CHAPTER 00
[บทบรรยาย: จุน]
ผมหรี่ ตาฝ่ ากลุม่ ควันของบุหรี่ ในวินาทีที่กล่องของขวัญถูกเปิ ดออก...
ก่อนหน้ านี ้ชัง่ ใจอยูน่ านพอสมควรเพราะการมีพสั ดุมาส่งยามวิกาลแบบนี ้มัน
ไม่ใช่เรื่ องปกติ แต่หลังจากครุ่นคิดและท�ำความเข้ าใจกับข้ อความ ‘Gift for winner’
บนกระดาษแผ่นเล็กที่เสียบติดมา ผมจึงรู้วา่ นี่นา่ จะเป็ นของขวัญที่ ‘ผู้แพ้ ’ รับปากไว้
ว่าจะส่งมาให้ ตงแต่
ั ้ สปั ดาห์ก่อน
ผมเป็ นเจ้ าของ SL Club (Silver Layer) คลับใต้ ดนิ ชื่อดังใจกลางเมือง ทุกๆ
สิน้ เดือนที่ นั่นจะมี การประชันฝี มือเพื่ อหาผู้เป็ นหนึ่ง โดยเน้ นหนักไปทางดนตรี
ทังการร้
้
องเพลง การเต้ น การแร็ป รวมถึงการพนันเล็กๆ น้ อยๆ ซึง่ ตังของเดิ
้
มพันไว้
ให้ กบั ผู้ชนะเสมอ
SL Club จะมีตวั แทนในแต่ละเดือนเข้ าแข่งขันกับแขก หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า
‘Demon’ เป็ นต�ำแหน่งของคนฮอตๆ ทีค่ อยสร้ างสีสนั และดึงดูดลูกค้ า ถ้ าเปรียบเทียบ
ให้ ถกู ก็คงคล้ าย ‘โฮสต์’ อะไรท�ำนองนัน้
ซึง่ ถึงแม้ วา่ ไอ้ ‘จุน’ คนนี ้จะเป็ นเจ้ าของและคอยดูแลคลับ แต่ผมเองก็ได้ รับ
ต�ำแหน่ง Demon มาเหมือนกัน
โดยผู้ชนะในแต่ละเดือนจะถูกเรี ยกว่า ‘King of demon’
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และใช่ เดือนนี ้ผมเป็ นตัวแทนซึง่ ได้ รับชัยชนะมาอย่างง่ายดายราวกับปอก
กล้ วยเข้ าปาก เอาจริ งๆ ก็แค่หาอะไรท�ำแก้ เซ็ง แต่ไม่คดิ ว่าคะแนนจะขาดลอยชนิด
มองไม่เห็นฝุ่ นขนาดนี ้
เพราะแบบนันอี
้ กฝ่ ายจึงรับปากว่าจะส่งของ ‘รางวัล’ มาให้ ผมอยากปฏิเสธ
เหมือนกัน แต่เดี๋ยวหาว่าเสียมารยาท
แต่ใครจะคิดล่ะว่าไอ้ ของขวัญที่ถกู ส่งมาจะเป็ น ‘คน’ แถมยังเป็ น ‘เด็กผู้หญิง’
ตัวเล็กหน้ าตาน่ารักน่าชังขนาดนี ้!
เด็กนัน่ หมดสติหรื อแค่หลับไปผมก็ไม่ร้ ู เหมือนกัน รู้ แค่ว่าตัวเองยืนจ้ องเด็ก
ผู้หญิงในชุดแมวน้ อยอยูพ่ กั ใหญ่แล้ ว
“เด็ ก เขามี พ่ อ มี แ ม่ ป่ ะวะ...” ผมพึ ม พ� ำ พลางลากสายตาส� ำ รวจสภาพ
ร่ างกายยัยนัน่ ไปด้ วย ถามว่ากล่องมันใหญ่ไหมก็ใหญ่พอสมควร แต่การจะยัดคน
เข้ าไปได้ คงไม่ใช่เรื่ องง่ายถ้ าหากว่าคนคนนันไม่
้ ตวั เล็กจริ งๆ
คิดดู ขนาดยัยแมวเหมียวนัน่ ตัวเท่ามดยังต้ องขดเป็ นหอยทากเลย
หรื อว่าไอ้ คนที่มนั แพ้ ผมจะเป็ นหนึง่ ในขบวนการค้ ามนุษย์?
เหอะ ตลก...
“งือ... หนาว” เสียงครางซึง่ ฟั งไม่ได้ ศพั ท์ทำ� ให้ ผมลากสายตากลับไปและหยุด
ตรงใบหน้ ากลมมนที่แดงระเรื่ ออย่างน่าดูเอ็น เอ๊ ย! เอ็นดู
ก็คงจะหนาวอยูห่ รอก ไอ้ ชดุ แมวบัดซบนัน่ ไม่ตา่ งอะไรจากชุดชันในเลยถ้
้
าพูด
ให้ ถกู
“บ้ านอยูไ่ หน” ผมดึงบุหรี่ออกจากปาก จัดการบี ้มันกับก�ำแพงจนเปลวไฟมอด
ดับ “ลุกขึ ้นมาคุย บรรลุนิติภาวะหรื อยัง อายุเท่าไหร่ ชื่ออะไร” ผมรัวค�ำถามด้ วย
น� ้ำเสียงดุๆ
“ตัวเล็กหนาว หนะ หนาว...” คนที่แทนตัวเองว่า ‘ตัวเล็ก’ เบ้ ปากอย่างน่าฟั ด
เธอดิ ้นขลุกขลักอยูใ่ นกล่องด้ วยความทุลกั ทุเล จะว่าไปผมก็เพิง่ สังเกตเห็นข้ อมือบาง
ถูกมัดด้ วยริ บบิ ้นสีแดงสด นัน่ ยิ่งขับให้ เด็กตัวน้ อยๆ ดูนา่ สงสารเป็ นทวีคณ
ู
เออ แล้ วท�ำไมผมไม่แก้ ให้ น้องเขา ยืนมองอยูไ่ ด้
“ลูกเต้ าเหล่าใครล่ะเรา” ใช้ เวลาแกะริ บบิ ้นเพียงแป๊ บเดียว ผมก็อ้ มุ ยัยเด็กตัว
กระจ้ อยร่อยออกมาจากกล่อง ตังใจพาไปตรงโซฟาเพราะอยากคุ
้
ยกันให้ ร้ ูเรื่อง ทว่า...
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หมับ!
“ฟะ ไฟไหม้ ” ยัยตัวเล็กที่มีอาการคล้ ายคนละเมอคว้ าคอเสื ้อผมเข้ าอย่างแรง
มิหน�ำซ� ้ำยังโน้ มหน้ าเข้ ามาใกล้ แล้ วท�ำจมูกฟุดฟิ ดตรงริ มฝี ปากผม
ปลายจมูกยัยนัน่ แตะโดนริ มฝี ปากผมแบบเฉียดผ่าน...
“ไฟไหม้ อะไร กลิ่นบุหรี่ ” ผมตอบทังๆ
้ ที่ร้ ูดีวา่ เด็กนัน่ คงไม่มีสติพอจะรับฟั ง
ขณะนันก็
้ ขม่ ใจเอาไว้ เพราะยัยเด็กน้ อยเปลีย่ นมาซุกหน้ ากับซอกคอผม... ลมหายใจ
กรุ่นร้ อนท�ำเอาผมต้ องกัดริ มฝี ปากเอาไว้ ถ้ าเป็ นคนรู้จกั นะผมจะตีให้ ก้นลายเลย
ไม่มีสติทีหนึง่ แล้ ว ยังจะอ่อยเรี่ ยราดแบบนี ้อีก
เชื่อเหอะ ถ้ าถูกส่งไปที่อื่นคงไม่พ้นโดนจับกิน
อันที่จริ ง... อยูก่ บั ผมก็ใช่วา่ จะปลอดภัย
ฟุบ...
ผมพายัยเด็กตัวกะเปี๊ ยกมาถึงโซฟาจนได้ ทว่าในจังหวะที่ ก�ำลังจะวาง
ร่างบางลงบนนัน้ อุ้งมือเล็กๆ ก็ขยุ้มคอเสื ้อผมแน่นขึ ้นราวกับไม่อยากปล่อยไปไหน
และด้ วยความที่ผมไม่ทนั ได้ ตงตั
ั ้ ว... รู้อีกทีจงึ ถลาเข้ าไปใกล้ ซะแล้ ว
บรรลัยเกิ ด!
เรี ยวคิ ้วผมเปลีย่ นมาขมวดมุน่ ยังดีทยี่ นั มือทังสองกั
้
บโซฟาทัน ไม่งนคงได้
ั้
จบู
กับคนแปลกหน้ าแน่ๆ
แถมไอ้ คนแปลกหน้ าเนี่ย ดันเป็ นเด็กน้ อยที่ดเู หมือนยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ อายุ
ถึงยี่สบิ ปี หรื อยังก็ไม่ร้ ู
“ตื่นมาคุยดีๆ” ผมส่งเสียงปลุกยัยนัน่ ทังที
้ ่ยงั อยูเ่ หนือร่าง
ลมหายใจของเราสองคนเป่ ารดกันอย่างใกล้ ชดิ จนสัมผัสได้ ถงึ กลิน่ อ่อนละมุน
ชวนดึงดูด...
สงบใจเอาไว้ไอ้จนุ มึงคงไม่อยากเข้าคุกเพราะพรากผูเ้ ยาว์ใช่ไหมวะ
ถึงกับต้ องเตือนตัวเองเลยไอ้ ฉิบหายเอ๊ ย...
ผมค่อนข้ างมีนิสยั เฉยชากับผู้หญิ ง... แต่กลับใจละลายทุกครัง้ ที่เห็นเด็ก
ตัวเล็กๆ ไม่ร้ ูท�ำไมเหมือนกัน
“แม่ขา... ขอผ้ าห่มให้ ตวั เล็กหน่อยค่ะ หนาวอ่ะ งือ” ดูท่าเด็กคนนีจ้ ะชื่อ
ตัวเล็กล่ะมัง้ ก็เหมาะสมกับขนาดตัวดี น่ารักไม่เบาด้ วย
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“เดี๋ยวพี่พาไปส่งบ้ านไง ตื่นมาคุยก่อน นอนหรื อตายไปแล้ วกันแน่” นี่ผมคุย
กับคนอยูถ่ กู ไหม?
“ตัวเล็ก” ผมลองเปลีย่ นมาขานชื่อยัยนัน่ ดู เผื่อเจ้ าตัวจะได้ สติ คนมีการมีงาน
ท�ำมัวเสียเวลากับเด็กแปลกหน้ าแบบนี ้เดี๋ยวก็ไม่ได้ นอนกันพอดี
ต่อให้ เป็ นของรางวัลส�ำหรั บผู้ชนะ แต่ผมก็ไม่เลวทรามขนาดจะล่วงเกิน
เด็กน้ อยไร้ สติได้ ลงคอ... มัง้
“อือ” สุดท้ ายแล้ วความตังใจของผมก็
้
พงั พินาศ ดูเหมือนว่าเรื่ องราวมันจะไม่
จบลงง่ายๆ และยัยนี่เองก็พดู จาไม่ร้ ูเรื่ องอีกด้ วย กลิน่ แอลกอฮอล์ก็ไม่มี สงสัยเป็ น
พวกหลับแล้ วละเมอหนักแน่ๆ
“แต่นอนนี่ไม่ปลอดภัยนะ” ผมส่งค�ำเตือน น� ้ำเสียงดูเหมือนจะปกติทงที
ั ้ ่ไม่
ปกติ จนป่ านนี ้แล้ วมือเล็กๆ ยังไม่ปล่อยจากคอเสื ้อผมเลย หลับไปทังอย่
้ างนี ้ได้ ยงั ไง
“...”
ผมถอนหายใจพรื ดอย่างจนปั ญญาเมื่อตัวเล็กไร้ การตอบสนอง ก่อนแงะมือ
ยัยนัน่ ออกด้ วยเรี่ ยวแรงระดับหนึ่ง แล้ วเอาเสื ้อตัวเองให้ เธอสวมเพราะไม่อยากให้
อะไรๆ มันรบกวนสายตา อันที่จริ งก็สงสารด้ วย
“อุน่ ...” เด็กตัวเท่าลูกหมาพึมพ�ำเบาๆ และคงเพราะขนาดตัวเราต่างกันมาก
เสื ้อที่ยยั นัน่ สวมอยูจ่ งึ ยาวเลยหัวเข่า แขนเสื ้อเองก็เลยข้ อศอกเหมือนกัน
เอาจริ งๆ ถ้ าบอกว่าเป็ นเด็กประถมก็เชื่อว่ะ
ครึ่งชัว่ โมงผ่านไป
เหมือนจะงานเข้ า...
ก่อนหน้ านี ้ไม่กี่นาทีผมอุ้มตัวเล็กมานอนบนเตียงเพราะถึงเราจะไม่ร้ ู จกั กัน
แต่ผมก็ไม่ใจร้ ายถึงขนาดให้ ยยั นัน่ นอนบนโซฟาแคบๆ
ส่ ว นผมเองก็ ตัว ใหญ่ เ กิ น กว่ า จะนอนบนโซฟานัน้ ด้ ว ย บวกกับ เป็ น คน
ขี ้หงุดหงิด พอรู้สกึ ไม่ได้ ดงั่ ใจก็เลยตัดปัญหาด้ วยการกลับมานอนบนเตียงเหมือนเดิม
เตียงนี ้เป็ นแบบคิงไซซ์ พื ้นที่จงึ กว้ างพอส�ำหรับสองคน เอาดีๆ ยัยนัน่ ตัวเล็ก
นิดเดียว ไม่กินพื ้นที่เท่าไหร่หรอก ถ้ าไม่ตดิ ตรงที่วา่ ...
“เฮ้ ...” ผมครางเสียงต�่ำท่ามกลางอุณหภูมิหนาวเย็นจากลมแอร์ ตอนนี ้
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ดึกมากแล้ วและผมก�ำลังจะเคลิ ้มหลับ แต่ตวั เล็กทีน่ อนอยูข่ ้ างๆ เขยิบเข้ ามาใกล้ ตอน
ไหนไม่ร้ ู รู้ตวั อีกทีก็เอาหน้ าซุกอกผมแล้ ว
นี่ก�ำลังเผชิญอยูก่ บั อะไรวะ?
ผมระบายลมหายใจออกมาเป็ นรอบที่เท่าไหร่แล้ วก็ไม่ร้ ู เลิกงานมาแทนที่จะ
ได้ นอน แต่ต้องมาปวดประสาทกับเด็กที่ไหนไม่ร้ ูแบบนี ้ จับยัดลงท้ องเลยไหมจะได้
จบ
“หมอนข้ างแข็งอ่ะ” ตัวเล็กท�ำเสียงอู้อี ้ ขยับเข้ ามาใกล้ อีกนิดจนแก้ มนุ่มนิ่ม
เบียดเรื อนกายของผมที่ตอ่ ให้ ถกู หุ้มด้ วยผ้ า แต่กลับรู้สกึ ชัดเจนประหนึง่ ไร้ สงิ่ ใดขวาง
กัน้
“ถอยไปไกลๆ หน่อย เดี๋ยวถูกกินนะ” ผมใช้ โทนเสียงเข้ มๆ บอกยัยเด็กที่ออ่ ย
โดยไม่ร้ ูตวั อย่างใจเย็น แต่เชื่อเถอะว่าอารมณ์ผมแม่งเริ่ มไม่เย็นแล้ ว “พี่โคตรตะกละ
ด้ วยนะ...”
ผมพูด พลางหลุบตามองยัยตัวเล็กที่ยงั คงหลับปุ๋ ยและกอดผมเหมือนเดิม
มืดมาก... แต่แสงไฟจากข้ างถนนสาดเข้ ามาผ่านหน้ าต่างห้ อง และนัน่ ท�ำให้
ผมพอมองเห็นอยูบ่ ้ าง
จากตอนแรกแค่ร้ ูสกึ เอ็นดูและสงสาร ตอนนี ้มัน...
กับเด็กเนีย่ นะ?
พึบ่
ตัวเล็กดิ ้นนิดหน่อย และการขยับกายในท่วงท่าเดิมท�ำให้ ผมรับรู้ถงึ ลมหายใจ
ร้ อนผ่าวและผิวนุม่ นิ่มของเด็กผู้หญิง เสื ้อตัวใหญ่ที่ผมเป็ นคนสวมให้ ยยั นัน่ ร่นขึ ้นมา
ถึงขาอ่อนด้ วย
โยนยัยนี่ทิง้ ทางหน้ าต่างดีไหมทุกอย่างจะได้ จบ คิดว่าตัวเองใจเย็นและ
ควบคุมอารมณ์เก่งแล้ วนะ เจอเด็กยัว่ เข้ าหน่อยดันวูบไหวซะได้
พึบ่
ยัยนัน่ ดิ ้นอีกแล้ ว แถมครัง้ นี ้ยังเอาเรี ยวขามาก่ายร่างผมอีกต่างหาก แล้ วมัน
ตลกร้ ายมาก เพราะในช่วงที่ยยั นัน่ ขยับตัว ขาขาวๆ ดันไปสัมผัสเหนือเป้ากางเกง
อย่างหมิ่นเหม่จนผมแทบประคองสติเอาไว้ ไม่อยู่
ผมคิดว่าตัวเองไม่ใช่คนเลวนะ แต่ชกั ไม่แน่ใจแล้ วสิ
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หมับ! พึบ่ ...
ในตอนนันผมดั
้
นตัวเล็กออกและเป็ นฝ่ ายพันธนาการเธอเอาไว้ ท่ามกลาง
ความเงียบที่กลับมามีบทบาทอีกครั ง้ ... ผมใช้ นัยน์ ตาคู่นีจ้ ้ องมองเด็กนั่นโดยไม่
ปริ ปากพูดอะไร
คิดไม่ออกว่าผมจะจบเรื่ องนี ้ได้ ยงั ไง มันจะลงเอยที่ตรงไหน
กอด จูบ หรื อมากกว่านัน...
้
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CHAPTER 01
ตอนเช้ า
ผมยืนสูบบุหรี่ ตรงระเบียงห้ องขณะสองตามองผ่านกระจกใสเข้ าไปด้ านใน
ยัยเด็กน้ อยนัน่ ยังหลับอยู่ แต่หลายต่อหลายครัง้ ผมเห็นเธอดิ ้นไปดิ ้นมา แถม
ยังเตะผ้ าห่มออกอย่างแรง สงสัยจะฝันร้ าย
“เอาเข้ าไป” ผมพ่นควันบุหรี่ออกมาอีกครัง้ ทังๆ
้ ทีส่ ายตายังคงโฟกัสยัยตัวเล็ก
ซึง่ กลับมาตัวสัน่ ดิก๊ ๆ เหมือนลูกหมาตกน� ้ำ ผมปรับแอร์ ให้ เป็ นอุณหภูมิปกติแล้ วนะ
สงสัยยัยนัน่ จะเป็ นคนขี ้หนาว ผิดจากผมเลย
ยืนดูอยูส่ กั พักก็ต้องถอนหายใจออกมาอย่างเหนื่อยหน่าย อดไม่ได้ ที่จะกลับ
เข้ าไปข้ างในแล้ วห่มผ้ าให้ ยยั เด็กขี ้เซาที่นอนเหมือนตายมาแล้ วสิบวัน
พึบ่
ทว่าในช่วงเวลาเดียวกันนัน้ ตัวเล็กดันขยับตัวและส่งเสียงครางเล็กๆ อย่าง
ขี ้เกียจ ตอนแรกผมคิดว่ายัยนัน่ อาจจะแค่ดิ ้นตามประสา แต่เปล่าเพราะต่อจากนัน้
ไม่นานสองตาที่เดิมปิ ดสนิทก็คอ่ ยๆ เปิ ดขึ ้น... กระทัง่ เราสองคนสบตากันในที่สดุ
ผมชะงักอยูใ่ นท่าเดิม เหมือนมีอะไรมายึดให้ ร่างกายแข็งทื่อเป็ นปูนปั น้
นัยน์ตาสีดำ� สนิทกลมโตราวกับตุ๊กตาค่อยๆ เบิกกว้ างในขณะที่ความคิดหนึง่
แทรกเข้ ามาในหัว
15

ตาแป๋ วๆ ของตัวเล็กมี พลังการท�ำลายล้างสูงมาก!
พ่ายแพ้ จนอยากจะยกธงขาว... แต่หน้ าต้ องนิ่งเข้ าไว้ ไม่ร้ ูสกึ อะไรเลย ไม่คดิ
อะไรจริ งๆ!
“ลุงเป็ นใครคะ!” เสียงเล็กหวีดถามอย่างตื่นตระหนก มือทังสองข้
้
างผลักผม
จนเซถอยหลัง
ผมหน้ าตึง ทว่ายังมองตามคนตัวเล็กที่วิ่งจู๊ดไปยังมุมห้ องและคว้ าโคมไฟชี ้
หน้ าผม ท่าทางดูหวาดกลัวผมเอามากๆ เพราะต่อให้ ท�ำท่าเตรี ยมรบ แต่เนื ้อตัวกลับ
สัน่ ระริ ก แบบนันหรื
้ อเปล่าที่เรี ยกว่าสัน่ สู้
แต่ยงั ไงก็เหอะ เมื่อกี ้เด็กนัน่ เรี ยกผมว่าไงนะ ลุง?
ผมดูแก่ชราขนาดนี ้เลยเหรอ... หรื อท�ำงานดึกจนริ ว้ รอยถามหากันแน่
“เอาโคมไฟไปเก็บดีๆ” ผมใช้ เสียงราบเรียบบอกตัวเล็ก รู้สกึ หงุดหงิดนิดหน่อย
ที่ยยั นัน่ ท�ำเหมือนจ�ำอะไรไม่ได้ เลย ทังๆ
้ ที่เมื่อคืนยัว่ ได้ ยวั่ เอา
ดีแค่ไหนที่ผมยับยังตั
้ วเองได้ ทนั ไม่งนคงโดนกิ
ั้
นไม่เหลือซากแล้ ว ตอนนัน้
ตัวเล็กคงไม่มีแรงมาตะโกนค�ำว่าลุงใส่หน้ าผมแบบนี ้หรอก
ถึงอย่างนันก็
้ เถอะ กว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็ นปกติ ผมก็ท�ำรอยไว้ หลายจุด
เหมือนกัน แต่สงสัยคงรุนแรงไปหน่อยมัง้ ตัวน้ องเขาถึงช� ้ำเอาเรื่ องอยู่
“ตัวเล็กถามว่าลุงเป็ นใคร! ละ แล้ วท�ำไมตัวเล็กมีแต่รอยแดง!” ยัยนัน่ ส่งเสียง
เกรี ย้ วกราดก่อนส�ำรวจตัวเองแล้ วเบ้ ปากท�ำหน้ าเหมือนจะร้ องไห้
น่ากลัวมาก น่ากลัวจนอยากกัดให้ จมเขี ้ยวซะตอนนี ้...
“แล้ วเราล่ะเป็ นใคร” ผมเป็ นฝ่ ายถามกลับโดยไม่ตอบค�ำถาม ระหว่างนันก็
้
ก้ าวเท้ าเข้ าไปใกล้ จนตัวเล็กต้ องแนบแผ่นหลังกับผนังอย่างหวาดกลัว เสียงสะอื ้น
และดวงตาแดงก�่ำท�ำให้ ผมรู้สกึ ละลายไปหมดทังหั
้ วใจ แต่วา่ นะ... ต้ องนิ่งๆ เข้ าไว้
จะหวัน่ ไหวกับคนแปลกหน้ าได้ ยงั ไง บ้ าแล้ ว โคตรบ้ าเลย
“ยะ อย่าเข้ ามาใกล้ ตวั เล็กนะ! ไม่งนจะตี
ั ้ จริ งๆ ด้ วย!” ตัวเล็กมีทา่ ทางกล้ าๆ
กลัวๆ โคมไฟในมือบางยังคงชี ้หน้ าผมอย่างหมายมาดเช่นกัน “ฮือ บอกว่าอย่าเข้ า
มาใกล้ ไง...”
