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คำ�นำ�

ไม่ว่าใครเมื่อทำาอะไรสักอย่างลงไปแล้วก็ต้องยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

เรียนรู้และค่อยๆ แก้ไขความผิดพลาดนั้น โดยที่ไม่สามารถย้อนกลับไปจัดการกับ 

เรื่องในอดีตได้ แต่สำาหรับ 'เหนือกาล' น้ันดูเหมือนเขาจะได้รับโอกาสในการแก้ไข 

ความผิดพลาดในอดีตของเขาอีกครั้งค่ะ

เหนือกาลผู้ไม่เคยสนใจไยดี 'เอิร์ธ' หนุ่มรุ ่นน้องท่ีเขาอะไรๆ ด้วย กระท่ัง

เหตกุารณ์เลวร้ายเกิดขึน้จนทำาให้เอร์ิธต้องกลายเป็นเจ้าชายนิทรา เขาถึงได้รูใ้จตัวเอง

และต้องจมอยู่กับฝันร้ายจากเหตุการณ์น้ัน แต่เมื่อรู้ว่าตัวเองได้รับโอกาสให้แก้ตัว 

อีกครั้ง เขาจึงพยายามทำาทุกทางเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ซำ้ารอยเดิม 

แต่เหนอืกาลจะแก้ไขความผดิพลาดทีเ่คยทำาไว้ในอดีตได้หรอืไม่ เขาจะได้เอร์ิธ

กลับมาเป็นคนรักหรือเปล่า ไปติดตามเรื่องราวกันในหน้าต่อไปเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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ผมเคยฝันร้าย เป็นช่วงเวลายาวนานติดต่อกันนับปี ทว่าเมื่อคืนฝันร้าย

ของผมมันกลับ...หายไปแล้ว

ตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ด้วยความสดใสท่ีได้นอนเต็มอิ่ม แต่แล้วกลับ 

ต้องมาน่ังงงว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้าง ท�าไมถึงได้หลับสนิทยันเช้าโดยไม่ฝัน

อะไรทั้งสิ้น ปกติเวลานอนคนเดียวผมต้องโดนฝันร้ายเล่นงานจนสะดุ้งตื่น 

กลางดึกทุกที มันแปลกประหลาดจนเกิดเป็นความสงสัยท�าให้ต้องมาคิด 

ย้อนกลับไปว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่

เกิดอะไรขึ้นกับความฝันของผม

หยิบมือถือขึ้นมากดดูไลน์ที่คุยกับพ่ีชายฝาแฝดเมื่อคืนแล้วหัวคิ้วก็ 

ขมวดเข้าหากัน เป็นการคุยกันสั้นๆ ที่อีกฝ่ายดูไร้เย่ือใยกับผมเสียเหลือเกิน  

ทั้งที่ปกติถ้ายกประเด็นนี้ขึ้นมาคุยลิขิตมันไม่เคยเมินผมขนาดน้ีมาก่อน และ

ไม่มีทางที่มันจะปล่อยให้ผมนอนคนเดียวอย่างเมื่อคืนแน่นอน

'คืนนี้กูไม่กลับนะ ค้างห้องพุด'

'อะไรวะ จะปล่อยให้กูนอนคนเดียวเหรอ'

'หัดนอนคนเดียวได้แล้วมึงน่ะ'

พิมพ์มาแค่นี้แล้วมันก็ไม่ตอบอะไรกลับมาอีกเลย ขนาดโทรไปต๊ือก็ยัง

กาลครั้งหนึ่ง
     

Page ��������.indd   5 25/2/2563 BE   10:51



เหนือกาล6

ไม่รับ

สิง่ทีน่่าแปลกอกีอย่างคอืท�าไมพุดตาน แฟนของลขิิตถึงไม่ไล่ให้ไอ้พ่ีชาย

ฝาแฝดกลับมาหาผม ทั้งที่รู้ว่าผมมีอาการประหลาดท่ีชอบฝันร้ายเวลานอน

คนเดียว ปกติพุดตานไม่เคยยอมให้ลิขิตค้างด้วยแท้ๆ แต่ท�าไมครั้งน้ีทุกคน 

ถึงได้ท�าเหมือนกับว่าลืมเรื่องฝันร้ายของผมไป เมินเฉยเหมือนไม่เคยมีอะไร

เกิดขึน้หรอืไม่เคยรบัรูม้าก่อน แล้วก็ดนัลมืได้ถกูจงัหวะเสยีด้วย เพราะเมือ่คนื

ฝันร้ายไม่ได้มาเยี่ยมเยือนผมจริงๆ

ทุกอย่างมันดูแปลกและน่าข้องใจไปเสียหมด

ขณะท่ีก�าลงันัง่ตบตกัีบความคดิตวัเอง โทรศพัท์ในมอืก็แผดเสยีงร้องดงัลัน่  

เป็นเหนอืลขิิต พ่ีชายฝาแฝดของผมทีโ่ทรมาหา แต่ถึงจะข้ึนชือ่ว่าแฝด หน้าตา

ของพวกเรากลับไม่ได้เหมือนกันเท่าไรนัก แถมพ่ีชายท่ีเกิดก่อนแค่ไม่ก่ีนาที

อย่างมันยังตัวเตี้ยกว่าผมอีก แม้จะแค่สองเซ็นต์ก็เถอะ

[ไง นึกว่ากลัวผีจนนอนไม่หลับไปแล้ว]

"ผีห่าอะไรล่ะ แล้วยังไง เมื่อคืนพุดไม่ไล่มึงกลับเหรอวะ"

[แล้วท�าไมต้องไล่] เสียงที่เต็มไปด้วยความสงสัยถามผ่านมาตามสาย 

ดูเหมือนว่ามันจะก�าลังงง ผมเองก็งงกับมันเหมือนกัน

"ปกติไม่เห็นพุดให้มึงนอน"

[ก็มึงไงตัวงอแง]

"กูเหรอ"

[เออ]

มันตอบกลับมาน�้าเสียงหนักแน่น กลายเป็นว่ายิ่งคุยกลับย่ิงท�าให้งง

มากกว่าเดิม ผมเน่ียนะไปงอแงอะไรกับแฟนลิขิตมัน ปกติพุดตานออกจะ 

เป็นคนดี เข้าใจหัวอกเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตลอด ขนาดไม่รู้สาเหตุของฝันร้าย

บ้าๆ ของผม พุดตานยังไม่เคยจี้ถาม แค่เห็นท่าทางเป็นห่วงเป็นใยท่ีลิขิต 

มันแสดงออกต่อผมบ่อยๆ ก็เข้าอกเข้าใจ ไม่เคยต้องรอให้ผมงอแงใส่ มีแต ่

ไอ้ลิขิตนั่นแหละที่งอแงแล้วโดนแฟนไล่กลับมาห้องทุกที

[แล้วมึงจะกลับบ้านเลยมั้ย]
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"ว่าจะกลับพรุ่งนี้เย็นๆ ต้องเข้ามอไปเคลียร์งานก่อน แล้วมึงอะ"

ปิดเทอมแล้วก็ได้เวลากลับไปอยู่บ้านยาวๆ ให้พ่อแม่หายคิดถึง แต่กับ

เราสองพ่ีน้องแล้วเวลาเดือนนิดๆ คงอยู่บ้านจริงๆ แค่ไม่ก่ีวัน ลิขิตติดแฟน  

ผมก็เป็นพวกธุระเยอะ ไม่ว่าจะงานท่ีมหา'ลัย งานสังสรรค์บ้างประปราย  

รวมถึงภารกิจประจ�าสปัดาห์ทีผ่มตัง้ใจว่าจะเลือ่นมาเป็นภารกิจรายวนัถ้าท�าได้

[ยังไม่แน่ใจ เดี๋ยวดูอีกที]

"ติดแฟนไม่อยากกลับบ้านว่างั้น"

[พุดตานจะกลับบ้านสวน กูเลยคิดอยู่ว่าจะเอาไงดี]

บ้านสวนท่ีลขิติมนัพูดถึงคอืมรดกจากปูท่ีต่อนน้ีอาพิทกัษ์เป็นคนดแูลอยู่  

เป็นสถานท่ีทีต่อนปิดเทอมสมยัประถมพ่อพาพวกเราไปเล่นบ่อยๆ ส่วนพุดตาน

เป็นลกูของคนงานในสวน เป็นเพ่ือนสมยัเดก็ทีต่อนนีก้ลายมาเป็นแฟนพ่ีชายผม 

เรียบร้อย แถมมันยังหลงมากด้วย

"ก็เลยจะไปอยู่ด้วยกันทั้งเดือนว่างั้น"

[ความคิดดี]

"มึงคิดจริงดิ"

[ไปอยู่จริงกูคงโดนโอนให้ไปเป็นลูกอาพิทักษ์เลย อยู่สวนไปเลยยาวๆ]

"มึงน่าจะชอบ"

[เอาทีไ่หนมาชอบ เปิดเทอมเดีย๋วพุดก็กลบัมามัย้วะ แล้วกูจะไปอยู่สวนเพ่ือ]  

มนับ่นใส่อารมณ์ เป็นเรือ่งของพุดตานทีไรต้องจรงิจงัตลอด ทีก่อนเป็นแฟนล่ะ

ตีกันได้ทุกวัน

"แล้ววนันีม้งึจะกลบัห้องมัย้" ผมชวนเปลีย่นเรือ่งก่อนมนัจะออกทะเลไป

ไกลกว่านี้

[เดี๋ยวกูกลับเย็นนี้ งั้นแค่นี้นะ]

"เฮ้ย เดี๋ยวดิ เดี๋ยวๆ" หมดเรื่องที่อยากพูดลิขิตมันก็ตั้งท่าจะวางสายหนี

ผมทันที ใจคอไอ้พี่ชายคนนี้มันจะไม่ถามถึงอาการฝันร้ายของผมเลยเหรอวะ 

ทั้งที่เรื่องนี้เป็นหัวข้อสนทนาประจ�าวันของเราเลยด้วยซ�้า หรือมันจะลืมจริงๆ

[อะไรอีก]
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"เมื่อคืนกูไม่ฝันร้ายแล้วนะ โคตรแปลกเลย ทั้งที่นอนคนเดียว"

