เรามีหลักฐานแสดงว่านิสติ ทัง้ สามผ่าน
รัว้ มหาวิทยาลัยเข้ามาโดยไม่มีสิทธิ ทีน่ งั่ เรียนของบุคคลทัง้ สามควรจะเป็นที่
นั่งของคนที่เขามีสิทธิอย่างบริสุทธิ์ เราไม่ต้องการอภิสิทธิ์ในมหาวิทยาลัย!
ไม่ว่าจะเป็นลูกใครหลานใคร หากสอบเข้ามาได้อย่างบริสุทธิ์เหมือน
คนอืน่ ๆ แล้วเรายินดีต้อนรับ แต่ถ้าเข้ามาอย่างโกงสิทธิของคนอืน่ แบบนี้ เรา
จำเป็นต้องต่อต้านเพือ่ ความยุตธิ รรม และเพือ่ ไม่ให้เป็นตัวอย่าง…อภิสทิ ธิจะ
์
มีที่ไหนก็ตาม แต่ต้องไม่ใช่ในมหาวิทยาลัยนี้!…”
หล่อนยังจำได้ถึงความอับอายจนไม่อาจแบกหน้าเรียนอยูได้
่ …ทิฐมานะ
ิ
ทำให้หล่อนลาออกและสอบเข้าใหม่ คราวนีหล่
้ อนก้าวเข้ามาในรัว้ มหาวิทยาลัย
อย่างขาวสะอาด
“ขอต้อนรับครับ คุณวิมลมณี”
หล่อนจำคนร้องทักได้ เขายืนอยูข้่ างๆ เด็จ ชือ่ กรันต์ เป็นนิสติ ปีสาม
เมื่อปีก่อน เดี๋ยวนี้คงอยู่ปีที่สี่แล้ว หน้าตาดี ผมยาวสลวยของเขาเป็นผม
ทรงบ๊อบกลายๆ คนไทยหน้าแบนๆ บางคนไว้ผมทรงนี้แล้วดูน่าเกลียดมาก
กว่าเก๋ แต่หน้าตากรันต์ดูเข้าที เมื่อปีก่อน เขาเคยแอบแสดงความเห็นใจ
หล่อน ถึงเขาจะช่วยอะไรไม่ได้ แต่ก็ยังมีไมตรี
“ขอบคุณค่ะ”
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หล่อนหยุดพูดกับเขา เหลือบดูเด็จ นัยน์ตาสบกันอีก หน้าเฉยของ
เด็จมีรอยยิ้มบางๆ
“ผมก็ขอต้อนรับ ปีนี้คุณมีสิทธิเป็นน้องใหม่ของคณะเราอย่างเต็มที่
ผมขอชมเชยความพยายามของคุณ”
“ใช่ซีคะ ฉันต้องพยายาม ไม่อย่างนัน้ ก็คงดูหน้าคนบางคนในคณะนี้
ไม่ได้ ฉันสาบานไว้แล้วว่าถ้าสอบเข้าคณะนี้ด้วยตัวเองไม่ได้ละก็ ตายเสีย
ดีกว่า!”
หล่อนตอบเสียงเข้ม กรันต์หัวเราะ เด็จเพียงแต่ยิ้ม
“ถ้าคุณมีความคิดอย่างนี้เสียตั้งแต่ปีที่แล้ว ป่านนี้คุณก็อยู่ปีสองแล้ว”
“คุณเด็จคงภูมใิ จมากนะคะ เมือ่ ปีกลายนีคุ้ ณดัง กลายเป็นฮีโร่ขึน้ มา
เพราะกระทืบคนเล่นถึงสามคน!”
“ประณามผมเกินไปละกระมังคุณ มันไม่ใช่ความผิดของผมเลยนะคิด
ให้ดีๆ เถอะ ความผิดของคุณต่างหากที่ไม่ทำอะไรให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์
มหาวิทยาลัยของเราไม่ใช่เวทีการเมือง จะได้มาใช้อภิสทิ ธิกั์ น ทีนี่ เป็
่ นหน้าที่
ของผมของนิสติ ทุกคน ทีจะ
่ ต้องพยายามรักษาความสะอาด ความศักดิส์ ทิ ธิ์
ของมหาวิทยาลัยเอาไว้”
หล่อนเถียงเขาไม่ขึ้น การเถียงไม่ขึ้น ทำให้พาลโกรธ และหมั่นไส้
เขาเป็นทวีคูณ
หล่อนเน้นเสียงกล่าวว่า
“จะใช่ความผิดของคุณหรือไม่ใช่ก็ตาม แต่คุณก็ทำให้คนผิดหวังและ
อับอาย จนกระทั่งอนาคตแย่ไปตามๆ กัน ประพจน์ป่วยเป็นโรคประสาท
จนป่านนี้ก็ยังอยู่โรงพยาบาล อานนท์ไปเกะกะอยู่ที่อเมริกา สองคนนั่นเขา
รักมหาวิทยาลัย รักคณะนี้ เขาพยายามสอบเข้า แต่โชคในเวลานัน้ ไม่ช่วย
ถ้าคุณเป็นเขา คุณจะเข้าใจถึงความเสียดาย ความผิดหวัง แล้วก็ความ
อับอายของสองคนนั่น”
“คุณลงโทษคนผิดไปเสียแล้ว คุณวิมลมณี ทำไมไม่ลงโทษพ่อของ
สองคนนัน่ พ่อของเขาต่างหากเป็นคนทำให้ลูกเป็นอย่างนัน้ คนเราลงถ้าใช้
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อภิสทิ ธิเสี
์ ยแต่แรกเริม่ เข้ามหาวิทยาลัย เรียนจบออกไป มิไปใช้อภิสทิ ธิกั์ น
เพลินหรอกรึครับ ทุกวันนี้รุ่นพ่อก็หลงอภิสิทธิ์กันออกเกร่อไปแล้ว รุ่นเรา
ยังจะรับเชือ้ เข้าไว้อีกรึ” เสียงของเด็จดังขนาดธรรมดา แม้กระนัน้ ก็เรียกร้อง
ความสนใจจากนิสิตใกล้ๆ ให้หันมามองดูเป็นแถว
“เปิดไฮด์ปาร์คอะไรแต่เช้าเทียวพี่เด็จ” สหายคนหนึ่งร้องสัพยอก
“คุยกับคุณวิมลมณี”
“เรือ่ งมันแล้วไปแล้วน่าเด็จ ปีนีพี้ ๆ่ ขอต้อนรับด้วยความยินดีเป็นอย่าง
ยิ่ง” นิสิตหญิงชั้นปีที่ ๔ หน้าตาสวยเก๋ผู้หนึ่งเดินเข้ามาหา หล่อนกล่าว
ต่อไปว่า “ไอ้ที่ผ่านมาแล้วอย่าไปนึกถึงมันอีกเลยน้อง ตั้งต้นกันใหม่ดีกว่า
การกระทำบางอย่างของพวกเรา บางทีก็ต้องกระทำเพือ่ ส่วนรวม ทัง้ ๆ ทีไม่
่ ได้
เต็มใจนัก”
“นั่นซี คุณวิมลมณีอุตส่าห์สอบเข้ามาอีกจนได้ แสดงว่ารักมหาวิทยาลัยนี้ รักคณะของเราเหมือนกับพวกเรา ถ้ามีเหตุการณ์อย่างเมือ่ ปีทีแล้
่ ว
อีก ก็ต้องต่อสูเหมื
้ อนพวกเรานัน่ แหละ จริงไหมครับ” รุน่ พีอี่ กคนหนึง่ เสริม
เสียงและถ้อยคำของเขานุ่มนวลสมกับเลือกเรียนการทูต
“ลืมเสียเถิดความหลัง…” ใครอีกคนหนึ่งปรารภลอยๆ
ขณะนัน้ นิสติ หญิงสามคนโผล่ออกมาจากมุมตึกพอดี พวกหล่อนไม่ได้
สวมรองเท้าและถุงเท้าสีขาว แสดงว่าหล่อนเป็นนิสิตรุ่นพี่ พอเห็นวิมลมณี
เข้า หล่อนก็ส่งเสียงทักทายเจี๊ยวจ๊าวเข้ามาหา
