Stay With Me หอพักรักนะเธอ

'Browny Apartment'

Intro

"เฮ้อ..."
เสียงถอนหายใจของหญิงสาวดังออกมาระหว่างที่ก�ำลังยืนมองป้ายชื่อ
หอพักที่ต้ังตระหง่านอยู่ตรงหน้า ข้างกายมีกระเป๋าเดินทางคู่ใจใบใหญ่ตั้งอยู่
ดวงตากลมโตกวาดสายตาไปทั่วบริเวณโดยรอบ
ช่ ว งเวลายามเย็ น ที่ พ ระอาทิ ต ย์ ก� ำ ลั ง จะตกดิ น ดู เ หมื อ นจะท� ำ ให้
บรรยากาศโดยรอบดูวังเวงอย่างหาสาเหตุไม่ได้ ตึกสีครีมความสูงห้าชั้นที่ถูก
แสงอาทิตย์สีส้มสาดส่องไม่ได้รู้สึกสวยงามอย่างที่ควรจะเป็น ต้นไม้บริเวณ
ด้านหน้าหอก�ำลังโอนอ่อนพัดปลิวไปตามแรงลม
หญิงสาวปัดผมสีน�้ำตาลอ่อนยาวถึงกลางหลังของเธอไปด้านหลัง
พร้อมกับสูดหายใจเข้าเต็มปอดราวกับเรียกขวัญก�ำลังใจให้ตัวเอง มือเล็ก
คว้าที่ลากกระเป๋าแล้วจับมันเอาไว้แน่น ก่อนจะตัดสินใจสาวเท้าเดินเข้าไป
ด้านในในที่สุด
ดอกกล้วยไม้ที่แขวนอยู่เรียงรายบริเวณด้านหน้าทางเข้ายิ่งท�ำเอา
เจ้าตัวรู้สึกไม่ดี พานนึกไปถึงหนังสยองขวัญเรื่องใดสักเรื่อง กลิ่นของมันที่
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ลอยตามมาติดจมูกแม้ว่าจะเข้ามาด้านในตัวหอแล้ว ยิ่งท�ำให้รู้สึกอยากจะ
สลัดกลิ่นพวกนี้ออกไปให้เร็วที่สุด
สองขาหยุดยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ที่ปราศจากผู้คน มือหนึ่งล้วงคีย์การ์ด
ที่พ่วงกุญแจออกมาจากกระเป๋า พลางกวาดสายตาไปทั่วบริเวณอีกครั้ง
"มั น มี ค นอยู ่ จ ริ ง ๆ เหรอเนี่ ย " ริ ม ฝี ป ากเล็ ก พึ ม พ� ำ ออกมา อี ก มื อ
ปล่อยกระเป๋าที่ลากมาด้วยพลางหยิบโทรศัพท์มือถือจากกระเป๋ากางเกง
ตนเองขึ้นมาปลดล็อก
แอพพลิเคชั่นไลน์ปรากฏอยู่บนหน้าจอ เธอเลื่อนหาคอนแทกต์ของ
ใครบางคนอยู่ครู่หนึ่ง และไม่นานก็เจอในที่สุด
เธอจ้องชื่อบนหน้าจอโทรศัพท์นิ่ง ริมฝีปากเม้มเข้าหากันขณะที่ก�ำลัง
ครุ่นคิดอะไรบางอย่าง
'TAE'
ก่อนที่หญิงสาวจะตัดสินใจพิมพ์อะไรบางอย่างหาคนดังกล่าวทันที
Pie : สวัสดีค่ะ
Pie : คนที่จะเข้ามาอยู่ห้อง 202 นะคะ
Pie : ฝากตัวด้วยค่ะ คุณเจ้าของหอ

1
'เงินทองเป็นของนอกกาย ตายก็เอาไปไม่ได้'
ใครสักคนในโลกได้กล่าวประโยคนี้เอาไว้ ซึ่งแต่ก่อนฉันก็แอบเห็นด้วย
กับสิ่งนี้
จนกระทั่งโตขึ้นมา ฉันถึงได้รู้ว่าประโยคพวกนี้มันใช้กับฉันไม่ได้...
