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THAT MAN

ผมยังจ�ำวันนั้นได้ดี ถึงแม้ผมจะเป็นแค่เด็กน้อยก็ตำม
ผมชื่อลิน เป็นชื่อที่มิสซิสโรซี่ ผู้ซึ่งดูแลที่แห่งนี้ตั้งให้ ผมถูก

น�ำมำทิ้งไว้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กอ่อน มำทั้งๆ ที่มีแค่ผ้ำห่มสีขำวห่อหุ้ม
ตัว และนอนอยู่ในตะกร้ำเล็กๆ 

มแีค่นัน้ ไม่มีแม้กระทัง่ชือ่ ไม่มีพ่อแม่ ไม่มจีดหมำย ไม่มอีะไร
สักอย่ำง

ผมเติบโตมำในสถำนเลี้ยงเด็กก�ำพร้ำแห่งนี้ จนถึงตอนนี้ก็ 
สบิสำมปีแล้ว ผมเกอืบจะเป็นพีใ่หญ่ ติดแค่มเีดก็ผูช้ำยอกีคนท่ีอำยุ
มำกกว่ำผมสองปี เขำชื่อเมล เป็นชื่อที่เขำเลือกตั้งให้ตัวเองเพรำะ
ไม่ชอบชื่อที่พวกมิสซิสตั้งให้

ไม่เหมือนเด็กคนอื่นๆ ที่อำจจะมีคนมำพำออกไป พวกเขำ
ส่วนใหญ่ได้ครอบครัวใหม่ตั้งแต่อำยุยังไม่ถึงสิบปีดี

ผิดกับผมและเมล
ใช่ว่ำไม่เคยมีใครมำติดต่อขอผมไปเลี้ยง อำจจะเพรำะเป็น

เด็กหน้ำตำดี แบบที่มิสซิสชอบพูดใส่หูของผม ไม่เหมือนเมลที่ถูก
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พำมำทิ้งพร้อมรอยแผลเป็นน่ำกลัวที่ใบหน้ำจนถึงแขน
แต่ผมยึดถือเอำค�ำพูดของเมลมำใช้
‘ครอบครวัใหม่น่ะ ถ้ำไม่รวย ไม่มอี�ำนำจ กอ็ย่ำไปมเีลยดกีว่ำ’ 

ใบหน้ำเมลเฉยชำตอนพูดประโยคนั้นให้ผมฟัง
เขำเล่ำว่ำได้ยินพวกมิสซิสคุยกัน มีเด็กหญิงคนหนึ่งถูกพำ

ออกไปเลี้ยงและพบกับครอบครัวที่ไม่ดี และเธอถูกท�ำร้ำยจนเสีย
ชีวิต

มันน่ำกลัว
ผมจ�ำเรื่องเล่ำนั้นได้ขึ้นใจ และไม่อยำกให้มันเกิดขึ้นกับผม
...ครอบครัวน่ะ ต้องมีดีสิถึงจะน่ำไปอยู่ด้วย
ผมมกัจะท�ำตัวไม่ดต่ีอหน้ำพวกคนทีดู่ไร้น�ำ้ยำ พวกเขำอยำก

พำผมไปอยู่ด้วย ชื่นชมใบหน้ำน่ำรักของผม ขณะที่ผมอ่ำนพวกเขำ
ออกทั้งหมด

มีแต่พวกคนธรรมดำๆ
ทุกวันด�ำเนินไปอย่ำงน่ำเบื่อ ผมไม่รู้ว่ำชีวิตที่ดีกว่ำเป็นแบบ

ไหน ดังนั้นก็เลยไม่เกลียดชีวิตของตัวเองในตอนนี้
ก็มันไม่มีอะไรให้เปรียบเทียบนี่นำ
จนวันหนึ่งมำถึง วันที่เปลี่ยนชีวิตของผมไปตลอดกำล... 
ผู้ชำยร่ำงสูงใหญ่ ใส่สูทสีด�ำมีรำคำ ใบหน้ำหล่อเหลำสะดุด

ตำ โดยเฉพำะดวงตำสีฟ้ำอ่อนทีเ่หมือนดงึดดูทกุอย่ำงบนโลกเข้ำหำ 
เด็กคนอื่นกลัวเขำจนหงอ ผมที่แอบอยู่ข้ำงตึกเห็นเขำลงมำจำกรถ
หรูพร้อมผู้ชำยใส่สูทอีกหลำยคนที่พร้อมกันโค้งให้ ก่อนจะพำกัน
เดินตำมหลัง

เขำเป็นหนึ่งในผู้อุปถัมภ์ใหญ่ของที่นี่...ผมไม่รู้ว่ำค�ำนั้นแปล
ว่ำอะไร แต่ท่ำทำงตืน่เต้นของพวกมสิซสิท�ำให้ผมมัน่ใจว่ำเขำมอีะไร
พิเศษ ต่ำงจำกคนอื่นๆ

ผมลอบมองเขำ แต่กย็งัไม่เหน็ว่ำใบหน้ำของอกีฝ่ำยเป็นยังไง 
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จนมิสซิสเรียกพวกเรำทุกคนให้ไปรวมกันที่ห้องรับรอง มันเป็นห้อง
ประชุมขนำดใหญ่ แล้วก็มีของเล่นเยอะแยะให้เล่น พวกเด็กๆ ถูก
จัดแถวออกจำกห้องเรียนไปตำมทำงเดิน ผมเองก็ถูกลำกไปอยู่ 
ท้ำยแถวเพรำะตวัสงูถ้ำเทยีบกบัพวกเดก็คนอืน่ เมลหำยไปไหนไม่รู้
ตั้งแต่เช้ำ ผมไม่เจอเขำเลยตั้งแต่ตื่นมำ ตอนนี้ก็เหมือนกัน

เรำมำรวมกันที่ห้องใหญ่ แต่ก็ไม่มีค�ำสั่งให้ท�ำอะไรมำกกว่ำ
นั้น มิสซิสปล่อยให้พวกเรำอยู่ในนั้น พวกเด็กที่เหลือก็กระจำยตัว
กันไปเล่นของเล่น

ไม่มีใครกล้ำเข้ำไปใกล้ผู้ชำยพวกนั้นเลยสักคนเดียว
เขำนั่งไขว่ห้ำงนิ่งๆ อยู่บนโซฟำตัวใหญ่ โดยมีคนที่เหลือยืน

นิ่งอยู่ด้ำนหลัง พอมำมองแบบนี้ ผมก็พบควำมจริงที่ต้องยอมรับ
แต่โดยดี

เขำดนู่ำกลวัในสำยตำของทกุคน...ดนู่ำกลวัในสำยตำของผม
ผู้ชำยที่ดูเหมือนมีพลังอะไรสักอย่ำงรำยล้อมอยู่รอบกำย...

อ�ำนำจ
สิ่งที่ผมไม่เคยมี อำจจะไม่มีวันมี
สิ่งที่ผมกระหำยหำ
แล้วถ้ำ...เขำเป็นหนึ่งในคนที่เมลหมำยถึงล่ะ
เขำดมูเีงนิ อย่ำงน้อยกน่็ำจะมมีำกกว่ำทุกคนท่ีผมเคยเหน็มำ 

ทุกอย่ำงบนตัวดูสวยงำม จับต้องไม่ได้ เส้ือผ้ำหรูหรำพวกน้ัน 
นำฬิกำข้อมอืทีป่ระดบัด้วยเพชรวิบวับ ผมรูม้ำว่ำมนัแพงมำก...พวก
เพชรน่ะเป็นของพวกคนรวย

ผมเม้มปำก หัวใจเต้นถี่รัวขึ้นมำ เมื่อนึกถึงสิ่งที่เขำมี
เมลไม่อยู่แถวนี้ ผมขอค�ำปรึกษำจำกเขำไม่ได้
ผมลอบมองอีกฝ่ำยไปเรื่อยๆ จนเห็นเขำเริ่มขยับตัว เขำชี้ไป

ที่ใครสักคนในหมู่เด็กๆ ผู้ชำยใส่สูทหน้ำตำน่ำกลัวข้ำงหลังรีบก้ำว
เข้ำมำ โน้มตัวฟังสิ่งที่เขำพูด ก่อนจะหันไปพยักหน้ำให้แก่มิสซิสที่
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ยืนมองอยู่ใกล้ๆ
เคลย์ถูกพำออกไป...เขำเป็นเด็กผู้ชำยตัวใหญ่ ถ้ำเทียบกับ

เด็กในวัยเดียวกัน อำยุเพิ่งจะสิบสองปี หลังจำกนั้นก็เขำก็ชี้เด็กอีก
สำมคน พวกเขำก�ำลังทะเลำะกันอยู่ตรงมุมห้อง

แน่ละ
ออสตนิ ดอนนี ่แล้วกว็ลิลสิ...ออสตนิกบัวลิลสิไม่ถูกกัน พวก

เขำมักจะต่อยตีกันเป็นประจ�ำ โดยมีดอนนี่คอยเข้ำไปห้ำม พวก 
เด็กผู้ชำยที่ชอบใช้ก�ำลังแล้วก็ตัวโต เขำเลือกพวกนั้นไปหมดเลย

ผมขมวดคิว้ ก่อนทีใ่จจะหำยวบูตอนเห็นอกีฝ่ำยยืดตวัลกุขึน้
ยืน

เขำก�ำลังจะจำกไป
ผมมองซ้ำยมองขวำ เห็นมิสซิสขยับตัวออกจำกห้อง อำจจะ

เตรียมไปส่งเขำ
ไม่รู้แล้ว!
ผมคดิอะไรไม่ออกเลย รูเ้พยีงแค่ว่ำผมอยำกไป...เขำท�ำให้ผม

รู้สึกอยำกไปจำกที่นี่ 
ผมว่ิงพรวดเข้ำไปหำร่ำงสูงที่ดูสูงยิ่งกว่ำเดิมอีกตอนที่เรำยืน

ใกล้กัน เงยหน้ำขึ้นมอง สบตำกับดวงตำคมดุสีฟ้ำที่จ้องผมนิ่ง
“คุณพำผมไปด้วยได้ไหมครับ”
เขำมองผมอย่ำงประเมิน แต่สำยตำก็แสดงออกถึงควำม 

คำดไม่ถงึ พวกคนในชดุสทูด้ำนหลงัมองหน้ำกนั แล้วก็มองผมอย่ำง
แปลกใจเหมือนกัน

“เธอพิเศษกว่ำคนอื่นตรงไหนล่ะ เด็กน้อย”
ผมเม้มปำก ค�ำถำมนั้นยำกที่สุด
ผมไม่รู้ว่ำเขำจะพอใจกับอะไร แล้วผมควรตอบอย่ำงไร
ผมมองกลับไปตรงๆ เพิ่งได้เห็นใบหน้ำนี้ใกล้ๆ เป็นครั้งแรก 

เขำดูดี อย่ำงกับหลุดมำจำกโทรทัศน์เลยละ ควำมรู้สึกน่ำกลัวที่เคย
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สัมผัสได้ ตอนนี้ก็เพิ่มมำกขึ้นเป็นเท่ำตัว
หัวใจผมเต้นถี่รัว
ผมมนัเดก็เกนิกว่ำจะรูว่้ำตัวเองก้ำวเท้ำเข้ำไปเล่นกบัไฟเสยีแล้ว 

ไฟกองใหญ่ที่พร้อมจะแผดเผำทุกอย่ำงให้มอดไหม้เป็นจุณ
“ผม...ท�ำได้ทุกอย่ำง” ผมตอบไปด้วยน�้ำเสียงไม่มั่นใจนัก
เขำหรี่ตำ ร่ำงสูงใหญ่ก้ำวเข้ำมำใกล้อย่ำงคุกคำม
“จริงเหรอ...แล้วมำขอไปด้วย ไม่กลัวฉันหรือไง” 
ผมส่ำยหน้ำ ถึงแม้ค�ำตอบในใจจะขัดแย้งกับที่ท�ำออกไปรำว

ฟ้ำกับเหว ผมกลัวจนจะร้องไห้อยู่แล้ว
“เธอกลัวอยู่แล้วละ” เขำยิ้มขัน ขัดกับดวงตำคมดุที่เรียบนิ่ง 

“เธอควรจะกลัว พวกที่ไม่กลัวอะไรมีแต่พวกโง่เท่ำนั้น”
ผมก้มมองปลำยเท้ำตัวเอง ควำมหวังสุดท้ำยเหมือนถูกดับ

ลงด้วยมือของอีกฝ่ำย
จนผมได้ยนิเสยีงเขำพดูขึน้ น�ำ้เสยีงทุม้ต�ำ่กงัวำน เตม็ไปด้วย

อ�ำนำจ
อ�ำนำจที่จะเปลี่ยนชีวิตของผมไปตลอดชีวิต

“เอำเด็กนี่ไปด้วย”
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MEET AGAIN

ผมถูกพำมำพร้อมกับเคลย์ แล้วก็วิลลิส ส่วนดอนนี่และ
ออสติน ผมไม่รู้ว่ำเขำหำยไปไหน อำจจะถูกพำไปที่รถอีกคัน พวก
เรำสำมคนนั่งเงียบกันอยู่ในรถคันใหญ่ ผมไม่เคยขึ้นมำนั่งบนรถที่
ดูหรูแบบนี้มำก่อน

ผู้ชำยใส่สูทน่ำกลัวคนหนึ่งข้ึนมำนั่งที่เบำะหน้ำ และอีกคน
เป็นคนขับ พวกเขำมองพวกผมผ่ำนกระจกมองหลังเป็นระยะ แต่ก็
ไม่ปริปำกชวนคุยอะไรออกมำเลย ท�ำให้บรรยำกำศดูน่ำกลัวกว่ำ
เดิมอีกเป็นเท่ำตัว

เคลย์กับวิลลิสนั่งเกร็ง เช่นเดียวกับผม
รถเคล่ือนตัวผ่ำนทุ่งหญ้ำและตัวเมืองเล็กๆ ไกลออกไป

เรื่อยๆ ผมไม่เคยออกมำไกลถึงขนำดนี้ มำกสุดแค่ออกมำเดินเล่น
ในตลำด ตอนที่ต้องช่วยมิสซิสซื้อของไปจัดงำนคริสต์มำส

