พองโก้

เรื่องราวของคนสองคนที่ชีวิตไม่ได้ดีเด่อะไรมากมาย
แต่สุดท้ายก็ยังอยากดูดีที่สุดในสายตาของคนที่รัก
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1
เด็กชายเบลล์ตาสระอิ กับ เนอสเซอรี่ของนางสาวเบียร์
'เบียร์~ ตอนนี้ว่างอยู่มั้ยลูก'
'ก็ยุ่งๆ อยู่อ่ะแม่'
'ดีเลย ถ้างั้นแม่ฝากน้องไว้กับลูกแป๊บนึงนะ'
=_____=^^
คือไงอ่ะคะ แม่ฉันอยู่บนโลกนี้มาสี่สิบกว่าปีนี่ไม่เข้าใจค�ำว่ายุ่งอยู่
หรื อ ว่ า นางโนสนโนแคร์ ถามให้ ดู ม ารยาทงามตามสไตล์ห ญิงไทยไปงั้น
เพราะกะว่าจะจิกหัวใช้ฉันเยี่ยงทาสอยู่แล้วงี้เหรอ ไม่ต้องแปลกใจเลยนะว่า
ฉันได้เชื้อไม่แคร์สื่อแถมชอบท�ำตัวบันลือโลกจากใครมา
'แม่ เบียร์บอกว่าเบียร์ยุ่งอยู่ ท�ำไมบ้านนั้นเขาไม่เลี้ยงหลานเขาเองอ่ะ
เอามาฝากไว้อยู่ได้ทุกวี่ทุกวันเนี่ย นี่บ้านคนไง ไม่ใช่เนอสเซอรี่'
'โอ๊ย~ เป็นแค่เด็กนักเรียนมันจะยุ่งอะไรนักหนาคะคุณลูก เรื่องแค่นี้
ช่วยแม่หน่อยไม่ได้รึไง'
'ท�ำไมแม่พูดงี้อ่ะ ไม่รู้ไรซะละ ชีวิตเด็กสิบหกมันบีซี่มากกว่าที่แม่เห็น
หลายเท่านัก ไหนจะเรือ่ งรัก ไหนจะเรือ่ งเรียน ปวดหัวจนแทบจะเดินเวียนเทียน
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แก้เครียดอยูแ่ ล้วเนีย่ '
'ชีวิตคนเราเจอเรื่องหนักหนาอยู่ทุกวันนั่นแหละ อย่างแม่นี่ไง ถ้าเกิด
แม่วา่ งสักนิดแม่กจ็ ะเป็นคนดูนอ้ งเอง แต่ทนี แี้ ม่มงี านดึก ศึกนีช้ า่ งใหญ่หลวงนัก
เมือ่ จีนยกทัพมาปักหลัก อยากพักแค่ไหนก็ทำ� ไม่ได้ จิตใจของซิงเกิลมัมทีต่ อ้ ง
ท�ำงานหามรุง่ หามค�ำ่ หาเงินมาจุนเจือช่วยเหลือลูกน้อยมันช่างร้าวรานเสียนีก่ ระไร
ไหนจะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถ ค่าน�้ำค่าไฟก็ต้องจ่าย เงินเดือนต�ำรวจก็แทบจะ
ไม่พอยาไส้ ได้แต่หวังว่าลูกน้อยทีอ่ มุ้ ท้องมานานถึงเก้าเดือนจะช่วยแบ่งเบาภาระ
ได้ แต่กห็ ามีไม่เลยจริงๆ เฮ้อ~'
'โห~ พู ด มาขนาดนี้ แ ล้ ว ก็ ใ ห้ เ บี ย ร์ มุ ด กลั บ เข้ า มดลู ก แม่ เ ลยเถอะ
อย่าให้อยู่ใช้ชีวิตที่เหลือต่อไปอีกเลย TOT'
'เบียร์…'
'…'
'แม่รักลูกนะ'
'เอิ่ม...'