Pare : พี่พาย อาทิตย์หน้าหนูไปทัศนศึกษากับที่โรงเรียนนะ
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Pare : ครูเรียกเก็บคนละ 400 บาท
Pare : พรุ่งนี้พี่โอนให้หนูหน่อยนะ
นีค่ อื ข้อความล่าสุดทีน่ อ้ งสาววัยสิบสามปีของฉันได้สง่ หา ซึง่ มันก็ทำ� ให้
ฉันก�ำโทรศัพท์แน่น
อยากจะบ้าตายซะจริง
ใช่...
โตขึ้นมาฉันถึงได้รู้ว่าเงินทองเป็นของนอกกายก็จริง...แต่ถ้าไม่มีเงินใช้
ฉันก็จะตายก่อนว้อยยย
T_T
ฉันได้แต่สง่ สติก๊ เกอร์กลับไปหาผูเ้ ป็นน้องสาวด้วยความขมขืน่ ตามจริง
เงินแค่สี่ร้อยบาทมันก็ไม่ได้มากมายอะไรหรอก แต่ส�ำหรับหญิงสาวอายุ
ยี่สิบสองปีผู้ซึ่งยังเรียนไม่จบแบบฉัน และต้องช่วยแม่ส่งเสียน้องในบางเรื่อง
ด้ ว ยส่ ว นหนึ่ ง สี่ ร ้ อ ยบาทมั น ก็ เ ป็ นจ� ำ นวนเงิน ที่ฉัน สามารถเก็บไว้ใช้ชีวิต
ได้เกือบครึ่งเดือนเลยด้วยซ�้ำนะ
อันที่จริงบ้านเราก็ไม่ได้ยากจนหรือสิ้นไร้ไม้ตอกอะไรขนาดนั้น เป็น
ชนชั้นปกติที่ไม่ได้ร�่ำรวย แม่ใช้ชีวิตเดือนชนเดือนหาเงินมาเลี้ยงดูพวกฉัน
ไม่ได้มีถึงขนาดจะใช้อะไรอย่างไม่คิด
ยิ่งมีแม่แค่คนเดียวที่เป็นเสาหลักของครอบครัว อะไรที่ประหยัดได้
ฉันเองก็อยากจะประหยัดเช่นกัน
อยากจะไล่น้องให้ไปขอแม่ให้รู้แล้วรู้รอด แต่พอนึกภาพแม่ที่รับจ้าง
ซักรีดเสื้อผ้าให้คนในหมู่บ้านทุกวัน ฉันก็ท�ำแบบนั้นไม่ลง
สะเทือนใจ ;_;
ฉันได้แต่บ่นพึมพ�ำกับตัวเองระหว่างที่เอาเสื้อผ้าออกมาจากกระเป๋า
เดินทางเพื่อเอาพวกมันไปแขวนไว้ในตู้ ปากก็พร�่ำบอกตัวเองว่าให้ทนอีก
อึดใจเดียว
เพราะนับจากนี้ฉันจะได้รับเงินก้อนเล็กๆ ก้อนหนึ่งมาใช้ประทังชีวิต
สักที!
