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ชายหนุ่มร่างสูงเพรียวในชุดรัดรูปสีดำ   เพื่อโชว์ 
หุ่นงดงามสมบูรณ์แบบ  แต่สวมหมวกไหมพรมสีดำปกปิดดวงหน้าเกือบหมด 

เปิดเพียงช่องดวงตา  ซึ่งทำให้มองเห็นนัยน์ตาคู่สวยที่มีขนตาดกดำเป็นแพ  เขา 

ยืนอยู่บนหน้าผาสูงราว  ๑๐  เมตร

“พร้อมหรือยัง!?”  ผู้กำกับการแสดงหนุ่มใหญ่ตะโกนถาม

“ครับ”  เขาตอบสั้น  ๆ  ตามความเคยชิน

“แอ๊คชั่น!”  ผู้กำกับสั่งเดินกล้อง

ชายหนุ่มกระโดดม้วนตัวลงมายืนอย่างม่ันคงบนเบาะลมข้างล่างอย่างสวยงาม 

ก่อนฉุกคิดได้ว่าคนธรรมดาไม่สามารถทำอย่างนี้ได้  จึงแกล้งก้าวเซเล็กน้อย

“คัต!”  ผู้กำกับส่งเสียงดังก่อนวิ่งเข้ามาใกล้  พลางเอ่ยปากชม  “แหม... 

คุณรุตนี ่สุดยอดเลย  ฉากเสี ่ยงตายยังไงก็เทคเดียวผ่านตลอด”  พร้อมเบียด 

กระแซะเข้าใกล้มากขึ้นประสาตัวเป็นหนุ่ม  แต่ใจเป็นสาว

“คุณรุตไม่สนใจรับบทที่มีบทพูดและแสดงมากกว่านี้เหรอ  รูปร่างหน้าตา 

อย่างคุณนี่  พระเอกยังสู้ไม่ได้”

“ข้า...เอ่อ...ผมไม่ถนัดครับ”  ฟารุคพยายามใช้คำพูดอย่างคนบนโลกสื่อสาร 
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กันตามท่ีอันธิกาแนะนำ  ก่อนจะเดินหนีซ่ึง ๆ หน้า  เพราะไม่ชอบใจผู้กำกับหนุ่มใหญ่ 

ที่คอยฉวยโอกาสแตะเนื้อต้องตัว 

ทว่าอีกฝ่ายยังไม่วายเดินตามมาติด  ๆ 

“ไม่ถนัดก็หัดได้  แล้วพี่จะเทรนให้...ตัวต่อตัว”  ผู้กำกับหัวใจสาวกระซิบ 

เสียงอ้อนตอนท้าย

ฟารุคข่มใจ  ไม่แสดงทีท่ารังเกียจออกนอกหน้า  แต่ไม่วายเอ่ยเสียงกระด้าง 

“ไม่ต้อง!”  พลางดึงหมวกไหมพรมออกจากศีรษะเพราะเริ่มร้อนอบอ้าว

“ต๊าย!  อยู่นี่เอง...พี่ตุ่ม” 

เสียงห้าวที่พยายามดัดให้เล็กดังขึ้น  ก่อนปรากฏร่างชายหนุ่มที่แต่งกาย 

ชุดเดียวกับฟารุค  เพียงแต่ส่วนสูงและความงดงามของกล้ามเนื้อด้อยกว่า  เขา 

เดินเข้ามาคล้องแขนผู้กำกับหมับ

“นี่ถึงคิวเค้าแล้ว  ตัวเองยังไม่มากำกับอีก”

ขณะเดียวกันสาวสวยสวมชุดเสื้อสายเดี่ยว  กางเกงยีนเอวต่ำ  ก็เดินเข้ามา

“พี่ตุ่ม...เพ็ญหมดคิวแล้ว  ขอกลับก่อนนะคะ”

“ย่ะ...หล่อนจะไปไหนก็เชิญ”  ผู้กำกับหัวใจสาวเอ่ยเสียงสะด้ิงกับเพ็ญพักตรา 

นางเอกสาว  ก่อนยกมือตบเบา  ๆ  บนหลังมือหนุ่มที่คล้องแขนตนเอง

“ไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะ...คุณสม”  ผู้กำกับพูดพร้อมจูงมือพระเอกหนุ่มกลับไป 

ถ่ายทำละครต่อ

“เชอะ...สมชาติ  น่าจะเปลี ่ยนชื ่อเป็นเสียชาติมากกว่า  จริงไหมคะ... 

คุณรุต”  เพ็ญพักตรานินทาไล่หลังพระเอกหนุ่มที่เป็น  “แมน”  แค่บนจอทีวี  เมื่อ 

หันมาขอความเห็นจากชายหนุ่ม  ก็เห็นว่าข้างกายว่างเปล่า!  ปราศจากร่างชายหนุ่ม 

หุ่นสะท้านใจสาว  ผู้มีดวงหน้างดงามสมบูรณ์แบบ  ทว่าเคร่งขรึมเป็นนิตย์จน 

ดูเหมือนเย็นชา
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“ข้าไม่ชอบวิถีชีวิตที่นี่เลย”  ฟารุคเอ่ยเสียงเรียบ 

ทว่าอันธิกาซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้โซฟาตรงมุมนั่งเล่นในคอนโดที่เขาเช่าอยู่กลับ 

ได้ยินชัดเจน  หญิงสาวลอบระบายลมหายใจทางปากเบา  ๆ  เข้าใจความรู้สึกของ 

ชายหนุ่มดีว่ากำลังประสบปัญหาวิถีชีวิตที่ไม่คุ้นเคย  จึงคิดหาทางผ่อนคลาย

“ไปเที่ยวเธ็คกันไหม”

“เธ็คคืออะไร”  ฟารุคย้อนถาม

“สถานที่ที ่มีเครื ่องดื่มหลายชนิดให้เลือกดื่ม  มีดนตรีและมีพื้นที่ให้ดิ ้น 

กระจาย”  หญิงสาวอธิบาย

“ดิ้นกระจาย...ข้าได้ยินคนที่นี่พูดคำนี้กันบ่อย ๆ  แต่ทำไมต้องดิ้น  เจ็บปวด 

มากนักหรือ”  ฟารุคเอ่ย  ทีท่าจริงจัง

อันธิกาหัวเราะคิกอย่างกลั้นไม่อยู่

“ข้าพูดอะไรผิดรึ”  ชายหนุ่มถาม  เลิกคิ้วเข้มขึ้นเล็กน้อย

“ปละ...เปล่า...”  หญิงสาวพยายามหยุดหัวเราะ  ซึ่งไม่ง่ายเท่าไรนัก  “ดิ้น... 

