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1
แพม
เสียงเข็มวินาทีของนาฬิกาปลุกตั้งโต๊ะค่อยๆ ขยับตามแต่ละวินาทีที่
ไหลผ่านไป ความเงียบกับเสียงอธิบายงานของผูห้ ญิงคนสวยตรงหน้าทีม่ กี ลิน่
ของน�ำ้ หอมผสมวานิลลาอ่อนๆ ยิง่ ท�ำให้รสู้ กึ เคลิม้ และแย่งสมาธิจากโสตประสาท
สัมผัสไปทั้งหมด เสียงงุ้งงิ้งน่าฟังที่ออกมาจากริมฝีปากบางของ 'พี่แพม'
แฟนสาวของพี่กวีพี่ชายคนเดียวของฉันก�ำลังอธิบายถึงโจทย์คณิตศาสตร์
ที่ต่อให้ทำ� ทัง้ ชาติฉนั ก็ไม่อาจแก้ได้ แต่ไม่รวู้ า่ ท�ำไมคนสวยตรงหน้าพอมองโจทย์
ปราดเดียว ก็สามารถคิดและค�ำนวณออกมาคล้ายกับแก้ปริศนาเกมได้ราวกับ
มันสนุกและง่ายดายเสียเหลือเกิน
"เข้าใจตรงนี้มั้ย"
"..."
"รัก?"
"ค่ะ รักเองค่ะ"
"พี่เรียกชื่อเรา"
รอยยิม้ พิมพ์ใจปนเสียงหัวเราะหน่อยๆ ของพีแ่ พมท�ำให้ฉนั สะดุง้ ตืน่ จาก
ภวังค์ อา...ท�ำเรื่องน่าอายออกไปแล้วสินะ อยู่กับพี่เขาทีไรฉันมักจะลืมไปเลย
ว่าติวหนังสืออยู่
"ขอโทษทีคะ่ รักคิดว่าคงจะสอบไม่ตดิ หรอก โง่ขนาดนี้ สุดท้ายก็ตอ้ งเข้า
มหาวิทยาลัยเปิดอย่างที่พ่อกับแม่เตรียมการเอาไว้ให้นั่นแหละ" ฉันทิ้งตัว
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ลงนอนเท้าแขนตัวเองอย่างแสนเศร้า มันไม่ใช่ทกุ คนนะทีเ่ ห็นโจทย์คณิตศาสตร์
แล้วรู้สึกสนุกเหมือนเล่นเกมอารยาน่ะ
"พี่ติวไม่เก่งเหรอ"
น�้ำเสียงหวานๆ มองฉันด้วยแววตาติดน้อยใจหน่อยๆ แต่ปากยังคงยิ้ม
อยู่ พอเห็นอากัปกิริยาอย่างนั้นแล้วฉันก็รีบลุกขึ้นส่ายหัวปฏิเสธเป็นพัลวัน
"ไม่ใช่แบบนัน้ นะคะพี่ เพียงแต่วา่ รัก...เฮ้อ คือรักโง่อะ่ ค่ะพีแ่ พม หัวของรัก
มีเอาไว้เพื่อทิ้งลงหมอนแล้วนอนหลับไปเลยมากกว่าจะมาคิดอะไรมากมาย
ตอนเด็กๆ พ่อแม่เลี้ยงพี่ด้วยอะไรคะ ทั้งสวยทั้งฉลาดอย่างนี้ ท�ำบุญมาดีจัง"
"พี่ก็อ่านหนังสือทุกวัน ไม่มีใครท�ำอะไรส�ำเร็จโดยไม่พยายามหรอกนะ"
คนสวยตรงหน้าปิดหนังสือเมื่อเห็นว่าฉันไม่สนใจที่จะเรียนแล้ว แอบ
รู้สึกผิดหน่อยๆ ที่ท�ำให้พี่แพมเสียความมั่นใจที่ไม่อาจจะสอนเด็กโง่คนนี้ได้
ฉันเลยเอื้อมมือไปจับข้อมือพี่สาวคนสวยตรงหน้าแล้วส่งยิ้มสดใสไปแทน
"อย่าโกรธรักนะคะ จริงๆ พี่แพมสอนดีแล้ว"
"พี่จะไปโกรธรักท�ำไมล่ะ"
ไม่ว่าจะขยับตัวหรือท�ำอะไรก็ดูดีไปซะหมดจนฉันมักอดไม่ได้ที่จะชอบ
ส่องกระจกเปรียบเทียบระหว่างหน้าตาตัวเองกับพีแ่ พมแล้วรูส้ กึ โกรธพ่อแม่ที่
ปั้นฉันได้ไม่เท่าเทียมกับคนบนโลกนี้เลย พี่ชายฉันก็ออกจะหล่อ แต่ท�ำไมฉัน
ต้องออกมาแล้วขี้เหร่กระโด๊กกระเด๊กแบบนี้ด้วย แถมยังประเคนความโง่มา
เต็มสมองอีก รู้สึกอายจัง
