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มยองนังซาบซึง้กับความรกัระหวางแมลกูนะคะ เพราะเปนความรกัทีแ่สนบรสิทุธ์ิ 

แต...ดูเหมือนจะมีใครคนนึงท่ีไมคอยจะอินกับเร่ืองนี้เทาไหร จะเปนใครไดละคะ 

นอกจาก 'เบียร' นางเอกเรื่อง 'Ring the Bell สาวสถาปตยกับเด็กหนุมของเธอ' 

ผลงานเลมใหมของพองโก เพราะ 'เบลล' วาท่ีฝาละมีเด็กที่เธอเลี้ยงดูมาดันยกใหเธอ

เปน 'แม' ของเขาซะอยางนั้น เธออยากจะชักเทาหนีใหหลุดพนมาเธอรโซนซะที แตถา

ออกตัวแรงก็กลัวเสียภาพลักษณ เดี๋ยวเด็กท่ีตัวเองฟูมฟกพานจะรับไมได

แลวย่ิงโตหนุมนอยคนน้ันก็กลายเปนหนุ มหลองานดีจนมีสาวๆ มาติดพัน 

โอยยย แบบน้ีเบียรจะทํายังไงละคะทีน้ี ถาไมรีบจัดการตองมีคนมาแยงไปแนๆ เอะ 

หรือตอใหแยงยังไงเจาเบลลก็ไมไปกันนะ ชักจะยังไงๆ เราไปลุนตอในเลมกันดีกวาคะ

ดวยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส
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เหนือ่ยยยยยยยยยย เปนการเขยีนทีเ่หนือ่ยโฮกมากสาํหรบัเรื่อง 'Ring the Bell 

สาวสถาปตยกับเดก็หนุมของเธอ' จรงิๆ เขียนๆ แกๆ  มาตัง้แตปท่ีแลวแลว แตก็ไมแลวเสรจ็

สักที ยืดยาวมาจนปน้ีจนในที่สุดก็ไดพล็อตท่ีพองโก (คิดวา) สมบูรณแบบที่สุดแลว 

ตัวละคร 'นองเบลล' แตกตางจาก 'พ่ีลม' ในเร่ือง 'Something There จบียังไงใหคลกิใจเธอ' 

ท่ีวางขายเมื่อปกอนอยูมาก อยางพ่ีลมคือเปนคนที่นารักท้ังหนาตาท้ังอินเนอร ทุกสิ่ง

ทกุอยาง แตนองเบลลเปนเด็กผูชายธรรมดาๆ คนนึงท่ีไมไดมคีวามนารกันากรีด๊แบบน้ัน 

แตพยายามทําตัวใหนารักเพ่ือจะไดเปนที่รักของ 'พ่ีเบียร' ซึ่งก็คือนางเอกของเรา 

พูดงายๆ ก็คือเปนตัวละครผูชายท่ีไมไดมีนิสัยเพอรเฟกต และจับตองไดอยูมากทีเดียว 

ฉากกรี๊ดๆ จึงอาจจะไมคอยมี (มั้ง) เพราะเนนความเรียลของตัวละคร ระบบความคิด

ของตัวละครในเรือ่งนีจ้ะซบัซอนกวาเรือ่งอืน่ๆ ท่ีพองโกเคยเขยีนมาอยูหนอย แตสามารถ

อานไดอยางสนุกจริงๆ นะ พองโกชอบเร่ืองน้ีมากๆ มนัคอืความพยายามตลอดปทีผ่านมา

ที่กวาจะเข็นเรื่องนี้ไดจนจบทําใหผูกพันกับตัวละครคอนขางมาก 

และคิดวาทกุคนก็คงจะรูสกึแบบเดยีวกันเมือ่ไดอาน

อานเสร็จแลวอยาลืมแวะมาเมาทมอยกันในทวิตฯ 

นะคะ ตอนน้ีเปลีย่นแอก็ใหมแลว ตามไปฟอลกันเยอะๆ เดอ 

หรอืไมก็ตดิแฮชแทก็ #นองเบลลคนซือ่ ก็ไดจะ หวีดกันเยอะๆ 

เดี๋ยวตามไปหวีดดวย :)

Contact Me >>> Twitter : @pgponggo

Facebook : https://www.facebook.com/ponggo.jamsai/

Pre Ring the Bell.indd   4 6/8/2561 BE   12:41



สวัสดีค่ะ มธุรินค่ะ

ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนท้ังท่ีเพ่ิงเคยเห็นกันและคนที่คุ้นเคยค่ะ

