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โลกมีคนแปลก แตกต่าง และไม่เหมือนกัน คนไม่เหมือนใครถูกเรียก
ว่า ‘วิปลาส’ มันมีจริงอย่างนัน้ …คนเช่นทีว่ า่ และถูกตราหน้าจากคนในสังคม
เดียวกัน
ใน ‘รักนอกระบบ’ นวนิยายของ ม.มธุการี มี ปราส มัสมน วิสา และ
ตรัง ทัง้ สีค่ นแผลงกันอย่างสุดโต่ง เป็นยิง่ กว่าวิปลาสเสียอีก ความนอกระบบ
ของพวกเขามาจากการขาดภูมิต้านทานต่อสังคม และต้องเจอกันเพราะ ‘ขยะ
บันดาล’
สีค่ นเต็มไปด้วยปัญหา ทัง้ ขยะในใจทีฝ่ งั รากลึกในความทรงจำ สมาธิสนั้
ขาดทีพ่ งึ่ และสับสนในชีวติ ไม่รสู้ กึ ปลอดภัย และปลีกตัวจากสังคม เหตุเพราะ
สังคมไม่มใี ครมองทะลุใจใคร สังคมมันมีรปู แบบของมัน รูปแบบทีเ่ หมือนปลากระป๋อง และพวกเขาไม่อาจอยู่ในแพทเทิร์นนั้น แต่ปัจเจกชนอย่างคนทั้งสี่
กลับเรียนรูแ้ ละทำความเข้าใจกันได้ถงึ แก่น ทัง้ เยียวยาความบ้านอกระบบให้กนั
เอง จนความบ้ากลายเป็นความรักขึ้นมาเสียอีก
‘รักนอกระบบ’ อาจเริ่มเรื่องที่ ‘หนี้นอกระบบ’ ก็จริง แต่เนื้อเรื่องกลับ
มีความอ่อนไหวในมุมลึก มีการตีความหมายในชีวติ เป็นเรือ่ งราวทีส่ นุก ตลกร้าย เสียดสีสงั คมแบบทุบเปลือกแตก อ่านแล้วขำแต่นา่ คิด เหมาะกับคนไทย
ยุคปัจจุบัน ซึ่งต่างมีหนี้สิ้นมากหน้าให้ต้องสะสางกันไม่หยุดหย่อน บ้างก็ไม่รู้
ด้วยว่าจะใช้หนี้ หรือหนีหนี้ให้พ้นได้…ด้วยวิธีใด
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ปราสสะดุง้ ลืมตาตืน่ เพราะเสียงกริง่ โทรศัพท์ทีดั่ งกริง๊ กร๊างไปทัว่ ห้อง มัน
ดังมาจากทีไ่ หนกัน แน่ใจว่าไม่ใช่เสียงจากมือถือทีใช้
่ อยูทุ่ กวัน สายตรงเครือ่ ง
นัน้ เขาเลิกใช้มานานแล้ว เลิกให้เบอร์เพือ่ นฝูงคนรูจ้ กั มานานนักหนาแล้วด้วย…
ลุกขึน้ นัง่ บนโซฟาและหยีตามองไปรอบห้อง แสงสว่างยังไม่ผ่านเข้ามา
เพราะปิดม่านเอาไว้ เสียงโทรศัพท์ยังดังไม่หยุด มองหาทีม่ าของมัน ต้นเสียง
ต้องอยู่ที่ไหนสักแห่ง แต่ขยะและหนังสือหนังหาที่เกลื่อนเต็มห้องช่างเป็น
อุปสรรคสำคัญกับการค้นหาในตอนนี้ ลุกกระย่องกระแย่งเดินข้ามกองขยะที่
สูงเป็นภูเขาเลากาไปรูดม่านหน้าต่าง แดดส่องผ่านเข้ามาจนตาแทบบอด…
เสียงกริง่ โทรศัพท์เงียบไปได้หลังจากโอดโอยแทบขาดใจเป็นนาน ต้อง
รีบหาให้เจอและโยนทิง้ ไปเลย ก่อนทีจะ
่ หัวใจวายจากมัน เดาไม่ออกเอาเสีย
เลยว่าใครโทร. เข้ามาสายนั้นหลังจากที่เขาเลิกใช้มันมานมนานแล้ว…
แหวกกองขยะเข้าห้องน้ำ ไม่มีการปิดประตูเพราะกองขยะลามมาถึง
หน้าห้อง ทำไมจะต้องปิดมันในเมื่อเขาเป็นหนุ่มโสดตัวคนเดียวในบ้านสาม
ห้องนอน มรดกตกทอดทีพ่่ อแม่ทิง้ เอาไว้ให้เขากับพีสาว
่ อีกคน พอพีสาว
่ ไป
แต่งงานและย้ายไปเมืองนอกบ้านก็ตกเป็นของเขาคนเดียวอย่างถาวร…
หรือว่าจะเป็นพี่สาวที่โทร. เข้ามา ปราสหยุดสีฟันและครุ่นคิด…วิสา
ยังเป็นอีกคนหนึง่ ทีรู่ เบอร์
้ เก่าเบอร์นี้ แต่นานแค่ไหนแล้วทีไม่
่ เคยติดต่อถึงกัน
ปราสสีฟันต่อ…ต้องไม่ใช่ อาจจะเป็นคนอื่นหลงเบอร์และโทร. ผิดเข้ามา
สะดุง้ ทัง้ ตัวเมือ่ เสียงโทรศัพท์ดังขึน้ อีก รีบเดินออกจากห้องน้ำและมอง
หาที่มาของเสียง อาจจะมุมโน้น หรือว่ามุมนี้…แหวกว่ายกองขยะจนเจอ
และนั่งแผละยกหูขึ้นมารับฟัง ปัดเศษขยะไปด้วย
“ฮัลโหล ใครโทร. มาวะ”
“ปราสเหรอ พี่เองนะ…”
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ใช่วิสาจริงๆ ปราสทิ้งตัวนอนบนกองขยะอย่างอ่อนใจ
“โทร. มาจากไหนล่ะนั่น เลิกใช้แล้วนะเบอร์นี้”
“ท่ารถขนส่ง เพิง่ มาถึง ต่อรถมา มารับหน่อย กระเป๋าหลายใบ มา
เร็วๆ นะ มาเดี๋ยวนี้เลยจะรออยู่”
วางสายไปก่อนที่เขาจะตอบรับเสียอีก ปราสวางหูโทรศัพท์แนบอก
ตามองเพดานห้องทีมี่ หยากไย่รายล้อมทัว่ ไปไม่ต่างอะไรกับบ้านผีสิง ซวย…
บ้านนี้ไม่เคยต้อนรับใครมาเป็นแรมปีแล้ว แม้กระทั่งเพื่อนฝูงที่สนิทชิดเชื้อ
ที่สุด…
ไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะเก็บกวาดอะไรก่อนที่จะออกจากบ้าน ในรถมี
กระป๋องเบียร์ที่ยังไม่ได้ทิ้ง กับ…ปราสยกถุงพลาสติกขึ้นดู ขยะค้างปีที่ยัง
ไม่เคยทิง้ ตัง้ แต่เมือ่ ไหร่กัน มีของบูดในนัน้ จนต้องเหยหน้าหนีแล้วโยนทุกสิง่
ไปกองรวมกันที่เบาะตอนหลัง ฝุ่นทุกหนแห่งในรถ มีแต่ฝุ่น และขยะ
รีบขับรถออกจากทีนั่ น่ บ้านริมทะเลหลายหลังกระจัดกระจาย และมี
รั้วรอบขอบชิด ไม่รู้จักใครเลย…หลายปีที่ย้ายมาอยู่ที่นี่
ขับรถเรื่อยเฉื่อยไม่เร่งร้อน ไม่เจอกับวิสามาหลายปีเช่นกัน และ
ทำไมเขาจะต้องเร่งร้อน…พี่สาวไม่ได้บอกว่าพี่เขยคนอเมริกันกลับมาเที่ยว
ด้วยหรือไม่ พอลเป็นจิตแพทย์และแก่กว่าวิสาเป็นสิบๆ ปี อาจจะถึงวัย
รีไทร์…เจอกันครัง้ สุดท้ายบ่นอยากมาเทีย่ วเมืองไทยอีก หรือว่าจะเลิกรากัน
ไปแล้ว…
เหยียบเบรกตัวโก่งและพยายามขับรถให้ช้าทีส่ ดุ เลิกกันแล้ว…คำคำนี้
น่ากลัว เพราะเท่ากับว่าพีสาว
่ อาจจะกลับมาอยูบ้่ านเป็นการถาวร และคำนี้
ก็ยิ่งน่ากลัวหนักเข้าไปอีก คำว่าถาวร…เขาอยู่กับใครได้บ้าง ไม่เคยอยู่กับ
ใครมาเลยตัง้ แต่เลิกเรียนมาสีห้่ าปี และบ้านหลังนีก็้ เคยเป็นของเขาเพียงคน
เดียวเท่านั้น…
คลานไปจนถึงสถานีขนส่ง วิสามายืนคอยอยู่แล้วพร้อมกระเป๋าเดินทางใบโตถึงสามใบ ร่างผอมสวมชุดเดินทางผ้าไหมเนียบ
้ มองเห็นกลีบขึน้ เงา
วาบ ไม่เจอกันหลายปีและไม่เปลี่ยนอะไรเสียนักหนา
