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The man who can be my one and only happiness 
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"ฉนัจะบ้าตาย แกรูไ้หมว่าการทีแ่กสัง่ของผดิทัง้ท่ีเซลส์ส่งใบเสนอราคา

มาให้แล้ว โรงแรมจะต้องเสียหายกี่แสนกี่ล้าน ฉันบอกแกเป็นรอบที่ร้อยแล้ว

ใช่ไหมพีช"

"..."

"ยังท�าหน้าละห้อยอยู่อีก อย่าให้ฉันโมโหไปมากกว่าน้ีได้ไหมยะ!"  

เธอเน้นเสียงในประโยคสุดท้าย ก่อนโยนกระดาษปึกหนาลงบนโต๊ะท่ีถ้าหาก

โยนแรงมากกว่านี้คงหนีไม่พ้นโดนใบหน้าของผมแน่ๆ

"ครบั...ทราบแล้ว" น่ันท�าให้ต้องพยักหน้ารบั จ๋อยสนิทคล้ายคนหมดแรง 

ผมไม่ได้ตัง้ใจท�าท่าทางเอือ่ยเฉือ่ยใส่พ่ีลกูแก้ว รูซ้ึง้เชยีวล่ะว่าคณุหวัหน้าแผนก

ต้องไม่ชอบท่าทีของผม ทว่า...ระหว่างก้มหน้ายอมรับชะตากรรม กับลาออก

แล้วเดินหาบริษัทฝึกงานที่ใหม่ เชื่อเถอะว่าคนอย่างพีชไม่มีทางเลือกตัวเลือก

ที่สอง

นกัศกึษาชัน้ปีสดุท้ายไม่ได้มทีางเลอืกมากนัก คดิว่าใครหลายคนก็รูว่้า 

การเรื่องมากเปลี่ยนที่ฝึกงานบ่อยๆ นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรท�า ยิ่งเป็นผมด้วยแล้ว 

ความอดทนเท่าน้ันทีเ่ป็นทางออก ทนให้คุม้กับท่ีคุณท่านผู้เป็นเจ้าของโรงแรม

เมตตารับเข้ามา ก็แค่นั้น

"ถ้าทราบแล้วก็ต้องท�างานให้ดี อย่าสะเพร่า อย่าปล่อยให้งานเสียหาย

แบบนี้อีก เพราะมันไม่ได้เสียที่แกคนเดียว"

• On a drab, you came with a smile • 
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"..."

"แต่เสียกันทั้งโรงแรม"

ประโยคเมือ่ครูส่่งผลให้ผมต้องขบฟันแน่น ขณะเดยีวกันลิว่ล้อคนส�าคญั

ของพีล่กูแก้วอย่างน้อยหน่าก็เดนิเข้ามาด้านข้าง วางมอืข้างหน่ึงบนโต๊ะท�างาน

พี่ลูกแก้ว และอีกข้าง...บนไหล่ของผม

"เข้าใจไหมจ๊ะ เพื่อนพีช"

เสียงในห้วงความคิดผุดข้ึนสั้นๆ มันบอกให้ผมเดินหนีกลับไปน่ังท่ี 

โต๊ะท�างาน ทว่าเพราะผมเคยท�า และผลลัพธ์ที่ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ หน่วยชีวิต

ที่เล็กท่ีสุดในโรงแรมจึงท�าได้แค่ยืนรอจนกว่าไฟร้อนๆ บนตัวพ่ีลูกแก้วจะ 

ดับมอดลง

"กลบัไปแก้งานซะไป แล้วอย่าคดิมากกับค�าด่าของฉนัล่ะ ฉนัแค่โมโหที่

โดนคุณท่านต�าหนิมา"

เป็นอย่างนี้ทุกที โมโหอะไรตอนไหน ลงกับน้อยหน่าไม่ได้ก็เอามาลง 

กับผม ดูเป็นการท�างานที่ไม่มีความสุขสุดๆ เลยใช่ไหม คุณคิดถูก มันน่า 

ปวดหัวทุกคร้ังที่พอต่อว่ากันจนพอใจ พ่ีลูกแก้วก็ท�าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

บอกผมว่าอย่าติดใจอะไรกับค�าพูดของเธอ

เคยพยายามไม่คิดอะไรอยู่ช่วงนึงครับ แต่ว่า...น�้าหยดลงหินทุกวัน  

หนิมนัยังกร่อน นบัประสาอะไรกับใจของคนล่ะ หนกีลบัหอในเวลางานก็ไม่ได้ 

กลบัไปหาพ่อแม่ท่ีชลบรุบ่ีอยๆ ก็ไม่ได้ ชวิีตคนกรงุนีต้่องเครยีดทุกวนัเลยเหรอ

ผมแอบผ่อนลมหายใจหนักๆ ขณะลดตัวนั่งลงตรงโต๊ะท�างาน เอื้อมมือ

เปิดคอมพิวเตอร์ที่พักหน้าจอไว้ แล้วเปิดไฟล์งานที่ต้องแก้ไขขึ้นมาอีกครั้ง  

พลกิตวัแฟ้มเล่มใหญ่ทีพิ่มพ์รายการสัง่ซือ้เอาไว้ระหว่างทีแ่ก้ไปด้วยพร้อมกัน

น่าเบือ่...ชวิีตของผม มนัแสนน่าเบือ่ ไร้สีสัน ไร้เรือ่งต่ืนเต้นใดๆ...บ้าเอ๊ย 

นีไ่ง สองหน้าสดุท้ายทีผ่มคย์ีข้อมลูผดิไป ผมเขียนใส่โพสต์อติไว้ แต่มนัดันหล่น

อยู่ใต้แป้นพิมพ์ เลยจ�าไม่ได้ว่าต้องใส่รายการพวกน้ีไปด้วย พริกขี้หนูสิบ

กิโลกรัม ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ยี่สิบโหล เนยสด...