ที่นี่หมายถึงเต้นรำ”

“ข้าไม่เข้าใจ”  ชายหนุ่มยอมรับตามตรง  “มีเรื ่องมากมายเหลือเกินใน 

ดินแดนแห่งนี้ที่ข้าไม่เข้าใจ”

“คุณคงคิดถึงบ้าน”  หญิงสาวคาดคะเน...ลึก  ๆ   เธออดรู้สึกลำบากใจไม่ได้

ฟารุคเหยียดมุมปาก...จะยิ้มก็ไม่ใช่  จะบึ้งก็ไม่เชิง

“ข้าไม่มีบ้าน...ข้าไม่เคยมีบ้าน”  น้ำเสียงของเขาหนักแน่น

หญิงสาวรู ้สึกสงสารชายหนุ่มจับใจ  จึงลุกเดินเข้าไปใกล้  เอื ้อมมือไป 

เกาะกุมมือแข็งแรง  แล้วเอ่ยเสียงเบา  ๆ  แต่จริงจัง 

“ที่นี่จะเป็นบ้านของคุณ”

เขามองสบตาเธอก่อนพูด  “ใช่...ข้าจะสร้างบ้านที่นี่”

“งั้นต้องฉลอง”  หญิงสาวพูดยิ้ม  ๆ 

“หือ!?...”  เขาส่งเสียงถาม

“ไปเที่ยวเธ็คกันไง”  หญิงสาวเฉลย
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เสียงเพลงจังหวะร้อนแรง ดังกระหึ่ม...ชายหญิงออกไปเต้น 

หรือดิ้นกันอย่างสะเด็ดสะเด่า  เป็นคู่บ้าง  เป็นกลุ่มบ้าง  และมีบ้างที่ฉายเดี่ยว

ฟารุคยกแก้วเหล้าในมือขึ้นดื่มอึกหนึ่งก่อนเอ่ยกับอันธิกา  ซึ่งผลัดเปลี่ยน 

ชุดนักศึกษามาสวมเสื้อสายเดี่ยว  ก่อนสวมทับเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นอีกที  และ 

กระโปรงสีสันสดใส

	 “ข้าเห็นผู้คนที่นี่แล้ว...พวกเขา  ‘ดิ้น’  อย่างที่เจ้าว่าจริง  ๆ”  เขาพูดค่อนข้าง 

เบา  ทว่ากระแสเสียงของเขากลับไม่ถูกเสียงเพลงและเสียงจ้อกแจ้กจอแจของผู้คน 

กลบ  ยังคงสื่อสารถึงหูอันธิกาอย่างชัดถ้อยชัดคำ

	 อันธิกาหัวเราะเบา ๆ  อดรู้สึกตื่นเต้นไม่ได้  นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฟารุคเข้าเธ็ค 

เท่านั้น  แต่ยังเป็นครั้งแรกของเธอด้วย  โดยเธอขออนุญาตคุณแม่ในทำนอง... 

พี่รุตจะพาเที่ยว  รับรองกลับถึงบ้านก่อนเที่ยงคืน

	 เที่ยงคืน...อย่างกับซินเดอเรลลาแน่ะ!...หญิงสาวคิดในใจ

	 คุณแม่อนุญาต  เพราะเห็นว่าชายหนุ่มคือผู้ช่วยชีวิตลูกสาว  แต่ในความ 

เป็นจริงเธอต่างหากที่เป็นคนชวนเขาเที่ยวกลางคืน

	 “ไปดิ้นกันสักเพลงนะ”  หญิงสาวลุกขึ้นพลางเอ่ย  ฉุดข้อมือชายหนุ่มให้ 

ลุกขึ้น 

	 เขาไม่ขัดขืน  ปล่อยให้เธอดึงออกไปรวมกลุ่มกับคนอื่น  ๆ ที่เต้นรำกันอย่าง 

สนุกสนาน

	 หญิงสาวขยับตัวตามเสียงเพลง  แต่เขากลับยืนตัวแข็งทื่อ

	 “ทำไมไม่เต้นล่ะ”  เธอถาม

	 “ข้าไม่ถนัด”  เขาตอบ

	 “คุณปล่อยใจสบาย  ๆ  แล้วขยับตัวตามใจชอบก็พอ”  หญิงสาวแนะนำ

	 เขายิ้ม  แต่ยังคงยืนนิ่ง

	 หญิงสาวอ้าปากจะพูดต่อ  แต่กลับถูกคนเดินชนเต็มแรง

	 “อุ๊ย!” 

	 เธอเซถลาเกือบไปชนคนอื่นที่เต้นรำอยู่ใกล้  ๆ  ยังดีที่ฟารุคคว้าต้นแขนเธอ 

ไว้ทัน
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	 อันธิกายืนทรงตัวได ้ หันขวับไปมองคนเดินชน  ก็เห็นดาราสาวสวยที่ตนเอง 

ชื่นชอบ

	 เพ็ญพักตรา!

	 เพ็ญพักตราตีสีหน้าไม่รู ้ไม่ชี้  ไม่เอ่ยแม้แต่คำขอโทษ  ทว่ากลับส่งยิ้มให้ 

ฟารุคพร้อมกับทักทายเสียงหวาน

	 “อ้าว...คุณรุต  มาเที่ยวเหมือนกันหรือคะ”

	 “ครับ”  ฟารุครับคำสั้น  ๆ 

	 “เต้นรำกับเพ็ญนะคะ”  หล่อนเอ่ยพร้อมแทรกตัวเข้าประชิด  ตวัดเรียวแขน 

คล้องคอของเขาแล้วเต้นด้วยลีลายั่วยวน

	 ฟารุคยืนนิ่งพลางแกะมือนางเอกสาวที่เหนี่ยวคอเป็นพัลวัน

	 เพ็ญพักตราหน้าเสียเพราะเสียหน้า  หันมามองอันธิกาก่อนถามฟารุค  “คุณ 

มากับยัยเด็กนี่หรือ”