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“แก่ไปนี่” ทักขณะยืนมองกระเป๋าที่พื้น “แล้วนี่จองโรงแรมไว้รึยัง”
“จะบ้ารึไง เอ้า ช่วยขนขึ้นรถหน่อยเร็ว รอตั้งนานมัวทำอะไรอยู่”
หน้าตาบูดขณะออกคำสั่ง
ปราสขนกระเป๋ายัดใส่ท้ายรถ แว่วเสียงพีสาว
่ ร้องดังว้ายตอนก้าวขึน้ รถ
“ขยะอะไรเนี่ย ไม่มีที่วางขาเลย” เตะๆ เขี่ยๆ ขยะที่กองไปทางหนึ่ง
“ยังรกเหมือนเดิมนะเรา”
“ดีขึ้น ไม่เชื่อไปดูที่บ้านดิ” ปราสออกรถกระแทกกระทั้น ชำเลือง
มองวิสาทีเหลี
่ ยวไปทางท้ายรถ
“มีหนูมัง่ รึเปล่า…ยูนีมั่ นไม่เปลีย่ นเลยนะปราส รถนีไม่
่ ล้างมากีอสงไขย
่
แล้ว”
“ก็ตั้งแต่พี่ไปนอกนั่นละ” ปราสพูดหน้าตาเฉย “แล้วนี่ทำไมมาคน
เดียว มิสเตอร์พอลไม่มาด้วย”
“แยกกันอยู่ชั่วคราว มีปัญหานิดหน่อย”
“ปัญหาอะไรอีกล่ะ” ปราสร้องดังเฮ้อ
“ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง”
“แล้วนี่จะกลับมาอยู่นานแค่ไหนกัน”
“บ้านชั้นเหมือนกันนะยะ”
ปราสเงียบไปได้ คิดสะระตะไปถึงวันคืนเก่าๆ ทีโต
่ มาด้วยกัน อายุห่าง
กันสามปีแต่ก็เหมือนเพื่อนมากกว่าพี่ วิสาจบบัญชีและเคยทำงานให้พอล
ตอนฝ่ายนั้นมาเป็นจิตแพทย์ที่กรุงเทพฯ นัยว่าตกหลุมรักฝรั่งและแต่งงาน
โยกย้ายไปอยู่อเมริกา คุยกันครั้งสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วก็ไม่เห็นมีวี่แววว่าจะมี
ปัญหาอะไรกัน…แล้วเกิดอะไรขึ้นมาตอนนี้…
“แล้วได้งานอะไรตอนนี้” เสียงพี่สาวถามมา
“เบ็ทบอล”
“เล่นเบสบอลตั้งแต่เมื่อไหร่ ไหนว่าไม่ชอบกีฬา”
“เบ็ทบอล” ปราสหัน่ เสียงให้สัน้ ลงกว่าเดิม “ไม่ใช่เบสบอล เบ็ทบอล”
“ต๊าย เล่นการพนันด้วย” วิสาโวยวาย “ตั้งแต่เมื่อไหร่”
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“ตั้งแต่จำความได้ จำได้ไหม เราเคยเล่นปั่นหัวปั่นก้อยกัน ไอชนะ
ทุกทีเลย” ปราสโวต่อ “เลยติดเป็นนิสัย ตอนนี้ไต่เต้าเล่นเบ็ทบอล ชนะ
ทุกทีเหมือนกัน”
“ไม่ไหวแล้วเธอ ต้องคุมกันแล้วนะเนี่ยกลับมาเที่ยวนี้ จะหางานให้
ทำ ตอนนี้กำลังติดต่อเพื่อนฝูง พี่ต้องหางานทำเหมือนกัน”
“แล้วเบ็ทบอลไม่ใช่งาน มันก็งานเหมือนกันละว้า แถมได้เงินเร็ว นี่
คืองานหลัก แต่ยังมีงานพิเศษนอกเวลาทำอีก”
“ทำอะไร”
“ดีไซเนอร์ ให้เว็บไซต์ เงินดีด้วย”
“ใครหลวมตัวมาจ้างเธอ ไม่มาดูบ้านมั่ง”
บ้านยังตัง้ อยูที่ เดิ
่ ม ล้อมรอบด้วยสันทรายเป็นเนินสูงสีทิ่ ศ หน้าบ้าน
มีทางเดินเล็กๆ ตัดผ่านลงทะเล วิสาลงจากรถและเดินสำรวจรอบบ้าน ไม่
เปลีย่ นแปลงไปสักนิด ทีกว้
่ างขวางขนาดสร้างบ้านได้อีกหลัง หล่อนเคยคิด
เอาไว้เช่นกัน ติดขัดที่ไม่อยากอยู่ใกล้น้องชายคนเดียว…
ร่างสูงใหญ่หอบกระเป๋าลงจากรถไปกองรวมหน้าบ้าน จากนั้นก็ไข
กุญแจ กล่องหลายกล่องตกมารวมหน้าประตูและเขาก็ใช้เท้าเขี่ยกลับเข้าไป
ใหม่ ทำท่าจะจนปัญญาเพราะต้องหอบกระเป๋า จนหล่อนต้องเข้าไปช่วยเปิด
ประตูอีกแรง แค่โผล่เข้าไปเห็นกองขยะในบ้านก็แทบจะล้มทั้งยืน
“ต๊าย อะไรกันมัง่ เนีย่ …” เดินตามน้องชายเข้าไปติดๆ มองซ้ายขวา
ไปด้วยอย่างตื่นตระหนก ทั้งกล่องกระดาษทั้งลังซ้อนกันเป็นภูเขาเลากา
ไหนจะขยะที่กระจัดกระจายเต็มพื้นห้องนั่นอีก
“คนอยู่รึว่าหมู” ถามซ้ำ “แล้วนี่จะอยู่ยังไงกัน”
“ถึงได้ถามไงว่าจองโรงแรมไว้รึเปล่า” ปราสโยนกระเป๋าโครมลงพืน้ ห้อง
“ไม่บอกล่วงหน้าจะได้เตรียมตัวเก็บ เอ้าวางไว้นี่ก่อน ห้องยังไม่ได้เก็บให้”
วิสาแหวกว่ายกองขยะไปจนถึงห้องส่วนตัวที่เคยอยู่ แค่เปิดประตูเข้า
ไปเห็นสัมภาระในนั้นก็แทบล้มทั้งยืน กล่องขยะเต็มห้องจนหาที่เดินเข้าไป
ไม่ได้ แทบจะทรุดตัวลงจมกองขยะเหล่านั้นไปด้วย เกิดอะไรขึ้นมา…
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หันมามองกันนิ่ง
“เออน่า แล้วจะจ้างคนมาเก็บวันนี้” ปราสรีบพูด
“หยั่งเธอต้องจ้างจิตแพทย์ย่ะ นี่ไม่ได้พูดเล่นแล้ว”
“แค่รกไปหน่อย”
“นีไม่
่ หน่อยแล้วนะ รกมันมีหลายระดับ มีระดับพอทนได้กับยอดมหา
รก ฝรัง่ เรียกมหาโหด โหดดิง้ จนฝังราก เคยทิง้ อะไรมัง่ รึเปล่า…สงสัยไม่เคย
เลยใช่มะ”
วิสาเดินข้ามของและเดินเข้าครัว มองหาเตาไฟไม่เจออีกแล้ว เปิด
ตู้เย็นดูก็ต้องรีบปิด เพราะอาหารบูดเน่าส่งกลิ่น ยืนพิงตู้เย็นอย่างสงบสติ
อารมณ์ มองตามหลังน้องชายที่กำลังเก็บโน่นเหวี่ยงนี่ ปากคุยไปด้วยว่า
“อะไรกันนักหนา วันเดียวก็เสร็จ คืนนี้ไม่เสร็จจะหาที่พักโรงแรมให้
น่า ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโต”
วิสาเดินกดเบอร์โทรศัพท์มือถือหาเพือ่ นฝูงให้วุน่ รีบเดินออกจากบ้าน
มารับลมทะเลและอากาศบริสทุ ธิก่์ อนจะเป็นลมไปเสียก่อน…นึกอยูแล้
่ วว่าต้อง
มาเจออะไรแบบนี้ แต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะหนักหนา ปราสเป็นคนรกมาแต่ไหน
แต่ไรสมัยยังเด็กๆ ความขาดระเบียบ การเก็บของไม่เคยเป็นทีเ่ ป็นทาง ห้อง
ส่วนตัวของฝ่ายนั้นไม่เคยมีใครอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว แต่วันนี้ทุกสิ่งหนักหนา
ยิ่งกว่าเดิม เพราะมันลุกลามไปทั่วทั้งบ้านนั่นเลย…
ติดต่อถึงกมลาเพือ่ นเก่าทีตอน
่ นีมี้ ธุรกิจส่วนตัว ฝ่ายนัน้ เป็นนักตกแต่ง
บ้านฝีมือเยี่ยมและต่อมาก็เริ่มเปิดบริษัทเล็กๆ ของตัวเอง พอเล่าให้ฟังถึง
สถานการณ์ตอนนี้ กมลาก็ว่า
“แบบนีต้้ องส่งมือปราบไป มีรุน่ น้องคนนึงเพิง่ จบ รับงานสารพัด ขุด
ดินยังเอา”
“ผู้ชาย?”