ผมหยุดเท้ าลงเมื่อระยะห่างระหว่างเราเหลือเพียงคืบสันๆ
้
ลมหายใจอ่อนละมุนของตัวเล็กเป่ ารดหน้ าอก และเงาสูงใหญ่ของผมก�ำลัง
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บดบังแสงอาทิตย์ที่สาดเข้ ามาทางหน้ าต่าง ความต่างของส่วนสูงท�ำให้ ยยั เด็กน้ อย
ต้ องแหงนหน้ าขึ ้นมอง ในขณะที่ริมฝี ปากเบ้ เป็ นจานคว�ำ่ ราวกับคนเพิง่ ถูกหักค่าขนม
“ไหนว่าจะตีไง” ผมก้ มหน้ ามองเด็กน้ อยที่น� ้ำตาคลอเบ้ า เห็นแล้ วมันเขี ้ยวจน
อยากงับแรงๆ สักที
“จะตี ฮึก” ยัยนัน่ สะอึกสะอื ้นพูดจาไม่ร้ ูเรื่ อง แถมยังใช้ มืออีกข้ างยกขึ ้นขยี ้ตา
ตัวเอง เพื่อขับไล่หยดน� ้ำที่ก�ำลังจะไหลออกมา “ตัวเล็กจะตีให้ ตายเลย”
ขูอ่ ยูน่ นั่ แต่ไม่เห็นท�ำอย่างที่ปากว่าเลย
“เราไม่กล้ าหรอก” ผมใช้ แรงเพียงน้ อยนิดกระชากโคมไฟกลับมา ตัวเล็กสะดุ้ง
เฮือกเหมือนกลัวว่าผมจะตีให้ ตายคามือยังไงยังงัน้
“อย่าท�ำอะไรตัวเล็กนะ ตะ ตัวเล็กกลัวแล้ วค่ะ...” เมื่อครู่นี ้ยังขูฟ่ ่ อเป็ นแมวซ่า
อยู่เลย แต่เมื่อเห็นว่าผมเหนือกว่า เจ้ าตัวจึงท�ำตาวาวระริ กและใช้ น� ้ำเสียงแผ่วเบา
อ้ อนวอนผม แน่นอนว่านัน่ ท�ำให้ ลมหายใจของผมท�ำงานผิดพลาดไปชัว่ ขณะหนึง่
มีใครเคยบอกยัยนี่ไหมว่าตอนท�ำเสียงแบบนี ้... มันยิง่ กว่าล่อเสือเข้ าถ� ้ำซะอีก
ผมแพ้ เด็ก แพ้ คนขี ้อ้ อน และยัยนี่มีหมดทุกอย่าง
ภาวนาให้ เราเจอกันครัง้ นี ้ครัง้ แรก ครัง้ เดียว และครัง้ สุดท้ ายเหอะ ไม่งนผม
ั้
คงไม่กล้ ารับประกันเรื่ องความปลอดภัย
ท�ำไมต้ องแก้ มแดงด้ วย ท�ำไมต้ องท�ำตาแป๋ วๆ ใสๆ แบบนันด้
้ วยวะ
“พี่ไม่ท�ำอะไรเราหรอก แต่บอกมาก่อนว่าเราเป็ นใคร ท�ำไมถึงอยูใ่ นกล่องนัน่
ได้ ” ผมช�ำเลืองตาไปฝั่ งขวามือซึ่งกล่องของขวัญขนาดใหญ่ยงั ไม่ถูกเคลื่อนย้ าย
ตัวเล็กเองก็มองตามอย่างว่าง่ายเช่นกัน
“ตัวเล็กไม่ร้ ู อ๊ ะ!” ตอนแรกยัยนัน่ ส่ายหน้ าพรื ด แต่ไม่กี่วินาทีตอ่ มาก็เบิกตา
โพลงเหมือนเพิ่งนึกอะไรออก “เมื่อวานตัวเล็กโดนลักพาตัว!” ก็คงจะใช่
ดูทา่ แล้ วยัยเด็กตัวน้ อยตรงหน้ าคงไม่เสนอตัวเองเพือ่ นุง่ น้ อยห่มน้ อยแบบนัน้
แน่ แถมยังถูกยัดกล่องมาราวกับเป็ นสิง่ ของอีก
“โอเค งันบ้
้ านอยู่ไหน เดี๋ยวพี่พาไปส่ง” ผมไม่ถามต่อเพราะแค่นี ้มันก็เพียง
พอแล้ ว
ผมมีลกู น้ องอยูเ่ ยอะพอสมควร ตามหาไอ้ ตวั การไม่ใช่เรื่ องยากเกินไป
ถึงเวลานัน้ ผมอาจจะเลาะฟั นมันสักสามซี่แล้ วโยนเข้ าตะรางซะ
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“ดะ เดีย๋ วตัวเล็กจะกลับเอง! ไม่อยากล�ำบากลุงค่ะ” ตัวเล็กพยายามแทรกตัว
ออกไป ไม่ร้ ูวา่ ผมก�ำลังท�ำสีหน้ าแบบไหนเพราะดูเหมือนว่ายัยนัน่ จะกลัวเอามากๆ
แล้ วก็ยงั ไม่เลิกเรี ยกผมว่าลุงสักทีด้วย สะเทือนใจโคตร
“ถ้ าไม่เลิกเรี ยกว่าลุง พี่ไม่ปล่อยนะ” ผมโยนโคมไฟลงบนเตียง ก่อนใช้ ฝ่ามือ
ทังสองยั
้
นฝาผนังเอาไว้ เพื่อปิ ดกันเส้
้ นทางหลบหนี แถมยังขยับใบหน้ าเข้ าไปใกล้ จน
ปลายจมูกเราเฉียดกันอีกต่างหาก
ตัวเล็กสะดุ้งจนตัวโยนราวกับก�ำลังเผชิญหน้ าภูตผีปีศาจ
แล้ วก็นะ ปี ศาจบางชนิดมันกินคนเป็ นอาหารด้ วยนะเผื่อยังไม่ร้ ู
“ฮือ ปล่อยตัวเล็กนะคะพี่ชายยย ตัวเล็กกลัวแล้ ว”
[จบบทบรรยาย: จุน]
ฉันนึกออกแล้ ว! เมื่อวานฉันโดนกลุม่ ผู้ชายท่าทางน่ากลัวจับตัวไป!
พวกนันน่
้ ะ เอาผ้ าอะไรไม่ร้ ูมาปิ ดปากฉัน น่าจะเป็ นยาสลบหรื ออะไรสักอย่าง
แน่ๆ เพราะหลังจากนันฉั
้ นจ�ำอะไรไม่ได้ เลย มีสติอีกทีก็ตอนที่ตื่นขึ ้นมาในห้ องนอน
หรูๆ ของพี่ชายโคตรหล่อตรงหน้ า!
เขาตัวสูงมาก ย้ อมผมสีเทาเหลือบเงิน เจาะคิ ้ว เจาะหู มีรอยสักมากมาย ดู
นิสยั ไม่ดีเลย เป็ นคนชัว่ หรื อเปล่านะ
“เดี๋ยวพี่ไปส่ง เรากลับไม่ถกู หรอก” เขายอมผละตัวออกห่าง ทว่าก็ยงั ไม่หยุด
อาสาจะไปส่ง ตอนนันฉั
้ นหน้ าซีดไปเลย
ฉันไม่ร้ ู จกั เขานะ เราไม่ร้ ู จกั กันสักนิด ถ้ าเกิดเขาพาฉันเข้ าป่ าแล้ วฆ่าทิ ้งล่ะ
จะท�ำยังไง! พี่ชายคนนันชอบท�
้
ำหน้ าโหดๆ ด้ วย
ตัวเล็กยังไม่อยากตายนะคะ...
แม้ ว่าไม่อยากให้ พี่ผ้ ชู ายคนนันไปส่
้ งที่บ้านยังไง สุดท้ ายแล้ วเขาก็ท�ำให้ ฉนั
จ�ำยอมอย่างว่าง่ายเพราะความกลัว
ระหว่างทางฉันไม่กล้ าขยับตัวเลย มันเกร็งไปหมด น� ้ำตาก็พร้ อมจะไหลออก
มาตลอดเวลาด้ วย แต่ก็ต้องฮึบๆ เอาไว้ ตัวเล็กห้ ามงอแงเด็ดขาด
“พี่ไม่ท�ำอะไรหรอก” พี่คนหล่อแต่โคตรน่ากลัวคงสังเกตเห็นท่าทางของฉัน
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เลยพูดขึ ้นหลังจากปล่อยให้ ความเงียบครอบคลุมเราอยูน่ านสองนาน
แอร์ ก็อย่างเย็น... ฉันยิ่งเป็ นคนขี ้หนาวอยูด่ ้ วย
“ค่า” ฉันขานรับแค่นนั ้ พยายามจะยิ ้มสู้แต่ปากกลับเบ้ ไม่หยุดสักที จังหวะ
นันจึ
้ งลองช�ำเลืองสายตาไปหาร่ างสูง เลยเห็นว่าเขาก�ำลังท�ำหน้ านิ่งๆ พอมองรวม
กับรอยสักเถื่อนๆ ตรงล�ำคอและร่างกายสูงใหญ่นนั่ ยังไงก็ยากูซา่ ดีๆ นี่เอง
“พีข่ า...” ฉันกลืนน� ้ำลายลงคอและใช้ เสียงออดอ้ อนเรียกเขา เป็ นผลให้ พผี่ ้ ชู าย
หล่อเถื่อนเม้ มริ มฝี ปากแน่น
ไม่ร้ ูวา่ เขาก�ำลังคิดอะไร แต่วนิ าทีที่นยั น์ตาคมกริบเลือ่ นมาทางนี ้ร่างกายมัน
แข็งทื่อยิ่งกว่าโดนสาปซะอีก
ตัวเล็กว่าเขาหล่อมากเลย แต่ท�ำไมต้ องเป็ นคนเลวด้ วย
“พี่ชื่อจุน” เสียงทุ้มๆ ดังขึ ้นมา ฉันเลยพยักหน้ าหงึกหงักอย่างว่าง่าย
“พี่จนุ ๆ” ฉันลองเรี ยกเขาใหม่ “ตัวเล็กปวดห้ องน� ้ำค่ะ”
“จะถึงบ้ านแล้ ว” พี่จุนดูเป็ นคนฉลาดยังไงก็ไม่ร้ ู สายตาของเขาเฉี ยบคม
เหมือนอ่านทุกอย่างออกแม้ แต่ค�ำโกหกของฉัน และมันก็จริ งอย่างที่เขาบอก
ไอ้ ตวั เล็ก! ไอ้ คนโง่! บอกทางกลับบ้ านให้ เขารู้แบบนี ้มันอันตรายมากเลยนะ!
ก็ลกึ ๆ น่ะ ฉันคิดว่าเขา ‘อาจจะ’ ไม่ใช่คนใจร้ ายก็ได้ นี่นา...
“ตะ ตัวเล็กอยากลงแล้ ว เหลือนิดเดียวตัวเล็กเดินเองได้ ” ฉันท�ำหน้ าหงอย
เสียงที่พดู ออกไปก็ตะกุกตะกักเอามากๆ เสมือนคนติดอ่าง สบตาเขาได้ ไม่นานก็ต้อง
เป็ นฝ่ ายเบือนหลบ “งะ งันตั
้ วเล็กไม่พดู แล้ ว” ก็เขาเงียบใส่นี่นา ไม่ร้ ูวา่ ก�ำลังท�ำหน้ า
แบบไหนหรื อไม่พอใจหรื อเปล่า มันเลยจบตรงที่ฉนั ท�ำคอตกอย่างพ่ายแพ้ อยูต่ รงนี ้
“พี่ไม่ใช่ฆาตกรโรคจิต ท�ำไมท�ำท่าแบบนัน”
้ ทว่าสักพักพี่จนุ ก็ท�ำเสียงอ่อนลง
เรี ยกให้ ฉนั ค่อยๆ เลื่อนสายตากลับไปอย่างกล้ าๆ กลัวๆ “อยากลงก็ได้ แต่ต้องจ่าย
ค่าน� ้ำมันพี่ด้วยนะ”
“ตัวเล็กไม่มีเงินอ่ะ” ฉันส่ายหน้ าไปมา ทังเนื
้ ้อทังตั
้ วไม่มีอะไรเลยนอกจาก
ชุดชันในบางๆ
้
ยังดีทพี่ จี่ นุ อนุเคราะห์เสื ้อตัวโตให้ ฉนั สวมปิ ดบังความโป๊ เปลือย แต่กน็ นั่ แหละ
แค่นนพิ
ั ้ สจู น์ไม่ได้ หรอกนะว่าพี่เขาจะเป็ นคนดี
ดูส!ิ อาสามาส่งฉันเองแท้ ๆ อยูๆ่ มาขอค่าน� ้ำมันเฉย! แก่ทีหนึง่ แล้ วยังจะมา
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ขี ้งกอีก!
“แล้ วใครบอกว่าพีจ่ ะเอาเงิน” พีจ่ นุ ท�ำให้ ฉนั ชะงัก และผงะหนักกว่าเดิมหลาย
เท่าเมื่อคนตัวใหญ่หยุดรถแล้ วโน้ มกายเข้ ามาใกล้ จนปลายจมูกโด่งๆ แตะจมูกฉัน
อย่างจงใจ
ฉันขยับไปด้ านหลังโดยอัตโนมัตแิ ต่กพ็ บกับทางตัน กระทัง่ ลมหายใจกรุ่นร้ อน
ที่เจือด้ วยกลิน่ บุหรี่ กระชากสติฉนั กลับมา
“ละ แล้ วพี่จนุ อยากได้ อะไรคะ”
“เอาเบอร์ ตวั เล็กมา”
ที่ SL Club
[บทบรรยาย: จุน]
ยัยตัวแสบ...
เมื่อเช้ าก่อนตัวเล็กจะลงจากรถไป ผมตัดสินใจขอเบอร์ น้องเขาไว้ ซึง่ ยัยนัน่ ก็
ให้ มาอย่างง่ายดายจนน่าแปลกใจ แต่วา่ นะ... ผมเพิ่งมารู้เมื่อไม่กี่นาทีก่อนนี ้เองว่า
ยัยนัน่ ให้ เบอร์ ใครมาก็ไม่ร้ ู!
ถึงว่า ไม่อิดออดสักนิดทังที
้ ่ดหู วาดกลัวผมออกขนาดนัน้
ท�ำท่าหงอยๆ ตอนเจอหน้ า แต่แอบร้ ายไม่เบาเหมือนกันนะยัยนัน่ พูดแล้ วมัน
เขี ้ยว
“คิดอะไรอยูเ่ หรอคะ หน้ าเคร่งเครี ยดเชียว” เสียงยัว่ ยวนทว่าหวานหยดย้ อย
ปลุกผมจากภวังค์ความคิด ก่อนลากสายตาไปหาต้ นตอของเสียงด้ วยสีหน้ าเรียบเฉย
“เปล่าครับ” ผมตอบเสียงสุภาพเพราะตอนนี ้อยู่ SL Club ก�ำลังท�ำหน้ าที่
Demon อย่างที่ท�ำทุกคืน
และแน่นอนว่าการใกล้ ชิดกับลูกค้ าจนถึงขันถึ
้ งเนื ้อถึงตัวถือว่าเป็ นเรื่ องปกติ
เพราะพวกเขาเสียเงินจ�ำนวนมากเพื่อซื ้อเวลา แล้ วที่นี่เองก็ถือคติลกู ค้ าคือพระเจ้ า
เหมือนสถานที่บริ การทัว่ ๆ ไป
แม้ วา่ บางครัง้ ลูกค้ าจะท�ำตัวเอาแต่ใจเกินไปจนน่าหงุดหงิดก็เหอะ
“หน้ านิ่งๆ ของจุนเนี่ย... มีเสน่ห์จงั เลยนะคะ น่าค้ นหาสุดๆ ไปเลย” ผมเพิ่งรู้
ว่าลูกค้ ารายนี ้ขึ ้นมานัง่ บนตักแล้ ว มัวแต่คดิ เรื่ องตัวเล็กจนลืมไปเลยว่าก�ำลังท�ำอะไร
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ผมยิ ้มมุมปากเบาๆ มือทังสองล้
้
วงกระเป๋ ากางเกง ไม่ประคอง ไม่โอบหรื อ
แตะต้ องตัวผู้หญิงบนตักสักนิด มีแต่เธอที่เบียดเข้ ามาใกล้ จนจะหลอมรวมกันเป็ น
ร่างเดียวอยูแ่ ล้ ว
“คลับจะปิ ดแล้ วนะครับ” ผมใช้ โทนเสียงสุภาพบอกเธอในครัง้ ที่เหลือบตา
มองนาฬิกาบนฝาผนัง ตอนนี ้เราสองคนอยูใ่ นห้ องรับรองแขกซึง่ จะเอาไว้ ใช้ สำ� หรับ
คนที่ต้องการความเป็ นส่วนตัว
“เสียดายจังเลย~ งันเดี
้ ๋ยวพรุ่ งนี ้ฉันมาหาใหม่นะคะ” เธอส่งยิ ้มหวานและ
ท�ำท่าจะจูบ แต่ผมเอามือดันไว้ ซะก่อน เธอจึงสัมผัสโดนฝ่ ามือแทนที่จะเป็ นริ มฝี ปาก
“กลับได้ แล้ วนะครับ ดึกขนาดนี ้มันอันตราย”
“ขอบคุณที่เป็ นห่วงนะคะ” เปล่า ผมท�ำตามหน้ าที่
เธอคนนันส่
้ งยิ ้มและโบกมือลาในขณะที่ผมยังนัง่ อยูบ่ นโซฟาเหมือนเดิม ใน
เวลาท�ำงานผมมักหักห้ ามใจไม่สบู บุหรี่ แต่พอคลับใกล้ ปิด ผมก็ล้วงมันขึ ้นมาสูบจน
พื ้นที่แถวนี ้ถูกปกคลุมด้ วยกลุม่ ควันสีเทาขุน่
“โถ ไอ้ คนโหด ผู้หญิงยัว่ แล้ วยังเฉยเมยได้ โคตรยอมใจ” เสียงกวนประสาท
อันแสนคุ้นเคยของ ‘ไอ้ โฮป’ ดังขึ ้นมาจากประตูทางเข้ า ผมช�ำเลืองมองนิดหน่อยอย่าง
ไม่คอ่ ยยี่หระ
มันเป็ นเพื่อนผม และเป็ นหนึง่ ใน Demon
“เบือ่ ขี ้หน้ า กลับบ้ านซะไป” ผมไล่ ได้ ยนิ เสียงและเห็นหน้ ามันบ่อยจนร� ำคาญ
แล้ ว
“โหๆ อารมณ์ไหนของมึงวะ เมื่อกี ้กูเกือบโดนลูบเป้าเลยนะเว้ ย” เกี่ยวกัน
เหรอวะ “ไอ้ เกรย์ ก็เกื อบโดนมนุษย์ ป้าดูดปาก” ไอ้ โฮปก� ำลังพูดถึงน้ องชายมัน
แต่ไม่ใช่น้องแท้ ๆ หรอก
และใช่ ไอ้ เกรย์ก็มีต�ำแหน่งเหมือนเราสองคน
“...” ผมพ่นควันบุหรี่ ออกมาอีกครัง้ จนไอ้ โฮปเบ้ หน้ า ท�ำตัวกระแดะดี ทังๆ
้ ที่
ตัวเองก็สบู เหมือนกัน
“สังเกตมานานละ เย็นชากับผู้หญิงสวยๆ แบบนี ้ไม่ใช่วา่ มึงมี ‘คนในหัวใจ’
เหรอวะ” ไอ้ โฮปทิ ้งตัวนัง่ ข้ างๆ ผม ท�ำหน้ าท�ำตาสอดรู้สอดเห็นจนอยากตบกะโหลก
แตก ผมเลยเหลือบตามอง
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“เปล่า กูโสด” ผมพูดความจริ ง ใครเข้ ามาก็ปฏิเสธหมด มีแฟนน่ะเหรอ...
น่าร� ำคาญ
อยากเลี ้ยงสัตว์มากกว่า เด็กก็ได้ กระชุม่ กระชวยกว่ากันเยอะ
“กูไม่เชื่อ!” เสียงดังฉิบหาย “กูว่านะ มึงต้ องแอบมองเด็กคนไหนอยู่แน่ๆ”
ค�ำพูดของไอ้ โฮปท�ำให้ ผมสะอึกแทบส�ำลักควันบุหรี่ ดีที่ยงั เก็บสีหน้ าเก่ง
“กูไม่มีเวลาขนาดนันหรอก
้
ไร้ สาระ” ขณะที่ปากพูด ในหัวมันดันปรากฏภาพ
เด็กตัวจ้ อยหน้ าตาเหมือนตุ๊กตา
“แหม ไร้ สาระ อย่าให้ กรู ้ ูวา่ มึงกินเด็กนะไอ้ จนุ ”
“อึก” ไอ้ บดั ซบ สะอึกอีกแล้ ว
สงสัยวันนี ้ดื่มน� ้ำน้ อยแน่ๆ
หลายวันผ่านไป
“แกไปสักเพิ่มเหรอตาจุน ตัวลายเป็ นตุ๊กแกแล้ ว”
“นิดเดียวเองแม่” ผมตอบเสียงเนือยเมื่อถูกแม่บงั เกิดเกล้ าวิจารณ์รอยสักบน
ตัวซึง่ มันก็ไม่ได้ เยอะอะไรขนาดนัน้
ก็แค่ที่แขน แผ่นหลัง ตาตุม่ และต้ นคอเอง มันคือศิลปะ
ตอนนี ้ผมอยู่ที่บ้านใหญ่ซงึ่ พ่อกับแม่อยู่ที่นี่ คือผมออกไปอยู่คอนโดฯ และ
หาเงินเองตังแต่
้ ยงั เรี ยนไม่จบไง นานๆ ครัง้ จะกลับมาเยี่ยมพวกท่าน แต่ครัง้ นี ้มันต่าง
ออกไป รู้ไหมท�ำไม
เมื่อสองเดือนก่อนแม่เคยเปรยๆ ไว้ วา่ จะฝากลูกสาวเพื่อนให้ ผมดูแลในฐานะ
พีช่ ายเพราะท่านรู้วา่ ผมค่อนข้ างรักเด็กและโตพอจะปกป้องคนอืน่ ได้ พวกท่านลงทุน
ท�ำธุรกิจอะไรสักอย่างซึง่ จะต้ องเดินทางไปต่างประเทศอีกวันสองวันข้ างหน้ า กลับ
มาอีกทีตอนไหนไม่ร้ ู
ไม่ถือว่าเป็ นภาระหรอก ถ้ าเด็กมันน่ารัก อยากได้ อะไรผมก็หามาให้ หมด
แต่ยงั ไม่เจอหน้ าเลย เห็นว่าก�ำลังเดินทางและใกล้ ถงึ แล้ วด้ วย
“นิดเดียวบ้ านแกน่ะสิ! สภาพอย่างนี ้แม่ว่าน้ องต้ องกลัวแกแน่ๆ” แม่ถอน
หายใจอย่างเหนื่อยหน่าย “เอาเถอะ แค่แกท�ำตัวดีๆ กับน้ องเขาก็พอ ฝั นอยากมี
น้ องสาวไม่ ใ ช่ เ หรอ ก็ ท� ำ ตั ว ให้ มั น สมกั บ ที่ อ ยากได้ ” จริ งอย่ า งที่ แ ม่ พู ด
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ผมอยากมีน้องสาวตังแต่
้ เด็กๆ
“งันเดี
้ ย๋ วผมไปบอกพ่อให้ ท�ำน้ อง” ผมก�ำลังจะขึ ้นชันบนไปหาพ่
้
อจริงๆ แต่แม่
ดึงหูผมไว้ ซะก่อน จึงต้ องถอยกลับอย่างห้ ามไม่ได้
ดึงขนาดนี ้ท�ำไมไม่เอามีดมาปาดทิ ้งเลยล่ะ เจ็บ...
“พ่อเป็ นหมันตังแต่
้ ฉนั คลอดแกแล้ วย่ะ!”
“เออ ผมลืมเลยแม่” ท�ำไมความจ�ำสันวะ
้ ผมว่าผมยังไม่แก่นะ
“อ้ าว มากันแล้ ว” แม่รีบวิ่งไปต้ อนรับทันทีที่ได้ ยินเสียงเครื่ องยนต์ดงั อยูห่ น้ า
บ้ าน ผมเองก็เดินตามท่านไปเงียบๆ อยากรู้ เหมือนกันว่าลูกสาวเพื่อนแม่จะน่ารัก
แค่ไหน
“โอ๊ ย ขอโทษที รถติดมาก” คุณป้าเพื่อนแม่ลงรถมาคนแรก ท่านทังสองกอด
้
กันกลมเลย ผมเคยได้ ยินเรื่ องท่านบ่อยๆ เจอหน้ าครัง้ ล่าสุดก็ตอนที่ทา่ นตังท้
้ อง ผ่าน
ไปกี่สบิ ปี แล้ วไม่ร้ ู “อ้ าว หนูจนุ หล่อเหลาสมค�ำร�่ ำลือนะลูก” และสักพักคุณป้าก็หนั
มายิ ้มให้ ผม
“สวัสดีครับป้า” ผมเลยยกมือไหว้
“ยัยตัวเล็ก! ท�ำอะไรอยูบ่ นนัน้ รีบๆ ลงมาฝากตัวกับพีช่ ายเร็วๆ เขาจะได้ เอ็นดู
เรา” ผมชะงักเมื่อได้ ยนิ สรรพนามที่ทา่ นเอ่ยเรี ยกลูกสาวตัวเอง หูฝาดไปเองหรื อเปล่า
ช่วงนี ้พักผ่อนน้ อยเกินไปหรื อยังไง
“ค่า!” เสียงใสๆ ของเด็กผู้หญิงดังขึ ้นมา ก่อนร่างบางในชุดไปรเวทสีขาวจะ
ลงมาจากรถอย่างเร่งรี บ แล้ วเชื่อเหอะว่าผมตัวแข็งยิง่ กว่าหินซะอีกเมื่อเด็กคนนันส่
้ ง
ยิ ้มให้ ... แต่รอยยิ ้มดังกล่าวก็คอ่ ยๆ เจื่อนลงอย่างเห็นได้ ชดั
ยัยตัวกะเปี๊ ยกนัน่ มัน...
