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มันคงจะดีไม่น้อยถ้าตอนท่ีเรากําลังลําบากแล้วอยู่ๆ ก็มีคนใจดีย่ืนมือเข้ามา

ให้ความช่วยเหลือ แต่ก็น่ันแหละค่ะ เราจะไว้ใจคนท่ีเรามองว่าดีได้แค่ไหนกันล่ะ แหม 

โลกอยู่ยากจัง แต่มยองนังก็คิดนะว่าอย่าใช้ชีวิตให้ยากเลยค่ะ เราต้องลองเสี่ยงดู 

เอาให้รู้กันไปเลยว่าคนท่ีเข้าหาเราน่ะเขามาดีหรือมาร้าย แต่ก็ต้องอย่าลืมตั้งรับให้ดีๆ 

ด้วยนะคะ เหมือนอย่างนิยายเล่มน้ีท่ีมยองนังเอามาฝากทุกคนไงล่ะ ^O^

'Devil and Reed Girl ปศาจใจร้ายกับเด็กสาว (ไม่) ใสซื่อ' ผลงานใหม่ล่าสุด

ของ PeePigga จะทําให้นักอ่านทุกคนหวัน่ไหวครัง้ใหญ่ไปพร้อมๆ กับเรือ่งราวชวิีตต้องสู้

ของนางเอกเลยค่ะ เพราะเธอจะต้องมาปะทะกับพระเอกแนวร้ายๆ ด้วยสถานการณบงัคบั

บางอย่าง >O< ถ้าใครชอบพระเอกสายนี้ อ่านเล่มนี้รับรองไม่ผิดหวังค่ะ ท่ีแน่ๆ งานนี้

นางเอกก็ไม่ได้ใสซื่อและเปราะบางเท่านั้นนะ โหมดสู้คนของเธอก็มาอยู่น้า

เอาล่ะ ถ้าอยากรู ้ว ่าเขาจะเปนปศาจใจร้ายในรูปโฉมไหน และเธอจะเปน

เด็กสาว (ไม่) ใสซือ่ในรปูแบบใด ก็ต้องพลกิหน้ากระดาษไปอ่านเรือ่งราวของเขาและเธอ

ได้เลย รับรองว่ามีเขินตามค่า >///<

ด้วยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส
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PeePigga กลบัมาอกีแลวคะ จดุพล!ุ! เรือ่งน้ีเปนเรือ่งทีส่ามแลว อยาเพ่ิงเบือ่กันนา 

ครัง้นีม้าเร็วกวาเรือ่งกอนๆ เพราะใชเวลาแกนอยลง สงสยัเปนแนวท่ีตัวเองชอบดวยแหละ 

(อิๆ) 

บอกเลยวา Devil and Reed Girl เปนเรื่องแรกของ PeePigga ที่ไมมีความ

เปนแฟนตาซคีะ แตเปนเรือ่งทีแ่ตงไปกรีด๊ไป อยากเขยีนแนวพระเอกรายๆ กบันางเอก

ที่ตั้งปอมพรอมรบทุกเมื่อแบบน้ีมานานแลว มาลุนกันวา 'ตนออ' สาวนอยหัวใจแกรง

ของเราจะตอกรกับปศาจรายอยาง 'พ่ีโมสต' ไดหรอืไม มาเอาใจชวยไปพรอมๆ กันนะคะ

ขอบคุณพ่ีๆ บ.ก. และทางสํานักพิมพที่ใหโอกาสอีกครั้ง ขอบคุณคนอานและ

ทุกๆ คนที่คอยใหกําลังใจเสมอมา อานแลวก็อยาลืมตามไปกรี๊ด (หรือดา) พ่ีโมสต

ไดทางเพจ PeePigga หนาไมคหรือหลังไมคก็ไดนะคะ อยากคุยกับคนอานนา~ 

รักคนอานมากมายกายกองเปนยองใย~ <3

PeePiggaPeePigga

Pre Devil and Reed Girl.indd   5 29/4/2562 BE   17:31



Devil and Reed Girl ปีศาจใจร้ายกับเด็กสาว (ไม่) ใสซื่อ

7

บทน�ำ

"ไม่ได้ค่ะ"

"ตะ...แต่ว่า...หนูสัญญานะคะ ไม่เกินหนึ่งเดือนจะหาเงินมาจ่าย 

ให้ครบให้ได้"

"ไม่ได้จริงๆ ค่ะ"

"ได้โปรดเถอะนะคะ หนูขอร้อง"

"ในประกาศของมหา'ลัยก็แจ้งไว้ชัดเจนแล้วนะคะว่าวันน้ีเป็นวัน 

ช�าระเงินค่าเทอมและค่าหน่วยกิตวันสุดท้าย เราเลื่อนให้ไม่ได้จริงๆ"

"แต่ว่า...ละ...แล้ว..."

"น้องอาจจะต้องตดิต่อกองทุนกู้ยืมเงินของมหา'ลยั หรือยอมลงทะเบยีนช้า  

แต่ต้องเสียค่าปรับเพ่ิม ยังไงพ่ีว่าน้องลองไปปรกึษาอาจารย์ทีป่รกึษาของน้อง 

ดกู่อนดีกว่านะคะ"

ค�าแนะน�าสดุท้ายท่ีได้ยินท�าให้หัวใจของฉนัห่อเห่ียวไปหมด ฉนัเดนิคอตก

ออกมาจากส�านักทะเบียนของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เมื่อรู้แล้วว่าท�าเรื่อง 

ขอเลื่อนระยะเวลาจ่ายค่าเทอมออกไปไม่ได้ เหมือนรอบตัวหมุนเคว้งคว้าง 

จนฉันทรงตัวยืนต่อไปไม่ไหว ฉันเดินไปทิ้งตัวลงท่ีม้านั่งแถวๆ น้ันเหมือนคน
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หมดเรี่ยวแรง ความเครียดมากมายเริ่มจู่โจมเข้ามาในความคิด

กู้ยืมเงินงั้นเหรอ...

อยากให้น่ันเป็นทางเลือกสุดท้าย ยอมลงทะเบียนช้ายังจะดีเสียกว่า  

แต่จะให้ฉันไปหาเงินหลักหมื่นในเวลาจ�ากัดแบบนี้จากไหนล่ะ ในเมื่อ 

เงนิค่าเทอมทีเ่ตรียมไว้จ่าย ฉนัก็อตุส่าห์ท�างานพิเศษเกบ็สะสมมาตัง้หลายเดอืน

กว่าจะครบ ถ้าเงนิขาดอกีนิดๆ หน่อยๆ ก็ยังพอหาได้ทนันะ แต่นีเ่งินค่าเทอม 

มันหายไปท้ังหมดเลย!

คิดมาถึงตรงน้ีแล้วก็น่าเจ็บใจชะมัด ฉันมั่นใจมากว่าคนท่ีขโมยเงินไป

ต้องเป็น 'ต้นกล้า' พ่ีชายของฉันแน่ๆ เราอยู่บ้านด้วยกันแค่สองคน แถม 

อยู่บ้านเช่าหลังนี้มาตั้งนานก็ไม่เคยมีเร่ืองขโมยหรือโจรปล้นบ้านเลยสักครั้ง 

ดังน้ันถ้าฉันไม่ได้เอาเงินไป ก็ต้องเป็นพ่ีชายน่ันแหละ

โธ่เอ๊ยยย พ่ีกล้านะพ่ีกล้า ท�าแบบน้ีได้ไง!