“ผู้หญิงนี่ละ งานจับกังที่ใครเขาไม่รับ แม่นี่รับอาสาหมด ผู้ช่วยก็
ไม่ต้องมี ประหยัดเงินบริษทั ไปตัง้ เท่าไหร่ จบมาปีทีแล้
่ วเอง รับงานไม่ไหว
สบายไปแล้ว”
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“กรณีนีต้้ องมีผูช่้ วยนะ เพราะมหาโหดจริงๆ นียั่ งไม่กล้าเข้าบ้านเลย
น้องชั้นมันต้องเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งแน่ๆ เพราะเป็นแบบนี้มานานแล้ว แต่
ไม่คิดว่าจะหลุดโลกถึงขนาด”
“เอาน่า จะรีบส่งมือปราบไปอีกสองวัน”
“สองวันอะไร ให้มาวันนี้เลย” วิสาโวย “จะจ่ายค่าที่พักให้ แต่ต้อง
มาวันนี้นะ ขับรถไม่กี่ชั่วโมง”
“ประจวบไกลน้า ต้องถามดูก่อนแล้วจะโทร. มาอีกที”
เพื่อนวางหูไปแล้ว และน้องชายก็โผล่หน้ามาเรียก
“หาเก้าอี้เจอแล้ว เข้ามานั่งข้างในซี ยืนแบบนั้นเมื่อยแย่ แล้วนั่น
โทร. ถึงใคร”
“มือปราบ” วิสาพูดสั้นๆ แค่นั้น…
* * *
มัสมนเดินถือผ้าเช็ดไปตามขอบหน้าต่างอย่างละเอียดลออ เอาให้
แน่ใจจนหาฝุ่นไม่เจอสักเม็ด เมื่อคืนมีลม มีลมมันก็ต้องมีฝุ่นตามติดมา
เหมือนเงาตามตัว นี่ยังไม่ได้ออกไปดูรถข้างนอก อาจจะต้องทำพิธีล้างกัน
ขนานใหญ่อีกที เพิ่งจะล้างมาหยกๆ
เดินไปหยุดมองภาพเขียนที่ผนัง ภาพนี้พ่อวาดเอาไว้สมัยหนุ่มๆ
ภาพแม่ตอนยังสาวๆ และพ่อก็กำลังตามจีบ มันมีประวัติและเบื้องหน้า
เบือ้ งหลังจนกลายเป็นภาพเขียนประจำตระกูล ลงมือเช็ดฝุน่ ทุกซอกมุม เหล่
ตามองจนแน่ใจว่าไม่มีฝุน่ หลงติดทีใด
่ จัดภาพตะแคงให้ได้ระดับกับแสงทีส่่ อง
เข้ามาทางหน้าต่าง ใครๆ ก็ยกนิ้วให้หล่อนเกี่ยวกับเรื่องของความละเอียด
ลออ จนมีฉายาจากทีทำ
่ งานว่าเพอร์เฟ็กชันนิสต์ตัวฉกาจ งานไหนใครไม่รับ
หล่อนจะลงมือลุยเองเลย
เช็ดฝุน่ เสร็จก็เดินไปล้างมือ ล้างแล้วล้างอีกอยูสิ่ บเทีย่ ว ความสะอาด
ต้องมาก่อน มีเชื้อโรคทุกหนทุกแห่งที่มองไม่เห็นตัวกัน อาจจะติดอยู่ตาม
ขี้เล็บ แคะไค้ส่องมองทุกนิ้วจนแน่ใจ สงสัยจะโรคจิตชนิดหนึ่ง…
เสียงกริ่งโทรศัพท์ดังขึ้นและหล่อนก็รีบรับสาย เดาว่าเป็นเรื่องงาน
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และก็ใช่จริงๆ
“งานด่วน ว่างรึเปล่า” เสียงพี่กมลาถามมาตามสาย
“ว่างพี่ งานเข้าอีกหรือ”
“เพื่อนเก่าพี่โทร. มาน่ะ ขอความช่วยเหลือเรื่องตกแต่งบ้านให้หน่อย
บ้านสามห้องนอนริมทะเล ที่ประจวบโน่น”
“โห ตั้งไกล”
“น่า ขับรถไม่กี่ชั่วโมง งานเบาไม่มีอะไรหรอก แต่งบ้านให้เขานิด
หน่อย เพือ่ นพีเพิ
่ ง่ กลับจากนอก ปิดบ้านทิง้ ไว้นานไปหน่อย มีน้องชายเฝ้า
ก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรมั้ง เขาอยากให้ไปวันนี้เลย จะหาที่พักให้เสร็จ”
มัสมนนิ่งคิด
“ขอผู้ช่วยซักคนก็ยังดีนะ”
“โอย งานเบาๆ อีกอย่างเรือ่ งขนย้ายน้องชายเขาช่วยได้ ก็แค่ไปเดิน
กรีดกรายออกแบบ ตกแต่งนั่นนิดนี่หน่อยเดี๋ยวก็เสร็จ อาจจะกลับได้พรุ่งนี้
เลย ไม่นานหรอก”
“งั้นเดี๋ยวมนเตรียมเก็บเสื้อผ้า วันเดียวใช่มั้ย”
“วันเดียวแน่ ไม่เกิน งัน้ เดีย๋ วพีจะ
่ โทร. ไปบอกเขาแล้วเอาทีอยู
่ ไว้
่ แล้ว
จะบอกมาอีกที”
กมลาวางสายไปรวดเร็ว งานเข้า อาจจะเงินดี แถมงานไม่หนัก พรุง่ นี้
กลับ และได้เงินติดกระเป๋าอีกก้อน…
เข้าห้องเก็บเสือ้ ผ้ายัดใส่เป้ หูแว่วเสียงรถเลีย้ วเข้ามาจอดในโรงรถและ
ตามมาด้วยเสียงเบรกสนัน่ ไม่ใช่ใครนอกจากพีชาย
่ ทีอยู
่ ด้่ วยกัน ตรังเคยเปิด
บริษัทกับเพื่อน ทำได้สองปีก็เพิ่งเจ๊งมาสดๆ ร้อนๆ เป็นหนี้เป็นสินเขาท่วม
หูท่วมหาง ตอนนี้หาทางออกด้วยการไปกู้หนี้นอกระบบและเอาเงินไปเบ็ทฟุตบอล คงกะจะหาเงินเร็วมาใช้หนี้นั่นเอง
เดินออกมาดูพี่ชายก็เห็นกำลังแง้มผ้าม่านมองออกไปภายนอก มอง
ซ้ายขวา ท่าทางลุกลนน่าสงสัย
“หนีหนี้มาอีกหรือพี่ตรัง” มัสมนถามออกไป
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“ไอ้แขกมันตามมาตั้งแต่ปากซอย ใครจะไปรู้ว่ามันมาดักรออยู่วะ”
“กี่แสนรอบนี้”
“สองแสนหมดเรียบ มีให้ยืมมั่งไหม เห็นว่างานชุกนัก”
“รอให้มันจับไปเรียกค่าไถ่เมือ่ ไหร่แล้วจะช่วย ตอนนีช่้ วยตัวเองไปก่อน
นี่เดี๋ยวมนต้องไปประจวบ รับงานเข้ามา งานด่วน”
“กลับเมื่อไหร่”
“พรุ่งนี้”
“แล้วเกิดไอ้แขกมันบุกเข้ามา ท่าทางมันเอาแน่นะรอบนี้”
“อย่าลืมทำพินัยกรรมทิ้งไว้ละกัน รถยังเหลืออีกคันนี่”
มัสมนเดินกลับเข้าห้องแพ็คของต่อ เสียงรถมอเตอร์ไซค์เวียนไปเวียน
มากระหึ่มอยู่หน้าบ้าน แบบนี้คงกัดไม่ปล่อยแน่ เป็นหนี้ใครไม่เป็นไปเป็น
หนี้เจ้าแขกมัน…
ยืนส่องกระจกหวีผมลวกๆ ผมสั้นซอยติดหนังหัวเพื่อง่ายกับการสระ
หวีป่ายสองสามทีก็เห็นหน้าพี่ชายลอยมาในกระจก หน้าขาวซูบขอบตาคล้ำ
เหมือนอดหลับอดนอนมาเป็นแรมปีก็ไม่ปาน
“เอางีมะ
้ ขอติดรถไปด้วยคน เพราะขืนอยูต่่ อมันบุกเข้ามาแน่ อาจ
จะต้องสูญเสียอวัยวะสำคัญในร่างกายให้พวกมันไปทีละชิ้นสองชิ้นจนกว่ามัน
จะได้เงินมันคืน”
“ขนาดนั้นเลยหรอ” มัสมนตกใจ
“แขกก็รู้อยู่แล้ว” ลากเก้าอีนั้ ่งหน้าโต๊ะเครือ่ งแป้ง คว้าแปรงมาแปรง
ผม “เดี๋ยวช่วยแต่งหน้าให้หน่อย มีวิกมั้ย”
“เอาไปทำไมวิก”
“ปลอมตัว งั้นเอาผ้าคลุมผมมา ชุดผู้หญิงตัวใหญ่ๆ หน่อย”
“มีแต่ชุดนอน”