แม่มองตาฉัน
ฉันหลบตาแม่
อย่าค่ะมารดา กรุณาอย่ามามุกนี้ ฉันไม่สตรองกับสายตาและน�้ำเสียง
แบบนัน้
'เบียร์ แม่รักลูกนะ'
มีความรีพีต หน้าฉันลีบเหลือสองเซ็นต์ เราสองแม่ลูกผูกพันได้แต่
มองหน้ากันอย่างซึง้ ๆ ท่ามกลางความเงียบทีป่ กคลุม หุม้ อีกทีดว้ ยความกดดัน
ระดับสิบจนฉันอดส่งเสียงขึน้ มาท�ำลายความอึดอัดไม่ได้
'แม่...'
'...'
'อย่าเงียบสิ ใจคอไม่ดีเลย'
'เบียร์'
'...'
'แม่ฝากน้องหน่อยนะ'
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'...'
'แม่ฝากน้องหน่อยนะ'
'...'
'แม่ฝากน้องหน่อยนะ'
'...'
'แม่ฝากน้องหน่อยนะ~ นะ~ นะ~~'
โอ๊ยพอ!
ก่อนอื่นฉันขอขยายความค�ำว่า น้อง ของแม่ผู้เคารพรักสักหน่อย มัน
คือเด็กผูช้ ายวัยสิบสองขวบคนหนึง่ ซึง่ อาศัยอยูบ่ า้ นหลังตรงข้าม ใช้ชวี ติ อยูก่ บั
ลุงคมหนวดเต็มหน้าและยัยป้านีโรคจิตที่ดันสนิทชิดเชื้อกับแม่บังเกิดเกล้า
ของฉัน เมื่อใดก็ตามที่คนบ้านนั้นยกโขยงครอบครัวกันไปเที่ยวต่างจังหวัด
ไปต่างประเทศ ไปนอกโลก ไปโคจรอยู่รอบดาวอังคาร ไปไหนก็ตามที่ไม่ใช่
การนอนตีพุงอยู่กับบ้าน พวกนางก็จะเอา 'เด็กชายสรัล' หรือ 'เบลล์' หรือ
'น้องเบลล์' หรือ 'เจ้าเบลล์' หรือหนักๆ หน่อยก็ 'ไอ้เบลล์' หลานชายสุดที่รัก
เพียงคนเดียวมาฝากไว้กับบ้านฉันอย่างไม่มีความเกรงใจใดๆ เงินสักไห
ก็ไม่เคยให้ ยังจะเอามาฝากไว้อยู่ได้
ถึ ง แม้ ว ่ า นางจะสนิ ท กั บ แม่ ฉั น แต่ กั บ ฉั น นั้ น บอกได้ ค� ำ เดี ย วว่ า
อยู่ร่วมโลกกันยาก เจอกันทีไรก็คุยแต่ท็อปปิกเดิมๆ คือการยกยอปอปั้น
ลูกชายหัวกะทิที่หน้าตาดีเลิศดั่งตกมาจากสรวงสวรรค์ของตัวเอง น้องบิว
ก�ำลังเตรียมตัวสอบหมออย่างนัน้ น้องบิวได้เกรด 4.00 มาตัง้ แต่เป็นเอ็มบริโอ
จนตอนนี้ก็ยังไม่เคยได้เกรดอื่นใดอย่างนี้ เจอกันคราวหน้าคงบอกน้องบิว
ขี้ออกมาเป็นทองค�ำ
อันทีจ่ ริงการเรียนของฉันก็ไม่ได้ขรี้ วิ้ ขีเ้ หร่เหอะ เกรดก็พอจะไปวัดไปวาได้
แต่ยยั ป้าหน้าร้ายก็ยงั มีความห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวติ ของฉันด้วยการกระแหนะ
กระแหนและเอาฉันไปเปรียบเทียบกับลูกชายสุดที่รักของตัวเองตลอดเวลา
พอฉันเริม่ จะเถียงกลับแม่กจ็ ะด่าว่าฉันเป็นเด็กก้าวร้าว ไร้สมั มาคารวะ พูดจา
ไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ ทั้งๆ ที่ยัยป้านั่นเริ่มก่อนเห็นๆ ผู้ใหญ่ดีๆ ที่ไหน
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เขาหาเรื่องเด็กกันบ้าง ท�ำไมแม่ไม่มองตรงจุดนี้ คิดแล้วแค้นใจยิ่ง หรือจริงๆ
คนที่เป็นลูกแม่ไม่ใช่ฉันแต่เป็นป้านีวะ ถึงจะฟังดูไร้สาระแต่ฉันเริ่มคิดจริงจัง
ละนะ
"เบียร์คร้าบ~~~ ^_^"
เจ้าเบลล์มันมาแล้วค่ะ ยิ้มหวานหยาดเยิ้มพร้อมเสียงดังแว่วมาแต่ไกล
วันนี้ไอ้เด็กนั่นมันแต่งตัวด้วยชุดเสื้อกล้ามสีชมพูลายพิ้งก์แพนเตอร์แมวผี
หน้ า ตากวนประสาท ฉั น จ� ำ ได้ ทั น ที ว ่ า มั น เป็ น เสื้ อ ตั ว เก่ า ของไอ้ บิ ว และ
จ�ำได้อีกว่าตอนบิวใส่มันดูสะดีดสะดิ้งชนิดที่ว่าสาวน้อยน่ารักสดใสอย่างฉัน
แทบก้มกราบแทบเท้าให้มันหยุดสะดิ้งสักที แต่พอมาอยู่บนตัวเจ้าเบลล์
มั น กลั บ ดู ฟ รุ ้ ง ฟริ้ ง มุ มิ ครุ ค ริ อิ น โนเซนต์ น่ า เอ็ น ดู เ ป็ น ที่ สุ ด คื อ แบบ...
เด็ ก บ้ า นนี้ มั น หน้ า ตาดี ทั้ ง บ้ า นแหละค่ ะ แต่ แ ตกต่ า งกั น ที่ อ อร่ า อี ต าบิ ว
นี่เรียกได้ว่าออร่ามรณะมาเต็ม...กวนบาทาตั้งแต่ร่างยันเงา แต่ใครเล่าจะเท่า
เจ้าเบลล์ หน้าตาดูเป็นคนดี ออร่าดุจเทวดาตัวน้อยๆ ถึงมันจะมีปา้ น่าร�ำคาญ
ไปหน่อย แต่ก็ต้องยอมรับว่าเด็กนี่มันหล่อตั้งแต่เล็กแต่น้อย อายุเพิ่งจะเท่านี้
หน้าเน่อนีก่ า้ วกระโดดไปไกล ไม่ตอ้ งจินตนาการถึงอนาคตในอีกไม่กปี่ ขี า้ งหน้า
ว่าที่สามีแห่งชาติชัวร์ =_=
"เบลล์ พี่บอกหนูกี่ครั้งแล้วว่าไม่ให้เรียกเบียร์เฉยๆ ให้เรียกพี่เบียร์"
"ได้ไงอ่ะ (' ')"
"เอ้า ก็พี่อายุเยอะกว่า หนูก็ต้องเรียกพี่ว่าพี่ไง"
"แต่พี่บิวบอกว่าให้เรียกเบียร์ว่าเบียร์เฉยๆ ห้ามเรียกว่าพี่"
"ท�ำไม -_-"
อีตานั่นมันสอนอะไรแปลกๆ ให้เด็กอีกคะ
"ก็พี่บิวบอกว่าเบลล์กับเบียร์อายุเท่ากัน" ผีเถอะไอ้คุณบิว เด็กตัวเท่า
ราวนมฉันจะเอาอะไรมาอายุเท่าฉันฟะ มันพูดจาเลอะเทอะอะไรกับน้องเนี่ย
:(
"ตลกเหรอเบลล์ หนูอายุเท่าไหร่ พีอ่ ายุเท่าไหร่ ให้มนั รูบ้ า้ งนะ หนู ป.หก
พี่ ม.สี่ ห่างกันกีป่ นี บั ให้ดๆี "
"อ่า...แต่พี่บิวบอกมาจริงๆ นะฮะ"
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"..."
