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บ่ายวันนั้น เกรต้าผู้เป็นพี่สาวกับตัวฉันกำลังเป็นแบบให้น้าฟินน์ของ 

เราวาดภาพเหมือน เพราะเขารู้ว่าตัวเองกำลังจะตาย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น 

หลังจากฉันเข้าใจว่าตัวเองจะไม่มีวันโตเป็นผู้ใหญ่ ไม่ได้ย้ายเข้าไปอยู่ใน 

อพาร์ตเมนต์กับฟินน์ และใช้ชีวิตด้วยกันไปตราบนานเท่านาน หลังจากที่ 

ฉันเลิกคิดว่าเอดส์คือความผิดพลาดมหันต์อย่างหนึ่ง ครั้งแรกที่เขาเอ่ย 

ปากขอ แมป่ฏิเสธ บอกว่ามันดูน่าขนลกุชอบกล เวลาคดิวา่เราสองคนนัง่อยู ่

ในอพาร์ตเมนต์ของฟินน์ซึ่งมีหน้าต่างบานใหญ่กับกลิ่นลาเวนเดอร์และ 

กลิน่สม้ เวลาทีแ่มค่ดิวา่เขามองเราราวกบัวา่นัน่อาจเปน็ครัง้สดุทา้ยทีจ่ะไดเ้หน็ 

หลานสาว แม่ทนไม่ได้ และแม่ก็บอกด้วยว่าการขับรถจากเวสเชสเตอร์ 

ตอนเหนือไปแมนแฮตตนันะ่มนัไกลจะตาย แม่ยกมอืกอดอก มองตรงเขา้ไป 

ในดวงตาสีฟ้ากระจ่างของฟินน์ แล้วบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเอาเสียเลย

“อย่างกับฉันมีเวลาอย่างนั้นแหละ” เขาบอก

คำนั้นเองที่ทำให้แม่ใจอ่อน

ตอนนี้ฉันอายุสิบห้าแล้ว แต่บ่ายวันนั้นยังสิบสี่อยู่ ส่วนเกรต้าอายุสิบหก  

มันเป็นช่วงปลายเดือนธันวาคม ปี ๑๙๘๖ เราไปอพาร์ตเมนต์ของฟินน์ 

ตอนบ่ายวันอาทิตย์เดือนละครั้ง ติดต่อกันเป็นเวลาหกเดือน ทุกครั้งจะมี 

เพียงแม่ เกรต้า แล้วก็ฉัน พ่อไม่เคยมาด้วย ซึ่งก็ถูกแล้วละ เพราะพ่อ 

ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้

หนึ่ง
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ฉันนั่งเบาะหลังในรถมินิแวน  เกรต้านั่งแถวถัดไปด้านหน้า  ฉัน 

พยายามจัดตำแหน่งที่นั่งให้เป็นแบบนั้นเพื่อจะได้แอบมองโดยที่เธอไม่รู้ตัว  

การเฝา้มองผูค้นถอืเปน็งานอดเิรกทีด่นีะ แตเ่ราตอ้งคอยระวงัตวัดว้ย อยา่ให ้

ใครจับได้เชียวว่าเรามองเขาอยู ่ เพราะถ้ามีใครจบัได้ขึ้นมา เขาจะทำอย่างกับ 

วา่เราเปน็อาชญากรตวัรา้ย ซึง่ดไีมด่เีขาอาจทำถกูแลว้กไ็ด ้ ดไีมด่กีารพยายาม 

สอดส่องสิ่งที่คนอื่นไม่อยากให้เราเห็นอาจสมควรนับเป็นอาชญากรรม  

และสำหรับเกรต้านั้น  ฉันชอบมองผมสลวยสีเข้มของเธอสะท้อนแดด  

ชอบมองปลายขาแว่นที่เหมือนน้ำตาหลงทางสองหยดเล็ก  ๆ  แอบซ่อนอยู่ 

หลังใบหู

แม่เปิดรายการวิทยุ  คิกเอฟเอ็ม  ซึ่งเป็นสถานีเพลงคันทรี แม้ฉันจะ 

ไม่ได้ปลื้มเพลงคันทรีเท่าไร แต่บางครั้ง ถ้าเรายอมเปิดใจ เสียงของนักร้อง 

ที่เปล่งพลังออกมาเต็มที่ก็อาจทำให้เรานึกถึงงานรวมญาติปิ้งบาร์บีคิวในสวน 

หลังบ้าน เชิงเขาปกคลุมด้วยหิมะซึ่งมีเด็ก ๆ กำลังนั่งรถลาก กับมื้อค่ำในวัน 

ขอบคณุพระเจา้ เรือ่งดงีามทัง้หลาย เพราะแบบนัน้แหละ แมฉ่นัถงึไดช้อบฟงั 

คลื่นนี้ระหว่างทางไปบ้านฟินน์

ไม่มีใครพูดอะไรมากระหว่างการเดินทางเข้าเมืองแต่ละครั้ง มีเพียง 

รถแวนที่เคลื่อนไปอย่างนุ่มนวล เพลงคันทรีครวญคร่ำ และแม่น้ำฮัดสัน 

สีเทากับรัฐนิวเจอร์ซีย์สีเทาทะมึนตรงอีกฝั่งของแม่น้ำ ฉันจับตามองเกรต้า 

ตลอดเวลา เพราะมันช่วยห้ามไม่ให้ฉันคิดถึงฟินน์มากเกินไป

ครั้งสุดท้ายที่เราไปเยี่ยมเขาคือวันอาทิตย์ฉ่ำฝนในเดือนพฤศจิกายน ปกติ 

ฟินน์เป็นคนผอมบางอยู่แล้ว – เหมือนเกรต้า เหมือนแม่ เหมือนที่ฉันอยาก 

เป็น – แต่ตอนไปเยี่ยมคราวนั้น ฉันเห็นว่าเขาก้าวเข้าสู่ความผอมในรูปแบบ 

ใหม่ไปแล้ว เข็มขัดของเขาล้วนใหญ่เกินไป เขาก็เลยใช้เน็คไทสีเขียวมรกต 

มาผูกรอบเอวแทน ฉันกำลังจ้องเน็คไทเส้นนั้นพลางสงสัยว่าเขาใช้มันครั้ง 

สุดท้ายเมื่อไร พยายามนึกภาพว่าโอกาสแบบไหนหนอถึงจะเหมาะกับอะไร 

ที่สีแปร๋นและมันเลื่อมขนาดนั้น แล้วจู่  ๆ  ฟินน์ก็เงยหน้าขึ้นจากภาพวาด  

ถือแปรงค้างในอากาศและบอกเราว่า “อีกไม่นานแล้วละ”
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เกรต้ากับฉันพยักหน้า แม้เราจะไม่รู้ว่าเขาหมายถึงภาพวาดหรือเรื่อง 

ที่เขากำลังจะตาย หลังจากนั้นเมื่อกลับมาบ้าน ฉันบอกแม่ว่าเขาดูเหมือน 

ลูกโป่งแฟบเลย ส่วนเกรต้าบอกว่าเขาดูเหมือนแมลงสีเทาตัวน้อยที่ถูก 

ใยแมงมุมสีเทาพันรอบตัว นั่นเป็นเพราะทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกรต้าจะสวยงาม 

