ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน
ทดลองอ่าน

Pre ���������������.indd 1

28/12/2560 BE 15:54

ไออุ่นศูนย์องศา
ฮันนี่~ เขียน
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
เลขมาตรฐานสากลประจำ�หนังสือ ISBN 978-616-06-2155-2
ภาพปก
จัดพิมพ์โดย

ZOO
สำ�นักพิมพ์เอเวอร์วาย (ในเครือบริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำ�กัด)
285/33 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2840-4800 โทรสาร 0-2840-4801
อีเมล everybook2015@gmail.com
เว็บไซต์ www.facebook.com/everyyyyy

จัดจำ�หน่ายทั่วประเทศโดย
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำ�กัด
108 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม
ตำ�บลมหาสวัสดิ์ อำ�เภอบางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 0-2423-9999 โทรสาร 0-2449-9561-3
เว็บไซต์ www.naiin.com
ราคา 329 บาท

Pre ���������������.indd 2

6/3/2561 BE 14:05

คำ�นำ�
หลั ง จากที่ 'ฮั น นี่ ~ ' ออกผลงานน่ า รั ก ๆ ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งราวของบอสหนุ ่ ม กั บ
เด็กฝึกงานให้เราได้ฟนิ กันไปแล้ว ก็ถงึ คราวเต็มอิม่ กับนิยายรักเรือ่ งใหม่ทมี่ าพร้อมกับ
บรรยากาศหนาวๆ ของประเทศญี่ปุ่นกันค่า
เมือ่ หนุม่ น้อยทีช่ อื่ 'ชะคราม' อยากออกไปเผชิญโลกกว้างเพียงล�ำพังเพือ่ พิสจู น์
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ในฝันทีใ่ ครหลายๆ คนอยากไปเยือน แถมยังท�ำให้ได้พบกับใครคนหนึง่ ทีเ่ ขาลืมเลือน
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ฮันนี่~ 5

บทน�ำ
旅行 คือ การท่องเที่ยว

旅行 [りょこう, ryokou] = travel, trip

เอาล่ะ ตัว๋ เครือ่ งบินพร้อม! พาสปอร์ตพร้อม! เงินเยนพร้อม! กระเป๋าเสือ้ ผ้า
และแผนการท่องเทีย่ วพร้อม! โทรศัพท์มอื ถือพร้อม!
หนาวนี้ตั้งใจจะออกนอกประเทศไปสัมผัสลมหนาวให้สะใจที่ญี่ปนุ่
สักหน่อย ตั๋วเครื่องบินช่วงโปรก็ถูกแสนถูก แค่คิดถึงทาโกะยากิ เนื้อย่าง
ราเม็งร้อนๆ ก็น�้ำลายจะไหล ผมกลืนน�้ำลายและกลับมาสนใจของตรงหน้า
อีกครั้ง อีกแค่ไม่กี่วันก็จะถึงก�ำหนดบินของผมแล้ว 22 ธันวาคม เป็นครั้งแรก
ทีผ่ มจะเดินทางออกนอกประเทศตัวคนเดียวเสียด้วย แต่อมื เหมือนจะลืมอะไร
นะ
"เฮ้ย ที่พัก!" ผมพูดเสียงดังจนเกือบเหมือนการตะโกน
"คราม ท�ำอะไรเสียงดัง" พี่ชายผมส่งเสียงมาจากห้องข้างๆ
"เปล่ า ครั บ ครามลื ม ท� ำ การบ้ า น!" ผมตะโกนกลั บ ไปและรี บ ซ่ อ น
กระเป๋าเดินทางใบโตกลับเข้าไปในตู้เสื้อผ้า กล้องถ่ายรูปและของต่างๆ ก็ถูก
ยัดเข้าไป
มันเป็นความลับน่ะครับ ถ้าที่บ้านรู้ว่าผมจะหนีไปเที่ยวไกลถึงญี่ปนุ่
ต้องโดนบ่น โดนห้าม และอะไรอีกสารพัด เป็นลูกคนสุดท้องก็น่าเบื่ออย่างนี้
พี่ๆ เห็นผมเป็นเด็กอยู่ตลอด ผม ม.หก แล้ว และพร้อมที่จะออกไปเผชิญ
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6 ไออุ่นศูนย์องศา

โลกกว้าง
"ต้องหาที่พักก่อน โอย ลืมเรื่องส�ำคัญขนาดนี้ได้ยังไง" ผมบ่นและ
ขยี้หัวตัวเอง พร้อมเปิดอินเตอร์เน็ตหาด้วยความร้อนใจ
เต็ม เต็ม เต็ม แล้วก็เต็ม! ไม่วา่ จะหาทีพ่ กั จากถูกห้องรูหนู นอนแคปซูล
ไปจนถึงโรงแรมห้าดาว ก็ไม่มหี อ้ งว่างเหลือเลยแม้แต่หอ้ งเดียว แน่ละ่ มันเป็น
ช่วงคริสต์มาสถึงปีใหม่ ไฮซีซั่นขนาดที่ว่าจองยาวข้ามปี จะบ้าตาย ผมจะ
ไม่พลาดทริปนี้เป็นอันขาด เตรียมตัวขนาดนี้แล้ว ผมซบหน้าอยู่กับคีย์บอร์ด
อย่างเจ็บปวด
"เดี๋ยวนะ" ผมเด้งตัวขึ้นมาอีกครั้งเมื่อนึกขึ้นได้ว่ามีเพื่อนของพี่ชาย
คนหนึ่งเรียนอยู่ที่ญี่ปนุ่ พี่ชายเคยเล่าให้ฟังเมื่อหลายปีมาแล้ว หวังว่าเขาจะ
ไม่ใจร้ายกับน้องคนนี้นะ
"ชื่ออะไรหว่า จ�ำไม่ค่อยได้แฮะ" ผมเริ่มส่องเฟซบุ๊กพี่ชายตัวเอง และ
ไล่ดูเพื่อนพี่ทีละคน พี่ผมมีเพื่อนเยอะมากจนตาลายไปหมด ผมตัดผู้หญิง
ออกไปก่อนและค่อยๆ เลื่อนหา จนกระทั่งเจอภาพโพรไฟล์เป็นรูปราเม็ง
หนึ่งชาม ผมรีบกดเข้าไปดูก็เห็นประวัติลงเอาไว้แค่ว่าอยู่ที่โอซาก้า
"ที่เดียวกันนี่ เสร็จล่ะ" ผมยิ้มอย่างดีใจและรีบกดแอดเฟรนด์พร้อม
ส่งข้อความไปทักทายเขาทันที ชื่อเฟซของเขาใช้ค�ำว่า 'Poon' แล้วตามด้วย
ภาษาญีป่ นุ่ ทีผ่ มอ่านไม่ออก ปูน? พูน? ผมนึกอยูส่ กั พัก คลับคล้ายคลับคลาว่า
พี่ผมจะเคยเรียกว่าปุ่น โอเค พี่ปุ่นใช่ไหม ผมด�ำเนินการอย่างรวดเร็ว
'พี่ปนุ่ นี่ครามเอง จ�ำได้ไหม'
ผมทักแล้วก็นงั่ รอด้วยใจจดจ่อ ตอนนีท้ ญ
ี่ ปี่ นุ่ กีโ่ มงกันนะ น่าจะประมาณ
ทุม่ ครึง่ เวลาก�ำลังดี แต่พเี่ ขาก็ไม่ตอบสักที จนผมตัดสินใจไปอาบน�ำ้ กินขนม
กลิง้ ไปมา จนกระทัง่ มีเสียงเตือนจากโทรศัพท์
'มีอะไรเหรอ'
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ฮันนี่~ 7