ครืด~ ครืด~

มือถือในกระเป๋าของฉันสั่นเป็นจังหวะ เป็นสัญญาณว่ามีคนโทรเข้า  

ฉันเลยหยิบมันออกมาดูว ่าใครโทรมา ซึ่งมือถือของฉันเป็นแบบจอสี 

เครื่องเล็กกะทัดรัด มีปุม่นูนๆ ให้กดหมายเลขหรือพิมพ์ข้อความ ไม่ใช ่

แบบสัมผัสหน้าจออย่างพวกสมาร์ตโฟน ท้ังที่เรียนมหา'ลัยแล้ว แต่ยังใช้ 

มอืถือปุม่กดแบบน้ีอยู่ ใครเหน็ใครก็ทกัว่าท�าไมไม่ซือ้ใหม่ ฉนัอยากตอบไปว่า

ให้มเีงนิเหลอืจากการจ่ายค่าเทอม ค่าหนงัสอื ค่ากับข้าว ค่าบ้านเช่า ค่าน�า้ค่าไฟ

ก่อนเถอะ แล้วค่อยพูดถึงเร่ืองซื้อมือถือใหม่

มันเป็นความจริงท่ีแสนขมขื่นใจ แต่ฉันชินแล้วล่ะกับชีวิตที่เป็นแบบน้ี 

เพราะพ่อแม่หายตัวไปตั้งแต่ฉันยังเด็ก ครอบครัวเลยเหลือแค่ฉันกับพ่ีชาย  

พวกเราสองคนไม่มีญาติพ่ีน้องท่ีไหนจึงถูกส่งไปอยู่ท่ีบ้านเด็กก�าพร้าแห่งหนึ่ง 

แต่อยู่ได้ไม่นานบ้านเด็กก�าพร้าก็ถูกยุบเพราะไม่มีเงินทุน พวกเราจึงตัดสินใจ 

หาบ้านเช่าเล็กๆ อยู่อาศัย แล้วก็ได้เจอคุณป้าใจดีท่ีเป็นเจ้าของบ้านเช่า 

ในละแวกไม่ใกล้ไม่ไกล ท่านเห็นฉันกับพ่ีชายก็เอ็นดูเหมือนเป็นลูกๆ หลานๆ  

จึงยอมให้ติดค้างค่าเช่าได้ในบางเดือนท่ีไม่มีเงินจ่ายจริงๆ แต่ฉันเคยติดค้าง 

ค่าเช่าบ้านแค่ช่วงเดอืนแรกๆ ทีเ่ข้ามาอยู่เท่าน้ัน หลงัจากนัน้ก็จ่ายตรงเวลาตลอด
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เพราะไม่อยากให้คณุป้าล�าบากใจ

ไม่ใช่แค่คุณป้าเจ้าของบ้านเช่าที่ใจดี แต่คนที่อยู่แถวนั้นก็ใจดีมาก  

เรื่องท่ีอยู ่จึงไม่มีปัญหา จะมีปัญหาก็แค่เรื่องเงินเท่าน้ัน ฉันกับพ่ีชาย 

ต้องช่วยกันท�างานพิเศษหาเงินต้ังแต่สมัยเรียนมัธยมจนขึ้นมหา'ลัย โชคดีที่

อย่างน้อยเราก็สอบเข้าเรียนมหา'ลัยที่เดียวกันได้ ถึงจะค่อนข้างไกลจาก 

บ้านเช่า แต่ก็มรีถเมล์ผ่านหน้าปากซอยบ้านสายตรงถึงมหา'ลยัเลย การเดนิทาง 

จึงค่อนข้างสะดวกและประหยัดดี

พ่ีชายบอกเสมอว่าถ้าเขาเรียนมหา'ลัยจบ เขาจะท�างานหาเงินส่งฉัน

เรียนต่อเอง ฉันเชื่อว่าพ่ีชายต้องท�าได้แน่ๆ เพราะพ่ีชายคือฮีโร่ของฉัน

แต่แล้วความหวังทุกอย่างก็พังลงเมื่อต้นปีท่ีผ่านมา อยู่ๆ พ่ีชายฉัน 

ก็หยุดเรียนไปกลางคัน ทั้งที่เหลืออีกไม่ถึงปีก็เรียนจบ ฉันไม่รู ้ว ่าพ่ีชาย 

มีปัญหาอะไร เขาไม่ยอมบอก หลังจากน้ันพ่ีชายก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคน  

จากทีเ่คยใจเยน็ก็กลายเป็นคนใจร้อน หงดุหงดิง่าย และยงัเอาแต่ท�างานหนกั

เป็นบ้าเป็นหลังเพ่ือหาเงินไปท�าอะไรบางอย่างท่ีฉันเองก็ไม่รู้อีกเหมือนกัน  

แต่ทีแ่น่ๆ ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในบ้านหรอืแม้แต่ค่าเทอมของฉนั ฉนัเคยถามพ่ีชายแล้ว

หลายครั้ง พ่ีชายก็ตอบแค่ว่าไม่ต้องยุ่ง ฉันเลยต้องหาเงินเพ่ือใช้จ่ายเอง  

ทั้งค่ากินอยู่ ค่าเช่าบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งค่าเทอมด้วย

แต่เงินค่าเทอมก็ดันมาหายไปอีก

ฉันมองหน้าจอมือถืออย่างเหน่ือยใจ เพ่ือนสนิทเพียงคนเดียวของฉัน 

โทรมา ฉนัสดูหายใจเข้าลกึๆ ตัง้สตเิข้าไว้ ต้องไม่ท�าตวัให้เศร้าหมอง ต้องไม่เครยีด

ด้วย

"หวัดดี หนูขวัญ" รับสายแล้วก็ทักทายไปเสียงสดใส

[อ้อ เป็นไงบ้าง] น�า้เสยีงปลายสายบ่งบอกถึงความกังวลอย่างชดัเจน

"อะ...เอ่อ...เขาว่ายังไม่แน่ใจอ่ะ เดี๋ยวจะลองติดต่อให้อีกที หนูขวัญ 

ไม่ต้องห่วงนะ"

ฉันโกหก เพราะไม่อยากให้อีกฝ่ายเป็นห่วง

[จริงเหรอ เฮ้อ...ขอให้ได้ด้วยเถอะ ถ้าไม่ได้ยังไงอ้อยืมเงินหนูขวัญก่อน

ก็ได้ หนูขวัญให้ยืมฟรีไม่คิดดอกเบี้ยเลย มีเมื่อไหร่ค่อยคืน...]
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"ไม่เป็นไรๆๆ อ้อเกรงใจ"

[จะมาเกรงใจอะไรอ้อ เพ่ือนก็ต้องช่วยเพ่ือนอยู่แล้ว]

"แต่หนูขวัญช่วยอ้อมาเยอะแล้วนะ"

[ก็อ้อเป็นเพ่ือนหนูขวัญไง หนูขวัญก็ต้องช่วยสิ]

เพราะแบบน้ีไง ฉันถึงไม่อยากให้เพ่ือนรู้ว่าฉันก�าลังเครียด...