"เอาแต่มองพีอ่ ยูไ่ ด้ มีอะไรติดหน้าหรือเปล่า" คนหน้าสวยเริม่ จะไม่มนั่ ใจ
เมื่อเห็นฉันมองเจ้าตัวสลับกับกระจกบานที่ใกล้ที่สุดตลอดเวลา ฉันบึนปาก
นิดหน่อยแล้วบอกไปตามตรง
"แค่อิจฉาน่ะค่ะว่าท�ำไมพี่แพมสวยอย่างนี้ ปาก คอ คิ้ว คาง เหมือนดั่ง
ไซซี"
"โอ้โห ชมซะลอยเลย" คนหน้าสวยหัวเราะคิกคักด้วยน�้ำเสียงประหนึ่ง
หยดน�้ำที่ไหลลงมาจากที่สูงจนเกิดเป็นเสียงกังวานน่าฟัง
"แม้แต่เสียงพี่ยังฟังแล้วดูดีเลย"
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"มีอะไรที่รักไม่ชอบพี่บ้างเนี่ย"
"รักชอบพี่ไปหมดทุกซอกทุกมุมเลยค่ะ"
ฉันตอบออกไปอย่างไม่คิดอะไร แต่คนตรงหน้าเหมือนชะงักนิดหน่อย
แล้วหัวเราะ
"พี่ควรจะท�ำตัวยังไงดี"
ยังมีอีกหลายอย่างที่ฉันคิดเกี่ยวกับตัวพี่แพมเยอะไปหมดแต่ไม่อาจ
เล่าได้ เพราะเป็นความคิดที่ค่อนข้างจะพิเรนทร์และสกปรกไปสักหน่อย ด้วย
ความที่ฉันเป็นคนแก่นแก้วและอยู่กับเพื่อนผู้หญิงที่ติดจะหยาบโลนทะลึ่ง
ทะเล้น ดังนัน้ การพูดเรือ่ งเกีย่ วกับเพศสัมพันธ์จงึ ออกไปในแนวโลกของจินตนาการ
และน�้ำเสียงของพี่แพมคือหนึ่งในเรื่องที่ฉันชอบเอามาสมมติเสมอ
ถ้าสมมติว่าพี่แพมก�ำลังอ่อนไหว ถูกเล้าโลม เสียงเจ้าตัวจะออกไปใน
โทนแบบใด...
"รัก"
"คะ!" ฉันสะดุ้งราวกับคนถูกจับได้ พี่แพมเอื้อมมือมาแตะแขนฉันนิด
หนึ่งแล้วมองหน้าฉันแปลกๆ "มะ...มีอะไรหรือเปล่าคะ"
"พี่เห็นรักนั่งยิ้มอยู่คนเดียว"
"อ๋อ โทษทีค่ะ คิดอะไรเรื่อยเปื่อยอยู่"
"แล้วคิดอะไรล่ะ"
ฉันส่ายหัวดิก ขืนพูดออกไปมีหวังคนน่ารักข้างหน้าโกรธฉันตายแน่เลย
ฉันยังอยากเห็นรอยยิ้มที่มักจะมีปุ่มที่บุ๋มลงไปด้านข้างแก้มนั่นของพี่สาวคน
สวยอยู่ ดังนั้นการเปลี่ยนเรื่องน่าจะดีที่สุด
"คิดว่าจะถามเกี่ยวกับน�้ำหอมที่พี่แพมใช้น่ะค่ะ ได้กลิ่นแล้วรู้สึกใจเต้น"
คนหน้าสวยเอื้อมมือมายีผมฉันอย่างเอ็นดู
"ก็นึกว่าคิดอะไรอยู่ ท�ำหน้าซะพี่อยากรู้เลย"
ฉันขอเล่าเกีย่ วกับความสัมพันธ์ของฉันกับพีแ่ พมสักหน่อย ก็อย่างทีบ่ อก
ว่าพี่แพมเป็นแฟนกับพี่กวีพี่ชายคนเดียวของฉันเอง จริงๆ แล้วฉันรู้จักพี่แพม
มาตั้งแต่ตัวเองเข้า ม.ต้น เพราะเราเรียนอยู่ที่เดียวกัน ส่วนตัวพี่แพมเองเข้า
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มาเรียนตอน ม.4 แล้วได้คบกับพีก่ วีจนเราสนิทกัน ด้วยความทีส่ วยจัดบวกกับ
เรียนดีมากท�ำให้ไม่ค่อยมีผู้ชายคนไหนกล้าเข้าใกล้สักเท่าไหร่ ไหนจะพวก
ผูห้ ญิงด้วยกันทีเ่ กลียดพีแ่ พมอย่างไม่มสี าเหตุ หรือสาเหตุจริงๆ แบบไม่โลกสวย
ก็คืออิจฉาเพราะพี่เขาสวยกว่านั่นแหละ แต่ทว่า...ถ้าไม่มีผู้กล้า ดอกฟ้าก็คง