กว่าเสมอ แม้กระทั่งการพูดการจาของเธอ

เดือนธันวาคมแล้ว หนึ่งสัปดาห์ก่อนคริสต์มาส เรารถติดอยู่ใกล้กับ 

สะพานจอร์จวอชิงตัน เกรต้าหันตัวจากที่นั่งมามองฉัน เธอส่งยิ้มเจ้าเล่ห์ 

เลก็นอ้ยแลว้ลว้งกระเปา๋เสือ้โคต้เพือ่หยบิกา้นมสิเทลิโทออกมา เธอทำอยา่งนี ้

ในช่วงคริสต์มาสมาสองปีแล้ว เที่ยวพกกิ่งมิสเทิลโทไปไหนต่อไหนเพื่อเอาไว้ 

แกล้งคนเล่น เธอเอามันไปโรงเรียน แล้วก็ใช้ข่มเหงเราที่บ้าน วิธีขี้โกงที่เธอ 

โปรดปรานก็คือแอบย่องไปด้านหลังพ่อกับแม่ แล้วกระโดดยื่นกิ่งมิสเทิลโท 

ไว้เหนือศีรษะพวกเขา๑ พ่อกับแม่ไม่ใช่พวกที่นิยมแสดงความรักต่อหน้า 

คนอื่น เพราะอย่างนั้นเกรต้าก็เลยชอบบังคับให้สองคนนั้นหวานใส่กัน  

ในรถแวน เกรต้าโบกกิ่งมิสเทิลโทวนไปมาให้มันปัดใส่หน้าฉัน

“เดี๋ยวเถอะ จูน” เธอบอก “ฉันจะถือเจ้านี่ไว้เหนือหัวเธอกับน้าฟินน์  

ดูซิว่าเธอจะทำยังไง” เกรต้ายิ้มให้และใจจ่อรอคอย

ฉันรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ ฉันจะต้องใจร้ายกับฟินน์หรือไม่อย่างนั้นก็จะ 

ต้องเสี่ยงติดเชื้อเอดส์ และเธออยากดูฉันตัดสินใจ เกรต้ารู้ว่าฟินน์กับฉัน 

เป็นเพื่อนกันแบบไหน เธอรู้ว่าเขาพาฉันไปแกลเลอรี่ศิลปะ รู้ว่าเขาสอนให้ 

ฉันรู้จักวิธีวาดหน้าคนให้ดูนุ่มนวลขึ้นเพียงแค่ใช้นิ้วถูไปตามลายเส้นดินสอ  

เธอรู้ว่าตัวเองไม่มีส่วนร่วมกับเรื่องแบบนั้น

ฉันยักไหล่ “เขาก็แค่จูบแก้มฉันเท่านั้นแหละ”

แต่แม้จะเอ่ยออกไปเช่นนั้น ใจฉันก็นึกถึงริมฝีปากของฟินน์ที่ตอนนี้ 

แตกเป็นบั้งอยู่ตลอด นึกถึงรอยแยกเล็ก ๆ ที่บางครั้งก็มีเลือดไหล

เกรต้าโน้มตัวเข้ามา เท้าแขนไว้กับหลังเบาะ

 ๑ ในวันคริสต์มาส ชาวตะวันตกนิยมนำก่ิงต้นมิสเทิลโทมาประดับบ้าน มีธรรมเนียมว่าหากชาย - หญิง 

ไปหยุดอยู่ใต้กิ่งมิสเทิลโทจะต้องจูบกัน
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“นั่นสิ แล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าเชื้อโรคจากจูบนั่นจะซึมเข้าผิวที่แก้มเธอ 

ไมไ่ด ้ เธอแนใ่จไดย้งัไงวา่พวกมนัจะไมม่ทีางวา่ยเขา้ไปในกระแสเลอืดผา่นทาง 

รูขุมขนที่เปิดอยู่ของเธอน่ะ”

ฉันไม่รู้หรอก แล้วฉันก็ไม่อยากตายด้วย ฉันไม่อยากตัวเป็นสีเทา

ฉนัยกัไหลอ่กีครัง้ เกรตา้หนัหลงักลบับนเบาะ แตข่นาดดจูากขา้งหลงั  

ฉันยังรู้เลยว่าเธอกำลังยิ้ม

ฝนลูกเห็บตกลงมา ก้อนน้ำแข็งเปียกขนาดเล็กสาดกระทบหน้าต่าง 

ขณะที่เราขับรถผ่านถนนหลายสายในเมือง ฉันพยายามคิดหาคำพูดเด็ด  ๆ  

มาตอบโต้เกรต้า คำพูดที่ทำให้เธอรู้ว่าฟินน์ไม่มีทางเป็นอันตรายต่อฉัน ฉัน 

คิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกรต้าไม่รู้เกี่ยวกับฟินน์ อย่างตอนที่เขาบอกฉันว่า 

ภาพวาดนั้นเป็นแค่ข้ออ้าง เขาเห็นว่าสีหน้าฉันเป็นอย่างไรตอนครั้งแรกที่เรา 

ไปวาดภาพเหมือน เขารอคอยให้แม่กับเกรต้าตรงเข้าไปในห้องนั่งเล่น และ 

ในขณะนั้น เมื่อมีเพียงฉันกับเขาสองคนตรงโถงทางเดินแคบ ๆ ถัดจากประตู 

อพาร์ตเมนต์ เขาก็วางมือบนไหล่ฉันและย่ืนหน้ามากระซิบข้างหูว่า “ไม่อย่างน้ัน 

ฉันจะได้ใช้เวลากับเธอในวันอาทิตย์ได้ยังไงล่ะ จระเข้น้อย”

แต่นั่นเป็นเรื่องที่ฉันจะไม่มีวันบอกเกรต้า เมื่อเราเข้ามาอยู่ในลาน 

จอดรถมืดทึมและกำลังลงจากรถแวน ฉันกลับโพล่งออกไปว่า “ยังไงเสีย  

ผิวคนเราก็มีคุณสมบัติกันน้ำอยู่แล้ว”

เกรตา้ปดิประตเูบา ๆ จากนัน้เดนิออ้มรถแวนมาอยูข่า้งฉนั เธอยนืนิง่ 

ราวสองสามวินาทีขณะจ้องฉัน จ้องมาที่ร่างใหญ่โตเทอะทะ เกรต้าสะพาย 

สายเป้เข้ากับไหล่เล็ก ๆ ผอมบางแล้วส่ายหน้า

“แล้วแต่จะคิดเถอะย่ะ” เธอเอ่ย ก่อนหันหลังกลับ มุ่งหน้าไปทาง 

บันได

แต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกและเกรต้าก็รู้ดี คนเราอาจจะพยายามเชื่อ 

