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หยาดน�้าค้างเกาะพราวตามพื้นหญ้า สองข้างทางเต็ม 

ไปด้วยพุ่มไม้รก ที่อยู่อาศัยอันแสนสบายของเจ้างูเห่าแสงจันทร์ 

วัยก�าลังโตที่ก�าลังหลับพริ้ม หัวน้อยๆ ซุกซบกับพ้ืนดินอุ่นชื้น 

เหลือบตากลมโตสีแดงขึ้นเมื่อถึงเวลาตื่นจากนิทราแสนหวาน 

ลิน้เลก็สองแฉกสแีดงสดแลบโผล่ออกมา กลิน่อายบางอย่าง

ถกูส่งผ่านต่อมรบัรู ้สญัชาตญาณนกัล่าเริม่ท�างาน เจ้างตูวัเท่าก่ิงไม้

ขนาดกลางเริ่มขยับเลื้อย ดวงตาแดงสวยสอดส่องผ่านพุ่มไม้ออก

ไปยังถนนทางเท้า หัวเล็กๆ แหวกโผล่ออกไปด้านนอกอย่างลืมตัว 

ไล่สายตามองตามร่างสูงโปร่งที่เดินผ่านไปพร้อมกลุ่มเพ่ือนไปจน

สุดสายตา

หัวใจดวงเล็กเต้นรัว

เลื้อยพาร่างเหยียดยาวออกมาจากพุ่มไม้รก

ล�าตัวสีเหลืองนวลสะท้อนแสงไฟข้างทางดูสวยงาม ผงกหัว

ขึน้มองกลุม่คนทีห่่างออกไปเรือ่ยๆ แลซ้ายขวาเพ่ือความปลอดภยั 

เริ่มตามรัก
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ก่อนจะค่อยๆ เลื้อยกายตามคนกลุ่มนั้นไป

งเูห่าแสงจนัทร์แบบเขานัน้เป็นสายพนัธุห์ายาก และชอบอยู่

แบบโดดเดี่ยว ไม่ย่างกรายเข้าไปในถิ่นของงูตัวอื่น และแน่นอนว่า

งูตัวอื่นๆ ก็ไม่ควรที่จะเข้ามาวุ่นวายในถิ่นของเขาถ้าหากยังรักชีวิต

อยู่ พิษของงูเห่าแสงจันทร์แบบเขาจะอันตรายกว่างูเห่าทั่วไปเป็น

เท่าตัว

เพียงแต่งูเห่าแสงจันทร์เป็นสัตว์รักสงบ 

ถงึเจอมนษุย์กจ็ะไม่สู ้ไม่ท�าร้าย แต่หากถูกตวัหรอืแสดงออก

ชัดเจนว่าจะท�าร้ายก็จะตอบโต้กลับไปทันที

และเพราะเป็นสายพนัธุห์ายากหรอืเปล่าก็ไม่แน่ใจ ตัง้แต่เกิด

มางเูห่าแสงจันทร์แบบเขากเ็ลยยงัไม่เคยพบเจอพ่อแม่หรอืว่าพีน้่อง

ของตัวเองเลยแม้แต่ตัวเดียว

และมนัมคีวามลบัอยูอ่ย่างหนึง่ส�าหรบังเูห่าแสงจนัทร์...ความ

ลบัทีร่บัรูม้าตัง้แต่เกดิออกมาจากไข่ใบโต ในคนืท่ีพระจันทร์เตม็ดวง 

หากได้รับจุมพิตจากคนทีช่อบ จะท�าให้สามารถกลายร่างเป็นมนษุย์

ได้ ก็คือมีร่างเป็นมนุษย์และสามารถกลับไปเป็นงูก็ได้ แต่ถ้าอยาก

จะกลับไปเป็นมนุษย์อีก ก็ต้องจุมพิตกับมนุษย์คนเดิมอีกครั้ง นี่คือ

สิ่งที่เขาเข้าใจ

เป็นการผูกมัดว่ามนุษย์คนนั้นเป็นคู่ของเราไปจนตาย ไม่ว่า

จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม

ไม่ต่างอะไรจากการมัดมือชกนั่นแหละ

และตอนนีง้เูห่าแสงจนัทร์แบบเขากม็มีนษุย์ทีถ่กูใจ อยากจะ

ได้มาเป็นคู่ครองแล้วด้วย

คิดแล้วก็อยากจะดิ้นไปมาด้วยความเขิน

หากมีมนุษย์เดินผ่านคงตื่นตกใจน่าดู ที่มีงูเห่าตัวไม่เล็ก 
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ไม่ใหญ่ก�าลังนอนเลื้อยบิดไปมาบนพื้น ก่อนจะหยุดน่ิงไปเหมือน

ก�าลังคิดอะไร แล้วเริ่มดิ้นออกมาอีกรอบ

...แค่คิดว่าจะได้ร่วมรักกับมนุษย์คนนั้น หัวใจเขาก็สูบฉีดขึ้น

มาจนถึงใบหน้าเล็กๆ ที่ส่ายไปมา ทั้งๆ ที่เป็นสัตว์เลือดเย็น แต่

ตอนนี้กลับรู้สึกเหมือนตัวเองก�าลังเขินร้อนไปทั้งตัว ส่องสายตา 

กลมๆ เข้าไปในเขตรั้วไม้สวยล้อมรอบบ้านหลังใหญ่ 

ล�าตัวสีเหลืองนวลขยับเลื้อยลอดใต้รั้วไม้เข้าไปด้านในไป

จนถึงประตูบานเลื่อน จดจ้องว่าควรจะท�าอะไรต่อไปเพื่อให้ตัวเอง

ได้เข้าไปด้านในบ้าน ควรจะเคาะประตดู้วยหางเล็กๆ ของตวัเอง ส่ง

ยิ้มให้แก่มนุษย์ที่ออกมาเปิดให้แล้วแลบลิ้นทักทายไปดีหรือเปล่า

นั่นคงเป็นความคิดที่ดี ถ้าหากมนุษย์คนนั้นไม่กลัวงู

ผงกหัวข้ึนเม่ือรบัรูถ้งึความร้อนและแรงสัน่สะเทอืนทีใ่กล้เข้ามา 

งจูะไม่มหีไูว้รบัเสยีง แต่ไม่ใช่กบังเูห่าแสงจนัทร์ทีไ่ด้ยนิเสยีงทกุอย่าง

เหมือนมนุษย์ เสียงพูดคุยหัวเราะดังใกล้เข้ามาเรื่อย เจ้างูหายาก 

เร้นกายหลบซ่อนข้างกระถางต้นไม้ใหญ่

ผงกหัวชูคอขึ้นมองมนุษย์หลายคนที่เดินออกไปยังประตูรั้ว

รวมถึงผู้ชายคนนั้น

ใบหน้าเล็กราวกับจะเห่อแดงขึ้นมาด้วยความขวยเขิน ล�าตัว

เริม่บดิไปมาอกีครัง้ ก่อนจะเพิง่นกึขึน้ได้ว่าตวัเองควรจะท�าอะไรต่อ 

เมื่อมองไปยังบานประตูที่เปิดอยู่

ฟ้าดินช่างเปิดโอกาสให้เขาได้ใกล้ชิดกับมนุษย์คนนั้น

งสูเีหลอืงนวลเลือ้ยหายเข้าไปทางประตบู้านท่ีเปิดอ้ารวดเรว็ 

ส่งเสียงฟ่อๆ คล้ายจะฮัมเพลงตามจังหวะที่เคยได้ยินอย่างมีความ

สุข เขาเรียกว่าสวรรค์เปิดทาง แสดงว่าเราสองคนเป็นเนือ้คูก่นั ประตู

ถึงได้เปิดอ้าให้เขาได้เข้ามาง่ายดายแบบนี้
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เลื้อยพาดขึ้นไปบนโซฟาตัวนุ่มในห้องรับแขกกว้างขวาง วาง

หัวเล็กๆ เอาไว้บนที่วางมือ จดจ้องผู้ชายร่างสูงท่ีก�าลังพูดคุยกับ

เพื่อนตัวเองเสียงดัง ก่อนจะโบกมือลากันและเดินกลับเข้ามา

ล�าตวัยาวขดเข้าหากนั จ้องมองมนษุย์ผูเ้ป็นเจ้าของบ้านเดนิ

หายขึ้นไปด้านบน

เรียวขาแกร่งสีเข้มโผล่พ้นออกมานอกกางเกงขาสั้นเรียก

สายตาของเจ้างูเอาไว้ไม่ละ ลิ้นเล็กแลบเลียออกมา ก่อนจะเลื้อย

เชื่องช้า ตามคู่ครองในมโนความคิดของตัวเองขึ้นไปด้านบน 

ปึง! แกร๊ก!

สิงโตจัดการปิดประตูห้อง กดล็อกก่อนจะเดินไปล้มตัวนอน

บนที่นอนกว้าง วันนี้มีโอเพ่นเฮาส์ที่มหาวิทยาลัย ท�าให้วันทั้งวัน

แทบจะไม่ได้นั่งพัก ถูกดึงไปตรงนั้นตรงนี้ โชว์ตัวให้พวกเด็กมัธยม

กรี๊ดกร๊าดไปเรื่อยจนหูเขาจะพัง ถ้าไม่ติดว่าถูกพี่รหัสบังคับมาว่าให้

ท�าตัวดีๆ เขาคงจับเด็กพวกนั้นหักคอไปแล้วแน่ๆ

ดีที่ยังขอกลับก่อนเวลาได้ 

ไม่งั้นเขาคงได้นอนหมดสภาพอยู่ที่มหา’ลัยแน่ๆ

ความเหนือ่ยล้าสะสมพาให้เคลิม้หลบั ได้ยินเสยีงเคาะประตู

ห้องแผ่วเบาแต่กย็งัไม่อยากจะลกุ แต่พอนกึขึน้ได้ว่าอาจจะเป็นแม่

ที่เพิ่งกลับมาถึงได้ลุกขึ้นนั่งงัวเงีย ลากเท้าเดินไปเปิดประตูออกดู

...ว่างเปล่า รู้สึกแค่เหมือนมีอะไรแทรกผ่านเข้ามา แต่พอก้ม

มองก็ไม่เจอ

สิงโตส่ายหัวรู้สึกว่าตัวเองจะมึนงงเกินไป สงสัยเพราะความ

ง่วงท่ีสะสมอยู่ ร่างสูงเดินกลับไปทิ้งตัวบนเตียงอีกครั้ง หลับตา

ปล่อยสติเข้าสู่ห้วงความฝัน 

เปิดโอกาสให้แขกไม่ได้รับเชิญค่อยๆ เลื้อยพาตัวเองขึ้นมา
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บนเตียง

ดวงตาสีแดงระริกไหว แลบล้ินสองแฉกแตะเลียลงไปบน

ปลายนิ้วเรียวสวยด้วยความหลงใหล ก่อนจะเลื้อยแนบขึ้นไปบน

ร่างกายที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อแผ่วเบา วางหัวเล็กพาดไว้บนไหล่

หนา ซุกซบลงไปอย่างออดอ้อนท�าอย่างกับตัวเองเป็นแมวน้อย 

น่ารัก 

ทั้งๆ ที่ความจริงแล้วคืองูเห่าตัวขนาดกลางที่เต็มไปด้วยพิษ

และอันตราย

แต่เขาไม่คิดจะท�าร้ายคนคนนี้

ไม่คิดจะท�าร้ายใคร

...ก็แค่อยากจะจับมนุษย์คนนี้เปลื้องผ้า แล้วปลุกปล�้าให้

กลายเป็นของเขาก็เท่านั้นเอง



~ อสรพิษตามรัก ~

ตามรักครั้งที่ 1

ร่างสูงโปร่งเดินงุนงงลงมาจากชั้นสอง ยกมือขึ้นบีบนวด

ช่วงไหล่ที่ปวดหนึบ ตอนนอนรู้สึกเหมือนมีอะไรทับอยู่ตลอดเวลา 

พอลืมตาถึงได้รู้ว่าตัวเองถูกหมอนข้างทับอยู่ แต่ก็ไม่เข้าใจว่าแค่

หมอนข้างท�าไมเขาถึงได้รู้สึกปวดไหล่ขนาดนี้ หรือจะนอนผิดท่าไป 

“ตื่นแล้วเหรอลูก แม่ไปเคาะเรียกมากินข้าว แต่สิงหลับอยู่ ก็

เลยปล่อยให้นอนไปก่อน” ทั้งเคาะทั้งเรียก แต่ลูกชายก็ยังไม่ออก

มาเปิดให้ เธอถงึได้ใช้กญุแจเปิดเข้าไป นอนหมดสภาพจนน่าสงสาร 

เธอเลยไม่อยากจะปลุก เดี๋ยวค่อยเตรียมอาหารไว้ให้ทีหลัง

“แม่ท�าอะไรกิน” สิงโตยกมือขึ้นขยี้เส้นผมที่พันกันยุ่งเหยิง 

สภาพหลังตื่นนอน บอกเลยว่าถ้าใครมาเห็นคงจะไม่เชื่อแน่ๆ ว่า

ผู้ชายคนนีค้อืเดอืนคณะวศิวะคนหล่อ พ่วงด้วยต�าแหน่งพีว้่ากแสน

ดุที่เหล่าสาวๆ ในมหา’ลัยจับจ้องกันตาเป็นมัน ซึ่งถามว่าเขาสนใจ

ไหม 

ก็ไม่...
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พวกผู้หญิงน่าร�าคาญ ถ้าไม่แต่งหน้าท�าผมก็คอยแต่จะ 

ส่งเสียงท�าร้ายแก้วหูเขาอยู่ตลอดเวลา 

นอกจากแม่เขากับแมงมุม เพื่อนสาวคนสนิท สิงโตเองก็ 

ไม่รู้สึกเลยว่าจะมีผู้หญิงคนไหนที่ไม่น่าร�าคาญ ไม่ใช่แค่ผู้หญิง กับ

ผู้ชายบางคนก็เหมือนกัน ยอมรับว่าเขามันพวกไบเซ็กช่วล ผู้หญิง

กไ็ด้ ผูช้ายไม่เกีย่ง ขอแค่อย่าท�าตวัน่าร�าคาญ มารบกวนเวลาส่วนตวั

ของเขาก็พอ

เพราะถ้าถูกใจ...เขาจะเป็นฝ่ายเข้าไปหาเอง

สิงโตนั่งลงบนเก้าอี้ โต๊ะอาหารมีกับข้าวสองอย่างวางอยู่

พร้อมข้าวร้อนๆ อีกหนึ่งจาน

“ต้มย�าเห็ดกับไข่เจียว พอกินได้ไหมลูก”

“ได้ครับ แม่ไปนอนเลย เดี๋ยวสิงกินเสร็จสิงล้างเอง” หิวจน

ท้องส่งเสยีงประท้วง พอก้นแตะเก้าอี ้ข้าวในจานก็เริม่พร่องหายใน

เวลาเพียงไม่นาน และตามด้วยจานที่สอง ให้เขาได้กินเถอะ วันนี้

ถกูพวกสาวๆ ในคณะใช้ทัง้แรงงานทัง้หน้าตาจนหวิโซ ข้าวก็ไม่มใีห้

กิน เพราะช่วงพักมัวแต่ไปเล่นบาสอยู่กับพวกเพื่อนๆ กลับมาที่ซุ้ม

อีกทีข้าวหมด 

เอาแจกน้องๆ ทีเ่ข้ามาดซุู้มไปหมดแล้ว เพราะคดิว่าพวกเขา

ไปหาข้าวกินกัน

จริงๆ ก็ไปนั่นแหละ แต่เข้าใจไหมว่าคนเยอะ พอไปถึงก็ไม่มี

ที่ว่างเหลือให้นั่ง ร้านข้าวทุกร้านเบียดเสียดไปด้วยคนเกือบพัน  

ไม่ได้เว่อร์ คนเยอะจริงๆ เยอะจนจะไปน่ังแย่งอากาศกันหายใจ 

แล้วคนท่ีเกลียดความน่าร�าคาญแบบสิงโตก็เลยตัดปัญหาด้วยการ 

กลับไปหาข้าวกินที่ซุ้ม

แล้วเป็นไงล่ะ สุดท้ายก็ไม่ได้กินอะไรเลย
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โคตรจะหิว

หิวจนจะจับควายยัดใส่ปากได้ทั้งตัว

ข้าวที่แม่เหลือเอาไว้ในหม้อเกือบครึ่งหม้อถูกเขาซัดจนเรียบ 

รวมทั้งอาหารทีว่างอยู่บนโตะ๊ด้วย กินเสร็จก็เก็บล้าง ล็อกบา้นแล้ว

เดินขึ้นห้อง

‘หอมมม คิกๆๆ’

มอืทีเ่อือ้มแตะลกูบดิชะงกัค้าง สงิโตขมวดคิว้ดเุอีย้วตวัเอาหู

แนบฟังเสียงท่ีดังแว่วออกมาจากในห้อง ตอนลงไปก็ไม่ได้เปิดทีว ี

ทิ้งไว้ไม่ใช่เหรอ แล้วเสียงที่มันดังลอดออกมาจากห้องเขามันมา 

จากไหน

‘กลิ่นหอมของมนุด งื้อออ’

บานประตูถูกผลักเปิดเชื่องช้า เบาจนสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่

ก�าลงับดิไปบดิมาบนเตียงเขาไม่รูตั้ว หางเลก็ๆ ทบุแปะลงบนทีน่อน

แสดงอาการราวกับคนเวลารู้สึกขวยเขิน ซุกหัวเล็กดุนดันอยู่กับ

หมอนที่เขาใช้หนุน 

‘เราต้องวางแผน มนุดต้องเป็นของเรา’

สิงโตหันหาที่มาของเสียง

มันก็ชวนให้ขนลุกไหมล่ะ ในห้องมีงูนอนดิ้นไปดิ้นมาอยู่บน

เตียง ลวนลามหมอนของเขาไม่พอยังมีเสียงประกอบการกระท�า

ออกมาอีก จะบอกว่าเป็นเสียงจากโทรทัศน์ก็ไม่ใช่ ไม่ได้เปิดแล้ว

เสียงมันจะมาได้ยังไงวะ 

หรือว่าหูแว่ว...