“วิ โธ่…รออยู่ตั้งแต่เช้า เป็นน้องใหม่แท้ๆ ทำไมมาสาย มันน่าจะ
ตื่นเต้นนะ”
“ฉันตืน่ เต้นมาแล้วตัง้ แต่ปีก่อน ปีนีเลยไม่
้ ได้รูส้ กึ เหมือนตัวเป็นน้องใหม่
แต่รสู้ กึ เหมือนเป็นคนเก่าทีถู่ กไล่ออกไป แล้วก็กลับมาอีกครัง้ มากกว่า” วิมลมณีตอบหน้าตาเฉย
หล่อนไม่ได้มองดูเด็จ หล่อนชังน้ำหน้าเขาจนไม่อยากเสียสายตามอง
เมื่อหล่อนเดินผละไปกับเพื่อนๆ กลุ่มนั้น กรันต์ก็ปรารภว่า
“เด็กคนนี้หัวแข็งแฮะ”
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“เขาโกรธเรื่องแอนตี้เขาเมื่อปีก่อน ก็อย่างว่านั่นแหละ คนเราส่วน
มากก็มักจะเห็นแก่ตัวก่อนนึกถึงเหตุผลที่ถูกต้อง ช่างเขาเถอะ” เด็จตัดบท
นิสิตหญิงคนที่เดินเข้ามาทักทายวิมลมณีมองดูเด็จ แล้วก็กล่าวยิ้มๆ
ว่า
“เขาโกรธคุณมากนะ เด็จ ดูเหมือนเขาจะลงโทษคุณคนเดียวเท่านัน้ ”
เด็จยกไหล่นิดๆ พูดซ้ำประโยคเดิมว่า
“ช่างเขาเถอะ…เขาหาว่าผมเป็นตัวตัง้ ตัวตี หาหลักฐานมาทำลายเขา
กับสองคนนั่น”
“มันก็จริงของเขาเหมือนกัน ถ้าลื้อไม่เอะอะเอาเรื่องขึ้นมาก่อน คน
อื่นก็อาจจะไม่ฮือขึ้นมา”
“ทำไม ลื้อออกจะดูถูกคนอื่นมากไปหน่อยกระมัง มันหมดสมัยเสีย
แล้ว ไอ้เรื่องนิ่งเสียตำลึงทองหรือนิ่งเสียดีกว่า”
“สองคนนีคุ่ ยอะไรกัน วางแผนสมัครหัวหน้าคณะกับรองหัวหน้าคณะรึ”
หล่อนผู้มาใหม่เป็นนิสิตรุ่นพี่เช่นกัน ไม่สวยเก๋เท่าคนแรกที่เพิ่งเดิน
ผละไปสนทนากับกลุ่มอื่น หน้าตาของหล่อนเรียบๆ แต่งกายไม่สมัยนิยมนัก
กระโปรงเครือ่ งแบบไม่ประณีต และไม่ห้อยอยูแถว
่ ตะโพกจนเกินไป ผมยาว
ของหล่อนแสกกลางตึงรอบด้วยโบสีดำอันโตอย่างที่เห็นวางขายอยู่ทั่วๆ ไป
หล่อนชื่อศรีลา เป็นนิสิตแผนกรัฐประศาสนศาสตร์ปีเดียวกับเด็จ
“เฮ่ย…เด็จเขาไม่อยากร่วมงานกับผมดอก บางทีผมจะสมัครเป็นหัวหน้า
คณะแข่งกับมัน” กรันต์ว่า
“คุณก็ปิ๋วเท่านั้นเองกรันต์” ศรีลาหัวเราะแล้วว่า “ลำพังเสียงพวก
ปีสองก็เข้าไปตั้งครึ่งแล้ว พวกนี้เขาคงออกเสียงเลือกเด็จทั้งนั้น”
“ใช่ซี ก็หาเสียงเอาไว้ตั้งแต่ปีก่อนนี่…รู้ไหมศรีลา ยายวิมลมณีมา
เรียนแล้ว”
“งั้นรึ” ศรีลาเลิกคิ้วยาวของหล่อนเล็กน้อย ปรารภว่า “เด็กคนนี้แก
แน่มาก อุตส่าห์สอบเข้ามาอีก อีตาผูช้ ายสองคนกลับไม่มีมานะเท่าผูห้ ญิง”
“แต่เขายังไม่ลืมเรื่องเมื่อปีก่อนนะ เมื่อกี้พอเห็นหน้าเขาก็ด่าผมเลย
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ทีเดียว”
“เฮ่ย…อย่าไปถือสาอะไรเลยวะ เด็จ” กรันต์ว่าแล้วก็ผละไปทักทาย
เฮฮากับเพื่อนฝูงอื่นๆ
***
วันเปิดเรียนต้นปีมนั สดชืน่ อย่างนีเอง
้ เหมือนกับต้นจามจุรกำลั
ี งผลิดอก
หน้าตายิม้ ระรืน่ แจ่มใส กิจกรรมของคณะไล่ตามกันมาเป็นแถว ล้วนแต่เรือ่ ง
สนุกเกือบทั้งนั้น เป็นนิสิตก็อย่างนี้เอง มีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นที่ไม่สนุกคือ
เรียน ทั้งๆ ที่มันคือหัวใจ
เหลือแต่เด็จกับศรีลา ศรีลาวางหนังลือลงบนระเบียงปรารภว่า
“ปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วนะ เด็จ”
“ก็ไม่แน่นักว่าจะเป็นปีสุดท้ายจริงๆ”
เด็จว่า แล้วกล่าวต่อไปอีก
“สำหรับผมนะ ศรีลา ไม่ใช่คุณ คุณน่ะยกเว้น เพราะเข้าห้องเลกเชอร์ไม่เคยขาด”
“ปีหนึง่ ๆ ของฉันมีความหมายมากเหลือเกิน ไม่เหมือนคุณหรอกเด็จ
อย่างคุณถึงจะเรียนซ้ำชั้นละสองปีก็ไม่แปลกอะไร”
“โธ่…พูดยังกับว่าผมเป็นลูกเศรษฐีอย่างนายกรันต์ ผมเป็นแค่ลูกชาย
ผู้แทนฯ แล้วก็ผู้แทนพรรคฝ่ายค้านเสียด้วย”
“ก็ยังดีกว่าฉันที่เป็นแค่ลูกข้าราชการชั้นจัตวา จะปลดเกษียณ เวลา
กับเงินค่าใช้จ่ายแต่ละปีมีความหมายมากทีส่ ดุ สำหรับฉัน” ศรีลากล่าวเรียบๆ
หล่อนมองดูรถยนต์สองคันทีเพิ
่ ง่ วิง่ เข้ามาถึงคณะ นิสติ หญิงเป็นผูขั้ บ
ทั้งสองคัน หน้าตาของศรีลาเฉยเมย แววตาดูจะมีรอยอิจฉาเล็กน้อย…
เล็กน้อยเท่านัน้ เอง หล่อนมีการศึกษาสูงพอทีจะ
่ ไม่น้อยอกน้อยใจในโชคชะตา
จนเกินไป แต่หล่อนมีความทะเยอทะยาน และมันแฝงลึกอยู่ในดวงตาเช่น
เดียวกับเด็จ อุดมธรรม!
***
ในขณะนัน้ วิมลมณีและสหายของหล่อนกำลังอยูที่ โรง
่ อาหาร สหาย
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ทัง้ สามของวิมลมณีนัน้ เคยเรียนโรงเรียนสามัญมาด้วยกัน ทว่าหล่อนทัง้ สาม
สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ตัง้ แต่ปีก่อน เมือ่ เรียนได้สองอาทิตย์ วิมลมณีก็ตาม
เข้ามา หล่อนไม่มีชอื่ ในรายนามของผูสอบ
้ เข้าได้ อาจารย์บางท่านบอกกับ
นิสติ ที่อยากรู้ว่าหล่อนเป็นนิสิตซ่อมเข้ามา!
