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ตอนที่ 01

ก๊อก! ก๊อก!

เสียงคนเคาะประตูดังขึ้นท�าให้คนที่นอนหลับปุ๋ยอยู่บนเตียง

กว้างสะดุง้ตืน่ แต่กระนัน้เขากย็งัคว้าผ้าห่มขึน้มาคลมุโปงเอาไว้ ทว่า

คนที่เคาะประตูก็ไม่ยอมแพ้ยังคงกระหน�่าเคาะไม่หยุด มิหน�าซ�้ายัง

ออกแรงเคาะดังขึ้น ท�าเอาคนง่วงนอนอดร�าคาญไม่ไหว งัวเงียลุก

ขึ้นตวัดสายตามองประตูด้วยความหงุดหงิด

“ใครวะ! คนจะหลบัจะนอน มารบกวนอยู่ได้” แมงมมุตะโกน

ลั่นกลับไปอย่างอารมณ์เสีย

“ฉันดวงดาวไง!”

“ดวงดาวไหนวะ!”

“ดวงดาวแม่มึงไง! แมงมุม จะตื่นได้หรือยัง”

เสียงตะคอกกลับมาท�าเอาคนง่วงนอนตาสว่างขึ้นทันที 

แมงมมุโยกศรีษะไล่ความง่วงความเพลีย ก้าวลงจากเตยีงเดนิไปเปิด

ประตู ก็เจอกับคุณนายดวงดาวมารดาบังเกิดเกล้ายืนเท้าเอวมอง
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ด้วยสายตาเอาเรื่อง

“อะไรครับแม่ ปลุกอะไรแต่เช้าเนี่ย ผมจะนอน”

“เช้าที่ไหนคุณแมงมุม นี่มันจะเก้าโมงครึ่งแล้ว เรามีเรียนเก้า

โมงครึ่งไม่ใช่เหรอคะลูกชาย”

“เหี้ย! ผมลืม” ตาโตเป็นไข่นกกระจอกเทศ ลืมไปว่าวันน้ีมี

เรียนเช้าเก้าโมงครึ่งกับมีเรียนตอนบ่ายโมงอีกที

“เวลาอทุานถงึตวัเงนิตวัทองกรณุาหนัหน้าไปทางอืน่ อย่าหนั

มาหาแม่ ฉนัสะดุง้ แล้วนีเ่พิง่เปิดเทอมได้ไม่กีอ่าทิตย์ ขีเ้กียจตวัเป็น

ขนแล้วนะแมงมุม ขึ้นปีสี่ปีสุดท้ายนะลูกไม่ใช่ปีหนึ่งแล้ว เดี๋ยวเถอะ

จะโดนแม่หักค่าขนม”

“โธ่ คณุแม่ทีม่บุีญคณุอนัใหญ่หลวง อย่าเพิง่บ่นตอนนีไ้ด้ไหม

ครบั ผมต้องรบีไปอาบน�า้แล้ว เดีย๋วไม่ทนัเข้าเรยีน อาจารย์คนน้ีอกี

ต่างหาก”

บอกแม่เสร็จก็รีบวิ่งแจ้นกลับเข้าห้องอย่างว่องไว ไม่ถึงยี่สิบ

นาทีก็แต่งตัวเสร็จสรรพ วันนี้เป็นอีกครั้งที่ไม่มีเวลาทานอาหารเช้า

เพราะใกล้ถงึเวลาเรยีนเต็มทแีล้ว จงึหยบิแซนด์วชิกบันมเปรีย้วทีแ่ม่

เตรียมเผื่อเอาไว้ให้ทานรองท้องไปก่อน แล้วรีบขับรถมุ่งหน้าสู่

มหาวิทยาลัยทันที

...

“ไอ้ดิน น�้าเงี้ยว อาจารย์เข้ายังวะ” แมงมุมหอบแฮกๆ หลัง

จากเพิ่งวิ่งขึ้นตึกโดยไม่ง้อลิฟต์เพราะคิวมันยาวมาก

“ขึน้แล้ว แต่แกลงไปธรุะเมือ่กี ้อกีสบินาทีจะขึน้มาใหม่ ถือว่า

โชคดีของมึง ไม่งั้นมึงเอ๊ย! ได้ไปยืนคาบไม้บรรทัดหน้าชั้นแน่ๆ”  

น�้าเงี้ยวยักคิ้วหลิ่วตา ท�าเอาอีกคนถึงกับเสียวสันหลังวาบ 

คิดถึงอาจารย์สายสมรทีไร ขนลุกซู่ชูชันโดยไม่ต้องนัดหมาย ทั้ง 
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เนี้ยบท้ังโหด แถมวิธีการลงโทษนักศึกษาที่ท�าผิดกฎผิดระเบียบ ก็

แปลกพิสดารกว่าคนอื่น เพราะไปขุดเอาวิธีการลงโทษเด็กประถม 

เด็กมัธยมมาใช้ลงโทษนักศึกษามหาวิทยาลัย วิ่งรอบตึกบ้างละ  

ยืนขาเดียวบ้างละ คาบไม้บรรทัดบ้างละ ตอนปีหนึ่งเดอะแก๊งหนี

ตามหอยของเขาโดนกันถ้วนหน้า อายไปสามวันเจ็ดวัน แต่ใช่ว่า

อาจารย์จะใจร้ายเหมือนหน้าตานะ (หน้าตาแกดูโหดมาก...ลาก 

เสียงยาวเท่าถนนมิตรภาพ) เพราะแกก็ไม่ได้บังคับให้เราท�าตาม 

ค�าสั่ง แต่มีตัวเลือกให้ ถ้าไม่อยากถูกลงโทษก็ต้องยอมให้แกหัก

คะแนนครั้งละสิบคะแนน

พุทโธ ธัมโม สังโฆ แค่คะแนนเดียวอนาคตของนักศึกษา 

ยังลอยละล่องอยู่ปากเหวแล้ว ขืนให้หักสิบคะแนนมีหวังติดเอฟ

ตั้งแต่ยังไม่ถึงครึ่งเทอม แน่นอนว่านักศึกษาทั้งหลายเลือกรักษา 

สิบคะแนนเอาไว้ แล้วยอมให้แกสัง่ลงโทษด้วยวธิกีารพิสดารของแก 

ทั้งนั้น

“แล้วมึงท�าอะไรอยู่ท�าไมมาสายจัง ปกติวิชานี้กูเห็นมึงมา

ก่อนเพื่อนฝูงไม่ใช่เหรอวะแมง”

“ตื่นสายน่ะสิ เมื่อคืนกูดูบอลดึกไปหน่อย ตั้งนาฬิกาปลุกไว้

กูยังไม่ได้ยินเลย”

“ให้กูเดาไหมว่าที่มึงตื่นได้เพราะโดนนาฬิกาย่ีห้อคุณนาย

ดวงดาวปลุกใช่ไหม”

“แสนรู้จังเลยนะครับคุณน�้าเงี้ยว” แมงมุมยื่นมือไปลูบศีรษะ

เพ่ือนสนิทพลางยิ้มเจ้าเล่ห์ น�้าเงี้ยวรีบปัดออกพร้อมเบิ๊ดกะโหลก

เข้าให้

“แสนรู้เขาใช้กับหมา ส่วนกูใช้ค�าว่าฉลาดจะเหมาะสมกว่า”
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หลังจากสองชั่วโมงที่แสนทรหดทรมานกับการนั่งเรียน

นอนเรียนผ่านไป เดอะแก๊งหนีตามหอยก็พากันกอดคอมุ่งหน้าไป

โรงอาหารทันที ทานข้าวจนอิ่มก็นั่งรอเรียนช่วงบ่าย

“พวกมึงงานเสร็จไหมวะ”

“งาน’ไรดิน”

“ก็เขียนบทโฆษณาไง”

“เฮ้ย! งานเข้า กูยังไม่ได้ท�า”

“มึงซวยแน่แมงมุมเอ๊ย สิบห้าคะแนนเลยนะมึง แล้วถ้ามึงไม่

ผ่านวิชานี้ เดือนหน้ามึงไม่มีทางได้ออกฝึกงานแน่”

แมงมมุกลอกตาขึน้ลงหาสมองตวัเอง เฮ้ย! กลอกตาใช้ความ

คดิว่าจะท�ายงัไง วชิานีย้ิง่ไม่ค่อยถนดัอยูด้่วย ฉะน้ันทุกคะแนนมค่ีา

ดุจทองค�า

“พวกมงึ คอืตอนบ่ายกตู้องพาแม่ไปหาหมอ ฝากลาอาจารย์

ด้วยนะ ส่วนงานกูจะเอามาส่งวันหลัง”

“แม่มึงเป็นไรแมง ท�าไมไม่เห็นเล่าให้พวกกูฟัง”

“ปวดหัวเป็นโรคกระเพาะ”

“เดี๋ยวนะ เป็นโรคกระเพาะมันปวดท้องไม่ใช่เหรอ”

“เออๆ กูจะบอกว่าปวดท้องนั่นแหละ กูรีบ กูไปนะ ฝากลา

อาจารย์ด้วย”  โบกมือลาเพือ่นสนทิ แล้วรบีโกยแนบหนีทนัท ีก่อน

จะโดนซักไซ้ไล่ถามไปมากกว่านี้

...

กลบัมาถงึบ้านกท็ิง้ตวัลงนอนบนโซฟาด้วยความสบายใจ เอา

ไว้ตอนเย็นค่อยท�างานไปส่ง เพราะอย่างไรเสียถ้าใช้เหตุผลที่ต้อง

พาแม่ไปโรงพยาบาล อาจารย์ไม่มีทางหักคะแนนแน่นอน ใครหนอ

ใครจะฉลาดและหล่อเท่าแมงมุม ไม่มีอีกแล้วในสากลโลกนี้ เขายิ้ม
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อย่างภาคภูมิใจ

คนเหี้ยอะไรวะ หล่อมากแถมฉลาดอีก

“แมงมุม!”

รอยยิม้ภาคภมูใิจเห่ียวเฉาลงฉบัพลนั เสยีงแม่ของเขาแน่นอน

แต่ท�าไมวันนี้ท่านอยู่บ้านล่ะ ไม่ไปท�างานเหรอ แมงมุมอดสงสัย 

ไม่ได้ พลางลุกขึน้จากโซฟาหันขวบัมองท่านก่อนยิม้แหยๆ สูส้ายตา

ดุๆ ของบุพการี

“หวัดดีครับแม่ แฮ่ๆ”

“หวัดดีจ้า ไหว้สวยเนอะวันนี้”

“มารยาทงามครับแม่ ว่าแต่...ท�าไมวันน้ีแม่ยังอยู่ท่ีบ้านล่ะ

ครับ ไม่ไปท�างานเหรอ”

“ไปสจ๊ิะ แต่แม่ลาครึง่วันเพราะมีธรุะ ว่าแต่...คณุลกูชายท�าไม

มาอยู่บ้านแทนที่จะอยู่มหาวิทยาลัย แม่จ�าได้ว่าตารางเรียนวันนี้มี

เรียนบ่ายอีกไม่ใช่เหรอ”

“อ๋อ อาจารย์ยกคลาสน่ะแม่ ไม่ได้เรยีนแมงก็เลยกลบั ไม่รูว่้า

อาจารย์ติดธุระหรือขี้เกียจสอนนะ นี่แมงอุตส่าห์หอบหนังสือไป

เรยีนหลงัแทบหัก เม่ือคนืกท็�าการบ้านทัง้คนืเลย ดสูขิอบตาด�าชนะ

หมีแพนด้าที่เชียงใหม่แล้วเนี่ย ถ้าแม่เก็บตังค์เปิดให้คนเข้าชม รวย

เลยนะเนี่ย”

ติ๊ด! ติ๊ด!

“เดี๋ยวค่อยว่ากัน แม่ขอรับโทรศัพท์ก่อน” ดวงดาวหยิบ

โทรศัพท์จากกระเป๋าขึ้นมารับสาย “ว่าไงจ๊ะดิน”

แมงมุมสะดุ้งเฮือก! เชี่ย! มันโทร.มาหาแม่ผมท�าไมตอนนี้

“แม่สบายดีนี่จ๊ะ ไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อย...เปล่านะแม่ไม่ได้

เป็นโรคกระเพาะนะลกู ใครบอก...อ๋อ แมงมมุเหรอจ๊ะ กลบัมาบ้าน
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แล้วจ้ะ อ้าวก็ไหนบอกว่าอาจารย์ยกคลาสไม่ได้เรียนไม่ใช่เหรอ...

จ้ะๆๆ ขอบใจดินมากนะลูก โทร.มาถูกที่ถูกเวลา เดี๋ยวถ้าแวะมา

บ้านแม่เมื่อไหร่ แม่จะท�าอาหารเลี้ยงสุดฝีมือ แค่นี้ก่อนนะจ๊ะ  

แม่ขอพิพากษาคดีคนก่อน”

แม่กดวางสาย จิกสายตาโหดๆ มาหาลูกชายที่ยืนยิ้มแหยๆ 

อย่างรู้ชะตากรรมตัวเอง

ใครก็ได้ช่วยผมด้วย ผมก�าลังจะถูกแม่จับเข้าแดนประหาร

แล้ว!

 

ขอฟ้าดินได้โปรดเป็นพยาน

แม้นข้าถูกประหารในวันนี้

เลือดทุกหยดแม้นหลั่งลงธรณี

ข้าขอตามราวีเพื่อนจัญไร

ไอ้เพื่อนทรยศคดหักหลัง

พ่อแม่มึงมีตังค์มากใช่ไหม

หรือพ่อมึงเป็นประธานดีแทค

เอไอเอส ทรูมูฟหรืออย่างไร

ถึงโทร.มาได้ไม่เสียดายเงิน

 

“ไอ้ดินโทร.มาเหรอแม่ ท�าไมมันไม่โทร.เข้าเครื่องผมล่ะ  

แฮ่ๆๆ”

“ใช่จ้ะ ดินกับน�้าเป็นห่วงแม่ ไม่รู้มีใครไปบอกว่าแม่เป็นโรค

กระเพาะต้องไปหาหมอ”

“เอ่อ มันคงฟังผิดน่ะครับแม่ คนที่ไม่สบายคือผมต่างหาก 

ปวดหัว แล้วก็ไอด้วย แค้ก! แค้ก! นั่น พูดปุ๊บก็ไอขึ้นมาปั๊บเลย”
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“อ๋อ ไม่สบายเหรอลูก สงสัยจะเป็นโรคตอแหลขึ้นสมองนะ

เราเนี่ย” แม่ก็คือแม่ครับ หลอกคนทั้งโลกได้ ยกเว้นแม่เรานี่แหละ

“ผมขอโทษครับแม่ พอดีผมลืมท�างานส่ง ก็เลยต้องกลับมา

ไม่งั้นผมโดนหักคะแนน”

ดวงดาวชี้หน้าลูกชายอย่างคาดโทษ “คราวนี้แม่ให้อภัย แต่

ถ้ามีคราวหน้าส่ังลาแม่ได้เลยนะลูก สรุปไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหม ถ้า

งั้นต้องไถ่โทษส�าหรับความผิดครั้งนี้”

“ไถ่โทษ ท�าอะไรครับ”

ดวงดาวยังไม่ได้บอกลูกชาย แต่ให้เขาไปเปลี่ยนชุด ก่อนจะ

พากนัลงไปชัน้ล่าง นัง่รถขบัออกไปด้านนอก พอผ่านประตบู้านก็มี

เพ่ือนบ้านอายุประมาณสี่สิบปลายๆ ร้องเรียกทัก แมงมุมจึงต้อง

หยุดรถเพื่อให้มารดาทักทายกับเพื่อนบ้านก่อน

“จะไปไหนเหรอคะคุณน้อง”

“ไปธุระที่สนามบินค่ะ”