ถึงจะวาดกับแจ่มใสมานานแล้วแต่ก็อยากวาดให้ดีย่ิงขึ้นไปเรื่อยๆ

ขอฝากหน้าปกและภาพข้างในด้วยนะคะ หวังว่าจะวาดได้ถูกใจกัน

จะพยายามค่ะ ^_^

มธุริน จุฬพุฒิพงษ

https://www.facebook.com/MathurinGallery
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เร่ืองราวของคนสองคนท่ีชีวิตไม่ได้ดีเด่อะไรมากมาย

แต่สุดท้ายก็ยังอยากดูดีท่ีสุดในสายตาของคนท่ีรัก
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1
เด็กชายเบลล์ตาสระอิ กับ เนอสเซอรี่ของนางสาวเบียร์

'เบียร์~ ตอนน้ีว่างอยู่มั้ยลูก'

'ก็ยุ่งๆ อยู่อ่ะแม่'

'ดีเลย ถ้างั้นแม่ฝากน้องไว้กับลูกแป๊บนึงนะ'

=_____=^^

คือไงอ่ะคะ แม่ฉันอยู่บนโลกน้ีมาสี่สิบกว่าปีนี่ไม่เข้าใจค�าว่ายุ่งอยู่  

หรือว่านางโนสนโนแคร์ ถามให้ดูมารยาทงามตามสไตล์หญิงไทยไปงั้น 

เพราะกะว่าจะจิกหัวใช้ฉันเย่ียงทาสอยู่แล้วงี้เหรอ ไม่ต้องแปลกใจเลยนะว่า

ฉันได้เชื้อไม่แคร์สื่อแถมชอบท�าตัวบันลือโลกจากใครมา

'แม่ เบียร์บอกว่าเบียร์ยุ่งอยู่ ท�าไมบ้านน้ันเขาไม่เลี้ยงหลานเขาเองอ่ะ 

เอามาฝากไว้อยู่ได้ทุกวี่ทุกวันเนี่ย นี่บ้านคนไง ไม่ใช่เนอสเซอรี่'

'โอ๊ย~ เป็นแค่เด็กนักเรียนมันจะยุ่งอะไรนักหนาคะคุณลูก เรื่องแค่นี้

ช่วยแม่หน่อยไม่ได้รึไง'

'ท�าไมแม่พูดงี้อ่ะ ไม่รู้ไรซะละ ชีวิตเด็กสิบหกมันบีซี่มากกว่าท่ีแม่เห็น

หลายเท่านัก ไหนจะเร่ืองรัก ไหนจะเร่ืองเรียน ปวดหวัจนแทบจะเดนิเวียนเทียน
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แก้เครยีดอยูแ่ล้วเน่ีย'

'ชีวิตคนเราเจอเร่ืองหนักหนาอยู่ทุกวันนั่นแหละ อย่างแม่นี่ไง ถ้าเกิด 

แม่ว่างสกันิดแม่ก็จะเป็นคนดนู้องเอง แต่ทีน้ีแม่มงีานดกึ ศกึนีช่้างใหญ่หลวงนัก 

เมือ่จนียกทัพมาปักหลกั อยากพักแค่ไหนก็ท�าไม่ได้ จติใจของซงิเกิลมมัท่ีต้อง

ท�างานหามรุง่หามค�า่หาเงนิมาจนุเจอืช่วยเหลอืลกูน้อยมนัช่างร้าวรานเสยีนีก่ระไร 

ไหนจะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถ ค่าน�้าค่าไฟก็ต้องจ่าย เงินเดือนต�ารวจก็แทบจะ 

ไม่พอยาไส้ ได้แต่หวังว่าลูกน้อยท่ีอุม้ท้องมานานถึงเก้าเดอืนจะช่วยแบ่งเบาภาระ

ได้ แต่ก็หามไีม่เลยจรงิๆ เฮ้อ~'

'โห~ พูดมาขนาดนี้แล้วก็ให้เบียร์มุดกลับเข้ามดลูกแม่เลยเถอะ  

อย่าให้อยู่ใช้ชีวิตท่ีเหลือต่อไปอีกเลย TOT'

'เบียร์…'

'…'

'แม่รักลูกนะ'

'เอิ่ม...'