‘หอืออ กล้ามโตๆ หน้าท้องแน่น...เห็นแล้วอยากจะมดุเข้าไป

ในเสื้อ’

ไม่ใช่แล้วละ
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สิงโตคิดว่าเขาไม่ได้หูแว่วไปเองแน่ๆ

งูลักษณะแปลกๆ ตัวนั้นมันส่งเสียงพูดออกมาจริงๆ

เจ้างยูงัคงบดิม้วนไปมา เขาไม่ใช่คนกลัวง ูแต่ก็ไม่ได้ชอบหรอื

อยากจะเลีย้งไว้ เอือ้มมอืไปคว้าไม้กวาดทีต่ัง้อยู่ใกล้มอืท่ีสุดก่อนจะ

ก้าวยาวๆ ตรงไปที่เตียง ง้างขึ้นเตรียมจะฟาดเต็มแรง 

เจ้างูเริ่มรู้สึกถึงอันตรายที่เข้าใกล้

ตากลมๆ สีแดงเลื่อนมองคนที่พร�่าเพ้อถึง ก่อนจะส่ายหาง

ไปมาเบาๆ

ตุบ!

ฟ่อออ!!!

เสียงขู่ฟ่อดังเม่ือเขาฟาดไม้กวาดลงไปบนต�าแหน่งที่งูตัวนั้น

อยู่ ถ้าเขาไม่ได้ยินเสียงมันก็คงคิดไปแล้วว่ามันขู่สู้ แต่เปล่าเลย เจ้า

งูตัวนี้ก�าลังส่งเสียงบอกไม่ให้เขาตีมัน ทั้งยังท�าน�้าตารื้นๆ ใส่มาอีก

‘มนุดอย่าตีเรา’

ครับ มันร้องขอแบบนี้เลย

ตุบ!

ฟาดลงไปอีกรอบ

‘งื้อ มนุดอย่าตี’ หลบแล้วส่งเสียงบอก

ตุบ!

คราวนี้ฟาดแรงจนไม้กวาดเกือบจะหัก สิงโตมองงูตัวเดิมท่ี 

ขดตัวผงกหัวขึ้นส่ายไปมามึนงงน้อยๆ บีบน�้าหูน�้าตาใส่เขา

แม่ง งูผีหรือเปล่าวะ

“ไม่ให้ตีมึงก็ออกไปจากห้องกู!” ตะคอกออกไปลั่น รู้ว่าเจ้างู

นัน่มนัเข้าใจเขา จากท่าทางหดหวัลงไปซกุกบัตวัแล้วเงยีบไปพกัใหญ่ 

กะพริบตาปริบๆ ใส่ ท�าอย่างกับว่ามันน่ารักมากมาย 
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~ อสรพิษตามรัก ~

:

ขยับหัวชูขึ้นมาอีกรอบ

‘มนุด...ได้ยินเราด้วยเหรอ’

ตุบ!

แอ๊ฟฟฟ...

เสียงเล็ดลอดออกมาจากร่างของงูที่ถูกเขาฟาดลงบนเตียง 

สิงโตยกไม้กวาดขึ้น มองเจ้างูตัวขนาดกลางที่ลิ้นห้อยแบนไปกับ

ท่ีนอน เกบ็ล้ินตวัเองช้าๆ ผงกหัวขึน้มองเขาด้วยดวงตาคูส่แีดงทีส่ัน่

ระริก

สายธารน�้าตาเอ่อล้นออกมาพร้อมเสียงร้องไห้ก้องอยู่ในหู

‘ฮึกกก ฮือออ เราเจ็บนะ’

ยังจะมาดิ้นใส่เขาอีก

สิงโตตั้งท่าจะฟาดอีกรอบ แต่พอเห็นเจ้าสัตว์เลื้อยคลานท่ี

ก�าลังร้องไห้ใส่ก็เกิดท�าไม่ลงขึ้นมา...ร้องโวยวายเป็นเด็กเลย สิงโต

สังเกตลักษณะแปลกตาของงูตัวนี้ช้าๆ เขาไม่เคยเห็นงูหน้าตา 

แบบนี้ แถมยังพูดได้อีก

หรือมันจะเหมือนในหนังที่เขาเคยดู 

...เพ้อเจ้อละ

แต่ก็อธิบายไม่ได้อยู่ดีว่าท�าไมงูตัวนี้ถึงพูดได้

“กลบัไปทีข่องมึง แล้วอย่าเข้าบ้านคนมัว่ซัว่แบบนีอ้กี” ขีเ้กยีจ

จะคดิหาค�าตอบ เลยพดูไล่มันไป งตัูวนัน้หยดุดิน้ มเีสยีงสะอืน้ออก

มาเบาๆ ยกหัวมองเขาสั่นๆ

‘เราไปก็ได้’

เป็นงูที่ว่าง่ายดีว่ะ

สิงโตพยักหน้าลงเบาๆ 
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“เออ โดดลงหนา้ต่างไปเลย” โบกมือไลไ่ปทางหนา้ต่างที่เปิด

อยู่ มันต้องเข้ามาทางนั้นแน่ๆ

‘แต่เราขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหม’

มีต่อรอง...

เจ้าของห้องหรี่ตาดุ เจ้างูเห่าแสงจันทร์สะดุ้ง หดหัวกลับไป

ขดรวมกับล�าตัวยาวของตัวเอง

“ขออะไร” ท�าไมเขาต้องยอมมันด้วยวะ

ฟืดดด!

‘ถะ ถอดเสื้อให้เราดูหน่อยได้ไหม...’

:

กริบ...

สิงโตเพิ่งจะเคยเกิดอาการพูดอะไรไม่ออกขึ้นมาก็ตอนนี้ 

สายตาคู่ดุจ้องมองเจ้างูตัวน้อยที่ส่งสายตาระยิบระยับเต็มเปี่ยม 

ไปด้วยความหวังว่าเขาจะถอดเสื้อให้มันดู มองแค่นี้ยังเห็นได้ถึง

ความหื่นกระหายที่ส่งผ่านดวงตาสีแดงคู่นั้น ความกระหายที่ไม่ใช่

ความหวิอยากกลนืเขาลงท้อง แต่เป็นความกระหายในเรือ่งใต้ร่มผ้า

เชื่อสิ เขาจ้องตากับมันอยู่เนี่ย

สงสัยนะว่างูก็ห่ืนได้ด้วยเหรอวะ...หรือว่าแบบนี้มันจะเป็น

เรื่องปกติ เขาไม่ค่อยรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตพวกนี้เท่าไหร่

แถมยังเป็นงูตัวผู้ จากเสียงที่มันพูดกับเขา แน่ใจว่าไม่ใช่ 

ตัวเมียแน่ๆ

สงิโตขมวดคิว้เป็นปม ขยบัถอยหลังเมือ่งตูวันัน้ตัง้ท่าจะเลือ้ย

เข้ามาหา

“มึงเป็นงูบ้าอะไรเนี่ย ออกไป! หรือจะให้กูฟาดอีกรอบ”

ง้างไม้กวาดขึ้นขู่
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~ อสรพิษตามรัก ~

เจ้างูหัวหดกลับไปที่เดิม นัยน์ตาสีแดงปริ่มน�้าตามองอย่าง

ตัดพ้อ 

ตัดพ้อเขา...ซึ่งเป็นมนุษย์

เฮดว้ากคนโหดของคณะวศิวะอยากจะท้ึงหวัตวัเองแรงๆ คดิ

ว่าตัวเองบ้าไปแล้วแน่ๆ ได้ยินเสียงงู พูดคุยกับมันเหมือนเป็นเรื่อง

ปกติ แล้วยังมาถูกเจ้างูหื่นตัวนี้ลวนลามผ่านทางสายตาอีก พอไล่ก็

มาท�าตัดพ้อใส่

มันน่าฟาดให้จม...

‘เราไปแล้วก็ได้’ ท�าเสียงน้อยอกน้อยใจ ค่อยๆ เคลื่อนร่าง

เลื้อยตรงไปทางหน้าต่างที่มนุษย์บอก หัวเล็กๆ ชูขึ้นเลื้อยพาดไป

บนขอบหน้าต่าง หันกลับมากะพริบตาปริบๆ ส่งให้เจ้าของห้อง 

คนหล่ออีกรอบ

จะไล่เขาไปจริงๆ เหรอ...

อุตส่าห์สละถิ่นตัวเองแล้วตามมนุษย์มาเลยนะ ถ้าไล่ไปแล้ว

จะไปอยู่ที่ไหน

“มองอะไรอีกวะ โดดๆ ลงไปได้แล้ว กูจะปิดหน้าต่าง” มอง

ไม่เลิกก็เลยออกปากไล่ออกไปอีกรอบเสียงดุ

เจ้างตูวันัน้บบีน�า้ตาใส่เขาสองสามหยด ก่อนจะท�าท่าหนัออก

ไปทางหน้าต่าง สิงโตก�าลังจะเดินไปหยิบผ้าเช็ดตัวเตรียมอาบน�้า

เข้านอน แต่ก็ต้องสะดุ้งเพราะเสียงแหกปากล่ันของส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่

ร่วมห้องอีกตัว

‘มนู้ดดดดดด! ช่วยเราด้วย เราจะตกแล้ว ฮือออ มันสูงอะ 

เอาเราขึน้ไปท’ี หางสเีหลอืงนวลพนัเกาะอยูท่ีห่น้าต่างแน่น ส่งเสียง

โวยวายให้เขาช่วย ‘ฮึก ฮือออ เราจะตายแล้วมนุด เรายังไม่ได ้

ปลุกปล�้ามนุดเลย เรายังตายไม่ได้นะ!’
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สิงโตชะงัก ถอนหายใจเฮือก

ตอนแรกก็ว่าจะช่วยเพราะขี้เกียจร�าคาญเสียงของมัน

แต่พอได้ยินที่มันคิดมันพูดปุ ๊บ...สิงโตก็ตัดสินใจเดินเข้า

ห้องน�้าทันที ถ้ามันขึ้นมาเองไม่ได้ก็ห้อยอยู่ตรงนั้นไปนั่นแหละ จะ

ฟาดเอาอีกรอบให้ด้วย คิดจะมาปล�้าเขา ถ้าเป็นคนป่านนี้โดนเขา

ต่อยหน้าแหกไปแล้ว

เสียงเคลื่อนไหวในห้องเงียบไป

งูเห่าแสงจันทร์หยุดชะงัก

ได้ยินแต่เสียงประตูที่ถูกปิดและเสียงน�้าที่ไหลกระทบพื้น

มนุษย์อาบน�้า!

หยุดส่งเสียงร้องโวยวายแทบจะทันที หัวที่ห้อยไปมานอก

หน้าต่างผงกข้ึน เล้ือยเอาหัววางพาดข้ึนมาบนขอบหน้าต่าง ตากลม

สีแดงจ้องมองประตูห้องน�้านิ่ง หัวใจดวงเล็กๆ เต้นตุบตับ เลือดลม

สบูฉดีเห่อร้อนข้ึนมาทัว่ใบหน้า อยากจะเลือ้ยลอดผ่านประตเูข้าไป

ดูด้านใน...

แต่ไม่ได้...เดี๋ยวมนุษย์ฟาดด้วยไม้กวาดอันนั้นอีก

แค่นิดเดียว...งื้อออ แอบดูนิดเดียว คงไม่เป็นอะไรหรอกมั้ง

เจ้างเูห่าแสงจนัทร์มดุหน้าลงบนพรมทีป่อูยูบ่นพืน้ห้อง ขยบั

เลื้อยเชื่องช้าไปหยุดอยู่ที่หน้าประตู หัวเล็กๆ แตะแนบไปกับบาน

ประตู ก่อนจะมุดผ่านช่องกว้างด้านใต้เข้าไปเพียงครึ่งหัว 

ฟืดดด!

ปากเลก็ๆ อ้าค้าง จบัจ้องไปทีก่ล้ามเนือ้หน้าท้องเรยีงตวัสวย

ตาเป็นมัน เผลอแลบลิ้นค้างออกมาด้วยนิดหน่อย...ก็แค่นิดเดียว 

มนุษย์ยังไม่เห็นเขา ขอดูต่ออีกแป๊บได้ไหม

อยากลองสัมผัสดูจังเลย…
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~ อสรพิษตามรัก ~

ดูก้อนเนื้อที่เรียงตัวสวยพวกนั้นสิ

‘งื้อออ อยากได้ๆๆๆ’

“เหี้ย!!!” กางเกงที่อยู่ในมือแทบจะร่วงลงพื้นตอนได้ยินเสียง 

งุ้งงิ้งลอดเข้ามาในหู ไม่ใช่แค่นั้น ไอ้งูผีที่เขาเพิ่งไล่ให้มันกระโดดลง

หน้าต่างไปก�าลงัโผล่หัวลอดเข้ามาจากด้านใต้ประต ูจ้องมองเขาไม่

ละสายตาไปไหน เอาจรงิๆ มนัไม่ได้มองเขาหรอก จากสายตาแล้ว...

แม่ง มองท่อนบนกูไม่ละเลย

สงิโตแทบจะสบถ มอืคว้าเอาขวดแชมพปูาใส่หวัเลก็ๆ ทีผ่ลบุ

หายออกไป

สาบานว่าจะตามออกไปฟาดให้แบน

กางเกงบอลส�าหรับใส่นอนถูกสวมเข้ามา สิงโตดึงเอา

ผ้าเช็ดตัวขึ้นพาดไหล่ ดึงประตูกระชากออกไปด้านนอก มองหา

ไม้กวาดที่เขาตั้งพิงเอาไว้ก่อนจะเข้ามาอาบน�้าเมื่อกี้

...ว่างเปล่า

ไม้กวาดหายไปแล้ว

หันไปเจอเจ้างูตัวเดิม เพิ่มเติมคือก�าลังเลื้อยพันอยู่ตรง

หน้าต่าง ชะโงกหัวมองลงไปด้านนอก ก่อนจะหันกลับมาหาเขา 

กะพริบตาปริบๆ

‘มนุด...เราท�าไม้กวาดหลุดจากหางร่วงลงไปแล้วอะ ไม่โกรธ

เรานะ’

...ยิ้มหวาน

ในสายตาสิงโตที่เป็นมนุษย์มันคือการแยกเขี้ยวแสยะ

ตอนนี้ไม่อยากฟาดงูแล้ว อยากจะหาอะไรมาฟาดหัวตัวเอง

ให้หลบัไปเลย เผือ่ต่ืนมาแล้วไอ้งผูนีีม่นัจะหายไปจากเขา หรอืบางที

เขาอาจจะแค่ฝันไปไง...เป็นไปได้ เขาอาจจะฝันอยู่ แบบยังไม่ตื่น
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ตั้งแต่กลับมาจากมหา’ลัย

“กูจะบ้า...”

‘มนุดเป็นอะไรเหรอ’

“เสือก!”

อูยยย คนหล่อด่าเจ็บจัง 

หัวเล็กหดแนบกับตัว ก่อนจะเลื้อยตามร่างสูงโปร่งไปที่หน้า

ตู้เส้ือผ้า เลื้อยขึ้นไปอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งที่สูงเกือบถึงเอวของคน

ตัวสูง

งืมมม

ฟืดดด วะ...วีเชป

เขาตั้งใจมอง สาบานว่าเขาตั้งใจมากๆ เลย 

แค่มองยังร้อนขนาดนี้ ถ้าได้สัมผัสจะร้อนขนาดไหน...

‘มนุด...เราแตะตัวมนุดได้ไหม’

“ไม่” แทบจะตอบไปแบบไม่ต้องคิดให้เสียเวลา ตาคมปราย

มองเจ้างูที่จดจ้องอยู่กับหน้าท้องของเขา 

‘แค่นิดเดียว’

“บอกว่าไม่ไง” กดเสียงดุไปอีกรอบ คิดว่ามันคงกลัวเขาบ้าง

แหละ เห็นโดนดุทีไรก็หัวหดตลอด

แต่เหมือนเขาจะคิดผิด

แปะ!

หางเล็กๆ วางแปะลงมาบนหน้าท้องเขา สิงโตก้มมองนิ่ง  

เจ้างูตัวนั้นเงยสบกับเขา บิดไปบิดมาก่อนจะเลื้อยขยับเข้ามาใกล้

มากขึ้น

‘กล้ามแน่นจัง เราขอซบหน่อยนะ’

งูผี...
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สิงโตก่นด่าไปในใจ

ขยับหนีหัวที่ตั้งท่าจะเข้าดุนดันซุกซบบนหน้าท้องเขา

“แตะกูอีกรอบ มึงได้ไปนอนเล่นในกรงหมาแน่ๆ” บ้านเขา

ไม่มีหมาหรอก ขู่มันไปแบบนั้นแหละ ปกติงูจะไม่ค่อยถูกกับหมา

เท่าไหร่ ว่าไปแล้วเขาเองกไ็ม่ชอบเล้ียงสัตว์ แต่คงต้องไปหาซือ้หมา

มาไว้สักตัว 

เอาไว้มากัดไอ้งูผีนี่ไง

‘งั้นเราขอแตะอีกรอบ แล้วมนุดจะพาเราไปนอนเล่นในกรง

หมากไ็ด้ ว่าแต่กรงหมานีม่นัมหีมาหรอืเปล่า เราไม่นอนเล่นกับหมา

นะมนุด เราเกลียดสัตว์หน้าขน’

:

เฮ้อออ

กรงหมาที่ไหนไม่มีหมาวะ

กรงหมามจีระเข้มัง้ คยุกบัมนัไม่ถงึวนัเหมอืนชวีติส้ันลงไปอกี

สิบปี

นอกจากจะหื่นแล้วยังเอ๋อด้วยมั้ง ไอ้งูบ้านี่...