'หนูขวัญ' หรอืนางสาวขวัญใจ เพ่ือนของฉนัคนน้ีเป็นเหมอืนนางฟ้าเลย 

หนขูวัญดกัีบฉนัมาก ท้ังท่ีเรารู้จกักันได้แค่ปีกว่าๆ ซึง่ฐานะทางบ้านของหนูขวัญ

ค่อนข้างรวย เธอสามารถช่วยฉันได้และเต็มใจช่วยฉันเสมอ แต่ที่ผ่านมา 

หนูขวัญช่วยฉันมาเยอะแล้ว ย่ิงถ้ามีอะไรท่ีต้องเสียค่าใช้จ่ายแบบกะทันหัน  

เธอจะอาสาจ่ายแทนให้ก่อนเพราะรู ้ว่าฉันไม่ค่อยมีเงิน พอจะคืนเงินให ้

ก็ไม่ยอมรบัเงินจากฉนัอกี หนูขวัญเคยแม้กระท่ังเลีย้งข้าว แล้วก็ไปรับไปส่งฉนั

ในช่วงที่ฉันหมุนเงินไม่ทัน เธอช่วยฉันไว้มากเกินไป จนฉันเกรงใจและ 

ละอายแก่ใจที่จะรับความช่วยเหลือจากหนูขวัญอีก ถ้าไม่จ�าเป็นจริงๆ  

ฉันก็ไม่อยากรบกวนเธอ

ก็ดูเอาเถอะ แค่หนูขวัญรู ้ว ่าฉันไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม เธอก็เสนอ 

จะให ้ ฉันยืมฟรีไม ่คิดดอกเบี้ย  มี เมื่อไหร ่ค ่อยคืน. . . ก็รู ้ อ ยู ่หรอกว ่า 

คุณหนูลูกเศรษฐีอย่างเธอคงไม่ล�าบาก หากฉันจะขอยืมเงินสักหมื่นสองหมื่น  

แต่ก็นัน่แหละ เธอช่วยฉนัมามากแล้ว ครัง้น้ีฉนัเลยอยากพยายามแก้ไขปัญหา

ด้วยตัวเองมากกว่า

[อ้อลองปรึกษาอาจารย์ปนัดดาดีไหม เผื่อว่ามันไม่ได้จริงๆ]

นัน่ก็เป็นอกีคนทีฉ่นัไม่อยากรบกวน 'อาจารย์ปนดัดา' อาจารย์ทีป่รึกษา

ของฉนั ท่านใจดมีากๆ คอยดแูลฉนัมาตลอด และเคยย่ืนมอืเข้ามาช่วยหลายคร้ัง 

ยามท่ีฉันมีปัญหา แต่ไม่ใช่แค่ฉัน ยังมีนักศึกษาอีกหลายคนที่มีปัญหาและ 

อยู่ในการดูแลของอาจารย์ปนัดดา แค่เร่ืองของนักศึกษาคนอื่นๆ อาจารย ์

ก็คงปวดหัวจะแย่ ฉันไม่อยากสร้างภาระให้ท่านอีก ถึงพ่ีท่ีส�านักทะเบียน 

จะแนะน�าให ้ฉันไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่องค ่าเทอม แต่ฉันคง 

ไม่ไปปรึกษาท่านหรอก เพราะน่ีเป็นปัญหาของฉัน ฉันต้องจัดการเองให้ได้

"ไม่หรอก มันต้องได้สิ ไม่ต้องห่วงๆ รอให้เขาติดต่อมาก่อนค่อยว่ากัน"
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[แต่วันน้ีเป็นวันจ่ายเงนิวนัสดุท้ายแล้วนะอ้อ ถ้าไม่ได้จรงิๆ อ้อต้องบอก

หนูขวัญ หรอืไม่ก็บอกอาจารย์ปนัดดานะ]

"รับทราบค่ะ"

[ถ้าเกิดปัญหาแล้วไม่ยอมบอกกัน หนูขวัญโกรธจริงๆ นะ ยัยต้นอ้อ!]

"จ้า~"

ฉันตอบรับ พูดหว่านล้อมอยู ่นานกว่าเพื่อนรักจะยอมวางสาย  

พอสายตัดไปแล้ว ฉันก็ได้แต่ถอนหายใจออกมาอย่างเครียดๆ

จะท�าไงดี...

"พักการเรียนดีไหมนะ..." พึมพ�าเสียงเบาแล้วหัวเราะประชดชีวิต

มันคงเป็นทางออกที่ดีท่ีสุดแล้วท่ีจะไม่ท�าให้ใครเดือดร้อนวุ่นวาย  

ถึงแม้จะไปตดิต่อกู้เงนิกองทนุมหา'ลยั ยังไงก็ต้องรบกวนอาจารย์ปนัดดาอยู่ดี  

ดีไม่ดีท่านอาจจะบอกให้ยืมเงินของท่านแทนแน่ๆ ไม่เอาหรอก อีกอย่าง 

ตอนน้ีฉันก็เ ร่ิมแบกรับค่าใช ้จ ่ายต่างๆ ในบ้านไม่ไหวแล้วเหมือนกัน  

หยุดเรียนสักเทอมไปท�างานเก็บเงินแล้วค่อยเริ่มต้นใหม่อาจจะดีกว่าก็ได้  

ถึงเงินจะไม่พอจ่ายค่าเทอม แต่ก็ยังมีเงินพอที่จะท�าเรื่องลาพักการเรียนได้

เพราะใช้เงินไม่เยอะมาก

แต่ถ้าต้องพักการเรียนจริงๆ ฉันคงต้องไปบอกอาจารย์ปนัดดาเรื่องน้ี  

มีหวังอาจารย์ไม่เห็นด้วยแหงๆ แต่หากยืนกรานการตัดสินใจ พูดอธิบาย 

ให้ท่านทราบ ท่านคงยอมเข้าใจล่ะนะ แล้วก็ต้องไปสารภาพความจริงกับ 

หนูขวัญด้วย ต้องขอโทษเธอท่ีโกหก และขอโทษท่ีจากน้ีไปคงไม่ได้ไปเรียน

ด้วยกันอีกแล้ว

ถึงจะน่าเสียดาย แต่ก็ต้องยอมรับให้ได้...

ในตอนนั้นฉันคิดว่าหมดหวังทุกอย่างแล้วจริงๆ หากไม่มีเสียงหนึ่ง 

ดังข้ึนก่อน

"น้องต้นอ้อ"

ฉันเงยหน้าข้ึนมองตามเสียงเรียกน้ัน และก็ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่ง  

เขาคลี่ริมฝีปากบางๆ ออกมาเป็นรอยย้ิมท่ีทรงเสน่ห์และน่าหลงใหล

แต่ท�าไมนะ ท�าไมฉันกลับรู้สึกถึงอันตรายบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายใต้ 
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รอยยิ้มนั้น...