แม่มองตาฉัน

ฉันหลบตาแม่

อย่าค่ะมารดา กรุณาอย่ามามุกนี้ ฉันไม่สตรองกับสายตาและน�้าเสียง

แบบน้ัน

'เบียร์ แม่รักลูกนะ'

มีความรีพีต หน้าฉันลีบเหลือสองเซ็นต์ เราสองแม่ลูกผูกพันได้แต ่

มองหน้ากันอย่างซึง้ๆ ท่ามกลางความเงยีบทีป่กคลมุ หุ้มอกีทีด้วยความกดดนั

ระดับสบิจนฉนัอดส่งเสยีงขึน้มาท�าลายความอดึอดัไม่ได้

'แม่...'

'...'

'อย่าเงียบสิ ใจคอไม่ดีเลย'

'เบียร์'

'...'

'แม่ฝากน้องหน่อยนะ'
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'...'

'แม่ฝากน้องหน่อยนะ'

'...'

'แม่ฝากน้องหน่อยนะ'

'...'

'แม่ฝากน้องหน่อยนะ~ นะ~ นะ~~'

โอ๊ยพอ!

ก่อนอื่นฉันขอขยายความค�าว่า น้อง ของแม่ผู้เคารพรักสักหน่อย มัน

คอืเดก็ผูช้ายวยัสบิสองขวบคนหน่ึงซึง่อาศัยอยู่บ้านหลงัตรงข้าม ใช้ชวิีตอยู่กับ 

ลุงคมหนวดเต็มหน้าและยัยป้านีโรคจิตท่ีดันสนิทชิดเชื้อกับแม่บังเกิดเกล้า

ของฉัน เมื่อใดก็ตามท่ีคนบ้านน้ันยกโขยงครอบครัวกันไปเท่ียวต่างจังหวัด  

ไปต่างประเทศ ไปนอกโลก ไปโคจรอยู่รอบดาวอังคาร ไปไหนก็ตามที่ไม่ใช่

การนอนตีพุงอยู่กับบ้าน พวกนางก็จะเอา 'เด็กชายสรัล' หรือ 'เบลล์' หรือ  

'น้องเบลล์' หรือ 'เจ้าเบลล์' หรือหนักๆ หน่อยก็ 'ไอ้เบลล์' หลานชายสุดที่รัก

เพียงคนเดียวมาฝากไว้กับบ้านฉันอย่างไม่มีความเกรงใจใดๆ เงินสักไห 

ก็ไม่เคยให้ ยังจะเอามาฝากไว้อยู่ได้

ถึงแม้ว ่านางจะสนิทกับแม่ฉัน แต่กับฉันนั้นบอกได้ค�าเดียวว่า 

อยู่ร่วมโลกกันยาก เจอกันทีไรก็คุยแต่ท็อปปิกเดิมๆ คือการยกยอปอปั้น 

ลูกชายหัวกะทิท่ีหน้าตาดีเลิศด่ังตกมาจากสรวงสวรรค์ของตัวเอง น้องบิว 

ก�าลงัเตรยีมตวัสอบหมออย่างน้ัน น้องบวิได้เกรด 4.00 มาตัง้แต่เป็นเอม็บรโิอ 

จนตอนนี้ก็ยังไม่เคยได้เกรดอื่นใดอย่างนี้ เจอกันคราวหน้าคงบอกน้องบิว 

ขี้ออกมาเป็นทองค�า

อนัทีจ่รงิการเรยีนของฉนัก็ไม่ได้ขีร้ิว้ขีเ้หร่เหอะ เกรดก็พอจะไปวัดไปวาได้ 

แต่ยัยป้าหน้าร้ายก็ยังมคีวามห่วงใยใส่ใจคณุภาพชวิีตของฉนัด้วยการกระแหนะ

กระแหนและเอาฉันไปเปรียบเทียบกับลูกชายสุดที่รักของตัวเองตลอดเวลา  

พอฉนัเริม่จะเถียงกลบัแม่ก็จะด่าว่าฉนัเป็นเด็กก้าวร้าว ไร้สมัมาคารวะ พูดจา 

ไม่รู ้จักเด็กไม่รู ้จักผู้ใหญ่ ทั้งๆ ที่ยัยป้านั่นเริ่มก่อนเห็นๆ ผู้ใหญ่ดีๆ ที่ไหน 
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เขาหาเรื่องเด็กกันบ้าง ท�าไมแม่ไม่มองตรงจุดนี้ คิดแล้วแค้นใจย่ิง หรือจริงๆ  

คนท่ีเป็นลูกแม่ไม่ใช่ฉันแต่เป็นป้านีวะ ถึงจะฟังดูไร้สาระแต่ฉันเริ่มคิดจริงจัง 

ละนะ

"เบียร์คร้าบ~~~ ^_^"

