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ค�ำเตือน
บุคคล เหตุการณ์ และสถานที่ในนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมติและไม่มีอยู่จริง
ผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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คนบางคนยอมเป็นนกในกรงขัง
หากกรงขังที่ว่านั้นคือหัวใจของใครอีกคน...
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บทน�ำ
คีน
ผมก�ำลังมองดูร่างบนเตียงซึ่งเป็นภาพที่สุดจะวาบหวิว ทว่ามันกลับ
น่ามองอย่างไร้ที่ติ
ร่างเปลือยเปล่าของวัยรุ่นเพศชายถูกผ้าห่มสีขาวปกปิดเอาไว้เพียง
บางส่วน ใครก็ตามที่มองดูอยู่คงจะเต็มไปด้วยความรู้สึกลุ้น ลุ้นว่าส่วนที่ถูก
ปิดบังอยู่นั้นจะเป็นอย่างไร จะดีกว่าส่วนที่เปิดเผยอยู่ตอนนี้หรือเปล่า
ร่างนัน้ อยูต่ รงหน้าผมซึง่ ก�ำลังนัง่ มองดูอยู่ อีกทัง้ ยังหลับสนิท แสดงออก
ให้เห็นอย่างเต็มทีว่ า่ เจ้าของร่างนัน้ ทัง้ วางใจและไว้ใจผมมากเพียงใด
เป็นเพราะเราทั้งคู่เพิ่งผ่านกิจกรรมสุดเร่าร้อนกันมา
ผมมีความสุขทางกาย การได้ปลดปล่อยหลังจากที่ถูกเก็บกักเอาไว้
มานานย่อมให้ความรู้สึกสดชื่นตามมาทีหลัง แต่ส�ำหรับความสุขทางใจ ผม
ก็มี...แต่ไม่มากนัก
เพราะไอ้เด็กนี่ยังอายุไม่ถึงยี่สิบ
ฉิบหายแล้วสัดคีนเอ๊ย...
หลังจากที่ผมเปิดกระเป๋าสตางค์และเห็นบัตรประจ�ำตัวประชาชน ผม
จึงได้รู้อายุที่แท้จริงของเด็กคนนี้ ผมไม่เคยมีอะไรกับคนที่อายุไม่ถึงยี่สิบ
มาก่อนจึงรู้สึกผิดไปถึงขั้วหัวใจ ส�ำหรับผมที่ใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่ในร่างของเด็ก
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มาโดยตลอดนั้นมีความรู้สึกว่าคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องเด็กกันหมด แม้
ผมเพิ่งจะย่างยี่สิบสองในปีนี้ก็ตาม
ที่ผ่านมาผมไม่เคยกินเด็ก ส่วนใหญ่แล้วคนที่ยอมขึ้นเตียงกับผมแบบ
ไร้ซึ่งพันธะใดๆ อายุอานามก็เลยยี่สิบมาแล้วทั้งนั้น
เด็กคนนี้เป็นลูกเต้าเหล่าใคร ท�ำไมถึงยอมเสียครั้งแรกให้คนอื่นง่ายๆ
ท�ำไมถึงยอมตามผมขึ้นมา และท�ำไมถึงไว้ใจให้คนอย่างผมท�ำอะไรก็ได้กับ
ร่างกายของเขาตามอ�ำเภอใจ
บอกเลยว่าลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ยังไม่เครียดขนาดนี้...
มิน่าเมื่อคืนมันถึงเข้าไปในคอนเสิร์ต edm ไม่ได้ มิน่ามันถึงท�ำได้แค่
อยู่หน้าทางเข้าคอนเสิร์ตแล้วมองเข้าไปด้วยตาละห้อย
จากนั้นก็หันมาสบตากับผม แล้วเราสองคนก็...นั่นแหละ
ให้ตายเถอะ ขอผมนวดขมับแป๊บ
ผมได้ยนิ เสียงฝีเท้าเดินอยูห่ น้าประตู เมือ่ รูว้ า่ มีคนก�ำลังมาผมจึงรีบหยิบ
ผ้าห่มมาคลุมตัวเด็กคนนี้เอาไว้อย่างเต็มตัว แทนที่จะปล่อยให้มันหมิ่นเหม่
เหมือนเมือ่ กี้
คนที่มาหาผมถึงห้องชื่อ 'ไอ้เบส' เป็นเพื่อนสนิทที่สุดของผมและก็เป็น
เพื่อนที่คอยดูแลผมมาตลอด
"ได้เรือ่ งแล้ว" เบสกระซิบ ตวัดสายตามองดูรา่ งบนเตียงก่อนหันมามองผม
"คนคนนีค้ อื เด็ก 'ไอ้ดล' หอหกว่ะ"
"หา!" ผมอดทีจ่ ะอ้าปากค้างไม่ได้ ไม่วา่ ยังไงก็ตามผมไม่ควรมีปญ
ั หากับ
เด็กหออืน่ เพราะแค่หอตัวเองผมก็ปวดหัวจะแย่อยูแ่ ล้ว "เด็กทีว่ า่ นีเ่ ด็กยังไง"
"ไม่ใช่เด็กแบบนั้น" เบสช่วยแก้ "เด็กแบบเด็กที่บ้าน เด็กรับใช้อ่ะ"
ผมมองไปที่ร่างใต้ผ้าห่มบนเตียงอีกรอบ "ไอ้ดลมันมีเด็กรับใช้หน้าตาดี
ขนาดนี้เลยเหรอ"
"ใครจะรู้วะ"
"..."
