
~ ปราปต์ ~

กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้

มนัเป็นช่วงสายของวนัธรรมดา หน้าบ้านหลงัหน่ึงในหมูบ้่าน

จดัสรรทีไ่ม่มอีะไรพเิศษ อณุหภมู ิ32 องศาเซลเซยีส ก�าลงัลมไม่แรง

เกนิพอด ีและมีกล่ินหอมอ่อนๆ ของดอกไม้เมอืงร้อนโชยขึน้มาจาก

สวนเล็กๆ ข้างตัวบ้านชั้นล่าง ไม่มีอะไรปกติไปกว่านี้ แต่นี่คือจุดที่

ปาฏิหาริย์ของเราเริ่มต้น

ผมเดาว่าเม่ือเช้าพีรณัฐคงรีบออกไป ประตูห้องนอนแผ่น 

ใยไม้จึงถกูผลกัปิดไม่สนทิด ีราวสบินาฬิกาช่องประตทูีว่่าค่อยๆ แง้ม

ออกอีกครั้ง ผู้บุกรุกพยายามเก็บเสียงลมหายใจฟืดฟาด แต่ก็ยังมี

คนรู้ทัน 

“เจ้าหมีระวัง! ไอ้ขึ้นช่ายมันมาอีกแล้ว”

ถ้ามีอะไรที่เต้าหู้เกลียดและกลัวมากไปกว่าเครื่องปั่นผ้า ผม

บอกได้เลยว่าก็เจ้าข้ึนช่ายนี่ละ ครั้งแรกท่ีเต้าหู้เจอมันเป็นคืนที่

ท้องฟ้ามีสีน�้าเงินเข้ม พี่ณัฐของเขากลับเข้ามาในห้องแล้วคว้าแขน
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เต้าหู้ขึ้นไปบนเตียง ปกติพี่ณัฐจะนุ่มนวลกับเขาเสมอ แต่ว่าวันนั้น

แรงจับแทบจะท�าให้เขาเจ็บได้เลย เขาถูกจับกดแผ่นหลังลงกับฟูก 

แล้วสวมกอดไว้แน่นโดยซุกหน้าลงกับท้องเปลือยเปล่าของเขา

อนัท่ีจริง ในอ้อมกอดของพีณ่ฐัคอืทีท่ีเ่ต้าหูช้อบอยู่มากทีส่ดุ 

มากกว่าข้างหัวนอนของพี่ณัฐ หรือแม้แต่บนเตียงข้างๆ เจ้าตัว แต่

คืนนั้นเขาไม่สบายใจเลย ปกติลมหายใจของพี่ณัฐอุ่นและเบาเป็น

จังหวะสม�า่เสมอ การทีเ่จ้าตัวหายใจกระชัน้เป็นไอร้อนแสดงว่าน่าจะ

มเีรือ่งไม่ด ีเต้าหู้ก�าลังกลัวว่าพีณ่ฐัจะไม่สบาย ก็พอดปีระตหู้องเปิด

ออกแล้วคุณป้าก้าวเข้ามา

มีกลิ่นหอมอ่อนๆ โชยมา ไม่ใช่กล่ินประจ�าตัวของคุณป้าที่

หวานละมนุๆ แต่ครัง้นีเ้ป็นกลิน่นุม่ๆ อนัชวนให้รูสึ้กอบอุน่ คณุป้า 

บอกว่า ‘แม่อุ่นนมไว้ให้ กินแล้วไปอาบน�้าซะก่อนนะลูก--’ แต่พูด

ได้แค่นั้นแกก็ร้องว้าย! เจ้าขึ้นช่ายมันพุ่งตัดหน้าแกเข้ามาที่เตียง 

ตะกายเกาะขอบเตียงพลางท�าเสียงฟืดฟาดอย่างเรียกร้องความ

สนใจจนพีณ่ฐัต้องเงยหนัไปมอง นัน่คอืวนิาทีแรกท่ีท้ังเขาและมนัได้

ผสานสายตา

เต้าหูไ้ม่เคยเห็นอะไรน่าเกลยีดน่ากลวัอย่างนัน้ ลกูตาของมนั

โปนโตเหมือนจะถลนออกมารอมร่อ ตัวอ้วนตันเป็นสีนวล แต่หน้า

กับใบหูกลับด�าปี๋ มีหน้าผากย่นเป็นคลื่น พออ้าปาก ลิ้นยาวก็คลี่

ม้วนออกมาพร้อมน�้าลายเหนียวเยิ้ม 

ทันทีที่เห็นว่าในอ้อมกอดพี่ณัฐมีเต้าหู้อยู่ ตาโปนของมันก็

แทบจะลกุเป็นไฟด้วยความรษิยา เจ้าขึน้ช่ายเห่าเป็นบ้าเป็นหลงัจน

สดุท้ายคณุป้าต้องอุม้มันออกไปแล้วปิดประตหู้อง เต้าหูไ้ด้ยินเสยีง

เห่านั้นเงียบหายลงไปที่ชั้นล่าง เขาตกใจตัวแทบสั่น ดีพี่ณัฐยังกอด

เขาไว้อยู่ เต้าหู้รู้ว่าแค่มีพี่ณัฐ เขาจะปลอดภัยเสมอ
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คงเพราะอย่างนี้ ขึ้นช่ายมันจึงคอยหาโอกาสตอนที่พี่ณัฐไม่

อยู่ แอบคุณป้าวิ่งขึ้นมาถึงห้อง ก่อนหน้านี้มันเคยเข้ามาทีหนึ่งแล้ว 

ไม่มใีครในห้องทนัระวัง เต้าหู้เองกไ็ม่ทนัระวงั ตอนนัน้เขานัง่อยูแ่ถว

ปลายเตยีงพอด ีเห็นเขาเข้า มันกต็ะกายขึน้ฝังเขีย้วลงบนปลายเท้า

ของเขา เต้าหู้สะดุ้งเฮือก ตกใจจนไม่ทันร้องออกมา ก็ถูกลากออก

จากห้อง กระทบกระแทกไปตามขั้นบันได หน้าขาเปียกโชกไปด้วย

น�้าลายของมัน พอถึงชั้นล่างเจ้าขึ้นช่ายก็ฉีกขาเขาจนขาด นุ่นที่ยัด

อยู่ข้างในกระจุยกระจายออกมา ใครต่อใครในห้องนั่งเล่นกรีดร้อง

กับโศกนาฏกรรมครั้งนั้น เต้าหู้ได้ยินเสียงตะโกนว่า

‘ไอ้ขึ้นช่ายมันเอาอีกแล้ว!’

‘ใครช่วยเรียกคุณป้าที ฉันน่ะ ไม่อยากกินไส้เจ้าหมีนี่หรอก

นะ!’

ขึ้นช่ายมันคงได้ยิน แทนที่จะฉีกกระชากเต้าหู้ต่อ จึงรีบคาบ

เขาวิง่ออกจากบ้านไปทิง้ไว้นอกประตูรัว้ข้างถังขยะเหมน็ๆ ใบใหญ่ 

นี่ถ้าไม่เพราะคุณป้าเห็นเข้าเสียก่อน เต้าหู้คงต้องจุมปุ๊กอยู่ตรงนั้น

ทั้งวัน ตอนที่คุณป้าพาเขามาเย็บซ่อม คุณโซฟายังกระซิบว่า ‘ถ้ายู

อยูต่รงนัน้นานกว่านี ้ไอว่ายโูดนขยะเกบ็ไปชวัร์’ เต้าหูไ้ม่ได้กลวัพวก

ขยะมากไปกว่ากลวัว่าจะไม่ได้กอดพีณ่ฐัอกี เขาจงึฝังใจจ�าด้วยความ

พรั่นพรึง

หลงัจากเยบ็ซ่อมเสรจ็ คณุป้าพาเต้าหูไ้ปอาบน�า้ใหม่ในเครือ่ง

ปั่นผ้า เขาเรียกมันว่า ‘อุโมงค์นรก’ เพราะนอกจากจะมืดแฉะ ยังมี

แรงเหวี่ยงไปมาจนเขาเวียนหัวไปหมด แถมพอออกมาตากแดด พี่

ณฐัยงับ่นกบัคณุป้าอกีด้วยว่านีไ่ม่เหมอืนเต้าหูต้วัเก่า ท�าให้ไม่อยาก

กอดเขา 

เจ้าขึ้นช่ายยังคงหาทางมาคาบเขาไปทิ้งอีกหลายหน แต่หน
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หลงัๆ มนัท�าไม่ค่อยส�าเรจ็เพราะใครๆ ในห้องนอนต่างก็ช่วยเป็นหู

เป็นตาให้เต้าหู้  อย่างครั้งนี้ คุณหมอนข้างผู้น่าหมั่นไส้เป็นคนร้อง

เตอืน จากทีน่ัง่ห้อยขาอยูบ่นเก้าอีข้้างหวันอน เขาจึงรบีหดขาข้ึนมา

ว่องไว

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าเจ้าขึ้นช่ายจะกลายเป็นฝ่ายตกใจ

กว่า แทนที่มันจะพยายามตะกายเข้ามาฝังเขี้ยวเหมือนทุกที หนนี้

พอเลีย้วมมุปลายเตียงสู่พืน้ทีห่น้าระเบียง ร่างอ้วนตนัของมนัก็ถึงกับ

หยุดผงะ จากนั้นเห่าเสียงดังอย่างจะเป็นจะตาย

“เหวอ!” เต้าหู้ร้องตกใจพลางลุกยืนบนเก้าอี้ จังหวะที่ยืนขึ้น

นี่เอง มุมมองแปลกไปท�าให้เขาใจตกไปใต้ฝ่าเท้า 

เพ่ือจะให้คณุผูอ่้านเข้าใจความรูส้กึเจ้าหมขีองเรา ผมคงต้อง

ขอให้คุณลองสวมมุมมองของเต้าหู้ดูก่อนนะครับ แต่เดิมเต้าหู้สูง

ราวๆ เมตรเศษเท่านัน้ พีณ่ฐัไม่เคยยกเขาขึน้ไปไว้บนชัน้สงูมากกว่า

หัวเตียงเลย คราวนี้พอลุกขึ้น สายตาของเขากลับลอยจากจุดเดิม

แทบจดเพดาน นี่ละที่ท�าให้เขาตกใจ ก็ความสูงมันน่ากลัวน้อยอยู่

เสียเมื่อไหร่!

“เจ้าหมี นั่นท�าอะไรน่ะ!” คุณหมอนข้างร้องทักด้วยความ

ตกใจทั้งที่ปกติไม่ค่อยตกใจ จากนั้นเสียงคุณน้าผ้าห่มและคุณอื่นๆ 

ก็ดังตามมา

“ตายแล้ว อะไรของเขาน่ะ!”

“ท�าไมเต้าหู้มันกลายเป็นอย่างนั้น!”

เขาให้ค�าตอบใครไม่ได้กระทั่งตัวเอง เจ้าขึ้นช่ายเห่าบ้าระห�่า

ขึ้นทุกที แถมแยกเข้ียวดุร้ายราวกับว่ามันต่างหากคือเจ้าถิ่นและ

เต้าหู้คือผู้บุกรุก 

ท่ามกลางความงนุงงตกใจ เสียงของคณุลงุสมดุโน้ตสนี�า้ตาล
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ท่ีวางอยู่บนโต๊ะท�างานของพี่ณัฐตะโกนขึ้นว่า “มันเอาจริง!” ปกติ

เสียงของคุณลุงยานคาง แต่ตอนนี้ยังลุกลนขึ้นมา “ประตูระเบียง! 

ออกไปเร็วเข้า!”

เต้าหู้ไม่รู้ว่าท�าไมจู่ๆ เจ้าขึ้นช่ายจึงดุดันขึ้นมา แม้ว่ามันจะ

ชอบท�าร้ายเขาเป็นปกติ แต่รอบนี้กลับดูน่ากลัวกว่าทุกครั้ง 

เพราะอย่างนี้ ผนวกกับนับถือความรอบรู้ชาญฉลาดของ 

คณุลุงสมดุโน้ตมาแต่ไหน เต้าหูจ้งึพยกัหน้าแล้วรบีเอือ้มไปปลดลอ็ก

ประตูกระจกระเบียงตามที่เคยเห็นพี่ณัฐท�า จากนั้นเลื่อนเปิด 

แค่เห็นเขาเลื่อนเปิด เจ้าขึ้นช่ายก็ท�าท่าจะแฮ่เข้ามาใส่ เต้าหู้

รีบโผนออกไปแล้วปิดประตูไว้ทันท่วงที 

จังหวะที่ประตูปิดสนิทต่อหน้า เงาสะท้อนบนบานกระจกใส

ปรากฏภาพที่ท�าให้เขาตกใจยิ่งกว่าเก่า

ใครบางคนยืนจ้องเขาอยู่ 

ใครที่เต้าหู้ไม่รู้จัก ไม่เคยกระทั่งเห็นหน้า!

เขาผงะ ขณะเดียวกันใครผู้นั้นก็ถอยผงะ ชั่วอึดใจหนึ่ง บาง

อย่างกระซิบเฉลยว่า ใช่แล้ว นั่นมันเรานี่นา!

ผมบอกคุณได้เลยว่าชั่วชีวิตที่ผ่านมา เต้าหู้ไม่เคยตกใจกลัว

ขนาดนี้มาก่อน ทุกทีที่ส่องกระจก ภาพสะท้อนท่ีเขาคุ้นเคยคือ 

ร่างอ้วนใหญ่นุ่มฟูอย่างตุ๊กตาหมีสีขาวนวล แต่คราวนี้กลับไม่ใช่ 

กลายเป็นอะไรอีกอย่าง คล้ายๆ กับที่พี่ณัฐของเขาเป็น!

เต้าหู้ก้มหน้า ยกมือของตัวเองขึ้นมาดู เขาเบิกตากว้างเมื่อ

พบว่ามือของตัวเองแปรเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ มันมีผิวหนังหยุ่นๆ  

สีเนื้อ ที่ส�าคัญ มีนิ้วข้างละตั้งห้านิ้ว!

ก่อนจะส�ารวจอะไรได้มากกว่านั้น เสียงกึกกักก็ดังขึ้น 

เนื่องจากประตูระเบียงไม่สามารถล็อกได้จากข้างนอก เจ้า 
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ขึ้นช่ายเหมือนรู้ เห็นเขาเลื่อนประตูปิดเฉยๆ มันจึงรี่มายกขาหน้า

พยายามเขี่ยเปิด สอดจมูกทู่ๆ ออกมาจากช่องประตู อ้าโชว์เขี้ยว

โง้งและน�า้ลายเหนยีวหนดืจนเต้าหู้ต้องโดดหลบ มนัฉวยจังหวะน้ัน

กระแทกหน้าดันประตูเปิดกว้างแล้วพรวดออกมาทั้งตัว “กรรร!”

เต้าหู้หน้าเหวอตกใจ ยกสองมือเป็นเชิงปราม “ขึ้นช่าย นี่ฉัน

เอง อย่านะขึ้นช่าย!”

คงเพราะเหน็ท่าไม่ด ีคณุลงุสมดุโน้ตจงึตะโกนขึน้ว่า “ปีนหน!ี”

เงยข้ึนหาคุณลุงสมุดโน้ต แต่ที่โดดเด่นย่ิงกว่าคือหน้าปัด

นาฬิกาใกล้หวัเตียงของพีณ่ฐัซึง่มีแสงสแีดงระบเุวลาและวนัที ่23/3 

10:12 

เต้าหู้ถอยไปสุดทางที่ราวระเบียงพอดีก่อนที่เจ้าหมาจะโดด 

งั่ม เขารีบยกขายาวขาวเนียนและไม่มีขนปุยของตัวเองข้ามราว

ระเบียงออกไปยืนด้านนอก พอเห็นเจ้าขึ้นช่ายพุ่งเข้ามาก็รีบย่อตัว

โหนลงไปข้างล่าง 

ทั้งหมดนี้เป็นไปด้วยสัญชาตญาณ ตุ๊กตาหมีอย่างเขาไม่เคย

ท�าอะไรอย่างนีม้าก่อน มากสดุทีเ่ต้าหูเ้คยท�าเวลาพีณ่ฐัไม่อยูใ่นห้อง

นอน ก็เป็นแค่การปีนป่ายขึ้นไปบนโต๊ะเขียนหนังสือ บนเตียง หรือ

บนเก้าอี้ แล้วต้องปีนกลับให้ทันก่อนพี่ณัฐหรือคุณป้าเข้าห้องมา

เต้าหู้จึงไม่ทันระวังว่า ตอนนี้ตัวเองไม่ใช่ตุ๊กตาหมียัดนุ่น 

อกีแล้ว และในร่างคล้ายๆ กบัทีพ่ีณ่ฐัเป็นกย่็อมจะมนี�า้หนักไม่น้อย

ไปกว่าพี่ณัฐเวลานอนทับเขา ดังนั้น แค่หย่อนตัวลงไป น�้าหนักร่าง

ใหม่ก็ดึงเขาตกลงไปรวดเร็ว

ในสายธรรมดาๆ นั้น ยังมีสุภาพสตรีผู้หนึ่งก�าลังท�าเรื่อง

ราวธรรมดาๆ ของเธออยูเ่ช่นกนั--ถงึแม้ในสายตาของคนท่ัวไป คณุ
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มทนาจะไม่ใช่คนสามัญนักก็เถอะ

ถ้ามีโอกาสพบเธอเมื่อสักสิบปีก่อน คุณจะต้องประทับใจ 

ในความงามของผู้หญิงคนนี้ ผมใช้ค�าว่าความงาม ไม่ใช่ความสวย 

เพราะเธอไม่ใช่คนสวยสะดุดตา เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่ดูน่ารัก 

น่าทะนุถนอม เสียงหวาน พูดเพราะ พออยู่ใกล้จะรู้สึกอบอุ่นใจ 

เหมอืนคณุกลายเป็นเดก็ทีม่คีณุครผููห่้วงใยละเอยีดลออคอยปกป้อง

ดูแล

ผ่านมาสิบปี แม้รูปร่างคุณมทนาจะเปลี่ยนไปตรงกันข้าม 

หญิงวัยห้าสิบเจ็ดปีผู้ท้วมใหญ่นี้ก็ยังท�าให้ผู้อยู่ใกล้รู้สึกหวานและ

อบอุ่นใจเสมอ คุณจะนึกถึงเธอด้วยสีโอลด์โรสหรือโทนพาสเทล  

ทัง้ทีจ่รงิเธอมักปรากฏตัวในชดุผ้าชฟีองยาวกรยุกรายสเีข้ม ตดักับผม

ส้ันกดุเหมอืนเดก็ชาย เป็นสเีงนิไปทัง้ศรีษะ คณุมทนามแีว่นตากลม

กรอบกระสชีา และมกัทาปากล�า้ขอบไปนดิหน่ึงด้วยสีชมพูดูเป็นมนั 

ที่ขาดไม่ได้คือห่วงก�าไลโลหะบางๆ มากมายส่งเสียงกระทบกันดัง

แซะๆ และนิ้วสวมแหวนประดับโอปอลเม็ดเกือบเท่าไข่นกกระทา

คณุมทนานอนน้อยลงทกุท ีระยะหลงัน้ีเธอหลับพร้อมกันกับ

ลูกชายที่มักกลับบ้านดึก ถึงกระนั้นกลับตื่นก่อนตั้งแต่ตีสี่ตีห้า เธอ

พลิกตัวไปมาในผ้าแพรห่มตัว พอหงุดหงิดได้ที่ก็ลุกขึ้นมาเดินนอก

ห้อง สนทนากบัสามพีลางช่วยกนัใช้เครือ่งดดูฝุน่ดดูขนหมา ปัดนัน่

เช็ดนี่ คุณมทนามีปณิธานจะท�าอาหารให้อร่อยให้ได้ก่อนตาย แต่

ยังคงไม่มีวันไหนที่ลูกชายออกปากชม เหตุผลหนึ่งเพราะเขามักตื่น

สายแทบออกไปท�างานไม่ทัน และได้แต่ตักอาหารของเธอเข้าปาก 

1-2 ช้อนเพื่อไม่ให้เธองอนหรือเสียก�าลังใจเท่านั้น

หลังลูกชายกระวีกระวาดออกจากบ้าน สุภาพสตรีธรรมดา

ของเราจะหันมาให้อาหารสุนัขตัวโปรด มันมักจะหนีออกจากกรง
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มานอนอุตุบนโซฟา เป็นสาเหตุให้ขนปลิวว่อนทั่วบ้าน คุณมทนา

