Mr.Mafia ขอโทษที พอดีผมร้ายเพราะจำเป็น

บทนํา
“ล่าสุด เคยทํา วีรกรรมอะไรไว้บ้างล่ะ” ชายผิวขาวจัดอายุราวยี่สิบปลาย
แต่งกายด้วยสีดําทั้งชุดกล่าวเสียงเรียบนิ่ง ดวงตาหลังแว่นกันแดดแบรนด์ดังหรีม่ อง
บัตรประชาชนที่ถูกยื่นมาพร้อมสําเนาเอกสารต่างๆ และกระดาษสีดําขนาดเอสี่หนึง่
ใบทีม่ ีรูปถ่ายขนาดจัมโบ้แนบ หัวกระดาษพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีขาวภาษาไทยเด่นชัด
'ใบสมัครประกวดมิสเตอร์มาเฟี ย 20xx'
ผมกลืนนํ้าลายอึก ยืดหลังที่แอบโค้งงอให้ตรงดิ่งอัตโนมัติ ถึงจะไม่เห็นว่า
อีกฝ่ ายมองผมยังไง แต่กร็ บั รู้ถึงรังสีที่แตกต่างจากตัวเองคนละโยชน์ เลยอดเสียวสัน
หลังไม่ได้ คนที่อยู่ตรงหน้าผมนี้คือมาเฟี ยตัวจริงเสียงจริงอย่างไม่ต้องสงสัย
“ละ... ล่ า สุด ผมขโมยเงิ นที่ ทํา งานหนึ่ งร้ อยครับ” ผมพยายามคุมเสียง
ตัวเองไม่ให้สั่นรวมทั้งตัว ทั้งที่ยังไม่ได้ถูกขู่เข็ญอะไรยังรู้สึกกลัวขนาดนี้ ผมควรกลับ
บ้านดีไหม ไม่สิ อย่าว่าแต่บ้านเลยตอนนี้ที่ซุกหัวนอนผมยังไม่มี
“ขโมยเงินร้อยหนึ่งแล้วถูกตํารวจจั บได้?” คนตรงหน้าถามเลื่อนมื อ ขยั บ
แว่นกันแดดเหลือบมองผมเล็กน้อย
ผมพยักหน้าหงึกหงัก ไม่กล้าแม้แต่จะสบตาเขา ได้ยินเพียงเสียงหัวเราะหึในลําคอ
หนึ่งครั้งพร้อมเสียงพ่นลมออกจากทางจมูกราวกลับเบื่อหน่ายผมเสียเต็มประดา
“แค่เนี้ย?”
“ครับ”
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“กลับบ้านไปนอนเตรียมเรียนหนังสือไป พรุ่งนี้วันจันทร์” ชายหนุ่มชุดดํา
โบกมือไล่ผมอย่างไม่ไยดีพร้อมเรียกผู้สมัครคนต่อไปที่ยืนรออยู่ด้านหลังผม ทว่าผม
ยังนั่งนิ่งกับที่ไม่ขยับเขยื้อนไปไหน
“นี่ไอ้หนู คนอื่นเขารออยู่นายคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ผ่าน เชิญกลับบ้านไปสิ”
เขาออกปากไล่อีกครั้งพร้อมยื่นเอกสารการสมัครของผมคืนให้ ผมส่ายหน้าไม่รบั จ้อง
เขาเขม็ง
“ไม่ครับ ผมไม่มีบ้าน ผมไม่ได้เรียนหนังสือบ้านผมถูกยึด ผมมีหนี้เป็นล้าน
พ่อแม่ผมก็หายตัวไป” ผมกลั้นใจพูดความจริงชวนหัวให้คนแปลกหน้าฟัง ทุกคนใน
งานหันมองที่ผมเป็นตาเดียวในอกรู้สึกแน่นจนแทบหายใจไม่ออก ผมหายใจหอบถี่
หยาดนํ้าใสเอ่อคลอในดวงตากระทั่งร่วงเผาะอาบใบหน้า ไม่รู้ด้วยความเสียใจหรือ
เพราะเจ็บใจในความอยุติธรรมบนโลกใบนี้กันแน่
บางครั้งโชคชะตาก็เล่นตลกกับชีวิตของใครบางคนมากเกินไป
ผมรีบยกมือปาดนํ้าตาน่าอายชะมัดมาร้องไห้ต่อหน้าใครก็ไม่รู้
ชายชุดดํานิ่งไปอึดใจทําท่าเหมือนนึกอะไรได้ก็มากวาดสายตาบนใบสมัคร
ของผมทีละอักษรอย่างตั้งใจ
“ปารย์ กุลโรจน์...”
“ครับ” ผมขานชื่อตัวเอง
“นี่ชื่อนายจริงๆ ใช่ไหม”
“คุณจะเอาบัตรประชาชนผมไปตรวจก็ได้” ผมมองคนตรงหน้างงๆ ทําท่า
จะยื่ น บั ต รประชาชนส่ง ในมื อให้ เ ขาอี กครั้ ง หากเขายกมื อห้ ามไว้ ด้ ว ยท่าทีที่
เปลี่ยนไปจากก่อนหน้านี้อย่างเห็นได้ชัด เหมือนดูจะสนใจผมมากขึน้
“ชื่ อผม... มี อะไรหรื อครั บ” ผมจ้ องเขาตรงๆ อย่ า งสงสั ย สี ห น้ าเขา
ไม่แสดงออกอาการใด นอกจากท่าทีเงียบขรึมกว่าเคย ผมเลยพูดขึน้ อีกครั้ง
“คุณไม่ตอบคําถามผมนะครับ”
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คนถูกถามนิ่งเงียบไปพักใหญ่ กระทั่งชายรูปร่างสูงใหญ่สวมสูทไร้รอยยับ
ที่ยืนนิ่งอยู่เบื้องหลังก้มลงมากระซิบถามบางอย่าง เขาส่ายหน้าโบกมือเบาๆ เป็นเชิง
บอกว่าไม่มีอะไร ผู้คุ้มกันพยักหน้ารับรู้อย่างสุภาพ หากดวงตาจ้องผมไม่วางราวกับ
ผมเป็นบุคคลอันตราย
“เอาเป็นว่าวันนี้นายกลับไปก่อน อาทิตย์หน้ามาที่นี่ใหม่อีกที” ชายแว่นดํา
ว่า
“หมายความว่ายังไงครับ มาใหม่...?”
“เอาน่า กลับบ้านไปก่อน เจอกันอาทิตย์หน้า เชิญคนต่อไป” เขารีบตัดบท
สนทนา ผายมือไปข้ างหน้า เป็ น เชิ ง ไล่ ผมทํ าท่ าจะไม่ ลุกจากเก้า อี้ แต่ ผู้คุ้มกัน
ด้านหลังที่ยืนกันเป็นสิบส่งสายตาไม่เป็นมิตรมา ผมเลยจําต้องถอยออกไปจากห้อง
สมัครประกวดอย่างไม่มีทางเลือก
“เขาไล่แล้วยังจะอยู่ กลับบ้านไปกินนมแม่ไ ป๊ ” ผู้เข้าประกวดร่างโย่งผม
สีแดงเพลิงที่ต่อแถวอยู่หลัง ยกขาขึน้ ขัดตอนที่ผมเดินผ่าน ทําให้ผมล้มหน้าคะมํ า
คนทั้งห้องส่งเสียงหัวเราะครืน
ผมรีบยันตัวปัดเนื้อปัดตัวลุกไปจากห้อง ตวัดตามองไอ้หนุ่มผมแดงอย่ า ง
คาดโทษ แต่ฝ่ายนั้นกลับยักไหล่กวนไม่สนใจ แถมยังยกนิ้วกลางให้ผมทิ้งท้ายอีก
ไอ้บ้าเอ๊ย กลับบ้านบ้าอะไรล่ะ ก็บอกแล้วไงว่าไม่มีบ้าน แม่ก็ไม่มีนมให้กิน
ด้วย ปัดโธ่เว้ย! คืนนีจ้ ะไปนอนที่ไหน งานก็เพิ่งถูกไล่ออกแหมบๆ เพราะลงทุนขโมย
เงินเจ้านายตัวเองที่ทํามาห้าปี ให้มีประวัติอาชญากรตัวเองในโรงพักเพื่อประกวดงาน
นี้โดยเฉพาะ แถมเงินก็ยังเอาไปคืนเขาแล้วด้วย ถึงเจ้าของร้านบอกว่ายกโทษให้
ก็เถอะ แต่ก็คงไม่มีใครคนไหนอยากจะรับลูกน้องขี้ขโมยกลับไปทํางานหรอก
พ่อแม่รังแกผมจริงๆ ถ้าพวกเขาไม่เสพติดการพนันจนเข้าเส้นเลือด ป่ านนี้
ผมคงได้เรียนหนังสือเหมือนเพื่อนรุ่นเดียวกัน ไม่ต้องลําบากตรากตรําทํางานหาเงิน
ให้พ่อแม่ใช้หลังขดหลังแข็งแบบนี้
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ผมเริ่ ม ทํางานตั้ง แต่ แปดขวบ ก่ อนจะลาออกจากโรงเรียนในวัยสิบสอง
ออกมาทํางานเลี้ยงตัวเองและพ่อแม่ เก็บดอกไม้มาร้อยพวงมาลัยขายเอย ล้างรถ
ในอู่ บ้า งเอย ส่ งผัก ยกกระสอบข้าวสาร งานชนชั้น แรงงานทั้ง หลายผมผ่านมา
หมดแล้ว เพิ่งจะดีหน่อยก็เมื่อห้าปี ก่อนที่เถ้าแก่ร้านอาหารแถวตลาด เขาเห็นผมขยัน
เลยรับไว้เป็นพนักงานประจํา คอยเสิร์ฟข้าวล้างจานทําความสะอาดร้านจนเลือ่ นขัน้
มาเป็นคนคอยคิดเงินเมื่อสองปี ก่อน แต่ทําเท่าไรก็ไม่พอ พ่อแม่ก่อหนี้ก่อสินไม่เว้ น
แต่ละวัน จนบ้านถูกเจ้าหนีย้ ึดดพร้อมกับหายตัวไป ตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆ
เงินสักแดงก็ไม่มี รู้สึกเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มเอาเสียเลย
คนแถวหมู่บ้านผมก็คงมองผมเป็นไอ้หัวขโมยจริงๆ ไปแล้ว ผมคงกลับไปที่
นั่นอีกไม่ได้ ไอ้กองประกวดมาเฟี ยที่ผมอุตส่าห์ใช้เงินติดตัวร้อยบาทสุดท้ายจ่ายค่า
วินไปนี่ก็ไม่ใช่เพราะอยากจะคว้าเงินรางวัลสิบล้านพร้อมบ้านรถยนต์อะไรนั่นหรอก
(แต่ถ้าได้จะเป็นบุญหนักมาก) ผมเข้าสมัครก็เพื่อตามหาพ่อแม่ที่หายตัวไป
ในคืนนั้นผมเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งท่าทางน่าสงสัยเดินออกมาจากบ้าน ซึ่ง
ปกติไม่ว่าจะเล่นหนักแค่ไ หนพ่ อกั บแม่จ ะกลับมาที่ บ้า นเสมอ แต่วันนั้นกลับไม่ มี
ร่องรอยของการกลับมาเลย ทั้งที่เป็นเวลาตีสาม ผมรู้สึกว่ามันชักไม่ชอบมาพากล
เลยสะกดรอยตามเงาผู้ชายคนนั้นไป เห็นเงามืดๆ นั่นท่าทีร้อนรนคุยโทรศัพท์กับใคร
บางคนอยู่ จับใจความอะไรไม่ได้ นอกจากคําว่า ‘นนนที’ ผมไม่ทันจะเคลื่อนไหว
อะไร ชายคนนั้นก็หายตัวไปแล้ว เบาะแสเกี่ยวกับพ่อแม่ของผม มีเพียงชื่อนั้นเพียง
ชื่อเดียว ผมจึงเอาชื่อนี้ไปถามคนจากตลาด
ได้ ข้ อมู ล มาว่าเขาเป็ น เจ้ าของธุ รกิจ มื ดรายใหญ่ใ นแถบนี้ ทั้ ง บ่ อนเอย
สถานเริงรมย์เอย อาวุธเอย เป็นคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีหายตัว ไปของพ่ อแม่ ผ ม
อย่างไม่ต้องสงสัย บางทีพ่อแม่อาจจะเป็นหนี้เขาในทางใดทางหนึ่งไม่มีจ่ายแล้ว ส่ ง
เจ้าหมอนั่นมาอุ้มพ่อแม่ผมไปก็ได้ เลวร้ายที่สุดคือพ่อแม่ผมอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้ว
แต่ผมอยากจะสืบทราบให้รู้อยู่ดี ว่าเป็นตายร้ายดียังไง
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เบื้ องต้ น ผมแจ้ งความคนหายไปแล้ว แต่ เ หมื อนผมเป็ น แค่คนตัวเล็กๆ
ตํารวจจึงไม่ค่อยสนใจตามหาเท่าไร ผมเลยพยายามสืบหาข้อมูลของคนชื่อ ‘นนนที’
ไปเรื่อยๆ แต่ประวัติของเขาค่อนข้างเป็ นความลับแทบไม่มี ใครเคยเห็ นหน้า ค่ า ตา
กระทั่ ง หนึ่ ง อาทิ ตย์ หลั งจากนั้ น ผมเจอเข้ ากับใบปลิ วรับสมั ครมิส เตอร์มาเฟี ย
โดยคุณสมบัติเบื้องต้นผู้เข้าประกวดจะต้องมีประวัติก่อคดีที่ยืนยันจากสถานีตํารวจ
ได้ อายุไม่ตํ่ากว่า 16 ปี เพศชาย ส่วนสูง 175 ขึน้ ไป
ดูเผินๆ ก็เหมือนงานประกวดที่พวกเศรษฐีพิลึกทุ่มเงินเหลือใช้มาเล่นสนุก
ยังไงยังงั้น แต่ตรงที่ท้ายประกาศลงชื่อเจ้าของงานเป็นชื่อของ ‘นนนที ดิษกรณ์นที’ ที่
เน้นยํ้าว่าเขาจะเป็นผู้ดูแลกองประกวดนี้ด้วยตัวเองทุกกระบวนการ ทําให้ผมสะดุด
ใจ คิดไปคิดมาอยู่หลายครั้ง คุณสมบัติข้ออื่นผ่านหมด เว้นไอ้หัวข้อใหญ่เรื่องเดียว
ตลอดชีวิตผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข มาก่อน เพราะผมไม่ชอบที่มันทําให้ ชี วิ ต
ครอบครัวผมล้มเหลว แต่ผมต้องกลั้นใจทําเพราะจะให้ผมไปกระชากกระเป๋ าหรื อ
ขโมยของมีมูลค่ามากๆ ให้ถูกแจ้งจับเป็นเรื่องเป็นราวผมก็ใจแข็งไม่พอ เลยตัดสินใจ
ลงมือจากคนใกล้ตัวที่สุดและนําไปคืน ซึ่งเป็นทางออกผิดน้อยที่สุดแล้ว
ผมจงใจหยิบเงินค่าข้าวของลูกค้าใส่กระเป๋ าต่อหน้าต่อตาลูกชายเถ้าแก่ที่
เป็นตํารวจ ผมรู้ดีว่าลูกชายของเขาเป็นคนเถรตรง ยิ่งถ้าจําได้คาหนังคาเขาแบบนัน้
เขาไม่มีวันปล่อยผมให้หลุดมือแน่
ผมถูกลงบันทึกประจําวันที่โรงพักมีประวัติอาชญากรไปยื่นใบสมัครสมใจ
ซํ้ายังได้โชคอีกต่อเป็นการโดนไล่ออกจากร้านด้วย สายตาเถ้าแก่ที่มองผมตอนนั้นมี
แต่ความไม่เข้าใจเหมือนไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึน้
“อาปารย์ อั๊วะเชื่อว่าลื้อไม่ใช่คนแบบนั้น” คนสูงวัยเดินเข้ามาแตะไหล่ผม
เบาๆ สายตาเขาจ้องมองผมอย่างทะลุปรุโ ปร่งราวตัวผมเป็นกระจกใสจนผมต้ อง
หลบตาไม่กล้าสู้หน้าเขา เพราะผมไม่อยากให้เขารู้ปัญหาเรื่องที่บ้าน เกรงเขาจะยืน่
มือมาช่วยเหลือและเกิดเรื่องยุง่ ยากตามมาทีหลัง
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“ผมขอโทษครับ เถ้าแก่” ผมเลี่ยงตอบความจริงพลางก้มลงกราบขอโทษผู้
มีพระคุณอย่างปวดร้าว และหันหลังจากไปโดยไม่หันกลับไปมองอีก
ถูกแล้ว ผมไม่สมควรถูกให้อภัย นับจากนี้ไป ผมจะไม่มีเงาของใครคอยคุ้ม
กะลาหัวอีกแล้ว
เงินเก็บก้อนสุดท้ายก็ถูกเจ้าหนี้ของพ่อแม่ไถ่ไปเมื่อเช้า ไปสมัครประกวดก็
โดนไล่กลับมา บ้านไม่มี ที่ทํางานก็เพิ่งโดนไล่ หมดกัน ชีวิตผมมันช่างอัปยศอดสู
อย่างแท้จริง ไอ้นายนนนทีอะไรนั่นก็ไม่ได้เจอ
ผมเดินออกจากโรงแรมเล็กๆ แถบชานเมืองไปเรื่อยเปื่ อยไม่มีจุดหมายผ่าน
ถนนคอนกรีตสายเล็กๆ ที่มีรถสัญจรผ่านเป็นบางครั้งเดินเข้าไปยังซอยแคบที่ ร้ า ง
ผู้คน
“โธ่ เ ว้ย ๆๆๆ!” ผมระบายอารมณ์ใ ส่เ สร็จ ทั้ งขยะที่ ห ล่นออกจากถังขยะ
เทศบาลอย่ า งเก็ บกด เศษขยะกระจายว่อนกลางอากาศราวพายุ กระป๋ อง
อะลูมิเนียมขวดนํ้าพลาสติกกระทบลงบนพื้นคอนกรีตส่งเสียงดังระคายหู
ทว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่พวกเศษขยะมีเสียงแปร่งออกไป เหมือนกระทบเข้ากับ
อะไรบางอย่างก่อนร่วงลง ฝี เท้าหนักหนักของใครบางคนสาวตรงมาที่ผมอย่ า งรี บ
ร้อน เสียงหายใจแรงราวกับพยายามสกัดกั้นอารมณ์เต็มที่ คอเสื้อผมถูกกระชากให้
หันกลับไปข้างหลังอย่างแรง ร่างกายผมแข็งทื่อ เลือดในกายเย็นเฉียบเมื่อสบกั บ
แววตาที่แสนเย็นชาราวกลับ ไม่มีชีวิตนั้น
นี่มัน... แววตาของนักฆ่า
“ไอ้หนูที่นี่ไม่ใช่ที่ที่แกจะมาเดินเล่นได้นะ” สุ้มเสียงทุ้มเรียบนิ่ง ทว่าสัมผัส
ได้ถึงความคุกกรุ่นที่อยู่ในนั้น มือหนาจับคอเสื้อผมไม่ปล่อย แจ๊คเก็ตยีนที่เขาสวมไว้
เป็นเสื้อนอกไม่ติดกระดุม เผยให้เห็นอาวุธอันตรายที่สอดไว้ บนขอบเอวกางเกงมี
ทั้งมีดและปื น หัวใจผมเริ่มเต้นไม่เป็นสํ่า ซวยอะไรอย่างนี้
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“ข.. ขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจ” ผมบังคับมือตัวเองไม่ให้สั่น ประกบมือเป็น
รูปดอกบัวอย่างงดงามที่สุ ดในชีวิ ตพยายามสบตาอ้ อนวอน “อย่าทําผมเลยนะพี่
ผมกลัวแล้ว ผมไม่ตั้งใจจริงๆ”
ก่อนตายยังไงก็ขอหาพ่อแม่ให้เจอก่อนเถอะวันหลังกลับมาให้ฆ่าก็ได้
ปลายนิ้วของคนตรงหน้าค่อยๆ คลายลง และปล่อยให้ผมเป็นอิสระ ผมรีบ
สูดหายใจเข้าเต็มปอดเหมือนจะไม่มีโอกาสนี้อีกแล้ว ผมยกมือไหว้ขอบคุณปลกๆ
“คราวหน้าระวังแล้วกัน อย่าเดินเข้ามาในซอยบุคคลอันตรายสุ่มสี่สุ่มห้า”
ทิ้งท้ายไว้แค่นั้นชายหนุ่มร่างสูงผิวเข้มก็เดินหายลับไปอย่างรวดเร็วจนผมแอบสงสัย
ว่าเขาเป็นคนจริงหรือไม่
‘ซอยบุคคลอันตราย’ ที่เขาว่าหมายความว่ายังไงกัน ผมกวาดสายตามอง
ไปรอบรอบอย่างถี่ถ้วน
บริเวณถัดจากจุดทิ้งขยะ กําแพงสีขาวที่ขนาบสองข้างทาง มีตัวอักษรสี
แดงถูกเขียนไว้เด่นหรา
‘ซอยส่วนบุคคลห้ามเข้า’
ผมไล่สายตาไปเกือบสุดปลายทาง เห็นเงาบ้านหลังใหญ่ทะมึน รายล้อม
ด้วยต้นไม้สูงใหญ่
ไม่ ... นั่ น เขาไม่ เรียกว่าบ้ าน เขาเรี ยกว่าโคตรพ่อโคตรแม่ คฤหาสน์เลย
มากกว่า
ฉิบ... แบบนี้ต้องไม่ใ ช่บ้า นคนรวยธรรมดาแน่ๆ เคยได้ยินแต่ข่าวหรือว่ า
แถบนี้เป็นย่านมาเฟี ย สรุปว่ามีอยู่จริงๆ หรือนี่ ไม่แน่ว่าพี่ชายผิวเข้มสุดโหดคนเมือ่ กี้
อาจจะเป็นนักฆ่ารับจ้างของบ้านนั้นก็ได้
ผมรีบเร่งฝี เท้าเดินออกจากซอย ระหว่างทางพอนึกถึงอาวุธที่ถูกเหน็บไว้
ของพี่ชายคนนั้น ท้องไส้ผมก็เริ่มปั่นป่ วนลําไส้บิดเข้าหากันจนผมต้องใช้มือทั้ ง สอง
ข้างโอบรอบเอวตัวเองไว้ โค้งลําตัวตํ่าพยายามจะบรรเทาอาการ
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เดิ น ต่ อไปได้ ไ ม่กี่ ก้าว นั ย น์ ตาผมก็พร่ ามั ว ภาพในคลองสายตาค่อยๆ
เปลี่ยนเป็นสีเหลือง
ไม่ใช่ ผมไม่ได้กลัวพี่หน้าเข้มคนนั้นจนตาขาว แต่ความรูส้ ึกนี้มัน... ผมหิว
เกินไปต่างหาก
จริ ง สิ มื้ อที่ กิ นล่าสุด คือเมื่ อวานเช้ า หลัง จากผมไปสร้างวีรกรรมกับผู้มี
พระคุณมา ถึงปกติผมจะเป็นคนแข็งแรงก็จริง แต่วันนี้ทั้งวันผมยังไม่ได้กินแม้แต่นํ้า
สักหยด เพราะมัวแต่ง่วนอยู่กับการจัดการถ่ายเอกสารประจําตัวไปสมัครมิสเตอร์บา้
นั่น แถมยังเดินเตร็ดเตร่ออกมาจากที่ประชุมจนถึงนี่ไ ม่ตํ่ากว่าสามกิโล ท่ามกลาง
แดดแห่งสยามที่ร้อนจัดถึงสี่สิบองศา เพิ่งสังเกตเอาตอนนี้เองว่าปากตัวเองแห้งแตก
มีเลือดซึม เหมือนอาการคนขาดนํ้า
ที่ ผ่ า นมาเคยอดอาหารสูง สุดได้ สามถึง สี่วัน แต่ นํ้ าผมยังไม่ เคยต่ อให้
ยากจนแค่ไหน ในหมู่บ้านก็ยังจะพอมีที่ให้กินนํ้าได้ฟรีๆ แต่ตอนนี้ไม่มีเลย
ขาข้างหนึ่งอ่อนแรงพาให้ผมทรุดลงกั บพื้น ผมไม่มีแรงแม้แต่จะเอื้ อ มมื อ
แตะกําแพงเพื่อทรงตัว เหงื่อเม็ดน้อยใหญ่ทยอยผุด บนหน้าผาก จนไหลอาบบน
ใบหน้า
ผมพยายามสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ มองหาแหล่งที่พอจะ มีนํ้าให้กิน
กองขยะ! มันคือจุดที่ใกล้และน่าจะมีความหวังที่สุด จะปล่อยให้ตัวเองเป็น
ลมและถูกเชือดทิ้งเหมือนหมาในซอยนี้ไม่ได้
ผมแข็งใจฝื นให้ตัวเองลุกยืนขึน้ ทว่าเพียงแค่ให้มือออกแรงยันพื้น มันก็ทํา
ให้ผมล้มพับลงไปไม่เป็นท่า เปลือกตาผมเริ่มหนักอึง้ ภาพกําแพงสีเหลืองที่ทอดยาว
ไปจนถึงปลายถนนค่อยๆ แปรเป็นสีเทาก่อนจะมืดสนิท
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กลิ่นหอมเย็นที่แตะตรงปลายจมูกกับกลิ่นหอมโชยของดอกไม้ใ นอากาศ
ทําให้ผมรู้สึกไม่อยากลืมตาขึน้ จากการพักผ่อนสุดแสนสบาย แผ่นหลังถูกรองด้วย
สัมผัสนุ่มนวลที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน แต่ความรู้สึกตะขิดตะขวงในใจบางอย่าง ทําให้
ผมลุกพรวดขึน้
“โอ๊ย” หน้าผากผมกระแทกเข้ากับวัตถุแข็งๆ เข้าอย่างจัง จนรู้สึกเจ็บแปลบ
ไปทั่ว มีเสียงใครบางคนส่งเสียงจิปากด้วยความเจ็บในเวลาไล่เลี่ยกัน พร้อมกับเสียง
วัตถุเล็กๆ บางอย่างกระเด็นลงพืน้
ผมเบิกตากว้างมองชายตรงหน้าที่ยืนตัวตรง หางตาเห็นยาดมกลิ้งลงไปบน
กระเบื้องสีครีมขัดมันวาววับ ฉากหลังของเขาเป็นโถงอันโออ่า มีโคมระย้าแขวนอยู่
หลายจุด แสงจากดวงไฟราคาแพงส่องแสงสว่างนวล อาบไล้ลงบนชุดสูทสีดําที่เนีย้
บทุกกระเบียดนิ้วจนเกิดเป็นประกาย
“ฟื้ นแล้ ว หรื อครับ” คํ า ถามราวห่ว งใย แต่ กลับมี อารมณ์ไ ม่ พอใจอยู่ใน
นํ้าเสียงเล็กน้อย
ทันทีที่เห็นหน้าคนถามชัดๆ ผมก็รีบเด้งตัวจากโซฟาหรูสุดนุ่ม ทําท่าจะพุ่ง
ออกไปทั้งที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหน แทนที่จะตอบคําถามเขา
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ถึงจะเป็นการเสียมารยาท แต่การหนีไปคือหนทางที่ดีที่สุด เพราะคนๆ นี้
คือพ่อหนุ่มบอดี้การ์ดหน้าหล่อของมาเฟี ยแว่นดําที่รับสมัครประกวดเมื่อเช้านี้ รูปร่าง
สูงโปร่ง โครงหน้าคมกริบเด่นชัดอย่างกับพระเอกหนังมาเฟี ยแบบนี้ ผมไม่มีทางจํา
ผิดแน่
“ดื่มนํ้าก่อนครับ” คนตัวใหญ่ยืนดักหน้า ก่อนหยิบแก้วนํ้าจากบนโต๊ะส่งให้
ผมทําท่าจะเดินหนีไป หากเขาก็ยื่นแก้วนํ้ามาให้อีกครั้งเป็นเชิงบังคับ ผมเลยรับแก้ว
มาไว้ในมือ ดื่มตามคําสั่งเขาอย่างเลี่ยงไม่ได้
เขายื นมองผมดื่ มนํ้ าจนหมดแก้ว ก่ อนจะล้ วงสร้อยนาฬิกาออกมาจาก
กระเป๋ าข้างหนึ่ง กดฝาเปิ ดดูเวลา
“อีกห้านาทีคุณนนจะลงมา กรุณาทําตัวสงบด้วย” คราวนี้นํ้าเสียงที่ใช้พูด
เข้มขึน้ เล็กน้อย
ผมแอบมองเขาอย่างรู้สึกประหลาดใจ คือ... ท่าทางแบบนี้มันไม่ใช่คนคุ้ ม
กัน แต่เป็นพ่อบ้านเหมือนในหนังฝรั่งเลยย้อนยุคนี่นา ถ้าอย่างนั้นคุณนนที่ว่านั่นก็
คือ...
