
สำนักงานนำสงความซวย

มาแลวครับ





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สิง่ท่ีปรากฏในคลองสายตาของชายวัย 40 ตน ๆ ซึง่

นั่งหอบหายใจจนตัวโยนอยูบนพ้ืน คือเพลิงท่ีกำลังลามเลีย
ไปบนวัสดุตาง ๆ จนมองไมออกแลววา มันเคยเปนอาคาร
หลังใหญหลายหลังมากอน เพราะตอนน้ีมันเปนเพียงแค
ซากปรักหักพังท่ีกำลังถูกเพลิงเผาผลาญอยูเทาน้ัน 

ภาพตรงหนาทำใหชายคนน้ันน้ำตาไหลพราก แต
บนใบหนากลับแตงแตมดวยรอยย้ิมพึงพอใจ จนถาใครมา
เห็นเขาคงตองคิดวาเขาเสียสติแน หรือไมก็ถูกมองดวย

บทนำ
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สายตาประหลาด หากแตอีกเงารางหน่ึงซ่ึงยืนอยูทามกลาง
เปลวไฟกำลังย้ิมใหเขาอยางออนโยน 

‘ตามที่รองขอ มันคงทำใหเจาพอใจไดแลวนะ’  
ผูอยูกลางกองเพลิงเอยถามเสียงนุมนวล ชายผูถูก

ถามพยักหนาชา ๆ  
‘ขอบคุณ... ขอบคุณมากครับ’ 
เขาแทบยกสองมือข้ึนทวมหัว เพ่ือแสดงความขอบคุณ

ตอผูซึ่งกำลังยืนอยูกลางกองไฟน่ัน 
‘ในเม่ือเจาพอใจแลว ก็ถึงเวลาทำใหขาพอใจบาง

ละ’ 
‘ทานตองการส่ิงใดจากผมละครับ?’ 
เจาตัวสงสีหนาประมาณวา หากตองการชีวิต เขาก็

ใหไดตลอดเวลา 
ผูอยูทามกลางเปลวเพลิงเดินเขามาหา เขาเปนชาย

หนุมหนาสวย ดวงตาสีน้ำทะเลคมเขมอยางทรงอำนาจ 
เสนผมสีเทาดำดูละเอียดเหมือนเสนไหมยาวระบาจนถึง
กลางหลัง 

‘ขาตองการสถานท่ีพัก... ไมใชสิ’ 
เขาทำทาคิดอยูเล็กนอย 
‘สถานท่ีในการทำหนาท่ีของขาตางหาก’ 
‘ทำหนาท่ีอะไรหรือครับ?’ 
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ชายหนุมหนาสวยขยับย้ิมเจาเลหขึ้นมาแวบหน่ึง 
แลวผายมือไปทางกองเพลิง  

‘หนาท่ีดังท่ีเจาเห็นอยูนี่ไง’ 
 

Ω
 
ท้ังท่ีตรงหนาคือ ความหายนะ ดวยการทำลายอาคาร

หลังใหญนับสิบหลังพรอมขาวของมากมายภายในใหจม
กองเพลิงไดในเวลาไมถึง 10 นาที แตชายวัย 40 คนน้ีกลับ
ไมรูสึกกลัวหนุมหนาสวยตรงหนาเลยสักนิด 

‘ผมมสีถานท่ีหน่ึงอยูครับ หากทานไมรังเกียจก็เชิญ
ใชสอยไดตามใจชอบเลยครับ’ 

เขาจะยินดีมากหากหนุมหนาสวยน้ีจะนำมันไปใช
ประโยชน 

แตชายหนุมยังไมทันไดพูดอะไรตอบกลับไป ก็มีเสียง
หญิงวัย 40 ตน ๆ ดังขึ้นมาเสียกอน 

‘นี่มันเกิดอะไรข้ึนกัน’ 
สีหนาต่ืนตระหนกฉายชัด ขณะจับจองความหายนะ

ตรงหนา  
‘มิเรียม’  
‘คุณคะ นี่มันเกิดอะไรข้ึน โรงงานของพวกเรา...’ 
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ฝายชายลูบหลังเธอแลวบอกอยางยินดี  
‘มันจบแลวละ ทุกอยางมันจบแลว’ 
‘...จริงหรือคะคุณ?’ 
ฝายชายพยักหนาแลวย้ิม นั่นทำใหน้ำตาเออคลอ

แลวไหลลงอาบแกมมิเรียมทันใด 
‘ขอบคุณพระเจา ขอบคุณเหลือเกิน’ 
พระเจาท่ีเธอเอยถึงแคไหวไหล แลวหัวเราะเบา ๆ 

ในลำคอ 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสียงฝเทาท่ีว่ิงอยางเรงรีบ พรอมกับเสียงหอบหายใจ

แรง ๆ ของเด็กหนุมคนหนึ่ง ดังมาจากซอยแคบ ๆ ใกลหมู
อาคารเกาซึ่งตั้งอยูกลางเมืองอันรุงเรือง เจาของเสียงฝเทา
เหลียวกลับไปดูดานหลังหลายคร้ัง ราวกับกำลังหวาดกลัว
วา... บางอยางจะตามมา ซ้ำแสงสีสมของไฟสองทางย่ิง
ทำใหบรรยากาศรอบ ๆ นากลัวมากข้ึนไปอีก 

‘ตองวิ่งใหเร็วกวาน้ี’ 
แตฝเทาท่ีแสนออนลาเพราะว่ิงมาพักใหญ ทำให 

I
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เด็กหนุมเริ่มกาวขาอยางสะเปะสะปะ 
‘ถาไมรีบหนีละก็ จะตองถูกฆาแน ๆ’ 
อีกไมก่ีกาวก็จะพนจากซอยแคบแหงน้ีแลว แตขา

ของเขากลับออนแรงกะทันหัน ทำใหเจาตัวเซหัวท่ิม แลวก็... 
พล่ัก!! 
“โอย!” 
การเซแบบกำหนดทิศทางไมได ทำใหเขาสงหัวตนเอง

ไปกระแทกกับของแข็งเต็ม ๆ แลวแถมดวยการลมลงไป
วัดพ้ืนอีกดังปาบ กอนจะมีอะไรบางไมรูละ ลมโครมลงมา
ทับอีกขบวนใหญ มันทำใหเขาเขาใจดีเลยวา ความรูสึก
ของหมึกบดเปนเชนไร เพราะตอนน้ีเขาไดกลายพันธุเปน
หมึกบดไปแลว 

“ตายละ เปนยังไงบาง?” 
น้ำเสียงทุมต่ำอยางคนมีอายุ ถามอยางตกใจเจือ

ความหวงใยเล็กนอยตอหมึกบดหมาด ๆ ใตกองเฟอรนิเจอร
เกา ซึ่งน่ีเอง... คือสิ่งท่ีเขาชนเขาไป แลวโดนพวกมันเอาคืน
ดวยการลมลงมาทับอยูตอนน้ีไง 

“ชะ... ชวยดวยครับ”  
สภาพของคนท่ีกำลังตะเกียกตะกายออกมาจากใต

กองของเกา มันทำใหคนมีอายุอยากขยับหางออกไป มากกวา
เขาไปชวย 
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“เธอพอจะคลานออกมาเองไหวไหม ทาทางยังมแีรง
เหลือเฟอนี่นา” 

“ถามแบบน้ีไมคิดจะชวยเลยใชไหม”  
เด็กหนุมใตกองของเกาชักเสียงเขียว 
“เฮอ... ชวงน้ีฉันก็ไมคอยมีแรงเสียดวย ก็คนมัน 

สูงวัยแลวน่ีนา”  
ถอนใจพลางควาโซฟาตัวใหญใกลมือ โยนเขารวม

กองอยางงายดาย 
ตรงไหนแก... ตรงไหนท่ีไมมแีรง... ของเขาละ คำพูด

กับการกระทำคนละเร่ืองแลวพ่ี 
“นี่พ่ีชาย ไมมีความเมตตาตอเพ่ือนรวมโลกบาง

เลยหรือไง” 
“ฉันเลยวัยท่ีเรียกวาพ่ีชายไปไกลแลวละ ปนี้ฉันก็ 

สี่สิบหาแลว”  
คนมีอายุพูดย้ิม ๆ  
“โกหกนา...”  
เขาไมอยากเช่ือเลยจริง ๆ ถึงจะถูกกองของเกาทับ

แบนยังไง เขาก็ยังเห็นวา รูปรางหนาตาของคนคนนี้อยาง
กับอายุแค 20 ลูกตาเขาไมไดถูกทับแบนไปดวยสักหนอย
จะไดมองผิดนะ 

“เร่ืองจริงนะ เพราะง้ันฉันคงไมมีแรงไปดึงเธอออก
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มาหรอก” 
กอนที่เด็กหนุมจะไดโวยอะไรใสคนไมมีแรงอีก  

