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ใครๆ ก็บอกว่าปีนี้กรุงเทพฯ หนาวหนักมาก

ธรุกจิสารพดัเครื่องกนัหนาวขายดเีป็นเทน�้าเทท่า แถบเยาวราช

กค็กึคกัเป็นหนกัหนาเช่นกนั ผู้คนทั้งไทยเทศแห่แหนกนัเข้ามาจบัจ่าย

ใช้สอย คนกรงุที่ ‘ตื่นเต้น’ กบัอากาศหนาว สวมใส่เสื้อกนัหนาวสสีนั

สดใส หมวกไหมพรม ห่มผ้าออกมาจากบ้าน

แต่ความหนาบางของเนื้อหนังคนเราคงไม่เท่ากัน คนบาง

จ�าพวกอาจจะหนงัด้านหนงัทนมากกว่าคนส่วนใหญ่

อย่างสองพ่อลูกคู่นั้นไง...

ดูเหมือนว่าสายลมเย็นเยือกในยามค�่าคงไม่ระคายผิวหนังของ

ชายฉกรรจ์ผิวคล�้าล�่าหนากับเด็กหญิงตัวป้อมกลมขาวอวบเหมือน

หยวกกล้วยที่เกาะอยู่บนหลังของเขาสักกระผีกริ้น ทั้งสองก�าลังยืน 

ต่อแถวหน้ารถเข็นน�้าเต้าหู้เฮียหูด�า ทั้งเนื้อทั้งตัวสวมใส่แค่กางเกง 

ขาสั้นกบัเสื้อกล้ามตวับางๆ เข้าชดุกนั

พวกเขาก�าลงัเจรจาปราศรยั ดูสนทิสนมใกล้ชดิ ไม่ได้ผดิแผก

แตกต่างจากพ่อลูกทั่วไป

ทว่าคนที่ยนือยู่ใกล้ๆ จงึจะส�าเหนยีกถงึความเป็นจรงิ...

“เมื่อไหร่กจูะได้กนิ!” คนถามหน้างอง�้า เกยคางลงบนไหล่หนาๆ 
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ของคนที่แบกตวัเองไว้ ใกล้จะหมดความอดทนเตม็แก่ 

พี่ ป้า น้า อา ‘คนเมอืง’ ทั้งหลายที่ยนือยู่ใกล้ๆ หนัขวบัมอง

มายงัร่างกระปุ๊กลกุของเดก็หญงิเป็นตาเดยีว

“จุ๊ๆ เบาๆ จ้ะแม่หมอ” คนตัวใหญ่กว่าหลายเท่าเมียงมอง 

ซ้ายขวา ระแวดระวงั

“ใครๆ เขาได้ยินกันหมดแล้ว” อย่างกับว่าพูดเสียงดัง แล้ว 

‘ใครๆ’ จะถลนัเข้ามาตบกบาล

“ได้ยนิแล้วจะท�าไมฮะไอ้ขม”

หน้าที่งออยูแ่ล้วของแตงอ่อนงอหนกักว่าเดมิ เพิ่มเตมิคอืถลงึตา 

ใส่ ‘ป้าคนเมอืง’ ที่ยงัช�าเลอืงข้ามไหล่มาชกัสหีน้าใส่ตน เธอเสยโบใหญ่

ที่คาดผมไปข้างๆ ส่วนคนที่แบกเธอไว้บนหลงักลอกตามองสวรรค์

ฮึ่ม...เหน็สหีน้าสตีาของมนัแล้วของขึ้น ทั้งนกึร�าคาญพวกซวิไิลซ์

ที่ยนืสลอนเรยีงรายอยู่ข้างหน้า 

เพราะไอ้ปาท่องโก๋ท่องเก๋ในต�านานถึงท�าให้พวกเธอต้องมา 

ยนืบื้ออยู่ตรงนี้ ที่ทางมากมายกม็ ีท�าไมต้องมาต่อกนัเป็นแถวเส้นเดยีว 

พอเธออ้าปากโต้แย้งกบัมนัเมื่อคราวก่อน ไอ้ขมกต็อบว่า

‘ไม่ได้จ้ะแม่หมอ เราต้องต่อควิ ถ้าวิ่งเข้าไปแย่งยื้อเอามา อูย๊...

ป่าเถื่อน’

‘กูไม่ได้ยื้อแย่ง เบี้ยกูก็มี’ เธอตบกระเป๋าตุงๆ ที่ห้อยอยู่ข้าง 

พงุกลมๆ ของตวัเอง อวดเบ่งว่าม ี ‘เบี้ยกระดาษ’ เป็นฟ่อนๆ ‘ท�าไม

จะซื้อไม่ได้ กูไม่ได้เอาของเขามาเฉยๆ’ 

‘โถแม่หมอจ๋า’ ไอ้ขมส่ายหน้า ลากเสยีงยาวเหยยีด สหีน้าอ่อนอก 

อ่อนใจของมนัฟ้องว่าไม่เหน็ด้วย

‘พวกเราอยูใ่นเมอืงซวิไิลซ์ เขาจะว่าเอาได้ว่าไม่มมีารยาท พ่อแม่ 

ไม่สั่งสอน’

บ๊ะ...กพ็่อแม่ไม่เคยสอนสั่งจรงิๆ นี่หว่า
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มารยาทหน้าตาเป็นยังไง แตงอ่อนไม่เคยรู้จัก หิวก็หาของใส่

ปาก ถ้าล่าสตัว์มนัยากกเ็ข้าป่าหากล้วยกนิ ไม่เหน็ต้องท�ากระแดะยนื

ต่อแถวให้คนอื่นหาให้กนิอย่างพวกคนเมอืง

เพิ่งจะมาได้ยินค�าว่า ‘มารยาท’ จากปากไอ้ขม คนในสังกัด 

ลูกไล่ในอาณัติ ก็อีตอนที่ย้ายมาอยู่ในเมืองนี่ละ ใช่ว่าบ้านเกิดเมือง

นอนไม่มกีารแลกเปลี่ยนสนิค้า

แต่พวกคนเมอืงมนัน่าขนันกั...

จะท�ามาหากนิอะไรกต้็องใช้อฐัใช้เบี้ย จะเกบ็เหด็ป่า ขดุหาเผอืก

มนั พื้นกย็งัมแีต่หนิแต่ปูน

“ใจเยน็ๆ นะจ๊ะ อกีประเดี๋ยวเดยีวเท่านั้น” 

แตงอ่อนพ่นลมออกจากปาก เบื่อที่จะฟังค�าประนปีระนอม

ถ้าไม่ใช่เพราะความอยาก ไหนเลยจะยอมล�าบากล�าบนมาถงึนี่ 

เหน็แก่จะได้เสพของอร่อยทั้งที

‘มนัย่อมต้องมนี�้าอดน�้าทนหน่อยสจิ๊ะแม่หมอ...’

เอาเถอะ...อย่างน้อยแสงสีจากหลอดไฟนีออนมันก็น่าตื่นตา 

ตื่นใจกว่าแสงตะเกียงบนเรือนไม้สักทอง บ้านหลังที่สองของเธออยู่

หลายขุม กลิ่นหอมเย้ายวนใจของอาหารก็สร้างความส�าราญบานใจ

ให้เธอมใิช่น้อย

บ้านเรอืนสมยัใหม่แลดูแปลกตามากกว่าเมื่อร้อยปีก่อน

‘แม่หมออยู่ในเหย้าในเรือนมานมนาน ต้องศึกษาการใช้ชีวิต

ของไอ้พวกคนข้างนอกเสยีใหม่’

ตั้งแต่ออกจากป่ามาได้ไม่ทนัไร เธอกถ็ูกไอ้กฤษจบัเอาไปขงัไว้

ในเรอืน มแีต่ไอ้ขมที่อยู่เป็นเพื่อนเล่น ได้ยนิได้ฟังความเป็นไปในโลก

ข้างนอกจากค�าบอกเล่าของลูกไล่ที่แวะเวียนออกไปติดต่อธุระปะปัง

เสมอ

ได้ยินได้ฟังจากปากคนไร้วาทศิลป์และจินตภาพอย่างมันหรือ
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จะดเีท่าที่ได้รู้ได้เหน็ ได้กนิกบัปาก ได้ลองกบัลิ้น

เอาวะ...เข้าเมอืงตาหลิ่วกต้็องหลิ่วตาตาม คนที่นี่เขาต่อควิ เธอ

กต้็องต่อควิเหมอืนกนั แตงอ่อนแหงนหน้าสดูหายใจลกึเข้า สดูเอากลิ่น

เกาเหลาเลอืดหมรู้านข้างเคยีงเข้าปอด สองตาเหลยีวมองลอดช่องร้าน

ฝั่งตรงข้าม

กระชุ่มกระชวยเหลือหลาย สองตากวาดมองรอบตัว มองหา

เป้าหมายต่อไป นั่นทางซ้าย...

“หูฉลามต้มน�้าแดง”

“หอยแครงลวกจิ้ม” ทางขวากม็.ี..

“ลูกชิ้นปลาอนิทร”ี

“ผดัหมี่โคราช”

“กยุช่ายแป้งบางตลาดพลู” หูว...เยื้องไปอกีนดิ

“สาคูไส้หมูนายเปี๊ยก”

“ข้าวเหนยีวเปียกแม่ลอออร”

“กระท้อนลอยแก้วลงุน�าโชค”

โครก โครก โครก กลิ่นหอมของอาหารเรียกเสียงค�ารามจาก

กระเพาะของแตงอ่อน เธอลูบท้องพลางมองกับข้าวกับปลาทั้งหลาย

ด้วยอาการกระเหี้ยนกระหอืรอื

นานนมแค่ไหนแล้วที่กนิแต่อาหารพื้นๆ ฝีมอืไอ้ขม

นมนานแค่ไหนแล้วที่ได้แต่กนิ ‘กบัข้าวถงุ’ ของคนเมอืงที่บาง

ครั้งมนัหอบหิ้วมาฝาก

หลายอึดใจต่อมาพวกเธอก็ขยับเข้ามาจนถึงหน้ารถเข็น ควัน

ขาวลอยกรุ่นจากหม้อ กลิ่นสงัขยาสดใหม่อบอวล เย้ายวนป่วนหวัใจ 

‘คนอยาก’ นกัหนา

ร่างกลมป้อมกระโดดผลงุลงบนพื้น เกาะขอบรถเขน็ เขย่งเท้า

เอาคางเกย แลเลยไปยงัสงัขยาใบเตยในหม้อยกัษ์ ดวงตาด�าขลบัเป็น
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ประกายวบัวาว เหมอืนเสอืดาวที่ก�าลงัจะกระโจนเข้าขย�้าเหยื่อ

ง่อ...อยากจะพุง่ตวัลงไปแหวกว่ายในสายธารเขยีวขจ ีอยากลิ้ม

รสชาตดิูสกัทวี่าจะหวานจะหอมเหมอืนอย่างที่ได้กลิ่นหรอืไม่

“เอาปาท่องโก๋กี่ตวั” ผู้ชายหน้าเหี้ยม ผูกเอี๊ยมสมีอๆ ที่ยนือยู่

หลงัหม้อสงัขยาก้มหน้าลงถาม

แม่หมอไม่รอช้า ตอบเร็วไว “มีเท่าไหร่ก็เอามาให้หมด เหมา

หมดที่ทอดอยู่นั่นแหละ”

“เฮ้ย...เหมาหมดได้ยงัไง เหมาหมดไม่ได้”

ท�าไม...

งดัสายตาจากหม้อสงัขยา จ้องหน้าฝ่ายนั้นถมงึทงึ รอมาตั้งชาติ

กว่าท�าไมจะเอาหมดไม่ได้ หรอืมนัคดิว่าหน้าอย่างเธอไม่มอีนัจะกนิ

“ท�าไมจะไม่ได้ กม็กีะตงัค์ซื้อ” แตงอ่อนชกูระเป๋าข้างเอวขึ้นมา 

เลือกใช้ศัพท์แสงที่คนเมืองใช้เรียกเบี้ยเพื่อให้ทันสมัย ไอ้ขมมันบอก

เธอว่าไอ้พวกคนเมอืงน่ะอะไรกง็่าย ถ้ามเีงนิมทีองจ่ายให้มนั

“อ้าว คนข้างหลังไม่ได้กินสิจ๊ะ” ผู้หญิงหน้ามันย่องที่ยืนทอด

ปาท่องโก๋อยู่หน้ากระทะร้องบอก สุ้มเสยีงเหมอืนก�าลงัหยอกเย้า

ไม่ได้กินก็ช่างมันปะไร มาก่อนก็ได้ก่อน ที่หมู่บ้านเธอสอนไว้ 

มอืตนีใครยาว สาวได้กส็าวเอา

“หนูไม่คดิจะแบ่งคนอื่นเขากนิเลยหรอืจ๊ะ”

ไม่! ท�าไมต้องแบ่ง ใครเรว็กว่ากไ็ด้ไปส ิไอ้พวกข้างหลงัเธอไม่ 

รูจ้กัมกัจี่ซี้ป้ึก ถงึต้องนกึแบ่งสรรปันส่วนอาหารการกนิให้ ความมนี�้าใจ

มไีว้ให้แก่เพื่อน พวกมนัไม่ใช่เพื่อน และที่ส�าคญัใครคอืหน ูอย่ามามั่ว

ทกึทกัเอาเอง

“อย่ามาเรยีกกูว่าหนู กูโตแล้ว” 

ชายหญงิหลงัรถเขน็ผงะเมื่อได้ฟังค�าโต้แย้งแสนจะธรรมดาจาก

ปากเธอ
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“กู...อุ๊บ”

ไม่ทนัได้อธบิายขยายความ ไอ้ขมกร็บีตะครบุปากเธอไว้ ขยบิตา 

ยกิๆ เป็นสญัญาณห้ามปรามไม่ให้พูด มนัสั่งอาหารเรว็ปรื๋อ มอืควกั

เบี้ยสเีขยีวๆ ให้คนขาย ก่อนที่จะย้ายตวัเธอออกจากแถว

แตงอ่อนงบันิ้วมนัเข้าให้

“โอ๊ย!” พอปากเป็นอสิระได้กร็้องออกมา ขงึตามองอกีฝ่าย

“ท�าบ้าอะไรของมงึ”

“นี่เราอยูใ่นเมอืงนะจ๊ะ” มนัลบูนิ้วมอืตวัเองป้อยๆ เอาเสยีงอ่อน

อ่อยเข้าสู้ “แม่หมอต้องระมดัระวงักริยิาวาจา”

โธ่เอ๊ย...ลมืไป

โลกข้างนอกนี่ไม่มีผู ้ใหญ่คนไหนอยู่ในร่างเด็กแบบเธอ ใน

สายตากะหลั่วๆ ของพวกคนเมือง เธอก็เป็นแค่เด็กน้อยห้าขวบอยู่

นั่นเอง พวกมนักม็องแต่เปลอืกที่ห่อหุ้มฉาบฉวยกเ็ท่านั้น

ไอ้ขมหย่อนถุงปาท่องโก๋ใส่ตะกร้าจ่ายตลาดที่มันหอบหิ้วออก

มา อารมณ์ฉนุเฉยีวบรรเทาลงเลก็น้อย พลางท�าคอยดืคอยาวมองไป

ยงัร้านรวงแผงลอยอกีฟากฝั่ง

“เรากลบักนัเลยมั้ยจ๊ะ ค�่ามดืดกึดื่นแล้ว”

“ไม่” เธอปีนกลบัขึ้นหลงัมนัพร้อมกวาดตามอง ยงัมอีกีรายการ

ที่ผ่านตา ยงัไม่ได้ลิ้มลอง

ที่พกัอาศยัอยูไ่ม่ไกล ตดยงัไม่หายเหมน็กถ็งึ จะรบีร้อนไปท�าไม 

ขอส�ารวจตรวจตราให้จุใจเสียก่อน “ตรงโน้นมีอะไรบ้าง กูยังไม่ได้ดู 

เผื่อมอีะไรน่ากนิ”

“เท่าที่มใีนตะกร้ากเ็ลี้ยงคนได้ทั้งพระนครแล้วนะจ๊ะ...อุ๊ย”

แตงอ่อนเอาเข่าถองสข้ีางคนช่างบ่นเข้าให้ มนัเป็นพ่อ หรอื ‘ลกู

สมนุ’ ของเธอกนัแน่

“กอูอกมาจากเรอืนแล้ว กูจะท�าอะไรกไ็ด้” ไม่ต้องมคีนมาเข้มงวด 
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กวดขัน กักกันไม่ให้ออกไปไหน สาวน้อยในร่างเด็กยิ้มย่องผ่องใส 

กวาดตามองร้านรวงรถเขน็ด้วยความสนอกสนใจ แสนบนัเทงิอารมณ์

เมื่อคดิถงึความหลงัเมื่อไม่กี่วนัที่ผ่านมา

‘เหน็แก่มงึมคีวามดคีวามชอบ ช่วยกูกบัเมยีที่เกาะกระด้าง กู

จะปล่อยมงึให้เป็นอสิระชั่วคราว’ ไอ้กฤษหรอืเจ้าหนี้คนดขีองเธอแจ้ง

ให้ทราบ

‘แต่มึงอย่าแส่หาเรื่องน�าความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้กูเชียวนะ 

ไม่อย่างนั้นกูจะ...’

