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- - - - - Koe’s Part - - - - -
 

“คงเป็น...รักแรกพบละมั้ง” 

ผมตอบเบาๆ โดยไม่หันไปมอง แต่พอจะจินตนาการได้ว่าคู่

สนทนาของผมคงหรี่ตามอง ก่อนจะได้ยินเสียงถามหวัดๆ เหมือน 

ไม่เชื่อถือในค�าพูดของผม

“กับผู้ชายเนี่ยนะ”

ใช่ครับ...

ผมบอกว่าผมชอบผู้ชาย

ผมชื่อโก้ ปีสาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�าลังนั่งคุยอย่าง

เปิดอกกับพี่มุก ดาวคณะนิเทศศาสตร์ คู่จิ้นสมัยมัธยมของผม 

“ท�าไมล่ะ ไม่ได้เหรอ” ผมย้อนถามก่อนเงยหน้าข้ึนมาจาก
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โทรศพัท์ในมอืเมือ่ได้ยนิเสยีงเลือ่นประตกูระจก ทัง้ผมและพีม่กุมอง

หน้ากันแล้วรีบเปลี่ยนเรื่องทันทีเพื่อไม่ให้คนท่ีเดินเข้ามาในห้อง 

รู้ตัวว่าก�าลังถูกพูดถึง

“นึกว่าวอร์มกลับไปแล้ว” พี่มุกทักคนที่เพิ่งเข้ามา 

“ลืมมือถืออะครับ” เขายิ้มเขินๆ แล้วเดินไปที่โต๊ะเพื่อถอดที่

ชาร์จแบตโทรศพัท์ออกจากเต้าเสยีบ ก่อนจะหนัมาย้ิมกว้างให้พ่ีมกุ

ที่ยืนอยู่ข้างผม แล้วยักคิ้วให้ผมเล็กน้อยแทนการร�่าลา

ผู้ชายคนนี้ชื่อวอร์มครับ เป็นน้องรหัสของพี่มุก ผมเจอเขา

ครั้งแรกที่ห้องซ้อมดนตรีในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา วันนั้นวอร์ม

มาช่วยถ่ายวิดีโอการซ้อมดนตรีให้พียูแบนด์ วงดนตรีของมหา-

วิทยาลัยซ่ึงมีพี่มุกเป็นหนึ่งในนักร้องน�าและมีผมมาช่วยเล่นกีตาร์

ให้บางครั้งบางคราว 

เมื่อเขาถอยหลังมาชนผมที่เพิ่งเดินเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจ

วินาทีนั้นแหละ เราทั้งคู่จึงได้สบตากัน...

ออกตวัเลยว่าผมไม่เคยชอบผูช้ายมาก่อน จงึไม่สามารถตอบ

พี่มุกได้เลยว่าอะไรในตัวของวอร์มที่ท�าให้เดือนคณะอย่างผมเกิด

อยากจะเปลี่ยนรสนิยมทางเพศของตัวเองขึ้นมาได้

จะเป็นสายตามุ่งมั่นแต่อ่อนโยนที่เขามองพ่ีมุกผ่านกล้อง 

ตัวนั้น...

ลักยิ้มที่ปรากฏบนแก้มขาว...

หรือเสียงหัวเราะสดใสเหมือนเด็กๆ...

แต่ก็ช่างเถอะ...

ผมคงไม่เสียเวลาไปนั่งคิดถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของ

ฮอร์โมนเพศในร่างกายผมหรอกนะ เพราะผมยังมีอะไรต้องท�า 
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อีกมาก...

เพื่อจะท�าให้วอร์มเป็นของผมให้ได้

ผมพดูกบัพีม่กุไปแบบนัน้ โดยนกึว่าพ่ีมกุจะเหน็ดีเหน็งามกับ

ผมเหมอืนครัง้ก่อนๆ แน่นอน...เธอมกัเหน็ว่ามนัเป็นเรือ่งตลกเสมอ

เวลาที่ผมพยายามไปมีปฏิสัมพันธ์กับใครๆ รอบตัวเธอ เธอมักจะ

สนกุไปกบัการเฝ้าดผูม คอยติดตามว่าผมจะจบีเป้าหมายน้ันส�าเรจ็

หรือไม่

แต่ครั้งนี้...

“เอาจริงเหรอ” 

ผมรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยกับท่าทีที่เธอแสดงออก แต่ยอมรับ

ว่าสีหน้าเป็นกังวลของพี่มุกกลับผลักดันให้ผมย่ิงฮึกเหิม ผมจึงวิ่ง

ออกจากห้องไปโดยทิ้งรอยยิ้มยียวนไว้เป็นค�าตอบส�าหรับค�าถาม

สุดท้ายนั้น 

“วอร์ม...วอร์ม...”

ผมตะโกนเรยีกเพราะกลวัว่าจะวิง่ตามวอร์มทีเ่ดนิอยูข้่างหน้า

ไม่ทัน นั่นท�าให้เขาหยุดชะงักและหันหลังกลับมามองผมท่ีค่อยๆ 

ชะลอความเร็ว ก่อนจะหยุดฝีเท้าลงตรงหน้าเขา แล้วพูดขึ้นอย่าง

กระหืดกระหอบ “จะ...จะกลับแล้วเหรอ”

“อืม” เขาพยักหน้าแล้วมองออกไปด้านนอกตึกเรียน “ฝนจะ

ตกแล้วอะ เดี๋ยวกลับล�าบาก”

“งั้นกูไปส่ง”

อย่างที่ผมพูด...ว่าผมจะท�าให้วอร์มเป็นของผมให้ได้ ทันทีที่

เปิดภาคเรยีน ผมจงึเริม่ต้นด้วยการลงเรยีนวชิาเดยีวกบัเขา วชิาหลกั



~ บ้านซ่อนศพ ~

12

การตลาด ซึ่งเป็นวิชาเดียวที่นักศึกษาจากคณะอื่นแบบผมสามารถ

เลือกเรียนเป็นวิชาเสริมได้ และนั่นท�าให้ผมได้มีโอกาสท�างานคู่กับ

วอร์ม

มนัง่ายมากเลยครบั เพราะวอร์มไม่มีเพือ่นสนิทแบบท่ีจะจับ

คูก่นัได้เลยในทนัท ีมแีค่ผูห้ญงิคนหนึง่ทีด่จูะสนใจวอร์มเช่นเดยีวกนั

กบัผม โชคดีท่ีเธอนัง่อยูแ่ถวหน้า กว่าจะเดนิมาถงึวอร์มทีน่ัง่อยูด้่าน

หลังของห้องก็ไม่ทันผมที่นั่งติดกับวอร์มอยู่แล้วตั้งแต่แรก 

และเพราะค�าว่า “คู่กันนะ” ของผมไม่ได้เป็นแค่ค�าชวนเพื่อ

ท�ารายงานคู่กันเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าผู้ชายซื่อๆ อย่างวอร์มคงไม่

เข้าใจ เราท้ังคูจ่งึสนทิสนมกนัอย่างรวดเรว็ เราคยุกนัทกุวนัผ่านแอ๊พ- 

พลเิคชัน่ไลน์ทีว่อร์มคงเข้าใจไปเองว่าผมแอดเขาเป็นเพ่ือนไว้เพ่ือใช้

ปรึกษากันเวลาท�ารายงาน แต่จนถึงตอนนี้ หากเขาเอะใจและลอง

ย้อนกลับไปดบูทสนทนาสกันดิ กจ็ะรูว่้ายงัไม่มช่ีวงใดเลยทีเ่กีย่วข้อง

กับเนื้อหาบทเรียน

แต่น่าเสียดายที่วอร์มไม่ใช่คนคุยเก่ง ผมจึงยังไม่รู ้อะไร 

เกี่ยวกับเขาเท่าที่ควร รู้แค่ว่าเขาพักอาศัยอยู่กับแม่ในบ้านที่ไม่ไกล 

จากมหาวิทยาลัยมากนัก 

และวันนี้นี่แหละ ที่ผมจะได้ไปส่งเขาที่บ้านเป็นครั้งแรก

“มึงกะพี่มุกรู ้จักกันนานแล้วเหรอ” เขาเริ่มบทสนทนาขึ้น

ท่ามกลางเสียงฝนที่ตกกระทบลงบนรถของผมอย่างหนัก 

“ก็เรียนโรงเรียนเดียวกันตอนม.ปลายอะ ตอนน้ันเป็นคู่จ้ิน 

กัน”

“คู่จิ้น...?” เขาทวนค�าอย่างสนใจ ผมจึงอธิบายต่อ

“ก็ตอนนั้นกูชอบเค้า กะว่าจะแอบจีบ แต่ไปๆ มาๆ คน 
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แม่งแซวกันทั้งโรงเรียน กูก็เลยอดแดก กลายมาเป็นเพื่อนกันแทน”

วอร์มหัวเราะจนตาหยี นั่นท�าให้ผมเผลอยิ้มตามไปด้วย  

แต่ก็ไม่พลาดที่จะถามในเรื่องที่อยากรู้ “แล้วมึงอะ...มีแฟนมั้ย”

ผมไม่ได้หันไปมอง แต่หางตาพลันเห็นคนข้างกายส่ายหน้า

ถี่ๆ ก็พลอยท�าให้ใจชื้นขึ้นได้บ้าง เอาละ...เริ่มแผนต่อไปกันดีกว่า 

“เออ กูไม่เข้าใจเรื่องการวางต�าแหน่งทางการตลาดเลยว่ะ มึงสอน

กูหน่อยดิ”

“ที่อาจารย์บอกจะควิซอาทิตย์หน้าอะนะ”

“เออๆ” ผมรีบพยักหน้า “มึงเข้าใจใช่ปะ”

“ก็พอได้นะ”

“งั้นมึงติวให้กูหน่อยนะ พรุ่งนี้สิบโมง มึงว่างมั้ย” ผมรีบนัด

เวลาทันที พลางเหลือบมองคู่สนทนาที่เริ่มผูกคิ้วขมวดเป็นปม  

ปากบางเม้มแน่นอย่างครุ่นคิด 

พี่มุกบอกผมว่า วอร์มจะตรงกลับบ้านทันทีที่เรียนเสร็จ  

พี่มุกเองก็เคยชวนเขากินข้าวเย็นหลายคร้ัง แต่ค�าตอบท่ีได้รับคือ 

ต้องกลับไปกินข้าวกับที่บ้าน

ผมคดิว่านัน่คอืสาเหตหุลกัทีท่�าให้วอร์มไม่มเีพ่ือนท้ังๆ ท่ีเขา

ก็ดูเป็นคนดี ไม่มีพิษภัยใดๆ

และนั่นท�าให้ผมจินตนาการภาพแม่ของวอร์มไว้ว่าคงเป็น

หญิงสูงวัย ผมสั้นดัดหยิก แว่นตากรอบใหญ่เลนส์หนา ท่าทาง 

เจ้าระเบียบและคงดุมากพอที่จะท�าให้ลูกชายต้องรีบวิ่งแจ้นกลับ

บ้านไปกินข้าวด้วยทุกวัน

แต่พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ แถมนัดช่วงเช้าด้วย

น่าจะได้แหละน่า...



~ บ้านซ่อนศพ ~

14

“ก็ได้”

‘เยสสสสสสสสส!’ 