ก็อย่างที่เรียกกันว่า ‘อภิสิทธิ์’ นั่นแหละ
มัทนา โศรยา และแขส่อง จึงอยู่ชั้นปีที่สอง ขณะที่วิมลมณีอยู่
ปีหนึ่ง ทั้งๆ ที่เป็นรุ่นเดียวกัน
“เฮ้อ…สลัดถุงเท้าทิ้งเสียทีปีนี้” มัทนายกเท้าขึ้นเล็กน้อย พลางก้ม
ลงมองดู “เบื่อแทบตาย ปีนี้เป็นโซโฟมอร์แล้ว เบ่งได้แล้ว”
“นัน่ ซี เมือ่ เช้านีเรา
้ มาแต่เช้า เดินขึน้ บันไดหน้าตึกอย่างผึง่ ผายเลย”
แขส่องว่า หล่อนแต่งกายตามสมัยนิยมทีส่ ดุ ในกลุม่ สามคน ไม่ทาปาก แต่
แต่งหน้าแต่งตาให้เห็นว่าแต่ง กระโปรงของหล่อนเหนือเข่าขึ้นมาประมาณ
สองฝ่ามือ เอวห้อยมาอยู่ที่ตะโพก เสื้อเครื่องแบบค่อนข้างบางฟิตรัดรูป
ผู้หญิงถึงจะอยู่ในเครื่องแบบก็ยังแตกต่างกัน ด้วยรสนิยมในการแต่ง
กาย
โศรยาจุ๊ปากเบาๆ
“อย่าเบ่งกันนักเลยแม่คุณ เกรงใจวิเขาบ้าง เขาเพิ่งเป็นน้องใหม่”
“เออ…จริงซี ปีนี้ต้องต้อนรับวิให้หมอบไปเลย”
“ฉันเกลียดระบบการต้อนรับน้องใหม่ ถ้าเธอขืนมาออกตัวกับฉัน
แผลงๆ ละก็ เป็นเลิกคบกันละ” วิมลมณีพูดเรียบๆ ความจริงจังปรากฏอยู่
ในน้ำเสียง มัทนากับโศรยามองดูตากัน
“วิจะเข้ามาแอนตี้ระบบซีเนียร์กับเทรดดิชั่นของเราละซี” มัทนาว่า
“จะว่ายังงัน้ ก็ได้เหมือนกัน ถ้าระบบซีเนียร์กับเทรดดิชนั่ มันเป็นการ
กดหัวบังคับกันจนเกินไป”
“เฮ่ย…ไม่เกินไปหรอกน่ะ เรามาทีหลังก็ต้องเชือ่ ฟังเขาไปก่อนซี ไม่
เห็นเสียหายตรงไหนเลย” มัทนาขัด “ประเพณีเขามีมานานแล้ว การล้มเลิก
ประเพณีเก่าๆ ไม่ใช่ของง่ายๆ โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยเก่าแก่อย่างนี้”
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“จะยังไงก็ตาม ฉันไม่ยอมให้ใครเอาสีมาป้ายหน้าฉันเล่นอย่างเด็ดขาด”
วิมลมณีกล่าวเสียงแข็ง สหายของหล่อนไม่มีใครตอบว่ากระไร แล้วก็ไม่ได้
สนใจอะไรนักหนา เพราะพวกหล่อนรู้นิสัยดื้อรั้นของเพื่อนผู้มีฐานะสูงผู้นี้ดี
โศรยาเท้าข้อศอกลงบนโต๊ะอาหาร ยันคางเอาไว้เมือ่ ก้มลงดูดโอเลีย้ ง
หมดแก้วแล้ว
“ปีนีพี้ เด็
่ จเขาจะสมัครเป็นหัวหน้าคณะอีก เรามีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้
แล้ว”
“ก้อเลือกพี่เด็จ…” โศรยาว่า
“พี่พันธุ์ภพก็ไม่เลวนะ เราว่าพี่เด็จแกแข็งไปหน่อย” มัทนาขัด
“คนแข็งแหละดี เด็ดขาดดีทำอะไรไม่ต้องลังเล…พี่พันธุ์ภพ เราว่า
แกผู้ดีเก่าเกินไปหน่อย ทำอะไรบางทีเกรงใจผู้ใหญ่เกินไป”
“เกรงใจผู้ใหญ่ละซีดี ทำไมถึงชอบคนที่ก้าวร้าวไม่คารวะผู้ใหญ่”
มัทนาขัดอีก หล่อนเป็นคนขี้เกรงใจคน ความจริงหล่อนเองก็นิยม
ชมชื่นเด็จอยู่ แต่เมื่อรู้ว่าวิมลมณีชิงชังเด็จ หล่อนก็แสร้งขัดเอาใจวิมลมณี
อย่างนั้นเอง
โศรยาตอบทันทีว่า
“เขาไม่ได้ก้าวร้าว แต่ถ้าผู้ใหญ่ทำไม่ถูกต้อง เขากล้าที่จะคัดค้าน
ผูใ้ หญ่เดีย๋ วนีไม่
้ ได้ทำตัวเป็นหลักทีดี่ ไปเสียทุกคนนีนา
่ จะให้ก้มหน้าก้มตาเดิน
ตามก้นอยู่ตลอดเวลาได้ยังไง”
“เป็นอันว่าเธอเลือกพี่เด็จแน่ๆ ละ แม่โศ”
“ก็ยังไม่แน่ ฉันอาจจะเปลี่ยนใจทีหลังก็ได้”
ขณะทีเพื
่ อ่ นทัง้ สามสนทนากัน วิมลมณีนัง่ ฟังเงียบๆ สีหน้าของหล่อน
เคร่งขรึม หงุดหงิดเล็กน้อยทีหล่
่ อนอยูใน
่ ฐานะรุน่ น้องของเพือ่ นๆ แล้วหล่อน
ก็ลุกขึ้นยืนเป็นการขัดจังหวะ
“ฉันต้องไปก่อนละ เก้าโมงอาจารย์จะประชุมพวกนิสติ ใหม่ พวกเธอ
ยังไม่เรียนกันรึ”
“ยัง ชั่วโมงเช้าอาจารย์ไม่มา พวกปีสองว่างถึงบ่ายโมงแน่ะ”
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“งัน้ ฉันไปก่อน ต้องขึน้ ทางหลังตึกใช่ไหม” หล่อนถาม แต่กลับเดิน
ไปทางหน้าตึก ไม่ได้ตั้งใจจะไปขึ้นทางหน้าตึกดอก แต่อยากเดินผ่านไปดู
เท่านัน้ เอง แล้วหล่อนก็เห็นนิสติ ชายน้องใหม่คนหนึง่ เดินฉับๆ ขึน้ ไปทางหน้า
ตึก พอก้าวขึ้นบันไดขั้นสุดท้าย ก็ชะงัก เด็จนั่นเอง เขาเดินเข้าไปขวาง
หน้าเอาไว้ ยิ้มนิดๆ และพูดเรียบๆ ว่า
“คุณยังไม่มีสิทธิขึ้นทางหน้าตึก เป็นน้องใหม่ต้องขึ้นทางด้านหลัง”
“เพราะอะไรครับ”
หนุ่มน้อยผู้นั้นย้อนถาม สุ้มเสียงจะอวดดีก็ไม่เชิง จะอยากรู้ก็ไม่ใช่
เด็จตอบว่า
“เรื่องของเทรดดิชั่น บางทีมันก็หาเหตุผลยากอยู่สักหน่อย ไม่แต่
เทรดดิชนั่ ในมหาวิทยาลัยเท่านัน้ ถึงข้างนอกเราก็ยังมีเทรดดิชนั่ บางอย่างที่
ไร้เหตุผลอยู่หลายเรื่อง เฉพาะกะอีเรื่องตัดสิทธิขึ้นหน้าตึกหลังตึก เมื่อมัน
ไม่ถึงกับทำให้เดือดร้อนอะไรนักหนา ก็ปฏิบัติตามไปเรื่อยๆ ก่อนก็แล้วกัน”
วิมลมณีช่างไม่เข้าใจเด็จ อุดมธรรมเสียจริงๆ ไม่เข้าใจความรูส้ กึ นึกคิด
ของเขา ท่าทางของเขา น่าจะเป็นปฏิปักษ์ต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในระบบ
เก่าๆ แต่เขาก็ยังเป็นมิตรกับเทรดดิชั่นอันไร้เหตุผลบางอย่าง
หล่อนอยากเข้าใจเด็จ ทั้งๆ ที่บอกตัวเองว่าชิงชังเขา!

