
~ Ex-SoulL ~

ซูเปอร์สตาร์แทบไม่มีค�าว่าส่วนตัว

แต่ซูเปอร์สตาร์ก็เป็นเพียงคนคนหนึ่งที่มี ‘ความต้องการ’

ฉะนั้นหน้าที่ของฝุ่นคือรองรับความต้องการนั้น

...แล้วเก็บเป็นความลับเท่าชีวิต

-----

“อะ อึก...”

เสยีงร้องอกึอกัดงัเพยีงในล�ำคอเมือ่รมิฝีปำกบำงถูกกัดอย่ำง

พยำยำมกล้ันเสียงอนัน่ำอำย ช่องทำงแคบซึง่มบีำงอย่ำงคำอยูข่มบิ

ปริบจนสิ่งนั้นอ่อนนิ่ม 

“โอเค ผ่ำน”

“อ๊ะ!” สิน้สดุค�ำว่ำผ่ำน สิง่นัน้กถ็กูดงึออกไปให้ควำมโล่งเข้ำมำ

แทนที่ สะโพกซึ่งโก้งโค้งจึงค่อยๆ ทิ้งตัวลง จำกนั้นผ้ำผืนบำงก็ถูก
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ตวัดมำคลุมตรงส่วนล่ำงเพื่อปกปิดควำมเปลือยเปล่ำ

“คะแนนดีทุกด้ำนเลยนะ” มือบำงตวัดเซ็นลำยเซ็นลงในช่อง

ผู้ประเมินเป็นสิ่งสุดท้ำยก่อนจะปิดแฟ้มลงจนดังฉับ

“ขอบคุณครับ” คนบนเตียงตอบรับเสียงเบำ

“มทัีกษะ มกีำรเรยีนรู ้และมพีฒันำกำรทีด่ ีทีส่�ำคญัคอืมคีวำม

ตั้งใจ ยินดีด้วย...แล้วมำลุ้นกันว่ำคนที่นำยจะได้ดูแลนั้นเป็นใคร”

“ครับ...”

“ขอให้โชคดีนะฝุ่น”



~ Ex-SoulL ~

Chapter One

At the beginning.

ดวงตำเรียวรีกวำดอ่ำนอักษรทุกตัวบนหน้ำกระดำษอย่ำง

ละเอยีดถีถ้่วน เมือ่พบว่ำไม่มตีรงไหนตดิขดัจึงวำงน้ิวมอืลงบนแท่น

หมึกสีน�้ำเงิน ประทับรอยนิ้วมือลงในต�ำแหน่งชื่อตัวเองจำกนั้นจึง

ส่งให้ผู้จัดกำรส่วนตัวท�ำต่อกัน เม่ือเอกสำรถูกส่งกลับให้ฝ่ำยนั้นก็

เป็นอันว่ำสัญญำฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 

“ทำงเรำรู้สึกเป็นเกียรติอย่ำงยิ่งที่ได้รับใช้ค่ะ” คนพูดยกมือ

ขึน้ไหว้หลงัจำกเกบ็เอกสำรลงในกระเป๋ำนริภยัแล้วเรยีบร้อย “อย่ำง

ทีเ่รำแจ้งไปว่ำจะต้องมีกำรท�ำควำมคุน้เคยกันก่อนทัง้สองฝ่ำย เพ่ือ

เป็นกำรละลำยพฤติกรรมและถือเป็นกำรประเมินควำมพอใจของ

ลูกค้ำก่อนเริ่มงำน...ขอเชิญคุณภำวิดำที่ห้องรับรองสักหน่ึงชั่วโมง

นะคะ” ผู้จัดกำรหญิงวัยท�ำงำนเหลือบมองคนในควำมดูแลของ 

ตัวเองเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้ำรับ

“หวงัว่ำลูกค้ำของเรำจะพงึพอใจ สวสัดค่ีะ” พูดจบก็หยัดกำย
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ลุกขึ้นพร้อมกระเป๋ำเอกสำรในมือ ตำมด้วยภำวิดำที่ต้องเดินออก

ไปด้วยกนั กระทัง่ประตหู้องชดุสดุหรปิูดลง ทิง้ให้คนสองคนท่ีน่ังอยู่

ตรงข้ำมมองหน้ำกนัเงยีบๆ หำกแต่ไม่นำนนกัคนตวัเล็กกว่ำก็ลุกข้ึน

ยืนแล้วโค้งให้

“ขออนุญำตครับ” 

สิ้นเสียงค�ำขออนุญำตอีกคนก็เดินมำทรุดตัวน่ังลงบนโซฟำ

ตัวเดียวกัน ปารินทร ์ จ้องมองทุกกำรกระท�ำนั้นด้วยควำมอยำกรู้

ว่ำคนตรงหน้ำจะท�ำอะไรและท�ำอย่ำงไร

แล้วสิง่ทีอ่ยำกรูก้เ็ริม่ได้ค�ำตอบ กระดมุเสือ้เชิต้ถกูปลดออกไป

หนึ่งเม็ดอย่ำงนุ่มนวล ใบหน้ำเล็กโน้มและเคลื่อนเข้ำมำใกล้ก่อนที่

ริมฝีปำกบำงได้รูปจะประทับลงบนผิวเนื้อตรงต้นคอแผ่วเบำคล้ำย

กบัขออนญุำตอกีครัง้ และเมือ่ไม่มคี�ำกล่ำวว่ำ แรงจบูซบัจงึเพิม่มำก

ขึ้น

ปำรินทร์ไม่ได้ตกใจกับกำรรุกรำนนั้น ชำยหนุ่มไม่ได้ไก่อ่อน 

ขนำดที่จะต้องตื่นเต้น มันมีเพียงควำมอยำกรู้ระคนสงสัย

อยำกรู้ว่ำภำยใต้ท่ำทำงเรียบนิ่งที่เขำถูกใจตั้งแต่วินำทีแรกนี้

จะมีอะไรซ่อนอยู่...

สมัผสัซึง่แต่งแต้มไปตำมล�ำคอค่อยเป็นค่อยไป ควำมใกล้ชดิ

น�ำพำกลิ่นหอมอ่อนของบำงอย่ำงซึ่งมำจำกตัวของอีกฝ่ำยเข้ำจมูก 

ผู้ชำยวัย 22 ปีที่อยู่ในช่วงพลุ่งพล่ำนถูกกระตุ้นได้ไม่ยำก เพียง 

เท่ำนี้ร่ำงกำยของปินก็เริ่มมีปฏิกิริยำ ลมหำยใจร้อนขึ้นกว่ำที่เป็น 

“จูบหรือเปล่ำครับ” ริมฝีปำกนุ่มอุ่นผละออกมำถำม คนที่

ก�ำลังถกูท�ำลำยสติสมัปชญัญะอย่ำงช้ำๆ จงึขมวดคิว้เพรำะไม่ค่อย

เข้ำใจนัก

“...”
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“เรำไม่มีสิทธิ์จูบหำกลูกค้ำไม่อนุญำต” ปำรินทร์ถึงบำงอ้อ

ท�ำงำนละเอียดกันจริงๆ

“จบูสคิรบั ผมอนญุาต” ค�ำตอบทีม่ำพร้อมรอยย้ิมอ่อนโยน

ซึง่เป็นสญัลกัษณ์กำรค้ำของนกัร้องคนดงัท�ำเอำคนท่ีควบคมุตวัเอง

ได้ดีมำตลอดถึงกับหำยใจผิดจังหวะ แม้จะเพียงเสี้ยวเดียวที่อีกคน

ไม่มทีำงสงัเกตเหน็แต่ ฝุน่ กร็ูต้วัเองดว่ีำก�ำลังถูกควำมอ่อนโยนของ 

ปิน ปำรินทร์ เล่นงำน

แต่ไม่ว่ำอย่ำงไรควำมสั่นไหวเล็กๆ ก็ต้องถูกสลัดทิ้งไป ริม-

ฝีปำกบำงท�ำหน้ำที่ต่อด้วยกำรเคลื่อนเข้ำไปใกล้ ยำมมันแนบสนิท

เข้ำหำส่วนเดียวกัน จูบแรกระหว่ำงคนทั้งสองจึงเริ่มขึ้น

ปำรนิทร์ปล่อยให้ปลำยลิน้เลก็เป็นฝ่ำยรกุเร้ำ ฝุน่ท�ำได้ดตีำม

ที่ถูกเทรนมำ จูบนี้จึงหวำนละมุนและเจือควำมร้อนแรงเอำไว้ได้

อย่ำงลงตัว 

“อยำกให้ผมอ่อนโยนหรือรุนแรงขึ้นกว่ำนี้” ฝุ่นผละออกมำ

ถำมอกีครัง้เพือ่ให้สมัผสันีเ้ป็นไปตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำให้มำก

ที่สุด

ค�ำถำมนี้ท�ำให้ปินยิ้ม คล้ำยกับมีควำมขันเจืออยู่

ไม่ให้ขันได้อย่ำงไร ดูค�ำถำมที่แสนล่อแหลมนั่นสิ...แบบนั้น

เขำควรจะเป็นฝ่ำยถำมมำกกว่ำ

“แล้วคุณชอบแบบไหนครับ” คนถูกถำมถำมกลับอย่ำงขี้เล่น 

ครำวนี้อีกคนถึงกับนิ่งไปก่อนจะตอบออกมำแผ่วเบำ

“...แล้วแต่สถำนกำรณ์ครับ” 

“กับสถำนกำรณ์ตอนนี้ล่ะ”

“ผมชอบแบบทีจ่บูไปเมือ่กี”้ สมัผสัเมือ่ครูม่นัไม่ได้เป็นไปโดย

ไม่คิดอะไร ทุกกำรแตะต้องเป็นไปด้วยควำมใส่ใจในปฏิกิริยำของ 
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คนตรงหน้ำ 

“งั้นผมก็ชอบแบบนั้น” ฝุ่นพยักหน้ำรับรำวกับจะจดจ�ำเอำไว้

ว่ำปำรินทร์ชอบให้สัมผัสแบบไหน “ว่ำแต่...”

“ครับ?”

“เราจะท�าความคุ้นเคยกันไปถึงขั้นไหนดีครับ” ไม่รู้ว่ำคิด

ไปเองหรือตำฝำด ฝุ่นรู้สึกเหมือนควำมขี้เล่นนั้นเป็นเพียงสิ่งบดบัง

หมำป่ำเจ้ำเล่ห์ตัวข้ำงใน ชั่ววินำทีหนึ่งเหมือนกับดวงตำคมจะเป็น

ประกำยขึ้นมำ

“ผมมีเวลำมำกกว่ำหนึ่งชั่วโมงอยู่นะ”

“...”