ผมดีใจแทบบ้าจนแสดงออกมาเป็นรอยยิ้มมุมปากอย่าง 

ผู้มีชัย หวังว่าเป้าหมายของผมจะไม่ทันสังเกตเห็น “งั้นพรุ่งน้ีกู 

มารับนะ”

“เฮ้ย...ไม่เป็นไร เด๋ียวกไูปหา” เขารบีสวนค�าขึน้ทนัที “เจอกัน

ที่ไหนอะ”

“ที่หอกูดีมั้ย” หลอกล่อสุดฤทธิ์ “หอชาย ตึกห้า เดี๋ยวไปติวที่

ห้องกู” 

“อืม” เขาพยักหน้าเออออกับผม ก่อนพูดขึ้น “เออ...หลังนี้

แหละ” 

วอร์มช้ีน้ิวไปทางขวาซึ่งตรงกับบ้านหลังสุดท้ายของซอยตัน

นี้ เมื่อผมมองตามมือของเขาไปก็พบบ้านเดี่ยวสองชั้นขนาดใหญ่ที่

มีหลังคาลอนคู่สีเข้มแตกต่างจากบ้านหลังอื่นในซอยเดียวกัน เริ่ม

ทรุดโทรมและผนืหญ้าแข่งกนัเติบโตจนเริม่รกรงุรงั เสรมิความน่าขน

หวัลกุด้วยการไม่เปิดไฟเลยสักดวงเดยีวทัง้ภายนอกและภายในบ้าน

ระหว่างทีผ่มก�าลงัจนิตนาการถงึบ้านในภาพยนตร์สยองขวญั 

สักเร่ืองท่ีเคยดู สายตาของผมก็เหลือบไปเห็นบางอย่างซึ่ง

เคลื่อนไหวอยู่ที่ชั้นสองของบ้าน

ผ้าม่านสีทึมที่ห้องชั้นบนขยับเล็กน้อย ใครบางคนที่อยู่ 

ด้านหลังผืนผ้านั้นก�าลังจ้องมองผมอยู่ด้วยสีหน้าเรียบเฉย ทั้งๆ  

ที่ผมมองเห็นไม่ชัด แต่กลับรู ้สึกได้ถึงความดุดันจากแววตาที ่

จ้องมา

เขาคงเป็นห่วงลูกชายละมั้ง ดูจากนาฬิกาท่ีบอกเวลาเกือบ
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สองทุ่ม

“แม่มงึเหรอ” ผมหนัไปถามวอร์มทีก่�าลังจะลงจากรถ เขาไม่มี

ร่ม ผมก็ไม่มีเช่นกัน จึงต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยในการเตรียมตัวเพื่อ

วิ่งเข้าไปในบ้าน “กูต้องลงไปสวัสดีมั้ย...”

“ไม่ต้อง” เขาสวนค�าขึ้นทันทีทั้งที่ผมยังพูดไม่จบประโยค มือ

ของเขาจับแขนผมไว้แน่นจนเกอืบเรยีกว่าบบี ก่อนจะคลายออกเมือ่

รู้สึกตัวแล้วพูดต่อ “ฝนมันตกอะ ไว้วันหลังดีกว่า”

ผมพยักหน้าก่อนที่วอร์มจะเปิดประตูแล้วรีบวิ่งลงจากรถไป

อย่างรวดเร็ว

แต่ผ้าม่านผืนนั้นยังคงแง้มอยู่...

และเจ้าของบ้านยังคงจ้องผมอยู่

ติ๊ด...ติ๊ด...ติ๊ด...

ผมปล่อยให้เสียงโทรศพัท์ดงัข้ึนเพยีงชัว่อดึใจก่อนจะรบีวิง่มา

กดรับ “ถึงแล้วเหรอ”

“อืม รออยู่ข้างล่าง” เสียงปลายสายอู้อี้เหมือนคนหายใจ 

ไม่ออก น่าจะเป็นผลมาจากการวิ่งตากฝนเข้าบ้านเมื่อคืนแน่ๆ 

“เดี๋ยวกูลงไป”

ผมเดินลงมารับเขาที่ชั้นล่างของหอพัก ซึ่งมีม้านั่งหินพร้อม

โต๊ะสองสามชุดตั้งอยู่เพื่อรับรองผู้มาเยือน...

และวอร์มก็นั่งอยู่ตรงนั้น

“วอร์ม” ผมเรียกชายหนุ่มเพียงคนเดียวท่ีน่ังฟุบหน้าอยู ่

กับโต๊ะ ก่อนจะเอื้อมมือไปจับที่ไหล่ของเขา...

ตัวร้อนมาก!
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ผมจึงเขย่าไหล่ของเขาเบาๆ อีกสองสามที เมื่อเขารู้สึกตัวจึง

รีบพาขึ้นไปบนห้องพักโดยเร็ว 

“มงึป่วยท�าไมไม่บอกวะ” ผมเริม่บ่นขณะไขกญุแจห้องพกัเพือ่

พาวอร์มเข้าไปด้านใน เม่ือเปิดประตูได้แล้วจงึประคองเขาเข้าไปนัง่

พักบนเตียงของผม 

“กูไม่เป็นไรมากหรอก”

“กินยารึยัง” ผมหันไปจ้องเขาที่นั่งนิ่งอยู่บนเตียง ใช้เวลาสัก

พักใหญ่กว่าเขาจะมีสติพอที่จะหันกลับมาตอบ

“กินแล้ว”

“กนิไปตอนกีโ่มง” ผมพดูแล้วหยบิโทรศพัท์มอืถอืขึน้มาดเูวลา

“อืม...” ท่าคิดของเขาดูเหม่อลอยมากๆ จนผมทนไม่ไหว

“มึงนอนเลย” ผมใช้มือหนึ่งดันร่างเล็กให้เอนลงนอน แต่เขา

ก็ยังใช้แรงที่พอมีเหลือจับแขนผมไว้แล้วฝืนลุกขึ้น

“แล้วเรื่องติว...”

“มึงพักก่อน เดี๋ยวหายแล้วค่อยลุกขึ้นมาติวกู” ผมพูดพลาง

ดึงผ้าห่มขึ้นคลุมกายของเขาจนเกือบมิด

หลงัจากตกลงกนัแล้ว วอร์มกท็�าตามทีผ่มสัง่อย่างว่าง่าย ผม

คดิว่าเขาเองคงอ่อนเพลยีไม่น้อยจงึนอนหลบัสนทิด้วยความรวดเรว็ 

ส่วนผมก็ได้แต่นั่งมองเขาอยู่อย่างนั้น...

ก่อนจะนึกขึ้นได้...

ทั้งๆ ที่กินยาไปแล้ว แต่ไข้ยังไม่ลด ผมควรต้องท�าอะไร 

สักอย่าง ไม่ใช่ปล่อยให้เขานอนอยู่แบบนี้

เปลี่ยนวิธีลดไข้ดีกว่า...

ผมเดินไปทีห้่องน�า้ เตรยีมน�า้และผ้าขนหนผูนืเลก็ๆ ออกมา
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วางไว้ท่ีเก้าอีข้้างเตียง ก่อนค่อยๆ เลกิผ้าห่มขึน้จากร่างบาง บรรจง

แกะกระดุมเสื้อเชิ้ตออกจนหมด ตามด้วยการรูดซิปกางเกงยีน 

ขายาวลงจนเห็นกางเกงบ๊อกเซอร์สีอ่อน

แค่นี้ก็ใจสั่นไปหมด...

น�้าลายอึกใหญ่ของผมถูกดันลงคออย่างยากล�าบาก ไม่รู้จะ

หลบสายตาไปทางไหนในเม่ือร่างบางตรงหน้าก�าลงัจะถูกจัดการให้

เปลอืยเปล่า แค่ใบหน้าเนยีนใสทีเ่ริม่ขึน้สแีดงระเรือ่ด้วยพิษไข้ก็ยาก

จะหักห้ามใจอยู่แล้ว  

“เอาวะ” ผมพูดข้ึนเพื่อปลุกใจตัวเอง ในเมื่อส�านึกด้านดีสั่ง

ผมให้รีบเช็ดตัวคนไข้โดยเร็วก่อนที่เขาจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้ ผม

จึงเริ่มด้วยการสูดหายใจเข้าเต็มปอดแล้วปล่อยออกมาแรงๆ ก่อน

จะดึงเสือ้เช้ิตสขีาวตวันัน้ออกจากเจ้าของ โยนมนัลงบนพืน้ แล้วลาก

กางเกงยีนผ่านขาเรียวจนถึงปลายเท้า

แต่ภาพที่ผมเห็นตรงหน้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้เลย 

สักนิด...

ผิวขาวเนียนถูกประทับด้วยร่องรอยหลากสี บ้างสีม่วงปน

เขียวจากการถูกกระทบกระแทก รอยช�้าปรากฏขึ้นเป็นจ�้าทั้งบน 

ต้นแขนและหน้าขาสลับกับแนวยาวสีแดงก�่าคล้ายห้อเลือดขนาด

พอดีกับความกว้างของเข็มขัดนักศึกษาที่พาดผ่านหลายจุดท่ัวร่าง 

ไม่นับรอยเล็บจิกลึกที่หน้าอก 

“ใครท�ามึงแบบนี้วะวอร์ม”
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-  -  -  Warm’s Part  -  -  -
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Warm
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บทลงโทษใหม่ของการกลับบ้านดึก
โดยไม่โทร.บอกก่อน

ยืนตากฝน 1 ชม.





~ สาววายร�าพัน ~

(2)

- - - - - Koe’s Part - - - - -
ร่างเลก็บนเตยีงเริม่รูส้กึตวั สงัเกตได้จากดวงตาท่ีขยบัไป 

มาภายใต้เปลือกตานั้น ก่อนที่เขาจะลืมตาขึ้น และใช่...ผมยังนั่งอยู่

ข้างๆ เขา

“โก้” วอร์มดนัตัวขึน้ทกัทายผมก่อนจะเหน็สภาพเปลอืยเปล่า

ที่มีเพียงผ้าห่มปิดกายของตนเอง เขาเงยหน้ามองผมด้วยแววตา

ตกใจปนสงสัย ผมจึงต้องทักทายเขาซะหน่อย

“ตื่นแล้วเหรอ” 

แต่ยงัไม่ทนัทีผ่มจะแกล้งอะไรต่อ เขาก็คลายความตืน่เต้นลง

เพราะหันไปเห็นขันใบเล็กที่มีผ้าขนหนูพาดอยู่

“มึงนี่...เรียนวิศวะเอกพยาบาลเหรอวะ”
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“กวนตนีนะมึง” ผมเผลอหัวเราะทัง้ทีต้ั่งใจจะตสีหีน้าเคร่งขรมึ 

ก่อนเอื้อมมือไปดันหน้าผากของเขาเบาๆ “ไข้ลดแล้วนิ” 

เขาหันมายิ้มให้ผมแทนค�าขอบคุณ แต่ผมคงยังย้ิมตอบเขา 

ไม่ได้...

หากยังไม่ถามในสิ่งที่ค้างคาใจ

“มึงไปโดนอะไรมาวะ” ผมถามขึ้นด้วยน�้าเสียงจริงจังพลาง

จ้องเขานิ่งๆ เพื่อดูปฏิกิริยา

เขาเงยีบ แต่ลกูกระเดอืกทีข่ยบัเบาๆ จากการกลนืน�้าลายลง

ล�าคอพร้อมสายตาหลบต�่า ท�าให้ผมอดที่จะถามต่อไม่ได้

“ใครท�ามึง”

“ไม่มีอะไรหรอก อุบัติเหตุนิดหน่อยน่ะ”

ผมหรีต่ามองเขาทีย่งัคงเล่ียงไม่สบสายตาก็ได้แต่ถอนหายใจ

เบาๆ หากเขาไม่ต้องการเล่า คาดคั้นไปก็คงไม่มีประโยชน์ อีก

อย่าง...เราท้ังคูก่ย็งัไม่ได้สนทิกนัขนาดทีเ่ขาจะกล้าเล่าทกุเรือ่งให้ผม

ฟังด้วย

“มา...กูทายาให้” ผมพูดขึ้นก่อนหันไปหยิบยาทาลดอาการ

บวมช�้าและยาทาแผลสดที่เตรียมไว้แล้วมาวางที่เตียง

“ฮะ!? ทะ...ทายา...?” 