“ไง ไอ้หนูร้อยเดียว” เสียงทักทายสดใส ปรากฏพร้อมร่างสูงที่ไล่เลี่ยกันกับ
คนตรงหน้า หนุ่มพ่อบ้านโค้งตัวให้อย่างสุภาพ คนเป็นนายพยักหน้าให้หนึ่งครั้งเป็น
สัญญาณให้คนรับใช้ออกไป โค้งตัวรับคําสั่งเรียบร้อยพ่อบ้านก็สาวเท้าจากไปอย่าง
รวดเร็ว
โถงโอ่ มีเพียงแค่ชายร่างผอมบางคนหนึ่งกับเจ้าของบ้านหน้าขาวเด่นเพียง
ลําพัง
ความเกร็งเริ่มลามจากปลายเท้าขึน้ ไปทั่วทั้งตัว
คุณนน... นนนที... ผู้ต้องสงสัยว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ผมที่หายไป
ต้องใช่เขาคนนี้แน่ๆ ถึงจะถอดแว่นดําแล้วหน้าตาจะขาวใสไร้พิษภัย แต่แววตากับ
บรรยากาศรอบตัวของเขามันไม่ธรรมดาเลย
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“คิดจะไปไหน” ดวงตาสีดําสนิทจ้องมองผมนิ่ง จนผมต้องเบนสายตาก้ ม
มองยาดมที่ตกอยู่เบื้องล่าง กลิ่นหอมเย็นที่รู้สึกก่อนหน้านี้คงจะเป็นของมันสินะ คุณ
พ่อบ้านนั่นคงจะดูแลผมจนฟื้ น จะไปขอบคุณเขาดีไหมนะ ไม่สิ ไม่เลย ผมไม่ควรอยู่
ที่นี่ มาอยู่ถึงรังแบบนี้ไม่ดีแน่ ผมอาจจะถูกเก็บในอีกนาทีถัดไปนี้ก็ได้
ผมอยากสืบเรื่องนี้เงียบๆ เรื่อยๆ ดีกว่า ไม่ใช่จู่ๆ ก็มาจ๊ะเอ๋กันปุบปับแบบนี้
สงสัยจะได้ตายก่อนจะเจอความจริงซะแล้วละมั้ง
“ค...คื อผมจะกลั บบ้ า นน่ ะ ครับ พรุ่ ง นี้ วัน จั น ทร์มี เ รี ยน” ผมตอบเสียง
ตะกุกตะกักไม่กล้าสบตาเขา กลัวเขาจะรูว้ ่าผมไม่ได้พดู ความจริง
“เรียนเหรอ” คนถามส่งเสียงหัวเราะหึหนึ่งครัง้ ก่อนนิ้วยาวเย็นเฉียบจะเชย
คางผมขึน้ มา ขนต้นคอผมลุกชัน เมื่อเห็นยิ้มกว้างประดับบนใบหน้านั้น
“โกหก” เขาพยายามจ้องลึกเข้ามาในดวงตาผม ปลายนิ้วออกแรงบีบคาง
ผมเล็ กน้ อยคล้ ายเป็ น การขู่ “ก่อนหน้านี้ น ายบอกฉันว่า ไม่ มีบ้านนี่ แถมพ่อแม่ก็
หายไปด้วย”
“แล้วทําไมคุณถึงต้องช่วยผมไว้ด้วยล่ะ” ผมพยายามเบี่ยงประเด็น เลี่ยง
การตอบคําถาม เพราะรู้ดีว่าการโกหกคนๆ นี้อาจจะอันตรายถึงชีวิต ต้องพยายาม
ตะล่อมหาวิธีให้เขาปล่อยผมไปจากที่นี่ให้ได้
“ไอ้หนู ฉันถามนายก่อนนะ ตอบคําถามฉันมา” เขาไม่ยอมหลงกลผมง่ายๆ
ปลายนิ้วกดลงบนปลายคางผมแรงขึน้
“ผมจะไม่ตอบคําถามของคุณ จนกว่าคุณจะเลิกใช้ความรุนแรงกับผม ถึง
ผมจะเป็นหัวขโมยกระจอก แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทําอะไรกับผมก็ได้นะครับ”
ผมแสร้งกดเสียงตํ่าหรี่ตามองมือใหญ่ที่จับคางผมอย่างไม่ชอบใจ ขณะที่หัวใจเต้นรัว
เหงื่อซึมบนหน้าผากน้อยๆ ด้วยความกลัว หวังว่าการแสดงนี้คงจะเนียน และทําให้
เขายอมปล่อยผมไป
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มาเฟี ยหนุ่มชะงักกับอากัปกิริยาผมครู่หนึ่ง ก่อนหัวเราะออกมาลั่น ผละมือ
ออกจากคางผม
“หัวขโมยร้อยเดียวนี่กล้าต่อปากต่อคํากับคนอย่างฉันด้วยเหรอ นายรู้ไหม
ว่าฉันเป็นใคร”
“รู้ครับ”
“รู้แล้วยังคิดจะต่อรองกับฉัน?”
“ผมไม่ได้ต่อรอง แต่ผมแค่อยากรู้ว่าคุณช่วยไอ้เด็กที่บุกรุกซอยส่วนตัวของ
คุณ แล้วนอนเป็นลมอยู่ตรงนั้นทําไม ความจริงคุณน่าจะปล่อยผมไว้แบบ...” ไม่ทัน
พูดจบประโยคอาการท้องไส้ป่ นั ป่ วนก็เล่นงานผมอีกครั้ง คราวนี้มันส่งเสียงร้องลั่น
จนดังออกมาข้างนอก
ใบหน้าผยองของมาเฟี ยหนุ่มเปลี่ยนเป็นตกใจ เมื่อเห็นผมโค้งตัวลงทําท่า
จะทรุดลงกับพื้นด้วยความหิว
“ยืนก็จะไม่ไหวยังมาทําปากดีอีก เจ้าเด็กบ้า” ร่างสูงที่เข้ามาช่วยประคอง
ส่ ง เสี ยงเอ็ ด พร้อมมอบมะเหงกให้ ผมเบาๆ หนึ่ ง ที ถึ งไม่ช อบใจนัก แต่ ผ มก็ไม่มี
เรี่ยวแรงจะขัดขืน
ใช่... แค่ยืนยังทําไม่ไหวเหมือนเขาว่าไม่ผดิ น่าอายชะมัด
“ธรรศ ช่วยหาอะไรง่ายๆ ให้เจ้าเด็กนี่กนิ ที”
ระหว่างสั่งคนสนิท เขาก็พยุงผมกลับไปที่โซฟาตัวเดิม จัดแจงให้ผมนั่ง ใน
ท่าสบายที่สุด ก่อนตัวเองจะทิ้งตัวลงนั่งข้างๆ หยิบยาดมที่ร่วงบนพื้นแตะปลายจมูก
ของผมทีละข้างเบาๆ อีกมือฉวยนิตยสารที่วางบนโต๊ะใกล้ๆ พัดวีให้ผมอย่างเอาใจใส่
ประหนึ่งผมเป็นคนไข้ในความดูแล ไม่มีเค้าความเป็นมาเฟี ยที่น่ากลัวอย่างเมื่อกีเ้ ลย
สักนิด
“อ้อ เสื้อนั่น จะถอดออกก็ได้นะ ถ้าปลดกระดุมออกหมดแล้ว ยังจะเป็นลม
อีกแบบนี้น่ะ”
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คําพูดของเขา เพิ่งทําให้ผมรู้สึกว่าตัวเองโชว์หุ่น ให้พ่ อบ้านกั บคุณ ผู้ ช าย
บ้านนี้มาตลอด ผมคงมัวแต่กังวลเรื่องอื่นจนลืมว่ากระดุมเสือ้ เชิ้ตที่ตัวเองสวมอยูถ่ กู
ปลดออกหมดตั้งแต่การปฐมพยาบาลของพ่อบ้านครั้งแรก
บ้าชะมัด คุณพ่อบ้านนั่นก็ไม่คิดจะทักอะไรเลย ปล่อยให้ผมเดินโชว์ ท่ อน
บนเป็นนายแบบอยู่ได้ นี่คงจะไม่ใช่วิธีคัดเลือกมิสเตอร์อะไรนั่นเป็นการส่วนตัวหรอก
ใช่ไหม
ผมสูดลมหายใจลึกให้ตัวเองมีแรง ก่อนเริ่มลงมือติดกระดุมด้วยมือสั่นเทา
กว่าจะติดได้หนึ่งเม็ดใช้เวลาร่วมนาทีบุรุษพยาบาลจําเป็นที่คอยพัดและโบกยาดม
ไปมา ถอนใจยาวเบาๆ ด้วยความขัดใจ
“นายนั่งเฉยๆ ไป” เขาขยับตัวเข้ามาใกล้ ผมทําท่าขยับถอยห่างจากเขา
หากมือใหญ่ก็รั้งตัวผมไว้ให้นั่งอยู่กับที่
“ถ้ายังอยากมีชีวิต ก็ช่วยอยู่นิ่งๆ” นํ้าเสียงเรียบนิ่งแต่เยือกเย็นนั้น ทําให้ผม
ตัวแข็งทื่อราวกับถูกสาป ยอมปล่อยให้เขาจัดการติดกระดุมให้ มีบางครั้งที่มืออุ่ น
สัมผัสโดนผิวผมโดยไม่ได้ตั้งใจ มันทําให้ผมรู้สึกแปลกๆ จนต้องกลั้นหายใจไม่ ใ ห้
ตัวเองขยับร่างกายให้เขารําคาญ
ทันทีที่เขาผละออกตัวออกจากผมหลั งติดกระดุมเม็ดสุ ดท้ายเสร็ จ ผมก็
ลอบถอนหายใจยาวด้วยความโล่งอก รู้สึกเหมือนขาดอากาศหายใจ
“มาแล้ ว ครับ” พ่ อบ้ า นเดิน มาพร้อมถาดที่ มี ข้ าวต้ม ร้อนควัน ฉุ ย กลิ่น
กระเทียมเจียวที่ลอยอบอวลในอากาศ ทําให้ท้องผมส่งเสียงร้องประท้วงลั่น
ผมกุ ม ท้ องเบื อนหน้ าหนี เขาไปอี กทางด้วยความกระดากอาย ขณะที่
เจ้าของบ้านหัวเราะเสียงเย็น
“หิวก็กินซะ กินให้หมดด้วยล่ะ ไม่หมดเราจะไม่คุยกัน และอย่าหวังว่าจะ
ออกไปจากที่นี่ครบสามสิบสอง”
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“ทีนี้คุณจะบอกผมได้หรือยังว่าคุณช่วยผมไว้ทําไม” ผมถามทันทีที่ข้าวต้ม
รสชาติอร่อยลํ้าแบบคนรวยหมดลงเป็นคําสุดท้าย
“ให้ตายสิ นายนี่อย่างกับเด็กสองขวบ” คนเป็นผู้ใหญ่ส่งเสียงจิปากเบาๆ
แย่ ง ถ้ ว ยข้ าวต้ ม จากมื อผมวางลงบนโต๊ ะ ก่ อนหยิบทิ ช ชู่ ส ะอาดส่ งให้ “เช็ดซะ
ปากนายเลอะ”
ผมรับกระดาษสีขาวไว้ในมือซับรอบปากตัวเองเบาๆ มองคนตรงหน้าอย่าง
ไม่ชอบใจ ชักจะไม่ถูกชะตากับคนๆ ซะแล้วสิ ทําไมต้องทํากับผมเหมือนเด็กอยู่เรื่อย
แถมยังไม่ตอบคําถามผมอีก มีอะไรปิ ดบังไว้กันแน่
“นี่คุณจะตอบคําถามผมได้หรือยังครับ ถ้าไม่ตอบก็กรุณาปล่อยผมกลับ”
ผมยังคงพยายามต่อรองเขา
ปกติผมก็ไม่ได้เป็นเด็กเจ้าเล่ห์เจ้ากลกับผู้ใหญ่แบบนี้หรอก แต่กับคนๆ นี้
มันอดไม่ได้จริงๆ รู้สึกว่าเขาเป็นผูใ้ หญ่ที่ไม่ควรแสดงความจริงใจด้วยเลย
“นายจะกลับไปไหนล่ะ มี บ้า นอยู่? มี เ งิน เหลือใช้ เหรอ” คํ าถามของเขา
ทําให้ผมหน้าถอดสี นิ่งอึง้ ไปครู่หนึ่ง ก่อนรีบยืดอกเหมือนไม่เป็นอะไร
“เรื่องนั้นช่างผมเถอะน่า ผมหาได้ คุณแค่ปล่อยผมกลับไปก็พอ”
“เรื่องอะไรล่ะ นายบุกรุกเข้ามาพื้นที่ฉันนะ จะปล่อยไปง่ายๆ ได้ยังไง ฉัน
ควรแจ้งตํารวจจับนายฐานบุกรุกพื้นที่ส่วนบุคคล ให้นายไปนอนเล่นในกรงห้องสอง
สามวันด้วยซํ้า หรือไม่ฉันก็เรียกเงินค่าเสียหายที่นายไม่มีจ่ายแม้แต่แดงเดียวก็ยงั ได้”
เขายื่นหน้าเข้ามาใกล้ ยิ้มมุมปากอย่างเป็นต่อ มันให้ความรู้สึกยียวนเสียจนเส้ น
เลือดบนมือผมมันกระตุก เกิดมายังไม่เคยมีความรู้สึกอยากตั๊นหน้าใครเท่าตอนนี้
เลย
ผมเบื อนหน้ า หนี พ่ น ลมหายใจทางปากแรงๆ ด้ ว ยความขั ด ใจอย่าง
ไม่ปิดบัง
“งั้นทําไมคุณถึงไม่ทําล่ะ ต้องการอะไรจากผมกันแน่”
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“อะไรดีล่ะ...” เขาพูดพลางไล่สายตามองบนใบหน้าผมอย่างละเอียดราว
ประเมินสิ่งของ ผมขยับใบหน้าห่างออกจากเขาอัตโนมัติ
“นายหน้าตาดีมากเลยนะ” ถึงจะเป็นคําชมแต่ผมกลับไม่รู้สึกภูมิใจเลยสัก
นิด เมื่อสายตาเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่ใบหน้า กลับเลื่อนตํ่าไปยังลําคอ หน้าอก เอว
และ...
ผมยกมือโอบร่างตัวเอง หดขาขึน้ ขดบนโซฟา ทั้งที่สวมเสื้อผ้าอยู่ แต่ดวงตา
คู่ นั้ น ให้ ค วามรู้ สึกราวเครื่องสแกนที่ม องเห็ นทะลุเสื้ อผ้า เลื อดในกายแล่นสูบฉีด
พล่านบนใบหน้า จนผมต้องก้มหน้า ปิ ดบังใบหน้าร้อนฉ่าของตัวเอง
คนอะไร ทําไมถึงทําให้คนอื่นรู้สึกวูบวาบได้ข นาดนี้ ทักษะมาเฟี ยหรือไง
เข้าใจแล้วว่าทําไมตอนรับสมัครถึงใส่แว่นดํา เพราะต้องการปกปิ ดสายตาแบบนี้เอง
“ฮ่าๆ!” เขาส่งเสียงหัวเราะลั่น “อายอะไรเล่า เจ้าเด็กบ้า ฉันมองแค่นี้เ อง
ตอนขึน้ เวทีประกวดจริงๆ ถ้าได้เข้ารอบลึกๆ ไป นายต้องใส่ชุดว่ายนํ้าโชว์ หุ่ น กั บ
กรรมการตัดสินอีกสี่คนกับเพื่อนอีกเป็นสิบด้วยนะ แล้วนายก็ต้อง...”
“หยุด!” ผมยกมือห้าม ก่อนที่การบรรยายของเขาจะทําให้จินตนาการของ
ผมเตลิดไปไกล นั่นยิ่งทําให้คนข้างๆหัวเราะชอบใจเข้า ไปใหญ่ อาการหนักถึงขั้ น
โซฟาที่นั่งอยู่สะเทือน
น... นายคนนี้มันน่าต่อยจริงๆ ด้วย! ผมได้แต่ส่งเสียงฮึ่มฮั่มในลําคอ กํา
หมัดแน่นอย่างขัดใจที่ทําอะไรเขาไม่ได้ นอกจากนั่งกับที่ มองเขาหัวเราะจนพอใจ
แต่ก็เหมือนผมจะนึกอะไรขึน้ มาได้จากประโยคที่เขาพูดเมื่อกี้
“เดี๋ยวนะครับ เมื่อกี้คุณพูดถึงการประกวดขึน้ มาอีกทําไม ในเมื่อวันนี้ตอน
ไปสมัคร คุณไล่ผมให้กลับบ้าน ไม่ใช่ว่าผมตกรอบคัดเลือกไปแล้วเหรอ”
คําถามของผม ทําให้เสียงหัวเราะของเขาที่เบาลงไปแล้วกลับดังขึน้ อีกครัง้
พร้อมกับใช้ปลายนิ้วชี้ยาวจิ้มจึกลงกลางผากผม
“ฉันบอกว่าอาทิตย์หน้าให้ไปที่นั่นใหม่ต่างหาก เจ้าเด็กทึ่ม”
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“แล้วมันหมายความ...”
“นี่ตอนสมัครนายไม่ได้อ่านรายละเอียดอะไรเลยใช่ไหมฮะ” เขาถอนหายใจ
เนือย “อาทิตย์หน้าจะมีการคัดเลือกคนที่ผ่านรอบแรกให้เหลือห้าสิบคน เบื้องต้นฉัน
คัดพวกที่คุณสมบัติไม่ผ่านออกไปนิดหนึ่งแล้ว แต่เดี๋ยวจะทยอยคัดออกอีกที”
ผมกะพริบตามองเขาปริบๆ ทวนสิ่งที่เขาพูดในสมองซํ้าไปซํ้ามา
“น... นี่หมายความว่าผมผ่านรอบแรกแล้วหรือครับ!”
“อืม” เขาพยักหน้ารับ ริมฝี ปากคลี่ออกน้อยๆ เผยรอยยิ้มอ่อนหวานครั้ ง
แรก นั่ น ทํ าให้หั วใจผมกระตุกวูบด้วยความหวั่ นไหว บ้ า ชะมัด มี คนหล่อขนาดนี้
เป็นมาเฟี ยจริงๆ เหรอ ยังไม่อยากจะเชื่อ นี่คงจะไม่ได้ใช้หน้าตาเป็นอาวุธหลอกให้
เหยื่อตายใจ แล้วอุ้มไปฆ่าหรอกนะ
“ทําไมผมถึงผ่านได้ล่ะ” ผมถามด้วยความที่อดสงสัยไม่ได้ รอยหยักบนปา
กนนนทีกระตุกเล็กน้อย ทว่าสีหน้าเขาไม่ได้เปลี่ยนไปแต่อย่างใด ยังเป็นสีหน้าที่ดู
ผ่อนคลายเหมือนคนทั่วไป (ที่ไม่ใช่พวกเจ้าพ่อ)
“ก็คุณสมบัตินายผ่าน หน้าตาดี รูปร่างสมส่วน นํ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ที่
กําหนด มีประวัติอาชญากรรม”
“แต่ทีแรกคุณบอกว่าผมไม่ผ่านนี่ แถมไล่กลับอย่างกับหมูหมา ดูเพิ่งจะ
สนใจเอาตอนที่ผมบอกว่าไม่มีบ้าน และดูชื่อผมบนใบสมัคร...” ประโยคสุดท้าย ทํา
ให้ท่าทีของเขาเปลี่ยนไปเล็ก น้อย จากที่นั่งจ้องหน้าผมตรงๆ กับเสมองไปอีก ทาง
คล้ายเป็นการหลบตา
ดูเหมือนจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลกับชื่อผมจริงๆ ด้วย
“ฉันก็แค่... นึกถึงตอนตัวเองเด็กๆ ขึน้ มาน่ะ” เขาก้มหน้านิ่ง นํ้าเสียงแผ่ว
เบา “ฉันเองก็เหมือนนาย”
คราวนี้ฝ่ายนิ่งไปกลับเป็นผม ผมมองใบหน้าด้านข้างเขาอย่างทึ่งๆ
“นี่คุณอย่าบอกนะว่า...”
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“อืม” เขาส่งเสียงในลําคอเบาๆ พร้อมพยักหน้า ท่าทางดูเศร้าสร้อย ไม่กล้า
หั น มาสบตาผม “ฉั นไม่ไ ด้เรียนหนั งสือ พ่ อแม่ ฉัน เล่นพนัน จนเป็ นหนี้ท่ วมหัว ฉัน
ทํางานหาเลี้ยงตัวเองและพ่อแม่ตั้งแต่จําความได้ แต่ทําเท่าไรก็ไม่พอ พอบ้านโดน
ยึดพ่อแม่ฉันก็หนีหายไป ทิ้งให้ฉันอยู่คนเดียว จนตอนนี้พ่อแม่ก็ยังไม่เคยโผล่หน้ามา
ให้ฉันเห็น ไม่รู้ว่าป่ านนี้...” เสียงของเขาสั่นเครือเล็กน้อย ผมพยายามมองหน้าเขา
แต่เขากลับหันหลบไปอีกทางเหมือนจงใจไม่ให้ผมเห็น
เรื่องราวที่พรั่งพรูออกมานั้นบีบหัวใจผมจนชา มันช่างคุ้นเคยเสียเหลือเกิน
ราวกับเป็นของคนๆ เดียวกัน ถ้าอย่างนั้นบางทีตอนนี้พ่อแม่ของผมก็อาจจะมีชะตา
กรรมไม่ต่างจากพ่อแม่ของเขา
“ช่างเถอะ เรื่องของฉันมันผ่านมานานแล้ว ตอนนี้ฉันไม่คิดอะไรแล้ว ล่ ะ ”
เขาหันมายิ้มเฝื่ อนๆ ให้ผม เขาคงรู้สึกเดียวดายไม่ต่างกัน แต่ก็น่าเสียดายที่เขาเลือก
เดินมาทางสายนี้ ไม่แน่ว่าเขาอาจจะเจออะไรมาหนักหนากว่าผมที่บีบคั้ นให้ เ หลื อ
ทางนี้เพียงทางเดียวก็ได้ แต่มันย่อมไม่เกิดขึน้ กับผมแน่ เพราะต่อให้หัวเด็ดตีนขาด
ยังไงผมก็ไม่มีทางเอื้อมมือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม (ถ้าไม่
นับว่าต้องก่ออาชญากรรมเพื่อสมัครมิสเตอร์มาเฟี ย ตามหาเบาะแสของพ่อแม่ น่ ะ
นะ)
“ตอนนี้นายยังไม่มีที่ไปสินะ อยากจะอยู่บ้านฉันก่อนไหมล่ะ” จู่ๆ เขาก็ออก
ปากชวนอย่างไม่มีปี่ขลุ่ย ผมเบิกตากว้างอ้าปากค้างด้วยความสะพรึงสุดขีดยิ่งกว่า
เห็นผีตอนกลางวัน ทําให้คนชวนที่ทําหน้าจริงจังในทีแรก โพล่งหัวเราะออกเป็นชุด
ราวคนเสียสติ
ผมชักอยากจะอัดหน้าตาลุงนี่ขนึ ้ มาอีกแล้วสิ นี่กะจะปั่นหัวกันเล่นใช่ไหม
“ผมไม่ตลกนะครับ คุณนน” ผมกดเสียงตํ่าเป็นการบอกให้เขารู้ว่า ผมไม่
พอใจ ไม่ว่าเขาจะพูดจริงหรือล้อเล่น ผมก็ไม่มีวันตอบรับคําชวนบ้าๆ นี้แน่ เพิ่งจะเจอ
หน้ากันไม่กี่ชั่วโมงก็ชวนมาอยู่บ้านด้วยกัน ไม่รู้มีจุดประสงค์อะไรแอบแฝง ยิ่งเป็นผู้
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ต้องสงสัยอุ้มฆ่าพ่อแม่ผมอยู่ด้วย ดีไม่ดี อีกไม่กี่นาทีเขาอาจจะเก็บผม เพื่อทําลาย
หลักฐานให้สิ้นซากเลยก็ได้ ทางที่ดีรีบหาทางทําให้ตัวเองออกไปจากที่นี่จะดีกว่า
“ขอโทษๆ ฉันไม่ได้จะล้อนาย ฉันก็แค่ขําตอนนายทําหน้าเหวอเฉยๆ แต่ที่
ฉันพูดไปน่ะ พูดจริงนะ” เขาพูดกลั้วหัวเราะ พยายามเกร็งริมฝีปากไม่ให้ระเบิดเสียง
หัวเราะชุดใหญ่ออกมา เป็นมาเฟี ยเส้นตื้นจริงๆ ให้ตายเถอะ ผมสูดลมหายใจอย่าง
อดทน
“ไม่รบกวนดีกว่าครับ ขอบคุณในความหวังดีข องคุณ ผมขอตัว” ปฏิเสธ
ข้อเสนอเจ้าของบ้านเรียบร้อย ผมก็ลุกขึน้ จากโซฟา โค้งตัวคํานับเขาหนึ่งครั้ง “แล้วก็
ขอบคุณที่ช่วยผมไว้วันนี้นะครับ”
ว่าแล้วผมก็สาวเท้ายาวๆ ออกไป โดยไม่แคร์สายตาเจ้าของบ้านที่มองไม่
กะพริบเหมือนประมวลสถานการณ์ไม่ทัน
ผมจํ้าออกไปได้ไม่ไกล นํ้าเสียงเข้มก็ตะโกนตามหลังมา ทําให้ผมเสียวสัน
หลังวาบ ยืนหยุดนิ่งกับที่
“จะหนีฉันไปไหน!” ร่างสูงที่เดินตามมาทัน กระชากข้อมือผมกลับอย่างแรง
บรรยากาศรอบตัวเขาเปลี่ยนไปจากไม่กี่ นาทีก่ อนลิ บลั บ ผมเม้มปากตัวเองแน่ น
ค่อยๆ เงยสบตาคนตรงหน้าด้วยหัวใจเต้นถี่
ภาพที่เห็นไม่ต่างจากที่จินตนาการไว้เท่าไร รอยยิ้มขี้เล่นที่ดูผ่อนคลายเมือ่
ครู่ถูกแทนที่ด้วยความเยือกเย็นกว่าเดิมหลายร้อยเท่า ตัวผมแข็งทื่อ ไม่กล้าแม้แต่
หายใจ
“ฉันอุตส่าห์ใช้ไม้อ่อนกับผู้บุกรุกอย่างนายแล้วเชียวนะ ทั้งช่วยชีวิต เสนอที่
อยู่ให้ฟรี แต่นายก็ยังจะทําตัวเป็นเด็กเกเร คิดหนีผู้มีพระคุณไปดื้อๆ อีก”
“ผ...ผมเปล่า” ผมปฏิเสธเสียงสั่น คราวนี้ดูเขาจะไม่ล้อเล่นแล้ว ขืนอยู่ที่นี่
ต่อไปมีหวังผมได้ถูกวิสามัญที่นี่แน่ๆ
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“นี่นายยังจะปฏิเสธอีกเหรอ ที่นายทํามันนิสัยเด็กเกเรชัดๆ บุกรุกบ้านคน
อื่น แล้วสะบัดก้นหนีเจ้าของบ้าน ไม่คิดจะขอโทษสักคํา” เขาทําเสียงดุคาดโทษผม
เต็มที่ ถ้าไม่อธิบายความจริงให้ชัดวันนี้ผมคงไม่ได้ออกไปจากคฤหาสน์หลังนี้แน่ๆ
“คุณนน คุณฟังผมนะครับ ผมแค่บังเอิญเดินหลงเข้ามาในซอยนี้จริงๆ ผม
ไม่ทันสังเกตว่ามันเป็นของส่วนบุคคล เพิ่งจะรู้เอาตอนที่เจอกับคนของคุณ แต่จังหวะ
ที่ผมจะกลับออกไปผมก็วูบซะก่อน ผมไม่ได้ตั้งใจจะทําอะไรไม่ดีเลยนะครับ ปล่อย
ผมกลับบ้านเถอะ” ผมส่งเสียงอ้อนวอนพยายามใช้ไม้อ่อนกับเขา และก็ดูเหมือนจะ
ได้ผล มือใหญ่ทจี่ ับข้อมือผมไว้คลายออกเล็กน้อย ทว่ายังไม่ยอมปล่อย เขาจ้องหน้า
ผมนิ่ง บรรยากาศอันร้อนแรงค่อยๆ จางลง ผมทําใจแข็งจ้องตาเขากลับพิสูจน์ความ
จริงใจ
“เมื่ อกี้ น ายว่าอะไรนะ เจอคนของฉัน งั้ นเหรอ” คิ้ วหนาข้ างหนึ่ งเลิกขึน้
เล็กน้อยด้วยความประหลาดใจ
ผมพยักหน้ารับเบาๆ และอาศัยจังหวะนี้ เอามือเขาออกไป มือใหญ่ย อม
ผละออกไปโดยดี ความดุดันแบบเจ้าพ่อเมื่อกี้ถูกแทนที่ด้วยความสงสัย
“ตอนกลับเข้ามาไม่เห็นมีใครรายงานฉันเลยว่าเคยเจอนาย เขาบอกว่าเป็น
คนของฉันเหรอ”
ผมนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์กอ่ นหน้า แล้วส่ายหน้าปฏิเสธ
“เปล่าครับ ผมเดาเอา จากเอ่อ... ท่าทาง”
ความจริงก็เดาเอาจากกระบอกปื นนั่นแหละ แต่ไม่อยากพูดเดี๋ยวโดนเก็บ
“พอจะจํารูปร่างหน้าตาเขาได้ไหม วันนี้คนที่ฉันให้ดูแลรอบๆ ซอยนี่ มีแค่
สามคน ถ้าลักษณะที่นายบอกมา ตรงกับคนของฉันคนไหน ฉันจะเข้าไปคุยกับเขา
เรื่องทําหน้าที่บกพร่อง ปล่อยให้เด็กอย่างนายเดินหลงเข้ามาได้”
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ผมสะอึกตรงประโยคท้ายของเขา จากที่เตรียมอธิบายรูปลักษณ์ให้เขาฟัง
อย่างละเอียด กลายเป็นลังเล ความปากสว่างของผม อาจจะทําให้ชีวิตของค นๆ
หนึ่งถูกกําจัดทิ้ง
“คือ...” ผมทําท่าอึกอัก เขาเลยมอบมะเหงกให้ผมหนึ่งที
“ฉันไม่ฆ่าคนของตัวเองง่ายๆ เหมือนในหนังหรอกน่า บอกมา”
“แต่ว่า..”