เอาเข้ าไป โลกกลมจนผมขนลุกแล้ ว
“นี่ยยั ตัวเล็กจ้ ะ มันนิสยั ดีนะแต่ดื ้อไปหน่อย ยังไงป้าก็ฝากหนูจนุ ด้ วยนะลูก
ถ้ ามันท�ำผิด ป้าอนุญาตให้ เราดุได้ ” ใช่ เด็กคนนันคื
้ อตัวเล็ก ยัยเด็กตัวแสบที่ท�ำให้
ผมหวัน่ ไหวในวันนันไง
้
เกือบสลัดออกจากหัวได้ แล้ วก็ไม่วายโผล่มาให้ เห็นอีก
“ผมจะดูแลน้ องอย่างดีครับป้า ไม่ต้องห่วง” ผมพยายามท�ำตัวปกติ
ตัวเล็กส่งยิ ้มเจื่อนๆ ให้ ผมขณะยกมือไหว้ อย่างเก้ ๆ กังๆ
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“สวัสดีคะ่ ตะ ตัวเล็กฝากตัวด้ วยน้ า”
เจอกันไม่ถงึ ยี่สบิ สี่ชวั่ โมงรอยแดงยังเต็มตัว
ถ้ าต้ องอยูด่ ้ วยกันเพียงล�ำพังอีกครัง้ ไม่อยากคิดเลยว่าจะทัดทานความน่ารัก
ของยัยนัน่ ได้ ยงั ไง แล้ วผมจะทนหิวได้ นานแค่ไหน...
[จบบทบรรยาย: จุน]
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CHAPTER 02
เหงื่อไหลพลัก่ ๆ เลยทีนี ้
ยิ่งถูกนัยน์ตาคมกริ บของพี่จนุ จับจ้ องราวกับจะกลืนกิน ร่างกายก็พลอยสัน่
ระริ กด้ วยความกลัว
คือว่านะ แม่บอกว่าจะฝากฉันไว้ กบั ลูกชายเพื่อนเพราะท่านต้ องไปท�ำธุรกิจ
ทีต่ า่ งประเทศพักใหญ่ ฉันเป็ นลูกผู้หญิงเพียงคนเดียวและครอบครัวเราเหลือกันเพียง
สองคน ท่านกลัวฉันเหงาและอยู่คนเดียวไม่ได้ กอปรกับที่ลกู ชายเพื่อนแม่เนี่ย...
ค่อนข้ างเป็ นผู้ใหญ่ น่าไว้ วางใจ แม่ก็เลยตัดสินใจวานให้ ดแู ลฉันในฐานะน้ องสาว
แต่เดีย๋ วจ้ า! ตัวเล็กงงมาก พีจ่ นุ คนนันน่
้ ะ... คนทีร่ อยสักเต็มตัวและดูอนั ตราย
อย่างกับยากูซา่ คนนันคื
้ อคนเดียวกันกับที่แม่บอกจริ งๆ เหรอ?
พี่ชายคนนันไม่
้ ใช่คนใจร้ ายใช่ไหมอ่ะ เขาน่ะ ยังไงก็ต้องเป็ นคนดีอย่างที่แม่
บอกแน่ๆ ใช่หรื อเปล่า
แล้ วถ้ าฉันดื ้อขึ ้นมาล่ะ เขาจะหาไม้ เรี ยวมาตีฉนั ไหม
แค่คดิ ก็กลัวจนจะฉี่แตกแล้ วอ่า ท�ำไงดี
“ท�ำไมท�ำหน้ าแบบนันล่
้ ะไอ้ ตวั เล็ก พี่เขาไม่ใช่ผีนะ” แม่ถามเมื่อเห็นฉันท�ำ
หน้ าเจื่อนๆ และพี่จนุ เองก็ยงั ไม่เลิกจ้ องฉันสักที หน้ าเขานิ่งมาก ดูมีอ�ำนาจอย่างกับ
ปี ศาจแน่ะ
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“หล่ออย่างนันจะเป็
้
นผีได้ ไงอ่ะแม่” ฉันยูป่ ากนิดหน่อย ท�ำให้ ทา่ นมัน่ ใจว่าฉัน
โอเคกับพี่จนุ มากๆ จะได้ เลิกเป็ นกังวลสักที แต่วา่ นะ ในวินาทีที่ฉนั ลองเลื่อนสายตา
ไปหาร่างสูงอีกครัง้ ก็เห็นว่าผิวแก้ มขาวๆ ของเขาขึ ้นสีระเรื่ อราวกับถูกแดดบ่ม ทว่า
สีหน้ าและแววตายังคงเฉยชายากจะคาดเดา
พี่จนุ เขาดูเป็ นคนขี ้ร้ อนเนอะ และวันนี ้แดดก็คงจะแรงเกินไปด้ วยนัน่ แหละ
ขนาดตัวเล็กเป็ นคนขี ้หนาวยังรู้สกึ ร้ อนหน่อยๆ เลย...
วันถัดมา
ฉันเพิ่งไปส่งแม่ที่สนามบิน และตอนนี ้พี่จนุ พาฉันมาถึงคอนโดฯ ของเขาเป็ น
ที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ฉันสะพายเป้แค่ใบเดียว เพราะที่เหลือพี่เขาแบกขึ ้นมาข้ างบนให้ หมดเลย
กล้ ามแขนพี่จนุ งี ้เป็ นมัดๆ เลยนะ ไม่แสดงออกสักนิดว่าหนักทังที
้ ่ของในนันก็
้
ไม่ใช่น้อยๆ น� ้ำหนักก็ไม่ใช่เบาๆ ด้ วย แข็งแรงจนน่าเหลือเชื่อ!
ฉันท�ำได้ แค่มองแผ่นหลังกว้ างและก้ าวเท้ าเดินตามไปเงียบๆ อยากพูดอะไร
เหมือนกันนะ ไหนๆ เราก็จะเป็ นพี่น้องกันแล้ วนี่นา...
แม่ไว้ ใจเขาขนาดนี ้แสดงว่าเขาก็คงไม่ใช่คนเลวร้ ายหรอกเนอะ
“พี่จุนขา หนักไหม เอามาให้ ตัวเล็กถื อก็ได้ นะคะ” เพราะแบบนัน้ ฉันจึง
ก้ าวฉับเข้ าไปใกล้ และสะกิดเอวเขาเบาๆ เป็ นผลให้ ร่างสูงชะงักเท้ าก่อนใช้ นยั น์ตา
สีสวยเหลือบกลับมา ท�ำเอาฉันสะดุ้ง
ทะ ท�ำไมเหรอ ตัวเล็กท�ำอะไรผิด...
“ไม่ต้อง แค่นี ้พี่ถือเองได้ เราเปิ ดประตูให้ พี่ก็พอ” ฉันถอนหายใจออกมาอย่าง
โล่งอกเมื่อได้ ยินเสียงตอบโต้ ของพี่จนุ สงสัยเขาเป็ นคนหน้ านิ่งๆ หยิ่งๆ แบบนันอยู
้ ่
แล้ วมัง้ แต่เสียงของเขากลับทุ้มน่าฟั ง
“โอเคค่า” ฉันพยักหน้ ารับพร้ อมยิ ้มแป้น
“คีย์การ์ ดอยูใ่ นกระเป๋ ากางเกงพี่ ล้ วงเอา” เพราะกระเป๋ าและข้ าวของมากมาย
เต็มไม้ เต็มมือพีจ่ นุ ไปหมด ฉันจึงไม่อดิ ออดสักนิดทีจ่ ะท�ำตาม อันทีจ่ ริงนะ ฉันยังกลัวๆ
เขาอยูด่ ้ วย... ต้ องเป็ นเด็กดีเข้ าไว้ !
“ตัวเล็กขออนุญาตนะคร้ าบ!” พูดจบฉันก็ค่อยๆ ล้ วงมือเข้ าไปในกระเป๋ า
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กางเกงของเขาอย่างระแวดระวัง
ลมหายใจร้ อนๆ ที่เป่ ารดเหนือศีรษะท�ำให้ ฉนั ขนลุกขนพองอย่างบอกไม่ถกู
แต่ก็พยายามไม่คดิ อะไร เพราะตอนนี ้ฉันควรจดจ่อหาคีย์การ์ ดในกระเป๋ ากางเกงเขา
มากกว่า แล้ วทันทีที่ล้วงมือเข้ าไป ปลายนิ ้วก็แตะโดนหลายสิง่ หลายอย่างภายในนัน้
รูปร่างแบบนี ้ ไฟแช็กแน่นอน
ส่วนนี่ซองบุหรี่ ...
แล้ วก็ เอ๋!?
“เฮ้ ” เสียงค�ำรามเย็นๆ ของพี่จนุ ท�ำให้ ฉนั ต้ องแหงนหน้ าขึ ้นมองคนตัวสูง จึง
เห็นว่าเรียวคิ ้วเข้ มก�ำลังขมวดยุง่ ฉันเอียงคอเล็กน้ อยอย่างสงสัย จนกระทัง่ เขากระซิบ
ถาม “...เมื่อกี ้เราแตะโดนอะไรของพี่”
“ง่า ตัวเล็กไม่ได้ ตงใจนะ”
ั้
ฉันแก้ ตวั เสียงหงอย มือสัน่ ไปหมดเลย กระเป๋ า
กางเกงของเขาลึกมาก แตะโดนอะไรไปบ้ างก็ไม่ร้ ู “คือว่า...” เพราะพี่จนุ เงียบใส่อีก
แล้ ว ฉันจึงหาเรื่ องพูดแต่ก็ท�ำได้ แค่ค้างเติง่ ไว้ เพียงเท่านัน้
“ยังไม่ได้ วา่ อะไรเลย” ฉันสะดุ้งเล็กน้ อยเมื่อปลายคางสากระคายเกยเหนือ
ศีรษะแล้ วกดลงมาเบาๆ จนฉันต้ องย่นคอตามน� ้ำหนักที่ทิ ้งลงมา
หนวดเนี่ยพี่เขาเคยโกนทิ ้งบ้ างไหม จัก๊ จี ้เป็ นบ้ าเลย!
แล้ วก็นะ เราสนิทกันมากพอที่เขาจะท�ำแบบนี ้แล้ วเหรอ แอบสงสัยอยูใ่ นใจ
แต่ไม่กล้ าทักท้ วง ตัวเล็กกลัวโดนฆ่า
“พี่จนุ ขา...”
หลังจากเอาสัมภาระเข้ าไปเก็บไว้ ในห้ องที่พี่จนุ เตรี ยมให้ เสร็ จสรรพ ฉันก็รีบ
วิ่งแจ้ นเข้ าไปหาเขาถึงในห้ องเพราะเพิ่งนึกอะไรออก แม้ วา่ เขาก�ำลังนัง่ สูบบุหรี่ ตรง
ปลายเตียง ก้ มหน้ าก้ มตาไถโทรศัพท์ด้วยสีหน้ าเหนื่อยหน่ายราวกับแบกโลกไว้ ทงใบ
ั้
ก็เถอะ ยังไงฉันก็ต้องรบกวนเขา!
เพิ่งเห็นว่าพี่จนุ เปลี่ยนมาสวมเสื ้อกล้ ามแล้ วด้ วย หุน่ ดีเป็ นบ้ าเลย
“ว่าไง” พี่จนุ เลิกสนใจโทรศัพท์ ใช้ นิ ้วชี ้และนิ ้วกลางคีบบุหรี่ ออกจากปากโดย
กลุม่ ควันสีขนุ่ ยังคงลอยคว้ างอยูภ่ ายในนี ้แถมยังส่งกลิน่ มาถึงฉันอีกด้ วย เป็ นผลให้
ต้ องยูห่ น้ าอย่างเลี่ยงไม่ได้
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บุหรี่ สบู แล้ วตายเร็วนะ! กลิน่ ก็เหม็น ดูทา่ แล้ วไม่เห็นจะน่าอร่อยเลย เอาเข้ า
ปอดได้ ยงั ไงก็ไม่ร้ ู
แต่ท�ำไมกัน เวลามีควันลอยอยูร่ อบตัวเขา นัน่ ยิ่งขับให้ พี่จนุ ดูเท่และแบดไป
พร้ อมกันได้
“คือตัวเล็กขอเบอร์ พจี่ นุ ได้ ไหมอ่ะ แบบว่า...” ฉันยืน่ โทรศัพท์มอื ถือไปตรงหน้ า
มือแอบสัน่ นิดๆ แต่ยงั รักษาระยะห่างเอาไว้ อย่างดี
“ไงนะ เบอร์ พี่?” พี่จนุ เลิกคิ ้วข้ างหนึง่ ฉันเลยพยักหน้ าหงึกหงัก
ก็นะ... รอบก่อนพี่จนุ ขอเบอร์ ฉนั นี่ แต่ฉนั คิดว่าเขาต้ องเป็ นพวกโจรเถื่อนหรื อ
คนนิสยั ไม่ดีก็เลยให้ เบอร์ ลงุ ยามแถวบ้ านไป และป่ านนี ้เขาคงรู้แล้ วว่าถูกฉันต้ มจน
เปื่ อย! คือฉันสนิทกับลุงแกมากๆ น่ะ คิดไม่ถงึ เหมือนกันว่าต้ องมาอยูด่ ้ วยกันแบบนี ้
“อือๆ เบอร์ พี่จนุ ไง” ฉันย� ้ำและยังยื่นมือถือไปตรงหน้ าเขา
“เป็ นผู้หญิงมาขอเบอร์ ผ้ ชู ายได้ ไง” พี่จนุ ท�ำให้ ฉนั ขมวดคิ ้วหนัก รอยยิ ้มจางๆ
บริ เวณมุมปากของเขายิ่งท�ำให้ ฉนั สงสัยว่าการเป็ นผู้หญิงแล้ วขอเบอร์ ผ้ ชู ายมันผิด
ตรงไหน อีกอย่างนะ เรากลายเป็ นพี่น้องกันแล้ วนี่ มีเบอร์ กนั ไม่เห็นจะแปลกเลย!
“ก็เราเป็ นพีน่ ้ องกันนี่นา ตัวเล็กต้ องมีเบอร์ พชี่ ายสิคะ!” ฉันหน้ าบึ ้ง ขยับเข้ าไป
ใกล้ อีกหน่อยจนโทรศัพท์มือถือชนริ มฝี ปากของเขา เพราะแบบนันพี
้ ่จนุ จึงหลุบตา
มองมันและช้ อนขึ ้นมองฉันอีกหน
อยูด่ ีๆ ตัวก็เย็นวาบ...
ถึงจะน่ากลัวแต่ก็ยงั หล่อ! คนอะไรท�ำไมหล่อพร�่ ำเพรื่ อแบบนี ้หล่อทุกท่วงท่า
หล่อทุกๆ สีหน้ าและการแสดงออก หล่อหมักหมม!
“งัน้ มานั่งตรงนีม้ า” งงหนักกว่าเดิมหลายเท่าเมื่อพี่จุนใช้ มือข้ างหนึ่งตบ
หน้ าตักตัวเองเบาๆ
“ท�ำไมอ่ะ” ฉันยังยืนอยู่ที่เดิม มีเรื่ องให้ ฉงนใจเต็มไปหมด พี่จนุ ชอบท�ำตัว
แปลกๆ ตังแต่
้ ครัง้ แรกที่เจอกันแล้ ว เพราะแบบนี ้ไงฉันถึงยังสลัดความกลัวออกไป
ไม่ได้ มันยังเกาะกุมอยูใ่ นความรู้สกึ ของฉัน “ตัวเล็ก อ๊ ะ!”
ฉันก�ำลังจะพูดอะไรสักอย่าง ทว่าประโยคที่แสนกระท่อนกระแท่นนัน่ ก็จาง
หายไปเมื่อท่อนแขนแข็งแรงและเต็มไปด้ วยรอยสักเถื่อนๆ รัง้ ฉันเข้ าไปใกล้ อย่าง
ถือวิสาสะ!
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ไม่เพียงเท่านันนะ
้ พี่จนุ ยังบังคับให้ ฉนั นัง่ แหมะบนตักหนาๆ ของเขาอีกด้ วย!
“น� ้ำหนักเท่าไหร่ ท�ำไมเบา” พี่จนุ ถามอยูใ่ กล้ ๆ จนฉันที่พยายามจะดิ ้นเกิดตัว
แข็งทื่อโดยอัตโนมัติ คือว่าฉันนัง่ อยูบ่ นตักพี่จนุ ไง แต่ทีนี ้... ตอนที่พี่จนุ พูด ลมหายใจ
ร้ อนๆ มันเป่ าระใบหูด้วย ทังจั
้ ก๊ จี ้และรู้สกึ แปลกอย่างบอกไม่ถกู เลย
เขาก�ำลังแกล้ งตัวเล็กแหละ
“พี่จนุ ปล่อยตัวเล็กนะ งือ อึดอัดอ่ะ” ฉันพยายามต่อต้ านเขาอยูใ่ นระดับหนึง่
แต่ไม่กล้ าดิ ้นมากเลยท�ำได้ แค่ใช้ โทนเสียงแผ่วๆ เจือออดอ้ อนบอกเขา
ตังแต่
้ เกิดมา ฉันเคยนัง่ ตักแม่คนเดียวเองนะ
เพิ่งเป็ นพี่ชายฉันได้ แค่วนั เดียว ท�ำไมเกเรแบบนี ้ล่ะ!
[บทบรรยาย: จุน]
ยัยเด็กนี่นมุ่ นิ่มไปทังตั
้ วเลย อยากกอดแรงกว่านี ้อีกสักหน่อย แต่กลัวกระดูก
จะหักคามือ
ตัวเบาอย่างกับปุยนุน่ เท้ าก็ไม่ถงึ พื ้น ท�ำไมกะทัดรัดไปทังตั
้ วเลยวะ
นี่แม่ฝากน้ องให้ ผมดูแล หรื อฝากเนื ้อไว้ กบั เสือกันแน่ เฮอะ
“อยากได้ เบอร์ พี่ไม่ใช่เหรอ” ผมถามขณะมองเสี ้ยวหน้ าของตัวเล็ก ยัยนัน่ ท�ำ
หน้ างอง� ้ำ แก้ มพองอย่างกับซาลาเปา
“ถ้ าพีจ่ นุ ไม่อยากให้ ตัวเล็กไม่เอาก็ได้ ” ยัยนัน่ ไม่ยอมสบตาผม เอาแต่ก้มหน้ า
มองตักตัวเอง
แน่นอน... ผมรู้วา่ ยัยนัน่ จงใจหลบตา เนื ้อตัวที่ยงั คงสัน่ เทิ ้มเป็ นเครื่ องพิสจู น์
ว่าคนบนตักยังหวาดกลัวกันอยู่ อย่างที่แม่บอกไว้ จริ งๆ นัน่ แหละว่าไอ้ รอยสักและ
หน้ านิ่งๆ ของผมมันดูไม่นา่ เข้ าใกล้ เท่าไหร่นกั โดยเฉพาะกับเด็กคนนี ้
เอาจริ งๆ ไหม ผมถามแม่มาแล้ วและรู้ ว่าตัวเล็กเพิ่งเข้ ามหาวิทยาลัยได้
ไม่นานมานี ้เอง แต่น้องเขาเข้ าเรี ยนก่อนอายุหนึ่งปี เพราะงันในบรรดารุ
้
่ นเดียวกัน
ยัยนี่เด็กสุด
แต่ก็นน่ั ไง เพราะยัยนี่ตวั กระติ๊ดเดียว นิสยั ก็ง้องแง้ ง หน้ าตาบ้ องแบ๊ วอย่าง
กับตุ๊กตา แถมยังตัดผมสันอี
้ ก ผมถึงคิดว่ายัยนี่อาจจะอยูป่ ระถมหรื อมัธยมต้ น
เอาเถอะ ยังไงตัวเล็กก็ถือว่าเด็กกว่าผมอยูด่ ี
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จะว่าไป ตัวเล็กน่าจะหาข้ ออ้ างหรือเหตุผลอะไรสักอย่างอธิบายเรื่องทีห่ ายตัว
ไปในคืนนันให้
้ คณ
ุ ป้าฟั งเเล้ วล่ะมัง้ คืนที่ยยั นัน่ ถูกจับยัดกล่อง สวมเเค่ชดุ แมวน้ อย
บางๆ ไงจ�ำได้ ไหม...
ตอนนี ้ผมให้ ลกู น้ องสืบหาคนท�ำอยู่ น่าจะได้ ตวั ไอ้ เวรนัน่ เร็ วๆ นี ้
“พี่ให้ อยูแ่ ล้ ว” ผมดึงโทรศัพท์มือถือจากยัยนัน่ มา ตังท่
้ าจะกดเบอร์ ตวั เองลง
ไปด้ วยความเอ็นดู แต่ไม่ร้ ูดิ เพราะตัวเล็กยังก้ มหน้ าก้ มตา ขยุ้มมือกับชายกระโปรง
ไม่เลิกสักที ผมจึงชะงักไว้ และกระซิบเบาๆ ข้ างหู “หันหน้ ามาทางนี ้เร็ ว”
“ไม่เอา” ตัวเล็กส่ายหน้ าไปมา
“งันพี
้ ่ไม่คืนโทรศัพท์นะ” ผมต่อรองอย่างไม่คิดมาก และสีหน้ าก็ยงั คงราบ
เรี ยบเหมือนเดิม
“อย่าแกล้ งตัวเล็ก...” เธออ้ อนวอนแบบเด็กๆ ก่อนจะหันกลับมาทังที
้ ่สหี น้ ายัง
บึ ้งตึง เพิง่ รู้เหมือนกันว่ามือข้ างหนึง่ ของตัวเล็กก�ำลังขยุ้มชายเสื ้อของผม ท่าทางแบบ
นี ้ท�ำเอาลมหายใจขาดห้ วงไปหมดอย่างไม่น่าให้ อภัย “ตะ ตัวเล็กสัญญาว่าจะเป็ น
เด็กดี...”
ดวงตากลมโตก�ำลังวาวระริ กคล้ ายกับลูกสุนขั ขออาหาร
มองกันขนาดนี ้ ฆ่ากันให้ตายยังง่ายซะกว่า...
“โอเค พี่ไม่แกล้ งแล้ ว” ผมถอนหายใจอย่างพ่ายแพ้ ยอมกดเบอร์ และส่งคืน
เจ้ าของ
เชื่อไหม ทันทีที่ตวั เล็กได้ รับสมบัติของตัวเองกลับคืน เจ้ าตัวก็วิ่งจู๊ดจากไป
อย่างรวดเร็ วโดยไม่เหลียวหลังสักนิด
กระทัง่ ร่ างเล็กลับสายตาเเละตรงนี ้กลับมาเงียบสงัด ผมก็ยกมือขึ ้นเสยผม
แบบลวกๆ เพราะต้ องการขับไล่ความร้ อนผ่าวที่มากระจุกบริเวณแก้ มตังแต่
้ ตอนไหน
ไม่ร้ ู
โคตรจะไม่ปลอดภัยเลย
ตอนแรกก็กะจะแกล้ งๆ หยอกๆ เพราะรู้สกึ มันเขี ้ยว แต่ยยั นัน่ มีแรงดึงดูดน่า
ประหลาดใจ แววตานัน่ ก็เหมือนกัน ทุกครัง้ ที่ผมเผลอจ้ องมอง... เหมือนโดนสาปให้
กลายเป็ น ‘ทาส’ ยัยนัน่ ยังไงยังงัน้
เอาแล้ วไงไอ้ จนุ !
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[จบบทบรรยาย: จุน]
หลายวันผ่านไป
“ขอบคุณค่า”
ฉันยกมือไหว้ พี่จนุ อย่างสวยงามเมื่อรถคันหรู ของเขาเคลื่อนตัวมาจอดหน้ า
รัว้ มหาวิทยาลัยในเวลาอันรวดเร็ว เเต่วา่ นะทันทีที่ก้าวเท้ าลงจากรถ ร่างกายก็พลัน
แข็งทื่อเพราะถูกสายตาของคนมากมายเพ่งมองอย่างให้ ความสนใจ...