"ทีเ่ ด็ดไปกว่านัน้ " เบสส่งโทรศัพท์มาให้ "ข่าวเรือ่ งทีว่ า่ มีคณ
ุ ปูถ่ กู ลอตเตอรี่
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แจ็กพ็อตหกสิบล้านอ่ะ...คนทีม่ งึ เพิง่ จะเอานีค่ อื หลานแท้ๆ ของคุณปูค่ นนัน้ "
"เหลือเชือ่ " ไอ้ขา่ วนีใ่ ครๆ ต่างก็พดู ถึงครับ มันดังอยูน่ านในโลกโซเชียล
เพราะคุณปูถ่ กู รางวัลปุบ๊ ท่านก็เสียชีวติ ปับ๊ เนือ่ งจากตกใจจนหัวใจวาย เงินรางวัล
ทีไ่ ด้จงึ ตกไปอยูก่ บั หลานเพียงคนเดียว...ซึง่ ก็คอื เด็กทีผ่ มเพิง่ จะนอนด้วยเมือ่ คืน
"กูเครียดมากอ่ะ"
"เครียดอะไรวะ" ไอ้เบสเลิกคิ้ว
"มันเพิ่งอายุสิบเก้าเอง"
"มันก็ไม่เด็กแล้วนี่" เพื่อนผมหัวเราะชอบใจ
"ไม่ใช่อย่างนั้นโว้ย"
"..."
"กูไม่เคยมีอะไรกับคนที่อายุไม่ถึงยี่สิบ มันผิดหลักในการใช้ชีวิตของกู"
เบสท�ำหน้าเบื่อโลกใส่ผม "มึงเองก็เริ่มมีอะไรกับผู้หญิงตั้งแต่อายุยัง
ไม่ถึงยี่สิบนะ มึงจะมาคิดมากท�ำไม"
"ไม่รู้ว่ะ" คงมีแต่ผมที่เข้าใจความคิดของตัวเองคนเดียว
"เอาเถอะ พลาดไปแล้วนี่" เบสหยิบโทรศัพท์คืนไปจากผม "เดี๋ยวกูจะ
ออกไปข้างนอก หาอะไรกินสักหน่อย มึงก็อย่าลืมหาอะไรลงท้องด้วยล่ะ"
"อย่าลืมบอกแม่บ้านให้ท�ำกับข้าวไว้ให้หน่อยนะ"
"เออ"
เบสเดินจากไปแล้ว มันปล่อยให้ผมได้มองร่างของเด็กคนนีอ้ กี รอบ ผม
ลุกขึน้ ยืน เดินไปเดินมาอยูข่ า้ งเตียงอย่างเคร่งเครียด ปกติแล้วผมจะไม่เครียด
ขนาดนี้เวลาที่หิ้วใครไม่รู้มานอนด้วย ความสัมพันธ์แบบวันไนต์สแตนด์ยังไง
ก็ตอ้ งจบลงในเช้าวันต่อมา ไม่มกี ารถาม ไม่มกี ารพูดคุย มีแต่การแยกจากกัน
ก็เท่านัน้
แต่ส�ำหรับคนคนนี้ ดูท่าจะยังไม่จบง่ายๆ
อาจจะได้จบลงตอนสายๆ หรือไม่ก็ตอนบ่ายๆ...เพราะตอนนี้ไอ้เด็กนี่
มันยังไม่ตื่นเลยครับ
จากการทีผ่ มมีอะไรกับมันเมือ่ คืน สามารถพิสจู น์ได้เลยว่ามันไม่เคยผ่าน
