Intro
ชื่อของผมคือการันต์ ผมเป็ นหนุ่มน้ อยที่มีความมัน่ ใจในหน้ าตาตัวเอง

อย่างมาก เพราะเพิ่งมาเป็ นเฟรชชี่ปีหนึง่ แค่ไม่กี่เดือนก็ได้ ต�ำแหน่งเดือนคณะ แล้ ว
ผมยังได้ ขึน้ เพจคนหล่อของมหาวิทยาลัยบ่อยๆ อีกด้ วย ทัง้ อินสตาแกรมและ
ทวิตเตอร์ ก็มียอดคนติดตามเหยียบแสน ชีวิตของผมสดใสเป็ นอย่างมาก
จนกระทัง่ ตอนนี ้ ผมก�ำลังตังค�
้ ำถามกับตัวเองว่า...
ทีน่ ีท่ ีไ่ หน?
ผมไม่เข้ าใจว่าสถานที่ที่เห็นอยูเ่ บื ้องหน้ านี ้คืออะไร แต่คอ่ นข้ างมัน่ ใจอย่าง
แรงกล้ าว่าตัวผมไม่ควรมาอยู่ที่นี่ เพราะก่อนหน้ าไม่กี่วินาทีที่แล้ ว ผมก�ำลังเปิ ด
ประตูออกจากห้ องน� ้ำ แล้ วภาพแรกที่ผมควรเห็นคือเตียงนอนโง่ๆ ของหอพักที่ผม
เช่าอยู่ ไม่ใช่ภาพที่เห็นอยูต่ อนนี ้
“...” เสียงแกรกๆ ของนาฬิกาไม้ เรื อนใหญ่ ส่งเสียงดังเข้ าโสตประสาทของ
ผมตลอดเวลา
ฝั นอยู่เหรอ? ผมถามตัวเองแบบนัน้ ก่อนจะยกมือขึ ้นมาหยิกแก้ มแรงๆ
ของตัวเอง เพื่อเช็กว่าเผลอยืนหลับคาฝักบัวหรื อไม่
“โอ๊ ยยยย เจ็บ!” โอเค ผมไม่ได้ ฝัน แถมยังเจ็บตัวฟรี อีกต่างหาก
แล้ วถ้ าไม่ใช่ความฝัน...สถานที่แห่งนี ้มันคืออะไรกัน!!?
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ผมกวาดสายตามองไปรอบๆ เพือ่ ส�ำรวจ เนือ่ งจากผมอยูใ่ นชุดนอนลายหมีสี
ฟ้าเน่าๆ หนีบรองเท้ าแตะที่ใช้ ใส่ในห้ องน� ้ำ สภาพผมเผ้ ายังเปี ยกปอนอยูเ่ ลย จึงไม่
อยากเดินเตร่ไปไหนไกลตามประสาคนดัดจริ ต
เบื ้องหลังของผมคือประตูไม้ เก่าๆ ที่บานประตูเปิ ดคาอยู่ เนื่องจากผมเพิ่ง
เดินออกมาจากทางนี ้ พอมองกลับเข้ าไปด้ านในก็พบกับความมืดมิดทีแ่ ฝงกลิน่ อาย
ชวนสยอง ด้ วยความน่าพิศวงชวนขนลุกของมัน ผมจึงตัดสินใจไม่เสี่ยงเดินย้ อน
กลับไป เพราะเบื ้องหน้ านันเป็
้ นอะไรที่ดนู า่ อัศจรรย์กว่ากันมาก
หากดูจากผนังแล้ ว ผมคิดว่าตัวเองน่าจะอยู่ภายในต้ นไม้ ขนาดใหญ่ที่มี
โพรงตรงกลาง ซึ่งผลหรื ออะไรสักอย่างของมันสามารถเรื องแสงได้ และมีบนั ได
เลื ้อยขึ ้นไปจนสูงสุดลูกหูลกู ตา
“บ้ านต้ นไม้ ของฮอบบิตหรือไง?” ถ้ าเป็ นบ้ านฮอบบิตจริง เจ้ าของบ้ านคงเป็ น
ฮอบบิตยักษ์ “นีเ่ ราหลุดเข้ ามาในนิยายแฟนตาซีเรอะ” จากทีผ่ มได้ ลองคิดวิเคราะห์
และแยกแยะดู จึงได้ ข้อสรุปแบบนี ้ออกมา โชคดีทผี่ มเคยอ่านนิยายกับไลต์โนเวลมา
บ้ าง อย่างพวกพล็อตทะลุมติ งิ ี ้ ท�ำให้ ผมสามารถประเมินสถานการณ์ได้ อย่างรวดเร็ว
เมือ่ เจอเหตุการณ์จริง
ผมเงยหน้ ามองขึ ้นไปด้ านบน ก่อนหันกลับไปมองประตูลกึ ลับอันน่ากลัว
ทางด้ านหลังอีกครั ง้ แม้ ไม่ร้ ู ว่าด้ านบนจะมีอะไรรออยู่ แต่มนั ก็ดูสว่างไสวและ
ปลอดภัยกว่า “โอเค สรุปเลือกข้ างบน!”
เมื่อตกลงกับตัวเองได้ ผมก็เริ่ มออกเดิน แต่แค่ก้าวแรกก็เกือบล้ มหัวทิ่ม
แล้ ว เพราะว่ารองเท้ าแตะช้ างดาวที่ใส่อยู่จู่ๆ สายมันก็ขาด ส่งผลให้ ผมเซไป
ข้ างหน้ า ยังโชคดีที่ไม่ล้มหน้ าคว�่ำ แต่นนั่ ก็ท�ำให้ รองเท้ าข้ างนี ้ใช้ เดินไม่ได้ อีกต่อไป
“ท�ำไมเราต้ องมาเจออะไรแบบนี ้ด้ วยเนี่ย ที่นี่ที่ไหน! มีใครอยูไ่ หม!? ลงมา
ข้ างล่างหน่อยยยย” การตะโกนเรี ยกใครสักคนให้ ลงมาข้ างล่าง มันง่ายกว่าให้ ผม
เดินเท้ าเปล่าขึ ้นบันไดเป็ นหมื่นขันนี
้ ่ซะอีก
สายตาของผมยัง คงจับ จ้ อ งไปยัง ด้ า นบน ฟั ง เสี ย งของตัว เองดัง ก้ อ ง
วนไปวนมาอยูส่ กั พัก ก็มีเสียงตอบรับกลับมาเป็ นอันชื่นใจ อย่างน้ อยๆ สถานที่นี ้ก็
มีคนอยู่ มิหน�ำซ� ้ำยังพูดคุยกันรู้ เรื่ อง เสียงนันแหบแห้
้
งเหมือนชายแก่ดงั มาจากที่
ไกลๆ พอจับใจความได้ วา่ “เจ้ าเด็กไม่เอาไหน! เจ้ าเป็ นคนแรกเลยนะที่ตะโกนเรี ยก
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ข้ าลงไป แทนที่จะเดินขึ ้นมาเอง”
“คุณลงมามันง่ายกว่าผมขึ ้นไปนี่! วะ เหวอ!” ผมสะดุ้งตัวโยน คนก�ำลังป้อง
ปากตะโกนเถียงกับเจ้ าของเสียงปริศนาอย่างตังอกตั
้ งใจ
้ จูๆ่ พื ้นที่วา่ งข้ างกายพลัน
สว่างวาบ ปรากฏรูปร่างที่เตี ้ยประมาณสองฟุตของชายแก่ผมยาวสีขาว ด้ วยความ
ที่เป็ นคนปราดเปรื่ องผมจึงรู้ทนั ทีวา่ นี่คือเจ้ าของเสียงปริ ศนา
ผมยิ ้มให้ อีกฝ่ ายพร้ อมดีดนิ ้วดังเป๊ าะ “เห็นไหม คุณลงมาง่ายกว่าผมขึ ้นไป
จริ งๆ โอ๊ ย! เขกหัวผมท�ำไม”
ผมยกมื อขึน้ มาลูบหัวตัวเองป้อ ยๆ ชายแก่ ถอนหายใจหนักๆ ออกมา
หนึ่งครัง้ ก่อนลอยตัวขึ ้นมาอยู่เหนือกว่าระดับความสูงผม สร้ างความล�ำบากให้
ต้ องแหงนหน้ าขึ ้นมองจนเริ่ มเมื่อย
“ที่นี่คืออีกมิตหิ นึง่ ที่ซ้อนทับอยูก่ บั โลกเดิมของเจ้ า”
“ว่าแล้ วเชียว…พวกนิยายส่วนใหญ่กช็ อบใช้ มกุ นี ้แล้ วผมมีหนทางกลับโลก
เดิมไหม บอกไว้ ก่อนเลยนะว่า คนอย่างผมไม่มีปัญญาไปเป็ นผู้กล้ าปราบจอมมาร
อะไรเทือกนันหรอก
้
คุณก็เห็นแค่สายรองเท้ าแตะขาดผมก็ไม่ส้ แู ล้ ว ส่งผมกลับโลก
เดิมเถอะ ผมต้ องกลับไปอ่านโคนันตอนจบ ที่สำ� คัญโลกนี ้คงไม่มีอนิ เทอร์ เน็ตหรอก
ใช่ปะ เนี่ยผมน่ะขาดทวิตเตอร์ ก็เหมือนขาดใจอยูไ่ ม่ได้ หรอก ส่งผมกลับไปเถอะ นะ
นะนะนะ” ผมงัดสกิลอ้ อนสุดลิ่มทิ่มประตูออกมาใช้ แต่ผ้ อู าวุโสร่ างเล็กดันมอง
เหยียดใส่ผมหนึง่ ทีแทนการต�ำหนิ
เอ้ าลุง ผมพูดความจริ งแค่นี ้ก็ต้องมองแรงใส่กนั ด้ วยเหรอ!?
ผมเองก็ใช่วา่ จะเป็ นเด็กเรี ยบร้ อย พอโดนคนแก่กว่ามองแรงใส่ผมก็มองบน
กลับบ้ าง ผลที่ได้ คือโดนไม้ เท้ าเคาะหัวไปอีกหนึง่ ที
ชายแก่ร่างแคระถอนหายใจหนักๆ ก่อนเอ่ยต่อ “ฟั งข้ าพูดให้ จบก่อน ข้ าไม่
ได้ เป็ นคนอัญเชิญเจ้ ามาที่โลกนี ้ แล้ วเจ้ าก็ไม่ได้ ถูกเลือกมาเป็ นผู้กล้ าหรื ออะไร
ทังนั
้ น”
้
“อ้ าว...แต่ในนิยายส่วนใหญ่เขา เดีย๋ วนะ ผมต้ องได้ เป็ นผู้กล้ าสิลงุ !” ลุงพูด
มาแบบนี ้ผมก็หน้ าแตกสิ ไอ้ ทอี่ อกตัวไปเมือ่ กี ้ทังหมดสรุ
้
ปคือผมอ่านมโนมากไปว่างัน้
ลุงไม่ฟังเสียงร้ องเรี ยนจากผมสักนิด แกพยักพเยิดหน้ าไปด้ านหลังผม ที่มี
ประตูบานนันก่
้ อนอธิบายว่า “รากของต้ นไม้ ต้นนี ้หยัง่ ลึกไปถึงแกนของมิติจนทะลุ
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ไปยังมิติอื่น ท�ำให้ พวกเราสามารถเดินทางข้ ามมิติได้ จากต้ นไม้ หมื่นปี นี ้ หากท�ำ
ตามเงื่อนไขครบสองประการ”
ชายแก่ชนู ิ ้วเหี่ยวๆ ขึ ้นมาสองนิ ้ว ผมก็ชตู ามบ้ าง เราสองคนชูนิ ้วเหมือนกัน
แต่ผมท�ำแล้ วดูคลู กว่าเยอะ โชคดีที่ลงุ แกไม่ร้ ูวา่ ผมก�ำลังแข่งอะไรไร้ สาระอยูใ่ นใจ
ไม่งนมี
ั ้ หวังผมโดนเขกกบาลอีกรอบแน่ๆ
“หนึง่ คือเจ้ าต้ องท�ำตามภารกิจที่ต้นไม้ หมื่นปี ต้นนี ้มอบหมายให้ ภารกิจจะ
อยูใ่ นผล เจ้ าจะไม่ร้ ูวา่ ภารกิจคืออะไรจนกว่าจะเด็ดผลออกมาจากกิ่ง และเมื่อเจ้ า
ท�ำภารกิจส�ำเร็ จ ที่ข้อมือของเจ้ าจะปรากฏตรารู ปใบไม้ ตรานีม้ ีอ�ำนาจเสมือน
หนังสือผ่านทาง ถ้ าไม่มีมนั เจ้ าก็เดินทางไปยังมิตอิ ื่นไม่ได้ ”
“อ่า...” พอได้ ยินว่าต้ องท�ำภารกิจ แถมเป็ นภารกิจแบบสุม่ อีก ใจผมก็เริ่ ม
แป้วไปแล้ ว
“สองคือเจ้ าต้ องมีสงิ่ แลกเปลี่ยน”
“แลกเปลีย่ น?” ผมเอียงคอถาม ตามความคิดของผมเวลาผมท�ำท่านี ้คือน่า
รักน่าเอ็นดูอย่างมาก แต่คนมองกลับกลอกตาใส่ผมด้ วยความเหนื่อยใจ
“เจ้ าจะไปยังมิติอื่นโดยตรงไม่ได้ มันจะท�ำให้ สมดุลพังทลาย ลองนึกภาพ
ตราชัง่ ที่มีของสองอย่างวางอยู่ซ้ายขวาอย่างสมดุลดูสิ ถ้ าเจ้ าน�ำของจากตราชัง่
ข้ างหนึง่ ไปวางอีกข้ างหนึง่ น� ้ำหนักมันก็จะเทไปข้ างเดียวถูกไหม”
ผมพยักหน้ าเออออไปงัน้ มาถึงจุดนี ้เริ่ มเข้ าใจบ้ างไม่เข้ าใจบ้ าง
“เพื่อการรักษาสมดุล หากเจ้ าจะไปยังมิติของเจ้ า เจ้ าต้ องเอาของจากมิติ
เจ้ ามาที่นี่ด้วย เช่นถ้ าเจ้ าต้ องการกลับโลกเดิมแค่ชวั่ คราว เจ้ าก็เอาตัวเองสลับกับ
สิง่ ของบนโลกเจ้ า จะเป็ นโต๊ ะตู้เตียงอะไรก็ได้ เพียงแต่เจ้ าจะอยูท่ โี่ ลกเดิมไม่ได้ อย่าง
ถาวร เมื่อถึงเวลาหนึง่ เจ้ าก็จะกลับมาที่นี่เหมือนเดิม”
“อ้ าว แล้ วต้ องท�ำยังไงผมถึงจะกลับไปอยู่ที่บ้านได้ ตลอดไปอ่ะ ผมอยาก
กลับไปอยู่กับแม่” เรื่ องอยู่กับแม่นั่นก็ส่วนหนึ่ง แต่ที่ส�ำคัญเลยก็คือผมเป็ นคน
ติดอินเทอร์ เน็ตมาก! หนุม่ โซเชียลอย่างผมใช้ ชีวิตโดยไม่มีมือถือไม่ได้ !
“คนที่ข้าเจอเมื่อเช้ า…เขาได้ ท�ำภารกิจเรี ยบร้ อย และเขาก็เดินทางไปยัง
โลกของเจ้ าอย่ างถาวร ด้ วยการแลกเปลี่ยนเจ้ ามาที่น่ ีแทน”
“!!!”
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“ใช่ การทีจ่ ะกลับไปยังทีเ่ ดิมของเจ้ าและไม่กลับมาทีน่ อี่ กี ครัง้ มีแค่ทางเดียว
ก็คอื เชิญตัวตายตัวแทนจากโลกอืน่ มาทีน่ แี่ ทน ซึง่ การเชิญมานันโดยทั
้
ว่ ไปจะใช้ การ
สุม่ เอา”
ผมรู้สึกหน้ามื ด...