“ตัวเล็ก ลืมของ” เสียงทุ้มกังวานเรี ยกให้ ฉนั หันขวับกลับไป พอดีกบั ที่ร่างสูง
เดินมาหยุดอยูใ่ กล้ ๆ ฉันจึงแหงนหน้ าขึ ้นมองอย่างงุนงง
เเละดูเหมือนว่าพอพี่จนุ ปรากฏตัว การตกเป็ นเป้าสายตาก็ยิ่งรุ นแรงขึ ้นไป
ด้ วย
“สงสัยตัวเล็กรี บเกินไปหน่อย แหะๆ” ฉันเกาหัวสองสามทีเมื่อเห็นโทรศัพท์
มือถือในมือหนา เมื่อกี ้ตอนนัง่ คงจะท�ำหล่นโดยไม่ร้ ูตวั และฉันก็คงไม่ทนั สังเกต
“คราวหลังก็ระวังด้ วย” ฉันรับมันมาแล้ วส่งยิ ้มเจื่อน แต่วา่ ... “มองอะไรกัน”
ในตอนที่พี่จนุ เลื่อนสายตาไปทางอื่น เขาก็เห็นว่ามีคนก�ำลังมองมาที่เราเป็ นจ�ำนวน
มาก จึงขมวดคิ ้วและพึมพ�ำคล้ ายว่าหงุดหงิดที่ตกเป็ นเป้าสายตา
เอาดีๆ นะที่มองมาน่ะ ส่วนใหญ่ก็เป็ นผู้หญิงทังนั
้ นเลย
้
แหงล่ะ! ขับรถหรูขนาดนี ้คนก็ต้องชอบ ต้ องมองเป็ นธรรมดา
“คนหล่อก็งี ้แหละพี่ สาวๆ มองเต็มเลย” ฉันแซวแล้ วยิ ้มกริ่ ม
แต่เเล้ วก็ต้องชะงักเมือ่ พีจ่ นุ เคลือ่ นสายตากลับมาทันควัน มันเจือความคุกรุ่น
เล็กน้ อยจนฉันต้ องกลืนน� ้ำลายลงคอ ทว่าไม่นานเขาก็โน้ มหน้ าเข้ ามาใกล้ เเละกระซิบ
บางอย่างข้ างหู
บางอย่างซึง่ มีเพียงฉันเท่านันที
้ ่ได้ ยินมัน
“เหรอ... ใครได้ พี่เป็ นแฟนก็โคตรโชคดีด้วยนะ” ท�ำไมเสียงต้ องเซ็กซี่ขนาดนี ้
ด้ วยเล่า
“คิๆ ตัวเล็กจะรอดูแฟนพี่จนุ ค่ะ ต้ องสวยด้ วยแน่ๆ เลย” ฉันฉีกยิ ้ม เป็ นช่วง
เวลาเดียวกับที่เขาผละตัวออกไปและใช้ ก�ำปั น้ เขกเบาๆ กลางหน้ าผาก แม้ จะไม่แรง
เท่าไหร่ แต่ก็เจ็บเอาเรื่ องอยู่ “ตัวเล็กเจ็บนะ!” ฉันท�ำหน้ าบึ ้งพลางยกมือลูบหน้ าผาก
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ป้อยๆ

อ่า ท�ำไมถึงเห็นความหงุดหงิดเล็กน้ อยจากแววตาของเขากันนะ
“รี บไปเรี ยนไป”
“ค่า...” ฉันพยักหน้ ารับ อยากถามว่าเขาหงุดหงิดอะไร แต่ก็ท�ำได้ แค่ยกมือ
ไหว้ อีกครัง้ เพราะอยากขอบคุณที่อตุ ส่าห์ตื่นมาส่งแต่เช้ า ก่อนจะวิ่งเข้ าไปข้ างใน
พยายามไม่สนใจสายตาของคนรอบข้ าง
แล้ วเมื่อครู่นี ้น่ะ ฉันพูดอะไรผิดไปหรื อเปล่านะ
ได้ แต่คดิ แล้ วก็สงสัย
เย็นวันเดียวกัน
ฉันเลิกเรี ยนแล้ วและก�ำลังนัง่ รถเมล์กลับคอนโดฯ ตอนนี ้ค่อนข้ างค�ำ่ รถจึงติด
มาก แต่ฉนั ไม่ได้ เร่งรี บอะไรอยูแ่ ล้ วเลยนัง่ เล่นเกมมือถือฆ่าเวลา
แต่ระหว่างนันกลั
้ บรู้ สกึ เย็นสันหลังวาบเหมือนถูกสายตาของใครมองมาใน
ระยะประชิด
พอดีกบั ที่หน้ าจอโทรศัพท์ฉนั ดับลงและมันเป็ นจอแบบใส ฉันถึงได้ เห็นเงา
ใบหน้ าของใครสักคนปรากฏอย่างใกล้ ชิด มันนั่งตรงเบาะด้ านหลังและก�ำลังใช้
สายตาน่ากลัวมองมาอย่างน่าขนลุก
ละ ลงป้ายหน้ าดีกว่า...
ฉันบอกตัวเองอย่างนันเมื
้ ่อรู้สกึ ถึงความไม่ปลอดภัย
และตอนนี ้นอกจากคนขับและพี่กระเป๋ ารถเมล์ ก็มีเพียงฉัน ป้าคนหนึง่ ที่นงั่
หลับมาตังนานแล้
้
ว และลุงแก่ๆ ท่าทางหื่นกามด้ านหลังนัน่ !
ฉันกลืนน�ำ้ ลายลงคอ นับหนึ่งถึงสิบอย่างร้ อนใจ สองมือชืน้ เหงื่อจิกขยุ้ม
กระโปรงนักศึกษาจนรู้สกึ เจ็บ... สองตาก็เอาแต่มองทาง ภาวนาให้ ถงึ ป้ายหน้ าเร็ วๆ
แต่... ฮือออ! รถขยับเขยื ้อนจากที่เดิมนิดเดียวเองอ่ะ
ลงตอนนี ้เลยดีกว่า!
หมับ!
“เฮือก...”
ฉันตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าจะลงตอนนี ้เลย ทว่าบุคคลน่ากลัวที่ก่อนหน้ านี ้
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นัง่ อยูด่ ้ านหลังดันพุง่ เข้ ามานัง่ ข้ างๆ เพื่อปิ ดกันทางหนี
้
ของฉันซะก่อน มิหน�ำซ� ้ำ! ยัง
ใช้ มือหยาบกดต้ นขาฉันอย่างรุนแรงจนลุกขึ ้นยืนไม่ได้
มะ ไม่นะ
“อย่าหนีเลยน่า...” มันใช้ เสียงแหบพร่ากระซิบบอก ในขณะที่มือหยาบกร้ าน
ทวีแรงบีบจนรู้สกึ ปวดร้ าว
ฉันรู้สกึ ได้ ถงึ ความร้ อนผ่าวตรงกระบอกตาและความสัน่ ร้ าวของหัวใจที่เต้ น
หนักมากกว่าทุกที พยายามอ้ อนวอนผ่านแววตาแต่มนั หาได้ ยี่หระไม่
อยากจะตะโกนดังๆ หรือแม้ แต่ยกโทรศัพท์โทรหาใครสักคน แต่พอเจอสายตา
น่ากลัวของคนข้ างๆ ฉันกลับไม่กล้ าพอ
ใครก็ได้ ชว่ ยตัวเล็กด้ วย...
ฉันลองช�ำเลืองตามองกระเป๋ ารถเมล์อีกครัง้ ปรากฏว่าเขานัง่ หลับไปแล้ ว
คนขับก็ไม่ได้ สนใจอะไรด้ วยซ� ้ำ ทุกอย่างเงียบมากจนเหมือนว่ามีแค่ฉนั กับมันเท่านัน้
“ไม่มีใครสนใจหนูหรอก” เสียงมันดังขึ ้นอีกครัง้
“ฮึก...” และแรงบีบเองก็รุนแรงขึ ้นไปด้ วยจนฉันสะดุ้งเฮือกและแทบลืมวิธีการ
หายใจที่ถกู ต้ อง
กึก...
ขณะนันเสี
้ ยงฝี เท้ าที่ก้าวขึ ้นรถมาก็เรี ยกให้ ฉนั หันไปมองอย่างรวดเร็ วเพราะ
ก�ำลังต้ องการความช่วยเหลือ แต่ปากกลับแข็งทื่อไปเลยเมื่อถูกนัยน์ตาสีเทาขุน่ มอง
มาอย่างเยือกเย็นและน่ากลัวยิ่งกว่าครัง้ ไหน
แต่เขาไม่ได้ ใช้ มนั มองฉัน
หมับ!
เพียงไม่นานหลังจากนันเจ้
้ าของร่างสูงในชุดไปรเวทสีดำ� ก็กระชากคอเสื ้อคน
ข้ างๆ ฉันด้ วยพละก�ำลังอันมหาศาล ส่งผลให้ มนั ถลาไปตามแรง
ผัวะ!
พะ พี่จนุ เขามาได้ ยงั ไง...
ขณะที่ฉนั ยังคงนัง่ อึ ้ง พี่จนุ ก็จดั การมันด้ วยหมัดหนักๆ ซึง่ แรงพอจะท�ำให้ คน
รับหงายหลังลงไปกับพื ้น แน่นอนว่าเสียงความรุนแรงท�ำให้ กระเป๋ ารถเมล์ทเี่ ผลอหลับ
สะดุ้งตื่น รี บวิ่งเข้ ามาด้ วยสีหน้ าตื่นตระหนก
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“เฮ้ ยๆ อย่ามีเรื่ องกันบนนี ้!”
พึบ่ !
พี่จนุ หยิบแบงก์พนั จากกระเป๋ าสตางค์แล้ วโยนใส่หน้ ากระเป๋ ารถเมล์คนนัน้
ทังๆ
้ ที่เขายังคงจ้ องหน้ าคนบนพื ้นด้ วยสายตาอันตราย
“เอาเงินไป แล้ วอย่ามายุง่ ” เสียงเยือกเย็นกระซิบบอก “ส่วนมึง จะยอมไป
โรงพักดีๆ หรื อให้ กลู ากมึงไป?” และเสียงของเขาก็เย็นเยียบยิ่งขึ ้นไปอีกตอนถามลุง
โรคจิตคนนัน้ ฉันสัมผัสได้ เลยว่าพี่จนุ ก�ำลังโมโหเพราะค�ำพูดของเขากระโชกกระชัน้
อย่างที่ไม่เคยเป็ น
“ดะ เดี๋ยวผมพามันไปโรงพักเองครับ” เสียงกระเป๋ ารถเมล์ดงั ขึ ้น เขาเก็บ
แบงก์พนั ใส่กระเป๋ าเรี ยบร้ อยแล้ ว คงกลัวพี่จนุ แน่เลย...
“ขอบคุณ” พี่จุนเอ่ยสันๆ
้ แล้ วเตะขาลุงคนนัน้ หนึ่งทีด้วยท่าทางแสนห่าม
“ตัวเล็ก มากับพี่” เมื่อเห็นว่าฉันยังนั่งตัวสัน่ ด้ วยความกลัว เขาจึงเรี ยกฉันเบาๆ
โทนเสียงเปลี่ยนไปจากก่อนหน้ านี ้พอสมควร แต่ก็ยงั น่าเกรงขามอยูด่ ี
“คะ ค่า...” ฉันขานรับ จากตอนแรกที่ขยับตัวแทบไม่ได้ พอเห็นหน้ าพี่จนุ กลับ
ไม่ลงั เลสักนิดที่จะก้ าวเท้ าเข้ าไปหาเขา
พี่จนุ คว้ ามือฉันไว้ พลางบีบกระชับอย่างแนบแน่น เขาพาฉันย้ อนกลับไปทาง
เดิม จนเห็นรถคันหรูจอดอยูข่ ้ างๆ สวนสาธารณะไม่ไกลจากมหาวิทยาลัย “พี่จนุ มา
รับตัวเล็ก...”
“ทีหลังไม่ต้องขึ ้นรถเมล์แล้ ว เดี๋ยวพี่มารับตอนเลิกเรี ยน” พี่จนุ เอ่ยเสียงห้ วนๆ
เป็ นเวลาเดียวกันกับที่เขาพาฉันมาถึงรถ ฉันเองก็พยักหน้ ารับอย่างว่าง่าย เจอแบบ
นันคงไม่
้
กล้ าขึ ้นรถเมล์ไปอีกนานเลย “ถ้ าจ�ำไม่ผิด เมื่อคืนพี่ก็บอกเราไปแล้ วว่าจะ
ไปรับไปส่ง แล้ วท�ำไมไม่ฟัง”
“ตัวเล็กลืมค่ะพี่จนุ ” ฉันเข้ ามานัง่ ในรถแล้ ว ส่วนพี่จนุ ก�ำลังขับรถโดยยังคงท�ำ
สีหน้ าเรี ยบนิ่ง
ฉันลอบมองร่ างสูงอยู่เป็ นระยะ รู้สกึ ดีใจและโล่งอกที่เขามาช่วย แต่ก็โมโห
ตัวเองที่ลมื ไปซะสนิทว่าเขาจะมารับตอนเลิกเรี ยน สงสัยเป็ นเพราะความเคยชินแน่ๆ
“ทีหลังก็จ�ำไว้ นะ ถ้ าลืมอีกจะโดนท�ำโทษ” ต่อไปตัวเล็กจะจ�ำให้ ขึ ้นใจเลยค่า!
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พี่จนุ พาฉันมาถึงคอนโดฯ โดยใช้ เวลาไม่นานนัก ฉันเดินคอตกตามเขาไป ไม่
กล้ าพูดอะไรมาก รู้วา่ พี่เขายังหงุดหงิดอยู่
“ไหนพี่ขอดูหน่อย”
“ดูอะไรคะ” ฉันถามอย่างไม่เข้ าใจเมื่อพี่จนุ กดให้ ฉนั นัง่ บนโซฟา ส่วนเขาย่อ
ตัวลงและก้ มหน้ ามองรอยตรงต้ นขาของฉัน...
โห ลุงโรคจิตคนนันบี
้ บจนฉันได้ รอยสีมว่ งกลับมาเลย!
ถึงว่า... มันเจ็บนิดๆ
“...” พี่จนุ เงียบใส่ เขามองรอยตรงนันเหมื
้ อนก�ำลังครุ่นคิดอะไร ฉันจึงก้ มหน้ า
ตามเพราะอยากรู้วา่ เขาก�ำลังท�ำหน้ าแบบไหนอยู่
“พี่จนุ ขา ตัวเล็กไม่เป็ นอะไร” เขาก�ำลังโทษตัวเองหรื อเปล่านะ เพราะแม่ไว้ ใจ
เขาและฝากให้ ดแู ลฉันในฐานะน้ องสาวนี่นา
“...”
“มันก็เจ็บนิดๆ แต่ตวั เล็กทนได้ !” ฉันท�ำเสียงสดใสจนพี่จนุ ช้ อนตาขึ ้นมา “คะ
คือว่า... เอายาหม่องทา สองสามวันก็หายแล้ ว”
“เพ้ อเจ้ อ...”
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CHAPTER 03
“ตัวเล็กไม่ได้ เพ้ อเจ้ อสักหน่อย อ๊ ะ”
ก�ำลังจะเถียง แต่พี่จนุ กลับท�ำให้ ฉนั ชะงักและกลืนถ้ อยค�ำทังหมดลงคอด้
้
วย
การใช้ ริมฝี ปากร้ อนเหมือนไฟจูบเบาๆ บริ เวณรอยช� ้ำ
ความเปี ยกชื ้น ไอร้ อน และความรู้สกึ แปลกใหม่ท�ำให้ ฉนั เกร็ งตัว จิกเท้ ากับ
พื ้นโดยอัตโนมัติ ถึงจะใช้ เวลาไม่นาน แต่ก็มากพอจะท�ำให้ ฉนั ร้ อนผ่าวไปทังหน้
้ า
นี่มนั วิธีการรักษาแบบไหนเนี่ย ไม่ดีเลย...
“เพี ้ยง” พี่จนุ ผละออกเพียงเล็กน้ อยและเป่ าลมใส่จนไอร้ อนแผดเผาส่วนนัน้
“ตัวเล็กไม่ใช่เด็กๆ แล้ วนะ มาร่ายมนตร์ วิเศษใส่กนั ท�ำไม” ฉันท�ำแก้ มพอง
“ไม่ใช่เด็ก แล้ วเมื่อกี ้ใครน� ้ำตาคลอ” พี่จนุ หยัดตัวขึ ้น เขาเดินเข้ าไปเอาอะไร
สักอย่างในห้ อง ก่อนจะออกมาพร้ อมยาทายีห่ ้ อหนึง่ ตอนแรกฉันคิดว่าเขาจะให้ ฉนั ทา
เอง แต่เปล่า! พี่จนุ น่ะ เขาย่อตัวลงในท่าเดิม ป้ายยากับเรี ยวนิ ้วยาวๆ ก่อนเอามาทา
เบาๆ บริ เวณรอยช� ้ำ
ปากพี่เขาร้ อน ลมหายใจก็ร้อน แต่ท�ำไมมือเย็นขนาดนี ้นะ
“ทีจ่ ริงตัวเล็กทาเองได้ ” ฉันท�ำท่าจะแย่งยาจากมือเขา แต่พจี่ นุ ชักกลับไปและ
ยังคงนวดเบาๆ บริ เวณต้ นขาของฉัน “ตัวเล็กท�ำเองได้ ... จริ งๆ นะคะ”
“นัง่ เฉยๆ ไปเหอะ” พี่จนุ พูดเสียงเข้ ม “พี่พอใจจะท�ำ อย่ามาพูดมาก” ออก
36

แนวดุ แต่ฉนั กลับยิ ้มออกมานิดหน่อย
นอกจากแม่สดุ ที่รักของฉันแล้ ว ก็มีพี่จนุ นี่แหละที่ชอบดุแต่ท�ำตัวใจดีขดั กับ
ค�ำพูด แถมยังก้ มหน้ าก้ มตาทายาให้ ตอนฉันมีแผลทังๆ
้ ที่ไม่ได้ ขอร้ องเลยสักนิด
“พี่จนุ น่ารักจังเลย” มันเลยอดไม่ได้ ที่จะชม ฉันมัน่ ใจว่าตัวเองไม่ได้ พดู อะไร
ผิดไปนะ ทว่าเขากลับชะงักอย่างรุนแรงไปพักหนึง่ ไม่นานนัยน์ตาคมกริ บก็ช้อนขึ ้น
มา ริ มฝี ปากสีแดงติดคล� ้ำยกขึ ้นเล็กน้ อยก่อนจะปริ ปากเอ่ย
“พี่นา่ รักเฉพาะกับคนที่ตวั เองจีบไง” หือ... “เดี๋ยวพี่ต้องไปท�ำงาน อาหารอยู่
ในห้ องครัวนะ”
ฉันเอียงคอ พี่จนุ ลุกขึ ้นปุบปั บมาก รู้ตวั อีกทีเขาก็เดินเข้ าห้ องไปซะแล้ ว นัน่
สินะ พี่จนุ ต้ องออกไปท�ำงานช่วงสามทุม่ เห็นว่าเป็ นคลับอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ
แต่วา่ นะ เรื่ องเมื่อกี ้ยังคาใจอยูเ่ ลย
แสดงว่านอกจากน้ องสาวอย่างฉันแล้ ว ก็ยังมีคนที่เขาชอบใช่ไหมถึงจะ
ถูกปฏิบตั ดิ ้ วยแบบนี ้
โห... อยากเห็นหน้ าผู้หญิงที่พี่จนุ ชอบจังเลย
คืนนัน้
ฉันนอนเล่นเกมโทรศัพท์จนผล็อยหลับไป และไม่ร้ ู วา่ ตัวเองหลับไปนานแค่
ไหน... รู้เพียงแค่วา่ มีบางอย่างก�ำลังเคลื่อนไหว อ่า~
เสียงลมหายใจ
การยุบตัวของเตียงนอน
แล้ วก็... อะไรบางอย่างที่ทาบทับเบาๆ บนแก้ มของฉัน ให้ ความรู้สกึ ร้ อนและ
เย็นไปในคราวเดียว ฉันเหมือนคนมีสติ แต่ก็ไม่สามารถลืมตาขึ ้นมาได้ สงสัยฝันอยู่
แน่ๆ
“งือ” ฉันดิ ้นด้ วยความร� ำคาญเพราะบางสิ่งที่สมั ผัสผิวแก้ มมันแข็งๆ คล้ าย
ไรหนวด หรื ออาจจะเป็ นอะไรสักอย่างคล้ ายเส้ นผมแต่แข็งกว่า
“ไม่กวนแล้ ว”
และเสียงทุ้มกังวานปริ ศนานัน่ ก็กระซิบข้ างหู ก่อนจะหายไปพร้ อมๆ กับสติ
ของฉันในคืนนัน้
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เช้ าถัดมา
เมื่อคืนฉันโดนผีอ�ำ!
จ�ำไม่ได้ หรอกว่ามันเป็ นยังไง แต่มีบางอย่างอยูใ่ กล้ ๆ และสัมผัสตัวฉัน
ตอนแรกคิดว่าแค่ฝัน แต่ความรู้สกึ มันบอกว่าฉันไม่ได้ คดิ ไปเอง! มีบางอย่าง
เกิดขึ ้นกับฉันจริ งๆ!
“พี่จนุ ตื่นๆ! ตัวเล็กโดนผีอ�ำ” ฉันวิ่งแจ้ นเข้ ามาในห้ องเขาทันทีที่ร้ ูสกึ ตัว พี่จนุ
ที่นอนหลับปุ๋ ยครางเบาๆ และค่อยๆ ลืมตาขึ ้น “ห้ องนันมี
้ ผี!” ฉันฟ้องพลางชี ้นิ ้วไปยัง
ห้ องของตัวเอง
“บ้ าบอ” พีจ่ นุ ตอบสันๆ
้ แล้ วหลับต่อ เขาดูเหนื่อยและเพลียเอามากๆ ครัน้ เมือ่
ดูเวลาก็พบว่านี่มนั เพิ่งแปดโมงเช้ า ถ้ าจ�ำไม่ผิด พี่จนุ บอกว่าเขาเลิกงานตีสองตีสาม
ตลอด แสดงว่าตังแต่
้ เลิกงานมาเขาได้ นอนไปไม่กี่ชวั่ โมงเองสินะ
“รอพี่จนุ ตื่นก่อนก็ได้ ”
ยังไงเขาก็ต้องตื่นก่อนบ่ายอยูด่ ี วันนี ้ฉันมีเรี ยนบ่ายสองน่ะ
ฉันเห็นใจคนท�ำงานจึงไม่รบกวนเวลานอนเขาอีก ทว่าในช่วงทีห่ มุนตัวเตรี ยม
เดินออกมา ร่างทังร่้ างก็ถกู รัง้ ส่งผลให้ ถลาลงไปนอนแหมะบนเตียงอย่างช่วยไม่ได้
รู้ตวั อีกทีก็ถกู ท่อนแขนแข็งแรงของพี่จนุ โอบกอดอย่างแน่นหนาซะแล้ ว
“ไหน เล่ามา” พี่จนุ เอาหน้ ามาซบไหล่และหลับต่ออย่างไม่ทกุ ข์ร้อน แต่ปาก
ดันขยับเหมือนรับรู้ทกุ ๆ อย่างแม้ สองตาจะปิ ดสนิท
“พี่นอนต่อก็ได้ คะ่ ตื่นแล้ วตัวเล็กจะเล่าให้ ฟัง” ฉันพยายามดันเขาออก แต่
พี่จนุ ท�ำตัวยิ่งกว่าปลาหมึกซะอีก! “พี่จนุ นน ตัวเล็กอึดอัดน้ า” กอดแน่น กอดแรง
กระดูกจะหักอยูแ่ ล้ วเนี่ย
“เล่ามา พี่ฟังอยู”่ พี่จนุ เอ่ยพึมพ�ำชิดซอกคอ ฉันตัวชาวาบแต่พยายามไม่คดิ
อะไร
“มีผีในห้ องนันอ่
้ ะ” ในเมื่อเขาไม่ยอมปล่อย ฉันจึงตัดสินใจเล่าให้ ฟังซะตอน
นี ้ “ผีมนั ท�ำเตียงยุบได้ ด้วย แก้ มตัวเล็กยังร้ อนๆ อยูเ่ ลย”
“ท�ำไมแก้ มต้ องร้ อน” เขาถามกลับมา
“ตัวเล็กไม่ร้ ู” ฉันเลยส่ายหน้ า เมื่อคืนเหมือนกึง่ หลับกึง่ ตื่น ฉันเป็ นพวกหลับ
ลึกแล้ วชอบละเมอ แต่ไม่เคยเจออะไรแบบนี ้เลย
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พี่จนุ ขยับตัวเล็กน้ อยในลักษณะที่ยงั เกยคางและกอดก่าย
“เรากลัวหรื อไง” พีจ่ นุ กระซิบถาม แน่นอนว่าฉันพยักหน้ ารับค�ำ ใครจะไม่กลัว
ผีบ้างล่ะ ยังดีท่ีฉนั รู้สกึ ตัวตอนเช้ า ถ้ าเผลอสะดุ้งตืน่ ตอนกลางคืนได้ มีน� ้ำตาแตกแน่ๆ
“คราวหลังถ้ ากลัว... มานอนนี่ก็ได้ ”
ค�ำบอกกล่าวนันท�
้ ำให้ ฉนั เอี ้ยวหน้ าไปหาเเละเห็นว่าพีจ่ นุ ตืน่ แล้ ว เรือนผมยุง่ ๆ
ยิ่งขับให้ เขาดูแบดเเละน่ารักไปพร้ อมๆ กัน
“ตัวเล็กนอนได้ เหรอคะ” ฉันถาม รู้สกึ ตื่นเต้ นกับความใจดีของเขา พี่ชายฉัน
ใจป๋ าโคตร!
“ได้ สิ เตียงพี่กว้ าง”
ถึงจะรู้สกึ ทะแม่งหน่อยๆ ก็เถอะนะ...
หนึง่ ชัว่ โมงต่อมา
“คอพี่จนุ มีรอยสีมว่ งน่ากลัวมากอ่า!”
ฉันมองรอยแปลกๆ บริเวณต้ นคอพีจ่ นุ ตาปริบๆ ในขณะทีเ่ จ้ าตัวดูไม่ทกุ ข์ร้อน
เท่าไหร่นกั เอาแต่นงั่ ดูทีวีสบายใจเฉิบอยูไ่ ด้
เราเพิ่งกินอาหารเช้ าเสร็จเมื่อครึ่งชัว่ โมงก่อน กว่าจะถึงเวลาเรี ยนก็อีกหลาย
ชัว่ โมง พีจ่ นุ เลยพาฉันมานัง่ เล่นทีห่ ้ องรับแขกและเปิ ดทีวใี ห้ ดู ทว่าฉันมัวแต่สนใจรอย
ตรงคอเขาไง
ยิ่งมองใกล้ ๆ ยิ่งเห็นชัดเจนว่ามันช� ้ำมากขนาดไหน เสียดายคอขาวๆ เลยนะ
เนี่ย...