แอบเห็นพ่ีลกูแก้วก�าลงัไหว้วานให้น้อยหน่าลงไปซือ้กาแฟตรงชัน้ล็อบบี้ 

Page MY MELTING CHEF.indd   7 5/24/2561 BE   15:15



MY MELTING CHEF8 ErrorPOP

ผมเลยรีบหยิบแผ่นกระดาษขึ้นมาขย�าและท้ิงลงถังขยะก่อนท่ีคุณหัวหน้า 

จะเบนสายตากลับมา เดี๋ยวนะ เนยสดแล้วอะไรต่อ ตรงนี้ผมจดกันลืมมาแล้ว 

แต่หากระดาษท่ีว่านัน่ไม่เจอ ท่ีเอาท้ิงไปแน่นอนว่าไม่ใช่ หรอืจะลมืไว้ทีห้่องน�า้

ตอนพักกลางวัน...

"คุณพีชครับ"

อ๊ะ...

"พอดีคุณพีชลืมกระดาษไว้ที่ชั้นสิบสอง กลัวว่าจะส่งงานไม่ทัน เลยเอา

ลิสต์สินค้ามาให้ครับ"

ไอ้บ้าพีชชช

ผมวาดย้ิมแห้งระหว่างท่ีถอนสายตาจากจอคอมพิวเตอร์ ย้ายไปท่ี 

รมิฝีปากอิม่เนือ้ซึง่แต้มรอยย้ิมเอาไว้เช่นกัน ทว่ารอยย้ิมของเขา...เหมอืนก�าลงั

ข�ากับความขี้ลืมครั้งที่ล้านของผมงั้นแหละ

ใบงานที่ผมใส่ผิดสองหน้าสุดท้ายเป็นรายการวัตถุดิบของบุคลากรชั้น

สบิสอง ชัน้ท่ีเป็นพ้ืนทีส่�าหรบัห้องจดัเลีย้ง สถานบนัเทงิถูกกฎหมาย ภตัตาคาร 

อีกทั้งสปาแผนไทย เรื่องของชั้นสิบสองถือเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่เด็กฝึกงาน

จะสามารถจดัการได้ และเดมิทหีน้าท่ีนีเ้ป็นของน้อยหน่าด้วยซ�า้ แต่ท�าไมหวย

ถึงมาออกที่ผมนักก็ไม่รู้

"แต่ลสิต์สนิค้าต้องส่งพรุง่นีไ้ม่ใช่เหรอครบั ท�าไมคณุพีชถึงรบีเอารายการ

วันนี้ล่ะ"

จะให้ผมตอบเขายังไงดีเนี่ย...ปกติถ้าจะสั่งซื้อของต้องรอคุณท่าน 

เซ็นอนุมัติก่อนน่ะครับ แต่หลายคร้ังพ่ีลูกแก้วมักจะชอบท�างานโดยไม่รอให้

คณุท่านรบัทราบก่อน อย่างเช่นงานนี ้พ่ีลกูแก้วบอกว่าคณุท่านไม่มปัีญหาเรือ่ง

เซ็นงานก่อนหรือหลัง ท่านไว้ใจ แค่ไม่ท�างานพลาดก็พอ สุดท้ายพอผิดพลาด 

นอกจากผมโดนว่า คุณเชฟยังต้องล�าบากเอางานมาให้ผมถึงชั้นสาม

ไม่อยากให้เชฟลงมา ไม่อยากให้เราเจอกัน...

"อุ๊ย มาหาพีชอีกแล้วเหรอคะเชฟ ขนาดอยู่ห่างกันตั้งเก้าชั้นนะคะเนี่ย"

และไม่อยากได้ยินเสียงแซวของน้อยหน่าท่ีเพ่ิงเดินกลับมาพร้อมแก้ว
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กาแฟนี่เลยสักนิด

นีไ่ง เหตผุลหลกัทีท่�าเอาผมต้องบ่นตัวเองในใจสิบครัง้ ไม่ได้รูจ้กักับเชฟ

เป็นการส่วนตวัหรอกครบั แต่มกัโดนล้อว่าแอบก๊ิกกันบ่อยๆ ระหว่างผมกับเขา

ใช้ค�าว่าเพ่ือนร่วมงานยังไม่รูว่้าใกล้ชดิถึงค�านีร้เึปล่า แม้ไอ้ค�าทีว่่าจะดเูบสกิมาก 

ก็เถอะนะ

เร่ืองมันเกิดในสัปดาห์แรกของการฝึกงาน วันน้ันคือวันเร่งรีบ กว่าจะ

เรยีกแทก็ซีไ่ด้ก็ปาไปครึง่ชัว่โมง แถมพอข้ึนไปแล้ว คณุแท็กซีก็่ดนัเอารถไปจุบ๊

ก้นรถคนัข้างหน้าเข้าเตม็ๆ เลยต้องขอลงมาเรยีกรถคันใหม่อย่างช่วยไม่ได้ แล้ว

ไม่รูว่้าเพราะโชคชะตาหรอือะไรกันแน่ คณุเชฟดนัขบัรถมาจอดตรงจดุท่ีผมยืน

แบบพอดบิพอด ีก�าลงัลุน้ให้เรือ่งราวเป็นเหมอืนในละครอยู่ใช่ไหม สมหวังกัน

ได้เลย เชฟเห็นผมใส่ชดุพนกังานโรงแรมเลยชวนขึน้รถมาด้วยกัน หลงัจากน้ัน

พอเรื่องถึงหูคนรอบตัว ผมก็ถูกใครต่อใครแต่งตั้งให้เป็นเด็กของเชฟมาตลอด

แรกๆ มนัก็มปีฏิเสธเสยีงแขง็นัน่แหละ ในเมือ่ความจรงิไม่ใช่อย่างท่ีเขา

พูดกันน่ี แต่พอโดนแซวหนักเข้า ผมก็ตัดสินใจปล่อยเลยตามเลย ไม่โต้แย้ง  

ไม่แก้ตัว ใครจะคิดอะไรก็คิดไป

"ไม่เป็นไรเลยครับ แค่เก้าชั้นเอง"