~ Scriper ~

ตามรักครั้งที่ 2

‘สรุปให้เราแตะอีกรอบนะมนุด’

เฮ้อออ 

จ�าได้ว่าเขาเคยเก็บท่อนเหล็กเอาไว้ในห้อง มันยังอยู่ใช่ไหม 

อยากจะไปหาหยบิมาฟาดไอ้งผูนีีส่กัท ีพดูไปขนาดน้ัน ยังมหีน้ามา

เอียงคอ ท�าตาแป๋วเอ่ยถามเขาดื้อๆ อีก 

ไม่ใช่แค่นั้น...

หางแม่งชูตามค�าพูดมาด้วย เตรียมพร้อมมากถ้าหากว่าเขา

ตอบว่าได้เมื่อไหร่ หางมันจะแตะสัมผัสลงบนกล้ามเนื้อเขาทันที

“แตะกูรอบนี้ กูหักคอมึงแน่ๆ”

ช่างเป็นการขู่ที่...ไร้ผลสุดๆ

สิงโตอยากจะยกมือขึ้นทึ้งหัวตัวเองสักรอบ

เหมอืนเจ้างตัูวนีจ้ะไม่มีหูไว้ฟังเขาเลยด้วยซ�า้ ไอ้ทีแ่สดงออก

ว่ากลัว บีบน�้าตาใส่ในตอนแรกมันคงเป็นแค่การแสดงระดับงูผี 

ใช่หรือเปล่า ขนาดบอกว่าจะหักคอ มันก็ยังเลื้อยเข้ามาดุนหัวซุกๆ 
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แตะซบกับหน้าท้องเขาอย่างไร้ความเกรงกลัว

จริงๆ ต้องด่าว่าหน้าด้าน...

‘แน่นอย่างที่คิดจริงๆ ด้วย’

ถไูปซบมากห็ล่นตุ้บไปกองบนพืน้เมือ่มนษุย์เดนิหนไีปทางอืน่ 

ว่าแต่เมื่อกี้มนุษย์พูดอะไรกับเขาหรือเปล่า บังเอิญมัวแต่ให้ความ

สนใจกับบรรดาก้อนเนื้อหกก้อนที่เรียงตัวสวยเลยไม่ทันได้ฟังที่

มนุษย์พูดกับเขา

‘...แต่หน้าท้องมนุดแน่นมากเลย ได้ซบแล้วเหมือนหัวใจจะ

วาย งื้อออ’

สิงโตกดปิดไฟให้ห้องทั้งห้องมืดสนิท ก่อนจะล้มตัวนอนลง

บนเตียงนุ่ม ปล่อยทิ้งให้เจ้างูโรคจิตตัวเดิมนอนดิ้นไปดิ้นมากับพื้น

ห้องพร้อมเสียงงุ้งงิ้งพูดถึงหน้าท้องของเขาไม่หยุด

:

ผ่านไปสักพักเสียงถึงจะค่อยๆ เงียบไป

ความรู้สกึเหมอืนมบีางอย่างบุกรกุขึน้มาบนเตยีงท�าเอาสงิโต

กลอกตาเบื่อหน่าย ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองหมดค�าพูดขนาดนี้มาก่อน 

พูดดีกพู็ด ไล่ไหมกไ็ล่ ทัง้ฟาดทัง้ขู ่แต่ไอ้งเูอ๋อตวัน้ีก็ยังคงท�าเหมอืน

กบัเขาเป็นมติรกบัมนัระดบัสบิ พาตวัเองเข้าหาเขาราวกับเขาไม่เคย

ฟาดมันแบนติดพื้นมาก่อน

แล้วดูมัน…เลื้อยมาบนเตียงไม่พอ ยังเอาหัวมาพาดบน 

หน้าท้องเขาอีก

สรปุมนัไม่ได้ฟังทีเ่ขาขูไ่ปตอนอยูห่น้ากระจกเลยใช่หรอืเปล่า 

หรือมีสกิลตีมึนสูง ถึงยังมานอนซบนอนอิงข้างๆ แบบนี้

‘ที่นอนมนุษย์นุ่มจัง’

“...” สิงโตยังคงหลับตาเงียบไม่สนใจเสียงที่เอ่ยพูดขึ้นมา
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เหมือนจะชวนคุย คิ้วเรียวสวยขมวดแน่นเมื่อรู้สึกถึงบางอย่างที่

สัมผัสลงตรงช่วงเอว ลืมตาขึ้นมองเพดานห้องก่อนจะถอนหายใจ

เฮือกเมื่อรู้ว่าไอ้สิ่งที่ก�าลังค่อยๆ ขยับทีละนิดเข้ามาในกางเกงของ

เขามันคืออะไร

‘มนุษย์มีคู่ครองหรือยัง’

“ยัง...” เตือนแล้วนะ 

‘ยงัไม่มีเหรอ!’ เสียงงทูีน่อนองิอยูบ่นหน้าท้องเขาถามตืน่เต้น 

ชูหัวขึ้นมอง เหลือกตาโตใส่เขา ทั้งๆ ที่เขาก�าลังส่งสายตาดุมันอยู่

มึงนี่มันโคตรจะงูผีเลย!

ถลึงตาดุอีกรอบ 

“มงึเนีย่ ยงัไม่หยดุอกี เอาหางมงึออกจากกางเกงกู!” กดเสียง

ดกุึง่ตะคอกใส่ไปให้งบูนตวัหลบัตาป๋ี หดหวัลงไปจนเกือบสดุ พร้อม

หางที่เลื่อนออกมาจากกางเกงเขาอย่างรวดเร็ว 

กว่าไอ้งนูีม่นัจะไปจากเขา สงิโตคดิว่าบางทตีวัเองอาจจะเป็น

บ้าไปก่อน

“ถอยไปให้ไกลๆ เลย กูจะนอน”

‘นอนสิ เดี๋ยวเราตบตูดให้’

ฟืดดด

:

พ่อง!

สมองมันคิดแต่เรื่องจะลวนลามเขาใช่หรือเปล่า

สายน�า้ไหลชโลมลงบนร่างสงูโปร่งทีย่นือยูใ่ต้ฝักบวั ปล่อย

ให้ความเยน็ช่วยปลกุเรยีกสตทิีย่งัคงง่วงงนุ พยายามไม่ฟังเสียงท่ีดัง

ลอดออกมาจากอีกฟากฝั่งของบานประตู 
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ไม่ใช่แค่เสียงพูด แต่รวมถึงเสียงหางที่ฟาดลงมาด้วย

แปะ!

‘มนุดดด อยากได้คนถูหลังไหม’

ไม่ต้องเห็นภาพ สิงโตก็พอจะรู้ว่าไอ้เจ้างูตัวนี้จะต้องเอาหัว

ตัวเองแนบกับบานประตูเพื่อรอคอยเสียงตอบรับของเขา เพราะ

ด้านใต้ประตถูกูอดัไว้ด้วยผ้าทีเ่ขาไม่ได้ใช้ กนัไม่ให้งผูมีนัทะล่ึงมดุหวั

เข้ามาอีก

แค่ฟังเสียงมนัตอนนี ้ในหวัเขากม็แีต่จบัถลกหนงั เสยีบไม้ย่าง

เต็มไปหมด

งบู้าอะไร ตอนนอนกต้็องเอาหัวเอาหางขึน้มาก่ายบนตวัเขา 

มีนอนละเมอถึงหน้าท้องเขาอีก อยากจะจับไปโยนท้ิงเหมือนกัน 

เพราะท่าทางเหมือนเจ้างูมันจะหลับลึก แต่พอนึกถึงสายตาตัดพ้อ 

เสียงต่อว่างุ้งงิ้งๆ แล้วต่อมความเป็นคนดีมันเสือกจะท�างานขึ้นมา 

เขาเลยไม่อยากจะท�า รอมันเบื่อหน้าท้องเขาเมื่อไหร่เดี๋ยวก็คงไป

เองนั่นแหละ

เลี้ยงมันไว้สักพักก็คงไม่แย่เท่าไหร่

ชวีติ...สตัว์สกัตวัไม่เคยคดิจะเลีย้ง พอมีให้เล้ียง ดันเสือกเป็น

งู แถมยังเป็นงูผีที่พูดได้และยังหื่นเป็นที่หนึ่ง

แต่ตอนหลบัมนักน่็ารกัด ีมที�าเนยีนขึน้มานอนพาดบนตวัเขา 

อ้าปากลิน้ห้อยอย่างกับหมา นี่ถ้าบอกวา่เป็นวิญญาณหมาในร่างงู

ก็จะเชื่อ แล้วจะไปหาซื้อกระดูกมาเลี้ยงด้วย หาโซ่กับปลอกคอมา

ล่ามไว้เฝ้าบ้าน

คูลๆ ดี...เลี้ยงงูไว้เฝ้าบ้าน โซ่ยาวสักสิบเมตรงี้

บ้าบอแล้วสิงโต คิดไปได้นะมึง...

ข�าความคิดตัวเองเสร็จ ยื่นมือไปหมุนปิดน�้า หยิบผ้าเช็ดตัว
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มาพันไว้รอบเอว ล้างหน้าแปรงฟันต่อจนเสร็จ ก่อนจะเปิดประตู

ออกมาด้านนอกเพื่อเจอกับงูผีตัวเดิมที่นอนแปะอยู่บนพ้ืนใต้เท้า

เขา ให้เดาก็ไม่ผิดจากที่สิงโตคิดเท่าไหร่หรอก มันคงเอาหน้าแนบ

ประตูคอยฟังเสียงเขาแน่ๆ

แค่เสียงก็ยังเอา...

จะใช้ค�าไหนด่ามันดี

“ไอ้งูผีเอ๊ย หลบไป ไม่งั้นกูเหยียบติดพื้นแน่ๆ”

ฟืดดด

‘หยะ เหยียบเลยมนุด ยกขาสูงๆ นะ เราอยากเห็น แคกๆ 

อยากให้เหยียบ’

:

ท�าตาแป๋ว

ไม่ได้ท�าส่งให้เขานะ 

ส่งไปใต้ผ้าเช็ดตัวเขานี่แหละ

เกิดมาไม่เคยเจอสิ่งมีชีวิตชนิดไหนท่ีจ้องจะลวนลามเขา 

ทกุทางแบบนี ้แตะนดิแตะหน่อยกเ็อา แอบดูเขาอาบน�า้ก็ท�า อยู่กับ

มนัวนัเดยีว รูสึ้กเปลืองตัวกว่าตอนถกูบังคบัให้ลงแข่งดาวเดอืนตอน

ปี 1 แล้วมีพวกพี่ๆ ปีสูงมาล้อมหน้าล้อมหลังลูบคล�าเขาอีก

มองงูที่ส่งสายตาระยิบระยับมาให้อย่างเซ็งๆ

มนษุย์ตัวโตหน้าดุถลึงตาใส่เจ้างบูนพ้ืนก่อนจะเดนิเลีย่งออก

ไปที่ตู ้เสื้อผ้า หยิบกางเกงยีน เสื้อยืด กับเสื้อช็อปประจ�าคณะ

วิศวกรรมออกมา ปล่อยให้ดวงตากลมแดงจ้องมองแผ่นหลังกว้าง

ตาเป็นมัน

คิดๆ แล้ว...ถ้ากลายเป็นคนก็อยากจะลองซบหลังพี่ดู

งื้อออ มนุษย์จ๋า มาจูบน้องเร็ววว



28

~ อสรพิษตามรัก ~

ท�าท่าจะเลื้อยตามไปที่ตู้เสื้อผ้า แต่หางตาดันมองไปเห็นสิ่ง

มชีวีติร่วมโลกทีก่�าลงัส่งเสยีงทกัทายมาในตอนเช้า ร่างของงวูยัก�าลงั

โตชะงักกึก เบิกตากลมขึ้นกว้างๆ ชูคอขึ้นแผ่แม่เบี้ยออกมา ขู่ฟ่อ

ลั่นห้อง

ฟ่อออ!

สงิโตจดัเสือ้ผ้าตวัเองจนเรยีบร้อย หนัมองเจ้าของเสยีงขู ่และ

เขาก็เพิ่งมารู้ตอนนั้นนั่นแหละ ว่างูผีที่เขาด่ามันอยู่ทุกวันเนี่ยเป็น

งูเห่า มันก�าลังแผ่แม่เบี้ยใส่สิ่งมีชีวิตบางอย่างที่วิ่งดุ๊กดิ๊กเข้าไปหา

สิ่งมีชีวิตสี่ขา...ตัวเล็กๆ 

เล็กกว่ามันเป็นสิบเท่า เล็กจนเขาหลุดหัวเราะ

งูบ้าอะไรวะ กลัวจิ้งจก

‘อยะ อย่าเข้ามานะ ไม่งั้นเราจะ จะ...จับกิน ฮึกกก เราไม่กิน

จิ้งจก อย่ามายุ่งกับเรานะ มนู้ดดดดดด ช่วยเราด้วย’

นั่นไง กลัวหัวหดจนต้องหันมาร้องเรียกให้เขาช่วย

สิงโตเดินเข้าไปใกล้ มันคงไม่ฉกเขาหรอก ถ้าจะฉกเขาคงฉก

ไปตั้งแต่ที่เขาฟาดมันด้วยไม้กวาดเมื่อวานเย็นแล้วมั้ง งูติงต๊องเอ๊ย 

ความสูงก็กลัว ไม่พอยังจะกลัวจิ้งจกอีก เสียชื่องูหมด

พอเห็นเขาเข้าไปใกล้ ก็รีบหดหัวลงเลื้อยมาหาทันที

เผลอแป๊บเดียวร่างยาวเหยียดก็พันกอดอยู่รอบเอวเขา ซบ

หัวลงบนไหล่ เอ่ยอ้อนเสียงสองเสียงสามทันที

อยากรูจ้รงิๆ ว่ามันรูตั้วไหมว่าตัวเองเป็นงอูะไร บางทไีอ้งเูห่า

นี่อาจจะเอ๋อ คิดว่าตัวเองเป็นงูเขียว ไร้พิษ ไร้อันตรายกับมนุษย์

แบบเขา

‘มนู้ดดดดดด ไล่มัน ไล่มันไปเร็วๆ’

“...”
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สิงโตถอนหายใจ โยนหลอดเจลที่ใช้เซ็ทผมใส่จิ้งจกตัวเล็กที่

วิ่งหนีหายเข้าไปในห้องน�้า ก่อนจะเหลือบตามองงูเอ๋อที่ก�าลังแนบ

หน้าตัวเอง ซุกดันไปทั่วไหล่เขา ลืมไปแล้วมั้งว่าก�าลังกลัวจิ้งจกอยู่

‘ไปหรือยัง มันไปหรือยัง’ ถามเขาเพ้อๆ เหมือนถามไปแบบ

นัน้ ตอนนีไ้อ้งผูมัีนไม่ได้สนใจอะไรนอกจากต้นคอเขาท่ีมนัก�าลงัซกุ

อยู่หรอก

“ไปแล้ว”

‘ฮือออ เรากลัวมากๆ เลยนะ’

ซุกซบไม่หยุด

นี่มันกลัวหรือหาเรื่องจะลวนลามเขากันแน่

“...มันอะไปแล้ว แต่เมื่อไหร่มึงจะลงจากตัวกู”

เนียนได้โล่...

งูผีชะงัก ก้มมองร่างตัวเองที่โอบรัดเขาอยู่ก่อนจะแยกเขี้ยว

ใส่ ซึ่งสิงโตคิดว่ามันคงจะยิ้มให้เขา ก่อนจะคลายออกเล้ือยลงไป

นอนขดอยูบ่นพืน้แทน ขยบัหางตบแปะๆ ลงบนพืน้เมือ่ถกูเขามอง 

ดุๆ

‘เราไม่รู้ตัวเลยนะมนุด จริงๆ นะ’

กะพริบตาปริบๆ

จ้าๆ ไม่รู้ตัวเลย

สงิโตเริม่คดิว่าตัวเองควรจะเชือ่เจ้างทูีว่นัๆ คดิแต่จะลวนลาม

เขาใช่ไหม ขนาดไม่รู้ตัวยังซุกยังซบเอาปานว่ามันเป็นเมียเขาเลย  

ถ้ามันรู้ตัวคงมุดหายเข้าไปในกางเกงเขาแล้วมั้ง 

“เรื่องของมึง สรุปจะอยู่กับกูใช่ไหม”

‘อือ้ นะมนดุนะ เราสญัญาว่าจะท�าตวัดีๆ  จะเฝ้าบ้านให้ด้วย’

นั่น...คิดว่าตัวเองเป็นหมาอีกแล้วมั้ง
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“มึงคิดว่าตัวเองเป็นหมาหรือไง”

เจ้างูเหลือกตาโต เลื้อยพุ่งเข้ามาชูคอขึ้นสบตากับร่างสูงของ

เขาในชุดช็อปจริงจัง

อะไรของมันวะ...

