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"มานานรึยังวะ น้องเอิงเอย..."

"เอิงเอยพ่อง!"

ผมหันหน้าไปตวาดไอ้ต้นเพ่ือนสนิท ฝ่ายน้ันหัวเราะเอิ๊กอ๊ากก่อนจะ 

นัง่ลงบนม้าหินอ่อนข้างกัน แม้จะถูกถลงึตามองดุๆ แต่อกีฝ่ายกลบัไม่แคร์เลย

สกันดิ ต้นยังคงอารมณ์ดีเหมอืนคนพ้ีกัญชาก่อนออกมาจากบ้านจนน่าหมัน่ไส้

"ชือ่เองิเอยออกจะน่ารกั" ไอ้เมษ เพ่ือนอกีคนของผมทีเ่ดนิมาพร้อมกับต้น 

พูดสนับสนุนพร้อมกับท�าตาเลก็ตาน้อยใส่ ผมตวัดสายตามองมนัเป็นผูก่้อการร้าย 

รายต่อไปก่อนจะแยกเขี้ยว

ครบั...ผมชือ่เอย ไม่ใช่เองิเอยอะไรอย่างท่ีพวกมนัเรยีกกันท้ังนัน้ ตอนน้ี

ก�าลงัเรยีนอยู่คณะศลิปกรรมศาสตร์ปีสาม ส่วนสองคนนีเ้ป็นเพ่ือนสมยัมธัยม

ของผมเอง ช่ือต้นกับเมษ ต้นเรียนศิลปกรรมเหมือนผมครับ ส่วนเมษเรียน 

สถาปัตย์ เห็นได้ชดัว่าพวกเราสามคนมเีส้นบางๆ ก้ันอยู่ระหว่างความเซอร์กับ

ซกมก แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับ ผมยังมีเพื่อนอีกคนหนึ่ง รายนี้เพิ่งมารู้จักกัน

ตอนงานกิจกรรมกลุม่สมัพันธ์รบัน้องใหม่ มนัชือ่เวย์ เรยีนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์  

แถมยังตายยากเพราะพอพูดถึงก็มาพอดี

"ไงจ๊ะ น้องเอิงเอย"

"กบูอกพวกมงึล้านรอบแล้วว่ากูชือ่เอย ส่วนเองิน่ะพ่ีสาวกู!" ผมบ่นอย่าง

อารมณ์เสีย ซึ่งพวกเพ่ือนชั่วก็เอาแต่หัวเราะกันใหญ่ สนุกนักล่ะกับการล้อ 

ตอนที่ 1
ถ�้าแมว
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ชื่อเล่นกูเนี่ย เอิงเอยน่ารักก็จริง แต่มันเข้ากับผู้ชายแมนๆ สูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ

เซนติเมตรอย่างผมที่ไหน

"เอาน่าๆ พวกกูก็เรียกมึงอย่างนี้มาตั้งกี่ปีแล้ว ยังไม่ชินอีก"

"ฟาย" ผมด่า ปิดหนังสือในมือท่ีก�าลังอ่านฆ่าเวลาระหว่างรอพวกมัน 

มากินข้าวเที่ยงด้วยกันดังปัง!

ตอนนี้เราก�าลังอยู่ในช่วงสอบปลายภาคก่อนจะขึ้นปีสี่ และวันนี้ก็สอบ

วันสุดท้าย ผมมีสอบรอบบ่าย ส่วนเมษกับเวย์สอบเสร็จช่วงเช้าไปแล้ว  

ผมถลึงตาใส่พวกมันทีละคนก่อนจะลุกไปซื้อข้าว รีบกินรีบเสร็จรีบไปสอบ 

แล้วจะได้กลบัไปนอน ไม่อยากจะบอกเลยว่าเมือ่คนืนีเ้คลยีร์งานชิน้สดุท้ายส่ง

จนถึงเช้าค่อยได้มาอ่านหนังสือสอบตอนบ่าย เจริญจริงๆ

"เออ...น้องเอิงเอย กูได้ข่าวว่าตอนนี้มึงก�าลังหางานพิเศษท�าอยู่เหรอ"

ผมเงยหน้าขึน้จากจานข้าวผดัปลาหมกึ หลงัจากซือ้ข้าวกันเรยีบร้อยแล้ว 

ทกุคนก็มานัง่ล้อมวงบนโต๊ะม้าหนิอ่อนในโรงอาหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางในการนัดพบกันในวันน้ี ผมพยักหน้าเป็นค�าตอบเพราะ

ข้าวยังอยู่เต็มแก้ม

ผมกลืนข้าวลงคอตามด้วยน�้าเปล่าเย็นๆ ก่อนจะพูดต่อ "แต่งานพิเศษ 

ที่นักศึกษาพอท�าได้ค่าแรงถูกฉิบหาย"