อย่างที่ใจอยากเชื่อ แต่มันไม่ได้ผลหรอก สมองกับหัวใจคอยช่วยกันตัดสิน 

ว่าเราจะเชื่อในสิ่งไหน มันเป็นเช่นนั้น ไม่ว่าเราจะชอบใจหรือไม่ก็ตาม

แม่ใช้เวลาเนิ่นนานในห้องครัวของน้าฟินน์ แม่ชงชาให้เราในกาน้ำชา 

รสัเซยีสวยหรทูีฟ่นินร์ะบายสทีอง สแีดง แลว้กน็ำ้เงนิลงไปพรอ้มกบัหมนีอ้ย 
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เต้นระบำที่สลักลายอยู่รอบด้าน ฟินน์บอกว่ากาน้ำชาชุดนี้สงวนไว้เสิร์ฟให้ 

เฉพาะคนโปรดของเขา แล้วมันก็รอเราอยู่ทุกครั้งที่เรามา จากห้องนั่งเล่น  

เราได้ยินเสียงแม่จัดแจงตู้อาหารแห้ง หยิบกระปุก กระป๋อง จาน และ 

แก้วออกมา ก่อนใส่กลับเข้าไปใหม่ บางครั้งแม่จะยกชามาให้เราข้างนอก  

ซึ่งโดยมากมักเย็นชืดหมดเพราะฟินน์วาดรูปติดพันและไม่ยอมให้เกรต้ากับ 

ฉันขยับตัว ในวันอาทิตย์เหล่านั้น แม่แทบจะไม่มองฟินน์เลย ดูก็รู้ว่าแม่ 

หัวใจสลายที่น้องชายคนเดียวของตัวเองกำลังจะตาย แต่บางครั้งฉันก็คิดว่า 

มันมีอะไรมากกว่านั้นนะ แม่ไม่เคยมองภาพวาดของเขาด้วย แม่จะออกมา 

ข้างนอก วางกาน้ำชา แล้วเดินผ่านขาตั้งกระดานวาดรูปโดยหันศีรษะไป 

ทางอื่น บางครั้งฉันคิดว่าคงไม่ใช่ฟินน์หรอก แต่เป็นผืนผ้าใบกับแปรงแล้วก็ 

ภาพวาดมากกว่าที่แม่พยายามไม่มอง

บ่ายวันนั้น เรานั่งกันอยู่ชั่วโมงครึ่งระหว่างที่ฟินน์วาดภาพเราสองคน เขา 

เปิดเพลง เรเควียม ของโมซาร์ทซึ่งฟินน์กับฉันต่างชอบเพลงนี้มาก แม้ฉันจะ 

ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า แต่ปีที่แล้วฉันขอแม่เข้าร่วมวงนักร้องประสานเสียงใน 

โบสถ์คาทอลิกประจำเมือง เพื่อจะได้ร้องเพลง ไครี ของโมซาร์ทตอนเทศกาล 

อีสเตอร์ ฉันไม่ได้ร้องเพลงเก่งหรอกนะ แต่ประเด็นก็คือถ้าเราหลับตา 

ขณะรอ้งเพลงภาษาละตนิ และถา้เรายนืแถวหลงัสดุเพือ่ทาบมอืหนึง่แตะผนงั 

หินเย็น ๆ ของโบสถ์ได้ละก็ เราจะแสร้งทำเหมือนตัวเองอยู่ในยุคกลางได้เลย  

นั่นละเหตุผลที่ฉันทำอย่างที่บอก นั่นละเหตุผลที่ฉันเข้าร่วมวง

เพลง เรเควียม คือความลับระหว่างฉันกับฟินน์ แค่เราสองคน เราไม่ 

ต้องมองหน้ากันด้วยซ้ำเวลาเขาเปิดเพลงนี้ เราต่างเข้าใจกันดี ครั้งหนึ่งเขา 

พาฉนัไปชมคอนเสริต์ทีโ่บสถง์ดงามบนถนนสายที ่ ๘๔ และบอกใหฉ้นัหลบัตา 

ฟัง นั่นเป็นครั้งแรกที่ฉันฟังเพลงนั้น เป็นครั้งแรกที่ฉันตกหลุมรักมัน

“จับใจใช่มั้ยล่ะ”  เขาว่า  “มันจะลวงให้เธอคิดว่ามันเป็นเพลงที่ 

อ่อนหวาน ไร้พิษสง มันพึมพำเบา ๆ แล้วทันใดนั้นก็จะดังกระหึ่ม เร่งเร้า 

บีบหัวใจด้วยเสียงกลองมหึมา เสียงเครื่องสายกรีดแหลม กับเสียงร้อง 

มดืหมน่ทุม้ตำ่ จากนัน้กก็ลบัมาแผว่เบาอกีครัง้อยา่งรวดเรว็พอกนั รูส้กึไหม  
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จระเข้น้อย รู้สึกหรือเปล่า”

จระเข้น้อยคือชื่อที่ฟินน์ตั้งให้ฉันเพราะเขาบอกว่าฉันเหมือนอะไร 

บางอยา่งทีห่ลงยคุ ทำตวัลบั ๆ ลอ่ ๆ เฝา้มอง และรอคอย กอ่นจะตดัสนิใจ 

ในเรื่องต่าง  ๆ ฉันชอบเวลาที่เขาเรียกฉันอย่างนั้นนะ ฟินน์นั่งอยู่ในโบสถ์  

คอยดูให้แน่ใจว่าฉันเข้าใจเพลงนั้นดีแล้ว “รู้สึกไหม” เขาย้ำอีกครั้ง

และฉนักร็ูส้กึตามนัน้ อยา่งนอ้ยฉนักค็ดิวา่ฉนัรูส้กึนะ หรอืไมอ่ยา่งนัน้ 

ก็แค่แสร้งทำเป็นรู้สึก เพราะสิ่งที่ฉันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยจริง  ๆ ก็คือการที่ 

ฟินน์คิดว่าฉันโง่

บ่ายวันนั้นเพลง  เรเควียม  ลอยล่องอยู่ เหนือทุกสิ่งที่สวยงามใน 

อพาร์ตเมนต์ของฟินน์ บนผืนพรมตุรกีอ่อนนุ่ม หมวกทรงสูงเนื้อไหมที่ 

ด้านข้างเก่ายุ่ยแขวนติดกับผนัง โหลแก้วเมสันโบราณใบใหญ่ซึ่งมีปิ๊กกีตาร์ 

ทกุสีทกุลายที่เปน็ไปไดอ้ดัแน่นเตม็ขวด ปิก๊ดอง ฟนิน์เรยีกอย่างนัน้ เพราะ 

เขาเก็บพวกมันไว้ในโหลดองอาหาร เสียงเพลงลอยล่องไปตามโถงทางเดิน  

ผ่านประตูห้องนอนของฟินน์ซึ่งปิดไว้เป็นพื้นที่ส่วนตัวอย่างที่เป็นมาเสมอ  

แม่กับเกรต้าเหมือนจะไม่ทันสังเกตเห็นว่าริมฝีปากของฟินน์ขยับไปตามเสียง 

ดนตรี  – โวกา มี คัม เบเนดิกตุส...เจเร กูรัม เม ฟีนีส์...สองคนนั้นไม่รู้ 

ดว้ยซำ้วา่ตวัเองกำลงัฟงัเพลงสวดศพ ซึง่กด็แีลว้ละ เพราะถา้แมรู่ว้า่เพลงนัน้ 

เป็นเพลงอะไร แม่คงจะปิดเครื่องเล่นทันทีเลย ทัน ที

หลังจากนั้นพักหนึ่ง ฟินน์ก็หมุนผ้าใบกลับมาเพื่อให้เราได้เห็นสิ่งที่ 

เขาทำ ซึ่งถือว่าพิเศษมากเลย เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาให้เราได้ดูภาพวาด 