สงิโตขมวดคิว้ อ้าปากจะเอ่ยถาม แต่เจ้างมูนัก็ดนัพูดตดัหน้า

เขาข้ึนมาก่อน ‘เราไม่ใช่หมานะมนดุ อย่าเอาสิง่มชีวีติทีน่่ารกัๆ แบบ

เราไปเปรียบเทียบกับสัตว์หน้าขนพวกนั้นนะ’

:

สิ่งมีชีวิต...น่ารัก

เหรอ

‘อ้าว มนุดจะไปไหน’

“ไปให้ไกลจากสิ่งมีชีวิตน่ารักแบบมึงไง”

ปึง!!!

หน้าสัน่ตามประตเูลย งเูห่าสขีาวอมเหลืองเอยีงคองงๆ ลอง

เลือ้ยไปส่องตวัเองผ่านกระจกดกูค็ดิว่าไม่มีอะไรจะน่ารกัไปมากกว่า

นี้อีกแล้ว ดูสิ ออกจะดูน่ารักน่าชัง ตาก็โตแบบพิมพ์นิยมเลยนะ

จริงๆ เขาก็ไม่ใช่งูที่หลงตัวเองหรอก

แต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าตัวเองน่ารักมากจริงๆ ดูเงาที่สะท้อนอยู่สิ 

เฮ้อ! เหนือ่ยใจจรงิๆ ถงึว่า ท�าไมพวกงตัูวอืน่ถึงชอบอยากจะเข้ามา

ในถิ่นเขา

หน้าตาดีก็แบบนี้แหละ...

พี่ว้ากร่างสูงในชุดช็อปถอนลมหายใจพรั่งพรูออกมา

เหนื่อยๆ มุมปากกดยิ้มข�าเมื่อนึกไปถึงตอนที่ลืมของไว้ในห้อง จะ

เปิดเข้าไปก็ได้ยินเสียงงูผีมันงุ้งงิ้งพูดชมตัวเองไม่หยุด น่ารักบ้าง ดู
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ดีบ้าง จนเขาอยากจะข�าดังๆ แต่ก็ต้องกลั้นไว้ ไม่อยากขัดจังหวะงู

เอ๋อก�าลังหลงตัวเอง

สุดท้ายของที่จะเอาก็ไม่ได้เอา

แต่เขาไม่ซีเรียสอะไร ก็แค่สมุดจดงานเล่มหน่ึง เดี๋ยวจดใส ่

ที่อื่นไปก่อนแล้วค่อยลอกลงสมุดเล่มนั้นก็ได้ 

ก้มมองนาฬิการาคาแพงบนข้อมอือกีรอบ เงยขึน้กเ็หน็เพือ่น

คนสนิทก�าลังยืนรออยู่หน้าทางเข้า ร่างเล็กที่สูงไม่ถึง 160 ส่งยิ้มให้

เขา ตากลมๆ กลายเป็นขดีสองขดีเพิม่ความน่าเอน็ดใูห้เพือ่นตวัเลก็

แมงมุมสนิทกับเขามานานแล้ว ให้ตอบก็จ�าไม่ได้เหมือนกัน

ว่าสนทิกนัมาตัง้แต่เมือ่ไหร่ รูแ้ค่สนทิมาก มมุเคยมแีฟนมาสองสาม

คน ไม่ใช่ว่าเพื่อนเขาไม่สวยหรืออะไร จริงๆ ก็สวย น่ารักมากด้วย 

เวลาใครอยู่ใกล้ๆ ก็จะท�าให้รู้สึกสบายใจเพราะรอยยิ้มเล็กๆ ที่มี

ประดับบนใบหน้าเกอืบจะตลอดเวลา แล้วนสิยัของแมงมมุเองกเ็ป็น

สาววิศวะจริงๆ 

ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เอาแต่มองตามผู้ชายไปวันๆ

แต่เพราะวันๆ หนึ่ง ก็ขลุกอยู่กับพวกเขา ท�างาน เล่นบาส 

เล่นบอล เป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มที่เพื่อนๆ ต่างก็หวงออกหน้า

ออกตาเวลามีใครมาจีบ และนั่นก็รวมถึงเขาด้วยเช่นกัน ท�าให ้

ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาจีบเท่าไหร่

“รอนานหรือเปล่า”

“ไม่นานๆ สงิกนิข้าวมายงัอะ ไปกนิข้าวกัน แม่ง โคตรหวิเลย 

พวกไอ้ขุนก็อยู่ที่โรงอาหาร บอกให้รอด้วยๆ ก็ไม่รอ คอยดูนะถ้า

เจอแม่จะชี้หน้าด่าเรียงตัวเลยคอยดู” ถามไปประโยคเดียว ค�าตอบ

ที่ได้นั้นยาวเหยียดจนสิงโตส่ายหน้า ยื่นมือไปผลักหัวเล็กๆ ของ

เพื่อนสนิทเบาๆ
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“กลัวใครแย่งพูด แล้วเป็นผู้หญิง พูดให้เพราะหน่อยดิ”

“เราพูดไม่เพราะตรงไหน”

“ผู้หญิงที่ไหนพูดแม่ง”

“เราไงสิง ท�าอย่างกับไม่เคยได้ยิน ดุเป็นพ่อเราเลยนะ นี่เรา

ขึน้กมูงึพ่อเรายงัไม่ดุขนาดนีเ้ลย” พดูไปกท็�าหน้ายู่ใส่เพ่ือนตวัสงูไป 

สิงโตชอบจะมาดุเวลาเธอพูดไม่เพราะ กับเพื่อนคนอื่นก็พูดได้  

ไม่เห็นมีใครมาคอยว่าแบบสิงโตสักคน

“ก็เธอดื้อ พ่อเธอดุ เธอก็ไม่ฟังหรอก”

รู้ดีไปอีก

เถียงกับสิงโต แมงมุมรู้สึกเหมือนตัวเองพ่ายแพ้ตลอดเวลา 

เกลียดใบหน้าดูดีที่ชอบดุเธอแบบนิ่งๆ นั่น พอถูกดุทีไร นอกจาก

ยอมท�าตามแต่โดยดี แมงมุมก็ยังไม่เคยดื้อรั้นเอาชนะได้เลย  

“เราไม่คยุกบัสงิแล้ว” เพือ่นตัวเลก็สะบดัผมยาวๆ ใส่ก่อนจะ

จ�า้หนไีปทางโรงอาหารใกล้กบัตกึคณะ เป็นแบบน้ีตลอดเวลาถูกเขา

ดุ แล้วเดี๋ยวก็จะไปฟ้องไอ้พวกนั้นว่าถูกเขาดุมา

ช่วงเช้าแบบนี้เด็กเยอะ และที่โรงอาหารก็อัดแน่นไปด้วย

นกัศกึษาทีม่ากนิข้าว รอเวลาเข้าคลาส แต่หลกัๆ ก็คอืมาน่ังกินข้าว 

พูดคุยเรื่องทั่วไป อย่างเช่นกลุ่มเขา

“ไอ้สิงมาช้านะมึง แล้วไปดุอะไรมุมอีก”

นั่นไง...ผิดจากที่เขาคิดไหมล่ะ

สงิโตเลกิคิว้ วางกระเป๋าลงบนโต๊ะ ก่อนจะดงึเก้าอีอ้อกมาน่ัง 

“วันนี้ตื่นสาย” 

เพราะไอ้งผูนีัน่แหละ กว่าจะได้หลบัได้นอน มวัแต่นอนระแวง

ว่ามันจะลุกขึ้นมาปล�้าเขาเมื่อไหร่ ที่ไหนได้ มันหลับไปก่อนเขาอีก

“แปลกนะมึง ไปกกสาวมาเหรอวะ”
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“...”

คนถูกถามตีหน้านิ่งปนดุตอบไป ท่านขุนหุบปากเงียบ ถ้า 

เมื่อไหร่ที่ไอ้สิงโตท�าหน้าแบบนี้แสดงว่าห้ามเซ้าซี้ถามต่อ เพราะ 

มันจะไม่ตอบ และถ้ายังถาม ไม่กระเป๋าก็รองเท้านั่นแหละได้ลอย

มาจูบหน้าเขาแน่ๆ

“อะไร นี่มีสาวไม่บอกเราเหรอสิง” แมงมุมร่วมวงแซวมั่ง 

อยากจะเหน็เพือ่นหน้าดขุองเธอมโีมเม้นท์เขนิกบัเขาบ้าง แต่เหมอืน

เธอจะคิดผิด นอกจากใบหน้าเรียบเฉย กอดอกมองนิ่งๆ แล้ว ก็ไร้

ซึ่งความเขินใดๆ ออกมาเลย

สักนิดก็ไม่มี

“โห! ไม่เขินเลยเหรอวะ” คนกล้าแซวพูดต่อ ทั้งกลุ่มคงจะมี

เพียงแค่แมงมุมที่กล้าแหย่หนวดสิงโตเล่น

“ไม่วะดิมุม เราบอกเธอกี่รอบแล้ว พูดเพราะๆ”

“ค่ะพ่อออออออออ”

“พอๆ กวู่าไปหาขาวกนิแล้วขึน้เรยีนกัน” เจลรบีพูดขึน้ มวัแต่

ให้ไอ้พวกนี้หยอกกันไปแซวกันมาสงสัยจะไม่ได้กินข้าว “ใครไปซื้อ

ข้าว ฝากสั่งข้าวผัดให้กูด้วย เดี๋ยวกูไปซื้อน�้าเอง”

“เออๆ ฝากซื้อน�้าด้วย”

“ได้ๆ”

กว่าจะเลิกก็พระอาทิตย์โบกมือลาขอบโลกไปเรียบร้อย 

สิงโตเดินลากขามาตามทางเท้าในซอยบ้าน หยิบกุญแจขึ้นมาไข

ประตู ก่อนจะปิดล็อกอย่างดี วันนี้แม่บอกว่าไม่กลับ ไปต่างจังหวัด

ยาวอาทิตย์หนึ่ง ท�ากับข้าวใส่ถุงแช่ไว้ให้ในตู้

ซึ่งเขาชินแล้ว ไม่ใช่ความเคยชินในด้านลบ แต่ชินและเข้าใจ
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งานของแม่ เขาเองก็ไม่ได้น้อยใจหรือโกรธเคืองอะไรแบบในหนังที่

เคยดูด้วย

เดี๋ยวพอถึงเวลากลับ แม่เขาก็กลับ วันหยุดควงกันไปดูหนัง

สักสองเรื่อง กินข้าว พาคุณเขาไปช็อป แค่นั้นก็มีความสุขมากแล้ว

ส�าหรับเขาสองคน ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแม่ลูก

ว่าแต่ในตู้มีอะไรกินบ้าง...

พูดถึงของกิน ไอ้งูผีในห้องเขาไม่หิวตายไปแล้วหรอกเหรอ

ดันประตูตู้เย็นปิดก่อนจะก้าวเดินขึ้นไปที่ชั้นสอง 

ประตหู้องนอนถกูเปิดออก เสียงกกุกกัตรงมมุห้องเรยีกให้เขา

หันมอง กองเส้ือผ้าที่เพิ่งซักแต่ยังไม่มีเวลาเก็บพับกระจัดกระจาย

เละเทะ ตรงกลางมร่ีางยาวเหยยีดทีข่ดกองอยู่ หวัเลก็ขยับหนัไปมา

งูซนแล้วท�าห้องเขารกเนี่ยไม่เท่าไหร่ แต่ไอ้สิ่งที่ครอบปิดอยู่

บนหัวมันเนี่ย...

‘มนุด...กลับมาแล้วเหรอ’

“...”

‘งื้อออ มองไม่เห็น’

“มึง...”

‘มนุดดูหมวกบนหัวเราสิ’ ชูคอขึ้นโชว์สิ่งที่มันเรียกว่าหมวก 

สิงโตยกมือขึ้นนวดขมับเบาๆ

มองจ้องไปยังสิ่งที่ครอบอยู่บนหัวไอ้งูผีอีกรอบ อยากจะหา

พาราฯมายัดใส่ปากสักสิบเม็ด รู้สึกปวดหัวกับความซื่อจนบื้อของ 

งูตัวนี้เหลือเกิน

สบถออกมาในใจเหนื่อยๆ 

ไอ้ที่ใส่อยู่น่ะ…หมวกบ้านมึงสิ 

นั่นกางเกงในกู
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ตามรักครั้งที่ 3

ท�าไมมนุษย์เงียบไปล่ะ 

‘มนดุ’ ลองเรยีกดเูสยีงแผ่ว หรอืว่ามนษุย์จะโกรธทีเ่ขาท�าห้อง

รก แต่เขาไม่ได้ตั้งใจ จริงๆ นะ ตอนที่นอนอยู่เขาเห็นหนูตัวโตวิ่ง

ผ่านไป เลยเลื้อยจับไปทั่วห้อง จนมาถึงกองผ้านี่แหละ กลิ่นมนุษย์

ที่ติดอยู่อ่อนๆ ดึงความสนใจของเขาจากหนูตัวโตนั่นไปหมดเลย

จากไล่หนู...เลยกลายมาเป็นมุดเล่นในกองผ้าแทน

มุดไปมุดมา จนไปเจอหมวกใบนี้ ก็ไม่แน่ใจว่าใช่หมวกไหม 

แต่มันคลุมหัวจนมิดเลย สงสัยว่าต้องใช่แน่ๆ

“นอนเฉยๆ ไม่เป็นหรือไงวะ” ล�าตัวถูกมนุษย์คว้าไว้ด้วย

ฝ่ามืออุ่น หมวกที่ปิดหน้าปิดตาถูกดึงออกโยนทิ้งไปที่เดิม งูเห่า

ขนาดกลางเอียงคอส่งยิ้มให้คนตัวสูงที่อยู่ในชุดช็อป ขยับหางไป

เกี่ยวพันเอาไว้รอบต้นแขนแน่นหลวมๆ ส่งนัยน์ตากลมสีแดง 

ออดอ้อนไป ‘มนุดดด คิดถึงเราไหม’

สงิโตถอนหายใจพรดื ขนาดว่าเขาก�าลงัดมุนัอยู่ ไอ้งผูก็ียังคง
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ตีมึน ส่งสายตาออดอ้อน ซุกซบหัวตัวเองลงมาบนไหล่เขาไม่ต่าง

อะไรกับแมวเวลาอ้อน แต่บังเอิญมันไม่ใช่แมวไง 

“ไม่ต้องอ้อน ลงไปเลยมึงอะ” ดุไปพลางปล่อยให้งูที่พันอยู่

รอบแขนของเขาเล้ือยลงไปอยู่บนที่นอน สิงโตหันกลับไปเก็บผ้าที่

กระจายเละเทะ จดัการพบัเกบ็ลงในตะกร้าผ้าทีเ่พ่ิงซกัจนหมด โดย

มีดวงตากลมโตสีแดงที่คอยมองตามตลอดเวลา

ขยับเลื้อยลงมาอยู่ข้างๆ

‘มนุด เราขอโทษนะ’

เสียงหงอยๆ จากเจ้างูที่ขดอยู่ข้างๆ เรียกให้สิงโตหันไปมอง 

ดวงตาสีแดงวูบลงหลุบมองพื้น ขณะที่ก�าลังดุนๆ หัวตัวเองเข้ากับ

มือเขาที่วางอยู่บนพื้นห้อง

เขาไม่ได้โกรธ

ยังไงก็ต้องเก็บพับอยู่ดี 

“หิวไหม ปกติมึงกินอะไรเป็นอาหาร” ปลายนิ้วโป้งไล้ลงบน

หวัเลก็ๆ ทีแ่นบซกุกบัฝ่ามอืเขาเบาๆ ปกตทิีเ่คยอ่านเจอเขาบอกว่า

งูจะกินสัตว์ที่จับได้เป็นๆ เท่านั้น แต่ว่างูตรงหน้าเขามันไม่ใช่งู

ธรรมดาทั่วไปไง เผื่อบางทีมันอาจจะกินอย่างอื่นที่พอมีอยู่ในบ้าน

‘เราหากินเองได้’

“แล้วจะไปตอนไหน”

‘คืนนี้’

“จะไปหรอืยงั” ถ้ามนัจะไปสงิโตจะได้พาลงไปข้างล่าง เขาเอง

ก็จะไปหาข้าวกินเหมือนกัน มัวแต่คุยกับไอ้งูเอ๋อ หิวจนท้องเริ่มส่ง

เสยีงร้องขึน้มา “แล้วมึงกลับตอนไหน ต้องให้กูรอหรอืเปล่า หรอืว่า

จะกลับมาทีเดียวตอนเช้า กูจะได้ขึ้นนอนเลย”

‘รอสิมนุด เป็นภรรยาที่ดี ต้องรอสามีกลับบ้านนะ’
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:

หึ!

ปากหยักกระตุกขึ้นทันที 

ไอ้งูผีมันเรียกใครว่าภรรยานะ

“มงึอยากโดนภรรยาจบัโยนออกนอกหน้าต่างไหมล่ะ” ให้เขา

เป็นภรรยามันเหรอ ฝันไปเถอะ มันเป็นเมียเขายังฟังดูเข้าท่ากว่า

อีก แต่ให้มานั่งเถียงกับงูผีตัวนี้ก็คงยืดยาวเกินไป ในเมื่อมันก็ชอบ

ตีมึนใส่เขาตลอดเวลาอยู่แล้ว เนี่ย ขนาดเขาดุ มันก็ยังไม่หยุดที่จะ

เข้ามาคลอเคลีย

‘เราเป็นภรรยาเองก็ได้ สามีขาาา อ๊ะ! งือออ’

เกลียดมัน...