“หมายความว่าที่ผมโดนอัญเชิญตัวมาที่นี่ก็เพราะผมดันซวย ทังๆ
้ ที่มีผ้ คู น
ทั่วโลกเป็ นหมื่นล้ านคนแต่ผมดันแจ็กพอต แล้ วคนที่อยากข้ ามมิติถาวรดันมา
แลกเปลี่ยนตัวกับผมเนี่ยนะ!” เวียนหัวหนักมาก ลุงผมขอยืมชายเสื ้อของลุงเกาะ
หน่อยแล้ วกันนะจะเป็ นลม “ผู้กล้ าพิชิตจอมมารล่ะ!? เด็กที่ถกู เลือกในรอบร้ อยปี
ล่ะ! ไม่มีเหตุผลอะไรที่เท่กว่านี ้หน่อยเหรอ”
“ยอมรั บ ความจริ ง หน่ อ ยเด็ ก น้ อ ย โลกนี ก้ ็ ไ ม่ เ ลวนะ แต่ ถ้ า เจ้ า อยาก
กลับบ้ าน ก็แค่ท�ำภารกิจจากผลของต้ นไม้ หมื่นปี ให้ ส�ำเร็ จแค่นนเอง”
ั้
ผู้อาวุโสคง
ร� ำคาญเจ้ าเด็กไม่เอาไหนอย่างผมมาสักพักแล้ ว ยิ่งมาเกาะแกะรุ่ มร่ ามก็ยิ่งไม่
ชอบใจ เขาโบกสะบัดไม้ เท้ าอันเล็กในมือไปมา พลันภาพรอบๆ ตัวผมก็เปลี่ยนไป
ผมรู้ สึกเหมือนโดนเหวี่ยงบนรถไฟเหาะ และเพียงพริ บตาเดียวเราทังคู
้ ่ก็
วาร์ ปออกมาจากโพรงต้ นไม้ สู่ยอดอันสูงชะลูดของมัน พนันได้ เลยว่าตอนนี ้
เบ้ าหน้ าหล่อๆ ของผม คงก�ำลังซีดเป็ นกระดาษขาว เพราะนายการันต์สดุ หล่อ
มาดแมนคนนี ้กลัวความสูงไงล่ะ!
พระเจ้ า ท�ำไมผมถึงต้ องมายืนขาสัน่ บนกิ่งไม้ ขนาดใหญ่ ที่สงู ทะลุก้อนเมฆ
แบบนี ้!? นี่มนั ไม่ตลกเลยนะ
“ลุงงงง” ด้ วยความปอดแหกผมก็เลยเกาะชายเสื ้อลุงแกแน่นกว่าเดิม
“เฮ้ อ...เจ้ าหนูนี่จะรอดไหมนะ หวังว่าจะได้ ภารกิจง่ายๆ ล่ะ เอ้ าดูนี่ จากผล
ไม้ ทงหมดที
ั้
่เจ้ าเห็น เลือกมาสักผล ด้ านในของมันมีภารกิจที่เจ้ าต้ องท�ำอยู่ เลือก
ได้ เพียงครัง้ เดียวเท่านันนะ
้ ถ้ าดวงดีเจ้ าจะได้ ภารกิจง่ายๆ แค่เก็บกวาดห้ องนอน
ให้ ข้า แต่ถ้าซวยเจ้ าอาจจะได้ ภารกิจปราบมังกร...”
สิ ้นเสียงของผู้เฒ่าแคระผมก็รีบหันรี หนั ขวางไปรอบตัวทันที ต้ นไม้ ต้นนี ้
ใหญ่โตมโหฬาร ระยะห่างจากกิ่งสูก่ ิ่งไกลสุดเอื ้อม ทว่าผลไม้ กลับมีขนาดเล็กเท่า
ปลายนิ ้วก้ อย แถมยังมีติดเป็ นพวงละลานตาไปหมด มองไปทางไหนก็เห็นแต่เจ้ า
เม็ดกลมสีฟ้าเข้ มหน้ าตาเหมือนกันไปหมด แยกไม่ออกว่าอันไหนจะมีภารกิ จ
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ง่ายหรื อยาก
หลังจากยืนคิดอยู่สามวินาที ผมก็เอื ้อมมื ้อไปเด็ดผลไม้ ผลหนึ่งเพราะ…
มันอยูใ่ กล้ มือที่สดุ นัน่ เอง
ครับ ผมเป็ นคนหล่อทีม่ กั ง่าย ถึงแม้ วา่ มันจะใกล้ แต่ผมก็ต้องระมัดระวัง เมือ่
หยิบผลนันส่
้ งไปให้ ลงุ แกอย่างลุ้นระทึก
ผู้เฒ่าแคระสะบัดไม้ เท้ าอีกครัง้ ก่อนสีหน้ าของแกจะผ่อนคลายลง เมื่อมีตวั
อักษรตัวหนึง่ โผล่ขึ ้นมา “ยินดีด้วยเจ้ าหนูไม่เอาไหน เจ้ าได้ ภารกิจระดับ B ไม่งา่ ย
แต่ก็ไม่โหดเกินไป อาจจะต้ องใช้ เวลานานหน่อยแต่ก็ไม่ถงึ กับหมดหวังนะ”
“ผมต้ องท�ำอะไร” จุดนี ้ไม่มีอารมณ์มาเล่นลิ ้นแล้ ว อยากรู้ใจจะขาดว่าต้ อง
เจอกับอะไร โลกนี ้ยังมีอะไรซวยกว่าการแจ็กพอตแตก โดนสลับตัวกับไอ้ งงั่ ทีต่ ้ องการ
ข้ ามมิติคนหนึง่ อีกหรื อเปล่า
ผู้เฒ่าแคระท�ำตามค�ำเรี ยกร้ องของผม ตัวอักษรที่ผมอ่านไม่ออก ทยอย
ไหลเรียงออกมาจากผลไม้ กระจ้ อยร่อย และเมือ่ ได้ ใจความสมบูรณ์แล้ ว พลันสีหน้ า
ของชายแก่กลับเปลี่ยนเป็ นตึงเครี ยด แล้ วส่ายหน้ าไปมาอย่างปลงๆ
ชายแก่ตรงหน้ าเอื ้อมมือมาตบไหล่ผมแปะๆ
ไหงรี แอ็กชันลุงมันกลายเป็ นเงีย้ อะ!?
ไหนเมื่อกี ้ลุงบอกว่าภารกิจระดับ B มันไม่ยากไง แต่ท�ำไมลุงถึงแสดงสีหน้ า
อาลัยอาวรณ์ เหมือนส่งผมไปตายงันแหละ
้
แบบนี ้ดูทรงแล้ วผมคงซวยอีหรอบเดิม
สินะ
“ผมต้ องท�ำอะไร...” หน้ าผมเริ่ มซีดจนเหมือนคนเลือดไม่เดินแล้ ว
ลุงแกถอนหายใจอีกรอบก่อนตอบสันๆ
้ “แต่ งงานกับอัศวินอันดับหนึ่ง”
“อะไรนะ!!!”
“เจ้ าต้ องแต่งงานกับอัศวินอันดับหนึง่ จึงจะผ่านภารกิจส�ำเร็ จ”
“อะไรนะ!!!”
“เจ้ าต้ องแต่งงาน—”
“อันนันน่
้ ะได้ ยนิ แล้ ว แต่ทสี่ ำ� คัญกว่าคือ ผมอยากรู้วา่ ต�ำแหน่งอัศวินอันดับ
หนึง่ นี่คืออะไร ผมจะไปหาเขาได้ ที่ไหน แล้ วผมต้ องมีอะไรกับเขาด้ วยไหม หรื อว่า
เขาจะต้ องกดผม!!? โอ๊ ย แค่พดู ชือ่ ต�ำแหน่งก็ดหู า่ งไกลตัว จนไม่ร้ ูจะไกลยังไงแล้ วเนีย่
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ทีส่ ำ� คัญไอ้ ตำ� แหน่งทีว่ า่ ต้ องมีคนเดียวแหงเลยใช่ปะลุง ยากเกิน เอาเปรียบ!” คราวนี ้
ไม่ใช่แค่หน้ าแล้ วที่ซีด ตอนนี ้ผมซีดตังแต่
้ หวั จดเท้ าประหนึง่ ภาพปริ นต์ขาวด�ำ
“เจ้ าไม่ตกใจเรื่ องที่ต้องแต่งงานเหรอ” แคระเฒ่าถามอย่างแปลกใจ
“ส�ำหรับผมตอนนี ้มีเรื่ องที่นา่ ตกใจกว่านันเยอะ!”
้
“ถ้ าเจ้ าไม่ถอื สาเรื่องทีต่ ้ องแต่งงานกับเพศเดียวกันก็ดี เพราะเจ้ าของต�ำแหน่ง
อัศวินอันดับหนึง่ ณ ปั จจุบนั เป็ นผู้ชายทังคู
้ ”่
“เอ้ า มีสองคนเหรอ แล้ วมันเป็ นอันดับหนึ่งได้ ไง ที่หนึ่งก็ต้องมีคนเดียวสิ
หรื อว่าอันดับหนึง่ ร่วม” ยิ่งพูดการันต์ยิ่งงงเด้ ออออ
“ใจเย็นก่อนเจ้ าหนู ที่โลกแห่งนี ้น่ะแบ่งดินแดนออกเป็ นสองฝั่ ง เรี ยกเป็ น
ฝั่ งตะวันตกกับฝั่ งตะวันออก หรื อก็คือฝั่ งแสงสว่างกับความมืด ตามธาตุพลังพื ้น
ฐานของประชากรในฝั่ ง แต่ละฝั่ งก็จะแบ่งออกเป็ นอาณาจักรและแคว้ นต่างๆ
มากมาย หรื อที่โลกของเจ้ าเรี ยกว่าประเทศนัน่ แหละ ในแต่ละปี ประเทศเหล่านี ้ก็จะ
จัดงานเทศกาลร่วมกัน เป็ นการประชันฝี มือเพื่อเฟ้นหาอัศวินที่แข็งแกร่งที่สดุ ”
“อ้ อ แปลว่ามีอศั วินอันดับหนึง่ ของฝั่ งตะวันออก และฝั่ งตะวันตกอย่างละ
คนใช่ปะลุง” ผมพยักหน้ าหงึกหงัก อย่างน้ อยก็มีสองทางเลือกล่ะวะ “ว่าแต่ลงุ
หนักใจเรื่องอะไรเหรอ ถ้ ากังวลเรื่องทีพ่ วกเขาเป็ นผู้ชายละก็ไม่ต้องห่วง เพราะผมน่ะ
ได้ หมดถ้ าสดชื่น ฮะๆๆๆ”
พอรู้ ว่าการประลองมีทุกปี ก็แปลว่าต�ำแหน่งนี ้มีการเปลี่ยนแปลงตลอด
เหมือนถ้ วยฟุตบอลโลก ไม่ได้ ผกู ขาดอยูท่ ใ่ี ครคนใดคนหนึง่ ฉะนันถ้
้ าจีบคนปั จจุบนั
ไม่ตดิ แค่รอปี ตอ่ ไปก็ได้ หรื อปี ถดั ไปอีกก็ยงั มีหวัง!
ผมยืนยิ ้มให้ ท้องฟ้า ก้ อนเมฆ และกิ่งไม้ อย่างน้ อยผมก็ไม่ดวงตกอับถึงขีด
สุดล่ะวะ นี่สนิ ะค�ำกล่าวที่วา่ ชีวิตย่อมมีทางเลือก ทุกปั ญหาย่อมมีทางออก
ลุงมองรอยยิ ้มโง่ๆ ของผมก่อนถอนหายใจรอบที่ล้านแปด ตังแต่
้ คยุ กับผม
มานี่ไม่ร้ ูแกถอนหายใจไปกี่รอบแล้ ว
“หากเจ้ ามาที่นี่เร็ วกว่านี ้สักสิบปี หรื อช้ ากว่านี ้สักยี่สบิ ปี เจ้ าอาจจะมีโอกาส
เลือกมากกว่านี ้ เพราะแต่เดิมแล้ วต�ำแหน่งอัศวินอันดับหนึ่งก็เปลี่ยนหน้ าแทบ
ทุกปี อย่างทีเ่ จ้ าคิดนัน่ แหละ เว้ นเสียแต่วา่ ตลอดเจ็ดปี ทผี่ า่ นนี ต�้ ำแหน่งอัศวินศักดิส์ ทิ ธิ์
ของทังสองดิ
้
นแดน ถูกชายผู้ไร้ เทียมทานสองคนยึดครองไว้ ”
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“!!!”
“คนแรกจากดินแดนตะวันตก อัศวินด�ำผู้เลือดเย็น ไร้ หวั ใจ ชายคนนี ้แม้ แต่
มิตรข้ างกายยังแทบไม่มี คงไม่ต้องพูดถึงคนรักหรื อเรื่ องแต่งงาน ข้ าเชื่อว่าเขา
ต้ องการเป็ นหมาป่ าเดียวดายชัว่ ชีวิต...” ผู้อาวุโสลูบเคราตัวเองพลางส่ายหน้ าไป
มา บ่งชัดว่าอย่างไรคนนี ้ก็ไม่มีหวัง
“อีกคนหนึ่งจากแดนตะวันออก เป็ นอัศวินแห่งแสงตะวันอันสูงส่ง เขาทัง้
อบอุน่ และยึดมัน่ ในรักเดียว”
“คนหลังก็พอมีหวังนี่!” ผมรี บกระโดดคว้ าแสงแห่งความหวังอันริบหรี่ เอาไว้
ทว่าแสงนัน่ ก็โดนลุงหงอกตรงหน้ าขยี ้ทิ ้งอย่างไม่ปรานี
“เขาเคยแต่งงานแล้ ว แต่ภรรยาของเขาเสียไปเมื่อปี ก่อน”
“...อ่อ แล้ วลุงคิดว่าผมควรไปจีบใครดีละ่ ”
“นับว่าเจ้ าโชคดีมากทีเดียว เพราะคนทีส่ ลับตัวกับเจ้ ามาเขายังมีน� ้ำใจคิดถึง
เจ้ าอยู่ เลยฝากเงินจ�ำนวนหนึง่ ไว้ ให้ เจ้ าใช้ ”
“เดี๋ยวสิลงุ ! แนะน�ำผมก่อนว่าผมควรจะแต่งงานกับใคร!?”
“เอาเงินที่เขาฝากไว้ ไปสร้ างเนือ้ สร้ างตัว สร้ างครอบครัวเล็กๆ อยู่ แล้ ว
ตังรกรากที
้
่มมุ ใดมุมหนึง่ ของโลกนี ้เถอะ ขอให้ พระเจ้ าอวยพรแก่เจ้ า ธุระของข้ าสิ ้น
สุดเพียงเท่านี ้ ลาก่อนเด็กน้ อย”
“เดี๋ยวสิลงุ !” ผมกระโจนเข้ าไปหาร่างเล็กทันที เมื่อเห็นอีกฝ่ ายสะบัดไม้ เท้ า
และร่างกายเริ่ มเรื องแสง แต่ผมก็คว้ าได้ แต่อากาศธาตุ เพราะอีกฝ่ ายใช้ เวทวาร์ ป
หายไปแล้ วเรี ยบร้ อย
ทีนี ้ปั ญหามันก็อยูท่ ี่ผมเต็มๆ เนื่องจากผมสะเพร่ าไปหน่อยเลยกระโจนไป
หาเต็มแรง ทีนี ้พอคว้ าอะไรไม่ได้ ร่างกายก็เลยลอยหวือไปไกลกว่าที่คาด เลยกิ่งไม้
ใหญ่ของต้ นไม้ หมื่นปี ไปแล้ ว...และค่อยๆ ร่วง
“ว้ ากกกก”
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C h a p t e r
1

ตายแน่

พ่อจ๋า แม่จ๋า ในคอมฯ ลูกมีโฟลเดอร์ ลบั อยู่โฟลเดอร์ หนึ่ง พาสเวิร์ดคือ
GAV007 หลังลูกจากโลกนี ้ไปแล้ ว ได้ โปรดลบมันออกไปก่อนจะเอาคอมฯ ลูกไป
ขายต่อมือสองด้ วยเถอะ หนังโป๊ ทีล่ กู สะสมมาชัว่ ชีวติ จะต้ องไม่ตกถึงมือของคนอืน่ !
โว้ยยยย ตายแหงแก๋ศพไม่สวยแน่นอนนนน
ผมหลับตาปี๋ สวดมนต์อทุ ิศส่วนกุศลให้ พอ่ แม่ เจ้ ากรรมนายเวร และญาติๆ
ที่ล่วงลับไปแล้ ว ด้ วยความที่มนั สูงมาก ผมเลยมีเวลาสวดมนต์อย่างเหลือเฟื อ
เผลอๆ สวดไปสามจบแล้ ว หัวอาจจะยังไม่โหม่งลงพื ้นโลกเลย แต่ดจู ากสภาพยัง
ไงก็ไม่รอดแล้ วแน่นอน
ฟิ้ วววว!