“ไม่มี ‘แต่’ บอกฉันมา” เสียงเขาเข้มขึน้ เล็กน้อย ทําให้ผมรู้สกึ ผวา ยอมบอก
สิ่งที่เห็นแต่โดยดี
“สูงประมาณนาย ผิวสีแทน มีเครานิดๆ หน้าตาดุๆ หน่อยงั้นเหรอ” เจ้าพ่อ
ทวนสิ่งที่ผมพูด ทําหน้าครุ่นคิด
“ไม่ ใ ช่ ... ไม่ ใ ช่ สามคนนั่น แน่ คนของฉัน ไม่ มีลักษณะแบบที่นายว่าด้วย
นายแน่ใจนะว่าเห็นจริงๆ” เขาหรี่ตามองผมอย่างไม่ไว้ใจ
“ผมไม่มีทางจําผิดหรอกครับ คนที่ท่าทางอย่างกับนักฆ่าแบบนั้นน่ะ” ผม
ยืนยันความคิดตัวเองหนักแน่น ทําให้เขาเงียบไปพักหนึ่ง
“นักฆ่า...” เขาทวนสิ่งที่ผมพูดเบาๆ ก่อนตะโกนเรียกพ่อบ้านคนสนิ ท มา
และบอกให้ผมยืนรอตรงนี้ ส่วนตัวเขากับพ่อบ้าน พากันเดินห่างออกไปจากผมไม่
ไกล คุยเรื่องอะไรบางอย่างสีหน้าดูเคร่งเครียดพลางชําเลืองมาทางผมเป็นระยะราว
กับกลัวว่าผมจะฉวยโอกาสหนี
ใช่ ผมหนีแน่ ถ้าเขาไม่ส่งสายตาจ้องจะฆ่ากันแบบนั้นทุกสองนาที ผมเลย
ได้แต่ถอนหายใจหนักๆ ยืนแกร่วกวาดสายตารอบเคหสถานอย่างเซ็งๆ
แม้อยู่ในโถงคฤหาสน์แสนโอ่อ่า ประดับประดาด้วยของหรูหราราคาแพง
มันก็ไม่ได้ช่วยให้ผมรู้สึกดีขนึ ้ เท่าไร เมื่อวานผมยังเป็นเด็กเก็บเงินร้านอาหารอยู่เลย
แต่วันนี้ผมกลับกลายเป็นไอ้หัวขโมยเร่ร่อนไม่มีที่ซุกหัวนอน ถึงจะหนีออกจากที่นี่ได้
อย่างปลอดภัย ก็ไม่รู้จะไปอาศัยอยู่ที่ไหนดี ที่พอจะนึกออก คืนนี้อาจจะเป็นตึกร้างที่
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ถัดจากโรงแรมนั้นเกือบๆ กิโล รุ่งเช้าผมคงออกไปหางานอะไรทําเลี้ยงปากท้อง และ
ตัดใจเรื่องสืบหาพ่อแม่ซะ เพราะดูเหมือนเรื่องนี้ จะมีอะไรซับซ้อนและอันตรายกว่าที่
ผมคิดไว้มาก ถ้าเจ้าของคฤหาสน์หลังนี้ ทําอะไรกับพ่อแม่ผมจริง เขาต้องไม่เก็บผม
ไว้แน่ แต่... ทําไมเขาถึงยังไม่ทํา เพราะยังไม่แน่ใจงั้นเหรอ หรือกําลังรออะไร
“ก่อนถึงรอบคัดเลือกเดือนหน้า นายอยู่บ้านฉันก่อน นี่คือคําสั่ง” จู่ๆ ร่างสูง
ปานนายแบบของมาเฟี ย หนุ่ มก็โผล่มาอยู่ตรงหน้าพร้อมคํา ประกาศิ ต ทําเอาผม
อ้าปากพะงาบ สมองตื้อ คิดคําพูดโต้ตอบกลับไปไม่ถูก ทั้งที่คิดว่าจะใช้ไม้อ่อนอ้ อน
วอนให้เขาปล่อยตัวเองอีกรอบ แต่กลับโดนสั่งชิงตัดหน้าแบบนี้มัน...
“ผ...ผม...” ผมได้แต่เรียกสรรพนามแทนตัวเองอยู่แบบนั้นซํ้าๆ อย่างมึนงง
ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในอารมณ์ไหน จะดีใจก็ไม่ใช่ จะว่าเสียใจก็ไม่เชิง อาจจะเรียกได้วา่
อยู่ในอาการช็อกมากกว่า การได้อยู่ชายคาเดียวกับมาเฟี ยมันไม่ใช่เศษเสี้ยวความ
ฝันใดๆ ในชีวิตผมเลย หากนั่นก็เป็นหนทางที่ผมอาจได้รู้เบาะแสของพ่อแม่มากขึ ้น
ตามที่ตั้งใจไว้ในทีแรก แต่ผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทําไมเขาถึงอยากให้ เด็กไร้หั ว นอน
ปลายเท้าอย่างผมอยู่ใกล้ตัวเขา นี่เขาคงจะไม่ได้วางแผนสังหารผมอยู่หรอกนะ
ผมมองใบหน้าขาวของคนตรงหน้าด้วยความคลางแคลง พอทําท่าจะเอ่ย
บ่ายเบี่ยง เขาก็พูดดักคอขึน้ มาราวอ่านใจผมได้
“ไม่เคยมีใครปฏิเสธคําสั่งของฉัน ถ้าคิดจะหนี ก็ขอให้รอดปลอดภัยก็แล้ ว
กัน แถบนี้น่ะไม่ได้มีแค่พวกฉันหรอกนะ ไอ้พวกนักฆ่าอย่างที่นายเจอมันมีอยู่เกลื่อน
ไปหมด อย่าคิดว่าจะโชคดีเป็นครั้งที่สองล่ะ ฉันเตือนด้วยความหวังดี”
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ธรรศ หรือพ่อบ้านหนุ่มใบหน้าคมเข้ มและเรียบนิ่งราวกับรู ปปั้น เป็นคน
ดู แ ลจั ด การทุกอย่างให้ ผมด้วยตั วเองทั้ง หมด ตั้ ง แต่ห้ องหั บ ที่ น อนหมอนผ้าห่ม
เสื้ อผ้ า ข้ า วของเครื่องใช้ ที่ จําเป็น ในเวลาอั นรวดเร็วจนผมนึกทึ่ ง ว่ าเขาจัดมาได้
เหมาะกับผมพอดีได้อย่างไร แม้แต่ไซส์ เอ่อ... กางเกงใน เขาก็จัดหามาให้ถูกเป๊ ะไม่
มีคับ ไม่มีหลวม ขนาดผมเองยังเลือกซื้อไม่เคยพอดีกับตัวเองเลย แถมนี่เป็นแบรนด์
ดีระดับโลกอีกต่างหาก รวมถึงของอย่างอื่นด้วย มันหรูเสียจนผมไม่กล้าใช้
“ถ้าต้องการอะไรเพิม่ ใช้อินเตอร์คอมที่อยู่ข้างประตูห้องกดหนึ่ง เรียกผมได้
ตลอดนะครับ แต่ห้ามออกไปไหนมาไหนในคฤหาสน์เ องเด็ด ขาด นอกจากมีคําสั่ง
จากคุ ณ นน” ร่ า งสู ง โค้ ง ให้ ผมอย่ างสุ ภ าพ ท้ า ยประโยคเสี ยงเข้ ม ขึ ้น เล็กน้อย
ก่อนทําท่าเดินออกไป
“เดี๋ยวครับ คุณธรรศ” ผมเรียกเขาไว้ ทําให้ปลายเท้าในรองเท้าหนังมันวั บ
หยุดกึก ส่งเสียงกระทบพื้นเบาๆ
“มีอะไรหรือครับ”
“เอ่อ คือผมอยากถามว่าทําไมคุณถึงช่วยผมไว้ แถมยังดูแลแบบนี้อีก ผมก็
แค่เด็กธรรมดาๆ คนหนึ่ง แถมยังเป็นหัวขโมยด้วย พวกคุณมีจุดประสงค์อะไรกันแน่”
ผมจ้องหน้าเขานิ่ง คนถูกมองสีหน้าเรียบเฉย ไม่แสดงอาการพิรธุ ใด
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“ผมไม่มีหน้าที่ตอบคําถามของคุณ นอกจากคุณนนสั่งครับ ขออภัยด้วย”
เขาก้มหน้าให้ผมเล็กน้อย ก่อนออกไป ประตูไม้สักถูกปิ ดลงเบาๆ เสียงฝี เท้าของ
พ่อบ้านค่อยๆ ห่างไปจนกระทั่งเงียบสงบ
ผมระบายลมหายใจยาว มองบานไม้ตรงหน้าอย่า งอึด อัด ถึงจะไม่ไ ด้ มี
คล้องโซ่ไว้หน้าห้อง แต่ก็รู้สึกไม่ต่างจากถูกกักขัง ทว่าเป็นกรงขังที่หรูกว่าบ้านผม
หลายร้อยเท่า ธรรศบอกว่ามันเป็นห้องพักสําหรับพ่ อบ้านที่ยังว่างอยู่ แต่มันไม่ ใ ช่
ห้องคนรับใช้ห้องแคบๆ เล็กๆ มีเตียงไม้กับฟูกแข็งๆ วางอยู่กลางห้องอย่างที่เคยเห็น
ในละคร
ภายในห้องกว้างขวาง มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกครบครันไม่ต่างจาก
โรงแรมสี่ดาว ทั้งโต๊ะเขียนหนังสือ ตู้เย็นทีวี เตียงขนาดคิงไซส์ที่ถูกปูด้วยผ้าสีขาว
สะอาดเรียบตึง ชนิดที่ดีดเหรียญแล้วเด้ง มีห้องนํ้าในตัว บริเวณข้างเตียงมีหน้าต่าง
กระจกใสขนาดใหญ่ขึงด้วยผ้าม่านสีครีม มองเห็นสวนบริเวณรอบบ้านถนัดตา
หนังสือสี่ห้าเล่มที่ถูกวางไว้บนโต๊ะเขียนหนังสือคล้ายมีคนเคยอาศัยอยู่ใน
ห้องนี้มาก่อนนั้น ดึงดูดความสนใจผมไม่น้อย ผมเดินไปหยิบมันขึน้ มาดูทีละเล่ม มัน
เป็นหนังสือภาษาอังกฤษทั้งหมด หน้าปกทุกเล่มดูเรียบง่าย มีแค่ตัวอักษรชื่อผู้เขียน
กับชื่อเรื่องโดดๆ คงจะเป็นหนังสือจิตวิทยา หรือไม่ก็หนังสือจําพวกธุรกิจ เห็นบางรูป
มีเส้นกราฟยึกยือๆ อยู่บนปก พอพลิกดูปกรอง ทุกเล่มมีชื่อของใครบางคนเซ็นกํากับ
วันที่ไว้ อาจจะเป็นวันที่ซื้อหนังสือเล่มนี้มา
‘Nonnatee’ ผมสะกดชื่ อบนนั้น ที ละตัวพยายามนึก ถึง การเที ยบอักษร
อั ง กฤษกั บไทยทีล่ ู กชายเถ้ าแก่เ คยสอนผม ทว่ าไม่ ทั น จะเรียกความรู้ก ลับคืน
เสียงอินเตอร์คอมข้างประตูห้องก็ส่งเสียงร้องลั่นจนผมสะดุ้งสุดตัว
ผมวางหนังสือในมือลง เดินไปหาเจ้าโทรศัพท์ภายในที่มีไฟสีแดงกะพริ บ
ตามจังหวะเสียงชวนหนวกหู
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พ่อบ้านบอกว่ามีอะไรให้เรียกผ่านเจ้านี่ แต่การมีเสียงเรียกเข้ามาแบบนี้
พ่อบ้านมีอะไรจะรับใช้ผมงั้นเหรอ ผมยกหูขนึ ้ แบบกล้าๆ กลัวๆ
ปลายสายเงียบราวไม่มีคนอยู่ ผมจึงเป็นฝ่ ายส่งเสียงทักทายก่อน
“ส... สวัสดีครับ” สุ้มเสียงผมตะกุกตะกัก เสียงหัวเราะอันยียวนดังลอดผ่าน
สายลั่น เสียงนี่มัน...
“ห้องนั้นมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยหรือไง”
ผมเม้มปากแน่นสะกดอารมณ์ ตาลุงมาเฟี ยนั่นเป็นคนยังไงกันแน่นะ เดี๋ยว
ดีเดี๋ยวร้าย เดี๋ยวบ้า ชักจะตามไม่ทัน
“มีอะไรหรือครับ” ผมถามเพื่อเข้าประเด็น
“ฉันลืมหนังสือไว้น่ะ ช่วยเอาขึน้ มาให้หน่อยได้ไหม”
“หนังสือ?”
“หนั ง สื อที่ วางบนโต๊ะเขี ยนหนั งสือปลายเตี ยงน่ ะรู้สึ กจะห้ าเล่มละมั้ง”
ผมหันขวับไปมอง หนังสือที่เซ็นชื่อไว้นั่น เป็นของเขาหรอกเหรอ หมายความว่ายังไง
“เอ่อ ขอโทษถ้าเสียมารยาทนะครับ แต่คุณธรรศบอกว่านี่เป็นห้องพ่อบ้าน
ที่ว่างอยู่ไม่ใช่หรือครับ แล้วทําไมหนังสือของคุณถึง...”
“จริงๆ มันก็เป็นห้องพ่อบ้านที่ว่างอยู่นั่นแหละ แต่บางทีฉันกลับมาเหนื่อยๆ
ขี้เกียจเดินขึน้ บันไดไปห้องตัวเองด้านบน เลยให้คนเอาพวกตู้เย็นกับของใช้ไปไว้ทนี่ นั่
จะเรียกว่านั่นเป็นห้องของฉันอีกห้องก็ได้ อ้อ แต่นายไม่ต้องกลัวว่าจะใช้ของร่วมกับ
ฉันหรอกนะ ฉันสั่งให้ธรรศเอาของฉันออกหมดแล้ว ทั้งหมดในห้องนั่นเป็นของใหม่ ”
นํ้าเสียงเขาฟังดูผ่อนคลายตอนพูด ทําให้ผมเผลอยิ้มออกมาไม่รู้ตัว เป็นมาเฟี ยที่มี
เสียงน่าฟังดีแฮะ แถมยังดูติดดินกว่าที่คิด
“นี่นาย ฟังฉันอยู่หรือเปล่า หรือหลับไปแล้ว” เสียงปลายสายที่ดังขึน้ ทําให้
ผมสะดุ้งตัวขึน้ มาเล็กน้อย
“อ้อ เปล่าครับ ผมฟังอยู่”
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“งั้นก็ดี รีบเอาหนังสือมาให้ฉัน ฉันให้เวลาสองนาที ถ้าถึงเวลาแล้วนายยัง
ไม่มาฉันจะลงไปเอง และไม่รับประกันนะว่าจะเกิดอะไรขึน้ หึ” เขาหัวเราะทิ้งท้าย
ก่อนตัดสายไป ปล่อยให้ผมยืนอึง้
ตกลงว่ าเขามาเฟี ยจอมเผด็จ การ หรื อคุณลุ งใจดี กันแน่ พวกผู้ใหญ่นี่
น่าสับสนชะมัด
วะ... ว่าแต่ทําไมต้องให้ผมเอาหนังสือไปให้เขาด้วยล่ะ ทําไมถึงไม่เรียกใช้
พ่ อบ้ า นคู่ ใ จ นี่ เ ขาคงจะไม่ ไ ด้ห ลอกผมไปเชื อดทิ้ งหรอกนะ ชั ก กลัว ขึน้ มาแล้วสิ
หาอะไรป้องกันตัวไว้ก่อนดีกว่า
ผมกวาดสายตามองหาอะไรที่พ อจะใช้ เป็ น อาวุธได้ และผมก็เลือกคว้ า
ปากกาหัวแหลมที่วางอยู่ใกล้หนังสือใส่ใ นกระเป๋ ากางเกงยีนตัวเก่า ต้องรีบขึน้ ไป
แล้ว มีเวลาแค่สองนาทีเอง ไหนจะต้องหาห้องเขาอีก นี่ยังไม่รู้เลยว่าห้องเขาอยู่
ส่วนไหนของบ้าน รู้แค่ขนึ ้ บันไดไปชั้นสอง
เอาไงดี เวลากระชั้นชิดขนาดนี้โทรไปถามพ่อบ้านดีกว่าเพื่อความชัวร์
ว่าแล้วผมก็เดินไปกดหมายเลขหนึ่ งบนอิน เตอร์ค อม สัญญาณดังเพียง
แค่ครั้งเดียว ปลายสายก็สง่ เสียงตอบกลับมา
“มีอะไรให้รับใช้ครับ”
“คือเจ้านายคุณเขาลืมหนังสือไว้ในห้ อง แล้วเขาจะให้ผมเอามันไปคื นที่
ห้องเขา แต่ผมไม่รู้ว่าห้องเขาอยู่ตรงไหนรบกวนคุณช่วยบอกทีได้ไหมครับ”
“ว่าไงนะครับ” เขาทวนสิ่งที่ได้ยนิ อย่างไม่เชื่อหู “ทําไมคุณนนถึง...”
“ผมไม่มีเวลาอธิบายแล้วครับ เขาให้เวลาผมสองนาที ตอนนี้คงจะเหลื อ
ไม่ถึงนาทีแล้ว ถ้าคุณไม่บอกผมจะออกไปหาเองแล้วนะครั บ สวัส...” ผมไม่ทันได้
กล่าวลาอย่างมีมารยาท สัญญาณข้างหูกถ็ ูกตัดไป ก่อนบานไม้ตรงหน้าจะถูกเคาะ
รัวด้วยความร้อนรน
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ผมรีบวางหูโทรศัพท์ เปิ ดประตูให้แขกผู้มาเยือน เป็นพ่อบ้านนั่นเอง เขาหรี่
ตามองผมกับหนังสือในอ้อมแขน ใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความสงสัย หากก็ไม่ได้ถาม
อะไรให้มากความ
“ผมจะนําทางคุณไปเองครับ”
ผมเดินตามร่างสูงที่ก้าวยาวจนผมเร่งตามแทบไม่ทัน เราเดินผ่านบันไดไม้
ฉลุลายขึน้ ไปชั้นสองเดินผ่านห้องหับมากมายนับสิบที่ไร้วี่แววคนอาศัย ก่อนเลี้ยวไป
ทางปี กซ้ายที่มีห้องขนาดใหญ่เท่าบ้านผมตั้งเด่นตระหง่าน ช่องว่างใต้ประตูไม้บาน
ยักษ์ มีแสงไฟสีส้มลอดออกมาจางๆ
พ่อบ้านหยุดฝี เท้าลงอย่างเงียบเชียบ ผมที่เดินตามหลังมาติดๆ จึงชนเข้า
กับแผ่นหลังกว้างอย่างจัง ผมเซเล็กน้อย โชคดีที่ยังทรงตัวไว้ได้
“ขอโทษครับ” ผมบอกพ่อบ้าน ร่างสูงปรายตามองผมไม่พอใจนิดหนึ่ง ก่อน
พยักหน้าเป็นสัญญาณบอกให้ผมเคาะหน้าประตูห้อง
ผมสบตาเขายังลังเล เขาจึงระบายลมหายใจหนักๆ ด้วยความขัดใจเต็มทน
สูดลมหายใจลึกหนึ่งครั้ง เงื้อมือขึน้ ทําท่าจะเคาะประตูให้ ทว่าบานไม้ก็ถูกกระชาก
เปิ ดออกอย่ า งแรงเสียก่อน นั่ น ทํ า ให้ ผมที่ ยืน ชิ ดประตู ถู กกระแทกเข้ าอย่างจัง
ตัวปลิวก้นจํ้าเบ้ากับพื้น หลุดปากส่งเสียงร้องครางด้วยความเจ็บปวด หนังสือที่ถือ
มาในมือ หล่นกระจัดกระจาย
“นี่ น าย...” ร่ างสูงหลัง บานประตู กะพริบตามองผมที่ก องแหมะบนพื้น
เหมือนพยายามปะติดปะต่อเรื่องราว ส่วนพ่อบ้านปรี่เข้ามาดูอาการแขกจําเป็นโดย
ไว สองแขนแข็งแรงค่อยๆ พยุงผมขึน้ มาจากพื้น แค่มาอยู่บ้านเขาไม่กี่ชั่วโมงต้ อง
เจ็บตัวขนาดนี้เลยหรือนี่ แย่ชะมัด

30

Mr.Mafia ขอโทษที พอดีผมร้ายเพราะจำเป็น
ประคองผมขึน้ ยืนเรียบร้อย พ่อบ้านก็จัดการเก็บหนังสือที่กองบนพื้นส่งคืน
ให้ผมอย่างรวดเร็ว ประหนึ่งกําลังอยู่ในรายการประกวดพ่อบ้านระดับโลกก็ไม่ปาน
ผมได้แต่มองหนังสือในมือที่อยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนมาตอนถือมาตาปริบๆ
“ขะ... ขอบคุณครับ” ผมโค้งตัวให้พ่อบ้านอย่างสุภาพ เขาก้มหน้ารับคํ า
ขอบคุณนิ่งๆ หันไปสบตากับคนเป็นนายสลับกับชายตามาทางผมเล็กน้อยคล้ายเป็น
การถามเรื่องผม นนนทีในชุดลําลองพยักหน้าหนึ่งครั้งเป็นการยืนยันว่าตนเป็ น คน
เรียกมาจริง พ่อบ้านจึงโค้งตัวให้นาย และเดินไปปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองต่อ
“เข้าไปข้างใน” คล้อยหลังคนรับใช้ ร่างสูงหน้าบานประตูใหญ่กผ็ ายมือเป็น
เชิงเชิญแขกจําเป็นเข้าไปในห้อง สีหน้าเขาดูไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไรนัก ทําให้ผม
ละล้าละลัง ไม่กล้าขยับเท้าเข้าไปในห้อง ก้มหน้าก้มตายื่นหนังสือคืนเจ้าของตาม
คําสั่งที่ได้รับมาก่อนหน้า ทว่าอีกฝ่ ายไร้การเคลื่อนไหวใดๆ ตอบรับ ทําให้ผมค่อยๆ
เงยมองเขาอย่างกล้าๆ กลัวๆ หัวใจผมเต้นไม่เป็นจังหวะ ลอบกลืนนํ้าลายลงคออึก
ใหญ่ เมื่อสบเข้ากับแววตาดุดันราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ
“มาสายแล้วยังจะกล้าขัดคําสัง่ อีกงั้นเหรอ นายนี่มันเป็นเด็กแบบไหนกัน”
“คือผม...”