ผมแทบชูมือไชโยที่พี่เขาตอบ แล้วรีบพิมพ์ขอความช่วยเหลือ
'ผมจะไปเทีย่ วโอซาก้าช่วงคริสต์มาส-ปีใหม่นี้ จองตัว๋ จองอะไรครบแล้ว
แต่มปี ญ
ั หากับทีพ่ กั อ่ะพี่ พีป่ นุ่ พอจะ...หาทีพ่ กั ให้ผมได้ไหม หรือว่าผมขอไปพัก
กับพี่ได้ไหมครับ ไม่ไปพักฟรีๆ หรอกนะ ผมจะจ่ายค่าที่พักให้ด้วย คิดแพงๆ
ก็ได้ ผมอยากไปจริงๆ'
ผมพิมพ์รัวและก�ำโทรศัพท์ด้วยใจที่เต้นแรง
เงียบ ไม่มีเสียงตอบรับจากสวรรค์ ผมพิมพ์ไปอีกครั้ง
'พี่ครับ ให้ผมพักด้วยเถอะนะ'
'พี่ปนุ่ คนดี คนหล่อ ดีเลิศที่สุดในปฐพี'
'สงสารเด็กไทยตาด�ำๆ คนนี้ด้วยเถอะน้า'
'พี่ปนุ่ คร้าบ ผมจะเลี้ยงอาหารคืนคริสต์มาสด้วยดีไหม'
'เลี้ยงวันปีใหม่ด้วยเอ้า'
'ผมจะท�ำความสะอาดห้อง ซักผ้า รีดผ้าให้ด้วยก็ได้ นะๆ น้า'
'พี่ปนุ่ ...จะไม่ตอบครามแล้วเหรอ'
ผมพิมพ์ไปเรื่อยๆ เมื่อเขายังคงนิ่ง แต่มันขึ้นว่าอ่านแล้ว ผมตัดสินใจ
แทนตัวเองด้วยชือ่ แบบทีค่ ยุ กับพีๆ่ เผือ่ จะได้รบั ความเอ็นดูมากขึน้ สักเล็กน้อย
น้องเพื่อนก็เหมือนน้องตัวเองใช่ไหมล่ะ ผมนั่งจ้องหน้าจออย่างรอคอย จน
ในที่สุดเขาคงทนไม่ไหว ตอบกลับมาสั้นๆ ให้ผมตื่นเต้นเล่น
'กี่วัน'
ผมมองหน้าจอนิ่ง ช่างเป็นค�ำตอบที่ห้วนจนเดาความรู้สึกไม่ออกเลย
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'ประมาณสิบสี่วันครับ แหะๆ ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไร ครามแค่ลอง
มาถามดู'
ผมเริ่มรู้สึกหวาดๆ นี่เขาโมโหหรือหงุดหงิดผมรึเปล่า ตอบสั้นเชียว
'กี่คน'
นี่รายการยี่สิบค�ำถามรึเปล่า แต่ผมก็ตอบไปตามตรงว่าผมไปคนเดียว
'มาสิ'
แน่ใจ

หืม? ผมตาถลน ลองอ่านซ�้ำอีกครั้งอย่างงงๆ ก่อนจะถามย�้ำไปเพื่อให้
'หมายถึงไปพักกับพี่เหรอ'
'อืม'

แค่นนั้ ? ไม่มคี วามระแวง เคลือบแคลง ประหลาดใจ หรือบ่นผมสักหน่อย
เลยเหรอ ว่าแต่หน้าตาประมาณไหนกันนะ ผมเคยเห็นเขาแน่ๆ ล่ะ แต่มันก็
หลายปีแล้ว ตั้งแต่ผมอยู่ ม.ต้น เห็นจะได้ แต่ช่างเถอะ ผู้ชายด้วยกันทั้งนั้น
ถึงจะขี้เหร่หรือดูดิบเถื่อน อ้วนกลม ตัวใหญ่ ผอมแห้ง แต่มีน�้ำใจมันก็น่าจะ
พอแล้ว
'คิดเงินเท่าไหร่บอกครามได้เลยนะ จะโอนเงินไปให้ครับ'
เขาพิมพ์ราคากลับมาสั้นๆ โถ นึกว่าใจดีอะไร คงอยากจะได้คนหาร
ค่าใช้จ่ายอยู่น่ะสิ แต่ก็ดี ผมจะได้อึดอัดใจน้อยลง ถือซะว่าแชร์บ้านกัน ผม
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ฮันนี่~ 9

รับเอาเลขที่บัญชีของเขามาแล้วก็โลเกชั่นที่อยู่ ใกล้กับสถานีรถไฟซะด้วย
ท� ำ เลดี มากจนผมต้อ งยิ้ม ออกมาคนเดีย ว ผมกดโอนเงิ นให้ เ ขาแล้ ว ก็ ส่ ง
หลักฐานไปด้วย
'แล้วก็อีกนิดนึง พี่ปนุ่ ห้ามบอกพี่ชายครามเด็ดขาด ไว้ครามไปถึงแล้ว
จะบอกนะว่าท�ำไม ตอนนี้อย่าเพิ่งไปคุย อย่าบอกว่าครามจะไปโอซาก้า
ได้ไหมครับ'
เขาเงียบไปแล้ว นี่เชิดเงินหนีรึเปล่า ผมเริ่มร้อนใจ
'อายุเท่าไหร่'
เอ้า ถามท�ำไมเนี่ย จะบ่นว่าผมเป็นเด็กอีกคนหรือไง ผมขมวดคิ้วใส่
หน้าจอ นึกไม่อยากตอบขึน้ มา ผมจ้องมันอยูส่ กั พักจนเขาเป็นฝ่ายพิมพ์มาเอง
'ทีเมื่อกี้พิมพ์มาซะเยอะ'
ผมพิมพ์ไปอย่างหงุดหงิด
'ม.หก เด็กแล้วไปเที่ยวไม่ได้เหรอ'
'ก็ไม่ได้ว่าอะไร มาถึงแล้วก็บอก'
สัน้ ง่าย ได้ใจความ และท�ำให้ผมงงอย่างยิง่ แต่กเ็ อาเถอะครับ เป็นอันว่า
ทีพ่ กั พร้อม! เตรียมตัวไปหนาวกันทีโ่ อซาก้าดีกว่า!
ของกินจ๋ารอพี่ก่อน
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ตอนที่ 1
逸れる คือ การหลงทาง