"ว่าอายุสมองเบียร์อยู่ ป.หก"
"..."
"พี่บิวบอกให้เบียร์กินปลาเยอะๆ ด้วย"
"..."
"เพราะในปลามีโอเมก้าสาม ช่วยเสริมสร้างมันสมอง"
อืม คุณบิวคะ ปากแบบนีเ้ ขาไม่เรียกว่าพูด มันต้องเรียกว่าเห่า สมแล้ว
ที่มันเกิดมาเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของยัยป้านีโรคจิตที่ฉันเกลียด แม้ว่า
ฉันจะเกลียดมันไม่เท่ากับแม่มัน แต่ขอประกาศไว้ตรงนี้เลยว่าฉันจะต้อง
ตบหัวมันให้ได้ภายในชาตินี้ และถ้าชาติหน้ามีจริงก็ขออย่าได้เกิดในภพภูมิ
เดียวกันอีกเลย -_-+
"เบลล์ หนูฟังค�ำพี่ให้ดีนะ จ�ำให้แม่นแล้วเอาไปบอกบิวมันด้วย" ฉัน
หั น ไปจั บ ไหล่ น ้ อ งพร้ อ มจ้ อ งหน้ า และเหยี ย ดยิ้ ม มุ ม ปากอย่ า งร้ า ยกาจ
ปราศจากความดีงามทั้งปวง เจ้าเบลล์มองฉันอย่างไม่ไว้ใจ
"เอ่อ ครับ?"
"อ่านปากพี่นะคะ"
"..."
"ไอ้บิว ไอ้คน xxxxxxxx"
ต้องเซ็นเซอร์ไว้ เพราะสิ่งที่ฉันพูดออกไปเป็นสิ่งที่ผู้อ่านเยาวชนต้อง
ได้รับค�ำแนะน�ำ ตาแป๋วๆ ของน้องเบลล์ถึงกับจ้องหน้าฉันปริบ…ปริบ…
ปริบ…เหมือนก�ำลังสับสนระคนสงสัยกับความถ่อยด้อยความเป็นกุลสตรี
ของฉัน ซึ่งมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วอ่ะ ไม่ต้องแปลกใจหรอก
"เอ่อ…"
"…"
"เบียร์"
"..."
"เบลล์ต้องพูดแบบนี้กับพี่บิวจริงเหรอ"
"เออ"
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ฉันยักคิ้วตอบกลับไป
"แต่..."
"..."
"พี่บิวใจดีกับเบลล์ที่สุดในบ้านเลยนะ ถ้าพี่บิวโกรธเบลล์แล้วเบลล์จะ
ท�ำยังไงอ่ะ T_T"
น้องเบลล์มีความท�ำหน้างอแงใส่ฉัน ฉันหรี่ตามองจมูกโด่งๆ ของนาง
แล้วก็ยื่นมือไปบีบเบาๆ ไม่เข้าใจเลยว่าท�ำไมมันเป็นเด็กหน้าตาน่ามันเขี้ยว
น่าขบเคี้ยวอะไรเบอร์นี้ ท�ำหน้างอแงแก้มป่องน�้ำตาคลอเบ้าใส่ฉันก็ยังดูน่ารัก
น่ า หยิ ก ไปหมด โอ๊ ย ยย เอ็ น ดู ม ากเว่ อ อออร์ ไม่ เ ข้ า ใจกว่ า เดิ ม ว่ า ท� ำ ไม
ไอ้คนปากศัตรูแมวอย่างอีตาบิวกับยัยป้านีถึงได้มีหลานชายหน้าตาน่ารัก