ผมบบีมอืตวัเอง แน่ใจแล้วว่ำได้ออกมำจำกทีน่ัน่แล้ว ทีท่ีผ่ม
อยู่มำทั้งชีวิต

เพลียก็เพลียแต่ก็หลับไม่ลงเลย เมื่อคืนผมแอบอ่ำนหนังสือ
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เรือ่งหนึง่ท่ีเมลขโมยมำให้จำกห้องหนงัสอื จรงิๆ เรำไม่ ได้รบัอนญุำต
ให้นอนดกึกว่ำสองทุม่ ซึง่เป็นเวลำทีม่สิซสิจะปิดไฟทุกดวงลง เหลอื
แต่ไฟด้ำนนอกอำคำร แต่ผมก็ยังดื้อแอบอ่ำนอยู่ดี ก็มันสนุกดีนี่

“นี่ อีกสักชั่วโมงก็ถึงแล้ว ท�ำตัวดีๆ ล่ะ นำยใหญ่ไม่ชอบพวก
เด็กดื้อ ถึงพวกนำยจะไม่ได้เจอเขำจนกว่ำจะโตกว่ำนี้ก็ตำม แต่ถ้ำ
พวกนำยด้ือแล้วเรือ่งถงึหูนำยใหญ่ ฉนัต้องเดอืดร้อนเอำกลบัไปส่ง
ที่เดิมอีก”

เขำขู่ด้วยใบหน้ำนิ่งๆ ที่น่ำกลัว และแน่นอนมันได้ผลดีเลย
กับพวกเรำทั้งสำมคน

วลิลสิรบีพยกัหน้ำ เคลย์ก้มมองหน้ำตกัตวัเอง ส่วนผมน่ะตวั
แข็งไปเลย

ท�ำตวัดีๆ ...แบบไหนถงึจะเรยีกว่ำท�ำตวัดีๆ  ในสำยตำพวกเขำ
กัน แล้วถ้ำนำยใหญ่ที่เขำพูดถึงไม่ได้อยู่กับพวกผมจนกว่ำผมจะโต 
แล้วใครจะมำเป็นครอบครัวของผมล่ะ

ผมนัง่คิดค�ำตอบของค�ำถำมนัน้ไปตลอดทำง แต่ก็คดิไม่ออก 
จนผล็อยหลับไปในที่สุดเพรำะควำมเพลียที่ค้ำงคำจำกเมื่อคืน

“น่ี ต่ืนได้แล้ว” เสยีงปลุกเรียกผมให้ตืน่จำกควำมมดื ผูห้ญงิ
วัยกลำงคนที่ดูดุมำกๆ คนหนึ่งยืนจ้องผมอยู่ ข้ำงๆ เธอมีผู้ชำยใส่
สูทที่เป็นคนขับรถ ส่วนด้ำนหลังพวกเขำคือบ้ำนหลังใหญ่

เรำทั้งสำมคนซึ่งเผลอหลับไปทั้งหมดต่ำงก็งัวเงียตื่นขึ้นมำ 
เคลย์ขยี้ตำท่ำทำงสะลึมสะลือ

“ตัง้แต่นีต่้อไป นีค่อืบ้ำนของพวกเธอ พวกเธอจะอยู่ทีน่ี่ แล้ว
ก็ต้องไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนเหมือนเด็กคนอื่นๆ ด้วย ต้องตั้งใจ
เรียน ห้ำมท�ำตัวเกเร เพื่ออนำคตของพวกเธอเอง” ผู้หญิงคนนั้น
อธบิำยสิง่ต่ำงๆ ไม่หยดุตัง้แต่เรำก้ำวเท้ำลงจำกรถถึงในตวับ้ำน “ถ้ำ
มีใครเกเรแม้แต่คนเดียว ฉันจะให้คนพำกลับไปส่งที่บ้ำนเดิมของ



~ Daddy Issue #แด๊ดของลิน ~

14

พวกเธอเลยเดี๋ยวนั้น”
“...”
“เข้ำใจไหม!”
“เข้ำใจครับ!” พวกผมรีบตอบ ก่อนเธอจะพำไปยังห้องนอน 

ที่นี่มีห้องแยกให้เรำแต่ละคน อย่ำงของผมเป็นห้องเล็กๆ มีเตียง มี
ตู้เสื้อผ้ำ โต๊ะท�ำงำน แล้วก็ชั้นหนังสือ

ผมทิ้งตัวลงนอนหงำยบนเตียงทันทีที่อยู่ตำมล�ำพังในห้อง 
รอยยิ้มค่อยๆ กว้ำงขึ้นเรื่อยๆ

นี่เป็นห้องส่วนตัวของผม...
ที่นี่ก็เป็นบ้ำนของผมเหมือนกัน บ้ำนใหม่ แล้วก็ชีวิตใหม่
ในเมือ่ได้ออกมำจำกทีน่ัน่แล้ว โอกำสทีผ่มได้รบั ผมจะใช้มนั

อย่ำงดีเลย
ผูช้ำยคนน้ันทีเ่ป็นคนพำผมออกมำ...ผมจะให้ควำมส�ำคญัแก่

เขำเป็นอย่ำงดีเลย

ห้ำปีผ่ำนไป
“ลิน ตื่นได้แล้วน่ำ ฉันขี้เกียจจะปลุกแล้วนะ!” เสียงตะโกน

จำกหน้ำห้องมำพร้อมกับเสียงทุบประตูดังสนั่น
ผมลืมตำ แต่ร่ำงกำยก็ยังไม่ยอมลุกจำกเตียงดีๆ
เมื่อคืนผมดื่มหนักจนหัวหมุนติ้วไปหมด อำจจะเป็นเคลย์ที่

แบกผมมำส่งถึงเตียงนอน พอตื่นขึ้นมำ อำกำรแฮงก์ก็เล่นงำนจน
มึนไปหมด

คอก็แห้ง แต่ก็ขี้เกียจลุกจำกเตียง
“ลิน ถ้ำนำยช้ำ ฉันจะไปแล้วนะ!” เคลย์ตะโกนและทุบประตู

อีกสองสำมครั้ง “ฉันไปแล้ว!”
เดี๋ยวสิ! อะ...
ผมยังไม่ทันจะออกปำกห้ำม เสียงฝีเท้ำก้ำวรัวๆ ลงบันไดไป
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ก็ดังจนมำถึงในห้อง
ไอ้บ้ำเอ๊ย ไม่รู้จะรีบไปไหนเนี่ย
ผมทิง้หัวหนกัๆ ของตัวเองลงกบัหมอนอกีครัง้ ปล่อยให้เวลำ

ผ่ำนไปสักพักจนอำกำรผมดีขึ้น สภำพสะลึมสะลือก่ึงหลับก่ึงตื่น
ท�ำให้ผมไม่แน่ใจว่ำผมแอบหลับไปอีกรอบหรือเปล่ำ

อำจจะใช่
ผมตื่นขึ้นมำอีกครั้งตอนเกือบเที่ยง ช่วงเวลำที่ไม่น่ำจะมีใคร

อยู่บ้ำนแล้ว ทุกคนน่ำจะออกไปท�ำงำนกันหมด รวมถึงป้ำลิลี่ด้วย 
ป้ำลิลี่คือผู้หญิงน่ำกลัวคนแรกที่เป็นคนมำต้อนรับเข้ำบ้ำน เธอเป็น
ผู้ดูแลที่นี่ เป็นเหมือนพี่เลี้ยง พอสนิทกันมำกขึ้น เธอก็เปลี่ยนบท
มำเป็นเหมือนกับป้ำของผมแทน ป้ำลิลี่ไม่ยอมให้ผมเรียกว่ำแม่ 
บอกว่ำเธอแก่เกินจะเป็นแม่ของเด็กหนุ่มแบบผมแล้ว

ตั้งแต่มำอยู่ที่นี่ ผมก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะไปหมด
ผมได้ไปโรงเรียน ทั้งยังสำมำรถเลือกเรียนเอำตำมท่ีผม

ต้องกำรได้เลย ผมท�ำได้ดใีนหลำยวชิำท�ำให้เลือกอะไรก็ดูเหมอืนจะ
ไปรอดทั้งหมด ผิดกับวิลลิสที่เกลียดกำรเรียนเอำมำกๆ ส่วนเคลย์
ก็ท�ำได้ดีพอๆ กับผม ติดแค่เขำเป็นคนขยันเรียน ส่วนผมขยันทั้ง
เรยีนทัง้เล่น ท�ำให้ผลกำรเรยีนออกมำเป็นรองเคลย์ในหลำยๆ ครัง้ 
นอกจำกเรียนที่โรงเรียน ผมก็โดนโน้มน้ำวให้ไปเรียนศิลปะป้องกัน
ตัว ยิงปืน แล้วก็หลำยๆ อย่ำงที่ผมในตอนเด็กไม่รู้ว่ำจะเรียนไป
ท�ำไม แต่พอโตขึ้นมำ ค�ำบอกเล่ำจำกป้ำลิลี่ แล้วก็พี่แจ็ค ผู้ชำยที่ใส่
สูทที่ดูน่ำกลัวๆ ซึ่งอำศัยอยู่ที่นี่เหมือนกันก็ท�ำให้ผมพอเข้ำใจอะไร
ได้

นำยใหญ่...หรือที่ผมรู้ว่ำชื่อคุณเจเดน ผู้ชำยที่ผมจ�ำได้เลือน
รำง

ผมจ�ำได้ว่ำเขำตัวสงูใหญ่ มมีำดน่ำกลวั ใบหน้ำนิง่สนทิ แววตำ
ดุดันท�ำให้ผมรู้สึกว่ำตัวเองช่ำงอ่อนแอแล้วก็ตัวเล็ก แต่ผมจ�ำหน้ำ
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เขำไม่ได้แล้ว มันก็หลำยปีมำแล้ว ตอนนั้นผมเองก็ยังเด็กด้วย
เขำเป็นผู้ที่อุปถัมภ์โรงเรียนเด็กก�ำพร้ำนั่น ผมรู้แล้วว่ำมันคือ

อะไร เขำส่งงำนมำกมำยให้แก่โรงเรียน แล้วก็สนับสนุนให้พำเด็ก
ไม่มีที่อยู่หรือพ่อแม่มีปัญหำมำเลี้ยงเอำไว้ พอโตก็ปล่อยให้เดินไป
ตำมเส้นทำงของตัวเอง

แต่...มนัจะมีเดก็อยูก่ลุ่มหนึง่ ทีถ่กูเรยีกตัวมำเลีย้งนอกโรงเรยีน
ตั้งแต่เล็กๆ

ผมคือหนึ่งในเด็กกลุ่มนั้น
เรำต้องออกมำเรยีน ถกูเลีย้งให้ซมึซบัวถิชีวีติ ควำมรู ้หลำยๆ 

อย่ำงจำกด้ำนนอก ก็คือบ้ำนหลังที่ผมอำศัยอยู่ เพื่อที่จะได้ท�ำงำน
ให้แก่นำยใหญ่ตอนโต งำนทีว่่ำกเ็ป็นเหมอืนทีพ่ีแ่จ็คท�ำ เป็นลกูน้อง
ของเขำ แล้วแต่ว่ำเขำจะโยกย้ำยให้ไปท�ำอะไร คนไหนหน่วยก้ำนดี
กถู็กเรียกไปเป็นบอดกีำร์ด ไปท�ำงำนทีใ่ช้แรง คนไหนหวัสมองด ีฉำย
แววฉลำดก็ถูกดึงไปท�ำงำนในบริษัท คนไหนเก่งด้ำนอื่นก็ถูกน�ำไป
ใช้งำนตำมที่ถนัด

ไม่ใช่กำรบังคับ แต่ก็เป็นบุญคุณที่ท�ำให้เด็กทุกคนโตมำแล้ว
เดินตำมเส้นทำงที่เขำก�ำหนดไว้ให้

เขำก�ำหนดชีวิตพวกเรำได้ทุกคน และทุกคนยินดีจะท�ำตำม
มันอย่ำงไม่มีเงื่อนไข

ผมนึกน้อยใจในหลำยๆ ครั้ง ไม่รู้ว่ำคนอื่นท่ีถูกรับมำเล้ียง
รู้สึกแบบผมบ้ำงไหม แต่ผมไม่ได้อยำกให้เขำมำเป็นเจ้ำนำย หรือ
อะไรก็ตำมที่ไม่ใช่ครอบครัว

ผมฝำกฝังใจไปตั้งแต่เด็กแล้วว่ำผมอยำกเป็นครอบครัวของ
เขำ แต่เขำกเ็ลอืกทิง้ผมไว้ทีน่ี ่แล้วกห็ำยตวัไป ไม่มกีำรตดิต่อ ไม่เคย
เข้ำมำเยี่ยม หำยไปทั้งอย่ำงนั้น 

ผมเคยเห็นเขำแค่ครั้งเดียว ซึ่งก็คือวันที่ผมเปิดปำกขอให้เขำ
พำผมมำด้วย
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เคลย์รูแ้ล้วว่ำเขำจะต้องท�ำงำนอะไร งำนของเขำคอืไปฝึกเป็น
บอดีกำร์ดของคุณเจเดน รู้แม้กระทั่งเงินเดือนที่จะได้ตอนเริ่มงำน
แล้วด้วย แม้แต่วิลลิสที่เรียนห่วยแตกก็ยังได้งำนท�ำแล้วเหมือนกัน 
เขำจะถกูส่งไปต่อทีเ่ดยีวกบัเคลย์ หลงัจำกทีพ่วกเขำตอบตกลง พวก
เขำสำมำรถตัดสินใจได้ว่ำจะเรียนต่อจนถึงตอนไหน 

วลิลสิไม่ได้รกัเรยีนขนำดนัน้ เขำจงึจะขอต่อแค่ปรญิญำตร ีใน
ขณะที่เคลย์อยำกเรียนจนถึงปริญญำโท 

มีแค่ผมที่ยังไม่รู้ชะตำกรรมของตัวเองเลย
ผมเม้มปำก ควำมรู้สึกน้อยใจมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวันๆ นับ

ตั้งแต่วันที่เขำรับผมมำเลี้ยง
ผมอำจจะหวังมำกไป หวังมำกกว่ำคนอื่นเป็นร้อยเป็นล้ำน

เท่ำ ก็เลยต้องมำนั่งรับผิดชอบควำมรู้สึกตัวเองแบบตอนนี้
ผมถอนหำยใจแรงๆ อกีครัง้ ก่อนจะดดีตวัลกุจำกเตยีง ควำม

รู้สึกหิวกระหำยเกือบจะฆ่ำผมให้ตำยทั้งเป็นแล้ว ผมเดินดุ่มๆ ลง
บันไดไปชั้นล่ำง เรื่องอนำคตค่อยคิดก็ได้ ผมดิ้นรนมำขนำดนี้แล้ว 
ผมไม่ยอมแพ้ง่ำยๆ หรอก!