‘เออๆ’ แตงอ่อนรบีรบัปากรบัค�าเป็นมั่นเป็นเหมาะ

‘มึงก็รู ้ว ่ากูไม่ใช่คนปัญญานิ่มคิดน้อย รับรองกูจะท�าตัว

เรยีบร้อยเหมอืนผ้าที่พบัไว้บนหิ้งเลยละ’

ไอ้กฤษส่งเสยีงเฮอะออกมาค�าหนึ่งก่อนจะปล่อยเธอออกมา แต่

ทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้กฤษก็ไม่ได้ห้ามปราม ถ้าหากเธอจะท�าความเดือดร้อน

ให้คนอื่น

มุมปากของแตงอ่อนแย้มกว้างออกมาอีกนิดหนึ่ง กระหยิ่ม 

ยิ้มย่องล�าพองใจเมื่อนกึถงึใครคนนั้นและความเดอืดร้อนบางประการ

ที่เพิ่งกระท�าไปเมื่อไม่กี่วนัที่ผ่านมา

ฮิๆ ๆ อยากเหน็หน้านกัว่าไอ้ผบี้านั่นจะเต้นแร้งเต้นกาอที่าไหน 

ถ้ารู้ว่า...

“ฉันแค่เป็นห่วงกลัวว่าแม่หมอจะท้องอืดท้องเฟ้อไปเท่านั้น” 

เสียงของคนที่เธอขี่หลังอยู่ขัดจังหวะจินตนาการอันรื่นรมย์ของเธอใน

วนิาทตี่อมา

“เรื่องแค่นั้นกูรจึะกลวั” เธอเตรยีมมาหมดแล้วหยกูยาทกุแขนง

“กูน่ะเป็นแม่หมอฝีมือฉกาจ คนตายแล้วยังท�าให้ฟื้นขึ้นมาได้ 

เฮอะ...ประสาอะไรกบัอแีค่ท้องอดืท้องเฟ้อ ชงยาหอมใส่ผงขมิ้นกนิแล้ว

เรอออกกห็าย อกีอย่างวนันี้อากาศแจ่มใส เป็นฤกษ์งามยามนยิมให้
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กูเที่ยวชมตลาด”

บึ้มมม! ขาดค�าฟ้าก็ค�ารามลั่น ฤกษ์งามยามนิยมหายวับไป 

กบัตา...

ผู้คนที่ก�าลังจับจ่ายสินค้าพลันสะดุ้งโหยง แตงอ่อนและเด็ก 

ในโอวาทแหงนหน้ามองฟ้า เหน็แสงแลบแปลบปลาบใกล้เข้ามา ทั้งที่

หลายวนัที่ผ่านมาไม่มเีค้าลางของเมฆฝน

ขนบนหลงัคอของเธอลกุชนั สญัชาตญาณเริ่มส่งเสยีงงมึง�าตอบ

รบัเสยีงฝนฟ้าจากเบื้องบน!

“ตายๆ ฝนก�าลังจะมาแล้ววว”

“รบีหลบฝนเรว็เข้าาา”

“อ้าวเฮ้ย...กะลงัปลวิมาโน่นแล้วโว้ยย...”

คนที่นั่งกนิอาหารกลางแจ้งเริ่มขยบั พ่อค้าแม่ขายกระวกีระวาด

เก็บเสื่อสาดข้าวของ ถึงรอบข้างจะเต็มไปด้วยกลิ่นตุๆ ของคนเมือง 

ทว่ากไ็ม่อาจกลบกลิ่นสาบสางที่โชยชายมาตามลมโหมแรง

“หรอืมรสมุจะเข้า” ไอ้ขมพมึพ�า แหงนหน้ามองฟ้า

“มรสมุบ้าอะไร นี่มนัหน้าหนาวแล้ว”

ท้องฟ้าควรจะแจ่มใส มีไอเย็นๆ ในตอนค�่า ไม่มีเมฆฝน

กล�้ากรายเข้ามาอาณาบรเิวณนี้ แตงอ่อนท�าจมูกฟดุฟิด หูกระดกิจบั

ความเคลื่อนไหว 

แล้วทั้งลูกพี่และลูกน้องกส็บตากนั ดูท่าฝนนี้จะไม่ใช่ธรรมดา!

“มนัไม่ใช่ฝนตามธรรมชาต”ิ

“หรอืมนัจะตามมา?” ไอ้ขมเลกิคิ้วถาม

มนั มนั มนั แม้ไม่ได้เอ่ยค�า แต่พวกเธอรูก้นัเป็นนยัๆ ใจของแม่

หมอผูเ้หี้ยมหาญหายแวบ สนัหลงัเสยีววาบขึ้นมา...แต่กแ็ค่อดึใจเดยีว

เท่านั้น
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“ไม่น่าจะใช่” แตงอ่อนส่ายหน้าเมื่อวเิคราะห์ตามเหตแุละผล

กว่าที่ ‘มนั’ จะรู้ตวัว่าเธอ ‘ท�า’ อะไรลงไป พวกเธอกเ็ผ่นแน่บ

ไปไกลแล้ว กลิ่นฉนุที่ได้กไ็ม่ใช่กลิ่นมนั มนัเป็นกลิ่นเหมน็เน่า เหมือน

คางคกตาย เหมอืนควายไม่ได้อาบน�้ามาสามปี

ไอ้ผบ้ีานั่นตวัมนัไม่เหมน็เหมอืนคางคกหรอืควาย แต่ตวัของมนั

เหมอืนไม้กฤษณาที่ท�าให้เธอ ‘ระคาย’ โพรงจมูกเมื่อเฉยีดใกล้

“เราไปกนัเถอะจ้ะ”

“อมื” คราวนี้แตงอ่อนเหน็ด้วยกบัอกีฝ่ายเป็นครั้งแรก เธอเกาะ

คอลูกสมนุแน่นเข้า 

ทั้งสองเดนิดุ่มๆ เข้าไปในตรอก ลมเริ่มกระโชกแรง พวกหญงิ

ชายคนเมอืง คนเฒ่าคนแก่ ลกูเดก็เลก็แดงวิ่งกนัจ้าละหวั่น กลวัเนื้อตวั

จะถูกฝนเหมอืนผกีลวัน�้ามนต์ไม่มผีดิ

บึ้ม!...ฟ้าร้องดงัมาค�ารบสอง

ร่างบกึบนึที่เธอโดยสารเร่งฝีเท้าเลี้ยวเข้าตรอก หลบซ้ายหลกีขวา

คนที่วิ่งหาที่หลบฝนทั้งที่ฝนยังไม่ทันตกลงมา ลัดเลาะเข้าตรอกซอก

ซอย ไม่นานสายฝนกห็ยดแหมะๆ ลงมาจากฟ้า

ฝนตกลงมาหยุมหยิม ไม่สมกับที่ฟ้าคะนองอยู ่ เบื้องบน 

สญัญาณนี้ยิ่งสร้างความกงัวลใจด้วยผดิวสิยัธรรมชาติ

พลนัเสยีงฝีเท้านบัสบิกด็งัไล่หลงัมา เพราะหูไวกว่ามนษุย์มนา

ท�าให้ได้ยินเสียงฝ่าตีนกระทบพื้นนั้นประหนึ่งฝูงช้างม้าวัวควายก�าลัง

พากนัวิ่งสวนสนาม เสยีงนั่นพุ่งมายงัทศิทางของพวกเธอ!

“ฉบิหายแล้ว” ไอ้ขมก�าหูตะกร้าที่หิ้วแน่นเข้า หลงัไหล่ของมนั

เครยีดเกรง็เตรยีมรบัมอืกบัสิ่งที่จะเกดิขึ้น

“กลบับ้านไม่ได้” แตงอ่อนโพล่งขึ้น บ้านที่ว่าคอื ‘โรงเตี๊ยม’ ที่

พวกเธอพกัอาศยัอยู่ไม่ไกล ไม่กี่ซอยกถ็งึ

เธอเร่งให้ลกูไล่เบนทศิทางไปทางอื่น พวกมนัก�าลงัตามพวกเธอ
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มา ไม่รู้ตามมาท�าห่าเหวอะไร แต่ใครจะมวัรออยู่ให้มนัมาถงึตวั แม้น

ไม่กลวัใครเลยในโลกนี้ พวกเธอกม็แีค่สองหวั 

“พวกมนัตามเรามาแน่ๆ แล้วจ้ะแม่หมอ”

เออ...เรื่องนั้นรู้ หูเธอกม็ี

“หรือเป็นพวกโจทก์เก่าของแม่หมอรอมาช�าระสะสาง...อูย” 

แตงอ่อนเขกกบาลมนัเข้าให้

เข้าป่าอย่าถามหาเสือ ขึ้นเรืออย่าถามหาไอ้เข้ มันใช่เวลามา

ถามหาศตัรูแถวนี้ไหม

“โจทก์เจดิอะไร กไูม่เคยเบยีดเบยีนใคร” เอ่อ...ในรอบหนึ่งร้อย

ปีที่ผ่านมา

ฮึ่ม...บ้าบอคอหอยจรงิไอ้ขม

ท�าไมต้องท�าให้อารมณ์ขุ่นมัวแต่หัวค�่า ถึงอย่างนั้นใจก็เริ่มคิด

สะระตะ ถ้าเป็นอย่างที่มนัสนันษิฐาน ท่าทางจะไม่ค่อยดเีสยีแล้ว

ดงัค�าของคนป่า แก้แค้นร้อยปีไม่สาย เวลาเพยีงแค่ร้อยปีที่ถูก

ขังอยู่ในเรือนคงไม่พอให้คนบางจ�าพวกลืมเลือนความหลังครั้งเก่าที่

เธอฝากฝังเอาไว้ แต่มนักไ็ม่น่าจะรู้เรื่องเรว็ขนาดนี้

ก่อนออกจากบ้านกอ็าบน�้าว่านกนัสาบ ขจดักลิ่นคราบไคลของ

คนเมอืงไพรออกไปแล้ว ยงัไม่แคล้วมพีวกจมูกดตีามมาบฑีาราว ี

“ทางนั้น” นิ้วป้อมๆ ชี้บอกทาง

เรว็...เรว็เข้า! สญัชาตญาณส่งเสยีงบอก

พวกเธอวิ่งทะลอุอกมายงัซอยเลก็ๆ ไอ้ขมแบกเธอวิ่งไปข้างหน้า 

ในไม่ช้ากถ็งึทางตนั เสยีงฝีเท้านบัสบินั้นกต็ะกยุใกล้เข้ามา...ใกล้เข้ามา

“ไต่ก�าแพง”

“จ้ะ” ไอ้ขมสลัดเกือกแตะที่ใส่ออก เล็บงอกยาวเกาะไปตาม

ก�าแพงปูนของตกึแถวอย่างว่องไว 

คนที่เกาะหลงัมองต�่าลงไปแล้วร้อง “ฉบิหายแล้ว”
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“เควี้ยกๆ” วัตถุก้อนด�าๆ วิ่งพล่านอยู่บนถนน บางก้อนผลุบ

โผล่ขึ้นมาตามท่อระบายน�้า ไต่ปรดูปราดตามผนงัไล่หลงัมา นบัได้เกนิ

กว่าสามสิบตัว อึดใจต่อมาลูกสมุนก็พาเธอตะเกียกตะกายขึ้นมาถึง

ดาดฟ้า

หลอดไฟติดๆ ดับๆ บนเสาเดียวที่มีก็แตกเปรี้ยงลงมา พวก 

คนเมืองหลบฝนอยู่ในบ้าน ไม่ส�าเหนียกถึงกลุ่มคนบนหลังคาที่ร�่าร�่า

จะเข้าห�้าหั่นกนั ไอ้ก้อนด�าตวีงล้อมรอบพวกเธอไว้

แตงอ่อนกระโดดลงจากหลงัคูห่ ูทั้งสองหลงัชนกนั ประจนัหน้า

กบั ‘ตวัห่าอะไรไม่รู้’

ดูเหมอืนหนู แต่ไม่ใช่ สองตาของมนัวาวใสเหมอืนอ�าพนั แถม

ฟันหน้ายงัแหลมเหมอืนใบเลื่อย

“พวกมงึเป็นใคร” ไอ้ขมร้องถาม

“ถามไปมนักไ็ม่ตอบหรอก” แตงอ่อนกดัฟันบอก กวาดตามอง

ประเมนิทางหนทีไีล่

“จะได้ถ่วงเวลามนัไว้ยงัไงล่ะจ๊ะ”

นี่คดิดแีล้วถงึท�า? แม่หมอแห่งเมอืงไพรถอนใจยาวเหยยีด เริ่ม

จะเครยีดขึ้นมาจรงิๆ

สตัว์อาคมแน่ ไม่ผดิ มนัไม่มชีวีติ...หรอืกแ็ค่เคยม ี กลิ่นมนตร์

เข้มข้นฉุนแสบจมูกบอกให้รู้ว่าคนที่คิดส่งพวกมันมาต้องอยู่ไม่ไกล!  

แต่มนัจะปรากฏตวัขึ้นมาตอนไหนยากจะคาดเดา

“เอาไงดจี๊ะแม่หมอ”

ไม่ทนัรอให้พวกเธอปรกึษาหารอืกนั ไอ้หนผูตีวัแรกกเ็ต้นเข้ามา 

แยกฟันหน้าใส่ ไอ้ขมใช้กรงเลบ็ตะปบหวัมนัไว้ แล้วเขวี้ยงมนัออกไป

ทางอื่น มืออีกข้างของมันปัดป้องตัวที่สองที่กระโจนเข้าหา ส่วน 

แม่หมอตัวกลมป้อมหลบซ้ายหลบขวาด้วยความช�านาญ ตาต่อตา  

ฟันต่อฟัน นังแตงอ่อนคนนี้ไม่สันทัด ต้อง ‘ลอบกัด’ ถึงจะเป็นงาน 
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ถนดัของเธอ!

“ยันมันเอาไว้” แม่หมอแห่งเมืองไพรร้องสั่งพร้อมถูมือไม้ 

ขมขีมนั ย่อตวัลงนั่งล้วงมอืลงไปในกระเป๋าข้างสะเอวหาของส�าคญั

“โอย...อยู่ไหนวะ” หยบิขวดสี่ห้าใบออกมาเปิดขึ้นดม ในที่สดุ

กเ็จอของที่ใช่ “เออนี่แหละ”

แตงอ่อนเทผงสเีขยีวปีกแมลงทบัใส่อุง้มอื สดูหายใจลกึเข้าแล้ว

เป่าลมปรูด๊ออกไป ผงเขยีวลอยฟุง้สนัดาปกบัอากาศต้องเนื้อหนงัพวก

มนั เกดิเป็นประกายไฟลกุไหม้ กลิ่นก�ามะถนัเหมน็คลุ้งตลบอบอวล

พอผงเขยีวหมดกโ็ยนขวดแก้วทิ้ง

“บดัซบ” 

ไอ้หนผูตีวัหนึ่งตาย อกีตวักย้็ายเข้ามาแทนที่ เหมอืนไม่มทีี่สิ้นสดุ 

ตายแล้วผดุขึ้นมาจากพื้น

เจบ็ใจนกั!