“ชุดอะไรก็เอามาก่อนเร็วๆ ก่อนที่มันจะบุกเข้ามา”
ตรังลงมือแต่งหน้าแต่งตาเอง วาดปากเสร็จมัสมนก็เอาชุดนอนตัว
หลวมมายื่นส่งให้ ชมว่า
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“สวยจนมิสยูนิเว่อร์อายเลย”
ตรังสวมเสื้อผ้ารวดเร็วแล้วคว้าที่คลุมผม
“หลอกฝรัง่ ได้ตอนดึกๆ ฝรัง่ ย่านริมทะเลเยอะ” มัสมนชมต่อ รีบคว้า
เป้ออกจากห้องไปก่อนเมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์ “สงสัยพี่กมลาโทร. มา รีบ
ไปคอยในโรงรถนะ”
พี่กมลาโทร. มาบอกแอดเดรสเสร็จสรรพกำชับว่า
“ขับรถระวังๆ ไปถึงเมื่อไหร่โทร. มาบอกพี่ก่อน”
“พี่ตรังขอไปด้วยค่ะ”
“อ้าว ก็ได้ลูกมืออีกคนแล้วไง งานไม่หนักหรอก ยังไงเทีย่ วให้สนุก”
วางสายจากพี่กมลาก็เดินย่องเข้าโรงรถ พี่ชายนั่งรออยู่ก่อนแล้วทาง
ตอนหน้า ใบหน้าขาวแต่งเอาไว้เฉิดฉายจนมัสมนต้องมองซ้ำ
“แบบนีนะ
้ หารายได้พิเศษได้จมเลยพีตรั
่ ง บอกแล้วว่าฝรัง่ แยะย่านนัน้ ”

๒
มัสมนขับรถออกจากบ้าน มีสิงห์มอเตอร์ไซค์สองคันขับวนเวียนมอง
เข้ามาในรถ แต่ละคนหน้าตาถมึงทึงน่ากลัว ตรังยิงฟันยิ้มหวานชนิดไม่มี
ใครสงสัย มัสมนลอบระบายลมหายใจอย่างโล่งอกเมื่อพ้นเขตอันตราย
“จำไว้เป็นบทเรียนเรื่องหนี้นอกระบบ…” เตือนพี่ชาย
“ใครคิดล่ะว่ามันจะเป็นแบบนี้”
“คำว่านอกระบบก็บ่งบอกชัดเจนแล้วว่าเป็นเขตอันตราย เกิดอะไรขึน้
มาไม่มีใครช่วยเหลือได้เขารู้กันทั้งนั้น พวกนี้ถึงได้ปล่อยหนี้กันง่ายๆ เรียก
ดอกแพงๆ ร้อยละห้าสิบ ตอนกูละ
้ ง่ายเชียว ตอนทวงคืนนีดิ่ ต้องเสียอวัยวะ
ทีละชิ้น บางคนมันเอาตายเลย นี่ถ้ามันตามพี่ตรังเจอนะ”
“ขอหลบด้วยสักพักได้ไหม” ตรังว่า
“งานวันเดียวก็กลับ แค่ไปจัดของให้เขานิดๆ หน่อยๆ เดี๋ยวก็เสร็จ
อีกอย่างบ้านพักริมทะเลคงมีของไม่มากอะไร”
“เราขอเขาอยู่ที่นั่นต่อสักอาทิตย์ได้ก็ดีนะ เห็นว่าบ้านสามห้องนอน
ไม่ใช่หรือ ตากอากาศไปในตัว อากาศบริสุทธิ์จะตายย่านนั้น รอให้ทางนี้
มันเงียบไปก่อน ไม่ใช่กลับมามันยกบ้านเราไปทั้งหลัง”
“อาจจะต้องคุยกับพี่กมลา ถ้าประหยัดเงินไม่ต้องเช่าโรงแรมมันก็ดี
ทางเขาด้วย อาจจะอยูได้
่ หลายวันหน่อย ยืดเวลาเก็บโน่นนี่ ดีไซน์ให้สวยๆ
พี่ตรังเป็นลูกมืออีกคน”
“ฝันมานานอยากอยูบ้่ านริมทะเล” ตรังเอนหลังพิงพนักยิม้ กว้าง “ตอนนี้
โล่งใจพ้นรัศมีไอ้เวรแขกมาได้ ไปหลวมตัวเป็นลูกหนีมั้ นได้ไงนิเรา เข็ดจนตาย”
“แล้วนี่จะหนีมันไปได้นานแค่ไหนกัน” มัสมนยังนึกหวั่นหวาด
“ถึงต้องไปหาที่เงียบสงบและสวยงามใช้เวลาคิดไง เดี๋ยวก็คิดได้เอง
ว่าแต่เขาจ่ายดีมั้ยรายนี้”
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“งานน้อยคงจ่ายไม่มาก คิดเสียว่าได้เทีย่ วตากอากาศ วันเดียวก็ยังดี
นั่นเขาพี่น้องเหมือนกัน พี่สาวแต่งงานกับฝรั่ง”
“คิดยังไงแต่งกับฝรั่ง ผู้ชายไทยดีๆ ถมถืดไป”
“ไหนล่ะ” มัสมนมองหน้าพี่ชาย “ทั้งเหล้ายาปลาปิ้ง พูหญิงยิงเรือ
เสือสิงการพนัน แต่ถ้าขยันก็ยังไม่ว่ากันนะ…หยั่งพี่ตรังนี่ติดเข้าไปได้ยังไง
เรื่องเบ็ทบอล งานการดีๆ เคยมีทำ”
“ก็มันมัน อะไรจะเงินเร็วเท่าการพนัน”
“แถมตายเร็ว”
มัสมนเร่งความเร็วรถเมื่อเห็นมีมอเตอร์ไซค์แล่นตามหลัง
“อะไร” พี่ชายเหลียวมองตาม
“โรคสมาธิสัน่ นึกว่าพวกมันตามมา” หายใจโล่งเมือ่ รถแล่นแซงขึน้ ไป
“สั่นหรือว่าสั้น”
“สั่น สมาธิสั้นนั่นมันอีกอย่าง เคยเจอลูกค้ามาแล้วตอนไปตกแต่ง
บ้านให้ โห บ้านยังกะเล้าหมู ทั้งขยะทั้งของสัพเพเหระ เต็มบ้านไปหมด
เจอแบบนั้นนะเรียกเงินค่าจ้างได้หลายเท่าตัวเลย นั่นแหละพวกสมาธิสั้น”
“ทำไม”
“พวกโรคจิตไง ส่วนใหญ่ป่วยกันแต่เด็ก รักษาไม่หายด้วย รกมี
หลายระดับ รกอย่างมีหลักการคือยังรู้จักเก็บ รู้อะไรควรทิ้งไม่ทิ้ง แต่รก
อย่างสมาธิสัน้ นีเขา
่ จะเก็บของทุกอย่างแม้กระทัง่ ไม้จิม้ ฟันใช้แล้ว หนังสือพิมพ์
จะไม่มีการทิ้ง อีเมลจะไม่มีการลบเป็นยี่สิบปี จนคนส่งตายกันไปหมดแล้ว
จานชามจะไม่มีการล้าง ถึงต้องใช้จานกระดาษ ใช้แล้วไม่ทิ้งด้วยนะแต่เก็บ
เข้ากรุต่อ”
“พูดเว่อร์ไปรึเปล่า”
“ไม่เว่อร์นะพีตรั
่ ง มนเห็นมาแล้ว เปลือกไข่เขาก็ไม่ทิง้ แต่ใส่กล่อง
ไว้แบบนั้นมันถึงได้รกไง เพราะเขาไม่มีความสามารถที่จะทิ้งอะไรได้เลย
ส่วนใหญ่คนแก่ๆ ที่สมบัติแยะทั้งหลายเขาเป็นกัน”
“เจอบ่อยไหมแบบนี้”
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“นานน้านจะเจอเข้าซักคน ปีทีแล้
่ วหลงมาคน แก่แล้วด้วย บ้านทัง้
หลังต้องใช้เวลาเป็นหลายอาทิตย์กว่าจะเก็บกันเสร็จ เพราะเขาจะไม่ยอมทิง้
อะไรเลย ต้องกล่อมกันอยูนั่ น่ แล้ว แกร้องห่มร้องไห้จะเอาของแกไปทิง้ น่า
สงสารอ่ะ ถึงต้องกล่อมกันนานเป็นโรคจิตที่รักษาหายยากมาก”
“เราเจอแบบนัน้ ก็ดสิี นะ ถือโอกาสอยูต่่ อให้นานๆ กลับกรุงเทพตอนนี้
ถูกไอ้แขกสับเป็นชิ้นๆ แน่”
“คงยาก พีกมลา
่ ว่าวันเดียวเสร็จนี่ บ้านให้ฝรัง่ เช่าสมบัตคง
ิ ไม่มากมาย
อะไรหรอก ว่าแต่เดีย๋ วรีบโทร. ไปบอกเขาดีกว่าว่าเรากำลังเดินทาง” มัสมน
หยิบโทรศัพท์มือถือมากดหาเบอร์ทีกมลา
่ ให้ไว้ มีเสียงเรียกเพียงครูเดี
่ ยวก็มี
เสียงผู้ชายรับสาย
ปราสไม่แน่ใจนักว่าใครกันทีโทร.