ของจริง

“มาดใูกล ้ๆ ส ิ สาว ๆ” ฟนิน์บอก เขาไม่เคยคุยระหวา่งทำงาน เพราะ 

ฉะนั้นเมื่อสุดท้ายก็เอ่ยปาก เสียงของเขาจึงเป็นเสียงกระซิบแหบโหย อาการ 

เขินอายปรากฏบนใบหน้าฟินน์แวบหนึ่ง ก่อนที่เจ้าตัวจะหยิบชาเย็นชืดขึ้นจิบ 

กลั้วคอ “แดนนี เธอด้วย – มาสิ มาดูด้วยกัน”

แม่ฉันไม่ตอบรับ ฟินน์ก็เลยส่งเสียงเรียกไปในครัวอีกครั้ง “มาเถอะ  

เดี๋ยวเดียวเอง ฉันอยากรู้ว่าเธอคิดยังไง”

“ไว้ก่อนแล้วกัน” แม่ตะโกนตอบ “ตอนนี้ยังไม่ว่างน่ะ”
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ฟินน์ยังคงมองไปทางครัวเหมือนหวังว่าแม่อาจเปลี่ยนใจ เมื่อดูท่าว่า 

แม่จะไม่มาแน่แล้ว เขาก็ขมวดคิ้วและหันกลับมาจ้องผ้าใบอีกครั้ง

ฟินน์ยันตัวลุกขึ้นจากเก้าอี้สีฟ้าตัวเก่าที่เขาใช้นั่งวาดรูปตลอด เบ้หน้า 

ขณะจับมันเป็นหลักยึดชั่วคราว เขาเสียหลักไปก้าวหนึ่งและฉันเห็นว่า 

นอกจากเน็คไทสีเขียวที่เอวแล้ว สีสันอย่างเดียวบนตัวฟินน์ก็คือรอยด่าง 

จุดเล็ก ๆ ที่เปรอะไปทั่วชุดคลุมสีขาว สีของฉันและเกรต้า ฉันนึกอยากฉวย 

พู่กันออกจากมือฟินน์แล้วระบายสีลงบนตัวเขาเสียจริง ระบายสีให้เขากลับ 

มาเป็นคนเดิม

“พระเจ้า เสร็จซะที” เกรต้าเอ่ยพลางเหยียดแขนเหนือศีรษะแล้ว 

สะบัดผม

ฉันจ้องมองภาพวาด และเห็นว่าฟินน์วาดให้ฉันอยู่เยื้องมาด้านหน้า 

เล็กน้อยแม้เราจะไม่ได้นั่งกันอย่างนั้น แล้วฉันก็ยิ้ม

“ยังไม่เสร็จ...ใช่ไหมคะ” ฉันถาม

ฟินน์เดินมายืนข้างฉัน เขาก้มศีรษะลงไปมองภาพวาด มองเกรต้า 

ทีเ่ปน็ภาพระบายส ี แลว้กม็องฉนัทีเ่ปน็ภาพระบายสี เขาหยตีา จอ้งตรงไปยงั 

ดวงตาของฉันอีกคนหนึ่ง เขาโน้มตัวเข้าไปใกล้จนใบหน้าแทบจะแตะกับ 

ผืนผ้าใบเปียกแล้วฉันก็รู้สึกขนลุกซู่ที่แขน

“ยงั” เขาเอย่พลางสา่ยศรีษะและยงัคงจอ้งมองภาพวาด “ยงัไมเ่สรจ็ด ี 

เธอเห็นไหม ว่ามันยังขาดบางอย่างไป อาจจะเป็นพื้นหลัง...อาจต้องเติม 

เส้นผมมากกว่านี้นะ คิดว่ายังไงล่ะ”

ฉันหายใจออกให้หน้าอกผ่อนคลาย ไม่อาจเก็บกลั้นรอยยิ้มไว้ได้อีก  

ฉันพยักหน้าอย่างแรง “ฉันก็ว่าอย่างน้ันละค่ะ เราคงต้องมาอีกสักสองสามคร้ัง”

ฟินน์ยิ้มตอบและถูมือซีดเผือดเข้ากับหน้าผากซีดเผือด “ใช่แล้ว อีก 

สองสามครั้ง” เขาว่า

เขาถามว่าถึงตอนน้ีเราคิดอย่างไรกับรูปวาด  ฉันบอกว่ามันวิเศษ 

เหลือเกิน ส่วนเกรต้าไม่เอ่ยอะไร เธอหันหลังให้เรา เกรต้าไม่มองภาพวาด 

ด้วยซ้ำ มอืทัง้สองขา้งของเธอซกุอยูใ่นกระเปา๋เสือ้ และเมือ่หนัตวัมาอยา่งชา้ ๆ  

สีหน้าเธอก็ว่างเปล่า เกรต้าก็เป็นแบบนี้แหละ เธอเก็บซ่อนความรู้สึกนึกคิด 
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ของตัวเองได้เสมอ พอฉันรู้ตัวอีกที เธอก็ล้วงกิ่งมิสเทิลโทออกมาและยืน 

ชูมันไว้ด้วยมือข้างหนึ่ง เธอโบกกิ่งไม้เป็นรูปโค้งราวกับกำลังตัดอากาศเหนือ 

ศีรษะเรา อย่างกับเธอถืออะไรอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่ใบไม้และผลเบอร์รี่ประดับ 