รถเก็บขยะคันโตก็ว่ิงมาจอดเทียบพอดี 
 

Ω
 
“สวัสดีครับ คุณเฮนเกล วันน้ีมีแตของชิ้นใหญนะ

ครับ”  
พนักงานประจำรถเอยทัก แลวลงมือเก็บทุกอยาง

ขึ้นรถไมใหเสียเวลาสักนาที 
“เพ่ิงไดเฟอรนิเจอรชุดใหมมา เลยเอาของเกามาท้ิง 

นะครับ” 
“หรอืครบั... วาแตกิจการทีท่ำอยูรุงเรืองดไีหมครบั?” 
คนถามยกขยะช้ินใหญสงตอใหอีกสามคนรับขึ้นรถ

ไป 
“ก็พอไปไดครับ”  
เฮนเกลตอบแบบขอไปที 
“อยาหาวาผมนนิทาเลยนะครับ ชือ่บนปายแบบน้ัน

คนสติดีไมกลาเขาไปใชบริการหรอกครับ ผมวาเปล่ียน
เสียเถอะ”  

คนพูดสงสีหนาจริงจังใหรูวา เขาคนหน่ึงละท่ีไม
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เขาไปใชบริการท่ีนั่นเด็ดขาด  
ฮา ฮา 
เฮนเกลหัวเราะนิดหนอย  
“เจาของเขาชอบน่ีครับ” 
แลวก็ทำแบบท่ีเขียนไวบนปายจริง ๆ นี่นา  
นั่นเปนสิ่งท่ีเฮนเกลไมไดพูดออกไป เพราะรูดีวาพูด

ไปก็ไมมีใครเขาใจ รังแตจะคิดวาเขาเปนโรคประสาทไป
เรียบรอยแลวมากกวา 

“เฮย! เด๋ียวสิ ผมไมใชขยะสดนะ~” 
เสียงโวยวายดังลัน่จากส่ิงท่ีอยูในมอืพนักงานเก็บขยะ

ซึ่งกำลังจะโยนเจาสิ่งนั้นลงในชอง ขยะสดยอยสลายเปน
ปุยคุณภาพสูงได ทำใหพนักงานคนน้ันตองจองมองอยาง
ชัด ๆ  

“อาว? ยังมีชีวิตอยูหรือ”  
เขามองอยางแปลกใจ... มั้ง 
“วาไงนะ!”  
เด็กหนุมโกรธจนหนาแดงท่ีถูกเขาใจผิด  
“ผมไมใชขยะ และก็ยังไมตายดวย จาก!~”  
เขาตะเบ็งออกไปสุดเสียง เปนผลใหกัดลิ้นตนเอง

ไป 1 ทีจากความรีบรอนในการพูด 
“อาก~ เจ็บ!” 
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คนเก็บของเกาวางเขาลงแลวหัวเราะรา พอ ๆ กับ
อีกสามคนใกล ๆ  

“ลอเลนนา พวกฉันแยกออกหรอกวาอะไรเก็บได 
อะไรเก็บไมได หรือเก็บไปแลวจะมีปญหาตามมาทีหลังอีก
เปนคันรถนะ” 

ถารูแบบน้ันแลวควาคอผมไปจอหนาชองแยกขยะ
ทำไมละคราบ~ 

เด็กหนุมอยากกระโดดเขาไปเสยพวกเก็บขยะให
ลงถังย่ิงนัก ติดแควา... เวลาน้ีเขาไมมีแรงแลวนะสิ เลยได
แตนั่งแหมะอยูตรงที่ถูกวางน่ันแหละ 

เมื่อเก็บขยะหมดแลวพวกเขาก็ไปที่อื่นตอทันที ทิ้ง
ใหเด็กหนุมน่ังลูบเน้ือลูบตัวเพ่ือบรรเทาความเจ็บจากรอย
ถลอกเพราะลมกลิ้ง แลวยังมีรอยฟกช้ำจากการถูกของเกา
ลมทบัอีกหลายรอยดวย 

“ฉันวาเธอนาจะทำแผลเสียหนอยนะ” 
เฮนเกลเห็นเลือดซึมออกมาจากแผลแลวหัวค้ิวขมวด
“ไมตอง!” 
เด็กหนุมบอกปดอยางไรเย่ือใย หากแตเม่ือลุกข้ึน

เขาก็เซจนเกือบลมอีกคร้ัง ดีที่เฮนเกลเขามารับรางเขาไวได
ทัน ไมงั้นคงไดลงไปวัดพ้ืนโชวความซุมซามอีกหน 

“อยาฝนดีกวานา” 
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“ไมไดฝนสักหนอย” 
เจาตัวดันมือท่ีชวยพยุงออกเทาน้ันละ ลมกนจ้ำเบา

ใหเจ็บจนน้ำตาปร่ิมทนัทีเลย เฮนเกลมองแลวไดแตสายหนา
ในความด้ือของเด็กหนุม 

“เห็นไหม ย่ิงอวดเกงจะย่ิงเจ็บตัวนะ ไปทำแผลกอน
เถอะ ที่ทำงานของฉันอยูใกล ๆ นี่เอง”  

เฮนเกลย่ืนมือใหเด็กหนุมพรอมรอยย้ิมเปนมิตร  
อีกฝายอึกอักเล็กนอยกอนจะยอมจับมือนั่น 

เขารูตวัแลววาตนเองหมดแรงจริง ๆ และแผลท่ัวตัว
ก็ทำใหเขาปวดหนึบจนแทบลมใสอยูรอมรอ การยอมรับ
ความชวยเหลือสกัเล็กนอยคงไมเปนไร เขาจึงยอมใหเฮนเกล 
พยุงเดินไป โดยไมไดสังเกตเลยวา มีสายตามุงรายหลายคู
จับจองท้ังสองอยู 

 
Ω

 
ไฟตามถนนสองสวาง และรานรวงตาง ๆ ที่ประดับ

ไฟไวอยางงดงาม นาแวะเขาไปหลงทางในรานพวกน้ันย่ิง
นัก เฮนเกลพาเด็กหนุมเดินมาครูหน่ึง แลวหยุดท่ีหนาอาคาร
พาณิชยรูปทรงทันสมัยสูง 3 ชั้น บริเวณทางข้ึนสูชั้นบนมี
ปายสีอิฐติดอักษรสีทองอราม อานไดวา สำนักงานนำสง
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ความซวย เดนหราสะทอนแสงไฟแวววาว 
ไมรูเฮนเกลจะสังเกตหรือเปลาวา มุมปากเด็กหนุม

กระตุกนอย ๆ เมื่ออานปายน้ัน ดวงตาฉายแววความไม
วางใจขึ้นมาฉับพลัน 

สำนักงานนำสงความซวย... คนเปดสำนักงานไม
เต็มหรือเปลา 

“ทางน้ี... จริงสิ ฉันยังไมไดถามช่ือเธอเลย ฉัน...  
เฮนเกล” 

ชายวัย 40 แตหนาไมใหเอาเสียเลยแนะนำตัว พรอม
เปดประตูไมเงาวับใตแผนปายสีอิฐ 

เด็กหนุมหลุดสะดุงเพราะมัวแตคิดเรื่อยเปอยเร่ือง
ชื่อสำนักงาน เขาจึงตอบกลับไปแบบตะกุกตะกัก 

“อะ... เออ~ ผมชื่อ ยานุส” 
เฮนเกลพยักหนาแลวใหเด็กหนุมเดินขึ้นบันไดไป

กอน เพ่ือตนจะไดปดประตูแลวตามข้ึนมาเปดประตูสูชั้น
สองให 

ในชั้นน้ีมีหองกวางแคหองเดียวซ่ึงกินเน้ือที่ทั้งช้ัน 
โตะรับรองกับโซฟาสีครีมมีลวดลายดอกไมสีฟาจาง ๆ ตั้ง
อยูกลางหอง ตรงผนังใกลประตูมีตูเหล็กหลายใบต้ังเรียง
กันอยางมีระเบียบ คงเอาไวใสเอกสารตาง ๆ แนนอน และ
มีตูไมเกา ๆ อยูตรงมุมหองอีกใบหน่ึงดวย  
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“ไปน่ังรอตรงน้ันนะ ฉันจะไปเอากลองปฐมพยาบาล 
กอน”  

เฮนเกลช้ีไปยังหมูโซฟา 
ยานุสลากขาชา ๆ กวาจะถึงโซฟาตัวหน่ึงเลนเอา

เจ็บขึ้นอีกมากโข และเขาเกือบจะไดนั่งลงแลวถาสายตาไม
เหลือบไปเห็น... 