“อะ เอ๋...?” ตัวผมไม่ได้ กระแทกพืน้ จนเละอย่างที่คิด เมื่อถึงความสูง
ระดับหนึง่ ความเร็วก็คอ่ ยๆ ลดลง น่าจะเป็ นเพราะสายลมที่มองไม่เห็นมาช่วยพยุง
เอาไว้
พอรู้สกึ ว่าปลอดภัยแล้ ว ผมก็คอ่ ยๆ ลืมตาขึ ้นมา ทีแรกคิดว่าทิวทัศน์รอบ
ตัวจะเป็ นป่ าแต่ไม่ใช่…
ผมดันอยู่กลางเมือง! และที่ส�ำคัญในระยะสายตาของผม กลับไม่มีโคน
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ต้ นไม้ ใหญ่อายุเหยียบหมื่นปี อยูเ่ ลย ผมจึงต้ องมโนเอาเองว่าผมอาจจะโดนลมพัด
มาที่นี่ หรื อไม่ก็เป็ นเพราะลุงอาจจะใช้ เวทมนตร์ กบั ผม
สภาพเมืองรอบตัวผมมีลกั ษณะบ้ านเรื อน เหมือนสถาปั ตยกรรมยุโรป
ยุคกลาง ยังดีที่ตอนนี เ้ ป็ นเวลากลางคืนแล้ ว คนส่วนใหญ่ คงเข้ านอนกันหมด
การที่ผมโผล่มาจึงไม่สร้ างความแตกตื่นให้ พวกชาวบ้ านมากเท่าไร
เมื่อผมลุกขึ ้นยืนก็พบว่าข้ างตัวมีถงุ เงินห่อใหญ่วางอยู่ เลยยกขึ ้นมาเพื่อที่
จะเก็บ แต่วา่ มันหนักมากจนผมต้ องวางแหมะไว้ ทเี่ ดิม แล้ วมองทิวทัศน์รอบตัวอย่าง
เคว้ งคว้ าง
“ที่นี่ที่ไหน...” นี่เป็ นครัง้ ที่สองที่ผมต้ องตังค�
้ ำถามนี ้
จากที่ ดูเมื องนี เ้ ป็ นเมื องใหญ่ ถึงผมยังไม่ร้ ู ค่าครองชี พของโลกนี เ้ ท่าไร
แต่ผมคิดว่าตัวเองยังโชคดีอยู่บ้างเพราะทรัพย์สมบัติในถุงเงินก็ดเู ยอะพอสมควร
ผมคงไม่ต้องถึงขนาดนอนกลางดินกินกลางทราย
‘เอาเงิ นทีเ่ ขาฝากไว้ไปสร้างเนือ้ สร้างตัว สร้างครอบครัวเล็กๆ อยู่ แล้วตัง้
รกรากทีม่ มุ ใดมุมหนึ่งของโลกนีเ้ ถอะ ขอให้พระเจ้าอวยพรแก่เจ้า ธุระของข้าสิ้ นสุด
เพียงเท่านี ้ ลาก่อนเด็กน้อย’ ค�ำพูดของเฒ่าแคระรี รันเข้ ามาในหัวของผม
“...” ผมมองถุงเงิน แล้ วมองซ้ ายมองขวาอย่างเคว้ งคว้ าง
“หาที่นอนก่อนละกัน” ผมพึมพ�ำกับตัวเอง หลักการคิดของผมก็คือเอาไว้
ค่อยคิดต่อพรุ่งนี ้นัน่ เอง
เมื่ อตัดสินใจได้ ผมก็ กัดฟั นลากถุงสมบัติไปตามทางเท้ า ขอชมเลยว่า
ทางเท้ าของประเทศนี ้ดีมาก แม้ จะปูจากอิฐแดงสไตล์โบราณ แต่คณ
ุ ภาพคับแก้ ว
ไม่เหมือนที่ไทยเลยสักนิด
ความเร็ วในการเคลื่อนไปข้ างหน้ าของผมเร็ วกว่าหอยทากคลานนิดเดียว
กว่าจะลากสังขารมาถึงอาคารที่มีปา้ ยหน้ าทางเข้ าว่าโรงแรมได้ ก็เล่นเอาเหนื่อย
เป็ นโชคดีอีกครั ง้ ที่ห้องโถงยังเปิ ดไฟอยู่แถมยังมีคนเฝ้าอยู่ที่เคาน์ เตอร์
ผมตัดสินใจเดินเข้ าไปข้ างในก่อนเอ่ยกับพนักงานต้ อนรับชายรู ปร่ างผอมแห้ งว่า
“ขอเปิ ดห้ องหนึง่ ครับ”
พนักงานต้ อนรับกวาดสายตามองผมตังแต่
้ หวั จดเท้ า เนื่องจากการแต่งตัว
ของผมนันออกจะแปลกไปหน่
้
อยส�ำหรับคนที่นี่ ก็ชดุ นอนสีฟา้ ลายหมีโง่ๆ กับแตะ
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ช้ างดาวที่สายขาดไปข้ างหนึ่งนัน่ แหละ ต่อให้ ผมอยู่ที่ไทยก็คงโดนมองว่าแปลก
เหมือนกัน
“ห้ องพักของเรา แบบถูกสุดราคาคืนละร้ อยเหรี ยญนะครับ”
“อ้ อ...” ผมร้ องอ๋อทันที เมื่อทราบว่าอีกฝ่ ายก�ำลังกังวลเรื่ องอะไร “จ่ายก่อน
รับกุญแจเลยไหมล่ะ” ก่อนที่จะเข้ ามาในนี ้ผมหยิบธนบัตรบางส่วนออกมาจากถุง
ใบโตแล้ ว ผมไม่ได้ โง่ขนาดจะใช้ เงินทีก็เปิ ดถุงสมบัติทีหรอกนะ ถ้ าโดนปล้ นผมก็
จบเห่สิ
เมือ่ ได้ รับเงินค่าทีพ่ กั พนักงานต้ อนรับก็ดผู อ่ นคลายลง เขาหันไปหยิบกุญแจ
มาให้ ผมก่อนจะเดินน�ำไปยังเลือ่ นชักรอก เอิม่ ...ผมขอเรียกมันแบบนี ้ก็แล้ วกัน ความ
จริ ง มัน มี ลัก ษณะคล้ า ยลิ ฟ ต์ แต่ ดู เ หมื อ นจะขับ เคลื่ อ นด้ ว ยเวทมนตร์ แ ทน
ระบบไฟฟ้า
เขาพาผมขึ ้นมาที่ชนสาม
ั้
ผมต้ องท�ำเหมือนถุงที่แบกมาเป็ นกระเป๋ าเสื ้อผ้ า
ที่ไม่หนักเลยสักนิด เพื่อไม่ให้ อีกฝ่ ายสงสัยว่าข้ างในถุงมีอะไร หลังจากที่เขามาส่ง
ถึงห้ องแล้ วก็ขอตัวกลับไป ผมก็เดินไปทิ ้งตัวลงนอนบนเตียงอย่างหมดแรง…
“ก่อนนอนพอไม่ได้ ไถทวิตเตอร์ ร้ ูสกึ เหมือนขาดอะไรไป นอนไม่หลับเลยอะ”
ผมคร�่ ำครวญให้ เพดานฟั ง แล้ วนอนแผ่เป็ นปลาดาวอยูอ่ ย่างนันสั
้ กพัก ก่อนไปลาก
ถุงเงินขึ ้นมาบนเตียง
ต้องหาอะไรท�ำก่อนทีจ่ ะคิ ดฟุง้ ซ่านไปมากกว่านี ้
“ห้ องพักห้ องนี ้ดูดที เี ดียว คิดว่าอยูใ่ นระดับโรงแรมสีด่ าวได้ เลย ค่าทีพ่ กั สีด่ าว
ที่โน่นคืนหนึง่ ตีสกั สีพ่ นั บาท ส่วนของที่นี่ราคาร้ อยเหรี ยญ” ผมนัง่ ค�ำนวณค่าเงินใน
ใจ เพราะต้ องการรู้ คา่ ครองชีพของโลกนี ้ เพื่อค�ำนวณว่าเงินที่ผมได้ รับมา มันจะ
เพียงพอต่อการด�ำรงชีวิตได้ นานเท่าไร
“แปลว่าหนึ่งเหรี ยญมีค่าเทียบเท่าสี่สิบบาทเลยเหรอ!?” ผมรี บรื อ้ ธนบัตร
ในถุงสมบัตอิ อกมานับ…ยิ่งนับมือก็ยิ่งสัน่
“เรามีธนบัตรมูลค่าสิบเหรี ยญทังหมด
้
หนึง่ สอง สาม...” ผมเริ่ มจากแบงก์
ที่มีมลู ค่าน้ อยที่สดุ ก่อน ความจริ งในถุงยังมีเหรี ยญกับอัญมณีอีกมาก แต่ผมคิดว่า
เหรี ยญมันนับยาก แล้ วพวกอัญมณีผมก็ประเมินค่าไม่ได้ อีกเพราะงัน…
้
นับแบงก์ นีแ่ หละง่ายดี!
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กลิน่ เงินมันช่างหอมหวนยิง่ นัก นัง่ นับเงินไปก็หวั เราะออกมาเหมือนคนโรคจิต
กระทัง่ แสงแดดยามเช้ าเริ่มลอดผ่านผ้ าม่านเข้ ามานัน่ แหละ ผมถึงได้ ร้ ูสกึ ตัวว่าตัวเอง
ไม่ได้ นอนเลยทังคื
้ น
แต่ผมไม่งว่ งสักนิด! เพราะในที่สดุ ผมก็นบั แบงก์ทงหมดจนครบ
ั้
“สองล้ านห้ าแสนเหรียญก็เท่ากับ...ร้ อยล้ านบาท!” ผมยิ ้มหน้ าบานเป็ นกระด้ ง
นี่ขนาดยังไม่รวมเหรี ยญกับเครื่ องเพชรอีกจ�ำนวนหนึง่ นะ
“ฮ่าๆๆๆ” ผมหงายหลังเพือ่ ทิ ้งตัวลงนอนแต่ดนั หลับไม่ได้ ถ้ าผมหลับตอนนี ้
คงหลับยาวเลยเวลาเช็กเอาต์แน่ ถ้ าเป็ นแบบนันพนั
้ กงานก็จะเข้ ามาในห้ อง และพบ
เงินเกลื่อนกลาดเต็มไปหมดต้ องแย่แน่ๆ “โลกนี ้มีธนาคารไหมนะ”
ความโลภมาก่อนความง่วงเสมอครับ ผมลุกขึ ้นจากเตียงแล้ วเก็บเงินทังหมด
้
เข้ าถุงก่อนเอาไปซุกไว้ ใต้ เตียง และเดินลงไปที่เคาน์เตอร์ ห้องโถง เพื่อขอต่อเวลา
เช่าพัก
“ขออยูต่ อ่ อีกคืนที่ห้องเดิมครับ”
“ได้ ครับ” เพราะพนักงานต้ อนรับเป็ นคนใหม่ เขาเลยมองผมแบบเหยียดหยาม
เหมือนเมื่อคืน ผมจึงต้ องควักเงินออกมาจ่ายตอกหน้ าอีกรอบ เมื่อได้ รับเงินสีหน้ า
ของอีกฝ่ ายก็ดจู ะพึงพอใจเป็ นอย่างมาก “มีอะไรให้ รับใช้ อีกไหมครับคุณชาย”
แหม พอเห็นว่ามี เงิ นเข้าหน่อยปฏิ บตั ิ ดีเชี ยวนะ
“ที่โลกนี ้มีธนาคารไหม” ผมเอ่ยเข้ าประเด็น
“โลกนี ้?” พนักงานต้ อนรับขมวดคิ ้วท�ำหน้ างง
“เอิ่ม...” ผมพบว่าตัวเองเลือกใช้ ค�ำผิดซะแล้ ว จึงรี บแก้ ค�ำใหม่ “ที่เมืองนี ้
ธนาคารอยูต่ รงไหนหรื อ”
“อ้ อ อยูถ่ ดั ออกไปสองบล็อกครับ คุณชายจะรับใช้ บริการรถม้ าของโรงแรมเรา
ด้ วยไหมครับ”
“เยี่ยม! จัดมาคันหนึง่ ข้ าขอขึ ้นไปจัดของสักพักเดี๋ยวลงมานะ” ส่วนเรื่ องค่า
รถผมไม่ถามพนักงานสักค�ำ
ความป๋ าบังเกิ ด คนมันรวยช่วยไม่ได้ ฮ่าๆๆๆ
ผมบอกพนักงานไปว่าจะขึ ้นมาจัดของ แต่ความจริ งคือมาหยิบเงินครับ
เนื่องจากไม่อยากลากกระสอบเงินออกไปให้ มนั เอิกเกริ ก เลยหยิบแบงก์ มลู ค่า
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ร้ อยเหรียญออกมาซึง่ เป็ นแบงก์ทมี่ คี า่ มากทีส่ ดุ ผมกะจะทยอยเอาเงินไปฝาก เพราะ
ถ้ าฝากตูมเดียวร้ อยล้ านเลยมันก็เกินไปหน่อย ก่อนมองซ้ ายมองขวาหาอะไรมาใส่
แต่ผมดันไม่มีกระเป๋ าใส่เงินใบอื่นนอกจากถุงนี่แล้ วนี่สิ
“ใส่ปลอกหมอนไปแทนละกัน” ผมหัวเราะแห้ งให้ กบั ไอเดียของตัวเอง แต่
นอกจากทางนี ้ผมก็ไม่มีวิธีอื่นแล้ วจริ งๆ หวังว่าพนักงานโรงแรมจะไม่จบั ได้ ว่าผม
แอบเอาของออกนอกโรงแรมหรอกนะ...
ผมเดินกอดปลอกหมอนสีขาวซึง่ ภายในบรรจุธนบัตรเอาไว้ มลู ค่าหนึง่ ล้ าน
เหรี ยญ พอเห็นผม ไม่สิ น่าจะการแต่งกายอันเป็ นเอกลักษณ์ ของผม พนักงาน
ต้ อนรับก็รีบเดินเข้ ามาหา เขาท�ำท่าจะช่วยถือสัมภาระให้ ผมแต่ผมปฏิเสธเสียงสัน่
เงิ นข้าใครอย่าแตะ!
เมื่อเห็นว่าผมไม่ยอมเขาก็ไม่ตอื๊ อีก จัดแจงพาผมขึ ้นรถพร้ อมบอกจุดหมาย
ให้ คนขับรถม้ าทันที
รถม้ าเคลือ่ นตัวออกจากโรงแรม ผมมองออกไปนอกหน้ าต่างด้ วยความตืน่ เต้ น
เมื่อวานผมมาที่นี่ก็มืดแล้ วเลยมองอะไรไม่ค่อยเห็น แต่ตอนนีส้ ว่างจนมองเห็น
อาคารบ้ านเรื อนอย่างชัดเจน จนผมอดร้ องว้ าวออกมาไม่ได้
มันสวยมาก! ยิง่ ทุกคนเลือกใช้ อฐิ สีดำ� เป็ นแกนหลักในการก่อสร้ างบ้ านเรือน
ที่นี่จงึ ดูมีมนตร์ ขลังสะดุดตา
“เอ...ลุงบอกเราว่าที่โลกนี ้แบ่งดินแดนออกเป็ นสองฝั่ ง คือฝั่ งแสงสว่างกับ
ความมืดสินะ สงสัยที่นี่คงเป็ นฝั่งความมืดดินแดนรัตติกาลล่ะมัง”้ ผมสรุปเอาจาก
สีบ้านนี่แหละ
อีกทังผู
้ ้ คนในเมืองนี ้ก็ดไู ม่เป็ นมิตรเอาซะเลย ตังแต่
้ พนักงานต้ อนรับยันคน
ขับรถม้ า ผมยังไม่เห็นใครยิ ้มสักคน
ดิ นแดนรัตติ กาลชัวร์ !