่ เข้ามา พีสาว
่ ไม่ได้บอกรายละเอียดไว้
บอกเขาแต่ว่าจะมีมือปราบมาช่วยเก็บของ…
“โทร. มาเรือ่ งดีไซน์บ้านน่ะค่ะ เรากำลังเดินทางไป” เสียงใสแจ๋วปลิว
มาตามสาย
“อ๋อ เรื่องเก็บกวาดบ้าน” ปราสแก้ “กำลังรออยู่คุณ อีกนานไหม”
“คงไม่กี่ชั่วโมงหรอกค่ะ จะรีบขับไป อาจจะไปถึงบ่ายๆ นิดหน่อย”
“คุณมาจากไหนล่ะนั่น”
“กรุงเทพค่ะ ยังไงเดี๋ยวเจอกันนะคะ”
เจ้าหล่อนวางสายไปก่อนที่เขาจะซักถามต่อ กรุงเทพฯ พี่สาวสั่งคน
งานมาจากกรุงเทพฯ นั่นเลย ยังนึกว่าจะเรียกหาคนแถวนี้…
ชะโงกมองหาวิสาก็เห็นกำลังนัง่ ทีเก้
่ าอีผ้้ าใบริมทะเล ไม่มีทีทา่ ว่าอยาก
จะกลับเข้ามาในบ้านอีกเลย ต้องยอมรับว่ามันช่างเกินกำลังของเขาทีจะ
่ เก็บ
คนเดียว เขาอยูกั่ บสิง่ รอบตัวมาเป็นแรมปี จนมันกลายเป็นความเคยชินใน
ชีวิตไปเสียแล้ว…
นั่งเล่นคอมพิวเตอร์ต่อ มีซอกมุมเล็กใกล้โซฟาที่เขาใช้ตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์ แถมโซฟาปรับเป็นเตียงนอนได้ในตัว มันกลายเป็นวิมานเล็กๆ
ส่วนตัวห่างไกลจากกองขยะทีส่ มุ รวมกันจนล้นห้องไปแล้ว เดินไปอีกสองก้าว
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ก็ถึงห้องน้ำ ครัวไม่เคยมีการทำอาหาร เพราะหากินนอกบ้าน แบบนี้ไม่
เรียกว่าสวรรค์สำหรับคนโสดแล้วจะเรียกอะไร…
ไล่ยิงซอมบี้ในเกมคอมพิวเตอร์และใส่หูฟังไปด้วย เกมโปรดปรานที่
น่าตืน่ เต้นทีส่ ดุ เขานัง่ เล่นทัง้ วันก็ยังได้ถ้าไม่มีงานเข้ามา จากนัน้ ก็เบ็ทฟุตบอลไปตามเรือ่ งตามราวและได้ไปเสียทุกครัง้ นีถ้่ าเขาเบ็ทเป็นแสนเป็นล้าน
อย่างคนอื่นป่านนี้คงรวยแย่…
แค่นีเอง
้ ชีวติ ประจำวันทีมี่ ความสุขและตืน่ เต้นทีส่ ดุ ทำไมเขาจะต้อง
ไปคิดทำอะไรที่มันน่าเบื่อและเอือมระอาอย่างเช่นเก็บบ้านเก็บช่อง เก็บอีก
มันก็รกอีก ชีวิตมีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นกว่านั้นแยะ…
นั่งเล่นเกมเป็นชั่วโมงและพี่สาวก็โผล่หน้าเข้ามาทางประตู
“เขาโทร. มามั่งรึยัง จะมาถึงเมื่อไหร่”
“โทร. มาแล้ว เห็นว่าจะมาถึงราวๆ บ่าย ใครกันสัง่ ตรงจากกรุงเทพเลย”
“ทำงานกับเพื่อนพี่ มือปราบเลยคนนี้ ดีไซเนอร์มือหนึ่ง ขนาดเพิ่ง
จบ เพื่อนพี่เขาว่างั้นนะ”
“ดีไซเนอร์” ปราสชะงักไป “ยังนึกว่าจะเรียกคนเก็บขยะธรรมดา”
“ขยะอย่างเธอไม่ธรรมดานะปราส ต้องมืออาชีพที่เขาเข้าใจปัญหา”
“ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่นา”
“คุณพอลเขายังว่าเธอเป็นโรคจิตชนิดหนึ่ง เขาเตือนไว้นานแล้ว”
“โรคใหม่มาอีกแล้วหรือ”
“เขาเรียกโรคสมาธิสั้นย่ะรู้เอาไว้ บ้านช่องมันถึงได้มีขยะเป็นภูเขา
เลากาแบบนี้ไง”
ปราสแค่ยักไหล่ จะมายัดเยียดให้เป็นโรคอะไรอีกล่ะ หลายโรคเสีย
เหลือเกินตั้งแต่จำความได้…
น้องชายยังเล่นเกมต่อไม่สนใจและวิสาก็ผลุบหน้ากลับออกมา ไม่กล้า
กระทั่งจะย่างกรายเข้าบ้าน มีร้านขายอาหารและเครื่องดื่มริมหาดด้านโน้น
และหล่อนก็ลงทุนเดินไปสั่งชาเย็นมานั่งจิบ มันเป็นร้านขายข้าวแกงที่น่าจะ
ฝากท้องได้อย่างน้อยก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งจนกว่าจะจัดการเรื่องบ้านให้เสร็จ
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บอกกมลาไปแล้วถึงปัญหาทัง้ หมด และเพือ่ นก็จะส่งมือปราบมาช่วย อาจจะ
ส่งคนงานทั้งกองทัพมาเลย
จนป่านนี้หล่อนก็ไม่คิดว่าน้องชายเข้าใจถึงปัญหาของตัวเอง ปราสมี
โลกของตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆ เป็นจิตรกรนักวาดภาพมาตั้งแต่ยังจำความได้
ห้องหับสมัยเด็กๆ เกลื่อนไปด้วยกระดาษและสี พอเติบใหญ่โลกส่วนตัวถูก
โยกย้ายเข้าไปอยู่ในโลกไซเบอร์ที่หล่อนยังไม่เคยย่างกรายเข้าไปดู และทิ้ง
โลกรอบตัวให้มันอยูใน
่ สภาพทีเป็
่ นอยูทุ่ กวัน แล้วนีมื่ ออาชีพจะมาช่วยได้มาก
แค่ไหนกัน อาจจะยกทัพกลับพอมาเห็นสภาพบ้านที่แท้จริง…
* * *
ปราสได้ยินเสียงรถแล่นมาจอดหน้าบ้านตอนบ่ายๆ ตามนัด หูแว่ว
เสียงพีสาว
่ ทักทาย เสียงพูดคุยคะขาดังแว่วเข้ามาถึงในนี้ รีบวางมือจากเกม
ที่เล่นและลุกไปเลิกม่านมองออกไป
มือปราบที่ว่าแต่งชุดรุ่มร่าม กระโปรงยาวแทบลากดิน เสื้อกั๊กสีขาว
ตุน่ ๆ สวมทับเสือ้ บางเบาสีน้ำทะเลทีปลิ
่ วเล่นลมพร้อมๆ กับกระโปรง มองไกลๆ
หน้าตาจุม๋ จิม๋ เข้ากันได้ดีกับเสียงพูดคะขา มีอีกคนนัง่ มาด้วยในรถแต่ไม่ได้ลง
มา ผูห้ ญิงโพกผมและแต่งหน้าขาววอก แถมสวมแว่นกันแดด นึกว่าจะมา
กันมากกว่านี้…
รีบกลับมานั่งเล่นเกมต่อ จังหวะเดียวกับที่พี่สาวผลักประตูหน้าบ้าน
เข้ามารายงานไปด้วย
“รกหน่อยนะคะน้อง เดินระวังๆ”
คนหน้าตาจุ๋มจิ๋มค่อยๆ ก้าวตามเข้ามา ตาโตมองไปรอบๆ ห้อง ร้อง
ออกมาเบาๆ ว่า
“อุ๊ยตาย…”
ทำท่าจะถอยกลับแต่ยังลังเลอย่างมีมารยาท ส่งยิม้ ผ่านมาทางเขาเมือ่
พี่สาวแนะนำ
“น้องชายค่ะ เจ้าของบ้านตัวจริง”
มัสมนยิม้ เก้อหนักยิง่ ขึน้ ไปอีกเมือ่ เห็นเจ้าของบ้านไม่ทักทายอะไร ได้
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แต่นั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์เฉย เห็นแต่หน้ามืดๆ ที่มีคิ้วเข้มเฉียง วิสามอง
ตามสายตาของหล่อน บอกน้องชายว่า
“ปราส…เขามาช่วยเก็บบ้านจ้ะ พาเข้าไปดูในห้องหน่อยซิ มีตรงไหน
ที่จะให้น้องคนนี้เขาช่วยมั่ง”
ปราสเท้าสองมือกับตักตัวเอง มองไปรอบห้อง
“มันก็เหมือนๆ กันทุกห้อง จะให้ผมเริ่มที่ไหน”
“นั่นสิคะ จะเริ่มที่ไหนกันดี”
มัสมนมองที่เท้าตัวเอง ค่อยๆ ก้าวหลบกองขยะเดินตามเขาไปเมื่อ
ปราสลุกจากโต๊ะคอมพิวเตอร์ วิสารีบถอยไปหน้าประตูบ้าน
“พี่จะคอยข้างนอกละกันนะ”