“บำงทเีรำอำจจะมำกกว่ำแค่คุน้เคยกนั” ครำวนีค้วำมไม่แน่ใจ

แปรเปล่ียนเป็นแน่ชัด หมำป่ำที่พรำงตัวอยู่ตลอดปรำกฏตัวขึ้นมำ

ตรงหน้ำ

“ควำมจรงิแล้ววันนีเ้รำจะท�ำควำมคุน้เคยกันแค่ปำกกับมอื...

แต่ถ้ำคุณอยำกท�ำมำกกว่ำนั้นคำดว่ำคุณภำวิดำจะรอนำนมำกนะ

ครับ”

“ท�ำไมถึงนำนมำกล่ะ”

“เรำจะไม่รบีร้อนในครัง้แรกเพือ่ให้ลกูค้ำได้รบัสมัผสัท่ีดท่ีีสดุ” 

คนฟังถงึกบัหลดุยิม้กบัค�ำตอบทีไ่ด้รบั ไม่คำดคดิจรงิๆ ว่ำทีน่ีจ่ะใส่ใจ

รำยละเอียดในทุกขั้นตอนขนำดนี้

แต่อย่ำงว่ำ เงนิมหำศำลกย่็อมต้องได้กำรบรกิำรทีย่อดเย่ียม

“งัน้กท็�ำควำมคุน้เคยกนัเท่ำทีต้ั่งใจไว้ตอนแรกก็ได้ครบั ไว้อกี

สำมวันที่ผมจะย้ำยเข้ำมำที่นี่ค่อยท�ำมำกกว่ำนี้”

“...”

“ผมเผื่อเวลำไว้ทั้งคืนอยู่แล้ว”
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ขนอ่อนบนกำยคนฟังลกุชนัขึน้มำอย่ำงน่ำประหลำดท้ังท่ีปิน

ยังคงพูดด้วยรอยยิ้ม 

“เรื่องของอีกสำมวันคงต้องเอำไว้ก่อน ตอนนี้ผมต้องท�ำต่อ

แล้วครับ” เพรำะกลัวว่ำเวลำเพียงหนึ่งชั่วโมงจะไม่ทันกำรจึงเอ่ย

บอกอีกฝ่ำยออกไป

“เชญิครบั” เหน็ควำมจรงิจงับนใบหน้ำน้ันแล้วปินจึงต้องกล้ัน

เสียงหัวเรำะเอำไว้สุดควำมสำมำรถ อำรมณ์วูบไหวที่มอดดับไป

เพรำะควำมขบขันก�ำลังจะถูกปลุกขึ้นมำอีกครั้ง...

At the moment.

“อมื...ด”ี ค�ำชืน่ชมนัน้ท�ำให้ส่วนล่ำงทีก่�ำลงัท�ำงำนขยบัเรว็ขึน้ 

จังหวะที่แตกต่ำงจำกเดิมส่งผลให้ปำรินทร์กัดฟันกรอด แหงนเงย

ใบหน้ำไปด้ำนหลัง เปล่งเสียงครำงต�่ำด้วยควำมถูกใจ

เมือ่ควำมต้องกำรพุง่สงูขึน้จนใกล้จะแตะจุดสูงสุดคนด้ำนบน

ก็ถูกจับพลิกให้เป็นฝ่ำยนอนลง ส่วนที่หลุดออกจำกกันสอดแทรก

เข้ำมำอกีครัง้ โดยทีข่ำเรยีวกข็ยบัเปิดทำง อกีทัง้สะโพกบำงยังตอบ

รับแรงส่งอย่ำงลื่นไหล

ไม่ให้เสียชื่อคนที่ได้คะแนนระดับท็อปในบททดสอบกำรใช้

สะโพก...

กำรตอกตรึงรุนแรงต่อเนื่องไปอีกเพียงไม่กี่นำทีร่ำงกำยสูง

ใหญ่ก็เกร็งขนัด ช่องทำงแคบตอดรัดถี่รัวบ่งบอกว่ำคนใต้ร่ำงก�ำลัง

รูส้กึไม่ต่ำง เสยีงครวญครำงของคนทัง้สองดงัผสมคลอเคลยีกบัเสยีง

กำรเสียดสีอันรุนแรง ไม่นำนนักสะโพกสอบก็กระตุก ปลดปล่อย

ควำมต้องกำรทั้งหมดให้ออกมำคั่งค้ำงอยู่ส่วนปลำยของเครื่อง

ป้องกัน ขณะที่หน้ำท้องบำงก็เปรอะเลอะด้วยควำมต้องกำรของ 
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เจ้ำตัว

“ลกุออกไปได้แล้ว” ฝุน่จ�ำเป็นต้องพดูข้ึนเพรำะส่วนทีย่งัเชือ่ม

ต่อกันถูกขยับเข้ำออกเบำๆ ไม่หยุด แม้กำรสุขสมจะผ่ำนพ้นไป

หลำยนำที หำกเป็นอย่ำงนี้ต่อไปไม่พ้นว่ำคงมีรอบที่สำมเกิดขึ้น

“ก็ฝุ่นไม่ยอมหยุดรัด จะออกได้ยังไง” คนด้ำนบนตอบกลับ

ด้วยใบหน้ำเป้ือนยิม้ ประโยคแสนทะลึง่อำจท�ำให้คนอืน่อำยได้บ้ำง

แต่ฝุ่นที่ชินกับนิสัยของอีกฝ่ำยแล้วจึงรู้สึกปกติ

ต่อหน้ำคนอื่นนักร้องที่มำแรงที่สุดในยุคน้ีอำจดูข้ีเล่นและ

สุภำพ แต่เมื่ออยู่ต่อหน้ำเขำแล้วคนสุภำพกลับไม่เป็นอย่ำงนั้นนัก

“ไม่รดัแล้ว ออกไปได้แล้ว” คนทีถ่กูฝึกแม้กระท่ังจังหวะบีบรดั

ของช่องทำงตัวเองเอ่ยบอกพร้อมกับส่วนนั้นที่คลำยตัวลง ไม่รั้ง 

ปำรินทร์เอำไว้อีกต่อไป

“เสียดำยจัง จะรัดอีกแน่นๆ ก็ไม่ว่ำหรอก” 

ไหนล่ะคนสุภำพของแฟนคลับทั้งประเทศ ดูค�ำพูดค�ำจำ

ฝุ่นถอนหำยใจพลำงส่ำยหน้ำเล็กน้อยก่อนจะขยับไปหยิบ 

ทชิชูม่ำเชด็ครำบเลอะอนัมำกมำยบนร่ำงกำย กระทัง่เรยีบร้อยแล้ว

จึงหันกลับมำทิ้งหลังพิงกับพนักเตียง โน้มตัวไปคว้ำผ้ำห่มผืนใหญ่

บนพื้นมำคลุมตัวเองเอำไว้บำงส่วน

“ถอดให้หน่อย” คนพดูขยบัเข้ำมำหำในท่ำคกุเข่ำ ฝุน่ปรำยตำ 

มองสิ่งที่ปินหมำยถึง จำกนั้นจึงเอื้อมมือไปดึงมันออกให้แล้วทิ้งลง

ถงัขยะข้ำงเตยีงโดยไม่อดิออด ทัง้ยงัดงึทชิชูม่ำเชด็ส่วนน้ันให้แผ่วเบำ

กำรดูแลปำรินทร์มันเป็นหน้ำที่ของเขำ ต่อให้เจ้ำตัวจะบอก

ว่ำให้ใช้ปำกท�ำควำมสะอำดให้ก็ต้องท�ำ

อืม ก็ใช่ว่ำจะไม่เคย

“เสร็จเองได้แต่ถอดเองไม่ได้ มือเป็นอะไร” บ่นออกไปทั้งที่ก็
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ท�ำให้ทุกครั้ง

“ก็ไม่ได้เป็นอะไร แค่อยำกให้ฝุ่นถอดให้” ปำรินทร์ยิ้ม แต่ฝุ่น

ส่ำยหน้ำ

“จะแช่ตัวหรือเปล่ำ จะได้ไปเตรียมน�้ำให้” 

“เดี๋ยวผมอำบฝักบัวดีกว่ำ”

“งั้นก็รีบไปอำบ พรุ่งนี้มีงำนตอนบ่ำยไม่ใช่เหรอ”

“อำบด้วยกันไหม” ยังไม่วำยเอ่ยถำมกลับด้วยสำยตำวิบวับ

“มเีวลำกค็วรจะพกั” ฝุน่เพยีงแค่ให้ค�ำแนะน�ำเพรำะไม่มสีทิธิ์

ปฏิเสธใดๆ 

หน้ำที่ของตัวเองคือคอยดูแลอีกคนในทุกเรื่อง ไม่ว่ำเมื่อไหร่

หรือตอนไหน หำกปำรินทร์ต้องกำรก็ต้องพร้อมเสมอ

“รู้แล้วครับ จะไปอำบน�้ำแล้วก็รีบนอนเดี๋ยวนี้เลย” ตอบรับ

แบบกวนอำรมณ์แล้วกก็ดจบูลงมำบนปำกเรว็ๆ ก่อนจะก้ำวลงจำก

เตียงไปทำงห้องน�้ำทั้งอย่ำงนั้น

ฝุ่นโคลงหวัด้วยควำมอ่อนใจ ตลอดสองปีทีด่แูลปินมำ ซเูปอร์

สตำร์ของใครหลำยคนก็ท�ำเรื่องน่ำปวดหัวอยู่บ่อยครั้ง ด้วยเพรำะ

อำยุเพียง 24 ปี จึงมีควำมซนเจืออยู่บ้ำง แต่ถึงอย่ำงนั้นก็ยังถือว่ำ

เป็นคนที่ใจดีไม่น้อย

ไม่เช่นนั้นเขำคงไม่อยู่สุขสบำยทั้งกำยและใจแบบนี้...