1
ต้นอ้อกลำงพำยุ

ผู ้ ชาย ท่ี ยืนอยู ่ตรงหน ้าฉันดูภายนอกเหมือนเทพบุตรรูปงาม 

ที่หลุดออกมาจากเทพนิยาย เพียงแต่เขาใส่ชุดนักศึกษาเหมือนกับฉัน  

ถึงได้ดูออกว่าเขาเป็นคนปกติ ไม่ใช่เทพบุตรที่ไหน ใบหน้าของเขาหล่อเหลา

ราวกับเทวดาบรรจงปั้นโครงหน้าให้ออกมาดูดีขนาดน้ัน ท้ังหน้าผาก จมูก  

แก้ม คาง คิ้ว และริมฝีปากสวยได้รูปที่ก�าลังขยับย้ิมอยู่นั่น รอยย้ิมของเขา 

เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์น่าดึงดูดใจ

แต่...ฉนักลบัรูส้กึได้ถึงความผดิปกตบิางอย่างท่ีซ่อนอยู่ภายใต้รอยย้ิมน้ัน 

ถึงจะไม่รู ้ว ่ามันคืออะไรก็เถอะ ตาคมสีด�าของเขาเป็นประกายวิบวับ 

เหมอืนเหลีย่มของเพชรทีผ่่านการเจยีระไนมาอย่างประณีตงดงาม ทอดมองฉนั

อย่างอ่อนโยน แต่นีก็่ด้วย ฉนัรูส้กึได้ว่าความอ่อนโยนทีเ่หน็น้ันมอีะไรบางอย่าง

แอบแฝงอยู่

อะไรบางอย่างท่ีดูลึกลับและอันตราย

แต่คงคิดไปเองล่ะมั้ง...

"น้องต้นอ้อ"

"คะ...คะ?" ฉันสะดุ้งเล็กน้อยกับเสียงของเขา ก่อนจะขานรับเสียงน้ัน

เหมอืนคนเพ่ิงได้สต ิก็เพราะเมือ่ก้ีมวัแต่มองพิจารณาเขาอยู่เลยเหม่อไปหน่อย 

(แอบเสียมารยาทนะเนี่ยเรา) เขายังคงย้ิมให้ฉันด้วยรอยย้ิมแบบเดิม  

ฉันขมวดคิ้วเล็กน้อยอย่างใช้ความคิด

จะว่าไป...รู้สึกเหมือนเคยเจอคนหน้าตาแบบนี้มาก่อน?

"เป็นอะไรไปครับ ท�าหน้ามุ่ยเชียว"

"เอ่อ..."

"จ�าพ่ีไม่ได้เหรอ"

ฉันอยากจะพยักหน้า แต่ก็เกรงใจเขา และที่เขาพูดแบบน้ีก็แสดงว่า 
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เขารู้จักฉัน งั้นท่ีรู้สึกว่าเหมือนเคยเจอกันมาก่อนก็ไม่ได้คิดไปเองสินะ

"น่ีอย่าบอกนะว่าจ�าพ่ีไม่ได้จริงๆ"

"เอ่อ...แหะๆ" ฉันหัวเราะกลบเกลื่อน เขาก็ยังย้ิมแล้วพูดต่อ

"พ่ีโมสต์ไงครับ"

"พ่ีโมสต์...?"

"ใช่ครับ M-O-S-T โมสต์"

"เอ่อ..." ฉันเค้นความคิดอย่างหนักว่าเคยได้ยินชื่อนี้จากท่ีไหนมาก่อน

หรือเปล่า อืม...แต่มันก็คุ้นๆ อยู่นะ

พ่ีโมสต์...

พ่ีโมสต์...

อ๊ะ จริงด้วย!!

"นึกออกแล้ว! พ่ีโมสต์!"

ฉันย้ิมกว้างเมื่อจ�าได้แล้วว่าเขาเป็นใคร

'พ่ีโมสต์' เป็นเพ่ือนที่เรียนอยู่คณะเดียวกับพ่ีกล้า เมื่อตอนที่พ่ีกล้า 

ยังเรยีนมหา'ลยั พ่ีโมสต์กับพ่ีกล้าเป็นเพ่ือนท่ีสนิทกันมาก แต่ฉนัไม่ค่อยได้เจอ 

พ่ีโมสต์เท่าไหร่เพราะพ่ีกล้าไม่ค่อยอยากให้เจอ เห็นพ่ีกล้าบอกว่าพ่ีโมสต์ 

เป็นคนเจ้าชู้ ไม่น่าไว้ใจส�าหรับผู้หญิง (พ่ีชายฉันหวงน้องสาวมากนั่นเอง)  

ไม่แปลกหรอกท่ีเมือ่ก้ีฉนัจะจ�าพ่ีโมสต์ไม่ได้ เพราะตัง้แต่พ่ีกล้าไม่ไปเรยีนท่ีมหา'ลยั 

พ่ีกล้าก็ไม่เคยพูดถึงพ่ีโมสต์อีกเลย

เออเนอะ เพ่ิงรู้สึกว่ามันแปลก...ท�าไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะ ทั้งท่ีเมื่อก่อน

เขาทั้งสองคนสนิทกันมากแท้ๆ น่าสงสัยจัง

"พ่ีโมสต์มาท�าอะไรทีน่ีค่ะ" ฉนัถามเสยีงใสเมือ่จ�าได้แล้วว่าเขาเป็นใคร

"พ่ีมาติดต่อเรื่องงานนิดหน่อยน่ะ แล้วเราล่ะ มาท�าอะไรท่ีน่ี"

พอถูกถามกลับ ฉันก็นึกถึงเร่ืองค่าเทอมก่อนจะถอนหายใจอย่างปลงๆ

"มาติดต่อเร่ืองขอเลื่อนจ่ายค่าเทอมค่ะ แต่ไม่ได้..."

"..."

"อ้ออาจจะพักการเรียน..."

"กล้ารู้เร่ืองน้ีไหม"
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"ไม่รู้ค่ะ พ่ีกล้ายุ่งๆ อ้อเลยยังไม่ได้บอก"

"..."

"อ้อเครียดมากอ่ะพ่ีโมสต์ ไม่รู้จะท�าไงดี จริงๆ อ้อมีเพ่ือนกับอาจารย์ 

ที่พอจะช่วยได้ แต่อ้อรบกวนพวกเขามาเยอะแล้ว อ้อไม่อยากท�าให้พวกเขา

ล�าบากอีก ถึงพวกเขาอาจจะไม่ล�าบาก แต่อ้อก็เกรงใจพวกเขาอยู่ดี"

ฉันบ่นออกมาอย่างคนต้องการที่ระบาย ไม่อยากบ่นกับพ่ีชาย  

เด๋ียวทะเลาะกันอกี จะบ่นกับเพ่ือน เพ่ือนก็ขีกั้งวลเกินเหต ุจะปรกึษาอาจารย์ 

ก็คงไม่ต่างกัน ฉันไม่รู้จะไปพูดกับใครแล้ว

พ่ีโมสต์มองฉนันิง่ๆ แล้วย้ิมออกมา อกีครัง้ท่ีฉนัรูส้กึว่ารอยย้ิมของพ่ีเขา

มนัดูแปลกๆ

"ให้พ่ีช่วยไหม"