เพ่ือนบ้านพยักหน้ารับหงึกๆ “อ้าว แมงมุมก็อยู่ด้วยเหรอ 

นกึว่าไปเรยีนเสยีอกี เป็นไงบ้างลกู พกันีไ้ม่ค่อยเหน็หน้าเหน็ตาเลย 

สบายดีหรือเปล่า ป้าได้ข่าวมาว่าเพื่อนสนิทของแมงที่เคยพามา 

บ้านบ่อยๆ มีแฟนแล้วเหรอลูก แถมยังมีแฟนเป็นผู้ชายด้วย ตาย

ต๊ายตาย ตอนป้ารู้เรื่องป้าตกใจมาก ดูแมนๆ กันทั้งนั้นเลย ไม่คิด

ว่าจะชอบไม้ป่าเดียวกัน อย่าหาว่ายังงั้นยังงี้เลยนะลูก มีเพ่ือน 

เป็นเกย์กอ็ย่าไปสนทิมาก เดีย๋วคนอืน่เขาจะคดิว่าเราเป็นไปด้วยอกี

คน ถ้าหลกีได้กน่็าจะหลกีนะป้าว่า เอ๊ะ! หรอืว่าแมงก.็..” ป้าข้างบ้าน

ทิ้งค�าพูดไว้เป็นปริศนา หากขยิบตาใบ้เป็นค�าพูดต่อจากนั้นแทน

“ไม่มีใครสงสัยผมหรอกครับ เพราะคนส่วนใหญ่เขาไม่น่าจะ

ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านกัน”
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“ว่าไม่ได้นะลูก คนสมัยนี้ชอบนินทงนินทา ยุ่งเรื่องชาวบ้าน

ไปหมดนัน่แหละ กบัป้าน่ะไม่เท่าไหร่ เพราะไม่ชอบยุ่งเรือ่งของใคร

เลย แต่ท่ีป้าพูดเนีย่เพราะป้าหวงัด ีจรงิๆ นะคะน้องดาว ให้ลกูชาย

ไปอยู่แก๊งท่ีมีเกย์ตั้งสองคน เดี๋ยวจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้ 

นะคะ คนเราอยู่ใกล้อะไรก็มักจะเลียนแบบสิ่งนั้นละค่ะ”

“ที่บ้านพี่นาเลี้ยงสุนัขเยอะใช่ไหมคะ” ดวงดาวยิ้มอ่อน

“ใช่ค่ะ ตอนนี้ก็เลี้ยงห้าหกตัวแล้ว”

“อ๋อค่ะ ดาวเข้าใจแล้วละว่าคนเราอยูใ่กล้อะไรมากๆ ก็มกัจะ

เลียนแบบพฤติกรรมของสิ่งนั้น”

ป้าข้างบ้านยิม้กว้าง “ดมีากเลยค่ะน้องดาว ต้องห้ามน้องแมง

นะคะว่าให้ออกจากกลุ่มนั้นเลย ไม่งั้นน้องดาวเองนั่นแหละที่ต้อง

เสียใจ เพราะตอนคลอดได้ลกูชายแต่โตมาจะกลายเป็นลกูสาวแทน”

“เอาจริงๆ นะคะ แมงเขาจะเป็นอะไร ผู้ชาย เกย์ ตุ๊ด แต๋ว 

อยากเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะ ‘แม่อย่างดาว’ ไม่เดือดร้อนหรอกค่ะ 

ขอแค่อย่าสร้างความเดือดร้อนให้สังคมก็พอ”

“ตายแล้ว น้องดาวไปเอาความคดินีม้าจากไหนคะ เป็นผูช้าย

ก็ต้องคู่กับผู้หญิงสิคะ”

“พี่ชอบทานข้าวกับอะไรคะ”

“ก็ชอบทานต้มจืดค่ะ คุณน้องถามท�าไมคะ”

“แล้วแฟนพี่ ลูกพี่ ชอบทานอะไรคะ”

“แฟนพี่ชอบผัดกะเพรา ส่วนลูกชายชอบพะแนง”

“แต่ละคนก็ชอบทานไม่เหมือนกันถูกไหมคะ เพราะต่างคน

ต่างมคีวามชอบ มีรสนยิมทีแ่ตกต่าง เรือ่งความชอบในเรือ่งอืน่ๆ ก็

เหมอืนกนั ผู้ชายบางคนชอบผูห้ญงิ ผูช้ายบางคนชอบผูช้าย สดุท้าย

ใครจะชอบแบบไหนกไ็ม่มใีครผดิหรอกค่ะ เพราะรสนิยมของคนมนั
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ต่างกัน แล้วเรื่องพวกนี้มันก็บังคับความรู้สึกของกันไม่ได้ อย่าถาม

กนัเลยนะคะว่าท�าไมถงึเป็นเกย์ เป็นตุด๊ เป็นทอม ถ้าคณุตอบไม่ได้

ว่าคุณเกิดมาเพื่อสาระแนเรื่องชาวบ้านไปเพื่อประโยชน์อะไร คนที่

คุณมองว่าเขาผิดปกติเหล่านั้นก็น่าจะตอบสิ่งที่คุณสงสัยไม่ได้

เหมือนกัน”

แมงมุมมองหน้ามารดาอมยิ้มน้อยๆ 

“เอาจริงๆ ดาวว่าคนที่เป็นเกย์ เป็นตุ๊ด เป็นกะเทย ถ้าเขา

เลอืกได้ เขากอ็ยากใช้ชวีติเหมอืนคนส่วนใหญ่ท่ีมมีาก่อนใช้กัน ดาว

ไม่ใช้ค�าว่าพวกเขาอยากใช้ชีวิตปกตินะคะ เพราะการเป็นเกย์ เป็น

ตุด๊ เป็นกะเทย เป็นทอม ไม่ใช่ความผดิปกต ิแต่เพราะเขาไม่เหมอืน

คนส่วนใหญ่ของสงัคมทีม่มีาก่อน จงึถกูตดัสนิว่าผดิปกตด้ิวยลมปาก

ของคนส่วนใหญ่ที่มีมาก่อนและมากกว่า”

“แต่อะไรที่มันแตกต่างจากคนส่วนใหญ่จะให้เขาไม่พูดถึงมัน

ก็ยากนะคะ”

“ไม่ยากหรอกค่ะ เรือ่งนีแ้ก้ง่ายๆ ด้วยการ ไม่ส.ใส่เกือก เรือ่ง

ของชาวบ้านเท่านั้นก็พอ ทุกคนก็จะอยู่กันอย่างสงบสุข ขอตัว 

นะคะ พอดีดาวรีบค่ะ” ดวงดาวคลี่ยิ้ม

“ส.ใส่เกือก เอาส.ไปใส่ด้วยสระ เอือ สะกดด้วย ก อ่านว่า 

เสือก ต๊าย! นี่หลอกด่าฉันว่าเสือกเหรอยะ คนอุตส่าห์เป็นห่วงมา

เตอืนไม่กีค่�าเอง เดีย๋วเถอะเตอืนไม่ฟังระวงัจะได้น่ังมองลูกชายเต้น

จ�้าบ๊ะนะยะ” ป้าข้างบ้านพึมพ�าเสียงเบา ก่อนจะเดินเหวี่ยงๆ เข้า

บ้านตัวเองไป

สิ่งที่แมงมุมต้องไถ่โทษก็คือการขับรถพาคุณแม่ไปที่

สนามบินเพ่ือรับใครก็ไม่รู ้ ท่านไม่ยอมบอก เขาเองก็แอบเซ็ง
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หน่อยๆ เพราะตั้งใจว่าจะนอนพักผ่อน จึงไม่ได้สนใจถาม แถมมา

ถึงสนามบินก็ต้องนั่งรออีกเกือบครึ่งชั่วโมง จนป่านน้ีคนท่ีคุณแม่

ตั้งใจมารับก็ยังไม่เห็นแม้แต่เงา

“แม่ ตกลงเครื่องบินของคนที่แม่มารอรับเนี่ย ติดไฟแดง 

น�า้มนัหมด หรอืหลงทางหรอืเปล่า ท�าไมยงัไม่เห็นโผล่มาซะที น่ีมนั

ครึ่งชั่วโมงแล้วนะ”

“ตบปากตัวเองเดี๋ยวนี้เลยแมงมุม ปากเสียนะเรา เครื่องมัน

อาจจะดีเลย์ก็ได้”

แมงมมุท�าหน้ามุย่เมือ่โดนแม่ด ุแต่กแ็อบแย้งท่านในใจว่ามนั

ก็เป็นแค่ข้อสันนิษฐานที่อาจจะเกิดข้ึนหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ ก็เล่น

สามสิบนาทีเข้าไปแล้ว ยังไม่เห็นโผล่มา จะดีเลย์อะไรนักหนาล่ะ

“โน่นไง มาแล้ว” แม่ลุกขึ้นโบกไม้โบกมือด้วยท่าทางตื่นเต้น 

ยิม้หน้าบานเท่าจานดาวเทยีม ประหนึง่ประกวดมสิแกรนด์ ดวงดาว 

ตวัแทนจากจงัหวัดชลบุรี!้ (เสียงสูงเท่าหอไอเฟล) “ซนัเดย์ทางน้ีลกู”

แมงมมุหนัตามมารดา พลันสายตากเ็หมอืนถูกสะกดจากคน

ตวัสูงใหญ่ท่ีก�าลังลากกระเป๋าตรงเข้ามา ทีเ่ขาอึง้เพราะไอ้ผูช้ายหน้า

ไทยกึ่งฝรั่งที่ชาวบ้านเรียกกันว่าลูกครึ่ง ทั้งหุ่น ทั้งรูปร่างหน้าตาคือ

สะกดทุกสายตาจริงๆ สาวๆ ที่เดินผ่านต่างหันมองกันเป็นทิวแถว 

อารมณ์เหมือนดาราเกาหลีมาเยือนไทยนั่นแหละ

“สวัสดีครับคณุน้า” ค�าทกัทายภาษาไทยทีไ่ม่ค่อยชดันกัดงัขึน้

“สวัสดีจ้ะ เดินทางเหนื่อยไหมลูก”

“ไม่เหนื่อยครับ”

“แมงมุม นี่พี่ซันเดย์ลูกชายเพื่อนแม่ ไหว้พี่เขาสิ”

“คนบ้าอะไรชือ่ซนัเดย์วะ แบ๊วเกนิหน้าเกนิตา ใครเป็นคนตัง้

ไม่เผื่ออนาคตลูกเลย”
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แมงมุมพึมพ�าเบาๆ แต่ก็อึ้งนิดๆ กับคนตรงหน้า อายุ

มากกว่าเขางั้นหรือ ถึงให้เขาไหว้ด้วย ดูหน้าแล้วท�าไมดูไม่ใช่พี่เลย 

แม้จะรปูร่างสงูใหญ่กว่าน่าจะประมาณร้อยเก้าสบิคงจะได้ แต่สภาพ

หนังหน้าก็ดูไม่ได้ห่างจากเขาจริงๆ 

“ต้องไหว้ด้วยเหรอแม่ ผมว่าเป็นพี่แค่ปีสองปีไม่ต้องไหว้ก็ได้

มั้งครับ”

“เหรอ ซันเดย์อายุยี่สิบเก้าปีนี้”

“ยี่สิบเก้าปี!” แมงมุมตาโตเท่าอัณฑะสุนัขสองลูกรวมกัน

นี่เขาหน้าเด็ก หรือกูหน้าแก่วะ!

“ยัง ยังไม่รีบไหว้พี่เขาอีก”

“อ๋อ สวัสดีครับ” แมงมุมยกมือไหว้ด้วยท่าทางเอ๋อๆ 

“ซันเดย์นี่แมงมุมลูกชายน้าจ้ะ”

ซันเดย์มองคนตรงหน้าอมยิ้ม ท่าทางทะเล้นๆ กวนๆ มัน

เป็นแรงดึงดูดให้เขาสงัเกตทกุอากปักริยิาของแมงมมุตัง้แต่ทีด่วงดาว

แนะน�าแล้ว เป็นเด็กผู้ชายที่ไม่ได้ตัวใหญ่มาก แต่หุ่นดีใช้ได้ ผิวขาว

มาก จนเกือบจะเท่าลูกครึ่งอย่างเขาด้วยซ�้า ที่ส�าคัญดวงตาที่ดูรั้น

เป็นพิเศษมันก็เป็นสิ่งที่น่าค้นหา

ท�าไมหัวใจต้องเต้นแรง

“สวัสดีครับ” 

น�้าเสียงที่ไม่ชัดเจนมากนักเอื้อนเอ่ยออกไป พลางยื่นมือไป

ทักทายแบบธรรมเนียมฝรั่ง หากแมงมุมยืนนิ่งจ้องมองมือที่เขายื่น

ออกมา สักพักก็ขยับมือไปจับแต่ไม่ใช่การจับทักทาย กลับพลิกมือ

ของซันเดย์ให้หงายขึ้น

“จะให้ผมดูดวงให้เหรอ ได้เลย ลายมือแบบน้ีบ่งบอกว่าให้

ระวังตวัหน่อยมคีนเขม่นอยู ่เพราะปล่อยให้คนอืน่ล�าบากนัง่รอนาน
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ไปหน่อย ดีไม่ดีอาจถูกตีหัวแตกด้วย ต้องระวังตัว”

“แม่ว่าไม่ใช่หรอกแมงมุม มือซันเดย์เขามีเส้นค�้าอยู่ เส้นนี้ไง 

หมายถงึว่าต่อให้มคีนคดิร้ายต่อเขา กจ็ะมนีารขีีม้่าโพน่ีมาช่วย แล้ว

สังหารหมู่มารที่คิดจะมาท�าร้ายซันเดย์”

แมงมุมหันมองหน้ามารดา รอยยิ้มของท่านท�าให้เขาถึงกับ

กลืนน�้าลายลงคออย่างเสียวไส้ ไม่ต้องบอกก็รู้ว่านารีขี่ม้าโพนี่นั่น

เป็นใคร

แล้วนารีประเทศไหนเขาขี่ม้าโพนี่ เขามีแต่ขี่ม้าขาว!

“ผมก็ดูดวงเป็นเหมือนกันนะครับ”

ซันเดย์ที่นิ่งฟังแม่กับลูกมาสักพักเอ่ยขึ้นบ้าง พลันพลิกมือ

กลายเป็นฝ่ายจับมือแมงมุมเอาไว้ แถมยังจับแน่นมากด้วย ไม่ได้

หวั่นสายตาดุๆ ของเจ้าตัวที่ตวัดมองเลยแม้แต่น้อย

“มอืนุม่ๆ แบบนี ้บ่งบอกว่าก�าลังเจอเนือ้คูท่ีอ่ยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล 

แถมยังไม่ใช่คนไทยแท้ๆ ด้วย”

แมงมุมหรี่ตาแคบมองหมอดูหมอเดา สายตาและรอยย้ิม 

มุมปากนั้นมันท�าให้เขารู้สึกร้อนๆ หนาวๆ ขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก 

รีบชักมือกลับมาทันที

“พี่มั่วหรือเปล่า เป็นฝรั่งเขามีดูหมอด้วยรึไง”

“มีสิ แล้วแม่พี่ก็เป็นคนไทยด้วย ท่านก็ชอบดูเรื่องพวกนี ้

อยู่แล้ว”

เป็นอีกครั้งที่แมงมุมท�าหน้ามุ่ย ยืนนิ่งๆ ก็ดูดีจริงๆ นะ แต่

พอเริ่มพูดภาษาไทยก็ไม่ชัดนัก แล้วก็รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ ดวงตาเป็น 

ประกายแปลกๆ มันก็ท�าให้เขารู้สึกเริ่มไม่ชอบขี้หน้าอีตาลูกครึ่งนี่

ขึ้นมาตงิดๆ 

“แม่ว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันดีกว่า ตอนนี้กลับบ้านก่อน พี่เขาเพิ่ง
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มาถึงคงเหนื่อย แมงมุมช่วยพี่เขาถือกระเป๋าหน่อยสิลูก”

“ช่วยไม่ได้หรอกแม่ มือไม่ว่าง”

“มันจะไม่ว่างได้ไง ไม่เห็นถืออะไรเลย”  

แมงมุมแบมือทั้งสองข้างออกไปต่อหน้ามารดา “มือไม่ว่าง

ครับ ก�ามืออยู่” มือที่เคยแบตอนนี้เปลี่ยนเป็นก�ามือรวดเร็ว คน 

เป็นแม่กัดฟันเตรียมสังคายนาลูกชาย

“ไม่เป็นไรหรอกครับคุณน้า เดี๋ยวผมถือเองดีกว่า กระเป๋าผม

มันหนัก เดี๋ยวมือบอบบางของน้องจะมีรอย”

แมงมมุเบ้ปาก ใครเป็นน้องคณุกนัหว่า เท่าทีจ่�าได้เขาคอือสจุิ

ตัวเดียวที่แข็งแกร่งที่สุด จากบรรดาหลายล้านตัวท่ีรอดชีวิตมาได้ 

ไม่มีตัวอื่นตามมาได้แน่ๆ หรือถ้ามีแล้วรู้ว่าตัวนั้นคืออีตาลูกครึ่ง 

คนนี้ เขาจะกัดหางให้ขาดจมน�้าคร�่าตายตั้งแต่ว่ายยังไม่ถึงรังไข่

ทัง้สามคนเดนิมาจนถงึรถ ดวงดาวเปลีย่นไปนัง่ด้านหลงั แล้ว

ให้ซันเดย์มานั่งข้างคนขับแทน เพราะเห็นว่าตัวสูงนั่งข้างหลังอาจ

จะไม่สบายเท่าที่ควร

“ให้พี่ขับให้ไหมล่ะ”