เคยลองนับมือดูแล้วพบว่า แต่ละวันมันยังนอนมากกว่าเธอเสียอีก

เธอกบัสามจีะรบัประทานอาหารทหีลงัสดุ ต่างฝ่ายต่างรกัจะ

ปล่อยช่วงเวลานัน้ให้ผ่อนคลายไปในโลกแห่งตวัอกัษร สามขีองเธอ

โปรดปรานหนังสือคลาสสิกต่างประเทศ ขณะที่คุณมทนามักสะอึก

สะอื้นอยู่ในสวนอักษรของลักษณวดี โบกปีกฝันไปในโลกมายาของ

จุฑารัตน์ หรือท่องจินตนาการไปกับท่วงลีลาของแก้วเก้า เธออ่าน

หนังสือได้คราวละนานๆ พินิจและไต่สายตาไปทีละตัวอักษร กว่า

เสียงเครื่องซักผ้าจะดังเรียกให้เอาผ้าออกไปตาก ก็พอดีแดด 

ข้างนอกเริ่มจะร้อนแล้ว 

วันนี้ก็เหมือนทุกวัน หลังจากหนีบผ้าของทั้งตัวเองและ

ลูกชายบนราวตากข้างตัวบ้าน คุณมทนาหยิบหมวกฟางปีกกว้าง

ประดับดอกไม้พลาสติกสีชมพูเข้ากับสีลิปสติกขึ้นมาสวม ก้าวหยิบ

บัวรดน�้าพลาสติกไปเติมน�้าจากก๊อกข้างรั้ว ร้ัวของหมู่บ้านจัดสรร

แห่งนีก่้อปนูแล้วเว้นบางช่วงใช้เหลก็ดดัเพือ่ให้ดโูปร่ง รอบตวับ้านมี

พ้ืนท่ีเล็กน้อย แต่คุณมทนาก็ใช้พื้นที่เล็กน้อยนี้ปลูกต้นไม้ของเธอ

จนเขียวขจี ผลิดอกและผลงดงามสะพรั่งจนใครๆ ในหมู่บ้านต่าง 

ชี้ชม

ด้วยพื้นที่เพียงเท่านี้ ลูกชายโทนของเธอมักบ่นว่า ‘แม่ใช้ 

สายยางรดเอาก็ได้ จะไปรองน�้าแล้วยกเองให้เหนื่อยท�าไม’ 

คุณมทนาจะมอบรอยยิ้มของคุณครูประวัติศาสตร์ใจดีให้เขา 

ตอบด้วยท่วงท่าและเสียงสูงต�่าคล้ายก�าลังสอนเด็กน้อย 

‘ใช้บวัรด หยดน�า้จะละมนุละไมกว่า แล้วแม่กจ็ะได้เดนิออกไป

ทักทายต้นไม้แต่ละต้น ดอกไม้แต่ละดอก ขอบคุณที่เขาออกดอก

และผลให้เราชื่นใจไงลูก’
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การออกเสียงภาษาไทยของเธอชัดเสมอกันทุกค�า

วันนี้ ระหว่างที่ก�าลังใช้กรรไกรเล็มใบเฉาจากต้นเข็มสีชมพู 

คณุมทนาฮมัเพลงสญัญาใจของนกัร้องวงโปรดตัง้แต่สมยัเธอยงัเป็น

ครูสาววัยย่ีสิบกว่า จู่ๆ เรื่องประหลาดเร่ืองแรกของวันธรรมดาก็

อุบัติขึ้น 

ฉันจะเป็นฟ้า คุ้มครองผองภัยให้เธอ

สุขเสมอ ทั้งวันและคืน

ใจอยากเอ่ยว่าฉันรักเธอเท่าฟ้า--1

อะไรบางอย่างร่วงตัดหน้าลงมา หล่นบนกอเข็มดังสวบ!

“โอ๊ย!” อะไรที่ว่าร้องออกมาเสียงดัง 

ท่ีแท้เจ้าตัวคือหนุ่มน้อยวัยอ่อนกว่าลูกชายของเธอ ทั้งเนื้อ

ทั้งตัวไม่มีเสื้อผ้าติดอยู่แม้แต่ชิ้นเดียว มองเห็นผิวพรรณหมดจด 

ขาวนวลเหมือนน�้าเต้าหู้ 

แทนที่คุณมทนาจะตกใจ เธอแหงนมองขึ้นไปเบื้องบน พ้น

จากชายคาระเบียงคอืฟ้าสีครามสดใส วันนีแ้ทบไม่มปียุเมฆด้วยซ�า้

เมื่อก้มลงมาที่หนุ่มปริศนาอีกที คุณมทนาจึงค่อยเบิกตา  

อ้าปากค้าง--เป็นรูปปากอันแสดงถึงรอยยิ้มกว้าง

“ใช่จ้ะ พ่อคิดเหมือนแม่” เธอพยักตามค�าของสามีโดยไม่ได้

หันไปมองตา อุทานขึ้นว่า “เจ้าชายน้อย!”

ต่อเมื่อพ่อหนุ่มน้อยขยับตัวแล้วสูดปาก “ซู้ด!” คุณมทนาจึง

รู้สึกตัว กุลีกุจอเข้าไปหา ถามเขาว่า “เจ้าชายน้อย เจ็บมั้ยลูก”

1 สัญญาใจ ของ วงชาตรี
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ทัง้ทีย่งัหน้าเหย เจ้าชายน้อยช้อนดวงตาใสแจ๋วของเขาข้ึนมา

จ้องเธอ น่าแปลก ในว่ีแววของความตกใจ ดูคล้ายจะมคีวามคุน้เคย

กันอยู่ก่อนแล้ว คุณมทนาไม่ทันสนใจ เพราะจู่ๆ เสียงหมาที่เธอ

เลี้ยงไว้ก็เห่าดัง จนเธอต้องแหงนขึ้นไปตามเสียง

“ขึ้นช่ายเอ๊ย! นี่เจ้าชายน้อยที่พ่อเขาชอบเล่าให้เราฟังไงล่ะ 

ไม่ต้องตกใจไปหรอกลูก”

เจ้าหมาบนระเบียงครางหงิงด้วยความงงงวย 

เธอก้มลงมาคุยกับเจ้าชายน้อยต่อไปว่า “ไม่ต้องกลัวนะลูก 

ขึ้นช่ายมันคงแปลกใจที่เห็นคนหล่นลงมาจากฟ้า” 

ก่อนท่ีหนุม่แปลกหน้าจะได้พดูอะไร คณุมทนากช่็วยประคอง

เขาลุกจากพุ่มเข็มที่ยับเยินลงไปเล็กน้อย “เจ็บจนพูดไม่ออกเลย 

เหรอจ๊ะ โถๆ” 

เขาสงูโย่งยิง่กว่าทีลู่กชายของเธอสูง ถงึดผูอมแต่กเ็ตม็ไปด้วย

กล้ามเนื้อ จึงมีน�้าหนักมากกว่าที่เธอจะช่วยได้ง่ายๆ 

“ต้นไม้มันคงบาดเนื้อเราสิ เล่นไม่ใส่อะไรมาเลยอย่างนี้”

อีกฝ่ายยังคงไม่พูดอะไร ได้แต่พยักเหมือนยังไม่แน่ใจอะไร

หลายอย่าง ถึงกระนั้นก็พยายามลงน�้าหนักบนขาของตัวเอง ทั้งที่

เห็นว่าน่าจะเจ็บตามตัวอยู่บ้าง ท่าทางคงเกรงใจและกลัวว่าเธอจะ

รับน�้าหนักเขาไม่ไหว

“ได้มัย้ลูก ได้มัย้” คณุมทนารอจนเขาถนดัขึน้แล้วจงึปล่อยมอื 

เจ้าชายน้อยมองเธออย่างกลัวๆ บอกว่า “ขะ...ขอบคุณฮะ

คุณป้า”

“ไม่เป็นไรจ้ะ” น่าแปลกที่ค�าตอบของเธอดูจะท�าให้เขาตะลึง

ใจ คุณมทนาหัวเราะข�าเพราะคิดว่าเจ้าชายน้อยอาจยังงงงวยกับ

มนุษย์โลก จึงแนะน�าว่า “เดี๋ยวเข้าไปในบ้านก่อนแล้วกันนะ ป้ากับ
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ลุงจะช่วยท�าแผลให้”

อีกฝ่ายยงัดขูดัขนืด้วยความกลวั คณุมทนาเกอืบจะงง แต่แล้ว

ก็มีเสียงแกร็กๆ! ดังขึ้นจากด้านในประตูบ้านอันเป็นบานกระจกใส 

เจ้าขึ้นช่ายคงเพิ่งวิ่งจากห้องนอนลูกชายเธอลงมาถึง มันพยายาม

ใช้ขาหน้าตะกยุตะกายเพือ่ให้ประตเูลือ่นเปิด พลางเห่าอย่างจะห้าม

ไม่ให้เธอยุ่งกับคนแปลกหน้า

“อย่ายุ่งนะข้ึนช่าย” เธอยกนิ้วชี้ ต่อเมื่อเจ้าหมาอ้วนยังไม่

หยุดก็บอก “เดี๋ยววันนี้จะไม่ท�าปลาทูนึ่งให้กิน”

เท่านั้นมันก็คอตก ตาโปนเศร้าดูละห้อยลงไปอีก

คณุมทนาหันไปส่ายหน้ายิม้กบัสามด้ีวยนัยอนัเข้าใจระหว่าง

กัน ดูจะมีก็แต่เจ้าหมาตะกละที่รักในรสมือของเธอจนยอมได้ 

ขนาดนี้

“ขึ้นช่ายมันชอบกินเมนูนี้มากจ้ะ--” เธออธิบายให้เจ้าชาย

น้อยฟังขณะพาเขาก้าวมาที่ประตูหน้าบ้าน โชคดีช่วงสายอย่างน้ี

ไม่มีใครเดินผ่านไปมา บ้านจัดสรรของคุณมทนาก็เหมือนบ้าน

จัดสรรส่วนใหญ่ในเมืองนั่นละ ถ้าเป็นวันท�างานหนุ่มสาวก็จะไป

ออฟฟิศ เด็กๆ ไปโรงเรียน เหลือแต่คนแก่ที่ไม่กล้าสู้แดดคอยนั่งๆ 

นอนๆ อยูใ่นบ้าน ครัน้เป็นวนัเสาร์เช่นนี ้ส่วนใหญ่ออกไปเท่ียวห้าง

สรรพสินค้า หรือไม่ก็พาลูกๆ ไปเรียนพิเศษ อาณาบริเวณรอบ

หมู่บ้านจึงเงียบเหงาอยู่ร�่าไป

“--ใช้ปลาทนูึง่ผสมกบัผกัต้มแล้วกห่ั็นเป็นลกูเต๋า พวกแครอท 

ข้าวโพด มันฝรั่ง กับบร็อกโคลี่ หมาพันธุ์นี้ต้องระวังของกินให้มัน 

ไม่งั้นอ้วนแล้วเป็นโรค ก็เหมือนคนนั่นละ เจ้าชายน้อยอาจจะยัง 

ไม่ค่อยเข้าใจ”

หญิงเจ้าของบ้านหัวเราะรืน่รมย์ขณะเลือ่นบานประตกูระจก
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เปิดออก ผมบอกได้เลยว่ากลิ่นหอมอ่อนๆ ในบ้านที่อวลออกมา

ทันทีนั้น จะท�าให้คุณนึกถึงกลิ่นหวานละมุนของตัวเธอนั่นเอง คุณ

มทนาก้าวเข้าไปก่อน ครั้นเจ้าชายน้อยเห็นเจ้าหมาหน้าเหี่ยวด�ายัง

นั่งหน้าคว�่าจ้องตาขวาง เขาก็ดูจะกลัวๆ กล้าๆ ไม่แน่ใจว่าจะย่าง

เท้าเข้ามาดีหรือไม่ เธอจึงรุนหลังเขาแผ่วเบา ถามว่า “เจ้าชายน้อย

ชื่ออะไรล่ะลูก”

“ตะ...เต้าหู้เองฮะ” เขาตอบพลางยอมก้าวตาม แต่กย็งัไม่วาย

จับตาเจ้าหมาว่าจะโจมตีเข้ามาเมื่อไหร่

“เต้าหู้ ชื่อคุ้นจัง”

“คือ...”

“พ่อละก็” เธอหันไปบอกสามี “จะมีเจ้าชายน้อยมาอยู่เป็น

เพื่อนก็ไม่บอกกันก่อน”

“คุณป้าฮะ”

“น่ารักถูกใจแม่มากจ้ะ” ว่าแล้วเธอก็หันมาบอกเขา “เต้าหู้นั่ง

ลงที่โซฟานั่นก่อน เดี๋ยวป้าไปเอาเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องมือท�าแผล ไม่

ต้องกลวัข้ึนช่ายมันนะ ไอ้หมานีม่นัดแีต่ตะกละ ไม่ค่อยได้เห่าได้กัด

ใครเขาหรอก”

ราวกบัรูส้กึว่าถกูหยามน�า้หน้า เจ้าหมาอ้วนตนัทีย่่างสามขมุ

ตามมาข้างหลังส่งเสียงฮึ่มฮั่ม

เจ้าชายเต้าหู้สะดุ้งไหล่ตั้ง “น่ะ...นั่นไง!”

“มันขี้เล่น--”

ไม่ทันจบค�า เสียง “เอ๋ง!” ก็ดังขึ้น เจ้าหมามัวจ้องแขกจนก้าว

ไปชนสตูลนั่งทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตะกร้าสานที่คุณมทนาเพิ่งเอาผ้า

ไปตากและวางพักไว้หล่นลงมาครอบมันทั้งตัว มันเริ่มตะกายเพื่อ

จะออกไปให้พ้นจากกรงชั่วคราว
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หญงิสงูวยัหวัเราะข�าแล้วปลกีตวัห่างไป ปล่อยให้แขกลดกาย

ลงบนโซฟา สายตายังจับตะกร้าที่เคลื่อนไปชนข้าวของทางนั้นท ี

ทางนี้ที 

รอจนลับหลังคุณมทนา แขกของบ้านจึงรีบลุกสู่จุดที่หมาใน

ตะกร้าจะไม่สามารถวิ่งมาถึงตัว ครั้นรู้สึกปลอดภัยและคลายจาก

อาการเจบ็แสบบาดแผลแล้ว หัวคดิกห็วนมาจดจ่อเรือ่งประหลาดที่

เกิดขึ้นกับตัวเอง

เขาเป็นตุ๊กตาหมีเต้าหู้ อยู่ดีๆ กลับกลายเป็นคน แล้วนี่ก็ยัง

กลายเป็นเจ้าชายน้อยของคุณป้าอีก!

ไม่รูจ้ะท�ายงัไงด ีทางเดยีวทีค่ดิออกก็คอื ต้องขอให้พ่ีณัฐช่วย 

พี่ณัฐต้องช่วยเราได้แน่ๆ!

ให้ค�าตอบตัวเองได้อย่างนั้น ใจก็ประหวัดต่อไปถึงโทรศัพท์ 

แม้เต้าหู้จะอยู่แต่ในห้องนอน ไม่รู้เรื่องอะไรมากมายนัก แต่เขาก็ 

คุ้นเคยกับของสิ่งนี้ ปกติเวลาพี่ณัฐกลับบ้านมา เจ้าตัวมักจะนอน

เล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียง บางครั้งก็ใช้พูดคุยกับเพื่อนๆ นี่ถ้ามี

โทรศพัท์เครือ่งอืน่อกี เขากย่็อมจะใช้โทร.ไปขอความช่วยเหลอืจาก

พีณ่ฐัได้ เมือ่กีต้อนทีค่ณุป้าถามเขาแล้วเขาตอบ คณุป้ายงัได้ยนิเสยีง

เขาเลยนี่นา คนอื่นก็น่าจะได้ยินเหมือนกัน

พยายามสอดส่องสายตา พบว่ามีโทรศพัท์เครือ่งหนึง่วางอยู่

ข้างโทรทัศน์เครื่องใหญ่ เสียแต่บริเวณนั้นโล่งจนน่ากลัวว่าเจ้า 

ขึ้นช่ายจะวิ่งใส่เขาได้ 

เต้าหู้ตัดสินใจ เรือ่งนีส้�าคญักว่าจะมานัง่กลวั เขายดืคอสงัเกต

ว่าเจ้าขึ้นช่ายก�าลังท�าอะไร ปรากฏว่าหวายเส้นหนึ่งที่สานเป็น

ตะกร้าหลุดไปเกี่ยวกับมุมตู้ มันก�าลังง่วนกับการยื้อตัวเองออกมา 

เต้าหูเ้หน็ว่านีเ่ป็นโอกาสอนัด ีจงึรบีย่องไปเอือ้มหยิบโทรศพัท์ โดย
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สายตายังสลับไปที่เจ้าหมา

ทันทีท่ีโทรศพัท์ตกอยูใ่นมอื เจ้าหมาอ้วนกด็นัตะกร้าหลดุจาก

ตู้ได้ มันรีบห้อตะบึงทั้งฝาครอบพุ่งมาใส่เขา เต้าหู้ใจหายวาบ โชคดี

ที่ตอนนี้ขาของเขายาวเฟื้อยเท่าๆ พี่ณัฐ แค่โดดยาวๆ สองก้าวก็

ปีนขึ้นไปยืนหลบบนโซฟาได้ ปล่อยให้ตะกร้ากับเจ้าขึ้นช่ายพุ่งชน 

ตู้วางทีวีจังใหญ่จนมันน่าจะมึน

โล่งใจไปเปลาะ ทีนี้ก็ดึงสายตากลับมาที่โทรศัพท์ เคยเห็นพี่

ณัฐกดตรงนั้นตรงนี้ แต่เขาไม่รู้วิธีที่ถูกต้อง

พลนันัน้เอง โทรศพัท์เครือ่งแบนๆ ของคณุป้าก็สว่างวาบขึน้ 

มีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งดังออกมาว่า “สวัสดี-พ่อตุ๊กตาหมี”

เต้าหู้สะดุ้งเบิกตา “คุณรู้!?”