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ฉันชื่อพายค่ะ ตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีที่สี่ อย่างที่บอกไปว่ามี
น้องสาวอยู่หนึ่งคนชื่อแพร ชีวิตของฉันมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนักหรอก เท่าที่
จ�ำความได้ ตั้งแต่เกิดมาฉันก็ช่วยแม่เลี้ยงน้อง ช่วยแม่ท�ำงานหาเงินเข้าบ้าน
ท�ำพาร์ตไทม์ตามร้านอาหารอะไรไปทั่วตามประสา โลกมันก็โหดร้ายแบบนี้
ล่ะค่ะ คนที่ไม่รวยท�ำงานให้ตายยังไงมันก็ไม่มี ส่วนคนรวยก็รวยกันต่อไป
ไม่ว่ากี่ปีผ่านไปฉันก็ต้องช่วยแม่ท�ำงานตัวเป็นเกลียว
ถึงจะไม่ได้ล�ำบากอะไรขนาดนั้น แต่พอเห็นแม่ท�ำงานอยู่คนเดียว
ฉันก็เลยอยู่เฉยๆ ไม่ได้ ถึงได้เลือกที่จะหางานพิเศษเล็กๆ น้อยๆ ท�ำเพื่อ
แบ่งเบาภาระครอบครัวบ้าง
นี่ก็หวังอยู่เหมือนกันว่าพอเรียนจบแล้วจะได้งานดีๆ ท�ำสักที
ฮือ ไม่มีอะไรค่ะ ฉันแค่อยากบ่นไปตามประสาเพราะบางทีก็น้อยใจ
ในชะตาชีวิตของตัวเอง ยิ่งตอนนี้ฉันอยู่ปีส่ีต้องเริ่มท�ำโปรเจ็กต์จบส่งอาจารย์
เลยออกไปท�ำงานพิเศษไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ตอนแรกท้อแท้ไปแล้วครั้งหนึ่ง
เพราะเรื่องเรียนก็เครียด เรื่องเงินก็ขาดรายได้ไป
แต่เครียดได้ไม่นานหรอกค่ะ อยู่ๆ พระเจ้าก็เห็นใจฉันขึ้นมาซะแบบนั้น
เลย
ครืด~
ฉันชะงักมือที่ก�ำลังรื้อเสื้อผ้าออกจากกระเป๋า หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้น
รับสายเมื่อเห็นว่าเป็นเพื่อนสนิทโทรเข้ามา
"ว่าไงออย"
[เป็นไงแก แกอยู่หอยัง] เสียงแหลมๆ ของออย เพื่อนผู้มีเอเนอร์จีสูงสุด
ท�ำเอาฉันต้องรีบเอาโทรศัพท์มือถือออกห่างหูโดยอัตโนมัติ
"ถึงสักพักแล้ว"
[เป็นไงๆๆๆ น่ากลัวมัย้ อ่ะ] น�ำ้ เสียงตืน่ เต้นของอีกฝ่ายไม่ได้ปลุกอารมณ์
ใดๆ ให้ฉันแม้แต่นิด ฉันไล่สายตาไปรอบๆ ห้องอย่างพินิจพิจารณา
...ไอ้ตอนเข้ามาบรรยากาศมันก็นา่ กลัวอยูห่ รอก แต่ในห้องก็ดไู ม่เห็นจะ
มีอะไร เตียง ชั้นวาง ตู้ก็มีให้ครบ ก่อนหน้านี้ออกไปที่นอกระเบียงมาก็มี
ซิงก์ล้างจานให้ด้วย แถมห้องยังกว้างกว่าหอที่ฉันเคยอยู่เมื่อสมัยปีหนึ่งซะอีก
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"ก็ไม่เท่าไหร่ว่ะ"
[นั่นไง ฉันว่าแล้วว่าอย่างแกต้องเหมาะกับงานนี้อ่ะพาย]
"-_-;"
ฉันไม่รจู้ ะพูดอะไรนอกเสียจากยกมือขึน้ ปาดเหงือ่ ทีซ่ มึ ออกมาตามขมับ
ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้
ข้อเสียของที่นี่คงจะเป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่ค่อยเย็นล่ะมั้ง นี่ขนาด
เปิดอุณหภูมิยี่สิบองศาแล้วนะ ยังร้อนตับแตกเลย
[แล้วแกเจอพี่เต้ยัง]
"ยังไม่เจอเลยว่ะ แต่ไลน์ไปหาแล้วนะ"
[เดี๋ยวก็คงอ่านมั้ง]
"อือฮึ"
[เออใช่ แล้วคุณปู่คุยกับแกเรื่องค่าจ้างยังอ่ะ]
"เรียบร้อย เดี๋ยวจะโอนให้เมื่อถึงเวลา"
[เลิศ! อยู่นั่นเงียบๆ ก็ตั้งใจปั่นโปรเจ็กต์จบนะเพื่อน ไปฟิตเนสก่อนแล้ว
เดี๋ยวไลน์หา]
ออยตัดสายไปอย่างรวดเร็ว โดยไม่รอให้ฉันได้พูดอะไรต่ออีก
นีล่ ะ่ เพือ่ นสนิทฉัน =_= อยากโทรมาพูดอะไรก็พดู จบเรือ่ งก็วางไปเฉยๆ
แบบนั้น
แต่จะว่ามากก็ไม่ได้ เพราะยัยนีเ่ องนัน่ ล่ะทีเ่ ป็นคนเสนองานมาให้ฉนั ท�ำ
แม้ว่างานมันจะค่อนข้าง...
