
5ฮันนี่~

旅行 [りょこう, ryokou] = travel, trip

เอาล่ะ ตัว๋เครือ่งบนิพร้อม! พาสปอร์ตพร้อม! เงนิเยนพร้อม! กระเป๋าเสือ้ผ้า

และแผนการท่องเทีย่วพร้อม! โทรศพัท์มอืถือพร้อม!

หนาวน้ีตั้งใจจะออกนอกประเทศไปสัมผัสลมหนาวให้สะใจที่ญ่ีปุน่ 

สักหน่อย ตั๋วเคร่ืองบินช่วงโปรก็ถูกแสนถูก แค่คิดถึงทาโกะยากิ เนื้อย่าง  

ราเม็งร้อนๆ ก็น�้าลายจะไหล ผมกลืนน�้าลายและกลับมาสนใจของตรงหน้า 

อีกครั้ง อีกแค่ไม่กี่วันก็จะถึงก�าหนดบินของผมแล้ว 22 ธันวาคม เป็นครั้งแรก

ท่ีผมจะเดนิทางออกนอกประเทศตวัคนเดยีวเสยีด้วย แต่อมื เหมอืนจะลมือะไร

นะ

"เฮ้ย ที่พัก!" ผมพูดเสียงดังจนเกือบเหมือนการตะโกน

"คราม ท�าอะไรเสียงดัง" พี่ชายผมส่งเสียงมาจากห้องข้างๆ 

"เปล่าครับ ครามลืมท�าการบ้าน!" ผมตะโกนกลับไปและรีบซ่อน 

กระเป๋าเดินทางใบโตกลับเข้าไปในตู้เสื้อผ้า กล้องถ่ายรูปและของต่างๆ ก็ถูก

ยัดเข้าไป 

มันเป็นความลับน่ะครับ ถ้าที่บ้านรู้ว่าผมจะหนีไปเท่ียวไกลถึงญ่ีปุน่  

ต้องโดนบ่น โดนห้าม และอะไรอีกสารพัด เป็นลูกคนสุดท้องก็น่าเบื่ออย่างนี้ 

พ่ีๆ เห็นผมเป็นเด็กอยู่ตลอด ผม ม.หก แล้ว และพร้อมท่ีจะออกไปเผชิญ 

บทน�า
旅行 คือ การท่องเที่ยว
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ไออุ่นศูนย์องศา6

โลกกว้าง

"ต้องหาท่ีพักก่อน โอย ลืมเรื่องส�าคัญขนาดน้ีได้ยังไง" ผมบ่นและ 

ขยี้หัวตัวเอง พร้อมเปิดอินเตอร์เน็ตหาด้วยความร้อนใจ

เตม็ เตม็ เตม็ แล้วก็เตม็! ไม่ว่าจะหาทีพั่กจากถกูห้องรหูนู นอนแคปซลู 

ไปจนถึงโรงแรมห้าดาว ก็ไม่มห้ีองว่างเหลอืเลยแม้แต่ห้องเดยีว แน่ล่ะ มนัเป็น

ช่วงคริสต์มาสถึงปีใหม่ ไฮซีซั่นขนาดที่ว่าจองยาวข้ามปี จะบ้าตาย ผมจะ 

ไม่พลาดทริปน้ีเป็นอันขาด เตรียมตัวขนาดนี้แล้ว ผมซบหน้าอยู่กับคีย์บอร์ด

อย่างเจบ็ปวด

"เดี๋ยวนะ" ผมเด้งตัวข้ึนมาอีกคร้ังเมื่อนึกขึ้นได้ว่ามีเพ่ือนของพ่ีชาย 

คนหน่ึงเรียนอยู่ท่ีญ่ีปุ่น พ่ีชายเคยเล่าให้ฟังเมื่อหลายปีมาแล้ว หวังว่าเขาจะ

ไม่ใจร้ายกับน้องคนนี้นะ

"ชื่ออะไรหว่า จ�าไม่ค่อยได้แฮะ" ผมเร่ิมส่องเฟซบุ๊กพ่ีชายตัวเอง และ 

ไล่ดูเพ่ือนพ่ีทีละคน พ่ีผมมีเพ่ือนเยอะมากจนตาลายไปหมด ผมตัดผู้หญิง 

ออกไปก่อนและค่อยๆ เลื่อนหา จนกระท่ังเจอภาพโพรไฟล์เป็นรูปราเม็ง 

หนึ่งชาม ผมรีบกดเข้าไปดูก็เห็นประวัติลงเอาไว้แค่ว่าอยู่ที่โอซาก้า

"ที่เดียวกันนี่ เสร็จล่ะ" ผมย้ิมอย่างดีใจและรีบกดแอดเฟรนด์พร้อม 

ส่งข้อความไปทักทายเขาทันที ช่ือเฟซของเขาใช้ค�าว่า 'Poon' แล้วตามด้วย

ภาษาญ่ีปุน่ทีผ่มอ่านไม่ออก ปนู? พูน? ผมนึกอยู่สกัพัก คลบัคล้ายคลบัคลาว่า

พี่ผมจะเคยเรียกว่าปุ่น โอเค พี่ปุ่นใช่ไหม ผมด�าเนินการอย่างรวดเร็ว

'พี่ปุน่ นี่ครามเอง จ�าได้ไหม'

ผมทักแล้วก็น่ังรอด้วยใจจดจ่อ ตอนนีท้ีญ่ี่ปุน่ก่ีโมงกันนะ น่าจะประมาณ

ทุม่ครึง่ เวลาก�าลงัด ีแต่พ่ีเขาก็ไม่ตอบสกัท ีจนผมตดัสนิใจไปอาบน�า้ กนิขนม 

กลิง้ไปมา จนกระท่ังมเีสยีงเตอืนจากโทรศัพท์

'มีอะไรเหรอ'
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7ฮันนี่~

ผมแทบชูมือไชโยที่พี่เขาตอบ แล้วรีบพิมพ์ขอความช่วยเหลือ

'ผมจะไปเทีย่วโอซาก้าช่วงครสิต์มาส-ปีใหม่น้ี จองต๋ัวจองอะไรครบแล้ว 

แต่มปัีญหากับทีพั่กอ่ะพ่ี พ่ีปุน่พอจะ...หาทีพั่กให้ผมได้ไหม หรอืว่าผมขอไปพัก

กับพ่ีได้ไหมครับ ไม่ไปพักฟรีๆ หรอกนะ ผมจะจ่ายค่าท่ีพักให้ด้วย คิดแพงๆ  

ก็ได้ ผมอยากไปจรงิๆ'