“โทรศัพท์ของคุณมทนา-รู้ดี-ทุกอย่าง” 

ประโยคนั้นน่าจะแสดงถึงความภาคภูมิใจ แต่เสียงของเธอ

กลบัราบเรยีบ จนแทบจะเหมอืนไม่มคีวามรูส้กึใดๆ เลย แถมค�าพูด

ก็เป็นห้วงๆ ผิดจังหวะปกติ

“โอ๊ะโอ” จู่ๆ  อกีเสยีงกแ็ทรกขึน้ “การทีย่มูแีอพพลิเคชัน่กูเก้ิล

ฝังอยู่ในตัว ฮีรู้ แต่ไม่ได้หมายความว่ายูจะรู้ด้วยนะจ๊ะดาร์ลิ่ง” 

“คณุโซฟา!” เต้าหูอ้ทุาน พอรูส้กึว่าตวัเองก�าลงัเหยยีบเจ้าของ

เสียงนั้น เขาก็บอก “ขอโทษฮะ” พลางลดกายลงนั่ง 

“อิท’ส โอเค แฮนด์ซั่ม!” คุณโซฟาส่งเสียงใสอย่างสาวเปรี้ยว 

“ถ้ายูสงสัยนะ โซฟาอย่างไอชิคได้ด้วยตัวเอง ไอใฝ่รู้ด้วยการนั่งดู

โทรทัศน์กับยายบ๊อง”

“อย่าเรียกเจ้าของ-โทรศพัท์ของคณุมทนา-ว่า-ยายบ๊อง” เสยีง

โมโนโทนของคณุโทรศพัท์เถยีงข้ึน เทยีบว่าต้องแข่งกับเสยีงอนัเตม็

ไปด้วยจริตจะก้านของคุณโซฟาแล้วช่างน่าอึดอัดใจแทนเธอ “คุณ 
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มทนาก็แค่--”

“แค่วอ็ท ฮสัแบนด์ตายแล้วยงัคยุกนัได้ในอากาศ เลฟิ อสิ อนิ 

ดิ แอร์?”

“เอิ่ม...” คุณโทรศัพท์กระแอม “กูเกิ้ล คุณมทนาเป็น-อะไร”

“ดะ...เดี๋ยวฮะ” ก่อนที่เรื่องราวจะลุกลามมากไปกว่านี้ เต้าหู้

รีบหย่าศึก “ผมแค่อยากให้คุณโทรศัพท์ช่วยโทร.หา--”

“โทรศพัท์ของ-คณุมทนา” เธอเน้นย�า้ด้วยเสยีงเรยีบๆ เหมอืน

เดิม อันเป็นผลให้คุณโซฟาร้องแทรกขึ้นว่า

“ก้อช!”

แต่เต้าหู้ไม่สนใจ เขาตอบเฉพาะคุณโทรศัพท์ว่า “ฮะๆ คุณ

โทรศัพท์ของคุณมทนา ผมแค่อยากให้คุณช่วยติดต่อพี่ณัฐ ดูสิ จู่ๆ 

ร่างตุก๊ตาหมขีองผมกก็ลายเป็นแบบนี”้ เขายกมอืขึน้สะบดัจากไหล่

ลงไปยังท่อนล่างเปล่าเปลือย

ปลายนิ้วที่สะบัดเหมือนชี้ไป ‘ข้างล่าง’ ท�าให้คุณโซฟาแทรก

ขึ้นอีกด้วยค�าเดิมแต่เสียงต�่าๆ เหมือนก�าลังเบิกตา “ก้อ...ช”

“ตุ๊กตาหมีกลายเป็นคน!?”

“ใช่ฮะ--” เต้าหู้รบัค�าแล้วเพิง่รูตั้ว เขาสะบดัหน้าไปทางต้นเสยีง 

“คุณป้า!”

เห็นคุณมทนาก้าวกลับมาถึงพร้อมเสื้อผ้าและเครื่องมือ

แพทย์ คุณโซฟาบ่นว่า “ยายบ๊องมาแล้ว”

“นี่!” คุณโทรศัพท์ของคุณมทนาว่าด้วยเสียงต�่าๆ เช่นเคย

คุณป้าผู้ไม่ได้ยินเสียงใดเลยพูดกับเต้าหู้ต่อไปว่า “อย่างนี้

นี่เอง ถึงว่าน่ารักน่าชัง ตุ๊กตาตัวไหนล่ะจ๊ะ เจ้าชายน้อย”

“ตะ...เต้าหู้ฮะ”

“อ้อ” คณุมทนายกนิว้ชีแ้บบเพิง่นกึได้ “จรงิด้วย ชือ่เต้าหู ้แหม
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ป้าก็ติดปากไปแล้วว่าเจ้าชายน้อยเนอะ” 

“หมะ...ไม่ใช่ฮะคุณป้า ผมหมายถึง เต้าหู้น่ะฮะ เต้าหู้ที่อยู่ใน

ห้องพี่ณัฐ ตัวขาวๆ” 

“นั่นสิๆ โตเป็นหนุ่มแล้วหล่อขนาดนี้เชียว มาเถอะ เดี๋ยวป้า

จะทายาที่สะโพกให้ แล้วเราจะได้ใส่เสื้อผ้าโนะ” 

เห็นได้ชัดว่าคุณมทนาแสร้งเออออเหมือนปะเหลาะเด็ก

ระหว่างที่มืออูมอันมีหลังมือเห่ียวของคุณมทนาค่อยๆ คีบ

ส�าลีเหยาะทิงเจอร์เคลื่อนเข้ามาใกล้สะโพกของเต้าหู้ จู่ๆ เสียง 

“ว้าย!” ของสาวรายหนึ่งก็ร้องดัง เขาสะดุ้งโหยง ปรากฏว่าคราวนี้

เจ้าของเสียงคือรองเท้าแตะข้างซ้ายที่คุณมทนาใส่อยู่ 

“ปะ...เป็นอะไรฮะ” เต้าหู้ถาม

คนพยาบาลเลยเป็นฝ่ายงง “ป้าสิต้องถาม สะดุ้งท�าไมลูก”

ต�่าลงไปข้างล่าง เสียงหนุ่มหนึ่งตอบสาวรายที่ร้องเมื่อกี้ “จิ๋ว

น้อย กลัวอะไร หืม?” 

เมือ่สอดสายตาตามลงไป เต้าหู้จงึพบว่า ผูถ้ามคอืรองเท้าแตะ

ข้างขวาของคุณมทนา 

แฟนสาวของเจ้าตัวตอบว่า “พี่ชาย ก็คุณป้าตัวหนักจะตาย 

เหยียบทีจิ๋วน้อยแทบจะแบนหายใจไม่ออกง่า นี่ตั้งมือซะขนาดนั้น 

เดี๋ยวขาน้องหมีก็บุบกันพอดีง่ะ” 

“โอเว่อร์แอ๊ค!” คุณโซฟาจิกได้ทุกคน

ได้ยินคุณรองเท้าข้างซ้ายว่าไว้อย่างนั้น เต้าหู้จึงยิ้มแหย 

บอกคณุป้า “ผะ...ผมไม่เป็นอะไรฮะ คณุป้าช่วยเบามอืหน่อยนะฮะ 

ผมกลัวเจ็บ”

“โดนซะบ้างก็ดี!” คุณรองเท้าแตะข้างขวาท�าเสียงแค่นใน 

ล�าคอ (ผมหมายถึง ถ้าเขามีคอ) “เจ้าตุ๊กตานั่นมันก็แค่มายาคติของ
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ชนชั้นน�า ถูกกอด ถูกเชิดชู ไม่เคยต้องมาอยู่ใต้เท้าให้ใครเหยียบ

เหมือนเรา เหยียบแล้วยังจะลืม ไม่เคยเอาเราไปซักด้วยซ�้า คราวนี้

จะได้รู้บ้างว่าอ�านาจนิยมมันเป็นยังไง!” 

ส�าลีก�าลังจะโปะเข้ามาที่แผลอันเป็นรอยขีดแดงๆ บนเน้ือ

เนียนขาวจั๊วะ แต่แล้วเจ้าของแผลก็พูดขึ้นอีก “คุณป้าฮะ” 

ส�าลีมีอันต้องชะงักอีกหน คุณมทนาเลิกคิ้ว

“เดีย๋วช่วยโทร.หาพีณ่ฐัทไีด้มัย้ฮะ ผมต้องบอกพ่ีณัฐให้รูก่้อน 

ไม่งั้นพี่ณัฐอาจจะตกใจฮะ”

“ไม่เป็นไรหรอกลูก” ดูเหมือนคุณมทนาจะเข้าใจไปอีกอย่าง 

“ตาณัฐต้องเข้าใจ แกเป็นเด็กน่ารัก แล้วถ้าป้าบอกให้หนูอยู่ที่นี่ 

ตาณัฐจะขัดได้ยังไง จริงมั้ยจ๊ะ”

คุณมทนามือเบากว่าที่คุณรองเท้าข้างซ้ายพูดให้เต้าหู้

กลัว เธอช่วยท�าแผลให้เขาจนเสร็จก่อนเที่ยง จากนั้นจับเจ้าขึ้นช่าย

ใส่กรง พลางให้เขาสวมชดุพีณ่ฐัตัวทีเ่ธอเลือกหยบิมาให้ มนัเป็นเสือ้

เชิต้กบักางเกงขาสัน้ทีเ่ขาจ�าได้ว่าเมือ่ก่อนพีณ่ฐัชอบใส่ออกจากบ้าน

ในวันสุดสัปดาห์ ฉะนั้นถึงแม้ขนาดเสื้อจะค่อนข้างเล็กจนรัดตัวเขา 

และขากางเกงกล็อยเต่อจนเหน็ขาอ่อน แต่เจ้าหมน้ีอยของเรากย็นิดี

เป็นอย่างยิ่ง

“หล่อเชียวนะพ่อ” คุณมทนาหันคุยกับอากาศ ขณะยืนคู่กัน

กับเต้าหู้อยู่หน้าบานกระจกเงา

ตอนนั้นเองที่เต้าหู้ได้เห็นตัวเองชัดเจนเป็นครั้งแรก--หมาย

ถึงครั้งแรกที่กลายร่างเป็นคน 

ผู้ชายในกระจกตรงหน้านี่ช่างไม่น่ากอดเอาซะเลย ตัวก็สูง

ผอม ทีเ่ป็นเนือ้กอ็ดัเป็นกล้ามแขง็ป๋ังเสยีส่วนใหญ่ ทกุส่วนหนัน่แน่น 
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ขนกเ็ป็นแค่ไรอ่อนๆ ปกผวิตึงลืน่สขีาวแกมชมพ ูเป็นผวิทีบ่อบบาง

จนบางช่วงเห็นเส้นสีน�้าเงินข้างใต้เลยทีเดียว แล้วตามล�าแขนกับ

หลังมอืกม็ลีายเส้นใหญ่คล้ายรากไม้ปดูโปน ซึง่ท�าให้ดแูขง็ไม่น่ากอด

ยิ่งขึ้นไปอีก

ผู้ชายคนที่เขาเห็นนี้ไม่ได้ตัดผมยุ่งๆ แบบพ่ีณัฐ แต่ผมเส้น

เลก็ละเอยีดออกสนี�า้ตาลเข้มยาวปรกลงมารอบหน้าผาก เรีย่คิว้เข้ม

หนาสีด�าสนิท ตัดกับผิวสีซีดจัด หน้าของเขาไม่ได้กลม แต่เป็นรูปรี 

ยังดีที่ส่วนแก้มค่อนข้างนุ่มหยุ่นเป็นลูกสีอมชมพู ดวงตาก็ไม่ใช่ลูก

กระดุมอีกต่อไป แต่เป็นลูกตากลมโตสีน�้าตาลเข้มของคนจริงๆ ใน

รูปตาค่อนข้างเรยีว มขีนตายาว และเปลอืกตาพบัซ้อนเป็นชัน้เลก็ๆ 

แน่นอน จมูกของเขาก็เล็กลงด้วย ดูโด่งแหลมกว่าเก่า ตรง

ปลายไม่ใช่วงกลมสีด�าอีกต่อไป ริมฝีปากก็ไม่ได้เป็นเพียงเส้นด้าย

วาดรอยยิ้มไว้ แต่จีบหยักเป็นสีชมพูระเรื่อเหมือนกับริมฝีปากของ

พี่ณัฐ 

ใช่แล้ว เต้าหู้ไม่พอใจ แต่เพราะคุณป้าพูดอย่างนั้น และเขารู้

ว่า ‘หล่อ’ มีความหมายว่าเป็นผู้ชายที่ดูดี เต้าหู้จึงคิดว่ามันอาจจะ

ดกีไ็ด้ เพราะเขาเองกเ็คยเหน็ว่าพีณ่ฐัพมิพ์โทรศพัท์มอืถอืตอบเพือ่น

ว่าชอบคนหล่อๆ

หลงัจากม้ือกลางวันทีค่ณุมทนาท�าเองและคะยัน้คะยอให้เขา

รับประทาน เต้าหู้ยังคงวนเวียนอยู่แถวๆ โทรศัพท์มือถือเครื่องนั้น 

แต่เพราะคุณโทรศัพท์ของคุณมทนายึดถือค�าของเจ้าของ จนแล้ว

จนรอดเธอจึงยังไม่ยอมช่วยเต้าหู้อยู่นั่นเอง ข้าวของส่วนใหญ่ก็มัก

จะเช่ือฟังเจ้าของอย่างนี้ละ ในที่สุดเต้าหู้ของเราจึงใช้เวลาที่เหลือ

ทัง้วันไปกบัการหมกมุน่ และลุน้ว่าพีณ่ฐัจะหาทางช่วยเขาได้หรอืไม่  

เพ่ือไม่ให้เสียพื้นที่หน้ากระดาษไปมากมาย และคุณก็รู้อยู่
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แล้วว่าเวลาในเรื่องเล่ามักจะก้าวช้าหรือไวกว่าปกติเสมอ ผมจะขอ

พาข้ามไปยังตอนที่คุณและเต้าหู้ก็รออยู่เลยแล้วกัน

มันเป็นช่วงสามทุ่มเกือบๆ สี่ทุ่ม 

ปกตคิณุมทนามกันัง่ดทูวีบีนโซฟาเพือ่รอลูกชาย เธอนอนช้า 

ตืน่ไว แต่วนันีก้ลบัเผลอหลบัไว คงเพราะออกก�าลงัมากกว่าปกตจิน

เหนื่อย

เหมือนกับบ้านอื่นๆ พอเจ้าของบ้านหลับใหล ข้าวของใน

บ้านกจ็ะเริม่ขยบัยดืเส้นยดืสายหลุดจากภาวะนทิรา มมีนษุย์ไม่กีค่น

ที่รู้เรื่องนี้ (เท่าที่จ�าได้ ผู้ชายที่รู้คนหนึ่งน�ามันไปสร้างเป็นการ์ตูนดัง

ระดับโลก) ด้วยเหตุนี้ เวลาที่มนุษย์หันไปทางอื่น หรือมองไปใน

ความมดืแล้วเหน็บางอย่างขยบัไหวทัง้ทีไ่ม่มสีิง่มชีวีติใดอยู่ พวกเขา

จึงหลงเชื่อว่าโลกนี้เต็มไปด้วยภูตผี ทั้งที่จริงภูตผีมีไม่มากนักหรอก 

พวกข้าวของจอมซนที่ท�าตัวแข็งไม่ทันต่างหาก

คุณโซฟาบ่นว่า “ยายบ๊องมานอนทับอย่างนี้ ไอก็ต้องแข็ง 

ต่อไปอะโลนเนี่ยนะ น็อทแฟร์!”

“ความยุติธรรมมันก็เป็นแค่วาทกรรมอยู่แล้ว” คุณรองเท้า

แตะข้างขวาโต้ ระหว่างพยายามคลานต้วมเตีย้มเพือ่เขย่งปีนขึน้มา

บนโต๊ะรับแขกกระจก “จิ๋วน้อยช่วยพี่หน่อย”

เพราะคุณรองเท้าแตะข้างขวาเตี้ยกว่าโต๊ะรับแขกพอสมควร 

เมื่อปีนถึงขอบโต๊ะ ร่างของแกจึงห้อยร่องแร่งน่าหวาดเสียวว่าจะ 

ร่วงแหล่มิร่วงแหล่ “จิ๋วน้อย”

เห็นว่าคุณรองเท้าแตะข้างซ้ายยังสัปหงกอยู่ในนิทรา เต้าหู้

รบียืน่มอืไปช่วยรบัไว้ คณุรองเท้าแตะข้างขวาตกใจจนตวัแขง็ทือ่ไป

ชั่วขณะ ต่อเมื่อถูกวางลงบนโต๊ะเรียบร้อยก็เหลียวไปมองเจ้าของ

มืออย่างไม่มั่นใจ ในที่สุดจึงแสร้งสะบัดตัวจากมือเขาแล้วร้อง “หึ!” 
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อย่างถือเนื้อถือตัว คลานต่อไปกดตัวเลขบนรีโมทคอนโทรล

“มนุษย์ชนชั้นกลางโง่เง่า ดูแต่รายการโง่เง่า” เจ้าตัวว่า หน้า

จอถูกเปลี่ยนจากรายการแข่งขันร้องเพลงโปกฮา กลายเป็นคุยข่าว

เคร่งเครียด 

“คุณมทนา-เอาแต่-นอน” คุณโทรศัพท์พูดขึ้นบ้างด้วยเสียง

โมโนโทนของเธอ “ไม่รูป่้านนี-้น้องณฐัอยูไ่หน ปกตไิม่เคย-กลบัดกึ-

อย่างนี้”   

“เฮ่ลโล้ การที่ชีใช้ยูโทร.หาลูก ไม่ได้แปลว่าลูกเป็นของยู 

อีกคนจ้ะซิส”

“คนอย่างเธอ-จะไปรู้-อะไร ลูกเป็น-แก้วตา-ดวงใจ ถ้าลูก 

ไม่อยู่ เราก็ตาย”

“ถ้าจ๋ิวน้อยมีลูกได้บ้างก็คงจะดี” คุณรองเท้าแตะข้างซ้าย 

ตื่นขึ้นร�าพึงบ้าง

คู่รักของเธอหันมองด้วยสายตาสงสาร “เรามีลูกไม่ได้ถ้าเรา

ยังไม่มีปัญญาเลี้ยงนะจิ๋วน้อย สังคมทุกวันนี้ไม่เหมาะกับการ--”

“พวกประสาท!” ในที่สุดคุณโซฟาถึงกับสบถเป็นค�าไทยชัด 

ขึน้มา “ลกูไม่ใช่แบตเตอรี ่ถงึจะหลดุมาจากตวัเธอเหมอืนกันก็เถอะ 

แล้วรองเท้าที่ไหนสอดกันแล้วท้อง!”

คณุโทรศัพท์แสร้งท�าเป็นไม่ได้ยนิเสยีงของคณุโซฟา เธอเปิด

แอพพลิเคช่ันข้อความขึน้มาเองแล้วเริม่พมิพ์ว่า ณัฐอยู่ไหนแล้วลกู

ก่อนทีข้่อความดงักล่าวจะถกูส่งไป เสยีงรถยนต์กด็งัขึน้ทีห่น้า

รั้วบ้าน ตามมาด้วยเสียงกริ่งที่หน้าประตู
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- 02 -
ความเหี้ยมโหดของ
ออกหลวงสรศักดิ์

“มีคนมา!”

“มีคนมา!”

ข้าวของร้องระงม คุณรองเท้าข้างขวาไถลตัวกลับลงใต้โต๊ะ 

ด้วยความเคยชินเต้าหู้รีบนั่งพิงพนักแข็งทื่อเหมือนตุ๊กตาหมีตัวเก่า 

“บอย! ยู อาร์ น็อท อะ ดอล เอนี่มอร์!”