“พูดเหมือนรู้ทางเนอะ”

ซันเดย์หันมองคนขับ “ก็ให้แมลงมุมน�าทางให้ไง”

แมงมุมชะงักเผลอมองหน้าจึงท�าให้ทั้งคู ่ผสานตากันโดย

บังเอิญ จู่ๆ หัวใจแมงมุมมันก็เหมือนท�างานหนักขึ้นมาเสียดื้อๆ 

กว่าจะรู้ตัวก็ตอนได้ยินเสียงแม่ของเขาท�าของหล่นนั่นแหละ

“ผมชื่อแมงมุม ไม่ใช่แมลงมุม เรียกให้ถูกด้วย”

ซันเดย์ยิ้มบาง “แมงมุม ชื่อแปลกเนอะ เป็นชื่อสัตว์”

อ้าว แมงมุมหันขวับ ตกลงเขาหลอกด่าอยู่ไหมนั่น “แต่ 

ตอนนี้เป็นชื่อคน”
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“ครับ พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไร” ซันเดย์อมยิ้ม “แล้วชื่อพ่ี...ซันเดย์  

แม่พี่เป็นคนตั้งให้นะครับ เพราะเกิดวันอาทิตย์”

แมงมุมหน้าเหวอนิดๆ ไม่คิดว่าเขาจะได้ยินที่พึมพ�าตอนอยู่

สนามบินด้วย “พี่ได้ยินด้วยเหรอ”

“ส�าหรับแมงมุม พี่ใส่ใจทุกรายละเอียดครับ”

แมงมมุรูส้กึแปลกๆ กดัฟันเบาๆ แล้วหันไปหามารดาทีต่อนนี้

ก�าลงัใส่หฟัูงไลฟ์สด ซึง่คนดกูค็งไม่เกนิสองคนคอืแม่บ้านและเพ่ือน

สนิท ไม่ได้สนใจลูกชายกับลูกชายเพื่อนที่ก�าลังจะขย�้าหัวกันอยู่

รอมร่อ

“สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ชาวโซเชียล ตอนนี้มารับลูกเพ่ือนนะคะ 

เพิ่งบินตรงมาจากอเมริกาเลย ขอบอกว่าหล่อมาก”

แมงมมุแทบเอาเท้าก่ายหน้าผาก มแีม่ทนัสมยักแ็บบเนีย้ “แม่

จะให้ผมไปส่งพี่เขาที่ไหน”

ยัง ยังไม่สนใจลูกอีก! 

“แม่ ได้ยินผมไหมเนี่ย จะให้ผมไปส่งพี่เขาท่ีไหน สนใจแต ่

ไลฟ์สดอยู่นั่นแหละ เป็นอั้ม พัชราภามั้ง คนติดตามเป็นล้าน  

ยอมใจ”

ดวงดาวหันมาค้อนลูกชายเบาๆ “ไปบ้านเราสิแมง พี่ซันเดย์

จะมาอยู่ที่บ้านเรา”

“อยู่บ้านเรา!” แมงมุมอุทาน ท�าไมแม่เขาไม่เคยบอกเรื่องนี้

ให้รู้มาก่อน “แล้วจะมาอยู่กี่วันครับ”

“ขับไปก่อน เดี๋ยวถึงบ้านค่อยถามสิแมง รบกวนสมาธิแม่ 

ไลฟ์สด เออ ลูกคนนี้ไม่เข้าใจแม่เลย ขอโทษด้วยนะคะแฟนคลับ 

ลูกชายไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ค่ะ เกิดมาไม่ค่อยฉลาดได้แม่”

กรรม!
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“ไปบ้านของเรานะครับ”

แมงมุมหันขวับมองหนุ่มลูกครึ่ง พูดมาได้เต็มปากว่าไปบ้าน

ของเรา “บ้านของผมกับแม่ พี่แค่คนอาศัยชั่วคราวเหอะ”

ซันเดย์ชะโงกหน้าเข้าใกล้แมงมุมอีกนิด มุมปากย้ิมเจ้าเล่ห์ 

“แล้วชั่วคราวเท่าไหร่ ค้างคืนเท่าไหร่ครับ”

แมงมมุกดัฟันกรอด โมโหคนตรงหน้าแทบอยากต่อย เป็นบ้า

อะไรมาถามผมแบบนี้ “พี่ถามบ้าอะไรเนี่ย ผมไม่ได้ขายตัวนะ”  

เหล่ตามองแม่ เอาสิ นั่งยิ้มหน้าบานเท่าจานดาวเทียม คุยไลฟ์สด

อย่างไม่สนใจเลยว่าลูกตัวเองก�าลังถูกคนดูถูกศักดิ์ศรี

“เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับ ที่พี่ถามเมื่อกี้คือค่าเช่าบ้าน 

ค้างคืนเท่าไหร่ ชั่วคราวเท่าไหร่ หรือพี่ใช้ค�าพูดผิดเหรอ พี่จะถาม

ค่าเช่า คนไทยต้องพูดกันยังไง”

แมงมมุหน้าเสยีลงนดิหน่อย เมือ่สิง่ทีต่นเข้าใจกบัความหมาย

ของอีกคนมันคนละอย่าง แต่ก็ยังไม่มั่นใจหรอกว่าซันเดย์หมายถึง

อย่างนั้นจริงๆ หรือเปล่า เพราะรอยยิ้มและสีหน้าเมื่อกี้มันส่อไป

เรื่องอย่างว่ามากกว่า

“เดือนละล้าน จ่ายได้ปะล่ะ”

“ค่าบ้านหรือค่าตัว”

เป็นอีกครั้งที่แมงมุมหันขวับ เจอรอยย้ิมบางๆ บนใบหน้า 

ลูกครึง่นัน่อกีแล้ว นบั หนึง่ สอง สาม ในใจ กลวัอดไม่ไหวจะได้ต่อย

ปากคนกวนอวัยวะเบื้องล่าง

“ถ้าค่าบ้านไม่สู้ แต่ถ้าค่าตัว พี่สู้”

แมงมุมกัดฟันแรงเข้าไปอีก อยากชกหน้าสักครั้งแต่ก็ไม่กล้า

ท�า ด้วยเกรงใจมารดา ไหนจะขนาดตัวที่สูงใหญ่กว่า หากวางแผน 

ไม่ดีอาจจะเพลี่ยงพล�้าได้ จึงต้องระงับความโกรธ แล้วหันไปขับรถ
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มุ่งตรงกลับบ้าน ไม่ได้สนใจมองอีกฝ่ายที่อมยิ้มตลอดการเดินทาง
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ตอนที่ 02

“บ้านสวยน่าอยู่จังเลยครับ” 

ซันเดย์ชมจากใจใช่เสแสร้งแกล้งยอเมื่อมาถึง แม้บ้านหลัง 

ไม่ใหญ่นัก หากเทียบกับบ้านของเขาที่อเมริกา แต่ก็ถูกจัดพื้นที่

ใช้สอยได้ลงตัว สวยงาม และดูอบอุ่น

“สวนนี้ก็ไอเดียเจ้าแมงเขาเลยซันเดย์ เติมนั่นเติมนี่ทุกวัน 

หัวคิดสร้างสรรค์ แต่รบกวนสตางค์ในกระเป๋าแม่ตลอด”

ซนัเดย์หนัมองลกูชายเจ้าของบ้าน “ชอบจัดสวนเหรอครบั พ่ี

ก็ชอบเหมือนกัน เดี๋ยวถ้าวันหลังแมงมีไอเดียอะไรใหม่ๆ บอกพี่ได้

นะ เดี๋ยวพี่ช่วยจัด”

“ไม่แล้วละครบั แค่นีส้วยแล้ว” แมงมมุยักไหล่ ก่อนเดนิเข้าไป

ข้างในบ้าน

ซันเดย์ถูกเชิญไปที่โซฟาห้องรับแขก อรดีแม่บ้านยกน�้ามา

เสิร์ฟ แล้วก็ยืนรอเจ้านายสั่งการให้เอากระเป๋าขึ้นไปเก็บบนห้อง
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“ซันเดย์จะมาอยู่ที่บ้านของเรา ช่วยเหลือดูแลพ่ีเขาด้วยนะ

แมงมุม โดยเฉพาะเรื่องภาษาไทย ถ้าว่างๆ ก็ช่วยสอนพี่เขาด้วย”

“ต้องช่วยอะไรอีกล่ะครับ ก็เห็นพูดไทยได้อยู่” แม้จะพูดไม่

ค่อยชัดมากก็เถอะ

“พูดไทยได้ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด บางค�าบางประโยคที่มันเป็น 

ค�าไทยแท้ๆ ซันเดย์อาจยังไม่รู้ ถ้าพี่เขาถามก็ช่วยแนะน�าเขาด้วย”

แมงมุมได้แต่แอบแย้งแม่ในใจว่า แน่ใจเหรอว่าไม่รู้ค�าไทย

แท้ๆ บางค�า ขนาดค�าว่าชั่วคราวกับค้างคืนราคาเท่าไหร่ก็ยังรู้เลย

“ซนัเดย์ น้าจดัห้องไว้แล้วนะจ๊ะ ห้องข้างห้องแมงมมุนัน่แหละ 

เดี๋ยวให้แมงพาขึ้นไป”

“ท�าไมต้องให้ผมพาขึ้นไปด้วยล่ะแม่ ให้พี่อรพาขึ้นไปก็ได้”

“เดี๋ยวอรก็ต้องท�าอาหารแล้ว เรานั่นแหละพาขึ้นไปหน่อย  

แค่นี้ไม่ได้หรือไง ลืมไปหรือเปล่าว่ายังมีคดีติดตัวอยู่นะ”

แมงมุมเบ้ปากแต่ก็แย้งอะไรไม่ได้ เพราะมีชนักติดหลังอยู่

จริงๆ “เชิญครับพี่ซันคอนัวร์”

“พี่เขาชื่อซันเดย์ ซันคอนัวร์บ้านแกสิ เปลี่ยนชื่อพี่เขาเป็น 

นกแก้วเฉย ลูกคนนี้”

“คนเรามนักพ็ดูผดิได้นีค่รบั ขนาดพีเ่ขายงัเรยีกผมว่าแมลงมมุ

เลย ทั้งๆ ที่ผมชื่อแมงมุม ไปครับพี่อาทิตย์”

“พี่เขาชื่อซันเดย์ แมงมุม”

“ซันเดย์ก็วันอาทิตย์ไม่ใช่เหรอครับ ผมเป็นคนไทยชอบใช้

ภาษาไทย เรียกอาทิตย์ผิดตรงไหน”

“เดี๋ยวเหอะ ฉันจะเปลี่ยนชื่อให้เป็นแมงจีซอน ตระกูลแมง

เหมือนกัน”

“โห! แมงจีซอน ชื่อโคตรเกาหลีเลยแม่ ผมชอบ แมงจีซอน
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ลูกแม่ดวงดาว...อุกกาบาต” 

แมงมุมหัวเราะร่า เถียงแม่เสร็จก็รีบเดินขึ้นชั้นบนทันที ก่อน

จะโดนสังคายนาครั้งที่สาม ซันเดย์คว้ากระเป๋าแล้วเดินตาม 

หนุ่มน้อยขึ้นไปชั้นบน ในขณะที่คุณนายดวงดาวตะโกนไล่หลัง

“ลูกแม่ดวงดาว อุกกาบาต  อ้าว ไอ้คุณแมง! ด่าฉันว่าเป็น

อกุกาบาตเหรอ เดีย๋วเหอะจะโดนแม่กระโดดถีบสองขา ชกัเอาใหญ่

แล้วนะเดี๋ยวนี้ ตอนท้องแกแม่ครัวเขาเผลอผัดกะเพราลิงให้ฉันกิน

หรือเปล่าเนี่ย ท�าไมลูกออกมากวนอวัยวะเบื้องล่างจังนะ”

“นี่ห้องพี่”

ซันเดย์มองห้องที่แมงมุมชี้ให้ดู แล้วเหลือบมองห้องข้างๆ 

“ส่วนห้องนี้ห้องแมงใช่ไหมครับ”

แล้วจะมาอยากรู้ท�าไมล่ะ “ใช่ กราบเรียนเชิญพี่เข้าไปดูห้อง

ของพี่ครับ”

ซันเดย์ยิ้มกว้าง น�้าเสียงเมื่อครู่แม้ไม่ใช่คนไทยเต็มร้อย แต่

เขาก็รับรู้ว่ามันคือการประชดประชันอย่างแน่นอน หากก็ไม่ได้พูด

อะไรตามแมงมุมเข้าไปในห้อง กวาดสายตามองรอบๆ บริเวณ 

ภายในห้อง ข้าวของถูกจัดเป็นระบบระเบียบ แม้จะมีข้าวของไม ่

มากนัก เพราะปกติห้องนี้เป็นห้องที่ใช้รับแขก ไม่ค่อยได้เปิดใช้สัก 

เท่าไหร่

“พี่จะมาอยู่ที่นี่กี่วันเหรอ”

ซันเดย์ที่เพิ่งเปิดประตูระเบียงออกไปส�ารวจ หันกลับมาหา

คนโยนค�าถาม “ไม่มีก�าหนดครับ”

“โห! มาอยู่บ้านคนอื่นแบบไม่มีก�าหนด โคตรเจ๋งว่ะ”

“ก�าลังประชดพี่เหรอ” ซันเดย์เดินมาหยุดต่อหน้าแมงมุม   
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“ที่จริงตอนแรกพี่ต้ังใจจะซ้ือคอนโดฯนั่นแหละ แต่พอคุณน้าเสนอ

ให้พี่มาพักอยู่ที่บ้าน แล้วรู้ว่าแมงก็อยู่ที่นี่พี่ก็เลยตกลง”

แมงมมุขมวดคิว้สงสยั “เกีย่วอะไรกบัผม พูดยังกับว่าเคยรูจั้ก

กันมาก่อน”

“เคยสิ จ�าไม่ได้เหรอเราเคยเจอกันแล้ว ตอนน้ันแมงน่าจะ 

เจ็ดแปดขวบมัง้ พีจ่�าได้แม่นว่าเราน่ะร้องไห้งอแงแย่งขนมพีก่นิ พอ 

พี่ไม่ให้ก็ดิ้นพราดๆ ลงพื้น เลยถูกคุณน้าจับล้างเนื้อล้างตัวที่ก๊อก

หน้าบ้าน เรารู้จักกันตั้งแต่ปิ๊กกะจูของแมงเล็กกว่านิ้วก้อยซะอีก”

“มั่วเถอะ ผมไม่เห็นจ�าได้”

“ไม่ส�าคัญหรอกว่าเราจะจ�าพี่ได้หรือเปล่า” ซันเดย์ย่ืนหน้า 

เข้าใกล้ จนอีกฝ่ายผงะ “แค่รู้ว่าพี่จ�าแมงได้ก็พอ”

แมงมุมรีบขยับถอยห่าง ใบหน้าเลิ่กลั่กแปลกๆ “หมดหน้าที่

ผมแล้ว ผมไปนะ”

“เดีย๋วสิ พีถ่ามหน่อย นีก่ผ่็านมาหลายปีแล้วป๊ิกกะจูมนัโตขึน้

หรือเปล่า” ซันเดย์ยิ้มเจ้าเล่ห์ ตวัดตามองต�่าลงที่เป้าอย่างจงใจ

แมงมุมกัดฟันกรอด เกลียดค�าพูด เกลียดรอยยิ้ม เกลียด

สายตาของอตีาลกูครึง่คนนีเ้หลือเกนิ นีค่อืก�าลังกวนประสาทเขาอยู่

ใช่ไหม มีความกวนอวัยวะเบ้ืองล่างต้ังแต่วันแรกท่ีเจอกัน แล้ว 

จากนี้ต้องอยู่ร่วมชายคา มันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะคราวนี้

“โตไม่โตไม่รู้ แต่ฟาดปากพี่ได้ก็แล้วกัน” โต้กลับเสร็จก็สะบัด

ตูดเดินหนีทันที แต่ก็ได้ยินเสียงแว่วตามหลังมา

“พี่จะรอนะครับ”

ซันเดย์หัวเราะ พอใจที่ยั่วโมโหแมงมุมได้ส�าเร็จ เวลาที่ต้อน

คนเจ้าเล่ห์ให้จนมุม สีหน้ามันตลกดีเหมือนกัน ย่ิงเห็นสีหน้าที่

เหมือนโกรธมากแต่ท�าอะไรไม่ได้มันก็ยิ่งชอบ
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แมงมุมเป็นผู้ชายคนแรกที่เขาอยากแกล้ง...