逸れる [それる, soreru] = to get lost

พีป่ นุ่ เป็นผูช้ ายทีไ่ ม่คอ่ ยเล่นเฟซบุก๊ ไทม์ไลน์ของเขาแทบจะเรียกว่าร้าง
หนึง่ ปีอพั รูปแค่ไม่กรี่ ปู ไม่มกี ารโพสต์สเตตัสบ่นเหมือนทีค่ นทัว่ ไปท�ำ ผมลองหา
ในอินสตาแกรมของพีช่ ายดูบา้ ง ลมแทบจับกับการหาพีป่ นุ่ ในจ�ำนวน following
หลายพันของพี่ชาย แต่ผมก็ยังมีความพยายามหาจนเจอดิสรูปราเม็งแบบ
เดียวกับในเฟซ ในนี้เขาอัพรูปเยอะมาก เรียกได้ว่าวันละรูป ยอดคนติดตาม
ก็เยอะด้วย
"ไม่มรี ปู ตัวเองเลยสักรูปเหรอ" ผมขมวดคิว้ เมือ่ รูปทัง้ หมดทีผ่ มเลือ่ นผ่าน
มีแต่ทอ้ งฟ้า ตึก ต้นไม้ใบหญ้า อาหาร และเค้ก
เขาถ่ายรูปสวยและคงชอบถ่ายรูปทุกอย่างยกเว้นตัวเอง ทุกรูปของเขา
ไม่มีแคปชั่น มีแต่รูปโดดๆ ไม่รู้มันคือรูปอะไรหรือถ่ายที่ไหน ผมเผลอนั่งดูรูป
ของเขาอยู่เป็นชั่วโมงแล้วก็กดติดตาม ไลค์รูปเขารัวๆ พร้อมคอมเมนต์
'ไว้ถ่ายรูปให้ครามบ้างนะ'
'อร่อยไหม ที่โอซาก้าเหรอครับ'
ผมพิมพ์อะไรจ�ำพวกนั้นลงในรูปของเขาสองสามรูป ต้องสร้างความ
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คุ้นเคยก่อน เวลาเจอกันจะได้ไม่เกร็ง
'อืม'
คือค�ำตอบที่ผมได้รับในสองวันต่อมา ลงรูปทุกวัน แต่ตอบกลับมาแค่
อืมในคอมเมนต์แรกของผม น่าหมั่นไส้ ผมแอบดูรูปที่เขาอัพใหม่ในแต่ละวัน
แล้วก็ไลค์ทุกวันเป็นคนแรกๆ ด้วย แต่เขาไม่ได้กดติดตาม ไม่คิดจะไลค์กลับ
สักรูป ผมเลิกสนใจเขาและตรวจดูตั๋วเครื่องบินออนไลน์อีกครั้ง
"ไม่ใช่วันที่ยี่สิบสองเหรอ!" ผมตะโกนด้วยความตกใจ
งัน้ ก็พรุง่ นีแ้ ล้วสิ! ทีแรกผมวางแผนไว้วา่ จะไปค้างบ้านซัมเมอร์เพือ่ นสนิท
ของผมคืนพรุง่ นี้ บอกพ่อแม่และบรรดาพีส่ าวพีช่ ายเรียบร้อย ดันมาพลาดทีด่ ู
วันผิด ดีนะทีผ่ มสอบปลายภาคเสร็จแล้ว ถ้ามีสอบพรุง่ นีอ้ กี วัน ผมคงต้องซือ้
ตัว๋ ใหม่ ผมรีบเร่งจัดกระเป๋าและเตรียมของ ไหนจะต้องขอพ็อกเก็ตไวไฟไปใช้
เล่นเน็ตทีโ่ น่นอีก กว่าจะจัดเสร็จก็ฟา้ สว่าง กะงีบเอาแรงสักครึง่ ชัว่ โมง แต่ดนั
ตื่นอีกทีเที่ยง มองซ้ายมองขวาดูลาดเลาก่อนออกจากห้องนอน ไม่มีใครอยู่
ในบ้าน คงออกไปท�ำงานกันหมด ผมรีบลากกระเป๋าเดินทางโบกแท็กซี่ไป
สนามบินโดยด่วน
Hot summer :: แน่ใจนะว่าจะหนีไปแบบไม่บอกที่บ้าน
ซัมเมอร์ทกั ไลน์มาได้จงั หวะทีผ่ มต่อแถวรอโหลดกระเป๋าขึน้ เครือ่ งพอดี
Kram is eating :: แน่! ไม่เคยแน่ใจอะไรอย่างนี้มาก่อน
Hot summer :: ไปตอนปิดเทอมก็ได้คราม กูจะได้ไปด้วย อย่างมึง
ไปคนเดียวจะไหวเหรอ
Kram is eating :: อย่างกูมันท�ำไม
Hot summer :: โก๊ะ ไม่ระวัง ไม่รอบคอบ ที่พักยังลืมจอง ไปนอนค้าง
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กับคนที่ไม่รู้หน้า คิดว่ากูควรห่วงไหมล่ะ เป็นอะไรขึ้นมากูวิ่งไปช่วยเหมือน
ตอนอยู่ไทยไม่ได้นะ กว่าจะขึ้นเครื่องไปถึง มึงขึ้นอืดลอยอยู่ในทะเลแล้ว
Kram is eating :: ปากเหรอนั่น กูก็ผู้ชายคนหนึ่ง มีอะไรก็ช่วยเหลือ
ตัวเองได้น่า อย่าลืมที่กูบอกไว้นะ คริสต์มาสปีใหม่นี้กูอยู่ที่บ้านมึง ถ้าพี่กู