เอาจรงิๆ แล้วชวิีตผมก็ไม่ได้ยากจนข้นแค้นอะไรขนาดน้ันหรอกครบั แต่

ทีต้่องหางานพิเศษท�าเป็นเพราะว่าปิดเทอมนีผ้มถูกพ่อกับแม่ทิง้ให้อยู่คนเดยีว 

เน่ืองจากว่าพ่ีสาวของผม เจ้เอิงที่ได้ดิบได้ดีมีผัวเป็นฝรั่งและย้ายไปอยู่

ออสเตรเลียเพ่ิงคลอดลูก พ่อกับแม่ท่ีพอรู้ข่าวปุ๊บก็จองต๋ัวเครื่องบินไปช่วย

ลกูสาวสดุท่ีรกัเลีย้งหลานป๊ับ ปล่อยให้ผมเงิบอยู่คนเดยีวเพราะกะว่าปิดเทอมนี ้

จะไปนอนตีพุงอยู่บ้านท่ีเชียงใหม่สบายๆ สักหน่อย ด๊ันนนได้รับข่าวร้าย 

จากบพุการว่ีาไม่ต้องกลบับ้านนะ พ่อกับแม่จะไปออสเตรเลยี เท่าน้ันแหละครบั 

ผมเลยต้องอยู่ต่อช่วงซัมเมอร์ หางานพิเศษท�าเพราะไม่อยากให้ชีวิตว่าง 

จนเกินไป ก็เล่นปิดเทอมใหญ่ตั้งเกือบสองเดือน แถมยังไม่ได้ลงเรียนซัมเมอร์

เหมือนคนอื่นๆ เพราะว่าเก็บไปหมดแล้ว จะให้นอนกินเงินพ่อกับแม่เฉยๆ  
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ก็รู้สึกไม่มีประโยชน์ยังไงอยู่

"มึงไปดูที่ไหนมาบ้างแล้วล่ะ" ไอ้เมษถาม

"ก็พวกแมคฯ เอ็มเค เคเอฟซี แต่เอาจริงๆ นะกูไม่ค่อยชอบปั้นหน้ายิ้ม

รบัแขกคยุกับคนแปลกหน้าท้ังวันเท่าไหร่" ผมตอบ แล้วกโ็ดนไอ้เมษตบกะโหลก 

เบาๆ ทีหนึ่งด้วยความรักใคร่

"จะหางานท�าทั้งทียังเรื่องมากอยู่อีกนะมึง"

"ก็กูไม่ชอบอ่ะ!" ผมโวยวายก่อนจะตักข้าวเข้าปาก อย่าหาว่าเรื่องมาก

อย่างนัน้อย่างน้ีเลยครบั บอกแล้วว่าอนัทีจ่รงิชวิีตผมไม่ได้ยากจนข้นแค้นอะไร 

จะหางานพิเศษท�าเป็นประสบการณ์ชีวิตท้ังทีเลยคิดว่าน่าจะเอาอะไรที่มัน 

คุ ้มค่าแรงกับความถนัดของเราหน่อย จะให้ไปปั ้นหน้าย้ิมแล้วถามว่า 

รับอะไรดีครับทั้งวัน กล้ามเนื้อบนใบหน้าคงค้างพอดี!

"แล้วมึงถามท�าไมวะ" ผมถามเวย์ อีกฝ่ายมองหน้าผมก่อนจะยักไหล่

"ช่วงน้ีกูเห็นพ่ีที่เป็นญาติเขาก�าลังหาคนมาท�างานบ้านให้อยู่ เห็นว่า 

แม่บ้านคนเก่าท้องแก่ใกล้คลอดแล้วเลยลาออก...ไม่รู้ว่ามึงจะสนรึเปล่า"

"ค่าแรงเท่าไหร่" ผมถามไม่จริงจังนัก ข้าวหมดจานแล้วก็ยกขวดน�้า 

ขึ้นดื่ม รุ่นนี้ไม่ใช้หลอดกันแล้วครับ

"อาทิตย์ละห้าพัน"

พรวด!

แค่กๆๆๆ

"มึงว่าไงนะ" ผมรีบเช็ดปาก ตาเหลือกมองเพ่ือนสนิทท่ีตักข้าวเข้าปาก

อย่างสบายใจ

"กูบอกว่าอาทิตย์ละห้าพัน"

"เชร้ดดดดด!" คราวน้ีไม่ใช่แค่ผมที่ตกใจ เชื่อเถอะว่าประโยคน้ันท�าให้

เพ่ือนอีกสองคนตกใจตามไปด้วย เวย์มองพวกผมอย่างเหยียดๆ ก่อนจะ 

ท�าหน้ารังเกียจเมษที่ยังอ้าปากค้าง

ด้วยความท่ีเวย์เป็นคนบ้านรวยอยู่แล้ว รวยแบบไม่บนัยะบนัยัง แต่พวกผม 

ก็ไม่คดิว่าความรวยนัน้จะลามไปถึงญาตขิองมนัด้วย บอกกูมานะว่าท่ีบ้านมงึ
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ท�างานให้กับองค์กรลบัของอเมรกิาอยู่ใช่ไหม ใครจะบ้ามาจ้างแม่บ้านอาทิตย์ละ 

ห้าพันวะ!

ผมรบีค�านวณค่าแรงข้ันต�า่สามร้อยบาทคณูหน่ึงสปัดาห์อยู่ในใจ ถึงจะ

ตกเลขแต่ถ้าเป็นเรื่องเงินผมคิดไวนะขอบอก สามร้อยคูณเจ็ดเท่ากับสองพัน

หน่ึงร้อยบาท เทยีบกับเงนิอาทิตย์ละห้าพันท่ีหารแล้วจะตกวันละเจด็ร้อยบาท 

เฮ้ยยย เกือบครึ่งต่อครึ่งเลยนะ!