“นายทําไม”
ผมคิดคําแก้ตัวอะไรไม่ออกได้แต่ทําหน้า จ๋ อยเอ่ยขอโทษเจ้าของบ้ า นพั ก
ชั่วคราว
“ขอโทษครับ”
“แล้วนี่นายรู้หรือเปล่าว่าทําไมฉันถึงให้นายเอาหนังสือมาให้”
“ไม่ ท ราบครับ” ผมตอบตามความจริง แต่ เ ขากลับพ่ น ลมหายใจหนัก
กลอกตามองบนเหมือนสิ่งที่ผมพูดมันงี่เง่าเต็มทน
“เพราะฉันไม่อยากกวนธรรศไง เขาเหนื่อยกับการดูแลนายมาทั้งวันแล้ว แต่
นายก็ยังจะเรียกเขามาอีก นี่สรุปว่านายตีความคําสัง่ ฉันไม่ออกเลยงัน้ เหรอ” นํ้าเสียง
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ที่แสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนนั้น ทําให้ผมชักจะเริ่มโมโหมากกว่ากลัว คนเขา
สํานึกผิดไปแล้วยังจะมาตอกยํ้าให้รู้สึกผิดอยูไ่ ด้ เอาปากกาแทงซะดีไหมนี่
“ผมเข้าใจคําสั่งของคุณดีครับ แต่คุณธรรศเองก็กําชับไม่ให้ผมออกจาก
ห้องคนเดียว พอคุณเรียกผมเลยต้องติดต่อเขาถามว่าห้องคุณอยู่ไหน แต่คุณธรรศ
เขาก็อุตส่าห์ใจดี เดินมาส่งผมที่ห้องคุณ จริงๆ ผมก็ไม่อยากจะรบกวนเขาหรอกครับ
แต่ถ้าเขาไม่เดินมาส่ง บางทีมะรืนนี้ผมก็อาจจะยังหาห้องคุณไม่เจอก็ได้” ผมอธิบาย
พยายามข่มนํ้าเสียงให้เป็นปกติ และอดเหน็บเขาไม่ได้ในท้ายประโยค
คนฟังส่งเสียงขึน้ จมูกเบาๆ มุมปากเหยียดเป็นรอยยิม้
“ปากเก่งดีเหมือนกันนี่นาย แต่ช่างเถอะ เอาหนังสือมา เดินตามฉันเข้ามา
ในห้อง ฉันมีเรื่องอยากจะคุยด้วย” เขาพูดพลางยกหนังสือทั้งหมดไปจากมือผม ก่อน
เดินนําเข้าไปในห้อง
ผมมองแผ่นหลังกว้างตาปริบ เขามีเรื่องอะไรอยากจะคุยกับผมกันแน่ บาง
ทีเรื่องที่เขาอยากคุย อาจเป็นเรื่องเดียวกับที่ผมอยากรู้ก็ได้ ผมจึงค่อยๆ เดินเข้าไป
ตามคําสั่งของเขา แม้ว่าในใจจะแอบกลัวว่าตัวเองจะถูกฆ่าในนาทีใดนาทีหนึ่งก็ตาม
ภายในห้องนอนขนาดใหญ่ถูกตกแต่งอย่างเรียบง่าย มีโต๊ะทํางานอยู่กลาง
ห้องและมีเตียงขนาดใหญ่วางอยู่ไม่ห่างกัน โทนสีห้องเป็นสีครีมสบายตา ข้าวของ
เครื่องใช้ถูกจัดวางเป็ นระเบีย บ ชั้นหนังสือขนาดใหญ่ขนาบทั้งสองด้านของห้ อง
มีหนังสือทั้งไทยและเทศอัดแน่นอยู่ในนั้น เขาคงจะเป็นนักอ่านตัวยง
“นั่งสิ” มือใหญ่เลื่อนเก้าอี้ไม้สีอ่อนที่สอดใต้โต๊ะทํางานให้ผมนั่ง ส่วนเขาทิง้
ตัวนั่งบนเตียงที่อยู่ใกล้ๆ
“คุณมีเรื่องอะไรจะคุยกับผมหรือครับ”
“ฉั น อยากให้ นายช่ วยดูใ นนี้ห น่ อยว่าพอจะมี คนที่น ายคุ้น หน้ าบ้ างหรือ
เปล่า” ร่างสูงเอี้ยวตัวหยิบเอกสารปึกหนึ่งบนโต๊ะทํางาน ผมแอบกลั้นหายใจจังหวะ
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ที่เขาเลื่อนมือผ่าน ทีแรกนึกว่าจะโดนกระชากคออะไรทํานองนั้นเสียแล้ว แต่เขากลับ
ยื่นกองกระดาษสีดาํ พวกนั้นมาตรงหน้า ผมมองมันงงๆ
“นี่มัน... ใบสมัครนี่ครับ ทําไมถึง...”
“กฎของการอยู่ใ นบ้ านหลัง นี้คื อห้ ามถาม ฉั น บอกให้ ทํ าอะไรก็ต้องทํา
เข้าใจไหม”
ผมแอบมุ่ยหน้ารับของในมือเขาวางลงบนตักอย่างเลี่ยงไม่ได้
ไม่เห็นจะเข้าใจตาลุงคนนี้เลย จู่ๆ ก็ให้เข้ามาในห้อง แล้วมาดูใบสมัครผู้เข้า
ประกวด เขาต้องการอะไรจากผมกันแน่ จะถามก็ถามไม่ได้อีก ปัดโธ่เอ๊ย เกลียด
ผู้ใหญ่เผด็จการชะมัด
ผมพลิกหน้ากระดาษใบสมัครทีละใบ แต่ละคนก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกับ
ผม หน้าตาดีอย่างกับดาราก็มี แต่ประวัติอาชญากรรมยาวยืด ไม่รู้ไปดํารงชีวติ กันใน
รูปแบบไหน บางคนก็มีพ่อแม่ประกอบอาชีพดี ๆ แท้ๆ แต่กลับเลือกเดินทางสายนี้
อ่านประวัติแล้วก็น่าตกใจ ไม่คิดว่าวัยรุ่นสมัยนี้จะนิยมหาความท้าทายในชีวิต กั น
มากมายขนาดนี้
ใบสมัครที่อ่านแล้วค่อยๆ ซ้อนหนาขึน้ เรือ่ ยๆ กระทั่งผมสะดุดที่ใบหน้าของ
ชายหนุ่มคนหนึ่ง
ใบสมัครประกวด มิสเตอร์มาเฟี ย 20xx
ชื่อ/นามสกุลจริง ทักษ์ดนัย ก่อสกุล
ชื่อเล่น ทักษ์
อายุ 22 ปี 10 เดือน
ส่วนสูง 180 ซม. นํ้าหนัก 70 ก.ก.
งานอดิเรก ความสนใจ ความสามารถพิเศษ วิ่งเร็ว, แม่นปื น
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ครอบครัวปัจจุบัน ประวัติอาชญากรรมล่าสุด ร่วมกันค้าประเวณี
หน้าตาคนๆ นี้ ไม่น่าจะทําความผิดอะไรแบบนั้นเลยแฮะ หางตาตกเหมือน
คนที่เก็บกดความทุกข์ไว้มากกว่า คนเรานี่ดูจากหน้าไม่รู้ใจจริงๆ
“มีอะไร” เสียงทุ้มดังขึน้ มาพร้อมชะโงกหน้าเข้ามาใกล้เอกสารในมือผม
“ป... เปล่ า ครั บ” ผมรี บพลิ กใบสมัค รคนต่ อไป เจ้ า ของห้ องขมวดคิ้ว
เล็กน้อย พยายามรอผมอย่างใจเย็น แต่ขาที่สั่นไม่หยุดนั้น คงจะร้อนใจน่าดู
ใบสมัครประกวด มิสเตอร์มาเฟี ย 20xx
ชื่อ/นามสกุลจริง พิพัช กําเนิดพงษ์
ชื่อเล่น พัช
อายุ 17 ปี 6 เดือน
ส่วนสูง 192 ซม. นํ้าหนัก 68 ก.ก.
งานอดิเรก กิน, ขโมยของ
ความสนใจ เงิน+ของกินอร่อยๆ
ความสามารถพิเศษ มือผี
ครอบครัวปัจจุบัน แม่, น้องสาว
ประวัติอาชญากรรมล่าสุด ทะเลาะวิวาท
เจ้านี่มัน... ไอ้โย่งที่โวยวายใส่ผมเมื่อเช้านี่หว่า หน้าตากวนติ่ง ไม่สงสัยเลย
ที่มีประวัติอาชญากรรมทะเลาะวิวาทกับคนอื่นยาวเป็นหางว่าว แถมยังโดนจับข้อหา
ชิงทรัพย์อยู่บ่อยๆ อีกด้วย คงเป็นอันธพาลมาตั้งแต่เกิดล่ะสิท่า เริ่มก่อเหตุครั้งแรก
ตั้งแต่หกขวบนู่นเลย ส่วนคนถัดมานี.่ ..
“อ๊ะ” ผมเผลอหลุดปากส่งเสียงออกไป เมื่อปรากฏรูปถ่ายของใครบางคนที่
คลับคล้ายคลับคลากับคนที่อยู่ในเหตุการณ์อันชวนขนลุกเมื่อกลางวัน อันเป็นเหตุที่
ทําให้ผมมาอยู่ที่นี่
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ตัวผมนิ่งค้างไปครู่หนึ่งด้วยความประหลาดใจ คนนั่งรอเห็นท่าทีผิด ปกติ
จึ ง ดึ ง กระดาษแผ่น บนสุด ไป เขากวาดสายตาอ่ านข้อมู ลบนนั้ นอย่างรวดเร็วราว
เครื่องสแกน ขมวดคิ้วมองภาพถ่ายที่แนบมากับใบสมัครเหมือนกําลังครุ่นคิด
ถึงจะไม่รู้ว่าเขากําลังคิดอะไร แต่มันคงจะไม่ใช่เรื่องดีแน่ ในเมื่อมีใบสมัค ร
กองประกวดแบบนี้ก็หมายความว่าผู้ชายคนนั้นไม่ ใช่ คนของที่ นี่ แล้วอย่างนั้นเขา
เป็นใครกัน ทําไมถึงมาป้วนเปี ้ยนอยู่ในซอยต้องห้ามได้ ทั้งที่เขาก็เป็นฝ่ ายออกปาก
ไล่ผม ไม่แน่ว่าบางทีเขาอาจจะเป็นลูกน้องของคู่แข่งที่จ้องจะเล่นงานตาลุงคนนี้กไ็ ด้
ชักจะน่ากลัวขึน้ มาแล้วสิ ผมอยากกลับบ้าน (แต่ไม่มีบ้านให้กลับ)
“เอ่อ คุณนนครับ” ผมโบกมือไปมาตรงหน้าเจ้าของบ้านที่ดูเหมือนความคิด
ลอยละล่องไปไกล เขาสะดุ้งตัวเล็กน้อย
“ออ โทษทีว่าไง”
“ผมกลับห้องได้หรือยังครับ”
“อื ม เชิ ญ ” เขาพยั กหน้ าส่ งเสีย งในลํ าคอ ท่ า ที เ หมือนยั งอยู่ ใ นภวังค์
ความคิด ผมยกใบสมัครทั้งหมดวางลงบนโต๊ะเขาตามเดิม สายตาเหลือบเห็นภาพ
หนุ่มผิวขาวในชุดครุยสีดําขอบผ้าคล้องคอสีแดง สวมหมวกบัณฑิต ในมือถือแผ่ น
บางอย่างหุ้มผ้าแดงเข้มยิ้มกว้างให้กล้อง มีชายและหญิงวัยกลางคนขนาบทั้งสอง
ข้าง ยิ้มด้วยสีหน้ามีความสุข ด้านล่างมีตัวหนังสือเล็กๆ เขียนกํากับ
‘Stanford Graduate school of business 20xx’
“ทําไมนายยังไม่กลับไป...” ประโยคเขาขาดห้วงไปเมื่อเห็นว่าสายตาผม
กําลังจับจ้องอะไร ใบหน้าขาวเผือดสีลงเหมือนถูกจับได้ว่าตัวเองทําบางอย่างพลาด
ร่างสูงลุกยืนขึน้ จับกรอบรูปตัวปัญหาควํ่าลงอย่างรวดเร็ว ก่อนชี้นิ้วไปทางประตูเป็น
เชิงไล่
“นายกลับห้องไปได้แล้ว” นํ้าเสียงเขาเข้มขึน้ กว่าก่อนหน้านี้เล็กน้อย
“แค่รูปถ่าย ทําไมคุณถึงไม่อยากให้ผมดูดว้ ย”
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“กฎที่นี่ว่ายังไง”
“คุณมีพ่อแม่ เรียนจบปริญญา คุณโกหกผมทําไม”
“กฎของการอยู่ที่นี่คือห้ามถาม นายกลับห้องไปเดี๋ยวนี้” นํ้าเสียงของเขา
เริ่มขุ่นมัว ดวงตาจ้องผมเขม็ง
“ตอบคําถามผมมันยากมากหรือครับ” ผมจ้องตาเขากลับอย่างไม่ยอมแพ้
“คุณกําลังปิ ดบังอะไรผมกันแน่”
“ฉันไม่จําเป็นต้องตอบคําถามผู้เข้า ประกวดอย่างนาย ถ้านายไม่ออกไป
งั้นก็อยู่กับฉันที่นี่ นอนกับฉันคืนนี้”
“อึก...” เจอไม้นี้เข้าไปผมถึงกับสะอึกพูดต่อไม่ออก ได้แต่สบถคําผรุสวาท
ในใจทุกคําที่นึกออก แยกเขี้ยวส่งเสียงคํารามลอดไรฟันใส่ กระทืบเท้าเดินออกไป
จากห้องเขาโดยไม่ต่อปากต่อคําอะไรอีก
จําไว้เลยตาลุงมาเฟีย ผมจะสืบให้ได้เลยว่าเขาตัง้ ใจจะซ่อนอะไรไว้กนั แน่
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แสงแดดอ่อนๆ ที่ลอดผ่านม่านสีครีมสุดหรูบวกเสียงร้องของนกที่แว่ ว มา
จากที่ไกล ทําให้ผมที่แผ่กายบนเตียงนุ่มค่อยๆ ลืมตาขึน้ อย่างเกียจคร้าน แต่ก็รีบเด้ง
ตัวลุกขึน้ จากเตียงเมื่อนึกขึน้ ได้วา่ ตัวเองอยู่ที่ไหน
“คุณปารย์ ตื่นหรือยังครับ” เสียงทุ้มส่งเสียงเรียกพร้อมลงมือเคาะประตู
หน้าห้องสองสามครั้ง ราวกับกําลังรอจังหวะให้แขกในห้องรู้สึกตัวอยู่ก่อนแล้ว
“ตื่นแล้วครับ!” ผมตะโกนพลางพุง่ ตัวไปยังต้นเสียงทั้งที่สภาพยังไม่พร้อม
จะต้อนรับใคร ผมเผ้ากระเซอะกระเซิง ไม่เป็นทรง ตรงข้ามกับคนหลังบานประตู
ที่แม้จะอยู่ในชุดเสื้อยืดกางเกงกีฬาขาสั้น ดูแปลกตา ทว่าบนเครื่องแต่งกายหารอย
ยับย่นที่ใดที่หนึ่งไม่เจอ
“อรุ ณ สวัส ดิ์ค รับ คุ ณ ธรรศ” ผมโค้ ง ตัวให้ เขาเล็กน้ อยเป็ นการทักทาย
ก่อนจัดการใช้มือสางผมตัวเองให้เข้าทรง
“คุณนนให้ผมพาคุณไปออกกําลังกายด้วย เสื้อผ้าสําหรับเปลี่ยนแขวนอยู่
ในตู้นะครับ ผมจะรอคุณอยู่หน้าห้อง” พ่อบ้านรีบเข้าประเด็นอย่างรวดเร็ว สีหน้าดู
เหมือนไม่เต็ม ใจกั บการต้ องมาดู แลผมเท่า ไรนัก ทันทีที่พูดจบเขาก็โน้ มตัว มาดึ ง
ลูกบิดบานไม้ปิดลงอย่างสงบ ขณะที่ผมยังยืนทําตาปริบๆ อยู่ที่เดิม ไม่ทันจะอ้าปาก
ตอบรับหรือปฏิเสธ
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'ไปออกกําลังกาย...' ผมค่อยๆ หมุนตัว สาวเท้าตรงไปยังตู้เสื้อผ้าโดยมี
คําสั่งดังก้องอยู่ในหัวดังซํ้าๆ เหมือนถูกสะกดจิต
เสื้ อผ้ า แบรนด์กีฬาชื่อดั งสีข าวเข้ าเซ็ ตตั้ งแต่หัว ยันเท้ าที่ ถูกเตรี ยมไว้ให้
ตั้งแต่เมื่อคืน ถูกสวมในเวลาอันสั้น เมื่อเสียงบานไม้ถูกเคาะอีกครั้งเป็นสัญญาณเร่ง
ไม่รอให้ผมเชยชมเนื้อผ้าแม้แต่น้อย
บนผืนฟ้าสีครามไร้เงาเมฆบดบังในยามเช้า ดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างจ้า
ราวประกาศศึกกับผู้คนที่อยู่กลางแจ้ง คุณพ่อบ้านวิ่งไม่มีหยุดพักนับตั้งแต่ก้าวเท้า
ออกมาจากคฤหาสน์สองชั่วโมงเต็ม ขณะที่ผมเดินๆ วิ่งๆ ตามเขาจนลิ้นห้อย ทั้งร้อน
ทั้งเหนื่อย อยากทิ้งตัวลงนอนข้างทางซะเดี๋ยวนั้น
'เราจะออกไปวิ่งรอบนอกคฤหาสน์' เขาบอกผมไว้แค่นี้ก่อนออกมา ทีแรก
ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันหนักหนาอะไร เพราะปกติผมมันเป็นพวกตื่นตอนไก่โห่ออกไปใช้
แรงงานนอกบ้านตั้งแต่เด็กๆ อยู่แล้ว วิ่งไปกลับสักไม่เกินสิบกิโลคงจะพอไหว แต่นี่
ไม่ ใ ช่ เ ลยเขาเพิ่ง บอกผมเมื่ อกี้นี้ เองว่ารอบคฤหาสน์มี พื้น ที่ประมาณสิ บไร่ ถ้าวิ่ง
ออกไปข้างนอก บางทีตอนนี้ผมอาจจะอยู่สมุทรสงครามแล้วก็ได้ นี่ยังดีหน่อยที่ข้าง
ทางมีต้นไม้ใหญ่คอยให้ความร่มรื่นอยู่บ้าง ไม่อย่างนั้นผมคงต้องเป็นลมเหมือนเมื่ อ
วานแน่ๆ ทํางานตลอดชีวิตยังไม่เหนื่อยเท่าวิง่ ตามคุณพ่อบ้านสุดเนี้ยบคนนี้เลยบอก
ตรงๆ
ผมกับพ่อบ้านวิ่งมาถึงคฤหาสน์หลังเสียงเพลงเคารพธงชาติตอนเช้าไม่ กี่
นาที ร่างกายของผมโชกไปด้วยเหงื่อ เสื้อผ้าสีขาวที่สวมแนบเนื้อเห็นทะลุถึงทรวงใน
ขณะที่เพื่อนร่วมทางของผมมีเม็ดเหงื่อผุดบนใบหน้าเพียงเล็กน้อย เหมือนเป็นการวิง่
เหยาะธรรมดา ผมชักสงสัยแล้วว่าพ่อบ้านที่นี่เขาฝึกกันมาแบบไหน
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“ขอโทษทีม่ าช้าครับ คุณนน เดี๋ยวผมไปเตรียมอาหารเช้าให้นะครับ” ธรรศ
โค้งตัวให้ร่างสูงที่ยืนรอหน้าคฤหาสน์ ในมือถือถ้วยกาแฟร้อนควันฉุย คนเป็นนาย
มองสภาพที่แตกต่างของทั้งสอง กระตุกยิม้ เบาๆ
“มาช้า เพราะมีตัวถ่วงสินะ” พูดพลางปรายตามาทางผม ผมนิ่งเงียบไม่โต้
อะไรเขา กลัวเจอคําตอบแปลกๆ สวนมา ได้แต่ดึงเสื้อเปี ยกออกห่างจากตัว ไม่ให้เขา
เห็นอะไรๆ ของตัวเองชัด หันไปผงกหัวขอโทษพ่อบ้าน
“ขอโทษที่ทําให้เสียเวลาครับ คุณธรรศ”
พ่ อบ้ า นหั น มองผมนิ ดหนึ่ง พยักหน้ ารับน้อยๆ แล้ วขอตัวออกไปปฏิบัติ
หน้าที่ตัวเอง
“นายเองก็ไปอาบนํ้าเปลี่ยนเสื้อผ้า กับข้าวเสร็จแล้วจะให้คนไปตาม สภาพ
อย่างกับลูกหมาแน่ะ ดูไม่ได้เลย” เจ้าของคฤหาสน์หัวเราะหึใส่ ก่อนหันหลังผิวปาก
เดินเข้าไปข้างในอย่างอารมณ์ดี
จงใจให้วันแรกของผมออกมาเป็นแบบนี้สินะ ตาลุงนี่ทรมานเด็กชัดๆ ถ้าไม่
ติดว่ากลัวโดนยิงตายคาบ้าน จะกระโดดกัดหูให้ขาดเลย
มื้อเช้าเป็นอาหารปักษ์ใต้ อย่างเรียบง่าย ประกอบด้วยไก่ต้มขมิ้น ปลาทู
ทอด และนํ้าพริกกะปิ ซึ่งไม่เข้ากับโต๊ะสไตล์ยุโรปทรงกลมสิ บที่ นั่ง ที่มีผู้รั บบริ ก าร
เพียงแค่สองคนคือผมกับเจ้าของบ้าน
ผมค่อนข้างประหม่ามากทีเดียวเมื่อพ่อบ้านผายมือให้ นั่งใกล้กับคุ ณ ชาย
เลยหันสบตาคนเชิญอย่างลังเล อีกฝ่ ายพยักหน้านิ่งๆ ให้เป็นเชิงบังคับ ผมจึงหย่อน
ตัวลงนั่งอย่างเลี่ยงไม่ได้
เมื่อผมนั่งประจําที่เรียบร้อย ร่างสูงในชุดสูทเนี้ยบก็เดินไปยืนฝั่งตรงข้ า ม
คอยสอดส่องมิให้การปฏิบัติหน้าที่ขาดตกบกพร่อง
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ตัวเอง

“มากิ น ด้วยกัน สิ ธรรศ” คนเป็ นนายผายมื อไปยังเก้าอี้ ว่างขวามือของ

“ไม่ล่ะครับ เดี๋ยวผมทานเอง”
“นายก็เป็นซะอย่างนี้ เมื่อไรจะเลิกวางมาดพ่อบ้านแล้วคิดว่าตัวเองเ ป็ น
ลูกพี่ลูกน้องที่คลานตามมาด้วยกันสักที เมื่อก่อนนายยังกล้าต่อยฉันฟั นหัก เลย”
นนนทีกลอกตาเหนื่อยหน่ายราวกับพูดเรื่องเดิมๆ ซํ้าเป็นครั้งที่ร้อย นํ้าเสียงมีความ
น้อยใจเจืออยู่
“ตอนนั้นผมยังเด็กครับ ตอนนี้คุณเป็นเจ้านาย ผมเป็นแค่คนรับใช้” ธรรศ
ตอบเสียงเรียบนิ่งผิดกับอารมณ์ของฝั่งตรงข้าม
“เออ งั้นก็เอาที่นายสบายใจ ฉันจะไม่พูดเรื่องนี้แล้ว” มือใหญ่เคาะลงบน
โต๊ะหนักๆ หนึ่งครั้งเป็นการระบายอารมณ์ ก่อนลงมือตักกับข้าวคําโตเข้าปาก
พวกเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องที่โตมาด้วยกันนี่เองหรือเนี่ย ไหงสถานะถึงกลาย
มาเป็นเจ้านายกับลูกน้องซะได้ แต่นนนทีคงจะไว้ใจพ่อบ้านมากพอดู ถึงให้เขาคอย
ดูแลทุกอย่างให้อย่างใกล้ชิด แม้กระทั่งการเตรียมอาหาร
“เลิกสงสัยเรื่องคนอื่นแล้วกินข้าวซะ” เจ้าของบ้านพูดดักคอขึน้ มาอย่างกับ
รู้ทันพลางตักปลาทูทอดตัวอ้วนฉํ่าลงบนจานข้าวผม ก่อนเลื่อนถ้วยนํ้าพริกมาให้
“นายกินได้ใช่ไหม ของพวกนี้ฝีมือธรรศเขา”
“ครับ” ผมสบตาและพยักหน้าให้พ่อบ้านผูเ้ พียบพร้อมเป็นเชิงขอบคุณ แล้ว
ก้มหน้าตักกับข้าว
คํ า แรกที่ไ ด้ลิ้ มรส ผมถึงกั บตาลุก วาว รสชาติ ข องมั น ไม่ ได้ ด้อยไปกว่า
หน้ า ตาน่ าทานของมั นเลย ไม่ อยากเชื่ อเลยว่าเป็ น ฝี มื อของผู้ช ายรูปร่างสูงใหญ่
ท่าทางดุดันคนนั้น
“คุณธรรศทํากับข้าวอร่อยเหมือนแม่ผมเลยครับ” ผมยิ้มชื่นชมจากใจจริ ง
นั่นทําให้นนนทีที่กําลังทําท่าจะตักกับข้าวหยุดกึก บรรยากาศ (ที่ดูเหมือนจะ) รื่นรมย์
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ยามเช้ากลายเป็นเงียบกริบ ผมที่กําลังเคี้ยวอาหารอยู่ในปากเลยพานชะงักนิ่ง หัน
มองเจ้าของบ้านด้วยใจสั่นๆ
นี่ผม... พูดสิ่งที่ไม่สมควรออกไปงั้นเหรอ
“แม่ น าย เคยทํ ากั บข้ าวพวกนี้ ใ ห้ กิน ด้ วยเหรอ” มาเฟี ยหนุ่ ม ถามด้วย
นํ้ า เสี ย งปกติ ไม่ มี อารมณ์ ใดแฝงอยู่ใ นนั้ น ผมจึ ง โล่ งใจไปหนึ่ง เปราะที่ไ ม่ ได้ไป
จุดชนวนอะไรแปลกๆ เข้าให้ รีบเคี้ยวข้าวที่เหลือในปากก่อนตอบคําถาม
“แม่ผมมาจากปักษ์ใต้น่ะครับ ฝี มือเปิ ดร้านอาหารได้สบายเลย แต่แค่ไ ม่
สนใจจะทํา” ท้ายประโยคผมลดเสียงลง เมื่อนึกว่าเป็นเรื่องที่ไ ม่สมควรพู ดเท่ า ไร
นอกจากจะอยู่นอกเหนือคําถามแล้วยังฟังดูตวั เองน่าสมเพชอีก
ผมแอบเหลือบมองคนถาม สีหน้าเขายังคงเรียบนิ่งเดิม ที่แปลกตาไปคง
เป็นคิ้วที่เลิกขึน้ ข้างหนึ่งเหมือนประหลาดใจ
“แม่นายมาจากใต้งั้นเหรอ ดูไม่เหมือน... ไม่สิ ฉันหมายถึงนายดูไม่เหมือน
คนใต้เลย ทํากับข้าวได้สักครึ่งของแม่หรือเปล่าล่ะ” สีหน้าเขาสะดุดเล็กน้อย คล้าย
เลือกถามผมตรงท้ายประโยคเพื่อเบี่ยงประเด็น
อะไรกันตาลุงคนนี้ ยิ่งเข้าใกล้ยิ่งมีพิรุธเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกั บ
ครอบครัวผมจริงๆ แต่ตอนนี้ผมยังไม่มีหลักฐานอะไรแน่ชัด คงต้องไหลตามนํ้า ไป
ก่อน
“ผมทําได้หลายอย่างครับ แต่ที่ถนัดคงเป็นอาหารปักษ์ใต้”
“เหรอ ฟั ง ดู น่ า สนใจดี ” คนฟัง กระตุ กมุ ม ปาก พยัก หน้ าเบาๆ เหมื อน
พยายามเชื่อ “ถ้าทําได้จริง เวลาเข้ากองประกวดเก็บตัวก็น่าจะมีพื้นที่ให้นายแสดง
ฝี มือ แต่ถ้าอยากอุ่นเครื่องสักหน่อย พรุ่งนี้หลังออกกําลังกายเสร็จเข้าครัวไปช่ ว ย
ธรรศบ้างก็ดี” ดวงตาเรียวเหลือบไปยังบุคคลที่สามที่กล่าวถึงคล้ายหยั่งท่าที ผมแอบ
มองตาม เห็นร่างสูงของพ่อบ้านยืนสงบนิ่งไม่มีท่าทียินดียินร้ายอะไร นั่นคงจะเป็ น
คําตอบรับลูกมืออย่างผมเข้าไปช่วย
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“ถ้าคุณกับคุณธรรศไม่รังเกียจ พรุ่งนี้ผมจะเข้าไปช่วยงานในครัวแล้ ว กั น
ครับ จริงๆ คุณ (บังคับ) ให้ผมอยู่ที่นี่เฉยๆ ผมก็เกรงใจอยู่เหมือนกัน”
“ดี งั้นต่อจากนี้ฝากนายช่วยธรรศเขาจัดการเรื่องอาหารของฉัน แล้ ว กั น ”
เขาว่าก่อนตักนํ้าซุปไก่ต้มขมิ้นเข้าปากอย่างเอร็ดอร่อย ดูท่าจะชอบอาหารปักษ์ ใ ต้
มากเลยสินะเนี่ย เป็นมาเฟี ยบ้านหรูแต่กลับนิยมของบ้านๆ เกินคาด
หลังผ่านช่วงเช้าอันแสนทรหด และปิ ดท้ายด้วยอาหารเช้าที่คุ้นเคยในวั น
ต่อมา เจ้าของบ้านก็เดินทางออกไปยังสํานักงานธุรกิจใจกลางเมืองหลวง ทิ้งให้ผม
อยู่ภายใต้ความดูแลของพ่อบ้านจอมเนี้ยบ
ในทีแรกพ่อบ้านทําท่าจะติดตามไปรับใช้เจ้านายเช่ นทุกวัน หากเขาก็ถูก
ปฏิเสธยํ้าให้ 'ฝึก' ผมให้ดี แม้จะไม่เต็มใจ คนเป็นลูกน้องเลยต้องน้อมรับและปฏิบัติ
ตามคําสั่งของเจ้านายให้ลลุ ่วง
เก็บกวาดจานข้าวเสร็จสรรพ ร่างสูงก็พาผมขึน้ รถกอล์ฟไปยังสนามแห่ ง
หนึ่งที่อยู่ห่างจากตัวคฤหาสน์ ที่นั่นมีเป้านิ่งสําหรับซ้อมยิ งตรงหน้าห้าจุด เหมือน
สนามนิงปื นมาตรฐานที่เคยเห็นในทีวี อย่าบอกว่าไอ้ฝึกให้ดีที่วา่ หมายถึงไอ้นี่!