รองเทาแบรนดเนมแบบแพงหูดับสวมอยูที่เทาใคร
บางคน วางพาดอยูบนโตะไมแกะสลักลวดลายงามวิจิตร 
แถมไมที่เอามาประกอบเปนโตะตัวนั้นยังเปนไมแบบแผน
เดียวเสียดวย ราคาของโตะคงสามารถซื้อบานหลังเล็ก ๆ 
ไดสักหลัง ในความคิดของเด็กหนุม แตนั่นไมใชสิ่งที่ทำให
เขาหยอนกนลงน่ังไมได 

สิ่งท่ีทำใหยานุสตาคางคือ... 
เจาของขาท่ีสวมรองเทาราคาแพงซ่ึงน่ังอยูบนเกาอ้ี 

แตตัวเขากลับถูกหอดวยเส่ือเกา ๆ มีกระดาษหนังสือพิมพ
ปดหนาไวอยางดีอีกตางหาก 

“แมเจา! ศพสด ๆ จา~” 
ยานุสแหกปากออกไปหมดหลอดเสียง มือไมปด

ปายแบบคนกำลังจะขาดอากาศตายจากความตกใจ  
“ศพ! ไหนครับ อยูไหนหรือครับยานุส”  
เฮนเกลหันกลับมาอยางไวพลางมองหาไปท่ัวหอง 
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“นะ... นั่นไงเลา!” 
ใบหนายานุสซีดจนเร่ิมจะเขียว 
เฮนเกลมองตามน้ิวมือสั่นระริกของเด็กหนุมไป 

แลวก็เจอ...  
“ออ~ ไมใชหรอกครับ นัน่คือเจาของสำนักงานแหงน้ี 

คุณ เตอรกีโรเซฟาน หรือจะเรียกส้ัน ๆ วาคุณ เตอรกีซ ก็ได
ครับ”  

ย้ิมรับแขกเดนชัดบนใบหนาเฮนเกล กอนจะเริ่ม
ลงมือทำแผลใหเด็กหนุม 

ยานุสสงสีหนาไมเชื่อ  
“คนบาอะไรหอเสื่อแลวยังมีกระดาษหนังสือพิมพ

ปดหนาอีก นั่นมันศพขางถนนชัด ๆ” 
“มนัเปนรสนิยมของเขาครับ เขาชอบหลับในสภาพน้ี” 
พูดแบบไมเงยหนามองสักนิด เพราะกำลังจดจอ

อยูกับการลางแผล 
“แคชื่อสำนักงานยังบาไมพอหรือ ถามจริง ๆ เถอะ 

คุณทำงานในท่ีแบบนี้ไดไง! อาก เบามือหนอยเซ~” 
“แบบนี้... แบบไหนหรือ?” 
เฮนเกลสงสีหนาไมเขาใจ มือยังคงทำแผลใหยานุส 

อยางตอเน่ือง 
“ก็ดูสภาพนายจางของคุณสิ มันศพขางถนนชัด ๆ 
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แลวยังชื่อสำนักงานแบบนั้นอีก ถามจริงเถอะ... พวกคุณ
ทำงานอะไรกันแน” 

มองดูสภาพในหองมันก็เหมือนสำนักงานปกติท่ัวไป
ละนะ แตชื่อสำนักงานกับเจาของน่ีสิ มันยังไง ๆ อยู 

เฮนเกลย้ิมพลางปดกลองปฐมพยาบาลหลังจาก
ทำแผลใหยานุสเรียบรอย 

“ก็ทำงานตามท่ีติดไวบนปายน่ันแหละครับ” 
คำตอบของเฮนเกลทำใหยานุสเขาใจแลววา 
‘พอกันท้ังเจานายและลูกนอง’ 
หลังจากเก็บกลองปฐมพยาบาล ชายสูงวัยกวา 

ก็เอยถามข้ึน 
“เธอว่ิงหนีอะไรมาหรือ ถึงไมดูทางจนชนกองขยะ

ลมระเนระนาดแบบน้ัน” 
เด็กหนุมหลบตาวูบ  
“ไมมีอะไร ผมแค... แครีบกลับบาน” 
“จริงหรือ ทำไมผมเห็นเหมือนกำลังว่ิงหนีสุดชีวิต

มากกวาละครับ” 
ยานุสน่ังน่ิงเมมปากแนนใหรูวา ไมตองการพูดอะไร

ทั้งน้ัน เฮนเกลเห็นไหลเด็กหนุมสั่นไหวจึงเลิกถามแลวเดิน
เลียบไปดูศพ (?) ที่โตะเจาของสำนักงาน  

“ผมจะเขาใจตามที่เธอบอกแลวกัน ขอใหกลับถึง
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บานไว ๆ นะครับ” 
เขาเลิกเซาซี้เด็กหนุมแลวย่ืนมือไปเปดกระดาษ

หนังสือพิมพดู ใบหนาคนใตกระดาษยังคงหลับสบาย เขา
จึงปดอยางเดิม 

“ขอบคุณท่ีทำแผลให ผมกลับละครับ”  
ยานุสคอมศีรษะใหแลวรีบพรวดพราดไปท่ีประตู 
“วาย!” 
ยานุสเกือบชนกับหญิงคนหน่ึงที่เปดประตูเขามา

พอดี 
“ขอโทษครับ” 
“ไมเปนไรจะ คุณ... ลูกคาหรือคะ?”  
ดวงตาสีฟาออนของเธอจับจองเด็กหนุมผูมีดวงตา 

และเสนผมสีน้ำตาลอยางดีใจ 
“ไมใชครับ”  
ยานุสตอบกลับอยางเร็ว แตพอเธอไดยินแบบน้ัน 

กลับย้ิมออนโยนใหเด็กหนุมแทน  
“หรือคะ งั้นก็ดีแลวละคะ” 
ยานุสไมเขาใจเลยจริง ๆ ท้ังท่ีเขาบอกวาตนเองไมใช

ลูกคา แตผูหญิงคนนี้กลับยิ้มใหเขาอยางคนกำลังโลงใจ
อยางไรพิกล แตยานุสก็เดินออกจากหองไปโดยไมไดถาม
อะไร 
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“หวังวาเขาจะไมตองใชบริการของสำนักงานน้ีนะ” 
“ไมวาจะมีเหตุผลใดถึงไดเขามายังหองน้ี นั่นก็คือ

คนท่ีตองการใชบริการของฉัน เพียงแต... ยังไมใชเวลาน้ี
เทาน้ันเอง” 

น้ำเสียงทุมไพเราะดังมาจากใตกระดาษหนังสือพิมพ 
“ตื่นแลวหรือครับ” 
“นิดหนอย แตเด๋ียวก็หลับตอแลวละ” 
พูดไดแคนั้นเสียงลมหายใจแบบสม่ำเสมอก็ดังตาม

มาทันที ใหรูวาคนพูดหลับไปแลวอยางรวดเร็ว 
 

Ω
 
ออกมาจากสำนักงานช่ือพิลึกไดไมถึง 50 กาว ยานุส

ก็ตองหนาซีดตัวส่ันหลังชนกำแพง ถาเปนไปไดเขาอยาก
จะแทรกเปนเน้ือเดียวกันกับปูนขางหลังใหมันรูแลวรูรอด 
เมื่อรอบกายตอนนี้ มีกลุมชายหนาเห้ียมสวมแวนดำซ้ำยัง
ถือของมีคมสุดอันตรายในมืออีกดวย 

“ใหพวกฉันว่ิงตามจนเหน่ือยเลยนะไอหนู”  
ชายรางอวนเต้ียหัวเถิกไปเกินคร่ึง คาบซิการไวพูด

อยางหงุดหงิด 
“ถาเหน่ือยก็ไมตองตามสิ อายุก็ไมนอยกันแลวน่ี” 
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“แกวาพวกฉันแกหรือ ไอเด็กเปรต!”  
ใบหนาเห้ียม ๆ ของแตละคนชักมีเสนเลือดปูดโปน 
“ปะ... เปลาสักหนอย”  
ยานุสนึกอยากตบปากตนเองท่ีดันพูดออกไปไวกวา

ความคิดเสียน่ี และมันก็ทำใหเขาอยูในสภาพย่ำแยลงไป
อีก 

มีดสปาตาเลมใหญถูกย่ืนมาแตะใบหูของเด็กหนุม
ใหเขาสะดุงเฮือก 

“อยานะ จะทำอะไรนะ”  
ยานุสเย็นสันหลังวาบ 
ชายรางอวนขยับย้ิมนาขยะแขยง  
“พอแกมันปากแข็ง ทำยังไงก็ไมยอมรับทาเดียว รู

ไหมวามันทำใหพวกฉันลำบากแคไหน” 
แลวย่ืนหนาเขามาใกลยานุส พนควันซิการใส 
เด็กหนุมหันหนาหนีทั้งจากใบหนาชวนฝนรายและ

จากควันฉุนจมูก (ก็ผมกลัวเปนมะเร็งน่ีนา~) 
“ถามันยังดึงดันไมยอมรับผิด ตำรวจตองสาวมาถึง

ฉันแน เพราะง้ันฉันคงตองขอช้ินสวนแกสักช้ินไปใหพอของ
แกดูหนอยละ”  

พลางดีดนิ้วเสียงดังเปาะ! มีดเลมใหญในมือพวก
หนาเห้ียมก็ฟนฉับ! เด็กหนุมที่ยังต้ังสติไมทันจึงหลุดเสียง
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รองดังลั่น 
“วากกก~~~~” 
แลวสติทั้งหมดของยานุสก็ดับไปเพราะความกลัว

ถึงขีดสุด  
 

Ω
 
ภายในหองขงัเล็ก ๆ ของสน. แหงหน่ึง ชายวัย 40 ป

ถลึงตาพลางกัดฟนกรอดอยางขมอารมณที่สุด สวนพวก
อยูนอกหองขังก็เต็มไปดวยรอยย้ิมชั่วรายราวกับปศาจจาก
นรกก็ไมปาน 

“นี่แคเล็ก ๆ นอย ๆ ถาแกยังหัวแข็งยืนกรานวาถูก
ใสราย ครั้งหนามันจะไมแคนี่แน!” 