“มองอะไรขนาดนัน้ ไม่เคยเห็นหรื อไง” พี่จนุ ละสายตาจากทีวีแล้ วหันมาหา
ฉัน
“เคยเห็นในหนังค่ะ... ผู้ใหญ่เขาท�ำกัน” ฉันตอบตรงๆ และคิดว่ามันไม่นา่ อาย
เท่าไหร่ที่จะพูด
ก็พี่จนุ เป็ นผู้ใหญ่แล้ วนี่นา เขาเรี ยนจบแล้ ว ท�ำงานแล้ วด้ วย ประสบการณ์
ความรักแบบลึกซึ ้งถือว่าเป็ นเรื่ องปกติอยูแ่ ล้ ว
หูย ฉันไม่ควรยุง่ ใช่ไหมอ่ะ แต่เห็นมันช� ้ำมากเกินไปเลยอดถามไม่ได้ ไง
“แล้ วตัวเล็กอยากเป็ นผู้ใหญ่หรื อเปล่า” พี่จนุ ยกมือขยี ้ผมฉันจนยุง่ เหยิงเป็ น
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อีเพิ ้งราวกับมันเขี ้ยว ไม่เเน่ใจว่ามันเขี ้ยวจริ งหรื อเปล่า เล่นซะฉันโคลงไปทังตั
้ วเลย
ถึงอย่างนันก็
้ เถอะ! ค�ำถามแบบนันคื
้ ออะไรกัน พูดจาแปลกๆ อีกแล้ วนะเนี่ย
“ถ้ าเป็ นผู้ใหญ่แล้ วโดนแบบนันตั
้ วเล็กไม่เอาดีกว่า...” ยิ่งมองรอยช� ้ำบนคอ
พี่จนุ ก็ยิ่งกลัว “ว่าแต่... มันเจ็บไหมอ่ะ” ฉันชะโงกหน้ าเข้ าไปใกล้ ใช้ นิ ้วแตะเบาๆ
บริเวณนัน้ แต่สมั ผัสโดนแค่นิดเดียวข้ อมือก็ถกู คว้ าเอาไว้ ด้วยฝ่ ามือที่ร้อนและเย็นไป
ในคราวเดียวอย่างแปลกประหลาด
ฉันท�ำหน้ างง เมื่อกี ้แตะแรงไปเหรอ
“ตัวเล็กอยากลองไหมจะได้ ร้ ู” พี่จนุ ถามในขณะที่ข้อมือยังถูกเขากอบก�ำเอา
ไว้ ไม่แน่นเท่าไหร่ แต่ก็สลัดไม่ออก
“โหย ไม่เอาค่า” ฉันส่ายหน้ าเป็ นพัลวันชนิดที่วา่ คอแทบหลุดออกจากบ่า อยู่
ดีๆ กรอบหน้ าก็พร่างพราวไปด้ วยเหงื่อ
“งันตั
้ วเล็กทายาให้ พี่หน่อย ตอนนี ้เจ็บนิดๆ แล้ ว” พี่จนุ เบ้ หน้ าเล็กน้ อยจนฉัน
แปลกใจ เมื่อกี ้ยังดูชิลๆ ไม่ใช่เหรอ อยูด่ ีๆ เจ็บเฉย!
แต่ฉนั ก็พยักหน้ า ไม่ปฏิเสธเพราะเมือ่ วานเขาก็ตงหน้
ั ้ าตังตาทายาให้
้
ฉนั แถม
ยังท�ำอาหารให้ กินตอนเช้ าอีกด้ วย เรื่ องตอบแทนพระคุณน่ะขอให้ บอก ตัวเล็กไม่
เกี่ยง!
“โอเช พี่จนุ รอแป๊ บค่า” พอพี่จนุ ปล่อยข้ อมือฉันก็รีบวิ่งเข้ าไปในห้ อง ใช้ เวลา
ไม่นานก็ออกมาพร้ อมยาทาตลับเดียวกันกับที่พี่จนุ ทาให้ เมื่อวาน “ไหนๆๆ เอาคอมา
ให้ ตวั เล็กดูหน่อย เดี๋ยวทาให้ ครับผม~” ฉันทิ ้งตัวลงนัง่ ข้ างๆ เขาซึง่ ใกล้ กว่าเดิมเล็ก
น้ อย
เวลาฉันเริ่ มสนิทกับใครก็จะเป็ นแบบนีแ้ หละ แม้ ว่าพี่จุนยังคงมีกลิ่นอาย
ความน่ากลัว แต่เขาดีกบั ฉันมากเลยนะ
“...” พี่จนุ ไม่พดู อะไร เขายอมยื่นคอเข้ ามาใกล้ จนได้ กลิน่ แชมพูหอมๆ จาก
เรื อนผมสีเทาของเขา
ฉันป้ายยาลงบนรอยช� ้ำสีเข้ ม ค่อยๆ ใช้ ปลายนิ ้วกดนวดด้ วยแรงระดับหนึง่
ที่ไม่ท�ำให้ พี่จนุ เจ็บ
แต่วา่ นะ เสียงครางต�่ำจากเขาท�ำให้ ฉนั หยุดชะงัก
“ตัวเล็กท�ำแรงไปเหรอ ขะ ขอโทษ” ฉันกลืนน� ้ำลายลงคอเมื่อร่างสูงใช้ สายตา
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ราบเรี ยบช�ำเลืองมาทางนี ้กระทัง่ เสียงหัวเราะในคอเล็ดลอดออกมา... แต่หน้ าเขายัง
เป็ นเหมือนเดิมเลย ชักงงๆ การแสดงอารมณ์ทางสีหน้ าของเขาเเล้ วนะ
“แรงๆ เลย พี่ชอบ”
พี่ชายฉันเป็ นมาโซคิสม์เหรอเนี่ย...
“แล้ วมาท�ำหน้ าโหดใส่ตวั เล็กท�ำไม!” ฉันเบะปากใส่
“พี่แค่คิดว่า...” พี่จนุ หลุบตามองริ มฝี ปากฉัน “ถ้ ารอยมันถูกท�ำด้ วยปาก ก็
ต้ องลบด้ วยปาก”
“อ๊ ะ” จบค�ำพูดได้ ไม่ทนั ไรท่อนแขนแข็งแรงของพีจ่ นุ ก็โอบรอบเอวฉันทันที แม้
จะไม่รุนแรง แต่ระดับพละก�ำลังของเราสองคนต่างกันมาก เป็ นผลให้ ฉนั ถลาเข้ าไป
ใกล้ จนริ มฝี ปากเกือบแตะโดนล�ำคอของเขา
พี่จนุ ท�ำตัวน่ากลัวอีกแล้ ว!
“ตัวเล็กอยากลองไหม บางทีพี่อาจจะหายเจ็บ” พี่จนุ เปลี่ยนมากระซิบด้ วย
น� ้ำเสียงมีเสน่ห์ พลันอุณหภูมิรอบกายเย็นเฉียบจนรู้สกึ ขนลุกเกรี ยว
ฉันส่ายหน้ าไปมาอย่างรุนแรง พยายามเอาตัวเองออกจากวงแขนกว้ าง แต่ก็
ไร้ ผล
หลายวันที่ผ่านมาพี่จุนท�ำแบบนี ้ตลอดเลย ฉันหมายถึง... เขาชอบท�ำตัว
เหมือนก�ำลังเรี ยกร้ องความสนใจ หรื ออาจจะสร้ างความสนิทสนมกับฉันในแบบของ
ตัวเอง แต่ก็นนั่ แหละ! พิลกึ กึกกือสิ ้นดีเลย
ฉันพยายามไม่คิดอะไรแต่ลมหายใจกลับสัน่ ระริ กไปหมด คล้ ายว่าก�ำลังถูก
เขาฆ่าทางอ้ อมยังไงยังงัน้
ยิง่ อยูใ่ กล้ กย็ งิ่ ได้ กลิน่ บุรุษเพศอย่างชัดเจน และมันอดคิดในใจไม่ได้ วา่ ... กลิน่
ตัวพี่จนุ หอมมาก!
ขนาดมีกลิน่ บุหรี่ จางๆ เจือปนก็ยงั รู้สกึ ว่ามันน่าหลงใหล โห... ไหนบอกว่าไม่
ได้ คดิ อะไรไงไอ้ ตวั เล็ก ไม่ได้ การแล้ วเนี่ย
“ตัวเล็กจะโกรธพี่จนุ แล้ ว!” ฉันขึ ้นเสียงเมื่อได้ ยินสัญญาณเตือนภัยจากข้ าง
ใน
“พี่ท�ำอะไรผิด” พี่จนุ เลิกคิ ้ว แรงกอดถูกคลายเล็กน้ อยแต่ก็มากพอจะท�ำให้
ฉันดิ ้นแล้ ววิง่ ไปอยูอ่ กี ฟากหนึง่ ของโซฟา รู้สกึ โล่งอกขึ ้นเยอะเลย เมือ่ กี ้เกือบตายแน่ะ
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“พี่จนุ พูดจาแปลกๆ!” ฉันจ้ องหน้ าเขาและเห็นรอยยิ ้มจางๆ บริ เวณมุมปาก
ปรากฏออกมา ก่อนที่ร่างสูงจะหันไปสนใจทีวีตอ่ ราวกับว่าเมื่อสักครู่นี ้ไม่มีอะไรเกิด
ขึ ้นทังนั
้ น้
“ไม่เห็นจะแปลกเลย” เขายักไหล่และไม่ได้ มองหน้ าฉัน
“แปลกสิคะ ก็พี่จนุ น่ะ...”
“พี่ท�ำไม?” อีกครัง้ ที่เขาเลื่อนสายตากลับมา เพราะแบบนันฉั
้ นจึงส่ายหน้ า
แทนค�ำตอบ ขืนพูดถึงมันอีกครัง้ ฉันจะต้ องรู้สกึ ตุ้มๆ ต่อมๆ ที่อกแน่เลย ขนาดไม่คอ่ ย
เข้ าใจเขาเท่าไหร่ก็เถอะ
“ตัวเล็กจะไปเปลี่ยนชุด”
ฉันตัดสินใจวิ่งเข้ าไปในห้ อง พยายามจะไม่คิดอะไร แต่แล้ วภาพในวันนันก็
้
ลอยวาบเข้ ามาในหัวเหมือนต้ องการตอกย� ้ำอะไรบางอย่างในความทรงจ�ำของฉัน
ครัง้ แรกที่เราเจอกัน พี่จนุ ดูอนั ตรายไม่ตา่ งจากตอนนี ้แถมวันนันเขายั
้
งสร้ าง
รอยแปลกๆ บนตัวฉันด้ วย
รอยพวกนันน่
้ ะ คล้ ายๆ กับที่อยูบ่ นคอพี่จนุ เลย มันไม่เจ็บแต่กลับร้ อนวูบวาบ
ยังดีที่แม่ไม่คอ่ ยอยูต่ ิดบ้ านและมัวแต่วนุ่ เรื่ องงานจนไม่ได้ สงั เกตรอยบนตัวฉัน และ
ฉันเองก็เซฟตัวเองอย่างดี เอายามาทาทุกวัน ใส่เสื ้อแขนยาวด้ วย
ฉันคิดในแง่ดเี พราะตอนนันเราไม่
้
ร้ ูจกั กัน แต่เอาจริงๆ ยังสงสัยไม่หายเหมือน
กันว่าท�ำไมถึงถูกส่งตัวไปหาพี่จนุ ฉันจ�ำได้ วา่ ออกมาซื ้อขนมหน้ าปากซอย แต่มีกลุม่
คนน่ากลัวเข้ ามารวบตัวฉัน ท�ำให้ ฉันสลบและหมดสติ ไม่สามารถรับรู้ อะไรได้ จน
กระทัง่ ได้ พบกับพี่จนุ ในเช้ าถัดมา
ยังดีหน่อยที่วนั นันฉั
้ นถือเงินไปแค่ร้อยเดียว ไม่ได้ เอาของมีคา่ ต่างๆ รวมถึง
โทรศัพท์มือถือออกมา จะเรี ยกว่าโชคดีก็ได้ ที่ฉนั เจอพี่จนุ แต่ก็ไม่มนั่ ใจหรอกว่ามันดี
จริ งๆ หรื อเปล่า
ฉันแค่หวังว่าเขาจะไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับคนพวกนัน้
หลายวันผ่านไป
พี่จนุ เพิง่ ออกไปท�ำงาน ตอนแรกน่ะฉันขอติดสอยห้ อยตามเพราะไม่อยากอยู่
คนเดียว แต่เขากลับท�ำเสียงดุใส่ ห้ ามไม่ให้ ฉนั ไปที่นนั่ เพราะมันอันตราย
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ถ้ าอันตรายแล้ วพี่จนุ ไปท�ำงานที่นนั่ ท�ำไมเล่า!
“เชอะ ดูหนังดีกว่า” เพราะพรุ่ งนี ้ฉันไม่มีเรี ยนและวันนี ้นอนดึกได้ บวกกับ
ความทีย่ งั ไม่คอ่ ยง่วงด้ วยอะไรด้ วยฉันจึงออกไปยังห้ องนัง่ เล่น คุ้ยๆ แผ่นหนังมากมาย
ในลิ ้นชักเพราะอยากหาอะไรท�ำระหว่างนี ้
ใช้ เวลาคุ้ยๆ อยู่นานสองนานก็ยงั ไม่เจอแนวที่ใช่สกั ที สุดท้ ายเลยตัดสินใจ
คล�ำๆ เอา ได้ แผ่นไหนเอาแผ่นนัน้
และฉันได้ หนังผี!
“โฮก” ฉันแทบจะปล่อยโฮ เป็ นคนชอบดูหนังผีเหมือนกันนะ แต่ในขณะ
เดียวกันก็เป็ นคนกลัวผีมากๆ จนบางครัง้ เก็บเอาไปฝั น ร้ ายกว่านันคื
้ อนอนไม่หลับ
เลยตลอดคืน
แต่เอาเถอะ ดูจากหน้ าปกหนังแล้ ว คงไม่น่ากลัวเท่าไหร่ หรอกมัง้ ถ้ ามัน
หลอนมากๆ ค่อยปิ ดแล้ วรี บเข้ านอนก็จบ!
และสุดท้ ายฉันก็ขนผ้ าห่มจากในห้ องมาข้ างนอก เอาพันตัวเองให้ เหลือแค่
ลูกตา...
ฉากแรกไม่มีอะไรมาก แต่ดนตรี และบรรยากาศมันขมุกขมัวชวนขนลุกเอา
เรื่ อง เพราะแบบนันฉั
้ นจึงหรี่ เสียงลง เเต่...
แฮ่!!!
“แม่จา๋ าา~ ฮือออ!” ฉันแหกปากร้ องเหมือนคนสติหลุดเพราะในช่วงที่ก�ำลัง
จะกดปุ่ มเบาเสียง ไอ้ ผีหน้ าเละที่ไร้ ทีท่าจะปรากฏก็โผล่มาให้ เห็นในระยะประชิด
ซ� ้ำร้ ายกว่านันคื
้ ออาการตกใจท�ำให้ ฉนั พลาดกดปุ่ มเพิม่ เสียง! แน่นอนว่านัน่ ท�ำให้ ฉนั
แทบเป็ นบ้ า ลนลานกดปิ ดแทบไม่ทนั
ไม่ดแู ล้ ว!
ฉันนัง่ หอบหายใจ ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าจะเข้ านอน แต่ภาพหลอนๆ เมื่อ
สักครู่นี ้ยังคงติดตา เหลือบซ้ าย แลขวา เอี ้ยวตัวไปด้ านหลังซ� ้ำๆ หลายรอบ อาการ
แบบนี ้มันมาอีกแล้ ว... งือ
“เมือ่ ไหร่พจี่ นุ จะกลับมาอ่ะ” ฉันเริ่มบ่น มองนาฬกิ าก็พบว่าตอนนี ้ค่อนข้ างดึก
แล้ ว ถ้ ามีคนอยูด่ ้ วยคงจะดี
ฉันเม้ มริ มฝี ปากแน่น ซึง่ ไม่นานหลังจากนันก็
้ ตดั สินใจส่งไลน์ไปหาพี่จนุ ...
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ที่ SL Club
[บทบรรยาย: จุน]
“มึงดูผ้ หู ญิงคนนันดิ
้ นมเป็ นนม ตูดเป็ นตูด”
ไอ้ โฮปสะกิดให้ ผมดูผ้ หู ญิงคนหนึง่ ที่เพิง่ เดินผ่านหน้ าเราไป แต่ผมแค่ช�ำเลือง
แบบไม่ใส่ใจ
“มึงมองไปคนเดียวเหอะ” ผมตอบเสียงเนือย
ตอนนี ้คลับใกล้ ปิดแล้ ว ลูกค้ าบางส่วนเริ่ มทยอยกลับ และแน่นอนว่าผมต้ อง
อยูจ่ นวินาทีสดุ ท้ ายเพือ่ ตรวจเช็กความเรี ยบร้ อย เช็กเงิน เช็กพวกอาหารเครื่ องดืม่ ถึง
จะมีพนักงานภายในร้ านอยูจ่ �ำนวนหนึง่ แต่หลายครัง้ ผมมักลงมือด้ วยตัวเอง
เรี ยกง่ายๆ ว่าเป็ นทังเจ้
้ าของและพนักงานนัน่ ล่ะ
“เอาอีกละ พ่อคนเย็นชา~” ไอ้ โฮปแซว “นี่ๆ กูร้ ูนะว่ามึงปิ ดบังอะไรไว้ ”
“อะไรมึง” ผมหันกลับไปมองอย่างไม่ไว้ ใจ ยิ่งเห็นรอยยิ ้มกะลิ ้มกะเหลี่ยฉาย
บนใบหน้ ากวนประสาทก็ยิ่งรู้สกึ ถึงความไม่ชอบมาพากล
“ไอ้ เกรย์มนั มาบอกกูเว้ ยว่าเห็นรู ปเด็กผู้หญิงในโทรศัพท์มงึ หน้ าตางี ้น่ารัก
น่าฟั ดมากๆ”
“...” ผมกลืนน� ้ำลายลงคออย่างเชื่องช้ า แต่สีหน้ ายังเป็ นปกติ ลึกๆ แอบเคือง
อยูเ่ หมือนกัน
ไม่ได้ โกรธที่มนั รู้ เพราะผมขี ้เกียจพูด ไม่มีเจตนาจะปิ ด ไอ้ ที่ท�ำให้ ร้ ูสกึ คุกรุ่น
น่ะคือค�ำพูดของมันต่างหาก หน้ าตาน่ารักน่าฟั ดเหรอ เหอะ
มีเมียเป็ นตัวเป็ นตนแล้ วก็ยงั ไม่วายโชว์หื่นไปทัว่
“น้ องเขาชื่ออะไรวะ” มันเซ้ าซี ้ผมเลยท�ำท่าจะเดินหนี แต่ไอ้ เกรย์ที่ไม่ร้ ูวา่ เดิน
มาตังแต่
้ ตอนไหนดักไว้ ซะก่อน
เออดี สวมหัวกันเก่งฉิบหายไอ้ พวกนี ้
“ผมก็อยากรู้ฮะ” ไอ้ เกรย์อายุน้อยกว่าผมหลายปี เห็นท�ำตัวเป็ นเด็กหนุม่ แบบ
นันแต่
้ ร้ายเอาเรื่ อง
“ยุง่ น่า”
ครื ดๆ
ผมก�ำลังจะฝ่ าพวกมันออกไป แต่แล้ วแรงสัน่ เตือนของวัตถุในกระเป๋ ากางเกง
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ท�ำให้ ผมต้ องล้ วงมันขึ ้นมาดู ตอนแรกกะจะเพิกเฉยไม่สนใจ แต่พอเห็นว่าใครเป็ นคน
ส่งไลน์มาก็อดไม่ได้ ที่จะเปิ ดดู
Tualek: พีจ่ นุ ขา ตัวเล็กคิ ดถึง รี บๆ กลับมาน้า~
Tualek: ตัวเล็กจะรอฮับผม! <3
ผมไม่ร้ ูวา่ ยัยนัน่ ก�ำลังคิดอะไร แต่ทนั ทีที่อา่ นจบผมก็ไม่ลงั เลที่จะหันกลับไป
หาไอ้ โฮป
“มึง กูฝากปิ ดร้ านด้ วย”
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CHAPTER 04
“ขยันอ้ อนเหลือเกิน...”
ผมพึมพ�ำอย่างหงุดหงิดเมือ่ นึกถึงข้ อความทีต่ วั เล็กเป็ นคนส่งมา รู้ตวั บ้ างไหม
ว่าประโยคพวกนันมั
้ นท�ำให้ ผมแทบเป็ นบ้ า
ผมใช้ เวลาขับรถกลับคอนโดฯ ไม่นานนัก ไม่ได้ รีบอะไรขนาดนัน้ แต่ไม่ร้ ูวา่
ท�ำไมรอบนี ้ถึงที่หมายเร็วกว่าทุกครัง้ บางทียยั เด็กตัวน้ อยนัน่ อาจจะมีสว่ นก็ได้ ... มัง้
แกรก!
ผมแตะคีย์การ์ ดเพื่อจะเข้ าไปข้ างใน แต่แล้ วเท้ าทังสองจ�
้
ำต้ องชะงักกึกเมื่อ
เห็นร่างบางในชุดนอนลายสิงโตนัง่ จุมปุ๊ กอยูห่ น้ าห้ อง ยังดีที่ยงมื
ั ้ อทัน ไม่งนประตู
ั้
ได้
กระแทกเหม่งยัยนัน่ เข้ าแน่ๆ
“มานัง่ ท�ำไมตรงนี ้” ผมส่งเสียงดุขณะก้ มมองยัยเด็กดื ้อที่ยกมือขยี ้ตาอย่าง
ง่วงงุน แสดงว่านัง่ รอผมตังแต่
้ ที่สง่ ข้ อความมาหาแล้ วสินะ
ท�ำตัวปั ญญาอ่อนชะมัด...
“ตัวเล็กรอพี่จนุ อ่ะ พี่กลับโคตรดึกเลย” ยัยนัน่ ท�ำหน้ างอเหมือนผมท�ำอะไร
ผิดไป ยิ่งกว่านันนะ
้ เจ้ าตัวยังเดินเข้ ามาใกล้ แล้ วขยุ้มมือทังสองกั
้
บชายเสื ้อ ออกแรง
กระตุกเบาๆ เหมือนก�ำลังเรี ยกร้ องความสนใจ
แน่นอนว่าผมไม่ได้ ละสายตาไปจากตัวเล็กเลย ยัยนัน่ เงยหน้ าขึ ้นมา ผมเอง
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ก็ก้มหน้ าลงไป ได้ กลิน่ แป้งเด็กอ่อนๆ จากตัวยัยนัน่ ด้ วย
“แล้ วรอพี่ท�ำไม” ผมถามอย่างสงสัย
“ตัวเล็กกลัวผี” ยัยนัน่ ให้ เหตุผล พร้ อมเขยิบเข้ ามาใกล้ จนช่องว่างระหว่างเรา
แทบไม่เหลือ “ตัวเล็กไม่กล้ าอยูค่ นเดียวค่ะ” สีหน้ าตอนยัยนัน่ พูดมันน่าเอ็นดูโคตรๆ
และผมเพิง่ รู้วา่ ตัวเองเผลอเม้ มริมฝี ปากแน่นขณะจ้ องลึกเข้ าไปในดวงตากลมโตที่ไม่
ต่างอะไรกับยาเสน่ห์
“รี บไปนอนได้ แล้ ว” ผมเบี่ยงตัวแล้ วเดินเข้ าไปในห้ อง ใช่วา่ ไม่สนใจน้ อง แต่
ขืนยืนจ้ องกันนานๆ ผมกลัวว่าตัวเองจะอดใจไม่ไหว
คนบ้ าอะไรน่ารักฉิบหาย น่ารักจนน่าหงุดหงิด
“งือ” เสียงยัยลูกหมาท�ำให้ ผมหันกลับไปมอง ปรากฏว่ายัยนัน่ เดินตามเข้ ามา
ในห้ องเเล้ ว ถือหมอนกับผ้ าห่มมาพร้ อมด้ วย “ไหนพี่จนุ บอกว่าถ้ ากลัวผีให้ มานอน
ในนี ้ได้ ไง” ยัยนัน่ เริ่ มงอแง และผมไม่ปฏิเสธหรอกว่าเคยพูดแบบนัน้
หลายวันก่อนตัวเล็กมาฟ้องผมว่าโดนผีอ�ำ ตอนนัน้ ผมกะพูดแค่ให้ ยยั นัน่
สบายใจ แน่นอนว่าในความเป็ นจริ งผมไม่กล้ าให้ เด็กนัน่ มานอนด้ วยกันหรอก ผมยัง
จ�ำครัง้ แรกระหว่างเราได้ ...
ตัวเล็กนอนดิ ้นมาก แถมยังชอบละเมอและซุกไซ้ ไปทัว่ ผู้ชายหน้ าไหนมันจะ
ทนได้ วะ
ครัง้ นันยั
้ งถือว่าโชคเข้ าข้ างที่ผมไม่ได้ ลว่ งเกินจนเป็ นอันตราย แต่ครัง้ นี ้ความ
มัน่ ใจมันเหลือศูนย์ ไม่ดิ ติดลบเลยต่างหาก
จะว่าไปไอ้ ผีที่อ�ำตัวเล็กคืนนันคื
้ อผมเองนี่แหละ เข้ าไปจุ๊บนิดหน่อยเอง...