"เอ๊ะ?" ฉันมองหน้าพ่ีโมสต์อย่างงงๆ

"เดี๋ยวพ่ีให้ยืมเงิน"

"เอ่อ..." ไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะเสนอตัวให้ยืมเงินง่ายๆ แบบนี้ ฉันเลย 

เหวอไปครู่หนึ่ง แต่ยืมเงินง้ันเหรอ จะดีเหรอ ฉันไม่อยากก่อหนี้ เผื่อพ่ีเขา 

คิดดอกเบี้ยแพงอีก ฉันจะหาเงินท่ีไหนมาจ่ายคืน

แต่ถ ้ามันจ�าเป็นจริงๆ อย่างน้อยยืมเพ่ือนพ่ีชายก็อาจจะดีกว่า 

ไปกู้ยืมเงินนอกระบบ เอ๊ะ แต่ว่าฉันน่าจะลองไปติดต่อกองทุนของมหา'ลัย 

ดูก่อน แต่ถ้าไปติดต่อกองทุนก็ต้องไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา ฉันยังไม่อยาก 

ไปคุยกับอาจารย์ปนัดดาเลย ท่านยังไม่รู้ว่าฉันมีปัญหาเรื่องค่าเทอม แล้วฉัน 

ก็ยังไม่อยากให้ท่านรู้ด้วย เดี๋ยวท่านคิดมากเพราะฉันเปล่าๆ

"ไม่อยากพักการเรียนใช่ไหมล่ะ ไม่อยากท�าให้เพ่ือนกับอาจารย์ 

ต้องล�าบากด้วย งั้นก็มายืมเงินพ่ีสิ เอาเงินพ่ีไปจ่ายค่าเทอมก่อน"

เมื่อคิดอย่างถ่ีถ้วนแล้ว ฉันก็เลยจะปฏิเสธ

"มะ...ไม่เป็นไรค่ะ อ้อเกรงใจ..."

"ถ้าอ้อยอมตกลง พ่ีจะจ่ายค่าเทอมให้อ้อเดี๋ยวน้ีเลยนะ"

แต่ค�าปฏิเสธของฉันก็ถูกเบรกดังเอี๊ยดดดด้วยข้อเสนอของพ่ีโมสต์ 

ที่พูดแทรกข้ึนมาแบบน้ัน ฉันเหวอกว่าเดิม
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"ดะ...เดี๋ยวน้ีเลยเหรอคะ"

"ใช่ครับ" เขาย้ิม "ทันทีท่ีอ้อตอบตกลงเลยล่ะ"

ฉันเร่ิมลังเล

"เอ่อ...พ่ีโมสต์ ระ...รวยเหรอคะ"

ค�าถามแบบตรงไปตรงมานั่นท�าให้พ่ีโมสต์ดูอึ้งไป ก่อนจะระเบิด 

เสียงหัวเราะออกมา ช่างเถอะ มันคงตลกส�าหรับเขามากสินะ แต่ฉันสงสัย

จริงๆ นี่นา เขารวยนักหรือไงถึงได้มาบอกว่าจะจ่ายค่าเทอมให้ฉัน จ�านวนเงิน

ไม่ใช่น้อยๆ นะ หลักหมื่นนะหลักหมื่น!

"ฮ่าๆๆ ให้ตายสิ..." พี่โมสต์พยายามหยุดหัวเราะ เขามองฉันแล้วอมยิ้ม 

"กล้าไม่เคยบอกอะไรเกี่ยวกับพี่ให้อ้อรู้เหรอ"

"ก็...เคยบอกแค่ว่าพ่ีโมสต์เป็นคนเจ้าชู้ อย่าไปยุ่ง"

"แค่น้ัน?"

"ค่ะ ท�าไมเหรอคะ" ฉนัถามกลบัอย่างงงๆ พ่ีโมสต์ก็ยังคงย้ิมเหมอืนเดมิ

"ช่างเถอะ เอาเป็นว่าพ่ีมีเงินพอที่จะช่วยอ้อได้ก็แล้วกัน อ้อล่ะ  

ตกลงจะให้พ่ีช่วยหรือเปล่า"

"แต่...เอ่อ...ให้ยืมเงนิเฉยๆ เหรอคะ อ้อว่ามนัแปลกๆ อ่ะ" ฉนัพูดตามทีค่ดิ  

"พ่ีโมสต์มงีานอะไรให้อ้อท�าเพ่ือแลกกับเงินไหมคะ ถ้าจะบอกว่ามเีมือ่ไหร่ค่อยคนื  

อ้อขอไปยืมเพ่ือนหรืออาจารย์ดีกว่าค่ะ พวกเขาก็คงจะให้อ้อยืมเงินฟรีๆ  

ไม่คดิดอกเบีย้ คนืเมือ่ไหร่ก็ได้เหมือนกัน แต่อ้อไม่สบายใจกับการยืมเงนิแบบน้ัน  

อ้อรูส้กึว่าตัวเองเอาเปรยีบเจ้าของเงนิเกินไป ถึงจะรูว่้าคนให้ยืมเขาไม่ได้คดิอะไร 

แบบที่อ้อคิดก็เถอะ"

ฉนัแอบเห็นสายตาของพ่ีโมสต์ท่ีมองมาอย่างอ่อนใจแกมร�าคาญแวบหนึง่

ก็หายไป แล้วกลบัมาย้ิมเหมอืนเดมิ

"เพราะงั้นอ้อก็เลยอยากจะท�างานใช้หน้ีพ่ีสินะ"

"ค่ะ" ฉันตอบอย่างมุ่งมั่น พ่ีโมสต์ก็พยักหน้าตกลง

"ก็ได้ครับ แล้วอ้อถนัดท�างานแบบไหนล่ะ"

"งานใช้แรงค่ะ ถ้าเป็นงานท่ีต้องใช้ความคิด อ้อกลัวจะท�าพลาด  

เพราะอ้อมีเรียนด้วย อาจจะเบลอ..."
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พ่ีโมสต์กะพริบตาปริบๆ แล้วย้ิมข�าๆ

"อย่าไปพูดแบบน้ีกับผู้ชายคนไหนนะ เดี๋ยวเขาเข้าใจผิด"

"เข้าใจผิดอะไรคะ"

"งานใช ้แรง.. . "  ขณะทวนค�าพูดของฉัน ตาคมคู ่นั้นของพ่ีเขา 

ก็ส่องประกายวาววับ กวาดมองฉันตั้งแต่หัวจรดเท้า ฉันเข้าใจทันทีว่า 

พ่ีโมสต์หมายถึงอะไร

"อะ...อ้อยังไม่ได้คิดอะไรเลย พ่ีโมสต์อ่ะ...ทะลึ่ง!"