ระหว่ำงทีร่อปินอำบน�ำ้เตียงนอนแสนยับย่นก็ถูกจัดกำรด้วย

กำรเปลี่ยนผ้ำปูผืนใหม่ ขยะในถังเล็กถูกมัดปำกเรียบร้อย กำย

เปลือยเปล่ำก็ถูกชุดคลุมอำบน�้ำปกปิดให้มิดชิด ส่วนชุดนอนของ

ปินนัน้ไม่ต้องเตรยีมให้เพรำะอกีฝ่ำยจะสวมเพียงบ๊อกเซอร์ตวัเดยีว

นอน

“บอกกี่ครั้งแล้วว่ำให้เป่ำผมให้แห้ง” ฝุ่นดุเล็กน้อยเมื่อร่ำงสูง
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ทีส่่วนบนเปิดเปลอืยเดนิออกมำจำกห้องน�ำ้ด้วยสภำพท่ีหวัยังเปียก

ชื้น

“ขี้เกียจ”

“เดีย๋วกไ็ด้ป่วย แล้วจะยุง่ไปกนัใหญ่” สดุท้ำยคนมหีน้ำทีต้่อง

ดูแลจึงเดินเข้ำไปในห้องน�้ำซึ่งผ่ำนเข้ำไปยังห้องแต่งตัว หยิบผ้ำผืน

เล็กที่ถูกพับไว้ในตู้ติดมือออกมำ

“นัง่ลงตรงนี”้ ปำรนิทร์ทรดุตวันัง่ลงบนขอบเตยีงตำมค�ำบอก 

ก่อนฝุน่จะก้ำวขึน้บนเตยีงแล้วขยบัไปทำงด้ำนหลัง ต่อมำผ้ำผนืเลก็

ก็ท�ำหน้ำที่ซับควำมเปียกชื้นออกจำกเส้นผม

“อย่ำดุนักสิ” อีกคนเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเย้ำแหย่

“ไม่ให้ดุยังไง ดื้อขนำดนี้”

“ฝุ่นพูดเหมือนผมเป็นเด็ก”

“ก็เด็กไหมล่ะ”

“เดก็กว่ำแค่อำย ุทีเ่หลอืโตกว่ำหมดโดยเฉพำะ...” ค�ำสดุท้ำย

ถูกทิ้งช่วงไปนำนชวนให้คนฟังคิดลึก

“โดยเฉพำะอะไร”

“ร่ำงกำยไง ฝุ่นตัวนิดเดียว” ฝุ่นรู้ดีว่ำจริงๆ แล้วอีกคนไม่ได้

หมำยถึงร่ำงกำยหรอก แต่ไม่พูดออกมำย่อมดีแล้ว

เพียงห้ำนำที ผมที่เปียกชื้นก่อนหน้ำก็แห้งหมำด ผ้ำเช็ดหัว

จึงถูกน�ำไปเก็บพร้อมทั้งฝุ่นที่พำตัวเองเข้ำไปอำบน�้ำให้เรียบร้อย 

“บอกให้นอน ท�ำไมยังเล่นโทรศัพท์อยู่อีก” ออกจำกห้องน�้ำ

มำคิดว่ำปินจะหลับไปแล้ว ที่ไหนได้ยังนั่งเล่นโทรศัพท์ไม่ยอมนอน

“ผมก็ดูข่ำวบ้ำงอะไรบ้ำง ท�ำแต่งำนจนแทบจะคุยกับคนอื่น

ไม่รู้เรื่องแล้ว” ตำรำงงำนแน่นเอี๊ยดยิ่งกว่ำผู้คนที่เบียดเสียดกันอยู่

บนรถเมล์ เวลำนอนยงัแทบไม่มี เวลำเล่นโทรศพัท์น้ันจงึไม่ต้องพดู
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ถึง แค่วันนี้ได้กลับมำพักตอนสี่ทุ่มแล้วพรุ่งน้ีไม่มีงำนเช้ำก็ถือว่ำดี

มำกโข 

“ยังไงก็ควรจะรีบนอน เดือนนี้ได้พักแค่วันนี้วันเดียวนะ”

“เฮ้อ เหนื่อยจัง” ปินทิ้งหัวลงบนตักของคนที่ทรุดตัวนั่งลง 

บนเตียง เสียงถอนหำยใจดังยำวเสียจนฝุ่นไม่กล้ำว่ำอะไรกับกำร 

กระท�ำนี้

แค่เห็นเขำยังเหนื่อยแทน

“อดทนหน่อย เดือนหน้ำก็ได้พักมำกขึ้นแล้ว”

“ได้พักต้ังสองวันติดแน่ะ” แค่ว่ำงตลอดหน่ึงวันก็ถือว่ำมำก

แล้ว

“ก่อนจะถึงวันนั้นวันนี้ต้องนอนก่อน” โทรศัพท์บนมือใหญ่ที่

วำงอยู่กับอกถูกหยิบออกไปวำงลงบนโต๊ะข้ำงหัวเตียง หัวของปิน

ถูกช้อนขึ้นโดยมือเล็ก ชำยหนุ่มจึงได้แต่ขยับไปนอนดีๆ 

“นอนก็ได้” 

ฝุ่นเอื้อมมือไปปิดไฟบนหัวเตียงให้ทั้งห้องตกอยู่ในควำมมืด 

จำกนัน้จงึกลบัมำบนเตยีงอกีครัง้ กระชบัผ้ำห่มผนืของตวัเองเข้ำหำ

ตัว

“ฝุ่น” 

“หืม?”

“ฝันดีนะ”

“ฝันดี”

‘นิตยสารที่ปินขึ้นปกขายหมดเกลี้ยงแผงเลย รู้สึกยังไง

บ้าง’

‘ดีใจครับ ดีใจมากๆ ก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามและ
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ให้การสนับสนุนกันดีขนาดนี้ ทีมงานและผมตั้งใจกับงานชิ้นนี้มาก’

‘แล้วเมื่อไหร่จะใจอ่อนรับงานละครสักที’

‘อนันีค้งอกีสกัพกัเลยครบั ยงัอยากโฟกสัท่ีงานเพลงให้เตม็ท่ี 

เมื่อไหร่ที่พร้อมหรือทุกอย่างลงตัวกว่านี้ถึงจะตัดสินใจอีกครั้ง’

‘แล้วจะได้ฟังซิงเกิ้ลใหม่เมื่อไหร่คะ’

‘ใกล้แล้วครับ อีกไม่นานเกินรอ ยังไงก็ฝากทุกๆ คนติดตาม

ด้วยนะครับ’

คนที่นั่งอยู่หน้ำโทรทัศน์ตั้งใจดูข่ำวตรงหน้ำน้ีไม่น้อยก่อน

ภำพจะถูกตัดไปเป็นข่ำวอื่นในเวลำต่อมำ ฝุ่นไม่รู้ตัวว่ำตัวเองถอน

หำยใจออกมำแผ่วเบำ ตุ๊กตำโลมำตัวนุ่มนิ่มบนตักถูกกอดกระชับ

แน่นขึ้น

ไม่อยำกยอมรับหรอกว่ำเหงำ

เจ้ำเด็กดื้อนั่นไม่ได้มำหำเกือบเดือนแล้ว...

หน้ำที่ฝุ่นก็เป็นอย่ำงนี้ เขำถูกฝึกฝนและคัดเลือกเพื่อให้ดูแล

ใครสกัคนทีม่ชีือ่เสยีงให้ต้องรกัษำ อำจเป็นดำรำนกัร้อง นกักำรเมอืง 

หรือนักธุรกิจ 

ซ่ึงใครคนนั้นส�ำหรับเขำก็คือนักร้องวัยรุ่นซูเปอร์สตำร์ระดับ

ประเทศอย่ำง ปิน ปำรินทร์

กำรฝึกฝนนั้นมีทุกด้ำน เริ่มตั้งแต่เรื่องบุคลิกภำพ กำรวำงตัว 

งำนบ้ำน และอื่นๆ ไปกระทั่งถึงเรื่องบนเตียง โดยเรื่องสุดท้ำยน้ี

เป็นกำรฝึกทีล่ะเอยีดและเข้มงวดทีส่ดุ คนทีผ่่ำนจะได้รบักำรกำรนัตี

ว่ำเพียบพร้อมในทุกด้ำน

โดยเฉพำะด้ำนกำรมอบควำมสุขทำงกำย ทุกคนจะต้อง 

เป็นงำน เชี่ยวชำญทั้งกำรใช้มือ ปำก และส่วนล่ำงเพื่อปรนเปรอ
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ควำมสุขให้อีกฝ่ำย แต่ละพำร์ทก็จะแบ่งย่อยไปอีกเป็นหัวข้อ เช่น 

กำรใช้มือจะต้องเริ่มจำกดูแลมือให้อ่อนนุ่ม ฝึกฝนเรื่องน�้ำหนักมือ

และควบคุมจังหวะให้เหมำะสม เป็นต้น 

ระยะเวลำฝึกอยู่ที่หนึ่งปีถ้วน ส่วนระยะเวลำกำรท�ำงำนขึ้น

อยู่กับควำมพึงพอใจของคนจ้ำง และทุกกำรฝึกจะใช้อุปกรณ์เทียม

เท่ำนั้น นั่นหมำยควำมว่ำทุกคนไม่เพียงแค่เพียบพร้อม แต่ร่ำงกำย

จะต้องบริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่เคยต้องมือใครอื่นแม้แต่ปลำยก้อย

ถำมว่ำท�ำขนำดนี้แล้วได้อะไร...

ฝ่ังเขำจะได้เงนิตอบแทนมหำศำล ส่วนอกีฝ่ังจะได้เรือ่งควำม

ปลอดภยัอนัสูงล่ิว ม่ันใจได้เกอืบร้อยเปอร์เซน็ต์ว่ำเรือ่งนีจ้ะไม่มทีำง

รั่วไหล นักข่ำวหรือคนอื่นไม่มีทำงได้กลิ่น 

จริงอยู่ที่ว่ำจะมีอะไรกับคนทั่วๆ ไปก็ย่อมได้ แต่จะมั่นใจได้

อย่ำงไรว่ำคนพวกนัน้จะไม่ออกมำพดูหรอืเก็บหลกัฐำนอะไรไว้เพ่ือ

เอำกลับมำแบล็กเมล์ทีหลัง 

ควำมเสี่ยงจึงถูกแทนที่ด้วยอะไรที่มั่นคงกว่ำหลำยเท่ำ...