	 “ใช่...”  ฟารุคตอบสั้น  ๆ  ก่อนเอ่ยต่อ  “คุณควรขอโทษเธอ”

	 “ขอโทษ...เรื่องอะไรไม่ทราบ”  หล่อนย้อนถามเสียงสูง

	 “คุณเดินชนเธอ”  ฟารุคกล่าวเสียงเรียบ

	 “อ้อ...เหรอ”  ดาราสาวชายตามองอันธิกาอย่างดูแคลน  “ก็ไม่เห็นบาดเจ็บ 

ตรงไหนนี่”

	 “ฉันเกือบเดินเซไปชนคนอื่น  ถ้าพี่รุตไม่ช่วยไว้ทัน”  อันธิกาเอ่ยอย่างสุด 

จะทน...ความชื่นชอบดาราสาวหายวับในทันที

	 “ช่วยไม่ได้...สถานที ่แบบนี ้  การเดินชนกันเป็นเรื ่องธรรมดาจะตาย” 

เพ็ญพักตรายักไหล่ก่อนชะงักนิดหนึ่ง  ถามอย่างเอะใจ  “อืม...ว่าแต่หล่อนอายุ 

ถึง  ๑๘  แล้วหรือยัง”

	 อันธิกาหน้าซีดเผือด...อายุของเธอยังไม่ถึง  ๑๘  ปีบริบูรณ์! 

	 หญิงสาวรีบสะกิดแขนฟารุค  “พี่รุต...ไปกันเถอะ  พูดกับคนไม่มีมารยาท 

เสียเวลาเปล่า”  ก่อนจะพาฟารุคเดินกลับไปที่โต๊ะ

	 เพ็ญพักตรามองตามหลังอย่างแค้นเคือง  พูดอาฆาตเบา  ๆ  “คอยดู... 

เดี๋ยวฉันจะทำให้แกหลาบจำไปอีกนาน”
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	 “เพ็ญ...อยู่นี่เอง  ผู้ชายคนนั้นเป็นใครอะ...ล้อหล่อ!”  เพื่อนสาวที่มาเที่ยว 

พร้อมเพ็ญพักตราส่งเสียงถาม  สายตาทอดมองฟารุคอย่างสนใจ

	 “สตั๊นต์แมนธรรมดา  ๆ  คนหนึ่ง”  ดาราสาวเอ่ยเพื่อหันเหความสนใจ 

	 ทว่าอีกฝ่ายยังซักถามต่อ  “แนะนำให้ฉันรู้จักได้มั้ย”

	 “เธอไม่กลัวเขาใช้เธอเป็นบันไดไต่เต้าเหรอ”  เพ็ญพักตราถามทีเล่นทีจริง

	 “หล่อ  ๆ  แบบนี้...ฉันยอมให้ไต่ทั้งเต้าเลย”  คนพูดหัวเราะคิกคัก

	 เพ็ญพักตราค้อนขวับอย่างหมั่นไส้ก่อนเอ่ย  “ฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ” 

แล้วเดินแทรกตัวหายไปในกลุ่มคน  ปล่อยให้เพื่อนสาวเต้นรำไปพลาง  ๆ 

	 ดาราสาวไม่ได้เข้าห้องน้ำตามคำอ้าง  แต่กลับเดินลิ่ว ๆ ไปยังรถยนต์ส่วนตัว 

พอเปิดประตูรถเข้านั่งประจำที่คนขับ  ก็กดโทรศัพท์ไปยังหมายเลข  ๑๙๑

	 “สวัสดีค่ะ  ดิฉันเป็นพลเมืองดี  ขอแจ้งข่าวค่ะ”

	 “รบกวนแจ้งชื่อคุณด้วยครับ”  เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับสายเอ่ยปากถามน้ำเสียง 

สุภาพ

	 “ไม่สะดวกเปิดเผยชื่อค่ะ  แต่จะขอแจ้งว่า  ที่เธ็ค...เวลานี้มีเด็กอายุต่ำกว่า 

๑๘  ปีมาเที่ยว  แถมเล่นยาด้วย” 

	 พูดจบ...หล่อนกดตัดสาย  วางโทรศัพท์มือถือลงบนเบาะรถข้าง  ๆ 

	 “เดี๋ยวเถอะแก...ได้สนุกแน่”  ดาราสาวยิ้มเหี้ยมก่อนขับรถออกจากสถาน 

บันเทิงแห่งนั้น

ห้านาทีต่อมา...รถสายตรวจของเจ้าหน้าท่ีตำรวจก็มาถึง  ดวงไฟในเธ็ค 

เปิดสว่างพรึ่บ  เสียงประกาศจากไมโครโฟนดังขึ้น

	 “ขอท่านผู้มีเกียรติทุกท่านโปรดกรุณาอยู่ในความสงบ  เจ้าหน้าที่ตำรวจจะ 

ขอตรวจบัตรประชาชนเท่านั้น  ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ” 

	 “เซ็งว่ะ”  เสียงบ่นพึมพำดังจากโต๊ะข้าง ๆ และจากปากผู้คนท่ีมาเท่ียวกลางคืน 

	 ฟารุคสัมผัสบรรยากาศที่เปลี ่ยนแปลงกะทันหัน  จึงถามหญิงสาวเบา  ๆ 
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“เกิดอะไรขึ้น”

	 “ตำรวจขอตรวจค้นบัตรค่ะ”  อันธิกากระซิบบอก

	 “บัตรอะไร”  ฟารุคซักถามต่อ

	 “บัตรประชาชน...ท่ีคุณก็ไม่มี  ส่วนฉันก็อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้าเธ็ค”  หญิงสาว 

ตอบ  สีหน้าเหยเก

	 “เรื ่องเลวร้ายมากนักหรือ”  ฟารุคถามพลางมองเจ้าหน้าที ่ตำรวจปฏิบัต ิ

หน้าที่อย่างแข็งขัน

	 “ค่ะ...”  อันธิกากระซิบตอบ  “ถ้าตรวจมาถึงเรา  คุณไม่มีบัตรประชาชน  

คุณก็จะถูกตำรวจควบคุมตัวไปโรงพักเพื่อสอบสวนว่าแท้จริงคุณเป็นคนประเทศ 

ไหน  ส่วนฉัน...ตำรวจคงโทร.ติดต่อคุณแม่  คราวน้ีฉันต้องตายแน่ ๆ  เลย”  หญิงสาว 

พูดโอดครวญตอนท้าย 

	 ฟารุคเอื้อมมือจับข้อมืออันธิกาพลางพูดเบา  ๆ  “เจ้าตามข้ามา” 