“อมื ท�าไมอะ” ผมยงัคงท�าหน้านิง่ทัง้ทีใ่จจรงิอยากจะหวัเราะ

กับท่าดึงผ้าห่มขึ้นปิดส่วนบนจนเหลือแค่ดวงตาใสของเขา

“กูทาเองก็ได้”

“มึงอายอะไร กูเห็นของมึงหมดตั้งแต่ตอนเช็ดตัวแล้ว” ผม 

ไม่ฟังค�าทัดทาน เลื่อนตัวลงนั่งบนเตียงด้านหลังของเขา ดึงผ้าห่ม

ออกจากร่างบางแล้วค่อยๆ ทายาแก้ฟกช�้าลงบนต้นแขน เขาสะดุ้ง
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เล็กน้อยเพราะบางรอยยังเป็นรอยใหม่ 

ใบหน้าของคนไข้แดงก�่าลามไปจนถึงใบหู อย่าว่าแต่เขา 

เลยครับ บุรุษพยาบาลคนนี้ก็กัดริมฝีปากแน่นเช่นกันเมื่อรู้ตัวว่าจะ

เผลอยิ้มออกมา 

เพราะภายใต้ร่องรอยบอบช�า้เหล่านีค้อืผวิขาวละเอยีด แถม

ร่างเล็กบางยิ่งกว่าผู้หญิงซะอีก หากแต่ตามต้นแขนและน่องขามี

เพียงกล้ามเนื้อมัดบางๆ ดูสมส่วน กลิ่นหอมอ่อนๆ จากสบู่แตะ

จมูกผมทุกครั้งที่ขยับตัวเข้าใกล้

“กี่โมงแล้ววะ”

“สามโมงกว่าแล้ว”

สิ้นค�าตอบของผม วอร์มสะดุ้งตัวโยน พลางหันไปมาด้วย

ดวงตาเบิกโพลง “มือถือกูอยู่ไหนวะ” 

ท่าทางร้อนรนท�าให้ผมต่ืนเต้นไปด้วย จึงรบีเอือ้มมอืไปหยิบ

โทรศัพท์มือถือมาให้เขาพร้อมทั้งเล่าเหตุการณ์ในช่วงที่เขาก�าลัง

นอนหลับอยู่ให้ฟัง “เออ ตะกี้แม่มึงโทร.มา แต่กูบอกให้แล้วว่า 

มึงไม่สบาย”

วอร์มมองหน้าผม ท่าทางตกใจกว่าเดมิมาก “คณุปัดเน่ียนะ”

“อืม” 

“แล้วเค้าว่ายังไง”

“ก็ไม่ได้ว่าอะไร กูบอกว่า เดี๋ยวมึงตื่นแล้วกูจะไปส่งให้”

เขาพยักหน้าช้าๆ อย่างเบาใจ ก่อนจะหันกลับมาทางผม 

อีกครั้งเพื่อถามต่อ “เออ...แล้วมึงรู้ได้ไง ว่าคุณปัดเป็น...”

“แม่มึงอะเหรอ กูก็ถามเค้าดิ” ผมตอบค�าถามตรงๆ ในเมื่อ

หน้าจอโทรศัพท์ระบุชื่อว่าสายโทร.เข้า ‘คุณปัด’ มันก็มีโอกาสเป็น
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ได้ทั้งผู้ใหญ่ที่วอร์มเคารพ คนรู้จักซึ่งอาจไม่สนิทกันมาก หรือแม้

กระทั่งแฟนสาวของเขา ซึ่งข้อนั้นแหละที่ผมกลัว

แต่ค�าตอบที่ได้จากปลายสายมันประหลาดเกินกว่าท่ีผมคิด

ไว้มาก 

คนอะไรเรียกแม่ว่าคุณ...

“เด๋ียวกกูลบัก่อนนะ” อยูด่ีๆ  ร่างบางกล็กุพรวดพราดขึน้จาก

เตียง ก่อนใช้มือหนึ่งเอื้อมไปหยิบเสื้อผ้าของตนเองท่ีถูกพาดไว ้

บนพนักเก้าอี้ ขณะที่อีกมือยังคงประคองผ้าห่มท่ีคลุมตัวอยู่ไม่ให้

เลื่อนหลุด

“อ่าวเฮ้ย!” ผมมองเขาแล้วร้องขึ้น “จะรีบไปไหนวะ”

“โทษทีว่ะ คุณปัดโทร.มาไม่รู้มีเรื่องอะไรรึเปล่า”

“แล้วเรื่องติว...”

“เด๋ียวพรุง่นีก้มูาติวให้ใหม่นะ” เขายิม้แหยๆ ให้ผมอย่างรูส้กึ

ผดิขณะก�าลงัสวมเสือ้แบบเก้ๆ กงัๆ เพราะกลวัจะโป๊ ผมจึงหนัหน้า

ไปอีกทาง ก่อนหยิบกุญแจรถไว้ในมือแล้วพูดขึ้น 

“งั้นกูไปส่งนะ”

หลงัจากผมขบัรถไปส่งวอร์มทีบ้่าน เขากก็ลบัมาตวิให้ผม 

ตามสัญญาในวันรุ่งขึ้น เขาสอนผมในเรื่องการแบ่งส่วนของตลาด 

การก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย และการวางต�าแหน่งของผลิตภัณฑ์  

เอาเป็นว่าถ้าใครเรียนการตลาดมาก็คงรู้ดี ที่ผมบอกเขาว่าผมไม่

เข้าใจ ตอนนีผ้มไม่เข้าใจกว่าเดมิซะอกี กด็อูาจารย์ทีอ่ยู่ตรงหน้าผม

สิครับ ผู้ชายบ้าบออะไรกันจะน่ามันเขี้ยวขนาดนี้ ยิ่งมองก็ยิ่งอยาก

ใช้นิว้จิม้แก้มใสนัน่เบาๆ ปลายจมกูแหลมๆ กน่็าขบเล่น ยิง่รมิฝีปาก
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นั่น...อย่าให้มีโอกาสเชียวละ ผมจะจัดการให้ห้อยกว่าเดิมอีก นี่ยัง

ไม่นับดวงตาของเขานะ

ผมชอบที่สุด...ก็เวลาเห็นตัวเองในแววตาของเขานี่แหละ

“เฮ้ย!” ผมโดนอาจารย์กระทุ้งศอกใส่หน้าอกเต็มแรง “ตั้งใจ

เรียนหน่อยสิวะ อุตส่าห์มาติวให้เนี่ย”

“โทษๆ” ผมยิ้มแห้งๆ ก่อนเขี่ยหนังสือเข้าหาเขา “อ้ะ ต่อๆ”

แล้วเขาก็สอนต่อไป ส่วนผมก็นั่งมองหน้าเขาต่อไป...

ผมโดนด่าอีกหลายครั้งครับ ทั้งเรื่องไม่ตั้งใจเรียน และเรื่อง

ความโง่ของผมที่สอนกี่ครั้งก็ไม่เข้าใจ ผมว่าเขาคงเริ่มระอาผมแล้ว

ละ ก็เลยชวนเขาลงไปหาอาหารกินเล่นด้วยกัน ระหว่างนั่งพักผ่อน

ก่อนจะเริ่มติวต่อ เราจึงได้พูดคุยกันบ้าง

“มึงไม่มีแฟนจริงๆ เหรอ” เขาถามผมด้วยสีหน้าไม่เชื่อถือ

อย่างรุนแรง

“กูจะหลอกท�าไมวะ”

“แล้วท�าไมเลิกกับคนเดิมอะ”

“กค็ยุกนัไม่ค่อยรูเ้รือ่งอะ ผูห้ญงิกเ็งีย้แหละ กูกะว่าจะเปลีย่น

ไปคบผู้ชายแล้ว”        

พูดจบก็ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆ จากคนตรงหน้า เขาคงคิด

ว่าผมพูดเล่นละมั้ง

“แล้วมีคนที่คุยๆ อยู่ปะ”

“ตอนนี้ไม่มีแล้ว มีแต่ไปชอบเค้า”

“ใครวะ” เขาหน้าหนัมาทางผมเพือ่รอฟังค�าตอบ จึงได้เหน็ว่า

ผมเองก็จ้องเขาอยู่เช่นกัน

ผมรูด้ว่ีาสายตาของตวัเองในเวลาน้ีไม่ใช่สายตาของเพ่ือนคน
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หนึ่งอีกต่อไป และดูเหมือนว่าเขาเองก็รับรู้ได้เช่นกันจากสีหน้าที่

ก�าลงัเปล่ียนแปลง รอยยิม้สดใสค่อยๆ หุบลง แต่แทนทีด้่วยแววตา

ไววับท�าให้ผมเชื่อว่าเขาคงรู้สึกหวั่นไหวไม่น้อย ซึ่งผมตั้งใจให้เป็น

แบบนั้นอยู่แล้ว 

แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่หลงกลอยู่ดี 

“เห็นพี่มุกบอกว่าจะมีงานดนตรีที่ลานกิจกรรมเหรอ”

เมื่อเขาเปลี่ยนเรื่องโดยเร็ว ผมก็คงต้องคล้อยตาม “อืม มึง

มาดูปะ”

“ยงัไม่รูเ้ลยว่ะ เหน็พีม่กุบอกงานเริม่เยน็ๆ กูคงต้องกลับบ้าน

ก่อน”

“เหรอ...” ผมลากเสียงยาวๆ ตอบรับประโยคของคู่สนทนา 

ทั้งที่ในใจนึกไปถึงงานวันนั้นแล้ว “เสียดายจัง”

“ท�าไมอะ มงึเล่นด้วยเหรอ” เสยีงถามอย่างสนใจดงัขึน้ เพราะ

ปกติ ผมไม่ใช่มือกีตาร์หลักของวงพียูแบนด์อยู่แล้ว ย่ิงเป็นงานท่ี

ต้องไปเล่นตามคณะต่างๆ ซ่ึงมักใช้เครือ่งดนตรน้ีอยชิน้ ผมย่ิงหมด

สิทธิ์

“ถ้ามึงมา กูเล่นเลย ร้องด้วย”

พูดจบก็ได้ยินเสียงหัวเราะของคู่สนทนา “เว่อร์อะมึง”

“ไม่เว่อร์” ผมแกล้งย�้าหนักแน่นทั้งที่ยังหยุดยิ้มยียวนไม่ได้ 

“มึงมานะ เดี๋ยวร้องเพลงให้ฟัง”

สิน้ประโยคเชญิชวน วอร์มค่อยๆ หยดุเสยีงหัวเราะเพือ่ครุน่ 

คิด แต่ใบหน้าของเขายังคงเปื้อนยิ้ม

จริงๆ แล้ว ผมไม่ได้มีรายชื่อในงานครั้งนี้หรอกนะ และเมื่อ

ครู่ผมก็แค่พูดเล่นเท่านั้น แต่เมื่อได้ยินค�าตอบจากคู่สนทนา ซึ่งแม้
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จะไม่ใช่ประโยคที่ตรงใจนัก แต่ก็ปลุกให้ผมเริ่มใช้ความคิดทันที... 