ผมก้มหน้ำก้มตำเดิน ก่อนทีเ่ท้ำจะชะงกักึกเพรำะได้ยินเสยีง
อะไรสักอย่ำงมำจำกห้องท�ำงำนใหญ่

มันเป็นห้องของนำยใหญ่ ใครๆ ก็ห้ำมเข้ำไปถ้ำไม่ได้รับ
อนุญำต มีแค่ป้ำลิลี่ที่สำมำรถเข้ำไปท�ำควำมสะอำด กับพี่แจ็คที่
เข้ำไปตอนทีโ่ดนใช้ให้เอำเอกสำรหรอืของส�ำคญัในห้องนัน้ไปให้คณุ
เจเดน

แต่ตอนนี้ประตูห้องมันแง้มอยู่
ผมหรี่ตำ ค่อยๆ ก้ำวอย่ำงเบำๆ ไปหยุดหน้ำประตู
ไม่ควรมีใครอยู่ที่บ้ำนในเวลำนี้ ป้ำลิลี่ต้องออกไปโบสถ์เพื่อ

ท�ำอำหำรให้ผูย้ำกไร้ทีน่ัน่กนิ และจะไม่กลบัมำจนกว่ำจะเย็น พ่ีแจ็ค
กพ็ดูเอำไว้ตัง้แต่สำมวนัทีแ่ล้วว่ำเขำจะไม่อยู่หน่ึงอำทิตย์เพรำะต้อง
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ไปต่ำงประเทศ
ใคร
ค�ำถำมเด้งขึ้นในหัว
ผมค่อยๆ ก้ำวไปจนสำมำรถมองเห็นภำยในห้องผ่ำนช่อง

ประตแูคบๆ ทีแ่ง้มอยูไ่ด้ แผ่นหลงัของใครสกัคนขยบัไปมำ ดเูหมอืน
เจ้ำตัวพยำยำมจะท�ำอะไรสักอย่ำงกับโต๊ะท�ำงำน

หำเอกสำรอะไรงัน้เหรอ...ถ้ำมนัเป็นของส�ำคญัล่ะ แล้วถ้ำมนั
หำยไปตอนที่ผมอยู่บ้ำนคนเดียว?

ผมต้องซวยแน่ๆ
แค่คิดถึงกำรลงโทษที่ตัวเองอำจได้รับ...แค่ลองจินตนำกำร 

ควำมกลัวก็แล่นวำบเข้ำสมองแล้ว
ผมเม้มปำก ฉวยจังหวะที่อีกฝ่ำยย่อตัวลงเก็บอะไรสักอย่ำง

ที่พื้นผลักประตูแล้วพุ่งเข้ำชำร์จจำกด้ำนหลังทันที ท่ำล็อกคอแล้ว
ทุ่มที่ผมเรียนมำ ผมได้คะแนนเกือบสูงสุดในคลำสป้องกันตัว เป็น
รองแค่เคลย์กับวิลลิสสองคนเท่ำนั้น

แต่อีกคนที่ควรจะเผลอแล้วไม่ทันต้ังหลักกลับแก้เกมได้ใน
ทันที เขำปัดมือที่ผมใช้ล็อกออกง่ำยๆ เหมือนกับเป็นแค่ปุยนุ่นที่
บังเอิญลอยมำติดตัว ก่อนจะรวบแขนของผมไว้ด้ำนหลังแล้วพลิก
ตัวผมแรงๆ จนกลำยเป็นผมต้องยืนนิ่ง มือสองข้ำงถูกรัดไว้แน่น 
โดยมีร่ำงสูงใหญ่ของอีกฝ่ำยแนบชิดอยู่ด้ำนหลัง

“จะท�ำอะไร” เสียงทุ้มต�่ำกระซิบถำมข้ำงใบหู ไอเยียบเย็น
ท�ำให้หัวใจผมเต้นแรง เผลอตื่นกลัวขึ้นมำในเสี้ยววินำทีที่ได้ยิน

“คุณเป็นใคร เข้ำมำท�ำอะไรที่นี่!” ผมถำม พยำยำมสะบัดตัว
แต่ก็ไร้ผล ข้อมือผมถูกล็อกไว้แน่นจำกฝ่ำมือแข็งแรง เขำออกแรง
บีบมันจนผมนิ่วหน้ำ เป็นสัญญำณเตือนให้ผมหยุดดิ้นมำกกว่ำนี้

“แล้วเธอล่ะ เป็นใคร”
“ผมอยูท่ี่บ้ำนนี ้นีค่อืบ้ำนของผม” ผมไม่รูว่้ำเขำท�ำสหีน้ำแบบ
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ไหนอยู่ แต่แรงบีบก็คลำยลงเล็กน้อยหลังจำกที่ผมตอบไปแบบนั้น
บ้ำฉิบ ถ้ำใครรู้ว่ำผมโดนพลิกคืนจนไม่มีทำงสู้แบบนี้ ผมคง

โดนส่งไปเรียนใหม่ตั้งแต่ต้นอีกรอบ
แล้วโอกำสทีจ่ะได้ท�ำงำนให้แก่นำยใหญ่ก็คงรบิหรีจ่นเหมอืน

จะมอดดับไปเลยด้วย!
“แล้วคุณเป็นใคร ออกไปจำกบ้ำนนี้เดี๋ยวนี้!” ผมสะบัดตัว

แรงๆ อีกคร้ัง ดูเหมือนครั้งนี้เขำจะต้ังใจปล่อยผมอยู่แล้ว อยู่ดีๆ 
ผมก็หลุดออกจำกกำรจับกุม ส่งผลให้ผมเซจนเกือบล้ม

ฝ่ำมือแข็งแรงคว้ำหมับเข้ำที่แขน ดึงไว้อย่ำงแรงจนเจ็บ แต่ก็
ท�ำให้ผมไม่ล้มลงกับพื้น

ผมหันไปมองอีกฝ่ำย ก่อนที่ทั้งร่ำงจะเย็นวำบ ควำมทรงจ�ำ
ที่ลืมไปแล้วค่อยๆ ผุดขึ้นในหัว ภำพใบหน้ำของคนซึ่งผมนึกถึงมำ
ตลอดช่วงเวลำที่อำศัยอยู่ที่นี่

ผู้ชำยใบหน้ำคมดุ ดวงตำสีอ่อนสวยจ้องผมนิ่ง คิ้วเข้ม จมูก
โด่งเป็นสัน ริมฝีปำกได้รูปที่มีสีคล�้ำเล็กน้อย สิ่งเดียวที่แตกต่ำงคือ
ไรหนวดซึ่งขึ้นเต็มกรอบหน้ำ

นำยใหญ่...
“ทกุอย่ำงในบ้ำนนีค้อืของฉนั ไม่ใช่เธอ และถ้ำเธออำศัย

ในบ้ำนนี.้..หมำยควำมว่ำฉนักเ็ป็นเจ้ำของตวัเธอด้วยเหมอืนกนั”



~ Daddy Issue #แด๊ดของลิน ~

3

GOOD BOY

“คุณ...” ผมหลุดครำงชื่ออีกฝ่ำยออกมำ ไม่รู้ว่ำจะแทน
สรรพนำมว่ำอะไร ในเมื่อผมไม่เคยคุยกับเขำเลยตั้งแต่เขำสั่งให้พำ
ผมมำด้วย 

เขำที่ผมหวัง เผลอลิงโลดดีใจว่ำจะได้เป็นครอบครัวเดียวกัน
ควำมน้อยใจทีเ่กบ็มำนำน อยูด่ีๆ  กท็ะลกัขึน้จุกอก ผมสะบัด

หน้ำหน ีดวงตำจ้องเขมง็ทีแ่จกนัใส่ดอกไม้โง่ๆ แต่กย็งัดกีว่ำต้องมอง
ใบหน้ำคมดุ

“ท่ำทำงแบบนั้นคืออะไร” เขำถำมเสียงเรียบ บีบมือผมแน่น
ขึ้นกว่ำเดิม จนผมยอมหันกลับไปมองหน้ำ แวบแรกเขำท�ำสีหน้ำ
เหมือนประหลำดใจออกมำ ดวงตำหรี่ลง ขณะจ้องหน้ำผมนิ่ง

สหีน้ำเขำดไูม่พอใจ ดวงตำสีอ่อนมองผมอย่ำงประเมนิ ท�ำให้
รูส้กึกดดนั ผมเม้มปำก ยิง่เหน็คนในควำมทรงจ�ำทีผ่มนกึถงึมำตลอด
หลำยปีอยู่ใกล้แค่เอื้อม ก็ยิ่งรู้สึกน้อยใจมำกขึ้นเรื่อยๆ

เขำไม่มำสนใจผมเลยสักนิด ต้ังแต่เอำผมมำจำกที่สถำน
ก�ำพร้ำนั่น
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ผู้ปกครองที่ไหนท�ำกับเด็กแบบนั้นได้ลงกัน
“พูดสิ หรือต้องให้ง้ำงปำก” ส่ังเสียงห้วน ทั้งกระชำกให้ผม

เข้ำไปใกล้จนรู้สึกถึงควำมกดดันในอำกำศ
“...”
“ไม่มีใครสอนหรือไงว่ำให้ท�ำตัวดีๆ ว่ำง่ำยๆ น่ะ” เขำถอน

หำยใจ แล้วปล่อยผมในที่สุด ก่อนจะถอยไปทิ้งสะโพกลงนั่งบน 
โต๊ะท�ำงำน “ลิลี่มำอวยเด็กของเธอให้ฉันฟังบ่อยๆ แต่ตอนน้ีฉัน 
ไม่เห็นจะมีเด็กดีแถวนี้สักคน เห็นแต่เด็กดื้อ หัวแข็ง”

“...” ผมก�ำมือแน่น ยิ่งรู้สึกใจเสียมำกขึ้นไปอีก
ร่ำงสูงเหยียดยิ้ม ดวงตำจ้องผมนิ่งรำวกับรอดูว่ำผมจะท�ำ

อะไรต่อ
“คุณท้ิงผมไป” ผมตัดสินใจพูดขึ้น น�้ำเสียงท่ีออกมำเต็มไป

ด้วยควำมประชดประชัน แฝงควำมน้อยใจเอำไว้โดยไม่คิดจะหลบ
ซ่อน

ตอนที่ยังเด็ก ช่วงหกเดือนแรกที่โดนเอำมำท้ิงท่ีน่ี ผม
พยำยำมคิดว่ำตัวเองท�ำอะไรผิด เขำถึงไม่ยอมให้ผมไปอยู่ด้วย ถึง
ไม่ยอมมำดูด�ำดูดีผมเลย

“ฉันส่งเงินให้เธอทุกเดือน” เขำแย้งพลำงเลิกคิ้วสูง ใบหน้ำดู
ไม่ยี่หระต่อสิ่งที่ผมกล่ำวว่ำ 

“คุณไม่มำหำผมเลยด้วยซ�้ำ”
“มนัไม่ใช่หน้ำทีข่องฉนัทีจ่ะต้องมำเลีย้งดเูธอนี ่ลลิีไ่ม่เคยบอก

หรือไง” ร่ำงสูงยกมือขึ้นกอดอก ยิ้มมุมปำก “เธอคือเด็กคนนั้น?”
ดูเหมือนเขำจะเพิ่งจ�ำผมได้ด้วยซ�้ำ!
ควำมไม่พอใจพุง่แตะลมิติ เขำขยบัลกุขึน้ยืน จดัสทูทีส่วมอยู่

ให้เข้ำที่แล้วก้ำวมำประชิดผมที่เอำแต่นิ่งเงียบ
“ยงักล้ำเหมอืนตอนเดก็ไม่ผดิเลยนะ” คณุเจเดนหรีต่ำ สำยตำ

ที่มองมำท�ำให้ผมใจสั่น เขำก�ำลังแสดงอ�ำนำจและผมรับรู้ถึงมัน 
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ควำมรู้สึกถูกกดดันจนผมตัวเล็กลงแบบนี้
“...”
“อะ!” ผมหลุดร้องออกมำตอนที่ร่ำงถูกเหวี่ยงไปน่ังบนโต๊ะ

ท�ำงำนที่อีกฝ่ำยเคยนั่ง ก่อนร่ำงใหญ่จะตำมมำกักผมไว้ในวงแขน 
ใบหน้ำหล่อเหลำเคลือ่นเข้ำมำใกล้จนเรำแทบจะแชร์ลมหำยใจร่วม
กัน

“ไหนพูดซิ อยำกได้อะไรจำกฉัน” ค�ำถำมตรงๆ ถูกส่งมำโดย
ไม่อ้อมค้อม ใจผมเต้นแรง ท�ำตัวไม่ถูกแล้วก็เริ่มรู้สึกเก้ๆ กังๆ ขึ้น
มำจำกระยะห่ำงระหว่ำงเรำ

“พูด” เขำสั่งซ�้ำเสียงเข้ม
“ผม...” ผมต้องกำรอะไรจำกเขำกนั เวลำมันผ่ำนไปแล้ว ท่ีเขำ

ไม่ได้มำหำ ไม่เคยมำให้ผมเห็น มันกลำยเป็นส่ิงท่ีท�ำให้ผมเสียใจ
จำกอดตี ผมกลบัไปแก้ไขมนัไม่ได้ แต่ผมในตอนน้ีต้องกำรอะไรจำก
เขำกันแน่

“ถ้ำผมอยำก...ได้ท�ำงำนแบบคนอืน่” ผมเม้มปำก อยำกมงีำน
ให้ท�ำเหมือนกับวิลลิสและเคลย์ อยำกให้เขำมองเห็นว่ำผมก็มีดี
เหมือนกัน “คุณจะให้ผมไปอยู่กับคุณ แล้วท�ำงำนให้คุณได้ไหม” 

ไม่อยำกให้เขำมองผมว่ำไร้ค่ำ ไม่น่ำพำมำด้วยตั้งแต่แรก

ค�ำขอนั้นฟังดูคุ้นหูนักส�ำหรับเจเดน เขำเกือบจะลืมเรื่องเด็ก
ตัวเล็กใจกล้ำคนนั้นไปแล้ว ถ้ำไม่ติดว่ำได้กลับมำเจอด้วยตัวเอง 
ในตอนนี ้ตอนแรกเขำนกึสงสยัว่ำเดก็ผูช้ำยรปูร่ำงโปร่งบำงคนนีม้ำ
ท�ำอะไรในบ้ำนหลังนี้ บ้ำนที่เอำไว้เลี้ยงพวกหน่วยก้ำนดีท่ีเหมำะ 
จะโตไปเป็นบอดีกำร์ด