เจ้าเบลล์มันมาแล้วค่ะ ยิ้มหวานหยาดเยิ้มพร้อมเสียงดังแว่วมาแต่ไกล 

วันน้ีไอ้เด็กน่ันมันแต่งตัวด้วยชุดเสื้อกล้ามสีชมพูลายพ้ิงก์แพนเตอร์แมวผี

หน้าตากวนประสาท ฉันจ�าได้ทันทีว่ามันเป็นเสื้อตัวเก่าของไอ้บิว และ 

จ�าได้อีกว่าตอนบิวใส่มันดูสะดีดสะด้ิงชนิดท่ีว่าสาวน้อยน่ารักสดใสอย่างฉัน

แทบก้มกราบแทบเท้าให้มันหยุดสะดิ้งสักที แต่พอมาอยู่บนตัวเจ้าเบลล ์

มันกลับดูฟรุ้งฟร้ิง มุมิ ครุคริ อินโนเซนต์ น่าเอ็นดูเป็นท่ีสุด คือแบบ... 

เด็กบ้านนี้มันหน้าตาดีท้ังบ้านแหละค่ะ แต่แตกต่างกันที่ออร่า อีตาบิว 

นี่เรียกได้ว่าออร่ามรณะมาเต็ม...กวนบาทาตั้งแต่ร่างยันเงา แต่ใครเล่าจะเท่า 

เจ้าเบลล์ หน้าตาดเูป็นคนด ีออร่าดจุเทวดาตัวน้อยๆ ถึงมนัจะมป้ีาน่าร�าคาญ 

ไปหน่อย แต่ก็ต้องยอมรับว่าเด็กนี่มันหล่อตั้งแต่เล็กแต่น้อย อายุเพิ่งจะเท่านี้

หน้าเน่อน่ีก้าวกระโดดไปไกล ไม่ต้องจนิตนาการถึงอนาคตในอกีไม่ก่ีปีข้างหน้า 

ว่าที่สามีแห่งชาติชัวร์ =_=

"เบลล์ พ่ีบอกหนูก่ีคร้ังแล้วว่าไม่ให้เรียกเบียร์เฉยๆ ให้เรียกพ่ีเบียร์"

"ได้ไงอ่ะ (' ')"

"เอ้า ก็พ่ีอายุเยอะกว่า หนูก็ต้องเรียกพ่ีว่าพ่ีไง"

"แต่พ่ีบิวบอกว่าให้เรียกเบียร์ว่าเบียร์เฉยๆ ห้ามเรียกว่าพ่ี"

"ท�าไม -_-"

อีตาน่ันมันสอนอะไรแปลกๆ ให้เด็กอีกคะ

"ก็พ่ีบิวบอกว่าเบลล์กับเบียร์อายุเท่ากัน" ผีเถอะไอ้คุณบิว เด็กตัวเท่า

ราวนมฉันจะเอาอะไรมาอายุเท่าฉันฟะ มันพูดจาเลอะเทอะอะไรกับน้องเน่ีย 

:(

"ตลกเหรอเบลล์ หนูอายุเท่าไหร่ พ่ีอายุเท่าไหร่ ให้มนัรูบ้้างนะ หน ูป.หก  

พ่ี ม.สี ่ห่างกันก่ีปีนับให้ดีๆ "

"อ่า...แต่พ่ีบิวบอกมาจริงๆ นะฮะ"
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"..."

"ว่าอายุสมองเบียร์อยู่ ป.หก"

"..."

"พ่ีบิวบอกให้เบียร์กินปลาเยอะๆ ด้วย"

"..."

"เพราะในปลามีโอเมก้าสาม ช่วยเสริมสร้างมันสมอง"

อมื คณุบวิคะ ปากแบบนีเ้ขาไม่เรยีกว่าพูด มนัต้องเรยีกว่าเห่า สมแล้ว 

ที่มันเกิดมาเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของยัยป้านีโรคจิตที่ฉันเกลียด แม้ว่า 

ฉันจะเกลียดมันไม่เท่ากับแม่มัน แต่ขอประกาศไว้ตรงน้ีเลยว่าฉันจะต้อง 

ตบหัวมันให้ได้ภายในชาตินี้ และถ้าชาติหน้ามีจริงก็ขออย่าได้เกิดในภพภูมิ

เดียวกันอกีเลย -_-+

"เบลล์ หนูฟังค�าพ่ีให้ดีนะ จ�าให้แม่นแล้วเอาไปบอกบิวมันด้วย" ฉัน 

หันไปจับไหล่น้องพร้อมจ้องหน้าและเหยียดย้ิมมุมปากอย่างร้ายกาจ

ปราศจากความดีงามท้ังปวง เจ้าเบลล์มองฉันอย่างไม่ไว้ใจ

"เอ่อ ครับ?"