ต้องท�าอะไรสักอย่างแล้ว

“จะพยายามนะ”

หลังจากวันนั้นจนถึงวันสอบย่อยเพื่อเก็บคะแนน ผมยัง 

คงได้รับความกรุณาในด้านการศึกษาจากอาจารย์วอร์มอย่างต่อ

เนื่อง ถึงเวลาเรียนและเวลาพักของเราจะไม่ค่อยตรงกัน แต่เราก็ยัง

คงเจอกนัได้ในเวลาเทีย่ง กนิอาหารกลางวนักันไป ตวิกันไป ก็ท�าให้

ผมมีความสุขไม่น้อย

แน่นอนว่าความสขุของผมไม่ได้มาจากการมคีวามรูเ้รือ่งการ

ตลาดเพิ่มขึ้นหรอกนะ

จนกระทั่งวันนี้ วันที่อาจารย์ตรวจข้อสอบของนักศึกษาจน

เสร็จสิ้นและน�าผลมาประกาศในคาบเรียน 

“ตายห่า!” เสยีงอทุานดงัขึน้จากคนข้างตวัเมือ่เหน็ผลคะแนน

สอบย่อยของผม

สี่เต็มสิบ

“มึงได้เท่าไหร่วะ” ผมชะโงกหน้ามองโต๊ะเล็คเชอร์ของวอร์ม

ซึ่งมีกระดาษค�าตอบที่โชว์ผลคะแนนวางอยู่ 

แปดเต็มสิบ

“นี่แสดงว่ามึงไม่เข้าใจที่กูสอนเลยใช่มั้ยเน่ีย” วอร์มน่ิวหน้า 

ท่าทางเป็นกังวลยิ่งกว่าเจ้าของคะแนนอีก

“ตอนมงึสอนกกูเ็ข้าใจ แต่พอมาท�าเองมนัก็ไม่ค่อยได้อะ” ผม

ยิม้แหยๆ ใส่อาจารย์ทีด่เูป็นห่วงผมมาก ก่อนท่ีนาฬิกาจะบอกเวลา

เที่ยง นั่นหมายถึงหมดเวลาเรียนวิชานี้แล้ว ผมจึงได้โอกาสชักชวน
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เขาไปกินอาหารกลางวัน แล้วกลับมาคุยเรื่องรายงานต่อท่ีหอพัก

ของผม

“กูว่าต้องไม่มีใครได้ต�่ากว่ามึงแล้วแน่ๆ เลย” วอร์มยังคงบ่น

เรื่องคะแนน 

“ให้ก�าลังใจกูมากกกกกก” ผมลากเสียงยาวอย่างประชดแล้ว

หวัเราะ เอาจริงๆ ก่อนหน้านีผ้มไม่ได้สนใจคะแนนทีอ่อกมาเท่าไหร่

นักหรอก เพราะจุดประสงค์ที่แท้จริงของผมไม่ใช่การหาความรู้ 

เร่ืองการตลาดซะหน่อย จนกระทั่งมาเห็นสีหน้าบั่นทอนก�าลังใจ 

ของวอร์มนี่แหละ

เขาหัวเราะเบาๆ แล้วพูดขึ้น “ถอนมั้ย”

“ถ้ากูถอนแล้วมึงจะท�างานคู่กับใคร”

“กูท�าคนเดียวก็ได้ ดีกว่าให้มึงติด F อะ” 

“F เลยเหรอ” โอเค...ผมเริม่เครยีดแล้ว ถึงผมจะไม่ใช่คนเรยีน

ดอียูแ่ล้วตัง้แต่แรก แต่ถ้าตดิ F กเ็ท่ากบัว่าผมต้องมาเรยีนวชิาน้ีใหม่ 

ซึ่งตอนนั้นวอร์มคงสอบผ่านไปแล้ว งั้นผมก็คงต้องเรียนคนเดียว

สินะ “ไม่น่าจะขนาดนั้นมั้ง”

คงเพราะเห็นหน้าเหยเกของผมละม้ัง รอยยิ้มจึงเริ่มปรากฏ

บนปากบาง ก่อนที่เขาพูดขึ้นระหว่างค้นชีทเรียนในแฟ้มพลาสติก 

ใบใหญ่ “เดีย๋วมงึเอาทีก่จูดไปอ่านก่อนแล้วกนั เสรจ็แล้วค่อยมาคนื 

เผื่อจะเข้าใจขึ้นบ้าง”

“ขอบใจ” 

“ท�าไมมึงถึงมาลงเรียนวิชานี้วะ” วอร์มถามผมโดยที่สายตา

ยังคงจดจ้องชีทเรียนปึกหนา เขาคงอยากรู้จริงๆ ในเมื่อผมไม่ได้

เรียนมาทางด้านนี้เลย จากที่นั่งอยู่ด้วยกัน เขาเองก็คงรู้สึกได้ว่า



~ สาววายร�าพัน ~

33

ความสนใจในบทเรียนของผมแทบไม่มี

“ก็มันเป็นวิชาเดียวในคณะมึงที่กูลงเรียนได้อะ”

เขายังคงถามต่อ ทว่าสีหน้าเริ่มเปลี่ยนแปลง “แล้วมึงอยาก

ลงเรียนวิชาในคณะกูท�าไมวะ”

“ไม่งั้นเราจะได้รู้จักกันเหรอ”

เพียงชัว่อดึใจ เขาเงยหน้าขึน้และจ้องมาทีผ่มซึง่ก�าลงัมองเขา

อยู่เช่นกัน “มึงอยากรู้จักกูท�าไม”

ผมคิดไว้อยู่แล้ว...ว่าต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เข้าสักวัน

แต่เมื่อมาถึงขั้นนี้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็คงต้องปล่อยให้มัน

เป็นไป...

“มึงจ�าวันที่เราเจอกันในห้องซ้อมได้ปะ...

“กูชอบมึงตั้งแต่วันนั้นแหละ”

ผมเผยความในใจจนหมดสิ้น หวังว่าเขาคงจะเข้าใจและ 

ไม่รังเกียจในความรู้สึกของผม แววตาของเราทั้งคู่สอดประสานกัน

ด้วยความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แววหน่ึงคือความสับสน 

หวั่นไหว และเคลือบแคลงสงสัยในสิ่งที่ได้ยิน ส่วนอีกแวว...

ผมค่อยๆ เลื่อนหน้าเข้าใกล้ใบหน้าเรียวขณะที่เขายังคงมอง

ผม ทั้งที่ใจหนึ่งกลัวว่าเขาจะเบือนหน้าหนี ถ้าเป็นอย่างนั้น ความ

สัมพันธ์ที่เรามีคงจบลง เขาคงไม่มีแม้แต่ความเป็นเพ่ือนให้ผมอีก 

แต่อกีใจกลบัไม่ฟังเสยีงค้านใดๆ ปล่อยให้ร่างกายเคลือ่นไหวต่อไป

ด้วยตัวมันเอง

ยิ่งใกล้ก็ยิ่งต่ืนเต้น รู้สึกเลยว่าหัวใจของตัวเองเต้นระส�่าจน

เกือบจะหลุดออกมา ตอนนี้ผมได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจ ได้

กลิ่นแม้กระทั่งหมากฝรั่งรสผลไม้ที่ยังคาอยู่ในปากของเขา และนั่น
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ท�าให้ลิ้นร้อนของผมพร้อมที่จะท�างาน

ขอชิมด้วยนะ...

...

... ...

... ... ...

กริ๊ง...

เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ดังขึ้นขัดจังหวะจนท�าให้เราทั้งคู่ต้อง

ผละออกจากกัน ก่อนที่วอร์มจะลุกขึ้นแล้วหยิบโทรศัพท์ออกจาก

กระเป๋ากางเกงเพื่อกดรับ

หน้าจอโทรศัพท์โชว์ชื่อที่วอร์มและผมคุ้นเคยดี 

‘คุณปัด’

นั่นท�าให้ผมรู้ทันทีว่าถึงเวลาที่ต้องขับรถไปส่งวอร์มที่บ้าน

แล้ว

ผมใช้ปลายเท้ากดเบรกเพื่อชะลอให้รถเคลื่อนตัวไปถึง 

หน้าบ้านของวอร์มพอด ีขณะทีว่อร์มค่อยๆ ปลดเขม็ขดันริภยัออก

แล้วพูดขึ้นเบาๆ

“ขอบใจนะ”

“กูมาส่งมึงทุกวันเลยได้ม้ัย” ผมถามขึ้นด้วยเสียงเรียบ  

ทั้งที่ในใจตื่นเต้นแทบบ้า ไม่ใช่แค่ค�าตอบว่าได้หรือไม่ได้ แต่มัน 

คือการทดสอบว่าเขารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่

“มึงอยู่หออยู่แล้ว แล้วจะขับรถออกมาส่งกูอีกเนี่ยนะ” 

“แต่กูอยากท�านะ” ผมพูดในสิ่งที่เขาปฏิเสธไม่ได้อีก หากเขา

มีเหตุผลคือเกรงใจ ผมก็มีความเต็มใจมาหักล้าง 
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และเมื่อผมหันไปสบสายตา ชายหนุ่มก็ไม่คัดค้านอีก เขา 

ยิ้มจนเห็นรอยบุ๋มเล็กๆ บนแก้มนิ่มก่อนลงจากรถ

ส่วนผมก็มองตามเขาไปต้ังแต่ปิดประตูรถจนกระท่ังเดิน 

เข้าบ้าน ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองหน้าต่างบานเดิมท่ีเคยเห็นใคร 

บางคนอย่างอดไม่ได้

นั่น! คุณปัด

เธอยังคงยืนอยู่ที่เดิม และจ้องมองผมด้วยสายตาแบบเดิม

ผมยอมรบัว่ารูส้กึหวัน่ใจไม่น้อย หากคดิว่าทีเ่ขาแอบมองผม

วันนั้นเพราะเป็นห่วงลูกชายที่กลับบ้านช้า แล้ววันนี้ล่ะ...

ดวงอาทิตย์ยังไม่ตกดินด้วยซ�้า

เอาวะ...

ผมตัดสินใจลดกระจกรถลงแล้วยกมือพนมพร้อมก้มลงไหว้

จากในรถเพื่อทักทาย แต่เมื่อเงยหน้าขึ้น คุณปัดยังคงจ้องผมเขม็ง 

ก่อนค่อยๆ ละมือออกจากผ้าม่านให้มันปิดลง ไม่แม้แต่จะยิ้มรับ 

หรือรับไหว้

น่าขนลุกเป็นบ้า...

ผมเห็นท่าทีของวอร์มเวลาพูดถึงคุณปัดก็พอจะเดาได้ว่า 

น่าสยดสยองแค่ไหน แต่กริยิาทีท่�าเมือ่ครูม่นักเ็กนิไปนะ เหมอืนเธอ

ไม่อยากให้ใครรู้จัก ทักทาย หรือแม้กระทั่งพบเห็นอย่างนั้นแหละ

ทั้งที่พยายามจะไม่คิด แต่ก็อดคิดไม่ได้...

ในเมื่อวอร์มอยู่กับแม่แค่สองคน ไม่มีแฟน หรือเพ่ือนฝูง

ที่ไหน โอกาสที่เขาจะได้พบเจอใครก็น้อยเหลือเกิน

งั้นบาดแผลที่เกิดขึ้นบนร่างกายของเขา...

ฝีมือคุณใช่มั้ย...คุณปัด?
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-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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-  -  -  Warm’s Part  -  -  --  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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เริม่มคีนถามหามอเตอร์ไซค์วินคนนัน้แล้ว
อกีไม่นานต้องมีญาตขิองมันมาแจ้งความ
คนหายแน่ๆ แต่คณุปัดดูไม่ตืน่เต้นเลย

เหมอืนลมืไปแล้วด้วยซ�า้ว่าท�าอะไรลงไป
ถงึจะบอกว่ามันแอบขึน้บ้านมาขโมยของ

แต่สิง่ทีค่ณุปัดท�า...มันไม่ใช่การป้องกันตัวแล้ว

มันเป็นการฆาตกรรม
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- - - - - Koe’s Part - - - - -
“ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาทุกคนมาฟังเพลงเพราะๆ จาก 

พวกเราพียูแบนด์ พร้อมทั้งท�าบุญบริจาคเงินร่วมกันได้ที่ลาน

กิจกรรม คณะนิเทศศาสตร์นะครับ ส�าหรับเงินบริจาคทั้งหมดวันนี้

เราจะน�าไปมอบให้แก่บ้านเด็กก�าพร้า...” หัวหน้าวงพียูแบนด์

ประกาศออกไมโครโฟนด้วยรอยยิ้ม เชิญชวนให้นักศึกษาท่ีเดิน 

ผ่านไปมาร่วมบริจาคเงินให้แก่โครงการของวง ผมเองก็มีส่วนร่วม

กับโครงการนี้เหมือนกันนะ...