แดดในเวลาที่ตะวันเพิ่งจะเลยศีรษะไปเล็กน้อยร้อนเปรี้ยง ถนนสาย
แคบๆ ยิง่ แคบขึน้ ไปอีก เพราะการสร้างใหม่ซึง่ ไม่รจู้ กั แล้วเสียที ไม่ใช่เป็นเวลา
นับเดือน แต่นับปีทีเดียว ตั้งแต่เริ่มขุด ฝังท่อ รื้อออกเพราะไม่ตรงตาม
สัญญา แล้วก็ค่อยๆ ขุดใหม่ ฝังใหม่
น้ำดำๆ ในคลองส่งกลิน่ เหม็นขึน้ มาคละกับความร้อนวูบวาบ ต้นชงโค
ริมถนนดูมอมแมมด้วยฝุ่นอยู่ตลอดเวลา เป็นสัมผัสทั้งทางจมูกทางตา ที่
กลายเป็นความเคยชินจนเกือบไม่รู้สึกเดือดร้อนเสียแล้วสำหรับเด็จ ศรีลา
และหรือเพื่อนๆ ร่วมคณะร่วมมหาวิทยาลัยอีกหลายๆ คน
รถยนต์ติดแถวยาวยืด ขณะที่เด็จกับศรีลาเดินเลาะปีกถนนอันเขรอะ
ด้วยฝุน่ มุง่ ไปทางศูนย์การค้าสยาม ต้นชงโคอายุเพียงไม่กีปี่ ใบโกร๋น ไม่
พอให้ความร่มรื่นแก่คนเดินถนน ยืนต้นอยู่คอยเวลาที่จะถูกทำลายเมื่อเริ่ม
ขยายถนนมาถึงแถบด้านนี้
จวนถึงสะพานข้ามผ่านหลังศูนย์การค้า หนุม่ สาวทัง้ คูผ่่ านรถคันหนึง่
ที่ติดการจราจรอยู่ตั้งแต่เขาทั้งสองยังเดินมาไม่ถึง
เด็จจำรถคันโอ่อ่าได้ มองเข้าไปในรถเห็นสาวน้อยรุ่นน้องกลุ่มของ
วิมลมณีอยูกั่ นครบแก๊งรวมทัง้ หล่อนด้วย ทุกคนนอกจากวิมลมณีพากันพยักพเยิด ยิม้ แย้มแจ่มใสทักทายเขากับศรีลา ผ่านกระจกทีไม่
่ ได้ยนิ เสียงเพราะ
เป็นรถมีเครือ่ งปรับอากาศ หน้าแต่ละหน้าในรถยนต์คันนัน้ จึงนวลใสกันเป็น
แถว ไม่มีเหงื่อไหลไคลย้อยเหมือนของเขาและศรีลา
“น่าอิจฉาเด็กพวกนั้น ถึงรถจะติดก็ไม่เดือดร้อน อยู่ในแอร์สบายใจ”
ศรีลาปรารภหลังจากเดินคล้อยมาแล้ว แล้วก็หัวเราะเบาๆ เสียงหัวเราะ จะ
ขันก็ไม่ใช่ ชื่นชมก็ไม่เชิง
“พวกนี้เรียนหนังสือสบายที่สุด ล้วนแต่มีพ่อแม่รวยๆ ทั้งนั้น พอจบ
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ก็ยังไม่ต้องดิน้ รนขวนขวายหางานทำ เพราะพ่อแม่เตรียมส่งไปทำปริญญาโท
ปริญญาเอกต่อ”
“แก๊งนี้เรียนหนังสือเก่งทั้งแก๊ง” เด็จพูดเรื่อยๆ หันไปมองดูรถเบนซ์
สีเขียวเข้มโดยไม่ตัง้ ใจ สบนัยน์ตาเข้มคมกำลังจ้องมองเขาอยูพอดี
่
เด็จหัน
กลับมาเฉยๆ ไม่อยากยิ้ม หรือแสดงอะไรให้เห็นว่ามีไมตรีกับหล่อน
เด็กคนนี้อวดดี
เขาเองก็เป็นโรคไม่ชอบให้ผูห้ ญิงได้ใจเพราะมีผูช้ ายพะนอ ยิง่ ผูห้ ญิงที่
มีพ่อฐานะสูงทั้งการเงินและทั้งทางสังคมการเมืองด้วยอย่างนี้…
ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะจองหองหรือหยิง่ ทะนงอะไรนักหนาดอก แต่หล่อนควร
จะรูว่้ าในมหาวิทยาลัย ฐานะในสังคมภายนอก ไม่ควรจะนำเข้ามาเกีย่ วข้อง
ด้วย
“ยายวิมลมณีนั่นเขาแก๊งเดียวกันกับพวกนี้รึ”
“คงใช่กระมัง นักเรียนฝรัง่ โรงเรียนเดียวกันนี่ ถ้าไม่เกิดเรือ่ งเมือ่ ปีก่อน
ปีนี้เขาก็อยู่ปีสองด้วยกัน” เด็จตอบเรื่อยๆ
“รูส้ กึ ว่า ยายวิมลมณีแกโกรธหัวหน้าคณะเมือ่ ปีก่อนมากนะ เมือ่ เช้านี้
แกพูดอะไรกับคุณ กรันต์เขาว่าแกรวนคุณ”
“เขาบอกผมว่าปีนีเขา
้ สอบเข้าเอง เพราะเขาตัง้ ใจเอาไว้ว่า เขาจะเข้า
เรียนมหาวิทยาลัยนี้ให้ได้ แล้วก็ต้องคณะนี้ด้วย” เด็จหัวเราะอยู่ในคอ
“เด็ดเดี่ยวไม่เลว” ศรีลาหัวเราะ
เสียงหัวเราะของหล่อนเป็นสองนัยตามเคย ไม่แน่ว่าหล่อนสรรเสริญ
หรือประชดประชันแม่สาวน้อยทีกำลั
่ งพูดถึง ศรีลาเป็นอย่างนีเอง
้ หล่อนมัก
มีอารมณ์หรือความรู้สึกสองอย่างขัดแย้งกันอยู่บ่อยๆ
“ถ้าเป็นคนอื่นก็คงอาย หลบหน้าหลบตาไปเลย อย่างเด็กผู้ชายสอง
คนนั่น ได้ยินว่าพ่อเลยส่งไปเมืองนอกเลยไม่ใช่รึ”
“คนเดียว อีกคนกลายเป็นเพลย์บอยของฟ้านครหลวงไป เพราะงั้น
วิมลมณีเขาถึงโทษผม หาว่าผมกับพวกทีแอนตี
่ เขา
้ ทำลายอนาคตเพือ่ นเขา”
“พูดเอาแต่ได้” ศรีลาว่าอย่างขุ่นใจนิดๆ “ก็ทีตัวทำอะไรไม่ให้มันถูก
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กฎเกณฑ์เขาล่ะ ทำไมถึงไม่พูดบ้าง ถ้างัน้ เขาจะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เอาแก้วอะไรกัน ใครมีอภิสทิ ธิก็์ เข้ามาฟรีๆ ยังงี้ ทีไ่ หนในโลกเขาทำกันบ้าง
ยายนี่แกคิดอะไรพูดอะไร สมเป็นลูกของพ่อแกเหลือเกิน”
เด็จไม่ออกความเห็นว่ากระไร ยกมือเสยผมแห้งน้ำมันซึ่งขณะนั้น
เปียกชื้นด้วยเหงื่อให้ลู่ไปข้างหลัง
กำลังจะข้ามซอยพอดี เหลียวไปทางซ้าย เห็นรถยนต์สีเขียวแก่เลีย้ ว
แยกผ่านหน้าไป คราวนี้เจ้าของนัยน์ตาคมเข้มไม่ได้มองดูเขาเลย
เด็จกับศรีลาเป็นฝ่ายถูกวิจารณ์บ้าง
“คู่นี้เขาสมกันดีนะ” แขส่องวิจารณ์ หล่อนหัวเราะคิกคัก ชอบอก
ชอบใจตามประสาสาวน้อย
“พีเด็
่ จเขาเป็นคนแข็งๆ พีศรี
่ ลาก็แข็งๆ คล้ายๆ กัน ติดจะเชยนิดหน่อย
เหมือนกันเสียด้วย”
“เชยยังไงยะ สองคนนี่น่ะรึเชย หัวแรงออกยังงั้น เห็นมีเดินขบวน
ทีไรสองคนนีเต้
่ นออกหน้าทุกที ฟังเขาพูดแต่ละครัง้ ไม่ได้แสดงความเชยออก
มาให้เห็นเลย นอกจากรู้ทันโลกรู้ทันเหตุการณ์ ไม่ปิดหูปิดตาอยู่แค่ในรั้ว
มหาวิทยาลัยอย่างเดียว” โศรยา ‘ติง’
“ฉันหมายถึงการแต่งเนื้อแต่งตัวหรอกย่ะ ไม่ได้หมายถึงเรื่องอย่างที่
ตัวพูด” แขส่องว่า
“ยายแขมันตัดสินความเชยหรือไม่เชยของคนทีเครื
่ อ่ งแต่งตัวอย่างเดียว
เท่านั้นเอง” มัทนาเอ่ยขึ้นบ้าง
“ก็จริงไหมล่ะ เสื้อพี่เด็จน่ะ เสื้อค้างสต๊อกแท้ๆ ไอ้เสื้อหลวมๆ ยังงี้
เดีย๋ วนีเขา
้ ไม่ใส่กันแล้ว เมือ่ วันงานมหาวิทยาลัย ก็ผูกเนกไทเส้นเล็กนิดเดียว
ใครๆ เขาผูกเท่าใบพายกันทัง้ นัน้ พอๆ กันกับพีศรี
่ ลา ขอบกระโปรงยังฟิตปัง๋
อยู่ที่เอวยังไงยังงั้น” แขส่องพูดพลางหัวเราะคิกคัก
“พี่ศรีลาเขาว่าเขามาเรียน ไม่ได้มาแต่งตัว” มัทนาพูดเรียบๆ
แขส่องทำตาโตแล้วว่า “เขาพูดกับตัวเรอะ ตัวไปว่าอะไรเขาเข้าล่ะ”
“เปล่า ไม่ได้พูดกับฉัน ฉันได้ยนิ เขาพูดเล่นๆ กับเพือ่ นๆ ของเขาน่ะ”
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“เฮ้อ…ที่จริงจะพูดยังงั้นมันก็ไม่ถูก เรียนมหาวิทยาลัยมันต้องระคน
ปนกัน ทัง้ เรียนทัง้ เล่นทัง้ แต่งตัวทัง้ คิด จะเอาแต่ตัง้ หน้าตัง้ ตาเรียน มันก้อ