เอ่อ...
'พาย แกอยากท�ำงานง่ายๆ สบายๆ เงินดีๆ มั้ย'
ฉันยังจ�ำวันนัน้ ได้ดที อี่ อยไลน์มาหาฉัน ครัง้ แรกทีเ่ ห็นฉันถึงกับขมวดคิว้
ว่ายัยนั่นจะหางานผิดศีลธรรมอะไรมาให้ฉันท�ำหรือเปล่า ก็คนที่ท�ำพาร์ตไทม์
มาสารพัดรูปแบบอย่างฉันน่ะ ตระหนักมาได้ตั้งนานแล้วว่างานที่สบายและ
เงินดีมันมีอยู่จริงในโลกนี้ที่ไหนกันล่ะ
แต่ไม่เชือ่ ก็ตอ้ งเชือ่ ว่ายัยออยไม่ได้ลอ้ ฉันเล่น ยัยนัน่ มีงานให้ฉนั ท�ำจริงๆ
และเป็นงานที่ฉันไม่คาดคิดว่าจะมีที่ไหนอีกแล้ว

Page_Stay With Me �������������.indd 11

11

18/11/2562 BE 10:58

Mina

12

พระเจ้าอาจจะสงสารฉันอยู่ไม่มากก็น้อย ถึงได้ส่งเพื่อนสนิทอย่าง
ออยมาให้ ยัยนัน่ เป็นลูกคุณหนูผมู้ ฐี านะทีน่ สิ ยั ดีกบั ฉันเอาซะมากๆ เราสนิทกัน
ตั้งแต่ตอนปีหนึ่ง ออยไม่เคยมองคนที่ฐานะหรือภายนอกอะไรทั้งนั้น และ
เพราะด้วยเหตุผลดังกล่าว เราถึงคบกันมาได้ตั้งนานจนถึงตอนนี้
จนล่าสุดออยได้เสนองานทีฉ่ นั ไม่เคยได้เจอะเจอบนโลกนีม้ าก่อนให้กบั ฉัน
'แกไม่ตอ้ งท�ำอะไรเลย แค่ไปอยูท่ หี่ อทีญ
่ าติฉนั เป็นเจ้าของ คอยติดตาม
เฝ้าดูว่าวันๆ นึงพี่มันท�ำอะไรบ้าง แล้วคอยรายงานคุณปู่ฉัน'
ถามจริงๆ เลยนะ...งานแบบนี้น่ะ =O=
แม้จะไม่ค่อยเข้าใจอะไร แต่ฉันก็ดันบ้าบอตกปากรับค�ำไปเมื่อเห็น
ค่าตอบแทนที่จะได้หลังจากนี้ -_-;
ยิง่ ไปกว่านัน้ คือการทีใ่ ห้ฉนั อยูห่ อแบบฟรีๆ แถมยังให้คา่ รถทีฉ่ นั จะต้อง
นั่งไปมหาวิทยาลัยด้วย เพราะหอนี่อยู่ไกลจากที่เรียนของฉันประมาณหนึ่ง
เลยล่ะ
ก็ยังงงๆ อยู่ว่าท�ำไปเพื่ออะไรและท�ำไปท�ำไม ตอนที่ฉันถามออยว่า
ท�ำไมถึงต้องเป็นฉันที่มาท�ำงานนี้ ยัยนั่นกลับบอกเหตุผลมาเพียงไม่กี่ข้อเอง
หนึ่งคือฉันว่าง สามารถสังเกตการณ์ได้เกือบยี่สิบสี่ชั่วโมง และสองคือ
ฉันเป็นคนไม่กลัวผี
แล้วท�ำไมต้องมีเหตุผลข้อสุดท้ายด้วยน่ะเหรอ
ก็เพราะมีคนเขาลือกันมาว่าหอนี้ผีดุยังไงล่ะ!