ไปแล้ว พี่สาวหนีไปก่อน ทิ้งหล่อนไว้กับน้องชายตัวโตๆ ที่กำลังพา
เดินชมกองขยะที่กองพะเนินไปทุกทิศทาง สิ่งที่หล่อนไม่เคยเห็นมาก่อน
เหมือนไม่ใช่บ้าน เหมือนเป็นโกดังเก็บขยะก็ไม่ปาน…เสียงคนเดินนำหน้า
อธิบายเป็นฉากเป็นตอน
“นีคื่ อห้องนอน คือเดิมมันเป็นห้องนอน แต่ผมไม่เคยใช้มันเพราะอยู่
ไกลครัว ความทีขี่ เ้ กียจเดินเลยออกไปใช้โซฟาข้างนอกทีปรั
่ บเป็นเตียงได้ ใน
เมื่อห้องไม่ได้ใช้ ก็เลยใช้เป็นที่เก็บของ เมื่อก่อนสมบัติพวกนี้อยู่ในโรงรถ
แต่โรงรถชือ่ ก็บอกแล้วว่าเป็นทีเก็
่ บรถ ผมก็เลยขนของพวกนีขึ้ น้ บ้าน สมบัติ
เก่าแก่ของคุณพ่อ คุณแม่ ใช้ชีวิตร่วมกันมาสี่สิบห้าสิบปี ของมันก็ต้อง
เยอะ อาจจะเป็นของเก่า แต่ไม่ใช่ขยะ ขยะนัน่ อยูข้่ างนอก ในห้องทำงาน
ของผม ผมจะรับผิดชอบส่วนนัน้ เอง ส่วนของเก่าในบ้านพวกนี้ ถ้าคุณจะช่วย
สะสางให้มันเข้าทีเข้
่ าทาง รึจะทำยังไงก็แล้วแต่ เห็นว่าเป็นมืออาชีพ คุณคง
มีไอเดียมั่งแล้วว่าจะทำยังไงมั่ง”
เสียงพูดดังติดต่อไม่หยุด ในขณะทีมั่ สมนแทบเป็นลมตายเพราะหายใจ
ไม่ออก สมบัตบ้ิ าอะไรกันมัง่ ทีนี่ …
่ ทุกหนแห่งทีมอง
่ ไปคือเสือ้ ผ้า กล่องกระดาษ
และของสัพเพเหระกองพะเนิน…
รีบควักผ้าเช็ดหน้าออกมาซับเหงื่อตามหน้าตาและเขาก็มองหน้า
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“เป็นไง ถ้าคุณคิดว่ามันจะเกินกำลังความสามารถของคุณ…”
“อาจจะเกินกำลังค่ะ แต่ไม่เกินความสามารถแน่” มัสมนเหมือนถูก
ท้าทาย รีบควักสมุดบันทึกออกมาจากเป้ส่วนตัว “ตอนนีต้้ องจดข้อมูลไว้คร่าวๆ
เกี่ยวกับสภาพของห้องว่าอยู่ในสภาพที่นอนไม่ได้และเลิกนอนมานานวัน”
มัสมนจดยิก ตามองหน้าต่างที่ปิดสนิท
“ไม่มีอากาศถ่ายเทในนี้ ฉะนัน้ อาจจะต้องมีการงัดแงะหน้าต่าง เพราะ
เท่าที่มองๆ สนิมกินหมดแล้วใช่ไหมคะนั่น” ชะโงกหน้ามองคราบไคลสนิม
ที่หน้าต่างไปด้วย
“บ้านเก่ามันก็ต้องมีสนิมเป็นธรรมดา” เป็นคำแก้ตัว
“เข้าใจค่ะ และไม่ได้ว่าอะไร จุดเริม่ ต้นคือต้องหาข้อบกพร่องทัง้ หมด
ว่ามีอะไรบ้าง ของทั้งหมดนี่อาจจะต้องทิ้งไปบ้าง”
“คุณจะมาทิ้งอะไรของผมล่ะ” เสียงเริ่มขุ่น เช่นเดียวกับแววตา จน
ต้องรีบถอย
“ห้องหับจะได้หายใจได้ไงคะ”
“ห้องมันจะต้องมาหายใจอะไรคุณ มันไม่มีชีวิต”
“บ้านทุกหลังมีชีวติ ค่ะ หน้าต่างคือรูจมูก ไม่เปิดให้อากาศถ่ายเทเข้า
มามั่งบ้านก็ไม่ได้หายใจ มันถึงได้อับทึบและมีกลิ่น” มัสมนทำจมูกฟุดฟิด
ตอนนีไม่
้ คอ่ ยแน่ใจว่ากลิน่ บ้านหรือว่ากลิน่ คน แต่พอเห็นหน้าย่นยุง่ ของผูเป็
้ น
เจ้าของก็รีบตัดบท “เอาเป็นว่าเข้ามาดูเหตุการณ์ก่อน ถ้าทุกห้องเหมือนกัน
แบบนี้ก็ไม่ต้องดูก็ได้ค่ะ เดี๋ยวจะกลับมาถ่ายวิดีโอไว้อีกที”
“ทำไมต้องถ่าย”
“เราต้องรู้จักบ้านทุกซอกทุกมุมเสียก่อน ก่อนที่จะทำการออกแบบ
ดีไซน์ ตกแต่งภายในให้สวยงามน่าอยู่ อีกอย่างจะได้เก็บไว้เป็นอนุสรณ์เกีย่ ว
กับบ้านไงคะ”
“ต้องใช้เวลานานแค่ไหนกัน”
“ไม่นานค่ะ” มัสมนทำหน้าครุ่นคิด “สักอาทิตย์หรือไม่ก็สองอาทิตย์
…หรือไม่ก็อาจจะกว่านั้นนิดหน่อย จนกว่าปัญหาทางเราจะคลี่คลาย…”
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“คุณมีปัญหาอะไรของคุณกัน”
“เรานีหมาย
่ ถึงคุณด้วยค่ะ” หล่อนรีบแก้ “เพราะเท่าทีดู่ ๆ สมบัตเก่
ิ าๆ
ของคุณเยอะมาก มีค่าทัง้ นัน้ เลย ต้องใช้เวลาสะสางทีละอย่างจนกว่าจะเข้ารูป
เข้ารอย เพราะเท่าที่ฟังดูคุณไม่ต้องการที่จะทิ้งอะไรเลย”
“ทำไมคุณจะไปทิ้งในสิ่งที่เป็นความทรงจำ”
“เอาค่ะ เข้าใจ เราจะมาสะสางกันอีกที แต่ตอนนีที้ มงานของเราต้อง
หาที่อยู่ก่อน”
“คุณมากันกี่คนกัน”
“สองคนค่ะ เราจะหาทีพั่ กก่อน แล้วจะกลับมาอีกครัง้ เอากล้องถ่าย
มาด้วย คุณก็ใจเย็นๆ ไม่เกินอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแน่”
น้องสาวเดินกลับออกมา มีผู้ชายตัวสูงออกมาส่งหน้าบ้าน ตรังรีบ
ถามเมื่อมัสมนเดินมาที่รถ
“เป็นไงมั่ง”
“สัน้ ชนิดหลุดโลกเลยรายนี”้ มัสมนสตาร์ตเครือ่ งยนต์และออกรถเลียบ
ไปตามริมหาด “แทบหายใจไม่ออก เท่าทีเห็
่ นมาก็มีรายนีที้ ได้
่ ถ้วย เดีย๋ วต้อง
กลับไปอีก ต้องหาที่พัก เขาจ่ายค่าโรงแรมให้เสร็จ บอกไปว่าไม่เกินสอง
อาทิตย์…เขาก็โอเค”
“ไหนว่าวันเดียว”
“เดือนนึงก็ไม่เสร็จ บ้านสภาพนีนะ
้ แต่ไม่อยากให้เขาตกใจ อีกอย่าง
พี่ตรังต้องการที่หลบหนีไอ้แขกมันไม่ใช่เหรอ ก็นี่แหละโอกาส”
“ทำไม ข้างในมันรกมากรึไง”
“เคยเข้าไปในโกดังเก็บขยะมัย้ นัน่ แหละ ขนาดไม่รูอะไร
้ เป็นอะไร นี่
ยังไม่ได้สำรวจตู้เย็น อาจจะมีหนอนตอมอาหารค้างปีซ่องสุมกันอยู่เป็นสหราชอาณาจักรแห่งใหม่ ส่วนใหญ่เจอแต่คนแก่ แต่รายนียั้ งหนุม่ อยูเลย
่ พูดจา
มีเหตุมีผลด้วย”
“คือยังไม่บ้า”
“คนพวกนีไม่
้ ได้บ้านะ สติปญั ญาอาจจะเหนือกว่าคนทัว่ ไปเสียอีก ถึง
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รักษายากมากยังไง ในเมื่อเขามีความสุขแบบนั้น”
“แล้วแบบนี้ใครจะมาฟังอะไรเรา”
“ก็ถึงว่า นี่ถ้าพี่สาวไม่โทร. ด่วนขอความช่วยเหลือเขาก็คงอาจจะอยู่
แบบนั้นไปเรื่อยๆ จนแก่ตาย เดี๋ยวก็รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนได้หรือไม่ได้ ตอนนี้
เราหาโรงแรมก่อน ซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้พี่ตรังด้วย เมื่อกี้ยังถามว่าไม่พาเพื่อน
เข้ามาด้วย อาจจะนึกว่าผู้หญิง”
“เอ้า เอาไงเอากัน เพราะตอนนีเรา
้ กลับกรุงเทพยังไม่ได้ ต้องอาศัย
อยู่ที่นี่ไปก่อน ซักเดือนเป็นไง เดือนนึงนี่ปลอดภัยแน่ กำลังคิดจะหาเงิน