“แน่ใจเหรอทีจ่ ะนอนกับพี?่ ” ผมเลิกคิ ้ว ตัวเล็กเลยพยักหน้ ารับสามสีท่ รี าวกับ
ว่าตัดสินใจดีแล้ ว
ยัยนัน่ เป็ นคนประเภทไหนกันแน่ มาขอนอนกับผู้ชายอย่างไม่ร้ ู สกึ รู้ สาอะไร
แบบนัน้ หรื อคิดว่าการที่ผมเป็ นพี่ชายชัว่ คราวมันปลอดภัยเลยคิดจะท�ำอะไรก็ได้
งันเหรอ
้
ไม่ร้ ูหรอกว่าเด็กนัน่ ก�ำลังคิดอะไร แต่ผมคิดดีไม่ได้ เลย สกปรกสุดๆ ไปเลย
ตอนนี ้...
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คืนนัน้
“พี่จนุ ปิ ดไฟท�ำไมอ่ะ”
“ถ้ าเปิ ดไฟพี่นอนไม่หลับ” ผมหลับตา... แต่ปากก็ขยับตอบไปพลาง
พยายามท�ำใจให้ สงบแต่เพราะรู้วา่ มีใครบางคนนอนอยูข่ ้ างๆ สติสตังมันเลย
ไม่อยูก่ บั เนื ้อกับตัวสักเท่าไหร่
อีกอย่างตัวเล็กก็ชวนคุยไม่เลิกด้ วย แม้ ไม่ร้ ูสกึ ร� ำคาญ แต่ทกุ ครัง้ ที่ยยั นัน่ ส่ง
เสียง... ลมหายใจกรุ่นร้ อนก็ยิ่งรบกวนสมาธิผม
ขยับออกไปนิดหน่อยไม่ได้ หรื อไงวะ สงสัยไม่เคยเห็นคนแก่ใจแตก
สารภาพสักหน่อยว่าที่ตอบยัยนัน่ ไปมันไม่ใช่เหตุผลที่แท้ จริ งหรอก เพราะจะ
ปิ ดหรื อเปิ ดไฟถ้ าง่วงมากๆ ก็หลับได้ อยูด่ ี
ประเด็นส�ำคัญมันอยูท่ ี่ยยั ลูกหมานี่คนเดียวเลย
“โอเคค่า งันตั
้ วเล็กไม่กวนแล้ ว” ตัวเล็กคงสังเกตเห็นว่าผมเอาแต่หลับตา ยัย
นัน่ เลยท�ำเสียงหงอยลงเล็กน้ อยและเงียบในที่สดุ ผมปล่อยให้ เวลาผ่านไปพักหนึง่
เพราะต้ องการความแน่ใจว่าเด็กข้ างๆ หลับไปแล้ วจริงๆ แต่... “หนาวๆ” อยูด่ ๆี ก็โพล่ง
ขึ ้นมาซะงัน้
“เดี๋ ย วพี่ ไ ปปรั บ แอร์ ใ ห้ เอาไหม” ผมถามเมื่ อ รั บ รู้ ถึ ง ความสั่น เทาจาก
คนตัวเล็ก
“ไม่เป็ นไรจ้ า ตัวเล็กทนได้ เดี๋ยวมุดเข้ าไปนอนข้ างในดีกว่า”
“...!” ผมแทบหลุดค�ำสบถหยาบคายในวินาทีที่ยัยนั่นมุดเข้ าไปใต้ ผ้าห่ม
ลมหายใจอุน่ ร้ อนที่ก�ำลังเป่ ารดท�ำเอาผมต้ องขบฟั นอย่างอดกลัน้
ไม่เคยรู้ สกึ ว่าตัวเองต้ องทุกข์ทรมานเท่าครัง้ นี ้มาก่อน และแน่นอนว่าความ
อดทนของผมมันลดลงเรื่ อยๆ
ก�ำแพงใกล้ พงั เต็มทนแล้ ว
“ตัวพี่จนุ อุน่ ดี ตัวเล็กขอกอดหน่อยน้ า” เด็กนัน่ ขออนุญาตผมด้ วยน� ้ำเสียงอู้อี ้
ก่อนใช้ เรียวแขนโอบกอดกันอย่างแนบแน่นหวังจะบรรเทาความหนาวซึง่ มันเป็ นนาที
เดียวกันกับที่ผมลืมตา ลมหายใจเริ่ มติดขัดตังแต่
้ ตอนไหนก็ไม่ร้ ู
“งันพี
้ ่ขอค่ากอดด้ วย”
“ค่า กอดอะไร อ๊ ะ !” ผมมุด ตามเข้ า ไปจนตัว เล็ ก สะดุ้ง ด้ ว ยความตกใจ
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แม้ ความมืดจะอ�ำพรางทุกอย่างจนมองเห็นอะไรไม่ชดั เจน แต่ผมมัน่ ใจว่าเราต่างก็
มองเห็นเงาของกันและกันได้ “พีจ่ นุ ขา ท�ำอะไรเนี่ย” ตัวเล็กถามเสียงเบาเมื่อผมเงียบ
ไป แต่เลือกที่จะขยับเข้ าไปใกล้ จนปลายจมูกชนกันในที่สดุ
ตัวเล็กพยายามจะเขยิบหนี แต่คราวนี ้ผมไม่ยอมเลยล็อกปลายคางด้ วยมือ
ข้ างขวา และเพียงเสี ้ยววินาทีตอ่ จากนันผมก็
้
บดริ มฝี ปากลงไปอย่างแนบแน่น...
แน่นจนสัมผัสได้ ถงึ ความสัน่ เทาและเสียงสะอื ้น
ความผิดชอบชั่วดีถูกท�ำลายจนไม่เหลือซากเมื่อริ มฝี ปากเราแตะกัน ผม
พยายามจูบเบาๆ แต่ความนุม่ หยุน่ ของริมฝี ปากและกลิน่ กายหอมๆ ของตัวเล็กท�ำเอา
ผมยับยังตั
้ วเองไม่ได้ รู้ตวั อีกทีก็บงั คับให้ น้องอ้ าปากแล้ วสอดปลายลิ ้นเข้ าไปซะแล้ ว
อย่านะมึง คุกไงคุก...
“พะ พี่ ฮึก”
ผมห้ ามตัวเอง เเต่ยิ่งห้ ามแม่งก็เหมือนยิ่งยุ
[จบบทบรรยาย: จุน]
ฉันหลับตาปี๋ ราวกับก�ำลังหลบหนีความตายในขณะที่ลมหายใจขาดห้ วงจน
พูดจาไม่ร้ ูเรื่ อง
ลิ ้นร้ อนชื ้นของพีจ่ นุ อยูใ่ นริมฝี ปากฉัน... และลิ ้นของฉันถูกเขาดูดดุนจนชาดิก
ไปหมดยิ่งกว่าถูกชโลมด้ วยยาพิษร้ ายแรง สมองมันหมุนคว้ างแทบไม่มีสติหลงเหลือ
แม้ แต่พละก�ำลังเพียงน้ อยนิดเพื่อผลักไสเขาก็แทบจะติดลบเข้ าไปทุกที
พี่จนุ ไม่ได้ รุนแรง แต่กลับให้ ความรู้ สกึ ดิบเถื่อนและหิวโหยจนหัวใจฉันเต้ น
หนักด้ วยความกลัว
ฮึก...
แล้ วในครัง้ ทีฉ่ นั เริ่มสะอื ้นหนักเพราะหายใจไม่ออก พีจ่ นุ ก็โอบกอดฉันเอาไว้ ...
ก่อนยกมือลูบศีรษะฉันอย่างแผ่วเบาราวกับปลอบประโลม ทุกอย่างในตอนนี ้ท�ำเอา
ฉันปรับตัวไม่ถกู รู้เพียงแค่วา่ ตรงผิวแก้ มมันร้ อนผ่าวยิ่งกว่าถูกสุมด้ วยไฟซะอีก
สะ สัน่ ไปหมดเเล้ ว ท�ำยังไงดี ตัวเล็กต้ องท�ำยังไง...
เหมือนถูกเขาชักจูง ถูกก�ำหนดทิศทางโดยที่ฉนั โต้ แย้ งอะไรไม่ได้ เลย
สิง่ เดียวที่ท�ำได้ คือนอนกระสับกระส่ายอยูต่ รงนี ้ เป็ นแค่เด็กน้ อย... ที่เชื่อฟั ง
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ค�ำสัง่ ของเขาเท่านัน้
ฉันยังคงหลับตาปี๋ เเละสัน่ สะท้ านไปทังตั
้ วด้ วยความกลัว ทว่าสักพักหนึง่ พีจ่ นุ
ก็ยอมผละออกเเล้ วเปลี่ยนมาจูบเบาๆ บนแก้ มฉันแทน
ฉันสะดุ้งซ� ้ำๆ กับสัมผัสของเขา ไม่ชินเลย... ไม่อยากอยูใ่ กล้ เขาเเล้ วด้ วย
“พี่ท�ำเราเจ็บหรื อเปล่า” เสียงทุ้มกระซิบถาม แต่ก็ไม่เลิกจูบกันสักที เมื่อกี ้ยัง
จูบแก้ มฉันอยูเ่ ลย ตอนนี ้ริ มฝี ปากเปี ยกชื ้นเลื่อนไปที่ซอกคอฉันซะแล้ ว
“ตะ ตัวเล็กไม่คยุ กับพี่จนุ แล้ ว พี่จนุ นิสยั ไม่ดี...” ฉันดิ ้นขลุกขลักเมื่อสติเริ่ ม
กลับมา “พี่จนุ รังแกเด็ก!”
“พี่ไม่ได้ รังแก” เขาแก้ ตวั
“แล้ วพี่จนุ มาจูบตัวเล็กท�ำไม...” ฉันเบือนหน้ าไปอีกทางเมื่อรู้สกึ ว่าก�ำลังถูก
สายตาอันตรายของเขาจ้ องมา ดีนะที่ตอนนี ้ค่อนข้ างมืด ไม่อย่างนันฉั
้ นคงทนไม่ไหว
แล้ วระเบิดตัวเองตายแน่ๆ
“...”
“พี่จนุ อย่ามาท�ำเเบบนี ้นะ ท�ำไม่ได้ ” ฉันสัง่ ห้ าม “ตัวเล็กเป็ นน้ องพี่ไม่ใช่เหรอ”
ฉันเริ่ มหน้ าบึ ้ง สับสนในตัวเองพอสมควร ไม่ร้ ู ว่าจะโมโหและหงุดหงิดเรื่ อง
ไหนก่อนดี
ที่แน่ๆ ริ มฝี ปากมันบวมนิดๆ แล้ ว แถมตัวฉันยังมีแต่กลิน่ ของเขา!
“แล้ วท�ำไม” พี่จนุ ถามเสียงเรี ยบเอามากๆ ฉันคาดเดาสีหน้ าของเขาในตอน
นี ้ไม่ได้ เลย ชักไม่แน่ใจแล้ วว่าพี่จนุ คิดอะไรอยู่ “อันที่จริ ง ไม่มีเหตุผลอะไร” พี่จนุ ขยับ
เข้ ามาใกล้ และฉันเผลอกลันหายใจด้
้
วยความกลัวระคนตื่นเต้ น
ไม่เอาแล้ วนะ ถ้ าจะจูบกันแบบนันฆ่
้ าตัวเล็กให้ ตายดีกว่า!
“...” แปลกที่แอร์ หนาวเเต่กลับรู้สกึ ร้ อนราวกับจะเป็ นไข้
“พี่แค่อยากจูบ”
พลัก่ !!
เสียงพี่จนุ แหบพร่าเเละอันตรายมาก เล่นเอาฉันรี บยกมือผลักอกเขา ก่อนจะ
วิ่งออกจากห้ องโดยไม่หนั กลับไปมองอีกเลย
ตัวเล็กน่ะ... นอนคนเดียวก็ได้ !
ไอ้ คนนิสยั ไม่ดี โกรธแล้ ว!
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[บทบรรยาย: จุน]
ตัวเล็กวิ่งออกจากห้ องไปแล้ ว...
นึกโมโหตัวเองเหมือนกันที่เอาแต่ใจเกินไปจนเด็กมันกลัว แต่ผมห้ ามตัวเอง
ไม่ได้ นี่หว่า... มากอด มาซุก แถมยังหายใจรดกันแบบนี ้ผู้ชายหน้ าไหนมันจะทนได้
แต่เออ มันผิดที่ผมเองนี่แหละ ถ้ ารู้จกั หักห้ ามตัวเองบ้ างก็คงไม่หลวมตัวจน
เผลอพลังจู
้ บยัยนัน่ เข้ าหรอก
“บัดซบจริง” ผมสบถอย่างหัวเสียเมื่อตัวเล็กวิง่ จากไป เสียงประตูห้องทีป่ ิ ดดัง
ตึงท�ำให้ ผมได้ คำ� ตอบว่ายัยนัน่ คงหมกตัวอยูใ่ นนัน้ บางทีคงไม่ออกมาเจอหน้ ากันอีก
นานเลย “เออดี...”
ผมพึมพ�ำขึ ้นมาอีกเมื่อหันไปเห็นหมอนหนุนและผ้ าห่มผืนหนาของตัวเล็ก
เมื่อกี ้สติคงเตลิดเปิ ดเปิ งจนไม่สนใจอะไรเลยมัง้
มองอยูค่ รู่หนึง่ ก็ถอนหายใจออกมาอย่างช่วยไม่ได้ ก่อนคว้ าผ้ าห่มและหมอน
ติดมือมาเพื่อจะเอาไปให้ ยยั ลูกหมาที่ไม่ร้ ูวา่ ป่ านนี ้สติแตกไปหรื อยัง
ผมว่าผมจูบเบาแล้ วนะ แต่ยยั นัน่ คงเจ็บ... ดีไม่ดีปากอาจจะบวมหรื อมีรอย
ก็ได้
ก๊ อกๆ
“ตัวเล็ก พี่เอาผ้ าห่มกับหมอนมาให้ ” ผมเคาะประตูเรี ยกสองครัง้ แต่ยยั เด็ก
ดื ้อไม่ตอบสนองใดๆ ทังสิ
้ ้น
ผมว่ายัยนัน่ ท�ำเป็ นไม่สนใจเพราะไม่อยากเผชิญหน้ าหรื อพูดคุยกับผมตอน
นี ้
“...”
“ตัวเล็ก ออกมาเอาเร็ว” เสียงของผมดังขึ ้นอีกครัง้ ทว่าทุกอย่างยังคงเงียบงัน
ไม่มีเสียงตอบรับแม้ แต่นิด “งันพี
้ ่วางไว้ ตรงนี ้นะ” ผมท�ำตามที่พดู จริ งๆ
ยัยนัน่ เป็ นคนขี ้หนาวจะตาย ยังไงก็ต้องออกมาเอาอยูแ่ ล้ ว แต่ตอนนี ้ขอหยิ่ง
ไว้ ก่อน
พรุ่งนี ้ค่อยง้ อก็ได้ อยากได้ อะไรเดี๋ยวหามาให้ หมดเลย...
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ตอนเช้ า
พึบ่
ผมสะดุ้งตื่นเมื่อรับรู้ได้ ถงึ เรี ยวแขนนุม่ นิ่มของใครบางคนพาดทับรอบเอว
ตอนแรกคิดว่าตัวเองคงละเมอไป แต่ทนั ทีที่หลุบตามองก็ต้องขมวดคิ ้วมุ่น
เพราะไอ้ เจ้ าของอ้ อมกอดแนบแน่นดังกล่าวคือตัวเล็ก... ยัยเด็กที่งอนตุ๊บป่ องเมื่อคืน
นี ้ไง
ไหงมานอนกอดกันได้ วะเนี่ย!
“ตัวเล็ก...” ผมขานเรี ยกตัวเล็กเบาๆ แต่ยยั นัน่ ท�ำเพียงขยับตัวเล็กน้ อยทังๆ
้
ที่ยงั หลับปุ๋ ยอย่างไม่ร้ ูเรื่ องรู้ราว
และให้ ตายดิ พอผมลองสังเกตริ มฝี ปากยัยเด็กนัน่ ก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็น
รอยช� ้ำและความบวมเป่ งผิดปกติ ถึงจะมัน่ ใจว่าตัวเองไม่ได้ รุนแรงกับตัวเล็กเลย
ก็เถอะ แต่ท�ำไม...
หรื อยัยนัน่ เปราะบางเกินไปกันแน่ โดนอะไรนิดหน่อยก็บอบช� ้ำเอาง่ายๆ
“อย่ามาท�ำนะ!” ผมสะดุ้งเมื่อยัยเด็กที่นอนหลับเป็ นตายโพล่งออกมาเสียง
ดังราวกับจะประกาศสงคราม และเออ... ปากน่ะร้ องห้ าม แต่ท�ำไมต้ องกระชับอ้ อม
กอดให้ แนบแน่นขนาดนี ้ด้ วย ไม่เข็ดไม่หลาบเลยใช่ไหมยัยเด็กคนนี ้
“นอนดีๆ” ผมกระซิบและขยับตัวเล็กน้ อย อยากนอนนิ่งๆ ให้ ตวั เล็กกอด
เหมือนกัน แต่ไม่เอาดีกว่า
ถึงจะหงุดหงิดที่เมื่อคืนท�ำตัวไม่ดี แต่เอาจริงๆ ผมก็อยากท�ำอีก... ด้ านมืดมัน
พร้ อมจะตื่นอยูต่ ลอดเวลา
ยิง่ คิดถึงมัน คิดถึงความนุม่ นิม่ และลมหายใจสัน่ แผ่ว สมองมันก็คดิ อะไรแบบ
ใสสะอาดไม่ได้ เลย
ครื ด...
เสียงสัน่ เตือนของมือถือบนหัวเตียงฉุดผมจากภวังค์ความคิด มันน่าละอาย
อยูเ่ หมือนกันที่มานัง่ คิดถึงอะไรแบบนันในช่
้ วงเช้ า... แต่มนั เป็ นธรรมชาติของผู้ชาย
ไง
ผมเข้ าใจ แต่ตวั เล็กคงไม่เข้ าใจ
ตอนแรกคิดว่าเป็ นมือถื อของตัวเอง แต่ปรากฏว่าที่มาของเสียงเป็ นของ
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ตัวเล็กซึง่ ไม่ร้ ูวา่ เอามาตังเเต่
้ เมื่อไหร่
ผมเห็นอยูล่ างๆ ว่าเป็ นข้ อความไลน์จากใครสักคน ไม่อยากก้ าวก่ายหรอก...
แต่ไม่ร้ ูอะไรดลใจให้ ผมเอื ้อมไปหยิบมันแล้ วเปิ ดดูอย่างเสียมารยาท
Deaw: ตัวเล็กว่างคุยกับเดียวไหมครับ
Deaw: ถ้าว่างก็ตอบเดียวด้วย เดียวอยากคุยกับตัวเล็กนะ
แทบไม่ร้ ูตวั ด้ วยซ� ้ำว่าสีหน้ าในขณะนี ้กลับมาเรียบนิง่ แล้ ว และผมก็ท�ำตัวแย่ๆ
ด้ วยการลบข้ อความพวกนันทิ
้ ้งอย่างไม่ลงั เล ไม่สนหรอกว่ามันเป็ นใคร
ไม่พอใจคือไม่พอใจ
“ร� ำคาญ...”
[จบบทบรรยาย: จุน]
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CHAPTER 05
“เดี๋ยวตอนเย็นพี่มารับ”
“อือ”
ฉันตอบรับสันๆ
้ โดยไม่มองหน้ าเจ้ าของค�ำพูดแม้ แต่นิด เพราะแบบนันเอง
้
พี่จนุ ที่พยายามหาเรื่ องคุยเลยรัง้ ต้ นแขนไว้ เบาๆ ก่อนที่ฉนั จะลงจากรถไป
ไม่อยากคุยอ่ะ โกรธอยู.่ .. โกรธของจริ งด้ วย!
ถึงจะโมโหตัวเองที่วนั นัน้ กลับไปนอนกับเขาเพราะกลัวผีก็เถอะ แต่ไม่ได้
หมายความว่าจะหายเคืองกับสิ่งที่เขาท�ำไว้ สกั หน่อย ดูสิ! ปากฉันยังช� ้ำๆ อยู่เลย
เมื่อวานตอนเข้ าเรี ยนก็มีเพื่อนมาถามกันตังเยอะตั
้
งแยะ
้
คิดว่าฉันโดนใครท�ำร้ าย
ตัวเล็กโดนจูบต่างหากล่ะ!!!
“ตัวเล็กจะไม่คยุ กับพี่จริ งๆ เหรอ” เสียงที่ยงั คงความเรี ยบนิ่งดังขึ ้นมาอีก เขา
คงอึดอัดมากแน่ๆ ที่ฉนั เอาแต่เงียบและเพิกเฉยใส่ขนาดนี ้
ใจจริ งก็อยากจะคุยด้ วยเหมือนกันแหละ แต่ไม่เอาอ่ะ เดี๋ยวเสียฟอร์ ม
“ตะ ตัวเล็กจะไปเรียนค่ะ” ฉันเปล่งเสียงกระท่อนกระแท่นออกไปและพยายาม
บิดแขนออกจากฝ่ ามือหนา ซึง่ พี่จนุ ก็ไม่เอาแต่ใจหรื อเผด็จการอย่างที่เคยเป็ น เพราะ
งัน...
้ ฉันเลยแอบช�ำเลืองมองนิดหน่อย แต่กต็ ้ องรี บลากสายตากลับมาเมือ่ เห็นว่าเขา
ยังคงจ้ องหน้ าฉันอยู่
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หน้ าตาจริ งจังมากเลยนะนัน่ ...
เดี๋ยวหายโกรธเองแหละ ขอเล่นตัวก่อนไม่ได้ เหรอ
“อยากกินไรไหม” ฉันก�ำลังจะลงจากรถ แต่คราวนี ้พี่จนุ ท�ำให้ ฉนั ชะงักหนัก
กว่าเดิมด้ วยค�ำถามพวกนัน้
ไม่อยากจะบอก! ตังแต่
้ วนั ที่ฉนั บึ ้งตึงใส่เขา... พี่จนุ น่ะก็ขยันหาโน่นหานี่มา
ล่อฉันตลอดเลย เหมือนเขาพยายามง้ อ แต่สีหน้ าเนี่ยไม่ยิ ้มแย้ มเลยนะ ไม่ร้ ูวา่ ในใจ
ก�ำลังวางแผนฆ่าแกงกันหรื อเปล่า
“ไม่เอาค่ะ” ฉันปฏิเสธพร้ อมส่ายหน้ าไปมา
“งัน...
้ ตังใจเรี
้ ยนครับ”
อ่า อยูด่ ๆี เสียงของเขาก็กลับมานุม่ ทุ้มน่าฟั งจนรู้สกึ จัก๊ จี ้ทีอ่ กแปลกๆ ถึงแม้ วา่
มันยังคงความราบเรี ยบตามแบบฉบับเขา แต่ฉนั สัมผัสได้ วา่ มันแปลกไปนิดหน่อย
อย่ามาท�ำเสียงแบบนี ้ใส่กนั นะ ถ้ าได้ ยินอีก... จะหวัน่ ไหวจริ งๆ ด้ วย
ตอนเย็น
ฉันเพิ่งเลิกเรี ยนและก�ำลังเดินไปหน้ ารัว้ มหาวิทยาลัย
แม้ วา่ ยังตึงๆ ใส่พี่จนุ อยู่ แต่เหตุการณ์บนรถเมล์ในครัง้ นันท�
้ ำฉันกลัวและจ�ำ
ฝังใจพอสมควร เพราะงันฉั
้ นจึงสัง่ ให้ ตวั เองออกไปรอเขาหน้ ารัว้ ทุกครัง้ เมื่อเลิกเรี ยน
ห้ ามเถลไถลเด็ดขาด!
“ตัวเล็ก!” ทว่าเสียงทุ้มติดขี ้เล่นของใครสักคนฉุดให้ ฉนั หันกลับไปพร้ อมทัง้
หยุดเท้ าอยูต่ รงนัน้
โอ๊ ะๆ! ความหล่อแผ่รังสีมาเเต่ไกลเลย
“จ๋า เรียกเสียงดังตัวเล็กตกใจหมดเลย” ฉันขานรับอย่างเป็ นมิตรและยิ ้มตาหยี
เพราะเจ้ าของร่างสูงที่วิ่งกระหืดกระหอบมาหาคือ ‘เดียว’ เพื่อนร่วมคณะ
เราเจอกันบ้ างแต่ไม่บอ่ ยเพราะเรี ยนกันคนละเซกชันน่ะ
“เดียวกลัวตัวเล็กไม่ได้ ยินไง” เดียวให้ เหตุผลขณะหอบหายใจถี่ ๆ อย่าง
เหน็ดเหนื่อย เหงื่อเต็มหน้ าไปหมดเลย
“โหย ตัวเล็กหูดี ตะโกนแบบนี ้คนมองเต็มเลยเนี่ย” ฉันกวาดสายตาไปรอบๆ
เพราะมีคนจ�ำนวนหนึง่ ก�ำลังให้ ความสนใจเราสองคน แหงล่ะ! เดียวน่ะเป็ นคนดูดี
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และฮอตมากเลยนี่นา
“ช่างคนมองไปเถอะ เดียวไม่อายหรอก” เดียวพูดจาแปลกๆ จนฉันต้ องลาก
สายตากลับมา วินาทีนนเองฉั
ั้
นจึงเห็นแววตาที่ก�ำลังสื่อความหมายของเขา
และสักพักหนึ่งเดียวก็ดึงมืออีกข้ างที่เคยซ่อนไว้ ข้างหลังมาตรงหน้ าพร้ อม
กุหลาบช่อโต!
อะโห...