	 หญิงสาวลุกขึ้นเดินตามอย่างว่าง่าย  เมื่อเห็นเขาพาเดินเลี่ยงไปทางห้องน้ำ 

ก็ไม่วายโต้แย้งเบา  ๆ  ก่อนถอนหายใจเฮือก

	 “ที่นี่ไม่ปลอดภัยหรอกค่ะ” 

	 ฟารุคหันมายิ้มพลางว่า  “ข้ารู้ว่าในห้องน้ำไม่ปลอดภัย  แต่ถ้าไปหลังห้องน้ำ 

จะพ้นจากการตรวจค้น”

	 “ประตูหลังก็คงมีตำรวจดักจับอยู่”  หญิงสาวบอกเสียงอ่อย

	 “ข้าไม่คิดออกประตูหลัง  แต่จะออกตรงนี้ต่างหาก”  เขาชี ้กำแพงก่ออิฐ 

ฉาบปูนแล้วเดินทะลุออกไป  พลอยพาอันธิกาเดินทะลุกำแพงไปด้วย

	 นักเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงตกใจกับเหตุการณ์ตรงหน้าเลยไม่ได้สนใจคนทั้งสอง 

แต่หนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งเห็นเหตุการณ์จะจะตา  เลยยกมือขยี้ตาอย่างไม่เชื่อสายตา 

ก่อนส่งเสียงเอะอะ

	 “มีคนเดินทะลุกำแพงออกไป  ๆ!”
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ฟารุคจูงมืออันธิกา   เดินไปตามถนนสายเปลี่ยว  ห่างจากเธ็คที่ 

เกิดเหตุพอประมาณ  ชายหนุ่มทอดน่องเดินเรื่อยเปื่อยไร้จุดหมาย..สีหน้าเหมือน 

ครุ่นคิดหนัก

	 หญิงสาวเดินเคียงข้างเงียบ  ๆ   ...ไม่อยากทำลายภวังค์ความคิดคำนึงของ 

อีกฝ่าย

	 จนกระทั่งฟารุคเอ่ยปากก่อน  “ข้าว่า...ข้าไม่เหมาะกับโลกของเจ้าสักเท่าไร!”

	 “คุณท้อหรือ”  หญิงสาวอดกังวลใจไม่ได้

	 “ไม่ถึงกับท้อ  แต่ข้ารู้สึกว่าโลกของเจ้าดูวุ่นวายมากกว่าที่คิด  ผู้คนหาความ 

จริงใจยาก  เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม  เอารัดเอาเปรียบ  และเห็นแก่ตัว”  เขาระบาย 

ความในใจ

	 หญิงสาวได้แต่ยิ้ม...ไม่มีข้อแก้ตัว

	 “ตอนแรกที่คุณตามมา  ฉันยังนึกกังวลใจอยู่ว่าคุณจะรู้สึกแบบนี้  แล้ว... 

แล้วสักวันหนึ่งคุณก็จะจากไป”  เธอพูดพลางถอนหายใจยาว

	 “จากไป?”  ชายหนุ่มเอ่ยเป็นเชิงถาม

	 “ค่ะ...ตอนนี้คุณคงคิดถึงโลกของคุณ” 
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	 “คิดถึงรึ”  ฟารุคแหงนหน้ามองดวงดาวบนท้องฟ้าก่อนก้มลงมองคนเดิน 

เคียงข้าง  “อาจจะ...แต่ไม่ได้หมายความว่าข้าคิดจะกลับไป”

	 “ไม่มีความคิดนี้อยู่ในหัวคุณจริง  ๆ   เหรอ”  หญิงสาวถามย้ำ

	 “ถูกต้อง”  เขารับคำหนักแน่น  “ข้ามีความหลังท่ีโลกน้ันมากมาย  แต่ส่วนใหญ่ 

เป็นความหลังไม่น่าจดจำ  ทว่ากลับสลัดไม่หลุดไปจากใจ  เจ้าอยากฟังหรือเปล่าล่ะ” 

	 หญิงสาวพยักหน้าแทนคำตอบ

	 เขานิ่งคิดเรียบเรียงคำพูดครู่หนึ่งก่อนเล่าช้า  ๆ 

	 “ข้าเกิดในหมู่บ้านเล็ก  ๆ แห่งหนึ่ง  ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อ  ซ้ำแม่ยังมาตายตอน 

คลอดข้า  ข้าจึงเกิดมาเป็นเด็กกำพร้าทันที”

	 หญิงสาวบีบมือของเขาอย่างให้กำลังใจพลางเอ่ย  “น่าเศร้าจัง”

	 เขาเหยียดยิ้มเล็กน้อยแล้วเล่าต่อ 

	 “ป้าซาร่า...พี่สาวแท้ ๆ  ของแม่เป็นคนเลี้ยงดูข้า”

	 “ถือว่ายังโชคดี”  หญิงสาวเอ่ย

	 “ก็ไม่แน่นัก”  เขาว่า

	 “ทำไมล่ะคะ”  เธอถามอย่างสงสัย

	 “ตั้งแต่ข้าจำความได้...ข้าหวาดกลัวลุงพอล  สามีของป้าซาร่ามาก  เขามัก 

ทุบตีข้าเป็นประจำ  ถ้าป้าเข้ามาขัดขวางหรือห้ามปราม  ป้าก็จะพลอยถูกทุบตีไปด้วย”

	 ฟารุคนึกย้อนอดีตไปยังวัยเด็ก...

	 เขาเป็นเด็กชายตัวเล็ก  ๆ  รูปร่างผอมแกร็นกว่าเด็กวัยเดียวกัน  เพราะ 

ขาดสารอาหาร  แต่ไม่ใช่เพราะลุงพอลกับป้าซาร่ามีฐานะยากจนข้นแค้น  แท้จริง 

ลุงพอลมีไร่เป็นของตนเอง  มีสัตว์เลี้ยง  และมีฐานะปานกลาง  แต่เพราะลุงพอล 

ออกคำสั่งเด็ดขาด...