ที่ไหนไปใช้หนี้นอกระบบก่อนชิ้นส่วนจะหมดตัว ไอ้แขกมันเอาตายแน่”
“รึไม่ก็มีอีกทาง ถ้าเกิดอาทิตย์นี้ไม่เสร็จยังไงอาจจะเสนอแลกบ้าน
ชั่วคราว ให้เขาไปอยู่บ้านเราที่กรุงเทพ เราเข้าไปอยู่บ้านเขาและเก็บบ้าน
ให้ด้วย เพื่อประหยัดค่าโรงแรม” มัสมนออกความเห็น
“แล้วเกิดกลับไปบ้านกรุงเทพหนูวิ่งกันเต็มบ้าน” ตรังโวยวาย
“อย่าไปคิดถึงหนูมันเลยตอนนี้ คิดถึงชีวติ ตัวเองไว้ก่อนดีกว่า เพราะ
พวกนั้นมันเอาพี่ตรังถึงตายแน่ถ้ากลับไปตอนนี้นะ"

๓
โรงแรมที่พักอยู่ในระยะใกล้บ้านขนาดเดินถึง ภายในสะอาดสะอ้าน
หลังจากที่มัสมนส่องกล้องสำรวจฝุ่น แถมไม่มีกลิ่นเหม็นอับเหมือนโรงแรม
ทั่วๆ ไป แวะซื้อเสื้อผ้าใหม่เพราะแน่ใจว่าจะต้องอยู่นานเป็นอาทิตย์ เตรียม
ซื้อยาฆ่าเชื้อโรคเป็นกล่องๆ ทั้งยาฆ่าหนู ฆ่าแมลง กระดาษชำระห้องน้ำ
ยาฆ่าเชื้อชนิดร้ายแรงสุดยอดจนพี่ชายมองหน้า
“จะเอาไปฆ่าใคร”
“เชื้อโรคไง”
“ระวังคนใช้มันจะตายเสียก่อน แล้วนี่นัดเขากี่โมง”
“ต้องไปเดีย๋ วนีเลย
้ พีตรั
่ งก็อาบน้ำอาบท่ารอทีนี่ ่ ถ่ายวิดโี อเสร็จจะรีบ
กลับมาเอาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เราจะได้เห็นความยอดมหารกของพ่อ
ยอดชายนายคนนี้”
“ยังไงหาทางอยู่ให้ได้เป็นเดือนยิ่งดี” ตรังเตือนล่วงหน้า
“ใครจะมาจ่ายค่าโรงแรมให้เรานานขนาดนั้น”
“ถ้างั้นก็นโยบายแลกบ้านกันชั่วคราวอย่างที่บอก”
มัสมนออกจากโรงแรมและคิดไปถึงคำแนะนำของพีชาย
่ ไปด้วย ในแง่
นัน้ มันก็เท่ากับว่าทุกฝ่ายได้แก้ปัญหาของตัวเอง แต่หล่อนจะเข้าไปอยูใน
่ บ้าน
นั้นได้อย่างไร แค่จะแทรกกายเข้าไปก็ยังลำบากแล้ว บ้านทั้งหลังไม่ต่าง
อะไรกับจักรวาลของเหล่าเชือ้ โรคทุกชนิดก็ว่าได้ ทีเจ้
่ าของอยูมา
่ ได้นานขนาดนี้
ประกาศว่าเขาจะต้องมีภูมิต้านทานสูงอย่าบอกใคร…ขนาดมือปราบมือหนึ่ง
อย่างหล่อนอาจจะต้องยกธงขาวกลับก็ได้ใครจะรู้…
* * *
พีสาว
่ ยังนัง่ อยูที่ ร้่ านอาหารริมทะเลเมือ่ ปราสเดินตามหา บนโต๊ะมีจาน
ข้าวแกงสามสี่จานวางซ้อนกันอยู่ สิ่งที่ยากจะเห็น เพราะวิสาเป็นโรคคลั่ง-
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ผอมมาแต่ไหนแต่ไร อาหารทุกอย่างจะต้องมีการชั่งตวงวัดแคลอรีจนลงตัว
ได้ที่ ก่อนจะลำเลียงโยกย้ายแปรนิวาสสถานเข้าไปอยู่ในท้องตัวเอง แล้ว
จากนั้นก็อาจจะแอบอาเจียนออกใส่คอห่านตามระเบียบ
ทรุดตัวลงนั่ง ตามองจานอาหารและวิสาก็มองตามสายตาของเขาไป
“ก็มันหิว ไม่ได้กินอะไรเลยตัง้ แต่อยูบน
่ เครือ่ ง…” คำชีแ้ จงตามติดมา
ฉับพลัน
“ไม่ได้ว่าอะไรเลย” ปราสเอนหลังพิงพนักเก้าอีและ
้ กอดอก มองหน้า
ผอมๆ ที่หาเนื้อหนังอะไรแทบไม่ได้ของอีกฝ่าย เปลี่ยนเรื่องไปว่า
“เดี๋ยวมือปราบเขาจะกลับมา พร้อมกล้องถ่าย อาจจะเริ่มงานตอน
เย็นๆ ตอนนี้ไล่ให้ไปหาที่พักก่อน เห็นว่าเป็นอาทิตย์กว่าจะเสร็จ”
“ยังนึกว่าเป็นเดือน” วิสาประชดให้ “สมบัติบ้าเต็มบ้านขนาดนั้น”
“จะบ้าได้ไงพ่อแม่ทิ้งไว้ให้ นี่มือปราบทำท่ามาคุยจะทิ้งโน่นทิ้งนี่”
“ให้เป็นหน้าทีเขา
่ ไปเถอะ นัน่ เขามืออาชีพ เพือ่ นพีส่่ งตัวแสบมือฉมัง
ที่สุดมาให้ยังนึกว่าจะมาทั้งคันรถ”
“เห็นว่ามีเพื่อนมาแค่คนเดียว”
“นั่นสิ มันจะไหวเหรอ เธอต้องอยู่ช่วยเขานะ เพราะพี่ไม่เอาคน
เข้าบ้านจะเป็นลม อาจต้องหาโรงแรมอยู่ไปก่อนสักพัก”
“โซฟาอีกตัวยังว่าง ยังไงจะเร่งเขาให้เสร็จเร็วๆ ไม่เกินอาทิตย์นี่ เขา
ว่างั้นนะ”
“ก็ปล่อยให้เขาจัดกันไป อย่าไปกีดขวางอะไร เคยผ่านงานมาก่อน
แต่อาจจะยังไม่เคยเจอมหาโหดอย่างเธอ เสร็จเรือ่ งนีแล้
้ วจะติดต่อเพือ่ นทีเขา
่
เป็นจิตแพทย์ให้เขาช่วยเหลืออีกที เอากันทีละขั้น”
“จิตแพทย์ เอะอะอะไรก็จิตแพทย์” ปราสเสียงขุ่น “ทีตัวเองอยู่กับ
จิตแพทย์มาแท้ๆ ยังไม่หายคลั่งผอม ทำท่าจะหนักกว่าเดิม ทำไมหรือที่จะ
เลิกกันนี่เพราะเขารักษาไม่หายแล้วรึไง”
พี่สาวเงียบ สงสัยนอกจากจะรักษาไม่หายแล้วจิตแพทย์อย่างพอล
ยังทำให้วิสาป่วยหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิม จากความเป็นนักเพอร์เฟ็กชันนิสต์ของ
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เขานัน่ เอง เท่าทีรู่ ม้ าพอลจะต้อนพีสาว
่ ขึน้ ตาชัง่ ทุกเช้า ถ้าน้ำหนักขึน้ เกินขีด
หรือสองขีดเขาจะควบคุมตารางอาหารตลอดทัง้ วัน อะไรทีกิ่ นได้ไม่ได้ เมีย
คงจะต้องเพอร์เฟ็กต์ไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้ชายแบบนั้นมีท่วมโลก นี่ถ้า
มาเห็นพีสาว
่ นัง่ กินข้าวแกงสามสีจาน
่ ซ้อนแบบนีคง
้ บ้านแตก เขาเกลียดพวก
เพอร์เฟ็กชันนิสต์ นับแต่นีไป
้ จะไม่ให้ใครเข้ามาใกล้กรายบุคคลในครอบครัว…
ร่างโปร่งสะพายกล้องถ่ายพร้อมเป้พะรุงพะรังเดินเลียบมาตามริมหาด
ปราสรีบชี้ให้พี่สาวดู
“นั่นเขาจะไปออกศึกที่ไหนกัน”
“ท่าทางเอาเรื่องนะ” วิสามองตาม “มิน่าเพื่อนพี่ยกให้เป็นมือฉมัง
ประจำบริษัท แต่ตัวเล็กๆ แบบนี้จะไหวอะไร เดือนเดียวก็ไม่เสร็จพี่ว่า”
“ไม่กี่วันก็เสร็จน่า จะเร่งใช้เสียให้คุ้ม ไม่งั้นต้องไปจ่ายค่าโรงแรมให้
เขาอีก ถ้าเกินอาทิตย์อาจจะต้องให้มานอนในบ้าน ตอนนั้นน่าจะมีที่ว่างให้
ซุกนอนได้มั่ง เห็นว่ามากันแค่สองคน”
มือปราบเดินปุเลงๆ มาถึง ส่งยิ้มหวานมาก่อน
“เตรียมอาวุธมาพร้อมแล้วค่ะ ไปกันรึยัง”
“พี่คอยที่นี่ดีกว่า ปราสรีบพาน้องไปก่อนที่จะเปลี่ยนใจ” วิสาหัวเราะ
“มนเคยเจอมาหนักกว่านีอี่ กค่ะ” พูดอย่างเกรงใจเล็กน้อย “ไม่กีวั่ นก็
น่าจะเสร็จ”
ปราสรีบลุกขึ้นยืน ช่วยหล่อนหอบหิ้วสัมภาระและถามไปด้วย
“อะไรของคุณมั่ง”
“ยาฉีดฆ่าหนูฆ่าแมลงทุกชนิด”