“สวมนี่ไว้ครับ” พ่อบ้านยื่นหูฟังกับแว่นตาพลาสติกสีชาให้ ผมกลืนนํ้าลาย
อึกใหญ่เมื่อเห็นวัตถุอันตรายหลายรูปแบบวางเรียงอยูบ่ นโต๊ะเบื้องหน้า
“น... นี่คุณจะให้ผมหัดยิงปื นงั้นหรือครั บ” ผมถามเสียงสั่น พ่อบ้านพยัก
หน้ารับคําตอบเบาๆ ไม่ได้แปลกใจกับท่าทีของผมแม้แต่น้อย
“คุณนนบอกว่าเผื่อไว้ในการประกวด”
“จําเป็นต้องทําถึงขนาดนี้เลยหรือครับ” ลอบมองเห็นกระบอกสีดําเมื่อมที่
นอนแน่นิ่ง ผมก็กลืนนํ้าลายอึกใหญ่ลงคออีกครั้ง แต่คราวนี้รู้สึกนํ้าลายเหนียวหนืด
จนกลืนไม่ลง ริมฝี ปากแห้งผากแห้งขึน้ มาเสียดื้อๆ ความรู้สึกชาแล่นปราดไปทั่วร่าง
อาวุธที่นักฆ่ามืออาชีพใช้สังหาร ของจริงดูน่ากลัวกว่าที่คิดโข
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“ผมไม่ มี สิท ธิ์ตอบคํ าถามนอกจากที่ เจ้ านายสั่งครั บ กรุณาสวมนี่ด้วย”
พ่อบ้านยื่นอุปกรณ์เสริมให้ผมอีกครั้ง ผมรับมาสวมไว้อย่างเลี่ยงไม่ได้
มือใหญ่หยิบปื นขึน้ มาหนึ่งกระบอกก้าวเยื้องไปสาธิต บริเวณข้างหน้ า ผม
เล็กน้อย เขาแสดงท่าจับและการปลดเซฟให้ผมสั งเกตได้ถนัด ตา แผ่นหลังกว้า ง
เหยียดตรง ปลายเท้าแยกออกจากกันเล็กน้อย แขนข้างที่ถือปื นเหยียดเต็มที่ ข้อมือ
และข้อศอกนิ่ง ศีรษะเงยขึน้ จ้องไปที่เป้าหมาย ท่าทีน่าเกรงขาม เป็นถึงคนสนิทของ
มาเฟี ยไม่ต้องยิงโชว์ก็พอจะรู้ว่าฝี มือร้ายกาจขนาดไหน แค่เห็นท่ายืนผมก็เริ่มเสียว
สันหลังวาบ กลัวเขาหันกระบอกปื นมาทางนี้
“คุณพอจะทําได้ใช่ไหมครับ” พ่อบ้านหยิบปื นกระบอกหนึ่งส่งให้
“อ... เอ่อ” ผมอํ้าอึง้ ฝ่ ามือมีเหงื่อซึมและสั่นน้อยๆ ขณะที่เอื้อมไปรับอาวุ ธ
อันตราย นํ้าหนักของมันค่อนข้างมากกว่าที่ผมคาดเอาไว้ ผมเลยเกือบทํามันร่วง โชค
ดีที่มือใหญ่ช่วยประคองไว้จากด้านหลังอย่างทันท่วงที
“ระวังหน่อยครับ” นํ้าเสียงพ่อบ้านเข้มกว่าปกติเล็กน้อย
“ข...ขอโทษครับ” ผมก้มหัวสํานึกผิด เหงื่อบนหน้าผากไหลหยดอาบข้ า ง
แก้มด้วยความตกใจและแอบกลัว หางตาเห็นคนตัวสูงส่ายหน้าเบาๆ พ่นลมหายใจ
แรง
“คุณเพิ่งเริ่มใช้สองมือจับก็ได้ครับ ไม่ต้องเกร็ง หายใจเข้าลึกๆ” พ่อบ้านพูด
พลางเดินเข้ามาจัดท่ายืนให้ผม ลมหายใจอุ่นที่รดบนใบหู ทําผมขนลุกขึน้ มานิด ๆ
แต่ผมพยายามยืนนิ่งไม่ให้ตัวเองเสียสมาธิ ทําตามที่เขาบอกอย่างเคร่งครัด
ขอสารภาพว่าตั้งแต่เกิดมา ผมไม่เคยใกล้ชิดผู้ชายคนไหนเท่า นี้ม าก่ อน
แม้แต่พ่อก็เถอะ
“ยืดหลังขึน้ อีกหน่อยครับ” เขาว่าพลางค่อยๆ คลายมือที่ช่วยประคองออก
ผมทําตาม อาการสั่นเริ่มหายไปแล้ว รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นมืออาชีพขึน้ มานิดหน่อย
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“ที่นี้เล็งปลายกระบอกปื นไปที่เป้าตรงกลางครับ เล็งไปตรงจุดศูนย์กลางที่
มีวงเยอะๆ นะครับ ใช้ตาข้างเดียวเล็ง หายใจเข้าลึกๆ” ผมสูดลมหายใจเข้าอีกครั้ง
ความตื่นเต้นแท้จริง มันกําลังเริ่มขึน้ แล้ว
คราวนี้มือใหญ่กลับมาช่วยประคองอีกครั้ง จับปลายนิ้วชี้ของผมที่จับด้า ม
ปื นจนแข็งเลื่อนเข้าไปในโกร่งสําหรับเหนี่ยวไก
“เล็งไปที่เป้าครับอย่าเกร็ง เราจะเตรียมยิงแล้ว”
ทั้งที่สมองเข้าใจคําพูดของพ่อบ้านเป็นอย่างดี หากร่างกายกลับไม่ยอมทํา
ตาม เปลือกตาทั้งสองข้างพร้อมใจกันปิ ดแน่น ภาพตรงหน้ามืดสนิท มีแต่เพียงนิ้วชี้
เจ้ากรรมที่ต่อต้านความกลัวของจิตใจ แตะลั่นไกปื นเต็มแรง
“คุณปารย์! มันอันตรายนะครับ” พ่อบ้านรีบดึงกระบอกปื นออกไปจากมื อ
ผม ระบายลมหายใจยาวเหนื่อยอ่อนไม่ปกปิ ดอาการไม่พอใจอย่างที่เคย ผมไม่รู้จะ
สรรหาคําไหนมาแทนความรู้สกึ นอกจากคําว่าขอโทษ
“ดีนะครับที่คุณนนไม่ให้ผมใส่กระสุนไว้” คนเป็นผู้ใหญ่ส่งสายตาดุ ผมได้
แต่ก้มหน้างุด กล่าวขอโทษเขาเสียงอ่อยหลายครั้ง จนเขาพูดอะไรต่อไม่ออก ได้แต่
ถอนหายใจเฮือกใหญ่หนักใจ
ผมกล้ าพนั นเลยว่านี่น่ าจะเป็ น งานที่เ ขารั บมื อได้ ยากที่สุ ดเท่ าที่เคยรับ
คําสั่งมาแน่ รู้สึกได้เลยว่าการฆ่าคนอาจจะง่ายกว่าการสอนเด็กอย่างผมยิงปื น
“ผมว่าวันนี้เราฝึกการใส่กระสุนกับการยืนให้คล่องก่อนดีกว่าครับ หลังจาก
นั้นเราจะฝึกลั่นไกกันอีกที”
“ก็ดีครับ” ผมรับความคิดเขาโดยไม่คัดค้าน ถึงในการฝึกลั่นไก (แบบไม่ มี
กระสุน) ของผมจะล้มเหลวไม่เป็นท่า จนพ่อบ้านผู้เก่งกาจยังต้องท้อ ทว่าอีกไม่กี่
ชั่วโมงต่อมา หลังทําใจให้สงบขึน้ ด้วยการฝึกใส่ลูกกระสุนซํ้าแล้วซํ้าเล่าจนใช้เวลา
ไม่กี่วินาทีการบรรจุ ผมก็สามารถยืนในท่าที่ใกล้เคียงกับมืออาชีพอย่างเขาพร้อมเล็ง
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ปลายกระบอกเหล็กไปที่เป้า ได้ อย่างไม่ติด ขัด เลยทําให้ผมไปสู่บทเรียนต่ อไ ปได้
อย่างราบรื่น
หลังฝึกลั่นไกแบบปื นเปล่าไม่ตํ่ากว่าร้อยครั้ง ธรรศก็ให้ผมลองยิงจริง ทั้งที่
คิดว่าตัวเองฝึกลั่นไกจนคล่องมือ แต่แรงดันของลูกกระสุนยามยิง ยังทําให้ผมเสีย
สมดุลในการยืนเล็กน้อย รอยเจาะหลายต่อหลายนัดที่ควรจะอยู่ตรงกลางเป้า แฉลบ
ออกไปนอกพื้นที่สีขาวเกือบทั้งหมด มีเพียงนัดสุดท้ายที่เบี่ยงเข้ามาในบริเวณอก
“คงต้องออกกําลังกายช่วงแขนให้เยอะกว่านี้สักหน่อยนะ สําหรับวันแรกก็
ถือว่าไม่เลว...” จู่ๆ ร่างสูงของเจ้าของบ้านก็ปรากฏอยู่ข้างๆ อย่างเงียบเชียบ ทําให้
ผมที่ไม่ทันตั้งตัวเผลอหันปลายกระบอกปื นไปทางเขาด้วยความตกใจ
“เฮ้ย ระวังหน่อย ไอ้หนู เจ้านั่นมันอันตรายนะ อย่าหันเข้าหาใครสุ่มสี่สุ่ ม
ห้า” เขายกมือทั้งสองข้างเหนือศีรษะคล้ายเป็นผูร้ ้ายยอมจํานนต่อตํารวจ
“คุณนน!” ผมตะโกนเรียกชื่อเขาเหมือนเป็นการตําหนิ โชคดีที่ในปื น ไม่ มี
กระสุนอยู่แล้ว ไม่อย่างนั้นจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึน้ บ้างก็ไม่รู้ ผมรีบวางปื นลงบน
โต๊ะทันที
“วันนี้กลับมาเร็วนะครับ” พ่อบ้านโค้งตัวทักทายผู้เป็นนาย แต่มิวายหันมา
ส่งสายตาดุๆ ใส่ผมเล็กน้อย คราวนี้จะโดนด่าก็ไม่แปลก เกือบฆ่าเจ้านายเขาต่อหน้า
เลยนี่นะ
“อืม ไม่อยากอยู่คุยกับลุงกัณน่ะ เอาแต่พูดเรื่องเดิมๆ ให้ฉันปล่อยเงิ น กู้
นอกระบบบ้างล่ะ เปิ ดบ่อนใต้ดิน บ้ างล่ะ เปิ ดคลับเด็ กหนุ่ มบ้ างล่ะ ฉั นเบื่อแล้ว”
มาเฟี ยหนุ่มระบายลมหายใจยาว ก่อนหันมาสบตาผม
“นี่ฝึกกันมากี่ชั่วโมงแล้วล่ะถึงได้ขนาดนี้”
“ก็ตั้งแต่หลังอาหารเช้าครับ”
“สามชั่ ว โมงเหรอ” เขาพยัก หน้ าคิ ดตาม “ก็ ถือว่าไว ใส่ กระสุน ได้แล้ว
ใช่ไหม”
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“ใส่กระสุนคล่องเลยครับ แต่เรื่องยิงก็เท่าที่เห็น” ครูฝึกชิงรายงานแทน ผม
รู้สึกกระดากอายในความไม่ได้เรื่องของตัวเองขึน้ มานิดหน่อย
“หึ” เจ้าของบ้านส่งเสียงหัวเราะเบาๆ ท่าทางเหมือนกําลังนึกถึงเรื่องอะไร
สนุกๆ “ตอนนี้นายไปพักก่อนแล้วกัน ถ้าหิวก็ไปหาอะไรกินเองในครัว หรือจะใช้ครัว
ทํากับข้าวกินเองก็ได้ ฉันอนุญาต ห้าโมงเย็นเจอกันที่ฟิตเนสชั้นสาม มาคนเดียวล่ะ
อย่าไปกวนธรรศเขาอีก” มาเฟี ยหนุ่มตบไหล่ผมเบาๆ พร้อมรอยยิ้มไม่น่าไว้ใจปรากฏ
ตรงมุมปาก เขาหันไปคุยกับคนสนิทสองสามประโยค ก่อนเดินขึน้ รถกอล์ฟอีกคันไป
ทิ้งระเบิดปริศนาลูกใหญ่ให้ผมขบคิด
ฟิ ตเนส? นี่หมายความว่าเมนูฝึกวันนี้ยังไม่หมดอีกรึ นี่มันบ้านคน หรือค่าย
ทหารกันแน่
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ผมออกจากห้ องเวลาสามโมงครึ่ง เผื่ อเวลาไว้สํ าหรับหลงในคฤหาสน์
เรียบร้อย ถึงจะบอกว่าชั้นสาม ผมก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันอยู่ส่วนไหนของชั้น ผมแต่งกาย
ด้วยเสื้อยืดสีกรม กางเกงขาสั้นเข้าชุดที่ถูกเตรียมไว้ให้หลายสิบราวเป็นการ บอก
โดยนับว่าการฝึกไม่ได้จบลงง่ายๆ
ยามเย็นภายในคฤหาสน์หลังใหญ่เงียบสงบไร้เงาของคนรับใช้ ได้ยินเพียง
เสียงเครื่องตัดหญ้าจากที่ไกลๆ ของคนสวนดังเข้ามาเป็นระยะที่ทําให้ผมพอชื้ น ใจ
ขึน้ มาบ้าง
ผมค่อยๆ ก้าวขึน้ ไปยังบันไดไม้กลางบ้านอย่างระมัดระวัง สายตาคอย
สอดส่องรอบกายเต็มที่ กลัวเจอสิ่งใดผิดปกติ มือที่จับราวบันไดแน่นเริ่มมีเหงื่ อ ซึ ม
ออกมาเล็กน้อย ไม่เคยขึน้ บันไดที่ไหนที่ต้องลุ้นระทึกขนาดนี้มาก่อน
เมื่อเดินทางมาถึงชั้นสามอันเป็นเป้าหมายอย่างปลอดภัย จังหวะหายใจ
ผมค่อยกลับมาเป็นปกติ มองเห็นเครื่องออกกําลังกายนานาชนิดในห้องกระจกใสที่
กินพื้นที่เกือบทั้งชั้น นั่นทําให้ผมเข้าใจคําว่าฟิ ตเนสชั้นสามชัดเจน ถ้าขึน้ มาแล้วหา
ห้องฟิ ตเนสไม่เจอคงแปลกเต็มที
ผมย่องไปตามทางเดินที่ท อดยาวอย่างเงีย บเชียบ มองหาประตูทางเข้ า
ได้ ยิ น เสียงโลหะกระทบกับเสียงพ่น ลมหายใจหนัก หน่ วงของใครบางคนดังลอด
ออกมา ยิ่งเดินก็ยิ่งได้ยินเสียงชัดขึน้ เรื่อยๆ จนกระทั่งมองเห็นเจ้าของเสียง
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ชายรู ปร่ างกํายํ ากําลัง ใช้ สองแขนยกบาร์นํ้ าหนั กขึ ้นลงในท่ านั่ งอย่าง
แข็งแรง ท่อนบนเปลือยเปล่าโชกไปด้วยเหงื่อ ผิวขาวจัดเป็นสีแดงระเรื่อด้วยเลือดที่
สูบฉีดพล่าน
ผมยืนนิ่งมองภาพตรงนั้นราวต้องมนตร์สะกด หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ ลม
หายใจติดขัดคล้ายจะเป็นลมขึน้ มาอย่างบอกไม่ถูก
ยืนทื่อแบบนั้นอยู่พักใหญ่ มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่กระจกถูกเคาะจากด้าน
ในหนักๆ ผมสะดุ้งตัวโยน เมื่อเห็นว่าเจ้าของเรือนร่างราวรูปปั้นนั้นยืนอยู่ใกล้ผมมาก
หากไม่มีกระจกกั้นอยู่ ผมคงหัวใจวายไปแล้ว
เขากวักมือเรียก ผมหันรีหันขวางทําตัวไม่ถูก ทั้งที่ประตูห้องอยู่ห่า งจาก
ตัวเองไปไม่กี่ก้าว แต่ร่างกายกลับไม่ยอมทําตามเหมือนเป็นอัมพาตไปชั่วขณะ
“เข้ า มานี่เลย” จู่ ๆ มาเฟี ยหนุ่ มก็ก้าวออกมาคว้าข้อมื อผมเข้าไปในห้อง
กดไหล่ผมนั่งลงบนเครื่องออกกําลังกายที่เขาเล่นก่อนหน้านี้ ฝ่ ามือใหญ่ที่ค่อนข้า ง
ชื้นไปด้วยเหงื่อตบลงบนใบหน้าผมเบาๆ หนึ่งที
ผมหลับตาปี๋ ตัวแข็งเกร็ง ยืดหลังตรงดิ่ง
“ฉั น นั ด ให้ น ายมาห้ าโมงไม่ ใ ช่ เรอะ นี่ มั น เหลื ออี กตั้ง เกือบสองชั่วโมง”
เขาหันไปมองนาฬิกาสีขาวเรือนใหญ่ที่แขวนอยู่ใกล้ๆ
“เอ่ อ... ผมกลั ว หลงทางน่ ะ ครั บ เลยเผื่ อเวลา” ผมตอบทั้ งที่ ยังปิ ดตา
ใช้เวลาสักพักกว่าจะกล้าลืมตา ปรับสายตาให้ชินกลับร่างไร้อาภรณ์ตรงหน้า
“นายได้กลิ่น เหงื่อฉัน ไหม” เขาโน้ มตัวเข้ามาใกล้ ผมเอนตัวไปข้างหลัง
เล็กน้อยอัตโนมัติ
“เอ่อ ขอโทษครับ ผมไม่ได้จะรังเกียจคุณนะครับ แต่ร่างกายมันขยับเอง
ค... คือความจริงคุณไม่มีกลิ่นเหงื่อเลยนะครับ” ผมตอบตามตรง แอบสูดลมหายใจ
เข้ า เบาๆ สงบจิต ใจที่ ป่ ั นป่ วนด้ วยกลิ่น กายเฉพาะตัว ของเขา มั น ไม่ใ ช่กลิ่นจาก
นํ้าหอม แต่ให้ความรู้สึกน่าหลงใหลอย่างบอกไม่ถกู
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แล้วกัน”

“ที่จริงฉันว่าจะไปอาบนํ้าก่อนนายจะมา แต่ไหนๆ นายก็มาแล้ว งั้นเริ่มเลย

“นี่ครับ ของคุณนน แล้วก็นี่ของคุณปารย์” พ่อบ้านหยิบแก้วใหญ่ทรงสู ง
จากถาด ยื่นให้เจ้านายกับผมที่ยืนขาสัน่ พั่บ เหงื่อโซมกายยิ่งกว่าการวิ่งสิบไร่เมื่อเช้า
รู้สึกได้เลยว่าเลือดบนใบหน้าตัวเองหลงเหลืออยู่น้อยนิด แม้แต่มือที่ยื่นไปรับแก้ว ก็
ซีดขาวเสียจนน่ากลัว ปลายนิ้วสั่นระริกอย่างควบคุมไม่ได้ พ่อบ้านสังเกตเห็นความ
ผิดปกติเลยดึงแก้วกลับ
“คุณให้เขาเล่นหนักไปหรือเปล่าครับ เขายังเด็กอยู่เลยนะ” เป็นครั้งแรกที่
ผมเห็นธรรศมองเจ้านายอย่างตําหนิ แต่คนถูกว่ากลับยักไหล่ไม่ยี่หระ ยกเครื่องดื่ม
ในแก้วซดรวดเดียวหมดหน้าตาเฉย
“ยิ่ ง เด็กก็ยิ่ง ต้องฝึกให้เ ยอะกว่าผู้ใหญ่สิ ถ้ าร่างกายไม่แ ข็ง แรงซะตั้งแต่
ตอนนี้ เวลาเข้าประกวดขึน้ มาเดี๋ยวจะสู้คนอื่นเขาไม่ได้ ว่าแต่ไอ้นี่เนี่ย กินยังไงก็ไม่
เคยรู้สึกอร่อยเลยแฮะ” เขาส่งแก้วคืน ธรรศรับมาวางบนถาด เหลือบมองผมที่ยืนอ้า
ปากหอบใช้มือเท้าเข่าด้วยความเหนื่อยล้าด้วยความเห็นใจ ทั้งที่ภายนอกดูเป็นคน
นิ่งๆ ก็จริง แต่เท่าที่สังเกตจากการอยู่ด้วยกันในหลายชั่วโมงที่ผ่าน จัดว่าเขาเป็นคน
ขี้ใจอ่อนอยู่เหมือนกัน ส่วนคนที่ใจร้ายจริงๆ คงจะเป็นตาลุงมาเฟี ยเจ้าของบ้าน ให้
ผมทําแต่ละอย่างไม่ใช่เรื่องง่าย โหนบาร์ครึ่งชั่วโมงบ้าง สควอทจัมพ์สามร้อยครั้ ง
บ้าง วิดพื้นร้อยครั้งบ้าง ไม่รู้จะให้ผมเป็นมิส เตอร์มาเฟี ย หรือจะให้ผมเป็น ทหาร
หน่วยลับกันแน่ อีกไม่นานคงได้ถือปื นเอ็มสิบหกกระโดดข้ามเขากันบ้างล่ะผมว่า
“เฮ้อ เข้มแข็งหน่อยสิ นายเป็นผู้ชายนะ” นนนทียื่นหน้ามายิ้ม มือขยุ้มไหล่
ผมแน่น ไม่มีความเห็นใจหรือรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทํากับผมเลยสักนิด
ผมเบือนหน้าไปอีกทางไม่โต้ตอบอะไร ร่างสูงจึงเดินอ้อมมาอีกทาง
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“โกรธฉันหรือไงเนี่ย โธ่เอ๊ย ไอ้เด็กน้อย แค่นี้เองน่า เอ้าดื่มนี่ซะ จะได้หาย
เหนื่อย” เขาหยิบแก้วจากถาดของพ่อบ้านส่งให้ ผมจ้องของที่บรรจุในนั้นอย่างสงสัย
มันเป็นนํ้าสีขาวขุ่นแปลกๆ เหมือนในชีวิตนี้จะไม่เคยเห็นของพรรค์นี้มาก่อน
“มันคืออะไรครับ”
“มันเหมือนยาบํารุงสําหรับคนออกลังกายน่ะ กินๆ เข้าไปเถอะ เอ้า” เขายื่น
ให้ผมอีกครั้ง ทว่าผมส่ายหน้าปฏิเสธ เพราะเห็นรอยยิ้มพิลึกบนใบหน้าคมคายนั่ น
แถมพอหันไปสบตากับพ่อบ้าน เขาก็เบือนหน้าหนีผมไปอีกทางเหมือนไม่กล้าแสดง
สีหน้าตัวเองให้ผมเห็น
“นายต้องกิน” มาเฟี ยหนุ่มเริ่มทําเสียงดุ แต่ผมก็สั่นหน้าสู้ เขาเลยใช้ มื อ
หนึ่งบีบแก้มผมให้ปากเผยอออก ส่วนอีกถือมือแก้วกรอกเครื่องดื่มประหลาดใส่เข้า
มา
อึกแรกที่กลืนเข้าไปผมแทบอาเจียนออมา มันเหม็นคาวเหมือนเนื้อไก่ บด
ในตลาดสด ผมรีบเอามือคว้าหมับเข้าที่ข้อมือแข็งแรงที่กําลังป้อนนํ้าประหลาดให้ผม
กิน
“นี่มันนํ้าบ้าอะไรกันครับ รสชาติไม่เหมือนยาสักนิด อย่างกับบดอกไก่ต้ ม
มาให้ผมกินงั้นแหละ” คนถูกโวยยิ้มกว้างเหมือนถูกชม
“นายนี่เก่งจัง อกไก่ป่ นั เป็นเมนูที่เป็นมิตรกับคนที่อยากจะเพิ่มกล้า มเนื้ อ
มากเลยนะรู้ไหม”
“อุก...” ผมรู้สึกเหมือนของที่ดื่มเข้าไปจะจุกขึน้ บนอกกะทันหัน
“ห...ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ ผ...ผมจะอ้วก!”