	 ‘ไม่ต้องให้มันกินมากนักหรอก...เลือดชั่ว  ๆ  ของพ่อแม่มันจะได้ไม่กำเริบ’ 

	 คำพูดติดปากลุงพอล...เด็กน้อยฟารุคไม่เข้าใจ

	 ‘โธ่...พอล...เขายังเด็กมาก’  ซาร่าขอความเห็นใจ

	 พอลกลับขบกรามกรอด  เอ่ยเสียงลอดไรฟัน  ‘มันย่ิงโตก็ย่ิงเหมือนนังคนช่ัว’

	 ‘ข้าถามจริง  ๆ   เถอะ...ท่านเกลียดอะไรฟาร่านักหนา’  ซาร่ารวบรวมความ 
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กล้าออกปากถาม

	 ‘ข้าเกลียดมัน...หญิงชั่ว  ร่าน  ไร้ยางอาย  มีลูกไม่มีพ่อ’  พอลพูดพลาง 

ขบกรามดังกรอด  ๆ 

	 ซาร่าเค้นเสียงพูด  ‘เพราะท่านรู้แก่ใจว่าท่านไม่ใช่พ่อเด็ก  ฟาร่าไม่เคยยอม 

ท่าน”

	 ผัวะ!...

	 ฝ่ามือหนาเตอะของพอลกระทบแก้มซาร่า  แล้วการทุบตีก็เกิดขึ้นเหมือน 

ทุกครา

	 เด็กน้อยน้ำตาเล็ด  ยกมือปิดปากกลั้นเสียงสะอื้น  วิ่งหนีออกจากบ้าน... 

ทุกครั้งที่ลุงพอลลงมือทุบตีป้าซาร่า  เขาจะพลอยถูกทุบตีด้วย  เขาอยากช่วยป้า 

ซาร่า  แต่ก็รู้ดีว่าช่วยไม่ได้  ทางที่ดีคือหนีไปหลบที่ไหนสักแห่งจนกว่ามืดค่ำ  แล้ว 

จึงค่อยย่องกลับมาที่โรงนา

	 ฟารุควิ่งหนีพ้นจากบ้านไปไม่ไกลก็สะดุดล้มเพราะถูกขัดขา

	 ‘โอ๊ย!...’  ฟารุคร้องลั่นพร้อมล้มกลิ้งคลุกฝุ่น

	 เสียงเด็ก  ๆ  หัวเราะเกรียวกราว

	 ฟารุคเงยหน้าขวับทั้งที่ยังไม่ทันลุกขึ้นยืนด้วยความโกรธเคือง  ก็เห็นจิมมี ่

หัวโจกของเด็กย่านนั้นกับเด็ก  ๆ  อีกสามสี่คน 

	 จิมมีเ่ดินเข้ามาใกลพ้ลางถาม  ‘เฮย้!...จูบพ้ืนอร่อยนกัเหรอวะ’  แลว้กหั็วเราะ 

ขบขัน

	 ‘แกแกล้งข้า...แกขัดขาข้า’  ฟารุคลุกขึ้นยืน  ตะโกนลั่นด้วยความโกรธ

	 ‘อ๊ะ  ๆ   ...ข้าน่ะรึขัดขาแก  มีใครเห็นบ้าง’  จิมมี่หันไปถามเพื่อนพ้อง

	 ‘ไม่เห็น  ๆ  ๆ   ...’ 

	 หลายเสียงตอบกลับเป็นเสียงเดียว

	 ‘เห็นไหม  แกน่ะเดินซุ่มซ่ามเอง  วิ่งมาสะดุดตีนข้า  ยังไม่พูดขอโทษข้าอีก’ 

จิมมี่เอ่ยเสียงดัง

	 ‘ข้าไม่มีวันขอโทษแกหรอก...ไอ้เด็กเกเร’  ฟารุคสวนคำอย่างไม่ยอมแพ้

	 ‘ไอ้ปากเสีย...ไอ้เด็กที่ไม่รู้ว่าพ่อเป็นใคร’  จิมมี่ด่าทอ
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	 เท่านั้นแหละ...ความอดทนอดกลั้นของฟารุคขาดผึง  เขากระโดดชกหน้า 

อีกฝ่ายทั้งที่เสียเปรียบทั้งรูปร่างและน้ำหนัก

	 ตุ้บ!...

	 หมัดเล็ก ๆ กระทบแก้มจิมมี่  ส่งผลให้เจ้าหัวโจกน้อยหงายหลังลงไปนั่งก้น 

จ้ำเบ้า

	 เด็ก  ๆ  มองหน้ากันอย่างงุนงง

	 ‘มัวยืนเซ่ออะไรวะ...รุมมันสิ’  จิมมี่ตวาดลั่นทั้ง  ๆ  ที่ยังไม่ทันลุกจากพื้น

	 เท่านั้นแหละ...รายการมวยหมู่รุ่นเล็กก็เกิดขึ้น

	 จบรายการด้วยอาการสะบักสะบอมของฟารุค...เด็กน้อยว่ิงหนีไปหลบซ่อนตัว 

ที่คันดินนอกหมู่บ้าน  นอนมองดวงดาวบนท้องฟ้า

	 “ท้องฟ้าและดวงดาวของคืนนั้นก็เหมือนกับคืนนี้”  ฟารุคบอกอันธิกา  “แต่ 

ตอนนั้นข้าไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น  จะต้องเจ็บตัวอีกกี่ครั้งกี่หน  จะต้องทน 

หิวโหยอีกนานเท่าไร  ข้านอนหลับฝันบ่อย ๆ ว่าข้าได้กินอาหารจนอิ่มแปล้  แต่กลับ 

ต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะท้องร้องโครกคราก”

	 อันธิกาบีบกระชับมือของเขาอีกครา  เอ่ยเสียงเบา ๆ  “ชีวิตในวัยเด็กของคุณ 

น่าสงสารมาก”

	 “ข้าไม่ชอบความสงสาร”  ฟารุคเอ่ยเสียงเรียบ 

	 หญิงสาวอึ้ง...ไม่รู้จะพูดปลอบโยนอีกฝ่ายอย่างไรดี

	 “และข้าก็ไม่ต้องการคำปลอบโยน”  เขาเอ่ยย้ำ

	 “คุณรู้ว่าฉันคิดอะไรอยู่”  หญิงสาวถามอย่างฉงน

	 “เปล่า...”  เขาตอบปฏิเสธ  “ข้าไม่สามารถอ่านใจคนได้หรอก  เพียงแต่ทุกคน 

พอนึกสงสาร  ก็จะคิดหาคำพูดมาปลอบโยนเท่านั้นเอง”

	 “อ้อ...”  หญิงสาวพยักหน้าเข้าใจ  “แล้วคุณ...เอ่อ...คุณ...”