บุกไปให้บอกว่ากูอยู่ในห้องไม่ยอมลงไปเจอ ไปซื้อกับข้าว ไปตลาด หรือมึง
แกล้งท�ำเป็นไม่อยู่บ้านไปด้วย แถอะไรก็ได้ กูรู้ว่ามึงถนัดเรื่องแถ
Hot summer :: รูส้ กึ เหมือนเป็นค�ำด่ามากกว่าชม แต่เออ อย่าลืมของฝาก
ขอหนักๆ เลย
ซัมเมอร์ทา่ ทางหัวเสียน่าดู ไม่แปลกหรอก เพราะถ้ามีเรือ่ งอะไรพีช่ ายผม
วิง่ ไปถามซัมเมอร์ถงึ บ้านตลอด มันจึงรูฤ้ ทธิพ์ ชี่ ายผมดี หวงอะไรผมนักไม่รู้
ผมเลิกเล่นโทรศัพท์เมื่อถึงคิวโหลดกระเป๋า โหลดเสร็จก็รีบวิ่งไปที่เกต
ทุกอย่างมันรวดเร็วไปหมด แถมได้ขึ้นเครื่องในวินาทีสุดท้าย หวุดหวิดจะ
ตกเครื่อง โดนประกาศเรียกชื่อถึงสามสี่รอบ โดนแอร์ฯ สาวมองอย่างต�ำหนิ
แต่กข็ นึ้ เครือ่ งมาจนได้
ผมรัดเข็มขัดในที่นั่งของตัวเองแล้วถอนหายใจ นอนพักสักหน่อย...
อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเริ่มการเดินทางคนเดียวครั้งแรกของผม
"สวัสดีโอซาก้า" ผมยิม้ กว้างเมือ่ เครือ่ งลงจอด สัมผัสได้ถงึ ความหนาวเย็น
ตั้งแต่ออกจากตัวเครื่องไปด่านตรวจคนเข้าเมือง ใจผมเต้นแรงขณะที่ส่ง
พาสปอร์ตให้ตรวจ ในใจพึมพ�ำว่าอย่าถามอะไรนะ เป็นโชคดีที่พนักงานแค่
มองดูหน้าผม ให้ถ่ายรูป ตรวจลายนิ้วมือ แล้วก็ผ่านฉลุย
"อูย หนาว" ผมควานหาเสื้อกันหนาวแทบไม่ทันเมื่อเดินออกมาจาก
สนามบิน หนาวจนขาสั่นแต่ยังหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปได้ คนมันไม่เคยมา
ต่างประเทศนีค่ รับ ขอเห่อหน่อย ผมถ่ายกับป้ายสนามบิน ป้ายรถบัส พืน้ ถนน
ถ่ายมัว่ ไปหมด จากนัน้ ก็สง่ รูปให้คนขีเ้ ป็นห่วงอันดับสองรองจากพีช่ ายขาโหด
บอกมันว่าผมถึงโดยสวัสดิภาพ ดูรูปเสร็จให้ลบแชตด้วย กันพี่ชายผมขโมย
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โทรศัพท์มนั ไปเปิดอ่านได้ เป็นไงล่ะ ผมรอบคอบจะตาย
ส่งรูปเสร็จก็ต้องรีบวิ่งไปขึ้นรถบัสเข้าเมือง หาข้อมูลมาแล้วว่าทาง
ด้านขวาของประตูทางออกจะมีรถบัสส่งตามจุดต่างๆ แต่คงเพราะเพลิน
กับการถ่ายรูปไปหน่อยเลยพลาดจนได้! รถไฟขบวนสุดท้ายที่จะไปยังที่พัก
ของพี่ปนุ่ ออกไปก่อนผมจะลงจากรถบัส คนตามท้องถนนก็น้อยลงเรื่อยๆ
ผมลากกระเป๋าไปตามทางเดินในตัวเมือง มองหาป้ายรถเมล์เผื่อจะยังมีหวัง
"ไม่มีภาษาอังกฤษเลย" ผมพึมพ�ำ ยืนจ้องตัวอักษรภาษาญี่ปนุ่ ที่ยาว
ติดกันเป็นพืดบนป้าย อ่านอะไรไม่เข้าใจสักอย่าง...แบบนี้แย่แน่ๆ ไม่ดีแน่
ผมนัง่ ลงบนกระเป๋าเดินทางของตัวเอง แม้แต่ตกู้ ดน�ำ้ ก็ไม่มภี าษาอังกฤษ
ผมสุ ่ ม เลื อ กอะไรที่ ดู เ หมื อ นโกโก้ ร ้ อ นมา แล้ ว ก็ เ อามั น มาแนบแก้ ม เพิ่ ม
ความอบอุ่น เอายังไงดี เดินไปเหรอ ไปทางไหนล่ะ ผมแกะกระป๋องและ
ดื่มโกโก้อุ่นที่เริ่มจะเย็นชืดเข้าไปรวดเดียว
"สู้ๆ มันไม่ยากหรอกน่า" ผมให้ก�ำลังใจตัวเอง ก่อนจะลากกระเป๋า
เริ่มออกเดิน ในมือก็เปิดเนวิเกเตอร์ไปด้วย เส้นทางที่ดูเหมือนจะใกล้ กูเกิล
บอกไว้วา่ สิบนาที แต่มนั ไม่ถงึ สักที ยิง่ ดึกความหนาวและลมเย็นๆ ก็ยงิ่ พัดผ่าน
'พี่ปนุ่ ...นอนรึยังครับ'
นอนสิ