"ญาติมึงท�างานอะไรวะ"

"เป็นหมอ"

"อ่า..." ผมร้องคราง พอรู้มาบ้างว่ามันมีญาติเป็นหมอหลายคน ส่วน 

ที่บ้านมันท�ายาครับ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะแหวกสายการแพทย์มาเรียน

วิศวะท�าไม

แต่ก็ช่างไอ้เวย์มันเถอะครับ...

ตอนน้ีผมก�าลังตาวาว ถ้าเป็นในการ์ตูนแววตาของผมคงจะเป็นรูป 

($__$) ไปแล้ว รู้สึกว่ารองเท้าไนก้ีสเตฟานอันเป็นความใฝ่ฝันสูงสุดก�าลัง 

อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล ก้มลงมองคอนเวิร์สเพ่ือนยากท่ีร่วมทุกข์ร่วมสุขเตะฝุ่น 

มาด้วยกันเกือบห้าปีแล้วรู้สึกเหมือนอยากจะร้องไห้

โฮฮฮฮฮ อาทิตย์ละห้าพันเชียวนะ!

"บอกพี่มึงเลย กูสมัคร!"

ผมตัดสินใจทันทีแบบไม่ต้องคิดอะไรมาก เงินห้าพันกับเรื่องงานบ้านนี่

ผมถนัดครบั แม่สอนมาตัง้แต่เดก็แล้วว่าถงึจะเป็นผูช้ายแต่ก็ต้องท�างานบ้านเป็น  

เพราะฉะนั้นเร่ืองกวาดบ้าน ถูบ้าน ซักผ้า ล้างจาน หรือแม้กระท่ังท�ากับข้าว 

ส�าหรับนายอภิสรแล้วถือว่าเป็นเรื่องเล็กมากครับ!

อีกอย่าง เจ้าของบ้าน...ญาติของเวย์เป็นหมอ คิดภาพลักษณ์ของหมอ

ออกกันใช่มั้ยครับ ขาว สะอาด เรียบร้อย ถึงจะเป็นผู้ชายแต่ก็คงไม่เหลือบ่า

กว่าแรงผมสักเท่าไหร่

"เอาจริง?" เวย์ถามย�้า และผมก็พยักหน้าหงึกหงัก มึงเห็นตากูมั้ยเวย์  

มึงเห็นเม็ดเงินในตากูมั้ย
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"โอเค ไว้เดี๋ยวกูบอกพี่กูให้แล้วกัน"

"ฮั้ยยยย่ะ! มึงน่ารักที่สุดเลยอ่ะ เดี๋ยวได้เงินค่าท�างานพิเศษแล้วกูจะ 

เอามาเลี้ยงขนมมึงนะ"

ผมร่าเรงิกระดีก๊ระด๊า เปิดหนงัสอือ่านต่ออย่างอารมณ์ดจีนเพ่ือนท้ังสามคน 

ส่ายหัว แต่ ณ จดุน้ีไม่สนอะไรแล้วครบั แค่คดิว่าหกเดอืนช่วงปิดเทอมจะมเีงนิใช้ 

อาทิตย์ละห้าพันบาทก็ท�าให้ผมมีความสุขโดยไม่รู้เลยว่าจะมีหายนะตามมา

เป็นหายนะทีห่ากว่าย้อนเวลากลบัไปได้...ผมจะไม่ขอเหยียบเท้าเข้าไป

ในบ้านของญาติไอ้เวย์ตลอดชีวิต!

______________________________

"หลังนี้ป่ะวะ"

ผมพึมพ�าหลังจากพาตัวเองมายืนอยู่หน้าบ้านสไตล์โมเดิร ์นท่ีมี

อาณาเขตรอบบ้านเป็นสวนหย่อมและปลูกต้นอินทนิลในเขตรั้วบ้าน ผมยืน

เกาะรั้วไม้ความสูงระดับเดียวกับหน้าอกเพ่ือมองเข้าไปส�ารวจ มีรถยนต ์

เมอร์เซเดส เบนซ์ รุน่ซีคลาสสขีาวจอดอยู่ในโรงรถหนึง่คนั ข้างกันน้ันเป็น ดคูาติ 

สีแดงมันปลาบ ส่วนตัวบ้านเป็นสีขาวตัดกับครีม ข้างๆ เป็นสระว่ายน�้า 

ที่เต็มไปด้วยกลีบสีม่วงของดอกอินทนิลลอยละล่อง เป็นมุมพักผ่อนหย่อนใจ

เหมาะกับการนอนอ่านหนังสอื ผมผละออกมาจากประตรูัว้อกีครัง้แล้วมองป้าย

ที่ติดอยู่กับประตู

'อิริยะสถิตย์กุล 3'

นามสกุลเดียวกับเพ่ือนสนิทของผมอย่างไม่ต้องสงสัย ส่วนตัวเลขที ่

ห้อยท้ายเป็นล�าดับของหลานปู่ พ่ีคนน้ีของเวย์น่าจะเป็นหลานคนท่ีสาม  

ส่วนมันเป็นหลานคนที่ห้า

ข้อมูลจากเวย์ท่ีผมรู้มาก็คือ 'พ่ีภู' เป็นคุณหมอหนุ่มรูปหล่ออายุ 27 ปี 
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ยังโสด แถมเจ้าชูต้วัพ่อ ซึง่ไอ้เรือ่งเจ้าชูน้ีก่ไ็ม่รูว่้าจะบอกผมท�าไม พอเซ้าซีถ้าม

