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ค�ำ(แนะ)น�ำ

 ทกุวนันีเ้ราแยกไมอ่อกแล้ววา่ อะไรคือสิง่ท่ีแปลกประหลาด อะไรคือสิง่ปกต ิโดยเฉพาะเร่ืองของการใช้ความ
รุนแรงท่ีพบมากในสงัคม ความรุนแรงเป็นสิง่ท่ีแปลกประหลาด แตเ่รากลบัมองวา่นัน่คือเร่ืองปกติ เป็นทางออก
ในการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว และเราอาจจะเป็นอยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมเ่ป็นผู้กระท�าก็ผู้ถกูกระท�า เราข้องเก่ียวกบั
ความรุนแรงทกุรูปแบบ จนไม่ได้เอะใจว่านัน่คือความรุนแรงท่ีเราตัง้ใจหรือไม่ได้ตัง้ใจกระท�ากบัใครสกัคน โลก 
ซบัซ้อนขึน้ เราหาข้ออ้างตา่ง ๆ  นานามาชีแ้จงการกระท�ารุนแรง เราเลือกท่ีจะเป็นผู้กระท�า เพราะถ้าเราไมก่ระท�า 
ก็ต้องเป็นผู้ถกูกระท�า และไมมี่ใครอยากเป็นถกูกระท�าอยูแ่ล้ว 
 ถ้ายงันึกภาพไม่ออก ว่าสิ่งแปลกประหลาดท่ีเรียกว่าความรุนแรงคือเป็นอย่างไร ก็ขอเชิญท่านท่ีได้พบ
ต้นฉบบัชิน้นี ้ลองชิมดวูา่รสชาตขิองความรุนแรงมนัเป็นอยา่งไร 

 ปล. เร่ืองและภาพโดยผู้แตง่ 
 ปล.2 มีเพลงให้ฟัง เพ่ือเพ่ิมอรรถรสในการอา่น ได้รับอนญุาติอยา่งถกูต้องจากผู้ประพนัธ์ผู้ ไมป่ระสงค์จะ
ออกนามแล้ว  