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เรือ่ งแบบนีม้ าก่อน การทีผ่ มท�ำกับมันรุนแรงแบบนัน้ ก็คงไม่แปลกทีม่ นั จะหลับ
เป็นตาย
รอมันตื่นก่อนก็แล้วกัน...ผมกับมันมีเรื่องต้องคุยกัน
สายก็แล้ว เที่ยงก็แล้ว ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงตรง ในที่สุดเด็กคนนั้น
ก็ตื่นขึ้นมา
ตอนนั้นผมก�ำลังนั่งเคลียร์ปัญหาผลก�ำไรของร้านหนึ่งในเครือภารกร
ซึง่ เป็นกิจการของทีบ่ า้ นอยู่ ทันทีทไี่ ด้ยนิ เสียงขยับตัวและฝีเท้า ผมก็วางเอกสาร
ตรงหน้า จากนัน้ ก็จอ้ งเขม็งไปทีอ่ กี ฝ่ายทันที
"ทางออกอยูไ่ หนวะ" มันถามผม ทัง้ ๆ ทีย่ งั อยูใ่ นชุดเดิมและก็ดเู หมือนจะ
ยังไม่ได้อาบน�ำ้ ด้วย
"อย่าเพิ่งไป มาคุยกันก่อน" ผมชี้ไปที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้าม
"ไม่มีอะไรต้องคุยแล้ว" ท่าทางของมันทั้งเข็ดขยาดและดูอับอาย ผม
ถอนหายใจ เมื่อคืนผมท�ำอะไรลงไปกับเด็กคนนี้ จากอะไรหลายๆ อย่างผม
ค่อนข้างแน่ใจว่ามันไม่เคยผ่านมือใครมาอย่างแน่นอน
"ถ้าอย่างนั้นจะไม่บอกทางออก"
"กูหาเองก็ได้"
"ท�ำไมพูดไม่เพราะ พีแ่ ก่กว่าเรานะ" อย่างน้อยก็ชว่ ยให้เกียรติคนทีผ่ า่ น
ค�ำ่ คืนหฤหรรษ์ดว้ ยกันมานิดนึง
"เอ่อ ขะ...ขอโทษครับ"
พูดง่ายดีว่ะ...มันคงเป็นเด็กที่มีมารยาทมาก บ้านไอ้ดลคงจะอบรม
บ่มนิสัยมาเป็นอย่างดี
"นั่งก่อน" ให้ตายเถอะ ปกติแล้วผมไม่ชอบต้องย�้ำอะไรหลายๆ รอบ
มันเสียเวลา
เด็กคนนัน้ เดินมานัง่ ฝัง่ ตรงข้ามผมด้วยท่าทางขัดๆ ดูกร็ วู้ า่ เป็นเพราะผม
ผมท�ำให้มนั เดินเหินยากขึน้ และผมก็ไม่ควรจะเพิกเฉยใดๆ ต่อเรือ่ งนี้
มันปรนนิบัติผมเป็นอย่างดี ถ้าถูกใจใคร ผมก็มักจะให้รางวัลชิ้นใหญ่
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เป็นการตอบแทนเสมอ
"ชื่ออะไร" ผมถาม
"น�้ำเงิน"
"รู้จักมอ B ใช่มั้ย" ไม่รู้จักก็คงแปลก เจ้านายมันอยู่หอหกมอนี้นี่
"รู้ครับ"
"..."