เจ้าตัวก็เลยบอกเหตุผลว่าเผื่อผมไปท�าความสะอาดแล้วเจอถุงยางอนามัย 

ใช้แล้วในถังขยะเป็นจ�านวนไม่ต�่ากว่าสามชิ้นจะได้ไม่ต้องตกใจมาก

พ่ีภู หรอืคณุหมอภูรชิ เป็นคณุหมอทีป็่อปปลู่าร์ท่ีสุดในโรงพยาบาลครบั 

(เวย์ว่างั้น) พ่ีแกท�างานวันจันทร์ถึงศุกร์ และหยุดวันเสาร์อาทิตย์ ตรงน้ีผมก็

งงๆ ว่าหมออะไรมีวันหยุดเหมือนคนทั่วไป แล้วไม่ต้องเข้าเวรเหรอวะ แต่ก็คิด

ว่าคงท�างานท่ีโรงพยาบาลเอกชนซึง่เป็นกิจการของครอบครวั แล้วคงเส้นใหญ่

พอตัวถึงมีวันหยุดเป็นของตัวเองได้

นอกจากน้ันก.็..ไม่มข้ีอมลูอะไรแล้วครบันอกจากเลขทีบ้่าน เส้นทางทีใ่ช้ 

ในการเดนิทาง ซึง่ใช้เวลาจากหอผมมาถึงน่ีก็สามสบินาทพีอด ีถือว่าไม่ไกลมาก

"เอาวะ!"

ผมไม่เคยท�างานพิเศษมาก่อน ยอมรบัว่าต่ืนเต้นเหมอืนกันตอนกดออด

แล้วรอให้คนมาเปิดประตูให้

ใช้เวลาไม่ถึงห้านาท ีผูช้ายตวัใหญ่สวมเสือ้กล้ามหลวมโพรกอวดกล้าม

เน้ือแน่นๆ กับผวิสแีทนและกางเกงบอ็กเซอร์ลายสก็อตก็เดินมาเปิดประตูบ้านให้  

ผมอ้าปากค้างอย่างตกตะลึง ไม่ใช่เพราะความหล่อ แต่เป็นเพราะความสถุล

บนใบหน้าคม หนวดเขียวครึ้ม ผมยุ ่งเหยิง และหน้ามันเหมือนคนเพ่ิง 

ตื่นนอนนั่นต่างหาก

คือเด๋ียวนะ...เป็นหมอเขาต้องสะอาดสะอ้านผู้ดีไม่ใช่เรอะ แล้วท�าไม 

พี่ภูถึงได้ต่างจากภาพลักษณ์ของหมอที่ผมคิดไว้ขนาดนี้

"มาท�าอะไร" เสียงเข้มและทรงพลังท�าผมสะดุ้ง สบตากับพ่ีแกแล้วก็ 

พบว่าคนอะไรตาดุมว้ากกกกก เข้ากับคิ้วเข้มๆ ที่ตวัดเฉียงขึ้นไปเล็กน้อยและ

เคราหนาๆ บนใบหน้านั่นอีก ถ้าไม่รู้มาก่อนว่าเป็นหมอ ผมอาจจะคิดว่าพี่แก

เป็นศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์เพราะดูจากลักษณะแล้วใช่มาก ขอ 

ถามอีกที...พี่เป็นหมอจริงๆ เหรอครับ

"เอ่อ พ่ีภใูช่ไหมครบั" ผมถามย�า้เพ่ือความมัน่ใจ เผือ่ว่าคนทีม่าเปิดประตใูห้ 

อาจจะเป็นแฟนพี่ภู (?) อีกฝ่ายพยักหน้าก่อนจะยกมือปิดปากหาวจนผมรู้สึก
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เหมือนจะง่วงตามไปด้วย

"ผมเป็นเพือ่นของเวย์ทีบ่อกว่าจะมาท�างานพิเศษบ้านพ่ีอ่ะครบั" ผมบอก 

และเขาก็ท�าหน้างงสักพักก่อนจะถึงบางอ้อ

"อ้อ...น้องเอิงเอย"

เดี๋ยวก่อนนะ...

ผมขมวดคิ้วมองคนตรงหน้า แววตาคมกริบมองผมตั้งแต่หัวจรดเท้า 

ก่อนจะย้ิมตาพราวระยับ เมื่อสักครู่น้ีพ่ียังท�าหน้าดุอยู่เลยนะครับ แต่ตอนนี ้

เห็นแล้วคันไม้คันมือจริงๆ ให้ตาย

"เข้ามาก่อนสิ" พี่ภูยิ้มบอก ก่อนจะเปิดประตูรั้วให้

ผมมองรอยย้ิมของอีกฝ่าย เดาว่าเขาคงก�าลังคิดว่าชื่อเอิงเอยไม่ได้ 

เข้ากับคนแมนๆ อย่างผม สูงร้อยเจ็ดสิบ ขาวใสสไตล์หนุ่มเหนือ หล่ออย่างนี้

ขอย�้าอีกทีตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่าผมชื่อเอย ส่วนเอิงน่ะ พี่สาวผมครับ