ไม่ถูกเด็ด และคนคนนั้นคือพี่กวี พี่ชายของฉันเอง
แต่จะจีบดอกฟ้าจะใช้วิธีธรรมดาก็ไม่ได้ พี่ชายฉันเลยสั่งให้ฉันไปสืบ
ทุกวิถีทางว่าพี่แพมชอบอะไรและไม่ชอบอะไรบ้าง หลังจากที่สายสืบได้ลงไป
ส�ำรวจและพบเรือ่ งน่าสนใจ (เหล่าเพือ่ นๆ ของฉันเอง) ท�ำให้รวู้ า่ จริงๆ แล้วพีแ่ พม
ชอบคนที่มีสาระกับชีวิต ชอบอ่านหนังสือมาก กลัวแมวแต่ก็ไม่ได้เกลียด
แพ้กงุ้ เล่นดนตรีได้ ฉันน�ำข้อมูลเหล่านีไ้ ปบอกพีช่ ายจนหมดแต่พก่ี วีไม่ใช่พวก
หนอนหนังสือ เลยลงทุนฝึกกีตาร์แทนทัง้ ๆ ทีก่ ลัวนิว้ ด้าน และลงทุนท�ำทุกอย่าง
ให้พแี่ พมประทับใจ บวกกับเป็นคนหน้าตาดีเข้าหาคนเก่งท�ำให้พแี่ พมแพ้ทาง
ได้ไม่ยาก ความรักของคนทัง้ คูป่ ระสบความส�ำเร็จส่วนหนึง่ เพราะฉันเลยทีเดียว
ก็แหม...ฉันคนนี้นี่แหละที่เป็นคนเดินไปหาพี่แพมแล้วส่งจดหมายด้วย
ลายมือที่ฉันเขียนขึ้นเองเพื่อช่วยให้พี่ชายฉันสมรัก ฉันเชื่อว่าความพยายาม
ของพีช่ ายฉันทัง้ หมดแทบไม่เป็นผลเลยจนกระทัง่ เจอจดหมายบอกรักเนีย่ แหละ
ถือว่าเวิร์ก ถือว่าเด็ดสุด
ผู้หญิงร้อยทั้งร้อยชอบอะไรแบบนี้ ฉันเองยังชอบเลย
แต่เรื่องนี้เป็นความลับ พี่แพมไม่เคยรู้มาก่อน ในขณะที่พี่ชายฉัน
ก็ยอมรับไปอย่างหน้าด้านๆ ว่าตัวเองเป็นคนส่งจดหมาย แต่ช่างเถอะ ฉันก็
คาดหวังให้สองคนนีค้ บกันอยูแ่ ล้ว ไม่อย่างนัน้ ฉันจะเขียนจดหมายไปท�ำไมล่ะ
นี่ยังนึกชื่นชมตัวเองอยู่เลยที่คิดอะไรแบบนี้ได้ แม้จะโบราณไปหน่อยก็เถอะ
"โทษที ให้รอซะนานเลย แต่งตัวเสร็จแล้ว" พี่กวีเดินออกมาจากห้อง
ตัวเองพร้อมกับแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างหล่อ ในขณะที่พี่แพมในวันนี้แต่งตัว
ธรรมดาๆ ไม่หวือหวาอะไรมากนักจนฉันแปลกใจกับการแต่งตัวที่ขัดกันของ
พี่ๆ ทั้งสองคน
"จะไปไหนกันคะเนี่ย ท�ำไมดูเหมือนไม่ได้ไปด้วยกันเลย"
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"จะไปผับน่ะ พี่ก็บอกแพมแล้วว่าให้แต่งตัวสวยๆ แต่ต่อให้ไม่แต่งอะไร
มากแพมก็สวยอยู่แล้ว" พี่กวีเดินมาโอบไหล่แฟนสาวอย่างเคยชิน แต่พี่แพม
แค่ก้าวขาออกไปนิดหนึ่งเหมือนต้องการจะเบี่ยงตัวหลบ
เอ่อ...ฉันรูส้ กึ ได้ถงึ ความไม่ปกติในบรรยากาศแบบนี้ ทะเลาะกันหรือเปล่า
เนี่ย
"เราไม่อยากไป" พี่แพมบอกออกมาด้วยท่าทางเฉยๆ ต่างจากตอนที่อยู่
กับฉันลิบลับ "เราไม่รู้จักเพื่อนของกวีเลย ไปก็ไม่รู้จะไปท�ำอะไร"
"ก็ไปท�ำความรู้จักไง ไปยืนเต้นๆ เฉยๆ ก็ได้"
"เรากินเหล้าไม่ได้"
"ตัวก็รู้ว่าไปกับเค้าปลอดภัยอยู่แล้ว ไม่เป็นไรน่า ไปกันเถอะ นะๆ"
พี่กวีพยายามจะโอบไหล่แฟนตัวเองอีกครั้ง คราวนี้พี่แพมไม่ได้หลบ