"อ่านปากพ่ีนะคะ"

"..."

"ไอ้บิว ไอ้คน xxxxxxxx"

ต้องเซ็นเซอร์ไว้ เพราะสิ่งที่ฉันพูดออกไปเป็นสิ่งท่ีผู้อ่านเยาวชนต้อง 

ได้รับค�าแนะน�า ตาแป๋วๆ ของน้องเบลล์ถึงกับจ้องหน้าฉันปริบ…ปริบ…

ปริบ…เหมือนก�าลังสับสนระคนสงสัยกับความถ่อยด้อยความเป็นกุลสตร ี

ของฉัน ซึ่งมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วอ่ะ ไม่ต้องแปลกใจหรอก

"เอ่อ…"

"…"

"เบียร์"

"..."

"เบลล์ต้องพูดแบบน้ีกับพ่ีบิวจริงเหรอ"

"เออ"
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ฉันยักคิ้วตอบกลับไป

"แต่..."

"..."

"พ่ีบิวใจดีกับเบลล์ที่สุดในบ้านเลยนะ ถ้าพ่ีบิวโกรธเบลล์แล้วเบลล์จะ

ท�ายังไงอ่ะ T_T"

น้องเบลล์มีความท�าหน้างอแงใส่ฉัน ฉันหรี่ตามองจมูกโด่งๆ ของนาง

แล้วก็ย่ืนมือไปบีบเบาๆ ไม่เข้าใจเลยว่าท�าไมมันเป็นเด็กหน้าตาน่ามันเขี้ยว 

น่าขบเคี้ยวอะไรเบอร์นี้ ท�าหน้างอแงแก้มป่องน�้าตาคลอเบ้าใส่ฉันก็ยังดูน่ารัก 

น่าหยิกไปหมด โอ๊ยยย เอ็นดูมากเว่ออออร์ ไม่เข้าใจกว่าเดิมว่าท�าไม 

ไอ้คนปากศัตรูแมวอย่างอีตาบิวกับยัยป้านีถึงได้มีหลานชายหน้าตาน่ารัก

เหมือนคนละสายพันธุ์กันขนาดน้ีวะ งงในงง

"เป็นตุ๊ดเหรอหนูอ่ะ แค่ฝากส่งสารหาบิวมันนิดๆ หน่อยๆ ต้องร้องไห้

ด้วยเหรอไง"

แต่ก็ต้องยอมรับเหอะว่าเห็นหน้ายู่ย่ีของมันแล้วก็อดใจอ่อนไม่ได้  

ไม่มาเป็นฉันคงไม่เข้าใจ ความหน้าตาดีของไอ้เด็กนี่มันระดับปรมาจารย์ คือ

ถ้ามันโตกว่าน้ีอีกนิด ไม่ได้อายุห่างกับฉันสามสี่ปีแบบน้ีฉันนี่พร้อมถวายตัว 

เป็นทาสมันทั้งชีวิตเลยทีเดียวอ่ะค่ะ เอาจริงๆ มันนิสัยน่ารักน่าหยิกมาก 

ด้วยแหละ แต่กลัวใจมันจะโตมากลายเป็นแบบไอ้บิว เพราะเด็กคนนี้มันมี 

สกิลการเรียนรู้จากการจดจ�าค�าสั่งสอนของคนรอบข้าง ดูได้จากการท่ีมัน

ลามปามเรยีกชือ่ฉนัห้วนๆ โดยไม่มพ่ีีน�าหน้า น่ันก็เพราะไอ้บวิสอนมา ไอ้บ้านัน่ 

อย่าให้ฉันเจอ แม่จะตบให้ขาดใจตายภายในสิบวิ -_-

"ก็เบียร์บอกให้เบลล์ไปด่าพ่ีบิวอ่ะ เบลล์ท�าแบบน้ันกับพ่ีบิวไม่ได้..."