เหมือนคนละสายพันธุ์กันขนาดนี้วะ งงในงง
"เป็นตุ๊ดเหรอหนูอ่ะ แค่ฝากส่งสารหาบิวมันนิดๆ หน่อยๆ ต้องร้องไห้
ด้วยเหรอไง"
แต่ก็ต้องยอมรับเหอะว่าเห็นหน้ายู่ยี่ของมันแล้วก็อดใจอ่อนไม่ได้
ไม่มาเป็นฉันคงไม่เข้าใจ ความหน้าตาดีของไอ้เด็กนี่มันระดับปรมาจารย์ คือ
ถ้ามันโตกว่านี้อีกนิด ไม่ได้อายุห่างกับฉันสามสี่ปแี บบนี้ฉันนี่พร้อมถวายตัว
เป็นทาสมันทั้งชีวิตเลยทีเดียวอ่ะค่ะ เอาจริงๆ มันนิสัยน่ารักน่าหยิกมาก
ด้วยแหละ แต่กลัวใจมันจะโตมากลายเป็นแบบไอ้บิว เพราะเด็กคนนี้มันมี
สกิลการเรียนรู้จากการจดจ�ำค�ำสั่งสอนของคนรอบข้าง ดูได้จากการที่มัน
ลามปามเรียกชือ่ ฉันห้วนๆ โดยไม่มพี นี่ ำ� หน้า นัน่ ก็เพราะไอ้บวิ สอนมา ไอ้บา้ นัน่
อย่าให้ฉันเจอ แม่จะตบให้ขาดใจตายภายในสิบวิ -_"ก็เบียร์บอกให้เบลล์ไปด่าพี่บิวอ่ะ เบลล์ท�ำแบบนั้นกับพี่บิวไม่ได้..."
"มันเป็นลูกเทวดารึไง แค่ด่าๆ ไป มันไม่ตายหรอก" หน้าเป็นคอนกรีต
เสริมใยเหล็กแบบอีตาบิวอ่ะ ขี้คร้านจะรู้สึกชิลๆ ด้วยซ�้ำ
"ป้านีต้องฆ่าเบลล์แน่ๆ TOT"
"โอ๊ ย หนู เ บลล์ ~ พี่ จ ะบอกอะไรให้ ฟ ั ง นะลู ก หนู จ ะกลั ว ไปไยกั บ
ยัยป้านีโรคจิตนั่นอ่ะ นอกจากด่านางก็ท�ำอะไรหนูไม่ได้หรอก หรือถ้านาง
ท�ำหนูมาบอกพี่นี่มา เดี๋ยวพี่จัดการให้เอง พี่รอเวลานี้มานานแสนนาน...
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เอ้ ย หมายถึ ง พี่ จ ะปกป้ อ งหนู ด ้ ว ยชี วิ ต ของพี่ เ อง แล้ ว ถ้ า นางว่ า อะไรหนู
หนูด่ากลับไปเลยว่า 'ยัยป้าโรคจิต ยัยชีวิตพัง ยัยกรีดตาไม่เท่ากัน เลิกวุ่นวาย
กับเบลล์สักที ด๊อบบี้เป็นอิสระแล้ว~' อยู่กับคนวิกลจริตแบบนั้นมันต้องรู้จัก
สู้กลับบ้างนะรู้ปะ่ "
ฉั น ตบเข่ า ฉาดพร้ อ มยิ้ ม กรุ ้ ม กริ่ ม อยู ่ ใ นใจ ด่ า ยั ย ป้ า นี ต รงๆ ไม่ ไ ด้
ก็ด่านางผ่านหลานนางเนี่ยแหละ สะใจฉันนัก! น้องเบลล์มันยิ่งเป็นพวก
ว่านอนสอนง่ายสั่งอะไรก็ท�ำอยู่ด้วย หึๆๆๆ
ทว่า...
"เบียร์ชอบสอนแต่อะไรไร้สาระ..."