สแกนเพ่ือฟัง 

ขอให้ได้รับความเพลิดเพลิน
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Strange Story #1
 ภาพสดุท้ายท่ีจ�าได้ คือสีหน้าอนัต่ืนตระหนกของแม่ ก่อนทกุอย่างจะพร่าเลือน และความแสบในดวงตา
ท�าให้ทกุอย่างด�ามืดไปหมด เธอต่ืนขึน้มาในถ�า้ชืน้ ๆ บนเกาะขนาดย่อมกลางทะเล ไม่มีใครนอกจากเหลา่นก
นางนวลท่ีบนิวนไปวนมาอยา่งเบ่ือหนา่ย และตาน�า้จืดท่ีผดุขึน้กลางเกาะ เธอว่ิงวนรอบ ๆ เหมือนคนบ้า ตะโกน
ร้องเรียกหาใครสกัท่ีไมมี่ว่ีแวววา่จะมีอยูต่ัง้แตแ่รก เกาะเลก็แคนี่ ้ดอูอกได้อยา่งชดัเจนวา่ไร้ผู้คน เหมือนเป็นเกาะ
ของนกนวลโดยเฉพาะ 
 เธอร้องไห้ หนาวสัน่เพราะเสือ้ผ้าเปียกไปหมด เม่ืออาทิตย์ตกดินความมืดเข้าโอบคลมุทัง้เกาะ ไร้แสงไฟ 
เธอพอจะรู้วิธีจดุไฟมาบ้าง แตค่ดิวา่คงเสียเวลา กวา่จะป่ันให้เกิดความร้อนเธอคงจะหมดแรงก่อน เธอมกัจะมอง
โลกในแงร้่ายเสมอ เพราะอะไรก็เลวร้ายไปหมด ทัง้ก่อนหน้านีแ้ละขณะปัจจบุนันีท่ี้ก�าลงัตดิเกาะ เธอเพ่ิงลาออก
จากงานกลบัมาอยูท่ี่บ้านได้ไมน่าน ครอบครัวก็ชวนมาเท่ียวเพราะเหน็วา่เธอซมึเศร้า เบ่ือหนา่ย ไมท่�าอะไรนอกจาก
นอนอยูเ่ฉย ๆ ให้เวลาผา่นไปแตล่ะวนั แตล่ะวนั เธอไมไ่ด้บอกเหตผุลท่ีแท้จริงวา่ท�าไมเธอถึงอยากลาออกกลบั
บ้าน เพราะเหตผุลนัน้มนัเหน็แก่ตวั และเฮงซวยสิน้ดี ชีวิตมนัก็ท�าร้ายเธออยูต่ลอดเวลา เธอไมไ่ด้เก่งพอจะทนปัน้
หน้าวา่มีความสขุได้ตลอดเวลา บางครัง้เธอก็ฉนุเฉียว รู้สกึอยากจะเอาค้อนทบุหวัใครสกัคนท่ีมกัจะสร้างปัญหา
เดมิ ๆ ให้เธอปวดหวั เธอเกลียดผู้คน
 จ�าได้วา่เธอถกูลกัพาตวั ต้องใช่แน่นอน เธอจ�าได้วา่มีมือคูห่นึง่ฉดุขาเธอลากลงทะเล ระหวา่งท่ีเธอก�าลงั
ถ่ายรูปคลื่นท่ีซดัขึน้หาดทรายมาโดนหลงัเท้า หวงัวา่จะโพสต์ลงโซเชียลแสร้งท�าเป็นวา่มีความสขุ ไมรู้่ด้วยซ�า้วา่
ท�าอยา่งนัน้ไปเพ่ืออะไร แล้วจู ่ๆ เธอก็ได้สตบินเกาะร้างเลก็ ๆ แหง่นี ้ 
 เสียงน�า้สาดกระเซน็พุง่เข้ามาใกล้เร่ือย ๆ เธอมองเหน็ครีบหางขนาดใหญ่พุง่ตรงเข้ามา ตวัอะไรอีกล่ะทีนี ้
เธอคิดอยา่งหอ่เห่ียว ตอ่เม่ือมนัพ้นน�า้ทะเลขึน้มา เธอถงึได้เห็นวา่เป็นอมนุษย์ เงือกผมสีด�ายาวคลานขึน้มาบน
ชายหาด เกลด็คอ่ย ๆ หลดุร่วงหายไปกลายเป็นสองขาเดินกะโผลกกะเผลกมาหา เธอผงะถอยหนี ในปากของ 
อมุนษย์คาบปลาเอาไว้ตวัหนึ่ง อีกตวัถือไว้ในมือ มันโยนมาให้เธอ รอยเขีย้วคม ๆ ท�าให้ตวัปลาแหว่ง เธอ
พะอืดพะอม
 เงือกนัง่ลงใกล้ ๆ กบัเธอแล้วกดักินปลาทัง้สองตวัเม่ือมนัเห็นว่าเธอไม่แตะต้องปลา เนือ้ตวัของอมนุษย์ 
ราบเรียบไมบ่ง่บอกวา่เป็นเพศใด แตเ่ทา่ท่ีได้ยินสว่นมากพวกเงือกมกัจะเป็นผู้หญิงเสียสว่นใหญ่ และชอบลาก
ผู้ชายลงไปในทะเล นัน่แหละท่ีเคยได้ยินมา และเธอจะโดนลากลงทะเลแบบนัน้หรือเปลา่นะ 
 หลงัจากมนัจดัการปลาหมดทัง้สองตวั อมนษุย์ก็ฉดุลากเธอลกึเข้าไปในถ�า้ท่ีท่ีมืดย่ิงกวา่เดิม ลงมือฉีกดงึ
เสือ้ผ้าของเธอออก มีแตด่วงตาประกายสเีงินท่ีสอ่งแสงแวววาวอยูใ่นความมืด เธอทบุเข้าท่ีใบหน้าของมนั แตรู้่สกึ
เหมือนทบุเข้ากบัผนงั มือเจ็บจนน�า้ตาเลด็ พยายามตะกายหนี แตแ่ล้วเขีย้วคมก็ฝังลงหลงัคอ เธอกรีดร้อง ย่ิงเธอ
ดิน้มนัย่ิงงบัขากรรไกรแรงมากกวา่เดิม จนในท่ีสดุเธอหยดุดิน้รน กดันิว้มือตวัเองเพ่ือกลัน้เสียงสะอืน้และความ
เจ็บปวด 
 เธอตะเกียกตะกายมาท่ีปากถ�า้ หลงัจากต่ืนขึน้มาพบวา่ไร้ว่ีแววอมนษุย์เงือก เขาคงออกไปหากิน เธอแนใ่จ
แล้ววา่เงือกตวันีจ้ะต้องเป็นผู้ชาย ก่อนหน้านีอ้าจจะไมไ่ด้เป็น แตเ่ม่ือคืนเขาเป็นผู้ชายแนน่อน เธอแสบแผลท่ีหลงั
คอกบัแผน่หลงัท่ีโดนกดัไปไมรู้่ก่ีรอบ อีกทัง้แสบร้อนอยูใ่นชอ่งทางระหวา่งขา เธอถงึได้เกลียดการมีเพศสมัพนัธ์ 
ข้างนอกถ�า้ร้อนเกินจะออกไป เธอขดตวัอดทนรอจะแดดเร่ิมออ่นลง ไปท่ีตาน�า้จืด ด่ืมน�า้ดบักระหาย และวกัน�า้
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ล้างเนือ้ตวั เธอต้องการเสือ้ผ้า แตม่นัขาดเป็นชิน้ ๆ ไปแล้ว 
 เม่ือกลบัมาท่ีถ�า้ เธอพบกองเสือ้ผ้าเปียก ๆ  และผ้าหม่ เงือกมองเธอ ไมมี่ความรู้สกึใด ๆ  ในดวงตา เธอลาก
ผ้าพวกนัน้ออกไปตาก แดดแรงแบบนีไ้มน่านก็คงแห้ง แล้วกลบัมานัง่เฝา้ท่ีหน้าถ�า้ อมนษุย์เงือกหลบัในบริเวณท่ี
มืดและชืน้ท่ีสดุ เธอโลง่อกท่ีเขาไมยุ่ง่อะไรกบัเธอ
 ตกเย็นเขากลบัลงทะเลไมน่านก็กลบัมาพร้อมปลาสองตวัเหมือนเม่ือวาน เธอไมย่อมกิน ถงึจะหิวมากแค่
ไหนก็ตาม อมนษุย์ฉีกปลาเป็นชิน้ ดงึหวั เคร่ืองใน ถอดก้างออกจนหมด ก่อนจะสง่ให้ เธอลองดมกลิน่ด ูไมค่าว
เทา่ไหร่ กินเข้าไปค�าหนึง่ก็ไมแ่ยอ่ยา่งท่ีคดิ เหมือนกินปลาดบิในร้านอาหาร เธอกินจนหมด
 เม่ือเขาแสดงออกวา่ต้องการแตะต้องตวัเธอ ครัง้นีเ้ธอนอนแนน่ิ่ง เพราะไมอ่ยากเจ็บตวัไปมากกวา่เดมิ เขา
ชอบฝากรอยเขีย้วไว้บนตวัเธอ ไมส่นวา่เธอจะร้องไห้ทกุครัง้ท่ีเขากดัเธอจนเลือดออก ความแสบร้อนระหวา่งขา
ท�าให้เธออยากหนีไปจากเกาะนีเ้หลือเกิน.. 
 ชีวิตเธอวนเวียนอยูซ่�า้ ๆ เชน่นัน้จนวนัไหน วนัไหน ก็ไมแ่ตกตา่งกนั 
 มีอะไรบางอยา่งก�าลงัเปลีย่นแปลง ข้างในตวัของเธอ ท�าให้กินมากขึน้ หิวโหยแทบตลอดเวลา แล้วคืนหนึง่
เธอก็ได้ยินเสียงหวัใจอีกดวงเต้นตบุอยูใ่นท้องเธอ ไมไ่ด้คิดเองไป เธอยินได้จริง ๆ มนัเบามากแตจ่ะได้ยินเม่ือเธอ
ใกล้จมลงสูห้่วงนิทรา ทกุอยา่งเงียบสงบ แล้วเธอจะได้เสียงหวัใจดวงนัน้
 เธอท้องกบัอมนุษย์เงือก เขารู้ว่าเธอมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป ถึงได้อ่อนโยนมากขึน้ เขาเร่ิมร้องเพลง
กลอ่ม และลบูหน้าท้องของเธอทกุคืน         
 ท้องเธอนนูขึน้ในเวลาอนัรวดเร็ว ผิวหน้าท้องปริแตกเป็นลายเหมือนรากไม้ เพราะมนัเร็วเกินไป เธอเดิน
โขยกเขยกเลียบริมฝ่ังทกุวนั ตอนกลางคืนอมนษุย์จะร้องเพลงกลอ่มพร้อมกบัลบูท้องเธอ บางวนัเขาก็จะเอาหู
แนบลงฟังเสียงท่ีเคลื่อนไหวอยูข้่างใน ประกายในดวงตาเขาชา่งมีความสขุ
 “ฉนัอยากกลบับ้าน” เธอร้องไห้
 “ให้ฉนักลบับ้านเถอะ” เขาเช็ดน�า้ตาพร้อมยิม้
 “ท่ีน่ีคือบ้าน” เป็นประโยคแรกท่ีเขาพดูออกมา แตเ่ธอไม่แปลกใจสกันิด ความรู้สกึเจ็บปวดก�าลงัท่ิมแทง 
เธอตะแคงตวัไปอีกด้านร้องไห้จนหลบัไป
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Strange #2
 คนรักของฉนัเป็นปีศาจ ดวงตาแดงก�่า มีเขาแหลมคมแตกก่ิงก้านสาขา เพราะศีรษะของเขาเป็นกะโหลก
กวางสีขาวโพลน เลบ็ยาวแหลมคมมกัจะท�าให้ร่างกายของฉนัมีรอยขีดขว่น เขารักฉนัมากพอ ๆ กบัท่ีหงึหวงฉนั
มาก เขาฆา่ได้ทกุคน ถ้าหากวา่เขาเกิดหงึหวงขึน้มา ความเป็นปีศาจท�าให้เขาดรุ้ายโดยสญัชาตญาณ กระหาย
ความรุนแรง และเลือด ดวงตาสีแดงจะย่ิงลกุโชนถ้าหากวา่เขาเหน็ผู้ชายคนอ่ืนเข้ามายุง่กบัฉนั
 ครัง้แรกท่ีพบกนัเขาพรากมือทัง้สองข้างของฉนัไป เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความปรารถนาของฉนัท่ีอยาก
เป็นนกัเขียน ฉนัร�่าไห้ทกุคืน และขอร้องให้น้องสาวเขียนเร่ืองราวจากปากฉนั เร่ืองราวนัน้ได้รับการตีพิมพ์ การท�า
สญัญากบัปีศาจท�าให้ฉนักลายเป็นนกัเขียนตามความปรารถนา แตไ่มไ่ด้โดง่ดงัอะไร เพราะนัน้ไมไ่ด้อยูใ่นข้อแม้ 
จะท�าสญัญากบัปีศาจควรจะรอบคอบมากกวา่นี ้แตก่วา่จะรู้ตวั ทกุอยา่งก็สายไปแล้ว
 เขาปรากฏตวัขึน้อีกครัง้หนึง่ ในคืนท่ีฉนันอนร้องไห้กบัแขนท่ีไร้มือทัง้สองข้าง เขาย่ืนข้อเสนอจะสร้างมือคู่
ใหมใ่ห้ฉนั แลกกบัการเป็นของเขาตลอดไป ฉนัรับข้อตกลงโดยไมล่งัเล หวงัวา่มือคูน่ัน้จะเหมือนกบัมือเก่าของฉนั 
เขาสร้างมือสดี�าคูห่นึง่ให้ พร้อมกบัพรากค�่าคืนแหง่การหลบัใหล เขาบ้าคลัง่เหมือนสตัว์ร้าย มีองคชาตขนาดใหญ่ 
เนือ้ตวัร้อนรุ่มเหมือนไฟ ฉนัอยูภ่ายใต้ความหิวกระหายนัน่อยา่งสัน่กลวั และมอดไหม้ไปด้วยไฟท่ีแผดเผาจากร่าง
ของเขา
 ทกุคนในครอบครัวยอมรับการมีอยูข่องเขาด้วยความหวาดกลวั พวกเขาไมพ่ดูอะไรมาก แตฉ่นัรู้ สายตา
ของพวกเขามองมาท่ีฉนัด้วยความผิดหวงั ไมน่านฉนัก็ย้ายออกมา ซือ้ท่ีแหง่หนึง่สร้างเป็นบ้านและร้านขายของ 
ของท่ีเขาได้มาจากการแลกเปลีย่นกบัมนษุย์ แตม่นัก็ไมเ่ชิงเป็นร้านซะทีเดียว เพราะเราแคอ่นญุาตให้คนนอกเข้า
มาได้เพียงไมก่ี่คนเทา่นัน้ ถ้าหากวา่เขาเหลา่นัน้ถกูสิง่ของดงึดดูให้เข้ามาท่ีร้าน
 ฉนัยงัคงเขียนหนงัสือตอ่ไป วาดรูปในสวน ขณะท่ีเขานอนอา่นหนงัสือหรือไมก็่ต้นฉบบัท่ีฉนัเขียน บางวนั
เขาก็จะอารมณ์เสยีกบัเร่ืองราวในอดีตท่ีฉนัไมเ่คยลว่งรู้ เม่ือความชิงชงัลกุโชน เขาจะต้องการให้ฉนัดบัไฟนัน่ด้วย
การตามใจเขา เขาชอบให้ฉนัใช้ปากกบัลิน้ เลียไล้ขณะท่ีเขาจะนัง่อยูเ่ฉย ๆ จ้องมองด้วยดวงตาลกุโชน เขาชอบ
ก�าเส้นผมของฉนัเวลาท่ีเขารู้สกึผอ่นคลาย และรัง้ต้นคอฉนัเข้าไปเม่ือความรู้สกึก�าลงับนิสงูขึน้มาก ๆ ฉนัท�าเพ่ือ
เขาได้ทกุอยา่ง แตฉ่นัไมเ่คยพดูความจริง
 “เธอรักฉนัไหม?” เขามกัจะถามค�าถามนี ้เม่ืออารมณ์พุง่ขึน้ถงึขีดสดุ
 “ปีศาจต้องการความรักด้วยเหรอ?” 
 “ตอบ”
 “ฉนัท�าได้ทกุอยา่งเพ่ือคณุ” นัน่ไมใ่ชค่�าตอบท่ีเขาต้องการ
 ฉนัตดัผมสัน้เพราะเขาชอบจบัต้นคอฉนั รัง้ให้เข้าไปใกล้ ๆ และมอบจบูลงบนกะโหลกอนัขาวโพลน น่า
แปลกนะท่ีเราไมค่อ่ยทะเลาะกนั เร่ืองท่ีทะเลาะสว่นมากมกัจะเป็นเร่ืองท่ีเขาเข้าใจผิดเองเสียมากกวา่ วา่มกัจะมี
ผู้ชายคนอ่ืนเข้ามายุง่กบัฉนั นอกจากนัน้ก็จะเป็นเร่ืองท่ีฉนันอนเกินเวลาปกติ
 มือคูน่ัน้ท่ีเขาพรากไป เขาน�าไปใสไ่ว้ในตู้กระจก ประดบัประดาด้วยดอกไม้แห้งอนัเป็นนิรันดร์ งานอดเิรก
ของเขาคือการประดบัประดาสิง่ของท่ีได้จากการแลกเปลีย่นให้งดงามเพ่ือดงึดดูความสนใจของลกูค้า แตมื่อของ
ฉนัคอ่นข้างพิเศษ เขาไมย่อมรับการซือ้ขายจากใครทัง้นัน้ไมว่า่จะเป็นมนษุย์หรือปีศาจ เขาเรียกวา่ “สมบตัิสว่น
ตวั” และน้อยคนจะได้ช่ืนชม ทกุครัง้ท่ีมองมือคูน่ัน้ ฉนัก็คดิถงึความปรารถนาท่ีท�าให้เสียมนัไป 
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 “ปีศาจมกัเลน่ไมซ่ื่อกบัมนษุย์” เขาเคยบอกแบบนัน้ สนัดานของพวกปีศาจไมช่อบเสียเปรียบใคร และช่ืน
ชอบมองดคูวามผิดหวงัท่ีพงัทลายลงท่ีสดุ มือสีด�าท่ีฉนัได้มาใช้การได้ไมต่า่งจากมือคูเ่ก่าเพียงแตค่วามรู้สกึบาง
อยา่งได้ขาดหายไปพร้อมมือคูเ่ก่าด้วย คล้ายกบัวา่ฉนัเฉยชากบัความปรารถนาท่ีต้องการจะเป็นนกัเขียน ฉนัเป็น
อยูแ่ล้ว และเป็นมาโดยตลอด ฉนัสญูเสียมือคูน่ัน้ไปให้กบัความวา่งเปลา่
 ถ้าต้องการมือคูเ่ก่ากลบัคืนมา ฉนัต้องท�าสญัญาแลกเปลี่ยนข้อใหม ่ซึง่เข็ดขยาดเสียแล้ว อีกอยา่ง ฉนัไมรู้่
วา่สิง่ท่ีต้องแลกเปลีย่นจะหนกัหนามากกวา่เดมิหรือไม ่เพราะฉนัไมถ่ามเขา ฉนัรู้อยูแ่ล้ววา่มนัต้องมีราคาแพงมาก 
 “เธอรักฉนัไหม?” 
 “เธอรู้ค�าตอบอยูแ่ล้วน่ี” 
 ความจริง ฉนัไมก่ล้าพดูค�านัน้ออกไป มนัเป็นสิง่สดุท้ายท่ีฉนัเหลืออยู ่เขาประคองใบหน้าฉนัขึน้มาด้วยมือ
คูใ่หญ่ เราสบตากนั 
 “ท�าไม แคค่�างา่ย ๆ ท�าไมถงึพดูไมไ่ด้”
 “ก็.. ถ้าหากฉนัพดูออกไป ฉนัก็ไมเ่หลือแล้วอะไรนะ่ส”ิ ฉนัตอบพร้อมกบัน�า้ตาท่ีไหลพรูลงมาอาบแก้ม
 “มนษุย์หนอ มนษุย์” เขาอุ้มฉนัวางลงบนโซฟา
 “แตค่ณุค�าตอบอยูแ่ล้วน่ี”
 “ชา่งมนัเถอะ ไมว่า่เธอจะตอบอะไร สดุท้ายฉนัก็จะฆา่ทกุคนท่ีแตะต้องเธออยูดี่” 
 ฉนัจบูกระโหลกสีขาว ท�าไมฉนัถงึได้มีความสขุขนาดนีน้ะ..  
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Strange #3
 หลอ่นเป็นนกัเต้น ผิวสีเข้ม เคร่ืองหน้าคม ดวงตาเรียว ทกุครัง้ท่ีหลอ่นจิกปลายเท้าลงบนพืน้จะมองเหน็มดั
กล้ามเนือ้ท่ีน่องขาตงึ มือวาดไปในอากาศ ผมสยายพลิว้ยามหมนุตวัเหมือนลกูข่าง หลอ่นบอกว่าการเต้นเป็น
เหมือนงานอดิเรกมากกวา่อาชีพ แตม่นัคืออาชีพหลกัท่ีท�าให้หลอ่นมีเงินมากพอจะซือ้ของไร้สาระกองเป็นตัง้ ๆ 
ปกตหิลอ่นมกันอนเซ่ืองซมึอยูบ่นโซฟาในห้องสมดุสาธารณะ งานบรรณารักษ์คืออาชีพเสริม ท่ีดเูหมือนเป็นอาชีพ
หลกัจริง ๆ ในการหาเลีย้งชีพ เพราะหลอ่นแสร้งท�าให้ทกุคนเข้าใจแบบนัน้ หลอ่นมองเขาผา่นแวน่ตาเรียวกลมสี
เงินแวววาว เดินไปลอ็กประตหู้องสมดุก่อนจะถอดกางเกงลกูไม้สีมว่งพาดไว้บนโซฟา ห้องสมดุสาธารณะอยูไ่ม่
หา่งจากโรงเรียน ทกุเท่ียงเขาจะปีนรัว้โรงเรียนว่ิงแจ้นออกมา ถอดกางเกงอยา่งร้อนรนแล้วโถมใสห่ลอ่นบนโซฟา
หนงัสีด�าเลื่อม 
 ทกุครัง้ท่ีร่วมรักกนัม่านตาของหล่อนจะเรียวแหลม นยัน์ตาส่องประกายสีเหลืองเหมือนดวงตาของเสือ 
หลอ่นบอกวา่ตวัเองเป็นเสือท่ีออกจากป่ามาอยูใ่นเมือง 
 “แม่ของฉนัเป็นเสือ เธอแปลงร่างมาหาเหย่ือในเมือง แล้วก็ตกหลมุรักพ่อฉนั พอแม่รู้ว่าพ่อไม่ได้มีแม่แค ่
คนเดียว แมก็่เลยกินพอ่เข้าไป” หลอ่นหวัเราะ 
 “พอ่จะได้เป็นของแมค่นเดียว” 
 เขาไม่รู้วา่เร่ืองท่ีเลา่ด้วยท่าทางทีจริงทีเลน่ของหลอ่นจะเป็นเร่ืองจริงหรือไม่ หลอ่นเคยบอกวา่ หลอ่นกิน
เดก็ผู้ชายเข้าไปแล้วหลายคน 
 “แล้วพ่ีจะกินผมไหม?” หลอ่นลบูคางของเขา เอียงคอ ยิม้อยา่งครุ่นคดิ
 “ก็อาจจะ กลวัไหม?”
 “ไม”่ เขาสา่ยหน้า
 “คนก่อน ๆ ก็พดูแบบนีเ้หมือนกนั”   
 เขายอมทนหิวตลอดทัง้บา่ย เพ่ือวา่ชว่งพกัเท่ียงเขาจะได้มาอยูก่บัหลอ่น เขาชอบชดุชัน้ในลกูไม้สมีว่งท่ีสดุ 
เหมือนดอกไฮเดรนเยียท่ีแมเ่ขาปลกูไว้ท่ีบ้านหลายต้น แตส่มีว่งจะเป็นสท่ีีสวยท่ีสดุ และมนัเข้ากบัสผิีวของหลอ่น
มาก เขาผอมลงจากการอดข้าวเท่ียง จนเพ่ือน ๆ คดิวา่เขาตดิยา แตก็่ใช ่หลอ่นเหมือนยาเสพตดิ แคค่ดิวา่อีกไม่
ก่ีนาทีก็พกัเท่ียง เลือดในกายร้อนขึน้มา เม่ือว่ิงมาถงึห้องสมดุ เขาก็พร้อมท่ีจะท�ารักกบัหลอ่นแล้ว เหลือแคล่อ็ก
ประต ูรอหลอ่นรูดกางเกงในลงมาจากเรียวขา
 แตว่นัหนึง่พอเขาวิ่งมาถงึ เขากลบัพบเดก็สาวคนหนึง่นัง่อยูบ่นโซฟากบัหลอ่น นิว้เรียวของหลอ่นก�าลงัไล้
อยูบ่นแก้มแดงระเร่ือของเดก็สาว เขารู้สกึโกรธท่ีสถานการณ์ไมไ่ปเป็นตามท่ีคาดหวงั เขาพยายามจะไลเ่ธอออก
ไป แตเ่ดก็สาวไมย่อม เธอผลกัเขาออก และหลอ่นก็เฝา้ดเูดก็ทัง้สองทะเลาะกนัอยา่งสนกุสนาน 
 เดก็สาวถอดหายใจอยา่งโมโห แล้วเธอก็ล้วงหยิบขวานเลก็ออกมาจากกระเป๋าแล้วจามลงท่ีหวัของหลอ่น 
ทกุอยา่งเกิดขึน้เร็วมาก เขายืนเป็นไอ้โงต่ะลงึงนั ขณะท่ีเดก็สาวขึน้คร่อมบนตวัหลอ่น แล้วจามลงไปครัง้แล้วครัง้
เลา่ หลอ่นไมท่นัจะได้ตัง้ตวั ไมท่นัหนี เลือดเลอะเตม็โซฟา เดก็สาวปรายตามามองเขา 
  “ยุง่ไมเ่ข้าเร่ือง ถ้าเธอยอมไปซะก็ไมต้่องมาเหน็อะไรแบบนี”้ เดก็สาวลากถงัขยะสีเขียวเข้ามา ยดัร่างของ
หลอ่นใสล่งไป เอาผ้าชบุน�า้ผสมสบูม่าเช็ดเลือดบนโซฟาและตามพืน้อย่างใจเย็น เช็ดซ�า้ ๆ จนแน่ใจว่าจะไม่มี
คราบหลงเหลือ ฉีดน�า้ยาปรับอากาศกลิ่นส้มจนฉนุไปหมด เขียนโน้ตขยกุขยิกใสโ่พสต์อิตแล้วแปะลงบนโซฟา 
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และบนฝาถงัขยะ แตเ่ธอไมล่ากถงัขยะกลบัไปไว้ท่ีเดมิ    
 เขายงัคงนัง่น่ิงเป็นไอ้โงอ่ยูเ่ชน่นัน้จนเดก็สาวลากเขากลบัโรงเรียน 
 “ท�าแบบนัน้ท�าไม” 
 “ฉนัแคไ่มอ่ยากให้เพ่ือนถกูกิน” เธอตอบพร้อมยิม้เขิน ๆ
 ถูกกิน?
 เด็กสาวลบูไหล่เขาปลอบโยน แล้วเดินตวัลอยกลบัห้องเรียน เขาได้แต่มองตามอยู่เช่นนัน้กระทัง่เสียง
สญัญาณเร่ิมคาบเรียนดงัขึน้ 
 เขาสงสยัวา่เร่ืองทัง้หมดท่ีหลอ่นเคยเลา่เป็นเร่ืองจริงงัน้เหรอ?  
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Strange #4
นกัแสดงละครใบ้กบัหญิงสาวผู้มาจากดวงจนัทร์ 
Mimer and The Girl from the Moon 