ผมฟั นธงในใจ เมื่อเงยหน้ าขึ ้นมาอีกทีก็พบว่ารถม้ าได้ จอดเทียบที่ธนาคาร
แล้ ว ชายแก่ผ้ เู ป็ นคนขับรถเดินหน้ าตายมาเปิ ดประตูให้ เขาไม่พดู อะไรกับผมสักค�ำ
ผมเลยเดินเข้ ามาในธนาคารแบบงงๆ
แล้ วก็ตามเคย สภาพเสื ้อผ้ าของผมเรี ยกสายตาของผู้คนในที่นี ้แทบทุกคน
“ไอ้ การันต์เอ๊ ย เงินก็มีแทนที่จะแวะซื ้อเสื ้อสักตัวก่อนมาธนาคาร เสือกงก
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คิดแต่จะมาฝากเงินอย่างเดียว” ผมยกมือขึ ้นตบหน้ าผากตัวเอง พลางท�ำหน้ า
หมดอาลัยตายอยากเดินไปที่เคาน์เตอร์
หลังเคาน์เตอร์ เป็ นหญิงสาวหน้ าตาสะสวย น่าเสียดายที่เธอไม่ยิ ้ม หากเธอ
ยิ ้มละก็ผมมัน่ ใจว่าเธอต้ องสวยกว่านี ้แน่ๆ
หญิงสาวมองเหยียดใส่ผมตังแต่
้ หวั จดเท้ าก่อนจะเอ่ยว่า “ไม่ทราบว่ามีธรุ ะ
อะไรคะ”
ผมถอนหายใจแรงๆ หนึง่ ทีอย่างท�ำใจ “เอ่อ ไม่ทราบว่าการขอเปิ ดบัญชีเพือ่
ฝากเงินต้ องใช้ เอกสารอะไรบ้ างครับ”
“เอกสาร? ไม่ต้องนี่คะ่ ” เธอตอบด้ วยสีหน้ าสงสัย ราวกับว่าที่โลกนี ้ไม่เคยมี
การใช้ เอกสารเพื่อขอเปิ ดบัญชีธนาคารมาก่อน อย่างน้ อยมันก็ต้องใช้ พวกบัตร
ประชาชนหรืออะไรท�ำนองนันหน่
้ อยสิ! เวลาเบิกจะได้ ร้ ูไงว่านีค่ อื เจ้ าของเงินตัวจริงนะ
“แค่คณ
ุ ชายฝากเงินเอาไว้ ที่ธนาคารของเรา ทางเราจะร่ายเวทตราประทับ
ไว้ ทรี่ ่างของท่าน ทีนี ้คุณชายก็สามารถเรียกใช้ เงินได้ ทกุ ทีท่ กุ เวลา และจะมีจดหมาย
แนบไปด้ วยทุกครัง้ ว่าเงินในบัญชีของคุณชายตอนนี ้เหลือเท่าไร” เธอคงเห็นว่าผม
ท�ำหน้ างงมาก เธอเลยยอมพูดประโยคยาวขึ ้นอีกนิดหน่อยเพื่ออธิบาย
“อ้ อ แล้ วผม เอ๊ ย ข้ าจ�ำเป็ นต้ องมีเวทมนตร์ ไหม ถ้ าใช้ เวทมนตร์ ไม่เป็ นเงิน
มันจะวาร์ ปมาหาข้ าได้ ไหม”
“ได้ สคิ ะ ถ้ าคุณชายมีตราประทับบนร่างแล้ ว สมมติวา่ ต้ องการเงิน คุณชาย
แค่เปรยเบาๆ ว่า ลีฟต์ตี ้ ร้ อยเหรี ยญ แค่นี ้เองค่ะ” ลีฟต์ตี ้คือชื่อของธนาคารที่ผม
เห็นจากป้ายทางเข้ าครับ
เมื่อได้ รับการยืนยันแล้ วว่าวิธีเบิกเงินของมิตนิ ี ้สะดวกกว่าแอปอินเทอร์ เน็ต
แบงก์กิ ้งที่โลกเดิมเสียอีก ผมก็ยิ ้มหน้ าบานเป็ นกระด้ ง หยิบยื่นปลอกหมอนบรรจุ
ธนบัตรให้ เธอ ทีแรกเธอรับไปอย่างรังเกียจแต่พอเปิ ดออกดูข้างในดวงตาคู่สวยก็
เปล่งประกาย
หึ หอมกลิ่ นเงิ นล่ะสิ
ผมลอยหน้ าลอยตาขึ ้นนิดหน่อย หลังจากช็อกค้ างไม่นานเธอก็เงยหน้ าขึ ้นมา
พูดกับผมด้ วยน� ้ำเสียงตืน่ ๆ ว่า “ทางธนาคารคงต้ องขอตรวจสอบทีม่ าของเงินจ�ำนวน
นี ้ก่อนนะคะ”
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เมื่อพูดจบเธอก็วิ่งลนลานไปหาชายมีอายุ ผมเดาว่าเขาน่าจะเป็ นผู้จดั การ
สาขา เมื่อทราบเรื่ องชายคนนันก็
้ เดินมาที่ปลอกหมอนของผม เขาใช้ สายตาเรี ยบ
เฉยตวัดมองหน้ าผมสลับกับถุงเงินไปมาอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเอง ก่อน
ชายคนนันจะร่
้ ายเวทอะไรสักอย่าง เงินของผมค่อยเรื องแสง ตัวอักษรมากมาย
ไหลเอ่อออกมาจนผมอ่านตามไม่ทนั เมื่อแสงสว่างดับลงชายคนนันก็
้ พยักหน้ าสอง
สามครัง้
“เงินจ�ำนวนนี ้ได้ มาด้ วยวิธีบริ สทุ ธิ์ เจ้ าท�ำเรื่ องเปิ ดบัญชีให้ คณ
ุ ชายท่านนี ้ได้
เลย” ชายมีอายุกล่าวก่อนเดินกลับไปท�ำงานของตน ผมก็ได้ แต่ยืนมองกรรมวิธีการ
ฝากเงินซึง่ ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนในชีวิตนี ้เงียบๆ
ใช้ เวลาเพียงไม่นานผมก็เดินหน้ าบานออกมาจากธนาคาร บอกกับคนขับ
รถว่าให้ กลับไปเอาของทีโ่ รงแรมก่อน ใช่แล้ ว ของทีว่ า่ ก็คอื เงินนัน่ เอง ฮ่ะๆๆๆ คราวนี ้
ผมเอาธนบัตรที่เหลือกับเหรี ยญอีกจ�ำนวนหนึ่งยัดใส่ปลอกหมอนมาเหมือนเดิม
แต่จดุ หมายไม่ใช่ธนาคารลีฟต์ตี ้อีกต่อไป
Money Coach ในเฟซบุ๊กสอนไว้ วา่ เราไม่ควรเอาเงินเก็บทังหมดไปถมไว้
้
ที่
ใดที่หนึง่ ให้ กระจายความเสีย่ งด้ วยการฝากประจ�ำ เล่นกองทุน หุ้น ตราสารหนี ้ซื ้อ
ที่ดนิ ผมคิดว่าที่โลกแห่งนี ้ไม่นา่ มีกิจการโบรกเกอร์ หรื อแอปฯ เล่นหุ้นออนไลน์ ดัง
นันผมจึ
้
งตังใจซื
้ ้อที่ดนิ สักแปลง
“ไปบริ ษัทนายหน้ าค้ าอสังหาฯ” ผมบอกคนขับ ถึงอย่างไรผมก็ต้องมีบ้าน
เป็ นของตัวเอง จะให้ เช่าโรงแรมอยูต่ ลอดไปก็ไม่ไหว การลงทุนซื ้อบ้ านกับที่ดนิ เอง
ก็ถือเป็ นทางเลือกที่ความเสี่ยงต�่ำ นับว่ายิงปื นนัดเดียวได้ นกถึงสองตัว
“ที่นี่เหรอ” ผมมองตึกแถวสูงสองชันสี
้ ด�ำไม่ใหม่ไม่เก่าตรงหน้ าก่อนก้ าวลง
จากรถม้ า
พอเดินเข้ ามาในส�ำนักงานผมก็ต้องตบหน้ าผากตัวเองอีกครัง้
“ไอ้ การันต์เอ๊ ย แกจะลืมซื ้อเสื ้ออีกสักกี่รอบฮะ!” ผมด่าตัวเองเสร็จก็หมุนตัว
ออกจากส�ำนักงาน หันซ้ ายหันขวาไม่ร้ ู จะถามใคร ก็เดินไปถามลุงคนขับที่ยืนให้
อาหารม้ าด้ วยใบหน้ าเรี ยบเฉย ที่ซอยข้ างๆ ส�ำนักงานอสังหาริ มทรัพย์แห่งนี ้
เมื่อเห็นผมเดินเข้ าไปหา ลุงแกก็ทำ� ท่าจะปี นขึ ้นที่นง่ั คนขับเพราะคิดว่าผม
จัดการธุระเสร็ จแล้ ว ผมเลยต้ องรี บเบรกไว้
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“เดี๋ยวลุง ข้ ายังท�ำธุระไม่เสร็ จเพียงแต่อยากหาซื ้อเครื่ องแต่งกายใหม่ก่อน
มีร้านแนะน�ำไหม”
ลุงได้ ยินดังนันก็
้ กวาดสายตามองสารร่ างของผมตังแต่
้ หวั จดเท้ าก่อนจะ
พยักหน้ าหงึกหงัก สายตาของลุงแกบ่งชัดมากว่าผมควรหาซื ้อเสื ้อใหม่ได้ นานแล้ ว
แกชี ้ไปที่ตกึ แถวซึง่ อยูเ่ ยื ้องไปจากส�ำนักงานนี ้ไม่ไกล “ร้านนันใช้
้ เนื ้อผ้ าที่มีคณ
ุ ภาพ
การตัดเย็บประณีต และมีหลายสาขาในราชอาณาจักรแห่งนี ้”
“ขอบคุณลุง” ผมก้ มหัวให้ ลงุ ก่อนเดินข้ ามถนนไป
การข้ ามถนนที่นี่งา่ ยมากครับ ไม่มีมอเตอร์ ไซค์ย้อนศร รถฝ่ าไฟแดง เพราะ
พาหนะของโลกนี ้เก้ าในสิบเป็ นรถม้ า ในขณะเดินเข้ าไปในร้ านผมก็คดิ ถึงค�ำพูดของ
ลุงไปด้ วย ลุงเรียกประเทศนี ้ว่าราชอาณาจักร ผมเคยอ่านนิยายแนวย้ อนยุคมาก่อน
จึงรู้ ว่าแคว้ น อาณาจักร และราชอาณาจักรมีสเกลแตกต่างกันโดยสิ ้นเชิง และ
ราชอาณาจักรนันยิ
้ ่งใหญ่ที่สดุ
“ยังดีที่เราโผล่มาในเมืองที่เจริญรุ่งเรื องหน่อย” ผมไม่ร้ ูวา่ โลกแห่งนี ้ยังมีการ
รบเพื่อแย่งชิงดินแดนอยู่ไหม แต่เห็นว่ายังมีระบบอัศวินอยู่ก็น่าจะมีการรบกันล่ะ
นะ ยังไงอยูใ่ นประเทศที่มงั่ คัง่ หน่อยชีวิตความเป็ นอยูก่ ็ยอ่ มสุขสบายกว่า
“คุณชายมีอะไรให้ รับใช้ ครับ” พนักงานประจ�ำร้ านเดินเข้ ามาทักผม แต่
เขาไม่มีพฤติกรรมเหยียดการแต่งกายของผมเหมือนที่แล้ วๆ มา ท�ำให้ ผมต้ องเลิก
คิ ้วอย่างแปลกใจ
บอกตรงๆ ว่าผมยังอนาถสภาพชุดนอนเน่าๆ ของตัวเองนี่เต็มแก่ แต่หนุม่
น้ อยคนนี ้ไม่เลยครับ เขาก้ มหัวให้ ผมอย่างนอบน้ อมก่อนพาผมเดินเข้ ามาด้ านใน
อย่างไม่รอช้ า
“คุณชายสนใจเป็ นชุดสัง่ ตัดหรื อชุดส�ำเร็ จแล้ วดีครับ” ได้ ฟังเสียงของเขา
อีกครัง้ ท�ำให้ ผมรู้สกึ ว่ามันนุม่ นวลมาก ไม่ใช่แค่น� ้ำเสียงของเขาเท่านันที
้ ่มีความนุม่
นวล กิริยาท่าทางก็ด้วยมันช่าง…
น่ารักกกก
ผมอยากตะโกนค�ำนี ้ออกมาดังๆ แต่คงไม่ได้ เห็นว่าตัวเล็กน่ารักแบบนี ้แต่
คุณพนักงานต้ อนรับก็เป็ นผู้ชายนะ แม้ วา่ เขาจะเชื ้อเชิญให้ ผมมองราวแขวนเครื่ อง
แต่งกายและแค็ตตาล็อกเสื ้อผ้ าทีเ่ ขาเอามาให้ ดู ผมกลับเอาแต่ลอบมองเส้ นผมสีฟา้
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สวยเหมือนดัง่ สายน� ้ำทีย่ าวไปถึงกลางหลังของเขา และถูกมัดรวบไว้ อย่างเรียบร้ อย
นัน่ อย่างหลงใหล ถ้ าเขาปล่อยผมคงเหมือนผู้หญิงมากแน่ๆ
ผมคิดพลางยิ ้มมุมปากให้ กบั ภาพในมโนของตัวเอง ตังแต่
้ เกิดมาผมไม่เคย
มีแฟนนะ มีแค่เพื่อนคุยทางแชตเท่านัน้ เพื่อนคุยของผมมีหลายคนมากไม่จ�ำกัด
เพศหรื ออายุเลย ขอแค่หน้ าตาดีถกู ใจผมก็คยุ ได้ หมด ตอนที่ร้ ู ว่าต้ องแต่งงานกับ
อัศวินอันดับหนึง่ ซึง่ เป็ นผู้ชายเหมือนกัน ผมเลยไม่ตกใจไง
ผมน่ะได้หมด ขอแค่หน้าตาดีก็พอ
“คุณชายครับ” เมือ่ เห็นผมไม่สนใจแค็ตตาล็อกคนตัวเล็กเลยเปรยเสียงอ่อย
“หืม ไหน ดูซิ เจ้ าคิดว่าตัวไหนเหมาะกับข้ าล่ะ ลองเลือกมาสักสิบชุดสิ”
ผมออกปากอย่างวางมาด แม้ เสื ้อผ้ าพี่จะเหมือนขอทาน แต่เงินในบัญชีพี่นี่เศรษฐี
ดีๆ นี่เองนะน้ อง
คนน่ารักเพ่งตามองผมอย่างพินิจว่าหน้ าตาแบบนี ้ รูปร่างแบบนี ้เหมาะกับ
เครื่ องแต่งกายแบบไหนทีส่ ดุ “คุณชายครับ ท่านต้ องการซื ้อชุดเพือ่ สวมใส่ในโอกาส
ไหนบ้ างหรื อครับ”
“อืม นัน่ สินะ ขอชุดทางการสักสองตัว ชุดส�ำหรับเดินเที่ยวในเมืองห้ าตัว
แล้ วก็ชุดล�ำลองสวมใส่อยู่บ้านอีกสาม” ผมกล่าว จากนันคนน่
้
ารักก็หายเข้ าไป
หลังร้ าน ก่อนกลับออกมาพร้ อมรถเข็น บนรถเข็นมีเครื่ องแต่งกายซึง่ พับแยกชุดมา
ให้ อย่างดี
“เชิญคุณชายเลือกได้ เลยครับ หากท่านยังไม่ถกู ใจจะน�ำชุดใหม่เข้ ามาให้
เลือกอีกครับ” ผมหยิบๆ จับๆ เสื ้อผ้ าพวกนันดู
้ บอกตรงๆ ว่าผมยังไม่อินกับแฟชัน่
ยุโรปยุคโบราณแบบนี ้เท่าไร แต่ผมชอบใจตรงโทนสีของชุด คนน่ารักคงเห็นลาย
พร้ อยบนชุดนอนของผม ท�ำให้ ร้ ูใจว่าผมไม่ชอบสีทมึ ๆ เขาก็เลยเลือกโทนน� ้ำตาล
ขาวมาให้
ไม่มืดมน และไม่ฉูดฉาดเกิ นไป การันต์ให้ผ่าน!
“งันข้
้ าเอาทังหมดนี
้
่ หลังจ่ายเงินแล้ วขอเปลี่ยนเลยได้ ไหม”
“ด้ วยความยินดีครับ นอกจากชุดที่ทา่ นจะสวมเลย ชุดที่เหลือจะให้ เราจัด
ส่งไปที่บ้านให้ เลยไหมครับ” หนุม่ น้ อยหน้ ามนบริ การทุกระดับประทับใจป๋ ามาก
ป๋ าไม่เอาแค่เสือ้ แล้วได้ไหม ขอซื ้อหนูกลับไปด้วย ฮิ้ วววว
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“ไม่เป็ นไร ให้ คนถือไปส่งให้ ที่รถม้ าตรงนันก็
้ แล้ วกัน” เนื่องจากผมไม่มีบ้าน
จึงไม่สามารถใช้ บริ การส่งพัสดุได้ แล้ วก็ไม่สามารถหิ ้วหนุ่มน้ อยคนนี ้กลับบ้ านได้
เช่นกัน
เห็นทีผมต้องซื ้อบ้านอย่างจริ งจังแล้วล่ะ
“ยอดเงินที่ต้องช�ำระครับ” หนุม่ น้ อยหยิบลิสต์รายการยื่นมาให้ ผม
วูบแรกทีผ่ มเห็นราคาผมนีล่ มแทบจับ ชุดล�ำลองส�ำหรับใส่อยูบ่ ้ านราคาชุดละ
หนึง่ ร้ อยยีส่ บิ เหรียญ! บ้ าไปแล้ ว แพงกว่าโรงแรมสีด่ าวอีก! ไม่ต้องพูดถึงชุดทางการ
เลยครับ รายการนี ้ราคาอยูท่ ี่ชดุ ละเจ็ดร้ อยเหรี ยญโดยประมาณ
สรุปรายจ่ายของผมส�ำหรับชุดทังหมดอยู
้
ท่ ี่สามพันเจ็ดร้ อยสามสิบเหรี ยญ
หรื อเทียบเท่าหนึง่ แสนสี่หมื่นเก้ าพันสองร้ อยบาท
Oh My God!