ค่ะ ไอ้น้องเบลล์พูดเสียงแบ๊ว ใบหน้าแป๋วแหวว ไม่เห็นแววชั่วเลย
แม้แต่น้อย แม้ประโยคที่พูดนั้นจะเลวมากก็ตาม
"ไอ้คุณเบลล์ =_="
"พี่บิวบอกแบบนั้นอ่ะครับ"
"-_-"
"แล้วก็บอกด้วยว่าอย่าไปฟังอะไรเบียร์มาก มีแต่เรือ่ งบัน่ ทอนสติปญ
ั ญา
ทัง้ นัน้ "
โอ๊ย เกลียดอีตาบิวตอนนี้ทันป่ะ ไม่สิ ฉันเกลียดมันอยู่แล้ว ไอ้ตัวขัด
โชคชะตา การมีอยู่ของมันนี่ไม่เคยสร้างอะไรดีๆ ให้ฉันเลยจริงๆ!
"ไปดูทีวีไป"
ฉั น เริ่ ม พู ด ปั ด ร� ำ คาญไอ้ เ ด็ ก นี่ ล ะค่ ะ มั น เป็ น เด็ ก ดี เป็ น เด็ ก หล่ อ
เป็นเด็กน่ารัก การเชื่อฟังค�ำสั่งสอนของพี่บิวของมันก็คงเป็นเรื่องราวดีๆ แต่
มาผีใส่ฉันนี่ฉันกลัวใจจะเผลอตบกะโหลกหลานชายเพื่อนสนิทแม่เหลือเกิน
=_=
"เบียร์"
"บอกว่าให้เรียกพี่เบียร์ =_="
หรือฉันควรถอดใจวะ มันจะลามปามเรียกฉันว่าเบียร์เฉยๆ ก็ปล่อยๆ
ไปเถอะ แต่มันห่างกับฉันสามสี่ปีเชียวนะโว้ย! :(
"...เบลล์ดูทีวีได้เหรอ"
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"ได้ดิ อยากดูช่องไหนก็เปิดๆ ไป พี่จะไปหาอะไรกินแล้ว หิว"
"งั้นดูการ์ตูนได้เปล่า"
"..."
"จะดูการ์ตูนต้องเปิดช่องไหนง่ะ"
"เกิดมานี่ไม่เคยดูทีวีเหรอไง ท�ำไมต้องตื่นเต้นด้วย"
"ก็..."
"..."
"ป้านีไม่เคยให้ดู"
"..."
"ป้านีบอกว่าเปลืองไฟ"
"..."
"ป้านีบอกว่าทีวีไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเด็กนรกอย่างเบลล์"
"เอ้า ยัยป้านี่มีปัญหาทางจิตจริงๆ ใช่ปะ่ เนี่ย =_="
"ป้านีบอกแบบนั้น"
"..."
"เบลล์ก็ต้องเชื่อฟัง"
"..."
"พ่อกับแม่บอกว่าเบลล์ต้องเชื่อฟังป้าระหว่างที่พ่อกับแม่ไม่อยู่"
"..."