“พวกมงึ เตรยีมซือ้ข้าวผดักบัโอเลีย้งไปให้กดู้วยนะ แล้ว

สปัดาห์ต่อไปค่อยเป็นข้าวมนัไก่ ข้าวกะเพรา ไก่เคเอฟซ ีพิซซ่า อย่า

เอาซ�้ากัน”

“เดี๋ยวๆ แมง มึงพูดอะไรของมึงเนี่ย มึงจะไปไหน”

“นั่นสิ โทร.มาปุ๊บก็โวยวายปั๊บ”

ทั้งปั้นดิน น�้าเงี้ยว และป๊อกเก้างงเป็นไก่ตาแตก เมื่อจู่ๆ ถูก

ประชุมสาย แล้วแมงมุมก็โวยวายขึ้นโดยไม่มีการอารัมภบทปูเรื่อง

ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้น

“กูก�าลังจะติดคุก ข้อหาฆ่าคนตาย”

“ใจเย็นก่อนมึง ใครมาเหยียบหางอีกคราวนี้”

“จะใครซะอีกล่ะ ก็ลูกชายเพื่อนแม่กูนี่สิ ย้ายมาอยู่ที่บ้าน  

แต่กวนตีนกูตั้งแต่วันแรกเลย”

“เอาดีๆ มึงกวนตีนเขา หรือเขากวนตีนมึง” ปั้นดินถามอย่าง

ไม่ค่อยเชื่อนัก เพราะทุกคนต่างรู้นิสัย ไม่สิ เรียกว่าสันดานของ 

เพื่อนสนิทดี

“มันกวนตีนกูจริงๆ คราวนี้กูสาบาน”

“แล้วลูกชายเพื่อนคุณน้านี่หล่อปะ”

แมงมมุก�าลงัจะตอบแต่กต้็องชะงกั เมือ่มเีสยีงใครสกัคนจาก

ปลายสายตะโกนแทรกเข้ามา

“แล้วท�าไมต้องถามว่าหล่อไม่หล่อด้วย”

“ผมก็แค่อยากรู้เฉยๆ ครับอัณณ์”

“หล่อไม่หล่อกไ็ม่ต้องไปสนใจถามหรอก มสีามแีล้วหมดสทิธิ”์

ทัง้แมงมุม น�า้เงีย้ว และป๊อกเก้าหัวร่อต่อกระซกิ หลงัจากน่ิง
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ฟังเสียงอัณณพโวยแฟนขึ้น ตั้งแต่เปิดตัวว่าคบกันน่ี อัณณพหวง 

ปั้นดินไม่ต่างจากจงอางหวงไข่เลยจริงๆ 

“กูว่าผัวมึงอาการหนักแล้วละ”

“มีผัวแล้วอดแรดมึง”

“พวกมึงนี่นะ พูดอะไรให้เกียรติกล้ามกูด้วย วกกลับไปเรื่อง

ของมึงเลยแมงมุม สรุปว่าเขากวนมึงยังไง”

“ก็กวนประสาทกูหลายอย่าง ล่าสุดบอกว่ามันกับกูเคยเจอ

กันมาแล้วเมื่อหลายปีก่อน บอกว่าเคยเห็นกูแก้ผ้าอาบน�้ามาแล้ว 

แล้วมันก็ถามกูว่าปิ๊กกะจูโตขึ้นหรือเปล่า”

“มึงก็ตอบมันไปสิ โตขึ้นใหญ่กว่าหนอนผีเสื้อนิดหน่อย”

“ไอ้เก้า ไอ้ห่า อย่ามาดูถูกกูนะ กูใหญ่กว่ามึงอีกเหอะ”

“พวกใหญ่แต่ปาก แตข่องจรงิเลก็อย่าเพิง่เถยีงกนั กรณุาเลา่

ให้คนที่ใหญ่จริงฟังเร็วๆ เถอะ”

“โธ่ ไอ้น�้า อย่ามาข่มกู กูใหญ่กว่า” แมงมุมไม่ยอม แย้งขึ้น

“พวกมึงสามคนหยุดเหอะ โรคจิตหรือไงมาอวดว่าใครใหญ่

กว่าใคร แมงมุมเล่ามา คนที่ใหญ่ของจริงใหญ่ที่สุดรอฟังอยู่”

“มึงไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะไอ้ดิน มึงใหญ่ไปก็ไม่มีประโยชน์

หรอกเพราะมึงไม่ได้ใช้ ฮ่าๆๆ”

“เดี๋ยวเถอะมึงไอ้แมง ตกลงมึงจะเล่าปะ กูรอฟังนานแล้วนะ 

คนข้างๆ มองกูจนตาจะถลนแล้วเนี่ย สรุปว่ามึงตอบเขาไปว่าไง”

“กูก็ตอบไปว่า โตไม่โตก็ฟาดปากพี่ได้ก็แล้วกัน”

“โห! กวู่าไม่ใช่เขากวนมึงแล้วละ มึงน่ะกวนกว่าเขาอกี ป่านน้ี 

เขาไม่ช็อกตายแล้วเหรอ มึงว่าขนาดนี้”

“ช็อกอะไรล่ะ ตะโกนตอบกูมาหน้าตาเฉย พี่จะรอนะครับ”

แล้วเสียงหัวเราะของบรรดาเพื่อนๆ ก็ดังขึ้น “ท�าไมกูฟังแล้ว
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มันแปลกๆ วะ เอาจริงๆ นะถ้าคนเพิ่งรู้จักกันแล้วมึงบอกว่าจะเอา

ลูกหนอนชาเขียวฟาดปากขนาดนั้น ถ้าเป็นกู กูโกรธมาก ต่อยปาก

มึงด้วยเอา แต่นี่เขาไม่โกรธแถมตอบกลับมึงมาอีก เขาชอบมึง 

หรือเปล่าวะ”

“ชอบ’ไรวะ พี่เขาเป็นผู้ชาย”

“แต่ไอ้ดินกับไอ้อัณณ์ก็ผู้ชายทั้งคู่ แมนๆ ด้วย ไอ้น�้าเงี้ยวกับ

ไอ้ต้นกล้าก็ผู้ชายทั้งคู่ ตอนนี้พวกมันได้กันจนไม่รู้จะได้ยังไงแล้ว”

“ก็นั่นพวกมันไม่ใช่กู”

“ในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน ขนาดหนอนยังกลายเป็นผีเสื้อ 

เสือก็ยังกลายเป็นปูนตราเสือ มึงเคยบอกกูแบบนี้นะแมง แล้วตอน

นีก้กูเ็ชือ่ว่ามนัเป็นเรือ่งจรงิ เพราะกกูบัอณัณ์กเ็ป็นแฟนกนัแล้ว ทัง้ๆ 

ที่ตอนนั้นกูก็ปฏิเสธเหมือนมึงวันนี้แหละ”

“ก็มึงชอบไอ้อัณณ์อยู่แล้ว แต่กูไม่ใช่ไง แล้วก็ไม่มีทางเป็น 

ไปได้ด้วย ต่อให้พี่เขาชอบกูจริงๆ ก็อย่าหวังว่าจะได้เห็นร่องตูด 

กูเหอะ แค่นี้นะ ขอบคุณมากเพื่อนแสนดีอัปรีย์แห่งชาติที่ช่วยกัน

สนับสนุนให้กูมีผัว เจริญพวงจริงๆ เลยพวกมึง”

แมงมุมกดตัดสาย ก่อนจะนั่งหน้าหงิกหน้างอคอหักอยู่บน

เตียง การใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่เคยสงบสุขคงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 

ถ้าซันเดย์ผู้กวนประสาทยังอยู่แบบนี้ จ�าต้องหาวิธีรับมือเอาไว ้

เสียแล้ว

แมงมุมจะไม่ยอมให้ผู้ใดมาลูบไข่...เอ๊ย! ลูบคม เด็ดขาด!

อาหารมือ้ค�า่ของเราวนันีม้สีมาชกิเพิม่ขึน้อกีหนึง่ บรรดา

เมนูบนโต๊ะอาหารจึงเพิ่มขึ้น และวันนี้ก็เยอะด้วย จึงถือเป็นลาภ

ปากของแมงมุมไปด้วย แถมทุกเมนูเป็นฝีมือของดวงดาว เรื่อง
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รสชาติจึงถูกปากลูกชายมากที่สุด

“นี่ครับคุณน้า” ซันเดย์ตักกับข้าวใส่จานให้ดวงดาว ฝ่ายนั้น

เอ่ยขอบใจ ส่วนแมงมุมนั่งขมุบขมิบปาก คิดว่าอีกคนช่างประจบ 

“ลองกินนี่สิแมง”

ตักให้แม่เสร็จ ซันเดย์ก็ไม่ลืมตักให้ลูกชาย “ขอบคุณครับ แต่

ไม่ต้องตักให้ผมก็ได้ ผมตักเองถึง”

“ไม่เป็นไรครับ พี่ชอบบริการให้คนที่พี่รัก”

ซนัเดย์กระตกุยิม้ แมงมมุรบีก้มหน้ากนิข้าวไม่ได้โต้เถียงอะไร 

กระท่ังดวงดาวเป็นคนถามเรื่องนั้นเรื่องนี้กับหนุ่มลูกครึ่ง ก่อนจะ

แยกย้ายกันขึ้นห้องพักผ่อน หลังจากรับประทานอาหารมื้อเย็นกัน

เสร็จแล้ว

หลังโทร.คุยกับแม่เสร็จ ซันเดย์ก็เตรียมอาบน�้า พอเข้าไป 

ข้างในหยิบฝักบัวมาถือไว้ แต่ยังไม่ได้เปิดก็นิ่งคิดอะไรบางอย่าง 

ก่อนหันหลังเดินกลับออกมา สวมใส่เสื้อผ้า โดยที่ยังไม่ได้อาบน�้า 

เปิดประตเูดินลงมาทีช่ัน้ล่าง มุง่ตรงเข้าไปในครวัเป็นจงัหวะเดยีวกนั

กับแม่บ้านเดินออกมาพอดี

“คุณซันเดย์ต้องการอะไรหรือเปล่าคะ”

“ผมอยากได้ค้อนกับตะปูน่ะครับ จะเอาไปตีกรอบรูป”

“งั้นรอสักครู่นะคะ เดี๋ยวพี่หาให้”

“ขอบคุณครับ”

ซันเดย์ยืนรออยู่ไม่นาน อรดีก็น�าสิ่งที่อยากได้มาให้ เขาเอ่ย

ขอบคุณก่อนรีบเดินกลับขึ้นห้อง ถือค้อนกับตะปูเข้าห้องน�้าไป

มือข้างหนึ่งกดสายฝักบัวซึ่งเป็นแบบใยแก้วติดฝาผนัง แล้ว

หยิบตะปูกดลงไปแทน ใช้ค้อนตีเจาะสายฝักบัว หนึ่งรู สองรู สามรู 

แล้วลองเปิดน�า้ด ูเมือ่เหน็น�า้รัว่จากสายจนพอใจจึงหยุดการกระท�า 
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ยืนมองผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

ถ้าเขาสนใจใคร บุกน�้าลุยไฟก็จะท�า

เมือ่ท�างานเสรจ็แล้วกก็ลบัออกมาวางค้อนกับตะปไูว้บนโต๊ะ 

ถอดเสื้อและกางเกงออก พันผ้าเช็ดตัวผืนเดียวแล้วเดินออกจาก

ห้องไปยังห้องข้างๆ 

ก๊อก! ก๊อก!

แมงมุมเปิดประตูออกมาผงะเล็กน้อย เมื่อเห็นซันเดย์ยืนอยู่

ด้านหน้า แถมยังอยู่ในสภาพที่ไม่ควรเดินออกจากห้องส่วนตัว 

เสียด้วย เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเขาเปลือยกายท่อนบน ยอมรับว่า 

ทุกอย่างดูแน่นและเฟิร์มมากจรงิๆ บ่งบอกว่าเขาดแูลรปูร่างได้อย่าง

ดีเยี่ยม

“มีอะไรพี่”

“ขอพี่อาบน�้าหน่อยสิแมง”

“ห้องพี่ก็มีห้องน�้านี่ครับ”

“มีแต่มันใช้ไม่ได้ครับ สายฝักบัวมันรั่ว”

แมงมมุขมวดคิว้ อยูด่ีๆ  สายฝักบัวจะรัว่ได้ยังไง ในเมือ่ห้องน�้า

ทุกห้องในบ้านสร้างพร้อมกัน ที่ห้องของเขาก็ยังปกติดีอยู่ ที่ส�าคัญ

ที่ห้องของซันเดย์เป็นห้องที่ไม่ค่อยได้ใช้งานด้วย

“ไม่เชื่อพี่เหรอ จะไปดูก็ได้นะ”

สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น คนอย่างแมงมุมไม่ยอมให้ใครมา

หลอกได้ง่ายๆ หรอก รบีตอบรบัทีจ่ะไปพสิจูน์ว่ามนัใช้ไม่ได้จรงิไหม 

พอเห็นหลักฐานก็ท�าเอาลูกชายเจ้าของบ้านแปลกใจนิดๆ 

“มันรั่วได้ไง” ที่ส�าคัญรูรั่วมันขนาดเท่าๆ กันและหลายรูด้วย 

คล้ายคนตั้งใจเจาะมากกว่า ถ้าจะให้รั่วเอง ขาดเอง มันก็ไม่ง่ายนัก

หรอก
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“เชื่อหรือยังว่ามันใช้ไม่ได้”

แมงมุมหันมองหน้าเจ้าของห้อง “วันนี้ไปอาบห้องผมก่อน

ก็ได้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมให้ช่างมาเปลี่ยนให้”

หนุ่มลูกครึ่งยิ้มกว้าง “ขอบคุณครับ”

แมงมมุกบัซนัเดย์เดนิตามกนัออกมามุ่งหน้าไปยังห้องข้างๆ 

เป็นคร้ังแรกท่ีหนุ่มลูกครึ่งได้เข้ามาในห้องของลูกชายเจ้าของบ้าน  

ก็ท�าเอาอึ้งนิดๆ เพราะข้างในห้องนั้นหาความเป็นระเบียบไม่ได้  

ข้าวของวางระเกะระกะ ทั้งหนังสือ ทั้งแผ่นเกม ทั้งเสื้อ ทั้งกางเกง

“ห้องมันอาจจะรกๆ นิดหน่อยนะพี่ ยังไม่ได้เก็บ”

“นิดหน่อย?” ซันเดย์ขมวดคิ้ว ถ้าขนาดน้ีเรียกว่านิดหน่อย 

แล้วถ้ามากกว่านี้จะนอนตรงไหนล่ะ

“ก็นิดหน่อยไง ห้องผู้ชายก็แบบนี้หมดแหละ”

“ไม่นะ ห้องพี่ไม่ได้รกแบบนี้ แล้วห้องผู้ชายก็ไม่จ�าเป็นต้อง

รกเสมอไป ยกเว้นผู้ชายสกปรก”

แมงมุมกัดฟันกรอด เป็นบ้าอะไรเนี่ย อนุญาตให้มาอาบน�้า

แล้ว มาวิพากษ์วิจารณ์ว่าห้องของเขาสกปรกเฉยเลย ไล่กลับห้อง

ตัวเองเลยดีไหม

“พี่จะอาบน�้าไหมครับ หรือจะยืนวิพากษ์วิจารณ์ห้องคนอื่น

แบบนี้” 

“ขอโทษครับ แต่ที่พี่พูดเพราะพี่เป็นห่วงสุขภาพของแมง”

ซันเดย์บอกก่อนเดินเข้าห้องน�้าไป ปล่อยให้แมงมุมยืน

หงุดหงิดอยู่เพียงล�าพัง

ซนัเดย์เข้ามาในห้องน�า้กถ็อดผ้าเชด็ตวัทีพั่นตวัอยู่ ร่างท้ังร่าง

เปลือยเปล่าอาบน�้าอย่างสบายใจ กระทั่งหยิบสบู่เหลวขึ้นมาก�าลัง

จะเทใส่มือเพื่อใช้ถูตัว กลับหยุดชะงัก ใบหน้าหล่อกระตุกยิ้ม ก่อน
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จะบีบสบู่เหลวแรงๆ แต่ไม่ได้บีบใส่มือหากบีบลงชักโครกแทน