ฉันอ้ าปากอ้ าง ได้ แต่มองดอกกุหลาบช่อใหญ่สลับกับเดียวอย่างไม่เข้ าใจ
เสียงซุบซิบนินทาหนาหูขึ ้นเรื่ อยๆ
แล้ วก็นะ รังสีฆา่ ฟั นลอยมาจากไหนไม่ร้ ู...
“หะ ให้ ตวั เล็กเหรอ?” ฉันเอียงคอ รู้สกึ เอ๋อจนเรี ยบเรี ยงค�ำพูดไม่ถกู ตังแต่
้ เกิด
มายังไม่เคยมีคนให้ ดอกไม้ มาก่อนเลย ตื่นเต้ นโคตร!
“อือ เดียวซื ้อมาให้ ” เดียวพยักหน้ าอย่างไม่เอียงอาย แถมยังปรับระดับช่อ
กุหลาบให้ อยู่ใกล้ กับสายตาฉันมากกว่าเดิมอี กต่างหาก “ตัวเล็กเอาไปสิ” เขา
คะยันคะยอในขณะที
้
่ฉนั ท�ำได้ แค่กลืนน� ้ำลายลงคอซ� ้ำๆ
ไม่ใช่อะไรเลยนะ คือดูแค่นี ้ก็ร้ ูแล้ วว่าราคามันต้ องสูงแน่ๆ
อีกอย่าง... พวกผู้หญิงที่ก�ำลังมองมาก็นา่ กลัวไม่เบาด้ วย ถ้ าตัวเล็กรับไว้ จะ
โดนพวกนันตี
้ ไหมอ่ะ
“ตัวเล็ก...”
ปรี น้ !!!
ฉันก�ำลังจะพูดอะไรสักอย่าง ทว่าเสียงแตรรถที่ดงั ระงมไปทัว่ ท�ำให้ ฉนั สะดุ้ง
โหยงด้ วยความตกใจ ครัน้ หันกลับไปมองก็พบกับต้ นตอของเสียงซึง่ ยังคงกรี ดร้ อง
ไม่หยุดจนคนเริ่ มมุงเพราะคิดว่ามีอะไรเกิดขึ ้น
พี่จนุ นี่นา!
เขาจอดรถอยูห่ น้ ารัว้ และก�ำลังจ้ องฉันผ่านกระจกด้ วยสีหน้ าที่ทำ� เอาขนอ่อน
ลุกชันไปทังตั
้ ว แบบว่า... อยูด่ ีๆ ก็หายใจไม่ออกซะงันอ่
้ ะ
นัยน์ตาคมกริ บมีแววคุกรุ่นมากกว่าครัง้ ไหนจนฉันต้ องรี บหันไปหาเดียว ไม่ร้ ู
หรอกว่าพี่จนุ ก�ำลังหงุดหงิดอะไร แต่อาการดูไม่ดีเอาซะเลย
เขาเอาแต่บีบแตรอย่างดื ้อรัน้ ไม่ยี่หระว่ามีคนมองมากแค่ไหนเพราะสิง่ เดียว
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ที่เขามองคือฉัน!
อ่า... จะโดนฆ่าไหมเรา
“เดียว ตัวเล็กต้ องไปแล้ วนะ” ฉันลนลานพูดและก�ำลังจะวิ่งไปหาพี่จนุ แต่
เดียวรัง้ ข้ อมือไว้ ซะก่อน
“ตัวเล็กจะไม่เอาจริ งๆ เหรอ...”
“โอเคๆ ตัวเล็กเอาก็ได้ ขอบคุณคร้ าบ~” เพราะความเร่งรี บและอะไรหลายๆ
อย่างท�ำให้ ฉนั ต้ องรับมาอย่างจ�ำใจ จากนันก็
้ ตรงไปหาพี่จนุ อย่างด่วนจี๋ชนิดที่วา่ ถ้ า
กลิ ้งหลุนๆ เป็ นลูกขนุนได้ คงกลิ ้งไปเเล้ ว
ซึง่ ทันทีที่ขึ ้นมานัง่ บนรถของเขาปุ๊ บ...
บรื น้ !!
รถคันหรู ก็เคลื่อนตัวไปข้ างหน้ าอย่างรวดเร็ ว! และมันเร็ วมากจนฉันไหลไป
กระแทกคอนโซลรถอย่างช่วยไม่ได้ คือฉันน่ะ... ยังไม่ได้ คาดเข็มขัดนิรภัยเลยด้ วยซ� ้ำ
“พะ พี่จนุ ” ฉันพยายามเอามือยันคอนโซลหน้ ารถและประคองตัวเองอย่าง
สุดความสามารถ ระหว่างนันก็
้ เปล่งเสียงเรียกเจ้ าของร่างสูงทีไ่ ม่ได้ มองหน้ ากันแม้ แต่
นิดเพราะอยากรู้วา่ อะไรท�ำให้ เขาเป็ นแบบนี ้ “พี่จนุ ขับรถเร็ วเกินไปแล้ วอ่ะ”
“...” พี่จนุ ไม่ตอบ แถมยังเพิ่มความเร็วของรถจนฉันตัวสัน่ ไปหมดด้ วยความ
กลัว
“พี่จนุ ขา...”
“ร� ำคาญ” ฉันถึงกับผงะเมื่อเสียงทุ้มเจือไปด้ วยความฉุนกึกดังขึ ้นมาอย่าง
เยือกเย็น ถึงจะเป็ นเพียงวลีสนกระชั
ั้
บ แต่ก็มากพอจะสัง่ ให้ ฉนั นัง่ คอหดอยูต่ รงนี ้ ไม่
กล้ าเปล่งเสียง แค่ขยับตัวยังกลัว...
พี่จนุ เป็ นอะไรไป ท�ำไมต้ องพาลและหงุดหงิดใส่กนั ขนาดนี ้ด้ วย
นิสยั ไม่ดีอีกแล้ ว...
เพราะพี่จนุ ขับรถเร็วมาก... ครัง้ นี ้เราเลยมาถึงคอนโดฯ กันเร็ วกว่าปกติ
ตลอดทางฉันท�ำได้ แต่ภาวนาให้ เราสองคนปลอดภัย ก็พ่ีจุนน่ะขับโฉบไป
โฉบมาไม่กลัวตายสักนิด มีหลายครัง้ ที่ฉนั ต้ องหลับตาปี๋ เพราะไม่กล้ ามองท้ องถนน
ที่คลาคล�่ำไปด้ วยรถรา
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แน่นอนว่าระหว่างเราไม่มีใครพูดอะไรเลย จนกระทัง่ ตอนนี ้... ทังฉั
้ นและเขา
ยังถูกปกคลุมไปด้ วยความเงียบ มีเพียงเสียงลมหายใจแรงๆ ของคนตัวสูงที่เดินน�ำ
หน้ าเข้ าห้ องไป
ส่วนฉันน่ะ เดินตามเขาต้ อยๆ อย่างระแวดระวัง เกรงว่าท�ำอะไรพลาดแล้ วจะ
ไปกระตุกต่อมเขาเข้ าไง
“พะ พี่จนุ ” แต่จนแล้ วจนรอด ฉันก็สดู ลมหายใจเข้ าปอด รวบรวมความกล้ า
ท�ำลายความอึดอัดทังหมดด้
้
วยการขานเรี ยกชื่อเขาอย่างตะกุกตะกัก เป็ นเวลาเดียว
กับที่พี่จนุ หยุดเท้ าลง ทว่ายังคงหันหลังให้ กนั “พี่เป็ นอะไร คือว่า... บอกตัวเล็กได้
ตัวเล็กรับฟั งเก่งนะ”
ฉันถามอย่างเป็ นห่วง ลืมไปแล้ วว่าต้ องโกรธ ต้ องงอนเขา
“รับดอกไม้ มนั มาท�ำไม” พี่จนุ ไม่ตอบและเลือกที่จะถามกลับมาจนฉันต้ อง
เอียงคอเล็กน้ อย
จะว่าไป ฉันก็เพิ่งรู้วา่ ตัวเองถือดอกไม้ ของเดียวเข้ ามาในห้ องด้ วย เดี๋ยวเอา
ไปเสียบแจกันดีกว่า...
“อ้ อ ตัวเล็กเกรงใจไง อ๊ ะ!”
พึบ่ !
ยังอธิบายไม่ทนั จบ พี่จนุ ก็หนั กลับมาแล้ วกระชากช่อดอกไม้ จากมือฉันไป
อย่างถือวิสาสะ
ในขณะที่ฉนั ยืนอึ ้งและท�ำตัวไม่ถกู เขาก็จดั การปามันลงพื ้นราวกับเป็ นของ
ไร้ คา่ ยิง่ กว่านัน...
้ ยังใช้ เท้ าเหยียบซ� ้ำตอกย� ้ำความโมโหที่ยงั คงฉายวาวอยูใ่ นดวงตา
คมกริ บของเขา
“อยากได้ ก็บอก ไม่ต้องอ้ างว่าเกรงใจ” อะไรนะ?
“พี่จนุ ! เอาเท้ าออกไปนะ มาเหยียบท�ำไมเนี่ย” ฉันย่อตัวลงนัง่ และยกมือตีขา
เขาหลายทีด้วยความไม่พอใจ
ถึงฉันจะไม่อยากได้ เท่าไหร่ ก็เถอะ แต่เอามาท�ำเเบบนี ้มันไม่เกินไปหน่อย
เหรอ
“เสียดายมากหรื อไง” พี่จนุ ถามเมื่อฉันตัดสินใจผลักเขาออกไปแล้ วก้ มเก็บ
ซากดอกกุหลาบที่แบนแต๊ ดแต๋อยู่บนพื ้น กลีบของมันกระจุยกระจายไปหมดเลย
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กระดาษสาทีห่ อ่ หุ้มอย่างสวยงามก่อนหน้ านี ้ก็หลุดลุย่ ออกจากช่ออย่างน่าสงสารด้ วย
“พี่จนุ นิสยั ไม่ดีอีกแล้ ว ตัวเล็กไม่ชอบ!” ฉันหยัดตัวขึ ้นเมื่อเก็บซากกุหลาบ
ทังหมดเสร็
้
จ
“เก็บท�ำไม เอาไปบูชาเหรอ” พี่จนุ หลุบตามองซากกุหลาบในมือฉัน “เอาไป
ทิ ้ง” ก่อนออกค�ำสัง่ ด้ วยน� ้ำเสียงเย็นเฉียบ แต่เพราะฉันไม่ยอมท�ำตามและเตรี ยมเดิน
หนีเข้ าห้ อง มือหนาจึงดึงหนึง่ ในกุหลาบที่หลุดออกจากช่อไป
เขาท�ำท่าจะโยนมันทิ ้งทางหน้ าต่าง ในขณะที่ฉนั พยายามดึงกลับมา
ครูด...
เเต่เเล้ วก็ต้องรีบปล่อยมืออย่างเร่งด่วนเมือ่ ได้ ยนิ เสียงบางอย่างครูดกับฝ่ ามือ
ของเขา...
พอสังเกตดูดๆี จึงได้ คำ� ตอบว่าพีจ่ นุ น่ะจับส่วนก้ านที่ยงั มีหนาม และการที่ฉนั
ออกแรงกระชากเป็ นผลให้ หนามแหลมๆ ครูดกับฝ่ ามือของเขาจนเลือดออก!
ไม่แปลกใจแล้ วว่าท�ำไมถึงได้ ห่อกระดาษสาหนาแน่นแบบนี ้ เพราะไม่ได้
เอาหนามออกดีๆ นี่เอง
หะ ให้ ตายสิ
“ตะ ตัวเล็กไม่ได้ ตงใจ”
ั ้ ฉันหน้ าซีด รีบวางซากกุหลาบบนโซฟาแล้ วถลาเข้ าไป
ดูอาการเขาด้ วยความตกใจ และฉันแทบจะปล่อยโฮเมื่อเห็นบาดแผลกับเลือดบน
ฝ่ ามือหนา
“...”
เพราะฉันคนเดียวเลย
ตัวเล็กนิสยั ไม่ดี... ท�ำพี่จนุ เลือดออก
“เดี๋ยวตัวเล็กท�ำแผลให้ ...”
“...ไม่ต้อง” พี่จนุ ปั ดมือฉันออกเบาๆ แต่ก็มากพอจะท�ำให้ ฉนั หน้ าเสียและ
อยากร้ องไห้ หนักกว่าเดิม ฉันเงยหน้ าขึ ้นเพื่อมองเขา พยายามค้ นหาค�ำตอบ แต่พี่จนุ
กลับใช้ ความเฉยชาตอบกลับฉัน “พี่ไม่ชอบความขี ้สงสารของตัวเล็ก”
“...”
“ไม่ร้ ู เหรอว่าการสงสารหรื อเกรงใจคนไปทัว่ มันไม่ต่างกับการอ่อยเรี่ ยราด”
ฉันสะอึก เม้ มริ มฝี ปากเพื่อกลันก้
้ อนสะอื ้นที่ตีขึ ้นมาอย่างสุดความสามารถ
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แต่สดุ ท้ ายก็อดไม่ไหวจนต้ องปล่อยให้ น� ้ำตาไหลออกมาขณะจ้ องหน้ าพี่จนุ
ฉันเห็นเขาแสดงความวูบไหวด้ วยนะ เเต่ไม่คอ่ ยชัดเจนเท่าไหร่เลย
“ตัวเล็กไม่ร้ ูวา่ วันนี ้พี่จนุ เป็ นอะไร แต่ตวั เล็กน่ะ... ไม่ได้ ออ่ ยใครเลยนะ” ฉัน
อธิบายพร้ อมเสียงสะอื ้นจนฟั งแทบไม่ได้ ศพั ท์ ระหว่างนันก็
้ ก้าวเท้ าถอยหลังเพือ่ รักษา
ระยะห่าง “แค่เกรงใจมันผิดตรงไหนเหรอคะ”
“...”
“แล้ วตัวเล็กก็ไม่ได้ สงสารพี่จนุ ด้ วย ตัวเล็กแค่เป็ นห่วง” ฉันหลุบตามองฝ่ ามือ
ของเขาที่ ยัง คงมี เ ลื อ ดไหล ไม่ เ ห็ น เข้ า ใจเลยว่า ท� ำ ไมพี่ จุน ถึ ง เอาเรื่ อ งเดี ย วกับ
เรื่ องตัวเองมารวมกันได้ “แต่ตอนนี ้ตัวเล็กเกลียดพี่จนุ แล้ ว!!”
ฉันตะเบ็งเสียงใส่ก่อนจะวิ่งออกมาข้ างนอกโดยไม่เหลียวหลังกลับไปมอง
ไม่สนแล้ ว ไม่เอาแล้ ว...
ต้ องไปที่ไหนสักที่ ที่ไหนก็ได้
ที่ที่ไม่มีพี่จนุ ที่ที่ปราศจากเขา
ฉันวิ่งออกมา...
น� ้ำตายังไหลไม่หยุดเลยอ่ะ ไม่ร้ ูวา่ ก�ำลังเสียใจ น้ อยใจ หรื อเป็ นอะไรกันแน่
“เกลียดแล้ วนะ” ฉันพึมพ�ำเมือ่ วิง่ มาถึงป้ายรถเมล์ทไี่ ม่มใี ครเลย มันเงียบมาก
และมืดมากด้ วย
ฉันรู้ สึกกลัวแต่ไม่ร้ ู ว่าจะไปไหนดีเลยตัดสินใจนั่งลงตรงป้าย มองรถบน
ท้ องถนนที่แล่นไปแล่นมาพร้ อมเสียงสะอื ้น สองมือก็ยกปาดน� ้ำตาเป็ นสิบๆ ครัง้ แต่
ท�ำไมมันไม่หมดไปสักทีนะ
กลิน่ เลือดจางๆ ของพี่จนุ ที่ตดิ มือมายิ่งท�ำให้ ฉนั เบ้ หน้ างอแงหนักกว่าเดิมอีก
ฉันนัง่ อยู่ตรงนี ้คนเดียวร่ วมหลายนาที กระทัง่ รถเมล์คนั หนึง่ เคลื่อนมาจอด
ตรงหน้ า...
ภาพในวันนันไหลย้
้
อนเข้ ามาและท�ำให้ ฉนั รู้สกึ กลัวจนตัวสัน่
แต่วา่ นะ ฉันแค่อยากไปจากที่นี่ไง มันน้ อยใจจนไม่อยากอยูใ่ กล้ ๆ ให้ เขาหา
ตัวเจอ
วันนีค้ นบนรถค่อนข้ างเยอะ แถมส่วนใหญ่ยงั เป็ นผู้หญิ ง ไม่มีคนท่าทาง
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น่ากลัวเหมือนครัง้ นันด้
้ วย คงไม่เป็ นไรหรอกเนอะ
ก็แค่นงั่ ไปเรื่ อยๆ สุดป้ายเมื่อไหร่คอ่ ยลงก็ได้ ...
ไม่เห็นจะยากเลย
“หนูๆ สุดป้ายแล้ วครับ”
“อ่า... ค่า” ฉันสะดุ้งตื่นและรี บขานรับอย่างเข้ าใจ ลองกวาดสายตาไปรอบๆ
ก็พบว่าตอนนี ้ไม่มีใครอยู่บนรถเมล์นอกจากตัวเอง นี่ฉันนัง่ หลับมาตลอดทางเลย
เหรอเนี่ย
ฉันรี บลงจากรถเพราะกลัวจะโดนกระเป๋ ารถเมล์และคนขับร� ำคาญเอา แต่
ทันทีที่ลงมาก็ต้องชะงักไปพักใหญ่ เพราะตรงนี ้เป็ นอูร่ ถเมล์ที่ไม่คอ่ ยมีคนพลุกพล่าน
อาจเพราะมันค่อนข้ างดึกแล้ วนัน่ แหละ ผู้คนเลยบางตาและดูเงียบสงัดจนน่ากลัว
เมื่อเห็นแบบนันฉั
้ นจึงเดินเลี่ยงๆ มานัง่ หน้ าเซเว่นไม่ไกลจากอูเ่ พราะแสงไฟ
สว่างๆ ท�ำให้ ฉนั อุน่ ใจและคลายความกลัว นัง่ ได้ สกั พักก็ล้วงมือถือขึ ้นมา และต้ อง
ตกใจเมื่อเห็นสายไม่ได้ รับเกือบห้ าสิบสาย! ข้ อความอีกนับไม่ถ้วน!
ของพี่จนุ ทังนั
้ น้
“ไม่ต้องมายุ่งกับตัวเล็กเลยไอ้ คนนิสยั ไม่ดี” ฉันเม้ มริ มฝี ปากเมื่อเอ่ยจบ
กระบอกตามันแสบร้ อนเตรี ยมจะร้ องไห้ อีกแล้ ว ถึงอย่างนันก็
้ เถอะ ไอ้ มือไม่รักดีก็ดนั
กดดูข้อความที่เขาส่งมาจนได้
ไม่อยากอ่านเลย ไม่สนใจแล้ วด้ วย แต่... ดูหน่อยหนึง่ ก็ได้
P’ Joon: อยู่ไหน โทรไปท�ำไมไม่รบั สาย
P’ Joon: อย่ามางอแง มันดึกแล้วเห็นไหม
P’ Joon: ท�ำไมดือ้ แบบนี ้
ข้ อความส่วนใหญ่ก็ประมาณนี ้หมดเลย ใช่สิ ฉันมันงอแง ดื ้ออีกต่างหาก ถ้ า
ไม่ชอบก็ไม่เห็นต้ องล�ำบากตามตัวนี่ ฉันเองก็ไม่อยากอยูก่ บั เขาแล้ วเหมือนกันแหละ!
ถ้ าหยิบกระเป๋ าอีกใบมาด้ วยก็ดีสิ ในนันมี
้ กญ
ุ แจบ้ านไง เวลาแบบนี ้ถ้ ากลับ
ไปนอนบ้ านคงอุน่ ใจกว่าเยอะเลย ถึงจะอยูค่ นเดียว แต่กค็ งรู้สกึ ดีกว่าอยูก่ บั คนใจร้ าย
อย่างเขา
แล้ วแบบนี ้ฉันจะไปอยูท่ ี่ไหนดีอา่
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เอี ้ยด
ในระหว่างที่เตะเท้ าไปมาอย่างครุ่นคิด รถหรูๆ คันหนึง่ ที่ขบั ผ่านไปเหมือนเรา
ไม่ร้ ู จกั กันก็ถอยกลับมาและหยุดลงตรงหน้ าฉัน ตอนแรกฉันคิดว่าเขาอาจจะแวะ
ร้ านสะดวกซื ้อตามประสา จนกระทัง่ กระจกรถเลื่อนลง...
โห ใครน่ะ? ท�ำไมหล่อเป็ นบ้ าเลย
ฉันเอียงคอสงสัยพลางขมวดคิ ้ว ซึง่ พี่ผ้ ชู ายคนนันเองก็
้
ท�ำท่าขบคิดพิจารณา
อะไรสักอย่างเหมือนไม่แน่ใจ ที่แน่ๆ เขามีออร่าจับชนิดที่ท�ำให้ พนักงานเซเว่นชะเง้ อ
มองอย่างไม่ละสายตาเลยทีเดียว
“น้ องครับ หลงทางหรื อเปล่า” หลังจากพินิจพิเคราะห์อยูพ่ กั หนึง่ เขาคนนันก็
้
ยอมปริ ปากถาม แต่ถึงจะหล่อมากแค่ไหนฉันก็ ไม่ไว้ ใจเด็ดขาด! โจรชั่วสมัยนี ้
หน้ าตาดีมีถมเถไป ฉันเคยเห็นในข่าว
เพราะงันฉั
้ นจึงเดินหนีเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ าโดยตรง แต่แล้ วก็ต้อง
สะดุ้งเฮือกเมื่อฝ่ ามือเย็นเฉียบคว้ าเข้ าที่ต้นแขนอย่างแผ่วเบา แต่ก็หนาแน่นเอาการ
อยูเ่ หมือนกัน
“ปล่อยนะ!” ฉันตะเบ็งเสียงพลางออกแรงบิดแขนจากฝ่ ามือทรงพลัง
“เดี๋ยว ใจเย็นๆ ครับ พี่ไม่ท�ำอะไรตัวเล็กหรอกนะ” อะไรน่ะ! ท�ำไมเขารู้จกั
ชื่อฉัน! โจรสมัยนี ้ล� ้ำเกินไปแล้ ว “พี่ชื่อเกรย์ครับ เป็ นเพื่อนไอ้ พี่จนุ มัน”
“...” ฉันหยุดดิ ้น เมื่อกี ้หูฝาดไปหรื อเปล่า พี่ผ้ ชู ายคนนันบอกว่
้
าเป็ นเพื่อน
พี่จนุ เหรอ หมายความว่าพี่จนุ ให้ เขาออกมาตามฉันใช่ไหม
“ไปกับพี่เนอะ ดึกๆ ดื่นๆ ออกมาตากลมท�ำไม” พี่เกรย์ท�ำท่าจะพาฉันขึ ้นรถ
แต่ฉนั ยื ้อตัวเองสุดแรง
“ไม่เอา ตัวเล็กไม่กลับ ตัวเล็กเกลียดพี่จนุ ...” ฉันเริ่ มสะอื ้นแต่กลับไม่มีน� ้ำตา
สักหยดไหลออกมา ยิ่งนึกถึงสีหน้ าและแววตาดุกร้ าวของเขา หัวใจมันก็ยิ่งสัน่ ระริ ก
แต่เชื่อเถอะว่าฉันเสียใจสุดๆ ตอนที่เขากล่าวหาฉันด้ วยถ้ อยค�ำรุนแรงแบบนัน้
“ไม่กลับก็ต้องกลับ” ฉันสะดุ้งสุดตัวเมือ่ ได้ ยนิ เสียงเยียบเย็นของใครสักคน ไม่
แน่ใจว่าตัวเองฝันไปหรื อเปล่า แต่เสียงเมื่อสักครู่นี ้น่ะ... เหมือนของพี่จนุ เลย แถมยัง
ดังอยูไ่ ม่ไกลจากตรงนี ้ด้ วย
“อ้ าวพี่ มาเร็ วเคลมเร็ วชะมัด” พี่เกรย์หนั ไปพูดกับเขาในขณะที่ฉนั เปลี่ยนมา
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ยืนตัวแข็งทื่อ ลมหายใจขาดห้ วงไปแล้ ว ไม่กล้ าหันกลับไปมองเขาเลย
พี่จนุ มาจริ งๆ สินะ เขามาตอนไหนอ่ะ ท�ำไมฉันไม่ได้ ยินเสียงหรื ออะไรเลย
บางทีฉนั คงคิดอะไรเยอะไปจนไม่ทนั ได้ สงั เกตสิง่ รอบข้ างแน่ๆ
ฮือ ไม่เอา ท�ำไมเขาต้ องมาตามด้ วย!
“ปล่อยตัวเล็กนะ ตัวเล็กไม่กลับ” คิดได้ ดงั นันฉั
้ นจึงรวบรวมพละก�ำลังทังหมด
้
สลัดฝ่ ามือพี่เกรย์ออก ซึง่ มันหลุดได้ เพียงแป๊ บเดียว! เพราะไม่ทนั ได้ ก้าวขาวิง่ ไปไหน
ร่างทังร่้ างก็ถกู ยกขึ ้นและจับพาดบ่าอย่างรวดเร็ ว
กลิน่ แบบนี ้... พี่จนุ คนเลว!