ชายในหองขังกำเสนผมสีน้ำตาลกับโทรศัพทมือถือ
เคร่ืองหน่ึงไวแนน 

“แกทำอะไรลูกฉัน!!”  
เขากระแทกเสียงถาม ดวงตาวาวอยางนากลัว 
“ก็แครับมาดูแลชั่วคราวเทาน้ันเอง” 
“แก! ถาทำอะไรลูกฉันละก็ ฉนัไมเอาพวกแกไวแน!” 
เขาแทบจะถลมลูกกรงออกไปฉีกพวกมันเปนชิ้น ๆ 

เสียเด๋ียวน้ี 
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“จุ ๆ นั่นคือกิริยาท่ีควรแสดงตอหนาฉันในเวลาน้ี
หรือ?” 

ชายรางอวนเต้ียหัวเถิกแสยะย้ิมขมขู ทำใหคนใน
หองขังหนาซีดฉับพลัน 

“อะ... อยาทำอะไรลูกฉันนะ ขอรองละ” 
“มันข้ึนอยูกับคำตอบของแกน่ันแหละ” 
รอยย้ิมอาบยาพิษของเจาหัวเถิกกดดันใหเขาตอง

พยักหนาอยางจำใจ 
“พรุงน้ีฉันจะรอฟงแถลงการณจากพวกตำรวจ หวัง

วาแกจะไมกอเร่ืองโง ๆ อีก ไมงั้นคร้ังตอไป... มันอาจมา
เปนชิ้นใหญ ๆ ก็ได” 

“โธเวย!!!”  
ความคับแคนใจที่ทำไดแคสงเสียงสบถไมไดทำให

พวกมันสนใจสักนิด 
เจาตัวอวนหัวเถิกหัวเราะอยางนาจับฝงแลวเดิน

จากไป ปลอยใหคนหลงัซีก่รงมองเสนผมสนีำ้ตาลดวยความ
เปนหวงและกังวลใจแทบบา 

“ยานุส... พอจะทำยังไงดี” 
 

Ω
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มันคงไมเลวรายเทาไหร... ถาบริเวณท่ีเขาถูกเอา
มากองไวแถมถูกมัดจนกระดิกกระเด้ียไมได ไมมีหนูตัว
ใหญว่ิงผานไปมา บางตัวหยุดมองเขาราวกับจะถามวา... 
นายคือของท่ีกินไดใชไหม และยังโชคดีที่ไมมีหนูตัวไหน
แวะมาพิสูจน 

ยานุสอยากรองไห ไมใชเพราะความเสียใจแตมัน
เจ็บใจตางหาก เขารูอยูแลววา ถาโดนจับตัวไดคงตองลงเอย
แบบนี้  

เด็กอายุแค 17 อยางเขา จะเอาอะไรไปสูพอคา 
ยาเสพติดเข้ียวลากดินพวกน้ันไดเลา ยานุสย่ิงคิดย่ิงเจ็บใจ 
พอนึกถึงเรื่องเมื่อกลางวัน เขาก็รูสึกสมเพชตนเองที่ไม 
เอาไหนมากข้ึนไปอีกเปน 10 เทา  

 
Ω

 
พอของเขาโดนจับ?... ขนยาเสพติด?... ไมมีทาง!!! 
‘วาไงนะครับ พอนะหรือขนยาเสพติด!’  
ยานุสตบโตะดังโครมไมสนใจวา ตำรวจที่น่ังอยูตรง

ขามจะมีสีหนาอยางไร แตนั่นก็ทำใหอีกหลายคนบนสถานี
ตำรวจตางหันมามองอยางฉงนปนสนใจ 

‘ใจเย็น ๆ แลวน่ังลงกอน’ 
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‘จะใหใจเย็นอยูไดไงละครับ มันไมมีทางเปนไปได!
พอของผมไมมีทางทำเร่ืองแบบนั้นเด็ดขาด’  

เจาตัวสงเสียงแปดหลอดกระแทกหูชาวบานแบบ
ไมกลัวใครไดยินท้ังน้ัน 

‘แตเราพบผงขาวอัดแทงภายในถังน้ำมันของรถบรรทุก 
คันท่ีพอเธอขับประจำถึงสามสิบกิโลกรัม ซึ่งปริมาณขนาด
นั้น โทษสูงสดุคือประหารชีวิต!’ 

น้ำเสียงกระดางกับแววตาท่ีมองมาราวกับยานุส
เปนแคขยะสังคมจากนายตำรวจ ทิ่มแทงใหเขาเจ็บปวดใจ
ไดพอ ๆ กับขาววา พอของตนถูกจับเพราะขนยาเสพติด
เลยทีเดียว 

‘ผมขอพบพอหนอย’ 
เด็กหนุมหันหนาหลบสายตาไมเปนมิตรนั่น 
นายตำรวจพยักหนาแลวพาเขาไปยังสวนของ 

หองขังผูตองหา  
ภายในหองขังมีชายวัย 40 ปกำลังน่ังหนาเครงเครียด

อยู 
‘พอ!’  
เด็กหนุมพุงเขาไปเกาะลูกกรงทันที  
‘ยานุส! ลูกมาไดยังไง’ 
‘เจาพวกน้ีบอกวา พอขนยา’  
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เด็กหนุมกุมมือผูเปนพอแนน 
‘พอไมไดทำ พอไมรูจริง ๆ วามันไปอยูในนั้นได 

ยังไง’  
และพอยืนกรานคำพูดน้ีมาตั้งแตโดนจับได 
‘ผมเช่ือพอครับ’ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตองหาทางชวยพอใหได! 
ยานุสครุนคิดจนหัวแทบระเบิด ขณะเดินออกจาก

สถานีตำรวจเพ่ือกลับบาน เพราะมัวแตจดจอกับเร่ืองหน่ึง
ทำใหเขาไมรูตัวเลยวา ‘ถูกตาม’ จนเขาเดินมาถึงซอยเขา
บาน ซึ่งมันเปนซอยที่คนไมพลุกพลานเทาไร ย่ิงเลย 2 ทุม
ไปแลว มันแทบเรียกไดวา... สงัดเชียวละ 

กึก กึก 
เสียงฝเทาเดินเขาซอยไมไดมีแตของยานุส เจาตัว

II
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จึงชะงักเทาเพราะรูสึกเย็นวาบท่ีตนคอ ครั้นจะหันไปดูก็ถูก
มือใหญควาเขาท่ีไหลเสียกอน 

“อะ!” 
เด็กหนุมหลุดเสียงออกไปอยางตกใจ ย่ิงคนจับไหล

เปนคนท่ีเขาไมรูจักมากอนดวยแลว 
“ใครกันนะ?” 
“เธอคือลูกชายของ ซีบุต สินะ”  
คนถามเสียงเห้ียมไมแพหนาตา 
ยานุสรูดวยสัญชาตญาณวา เจาคนน้ีไมไดมาดีแน 

เด็กหนุมจึงบอกปดไป 
“ไมใช” 
เจาอวนเต้ียหัวเถิกแตงตัวดีอยางกับตัวรายในหนัง 

เดินออกมาจากเงาเสาไฟแลวเอารูปใบหนึ่งขึ้นมาดูใกล ๆ  
“แตฉันดูยังไงก็ใชนี่นา” 
ดวงตาชั่วรายหล่ิวใสเขาอยางนาขนลุก และยานุส

ก็เร่ิมขนคอพองไมนอยแลวดวย 
รูปในมือเจาอวนเต้ีย คือรูปเขาแนนอน แตเด็กหนุม

ก็ยังแถไปอยางหนาดาน ๆ อีก 
“เฮย! ไมใชหรอก คนในรูปน่ันหลอกวาฉันต้ังเยอะ 

หนาตาก็ดูฉลาดกวาฉันดวย ไมใชฉันแน ๆ”  
พลางเหลมองไปรอบ ๆ หาหนทางหนี 
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เจาอวนกมดูรูปอยางพิจารณาจึงเปนโอกาสใหยานุส
สวมวิญญาณนักว่ิงเทาสุนัขโกยหนาต้ังทันที หากแตว่ิงไป
ไดไมถึง 10 กาวก็ตองลมกล้ิง เม่ือมีขาใหญนอง ๆ ขาชาง
ย่ืนมาขวางทางใหเขาเสยเขาไปเต็มรัก เหินขามไปกล้ิงคลุก
ฝุนแบบไมตองนับรอบกันเลย 

“จะไปไหนไอหนู ถาไมใช... จะหนีทำไม”  
เจาของขาชางแสยะย้ิมเยาะ 
พอกระดกหัวข้ึนมาได เด็กหนุมก็นึกอยากดาสัก 

100 คำ แตพอเจอการลอมกรอบจากพวกหนาเห้ียมโดย
กำเนิดแลว เขาก็จองลงไปทันใด... 