ผมเดินหน้ าสัน่ ออกมาจากร้ านหลังจ่ายเงินเสร็ จ รู้สกึ ตัวเบาขึ ้นเยอะ ขณะ
เดินข้ ามถนนหางตาก็เหลือบไปเห็นร้ านเสื ้ออีกร้ านอยู่ไม่ไกลเลยเดินไปดู แค่เห็น
ป้ายราคาของกางเกงที่ห่นุ โชว์ใส่อยู่ผมก็แทบจะร้ องไห้ กางเกงร้ านนี ้เขาขายแค่
ตัวละสิบเหรี ยญเอง!!!
ลุงนะลุง! ร้านถูกๆ มี เสือกไม่แนะน�ำ!
ผมตวัดสายตามองลุงคนขับรถม้ าอย่างอาฆาต แต่แกไม่สนใจผมสักนิด
ยังคงเล่นกับม้ าด้ วยสีหน้ าเรี ยบเฉยต่อไป พอหนุม่ น้ อยน่ารักเอาเสื ้อผ้ าของผมไปให้
แกก็ชี ้นิ ้วสัง่ ให้ หนุม่ น้ อยของผมปี นขึ ้นไปเก็บข้ างหลังเอง
ลุงโว้ยยยย!!!
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C h a p t e r
2

ผมเลือกทีจ่ ะให้ อภัยลุง เพราะลุงคงเห็นว่าใบหน้ าอันหล่อเหลาของผมนัน้

เหมื อ นลูก ผู้ดี มี อัน จะกิ น ลุง ก็ เ ลยแนะน� ำ ร้ านเสื อ้ ที่ ร าคาแพงแบบหูดับ ให้ ผ ม
แต่นา่ เศร้ าที่ลงุ คิดผิด ตัวผมในโลกเดิมนันไม่
้ ได้ ร�่ำรวยอะไร พ่อกับแม่เป็ นพนักงาน
บริษทั เอกชนธรรมดาการเปย์เงินแบบเมือ่ สักครู่นบั ว่าเกินขีดจ�ำกัดสามัญส�ำนึกของ
ผมไปแล้ ว
แต่ชา่ งเถอะ ตอนนี ้ผมต้ องซื ้อบ้ านซึง่ ราคามันต้ องแพงกว่าเสื ้อสิบตัวแน่นอน
ปกติแล้ วการซื ้อบ้ านสักหลังเป็ นอะไรที่ไกลเกินเอื ้อมส�ำหรับนักศึกษาปี หนึง่ อย่าง
ผมมาก ทีโ่ น่นผมยังไม่ร้ ูเลยว่ามันต้ องใช้ เอกสารอะไรบ้ าง พอเป็ นโลกนี ้ผมยิง่ ไม่ร้ ูเรื่อง
หนักกว่าเดิมอีก
เมื่อผลักประตูเข้ าไปด้ านใน สายตาของพนักงานเสมียนก็พงุ่ เป้ามายังผม
ทันที ก่อนหน้ านี ้ตอนเข้ ามาผมใส่แค่ชดุ นอนเน่าๆ กับรองเท้ าแตะ แต่คราวนี ้ผม
กลับมาพร้ อมชุดแบรนด์เนมทังตั
้ ว
ภาพลักษณ์ ภายนอกสามารถเพิ่ มมูลค่าให้คนได้มากจริ งๆ
“อะ เอ่อ เรี ยนเชิญคุณชายทางนี ้เลยค่ะ ไม่ทราบว่ามาติดต่อเรื่ องอะไรคะ”
หนึ่งในเสมียนรี บเดินเข้ ามาเชิญผมพร้ อมท่าทางอ่อนน้ อม ผมนัง่ บนโซฟาที่เธอ
พามาอย่างวางมาด เรื่ องเก๊ กหล่อผมถนัดอยูแ่ ล้ ว
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“ข้ าต้ องการดูบ้านสักหลัง ยังไม่ได้ เลือกท�ำเลแต่คิดไว้ ว่าขอแบบชันเดี
้ ยว
พื ้นที่สวนกว้ างหน่อย” ผมตัวคนเดียว บ้ านชันเดี
้ ยวก็พอแล้ ว
ความจริ งที่ผมเลือกบ้ านเล็กๆ ทังที
้ ่มีเงินเหลือเฟื อ ก็เพราะผมยังไม่ร้ ูวา่ จะ
เอายังไงกับชีวิตต่อ เป้าหมายหลักของผมตอนนี ้คือกลับบ้ าน บ้ านที่มีพอ่ กับแม่อยู่
ด้ วย เพราะงันบ้
้ านที่โลกนี ้น่ะขอแค่ใช้ ซกุ หัวนอนได้ ก็พอ
“สักครู่นะคะ” คุณเสมียนสาวแสดงสีหน้ าผิดหวังออกมา เมือ่ รู้วา่ ผมต้ องการ
เพียงแค่บ้านหลังเล็กๆ เธอคงประเมินผมแล้ วตังเป้
้ าเอาไว้ สงู กว่านี ้
ไม่นานนักเธอก็ เดินกลับมาพร้ อมสมุดแค็ตตาล็อก ที่ร้านเสือ้ เมื่ อกี ก้ ็ มี
สมุดแค็ตตาล็อกแบบนี ้ โลกฝั่งนี ้คงไม่มีกล้ องถ่ายรูปก็เลยใช้ เป็ นภาพวาดแทน
“บ้ านมือหนึง่ ย่านใจกลางเมืองส่วนใหญ่จะเป็ นตึกแถว หอพัก หรือไม่กบ็ ้ าน
สองชันที
้ ่มีพื ้นที่สวนแค่ไม่กี่คืบนะคะ หากคุณชายต้ องการบ้ านชันเดี
้ ยวที่มีสวน
กว้ างๆ คงต้ องขยับออกไปหน่อย” เธอกล่าวพลางเปิ ดสมุดไปยังหน้ าทีต่ ้ องการเสนอ
ขาย
“บ้ านหลังนี ้สร้ างเสร็จเดือนก่อน ท�ำเลนับว่าไม่เลว แม้ จะอยูไ่ กลจากตัวเมือง
แต่ถดั ไปอีกนิดหน่อยก็เป็ นสถานที่ตงของกองทั
ั้
พอัศวินแห่งราชอาณาจักร ดังนัน้
คุณชายไม่ต้องกังวลเรื่ องความปลอดภัยนะคะ” เมื่อพูดถึงกองทัพอัศวิน นัยน์ตา
ของเธอก็เปล่งประกายระยิบระยับ เธอคงเป็ นผู้หญิงทีช่ อบผู้ชายในเครื่องแบบล่ะนะ
ผมพยักหน้ าหงึกหงัก นับว่าถูกใจบ้ านหลังนี ้ไม่น้อย แต่ยงั อยากดูทางเลือก
อื่นก่อนเผื่อเจอที่ถกู ใจมากกว่า แต่ก่อนจะข้ ามไปบ้ านหลังถัดไป ขอหลอกถาม
ข้ อมูลจากเธอหน่อยเถอะ ผมยังไม่ลืมนะว่าภารกิจเพื่อกลับโลกเดิมของผม มัน
เกี่ยวข้ องกับอัศวินอันดับหนึง่
“พูดถึงอัศวินข้ าก็นกึ ขึ ้นได้ ปกติดนิ แดนทางซีกโลกของเรามีไม่กี่แคว้ น จะมี
สักกี่อาณาจักรที่สง่ ตัวแทนลงประลองเพื่อชิงต�ำแหน่งอันดับหนึง่ ” สิง่ ที่ผมอยากรู้
จริ งๆ ก็คือ อัศวินอันดับหนึง่ คนปั จจุบนั ตอนนี ้อยูท่ ี่ประเทศไหน จะได้ ตามตัวถูก!
“เอ...น่าจะสัก ห้ าสิบกว่าอาณาจักรล่ะมังคะ”
้
“คนที่ชนะได้ นี่สดุ ยอดเลยนะ”
“ใช่คะ่ ! ยิ่งชนะมาเจ็ดสมัยซ้ อนยิ่งสุดยอดของสุดยอดของสุดยอด! เมื่อปี ที่
แล้ วในที่สดุ ข้ าก็สามารถแย่งซื ้อตัว๋ เข้ าชมการประลองได้ ส�ำเร็ จ! นับว่าเป็ นบุญตา
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ของชีวิตที่ได้ เห็นท่านเอเทมพิชิตใต้ หล้ า ครอบครองต�ำแหน่งผู้แข็งแกร่ งที่สดุ ใน
ดินแดน!” เธอกุมมือทังสองข้
้
างแนบอก สายตาเคลิบเคลิ ้มเมื่อเอ่ยชื่อของอัศวินคน
หนึง่
“เอเทม...” ผมพึมพ�ำชือ่ นี ้ พยายามท่องจ�ำไว้ ให้ ขึ ้นใจ เพราะเขาคือหนึง่ ในสอง
อัศวินผู้เป็ นเป้าหมายของผม ต้ องรีบตามหาตัวเขาให้ พบ และลากมาเข้ าพิธีแต่งงาน
ด้ วยให้ จงได้ !
ในขณะที่เธอยกมือสองข้ างกุมแนบอกผมก็ก�ำหมัดข้ างหนึ่ง ตังปณิ
้ ธาน
แน่วแน่ในใจ
“ท่านเอเทมสุดยอดเลยนะ สมแล้ วจริ งๆ” ผมพูดต่อ ท�ำเหมือนรู้จกั และเป็ น
แฟนคลับท่านเอเทมเหมือนกัน เพื่อหลอกถามต่อ
ท่านเอเทมเป็ นอัศวิ นจากราชอาณาจักรไหน!!?
ผมไม่สามารถถามค�ำถามนี ้ออกไปตรงๆ ได้ เพราะผมรู้สกึ ว่าเขาเป็ นคนดัง
แห่งยุค การที่คนในดินแดนซีกนี ้ไม่ร้ ูจกั เขาต้ องแปลกประหลาดแน่
“ฮะๆ ถ้ าข้ าซื ้อบ้ านหลังที่ติดกองทัพหลวง ข้ าจะมีโอกาสเจอท่านเอเทม
ไหมนะ” ผมเปรยด้ วยท่าทีสบายๆ ท�ำราวกับว่าเมื่อครู่เป็ นเพียงมุกข�ำๆ
เอาล่ะ มารอฟังค�ำตอบของเธอกัน
ถ้ าหากผมบังเอิญมีแต้ มบุญสูงปรี๊ ด ท่านเอเทมอะไรนัน่ บังเอิญเป็ นอัศวิน
ของราชอาณาจักรนี ้พอดี ค�ำตอบของเธอก็นา่ จะออกมาราวๆ ตัดพ้ ออย่างอิจฉาผม
หรื ออาจจะเสริ มข้ อมูลรอเจอท่านเอเทมตามข้ างทางให้ อีกด้ วย
แต่ถ้าท่านเอเทมไม่ได้ อยูท่ ี่ราชอาณาจักรแห่งนี ้ เธอคงหัวเราะกลับมาแล้ ว
แซวผมว่าท่านเอเทมอยูท่ อ่ี าณาจักรXXX จะมาโผล่ทกี่ องทัพอัศวินของเราได้ อย่างไร
กัน มันจะออกหัวหรื อก้ อย ช่วงเวลาเพียงเสี ้ยววินาทีเป็ นตัวตัดสินนี ้ ท�ำให้ ผมพลัน
รู้สกึ ท้ องไส้ ปั่นป่ วน
“แหมคุณชายก็ ข้ าอาจจะดูเสียมารยาทไปหน่อย แต่ที่ข้าเลือกบ้ านหลังนี ้
ให้ คณ
ุ ชาย ส่วนหนึง่ ก็เพราะตอนส่งมอบบ้ านให้ ทา่ น ข้ าอาจจะโชคดีมโี อกาสได้ พบ
กับเขา” เธอบิดตัวอย่างเอียงอายก่อนก้ มหน้ าขอโทษผม
ผมไม่ถือสาการเอาเรื่ องส่วนตัวมาปนกับเรื่ องงานของเธอสักนิด เพราะ
ถ้ ากระโดดหอมแก้ มเธอได้ ตอนนี ้ ผมท�ำไปแล้ ว! อัศวินอันดับหนึง่ ท่านเอเทมอยูใ่ น
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ราชอาณาจักรแห่งนี ้! ผมต้ องพยายามเก็บอาการดีใจอย่างหนัก กลันไม่
้ ให้ ยิ ้มออกมา
จนเมื่อยหน้ าไปหมด
“ข้ าเลือกบ้ านหลังนี ้แหละ ไม่เปลี่ยนใจแล้ ว” เมื่อพวกเราทังสองปรั
้
บจูน
สภาวะอารมณ์กนั เรียบร้ อย ก็เป็ นผมทีร่ ีบตอบตกลงทันที “เท่าไรล่ะ จ่ายสดได้ เลย”
ผมยกขาขวาขึ ้นมาไขว่ห้าง ประสานมือเพื่อเสริ มสร้ างมาดเศรษฐี ให้ ตนเอง
“รอสักครู่นะคะ ข้ าจะรีบไปเตรียมเอกสารสัญญาให้ ทา่ นค่ะ อ๊ ะ ขอขอภัยค่ะ
ขอตราประทับประจ�ำตัวของคุณชายด้ วยค่ะ” เธอเองก็ดีใจจนแทบจะกระโดด
หอมแก้ มผมเช่นกัน เธอท�ำท่าจะกระโจนไปที่โต๊ ะท�ำงานของตนเอง แต่นึกเรื่ อง
ส�ำคัญขึ ้นได้ จงึ เดินย้ อนกลับมา
“ตราประทับประจ�ำตัว...” ผมทวนค�ำนี ้เสียงอ่อยเพราะผมไม่ร้ ูวา่ มันคืออะไร
แต่ที่ร้ ูๆ ก็คือผมไม่มีแน่นอน
ผมกลืนน� ้ำลายลงคออึกหนึง่ สบตากับเธออย่างว่างเปล่า เมื่อเธอเห็นว่าผม
เงียบเหมือนโรคใบ้ ก�ำเริ บกะทันหัน เจ้ าหล่อนก็เดินกลับมานัง่ อย่างไม่เข้ าใจ
“ข้ า...ไม่ใช่คนของราชอาณาจักรแห่งนี ้” ผมตอบ
“อ้ อ ถ้ าเช่นนันคุ
้ ณชายต้ องแสดงหนังสือผ่านทางด้ วยอีกอย่างนะคะ”
ผมคิดว่าหนังสือผ่านทางที่เธอพูดถึงมีฟังก์ชนั คล้ ายๆ พาสปอร์ ตกับวีซ่า
ส่วนตราประทับประจ�ำตัวนัน่ คงเป็ นบัตรประชาชน เอาเป็ นว่าไม่มีทงสองอย่
ั้
าง
ผมไม่ใช่แค่ตา่ งด้ าวธรรมดาสามัญ ผมคือต่างด้ าวที่มาจากมิตอิ ื่น!!!
“ข้ า...ขอเวลาคิดอีกสักเดี๋ยวแล้ วกัน” ผมหน้ าซีดเป็ นไก่ต้ม กระแอมไอกับ
เธอสองสามครัง้ ก่อนจะขอตัวลุกออกมา
ผมเดินหน้ าสัน่ ออกมา คิดจนหัวแทบแตกก็ไม่ร้ ูวา่ จะท�ำอย่างไรดี ผมซื ้อบ้ าน
ไม่ได้ ทังๆ
้ ที่ถ้าซื ้อมันได้ ผมก็จะกลายเป็ นเพื่อนบ้ านของอัศวินทังกองทั
้
พ! ประเด็น
คือคนที่ผมต้ องสูข่ อเขาท�ำงานในนัน!