"ก�ำลังจะเข้าไปเรียนปีนี้"
ผมมองหน้า 'น�้ำเงิน' ด้วยสายตาอึ้งๆ พร้อมกับท�ำการประเมินอย่าง
รวดเร็วตามสัญชาตญาณของรุ่นพี่มอ B ว่าเด็กคนนี้จะเด้งไปอยู่หอไหน
จะเป็นหอหนึง่ หรือเปล่านะ...ผมไม่รวู้ า่ มันเรียนเก่งเหมือนเป็นลูกหลาน
ไอน์สไตน์หรือเปล่า
หรือจะเป็นหอสอง แต่ตัดหอสองทิ้งไปได้เลยครับ...ผมเห็นหุ่นมันมา
ทั้งคืน ก้างๆ แบบนี้ยังไงก็ไม่มีทางชอบเล่นกีฬาแน่
ส่วนหอสาม...ผมว่าน�้ำเงินยังพอมีลุ้น มันเป็นเด็กนัยน์ตาแข็งกร้าว
คนหนึ่งที่หากคุณได้มอง คุณจะต้องสะดุดในดวงตาคมของมันแน่ๆ
หรือจะถูกเด้งมาหอสีข่ องผม...ผมไม่แน่ใจในเรือ่ งนีเ้ ท่าไหร่เพราะได้ขา่ ว
ว่ามันเป็นเด็กบ้านไอ้ดล ยังไงก็คงไม่น่ารวยพอที่จะมาอยู่หอนี้ แต่ว่ามันเพิ่ง
ได้รบั ทรัพย์สนิ จากปูข่ องมันมานะ
หรือจะเป็นหอห้า...น�้ำเงินมันชอบเล่นเกมหรือเปล่า
หรือจะเป็นหอหก...มันจะต้องได้อยู่หอนี้แน่ๆ ถ้ามันเป็นเด็กติสต์แตก
อินดี้ ไม่สนใจสังคมโซเชียลไลฟ์อะไรใดๆ
"พี่มองอะไรของพี่อยู่" น�้ำเงินท�ำสีหน้าไม่เข้าใจ
"ไม่มอี ะไร" ผมบอกปัด จนถึงตอนนีผ้ มก็ยงั ไม่รอู้ ยูด่ วี า่ อีกฝ่ายควรจะไปอยู่
หอไหน "ตกลงชือ่ น�ำ้ เงินใช่มยั้ บ้านอยูไ่ หน เดีย๋ วจะให้คนรถไปส่ง"
"ไม่เป็นไรครับ ผมโบกแท็กซี่กลับเองได้"
มันจะจบลงแค่น้ีจริงๆ น่ะเหรอ ท�ำไมน�้ำเงินมันไม่คิดที่จะเรียกร้องเงิน
หรือของรางวัลอะไรเลย มันสมควรได้รบั ไปจากผมนะ ผมยินดีจะให้มนั มากกว่า
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คนอืน่ ด้วยซ�ำ้
"เท่าไหร่" ปากผมไวกว่าความคิด โพล่งออกไปอย่างลืมนึกไปว่าอีกฝ่าย
จะรูส้ กึ ยังไง
"หา?" มันดูเอ๋อกว่าที่ผมคิด
"น�้ำเงินอ่ะ...เท่าไหร่"
แก้มตอบๆ ของมันมีสีแดงขึ้นมาประดับ "เรื่องนี้ไม่ต้อง"
ถึงกับงงเลยกู "ได้เหรอ"
"ก็ถือว่าได้กับได้กันทั้งคู่ วิน-วินไง พี่มีความสุข ผมก็...มีความสุข"
ผมกะพริบตามองอีกฝ่ายอย่างไม่อยากจะเชื่อ เกิดมาก็เพิ่งเคยพบ
เคยเห็นคนแบบนี้ ผมคิดว่าน�้ำเงินรู้แน่ๆ ว่าผมมีฐานะความเป็นอยู่อย่างไร
ผมคิดว่ามันรู้ตั้งแต่มันเห็นผมที่หน้าคอนเสิร์ต edm เมื่อคืนด้วยซ�้ำ ผมไม่ได้
เป็นมนุษย์ที่รวยธรรมดา แต่ผมโคตรพ่อโคตรแม่อภิมหารวย...
นึกว่าเพราะเหตุผลนี้จึงท�ำให้มันยอมก้าวขึ้นรถตามผมมา และผมก็
นึกว่ามันต้องการอะไรบางอย่างจากผมซะอีก
แค่เรื่องบนเตียงอย่างนั้นเหรอ
"บอกทางออกผมได้หรือยังครับ"
"..."
"คอนโดฯ หรือเขาวงกตครับเนีย่ พีอ่ ยูพ่ ไี่ ม่งงเหรอ ประตูมเี ป็นสิบๆ บาน
แบบนี"้
สิ่งที่ท�ำให้ผมอึ้งตามมาอีกระลอกนั่นก็คือมันไม่คิดจะสนใจอย่างอื่น
ในตัวผม เงินก็ไม่เอา ความใส่ใจของผมก็ไม่เอา...
หรือสิ่งที่มันต้องการก็คือความสุขจากการได้ปลดปล่อยเรื่องอย่างว่า...