(มิเมอร์ออกฉาก ไฟจบั)

มิเมอร์-
อินเคยบอกผมว่า ความฝันของเธอ คือการเป็นนกัเต้น เธออยากเดินทางไปรอบโลก ไปในชนบท ในหมู่บ้าน 
เลก็ ๆ ท่ีซอ่นตวัหา่งไกลความเจริญ เพ่ือจดัการแสดง.. การเต้นของเธอ 
ผมจ�ากดัประเภทการเต้นของเธอไมไ่ด้ เหมือนระบ�าปลายเท้า แตก็่.. ไมใ่ช่ การเต้นของเธอสวยงาม เหมือนกบั
ดอกไม้ท่ีพลิว้ไหวในลมหนาว เหมือนกบั.. แสงของดวงดาวท่ีกะพริบเจิดจรัสบนท้องฟา้ เธอจะเปลง่ประกายใต้
แสงจนัทร์เสมอ คงเพราะเธอมาจากดวงจนัทร์.. 
สว่นผม เป็นแคน่กัแสดงละครใบ้ ท่ีเดินทางไปตามสถานท่ีตา่งๆ ท่ีคิดวา่จะมีผู้ชมการแสดงของผม อา ครัง้หนึง่
ผมก็เคยมีความฝันอนัแรงกล้าเหมือนกบัอินนัน่แหละ แตต่อนนีผ้มไมแ่นใ่จแล้ววา่ความฝันนัน้มนัยงัอยูห่รือเปลา่ 

(อินออกฉาก เต้นระบ�าไปรอบ ๆ )

อิน-
มิเมอร์ เธอวา่ฉนัสวยพอหรือยงั (หมนุตวั) ดน่ีูส ิสวยไหม ฉนัชอบดอกไม้สีขาวมาก ๆ เลย เวลาเอามาประทบัผม 
แล้วรู้สกึเหมือนฉนัเป็นนางฟา้

มิเมอร์-
ไมใ่ชว่า่เธอเป็นนางฟา้อยูแ่ล้วเหรอ? ท่ีน่ีไมมี่ใครมาจากดวงจนัทร์หรอกนะ 

อิน-
เอ.. ไมรู้่ส ิฉนัแคค่ดิวา่.. เวลาท่ีเรารู้สกึวา่ตวัเองได้เป็นอะไรสกัอยา่งท่ีพิเศษไปจากวนัปกต ิมนัจะท�าให้เราดพิูเศษ
ขึน้นะ เอ.. เธอเข้าใจใชไ่หม? 

มิเมอร์- 
อ้อ เข้าใจแล้ว งัน้ฉนัควรจะเป็นอะไรดี?

อิน-
มิเมอร์ก็เป็นเจ้าชายให้ฉนัสิ
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มิเมอร์-
งัน้เธอควรจะเป็นเจ้าหญิง

อิน-
ไมเ่อา ฉนัจะเป็นนางฟา้ แบบนีส้นกุกวา่ นางฟา้จะต้องปกปอ้งเจ้าชาย จะได้ไปชว่ยเจ้าหญิงท่ีถกูค�าสาป 

มิเมอร์-
ตามใจเธอ (ทัง้สองเต้นร�าด้วยกนั)
เราแสดงละครด้วยกนัใต้แสงจนัทร์ บางครัง้แสงจนัทร์สอ่งสวา่งคล้ายไฟสปอร์ตไลต์ในโรงละคร บางครัง้ก็.. ริบหร่ี 
ยงักบัวา่การแสดงของเราย�่าแย ่ซึง่มนัก็มกัจะเป็นแบบนัน้ 
เวลาท่ีอินอยูใ่นอ้อมแขนผม มนัเหมือนเวลาเดนิช้าลง ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะหยดุเวลาไว้ในตอนท่ี เธอก�าลงัวาด
แขน เขยง่ปลายเท้า เรือนผมของเธอสอ่งประกายระยิบระยบั 

(อินสะบดัตวัออก)

อิน-
โอ้ย มิเมอร์ ฉนัไมช่อบเลยเวลาท่ีเธอแตะต้องตวัฉนัแรงเกินไป

มิเมอร์- 
ขอโทษที 

อิน-
ฉนัเปราะบางกวา่ท่ีเธอเหน็นะ 

มิเมอร์-
ขอโทษ.. (อินหลบไปเต้นคนเดียว)
ผมก็ได้แตข่อโทษเธอเหมือนคนโง ่ซึง่เธอก็ไมเ่คยสนใจ เธอไมส่นใจอะไรเลย หรือเธอแสร้งเป็นไมส่นใจ ผมก็ไมรู้่
เหมือนกนั 
เธอสวยงามเหลอืเกิน เธอสวยขึน้ทกุวนั ทกุวนั และยงัเปลง่แสงสวา่งมากขึน้เร่ือย ๆ  แตเ่ธอไมส่นใจสิง่ท่ีผมพดูเลย
สกันิด และทกุครัง้ท่ีเราเต้นร�าด้วยกนั เธอผละหนีบอ่ยขึน้ และไมอ่ยากสวมบทบาทอะไรอีกตอ่ไป 

อิน-
ฉนับอกแล้วไง วา่ฉนัไมช่อบท่ีเธอแตะต้องฉนัแรงเกินไป ดสู ิแขนฉนัเป็นรอยหมดแล้ว (ร้องไห้)

มิเมอร์-
ฉนัไมไ่ด้ตัง้ใจ

อิน-
.. เธอไมเ่คยสนใจฉนัเลย
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มิเมอร์-
ฉนัไมไ่ด้ไมส่นใจ..

อิน- 
เธอก็ชอบแก้ตวัแบบนีต้ลอด ถ้าเธอสนใจจริง ๆ เธอคงไมท่�าให้ฉนัเป็นรอยช�า้แบบนี.้. (วิ่งหนี เข้าฉาก)

มิเมอร์-
เธอว่ิงหายเข้าไปในป่า อา.. แล้วเธอก็ไมก่ลบัมาอีกเลย ไมมี่สญัญาณเสียงกระดิ่ง ไมมี่อะไรเลย ผมคิดวา่เด๋ียว
เธอก็คงจะกลบัมาเหมือนทกุครัง้ เวลาท่ีเธอฉนุเฉียวแล้ววิ่งหนีไป เธอก็จะยอ่งกลบัมาเสมอแตค่รัง้นี ้ไม.่. เธอไม่
กลบัมา
ผมออกเดนิทางอีกครัง้ ทาใบหน้าสขีาว แต้มสดี�าและสแีดง สวมสทูขาวชดุประจ�า ผมออกเดนิทางและแสดง เดนิ
ทาง แสดง วนอยูเ่ชน่นัน้ ดวงจนัทร์ท�าให้ผมคิดถงึเธอ ผมคดิถงึเธอ แตก็่แก้ไขอะไรไมไ่ด้แล้ว 
ไมน่านผมก็ได้ยินขา่วนกัเต้นผู้มาจากดวงจนัทร์ เดนิทางผา่นมาในละแวกท่ีผมก�าลงัเร่แสดงอยู ่เธอไมแ่วะในเมือง
ใหญ่ ถามหาแตห่มูบ้่านเลก็ๆ ในป่าเขา ผมไมท่นัจะได้พบเธอ เธอก็จากไป 
เรามีความฝันคล้าย ๆ กนั มนัถงึได้ดเูหมือนเราแขง่ขนักนัอยูเ่สมอ ตลอดเวลาท่ีเธอเต้นร�ากบัผม 

(มิเมอร์ท�าทา่ร้องไห้เข้าฉาก อินออกฉาก เต้นร�าออกมา)

อิน-
ฉนัมาจากดวงจนัทร์ เพราะฉนัมีความฝันวา่ สกัวนัหนึง่ฉนัเป็นนกัเต้นท่ีเก่งกาจ แบบท่ีฉนัเฝา้มองลงมาจากดวง
จนัทร์ เหน็เหลา่นกัเต้นทัง้หลายเริงร�าอยูใ่ต้แสงสีขาวนวล สวยงามเหลือเกิน ฉนัอยากเป็นแบบนัน้ ฉนัถงึได้มาท่ี
โลกใบนี ้แตว่า่ หลายตอ่หลายอยา่งก็ไมไ่ด้เป็นแบบท่ีคดิ ฉนัเปราะบางเกินไปส�าหรับผู้คน ส�าหรับสงัคม ส�าหรับ
โลกใบนี ้ฉนัเกลยีดมิตรภาพอนัฉาบฉวย เกิดขึน้แล้วแตกหกั ท�าให้ร้องไห้อยูซ่�า้ ๆ  ฉนัคดิวา่ ฉนัคงไมเ่หมาะกบัโลก
นี ้ดงันัน้ ฉนัจงึเดินทาง เดินทาง และก็พบกบัความคาดหวงัจากคนรอบข้างอยูต่ลอดเวลา จากคนรู้จกั จากคน
แปลกหน้า ฉนัไมช่อบเลย ฉนัคดิวา่ ฉนัคงจะทนไมไ่หวอีกตอ่ไปแล้วละ่ ฉนัจะกลบัดวงจนัทร์ แตว่า่ ฉนัหอบร่างกาย
นีก้ลบัไปด้วยไมไ่ด้หรอก..

(มิเมอร์เข้า อินเต้นร�าตอ่ไป ตา่งคนตา่งเต้น ตา่งแสดง)

มิเมอร์-
ผมเคยดภูาพวาดท่ีช่ือโอฟีเลีย ภาพจ�าของเธอ คือความงดงามเหมือนนางเงือก ทัง้ท่ีจริงเธอจมน�า้ตาย 

อิน-
แม ่หนอูยากกลบับ้าน ให้หนกูลบับ้านนะ

มิเมอร์-
โอฟีเลียงดงามเม่ืออยูก่บัสายน�า้ ทัง้ท่ีเธอใจสลาย

อิน-
หนเูหน่ือยจงัเลย
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มิเมอร์-
โอฟีเลียเป็นบ้า เธอเป็นบ้า ดงันัน้แล้ว เธอถงึได้จมน�า้ตาย

อิน-
หนกู�าลงัจะกลบับ้านนะคะ

(อินหมนุไปรอบ ๆ แล้วล้มลง)

มิเมอร์-
แตท่�าไมละ่ ท�าไม อิน เธอถงึต้องจมน�า้ตายแบบโอฟีเลีย ทัง้ท่ีเธอไมไ่ด้บ้า หรือเธออาจจะบ้าไปแล้ว.. 
เธอจมน�า้ตาย แตไ่มไ่ด้งดงามแบบโอฟีเลีย มนัสยดสยองเกินไป ผมท�าใจมองไมไ่ด้ หรือเพราะจริง ๆ แล้ว ผมไม่
ได้รักเธอขนาดนัน้ ไมไ่ด้มากมายอยา่งท่ีคิด กลบัรู้สกึโลง่อกด้วยซ�า้ (หวัเราะ) เธอตายแล้ว เธอไมมี่ตวัตนบนโลก
ใบนีแ้ล้ว แล้วหลงัจากนัน้ละ่?
ผมยงัคงเดนิทางไปเร่ือย ๆ และแสดง เป็นเชน่นัน้ราวกบัวา่กาลเวลาไมอ่าจท�าลายผมได้

(มิเมอร์หวัเราะเต้นร�าไปรอบ ๆ ก่อนเข้าฉาก)
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Strange #5
 เธอนั่งตรงนัน้ ท่ีเดิม เวลาเดิม นั่งไขว่ห้างจิบมาการิต้าสีชมพูระเร่ือเหมือนกลีบกุหลาบ เธอแต่งตัว
ทะมดัทะแมง และมิดชิด คอ่นข้างมิดชิดเกินไป จนเป็นท่ีนา่สงสยั เสือ้สเวตเตอร์คอสงู ยีนส์ขายาว รองเท้าบู้ตส้น
สงู อีกทัง้ยงัสวมถงุมือหนงัสีน�า้ตาล นอกจากใบหน้ากบัเรือนผมแล้ว เธอไมเ่ปิดเผยร่างกายสว่นอ่ืน ๆ เลย 
 “ฉนัเกลยีดเชือ้โรค แบบวา่...โคตรเกลยีดเลย” เธอบอก ผมคดิวา่นัน่เป็นข้ออ้าง สหีน้าเธอเรียบเฉยเวลาพดู 
ไมมี่อารมณ์ความรู้สกึใด ๆ  เจือปนอยูใ่นบทสนทนา คล้ายกบัสญูสิน้ความเป็นมนษุย์ไปแล้ว เหมือนภาชนะท่ีวา่ง
เปลา่ 
 “ฉนัชอบมาการิต้า เป็นช่ือท่ีเพราะดี คณุรู้สกึชอบอะไรสกัอยา่งจากช่ือบ้างไหม” 
 “เพทาย...มัง้นะ..”
 “เพทาย.. แล้วคณุชอบหินท่ีช่ือเพทาย หรือผู้หญิงท่ีช่ือเพทาย” ผมยิม้ออ่น ๆ เธอรู้ 
 “ผู้หญิง” ผมตอบ เธอมองผมเน่ินนาน 
 “คณุชอบสะสมอญัมณีหรือการอึบ้ผู้หญิง” ผมส�าลกั ไอคอ่กแคก่ รู้สกึใบหน้าร้อนผา่วไปถงึใบห ูค�าถามท่ี
ไมค่าดคดิ เธอหวัเราะเสียงดงั พลางชว่ยตบหลงัผมเบา ๆ 
 “ไมเ่ป็นไร..” ผมจิบน�า้เปลา่ล้างคอ
 “ท�าไมละ่? แบบวา่ ฉนัเคยเจอผู้หญิงช่ือมาการิต้า เป็นสาวรัสเซียท่ีมาเท่ียวคนเดียวเม่ือชว่งสงกรานต์ เธอ
สวยมาก และหอมหวานเหมือนมาการิต้าสตรอว์เบอร์ร่ี ไมเ่หน็นา่อายเลย เหน็ไหม?”
 ผมกระแอมเขิน ๆ  “ผมหา่งจากเร่ืองพวกนีม้านาน.. ผม..” 
 “ไมใ่ช ่ไมเ่ก่ียวกนั ท่ีเราพดูเร่ืองนีไ้มใ่ชเ่พราะฉนัหรือคณุช�่าชอง โชกโชนเร่ืองแบบนี ้เราแค.่.” เธอน่ิงนกึหา
ค�ามาจ�ากดัความ 
 “แลกเปลีย่น ใช ่แลกเปลีย่นกนั มนัสนกุดีไมใ่ชเ่หรอ? เวลามนษุย์พดูเร่ืองลามก” อยา่งกบัวา่เธอไมใ่ชม่นษุย์
อยา่งนัน้แหละ แตก็่จริงอยา่งท่ีเธอวา่ ผมลบูใบหน้าตวัเองท่ีร้อนผา่ว 
 “เพทาย แฟนเก่าของผม คือ.. เธอไมช่อบเร่ืองแบบนี ้ผมก็เลย..”
 เธอรอฟังอยา่งใจจดใจจอ่ “ผมก็เลย รู้สกึเขินเวลาท่ีพดูเร่ืองแบบนี”้ แล้วผมก็ท�าเป็นยกแก้วด่ืมน�า้เปลา่แก้
เก้อ 
 “เข้าใจแล้ว รู้สกึเหมือนมนัเป็นเร่ืองผิดบาปสนิะ” 
 “ใช”่ เธอดงึแก้วน�า้เปลา่ของผมไป สลบักบัแก้วมาการิต้าสีแดงระเร่ือของเธอ..