เทศกาลคริสต์มาส ฟินน์กับฉันต่างเงยหน้ามองแล้วหัวใจฉันก็หยุดเต้น เรา 

มองหน้ากันเพียงส่วนเสี้ยวของเวลา ที่อาจเท่ากับเม็ดทรายหนึ่งเกล็ดใน 

นาฬิกาทราย หรือน้ำหนึ่งหยดที่ร่วงหล่นจากก๊อกรั่ว ก่อนที่ฟินน์ น้าฟินน์ 

ของฉัน จะอ่านใจฉันออกอย่าง  ตรงเผง ในช่วงเสี้ยววินาที เขามองเห็นว่า 

ฉนักลวั แลว้เขากโ็นม้ศรีษะฉนัลงมาและประทบัจบูบนผมดว้ยสมัผสัแผว่เบา 

ราวกับผีเสื้อที่โฉบลงมาเกาะ

ระหว่างทางกลับบ้าน ฉันถามเกรต้าว่าฉันจะติดเอดส์จากเส้นผมหรือเปล่า  

เธอยักไหล่แล้วหันไปจ้องมองนอกกระจกตลอดการเดินทางหลังจากนั้น

ฉันสระผมสามรอบในคืนนั้น แล้วห่อตัวนุ่งผ้าขนหนูก่อนคลานซุกใต ้

ผ้าห่มและพยายามข่มตาหลับ ฉันนับแกะ นับดาว และนับใบหญ้า แต่ก็ 

ไม่มีวิธีไหนได้ผล สิ่งเดียวที่ฉันวนเวียนคิดอยู่ในหัวก็คือฟินน์ ฉันนึกถึงจูบ 

แผ่วเบาของเขา ฉันนึกถึงช่วงเวลาเพียงหนึ่งวินาทีตอนที่เขาโน้มตัวเข้าหาฉัน  

เอดส์ เกรตา้ แลว้กแ็มต่า่งหายลบัไปจากหอ้ง มเีพยีงฟนินแ์ละฉนัในช่วงเวลา 

สุดสั้นของชั่วขณะอันแสนสั้นนั้น และก่อนจะห้ามตัวเองทัน ฉันก็นึกสงสัย 

วา่จะเปน็อยา่งไรถา้หากเขาจบูฉนัทีร่มิฝปีากจรงิ ๆ ฉนัรูว้า่มนัวปิรติขนาดไหน  

น่ารังเกียจเพียงใด แต่ฉันอยากบอกความจริงน่ะ ซึ่งความจริงก็คือคืนนั้น 

ฉันนอนอยู่บนเตียง นึกภาพจูบของฟินน์ ฉันนอนคิดถึงทุกอย่างในหัวใจ 

ทั้งสิ่งที่เป็นไปได้ สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ สิ่งที่ผิด สิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่พูดได้ และ 

สิง่ทีไ่มอ่าจพดู แลว้เมือ่ความคดิเหลา่นัน้เลอืนหายไป มเีพยีงสิง่เดยีวเทา่นัน้ 

ที่ยังอยู่ นั่นคือ ต่อไปฉันจะคิดถึงฟินน์ด้วยความเจ็บปวดทรมานขนาดไหน



9

การเข้าป่า ตามลำพังถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแสร้งทำเป็นว่าเราได้หลุด 

เข้าไปในยุคอื่น มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพียงคนเดียว ถ้ามีคนอื่นไปด้วย เรา 

จะนกึออกงา่ยเกนิไปวา่ความจรงิแลว้ตวัเองอยูใ่นชว่งเวลาไหน ปา่ทีฉ่นัเขา้ไป 

มีจุดเริ่มต้นอยู่หลังอาคารประถมปลายและมัธยมของโรงเรียน ป่าเริ่มจาก 

ตรงนั้น ทว่าแผ่ยาวขึ้นเหนืออีกหลายไมล์ไปทางหมู่บ้านมาโฮแพกและเมือง 

คาร์เมล จากนั้นก็ทอดยาวไปยังพื้นที่ที่ฉันไม่รู้จักชื่อ

สิ่งแรกที่ฉันทำเวลาเข้าป่าก็คือแขวนเป้เอาไว้กับกิ่งไม้ จากนั้นจึง 

ออกเดิน ถ้าจะให้ได้ผลเราต้องเดินจนกระทั่งไม่ได้ยินเสียงรถเลย ซึ่งนั่นละ 

ที่ฉันทำ ฉันเดินไปเรื่อย ๆ จนเสียงเดียวที่ได้ยินก็คือเสียงแตกลั่นเบา ๆ ของ 

กิ่งไม้กับเสียงธารน้ำไหลโกรก ฉันเดินตามลำธารไปยังจุดที่มีกำแพงหินแห้ง 

แตกร่วนกับต้นเมเปิลสูง มีถังสังกะสีขึ้นสนิมจนเป็นรูตอกติดอยู่เหนือระดับ 

ศีรษะไปเล็กน้อย นั่นแหละที่ประจำของฉัน นั่นคือที่ที่ฉันหยุดเดิน หนังสือ  

อะริงเคิลอินไทม์ บอกไว้ว่าเวลาก็เหมือนกับผ้าห่มเก่ายับผืนใหญ่ สิ่งที่ 

ฉันชอบก็คือการได้ติดค้างอยู่ในรอยย่นเหล่านั้น ได้ซุกซ่อนตัว ได้หลบอยู่ 

ในชั้นพับแนบสนิทขนาดเล็ก

ส่วนใหญ่แล้ว ฉันจะพาตัวเองไปอยู่ในช่วงยุคกลาง ส่วนมากจะเป็น 

ประเทศอังกฤษ บางครั้งฉันร้องเพลง เรเควียม ท่อนสั้น ๆ กับตัวเอง แม้จะรู้ 

อยูแ่กใ่จวา่เรเควยีมไมใ่ชเ่พลงยคุกลางกต็าม และฉนักม็องดทูกุสิง่ทกุอยา่ง –  

ทั้งก้อนหิน ใบไม้ที่ร่วงหล่น ต้นไม้ตาย  –  อย่างกับฉันมีพลังวิเศษเอาไว้ 

อ่านความคิดของพวกมัน อย่างกับว่าชีวิตของฉันขึ้นอยู่กับการที่ต้องเข้าใจ 

สอง



10

เ งี ยบ เหงา เศ ร้า ทราม

ให้ได้ว่าผืนป่าต้องการจะบอกอะไร

ฉันไม่ลืมนำชุดกระโปรงยี่ห้อกุนน์แซ็กตัวเก่าของเกรต้าสมัยที่เธออายุ 

สิบสองขวบมาด้วย มันเล็กเกินไปสำหรับฉัน ฉันก็เลยต้องสวมเสื้อทับใน 

และปลดกระดุมข้างหลังไว้ ชุดนั้นเหมือนหลุดออกมาจากหนังสือ  ลิตเติ้ล 

เฮ้าส์ออนเดอะเพรรี มากกว่าสิ่งของจากยุคกลาง แต่ฉันทำได้ดีที่สุดก็เท่านี้  

แล้วก็ยังมีรองเท้าบู๊ตยุคกลางด้วย ใคร  ๆ  มักพูดกันว่ารองเท้าเป็นส่วนที่หา 

จุดลงตัวได้ยากที่สุด แต่ไหนแต่ไรมาฉันมีแค่รองเท้าเค็ดส์สีดำเรียบ  ๆ  

ซึ่งฉันพยายามข่มใจไม่มองมัน เพราะเจ้านั่นจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างไป

ฉันได้รองเท้าบู๊ตคู่นั้น  รองเท้าหนังกลับสีดำมีเชือกหนังผูกไขว้ 

ด้านหน้า จากงานเทศกาลยุคกลางที่พิพิธภัณฑ์คลอยส์เตอร์ส ตอนไปกับ 

ฟินน์ มันเป็นเดือนตุลาคม และฟินน์ลงมือวาดภาพเหมือนมาสี่เดือนแล้ว  

นั่นเป็นครั้งที่สามที่เขาพาฉันไปเที่ยวงานเทศกาล ครั้งแรกเขาเป็นคนริเริ่ม  

สว่นอกีสองครัง้หลงัเปน็ความคดิของฉนัเอง ทนัททีีใ่บไมเ้ปลีย่นเปน็สนีำ้ตาล 

และหงิกงอ ฉันก็เริ่มรบเร้าเขา

“เธอกลายเป็นพวกฝักใฝ่ยุคกลางแล้วนะเนี่ย จระเข้น้อย” เขาว่า  

“ฉันเอาอะไรไปใส่หัวเธอนะ”