...กริ๊ง!
เสียงกริ่งของอินเตอร์โฟนในห้องดังสั้นๆ ก่อนดับไป ผมนอนกะพริบตามอง
ฝ้าปริบๆ ก่อนหันขวับมองนาฬิกาเรือนเล็กข้างหัวเตียงบอกเวลาสองทุ่มครึ่ง
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นี่ผมเผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไรนะ
จริงสิ หลังจากออกกําลังกายสุดหฤโหด แล้วกินอกไก่ป่ นั อันไม่น่าอภิร มย์
นั่น ผมก็อาเจียนหมดไส้หมดพุง ข้าวที่กินมาทั้งหมดวันนี้ไม่มีเหลือ ผมหมดแรงนอน
กอดชักโครกในฟิ ตเนส พ่อบ้านทนดูต่อไม่ไหว เลยหิ้วปี กผมมาส่งที่ห้อง ก่อนนําโจ๊ก
มาเสิร์ฟให้เป็นข้าวเย็นพร้อมนํ้าเกลือ เขาอยู่จนผมทานข้าวเสร็จ แล้วออกไป บอกให้
ผมนอนพักผ่อนเยอะๆ เพราะพรุ่งนี้และวันต่อๆ ไปที่อยู่ที่นี่ ผมยังต้องเจอกับอะไร
แบบนี้ และอาจจะหนักกว่านี้ด้วย
“ครั้งหน้า ผมอาจจะช่วยอะไรคุณไม่ได้แล้วนะครับ” พ่อบ้านทิ้งท้ายไว้เพียง
แค่นั้น ผมยกมือไหว้ล้นหัวแทนขอบคุณ จากใจ ถ้ามีครอบครัวละก็ คุณธรรศเขา
จะต้องเป็นคุณแม่... เอ๊ย คุณพ่อที่ดีมากแน่ๆ
เสียงเคาะประตูดังเหมื อนคนเคาะปล่ อยหมั ดซัด รัว ทําให้ผมสะดุ้ง จาก
ความคิด ค่อยๆ พยุงร่างอันรวดร้าวและอ่อนเปลี้ย ขึน้ จากเตียงอย่างยากลํา บาก
ขาสองข้างแตะพื้นได้ไม่ทันไร คนหน้าห้องก็ถือวิสาสะเปิ ดประตูเข้ามา พร้อมหอบ
หนังสือเล่มหนามาสองสามเล่ม สีหน้าไม่พอใจเท่าไรนัก
“ค...คุณนน”
เขาจ้องหน้าผมนิ่ง ก่อนไล่สายตามองผมในชุดลําลองหัวจรดเท้า ผมรีบยก
มือจัดทรงผมที่ชี้ฟูของตัวเอง แม้มันจะไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ ้น แต่เหมือนสีหน้าเขา
สงบลงเล็กน้อย
“อ้อ ที่โทรเข้ามาในห้องนายหลายสายแล้วไม่รับเนี่ย เพราะนายนอนหลับ
อยู่สินะ” เขาปิ ดประตูลงก่อนวางหนังสือลงบนโต๊ะข้างเตียง ผมพยักหน้ารับกล้าๆ
กลัวๆ เสียงกริ๊งที่ผมได้ยนิ คงเป็นกริง่ สุดท้ายก่อนเขาหมดความอดทนแน่ๆ
“คุณมีอะไรหรือครับ นี่คงจะไม่ได้พาผมไปฝึกรอบดึกใช่ไหม” ผมมองเขา
ในชุดเสื้อยืดกับกางเกงขายาวแล้วหวั่นใจ ถึงมันจะดูเหมือนเป็นชุดนอนมากกว่ า ก็
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เถอะ แต่ถ้าจะแค่พาผมไปฝึกเพียงคนเดียวละก็ ต่อให้เขามาในชุดสูทเต็มยศก็ใช่วา่
จะเป็นไปไม่ได้
“แหงล่ะ ก็นายไม่มีคุณสมบัติอะไรจะไปสู้ใครเขาได้เลยเลยนี่ คนอื่นเขา
ของแท้ทั้งนั้น”
ผมกลืนนํ้าลายอึก เมื่อนึกถึงความเป็นจริง ที่เข้ารอบมาได้ก็เพราะตาลุ ง
คนนี้ล้วนๆ
“ล... แล้วอย่างนั้นคุณให้ผมเข้ารอบทําไมกันล่ะ แถมยังมาฝึกอะไรๆ ต่อ
อะไรให้อีก” ผมถามเขาไปตรงๆ เห็นสีหน้าคนถูกถามสะดุดเล็กน้อย ก่อนตีหน้าเข้ม
ตัดบทผมเหมือนเคย
“ฉันไม่จําเป็นต้องตอบ มานั่งนี่” เขาลากข้อมือผมไปที่เก้าอี้ วางหนังสื อ
ทั้งหมดลงตรงหน้า ผมสบตาเขาอย่างไม่เข้าใจ
“นั่งลงซะ” เขากดไหล่ผมให้นั่งลงเหมือนตอนที่ฟิตเนสไม่มีผิด พวกมาเฟีย
นี่ ชอบใช้กําลังบังคับกันอย่างนี้ตลอดเลยหรือไง
“เอาล่ะ ในการประกวดนอกจากนายต้องมีกําลังแล้ว สมองก็ต้องมีความรู้
ประดับด้วยเหมือนกัน คนที่มีไหวพริบดี ก็ย่อมหาทางเอาตัวรอดได้ดีกว่า” เขาที่ยืน
อยู่ด้านหลังผมพูดช้าๆ เหมือนครูกําลังสอนนักเรียน
“นายได้เรียนหนังสือบ้างไหม”
“เรียนถึงม.1 ครับ”
“งั้นก็คงพออ่านหนังสือออกสินะ”
“ก็พอได้ครับ”
“งั้นอ่านเล่มนี้ให้ฉันฟั งหน่ อย” เขาหยิบหนังสือหนึ่งเล่ มมากางตรง หน้ า
หัวใจผมเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะ เมื่อได้กลิ่นหอมอ่อนๆ ของสบู่จากตัวเขาใกล้ๆ
“เอ่อ... คุณช่วยขยับออกไปนิดหนึ่งได้หรือเปล่าครับ เงาคุณบังตัวหนังสือ
อยู”่ ผมพยายามเอาข้ออ้างที่ดูดีกว่าคําว่าตัวเองไม่มีสมาธิบอกเขา
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“อ้อเหรอ โทษที งั้นฉันขอนั่งตรงละกัน” ร่างสูงหย่อนตัวลงบนเตียงที่ อยู่
ใกล้กัน “เอ้า ทีนี้ก็อ่านมาให้ฉันฟังสักสามบท”
ผมเริ่มอ่านออกเสียงเนื้ อหาบนหน้ากระดาษที่เกี่ยวบุคลิก ภาพ การรู้จัก
ตัวเอง และการเข้าสังคมให้เขาฟังช้าๆ เขานั่งพยักหน้าอย่างผู้ฟังที่ดีจนผมอ่านจบ
แม้มีบางคําตะกุกตะกักเพราะความตื่นเต้นบ้าง แต่ส่วนใหญ่ผมก็อ่านถูก ออกเสียง
ล.ลิง ร.เรือชัดเจน
“ก็ โ อเคนี่ นายไม่ไ ด้มี ปัญหาเรื่องอ่ านหนั งสื อเท่ าไร ดู น ายเหมื อนจะมี
ความสุขเวลาอ่านดีด้วย นายชอบเรียนหนังสือใช่ไหม” เขาหันมาสบตา ผมก้มหน้า
ค่อนข้างกระอักกระอ่วนกับคําถาม
‘ชอบเรียนหนังสือ...’ งั้นเหรอ ผมได้เรียนแค่โรงเรียนวัด แถมยังเรียนไม่จบ
เพราะพ่อแม่ก่อเรื่องจนผมต้องออกมาช่วยหาเงิน ที่อ่านออกเขียนได้ก็เพราะเถ้าแก่
กับลูกชายคอยช่วยสอน
“ถ้าครอบครัวผมปกติ ผมก็คงชอบครับ”
คนฟังนิ่งกับคําตอบไปชั่วอึดใจ แวบหนึ่งเห็นแววตาที่มองผมอ่อนลงคล้าย
เห็นใจ ผมเลยรีบโบกมือออกตัว ไม่อยากให้ตัวเองดูน่าสมเพชไปกว่านี้
“อย่าไปใส่ใจเลยครับ ผมไม่ได้หวังอะไรกับเรื่องเรียนหนังสืออยู่แล้ว ผมว่า
คนเราถ้าคิดทํ าดี ไม่ ส ร้างเรื่องเดื อดร้อนให้ค นอื่ น ไม่ เรียนก็อยู่รอดครับ อ้ อ ผม
หมายถึงถ้ารู้จักเอาตัวรอดก็คงไม่เป็นไร” ผมรีบกลับคําตอบเมื่อเผลอหลุดปากพู ด
ความคิดตัวเองที่ขัดกับคุณสมบัติในการประกวดครั้งนี้ นนนทีมองหน้าผม
“ถ้ า เข้ า ไปถึง รอบชิ ง ฯ แล้ วออกไปตอบคํา ถามแบบนี้ ไ ม่ เอานะ ไม่ได้
ประกวดนางสาวไทย”
“เอ่อ... อย่างผมคงไปไม่ไกลขนาดนั้นหรอกมั้งครับ”
“ต้องเข้าให้ได้สิ ไม่งั้นนายจะมาสมัครทําไม”
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“ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็ นเวที ที่เหมาะกับมาเฟี ย บางทีผมอาจจะยั ง มี
คุณสมบัติไม่พอ”
“ต้องพอสิ ฉันกําลังฝึกนายอยูน่ ี่ไง”
“ทําไมคุณถึงอยากให้ผมเข้ารอบนักล่ะ คนอื่นที่เขามาประกวด เขาอาจจะ
อยากได้รางวัลกว่าผมก็ได้นะครับ” ผมจ้องหน้าเขาตรงๆ มองหาท่าทีพิรุธที่เขาอาจ
แสดงออกมา ซึ่งพอได้ยินคําถามสีหน้าเรียบเฉยของเขาค่อนไปทางหัวเสียนิดๆ
“ไม่ว่าเหตุผลอะไร เราจะไม่คุยเรื่องนี้กันอีก โอเค๊? หน้าที่ของนายถ้าอยู่ใต้
ชายเดียวกับฉันคือทําตามคําสั่งของฉัน และฉันต้องการให้นายอ่านหนังสือเล่มนั้ น
ให้จบภายในอาทิตย์นี้ ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจให้ไปถามฉันโดยตรง ห้ามถามนอกเรื่อง”
พูดจบเขาก็เดินออกไปจากห้องผม ปิ ดประตูเสียงดังเหมือนคนไม่สบอารมณ์ ผมรูส้ กึ
ราวกับตัวเองทําเรื่องผิดกับเขาใหญ่หลวง
คําถามแค่นั้นทําไมต้องหงุดหงิดใส่กันด้วย ผมก็แค่อยากรู้เหตุผลแท้จริงที่
เขาจับผมมากักไว้ที่นี่ คอยดูแลผมอย่างดีทั้งที่ไม่จําเป็น ซํ้ายังให้ผมทําอะไรๆ เหมือน
ต้องการจะให้ผมชนะการประกวด เบื้องหลังของการกระทําพวกนี้ของเขาคืออะไรกัน
แน่ ผมต้องรีบค้นหาคําตอบให้เจอ เพราะผมชักเริ่มมั่นใจเสียแล้วเขามีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการหายตัวไปของพ่อแม่ผมจริงๆ
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เสียงนาฬิกาปลุกดังขึน้ บอกเวลาตีสี่ สี่สิบห้านาที พร้อมกับเสียงเคาะประตู
หน้ า ห้ องสองสามครั้ง ผมทะลึ่งลุกพรวดจากที่ นอน หนั งสือที่กางอยู่บนหน้าร่วง
ผล็ อยลงบนหน้ าอก ถึ งจะไม่ ได้แ รงมาก แต่ นํ้าหนักที่ ไม่ ใช่ น้ อยๆ ก็ ทําให้ผมรู้สึก
แปลบๆ อยู่เหมือนกัน โชคดีที่ร่างกายบอบชํ้าจากการฝึกเมื่อเกือบอาทิตย์ก่อนหายดี
แล้ว
จะพูดไปก็เหลือเชื่อตัวเองเหมือนกันที่อยู่รอดในบ้านมาเฟี ยได้นานขนาดนี้
ทีแรกนึกว่าจะโดนฆ่าวันสองวันแรกซะอีก
“ขอเวลาผมแป๊ บครับ คุ ณธรรศ” ผมสะบั ดศี รษะไล่อาการสะลืมสะลือ
ส่งเสียงตะโกนบอกคนหน้าห้ องพลางกดเปิ ดสวิต ซ์โคมไฟหัว เตียง วิ่งตรงไปยัง ตู้
เสื้อผ้า สลัดชุดนอนออก หยิบชุดวอร์มสําหรับออกกําลังกายด้วยความเร็วแสง ทั้งที่
ทุกวันออกไปวิ่งด้วยกันตอนตีห้าตรงแท้ๆ แต่ไหงวันนี้มาเคาะประตูกอ่ นเวลาแบบนี้
เปลี่ยนเสื้อผ้า จัดผมเผ้าให้เป็นมนุษย์มนาแล้ว ผมก็รีบออกไปเปิ ดประตู
ห้อง โค้งตัวขอโทษคนเป็นผู้ใหญ่ปลกๆ
“ขอโทษทีใ่ ห้รอครับ ปกติคุณจะมาตอนตีห้า ผมก็เลย...” ผมชะงักคําพูด
เมื่อแหงนมองใบหน้าของคนเคาะประตูเต็มตา
“คุณนน! นี่คุณ...”
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“วันนี้ฉันเข้าออฟฟิ ศช่วงบ่าย ตอนเช้าเลยจะไปกับพวกนายด้วย” ร่างสูงอยู่
ในชุดวอร์มเตรียมพร้อมไปวิ่งจริงๆ ผมเอียงคอมองเขาด้วยความสงสัย แต่ไม่กล้า
ปริปากซักไซ้อะไร เมื่อนึกถึงเหตุการณ์เมื่อตอนคํ่าวันก่อนที่เขาดูหัวเสียกับคําถาม
ของผม ในเมื่อไม่ให้ถามผมก็จะไม่ถามล่ะ จะไม่พูดด้วย
ต่างคนต่างเงียบกันพักใหญ่ จนเขาเอ่ยถามทําลายบรรยากาศรอบตัวที่เริม่
หนักอึง้
“หนังสือนายอ่านไปถึงไหนแล้วล่ะ”
“อีกสองบทจะจบแล้วมั้งครับ ถ้าจําไม่ผิด” ผมตอบโดยไม่สบตาเขา ได้แต่
ภาวนาให้เพื่อนร่วมทางอีกคนมาถึงเร็วๆ ตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมา ผมก็ถามคําตอบคํา
กับเขาตลอด
“นี่ น ายเป็ นอะไรไป โกรธที่ฉั นบั ง คับให้ น ายทํ านั่ นทํ านี่ อย่างนั้ นเหรอ”
เขาถาม หากผมไม่ตอบ ก้มหน้ามองพื้นเหมือนมองหาเศษเหรียญ ผมได้ยินเขาถอน
หายใจหนักๆ ก่อนพูด
“ฉันมีเหตุผลของฉันอยู่ แต่ฉันยังบอกนายตอนนี้ไม่ได้”
ผมนิ่งเงียบแสร้งไม่รับรู้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตาม มันจะต้องเกี่ยวกับ
การประกวดนี่แน่ๆ และผมจะต้องรู้มันให้ได้ (ถึงจะผ่านไปเกือบอาทิตย์แล้วยังไม่มี
อะไรคืบหน้าก็เถอะ)
ทั้งผมทั้งเขาต่างยืนปิ ดปากเงียบกันอยูพ่ ักใหญ่ กระทั่งใครอีกคนเดินเข้ามา
ส่งเสียงทักเจ้านายตัวเองงงๆ สลับกับมองหน้าผม
“ฉันเข้างานตอนบ่ายน่ะ เลยจะไปวิ่งกับพวกนายด้วย” คนเป็นนายตอบ
โดยไม่รอคําถาม พ่อบ้านพยักหน้ารับรู้ นี่คงจะไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาออกไปวิ่งตอนเช้า
แบบนี้ ผมอดทึ่งกับพลังกายของคนบ้านนี้ไม่ได้เลย
“งั้นไปกันเลยไหมครับ”
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การวิ่งเช้านี้เป็นไปราบรื่นกว่าที่คิด แม้ในระยะทางเท่าเดิม แต่ผมก็เริ่มรูส้ กึ
เหนื่อยน้อยลง ส่วนเจ้าของบ้านที่เพิ่งมาใหม่วันนี้ ท่าทางดูไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอะไร
เหมือนคนออกกําลังปกติ เม็ดเหงื่อที่เกาะพราวบนใบหน้าเขาสะท้ อนกับแสงแดด
อ่อนๆ ทําให้หน้าเขาระยับโดดเด่น ถึงจะไม่ค่อยถูกชะตา แต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็น
คนมีเสน่ห์จริงๆ ผมแทบหยุดมองเขาไม่ได้เลย คาดว่าเขาคงจะรู้สึกตัว หันหน้ามา
สบตาเข้ากับผมที่วิ่งอยู่ข้างๆ อย่างจัง ผมเลยทําทีเป็นแหงนหน้าชมยอดไม้ริม ทาง
ได้ยินเขาส่งเสียงหึหนึ่งที ก่อนวิ่งไปข้างหน้าต่อ เขาต้องรู้แน่ๆ ว่าผมแอบมอง น่าอาย
ชะมัด
เรากลับมาถึงคฤหาสน์ต้นทางราวเจ็ดโมงครึ่ง สภาพผมเหงื่อโชกไม่ต่ า ง
จากวันก่อนๆ เท่าไร แค่รู้สึกหายใจได้คล่องกว่าเดิมนิดหน่อย
ทุกคนแยกย้ายกันไปอาบนํ้า ผมรีบทําเวลาให้เร็วที่สุด เพื่อจะได้ไปช่วยงาน
ในครัวตามที่คุยกันไว้ก่อนหน้า พอไปถึงก็เห็นพ่อบ้านรออยู่ก่อนแล้ว เขาสวมเสื้อกัน
เปื ้อนสีขาวทับชุดสูทไร้รอยยับของเขา ขยับตัวทําอาหารอย่างคล่องแคล่ว เป็นภาพที่
หาดูได้ยากทีเดียว ถ้าสาวๆ เห็นเข้าอาจจะหลงรักหลงปักหัวปํ า
“มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ”
“อ้อ คุณมาแล้ว ดีเลย ช่วยปอกแล้วก็หั่นสัปปะรดให้หน่อยได้ไหมครับ ผม
จะทําแกงส้ม” เขาพูดพลางกดเปิ ดแก๊สตั้งไฟ ก่อนหันไปล้างผักอย่างว่องไว เตรียม
ทํากับข้าวอย่างอื่น
ผมเดินเข้าไปอย่างระมัดระวัง และเริ่มลงมือปอกเปลือกผลไม้ ดีนะที่เกิด
มาชีวิตลําบาก งานในครัวเลยไม่คณามือผมเท่าไรนัก เพียงเวลาไม่กอี่ ึดใจ ผลสัปปะ
รดก็ถูกหั่นใส่ลงในถ้วยที่เตรียมไว้ให้อย่างเรียบร้อย พ่อบ้านแอบมองผลงานของผม
ริมฝี ปากที่เคยเหยียดตรงเสมอคลี่เป็นรอยยิ้มบางๆ แววตาดูอ่อนโยน
“ผมเข้าครัวช่วยแม่อยู่บ่อยๆ มาตั้งแต่เด็กแล้วครับ พอโตมาผมก็เลยโดน
เลื่อนตําแหน่งให้เป็นพ่อครัวประจําบ้าน”
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“คุณเคยบอกว่าคุณแม่คุณเป็นปักษ์ใต้ใช่ไหมครับ”
“ครับ”
“งั้นวันนี้ผมยกให้คุณปรุงแกงส้มเลยแล้วกัน เครื่องแกงมีอยู่แล้วนะครับ ผม
เคยทําไว้วางอยู่ข้างๆ หม้อนั่นเลย” ผมหันตามไปที่เขาบอก ก่อนลงมือแสดงด้านพ่อ
ครัวของตัวเองอย่างเต็มที่
“วั น นี้ แ กงส้ ม เหรอ หอมจั ง ” เจ้ า ของบ้ า นที่ นั่ ง รออยู่ ก่ อนแล้ ว วาง
หนังสือพิมพ์ลง ทําท่าสูดกลิ่นอาหารเช้าที่เรียงรายบนโต๊ะ ธรรศเลื่อนเก้าอี้ให้ผมนั่ง
ซ้ายมือของเจ้านายเช่นเคย ผมสบตาเขาอย่างเกรงใจ อยากชวนเขานั่งทานด้วยกัน
เพราะอย่างน้อยตอนนี้เราก็มีสถานะพ่อครัวเหมือนกัน ทว่าเขาส่ายหน้าเบาๆ ปฏิเสธ
อย่างรู้ทัน ผมเลยจําต้องนั่งกับคนเป็นนายอย่างเลีย่ งไม่ได้
มื้อเช้าที่แสนอึดอัดกําลังจะเริ่มแล้ว...
“วันนี้นายช่วยธรรศเข้าครัวสินะ” เจ้าของบ้านพยายามปรับบรรยากาศด้วย
รอยยิ้ม ผมพยักหน้ารับเบาๆ ไม่ส่งเสียงตอบเป็นคํา
ถึงก่อนออกมาจากครัว ธรรศบอกว่าเจ้านายเขามีเหตุผลที่ทําแบบนี้กับผม
จริ ง ๆ ก็ เ ถอะ แต่ ยังไงก็อดโมโหเขาที่ ช อบทําท่ าเหมื อนไม่ พอใจผมทุ กครั้งไม่ได้
พ่อบ้านเลยแอบปรายตาดุๆ ใส่ ผมย่นจมูกเล็กน้อย ถามมากก็ผิด พูดน้อยก็ผิด จะ
เอายังไงกันแน่ คนบ้านนี้เอาแต่ใจกันชะมัด
เจ้ า ของบ้ า นแอบสัง เกตเห็น ท่ าที ข องผมกับธรรศแปลกๆ เลยส่งเสียง
กระแอมเบาๆ
“มีอะไรกัน”
“ไม่มีครับ” ผมกับพ่อบ้านพร้อมใจกันส่ายหน้าปฏิเสธ นนนทีมองหน้าเรา
สลับไปมาอย่างจับผิดสักพักก็ยักไหล่เปลี่ยนเป็นไม่สนใจ ยื่นมือตักกับข้าวตรงหน้า
แทน
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“แกงส้มวันนี้รสชาติไม่เหมือนเดิมนะ เปลี่ยนสูตรใหม่เหรอ” เจ้าของบ้า น
ทัก เลิกคิ้วมองพ่อครัวทั้งสอง ผมกับธรรศเลยแอบสบตากันด้วยใจหวั่นๆ
“คุณปารย์เป็นคนปรุงน่ะครับ” พ่อบ้านตอบพลางจ้องดูท่าทีเจ้านายที่กาํ ลัง
ตักแกงที่ว่าเข้าปากอีกครัง้ ผมกลั้นหายใจลุ้น
“ไม่เลวเลยนี่ ฝี มือสูสี”
ผมกับพ่อบ้านระบายลมหายใจโล่ง
“เอ้า นายจะนั่งอีกนานไหม กินสิ เดี๋ยวหลังจากนี้มีฝึกอีก” นนนทีเอ็ดผมที่
มัวแต่จ้องเขาตอนกินข้าว ในใจแอบพองโตเล็กน้อย เมื่อเห็นท่าทางเขาดูเอร็ดอร่อย
กับอาหารฝี มือผม
เมนูการฝึกช่วงกลางวันยังคงเป็นไปอย่างเข้มข้น ต่างจากเมื่ออาทิตย์ก่อน
ตรงที่ผมพอจะคุมสติตัวเองได้ดีขนึ ้ ไม่ตกใจเสียงปื นหรือแรงดัน รอยเจาะกระสุนบน
เป้ากระดาษ เริ่มเข้าหาจุดกึ่งกลางมากขึน้ พ่อบ้านถึงชอบออกปากชมว่าผมเรียนรู้
ได้เร็วมาก ถึงจะยังเรียกว่าแม่นยังไม่ได้ แต่ก็ถือเป็นสัญญาณการพัฒนาที่ดี
“เอาจริงนะ ทีแรกผมคิดว่าคุณไปต่อไม่รอดซะแล้ว” เขาบอกผมตามตรง สี
หน้าดูโล่งใจอย่างเห็นได้ชัด เหมือนเขาจะไม่ใช่พวกหน้านิ่งตามที่คิดไว้ตอนแรกอี ก
ต่อไปแล้ว เผลอๆ เขาแสดงออกทางสีหน้าเก่งมากกว่าการพูดซะอีก ผมมองเขาแล้ว
แอบยิ้มตาม
“มี อะไรหรือเปล่ าครับ” เมื่ อจับได้ว่าถูกผมมอง เขาก็กลับมาตี หน้าเข้ม
เหมือนพ่อบ้านมาเฟี ยคนเดิม
“ก็เปล่าหรอกครับ ผมแค่คิดว่าคุณน่ารักดี... เอ่อ... หมายถึงว่า... เวลาที่
คุณแสดงออกทางสีหน้าตามปกติ มันดูดีน่ะครับ” ผมเกาหัวแกรกแก้เก้อเมื่อเผลอ
พูดจาแปลกๆ ออกไป คนฟังจ้องหน้าผมนิ่ง สีหน้าเข้มขึน้ จากปกติ ก่อนเบือนหน้าไป
อีกทางเหมือนพยายามเก็บอาการ
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เอาแล้ วไง... นี่ ผ มคงไม่ไ ด้ทํ าให้ เขาโกรธจนเลื อดขึ ้นหน้ าหรอกใช่ไหม
หรือไม่เขาก็อาจจะคิดว่าผม...