บ้าเอ๊ ย ถึ งฉันจะไม่ได้กลั วผี ก็จ ริง แต่ก็ใช่ว่าจะไม่เชื่อว่ามีอยู่จ ริง
สักหน่อย
แม้ตอนแรกจะนึกภาพไม่ออกว่าหอที่ต้องมาอยู่สภาพเป็นยังไงแล้วก็
ไม่ได้กังวลใจในเรื่องนี้สักเท่าไหร่ แต่พอมาถึงที่นี่แล้ว ฉันก็รู้สึกว่ามันแอบ
เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ
ขนาดตอนเดินเข้ามายังรู้สึกว่าบรรยากาศมันวังเวงแปลกๆ อาจเป็น
เพราะทีฟ่ งั จากออยเล่ามาด้วยว่าทีจ่ ริงหอนีเ้ ก่ามากแล้ว แค่ถกู รีโนเวตให้ดใู หม่
เท่านั้น มันก็เลยท�ำให้ฉันอดที่จะคิดมากไปเองไม่ได้ แถมยังย�้ำนักย�้ำหนาว่า
ที่นี่ผีดุ จนคนที่มาเช่าก็อยู่กันได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่
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ถึงปากจะบอกว่าไม่กลัวผี แต่ถา้ เกิดเจอจริงๆ ฉันก็เผ่นแน่บเหมือนกันนะ
...ช่างมัน คิดมากไปตอนนี้ก็คงไม่ได้อะไร
ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของตอนนั้นแล้วกัน เพราะตอนนี้น่ะผีไม่กลัว แต่
กลัวไม่มีเงินมากกว่า -_เชื่อฉันเถอะว่าชีวิตที่ไม่มีเงินมันน่ากลัวกว่าการเจอผีเยอะเลย
"พายอาจจะกลับบ้านเสาร์นี้นะแม่...ค่ะ...ได้ค่ะ"
ฉันวางสายจากแม่ผเู้ ป็นทีร่ กั พลางเหลือบมองตัวเลขบอกเวลาด้านบน
ขอบจอโทรศัพท์มือถือ
ให้ตายเถอะ สามทุ่มกว่าแล้ว
จริงๆ พอเอาของออกจากกระเป๋าเสร็จตอนเย็น ฉันก็ไม่ได้ท�ำอะไรต่อ
เพราะดันเผลอหลับยาว =_=; มาสะดุ้งตื่นก็ตอนที่แม่โทรหาฉันเมื่อครู่นี้นี่ล่ะ
ฉันไล่ดูแชตไลน์เผื่อว่ามีคนทักมาระหว่างที่หลับไป แต่ก็ไม่มีใครเลย
สักคน ขนาดยัยออยที่บอกว่าจะไลน์หายังหายหัวไปเลย
แต่จะว่าไปคุณเจ้าของหอยังไม่ตอบไลน์ฉันเลยตั้งแต่เย็น -_-;
เอาเถอะ เรื่องนั้นช่างมันก่อนแล้วกัน
รู้สึกหิวยังไงไม่รู้แฮะ ฉันยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยด้วย
ฉันตัดสินใจเดินไปหยิบกระเป๋าสตางค์พลางออกมาจากห้อง แล้วก็ตอ้ ง
แปลกใจอยู่ไม่น้อยที่ได้เห็นว่าด้านหน้าหอมีนักศึกษาสลับกันเดินเข้าออก
ดู ไ ม่ ไ ด้ เงี ยบจนไม่ มี ค นเหมื อ นช่ ว งตอนเย็ น แถมยังมียามเฝ้าอยู่ที่ประตู
ด้านหน้าด้วยอีกหนึ่งคน
พอเห็นแบบนี้ก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมานิดหน่อยแฮะ
ก็พอจะรู้มาบ้างว่าหอนี้อยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ถึงแม้จะ
ต้องเดินเข้าซอยเปลีย่ วมาอีกเกือบห้าร้อยเมตรก็เถอะ การทีย่ งั มีพวกนักศึกษา