ผมเดินตามคนตัวโตเข้าไปในบ้าน คะเนผ่านสายตาแล้วพ่ีภูน่าจะสูง 

ไม่ต�า่กว่าหน่ึงร้อยแปดสบิห้า เพราะเวย์ก็ประมาณนีแ้หละครบั ไม่รูว่้าตระกลูหมอ 

เขาฉีดแคลเซียมเข้ากระดูกให้ลูกให้หลานตั้งแต่เด็กๆ เลยรึเปล่าถึงได้โตเอ๊า 

โตเอา ในขณะทีส่่วนสงูผมน้ันหยุดการเจรญิเตบิโตมาต้ังอยู่ชัน้ ม.5 แล้วล่ะครบั  

แต่ผมก็ภูมิใจกับมันนะ

"แน่ใจแล้วใช่ไหมว่าจะท�างานที่นี่"

ค�าถามนั้นท�าให้ผมละสายตาจากล�าคอหนาและผิวสีแทนละเอียด พี่ภู

หนัมาสบตาก่อนจะเปิดประตบู้าน แววตาพราวระยบัเหมอืนกับตัวร้ายในหนัง

ท�าให้ผมรู้สึกเอะใจกับอะไรบางอย่าง หน้าผมตอนน้ีคงจะตลกดีอีกคนถึงได้

หัวเราะออกมาอย่างขบขัน

"ก็ไม่ได้มีอะไรหนักหนาขนาดนั้นหรอก"

ครบั...ไม่มอีะไรหนักหนาขนาดนัน้ แต่กท็�าเอาผมกวาดตามองไปรอบๆ 

อย่างตกตะลึง!

ถ้าเทียบกับหอผมท่ีเรยีกว่ารงัหนแูล้ว บ้านหลังน้ีก็ไม่ต่างอะไรกับถ�า้หนู

เลยครับ หญ้าญ่ีปุ่นในสวนถูกตัดเรียบร้อยเท่ากันทุกเส้นไม่ได้บ่งบอกถึง 
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สภาพภายในบ้านทีร่กมหาประลยัขนาดน้ีได้เลย ทัง้ลงัท้ังกล่องอะไรต่อมอิะไร 

ของเล่นกระจายเกลือ่นกลาด กองหนงัสอืล้นออกมาถึงหน้าทีวี ขวดน�า้แก้วน�า้

วางอยู่ไม่เป็นที่ เห็นแล้วอยากจะถามเพ่ือความมั่นใจอีกสักที พ่ีเป็นหมอ 

แน่เหรอครับ!

"โทษทีนะ ช่วงนี้ยุ่งๆ แม่บ้านก็ลาออกไปได้เดือนหน่ึงแล้วเลยไม่ได้

ท�าความสะอาด"

ถามจริงว่าใช้ชีวิตอยู่กับไรฝุ่นพวกนี้ได้ยังไงครับพี่หมอ

"เห็นเวย์บอกว่าน้องเอิงเอยถนัดงานบ้าน"

"เรียกเอยเฉยๆ ก็ได้พี่ ผมชื่อเอย ไม่ใช่เอิงเอย อย่าไปฟังไอ้เวย์มันมาก" 

ผมตอบแล้วปัดฝุ่นออกจากปลายจมูก

"โอเค...น้องเอยเฉยๆ"

"..."

อันนี้เรียกกวนตีนอยู่รึเปล่าอ่ะครับ

ผมตวัดตามองคนตัวโตที่หัวเราะปากกว้างอวดฟันขาว ท่าทางขี้เล่น 

ขีห้ยอกไม่เข้ากับภาพลกัษณ์ดเุหมอืนหมานัน่เลยสกันดิ แต่เพ่ิงสงัเกตนะครบั

ว่าเวลาพี่เขายิ้มแล้วดูดี หล่อมาก กูเข้าใจแล้วเพื่อนเวย์ว่าท�าไมพี่มึงถึงฮอต

"พี่ล้อเล่นๆ จะได้สนิทกันไง"

"ครับ..." ตอบไปงั้นแหละ เห็นแววความน่าปวดหัวมาแต่ไกล

ผมกวาดตามองรอบบ้านอีกครั้ง สะดุดตากับกองของเล่นนิดหน่อย 

สงสัยว่าพ่ีภูมีลูกแล้วเหรอ ไหนว่าโสดไง แต่ก็ไม่ได้ถามออกไปเพราะก�าลัง

ค�านวณอยู่ในใจว่าเงินห้าพันบาทต่อหนึ่งสัปดาห์จะคุ้มค่ากับการแปรสภาพ

จากถ�้าหนูให้กลายมาเป็นบ้านคนบ้างหรือเปล่า

"ท�างานบ้านพ่ีก็ทัว่ๆ ไปแหละ กวาดบ้านถูบ้าน ท�าความสะอาด ล้างจาน"

ผมพยักหน้าก่อนชายหนุ่มจะพูดต่อ

"ว่าแต่เอยท�ากับข้าวเป็นด้วยใช่ไหม เห็นเวย์มันโฆษณา"

"พอได้พี่ แต่ไม่รู้จะถูกปากหรือเปล่านะ"

คนฟังหัวเราะจนตาหยี "พี่ลิ้นจระเข้ กินได้หมดแหละ"
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...หมายความว่าไงวะ

ผมขมวดคิ้ว

"ท�าข้าวเย็นไว้ให้พี่ด้วย แล้วเดี๋ยวจะเพิ่มเงินให้"