เขาวางขวดสบู่เหลวที่ตอนนี้เหลือเพียงขวดเปล่าลงที่เดิม 

หยิบผ้าเช็ดตัวมาพันรอบเอวอีกครั้งหลวมๆ ก่อนจะเดินออกจาก

ห้องน�้าไปหาแมงมุม

“แมง มีสบู่ไหมครับ”

แมงมมุละสายตาจากหน้าจอโน้ตบุก๊ มองคนเปลือยท่อนบน

ที่ตอนนี้มีหยดน�้าพร่างพรมร่างกาย ยิ่งท�าให้เขาดูเซ็กซี่แบบแมนๆ 

มากขึ้น

“ก็สบู่เหลววางอยู่บนชั้นไงพี่”

“ไม่มีนะ มันหมดแล้ว”

“หมดเหรอ” คิ้วเรียวขมวดคิดทบทวนว่าหมดจริงหรือเปล่า 

เขาก็เพิ่งอาบน�้าไปช่วงเย็น จ�าได้ว่ามันเหลืออยู่เกือบครึ่งขวดเลย

นะ จะหมดได้ไง “พี่มั่วหรือเปล่า มันเหลือตั้งครึ่งขวดเลย”

“ไม่มีนะ ไม่เชื่อเข้าไปดูสิ”

แมงมุมผุดลุกขึ้นอย่างมั่นใจเพราะเขาเพิ่งใช้มาหยกๆ จะมา

หมดได้ยังไง รีบเดินเข้าไปดูก็ท�าเอางงเป็นไก่ตาแตกเพราะมันหมด

จริงๆ ถึงกับยกมือเกาหัวยิกๆ ตกลงเขาจ�าผิดเหรอว่ามันยังเหลือ

อยู่ครึ่งขวด

“ก็บอกแล้วว่าหมด” ซันเดย์ยืนกอดอกพิงประตูห้องน�้ามอง

ดูคนที่ก�าลังยืนงง

“เดี๋ยวผมเอาให้ใหม่”

สุดท้ายแมงมุมก็ต้องเดินออกมาเปิดตู้เพ่ือหยิบสบู่เหลว 

ขวดใหม่ให้หนุม่ลกูครึง่ ส่วนซนัเดย์เดนิตามไปยนืจ้องมองคนทีก่�าลงั

เปิดตูด้้วยรอยยิม้เอน็ด ูทัง้หมดทีเ่ขาท�าไม่ใช่เพราะอยากกลัน่แกล้ง

แมงมุมหรอก
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เพียงแต่อยากอยู่ในสายตาของอีกคนให้มากที่สุดเท่านั้น

เพราะเขารูดี้ว่าส่ิงเดียวทีม่นษุย์มักลืมไม่ได้ น่ันคอืความทรงจ�า 

เขาจึงต้องพยายามฝังตัวในความทรงจ�าของคนที่เขาสนใจให้มาก

ที่สุดเท่าที่จะท�าได้

...เท่านั้นเอง

“นี่ครับ”

“ขอบคุณครับ แมงก็ใช้ยี่ห้อนี้เหมือนกันหรือเปล่า”

“ก็ใช้ครับ”

“หอมไหม”

“หอมสิพี่ ถ้าไม่หอมผมจะใช้เหรอ”

ซนัเดย์ขยบัตวัเข้าใกล้อกีนดิ โน้มใบหน้าลงเข้าใกล้แมงมมุจน

จมูกโด่งอยู่เคียงแก้มข้างซ้าย แมงมุมถึงกับผงะ แต่เท้าเหมือนถูก

ตอกตรึงให้ขยับไปไหนไม่ได้ หัวใจหนุ่มน้อยเต้นแรงขึ้นมาอย่าง

ประหลาด

หวัใจเต้นแรงเพราะผูช้ายยืน่หน้าเข้ามาใกล้เนีย่นะ บ้าไปแล้ว

“พี่ท�าอะไร” พอได้สติก็รีบถอยห่างทันที

“หอมจริงด้วย” 

ซันเดย์ยิม้แล้วหมนุตวักลบัเดนิเข้าห้องน�้าไป แมงมมุมองตาม

อย่างหงุดหงิด หอมจริงด้วยคือพิสูจน์กลิ่นสบู่เหลวใช่ไหม ถ้า 

อยากรู้ท�าไมไม่เปิดฝาดมดูล่ะ จะมาพิสูจน์ท�าไมที่ข้างแก้มเขา

ซันเดย์อาบน�้าไม่ถึงยี่สิบนาทีก็ออกมา มองเจ้าของห้องที่

ก�าลังตั้งหน้าตั้งตาเล่นเกมดูตั้งอกตั้งใจเป็นพิเศษ “พี่กลับแล้วนะ 

ขอบใจมากที่ให้อาบน�้า”

“ไม่เป็นไรครับ ผมก็เป็นคนมีน�้าใจแบบนี้แหละ ขนาดผมไป

เห็นน้องหมามันหิวอยู่ริมถนนผมยังซื้อข้าวซื้อกระดูกไปให้มันเลย 
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พี่คนแท้ๆ ยังไงผมก็ต้องมีน�้าใจอยู่แล้ว”

ซันเดย์ยิ้มทั้งๆ ที่รู้เต็มอกว่าตัวแสบก�าลังเปรียบเทียบเขา 

กบัหมา “ใจดแีบบนีร้ะวังนะครบั สุนขัมันจะรกัจะหลงเอา ยิง่มนัเป็น

สัตว์ประเภทรกัและหวงเจ้าของอยูด้่วย ถ้ารกัแล้วซือ่สตัย์จนวนัตาย”

มือที่ก�าลังกดเมาส์ชะงักกึก หันกลับไปมองหนุ่มลูกครึ่งที่ 

เขาก็ก�าลังจ้องอยู่เช่นกัน ตาทั้งสองคู่จึงผสานกันทันที แมงมุมรู้สึก

ร้อนผ่าวที่สองแก้มขึ้นมาเรื่อยๆ เหมือนกับว่าถูกสายตาคู่นั้นแผด

เผา

“ประตูอยู่โน่นครับพี่”

เป็นอีกครั้งที่ซันเดย์อมยิ้ม “ครับ ฝันดีนะ”

ซันเดย์ส่งยิ้มให้อีกคน ก้าวเดินออกจากห้องไป ทันทีท่ีคน 

ตัวโตกว่าเดินพ้นประตู แมงมุมก็กุลีกุจอลุกขึ้นนั่ง คิดทบทวนเพื่อ

ปะติดปะต่อเรื่องราวบางอย่างที่เขาได้เจอมากับตา

ก่อนทีเ่ขาจะเดนิออกจากห้องของซนัเดย์ แอบเหน็ค้อนและ

ตะปวูางอยูบ่นโต๊ะ มนัเชือ่มโยงกบัสายฝักบวัทีร่ัว่ ด้วยขนาดตะปทูี่

เขาเหน็กบัรบูนสายฝักบัวใกล้เคยีงกนัมาก แล้วมนัก็ไม่มเีหตผุลเลย

ที่สายฝักบัวจะรั่วเป็นรูแบบนั้น แถมไม่ใช่แค่รูเดียว ไหนจะเรื่อง 

สบูเ่หลวทีเ่ขากม็ัน่ใจว่ามนัเหลอือยู ่แต่พอซนัเดย์เข้าไปกลับบอกว่า

มันหมด คิดแบบคนใจบาปคือเขาเทมันทิ้งหรือเปล่า

เขาเจาะสายฝักบัว

เขาเทสบู่เหลวทิ้ง

เขาท�าไปท�าไม?

หรือทั้งหมดทั้งมวลเพราะเขาอยากแกล้งผมอยู่ใช่ไหม

“ร้ายนักนะไอ้หนุ่มลูกครึ่ง รู้จักแมงมุมน้อยไปแล้ว”

แมงมุมกลอกตาครุ่นคิดว่าจะแก้เผ็ดยังไงดี บังอาจมาลูบคม
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แมงมมุกต้็องระวงัพษิแมงมมุด้วย เพราะนีไ่ม่ใช่แมงมมุบ้าน แต่เป็น

แมงมุมบราซิลที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก

หนุ่มน้อยย้ิมร้ายเม่ือคิดแผนการเอาคืนขึ้นมาได้ รีบลุกเดิน

ออกจากห้องตรงไปทีห้่องข้างๆ เคาะประตูสองสามครัง้ ประตก็ูถูก

เปิดออก ซันเดย์สวมชุดนอนเรียบร้อย

“มีอะไรหรือเปล่าครับ หรือว่าคิดถึงพี่”

กลอกตามองบนได้ไหม “เมือ่กีผ้มลงไปข้างล่างเหน็พีอ่รถาม

หาพี่อยู่ไม่รู้มีอะไรหรือเปล่า”

คิ้วเข้มขมวด หรือว่าอรดีรอเก็บค้อนเก็บตะปูคืน ก่อนขึ้นมา

ก็ไม่ได้บอกด้วยว่าจะเอาไปคืนตอนไหน “อ๋อ ขอบคุณครับที่มา

บอก”

แมงมมุยิม้รบัก่อนเดนิกลบัห้องตวัเอง ส่วนซนัเดย์ผลกัประตู

ปิดแล้วเดินลงไปชั้นล่าง แมงมุมที่แอบแง้มประตูห้องสังเกตการณ์

อยู่ รีบกลับไปคว้าผ้าเช็ดตัวและไฟฉายก่อนเปิดประตูออกมา แล้ว

เดินเข้าห้องของซันเดย์ไป

หนุ่มน้อยกวาดสายตามองรอบๆ บริเวณห้อง ก่อนสาวเท้า

รบีเดินเข้าไปเปิดตูเ้สือ้ผ้าแล้วเข้าไปแอบอยูข้่างในนัน้เพือ่รอท�าอะไร

บางอย่าง รับรองได้เลยว่าจะเอาให้นอนไม่หลับ พรุ่งนี้ต้องรีบขน

เสื้อผ้าหนีไปแทบไม่ทัน

ทางด้านซันเดย์ลงไปข้างล่างเจอกับอรดีก�าลังปิดบ้านพอดี 

ถามไถ่ถึงรู้ว่าแม่บ้านไม่ได้ถามหาตน เดาว่าแมงมุมต้องโกหก

แน่นอน พอกลับขึ้นมาก�าลังจะยื่นมือเปิดประตูก็เจอกับสิ่งผิดปกติ

เพราะประตูถูกแง้มไว้ ทั้งๆ ที่ก่อนลงไปเขาผลักมันจนปิดสนิทแล้ว

ซันเดย์ยิ้มมุมปากแล้วเปิดประตูเข้าไป เหลือบตาสังเกตสิ่ง 

ผิดปกติภายในห้อง แต่ก็ไม่เจออะไร ท�าทีเดินเข้าไปในห้องน�้าเพื่อ
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ดูว่ามีอะไรหรือเปล่า ก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกปลอม กระทั่งตอนกลับ

ออกมาถ้าตาไม่ฝาดเหมือนเห็นประตูตู้ทีปิ่ดสนทิแง้มออกแวบหนึง่

ก่อนจะถูกปิดกลับ แต่ก็ยังไม่ถึงกับปิดสนิทเลยซะทีเดียว

รอยยิ้มเจ้าเล่ห์เบ่งบานข้ึนที่มุมปาก ซันเดย์ค่อยๆ ปลด

กระดุมเสื้อแล้วถอดมันออกโยนลงตะกร้า ตามด้วยกางเกง เหลือ 

บ๊อกเซอร์ตัวจิ๋ว ฝ่ายแมงมุมที่แอบมองผ่านช่องเล็กๆ งุนงงว่าเขา

ถอดมันท�าไม ก็เพิ่งใส่เองไม่ใช่เหรอ หัวใจดวงน้อยค่อยๆ เต้น 

แรงขึ้น เมื่อซันเดย์ท�าท่าเหมือนจะดึงบ๊อกเซอร์ตัวน้ันลง โชคดีท่ี 

เขายืนหันหลังให้จึงเห็นเพียงแค่ก้น

ก้นขาวแฮะ!?

แมงมมุสลดัศรีษะเบาๆ งงใจว่าตวัเองก�าลังคดิอะไรอยู่ ภาวนา

อย่าให้หันกลับมา เพราะไม่อยากเห็นไส้เดือนของเขาหรอก มัน 

ไม่ได้น่าดเูหมอืนหน้าอกผูห้ญงิซะหน่อย ระหว่างท่ีลุ้นจนฉ่ีแทบเล็ด

อยู่นั้น ว่าเขาจะดึงบ๊อกเซอร์ลงหมดหรือเปล่า จู่ๆ เขาก็เปลี่ยนใจ

ดึงบ๊อกเซอร์กลับคืน แล้วเดินไปเปิดโน้ตบุ๊กนั่งท�าอะไรไม่รู้

แมงมุมนั่งคอตก เมื่อเจ้าของห้องไม่ได้ปิดไฟนอนอย่างที่คิด 

ส่ิงท่ีท�าได้ตอนนีค้อืนัง่รอต่อไป จนกว่าเขาจะปิดไฟเข้านอนนัน่แหละ 

ถึงจะเริ่มแผนการได้ แต่นี่สิบนาทีผ่านไป ยี่สิบนาทีผ่านไป จวนจะ

หนึ่งชั่วโมง ซันเดย์ยังคงนั่งอยู่ที่เดิม ส่วนคนที่อยู่ในตู้จ�าต้องแง้ม

ประตูตู้กว้างอีกหน่อย เพื่อให้แอร์มันเข้ามาข้างในได้ ไม่งั้นขาดใจ

ตายเพราะร้อนแน่ๆ 

จากที่นั่งคอตรงหลังตรง พอรอนานเข้าคอเริ่มเอนไปเอนมา 

ตาที่เคยสว่างเริ่มมืดลงๆ กระทั่งปิดสนิท ศีรษะเอนไปพิงตู้สิ้นสุด

การรับรู้มุ่งสู่สมาธิขั้นสูงสุด

หลับสนิท...
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ซันเดย์ที่ลอบมองอยู่เป็นระยะๆ เห็นประตูตู้ที่เปิดแง้มมาก

ขึน้ สลบัการมองดเูวลา เดาว่ามเีปอร์เซน็ต์สงูทีค่นข้างในน้ันจะหลับ

ไปแล้ว เพื่อความแน่ใจจึงลุกขึ้นท�าทีไปเข้าห้องน�้า พอออกมาก็หัน

มองปรากฏว่าเห็นแมงมุมชดัเจน คนข้างในไม่ทนัระวงัตวัก็แสดงว่า

หลับไปแล้วแน่นอน

หนุ่มลูกครึ่งยิ้มร้ายเดินไปหน้าตู้เสื้อผ้า ค่อยๆ แง้มประตูตู้

เปิดออก เห็นคนนอนหลับในมือกุมไฟฉายและผ้าเช็ดตัวสีขาว 

เอาไว้ เดาว่าคงจะเอามาใช้ประกอบฉากเพื่อหลอกผีให้เขากลัว

แน่นอน ในยามที่หลับสนิทคนตัวเล็กกว่าดูเหมือนเด็กน้อยไร ้

เดียงสา

ท�าไมยิ่งมองถึงได้ยิ่งน่ารักขนาดนี้

ซนัเดย์ก้มลงไปค่อยๆ ช้อนร่างบางขึน้มาอุม้ แมงมมุขยับมอื

เล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงกับรู้สึกตัว จนซันเดย์สามารถอุ้มเอาคนตัวเล็ก

กว่ามานอนบนเตียงกว้างๆ ได้ส�าเร็จ

สายตาอ่อนโยนทอดมองคนนอนหลับสนิทด้วยความเอ็นดู 

ริมฝีปากหยักดูมีเสน่ห์เหลือล้น ดึงดูดให้เขาค่อยๆ โน้มใบหน้า

เข้าหา อกีเพียงนดิเท่านัน้ทีร่มิฝีปากจะประกบลง หากซนัเดย์ชะงกั

ไว้ทันก่อนจะขยับถอยห่างอีกนิด ยกมือขึ้นแตะปากตัวเอง แล้ว

ค่อยๆ แตะลงที่ริมฝีปากนุ่มของแมงมุม

แค่นี้ก็ดีแล้ว...