แตงอ่อนเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันเพราะทุพพลภาพทางไสยศาสตร์  

เลยไม่อาจเรียกมนตร์คาถามาใช้ในเวลาหน้าสิ่วหน้าขวาน อาคมที่ 

บ่มเพาะมานานก็ใช้ได้แบบครึ่งๆ กลางๆ เพราะอยู่ในร่างของเด็กไร้

เดยีงสา

สารพดัพษิที่มตีดิตวัไว้ส่วนใหญ่กใ็ช้ได้กบัสิ่งมชีวีติเท่านั้น พวก

มนัเป็นสตัว์อาคม ต้องเอามนตร์อาคมข่มถงึจะสมน�้าสมเนื้อกนั

“ใช้มนตร์ของมงึ”

“จ้ะ” ไอ้ขมพยกัหน้ารบั จบัตะกร้าจ่ายตลาดพาดบ่าแล้วกรดี

เลอืดตวัเองออกมาละเลงบนพื้นปูน ถงึมนัจะเป็นแค่ลกูเสี้ยว แต่ยามนี้ 

อาคมของมนัใช้การได้ดกีว่าของเธอ

พวกหนูผกีรดีเสยีงโหยหวนเหมอืนสมัภเวส ีล้มตวัลงไปเกลอืก

กลิ้งดิ้นพราดๆ

คนตวัหนาเท้าสะเอวมองกราดไปยงัซากหนูกองเกลื่อน “หมื...
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ที่แท้กแ็ค่นี้ กูกน็กึว่าจะแน่”

ลมโหมแรงพดัมาวูบหนึ่ง อาคมที่เรอืงแสงอยู่บนพื้นตดิๆ ดบัๆ 

ก่อนที่จะหายวบัไป

“อ้าว ท�าไมมนัหาย” ลูกสมนุของเธอท�าหน้าเหลอหลา

“มงึร่ายคาถาถูกรเึปล่า” แตงอ่อนยกมอืเท้าสะเอวร้องถาม

“ฉนักไ็ม่แน่ใจ เพราะไม่ค่อยได้ใช้” ไอ้ขมยิ้มจดืเจื่อนมาให้

เวรกรรม!

หนูผทีี่กลายเป็นซากคนืชพีขึ้นอกีครั้ง มนัดาหน้าเข้าหา ไอ้ขม

ปล่อยกรงเลบ็ออกไป ตนีถบี ปากกดั ฟาดพวกมนัเข้าหาผนงั แตงอ่อน

ใช้ทั้งมือทั้งตีนปัดป้องพลางหลบซ้ายหลบขวา ทว่าไอ้หนูผีชักแห่กัน

มาหนกัข้อขึ้น ลูกไล่ของเธอกห็่วงหน้าพะวงหลงั

ล�าพงัแค่มนัและกรงเลบ็กดุๆ ของเธอคงสูไ้ม่ไหวแน่ๆ “เผ่นโว้ย” 

แม่หมอส่งสญัญาณให้เพื่อนร่วมรบ

แต่ยงัไม่ทนัจะได้ออกตวั...

ตงึ! พื้นดาดฟ้าที่เหยยีบยนืสะเทอืนเลื่อนลั่น พร้อมกนันั้นร่าง

ใหญ่โตอกัโขกป็รากฏแก่สายตา

“ห่า...” ลูกพี่ลูกน้องร้องออกมาพร้อมกนั

แสงฟ้าที่ฟาดเปรี้ยงลงมาข้างหลังเพิ่มความอลังการของการ

ปรากฏตัวของมันขึ้นอีกสิบเท่า ไอ้ตัวใหม่สูงใหญ่ไม่ต�่ากว่าแปดศอก 

ไม่พูดไม่บอกมนักก็ระโดดเข้ามาถบียอดอกไอ้ขมเตม็ตนี

พลั่ก...ลูกไล่ของเธอกระเดน็ไปชนผนงั ปูนร้าวร่วงกราวลงพื้น

“ไอ้ขม!”

พอมนัจะตบซ�้า ไอ้ขมกฟ้ื็นตวัขึ้นมาทนัเวลา ทั้งสองพุง่เข้าหากนั

ตุ้บตั้บ ตุ้บตั้บ สองคนผลดักนัตบผลดักนัแทง 

ไอ้พวกหนูผีก็รู้งาน พุ่งเข้ามาล้อมหน้าล้อมหลังเธอไว้ไม่ให้ไป

ถงึตวัลูกน้อง 
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“แม่หมอหนไีปก่อนเถอะจ้ะ” ไอ้ขมที่ตอนนี้รอยเลบ็เตม็หน้าร้อง

บอก ก่อนจะพลั้งพลาดถูกไอ้แปดศอกกดคอลงกบัพื้น สารรูปของมนั

แลดูน่าอนาถใจ ใบหน้าเปรอะด้วยรอยแผลเลอืดไหลซบิลงมา หูตาดู

ไม่ได้ 

เธอหยิบตะกร้าจ่ายตลาดที่หล่นอยู่บนพื้นใกล้ตัวขึ้นมาถือไว้ 

“มาด้วยกนักไ็ปด้วยกนัสวิะ” เดี๋ยวจะมาหาว่าเธอทอดทิ้งกนัทหีลงั

“แม่หมออยู่ด้วยเป็นภาระของฉนัเปล่าๆ”

อ้าว...ไอ้ปากเสยี

“ไปสิจ๊ะ” มันเสือกกรงเล็บเข้าสีข้างไอ้แปดศอกจนฝ่ายนั้น 

ล่าถอยออกไป 

“ตอนนี้แหละ เรว็เข้า!”

“เออ...กูจะไปตามคนมาช่วยมงึ” ร่างกลมป้อมหนัหลงักลบั ใช้

กรงเลบ็กดุสั้นปัดแทงหนูผทีี่ขวางหน้า หิ้วตะกร้าตดิมอืไปด้วย

“โอ๊ะ” ไอ้หนูบ้าเตะตดัขาเธอเข้าให้

“ไม่นะ” ตะกร้าจ่ายตลาดลอยละลิ่ว ก่อนที่อาหารประดามซีึ่ง

ยงัไม่ได้แม้แต่จะชมิจะเทกระจาดลงตรงหน้า

ยงัทิ่มแทงใจด�ากนัไม่พอ ร่างใหญ่โตกก็ระโจนเข้ามา มนังอเข่า 

แสยะยิ้มให้ อุ้งตนีหนากระทบืลงบนถงุกระดาษจนบี้แบน

ปรี๊ด!...ควนัแทบจะออกปาก แม่หมอหอูื้อตาลาย ภาพทั้งหลาย

กลายเป็นย้อมด้วยสแีดง กรงเลบ็สั้นแต่คมกรบิยดืยาวออก เขี้ยวงอก

ออกมาด้วยความโมโห น�้าฝนและน�้าตาแห่งความคับแค้นพรั่งพรูลง

มาอาบสองแก้ม

“ปาท่องโก๋กู!!!” เสียงร้องโหยหวนดังก้องไปทั่วฟ้า นิ้วป้อมๆ  

ชี้หน้าค�าราม เท้ากระทบืพื้น

“ก้มลงกราบปาท่องโก๋กูเดี๋ยวนี้ไอ้จญัไร!”

มนัท�าไขหูไม่รู้ไม่ชี้ ขยี้ตนีลงกบัพื้นอกีหน 
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โทสะของคนมองพลุง่พล่านสดุจะทน แตงอ่อนฝนเท้ากบัพื้นปนู

ก่อนจะดดีตวัขึ้นกลางอากาศ มอืเงื้อง่าไปข้างหน้าหมายกรดีหน้ามนั

ให้ยบัเยนิ

“อย่าอยู่เลยมงึ”

“แม่หมอ!” เสียงร้องด้วยความพรั่นพรึงของไอ้ขมที่นอน 

แอ้งแม้งบนพื้นดงัมาจากที่ไกลๆ

หูเหอเธอแทบจะไม่ได้ยินอะไร นอกจากเสียงเส้นเลือดที่ข้าง

ขมบัเต้นระรวั ไม่กลวัเกรงฤทธิ์เดชของใครอกีแล้ว วนันี้จะเอาเลอืดหวั

ของไอ้สารเลวนั่นมาสงัเวยปาท่องโก๋ที่เธอไม่ได้กนิให้จงได้

อกีแค่คบืกรงเลบ็จะถงึเป้าหมาย ทว่า...

“อ๋ายยย” แตงอ่อนร้องเสยีงหลง มอีะไรเป็นวงๆ รดัพงุเอาไว้

แน่น

‘บ่วง’ ที่รัดรอบตัวกระตุกครั้งหนึ่ง ตัวเธอก็เด้งดึ๋งไปข้างหลัง 

ร่างกลมป้อมหมุนคว้างกลางอากาศ ตีลังกาจากดาดฟ้าที่เหยียบยืน

เมื่อครู่ไปยังหลังคาของบ้านอีกหลัง ก่อนที่จะฟาดเข้ากับก�าแพง  

แตงอ่อนแหงนหน้าขึ้นมองกเ็หน็ ‘ก�าแพง’ จ้องตอบกลบัมา แม้เลอืด

จะขึ้นหน้า เหน็ทกุอย่างรอบกายเป็นสแีดง ทว่าแสงตาของไอ้ก�าแพง

กย็งัสว่างแยงนยัน์ตา

แสงตาของมนัเป็นสมี่วงชดัๆ เปล่งประกายเจดิจ้าในความมดื

สตมิาปัญญาเกดิแล้วทนีี้ ก�าแพงผอีะไรมลีูกกะตา

เห้ย!...หรอืว่าจะตาลาย เพราะหมนุไปหมนุมาหลายตลบ วนิาที

ต่อมาเสยีงหวานเลี่ยนที่เกลยีดนกักด็งักลบความคดิในหวั

“คดิถงึฉนัมั้ยจ๊ะแม่แตงอวบ”  

ร่างสูงล�า่สนั ทว่าแลดปูระเปรยีวในสูทสีน�า้เงินอมม่วงก้าว

เดินไปข้างหน้า ฝีเท้าไม่เร็วไม่ช้า สวนทางกับฝูงชนที่วิ่งหลบฝนเป็น
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พลัวนั มอืขวาถอืร่มคนัใหญ่ มอืซ้ายล้วงกระเป๋า

ตัวตนของเขาดูผิดแผกแตกต่าง ทว่ากลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม

รอบข้างอย่างน่าฉงน

ถึงจะสวมใส่แว่นด�าในวันฝนตก ถึงถนนเจิ่งน�้าจะไม่ใช่รันเวย์ 

ถงึ ศนิ รวยอารยะ จะไม่ใช่เซเลบแถวหน้าของเมอืงไทย แต่มหีรอืคน

อย่างเขาจะสนใจ ถ้าใครจะกงัขา ‘แฟชั่นหน้าหนาว’ ของตน

อิริยาบถของเขาแช่มช้าและเยือกเย็น ต่างจากโทสะแท้จริงที่ 

คกุรุ่นอยู่ในใจ

อย่าให้กูเจอตวั...อย่าให้กูเจอ

เขาต้องท่องประโยคนี้เป็นล้านครั้งในไม่กี่วนัที่ผ่านมา อกีไม่นาน 

หรอกหนา...สญัชาตญาณที่ไม่เคยตอแหลบอก อกีไม่ไกล...มนักระซบิ

เร่งเร้า เขากจ็ะได้ล้างแค้น

ทว่าฝีเท้าของศินยังคงสม�่าเสมอ...ระมัดระวัง ความผลีผลาม 

วู่วาม รงัแต่จะท�าให้เกดิความพลั้งพลาดบดัซบ

เขาไม่ต้องการประมาทผดิพลาดซ�้าสอง!

มมุปากคลี่แย้มออกเมื่อได้กลิ่น ‘ขนมบ้าบิ่น’ ลอยมากบัสายฝน 

ศนิสดูหายใจลกึเข้า เอาให้เตม็ๆ ปอด แม้กลิ่นนั้นจะบางเบาเหลอืเกนิ 

เขาก็จดจ�าได้ มัน...มันแน่ๆ เขาก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นอกมั่นใจ  

พลนัหนงัตาขวากก็ระตกุ

“บดัซบ” ศนิสบถพมึพ�า จมกูได้กลิ่นสาบสางอบอวลขึ้นมา จาก

ที่ไม่เคยมมีาก่อน กลิ่นอบุาทว์นั่นแทบจะกลบกลนืกลิ่นของมนัไปจน

หมดสิ้น

“พวกห่าที่ไหน”

ลบัมมุตกึได้เขากโ็ยนร่มทิ้งไป รวมถงึความซวิไิลซ์ที่ฉาบทาอยู่

ข้างนอก ถอดเสื้อนอกที่สวมใส่ เท้าที่เดนิช้าๆ แปรเปลี่ยนเป็นวิ่ง

ทางนั้น!...เสยีงในหวัเขาร้องบอก
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ไม่นานกม็าถงึยงัตรอกแคบร้างไร้ผูค้น แต่ได้ยนิเสยีงเอะอะบน

ดาดฟ้าตกึถดัไป หรอืจะมวี่ามปีาร์ตบีาร์บคิวิ

มุมปากของเขากระตุก รู้สึกยินดีปรีดาขึ้นมาตลอดหลายวันที่

เขาตาม ‘ล่า’ หาตวั

ชายหนุม่ก้มลงถอดรองเท้าหนงัอติาลแีล้วปีนป่ายไปยงัหลงัคา

ตกึ มองไปยงัหน้าต่างตกึข้างๆ พ่อ แม่ และลูกคนเมอืงยงันั่งดูทวีีกนั

อย่างสุขสันต์ ไม่ส�าเหนียกเลยว่าใครบางคนก�าลังใช้ลานตากผ้าของ

ตวัเองเป็นสงัเวยีน

ศนิปีนขึ้นไปถงึยอดหลงัคา มองไปยงัดาดฟ้าฝั่งตรงข้าม

มัน!...หัวใจเขาเต้นรัวเร็วด้วยความปลื้มปริ่มยินดี “นังแตง-

อวบ...”

นงัคนขี้ลกัยนืจงัก้าอยูก่ลางลานกว้าง ท่ามกลางฝูงสตัว์หน้าตา

คล้ายๆ กบัหนู แต่เขารู้ว่ามนัไม่ใช่ 

เขาหย่อนตวัลงนั่งชมการแสดงของมนักบัไอ้ลกูสมนุอยูค่รูใ่หญ่ 

ก�าลังเพลิดเพลินที่ได้เห็นนังตัวร้ายวิ่งพล่านลนลาน มือที่สามก็โผล่

พรวดเข้ามาขดัจงัหวะ

ร่างกายของมันใหญ่หนากว่าเจ็ดฟุต เนื้อตัวมีลายอักขระสี

น�้าตาล นยัน์ตาเขยีวอื๋อเหมอืนตะไคร่ เขี้ยวของมนัเหลอืงอ๋อยเหมอืน

ไม่ได้แปรงฟันมาเนิ่นนาน

“ก้มลงกราบปาท่องโก๋กูเดี๋ยวนี้ไอ้จญัไร!”

สิ้นค�าของนงัแม่หมอที่กลายเป็นบ้า ศนิกผ็ดุลกุขึ้นมาเรว็ไว ก่อน

ที่มนัจะเต้นเข้าใส่ไอ้ฟันเหลอืงตาเขยีวเหมอืนตะไคร่ เขากเ็หวี่ยงบ่วง

ออกไป ไอ้บิ๊กเบิ้มนั่นจะเป็นตัวเหี้ยอะไรก็ช่าง แต่ความฉิบหายของ 

นงัแม่หมอตวัแสบต้องเป็นเขาเท่านั้นที่จะมอบให้!