เขาพูดถูก เป็นความผิดของเขานั่นแหละ ฟินน์โปรดปรานศิลปะ 

ยุคกลาง และตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราก็ใช้เวลาเนิ่นนานดูหนังสือของเขา 

ด้วยกัน ครั้งที่สามที่เรามางานเทศกาลนี้ ฟินน์เริ่มผอมลงแล้ว อากาศเย็น 

จนต้องสวมสเวตเตอร์ขนสัตว์และฟินน์ก็ต้องสวมมันซ้อนกันถึงสองชั้น เรา 

ดื่มมัลด์ไซเดอร์ร้อนด้วยกัน มีเพียงเราสองคนตามลำพังท่ามกลางกลิ่นไหม ้

ของเนื้อหมูที่ปิ้งอยู่บนเหล็กย่าง เสียงดนตรีจากลูต๑ เสียงม้าร้องฮี ้ๆ ก่อนจะ 

ลงทำศกึสปัระยทุธจ์ำลอง และเสยีงกระดิง่จากนกัฝกึเหยีย่ว ฟนินเ์จอรองเทา้ 

บู๊ตในวันนั้นและซื้อให้ฉันเพราะเขารู้ว่าฉันต้องชอบแน่ เขาอยู่กับฉันที่ซุ้ม 

ขายรองเท้า ผูกเชือกหนังสาก ๆ ให้ฉันครั้งแล้วครั้งเล่าราวกับไม่มีอย่างอื่นที่ 

อยากทำ ถ้ามันไม่พอดี เขาก็จะช่วยถอดบู๊ตออกจากเท้าฉัน บางครั้งมือเขา 

 ๑ lute เครื่องสายโบราณชนิดหนึ่ง รูปร่างเหมือนลูกแพร์ผ่าครึ่ง
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ปัดมาโดนข้อเท้าหรือหัวเข่าเปลือยเปล่า แล้วฉันก็หน้าแดง อันนี้ฉันไม่ได้ 

เล่าให้เขาฟังหรอก แต่ฉันดูให้แน่ใจว่าฉันเลือกรองเท้าที่ใหญ่เผื่อไว้สองไซส์  

ฉันไม่แคร์ว่าจะต้องสวมถุงเท้าสักกี่คู่เพื่อให้มันพอดี ฉันไม่มีวันอยากโต 

จนเท้าคับบู๊ตคู่นั้นหรอก

ถ้าฉันมีเงินเยอะ  ๆ  ฉันจะซื้อป่าเอาไว้สักหลายเอเคอร์ ฉันจะสร้างกำแพง 

ล้อมรอบแล้วอาศัยอยู่ในนั้นให้เหมือนกับอยู่ในยุคอื่น บางทีฉันอาจเจอใคร 

สกัคนทีจ่ะอยูก่บัฉนัทีน่ัน่ดว้ย ใครสกัคนทีเ่ตม็ใจสญัญาวา่เขาจะไมห่ลดุปาก 

พูดถึงอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับยุคปัจจุบัน ฉันไม่รู้ว่าจะหาคนคนนั้นเจอหรือ 

เปล่า ฉันยังไม่เคยเจอใครที่ดูมีเค้าว่าจะให้สัญญาแบบนั้นได้เลย

มีเพียงคนเดียวที่ฉันเล่าให้ฟังเรื่องที่ตัวเองทำในป่า นั่นก็คือฟินน์  

และฉันไม่ได้ตั้งใจจะบอกเขาด้วยซ้ำ  เรากำลังเดินกลับจากโรงหนังไป 

อพาร์ตเมนต์ของเขาหลังจากดู  อะรูมวิธอะวิว ฟินน์กำลังคุยว่าที่ตัวละคร 

ทุกตัวมีเสน่ห์มากเหลือเกินก็เพราะพวกเขามีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น  

และการได้ดูพวกเขาพยายามจะสลัดความสัมพันธ์ออกจากกันมันช่างงดงาม  

แสนจะโรแมนติก เขาว่าอย่างนั้น เขาบอกว่าอยากให้อะไร  ๆ  ในตอนนี้ 

เป็นเหมือนอย่างในหนังจัง ฉันอยากให้เขารู้นะว่าฉันเข้าใจ  – ว่าฉันยอมทำ 

ทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้ย้อนกลับไปในอดีต  –  ฉันก็เลยเล่าเรื่องในป่าให้ 

เขาฟัง เขาหัวเราะและเอาไหล่มากระแทกไหล่ฉันแล้วเรียกฉันว่ายายเด็กทึ่ม  

ส่วนฉันก็เรียกเขาว่าจอมหมกมุ่น เพราะว่าเขาเอาแต่จมปลักอยู่กับการ 

วาดรปู จากนัน้เรากห็วัเราะเพราะรูว้า่แตล่ะคนพดูถกู เรารูด้วีา่เราสองคนคอื 

จอมทึ่มตัวเอ้ที่สุดในโลก แต่ตอนนี้ในเมื่อฟินน์จากไปแล้ว จึงไม่มีใครอีก 

ที่รู้ว่าฉันเข้าไปในป่าหลังโรงเรียน บางทีฉันก็คิดว่าคงไม่มีใครนึกได้ด้วยซ้ำว่า 

ป่าแห่งนั้นมีอยู่จริง
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เราไม่เคย  ได้รับมอบภาพวาดชิ้นนั้น ไม่ได้รับอย่างเป็นทางการ ไม่มี 

ใครเอ่ยปากยกให้

นั่นเพราะมันไม่มีวันวาดเสร็จ ฟินน์บอกอย่างนั้น เราต้องกลับไปนั่ง 

เป็นแบบอีกครั้ง แล้วก็อีกครั้งหลังจากนั้น ไม่มีใครเอ่ยคัดค้านนอกจาก 

เกรต้า ซึ่งเลิกไปหาฟินน์ที่บ้านในวันอาทิตย์ เธอบอกว่าถ้าฟินน์แค่ต้องเก็บ 

รายละเอียดพื้นหลัง เขาก็ไม่จำเป็นต้องให้เราไปที่นั่นหรอก เธอบอกว่าเธอ 

มีอย่างอื่น อย่างอื่นที่ดีกว่าให้ทำในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ 