ผมพิมพ์รัวและก�าโทรศัพท์ด้วยใจที่เต้นแรง

เงียบ ไม่มีเสียงตอบรับจากสวรรค์ ผมพิมพ์ไปอีกครั้ง

'พี่ครับ ให้ผมพักด้วยเถอะนะ'

'พี่ปุน่คนดี คนหล่อ ดีเลิศที่สุดในปฐพี'

'สงสารเด็กไทยตาด�าๆ คนนี้ด้วยเถอะน้า'

'พี่ปุน่คร้าบ ผมจะเลี้ยงอาหารคืนคริสต์มาสด้วยดีไหม'

'เลี้ยงวันปีใหม่ด้วยเอ้า'

'ผมจะท�าความสะอาดห้อง ซักผ้า รีดผ้าให้ด้วยก็ได้ นะๆ น้า'

'พี่ปุน่...จะไม่ตอบครามแล้วเหรอ'

ผมพิมพ์ไปเร่ือยๆ เม่ือเขายังคงน่ิง แต่มันข้ึนว่าอ่านแล้ว ผมตัดสินใจ

แทนตวัเองด้วยชือ่แบบทีคุ่ยกับพ่ีๆ เผือ่จะได้รบัความเอน็ดมูากขึน้สกัเลก็น้อย 

น้องเพ่ือนก็เหมือนน้องตัวเองใช่ไหมล่ะ ผมน่ังจ้องหน้าจออย่างรอคอย จน 

ในที่สุดเขาคงทนไม่ไหว ตอบกลับมาสั้นๆ ให้ผมตื่นเต้นเล่น

'กี่วัน'

ผมมองหน้าจอนิ่ง ช่างเป็นค�าตอบที่ห้วนจนเดาความรู้สึกไม่ออกเลย
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ไออุ่นศูนย์องศา8

'ประมาณสิบสี่วันครับ แหะๆ ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไร ครามแค่ลอง 

มาถามดู'

ผมเริ่มรู้สึกหวาดๆ นี่เขาโมโหหรือหงุดหงิดผมรึเปล่า ตอบสั้นเชียว

'กี่คน'

นี่รายการยี่สิบค�าถามรึเปล่า แต่ผมก็ตอบไปตามตรงว่าผมไปคนเดียว

'มาสิ'

หืม? ผมตาถลน ลองอ่านซ�้าอีกครั้งอย่างงงๆ ก่อนจะถามย�้าไปเพื่อให้

แน่ใจ

'หมายถึงไปพักกับพี่เหรอ'

'อืม'

แค่นัน้? ไม่มคีวามระแวง เคลอืบแคลง ประหลาดใจ หรอืบ่นผมสกัหน่อย

เลยเหรอ ว่าแต่หน้าตาประมาณไหนกันนะ ผมเคยเห็นเขาแน่ๆ ล่ะ แต่มันก็ 

หลายปีแล้ว ตั้งแต่ผมอยู่ ม.ต้น เห็นจะได้ แต่ช่างเถอะ ผู้ชายด้วยกันท้ังน้ัน  

ถึงจะข้ีเหร่หรือดูดิบเถ่ือน อ้วนกลม ตัวใหญ่ ผอมแห้ง แต่มีน�้าใจมันก็น่าจะ

พอแล้ว

'คิดเงินเท่าไหร่บอกครามได้เลยนะ จะโอนเงินไปให้ครับ'

เขาพิมพ์ราคากลับมาสั้นๆ โถ นึกว่าใจดีอะไร คงอยากจะได้คนหาร 

ค่าใช้จ่ายอยู่น่ะสิ แต่ก็ดี ผมจะได้อึดอัดใจน้อยลง ถือซะว่าแชร์บ้านกัน ผม 
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9ฮันนี่~

รับเอาเลขท่ีบัญชีของเขามาแล้วก็โลเกชั่นท่ีอยู่ ใกล้กับสถานีรถไฟซะด้วย  

ท�าเลดีมากจนผมต้องย้ิมออกมาคนเดียว ผมกดโอนเงินให้เขาแล้วก็ส่ง 

หลักฐานไปด้วย

'แล้วก็อีกนิดนึง พ่ีปุน่ห้ามบอกพ่ีชายครามเด็ดขาด ไว้ครามไปถึงแล้ว

จะบอกนะว่าท�าไม ตอนน้ีอย่าเพ่ิงไปคุย อย่าบอกว่าครามจะไปโอซาก้า  

ได้ไหมครับ'

เขาเงียบไปแล้ว นี่เชิดเงินหนีรึเปล่า ผมเริ่มร้อนใจ

'อายุเท่าไหร่'

เอ้า ถามท�าไมเนี่ย จะบ่นว่าผมเป็นเด็กอีกคนหรือไง ผมขมวดคิ้วใส่ 

หน้าจอ นึกไม่อยากตอบขึน้มา ผมจ้องมนัอยู่สกัพักจนเขาเป็นฝ่ายพิมพ์มาเอง

'ทีเมื่อกี้พิมพ์มาซะเยอะ'

ผมพิมพ์ไปอย่างหงุดหงิด

'ม.หก เด็กแล้วไปเที่ยวไม่ได้เหรอ'

'ก็ไม่ได้ว่าอะไร มาถึงแล้วก็บอก'

สัน้ ง่าย ได้ใจความ และท�าให้ผมงงอย่างย่ิง แต่ก็เอาเถอะครบั เป็นอนัว่า

ทีพั่กพร้อม! เตรยีมตวัไปหนาวกันท่ีโอซาก้าดกีว่า!

ของกินจ๋ารอพี่ก่อน
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ไออุ่นศูนย์องศา10

ตอนที่ 1
逸れる คือ การหลงทาง

逸れる [それる, soreru] = to get lost

พ่ีปุน่เป็นผูช้ายทีไ่ม่ค่อยเล่นเฟซบุก๊ ไทม์ไลน์ของเขาแทบจะเรยีกว่าร้าง 

หนึง่ปีอพัรปูแค่ไม่ก่ีรปู ไม่มกีารโพสต์สเตตสับ่นเหมอืนทีค่นทัว่ไปท�า ผมลองหา

ในอนิสตาแกรมของพ่ีชายดบู้าง ลมแทบจบักับการหาพ่ีปุน่ในจ�านวน following 

หลายพันของพ่ีชาย แต่ผมก็ยังมีความพยายามหาจนเจอดิสรูปราเม็งแบบ 

เดียวกับในเฟซ ในน้ีเขาอัพรูปเยอะมาก เรียกได้ว่าวันละรูป ยอดคนติดตาม 

ก็เยอะด้วย

"ไม่มรีปูตวัเองเลยสกัรปูเหรอ" ผมขมวดคิว้ เมือ่รปูท้ังหมดทีผ่มเลือ่นผ่าน

มแีต่ท้องฟ้า ตกึ ต้นไม้ใบหญ้า อาหาร และเค้ก 

เขาถ่ายรูปสวยและคงชอบถ่ายรูปทุกอย่างยกเว้นตัวเอง ทุกรูปของเขา

ไม่มีแคปชั่น มีแต่รูปโดดๆ ไม่รู้มันคือรูปอะไรหรือถ่ายที่ไหน ผมเผลอนั่งดูรูป

ของเขาอยู่เป็นชั่วโมงแล้วก็กดติดตาม ไลค์รูปเขารัวๆ พร้อมคอมเมนต์

'ไว้ถ่ายรูปให้ครามบ้างนะ'