	 “เจ้าอยากถามอะไรก็ถามมาเถอะ  ข้ารับรองว่าจะตอบ  และไม่โกรธ”  ฟารุค 

กล่าว

	 หญิงสาวยิ้มเล็กน้อยพลางว่า  “คุณเดาถูกอีกแล้วว่าฉันคิดอะไร”

	 “เอาเป็นว่าข้าเดาเก่งก็แล้วกัน”  เขาพูดด้วยทีท่าสบาย  ๆ 
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	 “แน่ใจนะว่าคุณจะไม่โกรธ”  หญิงสาวไม่วายขอคำรับรอง

	 “แน่นอน”  เขารับคำหนักแน่น

	 “งั้นฉันขอถามละกันว่า  ทำไมคุณไม่ถามป้าซาร่าล่ะคะว่าพ่อของคุณคือใคร” 

หญิงสาวเอ่ยถามอย่างใจคิด

	 “ข้าถาม...”  ฟารุคตอบ  “ไม่ใช่แค่ครั้งเดียว  แต่เป็นสิบ ๆ  หน  ร้อย  ๆ  หน 

แต่คำตอบ...”
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‘ป้าไม่รู้’  ซาร่าขมวดคิ้วพลางตอบฟารุค
	 ‘แม่ไม่เคยบอกป้าเลยหรือ’  เด็กชายซักถามต่อ

	 ซาร่าส่ายหน้า...หยาดน้ำตาใส  ๆ  รินไหลตามร่องแก้ม

	 ‘ป้ารักแม่เจ้ามาก  เพราะเรามีกันอยู่แค่สองคนพี่น้อง’  ซาร่าเล่าเท้าความหลัง 

‘ป้าแต่งงานตอนอายุสิบห้า  ตอนนั้นฟาร่าอายุห้าขวบ  หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูเหมือน 

ตุ๊กตา  ผมยาวเป็นลอน  สีทองอร่าม’

	 ‘งั้นข้าก็มีสีผมไม่เหมือนแม่’  ฟารุคพูดแทรกขึ้น

	 ‘จ้ะ’  ซาร่ารับคำ

	 ‘ข้ามีสีผมเหมือนพ่อหรือ’  เด็กชายเลียบเคียงถาม

	 ‘ป้าก็ไม่รู้เหมือนกัน’  ซาร่าตอบพลางหักฝักข้าวโพดจากต้น 

	 เวลาทำงานในไร่  นางพอมีเวลาพูดคุยกับหลานชายกำพร้าบ้าง  แต่เมื่ออยู่ 

ต่อหน้าพอล  นางไม่กล้าแสดงความรักหรือความห่วงใย  เพราะรังแต่จะทำให้ 

ทั้งสองได้รับอันตรายจากพอล

	 ‘หิวมั้ย’  นางถาม

	 ‘ฮะ’  เด็กชายพยักหน้ารับ...ตอนเช้าเขากินซุปถ้วยเล็ก  ๆ   เพียงถ้วยเดียว  
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แล้วก็ถูกไล่ให้ออกมาทำงานในไร่เหมือนผู้ใหญ่ทั้ง  ๆ  ที่เขาเพิ่งมีอายุ  ๖  ขวบ

	 ซาร่าเลือกหักข้าวโพดฝักที่มีเมล็ดไม่แก่จัด  ฉีกเปลือกทิ้ง  แล้วยื่นฝัก 

ข้าวโพดดิบส่งให้หลานกำพร้า

	 ‘กินซะ...ถึงจะดิบก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรรองท้อง’  นางว่า  สงสารหลานชาย 

จับใจ

	 ฟารุคแทะเมล็ดข้าวโพดดิบด้วยความหิวคำหนึ่งพลางร้องขอ  ‘ป้าเล่าเรื่อง 

แม่ต่อสิฮะ’

	 ‘แม่เจ้ายิ่งโตก็ยิ่งสวย...’  ซาร่าเอ่ยพลางถอนหายใจ  ‘น่าเสียดายที่อายุเพียง 

สิบขวบก็ต้องกำพร้าพ่อและแม่  ตอนนั้นป้าเป็นญาติเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของ 

แม่เจ้า  ป้าจึงรับฟาร่ามาอยู่ด้วย’

	 ‘แล้วลุงพอลไม่ว่าหรือฮะ’

	 ‘ตอนนั้นพอลไม่เหมือนเดี๋ยวนี้  เขารักและเอ็นดูฟาร่ามากกว่าป้าเสียอีก’  

ดวงตาของซาร่าคล้ายดั่งมีเมฆหมอกมืดมัว

	 ‘ข้าไม่อยากจะเชื่อ’  เด็กชายเอ่ยตามที่ใจคิด

	 ‘ฟาร่าอยู่กับป้าจนอายุสิบห้า  นางสวย...สวยมาก...สวยราวกับนางฟ้า  นาง 

เป็นที่หมายปองของชายหนุ่มทุกคนในหมู่บ้าน  รวมทั้งพอล’  ซาร่าเอ่ยเสียงเบา  

ทว่าหนักแน่น

	 ‘แต่ลุงพอลมีป้าซาร่าอยู่แล้วนี่ฮะ’  เด็กชายพูดแย้ง

	 ‘เขาคงลืมไป’  ซาร่าพูดประชด

	 ‘ลุงพอลรักแม่  แล้วทำไมถึงเกลียดข้า’  เด็กชายถาม  ไม่เข้าใจความรู้สึก 

นึกคิดของผู้ใหญ่

	 ซาร่าไม่ตอบคำถาม  แต่กลับเล่าต่อ 

	 ‘คืนหนึ ่ง...ฟาร่าหายไปทั ้งคืน  พอลแทบคลุ ้มคลั ่ง  ส่วนป้าก็เป็นห่วง 

กระวนกระวายใจ  แล้วนางก็กลับมาตอนรุ่งเช้า  สีหน้าเหมือนคนกำลังฝันหวาน  

ไม่ว่าใครจะถามอะไร  นางก็ไม่ตอบ’