หรือพูดให้ถูกก็คือไม่มีจังหวะที่จะหนี ฉันมองพี่แพมกับพี่ชายตัวเองอย่าง
นึกเห็นใจหน่อยๆ คนหนึง่ ก็อยากจะแนะน�ำแฟนตัวเองให้เพือ่ นรูจ้ กั หรือถ้าฉัน
เดาไม่ผดิ ก็คงอยากจะอวดให้เพือ่ นเห็นว่าตัวเองมีแฟนสวยแค่ไหน ส่วนอีกคน
หนึ่งที่วางตัวแบบนี้มาโดยตลอด ไม่ชอบความวุ่นวายใดๆ เอาแต่อ่านหนังสือ
จะให้ไปเที่ยวผับมันย่อมไม่ใช่ไลฟ์สไตล์อยู่แล้ว ใครจะอยากไปกัน ฉันไม่อิน
เท่าไหร่เลยว่าพีแ่ พมรูส้ กึ อะไรกับพีช่ ายฉัน แต่ทงั้ คูก่ ค็ บกันมาจะสองปีแล้วนะ
ไม่รักก็คงไม่ยาวนานแบบนี้ล่ะมั้ง
"งั้นไม่กลับดึกนะ"
"โอเค"
ในที่สุดพี่กวีก็ยิ้มออก ฉันมองนาฬิกาที่บอกเวลาก�ำลังจะเข้าสี่ทุ่มแล้ว
รู้สึกเป็นห่วงคนสวยที่ท�ำหน้าไม่ร่าเริงเอาซะเลย ท�ำมั้ยท�ำไมมันช่างต่างกับ
ตอนสอนการบ้านฉันลิบลับ คงจะมีความสุขอยูก่ บั ต�ำรับต�ำราอย่างเดียวล่ะมัง้
พี่คนสวยเนี่ย
"ดูแลพีแ่ พมด้วยนะ พีก่ อ็ ย่าดืม่ เหล้าเยอะนะ เดีย๋ วขับรถกลับบ้านไม่ได้"
"รู้แล้วน่าแม่"
พีก่ วีเรียกฉันว่าแม่อย่างประชดประชัน ฉันเบ้ปากนิดหนึง่ แล้วโบกมือลา
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บอกตามตรงว่าฉันค่อนข้างห่วงความรู้สึกของพี่แพมหน่อยๆ แต่เอาเถอะ
พี่ชายฉันก็ไปด้วยทั้งคน
คงไม่มีอะไรน่าห่วงหรอกมั้ง?
คืนนีฉ้ นั ค่อนข้างจะนอนไม่หลับ ไม่รทู้ ำ� ไมเหมือนกัน ฉันถึงเอาแต่นกึ ถึง
สีหน้าของพีแ่ พมตลอดเวลา มันช่างเป็นใบหน้าทีไ่ ม่มคี วามสุข ขณะทีก่ ำ� ลังคุย
สไกป์กับเพื่อนสาวที่ประชุมสายกันอยู่ว่าด้วยเรื่องสอบเข้าฉันก็เหม่อลอยไป
ไกลจนไม่รู้ว่าเพื่อนคุยกันถึงไหนแล้ว
"อีดอกกก...รัก"
เสียงเรียกของ 'บัว' เพื่อนมัธยมที่อยู่หน้าจอคอมฯ เรียกฉันด้วยชื่อที่
พ่อแม่ประทานมาให้แต่เด็กท�ำให้ฉนั ตืน่ จากภวังค์ ก่อนจะหันมาท�ำหน้าบูดใส่
เพื่อนแล้วเรียกมันกลับ
"ว่าไงอีดอกกก...บัว"
"เพื่อนคุยอยู่เหม่อห่าอะไรวะ คิดถึงผัวเหรอ"
"ไอ้บ้า! คบกันมาตั้งนานเคยเห็นฉันคบกับใครรึไง"
"แล้วแกเหม่อลอยไปถึงไหนแล้ว เพื่อนคุยไม่รู้จักหันมาสนใจ"
"ก็พวกแกคุยอะไรกันล่ะ ไม่เห็นเคยพ้นเรื่องใต้สะดือเลย"
เพื่อนที่อยู่บนหน้าจอทุกคนบิปากเป็นรูปสระอินิดหน่อยเมื่อเห็นฉัน
กระด้างกระเดือ่ งกับความลามกทีท่ ำ� เหมือนกับว่าตัวเองไม่เคยหยาบโลนมาก่อน
"แกน่ะตัวใต้สะดือเลย ใครกันที่บอกว่าเข้ามหาวิทยาลัยจะเอารุ่นพี่มา
เปิดซิงตัวเองฉลองเฟรชชี่" นัชเชล เพื่อนสาวอีกคนเอาลิ้นเลียฟันอย่างหมั่นไส้
ในตัวฉันมาก พูดกันตามจริงวันนีฉ้ นั รูส้ กึ กระดากใจนิดหน่อยทีจ่ ะคุยเรือ่ งทะลึง่
อาจจะเพราะฉันเพิง่ ซึมซับความงดงามและความเรียบร้อยของพีแ่ พมมาล่ะมัง้
"ก็พูดไปอย่างนั้นแหละ"