"ได้ครับ ไม่มีปัญหา" ได้เงินผมก็เอาหมดแหละ

"วันท�างานหยุดวันอาทิตย์ เร่ิมตั้งแต่สิบโมงเช้าหรือสิบเอ็ดโมงเช้าก็ได้ 

ส่วนเลกิงานก็หกโมงเย็น แต่ถ้าเอยมธุีระ จะมาช้าหรอืมาไม่ได้ก็ให้บอกพ่ีก่อน

แล้วกัน"

โอเค...ฟังแล้วก็ไม่น่าจะมปัีญหาอะไรมาก คนตรงหน้าดไูม่ค่อยโขกสบั

ใช้งานผมจนเกินไปนัก

"แล้วก็..." แต่ประโยคน้ันก็ท�าให้ผมหยุดความคิดในหัวของตัวเอง  

มองใบหน้าครึ้มเคราที่หันมาสบตาก่อนจะยิ้มให้

"ค่าจ้างห้าพันบาทนี่รวมถึงจะให้ช่วยพี่เลี้ยงลูกด้วยนะ"

"ฮะ?" ผมเลิกคิ้ว ท�าหน้างงเหมือนหมาเดินชนซอกตึก มีลูกแล้ว!? พี่ภ ู

มีลูกแล้ว!? เฮ้ย!?

ผมท�าหน้าเหวอ แต่พ่ีภกูลบักวาดตามองไปรอบๆ เหมอืนจะมองหาอะไร

สักอย่าง หลังจากน้ันไม่นานผมก็รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงกระพรวนดังมาจาก 

ชั้นสองของบ้าน แวบแรกก็นึกว่าตัวเองหูฝาด แต่ลางสังหรณ์ก็ท�าให้ผม 

เหลือกตามองคนตรงหน้าอย่างตื่นตะลึงเพราะเสียงกระพรวนท่ีว่าดังชัดขึ้น

เหมือนมันก�าลังเข้ามาใกล้

RRRrrrrrrr

เสยีงโทรศพัท์ของผมดงัอยู่ในกระเป๋ากางเกง พร้อมกันนัน้วัตถุทรงกลมๆ 

ใหญ่ๆ สเีทาเข้มกับสขีาวปนส้มก็วิง่ลงมาจากบนัได ผมตกตะลงึอ้าปากเหมอืน

เห็นซอมบ้ีในเร่ือง The Walking Dead มายืนอยู ่ตรงหน้าหลังจาก 

เห็นชัดเต็มตาว่าวัตถุกลมๆ ใหญ่ๆ ที่ว่านั่นน่ะ...มัน! คือ! แมว!!!

ให้ตายเถอะ...อยากจะกรีดร้องเป็นภาษาฮังการี

ไอ้เหี้ยยยยยยยยย แมววววววววว!!!!!!!

"ว้ากกกกก!"
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ผมร้องเสียงหลงแล้วถอยจนหลังชนประตูดังโครมเมื่อชัดเจนแล้วว่า 

สิ่งมีชีวิตลักษณะเป็นก้อน ขนยาว และมีสี่ขาคือแมว วินาทีนั้นเหง่ือเม็ดเป้ง 

ซึมออกมาตามหน้าผาก สายตามองสัตว์สี่ขาหน้าขนท่ีไม่ได้มีเพียงแค่หน่ึง 

แต่มาพร้อมกันถึงสอง! แถมยังจ้องผมด้วยดวงตาสีเหลืองอ�าพันคล้ายกับ 

จะถามว่า อันนี้ใครเหรอ

พ่อครับแม่ครับ...ผมเกลียดแมว

ไอ้สัดเวย์! ท�าไมไม่บอกกูก่อนว่าบ้านพี่มึงมีแมววะ!!!?

"อ้อ...นี่ขุนแผน" พ่ีภูเหมือนจะไม่รับรู้เลยสักนิดว่าตอนนี้ผมถอนก�าลัง

มายืนตัวสั่นติดประตูเตรียมจะชิ่งหนีได้ทุกเมื่อ "ส่วนตัวนี้ขุนอิน"

พี่ตั้งชื่อลูกได้ครีเอตมากเลยนะครับ แต่ใช่ประเด็นที่ไหนล่ะ!?

ผมมองพี่ภูผายมือไปหาไอ้ตัวสีขาวส้ม ตัวเล็กกว่าขุนแผนลงมา 

นิดหน่อย แต่ส�าหรับผมแล้วมันก็ยังยักษ์มากอยู่ดี

"เฮ้ยๆๆๆ อย่าเข้ามาใกล้นะ!" ผมหลับตาปี๋ ถดขาหนีสองแมวท่ีเดิน 

เข้ามาส�ารวจ

มงึช่วยกลวักูเหมอืนอย่างทีกู่กลวัมงึหน่อยก็ได้นะ ไอ้เห้ียยยยย! อย่ามา

เกาะขากู!!!

เมี้ยววว

"ดูมันจะชอบเอยนะ"

"ฮึก...!" ผมสะอึก รู้สึกเหมือนอยากจะร้องไห้ ไม่ต้องมาชอบผมก็ได้ 

เพราะผมไม่ชอบแมว!!!