“เอ่อ...” ผมอ้าปากพะงาบ ตั้งใจจะหาเหตุผลมาอธิบายเพิ่ม ทว่าในหัวกลับ
ตื้อไปหมด จึงทําได้เพียงผงกหัวขอโทษ
“ไม่ เ ป็ น ไรครับ ไม่ ต้ องขอโทษผมหรอก คุ ณ ไม่ ได้ ทําอะไรผิดสักหน่อย”
พ่อบ้านโบกมือเป็นพัลวัน ใบหน้ายังมีสีเลือดจางๆ ก่อนล้วงนาฬิกาเรือนกลมออก
จากกระเป๋ ากางเกง เปิ ดดูเวลา
“ผมว่าเรากลับกันดีกว่าครับ นี่ก็เที่ยงกว่าแล้ว เดี๋ยวผมต้องไปส่งคุณนนที่
บริษัทด้วย คุณคงอยู่คนเดียวได้นะครับ”
ผมเอียงคอมองไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดเท่าไรนัก
“หมายความว่าวันนี้ผมไม่ต้องฝึกที่ฟิตเนสอะไรนั่นได้หรือครับ”
“ครับ” เขาพยักหน้ารับ “การออกกําลังกายเพิม่ กล้ามเนื้อ อย่างน้อยก็ต้อง
ให้ร่างกายพักฟื้ นด้วย เพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงบ่ายถึงเย็นคุณจะได้พักครับ คุณนนจะ
กลับมาที่นี่ช่วงคํ่า”
“แล้วคุณ...?”
“กลับมาพร้อมคุณนนครับ ถ้ามีอะไรขาดเหลือ เรียกคุณลุงพ่อบ้านที่ อยู่
เรือนเล็กข้างหลังได้เลยนะครับ ถ้าไม่เห็นใครก็ใช้อินเตอร์โฟนเรียกได้ กดเลข 03
เลย”
“ครั บ” ผมพยักหน้ า ก่ อนเดิน ตามพ่อบ้ านที่ ก้าวนําไปยังคฤหาสน์ใหญ่
เจ้าของบ้านกับพ่อบ้านบอดี้การ์ดไม่อยู่แบบนี้ เป็นโอกาสเหมาะของผมแล้วสิ ที่จะ
ได้ค้นหาความจริง วันนี้ผมต้องรู้ให้ได้ว่าตาลุงมาเฟี ยคนนั้น ปิ ดบังอะไรไว้กันแน่
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คล้อยหลังเจ้าของบ้านและผู้ติดตามไปพักใหญ่ คฤหาสน์อันกว้างใหญ่ก็
เงียบลงถนัดตา ธรรศบอกว่าช่วงที่เจ้านายกับเขาไม่อยู่ ที่นี่จะถูกปิ ดตาย ห้ามคนใน
หรือคนนอกเข้าออกเป็น อัน ขาด เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน มีบอดี้การ์ดจํานวนหนึ่ ง คอย
อารักขาอยู่รอบบ้าน สวมชุดสูทเนี้ยบ แว่นตากันแดดสีดํา และเหน็บเครื่องมือสื่อสาร
ไว้ (แน่นอนว่าเหน็บปื นด้วย) ถอดแบบจากในหนังฮอลลีวูดไม่มีผิดเพี้ยน ทุกคนเอา
มือไพล่หลังนิ่งไม่ไหวติงคอยสังเกตการณ์ หากมีอะไรผิดปกติแม้สักนิด พวกเขาคง
เอาตายแน่
ผมชะเง้อมองบรรยากาศภายนอกผ่านหน้าต่า งบานใหญ่ในห้องรั บ แขก
กลืนนํ้าลายอึก ตัวผมที่อยู่ในนี้ก็อาจจะไม่รอดเหมือนกัน ถ้าหากทําอะไรพิรธุ ให้พวก
เขาสังเกตเห็น ผมจึงพยายามทําตัวให้สงบที่สุดเหมื อนตอนอยู่กั บพ่อบ้าน ค่อยๆ
เดินอย่างใจเย็น ทําท่าเหมือนหาของกินในครัว แสร้งนั่งบนโซฟา เปิ ดทีวี แล้วค่อยๆ
ลอบขึน้ ชั้นสอง มุ่งไปยังห้องพักเจ้าของบ้าน
ทุกฝี ก้าวเต็มไปด้วยความระทึกเสียยิ่งกว่าครัง้ ไหน ทั่วทั้งร่างกายเลือดสูบ
ฉี ด พล่ า น รู้ สึ กร้อนรุ่ มเหมื อนเดิน ยํ่าบนกองไฟก็ ไม่ ปาน สายตาสอดส่องความ
ผิดปกติตลอดเวลา กว่าจะถึงที่หมายก็กินเวลาไปเกือบสิบนาที
ผมอ้าปากหายใจหอบถี่ด้วยความที่กลั้นหายใจมาเกือบตลอดทาง ประตู
ไม้สลักคู่ตระหง่านอยู่ตรงหน้า หัวใจผมยิ่งเต้นรัวกว่าเมื่อครู่ สูดลมหายใจลึกเตรียม
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ก้าวเข้าไป เมื่อทําท่าจะอ้าแขนผลักประตู ก็ฉุกคิดเรื่องสําคัญบางอย่างขึน้ มาได้ เมื่อ
สายตาสะดุดเข้ากับรูกุญแจ
จริงสิ ถ้าเขาล็อกห้อง การย่องของผมก็จบแต่เพียงเท่านี้ ลืมคิดไปเลยว่านี่
มันบ้านมาเฟี ย ไม่ใช่บ้านยาจกอย่างผมที่มีเพียงไม้กระดานบางๆ กั้นห้อง บ้าเอ๊ย
ลืมนึกไปได้ไง
ผมยกมือลูบหน้าตัวเองอย่างหมดท่า อุตส่าห์หวังว่าจะได้ขุดคุ้ยเบื้องหลัง
ตาลุงนั่นแท้ๆ ไม่ได้คิดมาให้ดีก่อนเลยเรา อุปกรณ์ที่จะใช้สะเดาะประตูเหมื อนใน
ละครก็ไม่มีสักกะชิ้น!
ผมยกเท้าเตะบานประตูหรูด้วยความเจ็บใจในความโง่เง่าของตัวเอง
เสียงเอี๊ยดเบาๆ ของบานไม้ที่เสียดสีกัน ทําให้ผมตัวแข็งทื่อ ประตูห้องแง้ม
ออกเพียงเล็กน้อยเหมือนไม่เต็มใจ ผมจ้องบานไม้ตาค้าง นี่เขาไม่ได้ล็อกห้องเรอะ!!
ถึงว่าล่ะ ที่ปิดตายข้างในไม่ให้คนอื่นเข้าออก เป็นเพราะแบบนี้นี่เอง
ผมเอื้อมมือผลักบานประตูข้างหนึ่งออกอย่างระมัดระวัง ค่อยๆ สอดตัวเข้า
ไปหลังบานไม้อย่างเงียบกริบที่สุดในชีวิต เมื่อดันบานประตูปิดลงเบื้องหลัง ผมก็
หลบตาพ่นลมหายใจยาว
รอดไปหนึ่งเปลาะ!
เมี่อลืมตาขึน้ ก็พบกับห้องนอนเรียบง่ายที่คุ้นตา บ่งบอกตัวตนเจ้าของห้อง
ได้เป็นอย่างดี ของทุกอย่างวางเป็นระเบียบ ผ้าปูที่นอนเรียบตึงไร้รอยยับ เว้นแต่บน
โต๊ะอ่านหนังสือเท่านั้นที่ค่อนข้างวุ่นวาย ขัดกับบรรยากาศห้อง
ผมหยิ บเอกสารแผ่น สีดํ าบนสุด จากกองพะเนิ น ขึน้ มาดู เป็ น ใบสมัคร
ประกวดมิสเตอร์มาเฟี ยที่เขาเคยให้ผมดูเมื่อวันก่อน ภาพชายคนที่สะดุดตาผมถูกวง
ไว้ด้วยปากกาเมจิกสีแดง เหมือนมีความหมายอะไรบางอย่างมากกว่าผ่านเกณฑ์
ตัดสิน
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ผมหยิ บใบต่ อไปขึ ้น มา ชายใบหน้ า คมเข้ ม ภาพของเขาก็ ถู ก วงไว้
เช่ น เดี ย วกั น คนๆ นี้ เ ป็ น คนที่ ผ มเคยเจอที่ ก องขยะ ผู้ ส มั ค รคนถัด ไปก็เช่นกัน
ภาพถ่ายถูกวงไว้เหมือนกันราวสิบกว่าคน ไม่มีทางใช่แค่คนเข้ารอบแน่ เพราะเขา
บอกผมว่ารอบคัดเลือกมีห้าสิบคน มันหมายความว่างไงกันแน่ ขนาดใบสมัครของ
ผมยังไม่ถูกวงเลย การประกวดนี้ชักจะมีอะไรทะแม่งๆ ซะแล้วสิ
ผมวางเอกสารคืนที่เดิมเมื่อนึกถึงจุดประสงค์ที่ผมมาที่นี่ กวาดสายตามอง
หาของมีพิรุธ แล้วก็รู้สึกเหมือนบางอย่างบนโต๊ะ นี้ไ ม่เหมื อนเดิ ม วันนั้นจําได้ว่า มี
กรอบรูปวางเรียงกันประมาณสองสามรูป หนึ่งในนั้นเป็นรูปรับปริญญาของเขาทีถ่ า่ ย
กับคนที่น่าจะเป็นพ่ อแม่ ผมพยายามมองหาบริเวณใกล้ๆ แต่กลับไม่มี กรอบรู ป
ขนาดใหญ่ที่ผมเคยเห็นแวบๆ เมื่อวานก็หายไป
จริงด้วย เขาถอดพวกมันไปเก็บไว้ที่ไหนสักแห่งแน่ๆ รูปที่เป็นหลักฐานบาง
บอกตัวตนของเขา
ผมทยอยค้นตรงจุดน่าสงสัยอย่างลิน้ ชัก ใต้ตู้ ใต้เตียงอย่างละเอียดก็ไม่พบ
ร่องรอยอะไรที่บ่งชี้ตัวตนของเขา ผมใช้เวลาอยู่ในห้องเขาราวครึ่งชั่วโมงก็ไม่ค้นพบ
สิ่งที่ต้องการ
เขาอาจจะรู้ว่าผมต้องมาที่นี่แน่ ดีไม่ดี ประตูห้องที่ไม่ได้ล็อกนั่น อาจจะเป็น
อุบายที่วางไว้ก็ได้ นี่ผมคงโดนหลอกให้มาติดกับสินะ ตอนนี้เขาคงจะกําลังแอบดู
และหัวเราะเยาะผมจากที่ไหนสักแห่ง ผมประมาทมาเฟี ยคนนั้นเกินไป
ต้ องใช่ อย่ างนั้น แน่ ๆ คนอั น ตรายระดับเขาคงไม่ มี ทางเสียท่ าให้กับโจร
ฝึกหัดอย่างผมหรอก แต่อย่างนี้มันก็ยิ่งชวนให้ตัวเขาน่าสงสัยเข้าไปอีก ถ้าเกิดว่าทุก
อย่างที่เขาทํากับผมมันเป็ นความหวั งดี แล้วทําไมเขาถึงต้องปิ ดบังตัวเองด้ ว ยล่ ะ
ผมก็ยังไม่เข้าใจจุดนั้นอยู่ดี
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หลั ง จากภารกิจ ล้ม เหลวไม่ เป็ น ท่า ผมก็ลองหาลู่ทางอื่ นที่ พอจะสืบหา
เบาะแสอะไรเกี่ยวกับตั วเขาในบ้ านหลัง นี้ ขณะที่ยัง พอมี เวลาก่อนที่พวกเขาจะ
กลับมา
ใช้เวลารวบรวมความกล้าของตัวเองสักพัก ผมก็ตรวจสอบดูทีละห้อง เริ่ม
จากห้องที่อยู่ถัดไปจากห้องมาเฟี ยหนุ่ม เป็นประตูบานคู่ลักษณะเดียวกันกับห้องเขา
ผมใช้ฝ่ามือดันประตูทั้งสองออกเบาๆ ทว่าบานไม้ไม่เขยื้อนแม้แต่น้อย ผม
เลยออกแรงเพิ่มขึน้ แต่ผลลัพธ์ก็ยังคงเหมือนเดิม ถ้ามันไม่ล็อกคงไม่ต้องใช้แรงเยอะ
กว่านี้แน่ ผมมองประตูบานนั้นอย่างผิดหวัง และเริ่มมองหาห้องต่อไป
ประตูห้องที่ถัดจากห้องนั้นเป็นห้องเดี่ยว มีลูกบิดเป็นด้ามจับ ผมมองซ้าย
มองขวาอย่างระวัง ก่อนค่อยๆ เอื้อมมือจับ บิดมันจนสุด ด้วยใจหวังว่าจะเปิ ด ได้
อย่างเต็มที่ ทว่าประตูกลับไม่ตอบสนอง มีเพียงเสียงโลหะตันๆ โต้กลับมาจากอีก
ฟาก ผลยังคงน่าสิ้นหวังอีกเช่นเคย รวมถึงห้องถัดไปอีกสามสี่ห้องเช่นกัน ไม่มีประตู
บานไหนเลยที่เปิ ดได้ เป็นเครื่องยืนยันชัดเจนว่าการที่ห้องของเขาเปิ ดได้ เพราะเขา
จงใจเปิ ดทิ้งไว้นั่นเอง
ชั้นสามผมคงไม่ต้องขึน้ ไป เพราะมีแต่อุปกรณ์ออกกําลังกายทั้งชั้น ส่วนชัน้
สี่ ช่วงเย็นหลังจากพาผมไปฝึกหนัก เหมือนผมจะเคยได้ยินเขาคุยกับพ่อบ้านแว่ว ๆ
ว่าถ้ามีอะไรให้เรียกเขาที่นั่น บางทีที่นั่นอาจจะมีห้องส่วนตัวของเขาอีกห้อง ถ้าเขา
เอาทุกอย่างไปซ่อนไว้ที่นั่นทั้งหมดละก็...
คิดแล้วไม่รอช้า ผมรีบวิ่งตรงไปยังบันไดเพื่ อขึ ้นไปชั้ นสี่ทั นที แต่บันไดที่
ทอดจากชั้นหนึ่ง กลับสิ้นสุดเพียงแค่ชั้นสาม ผมหันรีหันขวางมองหาทางที่สามารถ
ขึน้ ไปข้างบนได้ หากก็ไร้วี่แวว บ้านหลังนี้ออกแบบมายังไงกันนะ ถึงไม่มีทางขึน้ ไป
ชั้นสี่ หรือว่าจะมีประตูกลเหมือนอย่างในหนังที่ซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งแถวชั้นสามนี่
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ภาพที่นึกออกในหัวก็มีแต่พวกห้องที่ซ่อนอยู่หลังผนัง ต้องเคาะหรือดึงอะไร
สักอย่างเพื่อเปิ ดประตู แต่ที่นี่กลับมีเพียงกระจกใสที่มองเห็นทะลุห้องฟิ ตเนส ไม่มี
ทางจะสร้างห้องลับหลังบานกระจกนี้ได้แน่
ผมเดินวนไปวนมาใช้ความคิดอยู่พักใหญ่ จึงนึกขึน้ ได้ว่าในฟิ ตเนสไม่ ไ ด้
เป็นกระจกใสทั้งหมด อีกฝากหนึ่งของห้องเป็นกําแพงปูนทึบ และเหมือนมีจุดอับอยู่
ด้วย
ผมรีบสาวเท้าเข้าไปห้องฟิ ตเนส อุปกรณ์ออกกําลังกายมากมายที่ถูกขั ด
เป็นมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกชิ้น มองเห็นชิ้นที่ตัวเองเคยใช้แล้วขยาดชอบกล
รีบเดินผ่านมันไปโดยไม่หันกลับมาเป็นครั้งที่สอง เดินเลียบผนังห้องมาเรื่อยๆ จนถึง
มุมอับที่ว่า มันหักเลี้ยวเข้าไป เหมือนมีห้องอะไรสักอย่างซ่อนอยู่ในนั้น
เมื่อเข้าไปหยุดอยู่ตรงหน้า ก็พบว่าเป็นห้องที่มีลักษณะเหมือนทางหนี ไ ฟ
มีบันไดแคบๆ สําหรับหนึ่งคนเดินขึน้ ไป นี่คงเป็นทางไปชั้นสี่ไม่ผิดแน่
ผมค่ อยๆ พาตั ว เองย่างขึ ้น ไป ขั้ น บั น ไดมี ร อยคราบตะไคร่เ ขียวจางๆ
ปลายเท้าที่ยํ่าไปสัมผัสได้ถึงความชื้นเล็กน้อย บันไดมีความยาวไม่ถึงสิบขั้นก็พาผม
มาถึงจุดหมาย
ภาพแรกที่ ประจั ก ษ์ สู่ ส ายตาคื อสระนํ้ าทรงกลมขนาดใหญ่ สะท้ อน
แสงอาทิตย์จากหลังคาทรงโดมบุกระจกใส มองเห็นท้องฟ้าภายนอกชัดเจน บริเวณ
ด้านข้างมีเก้าอี้แบบพับได้วางเรียงกันสี่ตวั
สถานที่พักผ่อนของคนรวยโดยแท้ เป็นภาพที่ผมไม่เคยนึกในหัวมาก่ อน
เลยตั้งแต่แอบย่องขึน้ มา ในอกรู้สึกจุกจนพูดไม่ออก ถ้าเป็นเวลาปกติก็อยากชมว่า
สวยอยู่หรอก แต่เวลานี้ ผมไม่หลงเหลือความหวังอะไรแล้วจริงๆ ไม่มีโอกาสที่ผมจะ
รู้อะไรจากเขาเลย นอกจากรอวันที่ความจริงเปิ ดเผยจากปากเขาเอง
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หลังผิดหวังจากการเจอสระนํ้าแทนที่จะเป็นห้องลับ สมองผมก็ตื้อไปหมด
ไม่รู้ว่าตัวเองจะทําอะไรต่อไป บวกกับเวลาล่วงมาจนถึงช่วงเย็น ผมเลยตัดสินใจเข้า
ครัวหาของเติมลงในกระเพาะ
มื้อเย็นง่ายๆ ที่ผมเตรียมให้ตัวเองในวันนี้คือข้าวผัดรวมมิตรที่จับเอาของ
โปรดผมหลายอย่างที่มีให้เลือกมากมายมาใส่รวมกัน ทั้งข้าวโพดอ่อน แครอท ถั่ว
ลันเตา คะน้า ต้นหอม และกุ้งตัวโตๆ สองสามตัวกับข้าวพูนจาน ถึงจะไม่ได้ออก
กําลังอะไร แต่รู้สึกเสียพลังกายไปเยอะ ไม่สิ เรียกว่าเสียพลังใจจนร่างกายพลอย
ได้รับผลกระทบไปด้วยมากกว่า
‘กองทัพต้องเดินด้วยท้อง’ คํากล่าวนี้ผมเห็นด้วยอย่างมาก พอกินข้าวไปได้
สองสามคํา ผมรู้สึกสมองค่อยๆ กลับมาเป็นปกติ
“หอมจัง นี่ข้าวมื้อไหนของวันล่ะ” เสียงทุ้มที่ดังขึน้ ใกล้ตัว ทําเอาช้อนในมือ
ผมร่วงลงกับพื้น เศษข้าวหกกระจาย ส่วนที่กําลังเคี้ยวอยู่ในปากก็เกิดอาการสําลัก
มือรีบคว้าแก้วนํ้าที่อยู่ใกล้ๆ ยกขึน้ ดื่มรวดเดียว ยังมิวายส่งเสียงไอคอกแค่ก จนคน
ทักต้องรีบรุดมาช่วยลูบหลังให้
“ตกใจอะไรขนาดนั้น ฉันเป็นเจ้าของบ้าน ทําอย่างกับตัวเองเป็นโจรแอบ
เข้าขโมยข้าวไปได้” นนนทีหัวเราะ ขณะที่ผมสําลักขึน้ มาอีกรอบก็ตรงคําว่า ‘โจร’ ถึง
จะไม่ได้ขโมยข้าวกิน แต่ผมก็แอบย่องสํารวจบ้านโดยพลการ หวังว่านั่นคงไม่ใช่การ
จงใจแกล้งให้ผมตกใจเล่นหรอกนะ
“ผ... ผมไม่ เ ป็น ไรครับ” ละลํ่าละลักบอก ขยั บตัวออกจากเจ้ าของบ้าน
และยกมือห้ามพ่อบ้านที่ทําท่าจะเข้ามาช่วยอีกแรง
“แค่ตกใจที่พวกคุณกลับเร็วเท่านั้น เห็นบอกว่าจะกลับช่วงคํ่า” ผมพูดตาม
จริง และแอบดีใจที่ตอนนี้ตัวเองไม่ได้ทําตัวเป็นโจรอย่างเขาว่า
“ออ ตอนแรกมีนัดประชุมตอนสี่โมงน่ะ แต่ลุงฉันติดธุระที่บ้าน ไม่ครบองค์
ประชุม เลยต้องยกเลิกไป ว่าแต่นายวันนี้เป็นไง อยู่บ้านคนเดียว โอเคนะ”
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“เอ่อ ก็ดีครับ” ผมไม่ค่อยกล้าสบตาคนถาม กลัวเขาจับผิด ทว่าเขากลับ
ถามแค่ “เหรอ” สั้นๆ สีหน้าไม่แสดงอาการใดๆ ก่อนจะขอตัวไปออกกําลังกาย และ
ทิ้งท้ายว่าสองทุ่มคืนนี้ เขาจะมาติวหนังสือให้ผมที่ห้อง ผมแอบโล่งใจไปหน่อยหนึ่ ง
ส่วนธรรศที่แอบหายไประหว่างการสนทนา ยื่นช้อนส้อมคู่ใหม่ให้ผม
“ขอบคุณครับ” ผมผงกหัวให้พ่อบ้านผู้ใส่ใจด้วยความซาบซึง้ เขาโค้งตัวให้
ผมเล็กน้อย ก่อนสาวเท้ายาวๆ หิ้วถุงใส่ของตามเจ้านายของตนเองขึน้ ไปชั้นบน
ร่างกายพวกเขาทําด้วยอะไรกัน ทําไมถึงได้ออกกําลังได้มากมายขนาดนี้
ผมคิดพลางตัดข้าวผัดฝีมือตัวเองเข้าปาก
อา.... นานๆ จะได้กินกุ้งตัวใหญ่แบบนี้รู้สึกดีจังแฮะ
หนังสือจํานวนหนึ่งถูกวางลงบนเตียงนอน (ชั่วคราว) ของผม ผมลอบกลืน
นํ้าลายอึกใหญ่ ถ้าสายตาผมไม่ผดิ พลาด ชื่อที่ปรากฏอยู่บนปกนั้นไม่มีภาษาไทยอยู่
สักนิดเลย
“วันนี้ฉันไปร้านหนังสือมา หาแบบฝึกเรียนพูดสําหรับผู้เริ่มต้นแทบแย่” เขา
ถื อวิ ส าสะนั่ง ลงบนเตียงเช่ นเคย และลากผมมานั่ง ใกล้ๆ กั น ก่ อนเอื้ อมมื อหยิบ
หนังสือเล่มบางสุดออกมาจากกองพลิกให้ผมดู
“นายพอจะรู้คําศัพท์พวกนี้บ้างใช่ไหม” บนหน้ากระดาษสีขาวมีบทสนทนา
ระหว่างเอกับบี เป็นประโยคสั้นๆ “ฉันอยากให้นายลองหัดพูดภาษาอังกฤษกับฉัน”
“A : What your name?
B: My name is Mike.” ผมอ่ า นที ละคํ าช้ าๆ สายตาเหลื อบดู คุณครูหนุ่ม
เป็นระยะ กลัวออกเสียงอะไรพลาดไป สีหน้าเขาดูค่อนข้างพอใจกับสิ่งที่ได้ยนิ
“ดีเลยนี่ แต่สําเนียงยังไม่ได้ ช่วยออกเสียงแบบฝรั่งหน่ อยได้ไหม กล้าๆ
หน่อย ไม่ต้องกลัวฉันว่า”
“ถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะครับ ผม...”