‘ยังไม่ได้เป็นอะไรกัน ขอจูบทางอ้อมไปก่อนนะครับ’

ซันเดย์ถอนหายใจ เดินลงจากเตียงไปปิดไฟก่อนจะกลับขึ้น

เตียงล้มนอนเคียงข้างแมงมุม โดยไม่ลืมดึงผ้าห่มให้คนนอนหลับ

กลัวว่าดึกๆ จะหนาว อาจจะไม่สบายได้

ไฟถูกปิดสนิทไปนานแล้ว แต่ดวงตาของเจ้าของห้องยังไม่
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อาจข่มให้มันหลับลงได้ เมื่อต้องนอนข้างเคียงกับแมงมุม กลิ่นกาย

หอมของคนข้างๆ กระตุ้นให้เขาใจเต้นแรง และต้องต่อสู้กับความ

รู้สกึข้างในจนวุน่วาย กระทัง่ตดัสนิใจพลกิตวัหนัไปมองคนนอนหลบั 

จ้องมองเงารางๆ แวบหนึ่ง ก่อนตัดสินใจสอดมือข้างหนึ่งเข้าไป 

ใต้ร่างคนตัวเล็ก ดึงเข้ามาซบที่อก โอบกอดไว้หลวมๆ สักพักมือ

แมงมุมก็วาดมากอดเขาไว้เช่นกัน

ซันเดย์ยิ้ม...และมันกว้างที่สุดในชีวิต

‘ฝันดีนะครับ’

ส่วนผมคืนนี้คงฝันดีตลอดคืน
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ตอนที่ 03

แมงมุมรูส้กึตวัขึน้ในเช้าอกีวนั วนันีรู้ส้กึผดิปกตเิพราะทกุ

เช้าอากาศจะค่อนข้างเย็นถึงขั้นหนาว ต้องดึงผ้าห่มมาคลุมตัว แต่

วันนี้กลับรู้สึกอบอุ่นผิดปกติ สองตาที่เคยปิดสนิทค่อยๆ ลืมขึ้น 

สิ่งแรกที่เห็นคือสีของปลอกหมอนที่หนุนอยู่ ท�าไมมันไม่ใช่สีเดิม 

ที่คุ้นเคย กระทั่งลองสังเกตดีๆ มันไม่ใช่ปลอกหมอนแต่คือเสื้อคน 

ต่างหาก หัวใจหนุ่มน้อยเต้นตึกตักเมื่อสายตาเหลือบไปเห็นมือใคร

บางคนที่โอบกอด กระทั่งเงยหน้าขึ้นมองคนที่นอนอยู่คือ...

ซันเดย์!

แมงมุมกุลีกุจอผุดลุกขึ้นโวยวายจนอีกคนสะดุ้งตื่น ดวงตา

แข็งกร้าว ใบหน้าที่บูดบึ้งจ้องมองหนุ่มลูกครึ่งอย่างเอาเรื่อง

“นะ นี่ มึงท�าอะไรกู”

“อะไรแมง”

“มึงนอนกอดกูอยู่แบบนี้ เมื่อคืนมึงท�าอะไรกู” แมงมุมแทบ

จะร้องไห้ ตื่นเช้ามาในสภาพถูกผู้ชายนอนกอดแบบนี้จะให้คิดเป็น
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อย่างอื่นก็คงไม่ได้

ซันเดย์หรี่ตามองคนตรงหน้าอย่างพินิจ นี่คงก�าลังคิดว่า 

เมือ่คนืถกูล่วงเกนิแน่ๆ ถงึได้โวยวายขึน้มงึขึน้กแูบบนี ้เอาน่า ไหนๆ 

ก็ไหนๆ แล้ว กวนประสาทคนแต่เช้าก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร

“แล้วแมงคิดว่าพี่ท�าอะไรล่ะ”

“นี่มึงยังกล้ามาถามกูแบบนี้อีกเหรอ”

“เจ็บตูดไหมครับ”

แมงมมุใจส่ัน ขยบัมือไปคล�าก้นตัวเอง “เหีย้! มงึข่มขนืกู โอ๊ย 

กูเจ็บ มึงเลวมาก” แมงมุมโมโหจัด ก�าหมัดแน่นขยับหมายชกหน้า 

หากซันเดย์หลบทัน คว้ามือหมับดึงคนตัวเล็กกว่าซบอก “ปล่อยกู 

อือ กูบอกให้ปล่อยไง”

ซันเดย์ส่ายหน้าพลางอมยิ้ม “ท�าไมเป็นเด็กขี้โวยวายขนาด

นี้”

“มงึยงัมหีน้ามาถามแบบนีอ้กีเหรอ มงึข่มขนืกู มงึจะให้กูเชญิ

แขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเฉลิมฉลองวันเสียตูดให้มึงหรือไง”

มือใหญ่ของหนุ่มลูกครึ่งลูบที่ผมของแมงมุมด้วยความเอ็นดู 

“ฟังนะแมง เมื่อคืนเราแค่นอนด้วยกัน ไม่ได้มีอะไรมากกว่าน้ัน  

ส่วนเรื่องกอดก็อาจแค่ละเมอมากอดกันเท่านั้น แล้วที่แมงบอกว่า 

เจ็บตูดนั่นแมงคงจินตนาการไปเอง เพราะพี่ไม่ได้ล่วงเกินเลย”

แมงมมุสงบ เมือ่ได้รบัค�าอธบิาย แต่กย็งัไม่เชือ่ร้อยเปอร์เซน็ต์

นกั พยายามดิน้เพือ่ให้หลุดจากการถกูพนัธนาการ กระทัง่เขาปล่อย

นั่นแหละจึงเป็นอิสระ

“แล้วผมจะเชื่อพี่ได้ไง”

“เจ็บตูดหรือเปล่าล่ะ เอาความจริงนะไม่ใช่จินตนาการ แล้ว

เสื้อผ้าของแมง รวมถึงร่างกายมีตรงไหนผิดปกติหรือเปล่า”
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แมงมุมเงียบ ขยับมือไปจับก้นตัวเองอีกครั้ง ก็ไม่ได้เจ็บอะไร

นะ มองส�ารวจเรือนร่างทั้งเสื้อผ้าก็อยู่ปกติ ร่องรอยต่างๆ ตาม 

ล�าตัวก็ไม่มี

“แต่ถ้ายงัไม่เชือ่ พีจ่ะถอดกางเกงให้ตรวจสอบก็ได้ ว่าอวยัวะ

เพศของพ่ีมอีะไรผดิปกติหรอืเปล่า ถ้าพีม่อีะไรกับแมงมมุมนัย่อมมี

สิ่งผิดปกติ เช่นสีที่เข้มขึ้นหรือไม่ก็มีคราบอะไรหลงเหลืออยู่”

ซันเดย์ไม่ใช่แค่พูด แต่ก�าลังจะถอดกางเกงจริงๆ แมงมุม

แหกปากร้องห้ามแทบไม่ทัน

“ไม่ต้อง ผมเชือ่กไ็ด้ แล้วท�าไมผมถงึมานอนบนเตยีงพีไ่ด้ อย่า

บอกนะว่าแอบไปอุ้มผมมาจากห้อง”

ซันเดย์มองหน้าอีกคนอมยิ้ม “จ�าไม่ได้จริงๆ เหรอครับ”

แมงมมุคดิทบทวน จนกระทัง่จ�าได้ว่าเมือ่คนื เขาเองนัน่แหละ

ทีแ่อบเข้าห้องซันเดย์มาเพือ่หวงัจะกลัน่แกล้งหลอกผใีห้อกีฝ่ายกลวั 

แต่ดูท่าจะรอนานไปหน่อยก็เลยหลับไปก่อน

“พ่ีว่าแมงต้องขอบคุณพี่มากกว่านะ ที่ช่วยอุ้มออกจากตู้

เสื้อผ้า ไม่งั้นแมงอาจขาดอากาศหายใจตายไปแล้วก็ได้” ซันเดย์

เคลื่อนตัวรวดเร็วรวบแผ่นหลังของแมงมุมดึงเข้าใกล้ อีกฝ่ายตกใจ

พยายามขยับถอยห่างแต่ไม่ส�าเร็จ

“พี่จะท�าอะไรเนี่ย” ท�าไมมันแรงเยอะจังวะ

“บอกมาว่าเมื่อคืนเข้ามาในห้องพี่ท�าไม หรือว่าเข้ามาแอบ

ถ�้ามองตอนที่พี่แก้ผ้าใช่ไหม”

“เฮ้ย! บ้าเหรอพี ่ผมจะมาถ�า้มองพีท่�าไม พ่ีเป็นผูช้ายนะไม่ใช่

ผู้หญิง มีอะไรน่าดูล่ะ”

“แล้วเข้ามาท�าไม” ซนัเดย์เค้นความจรงิ ท้ังๆ ท่ีรูว่้าความจรงิ

คืออะไร “อย่าโกหกนะ เพราะถ้าโกหก คราวนี้คงได้เจ็บตูดจริงๆ”
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แมงมมุกลืนน�า้ลายลงคอ ท�าไมหน้าตาตอนนีเ้ขาดเูป็นตวัโกง

มาก “เอ่อ คือผม เข้ามาหวังจะแกล้งพี่”

“ท�าไมต้องอยากแกล้งพี่ ปกติถ้าเราชอบแกล้งใคร แสดงว่า

เราก�าลังสนใจคนนั้นอยู่ แมงสนใจพี่เหรอ”

“บ้าเหอะ! ผมแค่อยากเอาคนืเฉยๆ ผมรูน้ะว่าพ่ีเป็นคนเจาะ

สายฝักบัว แล้วก็เทสบู่เหลวทิ้งเพื่อแกล้งผม”

ดวงตาของซันเดย์วูบไหวลงเล็กน้อย “ใส่ร้ายพี่ พี่จะท�าแบบ

นั้นไปท�าไมล่ะ”

“สตอฯเถอะพี่”

“สตอฯแปลว่าอะไร”

แมงมุมลอบยิ้ม “สตอฯแปลว่าน่ารักไง”

“แสดงว่าก�าลังชมพี่ว่าน่ารักถูกไหม แล้วจะรักเลยไหมล่ะ”

แมงมุมเหวอกับค�าถามตรงๆ ที่ไม่อ้อมค้อมใดๆ “หยุดไร้

สาระแล้วกป็ล่อยได้แล้ว ผมจะได้ไปอาบน�า้ เดีย๋วคณุแม่รอทานข้าว”

ซันเดย์ยอมปล่อยแต่โดยดี พอเป็นอิสระแมงมุมก็รีบเดินไป

หยิบไฟฉายและผ้าเช็ดตัวก่อนเดินกลับห้องตัวเอง แต่ซันเดย์ก็ 

ยังคงเดินตามมาจนถึงประตูห้อง

“นี่พี่จะเดินตามผมมาท�าไมเนี่ย”

“เดินมาส่งไงครับ”

“นี่บ้านผม เดินเองได้ไม่หลง”

“ถ้างัน้แมงกค็วรไปส่งพี ่เพราะทีน่ีไ่ม่ใช่บ้านพี ่พีก่ลวัหลง แต่

ไม่ใช่หลงทางนะ กลัวหลงรัก”

แมงมุมอยากเอาหัวโขกเสาบ้านตายให้รู้แล้วรู้รอด เข้าใจ

อารมณ์ใช่ไหม ถ้ามผีูห้ญงิมาพดูหยอดแบบนีม้นัอาจจะเขนิบ้าง แต่

นี่ผู้ชายตัวใหญ่มาหยอด ก็ไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกยังไงดี สุดท้ายก็ได้แต่
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หน้าบึ้งใส่ก่อนเดินเข้าห้อง แล้วจู่ๆ รอยยิ้มที่กลั้นไว้มันก็เบ่งบาน

บนใบหน้า

ยิ้มเหรอ...ยิ้มท�าไมวะ

 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

แพรวมณกี�าลงัช่วยแม่บ้านตัง้โต๊ะอาหารมือ้เช้า ท่ีแม้จะไม่ใช่

หน้าที่ของคุณนายประจ�าบ้าน หากก็เป็นงานประจ�าที่เธอท�าจน

เคยชินไปเสียแล้ว ไม่ได้ถือเนื้อถือตัวว่าเป็นใหญ่ภายใต้ชายคาที่มี

บริวารรอบล้อมคอยรับใช้สมเป็นมาดามของนักธุรกิจแถวหน้าของ

สหรัฐอเมริกา

“ท�าไมวันนี้ต้ังสองที่ล่ะคะคุณแพรว” สาวใช้ถามขึ้นอย่าง

สงสัยเพราะปกติจะตั้งสามที่เท่าจ�านวนสมาชิกในบ้าน หากวันนี้

กลับลดลงไปหนึ่ง

“คุณจอร์ชเข้าบริษัทตั้งแต่เช้าแล้วจ้ะ”

แก้วตาแม่บ้านคนไทยแท้ๆ พยกัหน้ารบัรู ้แล้วก้มหน้าก้มตา 

ตัง้โต๊ะต่อไป พอต้ังโต๊ะอาหารเสรจ็ไม่นานสมาชกิคนทีส่องของบ้าน

ก็ลงมาจากชั้นบนพอดี

“วนันีท้�าอะไรกนิเหรอครบัคณุแม่ กลิน่หอมไปถงึข้างบนเลย”

“หลายอย่างเลยจ้ะ ของโปรดลูกทั้งนั้น”

ลกูชายวยัยีส่บิเก้าปีอมยิม้พลางเดนิมาหย่อนก้นนัง่ลงทีเ่ก้าอี้

ตัวประจ�า “ขุนผมเก่งขนาดนี้ไม่กลัวลูกชายอ้วนเป็นหมูเหรอครับ”

“อ้วนน่ะสิดี สาวๆ จะได้ไม่ต้องมาแย่งลูกชายไปจากอกแม่” 

แพรวมณีแซวลูกยิ้มๆ “แล้วงานเป็นไงบ้าง ช่วงนี้ยุ่งหรือเปล่า”

“ก็นิดหน่อยครับ เพิ่งเปิดสาขาใหม่ก็มีหลายอย่างต้องแก้ไข”

“ช่วงนียุ้ง่กร็บีเคลยีร์นะ ปลายเดอืนหน้า แม่จะพาเราบนิกลบั
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เมอืงไทย จะไปเยีย่มเพือ่นแม่ซะหน่อย ไม่เจอกนันานแล้ว แม่คดิถงึ

เพื่อน”

“คุณน้าดวงดาวนั่นเหรอครับ”

“ใช่จ้ะ ซันยังจ�าน้องแมงมุมได้อยู่ไหมลูก”

ซันเดย์กลอกตาขึ้นลงนึกคิด “น้องแมงเหรอครับ จ�าได้สิ  

ป่านนี้คงโตเป็นหนุ่มแล้ว”

“ใช่จ้ะ แล้วก็หล่อมากด้วยนะ”

“หล่อยังไงก็สู้ผมไม่ได้หรอกครับแม่”

“จ้า คงไม่มีใครหล่อเท่าซันเดย์ลูกชายแม่แล้วละ” แพรวมณี

เบ้หน้าอย่างหมั่นไส้ปนเอ็นดูลูกชาย

ประเทศไทย

ดวงดาวเรียกให้ช่างมาช่วยเปลี่ยนสายฝักบัวในห้องของ 

ซันเดย์หลังรับรู้ปัญหา “นี่ครับคุณน้า เงินค่าอุปกรณ์ แล้วนี่ก็ค่าแรง 

คุณลุงนะครับ”

“โอ๊ย ไม่เป็นไรลูก ไม่กี่ตังค์เอง น้าจ่ายได้”

“ให้พ่ีเขาจ่ายเถอะแม่ จะได้ไม่ต้องรูส้กึผดิมาก” แมงมมุเปรย

ขึ้นลอยๆ 

“รู้สึกผิดอะไร”

“คณุน้ารบัไว้เถอะนะครบั ผมมาอยูท่ีน่ีฟ่รีๆ  ค่าเช่ากไ็ม่ได้เสยี 

แล้วห้องนั้นก็เป็นห้องที่ผมพักด้วย ให้ผมได้ช่วยอะไรเล็กๆ น้อยๆ 

บ้างนะครับ”

“โอเคๆ น้ารับไว้ก็ได้จ้ะ ขอบใจมากนะ ซันเป็นคนดีมีน�้าใจ  

ไม่เหมือนลูกชายน้าเลย ของในห้องตัวเองท�าพังแท้ๆ ต้องมาขอ

เงินแม่ แถมซื้อของสามร้อย มาเบิกสามพัน”
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“โหแม่ อย่าขายลูกสิ” แมงมุมหน้ามุ่ย

แต่เป็นการท�าหน้ามุ่ยที่แสนละมุนในสายตาของซันเดย์

หัวใจเต้นแรงอีกแล้ว

“เราไปกินข้าวกันเถอะ ป่านนี้อรคงตั้งโต๊ะเสร็จแล้ว”