"มันเป็นลูกเทวดารึไง แค่ด่าๆ ไป มันไม่ตายหรอก" หน้าเป็นคอนกรีต

เสริมใยเหล็กแบบอีตาบิวอ่ะ ข้ีคร้านจะรู้สึกชิลๆ ด้วยซ�้า

"ป้านีต้องฆ่าเบลล์แน่ๆ TOT"

"โอ๊ย หนูเบลล์~ พ่ีจะบอกอะไรให้ฟังนะลูก หนูจะกลัวไปไยกับ 

ยัยป้านีโรคจิตน่ันอ่ะ นอกจากด่านางก็ท�าอะไรหนูไม่ได้หรอก หรือถ้านาง 

ท�าหนูมาบอกพ่ีน่ีมา เดี๋ยวพ่ีจัดการให้เอง พ่ีรอเวลานี้มานานแสนนาน... 
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เอ้ย หมายถึงพ่ีจะปกป้องหนูด้วยชีวิตของพ่ีเอง แล้วถ้านางว่าอะไรหนู  

หนูด่ากลับไปเลยว่า 'ยัยป้าโรคจิต ยัยชีวิตพัง ยัยกรีดตาไม่เท่ากัน เลิกวุ่นวาย 

กับเบลล์สักที ด๊อบบี้เป็นอิสระแล้ว~' อยู่กับคนวิกลจริตแบบนั้นมันต้องรู้จัก 

สู้กลับบ้างนะรู้ป่ะ"

ฉันตบเข่าฉาดพร้อมย้ิมกรุ ้มกริ่มอยู่ในใจ ด่ายัยป้านีตรงๆ ไม่ได ้

ก็ด่านางผ่านหลานนางเนี่ยแหละ สะใจฉันนัก! น้องเบลล์มันย่ิงเป็นพวก 

ว่านอนสอนง่ายสั่งอะไรก็ท�าอยู่ด้วย หึๆๆๆ

ทว่า...

"เบียร์ชอบสอนแต่อะไรไร้สาระ..."

ค่ะ ไอ้น้องเบลล์พูดเสียงแบ๊ว ใบหน้าแป๋วแหวว ไม่เห็นแววชั่วเลย 

แม้แต่น้อย แม้ประโยคท่ีพูดน้ันจะเลวมากก็ตาม

"ไอ้คุณเบลล์ =_="

"พ่ีบิวบอกแบบน้ันอ่ะครับ"

"-_-"

"แล้วก็บอกด้วยว่าอย่าไปฟังอะไรเบยีร์มาก มแีต่เรือ่งบัน่ทอนสตปัิญญา

ทัง้นัน้"

โอ๊ย เกลียดอีตาบิวตอนนี้ทันป่ะ ไม่สิ ฉันเกลียดมันอยู่แล้ว ไอ้ตัวขัด 

โชคชะตา การมีอยู่ของมันนี่ไม่เคยสร้างอะไรดีๆ ให้ฉันเลยจริงๆ!

"ไปดูทีวีไป"

ฉันเริ่มพูดปัดร�าคาญไอ้เด็กน่ีละค่ะ มันเป็นเด็กดี เป็นเด็กหล่อ  

เป็นเด็กน่ารัก การเชื่อฟังค�าสั่งสอนของพ่ีบิวของมันก็คงเป็นเร่ืองราวดีๆ แต่

มาผีใส่ฉันนี่ฉันกลัวใจจะเผลอตบกะโหลกหลานชายเพ่ือนสนิทแม่เหลือเกิน 

=_=

"เบียร์"

"บอกว่าให้เรียกพ่ีเบียร์ =_="

หรือฉันควรถอดใจวะ มันจะลามปามเรียกฉันว่าเบียร์เฉยๆ ก็ปล่อยๆ  

ไปเถอะ แต่มันห่างกับฉันสามสี่ปีเชียวนะโว้ย! :(

"...เบลล์ดูทีวีได้เหรอ"
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"ได้ดิ อยากดูช่องไหนก็เปิดๆ ไป พ่ีจะไปหาอะไรกินแล้ว หิว"

"งั้นดูการ์ตูนได้เปล่า"

"..."

"จะดูการ์ตูนต้องเปิดช่องไหนง่ะ"

"เกิดมาน่ีไม่เคยดูทีวีเหรอไง ท�าไมต้องตื่นเต้นด้วย" 

"ก็..."

"..."

"ป้านีไม่เคยให้ดู"

"..."

"ป้านีบอกว่าเปลืองไฟ"

"..."

"ป้านีบอกว่าทีวีไม่ได้ถูกสร้างมาเพ่ือเด็กนรกอย่างเบลล์"

"เอ้า ยัยป้าน่ีมีปัญหาทางจิตจริงๆ ใช่ป่ะเนี่ย =_="

"ป้านีบอกแบบน้ัน"

"..."