ผมมองเจ้าของบ้านทีก่�าลงัหัวเราะอารมณ์ด ีความหวาดกลวัคงฉายชดั

อยู่บนใบหน้า ส่วนสองแมวก็ยังส�ารวจผมอยู่ไม่เลกิ เสยีงโทรศพัท์ในกระเป๋าผม 

ก็ยังดังอยู่อย่างนั้น คนตรงหน้าก็เลยท�าท่าบอกให้รับโทรศัพท์ก่อนจะกวักมือ

เรียกแมวของตัวเองกลับไปอุ้มไว้ข้างละตัว

"ฮะ...ฮัลโหล" ผมยังรู้สึกช็อก ตามองแมวในอ้อมกอดของพ่ีภูอย่าง

หวาดระแวง สะดุ้งตอนมันอ้าปากหาว เบียดตัวเองแนบกับประตูจนแทบจะ

ได้เสียกันอยู่รอมร่อ
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[น้องเอิงเอยถึงบ้านพี่ภูหรือยัง]

คนโทรมาคือเพ่ือนสนิทท่ีช่วยแนะน�างานนี้ให้ น�้าเสียงห่วงใยอย่าง 

เห็นได้ชัด [คือ...กูเพิ่งนึกได้ว่ากูลืมบอกอะไรมึงว่ะ]

ลืมบอกอะไรครับ ได้โปรดเมตตาด้วยการบอกผมว่าพี่ภูไม่ได้เลี้ยงแมว

ไว้อีกห้าตัวจะขอบคุณมาก!

[พี่ภูเป็นหมอ แต่กูลืมบอกมึงว่าเป็นหมอหมา]

"หมอหมา?" ผมทวนค�า เงยหน้าจากแมวขึ้นไปมองเจ้าของท่ียืนอยู ่

ตรงหน้า

[เออ หมอหมา หมอแมว หมอกระต่าย มึงรู้จักใช่ป่ะ สัตวแพทย์อ่ะ]

อ่าฮะ!

[แล้วก็อีกอย่าง]

"อะ...อะไร" ผมเสยีงสัน่ มองแมวในอ้อมแขนพ่ีภูด้วยความหวาดระแวง

อีกครั้งก่อนจะกลืนน�้าลายลงคออึกใหญ่

[พี่กูเลี้ยงแมวไว้ที่บ้านสองตัวว่ะ]

ท�าไมมึงไม่บอกตอนแมวสองตัวนี่ฆาตกรรมกูในบ้านไปแล้วล่ะ!  

ฟายยยยยยย!!!

"เห้ียเอ๊ย!!!" ผมด่ามนัก่อนจะกดตดัสาย ได้ยินเสยีงไอ้เวย์ดงัแว่วมาว่าแมว 

ไม่ใช่เหีย้ แต่ผมไม่สนใจแล้วครบั จะแมวจะเหีย้มนัก็เหีย้เหมอืนกันนัน่แหละ!

ผมสดูลมหายใจเข้าปอดลกึ ก�าโทรศพัท์ในมอืแน่นเหมอืนเป็นเครือ่งมอื

ช่วยยึดเหนีย่วจติใจ ห้าพันก็ห้าพันเหอะ แต่ผมอยู่ร่วมกับแมวไม่ได้จรงิๆ เพราะ

มีปมมาจากวัยเด็ก เคยเอาอาหารให้แมวจรจัดแถวบ้านกินแล้วไปดึงหางเล่น

ตอนมันกินข้าว ผลคือถูกแมวกัดจนร้องไห้จ้า ต้ังแต่น้ันเป็นต้นมาเลย 

เกลียดแมวมาจนถึงทุกวันนี้

"พ่ีภู..." ผมเรียกคนตรงหน้า สัตวแพทย์หนุ่มเลิกคิ้วขึ้นถามว่ามีอะไร  

"ผมว่าผมคงท�างานให้พี่ไม่ได้แล้วล่ะ"

"........."

พูดจบคิ้วเข้มก็ขมวดเข้าหากันทันที ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาพ่ีภ ู
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ย้ิมหล่อมาก แต่ก็ดนู่ากลวัมากเหมอืนกันตอนคณุพ่ีท่านมองหน้าผมด้วยแววตา 

ที่อ่านอารมณ์ไม่ออก อย่าท�าแบบนี้ดิวะ...ผมเริ่มกลัวพี่พอๆ กับแมวแล้วนะ

"ท�าไม" น�้าเสียงก็ช่างเย็นเยือก ร่องรอยของความขี้เล่นเมื่อสักครู ่ 

หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้

ผมกลืนน�้าลายลงคออย่างยากล�าบาก มองหน้าแมวก่อนจะสบตา 

กับเจ้าของ "ผมไม่ค่อยชอบแมว...เท่าไหร่"

คิ้วท่ีขมวดหากันเม่ือสักครู่ค่อยๆ คลายออก พ่ีภูท�าหน้าประหลาดใจ  

ก้มมองสองแมวในอ้อมแขนของตัวเองแล้วท�าหน้าเหมือนกับว่าแมวมันไม่ดี

ตรงไหน ครับ...ก็ไม่ดีตรงที่มันเป็นแมวไง แต่ถ้าพ่ีเล้ียงตัวเห้ียผมอาจจะช่วย

ป้อนนมให้ด้วยเลยก็ได้นะ

เมี้ยววววว

"ช่วยไม่ได้สินะ" เหมือนจะยอมเข้าใจง่ายๆ จนน่าประหลาดใจ พ่ีภ ู

ถอนหายใจก่อนจะปล่อยแมววางบนพ้ืน เฮ้ย! เดี๋ยวมันก็เดินมาพันขาอีก  

พี่ช่วยอุ้มไว้เหมือนเดิมได้ไหมครับ!