ฮือ ๆ อยาเอาหนามาขมสิครับ กลัวอะ... 
“รูไหมวา คำใหการของพอนายกำลังทำใหฉันลำบาก 

อุตสาหเลือกรถคันท่ีไมนาสงสัยแลวแท ๆ ดันถูกจับไดเสีย
อีก”  

เจาอวนกัดฟนกรอด ขาขางหน่ึงขย้ีพ้ืนอยางหงุดหงิด 
“ซ้ำพอแกยังใหการปฏิเสธแบบหัวชนฝาอีก พวก

ตำรวจมันเลยกลับไปตรวจสอบจุดท่ีพอแกแวะทุกท่ีจนได 
ไมเกินหาวันตองรูแน ๆ วา ผงขาวพวกน้ันมาจากไหน” 

“นี่หมายความวา เปนพวกนายเองหรือที่เอายามา
ใสในถังน้ำมันรถพอฉัน!”  

ยานุสทะล่ึงพรวดข้ึนจากพ้ืนมาควาคอเจาอวนอยาง
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ลืมกลัว 
พล่ัก! 
แลวก็ถูกถีบใหลงไปนอนซบพื้นไดเร็วทันใจอีกคร้ัง 
“เออ!! ฉันน่ีแหละโวย เจาของยาพวกน้ัน แกรูบาง

ไหมวาการถูกยึดของไป ทำใหฉันขาดทุนเทาไหร”  
มันถลึงตาแทบหลุดใสเด็กหนุม 
“สมน้ำหนา~”  
ถึงยานุสจะกลัวเจาพวกน้ี แตยังกลาท่ีจะโตกลับ

เจ็บ ๆ เหมือนกัน 
“ปากดี!!!”  
เจาอวนกัดฟนกรอด...  
“สงสัยฉันคงตองขอชิ้นสวนดี ๆ ของแกไปใหเจา 

ซีบุตรูจักใชปากใหดีกวาน้ีบางแลว” 
ชายหนาเห้ียมคนหน่ึงหยิบมดีออกมา ความคมวาว

ยามสะทอนแสงไฟสองทางทำเอาเลือดในกายเด็กหนุม
แทบเปนน้ำแข็ง เจาพวกน้ีชางรอบคอบนักท่ีไมใชปน เพราะ
มันจะเกิดเสียงใหคนสงสัยจนออกมาดูได แคอาวุธแบบนี้ก็
ทำใหยานุสกลัวจนตัวสั่นแลว 

“เอาน้ิวมือหรือใบหูดีละ~” 
ไดยินแคนั้นยานุสก็ควากระเปานักเรียนของตนซ่ึง

บังเอิญตกอยูใกลมือพอดี ฟาดเขาเต็มหนาแขงพวกหนา
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เห้ียม เพราะกระเปาเปนหนังเทียมแบบแข็ง เลยทำใหพวก
ที่โดนฟาดรองลั่นพรอมกระโดดโหยงกันท่ัวหนา จากน้ัน
เด็กหนุมก็อาศัยชองวางน้ีโกยไมเหลียวหลัง จนไปจบลงที่
กองขยะและสำนักงานช่ือพิลึกน่ันไดอยางนาอนาถ 

 
Ω

 
จี๊ด~ จี๊ด~ 
“โอย! เจ็บนะ ไอหนูบา ฉันไมใชอาหารของพวก

แกนะวอย!” 
ยานุสกลิ้งหนีฝูงหนูพรอมโวยวายเสียงดังลั่น 
การโวยวายของเขาไมไดทำใหฝูงหนูลาถอย แค 

ครูเดียวจากหนูสามสี่ตัวก็เพ่ิมจำนวนจนนาจะเกินรอยไป
ไกล มันย่ิงทำใหสติของยานุสว่ิงแจนกลับบานไปกอนตัว
ทันที 

“ไมนะ อยาเขามานะเวย”  
ย่ิงสบตากับพวกมัน เขาก็ย่ิงสยอง 
“ใครก็ได ชวยดวย! ชวยผมที!”  
ถึงจะตะโกนออกไปสุดเสียง แตเด็กหนุมรูดีวา ใน

โกดังรางแบบนี้ใครจะมาชวยเขาได ถึงกระน้ันก็ขอตะโกน
หนอยเถอะ เผ่ือเขาจะมีโชคเหลืออยูบาง 
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ฝูงหนูพุงเขาใสอยางหิวกระหาย ดวยความกลัว
ยานุสจึงกล้ิงตัวตอไปอยางไว ในเมื่อเขาถูกมัดไวไมตาง
จากแหนมสักหอนี่นา มันก็ทำไดแคนี้แหละ 

แตการกล้ิงเร็ว ๆ แบบน้ีทำใหเขาตาลายและกำหนด
ทิศทางไมได พอคิดจะหยุดเพราะเห็นสิ่งของกองหนึ่งก็
ไมทันเสียแลว 

สังกะสีเกาต้ังซอนกันอยูบนพ้ืนหลายสิบแผน คือ
จุดท่ียานุสพุงเขาใสเต็มรัก ถาไมมีเชือกท่ีทำใหเขาเปนแหนม
อยูละก็ เขาคงขาดเปนชิ้น ๆ ใหพวกหนูไดจัดปารตี้ในคืนน้ี
ไดไมพลาดแน 

“นึกวาตายซะแลว...โชคดีเปนบาเลย”  
เจาตัวน้ำตาคลอ แมจะไดแผลบาดเล็กนอยแตเชือก 

ที่มัดอยูก็ขาดหมดแลว 
ยานุสไมมีเวลานอนทำใจนานนัก เม่ือฝูงหนูยังไม

ตัดใจจากอาหารจานเด็ดน้ี เด็กหนุมมองเห็นประตูเกา ๆ 
อยูไกลลิบ เขารีบสปริงตัวข้ึนจากพ้ืนแลวว่ิงเต็มฝเทา ไม
คิดดวยวาจะว่ิงไปไหน ขอแคใหหางจากท่ีนี่ไดเปนพอ 

กระตูเกา ๆ ถูกถีบเต็มแรงใหเปดออกไปกระแทก
บางอยางดานนอกเสียงดัง  

ปง!!  
“เฮย! มันหลุดออกมาไดยังไงวะ”  
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หน่ึงในคนเฝาอยูดานนอกตกใจไมนอย ท่ีอยู ๆ ยานุส
ก็ผลักประตูออกมากระแทกอีกคนท่ีเฝาอยูดวยกันแลวว่ิง
หนีไป 

“หยุดนะเวย! ไอเด็กเปรต”  
เพราะเพ่ือนสลบไปแลว ตนเองเลยตองไลกวดยานุส

คนเดียว 
เด็กหนุมไมรูวาบริเวณน้ีคือที่ไหน และไมรูวาจะไป

ที่ใดจึงจะรอดพนเง้ือมมือพวกวายรายได ในใจเด็กหนุม
นึกถึงสถานท่ีตาง ๆ 

กลับบานตอนน้ีคงไมปลอดภัยแน บานเพ่ือนก็ไม
ได โรงเรียนก็ไมดี โรงพักละ?... เอ~ ทำไมจู ๆ ช่ือสำนักงาน
พิลึกน่ันถึงผุดขึ้นมาในหัวไดละ... 

อาจจะเพราะนึกถึงสำนักงานน่ันหรือไงไมรู เหตุการณ
เดจาวูจึงเกิดขึ้นเม่ือ... ยานุสว่ิงเล้ียวตรงทางแยก และชน
โครมเขากับถังขยะใหมันกระเด็นหวือหลนลงมาทับเขาอีก
จนได... เหมือนคราวกับกอนไมมีผิด! เจาตัวครางหงิง ๆ 
รูสึกคุน ๆ ไหม และเด๋ียวก็จะตามมาดวยเสียงถามอยาง
หวงใย นั่นไงละ... 

“เปนอะไรมากหรือเปลาจะ” 
แตไมใชเสียงผูชายน่ี~ เม่ือยานุสเงยข้ึน หญิงคนน้ัน

ก็ย้ิมให เขารูสึกคุนหนาเธอไมนอย 
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“เอ? เธอ... เด็กท่ีเฮนเกลพามาสำนักงานเม่ือหัวค่ำ
นี่นา” 

เขาจำไดแลว เธอคือคนที่เขาเกือบชนตอนกำลังจะ
ออกจากสำนักงาน ถาเธออยูที่นี่ก็หมายความวา แถวน้ีไม
ไกลจากสำนักงานนำสงความซวยอะไรน่ัน... แตดกึขนาดน้ี
นาจะกำลังกลับบานมากกวา 

“นั่น! เธอบาดเจ็บนี่นา”  
เธอชวยพยุงเด็กหนุมขึ้นมา  
“มากับฉันกอนเถอะ” 
ยานุสยอมตามเธอไปอยางวางาย เพราะเจาตัวท้ัง

เจ็บ ท้ังจุก ท้ังเหน่ือย จนไมมีแรงขัดขืนแลว หากแตพอเล้ียว
ออกมาอีกมุมหนึ่งเขาก็ตองแปลกใจ เมื่อปายสำนักงานนำ
สงความซวยเดนหราอยูอีกฟากถนน 