มาพักอยู่ที่นี่แสดงว่ามันก็อาจจะไม่ได้เลวร้ายอะไรเท่าไหร่ก็ได้ แต่การจะ
ออกไปหาของกินก็แอบล�ำบากอยู่ เพราะฉันจะต้องเดินออกไปหน้าซอย
ยังไงล่ะ
ฉันกลับเข้ามาที่หอเมื่อออกไปหาข้าวกินเป็นที่เรียบร้อย ยิ่งตกกลางคืน
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แล้วมีลมพัดมา กลิ่นกล้วยไม้ด้านหน้าหอยิ่งแรงเข้าไปใหญ่ แล้วมันก็เป็น
กลิ่นที่ฉันไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ด้วยสิ
กลิ่นดอกไม้นี่ล่ะตัวจุดชนวนให้ยิ่งรู้สึกหลอนเลย -_-;
ในขณะที่ฉันก�ำลังตัดสินใจจะเดินขึ้นไปยังชั้นสองก็นึกอะไรขึ้นมาได้
จริงสิ..ก่อนหน้าทีจ่ ะมาทีน่ ี่ ฉันได้เสิรช์ หาข้อมูลของหอนีอ้ ยูเ่ หมือนกันนะ
แล้วตามเว็บที่ปล่อยให้เช่าหอ มีข้อมูลบอกไว้ว่าชั้นดาดฟ้าของที่นี่มีมุม
จัดสวนเล็กๆ ให้ขึ้นไปนั่งเล่นได้ด้วย
หรือว่าจะลองขึ้นไปดูดี
จริงๆ พอเห็นว่ามีคนเช่าอยู่ตามปกติ ความหวาดหวั่นใจที่มีก่อนหน้านี้
ก็เหมือนจะหายไปง่ายๆ แบบนั้นเลยล่ะ
...เอาวะ ไปส�ำรวจสักนิดก็แล้วกัน เผื่อว่ามันเวิร์ก ถ้าเวลาคิดโปรเจ็กต์
ไม่ออก ฉันจะได้หอบเอาไปนั่งท�ำด้านบนเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศได้
คิดได้ดังนั้นฉันก็มุ่งหน้าไปทางลิฟต์แทนที่จะเป็นบันไดอย่างที่ต้ังใจไว้
ตอนแรก มื อ กดปุ่ม เลขห้ า โดยอั ต โนมั ติ และเมื่อมาถึงชั้น ดังกล่าว ฉัน ก็
แอบชะงักไปเล็กน้อยเมื่อไฟตามทางเดินดูจะสลัวกว่าชั้นที่ฉันอยู่ แถมยัง
เงียบจนดูเหมือนไม่มีคนอยู่แม้แต่คนเดียว
ท�ำไมไม่รู้จักเปลี่ยนไฟให้สว่างกว่านี้เนี่ย -_-;
ฉันยืนมองประตูทอี่ ยูฝ่ ง่ั ตรงข้ามกับลิฟต์ทมี่ ปี า้ ยกระดาษทีจ่ ะหลุดแหล่
มิหลุดแหล่เขียนค�ำว่า Rooftop แปะติดเอาไว้ ซึ่งก็เป็นไปอย่างที่คิดว่า
ลิฟต์จะต้องสิ้นสุดแค่ชั้นนี้ แล้วเดินขึ้นบันไดไปเองต่อ
ฉันผลักประตูบานนั้นเข้าไปก็พบกับบันไดขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้า แต่
ประเด็นคือมันมืดจนฉันชักหวั่นใจว่าตัวเองควรจะเดินขึ้นไปต่อหรือพอแค่นี้
อย่างน้อยถ้าเคยมีคนขึ้นไปบ้าง ไฟตรงนี้ก็น่าจะมีสิ -_-;
...แหะๆ
ฉันว่าฉันควรถอยหลังกลับดีกว่า
ไม่อยากขึ้นไปดูแล้วก็ได้ T_T อย่าเสี่ยงเลย
คิดได้แค่นั้นฉันก็รีบหมุนตัวกลับ เดินออกมาจากประตูบานนั้นอย่าง
รวดเร็ว
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"อ๊ากกกกก!"