ไม่ใช่มหาวิทยาลัย” แขส่องพูดจบประโยคพอดีกับทีรถ
่ เข้าเทียบขอบทางเดิน
หน้าโรงภาพยนตร์พอดี
แม่สาวน้อยทัง้ สีจึ่ งพากันลงจากรถ ออกจะเป็นเป้าสายตาของใครต่อใคร
อยู่ เพราะรถเก๋งคันงามหนึ่ง และเพราะหล่อนเป็นสาวน้อยหน้าตาสะสวย
ด้วยกันทุกคนอีกหนึ่ง
***
วิมลมณีสัง่ คนรถของหล่อนให้ไปหาทีจอด
่ รถ จนกว่าภาพยนตร์จะเลิก
แล้วหล่อนก็พาเพื่อนๆ เดินไปยังห้องขายตั๋ว
“เฮ้ย…วิ…ดูที่ละสามสิบเชียวเรอะ” โศรยาทัก เมื่อวิมลมณีกำลังจะ
เข้าไปซื้อตั๋ว
“ไม่เป็นไร ไม่ต้องอเมริกนั แชร์หรอกน่ะ เราเลีย้ งตลอดรายการ ฉลอง
ที่ได้กลับมาพบกันอีก”
“ไอ้เลี้ยงน่ะรู้แล้วว่าเลี้ยง แต่เป็นนิสิตอยู่ในเครื่องแบบยังงี้ ดูหนัง
ที่ละสามสิบมันกระดากว่ะ ใครเขาจะว่าเอาได้ว่ายังหาเงินหาทองเองไม่ได้
ดัดจริตดูหนังที่ละสามสิบ”
“ตัวละก็…ยังติดนิสยั กลัวเขาว่าไม่หายเลยนะ ทำไมจะต้องไปกลัวคน
โน้นคนนี้ว่า เราตั้งใจจะทำอะไรมันเรื่องของเราต่างหาก”
วิมลมณีกล่าวแล้วก็เดินไปยังห้องขายตัว๋ ราคาสามสิบบาท และซือ้ ตัว๋
ตามความตั้งใจของหล่อน
มัทนามองตามวิมลมณีปรารภว่า
“ตามใจวิเขาเถอะ เขาเป็นคนเลีย้ ง แต่งเครือ่ งแบบดูหนังทีละ
่ สามสิบ
นานๆ ที โก้ดีเหมือนกัน…แน่ะ…พี่เด็จกับพี่ศรีลาเขายังตีตั๋วที่ละสิบเท่านั้น
เอง มองดูเราใหญ่แฮะ…เข้าไปทักเขาเสียหน่อยเถอะ เดี๋ยวจะหาว่าดูหนัง
ที่ละสามสิบแล้วทำหยิ่ง”
หล่อนบอกเพือ่ นอีกสองคนด้วยเสียงหัวเราะ พร้อมกับเดินเข้าไปหาเด็จ
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และศรีลา วิมลมณีซึ่งเพิ่งซื้อตั๋วเสร็จเรียบร้อยจึงต้องพลอยเดินตามเพื่อนๆ
ไปด้วย
“พี่เด็จ พี่ศรีลา ดูหนังหรือคะ”
“เปล่า ผมมาดูขน” เด็จตอบด้วยสีหน้ายิ้มๆ
“อะไรคะ ดูขน” โศรยาทำหน้างงๆ
“อ้าว…ก็คุณถามผมว่า ดูหนังรึ ผมก็ตอบว่าดูขน…ดูโขนน่ะ”
“โขน…โขนอะไรที่ไหน” โศรยายังทำหน้างง ไม่รู้เรื่อง
เด็จหัวเราะเห็นฟันขาวตัดกับผิวหน้าคล้ำ ทัง้ ๆ ทียั่ งไม่แก่ แต่เมือ่ เขา
หัวเราะ จะเห็นรอยตีนกาสองสามรอยตรงหางตา
“ก็คุณถามผมทำไมว่ามาดูหนังรึ ถ้าไม่มาดูหนัง ผมจะมายืนอยู่ที่นี่
ทำไมล่ะ”
โศรยาเพิ่งเข้าใจ หล่อนหัวเราะร้องว่า
“แหม…พี่เด็จ”
มัทนากับแขส่องหัวเราะชอบใจ ศรีลาเพียงแต่ยิ้ม ส่วนวิมลมณีทำ
หน้าเฉย หล่อนไม่เห็นขันสักนิดเดียวกับสำบัดสำนวนที่พยายามจะแสดง
อารมณ์ขันของเด็จ หล่อนคิดว่า เขา ‘พยายาม’ แสดงตัวว่าเขาเป็นคนเจ้า
สำบัดสำนวน ทันคน และมีอารมณ์ขัน
หล่อนคลื่นไส้!
ขวางโศรยาด้วยที่เจ้ากี้เจ้าการเดินเข้ามาทักทายกับเด็จ ถูกเขาหาว่า
‘ปัญญาอ่อน’ โดยไม่รู้ตัว
มีอย่างรึ ก็รู้อยู่เต็มอกว่าเขามาดูหนัง ยังจะอุตส่าห์ไปถามเขาอีกว่า
…มาดูหนังรึ เท่านั้นยังไม่พอ ควรจะแยกทางกันได้แล้ว แม่โศรยายัง
อุตส่าห์ถามแบบ ‘ปัญญาอ่อน’ อีกว่า
“พี่เด็จกับพี่ศรีลาซื้อตั๋วแล้วรึคะ”
“ซือ้ แล้ว ขอบคุณ ถ้าคิดจะเลีย้ งผม” เด็จหัวเราะอีก มองดูวิมลมณี
ขณะที่กล่าวต่อไปว่า “ผมซื้อที่ละสิบบาทเท่านั้น ไม่มีปัญญาซื้อที่สูงกว่านี้”
ใครถามนาย…วิมลมณีนึกอยูใน
่ ใจ เมือ่ เด็จทำท่าเหมือนพูดกับหล่อน
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โดยตรง หล่อนจึงตอบว่า
“น้องใหม่ดูหนังที่ละสามสิบเกินหน้าซีเนียร์ คงไม่ผิดเทรดดิชั่นดอก
นะคะ”
“เทรดดิชนั่ ของเราไม่โง่ถึงอย่างนัน้ ดอกครับคุณน้องใหม่ แล้วก็ไม่ลาม
ปามออกมานอกมหาวิทยาลัยด้วย เฉพาะในมหาวิทยาลัยเท่านั้นที่เราถือว่า
ทุกคนเป็นพี่น้องกัน อยู่ในครอบครัวเดียวกัน”
เขายิ้มเล็กน้อย คว้าแขนศรีลาตรงข้อศอกอย่างสนิทสนม
“หนังรอบเทีย่ งเลิกแล้ว ผมเข้าก่อนละคุณ ประเดีย๋ วไม่ได้ดูโฆษณา”
“ดูทำไมกันคะ โฆษณา” โศรยายังอดช่างพูดไม่ได้ นิสัยของหล่อน
ชอบซักถามแบบนี้เอง
“อ้าว…ไหนๆ เสียเงินแล้วต้องดูมันให้หมดซีคุณ โฆษณาเดี๋ยวนี้บาง
อย่างสนุกดีเหมือนกัน” เด็จตอบ
เขากับศรีลาเดินตามคนอื่นๆ ผ่านประตูเข้าไป
“อื้อฮือ…พี่เด็จนี่เกี๊ยมจัง” มัทนาบ่นว่า
“คนอย่างนี้ เขาเรียกว่าเค็ม ไม่ยอมเสียเปรียบ ไม่ยอมลดราวาศอก
ให้ใครทัง้ นัน้ ” วิมลมณีว่า เสียงของหล่อนไม่แสดงอารมณ์ขนั และเอ็นดูอย่าง
เสียงของมัทนา หล่อนไม่ยอมลบความเคืองแค้นเด็จ อุปาทานของหล่อน
ยึดมั่นอยู่กับความไม่ชอบหน้าเสียแล้ว
อุปาทานของบุคคล…ซึง่ บางทีก็เป็นเครือ่ งปิดบังความจริงใจของตนเอง
***
ภาพยนตร์เรื่องนั้น เป็นเรื่องความบาดหมางระหว่างคู่ผัวตัวเมียที่มี
อารมณ์ไม่ตรงกันในเรือ่ งของเซ็กซ์ เป็นภาพยนตร์กึง่ ชีวติ แล้วก็ลงเอยด้วย
ต่างคนต่างหันหลังให้กัน
เด็จออกมาจากโรงภาพยนตร์ด้วยความรู้สึกที่บอกตัวเองว่า…หากเขา
ต้องเสียเงินเกินกว่าสิบบาทละก็เห็นจะเสียดายเงินพิลึก
เมื่อศรีลาถามเขาว่า “สนุกไหม”
เด็จตอบว่า “บ้า” คำเดียวเท่านัน้ ทีแสดง
่ ความเห็นของเขาเกีย่ วกับ
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ภาพยนตร์เรื่องนี้
เพราะคนเบียดเสียดกันออกมาจากโรงหนัง จึงทำให้แม่สาวน้อยทั้งสี่
ไม่ทันเห็นเด็จและศรีลา
เสียงวิมลมณีปรารภกับเพื่อนๆ ว่า
“สงสารพระเอกจังนะ เราว่านางเอกมันมากไปหน่อย ผูห้ ญิงอะไรจะมี
ความต้องการไม่รู้จบสิ้นยังงั้น”
“เราสงสารนางเอกมากกว่า เราว่าเพราะจิตใจมันขาดความอบอุ่นตั้ง
แต่เด็ก มันเลยมาออกอีรูปนี้” มัทนาแย้ง
แต่วิมลมณียังคงยืนคำเดิมว่า
“เราว่าพระเอกมันน่าสงสารมากกว่า มันรักนางเอกจริงๆ นะ แต่มัน
ต้องทำงาน มันจะหาเวลาที่ไหนมาปรนเปรอ”
พอพ้นจากผู้คนเบียดเสียดออกมายืนอยู่หน้าโรงในที่ค่อนข้างโล่งพอดี
วิมลมณียังไม่รู้ว่าเด็จตามหลังมา จนกระทั่งได้ยินเสียงเขาพูดอยู่ข้างหลัง
“ผมว่า คนดูบางคนต่างหากที่น่าสงสาร ดูออกมาแล้วยังมาปวดหัว
คิดในเรื่องไร้สาระอยู่ได้”
วิมลมณีฉุนกึก ยังหาคำตอบไม่ทัน เด็จกับศรีลาก็เดินเลยไปโน้นแล้ว
หล่อนจึงได้แต่กระแทกเสียงออกมาคำเดียวว่า
“บ้า!”