คนทะลึ่งหัวเราะเสียงดัง

"ฮ่าๆๆ น่ีอ้อ พ่ีก็ยังไม่ได้คิดอะไรเลยนะ"

ไม่บอกก็รูว่้าฉันหน้าแดงแค่ไหน ให้ตายเหอะ ค�าพูดพ่ีโมสต์ท�าให้ฉนัอาย

จนลืมเครียดเลย

"เอาดีๆ พ่ีโมสต์ งานอะไรบอกมา"

"อืม...ขอคิดก่อนนะ" พ่ีโมสต์ท�าท่าคิด เอาน้ิวชี้เรียวๆ ของตัวเอง 

ไล้ริมฝีปากหยักได้รูปสวยนั้น ฉันเผลอมองตามแล้วลอบกลืนน�้าลาย ก่อนจะ 

รีบเลื่อนสายตาขึ้นมาสบตาพ่ีเขา ตาคมเป็นประกายราวอัญมณีนั้นก�าลัง 

จ้องมองฉันอยู่พอดี ฉันเริ่มวางตัวไม่ถูก

"อย่าลีลาค่ะ ขอร้อง"

"เอางานน้ีก็แล้วกัน"

"งานอะไรคะ"

"ดูแลเจ้าตูบ"

"คะ?" คิดว่าตัวเองหูฝาดไปเลยส่งเสียงร้องอย่างสงสัย แต่พ่ีโมสต ์

กลับย้ิมหล่อ

"ดูแลเจ้าตูบ ก็หมายถึงดูแลน้องหมาไง"

"ดูแลน้องหมา?"

"ใช่ ไปดูแลพวกน้องหมาท่ีบ้านพ่ี"

"..."

"ไม่ได้ดูแลตลอดเวลาหรอกครับ ไปแค่ช่วงเย็นหลังจากที่น้องอ้อ 

เลิกเรียน สักสองสามชั่วโมง งานดูแลน้องหมาคงไม่มีอะไรมากหรอกมั้ง  
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ค่าเทอมของน้องอ้อก็หมื่นกว่าๆ ใช่ไหม อืม...ท�างานสามเดือนละกัน  

ตกลงไหมครับ"

ฉันน่ิงคิดกับข้อเสนอสุดประหลาดของคนตรงหน้า

ดูแลน้องหมาสามเดือน วันละสองสามชั่วโมงหลังเลิกเรียน แลกกับ 

เงินหมืน่กว่าบาทงัน้เหรอ คุม้ไม่คุม้ไม่รู ้ แต่งานดแูลน้องหมาน่ะ ฉนัก็พอท�าได้

เพราะเคยท�างานพิเศษที่ร้านรับตัดขนน้องหมามาก่อน พ่ีเขาจะให้เงินทันท ี

ที่ตอบตกลงด้วย ถ้าเป็นคนอื่นฉันคงไม่เชื่อ คงหาว่าเขาโม้หรือไม่ก็โกหก  

แต่คนคนน้ีเป็นเพ่ือนของพ่ีชายฉัน ท่าทางเขาก็น่าจะรวย

แต่การไปท�างานท่ีบ้านพ่ีเขาจะอันตรายไหมนะ

อืม...

"ท่ีบ้านพ่ีโมสต์เลีย้งน้องหมาเยอะมากเลยเหรอคะ ถึงกับต้องจ้างคนเลีย้ง

ด้วย" ฉันอดสงสัยไม่ได้เลยถาม พ่ีโมสต์ก็พยักหน้าเนิบๆ อธิบาย

"ก็พอสมควรครับ ส่วนใหญ่เป็นน้องหมาที่เคยมีเจ้าของแล้วถูกเจ้าของ 

เอามาท้ิง พ่ีไปเจอเข้าเลยเก็บมาเลี้ยงทีละตัวสองตัว เวลาผ่านไปก็เริ่ม 

เยอะขึ้นเรื่อยๆ"

อ๋อ มิน่าล่ะ เขาถึงต้องจ้างคนดูแล

แต่น่ี...เขาเก็บพวกลูกหมาท่ีถูกท้ิงมาเลี้ยงงั้นเหรอ

ฉันมองคนพูดด้วยความทึ่งระคนชื่นชมในใจ อาจเพราะไม่คิดว่า 

คนอย่างเขาจะใจดมีเีมตตา เก็บพวกน้องหมาทีถู่กทิง้มาเลีย้ง แล้วก็ดเูป็นห่วง

เป็นใยแถมยังเอ็นดูพวกน้องหมามากด้วย

แวบหน่ึงท่ีเผลอนึกถึงตอนท่ีฉันรู ้ว ่าพ่อแม่หายไป ฉันใจหายและ 

เสียใจมาก ก็คงจะเหมือนพวกน้องหมาท่ีถูกเจ้าของทิ้ง พวกมันคงจะใจหาย

และขวัญเสยีแบบทีฉ่นัเคยเป็นเหมอืนกัน ดจีงัทีพ่ี่โมสต์ไปช่วยน้องหมาพวกนัน้ไว้

หรือเพราะโดยพ้ืนฐานพ่ีโมสต์เป็นคนจิตใจดี ชอบช่วยเหลือคนอื่น  

หรือแม้แต่สัตว์ร่วมโลกน่ารักๆ อยู่แล้ว พอเห็นฉันล�าบาก ก็ไม่แปลกที่เขา 

จะย่ืนมือเข้ามาช่วย

ถึงจะไปท�างานท่ีบ้านเขาซึ่งเป็นผู ้ชาย แต่ก็คงปลอดภัยแหละมั้ง  

เพราะเขาเป็นเพ่ือนพ่ีชายฉันนี่นา ไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าน้ีแล้วด้วย  
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ถ้าไม่นับทางเลือกท่ีไปยืมเงินหนูขวัญหรืออาจารย์ปนัดดาน่ะนะ แต่ฉัน 

ไม่อยากยืม ฉันเกรงใจพวกเขา ฉันอยากท�างานหาเงินด้วยตัวเองมากกว่า

ข้อเสนอของพ่ีโมสต์ก็เหมอืนการจ้างงาน เพียงแต่จ่ายค่าจ้างให้ล่วงหน้า 

เป็นค่าเทอม จะมนีายจ้างท่ีไหนจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าให้ก่อนเริม่ท�างานแบบนีอ้กี 

แถมไม่มเีวลาคดิมากแล้วด้วย ช้าไปกว่าน้ีเด๋ียวไปจ่ายค่าเทอมไม่ทนั

"ว่าไงครับน้องต้นอ้อ"

ฉันมองหน้าพ่ีโมสต์อย่างมุ่งมั่นเมื่อตัดสินใจได้แล้ว

"ตกลงค่ะ อ้อจะท�างานน้ี"