 “ผมวา่ ผมนา่จะเมา..” เธอหวัเราะเสยีงใส แล้วดงึมือผมให้เดนิเร็วขึน้ ผมรู้สกึอดึอดัชอบกล รู้สกึคล้ายก�าลงั
ท�าสิง่ท่ีผิดพลาด ความมืดของห้องกลืนกินเรา ผมมองไมเ่หน็อะไรจงึกมุมือเธอแนน่ขึน้ 
 “ไมต้่องกลวั คณุไมไ่ด้ม�าอะไรผิด” เสียงเธอกระซบิ ผมนอนแผห่ลา หวัสมองมนึงง แตรู้่สกึผอ่นคลายเม่ือ
หลงัสมัผสัความนุม่ของเตียง ความมืดมิดก�าลงักลอ่มให้ผมหลบั ขณะท่ีก�าลงัด�าดิง่ลงสูห้่วงนิทรา เกิดสมัผสัอนั
ร้อนผา่วโอบรอบสว่นออ่นไหวท่ีสดุของร่างกาย ผมสะดุ้ง “ไมต้่องกลวันะ” มือผมสมัผสัถงึเส้นผมอนันุม่สลวย เสยีง
กระซบิเธอแผว่เบาคล้ายเพลงกลอ่ม
 ผมหลอมละลายอยูใ่นปากของเธอ ชา่งเป็นความรู้สกึท่ีดีเหลอืเกิน ความเมามาย และความสขุก�าลงัโบยบนิ 
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สยายปีกราวกบัผีเสือ้ ร่ายร่อนในเวิง้ฟา้ บนิสงูขึน้ สงูขึน้ สงูขึน้ไปอีก แล้วผีเสือ้ก็กลายเป็นละอองดาวร่วงหลน่ลง
สูพื่น้ 
 ห้วงขณะท่ีผมก�าลงัเคลิม้ ผมรู้สกึเปลือยเปลา่ เส้นผมของเธอกระจายเตม็ใบหน้าผม ผมได้ยินเสียงเคีย้ว
อยา่งตะกรุมตะกราม แตผ่มขยบัตวัไมไ่ด้ ในความมืดมีเพียงเสียงเคีย้วกบัสมัผสัเหนียวหนืดจากของเหลวเลอะ
ตามเนือ้ตวัผม ผมงว่งนอนเหลือเกิน 
 “ผมขอนอนก่อนนะ..” 
 “ได้สคิะ” เธอกระซบิตอบ 
 “อยา่ลืมฝันถงึฉนัด้วยนะ”
 ผมไมไ่ด้ตอบกลบัอะไรไป เพราะความงว่ง หนงัตาปิดลง 
 “ฉนัจะคอ่ย ๆ กินคณุทีละนิด ทีละนิด หลบัเถอะนะ ไมต้่องกลวั” 
 ความเยน็เยือกเข้าโอบล้อมรอบตวั เนือ้ตวัของเธอเยน็เฉียบราวกบัเหลก็ แตเ่กินสายไปท่ีจะปฏิเสธแล้ว ผม
กลายเป็นอาหารมือ้ดกึของเธอ ผมฝันวา่ผมเฝา้มองดเูธอกดักินร่างผมอยา่งตะกละตะกลาม นอกจากศีรษะแล้ว 
ไมมี่สว่นไหนบนร่างกายของเธอเป็นเนือ้หนงัเลย..
 ผมรู้สกึเหมือนถกูหลอก
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Strange #6
 คนรักของฉนั เธอท�าตวัยงักบัพวกโสเภณี ส�าสอ่นซะจนฉนัทนไม่ไหวอีกตอ่ไปแล้ว ฉนัหยิบค้อนในกลอ่ง
เคร่ืองมือ ทบุศีรษะเธอจนบบุบู้ บีแ้ล้วลากเธอไปไว้ในห้องน�า้ ตอกแผน่ไม้ปิดทบัหน้าประตแูนน่หนา
 คืนนัน้ฉนัได้ยินเสียงเธอครวญเพลงเศร้า ๆ แล้ววนัตอ่มาเธอก็พงัประตอูอกมาส�าเร็จ
 “ใจร้ายจริง ๆ ฉนัเจ็บมากเลยนะ” เธอพดูอยา่งน้อยใจ ลบูเช็ดเลือดท่ีเลอะตามใบหน้า
 “สมควรไหมละ่?” 
 “น่ี” เธอขยบัมาออเซาะ แตฉ่นัผลกัเธอออก
 “แตเ่ธอท�าให้ฉนัมีอารมณ์น่ีนา” ฉนัตบหน้าเธอสดุแรง
 “ไปให้พ้น” ฉนักรีดร้องใสห่น้าเธอ 
 เธออาบน�า้แตง่ตวัออกไปข้างนอก ฉนัจดัการลอ็กประตหูน้าตา่งทกุบาน ร้องไห้โฮอยูใ่นห้องนอนตวัเองจน
เผลอหลบั ฉนัฝันวา่ฉนัฆา่เธอแล้วฝังร่างของเธอไว้ในป่า แตเ่ธอก็คลานขึน้มาจากหลมุ และลากฉนัลงไปด้วย นา่
สยดสยองท่ีสดุ ฉนัควรจะหนีไปให้ไกลสดุขอบฟา้ เธอจะได้หาฉนัไมเ่จอ แตเ่ธอก็เจอฉนัทกุครัง้ นงัส�าสอ่นน่ีรู้ทนั
ทกุอยา่ง และท�ายงักบัวา่ฉนัโงจ่นไมรู้่วา่เธอแอบยอ่งไปหาคนอ่ืนตลอด 
 เสียงกระจกแตกปลกุฉนัสะดุ้งต่ืน แล้วประตหู้องนอนฉนัก็พงัลงกองกบัพืน้ เธอกลบัมาแล้ว มากบัผีดบิรูป
ร่างผอมโซ ตาโหลลกึ แตห่ลอ่เหลาแบบท่ีเธอชอบ
 “มาเลน่ด้วยกนันะ” 
 ฉนัหวีดร้อง ขณะท่ีทัง้สองฉีกกระชากเสือ้ผ้า น่ีมนัฝันร้ายชดั ๆ 
 “ห้ามกดัหรือฉีกเธอเดด็ขาด ไมง่ัน้ฉนัจะฆา่นาย” เธอขูเ่ขาเสยีงใส แตเ่ธอไมค่วรจะพาเขามาตัง้แตแ่รก อยา่ง
วา่มีแตพ่วกอมนษุย์ด้วยกนัเทา่นัน้ท่ีจะเตมิเตม็ความต้องการของเธอได้ ฉนัรู้มาตลอด
 “ท่ีรัก นัง่ลงตรงนี ้รับเขาเข้าไป”
 “ไมเ่อา ฉนักลวั” ผีดิบยดึแขนของฉนัไว้
 “ชูว์่..” เธอแลบลิน้เลียน�า้ตาและจบูฉนั มือจบัสะโพกฉนักดลงด้วยแรงมหาศาล
 “นัน่แหละนะเดก็ดี”
 เธอช่ืนชอบมองดฉูนัถกูขย�า้ ย�่ายีจากคนแปลกหน้า คนเหลา่นีไ้ม่ได้แปลกหน้าส�าหรับเธอ แตแ่ปลกหน้า
ส�าหรับฉนั พวกอมนษุย์ล้วนแปลกหน้าและเป็นอ่ืนส�าหรับมนษุย์ไมใ่ชเ่หรอ? แตห่ลายครัง้ท่ีเป็นฉนัเองท่ีรู้สกึเป็น
อ่ืนไปจากเธอ ชัว่ขณะเดียวแขนของฉนัถกูกระชากขาดออกจากตวั ไหลแ่ละหลงัต้นคอถกูกดัเหวอะหวะ ฉนัถกู
ยือ้ไปมา โลกหมนุกลบัจนมองไมอ่อกแล้ววา่ภาพตรงหน้าคืออะไร ผีดิบถกูตะเพิดออกไป คนรักของฉนัเอาแขน
กลบัมาตอ่ให้ ยิม้แย้มหยาดเยิม้
 “เธองดงามเสมอถงึแม้จะร้องไห้” จากนัน้เธอก็จบูบนหน้าผากฉนั 
 “เราจะมีเจ้าตวัแสบด้วยกนั เจ้าตวัแสบของฉนักบัเธอ”
 ฉนัเคยฝันถงึวนัท่ีฉนัจะโบยบนิอยา่งมีอิสระ ไมมี่เธอ ไมมี่ความหวาดกลวั ไมมี่ความบ้าคลัง่
 “ฉนัรักเธอนะ” เธอกระซบิข้างห ูมือลบูไล้ท้องน้อยฉนัอยา่งออ่นโยน ฮมัเพลงเบา ๆ กลอ่มให้ฉนัเข้าสูห้่วง
นิทรา..



28  Strange 



ประหลาด  29

Strange #7
 เม่ือถงึเวลาเท่ียงคืน หญิงสาวจะปรากฏตวัเฉิดฉายอยูใ่นสถานบนัเทิงแหง่หนึง่ สวมเดรสผ้าซาตนิเนือ้บาง
แนบเรือนร่าง เผยแผน่หลงัและหน้าอกอวบอ่ิมดงึดดูผู้คนเข้าหา ริมฝีปากอนัเย้ายวนไมเ่คยเอย่ค�าใด เพราะปีศาจ
ช่วงชิงเสียงของเธอไปแลกกบัสญัญาวา่เขาต้องมาหาเธอทกุคืน ถงึอยา่งนัน้เขาก็ยงัมีข้อแม้วา่เธอต้องหาร่างให้
เขาสงิสู่
 เธอดอูอกได้ทนัทีวา่ใครจะเป็นเหย่ือในคืนนี ้ไมต้่องท�าอะไรมากนอกจากจ้องมองและแย้มยิม้ ไมน่านเธอ
ก็จะเปลอืยเปลา่ขึน้ข่ีทะยาน ก่อนจะเอามีดปักอกผู้เคราะห์ร้ายเพ่ือให้ปีศาจของเธอได้สงิสู ่มีเพียงปีศาจร้ายเทา่นัน้
ท่ีจะเตมิเตม็ความต้องการของเธอได้ แผงขนท่ีคอและเขาโค้งแหลมท�าให้เธอนอนหลบัสนิททกุคืน
 แตแ่ล้ววนัหนึง่ปีศาจก็ไมม่าหาเธออยา่งเคย ไมว่า่เธอจะท�าอยา่งไร เขาก็ไมย่อมมาสงิสูร่่างท่ีเธอหามาให้ 
 หญิงสาวตรอมใจอยูใ่จหลายวนั ครุ่นคิดอยา่งหนกั ในท่ีสดุเธอก็จดุไฟเผาตวัเอง เรือนร่างของเธอไมม่อด
ไหม้ แตไ่ฟได้ลามไปถงึสองชว่งตกึ เม่ือนกัดบัเพลงิมาถงึก็พบหญิงสาวเปลือยเปลา่นัง่อยูท่า่มกลางเศษซากและ
เถ้าถ่าน สายตาท่ีมุ่งร้ายของเธอไม่ได้ลดความงดงามของเรือนร่างเลยแม้แตน้่อย พวกเขาตา่งจ้องมองเธอด้วย
ความพิศวง ก่อนจะน�าเธอสง่ให้หนว่ยพยาบาล
 เธอหลอกล่อนางพยาบาลคนหนึ่งส�าเร็จ ให้พาเธอไปท่ีพกัส่วนตวั ด้วยความเย้ายวนดัง่ปีศาจ ไม่มีใคร
ปฏิเสธเธอได้ ปีศาจชอบหญิงสาวไร้เดียงสา เขาจะต้องมาหาเธอแนน่อน นางพยาบาลเขินอายตวัสัน่ระริก ชดุชัน้
ในของเธอยงักบัชดุชัน้ในของพวกเด็กสาวมธัยม และสะดุ้งทกุครัง้ท่ีเธอลากนิว้เร่ียลงบนผิวเนือ้ หน้าอกเลก็แต่
กลมกลงึ สว่นโค้งเว้าดเูปราะบาง หญิงสาวอยากจะกลนืกินเธอเข้าไปทัง้ตวัเหลอืเกิน ตอ่เม่ือนางพยาบาลสาวขึน้
คร่อมเธอ และพร�่าช่ืนชมความงดงามของเธอไมห่ยดุ ราวกบัวา่เธอเป็นเทพีแหง่ความรัก เกิดความสัน่ไหวอยูข้่าง
ในอกหญิงสาว
 คืนนัน้เธอหนีออกมาจากห้องนอนนางพยาบาล หลงัสาปแช่งปีศาจของเธอเสร็จก็ทิง้ร่างพุ่งดิ่งลงมาจาก
ชัน้สงูสดุของตกึ ตูม
 รุ่งเช้าเธอกลบัไปหานางพยาบาล เพ่ือเย็บแผลท่ีปริแตกบนศีรษะและเนือ้ตวั ทัง้ท่ีจริงมนัแทบจะสมานตวั
เสร็จแล้วด้วยซ�า้ 
 “เธอเป็นของฉนัแล้วนะ นางฟา้ของฉนั” 
 อยา่งน้อยหญิงสาวก็พอใจในประกายตาวิบวบัของนางพยาบาลสาว
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Strange #8
 ชายหาปลามีความลบัอยา่งหนึง่ เขาไมเ่คยบอกใครถงึเหตผุลท่ีเขาไมย่อมแตง่งาน ทกุเช้าเขาจะพายเรือ
หายลบัไปกบัเส้นขอบฟา้ ตัง้แตพ่ระอาทิตย์ยงัไมข่ึน้ เพ่ือไปยงัเกาะลบั ท่ีนัน่มีประภาคารเก่าสงูตระหงา่น ดมืูด
หมน่และเศร้าสร้อย เขาซอ่นความลบับางอยา่งไว้ท่ีน่ี เม่ือเขาจอดเรือเทียบทา่ เดก็หญิงคนหนึง่ว่ิงออกมา กระโดด
กอดเขา ขาเรียวเลก็เก่ียวรอบเอว แขนโอบรอบคอ หลงัจากมอบจมุพิตอนัแผว่เบาให้เขาแล้ว เธอก็พดูจ้อ
 “ท�าไมมาช้าจงัเลยคะ”
 “ฉนัก็มาเวลานีท้กุวนั” 
 “หนรูู้สกึเหมือนมนันานมาก” เขารู้สกึวบูวาบอยูใ่นท้องน้อย ลบูต้นขาอนัออ่นนุ่มของเธอ ขณะเดินเข้ายงั
ประภาคาร
 “คณุเอาอะไรมาให้หนบู้างหรือเปลา่?” เดก็หญิงเกาะแนน่ระหวา่งท่ีเขาเดนิขึน้บนัได
 “พอจะหยิบหนงัสือตดิมือมาบ้าง” 
 “หนงัสือเหรอ? หนก็ูชอบนะ แตต่อนนีเ้ร่ิมเบ่ือแล้ว” เขาน่ิวหน้าด้วยความร�าคาญ เดก็หญิงเงียบไปครู่หนึง่
 “แตห่นชูอบทกุอยา่งท่ีคณุเอามาให้นัน่แหละ” เธอกลา่วอยา่งแผว่เบา
 เขาดงึกางเกงในตวัน้อยออกจากต้นขาของเดก็หญิง ลากลิน้ลามเลียเธอจนเปียกโชก เธอแดงก�า่ไปทัง้ตวั 
อกเลก็กระเพ่ือมขึน้ลงถ่ีรัวตามจงัหวะลมหายใจ นิว้มืออนัหยาบกร้านแทรกผ่านเข้าไปในช่องทางออ่นนุ่มในตวั
เธอ เดก็หญิงบดิตวัแข็งขืนปฏิเสธ และทกุครัง้ท่ีเธอปฏิเสธเขาจะตีเธอ
 “หนขูอโทษ หนเูจ็บ อยา่ตีหนเูลย” เธอร้องไห้ เลอืดก�าเดาไหลเลอะท่ีนอน เขาปิดปากเธอด้วยความร�าคาญ 
เสียงอู้ อีเ้ลด็ลอดฝ่ามือ เธอก�าลงัจะผา่นวยัเดก็ในอีกไมน่าน เขาแนใ่จวา่เธอจะต้องชอบสิง่เหลา่นีท่ี้เขาท�ากบัเธอ
แนน่อน อีกไมน่าน
 “คณุจะกลบัแล้วเหรอ?”
 “อืม” เธอดงึแขนเขาไว้
 “อยา่ไปเลยนะ หนไูมอ่ยากอยูค่นเดียว” เขาปัดมือเธอออก ทิง้ประภาคารไว้เบือ้งหลงั เขาต้องหาเงิน ถ้า
ไมมี่ปลาก็ไมมี่เงิน นัน่เป็นเหตผุลเพียงพอท่ีท�าให้เขาทิง้เดก็หญิงไว้เบือ้งหลงั ยงัไงก็ตามเธอต้องรอคอยเขาอยูท่ี่
นัน่อยา่งใจจดใจจอ่ เพราะเธอเป็นของเขา