ค�าเตือนของคุณโซฟาท�าให้เขาได้สติ พอดีกับท่ีเสียงกริ่งดัง

ขึ้นอีกครั้ง

“แกต้องลกุไปรบัเองแล้วละ เจ้าหม”ี คณุรองเท้าแตะข้างขวา

บอกขึ้นด้วยเสียงที่แข็งน้อยลงกว่าเดิมนิดหน่อย

อย่างไรก็ตาม บนพื้นใต้โต๊ะที่ไม่มีใครเห็น คุณรองเท้าแตะ

ข้างซ้ายขยับเข้าหาคนรักของเธอแล้วกระซิบเสียงสั่น “แต่ถ้าไม่ใช่

น้องณัฐ ถ้าเป็น--”

“จริงสจิิว๋น้อย เศรษฐกจิแย่ๆ มแีต่มจิฉาชพี! ไม่เป็นไรนะ เกดิ

อะไรขึ้น พี่จะปกป้องจิ๋วน้อยเอง!”
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“พวกรากหญ้าโซเพ้อเจ้อ!” 

เต้าหู้ลุกขึ้นอย่างกลัวๆ กล้าๆ เขาแทบไม่เคยได้ลงมาจาก

ห้องนอนพ่ีณฐั ไม่รูเ้ลยว่าข้างล่างนีเ่ป็นยงัไง นอกจากโลกอนัอบอุน่

ข้างบนนั้น เขาได้รู้ว่าโลกยังมีทั้งแง่มุมเลวร้ายและดีงามอื่นๆ ผ่าน

หน้าจอสมาร์ทโฟนของพี่ณัฐ เวลาที่เจ้าตัวนอนกดเล่นอยู่บนเตียง

แล้วเขาแอบมองตามด้วยความสนใจ หรือไม่ก็จากสมุดโน้ตและ

หนังสือเล่มต่างๆ ที่พี่ณัฐเสียบสันไว้บนชั้นสูงกั้นห้อง 

เล่มท่ีเขาชอบที่สุดคือหนังสือภาพ หน้าปกโปรยตัวอักษร

ภาษาญีปุ่น่ท�าให้เต้าหู้อ่านไม่ออก เขาเริม่สนใจมนัเพราะเหน็พีณั่ฐ

อ่านไปเชด็น�า้ตาไป เมือ่แอบชะเง้อดกูพ็บว่ามนัเป็นฉากทีเ่ดก็หญงิ

ตัวละครเอกถูกพ่อแม่ทิ้งไว้ล�าพังในงานพบผู้ปกครอง ครั้งน้ันเอง

เต้าหู้เพิ่งรู้ว่า นอกจากเราจะอ่านหนังสือ เรายังอาจอ่านคนที่อ่าน

หนังสือได้ด้วยเช่นกัน

“น้องเต้าหู้ต้องระวังตัวนะ” คุณรองเท้าแตะข้างซ้ายเตือน 

เต้าหู ้ก้าวมาดึงบานประตูกระจกเลื่อนเปิดออกเป็นช่อง

แคบๆ จากจุดนี้สามารถสังเกตเห็นรถคันสีแดงที่จอดอยู่หน้าประตู

รั้ว ใครคนหนึ่งยืนอยู่ใต้แสงไฟจากโคมเหนือเสา มองเห็นได้ชัดเจน

“นั่นพี่เกณฑ์นี่” เต้าหู้เบิกตาร�าพึง

คุณรองเท้าแตะข้างซ้ายขานรับว่า “เพื่อนน้องณัฐ?” 

พ่ีเกณฑ์คงเห็นเต้าหู้เช่นกนัจงึตะโกนว่า “เอาไอ้ณฐัมาส่งครบั”

“ท�าไม-น้องเกณฑ์ต้อง-พาน้องณัฐ-มาส่ง” คุณโทรศัพท์ 

มือถือของคุณมทนาเอ่ยงงงวยด้วยเสียงราบเรียบ เธอก�าลังจะถาม 

“กูเกิ้ล--” แต่คุณโซฟาพูดขัดเสียก่อน

“เปิดไปก็รู้!”

เต้าหูจึ้งแหวกประตูกว้างออกแล้วผลนุผลนัตรงไปยงัประตรูัว้ 
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พีเ่กณฑ์ตวัจรงิดตัูวเล็กกว่าทีเ่ขาเคยเห็นในรปูหรอืตอนเจ้าตวัวดิโีอ

คอลกับพี่ณัฐ เต้าหู้เห็นและได้ยินเสียงพี่เกณฑ์จนชินเหมือนคน 

คุ้นเคยกัน บางทีพี่ณัฐเปิดวิดีโอคอลแล้ววางโทรศัพท์ท้ิงไว้หน้า

ตุ๊กตาหมี ส่วนตัวเองเดินไปแต่งตัวหรือหยิบนู่นนี่ ไปๆ มาๆ เต้าหู้

จึงรู้สึกราวกับว่าพี่เกณฑ์ก�าลังคุยกับเขาอยู่

พี่เกณฑ์ตัวเล็ก รูปตาก็เรียวเล็ก มีผิวสีขาวเหมือนน�้านมสด 

มกัสวมเส้ือคอกลมเรยีบๆ สโีทนเหลอืง น�า้ตาล และกางเกงขายาว

รดัรปู เจ้าตวัเป็นคนอารมณ์ด ีคณุหมอนข้างท่ีบางทีก็แอบดหูน้าจอ

โทรศัพท์ของพี่ณัฐเหมือนกันบอกว่า อารมณ์ดีของพี่เกณฑ์คือ

ลวดลายช่วยให้เจ้าตัวไม่ดูจืดชืดจนเกินไป เต้าหู้ไม่รู้ว่าลวดลายนั้น

หมายความว่าอย่างไร แต่เขาชอบเสยีงหวัเราะของพ่ีเกณฑ์ มนัชวน

ให้โลกรื่นรมย์ เวลาหัวเราะ พี่เกณฑ์จะเลิกคิ้วสูงแล้วยื่นคอมาข้าง

หน้า ท�าให้หางตาและบนหน้าผากของเจ้าตวัมรีอยยาวๆ กว่าพ่ีณัฐ

ซึ่งมักท�าหน้าเรียบนิ่ง

แน่นอน พี่เกณฑ์ไม่รู้จักเต้าหู้ในร่างนี้เหมือนที่เขารู้จักเจ้าตัว 

ทนัททีีเ่หน็เขาชดั พีเ่กณฑ์จงึชะงกังงไปนดิหน่ึง พอดีมเีสียงฮัมเพลง

ดังลอดออกมาจากหน้าต่างรถที่ปิดไม่สนิท พี่เกณฑ์จึงได้สติ รีบ 

หันไปเปิดประตูรถทางตอนหลังแล้วบอกเต้าหู้ว่า

“ไอ้ณัฐมันเมา--”

คนพูดยืนบังอยู่ครึ่งๆ ยังดีที่ในรถมีแสงไฟ เต้าหู้จึงมองลอด

เข้าไปเห็นร่างพี่ณัฐที่ทอดยาวอยู่บนเบาะหลัง

“--ช่วยเปิดประตูที เดี๋ยวพี่พามันเข้าไป”

เต้าหูเ้คยแอบมายนืเกาะกระจกหน้าต่างบนห้องนอน ดเูวลา

คุณป้าเปิดประตูรับพี่ณัฐ เขาจึงสามารถเปิดได้ แม้จะเงอะๆ งะๆ 

อยูบ้่างกต็ามท ีนบัเป็นโชคดทีีพ่ีเ่กณฑ์มัวลากพีณ่ฐัออกมา จงึไม่ทนั
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เห็นเขา

พี่ณัฐตัวสูงกว่าพี่เกณฑ์เกินครึ่งศีรษะ ท่าพยุงของพี่เกณฑ์จึง

ค่อนข้างทุลักทุเลจนเต้าหู้ต้องเข้าไปช่วยหิ้วปีกอีกข้าง 

ตวัพ่ีณฐัไม่ได้มีกลิน่หอมอ่อนๆ เหมอืนแป้งเดก็เช่นทกุท ีแต่

มีกลิ่นฉุนจัดจนเต้าหู้ต้องย่นจมูก เขาเคยได้กลิ่นแบบนี้มาก่อน ทุก

ครั้งที่มีกลิ่นตัวแบบนี้ พี่ณัฐจะไม่กอดเขา ซึ่งเขาไม่ชอบเลย

นอกจากกล่ินฉุน หน้าของพี่ณัฐก็เป็นสีแดงและมันเยิ้ม ตา

พริม้จนขนตายาวพบัแตะลงมาเป็นขดีๆ รมิฝีปากขมบุขมบิเป็นเพลง

อะไรท่ีฟังไม่ถนดั กระนัน้ระหว่างทีค่่อยๆ พาพีช่ายกระย่องกระแย่ง

มาถึงหน้าประตูบ้าน เต้าหู้ก็จับความจนขยับปากตามได้

--Every place I go, I think of you.

Every song I sing, I sing for you.

When I come back, I’ll wear your wedding ring.--2

คงเพราะได้ยินเขาฮัมเพลงต่อจากพี่ณัฐได้ พี่เกณฑ์จึงหันมา

มองงงๆ เต้าหู้ยิ้มเก้อๆ ไม่ทันตอบอะไร อีกเสียงจากในบ้านก็ดัง

แทรก “ณัฐ กลับมาแล้วเหรอลูก”

“คุณป้าตื่นแล้ว!” เต้าหู้อุทาน 

เสียงดังข้างนอกคงปลุกคุณมทนา เธอลุกจากคุณโซฟามา

พร้อมชุดนอนผ้าฝ้ายกระโปรงขาวกรอมเข่า สวมแว่นตากรอบกระ

ทั้งที่ยังดูงัวเงีย ผมขาวลีบชี้ตั้งน่าตลก

“สวสัดคีรบัป้า” พีเ่กณฑ์ทกัพลางก้มลงไปถอดท้ังรองเท้าของ

2 Leaving on the Jet Plane ของ John Denver



31

~ ปราปต์ ~

ตวัเองและของพีณ่ฐั เต้าหูจ้งึต้องออกแรงพยงุเพยีงล�าพงั พีณ่ฐัเอยีง

หน้ามาซบบ่าใกล้ๆ กับซอกคอจนเขารู้สึกได้ถึงลมหายใจอุ่นๆ แม้

มกีลิน่ฉนุ แต่อะไรทีเ่ป็นของพีณ่ฐั เต้าหู้กร็ูส้กึดด้ีวยทัง้นัน้แหละ ข้าง

แก้มของพีณ่ฐัแตะลงบนช่วงไหปลาร้าของเขาท่ีโผล่พ้นออกมานอก

คอเสื้อ เมื่อเช้าพี่ณัฐคงไม่ได้โกนหนวด ตอหนวดจึงถูผิวของเต้าหู้

ไปมาน่าจั๊กจี้ เขาอดทนเพราะกลัวขยับแล้วพี่ณัฐจะร่วงลงไป  

ริมฝีปากของพี่ณัฐยังขมุบขมิบเป็นเนื้อเพลงละม้ายกระซิบเฉพาะ

กับเขา

--So kiss me and smile for me.

Tell me that you’ll wait for me.

Hold me like you’ll never let me go.--

เจ้าหมีกระชับร่างพี่ณัฐไว้ในอ้อมกอดแน่นเข้า แทนค�าบอก

ว่าเขาจะดแูลพีณ่ฐัเอง พีเ่กณฑ์พยกัเข้าใจแล้วน�าทางไปยังคณุโซฟา 

ปากกบ็อกคณุป้า “วนันีน้ดัเจอเพือ่นมธัยมกนั ลกูชายป้าเมาแอ๋เลย”

คณุมทนายิม้เอยีงอายเหมือนหญงิวยัสาว “ตาณัฐสูพ่้อไม่ได้

เลย สมยัพ่ออายเุท่านี ้กนิกีแ่ก้วกไ็ม่ล้มง่ายๆ เนอะ” เธอหนัไปถาม

อากาศข้างๆ 

คนตอบกลับเป็นคุณรองเท้าแตะข้างซ้ายที่คุณมทนาใส่อยู่ 

“เป็นอันว่ารอเก้อ วันนี้น้องณัฐคงช่วยอะไรน้องเต้าหู้ไม่ได้แล้วง่ะ”

“ยังโฮ้ป ฟอร์ เฮลพ์?” คุณโซฟาท�าเสียงเบื่อพลางกลอกตา 

“พวกนี้นี่อินโนเซ้นส์จริงๆ บอกแล้วไงว่าถ้าเจ้าหนูนี่ได้เห็นคน 

แปลกหน้ามาเพ่นพ่านในบ้าน จะตะเพิดไปสิไม่ว่า” เธอพยักไปยัง

ร่างของพี่ณัฐที่เต้าหู้กอดประคองพามาใกล้
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เจ้าหมีเริ่มกังวล “เราจะท�ายังไงดีล่ะฮะ”

พี่เกณฑ์เข้าใจว่าเต้าหู้คุยด้วยจึงตอบ “วางตรงนี้ก่อนเถอะ 

เดี๋ยวค่อยพาขึ้นข้างบน”

แต่คณุรองเท้าแตะข้างขวาทีค่ณุมทนายังไม่ได้ใส่ค้านว่า “รบี

พาน้องณัฐขึ้นไปนอน เรื่องอื่นค่อยว่ากันอีกทีเถอะ” 

“เกณฑ์เหนื่อยแย่ ป้าจะไปเอาน�้ามาให้ รองเท้าอีกข้างของ

ป้าอยู่ไหน”

“ไม่เป็นไรครบั เดีย๋วเกณฑ์กลับเลย” ถงึพูดอย่างน้ัน พ่ีเกณฑ์

ก็ไม่วายพยักมาทางเต้าหู้ “หลานป้าเหรอครับ”

“อ้อ” คุณมทนาท�าเหมือนเพิ่งนึกข้ึนได้ เธอวาดรอยย้ิมให้

แขก “นี่เจ้าชายน้อย เขาตกลงมาจากข้างบน”

ระหว่างที่พี่เกณฑ์เงยมองตามนิ้วชี้ของคุณมทนา คุณโซฟา

เบะปาก “อยากจะโรว์ มาย อายส์ เป็นเลขแปดอักษรธัมม์ล้านนา”

คุณรองเท้าแตะข้างขวาท�าเสียงจึ๊กจั๊ก ลอบขยับห่างจาก

ปลายเท้าของคณุมทนาออกมาโดยไม่ให้มนษุย์ท้ังสองเหน็ บอกกับ

เต้าหู้ว่า “พาหมอนี่ออกไปแล้วตอบซะว่านายเป็นญาติ”

แม้ผู้สั่งดูดุ แต่ก็น่าเชื่อถืออยู่ในที เต้าหู้จึงเออออตามโดย

บอกพ่ีเกณฑ์ว่า “ขอบคุณที่พาพี่ณัฐมาส่งนะฮะ ผมชื่อเต้าหู้ เป็น

ญาติน่ะฮะ”

พอเขาเชื่อคุณรองเท้าแตะข้างขวาง่ายๆ คุณโซฟาก็ไม่ยอม 

เธอเชิดใส่แล้วเสริมบ้างว่า “ญาติห่างๆ ด้วย” 

“ญาติห่างๆ ฮะ” เต้าหู้อยากให้ทุกคนพอใจ

“อ้อ” พี่เกณฑ์พยักแต่หน้ายังงง “รู้จักกันมาเป็นสิบปี ไอ้ณัฐ

ไม่เห็นเคยบอกเลยว่ามีน้องหล่อขนาดนี้ ย้ายมาเรียนเหรอ”

“เรียน?” 
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“ใช่” คุณรองเท้าแตะข้างขวาไกด์อีก

“ใช่ฮะ ย้ายมาเรียน” 

“งั้นก็ดี” พี่เกณฑ์ดูคลายใจขึ้น “ฝากดูป้าแกด้วย ไอ้ณัฐมัน 

ไม่ค่อยมีเวลา เป็นห่วงแก แล้วนี่เรายกมันขึ้นไปไหวเนอะ”

เต้าหู้ไม่เคยยกพี่ณัฐ มีแต่พี่ณัฐที่ยกเขา หรือบางทีเผลอนั่ง

หรอืนอนทบัเขาเกอืบแบน ฉะนัน้ แน่ละว่าเจ้าตุก๊ตาหมขีองเราไม่มี

ทางนึกออกเลยว่าเขาจะยกพี่ณัฐไปได้ยังไง

พี่เกณฑ์ปิดปากหาว พยายามเบิ่งตาคลายอาการง่วง แต่ตา

ก็ยังไม่วายเป็นขีดเล็กๆ อยู่ดี เจ้าตัวก้าวมาตีไหล่เต้าหู้แล้วบอก 

“ไหวนา่ เราตวัใหญ่กว่ามนัอกีนี่ พีร่ีบกลับกอ่นนะ พรุ่งนีว้ันอาทิตย์

เสือกมีงานเช้า”

“ฮะ...ฮะ”

คนมงีานหมนุตวักลบัไปทางประต ูแต่แล้วก็ชะงกัเท้าหนักลับ

มา “อ้อ พี่ชื่อเกณฑ์นะ เกณฑ์สิทธิ์”

“ฮะ พี่เกณฑ์”

เจ้าของชือ่กระตกุยกมมุปากสงูขึน้ ดวงตาวบิวบัเป็นประกาย 

“น่ารักนะเราเนี่ย”

“ใครๆ ก็บอกอย่างนี้ฮะ”

พี่เกณฑ์หัวเราะให้กับค�าตอบราบเรียบแสนธรรมดาของเขา 

“ดีๆ ไว้เจอกัน”

เต้าหูปิ้ดประตตูามหลงั เมือ่กลบัเข้ามาในบ้าน คณุโซฟาบอก

ว่า “ยายบ๊องได้ยินเสียงผีบอกให้ไปเอา ฮอท วอเตอร์ มาแก้เมาลูก 

แต่ไอว่ายูรีบพาเจ้าหนูนี่ข้ึนเบ๊ดรูมเลยดีกว่านะแฮนด์ซั่ม ให้ฮีหลับ

ไปเหอะ”

“คืองี้นะ ณัฐคุงเมามากขนาดนั้นก็อาจจะอ้วกได้ไม่ใช่เหรอ 
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ฉันน่ะนะ ไม่อยากมาเก็บอ้วกเขาใส่ท้องเลยนี่นา”

เสียงหญิงสาวอีกรายดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งของบ้าน เต้าหู้

หันฉงน “หืม?”

“ยายเครือ่งดดูฝุน่น่ะ” คณุโซฟาเฉลย ตามด้วยกระซบินนิทา 

“พูล มาย แฮร์ โซ ออฟเฟ่น!” 