มีมาท�าเสียงคราง เสียงยั่ว 

แต่ถึงจะเกลียด ปากหยักก็ยังยกมุมปากขึ้นกระตุกยิ้มบางๆ 

ความรู้สึกข้างในมันวูบไหวแปลกๆ ตอนท่ีไอ้งูผีมันแกล้งเรียกเขา

แบบนั้น

งทูีช่อบคดิว่าตัวเองเป็นแมว เริม่ย้ายร่างตวัเองขึน้มาขดกอง

อยู่บนตักเขา  ส่งเสียงเรียกเบาๆ

‘ ’นุด’

สิงโตเลิกคิ้วขึ้น

‘มนุด...’

“อะไร”

‘เรามีอะไรจะบอก’

“กูฟังอยู”่ รอฟังตั้งแตท่ี่เรียกครัง้แรก แต่มนัก็ไมย่อมพูดสกัที

‘ก้มลงมาหน่อยสิ’

“...” ก้มลงไปตามที่มันขอ
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จุ๊บ!

พลันหัวเล็กก็ขยับขึ้น แตะปากตัวเองลงบนแก้มเขาแผ่วเบา

ก่อนจะรีบผละออกไปรวดเร็ว เลื้อยลงไปนอนดิ้น บิดไปมาอยู่บน

พ้ืน ขณะท่ีเขาก�าลังลูบแก้มตัวเองงงๆ เลื่อนสายตามองท่าทางมี

ความสุขจนชวนให้รู้สึกหม่ันไส้กับความเกินเบอร์ของงูเห่าที่เพิ่งจะ

หลอกล่อขโมยจูบแก้มเขาไป

ถูกงูขโมยจูบแก้ม

ท�าไมยิ่งอยู่กับมัน สิงโตถึงได้รู้สึกเปลืองตัวขนาดนี้ก็ไม่รู้ 

‘งุ้ยยย แก้มมนุด นุ้มนุ่มมม’

:

สิงโตยกมือขึ้นกอดอก 

ขยับปากถามเสียงดุ

“ตีนกูก็นุ่ม มึงจะลองด้วยไหมล่ะ”

จอทีวีจอกว้างฉายภาพเคล่ือนไหว สะท้อนแสงในห้องที่หรี่

ไฟเอาไว้สลัวๆ ร่างสูงที่ยังคงอยู่ในชุดช็อปเช่นเดิมเอนพิงกับเบาะ

โซฟา หลับตาฟังเสียงน่าเบื่อหน่ายของหนังที่ก�าลังฉายอยู่ เบื่อจน

อยากจะกดปิดแล้วขึ้นไปอาบน�้าเตรียมเข้านอน

แต่ติดที่ว่าไอ้งูผีมันออกไปหากิน บอกเขาว่าจะรีบกลับ

สิงโตก็ไม่รู้ไงว่ารีบกลับของมันคือเร็วแค่ไหน เลยตัดสินใจนั่ง

ดูหนังรอมันมาชั่วโมงกว่า ไปหาอาหารโลกหน้าหรือไงวะ ชักช้าจน

เขาหงุดหงิด แถวบ้านเขาหมาเยอะ ยิ่งดึกดื่นนี่ไม่ต�่ากว่าสิบตัว 

ถ้ามันมัวแต่เล่น มัวแต่เอ๋อแล้วโดนหมาคาบไปขึ้นมา เขาจะ

ไปตามหาจากไหน

ใบหน้าดุขรึมลงกว่าเดิม ไม่นึกรู้ตัวเลยว่าออกอาการห่วง 

สิ่งมีชีวิตที่เพิ่งมาอยู่ร่วมกันขนาดไหน เลื่อนสายตามองบานประตู
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ที่ยังนิ่งสนิท ไร้เสียงเคาะ เสียงเรียกของไอ้งูผี ก็ห่วงมันนิดหน่อย

นั่นแหละ ก่อนไปยังมาท�าหน้าอ้อร้อ คลอเคลียเขาอยู่เลย 

ร่างสูงยืดตัวขึ้นจากโซฟา กดปิดทีวี โยนรีโมทเอาไว้บนโต๊ะ 

ก่อนจะเดินไปเปิดประตู กอดอกทอดมองไปยังทิวทัศน์พร่ามัว  

สายฝนโหมกระหน�า่บดบังทศันยีภาพจนหมด เสยีงหมาเห่าหอนอยู่

ด้านนอกเพิ่มความกังวลใจของพี่ว้ากคนดุชัดเจนขึ้นมากกว่าเดิม

ไปถึงไหนของมัน...ทั้งๆ ที่แถวนี้ก็มีแต่บ้านเรือน ป่ารกๆ ให้

มันไปหากินได้ก็มีแค่ช่วงทางเดินกลับบ้านเขาเท่านั้น 

ไม่ใช่ว่าเข้าบ้านผิดหรอกนะ

ยิ่งเอ๋อๆ อยู่ด้วย

นยัน์ตาคมหรีล่ง เพ่งมองผ่านม่านฝนไปยงัสิง่มชีวีติบางอย่าง

ทีก่�าลงัเล้ือยตรงมารวดเรว็ ล�าตวัยาวสขีาวอมเหลอืงอ่อนๆ สะท้อน

สวยงามเมื่อกระทบกับแสงไฟหน้าบ้านที่สิงโตเปิดเอาไว้

ตากลมสีแดงปะทะกับสลิปเปอร์สีด�าสนิท รองเท้าที่เจ้าของ

บ้านใส่อยู่ ชูคอขึ้นสบกับดวงตาคู่ดุ งูเห่าแสงจันทร์เอียงคอด้วย

ความสงสัย

มนุษย์มายืนท�าอะไรตรงนี้...

‘มนุด’

“เข้าบ้าน” น�้าเสียงดุนิ่งชวนขนลุกเปล่งออกจากริมฝีปาก 

หยักสวย ใบหน้าไม่ต่างอะไรกับตอนเข้าเชียร์ สวมบทบาทพ่ีว้าก 

ที่ก�าลังสั่งสอนน้อง ขยับหลีกทางให้งูเห่าขนาดกลางเลื้อยเข้าไป 

ด้านใน

ส่งเสยีงเล่าเจือ้ยแจ้ว แต่พอหนักลบัมาอกีที ร่างสงูก็เดนิหาย

ขึ้นไปด้านบนแล้ว

‘มนู้ดดด รอเราด้วย’
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ประตหู้องถกูเปิดอ้าไว้ให้ แต่ไร้เงาเจ้าของห้อง งเูห่าแสงจนัทร์

ดุนดันให้ประตูปิดลง เลื้อยไปหยุดที่หน้าห้องน�้า กลิ่นหอมลอยฟุ้ง

ออกมาด้านนอก มนุษย์คงจะอาบน�้าอยู่

ตากลมๆ เบิกขึ้น ส่ายหางไปมาอย่างตื่นเต้น 

‘หน้าท้องมนุด งื้อออ’

ฟืดดด

ปากหยักกระตุกยิ้มร้าย หมุนปิดน�้าก่อนจะหยิบกางเกงมา

สวมใส่ ยนืมองร่างกายท่อนบนของตวัเองทีเ่ปลอืยเปล่า เมือ่กีไ้ด้ยนิ

เสียงดงัลอดเข้ามา ไอ้งผูมีนัต้องมาเฝ้าเขาทีห่น้าห้องน�า้อกีแล้วแน่ๆ

ร่างสงูคว้าผ้าเชด็ตัวพาดลงบนบ่า หันไปดงึประตใูห้เปิดออก

จ้องตอบกลับดวงตาสีแดงที่กวาดมองไปทั่วร่างเขา หัวเราะ

ข�าออกมาเบาๆ เมื่อไอ้งูผีมันแกล้งท�าท่าสลบกองลงไปบนพื้น

‘งื้อออ ดีเกินไป ดีเกินไปจริงๆ’ เห็นแล้วมันชวนให้อยาก

เข้าไปกอด ไปซบ เมือ่ไหร่พระจนัทร์จะเต็มดวงสกัท ีอยากจะกลาย

เป็นคน ถ้าได้เป็นจะกอดไม่ให้ลุกจากเตียงเลย

‘งื้อออ บ้าๆๆ’

“มึงจะนอนตรงนั้นใช่ไหม” สิงโตทรุดนั่งลงบนที่นอน เอนตัว

เท้าแขนโชว์เรือนร่างดูดีอย่างไม่ตั้งใจ ปกติเขาก็ไม่ได้ใส่เสื้อนอน 

อยู่แล้ว แบบนี้มันสบายกว่า ไม่ต้องเปิดแอร์เปิดพัดลมด้วย

ได้ยินเสียงเขาแค่แป๊บเดียวไอ้งูผีมันก็เลื้อยขึ้นมานอนขดอยู่

ข้างๆ เขา 

‘สามีขาาา’

“หบุปากมงึไปเลย” เสยีงดวุ่า ผลกัหวังท่ีูท�าท่าจะซบลงมาบน

หน้าท้องเขาเนียนๆ

สามีคะ สามีขาเหรอ ไอ้งูผีเอ๊ย!
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‘อูยยย ท�าไมดุจัง แต่ว่าหล่อ เราให้อภัย’

แล้วก็ซบลงมาจนได้ สิงโตก้มมองเหนื่อยๆ ยกมือขึ้นวางบน

เตยีงเหมอืนเดมิ ปล่อยให้หัวเลก็ๆของงเูห่าแสงจนัทร์ถไูถไปมากับ

กล้ามเนื้อหน้าท้องเขาเบาๆ 

‘เมื่อกี้มีงูมาจีบเราด้วย’ 

สิงโตหยุดมือที่ก�าลังเล่นโทรศัพท์ ก้มมองงูที่ก�าลังนอนพริ้ม

อยู่กับท้องเขา

“เออ แล้วท�าไมมึงไม่ไปกับไอ้งูนั่นเลยล่ะ” พอได้ยินเขาถาม 

หัวเล็กๆ ก็รีบผงกขึ้นรวดเร็ว ท�าหน้าท�าตาเหมือนก�าลังตกใจที่เขา

บอกมันแบบนั้น 

‘สามี อย่าประชดภรรยาแบบนี้สิคะ หึงก็บอกกันดีๆ’

“...” หมดค�าจะพูด

สิงโตกลอกตาขึ้นมองเพดานห้อง ลุกเดินหนีงูผีท่ีแกล้งส่ง

เสียงเรียกหวานๆ ไล่ตามหลังมา

‘สามีขาาา’

เฮ้อออ นี่มันงูบ้าอะไรวะเนี่ย

กลิ่นอายน�้าค้างยามเช้าอบอวลไปทั่วห้องสี่เหลี่ยมกว้าง 

นยัน์ตาคมเรยีวดขุยบัเปิดรบัแสงทีส่่องลอดเข้ามาจากทางหน้าต่าง 

เสียงลมหายใจพ่นเข้าออกดังคลออยู่บริเวณซอกคอ ทั้งๆ ที่ก่อน

นอนก็นอนอยู่ข้างๆ ตื่นทีไรขึ้นมานอนก่ายบนตัวเขาทุกที

ปากหยกัขยบัยิม้เลก็ทีห่ากไม่มองดีๆ  คงไม่รูว่้ามนัคอืยิม้ เป็น

ความรู้สึกมันเขี้ยวปนกับเอ็นดูละมั้ง

จะมองเป็นสัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้ เพราะคล้ายจะเป็นเพื่อนให้เขา

ไม่รู้สึกเหงาเวลาอยู่คนเดียวแบบนี้ แต่บางทีมันก็ท�าตัวเหมือนเป็น
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เมียเขาจริงๆ ร่างกายเขามีตรงไหนบ้างที่งูเอ๋อหน้ามึนมันยังไม่เคย

ได้สัมผัสบ้าง

ไม่นับรวมใต้กางเกงนะ อันนี้ถ้ามันกล้าแตะ คงได้หัวแบะ

จริงๆ แน่นอน

ฟี้ Zzz

‘มนุด งื้อ มนุดจูบเราหน่อย’ มีละเมอด้วย

ละเมอให้จบูไม่พอ ปากนีข่ยบัยืน่เข้ามาแตะอยู่กับต้นคอเขา 

ดันให้ลงไปนอนบนทีน่อนกย็งัมาท�าดิน้ใส่ เอาหางเกีย่วรดักอดเอว

เขาไว้ ส่งเสียงขู่ฟ่อออกมาเบาๆ

งูผี!

ถ้าสิงโตไม่มีเรียนวันนี้ก็คงจะนอนให้มันลวนลาม นอนกอด

ได้ท้ังวันอยู่หรอก ฝ่ามือหนาเลื่อนแกะหางที่เกี่ยวรัดออกจากเอว

แผ่วเบา เริ่มจะไม่เชื่อแล้วว่าสิ่งมีชีวิตบนตัวเขาคืองูเห่า จับขนาดนี้

ยังหลับเอาเป็นเอาตาย ขยับซุกไปที่กลุ่มผ้าห่มนุ่มไม่ต่างอะไรจาก

คนสักนิด

“มึงมันงูเอ๋อ”

ขนาดว่าแล้วก็ยังมีแค่เสียงอู้อี้ลอดออกมา

ร่างสูงโปร่งยนัตวัขึน้จากเตยีง จดัการท�ากจิวตัรประจ�าวนัของ

ตวัเองจนเสรจ็ และกเ็หมอืนกบัเมือ่วาน พอเขาอาบน�า้เสรจ็ออกมา 

จะต้องมีเพื่อนร่วมห้องตัวใหม่มาคอยเฝ้าตลอด 

แต่บังเอิญวันนี้เขาหยิบเส้ือผ้าเข้าไปแต่งตัวเสร็จจากด้านใน 

ไอ้งูผีมันเลยส่งเสียงงุ้งงิ้งไล่หลังมาตอนที่เดินไปตรงหน้ากระจก  

ตาสองข้างยังงุนงงจะปิดไม่ปิดอยู่เลย

คิดดูเถอะว่ามันหื่นขนาดไหน ขนาดง่วงก็ยังอุตส่าห์ลากร่าง

ตัวเองมายืนเฝ้าเขาอาบน�้า
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‘มนุดอะ’

หึๆ...มีท�าเสียงงอนใส่

“อะไรมึง”

‘ท�าไมไม่ออกมาใส่เสื้อผ้าข้างนอก’

“เรื่องของกู” อันนี้แค่แกล้งมันเล่น แต่ไอ้งูเอ๋อมันกลับงอน

จริง สะบดัหน้าเลือ้ยหนเีขาไปนอนซกุสะอกึสะอืน้อยู่บนทีน่อน ถ้า

เป็นแรกๆ เขาก็คงเชื่อแหละว่ามันร้องไห้จริงๆ

แต่ตอนนี้มั่นใจว่ามันต้องแกล้งร้องไห้แน่ๆ ท�าเป็นมุดหนี 

ไปในผ้าห่ม

เอ่อ หรือว่าครั้งนี้งอนจริงๆ วะ

แล้วคือเขาผิดใช่ไหมที่ไปแกล้งมัน

สิงโตเดินตามไปนั่งบนขอบเตียง ดึงผ้าห่มผืนหนาขึ้น งูเอ๋อ 

มันมุดหนีเข้าไปไง ดึงผ้าห่มออกก็มุดไปใต้หมอน เอากับมันสิ เพิ่ง

จะรู้วนันีอี้กเหมอืนกนัว่างมูนัร้องไห้ได้จรงิจงัขนาดนี ้ผ้าปทูีน่อนขาว

เปรอะเปื้อนน�้าตามันเป็นจุดๆ

พานให้รู้สึกผิดไปอีก

“ร้องท�าไม”

‘ฮึก ฮือออ ไม่ต้องมายุ่งกับเรา’

สะบัดหางไล่ก็มา...

สิงโตส่ายหัว ก้มมองนาฬิกาตรงข้อมือ ขนาดว่าตื่นเร็วแล้วก็

เหมอืนว่าวนันีเ้ขาจะเป็นคนสดุท้ายในกลุม่เพ่ือนท่ีไปถึงมหา’ลยัอกี

เช่นเคย แต่ถ้าให้มานัง่ง้องบูนทีน่อนต่อ คราวน้ีรบัรองได้เลยว่าสาย

แน่นอน

“กูจะไปเรียน”

‘ฮึก เราก็จะไปเหมือนกัน ไม่อยู่แล้วก็ได้’
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พ่ีว้ากคนดกุลอกตาขึน้ กอดอกจ้องสบกบัดวงตากลมโตทีม่อง

มา “จะตามไอ้งูนั่นไปหรือไง”

‘งูไหน ฮึก’

เอ๋อแล้วยังความจ�าสั้นอีก

“งูที่จีบมึงเมื่อวานไง” ตอบพลางหยิบกระเป๋าขึ้นพาดบ่า หัน

มองไอ้งผูทีีโ่ผล่หัวเล็กออกมาจากใต้หมอน “อยู่ในห้อง วนัน้ีเลกิดกึ 

แต่จะรีบกลับ กูขอโทษที่แกล้ง”

ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท�าไมเขาถึงได้ยอมมันง่ายๆ แบบนี้ 

‘ต้องท�าตามที่เราขออย่างนึง’

สิงโตเลิกคิ้วขึ้น รู้สึกไม่ไว้ใจงูตรงหน้าเลย 

“ขออะไร”

‘รับปากก่อน’

“เออ”

‘สามีขาาา เดินทางปลอดภัยนะคะ’

:

นัน่ไง...สงิโตถกูไอ้งผูมีนัหลอกอีกแล้ว พอเขารบัปากน�้าตาก็

หยดุไหลทนัทรีาวกบัส่ังได้ ท�าเหมือนกบัว่ามันไม่เคยร้องไห้มาก่อน 

ไม่เคยงอนเขามาก่อนในชีวิต เล้ือยมาพันท่อนแขน กดแนบปาก

เย็นๆ ลงมาบนแก้มเขาเบาๆ

จนได้สินะ...