ผมตัดสินใจพิมพ์หาตัวช่วยเดียวทีเ่ ป็นไปได้ จะเทีย่ งคืนแล้ว แต่อย่าเพิง่
'ครามมาถึงแล้วนะ'
'หนาวจัง ไม่มีรถแล้วด้วย'

ผมพิมพ์ไปเรื่อยเปื่อย แต่ยิ่งพิมพ์มือก็ยิ่งเย็น แถมแบตฯ ใกล้จะหมด
เต็มที เพราะความรีบร้อนท�ำให้ผมลืมชาร์จแบตฯ ส�ำรองมา ผมซุกมือถือและ
มือตัวเองลงในกระเป๋า ยังดีที่ช่วงนี้ใกล้คริสต์มาส มีไฟตกแต่งตามต้นไม้
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สวยงามให้ผมได้นั่งชื่นชม แต่ก็มีความสุขได้ไม่นานหรอกครับ ลมพัดแรง
เสียจนผมตัวสัน่ เป็นลูกนก หิวก็หวิ บนเครือ่ งได้กนิ แค่มาม่าคัพถ้วยนิดเดียว
'อยู่ไหน'
แรงสัน่ สะเทือนจากมือถือท�ำให้ผมเห็นข้อความสัน้ ๆ ทีพ่ ปี่ นุ่ ตอบกลับมา
ผมยืดตัวตรง ความหวังทีจ่ ะได้นอนใต้ผา้ ห่มอุน่ ๆ กลับมาแล้ว
'อุเมดะ ตรงที่จอดรถบัสจากสนามบินอ่ะพี่ เดี๋ยวส่งโลเกชั่นไปให้'
ผมรีบตอบอย่างดีใจ รอดแล้วเรา โทรศัพท์ผมแทบจะเป็นน�ำ้ แข็ง พอเห็น
ตัวเลขอุณหภูมิเป็นเลขตัวเดียวก็ยงิ่ หนาว แต่พอเห็นโทรศัพท์ดับวูบไปเพราะ
แบตฯ หมดท�ำให้ผมหนาวกว่าเดิม
"เฮ้ย อย่าเพิ่งสิ" ผมพยายามเปิดมันใหม่ แต่เปล่าประโยชน์
ผมพยายามเดินกลับไปทีเ่ ดิมทีต่ วั เองลงจากรถบัส พอเดินไปได้ครึง่ ทาง
ก็นกึ ขึน้ มาได้วา่ ตัวเองเดินมาไกลพอควร ยิง่ เดินก็ยงิ่ งง นีผ่ มผ่านตรงนีม้ ารึยงั นะ
ผมเร่งฝีเท้าขึน้ อีก แต่ตกู้ ดน�ำ้ ท�ำไมดูเหมือนๆ กันไปหมด ไหนจะไฟประดับที่
ท�ำให้ผมงงกว่าเดิม ตอนนี้บนถนนแทบไม่มีรถเลยด้วยซ�้ำ เงียบจนผมไม่รู้จะ
ท�ำยังไงดี
"พีป่ นุ่ จะกลับบ้านไปรึยงั " ผมถอนหายใจ เมือ่ กลับไปไม่ถงึ จุดจอดรถบัส
สักที ผมเดินมาสามสิบนาทีแล้ว
...หลงทาง แบบนีเ้ รียกว่าหลงทาง หลงทีไ่ หนไม่หลง ต้องเป็นทีท่ อี่ า่ นป้าย
ไม่ออก อากาศหนาวจนคัดจมูก แถมยังไม่มีเพื่อนเลยสักคน คืนนี้ต้องนอน
ข้างถนนหิวๆ แล้วใช่ไหม ผมนั่งลงที่พื้นกอดเข่าตัวเองไว้พลางถูมือไปมา
ให้รา่ งกายอบอุน่
"คราม!"
"ครับ!" ผมสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงตะโกนเรียกชื่อตัวเองดังแว่วมา ผมมอง
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ไปรอบๆ แล้วก็เห็นจักรยานคันหนึ่งบนทางจักรยานแล่นใกล้เข้ามา
"พี่ปนุ่ ?" ผมพึมพ�ำอย่างไม่แน่ใจ
ผู้ชายบนจักรยานสีด�ำนั้นใส่เสื้อโค้ตกันหนาวตัวใหญ่และผ้าพันคอ
สีน�้ำเงิน เขาจอดจักรยานและตรงมาหาผม เสียงหอบเบาๆ บ่งบอกว่าเขาคง
ขี่จักรยานมาไกล ไม่ก็วนหาผมอยู่พักใหญ่ๆ เขาไม่ได้เป็นผู้ชายตัวอ้วนหรือ
ขี้เหร่ ไม่น่าจะใช่คนที่ไม่มั่นใจจนต้องปิดบังตัวตน ยิ่งเดินเข้ามาใกล้ ตัวเขา
ก็ยิ่งใหญ่ขึ้น
"พี่ปนุ่ เหรอครับ"
ผมสบตากับเขา พี่ปนุ่ เป็นผู้ชายตาสวย ขนตาของเขาหนาเหมือน
พระเอกละครสมัยก่อน ดูคิ้วนั่นสิ คิ้วเขาก็หนาและเป็นรูปทรงก�ำลังพอดี
ไม่ต้องให้ใครบอก แค่มองก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นคนไทย เขาดูดี ชมว่าหล่อได้เลย
นะเนีย่ เพียงแต่วา่ ไม่ใช่อาตีข๋ าวๆ สไตล์ทสี่ าวไทยชอบ ผมเคยเห็นเขาไหม...
น่าจะเคยสิ
"โทรศัพท์? ท�ำไมไม่ตอบ" เขาขมวดคิ้ว ท่าทางหงุดหงิดใจ
"แบตฯ หมดครับ พอดีครามรีบๆ มันเลยผิดแผนไปหน่อย ตอนนีห้ นาว
จะแย่แล้ว ไม่คิดว่าจะหนาวขนาดนี้ ครามอยากเข้าห้องพัก พี่ปนุ่ พาคราม
ไปหน่อยน้า" ผมเป่าไอร้อนใส่มอื ตัวเองพลางยุกยิกไปมา คิดอะไรไม่ออก ลม
มันพัดแรงจริงๆ ถ้าไม่เกรงใจจะกระโดดกอดแล้วนะ เสือ้ เขาท่าทางอุน่ จัง
"แบตฯ หมด หลงทาง เสือ้ กันหนาวก็บาง แน่ใจนะว่าเตรียมตัวมาเทีย่ ว
คนเดียว ถ้าพีไ่ ม่มารับแล้วจะท�ำยังไง" คิว้ ของเขายังขมวดอยูเ่ หมือนเดิม เสียง
ก็เย็นยิง่ กว่าอากาศในตอนนี้ ดุจนผมไปต่อไม่ถกู แต่เพราะการแทนตัวเองว่า
'พี'่ อย่างอบอุน่ ไม่เข้ากับน�ำ้ เสียงนัน้ ท�ำให้ผมกล้าพอทีจ่ ะงัดลูกอ้อนมาต่อสู้
"แต่พปี่ นุ่ ก็มาแล้ว ช่วยชีวติ ครามไว้เลยนะ ขอบคุณครับ แล้วจะตอบแทน
อย่างงาม แต่ตอนนีค้ รามหนาวมาก ขอยืมกระเป๋าเสือ้ หน่อยนะครับ" ผมพูดรัว