แค่นั้นจริงๆ
ในเมื่อเจ้าตัวไม่ต้องการ ผมเองก็ไม่ควรที่จะถามเซ้าซี้ต่อ "ทางออกอยู่
ทางนั้น"
มันมองดูก่อนจะถอนหายใจ "ไกลเว่อร์ นี่คอนโดฯ หรือห้าง"
"ขี้บ่น"
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น�้ำเงินหัวเราะ ผมเดินตามหลังมันไปเพราะรู้สึกว่ายังไงก็ต้องท�ำอะไร
สักอย่าง ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีคู่นอนในแบบที่ผมไม่ได้แคร์ความรู้สึกอะไร
เลยก็ตาม แต่อย่างน้อยผมก็ได้ให้อะไรบางอย่างแก่คนเหล่านั้น ส่วนใหญ่
ก็จะเป็นเงินหรือไม่ก็สิ่งของ แต่ส�ำหรับคนคนนี้...มันไม่ต้องการอะไรเลย
และถ้าผมไม่ท�ำอะไร ผมก็คงจะโมโหตัวเอง
มันหยิบโทรศัพท์ขนึ้ มา หน้าจอโชว์เบอร์ของดลทีผ่ มคิดว่าน่าจะเป็นดล
หอหกคนเดียวกันกับทีผ่ มรูจ้ กั
"ครับคุณดล" น�ำ้ เงินหยุดเดิน สีหน้าเปลีย่ นไปอย่างเห็นได้ชดั "อยูบ่ า้ น
เพือ่ นครับ อาจจะไม่ได้กลับในอีกสักพัก คุณดลมีอะไรหรือเปล่า"
เสียงนอบน้อมแบบนี้ต้องเป็นเด็กที่บ้านไอ้ดลจริงๆ แน่
"ครับ ครับ แค่นี้นะครับ"
น�้ ำ เงิ น ถอนหายใจยาว ดู ส ลดอย่ า งที่ ผ มไม่ นึ ก ไม่ ฝ ั น มาก่ อ น ผม
สะดุ้งโหยงตอนที่อีกฝ่ายหันกลับมา มันเจอเข้ากับสายตาของผมเต็มๆ
"ต้องตามติดถึงนี่เลยเหรอครับ"
"ก็กลัวจะหลงน่ะ"
คนอายุน้อยกว่าหัวเราะหึๆ "ท�ำให้มันสับสนน้อยลงกว่านี้จะดีกว่า
นะครับผมว่า ผมไม่เคยเห็นคอนโดฯ ใครสลับซับซ้อนแบบนี้มาก่อนเลย"
"มันก็เคยเหมือนคอนโดฯ ธรรมดาอ่ะ แต่พวี่ า่ งไง ท�ำให้มนั สลับซับซ้อน
ชีวติ จะได้ไม่นา่ เบือ่ "
"ต้องไม่ว่างอย่างเดียวนะครับ"
"..."
"ต้องรวยด้วย" ผมยิ้มเบาๆ ส่วนน�้ำเงินยกมือลา "ไปนะครับ"
"เดี๋ยวก่อน" ให้ตายเถอะ วันนี้ผมดูไม่เป็นตัวของตัวเองเลย ปกติผม
ไม่เคยต้องมาใส่ใจหรือตามตื๊อใครขนาดนี้
"ครับ"
"ที่บอกว่าจะยังไม่กลับในอีกสักพักน่ะ จะไปอยู่ไหนเหรอ"
น�้ำเงินเลิกคิ้ว ผมเพิ่งรู้สึกในตอนนั้นเองว่าผมสนใจเรื่องของอีกฝ่าย
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มากเกินไป
"ก็แค่ถามดู เผื่ออยากได้ตังค์ไปซื้อนั่นซื้อนี่"
"นี่ ผมไม่ได้ขายตัวนะ"
"รู้"
ดวงตาแข็งๆ ของน�้ำเงินเบิกโพลงอย่างตื่นตกใจ "รู้เหรอ"
"ลีลาเด็กอนุบาลแบบนั้นท�ำไมจะไม่รู้"
"นี่ไม่ได้ดูถูกใช่มั้ย"
ผมรีบส่ายหน้าดิก "เปล่า"
"..."