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“ฉั น จะฝึ ก ให้ นายหั ดแนะนํ า ตัวง่ ายๆ น่ ะ ฉั น ออกเสี ยงให้ นายฟัง เป็น
ตัวอย่างแล้วกัน ฟังดีๆ นะ” เขาอ่านประโยคเดียวกับที่ผมอ่านเมื่อกี้ ถึงแม้จะเป็นแค่
ประโยคสั้นๆ แต่สําเนียงที่ได้ยิน ไม่ธรรมดาเลย อย่างกับคนต่างชาติมาเองยั ง ไง
อย่างนั้น พอเขาบอกให้ผมพูดตามเสียงที่ได้ยินจากเขา ผมก็ตะกุกตะกัก ลิ้นพันกัน
ไปหมด คราวนี้เขาจึงค่อยๆ พูดทีละคําให้ผมออกเสียงตาม เหมือนสอนเด็กพูด
“What your name?” ผมพยายามเลียนแบบสําเนียงอย่างอายๆ ไม่กล้า
สบตาเขาตามเคย
“อย่าหลบตาเวลาคุยกับคนสิ มันเสียมารยาท” เขาตีมือผมเบาๆ ทําเสียงดุ
ผมพยักหน้าทําตามที่เขาบอก แต่ผมก็ทําไม่ค่อยได้อยู่ดี เมื่อตระหนักว่าเราใกล้กัน
ขนาดไหนที่แบ่งกันอ่านหนังสือเล่มเดียวกัน ไอ้อาการใจสั่นมันมาอีกแล้ว
“ตั้งใจหน่อย ไอ้หนู ของพวกนี้เป็นประโยชน์กับนายนะ ถึงไม่ได้ใช้ในการ
ประกวดก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้” เขาอธิบายและทวนสิ่งที่ตัวเองสอนอีกครั้ งช้ า ๆ
ให้ผมพูดตาม ผมพยายามข่มอาการตื่นเต้นให้สงบที่สุด
“นั่นแหละดีมาก ทีนี้ประโยคต่อไป How old are you?” เสียงราวเจ้าของ
ภาษานั้น ทําเอาผมพิศวงตัวตนเขาขึน้ มา ต้องฝึกนานแค่ไหนกว่าจะพูดแบบนี้
“นี่แน่ะ เหม่ออะไรฮะ พูดตามเดี๋ยวนี้เลย” เขาเอาหนังสือเคาะหัวผมเบาๆ
เรียกสติ ผมยกมือลูบหัวป้อยๆ
“ทําไมต้องทําร้ายร่างกายกันด้วยครับ”
“ก็นายไม่ตั้งใจเรียนนี่ เดี๋ยวเหม่อบ้าง เดี๋ยวหลบตาบ้าง ถ้ายังวอกแวกอยู่
อีกละก็ จะเจอหนักกว่าหนังสือเคาะหัวนะ” เขายื่นหน้าเข้ามาถลึงตาใส่ผมอย่างเอา
เรื่อง เล่นเอาผมขนลุกเกรียว พูดตามประโยคเขาของแทบไม่ทัน
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เกือบสี่สัปดาห์ในฐานะคนพิเศษของบ้านมาเฟี ยผ่านไปอย่างยากลําบาก
ผมรู้สึกตัวเองใช้กําลังเยอะกว่าการทํางานมาทั้งชีวิตเป็นร้อยเท่า ร่างกายผมจากที่
เคยผอมกะหร่อง ตอนนี้เริ่มมีกล้ามเนื้อเพิ่ม ขึน้ มาพอประมาณ แต่ไม่ได้ใหญ่ เ ป็ น
พี่บกึ ้ อย่างในหนังซุปเปอร์ฮีโร่หรอกนะ ถ้าเทียบกับระดับนั้น ผมคงเป็นแค่ฮีโร่ฝึกหัด
หรือไม่ก็นักเรียนฮีโร่
ยอมรับอย่างหนึ่งเลยว่าการมาอยู่ที่นี่ผมได้ทักษะการเอาตัวรอดในสายมืด
มากมาย ทั้งการยิงปื น การต่อสู้ การใช้มีด การว่ายนํ้า และที่ขาดไม่ได้การคือการวิง่
ตอนนี้ผมสามารถวิ่งรอบคฤหาสน์ได้โดยไม่เหนื่อยหรือหอบเหมือนช่วงแรก แถมยัง
วิ่งเร็วขึน้ เพราะช่วงหลังคุณพ่อบ้านให้ผมวิ่งโดยจับเวลา ถ้าวิ่งไปไม่ทันในเวลาที่
กําหนด ผมจะต้องออกกําลังกายเพิ่มทุกอย่างเป็นสองเท่า และอดข้าวหนึ่งมื้อ มีหรือ
ที่ผมจะยอมทรมานไปมากกว่านี้ ผมติดสปี ดให้ตัวเองสุดชีวิต จนคนจับเวลายังต้อง
ทึ่งในความเร็ว
“คุณทําผมตกใจมากเลยนะ สองร้อยเมตรในเวลา 23 วินาที เกือบทําลาย
สถิตินั่งวิ่งทีมชาติเลยนะ” พ่อบ้านกล่าวกับผมทึ่งๆ ผมเองก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกั น
นั่นอาจเป็นผลมาจากที่ผมฝึกร่างกายมาอย่างหนักก็ได้ ส่วนทักษะภาษาอังกฤษที่
ถู ก พรํ่าสอนทุก คืน นั่น ก็ดูมี ค วามคืบหน้าอย่ างรวดเร็ วเหลือเชื่อ ผมสามารถพูด
อ่าน ฟัง และโต้ตอบบทสนทนาพื้นฐานได้ หลายครั้งที่คุณครูหนุ่มออกปากชมว่ า
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ผมหัวไว แต่บางทีอาจะเป็นเพราะว่าผมได้ครูดีและไม่อยากทําลายความตั้งใจของ
เขามากกว่า ผมเลยพยายามจําในสิ่งที่เขาสอน แม้ในใจจะยิ่งรู้สึกคลางแคลงตัวตน
ของเขาก็ตามที
วั น นี้ เ ป็ น วั น แรกที่ ผ มได้ ออกมาจากพื้ น ที่ ค ฤหาสน์ ห ลายร้ อยล้านสู่
หอประชุมที่ผมเจอเขาครั้งแรก พร้อมกับผู้เข้าประกวดจํานวนห้าสิบคนที่ผ่านการ
คัดเลือกเบื้องต้น ทุกคนยืนเรียงแถวเป็นระเบียบรอประธานงานประกวดมา
ผมถูกพ่อบ้านจับให้แต่งกายในชุดเสื้ อเชิ้ตสีขาวกับกางเกงยีน ทรงสุ ภ าพ
พร้อมผมที่เซ็ตมาอย่างดี ชนิดลมพายุพัดปลายผมก็ไม่กระดิก จนรู้สึกตัวเองค่อนข้าง
โดดเด่นท่ามกลางหมู่คนที่ใส่เสื้อยืดสีทึบเป็นส่วนใหญ่ ก็นี่มันเวทีประกวดมาเฟี ยนี่
นะ ใครจะมาบรรจงแต่งองค์ทรงเครื่องให้เสียเวลา
มีคนที่ผมคุ้นหน้าหลายคนจากใบสมัครที่เคยเห็ น ผู้ชายคนที่ผมเจอแถว
บ้านนนนทีก็อยู่ตรงนี้ด้วย แม้ยืนนิ่งๆ แววตาก็ดุดันไม่เปลี่ยน ส่วนคนหน้าตาดี ๆ
ที่เคยสะดุดตาผมนั้น ตัวจริงดูดียิ่งกว่าในรูปเสียอีก รูปร่างสูงโปร่ง ผิวสีนํ้าผึง้ จมูก
โด่งเป็นสันคม ผมสั้นสีดําขลับ ยิ่งดูก็ยิ่งไม่เหมือนคนร้ายที่ก่อเรื่องกวนใจชาวบ้านที่
ไหนเลย
เหมื อนรู้ ตั วว่าถู กแอบมอง ดวงตาสีนํ้ าตาลเข้ ม คู่นั้ น ช่ า งเย็น ชาลึกลับ
เหมือนมีอะไรแอบซ่อนอยู่ มากมาย ผมรีบหลุบตาก้มหน้ามองพื้น ลมหายใจติดขัด
ในอก
น... น่ากลัว สายตาของเขานี่เองที่ทําให้เขามายืนอยู่จุดนี้ คงผ่านอะไรมา
ไม่น้อยแน่
“นี่แก เข้ารอบมาได้ไง ฉันนึกว่าแกจะโดนเขี่ยตกตั้งแต่ยื่นใบสมัครซะอีก”
ชายที่อยู่ข้างๆ ถองสีข้างใส่ ผมหันไปมองงงๆ ผู้ชายคนนี้คือคนที่ขัดขาแกล้งตอนผม
มาสมัคร น่าจะอายุรุ่นเดียวกับผม พอได้มองใกล้ๆ ก็จัดว่าหน้าตาดี รูปร่างสูงผอม
โครงหน้ามีสันกรามชัดเจน คิ้วถูกกันจนบาง ริมฝี ปากกว้างดูทะเล้น ใบหูทั้งสองข้าง
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มีต่างหูเจาะเรียงรายหลายขนาดดูหวาดเสียว ผมเผ้าที่ไม่ค่อยเป็นทรงถูกย้อมด้วยสี
ส้มประกายทอง (รู้สึกเหมือนเดือนที่แล้วสีแดง หมอนี่ต้องเปลี่ยนผมทุกเดือนแน่ ๆ )
ท่าทางระรานคนอื่นอย่างชัดเจนนั้น ทําให้ผมหลีกเลี่ยงการสนทนาด้วย
“ชิ ทําเป็นหยิ่ง ลูกคนรวย พ่อแม่ไม่เอาล่ะสิแก” หนุ่มผมส้มมองผมหัวจรด
เท้า ชักสีหน้าหงุดหงิด จิปากไม่พอใจ พร้อมสะบัดหน้าไปอีกทางไม่ส นใจผ มอี ก
ผมพ่นลมหายใจโล่ง
จะใครก็เถอะ อย่ามาสนใจกันเลย...
“สวัสดีทุกคนครับ พวกคุณทั้งห้าสิบคนคือผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก”
บรรยากาศเงียบลงโดยอัตโนมัติ เมื่อชายร่างสูงในเสื้อยืดสีดําสวมทับด้วยสูทสีเทา
เข้มก้าวเข้ามาอยู่ตรงหน้าผู้เข้าประกวดทั้งหลาย ท่วงท่าเยื้องย่างนั้นดูน่าเกรงขาม
แทบไม่ ต้ องบอกว่ าเขาคื อของจริง ไร้การปรุ งแต่งใดๆ แม้ ตัวผมจะอาศัยชายคา
เดียวกันกับเขาร่วมเดือน การปรากฏตัวของเขาก็แทบทําให้หัวใจผมหยุดเต้น ตัวเขา
ข้างนอกดูแตกต่างจากตอนอยู่ในบ้านหลังนั้นลิบลับ เป็นความรู้สึกเดียวกับตอนที่
ผมเจอเขาครั้งแรก... มาเฟี ยตัวจริง...
“ผมคือนนนที เรียกผมสั้นๆ ว่า ‘นน’ เป็นผู้จัดประกวดเวทีนี้ เป็นผู้สนับสนุน
รางวัล และเป็นผู้ดูแลการประกวดทุกรอบแข่งขัน” เขาสบตาผู้เข้าประกวดทีละคน
ช้าๆ กระทั่งหยุดที่ผม
ผมกลืนนํ้าลายอึกใหญ่ หวังว่าเขาคงจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับการฝึกที่ผ่าน
มาของเรานะ
“วันนี้ รอบคัดเลือกรอบที่ส องนี้ ผมจะคัดพวกคุณให้เหลือเพียงยี่ สิ บ คน
หรื อน้ อยกว่ า นั้ น ตามความเหมาะสม ผมต้ องทดสอบคุ ณ สมบั ติ พ วกคุณว่า
เหมาะสมกับเวทีนี้หรือไม่ หวังว่าพวกคุณจะเตรียมใจกันไว้แล้ว”

71

โรตีกล้วยหอม
ทุกคนนิ่งเงียบ เหมือนเตรียมใจกันมาพร้อมอยู่แล้ว ขณะที่ผมแอบใจสั่ น
เขาไม่เคยพูดถึงเรื่องคัดเลือกรอบสองนี้ให้ฟังมาก่อน เลยไม่รู้การทดสอบที่ว่าจะเป็น
แบบไหน
“เดี๋ยวจะมีรถบัสสามคันมารับพวกคุณไปยังสถานที่ทดสอบ ขอให้ทุกคน
โชคดี” พูดจบมาเฟี ยหนุ่มก็เดินออกไป ส่วนพ่อบ้านและผู้คุ้มกันคนอื่นๆ เป็นคนคอย
นําทางผู้เข้าประกวดไปยังรถบัส
ระหว่างทางทุกคนเดินอย่างเงียบสงบ ดูเป็นปกติเหมือนเดินออกจากบ้า น
คงมีผมคนเดียวที่สติไม่อยู่กับเนื้อกั บตัว แลซ้ายแลขวาอย่างระแวง มีหลายครั้งที่
แอบสบตากับพ่อบ้านขอความช่วยเหลือ ทว่าเขากลับนิ่งเฉย ทําเหมือนผมเป็นธาตุ
อากาศ คงพยายามไม่ให้ใครสังเกตว่าเรารู้จักกัน เพื่อรักษาสถานะผู้เข้าประกวด
และรักษาชีวิตผมเอง
ถึงจะเข้าใจแบบนั้นก็เถอะ แต่ก็อดรู้สึกใจหายไม่ได้ อย่างกับโดนทิ้งให้อยู่
กลางทะเลกับฝูงฉลามยังไงอย่างงั้น
ผมแอบสังเกตว่ามีหลายคนมองผมอย่างไม่เป็นมิตรนัก (หรืออันที่จริง คน
พวกนี้ ไม่เคยเป็นมิตรกับใครอยู่แล้ว?) เป็นเพราะการแต่งตัวที่โดดเด่นของผมแน่ๆ
ถ้ า ใครที่ หัวสูงหน่อยละก็ ต้ องรู้แ น่ๆ ว่าเครื่องแต่งกายของผมรวมกันแล้ว มูลค่า
มากกว่าบ้านผม ไม่รู้ว่าเป็นความตั้งใจของเจ้าของบ้าน เพื่อทดสอบว่าผมจะเอาตัว
รอดจากคนพวกนี้ยังไงหรือเปล่า ตอนนี้เขาก็ไม่อยู่เสียด้วย คงจะขับรถส่วนตัวมุ่ ง
หน้าไปก่อนแล้วไม่ผิด
รถโดยสารไม่ประจําทางที่จอดรอเป็นคันสีขาวล้วน ภายในไร้การตบแต่ง
ใดๆ เฉกเช่นรถทัวร์ทั่วไป ไม่มีทีวี ไม่มีเครื่องเสียง มีเพียงเสียงแอร์ครางหึ่งเบาๆ เป็น
สัญญาณว่าเครือ่ งยนต์อยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน
72

Mr.Mafia ขอโทษที พอดีผมร้ายเพราะจำเป็น
ธรรศเป็นหนึ่งในบอดี้การ์ดที่ดูแลรถคันที่ผ มไป ทําให้ผมรู้สึกใจชื้นขึ ้น มา
หน่อย ถึงจะรู้ว่าเขาอาจจะไปนั่งข้างคนขับก็ตามที แต่ยังไงมีคนรู้จักอยู่ด้วยสักคนก็
อุ่นใจแล้ว
ทุกคนได้รับกระดาษแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรสั ขนาดเท่าฝ่ามือพิมพ์หมายเลขทีน่ งั่
ของตัวเองคนละใบจากพ่อบ้าน มีการตรวจค้นตัวก่อนขึน้ รถ ด้วยบอดี้การ์ดประจํา
รถ กฎของการเดิ น ทางครั้ ง นี้ คื อห้ า มพกสิ่ ง ของใดๆ ติ ด ตั ว แม้ แ ต่ เ งิ น และ
โทรศัพท์มือถือ ของที่ถูกเอาออกไปถูกเก็บในซองพลาสติกอย่างดี พร้อมใส่หมายเลข
ของตัวเองไว้
ผมแอบเห็นของที่ถูกเก็บใส่ใ นซองของอื่ นๆ ก็หวั่นใจ แต่ละคนพกกันมา
ครบมือทั้งมีดพับ สนับมือ คัตเตอร์ หรือแม้แต่ปืนก็มี ผมนึกโล่งใจกับความรอบคอบ
ของคนจัดงานอย่างสุดซึง้ ที่ทําการค้นตัวคนพวกนี้อย่างละเอียด ไม่อย่างนั้นล่ะผมว่า
ได้ละเลงเลือดกันบนรถแน่ๆ
ผมเห็นสีหน้าของพ่อบ้านค่อนข้างกังวล ตอนสบตากับผมเขาทําท่าเหมือน
จะปริปากพูดอะไรบางอย่าง แต่จําต้องกลืนลงคอตามหน้าที่ เพราะตอนนี้ยังไงเขาก็
ต้องปฏิบัติกับผมเหมือนผู้เข้า ประกวดคนอื่นๆ นั่นยิ่งทําให้ผมอยากรู้ว่าเรื่องที่เ ขา
กังวลคืออะไร
ผมก้าวขึน้ ไปบนรถมองหาหมายเลขที่นั่งของตัวเอง ตรงที่นั่งข้างผมมีใคร
คนหนึ่งนั่งรออยู่ฝ่ งั ริมหน้าต่างแล้ว ผมรู้สึกประหม่าเล็กน้อย เมื่อมองเห็นใบหน้ า
ด้านข้างของเพื่อนร่วมเดินทางถนัดตา เจ้าของแววตาเย็นชาคนนั้นนั่นเอง
ถ้าจําไม่ผิดเขาชื่อทักษ์...
ผมหย่อนตัวลงนั่งข้างเขาอย่างกล้าๆ กลัวๆ รู้สึกดีเหลือเกินที่รู้ว่าอาวุธพก
ติดตัวทั้งหลายโดนริบเก็บไว้ ไม่งั้นผมว่าบางที เราอาจจะได้ทดสอบผู้อยู่รอดกันบน
รถคันนี้ก็ได้
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เมื่ อเก้ า อี้ ย วบลง คนที่ นั่ งอยู่ก่ อนปรายตามองผมที่เ ป็ น เพื่ อนร่ วมทาง
เล็กน้อย ก่อนบ่ายหน้าไปอีกทาง สีหน้าเขาเรียบเฉย ไม่บ่งบอกความรู้สึกใด อาจจะ
กําลังไม่พอใจที่มีไอ้เด็กกะโปโลอย่างผมนั่งใกล้ๆ หรือไม่ก็เป็นการเลี่ยงการชวนคุย
กับคนที่แอบมองตัวเองก่อนหน้านี้
ตลอดการเดินทางผมได้แต่ก้มหน้างุด พยายามไม่หันไปสบตา กระทั่งรู้สกึ
ว่ารัศมีอันเย็นชาจางลงไป ผมจึงค่อยๆ แอบเหลือบไปทางเขา เห็นเขากําลังหลับตา
กอดอก เอนคอพิงพนักเหมือนเตรียมจะนอน ผมพ่นลมหายใจโล่ง จะแกล้งหลับหรือ
อะไรก็แล้วแต่ ขอให้เป็นแบบนี้ตลอดทางเถอะ
บรรยากาศในรถเงี ยบกริบอย่ างเหลือเชื่ อราวไม่ มี ค นอยู่ จนกระทั่งถึง
ปลายทาง ธรรศประกาศให้ทุกคนลงจากรถ ผู้เข้าประกวดทยอยลงอย่างสงบ ไม่มี
เสียงสนทนาจอแจ เหมือนต่างคนต่างดูเชิงซึ่งกันและกัน ไม่พยายามทําตัวสนิทสนม
กันแม้แต่นิด นั่นทําให้ผมอึดอัดเข้าไปใหญ่ แค่อ้าปากหายใจยังแทบไม่กล้า
เบื้องหน้าที่รถโดยสารพามาถึงนั้น เป็นอาคารสีขาวขนาดใหญ่ มีตัวอักษรสี
ดําติดเป็นป้ายบอกชื่อสถานที่บริเวณหน้าจั่วของอาคาร
‘สนามกีฬาดิษกรณ์นที’
พื้นที่โดยรอบโล่งกว้างสุดหูสุดตา มีต้นไม้ใบหญ้าประปราย ชวนให้นึกถึง
สนามกีฬาระดับชาติที่เคยเห็นในทีวี ชื่อนี้... ถ้าจําไม่ผิด มันเป็นนามสกุลเขานี่นา นี่
เขาต้องรวยขนาดไหนถึงจะเป็นเจ้าของที่แบบนี้ได้ ผมไม่ต้องจินตนาการเลย
ห่างออกไปไม่ไกลจากรถโดยสารทั้งสาม มีรถยุโรปสีนํ้าเงินเข้มหนึ่งคันจอด
อยู่ ร่างสูงสง่าก้าวออกมาจากรถ มายืนอยู่ตรงหน้าผูเ้ ข้าประกวาดอย่างผ่าเผย
“ที่นี่จะเป็นสถานที่ทดสอบของผู้เข้าประกวดอย่างที่ผมเคยบอก ผมจะให้
พวกคุณแบ่งออกเป็นห้ากลุ่ม กลุ่มละสิบคนโดยยึดหมายที่นั่งบนรถเป็นหลัก เลขที่
หนึ่งถึงสิบ เชิญแยกตัวออกไปทางซ้ายมือผม สิบเอ็ดถึงยี่สิบถัดมาตามลําดับ ไป
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เรื่อยๆ ที่หัวแถวจะมีคนของผมยืนอยู่ ขอให้พวกคุณยืนกลุ่มละสองแถว แถวละห้า
คนนะครับ ผมจะให้เวลาแค่ห้านาทีในการจัดกลุ่ม เดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปข้างใน เพื่อ
ทดสอบต่ อ เชิ ญ ครั บ” สิ้ น สุ ด คํ าสั่ ง ผู้ เ ข้ าประกวดทุ ก คนก็แ ยกย้า ยกัน ไปตาม
หมายเลขอย่ างรวดเร็ว และเงียบสงบ ไม่ ไ ด้ วุ่น วายเหมื อนผึ ้งแตกรัง อย่างเช่น
นักท่องเที่ยวหรือเด็กนักเรียน แต่เหมือนกับการฝึกทหารที่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเอง
มากกว่า
แน่นอนว่าการแบ่งกลุ่มนี้ ผมได้อยู่กลุ่มเดียวกับคนที่นั่งข้างกันเมื่อครู่อย่าง
ไม่ต้องสงสัย ถ้าเกิดมีการทดสอบที่ใช้ความสามัคคีกัน ผมนึกไม่ออกเลยว่าจะทํ า
ยังไง
ทุกคนยืนประจําที่ ปราศจากจากการสนทนาเช่นเคย แม้แต่หน้ายังไม่มีใคร
มองกัน คงมีแต่ผมที่ลอบมองเพื่อนร่วมกลุ่มด้วยความระแวง ที่คัดมาหน้าตาดีเกือบ
ทุกคนก็จริง แต่แววตาเอาเรื่องทั้งนั้น ผมกลืนนํ้าลายลงคอแทบไม่ลง
“เอาล่ะ ทีน้ที ุกคนเดินตามคนของผมไปนะครั บ พวกเขาจะพาคุณไปจุ ด
ทดสอบ ห้ากลุ่มจะเริ่มต่างสถานที่กัน แต่ก็วนกันครบ ใช้บททดสอบเหมือนกัน ผม
จะสุ่มเข้าไปดู เพราะงั้นแสดงฝี มือกันเต็ มที่ ถึงจะได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ แต่ถ้ามี
บางอย่างเข้าตา คุณก็อาจมีโอกาสเข้ารอบเหมือนกัน เราจะการประกาศผลในช่วง
บ่ายหลังทุกคนทานข้าวเสร็จ ผมขอให้ทุกคนโชคดี” เขาผายมือเชิญคนของตัวเอง
กลุ่ ม แรกเข้ าไปก่ อน และตามด้ วยกลุ่ม ถัดมาตามลําดับ จนกระทั่งกลุ่มสุดท้าย
ซึ่งเป็นกลุ่มของผม รู้สึกอุ่นใจอีกครั้งที่ธรรศเป็นคนนํากลุม่
ทุกคนทยอยเดินเข้าไปข้างในจนถึงคนสุดท้าย เจ้างานตะโกนไล่ตามหลัง
มาบอก
“พยายามให้เต็มที่ล่ะ!”
ผมแอบหันไปมองแวบหนึ่ง เห็นเขากําลังมองผมอยู่ ไม่รู้ผมเข้าข้างตัวเอง
ไปหรือเปล่า แต่รู้สึกเหมือนเขาตั้งใจบอกผม หรือไม่ก็ผมเองที่อยากให้เป็นอย่างนั้น
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เพราะอยากได้อะไรสักอย่างยึดเหยี่ยวจิตใจ อย่างน้อยๆ ตัวเองก็จะได้ไม่รู้สึกโดด
เดี่ยว
ทางเดินเข้าค่อนข้างโล่ง ปูด้วยพื้นหินอ่อนสีขาวนวลเป็นมันเงา ไร้รอยขีด
ข่วนเหมือนได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
ที่แรกที่กลุ่มผมถูกพาไปก็คือสระว่ายนํ้ามาตรฐาน ขนาดใหญ่เป็นสองเท่า
ของบ้านเขาที่ผมเคยว่าย ป้ายตรงข้างสระเขียนว่า
‘กว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 6 เมตร’ แบ่งเป็นแปดเลน ถึงจะเคยว่าย
ในคลองแถวบ้านมาบ้างตั้งแต่เด็กๆ และฝึกหนักมากับมาเฟี ยหนุ่มเกือบเดือนนั่นก็
ไม่ได้ช่วยให้ผมรู้สึกมีความมั่ นใจ หรือมีชัยชนะเหนื อคนอื่นเลย กลับรู้สึกท้องไส้
ปั่นป่ วน เวียนหัวอยากจะอาเจียนขึน้ มาดื้อๆ ความยาวขนาดนี้ ความลึกขนาดนี้ จะ
ทดสอบแบบไหนกัน
“เราจะแบ่งพวกคุณออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละห้าคน โดยทั้งหมดนี้ เราจะ
แข่งว่ายทําเวลาแค่คนละหนึ่งรอบ” ธรรศอธิบาย ผมกลืนนํ้าลายเหนียวลงคอเป็ น
รอบที่สองของวัน เขาแอบสบตาผมแวบหนึ่ง ท่าทีดเู ป็นกังวลไม่ต่างจากตอนขึน้ รถ
หรือเรื่องที่เขาเป็นห่วงก็คือการทดสอบพวกนี้
“หากใครว่ายไม่เป็น หรือคิดว่าไม่ไหว ขอให้เดินมาบอกผมได้เลยครับ ไม่มี
การหักคะแนนหรือตัดสมบัติใดๆ ทั้งสิ้น นี่เป็นแค่การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของ
พวกคุณเท่านั้น” พ่อบ้านนิ่งไปสองสามวิ สบตากับผู้เข้าประกวดทีละคน เพื่อดูท่าที
ไม่มีวี่แววว่าใครจะถอนตัวจากการทดสอบด่านแรกนี้เลยสักคน
แม้ใจจริงผมอยากจะเดินไปหาเขาใจแทบขาดแต่เมื่อนึกถึงความตั้งใจช่วย
ฝึกฝนที่ผ่านมาของเขา ผมก็ทําใจหักหลังเขาไม่ลง ได้แต่สูดลมหายใจลึก ระงับความ
ตื่นเต้นของตัวเอง
“สรุปว่าไม่มีนะครับ ถ้าอย่างนั้น เชิญพวกคุณตามผมไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากัน
ครับ” ธรรศนําทางไปยังห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าขนาดใหญ่ข้างสระที่เปิ ดโล่ง มีตู้ล็อกเกอร์
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เก็ บของหลากหลายขนาดนั้น ขนาบทั้ง สองข้ าง แต่ ละตู้มี กระดาษสีข าวประทับ
หมายเลขติดอยู่
“ชุดว่ายนํ้าของพวกคุณถูกเตรียมไว้ให้ตามหมายเลขที่นั่ง บนรถโดยสาร
ครับ ขนาดของชุดถูกจัดตามสัดส่วนที่พวกคุณกรอกไว้ในใบสมัครนะครับ ถ้าหาก
สวมไม่ได้ จะมีชุดว่ายนํ้าสํารองอยู่ในตู้ใหญ่ข้างในสุดนะครับ ถ้ามีอะไรขัดข้อง เรียก
ผมได้เลย ผมจะยืนรออยู่ข้างหน้า หรือถ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้ว เชิญออกมาเตรียม
ตัวข้างนอกได้เลยนะครับ เราจะลงสระตามลําดับที่นั่ง” อธิบายจบพ่อบ้านก็โค้งตัว
ให้พวกเราหนึ่งครั้ง ก่อนขอตัวออกไป
ทุกคนถอดเสื้อผ้าตัวเองออกอย่างไม่รอรี ขณะที่ผมได้แต่ยืนแข็งอยู่ กั บที่
มองเพื่ อนร่ ว มชะตาเปลี่ยนเสื้ อผ้า แต่ ล ะคนร่างกายเต็ม ไปด้ วยมั ด กล้าม และ
ร่องรอยผ่านศึกไม่ตํ่ากว่าหนึ่งแผล มีตั้งแต่ระดับแผลเป็นเล็ก ๆ ไปจนถึงแผลเป็ น
ฉกรรจ์เหมือนโดนข้าศึกกระซวกกับขวาน รอยกระสุนก็มี และแน่นอนว่ามีรอยสั ก
โหดๆ ประดับบนร่างกายแทบทุกคน
ผมเริ่มรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้อง คนที่เปลี่ยนชุดเสร็จเริ่มทยอยเดินออกไปทีละ
คนๆ จนในห้ องเหลือเพียงแค่ผมกับเพื่อนร่ วมเดิ นทางผู้นั้ น เขาขมวดคิ้วมองผม
เหมือนไม่เข้าใจ ก่อนเอื้อมมือเปิ ดล็อกเกอร์ผม หยิบกางเกงว่ายนํ้าที่ถกู เตรียมไว้โยน
ให้ ผมตกใจสะดุ้งคว้าผ้าไว้แทบไม่ทัน
ผมมองหน้าเขา สายตาเต็มไปด้วยคําถาม ทว่าอีกฝ่ ายไม่ตอบกลับ เดิน
ออกไปดื้อๆ เหมือนเป็นการบอกโดยนัยว่าถ้าแกไม่ใส่แล้วมาทําไมวะ ผมมองตาม
เขาจนแผ่นหลังที่มีรอยสักรูปดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวกลับหัวหายลับไป ผมจึงรีบเปลี่ยน
เสื้อผ้า และเดินออกไปรอการทดสอบ
(โปรดติดตามอ่านต่อในฉบับเต็ม)
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