[ฝันร้ายอะไรวะ]

"ถามจรงิ!" ลขิติมนัท�าผมโมโหจนอยากจะด่า แต่ผมก็เลอืกทีจ่ะหยุดปาก

เอาไว้แค่น้ีแล้วกลืนค�าว่า 'ไอ้สัด' ท่ีตั้งใจจะพ่นใส่มันลงคอไปก่อน ลองคิดๆ  

ดูแล้วเรื่องน้ีมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากล น�้าเสียงมันไม่เหมือนคนที่ก�าลัง

แกล้งกัน อีกอย่างไอ้ลิขิตไม่ใช่คนที่ชอบล้อเล่นไปเรื่อยด้วย

[มึงเป็นอะไรหรือเปล่าวะ ท�าตัวแปลกๆ] หลังจากท่ีเหมือนคุยกัน 

คนละเรื่องอยู่สักพักน�้าเสียงมันก็เริ่มฟังดูเป็นห่วงผมขึ้นมา

"เปล่า ไม่ได้เป็นอะไร"

[อย่าคิดมากดิวะ ห้องนี้ก็อยู่กันมาเป็นปีแล้วไม่เห็นมีอะไรเลย เวลามึง

ทิ้งกูให้นอนคนเดียวกูยังไม่ว่าอะไร หรือมีแมวมาอีก]

ดูเหมือนว่าลิขิตมันจะยังคิดว่าผมกลัวผี ซึ่งจริงๆ ผมก็ไม่ได้ถูกกับ 

เรื่องพวกนี้เท่าไร แต่ก็ไม่ได้กลัวจนนอนคนเดียวไม่ได้ พูดไปพูดมาแล้วก็ลาม

ไปถึงเรือ่งท่ีผมชอบออกไปสงัสรรค์กับเพ่ือนฝงูแล้วท้ิงให้มนัอยู่ห้องคนเดียวอกี  

เรือ่งนีผ้มยอมรบั ทีผ่่านมามนัก็ไม่เคยว่าอะไร แล้วก็เรือ่งสดุท้ายท่ีว่ามแีมวมาหา  

มันคงหมายถึงบางครั้งที่เคยมีแมวมาร้องที่ระเบียง ผมกลัวแมว เลยใช้ชีวิต 

ได้ไม่ค่อยปกติสุข ส่วนลิขิตมันชอบแมวแต่ดันแพ้ขนแมว ผมก็ห่วงมันด้วย 

กลวัว่าจะไปคว้าแมวมาเล่นจนเกิดเรือ่ง แต่ตอนนีห้ายห่วง มแีฟนเหมอืนแมว

ขนาดนั้นมันคงไม่อยากเล่นแมวตัวอื่นอีกแล้วมั้ง

"ไม่มีแมวตัวไหนมาทั้งนั้นอะ"

[แล้วสรุปมึงเป็นอะไรวะ]

"กูแค่จะบอกว่าเม่ือคืนกูนอนหลับสบายมาก แค่น้ีแหละ ไปนอนกอด 

แมวของมึงต่อไป"

พูดจบผมก็วางสาย คราวนี้เป็นลิขิตท่ีตามต๊ือผมบ้างเพราะมันยัง 

ไม่หายคาใจเลยไลน์มาหารัวๆ ผมก็ได้แต่ตอบมันไปว่าสบายดี เพ่ิงต่ืนเลย

เบลอๆ เพราะถึงแม้จะคุยกันไปยืดยาวมันก็จ�าไม่ได้อยู่ดีว่าผมต้องฝันร้าย 

ทุกคืนเวลานอนคนเดียว ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาน้ีอาจจะมีบางคืนท่ีเวลา 
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นอนด้วยกันลิขิตมันแอบหนีออกไปกลางดึกตอนผมไม่รู้ตัวแล้วไม่ฝัน ต่างกับ

เมื่อคืนที่ถึงแม้จะรู้ตัวว่าอยู่คนเดียวผมก็ไม่ฝันอะไรเลย

ไม่ฝันถึงเหตุการณ์เลวร้ายครั้งอดีตที่ผมเป็นหนึ่งในต้นเหตุ

ฝันร้ายทีห่ายไปท�าให้สมองของผมท�างานหนักท้ังวนั ตอนจดจ่อกบังาน

ยังพอมีสมาธิอยู่บ้าง แต่ถ้าเผลอเมื่อไรก็มักจะนึกถึงเหตุผลท่ีท�าให้ฝันร้าย 

ของผมหายไปเสมอ ลองถามไอ้ลขิติเพ่ิมก็ไม่ค่อยได้เรือ่ง พอนานเข้าก็เหม่อบ่อย 

จนเพื่อนทัก ออกมาจากแล็บอีกทีแบตเตอรี่สมองก็ขึ้นขีดแดง

เพ่ือนที่คณะไม่มีใครรู้ว่าผมมีอาการฝันร้ายท่ีท�ายังไงก็รักษาไม่หาย 

แม้จะไปพบแพทย์มาแล้วหลายครั้ง ทุกครั้งที่ผมนอนคนเดียวจะเริ่มฝันถึง

เหตุการณ์เลวร้ายในอดีต เหตุการณ์ที่ผมเป็นหน่ึงในสาเหตุท่ีท�าให้มัน 

เกิดข้ึน เหตุการณ์ท่ีท�าให้คนส�าคัญของผมไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได ้ 

เป็นเหตุการณ์เลวร้ายที่ผมอยากลืม แต่มันกลับฝังลึกอยู่ในความทรงจ�า  

ผมรู้ว่าต่อให้พยายามยังไงก็ไม่มีทางลืมได้ แต่เมื่อไม่ฝันถึง ผมกลับรู้สึก 

เหมือนกับว่ามันก�าลังจะเลือนหายไปจากความทรงจ�าผมในไม่ช้านี้

ขบัรถออกจากมหาวทิยาลยัผมก็แวะศูนย์อาหารทางผ่านหอเจ้าประจ�า 

โดยปกติถ้าไม่ไปสังสรรค์ต่อกับเพ่ือนที่ไหน ผมจะเป็นคนซื้อข้าวเย็นกลับไป

กินกับพ่ีชายฝาแฝด แวะซื้อที่นี่บ้าง ร้านข้าวใกล้หอบ้าง แต่เมื่อพุดตาน 

ได้หอใหม่แล้วย้ายออกไปหลังจากมาอาศัยอยู่ด้วยกันร่วมเดือน ลิขิตมัน 

ก็ไม่ค่อยอยู่ติดห้องเท่าไร ขยันเทียวไปหา ไม่ก็พาพุดตานมาที่ห้อง ช่วงน้ี 

ผมเลยต้องกินข้าวเย็นคนเดียวเป็นประจ�า

"เอาคะน้าหมูกรอบครับป้า"

"สามเลยมั้ย"

"วันนี้กล่องเดียวครับ"

"โดนพี่ชายทิ้งอีกแล้วเหรอ"

"ประจ�านั่นแหละครับมันน่ะ"

ป้าแกย้ิมให้ ผมถอยมาน่ังรอที่โต๊ะหน้าร้าน หยิบมือถือข้ึนมาตอบ 
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ไลน์ลิขิตที่ส่งมาก่อนหน้าน้ี วันนี้มันก็ไม่กลับห้องอีกแล้ว ทั้งท่ีเพ่ิงคุยกัน 

เมื่อเช้าว่าเย็นนี้จะกลับ

'ไหนว่าจะกลับวะ กลับห้องมานอนกับน้องบ้างเถอะ กู...'

"เหี้ย!" พิมพ์ยังไม่ทันจบประโยคอยู่ๆ ก็มีแก้วน�้าโคล่าตกลงมาบนโต๊ะ 

ที่ผมนั่ง เพราะนั่งเอาหลังพิงโต๊ะไว้มันเลยเปื้อนหลังผมเต็มๆ

"เฮ้ย! ขอโทษนะครับ มันหลุดมือ"

ผมไม่ใช่คนชอบโวยวายในทีส่าธารณะ แต่สายตากับสหีน้าท่ีบ่งบอกว่า

ไม่พอใจอย่างมากก็ท�าให้คูก่รณีชะงกั หยดุท่าทีกระวนกระวายเป็นยืนสงบนิง่

อย่างคนท�าอะไรไม่ถูก แต่เมือ่ได้มองหน้าอกีฝ่ายชดัๆ กลบัเป็นใจผมเองท่ีอยู่ๆ 

ก็อ่อนยวบลง

เพราะคนคนนี้...มันไม่น่าจะเป็นไปได้

"ผมขอโทษนะครบั คือมแีค่ผ้าเชด็หน้า" คนตรงหน้าค่อยๆ ย่ืนผ้าเชด็หน้า

มาให้พร้อมกับเอ่ยบอกด้วยเสียงขาดๆ หายๆ อย่างหวาดกลัว ขณะท่ีผม 

ก�าลังสับสนอย่างหนัก

คนคนน้ีดูภายนอกแล้วเหมือนพุดตานอย่างกับฝาแฝด แต่สิ่งที่ 

ต่างออกไปคือข้ีแมลงวันตรงแก้มซ้ายกับแววตาซุกซนคู่น้ัน ผมเคยเจอกับ 

เขาแล้วเมือ่ปีก่อนในสถานการณ์แบบเดยีวกันน้ี ยนืท�าหน้าส�านึกผิดพร้อมย่ืน

ผ้าเช็ดหน้ามาให้ แต่มันไม่มีทางเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ซึ่งเหมือนกับตอนน้ัน 

จะเกิดขึ้นได้อีก เพราะคนคนนั้นที่ผมรู้จักเขาไม่มีทางมายืนอยู่ตรงนี้ได้

มันไม่มีทางเป็นไปได้

"ผมขอโทษจริงๆ นะครับ ไม่ได้ตั้งใจจริงๆ แก้วมันหลุดมือ ก็เลย..."