เลยต้องมานั่งพ่นลมหายใจหนักๆ เพราะประโยคเรียบๆ ของเขาน่ะ 

ไม่เคย 'เรียบ' อย่างที่เจ้าตัวท�าท่าเลยสักครั้ง

"อีกอย่าง เชฟลงลิฟต์มานี่นา ไม่ล�าบากหรอกครับ"

เป็นซะแบบนี ้พ่ีลกูแก้วกับน้อยหน่าถึงพากนัย้ิมกรุม้กริม่กับค�าตอบของ

เชฟยกใหญ่ ทั้งที่ก่อนหน้าน้ีแทบกินผมเข้าไปท้ังตัว บางครั้งก็อยากถามเชฟ

ว่าไม่ร�าคาญหรือเบื่อค�าแซวของคนอื่นบ้างรึไง แต่ผมกับเขาไม่ได้สนิทกัน

ขนาดนัน้ ดังน้ันรบีเอางานมาท�าให้เสรจ็ เชฟจะได้รบีกลบัไปท�างานของตวัเอง

สักที ป่านนี้อาหารที่ท�าค้างไว้ไหม้เกรียมหมดแล้วครับ

"ขอบคุณครับเชฟ" ผมรับกระดาษสองแผ่นจากมือเรียว พอหันไปมอง

เต็มๆ ถึงได้เห็นรอยเปื้อนนิดๆ บนชุดสีขาวของเขา ถูกเผงเลย เชฟท�าอาหาร

อยู่จริงด้วย ทั้งที่ยุ่งอยู่แท้ๆ...เชฟยังอุตส่าห์เอางานมาให้ผม
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เป็นอย่างท่ีคนอื่นเขาพูด...ถ้ามีประกวดหัวหน้าแผนกดีเด่น รางวัล 

ชนะเลิศอันดับหนึ่งคงหนีไม่พ้น 'เชฟเจย์' เลยล่ะ ใช่...น่ีคือชื่อเล่นจริงๆ  

ของเขา แต่ค่อนข้างรู้สึกแปลกๆ นิดหน่อยถ้าเรียกค�าอื่นแทนค�าว่าเชฟ พี่เจย์

เหรอ ไม่เอาอ่ะ ตัดออกได้เลย ไม่สนิทกับเขาขนาดนั้นนี่นะ

"คราวหน้าพีชจะพยายามไม่ลืมอีก เชฟจะได้ไม่ต้องล�าบากนะครับ"

"ลืมอีกก็ได้ครับ"

ให้ตาย...

"ได้ลงมามองอย่างอื่นนอกจากอุปกรณ์ท�าอาหารก็ชื่นใจดี"

เขายักไหล่ให ้เล็กๆ จังหวะท่ีผมหน้าชาอย่างแปลกประหลาด  

ทอดสายตามองจากภายนอก ไม่รู้ตื้นลึกหนาบาง ไม่รู้ท่ีมาท่ีไปอะไรท้ังน้ัน  

ต่อให้เจ้าของสายตาเป็นเด็กสามขวบ ก็ต้องคิดว่าตัวผมกับคุณเชฟเป็นอะไร

กันไม่ผิดแน่ ดูสิ ดูค�าพูดของเขาสิครับ นี่ถ้าไม่รู้อยู่ก่อนแล้วว่าเชฟก็ไม่ได้คิด

อะไรกับผมเหมือนกัน จะเริ่มคิดเองเออเองว่าก�าลังโดนอ่อยแล้วนะ

"ครับ...ชื่นใจก็ชื่นใจ"

ขอถอนหายใจอีกรอบได้ไหมเนี่ยยยยย

แต่ว่า...พอมคี�าพูดชวนย้ิมแห้งของเขาเข้ามาเยือน คิดๆ ดูแล้วก็อาจเป็น

เรื่องดีหากโลกเรียบๆ ไร้เรื่องน่าตื่นเต้นใบนี้ค่อยๆ มีสีสันขึ้นมา อย่างน้อยเชฟ

ก็เป็นคนเดียวท่ีท�าให้ผมรู้สึกว่าการฝึกงานแผนกจัดซื้อไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ 

เสมอไป

ผมจะคิดว่าเขาคือข้อดี จากหนึ่งในร้อยข้อเสียของที่นี่ก็แล้วกัน

หน้าที่ของผมไม่ใช่นักศึกษาปีสี่อีกต่อไปแล้ว ผมเพ่ิงเริ่มปรับเวลาตื่น

เมือ่ราวๆ กว่าหนึง่เดอืนก่อน จากเจด็โมงเช้าเป็นตีห้าครึง่ แตะบตัรเข้างานก่อน

แปดโมง พักเที่ยงตรงถึงบ่ายโมง และเลิกงานตอนห้าโมงเย็น หลายครั้งที่เคย

ถูกขอให้ช่วยงานต่อจนถึงช่วงค�่า แม้จะเบื่อนิดหน่อยตรงที่หลายๆ ครั้งมักมา

พร้อมเสียงบ่นของพี่ลูกแก้ว แต่ถ้ามองให้เป็นข้อดี คงดีตรงที่ผมได้ทักษะการ

ท�างานเพ่ิมขึน้ แอบคิดว่าอะไรแบบนีช่้วยท�าให้มภีมูคุ้ิมกนัต่ออารมณ์ก่ึงดีก่ึงร้าย 