หือ?
ฉันชะงักมือที่ก�ำลังจะกดปุ่มลิฟต์เมื่อได้ยินเสียงแปลกๆ ดังอยู่ไม่ใกล้
ไม่ไกล
...หรือว่าหูฝาด
"อ๊ากกกกก!"
นะ...นั่นมันใช่เสียงคนร้องรึเปล่าน่ะ -_-;
ฉันหันไปมองรอบๆ อย่างรวดเร็ว ทางเดินชั้นห้ายังคงปราศจากผู้คน
โดยสิ้นเชิงราวกับว่าฉันอยู่บนชั้นนี้แต่เพียงผู้เดียว
ละ...แล้วเสียงมันมาจากไหนกันน่ะ
"ช่วยด้วยๆๆๆ อ๊ากกกกก!"
...ฉันว่าฉันไม่ได้หูฝาดนะ TOT
ไปเถอะ...ไป พาย! อย่าอยู่ต่อเลย! ฮือออ!
ฉันรีบหันไปกดลิฟต์อย่างรวดเร็ว และจู่ๆ ก็ได้ยินเสียงตึกตักอะไร
บางอย่างดังมาจากทางหลังประตูบานที่ใช้ขึ้นไปยังดาดฟ้าที่ฉันเพิ่งจะเข้าไป
ดูเมื่อครู่นี้!
ฉันรีบกดปุ่มลิฟต์ระรัวเมื่อเสียงดังกล่าวเหมือนจะดังเข้ามาใกล้มากขึ้น
ทุกที
ตึก ตึก ตึก!
ลิฟต์ก็มาสักทีสิ โอ๊ย!
"ช่วยด้วย!"
ไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นว้อยยย YOY!
ปัง!
O.O!
ประตูบานดังกล่าวถูกเปิดออกอย่างรุนแรงราวกับมีคนถีบมัน! ฉัน
หันกลับไปมองอย่างตกใจ ก่อนจะเบิกตากว้างเมื่อเห็นผู้ชายคนหนึ่งพุ่งจาก
หลังประตูตรงมาทางที่ฉันยืนอยู่ สายตาเราประสานกันอยู่ชั่ววินาทีระหว่างที่
เขาก�ำลังพุ่งตรงมาทางฉัน!
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เดี๋ยว...เดี๋ยวก่อน!
และขณะทีส่ องเท้าของฉันก�ำลังจะถอยหนีเขา สองแขนของคนตรงหน้า
กลับคว้าตัวฉันไว้อย่างรวดเร็ว!
หมับ!
...!!!
ฉันยืนนิ่งอึ้งเมื่อร่างทั้งร่างก�ำลังถูกกอดด้วยชายแปลกหน้าที่สูงกว่า
ตัวเองจนฉันแทบจะจมไหล่เขา ใบหน้าของเขาซุกลงทีไ่ หล่ของฉัน กลิน่ น�ำ้ หอม
ที่เขาฉีดก�ำลังท�ำให้หัวสมองของฉันขาวโพลน
มะ...มัน...กะ...เกิดอะไรขึ้น!
"แมลงสาบ! ข้างบนมีแมลงสาบ!!! ช่วยด้วย!"
"...!"
ประโยคดังกล่าวหลุดออกมาจากปากเขา ขณะทีฉ่ นั ได้แต่ยนื อ้าปากค้าง
มากกว่าเดิม
...พระเจ้า
นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ย!
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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