ศรีลาเหลือบดูหน้าเด็จ กล่าวว่า
“หนังก็ดีเหมือนกันนี่ คุณไม่สนุกเลยรึ เด็จ”
เด็จส่ายหน้า
“ไม่สนุกเลย ไอ้ปัญหาแบบนี้ ส่วนมากมันเป็นปัญหาของฝรัง่ มากกว่า
คนไทย ผมว่า เพราะฝรัง่ มันผ่านปัญหาต่างๆ มาจนหมดแล้ว พวกปัญหา
ใหญ่ๆ อย่างปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาเรื่องความเจริญของบ้านเมือง ทีนี้พอ
ว่างปัญหาใหญ่ก็เลยหันมาหาปัญหาเกี่ยวกับสัญชาตญาณดั้งเดิมของมนุษย์
สมัยที่ยังไม่รู้จักอาย คือเรื่องเซ็กซ์”
“ฉันว่าคุณคิดมากเกินไปหน่อย” ศรีลาขัดยิ้มๆ “หัดดูอะไรในแง่สนุก
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เสียบ้าง อย่าดูให้มันเป็นปัญหาไปเสียทุกอย่างซี”
“ก็คนเขียนบท มันพยายามให้เป็นปัญหาเกีย่ วกับเรือ่ งเซ็กซ์ มันเน้น
อยู่ตลอดเวลา”
“ความจริงจะว่าไป มันก็อาจเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน สำหรับคู่ผัว
ตัวเมีย”
“ถ้าสำหรับคู่ผัวตัวเมีย หรือผู้หญิงผู้ชายฝรั่งละก็ผมไม่รู้ แต่สำหรับ
คนไทย ผมก็ยังเห็นว่า มันไม่น่าเป็นปัญหาสลักสำคัญอะไร แต่ก่อนแต่ไร
มามันก็ไม่เคยเป็นปัญหา” เด็จยกไหล่นิดๆ “เดีย๋ วนีผม
้ ว่าเราพยายามสร้าง
ปัญหาเรือ่ งนีขึ้ น้ มาเพือ่ ให้ทันสมัยตามฝรัง่ มากกว่า แต่ก็…เป็นความเห็นของ
ผมคนเดียวเท่านั้นนะ คนอื่นจะคิดยังไงผมไม่รู้”
“ฉันยังไม่เห็นด้วยกับเด็จเท่าไรนัก” ศรีลาหัวเราะ
เรื่องสนทนาเกี่ยวกับภาพยนตร์เป็นอันว่ายุติลงเพียงแค่นี้ เพราะทั้ง
เด็จและศรีลาต้องวุน่ วายกับธุรกิจอืน่ นัน่ คือการรีบร้อนขึน้ รถประจำทาง ครู่
เดียวทัง้ เด็จและศรีลาก็ขึน้ ไปยืนเบียดเสียดอยูบน
่ รถประจำทางอันแน่นเอียด…
้

บ้านของศรีลาอยู่เกือบสุดถนนตก เดินเข้าซอยแคบๆ ผ่านบ้านเล็ก
เรือนน้อย ทะลุออกริมแม่น้ำแล้วก็ต้องเดินบนสะพานไม้สองแผ่นบ้าง สาม
แผ่นบ้าง เลาะไปตามข้างบ้านคนอื่น จึงถึงบ้านของศรีลา
น้ำในแม่นำ้ กำลังลง ใต้สะพานไม้จึงเป็นโคลนเลนไม่สกปรกนักเพราะ
โดยปกติ น้ำขึน้ ชะล้างออกไปอยูตลอด
่ เวลา แต่ถ้ามองลึกเลยไปตามใต้บ้าน
จึงจะเห็นกากอาหารถ่ายจากคนกองอยู่เป็นหย่อมๆ
เพราะส่วนมากส้วมริมน้ำอย่างนี้ มักเจาะถ่ายลงน้ำรูแล้
้ วรูรอด
้ ไปแทบ
ว่าจะทุกหลังคาเรือน
บ้านของศรีลาเป็นเรือนไม้เก่าๆ หันหน้าเรือนที่เป็นนอกชานออกทาง
แม่น้ำ เมื่อเวลาเข้าบ้านจึงต้องเดินเข้าทางหลัง ไม่มีรั้วรอบขอบชิด ไม้
กระดานสองแผ่นนั้นทอดไปถึงประตูครัวไฟเลยทีเดียว
ประตูเปิดกว้างเอาไว้ตามเคย โดยปกติประตูหลังบ้านของใครต่อใคร
แถวนีมั้ กเปิดทิง้ เอาไว้ เพราะส่วนมากก็คุน้ ๆ หน้ากันอยูทุ่ กครัวเรือน จะปิด
ก็ต่อเมื่อดึก ถึงเวลาหลับนอนกันทั้งบ้าน
พอหนุม่ สาวทัง้ สองโผล่เข้าไป กลิน่ แกงเผ็ดเนือ้ ก็หอมฟุง้ เข้าจมูก กลิน่
นัน้ มาจากหม้อแกงบนเตาไฟทีดั่ บแล้ว ทว่าฝาหม้อเปิดค้างทิง้ หงายไว้บนพืน้
ศรีลาเข้าไปหยิบฝาหม้อปิดหม้อแกง ปากบ่นว่า
“ดู๊…ใครเปิดหม้อแกงเอาไว้แล้วก็ไม่ปิด น่ากลัวจะเป็นไอ้เด็กสองคน
นั่น” หล่อนหมายถึง น้องชายอายุสิบสี่และสิบสามตามลำดับของหล่อน
“หอมแกงชวนหิวดีเหลือเกิน”
เด็จกวาดตามองไปรอบครัวแคบๆ ถึงจะเคยมาบ่อยๆ แต่ทุกครั้งก็อด
สังเกตดูความเป็นอยู่ง่ายๆ ในครอบครัวของศรีลาไม่ได้
“เอาไหมล่ะ ประเดี๋ยวจะตักราดข้าวให้”
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เด็จสั่นศีรษะ “อย่าเพิ่งเลย”
เขาเดินตามศรีลาออกจากครัวผ่านซอกระหว่างห้องสองห้องไปที่นอก
ชาน ด้านตรงที่ติดกับฝาห้อง มีโต๊ะเหล็กอย่างโต๊ะตามร้านกาแฟ พร้อม
ทั้งเก้าอี้เหล็กเก่าๆ พับได้สามตัว บิดาของศรีลานั่งดื่มเหล้าอยู่ที่โต๊ะนั้นกับ
ผู้ชายวัยเลยกลางคนสองคน เสียงหัวเราะครื้นเครงของบิดาศรีลาเมื่อเหล้า
เข้าปากดังไม่ขาดระยะ จนกระทัง่ ลูกสาวกับเพือ่ นร่วมมหาวิทยาลัยของหล่อน
มาถึง
“ศรีลามาแล้ว อาบุญเกิดไงล่ะ ศรีลา…คุณปิน นั่นลูกสาวผม เขา
เป็นนิสิตมหาวิทยาลัย ปีสุดท้ายแล้วนะ”
เสียงของนายศรีเมือง บิดาของศรีลา แสดงความภูมใิ จ เมือ่ แนะนำ
ลูกสาวแล้วก็ทักทายกับเด็จและเลยแนะนำเด็จกับบุรุษทั้งสอง
“คุณเด็จ เพือ่ นของศรีลาเขา ลูกชายผูแทนฯ
้
บ้านเราไงครับ คุณปิน”
ทัง้ นายบุญเกิดและนายปินหันมามองดูเด็จอย่างสนใจ นายปินอุทานว่า
“อ้อ…คุณเป็นลูกคุณเจริญซี งั้นก็”
เด็จไม่ตอบ เพียงแต่ยิ้ม นายบุญเกิดเอ่ยขึ้นบ้างว่า
“เมื่อตอนเลือกผู้แทนฯ ผมกับพวกก็ช่วยลงคะแนนให้พ่อคุณ”
“ครับ ขอบคุณ” เด็จตอบเรือ่ ยๆ ตามมารยาท “คุณพ่อก็คงพยายาม
ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจ”
“ผมก็คิดยังงัน้ แหละคุณเด็จ คุณเจริญคงพยายามอย่างดีทีส่ ดุ แต่น่า
เสียดาย…” นายบุญเกิดหัวเราะ
เด็จมองหน้าผู้พูด
“ที่จริงไอ้เรื่องอย่างนี้ มันก็ไม่น่าจะพูดกับเด็กหรอก แต่พอรู้ว่าคุณ
เป็นลูกมันก็อดไม่ได้ อยากให้เข้าหูคุณเจริญเสียบ้าง แถวๆ บ้านผมเขาบ่น
กันหลายเสียงอยูนะ
่ ว่า ผูแทนฯ
้
ยังไม่ได้ทำอะไรให้เป็นชิน้ เป็นอันขึน้ เลย ไม่
ว่าอะไรๆ ก็คงอยู่อย่างเก่าอย่างเดิม แทบทั้งนั้น”
เด็จรู้สึกว่าบริเวณหน้าของเขาออกจะชาๆ เล็กน้อย เขาพูดขรึมๆ ว่า
“นักเรียนมหาวิทยาลัยอย่างผมไม่ใช่เด็กๆ แล้ว เราไม่ได้เรียนอย่าง
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นักเรียนธรรมดา แต่เรียนไปพร้อมกับคิด พร้อมกับภาระที่มีต่อสังคมและ
บ้านเมืองไม่น้อยไปกว่าผูใ้ หญ่…ผมไม่ได้เข้าข้างคุณพ่อ แต่รูว่้ าคุณพ่อพยายามทำทุกอย่างเพื่อราษฎรที่ท่านเป็นผู้แทนฯ อยู่”
“ถนนก็ยังขาดๆ วิ่นๆ อยู่หลายสาย โครงการตั้งหลายโครงการทิ้งแช่
ไว้อย่างนัน้ ราษฎรขออะไรมาก็เงียบป๋อมเหมือนจมน้ำ ขณะทีจั่ งหวัดใกล้ๆ
กันเขาเจริญขึน้ ถึงขนาดอำเภอเล็กๆ ก็ยังน้ำไหลไฟสว่างเลย คุณรูหรื
้ อเปล่า
คุณเด็จ” นายบุญเกิดพูดเรื่อยๆ เสียงไม่จริงจังอะไรนักหนา
ลูกชายผู้แทนฯ ระบายลมหายใจยาว กล่าวเสียงต่ำว่า
“รูซี้ ครับ ผมรูทุ้ กอย่าง ผมบอกคุณพ่อก่อนหน้านีแล้
้ วด้วยซ้ำไป ให้
เป็นผู้แทนฯ พรรครัฐบาลแทนที่จะเป็นฝ่ายค้าน”
“จริง…จริง!”