มองบนเลยฉัน คือฉันพอจะรู้มาบ้างว่าพ่อแม่ของเด็กนี่มีปัญหากัน
นิดหน่อย แต่คิดอีกทีคงไม่หน่อยอ่ะ เพราะถึงกับต้องหย่าร้างกัน แรกๆ
ก็เห็นว่าตกลงกันดิบดีว่าจะช่วยกันเลี้ยงลูก แต่ไปๆ มาๆ ก็โยนภาระทั้งหมด
มาให้ลุงคมหน้าหนวดและยัยป้านีโรคจิต ส่วนตัวเองก็หนีไปมีครอบครัวใหม่
หน้าตาเฉย ลูกทีเ่ คยสร้างไว้ดว้ ยกันก็ปล่อยมันไป เดีย๋ วมันโตไปก็เลีย้ งตัวเอง
ได้เองแหละ...ฉันฟังจากแม่แล้วก็แบบ...ท�ำงีก้ ไ็ ด้ดว้ ยเหรอวะ เอาจริงเบ้าหน้า
ระดับน้องเบลล์เนี่ย พ่อแม่มันคิดว่าจะปั้นออกมาแบบนี้ได้อีกรอบเหรอ
มันเป็นเด็กที่มีเบ้าหน้าแบบที่เรียกได้เลยนะว่าพ่อแม่ช่างปั้น พระเจ้าช่าง
สร้างสรรค์ สวรรค์ช่างโปรดปราน ต้องลองมาเป็นฉันที่ได้มองหน้าเด็กนี่ตรงๆ
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แล้วจะรู้ว่าฉันไม่ได้เว่อร์แม้แต่น้อย ทุกสัดส่วนบนใบหน้ามันพอดีไปหมด
ไม่มีตรงไหนที่บกพร่องแม้แต่นิด โดยเฉพาะรอยยิ้มที่ทำ� ให้ดวงตาเป็นสระอิ
ที่ดูจะเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของมันเลยทีเดียว
แต่เหนือสิ่งอื่นใด พ่อแม่มันคิดบ้าอะไรอยู่ถึงบอกให้ลูกตัวเองเชื่อฟัง
ยัยป้านีนนั่ โอ๊ย~ แค่คดิ ว่าไอ้เบลล์ตอ้ งโตขึน้ มาโดยการตกอยูภ่ ายใต้อำ� นาจมืด
ของยัยป้านี ฉันคนนี้ก็ทนไม่ได้จริงๆ ขอพูดอะไรสักหน่อยเหอะ สมงสมอง
โดนล้างไปหมดแล้วมั้งเนี่ย
"เบลล์ พี่ถามหน่อยนะ หนูอยากโตไปเป็นผู้ใหญ่แบบไหน"
"ครับ?"
เบลล์ ท� ำ หน้ า งงกั บ ค� ำ ถามของฉั น ก่ อ นที่ ฉั น จะไหวไหล่ เ ล็ ก น้ อ ย
แล้วพูดต่อ
"พี่หมายถึงถ้าหนูอยากโตไปเป็นคนดี ต่อให้พ่อแม่จะบอกไว้ว่ายังไง
ก็ตาม หนูก็ห้ามเชื่อฟังยัยป้านีผีเข้าผีออกนั่นเด็ดขาด เข้าใจที่พี่พูดใช่ปะ่ "
"อ้าว งั้นเบลล์ต้องเชื่อฟังใครอ่ะ พี่บิวเหรอ"
"=_= ถ้าอยากกวนตีนแบบมันก็เอาเลยจ้า ตามสบายเลยหนู~"
"งั้นลุงคม?"
"จริงๆ ลุงคมก็ไม่แย่นะ โดยรวมนางก็มคี วามดีงามอยู่ แต่กอ็ ย่างทีร่ ๆู้ ว่า
นางแพ้ยยั ป้านี ไม่เคยมีปากมีเสียง ไม่หอื ไม่ออื เหมือนเกิดมาเพือ่ เป็นทาสยัยป้านี
อ่ะ หนูอยากโตไปเป็นทาสยัยป้านีเหรอ"
ฉันพูดเลยนะว่าบ้านหลังนั้นมันประหลาดทั้งบ้าน วันดีคืนดีฉันก็เห็น
ลุงคมนุง่ ผ้าขาวม้าผืนเดียวออกมาร�ำไท้เก๊กอยูห่ น้าบ้านอย่างไม่เกรงใจสายตา
เพื่ อ นบ้ า นเลยแม้ แ ต่ น ้ อ ย ไหนจะป้ า นี ที่ มั ก ท� ำ ตั ว เป็ น แม่ ลุ ง คมมากกว่ า
เป็นเมีย ส่วนอีตาบิวก็เป็นเพือ่ นทีฉ่ นั ไม่อยากยอมรับว่ามันเป็นเพือ่ นสักเท่าไหร่
ฉันว่าถึงมันจะกวนส้นตึกระทึกส้นทีนไปนิด แต่กใ็ กล้ชดิ กับค�ำว่าปกติธรรมดา
มากทีส่ ดุ ในตระกูลของมันแล้วอ่ะ
"ละถ้าอยากโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเบลล์ต้องท�ำไงอ่ะ"
เจ้าเบลล์คลานเข้ามาใกล้ฉันที่นั่งอยู่บนโซฟา...อีกนิดมันจะนั่งตักฉัน
อยู่แล้ว แต่ฉันไม่ถือเพราะยังไงมันก็คือเด็กสิบสองขวบ
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...ที่หล่อมาก
ยิง่ มันยืน่ หน้ามาใกล้ขนาดนีย้ งิ่ ท�ำให้ฉนั มโนไปไกลถึงใบหน้าในตอนโต
ของมันว่าจะหล่อรากเลือดเดือดดาลขนาดไหน ริมฝี ปากบางสีแดงเชอรี่
เหมือนกับทาทินต์เคลือบไว้ แต่เชื่อเถอะว่ามันเป็นสีธรรมชาติ เวร...