ช่องโทรทัศน์ถูกเปลี่ยนไปนำนแล้วหลังจำกข่ำวบันเทิงไม่มี

ข่ำวของปิน เมือ่หนัหน้ำมองนำฬิกำกพ็บว่ำเป็นเวลำกว่ำห้ำโมงเย็น 

ร่ำงเพรียวจึงกดปิดโทรทัศน์แล้วหยัดกำยลุกขึ้นเดินไปทำงห้องครัว

จริงๆ จะโทร.สั่งจำกข้ำงล่ำงก็ได้ เพียงแต่ฝุ่นรู้สึกเบื่อกับกำร

ไม่มีอะไรท�ำจึงเลือกที่จะท�ำมื้อเย็นด้วยตัวเอง

“นั่งหน้าบูดเป็นตูดลิงแบบนี้แฟนคลับมาเห็นคงดราม่า

ตำย” 

ผูจ้ดักำรส่วนตวัทีเ่พิง่นัง่ลงบนเก้ำอีอ้กีตวัเอ่ยขึน้ให้คนทีก่�ำลงั

ง่วนอยู่กับโทรศัพท์ละสำยตำไปมอง
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“ใครจะไปหน้ำบูดใส่แฟนคลับกัน”

“ก็ไม่รู้สิ เห็นนั่งหน้ำหงิกแบบนี้กลัวว่ำจะเผลอไปท�ำต่อหน้ำ

คนอื่น” 

“ผมไม่ท�ำหรอกพี่ก็รู้”

“แล้วสรุปหงุดหงิดอะไร อุตส่ำห์ได้มีเวลำพักตั้งชั่วโมง” 

“ผมโทร.หำพีแ่ล้วเขำไม่รบั” เป็นอนัรูก้นัว่ำพ่ีท่ีว่ำน้ันหมำยถึง

ใคร

ปำรินทร์ไม่มีพี่ มีเพียงน้องชำย และเพรำะฝุ่นอำยุมำกกว่ำ

สำมปีจึงเรียกแทนอีกคนว่ำพี่ยำมคุยกับผู้จัดกำรส่วนตัวเพ่ือไม่ให้

ใครเอะใจ

“อำจจะนอนอยู่หรือเปล่ำ”

“ตอนห้ำโมงเย็นเนี่ยนะ”

“ไม่กปิ็ดเสยีงโทรศพัท์ไว้เลยไม่ได้ยนิ” คนฟังถอนหำยใจพลำง

เหลือบสำยตำมองหน้ำจอที่ขึ้นว่ำก�ำลังรอสำย จนมันตัดไปอีกครั้ง

“เก็บอำกำรหน่อย อย่ำให้ใครสังเกตได้” เห็นท่ำทำงน้ีแล้ว 

ภำวิดำก็อดเตือนไม่ได้

“ครับ” ปำรินทร์รับค�ำโดยง่ำย ลมหำยใจแห่งควำมงุ่นง่ำนถูก

สูดเข้ำปอดลึกเพือ่ดนัให้มนักลบัเข้ำไป ก่อนเบือ้งหน้ำจะกลบัมำเป็น

ปำรินทร์ของทุกคนเช่นเดิม

“ดีแล้ว พักผ่อนต่อเถอะ ยังมีเวลำอีกครึ่งชั่วโมงก่อนจะต้อง

ถ่ำยต่อ เดี๋ยวพี่จะเข้ำมำตำมอีกที” 

“ครับ” 

หน้าจอโทรศัพท์ที่สว่างวาบแล้วดับลงไปท�าให้คนท่ีเพิ่ง

เดินออกจำกห้องครัวชะงักกึก ฝุ่นขมวดคิ้ว หยิบเครื่องมือสื่อสำร
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บนโต๊ะขึ้นมำกดดู เม่ือเห็นกำรแจ้งเตือนว่ำไม่ได้รับสำยปินเกือบ

ยี่สิบสำยดวงตำก็เบิกกว้ำง นิ้วเรียวรีบกดปลดล็อกหน้ำจอจำกนั้น

จึงเข้ำไปที่แอพพลิเคชั่นไลน์ ส่งสติ๊กเกอร์กลับไปอย่ำงรวดเร็ว

ท�ำได้เพยีงเท่ำนัน้เพรำะไม่สำมำรถโทร.หรอืส่งข้อควำมท่ีส่อ

ให้รู้ถึงควำมสัมพันธ์ใดๆ ได้

ร่ำงเพรียวทรุดตัวนั่งลงบนโซฟำ สำยตำจับจ้องหน้ำจอ

โทรศัพท์ในมือนิ่งกระทั่งเวลำผ่ำนไปประมำณสิบนำทีจึงวำงมันลง

พร้อมทั้งถอนหำยใจแผ่วเบำ

ปินคงไม่ว่ำงแล้ว...

00.18 น.

ครืด! ครืด! 

เสียงโทรศัพท์สั่นครืดครำดจำกโต๊ะข้ำงหัวเตียงท�ำเอำคนที่

เพิ่งหลับลงงัวเงียรู้สึกตัวตื่น มือเล็กเอื้อมไปคว้ำอย่ำงสะเปะสะปะ

ก่อนจะพยำยำมลืมตำมองชื่อของคนที่โทร.เข้ำมำ

พอเห็นว่ำเป็นใครก็ขยับลุกขึ้นนั่งอย่ำงรวดเร็ว

“ฮัลโหล” ฝุ่นรับสำยด้วยเสียงที่พยำยำมไม่ให้แหบพร่ำ ด้วย

ระยะเวลำนำนกบักำรไม่ได้อยูด้่วยกนัจงึก่อให้เกิดควำมตืน่เต้นและ

ดีใจเล็กๆ ไม่ต่ำงจำกทุกครั้งที่ปินโทร.มำ

[ผมโทร.หำตอนเยน็ท�ำไมไม่รบั] คนทีม่กัขีเ้ล่นอยู่เสมอครำว

นี้กลับเอ่ยพูดด้วยน�้ำเสียงรำบเรียบ

ปินทัง้เหนือ่ยกบังำนและหงดุหงดิท่ีไม่ได้คยุกับอกีฝ่ำย เกือบ

สปัดำห์แล้วทีไ่ม่ได้ตดิต่อกนั พอมเีวลำว่ำงสกัหน่ึงชัว่โมงเขำก็รบียก

โทรศัพท์ ทว่ำกลับพบเพียงควำมผิดหวัง กระทั่งไม่ย่อท้อที่จะ

พยำยำมโทร.หำฝุ่นอีกครั้งหลังจำกเพิ่งเสร็จงำนของวันนี้
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“ตอนนั้นอยู่ในครัว ไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์” ฝุ่นไม่รู้ตัวเลยว่ำ

เสียงของตัวเองแผ่วลงกว่ำเคย 

[ผมโกรธดีไหม ฝุ่นก็รู้ว่ำผมไม่มีเวลำมำกนักท�ำไมถึงไม่พก

โทรศัพท์ติดตัวเอำไว้ตลอด ไม่ได้คุยกันเป็นอำทิตย์มันน่ำหงุดหงิด

รู้หรือเปล่ำ] ปกติแล้วฝุ่นเป็นคนขี้ร�ำคำญแม้จะเป็นคนที่มีควำม

อดทนสูง กำรถูกพูดด้วยน�้ำเสียงและประโยคแบบนี้ควรท�ำให้รู้สึก

ไม่พอใจ หำกแต่ไม่รู้ท�ำไมตอนนี้ริมฝีปำกถึงอมยิ้มน้อยๆ ในหัวคิด

ถึงสีหน้ำของคนพูดออกได้อย่ำงชัดเจน

คงเหมอืนโกลเด้นตวัใหญ่ทีก่�ำลงัหงดุหงดิเพรำะไม่ได้กินข้ำว

“อย่ำโกรธสิ” คนที่พูดควำมรู้สึกของตัวเองออกมำไม่เก่งเอ่ย

ได้เพียงเท่ำนั้นทั้งที่อยำกพูดอะไรมำกมำย 

[จะไม่ให้ผมโกรธมีข้อแลกเปลี่ยนหรือเปล่ำ] คิ้วของคนฟัง

ขมวดเข้ำหำกัน มืออีกข้ำงยกขึ้นมำขยี้ตำน้อยๆ ท่ำทำงคล้ำยเด็ก

เพิ่งตื่นนอน 

น่ำเสียดำยที่ปินไม่ได้เห็นภำพนี้

“อยำกได้อะไรล่ะ” ค�ำถำมเข้ำทำงนั้นท�ำให้ปินย้ิม ควำม

เกรี้ยวกรำดก่อนหน้ำเบำบำงลง แม้จะรู้สึกง่วงจนแทบสลบแต่ก็ยัง

ถ่ำงตำคุย

[ใส่ชุดเหมียวให้ดูหน่อย]

“ไม่เอำ” ตอบกลับทันควันยำมในหัวเผลอนึกถึงภำพตัวเอง

อยู่ในชุดที่อีกฝ่ำยบอก

ชุดเหมียวนั่นปินซื้อมำจำกญี่ปุ่น แต่ฝุ่นอำยเกินกว่ำจะสวม

ใส่ มนัจงึนอนอยูใ่นซอกหลืบของตู้เส้ือผ้ำเฉยๆ มำแล้วหลำยเดอืน

[หึ! ผมล้อเล่นน่ำ] 

“...”
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[เหนื่อยจัง อยำกมีฝุ่นมำคอยดูแล] น�้ำเสียงหยอกเย้ำเลือน

หำยกลำยเป็นเหนื่อยอ่อน เสียงถอนหำยใจยำวบ่งบอกให้รู ้ว่ำ 

หน้ำที่ที่ปินแบกรับนั้นหนักไม่น้อย

“อกีไม่กีวั่นกไ็ด้พกัแล้ว” คนทำงนีก้ท็�ำได้เพียงปลอบประโลม

[เสร็จงำนจะรีบกลับไปหำให้เร็วที่สุด] ฝุ่นไม่ควรจะใจเต้นกับ

ค�ำพูดที่ไม่ได้คิดอะไรจำกอีกคน ทว่ำหัวใจเจ้ำกรรมกลับไม่เชื่อฟัง 

จังหวะท่ีเต้นอย่ำงรำบเรียบแปรเปลี่ยนเป็นถี่ขึ้น ปลำยนิ้วบีบบี้

ผ้ำห่มไปมำ

แค่ปินพูดคล้ำยกับอยำกเจอก็เป็นแบบนี้แล้ว

“...อืม”

[เดี๋ยวผมต้องวำงแล้วนะ พรุ่งนี้มีงำนเช้ำ]

“...”