Page MY MELTING CHEF.indd   10 5/24/2561 BE   15:15



11ErrorPOP

ของพี่ลูกแก้วด้วยล่ะครับ

เรื่องดีๆ ในเช้าวันนี้คือรถเมล์มีท่ีน่ังว่างมากกว่าทุกวัน ผมตัดขาดการ 

นั่งแท็กซี่มาโรงแรมและติดนิสัยตื่นเช้าตั้งแต่เจอเหตุการณ์ครั้งน้ัน ช่วงนี้เลย

ได้มาสดูอากาศใน Coffee Shop ทีเ่ปิดบรกิารตลอดย่ีสบิส่ีชัว่โมงตรงชัน้ลอ็บบี้

ก่อนถึงเวลาแตะบัตรเกือบสี่สิบนาที

คาปูชิโนเย็นวางอยู่ตรงมุมหนึ่งของโต๊ะตัวเล็กซึ่งถัดจากตู้โชว์เค้ก 

หลากหลายรสชาต ิผมใช้พ้ืนท่ีตรงนีเ้ป็นท่ีแอบงบีด้วยการฟุบใบหน้าแนบแขน

ข้างหนึ่ง ส่วนอีกข้างสัมผัสเปลี่ยนเพลงบนโทรศัพท์ไปเพลงนั้นทีเพลงน้ีที

จนกว่าจะเจอเพลงถูกใจ

ไม่มีเพลงใหม่ๆ อัพเดตเลยแฮะ

"ไอ้เจย์ ขนมปังที่กูให้มึงอบให้นี่จะเสร็จทันเก้าโมงเช้าไหมวะ"

หือ...เสียงเฮียแม็ก เจ้าของร้านนี่ครับ แล้วชื่อที่เฮียเรียกเมื่อกี้นี้...

"อดทนหน่อยดิวะ มึงจะให้มันได้ภายในสองนาทีหลังเอาเข้าเตาอบรึไง 

ไม่จ่ายตังค์กูแล้วยังบ่นอีก"

"ครับๆ เชฟเจย์ ทราบแล้วครับ ไม่เร่งก็ได้ครับ แต่กูจะต่อยมึงแทน"

ชัดเลย! ชัดยิ่งกว่าหนังระบบ 3D สักประมาณห้าสิบเท่าได้ จริงที่เขาคือ

ข้อดีหนึ่งเดียวส�าหรับการมาฝึกงานในโรงแรม เขาไม่ใช่คนน่ากลัว และไม่ใช่

เรื่องแปลกหากผมไม่รู้ว่าเฮียแม็กกับเชฟรู้จักกันหรือเป็นเพ่ือนซึ่งสนิทจนถึง 

ขั้นพูดค�าหยาบใส่กันได้ แต่นี่มันเวรมันกรรมอะไรของผมอีกเน่ีย ท�างานก็ 

คนละชั้น คนละแผนก คนละสายงาน พระเจ้าไม่ควรส่งเขามาใกล้ผมบ่อย

ขนาดนี้หรือเปล่าครับ

ถ้าผมโดนใครแซวว่าเป็นเด็กเชฟอีกล่ะก็นะ...

"จรงิๆ กูพริน้ต์สตูรอบขนมไว้ให้มงึตัง้หลายสตูร เวลาลกูน้องไม่อยู่จะได้

หัดท�าเอง ไม่ต้องใช้กู...อ้าว คุณพีช"

รูส้กึหน้าตงึอย่างบอกไม่ถูก ไม่ใช่เพราะโมโห ตกใจ หรอืร�าคาญเจ้าของ

ประโยคเลยสักนิด ตัดออกไปได้เลย ท่ีรู้สึกแปลก ค่อนข้างจั๊กจี้หัวใจเพราะ 

ท้ายประโยคท่ีเขาเรียกผม มันช่างแตกต่างจากตอนท่ีท�าหน้าหงิกใส่เฮียแม็ก 
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ต่างชนิดที่ท�าให้ผมอยากจะแกล้งฟุบหน้าใส่โต๊ะอีกสักครั้ง

ไม่ควรเลยพีช ไม่ควรถอดเอียร์โฟน ไม่ควรเด้งตัวขึ้นมามองตั้งแต่แรก

"ไม่รู้มาก่อนว่าคุณพีชชอบดื่มกาแฟตอนเช้าด้วย"

"เอ่อ...ครบั" ผมพยกัหน้าช้าๆ ให้เขา ก่อนจะคว้าคาปชูโินเย็นบนโต๊ะมา

ดูดครั้งหนึ่ง รู้ว่าไม่เนียน แต่เอาเหอะ คงไม่ท�าให้เขาเสียหน้าหรอกเนอะ

"ชอบคาปูชิโนเหรอครับ"

"ครับ..." ผมเอ่ยตอบ ขณะที่เขาผละจากหน้าเคาน์เตอร์ เดินเข้ามาใกล้

ตรงจดุท่ีผมน่ังอยู่ มคีวามจ�าเป็นอะไรท่ีเชฟต้องเดนิมาหาด้วยเหรอ เฮ้! ไม่สเิชฟ 

ไม่ต้องท�าเหมือนรู้จักกันขนาดนั้น ทักทายแค่นี้ก็พอแล้วครับ ไม่ต้อง... "พีชก็

ดื่มทุกวันนะครับ ปกติ"

"เชฟว่าไม่ปกติตรงที่เราบังเอิญเจอกันที่นี่"

ไม่ต้องลดตวันัง่ฝ่ังตรงข้ามหรอืย้ิมไปด้วยเปล่งเสยีงไปด้วยแบบน้ันก็ได้ 

สารภาพเลยนะ คนที่ไม่ปกติไม่ใช่ผมหรอก เชฟนั่นแหละ เขานี่แหละที่ท�าให้

คนพากันเอ่ยแซวเรามากที่สุด เพราะเชฟคนเดียวเลย

ผมย้ิมแห้งให้เขาดังเช่นทุกครั้ง วางแก้วในมือลงต�าแหน่งเดิม จากน้ัน

จึงสบตาเขาอีกรอบ...เพ่ิงสังเกตว่าเชฟไม่ได้อยู่ในชุดประจ�าต�าแหน่งอย่าง 

ชดุสขีาวพร้อมผ้ากันเป้ือนคูใ่จของเขาเช่นเคย เส้ือเชิต้ไซส์ L ส�าหรบัสุภาพบรุษุ

ดูพอดีตัวมากขึ้นเมื่อมีเสื้ออีกตัวสวมทับเชิ้ตสีเข้มไว้อีกชั้น

บวกลบกับไหล่กว้างๆ รวมทั้งสัดส่วนที่พอดิบพอดีของเขา จะว่าไงดี...