"ก็ดีออก"
น�ำ้ เงินมองผมด้วยสีหน้าทีอ่ อ่ นโยนมากขึน้ "พีจ่ ะปล่อยผมไปได้หรือยัง"
"แน่ใจนะว่าไม่อยากได้อะไร"
"อยากกลับแล้วเนี่ย"
"กินข้าวก่อนมั้ย"
"ผมจะไปกินข้างนอก"
"เงิน"
"บอกแล้วว่าไม่ได้ขายตัว"
"บ้าน"
"จะบ้าเหรอ"
"รถ"
"เว่อร์"
"คอนโดฯ"
"ไปเปย์ที่อื่น" น�้ำเงินร�ำคาญผมแน่แท้เลยทีเดียว "ผมไปก่อนนะครับ"
ผมถอนหายใจอย่ า งปลงๆ ในเมื่ อ อี ก ฝ่ายไม่ ต ้ อ งการอะไรขนาดนี้
ถามไปก็คงไม่มีประโยชน์อีกแล้ว
"ก็ได้"
น�้ำเงินอยู่ตรงหน้าประตูห้อง ผมมองตามแผ่นหลังนั้นอย่างไม่คาดหวัง
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อะไรอีก จนกระทั่งอีกฝ่ายหันมามองหน้าผม
"ผมยังไม่รู้ชื่อพี่เลย"
นี่คือตัวอย่างของวันไนต์สแตนด์อย่างแท้จริง...มีอะไรกันแต่ไม่รู้จัก
แม้กระทั่งชื่อ
"คีน" ผมยิ้มเล็กๆ ก่อนตอบ
"คีน" มันทวนชื่อพร้อมท�ำหน้าสงสัย
"คุ้นเหรอ"
"ไม่"
อ้าว ไอ้เด็กนี่...น�้ำเงินหัวเราะให้ผมก่อนจะออกจากห้องไป
เสียงประตูปิดตามมาด้วยเสียงทอดถอนใจของผม ผมคิดว่าอีกสัก
สองสามวันก็คงจะลืมเด็กคนนี้ได้ แต่ใครเล่าจะรู้...ว่าหลังจากวินาทีนั้นผม
ก็ยังเลิกคิดถึงมันไม่ได้เลย
ผมติดบ่วงเด็กที่ชื่อน�้ำเงินอย่างจริงจัง

น�้ำเงิน
ผมชื่อน�้ำเงิน และผมแอบรักเจ้านายตัวเองที่ชื่อดล
เขาโทรตามผมกลับบ้าน แต่ ณ ขณะนี้ผมยังไม่พร้อมที่จะเจอหน้าเขา
ไม่ใช่เพราะผมเพิ่งเสียตัวให้กับชายแปลกหน้าที่พบเจอหน้าคอนเสิร์ต edm
เมือ่ คืน ไม่ใช่เพราะผมคิดว่าตัวเองต�ำ่ ต้อยด้อยค่าลงไปแทนทีจ่ ะหวงตัวให้กบั
คนที่ตัวเองมีใจให้ มันไม่ใช่แบบนั้นเลย
ผมอยากตัดใจจากคุณดล...มันก็เท่านั้นเอง
จริงๆ แล้วผมไม่ใช่เด็กรับใช้ทใี่ กล้ชดิ อะไร ปูข่ องผมต่างหากทีเ่ ป็นคนสวน
บ้านคุณดลมาเกือบทัง้ ชีวติ ตัง้ แต่ปเู่ สีย ผมก็เพิง่ ได้มโี อกาสมาใกล้ชดิ กับคุณดล
เจ้านายคนเล็กที่ผูกพันกับปู่ผมมากกว่าผมเสียอีก คุณดลคร�่ำครวญแล้ว
คร�่ำครวญอีกเรื่องที่ตัวเองเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ปผู่ มเสีย เขาเป็นคนน�ำเรื่องที่
ปูถ่ ูกลอตเตอรี่หลายสิบล้านไปบอกท่านเอง และหลังจากนั้นปูผ่ มก็...เสีย
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นั่นแหละครับ
ผมไม่โทษคุณดลเลยสักนิด ปูผ่ มชราภาพมากแล้วและผมก็รอู้ กี ด้วยว่า
หัวใจของท่านไม่แข็งแรง นึกโทษตัวเองมากกว่าทีม่ วั แต่ทำ� งานหาเงินอยูข่ า้ งนอก
หามรุง่ หามค�ำ่ จนลืมใช้เวลาอยูก่ บั ปู่ จนกระทัง่ ปูเ่ สียผมจึงได้รสู้ ำ� นึก
ผมกับคุณดลปลอบใจกันและกันอยู่ในบ้านหลังเล็กซึ่งเป็นของคุณดล
ความใกล้ชดิ สนิทสนมตลอดระยะเวลาสองถึงสามเดือนก่อนทีเ่ จ้านายของผม