19 : 23 น.

‘มนู้ดดดดดด’

เปิดประตูกลับเข้ามา เสียงของงูเอ๋อก็ดังลั่นเข้ามาในหูเขา

ทนัท ีร่างไหลแทดๆ ลงมาจากบันไดข้ันบนสุด ถ้าเป็นคนคงเจ็บ แต่
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พอเป็นไอ้งูผี นอกจากจะไม่เจ็บแล้ว มันยังตั้งสติกลับมาลวนลาม

เขาต่อได้อีก

พันแข้งพันขาไม่หยุด

“กูร้อน ลงไปก่อน จะไปอาบน�้า”

หงุดหงิดกับแดดร้อนๆ มาทั้งวัน ขออาบน�้าให้ชื่นใจหน่อย

เถอะ

‘ยังไม่ลืมที่เราขอใช่ไหม’

งูบนพื้นเงยหน้าขึ้นถามเขา

สิงโตพยักหน้าเบาๆ รับไป “ไม่ลืม เดี๋ยวค่อยมาคุย”

พอบอกแบบนัน้มนักท็�าตัวว่าง่ายทนัท ีหลบให้เขาเดนิขึน้ห้อง

ไปอาบน�า้ ส่วนตัวเองกเ็ล้ือยไปขดพนัอยูต่รงขอบกลางหน้าต่าง เงย

มองท้องฟ้าไปเรื่อย เขาก็อยากจะถามเหมือนกันว่าดูอะไร แต่ขอ

อาบน�้าให้เสร็จก่อน แล้วค่อยออกมาคุยทีเดียว

เสียงประตูห้องน�้าปิดลง

งูเห่าแสงจันทร์หันมองก่อนจะกลับมาให้ความสนใจกับ

พระจันทร์กลมโตบนท้องฟ้าอีกรอบ

มนุษย์จะกล้าจูบเขาหรือเปล่า

ถ้าวันนี้ไม่ได้จูบ ต้องรอไปอีกนานแค่ไหน กว่าพระจันทร์จะ

เต็มดวงอีกรอบ

งูเห่าแสงจันทร์เลื้อยลงจากขอบบานหน้าต่าง พาร่างตัวเอง

ไปนอนขดอยู่บนเตียงเมื่อเสียงน�้าหยุดไหล รอไม่นานเจ้าของห้อง

ก็เดินออกมาในสภาพแต่งตัวเรียบร้อย เอาผ้าเช็ดตัวไปแขวนตาก

ปิดไฟ ล้มตัวลงบนเตียง เตรียมเข้านอน

นอน...

เดี๋ยววว ยังนอนไม่ได้



46

~ อสรพิษตามรัก ~

‘มนู้ดดดดดด อย่าเพิ่งหลับนะ ฟังเราก่อน’

สงิโตลืมตาขึน้ ขยบัลกุนัง่เมือ่เจ้างเูห่าขนาดกลางเลือ้ยทบัขึน้

มาบนตัว ชูคอขึ้นจนใบหน้ามันอยู่ในระดับหน้าเขา

‘ที่เราขอ’

“จ�าได้ ขออะไร”

‘ช่วยจูบเราหน่อยได้ไหม...’



~ Scriper ~

ตามรักครั้งที่ 4

“จูบมึง?...”

สิงโตถึงกับนิ่งเงียบไปสักพักแล้วถึงจะเอ่ยถามไปคล้าย 

ไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้มันขอให้เขาจูบจริงหรือเปล่า

‘นะมนุด วันนี้พระจันทร์เต็มดวง ถ้าเราได้จูบกับมนุด เราจะ

กลายเป็นคน’ เจ้างูบนตัวรีบพูดอธิบาย สบตาเขาอย่างออดอ้อน 

หัวดุนๆ เข้าที่ปลายคางแผ่วเบา

จูบแล้วกลายเป็นคน...

ไอ้งูเอ๋อนี่มันดูการ์ตูนมากเกินไปหรือเปล่า

ก็อยากจะปฏิเสธแล้วไล่ให้มันนอนอยู่หรอก แต่พูดไปแล้ว 

ค�าไหนกต้็องค�านัน้ ในเมือ่เขารบัปากว่าให้มนัขออะไรกไ็ด้ เขากต้็อง

ท�าตามที่ขอนั่นแหละ ถึงจะรู้สึกแปลกๆ อยู่หน่อยที่ต้องมาจูบกับงู

ก็เถอะ 

แถมยังเป็นงูเห่าซะด้วย...

“เออ กูจะนั่งเฉยๆ แล้วมึงจะจูบก็จูบ กูให้ครั้งเดียว เข้าใจ
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ไหม” เจ้าของห้องว่าเสียงดุ ขยับเอนตัวขึ้นพิงกับหัวเตียง ปล่อยให้

งูเห่าที่ขอจูบขยับเลื้อยจัดท่าทางให้ตัวเอง

ถ้าแม่กลับมาเห็นสภาพนี้คงได้ช็อกแน่ๆ เพราะท่าทาง

เหมือนไอ้งูเอ๋อมันก�าลังจะฉกเขามากกว่าจูบ

แล้วยังสั่นเป็นเจ้าเข้า

จะจูบเขามันต้องสั่นขนาดนั้นเลย

“เร็วๆ จะนอน” สิงโตเร่ง เปิดเปลือกตาขึ้นสบกับตากลม 

สีแดงที่ขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆ

ริมฝีปากเย็นเฉียบของงูบนตักแตะเข้ากับปากเขาแผ่วเบา 

แตะค้างไว้ไม่กี่วิฯก็ดึงออกไป กะพริบตาปริบก้มมองตัวเองเหมือน

ก�าลังส�ารวจ ก็บอกแล้วไงว่ามันดูการ์ตูนมากไปหรือเปล่า เขาไม่ใช่

เจ้าชายไหมล่ะ ถึงจะมาจูบแล้วท�าให้งูกลายเป็นคนได้

‘ฮึก...’

นั่น ร้องไห้อีกแล้ว

คราวนี้ไม่ได้แกล้งด้วย

งูเอ๋อบนตักเขาท�าคอตกลง หลับหูหลับตาปล่อยน�้าตาหยด

แหมะมาบนกางเกงเขา ไม่พูดหรือเรียกร้องอะไรจากเขา มีแค่เสียง

สะอื้นดังลอดออกมาให้ได้ยิน

ได้ยินไปถึงก้อนเนื้อในอกข้างซ้าย

มือเรียวยาวเอื้อมไปแตะบนใบหน้าเล็กของงูตรงหน้าเบาๆ 

เกลี่ยหยดน�้าตาออกจนหมด ถอนหายใจเมื่อนึกถึงสิ่งที่เขาก�าลังจะ

ท�าต่อไปนี้ ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว ถือว่าแถมให้ก็แล้วกัน

เป็นเขาที่ก้มลงไปหา

แตะรมิฝีปากตวัเองเข้ากบัปากของสตัว์เลือดเย็นบนตกัเบาๆ

ทุกอย่างรอบตัวนิ่งสนิท มีเพียง...
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เสียงสะอื้น

ลมหายใจร้อนอุ่น

และแรงที่กดทับเขาลงมาจากด้านบนจนสิงโตแทบจะทรุด

หงายลงไปบนที่นอน

“มะ...มนุด” สิงโตเบิกตาค้างนิ่ง จ้องมองใบหน้าชิดใกล้ที่ถูก

ล้อมกรอบเอาไว้ด้วยกลุ่มแพรผมสีน�้าตาลสวย ตากลมสีน�้าตาลอม

แดงมองสบกบัเขาทีล่ากสายตาลงมาตามจมกูเลก็เชดิรัน้ รบักบักลบี

ปากบางสีแดงฉ�่าหลังจากเพิ่งผละออกไปจากเขา

เอาจริงดิ

งูกลายเป็นคนเพราะจูบเนี่ยนะ...

เขาต้องฝันอยู่แน่ๆ

จ้องมองสักพัก ร่างของงูที่เพิ่งจะกลายเป็นคนก็ขยับ สั่นฟุบ

ลงมาใส่เขาที่รับเอาไว้ด้วยความตกใจ ลมหายใจเข้าออกร้อนผ่าวที่

พ่นลงมานั้นบ่งบอกได้จริงๆ ว่าเขาไม่ได้ฝัน...แต่นี่มันคือเรื่องจริง

“มนุด” เสียงเดียวกับตอนที่ยังเป็นงูพึมพ�าเรียกเขา เพียงแต่

มนัไม่ใช่เสยีงทีด่งัก้องในหวัเขา แต่เป็นเสยีงพูดท่ีดงัเข้ามาในห ูเรยีว

แขนเล็กกอดรัดแน่นอยู่รอบต้นคอพยายามพยุงร่างตัวเองขึ้น

ตอนนั้นแหละที่เขาเพิ่งจะรู้สึกแปลกๆ ร่างกายของอีกฝ่ายที่

แนบเสียดสีมามันทั้งนุ่มลื่น จนเรียกสายตาเขาให้ก้มมอง แล้วก็

อยากจะทึ้งหัวตัวเองขึ้นมาทันทีเม่ือสายตาปะทะกับแผ่นอกขาว 

ไล่ลงไปจนถึงหน้าท้องแบนเรียบไร้ส่วนเกิน

ดทีีช่่วงล่างแนบอยูก่บัตัวเขา สิงโตเลยไม่เหน็อะไรไปมากกว่า

นี้

สงิโตค่อยๆ เอือ้มไปดงึผ้าห่มตรงปลายเท้า จับคลีอ่อก ก่อน

จะวางคลุมลงบนร่างกายที่เหมือนคนทุกอย่างของไอ้งูเอ๋อ
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ก็คิดว่ามันน่ารักดี

แต่ไม่ได้คิดว่าเป็นคนจะน่ารักขนาดนี้หรือเปล่าวะ

กลายเป็นคนแบบนี้แล้วจะเล้ียงเอาไว้ยังไง ให้ซ่อนจากแม่ 

คงซ่อนไม่ได้แน่ จะให้เอาไปปล่อยทิ้งที่อื่นก็คงจะไม่รอด ร่างกายที่

เป็นคนแบบนี้ดูยังไงก็บอบบางกว่าตอนที่เป็นงู

อย่างน้อยเป็นงูก็ยังฉกกัดได้

แล้วนี่ยังไง ยกมือต่อยเขาสักหมัด จะรู้สึกระคายเคืองผิว 

หรือเปล่าเถอะ

“งูเอ๋อ”

“...เรา เรา”

แผ่นเสียงตกร่องหรือไง หรือว่าก�าลังตกใจเผื่อเขาอยู่ 

“มนุด เราเป็นคนแล้ว”

“กูเห็นแล้ว” พอเขาตอบ ตากลมก็เลื่อนลงมาจ้องสบ ร่างใน

ผ้าห่มดุ๊กดิ๊กไปมาคล้ายจะอึดอัด เขาเลยจ�าต้องปล่อยมือออกจาก

ปมผ้า ปล่อยให้มันร่นกองลงไปอยู่ที่สะโพกขาว

“แขน มนุดดูแขนเราสิ”

ชูเข้ามาแทบจะฟาดหน้า สิงโตเอียงคอหลบ มองเจ้างูเอ๋อที่

ก�าลังตื่นเต้นกับร่างกายใหม่ของตัวเอง

“แล้วขาล่ะ!”

“ขามึงก็อยู่ข้างในไง อยากเห็นก็ลุกไปยืนบนพื้น” 

ท�าเป็นตื่นเต้นไปได้

...อ่า ลืมไปว่ามันเป็นงูที่เพิ่งจะเป็นคน ถ้าไม่ตื่นเต้นก็แปลก 

น่ะสิ

“...อ๊ะ!”

บอกให้ลุกก็ลุกพรวดไปทันที รวดเร็วจนเขาคว้าไว้ไม่ทัน ร่าง
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ไร้เครื่องแต่งกายใดๆ ร่วงกลิ้งลงไปบนพื้นดังตุบ สิงโตเด้งตัวขึ้น 

ก้าวลงจากเตียง ก่อนจะยกมือขึ้นลูบไล่ความร้อนที่อยู่ในกาย

เวรเอ๊ย!

ท�าไมงูกลายเป็นคนถึงไม่มีเสื้อผ้าบนตัววะ

แบบนี้มันล�าบากเขาชัดๆ

กลั้นใจย่อตัวลงไปข้างๆ ร่างที่ดูจะมีเนื้อหนัง ไม่ถึงกับอ้วน

หรืออวบ แต่ดูมีเนื้อให้บีบจับได้ถนัด ดูนุ่มๆ น่าลองกัด

เขาแค่เปรียบเปรยเฉยๆ...

“เจ็บ...” ฝ่ามือขาวที่มีรอยแดงเลื่อนขึ้นไปตรงหน้าพี่ว้าก 

คนดุที่ยังคงนิ่งเงียบ

สิงโตยื่นไปจับแผ่วเบา ก้มลงเป่าเบาๆ บนรอยแดง เหมือน

กับที่แม่ของเขาเคยท�าตอนยังเด็กๆ มันก็หายจริงๆ นะ ไม่ได้หาย

เจ็บ แต่ความรู้สึกกลัวหรืออะไรแย่ๆ มันจะหายไป

“หายหรือยัง” เงยขึ้นถามนิ่ง

“เจะ...เจบ็ ฮกึ” ตากลมมนี�า้ตาคลออยู่ แต่ไม่ได้ไหลลงมา มอื

ข้างหนึ่งจับบีบอยู่บนกล้ามแขนเขา อีกข้างก็ยังยกชูอยู่ตรงหน้า

ราวกับจะฟ้องว่ามีคนท�าให้เจ็บ

ก็ท�าตัวเอง บอกให้ลุกก็ลุกไม่ดูอะไรเลย เซ่อสมกับเป็นงูเอ๋อ

นั่นแหละ

“รู้ มึงท�าตัวเองไหม”

“สามี” พอถูกดุก็เอ่ยเรียก

“อะไร”

“...กล้ามแน่นมากเลยอะ เราชอบ”

บทสนทนาที่ถูกเปลี่ยนกะทันหันท�าเอานิ่งค้าง สิงโตเหลือบ

มองท่อนแขนด้านบนของตัวเองทีถ่กูบีบถกูลบูเซง็ๆ ต่อให้จะกลาย
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เป็นคนหน้าตาน่ารักขนาดไหน นิสัยก็ยังคงเป็นไอ้งูผีตัวเดิมอยู่ดี 

นั่นแหละ

เฮ้อออ

หน้ามึนไม่มีใครเกิน!

พอไม่ว่า ชักจะเอาใหญ่ มีลูบไล้ลามมาถึงหน้าท้องเขา  

ตากลมๆ เลื่อนสบขึ้นมา ก่อนจะส่งยิ้มที่สิงโตคิดว่าคงเป็นยิ้มที่ 

ไอ้งูผีมันเคยส่งให้เขาทุกวันตอนอยู่ในร่างงู

รอยยิ้มตีเนียน

เนียนลวนลามกูเนี่ยแหละ 

สิงโตท�าหน้าเบื่อโลกขึ้นมาทันที

“จะหยุดดีๆ หรือจะหยุดทั้งน�้าตา” เสียงดุว่านิ่งๆ จับล็อก 

ข้อมอืเลก็ทีแ่ตะอยูบ่นหน้าท้อง แต่เหมอืนจะไม่สะเทอืนสมองเลก็ๆ 

ของงูในร่างคนตรงหน้าเลยแม้แต่นิดเดียว

“สามีขาาา”

เกลียดเสียงแหลมๆ แรดๆ แบบนี้จริงๆ

“นั่งเฉยๆ จะไปหยิบเสื้อให้”

“เราต้องใส่เหรอ” ก้มมองร่างกายตัวเอง แล้วกเ็งยขึน้มาถาม

เขา ขาสองข้างขยบัแยกออกจนสงิโตต้องเลือ่นสายตาหนีไปทางอืน่ 

สูดหายใจเข้าลึกๆ เมื่ออีกฝ่ายเริ่มหันไปสนใจร่างกายตัวเอง

“ท�าไมเราไม่มีกล้ามเนื้อแน่นๆ แบบมนุดบ้างล่ะ” สงสัยแค่

เสียงไม่พอ มีขยับเข้ามาจับมือเขาไปวางบนหน้าท้องเนียนของ 

ตัวเองอีก “มนู้ดดดดดด มนุดลองจับสิ ไม่เหมือนของมนุดเลย”

สิงโตเหมือนก�าลังจะบ้า

พ่นลมหายใจออกมา ก่อนจะชกัมอืกลบัด้วยแรงท่ีมากพอจะ

ท�าให้งูที่ยังไม่ชินกับร่างกายมนุษย์เซล้มตามมือเขามา เป็นเหตุให้
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ต้องหันไปสอดมือรับร่างนั้นเอาไว้ ใบหน้าเล็กซุกแนบลงมาบน 

แผ่นอกเต็มเปา

เปิดโอกาสให้คนในวงแขนตีมึนลวนลามร่างกายเขาอีกรอบ

ไถใบหน้าไปมาอยู่บนแผ่นอก สิงโตเริ่มรู้สึกได้ว่าอะไรที่ควร

จะสงบในตอนนี้มันก�าลังจะตื่น เพราะไอ้งูผีที่จับนู่นแตะนี่ไม่หยุด 

ไม่หย่อนเนี่ยแหละ

“งื้อออ มนุด ขอเราซบหน้าท้องหน่อยนะ”

“ไม่” ฝ่ามือยกดันใบหน้าที่ก�าลังจะแปะลงบนหน้าท้องมิด 

ผลักหงายลงไปนัง่กองบนพืน้ “มงึนีม่นั...หดัรกันวลสงวนตวับ้างเป็น

ไหม นั่งเฉยๆ!” ก�าชับอีกรอบก่อนจะลุกตรงไปที่ตู้เสื้อผ้า

คิดว่ายังไงก็น่าจะใส่เสื้อเขาได้

ส่วนกางเกงในมีแพ็กที่ยังไม่ได้แกะอยู่ บังเอิญซื้อมาผิดไซซ์ 

ตั้งนานแล้วด้วย คิดว่าไอ้งูเอ๋อน่าจะใส่ได้นั่นแหละ กางเกงก็คุ้ยๆ 

หาตัวเล็กๆ ที่เขาไม่ใส่แล้วออกมา

เดินกลับไปหาร่างที่นั่งนิ่งเชื่อฟังค�าสั่งอยู่บนพื้น

ตากลมดูตื่นเต้นกับเสื้อผ้าในมือเขา หลับตาปี๋ตอนที่เสื้อถูก

สวมใส่ทางหัว “ใส่แขนเข้ามาทางนี้” สิงโตจับแขนเสื้อขึ้น บอกให ้

คนตรงหน้ายกมือใส่เข้ามาทั้งสองข้างจนเสร็จ

ทีนี้ก็กางเกงใน...