[ฝันดีครับ] ปินเตรียมดึงโทรศัพท์ออกจำกหู จ�ำต้องกดวำง

สำยแม้ใจจะไม่อยำกวำงเลยสักนิด

“ปิน...” แต่แล้วเสียงเรียกแผ่วท่ีดังข้ึนก็ท�ำให้ต้องแนบ

โทรศัพท์เข้ำกับหูอีกครั้ง

[หืม?]

“จะใส่ชุดเหมียวรอ”

[...]

“ฝันดี”

แล้วสัญญำณก็ถูกตัดไปโดยไม่รีรอ ริมฝีปำกบำงถูกกัดแน่น 

หัวใจเหมือนจะทะลุออกมำนอกอกด้วยควำมกระดำกอำย คนพูด

ถึงกับต้องยกมือขึ้นมำปิดหน้ำ ในหัวมีเพียงประโยคอันน่ำอำยที่ 

ตัวเองพูดออกไปเมื่อครู่

บ้ำแล้วฝุ่น พูดออกไปได้ยังไง!
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‘จะใส่ชุดเหมียวรอ’

ดั่งขนมหวำนชิ้นเลิศที่ถูกตั้งไว้เพื่อหลอกล่อให้ไปหำ...

กำรท�ำงำนในห้ำวันที่ผ่ำนมำของปินผ่ำนพ้นไปด้วยควำม

กระตือรือร้นสุดขีด แม้กำยจะเหนื่อยและอ่อนล้ำ ทว่ำสิ่งที่รอคอย

อยู่ช่ำงหอมหวำน จนเพียงแค่นึกถึงก็มีก�ำลังใจสู้กับงำนต่อ

และยิ่งตอนนี้ที่ยืนอยู่หน้ำห้อง หัวใจยิ่งลิงโลดรำวกับเพลงที่

ปล่อยออกมำคว้ำรำงวัลเพลงแห่งปี

ในเวลำสำมทุ่มเศษ เสียงระบบสแกนนิ้วมือท�ำงำน เสียงกด

รหัสหกหลักดังตำมมำ ก่อนเสียงประตูปลดล็อกจะดังขึ้น

ร่ำงสูงเดินเข้ำไปข้ำงในจำกนั้นประตูจึงปิดลงตำมหลัง ตรง

หน้ำมเีพียงควำมว่ำงเปล่ำและเงยีบงนั มีเพยีงควำมเย็นของเครือ่ง

ปรับอำกำศที่ท�ำให้รู้ว่ำมีใครอยู่ในนี้

ปินเดินตรงไปโดยมีเป้ำหมำยคือห้องนอน แต่แล้วยังไม่ถึง

ครึ่งทำงดีร่ำงเพรียวของคนที่อยำกเจอก็ปรำกฏตัวขึ้นก่อน

Chapter Two
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“กลับมำแล้วเหรอ” ฝุ่นเอ่ยถำมขณะเดินออกมำพร้อมแก้ว

น�้ำเปล่ำในมือ ปินจึงพยักหน้ำพร้อมทั้งรับมันมำดื่ม ยำมที่ดวงตำ

จับจ้องคนตรงหน้ำซึ่งอยู่ในชุดคลุมอำบน�้ำโดยไม่ละไปไหน

“เพิ่งอำบน�้ำเสร็จเหรอ” 

“อื้อ” มือบำงเอื้อมมำรับแก้วแล้วน�ำไปวำงลงบนโต๊ะใกล้ๆ

“นึกว่ำเปิดประตูเข้ำมำแล้วจะเห็นแมวฝุ่นซะอีก” คนที่ก�ำลัง

จะหมุนตัวกลับมำชะงักไปเสี้ยววินำที ทว่ำท่ำทีภำยนอกก็ดูไร้ซึ่ง

ควำมผิดปกติใดๆ จนปินไม่อำจสังเกตเห็น

“ไปอำบน�้ำก่อนดีไหม ทำนข้ำวมำหรือยัง” 

“ผมทำนข้ำวแล้ว งั้นไปอำบน�้ำดีกว่ำ...ฝุ่นจะถูหลังให้ไหม” 

ดวงตำเรียวรีเล็กลงเพรำะรอยยิ้มบนริมฝีปำก ควำมอำรมณ์ดีแม้

ใบหน้ำจะดูเหนื่อยล้ำเจือมำด้วยควำมเจ้ำเล่ห์แบบที่คนอื่นคงไม่

สำมำรถสัมผัสได้ แต่ฝุ่นย่อมรับรู้

หมำป่ำก�ำลังจะออกมำ 

“อยำกให้ถูหรือเปล่ำล่ะ” 

“แน่นอนว่ำผมต้องอยำกสิ แต่ว่ำตอนน้ีมีส่ิงท่ีต้องท�ำก่อน” 

ครำวนีแ้ขนขำของหมำป่ำเริม่โผล่ออกมำทลีะนิด ระยะห่ำงระหว่ำง

กันสั้นลงเนื่องจำกอีกคนก้ำวเข้ำมำใกล้มำกขึ้น

“อะไร” 

“Kiss me, please.” ปินยื่นหน้ำมำกระซิบข้ำงหูด้วยเสียงทุ้ม

นุ่มที่ท�ำให้คนฟังหลงใหลกว่ำค่อนประเทศ ก่อนสัมผัสบำงเบำจะ

ประทับลงบนข้ำงล�ำคอจนฝุ่นหยุดหำยใจไปหน่ึงจังหวะ หำกแต่ก็

ไม่มเีวลำหวัน่ไหวได้นำน ยำมอกีคนผละออกไปจึงได้รบัสิง่ท่ีร้องขอ

ในทันที

ริมฝีปำกที่ห่ำงหำยกันไปเป็นเดือนแนบชิดเข้ำหำกันด้วย
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ควำมคิดถึง เรียวล้ินทั้งสองต่ำงเกี่ยวกระหวัดรัดรึงอย่ำงที่ไม่มีใคร

ยอมใคร 

เสยีงจบูดงัขึน้ในควำมเงยีบ จำกทีต่ัง้ใจเพียงแค่จูบกลบัก�ำลัง

เลยเถิดไปไกลเมื่อสำยผูกเอวของชุดคลุมอำบน�้ำถูกกระตุกออก 

แผ่วเบำ

“ฝุ่น...”

ปินส่งเสียงครำงในล�ำคอยำมสำบเส้ือแยกออกแล้วเผยให้

เหน็แมวน้อยท่ีถกูซุกซ่อนไว้ข้ำงใน เป็นครัง้แรกท่ีรูส้กึว่ำน�ำ้ลำยช่ำง

กลืนลงคอได้ยำกล�ำบำก ขณะคนที่ถูกมองรู้สึกวูบวำบไปทั้งตัวยิ่ง

กว่ำครั้งไหน

ยิ่งกว่ำครั้งแรกที่มีอะไรกัน...

“ก็บอกว่ำจะใส่ชุดเหมียวรอ” ฝุ่นเอ่ยขึ้นเสียงเบำด้วยควำม

กระดำกอำย ถึงจะพยำยำมกดเสียงให้รำบเรียบแค่ไหนทว่ำควำม

สั่นไหวก็ยังเล็ดลอดออกมำให้ได้ยิน

ปินยิ้มพลำงขยับถอยหลังเพื่อมองภำพตรงหน้ำให้กว้ำงขึ้น

“น่ำรัก” สีชมพูของชั้นในหนังตัวเล็กเข้ำกับผิวขำวรำวกับ

น�ำ้นมของฝุน่ตำมทีค่ดิเอำไว้ ค�ำชมนัน้ท�ำให้ฝุน่รูส้กึเหมอืนเลือดใน

กำยร้อนขึ้นจนลวกผิวไปทั่วร่ำง 

ปินต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงมำกทีจ่ะไม่พุง่เข้ำไปฟัดคนตรง

หน้ำในทันใด

ปกตหิมำเห็นแมวแล้วต้องอยำกไล่ แต่เขำกลบัอยำกฟัดแมว

ตัวนี้ให้ส่งเสียงเว้ำวอนอยู่ใต้ร่ำง

“ถอดชุดคลุมออกสิครับ ผมอยำกเห็นหำงตรงด้ำนหลัง” 

หำกปินอยำกดูก็ต้องถอด

ริมฝีปำกสีสดถูกขบกัดจนควำมเจ็บแปรเปลี่ยนเป็นควำมชำ 
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แต่ถึงอย่ำงนั้นมือก็ยังขยับเล่ือนชุดคลุมออกจำกตัว ถึงจะอ้อยอิ่ง

แค่ไหนสดุท้ำยแล้วมนักล็งไปกองอยูบ่นพืน้ เปิดเปลอืยทกุอย่ำงให้

อีกคนเห็นจนแทบหมดสิ้น

เพียงเท่ำนั้นหมำป่ำก็ปรำกฏกำยขึ้นเต็มตัว

ร่ำงสูงของปำรินทร์เดินอ้อมไปส�ำรวจสิ่งที่ตัวเองอยำกเห็น 

ชั้นในสีชมพูเข้มมีส่วนเว้ำตรงกลำงด้ำนหลังเพื่อให้หำงสีชมพู

สำมำรถเชื่อมออกจำกกำยบำง ภำพนั้นท�ำเอำเลือดลมในกำยของ

คนมองร้อนผ่ำว ตัวตนภำยใต้กำงเกงดุนดันขึ้นมำจนปวดหนึบ

“ฝุ่นยังใส่ไม่ครบนี่ ต้องมีปลอกคอแล้วก็หูด้วย” ลมร้อนจำก

กำรหำยใจและกำรพูดกระทบเข้ำกับใบหู ฝุ่นตัวแข็งทื่อเมื่อรับรู้ได้

ว่ำอีกคนอยู่ใกล้กันเพียงใด

“ก็เดี๋ยวไปใส่ในห้อง...”

“อมื งัน้ผมเข้ำไปรอในห้องน�ำ้นะ อยำกอำบน�ำ้แล้วมแีมวฝุน่

มำถหูลงัให้” ควำมใกล้ชดินัน้ผละออกไปแล้วทว่ำควำมร้อนตำมกำย

ยังคงอยู่ ดั่งอีกคนขยับเข้ำมำใกล้กว่ำเดิมมำกกว่ำจะถอยห่ำง

ฝุน่สดูลมหำยใจเข้ำลกึด้วยใจอนัสัน่ไหว แข้งขำท่ีหมนุเปลีย่น

ทิศแล้วก้ำวเข้ำไปยังห้องนอนเหมือนจะสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้ 

ยำมรู้สึกได้ถึงบำงอย่ำงที่อยู่ภำยใน

ก่อนหน้ำต้องใช้ควำมอดทนอย่ำงมำกกับกำรนิ่งเฉย แต่ 

ตอนนี้ท่ีปินรู้แล้วจึงปล่อยให้ตัวเองแสดงควำมอึดอัดออกมำได้ 

มำกขึ้น

มันเสียดสี ไม่อยู่นิ่งเวลำขยับตัว...