เปนไปไดยังไง!! ตอนท่ีถูกเจาพวกน้ันจับตัวไป จำ
ไดวารถของพวกมันว่ิงนานมาก กวาจะเอาเขาไปโยนใส
โกดังเกา ๆ ไกลขนาดน้ันเขาไมนาจะว่ิงกลับมาไดเลยน่ีนา 

“เฮนเกลคะ! ชวยมาดูเด็กคนน้ีหนอย” 
“อะไรครับมิเรียม”  
เฮนเกลเดินลงมาดูเม่ือไดยินเสียงรอนรนของมิเรียม 

แลวก็ตองแปลกใจ  
“ยานุส?” 
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Ω
 
เปนครั้งท่ี 2 แลวท่ีเฮนเกลทำแผลใหเด็กหนุม พอ

เรียบรอยดีมิเรียมก็เอาโกโกรอนมาให ซึ่งเด็กหนุมกลาว
ขอบคุณกอนจะรับมาจิบ แลวก็พนพรวดออกมาทันทีเมื่อ
สายตาเหลือบไปเห็นศพสด เฮย! เจาของสถานท่ีซึ่งยังอยู
ในสภาพหอเส่ือ และปดหนาดวยกระดาษหนังสอืพิมพ ดกึ ๆ 
ดื่น ๆ แบบนี้มันหลอนไดใจจริง ๆ  

“ยังไมชินหรือครับ” 
เจอครั้งท่ี 2 เน่ียนะจะใหชิน พูดเหมือนงายนะครับ 

คุณลุงหนาออน 
“วาแตถังขยะไมใชสิ่งท่ีนาใชซอมการพุงชนเลยนะ 

เธอมีความแคนอะไรกับพวกขยะหรือเปลา?” 
โกโกอึกแรกถูกพนออกไปดวยสภาพเจาของสำนักงาน

ชื่อพิลึก อีกอึกก็สำลักเพราะคำพูดของลูกจางในสำนักงาน
อีก... ตกลงโกโกแกวน้ีเขาจะไดกินไหมเน่ีย~ 

“ผมไมไดมีความแคนกับพวกขยะ และไมไดซอม
การพุงชนดวย!” 

“ตอนเจอครั้งแรกเธอก็ซัดเขาไปเต็มรักน่ีนา คราวน้ี 
ภรรยาของฉันก็เก็บเธอมาแบบเดิมดวยไมใชหรือ” 

อึกท่ี 3 แทบพุงออกมาทางจมูก 
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“พ่ีสาวคนน้ีเปนภรรยาคุณเหรอ?!” 
“ใชสิ” เฮนเกลวาพลางสงย้ิมใหมิเรียม 
“มีเมียเด็กหรือ”  
ฝมือจริง ๆ ครับลุง ผมละนับถือ 
“อุย ฉันไมเด็กแลวนะจะ อายุก็ไล ๆ กับเฮนเกล

นั่นแหละ”  
มิเรียมย้ิมหวาน แตยานุสอาปากคางไปแลว 
ที่นี่มันแหลงรวมอะไรกันแน ทั้งนายจางหอเสื่อ 

เหลาลูกจางหนาเด็ก... ฮือ ๆ อิจฉา 
“ดึกปานน้ีแลว คนท่ีบานคงเปนหวงแลวละ ฉันจะ

ไปสงใหละกัน”  
เฮนเกลเหลือบมองนาฬกา 
“ถาลุงจะไปสงละก็ ผมขอเปนสถานีตำรวจดีกวา” 
ใชแลว เขาตองไปใหพอเห็นวายังปลอดภัยดี จะได

ไมทำตามท่ีพวกช่ัวน่ันตองการ 
“สถานีตำรวจ... ทำไมละหรือเธอไปมีเร่ืองกับใคร

มา” 
เฮนเกลน่ังลงตรงหนาเด็กหนุมแลวมองดวยสายตา

ออนโยนปนหวงใย ซึ่งยานุสรับรูได 
ถึงชายผูนี้จะเปนคนแปลกหนาแตก็ชวยเขาไว 2 

ครั้งแลว และถึงที่นี่จะดูแปลก ๆ ในความรูสึกของเขา แต
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ยานุสกลับรูสึกปลอดภัยเม่ืออยูในสถานท่ีแหงน้ี กอปรกับ
ความเหน่ือยลาท้ังกายและใจ เมื่อเจอมือที่หยิบย่ืนความ
หวงใยมาให เด็กหนุมก็ขอควาไวกอนละ เพราะเวลาน้ีเขา
ไมรูจะหันหนาไปพ่ึงใครเหมือนกัน  

ยานุสจึงเลาเร่ืองทั้งหมดที่เกิดขึ้นใหเฮนเกลฟง 
เร่ิมตั้งแต... ครอบครัวของเขาไมไดมีเงินมากนัก 

แมจึงตัดสินใจไปทำงานเปนแมบานท่ีมาเลเซียนาน ๆ จะ
กลับมาสักคร้ัง สวนพอทำงานขับรถบรรทุก 6 ลอใหกับ
บริษัทขนสงแหงหน่ึง แตเม่ือไมก่ีวันกอนพอของเขาถูกจับ
ในขอหาขนยาเสพติด และก็มีกลุมคนนากลัวมาจับตัวเขา 
เพ่ือใชขมขูใหพอยอมรับความผิดท้ังหมด ที่เขาหนีมาได
เพราะโชคชวยแท ๆ  

“เธอควรไปใหคุณพอเห็นหนากอนจริง ๆ นั่นละ 
เด๋ียวฉันขับรถไปสงเอง มิเรียม... คุณรออยูที่นี่นะ” 

“คะ”  
มิเรียมพยักหนาแลวย่ืนมือไปลูบหลังยานุส  
“ไมเปนไรนะ ตำรวจตองจับพวกคายาตัวจริงไดแน 

ไมตองกลัวนะจะ” 
ยานุสใจชื้นข้ึนมากโขท่ีมีคนเชื่อคำพูดของเขาและ

เชื่อวาพอบริสุทธ์ิ  
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Ω
 
แตเร่ืองมันไมงายอยางท่ีเด็กหนุมคิด แคขับรถออก

มาเพียงนิดเดียว รถของเฮนเกลก็ถูกขวางทางและถูกพวก
หนาเดิมจับตัวไปอีกคร้ัง 

โกดังแหงใหมเต็มไปดวยวัสดุอุปกรณตาง ๆ ตั้งอยู
แนนขนัด ยานุสกับเฮนเกลถูกโยนเขาไปดานในสุด ความ
เห้ียมของเจาอวนเต้ียหัวเถิกดูสยองกวาเดิมหลายเทานัก 
คาดวามันคงโกรธท่ียานุสทำใหมันตองออกแรงละลาย 
หวงยางสวนตัวไปเกือบนิ้วกระมัง  

“อยูเฉย ๆ ไมไดใชไหม ถาขืนทำแบบคราวกอนอีก
ละก็ บอกลาขาท้ังสองของแกไดเลย” 

เม่ือขมขูยานุสใหจอยเปนลูกหมาถูกแกลงเรียบรอย  
ก็หันไปตะคอกใสลูกนองเปนรายตอไป 

“แลวน่ีทางตำรวจยังไมมีขาวคืบหนาอีกหรือวะ!”  
“ยังเลยครับนาย” 
“แคเสนผม คงไมชวยกระตุนสินะ”  
สายตาเห้ียมปรายไปทางเด็กหนุมใหสะทานเฮือก 
“เอาขาสงไปใหมันสักขางทาจะดี...” 
ยานุสหนาซีดปากส่ัน รีบขยับใหหางพวกนากลัว

แตก็ไปไหนไมได รอบดานมีพวกหนาโหดยืนกันเกล่ือน 
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“ผมวาไมดีหรอกครับ คงไมงายถาจะเอาขาคนท้ัง
ขาเขาไปในโรงพัก กลองวงจรปดเด๋ียวน้ีจับภาพไดชัดเจน
นะครับ”  

ชายผูถูกลากตัวมาพรอมกับยานุส แสดงความเห็น
อยางใจเย็นผิดสถานการณเหลือเกิน 

“เออ~ จริงของมัน ของชิ้นใหญแอบเอาเขาไปยาก
เสียดวย” 

แตละคนตางพยักหนาเห็นดวย ไมเวนแมแตยานุส 
“เฮย! ใครใหแกออกความเห็นฟะ?”  
หัวหนาตัวอวนตวาดล่ันหลังจากเผลอเออออหอหมก

ไปกับใครไมรู 
“เห็นทาทางคิดมาก เด๋ียวผมท่ีเหลืออยูนอยนิดมัน

จะรวงหมด เลยออกความคิดใหไงครับ นี่ผมหวังดีนะ” 
เฮนเกลย้ิมราวกับนักบุญมาโปรด 
แตขอโทษ... เจาอวนกับลูกนองแทบคายของเกา

ดวยความเล่ียน 
“เออ... แลวจะเอาไงกับเจาน่ีดีครับหัวหนา”  
พลางช้ีหนาเฮนเกลเหมือนเขาเปนสิ่งของเกะกะ