ก็ถือกล่องบริจาคอยู่นี่ไง

ตึก...

เสียงตบกล่องบริจาคเบาๆ เพื่อไล่ธนบัตรลงไปด้านใน 
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ปลุกผมจากอาการเหม่อลอย เม่ือได้สติและเงยหน้าขึ้นจึงพบกับ 

คนที่ผมคุ้นเคยเป็นอย่างดี

“วอร์ม” ผมทักทายชายหนุ่มตรงหน้าที่ยิ้มอ่อนให้ผม

หลงัจากผมบอกความจรงิกบัเขาวันนัน้ เราก็ไม่ได้เจอกันเลย

อกีจนกระทัง่วันนี ้ผมรูว่้าเขาไม่ได้โกรธผม แต่ทีห่ายหน้าไปคงเพราะ

ยังท�าตัวไม่ถูกเวลาเจอกันมากกว่า...

ซึ่งผมเข้าใจ จึงยินดีให้ทั้งเวลาและระยะห่าง

“มารอฟังนะเนี่ย”

“ฟัง’ไรเหรอ” 

“ก็เห็นบอกว่าถ้ามาจะร้องเพลงให้ฟังไม่ใช่เหรอ”

เออว่ะ...พอมีเรื่องนั้นเข้ามาขัด ผมก็ลืมเรื่องที่เคยพูดไว้ 

ซะสนิท แน่นอนว่าสีหน้าผมคงแสดงออกชัด เขาจึงหัวเราะและ 

พูดขึ้น 

“เฮ้ย! พูดเล่น เดี๋ยวไปแล้ว”

“ไปไหนวะ” 

“กลบับ้านดิ เนีย่...” วอร์มตอบก่อนชนูาฬิกาข้อมอืขึน้ดเูวลา 

“ห้าโมงกว่าแล้ว”

“ไม่รอฟังพี่มุกเหรอ”

“กอ็ยากรอนะ แต่นีย่งัเซตเครือ่งดนตรกีนัไม่เสรจ็เลยรเึปล่า” 

เขาพูดแล้วช้ีไปที่ลานกว้างใต้ร่มไม้ซึ่งตอนนี้มีเพียงไมค์ที่เสียบ 

บนขาตั้งเท่านั้น 

ผมซึ่งมองตามสายตาของเขาไปยังลานน้ันได้แต่พยักหน้า 

และปล่อยให้ชายหนุ่มยิ้มให้ผมเพื่อร�่าลา 

“กูไปนะ”
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ผมมองตามวอร์มที่ค่อยๆ เดินสวนฝูงชนออกไปด้วยใจหาย 

ยอมรับว่าใจหนึ่งก็ดีใจไม่น้อยที่เขายังเป็นคนเดิม แต่อีกใจก็นึกถึง

ค�าที่เคยพูด...

วี้ดดด...

เสียงไมค์หอนหวดีเมือ่ผมใช้มอืหนึง่เคาะเบาๆ อกีมอืกเ็ลือ่น

ข้อต่อของขาไมค์เล็กน้อยให้พอดีกับความสูง

“ขอโทษนะครับ” ผมพูดใส่ไมค์ เสียงดังพอให้ทุกคนหันมา

มอง...

รวมถึงวอร์ม

“ก่อนที่พียูแบนด์จะข้ึนเวที ผมขอคั่นเวลาซักนิดนึงนะครับ 

พอดีผมสัญญากับคนคนนึงไว้ว่าจะร้องเพลงให้เค้าฟัง...” 

คนที่ยืนอยู่รอบๆ ลานเริ่มให้ความสนใจ บางคนเริ่มขยับเข้า

มาใกล้ๆ บางคนเริม่จบักลุม่กระซบิกระซาบกัน แน่นอนว่ามนัท�าให้

ผมตื่นเต้นจนมือที่เอื้อมไปหยิบกีตาร์โปร่งซึ่งตั้งพาดไว้กับขาเก้าอี้

สั่นไปหมด 

“งั้นผมขอร้องเพลงซักเพลงนะครับ”

เสยีงปรบมอืดงัขึน้จากคนดรูอบข้าง ถงึจะไม่ดงัเท่าเสยีงหวัใจ

ของผม แต่เมื่อมาถึงขั้นนี้ ผมคงท�าได้เพียงยิ้มแห้งๆ ให้แก่ทุกคน

แล้วเริ่มร้องเพลงที่ตรงกับความรู้สึกในใจ

รอฟังค�านั้น...

“ในแววตาที่เธอมองดู

มีความจริงอะไรฉันเองก็รู้

รู้ว่ามันลึกซึ้งและมีค่า
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แต่ว่ามีบางค�าที่เธอลืมไป

ท�าให้ภายในใจฉันมีปัญหา

ก็ไม่แน่ใจ เก็บไว้ข้างในตลอดมา

รอฟังค�านั้นอยู่ รู้หรือเปล่า

หากเพียงได้ยิน คงบินได้ถึงดวงดาว

จะให้ฉันโชคดีอย่างนั้นได้หรือไม่

ให้ฉันรู้สักครั้ง ค�าที่ยังเก็บมันไว้ ข้างใน

บอกได้ไหม

แค่เพียงเบาๆ ว่ารักกัน

เท่านั้นฉันคงสุขหัวใจ”

เสียงเตือนแอ๊พพลิเคชั่นไลน์ดังข้ึนจากโทรศัพท์มือถือใน

กระเป๋ากางเกงของผม มือจึงหยิบออกมาดู

‘เพลงเพราะดีนะ’ 

ผมหัวเราะเบาๆ กับข้อความของพี่มุก รู้ว่ามันไม่ใช่ค�าชม

หรอก แต่เป็นค�าประชดต่างหาก ซ่ึงผมกย็อมรบัผดิแต่โดยดท่ีีขึน้ไป

ร้องเพลงโดยพลการแบบนั้น 

‘ฝากพี่มุกขอโทษทุกคนด้วยนะ’

‘ย่ะ’ พีม่กุตอบกลบัมาทนัทพีร้อมสติก๊เกอร์กระต่ายเบะปาก

‘เดี๋ยวผมเข้าไปขอโทษเองอีกที’

‘นี่เอาจริงเหรอวะ’ 

ผมเห็นข้อความแล้วพิมพ์ตอบกลับไปทันที 

‘จริงสิ ท�าขนาดนี้แล้ว’

‘เค้าฮือฮากันใหญ่’ คู่สนทนาพูดถึงเหตุการณ์เมื่อครู่ คนฟัง
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ที่ยืนอยู่รอบๆ ต่างตื่นเต้นและเริ่มพูดคุยกันว่าใครคือคนท่ีผม 

พูดถึงและร้องเพลงให้ 

แน่นอนว่าหลายคนคงสังเกตได้ เพราะตลอดทั้งเพลงนั้น...

สายตาของผมหยุดอยู่ที่เดียว

แต่ผมไม่กลัวหรอกนะ ว่าใครจะพูดถึงผมในด้านไหน จะแซว 

หยอกล้อ มองเหยยีด หรอืรงัเกยีจ เป็นห่วงก็แค่วอร์ม ไม่รูว่้าเขาจะ

ทนต่อสายตาของคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน

‘เป็นห่วงวอร์มอะ ไม่รู้จะนอยด์รึเปล่า’

‘ก็ท�าอะไรไม่คิดอะนะ’ คู่สนทนายังคงซ�้าเติม ผมจึงได้แต่ใช้

นิ้วเขี่ยหน้าจอไปมาเพื่อเลือกหาสติ๊กเกอร์แสดงอารมณ์ แต่ก่อนที่

ผมจะพิมพ์อะไรต่อ เสียงเข้มจากด้านหลังก็ดังขึ้นพร้อมมือหนาท่ี

ตบลงบนไหล่ของผมอย่างแรง 

“เฮ้ย! โก้” 

ผมหันไปมองอย่างไม่ตกใจนกั เพราะจ�าเสยีงของเพือ่นสนิท

ได้อย่างดี “ไอ้เหี้ยเจ๋ง”

“ไงมึง เดี๋ยวนี้หนุ่มเพลย์บอยเพื่อนกูเลิกชอบผู้หญิงแล้ว 

เหรอ”

ผมถอนหายใจ ฟังแล้วยิ่งเป็นห่วงวอร์ม “มึงเห็นด้วยเหรอ”

“เออสิ เนี่ย คนแม่งพูดถึงกันทั้งลาน”

“แล้วไง มึงก็เลยจะมาตัดกูออกจากทีมเหรอ” ผมก�าลัง 

พูดถึงกีฬาฟุตบอลที่เราอยู่ทีมเดียวกันครับ ผม เจ๋ง และเพื่อนอีก

หลายคนจบักลุม่เล่นฟตุบอลด้วยกนัเป็นประจ�าตัง้แต่ปีหน่ึง ท้ังเล่น

เพื่อออกก�าลังกายและเล่นแบบจริงจังเพ่ือแข่งขันกับทีมอื่น น่ัน

ท�าให้เราสนิทกันมาตลอด
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“มึงจะเป็นเกย์เป็นตุ๊ดอะไรกูรับได้นะเว้ย! แต่มึงเช็กคน 

ของมึงให้ดีก่อนมั้ย”

“หมายความว่าไง” ผมนิ่วหน้า รู้ดีว่าเจ๋งหมายถึงวอร์ม

“มึงเคยไปบ้านมันมั้ย บ้านที่หลังคาสีด�าอะ แล้วเคยเจอ 

แม่มันรึยัง”

ผมเงียบ ท�าไมเจ๋งถึงรู้ว่าหลังคาบ้านของวอร์มเป็นสีด�า เขา

รู้จักกันมาก่อนเหรอ 

แต่เจ๋งยังคงพูดต่อด้วยสีหน้าท้าทาย ราวกับมั่นใจในข้อมูล

ของตัวเองมาก “กูเคยเรียนที่เดียวกับมัน มึงรู้รึเปล่า บ้านหลังนั้น

น่ะ เค้าลือกันว่าคนแปลกหน้าเข้าไปแล้วจะไม่ได้ออกมา”

ก่อนจะทิ้งรอยยิ้มมุมปากให้ผมพร้อมกับประโยคสุดท้าย

“ที่กูพูดเนี่ย เพราะกูเป็นห่วงนะ...

“กูว่าบ้านนั้นไม่ปกติว่ะ”

แน่นอนว่าผมยังคงคิดเร่ืองที่เจ๋งพูดอยู่จนถึงวันนี้ วันที ่

ผมกับวอร์มนัดกันท�ารายงานที่หอของผม แต่ผมไม่กล้าถามเขา 

เรื่องคุณปัดหรอกนะ เพราะที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยได้รับค�าตอบเลย

สักครั้งทั้งที่เป็นค�าถามธรรมดา แล้วยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่เจ๋งกล่าวหา...

เรื่องความไม่ปกติของคุณปัด... 

ถึงเป็นเรื่องจริง เขาก็คงไม่อยากเล่าให้ใครฟัง ถ้าผมไปถาม

เซ้าซี้ เราอาจจะมองหน้ากันไม่ติดอีกเลยก็ได้ 

“มีอะไรรึเปล่า” วอร์มถามขึ้นเบาๆ

“เปล่า” ผมสลัดเรื่องนั้นออกจากหัวแล้วหันมาคุยกับวอร์ม

อย่างจริงจัง “กูขอโทษนะ เรื่องวันนั้นอะ ท�าให้มึงซวยไปด้วยเลย”
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“ไม่เป็นไรหรอก” 

“มึงโดนล้อรึเปล่าวะ”

“ไม่นะ แต่ก็มีคนมองๆ” เขาพูดเหมือนเป็นเรื่องธรรมดา ด ู

ไม่เครียดกับกระแสสังคมเหมือนที่ผมคิดไว้ตอนแรก แต่นั่นก็ไม่ได้

ท�าให้ผมรู้สึกสบายใจขึ้นเท่าไหร่นัก

“กูโคตรรู้สึกผิดเลย...” 