“คดิถงึฉนัมั้ยจ๊ะแม่แตงอวบ”

เขา ‘ขยุ้ม’ ร่างกลมป้อมเอาไว้ ก้มลงยิ้มให้อย่างยนิดปีรดีา
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ดวงตาสแีดงเรอืงรองเหมอืนทบัทมิของนงัตวัดเีบกิกว้าง แม้จะ

เจือความเกรี้ยวกราดอยู่บ้าง แต่ก็ดูรู้ว่ามันตระหนกตกใจมิใช่น้อย 

หน่วยตามหียดน�้ากลอกกลิ้งอยู่ภายใน

ศนิแสยะยิ้มเหี้ยมเกรยีม เขาก้มลง “ม้วบ” จมุพติหวัเหม่งของ

มนัแรงๆ

เสยีงจูบนั้นดงัสนั่นกว่าเสยีงท้องฟ้าลั่น

“มงึท�าบ้าอะไร!” คนถูกจบูประทบักลางแสกหน้าร้องเสยีงหลง 

แยกเขี้ยวคมๆ เข้าใส่

“เขาเรียกว่าจูบเรียกขวัญยังไงจ๊ะ ขวัญเอ๊ย รีบกลับมาเร็วๆ  

นะจ๊ะขวญั แม่แตงอวบของฉนักลวัจนตวัสั่น และน�้าหูน�้าตาไหลใหญ่

แล้ว”

“ไอ้ประสาท ที่ตวักูสั่นเพราะก�าลงัสั่นสู้โว้ย แล้วน�้าตาที่มงึเหน็

เพราะกูคบัแค้นใจ ไม่ใช่กลวั” ร่างกลมป้อมในอาณตัทิ�าเสยีงฟึดฟัด 

ศนิฉกียิ้มกว้างขวางตอบค�าด่า ยิ่งมนัโมโหโกรธาคั่งแค้นเท่าไร 

เขายิ่งสาแก่ใจเท่านั้น

“มงึมาท�าอะไรที่นี่กนัแน่”

ที่ถามนี่ไม่รู้จรงิๆ หรอืแกล้งโง่ “ก็มาช่วยแม่แตงอวบจากพวก

คนพาลยงัไงล่ะจ๊ะ”

เขาหิ้วตวัมนักระโดดข้ามไปยงัหลงัคาบ้านอกีหลงั ฉวยจงัหวะ

ทุกฝ่ายก�าลังงงงันวิ่งไปตามขอบกระเบื้องอย่างว่องไว ขืนอยู่ต่อไป 

กองทัพหนูกับไอ้ฟันเหลืองก็ตามมาเท่านั้น เขาแค่ต้องการตัวมัน  

ไม่อยากโรมรนัฟันแทงกบัใคร

“ปล่อย...ปล่อยกู” นงัแม่หมอดิ้นรนให้หลดุพ้นจากมอืเขา 

มหีรอืจะยอมง่ายๆ “กูไม่ไปกบัมงึ! กู...เย้ยย”

นงัแม่หมอเปลี่ยนท่าทกีะทนัหนั ซกุซบหน้าลงกบัอกเขา หลบ

กรงเลบ็ของไอ้ฟันเหลอืงที่เสอืกเข้ามาไม่บอกกล่าว 
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ร่างใหญ่โตของฝ่ายนั้นกระโจนลงมาประจันหน้า ชี้นิ้วออกมา 

“ส่งนงันั่นมาให้กู”

ดวงตาสีเขียวหม่นหมองของมันส่องประกายเกรี้ยวกราด ฟัน

เหลืองอุบาทว์ไม่ต่างจากส่วนอื่นของร่างกาย ไอ้ห่านี่มาจากไหนไม่รู้ 

ท่าจะไม่ได้อยู่ละแวกเดยีวกนั รู้แค่มนัคอื ‘คนมมีนตร์’ กลิ่นมนตร์เข้ม

ข้นคละคลุง้รายล้อมอยูร่อบๆ ตวัของมนั สองตามองมาที่เหยื่อของเขา

อย่างกระเหี้ยนกระหอืรอื

“รู้จกักนั?” ศนิก้มลงถามคนในอ้อมแขน 

นงัแตงอ่อนรบีสั่นหน้า “ไม่”

ดจีงั...เขายิ้มกริ่มแล้วบรรจงแกะแขนขาอวบขาวเป็นปล้องๆ ที่

เกาะล�าคอและล�าตวัของตวัเองออก

“จะท�าอะไร”

“กแ็ม่แตงอวบไม่อยากไปกบัฉนั ฉนักไ็ม่ฝืนใจ ปล่อยให้ไปกบั

คนอื่น” ในที่สดุเขาก ็‘เลาะ’ เอาตวันงัปลงิอวบอั๋นออกมาได้ หิ้วหลงั

คอเสื้อยื่นออกไปข้างหน้า เตรยีมจะส่งมอบตวัแตงอ่อนให้ไอ้ฟันเหลอืง

รบัเอาไป

“ไปที่ชอบๆ เถอะจ้ะ ฉนัไม่อยากขดัขนืฝืนน�้าใจ”

“ไม่ๆๆ” นงัแม่หมอแก้มย้อยร้องเอะอะ กรงเลบ็กดุๆ ของมนั

จกิแขนของเขาไว้แน่น ขาสั้นๆ ที่ห้อยต่องแต่งตวดัขึ้นมาเกาะท่อนแขน

ของเขาเอาไว้ ท่าทางเหมือนลูกค่างลูกลิงที่ก�าลังเกาะเกี่ยวกิ่งไม ้

ไม่มผีดิ

“ไม่อยากไปที่ชอบๆ แล้ว?”

“กูไม่ได้ชอบไปกับมัน” เสียงแวดแหวนั้นท�าเอาแก้วหูของเขา

แทบสะเทอืน

“มึงเลิกลีลากันเสียที ส่งนังนั่นมาให้กู” ไอ้ฟันเหลืองที่เฝ้ารอ

กระทบืเท้า ชกัทนไม่ไหว พื้นถนนที่มนัเหยยีบแตกระแหง เรี่ยวแรงของ
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มนัเยอะไม่เบา แต่ศนิตามหาแม่หมอมาอย่างยากเยน็ อยากจะเอาไป

เฉยๆ ได้หรอื

อือ...ไหนๆ ก็ไหนๆ หยอกเล่นกับมันเสียหน่อยจะเป็นไร เขา 

ท�าทีส่งนังแม่หมอตัวแสบให้ พอมันจะฉวยไปก็ดึงร่างกลมป้อมกลับ

คนืมา...แสร้งท�าท่าใคร่ครวญ

“เดี๋ยวก่อนนะ...ถ้ามงึเอาไปแล้วกูจะได้อะไร”

“กูจะยอมให้มงึมชีวีติอยู่ต่อไป”

ไอ้ฟันเหลืองเริ่มกร่างหนักจนเขาอยากจะจับหักคอเล่น แล้ว

เลาะเอน็ออกมาท�าเชอืกผูกรองเท้า จะให้เขามชีวีติอยู่ต่อไป พูดออก

มาได้หน้าไม่อาย เขาจะอยู่หรอืตาย ใหญ่โตจากไหนถงึได้มาก�าหนด 

กะเกณฑ์

“เสยีใจ...แต่แม่แตงอวบเขาอยากไปกบักู”

ศินหนีบนังแม่หมอตัวแสบเข้าข้างสะเอว แล้วเผ่นโผนลงจาก

หลงัคาไปยงัตรอกข้างๆ เขากดันิ้วบบีเลอืดลงบนพื้น จนเลอืดเจิ่งน�้า

แตกแขนงออกไปอย่างรวดเร็ว พริบตาเดียวเลือดสีแดงก็สานเป็น

ตาข่าย พุ่งทะยานขึ้นไปบนฟ้า กลายเป็นก�าแพงขงึกั้น กนัไอ้พวกห่า

ที่กระโจนตามมา

เขาวิ่งเข้าออกตรอกซอกซอยในเยาวราช ไม่นานก็ทะลุออก

มายงัถนนข้างคลองร้างไร้ผูค้น เปิดประตรูถพกิอปัที่จอดอยูข้่างพุม่ไม้ 

‘โยน’ นังตัวอวบลงบนเบาะนั่งข้างคนขับ เชือกที่ร้อยรัดรอบเอวของ

มันพลันยืดยาวออกตวัดมัดตัวมันไว้กับเบาะนั่ง พอมันจะอ้าปากด่า 

เชอืกกร็ดัพนัปากน้อยๆ ของมนัไว้ทนัควนั เหลอืแต่ลูกกะตาแดงๆ ที่

จ้องมองมาเหมอืนจะฆ่าแกงกนัให้บรรลัย

“อื๊อ อื๊อ อื๊อ” 

ศนิส่งยิ้มอ่อนหวานให้นงัมมัมี่ที่นั่งอยู่บนเบาะข้างตวั

“ใจเยน็ๆ นะจ๊ะแม่แตงอวบคนด ีไม่นานกจ็ะถงึบ้านแล้ว” บอก
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ผู้ร่วมทางอย่างร่าเรงิ ตนีกระทบืคนัเร่งถอยหลงั หมนุพวงมาลยับึ่งรถ

ออกถนนใหญ่ กว่าที่ไอ้ฟันเหลอืงและสมนุหนูนรกจะตามมา กไ็ม่เหลอื

ร่องรอยอะไรให้ตามตดิแล้ว
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2

จะอ้วกแตก...

เกวียนติดบั้งไฟที่คนเมืองเรียกกันว่า ‘รถยนต์’ พุ่งฉิวออกไป 

ปาดซ้ายป่ายขวา เหวี่ยงไปเหวี่ยงมา จนหูตาของเธอพร่าพราย ถ้า

ปากไม่ถูกรดัเอาไว้ แตงอ่อนคงขย้อนของเก่าออกมา

บ้า...มนัต้องเป็นบ้าแน่ๆ ขนาดรถคนัข้างๆ แถเข้ามา คนขบัเขา

เปิดกระจกลงร้องด่าจบัใจความได้ว่า...

‘มงึจะรบีไปตายห่าที่ไหนวะ’

แต่ไอ้ผีบ้าตาม่วงกลับยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ ก่อนจะหักพวงมาลัย

ปาดหน้าเขาไปอกีหน

แทนที่มันจะจับตัวเธอไปไว้ในที่ลับหูลับตาคน แต่กลับพาเธอ

แล่นลกึเข้ามาในเมอืง สองข้างทางเตม็ไปด้วยแสงสรีถรา และเสยีงดงั

อึกทึกครึกโครม จนแตงอ่อนอยากจะเอามืออุดหู แต่มือก็ถูกมัดไว ้

กบัล�าตวั

อื้อหือ...มันพาเธอมาเที่ยวชมงานมหรสพสมโภชโบสถ์วหาร 

พระประธานใหม่รไร หรือแสงไฟที่วูบวาบผ่านเข้ามาคือแสงสะท้อน

จากลูกนมิติ กระจกแก้วกรชุ่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์

แล้วท�าไมไม่เหน็มกี�าแพงวดั มแีต่ตกึสูงๆ ต�่าๆ ประดบัไฟพรบิ

ึ

ิ
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พราว หลายที่มสีาวคนเมอืงนุง่น้อยห่มน้อยไม่กลวัหนาวยนืประจ�าอยู่

หน้าประตู แลดูละลานตา

รถที่โดยสารพลนัตวดัเลี้ยวเข้าซอยเลก็ข้างหน้า

เอี๊ยด! รถปัดท้ายแล้วตวดัเข้าข้างทาง ก่อนจะสงบนิ่ง

“ถงึแล้ว!” คนขบัร้องบอกพลางถูมอืเข้าหากนั “ไปกนัเถอะ”

ไอ้ตาม่วงลากตวัเธอลงจากรถ หนบีเข้าข้างสะเอว เดนิดุม่ๆ ไป

ที่ตกึก่ออฐิสมีอๆ พอประตูเหลก็เด้งเปิดออกเท่านั้น...

โอ๊ย...แก้วหูของเธอแม่งจะระเบดิ

เสยีงตอนที่นั่งอยู่ในรถว่าดงัแล้ว ยงัไม่เท่าตอนที่มนัหิ้วเธอเข้า

มาในตัวตึก แก้วหูของเธอเต้นเป็นจังหวะติ๊ดชึ่งตามเสียงที่ดังกระหึ่ม

อยูข้่างใน แตงอ่อนตาเหลอืก กระเสอืกกระสนให้หลดุจากการเกาะกมุ 

แต่กไ็ม่เป็นผล

มนัพาเธอเดนิ เดนิ และเดนิต่อไป ลดัเลาะตามขอบโถงกว้าง 

หลบหลีกหนุ่มสาวที่ก�าลังกอดรัดนัวเนียเหมือนก�าลังจะสิงร่างกันลึก

เข้าไปเรื่อยๆ

ตื๊ด ตื๊ด ตื๊ด

ทว่ายิ่งเดนิลกึเข้าไป ยิ่งมอีะไรให้ฉงนสนเท่ห์

แตงอ่อนหยดุดิ้นรนชั่วขณะ สองตาของเธอเบกิกว้างเพราะภาพ

ตื่นตาตื่นใจจนลมืเจบ็หู ตามองดูสิ่งแวดล้อมใหม่ ถ้าปากไม่ได้ถูกมดั

คงเผลอร้องออกมาดังๆ เสียงตอนที่นั่งอยู่ในรถว่าดังแล้ว ยังไม่เท่า

ตอนที่มันหิ้วเธอเข้ามาในตึก แก้วหูของเธอเต้นเป็นจังหวะตามเสียง

ร้องโช้งเช้งอยูข้่างใน ในโถงกว้างใหญ่ สาวๆ นุง้น้อยห่มน้อยใส่ชดุวาบ

หววิก�าลงัเต้นอยู่บนเวท ี

“ท่านก�าลงัเข้าสู่บรกิารรบัฝากหวัใจ ลงทะเบียนเกบ็ไว้ ตวัเอา

กลบัไป ใจยงัเกบ็รกัษา...” บลา บลา บลา

แสงไฟวูบวาบสาดเข้าใส่ลูกกะตา พวกคนเมอืงมนัท�าบ้าอะไร 
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ออกไปดีดดิ้นหน้าเวทีเหมือนกิ้งก่าถูกน�้าร้อนลวก มือไม้ แข้งขา 

โยกย้าย หวัส่ายด๊อกแด๊กแลดูน่าขนั

“กรู๊ววว...โยกซ้าย โยกขวา โยกซ้ายหน่อยซ ิโยกขวาอกีหน่อย 

ส่ายหัวน้อยๆ” สาวนักร้องในชุดหนังรัดรูปร้องสั่งสาวก ‘ด๊อกแด๊ก’ 

เสยีงดงั ไอ้พวกคนที่อยู่ข้างล่างกเ็ชื่อฟังยงักบัมนัเป็นบดิามารดา 

แตงอ่อนมองตามซ้าย ขวา ขวา ซ้าย นอกจากหูจะอื้อแล้ว  

สองตากเ็ริ่มพร่าพราย

ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ซ้าย ซ้าย ขวา ขวา

ตึ้ง!

ประตูเหล็กหนาหนักกระแทกปิดพร้อมกับดนตรีตื๊ดๆ หายไป 

กลายเป็นความเงียบงัน เธอพลันสะดุ้ง ไอ้ผีบ้าเดินขึ้นบันไดอย่าง

ใจเยน็ จนถงึชั้นที่สามกเ็ลี้ยวซ้ายเข้าไปในห้อง

มันหย่อนเธอลงบนเก้าอี้มีพนักติดผนัง แล้วเชือกที่รัดพันแน่น

หนาก็คลี่คลายออก หล่นลงไปกองอยู่ที่เอว แตงอ่อนเหยียดแข้งขา 

ขยบัขากรรไกรให้เข้าที่ ตากวาดมองสภาพแวดล้อมรอบๆ อย่างสนอก

สนใจ

แม้ไม่ได้ดูซิวิไลซ์เหมือนโรงพักแรมหลายดาวอย่างที่มันเคยพา

เธอไป ‘เยี่ยมเยยีน’ เมื่อคราวที่แล้ว แต่กน็บัว่าแปลกใหม่ ไม่เหมือน

ที่ที่เคยเหน็ ข้าวของเครื่องเรอืนดูเป็นเหลี่ยมเป็นมมุ ไม่มสี่วนโค้งเว้า

นุ่มนวล

“ที่นี่ที่ไหน”

ผนังสามด้านทาด้วยสีเทาทึบทึม หนึ่งด้านที่เหลือเป็นสีแดง 

ภาพผู้หญิงสวมใส่เสื้อวับๆ แวมๆ แซมอยู่บนผนัง พื้นเป็นปูนขัดจน 

ขึ้นเงา แสงในห้องสลัวราง แม้จะมองเห็นได้ดีในที่มืด แต่เพราะ

สมรรถภาพร่างกายถูกจ�ากัดไว้ในร่างเด็ก ใช่จะมองได้คมชัดเท่ากับ 

‘คนอื่น’
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“บ้านใหม่ของเรา”

เรา?