จะเปิดเทอมมันท�ำให้ผมเกิดความรูส้ กึ หวัน่ ไหวเป็นครัง้ แรก ทีผ่ า่ นมาผมไม่เคย
คิดเรื่องความรักมาก่อนเพราะผมเป็นเด็กยากจน แต่เมื่อได้มาอยู่ใกล้ชิดกับ
คุณดล...ผมห้ามใจตัวเองเอาไว้ไม่ไหว
แต่แล้ว...ฝันของผมก็สลายหายไปในพริบตาเมื่อคุณดลโทรสั่งให้ผม
ไปรอรับที่หน้าคอนเสิร์ต edm ภาพที่ผมเห็นก็คือคุณดลอยู่กับหญิงสาว
สุดเปรี้ยว อีกทั้งยังไซ้คอเจ้าหล่อนเหมือนโลกนี้มีกันแค่สองคน
ใจผมหล่นไปอยู่ตาตุ่ม
ยอมรับว่าผมคิดไปเองว่าคุณดลอาจจะมีใจให้ผมไม่มากก็น้อย เมื่อ
ได้เห็นภาพบาดตาบาดใจหน�ำซ�ำ้ ยังตอกย�ำ้ เรือ่ งทีผ่ มมีความรักซึง่ เป็นไปไม่ได้
ผมจึงได้จัดการซดเหล้าอยู่นอกงาน (ร้านหน้าคอนเสิร์ตไม่ตรวจบัตรอยู่แล้ว)
และก็เผลอไปสบตากับหนุม่ หล่อแปลกๆ ซึง่ ก�ำลังมองผมอยู่
ท�ำไมถึงเป็นหนุ่มหล่อแปลกๆ น่ะเหรอ ก็เพราะคนคนนี้มีหน้าตาหล่อ
ในแบบที่มีเอกลักษณ์โคตรๆ เป็นคนที่หากคุณมองหน้าเขาครั้งเดียวคุณก็จ�ำ
เขาได้เลยอะไรท�ำนองนัน้ ผมเผลอสังเกตเขาอยูน่ านจนกระทัง่ เขาคนนัน้ ส่งยิม้
มาให้
ผมจึงส่งยิ้มตอบกลับไป...
พอจะรู้ว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นต่อ แม้ว่าจะไม่เคยมีแฟนหรือความ
สัมพันธ์ทางกายสุดฉาบฉวย แต่การทีผ่ มท�ำงานหาเงินเองตัง้ แต่เด็กท�ำให้ผม
ไม่ได้เป็นคนใสๆ ผมรูว้ า่ อีกฝ่ายต้องการอะไร และผมก็รดู้ ว้ ยว่าตัวเองต้องการ
อะไร
ประชดชีวิต...และก็ท�ำทุกทางเพื่อให้ตัวเองลืมคุณดล
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เป็นของคนอื่นไปเลยตอนนี้น่าจะดีที่สุด
'เห็นมองอยู่นาน...สนใจผมเหรอ'
น�้ำเสียงคนคนนี้สุภาพ อีกทั้งการแต่งตัวยังเต็มไปด้วยของแพงหูดับ
ตับไหม้ แต่นี่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่ท�ำให้ผมยอมที่จะไปกับเขา เหตุผลที่ผมยอม
เป็นเพราะเขาดูไม่ได้เลวร้าย ถ้าเรามีความสัมพันธ์กนั ผมคิดว่าเขาคงไม่ทำ� ร้าย
อะไรผมต่อ เช่นการแบล็กเมล์หรืออะไรท�ำนองนัน้
เขาดูมพี ร้อมทุกสิง่ จนผมคิดว่าแค่ผมคนเดียวเขาคงไม่มเี วลามากลัน่ แกล้ง
หลังจากมีอะไรกันหรอกมัง้
ยอมก็ยอม...ยังไงก็ขอลองดูสักครั้ง
'แน่ใจนะครับ?'
คนคนนี้ถามย�้ำระหว่างที่ผมก�ำลังจะขึ้นรถไปกับเขา ภาพความทรงจ�ำ
ระหว่างผมกับคุณดลตลอดระยะเวลาหลายเดือนถูกตัดสลับกับภาพที่คุณดล
มีความสุขกับหญิงสาวหน้าคอนเสิร์ต
มันท�ำให้ผมกล้าตัดสินใจขึ้นรถไปกับหนุ่มหรูดูแพงคนนี้
นั่ น แหละครั บ คื อ ที่ ม าของเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในตอนบ่ า ย...พี่ คี น
(ขออนุญาตเรียกเขาแบบนี)้ คือคนทีผ่ มมีความสัมพันธ์ดว้ ยเพราะอยากประชด
ชีวติ เราสองคนไม่มอี ะไรผูกมัดกัน เรียกได้วา่ เสร็จกิจปุบ๊ แยกกันปับ๊ แม้พคี่ นี