ผมบ่นอะไรอีกมากมายตามที่ใจคิด จนเริ่มรู้สึกได้ว่าสายตา 

ที่ก�าลังจ้องมาไม่ได้สนใจในค�าพูดยืดยาวของผมอีกต่อไป ผมจึง 

เงยหน้าขึ้นเพื่อรอฟังประโยคที่จะออกมาจากเขา

“มึงชอบกูจริงๆ เหรอ”

ในเมื่อวอร์มกล้าถาม ผมก็ยินดีตอบโดยไม่ปล่อยให้เขาต้อง

เสียเวลารอ “อืม...กูชอบมึงจริงๆ”

ผมยังคงยืนยันความรู้สึกที่มีถึงชายหนุ่มตรงหน้าจะหลบ

สายตาลงพร้อมกบัคิว้เรยีวทีข่มวดปมครุน่คดิ เขาอาจจะกลัวผม แต่

ผมตัดสินใจแล้วว่าจะซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองเสมอ...

และจะยอมรบัผลจากการกระท�าของตวัเองเสมอด้วยเช่นกัน

“กูเข้าใจ โดนจู่โจมขนาดนี้มึงก็คงกลัวใช่มั้ย แต่มึงไม่ต้อง

คิดมากหรอกนะ กูสัญญาว่าจะไม่ท�าอะไรให้มึงล�าบากใจอีก แต่...

ถึงมึงจะไม่ได้คิดกับกูแบบนั้น เราก็ยังเป็นเพ่ือนกันเหมือนเดิมได ้

ใช่มั้ยว...” 

...

... ...

... ... ...

ประโยคสุดท้ายของผมหยุดลงกะทันหันด้วยเรียวปากนิ่ม 
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ที่กดประทับลงบนริมฝีปากของผม ท�าให้ผมแทบหยุดหายใจ 

ตรงนั้น 

มันนุ่มนวล แต่เร่าร้อน...

มันยาวนาน แต่ยังนานไม่พอส�าหรับผม...

มือหนึ่งจึงดันท้ายทอยของเขาเบาๆ เพื่อล็อกไม่ให้ขยับหนี

ได้อีก อีกมือทาบบนแผ่นหลังบางคอยประคอง ก่อนจะดูดดึง 

ริมฝีปากของเขาอย่างเชือ่งช้าแต่รนุแรง นัน่คงท�าให้เขาตกใจจงึเผลอ

เผยอปากออกพอให้ลิ้นอุ่นของผมสอดลึกเข้าไปโดยง่าย มันท�า

หน้าที่ของมันอย่างช�านาญ ทั้งตวัดเกี่ยวและไล้ลิ้นเรียวของฝ่าย 

ตรงข้าม

“อื้อ” เขาครางอู้อี้ในล�าคอเหมือนเริ่มหายใจไม่ทัน ผมจึง

ปล่อยริมฝีปากของเขาแล้วเริ่มพรมรอยจูบที่แก้มนิ่ม มันนิ่มมาก 

จนผมเกือบฝังปากตัวเองลงไปในลักยิ้มของเขา ต่อที่ติ่งหูขาวซึ่ง 

ตอนนี้ขึ้นสีแดงเป็นที่เรียบร้อย มันน่ามันเขี้ยวจนผมเผลองับเบาๆ 

“อ๊ะ!” ร่างบางสะดุ้งพลางถอยหลัง มือบางเริ่มดันหน้าอก 

ของผมเบาๆ อย่างตื่นกลัว แต่ผมไม่ปล่อยให้ลูกแมวน้อยหนีไปได้

หรอกนะ จึงเปลี่ยนเป้าหมายไปที่ซอกคอขาวเนียน สูดหายใจ 

เข้าเต็มปอดอย่างห่ืนกระหาย ริมฝีปากยังคงกดรอยจูบลงอย่าง 

ต่อเนื่อง... 

และนั่นท�าให้ผมรู้ว่า ซอกคอนี่แหละ จุดอ่อนของวอร์มเลย

มือเล็กๆ ของเขาเริ่มเปลี่ยนต�าแหน่งจากดันหน้าอกมาเป็น

โอบรัดผมอย่างลืมตัว เสียงครางของเขาเริ่มดังขึ้นรวมท้ังเสียงลม

หายใจถี่รัว ปล่อยให้ยืนอยู่นานกว่านี้เขาคงไม่ไหวแน่ ผมจึงค่อยๆ 

ดันร่างบางลงบนเตียงแล้วเปลี่ยนท่าเป็นขึ้นคร่อมเขาแทน
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ผมยอมรบัว่าค่อนข้างช�านาญ ถงึจะไม่ใช่กบัผูช้ายด้วยกนัเอง

กเ็ถอะ พิสูจน์ได้จากเวลานี ้ขณะทีผ่มยงัคงซกุไซ้อยูท่ีซ่อกคอหอมๆ 

มือทั้งสองของผมก็จัดการกับเสื้อผ้าของวอร์มโดยอัตโนมัติ พอเงย

หน้าขึ้นมาอีกที ร่างของเขาก็เปลือยเปล่าซะแล้ว

เสื้อผ้าของผมจึงถูกโยนลงไปข้างเตียงด้วยเช่นกัน

รอยจูบของผมประทับลงทั่วร่างบาง ตั้งใจจะอ่อนโยนอย่าง

ที่สุด เพราะไม่อยากเป็นอีกคนที่สร้างความเจ็บปวดให้แก่เขา  

แค่ร่องรอยบอบช�้าที่คุณปัดสร้างไว้ก็เกินจะรับได้แล้ว... 

จนถึงกึ่งกลางล�าตัว

ผมกัดกรามแน่นเม่ือต้องสร้างอารมณ์ให้คนที่นอนอยู่ตรง

หน้าขณะที่ต้องอดกลั้นอารมณ์ของตัวเองไม่ให้ทะลักก่อนเวลา 

อนัควร ทัง้มอืและปากท�างานร่วมกนัเพือ่ปลกุความรูสึ้กและเตรยีม

ร่างกายของเขาให้พร้อมส�าหรับ ‘ครั้งแรก’ ที่ก�าลังจะมาถึง

ร่างบางบิดเร่าอย่างเสียวซ่าน พยายามดึงไหล่ของผมขึ้น

ไหวๆ ทั้งที่มือไม้สั่นไปหมด

“ไม่...ไม่ไหวแล้ว” 

ผมเงยหน้าขึ้นมองต้นเสียงที่ครางกระเส่าจนฟังแทบไม่รู ้

ภาษา ก่อนเลื่อนตัวขึ้นมาระหว่างขาเรียว ค่อยๆ แยกมันออกจน

กว้างพอ แล้วส่งนิ้วพร้อมเจลใสเข้าไปส�ารวจเส้นทางอ่อนนุ่ม

ร่างบางหดเกรง็พลางกดัรมิฝีปากระบายความเจ็บ ภายในถูก

สมองส่ังการให้ตอดรัดนิ้วผมแน่นจนแทบขยับต่อไปไม่ได้ ผมกลับ

ขึ้นไปบดบี้ปากบางอีกครั้งด้วยปากของผม ก่อนจะขบเม้มปากล่าง

ของเขาเบาๆ เหมอืนหยอกล้อเพือ่ให้เขาผ่อนคลายลงซึง่ได้ผลด ีนิว้

ที่สองจึงค่อยๆ ตามเข้าไป
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เมื่อสองนิ้วช่วยขยายช่องทางสีหวานได้พอประมาณ มันจึง

ถึงเวลาของผมแล้วที่จะเข้าไปต่อ

แน่นอนว่าร่างบางสะดุ้งเฮือก ความเจ็บปวดของเขาถูก

แสดงออกผ่านทางสีหน้าชัดเจนทั้งที่เพิ่งเข้าไปได้แค่ส่วนหัว ผมใช้

ทั้งปากและมือเพื่อโลมเล้า ก่อนจะแทรกกายเข้าไปอีกจนสุดล�า 

“อ๊ะ!...อื้อออ” เสียงหวีดดังจนผมต้องหยุดเคลื่อนไหว กรง

เลบ็เลก็จกิไหล่ผมแน่นจนเริม่ข้ึนรอยแดง แต่นัน่คงยงัไม่เท่ากบัทีเ่ขา

รู้สึก ดูได้จากใบหน้าเหยเกและน�้าตาเม็ดโตของเขาที่หยดลงบน

หมอน

ไม่อยากท�าให้ต้องเจ็บตัวขนาดนี้เลย แต่ในเมื่ออารมณ์พุ่ง

ปะทุขึ้นมาแล้วก็ยากที่จะหยุดอยู่

“กูรักมึงนะวอร์ม” เสียงแหบพร่าของผมดังขึ้นข้างหูคนฟัง 

พร้อมหอมที่แก้มนิ่มอีกฟอดใหญ่ จริงๆ แล้ว ไม่ใช่แค่แก้ม แต่ก้น

ขาวๆ ของเขาก็นิ่มมากไม่แพ้กัน มือของผมจึงเข้านวดคลึงเพื่อลด

ความแน่นจากช่องทางที่ผมก�าลังส�ารวจ ก่อนค่อยๆ ขยับออกจาก

ร่างบางช้าๆ แล้วดันกลับเข้าไปใหม่อย่างนุม่นวล ผมท�าแบบน้ันอกี

หลายครั้งจนนิ้วที่กดจิกบนตัวผมเริ่มผ่อนลง ผมจึงเร่งจังหวะขึ้น 

ทีละน้อย

ภายในห้องตอนนี้มีแต่เสียงลมหายใจถี่รัวสอดประสานกับ

เสยีงกระแทกของผมกบัร่างบาง ปะปนด้วยเสยีงครางทีเ่ลด็ลอดออก

จากปากเรียวซึ่งเม้มแน่นกดกลั้นความรู้สึก ผมเร่งจังหวะกระชั้นถี่

ขึ้นเรื่อยๆ จนร่างบางโยกไปตามแรง 

มือท้ังสองจับข้อมือเล็กที่พาดไหล่ผมออกแล้วกดขึงบน 

ผืนเตียงนิ่ม ก่อนโน้มตัวลงกดจูบเขาอีกครั้งโดยลืมไปว่าท่านี้ยิ่งดัน
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ให้แก่นกายของผมเข้าไปลึกกว่าเดิม วอร์มจึงสะบัดหน้าพร้อมส่ง

เสียงครางดังลั่น ผมได้แต่พรมจูบเบาๆ แต่ในใจยังอยากแกล้งแมว

น้อยน่ามันเขี้ยวนี้อีก จึงค่อยๆ ถอนออกช้าๆ และกระแทกกลับไป

ที่จุดเดิมเต็มแรง ซ�้าแล้วซ�้าเล่าอยู่แบบนั้นจนวอร์มที่หมดเรี่ยวแรง

อยู่แล้วยิ่งอ่อนปวกเปียก แต่ก่อนที่ผมจะผ่อนแรงลง...

“โก้...”

ใครจะเก็บกักอารมณ์ไว้ได้อีกล่ะครับ ถ้าคนใต้ร่างครางเป็น

ชื่อผม แล้วมองผมด้วยดวงตาฉ�่าปรือแบบนี้...

จังหวะร้อนจึงถูกเร่งขึ้นอีกครั้ง

ผมรู้นะว่ามันรุนแรงเกินไปส�าหรับครั้งแรกของคนตัวเล็ก แต่

ผมต้องเป็นโรคจิตแน่ๆ ที่ชอบเห็นวอร์มร้องครางเหมือนจะขาดใจ

แบบนี้ ร่างบางสั่นระริก ปลายเท้าและนิ้วเรียวจิกเกร็ง มันยิ่งท�าให้

ผมไม่รีรอที่จะท�าให้วอร์มเสร็จไปพร้อมๆ กับผม

ซึ่งผมรู้ว่ามันใกล้ถึงปลายทางมากแล้ว...

...

... ...

... ... ...