"นี่พี่สุดหล่อของแกอยู่หรือเปล่า" ติ๊ต่าง เพื่อนตุ๊ดผู้อยู่ในจออีกคนท�ำท่า
ชะโงกหน้าคล้ายกับจะโผล่ออกมานอกจอได้ "บอกพี่แกแก้ผ้าโชว์หน่อยสิ
อยากน�้ำเดิน"

Page_US.indd 10

5/30/2560 BE 14:33

เจ้าปลาน้อย 11

"อีบ้า แกคิดว่าพี่ฉันจะมาแก้ผ้าใส่หน้าคอมฯ น้องสาวมั้ยล่ะ...ไม่อยู่
วันนี้ไปตื๊ดๆ กับเพื่อนที่มหาวิทยาลัย หนีบพี่แพมไปด้วย"
และเมือ่ พูดถึงเรือ่ งคูร่ กั เหล่าเพือ่ นผูม้ ากไปด้วยจินตนาการก็ตา่ งพากัน
สอดรู้สอดเห็นทันที
"พี่แกสองคนได้กันหรือยังวะ"
มีความหงุดหงิดนิดหน่อยเมื่อเจอค�ำถามแบบนั้น แม้ว่าฉันจะสงสัย
มานานแต่ไม่กล้าพูดออกไป ก็แหม...ถ้าฉันจินตนาการเสียงครางได้ คิดว่าฉัน
จะไม่คิดเรื่องอื่นๆ เชียวเหรอ
"ถามโง่ๆ นะอีดอกบัว คบกันมาตัง้ สองปีจะเหลือรอดเหรอ ถ้าไม่ทำ� อะไร
เลยแมงมุมก็ไปถักหยากไย่แล้วป่ะวะ" ติต๊ า่ งสะแหล็นพูดขึน้ มาอย่างคนทีม่ อง
โลกได้มืดบอดและด�ำด้านเป็นที่สุด
"พี่แพมไม่ใช่คนแบบนั้นหรอก" ฉันแก้ตัวแทน แต่เพื่อนก็ดูเหมือนจะไม่
สนใจฉันเลย
"แกจะไปรู้ได้ยังไง คนสวยๆ มีใครซิงบ้าง ว่างๆ แกลองเอาหูไปแนบ
ประตูห้องนอนพี่ชายแกดูสิ คิกๆ แค่คิดก็เขิน"
"นี่แค่คิดภาพตามฉันก็..."
"ฉันไปก่อนนะ"
ฉันตัดบทแล้วพับหน้าจอโน้ตบุก๊ อย่างร�ำคาญ ไอ้พวกบ้า คิดอะไรลามก
จกเปรต โอเค เรื่องเซ็กซ์มันเป็นเรื่องธรรมชาติ ฉันไม่ได้ตัดสินว่ามันผิดหรอก
ถ้ารู้จักป้องกัน แต่ไม่รู้ท�ำไม พอได้ยินใครมาพูดแบบนี้เกี่ยวกับตัวพี่แพมแสน
สวยของฉันแล้วรูส้ กึ โกรธเหมือนมีคนมาต่อว่าแม่ชที เี่ รานับถือและศรัทธาอะไร
เทือกนั้น
โอ๊ยดูสิ เพราะอีพวกนัน้ ฉันเลยเอาแต่คดิ ภาพในหัวว่าสองคนนัน้ ท�ำอะไร
กันในห้องนอน ร้อน! หิวน�้ำ ลงไปกินน�้ำดีกว่า
1.00 A.M.
เข็มสัน้ บนหน้าปัดนาฬิกาเบนไปทีเ่ ลขหนึง่ ในช่วงท้องฟ้ายามค�ำ่ คืน เสียง
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จิ้งหรีดจากข้างนอกท�ำให้ฉันรู้สึกได้ว่าตัวเองในวันนี้นอนดึกเหลือเกิน ฉัน
ลงมาข้างล่างเพือ่ จะหาน�ำ้ ดืม่ แต่ทว่าหางตาตัวเองกลับเห็นเงาตะคุม่ ๆ อยูบ่ น
โซฟาคล้ายกับมีใครก�ำลังท�ำอะไรขยุกขยิก
กลิ่นวานิลลา...
ฉันจ�ำน�้ำหอมกลิ่นนี้ได้ดีว่าเป็นของใคร วันนี้ฉันเพิ่งจะทักและเอ่ยชม
ไปเองเพราะเจ้าของมาช่วยติวหนังสือให้ หัวใจฉันเต้นโครมครามราวกับรู้ว่า
เงาตะคุ่มๆ นั่นคือร่างของพี่ชายฉันก�ำลังท�ำอะไรอยู่ในความมืด ตัวฉันชาดิก
หัวสมองโปร่งโล่งอย่างท�ำอะไรไม่ถกู ตัง้ ใจจะลงมากินน�ำ้ แต่กลับได้มาเห็นอะไร
แบบนี้ในระยะเผาขน
ไม่...ไม่เอาดีกว่า ขึ้นห้องดีกว่า
"เอามือออกไป อย่ามาจับ..."