“ใครจะอยู่กบัมงึ” แม่หมอแห่งเมอืงป่าสวนทนัควนั

“กแ็ม่แตงอวบนี่ไง”

“กูไม่ได้ตกลงปลงใจจะอยู่ที่นี่”

“ตอนนี้แม่แตงอวบเป็นทาสฉนั นายอยูไ่หน ทาสกต้็องอยูท่ี่นั่น”

“ชีวิตเป็นของกู กูไม่เคยเป็นทาสใคร” เธอว่าพลางลอยหน้า

ลอยตา

“แหม...ดใีจจงัที่ฉนัจะได้เป็นคนแรก”

หมื...โกรธ 

โกรธมาก โกรธจนจะขาดใจตาย โกรธจนแทบหายใจไม่ออก 

โกรธจนอยากจะตีอกชกหัว เอาตัวกระแทกผนังให้มันพังฉิบหาย

วอดวายไปทั้งหลงั แต่แตงอ่อนจ�าต้องเหนี่ยวรั้งโทสะภายในไว้สดุพลงั 

โมหะและโทสะรงัแต่จะท�าให้โง่เขลาเบาปัญญา ปิดบงัหูตาให้มดืมน 

สู้เอาพลงังานที่มมีาหาทางหนดีกีว่า จงึก้มหน้าก้มตาคล�าหาร่องรอย

บนเชอืกที่มดัตวัเองเอาไว้

“อย่าพยายามเลย นี่คอืบ่วงทาสพศิวาสที่ฉนัตั้งใจปลกุเสกใหม่ 

ใช้ส�าหรบัแม่แตงอ่อนโดยเฉพาะ ต้องขอบคณุไอ้ห่ากฤษที่ช่วยแบ่งเบา

ภาระของฉนัด้วยการทิ้งมนัเอาไว้ให้” 

แตงอ่อนเงยหน้ามองมนั ไอ้ตาม่วงกค็�้าคางมองมา

“ไอ้กฤษมนัมาเกี่ยวอะไร” 

มนัลากเก้าอี้อกีตวัมา แล้วนั่งลงประจนัหน้ากบัเธอ

แตงอ่อนก้มหน้าเพ่งพศิ แล้วตากเ็กอืบถลนออกจากเบ้า เจ้าป่า

เจ้าเขาช่วยลูกด้วย...นี่มนั!...

“เอ้ากน็ี่เขาทิ้งไว้ให้ฉนั แม่แตงอ่อนจ�าไม่ได้หรอืจ๊ะ”

แค่ไม่เหน็หน้ากนัหลายวนัมนัถงึกบัวปิรติผดิมนษุย์ไปแล้ว คน
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สองคนเคยกัดกันยังกับหมา มีหรือที่จะมาท�าญาติดี พอเพ่งพิศเส้น

เชอืกกถ็งึกบัตาเหลอืกขึ้นมา 

ตายห่า!...นี่เชอืกเส้นเดยีวกบัที่ไอ้กฤษใช้รดัรอบคอไอ้ศนิให้เธอ

จูงไปจูงมา

“เชอืก...” พยางค์เดยีวที่เอื้อนเอ่ยออกมาได้ นอกนั้นมนัอดัอั้น

อยู่ในล�าคอ เชอืกที่ลงอาคมแน่นหนาเหนยีวแน่นพอจะล่ามช้างล่ามม้า

ได้ทั้งโขลง

“นั่นแหละจ้ะ” ดวงตามนัยบิหยลีงพร้อมรอยยิ้ม

“ไอ้ผบี้า ไอ้ปอบป่วง” เธอขงึตามองมนั

“อ๊ะๆ” ฝ่ายนั้นเท้าแขนกบัพนกัเก้าอี้ กระดกินิ้วใส่หน้าเธอ

“อย่างนงึที่ต้องเรยีนรู้และแก้ไขคอืความไร้มารยาท แม่แตงอ่อน

เป็นทาสต้องรู้จกัเจยีมเนื้อเจยีมตวั” 

เจียมเจิมกะผี เกิดมาไม่เคยคิดว่าจะต้องท�าตัวสงบเสงี่ยมกับ

ใคร โดยเฉพาะกบัมนั คนที่เธอเคยลากเคยจูงเหมอืนกบัทาส

“ต่อไปนี้ถ้าแม่แตงอ่อนพดูค�าหยาบ ผรสุวาทใส่ฉนัแม้แต่ครึ่งค�า 

จะต้องรบัผลกรรมที่ตามมา”

“กูไม่รบั” เธอเชดิหน้ามองเพดาน เฮอะ...มสีทิธิ์อะไรมาแช่งชกั

“มึงไม่มี...อื๊อ” อยู่ดีๆ ปากก็คันยุบคันยิบเหมือนมีมดนับสิบ 

นบัแสนไต่ยุ่บยั่บบนรมิฝีปาก!

“มงึท�าอะ...โอ๊ย” อยากจะยกมอืขึ้นสะกดิสะเกา ทว่าเชอืกที่ตก

ห้อยอยู่ข้างตวักร็้อยรดัแขนขาเอาไว้กบัเก้าอี้ในวนิาททีี่นกึคดิ

“ต่อไปนี้พูดจากบัฉนัต้องมหีางเสยีงทกุค�า จ๊ะ จ๋า คะ ขา แล้ว

แต่ตามถนดั ฉนัยนิดใีห้แม่แตงอ่อนเรยีกฉนัว่าพี่ศนิจ๋า ดมีั้ยจ๊ะ”

“ยนิดกีะผ.ี..ไอ้ผ.ี..โอ๊ย” ตอนนี้อาการเห่อคนัไล่ลามจากปากลง

ไปตามเนื้อตวั เหมอืนเดนิลยุเข้าไปในดงหมามุ่ย

“ไหนลองพูดใหม่ซจิ๊ะ” มนัเชยคางเธอขึ้นมา นิ้วแขง็ๆ บบีแก้ม
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เธอไว้

นัยน์ตาสีม่วงอมด�าข่มขู่คุกคาม แม้เสียงจะหวานละมุนปาน 

ปยุนุ่นกต็ามที

“ลองพูดตามฉนัช้าๆ ชดัๆ พี่-ศนิ-จ๋าาา”

รอให้นรกเยน็ รอให้อเีหน็ออกลูกเป็นควายก่อนเถอะ แตงอ่อน

สะบดัหน้าหน ีถงึมอืไม้ใช้การไม่ได้ กใ็ช้ฟันครูดกบัปากแก้อาการคนั

ระคาย

หนึ่งนาทผี่านไป หมื...คนั

“อยากให้ช่วยเกามั้ย”

ไอ้ตาม่วงยิ้มยั่ว นิ้วเรยีวยาวกางออกมา ท�ามอืหยบุหยบัเหมอืน

ขาแมงมมุ หยบุหยบั...หยบุหยบั...ยิ่งเหน็ยิ่งคนั

วนันี้เพิ่งเข้าใจความรูส้กึของควายรมิทุ่งแถวบ้าน ที่มนัเอาหลงั

ไปถูไถกบัลวดหนามเวลาขี้กลากขึ้น กรงเลบ็แหลมคมของไอ้ผบี้านั่น

กค็งไม่ต่างจากลวดหนาม ถ้าได้ถูไถ ความคนัคงบรรเทาเบาบางลง

ฮึ่ม...ไม่ได้

แม่หมอจอมอหงัการกดัฟันกรอด

...

สองนาทผี่านไป อื้อหอื...โคตรคนั แต่กย็งัทนไหว

...

สามนาทผี่านไป โอ๊ย...คนัฉบิหาย คนัจะดิ้นตายอยู่แล้ว 

เมื่อเข้าสู่นาทีที่สี่ คนที่ปากเริ่มระบมด้วยคมเขี้ยวของตัวเองก็

ทนไม่ไหว โพล่งออกไป “ท�ายงัไงถงึจะหายคนั” 

ศกัดิ์ศรกีนิไม่ได้ ถ้าเธอคนัจนตายกค็งไม่ได้กลบัมาแก้แค้นมนั

ให้สมใจ นี่คอืการถอยเพื่อชนะ เป็นอกีหนึ่งยทุธวธิขีอง ‘นกัรบ’ แม้จะ

เสยีหน้าอยู่บ้างกเ็อาวะ

“พูดส ิพี่ศนิจ๋า ฉนัคนัจงัเลยจ้ะ” แตงอ่อนกลั้นใจอยูห่ลายวนิาท ี
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จนกระทั่งอาการคนัรมุเร้าถงึขดีสดุ แล้วค่อยเค้นเสยีงออกมา

“พี่-ศนิ-จ๋า-ฉนั-คนั-ฉบิ...ฮึ่ม...จงั-เลย-จ้ะ”

แหวะ...แต่ละพยางค์มันช่างกระดากปากคอเกินจะทน แต่พอ

สิ้นค�า อาการคนัคะเยอของเธอกห็ายเป็นปลดิทิ้ง

“ดมีาก” มนัลูบหวัเธอเหมอืนลูบหวัลูกหมา 

จะหนัหน้าหน ีเชอืกบดัซบนี่กม็ดัตวัเอาไว้ ถ้าเธอมอีาคมแกร่ง

กล้า จะใช้วชิาเรยีกหาปอบมาสงิร่างมนัให้ตาย คอยดูเถอะ แตงอ่อน

อาฆาตมาดร้ายในใจ

“เอาละ ทีนี้แม่แตงอวบก็บอกฉันมาว่าเอาของของฉันไปไว้

ที่ไหน”

“ของอะไร ไม่รูเ้รื่อง” เธอละค�าว่า ‘ก’ู ไว้ในใจพร้อมปรายตามอง

รมิฝีปากแดงเหมอืนเลอืดของมนักระตกุ แม้รอยยิ้มชั่วๆ ยงัฉาบ

ทาอยู่บนใบหน้า ทว่าสองตาลุ่มลกึเหี้ยมเกรยีม นิ้วที่แขง็เหมอืนเหลก็

ดงึคางของเธอกลบัไป

“เอากระถางคงกระพนัของฉนัไปไว้ตรงไหนจ๊ะ”

“ไม่ได้เอาไป...อื๊อ” มนับบีแก้มเธอแน่นเข้า กรงเลบ็แหลมค่อยๆ 

แทงออกมาที่ปลายนิ้วอกีสองนิ้ว คิ้วของเธอย่นเข้าหากนั

ถึงหนังจะหนา ทนทายาดกว่ามนุษยชาติทั่วไป แต่ใช่ว่าจะ 

ไม่ขาดไม่ฉกี

“อย่ามาเล่นลิ้น สาบานออกมาว่ากระถางใบนั้นอยู่ที่ไหน”

แตงอ่อนหลุบตามองกรงเล็บคมกริบที่กดลงบนผิวแก้มของ 

ตวัเอง ถ้ามนัออกแรงอกีนดิ สะกดิอกีสกัหน่อย คงได้เลอืดซบิๆ ออก

มา ใช่อยู่ที่พวกเธอหนงัหนา แต่คมเขี้ยวของคนที่แขง็แรงกว่าอาจจะ

ทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้

หน้าเธอจะเสยีโฉมรเึปล่านะ ถงึตวัจะเป็นเดก็ แต่เธอกเ็ป็นสตร ี

เรื่องรกัสวยรกังามย่อมมใีนหวัใจ  
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“กไ็ม่รู้ว่ามนัคอืที่ไหน”

“ตอแหล!” ดวงตาของมันวาววับ สะท้อนประกายม่วงคราม

ออกมา ไอ้ผบี้าดนัคางให้หน้าของเธอแหงนเงย รอยยิ้มอ่อนหวานยงั

คลี่แย้มบนรมิฝีปาก ทว่าดวงตาดดุนัจ้องลกึเข้าไปในตาของเธอ 

แม้จะหวั่นๆ อยู่บ้าง แต่อดสาแก่ใจไม่ได้...เธอจ้องเข้าไปใน

ดวงตาสมี่วงครามของมนัแน่วนิ่ง

“กพ็ูดจรงิทกุค�า ไม่ได้ตอแหล จะให้สาบานกไ็ด้นะ”

ไอ้ตาม่วงค�าราม ดวงตาสีม่วงครามของมันวาวโรจน์ขึ้นมา 

โทสะร้อนแรงในดวงตาแทบจะเผาไรผมหยิกหย็องของเธอให้ไหม้

เกรยีม ไอ้ผบี้าเงื้อง่ากรงเลบ็ ท่าทางของมนัดรุ้ายโหดเหี้ยม 

หวัใจคนที่ลอบยิ้มย่องกระดอนลงไปที่พื้นห้องทนัใด บดัซบ! มนั

ตะปบหวัเธอหลดุแน่ 

ศินเงื้อกรงเล็บขึ้นฟ้า อยากจะฟาดคนตรงหน้าให้หายชัง  

เอาความโอหงัของมนัออกไป ทว่าอกีเสยีงในหวัยั้งมอืเอาไว้

‘ฆ่ามนัไม่ได้’

ฉกึ!...ผนงัด้านหลงัพงัยบุหบุเข้าไป ปูนที่ฉาบทาไว้ร่วงกราวลง

กบัพื้น เหน็เป็นรอยโหว่โหวงเหวง นงัแม่หมอตวัแสบนั่งตวัเกรง็ ท่าทาง

นักเลงเมื่อครู่แปรเปลี่ยนทันใด ลูกตากลมใหญ่เหมือนนกเค้าแมว  

ใสแป๋วเหมอืนแก้วในธารน�้าไหล ฉายแววพรั่นพรงึ

เออดี...ยังมีความหวั่นเกรงกันอยู่บ้าง นึกว่าจะแน่จะกร่างได้ 

สกัแค่ไหน

เขาจ้องมองมนัเขมง็ ยิ่งเพ่งพศิ ยิ่งคดิ ยิ่งแน่นอก

ไรผมหยิกหย็องที่แนบกับหน้าผากเกลี้ยงเกลาม้วนขอดเข้าหา

กันเหมือนหางหมู ล้อมกรอบใบหน้ารูปหัวใจเล็กกระจ้อยร่อยเอาไว้  

ดูซ.ิ..สองแก้มห้อยย้อยแดงก�่า เนื้อตวักอ็วบล�่าเป็นปล้องเหมอืนล�าไผ่ 
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ไหนจะปากเลก็ๆ ที่วนัๆ แม่งไม่ท�าอะไร นอกจากกนิ กนิ กนิ กนิ

ภายนอกมันดูสดใสไร้เดียงสาเหมือนเด็กน้อยปากไม่สิ้นกลิ่น

น�้านม หลอกต้มผู้คนให้โง่งมงาย แต่เขารู้ว่า ‘มนัร้าย’ นงัแม่หมอแห่ง

ดงไม้ชะลูดคอืคนขี้ลกั คอืนางโจร

ทุกเส้นสายที่ประกอบขึ้นเป็นมันดูรวมๆ แล้ว ‘น่าชัง’ จนเขา

อยากจะ ‘รงัแก’ แม้อยากจะจบัถ่วงน�้า เอาสารหนูกรอกปาก อยาก

จะลากเอาตวัไปทิ้งที่รมิเหว ห่าเอ๊ย...อย่างชั่วอย่างเลวที่เขาท�าได้กแ็ค่

ท�าให้มนั...เจบ็ใจ

‘มนัเอาของของกูไป’

‘แล้วมนัเรื่องอะไรของก?ู’ ไอ้ห่าตาแดง...ลกูพี่ หรอืเรยีกอกีอย่าง

ว่าเจ้าหนี้รายใหญ่ของนงัแม่หมอบอกกล่าวอย่างไม่แยแส เมื่อเขาบกุ 

ไปถึงหน้ากระไดบ้านสดับจันทร์ มันเกือบกระแทกบานประตูใส่หน้า 

ถ้าเขาไม่ร้องออกไปว่า ‘กูมขี้อเสนอ’ 

ไอ้ห่ากฤษจงึชะงกัเหลยีวมองกลบัมา

แล้วทั้งสองก็ท�าความตกลงกัน มันตกลงปลงใจจะช่วยเหลือ 

แลกกบัข้อเสนอที่เขาหยบิยื่นให้ แต่ยงัไงกม็ขี้อแม้

‘มงึจะท�าอะไรกไ็ด้ แต่มงึห้ามท�าให้มนัตาย’

‘กูไม่รบัปาก’

ถ้าเขาเจอนงัตวัแสบ เขาจะท�าอะไรกไ็ด้สวิะ

‘งั้นมงึกไ็ม่มวีนัจะรูจ้ากปากกแูน่ว่านงัแตงอ่อนซกุหวัอยูท่ี่ไหน’ 

ไอ้ห่าตาแดงเย้ยหยนั 

เพื่อนมันตลบตะแลงยังไง มันก็คงตลบตะแลงไม่ผิดกัน ไม่กี่

อึดใจก่อนหน้ามันบอกเขาเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะให้ ‘เบาะแส’ ที่