้
“ลุง...แถวนี ้มีร้านอาหารแนะน�ำไหม เอาที่ไม่แพงมากนะ” ผมเดินกลับไปที่
รถม้ าอย่างหมดอาลัยตายอยาก ลุงแกก็เงียบขรึมเหมือนเคย ท�ำเพียงแค่ชี ้นิ ้วไปที่
ตรอกเล็กๆ ข้ างร้ านเสื ้อแบรนด์หรูที่ผมสวมอยูโ่ ดยไม่พดู พร�่ ำท�ำเพลง ผมต้ องเข้ าใจ
เอาเองว่าในตรอกแคบๆ นัน่ มีร้านข้ าวอยู่
ผมเดินคอตกเข้ าไปข้ างใน สภาพที่เห็นท�ำให้ ผมต้ องถอนหายใจ ลุงคนนี ้ไม่
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เคยมีความพอดีเลยจริ งๆ ตอนขอให้ แนะน�ำร้ านเสื ้อก็แนะน�ำซะเว่อร์ คราวนี ้ก�ำชับ
ว่าขอไม่แพง แล้ วดูสภาพร้ านสิ อีกนิดก็คือคุ้ยหากินในถังขยะแล้ ว
ร้ านทีล่ งุ แนะน�ำไม่อาจนับว่ามันคือร้ านได้ มีแค่แม่ครัวหนึง่ คนทีย่ นื หน้ าตาย
อยูห่ ลังโต๊ ะท�ำครัวผุๆ ทังร้้ านมีโต๊ ะนัง่ แค่ตวั เดียว ผมเดินเตาะแตะไปลากเก้ าอี ้ไม้
เก่าๆ แต่ปา้ เจ้ าของร้ านดันตวัดตามองผมอย่างเย็นชา ขนาดแม่ค้ายังไม่มคี วามเป็ น
มิตรเลยให้ ตาย
“เอาไรก็ได้ จานหนึง่ ”
“ตัวซีซียา่ งเกลือ กินได้ ไหม” ป้าถามกลับ น� ้ำเสียงไม่รับแขกเหมือนเดิม
“ครับ” อย่าถามได้ ไหม คนมันไม่ร้ ูจกั
ใช้ เวลารอไม่นานนัก เนื่องจากผมเป็ นลูกค้ าเพียงคนเดียวของร้ าน ป้าแก
เดินเอาจานซีซีย่างเกลือซึ่งดูอย่างไรมันก็หนูนาทอดบ้ านเราดีๆ นี่เองมาให้ ผม
ผมตาเหลือกนัง่ สบตากับเจ้ าซีซีไร้ ชีวิตที่มาแบบครบสามสิบสอง ไม่มีการหัน่ หรื อ
ตัดทิ ้งส่วนที่ไม่นา่ กินออกสักนิด ในใจก่นด่าตาลุงคนขับรถม้ าไม่ขาดตอน
และในขณะที่ผมก�ำลังนัง่ จ้ องตากับมันอยู่นนั่ เอง ป้าแม่ครัวก็เดินเข้ ามา
ตบโต๊ ะ
“กินเร็ วเข้ าสิ! นัง่ รออัศวินอยูร่ ึไง!?”
“คะ ครับ กินครับกิน” ผมไม่เข้ าใจว่าท�ำไมป้าแกต้ องดุผมด้ วย แม่ผมยังไม่
ดุผมเท่านี ้เลยนะ!
“แต่ก่อนจะกิน ข้ าขออาหารอะไรที่...สวยงามกว่านี ้อีกสักจานได้ ไหมครับ”
ผมเขี่ยจานเจ้ าตัวซีซีไปด้ านข้ างไม่อยากหันไปมอง ป้าถลึงตาใส่ผมก่อนรี บสะบัด
ก้ นเข้ าครัว
“แต่เจ้ าต้ องกินนะ! ซีซีตวั นันน่
้ ะ ถ้ าเจ้ าไม่กินข้ าจะกินเจ้ าแทน!!!” ป้าจะกิน
ผมท�ำไมเล่า ก็กินไอ้ ซีซียา่ งเกลือของป้าไปสิ ผมยกให้ ! ให้ ตายผมก็ไม่กิน!
จี๊ด
“...” ผมนัง่ เท้ าคางมองป้าที่ก�ำลังเร่งมือผัดอะไรก็ไม่ร้ ูควันโขมง
จี๊ดๆ
“เจ้ าต้ องกินมันนะ! รีบกินก่อนทีม่ นั จะฟื น้ ขึ ้นมา!” ป้าก้ มหน้ าก้ มตาผัดเร็วจี๋
แต่ก็ไม่ลืมเร่งผมให้ กินเจ้ าซีซีจานเด็ด
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จี๊ด
“ท�ำไมป้าแกยัดเยียดกูจงั วะ ไอ้ ตวั น่าเกลียดนี่มีอะไรน่ากิน...”
จี๊ดๆ
ผมก้ มไปมองจานซีซยี า่ งเกลือ ทีค่ วรจะมีตวั ลักษณะคล้ ายหนูนาไหม้ เกรียม
นอนหงายท้ องอยู่ แต่มันไม่ใช่อีกแล้ ว...ไม่มีซีซีหนึ่งตัวนอนหงายเก๋ง แต่มีซีซี
ตัวเป็ นๆ ร่วมสิบตัวจ้ องผมตาใส
“ปะ ป้า...ป้า!!!” ผมเรี ยกป้าคนขายเสียงสัน่ ป้าแกได้ ยินผมเรี ยกก็หนั กลับ
มามอง ภาพที่เธอเห็นตอนนี ้ก็คือหนูนรกสิบตัวก�ำลังจ้ องผม หลอนโคตร! ผมรู้สกึ
ขาหมดแรง เบือนหน้ าไปถามป้าว่านี่มนั เรื่ องอะไร
“เจ้ าโง่เอ๊ ย! ตัวซีซีเป็ นสัตว์ที่มีพลังเวท ก่อนตายมันจะสร้ างลูกไว้ ในท้ อง
กินมันหนึง่ ตัวเท่ากับได้ ฟรี มาอีกเป็ นสิบ ซีซีเป็ นยาโด๊ ปอย่างดี แต่ข้อเสียของมันก็
คือถ้ าไม่รีบกิน ลูกในท้ องของไอ้ ตวั ที่ตาย จะกินซากตัวแม่และคลอดออกมา! และ
ตามติดสิง่ มีชีวิตที่มนั เห็นสิง่ แรกไม่ปล่อย!”
“อะ อะ อะ อะไรนะ!!!” ผมตะโกนลัน่ ตรอก ผมเกลียดแมลงสาบ กลัวจิ ้งจก
ผวาตุ๊กแก แพ้ สตั ว์เลื ้อยคลาน และแน่นอนว่าผมเกลียดหนู!
“ป้า! ช่วยข้ าด้ วย!”
“ข้ าจะเอาก�ำลังที่ไหนไปสู้กบั ตัวซีซี หนูผีพวกนี ้เป็ นยาบ�ำรุงเพราะตัวมันมี
พลังเวทที่แข็งแกร่ง!”
“ใครใช้ ให้ ปา้ เอาของอันตรายแบบนี ้มาขาย!!!” ผมลองลุกขึ ้นยืนเพือ่ เดินหนี
หวังไว้ วา่ เจ้ าหนูหางยาวไร้ ขนพวกนี ้จะไม่เดินตาม แต่ความหวังของผมก็ถกู ดับลง
เมือ่ เห็นว่าพวกมันก็กระโดดลงจากโต๊ ะเพือ่ วิง่ ตามผมมาเหมือนกัน พอมาถึงก็มบี าง
ตัวเอาหัวเข้ ามาคลอเคลียเท้ าผมอย่างรักใคร่
Oh My God!!! กรี ๊ดดดดดดดดด
“ของซื ้อของขายตามปกติ แถมยังเป็ นของดีราคาแพงอีก ข้ าเห็นเจ้ าแต่งตัวดี
ท่าทางมีฐานะแถมยังสัง่ อะไรก็ได้ ข้ าก็เลยเลือกตัวซีซีให้ เจ้ า เพราะข้ าคงขังมันไว้
ในกรงได้ อีกไม่นาน ซื ้อมาตังแพงแต่
้
ขายไม่ออก...” ป้า! ผมกรี ดร้ องโหยหวนในใจ
แบบอินฟิ นิตี ้
อยากจะทรุ ดลงกองกับพื ้น ทว่าโลกนี ้มันช่างโหดร้ าย ถ้ าขืนผมทรุ ดลงไป
32

เขาให้ผมพิชิต(ใจ)อัศวินอันดับหนึ่ง

หนูผีพวกนี ้ต้ องปี นขึ ้นมาเล่นหัวผมแน่ แค่นี ้ไอ้ ตวั ที่คลอเคลียขาผมเมื่อกี ้ก็ปีนมาถึง
หัวเข่าผมแล้ ว
“อ๊ ากกกก” ผมสะบัดขาตัวเองแรงๆ มาดผู้ดีไม่เหลือแล้ วมันหายไปพร้ อมๆ
กับความแมนของผมนี่แหละ สัมผัสที่ขารู้ สึกยุบยับไปหมด พอเห็นผมกระโดด
เหยงๆ ไอ้ พวกลูกหนูก็คดิ ว่าผมก�ำลังจะเคลือ่ นที่ไปที่อนื่ ด้ วยความที่กลัวโดนผมทิ ้ง
พวกมันก็เลยพร้ อมใจกันกระโดดเกาะขาผม
แม่จ๋า ฮื อ การันต์อยากกลับบ้านนนน
“อ๊ าก!!!” ผมแหกปากร้ องลัน่ ตรอก แล้ วเริ่ มออกวิ่งทังๆ
้ ที่ร้ ู ว่าวิ่งไปไหนก็
สลัดไม่หลุด สิ่งที่ผมก�ำลังหนีไม่ใช่หนูผีแต่เป็ นความจริ ง! ผมหลับหูหลับตาวิ่ง
ไม่อยากรับรู้อะไรทังสิ
้ ้น
ตึก!
เพราะวิ่งเตลิดออกมาจากตรอกแคบๆ นัน่ อย่างขาดสติ เพียงแค่ไม่กี่ก้าว
ผมก็ชนเข้ ากับคนที่เดินสวนมาอย่างจัง ตามหลักแล้ วคนโดนชนควรจะล้ ม แต่
เหตุการณ์นี ้คนที่ล้มกลับเป็ นผม!
“เดินไม่ดทู าง! ไม่มีตาเหรอคุณ!!! ไม่เห็นเหรอว่ามีคนวิ่งมาทางนี ้ ฮือ” ผม
ตะโกนด่าออกไปทันทีทงๆ
ั ้ ทีค่ นทีห่ ลับหูหลับตาวิง่ มาคือฝ่ ายผม เพียงแค่อดึ ใจเดียว
ที่ผมล้ มก้ นจ� ้ำเบ้ า เหล่าลูกซีซีผ้ นู ่ารักก็ใช้ อ้ งุ เท้ าเล็กๆ ของพวกมันเกาะเกี่ยวเสื ้อ
แบรนด์เนมของผม ไต่ขึ ้นมาสูงขึ ้นเรื่ อยๆ กระทัง่ มีตวั หนึง่ คว้ าหมับเข้ าที่แก้ มขวา
ของผม ผมร้ องไห้ แบบไร้ น� ้ำตา โมเมนต์นี ้ผมท�ำได้ เพียงนัง่ ตัวแข็ง สัมผัสหางยาวๆ
อันไร้ ขนของพวกมันกวัดแกว่งไปตามตัว ที่พีคก็คือมีตวั หนึง่ มุดเข้ ามาในเสื ้อ
“ฮืออออ” ผมนัง่ ตัวสัน่ เป็ นเจ้ าเข้ า กัดปากแน่นจนเลือดซิบ หลับตาปี๋ ไม่
กล้ าลืมตาขึ ้นมามองอะไรแล้ ว
ผมกลัวหนู!!! ฮื อ
“คนเมื่อกี ้ยังอยูห่ รื อเปล่า ท�ำคนเขาล้ มก็รับผิดชอบหน่อยสิ! ช่วยหน่อย!!!”
ผมส่งสัญญาณ SOS ออกไปรั วๆ แต่ก็ท�ำใจไว้ เก้ าในสิบ ว่าคงไม่มีใครยื่นมือ
เข้ ามาช่วย ขนาดป้าขายข้ าวยังไม่ชว่ ยผมเลย ป้าแกแสดงอาการกลัวทังๆ
้ ที่เป็ นคน
เสิร์ฟมันมาให้ ผมกินด้ วยซ� ้ำ!
“ไอ้ บ้าเอ๊ ย ใครก็ได้ ชว่ ยด้ วย!” ผมร้ องขอความช่วยเหลืออีกครัง้
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ฉับ พลัน รู้ สึก เหมื อ นมี ล มพัด ผ่า นร่ า งหลายครั ง้ มัน ไม่ใ ช่ ล มธรรมชาติ
หากแต่คล้ ายคลึงกับเสียงตวัดดาบในอากาศ
“ช่ ว ยด้ ว ย...เอ๋ ! ?” ผมก� ำ ลัง จะร้ องต่ อ ปรากฏว่ า สัม ผัส น่ า ขยะแขยง
ตามร่างกายหายไปหมดแล้ ว เพราะยังหลับตาอยูจ่ งึ ไม่ร้ ูวา่ เกิดอะไรขึ ้น หรื อว่าผม
หลุดพ้ นจากนรกขุมที่แปดมาได้ แล้ วหรื อ?
เมื่อรอสักพักก็ไม่ร้ ู สึกถึงอุ้งเท้ ายุบยับของพวกหนูผีอีกแล้ ว ผมจึงค่อยๆ
ลืมตาอย่างกล้ าๆ กลัวๆ ผมก้ มลงมองตามร่างกายของตัวเองก่อนเป็ นอันดับแรก
ไม่ม!ี หนูผพี วกนันไม่
้ อยูบ่ นตัวผมแล้ ว…แต่อยูบ่ นพื ้นรอบๆ ตัวผม พวกหนูผนี บั สิบตัว
นอนตัวขาดครึ่ งท่อนอยู่ ผมรอดจากนรกนัน่ มาได้ ผมต้ องขอบคุณคนที่ช่วยผม
ถึงแม้ วา่ เขาจะเป็ นคนที่ท�ำให้ ผมล้ มลงก็เหอะ
คิดได้ ดงั นันผมจึ
้
งเงยหน้ าขึ ้นไปมองคนที่ยืนอยูต่ รงหน้ ามาตังแต่
้ แรก และ
ในเสี ้ยววินาทีที่ผมเห็นเขา เหมือนร่างกายของผมถูกสตาฟฟ์ เอาไว้ อีกครัง้ เพียงแต่
คราวนี ้ไม่ใช่เพราะพวกหนูผี แต่เป็ นผู้ชายตรงหน้ าที่ท�ำให้ ผมรู้สกึ ราวกับว่าตัวเอง
ก�ำลังอยูบ่ นสรวงสวรรค์ พวกคุณเคยอ่านบทกวีที่ใช้ พรรณนาความหล่อเหลาของ
ผู้ชายคนหนึง่ ไหม
ผมไม่เคย...
ดังนันผมขออธิ
้
บายรู ปลักษณ์ของผู้ชายที่ช่วยผมเอาไว้ ให้ เข้ าใจง่ายๆ คือ
เขาหล่อมาก ค�ำว่ามากในที่นี ้สามารถขยายออกไปเป็ น เขาหล่อเหลาปานเทพบุตร
สาเหตุที่ผมเพ้ อเจ้ อว่าตัวเองอยูบ่ นสวรรค์ก็เพราะค�ำเปรี ยบนี ้
ผู้ชายคนนี ้มีกลิ่นอายเหมือนทุ่งน� ้ำแข็ง ดวงตาสีฟ้าอ่อนของเขาทังเย็
้ นชา
และแข็งกระด้ าง เส้ นผมสีขาวตัดกับชุดเครื่ องแบบอัศวินสีด�ำที่เขาสวมใส่ ผิวกาย
ขาวซีด รูปร่างท่าทีองอาจผ่าเผย ไม่วา่ จะมองอย่างไงชายผู้นี ้ก็เปรียบเสมือนตัวแทน
ของค�ำว่า หล่อ ไม่สิ ค�ำว่าหล่อเหมือนถูกสร้ างมาเพื่อเขา ช่างงดงามไร้ ที่ตริ าวกับ
ว่าไม่มีตวั ตนอยูจ่ ริ ง
ผมสตัน๊ เพราะใบหน้ าของอีกฝ่ ายนานอยู่หลายวินาที พอรวบรวมสติได้
เตรี ยมจะลุกขึ ้นยืนเพื่อขอบคุณ แต่ชายตรงหน้ ากลับหันไปกล่าวกับผู้ติดตามด้ าน
หลังด้ วยน� ้ำเสียงเรี ยบเฉยว่า
“จับกุมตัว”
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“ครับ” ผมดูออกว่าคนกลุม่ นี ้เป็ นอัศวิน พวกเขาสวมเครื่ องแบบสีด�ำทังตั
้ ว
และเหน็บดาบไว้ ที่เอว เพียงแต่ผมไม่ร้ ูคือพวกอัศวินจะมาจับกุมผมท�ำไม...!!!?