แล้วสอดมือเข้าไปในกระเป๋าเสือ้ ทัง้ สองข้างของเขา ตอนนีจ้ ะโดนตีกไ็ ม่สนแล้ว
ผมหนาวและต้องการอะไรที่จะบรรเทาความหนาวลงได้ ผมเลื่อนตัวไปหา
เสือ้ อุน่ ๆ
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"ก็ควรให้พลูมันห่วงอยู่หรอก"
"อย่าพูดถึงพี่พลูสิ คิดแล้วหนาวกว่าเดิม" ผมบ่น
'ชะพลู' คือพี่ชายของผมเอง เพราะอายุห่างกันเจ็ดปี เขาถึงได้มองผม
เป็นเด็ก คอยห้ามนัน่ ห้ามนี่ ดุยงิ่ กว่าพ่อ แม้แต่แฟนยังไม่ยอมให้ผมมี หัวโบราณ
ทีส่ ดุ แต่เวลาผมเป็นเด็กดี เขาก็เป็นพีช่ ายทีแ่ สนดีนะ
"หนีมาแบบนี้ ได้หนาวจนตายแน่"
"ไม่หนีกไ็ ม่ได้มาสิ พีป่ นุ่ ห้ามบอกใครว่าครามอยูด่ ว้ ย ตามทีต่ กลงกันไว้
โอเคไหมครับ อูย หนาวๆ เมือ่ ไหร่เราจะไปกันสักที" ผมสะดุง้ กับลมทีพ่ ดั ผ่าน
ต้นคอ
"จักรยานพาคนไปพร้อมกระเป๋าเดินทางไม่ได้หรอก เวลาแบบนี้รถเมล์
รถไฟก็ไม่มี ต้องแท็กซี่เท่านั้น ค่ามิเตอร์กลางคืนแพงซะด้วย เตรียมตัวมาดี
จริงๆ" เขายังดุผมอีกครั้ง เสียงเขามันฟังดูเย็นชาแต่มือก็ถอดผ้าพันคอตัวเอง
ออกมาสวมให้ผม ผมชะงัก มองหน้าเขาที่ดึงผ้าพันคอให้ผมเสียแน่น ตอนนี้
อุ่นขึ้นมาแล้ว ถึงเราจะไม่สนิทกัน แต่ยังไงน้องชายของเพื่อนก็คือน้องชาย
ตัวเองใช่ไหม
ใจดีน่ีนา ผมยิ้มกว้างเมื่อมีเจ้าของที่พักน่ารักแบบนี้ จบทริปอาจได้
พี่ชายเพิ่มมาอีกคน ผมน่ะเป็นที่เอ็นดูของคนอายุมากกว่าเสมอนะ
"ครามผิดไปแล้ว ขอศิษย์พโี่ ปรดชีแ้ นะ ต่อไปนีน้ อ้ งครามอยูใ่ นการดูแล
ของพีป่ นุ่ แล้วนะครับ ฝากเนือ้ ฝากตัวด้วย" ผมโค้งให้เขาเก้าสิบองศา
เขามองหน้าผมนิ่ง นิ่งจนไม่แน่ใจว่าโกรธ ร�ำคาญ หงุดหงิด หรือรู้สึก
อะไร รอยยิ้มของผมจึงค่อยๆ จางลง
"โกรธเหรอ ครามขอโทษ จ�ำวันเดินทางผิดไปวันเดียวเอง" ผมคอตก
"จะพาไปเรียกแท็กซี่" เขากวักมือและพาผมเดินออกไปยังถนนใหญ่
มองดูรถอยูส่ กั พักก็มแี ท็กซีผ่ า่ นมา เขาบอกทีอ่ ยูแ่ ละปล่อยผมยกของขึน้ แท็กซี่
ไปเอง ส่วนตัวเองขี่จักรยานน�ำไปก่อน ค่ามิเตอร์แพงสะใจดีจริงๆ กว่าจะถึง
ทีพ่ กั กระเป๋าผมก็ฟบี ต้อนรับการมาเยือนวันแรก
"มีรา้ นสะดวกซือ้ ด้วย! ร้านอาหาร! หิวอ่ะ กินข้าวกันไหม พีป่ นุ่ กินข้าวยัง"
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ผมพูดรัวอย่างตืน่ เต้น เมือ่ ข้างทีพ่ กั เขายังมีรา้ นเปิดอยูส่ องสามร้าน
"เก็บกระเป๋าก่อน" เขาจับแขนผมลากออกห่างจากรูปอาหารทีล่ อ่ ตาล่อใจ
"ตัวแค่น้ี พกอะไรมาเยอะแยะ"
พี่ปนุ่ ขมวดคิ้วอีกแล้ว เมื่อเขาต้องช่วยผมยกกระเป๋าเนื่องจากบันได
มันแคบ ผมยิ้มแหย จะให้บอกยังไงว่าผมเตรียมเสื้อผ้ามาเยอะ มาเที่ยวทั้งที
ก็ต้องเตรียมถ่ายรูปให้คุ้มค่าสิ
"ห้องสวยอ่ะพี่" ผมวางของไว้หน้าประตูแล้ววิ่งเข้าไปส�ำรวจ ทุกอย่าง
ถูกจัดเป็นสัดส่วน แม้ว่าจะเล็กแต่ก็ลงตัว มีครัว ห้องน�้ำ ห้องอาบน�้ำ ฟูกนอน
โต๊ะกินข้าว โซฟา ทีวี นี่มันห้องพักชั้นเยี่ยม! ผมตื่นเต้นจนยืนไม่ติดที่
"นีก่ ญ
ุ แจส�ำรอง จะไปกินข้าวก็ไป พีจ่ ะนอนแล้ว เอาเสือ้ นีไ่ ปใส่ ดูตวั เลข
เหมือนจะไม่หนาวมากก็จริง แต่ลมพัดอยู่ตลอด จะท�ำให้ปว่ ยได้ เสื้อน่ะ
ให้มันหนาๆ คอก็อย่าให้เย็น" เสียงของเขายังฟังดูไม่เป็นมิตรอย่างสม�่ำเสมอ
แถมยังห้วนๆ อีกด้วย แต่คำ� พูดของเขามันตรงกันข้าม เขาท�ำให้ผมสับสนนิดๆ
ว่าก�ำลังร�ำคาญอยู่ ไม่อยากคุยด้วย หรือว่ายังไงกันแน่
"ไม่ไปด้วยกันเหรอครับ" ผมขมวดคิ้ว เมื่อเจ้าของห้องถอดเสื้อโค้ต
ตัวหนาออกแล้วเอามาคลุมตัวผม ท่าทางของเขาเหมือนพี่ชายผมมากจริงๆ
ปากก็บ่น แต่มือก็ให้ความอบอุ่นผมจนแทบกลายเป็นมัมมี่ ตอนอยู่ในเฟซ
ถามค�ำตอบค�ำ ตัวจริงบ่นผมออกมาเป็นชุด เขาเดินไปทางตูเ้ สือ้ ผ้าเมือ่ จับผม
แต่งตัวเรียบร้อย
"บอกว่าจะมาเทีย่ วคนเดียว ก็ไปคนเดียวสิ" เขาเปลีย่ นชุดนอนหน้าตาเฉย
นีเ่ ราสนิทกันขนาดทีเ่ ปลีย่ นเสือ้ ต่อหน้าเลยเหรอ!
"พีป่ นุ่ ~" ผมลากเสียงอย่างหงอยๆ แต่พเี่ ขามุดเข้าฟูกนอนไปแล้วเรียบร้อย
ผมยืนมองอยู่สักพักก็ค่อยๆ ย่องออกจากห้อง ขอมาพักแถมยังให้เขาวนหา