ต้องการ

‘กสูญัญากบันงัแตงอ่อนเอาไว้ ถ้าใครคดิเข่นฆ่า ท�าให้มนัเลอืด

ตกยางออก กจูะต้องช�าระแค้นให้ ถ้ามงึท�ามนัเจบ็ มงึกต้็องเจบ็เหมอืน
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กนั ถ้ามงึบั่นคอมนั กูกจ็ะหั่นคอมงึเป็นชิ้นๆ’

เรื่องฆ่าฟันกนัเขาไม่เคยยั่น

แต่ตอนนี้ศนิไม่มเีวลาเถลไถลอยู่นาน แม้สนัดานอนัธพาลของ

เขาชอบการสร้างศัตรู แต่หาเหาใส่หัวเวลานี้ถือเป็นสิ่งโง่เขลาเปล่าๆ 

ปลี้ๆ  ไม่เป็นผลดตี่อ ‘ธรุกจิ’ ของตวัเอง

‘ถ้ามงึไม่โอเค กูกไ็ม่โอเค’ มนัยื่นค�าขาด

เขาไม่รูว่้าพวกมนัสญัญงิสญัญาอะไรกนัไว้ แต่ศนิเชื่อว่าไอ้หอก 

กฤษไม่ได้ตอแหล โลกของพวกเขา ธรุะไม่ใช่ ไม่มใีคร ‘ควร’ เสอืก  

แต่ถ้าลงให้มนัเสอืกถงึขั้นนี้ แม้เป็นพี่น้องกนักไ็ม่ใช่ เดมิพนัของสญัญา

นั้นคงสูงพอตวั สูงมากกว่า ‘ข้อเสนอ’ ของเขา

เมื่อเวลามีจ�ากัดจึงจ�าต้องถอยลงไปก้าวหนึ่ง ‘ก็ได้’ เขาบอก

ฝ่ายนั้น

เขาสาบานว่าจะไม่ท�าให้นังแม่หมอตัวร้ายวายชีวัน หรือเลือด

ตกยางออกบอบช�้า ห.ึ..ส่วนความฉบิหายอื่นๆ นั้น เพื่อนของมนัไม่ได้

กล่าวไว้ว่า ท�า-ไม่-ได้

ศนิข่มใจที่พลุ่งพล่านให้สงบ เอ่ยต่ออย่างเยอืกเยน็ ถงึนงัแตง-

อวบจะเถยีงคอเป็นเอน็ว่าไม่รู้ แต่เขาไม่เชื่อ สญัชาตญาณของเขาไม่

โกหก มนันั่นแหละ ‘ลกั’ เอาแม่กระถางโสภขีองเขาไป

“ในเมื่อแม่แตงอวบไม่รู้ว่าของของฉนัอยูท่ี่ไหน กไ็ม่มปีระโยชน์

ที่จะซกัไซ้” ว่าแล้วกห็นัหลงั ก้าวอาดๆ ออกไปจากห้อง หยบิของที่

ห้องข้างๆ แล้วเดนิกลบัเข้ามา

“จะท�าอะไร” ดวงตากลมใสส่อแววระวังระไว มองมาที่ถุงปุ๋ย

ในมอืเขา

ศนิยิ้มเยน็ หิ้วคอแตงอ่อนขึ้นมา

“จะท�าอะไร ปล่อยกูนะ!” 

เขาหย่อนมนัลงไปในถงุปุ๋ยแล้วผูกปาก เอาหามพาดไหล่
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“ไอ้บ้า...ไอ้...โอ๊ยคนั” เสยีงอู้อี้ลอดออกมา

“อยู่เป็นทาสให้ฉนัเลี้ยงกส็ิ้นเปลอืงข้าวสกุเปล่าๆ ฉนัจะเอาแม่

ใส่กระสอบ แล้วส่งมอบให้พี่ฟันเหลืองดีกว่า เผื่อจะเอาไปต่อรองได้

ของอะไรแลกเปลี่ยนมาบ้าง”

“ไม่นะไอ้ผบี้า...ไอ้กฤษเจ้าหนี้กูต้องบกุมาลากคอมงึแน่ คอยดู 

มงึจะไม่มวีนัสงบสขุ มงึจะต้องเจบ็จกุจนตาย”

“แล้วที่ฉันตามหาแม่แตงอวบได้ง่ายดาย คดิว่าใครกันล่ะจ๊ะที่

บอกพกิดัให้รู้...”

เขาปล่อยให้ค�าพูดของตัวเองช�าแรกเข้าไปในประสาทการรับรู้

ของมนั

คนที่ดิ้นขลกุขลกัในกระสอบพลนัชะงกั เงยีบไปพกัใหญ่ ไม่รู้ว่า

มนัก�าลงัสะเทอืนใจที่ถูกหกัหลงั หรอืก�าลงัคดิแผนชั่วอะไรรเึปล่า ห.ึ.. 

ยงัไงกช็่าง เขาจะไม่ปล่อยให้มนัคดินาน ศนิก้าวออกจากห้อง เดนิลง

บนัได กระแทกกระทั้นให้มนั ‘รู้สกึ’

คนในกระสอบดิ้นพราดๆ ขึ้นมาอกีครั้ง เอาหวัโหม่งหลงัของเขา

เตม็แรง แค่นี้ไหนเลยจะระคายเนื้อหนงั ถงึแรงมนัไม่เบา แต่กย็งัอ่อน

ด้อยกว่าเขาอยู่หลายส่วนด้วยกนั

“เอาละ” ศนิหยดุยนืตรงชานพกับนัได “ฉนัให้โอกาสเป็นครั้ง

สดุท้าย เริ่มคดิออกบ้างรยึงัว่ากระถางใบนั้นอยู่ที่ไหน”

“กู...ฮึ่ม...ฉนับอกแล้วว่าไม่รู้ว่ามนัคอืที่ไหน”

“งั้นก็ไปหาพี่ฟันเหลืองด้วยกันเถอะ” บอกมันอย่างร่าเริง 

กระแทกเท้าลงบนัได เร่งฝีเท้าให้เร้าใจขึ้นอกีสกัหน่อย เดนิลงไปถงึชั้น

ล่าง ออกไปนอกไนต์คลบั จบัมนัยดัเข้าไปในพกิอปัคนัเก่า

“เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยวก่อน” นังแม่หมอที่ยังไม่สิ้นฤทธิ์พยายาม

ตะกยุถงุปุ๋ยออกมา

“กบ็อกว่าไม่รู้ว่ามนัคอืที่ไหน แต่ไปถูก”
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“ว่าไงนะ”

“หูหนวกรไึง บอกแล้วว่าไปถูกกไ็ปถูกซี้!”

มมุปากของเขากระตกุขึ้นเมื่อได้ฟังค�าตอบที่น่าพอใจ ศนิแบก

ถุงปุ๋ยกลับขึ้นไปบนห้อง วางนังแม่หมอผู้จองหองลงบนเก้าอี้ตัวเก่า 

ทันทีที่เป็นอิสระมันก็ตะกายออกมาจากถุง เขม้นมองเขาเหมือน

หมาบ้า สองแก้มและปากของมนัเห่อแดงเพราะพษิคนั

“พาฉนัไปสจิ๊ะ”

 นงัแม่หมอค้อนปะหลบัปะเหลอืกใส่เขา

“หวิ” มนัเสยโบใหญ่ที่คาดหัวไปข้างหลงัแล้วทิ้งตวัลงพงิพนัก 

ยกขาสั้นๆ ขึ้นไขว่ห้าง มอือวบป้อมลูบพงุกลมๆ ของตวัเอง ดวงตา

กลมโตเหมอืนผลส้มโอช้อนมองขึ้นมา

มันไม่ได้มุสา ความหิวโหยที่สะท้อนออกมานั้นจริงจังจนเขา

สมัผสัได้

“เวลาหวิคดิอะไรไม่ออก” ท่าทางของมนัดูอ่อนเปลี้ยเพลยีแรง 

เหมอืนคนขาดแคลนสารอาหารมาแรมเดอืน

หมื...หมั่นไส้

เขาอยากลกุขึ้นตอีกชกตวั เอาหวักระแทกก�าแพง อยากจะเอา

หอกทิ่มแทงสขี้างตวัเองนกั

ศินเดินไปที่มุมห้อง ควักบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบ อัดควันเข้าไปเต็ม

ปอด ก่อนจะพ่นควนัออกมาอย่างใจเยน็

มนัก�าลงัเล่นสงครามประสาทกบัเขาสนิะ

นี่อาจจะเป็นการทดสอบความแข็งแรงของ ‘ขันติ’ ว่าใครจะ

ทนทานได้มากกว่ากนั และค�าว่า ‘พ่ายแพ้’ นั้นคอืค�าที่เขาเกลยีดยิ่ง

กว่าอะไร จะบบีคั้นให้มนัอดข้าวอดน�้าจนร่างกายผ่ายผอมกค็งใช้เวลา

นานเกนิไป

โบราณว่าไว้ จะจัดการกับศัตรูต้องมีไม้อ่อนไม้แข็ง ต้องพลิก
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แพลงตะแคงคว�่าให้เข้ากบัสถานการณ์

“นงัสารภ ีนงัสารภ”ี เขาร้องเรยีกคนที่ป้วนเป้ียนอยูแ่ถวนี้ “เข้า

มาในนี้ทซี”ิ

“มอีะไรให้ฉนัรบัใช้จ๊ะนาย” เสยีงหวานยิ่งกว่าน�้าตาลเมอืงเพชร

ลอยละล่องมาก่อนที่เจ้าของร่างจะโผล่หน้าเข้ามาในห้อง 

นงัแตงอวบที่นั่งเอ้เตอยู่บนเก้าอี้เพ่งพศิมาที่ ‘แม่บ้าน’ ของเขา 

ลูกตาที่ใหญ่โตอยู่แล้วเบกิกว้างลกุวาวด้วยความตื่นอกตื่นใจ

“นั่นคนหรอืนางฟ้า”

นงัแม่หมอแก้มย้อยชะโงกมาถามเขา แต่ดวงตาจ้องเป๋งไปที่คน

มาใหม่ แววตาของมันฉายประกายหลงใหลเหมือนควายน้อยที่เห็น

ปลกัตมน่าเกลอืกกลิ้ง ท่วมท้นด้วยความชื่นชมเหลอืประมาณ
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3

นังคนนั้นชื่อว่าสารภี เสียดายหน้าตาก็ออกดี แต่ดันเป็น

ข้ารบัใช้ผบี้า

รูปร่างหน้าตาของมันหมดจด หุ่นสวยสะโอดสะอง ทรงโต

เหมือนแบกแตงโมไปด้วยทุกๆ ที่ แตงอ่อนจ้องมองร่างสาวงามด้วย

ความหลงใหล ก้มมองสารรูปตวัเองแล้วกท็อดถอนใจ เมื่อก่อนเธอก็

มเีหมอืนอย่างที่เหน็ แม้ไม่เหมอืนร้อยเปอร์เซน็ต์กต็ามที

“ใครกนัจ๊ะนายจ๋า”

“แม่ตวัน้อยนี่ชื่อแตงอวบ” ไอ้ตาม่วงยิ้มพรายปรายตามองมา

แตงอ่อนนิ่วหน้าเมื่อค�าว่าแม่ตวัน้อยกระทบหูเข้าให้ “ไม่ได้ชื่อ

แตงอวบ”

คนที่สักแต่พูดส่งเดชยังคงว่าต่อไปไม่แยแส “แม่แตงอวบเป็น

ทาสคนใหม่ของฉนั รู้จกักนัไว้เสยีส”ิ

นังสารภีคนงามขมวดคิ้วเข้าหากัน ท�าหน้าไร้เดียงสาเหมือน 

ลูกหมาเพิ่งเกดิใหม่

 “ทาส?” สาวคนงามท�าหน้าฉงนสนเท่ห์ก่อนจะว่าต่อ “ทาสตวั

กะเปี๊ยกแค่นี้จะเอาไปท�าอะไรได้หรอืจ๊ะ”

อ้าว...นังนี่ค�าพูดค�าจาชักไม่น่ารัก ความชื่นชมที่มีก่อนหน้า
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หดหายกลายเป็นความชงัน�้าหน้าขึ้นมาตงดิๆ

“โตแล้ว ไม่ใช่เดก็” ถงึตวัเลก็ แต่เธอกม็พีษิสงไม่ด้อยกว่าใคร

เขา อย่าให้เล่าว่าเธอท�าอะไรมาแล้วบ้างเหอะ ถ้ามนัยงัเพ้อเจ้อต่อไป 

เดี๋ยวแม่จะเอาผงพษิคางคกเจด็โคกโขลกใส่น�้าให้กนิ

“เผลอๆ ข้าจะแก่กว่าเอง็เสยีด้วยซ�้า”

นังสารภีแย้มยิ้มแล้วย่อตัวลงบอก “ตัวฉันเพิ่งฉลองแซยิดเมื่อ

ปีกลาย”

นั่นไง...แตงอ่อนยิ้มหยัน ปรายตามอง “เอ็งน่ะเด็กกว่าข้าตั้ง

เป็นร้อยปี ปีนี้ข้ากย็่างร้อยแปดสบิแล้ว”

“งั้นต่อไปนี้ฉนัจะเรยีกแม่แตงอวบ...”

“แตงอ่อนต่างหาก”

“จ้า แม่แตงอ่อน...เรยีกว่าพี่แตงอ่อนแล้วกนันะจ๊ะ” 

มนัมองเธออย่างเอาอกเอาใจ อย่าคดิว่ามาท�าประจบประแจง

แล้วเธอจะหายแคลงใจได้ง่ายๆ นายมันไม่น่าไว้ใจ บ่าวจะผิดแผก 

แตกต่างกนัได้อย่างไร

“ตกลงมั้ยจ๊ะ”

แต่เอาน่ะ...อย่างน้อยมันก็ยังมีสัมมาคารวะ “เออๆ” เธอก็จะ

อภยัให้

จรงิๆ กไ็ม่อยากจะนบัญาตอิะไรด้วย แต่สถานภาพตอนนี้มมีติร

ย่อมดกีว่าศตัรูเป็นไหนๆ ยงัไงกค็วรผูกสมัพนัธ์กบัคนรอบข้างไว้ก่อน

“เดี๋ยวฉนัจะออกไปหากบัข้าวกบัปลามาให้พี่กนินะจ๊ะ”

เธอนั่งลบูท้อง จ้องมองหน้าไอ้ตาม่วงด้วยความชงิชงัอยูไ่ม่นาน 

นงัสารภคีนงามกก็ลบัมาพร้อมส�ารบัข้าวปลาหลากหลาย

“ที่ฉนัหาได้กม็เีท่านี้ ไม่รู้ว่าจะถูกอกถูกใจพี่แตงอ่อนมั้ย”

หูเธอไม่ได้ฟังว่าฝ่ายนั้นพูดอะไร แต่ตามองไปที่อาหารบนโต๊ะ

ซาลาเปาไส้หมู สาคูกม็ ี บะหมี่หมูแดง พะแนงแกงกะท ิ ข้าว
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คลกุกะปิมากม็า ง่อ...น่องไก่ทอดชิ้นนั้นน่ากนิเหลอืเกนิ

ข้าวปลาอาหารที่จดัวางตรงหน้าล้วนน่าอร่อย แตงอ่อนแลบลิ้น

เลียมุมปากที่น�้าหยดย้อยออกมา เธอไม่รอช้า ยื่นมือออกไป แต่ยัง

ไม่ทนัได้ฉวยน่องไก่...