ดเูหมอืนเจอหนตัูวเล็กๆ ในถ�ำ้เสือ ร่ำงบำงตรงหน้ำไม่เหมำะ
กับสถำนที่นี้ที่สุด

กล้ำขอไปอยู่ด้วยอีกแล้ว ไม่รู ้จักควำมกลัวเกรงอะไรเลย 
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สักอย่ำง

“แล้วเธอมีอะไรพิเศษล่ะ ฉันถึงควรเอำเธอไป ไม่ใช่คนอื่น” 
ค�ำถำมแบบนีว้นกลบัมำเล่นงำนผมอกีแล้ว คณุเจเดนดอูำรมณ์ดขีึน้
แล้วจำกตอนแรก

“ผมท�ำได้ทกุอย่ำง!” ครำวนีผ้มตอบแบบมัน่ใจ หลงัจำกทีผ่่ำน
กำรเรียนรู้และฝึกหนักในหลำยๆ ด้ำนมำ ผมก็มั่นใจในประโยคนั้น
สักที

“ท�ำได้ทกุอย่ำง? เช่นอะไร” ใบหน้ำคมขยบัเข้ำมำใกล้กว่ำเดมิ
จำกกำรที่เขำขยับตัวเพื่อหยิบบุหรี่

“เป็นบอดีกำร์ดให้คุณไง”
คณุเจเดนขมวดคิว้ทนัททีีไ่ด้ยนิแบบนัน้ เขำหลดุหวัเรำะเบำๆ 

ออกมำ ก่อนจะจุดบุหรี่แล้วสูบเข้ำปอดเฮือกใหญ่
“ฉนัคดิว่ำฉันปกป้องตัวเองได้ดกีว่ำให้เธอมำช่วย แล้วฉนัก็มี

บอดีกำร์ดเยอะพออยู่แล้ว”
เขำดสูนกุ ทัง้ๆ ทีใ่บหน้ำเรยีบเฉย แต่ผมจบัประกำยสนกุสนำน

ในแววตำคู่สวยได้ชัดเจน
“คิดสิ มีอะไรอีกที่เธอท�ำได้ ไหนว่ำท�ำได้ทุกอย่ำง...ถ้ำฉันไม่

ต้องกำรบอดีกำร์ด เธอจะมำอยู่กับฉันในฐำนะอะไรได้อีก”
ค�ำถำมวัดใจ เขำก�ำลังลองใจผม
กลิ่นบุหรี่กับอ้อมแขนที่กักผมไว้ในพื้นที่จ�ำกัดยิ่งท�ำให้ผมคิด

อะไรไม่ออก
คิดสิ คิด! นำยมีโอกำสเดียวเท่ำนั้นตอนนี้
“ผมสำมำรถเป็น...ทุกอย่ำงให้คุณได้”
ค�ำตอบที่ไม่ผ่ำนกำรไตร่ตรองหลุดออกไปก่อนแล้ว ผมนึก

อยำกตีตัวเองแรงๆ ที่ตอบแบบนั้นออกไป แต่ร่ำงสูงใหญ่ซึ่งชะงัก
ไปกบัแววตำทีฉ่ำยประกำยพออกพอใจออกมำกท็�ำให้ผมคดิเข้ำข้ำง
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ตวัเองได้ว่ำผมอำจจะมำถกูทำงแล้ว...คดิได้แบบน้ัน ผมจึงพูดต่อไป
อีกให้จบประโยค

“เป็นได้ทุกอย่ำง ที่คุณอยำกให้ผมเป็น” 
คณุเจเดนหวัเรำะทุม้เบำ ก่อนจะเหยยีดย้ิมร้ำยออกมำ ขณะ

ที่ดวงตำจ้องหน้ำผมไม่กะพริบ
“เดี๋ยวรู้กันแน่ ว่ำนำยจะดีแต่ปำกหรือเปล่ำ” 

ผมท�ำบ้ำอะไรลงไป
ผมกรีดร้องในล�ำคอ พลำงดีดดิ้นอยู่บนเตียงตัวเอง หลังจำก

ท่ีออกปำกสัญญำเป็นม่ันเป็นเหมำะกับคุณเจเดนแบบน้ันออกไป 
ใบหน้ำคมดกุย็ิม้เหยยีดออกมำแล้วเริม่ท้ำทำยผมกลบั ท�ำให้ผมรูส้กึ
ว่ำตัวเองท�ำพลำดไป โดยที่ไม่รู้ด้วยว่ำพลำดตรงไหน!

เขำเอำเอกสำรบำงอย่ำงเสร็จก็จำกไป ท้ังยังไม่ลืมหันมำ
ส�ำทับผมอีกรอบ ตอกย�้ำสิ่งที่ผมพูดออกไปแล้ว

“ฉันจะรอเจอนายที่บ้านใหญ่”
ผมไม่รู้เลยว่ำอะไรรอผมอยู่ในอนำคต จะโดนใช้ท�ำอะไรบ้ำง

กไ็ม่รู้ อย่ำงน้อยกน่็ำจะเสนอต�ำแหน่งหรอืงำนอะไรทีม่นัระบชุดัเจน
กว่ำนี้

ไม่ใช่ไปบอกว่ำท�ำได้ทุกอย่ำง!
แล้วนีถ้่ำผมโดนแกล้ง โดนสัง่ให้ไปขดุสวน ขดุค ูซ่อมท่อหรอื

อะไรพวกนัน้ทัง้วนัทัง้คนืล่ะ งำนใช้ก�ำลังแบบนัน้ผมไม่ไหวหรอก แค่
คิดก็สยองแล้ว

ถ้ำตัวใหญ่เป็นหมีป่ำแบบเคลย์ ผมจะไม่รู้สึกเหมือนจะเป็น
บ้ำตำยแบบนี้เลย

ผมนอนซกุตวัอยูบ่นเตยีง จนได้ยนิเสยีงประตบู้ำนเปิด ถึงรบี
วิ่งลงบันไดไปชะโงกหน้ำดู พอเห็นว่ำเป็นป้ำลิลี่ผมก็รีบฟ้องทันที 
เธอยงัดูตกใจท่ีผมบอกว่ำนำยใหญ่เข้ำมำทีน่ี ่เพรำะเขำไม่ได้แจ้งใคร
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ไว้ก่อนเลย
ผมบอกป้ำลลิีไ่ปด้วยว่ำผมอำจจะถกูย้ำยไปอยู่บ้ำนใหญ่ แต่

ไม่ได้บอกว่ำผมพลำดท่ำโดนคนตัวโตพลิกล็อกจนแพ้หลุดลุ่ย
“เขำอำจจะเหน็แววของเธอแล้วไง” ป้ำลลิีม่องโลกในแง่ดสีดุๆ 

เธอยิม้น้อยยิม้ใหญ่ รำวกบัเดก็ทีเ่ธอป้ันและเลีย้งดมูำประสบควำม
ส�ำเร็จ

นั่นยิ่งท�ำให้ผมตัวเล็กลงกว่ำเดิมอีก...เขำจะเห็นแววอะไรใน
ตัวผมล่ะ ผมสู้อะไรเขำไม่ได้เลย แรงก็แพ้ เทคนิคต่อสู้ก็ยับเยิน

“ไปทีนู่น่แล้วกเ็ป็นเดก็ดนีะรูไ้หม นำยใหญ่ชอบเด็กท่ีว่ำนอน
สอนง่ำย ไม่มีใครชอบพวกหัวแข็ง ดื้อด้ำน เอำแต่ใจหรอก เรื่องตื่น
สำยขี้เซำก็ด้วยเหมือนกัน ไปท�ำงำนจริงๆ จังๆ แล้วใครจะมำคอย
ตำมปลกุตำมเรยีก! ถ้ำไม่ปรบัปรงุตัว เห็นทนีำยใหญ่ต้องเดอืดร้อน
ลงมำปลุกเธอก่อนออกไปท�ำงำนด้วยละมั้ง” ป้ำลิลี่ไม่วำยหันมำ
เหน็บผมเสียงสูง

“โธ่ป้ำครับ ผมโตแล้ว ไม่ได้เหลวไหลจนต้องให้ใครมำดูแล
แบบนัน้ตลอดสักหน่อย ทีผ่มพลำดน่ะ! เพรำะผมแค่แฮงก์จนสมอง
มันหนักอึ้งไปหมดต่ำงหำกล่ะครับ” ผมแก้ตัว มองรอยย้ิมอบอุ่น
เอ็นดูจำกป้ำลิลี่ ตอนแรกผมมองว่ำเธอดุ ดูน่ำกลัวมำก แต่พออยู่
กันไปกันมำ ยิ่งเรำสนิทกันขึ้นเรื่อยๆ เธอก็กลำยเป็นคุณป้ำใจดี 
น่ำรักคนหนึ่งเท่ำนั้น

“ก็ได้ครับๆ ผมน่ะจะเป็นเด็กดีที่สุดเลย” 

ค�ำสัง่ย้ำยมำพร้อมกบัผูช้ำยใส่สทูคนใหม่ทีผ่มไม่รูจ้กั ร่ำง
สูงบกึบนึในชุดสทูเนีย้บสดี�ำสนทิ ใส่แว่นตำด�ำจนมองไม่เหน็แววตำ
จริงๆ มำเคำะประตูบ้ำนตอนฟ้ำมืด

“นำยใหญ่สั่งให้มำรับเด็ก” เขำพูดออกมำแค่นั้น แต่น�้ำเสียง
ก็ฟังดูโอนอ่อนให้ควำมเคำรพ



~ Daddy Issue #แด๊ดของลิน ~

26

ป้ำลลิีพ่ยกัหน้ำ เธอหนัมำจ้องหน้ำผม แน่นอนว่ำเพรำะควำม
ตืน่เต้นของป้ำ เธอสัง่ให้ผมเกบ็ของพร้อมกบัมำช่วยเกบ็อะไรอกีไม่รู้
เยอะแยะให้ผมเสร็จไปตั้งแต่เกือบสองชั่วโมงที่แล้ว

“ผมไปนะครับ” ผมพูดกับป้ำลิล่ีเพียงแค่น้ัน พอถึงเวลำจะ
จำกลำกันก็ไม่รู้จะพูดอะไร ทั้งๆ ที่หลำยควำมรู้สึกอัดแน่นอยู่ใน 
หัว ผมรักป้ำลิล่ีมำก เธอเป็นคนที่เลี้ยงผมมำตลอดหลำยปีนี้ ผม
เข้ำไปสวมกอดเธอ แล้วยังหอมแก้มไปด้วยอีกหนึ่งฟอด

“ผมจะกลับมำเยี่ยมบ่อยๆ นะครับ ถ้ำคุณ...นำยใหญ่
อนุญำต” ผมเหลือบตำมองชำยร่ำงยักษ์ เขำดูไม่ยี่หระหรือแสดง
ท่ำทำงว่ำจะดุผมที่เกือบเผลอหลุดเรียกนำยใหญ่ว่ำคุณเจเดน

เรำไม่ได้รับกำรสั่งสอนให้เรียกเขำด้วยชื่อแบบนั้น มีแต่ค�ำว่ำ 
นำยใหญ่ ที่พวกเรำใช้กันเมื่อพูดถึงเขำ

“ไปกันได้แล้ว เดี๋ยวนำยใหญ่จะรอนำน” เขำพูดด้วยน�้ำเสียง 
ดุๆ ที่เหมือนติดเป็นนิสัย ก่อนจะก้ำวไวๆ ไปนั่งรอบนรถ

ผมหันมำกอดป้ำลิลี่แน่นๆ อีกครั้ง
“ท�ำตัวดีๆ ล่ะ เข้ำใจไหม” นั่นเป็นค�ำสั่งสุดท้ำยจำกป้ำลิลี่  

ผู้หญิงวัยใกล้ชรำที่ผมเคำรพที่สุด ก่อนที่ผมจะห่ำงไปเรื่อยๆ จน 
ตัวบ้ำนหำยไปจำกสำยตำ แล้วเปลี่ยนเป็นภำพถนนมืดๆ แทน

ผมนกึสงสยัขึน้มำเลยว่ำบรรดำลกูน้องตวัยักษ์ของคณุเจเดน 
โดนตดัล้ินออกไปก่อนจะได้บรรจเุข้ำท�ำงำนหรอืเปล่ำ ทกุคนเหมอืน
ตั้งโปรแกรมกันมำให้เป็นคนพูดน้อย พี่แจ็คก็เป็นคนไม่ค่อยพูด
เหมือนกัน เคลย์พอโตกว่ำนี้แล้วก็อำจจะกลำยเป็นใบ้ไปเลยก็ได้

เขำไม่ชอบคนพูดมำกเหรอ...
“คณุ...นำยใหญ่ เขำเป็นคนยงัไงเหรอครบั” ผมรวบรวมควำม

กล้ำถำมออกไปเพื่อท�ำลำยควำมเงียบที่น่ำอึดอัดลง
ผู้ชำยร่ำงใหญ่หันเสี้ยวหน้ำมำมองผม
“ดุ แต่ก็ใจดี” เขำตอบค�ำตอบที่ย้อนแย้งสุดๆ มำ
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“ครับ?” มันน่ำเข้ำใจง่ำยตรงไหน ดุแต่ใจดี ดุก็ส่วนดุ ใจดีก็
ใจดีสิ จะเอำมำรวมกันได้ยังไง

“นำยใหญ่เป็นคนดุ แต่ไม่ใช่คนดุแบบไม่มีเหตุผล ถ้ำนำย
ท�ำตัวดี เขำก็ไม่ดุนำยหรอก” ครำวนี้พี่เบิ้มพูดยำวขึ้นเพื่ออธิบำย

“แล้ว...พี่รู้ไหมครับ ว่ำผมจะโดนเอำไปใช้งำนต�ำแหน่งอะไร” 
อย่ำงน้อยก็ไม่น่ำใช่บอดีกำร์ดนะ

“ไม่รู ้ฉนัไม่ได้มหีน้ำทีจ่ะต้องรูอ้ะไรพวกน้ัน แต่นำยก็ดูตวัเล็ก
บอบบำง จะมีประโยชน์อะไรฉันก็ยังมองไม่เห็น” เขำตอบกลับมำ
เสียงเรียบ “หรือว่ำฉลำดมำกๆ กัน”