ก็รบกวนมากแล้วนี่นา ผมจับชายผ้าพันคอของเขาแล้วก็ถอนหายใจ เอาน่า
อย่างน้อยก็ได้ทพี่ กั ดี คนร่วมห้องไม่นา่ กลัวเหมือนทีจ่ นิ ตนาการเอาไว้
ผมกลับออกมาด้านนอกอีกครั้ง เหม่อมองท้องฟ้ายามค�่ำคืนของญี่ปนุ่
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มันโปร่งและดูแปลกตา ทัง้ ๆ ทีก่ เ็ ป็นท้องฟ้าเหมือนกันแต่กลับรูส้ กึ ต่างออกไป
อากาศเย็นๆ พัดผ่านแก้ม แต่ตอนนี้ผมไม่หนาวแล้ว พอกลับบ้านไปคงต้อง
บอกพีพ่ ลูสกั หน่อยว่าเพือ่ นพีด่ แู ลผมดี แล้วก็หล่อด้วย!
ผมกินลมชมวิวอยูส่ กั พักท้องก็เริม่ ร้อง เห็นว่าร้านใกล้ๆ ยังเปิดอยูจ่ งึ ลอง
เข้าไป ด้านในเป็นร้านเล็กๆ มีโต๊ะเคาน์เตอร์ตรงกลางโค้งเข้าหากัน และ
โต๊ะส�ำหรับสี่คนอยู่ด้านข้างแค่สองสามโต๊ะ ผมไม่แน่ใจว่าต้องสั่งยังไง แต่
เหลือบไปเห็นตูก้ ดอยูท่ ที่ างเข้าพอดี มีเมนูอาหารละลานตาไปหมด ทัง้ ราเม็ง
ข้าว
"ไฮเทคอ่ะ สัง่ ตรงนีเ้ ลยเหรอ" ผมตืน่ เต้น เสียดายทีม่ อื ถือแบตฯ หมดแล้ว
พรุง่ นีเ้ ช้าคงต้องลงมาถ่ายใหม่
[お金を入れてください!] เจ้าเครื่องอัตโนมัติส่งเสียงดังขึ้นทันที
เมื่อผมจะกดหาเมนูอาหาร ผมสะดุ้งและงุนงง มันพูดอะไรอ่ะ ท�ำยังไงดี คน
ในร้านสองสามคนก็เริ่มมองมาที่ผมแล้ว
"ใส่เงินก่อน ถึงสั่งได้" เสียงเรียบๆ ดังมาจากข้างหลังผม เสียงเย็นชา
แต่เนือ้ หากลับอบอุน่ นัน่ มีอยูค่ นเดียว ผมยิม้ กว้างทันที เมือ่ คนทีบ่ อกจะนอน
ใส่เสือ้ โค้ตอีกตัวออกมายืนมองผม ด้านในยังเห็นเสือ้ นอนของเขาอยูเ่ ลย
"ยิ้มอะไร สั่งสิ" เขาดุ
"ครับๆ จะรีบสั่งเลยครับ" ผมก้มหน้างุด แค่ยิ้มหน่อยก็โดนดุแฮะ ผม
เลือกเมนูพื้นๆ อย่างอุด้งกับน�้ำซุปหมู และทงคัตสึหมูอีกหนึ่งชาม ยังดีที่ตู้นี้
มีภาษาอังกฤษ ไม่อย่างนั้นผมคงต้องให้คุณพี่หน้าดุช่วยอีกรอบ ผมกดสั่ง
เรียบร้อย เครือ่ งก็ทอนเงินและส่งใบสีขาวๆ เป็นภาษาญีป่ ่นุ ล้วนออกมาให้ผม
"เอาใบไปให้พนักงาน แล้วก็ไปนั่งซะ"
ผมท�ำตามอย่างว่าง่าย แจกยิม้ ให้พนักงานอย่างอายๆ ทีเ่ มือ่ กีป้ ล่อยให้
เครือ่ งพูดอะไรอยูต่ งั้ นานสองนาน ผมเลือกนัง่ ทีเ่ คาน์เตอร์เพือ่ ให้ได้บรรยากาศ
ตรงข้ามผมเป็นพนักงานบริษทั ทีก่ ำ� ลังกินอย่างเอร็ดอร่อย พีป่ นุ่ มานัง่ ข้างๆ ผม
เขาเทน�ำ้ สีเขียวในเหยือกลงแก้วเล็กๆ ของร้านแล้วก็สง่ ให้ผมด้วย
"น�้ำฟรีเหรอครับ" ผมกระซิบทั้งๆ ที่คงไม่มีใครฟังออกอยู่แล้ว
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"อืม เกือบทุกร้านน�้ำชาฟรี บางร้านก็เย็น บางร้านก็ร้อน บางร้านมี
น�้ำเปล่าแต่ต้องขอ"
ผมพยักหน้าอย่างเข้าใจ แอบมองพี่เขาไปด้วย ด้านข้างก็ดี จมูกสวย
ด้วย ตาเขาคงจะสวยกว่านี้ถ้าไม่ท�ำหน้าดุอยู่ตลอดเวลา ปกติก็เป็นแบบนี้
หรื อ ว่ า เพราะเจอผมกั น นะ ผมคิ ด อะไรไปเรื่ อ ยเปือ่ ยจนอาหารมาเสิ ร ์ ฟ
ผมรีบตักทุกอย่างเข้าปากด้วยความหิวโหย อูย อาหารญี่ปนุ่ แท้ๆ ที่ญี่ปุ่น
โดยคนญีป่ นุ่ อร่อยจริงๆ ครับ ไข่ทใี่ ช้ทอดกับทงคัตสึมนั นิม่ ตัวหมูเองก็ไม่แข็ง
แป้งที่ใช้ทอดด้านนอกกรอบก�ำลังดี
"พี่ได้กินแบบนี้ทุกวันเลยเหรอ" ผมครางอย่างอิจฉา
"กินทุกวันจะอยู่ยังไงล่ะ ไม่ใช่ถูกๆ ปกติก็ต้องท�ำกินเอง" เขาเลิกคิ้ว
มือก็รับถ้วยน�้ำซุปจากพนักงานมาดื่ม แค่ถามตอบธรรมดาเสียงเขาก็ยังฟังดู
เหมือนไม่พอใจ คุยกันสักพักผมก็เริ่มชิน มันคงเป็นลักษณะการพูดของเขา
"ฮือ อร่อยออก อยากกินทุกวัน อยากย้ายมาอยู่เลย" ผมพูดและคีบ
เส้นอุด้งไปจุ่มน�้ำซุปกินดูบ้าง อันนี้ก็อร่อย มันดีไปหมด เนื้อหมูสไลซ์บาง
แช่อยูใ่ นน�ำ้ ซุปสีนำ�้ ตาล รสชาติกลมกล่อม ผมกินจนเกลีย้ งในเวลาอันรวดเร็ว
พอเห็นผมกินเสร็จแล้วพีป่ นุ่ ก็เดินออกจากร้านโดยไม่รอให้ผมได้ดมื่ ด�ำ่ กับอาหาร
มือ้ แรกในญีป่ นุ่
"จะไปไหน" เสียงเย็นๆ ดังขึ้นทันที เมื่อผมไม่เดินตามเขา แต่ท�ำท่าจะ
เข้าร้าน Lawson ที่อยู่ถัดไปสองสามก้าว
"กินหนม"
"ยังไม่อิ่มอีกเหรอ" เขามองผมอย่างงุนงง
"อิม่ แต่อยากกินอ่ะ พีป่ นุ่ ไปก่อนก็ได้นะ เดีย๋ วครามตามไป" ผมพูดเสร็จ