 วนัรุ่งขึน้ชายหาปลาตรงไปท่ีประภาคารเชน่เคย แตเ่ม่ือมาถงึเขาพบเรือแจวล�าหนึง่จอดเทียบทา่ไว้แล้ว เขา
รู้สกึเยน็ยะเยือกไปทัง้ตวั คอ่ยยา่งขึน้บนัไดอยา่งเงียบเชียบราวกบัเงา มีดแวววาวสอ่งประกายอยูใ่นมือพร้อม บน
เตียงเลก็ ๆ เดก็หญิงกอดรัดรอบคอชายผอมแห้งผู้หนึง่ไว้ ฮมัเพลงท่ีชายหาปลาเคยร้องกลอ่มเธอเม่ือยงัเป็นเดก็ 
แบเบาะ เดก็หญิงเหน็เขา เธอยิม้ รอยยิม้วา่งเปลา่ ไมมี่ร่องรอยของความรู้สกึ เธอกอดรัดชายผู้นัน้แนน่ขึน้ ขณะ
ท่ีชายหาปลาแทงมีดลงบนท้ายทอยเขา มีเสียงครางออกมาครัง้เดียว แล้วชายคนนัน้ก็แน่น่ิงไป เลือดไหลเลอะ
เตม็ตวัเดก็หญิง 
 “คณุมาช้า”
 ชายหาปลาตบเธอจนเลือดก�าเดาไหล
 “ฉนัมาตามเวลาปกต”ิ เดก็หญิงกมุจมกูตวัเอง กลัน้เสียงสะอืน้
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 “หนไูมช่อบเขา” เธออดกลัน้ไมใ่ห้ร้องไห้ พลางเช็กเลือดท่ีไหลย้อยออกมาจากจมกู
 “อยากอดตายไหม?” ชายหาปลาถาม เธอสา่ยหน้าเบา ๆ
 ชายหาปลาช�าแหละร่างอนัผอมแห้ง โยนซากกระดกูลงทะเล เก็บเนือ้และเคร่ืองในไปตากแห้งท�าเหย่ือตก
ปลา เขาคิดถงึเงินท่ีจะได้จากการหาปลาในวนันี ้คงได้ไมม่ากนกั เพราะเสียเวลาไปกบัการจดัการศพ เขาลบูไล้
สะโพกท่ียงัไมเ่ตม็ดีนกัของเดก็หญิง เธอเตบิโตขึน้ทกุวนั ๆ เขารู้สกึได้
 “คณุจะไปแล้วเหรอ?” เขาไมต่อบอะไร ยดันิว้หวัแมมื่อเข้าปากของเธอ แล้วหลบัตาลงปิดการรับรู้ เดก็หญิง
มองเขาชัว่ขณะหนึง่แล้วหลบัตาลงตามเขาอย่างสงบ ไม่กล้าสง่เสียงอะไร เธอดดูนิว้ท่ีเต็มไปด้วยกลิ่นคาวและ
คอ่ย ๆ จมดิง่สูก่ารหลบัใหล..   
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Strange #9
 นงัสารเลวนัน่.. ฟอ้งเอาคา่เลีย้งดไูมพ่อ ยงัสัง่ห้ามไมใ่ห้ฉนัไปหาลกูอีก แมง่เอ้ย ยงักบัวา่เธอประเสริฐมา
จากไหน ก็แคล่กูข้าราชการ ยกตวัเองยงักบัวา่เป็นคนชัน้สงู เฮอะ ฉนัก็เบ่ือจะสนใจแล้ว ลกูเต้าก็ใชว่า่จะยงัเป็น
เดก็ซะท่ีไหน พวกมนัโตแล้วฉลาดพอจะแสร้งท�าเป็นฟังค�าสัง่แม ่พอพวกมนัไมมี่เงินเด๋ียวก็เสนอหน้ามาเองแหละ 
ฉนัรู้ มนัเป็นแบบนัน้ตลอด เวลาท่ีเธอบอกปัดวา่ไมมี่เงิน พวกมนัก็ต้องคลานมาขอแทบเท้าของฉนั ทัง้ท่ีฉนัควร
จะได้พึง่พาพวกมนั แตก่ลบักลายเป็นวา่ ยงัต้องตามเลีย้ง ตามเช็ดปัญหาตา่ง ๆ ให้ไมเ่ลกิ ความผิดนงันัน่แหละ 
เลีย้งลกูตามใจตัง้แตเ่ดก็ พอฉนัตีมนัหนอ่ย ก็ตอ่วา่ฉนัแทบบ้านแตก เฮอะ นา่สมเพชซะไมมี่ 
 แตน่า่แปลก พอฉนัพบวา่ตวัเองอยูใ่นบ้านคนเดียว ฉนักลบัสบายใจซะอีก ไมมี่เสยีงหนวกหขูองนงันัน่ ไมมี่
เสยีงทะเลาะกนัของลกู อา มนัทะเลาะกนัชิบหาย ไอ้สองพ่ีน้อง พ่ีสาวนะ่จองหองเหมือนแมม่นัไมผิ่ด แตเ่ร่ืองความ
กร้านโลกมนัน่าจะได้จากฉนัมากกวา่ เพราะตอนเดก็มนัชอบตามฉนัแจ ไปไหนก็ขอไปด้วยตลอด มนัเลยคิดวา่
มนัเก่ง มนัฉลาด แตจ่ริง ๆ แล้วมนัก็แคผู่้หญิงง่ีเงา่ขีจ้กุจิกคนหนึง่เทา่นัน้แหละ ไอ้น้องชายมนัก็เฮงซวย ตัง้แตท่ี่
ฉนัจบัได้วา่มนัเอาเงินท่ีฉนัให้ไปเลน่ยากบัเพ่ือน ฉนัตบมนัคว�่า โดยท่ีไมส่นใจเสียงดา่หา่เหวอะไรของนงันัน่ ไอ้นี ้
มนัถกูตามใจย่ิงกวา่พ่ีสาวมนัซะอีก เพราะครอบครัวฝ่ังนงันัน่ชอบหลานชายมากกวา่หลานสาว โอก๋นัไมเ่ลกิ พอ
หลงัจากวนันัน้มนัก็ไมก่ล้ามองหน้าฉนัตรง ๆ  อีกเลย แตย่งัไมเ่ลกิแบมือขอเงินแมม่นั นัน่แหละ พอแมม่นับอกปัด
วา่ไมมี่ มนัก็ต้องมาขอฉนั แตฉ่นัเบ่ือจะซกัไซ้ อะไรจากมนัแล้ว ให้มนัไปแล้วก็จบ มนัจะเอาไปเสพยาจนตายหา่
ก็เร่ืองของมนั เบ่ือจะพดู นัน่แหละ พ่ีสาวมนัเลยเลน่งานมนัแทนฉนั แตไ่มส่งสยัเลยวา่สายเลอืดขีย้านัน่คงมาจาก
ฝ่ังฉนัเอง เหมือนพ่ีชายของฉนัท่ีตายไปนานแล้ว อา ใช ่มาจากฝ่ังของฉนัเอง
 แตใ่ห้ตายเถอะ อายขุนาดฉนัยงัมีความรู้สกึเปลี่ยวเหงาบ้าง ขนาดนงันัน่ยงัมีผวัใหม ่เฮอะ มนัแอบไปลอ่
กนัลบัหลงัฉนันานแล้ว นา่คลื่นไส้ ไมอ่ายลกูอายเต้าเลย ไอ้คนพ่ีมนัฉลาดกวา่น้อง มนัรู้ตัง้นานแล้ว แตพ่อมนัมา
ร้องหม่ร้องไห้ใส ่แล้วเหน็วา่ฉนัไมมี่ทา่ทีเดือดร้อนอะไร มนัก็ไมเ่คยร้องไห้กบัเร่ืองนีอี้กเลย อีกทัง้มนัยงัดแูคลนแม่
ของมนัอยา่งชดัเจน ตลกเป็นบ้า ตอนท่ีฉนัเหน็สหีน้านงันัน่ซีดยงักบัคนตาย ตอนลกูสาวถามมนัวา่ แมมี่แฟนใหม่
ตอนไหน ฉนัอยากจะหวัเราะออกไปตอนนัน้เหลือเกิน แตก็่อดกลัน้เอาไว้ มนัอบัอายจนแทบบ้า ฉนัรู้ นัน่ย่ิงท�าให้
ฉนัย่ิงตลก 
 อา มีโบชวัร์แปลกมายดัไว้ใต้ประต ูเกือบสปัดาห์แล้ว ฉนัไมเ่คยเหน็หน้าไอ้หมอนัน่ ทัง้ท่ีฉนัอยูบ้่านตลอด 
มนัแปลกนะ ไอ้หมอน่ีมนัรู้วา่ฉนัอยูบ้่าน มนัจะสง่เสยีงทกุครัง้ และสอดโบชวัร์เข้ามาใต้บานประตแูล้วจากไปอยา่ง
เงียบกริบ โฆษณานวลนางในอา่ง น้องหนบูริการถงึบ้าน รูปวาบหวิวของเหลา่เดก็สาวนุ่งน้อยหม่น้อย หรือไมก็่
เกือบเปลอืยเปลา่มีพืน้หลงัสชีมพชูวนอ้วก ไอ้เวรเอ้ย ฉนัเข้าใจแล้ววา่ท�าไมมนัถงึรีบจากไปนกั แมง่มนักลวัต�ารวจ
รวบคอมนัไปนัน่แหละ ฉนัขย�าโบชวัร์พวกนัน้ทิง้ลงถงัขยะ ชีวิตนีฉ้นัเขด็ขยาดพวกผู้หญิงมากแล้ว มากพอท่ีจะให้
ฉนัไมรู้่สกึใคร่อยากจะร่วมเสพสมกบัพวกหลอ่น 
 ฉนัก็อยูข่องฉนัไปแบบนีจ้นวนัหนึง่มีคนมากดกร่ิงแตเ่ช้า กร่ิงครัง้แรกฉนัไมส่นใจ ครัง้ท่ีสอง ฉนัยงัคงนอน
อยูบ่นเตียง แตค่รัง้ท่ีสามไมใ่ชก่ารกดลงไปแคค่รัง้เดียว แตก่ดย�า้อยูห่ลายครัง้ จนฉนัผดุลกุขึน้มาด้วยความรู้สกึ
อยากชกไอ้หมอนัน่ให้คว�่า ฉนัตรงไปท่ีประตแูล้วเปิดผวัะออก เงือ้มมือขึน้ แตม่นัพุง่เข้าชาร์ตจนฉนัหงายหลงัล้ม 
มนัสวมฮู้ด แล้วแมสสีด�าคร่ึงหน้า ฉนัเลยไมเ่หน็วา่หน้าตามนัเป็นยงัไง 
 เรามีเซอร์วิสพิเศษใหลู้กคา้ค่ะ เสียงพดูนัน้เป็นผู้หญิง 
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 กูไม่เคยสมคัรห่าเหวอะไรทัง้นัน้ ฉนัร้องออกไป 
 เราก็เลยตอ้งหว่านลอ้มใหค้ณุสมคัรยงัไงล่ะคะ ฉนัพยายามจะพลกัมนัออก ตวัเลก็แคนี่ท้�าอะไรไมไ่ด้หรอก 
แคจ่บัมนัโยนออกไปนอกประตไูด้ก็พอแล้ว แตน่งัคนนีท่ิ้มเข็มฉีดยาใสแ่ขนฉนั ฉนักระดิกนิว้ไม่ได้ ขยบัตวัไมไ่ด้ 
เหมือนถกูผีอ�า 
 เรารู้ว่าคณุมีฐานเงินเดือนเยอะ และมีเงินเก็บมากมาย ฉะนัน้คณุสามารถเป็นลูกคา้วีไอพีของเราได ้ถา้
คณุตอ้งการ ชู่ว์.. ไม่เป็นไรค่ะ ฉนัไม่ท�าอนัตรายคณุหรอกค่ะ ถึงอยากจะท�ามากแค่ไหนก็ตาม เดีย๋วบอสฉนัจะ
โกรธเอา เราเล่นสนกุกนัเบา ๆ  ก็พอนะคะ เธอรูดกางเกงเลกกิง้สดี�าไปกองไว้ท่ีข้อเท้า แล้วตะปบมาท่ีกางเกงนอน
ฉนัอยา่งห่ืนกระกาย 
 ฉนัชอบผูช้ายมีอายแุบบคณุ นงัน่ีท่าจะบ้า เธอซุกหน้าลงหวา่งขาฉนัและดดูกลืนอย่างกบัคนหิวโหย ฉนั
หายจากการเสพสมมากนาน ตัง้แต่ท่ีจบัได้ว่านงัสารเลวนัน่ไปนอนถ่างขาให้คนอ่ืน ฉนัก็คลื่นไส้จนไม่อยากให้
แม้แตนิ่ว้มือเฉียดโดนตวัหลอ่น 
 ฉนัท�าได้แคม่องนงัเดก็น่ีขยบัโยกอยูบ่นตวัฉนั สง่เสียงกรีดร้องท่ีดเูกินจริง
 คณุไม่ชอบเหรอ แลว้แบบนีล่้ะ ฉนัพะอืดพะอม นงัเดก็พิลกึปักเข็มใสต้่นขาฉนัอีกเข็ม มนัเจ็บจ๊ีดแลน่เข้า
มาถงึสมอง 
 เราจะไดส้นกุกนั ฉนัเวียนหวั แตข้่างลา่งนัน่มนัแขง็ขืนขึน้กวา่เดมิ ฉนัร้อนและอดึอดั ฉนัอยากให้นงัเดก็นัน่
รีบ ๆ ท�าเร่ืองลามกน่ีให้จบลงสกัที แตม่นัไมย่อมปลอ่ยฉนัไปงา่ย ๆ ราวกบัมนัควบม้าพยศแลน่ไปกลางทุง่กว้าง 
ย่ิงพยายามดีดดิน้ มนัย่ิงหนีบแนน่ กล้ามเนือ้ทกุมดัเกร็งขงึ ฉนัพยายามสะบดั แตไ่มมี่สว่นไหนกระดกิเลยสกันิด 
ฉนัร้อนผา่ว ร้อนเหลือเกิน