"ดื้อ"

"ครับ? ผมเหรอ" เขาถามพร้อมกับชี้หน้าตัวเอง

เห็นท่าทางที่คนตรงหน้าแสดงออกย่ิงท�าให้สับสนว่าตอนนี้ก�าลังเกิด

อะไรขึ้นกับชีวิตผมกันแน่
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ไอ้ด้ือเป็นช่ือท่ีผมใช้เรียกคนคนนั้นที่คล้ายกับเขา หากเขาจ�าผมได้คง

ทักทายกันแบบคนรู้จักกันไปนานแล้ว จึงสรุปได้ว่าเขาไม่ใช่ไอ้ดื้อ และเรา 

ไม่รู้จักกัน แต่ความรู้สึกของผมกลับไม่ได้บอกแบบน้ัน สิ่งท่ีก�าลังเกิดขึ้นอยู่

ตอนนี้ก็ด้วย

"แค่ท�าน�้าหกใส่เองอะ อย่าโกรธกันเลยนะ น่ีผ้าเช็ดหน้านะครับ ยังไง 

ก็ขอโทษอีกที"

หลงัจากเราเงยีบใส่กัน ต่างฝ่ายต่างก็มท่ีาทีท่ีสับสน พอเริม่ต้ังสติได้เขา

ก็รัวใส่ผมก่อนวางผ้าเช็ดหน้าไว้บนโต๊ะแล้วหันหลังเดินจากไป

"เดี๋ยว!"

"น้องกาล คะน้าหมูกรอบได้แล้วนะ" ก�าลังจะเดินตามไปป้าร้านข้าว 

ก็เรียกพอดี

มองคนที่เดินออกไปสลับกับป้าก่อนตัดสินใจเดินไปเอาข้าวก่อน  

จ่ายเงินเสร็จก�าลังจะพุ่งตัวออกไปเขาคนนั้นก็ขึ้นแท็กซี่หายไปแล้ว

สุดท้ายก็ตามไม่ทัน

ผมยืนเคว้งคว้างอยู่กับถุงข้าวกล่อง ได้ยินเสียงป้าร้านข้าวถามถึง 

เสื้อที่เปียกโคล่าไปคร่ึงตัว แต่สมองมันเบลอจนลืมตอบค�าถาม ท�าเพียง 

หันไปยิ้มให้แล้วเดินกลับไปขึ้นรถ

เกิดค�าถามมากมายที่ผมตอบกับตัวเองไม่ได้สักอย่าง ฝันร้ายหายไป

เพราะอะไร ผู้ชายคนน้ันเป็นใคร ใช่ไอ้ดื้อของผมหรือเปล่า หรือจะเป็นแค่ 

คนหน้าคล้าย เหมือนท่ีพุดตานเองก็คล้ายกับไอ้ดื้อจนน่าตกใจ รวมถึง

เหตุการณ์ท่ีเหมือนกับตอนที่ผมเจอไอ้ดื้อครั้งแรกเป๊ะๆ นี่อีก มันพอจะ 

บอกอะไรได้บ้างว่าตอนนี้ก�าลังเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผม

แล้วไอ้เหตุการณ์บ้าๆ ทั้งหลายนี่มันต้องการอะไรจากผมกัน

เมื่อไม่ถึงชั่วโมงก่อนหน้านี้ลิขิตมันเพ่ิงไลน์มาบอกว่าไม่กลับห้อง แต ่

พอมาถึงผมกลับเจอมันน่ังหน้าสลอนอยู่กับพุดตานที่โซฟา พ่ีชายฝาแฝด 

หันมายิ้มให้ เห็นแบบนี้แล้วผมชักจะรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมานิดๆ

Page ��������.indd   11 25/2/2563 BE   10:51



เหนือกาล12

"ไหนบอกไม่กลับ"

"กเูปลีย่นใจละ" มนัมองผมโดยไม่พูดอะไรเพ่ิม แต่ด้วยความเป็นฝาแฝด

หรือความสนิทสนมก็ตามแต่ จากสายตาท่ีผมอ่านได้เหมือนมันอยากจะ 

บอกว่าที่กลับมาก็เพราะเป็นห่วง

ผมวางกล่องข้าวไว้บนโต๊ะ หันมองพุดตานท่ีย้ิมให้ แล้วหน้าของใคร 

บางคนก็ซ้อนทับข้ึนมา คร้ังแรกที่ได ้เจอพุดตานอีกครั้งผมยังจ�าได้ดี  

ความคล้ายกันจนเกือบจะเหมือนคนเดียวกันท�าเอาผมกับลิขิตอึ้งไปชั่วขณะ 

แต่มันก็เป็นแค่เรื่องบังเอิญ คนบนโลกน้ีหน้าเหมือนกันเยอะแยะไป แต่จะ 

มีคนที่เหมือนกันขนาดนั้นได้ถึงสามคนเลยเหรอ

"จ้องซะ กูรู ้ว่าสเป็กเราน่ะเหมือนกัน แต่อย่าได้คิด" ลิขิตดักข้ึนมา 

แบบทีเล่นทีจริง แต่ด้วยอารมณ์หงุดหงิดที่มีอยู่ก่อนหน้าน้ีผมเลยเผลอตอบ

ด้วยน�้าเสียงที่ไม่ค่อยน่าฟังเท่าไรออกไป

"คิดห่าอะไรล่ะ กูก็มีไอ้ดื้ออยู่แล้วมั้ย"

"แซวเล่นมั้ยวะ แค่นี้โมโห แล้วไอ้ดื้อนี่ใคร หรือมึงแอบมีแฟนไม่บอกกู"

ค�าถามของลิขิตท�าให้ความหงุดหงิดของผมเพ่ิมข้ึนมาอีกหน่ึงระดับ  

ทั้งๆ ที่มันเองก็รู้จักไอ้ดื้อแล้วท�าไมถึงได้พูดแบบน้ี ท�าไมถึงได้ท�าเป็นลืม  

ท�าไมถึงได้ท�าตัวแปลกไปจนน่าโมโห แต่ผมไม่อยากโวยวาย ไม่เคยโวยวาย

ใส่มันด้วย เวลาโกรธเราจะคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่า มันเองก็ดูเหมือนจะ 

จับบรรยากาศไม่ดีที่แผ่ออกมาจากตัวผมได้ พุดตานเองก็ด้วย

"เรากลับก่อนดีกว่า"

"มึงกินข้าวไปก่อนแล้วกัน เดี๋ยวกูลงไปส่งพุดก่อน"

พุดตานย้ิมให้ผมอีกรอบก่อนเดินตามลิขิตออกจากห้อง แปลกท่ีวันน้ี 

มันไม่ท�าตัวงอแงเหมือนทุกทีเวลาแฟนจะกลับหอ แต่ท่ีแปลกกว่าคงเป็น 

ความบ้าบอของสิง่ต่างๆ ท่ีผมเจอมาตลอดทัง้วนั และถ้ายังหาค�าตอบให้ตวัเอง 

ไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไร ไอ้เรื่องบ้าๆ นี่ต้องท�าให้ผมเครียดจนเสียสติแน่ๆ

ลขิติกลบัข้ึนมาหลงัจากหายไปไม่ก่ีนาที คะน้าหมกูรอบทีซ่ือ้มายังอยู่ใน
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กล่องเหมือนเดิม ผมนั่งรอมันที่โซฟา มองผ้าเช็ดหน้าท่ีคู่กรณีท่ีร้านข้าวให้ไว้ 

เสื้อที่ถูกโคล่าหกใส่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยน

"สรุปเป็นอะไรวะ แปลกๆ ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะมึง"

"กูแปลกเหรอวะ"

"เออดิ"

"กูก็คิดว่ามึงแปลกเหมือนกัน ทุกอย่างแม่งแปลกไปหมด กูสับสน 

ไปหมดแล้วไอ้เหี้ย" ผมเหน่ือย เหนื่อยมากจนไม่อยากจะคิดอะไรแล้ว แต ่

สมองมันกลับหยุดคิดไม่ได้เลย

ลิขิตน่ังลงข้างผม สีหน้ามันดูจริงจังข้ึนมา เราน่ิงกันไปหลายนาที

ท่ามกลางความตึงเครียด กระทั่งลิขิตเป็นฝ่ายเอ่ยออกมาก่อน

"เล่าให้กูฟังหน่อย ทุกอย่างที่แปลกไปส�าหรับมึง"

หลงัจากนีค้อืการเปิดใจ ผมเล่าทกุอย่างท่ีท�าให้ชวิีตวันน้ีสบัสนให้ลขิติฟัง  

ตั้งแต่เรื่องฝันร้ายที่มันคิดว่าผมกลัวผี รวมถึงคนท่ีหน้าเหมือนไอ้ด้ือกับ

เหตุการณ์ที่เหมือนกับตอนผมเจอไอ้ดื้อครั้งแรก หน้าตาของพุดตานกับไอ้ดื้อ

ที่เหมือนกันจนนึกว่าเป็นฝาแฝด แล้วมันก็ยืนยันหนักแน่นว่าไม่รู้เรื่องฝันร้าย

ของผม และไม่รู้จักไอ้ดื้อของผมทั้งที่มันควรรู้จัก

ฟังเรือ่งราวทัง้หมดจบลขิติมนัก็ย้ิมบางๆ เป็นการแสดงออกท่ีชวนให้รูส้กึ

หงุดหงิดเพ่ิมขึ้นเล็กๆ มันจะเชื่อผมมั้ย หรือคิดว่าผมเป็นบ้าไปแล้ว จะคิดว่า

ผมแต่งเรือ่งทัง้หมดข้ึนมาหลอกมนัหรอืเปล่า แต่ก่อนทีผ่มจะคดิไปเองมากกว่า

นี้มันก็พูดในสิ่งที่ผมไม่เข้าใจออกมาอีกครั้ง

"เวลาของมึงคงมาถึงแล้วมั้ง"

"เวลาอะไรของมึง"

"ของมึงต่างหาก มึงจ�าเรื่องท่ีปูเ่คยเล่าให้ฟังได้มั้ย ที่กูเคยถามมึง 

ก่อนหน้านี้"