เช้าที่อากาศเย็นเยือกเดือนมกราคม วันแรกที่ต้องกลับไปเรียน 

หนังสือหลังจากวันหยุดคริสต์มาส เรานั่งรอรถโรงเรียนอยู่หน้าบ้าน บ้าน 

ของเราอยู่บนถนนเฟล์ปส์ซึ่งเป็นถนนสายท้าย  ๆ ของเส้นทางเดินรถโรงเรียน  

เราอาศัยอยู่ด้านใต้สุดของเมือง ส่วนโรงเรียนอยู่เลยจากเมืองไปด้านเหนือ 

เล็กน้อย ถ้าไปตามถนนก็ห่างราวสองไมล์ แต่ถ้าเดินลัดสนามหลังบ้าน 

ผ่านป่า – ซึ่งบางครั้งฉันก็ทำเช่นนั้น – ระยะทางก็จะสั้นกว่ามาก

เนื่องจากบ้านเราเป็นหลังท้าย ๆ  ที่รถโรงเรียนจะมารับ จึงเดายากว่า 

เมื่อไรรถจะมาถึง หลายปีมานี้ เกรต้ากับฉันเสียเวลามากมายไปกับการรอ 

และคอยจ้องไปตามแนวสนามหญ้าหน้าถนน บ้านเรือนบนถนนเฟล์ปส์ 

มีทั้งบ้านทรงเคป๑ และบ้านฟาร์มปะปนกันอยู่ ยกเว้นบ้านทรงทิวดอร์๒ ของ 

 ๑  Cape หรือ Cape Dutch รูปแบบสถาปัตยกรรมที่พบมากในรัฐเวสเทิร์นเคป แอฟริกาใต้  

คือหน้าจั่วมน ลักษณะคล้ายรูปตัว H มักมีปีกแผ่ออกไปสองด้าน

 ๒ Tudor รูปแบบสถาปัตยกรรมช่วงยุคกลาง บ้านทิวดอร์มีลักษณะเด่นคือจะตกแต่งด้วยโครงไม้  

คลังคาแหลมสูง จั่วเป็นรูปกากบาท และมีปล่องไฟงดงาม

สาม
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ครอบครัวมิลเลอร์ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเล็ก ๆ ในซอยตัน ดูก็รู้ว่ามันเป็นทิวดอร์ 

ปลอม เพราะไม่มีใครในเวสเชสเตอร์นอกจากชาวอินเดียนแดงเผ่าโมฮีแกน 

ทีเ่คยอยูใ่นยคุทวิดอร ์ ฉนักเ็ลยไมรู่ว้า่พวกมลิเลอรค์ดิวา่ตวัเองกำลงัหลอกใคร  

บางทีอาจไม่ได้หลอกใครเลย บางทีเรื่องนี้อาจไม่เคยแวบเข้ามาในสมอง 

ของพวกมิลเลอร์ด้วยซ้ำ แต่มันแวบเข้ามาในสมองของฉันทุกครั้งที่เห็นบ้าน 

หลังนั้นเลยทีเดียว บ้านเราเป็นทรงเคปสีฟ้าอ่อน ประตูหน้าต่างสีดำ มีต้น 

เมเปิลสีแดงแผ่กิ่งก้านยื่นออกมาด้านหน้า

เช้าวันนั้น ฉันวิ่งเหยาะอยู่กับที่เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น เกรต้ายืนพิงต้น 

เมเปิลพลางสำรวจมองรองเท้าบู๊ตหุ้มข้อหนังกลับคู่ใหม่ที่เธอสวม เธอถอด ๆ  

ใส่ ๆ แว่นตา เป่าลมแล้วก็เช็ดไอที่เกาะอยู่

“เกรต้า”

“อะไร”

“อย่างอื่นที่ดีกว่าที่เธอทำตอนวันอาทิตย์น่ะ คืออะไรเหรอ”

ฉันไม่แน่ใจหรอกว่าตัวเองอยากรู้จริงหรือเปล่า ฉันยกแขนกอดอก 

รอบเสื้อโค้ตเพื่อดึงให้มันกระชับขึ้น

เกรต้าหันศีรษะอย่างช้า ๆ และยิ้มกว้างโดยไม่ให้เห็นฟัน เธอส่ายหน้า 

แล้วก็เบิกตากว้าง

“หลายอย่างที่ เธอ คาดไม่ถึงเชียวละ”

“อ้อเหรอ” ฉันบอก

เกรต้าข้ามไปยืนอีกฝั่งของถนนเข้าบ้าน 

ฉันเดาว่าเธอคงหมายถึงเซ็กซ์ แต่ก็อีกแหละ อาจไม่ใช่ก็ได้ เพราะ 

ว่าฉันคาดถึง คือฉันไม่อยากคาดถึงหรอกนะ แต่มันดันถึงไปแล้วนี่

เธอถอดแว่นออกอีกและเป่าลมจนทำให้เลนส์เปลี่ยนเป็นสีขาว

“นี่” ฉันตะโกนคุยกับเธอ “เราเป็นเด็กกำพร้าอีกแล้วนะ เข้าช่วง 

ฤดูกาลเด็กกำพร้าแล้ว”

เกรต้ารู้ว่าฉันหมายถึงอะไร เธอรู้ว่าฉันหมายถึงการเป็นลูกกำพร้า 

ในช่วงฤดูกาลจ่ายภาษี ทุกปีก็เป็นเหมือนเดิม ครื้นเครงเฮฮาช่วงคริสต์มาส 

กับปีใหม่ จากนั้นพ่อกับแม่เราก็จะหายต๋อมไปตลอดหลายเดือนอันเลวร้าย 



14

เ งี ยบ เหงา เศ ร้า ทราม

ในชว่งฤดหูนาว พวกเขาออกจากบา้นตอนเชา้ตัง้แตห่กโมงครึง่ และสว่นใหญ่ 

จะไม่กลับบ้านจนกว่าจะหนึ่งทุ่ม เป็นลูกนักบัญชีทั้งสองคนก็อย่างนี้แหละ  

บ้านเราเป็นอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่ฉันจำความได้

ในช่วงฤดูกาลจ่ายภาษี เวลาที่พ่อกับแม่ต้องออกจากบ้านก่อนรถ 

โรงเรียนจะมา พวกเขาเคยขอให้มิสซิสเชงเกอร์ที่อยู่อีกฟากถนนคอยดูเราไว ้

จากหน้าต่างห้องนั่งเล่นของเธอ เกรต้าที่อายุเก้าขวบจะยืนรอรถอยู่กับฉันที่ 

อายุเจ็ดขวบ แม้เราจะรู้ว่ามิสซิสเชงเกอร์อยู่ตรงนั้น แต่ก็ยังมีความรู้สึก 

เหมือนเราอยู่กันตามลำพัง เกรต้าจะยกแขนโอบไหล่ฉันและดึงเข้ามากอด  

บางครั้งถ้าเรารอรถโรงเรียนนานมากหรือว่าหิมะตก เกรต้าก็จะร้องเพลง  

เธอร้องเพลงจาก  เดอะมัพเพ็ตมูวี หรือบางครั้งก็ร้อง “แคโรไลนาอินมาย 

มายด์” ของเจมส์ เทเลอร์ จากอัลบั้ม  เกรทเต็ดฮิตส์  ของพ่อกับแม่ ขนาด 

ตอนนั้นเธอยังเสียงดีแล้วเลย เวลาร้องเพลง เธอเหมือนเป็นคนละคน  

อย่างกับว่ามีเกรต้าอีกคนที่แอบซ่อนอยู่ตรงไหนสักแห่ง เธอจะร้องเพลงแล้ว 

ก็กอดฉันแน่น  ๆ จนกระทั่งมองเห็นรถโรงเรียนเลี้ยวมาที่หัวมุม จากนั้น 

เธอก็จะบอกฉันหรืออาจจะบอกตัวเองว่า  “เห็นไหม ไม่มีอะไรเลวร้าย 

สักหน่อย เห็นหรือเปล่า”