"เบลล์ก็ต้องเชื่อฟัง"

"..."

"พ่อกับแม่บอกว่าเบลล์ต้องเชื่อฟังป้าระหว่างที่พ่อกับแม่ไม่อยู่"

"..."

มองบนเลยฉัน คือฉันพอจะรู้มาบ้างว่าพ่อแม่ของเด็กน่ีมีปัญหากัน 

นิดหน่อย แต่คิดอีกทีคงไม่หน่อยอ่ะ เพราะถึงกับต้องหย่าร้างกัน แรกๆ  

ก็เห็นว่าตกลงกันดิบดีว่าจะช่วยกันเลี้ยงลูก แต่ไปๆ มาๆ ก็โยนภาระท้ังหมด

มาให้ลุงคมหน้าหนวดและยัยป้านีโรคจิต ส่วนตัวเองก็หนีไปมีครอบครัวใหม่

หน้าตาเฉย ลกูทีเ่คยสร้างไว้ด้วยกนักป็ล่อยมนัไป เดีย๋วมนัโตไปกเ็ลีย้งตวัเอง 

ได้เองแหละ...ฉนัฟังจากแม่แล้วก็แบบ...ท�างีก็้ได้ด้วยเหรอวะ เอาจรงิเบ้าหน้า

ระดับน้องเบลล์เน่ีย พ่อแม่มันคิดว่าจะปั้นออกมาแบบนี้ได้อีกรอบเหรอ  

มันเป็นเด็กท่ีมีเบ้าหน้าแบบท่ีเรียกได้เลยนะว่าพ่อแม่ช่างปั้น พระเจ้าช่าง

สร้างสรรค์ สวรรค์ช่างโปรดปราน ต้องลองมาเป็นฉันที่ได้มองหน้าเด็กนี่ตรงๆ 
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แล้วจะรู้ว่าฉันไม่ได้เว่อร์แม้แต่น้อย ทุกสัดส่วนบนใบหน้ามันพอดีไปหมด  

ไม่มีตรงไหนท่ีบกพร่องแม้แต่นิด โดยเฉพาะรอยย้ิมท่ีท�าให้ดวงตาเป็นสระอ ิ

ที่ดูจะเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของมันเลยทีเดียว

แต่เหนือสิ่งอื่นใด พ่อแม่มันคิดบ้าอะไรอยู่ถึงบอกให้ลูกตัวเองเชื่อฟัง 

ยัยป้านนีัน่ โอ๊ย~ แค่คดิว่าไอ้เบลล์ต้องโตขึน้มาโดยการตกอยู่ภายใต้อ�านาจมืด 

ของยัยป้านี ฉันคนน้ีก็ทนไม่ได้จริงๆ ขอพูดอะไรสักหน่อยเหอะ สมงสมอง 

โดนล้างไปหมดแล้วมั้งเนี่ย

"เบลล์ พ่ีถามหน่อยนะ หนูอยากโตไปเป็นผู้ใหญ่แบบไหน"

"ครับ?"

เบลล์ท�าหน้างงกับค�าถามของฉัน ก่อนที่ฉันจะไหวไหล่เล็กน้อย 

แล้วพูดต่อ

"พ่ีหมายถึงถ้าหนูอยากโตไปเป็นคนดี ต่อให้พ่อแม่จะบอกไว้ว่ายังไง

ก็ตาม หนูก็ห้ามเชื่อฟังยัยป้านีผีเข้าผีออกน่ันเด็ดขาด เข้าใจท่ีพ่ีพูดใช่ป่ะ"

"อ้าว งั้นเบลล์ต้องเชื่อฟังใครอ่ะ พ่ีบิวเหรอ"

"=_= ถ้าอยากกวนตีนแบบมันก็เอาเลยจ้า ตามสบายเลยหนู~"

"งั้นลุงคม?"

"จรงิๆ ลงุคมก็ไม่แย่นะ โดยรวมนางก็มคีวามดีงามอยู่ แต่ก็อย่างท่ีรู้ๆ  ว่า

นางแพ้ยัยป้าน ีไม่เคยมปีากมเีสยีง ไม่หือไม่ออื เหมอืนเกิดมาเพ่ือเป็นทาสยัยป้านี 

อ่ะ หนูอยากโตไปเป็นทาสยัยป้านีเหรอ"