'อร่อยไหม ที่โอซาก้าเหรอครับ'

ผมพิมพ์อะไรจ�าพวกนั้นลงในรูปของเขาสองสามรูป ต้องสร้างความ 
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11ฮันนี่~

คุ้นเคยก่อน เวลาเจอกันจะได้ไม่เกร็ง

'อืม'

คือค�าตอบท่ีผมได้รับในสองวันต่อมา ลงรูปทุกวัน แต่ตอบกลับมาแค่

อืมในคอมเมนต์แรกของผม น่าหมั่นไส้ ผมแอบดูรูปที่เขาอัพใหม่ในแต่ละวัน 

แล้วก็ไลค์ทุกวันเป็นคนแรกๆ ด้วย แต่เขาไม่ได้กดติดตาม ไม่คิดจะไลค์กลับ

สักรูป ผมเลิกสนใจเขาและตรวจดูตั๋วเครื่องบินออนไลน์อีกครั้ง

"ไม่ใช่วันที่ยี่สิบสองเหรอ!" ผมตะโกนด้วยความตกใจ

งัน้ก็พรุง่นีแ้ล้วส!ิ ทแีรกผมวางแผนไว้ว่าจะไปค้างบ้านซมัเมอร์เพ่ือนสนทิ

ของผมคนืพรุง่นี ้ บอกพ่อแม่และบรรดาพ่ีสาวพ่ีชายเรยีบร้อย ดันมาพลาดท่ีดู 

วันผดิ ดนีะท่ีผมสอบปลายภาคเสรจ็แล้ว ถ้ามสีอบพรุง่นีอ้กีวัน ผมคงต้องซือ้ 

ตัว๋ใหม่ ผมรบีเร่งจดักระเป๋าและเตรยีมของ ไหนจะต้องขอพ็อกเก็ตไวไฟไปใช้

เล่นเน็ตทีโ่น่นอกี กว่าจะจดัเสรจ็ก็ฟ้าสว่าง กะงบีเอาแรงสกัครึง่ชัว่โมง แต่ดนั 

ตื่นอีกทีเที่ยง มองซ้ายมองขวาดูลาดเลาก่อนออกจากห้องนอน ไม่มีใครอยู ่

ในบ้าน คงออกไปท�างานกันหมด ผมรีบลากกระเป๋าเดินทางโบกแท็กซี่ไป 

สนามบนิโดยด่วน

Hot summer :: แน่ใจนะว่าจะหนีไปแบบไม่บอกที่บ้าน 

ซมัเมอร์ทักไลน์มาได้จงัหวะทีผ่มต่อแถวรอโหลดกระเป๋าขึน้เครือ่งพอดี

Kram is eating :: แน่! ไม่เคยแน่ใจอะไรอย่างนี้มาก่อน

Hot summer :: ไปตอนปิดเทอมก็ได้คราม กูจะได้ไปด้วย อย่างมึง 

ไปคนเดียวจะไหวเหรอ

Kram is eating :: อย่างกูมันท�าไม

Hot summer :: โก๊ะ ไม่ระวัง ไม่รอบคอบ ที่พักยังลืมจอง ไปนอนค้าง
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กับคนที่ไม่รู้หน้า คิดว่ากูควรห่วงไหมล่ะ เป็นอะไรขึ้นมากูวิ่งไปช่วยเหมือน 

ตอนอยู่ไทยไม่ได้นะ กว่าจะขึ้นเครื่องไปถึง มึงขึ้นอืดลอยอยู่ในทะเลแล้ว

Kram is eating :: ปากเหรอน่ัน กูก็ผู้ชายคนหน่ึง มีอะไรก็ช่วยเหลือ 

ตัวเองได้น่า อย่าลืมที่กูบอกไว้นะ คริสต์มาสปีใหม่นี้กูอยู่ที่บ้านมึง ถ้าพ่ีกู 

บุกไปให้บอกว่ากูอยู่ในห้องไม่ยอมลงไปเจอ ไปซื้อกับข้าว ไปตลาด หรือมึง

แกล้งท�าเป็นไม่อยู่บ้านไปด้วย แถอะไรก็ได้ กูรู้ว่ามึงถนัดเรื่องแถ

Hot summer :: รูส้กึเหมอืนเป็นค�าด่ามากกว่าชม แต่เออ อย่าลมืของฝาก 

ขอหนักๆ เลย

ซมัเมอร์ท่าทางหัวเสยีน่าด ูไม่แปลกหรอก เพราะถ้ามเีรือ่งอะไรพ่ีชายผม

ว่ิงไปถามซมัเมอร์ถึงบ้านตลอด มนัจงึรูฤ้ทธ์ิพ่ีชายผมด ีหวงอะไรผมนกัไม่รู้ 

ผมเลิกเล่นโทรศัพท์เมื่อถึงคิวโหลดกระเป๋า โหลดเสร็จก็รีบว่ิงไปท่ีเกต  

ทุกอย่างมันรวดเร็วไปหมด แถมได้ข้ึนเครื่องในวินาทีสุดท้าย หวุดหวิดจะ 

ตกเครื่อง โดนประกาศเรียกชื่อถึงสามสี่รอบ โดนแอร์ฯ สาวมองอย่างต�าหนิ  

แต่ก็ขึน้เครือ่งมาจนได้ 

ผมรัดเข็มขัดในท่ีน่ังของตัวเองแล้วถอนหายใจ นอนพักสักหน่อย... 

อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเริ่มการเดินทางคนเดียวครั้งแรกของผม

"สวัสดโีอซาก้า" ผมย้ิมกว้างเมือ่เครือ่งลงจอด สมัผสัได้ถึงความหนาวเย็น

ตั้งแต่ออกจากตัวเคร่ืองไปด่านตรวจคนเข้าเมือง ใจผมเต้นแรงขณะท่ีส่ง 

พาสปอร์ตให้ตรวจ ในใจพึมพ�าว่าอย่าถามอะไรนะ เป็นโชคดีท่ีพนักงานแค ่

มองดูหน้าผม ให้ถ่ายรูป ตรวจลายนิ้วมือ แล้วก็ผ่านฉลุย

"อูย หนาว" ผมควานหาเสื้อกันหนาวแทบไม่ทันเมื่อเดินออกมาจาก

สนามบิน หนาวจนขาสั่นแต่ยังหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปได้ คนมันไม่เคยมา 

ต่างประเทศนีค่รบั ขอเห่อหน่อย ผมถ่ายกับป้ายสนามบนิ ป้ายรถบสั พ้ืนถนน 

ถ่ายมัว่ไปหมด จากน้ันก็ส่งรปูให้คนขีเ้ป็นห่วงอนัดบัสองรองจากพ่ีชายขาโหด 

บอกมันว่าผมถึงโดยสวัสดิภาพ ดูรูปเสร็จให้ลบแชตด้วย กันพ่ีชายผมขโมย
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โทรศพัท์มนัไปเปิดอ่านได้ เป็นไงล่ะ ผมรอบคอบจะตาย

ส่งรูปเสร็จก็ต้องรีบว่ิงไปขึ้นรถบัสเข้าเมือง หาข้อมูลมาแล้วว่าทาง 

ด้านขวาของประตูทางออกจะมีรถบัสส่งตามจุดต่างๆ แต่คงเพราะเพลิน 

กับการถ่ายรูปไปหน่อยเลยพลาดจนได้! รถไฟขบวนสุดท้ายท่ีจะไปยังท่ีพัก 

ของพ่ีปุน่ออกไปก่อนผมจะลงจากรถบัส คนตามท้องถนนก็น้อยลงเรื่อยๆ  

ผมลากกระเป๋าไปตามทางเดินในตัวเมือง มองหาป้ายรถเมล์เผื่อจะยังมีหวัง

"ไม่มีภาษาอังกฤษเลย" ผมพึมพ�า ยืนจ้องตัวอักษรภาษาญี่ปุน่ที่ยาว 

ติดกันเป็นพืดบนป้าย อ่านอะไรไม่เข้าใจสักอย่าง...แบบนี้แย่แน่ๆ ไม่ดีแน่

ผมนัง่ลงบนกระเป๋าเดนิทางของตวัเอง แม้แต่ตูก้ดน�า้ก็ไม่มภีาษาองักฤษ 

ผมสุ ่มเลือกอะไรที่ดูเหมือนโกโก้ร้อนมา แล้วก็เอามันมาแนบแก้มเพ่ิม 

ความอบอุ่น เอายังไงดี เดินไปเหรอ ไปทางไหนล่ะ ผมแกะกระป๋องและ 

ดื่มโกโก้อุ่นที่เริ่มจะเย็นชืดเข้าไปรวดเดียว

"สู้ๆ มันไม่ยากหรอกน่า" ผมให้ก�าลังใจตัวเอง ก่อนจะลากกระเป๋า 

เริ่มออกเดิน ในมือก็เปิดเนวิเกเตอร์ไปด้วย เส้นทางท่ีดูเหมือนจะใกล้ กูเกิล 

บอกไว้ว่าสบินาท ีแต่มนัไม่ถึงสกัที ย่ิงดกึความหนาวและลมเย็นๆ ก็ย่ิงพัดผ่าน 

'พี่ปุน่...นอนรึยังครับ'

ผมตดัสนิใจพิมพ์หาตวัช่วยเดียวท่ีเป็นไปได้ จะเท่ียงคนืแล้ว แต่อย่าเพ่ิง

นอนสิ

'ครามมาถึงแล้วนะ'

'หนาวจัง ไม่มีรถแล้วด้วย'

ผมพิมพ์ไปเร่ือยเปื่อย แต่ย่ิงพิมพ์มือก็ย่ิงเย็น แถมแบตฯ ใกล้จะหมด

เตม็ท ี เพราะความรบีร้อนท�าให้ผมลมืชาร์จแบตฯ ส�ารองมา ผมซกุมอืถือและ

มือตัวเองลงในกระเป๋า ยังดีที่ช่วงนี้ใกล้คริสต์มาส มีไฟตกแต่งตามต้นไม้
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สวยงามให้ผมได้นั่งชื่นชม แต่ก็มีความสุขได้ไม่นานหรอกครับ ลมพัดแรง 

เสยีจนผมตวัสัน่เป็นลกูนก หวิก็หิว บนเครือ่งได้กนิแค่มาม่าคพัถ้วยนดิเดยีว

'อยู่ไหน'

แรงสัน่สะเทือนจากมอืถือท�าให้ผมเห็นข้อความสัน้ๆ ท่ีพ่ีปุน่ตอบกลบัมา 

ผมยืดตวัตรง ความหวังท่ีจะได้นอนใต้ผ้าห่มอุน่ๆ กลบัมาแล้ว

'อุเมดะ ตรงที่จอดรถบัสจากสนามบินอ่ะพี่ เดี๋ยวส่งโลเกชั่นไปให้' 

ผมรบีตอบอย่างดใีจ รอดแล้วเรา โทรศพัท์ผมแทบจะเป็นน�า้แข็ง พอเห็น

ตัวเลขอุณหภูมิเป็นเลขตัวเดียวก็ยิง่หนาว แต่พอเห็นโทรศัพท์ดับวูบไปเพราะ

แบตฯ หมดท�าให้ผมหนาวกว่าเดมิ

"เฮ้ย อย่าเพิ่งสิ" ผมพยายามเปิดมันใหม่ แต่เปล่าประโยชน์ 

ผมพยายามเดนิกลบัไปท่ีเดมิทีต่วัเองลงจากรถบสั พอเดนิไปได้ครึง่ทาง

ก็นกึข้ึนมาได้ว่าตวัเองเดินมาไกลพอควร ย่ิงเดนิก็ย่ิงงง น่ีผมผ่านตรงน้ีมารยัึงนะ 

ผมเร่งฝีเท้าขึน้อกี แต่ตูก้ดน�า้ท�าไมดเูหมอืนๆ กันไปหมด ไหนจะไฟประดบัที ่

ท�าให้ผมงงกว่าเดิม ตอนนี้บนถนนแทบไม่มีรถเลยด้วยซ�้า เงียบจนผมไม่รู้จะ 

ท�ายังไงดี

"พ่ีปุน่จะกลบับ้านไปรยัึง" ผมถอนหายใจ เมือ่กลบัไปไม่ถึงจดุจอดรถบสั

สักที ผมเดินมาสามสิบนาทีแล้ว

...หลงทาง แบบนีเ้รยีกว่าหลงทาง หลงท่ีไหนไม่หลง ต้องเป็นท่ีท่ีอ่านป้าย

ไม่ออก อากาศหนาวจนคัดจมูก แถมยังไม่มีเพ่ือนเลยสักคน คืนน้ีต้องนอน 

ข้างถนนหิวๆ แล้วใช่ไหม ผมนั่งลงที่พ้ืนกอดเข่าตัวเองไว้พลางถูมือไปมา 

ให้ร่างกายอบอุน่

"คราม!"