เผยีะ!...กถ็กูใครบางคนตมีอื...โอ๊ย มอืมนัไม่เจบ็ แต่มนัเจบ็ที่ใจ

“จะกนิแบบนี้ได้ยงัไง”  

“โตแล้ว จะกินอะไรก็ได้” ถลึงตาใส่มัน ละค�าว่า ‘กู’ เอาไว้ 

ในใจ อย่าบอกนะว่าต้องหดัใช้ช้อนส้อม คอยตะล่อมอาหารเข้าปาก

ให้ล�าบากยากเยน็ เหมอืนที่เหน็พวกคนเมอืงมนักนิ

“แต่แม่แตงอ่อนจะกนิของของฉนัโดยที่ไม่ขอไม่ได้”

แตงอ่อนท�าเสยีงฮดึฮดั อยากจะลกุขึ้นไปกดัหคูนห้ามให้หน�าใจ 

ติดอยู่ที่ตัวยังถูกมัดไว้ และท้องไส้มันก็ร�่าร้องอยากจะลิ้มลองอาหาร

ตรงหน้า

โถๆ...ชวีติอแีตงอ่อนนี้แสนรนัทด

ครั้นรอดหลดุออกจากเรอืนที่คมุขงั ยงัจะต้องถกูมนัจบัมากกักนั

ไว้ในห้อง จะหาอะไรใส่ท้องกย็งัมมีารขดัข้องให้หมองใจ แตงอ่อนกลนื

น�้าลายลงคอ กลิ่นอาหารแผ่ซ่านเข้าไปทกุอณูเนื้อโพรงจมูก

ความอยากมมีากกว่าอะไร ด้านได้อายอด หมดทาง...“แล้วต้อง

ท�าไง”

“พูดสจิ๊ะ พี่ศนิจ๋า แตงอวบขอชมิอาหารหน่อยสจิ๊ะ” 

นี่มนัฝันหรอืก�าลงัฟั่นเฟือน

ทว่าบางครั้งความอยากมนักม็อี�านาจน้อยกว่าศกัดิ์ศรนีดิหน่อย 

วันนี้เธอยอมถอยเพื่อตั้งหลักมามากแล้ว แตงอ่อนยกมือขึ้นกอดอก 

เบอืนหน้าไปทางอื่น ไม่อยากเหน็ภาพสะเทอืนใจ

“ไม่อยากกนิแล้ว?” เสยีงกวนประสาทตามมาหลอกหลอน

“เห็นหน้าคนแล้วกระเดือกไม่ลง” ต้องกลั้นใจพูดออกไปไม่ให้
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เสยีหน้า

“เหน็หน้าฉนัแล้วอิ่มอกอิ่มใจขนาดนั้น?”

เธอไม่ต่อล้อต่อเถยีงกบัมนัให้เมื่อยปากหรอกจะบอกให้

“ดีๆ ” มนัลกุขึ้นยนื ขยี้บหุรี่ลงกบัจานแก้ว

“งั้นเราไปหาแม่กระถางโสภีกันเถอะ” ร่างสูงล�่าสันลุกขึ้นยืน

ปบุปับ แล้วเดนิดุ่มๆ ไปที่ประตู

แตงอ่อนช�าเลอืงมองของกนิบนโต๊ะ ยงัอาลยัอาวรณ์ “โอ๊ะ...”

ไอ้ผีบ้าตาม่วงที่ยืนอยู่หน้าประตูหันมากระตุกบ่วงที่รัดเอวเธอ

ไว้ครั้งหนึ่ง 

ฮึ่ม...เธอตวดัตามองมนั

“เรว็ๆ สจิ๊ะ”

“เออ” อาศัยตอนที่มันหันหลังเอื้อมมือออกไป หวังจะฉก

ซาลาเปาไส้หมูซุกเอาไว้สักลูกสองลูก ทว่าปลายเชือกที่ขึงรอบเอวก็

ตวดักลบัมาฟาดลงบนหลงัมอืข้างนั้น

เผยีะ! ซาลาเปาหล่นลงตรงที่เดมิที่มนัเคยอยู่

“ฮึ่ม...” แตงอ่อนกระทบืเท้าอาฆาตมาดร้าย ฝากไว้ก่อนเถอะ

ไอ้บ้า ได้โอกาสเมื่อไหร่ แม่จะเอาคนืให้สาสม!

เธอไม่รู้หรอกว่าสถานที่ซ่อนกระถางคงกระพันมันช่ือว่า

อะไร รู้แต่ว่ามนัคอืสวนใหญ่ที่มสีระน�้ากว้างขวางอยูก่ลางเมอืง ไอ้ขม

มันเป็นคนพาขึ้นลงรถยาวๆ ที่เรียกว่าเมล์ และรถยาวเป็นท่อนๆ ที่

เรยีกว่ารถไฟที่วิ่งอยู่บนฟ้ามาถงึที่นี่

‘ตรงนี้แหละจ้ะแม่หมอ มชียัภูมเิหมาะสม’

แม้ได้ชื่อว่าเป็นของวเิศษ ทว่ากระถางคงกระพนัก�าเนดิมาจาก

ป่า ย่อมต้องการความอดุมสมบรูณ์ตามธรรมชาตใิห้มนัพกัพงิองิอาศยั 

ในเมื่อพวกเธอไม่มีมนตร์พอที่จะหล่อเลี้ยงมันเหมือนอย่างที่ไอ้ศินท�า 
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เลยต้องเอามาฝากไว้ในที่แห่งนี้ ให้มนัได้ซมึซบัพลงังานจากต้นไม้ใบ

หญ้า แม้จะเป็นป่าปลอมๆ ของพวกคนเมอืงกเ็ถอะ

“แม่กระถางโสภีของฉันอยู่ตรงไหน” ไอ้ผีบ้าตาม่วงยืนเท้าเอว

กวาดตามองไปรอบๆ

แม่กระถางโสภเีรอะ เหอ...พวกขี้หล ี แม้แต่กระถางวเิศษมนัก็

ไม่เว้น

‘พวกระย�าต�าบอนเอง็ต้องระวงั’ คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านบอก

เธอไว้ตั้งแต่จ�าความได้

‘อย่าไปสงุสงิกบัพวกมนั เพราะคนพวกนั้นมนักลอกกลิ้ง ไว้ใจ

ไม่ได้’

นอกนั้นยังกะล่อนส�าส่อน มีสัตว์มีนอเป็นสัญลักษณ์ประจ�า

หมู่บ้าน มนัเป็นคนพาล ชอบยื้อแย่งของของชาวบ้านเป็นอาจณิ 

แตงอ่อนกวาดตามองถนนหนทางในสวน บรเิวณนี้ฝนฟ้าไม่ได้

วิปริตแปรปรวนเหมือนแถบตลาดเยาวราช หนุ่มสาวคนเมืองยังเดิน

เอ้อระเหยสบายอกสบายใจ นบัเป็นการดทีี่จะถ่วงเวลาเอาไว้

“ยงัไปเอากระถางตอนนี้ไม่ได้”

“ท�าไม” 

แตงอ่อนมองคนถามด้วยหางตา วางท่าสขุมุลุ่มลกึ

“ต้องให้คนเมืองพวกนี้ไปเสียก่อน เดี๋ยวมันแตกตื่นโวยวาย

กลายเป็นเรื่องเอกิเกรกิ”

“หึ ถ้าแม่แตงอวบไม่อยากให้เอิกเกริก ท�าไมถึงมีความคิด

บรรเจิดเอากระถางมาซ่อนไว้ในสวนสาธารณะล่ะ” สุ้มเสียงของมัน

กระแนะกระแหนไม่ปิดบงั

สวนสาธารณะคอือะไร เธอไม่เข้าใจ แต่...“ที่ที่อนัตรายที่สดุคอื

ที่ที่ปลอดภยัที่สดุ ไม่รู้เหรอ”

ใครมันจะคิดว่าพวกเธอจะเอากระถางวิเศษมาซ่อนไว้ในที่ 



44  ตะปบรัก

คนพลกุพล่าน ยิ่งคนเยอะมากเท่าไร พวกเธอกจ็ะยิ่งเป็นเป้าของความ

สนใจน้อยลง

‘ขโมยของจากมนัจะดหีรอืจ๊ะ’ ค�าพดูของไอ้ขมย้อนกลบัเข้ามา

ในความคดิ

‘ยงัมหีนทางอกีมากมายที่เสี่ยงน้อยกว่านี้’

‘ของของมนัเสยีที่ไหน ไม่มใีครเป็นเจ้าของกระถางทั้งนั้น’

เธอพูดค�าใหญ่เข้าข่ม เรียกขวัญก�าลังใจให้ตัวเอง มีอีกหลาย

วิธีที่จะเสี่ยงตายน้อยกว่านี้ แต่นี่เป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดที่จะแก้ไข 

‘ปัญหา’ ที่เธอก่อไว้ในอดีต ปัญหาใหญ่หลวงที่เป็นปมผูกมัดให้ชีวิต

ของเธอตกอยู่ในสภาวะ ‘บดัซบ’ มาตั้งร้อยปี กบับางคนร้อยปีถอืว่า

ไม่ยาวนาน แต่มนัยาวนานเหมอืนชั่วกปัชั่วกลัป์ส�าหรบัเธอ 

‘รออีกสักหน่อยไม่ดีหรือจ๊ะ ช้าๆ ได้พร้าสองเล่มงาม โบราณ 

เขาว่าไว้’

ไม่...สัญชาตญาณของเธอมันฟ้อง ‘ต้องตอนนี้เท่านั้น!’ ช้าๆ 

อาจจะไม่ได้พร้าเลยสกักะเล่มเดยีว

ถ้าขอกนัดีๆ  คนอย่างไอ้ตาม่วงคงไม่ให้ กเ็ลยแค่ ‘หยบิยมื’ มา

ใช้สกัประเดี๋ยว

ท�าใจไว้แล้วว่าอย่างเลวกแ็ค่ถกูมนัไล่ล่า เธอเชื่อว่าไอ้กฤษต้อง

ไม่ยอมให้ใครฆ่าเธอแน่ๆ ทว่าใครจะรู้ น�้าใจคนมันคดเคี้ยวเลี้ยวลด 

ไม่นกึว่า ‘ไอ้ปอบกฤษ’ จะแปรพกัตร์ คนที่เคยคดิรกัว่าเป็นเพื่อนกลบั

ทรยศ!

‘แล้วที่ฉันตามหาแม่แตงอวบได้ง่ายดาย คิดว่าใครกันล่ะจ๊ะที่

บอกพกิดัให้รู้’

สุม้เสยีงสาแก่ใจของคนพดูกรดีเข้าไปในความรูส้กึ ไม่นกึว่ามนั

จะท�ากนัได้ลง

เสยีแรงหลงนกึว่ามนัดพีอจะคบค้าสมาคม เออ...เพิ่งรู ้มติรภาพ
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ร้อยปีไม่มีความหมายสินะ เธอนั่งคิด คิด คิดมาตลอดทางว่าจะท�า 

ยังไงให้รอดพ้นจากพันธนาการของไอ้ผีบ้านี่ ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาเสีย

ความรู้สึก สิ่งที่ต้องท�าคือหนี ป่านนี้ลูกไล่เธอจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้  

ไอ้แปดศอกหอกหกัจะกกัขงัตวัมนัไว้ หรอืฆ่าตายไปแล้ว

คดิๆ ใจกห็าย หากมนัตาย เธอต้องรูส้กึผดิไปชั่วชวีติ อย่างน้อย

กเ็หน็หน้ากนัมาตั้งแต่เลก็แต่น้อย มนัตดิสอยห้อยตามเธอมาเป็นร้อย

กว่าปี น่าโมโหนกั ตอนนี้ตวัเองยงัเอาไม่รอด แล้วจะสะเออะไปช่วย

คนอื่นได้ยงัไง

“คนไปหมดแล้ว” คนตวัใหญ่กว่าที่ยนืวางก้ามอยูข้่างๆ หลบุตา 

มองเธอ

ใช่...พวกคนเมืองไปหมดแล้ว ทั้งสวนใหญ่ได้ยินเสียงหรีดหริ่ง

เรไร และเสยีงส�่าสตัว์ที่ซุ่มซ่อนอยู่ตามสมุทมุพุ่มไม้

“บอกได้หรอืยงัว่ากระถางของฉนัอยู่ตรงไหน”

แตงอ่อนมองฝ่าความมดืออกไป

เทยีบกบัผนืป่าแถวบ้านเธอนั้น สวนสาธารณะของไอ้ตาม่วงมนั

ช่างแคบแสนจะแคบ เธอหยีตามอง เพราะถูกลดอายุลงมาเป็นเด็ก

ท�าให้ประสาทการมองเหน็ไม่ได้เฉยีบคมเท่าคนเมอืงไพรตวัเตม็วยั

“ไม่รู้”

“หมายความว่ายงัไง” เสยีงอ่อนเสยีงหวานของอกีฝ่ายชกัแขง็

“จ�าไม่ได้ว่าเอาไว้ที่ไหน” บอกมนัเสยีงซื่อ ช้อนมองมนัตาแป๋ว 

“ต้องลองหาดู คงอยู่กบัต้นไม้ซกัต้น”

ไอ้ผบี้าหรี่ตามองมา ขมวดคิ้วนิ่วหน้า

แตงอ่อนซ่อนยิ้มในหน้า ท�าทีสอดส่ายสายตาหาที่ซ่อนของ 

พร้อมกนันั้นความคดิชั่วกบ็งัเกดิ แผนการของเธอก่อร่างสร้างรปูอย่าง

รวดเรว็...
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“สาบานก็ได้เอ้าว่าไม่รู้”

ศนิเขม้นมองร่างกลมป้อมที่สูงเกอืบไม่ถงึเอวของเขา

นังแม่หมอตัวน้อยมันจะเล่นเล่ห์กับเขาเสียละมั้ง เพียงแต่มัน

จะท�าอีท่าไหน เขายังไม่แน่ใจ ใบหน้ากลมแป้นมองซ้ายทีขวาทีดู

หมกมุ่นกบัการหาของ ท่าทางของมนัคงจะหลอกให้ตายใจ ไม่มวีนัที่

เขาจะหลงกลง่ายๆ

ถงึฝีมอืการสูร้บตบมอืกบัคนอื่นจะห่วยแตก แต่จดุแขง็อย่างแรก

ของมันคือความมากเล่ห์เพทุบาย ความไวชนิดลิงค่างบ่างชะนียัง

อบัอาย ในสายตาของเขา นงัแม่หมอไม่ใช่เดก็น้อย แต่เป็นผู้ใหญ่ที่

บางครั้งท�าท่าทางส�าออยล่อลวงผู้คน

ถ้าไม่ตดิที่ได้เอ่ยปาก ‘สาบาน’ กบัไอ้ห่ากฤษว่าห้ามท�าให้มนั

เลอืดตกยางออก ป่านนี้เขาคง...ฮึ่ม

ในโลกของพวกเขา สจัจะเป็นสิ่งเดยีวที่คนยดึถอืร่วมกนั หาก

แม้นใครผดิค�าสจัจาสาบาน ชวีติล้วนต้องประสบกบัความวบิตัฉิบิหาย

ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งตอนนี้เขายงัไม่พร้อมที่จะพบเจอกบัความฉบิหาย 

เขายงัมเีรื่องส�าคญัที่ต้องท�า

ศนิย่อตวัลงอุ้มร่างกลมป้อมขึ้นมา

“มขีาเดนิเองได้”

“ฉันกลัวว่าแม่แตงอวบจะเมื่อย” เขากระชับตัวมันให้แน่นเข้า 

ลอ็กมนัเอาไว้กบัตวั แม้ยงัมบี่วงทาสพศิวาสรดัร้อยเอาไว้ แต่เขาก็ยงั

ไม่แล้วใจ

“ไหนล่ะจ๊ะของของฉนั”

ภายนอกท่าทางของเขาดูผ่อนคลาย ทว่าประสาทสัมผัสใน

ร่างกายตื่นตวั ตามอง หูฟัง เนื้อหนงัสมัผสัถงึสิ่งแวดล้อม

“อาจจะเป็นต้นโน้น” นิ้วป้อมๆ ชี้ออกไปที่ต้นไม้ใหญ่ทางซ้าย

มอืไกลออกไป
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พอพวกเขาไปถึงใต้ต้นไม้ นังแม่หมอก็ยกแขนสองข้างขึ้นโอบ

ล�าต้นอวบใหญ่เอาไว้ ยื่นจมูกเข้าไปสูดดมเปลือกไม้ ถูแก้มไปมา

เหมอืนก�าลงัทกัทายเพื่อนเก่า

“นี่แม่แตงอวบก�าลงัท�าอะไร”

“ก�าลงัคยุกบัมนั” 

มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมานานว่าคนจากหมู่บ้านดงไม้ชะลูด 

บางจ�าพวกพูดคยุกบัต้นไม้ได้ มนัจะจรงิเทจ็แค่ไหน เขากจ็ะได้เหน็ใน

วนันี้ 

หลายนาทผ่ีานไปนงัแม่หมอคางย้อยยงัคงโอบล�าต้นไว้อย่างนั้น 

พมึพ�าๆ อะไรไม่เป็นประสา

“แล้วมนัพูดว่ายงั...” 