 นงัเด็กผู้หญิงสวมกางเกง หนัมามอง ดวงตาหยีราวกบัยิม้เยาะ ฉนัไม่รู้วา่มนัก�าลงัเยาะเย้ยฉนัหรือเปลา่ 
เพราะฉนัไมเ่หน็รอยยิม้ใต้แมสสีด�านัน่ มนัหวา่นโปรยโบชวัร์กองรอบตวัฉนัท่ีทัง้เหน่ือยล้า และยงัขยบัเขยือ้นตวั
ไมไ่ด้ 
 ไม่ตอ้งกลวันะ อีกสกั 5 นาทีก็ขยบัไดแ้ลว้ มนันัง่ลงข้าง ๆ ฉนั 
 หวงัว่าคณุจะมาเป็นลูกคา้ประจ�าของฉนันะ ฉนัเห็นความบิดเบีย้วในดวงตาหยีโค้งของมนั ความมืดมิด
อนธการไร้ท่ีสิน้สดุ 
 บ๊ายบาย มนัทิง้ฉนัไว้กบัความต�่าตม สกปรกเหลือเกิน พอขยบัตวัได้ ฉนัเก็บกวาดตวัเอง ขย�าโบชวัร์พวก
นัน้ ฉีกกระชากออกเป็นริว้ ๆ ลงถงัขยะ แตเ่ม่ือเดนิกลบัมา ใต้ประตกูลบัปรากฏนามบตัรสีด�าใบหนึง่ ฉนัหยิบขึน้
มาด ูขย�ามนัเป็นก้อน ภาพนงัเดก็นัน่ขยบัโยกอยูบ่นตวัผดุขึน้มาในหวั รู้สกึแข็งขืนขึน้มาอีกครัง้ ฉนัซกุนามบตัรลง
ในกระเป๋ากางเกงนอน
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Strange #10
 คนบ้าคนหนึง่เก็บดวงดาวได้ ในคืนท่ีเกิดฝนดาวตก เขาจ้องมองมนัด้วยความพิศวง เพราะเขาไมเ่คยเหน็
ดวงดาวมาก่อน ดวงดาวเป็นพวกท่ีมีรูปลกัษณ์งดงาม แตไ่มมี่เพศ ผมยาวสลวยสีเงินยวง เรือนกายระเร่ือแสงอยู่
ตลอดเวลา เม่ือส�ารวจจนพอใจแล้ว คนบ้าก็ตดัสนิทิง้ดวงดาวไว้ท่ีเดมิ
 “ข้าวา่ มนัต้องมีปัญหาแน ่ๆ” เขาพดูกบัตวัเอง ขณะเดนิกลบัไปท่ีถงุใสข่วดพลาสตกิ ล้มตวัลงนอน
 “มนัต้องมีปัญหาแน ่ๆ” เขาพดูซ�า้ก่อนจะหลบัในทนัที
 ดาวดวงลืมตาขึน้ด้วยความงนุงง เพราะตกมาไกลกวา่ท่ีคิด อีกทัง้ยงัตกลงมาบนโลก ดวงดาวหนัมองไป
รอบ ๆ ตวั คิดวา่คงไมมี่ใครเห็น แล้วยอ่งออกไปจากบริเวณนัน้ ใกล้เช้าเตม็ที ประกายแสงจะหายไปเม่ือเช้าตรู่ 
ดวงดาวเหน็คนบ้านอนหลบัศีรษะหนนุอยูบ่นถงุท่ีเตม็ไปด้วยขวดพลาสตกิ จงึก้มดดู้วยความสงสยั เพราะดาวไม่
เคยเหน็อะไรท่ีสกปรกบู้ บีข้นาดนีม้าก่อน ดาวเผลอปลกุคนบ้าต่ืนเพราะไปดงึเคราของเขาแรงเกินไป
 “ไป๊ คนจะนอน” คนบ้าตะเพิด ดาวไมย่อมไปไหน นัง่ลงอยูก่บัพืน้เชน่นัน้ จนดวงอาทิตย์ลบัขอบฟา้ คนบ้า
ต่ืนขึน้อีกครัง้ เหน็ดาวยงัคงนัง่น่ิงอยูท่ี่เดมิ
 “ไปให้พ้น” 
 ดาวสา่ยหน้า
 “ไมรู้่จะไปไหน..” 
 “แนะ มงึไปนัง่รออยูบ่นม้านัง่ตรงนัน้ไป เด๋ียวใครสกัคนผา่นมาเขาก็จะเก็บมงึไปเอง”
 “ใคร?”
 “ข้าไมรู้่” 
 “ไมเ่อา ไมไ่ป” 
 “วะ แล้วมงึจะตามข้าไปท�าไม มงึก็กลบัขึน้ฟา้ไปส”ิ
 “กลบัไมไ่ด้” ดวงดาวตอบ พร้อมกบัมองตาคนบ้า เขาจ้องกลบัคืน ไมเ่หน็แววอารมณ์ความรู้สกึอยูใ่นดวงตา
ของดวงดาว
 คนบ้าคว้าเอาถงุใสข่วดพลาสตกิแล้ววิ่งหนีไป ดวงดาวไมว่ิ่งตาม กลบัรอคอยอยูน่ัน้จนหลบัไป ไมน่านก็มี
คนมาปลกุ
 “คณุมานอนอะไรตรงนี ้หลงทางหรือเปลา่” เขายงัไมแ่ก่เทา่คนบ้า แตท่า่ทางสะอาดกวา่ ดวงดาวจ้องมอง
เขาอยา่งใสซ่ือ แล้วโอบรอบคอเขา ประทบัริมฝีปากลง ดดูกลืน ไมถ่งึนาทีชายคนนัน้ก็ล้มลงและไมห่ายใจอีกเลย
 “ไมอ่ร่อยเลย” ดาวพมึพ�า แล้วนกึได้วา่ตวัเองหิวโซขนาดไหน จงึลกุขึน้เดินตรงไปยงักลุม่ผู้คน
 คนบ้ากลบัมาท่ีเดิม เพราะเขายงัท�าใจทิง้ท่ีนอนตรงนีไ้มไ่ด้ มนัได้ร่มของต้นจามจรีุ อีกทัง้ยามแถวนีไ้มไ่ด้
จู้ จีก้บัเขามากเวลาท่ีผา่นมาตรวจ ไอ้คนนีอ้อกจะใจดี ขีส้งสาร ก็ดีเหมือนกนั คนบ้าคดิ จะได้ไมต้่องเสียเวลาหา
ท่ีใหม ่เขามองไปรอบ ๆ  ไร้ว่ีแววของดวงดาว ปถูงุท่ีไร้ขวดพลาสตกิลงบนพืน้ ล้มตวัลงนอน อากาศก�าลงัเยน็สบาย 
เขาเคลิม้ใกล้หลบั อยู ่ๆ แสงสวา่งจ้าก็สาดสอ่งมาท่ีเขา รัศมีเจิดจรัสจนเขามองฝ่าไปไมไ่ด้ แตรู้่วา่นัน่คือดวงดาว 
 “คนบ้า มาให้กินซะดี ๆ ”
 “ข้าไมว่า่งเลน่ด้วยหรอกนะ” เม่ือรัศมีบางลง เขาเหน็มือไม้ของดวงดาวเตม็ไปด้วยเลือด
 “คนพวกนัน้ไมย่อมให้กินงา่ย ๆ ก็เลยต้องใช้ก�าลงัหนอ่ย”
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 “เด๋ียวมงึก็ถกูฆา่”
 “อยากรู้เหมือนกนัวา่เวลาท่ีถกูฆา่จะเจ็บปวดหรือเปลา่นะ” ดาวยิม้ร่า เช็ดมือกบัชดุกระโปรงยาว แล้วนัง่
ลงข้าง ๆ คนบ้า เขาขยบัตวัหนี
 “ยงัไมกิ่นตอนนีก็้ได้ อ่ิมแล้ว คนบ้าน่ีแปลกกวา่คนอ่ืนเลย หรือเพราะวา่เป็นบ้าก็เลยไมรู้่สกึกลวั”
 “เฮอะ ใคร ๆ ก็ต้องตายทัง้นัน้แหละวะ่” คนบ้าหวัเราะกบัตวัเอง ดวงดาวพลอยหวัเราะตาม 
 “แตส่�าหรับข้ายงัไมใ่ชต่อนนี”้
 “ท�าไมละ่?” 
 “เพราะข้ายงัไมอ่ยากตาย” วา่แล้วคนบ้าก็ล้มตวัลงนอน
 “หืม แตใ่คร ๆ ก็ต้องตายทัง้นัน้” ดวงดาวกระซบิกบัตวัเอง นอนลงข้าง ๆ กบัคนบ้า