เพียะ
ฉันสะดุ้งจนเผลอปล่อยเสียงสะอื ้นเมื่อฝ่ ามือที่เย็นเเละร้ อนไปในคราวเดียว
ของพี่จนุ ฟาดเบาๆ ที่ก้นของฉัน ถึงมันจะเบา... เเต่ฉนั เจ็บมากเลยนะ
“อย่ามาดื ้อ”
เขาค�ำรามเสียงดุขณะก้ าวเท้ าเดินไปยังรถคันหรูซงึ่ จอดอยูไ่ ม่ไกล ส่วนฉันก็
ดิ ้นแด่วๆ อยู่บนบ่ากว้ างเพราะไม่อยากไปกับเขา อยากจะแหกปากร้ องเสียงดังๆ
เหมือนกันนะ! เเต่กลัวโดนเขาตีก้นเหมือนอย่างเมื่อกี ้อีกเลยเงียบดีกว่า
ไม่นานหลังจากนันพี
้ ่จนุ ก็จบั ฉันยัดเข้ าไปในรถ ก่อนแทรกตัวเข้ ามาและดึง
ฉันไปนัง่ ตัก!
เบาะตรงอื่นก็มี ท�ำไมต้ องมานัง่ บนนี ้ด้ วย ตัวเล็กไม่เข้ าใจ
“อ้ าว ทีตอนขอให้ ชว่ ยนีพ่ ดู จาดีจงั พอได้ น้องคืนแล้ วผมนีห่ มาเลยเนอะ” เสียง
พีเ่ กรย์ดงั ขึ ้นตอนพีจ่ นุ สตาร์ ทเครื่อง แต่ฉนั ไม่ร้ ูหรอกว่าพีเ่ กรย์ก�ำลังท�ำหน้ ายังไงเพราะ
ตอนนี ้ฉันเอาแต่ก้มหน้ า ตัวสัน่ อยูบ่ นตักหนา
สักพักหนึง่ รถก็คอ่ ยๆ เคลื่อนตัว ความเร็ วลดลงกว่าตอนเย็นมาก แต่ไม่ได้
ท�ำให้ ความกลัวและความโกรธจางหายไปเลย
“...อึก” เสียงลมหายใจจากเจ้ าของตักท�ำให้ ฉนั กลันสะอื
้
้นเอาไว้ ไม่อยู่
ไม่ร้ ูด้วยซ� ้ำว่าพี่จนุ ใช้ แขนโอบเอวกันตังแต่
้ เมื่อไหร่ แต่ฉนั เห็นชัดเจนเลยนะ
ว่ามันเป็ นข้ างเดียวกันกับฝ่ ามือที่มีแผล ซึง่ จนป่ านนี ้แล้ วเขาก็ไม่ยอมท�ำแผลหรื อหา
ผ้ ามาพันดีๆ สักที
เดี๋ยวก็ตดิ เชื ้อตายหรอก...
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ฉันคิด เเต่...
ช่างสิ เรื่ องของเขาอ่ะ ตัวเล็กไม่เกี่ยว ไม่เอี่ยวอะไรทังสิ
้ ้น ตอนแรกก็เป็ นห่วง
อยูห่ รอก ตอนนี ้สมน� ้ำหน้ าดีกว่า!
“โกรธได้ แต่คราวหลังอย่าหนีออกมาข้ างนอก” เเรงสะอื ้นของฉันท�ำให้ พี่จนุ
ปริ ปากพูด เสียงของเขายังมีไอของความดุดนั แต่ไม่ได้ แข็งกระด้ างอะไรนัก “ตัว
กะเปี๊ ยกเดียว จะไปสู้อะไรใครได้ ” พูดพลางกระชับเอวจนฉันต้ องถลาเข้ าไปใกล้ อย่าง
ห้ ามไม่ได้
ใกล้ จนสัมผัสได้ ถงึ บางอย่างที่ก�ำลังเต้ นกระทบแผ่นหลังฉัน
หนักหน่วงจังเลย ไอ้ ตรงนันน่
้ ะ เสียงหัวใจเหรอ... ใช่ไหม?
“...” ฉันไม่พดู กับเขา
“เราเข้ าใจที่พี่พดู ไหม” เขาถามข้ างหู ฉันเลยหดคอและก้ มหน้ าหลีกเลี่ยงเขา
ได้ ยินอยูแ่ ล้ ว... แต่ไม่ตอบ ไม่อยากเสวนากับเขาเลยในตอนนี ้ “โอเค ถือว่าเข้ าใจ”
พี่จุนถอนหายใจและปล่อยให้ ความเงียบครอบคลุมเราสองคนเป็ นเวลา
ยาวนาน กระทัง่ มาถึงคอนโดฯ
เขากอบก�ำข้ อมือฉันแน่นมากเหมือนกลัวว่าฉันจะวิง่ เตลิดเปิ ดเปิ งไปที่อื่นอีก
พละก�ำลังของเขามหาศาลมากเกินกว่าฉันจะต้ านทาน ก็เลยจ�ำใจเดินตามไปเงียบๆ
อย่างนัน้
“ตัวเล็ก เงยหน้ า” เมื่อมาถึงข้ างในพี่จนุ ก็ออกค�ำสัง่ เพราะฉันไม่ยอมมองหน้ า
เขา “มองหน้ าพี่”
“...” ฉันส่ายหน้ าปฏิเสธ ท�ำไมต้ องมองด้ วย ก็ไม่อยากมองนี่
“ตัวเล็กจะเมินใครก็ได้ แต่ห้ามเมินพี่”
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CHAPTER 06
เอาแต่ใจที่สดุ เลย ท�ำไมฉันจะเมินไม่ได้ ! ในเมื่อเขาท�ำตัวเกเร พูดจาไม่นา่ รัก
ก่อนเองนี่!
“ตัวเล็กไม่อยากคุยกับคนนิสยั ไม่ดี” ฉันยังก้ มหน้ ามองเท้ าตัวเอง ตังใจไม่
้
ปริ ปากพูดอะไรกับเขาแท้ ๆ แต่มนั ก็อดไม่ได้
เขาจะได้ ร้ ูวา่ ตัวเองนิสยั แย่แค่ไหน ท�ำฉันเสียใจขนาดนี ้ยังจะออกค�ำสัง่ หรื อ
ท�ำเสียงโหดๆ ใส่กนั อีก
คอยดูนะ ฉันจะฟ้องแม่
“คุยเถอะ” ฉันชะงักไปเล็กน้ อยเมื่อปลายนิ ้วแข็งกระด้ างของพี่จนุ เปลี่ยนมา
รัง้ ปลายคาง ออกแนวบังคับให้ เงยหน้ าขึ ้นกลายๆ ตอนแรกอ่ะฉันสู้สดุ แรงเลยนะ แต่
พี่จนุ แข็งแรงมาก...
ไม่ใช่คนเเล้ ว นี่มนั ยักษ์ !!
“...” ทันทีทมี่ องหน้ าพีจ่ นุ ฉันก็ท�ำแก้ มพอง หน้ าบึ ้งหนักกว่าเดิมสิบเท่า ดูออก
เเหละว่าเขาอ่อนลง เเต่ฉนั โกรธอยูไ่ ง ไม่ๆๆ! เกลียดต่างหาก
“ดูท�ำหน้ าเข้ า”
“ไม่ต้องมาพูด ปล่อยตัวเล็กนะ!” ตังแต่
้ เกิดมาฉันยังไม่เคยโกรธใครเป็ นจริ ง
เป็ นจังขนาดนี ้มาก่อนเลยนะ “ตัวเล็กจะเข้ าห้ อง” ฉันออกแรงดิ ้นอีกแล้ ว ถึงจะรู้สกึ
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กลัวเพราะถ้ าหากท�ำให้ เขาไม่พอใจ มีหวังได้ ร้องไห้ น� ้ำตาแตกอีกแน่ๆ
แต่กเ็ พราะกลัวนีแ่ หละ ฉันถึงไม่อยากอยูต่ รงนี เขาน่
้ ะ... ต่อให้ กลับมาท�ำเสียง
เป็ นปกติแล้ ว แต่ฉนั ยังจดจ�ำสีหน้ า น� ้ำเสียง และท่าทางก่อนหน้ านี ้ได้ ขึ ้นใจเลยนะ
“ตัวเล็ก” พี่จนุ ไม่ยอมปล่อย น� ้ำเสียงแอบมีความหงุดหงิดอีกแล้ ว “หยุดดื ้อ
แล้ วฟั ง”
“ไม่เอาอ่ะ ขี ้เกียจฟั ง” ฉันส่ายหน้ าไปมาเพื่อปฏิเสธ “ตัวเล็กน่ะ... อือ... ฮึก”
แต่เเล้ วก็ต้องสะอึกอย่างรุนแรงในถ้ อยค�ำสุดท้ ายก่อนที่มนั จะหลุบหายเข้ าไปในคอ!
ทุกอย่างเกิดขึ ้นไวมากจนฉันตาลายและตัวแข็งทือ่ ... แต่ริมฝี ปากกลับอุน่ ร้ อน
และชุม่ ชื ้นขัดกับอุณหภูมิร่างกายที่กลับมาเย็นเฉียบตังแต่
้ ตอนไหนไม่ร้ ู
ฉันรู้สกึ เหมือนเท้ าจะลอยเหนือพื ้นในขณะทีท่ อ่ นแขนข้ างหนึง่ ของเขาโอบเอว
ฉันไว้
ความกลัวแผ่ขยายเป็ นวงกว้ างอีกครัง้ ทว่าฉันท�ำได้ แค่ขยุ้มนิ ้วทังหมดกั
้
บ
ชายเสื ้อของเขาเมื่อความอ่อนนุ่มแต่เจือด้ วยไอของบุหรี่ ประกบลงบนริ มฝี ปาก บด
เคล้ าเบาๆ แต่ท�ำเอาสติสตังฉันพร่าเบลอ
สมองไม่มีแรงสัง่ การให้ ฉนั ยืน มันปล่อยให้ ฉนั อ่อนเหลวเป็ นน� ้ำและถูกพี่จนุ
อุ้มและดันติดก�ำแพงห้ อง...
พึบ่
จนในที่สดุ ฉันก็หนีไปไหนไม่ได้
แต่เสีย้ ววินาทีหลังจากนัน้ เขาก็ยอมปล่อยฉันให้ เป็ นอิสระ ในขณะที่ฉัน
สะอึกสะอื ้นกับจูบที่ทงน่
ั ้ ากลัวและฉุกละหุก
มะ ไม่เอาแล้ ว พอพี่จนุ ท�ำแบบนี ้... ฉันเหมือนจะเป็ นบ้ าเลย
ไม่ดีเลย ไม่ดีสดุ ๆ นิสยั พี่จนุ อ่ะไม่ดี!
“ดื ้ออีกพีจ่ ะจูบ” เฮือก! ฉันสะดุ้งสุดแรงเมือ่ พีจ่ นุ ใช้ น� ้ำเสียงเรียบๆ กระซิบบอก
หลังจากปล่อยให้ ฉนั สูดอากาศเข้ าปอดพักหนึง่ “นี่เบาสุดๆ แล้ ว” เขาท�ำให้ ฉนั กลัว
จนขวัญหนีดีฝ่อ ได้ แต่หดตัวหดคออยูต่ รงนี ้
ปากตัวเล็กชาดิกไปหมดเลย แบบนี ้น่ะเรี ยกเบาจริ งๆ เหรอคะ...
“ตะ ตัวเล็กกลัวแล้ ว ฮึก” ฉันเบะปาก ไม่ได้ จะร้ องไห้ หรอกนะ ทว่าฉันเอาแต่
สะอึกสะอื ้นไม่จบไม่สิ ้น
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ก็ไม่เคยมีใครท�ำแบบนี ้กับฉันมาก่อนนี่นา ถ้ าช็อกจนน� ้ำลายฟูมปากตายจะ
ท�ำยังไง ถ้ ามีอีกต้ องตายแน่เลย ตายแน่ๆ!
“จูบเมือ่ กี ้... บทลงโทษเด็กหนีออกจากบ้ าน” เขาท�ำเสียงเข้ มใส่ฉนั ทังๆ
้ ทีร่ ะยะ
ห่างระหว่างเรายังน้ อยนิด ด้ วยความกลัวฉันเลยพยักหน้ าหงึกหงักเข้ าใจ ต่อไปไม่หนี
แล้ ว จะเป็ นเด็กดี ถ้ าโกรธก็วิ่งเข้ าห้ อง...
แล้ วถ้ าเขาไขกุญแจเข้ ามาล่ะ แบบว่านี่มนั คอนโดฯ ของเขาไง
“ตัวเล็กสัญญาว่าจะไม่ท�ำอีกแล้ ว” ฉันสูดน� ้ำมูกและเอ่ยอย่างชัดถ้ อยชัดค�ำ
แต่แล้ วก็ต้องสะดุ้งเฮือกอีกครัง้ ใหญ่ๆ เมื่อพี่จนุ เอียงองศาใบหน้ าแล้ วใช้ ริมฝี ปากกด
ลงมาเบาๆ บนริ มฝี ปากฉันก่อนผละออก
ฉันเบิกตาโพลงด้ วยความตื่นตระหนก มัน่ ใจว่าไม่ได้ พดู อะไรผิดไปนะ! จริ งๆ
นะ! นอกจากนิสยั ไม่ดีเเล้ ว พี่จนุ ยังเป็ นคนขี ้โกงอีกเหรอ
“ส่วนจูบนี ้...”
“...”
“ส�ำหรับความขี ้หึงของพี่”
“หะ หึง เอ๊ ะ?” ฉันครางถามเสียงแผ่ว อยูด่ ีๆ แก้ มก็ร้อนผ่าวอย่างหาเหตุผล
ไม่ได้ “หึงท�ำไม...บ้ าหรื อเปล่า”
ฉันก้ มหน้ างุด สับสนทุกอย่างจนเอ๋อไปแล้ ว
คนจะหึงกันได้ ต้องเป็ นแฟนกันเท่านันนะ
้ พี่จนุ พูดแบบนี ้กับน้ องสาวอย่าง
ฉัน... โคตรบ้ าเลย
[บทบรรยาย: จุน]
ยอมรับอย่างลูกผู้ชายไง หึงว่ะ
ไม่ได้ เป็ นอะไรกันหรอก แต่ความรู้สกึ มันไปเอง... รู้อกี ทีผมก็ทำ� ตัวแย่ๆ สารพัด
จนตัวเล็กร้ องไห้ งอแงหลายครัง้ แถมยังไปจูบน้ องเขาอีกทังๆ
้ ที่ร้ ูวา่ ยัยนัน่ ต้ องโกรธ
หรื อกลัวจนตัวสัน่ ดิก๊ แน่ๆ
ก็แล้ วไง ผมว่าผมชัดเจนมาตังแต่
้ แรกแล้ วนะ
ถึงจะพยายามเก็บความรู้สกึ เเต่วนั นี ้มันทนไม่ไหวจริ งๆ
ในกลุม่ เพื่อน ผมเป็ นคนที่คอ่ นข้ างเยือกเย็นสุขมุ จนไอ้ โฮปและไอ้ เกรย์คดิ ว่า
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ผมเฉยชา สนใจแต่งาน ไม่แยแสอะไร จริ งๆ พวกมันก็ร้ ูวา่ ลึกลงไปแล้ วผมค่อนข้ าง
ใจร้ อน แถมยังเป็ นพวก ‘หัวรุนแรง’ อีกด้ วย
และอีกข้ อหนึง่ ผมโคตรขี ้หึง
ผมเคยคบกับผู้หญิงคนหนึง่ เมื่อนานมาแล้ ว เหตุผลที่เลิกรากันเพราะหึงจน
เกินเหตุ ผมไม่แหกปากโวยวาย แค่... ระบายมันออกมาผ่านการกระท�ำ สีหน้ า ซึง่ ก็
มากพอจะท�ำให้ คนเห็นหวาดกลัว
เหมือนอย่างที่ตวั เล็กเผชิญอยู่ไง ป่ านนี ้ผมคงเป็ นปี ศาจในสายตายัยนัน่ ไป
แล้ วมัง้
ช่วยไม่ได้ บังอาจมามีอิทธิพลต่อความรู้สกึ เอง
“ท�ำไมท�ำหน้ าแบบนัน”
้ ผมถามเสียงเรี ยบ ในขณะที่ยยั นัน่ เอาแต่ก้มหน้ างุด
เงอะๆ งะๆ เหมือนไม่ร้ ูวา่ ควรวางตัวยังไง
เออ ท�ำเข้ าไปเหอะไอ้ ทา่ ทางแบบนัน้ น่ารักกว่าเดิมจนอยากกลืนกินทังตั
้ วเลย
ทีนี ้
“ก็พี่จนุ มาหึงน้ องสาวอ่ะ ตลก” ผมถอนหายใจแรงๆ กับความใสซื่อ นี่โง่หรื อ
แกล้ งโง่ “พี่จนุ ปล่อยตัวเล็กได้ แล้ ว...” ตัวเล็กพยายามดิ ้น ผมรู้วา่ ยัยตัวกะเปี๊ ยกนี่ยงั
โกรธเคืองกันอยู่
“ยังงอนพี่อยูใ่ ช่ไหม” ผมไม่ปล่อยและเลือกที่จะถามจนตัวเล็กต้ องส่ายหน้ า
พรื ด เพราะกลัวผมจูบมากกว่า ยัยนัน่ เลยปฏิเสธว่าไม่ได้ งอนทังๆ
้ ที่แววตายังเต็มไป
ด้ วยความขุน่ เคือง “พี่ขอโทษ”
“...”
“ตัวเล็กอยากได้ อะไร เดีย๋ วพี่หามาให้ หมดเลย” ตัวเล็กไม่มองหน้ าผมอีกแล้ ว
ผมเลยเขยิบหน้ าเข้ าไปใกล้ และกระซิบข้ างหู “เพราะงันดี
้ กนั ”
คิดจะง้ อเด็กต้ องหาของมาล่อ... เชื่อผม
“ตัวเล็กไม่ได้ งอนสักหน่อย!” ยัยนั่นว่าเสียงดังฟั งชัด แต่แก้ มงี พ้ องเป็ น
ซาลาเปาเลย
รู้สกึ มันเขี ้ยวจนอยากเคี ้ยวแล้ วกลืนลงท้ องซะให้ ร้ ูแล้ วรู้รอด มองหน้ ายัยนัน่
ทีไรแล้ วคิดแต่เรื่ องแบบนี ้ทุกที ไอ้ จนุ บัดซบ
“ถ้ าไม่ได้ งอน ไหนยิ ้ม” คราวนี ้ผมเปลีย่ นมาใช้ ฝ่ามือทังสองยั
้
นฝาผนัง ปล่อย
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ให้ ตวั เล็กยืนดีๆ แต่ยยั นัน่ กลับเซจนยืนไม่อยูซ่ ะงัน้ ยังดีที่ผมขยับเข้ าไปใกล้ และใช้
ร่างกายตัวเองค� ้ำไม่ให้ ล้มลง
อะไร แค่จบู จ�ำเป็ นต้ องหมดแรงขนาดนี ้เลยเหรอ
ถึงปากตัวเล็กจะช� ้ำอีกแล้ ว แต่ผมสาบานว่าจูบเบาจนไม่ร้ ูจะเบายังไงเเล้ วนะ
ถ้ าเอาจริ ง...จะตายไหมแบบนี ้
“ยิ ้มมม ^+++^” ตัวเล็กแหงนหน้ าขึ ้นมาแล้ วยิงฟั นอย่างน่าเอ็นดู น� ้ำตายัง
คลอเบ้ าอยูเ่ ลย “ตัวเล็กยิ ้มแล้ ว กว้ างด้ วย” ก�ำลังคิดในใจว่าเด็กตรงหน้ าท�ำตัวน่ารัก
พร�่ ำเพรื่ อจนน่าโมโห แต่แล้ วรอยยิ ้มที่ทำ� ให้ ผมใจเต้ นก็หายไป เหมือนเมื่อกี ้ถูกบังคับ
ให้ ท�ำ
“ตัวเล็กไม่เต็มใจ พี่ไม่ปล่อย” ผมท�ำเสียงเข้ มเล็กน้ อย ไอ้ นิสยั ที่เหมือนจะข่ม
คนอื่นอยูต่ ลอดเวลามันแก้ ไม่หายจริ งๆ หรื อเพราะหน้ าผมนิ่งค่อนไปทางโหด ตัวเล็ก
เลยเบะปากใส่อีกแล้ ว
“งือ พี่จนุ ท�ำตัวไม่นา่ รักเลย...” ยัยนัน่ บ่นอุบเสียงแผ่ว เหมือนไม่อยากให้ ผม
ได้ ยินเท่าไหร่นกั
“งันเราก็
้
ทำ� ตัวให้ มนั น่ารักสิ” ผมพูดเชิงออกค�ำสัง่ ระดับส่วนสูงทีต่ า่ งกันท�ำให้
ผมต้ องก้ มหน้ าต�่ำกว่าเดิมเล็กน้ อย จงใจให้ ริมฝี ปากอยู่ใกล้ ชิดใบหูยยั เด็กเตี ้ยมาก
ที่สดุ จนแทบจะสัมผัสโดน “มาเป็ นแฟนพี่”
“...”
“แค่นี ้ก็นา่ รักแล้ ว” ผมมัดมือชกอย่างหน้ าไม่อาย แน่นอนว่าค�ำพูดที่เอาแต่ใจ
และเผด็จการของผมท�ำเอาตัวเล็กหายใจรุนแรงกว่าเดิม เมื่อผละออกมาผมก็เห็นว่า
ผิวแก้ มเด็กนัน่ แดงมาก... หน้ าเหวอโคตรๆ เลยด้ วย “ว่าไง?” ผมถามซ� ้ำ ในขณะที่
ตัวเล็กค่อยๆ เปลี่ยนมาขมวดคิ ้ว เอียงคอสามสิบห้ าองศาคล้ ายแมวขี ้สงสัย
และสักพักเจ้ าตัวก็ตอบด้ วยเสียงที่ชดั ถ้ อยถัดค�ำ
“ไม่เอาอ่ะค่ะ ไม่อยากเป็ น”
โผละ!
ได้ ยินอะไรไหม... อกผมไง โดนหักออกเป็ นสองท่อนเลย
สามชัว่ โมงต่อมา ที่ SL Club
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“ได้ น้องคืนแล้ วท�ำไมหน้ าตาไม่มีความสุขเลยวะ”
หลังจากขึ ้นเวทีร้องเพลงและพูดคุยกับลูกค้ าบางส่วนไป กระทัง่ ถึงเวลาพัก
ผมก็เข้ ามานัง่ ในห้ องพิเศษเเละดืม่ เหล้ าแก้ เซ็ง แต่สงสัยหน้ าคงไม่สบอารมณ์มากมัง้
ไอ้ โฮปซึง่ นัง่ อยูต่ รงข้ ามจึงถามขึ ้น
ก่อนหน้ านี ้ตอนตัวเล็กวิ่งหนีออกจากคอนโดฯ ผมกะให้ ลกู น้ องช่วย แต่คน
ของผมส่วนใหญ่แม่งหน้ าโหดทังนั
้ น้ เกรงว่าถ้ าตัวเล็กเห็นอาจจะกลัวหนักกว่าเดิม
เพราะงันหน้
้ าที่จงึ ตกเป็ นของไอ้ โฮปและไอ้ เกรย์
แต่ไอ้ โฮปติดเมียฉิบหาย เลยได้ ไอ้ เกรย์ชว่ ยโดยที่ผมก็ใช้ จีพีเอสตรวจสอบ
“กูโดนหักอก” ผมตอบเสียงเรี ยบ นัน่ ท�ำให้ ไอ้ โฮปแทบส�ำลักเหล้ า
“ฮะ? หน้ าอย่างมึงเนี่ยนะ ใครวะ ใครมันช่างบังอาจมาหักอกป๋ าจุนคนกบฏ
ของกู” ไอ้ โฮปท�ำหน้ าโหด แต่ผมรู้วา่ มันแค่แซวไปอย่างนัน้ ในใจคงก�ำลังสมน� ้ำหน้ า
กันอยูเ่ เหงๆ
“เสือก” ผมเลยสวนกลับไป
“แต่เรื่ องมันก็นา่ เสือกจริ งๆ นี่หว่า ไงวะ เขาคนนันหั
้ กอกมึงยังไง” ไอ้ โฮปคง
ไม่คิดว่าคนที่หกั อกผมคือตัวเล็ก เพราะก่อนหน้ านี ้ผมอธิบายไปสันๆ
้ ว่ายัยนัน่ เป็ น
น้ องสาว ไม่ได้ บอกรายละเอียด
“ยัยนัน่ ปฏิเสธกู” ทังๆ
้ ที่เอาของมาล่อ...
เกิดมาเคยโดนปฏิเสธที่ไหนล่ะ มีแต่ผมที่ปฏิเสธผู้หญิงไปทัว่
“โอ๋เอ๋~ เขาอาจจะแค่พูดเพื่อเล่นตัวหรื อเปล่ามึง ในใจงีค้ งคิดอีกอย่าง”
ไอ้ โฮปชอบท�ำตัวเหมือนรู้จกั ความรักดี ซึง่ ไม่ร้ ูวา่ ดีจริ งหรื อเปล่า เห็นทะเลาะกับเมีย
บ่อยโคตร “มึงเคยได้ ยินป่ ะ ค�ำพูดคนอ่ะก็เหมือนตดแหละเว้ ย”
“...” ผมชะงัก ช�ำเลืองตามองมัน
“ส่งกลิน่ เหม็น แต่ไม่ท�ำให้ มงึ ตาย”
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