"ครับ!" ผมสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงตะโกนเรียกชื่อตัวเองดังแว่วมา ผมมอง
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ไปรอบๆ แล้วก็เห็นจักรยานคันหนึ่งบนทางจักรยานแล่นใกล้เข้ามา

"พี่ปุน่?" ผมพึมพ�าอย่างไม่แน่ใจ

ผู้ชายบนจักรยานสีด�าน้ันใส่เสื้อโค้ตกันหนาวตัวใหญ่และผ้าพันคอ

สีน�้าเงิน เขาจอดจักรยานและตรงมาหาผม เสียงหอบเบาๆ บ่งบอกว่าเขาคง 

ขี่จักรยานมาไกล ไม่ก็วนหาผมอยู่พักใหญ่ๆ เขาไม่ได้เป็นผู้ชายตัวอ้วนหรือ

ขี้เหร่ ไม่น่าจะใช่คนท่ีไม่ม่ันใจจนต้องปิดบังตัวตน ย่ิงเดินเข้ามาใกล้ ตัวเขา 

ก็ยิ่งใหญ่ขึ้น

"พี่ปุน่เหรอครับ" 

ผมสบตากับเขา พ่ีปุน่เป็นผู ้ชายตาสวย ขนตาของเขาหนาเหมือน 

พระเอกละครสมัยก่อน ดูคิ้วน่ันสิ คิ้วเขาก็หนาและเป็นรูปทรงก�าลังพอดี  

ไม่ต้องให้ใครบอก แค่มองก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นคนไทย เขาดูดี ชมว่าหล่อได้เลย

นะเนีย่ เพียงแต่ว่าไม่ใช่อาตีข๋าวๆ สไตล์ทีส่าวไทยชอบ ผมเคยเห็นเขาไหม... 

น่าจะเคยสิ

"โทรศัพท์? ท�าไมไม่ตอบ" เขาขมวดคิ้ว ท่าทางหงุดหงิดใจ

"แบตฯ หมดครบั พอดคีรามรบีๆ มนัเลยผดิแผนไปหน่อย ตอนน้ีหนาว

จะแย่แล้ว ไม่คิดว่าจะหนาวขนาดนี้ ครามอยากเข้าห้องพัก พ่ีปุน่พาคราม 

ไปหน่อยน้า" ผมเป่าไอร้อนใส่มอืตวัเองพลางยกุยิกไปมา คดิอะไรไม่ออก ลม

มนัพัดแรงจรงิๆ ถ้าไม่เกรงใจจะกระโดดกอดแล้วนะ เสือ้เขาท่าทางอุน่จงั

"แบตฯ หมด หลงทาง เสือ้กันหนาวก็บาง แน่ใจนะว่าเตรยีมตวัมาเทีย่ว

คนเดยีว ถ้าพ่ีไม่มารบัแล้วจะท�ายังไง" คิว้ของเขายังขมวดอยู่เหมอืนเดมิ เสยีง

ก็เย็นย่ิงกว่าอากาศในตอนนี ้ ดจุนผมไปต่อไม่ถูก แต่เพราะการแทนตวัเองว่า 

'พ่ี' อย่างอบอุน่ไม่เข้ากับน�า้เสยีงนัน้ ท�าให้ผมกล้าพอท่ีจะงดัลกูอ้อนมาต่อสู้

"แต่พ่ีปุน่ก็มาแล้ว ช่วยชวิีตครามไว้เลยนะ ขอบคุณครบั แล้วจะตอบแทน

อย่างงาม แต่ตอนน้ีครามหนาวมาก ขอยืมกระเป๋าเส้ือหน่อยนะครบั" ผมพูดรวั

แล้วสอดมอืเข้าไปในกระเป๋าเสือ้ทัง้สองข้างของเขา ตอนน้ีจะโดนตก็ีไม่สนแล้ว 

ผมหนาวและต้องการอะไรที่จะบรรเทาความหนาวลงได้ ผมเลื่อนตัวไปหา 

เสือ้อุน่ๆ
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"ก็ควรให้พลูมันห่วงอยู่หรอก" 

"อย่าพูดถึงพี่พลูสิ คิดแล้วหนาวกว่าเดิม" ผมบ่น 

'ชะพลู' คือพ่ีชายของผมเอง เพราะอายุห่างกันเจ็ดปี เขาถึงได้มองผม 

เป็นเดก็ คอยห้ามน่ันห้ามนี ่ดย่ิุงกว่าพ่อ แม้แต่แฟนยังไม่ยอมให้ผมม ีหัวโบราณ

ทีส่ดุ แต่เวลาผมเป็นเดก็ดี เขาก็เป็นพ่ีชายท่ีแสนดนีะ

"หนีมาแบบนี้ ได้หนาวจนตายแน่" 