 รุ่งเช้าคนบ้าต่ืนขึน้มาพบละอองสเีงินกองหนึง่ เขากอบมนัใสถ่งุทัง้หมด แล้วตดัสนิใจวา่จะต้องเปลีย่นท่ีนอน
ใหม ่ถงึแม้วา่จะเสียดายร่มเงาของต้นจามจรีุมากก็ตาม     
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Strange #11
 มีคนเลา่วา่เขาเกิดมาจากดอกไม้สแีดงในฤดหูนาว ดงันัน้เขาถงึกินแตด่อกไม้เพ่ือประทงัชีวิตมาโดยตลอด 
เขาเป็นเดก็หนุม่รูปร่างบอบบาง สงูโปร่ง ผิวขาวสะอาด ผมด�าขลบั ดวงตาสเีทาเจือสฟีา้ เดก็สาวในโรงเรียนตกหลมุ
รักเขามากพอ ๆ  กบัพวกเดก็หนุม่ ทกุคนอยากครอบครองเขา แตเ่ดก็หนุม่ไมส่นใจใครเลย เขามกัจะเก็บตวัอยูใ่น
ห้องสมดุ หรือไมก็่ทุง่รกร้างหลงัโรงเรียน ขีดเขียนข้อความเป็นประโยคตอ่กนัยาวเหยียด บางวนัเขาเขียนได้เป็น
หน้า บางวนัได้แคส่องสามประโยค เขาไมเ่คยอธิบายวา่เขาเขียนอะไร หรือวาดอะไร เขาไมเ่คยให้ใครด ูพวกเดก็
สาวมกัจะเก็บดอกไม้มาให้เขาทกุวนั ๆ เขาชอบกินดอกกหุลาบมากกว่าดอกไม้ชนิดอ่ืน ๆ กลิ่นกายเขาถึงได้
หอมหวนเหมือนดอกกหุลาบ เดก็หนุม่บางคนพยายามแตะต้องตวัเขา แตเ่พียงแคน่ิ่วหน้าใส ่ก็จะไมมี่ใครกล้ายุง่
กบัเขาเลย
 วนัหนึง่มีเดก็สาวคนหนึง่ย้ายมาท่ีโรงเรียน เธอเป็นคนไมไ่ด้สวยงามมากนกั แตช่วนให้มองทกุอิริยาบถ เธอ
มีกลิน่หอมหวนเหมือนดอกกล้วยไม้ เพราะเธอชอบกินดอกกล้วยไม้ เดก็หนุม่สาวคูนี่จ้งึสนิทสนมกนั เดก็หนุม่รัก
เธอแบบท่ีไมเ่คยรักเดก็สาวคนไหนมาก่อน แตว่า่เดก็สาวไมไ่ด้รักเขาคนเดียว เธอบอกวา่ เธอรักเขา แตไ่มไ่ด้รัก
เขาเพียงคนเดียว เธอยงัรักคนอ่ืน ๆ  ได้อีก เธอไมป่ฏิเสธเดก็สาวหรือเดก็หนุม่ท่ีแตะต้องตวัเธอ แตเ่ขาเป็นเพียงคน
เดียวเทา่นัน้ท่ีเธอยอมให้ไปค้างคืนท่ีบ้าน เขาดีใจ เดก็สาวยอมให้เขานอนบนเตียงด้วยกนั และท�าอะไรอยา่งท่ีเดก็
หนุม่สาวก�าลงัสงสยัใคร่รู้ ถงึเธอจะยอมให้คนอ่ืนแตะต้องเนือ้ตวั แตเ่ขาเป็นคนเดียวท่ีได้ลว่งล�า้เข้าไปในดนิแดน
ต้องห้าม เดก็หนุม่มีความสขุมาก กลิน่ของเขาหอมหวนอีกเป็นเทา่ตวั ใคร ๆ ก็รุมล้อมเขามากขึน้ แตแ่ล้ววนัหนึง่
เดก็สาวไมมี่กลิน่หอมของดอกไม้เลย เขาสงัเกตเหน็ความผิดปกตจิงึถามเธอ  เดก็สาวเลา่วา่เธอไมไ่ด้กินดอกไม้
มาเป็นเวลาสองสปัดาห์แล้ว ทกุครัง้ท่ีเธอเด็ดดอกกล้วยไม้ออกมาจากกระถางท่ีแขวนไว้หน้าบ้าน เธอก็ร้องห่ม
ร้องไห้ และไมรู้่สกึอยากกิน
 “ฉนักินของท่ีสวยงามมาตลอด แตฉ่นัไมเ่คยสวยงามแบบนัน้เลย” 
 เขาขอร้องให้เธอยอมกินดอกไม้อ่ืน ๆ เข้าไป แตก็่ไมช่ว่ยให้ดีขึน้ เธอออ่นระโหยโรยแรงทกุวนั ๆ พ่ีชายของ
เธอต้องตามมาสง่ถงึห้องเรียนและคอยมารับตลอด เธอยงัคงนัง่เคียงข้างเขาในทุง่รกร้างหลงัโรงเรียน แตป่ฏิเสธ
ท่ีจะให้เขาไปท่ีบ้าน กระทัง่วนัหนึง่เดก็สาวดแูจม่ใสขึน้
 “พ่ีกินดอกไม้เป็นเพ่ือนฉนั” เธอกลา่ว
 “แตฉ่นัก็กินดอกไม้แบบเธอ..” เดก็หนุม่ตอบกลบัด้วยความน้อยใจ
 “มนัไมเ่หมือนกนั.. เขากินดอกกล้วยไม้เหมือนฉนั กินเพ่ือฉนั และบอกวา่ชีวิตก็คือหว่งโซอ่าหาร สกัวนัหนึง่
ฉนัก็ต้องถกูกินแบบท่ีฉนักินดอกไม้” เขาไมเ่ข้าใจวา่ท�าไมตรรกะท่ีชวนสยองนัน่ถงึท�าให้เธอดีขึน้
 เยน็นัน้เขาไปท่ีบ้านเธอ ตามท่ีเดก็สาวเชิญชวน 
 “พ่ีชายฉนัอยากเจอเธอ” เขารู้สกึหวัน่อยูใ่นอก เพราะเธอมกัจะชวนมาท่ีบ้านตอ่เม่ือมีแคเ่ธออยูเ่ทา่นัน้
 “ท�าไมละ่”
 “เธอไมเ่ช่ือใจฉนัเหรอ?” เดก็สาวดงึมือเขา
 พ่ีชายอยูใ่นห้องของเธอ เดก็หนุม่แปลกใจแกมหวาดหวัน่ เดก็สาวผลกัเขาเข้าไปในห้องแล้วปิดประตขูงัเขา
ไว้ข้างในกบัพ่ีชายของเธอ เดก็หนุ่มทบุประตขูอร้องให้เธอปลอ่ยเขาไป เขาเห็นดวงตาแวววาวของพ่ีชาย เขาไม่
เคยนึกชอบพ่ีชายของเธอเลยสกันิด สายตาท่ีเขามกัจะจ้องมองมา เหมือนสายตาของผู้ ท่ีอยู่บนสดุของห่วงโซ่
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อาหาร ถงึแม้วา่เดก็หนุม่จะร้องไห้ขอร้องเธออยา่งไร ประตบูานนัน้ก็ไมเ่ปิดออก อีกทัง้ยงัรู้สกึเจ็บร้อนชอ่งทางด้าน
หลงัทกุครัง้ท่ีพ่ีชายของเด็กสาวเบียดเสียดเข้ามา เขากลวัจนสะอืน้ไม่หยดุ เด็กสาวเปิดประตเูข้ามา ใบหน้าไร้
อารมณ์แตมี่คราบน�า้ตาเป็นทางยาว เธอจบูแก้มเขา และริมฝีปากพ่ีชายของเธอ จากนัน้ก็ร่วมหลบันอนกบัเดก็
หนุม่ทัง้สอง 
 “เราเกิดจากดอกไม้ เพราะงัน้ เราถงึได้แตกตา่งจากคนอ่ืน ๆ ” เธอลบูไล้แผน่หลงัของเดก็หนุม่ พวกเขาถกู
ทิง้ไว้ด้วยกนัหลงัจากท่ีพ่ีชายของเธอพอใจแล้ว 
 “ฉนัเกิดมาในวนัหนึง่ท่ีกล้วยไม้สีขาวผลิบานต้นเดือนมกราคม แม่รักฉนัมาก แตว่า่ฉนัเหมือนเป็นคนอ่ืน
ส�าหรับครอบครัว ถงึพอ่แมจ่ะรักฉนั แตว่า่ทกุกครัง้ท่ีพ่ีมองฉนั ฉนัรู้สกึวา่ตวัเองเป็นอ่ืนเสมอ แตจ่ริง ๆ แล้วเขารัก
ฉนั ฉนัเพ่ิงจะรู้ไมน่านมานีแ้หละ และเขาก็รักเธอด้วย” เดก็หนุม่ผลกัเดก็สาวออก เขาร้องไห้สะอกึสะอืน้ พยายาม
ปาดน�า้ตา เดก็สาวปลอบโยนเขา แลบลิน้เลียกินน�า้ตาท่ีรสชาตหิวานหอม
 “ไมดี่เหรอท่ีถกูรัก” ความวา่งเปลา่ในดวงตาเธอท�าให้เดก็หนุม่ย่ิงเคว้งคว้าง
 “ฉนัคดิวา่เธอรักฉนั”
 “ฉนัรักเธอ เพราะฉนัรักเธอยงัไงละ่ ฉนัถงึได้ท�าแบบนี”้ เดก็หนุม่ไมเ่ข้าใจ แตเ่ขาไมก่ลา่วอะไรออกมาอีก 
 เดก็หนุม่ยงัคงรักเดก็สาว เธอก็ยงัคงรักเขาและพ่ีชายของเธอ ความรักก็คือการแบง่ปันสนิะ เดก็หนุม่มอง
เด็กสาวท่ีนอนซบไหล่เขาอยู่ด้านซ้าย และใบหน้าของพ่ีชายเธอท่ีอยู่ท่ีด้านขวา กลิ่นหอมของดอกไม้สองชนิด
อบอวลอยูท่ัว่ทัง้ห้อง โดยเฉพาะกลิน่ของดอกกหุลาบ  
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Strange #12
 เม่ือแมจ่บัได้วา่เขาเอาลปิสตกิของเธอมาเลน่ แมไ่มไ่ด้ตีเขาอยา่งท่ีเขาคดิ เธอดงึลปิสตกิออกมาแล้วรีบเช็ด
สชีาดบนริมฝีปากเขา พร้อมกบัร้องไห้ไปด้วย เธอเอาเคร่ืองส�าอางทัง้หมดยดัลงในลิน้ชกัโต๊ะเคร่ืองแปง้ แล้วก�าชบั
กบัเขาวา่ห้ามหยิบเคร่ืองส�าอางของเธอมาเลน่อีก 
 “ห้ามเอาเคร่ืองส�าอางของแม่มาเลน่อีกนะ เข้าใจไหม?” เขาพยกัหน้ายอมรับ และไม่เคยแตะต้องเคร่ือง
ส�าอางของเธออีกเลย 
 กระทัง่เดก็ชายโตขึน้กลายเป็นเดก็หนุ่ม เขาเข้าเรียนมหาวิทยาลยัใกล้บ้าน คนรักคนแรกของเขาเป็นเดก็
หนุม่ท่ีเรียนตา่งสาขา ทัง้สองแอบพบกนัทกุวนัหยดุสดุสปัดาห์ ทกุอยา่งราบร่ืน จนกระทัง่เขาพบวา่ คนรักของเขา
ไปหลบันอนกบัผู้หญิงคนอ่ืน เขาไมเ่คยกลบัไปหาเดก็หนุม่คนนัน้อีกเลย 
 “ตลกดีเหมือนกนั ฉนัไม่ได้เสียใจอะไรมากมายอย่างท่ีคิด” เขาพดูกบัเพ่ือนสาวคนสนิท เธอมองเขาด้วย
ความออ่นโยนปนสงสาร ลบูไหลเ่ขาเป็นเชิงปลอบ
 “เพราะเธอไมไ่ด้รักเขาอยา่งท่ีคดิไปเองนะ่ส”ิ  
 “นัน่สนิะ”
 เดก็หนุม่มกัจะข่ีมอเตอร์ไซค์ให้เพ่ือนสาวซ้อนท้ายเสมอ เธอชอบพาเขาไปยงัสถานท่ีท่ีเขาไมเ่คยไปมาก่อน 
เธอดเูหมือนผู้หญิงแปลก ๆ  ความคดิอา่นตา่งจากคนวยัเดียวกนั ชอบท�าตวัไมน่า่สนใจ แตค่�าพดูจาคมคายเสมอ 
ในช่วงคาบวา่งรอเวลาเรียนเธอจะชวนเขาไปนัง่กินข้าวท่ีร้านริมแมน่�า้ เฝา้มองแสงแดดเป็นประกายเหนือผิวน�า้
ระยิบระยบั ท่ีร้านนัน้มีเดก็เสร์ิฟหน้าตาเรียบ ๆ สงูเก้งก้าง แตไ่มรู้่วา่ท�าไม ทกุครัง้ท่ีเขากบัเพ่ือนสาวไปท่ีร้านนัน้ 
เดก็เสร์ิฟคนนีจ้ะชอบมองมายงัโต๊ะพวกเขา ราวกบัรอคอยท่ีจะได้พบกนัอีกครัง้ 
 “เขาชอบเธอ” เพ่ือนสาวกลา่ว
 “บ้านะ่ เขานา่จะมองเธอมากกวา่”
 “เช่ือฉนัส”ิ เธอยิม้กร่ิม
 “แตฉ่นัรู้วา่เธอไมไ่ด้ชอบแบบนี”้
 สายตาท่ีเด็กเสิร์ฟคนนัน้มองมา ใสซ่ือ บริสทุธ์ิเหมือนกบัแม่น�า้ท่ีไหลผ่านร้านอาหารแห่งนี ้ เด็กหนุ่มรู้สกึ
วบูวาบแปลก ๆ 
 วนัหนึง่ฝนตกหนกัจนอาจารย์ประกาศยกเลกิคาบเรียน เขานอนเบ่ือหน่ายอยูบ่นเตียง เฝา้มองออกไปยงั
ทิวทศัน์ท่ีพร่ามวัไปด้วยสายฝน เขาได้ยินเสียงเคาะประต ูก็นกึแปลกใจ แตอ่าจจะเป็นเพ่ือนสาวของเขาก็ได้ เขา
เดนิไปเปิดประต ูแตค่นท่ีอยูห่น้าห้องกลบัไมใ่ชเ่พ่ือนสาว เป็นเดก็หนุม่สงูเก้งก้างท่ีท�างานในร้านอาหารริมแมน่�า้ 
เขายิม้ร่าเหมือนคนโง ่เนือ้ตวัเปียกโชกไปหมด เดก็หนุม่รู้สกึงนุงง 
 “ต้องการอะไร” เขาถามห้วน ๆ 
 “ผมอยากเจอคณุ”
 “รู้ได้ยงัไงวา่อยูท่ี่น่ี” เขารู้สกึหวาดหวัน่ขึน้มา ก�าลกูบดิประตแูนน่เตรียมพร้อมจะปิด เดก็หนุม่เก้งก้างผลกั
เขาอยา่งแรงจนล้มลง เสยีงฟา้ผา่สนัน่ ไฟทกุดวงดบัสนิท แม้แตไ่ฟตรงทางเดนิหน้าห้อง ประตปิูดลง เดก็หนุม่มอง
เหน็ภาพในห้องราง ๆ  ได้ยินเสยีงหายใจหนกัหนว่ง จากนัน้กางเกงของเขาก็ถกูกระชากออก ริมฝีปากครอบลงเนือ้
ผิว เขาครางด้วยความตกใจ ปิดปากตวัเองไว้ มืออีกข้างหนึง่พยายามดนัใบหน้าท่ีซกุลงระหวา่งขาให้ออกไป เสยีง
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ฝนตกหนกัมากขึน้ราวกบัจะพดัอาคารปลวิไปกบัลม เขารู้สกึเหมือนร่างกายถกูหลอมละลาย เนือ้ตวัของเดก็หนุม่
เก้งก้างเยน็เยียบ เม่ือเขาเข้ามากอดรัด เดก็หนุม่รู้สกึเยน็ไปทัง้ตวั แตไ่มไ่ด้เยน็จนหนาวสัน่ บางสิง่บางอยา่งก�าลงั
เคลื่อนเข้ามาชอ่งทางข้างหลงั เขารู้วา่คืออะไร แตก็่ยอมรับให้มนัเข้ามา 
 เขานกึสงสยัวา่เวลาท่ีเพ่ือนสาวของเขากกกอดอยูก่บัใครสกัคน เธอจะรู้สกึแบบเดียวกบัท่ีเขารู้สกึหรือเปลา่
นะ ชอ่งทางของเธอเปียกชุม่และนุม่นวล เขาเคยสมัผสัมาครัง้หนึง่แล้ว ตอนท่ีเธอมาค้างกบัเขา และชวนกนัด่ืม
เหล้าสีเข้ม ไมผ่สมโซดาหรือน�า้แข็ง เพ่ือทดลองวา่พวกเขาจะกินได้มากขนาดไหน พวกเขาเมามาก ความนกึคดิ
ตา่ง ๆ ประมวลผลไมท่นั ทีแรกเธอดงึมือเขาให้ลองแตะต้องด ูเขาคอ่ย ๆ สอดนิว้เข้าไปข้างในอยา่งช้า ๆ เธอไม่
วา่อะไร หลบัตาพริม้ เขาก้มมองตรงนัน้เตม็ตา ลบูคล�าทกุสว่น ท่ีตรงนีคื้อท่ีท่ีทกุคนเคยผา่นออกมาทัง้นัน้ มนัชา่ง
นา่อศัจรรย์ เธอบอกวา่ เธอไมว่า่อะไรถ้าหากเขาวา่จะท่ิมแทงเข้ามา เอาแตก่ระซบิวา่ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร เขาเคลือ่น
เข้าไปอยา่งเช่ืองช้า เปียกชุม่และอบอุน่ เธออ้าปากงบัริมฝีปากลา่งเขา หวัเราะคกิคกั ๆ เหมือนคนเสียสต ิเขาไม่
เคยนอนกบัผู้หญิงมาก่อน แต่พอจะเข้าใจว่าต้องท�าอย่างไรบ้าง เขาไม่รู้ว่าเธอรู้สกึอย่างไร เธอไม่ส่งเสียง ไร้
ปฏิกิริยาร่วม จ้องมองเขาราวกบัสายตาของแมท่ี่เฝา้มองลกูก�าลงัเลน่คนเดียว เธอสอดนิว้เข้าไปในชอ่งทางของ
เขา ท�าให้ทกุอยา่งจบลงโดยท่ีเขายงัไมท่นัจะผละออกจากตวัเธอ โลกหมนุด้วยความรวดเร็ว พวกเขาหลบัไป ต่ืน
ขึน้มาตอนสายสวมเสือ้ผ้าราวกบัไมเ่คยมีอะไรเกิดขึน้ พวกเขายงัคงไปไหนมาไหนด้วยกนั แตห่ลงัจากวนันัน้เธอ
ก็ไมเ่คยขอมาค้างท่ีห้องเขาอีกเลย       
 เขายงัรู้สกึถึงนิว้ของเธอ มนัเย็นเหมือนในตอนนีท่ี้เขาก�าลงัร่วมรักกบัเด็กหนุ่มเก้งก้าง เขาอยู่ในต�าแหน่ง
แบบเดียวกบัท่ีเธอเคยอยูใ่ต้เขา แตเ่ธอชา่งสขุมุ เขายงัคงปิดปากตวัเองไว้ เพราะไมแ่นใ่จวา่เสยีงท่ีอู้ อีอ้ยูใ่นล�าคอ
คือความเจ็บปวดหรือความสขุกนัแน ่ร่างอนัพร่ามวัตรึงมือเขาไว้ บดเบียดเข้ามาย่ิงขึน้ เดก็หนุม่ร้องลัน่ มนัมาก
เกินไป มากเกินไปแล้ว เขาไมเ่คยรู้สกึพงึพอใจในการร่วมรักกบัคนรักสกัครัง้ เหมือนกบัเขากระท�าความผิด เหมือน
ตอนท่ีแมด่งึลปิสตกิออกจากมือเขา เขาไมไ่ด้มีร่างกายท่ีนุม่นวล สว่นโค้งท่ีงดงามแบบเพ่ือนสาว เขายอมเป็นคน
ถกูกระท�า เพราะคดิวา่การยินยอม จะไมเ่กิดปัญหา ไมใ่ชเ่หรอ? ชว่งจงัหวะท่ีร่างเหนือเขาก้มลงมา เดก็หนุม่กดั
เข้าท่ีแก้มแล้วกระชาก แตส่ิ่งติดอยูใ่นปากกลบัไมใ่ช่เลือดหรือเนือ้คาว ๆ แตเ่ป็นน�า้ เหมือนเวลาท่ีเขาด่ืมน�า้อกึ
ใหญ่ เขาพน่ออกมา ได้ยินเสยีงหวัเราะห ึๆ  น�า้ก�าลงัไหลออกมาจากแก้มของเดก็หนุม่เก้งก้าง ไหลพรากลงมาทว่ม
ทัง้ห้อง เขาก�าลงัจะจมน�า้ แตไ่มส่ามารถดิน้รนออกจากการถกูตรึงได้ เขาเงยหน้าขึน้สดูลมหายใจเฮือกสดุท้าย
ก่อนท่ีน�า้จะทว่มมิด 