ทัง้สามคนเดนิลงไปชัน้ล่าง มุง่หน้าไปห้องอาหาร มือ้เช้าก็ยัง

คงเป็นฝีมือของดวงดาวที่ตั้งใจท�าอาหารให้ลูกๆ ได้รับประทาน  

แม้จะมีแม่บ้านแต่เธอก็ยังคงท�าเหมือนที่เคยท�า

“ซันเดย์น่ีไข่ลูกเขย น้าต้ังใจท�าให้ชิมเลยนะ ลองชิมดูสิ 

ถูกปากหรือเปล่า”

“ขอบคุณครับ คุณน้านี่สตอฯจริงๆ นะครับ”

ดวงดาวหันขวับอย่างไม่เชื่อหู ฝ่ายแมงมุมท่ีก�าลังยกน�้าขึ้น

ด่ืมข�าพรืดจนน�้าในปากพุ่งพรวด กระนั้นก็ไม่ได้สนใจเรื่องมารยาท

ข�าท้องคัดท้องแข็งกับสิ่งที่ซันเดย์พึ่งหลุดปากออกไป ซันเดย์มอง 

ทั้งสองคนด้วยความแปลกใจว่าตัวเองพูดอะไรผิดหรือเปล่า

“ผมพูดอะไรผิดหรือเปล่าครับ”

“ซันเดย์ไปเอาค�าพูดนี้มาจากไหน”

ซนัเดย์หนัมองแมงมุม อกีฝ่ายทีก่�าลังหัวเราะเอาเป็นเอาตาย

ชะงกักกึ กลวัว่าเรือ่งมันจะย้อนเข้าตัว หากมารดารูค้วามจรงิว่าเขา

สอนค�าพูดไม่ดีให้หนุ่มลูกครึ่ง ก็เตรียมเก็บศพแมงมุมได้เลย

“ก็แมงบอกผมว่า สตอฯแปลว่าน่ารัก เมื่อกี้ผมก็เลยชม 

คุณน้าว่าสตอฯ”

ดวงดาวหันขวับมองลูกชายตาขวาง “แมงมุม น่ีหลอกใช้ 

ซันเดย์เป็นเครื่องมือด่าแม่ว่าตอแหลเหรอ”

ลูกชายถึงกับหน้าเหวอ “ไม่ใช่นะครับแม่”

“ไม่ใช่ได้ไง ซันเดย์บอกเมื่อกี้ว่าแมงเป็นคนบอกว่าค�าว่า 
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สตอฯหมายถึงน่ารัก ทั้งๆ ที่มันไม่ได้หมายความว่าแบบน้ี หรือ 

จะเถียงว่าไม่ได้บอกซันเดย์แบบนั้น”

“ค�าว่าสตอฯไม่ได้หมายถึงน่ารักเหรอครับคุณน้า”

“ไม่ใช่หรอกซนัเดย์ ค�าว่าสตอฯเป็นค�าท่ีมคีวามหมายไม่ค่อย

ด ีไม่ควรไปพดูกบัใคร เพราะมนัหมายถงึการโกหก ไม่มคีวามจรงิใจ”

ซนัเดย์หันขวับมองคนโกหก แมงมุมก้มหน้างดุเมือ่ถูกสงคราม 

สายตาจากทั้งแม่และหนุ่มลูกครึ่งประหัตประหาร “ผมไม่ได้จะใช้ 

พ่ีเขาเป็นเคร่ืองมอืเพือ่หลอกด่าแม่นะครบั กต็อนนัน้ทีพ่ีเ่ขาถามผม

ก็แค่อยากแกล้งเขาเฉยๆ ไม่คิดว่าเขาจะมาชมว่าแม่น่ารัก” แล้วก็

มาเลือกชมถูกคนด้วย กรรม!

“จะตั้งใจหรือไม่ต้ังใจ ทีหลังห้ามเล่นแบบนี้อีก อย่าลืมสิว่า 

พ่ีเขาเป็นลูกครึ่ง ไม่เชี่ยวชาญเรื่องภาษาไทย บางค�าท่ีมันเป็นค�า 

ไทยแท้หรอืค�าภาษาวยัรุน่ทีเ่กดิขึน้ใหม่ พีเ่ขาก็ไม่รู ้ถ้าสมมตว่ิาสอน

แบบผดิๆ แล้วซนัเดย์เอาไปใช้กบัคนอืน่ทีไ่ม่ใช่แม่ มนัจะเป็นผลเสีย

กับพี่เขา ดีไม่ดีถูกตีปากขึ้นมาจะท�าไง”

ผมสลดสิครับ ถูกแม่สังคายนาครั้งที่หนึ่ง “ผมขอโทษครับ”

“คนที่แมงต้องขอโทษคือพี่ซันเดย์ไม่ใช่แม่”

ผมเงยหน้าขึ้นมองลูกครึ่ง ก่อนยกมือไหว้ขอโทษ “ขอโทษ

ครับพี่”

“พี่ขอเปลี่ยนจากค�าขอโทษเป็นอย่างอื่นได้ไหม”

นั่น ได้คืบเอาศอกอีก “เปลี่ยนเป็นอะไรครับ”

“ช่วยสอนภาษาไทยค�าที่พี่ยังไม่เข้าใจหน่อย”

ดวงดาวหันขวับมองซันเดย์พลางส่ายหน้า “ซันเดย์คิดอะไร

อยู่ลูก จะให้แมงมุมเนี่ยนะช่วยสอนภาษา แมงเพิ่งแกล้งไปหยกๆ 

เองนะ ไว้ใจได้เหรอ”
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ซันเดย์หันไปยิ้มให้ดวงดาว ก่อนหันกลับไปมองหน้าลูกชาย

ของเธอ “ผมไว้ใจน้องครับ”

“เฮ้อ...ต้องถูกเลี้ยงดูมายังไงถึงจะไว้ใจแมงมุม ขนาดน้าเป็น

แม่คลอดมาแท้ๆ ยังไม่ค่อยจะไว้ใจเลย บอกตามตรงนะว่าพอเจ้า

แมงมมุโตมาแล้วเป็นแบบนี ้แม่แอบเสยีวไส้ย้อนหลงัตอนแรกคลอด 

มากๆ ดีแค่ไหนที่ตอนคลอดแมงมันไม่กัดรกแม่”

แมงมุมมองหน้ามารดาบังเกิดเกล้าด้วยความอึ้งขีดสุด “โห

แม่ พูดอะไรเนี่ย ผมตัวแค่นั้นจะกัดรกแม่ได้ไง”

“ไม่รูแ้หละ โตมาร้ายกาจฉันไม่ค่อยไว้ใจแก ซนัเดย์ถ้าจะเรยีน

ภาษาจริงๆ น้าสอนให้ดีกว่านะ เดี๋ยวแมงมุมสอนผิดสอนถูกอีก”

“ผมไม่กล้ารบกวนคุณน้าหรอกครับ ให้แมงมุมสอนก็ได้ ผม

คดิว่าแมงมมุสามารถสอนผมได้ เพราะตอนนีเ้ขากก็�าลงัสอนผมอยู”่

สอนให้ผมรู้ว่ารักแรกพบหน้าตามันเป็นยังไง

แมงมุมมองอีกฝ่ายอย่างไม่เข้าใจว่าตัวเองไปสอนอะไรเขา

ตอนไหนกัน แต่ด้วยยังมีความผิดติดตัวพูดอะไรออกไปเดี๋ยวโดน

คุณนายดวงดาวด่าอีก จึงเลือกที่จะสงบปากสงบค�าดีกว่า

“กไ็ด้จ้ะ ได้ยนิแล้วใช่ไหมแมง ต้ังใจสอนพีเ่ขาด้วย แล้วก็อย่า

ริสอนอะไรแผลงๆ ให้พีเ่ขาอกี ถ้าแม่รูล้ะแม่จบัเชอืดเลยนะคราวน้ี”

“รู้แล้วน่าแม่ แต่ผมคงไม่ได้ว่างสอนทั้งวันหรอกนะ วันปกติ

ผมก็มีเรียน เสาร์อาทิตย์บางทีก็มีงาน มีนัดกับเพื่อน”

“ไม่เป็นไรครับแมง ว่างเมื่อไหร่ค่อยสอนพ่ีก็ได้ แมงมีเวลา

สอนพี่ตลอดชีวิต”

ซันเดย์อมยิ้ม มันยิ่งท�าให้แมงมุมรู้สึกแปลกๆ ทั้งค�าพูด ทั้ง

สายตา ทั้งรอยยิ้มที่ส่งมา ท�าไมมันดูแปลกๆ นะ แถมเขาก็ยังไม่มี

ท่าทีว่าจะโกรธที่โดนหลอกเรื่องภาษาไปก่อนหน้าน้ีอีกต่างหาก 
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อะไรจะเป็นคนดีขนาดนั้น

“วันนี้วันเสาร์ ไม่มีเรียน ไม่มีนัดใช่ไหม งั้นก็สอนพี่เขาหน่อย

ก็แล้วกัน เผื่อจ�าเป็นต้องใช้”

เมือ่มารดาผูม้พีระคณุอนัสงูสดุบงการมาอย่างน้ี ก็ต้องยอมรบั

ค�าบัญชาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอก

เพราะภาษาไทยเขาก็ใช้มันทุกวันอยู่แล้ว อีกอย่าง...พื้นฐานของ 

ซันเดย์เท่าที่ดูก็น่าจะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ�้า ถ้าจะมีสิ่งที่ไม่

เข้าใจก็น่าจะเป็นค�าไทยแท้ๆ หรือค�ายากๆ ศัพท์สมัยใหม่มากกว่า

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ แมงมุมก็ขึ้นไปจัดการธุระ

ส่วนตวับนห้อง ก่อนจะลงมาทีศ่าลาหน้าบ้านโดยมนัีกเรยีนคนแรก

ในชีวิตนั่งรออยู่ก่อนแล้ว

“พี่มีอะไรไม่เข้าใจหรืออยากถามอะไรถามมาได้เลยนะ จะ

อธิบายให้ฟัง”

“แมงมีแฟนหรือยัง”

เคร่ืองหมายปรัศนีขึ้นเต็มหัวของแมงมุมตอนน้ี แมงมีแฟน

หรอืยงั มนัเกีย่วกบัการเรยีนการสอนยงัไงเนีย่ “ผมให้ถามเรือ่งภาษา

นะพี่”

“ก็ก่อนเรียนรู้เรื่องภาษา ครูกับนักเรียนก็ต้องเรียนรู้กันและ

กันก่อนไม่ใช่เหรอครับ”

แมงมุมเบ้ปาก “ยังไม่มี”

ซันเดย์ยิ้มกว้าง “ดีใจจัง”

ดีใจท�าไม...ดีใจที่ไม่มีใครเอากูเนี่ยนะ

“แล้วไม่เคยมีแฟนเลยเหรอ”

“พี่จะเรียนปะ ถ้าไม่เรียนผมจะได้ขึ้นไปเล่นเกม”

“เล่นเกมไม่สนุกหรอก เล่นพี่สนุกกว่า”
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“ฮะ!? พี่พูดอะไรเนี่ย”

“อ๋อ เปล่าๆ ครับ หมายถึง สอนพี่สนุกกว่า”

“สนกุอะไร พีไ่ม่ถามเรือ่งภาษาเลย ถามแต่เรือ่งส่วนตวัผมอยู่

นั่นแหละ แบบนี้ภาษาไทยเรียกสาระแนเรื่องชาวบ้านนะครับ”

“ก็ภาษาไม่น่าสนใจเท่าแมงนี่ครับ”

ยงั ยงัไปต่อได้อกี แล้วรอยยิม้นัน้ท�าไมมนัอ้อยคว�า่ขนาดน้ัน 

ไหนพูดซิ!

หือ? ใจเต้นแรงท�าไมวะ แมงมุมโอดครวญในใจ

“โอเคๆ พี่ไม่ล้อเล่นแล้ว แมงจะเริ่มต้นสอนพี่ยังไงก็เริ่มเลย 

ลูกศิษย์จะตั้งใจเรียนครับคุณครู” ซันเดย์ยิ้มแป้น

“แล้วพี่จะให้ผมสอนเรื่องอะไรก่อนล่ะ”

“เอาค�าศพัท์ก่อนกไ็ด้ ค�าไทยแท้ๆ ทีม่นัยากหน่อย แต่จ�าเป็น

ต้องใช้ในชีวิตประจ�าวัน”

แมงมมุนิง่คดิ ก่อนหยบิโทรศพัท์ขึน้มาเสร์ิชหาอะไรบางอย่าง 

“เอา งั้นพี่ก็อ่านอันนี้ก่อน ไม่เข้าใจค�าไหนก็ถาม”

ซนัเดย์รบัโทรศพัท์จากแมงมมุก่อนไล่อ่านบทความบนหน้าจอ 

“พ่อของฉนัเป็นชาวนา ทกุเช้าต่ืนต้ังแต่อรณุรุง่ พ่อจะไปนาก่อนฉนั 

วันนี้ฉันไปสายกว่าทุกวัน พอไปถึงฉันเห็นพ่อก�าลังจับควยไถนา”

“เดี๋ยวพี่ อ่านค�าเมื่อกี้ใหม่ซิ”

“ตรงนี้เหรอ...ฉันเห็นพ่อก�าลังจับควยไถนา”

“มันไม่ได้อ่านแบบนั้นพี่ พี่สังเกตตรงนี้ ค.ควาย ว.แหวน 

สระอา ย.ยักษ์ อ่านว่าควาย ไม่ใช่ควย อ่านใหม่ซิ”

“ควย”

“ไม่ใช่ มันมีสระอาอยู่ พี่ก็ต้องอ่านด้วยสิ ควาย อ้าปาก 

กว้างๆ”
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“ควย!”

“ไม่ใช่ควย อ้าปากกว้างๆ สิ ดูปากผมนะ ค...วา...ย”

“อ้าปากกว้างๆ เหรอ” ซันเดย์ขยับอ้าปากกว้าง ดูท่าคราวนี้

จะไปได้สวย “ควย!”

แมงมมุถอนหายใจยาว “สงสยัพีจ่ะมีปัญหากับปลายลิน้และ

สระอา งั้นเอาใหม่ พี่ลองพูดค�าว่าความรักซิ”

“ความรัก”

“เออ กพ็ดูได้ ความกบัควายกข็ยบัปากเหมอืนกัน พ่ีต้องขยับ

ปากเหมือนเมื่อกี้เลยนะ เอาใหม่ซิ พูดค�าว่าควายใหม่”

ซันเดย์ดูต้ังใจเป็นพิเศษ อ้าปากกว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้ 

“ควย!”

แมงมุมยกมือตีหน้าผากตัวเองอย่างเซ็งๆ “พี่แกล้งปะเนี่ย 

ท�าไมอ่านค�าว่าความได้ แต่มีปัญหากับควาย”

“พี่ไม่ได้แกล้งนะแมง แต่มันออกเสียงไปแบบนั้นจริงๆ”

สีหน้าของซันเดย์บ่งบอกว่าเขาน่าจะพูดไม่ได้จริงๆ ไม่ใช่

แกล้งอย่างทีค่ดิตอนแรก จรงิๆ เรือ่งนีมั้นกม็โีอกาสเป็นไปได้แหละ

ท่ีจะออกเสียงบางค�าไม่ชัด ยิ่งเป็นลูกครึ่งด้วย ขนาดคนไทยแท้ๆ 

บางคนยังออกสระเอือเป็นสระเอียก็มี

ผีเสื้อ กลายเป็น ผีเสี้ย แม่ๆ ผมเห็นผีเสี้ยบินอยู่บนฟ้า

เสือ กลายเป็น เสีย ผมไปเทีย่วสวนสตัว์ เหน็เสยีน่ากลวัมาก

เรือ กลายเป็นเรีย น้องๆ พี่ขอเรียหน่อย

“โอเคๆ ข้ามค�านี้ไปก่อน แต่พี่อย่าไปพูดค�านี้กับคนอื่นนะ 

มันจะดูไม่สุภาพ พี่อ่านต่อไปได้”
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ซันเดย์ยังคงอ่านบทความต่อไป ถ้าเจอค�าไหนไม่เข้าใจเขาก็

จะถามทันที แมงมุมก็อธิบายในสิ่งที่ถูกต้องให้หนุ่มลูกครึ่งเข้าใจ 

เพราะเห็นแก่ความตั้งใจดูพยายามจะเรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้

“พี่ซันเดย์พี่มีชื่อภาษาไทยไหม ผมว่าซันเดย์มันเรียกยากไป

หน่อย ปกติคนไทยชื่อเล่นจะเป็นพยางค์เดียวมากกว่า”

“ไม่มีนะ แม่พี่ก็เรียกซันเดย์มาตั้งแต่เกิด”

“เหรอ ท�าไมแม่พี่ไม่ตั้งชื่อเล่นพยางค์เดยีวเนอะ ให้ผมตั้งชื่อ

ภาษาไทยให้ไหมล่ะ”

“เอาสิ พี่ควรชื่อว่าอะไรดี”

แมงมมุมองหน้าหนุม่ลกูครึง่อย่างพนิจิ ก่อนจะฉีกย้ิมเจ้าเล่ห์

“พ่ีควรช่ือนี ้จู ๋ยนืยง ชือ่เล่นจู ๋ชือ่จรงิ ยนืยง รวมกนั จู ๋ยนืยง”

ซันเดย์ยิ้มกว้าง ภูมิใจสิครับคนที่รักตั้งชื่อให้ “เพราะจัง จู๋ 

ยืนยง”

แมงมุมก้มหน้ายิ้ม รู้สึกปลื้มใจที่อีกคนชอบชื่อที่เขาตั้งให้ 

“ว่าแต่...จู๋ ยืนยง มันหมายถึงอะไรเหรอแมง”

“จู๋ หมายถึงสิ่งส�าคัญ ยืนยงก็หมายถึงยาวนาน มั่นคง อะไร

ประมาณนี้ รวมๆ กันแล้วก็สิ่งส�าคัญที่อยู่ยาวนาน”

“ความหมายดด้ีวย ต้ังชือ่ให้พีแ่บบนีแ้สดงว่าพีเ่ป็นคนส�าคญั

ของแมงถูกไหมครับ”

ซันเดย์อมยิ้ม แมงมุมท�าหน้ามุ่ย แล้วลากเสียงยาว “ส�าคัญ

มาก...”