ทันทีท่ีตอบตกลงปุ๊บ พ่ีโมสต์ก็พาฉันไปโอนเงินค่าเทอมปั๊บ รวดเร็ว

ทันใจมาก ฉันลองถามพ่ีโมสต์ว่าท�าไมพ่ีเขาถึงยอมช่วยฉัน พ่ีโมสต์บอกว่า

เพราะฉันเป็นน้องสาวของพ่ีกล้า น้องสาวของเพ่ือนเลยช่วยสินะ พ่ีโมสต์น่ี 

ใจดีจัง

ฉนัเล่าทกุอย่างให้หนขูวญัฟังทางโทรศพัท์ระหว่างทีน่ัง่รถเมลก์ลบับ้าน 

แต่บอกแค่ว่ามเีพ่ือนของพ่ีชายช่วยจ่ายค่าเทอมให้ก่อน ฉนัจะไปท�างานใช้หนี้

ชดเชยทีหลัง ไม่ได้บอกว่าเพ่ือนของพ่ีชายคนนั้นคือใคร หนูขวัญเอง 

ก็ไม่ได้ถาม เพราะเธอมัวแต่โล่งใจและดีใจมากที่เราจะได้เรียนด้วยกัน 

เหมือนเดิม แม้จะมีงอนนิดๆ ที่ฉันไม่ยอมขอความช่วยเหลือจากเธอ แต่ฉันก็

อธิบายไปแล้วว่าไม่อยากรบกวนยืมเงนิเธอมาฟรีๆ  อยากให้เป็นเงนิทีไ่ด้มาจาก 

น�้าพักน�้าแรงของตัวเองมากกว่า

[ถ้าอ้อไม่อยากยืมเงินฟรีๆ อยากได้เงินจากการท�างานก็บอกสิคะ  

หนูขวัญจะให้คุณแม่ช่วยหางานให้ก็ได้]

"งั้นไว้คราวหน้าละกันเนอะ"

ฉันตอบอย่างซึ้งใจในความห่วงใยและความมีน�้าใจของเพ่ือนสนิท  

เราคุยกันต่ออกีนดิก่อนวางสาย เป็นเวลาเดยีวกับท่ีรถเมล์มาถึงหน้าปากซอย 

ทางเข้าบ้านฉันพอดี

"กลับมาแล้วเหรออ้อ"
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"หวัดดีค่ะคุณป้า" ฉันยกมือไหว้คุณป้าเจ้าของบ้านเช่า ท่านย้ิมให้ฉัน

อย่างเอ็นดู

"กินข้าวมาหรือยัง ป้าท�าแกงเขียวหวานด้วยนะ"

"กินมาแล้วค่ะคุณป้า ขอบคุณมากนะคะ"

เพราะเกรงใจคุณป้า ฉันเลยโกหกแล้วรีบตรงกลับไปท่ีบ้านของฉัน  

บ้านท่ีฉันกับพ่ีชายเช่าอยู่เป็นบ้านหลังเก่าๆ อยู่เขตนอกเมือง มีสองห้องนอน 

หน่ึงห้องน�า้ หน่ึงห้องโถงเลก็ๆ และมโีซนท�าครัวและโซนซักล้างด้านหลงับ้าน

ด้วย ราคาบ้านเช่าไม่แพงมาก และเพราะเช่ามาหลายปี คณุป้าเจ้าของบ้านเช่า 

ก็ใจดลีดราคาให้อกี อย่างทีบ่อก ท่านเหน็ฉนักับพ่ีชายเป็นเหมอืนลกูเหมอืนหลาน 

และคงสงสารท่ีเห็นเด็กตาด�าๆ สองพ่ีน้องท�างานหาเงินไปด้วยเรียนไปด้วย 

ถึงพ่ีกล้าจะไม่ได้ไปเรียนที่มหา'ลัยแล้ว แต่พ่ีเขาก็ไปท�างานหนักมากขึ้น  

ฉันเองก็ยังท�างานไปด้วยเรียนไปด้วยเหมือนเดิม บางทีก็อยากเรียนจบเร็วๆ 

ถึงจะไม่รู้ว่าท่ีเป็นอยู่ตอนนี้กับตอนจบไปท�างานจริงๆ อะไรจะเหนื่อยกว่ากัน 

ก็เถอะ

"พ่ีกล้า อ้อกลับมาแล้วนะ"

ฉันเข้ามาในบ้านไม่เจอใครเลยส่งเสียงบอก แต่บ้านก็เงียบ แอบเดิน 

ไปส่องในห้องนอนพ่ีชายก็ไม่เจอใคร ฉนัเลยเอาของไปเก็บในห้องนอนของตวัเอง

แล้วทิ้งตัวลงนอนอย่างหมดแรง

วันน้ีเกิดเร่ืองวุ่นวายข้ึน ถ้าไม่ได้เจอพ่ีโมสต์ ฉันคงต้องแย่แน่ๆ เลย

พ่ีโมสต์บอกว่าให้ฉนัท�างานชดใช้สามเดอืน ท�าแค่ช่วงเย็น ยงัไม่บอกแน่ชดั

ด้วยว่าท�างานวันละก่ีชั่วโมง แต่งานดูแลน้องหมาคงไม่ใช้เวลานานเท่าไหร ่

หรอกมัง้

กุกกักๆ

ฉันนอนพักได้ไม่นานก็ได้ยินเสียงดังมาจากทางหน้าบ้าน คิดว่า 

ต้องเป็นพ่ีกล้าแน่ๆ พอออกไปดก็ูเป็นอย่างท่ีคดิ ฉนัหรีต่ามองพ่ีชายทีเ่พ่ิงกลบัมา

ในสภาพเหงื่อท่วมตัว

ไปท�างานหนักอะไรมาอีกล่ะเน่ีย

"กลับมาแล้วเหรอพ่ีกล้า"
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"อ้าวอ้อ กินข้าวยัง"

"ยังค่ะ พ่ีกล้าล่ะคะ"

"พ่ีกินแล้ว พ่ีขอตัวไปอาบน�้าก่อนนะ" พ่ีชายพูดโดยไม่มองหน้าฉัน  

เขาจะเดินไปทางห้องน�้า แต่ฉันรีบไปยืนขวางไว้

"พ่ีกล้า เรามีเร่ืองต้องคุยกัน"

"อะไรอ้อ พ่ีท�างานมาเหน่ือยๆ ค่อยคุยทีหลังได้ไหม"

"เงินอ้อหายไป"

"พี่ไม่ได้เอาไปนะอ้อ เงินค่าเช่าบ้านใช่ไหม อ้อเก็บส�ารองไว้หลายเดือน

เลยนี่ จะรีบเก็บไปท�าไมเยอะแยะ เรามีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นด้วยนะ..."

"น่ันไม่ใช่ค่าเช่าบ้านค่ะ น่ันมันค่าเทอมของอ้อ!" ฉันเผลอพูดเสียงดัง 

ด้วยความโกรธจัด พี่กล้ามองฉันด้วยสายตาอึ้งๆ

"อะ...อะไรนะ"

"พ่ีบอกว่าอ้อเก็บเงินส�ารองไว้หลายเดอืน คงรู้ใช่ไหมว่าเงนิมนัมากกว่า

ค่าเช่าบ้านปกติ พี่กล้าจะรู้ได้ไงว่าเงินมันมีเท่าไหร่ ถ้าพี่ไม่ขโมยมันไปน่ะ!"

"ดะ...เดี๋ยวนะอ้อ ปกติอ้อจะจ่ายค่าเทอมตั้งแต่วันแรกๆ ไม่ใช่เหรอ  

นี่มันจะครบก�าหนด..."

"ก็เงนิยงัเก็บไม่ครบไงพ่ีกล้า เลยต้องเก็บต่อจนถึงเมือ่วาน มนัครบแล้ว 

แต่เม่ือเช้านีม้นัหายไป วันน้ีก็เป็นวันจ่ายค่าเทอมวันสดุท้ายแล้วด้วย!"