ย่ิงฟังผมก็ย่ิงสบัสน เวลาของผมกบัเรือ่งเล่าของปูง่ัน้เหรอ ลขิติมนัอยาก

จะบอกอะไรกันแน่

"มึงจะบอกอะไรวะ พูดมาให้ชัดๆ เลยดีกว่า"

Page ��������.indd   13 25/2/2563 BE   10:51



เหนือกาล14

"เรื่องแปลกประหลาดที่สุดในชีวิต"

"เออใช่ มันเป็นเรื่องประหลาดของกู มึงก็จะว่ากูประหลาดด้วยใช่มั้ย"

"กูไม่ได้หมายความว่าอย่างน้ัน มึงลองนึกดีๆ ก่อน ตอนน้ีมึงอาจจะ

เหน่ือยเลยยังคิดอะไรไม่ออกหรือลืมไป แต่ลองนึกดูดีๆ ว่าตอนเด็กๆ ปู่เคย

บอกอะไรกับพวกเรา" มนับอกอย่างใจเย็น ปล่อยให้ผมลองใช้ความคดิอกีครัง้

ตอนเป็นเดก็ปูเ่คยเล่าเรือ่งราวต่างๆ ให้พวกผมฟังหลายอย่าง สอนเรือ่ง

ต่างๆ ก็เยอะ มีทั้งเรื่องที่จ�าได้และลืมไปบ้าง แต่ถ้าหากพูดถึงเรื่องแปลก

ประหลาดในชีวิต พอลองนึกดูดีๆ ปู่เองก็เคยเล่าให้ฟังอยู่เหมือนกัน มันจะ 

เกิดขึ้นกับครอบครัวเราเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม มีบางอย่างผิดแปลกไป 

และต้องท�าให้มันถูกต้อง แล้วเราจะได้สิ่งที่พิเศษท่ีสุดกลับคืนมา ถ้าถามว่า

ชีวิตของผมวันนี้แปลกพอแล้วหรือยัง มันก็แปลก แต่ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่า 

สิ่งที่ผมคิดไว้ทั้งหมดเป็นความจริง

"ไง พอจะคิดออกยัง" ถามข้ึนมาหลังจากให้เวลาผมคิด สีหน้าลิขิต 

มันดูสนุกจนผมนึกหมั่นไส้

"ก็พอนึกอะไรออก แต่มึงท�าหน้าเหมือนรู้อะไรเลยว่ะ"

"ส�าหรับเรื่องของมึงกูไม่รู้หรอก"

"หมายความว่ายังไงวะ"

"มงึต้องเผชญิกับมนัและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง แต่ปรกึษากูได้ตลอดนะ"

"พูดเหมือนเคยผ่านมาแล้ว"

"ก็ใช่"

"ถามจริง"

"เออ เรื่องของกูมันจบแล้ว ต่อจากน้ีก็ถึงเวลาของมึง เรื่องราวของมึง

ก�าลังจะเริ่มขึ้น"

"ขอรายละเอยีดมากกว่านี"้ บอกตามตรงว่าผมโคตรงง ลขิติมนัเคยผ่าน 

เรื่องแปลกๆ ที่ว่ามาแล้ว แต่ทั้งที่ผมก็อยู่กับมันตลอดเวลาแล้วท�าไมผม 

ไม่รู้ว่ามันคือเรื่องอะไร

"มึงเคยจ�าได้นะกาล แต่ตอนนี้มึงลืมไปหมดแล้ว เหมือนท่ีกูลืมเรื่อง 
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ไอ้ดื้อของมึงล่ะมั้ง"

"มันจะเป็นไปได้ไงวะ"

"เดี๋ยวมึงก็รู้เอง กูบอกได้แค่ว่ามันเป็นเรื่องดี อีกอย่าง มึงคือเหนือกาล 

เหนือ-กาล"

"กูรู้ชื่อตัวเอง จะย�้าท�าไม"

"ย�้าให้มึงจ�าขึ้นใจเฉยๆ"

ผมก�าลังเครียด แต่เหมือนลิขิตมันก�าลังสนุก

ผมพยายามถามต่อแต่ลิขิตมันไม่ยอมอธิบายอะไรเพ่ิม ย�้าแค่ว่า 

ผมต้องหาทางเองแต่ปรึกษามันได้ตลอด จะช่วยเต็มที่เท่าที่ช่วยได้ แต่เรื่องที่

มันช่วยผมได้ดีที่สุดคือการเล่าทุกอย่างให้ผมฟังอย่างละเอียดไม่ใช่หรือไง  

พอถามกลับเอาแต่ยิ้มบอกให้ผมหาทางแก้ด้วยตัวเอง

หลังจากพยายามเค้นถามอยู่นาน ตะล่อมเท่าไรก็ไร้ค�าตอบ สุดท้าย 

ผมเลยเป็นฝ่ายยอมแพ้ พยายามจะเชื่อว่ามันต้องเป็นเรื่องดี ถ้าไม่จบด้วย 

การที่ผมเครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกตายเสียก่อน

บางทีเรือ่งนีม้นัอาจจะเป็นแค่ฝันร้าย เป็นฝันซ้อนฝันท่ีเมือ่ตืน่ขึน้มาแล้ว

ทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม

"วันนี้ต้องให้กูนอนเป็นเพื่อนมั้ย" มันถามตอนผมเดินหนีเข้าห้อง

"ไม่ต้อง"

"แล้วนั่นเสื้อไปโดนอะไรมาวะ"

"เสือก"

"เอ้า! นี่กูถามดีๆ นะ แล้วข้าวจะกินมั้ย"

ปัง!

"ถ้าไม่กินกูกินนะ" ได้ยินเสียงมันตะโกนบอกหลังประตูปิดลง

เออ จะกินก็กินไป วันนี้ผมขอหงุดหงิดใส่มันหนึ่งวัน โทษฐานที่ไม่ยอม

พูดอะไรให้มันชัดเจน
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คืนท่ีสองแล้วท่ีผมไม่ฝันถึงเหตุการณ์เลวร้ายในวันน้ัน แต่ก็ใช่ว่า 

คืนที่ผ่านมาจะได้นอนเต็มอิ่ม ในหัวผมเอาแต่คิดถึงเรื่องบ้าๆ ท่ีเกิดข้ึน 

เมื่อวาน รวมถึงเรื่องราวความแปลกประหลาดในชีวิตที่ได้ฟังมา ซึ่งไม่มี 

ค�าตอบไหนช่วยคลายความสงสัยที่ผมมีอยู่ได้อย่างชัดเจน

หลังจากนอนคิดอยู่หลายตลบผมก็ได้ข้อสรุปกับตัวเองว่าเรื่องแปลก

ประหลาดครัง้นีอ้าจเป็นการท่ีผมได้กลบัมาเจอไอ้ดือ้อกีครัง้ เป็นการเริม่ต้นใหม่  

ได้ท�าความรู้จักกันใหม่ และอาจจะมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับชื่อของผมเพราะ

ลิขิตมันพยายามย�้าอยู่เมื่อวาน

เหนือกาล

ย้อนอดีตข้ามกาลเวลา ในเมื่อมันคือเรื่องราวสุดแปลกประหลาด  

มันก็ย่อมเกิดขึ้นได้ แต่ปฏิทินยังบอกวันเวลาปัจจุบันไม่ได้ลดหรือเพิ่มไปไหน 

จะว่าสมองผมกระทบกระเทอืนจนจ�าวันผดิก็ไม่ใช่อกี แต่ถ้าเครยีดจนคิดอะไร

ไม่ออกอันนี้ก็ไม่แน่

แต่สารภาพตามตรงว่าผมไม่ค่อยอยากเชื่อเรื่องราวประหลาดท่ีลิขิต 

มันเล่าให้ฟังนัก แม้จะจ�าได้แล้วว่าตอนเด็กๆ เคยได้ยินปู่เล่าให้ฟังอยู่บ้าง  

แต่มันจะเป็นไปได้จริงๆ น่ะเหรอ

คนทีน่อนติดเตยีงมาแรมปี อยู่ๆ จะกลบัมาใช้ชวิีตปกตไิด้จรงิๆ งัน้เหรอ

ด้วยความข้องใจหลังเสร็จงานท่ีมหาวิทยาลัยแทนที่จะรีบกลับบ้าน  

กาลครั้งสอง
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ผมขับรถไปยังสถานทีแ่ห่งหน่ึง มนัเป็นสถานท่ีท่ีเมือ่อาทิตย์ก่อนผมก็ยังแวะมา  

มาทุกวันหยุด มาเพ่ือพบกับใครบางคนท่ีไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างคนปกติได้ 

คนที่ไม่สามารถพูดคุยและท�าอะไรหลายๆ อย่างด้วยกันได้อีกแล้ว

เด็กดื้อที่ชื่อเอิร์ธ

ผมจอดรถที่หน้ารั้ว กดกร่ิงไม่นานก็มีคนชะเง้อมองจากประตูบ้าน  

เธอเดนิเข้ามาหาจนอยู่ในระยะการสนทนา ผมจงึรบียกมอืไหว้และเอ่ยทกัทาย

"สวัสดีครับแม่"

"สวัสดีจ้ะ มาหาใครเหรอ"

ค�าถามจากอีกฝ่ายท�าเอาชะงัก ทั้งท่ีท�าใจมาบ้างแล้วว่าอาจจะเป็น 

แบบน้ี แต่อีกใจกลับยังคิดว่าเร่ืองราวบ้าๆ ท่ีก�าลังเกิดข้ึนน้ีไม่ใช่ความจริง  

มันคือความผิดพลาด และไม่ใช่ว่าผมกดกริ่งบ้านผิดหลังแน่ๆ ผู้หญิงคนนี้ 

ถึงไม่รู้จักผม

"มาหาเอิร์ธครับ"

"เพื่อนที่มหา'ลัยเหรอ"

"ครับ"

สายตาแม่มองผมอย่างไม่ไว้ใจนัก หากจะอิงตามเหตุการณ์จริงท่ีเคย

เกดิขึน้ ครัง้แรกทีผ่มเจอไอ้ดือ้คอืตอนน้องอยูปี่หน่ึง ซึง่มนัก็ผ่านมาครบปีพอดี 

ถ้าหากเรือ่งราวได้ด�าเนนิไปตามปกตไิม่มเีหตกุารณ์ร้ายแรงทีท่�าให้ไอ้ดือ้ต้อง

นอนเป็นเจ้าชายนิทรา ตอนน้ีน้องต้องเรียนอยู่ปีสอง ซึ่งมันจะเป็นอย่างนั้น 

หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ

"เอิร์ธยังไม่กลับเลยจ้ะ ไม่ได้โทรคุยกันเหรอ"

"ก็...คยุครบั เหน็บอกว่าก�าลงักลบับ้านสกัพักแล้ว ผมก็เลยนกึว่าถึงแล้ว" 

โกหกออกไปค�าโต คิดว่าจะเนียน แต่สีหน้าแม่ดูไม่ค่อยเชื่อ

"แม่ไม่คุ้นหน้าเราเลย"

"เอ่อ...คือ" โดนทักมาแบบนี้แล้วผมควรจะแก้ตัวยังไง

"แม่!"