มันท�าให้เชฟดูสมาร์ต ดูวัยรุ่น แล้วก็ดูหล่อ ไม่สิ ไม่ใช่แค่ดู เขาน่ะหล่อและ

สะดุดตามากเลยต่างหาก

"เชฟไม่เคยเจอคณุพีชทีร้่านไอ้แมก็เลย ท้ังทีม่าอบขนมให้มนัออกบ่อย"

"พีชก็ไม่เคยเจอเชฟนะครับ"

จะเจอได้ไง...ก็ผมเพิ่งมาท�างานนี่ บ้าเปล่าเนี่ย

"แล้วมาทุกวันไหมครับ"

"ถ้ารถเมล์มาถึงเร็ว ก็ประมาณนั้นครับ"

"คุณพีชนั่งรถเมล์ด้วย..." เขาพยักหน้ารับ...ท�าไมรู้สึกเหมือนเชฟก�าลัง
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พยายามเก็บข้อมูลเรื่องที่เกี่ยวกับผมอยู่เลย

"...ครับ พีชมีความทรงจ�าไม่ดีกับแท็กซี่นิดหน่อย ก็เลยมารถเมล์"

"เรื่องคราวนั้นเหรอครับที่ท�าให้คุณพีชกลายเป็นเด็กในสังกัดเชฟน่ะ" 

ก็...นั่นแหละ แต่พูดตรงไปไหมครับเชฟฟฟ

"แหม เรียกน้องเขาซะเพราะเลยนะมึง ทีกับกูน่ีเถ่ือนเอาๆ อ่ะๆ แต่กูก็

เข้าใจแล้วว่าท�าไมเขาถึงแซวมงึกนัทัง้โรงแรม" ท้ังโรงแรมเลยเหรอ เกลียดใคร

ก่อนดคีรบั เกลยีดเฮยีแมก็หรอืเกลยีดเชฟ เอ้อ ไม่ๆ ผมคงเกลยีดเชฟไม่ลงหรอก 

ถ้าจะเกลยีด คงต้องเกลยีดตวัเองนีล่่ะ หยุดแซวผมกับเชฟสกัที ได้โปรด...

ถ้าผมจะชอบเชฟก็คงชอบเขาไปตั้งนานแล้ว

"ว่าแต่น้องพีชจะรับอะไรเพิ่มป้ะครับ"

เฮียแม็กเบนจุดสนใจกลับมายังผมหลังโดนเพ่ือนรักค้อนขวับเข้าให้  

ซึ่งการแซวของเฮียแม็กช่วยตอกย�้าความมั่นใจเรื่องที่เชฟปฏิบัติต่อคนอื่น 

ต่างจากผมแบบทวคีณูเชยีวล่ะ แล้วแบบน้ีควรหาทางออกหรอืเปล่า...อย่างแรก 

เลย เชฟต้องหยุดเรียกผมด้วยค�าน�าหน้าเพราะๆ อย่างที่เขาชอบเรียก จะพีช

เฉยๆ ไอ้พีช หรอือะไรก็ได้ ขออย่างเดยีวอย่าเรยีกผมว่าคุณพีช คงช่วยลดเสียง

แซวจากคนอื่นได้ในระดับนึงเลยแหละ...อันนี้เดา

"ไม่ครับ พีชจะขึ้นไปท�างานแล้ว เฮียแม็กให้พนักงานมาหยิบเงินที่โต๊ะ

ได้เลย" ได้ยินเสียงตอบรับของเฮียแว่วมาสั้นๆ ผมจึงวางเงินไว้ข้างแก้วกาแฟ 

เก็บสัมภาระซึ่งไม่ได้เยอะอะไรมากนักใส่กระเป๋าเป้ หยัดตัวลุกขึ้นยืนพลาง

ดึงสติกลับมา เรื่องท่ีอยากล้มเลิกค�าน�าหน้าดีๆ คงต้องไว้จัดการภายหลัง  

ใกล้แปดโมงแล้ว ขืนผมไปช้ากว่าน้ีแค่นาทีเดียว คงโดนพ่ีลูกแก้วเอาน้ิวจิ้ม

หน้าผากอีกแน่

"คุณพีช"

"...?"

"ลืมบัตรพนักงานครับ"

เอ้อ! คนที่จะเอานิ้วจ้ิมหน้าผากก่อนพ่ีลูกแก้วก็คือตัวแกนี่แหละไอ้พีช 

ผมพ่นลมหายใจหนักๆ ขยับฝีเท้าซึ่งหยุดค้างในจังหวะก่อนหน้ากลับไปรับ 
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บตัรพนกังานจากคนตัวสงู แล้วถ้าไม่ได้ตาพร่ามากจนเกินไป เหมอืนเชฟก�าลงั

ยิ้มข�ากับความขี้ลืมของผม...

เชฟน่ีน่าจะเป็นบคุคลโคตรน่าหมัน่ไส้อนัดบัหนึง่ในความคดิผมไปแล้ว

"อีกเรื่องครับ"

อะไรอี๊ก

"เชฟอยากได้ต้นไม้ดีๆ สักต้นมาเลี้ยง"

"ไม่ใช่..."

"ยังไงคุณพีชช่วยหาให้เชฟหน่อยนะครับ เด๋ียวเชฟส่งรายละเอียดเข้า

ไลน์คุณพีชตอนสิบโมง"

ตั้งใจจะบอกว่าไม่ใช่ร้านขายต้นไม้...แต่ก็ลืมไปว่าแผนกของผมม ี

หน้าท่ีซื้อของตามความต้องการของทุกฝ่าย สมุด ปากกา ข้าวของเครื่องใช ้

เตียงนอน หมอน ผ้าห่ม สบู่ประจ�าห้องพัก กระทั่งสิ่งที่เชฟกล่าวมา ฉะนั้นสิ่ง

ที่ท�าได้ในตอนนี้ผมคงท�าได้แค่...