เขาจะถามว่าผมต้องการอะไรหรือเปล่าก่อนออกมา แต่ผมก็ยังยืนกรานตอบ
กลับไปว่าไม่ตอ้ งการอะไรทัง้ สิน้
ผมไม่ใช่เด็กขาย อีกอย่างหนึง่ ไม่ใช่แค่พคี่ นี 'ได้' แต่ผมก็ 'ได้' ด้วย แม้จะ
เป็นฝ่าย...เอ่อ...รับและเสียเปรียบ แต่ผมก็คดิ ว่าทีพ่ คี่ นี ท�ำกับผมมันก็ไม่ได้แย่
ไม่ใช่การบังคับข่มเหง ไม่ใช่การท�ำร้ายร่างกายโดยทีผ่ มไม่ได้สมัครใจ
'แบบนี้เจ็บหรือเปล่า'
'ไม่ไหวก็บอกนะ'
'นี่ครั้งแรกใช่มั้ย'
เจ้านายอย่างคุณดลทีว่ า่ นิสยั ดีมากแล้วยังไม่ออ่ นโยนและสุภาพกับผม
ขนาดนี้เลย เพราะเหตุนี้ผมถึงไม่อยากสร้างปัญหาอะไรให้เขาอีก ทันทีที่ตื่น
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ผมก็รีบออกมาจากคอนโดฯ สุดพิศวงงงงวยของพี่คีนอย่างรวดเร็ว
หนุ่มหล่อหน้าแปลกอีกทั้งยังรวยจนอธิบายเป็นค�ำพูดไม่ได้...ผมจะ
ขอจ�ำเขาไว้เป็นภาพความทรงจ�ำที่สุดจะเลือนรางก็แล้วกัน
เนือ่ งจากยังไม่มอี (ติารมณ์
ทจี่ ะกลั
งบ้านซึ
ุ ดลรออยู่ ผมจึงได้แต่
ดตามอ่
านต่บอไปยั
ได้ในฉบั
บเต็ง่ มีมค)ณ
เตร็ดเตร่ในห้างสรรพสินค้าที่อยู่ไม่ไกลจากคอนโดฯ พี่คีน ผมรู้ว่าผมเป็นเด็ก
รับใช้ทสี่ ดุ แสนจะไม่เอาไหน เจ้านายเรียกหาแต่ผมกลับลีลาทีจ่ ะกลับไปอยูไ่ ด้
ผมท�ำตัวน่าโมโห แต่จุดยืนของผมก็คือผมเป็นแค่หลานคนสวนของคุณดล
ไม่ใช่เด็กรับใช้บ้านคุณดลมาก่อน ฉะนั้นผมจึงไม่จ�ำเป็นต้องท�ำตามค�ำสั่ง
ไปหมดเสียทุกอย่าง เรือ่ งนีค้ ณ
ุ ดลเองก็เห็นด้วย
เพราะเขาเป็นคนง่ายๆ อีกทั้งยังเข้าอกเข้าใจเด็กยากจนที่จู่ๆ บุญก็
หล่นทับหัวหลายสิบล้าน ใจผมก็เลยตกเป็นของเขาอย่างง่ายดาย
ผมอกหักดังเป๊าะ แต่มนั ก็ดแี ล้วล่ะทีเ่ ป็นแบบนี้ อย่างน้อยคุณดลก็เป็น
เจ้านายและพี่ชายที่ดี ขืนผมสารภาพความรู้สึกออกไป เจ้านายคนนี้ก็คงจะ
มองผมอย่างอึดอัด และความสัมพันธ์ระหว่างเราก็คงเปลีย่ นไป
บุญมึงมีเท่านี้แหละน�้ำเงิน...มีแค่ได้มองเขาและดูเขามีความสุขกับ
ผู้หญิงคนอื่น
"เฮ้ออออ" ผมถอนหายใจขณะนั่งกินไอศกรีม เป็นร้านที่ผมเคยท�ำงาน
พาร์ตไทม์แต่อยู่สาขาอื่น ผมชอบกินรสช็อกโกแลตและก็ติดมันมากด้วย
"ปูใ่ ห้เงินผม ปูใ่ ห้ความรักกับผม แต่ป.ู่ ..ไม่ให้ผมสมหวัง"
น�ำ้ ตาปริม่ อยูท่ ขี่ อบตา พยายามคิดว่ามันเป็นเพราะความเจ็บทีส่ ะโพก
ไม่ใช่เพราะความคิดถึงปู่
เอ๊ะ หรือมันจะเป็นเพราะทั้งสองอย่างรวมกัน
"ผมคิดถึงปู่"
ยอมรับก็ได้ว่าคิดถึง...ผมเป็นหลานประเภทปากแข็งสุดๆ เหมือนกับปู่
ทีป่ ากแข็งเหมือนกัน เราสองคนไม่เคยแสดงความรักต่อกันอย่างชัดเจนทัง้ ๆ ที่
เหลือกันอยู่แค่สองคน ปู่ปล่อยให้ผมไปเผชิญโลกแห่งการท�ำงานตั้งแต่อายุ
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