เอ้ำ...เหมือนโดนด่ำแบบไม่รู้ตัวเลย ผมขมวดคิ้ว ยิ้มแห้งๆ 
กลับไปให้อีกฝ่ำย

“เอ่อ...ถ้ำงั้นตอนนี้มีต�ำแหน่งไหนว่ำงบ้ำง พี่พอรู้ไหมครับ 
คนสวน หรอืว่ำคนท�ำควำมสะอำด อะไรแบบนัน้หรอืเปล่ำ หรอืว่ำที่
บริษัทเขำขำดคนต�ำแหน่งอะไรบ้ำง” ผมทอดเสียงอ่อน พยำยำม
ท�ำตวัเองให้ดเูป็นเดก็น่ำรกัเรยีบร้อยทีสุ่ด อย่ำงน้อยถ้ำมใีครสกัคน
เอ็นดู ชีวิตของผมอำจจะไม่แย่มำกก็ได้

ผมเห็นริมฝีปำกสีเข้มเหยียดยิ้มออกมำ เขำก�ำลังข�ำผมเหรอ 
หรือว่ำอะไร ผมดูไม่ออกเลย

“รอไปเหน็ห้องนอนของนำยก่อนเถอะ เด๋ียวนำยก็คงรูเ้องว่ำ
พวกแม่บ้ำนเขำไม่ได้นอนห้องแบบนี้กัน”

ท�ำไมอะ ห้องนอนผมมันแย่กว่ำที่พวกแม่บ้ำนได้อีกเหรอ
“แล้ว...”
“หยุดถำมได้แล้ว อยำกรู้ก็โทร. ถำมนำยใหญ่เองไหมล่ะ ฉัน

ต่อสำยให้”
“ไม่เอำครับ” ผมรีบปฏิเสธ รู้สึกกลัวจนลนลำนขึ้นมำ
ไปวัดดวงเอำข้ำงหน้ำก็ได้! แย่ก็แย่ดิ คิดว่ำไม่สู้เหรอวะ
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ผมถกูพำเข้ำไปในตวับ้ำนหลังใหญ่ อนัทีจ่รงิ อำจจะต้อง
เรยีกว่ำคฤหำสน์ซะมำกกว่ำ คฤหำสน์หลงัใหญ่สขีำว หลงัคำสนี�ำ้เงนิ 
ตำมเสำต้นใหญ่รอบบ้ำนเป็นหินประดับดูหรูหรำ ตรงลำนขนำด
ใหญ่หน้ำบ้ำนมีน�้ำพุแล้วก็ต้นไม้ต้นใหญ่จัดเรียงอย่ำงดี ไม่ต้องเดำ
เลยว่ำเขำเสียเงินค่ำตกแต่งแค่กับสวนแล้วก็ทำงเข้ำไปมำกเท่ำไหร่

รอบๆ บ้ำนมกีำร์ดยนืกนัอยูเ่ป็นจดุๆ พวกเขำมองมำทำงผม 
ก่อนจะมองผ่ำนไปเหมอืนไม่สนใจ ทกุคนดเูหมอืนหุน่ยนต์มำกกว่ำ
จะเป็นคนจริงๆ

ผู้ชำยที่ขับรถพำผมมำครั้งนี้ชื่ออดัม เขำเดินน�ำผมเข้ำไปถึง
ด้ำนใน ก่อนจะมีผู้หญิงในชุดแม่บ้ำนสีน�้ำเงินเข้มมำรับช่วงต่อ จำก
น้ันอดมักห็มนุตวัเดนิออกจำกบ้ำนไปโดยไม่เอ่ยลำหรอืพูดอะไรกับ
ผมอีก

ผมเดินตำมเธอไปเรือ่ยๆ ผ่ำนบันไดขนำดใหญ่ทีป่พูรมไว้ตรง
กลำงบ้ำน ไปขึ้นลิฟต์ซึ่งซ่อนตัวอยู่อีกห้องหนึ่งแทน

“นำยใหญ่...ได้บอกไหมครับว่ำจะให้ผมมำท�ำอะไร” 
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ผู้หญิงคนนั้นยิ้มออกมำ “นำยใหญ่ไม่ได้แจ้งอะไรไว้เลยค่ะ 
บอกแค่ให้เปิดห้องนอนนี้ให้แก่คุณ”

น�ำ้เสยีงฟังดใูห้ควำมเคำรพ กบัท่ำทำงแบบน้ัน ไม่เหมอืนกับ
ตอนท่ีผมเจอป้ำลิลี่ครั้งแรกเลย ตอนนั้นเธอท�ำให้ผมเข้ำใจชัดเจน
ว่ำผมจะมำเป็นเด็กในปกครองมำกกว่ำจะเป็นครอบครัว แล้วก็จะ
ไม่โอ๋ผมด้วย แต่ผูห้ญงิคนนีไ้ม่ได้ท�ำเหมือนกับผมจะมำเป็นลกูน้อง 
หรือเพื่อนร่วมงำนของเธอเลยสักนิด

ผมซ่อนควำมสงสัยเอำไว้ในใจ เดินตำมเธอไปเรื่อยๆ จนถึง
ประตูไม้สีเข้มซึ่งเป็นประตูห้องนอน เธอค้อมหัวให้ ก่อนจะค่อยๆ 
ถอยออกไปสองก้ำว แล้วก็ยืนค้ำงอยู่แบบนั้น

“เอ่อ...งั้นผมเข้ำห้องนะครับ ขอบคุณครับ” ผมค้อมหัวคืน 
ท�ำให้เธอก้มหัวต�่ำกว่ำเดิมอีกครั้ง และยังไม่ยอมเงยขึ้นมำ จนผม
เป็นฝ่ำยเดินเข้ำห้องก่อน

พอเข้ำมำ ผมกแ็ทบอ้ำปำกค้ำงกบัภำพทีเ่หน็ ห้องนอนขนำด
ใหญ่ เพดำนสขีำวมไีฟหรหูรำฝังอยู ่ทอดตัวตดักบัผนงัสดี�ำสลบัครมี 
ตรงกลำงห้องมีเตียงนอนคิงไซซ์แบบที่ต่อให้ผมนอนดิ้นหรือเมำก็
คงไม่มีทำงกลิ้งตกได้ ถัดมำคือโซฟำชุดใหญ่สีเทำ กระจกบำนใหญ่
ฝังติดผนังด้ำนหนึ่งของห้อง ส่วนอีกด้ำนเป็นเตำผิงสไตล์โมเดิร์น 
สีขำว

ผมเดินส�ำรวจห้องขนำดใหญ่ ควำมรู้สึกตื่นเต้นปะปนดีใจ
ท�ำให้หวัใจเต้นแรงอยูภ่ำยในอก ไม่ถงึสิบนำทหีลงัจำกนัน้กม็เีมดอกี
สองคนเดินเข้ำมำ พวกเธอโค้งให้ผมไม่ต่ำงจำกคนแรก ก่อนจะเอำ
ข้ำวของเครื่องใช้และกระเป๋ำของผมมำวำงให้

“เสื้อผ้ำพวกนี้ ให้ดิฉันจัดเข้ำตู้ให้เลยไหมคะ”
“ไม่เป็นไรครับๆ” ผมรีบปฏิเสธ รู้สึกเกรงใจขึ้นมำ 
“นำยใหญ่...เขำอยู่ไหมครับ ตอนนี้”
“นำยใหญ่ไม่อยู่บ้ำนค่ะ” เมดคนหนึ่งตอบขึ้นมำ
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“แล้วรู้ไหมครับว่ำเขำจะกลับมำตอนไหน
พวกเธอหันมองหน้ำกันก่อนจะส่ำยหน้ำออกมำ แล้วหันมำ

มองผมด้วยสำยตำเหมือนขอโทษ
“ไม่ทรำบเลยค่ะ”

ไม่รูว่้ำจะกลบับ้ำนตอนไหน หรอืว่ำเขำไม่ได้อยูท่ี่บ้ำนนัน้
ด้วยซ�้ำ

ผมกระดกเหล้ำดีกรีแรงเข้ำปำก ควำมจริงผมยังไม่ควรดื่ม
แอลกอฮอล์ที่นี่ แต่ควำมรู้สึกเบื่อหน่ำยกัดกินไปทั่ว ตั้งแต่วันที่ผม
โดนค�ำสั่งย้ำยจนถึงวันนี้ก็ปำเข้ำไปเป็นอำทิตย์แล้ว ผมยังไม่เห็น
แม้แต่เงำของร่ำงสงูในบ้ำนเลยไม่ว่ำจะเวลำไหน พอถำมคนในบ้ำน
ก็ไม่มีใครตอบได้สักคนว่ำตกลงผมไปท�ำอะไรที่นั่น

แล้วก็ไม่มีใครคุยกับผมด้วย ถ้ำผมเดินไปถำมอะไรสักอย่ำง 
ก็จะได้รับค�ำตอบในเรื่องที่ถำมกลับมำแบบสั้น กระชับ ไม่มีกำรคุย
เล่นหรือสำนมิตรแบบบ้ำนเก่ำเลย

ผมคิดถึงป้ำลิลี่ขึ้นมำทันที คิดถึงเคลย์แล้วก็วิลลิสที่ผมไม่น่ำ
จะคิดถึงด้วยซ�้ำ

หลังจำกแกร่วอยู่ที่นั่นอย่ำงคนไม่มีอะไรท�ำมำร่วมอำทิตย์ 
ผมก็ตัดสินใจว่ำวันนี้จะไม่รีบกลับบ้ำน ก็ในเมื่อไม่รู้จะกลับไปท�ำ
อะไร นอกจำกนอนนิ่งๆ อยู่คนเดียวในห้อง สู้ผมเอำเวลำหลังเลิก
เรียนไปเที่ยวไม่ดีกว่ำเหรอ ถูกไหม

วันนี้เป็นวันศุกร์พอดี โนแลน หนึ่งในเพื่อนที่โรงเรียนก็มำ
เกำะแกะเตรยีมลำกผมไปคลบัเหมอืนเดมิ แน่นอนว่ำผมตอบตกลง
โดยไม่ต้องเสียเวลำคิดเลย ผมถึงได้มำนั่งกระดกเหล้ำเข้ำปำกแบบ
ตอนนี ้พอดืม่เยอะจนได้ที ่ผมกโ็ดนดงึไปเต้นกลำงฟลอร์ แสงสีและ
เพลงที่ดังกระหน�่ำเข้ำหูท�ำให้ผมสนุกจนเผลอดื่มเกินลิมิตตัวเองไป
อีกหลำยแก้ว
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ยังไงซะพรุ่งนี้ก็วันหยุดอยู่ดี แล้วคุณเจเดนก็คงไม่กลับมำสั่ง
งำนผมหรือแม้แต่โผล่มำให้เห็นเหมือนเดิม

“ท�ำไมวันนี้ดื่มเยอะจัง”
ผมหัวเรำะ ไม่ตอบค�ำถำมแล้วก็เบือนหน้ำหนีด้วย ไม่นำนก็

รู้สึกถึงมือที่เลื้อยเข้ำมำรัดร่ำง ผมก้มลงมองก็เจอมือของโนแลน
“ไม่เอำน่ำ” ผมปฏิเสธ แต่ก็ไม่ได้ดันร่ำงสูงกว่ำออก
โนแลน หรือ โนล เป็นผู้ชำยที่ฮอตมำก ๆ ในโรงเรียน ถึงจะ

มคีนมำสำรภำพรกักบัเขำมำกมำย แต่เขำกยั็งคงตำมตือ๊แล้วเอำตวั
มำผูกกับผมอย่ำงไม่รู้จักยอมแพ้ เรำเป็นเพื่อนกัน แล้วก็มีอะไรกัน
บำงครั้ง เขำเป็นผู้ชำยคนแรกที่ผมมีควำมสัมพันธ์ด้วย แต่แค่นั้นก็
ไม่ได้ท�ำให้ผมรู้สึกรักหรืออยำกได้เขำมำเป็นแฟน

ถงึโนลจะต๊ือให้ผมยอมคบกบัเขำไม่เลกิจนบำงครัง้น่ำร�ำคำญ
ก็ตำมที

“ท�ำไมล่ะ” เขำไม่ยอมแพ้ พยำยำมจะกระตุน้ให้ผมคล้อยตำม 
จนผมเริ่มขัดขืนแล้วเบี่ยงตัวหลบ

“ฉันเหนื่อยแล้ว วันนี้ไม่มีอำรมณ์” ผมตอบไปห้วนๆ อย่ำง
ไม่คิดจะรักษำน�้ำใจ

“ก็ได้ครับๆ งั้นดื่มด้วยกันแทนแล้วกัน” โนลยอมแพ้เมื่อผม
เร่ิมเสียงแข็ง ข้อดีที่ผมชอบในตัวเขำจนยอมปล่อยให้เขำมำเกำะ-
แกะกบัผมได้กค็อืเขำมักจะรูว่้ำตัวเองไปได้ไกลสดุแค่ไหน ถ้ำผมเริม่
แสดงท่ำทำงไม่พอใจหรือต่อต้ำน เขำจะรีบหยุดทันที แล้วเปลี่ยน
มำพยำยำมเอำใจผมแทน

กับอีกข้อก็คือ เขำเก่งเรื่องเซ็กซ์มำกๆ จนเป็นกำรสร้ำง
มำตรฐำนให้ผมเลยทีเดียว คนอื่นที่ผมมีเซ็กซ์ด้วยแล้วแสดงให้เห็น
ว่ำเก่งน้อยกว่ำโนล ผมจะไม่ซ�้ำรอบสอง หรือสำนต่อด้วยเด็ดขำด

เสียเวลำเปล่ำๆ ผมโทร. เรียกโนลมำหำแทนยังจะคุ้มเวลำ 
คุ้มเหนื่อยมำกกว่ำ
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โนลลำกผมกลบัไปทีโ่ต๊ะ ก่อนจะชงเหล้ำให้ผมดืม่อย่ำงเอำใจ 
เสียงหัวเรำะสนุกสนำนกับมุกตลกที่เพื่อนคนอ่ืนเล่นท�ำให้ผมรู้สึก
คึกกว่ำเดิม เกมดวลเหล้ำช็อตที่ผมต้องกำรเอำชนะก็ท�ำให้ผมซัด
แอลกอฮอล์เข้ำไปอีกเยอะ จนถึงเวลำที่ผมคิดว่ำควรกลับบ้ำนได้
แล้วเพื่อไม่ให้มันน่ำเกลียดเกินไป