สายตา 
“ใหเร่ืองเงียบกอน พวกแกก็เอาไปทำแบบเดิมซะ” 
“แบบเดิม แบบไหนหรือครับ?”  
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เฮนเกลเห็นสีหนาคนท่ีสั่งกับลูกนองแลวชักเสียว
สันหลังวาบ ๆ พิกล 

หน่ึงในลูกนองหนามหาโจรหัวเราะเสียงเย็น แลว
กมหนาลงมาใกลเฮนเกลแบบจะงับจมูกกันได  

“ก็นั่งยาง ไมก็บดผสมปูน หรือแยกสวนเล้ียงสัตว
เล้ือยคลานไงละ”  

พูดพลางโปรยย้ิมเหี้ยม เหมาะสมกับใบหนาย่ิงนัก 
คำขูถึงชีวิตของพวกมันไมไดทำใหเฮนเกลมีปฏิกิริยาเทาไร 
แตยานุสน่ีสิจะรองไหอยูรอมรอ สุดทายน้ำตาก็รวงลงมา
เพราะความหวาดกลัวจนได 

“ยานุส”  
เห็นแลวเฮนเกลก็ไดแตสงสารเด็กนอยตาดำ ๆ  
“โอ ๆ กลัวหรือไอหนู ไมตองกลัวไปหรอก เด๋ียวเร่ือง

เงียบก็จะเลิกกลัวไปตลอดชีวิตเลย”  
ลูกนองโฉดไดไมแพลูกพ่ี สมกับเปนสายพันธุเดียวกัน

ที่สุด 
“ทำไมกัน... ทำไมผมกับพอตองมาเจอเรื่องแบบนี้

ดวย พอผมทำอะไรผิดหรือ ถึงตองถูกไอพวกคนช่ัวใสราย
เอาแบบน้ี!” 

“อาว! พูดใหมันดีหนอยไอเด็กเปรต หรืออยากให
เลาะฟนไปฝากพอแกแทนละ” 
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“คณุเฮนเกล คณุทำงานท่ีสำนักงานนำสงความซวย 
งั้นก็เอามันมาสงใหเจาพวกน้ีบางสิ เอาใหซวยจนไมอยาก
อยูเปนคนอีกตอไปเลย เอาสิ! ทำงานของคุณสิ!”  

ยานุสตะโกนออกไปสุดเสียง ทั้งโกรธ ทั้งเจ็บใจ ทั้ง
พาล และท้ังท่ีไมไดเชื่อเลยสักนิดวา เฮนเกลจะทำอยางท่ี
ตนตองการได 

“เมื่อก้ีแกวาไงนะไอเด็กเปรต”  
เจาหัวหนาอวนเต้ียเถิก ยกมือแคะหูพลางสงสีหนา

ฉงน 
“ยานุสบอกวา... ใหนำสงความซวยสงถึงพวกคุณ 

แบบใหไมอยากอยูเปนคนตอไปเลยนะครับ”  
เฮนเกลตอบใหอยางชัดถอยชัดคำ พรอมโปรยย้ิม

นักบุญ (อีกคร้ัง) 
อึ้งกันไปราว ๆ หน่ึงนาทีถวนหนา เพราะตามมุกลุง

หนาออนไมทัน 
“ไอหนูนั่นกลัวจนสติแตกไปแลวก็เขาใจอยู แตแก

มันไมเต็มตั้งแตแรกละสิ” 
“ผมครบดีครับ อาจมีเกินเล็กนอยแตรับรองวาไม

ขาดแนนอน”  
รอยย้ิมนักบุญยังคงไมจางหายไปจากใบหนาเฮนเกล
เจาอวนหัวเถิกถอนใจเฮือกแลวหยิบบุหร่ีขึ้นมาจุด  
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“ฉันไมชอบพวกเพอเจอวะ เอามันไปกอนเลย”  
ความโหดเห้ียมในน้ำเสียงทำเอายานุสใจหายวาบ 
“คุณเฮนเกล!”  
เขาไมไดตัง้ใจใหเร่ืองเปนแบบน้ี ไมอยากใหใครตอง

มาเดือดรอนเพราะเขาเลย... 
ตึง!! 
ฝาติดหลังคาแผนใหญตกลงมาค่ันกลางระหวาง 

เฮนเกลกับพวกวายรายพอดี แลวตามมาดวยรางสูงโปรง
ในชุดสูทสีเทาท่ีท้ิงตัวลงมายืนบนฝาแผนน้ันไดอยางสงางาม 

“คุณเตอรกีซ”  
เฮนเกลย้ิมอยางยินดี 
“ใหสงความซวยแบบท่ีทำใหเจาพวกน้ีไมอยากอยู

เปนคนอีกตอไปเลยหรือ นิสัยแรงเหมือนกันน่ีเจาเปยก” 
น้ำเสียงทุมต่ำไพเราะแตแฝงความกดดันนาดู แผน

หลังกวางซึ่งมีเสนผมสีเทาดำยาวถึงกลางหลัง ย่ิงทำให
รูสึกถึงความยิ่งใหญของบุรุษตรงหนา จนเด็กหนุมขนลุก
ไปท้ังราง แตยานุสกลับจองมองใครท่ีเขาไมรูจักคนน้ันอยาง
ไมวางตา... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โกดังอันเปนท่ีซอนจากสายตาตำรวจยากตอการ

คนหา กลับมีใครไมรูบุกเขามาถึงดานไดในโดยไมมีใครสัก
คนรูตัว จนกระท้ังเจาตัวออกมายืนประจันหนาอยางตอนน้ี 

“เฮย! เขามาไดยังไงวะ!?” 
เจาหัวลานอวนเต้ียเบิกตากวางแทบถลนเม่ืออยู ๆ 

ก็มีใครไมรูถลมหลังคาโกดังของเขา แลวลงมายืนไดอยาง
สงางาม 

“กระโดดลงมาจากขางบนไง เห็น ๆ อยูเม่ือก้ี อยา

III
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ความจำส้ันสิเจาตอมอสะพาน! อวน! เต้ีย! หัวเถิก!”  
ซ้ำยังเหยียบปมดอยคนอ่ืนไดหนาตาเฉยอีกตางหาก 
“แก!!!” 
ใบหนาเจาเต้ียข้ึนสีแดงจัดดวยความโกรธทันที 
“นายคงจะเปนหัวหนาแกงที่ชื่อหมูในอวย เอย! 

ไมใชสิ... แกงหมูดุด (พะยูน) เอ~ ไมนาใช... ออ~~ มัน
ตองเปนหมูสนามสินะ” 

ชายผมสีเทาดำตบมือแปะเมื่อคิดวาตนเองเรียกช่ือ
ถูกเสียที 

“หมบูาอะไรของแก ชือ่ของฉนัคือ มรูอม โวย ไอมัว่!” 
เจาอวนเต้ียแทบจะพุงเขาไปตะโกนขางหูชายผมสี

เทาดำ ถาไมติดวาอีกฝายตัวสูงเปนเสาไฟฟานะ 
“อาวเหรอ~”  
แตอีกฝายตอบกลับอยางไมใสใจนัก 
“มูรอม ถูกตองนะ” 
“ฉันไมสนหรอกวาแกเขามาไดยังไง แตคนท่ีเห็น

ของภายในโกดังนี้แลว มันไมมีสิทธ์ิเห็นวันพรุงนี้อีกตอไป 
ยกเวนไอเด็กน่ัน! นอกน้ันเก็บมันซะ!” 

มูรอมสะบัดมือไปดานหนา เหลาลูกนองงัดปนพก
ออกมาหนัไปทางชายแปลกหนาอยางพรอมเพรียง 

“อยานะ!”  
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ยานุสรองออกไปอยางตกใจและหวาดกลัวมากกวา
เมื่อครู  

หากแตคนถูกปนหลายกระบอกจอกลับพูดเนิบนาบ
สบาย ๆ แบบผิดสถานการณสุด ๆ เสียน่ี 

“ไมสนใจวาฉันเปนใครจริงหรือ? มูรอม” 
“ฉันไมสนพวกท่ีจะกลายเปนผีในไมก่ีนาทีนี้หรอก

เวย”  
มูรอมย้ำชัด ๆ แถมดวยสัญญาณคว่ำหัวแมมือลง 
คนแปลกหนาถอนใจเฮือกใหญแลวหันไปหาเฮนเกล 
“โดนเมินแบบนี้ทำเอาเจ็บปวดเล็ก ๆ นะ” 
“มีใครบางในโลกน้ีที่จะไมเมินคุณละครับ มีแตจะ

รองย้ี~ ชวยไปหาง ๆ ทั้งน้ันแหละครับ”  
เฮนเกลเองก็พูดแบบไมรักษาน้ำใจเชนกัน แตเจาตัว

กลับพยักหนาเห็นดวยอีกแนะ 
“จริงดวย ถาไดเจอฉันแลวกระด๊ีกระดาพุงเขาใส 

แบบนั้นคงบาไดที่แลวละ” 
ยานุสเร่ิมจะเออเล็ก ๆ กับพอคุณผมสีเทาดำจริง ๆ 

ทั้งท่ีโดนปนจออยูยังมีแกใจหันมาคุยไรสาระกับเฮนเกลได
ราวกับคนที่รูจักกันดี แตเด๋ียวนะ... รองเทาน่ันมันคุน ๆ 
แฮะ 