นายศรีเมืองสนับสนุน แล้วก็หัวเราะอย่างครื้นเครงตามนิสัย
“อย่าไปโทษผูแทนฯ
้
ของเราเลย ถึงจะตัง้ ใจดีแค่ไหน ถ้าเขาไม่อนุมตั ิ
งบประมาณเสียอย่าง ก็ทำอะไรไม่ได้ จังหวัดไหนผูแทนฯ
้
เป็นพรรคฝ่ายค้าน
มันก็อย่างนีแหละ
้
ถ้าเลือกผูแทนฯ
้
สมัยหน้ากันอีก คราวนีต่้ างจังหวัดคงเข็ด
ผูแทนฯ
้
พรรคฝ่ายค้านกันเป็นแถว เพราะมีแต่มือเปล่า…” ตามติดท้ายประโยคด้วยเสียงหัวเราะฮ่า…ฮ่า…ตามเคย
นายปินตัดบทว่า
“แต่ก็ยังดีอยู่หรอก เท่าที่อ่านๆ ดูข่าวการประชุมสภาฯ คุณเจริญก็ยัง
มีเสียงค้าน เสียงแสดงความเห็นทีมั่ นเป็นประโยชน์บ้าง ไม่เงียบเป็นเป่าสาก
เหมือนผู้แทนฯ บางคน”
“สมัยต่อไป เด็จเขาอาจสมัครผู้แทนฯ แทนพ่อของเขา อีกสองปีก็
พอดีนั่นแหละ พอดีเด็จเรียนจบ” ศรีลาว่า
นายบุญเกิดหัวเราะ สายตาทีมอง
่ ดูหนุม่ น้อยออกจะหมิน่ นิดๆ หมิน่ ใน
ความเป็นเด็กนั่นเอง…เขาว่า
“มันไม่ใช่เรือ่ งง่ายๆ หรอกนะคุณเด็จ ไอ้เรือ่ งทีจะ
่ ทำให้คนส่วนมากเชือ่ ถือ
ขนาดเลือกเป็นผู้แทนฯ ของเขาน่ะ ต่อให้มีพรรคสนับสนุนก็ยังลำบาก”
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“ผมไม่คิดจะเป็นผูแทนฯ
้
ในเร็วๆ นีหรอก
้ ครับ” เด็จตอบเรียบๆ “ถ้าจะ
คิดเป็นกับเขา ก็คงโน่น…อีกสักสิบปี สิบกว่าปีโน่น ถึงเวลานัน้ การเมือง
เมืองไทยอาจเปลีย่ นไป หน้าเก่าๆ ก็ล้มหายตายจากไป เปิดโอกาสให้คนรุน่
ผมปกครองบ้านเมืองบ้าง”
นายศรีเมืองหัวเราะชอบใจ เด็จผละจากบุรุษทั้งสามเดินเรื่อยๆ ไปที่
ริมนอกชาน ศรีลาตามออกไปด้วย หล่อนนั่งลงข้างเด็จ ห้อยเท้าออกไป
ลอยอยู่ข้างนอก ส่วนเด็จนั่งชันเข่าขึ้นข้างหนึ่ง
นัยน์ตาของเด็จมองไปที่เด็กชายสาม เด็กหญิงหนึ่ง ซึ่งลอยคอห่าง
ออกไปในแม่นำ้ ทีมี่ สีโคลนขุน่ น้ำกำลังเริม่ ขึน้ พืน้ โคลนใต้เรือนเริม่ มีน้ำขึน้
มาปริม่ ๆ แต่ถึงขนาดลงลอยคอได้นัน้ ต้องเดินไปตามสะพานยาวข้างๆ บ้าน
อีกไกล หากไม่เดินตามสะพานยาวสะพานเดียวที่ยื่นออกไปให้ความสะดวก
ก็ต้องลุยโคลนออกไป
นัยน์ตาจับอยูที่ เด็
่ กๆ แต่แววตาของเด็จแสดงว่าเขากำลังครุน่ คิดอะไร
อยู่ในใจ
“เด็จ…คิดอะไรอยู่จ๊ะ อย่าไปถือสากับอาเกิดเลย แกพูดอะไรตรงไป
ตรงมาอย่างนั้นเอง”
“เปล่า ไม่ได้ถือสา แต่ไอ้ที่อาเกิดพูดออกมาทำให้ผมอดคิดไม่ได้”
“คิดอะไร”
“หลายอย่าง” เด็จตอบสัน้ ๆ นิง่ ไปนิดหนึง่ จึงขยายความต่อไปว่า “ผม
สงสารคุณพ่อ…แต่บางทีอาจจะเพราะความลำเอียงที่เป็นลูกก็ได้…” เด็จนิ่ง
ไปอีก นัยน์ตาละจากเด็กที่กำลังเล่นน้ำ เหลือบมองต่ำ “พ่อผมทุ่มเทเงิน
จนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวเมื่อตอนสมัครผู้แทนฯ ไม่มีใครช่วย ไม่มีใครเป็น
สปอนเซอร์ ไม่เคยสัญญากับใครว่าถ้าเป็นผู้แทนฯ จะวิ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้
จนป่านนี้ ผมยังคิดไม่ออกว่า คุณพ่อได้อะไรขึน้ มาบ้างจากการเป็นผูแทนฯ”
้
“ก็เด็จล่ะ สมมติว่าคุณสมัครเป็นผู้แทนฯ คุณคิดว่าคุณต้องการอะไร”
ศรีลาย้อนถาม หล่อนกล่าวต่อไปว่า
“จุดประสงค์ในใจของคนเรา บางทีมันก็ไม่เหมือนกันหรอก เด็จ ซึง่
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ในบางครั้ง เราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราทำอย่างนั้น อย่างนี้ เพราะอะไร
บ่อยครั้งไป ที่คนเราไม่มีเหตุผลแน่นอนในการตัดสินใจทำอะไร”
ศรีลามองดูสหายหนุ่มของหล่อนอย่างพิจารณา
“ถามจริงๆ เถอะเด็จ ถ้าคุณพ่อของคุณเกิดกลับใจเปลี่ยนไปอยู่พรรค
รัฐบาล คุณจะรู้สึกอย่างไร”
“หัวเด็ดตีนขาดก็คงเป็นไปไม่ได้ คนทีจะ
่ ทำอย่างนัน้ ต้องไม่ใช่พ่อผม”
ศรีลาหัวเราะ
“คุณเองก็คือเงาของพ่อคุณนัน่ แหละเด็จ คุณตอบตัวเองได้แล้วว่าคุณ
ต้องการอะไร หากคุณเกิดจะเป็นนักการเมืองหรือผู้แทนราษฎรขึ้นมา!”