ระหว่างทีผ่มก�าลงัคดิหาข้อแก้ตวัเสยีงคุ้นหูก็ดังขึน้ ผมกับแม่หันไปมอง
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พร้อมกัน คนที่ก�าลังเดินตรงมาหาก็ชะงักเท้าไว้ทันที

ผมเองก็ลืมคิดไป มาเจอหน้ากันจังๆ แบบนี้จากที่ผมควรจะได้ค�าตอบ

ทีช่ดัเจนและสบายใจข้ึน อาจจะกลายเป็นว่าท�าให้เรือ่งมนัยุ่งยากกว่าเดมิก็ได้

ไอ้ดือ้ก้าวขาข้างหนึง่ถอยหลงัตัง้ท่าจะว่ิงหน ีมนัไม่เหมอืนกับการพบกัน

ครัง้ท่ีสองของเราในอดตี แต่ถ้าเป็นท่าทางกับสหีน้าหวาดกลวัเลก็ๆ นัน่ล่ะก็ใช่ 

เพราะเจอผมท�าหน้าโหดตอนท�าน�า้หกใส่ครัง้น้ันไอ้ดือ้เลยเหมอืนเดก็ทีก่ลวัผม

ไปเลย

"นี่มาเอาเรื่องกันถึงบ้านเลยเหรอ แค่ท�าน�้าหกใส่เองนะ สะกดรอยตาม

หรือว่ายังไง แสดงว่าแอบตามมาตั้งแต่เมื่อวานเลยใช่มั้ย เหี้ยเอ๊ย! แม่งจะ 

น่ากลัวเกินไปแล้ว!"

พูดมาก ขี้โวยวาย ชอบเล่นใหญ่ ไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆ

ผมได้แต่ยืนอ้าปากค้างมองไอ้ดื้อช้ีหน้าโยนค�าถามใส่เป็นชุด หน้าตา

ขึงขังพร้อมสู้ ทั้งที่ตัวเองเป็นแค่เด็กตัวกะเปี๊ยก ปากดื้อๆ ขยับพูดไม่หยุด  

จมูกรั้นๆ นั่นย่ิงท�าให้ดูน่ามันเขี้ยวเข้าไปใหญ่ ผิดกับคนท่ีร่างกายซูบผอม 

นอนนิ่งๆ อยู่บนเตียงเมื่ออาทิตย์ก่อน เสียงเจื้อยแจ้วท่ีไม่ได้ยินมานานท�า 

ขอบตาผมร้อนผ่าว

คิดถึงชะมัด

"อย่าเงียบดิวะ"

"สรุปเราเป็นใครเนี่ย"

ทัง้แม่ทัง้ลกูเริม่เค้นผม ใจอยากจะอยู่ตรงนีใ้ห้นานอกีสกัหน่อย แต่สมองท่ี 

ถูกใช้งานหนกัมานานหลายชัว่โมงมนัคดิไม่ทันว่าควรจะรบัมอืกับสถานการณ์น้ี 

ยังไงเลยต้องยอมแพ้

"ไม่มีอะไรครับ"

บอกแล้วก็กลับขึ้นรถขับออกมา ผ่านเด็กดื้อที่จ้องตาม หน้าตาพร้อม 

มีเรื่องท้ังที่ไม่เคยสู ้ได้แท้ๆ เป็นคนปากเก่งแต่ก็มักจะยอมให้ผมตลอด  

เป็นคนกล้าและขี้โวยวายแต่กลับกลัวด้านนิ่งๆ ของผม เป็นคนท่ีเหมือนจะ

แสดงความรู้สึกออกมาตรงๆ แต่ไม่ใช่ เป็นเด็กดื้อที่ในอดีตผมท�าให้เขาต้อง
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เจ็บปวดและช่วยอะไรเขาไม่ได้เลย

มันเป็นเร่ืองน่าเหลือเชื่อที่ผมยอมปักใจเชื่อข้อสันนิษฐานของตัวเอง 

ไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากได้พบกันครั้งที่สอง

เด็กคนนี้คือเอิร์ธ คือไอ้ดื้อคนในอดีตของผมจริงๆ

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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คนโชคร้าย

หากผมจะเรยีกตวัเองแบบน้ีก็คงไม่ผดินัก จะมสีกัก่ีคนบนโลกทีเ่กิดมา

แพ้สิง่ทีต่วัเองชอบ โอเค มนัอาจจะมมีากมายนบัไม่ถ้วน แต่ท�าไมโชคร้ายนัน้

ต้องตกมาอยู่ที่ผม ไม่เข้าใจเลยจริงๆ

"เมี้ยว"

เสียงของสิ่งมีชีวิตสีขาวขนฟูร้องเรียกให้สายตาผมกลับไปโฟกัสที่มัน 

ดวงตาสีทองแดงคู่น้ันจ้องมองมาที่ผม มันเอียงคอเล็กน้อย หน้าตาบึ้งตึง 

ดไูม่ชอบใจ เหมอืนอยากจะถามว่าท�าไมเจ้ามนุษย์คนน้ีถึงได้มท่ีาทีเฉยเมยนัก 

แต่ถ้าผมเปิดประตูกระจกที่กั้นระหว่างเราไว้ล่ะก็ย่อมไม่ดีแน่

"เมี้ยว"

เจ้าแมวเปอร์เซียสีขาวร้องอีกครั้ง ผมคิดว่ามันคงดังมากถึงทะล ุ

ประตกูระจกเข้ามาได้ แต่เสยีใจด้วยเจ้าแมวท่ีมนุษย์คนน้ีไม่สามารถเปิดประตู

ให้แกได้ ไม่อย่างนั้นคืนนี้ได้จามน�้าหูน�้าตาไหลแน่

ชอบแมว แต่เกิดมาแพ้ขนแมวมันก็ล�าบากแบบนี้

"เมี้ยว"

"หยุดร้องได้แล้ว เปิดให้ไม่ได้หรอก"

เจา้ก้อนสขีาวทีก่�าลังสง่เสียงอยูห่น้าประตูเงียบเสียงพลางเอยีงคอมอง 

ผมเบะปากใส่มัน อยากบอกให้รู้ว่าไม่ได้ต้ังใจจะท�าเมินเฉยใส่ ใจอยากจะ 

ลิขิตครั้งที่ 1
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เหนือลิขิต6

เปิดประตูไปคว้าเจ้าตัวขนฟูมากอดด้วยซ�้า แต่ถ้าผมท�าแบบน้ันแล้ว 

เกิดอาการแพ้ข้ึนมามีหวังโดนน้องชายขี้บ ่นสวดยาวท้ังคืนแน่ ดีไม่ดี 

เจ้าแมวตัวนี้อาจจะไม่ได้โผล่มาแถวนี้อีกเลย

แมวสขีาวลกุขึน้ยืนเอาตวัมาถูกับประต ู ถ้าไม่มอีะไรก้ันผมคงถอยหลงั

กรูด เห็นขนฟูๆ ที่แนบกับกระจกแล้วก็อดใจไม่ไหวต้องยกมือลูบกลุ่มขน 

ที่ดูนุ ่มน่ิมนั้นผ่านกระจกใส แล้วก็ย่ิงท�าให้ผมอยากคว้าตัวมันมากอดไว้ 

เหลือเกิน

การลูบขนแมวผ่านกระจกแม้จะดูอนาถใจไปสักนิด แต่มันก็ท�าให้ 

ผมมคีวามสขุไม่น้อย เจ้าก้อนสขีาวยังเอาตวัมาสีกับประตูไม่เลิก ความน่ารกั 

ของมันชวนให้ต้องยกมือถือขึ้นมาเก็บภาพเอาไว้ แล้วผมก็ต้องสะดุ ้ง 

เมื่อถ่ายรูปมันไปได้แค่สองรูป

แกร๊ก!

ดูเหมือนว่าไอ้น้องชายตัวแสบของผมจะกลับมาแล้ว

เจ้าแมวสขีาวเลกิเอาตวัสกัีบประต ูมนันัง่ลง เอยีงคอมองเข้ามาในห้อง 

มันไม่ได้มองหน้าผม หากแต่มองเลยไปด้านหลังที่เกิดเสียงก๊อกแก๊ก 

ก่อนประตูห้องผมจะเปิดออก

"ลิขิตไปกินข้าว นั่งท�าอะไรอยู่วะ"

มอืผมเอือ้มไปคว้าผ้าม่านทันทีเมือ่หันไปเห็นว่าน้องชายทีค่วรจะหยุดที่

ประตูก�าลังเดินเข้ามาข้างใน แต่มันช้าไปแล้ว

"กรี๊ดดด! แมว! พี่มึง แมววว!"

ผมต้องยกมือขึ้นปิดหูเม่ือคนที่เดินเข้าห้องมาโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ดันกรี๊ดออกมา ใช่ มันคือเสียงกรี๊ด ไอ้นี่มันชอบร้องแบบน้ีตอนเสียสติ 

เวลาอยู่กับผม ขาก้าวถอยหลังจนไปติดประตูภายในเสี้ยววินาที

"แมว!"