แกร๊ก!

เสียงเปิดประตูห้องน�้ำตำมเข้ำมำดังขึ้นหลังจำกเวลำผ่ำนไป

รำวๆ ห้ำนำท ีคนทีน่อนรออยูใ่นอ่ำงอำบน�ำ้พร้อมทัง้เปิดเพลงคลอ
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ไปด้วยจึงลืมตำขึ้นมอง ก่อนจะพบเข้ำกับลูกแมวที่ก�ำลังก้ำวเข้ำมำ

หำอย่ำงเชื่องช้ำ

ไม่สิ เป็นแม่แมวต่ำงหำก มีหูเล็กๆ และปลอกคอครบ

“ลงมำด้วยกนัสคิรบั” ปินเอ่ยขึน้ด้วยรอยย้ิมเน่ืองจำกเหน็ฝุน่

จะก้ำวไปทำงด้ำนหลัง ต่อมำอ่ำงอำบน�ำ้กว้ำงจึงมคีนสองคนอยู่ใน

พื้นที่เดียวกัน

“ท�ำไมไม่บอกว่ำจะแช่อ่ำง” 

“แค่เปิดน�้ำเอง ผมท�ำได้”

“เมื่อยหรือเปล่ำ เดี๋ยวนวดให้” 

“ไม่เมื่อยเลย ฝุ่นขยับมำนี่สิ” สำยตำเลื่อนลงมองบ่งบอกให้

รู้ว่ำคือตรงไหน และแน่นอนว่ำฝุ่นต้องท�ำตำม ทั้งเป็นเพรำะค�ำสั่ง

และควำมต้องกำรของตัวเอง

ไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่ชอบกำรใกล้ชิดปิน

“ถ้ำนั่งลงมันจะรู้สึกหรือ” มือใหญ่หยำบสำกจำกกำรเล่น

ดนตรเีกีย่วหำงทีล่อยขึน้มำบนน�ำ้ไปมำเบำๆ ขณะท่ีคนถูกถำมรูส้กึ

เหมือนน�้ำเย็นๆ ในอ่ำงก�ำลังกลำยเป็นน�้ำต้มเดือด

“...รู้สึก” คนที่ท�ำได้เพียงคุกเข่ำอยู่ตรงหน้ำเอ่ยตอบ

“รูส้กึมำกเท่ำของผมหรอืเปล่ำ” ปลำยนิว้เล่ือนมำจนเกือบถึง

ต�ำแหน่งท่ีหำงและร่ำงกำยเชื่อมต่อกัน ก่อนปินจะค่อยๆ จับมัน

หมุนวนให้ฝุ่นรู้สึกจนต้องกัดริมฝีปำก

หมำขี้แกล้ง

“ว่ำไงครับ รู้สึกเท่ำของผมไหม”

“มะ...ไม่”

“อมื ไม่มปีระโยชน์แบบนีง้ัน้ถอดเลยดไีหม” ถำมไปอย่ำงนัน้

หำกแต่กำรกระท�ำกลับสวนทำงกับค�ำพูด ส่วนที่อยู่ข้ำงในถูกดันให้
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ลึกขึ้นจนมือเล็กต้องวำงลงบนแขนใหญ่เป็นกำรบอกให้หยุด

“อึก!”

“แมวฝุน่น่ำรกัจงั” รมิฝีปำกร้อนร้ำยประทบัลงมำหลงัจำกค�ำ

พูดนัน้ ก่อนจะไล้เลยีไปตำมกลบีปำกแผ่วเบำรำวกบับอกให้เลกิกัด

ปำก ปินยอมหยุดกำรผลักดันสิ่งนั้นเข้ำมำหำกแต่มือกลับเลื่อนไป

ฟอนเฟ้นสะโพกบำง ไม่นำนนักร่ำงสูงก็ผละออก จับฝุ่นให้ยันเข่ำ

ขึ้นแล้วดันให้ขยับไปค�้ำแขนอยู่กับขอบอ่ำงแทนที่ตัวเอง

“มปีลอกคอแสดงว่ำแมวตวันีม้เีจ้ำของ...ใช่ไหม” เสียงกระซบิ

ระผิวตรงต�ำแหน่งของส่ิงที่ก�ำลังพูดถึง แผ่นอกแข็งๆ แนบชิดกับ

แผ่นหลังจนส่วนล่ำงรับรู้ได้ถึงส่วนที่ดุนดันขึ้นมำ

“อือ” 

“ตอบหน่อยได้ไหมครับว่ำเจ้ำของแมวฝุ่นชื่ออะไร”

“ปิน...”

“ผมอยำกจะใจเย็น แต่มันท�ำได้ยำกเหลือเกิน” มือท่ีลูบไล้

ปลุกเร้ำอำรมณ์คนร่ำงเลก็ผละออกไป หำงสชีมพทูีล่อยล่องถกูเกีย่ว

ไปไว้ด้ำนข้ำง ขณะที่ฝุ่นก�ำลังประมวลผลว่ำควำมใจเย็นที่ปินพูด

หมำยถึงเรื่องใด บำงส่วนก็คืบคลำนเข้ำมำในตัว

“อึก!” 

เข้ำมำทั้งที่ส่วนหัวของหำงยังอยู่ในกำย...

“เจ็บไหมครับ”

ฝุ่นส่ำยหน้ำ

มันไม่เจ็บ แต่รู้สึกได้มำก รู้สึกทุกกำรเคลื่อนไหวของสองสิ่ง

ที่เบียดกันอยู่ข้ำงใน

“ฝุ่นคิดถึงผมไหม” ใบหน้ำคนถำมยังคงระบำยยิ้มอ่อนโยน 

แตกต่ำงจำกส่วนล่ำงที่ไม่อ่อนโยนต่อคนรองรับเลยสักนิด
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“อะ...อื้อ”

“คิดถึงผมไหม” ถำมย�้ำอีกครั้งบ่งบอกว่ำไม่พอใจเพียงเสียง

รับค�ำ

“คะ...คิดถึง”

พอตอบออกไปก็ได้รับกำรเติมเต็มขั้นสุด...

“ผมก็คิดถึง” ควำมคิดถึงมำพร้อมกำรขยับกำย

มือท่ีดันอยู่กับขอบอ่ำงก�ำแน่น หัวใจสั่นไหวกับค�ำที่ได้ยิน 

ร่ำงกำยสั่นไหวกับสิ่งที่ได้รับ

ยำมปินขยับเข้ำมำเติมเต็ม วัตถุเรียวรีก็จะถูกดันเข้ำไปลึกยิ่ง

กว่ำ

“อื้อ” 

ไม่ไหว...

“วันนี้จะเล่นกับแมวให้หายคิดถึงเลย”

หมำป่ำผู้หิวโหยมองหำงสีชมพูด้วยดวงตำวำววับ จำกนั้น

จังหวะเชื่องช้ำเนิบนำบก็เปลี่ยนไป...

ร่างเพรียวที่สลบไสลไปเนิ่นนานเริ่มขยับตัว เปลือกตาที่

ปิดสนิทกระพือเปิด ควำมเมื่อยล้ำที่ยังหลงเหลือเป็นสิ่งแรกที่รู้สึก 

ยำมสำยตำพร่ำมัวเลื่อนไปข้ำงกำยแล้วพบเพียงหมอนข้ำงและ

ควำมว่ำงเปล่ำ ฝุ่นจึงค่อยๆ ยันกำยลุกขึ้นนั่ง

สิ่งที่ปกปิดร่ำงกำยอยู่คือเสื้อนอนตัวใหญ่ของอีกคน เมื่อขำ

เรียวตวัดลงไปยืนข้ำงเตียงปลำยเสื้อจึงหล่นลงมำปกปิดในระดับ

หน้ำขำ

ฝุ่นเดินออกจำกห้องนอน ได้ยินเสียงโทรทัศน์เปิดอยู่แว่วๆ 

จึงตรงไปทำงนั้น
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“ฝุ่นตื่นแล้วเหรอ” คนที่เอนกำยดูทีวีสบำยๆ ในวันหยุดของ

ตัวเองหันมำหำพลำงขยับกำยขึ้น หมำป่ำตัวเมื่อวำนหำยไปแล้ว 

เหลือเพียงหมำโกลเด้นตัวเดิม

“กินข้ำวหรือยัง” แม้ไม่แน่ใจว่ำอีกฝ่ำยตื่นมำตอนไหน แต่

เวลำเกือบเที่ยงนี้ก็ควรที่จะต้องมีอะไรตกถึงท้อง

“ผมกินนมจืดกับไข่ก่อนจะไปออกก�ำลังกำยตอนสำยๆ”

“ฟิตขนำดนั้นเลย” ร่ำงของคนถำมทรุดนั่งลงบนโซฟำตัว

เดียวกัน

“ได้รับพลังงำนจนเต็มหลอดแล้ว ให้ไปปีนเขำยังไหว” ฝุ่น

โคลงหัวด้วยควำมอ่อนใจ นึกถึงปำรินทร์อีกคนในเมื่อคืนแล้วแทบ

นึกถึงหมำตัวนี้ไม่ออก

แต่ก็ชินเสียแล้ว ปินก็เป็นอย่ำงนี้...เวลำนั้นจะเปลี่ยนไปเป็น

อีกแบบ แบบที่ยังคงควำมเป็นหมำอยู่ เพียงแต่เปลี่ยนไปเป็น

หมำป่ำก็เท่ำนั้น

“งั้นเดี๋ยวอำบน�้ำแล้วจะท�ำมื้อเที่ยงให้” ฝุ่นตั้งท่ำจะหยัดกำย

ลุกขึ้นเพื่อกลับไปอำบน�้ำในห้อง

“เด๋ียวก่อนฝุน่” ทว่ำมอืหนำกลบัเอือ้มมำรัง้ข้อมอืไว้เบำๆ ให้

กลับมำนั่งลงเช่นเดิม

“มีอะไร” คิ้วคู่สวยขมวดเข้ำหำกันเล็กน้อยด้วยควำมสงสัย 

ก่อนคนทีเ่รยีกเอำไว้จะตอบค�ำถำมด้วยกำรทำบทับรมิฝีปำกเข้ำหำ 

จำกนั้นจึงเลื่อนปลำยจมูกไปกดลงตรงข้ำงแก้มแผ่วเบำ

“ขอบคุณส�ำหรับแมวฝุ่นครับ” ปินผละออกแล้วพูดด้วยรอย

ยิ้มหวำนละมุน 

“...อืม” คนถูกขอบคุณท�ำเพียงรับค�ำพลำงหยัดกำยขึ้น แล้ว

ก้ำวเร็วๆ ไปทำงห้องนอน ไม่เปิดโอกำสให้ปินรั้งเอำไว้ได้อีกครั้ง
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ร้ำยกำจ