เสียงครางของพี่แพมท�ำให้หัวใจฉันแทบจะระเบิดออกมานอกอก ขาที่
คิดจะก้าวขึน้ ไปข้างบนถึงกับแข็งค้างคล้ายกับถูกฟรีซเอาไว้กบั ที่ ทัง้ ๆ ทีบ่ รรยากาศ
รอบๆ ค่อนข้างเย็น แต่ฉันกลับรู้สึกร้อนและคอแห้งผาก ฉันเป็นคนทะลึ่งนะ
แต่พอเหตุการณ์แบบนี้มาอยู่ตรงหน้าจริงๆ ฉันกลับรู้สึกกลัวและอายที่จะ
ยืนอยู่ต่อไป
"อย่าท�ำกับเราแบบนี้...อือ...อย่า..."
นั่นคือเสียงปฏิเสธหรือเปล่า? ท�ำไมมันดูอ้อแอ้ไร้เรี่ยวแรงแบบนั้น
ฉันยกมือกุมที่อกด้านซ้ายของตัวเองอย่างกลัวว่ามันจะดังเกินไปแล้วคนที่อยู่
ตรงนั้นทั้งคู่จะได้ยิน
ไม่...ไม่ใช่เรื่องของเรา นี่มันเรื่องธรรมชาตินี่นา
"เค้ารักตัวนะ...ไม่เป็นไรหรอก ไม่เป็นไร..."
"ไม่..."
เสียงของพีก่ วีดงั ขึน้ คล้ายอ้อนวอน แต่เสียงของพีแ่ พมทีข่ ดั ขืนนัน้ ก็ดจู ะ
ไม่ยอมแพ้เช่นกัน ฉันสับสนมากว่าควรจะท�ำยังไง
ตื่นเต้น...
ตกใจ...
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อยากดู...
และไม่อยากดู!
"พ่อ แม่...พี่กวีกลับมาแล้ว!" ฉันตะโกนเสียงดังราวกับรอคอยการมา
ของทั้งสองคนแล้วหมุนตัวกระทืบเท้าลงบันไดให้เกิดเสียงตึงตังเพื่อให้คนที่
ท�ำอะไรลับๆ ล่อๆ นัน่ ได้ยนิ ชัดเจน "ท�ำอะไรกันอยูค่ ะท�ำไมไม่เปิดไฟ เดีย๋ วเปิด
ให้นะ"
ท�ำไมฉันถึงท�ำแบบนี้ ฉันก�ำลังไปขัดความสุขคนทั้งคู่อยู่หรือเปล่า...
นีเ่ ป็นค�ำถามทีอ่ ยูใ่ นหัวฉันในขณะทีต่ วั เองเดินไปเปิดไฟจนบ้านสว่างวาบเป็น
สีขาว พีก่ วีทดี่ รู บี ร้อนในการกลัดกระดุมเสือ้ ลุกขึน้ ยืนแล้วท�ำเหมือนกับว่าไม่มี
อะไรเกิดขึ้นในขณะที่ร่างของพี่แพมยังคงนอนหน้าแดงก�่ำไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร
กับใครเขาเลย
"พี่แพมเป็นอะไรน่ะพี่"
"แพมเมาน่ะ"
ฉันเหล่มองพีช่ ายตัวเองอย่างเข้าใจในทันที พีก่ วีหลบตาฉันราวกับกลัว
ว่าจะถูกจับได้ พอเห็นสภาพคนสวยทีต่ อนนีเ้ หมือนคนไร้เรีย่ วแรงแล้วรูส้ กึ โกรธ
พี่ชายตัวดีที่ท�ำคนไม่มีทางสู้อย่างนี้
"เมาแล้วไม่พาไปนอนล่ะคะ มัวท�ำอะไรอยู่"
"กะ...ก็..."
"พีแ่ พมคะ" ฉันคุกเข่าข้างโซฟาแล้วพยายามเขย่าพีแ่ พมทีย่ งั คงนอนไม่รู้
เรื่อง "นี่รักเองนะ พอจะลุกไหวมั้ยคะ"
คนหน้าสวยปรือตาสีนำ�้ ตาลอ่อนขึน้ มามองฉันราวกับดีใจ กลิน่ แอลกอฮอล์
อ่อนๆ ลอยออกมาจากปากนัน่ ท�ำให้ฉนั ได้แต่ถอนหายใจแล้วมองไปทางพีช่ าย
อย่างโกรธๆ
"พี่ให้แฟนตัวเองกินเหล้าท�ำไม"
"ก็แค่เข้าสังคม..."