"เออ ก็แมวไง" ผมช่วยยืนยันค�าตอบก่อนจะปิดม่านลงเมื่อเห็นว่า 

เจ้าแมวขาวกระโดดหนีไปตั้งแต่ได้ยินเสียงกรี๊ดบาดหูนั่นแล้ว

"มันมาได้ไงวะ มึงเล่นกับมันเหรอลิขิต"
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"มาได้ไงไม่รู้ กูเห็นมันนั่งอยู่เลยนั่งมองมันเฉยๆ" ผมเดินไปหากาล  

หรือเหนือกาล น้องชายฝาแฝดท่ีหน้าตาไม่ค่อยเหมือนกับผมเท่าไร แถม 

มันยังสูงกว่าผมนิดหน่อยด้วย สักสองเซ็นต์ได้ล่ะมั้ง

"อย่าให้มันเข้ามาเชียวนะมึง"

"รูแ้ล้ว แต่เมือ่ก้ีเกินไปนะ" ผมบอกก่อนพยุงคนทีน่ั่งขดอยู่ตรงหน้าประตู

ให้ลุกขึ้น

"อะไรเกินไป"

"เสียงกรี๊ดมึงไง หูกูเกือบดับ"

"เว่อร์แล้วลิขิต แต่มึงอย่าให้มันเข้ามานะเว้ย"

"เออ ก็บอกว่ารู้แล้ว" ผมล่ะอยากจะเคาะหัวกาลมันสักทีท่ีย�้าเยอะ 

จนน่าร�าคาญ ก็เพราะรูถึ้งได้พยายามจะปิดม่าน แต่มนัดนัพรวดพราดเข้ามาเอง

ที่น้องชายผมมีอาการแบบนี้เพราะมันกลัวแมวย่ิงกว่าอะไรดี กลัว 

ชนิดท่ีว่าเห็นอยู่ในระยะประชิดไม่ได้ มันจะกรี๊ดเหมือนคนเสียสติ โวยวาย 

แบบไม่ห่วงหล่อ

"ตวัสขีาวตาสอีะไรวะ แต่ช่างแม่ง ฮึย่" มนัพูดแล้วท�าท่าขนลุก ท้ังท่ีรูว่้า 

ตัวเองไม่ถูกกับแมวยังจะพูดถึงอยู่ได้ ผมเลยต้องพาเปลี่ยนเรื่อง

"ไหนว่าจะไปกินข้าว"

"เออใช่ วันนี้ซื้อซูชิมาให้ ร้านโปรดพี่ณดา"

"คนกลัวแมวก็อิ่มแล้วดิ พี่ณดาพาไปเลี้ยงแบบนี้"

"ไอ้สัด อย่าพูดถึงแมว"

ผมหัวเราะแล้วเดินหนีออกจากห้อง เห็นถุงท่ีมีชื่อร้านซูชิร้านโปรดของ

พี่ณดาสกรีนอยู่วางบนโต๊ะตรงห้องนั่งเล่นก็ก้าวเข้าไปหา

"เซ็ตน้ีพ่ีณดาซื้อให้ ฝากบอกมาด้วยว่าให้มึงกินเยอะๆ" เหนือกาล 

เดินตามมายืนซ้อนอยู่ด้านหลัง มองผมท่ีก�าลังแกะฝากล่องซูชิออกแล้ว 

ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่

"แล้วท�าไมมึงไม่ซื้อมาให้เอง"

"ก็พี่เขาเสนอจะซื้อ"
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"งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเอาตังค์ไปจ่าย"

"ไม่ได้ดิมึง เสียน�้าใจคนให้"

"ถ้างั้นฝากบอกพี่ณดาด้วยว่าเลิกจีบกูได้แล้ว"

"ยิ้มแห้งเลยกู"

พ่ีณดาคอืพ่ีรหสัของเหนือกาลท่ีตามจบีผมมาได้สองเดอืนแล้ว เป็นคนดี

ที่ไม่ค่อยมีความสม�่าเสมอเท่าไร เพราะนอกจากผมแล้วดูเหมือนพ่ีเธอจะม ี

คนคุยอีกหลายคน หยอกคนนั้นอ่อยคนโน้นไปท่ัว แม้ไม่ได้หน้าตาดีระดับ 

ดีกรีดาวมหา'ลัย แต่ความมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีเกินไปของคุณพ่ีเธอนั่นแหละ

เตือนผมว่าไม่ควรเสี่ยง

"พี่รหัสมึงคนคุยเยอะ"

"แต่จริงจังกับมึงคนเดียวไง"

"ก็เหี้ยละ"

"จริงๆ พี่ณดาก็ไม่ได้แย่อะไร"

"เชียร์เก่งจังนะมึงเนี่ย ได้ค่าจ้างเท่าไร"

"เห็นกูเป็นคนเห็นแก่เงินเหรอ"

"หรือไม่ใช่"

"ก็ไม่ใช่ไง"

"แต่กูไม่ชอบพี่มึง พอ เลิกคุย" ผมตัดจบประเด็นโดยการคีบซูชิชิ้นแรก

เข้าปาก หันหน้าหนีเหนือกาลที่ยังยืนประกบไม่ห่างไปไหน แล้วสุดท้ายมันก็

ยอมแพ้หนีไปเอง

"ไม่คุยก็ไม่คุย" พูดแล้วก็เดินหนีไปเปิดทีวีดูที่โซฟาข้างๆ

ผมมองน้องชายที่เกิดห่างกันแค่สิบสี่นาทีแล้วส่ายหน้า เอาเป็นว่า 

ซูชิกล่องนี้จะยินดีรับไว้ก็ได้ ไหนๆ น้องชายผู้น่ารักท่ีอยากเคาะกะโหลกแตก

เกือบทุกวันก็อุตส่าห์หิ้วกลับมาให้ทั้งที

ใครๆ ก็รู้ว่าคู่แฝดสองเหนือไม่ถูกกับแมว เหนือลิขิตแพ้ขนแมว ส่วน

เหนือกาลกลัวแมวขึ้นสมอง เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าท�าไมเมื่อผม 
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เล่าเรื่องแมวเปอร์เซียสีขาวให้เพื่อนฟังมันถึงได้ท�าหน้าตาตกใจนัก

"เดี๋ยวก็แพ้อีก คราวที่แล้วตอนมึงแอบไปเล่นกับไอ้อ่อนแม่งจาม 

จนตาบวม น่ากลวัมาก" พสมุนัท�าหน้าเหมอืนกับว่าชวีติน้ีห้ามผมเข้าใกล้แมว

อีก ก่อนคิรินคู่หูคู่กัดของมันจะขัดขึ้น

"อะไรคือจามจนตาบวม กูเคยเห็นแต่จามจนน�้ามูกไหล"

"มึงอย่าขัดได้มั้ย ไอ้เหนือมันแพ้มันก็จามไง แล้วตามันก็แดง แดง 

แล้วก็บวม"

"งั้นมึงก็ควรพูดให้มันชัดเจนตั้งแต่แรก"

"ไอ้สัดสุ กวนตีนกูอีกแล้วนะ"

"กูแค่สงสัย"

ผมได้แต่น่ังย้ิมแห้งมองมันสองคนเถียงกัน อ้อไม่สิ ยังมีมงคลที่นั่ง 

ท�าหน้าเบื่อโลกอยู่ข้างๆ พสุอีกคน

"ร�าคาญ" มงคลมันว่า เพ่ือนคนน้ีเงียบท่ีสุดในกลุ่ม เวลาพูดแต่ละที 

เลยค่อนข้างทรงพลังมาก

สองคนที่เขม่นกันอยู่หยุดเถียงกันทันที มันท้ังคู่จิ๊ปากใส่กัน ก่อนพสุ 

จะเปลี่ยนเป้าหมายมาที่ผมอีกครั้ง สงสัยจะไม่ยอมจบเรื่องแมวง่ายๆ

"แล้วยังไงวะเหนือ ที่บอกว่าอยากเลี้ยง" มันย้อนถามถึงประเด็นที่ผม 

พูดถึงความต้องการไปก่อนหน้านี้

"มันน่ารักดี"

"กูว่าซักวันมึงได้ตายเพราะแมวแน่ๆ"

"ก็เว่อร์ไป มันมีวิธีเลี้ยงให้ไม่แพ้"

"แล้วไอ้เหนือมันยอมเหรอวะ"

สิง่หนึง่ทีท่�าให้การสนทนาในกลุม่ค่อนข้างงงงวยคือชือ่ท่ีพวกมนัใช้เรยีก

ผมกับน้องชาย แทนทีจ่ะเรยีกลขิิตหรอืกาล พวกมนักลบัเรยีกเราท้ังคูว่่าเหนอื

เหมอืนกัน ซึง่จรงิๆ หลายคนในมหาวิทยาลยัก็ชอบเรยีกผมกับน้องชายแบบน้ี

เลยกลายเป็นพี่เหนือกับน้องเหนือ

"หมายถึงไอ้น้องเหนือเหรอ" คิรินถาม แล้วก็ถูกคู่กัดมันว่าเข้าให้
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"ก็ต้องเออสิวะ มึงช่วยคิดเยอะๆ หน่อย"

"มึงก็พูดอะไรให้มันเคลียร์ๆ หน่อย"

"เฮ้อ"

แล้วทั้งวงก็เงียบทันทีเมื่อมงคลถอนหายใจแค่ทีเดียว แต่พสุมันก็ยัง 

ถามจี้ผมไม่เลิก

"ไอ้เหนือ ตอบ"

"ไอ้กาลมันกลัวขนาดนั้นจะไปยอมได้ไง"

"แล้วหอมึงให้เลี้ยงเหรอวะ" คิรินถาม

"ถ้าไม่มีคนรู้ก็ไม่น่ามีปัญหา"

"หาเรื่องโดนไล่ออกจากหออีก" พสุว่า

"ก็แค่เลี้ยงแมว"

"แล้วมึงรู้ได้ไงว่าแมวตัวนั้นไม่มีเจ้าของ"