“มันมีที่ไหนกันหนู ผมเคยเห็นแค่ตัวสองตัว” ปราสเดินคุย
“มันไม่มีหรอกค่ะหนูโสดๆ เท่ากับว่ามันมีครอบครัวเป็นหมืน่ เป็นแสน
ใต้บ้าน และมักจะออกมาสวนสนามหาของกินกันตอนดึกๆ เคยเจอมาแล้ว
ค่ะ หนูเป็นแสนตัวอยู่ในผนังจนต้องทุบผนังทิ้งหมดเลย ร้ายมากนะ”
“บ้านผมคงไม่ขนาดนัน้ กลางคืนเงียบ” ปราสว่า “มันคุยกันผมต้อง
ได้ยิน”
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“คุณไปเข้าใจภาษามันหรือ”
“แล้วคุณเข้าใจ”
“เราเตรียมเครื่องวัดคลื่นเสียงมาเสร็จ มด ปลวกเสวนาคุยกันยังได้
ยิน อย่าห่วงเลยคุณ เราผ่านการปราบปรามมาอย่างโชกโชนแล้ว บ้านคุณ
อาจจะติดอันดับหนึ่งในสิบ”
ปราสพาหล่อนเดินมาถึงหน้าบ้าน ไขกุญแจบ้านให้เสร็จ หันกลับมา
เจ้ากรมกองปราบกำลังสวมชุดฟอร์มพลาสติกใสเหมือนชุดนักอวกาศ แถม
มีหมวกกันน็อกเข้าชุด
“เผื่อของตกลงมาถูกหัวตาย” หล่อนรีบชี้แจง ส่งชุดให้เขาอีกชุด
“กันเชื้อโรคเชื้อราค่ะ”
“ผมอยู่บ้านมาเป็นแรมปีคุณ”
“ในแง่นั้นภูมิต้านทานอาจจะสูงกว่าคนอื่นๆ”
ปราสส่ายหัวเดินนำหน้าเข้าไปก่อน แดดส่องมองเห็นฝุ่นกระจายตัว
อยู่ทั่วไป
“เห็นฝุ่นนั่นมะ” หล่อนชี้ให้เขาดู ดึงที่ปิดปากปิดจมูกลงมาปิดหน้า
อย่างรีบด่วน “ทุกวันที่คุณหายใจเข้าไป ฝุ่นพวกนี้มันจะเข้าไปทำลายปอด
จนผุพังไม่มีชิ้นดี”
“ผมมีขนจมูกกรองฝุ่น ตาผมก็มีขนตาป้องกันฝุ่น จะไปกลัวอะไร”
“มิน่าขนตาขาวโพลน เห็นทีแรกยังนึกว่าคุณเป็นลูกครึ่ง”
“นี่คุณ จะรีบทำไรก็ทำไป เวลาเป็นเงินเป็นทอง ผมจ้างคุณเป็น
ชั่วโมงนะเนี่ย เอ้า จะเริ่มถ่ายอะไรตรงไหนเอาไปเลย”
“ก่อนอื่นเริ่มในห้องน้ำก่อน” มัสมนเปิดกล้องถ่ายและเดินหาห้องน้ำ
“จะดูคนต้องดูที่ห้องน้ำก่อน หน้าเหมือนคอห่านรึเปล่า”
แค่ย่างเท้าเข้าไปก็รีบถอย
“ทำไมอ่างเป็นสีดำ สั่งพิเศษมาจากไหนคุณ เช่นเดียวกับคอห่าน
เคยเห็นแต่ห่านสีขาว”
“ห่านดำก็มีคุณ อ่างอาบน้ำสีดำเพราะสัง่ กระเบือ้ งทนไฟพิเศษ ขัดให้
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ตาย ก็ขัดไม่ออก บอกไว้ล่วงหน้าจะต้องไม่ใช้ความพยายามมาก กระจก
ไม่เคยส่องก็เลยปล่อยให้ฝุ่นจับอยู่อย่างนั้น คนส่องกระจกทุกวันคือคนหลง
ตัวเอง เลิกมองตัวเองสักพักอีโก้จะหมดไปเอง เอ้า จะถ่ายตรงไหนก็รีบ
ถ่ายๆ ยังมีอีกสามห้องจะได้ไม่เสียเวลา”
มัสมนลงมือถ่ายรวดเร็วก่อนจะรีบออกจากที่นั่น เดินตามเจ้าบ้านไป
ที่ห้องถัดไปที่ล้นไปด้วยของจนเข้าไปไม่ได้
“ห้องคุณพ่อ คุณแม่ผม สมบัติที่ท่านสั่งสมไว้ร่วมห้าสิบปี ของเก่า
มีค่าทั้งนั้น ห้ามทิ้งเด็ดขาดบอกไว้ล่วงหน้า”
เสียงจิ๊กจั๊กดังมาจากใต้เตียงจนมัสมนต้องเงี่ยหูฟัง
“ได้ยินไหม เสียงหนู”
“คุณรู้ได้ไง”
“ประสาทหูชัน้ ต้องทำงานไวมาก มันมากับอาชีพค่ะ เท่ากับว่าห้องนี้
ทัง้ ห้องน่ะ เซ้งลีให้
้ หนูมันไปหมดแล้ว ป่านนีใต้
้ พรมใต้บ้านเป็นโพรงทะลุไป
ถึงยุโรปแน่ คุณต้องรูถึ้ งความสามารถของพวกมันเกีย่ วกับการขุดรู ให้เวลา
อีกหน่อยเดียวบ้านจะยุบทัง้ หลัง และคุณไปลืมตาตืน่ ทียุ่ โรปไม่วันใดก็วันหนึง่
นี่ไม่ใช่เรื่องเล่น”
“ผมว่าจ้างคุณมานีอาจจะ
่
ทำให้ผมต้องเป็นโรคประสาทมากขึน้ กว่าเดิม
ก็ได้นะ”
“อย่ากังวลไปเลยคุณ ดีแล้วทีเรี่ ยกเรามาแต่เนิน่ ๆ ก่อนทีจะ
่ สาย เดีย๋ ว
จะเปิดเครือ่ งเร่งความถีของ
่ คลืน่ เสียงเพือ่ ไล่มันไปทีอื่ น่ อาจจะลงทะเล เรา
จะไม่ฆ่า เพราะไม่งัน้ บ้านจะส่งกลิน่ แน่ เพราะแน่ใจว่าไม่ได้มีแค่ตัวสองตัว”
มัสมนเตรียมเสียบปลัก๊ ไฟ จากนัน้ ก็ส่งทีอุ่ ดหูให้เขา ปราสรับไปดูงงๆ
“อะไร”
“คลืน่ เสียงมันจะได้ไม่เข้าไปรบกวนประสาทหูของคุณด้วยอีกคน เพราะ
เท่าที่ดู คุณอยู่กับพวกมันมานานพอสมควร คลื่นรับส่งอาจจะใกล้เคียงกัน
มาก เดี๋ยวจะวิ่งลงทะเลตามมันไปอีกคน”
ปราสรับไปยัดใส่หูอย่างไม่เต็มใจ
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“แน่ใจนะว่าคุณได้ใบรับรองวิชาชีพมาด้วย เพราะผมไม่ค่อยจะไว้ใจ
คุณเอาเลยให้ตาย”
“อย่าห่วงเลยค่ะ ก่อนเข้าไปทำงานเราต้องมีใบรับรองการทำงานจาก
หลายองค์กรกองตรวจคนเข้าเมือง…กรมสรรพากร…กระทรวงสาธารณสุข…
กรมสุขาภิบาล…กรมอุตุ…”
“จริงๆ แล้วผมยังไม่เห็นว่ามันจะเกี่ยวอะไรกันเลยนะ”
“เหมือนกัน แต่คำสัง่ มาแบบนัน้ ต้องทัง้ อุดทัง้ หนุนระบบราชการทุก
แผนก เดี๋ยวไม่ได้ใบอนุญาต อย่าขี้สงสัยนักเลยคุณ สงสัยมากๆ เดี๋ยวจะ
ไปโผล่ขั้วโลกเหนือไม่รู้ตัว เอ้า ใส่หูแล้วใช่ไหม”
“ว่าไรนะ” ปราสป้องหู
“แปลว่าแน่นใช้ได้ งั้นตามข้าพเจ้ามา”
ปราสเดินตามมือปราบที่เดินต้วมเตี้ยมเพราะสวมชุดอวกาศ
“ถามจริงๆ เคยไปดาวอังคารมามั่งละป่ะ” ถามออกไป “ทำยังกะจะ
ออกไปนอกโลก”
“บ้านคุณคือนอกโลกดีๆ นี่เอง เป็นที่ซ่องสุมเชื้อโรคทุกชนิดจากต่าง
ดาวนัน่ เลย เพราะสิง่ แวดล้อมอย่างนีหา
้ ยากมากค่ะ มีทัง้ ฝุน่ มีทัง้ ความชืน้
ที่เหมาะสม อากาศบริสุทธิ์ไม่เคยถ่ายเทเข้ามา ถ้าไม่ได้แดดเชื้อโรคมันก็
เพิ่มพูนสร้างอาณาจักรใหม่ขึ้นมา เห็นหัวดำๆ ตามผนังนั่นไหม นั่นแหละ
เชื้อรา”
“ว่าไรคุณ” ปราสป้องหู “หูผมตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงคุณหรอก มีแต่
เสียงหนูกัดกัน”
“มันกำลังหนีค่ะ เพราะคลื่นจะเข้าไปทำลายประสาทหูของมัน คืนนี้
เกลี้ยงลงทะเลหมด อย่าตามมันลงไปด้วยละกัน”
วิสาเห็นน้องชายออกจากบ้านมายืนคุยกับมือปราบเป็นนานก่อนจะแยก
จากกัน ชักแน่ใจว่าจะร่วมงานกันได้นานถ้าอ้อยอิง่ คุยกันแบบนี้ พอฝ่ายนัน้
จากไปปราสก็เดินรีมา
่ ทีร้่ านอาหารทีหล่
่ อนนัง่ คอยอยู่ ลากเก้าอีนั้ ง่ และแคะหู
ไปด้วย