“เดี๋ยวววว คิดว่าหน้ าตาดีแล้ วจะรังแกประชาชนยังไงก็ได้ เหรอ!” ผมหน้ า
ซีดเป็ นไก่ต้ม แต่ยงั มีแรงเถียงอีกนิดหน่อย นิดหน่อยจริ งๆ เพราะหลังจากนัน้
ไม่นานผมก็โดนตีหวั จนสลบ จนภาพรอบตัวของผมดับมืด...
ตืน่ มาอีกทีคงอยู่ในคุกเรี ยบร้อยแล้วแน่เลยเรา
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C h a p t e r
3

“งืม อย่าปลุกสิแม่ ผมขอนอนต่ออีกหน่อย” ผมงึมง�ำออกมาอย่างขี ้เกียจ

ทว่าแรงที่ก�ำลังเขย่าร่ างกายของผมกลับไม่เบาลง มิหน�ำซ� ้ำยังทวีความรุ นแรง
ยิ่งขึ ้น ผมขมวดคิ ้วอย่างร� ำคาญ พลันหัวสมองน้ อยๆ ก็เริ่ มปะติดปะต่อเรื่ องราวได้
ภาพจ�ำสุดท้ ายก่อนหมดสติคือโดนอัศวินจับกลางถนนนี่หว่า ผมดีดตัว
ลุกขึ ้นนัง่ ทันทีด้วยความตกใจ ทว่าผมพรวดพราดขึ ้นมาเร็ วเกินไปหน่อย ใบหน้ า
ของผมจึงกระแทกเข้ ากับผู้ปลุกอย่างจัง ใจของผมมัน่ ใจเต็มร้ อยว่าคนเมือ่ ครู่ต้องเป็ น
อัศวินผู้หล่อเหลาราวฟ้าประทานคนนันแน่
้ นอน
“ขอโทษครั บ” ผมเปิ ดใช้ งานเสียงสอง ด้ วยน�ำ้ เสียงที่นุ่มนวลชวนรื่ นหู
แต่พอเห็นหน้ าคนปลุกเต็มสองตา รอยยิ ้มของผมก็ต้องหุบฉับ
ลุงหนวดเฟิ้ มตัวยักษ์ นีใ่ คร!?
เอ๊ ะ เดี๋ยว แล้ วท�ำไมเสื ้อผ้ าผมถึงหลุดลุย่ ขนาดนี ้ล่ะ
“ยะ อย่าบอกนะว่า...” โลเคชัน่ ทีผ่ มอยูค่ อื ห้ องขังเดีย่ ว สภาพเสื ้อผ้ าหลุดลุย่
เผยให้ เห็นผิวกายขาวผ่องเป็ นยองใย และที่พีคคือตาลุงหนวดเฟิ ม้ ยังนัง่ อยู่ข้างๆ
ด้ วยการใช้ แขนทังสองข้
้
างคร่อมตัวผมไว้
“ลุงจะปล� ้ำผมเหรอ!” ผมตกใจจนลืมกระทัง่ แทนตัวเองด้ วยค�ำว่าข้ า
ความบริ สทุ ธิ์แรกแย้ มของผมต้ องมาสูญสิ ้นในคุกเน่าๆ ให้ แก่ลงุ หน้ าปลวก
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นี่น่ะเหรอ! ถ้ าที่น่ีมีธรรมเนียมให้ อศั วินลักลอบปล� ้ำนักโทษได้ อย่างน้ อยก็ขอให้
นักโทษมีสทิ ธิ์เลือกคนปล� ้ำหน่อยสิ!!!
พ่อหนุ่มผมขาวตาฟ้าคนนัน้ อยู่ไหน ไปตามเขามาาาา
แม้ ในใจของผมจะยิงมุกตลกเหมือนไม่เครี ยด แต่ตวั จริงผมก�ำลังนัง่ ตาลอย
เหม่อมองหน้ าลุงเหมือนมันมีอะไรน่าดูชม แต่เปล่าเลย สติของผมหลุดลอยไปแล้ ว
ผมก�ำลังคิดถึงพ่อแม่ คิดถึงเพื่อน และที่ขาดไปไม่ได้ เลยก็คืออินเทอร์ เน็ต
โดยไม่ร้ ูตวั น� ้ำตาของผมก็เอ่อทะลักเหมือนเขื่อนแตก
ผม...อยากกลับบ้าน
ตังแต่
้ มาโผล่ทตี่ า่ งโลกผมไม่เคยแสดงความอ่อนแอออกมาเลย ผมพยายาม
ท�ำตัวเข้ มแข็ง ปรับตัวให้ ใช้ ชีวิตที่โลกนี ้อย่างสงบและหาทางกลับบ้ าน
แต่ที่นี่ เวลานี ้ ผมก�ำลังจะเสียประตูหลังให้ ตาลุงตัวเหม็นเปรี ย้ ว
“ฮึก ลุงไม่สงสารผมเหรอ ฮือๆ ผมยังสงสารตัวเองจะแย่แล้ ว โฮ” ผมร้ องไห้
กระซิกๆ
คนฟั งท�ำหน้ างงงวยสักพักก็ผละออกไป เสียงห้ าวของอัศวินมีอายุกล่าวกับ
ผมว่า “ตื่นได้ สกั ที ปลุกตังนาน
้
ไปที่ห้องสอบสวนได้ แล้ ว!”
“อ้ าว...” ผมร้ องออกมาเบาๆ ก่อนโดนลากตัวออกจากห้ องขังเดี่ยวไปอย่าง
ไม่เบามือ
ระหว่างนันผมฉุ
้
กคิดได้ วา่ สาเหตุที่เสื ้อผ้ าผมขาดคงเป็ นเพราะตอนที่อศั วิน
รู ปหล่อคนนันก�
้ ำจัดตัวซีซีให้ ผม มีตวั หนึ่งมันมุดเข้ ามาในเสื ้อ เขาคงไม่นงั่ ปลด
กระดุมให้ ผมอย่างใจเย็นหรอก เห็นตัวมันเคลื่อนไหวอยูก่ ็ฟันกระเด็นไปพร้ อมเสื ้อ
เลย พอคิดมาถึงจุดนี ้แล้ วขอด่าหน่อยเหอะ เสื ้อผมซื ้อมาแพงมากนะ ใส่ยงั ไม่ทนั
ครบชัว่ โมงก็กลายสภาพเป็ นผ้ าขี ้ริ ว้ ไปแล้ วเนี่ย!
ผมมีเวลาเสียดายเสื ้อไม่นานนัก เมือ่ ลุงหนวดเฟิ ม้ พาผมมาถึงห้ องสอบสวน
ผมนัง่ ก้ มหน้ าคอชิดอย่างว่าง่าย ภายในห้ องมีอศั วินอีกสองคน คนหนึง่ ยืนเฝ้าอยู่
หน้ าประตู ส่วนอีกคนท�ำหน้ าที่สอบสวนผม เขาจับแว่นตาของตนเองให้ เข้ าที่และ
เริ่ มเอ่ย
“บอกชื่อ ที่อยู่ และอาชีพมา”
“ข้ าชื่อการันต์ ที่อยู่ เอ่อ...ไม่มี อาชีพก็...ไม่มีครับ” ผมตอบเสียงอ่อย อนาถ
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ตัวเองที่ไม่มีเหี ้ยไรเลย
“แสดงตราประทับประจ�ำตัวกับหนังสือผ่านทางเข้ าราชอาณาจักรด้ วย”
...
“...ไม่มีครับ”
“ไม่มีแม้ แต่ตราประทับ?”
“ครับ” เสียงของผมเจื่อนลงเรื่ อยๆ ไม่ร้ ูวา่ โลกนี ้มีวธิ ีจดั การนักโทษแบบไหน
แต่ถ้าหากผมต้ องถูกจับไปทรมาน ตอกข้ อเท้ า หักนิ ้ว เฉือนกระดูกเหมือนที่เห็น
ในหนังย้ อนยุคละก็ผมต้ องไม่รอดแน่ๆ ฮือ ผมก้ มหน้ านิ่งมือเท้ าสัน่ ด้ วยความกลัว
หลังจากเงียบไปสักพัก เจ้ าหน้ าทีห่ น้ าตามีความรู้กเ็ อ่ยออกมา “รู้ไหมว่าเจ้ า
ถูกจับกุมด้ วยข้ อหาอะไร”
“ไม่ร้ ูครับ” ผมไม่มีแล้ วก็ไม่ร้ ูอะไรทังนั
้ นอะ
้
“เจ้ าน�ำตัวซีซีเข้ าที่สาธารณะ หากกลุม่ อัศวินไม่อยู่แถวนัน้ ป่ านนี ้มันอาจ
แพร่พนั ธุ์เต็มเมืองหลวงไปแล้ ว!” ชายสวมแว่นตบโต๊ ะเสียงดัง แต่ในค�ำพูดของเขา
ท�ำให้ ผมทราบว่าที่นี่คือเมืองหลวง
“ผมไม่ได้ น�ำมันมานะ แม่ครัวคนนันหลอกขายผม”
้
“ข้ ารู้ โทษของเจ้ าเลยลดเหลือแค่คมุ ขังคืนเดียว ซึง่ นีก่ ค็ รบคืนแล้ ว หลังจาก
การสอบปากค�ำนี ้สิ ้นสุดเจ้ าควรได้ รับการปล่อยตัว” ชายสวมแว่นเว้ นจังหวะพูดให้
ผมดีใจ ซึง่ มันเป็ นการดีใจเก้ อ “แต่นา่ เสียดาย ดูเหมือนเจ้ าจะต้ องอยูท่ นี่ ตี่ อ่ ในข้ อหา
ลักลอบเข้ าเมือง”
ผมหน้ าซีดอีกครัง้ ใบหน้ าของผมเดี๋ยวสดใสเดี๋ยวหมองคล� ้ำ เปลี่ยนสีเร็ ว
กว่าจิ ้งจกไปแล้ ว
“ข้ า...มาจากต่างมิติ” ผมนัง่ ก้ มหน้ า สมองโล่งไปหมด
ทัว่ ทังห้
้ องเหมือนถูกหยุดการเคลือ่ นไหวทุกคนต่างก็เงียบผมค่อยๆ เงยหน้ า
ขึ ้นมาสบตากับพี่แว่น เฮียแกก�ำลังมองผมอย่างอึ ้งๆ ก่อนหันไปสัง่ การกับอัศวินที่
ยืนเฝ้าหน้ าประตู “เจ้ าไปเอาต�ำราเวทพนาหมื่นปี มา ข้ าจะพิสจู น์วา่ บนร่างของเขา
มีไอเวทของต้ นไม้ หมื่นปี อยูห่ รื อไม่”
“เจ้ าข้ ามมิตมิ านานเท่าไรแล้ ว” หลังสัง่ การลูกน้ องเสร็ จเขาก็หนั มาถามผม
“ประมาณสองวันครับ” ผมตอบตามความจริ ง สีหน้ ามีความหวังในชีวติ ขึ ้น
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แปดเท่า ถ้ ารู้ ตงแต่
ั ้ แรกว่าส�ำหรับที่นี่การทะลุมิติเป็ นเรื่ องธรรมดาละก็ ป่ านนี ้ผม
บอกไปนานแล้ ว!
“เฮ้ อ โล่ง”
“อย่าเพิ่งดีใจเร็ วไป หากผลตรวจด้ วยต�ำราเวทให้ ค่าเป็ นลบละก็เจ้ าจบ
ไม่สวยแน่”
เมื่อโดนขู่เช่นนันผมก็
้
กลับมาซีดอีกครัง้ ไม่นานนักอัศวินคนนันก็
้ กลับมา
พร้ อมหนังสือปกแข็งสีน� ้ำตาลเล่มหนึง่ นายแว่นที่ท�ำหน้ าที่สมั ภาษณ์ผมรับสมุดมา
ก่อนพึมพ�ำร่ ายเวท คราวนี ้ไม่มีแสงสีเสียงเอฟเฟกต์อะไรทังนั
้ น้ เพียงแต่บนหน้ า
กระดาษทีว่ า่ งเปล่าของต�ำราเวทพลันปรากฏตัวอักษรที่ผมคุ้นเคย
BANGKOK, THAILAND
“ตัว อัก ษรที่ ป รากฏบนต� ำ ราเวทนี ค้ ื อ สถานที่ อัน เป็ น บ้ า นเกิ ด ของเจ้ า
ข้ าสามารถยืนยันได้ ในทันทีว่ามันไม่ใช่ชื่อเมืองของโลกเรา ดูเหมือนว่าเจ้ าจะพูด
ความจริ งนะ”
“เฮ้ ออออ” ผมถอนลมหายใจอย่างโล่งอก
“เอาล่ะ หลังจากนี ้เราคงต้ องรับรองเจ้ าซึง่ เป็ นผู้พลัดถิ่น ในฐานะพลเรื อน
ของราชอาณาจักร โดยมีข้อแม้ ว่าเจ้ าห้ ามแพร่ งพรายเรื่ องการเดินทางข้ ามมิติให้
ประชาชนคนอืน่ ทราบเป็ นอันขาด เพือ่ ป้องกันไม่ให้ เกิดการเดินทางไปยังต้ นไม้ หมืน่
ปี ตามกระแส” ชายตรงข้ ามผมกล่าวเสียงเข้ ม
“ครั บ!” ผมดีใจแทบเป็ นลม เมื่อรู้ ว่าเขาจะให้ สิทธิ์ผมเป็ นพลเรื อนของ
ประเทศ
“ข้ าต้ องน�ำเรื่องนี ้ไปแจ้ งเบื ้องบนก่อน กราเมเจ้ าช่วยน�ำทางเขาไปยังทีว่ า่ การ
กลางเมืองที” ชายแว่นหันไปสัง่ ลุงหนวดเฟิ ม้ ที่ยืนหน้ าแป้นอยูข่ ้ างหลังผม “เขาจะ
ช่วยจัดการธุระด้ านเอกสารทังหมดให้
้
เจ้ า รวมถึงช่วยอธิบายพื ้นฐานทังหมดเกี
้
่ยว
กับโลกของเราให้ ด้วย”
ผมรี บหันขวับไปมองหน้ าลุงอย่างตกใจ นี่ผมต้ องอยูก่ บั ลุงอีกเหรอ!