"มันไม่มีปลอกคอ" ผมตอบค�าถามของคิริน

"แต่ยังไงมงึก็เลีย้งไม่ได้อยู่ด ีห้ามเลีย้ง กูไม่อนุญาต" พสหุ้ามแบบเดด็ขาด

"แล้วถ้ามันมาหากูอีกอ่ะ"

"มึงก็ไม่ต้องไปยุ่ง"

"แต่มันน่าสงสารนะมึง บางทีมันอาจจะก�าลังหาบ้านอยู่"

"งั้นก็เลือกเอาว่าจะตายเพราะแมวหรือแก่ตาย"

"มึงก็เว่อร์เกิน" คิรินพูดขัดขึ้นมา

"กูห่วงมนัไง เหน็แพ้แล้วเหมอืนจะตาย กูตกใจ" พสมุนัเคยเหน็ตอนผมแพ้

หลายครัง้ ก็ไม่แปลกท่ีมนัจะห่วงขนาดน้ี บอกตามตรงว่าสดุแสนจะซึง้ใจ

"ถ้างัน้แค่ให้อาหารมนัเฉยๆ ก็ได้มัง้ มงึบอกว่ามนัมาหาทีร่ะเบยีงใช่มัย้ 

ก็เอาข้าวกับน�า้ไปวางไว้ให้ถ้าอยากเลีย้ง แต่อย่าให้มนัเข้าห้อง" มงคลท่ีน่ังเงยีบ 

อยู่นานพูดขึ้นมา พสุกับคิรินเองก็เห็นด้วยกับความคิดนี้ ชี้ทางสว่างจนผม 

อยากจะยกมือไหว้มันจริงๆ

"ถ้าแค่น้ีก็พอได้อยู่" หอผมมสีองห้องนอนตดิระเบยีง แต่หลายเดอืนมาน้ี

ไอ้กาลมันชอบหอบหมอนมานอนกับผมเพราะมันชอบฝันร้ายประจ�าเวลา 
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นอนคนเดียว ถ้าจะแอบให้อาหารต้องระวังเป็นพิเศษไม่ให้มันรู้

"น่ังมองมนักินข้าวหลงัประตกูพ็อมงึอ่ะ ถ้าเล้ียงจรงิกูว่าตายท้ังพ่ีท้ังน้อง 

คนพี่แพ้ขนตาย ส่วนคนน้องกลัวจนช็อกตาย"

"กูจะฟ้องไอ้น้องเหนือ"

"มึงนี่ก็ขี้ฟ้องจังนะ"

แล้วคิรินกับพสุมันก็ตีกันอีกรอบ

ผมได้ยินเสียงถอนหายใจจากมงคลก่อนมันจะลุกเดินหนีไปโดยไม่พูด

อะไร ส่วนผมก็คงต้องรีบกลับเหมือนกัน ต้องแวะซื้อชามข้าวกับอาหารแมว 

ไปวางไว้ท่ีนอกระเบียงเผื่อเจ้าแมวขาวจะแวะมาอีก ท่ีส�าคัญอย่าให้กาล 

มันรู้เด็ดขาด ไม่งั้นโดนกรี๊ดอัดหูดับแน่

ผมได ้ชามข ้าวแมวสีชมพูอันเล็กกับอาหารเม็ดอีกหน่ึงถุงจาก 

ร้านขายอาหารสัตว์ท่ีคนขายแนะน�าให้ แอบเปิดประตูระเบียงออกไปดู 

หลงักลบัมาถึงห้อง มองซ้ายมองขวายังไม่เห็นว่ีแววหรอืได้ยินเสียงร้องอยู่ใกล้ๆ 

เลยเทอาหารใส่ไว้ก่อนกลับเข้าห้องปิดประตูล็อกไว้อย่างดี ท่ีต้องท�าแบบน้ี

เพราะกลวัว่าถ้าเผลอเปิดประตท้ิูงไว้แล้วมนัเดนิเข้ามาในห้องได้มหีวังห้องแตก

จัดการกับอาหารแมวเสร็จแล้วผมก็ท�านู่นท�าน่ีในห้องไปเรื่อยเป่ือย  

พอเริ่มขี้เกียจก็จบลงที่เตียงนอน รอกินข้าวอีกทีตอนเย็นท่ีปกติกาลมันจะ 

ซื้อมาให้ เป็นปกติของเราอยู่แล้วท่ีน้องชายผมจะถึงหอช้ากว่าเสมอ กาล 

มันเรียนเภสัช ตารางเรียนโหดร้ายกว่าเด็กศิลปศาสตร์แบบผมเยอะ

ผมเปิดผ้าม่านไว้ นอนมองรอดูว่าวันนี้เจ้าเหมียวจะมาหาอีกหรือเปล่า 

แต่รอแล้วรอเล่าก็ยังไม่เห็นว่ีแวว รอนานจนเผลอหลับ สะดุ้งตื่นอีกทีตอน 

ได้ยินเสียงที่ดังใกล้จนเหมือนอยู่ข้างหู

"เมี้ยว"

เจ้าแมวสขีาวน่ังอยู่หน้าประตรูะเบยีง ผมรบีก้าวลงจากเตยีงชะเง้อมอง

ชามข้าว อาหารเม็ดที่เทไว้ให้หายไปหมดแล้ว

"กินหมดแล้วเหรอ"
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เหนือลิขิต12

"เมี้ยว"

"อิ่มมั้ย"

"เมี้ยว"

"แต่ออกไปเทเพิ่มให้ไม่ได้แล้วนี่ดิ"

"เมี้ยว"

มันตอบว่าอะไรหรือต้องการอะไรผมไม่เข้าใจหรอก จะว่าไปก็เหมือน 

คุยอยู่คนเดียว เพราะคู่สนทนาเอาแต่ร้องเมี้ยวๆ ท่ีคนอย่างผมหาได้เข้าใจ

ความหมายของมันไม่

ผมน่ังลงตรงหน้าประตู เจ้าก้อนสีขาวก็เดินเอาตัวมาแนบกระจก 

ก่อนสีตัวเข้าหาอย่างที่มันท�าเมื่อวาน

"อยากลูบขนว่ะ"

มนัยังสตีวักับประตไูม่เลกิ หลบัตาพริม้ท�าหน้ามคีวามสขุ แต่ถ้ามมีอืคน

ไปสัมผัสมันจะมีความสุขกว่านี้หรือเปล่า

"เมี้ยว"

อยากจับชะมัด

ผมขยับไปใกล้ตวัลอ็กประต ู เอือ้มมอืไปหมายจะกดปลดลอ็กเพ่ือจะได้

สมัผสัขนทีดู่นุม่น่ิมนัน้ด้วยมอืตวัเอง แต่ใครสกัคนบนฟ้าคงเห็นว่าผมไม่ควรป่วย

ตอนนี้

แกร๊ก!

เสียงประตเูปิดพร้อมการกลบัมาของผูอ้าศยัอกีคน มอืผมเปลีย่นเป้าหมาย 

ไปทีผ้่าม่านสเีปลอืกไข่ แต่ยังไม่ทันได้ดงึมนัปิดไอ้กาลก็เดินเข้ามาในห้อง

"กรี๊ดดด!"

แล้วมันก็กรี๊ดอัดหูผมเป็นวันที่สอง

เจ้าแมวขาวกระโดดหนีไปพร้อมกับท่ีผมดึงผ้าม่านปิดพอดี วันน้ี 

ไอ้น้องชายเสยีงแปดหลอดยืนนิง่อยู่ทีเ่ดมิไม่ถอยกรดูจนตดิประตูเหมอืนเมือ่วาน 

แต่ดูจากสีหน้าแล้วก็รู้ว่าก�าลังช็อก

"กาล" ผมเรียก ลุกขึ้นไปตบหน้าแฝดน้องเบาๆ เพื่อเรียกสติกลับมา
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"ขนลกุ" มนักอดแขนท�าท่าทางประกอบจนดนู่าถีบ ถ้าไม่รูว่้าน้องชายคนนี้

กลวัแมวข้ึนสมองจรงิๆ ผมคงด่าหยาบไปแล้ว

"แล้วจะพรวดพราดเข้ามาท�าห่าอะไร"

"นี่มันก็ห้องกูนะ"

"ไอ้สัดห้องกู ห้องมึงอยู่ข้างๆ"

"ห้องมึงก็เหมือนห้องกูอ่ะขิต"

"เออ งั้นก็สมน�้าหน้า"

"แต่กูต้องว่ามึงนะที่ปล่อยแมวมาป้วนเป้ียนท่ีระเบียงเน่ีย แล้วท�าไม 

ไม่รีบๆ ไล่มันไป"

"ไล่ท�าไมน่าสงสาร"

"แล้วไม่สงสารน้องเหรอ ขนลุกหมดแล้วเนี่ย"

"ไอ้สัด กูก็ขนลุกตอนมึงเรียกตัวเองว่าน้องเนี่ยแหละ"

"แค่นีท้�าขนลกุนะจ๊ะพ่ีจ๋า" ไม่พูดเปล่ามนัยังเข้ามาเกาะแขนย่ืนหน้ามา

จะจุ๊บผมจนต้องผลักหน้าออกแรงๆ เล่นอะไรไม่รู้เรื่องไอ้เวรนี่

"มึงน่ากลัวกว่าแมวอีกไอ้สัด"

"พี่จ๋าใจร้าย หยาบคาย"

"พอๆ ไอ้เหี้ยเลิกเล่น" ผมเคาะหัวน้องชายที่ตั้งท่าจะจู่โจมอีกรอบ

"เลิกก็ได้จ้ะพี่จ๋า แต่อย่าเอาน้องไปเทียบกับแมวอีกนะ มันไม่โอเค"

"แมวไม่ได้น่ากลัวเลยมึง"

"ก็มันกลัวให้ท�าไง"

เพราะเข้าใจดีผมเลยไม่อยากเถียงเรื่องน้ีต่อ คนกลัวไม่ว่ายังไงก็กลัว 

ตอน ม.ต้น มนัเคยโดนเพ่ือนแกล้งจบัแมวโยนใส่ท�าเอาร้องไห้จ้าท�าให้ย่ิงกลวั

หนกักว่าเดมิ หลงัจากน้ันเลยกลายเป็นว่าแมวกับเหนือกาลคือศัตรกัูน รวมถึง

เพื่อนที่แกล้งมันก็ด้วย

"วันนี้มึงซื้ออะไรมากิน"