ไม่รูว่้ำกลบัไปถงึตอนตสีำมแล้วประตบู้ำนยังจะเปิดให้ผมเข้ำ
อยู่ไหมด้วย

“ขอบคุณครับ” ผมพึมพ�ำ ได้ยินเสียงอ้อแอ้ยำนคำงของ
ตัวเอง ผมผงกหัวขึ้นจำกกระจกที่พิงนอนมำตลอดทำง ก่อนจะยัด
เงินจ�ำนวนหนึ่งใส่มือคนขับแท็กซี่ พวกเพื่อนเมำเละจนถึงขนำด
นอนสลบอยู่ที่ผับ ผมไม่คิดว่ำจะฝำกชีวิตให้ใครสักคนมำส่งผมที่นี่
ได้

ผมเซเล็กน้อยตอนลงจำกรถ แต่กท็รงตวัใหม่ มกีำร์ดท่ียืนอยู่
หน้ำบ้ำนวิง่เข้ำมำช่วยประคอง จำกนัน้ผมกร็ูสึ้กว่ำถูกหิว้ปีกโดยคน
สองคนเข้ำไปในบ้ำน กลิ่นบุหรี่ลอยคลุ้งไปหมดจนผมไม่รู้ว่ำมันมำ
จำกตัวผมหรือจำกที่ไหน ร่ำงของผมถูกวำงลงที่ประตูใหญ่ พวก
กำร์ดถำมว่ำผมไหวไหม ผมจึงพยักหน้ำกลับไปแล้วยืนทรงตัวให้
พวกเขำดู

ผมเมำฉบิหำยเลยละ แต่กย็งัรูส้กึว่ำตวัเองสำมำรถเดนิได้โดย
ไม่ต้องโดนหำมแบบเมื่อครู่

“ขอบคุณครับๆ” ผมผงกหัวให้พวกเขำ ก่อนจะหนีด้วยกำร
เปิดประตูเข้ำบ้ำน เท้ำย�่ำไปตำมพื้นหินหรู

บ้ำนเงียบชะมัด
ผมไม่คิดว่ำมันจะเงียบได้ขนำดนี้
“อ๊ะ...อ้ำว” ผมชะงัก ตอนที่ร่ำงสูงของใครสักคนปรำกฏให้

เห็นในสำยตำ ผู้ชำยที่ผมไม่คำดคิดว่ำจะได้พบในคืนนี้
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เจ้ำของใบหน้ำหล่อดุนิ่งขรึมนั่งเหยียดตัวตรงอยู่บนโซฟำตัว
ใหญ่ มือข้ำงหนึ่งคีบบุหรี่มวนยำวอยู่ จ้องผมตำไม่กะพริบ สำยตำ
รำวกับสั่งให้ผมเดินเข้ำไปหำโดยที่เจ้ำตัวไม่ต้องพูดอะไรออกมำ 
สักค�ำ

“สวัสดีครับ” ผมยิ้มกว้ำง อำรมณ์ดีๆ ที่สร้ำงมำจำกที่ผับยัง
ไม่หำยไปไหน กำรมองเห็นเบลอไปหมดจนผมเห็นเขำมีสองหน้ำ
ซ้อนกัน

“ท�ำไมเพิ่งกลับบ้ำน” เสียงเย็นๆ ถำมกลับมำท�ำให้ผมขนลุก
“อะฮ่ะๆ ผมน่ะเหรอ ผมก็...ไปใช้ชีวิตวัยรุ่นมำน่ะสิครับ” ผม

เดินเข้ำไปหำอีกฝ่ำย ภำพที่เห็นไม่ชัดเจนขึ้นเลยแม้ผมจะเข้ำใกล้ 
เขำมำกกว่ำเดิมแล้วก็ตำม

ผมยิ้มกว้ำง หรือว่ำนี่ไม่ใช่ควำมจริงกัน ชีวิตจริงใครจะมีสอง
หน้ำได้ล่ะ บ้ำไปแล้ว ผมหัวเรำะ แปะมือข้ำงหน่ึงเข้ำกับแก้มอุ่น 
สัมผัสสำกๆ ที่เกิดจำกไรหนวดตำมกรอบหน้ำท�ำให้ผมชะงัก

เป็นภำพมโนที่เหมือนจริงมำกเลยละ
ผู้ชำยคนนี้น่ะเหรอ ที่ผมวำดฝันไว้ว่ำจะได้เขำมำเป็นพ่อ 

ครอบครัว สิ่งที่ผมไม่เคยมี
วำงมอืลงกบัต้นขำแกร่งพลำงดนัตวัเองเข้ำไปใกล้จนหน้ำท้อง

ของผมแทบจะติดกับอีกฝ่ำย ดวงตำสีฟ้ำสวย กลิ่นน�้ำหอมแพงๆ 
คละเคล้ำกบักลิน่บหุรีแ่ละแอลกอฮอล์จำกตวัผมท�ำให้มนึเมำยิง่กว่ำ
เดิม

เขำไม่เคยท�ำตวัเป็นครอบครวัเลยสกัครัง้ แล้วท�ำไมถงึท�ำหน้ำ
ไม่พอใจเวลำเห็นผมกลับบ้ำนดึกล่ะ ผมแค่ไปดื่มเหล้ำ แล้วก็เที่ยว
กลำงคืนเอง เขำเป็นเหมือนคนแปลกหน้ำท่ีท�ำท่ำเหมือนจะ
ออกปำกดุเพรำะเห็นผมท�ำตัวไม่ดี

เขำท�ำแบบนัน้ได้เหรอ กถ้็ำไม่เคยท�ำตวัเหมอืนผูป้กครองเลย 
จะท�ำสีหน้ำเหมือนอยำกขย�้ำผมให้ตำยออกมำท�ำไม
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“แค่ไปเที่ยวมำเองครับ...แคร์ด้วยเหรอ” พอแอลกอฮอล์อยู่
ในตัว ควำมเกรงกลัวที่มีต่ออีกฝ่ำยก็หำยไปรำวกับที่ผ่ำนมำไม่เคย
มีอยู่จริง พอมองอีกฝ่ำยใกล้ๆ แบบนี้ ผมก็รู้สึกคุ้นหน้ำคุ้นตำเขำ
อย่ำงบอกไม่ถูก

ท้ังร่ำงกำยสงูใหญ่ สทูหรรูำคำแพง ช่วงไหล่กว้ำง และใบหน้ำ
หล่อที่ผมเห็นแบบเลือนรำง 

มันให้ควำมรู้สึกคุ้น รำวกับว่ำผมเคยพบเขำเร็วๆ นี้ที่ไหน 
มำก่อน

“ลิน” เสียงดุๆ เรียกชื่อผม
“จ�ำชื่อผมได้ด้วยเหรอ” ผมหัวเรำะ ขยับหน้ำเข้ำไปใกล้จน

แทบจะชนกับเขำ “คุณหน้ำตำย”
ผมเบลอไปหมด แต่ภำพที่เห็นก็ตลกดี ผมสะบัดหัวแรงๆ 

พยำยำมไล่ควำมรู้สึกมึนเมำออกไป แต่ดูเหมือนจะไม่ช่วยเท่ำไหร่
เลย

คณุเจเดนขมวดคิว้ ท�ำหน้ำเหมอืนไม่พอใจท่ีผมเรยีกเขำแบบ
นั้น

“คุณไม่ชอบที่ผมเรียกแบบนั้น?” ผมสรุปกับตัวเอง หัวหมุน
ไปหมดจนต้องแปะหน้ำผำกลงกับไหล่แกร่งเพื่อหำที่ยึดเหนี่ยว

“ก็นั่นไม่ใช่ชื่อที่ดี”
“งัน้ ผมขอเรยีกว่ำแด๊ดดี.้..ได้ไหมครบั” ผมย้ิมกว้ำงกับตวัเอง 

แน่นอนว่ำควำมคิดเดก็ ๆ  แบบนัน้ติดตำมตัวผมมำตัง้แต่ผมยังเดก็ 
ผมยันตัวออกเพ่ือมองหน้ำอีกคน เขำจะชอบชื่อนี้มำกกว่ำชื่อแรก
ที่ผมใช้เรียกไหมนะ

“คุณเป็นแด๊ดดี้...ส่วนผมก็เป็นเบบี้ไง ฮ่ะๆ”
เขำจ้องผมด้วยสำยตำคมดุ น�้ำเสียงเย็นเยียบตอบกลับเรียบ

นิ่งจนผมรู้สึกกลัว
“อยำกเรียกอะไรก็เรียก...แต่ฉันไม่ ใช่แด๊ดของเธอ”
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“ไม่นะ! แต่ผมอยำกให้เป็นนี”่ ผมเถยีงขำดใจ “คณุเป็นคนไป
รับผมออกมำจำกที่นั่นไม่ใช่หรือไง”

“มนักไ็ม่ได้หมำยควำมว่ำเธอจะมำเป็นลกูของฉนัน่ี ไม่งัน้ฉนั
คงมีลูกเป็นร้อยคนแล้ว”

“โกหก ผมไม่ฟังหรอกครบั แล้วผมกจ็ะเรยีกคณุแบบนีแ้หละ!”
คุณเจเดนจ้องผมด้วยสำยตำที่ผมอ่ำนไม่ออก เขำมีดวงตำสี

ฟ้ำอ่อน ดวงตำคูเ่ดยีวกบัทีผ่มเคยจ้องมองเมือ่ผมยงัอำยแุค่สบิสำม 
ส่วนประกอบอื่นบนใบหน้ำก็พำกันเสริมให้เขำดูหล่อมำกกว่ำเดิม
อกี ผมไม่เคยสงัเกตเห็นควำมหล่อเหลำนีเ้ลยตอนทีพ่บเขำครัง้แรก 
ในตอนนัน้ผมยงัไม่รูจ้กัค�ำว่ำเสน่ห์หรอืแรงดงึดดูทำงเพศ เพรำะผม
ยังเด็ก

แต่ตอนนี้ พอได้มองเห็นเขำอีกครั้ง ตอนที่ผมโตพอจะรู้จัก
อะไรๆ มำกขึน้แล้ว ผมไม่รูจ้ะสรรหำค�ำไหนมำบรรยำยคนตรงหน้ำ
ได้เลย

“เรำไม่ได้เป็นอะไรกันจริงๆ อยำกเรียกอะไรก็ตำมใจ แต่เธอ
รู้หรือเปล่ำว่ำ คนที่ไม่ได้เป็นพ่อลูกกัน ถ้ำเรียกกันแบบนั้นแปลว่ำ
อะไร” เขำถำมเสียงนุ่ม แต่ก็ฟังดูดิบกระด้ำงอยู่ดี

“ผม...” ผมพูดไม่ออก ค�ำตอบของมันติดอยู่ในสมองของผม 
แต่นกึเท่ำไหร่กน็กึไม่ออก ผมดืม่เยอะเกนิไปเหรอ ดืม่เยอะจนน�ำ้สี
อ�ำพันพวกนั้นมำท�ำลำยระบบควำมคิดของผมซะป่นปี้

“หือ?”
“ผม...คิดว่ำผมรู้นะ”
“งั้นมันคืออะไรล่ะ”
“ผมรู้แล้วกันน่ะ!” ผมตอบเสียงดัง รู้ดีว่ำอีกฝ่ำยก�ำลังสื่อสำร

อะไรอยู่ เพียงแค่ไม่อยำกจะยอมรับมัน
มันเป็นค�ำที่พวกเด็กไฮสกูลคลั่ง ตลกชะมัด พวกเขำเพิ่งอำยุ

เท่ำไหร่ ท�ำไมต้องพยำยำมให้คนอื่นเรียกตัวเองแบบนั้นด้วย
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“งั้นก็ต้องรู้สิว่ำคนที่เรียกกันแบบนั้นแต่ไม่ใช่พ่อลูกกันเขำท�ำ
อะไรกันบ้ำง” ร่ำงสูงกระซิบ สำยตำคมดุตรึงผมให้นิ่งค้ำงอยู่กับที่ 
ฝ่ำมอืแขง็แรงลอ็กเอวผมไม่ให้ขยบั สำยตำทีเ่ขำใช้มองท�ำให้ผมรูสึ้ก
ร้อนไปหมด “อยำกท�ำแบบนั้นด้วยหรือไง”

“ก็แล้วถ้ำท�ำ คุณจะยอมให้ผมเรียกแบบนั้นหรือเปล่ำล่ะ”
“หึๆ ...” คณุเจเดนหลดุหวัเรำะในล�ำคอกบัค�ำถำมโต้กลับของ

ผม เขำนิ่งไปชั่วครู่เหมือนก�ำลังชั่งใจ
“คุณไม่เคยเป็นครอบครัวให้ผมอยู่แล้วนี่ จะเป็นแด๊ดควำม

หมำยไหนแล้วมันต่ำงกันยังไง อย่ำง...อื้อ!” 
ประโยคท่ีผมจะพูดกลืนหำยเข้ำไปในคอตอนที่ริมฝีปำกของ

เขำกระแทกจูบเข้ำมำ สัมผัสดิบเถื่อนรุกไล่จนสติที่ไม่ค่อยจะมีอยู่
แล้วแตกกระเจิง ยิ่งผมส่งเสียงอู้อี้ประท้วงหรือขยับหนี เขำก็ยิ่งกด
ผมให้จมลงกับตักเขำแรงกว่ำเดิม

ผมหลบัตำป๋ี จบูทีผ่มได้รบัตอนนีเ้ต็มไปด้วยกำรแสดงอ�ำนำจ 
จนผมนึกอยำกเอำชนะขึ้นมำ ผมสอดแขนไปล็อกล�ำคอแกร่งบ้ำง 
ก่อนที่จะเริ่มขยับล้ินโอ้โลมอีกฝ่ำยกลับ ผมจูบอยู่นำน แต่ย่ิง
พยำยำมเอำชนะก็ดูเหมือนจะยิ่งแพ้ ผมถูกช่วงชิงอำกำศหำยใจไป
จนหมด ท�ำให้ต้องทบุอกีฝ่ำยแรง ๆ  ให้เขำปล่อยก่อนท่ีผมจะขำดใจ
ตำย!