“เธอไม่เห็น-หรอก-พ่อหมี เครื่องดูดฝุ่น-ถูกเก็บไว้-ในตู้-หลัง

บนัได แต่หล่อน-ชอบแอบฟัง-เรา” คณุโทรศพัท์มอืถอืของคณุมทนา

อธิบายบ้าง คงเพราะร�าคาญที่คุณโซฟาไม่ยอมพูดให้กระจ่าง เธอ

พยายามใช้เสียงเบาเพื่อไม่ให้ผู้ถูกพาดพิงได้ยิน แต่ไม่น่าจะได้ผล 

เพราะเสียงโทรศัพท์ถูกปรับไว้ตายตัว แถมเสียงโมโนโทนของเธอก็

กดต�่าไปกว่านั้นล�าบาก 

“ผมจะพยายามไม่ให้พี่ณัฐอ้วกลงพื้นฮะ” เขาชะเง้อไปทาง

บนัไดเพือ่ตอบคณุเครือ่งดดูฝุน่ ตัง้ใจว่าจะพยายามระวงัไม่ให้พ่ีณัฐ

อ้วกออกมา หรือถ้าอ้วกก็จะเอาตัวเองรับไว้ แม้มันอาจจะท�าให้

ผิวหนังและนุ่นข้างในตัวเขาเปื้อนจนต้องเข้าไปอยู่ในเครื่องปั่นผ้า

อีกก็ตามที 

“ผมจะพาพี่ณัฐขึ้นห้องละ ฝากทุกคนดูแลคุณป้าด้วยนะฮะ”

เหล่าเครือ่งเรอืนตอบรบั เต้าหูจ้งึค่อยๆ ประคองพ่ีณัฐลกุขึน้

ยืน แล้วลูบศีรษะของเจ้าตัวให้เอนมาซบซอกคอเขาอีกครั้ง “ผมจะ

พาพี่ณัฐขึ้นไปนอนนะฮะ”

มีเสียงตอบโดยเจ้าตัวไม่ทันลืมตาและอ้าปากว่า “ฮื่อ”

ด้วยท่าดังกล่าว แม้พี่ณัฐจะตัวหนักและมีกลิ่นฉุน แต่เต้าหู้ก็

รู้สึกดีขึ้นมาจนสามารถพาเดินไปยังบันไดโดยไม่เซแม้แต่ก้าวเดียว

แต่คุณผู้อ่านคงรู้ใช่มั้ยว่าการประคองเดินบนพื้นราบกับการ

ดงึคนเมาขึน้บนัไดน่ะยากเยน็เป็นคนละเรือ่ง เต้าหูข้องเราเลยแทบ
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จะต้องกัดริมฝีปากล่างขณะออกแรงดึงพี่ณัฐตามขึ้นมาทีละขั้น เขา

ลืมไปว่าพอมนษุย์เหนือ่ย ผวิทีเ่รยีบลืน่จะยิง่ลืน่ขึน้ไปอกีเพราะมนี�า้

ขับออกมา ปกติตอนเป็นตุ๊กตาหมี ไม่ว่าจะวิ่งเล่นอย่างไรตัวเขาก็

ยังแห้ง 

เต้าหู้ตกใจ แขนของเขาเริ่มลื่นจนพี่ณัฐน่าจะไถลลงไปได้

ง่ายๆ และเขาไม่มีโอกาสขยับเพื่อกระชับเจ้าตัว ได้แต่ภาวนาว่าน�้า 

อย่าออกมา อย่าออกมา! 

แน่ละ เต้าหู้ก�าลังคิดผิด เพราะยิ่งเขาท�าแบบนั้นก็จะยิ่ง 

ตื่นเต้น ยิ่งตื่นเต้นเหงื่อก็จะยิ่งไหล และยิ่งเห็นน�้าไหลออกมาจาก

ตัว เขาก็ยิ่งตื่นเต้นซ้อนๆ กันขึ้นไปอีก

“พี่ณัฐ พี่ณัฐ!” เต้าหู้ยังเบิกตาขณะพยายามเขย่าตัวเจ้านาย 

เผื่อว่าพี่ณัฐตื่นขึ้นมาจะทันระวังตัวเองได้ “พี่ณัฐฮะ!”

“ฮือ...” 

เหมือนได้รับพรวิเศษ ทันทีที่เปลือกตาของพี่ณัฐค่อยๆ เปิด

ขึ้น เจ้าตัวก็ค่อยๆ โงหัวขึ้นจากที่ซบเขา และคงเพราะเห็นว่าก�าลัง

อยู่กันที่ไหน จึงพยายามออกก้าว-- 

ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดยิ่งกว่าเจ้าเต้าหู้เมื่อครู่นี้เสียอีก!

เมื่อกี้ผมบอกคุณไปว่า ก่อนเข้ามาในบ้าน เกณฑ์สิทธิ์ได้ก้ม

ถอดรองเท้าให้พี่ณัฐของเต้าหู้แล้ว แต่ผมยังไม่ได้บอกว่า นอกจาก

รองเท้า เจ้าตัวยงัสวมถงุเท้านุม่หนาไว้อกีชัน้หน่ึง ฉะน้ัน ด้วยความ

ไม่ระวัง เพียงก้าวเดียวที่พี่ณัฐของเจ้าหมีน้อยลงน�้าหนักบนพ้ืน

บันไดไม้ขัดมันอย่างหม่ินเหม่ ร่างของเจ้าตัวจึงลื่นพรวดชนิดเอา

หน้าปักหาแนวบันไดทันที! 

จมกูโด่งเป็นสนัของพีณ่ฐัคงมอีนัหกับุบ ฟันขาวเรยีงสวยก็คง

หลุดกระจายไปเพราะแรงกระแทกแล้ว ถ้าไม่เพราะเต้าหูทั้นกระชบั
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เจ้าตัวไว้ด้วยอ้อมแขนลื่นแฉะของตัวเอง 

จงัหวะนัน้ น�า้หนกัของเจ้านายเอนเข้ามาว่องไว มนัถ่วงเต้าหู้

ล้มจ�้าเบ้าลงบนบันไดจนเจ็บก้น โชคดีที่แขนข้างหนึ่งคว้าราวบันได

ไว้ทนั ขณะเดยีวกนั ร่างของพีณ่ฐักถ็ลามาทบัตวัเขาไว้ หน้าผากโขก

กนัอย่างแรง ถงึกระนัน้มอืของเต้าหูข้้างทีก่อดพ่ีณัฐอยู่ก็ยังรัง้เจ้าตวั

แนบแน่นด้วยความเป็นห่วง

เสียงดังโครม! นีเ่องท�าให้คณุเครือ่งดดูฝุน่ทีอ่ยูใ่นห้องเกบ็ของ

ใต้บันไดผวาร้อง “ว้าย! ระวังหน่อย! คะ...คืองี้นะ ถ้านายท�าเขา

กระแทกแรงๆ ณัฐคุงอาจจะอ้วกออกมาก็ได้นะ!”

เต้าหูห้นัหน้าไปทางด้านข้าง ร้องบอกทัง้ทีจ่มกูและรมิฝีปาก

ของพี่ณัฐยังกดอยู่ข้างแก้มเขา “ผะ...ผมขอโทษฮะ”

“อือ...เจ็บจัง” 

เสยีงครางของคนทีอ่ยูข้่างบนตัวเรยีกให้เต้าหูห้นักลบัมา เขา

ต้องพยายามดึงถอยศีรษะตัวเองออกเพื่อให้เห็นถนัดขึ้นว่า พี่ณัฐ

ก�าลังหน้านิ่วและค่อยๆ เปิดเปลือกตาขึ้น 

“พี่ณัฐ ทนหน่อยนะฮะ ผมก�าลังจะพาพี่ณัฐขึ้นห้อง”

“อ่า...ห้องใครอ่า วันนี้ห้องใครดี” เสียงพี่ณัฐยานคางเหมือน

ไม่ใช่ตัวเอง แล้วดวงตาก็ดูล่องลอย

“ห้องพี่ณัฐไงฮะ” 

“เออดี แปลกที่ ไม่เคยเลย” พูดจบ แทนที่จะลุกขึ้นไป เจ้า

นายหนุ่มก็กลับยื่นปากเข้ามาจูบตรงข้างแก้มของเต้าหู้ แล้วค่อยๆ 

ไล่ลงไปข้างขากรรไกรสู่ซอกคอ

“พี่ณัฐอย่าเพิ่งเล่นฮะ ผมจั๊กจี้ ค่อยๆ ลุกนะฮะ” เต้าหู้

พยายามใช้มือข้างที่ไม่ได้จับราวบันได ดันร่างพี่ณัฐห่างไปจากตัว

หากถงึอย่างไร อกีฝ่ายกลบัยิง่ดนัน�า้หนกัลงมา ใช้ปากงบัติง่หู
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เขานิดหนึ่งแล้วบอกว่า “ช่าย ค่อยๆ ลุกแล้วเนี่ย ฮิๆ ตัวหอมจัง” 

คราวนี้แลบลิ้นออกมาเลียข้างคอเขา เต้าหู้จั๊กจี้เพราะสัมผัสสากๆ 

ของปลายลิ้นและลมหายใจอุ่นร้อน “หอม แล้วก็หวานด้วย...”

“พีณ่ฐัอย่าเพิง่เล่นตอนนี ้ผมลกุไม่ถนัด เราต้องไปท่ีห้องฮะ” 

“อา...” เจ้าตัวถอนหายใจหนักหน่วงออกมาทางปาก “โอเค 

เราจะ...ไปที่ห้อง...”

เจ้าหมค่ีอยๆ พยายามดนัตัวลกุ หนนีพ้ีณ่ฐัดจูะรูเ้รือ่งมากขึน้ 

จึงช่วยดึงทั้งตัวเองและตัวเขาข้ึนไป ต่อเมื่อยืดได้เต็มส่วนสูง ก็ยัง 

ไม่วายเอียงหน้ามาวุ่นวายกับซอกคอเขา ก่อนค่อยๆ ไล่ลงไปยัง

ไหปลาร้าช่วงที่อยู่ใต้ร่มผ้า

ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าทางเดินต่อจากนั้นจะไม่ใช่ระยะทางไกล จึง

นับว่าไม่ง่ายเลย กว่าเต้าหู้จะกะโผลกกะเผลกพาเจ้านายเข้ามาถึง

ห้องนอน 

ห้องขนาด 20 ตารางเมตรตกอยูใ่นความมดื เต้าหูรู้ว่้าข้าวของ

ท่ีอยู่ข้างในห้องคงได้ยินเสียงฝีเท้าของพวกเขา หรือไม่ก็สัมผัสได ้

ถึงแรงสะเทือน จึงรีบพาตัวเองกลับเข้าที่กันหมดแล้ว ทันทีท่ีเปิด 

เข้ามา ทั้งห้องตกอยู่ภายใต้ความสงบเรียบร้อยเช่นเดียวกับตอนที่

พีณ่ฐัจากไปเม่ือเช้า จะมีกแ็ต่เสียงบ่นงมึง�าในแต่ละก้าวท่ีเขาพาพ่ีณัฐ 

ลุสู่เตียงด้านใน

“หืม? เหม็นกลิ่นอะไรเนี่ย”

“หึ่งขนาดนี้ เมาน่ะสิถามได้”

“ตาณัฐไปเมามาจากไหนเนี่ย” 

เสียงสุดท้ายคือเสียงของคุณลุงสมุดโน้ตท่ีนอนอยู่บนโต๊ะ

ท�างาน เต้าหู้ลมืตัวจงึเผลอตอบไปว่า “พีเ่กณฑ์บอกว่า วนันีน้ดัเจอ

เพื่อนมัธยมกันน่ะฮะ”



38

~ คุณหมีปาฏิหาริย์ ~

“เจ้าพวกนี ้ไม่คดิเลยว่าโตขึน้มาแล้วจะกลายเป็นพวกหย�าเป” 

พี่ณัฐคงเข้าใจว่าเขาคุยด้วย ระหว่างที่ก้มลงมายังอกเขาและ

พยายามใช้นิ้วมือปลดเลาะกระดุมเส้ือเชิ้ตที่เต้าหู้สวมอยู่ จึงงึมง�า

ตอบว่า “อือ...เจอเกือบทุกคนเลย...”

“ขวาครับพี่ณัฐ ทางขวา” เต้าหู้พยายามบอกเพ่ือให้เจ้าตัว

ก้าวตามไปยังเตียงใหญ่

“ช่าย...ข้างขวาก่อน...” พร้อมๆ กนันัน้ กระดมุเมด็ทีส่องปลด

ออกมาได้ พี่ณัฐค่อยๆ ซุกนิ้วมือเข้าไปที่อกข้างขวาของเต้าหู้

“แม่เจ้าโว้ย! ชอบน้องณัฐเวอร์ชั่นนี้สุดๆ” คุณหมอนข้าง

ตะโกนโลดลั่นทั้งที่ยังนอนอยู่บนเตียง

“เจ้าหมี” เสียงคุณลุงสมุดโน้ตเขม้ข้นจากโต๊ะท�างานทีท่ิ้งห่าง

ไปทางด้านหลงั คณุลงุกระแอมแล้วพดูต่อขรมึๆ ว่า “ระวงัตวัหน่อย

นะ”

“ระวังอะไรฮะ--”

“บ่นอะไร มานี่น่า” พี่ณัฐไม่ยอมให้เขาพูด ใช้สองมือโน้มให้

เขาก้มลงมาแล้วประกบริมฝีปากของตัวเองกับริมฝีปากของเขาไว้ 

เต้าหู้ตกใจเพราะหายใจไม่ทัน ก�าลังจะยกมือดันพี่ณัฐออก ทว่า 

เจ้าตวักฉ็วยจงัหวะนัน้ผลกัเขาลงไปนอนบนเตยีง เต้าหูไ้ม่ทันเด้งข้ึน

ตามแรงสปริง ร่างของพี่ณัฐก็โถมทับลงมา งับเข้าที่ซอกคอของเขา

ด้วยริมฝีปากแรงๆ 

กลัวว่าคุณลุงสมุดโน้ตจะกังวล เจ้าหมีจึงพยายามโงหัวขึ้น

บอก “ไม่ต้องห่วงนะฮะคุณลุง ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหา พี่ณัฐเห็นผม

เป็นแบบนี้ก็ยังเล่นด้วยเหมือนเดิมเลย”

“เจ้าหมีโง่เอ๊ย นี่มันหนังสด!” คุณหมอนข้างฮาป่า จ้องมาไม่

วางตาจากบนทีน่อนข้างๆ “ท�าไมคนทีก่ลายร่างเป็นคนไม่ใช่เราวะ!”
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เต้าหู้เริ่มเอะใจเพราะค�าว่า ‘หนังสด’ เขาเคยได้ยินพี่ณัฐใช้ 

ค�านี้คุยกับพี่เกณฑ์เหมือนกัน บางทีก็มีค�านี้โผล่ขึ้นมาในหน้าจอ

โทรศพัท์มอืถอืตามแอพพลิเคชัน่ต่างๆ ทีพ่ีณ่ฐัเปิด แต่เขากไ็ม่เข้าใจ

นักว่ามันคืออะไร รู้แค่ว่าน่าจะเป็นค�าสแลงแปลกๆ ที่มักท�าให้คน

หัวเราะ หรือว่า--

ไม่ทนัได้คดิไกลไปกว่านัน้ พีณ่ฐักพ็รมจบูไล่ขึน้มาจากหน้าอก

ข้างขวาของเขา ครอบรมิฝีปากตวัเองลงมาบนรมิฝีปากของเขา แล้ว

สอดลิ้นเข้ามาพัวพันกับลิ้นของเขาจนเต้าหู ้ตื่นตระหนก--คือ

ตระหนกที่พี่ณัฐสอดลิ้นเข้ามาเล่นกับลิ้นของเขา และตระหนกที่ 

ตวัเองหายใจไม่ทนั--กส็มัยเป็นตุ๊กตา เขาไม่เคยต้องหายใจเลยนีน่า!

เต้าหู้พยายามจะร้องบอกให้พี่ณัฐรู้ตัวว่าก�าลังท�าให้เขากลัว 

แต่พี่ณัฐกลับไม่สนใจเลย มือของเจ้าตัวลูบลามไปทั่วร่างใหม่เอี่ยม

ของเขา ท�าให้เขารู้สึกจั๊กจี้จนต้องบิดเกร็งหนี แต่ยิ่งหนีพี่ณัฐก็ดูจะ

ยิ่งได้ใจรุกหนัก ท่อนล่างของพี่ณัฐกดท่อนล่างของเขาไว้ไม่ให้ส่าย

หลบ ราวกบัว่ามันกลายเป็นเสาค�า้ยนัไม่ให้เขาหลกีเลือ่นไปได้ เต้าหู้

สมัผสัถงึแรงเต้นโครมครามของหัวใจ มันดดีตวัโลดเต้นราวกับตพ้ืีน

หลังเบาะไปมา ยิ่งพยายามใช้มือดันพี่ณัฐออกไป มืออีกข้างของ 

รายนัน้กย็ิง่ก�ามือเขากางออก แล้วกดดนัตวัเองประกบเขาไว้จนเขา

แทบไม่อาจขยับตัว

“อื้อ...อื้อ!”

ได้แต่ดิ้นขลุกขลักอยู่ใต้ร่างของพี่ณัฐอย่างน้ัน ท่ามกลาง

ความมดืและเสยีงหวดีว้ายของเครือ่งเรอืนต่างๆ ท่ีดูจะตกใจกลัวไม่

แพ้กัน ในที่สุดจังหวะที่รู้สึกเหมือนตัวเองก�าลังจะส�าลักลมหายใจ

ตาย พี่ณัฐก็ถอนริมฝีปากออกไปแล้วยกท่อนบนขึ้น 

เต้าหู้ควรจะฉวยโอกาสนั้นผลักเจ้านายแล้วลอดหนีออกไป 
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แต่เขามวัตกตะลงึกบัสหีน้าทีย่ิง่เพิม่ความไม่เป็นตวัของตวัเองให้กบั

พ่ีณัฐ มันตรึงแขนขาเขายิ่งกว่าน�้าหนักที่เจ้าตัวใช้กดโถมลงมาท่ี 

ตัวเขาเสียอีก

“พี่ณัฐ!”

เขาอุทาน ตอนนั้นเอง คนบนตัวค่อยๆ ดึงเสื้อโปโลสีด�าที่

สวมอยูอ่อกทางหัว จากนัน้เลือ่นมอืลงไปยงัท่อนล่างทีค่�า้ยันเขาไว้ 

ปลดตะขอและรูดซิปกางเกงยีนที่ตัวเองสวมอยู่...