"ต้มเลือดหมู"

"หิวเลย"
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ผมชวนเปลีย่นเรือ่ง ดันหลงัไอ้น้องชายให้ออกจากห้องก่อนคนกลวัแมว

จะเห็นชามข้าวทีว่างไว้ตรงระเบยีงเสยีก่อน ส่วนอาหารเมด็น้ันผมซ่อนไว้อย่างดี 

แล้วก็ไม่ต้องกลวัว่ากาลมนัจะออกไปนอกระเบยีงในช่วงท่ีมแีมวมาป้วนเป้ียน

บ่อยๆ แบบนี้ด้วย

วันท่ีสองส�าหรับการแอบให้อาหารแมว และวันท่ีสามที่ต้องลุ ้นว่า 

จะได้เจอมันอีกไหม

วันนี้ผมมีเรียนบ่ายเลยเทอาหารใส่ไว้ให้เจ้าแมวขาวก่อนออกมา  

ชามสชีมพูอนัน้อยรอดพ้นสายตาของเหนือกาลมาได้เพราะน้องชายผู้กลวัแมว

ขึน้สมองไม่คดิจะเปิดประตอูอกไปสดูอากาศทีร่ะเบยีงเลยสักนิด แถมยังขู่ผม 

อกีว่าถ้ายังเห็นผมแอบเล่นกับแมวอกีจะให้แก๊งเพ่ือนของผมมาจบัมนัไปปล่อย

ที่อื่น จิตใจโหดร้ายจนไม่อยากนับเป็นน้องเลยจริงๆ

ทนัทีทีก่ลบัมาถึงหอผมก็ตรงดิง่ไปท่ีห้องนอน เปิดประตรูะเบยีงออกไปดขู้าว 

ทีเ่ทไว้ แต่ดเูหมอืนว่าเจ้าแมวขาวจะไม่ได้แวะมาเพราะอาหารไม่พร่องลงไปเลย  

ผมยืนมองซ้ายแลขวาอยู่นานสองนานก็ยังไม่เห็นว่ีแวว ท้ังท่ีสองวันท่ีผ่านมา 

มนัจะโผล่มาเวลานีป้ระจ�า

รออยู่หลายนาทีจนได้ยินเสียงก๊อกแก๊กคล้ายกับว่าเจ้าของห้องอีกคน

จะกลบัมา ผมเลยล้มเลกิความตัง้ใจทีจ่ะรอ กลบัเข้ามาในห้องปิดประตูลอ็กกลอน

แล้วปิดม่านไว้ เดินออกไปที่ห้องนั่งเล่นก็เจอเหนือกาลท่ีเพ่ิงกลับมาถึงพอดี 

พร้อมกับก๋วยเตี๋ยวต้มย�ามื้อเย็นของวันนี้

นุ่มนิ่ม นุ่มนิ่ม แล้วก็นุ่มนิ่ม

คงไม่มีค�าไหนท่ีจะสามารถอธิบายความรู ้สึกตอนนี้ของผมได้ดีไป

มากกว่านี้ มันเนิ่นนานแค่ไหนไม่รู้กับครั้งสุดท้ายที่ได้สัมผัสขนฟูๆ กับเนื้อตัว

นุ่มนิ่มจนอยากจะจับมากอดแน่นๆ

ผมรู้ว่าสิ่งที่ก�าลังท�าอยู่ตอนน้ีคือความฝัน ไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้ว 

ที่ผมจะเล่นกับแมวได้โดยไม่เกิดอาการแพ้ เจ้าแมวสีขาวขนฟูก�าลังเอาตัว 
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เข้ามาสแีขนผมอย่างออดอ้อน สองมอืลบูขนนุม่ๆ นัน่อย่างเบามอื มคีวามสขุ

จนไม่อยากให้มันเป็นเพียงความฝันเลยจริงๆ

"เมี้ยว"

เสียงร้องที่คุ้นเคยดังขึ้นพร้อมกับสัมผัสนุ่มนิ่มท่ีหายไป ผมลืมตาช้าๆ 

มองคนข้างๆ ทียั่งหลบัสนทิ ก่อนจะลกุขึน้น่ังเมือ่ไม่คิดว่าเสียงท่ีได้ยินเมือ่ครูน้ี่

อยู่ในความฝัน มันน่าจะดังมาจากนอกบานประตูที่ถูกผ้าม่านปิดไว้มากกว่า

น่าแปลกที่การได้พบกับแมวสีขาวเพียงหนึ่งสัปดาห์จะท�าให้ผม 

รูส้กึผกูพันกับมนัขนาดน้ี บางทอีาจจะเป็นความต้องการลกึๆ ของผมทีอ่ยาก 

เลี้ยงแมวสักตัว แต่เพราะดันเกิดมาแพ้ขนแมวเลยท�าอย่างที่ต้องการไม่ได้  

พอมแีมวสกัตวัเข้ามาป้วนเป้ียนในชวีติเลยอยากจะเห็นหน้าทุกวันแม้มนัจะมา

ร้องเรียกเอาตอนกลางดึกแบบนี้ก็ตาม

หันกลับไปมองเหนือกาลอีกคร้ังเพ่ือเช็กให้แน่ใจว่าคนกลัวแมว 

จะไม่ตกใจต่ืนข้ึนมากรี๊ดอัดหูกันกลางดึก เมื่อเห็นว่ามันยังหลับสนิทผมเลย 

ลกุขึน้ไปเปิดผ้าม่าน แต่สิง่ทีผ่มเหน็น้ันไม่ใช่เจ้าแมวสขีาวอย่างทีจ่นิตนาการ 

กลับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ใส่เสื้อผ้ายืนมองมาที่ผมแทน

ผ้าม่านหลุดออกจากมือด้วยความตกใจ ผมกะพริบตาแรงๆ แล้ว 

สะบัดหน้า หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอก แม้จะเพ่ิงตื่น แต ่

ผมมั่นใจว่าตาไม่ได้ฝาด ที่ระเบียงมีผู้ชายยืนอยู่ ผมเห็นหน้าเขาไม่ชัด และ 

ไม่กล้าพอจะเปิดม่านเพื่อเช็กดูอีกรอบ

คน...หรือผีวะ

ผมตบหน้าตัวเองเบาๆ เพ่ือเรียกสติ ยังยืนอยู่ตรงหน้าประตูไม่กล้า 

ขยับไปไหน คนที่ยืนอยู่หลังประตูกระจกก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ เช่นกัน

คนคนนีเ้ป็นใครถงึได้มายนืแก้ผ้าอยู่ท่ีระเบยีงห้องผม ถ้าเป็นโจรก็น่าจะ

ลงมอืท�าอะไรสกัอย่างได้แล้ว โรคจติก็เหมอืนกัน ไม่น่าจะยืนน่ิงเหมอืนรปูป้ัน 

อยู่แบบน้ี หากตัดตัวเลือกสองข้อนี้ออกไปแล้วจะเป็นอะไรไปได้ ผีเหรอ  

ไม่ใช่หรอกมั้ง

หลังจากหัวใจเริ่มผ่อนจังหวะลงผมก็ท�าใจดีสู้เสือแง้มผ้าม่านดูอีกครั้ง 
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ผู้ชายที่เคยยืนอยู่หายไปแล้ว แม้จะเปิดผ้าม่านทั้งผืนก็ไม่เห็นใครทั้งนั้น

หรือว่าเมื่อกี้ผมจะตาฝาดเพราะเพิ่งตื่น

เมือ่ความสงสยัเข้ามาแทนทีค่วามกลวั มอืก็เลือ่นไปปลดลอ็กประตูและ

เปิดออกไปดทูีร่ะเบยีงโดยลมืค�านึงถึงความปลอดภัยใดๆ ทัง้สิน้ ผมมองซ้ายขวา 

แต่กลับไม่พบสิ่งผิดปกติอะไร

คงจะเบลอเพราะเพิ่งตื่นนอนจริงๆ แต่ว่า...

"ฮัดชิ้ว!"

ผมยกมอืปิดปากจามตดิกันสองรอบ มนัดงัพอทีจ่ะท�าให้คนหลบัตืน่ขึน้มา 

นัง่มอง พร้อมกบัเสยีงงวัเงยีทีแ่ฝงความดนิุดๆ เอ่ยถามออกมา

"มึงออกไปท�าอะไรตรงนั้น"

ผมรู้สึกแสบจมูกและระคายเคืองตา เลยรีบกลับเข้าห้องปิดล็อกประตู

ไว้ตามเดิม

"สะดุ้งตื่นเฉยๆ มึงนอนต่อเลย"

"เมื่อกี้มึงจามอ่ะ เดี๋ยวก็ไม่สบาย"

"แค่จาม กูไม่เป็นไรหรอก"

เหนือกาลพยักหน้าก่อนล้มตัวลงนอนเหมือนเดิม ต้องขอบคุณ 

แสงภายนอกที่ผ่านเข้ามาในห้องได้ไม่มากนัก กาลมันก็ยังดูสะลึมสะลือ 

ตื่นไม่เต็มตา พอหัวถึงหมอนได้ก็เหมือนจะหลับไปทันที

ผมเปิดลิน้ชกัข้างเตยีงหยิบยาแก้แพ้ก่อนออกไปหาน�า้กิน อาการแบบน้ี

แพ้ขนแมวชัวร์ไม่ต้องสงสัย เสียงแมวร้องที่ผมได้ยินเป็นเสียงเจ้าแมวสีขาว 

ไม่ผดิแน่ มนัมาทีน่ี่ มาหาผม แต่สิง่ท่ียังคาใจคอืผูช้ายแก้ผ้าคนน้ัน เขาเป็นใคร  

มีตัวตนจริงๆ หรือเป็นสิ่งที่ผมจินตนาการขึ้นมาเองกันแน่

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://jamshop.jamsai.com/product/5653-
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