"ครับ อยากได้ต้นอะไรก็บอกพีชมาแล้วกัน"

"ขอบคุณครับ~" ...ย้ิมน่ารักจังเนอะ ทว่าสถานการณ์แบบน้ี พีชขอ 

กดดิสไลค์ติดกันสามครั้งนะครับ
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เป็นวันท�างานอันชวนง่วงงุน วันนี้มีใบลางานของน้อยหน่า ข้อความ 

ไม่สัน้ไม่ยาวจงึถูกเขยีนใส่โพสต์อติเพ่ิมอกีหน่ึงแผ่น ถือเป็นการเตอืนความจ�า

ว่าผมต้องตามเก็บงานที่เธอท�าค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานอย่างปฏิเสธไม่ได้

งานที่ว่าถูกส่งต่อด้วยค�าสั่งของพ่ีลูกแก้ว เธอเคยย�้านักย�้าหนาว่าจะ 

ไม่ยอมให้พีชเป็นคนท�าเด็ดขาด เซลส์รายนี้ต้องการออเดอร์ที่ละเอียดบ้างล่ะ 

ไม่ชอบความผดิพลาดแม้จะพลาดแค่ครัง้เดียวบ้างล่ะ อกีสารพัดเหตุผลซึง่ถ้า

แยกย่อยออกมาอีกสักสามข้อ ผมคงหมดก�าลังใจฝึกงานไปตั้งแต่ข้อแรก

เปลอืกตาหนกัอ้ึงท�าให้เผลอวางปลายคางลงบนปุม่แป้นพิมพ์ ถอนหายใจ 

รอบท่ีหนึง่ล้านเศษ ก่อนจะอ้าปากเหวอเมือ่เห็นว่าตวัอกัษรซึง่พิมพ์ไปก่อนหน้า

นั้นถูกร่นบรรทัดเพราะความไม่ระวังของตัวเอง โชคดีท่ีเด้งตัวขึ้นมาแก้งาน 

กลบัไปเป็นเหมอืนเดิมได้ทัน และขอบคณุท่ีคณุหวัหน้าจอมฉนุเฉยีวไม่ได้ก�าลงั

เพ่งเล็งมาที่ผม ไม่งั้นล่ะก็นะ...คงไม่มีชีวิตรอดกลับไปหาพ่อแม่แน่ๆ

จะว่าไปก็แอบคดิถึงเสยีงปลกุตอนเช้าของแม่ไม่น้อยเลยแฮะ ครอบครวั

ของผมอาศัยอยู่ในชลบุรี เป็นครอบครัวเล็กๆ ในอ�าเภอศรีราชา มีพ่อ แม่ แล้ว

ก็ผม บ้านของเราไม่ใหญ่มากนัก สองห้องนอน หน่ึงห้องน�้า หน่ึงห้องน่ังเล่น 

หน่ึงห้องครัว มีลานจอดรถส�าหรับรถใหญ่ มอเตอร์ไซค์ จักรยานอีกหน่ึงคัน  

เรามีสวนแก้วมังกรขนาดพอประมาณเป็นรายได้หลัก

ถ้าให้เทียบกัน เมืองหลวงกับต่างจังหวัดมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป  

• Not selling trees but he wants • 

2
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ที่นี่สะดวกสบาย ทันสมัยกว่าหลายๆ สิ่งในจังหวัดผม แต่ไม่ว่ายังไงก็ยังชอบ

พื้นที่ที่มีเปลญวนของพ่อผูกไว้ให้ผมนอนเล่นใต้ต้นมะม่วงมากกว่า

เรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นที่นี่ผมไม่เคยเล่าให้ครอบครัวฟังหรอกครับ ไม่อยาก

ให้มาเซ็งหรือเครียดเรื่องไหนด้วยกัน อยากให้ท่านเป็นพลังและก�าลังใจ 

เล็กๆ ในทุกครั้งที่โทรหา แค่นี้ก็มากพอแล้ว อีกอย่าง...ดูเหมือนช่วงนี้สุขภาพ

พ่อไม่ค่อยดี แม่บอกเสมอว่าอยากให้พ่อใช้ชีวิตโดยไม่ต้องนึกถึงเรื่องหนักใจ 

ดังนั้นหลายๆ เรื่องจึงเล่าให้พ่อแม่ฟังไม่ได้

พนักเก้าอี้ถูกใช้เป็นฐานพักพิงเมื่อไฟล์งานถูกบันทึกและปิดหน้าต่าง

เป็นที่เรียบร้อย ง่วงชะมัด รู้แบบนี้หยิบกาแฟขึ้นมาจากร้านเฮียแม็กด้วยก็ดี

ลืมไปเลยว่าเชฟส่งรายละเอียดต้นไม้มาให้ผมแล้วเมื่อตอนสิบโมงเช้า

พอดีเป๊ะ ตามก�าหนดเวลาของคุณเขา อยากจะมอบมะเหงกให้ตัวเองแรงๆ  

ทีเ่พ่ิงนึกข้ึนได้ แล้วพอนกึออก ข้อความของเชฟก็ผลักให้ผมต้องเด้งตัวขึน้จาก

เก้าอี้อีกครั้ง

รู้ไหมครับว่าเชฟต้องการต้นไม้แบบไหน และโอเค...เชฟไม่ได้จัดอยู่ 

ในข่ายผู้ชายเร่ืองมาก แต่คนท่ีเก่งจนถึงขั้นด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าแผนกของ

โรงแรมหรหูราระดบัน้ี ไม่แปลกใจเลยว่าท�าไมข้อความของเชฟถึงได้ระบสุเป็ก 

มาให้ด้วยเนื้อหาท�านองนั้น

CHEF J. : คณุพีชครบั เชฟอยากได้ต้นไม้ท่ีไม่ต้องสงูมาก ไม่เกนิ 1 เมตร 

น่าจะดี

CHEF J. : มันต้องดีมากแน่ๆ

CHEF J. : คนเลีย้งอาจไม่ค่อยมเีวลาดแูล ขอเป็นต้นทีไ่ม่ต้องรดน�า้บ่อย 

ทนแดดทนฝน ดูแลง่าย ใบร่วงไม่มาก

CHEF J. : ถ้าไม่เป็นการรบกวน...คุณพีชช่วยส่งค�าตอบให้เชฟก่อน 

เลิกงานวันนี้ได้ไหมครับ

รบกวนครับ...
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เชฟต้องเกลียดผมแน่ ถ้าเผลอมือลั่นส่งตัวอักษรพวกนี้กลับไป ผม 