"ไม่หนีก็ไม่ได้มาส ิ พ่ีปุน่ห้ามบอกใครว่าครามอยู่ด้วย ตามทีต่กลงกันไว้ 

โอเคไหมครบั อยู หนาวๆ เมือ่ไหร่เราจะไปกันสกัที" ผมสะดุง้กับลมทีพั่ดผ่าน

ต้นคอ

"จักรยานพาคนไปพร้อมกระเป๋าเดินทางไม่ได้หรอก เวลาแบบนี้รถเมล์

รถไฟก็ไม่มี ต้องแท็กซี่เท่านั้น ค่ามิเตอร์กลางคืนแพงซะด้วย เตรียมตัวมาดี

จริงๆ" เขายังดุผมอีกครั้ง เสียงเขามันฟังดูเย็นชาแต่มือก็ถอดผ้าพันคอตัวเอง

ออกมาสวมให้ผม ผมชะงัก มองหน้าเขาที่ดึงผ้าพันคอให้ผมเสียแน่น ตอนน้ี

อุ่นขึ้นมาแล้ว ถึงเราจะไม่สนิทกัน แต่ยังไงน้องชายของเพ่ือนก็คือน้องชาย 

ตัวเองใช่ไหม

ใจดีนี่นา ผมย้ิมกว้างเมื่อมีเจ้าของที่พักน่ารักแบบน้ี จบทริปอาจได้ 

พี่ชายเพิ่มมาอีกคน ผมน่ะเป็นที่เอ็นดูของคนอายุมากกว่าเสมอนะ

"ครามผดิไปแล้ว ขอศษิย์พ่ีโปรดชีแ้นะ ต่อไปนีน้้องครามอยู่ในการดแูล

ของพ่ีปุน่แล้วนะครบั ฝากเน้ือฝากตวัด้วย" ผมโค้งให้เขาเก้าสบิองศา

เขามองหน้าผมนิ่ง นิ่งจนไม่แน่ใจว่าโกรธ ร�าคาญ หงุดหงิด หรือรู้สึก

อะไร รอยยิ้มของผมจึงค่อยๆ จางลง 

"โกรธเหรอ ครามขอโทษ จ�าวันเดินทางผิดไปวันเดียวเอง" ผมคอตก 

"จะพาไปเรียกแท็กซี่" เขากวักมือและพาผมเดินออกไปยังถนนใหญ่  

มองดรูถอยู่สกัพักก็มแีท็กซีผ่่านมา เขาบอกท่ีอยู่และปล่อยผมยกของข้ึนแทก็ซี่

ไปเอง ส่วนตัวเองขี่จักรยานน�าไปก่อน ค่ามิเตอร์แพงสะใจดีจริงๆ กว่าจะถึง 

ทีพั่กกระเป๋าผมก็ฟีบต้อนรบัการมาเยือนวันแรก

"มร้ีานสะดวกซือ้ด้วย! ร้านอาหาร! หิวอ่ะ กินข้าวกันไหม พ่ีปุน่กินข้าวยัง" 
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ผมพูดรวัอย่างตืน่เต้น เมือ่ข้างทีพั่กเขายังมร้ีานเปิดอยู่สองสามร้าน

"เก็บกระเป๋าก่อน" เขาจบัแขนผมลากออกห่างจากรปูอาหารท่ีล่อตาล่อใจ 

"ตวัแค่นี ้พกอะไรมาเยอะแยะ" 

พ่ีปุ่นขมวดคิ้วอีกแล้ว เมื่อเขาต้องช่วยผมยกกระเป๋าเน่ืองจากบันได 

มันแคบ ผมยิ้มแหย จะให้บอกยังไงว่าผมเตรียมเสื้อผ้ามาเยอะ มาเที่ยวทั้งที

ก็ต้องเตรียมถ่ายรูปให้คุ้มค่าสิ

"ห้องสวยอ่ะพ่ี" ผมวางของไว้หน้าประตูแล้ววิ่งเข้าไปส�ารวจ ทุกอย่าง 

ถูกจัดเป็นสัดส่วน แม้ว่าจะเล็กแต่ก็ลงตัว มีครัว ห้องน�้า ห้องอาบน�้า ฟูกนอน 

โต๊ะกินข้าว โซฟา ทีวี นี่มันห้องพักชั้นเยี่ยม! ผมตื่นเต้นจนยืนไม่ติดที่

"น่ีกุญแจส�ารอง จะไปกินข้าวก็ไป พ่ีจะนอนแล้ว เอาเสือ้นีไ่ปใส่ ดูตัวเลข

เหมือนจะไม่หนาวมากก็จริง แต่ลมพัดอยู่ตลอด จะท�าให้ป่วยได้ เส้ือน่ะ 

ให้มันหนาๆ คอก็อย่าให้เย็น" เสียงของเขายังฟังดูไม่เป็นมิตรอย่างสม�่าเสมอ 

แถมยงัห้วนๆ อกีด้วย แต่ค�าพูดของเขามนัตรงกันข้าม เขาท�าให้ผมสบัสนนิดๆ 

ว่าก�าลังร�าคาญอยู่ ไม่อยากคุยด้วย หรือว่ายังไงกันแน่

"ไม่ไปด้วยกันเหรอครับ" ผมขมวดคิ้ว เมื่อเจ้าของห้องถอดเสื้อโค้ต 

ตัวหนาออกแล้วเอามาคลุมตัวผม ท่าทางของเขาเหมือนพ่ีชายผมมากจริงๆ 

ปากก็บ่น แต่มือก็ให้ความอบอุ่นผมจนแทบกลายเป็นมัมมี่ ตอนอยู่ในเฟซ 

ถามค�าตอบค�า ตวัจรงิบ่นผมออกมาเป็นชดุ เขาเดนิไปทางตูเ้สือ้ผ้าเมือ่จบัผม

แต่งตัวเรียบร้อย 

"บอกว่าจะมาเท่ียวคนเดยีว ก็ไปคนเดยีวสิ" เขาเปล่ียนชดุนอนหน้าตาเฉย 

นีเ่ราสนิทกันขนาดท่ีเปลีย่นเสือ้ต่อหน้าเลยเหรอ!

"พ่ีปุน่~" ผมลากเสยีงอย่างหงอยๆ แต่พ่ีเขามดุเข้าฟูกนอนไปแล้วเรยีบร้อย 

ผมยืนมองอยู่สักพักก็ค่อยๆ ย่องออกจากห้อง ขอมาพักแถมยังให้เขาวนหา 

ก็รบกวนมากแล้วน่ีนา ผมจับชายผ้าพันคอของเขาแล้วก็ถอนหายใจ เอาน่า  

อย่างน้อยก็ได้ทีพั่กด ีคนร่วมห้องไม่น่ากลวัเหมอืนทีจ่นิตนาการเอาไว้

ผมกลับออกมาด้านนอกอีกครั้ง เหม่อมองท้องฟ้ายามค�่าคืนของญ่ีปุน่ 
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มนัโปร่งและดแูปลกตา ทัง้ๆ ท่ีก็เป็นท้องฟ้าเหมอืนกันแต่กลบัรูส้กึต่างออกไป 

อากาศเย็นๆ พัดผ่านแก้ม แต่ตอนน้ีผมไม่หนาวแล้ว พอกลับบ้านไปคงต้อง 

บอกพ่ีพลสูกัหน่อยว่าเพ่ือนพ่ีดแูลผมด ีแล้วก็หล่อด้วย! 