~ ปราปต์ ~

- 03 -
นางนพมาศ

โดยทั่วไป วันอาทิตย์ที่ไม่มีภารกิจ พี่ณัฐจะตื่นเกือบๆ 

เทีย่ง หลงัจากล้างหน้าแปรงฟันแล้วกจ็ะเดนิท้ังผมยุ่งเหยิงอย่างน้ัน

ลงไปกินอาหารที่คุณมทนาเตรียมไว้ให้ 

เต้าหู้ไม่เคยมีโอกาสตามลงไปจึงไม่เห็นว่าพี่ณัฐท�าอะไรบ้าง

ระหว่างวัน อาศัยค�าเล่าของคุณลุงสมุดโน้ตที่บางครั้งพี่ณัฐก็หยิบ

ตดิมอืลงไป จงึพอรูว่้าเจ้านายมกัจะใช้เวลาส่วนใหญ่น่ังดูภาพยนตร์

หรืออ่านหนังสืออยู่ตามมุมต่างๆ ในบ้าน คุณลุงอธิบายว่า จริงๆ 

แล้วนีก่ถ็อืเป็นส่วนหนึง่ของงานพีณ่ฐัเหมอืนกัน โชคดท่ีีมนัเป็นงาน

ที่เจ้าตัวรัก จึงขลุกอยู่ด้วยได้ตลอดเวลา นึกถึงตรงน้ีเต้าหู้ก็คิดถึง

ค�าร้องของคุณเครื่องดูดฝุ่น เธอช่างน่าสงสารที่ต้องท�างานที่ตัวเอง

ไม่ได้ชอบตลอดเวลา

อาจเพราะเช้านี้เริ่มจะไม่ปกติธรรมดา จู่ๆ พ่ีณัฐจึงเปิดตา

กะพริบถี่ตั้งแต่นาทีที่ 28 ของเวลาแปดโมงเช้า เต้าหู้มองไม่เห็น 

เพราะพีณ่ฐันอนอยูบ่นตวัเขา หนัซบแก้มซ้ายลงกบัข้างแก้มขวาของ
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เขา แต่เขารู้ว่าพี่ณัฐตื่นแล้วเพราะขนตาอันอ่อนนุ่มของพี่ณัฐสะกิด

แก้มเขาแผ่วๆ 

ลมหายใจอบอุน่ของอกีฝ่ายยงัรนิไล้ข้างแก้มเต้าหูเ้ป็นจงัหวะ

สม�่าเสมอ หัวใจที่เต้นอยู่ในอกก็ยังสะท้อนจังหวะสม�่าเสมอผ่าน

ซี่โครง กล้ามเนื้อ และผิวหนังเรียบลื่น ต่อมายังผิวหนังเรียบลื่น 

กล้ามเนือ้ และซีโ่ครงของเต้าหู ้เขาอดึอดั แต่ยอมรบัว่ามนัเป็นความ

รู้สึกดี ในที่สุดพี่ณัฐจึงค่อยๆ ยกตัวขึ้น

ดวงตาสดี�ากลมโตของเจ้านายรวบรวมจดุโฟกสัมาทีเ่ต้าหู ้หมี

น้อยของเรารู้สึกหัวใจเต้นถี่ขึ้นมาด้วยความตื่นเต้น เจ้านายเองก็ดู

จะตกใจสงสัยเช่นกัน หัวคิ้วของฝ่ายนั้นขมวดมุ่น ร�าพึงด้วยเสียง

แหบๆ

“หน้าเหมอืนกบั...” ค�าพดูหยดุแค่นัน้ แล้วเจ้าตวัก็สลดัศรีษะ

แรงๆ อย่างจะไล่ความคดิฟุง้ซ่านทิง้ไป ต่อค�าใหม่ว่า “ยังไม่กลบัอกี

เหรอ” 

เต้าหูน้กึว่าพีณ่ฐัหมายถงึบนหวัเตยีงอนัเป็นท่ีวางประจ�าของ

เขา จงึตอบว่า “ผมกลับข้ึนไปไม่ได้แล้วฮะพีณ่ฐั ตอนนีผ้มไม่ใช่ตุก๊ตา

แล้ว”

คนฟังยิง่กดหวัคิว้เป็นรอยบุม๋ นอกจากงงแล้วคงรูส้กึสงัหรณ์

ใจบางอย่าง จึงเริ่มเงยขึ้นลากสายตาไปรอบตัว ครั้นตระหนักว่า 

ตัวเองก�าลังอยู่ที่ไหนก็ถึงกับสะดุ้งขึ้นนั่งบนตัวเต้าหู้ “เฮ่ย น่ีมันท่ี

บ้าน!”

“ใช่ฮะ”

รปูร่างของพีณ่ฐัไม่ถงึกบัผอม เนือ้บางส่วนเริม่ยุย้ แต่บางส่วน

ก็พอมีแนวกล้ามปรากฏขึ้นร�าไร กระนั้น ถ้าเทียบกับร่างใหม่ของ

เต้าหู้ซึ่งอัดแน่นไปด้วยมัดกล้าม เจ้าตัวก็ดูบอบบางขึ้นมาเลย 



43

~ ปราปต์ ~

ผวิเรยีบตึงของพีณ่ฐัมีสีนวล บางช่วงเกิดริว้ลายสชีมพูเพราะ

การกดทับ ทว่าเจ้าตัวไม่ได้สนใจ ลุกออกจากเต้าหู้ 

กางเกงผ้าเดนิมถูกปลดซิปต้ังแต่เมื่อคืน แต่ทรงรัดรูปท�าให้

มันไม่ขยับออกจากร่างพี่ณัฐ เจ้าตัวกระโดดรูดซิปเหย็งๆ ปากบ่น 

“เอามาที่บ้านได้ไงวะเนี่ย!” 

เจ้าหมลีกุนัง่บนเตยีง ท่อนบนของเขาถูกพ่ีณัฐเปล้ืองผ้าไปจึง

เหลอืแต่ผวิขาวใสเหมอืนผวิเดก็ มรีิว้ลายสชีมพูเช่นกัน ทว่ามนัล้วน

เกิดจากฝีมือและฝีปากของพี่ณัฐ เขามองรายนั้นแล้วก็พยายามตั้ง

ค�าถามกับตัวเองตามที่พี่ณัฐสงสัย แต่จนแล้วจนรอดก็ตอบได้แค่ 

“คงเพราะพี่ณัฐชอบกอดผมมั้งฮะ”

“เอาเถอะๆ” เจ้านายคงหาค�าอธบิายท่ีดกีว่าได้แล้ว ทว่าสหีน้า

ก็ยังค่อนข้างหงุดหงิดขณะยกมือขึ้นเสยผม ผมของพี่ณัฐเส้นใหญ่

และค่อนข้างหนา ด้านข้างและด้านหลังตัดสัน้ แต่ปล่อยยาวด้านหน้า

เกือบทิ่มลูกตา ดีแต่ว่าปลายตวัดงอนขึ้น 

“พี่ณัฐเป็นอะไรรึเปล่าฮะ” 

ท่าทางของเจ้านายท�าให้เต้าหูก้งัวล กงัวลเพิม่จากเดมิทีก่งัวล

อยู่แล้ว จนต้องตื่นเฝ้าดูพี่ณัฐอยู่ตลอดทั้งคืน

เพราะเมื่อคืน หลังจากเขาอุทานออกมาเสียงดังด้วยความ

ตกใจ พ่ีณฐัถอดเสือ้และรดูซปิกางเกงตัวเองลงแล้วก็เริม่ล้วงมอืเข้า

มาในกางเกงของเขา ต่อเม่ือเต้าหู้ยังพยายามหลบหลีก มือน้ันก็

เลื้อยขึ้นมากระชากเสื้อของเขาออกแทนอย่างช�านาญ 

พีณ่ฐัไล้ปลายนิว้ลงบนอกของเขา เต้าหูจ๊ั้กจ้ี ด้ินขลุกขลักและ

ขอร้องให้เจ้านายหยุด 

พีณ่ฐัหยดุ แต่กลับก้มลงมาจมุพติแล้วใช้ฟันขบติง่เนือ้ของเขา

เบาๆ แทน เต้าหู้พยายามผลักเจ้าตัวขึ้นไป ตอนนั้นเอง เสียงของ
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คุณลุงสมุดโน้ตดังขึ้น

‘พึ่งไม่ได้เลย เจ้าหมอนข้าง!’ 

ระดับความดังท�าให้เต้าหู้ประเมินได้ คุณลุงไม่ได้นอนอยู่บน

โต๊ะเหมือนเคย แต่เคลื่อนเข้ามาใกล้ตัวเขามากแล้ว! ตุ๊กตาหมีน้อย

จึงตกใจ เพราะหากพี่ณัฐหันไปก็จะพบว่า--

‘พวกนี้นี่ไม่มีอารมณ์กันซะเล้ย!’ คุณหมอนข้างบ่นตอบจาก

ด้านข้างที่นอน ซึ่งเขากับพี่ณัฐปลุกปล�้ากันอยู่ 

คุณลุงสมุดโน้ตไม่สนใจ บอกว่า ‘ผ้านวม มาเถอะ’ 

และแล้ว แม้ว่าเต้าหู้จะถกูบังคบัให้นอนราบอยู่กับเบาะ ทว่า

คราวนีเ้ขายงัเหน็ชดัว่าคณุน้าผ้านวมลกุขึน้เตม็ความสงูของเธอ กาง

แขนขาแล้วโดดเข้ารดัพนัอะไรบางอย่างทางด้านหลงัตามค�าสัง่ของ

คณุลุงสมดุโน้ต เต้าหู้รูว่้าของอย่างนัน้คอือะไรก็เมือ่ได้ยินเสยีงของ

คุณเก้าอี้ท�างานไม้ของพี่ณัฐ

‘จะเอา...จะเอาอย่างนี้จริงๆ เหรอลุง’  

‘ใช่สิ ไม่งั้นเต้าหู้เสร็จแน่!’

‘ดะ...เดี๋ยวฮะ จะท�าอะไร--!’

ไม่มีค�าตอบจากคุณๆ เหล่านั้น แม้แต่พี่ณัฐก็ยังไม่สนใจเขา

เลย 

ดวงตาของเต้าหู้เบิกกว้างขึ้นเมื่อเห็นเงาทะมึนของอะไรบาง

อย่างเคลื่อนมาอยู่เหนือพี่ณัฐทางด้านข้าง มันคือคุณเก้าอี้ที่มีคุณ

น้าผ้าห่มนวมรัดพันไว้พอนุ่ม คุณลุงบอกว่า ‘ตอนนี้ละ!’ แล้วภาพ

ถัดมา คุณเก้าอี้ก็ดีดตัวเองข้ึนสูงแทบจดเพดาน ก่อนตกลงมา

กระแทกศีรษะพี่ณัฐดังตุ้บ! ถัดจากนั้นพี่ณัฐก็คออ่อนซบเต้าหู้มา 

กระทั่งเช้า!

อย่างไรก็ตาม คนที่เขาห่วงดูจะไม่เป็นอะไรมากอย่างที่คิด 
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แถมมองกลับมาที่เขาอย่างกังวลกว่า 

“แม่เจอยังวะเนี่ย”

“คะ...คุณป้า--”

“อยู่ในนี้อย่าไปไหนนะ!” 

“ฮะพี่ณัฐ” 

รายนั้นยังคงไม่สนใจ เผ่นแผล็วออกไปจากห้องราวกับต้อง

ลมปลิว

จวบจนประตูห้องหับสนิทลงนั่นละ คุณลุงสมุดโน้ตจึงลุกขึ้น

ยืนบนคุณโต๊ะท�างานไม้ หันมาถาม “สรุปว่าน้องณัฐไม่เป็นอะไร 

ใช่มั้ย” 

“นั่นสิ หนู...หนูเผลอออกแรงมากไปหน่อย” คุณเก้าอี้

คร�่าครวญด้วยลักษณะของคนที่ปราศจากความมั่นใจ

“ไม่เป็นอะไรหรอกน่า” คุณหมอนข้างพูดอย่างร�าคาญบน

ที่นอนข้างๆ เต้าหู้ “วิ่งไปอย่างนั้นคงกลัวแม่รู้มากกว่า”

เต้าหู้หันไปงง “คุณป้ารู้อะไร แล้วท�าไมต้องกลัวฮะ”

พอดคีณุโต๊ะท�างานต้ังอยูใ่กล้ประตมูากทีส่ดุร้องขึน้ว่า “น้อง

ณฐัแลนกลบัมาแล้ว!” ข้าวของแต่ละชิน้จงึรีบกลับสู่สภาพนิทราตาม

เดิมด้วยความเคยชิน ซึ่งนับเป็นภาพน่าตลก เพราะในความจริง  

ยังไงเจ้าของเสียงฝีเท้าย่อมไม่ได้ยินเสียงสนทนาของเครื่องเรือน 

อยู่แล้ว 

ประตูเปิดออก พี่ณัฐก้าวเข้ามา เต้าหู้สังเกตเห็นว่าผิวของ 

เจ้าตวัตรงช่วงคอและหน้าอกเริม่ฉ�า่วาวเพราะมเีหงือ่ผดุ เหน็เขายัง

นั่งงง เจ้าตัวก็พูดดังขึ้น “อ้าว ท�าไมยังไม่ใส่เสื้อ”

อย่างเงยีบเชยีบ คณุน้าผ้านวมค่อยๆ ขยบัชเูสือ้เชิต้ของเต้าหู้

นูนขึ้นมาเล็กน้อยเพื่อให้เขาหยิบสะดวก



46

~ คุณหมีปาฏิหาริย์ ~

“ขอบคุณฮะ”

พีณ่ฐัก�าลงัก้าวหย่งๆ มาหยบิเสือ้โปโลสีด�าของตวัเองเช่นกัน 

ได้ยินเต้าหู้พูดอย่างนั้นปลายนิ้วของเจ้าตัวก็ชะงักลงน้อยๆ สีหน้า

หดหู่ แม้แต่เสียงก็อ่อนเบาลง 

“ขอโทษ” คนพูดจ้องตรงมาที่เขาแล้วพ่นลมหายใจยาว “แต่

พี่ให้เราอยู่นานไม่ได้” 

คล้ายเพ่ือจะตัดบทความรู้สึกนั้นอย่างรีบเร่ง พี่ณัฐสวมเสื้อ

โปโลไวๆ ประโยคต่อไปชัดเจนขึ้น “ตามมาเบาๆ นะ เดี๋ยวจะเรียก

แท็กซี่ให้ เมื่อคืนเมาเลยไม่ได้ขับรถตัวเองกลับมา”

“ไม่ต้อง--” 

“ชู่วว์” พี่ณัฐใช้นิ้วแตะปากตัวเอง ลดกายลงนั่งใกล้ๆ บอก

พลางช่วยเต้าหู้สวมเสื้อและกลัดกระดุมให้ “แม่ยังหลับอยู่ข้างล่าง”

“อ้าว--” 

โดยไม่มคี�าพดู พีณ่ฐัใช้สหีน้าบอกให้เขาเงยีบเสยีง ต่อเมือ่จบ

กระดุมเม็ดที่สาม เจ้าตัวก็ยืดร่างสูงขึ้นแล้วพยักเป็นเชิงให้ตามมา 

เต้าหูย้อมลกุอย่างว่าง่าย จรดปลายเท้าแผ่วเบาแบบเดยีวกบั

พี่ณัฐตรงออกจากห้อง ตอนแทรกตัวหว่างช่องประตูยังได้ยินเสียง

คุณหมอนข้าง “นี่ไง คิดไว้ไม่ผิด--” 

เจ้านายก้าวน�าลงบันได พยายามระวังไม่ให้เกิดเสียงฝีเท้า

หรอืกระทัง่ไม้ลัน่ ครัน้ลงถงึพืน้ล่าง เต้าหูช้ะเง้อเหน็ว่าคณุมทนายัง 

ทอดร่างเงยีบงนัอยูบ่นคณุโซฟา ท่าทางแกจะนอนต่อท่ีน่ีท้ังคนืแล้ว

ก็ตื่นสายผิดปกติ

ทกุอย่างควรจะเป็นไปด้วยด ีพีณ่ฐัน�าเขาก้าวถึงข้างคณุโซฟา

แล้ว อีกไม่ไกลก็จะถึงประตูด้านหน้า หากทว่าจู่ๆ ความเงียบกลับ

ถูกท�าลายเพราะเสียงเห่ากระโชก!
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“ไอ้!” พีณ่ฐัหน้าเสีย ไม่ได้เปล่งเสียงออกมา เพยีงแต่ขยบัปาก

เป็นค�า 

ไม่เพยีงเห่าใส่เต้าหู้ เจ้าหมาอ้วนหน้าย่นยงัเกาะกรงเขย่าเป็น

บ้าเป็นหลัง พี่ณัฐหันไปยกนิ้วแตะปากใส่มันแทบไม่ทัน

เมื่อเจ้าขึ้นช่ายเงียบ ทั้งพี่ณัฐและเต้าหู้จึงเพิ่งได้ยินเสียงใหม่ 

“อื้อ...” 

คุณมทนาครางและเริ่มขยับตัว!

พ่ีณัฐรีบโบกมือให้เต้าหู้เร่งไปที่ประตูก่อน เจ้าหมีพยักรับ 

ค่อยๆ กระย่องกระแย่งตรงไปจนถงึบานประต ูก�าลงัจะยกมอืเลือ่น

คันจับก็พอดีมีเสียงดังแทรก “ณัฐจะออกไปไหนเหรอลูก”

คุณมทนาตื่นแล้ว! 

พีณ่ฐัทีจ้่องมองเขาแต่ต้นถงึกบัสะดุง้หนัไป เต้าหูเ้องก็ตวัแขง็

เหมือนถูกสาปตรึงอยู่กับที่

“เอ่อ...พอดี เพื่อนผมมาหา--”

ดูท่า คุณมทนาจะไม่ได้สนใจฟังลูกชายเลย พี่ณัฐของเต้าหู้

ยังไม่ทันพูดจบเธอก็โพล่งขึ้นใหม่ว่า “เจ้าชายน้อย! ตื่นแต่เช้าเชียว

วันนี้”

เต้าหู้จึงต้องหันกลับมาเงอะงะ 

พี่ณัฐชักคิ้วฉงน คงงงว่าท�าไมเขาจึงรู้จักกับมารดาตัวเองได้

ผู้เป็นแม่กลับเป็นฝ่ายลุกขึ้นจากคุณโซฟามาอธิบายแทน “นี่

เจ้าชายน้อย พ่อเป็นคนส่งมาให้เราไงจ๊ะลูก เจ้าชายน้อยชื่อเต้าหู้”

“เต้าหู้!?” 