ลอบผ่อนลมหายใจอยู่สักพักใหญ่ตอนที่อ่านข้อความของเชฟจบ กระท่ัง 

พ่ีลูกแก้วหันมาขึงตาใส่ ผมถึงได้รีบลบสิ่งที่พิมพ์ไว้ แคปข้อความท้ังหมดส่ง

ให้คนรู้จักในคณะท่ีพอจะมีความรู้เรื่องน้ีอ่าน เพราะความรู้รอบตัวของผม 

แทบไม่มีเลย ซึ่งไทรเกาหลีความสูงหนึ่งเมตรตามคุณสมบัติที่เชฟต้องการคือ

คีย์เวิร์ดที่ผมได้รับ

อกีฝ่ายพิมพ์บ่นตามหลงัมานดิหน่อยว่าเขาช่างเลอืก ผมเห็นด้วย แต่ถ้า

เขาเป็นคนสนิทหรืออายุน้อยกว่าผม ผมจะใช้ค�าอื่นที่ชัดเจนและตรงกว่านี้

CHEF J. : ไทรเกาหลีใบร่วงเยอะนะครับ เชฟเคยซื้อมาให้คนเล้ียง 

เมื่อปีก่อน 

CHEF J. : ตอนนี้น้องตายแล้ว

เฮ้...เรียกเพ่ือนว่ามึง...ตรงนี้ปกติ เรียกผมซึ่งเด็กกว่าเขาราวๆ หกปีว่า

คณุ...จดุน้ีอาจดทูัว่ไปส�าหรบัคนอืน่ แต่ส�าหรบัตวัผม ขอปฏเิสธเสยีงแขง็เชยีว

ล่ะ ตบท้ายด้วยการเรียกต้นไม้ว่า 'น้อง' งั้นเหรอ

คุณเคยเห็นผู้ชายตัวสูง หน้าหล่อ เวลาคลี่ยิ้มปรากฏลักยิ้มนิดๆ ให้คน

มองพลอยย้ิมตาม เป็นเจ้าคนนายคน เรียกไทรเกาหลีว่าน้องไหมครับ ถ้า 

ไม่เคยก็กดลิฟต์ขึ้นไปชั้นสิบสอง เดินเข้าไปน่ังในร้านอาหาร ออเดอร์เมนูสัก 

สี่ห้าอย่าง หลังจากนั้นหากคุณได้ยินเสียงทุ้มๆ เรียกให้ลูกน้องไปยกอาหาร

ออกมาเสิร์ฟ นั่นล่ะคือบุคคลที่ผมก�าลังพูดถึง

CHEF J. : คุณพีชมีต้นอื่นนอกจากไทรเกาหลีไหมครับ

และนี่คือข้อความล่าสุด พอเห็นข้อความของเขาก็อดย่นจมูกใส่คนช่าง

เลอืกผ่านจอมอืถือเข้าให้นดิๆ ไม่ได้ อยากจะเห็นหน้าเชฟตอนพิมพ์ค�าว่า 'น้อง' 

เป็นค�าเรียกต้นไม้จริงๆ เลยเชียว ไม่รู้สึกขนลุก แปลกประหลาด หรือไม่ก็ 
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ฟีลแบบ เฮ้ย เราพิมพ์อะไรลงไป แนวๆ นี้บ้างรึไง

ถ้าให้ผมลองจินตนาการหน้าเชฟตอนพิมพ์ค�าว่าน้อง...เชฟคงจะมี 

ความสุข และดูน่ารักมากแน่ๆ

CHEF J. : คุณพีช หวังว่าคงจะไม่ร�าคาญเชฟนะครับ

ไม่ร�าคาญหรอกครับเชฟ แค่อยากจะบอกตรงๆ ว่าพีชไม่ใช่พนักงาน 

ร้านขายต้นไม้ แล้วก็...

CHEF J. : หรือว่า...คุณพีชหิว โมโหหิวอยู่รึเปล่าครับ

...แล้วก็เริ่มมันเขี้ยวคนคนนี้ขึ้นมาแล้วจริงๆ ด้วย

CHEF J. : จะพักเที่ยงแล้ว คุณพีชโมโหหิวอยู่แน่ๆ

โมโหหิวอะไรของเขา...

ผมเบนสายตามองนาฬิกามุมโต๊ะท�างาน ชั่วอึดใจเดียวก็รับรู้ได้ถึง 

รอยย่นบนใบหน้า เข้าใจแล้ว...เข้าใจแล้วว่าท�าไมเชฟถึงบอกว่าผมก�าลงัโมโหหิว 

และไม่ผิดท่ีเขาจะคิดแบบนั้น ในเมื่อตอนน้ีมันใกล้เที่ยงแล้วน่ีครับ แต่ว่านะ 

ผมไม่ได้โมโหหิวสักหน่อย โมโหเชฟเนี่ยน่าจะตรงประเด็นที่สุดแล้ว

ไม่เห็นรู้เลยว่าเขาปากคอเราะรายถึงขนาดน้ี ผมส่งสต๊ิกเกอร์ตอบเขา  

เพียงครั้ง พลางส่งไฟล์งานให้เซลส์ตามค�าสั่งคุณเจ้านาย แล้วค่อยย้อนกลับ

มาสนใจโทรศัพท์ซึ่งผมก�าลังรอคอยให้คนปลายสายกดรับคอลล์ไลน์ท่ีโทร 

ค้างไว้ตั้งแต่เมื่อครู่

เขารับแล้ว

"เชฟครับ"