หมบั...อุ้งมอืน้อยตะครบุปากของเขาไว้ไม่ให้พูดต่อ “จุ๊ๆ อย่า

พูดเสยีงดงั ฟังมนัไม่ถนดั ต้นนี้ไม่ใช่ อาจจะเป็นต้นนู้น”

นังแม่หมอสั่งให้เขาอุ้มมันเดินวนไปเวียนมารอบต้นไม้เป็นสิบ

ต้น จนความอดทนของเขาเริ่มเปราะบาง 

“ถ้าฉนัรู้ว่าแม่แตงอวบก�าลงัโกหกละก.็..” ศนิข่มขู่คกุคาม

“เอ้อ...จ�าได้แล้ว” เขายังไม่ทันว่าจบนังแม่หมอก็โพล่งออกมา 

ปากจิ้มลิ้มยิ้มร่า นยัน์ตาพราวด้วยความตื่นเต้นยนิดี

“ต้นที่ฝากกระถางเอาไว้ต้องมีรอยด่างสีขาวที่โคน นั่น...ต้อง

เป็นต้นนั้นแน่ๆ”

เขาพาไปยังต้นไม้ที่มีรอยด่างสีขาวห้าจุดริมสระน�้าอย่างที่มัน

ว่า พอไปถงึมนักท็�าท่าท�าทางอย่างเมื่อครู่ ถูแก้มไปมาอกีสองสามหน

“ใช่ต้นนี้มั้ย”

นงัแม่หมอท�าหน้ายุ่ง “ยงัไม่แน่ใจ ต้องปีนขึ้นไปดู”

ร่างกลมป้อมปีนป่ายขึ้นไปก่อน เขาปีนตามขึ้นไป พอขึ้นไปถงึ

คาคบไม้ มนักเ็หลยีวมองข้ามไหล่มา เขาเหน็มมุปากของมนักระตกุ
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ขึ้นแวบหนึ่ง

ศนิหรี่ตามอง ขนบนหลงัคอลกุชนั เตอืนว่าภยัก�าลงัใกล้เข้ามา 

พลนัตากม็องเหน็ผงขาวโปรยลงมาในอากาศ

“ห่า...” ผงขาวบางเบาปลวิเข้าตา ลูกกะตาเขาแสบร้อนขึ้นมา

ทนัททีนัใด

ล�าต้นอวบหนาที่มอืเท้าเกี่ยวเกาะสั่นไหว เปลอืกไม้ขรขุระที่ใช้

เป็นหลักยึดกลับเปลี่ยนเป็นเนียนเรียบเหมือนไม้กระดาน แถมยังมี

น�้ามันไหลเยิ้มลงมา มือตีนเหนียวหนึบ ทว่าเมื่อไร้สิ้นแรงเสียดทาน 

ร่างของเขากเ็ลื่อนหล่นไปข้างล่าง ศนิใช้หลงัมอืขยี้ตา ทว่าความแสบ

ร้อนกย็งัไม่หมดไป เขาเข่นเขี้ยว ตวาดเสยีงดงั

“ลงมาเดี๋ยวนี้!”

“ลงไปก็โง่น่ะสิ” ร่างกลมป้อมลอยหน้าลอยตา ยืนเท้าสะเอว

จงัก้าอยู่บนกิ่งไม้ รอยยิ้มเย้ยหยนัของมนัสมใจ

ด!ี

“กไ็ด้” พูดดีๆ  ไม่ชอบ ชอบให้ใช้ก�าลงั เขาพมึพ�าคาถา กระตกุ

บ่วงทาสพศิวาสที่ยงัร้อยรอบเอวมนัไว้ ทว่านงัตุก๊แกตวัน้อยเกาะล�าต้น

ไว้แน่น ไม่ทนัไรหูกไ็ด้ยนิเสยีงหวดืจากข้างหลงั รากไม้ทะลขุึ้นมาจาก

พื้นตวัดกระแทกขาเขาล้มลง เถาวัลย์ที่ไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนนั้นพัน

แข้งขาของเขาไว้ ยดึกบัพื้นไม่ให้ไปไหน

ตาที่พร่ามวัเพราะผงพษิมองเหน็คนข้างบนลงนั่งชนัเข่า แสยะ

ยิ้มมองลงมาจากคาคบไม้ใหญ่ ใจเขาเต้นกระหน�่าด้วยความคบัแค้น

แน่นอรุา

“นงั-แม่-หมอ”

รากไม้ใหญ่ทะลขุึ้นมาจากดนิ ก่อนที่จะ ‘ถบี’ เขาหล่นตมูลงไป

ในสระน�้า

“ฮิๆ ๆ” 
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หขูองเขาได้ยนิเสยีงเย้ยหยนัของมนัแจ่มชดั ร่างที่ถกูเถาวลัย์มดั

ด�าดิ่งลึกลงไป ถึงอย่างนั้นก็ได้ยินเสียงอ่อนหวานยิ่งกว่าน�้าตาลอ้อย

กงัวานก้องไปทั้งโพรงหู

“แช่น�้าให้ช�่าปอดนะจ๊ะพี่ศนิจ๋า”

นงัตวัแสบ!

วนัพระไม่ได้มหีนเดยีว หากแม้นไม่ตายวายชวีนั เขาจะเอาคนื

มนัให้เจบ็แสบ คอยดู!

อยากจะหัวเราะสะใจอยู่อีกหน่อย แต่เวลาแห่งความ

ล�าพองใจของเธอช่างมนี้อยเสยีนี่กระไร พอร่างของไอ้ผบี้ากระเดน็ลง

ไปในสระน�้า บ่วงที่รดัรอบพงุกพ็ลนัคลายออก แต่พอเธอจะดงึบ่วงทาส

ออกไปจากตวักลบัท�าไม่ได้

“ท�าไมดงึไม่ออก”

แตงอ่อนเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน อาคมที่ลงไว้คงไม่เบา เอาเถอะ...

เอาออกไม่ได้วนันี้กห็าทางเอาออกวนัหลงั แค่หนไีปให้พ้นไอ้ตาม่วงได้

ก่อนก็แล้วกัน คิดแล้วพันปลายบ่วงที่มองไม่เห็นรอบพุงเอาไว้ไม่ให้

เกะกะ

จะมัวมายืนอยู่ก็ใช่ที่ ต้องเร่งรี่ไปหาของ เธอร่อนจมูกไปใน

อากาศ ไม่นานกไ็ด้กลิ่นพเิศษของยางพเิศษที่ป้ายทิ้งเอาไว้ พอมาถงึ

ต้นไม้ไม่เลก็ไม่ใหญ่ต้นนั้น เธอกร็บีปีนขึ้นไป สองตามองหา ‘ตา’ ของ

มนั แล้วเริ่มนบั หนึ่ง สอง สาม สี่ และ...

“อนันี้แหละ”

แตงอ่อนทบุก�าป้ันลงบนตาไม้ ไม่นานมนักถ็ยุวตัถโุลหะออกมา 

เธอรบีคว้าแหวนวงนั้นเอาไว้ก่อนจะกระเดน็ลงพื้น แหวนหวัไพลนิส่อง

ประกายแม้ในความมดื ก่อนที่แสงของมนัจะดบัวบูลงเมื่อเธอสวมมนั

ลงในนิ้วหวัแม่มอื
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‘ถ้าแม่แตงอ่อนอยากได้ของสั่งท�า ต้องมขีองแลกเปลี่ยนที่ควร

ค่าพอที่ฉันจะท�าให้’ ไอ้ศิระบอกกับเธอหลังจากที่เธอแจ้งความ

ประสงค์

‘พูดกนัตรงๆ ฉนัไม่ใช่นกับญุที่จะท�าคณุให้ใครฟร’ี

เห็นหน้ามันก็รู ้แล้ว คนอย่างไอ้ศิระไม่ท�าอะไรโดยไม่ได้ผล

ตอบแทน แต่แหวนวงนี้แลกกบัพษิงูเห่าหมื่นปี ของหายากครึ่งขวดก็

คุ้มค่า

เปิดหวัแหวนออกกเ็หน็ ส่องมองลงไปกเ็หน็ไหคงกระพนัยงัคง

อยู่ในที่ที่ควรอยู่กย็ิ้มกริ่ม

ปิดหัวแหวนให้เข้าที่ แล้ววิ่งตื๋อไปที่ริมรั้ว ปีนข้ามออกไป บน

ถนนรถรายังวิ่งกันขวักไขว่ เสียงดังทั้งหลายประเดประดังเข้ามาทุก

ทศิทาง

แม่หมอแห่งเมืองไพรตั้งสมาธิปิดกั้นเสียงรบกวนทั้งหลายออก

ไป ย่ามของเธอถูกไอ้ตาม่วงรบิไปก่อนหน้า แต่ใช่เธอจะสิ้นไร้ไม้ตอก 

อย่างน้อยเธอกม็ขีองส�าคญั

เธอเลิกขอบกางเกงขาสั้นที่สวมอยู่ ดึงหนังยางที่รัดด้านใน

กระเป๋ากางเกงเอาไว้ออก ล้วงเอามือถือขึ้นมา แตงอ่อนเปิดหน้าจอ 

และจิ้มๆ ตามที่ไอ้ขมเคยสอนสั่งอย่างว่องไว

‘พอเปิดหน้ากูเกลิแมปขึ้นมา มนักจ็ะช่วยหาว่าบ้านไอ้กฤษอยู่

ที่ไหน’

สามสี่วันมานี้เธอเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือสื่อสารของพวกคนเมือง

อย่างรวดเรว็

เธอพมิพ์ที่อยู่บ้านไอ้กฤษคนคดิคดลงไป ยงัไงกต็้องถามมนัให้

รู้เรื่อง ว่าที่ไอ้ตาม่วงพูดเป็นจรงิหรอืไม่ แล้วท�าไมมนัถงึหกัหลงั ยงัไง

เธอกบัมนักย็งัมหีนี้ผูกพนักนัอยู่ และมนัเป็นคนเดยีวที่เธอรู้จกัในโลก

ข้างนอกนี่
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ถงึจะดร้ีาย อย่างน้อยมนักไ็ม่มทีางฆ่าเธอให้ตาย ถ้ามนัฆ่าเธอ

ตาย มนัจะต้องตายตกไปตามกนั!

ไม่นานไอ้กเูกลิกข็ึ้นเครื่องหมายบอกทาง เธอเหลยีวมองไปข้าง

หลงั ผงพษิและเถาวลัย์คงจะถ่วงเวลาไว้ให้ได้ระยะหนึ่ง ล�าพงัแค่นั้น

คงไม่ท�าให้ไอ้พวกระย�าต�าบอนนั่นถงึตาย

ร่างกลมป้อมข้ามถนน เดินเลี้ยวซ้ายทีขวาทีตามเสียงผู้หญิง 

ในมอืถอืที่คอยบอกทาง แต่ยิ่งเดนิยิ่งงง มนัไม่ยอมพาเธอไปถงึตรงที่

เรยีกว่า ‘ป้ายรถเมล์’ เสยีที

โครก โครก โครก...

สองข้างทางที่เดินผ่านมีร้านขายอาหารละลานตา แตงอ่อน

ยกมอืปาดน�้าลาย ใจมนัหววิๆ คล้ายจะเป็นลม สองขาอวบป้อมเดนิ

โซเซไปเรื่อยๆ แล้วจู่ๆ กท็ะลเุข้ามาในถนนสายหนึ่ง ในหูอื้อองึไปด้วย

เสยีงเพลงอกึทกึ

เธอเหม่อมองแสงสีละลานตาละลานใจ จู่ๆ ใครบางคนก ็

ชนโครมเข้าให้ ตัวเธอไม่เป็นไร แต่ไอ้ผู้ชายผอมแห้งแรงน้อยถอยไป

ชนถงัขยะใกล้ๆ ล้มก้นจ�้าเบ้า

“แม่งเดินยังไงไม่มองทางวะ” มันเอะอะโวยวาย ท�าท่ากร่าง

ทนัททีี่ยนัตวัลกุขึ้นยนืได้

“อ้าวเดก็เหรอนี่”

“กูเดนิของกดูีๆ  มงึต่างหากที่เข้ามาชนแล้วกล้็มไปเอง” แตงอ่อน

เท้าสะเอว เลกิคิ้วมอง เกลยีดนกัไอ้พวกอนัธพาล

“เด็กอะไรแบบนี้วะ พูดจาไม่มีสัมมาคารวะ อยากจะมีเรื่อง 

เหรอไง”

อ้าว...เธอกพู็ดของเธออย่างนี้มาเป็นร้อยปี หรอืจะให้พดูเจ้าคะ

เจ้าขาเหมือนพวกลิเกจ�าอวด มันก็ไม่ใช่ แล้วใครกันแน่ที่แถเข้ามา 

หาเรื่องก่อน
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“เอะอะอะไรกนัไอ้จอน เดี๋ยวลูกค้าหน้าร้านกห็าย”

“เจอเดก็พ่อแม่ไม่สั่งสอนน่ะเจ๊มอลลี่”

“ไม่รู้มนัมาจากไหน” มนัท�าหน้าบูดบึ้ง ถลงึตาใส่เธอ

หญิงคนเมืองที่มาใหม่โผล่หน้าออกมานอกร้าน ดวงตาเป็น

ประกายวบัวาวเมื่อจ้องมองหน้าเธอ แววตาของนงัคนนี้ชวนให้นึกถงึ

งพูษิ พวกมจีติคดิร้าย ไม่ว่าจะอยูใ่นร่างคนหรอืสตัว์ แววตาจะสะท้อน

สิ่งที่อยู่ในหวัใจ

“หนูจะไปไหน”

“จะไปหาเพื่อน”

“แล้วพ่อแม่ไปไหน ท�าไมปล่อยให้มาเดนิท่อมๆ คนเดยีวแบบนี้

ล่ะจ๊ะ” 

นังหญิงคนเมืองเหลือบซ้ายแลขวาเหมือนก�าลังมองหาพ่อแม่

ของเธอ จะบอกว่ากูโตไม่ใช่เดก็เหมอืนที่แล้วๆ มา กป็่วยการที่จะพูด

“พ่อแม่รู้ไหมว่าหนูออกมาข้างนอก พวกเขาอยู่แถวนี้รเึปล่า”

“พ่อแม่ไม่ม”ี เธอบอกไปส่งๆ

“โถ...น่าสงสาร ดูสหิน้าตาหูเหอมอมแมมไปหมด” 

แตงอ่อนก้มมองเสื้อผ้าเนื้อตวัที่เปรอะเป้ือนด้วยอะไรต่อมอิะไร

ของตวัเอง สารรูปเธอเป็นยงัไง เธอไม่รู ้เพราะไม่ได้ดกูระจกเลยตั้งแต่

ออกจากที่พกัของศนิเมื่อเช้า

“เข้ามานั่งข้างในก่อนส ิให้พี่ช่วยดูให้ จะได้ไปส่งถูก”

แตงอ่อนเหลอืบมองหนงัหน้าคนที่เรยีกตวัเองว่าพี่ จรงิอยูท่ี่ปีนี้

เธอก็ย่างร้อยแปดสิบปี แต่สิ่งที่คนอื่นเห็นก็เป็นแค่เด็กตัวเล็กๆ ทว่า 

ถ้าเทียบกับนังมอลลี่ที่ไอ้จอนคนเมื่อกี้เรียกหา ตามล�าดับอายุของ 

คนเมืองมันสมควรจะเรียกตัวเองว่าป้าจะเหมาะกว่า และอีกอย่าง

สญัชาตญาณมนัฟ้อง ลูกตามนัหลกุหลกิ นงันี่งูพษิ ไว้ใจไม่ได้

“หาเองได้ ไม่เป็นไร” เธอก�าลงัจะเดนิอ้อมตวัมนัไป ทว่านงัป้า
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มอลลี่กเ็ข้ามาขวางทาง

“หนูเดินมาไกล แวะกินน�้ากินท่าก่อนมั้ย ข้างในนั้น” คนพูด

พยกัพเยดิเข้าไปในร้าน มองเหน็แสงสวีบัๆ แวมๆ ออกมา ดูอมึครมึ

อดึอดัยงัไงชอบกล

“ไม่เอา” แตงอ่อนเดินหน้า เสียงข้างหลังก็ยังอุตส่าห์ลอยลม

ตามมา

“มนี�้าหวาน ขนมนมเนยให้เลอืกกนิสารพดัเลยน้า” แน่ะ...ท�า

เป็นเสนอแนะ 

คนท�าท่าจะไปเริ่มคิดอยากจะแวะขึ้นมาหน่อยๆ เท้าที่จะก้าว

ไปข้างหน้าชะงกั ก่อนที่จะเอี้ยวคอมองกลบัไป “ว่าอะไรนะ ข้างในมี

ขนมนมเนยเยอะแยะเลยเรอะ”