เวร เวร เวร เวร เวร เวร และเวร
ท�ำไมกัน...ท�ำไมฉันถึงกลืนน�้ำลายลงคออย่างยากล�ำบากเหมือนก�ำลัง
ตื่นเต้นกับอะไรสักอย่าง
อย่าบอกนะว่าฉันคิดอกุศลกับเด็กนี่!
ไม่ๆๆๆๆ ไม่มที าง งานหยาบเลยนะคะพ่อแม่พนี่ อ้ ง แม้วา่ ฉันจะอยูใ่ นวัย
ทีพ่ ร้อมประลองกับเรือ่ งท�
รากผูบเ้ เต็
ยาว์
(ติำดนองนี
ตามอ่้ าแต่
นต่จอะให้
ได้ใพนฉบั
ม)มนั ก็ไม่ใช่เว้ย เบลล์มนั
เพิง่ จะสิบสองขวบ...ใจเย็นนะยู ยูตอ้ งตัง้ สตินะคะนางสาวช้องมาส เหมะเนตร
"ก็เชื่อฟังพี่สิ แล้วหนูจะโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแน่นอน" ฉันแกล้งท�ำเป็น
เสมองไปทางอื่นพร้อมกับยกแขนขึ้นมาพาดบ่าอีกฝ่ายเอาไว้เหมือนไม่มีอะไร
เกิดขึน้ เบลล์นงิ่ ไปเล็กน้อยราวกับก�ำลังใช้เวลาครุน่ คิดอะไรบางอย่างคนเดียว
"เบียร์"
"อะไร"
"อย่างเบียร์นี่เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ด้วยเหรอ"
เดีย๋ ว! มันหลอกด่าฉัน หรือมันกวนส้น หรือมันถามเพราะสงสัยจริงๆ -_-;
"(' ')"
เออนะ แต่ดจู ากใบหน้าสุดใสซือ่ กระบือแบบนัน้ คงจะเป็นอย่างหลังล่ะมัง้
ฉันยักคิว้ ตอบกลับไป
"แหงดิ แม่พี่สอนมาดี"
"งั้นเบลล์ต้องท�ำไงบ้างอ่ะ"
"ก่อนอื่นเรียกพี่ว่าพี่เบียร์"
"พี่เบียร์"
อุ ๊ ย ต๊ า ย บทจะว่ า ง่ า ยก็ ง ่ า ยงี้ เ ลยนะ น่ า รั ก น่ า ชั ง น่ า มั น เขี้ ย วนั ก
ขอฟัดแก้มหนักๆ สักทีสองที ซึ่งไอ้เด็กนี่มันก็มีการหัวเราะตบท้ายสิ่งที่ฉันท�ำ
เหมือนกับว่ามันชอบใจที่โดนหอมแก้มงั้นแหละ ท�ำเอาฉันชะงักไปเล็กน้อย
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