	 ‘แม่อาจแอบไปนอนหลับในโรงนา’  เด็กชายกล่าวโดยอิงประสบการณ์จริง 

ของตน



พันธะอสูร

��

	 ‘เด็กโง่...’  ซาร่าเอ่ยพลางยกมือยีหัวหลานชาย  ‘นางไม่ได้ถูกพอลทุบตีตั้งแต่ 

เล็กอย่างเจ้า  นางไม่จำเป็นต้องหนีไปนอนในโรงนาหรอก’

	 ‘แล้วแม่ไปไหนฮะ’  เด็กชายพูดพึมพำเหมือนถามตนเองมากกว่า

	 ‘ใคร  ๆ  ก็อยากรู้ทั้งนั้น  ทั้งพอลและข้า  แล้วยังจะพวกหนุ่ม  ๆ  ทั้งหมู่บ้าน  

เพราะหลังจากนั้นนางก็ตั้งท้อง’  ซาร่ากล่าว

	 ‘แม่ตั้งท้องข้าหรือ’  เด็กชายถามอย่างตื่นเต้น

	 ‘ใช่...ตั้งท้องเจ้า’  ซาร่าตอบ

	 ‘แล้วพ่อข้าคือใคร’  เด็กชายถาม  นึกภาวนาว่าจะได้รับคำตอบ  แต่ก็ต้อง 

ผิดหวัง

	 ‘นางไม่ยอมบอก’  ซาร่าตอบแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่  ‘ไม่ว่าจะใช้ไม้อ่อน 

หรือไม้แข็งเค้นถามอย่างไร  นางก็ไม่ยอมปริปากพูด’

	 ‘ทำไมล่ะฮะ’  เด็กชายถามอย่างไม่รู้จะถามอย่างไรให้ดีกว่านี้

	 ‘ไม่รู้สิจ๊ะ...’  ซาร่าพูดพร้อมกับส่ายหน้าอย่างจนปัญญา  ‘มีชายหนุ่มหลายคน 

ในหมู่บ้านตกเป็นผู้ต้องสงสัย  แต่หนุ่ม  ๆ   เหล่านั้นต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า 

ตนเองยินดีจะแต่งงานกับฟาร่า  ถึงนางจะตั้งท้องอยู่ก็ตาม  แต่คนที่ตอบปฏิเสธ 

ความหวังดีเหล่านั ้นกลับกลายเป็นฟาร่า  นางบอกว่านางจะรอ   เขา  รอ   เขา  มา 

รับนางกับลูก  แต่พอถามว่า   เขา  คนนั้นคือใคร...นางกลับปิดปากเงียบ’

	 ‘แม่ไม่ยอมบอกอะไรเลยหรือฮะ’  เด็กชายถามอย่างเกือบจะสิ้นหวัง

	 ‘สิ่งที่แม่เจ้าบอกก็คือ...’

	 ซาร่าหวนระลึกถึงคืนนั้น....คืนที่ฝนตกหนัก  ฟ้าคะนอง

ฟาร่าเจ็บท้องจวนคลอด  ซาร่าไม่เคยทำคลอดมาก่อน  จึง 

ไม่รู้ว่าหนักหนาสาหัสขนาดไหน  แต่จากสีหน้าท่าทางของฟาร่าบ่งบอกว่าเจ็บปวด 

สุดชีวิต  นางให้กำลังใจคนเป็นน้องด้วยการกุมมือชื้นเหงื่อกระชับมั่น

	 ‘พี่...’  ฟาร่าร้องเรียกเสียงดังไม่เกินกระซิบ
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	 ‘อะไรหรือ’  ซาร่าถามพลางก้มลงแนบหูใกล้ริมฝีปากน้องสาว

	 ‘ข้าคงไม่รอดแน่  แต่ลูกของข้าจะต้องรอด’  ฟาร่าพูดเสียงเศร้า 

	 ‘เจ้าอย่าคิดมาก  เจ้าจะต้องรอด’  ซาร่าพูดให้กำลังใจ

	 ‘ข้ารู้ตัวดีจ้ะ  ถ้าข้าตายไป  พี่ช่วยเลี้ยงลูกข้าด้วยนะ  เลี้ยงให้ดีที่สุดเพื่อ 

รอ   เขา มารับนะจ๊ะ...พี่’  ฟาร่าร้องขอ

	 ‘เจ้ายังคิดถึง   เขา  ทำไมกัน...เขา  ไม่เหลียวแลเจ้ากับลูกเลยนะ’  ซาร่าเอ่ย 

อย่างขัดใจ

  ‘เขา  ต้องมีเหตุผลที่สำคัญแน่นอนจ้ะ..พี่  เขา  ต้องการลูกคนนี้มาก  เขา 

บอกกับข้าเองว่า...ลูกคนนี้จะฟื้นคืนความนิรันดรแก่เผ่าพันธุ ์’  เสียงของฟาร่า 

แผ่วลง

	 ‘แล้ว   เขา  เป็นใครกันแน่’  ซาร่าถาม...เป็นครั้งที่พันเห็นจะได้

  ‘เขา  ช่างงดงามนัก...เขา...’  เสียงฟาร่าขาดหายไป...พร้อมกับลมหายใจ 

ของนาง!