“ท่าน! ข้ าขอเปลี่ยนคนดูแลได้ ไหม”
“เจ้ ามีอศั วินที่ร้ ู จกั เป็ นการส่วนตัวหรื อ” ผมคิดว่านายแว่นคนนี ้ค่อนข้ าง
รับฟั งผมทีเดียว อย่างตอนนี ้เขายังเปิ ดโอกาสให้ ผม หากผมมีอศั วินที่สนิทใจกว่า
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เขาก็ยินดีเปลี่ยนตัวให้
ผมกระแอมไอแบบเขินๆ ความจริ งผมไม่ร้ ูจกั อัศวินคนไหนหรอก แต่ผมมี
คนที่อยากรี เควสต์เป็ นพิเศษ
“ข้ าอยากให้ คนที่ชว่ ยก�ำจัดตัวซีซีให้ ข้ามาเป็ นผู้ดแู ล”
“สามหาว!!!” สิ ้นค�ำร้ องของผมตาแว่นก็ตบโต๊ ะดังฉาด ผมเห็นมือของเขา
แดงแจ๋ นับว่าเป็ นการท�ำร้ ายตัวเองที่โง่เง่าเต่าตุน่ มาก แต่ผมไม่มีกะใจมานัง่ ด่าอีก
ฝ่ ายว่าโง่นานนักเพราะเขามองผมตาเขียวปั ด ท�ำท่าเหมือนจะกินหัวผมเข้ าไป
ผมหันหน้ าไปหาพีห่ นวดเฟิ ม้ เพือ่ ถามเขาว่าพีแ่ ว่นโมโหอะไร ปรากฏว่าพีแ่ ก
ก็ท�ำหน้ าเหมือนอยากจะจับผมทุม่ อีกคน ไม่ใช่แค่นนั ้ อัศวินทีเ่ ฝ้าประตูกบั พนักงาน
คนอื่นๆ ก็มองผมตาเขียวปั ด ผมไม่ร้ ูสาเหตุเลยเลือกที่จะสงบปากสงบค�ำ
เมือ่ พวกเขาเห็นว่าผมท�ำท่าหงอ งอตัวเป็ นต้ นถัว่ งอกทุกคนก็เลยปรับสีหน้ า
เป็ นปกติ แล้ วตาแว่นก็ผายมือไปยังประตูเป็ นการไล่ผมโดยไร้ วาจา
ผมโดนพี่หนวดเฟิ ม้ พาออกมาจากโซนคุกใต้ ดิน เมื่อโผล่พ้นบันไดขึ ้นมาก็
เป็ นทางออกประตูหลัง เขาเดินน�ำผมไปเรื่ อยๆ โดยไม่พดู ไม่จาแต่ผมสัมผัสได้ วา่
เขาก�ำลังโกรธผมอยู่ ไม่นานพวกเราก็เดินทางมาถึงที่วา่ การกลางเมือง เขาก็จบั ผม
นัง่ แหมะไว้ บนเก้ าอี ้ยาวตัวหนึง่ ก่อนวุน่ วายเดินเรื่ องเอกสารสารพัด
ผ่านไปอีกร่วมชัว่ โมงเขาก็เดินมากระชากแขนผมจนตัวลอย ถ้ าจะกระชากกัน
จนขาไม่ติดพื ้นขนาดนี ้ ท�ำไมไม่อ้ มุ ไปเลยล่ะ! ดีซะอีก ผมจะได้ ไม่ต้องเปลืองแรง
เดิน
เนือ่ งจากผมมากับอัศวิน แถมยังเสื ้อผ้ าขาดวิน่ ประชาชนทีม่ าติดต่อราชการ
จึงมองผมด้ วยสายตาใคร่ร้ ู ชะตากรรมของผมในโลกนี ้คือการโดนมองเพราะแต่งกาย
ไม่เรี ยบร้ อยที่แท้ ทรู
และแล้ วหลังจากผ่านหนึ่งวันอันยาวนานมา ในที่สดุ ผมก็ได้ ตราประทับ
ประจ�ำตัว อันมีคา่ เทียบเท่าบัตรประชาชน
“ขอบคุณมาก” ผมหันไปขอบคุณพี่หนวดเฟิ ม้ ซึง่ ไม่พดู ไม่จาท�ำหน้ าถมึงทึง
ตลอดเวลา
พี่แกตวัดสายตามองผมอย่างไม่สบอารมณ์นกั ก่อนกล่าวเสียงห้ วน “เจ้ าจะ
ไปไหนก็ไป ยืนมองหน้ าข้ าท�ำไม!?”
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“อ้ าว ก็พี่แว่นคนนันบอกว่
้
าท่านจะเป็ นคนชี ้แนะเรื่ องการใช้ ชีวติ ในโลกนี ้...”
ผมเอ่ยอ� ้ำอึ ้ง ใจเริ่ มแป้วอีกครัง้ เพราะคาดว่าต้ องโดนเทแน่นอน
แล้ วก็เป็ นจริ งดังคาด พี่หนวดเฟิ ม้ แค่นเสียงหัวเราะใส่ผมหนึง่ ที ก่อนสะบัด
ตูดเดินจากไป ก่อนเดินไปไกลเขาหันมาพูดกับผมค�ำหนึ่ง ยังดีที่ไม่ปล่อยให้ ผม
ปะติดปะต่อสถานการณ์เอาเอง “เจ้ าเด็กไม่มีหวั นอนปลายเท้ า บังอาจมาลบหลูส่ งิ่
ศักดิส์ ทิ ธิ์ของพวกเรา จงรับชะตากรรมด้ วยการเผชิญโลกใบนี ้เพียงล�ำพังเถอะ!!!”
พูดจบร่างยักษ์ของพีแ่ กก็เดินจ� ้ำจากไป ผมทีถ่ กู ทิ ้งให้ ยนื เอ๋ออยูห่ น้ าทีว่ า่ การ
กลางเมืองได้ แต่กะพริ บตาปริ บๆ
สิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ?
ผมพยายามประมวลผลว่าตัวเองเผลอไปลบหลูอ่ ะไรเข้ า เท่าที่ผมนึกออก
ท่าทีของทุกคนเปลี่ยนไปตอนที่ผมรี เควสต์ให้ อศั วินสุดหล่อล� ้ำคนนันมาช่
้
วยเป็ น
พี่เลี ้ยงของผม
“ระ...หรื อว่าเขาจะเป็ นเทพจริ งๆ” คิดแบบนี แ้ ล้ วร่ างกายของผมพลัน
หนาวสะท้ าน
“มิน่าล่ะถึงได้ ดูหล่อเหมือนไม่มีอยู่จริ งขนาดนัน้ ” นี่ผมได้ เทพจุติลงมา
ช่วยเหลือจากหนูนรกเลยหรื อนี่
ผมเดินกอดอกตัวเองสัน่ ๆ ไม่ใช่อะไร หนาวครับ เสื ้อขาดแบะอกขนาดนี ้
แถมอากาศของที่นี่ยงั เย็นเหมือนอยูย่ โุ รปอีก ไม่สนั่ ก็บ้าแล้ ว!
ผมใช้ เวลาพักใหญ่ทีเดียวกว่าจะเดินทางกลับมาถึงโรงแรม เงินส่วนที่ผม
ยัดใส่ปลอกหมอนเพือ่ เอาไปใช้ ซื ้อบ้ านผมได้ รับคืนมาจากพวกอัศวินอย่างครบถ้ วน
แล้ ว ตอนนี ้ผมเป็ นห่วงเงินทีอ่ ยูใ่ นห้ องพัก แต่สงิ่ ทีผ่ มกลัวก็ไม่เกิดขึ ้นเพราะพนักงาน
โรงแรมไม่ได้ เข้ าไปยุ่งกับห้ องของผม แถมเมื่อเห็นผมเดินเข้ ามาพวกเขายังรี บปรี่
เข้ ามาต้ อนรับ
“ทางเราต้ องขออภัยคุณชายเป็ นอย่างยิ่ง เราจะอบรมคนขับรถม้ าให้ ดีกว่า
นีค้ รับ ต่อไปจะไม่ให้ เขาแนะน�ำร้ านอาหารมัว่ ซัว่ กับท่านอีก การท�ำให้ คณ
ุ ชาย
เดือดร้ อนขนาดนี ้ทางเราขอชดเชยด้ วยการให้ บริ การที่พกั ฟรี อีกหนึง่ คืน และไม่ขอ
คิดค่าเช่ารถม้ า...” หลังจากนันเขาก็
้
พดู ต่ออีกยาวเหยียด
คราวนี ้เขาพูดจากับผมดีขึ ้น กิริยาท่าทางนอบน้ อม คงเพราะผมรี โนเวต
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ชุดตัวเองใหม่มาแล้ วเรี ยบร้ อย
“อ่า อืม ไม่ถือๆ” ผมขอแค่ไม่มีใครเข้ าไปยุ่งกับถุงสมบัติในห้ องของผม
เท่านันก็
้ พอ
เมื่อเข้ ามาในห้ องพักห้ องเดิมผมก็รีบตรวจสอบจ� ำนวนเงินทันที การนั่ง
นับเงินกลายเป็ นงานอดิเรกของผมไปแล้ ว ผมค่อนข้ างมัน่ ใจว่าตอนนี ้ตัวเองติดเงิน
มากกว่าติดมือถือแน่นอน
“เฮ้ อ โชคดี ยังอยูค่ รบ” แค่เห็นเงินก็สขุ ใจ ไม่วา่ วันนี ้จะผ่านเรื่ องร้ ายๆ มา
อย่างไร ขอแค่กลับห้ องมานอนกอดเงินผมก็ฝันดีไปทังคื
้ นแล้ ว
ซะเมื่อไหร่! ผมนอนไม่หลับ! ทุกครัง้ ที่ผมหลับตาหน้ าของท่านเทพผู้นนจะ
ั้
ลอยเข้ ามาเสมอ นี่คือสิง่ ที่เรี ยกว่าหล่อติดตาสินะ
บอกตรงๆ เลยว่าที่ผา่ นมาผมใช้ ชีวิตแบบเฟรนด์ลี่กบั คนนันคนนี
้
้ไปทัว่ แต่
ส่วนใหญ่ผมจะพุ่งเป้าไปที่คนน่ารักเท่านัน้ จะผู้หญิงหรื อผู้ชายถ้ าน่ารักคือสเปก
ของผมหมด ส่วนพวกผู้ชายที่อยู่นอกเหนือเกณฑ์นี ้จะต้ องมาตรฐานสูงมากจริ งๆ
ผมถึงจะยอมคุย แล้ วเขาก็ดนั ตีมาตรฐานผมแตกกระจุยในพริ บตา
ผมยันตัวลุกขึ ้นผมนัง่ สมาธิ หายใจเข้ าออกท่องนะโม หวังอย่างยิง่ ว่าธรรมะ
จะช่วยสยบความร้ อนรุ่มในใจของผมได้
“นอนไม่หลับง่ะ” ผมเดินออกไปที่ระเบียงกะจะตากอากาศสักพัก เผื่อจะ
ดีขึ ้น
เนื่องจากห้ องพักของผมเป็ นห้ องที่เกรดต�่ำที่สดุ ในโรงแรมแห่งนี ้ มันจึงอยู่
แค่ชนสามซึ
ั้
ง่ นับว่าติดถนนใหญ่มากทีส่ ดุ ในเวลานี ้ยังไม่ดกึ มาก พวกร้ านเหล้ าตาม
สองข้ างทางยังเปิ ดให้ บริการและมีลกู ค้ าหนาตาทีเดียว ผมชะโงกหัวเพือ่ มองส�ำรวจ
ร้ านพวกนัน้ ด้ วยความที่ไม่เคยกินเหล้ ามาก่อนเลยอยากกินบ้ าง
“ลองลงไปดูหน่อยละกัน” ที่ประเทศไทยเด็กอายุต�่ำกว่ายี่สบิ จะกินเหล้ าไม่
ได้ ตามกฎหมาย แต่ผมไม่ร้ ูกฎหมายของโลกนี ้จึงกะลงไปถามเจ้ าของร้ าน
ผมเดินเข้ ามาในร้ านด้ วยอาการประหม่า “พี่ๆ ที่โลกนี ้อายุเท่าไรถึงกินเหล้ า
ได้ เหรอ”
“เอ็งอายุเท่าไรแล้ วล่ะ” พ่อค้ าเจ้ าของร้ านเหล้ าย้ อนถาม
“สิบแปดย่างสิบเก้ า” ผมตอบ
42

เขาให้ผมพิชิต(ใจ)อัศวินอันดับหนึ่ง

“โอ๊ ย กินได้ แล้ ว มาๆ นัง่ เลยๆ” คงเพราะเห็นผมแต่งตัวดี คุณพ่อค้ าหัวหมอ
เลยพยายามยัดเยียดมาแต่เหล้ าราคาแพง ผมเลือกจิ ้มมัว่ ๆ มาตัวหนึง่ ไม่นานนัก
ผมก็ได้ สงิ่ ที่อยากลองมานาน
“เหล้ า!” มีเงินนี่มนั ดีจริ งๆ ของแพงเท่าไรก็เปย์ไหว
ผมถูมืออย่างตื่นเต้ น ยกแก้ วขึ ้นมาซดลงคอ ความร้ อนแผ่ซ่านทันทีที่ได้
ลิ ้มรส และไม่ใช่แค่ความร้ อนเท่านันที
้ ่มาเยือนผมเร็ วกว่ามาตรฐาน...ความเมาก็
เช่นกัน
“ฮ่าๆๆๆ” ผมเริ่ มหัวเราะแบบไม่มีปี่มีขลุย่ ร่างกายโอนเอน
“เมาแย้ ว...” ผมเปรยเสียงยาน
“อ่อนเกิน!” ผู้ชายโต๊ ะข้ างๆ หันมามองผมอย่างตกใจ มันก็นา่ ตกใจอยูห่ รอก
ผมยังตกใจตัวเองเลย มันก็แค่เหล้ าอึกเดียวเท่านัน้ แต่ผมเสือกเมาจนเป๋ ไปเป๋ มา
“ไอ้ หยาคุณลูกค้ า สงสัยเหล้ าชนิดนี แ้ รงไป คงต้ องเปลี่ยนแก้ วแล้ วล่ะ
ข้ าเอาแก้ วนี ้ไปเทให้ นะ” พ่อค้ าหัวใสเดินมาเอาแก้ วของผมไป
“ฮ่า ฮ่า” ผมนัง่ โยกตัวเป็ นตุ๊กตาโยกเยก แล้ วก็หวั เราะเสียงโมโนโทนไป
เรื่ อยๆ ไม่นานแก้ วเหล้ าใบใหม่ก็มาเสิร์ฟตามติดด้ วยกับแกล้ มอีกสองสามอย่าง
“กินนี่ด้วยสิ จะช่วยสร่างเมานะ”
“คิก คิก” ผมไม่มีสติแล้ วเลยหัวเราะเอ๋อๆ กลับไป เสียงหัวเราะของผมคง
ดังไม่ใช่น้อย คนที่เดินผ่านหน้ าร้ านไปมาจึงเริ่ มหันมามอง
เจ้ าของร้ านไม่ได้ ว่าอะไรผม แล้ วก็ไม่ได้ ไล่ออกมาเพราะเห็นเป็ นลูกค้ า
กระเป๋ าหนัก แต่ทา่ ทีของเขาพลันเปลี่ยนไปเมื่อมีคนคนหนึง่ เดินเข้ ามาในร้ าน เขา
คนนันเอ่
้ ยถามเจ้ าของร้ านด้ วยน� ้ำเสียงราบเรียบว่า “นีเ่ ป็ นฤดูร้อน ร้ านเหล้ าอนุญาต
ให้ เปิ ดได้ ถงึ เที่ยงคืนเท่านัน้ เหตุใดตีหนึง่ แล้ วร้ านของเจ้ าจึงยังเปิ ดอยู”่
“เอ่อ...” ความเงียบพลันเข้ าปกคลุมร้ านเล็กๆ แห่งนี ้
“คิก คิก” ยกเว้ นแต่เพียงเสียงหัวเราะของผม
ต้ องขอโทษจริ งๆ อย่าหาว่าผมไม่ดกู าลเทศะเลย เหมือนมันหัวเราะจนหยุด
ไม่ได้ แล้ ว และเพราะผมสะเหล่อข�ำออกมานัน่ แหละ คนมาใหม่ก็เลยหันขวับมา
มองผม
“โอ้ ว นัน่ มันท่านเทพอัศวินนี่!” ผมลุกขึ ้นยืนง่อนแง่น พลางชี ้หน้ าอีกฝ่ าย
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อย่างยินดี “ดีใจที่ได้ พบกันอีก ฮ่าๆ ท่านเทพอัศวิน นับตังแต่
้ ตอนที่ทา่ นช่วยก�ำจัด
ตัวซีซีให้ ข้า...ข้ าก็มองหาท่านมาตลอด”
“ความจริ งแล้ วท่าน ส�ำหรับข้ าแล้ ว ฮ่า ฮ่า” ผมเดินปรี่ เข้ าไปตบไหล่ลบู หลัง
อีกฝ่ าย โดยไม่ลืมเสียงหัวเราะโง่ๆ ของตัวเอง
“ข้ ามีเรื่ องต้ องบอกท่าน คิก คิก”
“มีธรุ ะอะไรกับข้ า” ท่านเทพสุดหล่อของผมตอบผมด้ วย โอ้ แม่เจ้ า
“ตอนที่ทา่ นฆ่าตัวซีซี ท่านท�ำเสื ้อข้ าขาดกระจุยเลยน้ าาาา”
“เสื ้อตัวนันราคาสามร้
้
อยเก้ าสิบเก้ าเหรี ยญ อย่าลืมคืนเงินข้ าด้ วยนะจ๊ ะ
ฮ่าๆๆๆ”
!!!
คนในร้ านทุกคนยกเว้ นผมกับท่านเทพอ้ าปากเหวอ ปรากฏการณ์ดงั กล่าว
สร้ างความช็อกซีนีมา่ แก่พวกเขาเป็ นอย่างมาก
และแล้ ว...เช้ าวันถัดมาผมก็ลมื ตาตืน่ ขึ ้นมาในคุกอีกครัง้ บอกตรงๆ ว่าตังแต่
้
ทะลุมติ จิ ากบ้ านมาไกล ในทีส่ ดุ ผมก็ได้ บ้านหลังทีส่ อง แต่มนั ไม่ใช่สถานทีแ่ ปลกใหม่
อะไร
คุกนัน่ เอง...
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