“เฮย! นายคือคนที่นอนหอเสื่ออยูในสำนักงานนำ
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สงความซวยน่ีนา” 
เตอรกีซยิ้มพราวตอบกลับเด็กหนุม  
“จำไดดวยหรือ?” 
ยานุสตาคางไปเลยเม่ือเห็นใบหนาสวยราวกับไมใช

มนุษยของเตอรกีซ จนเผลอหนาแดงนิดหนอย กอปรกับ
รูปรางสูงโปรง และเส้ือผาแบรนดเนมท่ีสวมใส ย่ิงทำใหเขา
มองดูเหมือนมีประกายระยิบระยับจาง ๆ อยูรอบตัว 

“เฮย! ไอหนาสวย คิดวาแกลงทำเมินแลวจะรอด
ลูกปนหรือไงวะ” 

ทั้งที่มูรอมแสดงความเหี้ยมออกมาแบบใครเห็น
เปนเขาออน แตหนุมหนาสวยกลับไมรูสึกอะไรเลย 

“ใครบอกวาฉันไมสนใจนายละ นายนะถูกฉัน ‘ลอ็ก
เปาหมาย’ ไวแลวตางหาก” 

“พูดบาอะไรของแก” 
ชายผมสีเทาดำสะบัดมือเร็ว ๆ คร้ังหน่ึง 
“นำสง” 
 

Ω
 
ยานุสคิดวาตนเองเห็นวงแหวนแสงสีทองสวางข้ึน

มาแวบหน่ึง ตามมาดวยเสียงปนดังสน่ัน หากแตกอนยิง
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กลับมีหนูตัวหน่ึงว่ิงผานหนามูรอม ทำใหเขาตกใจจนผงะ
ไปชนลูกนองคนหน่ึงเขา ปนในมือเจาน่ันเปล่ียนทิศ กระสุน 
ที่พุงออกไปจึงกระทบเขากับกระสุนของอีกคน เกิดการ
สะทอนและหักเหไปกระทบกระสุนนัดอื่น ๆ แบบลูกโซ  

กระสุนท้ังหมดจึงแฉลบผานท้ังสามไปแบบไมกอ
ใหเกิดริ้วรอยใด ๆ ตอพวกเขาสักนิด 

“มันเปนไปไดยังไงวะ!” 
มูรอมกับเหลาลูกนองหนาโฉดตาแทบถลนออก

นอกเบา เปนครั้งท่ีเทาไหรของวันแลวก็ไมรู 
ชายหนาสวยแคยืนเฉย ๆ กระสุนท้ังหมดก็หักหลบ

ไปหมด เหมือนมันไมอยากทำใหเขามีริ้วรอย 
“อะไรกัน! มันเกิดอะไรข้ึนกัน เมื่อกี้พวกน้ันยิงออก

มาจริง ๆ นี่นา” 
ยานุสเองก็งงไมแพพวกมูรอม แตเฮนเกลกลับมี

สีหนาเรียบเฉยมากราวกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นเปนเร่ืองปกติ 
“ไมวาแกจะมีกลอะไร ก็ใหมันรูไปสิวาจะสูกระสุน

ปนได” 
หลังจากต้ังสติไดมูรอมก็สั่งลูกนองอีกคร้ัง  
กระสุนระลอกสองมามากกวาเดิม เพราะการสับไก

รัวของพวกลูกนอง การหักเหเกิดขึ้นอีกคร้ังพรอมกับไฟทั้ง
โกดังท่ีดับลง 
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“ใครปดไฟวะ!!!” 
ทุกคนไดยินเหมือนเสียงโลหะกระทบกันไปมาดัง

รอบ ๆ ตัวจึงไมกลาขยับไปจากจุดท่ียืนอยู เพราะกลัวจะ
โดนกระสุนท่ีเพ่ิงยิงออกไปไมย้ังเมื่อครูมาเก็บไวในตัวอยาง
ไมตั้งใจ  

“มันเกิดอะไรข้ึนกันน่ี” 
เด็กหนุมงงไปหมดแลว 
“ไมตองกังวลครับยานุส นั่งเฉย ๆ อยูตรงนี้แหละ

ครับ”  
เฮนเกลบอกเด็กหนุมเบา ๆ ทามกลางความมืดท่ี

มองไมเห็นอะไร 
“ไปหาไฟฉายมาสิไอพวกโง เด๋ียวพวกมันก็หนีไป

หมดพอดี” 
“แตเจานาย... มันมืดมองไมเห็นอะไรเลยนะครับ”  
แคขยับนิดเดียวเจาคนท่ีพูดก็ชนเขากับบางอยาง

จนลมกล้ิงไปกระแทกโครมใหญกับสิ่งของตาง ๆ กอนจะ
ไดยินเสียงเหมือนของหนัก ๆ ลมมาทับใหอีกที ไมตองกังวล
วาเจาน่ันจะลุกข้ึนมาโวยวายอะไรอีก  

“ไมตองรีบรอนหรอก... ฉันไมหนีไปไหนท้ังน้ัน เพราะ
ฉันชอบอยูดูผลงานของตนเองไมนอยเลยละ เมื่อก้ีจะเอา
ไฟสินะ ไดตามตองการ”  
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น้ำเสียงทุมนุมนั่นฟงแลวใจสั่นพิกล 
ผลจากกระสุนท่ีแฉลบไปมา มีอยูหน่ึงนัดท่ีพุงเขาใส

แผงวงจรไฟฟา อีกหน่ึงนัดตัดสายไฟขาดหอยรองแรงกอน
จะสะบัดไปยังแผงวงจร และอีกนัดทะลุเขาไปในระบบ
อิเล็กทรอนิกสขนาดใหญซึ่งควบคุมทุกอยางในโกดังแหงน้ี 
สงผลใหเกิดระเบิด ไฟลุกทวมและสงลูกไฟออกมารอบทิศ 

แสงท่ีสวางเจิดจาข้ึนทำใหยานุสตาพรา แตทามกลาง
แสงเหลาน้ันเขามองเห็นชายหนุมผมสีเทาดำเรืองรองดวย
รัศมีสีทองรอบกาย หากแตเมื่อกะพริบตามันกลับกลาย
เปนแสงเจิดจาจากกองเพลิงเสียน่ี 

โธ... หลงมองวาศักด์ิสิทธ์ิไปแวบหน่ึงไดไงนะ 
“ชวยกันดับไฟกอนเร็ว! โอย! ของของฉันไหมหมด

แลว!”  
มูรอมส่ังเสียงหลงแขงกับเพลิงซ่ึงลุกไหมอยางรวดเร็ว 
“เปลาประโยชนนา เจาจะไมเหลืออะไรท้ังน้ันนอกจาก

ตัวโลน ๆ นั่น” 
คนพูดโปรยย้ิมสะใจเสียเต็มประดาสงใหมูรอม 
“แก~ แกทำอะไรโรงงานของฉัน... วางระเบิดหรอื?!” 
“ที่มันระเบิดก็เพราะฝมือยิงปนท่ีไมเอาไหนของ

พวกนายเองนะ ไมเก่ียวกับฉันสักหนอย”  
ตัวตนเหตุใหชาวบานงัดปนมาระเบิดโกดังพูดอยาง
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ลอยหนาลอยตา 
มูรอมโกรธจนแทบไลขวิดท่ีตนเองโดนเลนงานเสีย

ขนาดน้ี เจาตัวควาปนกลมากะจะยิงชายหนุมใหพรุนเปน
รังผึ้ง แตอยู ๆ จุดท่ีไฟลุกไหมก็ระเบิดออกมา มูรอมตองรีบ
ว่ิงหนีไมงั้นเขาคงโดนยางสดกอนใครแน 

อุปกรณสวนใหญในโกดังไมไดทำจากวัสดุไวไฟก็
จริง แตในโกดังแหงน้ีดันมีถังน้ำมัน พลาสติก ผงแปงจำนวน
มหาศาล ซึ่งถาฟุงออกมามันจะกลายเปนระเบิดฝุนชั้นดี
เลยละ และในเวลาน้ีลูกไฟมากมายก็พรอมเขาไปทักทาย
และสรางระเบิดฝุนกองสูงทวมหัวแลวดวย 

ยานุสยกสองมือกุมแกม ตาโตแทบถลน มูรอมน้ำตา
แตกยกสองมือทวมหัวปากอากวางแทบกลืนแตงโมไดทั้ง
ลูกได เหลาลูกนองหนามหาโจรตาเหลือกอาปากคางน้ำตา
แตกเปนน้ำตก และแลวมันก็... 

ตูม!!! 
“โรงงานของชานนน~~~”  
มูรอมแหกปากล่ันกอนจะลมกลิ้งไปสิบตลบจาก

แรงระเบิด 
แรงอัดอันรุนแรงสงเศษเหล็กหลายช้ินใหกระเด็น

ขึ้นไปกระแทกโครงเหล็กบนหลังคาบาง ขาวของอุปกรณ
ตาง ๆ บาง ทำใหเกิดการระเบิดถลมทลายมากข้ึนไปอีก 