 สิง่แรกท่ีเขามองเหน็คือแวน่กลมโตของเพ่ือนสาว และคิว้ท่ีดกหนาขมวดเข้าหากนั 
 “ท�าไมเธอนอนแก้ผ้าอยูบ่นพืน้แบบนี ้แถมไมล่อ็กประตอีูก”  
 “เธอมาท�าไม” เขาถามด้วยความแปลกใจ ผดุลกุขึน้นัง่
 “วนันีเ้รามีเรียนไง จ�าไมไ่ด้เหรอ เธอไมอ่า่นแชต ไมรั่บโทรศพัท์ ฉนัเลยมาเคาะห้อง แล้วน่ีน�า้อะไรเน่ีย ยี”้ 
 “โดดเรียนเถอะ” เดก็หนุม่ล้วงมือเข้าไปในกระโปรง รอคอยวา่เพ่ือนสาวจะมีปฏิกิริยาอยา่งไร
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Strange #13

แม่ 
ตัง้แตว่นันัน้ หนก็ูขาดการตดิตอ่จากทกุคน จากทัง้โลกเลยก็วา่ได้ หนปูามือถือใสผ่นงับ้านแตกกระจายเป็นชิน้ ๆ 
แล้วว่ิงออกมา สตาร์ตรถแลน่บึง่ไปจากบ้าน ตอนนัน้หนไูมรู้่วา่อะไรดลใจให้หนหูนีออกมา ถ้าหนเูผชิญหน้าตัง้แต่
ตอนนัน้ ทกุอยา่งก็คงจะจบลง หนโูมโหมาก หนเูกลยีดทกุคน หนไูมเ่ข้าใจวา่ท�าไมหนตู้องมารองรับความคาดหวงั
ของทกุคนไว้ และท�าอะไรท่ีไมอ่ยากท�าเพ่ือคนอ่ืนมาตลอด นัน่แหละ หนถูงึได้ระเบดิ ตูม ทกุอยา่งพงัพินาศ ทัง้มือ
ถือ ชัน้หนงัสือ และรถคนันีด้้วย หนขูบัมนัพุง่หลาวลงแมน่�า้ นา่เสียดายนะ ท่ีมนัเป็นรถรุ่นเก่า ไมง่ัน้หนคูงจะตาย
ไปแล้ว แตห่นกูลวัตายและเพราะเป็นรถรุ่นเก่า ถงึได้เปิดประตวูา่ยน�า้ขึน้มาได้ ถ้าเป็นประตรูะบบไฟฟา้ ป่านนี ้
หนคูงจะบวมพองอยู่ในรถคนันีแ้ล้วก็ได้ รถของแม่ หนขูอโทษนะคะ พอหนวู่ายน�า้ขึน้มา มนัแปลก มนัแปลก 
มาก ๆ  หนพูบวา่ท่ีน่ีไมใ่ชท่ี่ของเรา ไมใ่ชส่ถานท่ีท่ีพุง่หลาวตกลงมา หนเูข้าใจวา่ หนคูงตายไปแล้ว และท่ีน่ีคือโลก
หลงัความตาย หนขูึน้มาบนบกยืนตวัสัน่ด้วยความหนาวเยน็ มองไมเ่หน็แสงไฟอ่ืนเลยนอกจากแสงของดวงจนัทร์ 
ทีแรกหนกูลวัเพราะหนไูมรู้่วา่คนท่ีจะมารับวิญญาณหนไูปสง่จะหน้าตาเป็นแบบไหน แตห่นจู�าได้วา่พอ่เคยเลา่ให้
ฟังวา่เวลาท่ีเราตาย จะมีคนมารับเพ่ือพาไปยงัโลกหน้า สถานท่ีลกึลบัท่ีไมรู้่วา่มีจริงหรือไม ่หรือเป็นสถานท่ีแบบ
ไหน นรก? สวรรค์? ก็คือโลกหลงัความตายใชไ่หมคะแม ่หนก็ูไมรู้่เหมือนกนั หนมูองไปรอบ ๆ  ตวั ชัว่ขณะหนึง่ หนู
เหน็แสงไฟสเีป็นจดุท่ีส้มคอ่ย ๆ  ลอยใกล้เข้ามา มนัคือโคมไฟท่ีท�าด้วยกระดาษเป็นทรงกลม และหญิงสาวคนหนึง่ 
สวมชดุสีขาวยาวกรมเท้า เธอสวยมาก ผมยาวสีดอกเลาทัว่ศีรษะเหมือนผมของคนแก่ แตเ่ธอไมใ่กล้เคียงกบัค�า
วา่แก่เลยสกันิด เธอมีเขาเรียวยาวสองข้างเหนือขมบั เธอไมพ่ดูอะไร นอกจากแย้มยิม้ และจงูมือหนใูห้เดินตาม
หลงัเธอ ราวกบัวา่เธอกลวัหนจูะหนีไป เธอก�ามือหนแูนน่มากจนนา่กลวั เธอคงไมใ่ชย่กัษ์ท่ีจะต้องกินมนษุย์เข้าไป
ใชไ่หม หนก็ูตอบตวัเองไมไ่ด้ เธอพามาท่ีบ้านไม้หลงัหนึง่ จดัแจงให้หนนูอนในห้องท่ีสามารถเปิดประตอูอกแล้ว
มองเหน็สระน�า้กบัดวงจนัทร์ เธอก็ยงัไมพ่ดูอะไร นอกจากลบูคล�าไปทัง้ตวัหน ูหนไูมก่ล้าขดัขืนเธอ ตอ่เม่ือเธอผลกั
หนลูงนอนแผอ่ยูบ่นพืน้ เธอเปลือ้งชดุสีขาวออก ร่างกายเธอหมดจดไร้ต�าหนิ เนียนเหมือนผิวหยก เหมือนผิวของ
แมเ่ลย หนกูลวั เธอร้องเพลงด้วยภาษาประหลาด ๆ  เช็ดน�า้ตาหน ูแล้วจากนัน้หนก็ูเป็นของเธอ ท่ีน่ีแปลกมากเลย
แม ่มนัไมมี่กลางวนัหรือกลางคืน ไมมี่เวลา มนัมีแตค่วามด�ามืด และดวงจนัทร์อยูต่ลอดเวลา เราไมท่�าอะไรเลย 
นอกจากกินแล้วหลบันอนด้วยกนั เธอไมย่อมให้หนอูอกไปนอกบ้านแม้แตก้่าวเดียว ถ้าหนขูดัใจเธอ เธอจะโกรธ
มาก เวลาท่ีเธอโกรธเหมือนกบัปีศาจเลย ผู้หญิงคนนีมี้แตค่วามหวาดระแวง และขีห้วง ยงักบักลวัวา่จะมีใครมา
พบหนเูข้าอยา่งไรอยา่งนัน้เลย ใชแ่ล้ว มนัมีคนอ่ืนในสถานท่ีแหง่นีจ้ริง ๆ หนเูคยได้ยินเสียงกรีดร้อง และบางครัง้
ท่ีเธอออกไปจากบ้าน จะกลบัมาพร้อมรอยเลือดเตม็ตวั แตไ่มมี่แผลสกัแผล เธอออกไปหาอาหาร หนไูมรู้่วา่เธอ
เอาอะไรให้หนกิูน เพราะเธอปรุงเองหมดทกุอยา่ง มนัก็ดไูมต่า่งจากอาหารท่ีหนเูคยกินด้วย หนมีูแตค่วามสงสยั 
และกินเข้าไปทกุวนั โดยไมรู้่วา่มนัคือเนือ้อะไร แล้ววนัหนึง่เธอก็หายไปนานกวา่ปกต ิหนสูงสยั จงึเดนิไปรอเธอท่ี
ประตหูน้า เธอเคยบอกวา่อยา่เปิดออกไป หนเูคยแง้มดคูรัง้สองครัง้ แตไ่มเ่หน็อะไรนอกจากทุง่ดอกไม้สขีาว เพราะ
เธอขวางไว้ตลอด หนเูปิดประตอูอกไป แตม่นัไมมี่แตทุ่ง่ดอกไม้อยา่งท่ีเคยเหน็ มีผู้ชายเขาเรียวยาว ผิวคล�า้ ผมสี
ด�าสนิท ก�าลงักดักินร่างกายของเธออยูใ่นทุง่ดอกไม้ท่ีเลอะเลือดสีแดง หนรูู้แล้ววา่เธอเอาเนือ้อะไรให้หนกิูน แต่
หนไูมรู้่สกึคลื่นไส้เลย หนกูลบัเวทนาตวัเอง เธอตายแล้ว หนคูงจะเป็นรายตอ่ไป เพราะไมมี่ใครดแูลหนแูล้ว หนู
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ก�าลงัจะปิดประต ูชายคนนัน้ลกุขึน้มา เลือดเตม็ตวั หนกูลวัมาก จงึรีบปิดประต ูแตม่นัปิดไมไ่ด้ เพราะมีอะไรขดั
อยู ่เขาเข้ามาตอนไหนก็ไมรู้่ เอาแขนขดัประตไูว้ หนกูลวัมากเลยแม ่หนไูมอ่ยากถกูกิน สดุท้ายเขาก็เข้ามาในบ้าน
ได้โดยไมต้่องออกแรงอะไรมาก เขาคว้าคอเสือ้ลากหนไูปท่ีห้อง เขาไร้ความประณีตไมเ่หมือนกบัหญิงสาว เขาจะ
กลบัมาพร้อมชิน้เนือ้น่าขยะแขยงทกุครัง้ หนไูม่ยอมกิน เขาจะบงัคบับีบคอให้หนกิูนชิน้เนือ้พวกนัน้ลงไป ทัง้ท่ี
ความจริงหนไูมเ่คยรู้สกึหิวกระหายตอ่อาหารเลยสกัครัง้ หนเูกลยีดความป่าเถ่ือน และเขาไมเ่คยยัง้มือเวลาท�าร้าย
หน ูหนอูยากให้ใครสกัคนฆา่เขาเหลือเกิน แตถ้่าหากวา่คนตอ่ไปท่ีมาเป็นเจ้าของหนโูหดร้ายกวา่นีล้ะ่ หนไูมรู้่วา่
จะต้องท�ายงัไง แล้วหนก็ูได้ยินเสียงประตหูน้าเปิดออก มีคนเข้ามา แตไ่ด้ยงัไงละ่ ในเม่ือประตลูงกลอนแล้ว ชาย
คนหนึง่เข้ามาท่ีห้อง ในระหวา่งท่ีเขาก�าลงักดหนลูงบนพืน้ ชายแปลกหน้าผมสดีอกเลา มีเขาท่ีสามย่ืนออกมาจาก
หน้าผาก เขาลากชายผมด�าออกไป หนไูมรู้่วา่เกิดอะไรขึน้ นอกจากเสียงโหยหวน และเสียงฉีกกระชาก เม่ือทกุ
อยา่งเงียบลง ชายแปลกหน้าโผลเ่ข้ามา เขายิม้แย้มราวกบัวา่คุ้นเคย มนัก็แปลก หนรูู้สกึคุ้นเคยกบัเขา เม่ือเขาก้ม
ลงและจบูลงบนหวัไหล ่หนก็ูรู้วา่ เขาก็คือเธอคนนัน้ท่ีพาหนมูาท่ีบ้านหลงันี ้แตท่�าไมละ่ ท�าไมเธอกลบัมาแบบนี ้
ครัง้นีเ้ขาท�าประตลูอ็กแนน่หนาขึน้ และห้ามหนอูอกจากห้อง อา.. แยก่วา่ครัง้ท่ีเป็นผู้หญิงเสียอีก แตไ่มต้่องหว่ง
นะแม ่หนจูะต้องหนีออกไปให้ได้ ถ้าหนยูงัไมต่าย หนเูช่ือวา่อาจจะมีทางออกจากท่ีน่ีก็ได้ แมร่อหนกู่อนนะ ถงึต้อง
ฆา่เขาเพ่ือให้ได้แแกไปหนก็ูยอม 

รอหนูกลบับา้นดว้ยนะคะ 
ดว้ยรกัและคิดถึง        