ไม่ว่ำจะเป็นหมำปิน หรือหมำป่ำปิน ก็ร้ำยกำจทั้งนั้น

“ห้องเก็บของจะเต็มอีกแล้วนะ” ฝุ่นเอ่ยขึ้นเมื่อจัดของ

มำกมำยที่ปินได้จำกแฟนคลับให้เข้ำที่แล้วเรียบร้อย

ห้องส�ำหรบัเกบ็ของเหล่ำนีโ้ดยเฉพำะไม่มพีืน้ทีใ่ห้สำมำรถยดั

อะไรเข้ำมำได้อีก

“ผมว่ำจะบอกแฟนคลับแล้วว่ำไม่รับของ รับแต่จดหมำยก็

พอ”

“ควบคุมได้เหรอ”

“ไม่แน่ใจเหมอืนกนั แต่คงดขีึน้กว่ำนี.้..ผมอยำกให้เขำเอำเงนิ

ไปท�ำอะไรที่มีประโยชน์กับตัวเอง หรืออะไรที่มีประโยชน์กับคนที่

เขำขำดแคลนจริงๆ” ปินคิดเรื่องนี้มำแล้วสักพัก คงถึงเวลำท่ีต้อง

บอกออกไปอย่ำงจริงจัง

“ก็ลองดู” ฝุ่นให้กำรสนับสนุน 

หลังจำกปินบันทึกภำพในห้องด้วยมือถือเสร็จ คนทั้งสองก็

ออกจำกห้องแล้วกลับมำยังหน้ำทีวีเช่นเดิม

“ไม่ได้มีเวลำว่ำงมำนำน รู้สึกแปลกๆ จังแฮะ” คนที่ก�ำลังอัพ

ไอจีสตอรี่เพื่อเป็นกำรขอบคุณแฟนคลับเอ่ยขึ้น

“อยำกท�ำงำนตลอด?”

“เปล่ำ แต่แค่ไม่ชนินดิหน่อย เดอืนหน้ำก็คงจะยุ่งแบบมำกๆ 

ยำวไปถงึปลำยปีเลย” โทรศพัท์ในมอืถกูวำงลง เมือ่คดิถึงควิงำนอนั

แน่นเอี๊ยดแล้วปินก็อดถอนหำยใจออกมำไม่ได้

“เพลงใกล้เสร็จแล้วเหรอ”

“อือ้ พรุง่นีน่้ำจะสมบูรณ์ เดีย๋วผมจะเปิดให้ฝุน่ฟังคนแรกเลย” 
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ฝุ่นยิ้มรับ ก่อนจะสะดุ้งให้แก่หัวที่ทิ้งลงมำนอนบนตักโดยไม่ทันได้

ตั้งตัว

“ผมชอบเวลำว่ำงที่ได้อยู่กับฝุ่นแบบน้ี” คนพูดหลับตำลง

พร้อมทั้งเอ่ยพูดด้วยรอยยิ้มผ่อนคลำย 

ควำมเหนือ่ยล้ำวุน่วำยถกูวำงลงจำกบ่ำชัว่ครำว กำรได้ใช้ชวีติ

แบบคนธรรมดำเป็นสิ่งที่ปินแสนชื่นชอบ

ควำมฝันและควำมรกัต้องแลกมำด้วยควำมสงบสขุ หลำยครัง้

ที่ชำยหนุ่มถำมตัวเองว่ำมันคุ้มค่ำจริงหรือเปล่ำ

“มงีำนท�ำเยอะๆ กด็กีว่ำไม่มีงำน” มอืบำงสำงผมเส้นหนำไม่

เป็นทรงให้คนบนตักแผ่วเบำ

คนตรงหน้ำนี้ต้องเหนื่อยแค่ไหน ฝุ่นรู้และเห็นมันทั้งหมด

“ก็คงอย่ำงนั้น แต่บำงทีก็อยำกไม่มีงำนเหมือนกัน” เสียง

หัวเรำะทุ้มดังตำมมำ

“ตอนนีม้โีอกำสกต้็องคว้ำไว้ก่อน ค่อยพกัตอนสำมสบิสีส่บิก็

ยังไม่สำย”

“นั่นสิ...เอ้อ ผมว่ำจะถำมหลำยครั้งแล้ว เห็นฝุ่นเปรยๆ ว่ำ

อยำกเรียนท�ำขนม ดูที่ไหนไว้หรือยัง” เปลือกตำที่ปิดลงก่อนหน้ำ

ลืมขึ้นมองคนด้ำนบนยำมเอ่ยถำม

“ก็ดูไว้บ้ำงแล้ว”

“เอำสิ อยำกสมัครที่ไหนก็สมัครเลย จะได้ไม่เบื่อตอนผมไม่

อยู่ด้วย”

“ใครเบ่ือ ไม่มีหมำคอยกวนสบำยจะตำย” ครำวน้ีคนนอน

ขยับลุกพรวดขึ้นมำนั่ง ดวงตำหรี่ลง คิ้วขมวดเข้ำหำกัน

“แน่ใจนะ?”

“แน่” ปินยิ้ม เก็บซ่อนควำมเจ้ำเล่ห์เอำไว้ข้ำงใน จำกนั้นจึง
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พูดออกมำ

“งั้นฝุ่นคงจะสบำยมำกเลย หลังจำกโปรโมทเพลงนี้เสร็จผม

ต้องบนิไปท�ำงำนทีจ่นีสองเดอืน” คนแสนจะสบำยชะงกักึกกับค�ำว่ำ

สองเดือนที่ได้ยิน

และแน่นอนว่ำท่ำทำงนั้นไม่อำจรอดพ้นสำยตำคนที่จับจ้อง

อยู่ก่อนแล้ว

ต้องไปท�ำงำนที่จีนจริง แต่ไปเพียงสองอำทิตย์เท่ำนั้น

“ก็...ดีสิ แบบนั้นยิ่งสบำยมำกๆ”

สบำยมำกแต่เสียงกลับเบำลงโดยไม่รู้ตัว

“อืม ฝุ่นสบำยก็ดีแล้ว ยังไงก็อย่ำลืมสมัครเรียนท�ำขนมนะ 

ผมจะได้จัดกำรเรือ่งค่ำเรยีนให้” ปินไม่คดิแกล้งอกีคนมำกไปกว่ำนัน้

จึงวกกลับไปเรื่องที่ยังคุยค้ำงเอำไว้ 

ใกล้ถึงเวลำจะไปค่อยแกล้งอีกหน่อย

“ไม่เป็นไร เดี๋ยวจ่ำยเอง”

“ผมบอกว่ำจัดกำรให้ก็คือจะจัดกำรให้” ใครว่ำหมำตัวนี้เชื่อง

และเชือ่ฟังคนง่ำย ควำมด้ือรัน้ในตัวปินมีไม่น้อยเลยละ เช่นในยำม

นี้ที่ท่ำทำงของเจ้ำตัวบ่งบอกชัดว่ำจะไม่ยอมให้จ่ำยเงินค่ำเรียนเอง

“งั้นก็ตำมใจ” ฝุ่นได้แต่รับค�ำอย่ำงจ�ำยอม “แล้ว...จะไปท�ำ

อะไรที่จีน”

ปินคงระบำยยิ้มกว้ำงจนเต็มหน้ำหำกไม่พยำยำมกลั้นเอำไว้ 

สุดท้ำยฝุ่นก็ไม่อำจอยู่สบำยได้ตำมที่ปำกพูด น้อยครั้งมำกกับกำร

ที่จะถำมกันถึงเรื่องรำยละเอียดงำน เจ้ำตัวคงไม่รู้ว่ำก�ำลังเผยท่ำที

อะไรออกมำ

“ก็ไปโปรโมทเพลงแล้วก็เตรียมตัวส�ำหรับแฟนมีตติ้ง”

“อืม” 
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รบัค�ำแล้วกเ็ล่ือนสำยตำไปยงัหน้ำจอ ท�ำทเีป็นไม่สนใจเรือ่งนี้

ต่อ ทว่ำควำมเป็นจริงในหัวกลับคิดถึงเร่ืองระยะเวลำสองเดือน 

ไม่หยุด

สองเดือนเลยเหรอ...นำนไปหรือเปล่ำ

“ฝุ่น”

“หืม?” คนถูกเรียกขำนรับพร้อมทั้งหันไปหำ ต่อมำริมฝีปำก

ของปินก็ฉกวูบเข้ำมำแนบชิด แม้จะไม่เข้ำใจว่ำท�ำไมอยู่ดีๆ อีกคน

ถึงจูบกันแต่ฝุ่นก็ตอบรับสัมผัสนี้กลับไปด้วยควำมเต็มใจ

“เรำมำเล่นเกมกันดีไหม” ปินถำมขึ้นหลังจำกผละริมฝีปำก

ออก โดยที่ฝุ่นถูกจับให้ขยับขึ้นมำนั่งบนตัก

“เกมอะไร”

“เกมพูดควำมจริง”

“ยังไง” 

“เรำจะสลับกันถำมคนละสำมค�ำถำม แล้วต้องสัญญำว่ำจะ

ตอบแต่ควำมจริงเท่ำนั้น”

“เล่นก็เล่น”

“งั้นผมเริ่มนะ” ฝุ่นพยักหน้ำรับ

“ฝุ่นชอบให้ผมจูบตรงไหนมำกที่สุด” ถำมออกไปพร้อมรอย

ยิ้มเจ้ำเล่ห์ ส่วนคนถูกถำมก็ย่นจมูกใส่คนถำมทันทีที่ได้ยิน

“ท�ำไมถึงต้องถำมค�ำถำมนี้”

“เอ้ำ กผ็มอยำกรู.้..ตอบตำมควำมจรงินะครบั ถ้ำฝุน่โกหกถึง

ผมจะไม่รู้แต่เทวดำรู้นะ”

“ไม่ต้องพูดขนำดนั้นก็ตอบอยู่แล้ว ไม่ใช่คนชอบโกหกสัก

หน่อย”

“งัน้กต็อบมำ ผมรอฟังอยู”่ คนรอฟังยิม้กริม่ ขณะทีฝุ่น่ใช้เวลำ



36

~ Secrecy ลับรัก ~

คิดค�ำตอบอยู่ชั่วครู่

“ขำ...” 