ผมกินลมชมวิวอยู่สกัพักท้องก็เริม่ร้อง เห็นว่าร้านใกล้ๆ ยังเปิดอยู่จงึลอง

เข้าไป ด้านในเป็นร้านเล็กๆ มีโต๊ะเคาน์เตอร์ตรงกลางโค้งเข้าหากัน และ 

โต๊ะส�าหรับสี่คนอยู่ด้านข้างแค่สองสามโต๊ะ ผมไม่แน่ใจว่าต้องส่ังยังไง แต่

เหลอืบไปเห็นตูก้ดอยู่ท่ีทางเข้าพอด ีมเีมนอูาหารละลานตาไปหมด ทัง้ราเมง็ 

ข้าว 

"ไฮเทคอ่ะ สัง่ตรงนีเ้ลยเหรอ" ผมต่ืนเต้น เสยีดายทีม่อืถือแบตฯ หมดแล้ว 

พรุง่น้ีเช้าคงต้องลงมาถ่ายใหม่

[お金を入れてください!] เจ้าเครื่องอัตโนมัติส่งเสียงดังข้ึนทันที 

เมื่อผมจะกดหาเมนูอาหาร ผมสะดุ้งและงุนงง มันพูดอะไรอ่ะ ท�ายังไงดี คน 

ในร้านสองสามคนก็เริ่มมองมาที่ผมแล้ว 

"ใส่เงินก่อน ถึงสั่งได้" เสียงเรียบๆ ดังมาจากข้างหลังผม เสียงเย็นชา 

แต่เน้ือหากลบัอบอุน่น่ัน มอียู่คนเดยีว ผมย้ิมกว้างทนัที เมือ่คนทีบ่อกจะนอน

ใส่เสือ้โค้ตอกีตวัออกมายนืมองผม ด้านในยังเห็นเสือ้นอนของเขาอยูเ่ลย

"ยิ้มอะไร สั่งสิ" เขาดุ 

"ครับๆ จะรีบสั่งเลยครับ" ผมก้มหน้างุด แค่ย้ิมหน่อยก็โดนดุแฮะ ผม

เลือกเมนูพ้ืนๆ อย่างอุด้งกับน�้าซุปหมู และทงคัตสึหมูอีกหน่ึงชาม ยังดีท่ีตู้น้ี 

มีภาษาอังกฤษ ไม่อย่างนั้นผมคงต้องให้คุณพ่ีหน้าดุช่วยอีกรอบ ผมกดส่ัง

เรียบร้อย เครือ่งก็ทอนเงนิและสง่ใบสีขาวๆ เป็นภาษาญีปุ่่นลว้นออกมาให้ผม

"เอาใบไปให้พนักงาน แล้วก็ไปนั่งซะ"

ผมท�าตามอย่างว่าง่าย แจกย้ิมให้พนักงานอย่างอายๆ ท่ีเมือ่กีป้ล่อยให้

เครือ่งพูดอะไรอยู่ตัง้นานสองนาน ผมเลอืกนัง่ท่ีเคาน์เตอร์เพ่ือให้ได้บรรยากาศ 

ตรงข้ามผมเป็นพนักงานบรษิทัท่ีก�าลงักินอย่างเอรด็อร่อย พ่ีปุน่มาน่ังข้างๆ ผม 

เขาเทน�า้สเีขยีวในเหยือกลงแก้วเลก็ๆ ของร้านแล้วก็ส่งให้ผมด้วย

"น�้าฟรีเหรอครับ" ผมกระซิบทั้งๆ ที่คงไม่มีใครฟังออกอยู่แล้ว
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"อืม เกือบทุกร้านน�้าชาฟรี บางร้านก็เย็น บางร้านก็ร้อน บางร้านมี 

น�้าเปล่าแต่ต้องขอ" 

ผมพยักหน้าอย่างเข้าใจ แอบมองพ่ีเขาไปด้วย ด้านข้างก็ดี จมูกสวย

ด้วย ตาเขาคงจะสวยกว่าน้ีถ้าไม่ท�าหน้าดุอยู่ตลอดเวลา ปกติก็เป็นแบบนี้ 

หรือว่าเพราะเจอผมกันนะ ผมคิดอะไรไปเรื่อยเป่ือยจนอาหารมาเสิร์ฟ  

ผมรีบตักทุกอย่างเข้าปากด้วยความหิวโหย อูย อาหารญ่ีปุน่แท้ๆ ท่ีญ่ีปุ่น 

โดยคนญ่ีปุน่อร่อยจรงิๆ ครบั ไข่ทีใ่ช้ทอดกับทงคตัสมึนันิม่ ตวัหมเูองก็ไม่แขง็ 

แป้งที่ใช้ทอดด้านนอกกรอบก�าลังดี

"พี่ได้กินแบบนี้ทุกวันเลยเหรอ" ผมครางอย่างอิจฉา

"กินทุกวันจะอยู่ยังไงล่ะ ไม่ใช่ถูกๆ ปกติก็ต้องท�ากินเอง" เขาเลิกค้ิว  

มือก็รับถ้วยน�้าซุปจากพนักงานมาดื่ม แค่ถามตอบธรรมดาเสียงเขาก็ยังฟังดู

เหมือนไม่พอใจ คุยกันสักพักผมก็เริ่มชิน มันคงเป็นลักษณะการพูดของเขา

"ฮือ อร่อยออก อยากกินทุกวัน อยากย้ายมาอยู่เลย" ผมพูดและคีบ 

เส้นอุด้งไปจุ่มน�้าซุปกินดูบ้าง อันนี้ก็อร่อย มันดีไปหมด เน้ือหมูสไลซ์บาง 

แช่อยู่ในน�า้ซปุสนี�า้ตาล รสชาตกิลมกล่อม ผมกินจนเกลีย้งในเวลาอนัรวดเรว็  

พอเห็นผมกินเสรจ็แล้วพ่ีปุน่ก็เดนิออกจากร้านโดยไม่รอให้ผมได้ดืม่ด�า่กับอาหาร

มือ้แรกในญ่ีปุน่

"จะไปไหน" เสียงเย็นๆ ดังข้ึนทันที เมื่อผมไม่เดินตามเขา แต่ท�าท่าจะ

เข้าร้าน Lawson ที่อยู่ถัดไปสองสามก้าว

"กินหนม"

"ยังไม่อิ่มอีกเหรอ" เขามองผมอย่างงุนงง 

"อิม่ แต่อยากกินอ่ะ พ่ีปุน่ไปก่อนก็ได้นะ เดีย๋วครามตามไป" ผมพูดเสรจ็ 

ก็ว่ิงเข้าร้านทันที ผมยืนตาโตเมือ่เห็นของด้านใน

นี่มันสวรรค์ สวรรค์ของผมชัดๆ นั่น! โอเด้ง นั่นไก่เสียบไม้ ตู้ไอศกรีม! 