"แต่ถ้าน้องเอิงเอยไม่อยากท�างานแล้ว ต้องชดเชยค่าเสียเวลาให้พ่ี 

นะครับ"

"หา?" ผมตาโต มองรอยย้ิมมมุปากเหมอืนตวัโกงในหนังของคนตรงหน้า

"จริงๆ แล้วเพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนของเวย์ พี่ก็เลยปฏิเสธคนที่มาสมัคร

ท�างานนี้ไปหมดเลย"

"........."

"ถ้าเอยไม่เอาแล้ว ก็ช่วยจ่ายค่าเสยีเวลาหาแม่บ้านใหม่ให้พ่ีด้วยนะครบั 

ไม่เยอะมากหรอก แค่สองเท่าของเงินห้าพัน เป็นหมื่นหนึ่งเท่านั้นเอง"

"เฮ้ยยย!!!" ผมร้องออกมาจริงๆ นะ แต่คนตรงหน้ากลับย้ิมหวาน 

เหมือนเพ่ิงพูดถึงเงินห้าบาทสิบบาท น่ีมันเป็นรอยย้ิมของปีศาจชัดๆ หายนะ

มาเยือนแล้วไง!!!

"ว่าไง"

เสียงทุ้มไม่ได้ข่มขู ่ แต่มันทรงพลังแบบที่ฟังแล้วรู ้สึกเข่าอ่อน ผม 
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กลืนน�้าลายขณะมองใบหน้าเหี้ยมเกรียมของชายหนุ่มท่ีกล้าขูดเลือดขูดเน้ือ

กับนักศึกษาตัวเล็กๆ ได้อย่างเลือดเย็น แถมพร้อมจะให้ลูกสมุนทั้งสองตัว 

พุ่งเข้ามาขย�า้ผมได้ทกุเมือ่หากคดิจะก้าวออกไปโดยทียั่งไม่ได้ชดใช้ค่าเสยีหาย

ให้พี่แกเลยสักบาท

ผมได้แต่ยืนกัดริมฝีปาก มองแมวที่เดินคลอเคลียไม่ห่างหมอภู และ 

มองหน้าหมอภูในขณะที่ก�าลังประมวลสถานการณ์ตรงหน้า...

แมวสองตัวกับเงินที่จะได้ห้าพันบาทต่อหนึ่งสัปดาห์

กับแมวสองตัวและเงินที่ต้องเสียไปหนึ่งหมื่นบาทภายในวันสองวันน้ี  

ซึ่งตอนน้ีผมยังไม่มีสักบาท จะเอาที่ไหนมาใช้ ให้โทรไปขอพ่อกับแม่ก็ไม่ใช่  

ดีไม่ดีโดนด่าซ�้าอีก ฉิบหายพอกัน

นี่สินะคือผลของความโลภ...

ผมเพิ่งจะซาบซึ้งเอาก็วันนี้แหละว่าคนโลภมักจะไม่ได้อะไรเลย...

"ตัดสินใจได้ยัง" พ่ีภูเลิกคิ้วข้างเดียวถาม เพ่ิมความกวนตีนขึ้นอีก 

ในระดับสิบ แต่พ่ีเพ่ิงจะให้เวลาผมได้ไม่ถึงห้านาทีเลยนะครับ แกล้งกันชัดๆ  

นี่หว่า

ผมขบปากขมวดคิ้วจ้องตากับคนที่ย้ิมมองมาอย่างท้าทาย เอาวะ!  

ตายเป็นตาย แค่แมวสองตัว วางยาเบื่อตายก็จบ!

"งั้น...ผมท�างานนี้ต่อก็ได้" พูดไปกัดฟันไป แต่คนตรงหน้ากลับยิ้มพอใจ 

ใบหน้าคมดุกลับมาอารมณ์ดีขี้เล่นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดข้ึน ให้ตายเถอะ  

พี่นี่มันแมวเก้าหางชัดๆ!!!

"แน่ใจ?" ยังจะมาถามย�้าอีก รู้นะว่าก�าลังสนุก!

"แน่ใจ...ครับ" ผมตอบเสียงลอดไรฟัน

"โอเค...ง้ันก็ตกลงตามน้ี" พ่ีภูย้ิมหวาน แต่เป็นรอยย้ิมท่ีโหดเห้ียมอ�ามหิต

ที่สุดในความรู้สึกของผม "พ่ีให้เอยกลับไปท�าใจก่อนแล้วกัน แล้วค่อยมา 

เริ่มงานวันจันทร์หน้า"

"........."

"ขุนแผนกับขุนอินไม่ซนหรอก ถ้าได้กินอิ่มก็ไม่มาวอแวแล้ว"
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"ครบั" ผมพยักหน้าอย่างยอมรบัในโชคชะตา ในใจได้แต่คดิว่าฝากไว้ก่อน 

เถอะนะ

ถ้ารอดชวิีตจากแมวสองตวัน้ีไปได้ผมจะเอาคนืบ้าง! ทใีครทมีนันะพ่ีภู!!!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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