ค�ำตอบนั้นแสนจะธรรมดำ ทว่ำคนที่รู้ต�ำแหน่งของขำส่วน 

ท่ีว่ำนีดี้ท�ำสำยตำแพรวพรำว ส่วนคนตอบกเ็บอืนสำยตำหนไีปทำง

อื่นเป็นที่เรียบร้อย

“เหมือนจะตกไปค�ำนึงนะ ฝุ่นต้องบอกว่ำตรงซอกขำ”

“มันก็เป็นขำไหมล่ะ” ตอบกลับเสียงสะบัดอย่ำงกลบเกลื่อน

ควำมรู้สึกของตัวเอง

“อ้ะๆ โอเค งัน้ตำฝุน่ถำมบ้ำง” คนทีม่องไปทำงอืน่ดงึสำยตำ

กลบัมำ ครุน่คดิค�ำถำมยำมมองหน้ำปำรนิทร์ไปด้วยว่ำอะไรจะเป็น

สิ่งที่ตัวเองอยำกรู้จำกคนคนนี้

“ถ้ำไม่ได้เป็นนักร้องจะเป็นอะไร”

“อมื...เอำจรงินะ ผมไม่รูเ้ลย ผมเกดิมำพร้อมกบักำรชอบร้อง

เพลง เสยีงคอืส่ิงเดียวทีพ่่อทิง้เอำไว้ให้และเป็นสิง่ทีม่คีณุค่ำท่ีสดุใน

ชีวิต” 

พ่อของปินเสียไปแล้วตั้งแต่ชำยหนุ่มยังเป็นเด็ก 

พ่อที่สอนให้ร้องเพลง พ่อที่มอบเสียงอันนุ่มทุ้มนี้ให้...

“ถ้ำจะให้เลือกจรงิๆ ละก.็..ผมคงจะเป็นจิตรกรเหมอืนแม่ละ

มั้ง” 

ส่วนฝีมอืด้ำนกำรวำดภำพทีไ่ม่เลวร้ำยนกัได้รบัมำจำกคนเป็น

แม่ ถงึแม่จะไม่ใช่จติรกรชือ่ดงัแต่กเ็ล้ียงเขำกบัน้องมำได้ด้วยเงนิจำก

ตรงนั้น 

“ยังไงก็ยังอยู่ในสำยศิลปินสินะ”

“ก็พ่อกับแม่เป็นศิลปินทั้งคู่เลยนี่นำ...ตำผมถำมฝุ่นแล้ว”

“ว่ำมำสิ”
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“ฝุ่นชอบส่วนไหนในร่ำงกำยผม”

“ท�ำไมมีแต่ค�ำถำมเทอืกนี”้ ฝุน่ขมวดคิว้มุน่ ไม่เพยีงแต่ค�ำถำม

แต่มือซุกซนก็เริ่มไต่เข้ำมำภำยในเสื้อเป็นที่เรียบร้อย

“ก็ผมอยำกรู้”

“...”

“ตอบเร็ว”

“เอว”

“เอวผมดีเหรอ” 

ปึก

“ทะลึ่ง” เสียงก่อนหน้ำคือมือที่ฟำดลงบนหน้ำอกของปิน 

ตำมมำด้วยค�ำที่ว่ำตำมล�ำดับ

“ก็ฝุ่นตอบแบบนี้จะให้ผมคิดยังไง” เสียงหัวเรำะทุ้มดังใน 

ล�ำคอ 

“ไม่ใช่แบบที่คิดก็แล้วกัน”

“แล้วเพรำะแบบไหน”

“จะตอบถ้ำมันเป็นค�ำถำมที่สำม” ปินถอนหำยใจให้แก่ควำม

เคี่ยวของอีกคน และมันเป็นเรื่องน่ำเสียดำยที่ค�ำถำมที่สำมถูกคิด

เอำไว้แล้วตั้งแต่ต้น

“ไว้ผมค่อยหลอกถำมฝุ่นก็ได้” ฝุ่นยักไหล่ตอบกลับเพรำะคิด

ว่ำจะไม่หลุดค�ำตอบนี้ออกไปโดยง่ำย

ใครจะบอกกนัล่ะว่ำทีช่อบเอวเพรำะเวลำกอดมนัเหมำะเจำะ

กับแขน ไม่รู้สิ...เขำชอบกอดปินโดยกำรสอดท้ังสองแขนโอบรอบ

เอว ซบหน้ำเข้ำกับแผ่นอกหรือแผ่นหลังกว้ำงอยู่อย่ำงนั้น

“แล้วค�ำถำมที่สองของฝุ่นล่ะ”

“เคยอยำกเลิกเป็นนักร้องบ้ำงไหม”
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“ท�ำไมค�ำถำมของฝุน่มแีต่ค�ำถำมยำกๆ” คนถูกถำมขมวดคิว้ 

“ยำกตรงไหน”

“ตรงนี้แหละ...ผมยอมรับว่ำก็มีบ้ำงนะ บำงทีมันเหนื่อยมำก 

ท�ำงำนเยอะมำก มกีฎเกณฑ์เยอะแยะไปหมด แต่มนัก็ถูกตดัไปด้วย

ควำมคิดที่ว่ำผมอยู่ตรงนี้เพรำะอะไร มีหลำยคนที่อยำกเป็นแบบนี้

แต่กไ็ม่มโีอกำส ถอืว่ำตัวเองโชคดมีำกแล้ว ผมคงจะเลกิเป็นนกัร้อง

ในตอนที่เพลงของผม เสียงของผม ไม่ได้ท�ำให้คนฟังมีควำมสุขอีก

ต่อไป”

ฝุ่นจับจ้องประกำยในดวงตำของปินโดยไม่ละไปไหนเลยสัก

วนิำท ีทกุครัง้ทีพ่ดูถงึเรือ่งนีปิ้นจะจรงิจงัเสมอเพรำะควำมรกัท่ีมต่ีอ

กำรร้องเพลงอย่ำงเต็มเปี่ยม

“เหลือค�ำถำมสุดท้ำยของปินแล้ว” ฝุ่นเอ่ยขึ้น

“ถำมอะไรดีนะ~” ปินแสร้งท�ำเป็นคิดเล็กน้อย 

“คิดไม่ออกก็ไม่ต้องถำม”

“ใจเย็นๆ สิ...ผมคิดออกแล้ว”

“...”

“ตอนผมไม่อยู่ฝุ่นคิดถึงผมเวลาไหนบ้าง” 

นี่ต่ำงหำกคือสิ่งที่อยำกรู้ที่แท้จริง

ฝุ่นที่เพ่ิงรู้ตัวว่ำตกหลุมหมำป่ำเจ้ำเล่ห์เข้ำให้นั่งนิ่งงัน นึก

อยำกจะทุบอีกคนหลำยๆ ทีให้แก่ควำมเจ้ำแผนกำรนี้ ทว่ำเมื่อพูด

ออกไปแล้วก็ต้องเป็นไปตำมนั้น 

“ที่ให้เล่นเกมเพรำะอยำกถำมค�ำถำมนี้สินะ”

“ท�ำไมฝุ่นเก่งจัง”

ยังมีหน้ำมำยิ้มระรื่นตอบ

“หลำยเวลำ” แต่ฝุน่ยงัฉลำดพอทีจ่ะตอบค�ำถำมแบบไม่โกหก
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และไม่เข้ำเนื้อตัวเอง 

“ทุกเวลำเลยหรือเปล่ำ” ถึงจะพอใจกับค�ำตอบแต่ปินก็ยัง

อยำกได้ยินมำกกว่ำนั้น

“ครบสำมค�ำถำมแล้ว” 

“โธ่ฝุ่น” 

“ไม่ต้องมำโธ่ ตัวเองพูดเองก็ต้องค�ำไหนค�ำน้ันสิ” ปินมอง

หน้ำคนแสนใจร้ำย จำกนั้นจึงขยับไปกัดริมฝีปำกบำงเล็กตรงหน้ำ

ด้วยควำมมันเขี้ยว

“อื้อ เจ็บ”

“ผมจะกัดฝุ่นทุกที่เลย”

“พอก่อน ยังเหลืออีกค�ำถำม”

“ผมให้เวลำสำมวินำที” จำกปำกก็เลื่อนลงไปท่ีคอแล้ว

เรียบร้อย 

จะกัดให้สมกับที่ฝุ่นชอบเรียกว่ำหมำปิน

“แล้วปินล่ะ”

“หืม?”

“ตอนไปท�ำงำนคิดถึงกันเวลำไหนบ้ำง” ค�ำถำมนั้นท�ำให้ปิน

ชะงัก ปำกที่คลอเคลียอยู่กับซอกคอบำงผละออกห่ำง ก่อนจะเงย

หน้ำขึ้นมองอีกคน

และเป็นอกีครัง้ทีฝุ่น่หลบสำยตำด้วยกำรท�ำเป็นมองอย่ำงอืน่

“ทุกเวลำ”

“...”

“ผมคิดถึงฝุ่นทุกเวลานั่นแหละ”

ไม่อยำกคิดเข้ำข้ำงตัวเอง ไม่อยำกคิดว่ำควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงกันจะเป็นมำกกว่ำคนดูแลและคนถูกดูแล
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แต่สองปีทีผ่่ำนมำมนัสร้ำงควำมรูส้กึและควำมผกูพันให้ลึกๆ 

แล้วฝุ่นปรำรถนำในสิ่งที่ไม่ควรปรำรถนำ

สิ่งที่ก�ำลังท�ำให้ใจเต้นแรงในตอนนี้...สิ่งที่ไม่รู้เลยว่ำปินคิด

อะไรกับค�ำพูดนั้นมำกน้อยแค่ไหน

ไม่รู้และไม่กล้าคิด