ในที่สุด...

ผมทรดุตวัทบัลงบนร่างบางทนัททีีม่นัสิน้สดุ รูส้กึได้ถงึหน้าอก 

นิ่มๆ ที่กระเพื่อมข้ึนลงช้าๆ อย่างเหนื่อยอ่อน และสติของผมก็

ค่อยๆ เลือนรางไป...

ผมลุกพรวดพราดขึ้นทันทีที่รู้สึกตัว พลางกวาดสายตา 

ไปรอบๆ
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หลับไปตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ย...

ความทรงจ�าสุดท้ายของผมคือตอนที่...

ตอนนั้นแหละครับ

ผมผละออกจากร่างบางทีต่วัเองทบัอยู่ เปลีย่นมานอนข้างๆ 

เขาทีห่อบหนกัแทน ก่อนเอือ้มมือไปปาดหยดเหงือ่บนหน้าผากของ

แมวน้อย แล้วดึงเขาเข้ามาแนบอก 

ทั้งๆ ที่เหงื่อท่วมตัวกันทั้งคู่นี่แหละครับ

ถึงวอร์มจะพยายามดันตัวเองออกจากวงแขนผมพร้อมบ่น

เหม็นแต่ผมก็ไม่สนใจ ท�าหูทวนลมและกอดให้แน่นขึ้น แถมกดจูบ

บนปากบางท่ีเริ่มแดงและบวมห้อยด้วยฝีมือของผมเองอีกหนึ่งที 

ก่อนที่ผมจะเผลอหลับไป

แต่ท�าไมพอต่ืนมากลับไม่มีร่างบางในอ้อมกอดเหมือนเดิม 

เขาหายไปไหน

ผมปัดผ้าห่มออกพ้นตวัแล้วลกุขึน้จากเตยีงนุ่ม หยิบโทรศพัท์

มือถือของตัวเองขึ้นมาเตรียมกดหาเบอร์ของวอร์ม แต่กลับพบ

โทรศัพท์ของเขาวางอยู่ข้างๆ 

ผมมองหน้าจอที่บอกเวลาห้าโมงกว่าก็พอรู้แล้วละว่าจะคืน

โทรศัพท์แก่เขาได้ที่ไหน 

คงมีที่เดียวเท่านั้นละครับ...

บ้านหลังคาสีด�า!
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- - - - - Koe’s Part - - - - -
กริ๊งงง...

กริ๊งงง...

กริ๊งงง...

ผมกดกริ่งที่อยู่หน้าประตูรั้วซ�้าๆ เป็นรอบท่ีสาม สายตา 

คอยมองเข้าไปในบ้านของวอร์มที่ยังคงปิดประตูเงียบเป็นระยะ มี

เพียงเพื่อนบ้านรอบข้างที่ท�าเพียงแง้มประตูหรือม่านออกมา 

เล็กน้อยเพื่อสังเกตการณ์เท่านั้น

ผมดูเหมือนตัวประหลาดเลยละ เวลาที่ยืนอยู่หน้าบ้าน 

หลังนี้

จะว่าไป ผมก็รู้สึกตั้งแต่วันที่มาส่งวอร์มครั้งแรกแล้ว
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“มาหาใครเหรอ”

ผมสะดุ้งเฮือกเมื่อหันกลับมาแล้วพบคุณปัดยืนอยู่ตรงหน้า

เพราะมีแค่รั้วซี่ใหญ่ขวางกั้นจึงท�าให้ผมเห็นหน้าของเธอได้

ชัด... 

ซึ่งไม่เหมือนที่ผมคิดไว้เลยซักนิด

คุณปัดเป็นผู้หญิงร่างเล็กบาง ใบหน้าซูบผอมท�าให้เห็นแก้ม

ตอบและคางยาว รอบดวงตาโตคล�้าด�ากลวงลึกจนท�าให้สายตาท่ี

เธอมองมาหาผมดูน่ากลัวมากทั้งที่ท้องฟ้ายังสว่าง

“เอ่อ...” ปากของผมขยบัไม่ได้ไปซะเฉยๆ ต้องรวบรวมสตอิยู่

พักใหญ่กว่าจะยกมือขึ้นไหว้ทักทาย “สวัสดีครับ...ผมมาหาวอร์ม 

น่ะครับ”

“เพื่อนวอร์มเหรอ”

“ครับ”

“ที่มาส่งวอร์มบ่อยๆ ใช่มั้ย”

รู้ด้วยเหรอ...หรือเป็นเพราะวันนั้นที่ผมลดกระจกรถลงเพ่ือ

สวสัดีเธอ “ใช่ครบั...เอ่อ...คอืพอดวีอร์มลมืมือถือไว้อะครบั ผมเลย

เอามาคืน”

“ไม่น่าล�าบากเลยนะ” คุณปัดยกมุมปากยิ้มอ่อนให้ผม ซึ่งดู

เหมือนแสยะยิ้มมากกว่า...หลอนกว่าเดิมอีก

“เอ่อ...” ผมรีบหลบตาแล้วก้มลงหาโทรศัพท์ของวอร์มใน

กระเป๋า ก่อนที่คุณปัดจะสวนค�าขึ้น

“เข้ามาข้างในก่อนสิ”

ถามว่ากลัวมั้ย บอกเลยว่ากลัวมากครับ แต่อีกใจก็อยาก

เข้าไปเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งเหมือนกัน ผมจึงไม่ขัดคุณปัดเดิน
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ตามเข้าไปในบ้านของเธออย่างว่าง่าย ภายในบ้านหลงัเก่าค่อนข้าง

กว้างด้วยเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น ทว่าทุกชิ้นเป็นไม้สักเก่าแก่ ดวงไฟ 

สีเหลืองอ่อนถูกเปิดขึ้นสองสามดวงภายในห้องรับแขกที่ผมยืนอยู่ 

ส่วนตรงอื่นมืดสนิท

แต่สิง่หนึง่ทีน่่ากลวักว่าความมดืส�าหรบัผม คงเป็นกล่ินเหมน็

ที่โชยแตะจมูกอยู่ตอนนี้นี่แหละ...

กลิ่นอะไรวะ

“ดื่มน�้ามั้ย”

“ไม่เป็นไรครับแม่...เอ๊ย! คุณปัด ผมทานมาแล้วครับ”

เผลอเรียกแม่ไปซะได้ ขนาดลูกเขายังไม่เรียกเลย ไอ้โก้เอ๊ย!

แต่ก่อนทีค่ณุปัดซึง่หบุยิม้ลงทนัทจีากประโยคสุดท้ายของผม

จะพูดหรือด่าอะไร เสียงวิ่งลงบันไดอย่างเร็วก็ดังขึ้นพร้อมการ

ปรากฏตัวของวอร์ม ท่าทางของเขาตกใจสุดขีดเลยละเมื่อเห็นผม

“มาพอดีเลย เพื่อนมาหาน่ะ” 

“มึงลืมมือถืออะ” ผมรีบพูดขึ้นหลังจากเห็นว่าวอร์มยังคงอึ้ง

กับการมาของผม ขณะที่คุณปัดเดินออกจากโซฟายาวเพื่อกลับขึ้น

ไปยังชั้นสองของบ้าน

“วอร์ม หาน�้ารับรองแขกแล้วตามฉันขึ้นไปที่ห้องหน่อย”

ยอมรบัว่าเสยีงเยน็ทุม้ต�า่ของคณุปัดสร้างความหวาดหวัน่ให้

ผมได้ไม่น้อยเลย ยิ่งสายตาที่เธอใช้มองวอร์มก่อนจะเดินขึ้นบันได

ไปยิ่งน่าขนลุกเข้าไปใหญ่ วอร์มพยักหน้ารับค�าพร้อมสบสายตา 

คุณปัดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เขาเองก็คงเกรงกลัวผู้เป็นแม่เช่นกัน 

ก่อนจะหันมาสั่งผมด้วยน�้าเสียงจริงจัง

“มึงนั่งอยู่นี่ อย่าไปไหนนะ แล้วอย่าหยิบอะไรกินด้วย เดี๋ยว
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กูมา”

ผมได้แต่มองวอร์มที่เดินห่างออกไป ท้ังท่ีในใจมีค�าถาม

มากมาย แต่ก่อนที่ผมจะตอบรับหรือเอ่ยถาม กลิ่นเดิมซึ่งแตะจมูก

ของผมตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาในบ้านก็กลับมาอีกครั้ง

ใช่...

กลิ่นเหม็นเน่า!

ผมค่อยๆ ลกุขึน้จากเก้าอีแ้ต่สายตายงัจดจ้องบนัไดขัน้บนสดุ

เท่าที่ผมจะมองเห็นได้โดยหวังว่าคุณปัดและวอร์มจะยังไม่ลงมาใน

ตอนนี้ ก่อนเดินตามกลิ่นไม่พึงประสงค์ไปอย่างช้าๆ

มันไม่ได้อยู่ในห้องรับแขก ไม่ได้มาจากพ้ืนท่ีใต้บันไดซึ่งมี 

ลิ้นชักเก็บของขนาดใหญ่ตั้งอยู่ ไม่ใช่ห้องน�้าที่ผมเพิ่งเดินผ่านมา

งั้นก็เหลือแค่ที่เดียว...

ในครัว

ท้ังท่ีใจหนึง่พยายามคดิในแง่ดว่ีามนัคงเป็นอาหารเหลอืทีเ่ริม่

บูดเน่าและคุณปัดยังไม่ได้น�าออกไปทิ้ง แต่สองขาของผมกลับก้าว

ไม่ออกซะดื้อๆ เพราะอีกใจดันนึกไปว่ามันอาจไม่ใช่แค่ขยะ จาก

เรือ่งทีเ่จ๋งเล่า ถงึแม้มันจะดเูหมือนเรือ่งเล่าเอาไว้หลอกเพือ่นๆ ของ

พวกเด็กมัธยม แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ อีกอย่าง ขนาดลูกแท้ๆ 

ท่ีดูแลตวัเองมาตลอดยงัท�าร้ายได้ลงคอ นบัประสาอะไรกบัสิง่มชีวีติ

อื่น

“เอาวะ” ผมพูดปลุกใจตัวเอง ก่อนจะรวบรวมความกล้าครั้ง

ยิ่งใหญ่เพื่อสาวเท้าเข้าไปในนั้น

ภายในครวัดสูะอาดเรยีบร้อย อปุกรณ์น้อยชิน้ถกูจดัวางอย่าง

เป็นระเบียบ ผมคิดว่าคนในบ้านคงไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่ และที่
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ส�าคัญ ไม่มีถุงขยะที่คาดว่าน่าจะเป็นที่มาของกลิ่นได้เลยซักถุง

แต่กลิน่เหม็นยงัคงคละคลุ้ง และยิง่ส่งกลิน่มากขึน้ในห้องน้ี

เพราะผมไม่กล้าเปิดไฟ ห้องครวัจงึเกือบมดืสนิท แหล่งเดยีว

ของแสงสลัวทีช่่วยให้ผมพอมองเหน็ได้มาจากประตบูานเลก็ทีอ่ยูล่กึ

สุดของห้องครัวซึ่งถูกเปิดแง้มไว้เพียงเล็กน้อย

และผมคิดว่ากลิ่นมาจากห้องนั้นแหละ...

เอ๊ะ! นั่น?

ถุงด�าขนาดใหญ่ที่บรรจุอะไรบางอย่างไว้เต็มจนบวมเป่ง 

วางอยู่ในนั้น

ถุงใหญ่ขนาดนั้นคงไม่ได้ใส่เศษขยะแน่ๆ...

มันใหญ่พอจะยัดศพคนลงไปได้เลยละ

ท�าไมผมถึงคิดแบบนั้นไปได้นะ ดูหนังมากไปแล้วมั้ง...