“นั่น...หมวก”

“หมวกบ้านมึงสิ...ลุก” ที่บอกให้ลุก เพราะยังไงเสื้อเขามันก็

คลุมเลยสะโพกของงูผีมาอยู่แล้ว แต่ลืมคิดไปว่าถึงจะคลุมก็ไม่ได้

คลุมมิดขนาดจะปิดต้นขาขาวๆ เลยแม้แต่นิด

แม่ง...ท�าไมเขาต้องมาท�าอะไรแบบนี้

เหมือนสอนลูกแต่งตัว ซึ่งถ้าสอนลูกจริงๆ สิงโตคงไม่รู้สึก 
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ปั่นป่วนขนาดนี้

“ยกขาขึ้น” รู้สึกตัวเองเริ่มคอแห้งข้ึนมา ปล่อยให้มือนุ่มจับ

ลงมาบนไหล่ ขยับปลายเท้ายกสอดเข้ามาในกางเกงตามที่เขาบอก 

พยายามไม่เหลือบตาขึ้นมองส่วนที่มันวับแวมให้เห็น

มันก็แค่งูที่กลายเป็นคน...อย่าหลงกลไอ้งูเอ๋อนี่ อย่า...

ท่องบอกตัวเองในใจ สิงโตเองก็เคยลองกับผู้ชายมาแล้ว 

เพยีงแต่ไม่ได้ชอบอะไรมากมาย เลอืกได้กข็อเป็นผูห้ญงิซะส่วนใหญ่ 

แต่พอมาเป็นร่างกายของงูตรงหน้า งูที่เพิ่งจะกลายมาเป็นคน

หมาดๆ เขากลับรู้สึกเหมือนตัวเองก�าลังมีความต้องการแปลกๆ 

ใจเต้นแรง

สายตาจะละออกจากผิวขาวๆ ตรงหน้าก็ยากแสนยาก 

เหลือเกิน

กว่าจะใส่เสรจ็ครบทกุอย่าง เล่นเอากลัน้หายใจไปหลายรอบ

ขอโทษทีเถอะ เขามันก็แค่ผู้ชายที่อยู่ในช่วงวัยที่ไวต่อความ

รู้สึกเป็นพิเศษหรือเปล่าวะ ปกติมาขนาดนี้ต้องได้แล้วนะ 

สิงโตยืดตัวขึ้นยืน มองร่างที่สูงเทียมไหล่อย่างส�ารวจ อยาก

จะถามจรงิๆ ว่ามนัอายเุท่าไหร่ แต่ต่อให้ตอบก็คงเป็นอายุของง ูซึง่

เขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเทียบกับคนแล้วจะอายุเท่าไหร่

ไอ้งูเอ๋อเริ่มขยับ

เหมือนพยายามจะเดิน แต่คงไม่ชินกับขาเท่าไหร่ ถึงได้เซ

เอียงจนเขาต้องเข้าไปรับเอาไว้ ใบหน้าเนียนเงยขึ้น ปากอิ่มสีแดง

คลี่ยิ้มบางๆ

“ขอบคุณนะสามี”

บ้าบอ...

ขอบคุณเสร็จก็ดันตัวเองออก พยายามจะเดินอีกรอบ ซึ่ง 



55

~ Scriper ~

รอบนี้ดูจะทรงตัวได้ดีกว่าเดิม แต่ก็ยังไม่ถึงกับเดินคล่องเหมือนคน

ทัว่ไป กป็กตมินัเลือ้ยเอา จะให้เดนิแบบคนธรรมดาก็คงต้องใช้เวลา

หน่อยนั่นแหละ

“พอแล้ว ขึ้นไปนอน กูจะปิดไฟ” จะเที่ยงคืนอยู่แล้ว พรุ่งนี้มี

เรียนเช้าด้วยต่างหาก เขาต้องเตรียมพรีเซ็นต์อีก ต้องตื่นไปเช้ากว่า

ปกติ มามัวให้งูผีมันฝึกเดิน ก็ไม่ได้หลับได้นอนพอดี

“แต่...” ยังสนุกกับร่างกายตัวเองอยู่เลย

“จะดื้อกับกูเหรอ” สิงโตแกล้งขู่

“ภรรยาไม่ดื้อกับสามีก็ได้”

เกลียด…

ไม่ได้เกลียดค�าว่าภรรยาสามีอะไรนี่หรอก เกลียดที่งูเอ๋อมัน

เนียนมาเกาะแขนเขา ดึงลงเพื่อจะกดจมูกหอมลงมาบนแก้ม แล้ว

รีบมุดหายเข้าไปใต้ผ้าห่มก่อนที่เขาจะทันได้ว่านี่แหละ

“ไอ้งผีู...” เสียงพมึพ�าดแุผ่วเบา สิงโตยกมอืลบูแก้มตวัเอง หนั

เดินไปปิดไฟในห้อง แล้วเดินกลับมานอน และก็จะเป็นปกติทุกครั้ง

คืออีกชีวิตหนึ่งบนเตียงจะต้องพาตัวเองมานอนก่ายบนตัวเขา

แรกๆ ที่ไม่บ่นเพราะมันเป็นงูไง 

แต่ตอนนี้เป็นคน คนที่มีร่างกายนุ่มนิ่ม ชวนให้รู้สึกอยากท�า

อะไรไม่ดีด้วย เข้าใจเขาใช่ไหม

นีแ่ค่พดูให้เหน็ภาพเฉยๆ เขาไม่ได้ความต้องการสงูขนาดน้ัน

หรอก แต่มันก็ต้องมีบ้างแหละ ยิ่งกับไอ้งูขี้ยั่วแบบนี้ด้วยแล้ว

ดูดิ...

ขนาดเป็นคนแล้วก็ยังไม่วายจะนอนซุกซบกับหน้าท้องเขา

ถ้าแม่มาเห็นคงได้ช็อกแน่ๆ

คิดหนักเหมือนกันว่าเขาจะบอกกับแม่เรื่องนี้ยังไงดี จะให้
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บอกว่าเมียก็ไม่ใช่เรื่อง แฟนยังไม่เคยบอกว่ามีเลย แต่จะให้เล่าไป

ตรงๆ ตั้งแต่แรกมันก็จะดูเชื่อยากไปหรือเปล่า งูที่กลายเป็นคน

เพราะถูกเขาจูบ 

ถ้าเป็นเขามีใครมาเล่าให้ฟังก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลย

“งื้อออ สามี...”

มีละเมอ

กอดเอวเขาแน่น 

สิงโตถอนหายใจอีกรอบ เลื่อนมือไปดึงร่างที่นอนซุกอยู่ตรง

หน้าท้องขึน้มา อย่างน้อยให้มนัซกุมาตรงอกหรอืตรงต้นคอเขาก็ยัง

ดีกว่าซุกจุดอันตรายแบบนั้น

ไม่งั้นคืนนี้คงไม่ได้หลับได้นอนแน่ๆ

แค่คดิว่าต้องรบัมือกบัสกลิความยัว่ ความเอ๋อของไอ้งใูนร่าง

คนนี่ไปอีกนาน สิงโตก็เริ่มรู้สึกปวดหัวขึ้นมานิดๆ แล้ว

หวังว่าตัวเองจะทนได้จนกว่าไอ้งูนี่มันจะไปจากเขา...



~ Scriper ~

ตามรักครั้งที่ 5

“น้า~ มนุดนะ นะๆ นะคะสามี ขอขี่แค่ครั้งเดียว สัญญา

ว่าจะไม่ดื้อ ไม่ซน ไม่หนีตามงูตัวไหนไปเลย”

ตาคมปรายมองเจ้าของเสียงออดอ้อนดุๆ ขณะที่มือก�าลัง

ขยบัแปรงท�าความสะอาดไปทัว่ทัง้ช่องปาก กล้ามแขนเปลอืยเปล่า

อีกข้างถูกจับเขย่าไปมา เพราะงูในร่างคนที่อยากจะขี่หลังเขาให้ได้

ตั้งแต่เช้า ไม่รู้จะอะไรนักหนา เล่นเดินตาม เดินอ้อนไปทั่วทุกมุม

ห้อง ถงึขนาดจะตามเข้ามาในห้องน�า้ตอนเขาก�าลงัจะท�าธรุะส่วนตวั

ไม่รู้จะด่าไอ้งูเอ๋อนี่ยังไงดี

ยิ่งนิ่งใส่ก็ยิ่งอ้อน ยิ่งกอดพาตัวเองเข้ามาใกล้ สิงโตกลอกตา

ขึน้มองเพดานห้องน�า้สคีรมีอย่างอ่อนใจ ก่อนจะย่อตวัลงต�า่ ปล่อย

ให้ร่างเลก็ของไอ้งผูส่ีงเสยีงหวัเราะใส กอดโอบรอบคอเขาถีบตวัเอง

ขึ้นมาจนหน้าเขาแทบจะพุ่งไปฟาดกับกระจก

ไอ้งูผี!

สิงโตวางแปรงในมือลง ล้างหน้าบ้วนปากเรียบร้อย เงยขึ้น
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มาจ้องสบกับนัยน์ตาทรงกลมสวยของคนบนแผ่นหลัง “จะลง 

หรือยัง” ถามไปนิ่งๆ มือขยับไปสอดประคองที่ใต้ต้นขานุ่มมือ

นุม่...นุม่จรงิๆ นุม่แบบน่าบบีน่าขย�า มนัคงให้ความรูส้กึเพลนิ

มือไม่น้อยเลย

“ไม่เอา” แค่ถามว่าจะลงหรือยัง...จ�าเป็นต้องรัดคอเขาแน่น

จนหายใจแทบไม่ออกเลยเหรอ

“เออๆ ไม่ลงก็ไม่ลงดิวะ จะฆ่ากูหรือไง” แตะให้มือเล็กคลาย

ออก  หนัเดนิออกมาจากห้องน�า้ด้วยสภาพทีม่งีใูนร่างคนเกาะห้อย

เป็นลิงอยู่บนหลัง แล้วนิสัยไอ้งูผี ถ้าไม่หาเรื่องลวนลามเขาก็ไม่ใช่

มันไง

สิงโตก้มมองฝ่ามือที่วางแปะอยู่บนแผ่นอกเรียบ

ตอนแรกก็แค่วางเหมือนไม่ได้ต้ังใจ แต่พอมือเล็กขยับบีบ

เบาๆ สิงโตถึงได้ตวัดสายตาขึ้นไปดุๆ “มือมึง...วางเฉยๆ”

“ขอหน่อยไม่ได้เหรอ”

“ไม่”

“สามีขาาา”

“ถ้าไม่หุบปากแล้วเอามือมึงออกไป...กูจับมึงท�าเมียจริงๆ 

แน่”

แน่นอนว่าเขาแค่ขู่มัน

แต่เหมือนจะเลือกขู่ผิดเรื่อง...จากสายตาเป็นประกายของ 

ไอ้งูผีบนหลังเขา

“เป็น! ให้เราถอดเสื้อเลยไหมสามี...”

:

ใกล้แล้วแหละ 

ใกล้จะเป็นบ้าไปแล้วจริงๆ นั่นแหละเขา
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ตุบ!

เบาะทีน่อนนุม่ยบุลงห่อรบัร่างบนแผ่นหลงัทีถู่กจบัเหวีย่งลง

ไป สงิโตชีน้ิว้ ถลึงตาดุๆ เม่ือไอ้งเูอ๋อท�าท่าจะลกุขึน้มาอกีรอบ มอง

ออกไปนอกบานหน้าต่างก็เห็นว่าท้องฟ้ายังคงมืดแสง วันนี้เขาตื่น

เรว็กว่าปกต ิอย่างทีบ่อกไปตัง้แต่เมือ่คนืว่าต้องรบีไปเตรยีมตวัเรือ่ง

งานที่จะต้องพรีเซ็นต์

“งื้อ สามี”

“นอน! พูดแล้วนะว่าจะไม่ดื้อ ไม่ซน ไม่ไปไหน...ถ้ามึงลุกลง

มาอีกรอบกูจับมึงหักขาทิ้งแน่” เริ่มจะหงุดหงิดขึ้นมานิดๆ ปกติเขา

ก็เป็นคนโลกส่วนตัวสูงพอสมควรอยู่แล้ว นอกจากเพื่อนๆ สิงโตก็

ไม่ค่อยจะให้ใครเข้าถึงตัวสักเท่าไหร่ ทุกคนที่เข้ามาจะรู้ตัวดีว่ากับ

ตัวเขา ควรอยู่ในระยะไหน

แล้วไอ้งูเอ๋อนี่มันเป็นใคร ทั้งดุทั้งเตือนก็ยังไม่หยุด

อยากมีมากหรือไงวะผัวเนี่ย 

เด๋ียวกไ็ด้มสีมใจหรอก แม่ง...แล้วสรปุเขาก�าลงัหงดุหงดิเรือ่ง

ไหนอยู่เนี่ย!

ตากลมมองตามเจ้าของห้องที่ท�าหน้าดุๆ เดินขย้ีหัวตัวเอง

หายเข้าไปอาบน�า้ ไม่รูว่้าไปท�าอะไรให้มนษุย์โกรธ ถงึได้มองเขาด้วย

แววตาน่ากลัวแบบนั้น แม้ไม่อยากบอกเลยก็เถอะว่าเขาเองก็ไม่ได้

สนใจจะมองตาเรียวคู่ดุนั่นเท่าไหร่ เพราะเอาแต่จ้องมองกล้ามอก

ไล่ลงมาจนถึงก้อนเนื้อหกก้อนที่เรียงตัวกันสวยของสามีอยู่

ไม่เหมือนเขาที่มีแต่พุง ดูสิ...สงสัยช่วงนี้จะกินเยอะเกินไป

แล้วละ

คงต้องลดน�้าหนัก 

ถึงว่าท�าไมรอบที่แล้วมีงูมาตามจีบเขาแค่ตัวเดียว ต้องเป็น
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เพราะว่าเขาอ้วนขึ้นแน่ๆ

นอนพลิกไปมาอยู่บนที่นอนนุ่ม ปากเล็กๆ อ้าหาวออกมา

หวอดใหญ่ ดวงตาตกปรือมองประตูห้องน�้าที่ถูกเปิด พร้อมกับสติ

ที่เริ่มจะล่องลอยไปสู่ความฝัน

สิงโตยกผ้าขึ้นซับน�้าบนเส้นผม เหลือบมองงูบนเตียงที่หลับ

เงยีบ เวลามนัหลบักส็งบน่ารกัเข้ากบัหน้าตามนัอยู่หรอก  แต่ท�าไม

พอตื่นถึงได้ทั้งซนทั้งตีมึนได้ขนาดนั้นก็ไม่รู้ ที่ว่าซนเนี่ย ไม่ได้ซนใน

ความหมายที่เอาไว้ว่าเด็กนะ

ซนแบบผู้ใหญ่ มือไม้อยู่ไม่นิ่ง หาเรื่องปลุกอารมณ์เขาตลอด

เวลาเนี่ยแหละ

เลิกสนใจร่างบนเตียงหันกลับมาแต่งตัวจนเรียบร้อย สิงโต

เดินวนกลับไปหาทีน่อนอกีรอบ เอือ้มมือดงึผ้าห่มตรงปลายข้อเท้า

ขาวขึ้นคลุมคนหลับทั้งร่าง 

“สามี~ จะไปแล้วเหรอ”

“เออ จะไปแล้ว”

ท�าท่าจะลุกขึ้น แต่ก็ถูกรั้งชายเสื้อเอาไว้อีก เลยจ�าต้องนั่งลง

อีกรอบ ปล่อยให้เจ้าของใบหน้าง่วงงุนเล้ือยพาร่างตัวเองขึ้นมา 

กอดซบที่แผ่นหลัง ส่งเสียงอู้อี้ลอดออกมา

“หอมเราหน่อย”

“หอมท�าเหี้ยอะไร ลงไปนอนดีๆ”

“กส็ามต้ีองไปเรยีน หอมภรรยาหน่อยส ิจะได้โชคดี เหน็มนุด

คู่อื่นเขาท�ากัน”

...มันเกี่ยวเหรอวะ

“อย่าเพ้อเจ้อ นอนดีๆ หิวก็ลงไปหาอะไรกินในตู้เย็น” บอก

ไปก็เพิ่งจะเอะใจ “มึงรู้จักตู้เย็นใช่ไหม...”
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ขนาดกางเกงในยังบอกว่าเป็นหมวก ไม่ไว้ใจมันเลยจริงๆ

“รู้จัก...เห็นแบบนี้เราก็เคยเข้าบ้านมนุษย์มาเยอะแล้วนะ”

“เออ” เอากับมันสิ...รู้จักตู้เย็น แต่เสือกไม่รู้จักกางเกงใน แต่

ก็ไม่แปลกหรอกมั้ง งูมันไม่ต้องมาใส่อะไรแบบนั้นนี่ “ลงไป กูจะไป

เรียนแล้ว ไหนบอกไม่ดื้อไง”

ยกค�าที่ไอ้งูผีบอกเขาตอนอ้อนขี่หลังมาอ้าง ซึ่งก็ได้ผล ไอ้งูผี

ที่แปะอยู่บนหลังทิ้งตัวลงไปนอนต่อบนเตียงทันที กะพริบท�าตาใส

ใส่เขาปริบๆ

มีกวักมือเรียกให้ก้มลงไปหาด้วย

รูแ้หละว่าไอ้งนูีมั่นต้องมีแผนอะไรในใจ แต่ก็ยังก้มลงไป เบือ่

จะร�าคาญสายตาอ้อนๆ นั่น

จุ๊บ!