“ออืออ” แต่คนตรงหน้ำกไ็ม่ปล่อยผมง่ำย ๆ  เขำถอนรมิฝีปำก
ออกไป ก่อนจะประโคมจบูเข้ำมำใหม่ ครำวนีเ้ป็นจบูลกึซึง้ เรยีวลิน้
อุน่ตวดัไล้เนบิช้ำ ท�ำให้ผมพอปรบักำรหำยใจของตวัเองตำมได้ ผม
ส่งเสียงครำงอื้ออึงในคอแทนค�ำชม

ผมชอบจูบนี้เป็นบ้ำเลย
ร่ำงของผมถกูยกให้สงูขึน้จำกตักเลก็น้อย เสือ้ทีส่วมอยู่ไม่ได้

ช่วยป้องกันผมจำกมือหยำบที่สอดเข้ำมำสัมผัส หน้ำท้องของผม
เกร็งไปหมดตอนที่เขำขย�ำมันแรงๆ
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“อะ...อือ้!” ผมสะดุง้โหยง ตอนเขำเคลือ่นมอืไปจนถึงแผ่นอก 
เสื้อของผมถูกเลิกขึ้นสูง ก่อนที่ผมจะสั่นไปทั้งตัวเพรำะเรียวลิ้นอุ่น
ซึ่งลำกเลียผ่ำนยอดอก

อำจจะเพรำะควำมเมำด้วย ผมถงึเริม่ท�ำอะไรทีข่ดัแย้งกนัเอง 
ทั้ง ๆ  ที่ตัวพยำยำมจะขยับหนี แต่ผมก็แอ่นอกรับสัมผัสนั้นเหมือน
ติดใจ ผมจิกปลำยเล็บเข้ำกับไหล่กว้ำง เขำขยับลิ้นเชื่องช้ำสลับรัว
เร็วเหมือนจะฆ่ำผมให้ตำยทั้งเป็น

ผมหอบหำยใจแรง รบัรูถ้งึควำมพ่ำยแพ้ของตวัเองโดยสมบูรณ์
ควำมมึนกับแรงที่เสียไปท�ำให้ผมทรุดตัวลงทับตักแข็งแรง 

อกีครัง้อย่ำงคนหมดแรง ในช่วงเวลำสดุท้ำยก่อนท่ีภำพจะตดัไป ผม
ได้ยินเสียงกระซิบดุดันข้ำงใบหู

“นี่คือสิ่งที่เธอร้องขอ...ถ้ำยังไม่หยุดหำเรื่อง ครั้งหน้ำฉันจะ
ไม่ใจดีแบบนี้”
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TROUBLE MAKER

ผมตื่นขึ้นมำกับอำกำรปวดร้ำวไปทั้งตัว รู้สึกหัวหมุนจน
แทบอำเจยีนออกมำตอนพยำยำมจะลุกข้ึนจำกเตยีง ผมจ�ำไม่ได้ว่ำ
กลบัไปอยูใ่นห้องนอนตวัเองได้ยงัไง ภำพสดุท้ำยท่ีจ�ำได้คอื...อ๋อ ใช่ 
ผมโดนพี่กำร์ดจำกหน้ำบ้ำนลำกเข้ำไปส่ง

ไม่อ่อนโยนเลย 
ผมขมวดคิ้วเมื่อมองเห็นรอยช�้ำบนตัวหลำยจุด โดยเฉพำะ

หัวเข่ำที่น่ำจะกระแทกพื้นหรืออะไรสักอย่ำง ไม่รู้เหมือนกันว่ำมัน
มำจำกตอนโดนหิว้เข้ำบ้ำนหรอืตัง้แต่ทีค่ลบักนัแน่ ผมเป็นพวกชอบ
สร้ำงรอยช�้ำให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัวมำตลอดอยู่แล้ว บำงทีอำจจะเต้น
จนไปกระแทกอะไรสักอย่ำงเข้ำก็ได้

แต่จะไปว่ำพวกเขำกค็งไม่ได้ ผมผดิเองแหละท่ีกลับบ้ำนท้ังๆ 
ที่เมำปลิ้นขนำดน้ัน นี่ถ้ำเป็นที่บ้ำนเก่ำ ผมคงโดนป้ำลิลี่เรียกไปด ุ
จนกว่ำจะสร่ำงแล้ว แต่กับที่นี่ซึ่งเป็นบ้ำนใหม่ ดูเหมือนจะไม่มีใคร
มำสนใจผม ที่กลับดึกเมื่อคืนก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้น

พอตื่นเช้ำมำเตรียมตัวไปโรงเรียน ทุกอย่ำงก็ยังเหมือนเดิม
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ไม่มีผิด แม่บ้ำนในชุดเรียบร้อยท�ำควำมสะอำดตำมจุดต่ำงๆ กำร์ด
หลำยคนเริ่มเข้ำประจ�ำที่ สลับกับผลัดกันเดินตรวจตรำรอบๆ บ้ำน 
และไร้วี่แววเจ้ำของบ้ำนเหมือนเดิม

ผมไม่น่ำดื่มทั้งเหล้ำชงเหล้ำช็อตเข้ำไปรวมกันแบบนั้นเลย 
ไหนจะพวกเบยีร์ทีผ่มกนิเปิดไปช่วงหวัค�ำ่ด้วย พอกินหลำยๆ อย่ำง
ปนกันทีไร ควำมทรงจ�ำผมจะหำยไปหมดเหมือนโดนลบทุกที แล้ว
คนืนีย้งัจะโดนลำกมำงำนวนัเกดิของเพือ่นอกีคนในกลุม่ด้วย โชคดี
ที่วันนี้ที่โรงเรียนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมำก ผมถึงได้แอบไปหลับพักผ่อน
ที่ห้องพยำบำลได้หลำยชั่วโมง ถึงต่ืนมำจะไม่ได้หำยสนิทเหมือน 
เกิดใหม่ แต่ควำมเหนื่อยล้ำและอำกำรเมำค้ำงก็ทุเลำลงไปเยอะ

“ท�ำไมนัง่นิง่แบบนีล่้ะ ไม่สมกบัเป็นนำยเลย ท่ีรกั” น�ำ้เสยีงโนล
ทอดหวำนในท้ำยประโยค มือของเขำเล่ือนเข้ำมำลบูไล้เอวผมเบำๆ

“โนล” ผมทัก ก่อนจะเหยียดยิ้มออกมำ
รู้แล้วละว่ำเขำตรงดิ่งมำหำผมทันทีที่เข้ำมำในงำนเพื่ออะไร 

เมื่อวำนเขำไม่ได้ในสิ่งที่ต้องกำร ก็คงหวังเป็นวันนี้แทนงั้นสิ
เอำยังไงดีล่ะ
ผมสอดส่ำยสำยตำไปรอบๆ ผบั ทัง้ทีม่คีนเบยีดเสยีดอยู่เตม็

ไปหมด แต่ผมกลบัมองไม่เหน็เลยว่ำมใีครน่ำสนใจพอจะไปด้วยแทน
ในคนืนี ้งัน้กค็งจะเป็นโนลนัน่แหละ ผมเองกไ็ม่ได้มเีซก็ซ์มำนำนแล้ว 
รบีกลบับ้ำนไปกไ็ม่รูจ้ะท�ำอะไรอยูด่ ีนอกจำกนอนเฉย ๆ  หำยใจท้ิง
ไปจนกว่ำจะหลับ

โนลมองผมอย่ำงคำดหวงั ก่อนทีเ่ขำจะย้ิมกว้ำงออกมำตอน
ที่ผมหันไปจูบ ริมฝีปำกร้อนเบียดชิดกับปำกของผม พร้อมเรียวลิ้น
ที่กวำดเอำทุกรสที่ผมมีอย่ำงหิวกระหำย จนผมต้องขย�ำเส้นผมนุ่ม
เพื่อระบำยอำรมณ์

จูบนี้ดีชะมัด...แต่ผมก็รู้สึกว่ำมีอะไรแปลกไป
เหมือนกับมันไม่ได้ดีที่สุด ทั้งๆ ที่โนลเป็นคนจูบเก่ง และผม
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ยอมรับควำมจริงข้อนั้นมำตลอด
ท�ำไมกัน
ผมขมวดคิ้ว ผละออกมำแล้วคว้ำแก้วเหล้ำบนโต๊ะขึ้นกระดก 

ก่อนตดัสนิใจขยบัขึน้คร่อมร่ำงสงู รมิฝีปำกบดขยีจ้บูร้อนแรงกว่ำเดมิ
ลงไปโดยไม่สนใจสำยตำจำกคนรอบข้ำงที่มองมำ แล้วยังไง ผมกับ
โนล เรำมีอะไรๆ ร่วมกัน ใครๆ ก็รู้ข้อนั้น ผมไม่จ�ำเป็นต้องหลบ
ซ่อนหรอก

ยิง่จบูกย็ิง่รูส้กึว่ำมอีะไรผดิไป จบูไม่ท�ำให้ผมพอใจอย่ำงทีค่วร
จะเป็น แม้ว่ำเรำจะแลกน�้ำลำยกันดุเดือดมำกแค่ไหนก็ตำม

บำงทีอำจเป็นเพรำะผมห่ำงจำกเซ็กซ์มำนำนเกินไป
“ฉันไม่นอนค้ำงคืน แล้วก็จะไม่ไปต่อที่บ้ำนของนำย” ผมพูด

ดักเอำไว้ โนลคลั่งที่จะเอำผมกลับบ้ำนไปกับเขำตลอด เขำว่ำเขำ
ชอบตื่นมำเห็นผมเป็นคนแรกในตอนเช้ำ

หึๆ  ผมไม่ได้ใสซือ่ขนำดดไูม่ออก เขำแค่อยำกให้ผมเป็นเซก็ซ์
แรกของเขำในตอนเช้ำมำกกว่ำ

โนลยิ้มร้ำยๆ ออกมำ ใบหน้ำหล่อขยับเอียง มือแกร่งบีบเข้ำ
แรงๆ ที่บั้นท้ำยเหมือนเขำนึกมันเขี้ยวผมขึ้นมำ

ชั่วพริบตำหนึ่ง ผมเกิดนึกถึงบ้ำนขึ้นมำ ถ้ำเกิดว่ำคุณเจเดน
อยู่ที่นั่น เขำจะว่ำไหมถ้ำผมไม่อยู่ จะดุหรือเปล่ำถ้ำเกิดผมค้ำงคืน
ข้ำงนอก จะไม่พอใจเหมอืนผูป้กครองคนอืน่ไหมถ้ำเหน็ผมดืม่เหล้ำ
จนเมำกลับไป

“งั้นก็รู้ไว้เลย ฉันไม่ปล่อยนำยกลับบ้ำนเร็วๆ นี้แน่”
...ไม่น่ำหรอก ใช่ว่ำเขำแคร์ขนำดนั้นสักหน่อย

Jaden’s Part
“ฉนัไม่ต้องกำรให้ต�ำรวจเข้ำมำยุง่กบัเรือ่งน้ี จ่ำยเงนิให้ ชำร์ลี 

เกยีส์ ไป บอกให้เขำคมุคนในหน่วยตวัเองให้ได้” ผมออกค�ำส่ังพลำง
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ปิดแฟ้มเอกสำรหนำๆ ลงแล้วเริ่มจุดบุหรี่ขึ้นสูบ
“ครบันำยใหญ่” ‘รอ็คกี’้ บอดกีำร์ด รวมไปถงึมอืขวำพยกัหน้ำ

รับค�ำสั่ง
“แล้วเรื่องเหล้ำจำกเปอร์โตริโก ถึงไหนแล้ว” ผมเปรยถำม 

คำดหวังให้ข่ำวดีเกิดขึ้นบ้ำง หลังจำกได้ยินเรื่องน่ำเบ่ืออย่ำงพวก
ต�ำรวจท�ำตัวน่ำร�ำคำญด้วยกำรเสนอหน้ำมำยุ่งเรื่องที่ไม่ควรยุ่ง

“ของถูกส่งออกจำกเบย์แฟร์แล้วครับนำยใหญ่ ตอนนี้คงจะ
ถึงโคลิเซียม เตรียมขนขึ้นเครื่องที่โอ๊กแลนด์แล้วครับ”

“ดี”
“ส่วนเรือ่งไอซ์ทีร่บัมำจำกเรเวเจอร์ ตอนน้ีของเก็บเข้ำโกดงัท่ี

กิชแล้วครับ” 
รอ็คกีร้ำยงำนเรือ่งทีผ่มเกอืบลืมไปเพิม่ ท�ำให้อำรมณ์ผมดขีึน้

ได้อีกเล็กน้อย ถึงส่วนตัวจะเกลียดกำรยื่นมือเข้ำไปยุ่งกับพวกสิ่ง 
เสพติด แต่ถ้ำต้องแลกมำด้วยข้อตกลงที่ดีกว่ำและกำรได้เปรียบใน
หลำยๆ ด้ำน ผมก็ต้องให้กำรช่วยเหลือคนบำงกลุ่มเป็นบำงครั้ง

“ไม่มีอะไรแล้ว เรียกให้จิมมี่มำเฝ้ำกำร์ดแทน แล้วนำยกลับ
ไปพักผ่อนได้” ผมสั่ง ช่วงอำทิตย์ที่แล้วเรำท�ำงำนกันหนักจนไม่ได้
หลับได้นอน ผมต้องบินไปดูของไกลถึงสเปน แล้วข้ำมพรมแดนไป
จัดกำรพวกนอกคอกอีก

“ครับนำย” อีกฝ่ำยค้อมหัว เตรียมถอยหลังเพื่อท�ำตำมที่ผม
สั่ง แต่เสียงดังวุ่นวำยมำจำกด้ำนนอกท�ำให้เรำทั้งคู่ชะงัก

ตีสี่
ไม่ควรมีเสียงดังโวยวำยในเวลำนี้
“เสียงอะไร” ผมจ้องร็อคกี้ ตอนที่อีกฝ่ำยเปิดประตูไปดูเพื่อ

หำต้นเหตุของเสียง
“คุณเดอร์แฮมครับนำยใหญ่” 
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ร็อคกี้ไม่รู้ว่ำลินมำอยู่ที่นี่ในสถำนะอะไร เขำจึงเลือกเรียก 
อีกฝ่ำยอย่ำงสุภำพไว้ก่อนเพื่อควำมปลอดภัย นำยของเขำไม่เคย
พำเด็กท่ีรับอุปถัมภ์มำพักพร้อมจัดหำห้องนอนหรูให้มำก่อน แล้ว
เด็กผู้ชำยคนนั้นก็ดูอ้อนแอ้นเกินกว่ำจะเก็บมำเลี้ยงเป็นบอดีกำร์ด