ก็วงิ่ เข้าร้านทันที ผมยืนตาโตเมือ่ เห็นของด้านใน
นี่มันสวรรค์ สวรรค์ของผมชัดๆ นั่น! โอเด้ง นั่นไก่เสียบไม้ ตู้ไอศกรีม!
ข้าวปัน้ ! ดังโกะ! โอ้โห มือไม้ผมสัน่ เลือกไม่ถกู ว่าจะกินอะไร ผมเดินวนไปมา
อันนั้นก็ดี อันนี้ก็ใช่ แล้วนั่นอะไรน่ากินจัง ผมเดินวนรอบตู้ไอศกรีม น�้ำลาย
แทบจะหยดลงไป
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"ท�ำหน้าตะกละ"
"พีป่ นุ่ !" ผมสะดุง้ เฮือก ผูช้ ายในชุดนอนยังคงเดินตามผมมา และตอนนี้
เขายืนอยูด่ า้ นหลังผม ยืน่ หน้ามองไอศกรีมด้วยสีหน้าแบบไม่รสู้ กึ รูส้ า
"ก็คนเพิ่งมานี่ อันไหนอร่อยพี่แนะน�ำครามหน่อย"
"ก็เฉยๆ ทุกอันนะ" เขาตอบทันควัน
"ไม่ช่วยอะไรก็เงียบไปเลย" ผมเริ่มปากกล้า เถียงกับเขาได้แล้ว
พี่ปุ่นไม่ใช่ผู้ชายพูดน้อยแบบที่คิดไว้ เขาแค่ชอบพูดห้วนสั้น น�้ำเสียง
ไม่บ่งบอกอารมณ์ บางครั้งก็ฟังดูน่ากลัว แถมชอบขมวดคิ้ว แต่เขาท�ำให้ผม
รู้สึกผ่อนคลายและไม่เกร็ง พอซื้อขนมเสร็จผมก็เดินกอดคอเขากลับห้อง
ได้แล้ว
"จะกินคืนละสองแท่ง เช้าอีกสองแท่ง จะได้ครบทุกอันในตู้ แล้วก็
ขนมด้วย ที่นี่ดีจังพี่ปุ่น อิจฉา" ผมกอดถุงขนมหน้าชื่นตาบาน เมื่อพี่ชายใจดี
เลี้ยงขนมผมในคืนแรกเป็นการต้อนรับ พี่ปุ่นไม่ได้พูดอะไร แต่ปล่อยให้ผม
พูดคนเดียวไปจนถึงห้อง เขาช่วยผมเก็บขนมเข้าตู้เย็น แล้วก็สอนวิธีกดปุม่
เติมน�้ำร้อนในอ่าง
"อย่าแช่นาน จะหน้ามืด ถ้าจมน�้ำไปก็อันตราย ประตูไม่มีที่ล็อก ถ้าจะ
เปิดก็ดูก่อนว่าพี่อยู่ข้างในไหม" เขาเลื่อนบานประตูของห้องอาบน�้ำให้ผมดู
"โห ประตูมันขุ่นๆ แบบนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่ามีใครอยู่รึเปล่า"
พี่ปนุ่ ชะงัก ดูเหมือนเขาเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าประตูห้องอาบน�้ำมันเห็นทะลุ
ด้านใน แต่กไ็ ม่เป็นไรหรอกครับ ผูช้ ายด้วยกันทัง้ นัน้ คงเห็นแค่เงารางๆ เท่านัน้
แหละ
"พี่ไปนอนก่อนแล้วกัน" เขาเดินออกจากโซนห้องน�้ำแล้วก็ปิดประตู
เข้าห้องนอนไป ผมยิ้มกริ่ม ได้เวลาแช่น�้ำอุ่นๆ ให้สบายตัวแล้ว
มันวิเศษมากครับ อากาศหนาวๆ กับน�ำ้ อุน่ ในอ่าง ถ้าอยูท่ ไี่ ทยแช่นำ�้ อุน่
ไปได้เป็นลมพอดี ผมฮัมเพลงอย่างอารมณ์ดอี อกมาจากห้องอาบน�ำ้
"พีป่ นุ่ !!" ผมร้องเสียงดังลัน่ ห้องอีกครัง้ เมือ่ ต้องใช้ปมุ่ กดบนชักโครก
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"อะไร ครามเป็นอะไร" เสียงของเขาเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็ว
"กดอะไรอ่ะพี่ เจ็บอ่ะ เจ็บก้น!" ผมร้องโวยวาย เมื่อยิ่งกดมั่วก็ยิ่งสะดุ้ง
เหมือนได้ยินเสียงถอนหายใจดังเข้ามาเลย ผมร้องซี้ดเมื่อน�้ำแรงจน
ผมแทบจุก เดือดร้อนพี่ปนุ่ ต้องบอกให้ผมกดปุ่มสีแดงๆ แล้วก็กดชักโครก
ที่ด้านหลัง จากนั้นเขาก็เข้ามาชี้ทีละปุม่ ว่าใช้อะไรยังไงบ้าง ในขณะที่ผมยืน
เจ็บก้นอยู่
"ท�ำไมต้องรุนแรงกันขนาดนี้อ่ะ ขนลุกเลยพี่" ผมบ่นพึมพ�ำ
"ไม่แรงก็ไม่สะอาดสิ"
"พีป่ นุ่ ล้างก้นแบบนัน้ เหรอ" ผมท�ำตาโต แล้วก็โดนตีทกี่ ลางหน้าผากทันที
"มันใช่เรื่องที่ควรพูดกับคนที่เพิ่งเจอไหม"
"เราไม่สนิทกันเหรอ สนิทกันแล้วเนอะ พี่ปนุ่ ก็เหมือนพี่ชายอีกคนของ
ครามแหละ" ผมเอียงคอยิ้มขอความเอ็นดู ก็เลยโดนดีดหน้าผากเข้าอีกที
เขาดุให้ผมรีบๆ เข้านอนได้แล้ว มันดึกมากแล้ว เราสองคนเข้าไปอยูใ่ นฟูกนุม่ ๆ
ไฟถูกปิดจนทัง้ ห้องมืดสนิท ตาผมแทบจะปิด แต่กน็ กึ อยากถามเขาขึน้ มาก่อน
"วันหยุดนี้พี่ปุ่นจะไปไหนเหรอ"
"ไหนใครบอกว่าจะนอน" เขาส่งเสียงดุๆ มา ผมมุ่ยหน้าในความมืด
"ก็เดี๋ยวนอนไง ถ้าไม่ได้ไปไหน พรุ่งนี้ไปด้วยกันนะ ไปเที่ยวกัน คราม
ชอบพี่ปนุ่ อยู่ด้วยแล้วสนุกดี" ผมพึมพ�ำเสียงเบาลงเรื่อยๆ ความเหนื่อยจาก
การหลงทางท�ำให้ผมหลับไปในเวลาไม่นาน ได้ยนิ เสียงพีป่ นุ่ พูดอะไรมาแว่วๆ
"เด็กหลงทาง จะชวนไปเพราะอยากให้ช่วยมากกว่าน่ะสิ"
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่

http://store.jamsai.com/9786160621552.html