ข้าวป้ัน! ดงัโกะ! โอ้โห มอืไม้ผมสัน่เลอืกไม่ถูกว่าจะกินอะไร ผมเดินวนไปมา  

อันน้ันก็ดี อันน้ีก็ใช่ แล้วนั่นอะไรน่ากินจัง ผมเดินวนรอบตู้ไอศกรีม น�้าลาย 

แทบจะหยดลงไป
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"ท�าหน้าตะกละ"

"พ่ีปุน่!" ผมสะดุง้เฮอืก ผูช้ายในชดุนอนยังคงเดนิตามผมมา และตอนนี้

เขายืนอยูด้่านหลงัผม ย่ืนหน้ามองไอศกรมีด้วยสหีน้าแบบไม่รูส้กึรูส้า

"ก็คนเพิ่งมานี่ อันไหนอร่อยพี่แนะน�าครามหน่อย"

"ก็เฉยๆ ทุกอันนะ" เขาตอบทันควัน

"ไม่ช่วยอะไรก็เงียบไปเลย" ผมเริ่มปากกล้า เถียงกับเขาได้แล้ว 

พ่ีปุ่นไม่ใช่ผู้ชายพูดน้อยแบบท่ีคิดไว้ เขาแค่ชอบพูดห้วนสั้น น�้าเสียง 

ไม่บ่งบอกอารมณ์ บางคร้ังก็ฟังดูน่ากลัว แถมชอบขมวดค้ิว แต่เขาท�าให้ผม

รู้สึกผ่อนคลายและไม่เกร็ง พอซื้อขนมเสร็จผมก็เดินกอดคอเขากลับห้อง 

ได้แล้ว

"จะกินคืนละสองแท่ง เช้าอีกสองแท่ง จะได้ครบทุกอันในตู้ แล้วก็ 

ขนมด้วย ที่นี่ดีจังพี่ปุ่น อิจฉา" ผมกอดถุงขนมหน้าชื่นตาบาน เมื่อพี่ชายใจดี 

เลี้ยงขนมผมในคืนแรกเป็นการต้อนรับ พ่ีปุ่นไม่ได้พูดอะไร แต่ปล่อยให้ผม 

พูดคนเดียวไปจนถึงห้อง เขาช่วยผมเก็บขนมเข้าตู้เย็น แล้วก็สอนวิธีกดปุม่ 

เติมน�้าร้อนในอ่าง

"อย่าแช่นาน จะหน้ามืด ถ้าจมน�้าไปก็อันตราย ประตูไม่มีที่ล็อก ถ้าจะ

เปิดก็ดูก่อนว่าพี่อยู่ข้างในไหม" เขาเลื่อนบานประตูของห้องอาบน�้าให้ผมดู

"โห ประตูมันขุ่นๆ แบบนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่ามีใครอยู่รึเปล่า"

พ่ีปุน่ชะงัก ดูเหมือนเขาเพ่ิงนึกขึ้นได้ว่าประตูห้องอาบน�้ามันเห็นทะล ุ

ด้านใน แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครบั ผูช้ายด้วยกันท้ังนัน้ คงเห็นแค่เงารางๆ เท่าน้ัน

แหละ

"พ่ีไปนอนก่อนแล้วกัน" เขาเดินออกจากโซนห้องน�้าแล้วก็ปิดประต ู

เข้าห้องนอนไป ผมยิ้มกริ่ม ได้เวลาแช่น�้าอุ่นๆ ให้สบายตัวแล้ว

มนัวิเศษมากครบั อากาศหนาวๆ กับน�า้อุน่ในอ่าง ถ้าอยู่ทีไ่ทยแช่น�า้อุน่

ไปได้เป็นลมพอด ีผมฮมัเพลงอย่างอารมณ์ดอีอกมาจากห้องอาบน�า้ 

"พ่ีปุน่!!" ผมร้องเสยีงดงัลัน่ห้องอกีครัง้ เมือ่ต้องใช้ปุม่กดบนชกัโครก
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"อะไร ครามเป็นอะไร" เสียงของเขาเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็ว

"กดอะไรอ่ะพี่ เจ็บอ่ะ เจ็บก้น!" ผมร้องโวยวาย เมื่อยิ่งกดมั่วก็ยิ่งสะดุ้ง

เหมือนได้ยินเสียงถอนหายใจดังเข้ามาเลย ผมร้องซี้ดเมื่อน�้าแรงจน 

ผมแทบจุก เดือดร้อนพ่ีปุน่ต้องบอกให้ผมกดปุ่มสีแดงๆ แล้วก็กดชักโครก 

ที่ด้านหลัง จากนั้นเขาก็เข้ามาชี้ทีละปุม่ว่าใช้อะไรยังไงบ้าง ในขณะท่ีผมยืน

เจ็บก้นอยู่

"ท�าไมต้องรุนแรงกันขนาดนี้อ่ะ ขนลุกเลยพี่" ผมบ่นพึมพ�า

"ไม่แรงก็ไม่สะอาดสิ"

"พ่ีปุน่ล้างก้นแบบน้ันเหรอ" ผมท�าตาโต แล้วก็โดนตีท่ีกลางหน้าผากทันที

"มันใช่เรื่องที่ควรพูดกับคนที่เพิ่งเจอไหม"

"เราไม่สนิทกันเหรอ สนิทกันแล้วเนอะ พ่ีปุน่ก็เหมือนพ่ีชายอีกคนของ

ครามแหละ" ผมเอียงคอย้ิมขอความเอ็นดู ก็เลยโดนดีดหน้าผากเข้าอีกที  

เขาดใุห้ผมรบีๆ เข้านอนได้แล้ว มนัดึกมากแล้ว เราสองคนเข้าไปอยู่ในฟูกนุ่มๆ 

ไฟถูกปิดจนท้ังห้องมดืสนิท ตาผมแทบจะปิด แต่ก็นกึอยากถามเขาขึน้มาก่อน

"วันหยุดนี้พี่ปุ่นจะไปไหนเหรอ"

"ไหนใครบอกว่าจะนอน" เขาส่งเสียงดุๆ มา ผมมุ่ยหน้าในความมืด

"ก็เดี๋ยวนอนไง ถ้าไม่ได้ไปไหน พรุ่งน้ีไปด้วยกันนะ ไปเที่ยวกัน คราม 

ชอบพ่ีปุน่ อยู่ด้วยแล้วสนุกดี" ผมพึมพ�าเสียงเบาลงเรื่อยๆ ความเหนื่อยจาก 

การหลงทางท�าให้ผมหลบัไปในเวลาไม่นาน ได้ยนิเสยีงพ่ีปุน่พูดอะไรมาแว่วๆ 

"เด็กหลงทาง จะชวนไปเพราะอยากให้ช่วยมากกว่าน่ะสิ"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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