อืม...ก็ไม่ผิดจากที่คิดไว้เท่าไหร่

“พอใจมึงแล้วใช่ไหม”

“ตั้งใจเรียนนะสามี”

“เออ”

“งือ คนอะไรพูดเออยังหล่อเลยอะ ชอบบบ”

เฮ้อ...เอาที่มึงสบายใจเลยเถอะ

ช่ัวโมงในการน�าเสนองานผ่านพ้นไปได้ด้วยด ีต้องบอกว่าเกนิ

คาดมากๆ อาจารย์พูดชมกลุ่มพวกเขาแทบจะไม่หยุด ทั้งด้าน

เนื้อหา ข้อมูลความรู้ที่นอกเหนือจากข้อมูลบนหน้าจอ แล้วยังจะ

วิธีการพูดที่ดึงเอาความสนใจของนักศึกษาเกือบร้อยชีวิตเอาไว้ได้

อย่างอยู่หมัด

ก็คงต้องยกความดีความชอบให้แก่คุณหัวหน้ากลุ่มพวกเขา

ละ
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สงิโตมนัเล่นนดัเพือ่นมาเตรยีมตัวแต่เช้า แบ่งหน้าทีใ่ห้ไปหา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องน�าเสนอ ทั้งในด้านทฤษฎีและ

ปฏิบัติ ถ้าเกิดว่างานมันไม่ออกมาดีมากถึงมากที่สุดแบบนี้ ก็คงจะ

น่าแปลกใจแล้วละ

“โคตรโล่ง ตอนพดูมอืกสูัน่มากเลยนะเว้ย อาจารย์กจ้็องเอาๆ 

ดีนะท่ีไอ้สิงมนัคอยช่วยพดูเสรมิ พดูอธบิายช่วยไว้ ไม่งัน้กตู้องท�าให้

งานแย่ลงแน่ๆ” ท่านขนุทิง้ตัวนัง่ลงบนเก้าอีป้นูใต้ต้นไม้ ถอนหายใจ

โล่งอกเมื่อนึกถึงงานน�าเสนอที่เพิ่งจะผ่านไป

เพราะมีไอ้สิงนี่แหละ งานถึงได้ออกมาดีขนาดนี้ แล้วยังจะ

แมงมุมอีก สองคนนี้อยู ่กลุ ่มเดียวกันทีไร ก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่อง

คุณภาพงาน อาจารย์นี่นั่งยิ้มแล้วยิ้มอีก ชมตั้งแต่เริ่มยันจบว่าหา

ข้อมลูมาด ีน�าเสนอได้น่าสนใจ ลกูรกัอาจารย์เขาเลยละไอ้สิงโตเน่ีย

“มึงก็ท�าดีแล้ว กูแค่ช่วยเสริม” สิงโตไหวไหล่เบาๆ

“เออนั่นแหละ เพื่อนร้ากกก” ท�าตัวเลื้อยเป็นไอ้งูผีที่บ้านเขา

อกีตวัหนึง่แล้ว พดูถงึง ูวนันีเ้ลกิเทีย่งเพราะตอนบ่ายอาจารย์ไม่อยู่ 

สงิโตคดิว่าจะกลบัเลย ยกเลกินดัทีจ่ะไปกนิข้าวร้านประจ�ากับเพ่ือน

ไปก่อน เพราะไม่รู้ว่าไอ้งูที่บ้านมันรู้จักตู้เย็นจริงๆ หรือเปล่า 

กลัวว่าจะอดตายคาบ้านไปก่อน

ระหว่างทางกลับค่อยแวะเซเว่นซื้อขนม ซื้อของกินเข้าไปให้ 

แต่ไม่รู ้ว่างูจะกินอะไรแบบนี้เป็นหรือเปล่า นั่นสิงโตก็ลืมคิดไป

เหมือนกัน บอกให้มันหาอะไรกินในตู้เย็น แล้วงูมันกินของที่คนกิน

ได้เหรอ ถึงตอนนี้ไอ้งูผีมันจะกลายเป็นคนไปแล้วก็เถอะ

“ไปกินข้าวกัน” ไอ้เจลเอ่ยชวนขณะที่เขาก�าลังคิดว่าจะเอา 

ยังไงต่อดี

ถ้าไปต่อ...ก็เกิดจะรู้สึกห่วงไอ้งูผีที่บ้านขึ้นมา



63

~ Scriper ~

เฮ้อ! ท�าไมกูเหมือนมีลูกเลยวะ...

คิดๆ แล้วก็คงไม่ไป...“กูว่าจะกลับแล้วว่ะ”

“เอ้า ท�าไมวะ ไปด้วยกันดิ” ไอ้ท่านขุนเดินมาใกล้ หรี่ตามอง

เขาเหมือนจับผิด “แน่ะ รีบกลับบ้านแบบน้ี จะไปกกเมียเหรอวะ 

บอกกูมานะเว้ย นี่มีเมียแล้วไม่บอกเพื่อนเหรอ!”

“อะไรมึง ถอยเลย” ท่อนแขนผลักดันร่างเพ่ือนตัวเองออก 

“อยู่กับพวกมึงก็ปวดหัวแล้ว กูไม่หาเมียเพิ่มความปวดหัวให้ตัวเอง

แน่ๆ”

“อย่าให้เหน็ว่ามเีมยีก่อนพวกก”ู ไอ้น�า้เหนอืแซวบ้าง ดทีีส่งิโต

ตวัดสายตาไปดุเพื่อนสนิทผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มได้ทัน อีกฝ่าย 

ถึงได้ยกมือปิดปาก ท�าหน้าไม่รู้ไม่ชี้ใส่เขา

ไอ้พวกนี้ท�าไมถึงวุ่นวายเรื่องเมียเขากันจังก็ไม่รู้

แล้วพูดถึงเมีย...ท�าไมเขาต้องนึกไปถึงไอ้งูผีที่บ้านด้วย 

“เออ มีเม่ือไหร่ก็เห็นเอง” บอกปัดๆ ไปคว้ากระเป๋าขึ้นมา

สะพาย วันนี้เขาเอารถมา ไม่ถึงยี่สิบนาทีก็คงถึงบ้าน “กูกลับแล้ว”

ยกนาฬิกาดูอีกรอบ ตอนนี้ก็เกือบจะบ่ายโมงแล้ว

กลุ่มพีว้่ากแยกย้ายกนัตรงหน้าตกึ สงิโตแยกไปท่ีลานจอดรถ

มอเตอร์ไซค์ ล้วงหยิบกุญแจรถที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงอย่างยาก

ล�าบาก ไม่ทันระวังเด็กสาวรุ่นน้องที่เดินสวนมา

ตุบ!

อีกฝ่ายตัวเล็กกว่า พอชนก็เลยเซล้มไปเลย สิงโตเองก็คว้า

เอาไว้ไม่ทัน

แว่นตาทรงกลมร่วงกระเด็นไปบนพื้น

รุ่นน้องคนนั้นรีบเงยหน้าขึ้น ยกมือไหว้ขอโทษเขา “ขอโทษ

ค่ะพี่ หนูไม่ได้ตั้งใจ ขอโทษนะคะ”
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ท่าทางแบบนั้นมันดูน่าข�า สิงโตส่ายหัว ย่อตัวลงเก็บแว่นตา

ท่ีหล่นอยู่ยื่นไปให้เด็กตรงหน้า เอื้อมไปคว้ากระเป๋าที่ตกอยู่ข้างๆ 

มาให้ด้วย เขาก็ผิดเหมือนกันที่เดินไม่ดูทาง ไม่เห็นต้องขอโทษ 

ขนาดนั้น

“เจ็บตรงไหนไหม” เสียงทุ้มปนดุถาม เลื่อนสายตาสังเกตทั่ว

ร่างรุ่นน้องสาวตรงหน้า “ลุกไหวหรือเปล่า”

“ไหวค่ะ พี่ไม่ต้อง...หนูลุกเองได้”

สิงโตกวาดมองอีกรอบ ผิวขาวๆ มีรอยแผลเล็กน้อย แต่ดู

เหมือนจะไม่เป็นอะไรมากจริงๆ 

“ลุกได้ก็ลุก”

“ขอโทษจริงๆ นะคะ หนูมัวแต่ก้มอ่านชีท” รุ่นน้องคณะ

เดียวกันยกมือไหว้ขอโทษอีกรอบ ตอนแรกก็ไม่แน่ใจ แต่พอเห็น

เกียร์ที่ห้อยคล้องอยู่บนข้อมือถึงได้รู้ 

สัญลักษณ์ของเด็กวิศวะ

“ไม่เป็นไร”

“ขะ ขอบคุณค่ะ เอ่อ หนูไปก่อนนะคะ” สิงโตมองรุ่นน้อง 

ตรงหน้าทีพ่ดูจาตะกกุตะกกั ใบหน้ารปูไข่เรยีวสวยประดบัย้ิมบางๆ 

มีสีแดงแต่งแต้มอยู่ที่แก้มขาวๆ สองข้าง 

ก็ดูน่ารักดี...

“คอื...หลบหนหูน่อยได้ไหมคะ” กลัน้ใจบอกไปเสยีงสัน่ อดตี

พี่ว้ากคนดุไม่ได้ดูน่ากลัวเท่ากับตอนมีกิจกรรมเชียร์ ตอนแรกก็

แอบๆ กลัว แต่เมื่อกี้เหมือนพี่เขาจะยิ้มออกมานิดๆ ถึงจะแค่ 

นิดเดียวแต่ก็หายกลัวขึ้นมาบ้าง

สิงโตขยับหลบ ยื่นมือไปปัดเศษฝุ่นบนกลุ่มผมสีน�้าตาลแดง

จากการท�าสีแผ่วเบา
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“ขะ ขอบคุณค่ะ” พี่สิงโตก�าลังท�าให้เธอเขิน ไม่คิดว่าชีวิตเธอ

จะมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่ว้ากคนดังของมหา’ลัย ผู้ชายที่ผู ้หญิง

หลายๆ คนชอบ แต่ส�าหรับเธอพี่เขาอยู่ไกลเกินไป เลยไม่คิดว่าจะ

มีโอกาสได้ใกล้ชิดแบบนี้

“อือ เดินดีๆ มองทางบ้าง” สิงโตกล่าวเตือนไปนิ่งๆ เมื่อกี้

เขาเองก็ผิด แต่น้องบอกเองว่ามัวแต่ก้มอ่านชีทอยู่ มันอันตราย 

เกินไปที่จะมัวเดินไปอ่านไปแบบนี้ ไม่ชนเขาเดี๋ยวก็ไปชนคนอื่น

“ค่ะๆ”

ท่าทางเว้นระยะห่างจากเขาน้อยๆ มันก็ท�าให้สิงโตรู้สึกดี

แปลกๆ 

มองตามแผ่นหลังเล็กในชุดนักศึกษาที่เดินห่างออกไป ก่อน

จะหันกลับมาหารถมอเตอร์ไซค์ของเขาที่จอดอยู่ไม่ไกล สิงโตเดิน

ตรงเข้าไป ขยับขาขึ้นคร่อมเอาไว้พลางสตาร์ทเครื่องขับออกจาก 

ที่จอดรถ

แวะซื้อของตามที่คิดไว้ก่อนจะกลับถึงบ้าน

ประตรูัว้ถกูลอ็ก สงิโตเดนิห้ิวถงุเซเว่นเข้ามาในบ้านเงยีบ บน

โต๊ะสะอาดเอีย่มบ่งบอกว่าคนทีบ้่านคงไม่ได้ลงมาหาอะไรกินอย่าง

ที่เขาบอกไว้ เปิดตู้เย็นดู ข้าวของทุกอย่างก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิม 

วางของลงบนโต๊ะ ร่างสูงในชดุชอ็ปหนัหลงัเดนิขึน้ไปตามขัน้

บันไดจนถึงหน้าห้อง บิดลูกบิดเพื่อเปิดประตู

ได้ยินเสียงงุ้งงิ้งดังลอดออกมา เหมือนคุยคนเดียวอยู่ หรือ 

อาจจะก�าลังเถียงกับเสื้อเชิ้ตสีขาวของเขาท่ีอีกฝ่ายหยิบออกมาใส่ 

เนื้อผ้าแนบติดไปกับผิวเนื้อสีขาวอมชมพูของงูในร่างคนที่คล้ายจะ

เพิ่งอาบน�้าเสร็จแต่ไม่ได้เช็ดตัว

ดูจะไม่ได้เปียกมาก
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แต่กแ็นบให้เหน็สะโพกและบัน้ท้ายกลมกลงึทีข่ยบัไปมาเมือ่

เจ้าตัวกระทืบเท้าขัดใจ

“ท�าไมใส่ไม่ได้!”

ความรูสึ้กสิงโตตอนนีค้งเหมือนคนขาดน�า้ คอแห้งผากตัง้แต่

จ้องมองเนื้อตัวขาวๆ นั่น ขนาดว่าละความสนใจแล้ว สมองก็ยังไม่

หยุดคิด พ่นลมหายใจออกช้าๆ ก่อนจะเดินเข้าไปหาร่างตรงหน้า

“ท�าอะไร”

“อ๊ะ! มนุดดด เราใส่เสื้อไม่เป็น” ได้ยินเสียงเขาเข้าหน่อย ไอ้

งผีูกส็ะดุ้งเฮอืก รบีหันกลบัมาเบะปาก ชีแ้นวกระดมุเสือ้ทีม่นัตดิมัว่

ให้เขาดู

อยากจะว่าทีม่นัเอาเสือ้เขามาใส่ แต่พอเหน็แล้ว มนัก็เหมาะ

กนัดกีบัร่างตรงหน้า ยกให้ไปสักตัวคงไม่เป็นอะไรหรอก ไม่ใช่แค่เสือ้ 

กลิ่นสบู่เขาบนร่างของไอ้งูผีนี่ก็หอมดีเหมือนกันด้วย

“อยู่เฉยๆ...” ก�าชับดุๆ ขยับเข้าไปแกะกระดุมติดให้ใหม่จน

หมด

“งื้อออ”

“ติดแบบนี้ หัดจ�าบ้าง”

“ขอบคณุนะมนดุ” พอเขาตดิให้เสรจ็ งเูอ๋อมนักข็ยบัไปนัง่กอง

อยู่บนเตียง ก้มมองกระดุมเสื้อที่ถูกติดเรียบร้อยพลางเอ่ยขอบคุณ

“เออ”

พี่ว้ากคนดุหันหลังตรงไปที่ตู ้เส้ือผ้า คุ ้ยหากางเกงในกับ

กางเกงของเขาที่อีกฝ่ายพอจะใส่ได้ หาสักพักก็เจอกองผ้าเก่าๆ ที่

อยู่เกือบด้านในสุด สิงโตเอื้อมมือเข้าไปหยิบออกมา เลือกมาสอง

สามตัว

หันหลังมาท�าท่าจะเอ่ยเรียก แต่ก็สตั๊นนิ่งกับภาพตรงหน้า
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ขาเรียวขาวทั้งสองข้างแยกออกจากกัน ขณะที่เจ้าของร่าง

ก�าลังก้มหน้าวุ่นวายกับกระดุมที่เขาเพิ่งจะติดให้ แต่ตอนนี้ถูกปลด

ลงไปสี่เม็ด สาบเสื้อแหวกออกตกลงไปฝั่งนึงโชว์ช่วงไหล่ขาวเนียน

ไล่มาจนถึงแผ่นอกขาวที่มีจุดสีชมพูประดับอยู่

อึก!

แล้วเหมือนไอ้งูผีจะรู้ตัวว่ามันท�าอะไรอยู่ ใบหน้าเล็กๆ เงย

ข้ึนมาหาเขา ขยับปลายนิ้วตัวลงมาตามแนวกระดุมเสื้อที่แหวก 

ออกช้าๆ 

“มนุด...เราท�าหลุดอีกแล้วอะ”

หลุด นี่มันบอกเขาว่าท�าหลุด ถ้าตั้งใจนี่ไม่แกะออกหมดเลย

หรือไง

แม่ง ขี้ยั่วอะไรขนาดนี้วะ

...มึงหายใจเข้าลึกๆ เดี๋ยวนี้เลยนะสิงโต