พ่ีกล้าหน้าซีด

"จะ...จะท�าไงดีล่ะคราวน้ี"

"พ่ีกล้าตอบอ้อมาว่าพ่ีกล้าขโมยไปใช่ไหม"

"..."

"เราเป็นพ่ีน้องกันไม่ใช่เหรอพ่ีกล้า ตอบอ้อมาดิ"

"พะ...พ่ีขอโทษ"

ฉันถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วบ่น

"พ่ีกล้าเอาเงินไปท�าอะไรนักหนา ติดหน้ีมาเฟียหรือไง บอกอ้อดิ  

เราจะได้ช่วยกันหาเงิน"

"มันเป็นหน้ีของพ่ี อ้อไม่ต้องรู้หรอก"

Page Devil and Reed Girl.indd   20 29/4/2562 BE   17:59



Devil and Reed Girl ปีศาจใจร้ายกับเด็กสาว (ไม่) ใสซื่อ

21

"แต่พ่ีมาขโมยเงินอ้อเน่ียนะ!"

"คะ...ครั้งน้ีเพ่ิงคร้ังแรกนะอ้อ นายจ้างพ่ีเขามีปัญหาติดขัดนิดหน่อย

เลยจะจ่ายเงินค่าจ้างช้าเฉพาะงวดน้ี..."

"ถ้ามีคร้ังแรกก็ต้องมีคร้ังต่อๆ ไป พ่ีกล้าอย่าท�าแบบน้ีดิ มีอะไร 

บอกกันตรงๆ เงนิก้อนนัน้ส�าคญักับอ้อมากนะ เพราะอ้อไม่มมีนั อ้อเกือบต้อง 

ท�าเรื่องขอพักการเรียน ดีนะท่ีเพ่ือนของพ่ีกล้ามาช่วยไว้ก่อน"

"เพ่ือนของพ่ี?" พ่ีกล้าท�าหน้างงๆ ฉันพยักหน้าแล้วเอามือกอดอก

"ช่ายยย พ่ีโมสต์ เพ่ือนของพ่ีกล้าช่วยอ้อไว้"

"วะ...ว่าไงนะ"

"พ่ีโมสต์ไง จ�าไม่ได้เหรอ เขาช่วยออกเงินให้อ้อก่อน แล้วค่อยให้อ้อ 

ไปท�างาน..."

"ไอ้โมสต์งั้นเหรอ!!" อยู่ๆ พ่ีชายก็ตวาดขึ้นมาเสียงดังจนฉันสะดุ ้ง  

ฉันเลิกคิ้วมองพ่ีชายอย่างไม่เข้าใจ

"โมโหอะไรพ่ีกล้า"

"มันมายุ่งกับอ้อเหรอ ท�าไมมันท�าแบบน้ีวะ!"

"มะ...หมายความว่าไง..."

"อ ้อเอาเงินไปคืนมันเลยนะ พ่ีจะรีบหาเงินค่าเทอมมาคืนให้อ ้อ  

คราวหลังก็อย่าไปยุ่งกับมันอีก เข้าใจไหม!"

"ไม่เข้าใจ!" ฉันเริ่มโมโหเหมือนกัน พ่ีกล้าไม่ตอบค�าถามฉันเลย  

เอาแต่พูดอะไรก็ไม่รู้ ท�าไมฉันต้องเอาเงินไปคืนพ่ีโมสต์ ฉันไม่ได้เอามาฟรีๆ  

ซะหน่อย ฉันจะท�างานให้พ่ีเขาทีหลังต่างหาก

"อ้อ...ฟังพ่ี" พ่ีกล้าพยายามควบคุมสติ "เอาเงินไปคืนมัน..."

"อ้อเอาไปจ่ายค่าเทอมแล้ว"

"อ้อ!"

"ก็วันนี้ วันสุดท้ายอ่ะพ่ีกล้า ไม่ต้องห่วงน่า อ้อไม่ได้เอามาฟรีๆ  

อ้อต้องไปท�างานใช้หน้ีพ่ีเขาด้วย ท่ีจริงอ้อก็ไม่อยากยืมเงินใครหรอก  

แต่ทั้งหมดเป็นเพราะพ่ีกล้าขโมยเงินอ้อไปไม่ใช่เหรอคะ!"

"..."
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"ทีพ่ีกล้ายังไม่บอกอ้อเลยว่าเอาเงินไปท�าอะไร อ้อจะยืมเงินใคร 

มันก็เรื่องของอ้อเหมือนกัน พ่ีกล้าไม่ต้องยุ่ง!"

ไม่บ่อยนักท่ีฉันกับพ่ีกล้าจะทะเลาะกันรุนแรงแบบน้ี เรื่องเงินทอง 

นีม่นัน่ากลวัจรงิๆ ฉนัรบีกดัรมิฝีปากตวัเองไว้ กลวัว่าถ้าพดูอะไรไปมากกว่านี้ 

ฉันอาจจะท�าให้พ่ีกล้าเสียใจ แค่ท่ีพูดเมื่อก้ีก็ถือว่าพูดแรงเกินไปแล้ว เมื่อก้ี 

พูดเพราะโมโหไงล่ะ มิน่าล่ะ คนเขาถึงเตือนว่าอย่าพูดตอนท่ีก�าลังโมโห 

เพราะค�าพูดมันจะแรงไปตามอารมณ์ ไม่ใช่การพูดด้วยเหตุด้วยผล

พ่ีกล้าน่ิงไปจนฉันเริ่มรู้สึกผิด

"อะ...อ้อขอโทษ อ้อกลับห้องก่อนนะ" ฉันหมุนตัวจะกลับห้องนอน 

ของตัวเอง แต่เสียงพ่ีกล้าเรียกไว้ก่อน

"เดี๋ยวอ้อ" น�้าเสียงของพ่ีกล้าจริงจังมากจนฉันนิ่งแล้วหันกลับไปมอง 

สีหน้าของพ่ีชายก็จริงจังมากเช่นกัน "อยากรู้ใช่ไหมว่าพ่ีเอาเงินไปท�าอะไร  

ก็ได้ พ่ีจะบอก..."

"..."

"พ่ีเอาเงินไปจ่ายให้ไอ้โมสต์ไง!"

"..."

"ได้ยินไหมอ้อ พ่ีเอาเงินไปจ่ายให้ไอ้โมสต์ ท่ีพ่ีตัดสินใจไม่ไปเรียน

มหา'ลัยต่อก็เพราะมัน พ่ีต้องท�างานหาเงินอย่างหนักทุกวันน้ี พอนายจ้าง 

ไม่จ่ายค่าจ้างก็ต้องมาขโมยเงนิน้องสาว ท้ังหมดก็เพราะไอ้โมสต์ ไอ้ปีศาจนัน่! 

เพราะมันคนเดียว!"

2
เร่ืองรำวของปีศำจ

"ท้ังหมดเป็นเพราะพ่ีโมสต์...เหรอคะ"

ฉันทวนสิ่ ง ท่ี พ่ีกล ้าพูดอย ่างไม ่ เข ้าใจ หมายความว ่ายังไงกัน  

เก่ียวอะไรกับพ่ีโมสต์

"พ่ีจะเล่าให้ฟังนะอ้อ"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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