ซันเดย์มองคนตรงหน้าอย่างนึกเอ็นดู อดไม่ไหวกับความ 

น่ารักถึงกับต้องยื่นมือไปบิดแก้มทั้งสองของเด็กน้อยเบาๆ 

“พี่จู๋ ผมเจ็บนะ”

“พี่จู๋บิดเบาๆ เองครับแมง อย่าสตอฯ”
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“ผมรู้ตัวว่าผมน่ารัก ไม่ต้องชมหรอก”

“เปล่าชมครับ คุณน้าบอกว่าสตอฯ ไม่ได้หมายถึงน่ารักแต่

หมายถึงการโกหกหรือเรียกอีกอย่างว่าตอแหล”

แมงมุมเบ้ปาก รู้ความจริงแล้วมาพูดกับเขาก็เท่ากับว่าหนุ่ม

ลูกครึ่งก�าลังด่าว่าเขาตอแหลนั่นแหละ

“สองหนุ่มท�าอะไรกันอยู่ลูก”

“ก�าลังสอนภาษาไทยให้พี่ จู เอ่อ พี่ซันเดย์ครับ”

“เด๋ียวสอนเสรจ็แมงแวะไปเอาโต๊ะหมูบ่ชูาทีส่วนจตจุกัรให้แม่

หน่อยสิ พอดีร้านเอามาส่งไม่ครบ แม่ขี้เกียจรอพรุ่งนี้เขาถึงจะเอา

มาให้”

“ได้ครับ ร้านไหนเหรอ”

“เดี๋ยวแม่ส่งโลชั่นให้ทางไลน์”

“โลเคชั่นแม่ โลชั่นจะเอามาทาผิวเหรอ”

ดวงดาวหัวเราะเขินๆ “เออ แม่รู้ แม่ก็แค่ทดสอบว่าแกตั้งใจ

ฟังหรือเปล่า”

“ถลอกปอกเปิกหมดละแม่” แมงมมุหวัเราะเบาๆ ก่อนหนัไป

หาซันเดย์ “งั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะพี่ เดี๋ยววันหลังผมสอนให้ใหม่ 

ไปซื้อของให้คุณมารดาก่อน”

“พี่ไปด้วย”

“ไปท�าไมล่ะ แดดมันร้อน ที่นี่เมืองไทยนะพี่ไม่ใช่อเมริกาจะ

ได้เย็นสบาย”

“ไม่ร้อนหรอก ขนาดแมงยังไม่ร้อนเลย”

“ให้พี่เขาไปเป็นเพื่อนนั่นแหละดีแล้ว จะได้ถือโอกาสพา 

ซันเดย์เที่ยวด้วย ตั้งแต่มายังไม่ได้ไปเปิดหูเปิดตาที่ไหนเลย”

แมงมุมเซ็งจิต อุตส่าห์หาทางหนีได้แล้ว ยังจะให้ตามไปอีก 
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แต่ในเมือ่เป็นบญัชาของนางพญาประจ�าบ้าน เขาก็คงขดัอะไรไม่ได้ 

นอกจากยอมให้ซันเดย์ไปด้วย

“ที่ที่เราจะไปนี่ไกลหรือเปล่าแมง”

“ที่จริงก็ไม่ไกลหรอก แต่รถติดแบบนี้ก็เหมือนไกลหน่อย”

“แมง พี่ถามจริงตอนนี้ไม่มีแฟนจริงๆ เหรอ”

แมงมุมเหล่ตามองคนข้างๆ จะมาอยากรู้อะไรเรื่องส่วนตัว

คนอื่นล่ะเนี่ย “ก็เคยมี แต่ตอนนี้เลิกแล้ว”

“ท�าไมถึงเลิกล่ะ”

“ผมคงไม่ดีพอส�าหรับใครมั้ง” น�้าเสียงแมงมุมดูเศร้าจนจับ

อาการได้

“อย่าดูถูกตัวเองสิแมง ทุกคนล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในตัวเอง 

ทั้งนั้น การที่เราเลิกกับใครสักคนไม่ใช่ว่าเพราะเราไม่มีค่า เพียงแต่

ความรักมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะมีหลายองค์ประกอบ 

รวมกนัอยู ่หากพลาดตรงจดุใดจดุหนึง่ทีส่�าคญัมนักอ็าจเป็นรอยร้าว

ของความสัมพันธ์ได้”

“แหม...พี่อ้อยพี่ฉอดมาเองเลยนะ”

“พี่อ้อย พี่ฉอดคือใคร”

“กรูคูวามรกัม้ัง บอกไปพีก่ไ็ม่รูห้รอก ว่าแต่พีเ่ถอะ มแีฟนหรอื

ยัง”

“ก็เคยมีแหละแต่ตอนนี้ไม่มี” ซันเดย์หันมองแมงมุม “แต่คิด

ว่าน่าจะมีเร็วๆ นี้แหละ”

แมงมมุเหลอืบไปมองพอดกีท็�าเอาขนลกุวาบกับสายตาจรงิจัง

ที่มองมา ถึงขนาดต้องรีบหันมองถนนเพราะรู้สึกว่าดวงตาคู่น้ัน 

มันมีอิทธิพลท�าให้เขาหัวใจเต้นแรงประหลาด

กว่าจะถงึสวนจตจุกัรกใ็ช้เวลาเกอืบชัว่โมงครึง่ ทัง้ทีก่ไ็ม่ได้ไกล
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มากนัก แต่ช่วงเย็นรถติดยาวพืด รถจึงต้องเปลี่ยนจากการวิ่งมา

เป็นการคืบคลานเอา พอถึงแมงมุมยังไม่ได้ไปยังร้านที่แม่สั่งไว้ แต่

เขาเดนิไปยงัโซนสตัว์เลีย้งทีช่ืน่ชอบ ทกุครัง้ทีม่าสวนจตจุกัรกจ็ะแวะ

มาทีโ่ซนนีเ้ป็นประจ�า ชอบมาดูสุนขัสายพนัธุต่์างๆ เคยใฝ่ฝันเอาไว้

ว่าจะซ้ือไปเลี้ยงสักตัวสองตัว แต่ก็โดนคุณนายดวงดาวปรามไว้ว่า 

ถ้ายังมีเวลาไม่มากพอที่จะดูแลหนึ่งชีวิตให้ได้ดีที่สุดก็อย่าเพิ่งรับ 

เขามาเลี้ยง ไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ต่างจากการทรมาน เพราะสุนัขหรือ

สัตว์เลี้ยงทุกประเภทล้วนแล้วแต่ต้องการความรักความห่วงใย 

จากเจ้าของทั้งสิ้น

“บรู๊ววว บรู๊วววววว”

“เอ้า อยู่ดีๆ มาหอนท�าไมล่ะ นี่คนไม่ใช่ผีจะมาหอนท�าไม” 

แมงมมุพมึพ�ากบัน้องหมาหลายตัวทีก่�าลังโก่งคอเห่าหอนกันยกใหญ่

“ชอบสุนัขเหรอแมง” ซันเดย์ถามขึ้นหลังจากสังเกตท่าทีของ

เด็กหนุ่มที่ดูสนใจเป็นพิเศษ

“ใช่ครับ เคยขอแม่จะเลี้ยงด้วย แต่แม่บอกว่าถ้าไม่มีเวลา 

มากพอก็อย่าเพิ่งเอาไปเลี้ยงเลย ผมก็เลยต้องรอให้เรียนจบก่อน”

“แล้วชอบสุนัขพันธุ์ไหน”

“ทีจ่รงิผมกช็อบทกุพนัธุน์ะ แต่ถ้าเอาทีช่อบทีส่ดุก็พันธุป์อม-

เมอเรเนียน ขนมันยาว ตัวเล็กๆ น่ารักดี”

ซันเดย์ยิ้ม สังเกตท่าทางของแมงมุมเวลาพูดถึงสัตว์เลี้ยง  

แววตาดูใสซ่ือ ไร้เดียงสา และอ่อนโยนมาก ไม่ดูกะล่อนเหมือน

บุคลิกปกติทั่วๆ ไป

“แมง ที่นี่มีงูขายด้วยเหรอ”

“ครับ มีเยอะนะ ไปดูเปล่า”

“ไม่เป็นไรดีกว่า ไปดูของที่คุณน้าฝากมาเอาเถอะ”
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แมงมุมพาซันเดย์เดินไปยังร้านที่มารดาบอก หลังจากทาง

ร้านรับทราบก็ให้เด็กขนของที่เหลือไปขึ้นรถของแมงมุม แต่เจ้าตัว 

กย็งัไม่ทันได้กลบัในทนัท ีไหนๆ กม็าแล้ว กเ็ลยพาซนัเดย์เดนิเทีย่ว

รอบๆ ตลาดก่อนเสียหน่อย

“แมง คุณตานั่งท�าอะไร”

“นั่งขอเงิน”

ซนัเดย์หนัมองชายชราด้วยแววตาเห็นใจ มนุษย์เราน่ีเป็นคน

เหมือนกันแต่ท�าไมถึงถูกสร้างมาให้สุขสบายและล�าบากไม่เท่ากัน 

บางคนรวยล้นฟ้า บางคนแทบไม่มีกนิ แต่จะว่าคนบนฟ้าแปลกแล้ว 

คนบนดินบางคนก็แปลกกว่าที่ชอบคิดว่าคนท่ีรวยกว่ามีคุณค่า

มากกว่าคนที่ยากจน ทั้งๆ ที่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็เท่าเทียมกัน

แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้นะ ว่าสังคมบางส่วนในปัจจุบันยกยอ

มูลค่าของกระดาษแผ่นหนึ่ง มากกว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงมี

ค�ากล่าวจากใครหลายคนในเชิงเสียดสีดังเข้าหูเรื่อยๆ 

เสียงกระซิบของคนมีตังค์ มันดังกว่าเสียงตะโกนของคนจน

เสียงตะโกนของคนจน ก็ไม่ดังเท่าเสียงผายลมของคนรวย

ซันเดย์เดินไปนัง่ลงต่อหน้าคณุตา หยบิกระเป๋าสตางค์ขึน้มา

เปิดหาอะไรบางอย่าง ก่อนจะหยิบแบงก์พันที่มีในกระเป๋าใส่มือให้

ชายชรา

“คุณตาเอาไว้ซื้อข้าวของจ�าเป็นนะครับ”

แมงมุมที่ยืนมองอยู่ เลิกคิ้วสูงกับจ�านวนเงินที่ซันเดย์ยื่นให้

ชายชรา จึงรีบเดินไปนัง่ลงข้างๆ แล้วกระซบิเบาๆ “พี ่ท�าไมให้เยอะ

ขนาดนั้น ปกติเขาให้สิบบาท ยี่สิบบาท มากสุดก็ร้อยสองร้อยเอง”

ไม่ใช่ว่าแมงมุมเป็นคนแล้งน�้าใจ แต่ด้วยสมัยนี้มิจฉาชีพมัน

เยอะ เคยเจอมากับตัว คนที่มาขอทานพิการเดินไม่ได้ แต่พอตอน
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เยน็เดนิคล่องกว่าเขาอกี และทีส่�าคญัการท�าบุญแบบน้ีมนัก็เหมอืน

ดาบสองคม ช่วยคนที่ล�าบากจริงๆ ก็ถือว่าดีไป แต่ถ้าไปเจอแก๊ง 

ลักเด็กที่จับเด็กหรือคนแก่มาขอทาน มันก็เหมือนซ�้าเติมพวกเขา

และเหมอืนเป็นการสนบัสนนุทางอ้อมให้มแีบบน้ีเกิดข้ึนอกี แมงมมุ

ไม่เคยขดัถ้าจะมีใครท�าบุญในรปูแบบนี ้เพราะการให้สวยงามเสมอ 

แต่ก็ต้องดูให้ดี และให้พอประมาณไม่เดือดร้อนตัวเอง

“ไม่เยอะหรอกแมง พันเดียวเอง ถ้าคุณตามีก็คงไม่มานั่ง 

แบบนี้”

“ขอบใจนะพ่อหนุ่ม ขอให้เจริญๆ นะลูก”

ซันเดย์ยิ้มรับ ก่อนบอกลาชายชราแล้วพากันเดินกลับไปที่

ลานจอดรถ แมงมุมต้องรีบอธิบายถึงการช่วยเหลือรูปแบบน้ีให้ 

ซันเดย์สังเกตและระมัดระวังมากขึ้น

“โอ๊ะ ขอโทษครบั” แมงมุมรบีขอโทษขอโพยเมือ่ชนใครสกัคน

เข้า แต่พอมองชัดๆ ก็ท�าให้ชายหนุ่มผงะไปพักหนึ่ง เมื่อคนที่เขา

เดินชน คือ พิมพ์ปวีณ์ อดีตคนรักนั่นเอง “ขอโทษอีกครั้งนะพิมพ์”

“ไม่เป็นไร มันเป็นอุบัติเหตุ”

“ถ้าไม่เป็นไรเราขอตัวนะ” 

แมงมุมยิ้มน้อยๆ แม้จะเลิกกันมานาน แต่ก็ยังไม่อาจจะ 

สนิทใจได้ เพราะวีรกรรมของอดีตคนรักที่ท�าไว้นั้นไม่น้อยเลย ทั้ง

นอกใจ ทั้งหมายจะจับเพื่อนสนิทในแก๊งของเขาอย่างไม่ละอาย

“เดี๋ยวสิแมง” แมงมุมที่ก�าลังก้าวเดินไปชะงัก “สบายดีนะ”

“อือ ก็สบายดี”

“แล้วนี่มาท�าอะไรเหรอ”

“มาเอาของให้แม่น่ะ”

“อ๋อ แล้วนี่แมงมากับใครเหรอ ท�าไมพิมพ์ไม่เคยเห็นหน้ามา
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ก่อน”

แมงมุมเหลือบตามองหนุ่มลูกครึ่งที่ยืนข้างๆ “ลูกชายเพื่อน

แม่เราน่ะ”

“อ๋อ สวัสดีค่ะ เราชื่อพิมพ์นะ แล้วตัวเองชื่ออะไร”

“พี่ชื่อซันเดย์ครับ”

“พี่? อายุมากกว่าแมงเหรอคะ”

“ใช่ครับ”

“พมิพ์นกึว่ารุน่เดยีวกนัซะอกี หน้าเดก็จงั” พิมพ์ปวณ์ีย้ิมอาย

“ขอตัวนะพิมพ์ พอดีรีบ พี่ซันจะอยู่คุยกับเธอต่อก็ได้นะครับ 

แต่ต้องนั่งแท็กซี่กลับเอง” บอกเพียงเท่านั้นก็สาวเท้าเดินจากไป

ทันที ส่วนซันเดย์หันไปยิ้มลาหญิงสาวก่อนรีบเดินตามแมงมุมไป