“เจ้าชายน้อยจะพกัอยูก่บัเราทีน่ีน่ะจ๊ะ จรงิส-ิ-” เธอยกน้ิวขึน้

อย่างนึกอะไรได้ “เมื่อคืนแม่ก็เผลอหลับไป หนูไปนอนห้องที่ป้าจัด

ไว้ให้ใช่มั้ยลูก”
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“คือ--” 

เห็นเต้าหู้กระอักกระอ่วน พี่ณัฐก็ชิงตอบว่า “ชะ...ใช่แม่” 

พลางปราดเข้าไปถงึตวัคณุมทนาในท�านองขวางระหว่างเธอกบัเต้าหู้

ไว้ จากนั้นยกแขนต้อน “แม่เพิ่งตื่น ไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนดีกว่า

นะ” 

“จริงด้วย พี่ณัฐเองก็ลืมแปรงฟัน!” เต้าหู้อุทาน

พี่ณัฐปิดตาหยีลงเหมือนเจ็บปวด พลอยต้องหยุดเท้าเพราะ

คุณมทนาหมุนตัวมาที่เต้าหู้อีกครั้ง

“อ้าวเหรอจ๊ะ แล้วหนูล่ะ”

“ผมไม่เคยแปรงฟันมาก่อนเลยฮะ”

“ตายแล้ว ไหงเป็นงั้น เดี๋ยวแมงกินฟันหมดพอดี มะ ป้าพา

ไป ณัฐเองก็ไปแปรงแล้วเดี๋ยวลงมากินข้าวนะ” คุณมทนาปลดมือ

ลูกชาย แล้วก้าวมาหาสมาชิกใหม่ของบ้าน ปากบ่น “ตายจริงพ่อ นี่

มันกี่โมง วันนี้เราตื่นสายไม่ทันท�าอะไรไว้ให้ลูกกินเลย”

“ไม่เป็นไรครับแม่ นี่วันอาทิตย์ณัฐไม่ได้ออกไปไหน”  

“อ้อ! ดีจริง”

พี่ณัฐใช้วงแขนรั้งให้คุณมทนาก้าวห่างจากเต้าหู้ออกไปใหม่ 

“แม่ไปแปรงฟันเถอะ เดี๋ยวณัฐจัดการเจ้านี่เอง”

‘เจ้านี่’ ถูกลากแขนกลับขึ้นมาในห้องนอนพี่ณัฐอีกครั้ง 

เจ้าของห้องปิดประตูแบบเบาราวกับพยายามจะระงับอารมณ์ของ

ตวัเองไปด้วย ตอนนัน้เอง สมาชกิในห้องต่างแอบเปิดตาขึน้ข้างหนึง่

ด้วยความสนใจ บางรายซุบซิบกนัอย่างสงสัย เฉพาะคณุหมอนข้าง

ที่ข�าดัง 

“อ้าว ยังไม่หน�าใจเรอะ พากันเข้ามาห้องนอนอีกเนี่ย!”
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ปกติเต้าหู้เป็นตุ๊กตาหมีจิตใจดี แต่ผมคงต้องบอกคุณว่า  

ต่อให้เป็นคนจิตใจดียังไง ก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ชอบหรือหมั่นไส้อยู่บ้าง

เหมือนกัน ส�าหรับเต้าหู้ คุณหมอนข้างคือของสิ่งนั้น 

ด้วยเหตนุีเ้ขาจงึแสร้งท�าเป็นหทูวนลมเสยี แล้วพดูกบัพีณ่ฐัว่า 

“แปรงสฟัีนของผมน่าจะอยูท่ีห้่องข้างๆ นีฮ้ะ เมือ่วานคณุป้าช่วยจดั”

นี่คือสิ่งที่คุณมทนาวุ่นวายทั้งบ่ายวาน และท�าให้เธอเหนื่อย

อ่อนจนนอนหลับยาวนานเป็นคืนแรกในรอบปี เต้าหู้เกรงใจคุณป้า 

อยากบอกว่าคุณป้าไม่ต้องจัดห้องใหม่ให้ก็ได้ เพราะยังไงเขาคงมา

นอนกบัพ่ีณฐัอยูด่ ีต่อเมือ่เห็นคณุมทนามคีวามสขุกบัการได้จดัห้อง

รับรองแขกที่ไม่เคยมีมาในรอบหลายปี เต้าหู้จึงเกรงใจซ้อนไปใน

ความเกรงใจอกีท ีและคดิว่าเอาไว้บอกพีณ่ฐัแทนดกีว่าว่าเขาไม่นอน

ห้องนั้นหรอก เขาจะนอนกับพี่ณัฐ

หากถงึอย่างไร เพราะตัง้แต่เช้ามาน้ี พ่ีณัฐดูไม่ใช่พ่ีณัฐคนเดิม

ท่ีเคยคุยเล่นหรือกอดเขา เต้าหู้จึงไม่กล้าปริปากพูดเรื่องนี้ขึ้นมา 

เสียเฉยๆ

พี่ณัฐเองก็ดูจะไม่ได้สนใจค�าที่เขาพูดเช่นกัน  หลังจากตรวจ

ประตูว่าปิดสนิท เจ้าตัวก็ก้าวล�้าเต้าหู้ไปสู่ด้านในห้อง เต้าหู้เห็นบ่า

ของพี่ณัฐลอยสูงและต�่าลงช้าๆ สองสามครั้ง จากนั้นจึงหันมาจ้อง

ตรง ดวงตาดุดัน 

“ตกลงมึงเป็นใคร”

แววตาและน�า้เสียงของคนถามช่างขงึขงัห่างเหนิ ไรหนวดขึน้

เป็นตอๆ รอบริมฝีปากและปลายคางท�าให้พี่ณัฐดูเข้มขึ้น ทุกอย่าง

นั้นตรึงให้เต้าหู้นิ่งอยู่กับที่ด้วยความรู้สึกหวิวโหวง “ผะ...ผมคือ--”

ค�าพูดหยุดเพียงปลายลิ้น เพราะจู่ๆ เสียงของคุณหมอนข้าง

ดังขัด “อย่าบอกเชียวนะว่าแกคือตุ๊กตาหมี!”
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เท่านั้นในห้องก็เกิดอึงอลด้วยความงงงวย 

เต้าหู ้ไม่เข้าใจเจตนาของคุณหมอนข้างเช่นกัน ปกติคุณ

หมอนข้างก็ชอบพูดอะไรประหลาดๆ ที่สมาชิกส่วนใหญ่ในห้อง

แคบๆ นี้ไม่เข้าใจ นอกไปจาก--

“บอกไปว่าเราจ�าไม่ได้”

คุณลุงสมุดโน้ต!

นั่นยิ่งท�าให้เขาวางตัวไม่ถูก เต้าหู้คิดเสมอว่าคุณหมอนข้าง

มกัมเีจตนาไม่ด ี(ซึง่อนัทีจ่รงิเขากร็ูแ้หละว่าตัวเองต่างหากทีม่เีจตนา

ไม่ดกีบัคณุหมอนข้างมากกว่า) เขาอยากเอาชนะเจ้าตวัด้วยการบอก

พ่ีณฐัไปตรงๆ ทนัททีนัใด แต่ค�าส�าทบัของคณุลงุสมดุโน้ตนัน้คล้าย

แกเหน็ด้วยกบัคณุหมอนข้าง แล้วประเดน็ส�าคญัก็คอื คณุลงุสมดุโน้ต

เป็นคนที่เต้าหู้เคารพรัก

ในที่สุด ทั้งที่ยังไม่เข้าใจเหตุผลเอาเสียเลย เจ้าหมีน้อยของ

เราจึงต้องยอมตาม “ผมจ�าไม่ได้ฮะพี่ณัฐ”

“จ�าไม่ได้!?” พี่ณัฐไม่ได้เสียงดัง แต่เข้มขึ้น หน้าก็นิ่วขึ้นอย่าง

ขัดใจ “หมายความว่าไง” 

“ผม...” เขาก้มหน้า สายตาลอบปรายไปยงัคณุลงุ รายนัน้ขยบิ

ตาคะยั้นคะยอ 

“ผม...จ�าไม่ได้จริงๆ ฮะ”

“อะไรของมึง” 

ต่อเมื่อเห็นเขายังนิ่งทื่อ ความโกรธของพี่ณัฐก็ดูจะพุ่งขึ้นอีก 

ถึงกับผลักไหล่เขา ทั้งที่ตัวเองก็เตี้ยกว่าเขาพอสมควร 

“บอกมาเดี๋ยวนี้ ก่อนที่กูจะจับมึงส่งต�ารวจ!”

“ไม่ได้นะ!” คุณลุงสมุดโน้ตเสียงดังขึ้นมา

เต้าหู้ถึงกับสะดุ้ง “มะ...ไม่ได้นะฮะ!”
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“ท�าไมจะไม่ได้!” พีณ่ฐัตวดัเสยีง แล้วคงเพราะท่าทางของเขา 

เจ้าตวัหรีต่าลงคล้ายประเมนิ เสยีงเบาทว่าเย็นเยียบลง “มงึเป็นใคร

ก็ไม่รู้ จู่ๆ โผล่มาอยู่...”

เพราะเจ้าตัวไม่อาจต่อค�าในทันที เต้าหู้จึงเงยหน้าช่วยใน

ฐานะตุ๊กตาที่ดี “ข้างเตียงฮะ”

“นั่นละ!” ไม่รู้ว่าท�าไมพี่ณัฐต้องหน้าแดงขึ้นด้วย ค�าพูดก็รัว

กระชั้นคล้ายเพื่อกลบเกล่ือนอะไรสักอย่าง “โผล่ท่ีไหนก็ไม่ได้

หมายความว่ามึงจะมาอยู่ที่นี่ได้ แล้วก็อย่าแม้แต่จะคิดบอกแม่ว่า

เกิดอะไรขึ้นเมื่อคืน!”

คนพดูก้าวรกุมาประชดิ และชีน้ิว้ใส่หน้าจนเต้าหูต้้องถอยกรดู

หลังชนตู้เสื้อผ้า

“ผะ...ผมไม่บอกฮะ” เจ้าหมีละล�่าละลัก น�้าอุ่นๆ ปรี่ขึ้นคลอ

ตา

บางอย่างในสายตาและสีหน้าของพี่ณัฐท�าให้เต้าหู้รู้ว่าคน 

น่ารักอย่างพี่ณัฐก�าลังใจอ่อนลง เขาจึงค่อยๆ ก้มหน้าเอียงแก้มลง

ไปถูนิ้วของพี่ณัฐ จ้องตาเว้าวอน 

“ท�าบ้าอะไรของมึงเนี่ย!” พี่ณัฐดึงนิ้วกลับไป ดูตกใจแปลกๆ 

จนหน้าแดงถึงใบหู แต่แล้วก็ยังพยายามบังคับตัวเองให้เสียงแข็ง 

“ออกไปจากบ้านนี้ได้แล้ว!”

“แต่ว่า--”

“ออกไป!” พีณ่ฐัใช้มอืผลกัข้างแขนเต้าหูอ้ย่างแรงให้เซไปทาง

ประตูห้อง แต่เพราะเขาตัวใหญ่กว่าจึงแทบไม่สะทกสะท้าน

ใจต่างหากที่สะทกสะท้าน 

“พี่ณัฐฮะ คือผม...” น�้าตาของเต้าหู้เริ่มหยดเผาะๆ แต่พี่ณัฐ

ยังคงใจแข็ง ออกแรงผลักมากกว่าเก่าจนเขาเซแซดๆ ออกจากห้อง
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ได้ส�าเร็จ แล้วต่อไปตามทางเดินสู่บันได ลงบันไดมายังโถงล่าง

คุณมทนาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้ว ก�าลังเตรียมอาหารอยู่

ในส่วนครัว ได้ยินเสียงตึงตังโหวกเหวก เธอจึงเงยขึ้นมา ดวงตาใต้

แว่นกรอบกระเบิกโตทันทีที่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้น 

“ณัฐ! อะไรกันเนี่ยลูก!” คนเสียงแหลมถลามาถึงตัวพี่ณัฐกับ

เต้าหูอ้ย่างรบีร้อน เสยีงรองเท้าแตะทีส่วมอยูก่ระทบพ้ืนปูกระเบ้ือง

ดังสวบๆ

พี่ณัฐกัดกราม เห็นได้ชัดว่าพยายามสูดลมหายใจเข้ายาวลึก

เพื่อสะกดอารมณ์ มือข้างที่เพิ่งปล่อยจากเต้าหู้ยกขึ้นเสยผมลวกๆ 

แรงๆ ด้วยอารามหงุดหงิด 

เมื่อหันกลับมาตอบมารดา พี่ณัฐก็ยังไม่วายเสียงดังอย่าง

ระงับอารมณ์ไม่อยู่ “เราจะให้ไอ้นี่มาอยู่ที่นี่ไม่ได้นะแม่ เป็นใครก็

ไม่รู้ ถ้าวันดีคืนดีพาพวกมายกเค้าเราหมดบ้านจะท�าไง!”

“เจ้าชายน้อยจะมายกเค้าบ้านเราท�าไมล่ะลูก--” 

พี่ณัฐไม่ฟังเสียงแม่ คว้าต้นแขนเต้าหู้ลากต่อไปถึงบริเวณที่

คุณโซฟาตั้งอยู่ ทันใดนั้นเสียงเห่าของเจ้าขึ้นช่ายดังขึ้นพร้อมเสียง

วิ่งตะกุยตะกายพุ่งเข้ามา 

“ขึ้นช่าย!” คุณมทนาอุทานตกใจ หลังลงมาจากข้างบน เธอ

คงเผลอปล่อยมันออกจากกรง ด้วยลืมไปว่าจะไม่ปลอดภัยกับ

สวัสดิภาพของสมาชิกใหม่ในบ้าน

“ไอ้ข้ึนช่าย!” พีณ่ฐัพลอยร้องอกีคน แล้วโดยอตัโนมตั ิเจ้าตวั

ดึงแขนของเต้าหู้ไปหลบอีกด้านของตัวเอง ทันเวลาก่อนที่เจ้าหมา

อ้วนจะทันอ้าปากฝังเขี้ยวบนน่องเขา

แต่เพราะพื้นบ้านปูกระเบื้องเป็นมันลื่น และเจ้าขึ้นช่ายมวล 

มากจนยากจะติดเบรก ร่างตุ้มตุ้ยของมันจึงแฉลบเข้าหาคุณมทนา
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อย่างปัจจุบันทันด่วน!

เท้าขวาของหญิงสูงวัยกระตุกกระถด ร่างอวบเสียหลัก 

หงายหลัง เสียงก�าไลกระทบกันเมื่อแขนไขว่คว้าอากาศอย่างจะหา

หลักยึด “ว้าย!”

“แม่!”

“คุณป้า!”

“โน่...!” แม้แต่คุณโซฟาที่อยู่ใกล้ๆ ก็กรีดร้อง 

เต้าหู้สลัดหลุดจากก�ามือของพี่ณัฐ อาศัยร่างยาวโผเข้ารวบ

คุณป้าไว้ แล้วหมุนตัวรวดเร็วเพื่อให้ตัวเองเป็นกันชนระหว่างขอบ

ที่วางแขนโซฟาแข็งๆ กับคุณป้าได้ทันพอดี

“เจ้าชายน้อย!” คณุป้าร้องตกใจเมือ่ร่างของกนัชนกระทบของ

ดังกล่าวจนสะท้อนขึ้นมาแล้วหยุดนิ่งเหมือนเจ็บจุก 

เหมือนกับที่เขาบอกว่า เม่ือเรื่องมหัศจรรย์หนึ่งเกิดขึ้น

แล้ว ความมหัศจรรย์ชั้นถัดๆ ไปก็จะตามติดมา ความมหัศจรรย์ที่

ผมว่าคือเหตุการณ์เดจาวูที่เกิดซ�้าในบ้านธรรมดาๆ ของหมู่คน

ธรรมดาพวกนี้ 

เจ้าหมีน้อยของเราต้องกลับมาถอดเสื้อให้คุณมทนาช่วย

ทายาให้อีกครั้ง ต่างเพียงวันนี้เป็นยาแก้ฟกช�้า แทนที่จะเป็นยาทา

แผลสดแบบเมื่อวาน 

“น่าสงสารจัง ดูซี แผลเมื่อวานก็ยังไม่หาย ตัวก็มาแดงเป็น

จ�้าๆ ไปหมดอย่างนี้”

เต้าหู้นั่งหันหน้าไปอีกทาง เขาจึงไม่เห็นว่าพี่ณัฐที่นั่งอยู่บน

เก้าอี้อีกฝั่ง ดูจะมีสีหน้าแดงเป็นจ�้าๆ ขึ้นมาเช่นกัน 

ระหว่างนั้น คุณโซฟาที่รองรับร่างของทั้งเต้าหู้กับคุณมทนา
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ออกปากโอด “เพราะยายบ๊องแท้ๆ ไอไม่ได้ตั้งใจจะเม้กยูเฮิร์ทเลย

นะ”

เต้าหู้เลือกตอบกลางๆ ไม่ให้คุณมทนาสงสัยว่าเขาก�าลังคุย

กับใครอื่น “ไม่เป็นไรฮะ” 

“ป้าขอบใจมากนะลูก ถ้าไม่ได้เจ้าชายน้อย ป้ามีหวังแย่กว่า

หนูแน่ คนแก่น่ะ”

พูดจบ สายตาใต้แว่นกรอบกระของคุณมทนาก็ปรายไปทาง

ด้านหลังตรงจุดที่ลูกชายนั่งอยู่ แรงกดจากมือเธอน้อยลง พลอยดึง

ให้เต้าหู้หันตามมา 

ขณะนี้ สีหน้าของพี่ณัฐหวนกลับมาเป็นปกติแล้ว แต่เพราะ

ค�าพูดนั้นท�าให้เจ้าตัวหน้าคว�่า ในที่สุดยักคอพลางกระแทกเสียงว่า 

“ก็ได้ๆ! เห็นว่ามึงช่วยแม่กู จะให้อยู่ที่นี่ไปพลางๆ ก่อน”

สายตาดขุองคนพดูตวดัลงไปยงัหมาอ้วนทีถ่กูจบันิง่อยูบ่นตกั 

เจ้าขึ้นช่ายชูคอตัวพองด้วยความผยองที่ท�าเต้าหู้เจ็บได้ ครั้นสบ

สายตาอย่างนั้นของเจ้านายจึงมีอันคอตกลง

“เพราะแกเลย ไอ้หมาโง่!” พีณ่ฐัอบุอบิแล้วอุม้เจ้าอ้วนเดนิไป

ทางหลังบ้าน

คุณป้าเหลียวตามจนแน่ใจว่าลูกชายอยู่ห่างไปมากแล้ว จึง

หันมาข�าคิกให้เต้าหู้ “ดีนะ ที่ป้าแสดงละครเก่ง”

“นี่คุณป้า...?”

คุณมทนายิ้มขยิบตา 

คุณโซฟาถึงกับเสียงสูง “เวท! เรียลลี่?”

ถึงเต้าหู ้จะยังปวดหลังอยู่สักหน่อย เขาก็พลอยย้ิมบอก 

ผู้อาวุโส “ขอบคุณมากนะฮะ”

คุณมทนาพยักพลางลูบบ่าเขาเบาๆ หยิบเสื้อให้เขาสวม 
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“เดี๋ยวป้าเอายาไปเก็บก่อน” 

เธอขยบัตวัจะสวมรองเท้าแตะ แต่ครัน้เหน็เต้าหูค้อยมองอยู่

ก็ยิ้มข�า แล้วตัดสินใจไม่สวม ก้าวเท้าเปล่าไปยังด้านหลังแพนทรีซึ่ง

มีตู้ยาสามัญประจ�าบ้านอยู่ตรงนั้น  

เจ้าหมถีอนหายใจ คณุป้าเข้าใจผดิว่าเขากลัวเธอจะล่ืนเพราะ

รองเท้าอีก แต่นั่นเป็นเรื่องดี...

ทัง้ทีย่งัยอกหลงัอยูบ้่าง เต้าหูค่้อยๆ ลดร่างมนุษย์ของตวัเอง

ลงจากคุณโซฟามาที่พื้น ยิ้มให้คุณรองเท้าแตะท้ังสองข้างท่ีอยู่ใน

สภาพนิทรา 

“ขอบคุณคุณรองเท้าแตะข้างขวามากนะฮะ ที่ช่วยผมไว้”

เห็นท่าทางและได้ยินค�าเขา คุณโซฟาหลุดตาโต เสียงสูงกว่า

เก่า “เวท เรียลลี่!?”

นั่นเอง คุณรองเท้าแตะข้างซ้ายจึงเบิกตาขึ้นบ้าง ในขณะที่

คู่รักของเธอยังหลับตาสนิทเหมือนไม่ได้ยิน

เต้าหูอ้ธบิายให้ข้าวของฟังว่า “ใช่ฮะ เมือ่ก้ีขึน้ช่ายวิง่มาจะกัด

ผม ถึงมันเฉี่ยวคุณป้าแต่ก็ไม่มากพอให้คุณป้าล้ม คุณรองเท้าแตะ

ข้างขวาคงเห็นว่าผมอยู่ในต�าแหน่งที่น่าจะช่วยคุณป้าได้ทัน ก็เลย

ออกแรงขยบัตัวให้คณุป้าเสียหลัก เพือ่ให้ผมได้ช่วยคณุป้าไว้ และพ่ี

ณฐัจะได้ยอมให้ผมอยูท่ีน่ีต่่อไป คณุป้าน�า้หนกัมากกว่าตัง้เยอะ คณุ

รองเท้าแตะข้างขวาคงเหนือ่ยมากเลยใช่มัย้ฮะ กว่าจะดงึเท้าคณุป้า

ให้ขยับไปอย่างนั้นได้”

“หนวกหูชะมัด” ในที่สุดคุณรองเท้าแตะข้างขวาก็ลืมตา 

ขุ่นเขียวขึ้นข้างหนึ่ง “ฉันก็แค่หลบเพราะหวาดเสียวเจ้าหมาบ้า

เท่านั้นละ เรื่องอะไรจะต้องไปช่วยพวกฐานันดร--”

ไม่ทันพูดจบ เสียงจุ๊บก็ดังขึ้น 
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คุณรองเท้าแตะข้างขวาตาโตเพราะถูกคู่รักของตัวเองขโมย

หอมแก้มเข้าให้ “พี่ชายน่ารักจริงๆ”

“ก้อช!” คุณโซฟายังไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือเรื่องจริง “ว็อท 

แฮพเพ่น ทู ดิส แมน!?”