เขำไม่อยำกสรุปว่ำลินมำท�ำอะไรที่นี่ แต่นำยใหญ่เป็นคนที่
คั่วได้กับทุกเพศอยู่แล้ว คนที่ท�ำงำนใกล้ตัวล้วนรู้ควำมจริงข้อนี้ดี 
กว่ำใคร

“เด็กนั่นท�ำไมอีก” ผมถำมเสียงเรียบ
ร็อคกี้อึกอักไม่ตอบอะไร จนเจ้ำของชื่อปรำกฏให้เห็นใน

สำยตำ ร่ำงเพรยีวเดินมำหยดุพงิกรอบประตู ดวงตำฉ�ำ่เย้ิมขณะย้ิม
กว้ำง

“อ๊ะ ไฮ...แด๊ดดี้”
เมำอีกแล้ว เลี้ยงกันมำยังไงนะถึงออกมำเป็นแบบนี้
ผมส่งสำยตำบอกให้ร็อคกี้ออกไปนอกห้อง เขำท�ำตำมอย่ำง

ไว โดยไม่ลืมปิดประตูให้ด้วย
“มำนั่งนี่” ผมออกค�ำสั่ง
ร่ำงบำงยิ้มกว้ำง ท�ำตำมอย่ำงรวดเร็วโดยกำรมำทิ้งตัวลงนั่ง

บนเก้ำอี้ตัวใหญ่ตรงหน้ำโต๊ะท�ำงำน
ผมเองก็เกือบลืมเรื่องของลินไปแล้ว เพรำะหน้ำที่กำรงำน 

แล้วกท็ีไ่ม่ได้เจอกนัเลยนบัตัง้แต่วนันัน้ ท�ำให้เกอืบลืมไปว่ำครัง้หน่ึง
เคยมีเด็กผู้ชำยตัวเล็กๆ ที่กล้ำบ้ำบิ่นขอให้รับมำด้วย ทั้งที่เด็กคน
อื่นกลัวผมจนแทบไม่กล้ำสบตำ ไม่ได้เจอกันตั้งหลำยปี อีกฝ่ำย
เปล่ียนไปจนแทบไม่เชือ่ว่ำเป็นคนเดยีวกนั เพรำะเปลีย่นไปขนำดน้ี
ไง ผมถึงจ�ำเขำไม่ได้เลยตอนที่พบกันครั้งล่าสุด 

จำกเด็กผอมแห้ง หน้ำตำน่ำรักในควำมทรงจ�ำ ตอนนี้เติบโต
มำเป็นผู้ชำยร่ำงเพรียวที่ดูน่ำจะฮอตในหมู่เพื่อนไม่เบำ
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ผมไล่มองใบหน้ำสวยได้รูป คิ้วเรียงตัวสวย ตัดกับดวงตำที่
ตอนนีฉ้�ำ่ปรอืเหมอืนคนเมำ ใบหน้ำแดงจำกฤทธิแ์อลกอฮอล์ ผวิใส 
จมูกโด่งเชิดรั้น กับริมฝีปำกอวบอิ่ม

ภำพที่เห็นทั้งหมดบีบให้ผมต้องยอมรับกับตัวเองในใจว่ำ  
คนตรงหน้ำมีเสน่ห์ทำงเพศเกินกว่ำที่เด็กอำยุเท่ำนี้ควรจะมี แล้วก็
ไม่แปลกใจเลยว่ำท�ำไมตอนนั้นผมถึงคิดว่ำเขำโตกว่ำอำยุจริง

ทั้งที่เพิ่งจะโตดีแท้ๆ
“ฉันรู้แล้วว่ำเธอชอบหำเรื่องใส่ตัว” ผมเปรย หยิบบุหรี่มวน

ใหม่ข้ึนมำจุดพลำงคำบไว้ “ลิลี่เลี้ยงมำตำมใจเกินไปหรือไง ถึงได ้
ขี้เมำแบบนี้”

“คณุกไ็ม่ได้เลีย้งผม ไม่มสีทิธิว่์ำใครทัง้นัน้ ถอนค�ำพดูเดีย๋วนี!้” 
อีกฝ่ำยเถียงกลับเสียงดัง ใบหน้ำงออย่ำงไม่คิดจะเก็บอำรมณ์

“หึๆ” ทั้งที่เหนื่อยจำกเรื่องงำนมำ ผมกลับรู้สึกว่ำตัวเอง
สนุกสนำนกับกำรต่อล้อต่อเถียงเล็กๆ นี้กว่ำที่คิด

“อำหำรที่เธอกิน เงินที่ส่งเธอไปเรียน ไปดื่มเหล้ำ ที่ซุก
หัวนอน ไปจนถึงเสื้อผ้ำแพงๆ ที่เธอใส่อยู่ทุกวันนี่ไม่ใช่เงินของฉัน
หรือไง คิดว่ำมันเป็นเงินของใครกัน ลิลี่เหรอ”

ปัง!
ร่ำงบำงลุกขึ้น ใช้สองมือตบโต๊ะเสียงดัง ก่อนจะเซเบำๆ
“หยุดล�ำเลิกบุญคุณกับผมเดี๋ยวนี้ คุณไม่เคยแคร์เลยและผม

ไม่อยำกได้ยิน” 
เขำโวยวำย ก่อนปลดกระดุมเสื้อที่สวมอยู่ออกไวๆ
“นี่ไง ผมคืนให้หมดเลย คุณน่ะ...คุณน่ะ ใจร้ำยที่สุดเลย”
ผมนั่งมองคนตรงหน้ำนิ่งๆ เสื้อเชิ้ตสีขำวลำยดอกไม้บำงจน

แทบจะปกปิดอะไรไม่ได้อยู่แล้วถูกปลดกระดุมออกจนหมด ก่อนที่
ลนิจะเริม่ปลดกำงเกงของตวัเองอย่ำงบ้ำบิน่ ก็พอจะรูอ้ยู่เหมอืนกัน
ว่ำเป็นคนที่เมำแล้วท�ำอะไรไม่คิดทั้งยังบ้ำดีเดือด เป็นยังไงก็เป็น
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อย่ำงนั้น ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยจริงๆ
“หยุด” ผมสั่งเสียงเรียบ 
“...”
“ลิน ฉันสั่งให้หยุด!” ผมเริ่มเสียงดัง หุ่นที่เห็นกับเครื่องหน้ำ

สวยๆ รวมถงึกลิน่แอลกอฮอล์และควำมทรงจ�ำก�ำลงักระตุน้ผม และ
ผมไม่คิดจะหน้ำมืดเคลมเด็กที่เพิ่งรับมำวันนี้พรุ่งนี้ มันไม่ใช่เหตุผล
ที่ผมยอมให้ลินเข้ำมำอยู่ใกล้ๆ

ไม่เลย ผมไม่ได้คิดถึงเรื่องเซ็กซ์
ไม่ได้คดิอะไรเลยสกัอย่ำง นอกจำกควำมรูสึ้กสนุกตอนท่ีเหน็

ใบหน้ำสวยงอง�้ำกับค�ำพูดประชดประชัน
ท�ำไมเขำถึงมีควำมคิดแบบที่พูดมำทั้งหมดกันนะ เรื่อง

ครอบครวั เรือ่งทีว่่ำผมไม่แคร์ บำงทลีลิีอ่ำจจะไม่ได้บอกเขำให้ดี ผม
ไม่เคยรับเด็กคนไหนมำเป็นลูกบุญธรรม ผมเพียงแค่จัดหำบ้ำน 
ครอบครัวที่เหมำะสม พร้อมกับให้ทุนในกำรใช้ชีวิตและเรียนจนถึง
อำยุสิบแปด จำกนั้นถ้ำเด็กคนนั้นเก่งมำกพอ บริษัทก็จะเสนองำน
ให้ท�ำพร้อมให้เงินเดือนเหมือนกับพนักงำนทั่วไป

ค�ำว่ำครอบครัว มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผมตั้งแต่แรกแล้ว 
ด้วยซ�้ำ

“ท�ำไมอะ ผมคืนให้แล้วคุณไม่พอใจเหรอ ฮ่ะๆ อยำกได้ไร 
อีกอะ จะได้ขำดกันไปเลย” 

ลินยั่วยุผมไม่หยุด จนเป็นผมที่เป็นฝ่ำยต้องกัดฟันเพื่อข่ม
อำรมณ์แทน กระทัง่ร่ำงบำงสวยเดนิอ้อมโต๊ะมำหยุดใกล้ๆ มอืเรยีว
ดันไหล่ผมแรงๆ

อกีอย่ำง...ยิง่ผมจ�ำครัง้ล่ำสดุทีเ่รำเจอกนัได้ ผมยิง่มองอกีฝ่ำย
เป็นครอบครัวหรือคนธรรมดำๆ ไม่ได้เลย ไม่แปลกใจเลยสักนิด ก็
ซ่ำขนำดนี้ไงถึงได้ไปโผล่ที่นั่นตั้งแต่ยังอำยุไม่ถึง

“บอกมำ...อื้อ”
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ไวเท่ำควำมคิดที่ต้องกำรปิดปำกสวยๆ นี่ ผมกระชำกอีกคน
มำบดจูบเข้ำไปแรงๆ กลิ่นน�้ำหอมจำงๆ ท่ีเหลืออยู่บนตัวบำงย่ิง
ท�ำให้สติเตลิดไปไกล เรียวลิ้นของผมกวำดต้อนรุกไล่ลิ้นเล็กๆ ที่สู้
ไม่ถอย

“อื้อ!” ลินจิกเล็บเข้ำกับไหล่แรงๆ ท�ำให้ผมตำสว่ำงแล้วผลัก
เขำออกทันที

“เธอ...” ผมกัดฟัน สูดลมหำยใจลึก “ไปนอนซะ พรุ่งนี้ตื่นมำ
เรำต้องคุยกัน

ผมไม่ได้เรียกให้ลินมำอยู่ที่นี่เพื่อเป็นคู่นอน หรือท�ำกิจกรรม
อะไรกต็ำมเกีย่วกบัเซก็ซ์ และผมกย็งัคดิจะให้มนัเป็นแบบน้ันต่อไป

“หยุดหำเรื่องใส่ตัวได้แล้ว” ผมออกค�ำสั่งซ�้ำ ทั้งที่รู้ว่ำลินไม่มี
สตมิำกพอจะจ�ำค�ำของผมไปไตร่ตรองในเวลำน้ี ผมถอนหำยใจ เสย
ผมลวกๆ ตั้งใจจะรีบเดินกลับห้องนอนตัวเอง ก่อนที่อะไรจะเตลิด
มำกไปกว่ำนี้

“โอ๊ย!” 
เสียงใสร้องดังขึ้นจำกด้ำนหลังดึงผมให้หันกลับไปมอง เท้ำที่

จะก้ำวขึ้นบันไดชะงักเมื่อเห็นลินล้มฟุบอยู่ตรงพื้น ดูเหมือนเขำจะ
รีบตำมผมมำทั้งที่ตัวเองเดินไม่ตรงด้วยซ�้ำ

อย่ำหำเรื่องนักเลย
ผมพร�ำ่พดูค�ำนัน้กบัตวัเอง แต่กอ็ดเดนิไวๆ กลบัไปหำอกีคน

ไม่ได้ ลินเงยหน้ำมองผม ดวงตำคู่สวยฉ�่ำวำว ริมฝีปำกที่แดงระเรื่อ
เพรำะผมบดจูบแรงๆ ไปเมื่อครู่ ไล่มำจนถึงแผ่นอก หน้ำท้องขำว
เนียน เสื้อผ้ำแทบจะหลุดจำกตัวจำกกำรที่เจ้ำตัวปลดกระดุมหมด

อย่ำหำเรื่องให้ตัวเองเลย ไอ้เจ...
“ผมหนำว”
แม่ง...
เสียงออดอ้อนท�ำให้สิ่งที่ผมบอกกับตัวเองแตกกระเจิง ร่ำง
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บำงโดนอุ้มรวบเบียดกับอก ผมก้ำวไวๆ ผ่ำนกำร์ดที่ยืนประจ�ำอยู่
ชั้นบนซึ่งท�ำท่ำเหมือนจะเข้ำมำช่วย

“ไม่ต้อง ออกไปได้แล้ว”
ผมสัง่ห้วนๆ ก้ำวผ่ำนกำร์ดร่ำงใหญ่ทีค้่อมหวัให้จนถงึห้องนอน
ลินหัวเรำะเสียงดัง เขำหลับตำ ก่อนจะขดตัวเข้ำหำกันเมื่อ

โดนทิ้งลงบนเตียงนุ่ม
“ไหนดูซิ” ผมกระซิบ ลำกปลำยนิ้วผ่ำนหน้ำท้องแบนสวยจน

ลินหัวเรำะออกมำอีกรอบ
เมำมำยแทบไม่ได้สติ ปกป้องตัวเองก็ไม่ได้ แต่ยังซ่ำไปทั่ว
ไม่ได้รับบทเรียนคงไม่จ�ำ
“หนำว” ลินละเมอออกมำ เขำส่ำยหน้ำไปมำทั้งๆ ที่หลับตำ 

ขณะที่ผมใคร่ครวญว่ำจะปล่อยร่ำงบำงไปอีกสักครั้งดีไหม
ผมขยบัปลำยนิว้ข้ึนสูงจนถงึแผ่นอก ผวิเนือ้นุม่ท�ำให้ผมเผลอ

สมัผัสเล่นนำนข้ึนกว่ำเดมิอย่ำงหยดุไม่ได้ ลนิส่งเสยีงครำงอือ้องึใน
คอ มือเรียวคว้ำปลำยนิ้วของผมไปจับไว้แน่น เสียงหัวเรำะคิกคัก
หลุดมำตอนที่เขำบิดตัวหนีควำมจั๊กจี้

ร่ำงเลก็ดงึมอืผมขึน้สงูจนถงึรมิฝีปำก จบูหนกัๆ กดลงมำบน
ผิวเข้ม ลิ้นเล็กแลบออกมำลำกเลียปลำยนิ้วชี้ผมช้ำ ๆ ท�ำให้เลือด
ในตวัผมหยดุเดนิไปเลยในทนัท ีก่อนโพรงปำกอุ่นจะดูดดึงปลำยน้ิว
เข้ำไปด้ำนใน

ผมกดัฟันแน่น มองเห็นฟำงเส้นสดุท้ำยขำดลงต่อหน้ำต่อตำ
“อือออ...ฉันรู้ว่ำนำยคือใคร ตัวนำยอุ่นชะมัด...เอำฉันอีก 

สักรอบสิ ดีไหม”