แต่การทีมี่กลิน่เหม็นเน่าและถงุด�าขนาดใหญ่ในบ้านซึง่เงยีบ

สงดัและวงัเวงไม่ต่างจากบ้านร้าง ประกอบกับเรือ่งเล่าของเจ๋ง และ

ร่องรอยบอบช�้าบนร่างกายของวอร์ม มันท�าให้ผมคิดไปในทางอื่น

ไม่ได้เลยจริงๆ ผมสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดเพื่อขับไล่ความหวาด

กลัวท้ังหมดออกไป แล้วค่อยๆ เดินไปด้านหน้าตามต้นแสง การ

บงัคบัให้เท้ายงัคงก้าวไป ขณะทีหั่วใจเต้นกระแทกจนเหมอืนจะหลดุ

ออกมาข้างนอกนั้นมันยากเย็นจริงๆ สายตาของผมยังคงจับจ้อง 

ที่ถุง โดยหวังว่ามันจะไม่ได้มีอะไรอย่างที่คิดอยู่ในนั้น

หรือไม่มีอะไรที่คาดไม่ถึงพุ่งออกมาจากห้อง...

...

... ...

... ... ...
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“ท�าอะไรอะ” 

“เฮ้ย!” ผมสะดุง้ตวัโยนเมือ่ได้ยนิเสยีงเรยีกจากด้านหลงัพร้อม

มือเย็นเฉียบของใครบางคนที่วางลงบนไหล่ของผม เมื่อหันไปมอง

ก็พบวอร์มที่ก�าลังจ้องผมอย่างดุดัน “โห่! วอร์ม กูตกใจหมด”

“ดื้อนะมึง บอกให้นั่งเฉยๆ” 

“มึงได้กลิ่นอะไรปะ” ผมสวนค�าขึ้นทันที 

“กลิ่น...” เขาย่นคิ้วเม่ือเห็นสีหน้าต่ืนกลัวอย่างไร้สติของผม 

ก่อนจะลองสูดหายใจเข้า “กลิ่นขยะมั้ง”

“แล้วถุง...” ผมหันไปทางห้องนั้น 

“ถุงขยะไง เมื่อเช้ากูลืมเอาไปทิ้งอะ” วอร์มซึ่งไม่มีท่าทีหวาด

กลัวเลยซักนิดตอบผมด้วยสีหน้าเฉยเมย ก่อนชวนผมออกจาก 

ห้องครัวเพื่อไปคุยกันต่อที่ห้องของเขา นั่นท�าให้ผมยอมหยุด

โวยวายแล้วเดินตามเขาไปแต่โดยดี

“มอืถอืค่อยคนืพรุง่นีก้ไ็ด้” วอร์มพดูขณะเปิดประตใูห้ผมเดนิ

เข้าไปในห้องนอนของเขา 

“มึงตื่นแล้วท�าไมไม่ปลุกกูวะ...ฟันแล้วทิ้งเหรอ” ประโยค

สุดท้ายท่ีหยอกล้อเขา ผมพดูเสยีงเบาลงเพราะกลวัคณุปัดจะได้ยิน 

ไม่รู้ว่าห้องนี้เก็บเสียงแค่ไหนจึงต้องป้องกันไว้ก่อน 

“เปล่า” วอร์มอมยิ้มแล้วเดินไปเปิดโคมไฟบนโต๊ะข้างเตียง  

“ก็กูตกใจอะ...ไม่คิดว่ามันจะเลยเถิดขนาดนี้” 

ผมแอบหัวเราะกับท่าทีเขินอายของเขา แต่ก็อดเป็นห่วงกับ

อาการทีจ่ะตามมาจาก ‘ครัง้แรก’ ของเขาไม่ได้ จึงเดินเข้าไปใกล้เพ่ือ

จะถามถึงความเจ็บปวด แต่เมื่อแสงสีส้มจากโคมไฟกระทบบน

ใบหน้าของเขา ผมจึงเห็น...
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“เฮ้ย!” ผมม่ันใจว่าตอนที่วอร์มวิ่งลงบันไดมาหาผมครั้งแรก 

ใบหน้าของเขายังไม่มีร่องรอยใดให้เห็น แต่ท�าไมตอนนี้... “รอย 

อะไรอะ”

ชายหนุม่ตรงหน้าเริม่รูสึ้กตัว เขารบีหนัหลงัให้ผมด้วยท่าทาง

เลิ่กลั่ก แต่ผมดึงแขนของเขาเบาๆ ให้หันกลับมาทางเดิม

“ตะก้ียังไม่เห็นมีเลย” ผมเชยคางของเขาขึ้นเพื่อให้เห็นรอย

แดงก�า่บนแก้มด้านขวาได้ถนดั นีม่นัรอยตบชดัๆ ซึง่คนตบกค็งไม่ใช่

ใครอื่น

“ไม่มีอะไรหรอก” 

“นี่แสดงว่าที่ผ่านมา ฝีมือคุณปัดหมดเลยใช่ปะ” ผมคาดคั้น 

ถึงจะใช้เสียงเบาแต่รู้ดีว่าสีหน้าของตัวเองตอนนี้คงไม่เบาแน่ๆ 

วอร์มกัดริมฝีปากแน่น ตาหลบต�่าไม่มองผมที่จ้องเขาอย่าง

เอาเป็นเอาตาย 

“เพราะกูมาที่นี่ใช่มั้ย เค้าถึงตบมึงอะ” ผมหรี่เสียงให้เบาลง

อีกแต่ค�าถามยังคงจริงจัง

“มันไม่มีอะไรหรอก แล้วก็ไม่ได้เป็นเพราะมึงด้วย ไม่ต้อง

คิดมากนะ”

“ท�าไมเค้าต้องท�ามึงขนาดนี้ด้วยวะ...นี่มึงเป็นลูกแท้ๆ ของ

เค้านะเว้ย!”

“เค้าเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้ว”

“เป็นมานานแล้วด้วย” ฟังแล้วไม่ช่วยให้รู้สึกสบายใจขึ้นเลย 

“มึงทนอยู่แบบนี้ได้ไงวะเนี่ย ท�าไมไม่ท�าอะไรซักอย่าง”

ผมรู้ดีว่าภายใต้แววตาของเขาที่มองกลับมามีอะไรซ่อนอยู่

มากมาย แต่ที่เขาเลือกซ่อนมันไว้แบบนั้นอาจเป็นเพราะเขาคิดว่า 
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ถึงบอกไปผมก็คงช่วยเขาไม่ได้ ซึ่งถึงจะเป็นความจริง ผมก็รู้สึก 

เจ็บปวดอยู่ดี

ผมถอนหายใจยาวเพื่อผ่อนอารมณ์ ก่อนเสนอวิธีหลีกหนี

ปัญหาที่ผมพอจะคิดได้ในตอนนี้ “วอร์ม มึงไปอยู่หอกับกูมั้ย แค่

ช่วงจันทร์ถึงศุกร์ก็ยังดี อย่างน้อยเค้าก็จะได้มีโอกาสท�าร้ายมึง 

น้อยลงนะ”

“กูไม่อยากทิ้งคุณปัดอะ อีกอย่าง กูก็ไม่รู้จะไปไหน กูอยู่กับ

เค้าแค่สองคนมาตลอด ถ้าไม่มีเค้า กูก็ไม่เหลือใครแล้วอะ”

ดวงตาใสที่มีน�้าคลอคู่นั้นคือสิ่งที่เขาใช้มองผม มันย่ิงท�าให้

ผมเจ็บแปลบอย่างเลี่ยงไม่ได้ นี่ไม่ใช่ละคร มันคือชีวิตจริง มีคนที่

ต้องทนทกุข์แบบนีจ้รงิๆ และเขาต้องอยูอ่ย่างทรมานกับคนท่ีได้ชือ่

ว่าเป็นแม่แบบนี้ตลอดไป ไม่มีที่ไปและเขาก็ไม่อยากไป

ประโยคทีผ่มตอบเขาต่อไปนีจ้งึไม่ได้มาจากสมอง แต่มาจาก

หัวใจล้วนๆ

“เหลือกูไง...

“ให้กูเป็นอีกคนนึงในโลกของมึงนะวอร์ม”

ผมใช้มือข้างหนึ่งปาดหยดน�้าที่ไหลออกจากดวงตาของเขา

อย่างแผ่วเบา ก่อนโน้มหน้าลงมอบรอยจูบให้แก่เขาอย่างนุ่มนวล

ที่สุด

การปลอบโยนของผมไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรหรอกครับ 

ผมรู้ดี วันนั้นผมก็แค่เดินออกจากบ้านไป ท้ิงวอร์มให้อยู่กับแม่ 

ใจยักษ์ของเขาอีกตามเคย แต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคงเป็นการที่ผม

อาสาเข้ามาอยู่ในโลกใบเล็กๆ ของเขาอย่างเต็มตัว
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ยังไงน่ะเหรอครับ

โดยการที่เราสองคนตกลงจะศึกษากันอย่างจริงจังมากข้ึน  

ผมคิดว่าวอร์มคงไม่อยากป่าวประกาศเรื่องความสัมพันธ์ของเรา 

มันจึงเป็นไปอย่างสงบและเรียบง่าย มีแค่พี่มุกคนเดียวที่รู้เรื่องนี้ 

จากปากของผม ส่วนคนอืน่ๆ ทีเ่ห็นเราไปไหนมาไหนด้วยกนับ่อยๆ 

จะคิดยังไง ผมคงไม่ไปตอบรับหรือปฏิเสธ

และเพราะว่าผมไม่ได้บอกใคร จึงยังไม่มีใครรู ้ รวมถึง 

คนนี้...

“ไงมงึ” เจ๋งเดินตามผมออกมาจากสนามฟุตบอลเมือ่กรรมการ

ให้สัญญาณหมดเวลาแข่งขัน “ได้เรื่องมั้ย”

“เรื่องเหี้ยอะไร”

“อ่าว! สรุปมึงไม่ได้ไปสืบเรื่องที่กูบอกเหรอ”

“โอ๊ย! ปัญญาอ่อนสัสอะมึง” ผมสบถรัวๆ ใส่เพ่ือนสนิท  

“ถ้ากูเชื่อตามมึง ป่านนี้กูคงต้องหาแฟนใหม่แล้วไอ้ห่า!”

“ยังไงวะ”

“กูไปบ้านมันมาแล้ว คุยกับแม่มันมาแล้วด้วย และนี่ไง...”  

ผมผายมอืทัง้สองข้างออกกว้างให้เหน็ว่าอวยัวะยังครบสามสบิสอง

ด้วยท่าทางกวนอารมณ์ “ไม่เห็นจะเป็นเหี้ยอะไรเลย”

“คุยกับแม่มันเลยเหรอวะ” เจ๋งท�าท่าตกใจเมื่อผมพูดถึง 

คุณปัด ราวกับว่ารู้จักคุณปัดมานานและความน่ากลัวของคุณปัดก็

คงเลื่องลือมานานแล้วด้วยเช่นกัน 

แน่นอนครบั ผมกก็ลวั แต่จ�าเป็นต้องพดูเหมอืนไม่หวาดหวัน่ 

เพราะถึงคุณปัดจะท�าร้ายวอร์ม แต่มันก็เป็นเรื่องในครอบครัวของ

เขา ไม่ควรที่คนนอกอย่างเราจะเอาไปลืออย่างเสียๆ หายๆ
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“เออดิ เค้าก็อยู่กันสองคนปกติ ไม่เห็นจะมีอะไรเลย แถม 

ตัวแม่งก็เท่าไหล่กูทั้งคู่ จะไปท�าอะไรใครได้วะ”

...

... ...

... ... ...

“ตะกี้มึงพูดว่าสองคนเหรอ” 

ผมหนัไปมองเจ้าของค�าถาม สีหน้าซีดเผอืดของเขาแสดงถึง 

การรอค�าตอบอย่างใจจดจ่อ จึงพยักหน้าแล้วพูดขึ้น “ใช่ ท�าไมอะ”

“กูว่าไม่ใช่แค่สองนะ”