ศรีลาดึงเท้าขึน้ มานัง่ พับเพียบแล้วหันไปมองดูบิดา ผูหั้ วเราะครืน้ เครง
ประสานเสียงอาคันตุกะทัง้ สองแทบไม่ขาดระยะ สีหน้าของศรีลาแสดงความ
เบื่อหน่ายเล็กน้อย หล่อนปรารภแกมประชดว่า
“พ่อของฉันสิ น่าเลื่อมใส…ทำงานตั้งแต่หนุ่มจนแก่ จนกระทั่งเขา
สงสาร ยัดเยียดชัน้ ตรีให้เมือ่ จวนปลดเกษียณพอดี เข้าไปทำงานก็ทำไปวันๆ
เย็นกลับมานัง่ กินเหล้าจนเมาแประ พ่อเป็นคนทีใช้
่ ชีวติ อย่างไม่มีความหมาย
ที่สุด”
“อายุของพ่อคุณเกือบหกสิบแล้ว คุณจะให้คนอายุปูนนี้มีความหมาย
อะไรในชีวิตอีก ศรีลา”
“ไม่ใช่แต่ตอนแก่หรอกเด็จ พ่อเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่หนุ่มแล้ว เรื่อย
เฉือ่ ย ไม่เคยคิดก้าวหน้าไม่ว่าจะในทางไหนทัง้ สิน้ ชีวติ ของพ่อคือความว่าง
เปล่า ขอให้มีเหล้ากินเท่านัน้ เป็นใช้ได้ ก็ดูเถิด…” ศรีลาพยักหน้าน้อยๆ “ฉัน
อยูบ้่ านหลังนีมา
้ ตัง้ แต่เด็กจนกระทัง่ โตเป็นสาว สิบกว่าปีเช่าเขาอยูมาอย่
่ างไร
ก็อย่างนั้น พ่อไม่เคยคิดขยับขยาย”
“ว่าที่จริงก็อยู่สบายดีแล้วนี่”
“สบายรึ เด็จ” เสียงของศรีลาติดจะขมขื่นนิดๆ “อย่าพูดเลย บ้าน
แคบๆ กระดานผุแล้วผุอีก ต้องคอยเสริม คอยแซมกันอยูเรื่ อ่ ย ห้องนอนมี
เพียงสองห้อง น้องๆ ผู้ชายต้องกางมุ้งนอนนอกชานโล่งๆ ห้องน้ำก็โน่น…
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อาบน้ำในแม่น้ำ แล้วก็ถ่ายลงในแม่น้ำ” ศรีลาพยักหน้าไปยังกลางแม่น้ำ
หล่อนหัวเราะเบาะๆ เสียงหัวเราะจะขันก็ไม่ใช่ ทุเรศหรือสมเพชเสีย
มากกว่า
“บางทีตอนกลางคืนฝนตกกำลังถ่ายอยู่ เรือเกิดหลบฝนเข้ามาใต้ถุน
บ้าน คิดดูก็แล้วกันว่ามันน่าทุเรศแค่ไหน!”
ทีจ่ ริงไม่น่าแสดงความขบขัน แต่เด็จก็อดหัวเราะไม่ได้จึงหัวเราะออก
มานิดหนึ่ง เขากล่าวว่า
“แต่จะว่าไป ความจริง คุณกับน้องอีกตัง้ ห้าคนก็เป็นภาระอยูไม่
่ น้อย
เหมือนกัน เท่าทีผม
่ ดูๆ คุณกับน้องๆ ก็ไม่ได้ลำบากจนเกินไปนี่ ขอโทษเถอะ
นะ…ฐานะอย่างคุณพ่อของคุณเลี้ยงลูกได้ขนาดนี้ ก็นับว่าเก่งพอใช้”
“เชอะ!” ศรีลาทำเสียงเบาๆ
“พ่อที่ไหนกัน พ่อน่ะรึ แค่ค่าเหล้า ค่าใช้จ่ายในบ้านก็ติดลบแล้ว
แม่ต่างหากเล่าจ๊ะ เด็จ แม่สิเป็นคนวิ่งเต้นหาเงินหาทอง”
ศรีลามองไปที่บิดาอีกครั้งหนึ่ง ขณะนั้นน้องๆ ของศรีลากำลังไต่ขอน
มะพร้าวที่ทอดจมโคลนอยู่มายังบันไดบ้าน ผู้ชายสาม อายุสิบห้า สิบสี่
สิบสามตามลำดับ แล้วจึงถึงผู้หญิงสุดท้องอายุประมาณสิบขวบ หล่อนคน
สุดท้ายนุง่ ผ้าถุงเก่าๆ กระโจมอกเสียด้วย ทัง้ ๆ ทียั่ งไม่ทันจะมีหน้าอกให้กระโจม
หล่อนเงยหน้าขึ้น กระพุ่มมือไหว้เด็จ แต่ปากร้องถามพี่สาวว่า
“แม่มารึยัง พี่ศรีลา”
“ยังไม่เห็น แม่เขาไปไหน”
“เก็บค่าแชร์”
น้องสาวตะโกนบอก แล้วก็ไต่บันไดขึ้นมา เปียกซ่กๆ ทั้งสี่คนพี่น้อง
เด็กชายวิง่ เลยไปทางหลังครัว เสียงรือ้ ค้นถ้วยชามดังโฉ่งฉ่าง ผูเป็
้ นบิดาจึง
ตะโกนเข้าไปข้างในว่า
“เฮ้ย…เบาๆ หน่อยโว้ย เดี๋ยวถ้วยชามแตกหมด จะกินจะอยู่ก็ผลัด
กางเกงเสียก่อน บ้านช่องเลอะเทอะหมด ประเดี๋ยวแม่แกกลับมาเขาเล่น
งานตายห่…”
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“อนงค์…ไปผลัดผ้านุ่งเสียซี ดู…มายืนเปียกซ่กๆ อยู่ได้ ไม่รู้จักอาย
พี่เด็จเขา”
“อายอะไรกัน เห็นหน้ากันอยู่บ่อยๆ” น้องสาวคนสุดท้องของศรีลา
หัวเราะคิกคัก ก่อนจะเดินผละไปตามที่พี่สาวบอก
ศรีลามองตามแล้วก็ถอนหายใจยาว หล่อนบ่นว่า “เบื่อ…จริงๆ นะ
เด็จ ฉันเบื่อสภาพอย่างนี้เต็มทน”
“เบื่ออะไร”
“ทุกอย่าง…ความไม่มีระเบียบ ชีวิตที่ง่ายๆ เกินไป”
“บางคนเขาก็ชอบชีวติ ง่ายๆ อย่างนี้ ผมว่าศรีลาน่าจะทำใจให้เอนจอย
กับมันนะ ไอ้การไม่พอใจชีวิต ความเป็นอยู่ของตัวเอง มันจะทำให้เกิด
ขมขื่นขึ้นเปล่าๆ”
“ไม่จะละ มันเกิดขึน้ แล้วทีเดียวแหละ” ศรีลาว่า แล้วหล่อนก็หัวเราะ
“ถ้าคุณเป็นฉัน คุณจะเข้าใจ หากฉันไม่ได้เรียน ไม่ได้ร่วมสมาคมกับเพือ่ นๆ
ทีเรี่ ยนอยูระดั
่ บเดียวกัน ความรูส้ กึ อย่างนีก็้ คงไม่เกิดขึน้ แต่นี…
่ ” ศรีลายก
ไหล่นิดๆ “พูดไป มันก็คล้ายกับความทะเยอทะยานเหมือนกัน จริงๆ นะเด็จ
ในหมู่เพื่อนๆ ของเรา มีอยู่ไม่กี่คนดอกที่ฉันยอมให้มาที่บ้านของฉัน”
หล่อนขัดขึ้นอีก เมื่อเห็นเด็จขยับปากจะพูด
“อย่าพูดเลยว่า ไม่เห็นเป็นไร คนไม่ได้เหมือนกันไปหมดทุกคนหรอก
เด็จ” ศรีลาถอนหายใจยาว เปลีย่ นเรือ่ งกล่าวว่า “ดูเถิด…บ้านก็แย่อยูแล้
่ ว
ฉันยังมาคุยกับเด็จถึงเรื่องไม่เอาไหนของตัวเองอีก…เด็จหิวข้าวรึยังล่ะ จะ
ตักข้าวราดแกงมาให้”
เด็จพยักหน้า
“ก็ดีเหมือนกัน…แน่ะ ดูเหมือนเสียงคุณแม่ของคุณมาแล้ว”
ศรีลาหัวเราะอย่างไม่ชอบใจนัก ได้ยนิ เสียงมารดาโต้ตอบกับเพือ่ นบ้าน
อยู่หลังครัวอย่างถนัดชัดเจน…
“แทงให้ฉันรึเปล่า เจ๊ดา”
“แทงซี แต่ฉันไม่เล่นตัวเดียวกับแม่เฟือ่ งหรอกนะ ฉันเล่นเก้ากับเจ็ด”