	 ซาร่ามองเด็กน้อยฟารุคพร้อมกับถอนหายใจ 

	 ‘นั่นคือเรื่องราวของพ่อเจ้าที่แม่เจ้าบอกป้า  นางตายก่อนจะคลอดเจ้า  ที่เจ้า 

รอดมาได้ต้องถือว่าดวงเจ้าแข็งมาก  เพราะหมอต้องผ่าท้องฟาร่าเพื่อเอาเจ้าออกมา’

	 ฟารุคนิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่ก่อนเอ่ยเสียงเบา  ‘พ่อคงไม่ต้องการข้า’

	 ‘ทำไมเจ้าถึงคิดอย่างนั้น’  ซาร่าถาม

	 ‘ก็...พ่อไม่เห็นมารับข้าสักที’  ฟารุคเอ่ย  น้ำตาแห่งความน้อยเน้ือต่ำใจไหลริน 

	 ซาร่าวางมือจากงาน  ยอบกายลงนั่งยอง ๆ  ข้างหลานชาย  เอื้อมมือทั้งสอง 

จับไหล่บอบบางแล้วบีบเบา  ๆ 

	 ‘ฟารุค...ฟังป้านะ  ป้าเชื่อมั่นว่าการที่เจ้าเกิดมา  จะต้องมีคนยินดียิ่งอยู่ 

สองคน  นั่นคือพ่อกับแม่เจ้า’

	 ‘แล้วทำไมเขาไม่มาหาข้า’  เด็กชายย้อนถาม

	 ‘หลังจากฟาร่าตาย...ป้าก็คิด...’  ซาร่าเอ่ย  ลังเลใจว่าจะบอกดีหรือไม่

	 ‘คิดอะไรฮะ’  เด็กชายถามน้ำเสียงเร่งเร้า

	 ‘สิ่งที่ป้าคิดอาจทำให้เจ้าท้อใจ’  ซาร่าถอนหายใจอีกครา
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	 ‘บอกมาเถอะฮะ...ข้าอยากรู้’

	 ‘เอาละ...ไหน ๆ ก็ไหน ๆ  ’  ซาร่าพูดพลางพยักหน้า  ‘ป้าคิดว่า...พ่อเจ้าคงเป็น 

คนต่างถิ่นที่บังเอิญพบกับแม่เจ้าในคืนนั้น  เขาคงเป็นชายหนุ่มรูปงาม  เพราะด ู

จากเค้าโครงหน้าของเจ้า  แม้จะมีส่วนคล้ายฟาร่าอยู่บ้าง  แต่ก็ไม่มากนัก  เค้าโครง 

หน้าของเจ้างดงามอย่างหาที่ติไม่ได้  โตขึ้นเจ้าจะต้องเป็นชายหนุ่มที่งดงามยิ่ง’ 

ซาร่าหยุดพูดเล็กน้อยก่อนกล่าวต่อ  ‘เขาคงสัญญาว่าจะกลับมารับแม่เจ้า  แต่เขา 

อาจประสบเหตุระหว่างทางเสียก่อน  เช่น  ถูกโจรป่าฆ่าตาย...’

	 ‘พ่อข้าตายแล้วหรือ’  เด็กชายรีบถามเสียงเครือ

	 ‘อาจจะ...เท่านั้น’  ซาร่าตอบแบ่งรับแบ่งสู้

	 ‘ข้าว่าพ่อข้าต้องตายแล้วแน่ ๆ’  ฟารุคปักใจเชื่อ  ‘พ่อข้าต้องตายแล้ว  แม่ข้า 

ก็ตายแล้ว’

	 เด็กชายยกมือสองข้างปาดน้ำตา...ยิ่งปาดน้ำตาก็ยิ่งไหลริน

	 ซาร่าดึงร่างน้อยมาโอบกอดพลางพูดปลอบใจ  ‘แต่เจ้าก็ยังมีป้านะ’

	 ‘ในโลกนี้...ข้าคงเหลือแต่ป้าคนเดียว’  เด็กชายพูดพลางกอดตอบ

	 ‘อย่าร้องไห้นะจ๊ะ...’  ซาร่าพูดปลอบ  ‘วันนี้เป็นวันเกิดครบรอบหกขวบ 

ของเจ้า  ป้าจะทำขนมให้เจ้ากิน  เย็นนี้เราจะไปฉลองวันเกิดกันสองคนที่โรงนา’

“ข้าไม่คิดเลยว่า...คืนที่ข้าอายุครบ  ๖  ขวบจะเกิดเรื่องร้ายแรง 

กับข้ามากมาย”  ฟารุคกล่าวเสียงเรียบ 

	 ทว่าอันธิการับรู้กระแสแห่งความอึดอัดของเขา  หญิงสาวไม่เอ่ยถ้อยคำใด 

เพราะรู้ดีว่าคำปลอบโยนใด  ๆ  ก็ไร้ความหมาย

	 ชีวิตวัยเด็กของเขาบอบช้ำเกินกว่าจะใช้คำปลอบโยนใด  ๆ   เยียวยา

	 เธอทำได้มากที่สุดก็คือ...การรับฟังและเดินเคียงข้างไปกับเขา

	 “คืนนั้นป้าซาร่าแอบมาที่โรงนาซึ่งข้าเฝ้ารอคอยอยู่  ป้ามาพร้อมกับขนม 

ทำจากแป้งสาลีชิ้นใหญ่ที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็น...”  ฟารุคเล่าต่ออย่างช้า  ๆ...
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	 ซาร่า...มือหนึ่งหิ้วตะกร้าขนม  อีกมือหนึ่งหิ้วตะเกียง  พอเดินเข้ามาในโรงนา 

นางวางข้าวของในมือลง  แล้วเดินตรงเข้าสวมกอดร่างน้อยที่หลบซ่อนตัวอยู่ใน 

เงามืด

	 ‘สุขสันต์วันเกิดจ้ะ’  นางบรรจงจูบหน้าผากเด็กชาย  ก่อนหยิบขนมในตะกร้า 

ส่งให้

	 ‘รีบกินสิจ๊ะ’

	 ‘ขอบคุณฮะ’  เด็กชายเอ่ยพลางรับขนมที่ยังอุ่น ๆ  อยู่  บิขนมก้อนกลมเป็น 

สองส่วนแล้วยื่นส่วนหนึ่งให้ซาร่า

	 ‘เรากินด้วยกันนะฮะ...ป้า’

	 ซาร่าส่ายหน้าปฏิเสธ  ‘เจ้ากินเถอะ...ป้าอิ่มแล้ว’

	 ฟารุคจึงกัดกินขนมในมือ...เนื้อขนมนุ่ม  หอม  รสชาติอร่อยที่สุดเท่าที่เคย 

กินมาในชีวิต

	 ทันใดนั้น...เสียงหนึ่งดังขึ้น...

	 ปังงง!... 

	 ประตูโรงนาถูกกระแทกอย่างแรง  สองป้าหลานหันขวับไปมอง  ก็เห็นพอล 

ยืนตระหง่าน  สีหน้าบูดบึ้งอยู่หน้าประตู!!