"แน่ใจเหรอว่ากินเพือ่ เข้าสังคมไม่ได้หวังอย่างอืน่ " ฉันพูดเพียงเท่านัน้ ก็
ค่อยๆ ประคองพีแ่ พมให้ลกุ ขึน้ นัง่ แม้พแี่ พมจะตัวหนัก แต่ฉนั ก็จะพยายามแบก
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คนสวยไปกับฉันให้ได้ "ไปกับรักนะคะ คืนนีน้ อนกับรัก...ช่วยรักพยุงตัวหน่อยนะ"
ถึงแม้จะเมามากแต่ก็ดูเหมือนว่าพี่แพมจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันขอเป็น
อย่างดี พยายามประคองน�ำ้ หนักไม่ให้ทงิ้ มาทีฉ่ นั มากจนเกินไปแล้วค่อยๆ เดิน
มาด้วยกันกับฉัน พี่กวีท�ำท่าจะเข้ามาช่วยแต่พี่แพมปัดแขนออกก่อนจะพูด
ด้วยน�้ำเสียงเย็นเยียบแม้จะอยู่ในอาการเมามายก็ตาม
"อย่ามาจับ"
ฉันพอเข้าใจว่าพี่แพมรู้สึกยังไง เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้แม้จะท�ำเป็นไม่เห็น
แต่ฉันก็รู้ว่าไม่ได้เกิดจากการสมยอมแน่ๆ พรุ่งนี้ฉันคงจะถูกพี่ชายโกรธหรือ
ไม่พูดด้วยไปเลยที่ไปขัดจังหวะโหมโรง แต่ฉันก็ทนไม่ได้เหมือนกันที่จะเห็น
ลูกผู้หญิงด้วยกันต้องมาเจออะไรแบบนี้
"รัก...พี่ขอบคุณนะ"
ฉันเหล่มองคนที่พยายามอย่างมากที่จะพูดค�ำนั้นออกมา เพราะแม้แต่
จะประคองสติยังท�ำได้ล�ำบาก
"ไม่เป็นไรค่ะ"
แค่ได้ยินค�ำว่าขอบคุณหัวใจฉันก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมา นี่สินะการ
ท�ำความดี...การได้เป็นฮีโร่มันให้ความรู้สึกแบบนี้นี่เอง
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2
กางเกงใน
ในที่สุดเราทั้งคู่ก็มาถึงห้องนอนจนได้ พี่แพมพอเห็นเตียงก็ถลาเข้าไป
นอนอย่างคนทีไ่ ม่สามารถตัง้ ฉากกับโลกใบนีไ้ ด้อกี ต่อไป ท่าทางน่าสงสารและ
อ่อนแรงนั่นท�ำให้ฉันต้องเดินเข้าไปช่วยจัดท่าทางการนอนให้ดูเรียบร้อยขึ้น
ไม่รวู้ า่ ตอนเดินมาด้วยกันกับฉันต้องใช้ความพยายามมากขนาดไหน พอมาถึง
เตียงถึงได้หมดสภาพและไร้ซึ่งก�ำลังจะป้องกันตัวเองได้ขนาดนี้
กลิน่ แอลกอฮอล์ฉนุ กึกท�ำให้ฉนั คิดขึน้ ได้วา่ ต้องเช็ดเนือ้ เช็ดตัวให้คนเมา
สบายขึ้นสักหน่อย แต่เพราะไม่เคยดูแลใครมาก่อนมันเลยออกมาดูเก้ๆ กังๆ
บิดผ้าก็ไม่มีแรง จะเช็ดก็ดูเก้งก้าง
"เดี๋ยวรักเช็ดเนื้อตัวให้นะคะพี่แพมจะได้นอนสบายขึ้น"
"อือ..."