ฉันพูดเลยนะว่าบ้านหลังน้ันมันประหลาดทั้งบ้าน วันดีคืนดีฉันก็เห็น 

ลงุคมนุง่ผ้าขาวม้าผนืเดยีวออกมาร�าไท้เก๊กอยู่หน้าบ้านอย่างไม่เกรงใจสายตา

เพ่ือนบ้านเลยแม้แต่น้อย ไหนจะป้านีท่ีมักท�าตัวเป็นแม่ลุงคมมากกว่า 

เป็นเมยี ส่วนอตีาบวิก็เป็นเพ่ือนท่ีฉนัไม่อยากยอมรบัว่ามนัเป็นเพ่ือนสกัเท่าไหร่  

ฉนัว่าถึงมนัจะกวนส้นตกึระทกึส้นทีนไปนิด แต่ก็ใกล้ชดิกับค�าว่าปกตธิรรมดา

มากท่ีสดุในตระกูลของมนัแล้วอ่ะ

"ละถ้าอยากโตไปเป็นผู้ใหญ่ท่ีดีเบลล์ต้องท�าไงอ่ะ"

เจ้าเบลล์คลานเข้ามาใกล้ฉันท่ีน่ังอยู่บนโซฟา...อีกนิดมันจะนั่งตักฉัน

อยู่แล้ว แต่ฉันไม่ถือเพราะยังไงมันก็คือเด็กสิบสองขวบ
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...ท่ีหล่อมาก

ย่ิงมนัย่ืนหน้ามาใกล้ขนาดนีย่ิ้งท�าให้ฉันมโนไปไกลถึงใบหน้าในตอนโต

ของมันว่าจะหล่อรากเลือดเดือดดาลขนาดไหน ริมฝีปากบางสีแดงเชอรี ่

เหมือนกับทาทินต์เคลือบไว้ แต่เชื่อเถอะว่ามันเป็นสีธรรมชาติ เวร...

เวร เวร เวร เวร เวร เวร และเวร

ท�าไมกัน...ท�าไมฉันถึงกลืนน�้าลายลงคออย่างยากล�าบากเหมือนก�าลัง

ตื่นเต้นกับอะไรสักอย่าง

อย่าบอกนะว่าฉันคิดอกุศลกับเด็กน่ี!

ไม่ๆๆๆๆ ไม่มทีาง งานหยาบเลยนะคะพ่อแม่พ่ีน้อง แม้ว่าฉนัจะอยู่ในวัย

ทีพ่ร้อมประลองกับเรือ่งท�านองน้ี แต่จะให้พรากผูเ้ยาว์มันก็ไม่ใช่เว้ย เบลล์มนั 

เพ่ิงจะสิบสองขวบ...ใจเย็นนะยู ยูต้องตัง้สตนิะคะนางสาวช้องมาส เหมะเนตร

"ก็เชื่อฟังพ่ีสิ แล้วหนูจะโตไปเป็นผู้ใหญ่ท่ีดีแน่นอน" ฉันแกล้งท�าเป็น 

เสมองไปทางอื่นพร้อมกับยกแขนขึ้นมาพาดบ่าอีกฝ่ายเอาไว้เหมือนไม่มีอะไร 

เกิดขึน้ เบลล์น่ิงไปเลก็น้อยราวกับก�าลงัใช้เวลาครุน่คดิอะไรบางอย่างคนเดียว

"เบียร์"

"อะไร"

"อย่างเบียร์น่ีเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ท่ีดีได้ด้วยเหรอ"

เดีย๋ว! มนัหลอกด่าฉนั หรือมนักวนส้น หรอืมนัถามเพราะสงสยัจรงิๆ -_-;

"(' ')"

เออนะ แต่ดจูากใบหน้าสดุใสซือ่กระบอืแบบนัน้คงจะเป็นอย่างหลงัล่ะมัง้ 

ฉนัยักค้ิวตอบกลบัไป

"แหงดิ แม่พ่ีสอนมาดี"

"งั้นเบลล์ต้องท�าไงบ้างอ่ะ"

"ก่อนอื่นเรียกพ่ีว่าพ่ีเบียร์"

"พ่ีเบียร์"

อุ ๊ยต๊าย บทจะว่าง่ายก็ง่ายงี้เลยนะ น่ารักน่าชัง น่ามันเขี้ยวนัก  

ขอฟัดแก้มหนักๆ สักทีสองที ซึ่งไอ้เด็กนี่มันก็มีการหัวเราะตบท้ายสิ่งท่ีฉันท�า

เหมือนกับว่ามันชอบใจที่โดนหอมแก้มงั้นแหละ ท�าเอาฉันชะงักไปเล็กน้อย

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160622405.html
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