พลัน ‘ดิส แมน’ เปิดตาทั้งสองข้างร้องขึ้น “เจ้าหมีระวัง!”

ท่าทางของคณุรองเท้าแตะข้างขวากระตุน้ให้เต้าหูเ้หลยีวหลงั

ไป ปรากฏว่าพี่ณัฐก้าวกลับมาถึงตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้

“แอบคุยกับใคร!” เสียงถามห้วน แต่ค่อนข้างเบาคงเพราะ 

เกรงคุณมทนาจะได้ยิน

เต้าหู้หน้าม่อย “ผะ...ผมเปล่า--”

“ก็เห็นอยู่ว่าคุย ไหน! เครื่องดักฟังเหรอ” ร่างสูงของพี่ณัฐย่อ

ต�่าลงมาคุกเข่าข้างกัน พยายามก้มหาของพิสดารที่ว่านั่นใต้โต๊ะ

รับแขก ขณะเดียวกันก็ใช้ศอกข้างหนึ่งดันอกเต้าหู้ให้ถอยไปจนชน

ขอบที่นั่งของคุณโซฟา 

เต้าหู้ถึงกับหลังแอ่นร้อง “โอ๊ย!”

“เจ้าชายน้อย?” คุณมทนายื่นหน้าออกมาจากหลังตู ้ยา 

ระหว่างที่เธอก้าวตุบตับมาเล่ิกล่ักด้วยความเป็นห่วง พ่ีณัฐก็หน้า 

เหวอ แก้สถานการณ์ด้วยการวาดแขนข้างที่ถองเขาเมื่อครู่ออกไป

โอบหลังเขาไว้แทน

ผู้เป็นแม่เห็นลูกชายอยู่กับสมาชิกใหม่ในบ้าน จึงถามว่า 

“เต้าหู้เป็นอะไรเหรอลูก”

“ยังปวดนิดหน่อยน่ะแม่” มือของพี่ณัฐกระชับเนื้อเต้าหู้แน่น

เข้าเป็นสัญญาณว่าอย่าพูดมาก “ท่าทางวันน้ีณัฐจะต้องพาไปหา

หมอ”

“แย่แล้ว!” คุณรองเท้าแตะข้างขวาร้องขึ้นทันที 
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“แย่ยังไงง่าพี่ชาย”

คุณรองเท้าแตะข้างขวาตอบคู่รักของเขาว่า “ก็เจ้าหมีเป็น

ตุก๊ตา ถงึตอนนีจ้ะกลายมาเป็นมนษุย์ แต่กไ็ม่รูว่้าจรงิๆ แล้วเป็นแค่

มายาภาพรึเปล่าน่ะสิ ถ้าหมอตรวจเจอว่าข้างในเจ้าหมีไม่ใช่คน...” 

เสยีงอธบิายทอดยาวอย่างครุน่คดิ และแล้วคณุรองเท้าแตะข้างขวา

ถามเครียด “แกจะดูแลตัวเองได้มั้ย”

“ผม--”

“ไม่ได้” อีกฝ่ายสรุปได้ทันที

คุณโซฟาปวดเศียร “โซ จะมีใครพอไปช่วยดูแบร์รี่ได้ล่ะ!”

แต่เดิมห้องนอนข้างห้องพี่ณัฐถูกใช้เป็นห้องพักส�าหรับ

แขก แต่บ้านนี้แทบไม่มีแขกมาเป็นสิบปีแล้ว มากที่สุดคือพี่เกณฑ์

เพื่อนสนิทของพี่ณัฐเมาแล้วมาขออาศัยบ้างนานๆ ที ซึ่งหลายทีก็

นอนในห้องพีณ่ฐัเองนัน่ละ เมือ่วานคณุมทนาจงึจดัห้องนีใ้ห้ส�าหรบั

เจ้าชายน้อยของเธอ ไม่ลืมแขวนอักษรตัว T ไว้ที่หน้าห้องด้วย

ถึงตอนนี้ อักษรดังกล่าวดูจะขัดสายตาพี่ณัฐโขอยู่ เจ้าตัว 

หน้ายุ่งทันทีที่ก้าวน�าเต้าหู้มาแล้วเห็นเข้า แต่ไม่ทันพูดหรือท�าอะไร

ต่อ เพราะได้ยินเสียงโทรศัพท์มือถือที่ดังขึ้นแว่วๆ จากข้างในห้อง

พักของตัวเองเสียก่อน

คนที่ลากเต้าหู้ขึ้นมาชั้นบนบ้าน เปลี่ยนเป้าหมายไปที่ลูกบิด

ประตหู้องพักตัวเองแทน ต่อเม่ือเห็นว่าเต้าหูย้ืน่มอืจะบดิลกูบดิห้อง

ตัว T พี่ณัฐก็ออกค�าสั่ง “ตามกูมานี่ก่อน!” 

กว่าจะผลนุผลนัเข้ามาถงึโทรศพัท์มอืถอืทีต่กอยู่บนเตยีงนอน

ยุ่งเหยิง สายเรียกเข้าก็หลุดไปแล้ว พี่ณัฐหยิบดูหน้าจอแล้วมุ่นคิ้ว 

เต้าหูย้นือยูข้่างหลงัและตวัสงูกว่า ท�าให้มองผ่านบ่าเจ้าตวัไปเหน็ได้
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ไม่ยากว่าเป็นชื่อ แม่

“สงสัยแม่เผลอนั่งทับโทรศัพท์อีกแล้ว” 

ระหว่างที่พี่ณัฐถอนหายใจร�าคาญ เต้าหู้ก็หันไปขยิบตากับ

คุณโต๊ะเก้าอี้ท�างานบริเวณหน้าห้อง 

ทุกอย่างเรียบร้อย! 

หลงัจากเมือ่ครู ่คณุโซฟาและคณุรองเท้าแตะท้ังสองข้างช่วย

กนัคดิหาตวัช่วย แล้วเหน็ตรงกนัว่าหากเต้าหูต้้องออกจากบ้าน คณุ

ลุงสมุดโน้ตน่าจะพึ่งพาได้มากที่สุด เพราะแกปราดเปรื่อง ทั้งยังถูก

หยิบออกไปข้างนอกบ่อยจนรู้รอบ ในที่สุดคุณโซฟาจึงสะกิดคุณ

โทรศพัท์ของคณุมทนาทีต่กอยูต่รงมมุทีน่ัง่ให้ต่ืนขึน้ แล้วรบีเรยีกขึน้

มายังคุณโทรศัพท์ของพี่ณัฐข้างบนนี้ ป่านนี้คุณลุงที่ได้รับข่าวแจ้ง 

คงปีนเข้าไปซ่อนตัวในกระเป๋าเป้ใบเก่งของพี่ณัฐพร้อมส�าหรับการ

ออกเดินทางไปด้วยกันแล้ว

เจ้าของเป้ยังคงไม่รู้ว่าเกิดอะไรข้ึน ก้าวท่อมๆ เข้าไปหยิบ

แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และแก้วน�้าออกมาจากห้องน�้าแล้วบอกเต้าหู้ 

“ไปแปรงฟันสิ”

เต้าหู้ดีใจ แต่ก็อดเกรงใจไม่ได้ “พี่ณัฐไม่ต้องไปกับผมก็ได ้

นะฮะ เมื่อวานจัดของกับคุณป้า ผมรู้ว่าแปรงกับยาสีฟันอยู่ที่ไหน”

“กูรู้!” อีกฝ่ายกระแทกเสียง “แต่กูไม่ไว้ใจมึง มานี่!” 

ไม่พดูเปล่า พีณ่ฐัฉวยข้อมอืเต้าหูล้ากออกจากห้องไปยังห้อง

ทีอ่ยูต่ดิกนั ในห้องนอนแขกมห้ีองน�า้เลก็ๆ อยูด้่วย ตรงอ่างล้างหน้า

มีถ้วยพลาสติกใส่แปรงสีฟันสีฟ้ากับยาสีฟันวางอยู่ 

เต้าหู้เคยสงสัยว่าแปรงฟันคืออะไร ท�าไมพี่ณัฐต้องลุกขึ้น

แปรงทุกเช้า ด้วยความสงสัย ในคืนหนึ่งระหว่างที่พี่ณัฐหลับสนิท 

เขาจงึขอให้คณุโทรศพัท์มอืถอืของพีณ่ฐัช่วยเปิดคลิปวธีิแปรงฟันให้
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ดู ตอนนั้นเต้าหู้ไม่มีนิ้วมือ จึงไม่อาจหยิบแปรงสีฟันมาลองท�าตาม 

แต่เพราะคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ตลก เขาจึงจ�าได้แม่น 

เต้าหู้บีบยาสีฟันลงบนแปรงใหม่เอี่ยมของเขา บ้วนน�้าก่อน

ยื่นมันไปในปาก ยาสีฟันชนิดนี้มีรสหวานเย็นปะแล่มๆ พอแตะ

น�า้ลายของเขาไปพร้อมการบดขยีก้ก็ลายเป็นฟองสขีาวดสูะอาด เขา

มองฟองยาสฟัีนทีป่ากตวัเองกบัปากพีณ่ฐัแล้วย้ิมสขุใจ พ่ีณัฐมแีก้ม

ยุ้ยกว่าเขา ยิ่งมีแปรงในปากยิ่งท�าให้แก้มตุ่ย หน้าตาที่จ้องเขาอยู่ก็

มู่ทู่ เมื่อมีคราบฟองรอบๆ ริมฝีปากท�าให้ดูคล้ายเด็กน้อยจอมซน

ถูกแม่บังคับ ช่างน่ารักเสียนี่กระไร! คิดแล้วเต้าหู้ก็รู้สึกอิจฉาตัวเอง

ขึ้นมา ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งตุ๊กตาหมีอย่างเขาจะมีโอกาสมายืน

แปรงฟันข้างๆ พี่ณัฐอย่างนี้ ต่อไปนี้คงจะมีกิจกรรมอีกหลายอย่าง

ที่ตุ๊กตาหมีท�าไม่ได้ แต่เขาท�าได้ และเขาตั้งใจจะท�ากับพี่ณัฐ

เพราะรอยยิ้มพึงใจของเต้าหู้ คนท่ีแปรงฟันอยู่ข้างๆ จึง 

นิ่วหน้าถามทั้งฟองเต็มปาก “มองอะไร!”

ถามจบพี่ณัฐก็บ้วนปาก เต้าหู้จึงบ้วนบ้างเพื่อตอบได้สะดวก 

“แปรงฟันเร็วแบบนี้ฟันจะไม่สะอาดนะฮะพี่ณัฐ ปกติเราควร

แปรงฟันประมาณสองนาท ีเอยีงขนแปรงท�ามมุสีส่บิห้าองศากบัฟัน 

แล้วหมุนมือปัดขนจากเหงือกผ่านตัวฟันออกมาแบบนี้ฮะ”

“เออ กูรู้ สอนเป็นแม่กูเลย” เจ้าตัวพูดระหว่างเอาน�้าลูบ 

ผิวหน้าไวๆ “มึงน่ะเร็วๆ เข้า”

“ผมยังปวดหลังอยู่เลย แปรงไม่ถนัดเท่าไหร่” คนพูดนึกถึง

เมือ่ครู่ท่ีพ่ีณัฐเอาแขนมาโอบเขาไว้ตอนโกหกคณุมทนา มนัจะดกีว่า

นั้นอีกถ้าพี่ณัฐมาโอบเขาไว้แล้วช่วยแปรงฟันให้เสียเลย

แต่คนในความคิดกลับท�าหน้าเหม็น “ท่าเยอะ กูไม่แปรงให้

หรอกนะ”
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“ใจร้าย”

“รีบแปรงให้เสร็จ กูจะมาอาบน�้า” พูดจบพี่ณัฐก็เปิดประตู

ออกจากห้องไปด้วยหน้าตาขาวสดใส หยดน�้าเกาะผมบางเส้นดู 

ลีบลง 

เต้าหูย้ิม้รบัตามล�าพงัแล้วค่อยๆ พถิพีถินัแปรงฟันต่อทลีะซี่ๆ  

อนัทีจ่รงิเมือ่วานเขาไม่ได้กนิอะไรมากมาย ฟันไม่น่าจะสกปรกมาก 

แต่เขาเคยได้ยินว่าคนเราควรจะแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้ง

ตอนตื่นเช้าและก่อนนอน ถ้าจะให้ดีคือแปรงหลังอาหารด้วย เมื่อ

คืนเขาถูกพ่ีณัฐพาขึ้นไปเล่นบนเตียงแล้วนอนทับจนขยับตัวไม่ได้  

จงึไม่ได้แปรงก่อนนอนเลย พีณ่ฐัเองกเ็หมอืนกนั แถมตืน่มายงัแปรง

ไม่ละเอียดอีก เต้าหู้คิดว่าเขาแปรงสะอาดๆ เผื่อไว้ย่อมเป็นการดี 

ไม่แน่ว่าเดี๋ยวพี่ณัฐจะเล่นปากครอบปาก แล้วเอาลิ้นเข้ามาในปาก

เขาอีก เขาจะได้สะอาดพร้อม

ประตูเปิดออกอีกที เต้าหู้ก็ยังแปรงไม่เสร็จ พี่ณัฐก้าวเข้ามา

พร้อมผ้าขนหนูผืนยาวผืนเดียวพันท่อนล่าง เจ้านายของเต้าหู้ 

ไม่อ้วน แต่เพราะไม่ได้ออกก�าลงักายบ่อยนกัเน้ือหนังจึงดูไม่กระชบั 

อย่างหน้าท้องและหน้าอกที่มีปลายยอดสีคล�้าเล็กน้อยก็ย้อยลง 

นิดหนึ่ง ถึงกระนั้นช่วงแขนและรอบๆ ฐานอกก็ยังดูมีกล้ามเนื้อ 

แข็งแรงอยูบ้่าง ผวิของพีณ่ฐัเรยีบและมสีอ่ีอนนวลเสมอกัน ปราศจาก

ร่องรอยแดงอย่างในช่วงเช้า และไม่พบไฝฝ้าราคีเลย ขนอ่อนก็

เบาบาง แม้กระทั่งใต้วงแขนหรือพื้นที่ใต้ผ้าขนหนู

“กูจะอาบน�้าก่อน” เจ้าตัวบอกขณะแขวนผ้าขนหนูไว้กับราว 

“มึงห้ามออกไปจนกว่ากูจะอาบเสร็จ”

“ฮะพีณ่ฐั” เต้าหูร้บัค�าขณะมองเจ้าตวัผ่านเงาในกระจกเหนือ

อ่างล้าง บริเวณส่วนอาบน�้าด้านในมีเพียงประตูเทมเปอร์กลาสกั้น
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แยกส่วนเปียก-แห้ง เขาจึงสามารถมองเข้าไปเห็นพี่ณัฐได้ถนัด

ทั้งๆ ที่ท�าเหมือนจะจับตาเต้าหู้ แต่เอาเข้าจริงพี่ณัฐไม่ยัก

จดจ้องมาทีเ่ขาสกัเท่าไหร่ (ต่อให้เต้าหูจ้ะอยากให้พ่ีณัฐท�าอย่างน้ัน) 

เจ้าตวัปรับเครือ่งท�าน�า้อุน่แล้วหมนุฝักบัวปล่อยสายน�า้พรลูงมา ผม

ฟขูองพีณ่ฐัลบีจบัรอบศรีษะจนเหลอืเพยีงรปูหวัทยุสวย น�า้อุน่ท�าให้

ผิวกลายเป็นสีชมพู ยิ่งพี่ณัฐออกแรงลูบไปบนผิวลวกๆ แรงๆ 

ผิวบางส่วนก็ยิ่งแดงเข้าอย่างน่าสงสาร 

คงรู้สึกว่าถูกจับตาเช่นกัน ตอนที่บีบเจลอาบน�้าลงบนฝ่ามือ 

พ่ีณัฐจึงถามขึ้นโดยไม่ได้หันมา “มองอะไรนักหนา เมื่อคืนยังเห็น 

ไม่พอรึไง”

ไม่ใช่แค่เมือ่วาน แต่ไหนแต่ไรมาเต้าหูก็้ได้เหน็พ่ีณัฐแก้ผ้าเดิน

โทงๆ เข้าออกจากห้องน�้าอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน แต่ก็นั่นแหละ เขาวาง

แก้วที่บ้วนน�้าเสร็จแล้ว ตอบตามตรงว่า “นานแค่ไหนก็ไม่พอหรอก

ฮะ”

ควันร้อนเริ่มจับเป็นฝ้าบนประตูกระจกและบานกระจกเงา

ตรงหน้าเต้าหู ้เขาจงึไม่อาจเหน็ชดัว่ารอยยิม้ท่ีปรากฏขึน้บนรมิปาก

ของพี่ณัฐนั้นเป็นของจริงหรือเพียงการเล่นกลของเงาสะท้อนกับ 

ไอน�้า

ไม่มีใครพูดอะไรกันอีก ในห้องแคบๆ มีแต่เสียงสะท้อนของ

สายน�้า เสียงถูตัว และเบาที่สุด คือเสียงพี่ณัฐฮัมเพลงนั้นอีก เต้าหู้

ฮึมฮัมตามในใจระหว่างที่ยืนพิงตัวเองกับอ่างล้างหน้ารอตามค�าสั่ง

ของพี่ณัฐ

I’m standin’ here outside your door.

I hate to wake you up to say goodbye...
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ไม่ช้าประตูกระจกก็เปิด ร่างที่ก้าวออกมาจากกลุ่มไอขาว 

มีหยดน�้าเกาะพราว พี่ณัฐคงรูดน�้าออกจากผมบ้างแล้ว เส้นผม 

ค่อนข้างหยกัเป็นคลืน่จงึจบักนัและทิง้ตวัลง สหีน้าสดใสข้ึนเป็นกอง

“อ้ะ มาอาบ” เจ้าตัวพยักให้ระหว่างสาวผ้าขนหนูมาซับน�้า

ตามผวิหนงั จากนัน้พนัไว้หลวมๆ รอบเอว เป็นครัง้แรกท่ีส่งรอยย้ิม

เจ้าเล่ห์มาให้พร้อมจ้องตรง “อาบพิถีพิถันได้เลย กูจะรอข้างนอก”

“พี่ณัฐไม่มองผมบ้างเหรอฮะ”

นั่นเองท�าให้ยิ้มเจ้าเล่ห์ของพี่ณัฐดูเป๋เป็นขวยเขิน “ไม่โว้ย!”

ประตูห้องน�้าถูกดึงปิดตามหลังเจ้านายของเต้าหู้