เสียงทีค่ รางออกมาจากล�ำคอท�ำให้ฉนั รูส้ กึ แปลกๆ มันให้ความรูส้ กึ เซ็กซี่
ปนกับความน่ารักทีไ่ ม่รเู้ รือ่ งรูร้ าวอะไร พอเช็ดตามแขนและซอกคอได้นดิ หน่อย
ฉันก็มองไปยังท่อนล่าง กางเกงยีนรัดรูปทีใ่ ห้ความรูส้ กึ อึดอัดบนร่างบางทีแ่ ม้แต่
ฉันเองเห็นแล้วยังหายใจไม่ค่อยจะออก ท่าทางดูพ่ีแพมคงจะไม่สบายนักถ้า
ต้องนอนทั้งอย่างนี้
"พี่แพมคะ...ถอดกางเกงมั้ย"
"ช่วยพี่หน่อยสิ"
คนพูด พูด ทั้งๆ ที่ยังหลับตา ฉันพยั กหน้ า รั บทราบแล้ ว เอื้ อมมื อไป

Page_US.indd 15

5/30/2560 BE 14:33

16 US รักของเรา

ปลดกระดุมกางเกงยีนอย่างทุลกั ทุเล นิว้ มือด้านหลังทีพ่ ยายามจะแกะกระดุม
สัมผัสกับเนื้อบางๆ ตรงท้องน้อยนั่นท�ำให้ฉันสะดุ้งราวกับถูกไฟฟ้าช็อต
โห...ผิวดีจัง
"ขอโทษนะคะพี่แพม กางเกงมันค่อนข้างถอดล�ำบาก ช่วยยกตัวให้รัก
หน่อยได้มั้ย"
คนเมาช่างแลดูว่าง่าย พอบอกให้ยกตัวขึ้นก็ยอมท�ำตามแต่โดยดี
ฉันปลดซิปแล้วค่อยๆ ดึงกางเกงยีนรัดรูปนั่นออกอย่างทุลักทุเล ผิวด้านนอก
ว่าออร่าแล้วด้านในยิ่งกว่าหยวกกล้วยเสียอีก อื้อหือ...ฉันเป็นผู้หญิงแท้ๆ ยัง
อิจฉาตาร้อนเลย กินอะไรเป็นอาหารเนี่ย
"หนาวจัง"
คนเมาพลิกตะแคงตัวหันหลังให้ฉันที่ยังตื่นตะลึงอยู่ พอได้ยินอย่างนั้น
ฉันก็รีบดึงผ้าห่มมาคลุมให้อย่างรู้สึกสงสารก่อนจะลุกขึ้นพับกางเกงแล้ว
พาดเอาไว้ทเี่ ก้าอีต้ รงโต๊ะเขียนหนังสือใกล้ๆ แล้วทรุดนัง่ ลงข้างเตียงด้วยความ
เหนื่อยอ่อนเพราะใช้พลังงานพอสมควรในการพาคนเมามานอน เช็ดตัว ไหน
จะยังถอดเสื้อผ้าให้อีก
การเป็นคนสวยไม่ได้มีแต่ข้อดีเสมอไปสินะ...
ไม่รู้ว่าก่อนจะมาเจอพี่กวีท�ำแบบนี้ พี่แพมต้องเจออะไรมาบ้างเพียง
เพราะตัวเองหน้าตาสะสวย นีเ่ ป็นครัง้ แรกทีฉ่ นั รูส้ กึ ขอบคุณพ่อแม่ทใี่ ห้ใบหน้า
กระด�ำกระด่างปกติธรรมดากับฉัน ไม่ได้โดดเด่นแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดนัก แม้
เพื่อนจะชอบล้อเลียนว่าหยากไย่ขึ้นเต็มหว่างขาฉันไปหมดแล้วก็ตาม แต่ถ้า
มันท�ำให้ฉนั รอดพ้นจากภัยสังคมหรือจากพวกผูช้ ายนิสยั ไม่ดพี วกนัน้ ฉันยอม
เป็นของฉันแบบนี้ดีกว่า
เช้าวันต่อมา...
เสียงนกกระจิบนกกระจอกทีช่ อบมาเกาะอยูต่ รงขอบหน้าต่างห้องนอน
ท�ำให้ฉันปรือตา ผงกหัวขึ้นมาเล็กน้อยแล้วส่งยิ้มให้พวกมันก่อนจะทิ้งหัวลง
หมอนเพื่อนอนหลับต่อ แต่ทว่าความทรงจ�ำเมื่อคืนมันก็ไหลย้อนกลับมาใน
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ขณะที่ฉันยังพอรู้สึกตัว และรู้สึกหนัก...
หือ?
ฉันรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างพาดอยู่บนร่างฉัน น�้ำหนักนั้นไม่ได้มาก
เกินไปจนท�ำให้รสู้ กึ อึดอัดแต่ฉนั ก็ไม่คนุ้ ชินกับการถูกกดทับแบบนีเ้ ลย พอลอง
เลิกผ้าห่มขึน้ ดูถงึ ได้เห็นว่าเป็นแขนขาวๆ ของใครคนหนึง่ ก�ำลังโอบกอดฉันจาก
ด้านหลัง
ลืมไปสนิทเลย พี่แพมนอนอยู่กับฉันบนเตียงนี่นา
ฉันค่อยๆ พลิกตัวเพื่อหันไปมองร่างคนที่นอนกอดอยู่ด้านหลัง ใบหน้า
หวานๆ ทีเ่ หมือนซุกอยูท่ คี่ อฉันในตอนแรกหดกลับไปแล้วบ่นงึมง�ำอย่างคนยัง
ไม่ตื่นดี ฉันลอบกลืนน�้ำลายหลายอึกลงคออย่างไม่อยากเชื่อว่าจะได้เห็นคน
หน้าสวยในระยะเผาขนเยี่ยงนี้ กลิน่ วานิลลาทีโ่ ชยออกมาอ่อนๆ ท�ำให้ฉนั มอง
ว่าเจ้าตัวยิ่งสวยขึ้นไปอีก ฉันถึงกับยื่นหน้าเพื่อไปดมอย่างคาดหวังว่าจะได้
กลิ่นมากกว่าเดิม แต่ทว่าดวงตาคู่สวยกลับลืมตื่นขึ้นมาเสียก่อนเลยท�ำให้ฉัน
ชะงักอยู่แค่นั้น
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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