ฉันไม่รู้ว่าเกรต้ายังคงจำเรื่องนั้นได้อยู่หรือเปล่า ฉันน่ะจำได้ แม้แต่ 

ตอนที่เธอทำตัวร้ายกาจกว่าอะไร ฉันมองดูเธอแล้วก็นึกได้ว่าเราเคยเป็น 

อย่างไรกัน

เกรต้าเหลือบมองฉันแวบหนึ่ง พยายามทำไม่รู้ไม่ชี้ พยายามแสร้งทำ 

เหมือนไม่แคร์ เธอยกมือเท้าเอว “โอย จูน จะสะเทือนใจอะไรนักหนา พ่อ 

กับแม่ก็แค่ทำงานดึกน่ะ เลิกคิดมากเสียทีเถอะ” เธอหมุนตัวและหันหลัง 

ให้ฉันอย่างนั้นจนกระทั่งรถโรงเรียนแล่นเข้ามาตามถนน

ฉันไปที่บ้านฟินน์พร้อมกับแม่อีกสามครั้ง  เราเริ่มไปสัปดาห์เว้น 

สัปดาห์แทนที่จะเป็นเดือนละครั้ง และไม่ใช่แค่วันอาทิตย์อย่างเดียว ฉัน 

อยากไปที่นั่นเองแบบที่เคยไปอยู่หรอก อย่างน้อยก็ช่วงเวลาหนึ่ง ฉันอยาก 

มีเวลาได้คุยสนุกกับฟินน์นาน  ๆ แต่ทุกครั้งที่เอ่ยถึงเรื่องนี้ แม่ก็จะบอกว่า  
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“ไว้คราวหน้าดีไหม โอเคนะ จูนี” ซึ่งไม่ใช่คำถามเสียหน่อย แม่กำลังบอก 

ต่างหากว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร ฉันเริ่มรู้สึกเหมือนแม่ใช้ฉันแล้วก็ภาพวาด 

เป็นข้ออ้างที่จะได้ไปที่นั่นและใช้เวลาอยู่กับฟินน์ ฉันคิดมาตลอดว่าสองคน 

นั้นไม่สนิทกันเท่าไร ฉันเดาว่าแม่คงเริ่มเสียใจ และทีนี้ฉันก็เลยเหมือน 

ม้าไม้เมืองทรอย๓ ที่ให้แม่ขึ้นขี่ ซึ่งไม่ยุติธรรมเลย และสิ่งที่เคลือบแฝงอยู่ 

ภายใต้ทุกอย่าง สิ่งที่นิ่งรอราวกับทรายดูด ก็คือความจริงที่ว่าคราวหน้านั้น 

เหลืออีกไม่มากนัก ไม่ต้องบอก ทุกอย่างก็กระจ่างชัดอยู่แล้วว่าเราสองคน 

กำลังค่อย ๆ ตัดโอกาสที่จะได้เจอกันในช่วงเวลาสุดท้ายของฟินน์ออกไป

วันอาทิตย์ ซึ่งกลายเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่เราไปบ้านฟินน์ เกรต้านั่ง 

อยู่ที่โต๊ะเขียนหนังสือและกำลังทาเล็บเป็นสองสี เธอสลับทาเล็บหนึ่งสีม่วง  

อีกเล็บหนึ่งสีดำ เล็บหนึ่งม่วง อีกเล็บหนึ่งดำ ฉันนั่งบนขอบเตียงที่ยังไม่ได้ 

พับเก็บและมองดูเธอ

“เกรต้า” ฉันเอ่ย “เธอก็รู้ว่าอีกไม่นานหรอกนะ ฉันหมายถึงกับฟินน์ 

น่ะ”

ฉันต้องดูให้แน่ใจว่าเธอเข้าใจเหมือนที่ฉันเข้าใจ แม่บอกว่ามันเหมือน 

กับเทปคาสเส็ตที่เรากรอกลับไม่ได้ แต่เราก็มักลืมว่าเรากรอกลับไม่ได้ 

หรอกนะในเมือ่เรากำลงัฟงัอยู ่ แลว้เรากจ็ะลมืความคดินัน้กอ่นหลงใหลไปกบั 

เสยีงเพลงและฟงัไปเรือ่ย ๆ จากนัน้ ยงัไมท่นัรูต้วั เทปนัน่กห็ยดุกกึเสยีแลว้

“รู้แล้วน่า” เกรต้าบอก “ฉันรู้เรื่องที่น้าฟินน์ป่วยก่อนเธอจะรู้อะไร 

เสียอีก”

“งั้นทำไมเธอถึงไม่ไปกับเราล่ะ”

เกรต้าวางขวดยาทาเล็บสีดำและม่วงกลับลงบนชั้นไม้ขนาดเล็กสำหรับ 

วางเครื่องสำอาง จากนั้นหยิบขวดสีแดงเข้มบิดเปิดฝา เธอปาดแปรงกับปาก 

ขวดอย่างตั้งใจ เกรต้าชันเข่าขึ้นและทาเล็บเท้าโดยเริ่มจากนิ้วก้อย

“เพราะไม่ว่ายังไงฟินน์ก็ต้องวาดรูปนั่นเสร็จจนได้” เกรต้าบอกโดย 

ไม่เสียเวลาเงยหน้ามองฉันด้วยซ้ำ “อีกอย่าง เธอก็รู้ดีเหมือนที่ฉันรู้นี่แหละ  

 ๓  Trojan horse หรือม้าไม้เมืองทรอย จากมหากาพย์เรื่อง  อีเลียด เป็นอุบายการบุกเข้าเมือง 

ทรอยของโอดิซุสแม่ทัพกรีก ซึ่งซุกทหารไว้ในม้าไม้ยักษ์ โดยทำเสมือนเป็นบรรณาการที่มอบให้เมืองทรอย
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วา่ถา้ทำได้ เขาคงไมว่าดฉนัในรปูนัน้ดว้ยซำ้ คงมแีคห่ลานจนูสีดุทีร่กัเดีย่ว ๆ  

คนเดียวเลยนั่นแหละ”

“ฟินน์ไม่ทำแบบนั้นหรอก”

“ช่างมันเถอะ จูน ใช่ว่าฉันจะแคร์หรอกนะ ไม่ใช่เรื่องเลย สักวัน 

หนึ่งโทรศัพท์จะดังขึ้นแล้วเธอก็จะรู้ข่าวว่าฟินน์ตายแล้ว เธอจะมีวันอาทิตย์ 

อีกทั้งชีวิตให้ต้องกลุ้ม ถึงตอนนั้นเธอจะทำยังไง ฮึ มันไม่สำคัญแล้วละว่า 

จะวันอาทิตย์วันเดียว หรือมากกว่าน้อยกว่า เธอไม่เข้าใจเลยสินะ”

ฉันไม่เอ่ยอะไร เกรต้าเก่งนักเรื่องทำให้ฉันพูดไม่ออก เธอปิดฝาขวด 

ยาทาเล็บแล้วขยับนิ้วเท้าที่เพิ่งแต้มสีหมาด  ๆ จากนั้นหันมาหาฉันอีกครั้ง  

“อะไรยะ” เธอว่า “เลิกจ้องฉันได้แล้ว”