[...ครับ คุณพีช] โคตรละมุนเลย เปลี่ยนชื่อผม เอาแค่เสียงตอบรับ 
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ค�าแรกแล้วอัดมาตั้งเป็นเสียงแจ้งเตือน SMS น่ีน่าจะท�าให้เจ้าของเครื่องรีบ

หยิบโทรศัพท์มาเช็กได้เร็วกว่าเดิมไม่มากก็น้อย ครับปุ๊บเช็กปั๊บอะไรแบบน้ี 

[ไม่โมโหหิวแล้วเหรอครับ]

"พีชไม่ได้โมโหหิว แต่ก�าลังจะโมโหเชฟแล้วครับ" เหมือนจะได้ยินเชฟ

หวัเราะออกมานิดๆ ข�ามากเลยเนอะ ข�าสดุๆ ไปเลย "พูดตรงๆ แบบไม่อ้อมค้อม

นะครับ นอกจากไทรเกาหลีแล้วพีชก็ไม่รู้จะหาต้นไม้ชนิดไหนให้เชฟ"

[ครับ] ครับ? ครับแล้วยังไงต่อ

"คอืพีชไม่ได้เรยีนด้านนี ้ไม่ได้ท�างานด้านนี ้ไม่เคยเปิดร้านขายต้นไม้อ่ะ

ครับ จริงๆ ถ้าเชฟไม่มีเวลาดูแล พีชว่าเชฟซื้อต้นไม้ปลอมมาเลยดีกว่า"

[เชฟไม่ใช่ไม่มีเวลาดูแลนะครับ แต่คนเลี้ยงเขาค่อนข้างยุ่ง]

"งัน้กใ็ห้คนเลีย้งเขาซือ้ต้นปลอมไปตัง้น่ีแหละครบั ง่ายสดุ ไม่ต้องรดน�า้ 

ไม่ต้องกลัวใบร่วง ทนแดดทนฝน ยังไงๆ ต้นไม้ทุกต้นก็ต้องได้รับการดูแลอยู่

แล้ว จะมาทิ้งๆ ขว้างๆ ไม่ได้หรอก"

[คุณพีชโมโหอีกแล้ว] แล้วมันน่าโมโหไหมล่ะ! [ขอโทษท่ีท�าให้หัวร้อน

ด้วยครับ พอดีเชฟจะซื้อต้นไม้ต้นนี้ไปให้คุณพ่อ]

เดี๋ยวก่อน...

[ท่านไม่ค่อยมีเวลาดูน้อง]

อือ...

ครับ...น่ันแหละ พอได้ยินอะไรแบบน้ันผมก็พูดอะไรไม่ออก แถมยัง...

แถมยังโคตรรู้สึกผิดที่จัดหนักจัดเต็มใส่เขาตั้งเป็นกระบุงโกย ตกลงคนเลี้ยงที่

เชฟหมายถึงเป็นคนในครอบครัวเขา ผมเข้าใจถูกต้องใช่ไหมครับ

บ้าเอ๊ยยยยย บอกกันสกันดิสว่ิาจะซือ้ไปให้ใคร แค่นีจ้ะท�าให้เชฟหุงข้าว

ไม่สกุรไึง อยากโมโห อยากตดัสายเขาซะดือ้ๆ ทว่าก็ท�าไม่ได้ ผมสดูลมหายใจ

เข้าลึก เชื่องช้า...ชั่งใจครู่หนึ่งแล้วเปล่งเสียงเพื่อตอบเขา

"ขอโทษครับ...ขอโทษจริงๆ..."

[ไม่เห็นเป็นไรเลย คณุพีชไม่รูน้ีค่รบั] ซึง่เชฟก็ยังเป็นเชฟ เป็นคนทีท่�าให้

ผมไม่สามารถโกรธเคืองเขาได้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม
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[แต่เชฟไม่อยากได้ต้นไม้ปลอมจริงๆ นะ]

ให้มันได้อย่างนี้

สาบานว่าเพิ่งชมเขาไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ�้า ประโยคของเขาก็กลายเป็น

สิ่งที่ท�าให้ผมต้องย่นจมูกใส่อีกรอบ ถึงอย่างนั้นอะไรๆ ที่ยังติดหนึบอยู่ในใจก็

ยังไม่เลือนหาย...มันคือความรู้สึกผิดของผมท่ียังมองเห็นได้ชัดเจน แล้วหาก

ไม่ท�าบางสิ่งเพื่อไถ่โทษเขา ผมคงรู้สึกผิดไปอีกเป็นอาทิตย์แน่

กลายเป็นว่าผมดูเหมือนมีซัมธิงกับเชฟอย่างสมบูรณ์แบบ...

จริงๆ ถ้าในมุมทั่วไป เราสองคนก็แค่นัดเจอกันหลังห้าโมงเย็น พากัน

เดนิเข้าร้านต้นไม้ใกล้ๆ โรงแรมโดยมเีวลาหนึง่ชัว่โมงส�าหรบัการเดินเลือกของ

เป็นเพ่ือน เพ่ือไถ่โทษท่ีเผลอใส่อารมณ์ตอนคยุกับเชฟ เพ่ือให้เชฟได้ของถูกใจ 

แล้วก็ท�าเพื่อจบหน้าที่ของผมลง...มันก็แค่นั้น

ท�าไมต้องพากันแซวใหญ่โตอะไรเบอร์นั้นด้วยก็ไม่รู้

ใช่ครับ ตอนนี้เราช่วยกันเลือกน้องๆ ต้นไม้ของคุณเชฟ โดยมีพี่เจ้าของ

ร้านคอยให้ค�าแนะน�าไม่ท้ิงห่าง เพราะมีเวลาไม่มาก ผมเลยไม่รู้สึกแปลกใจ 

ที่หลังจากเคลื่อนตัวเข้ามา เชฟจะบอกสเป็กทุกข้อที่ตัวเองอยากได้ ซ�้ายัง 

ตั้งอกตั้งใจฟังทุกๆ ถ้อยค�าเมื่อได้ค�าตอบจากเจ้าของร้าน

เชฟจะรู้ไหมว่าท่าทางตอนเขาตั้งใจฟังหรือแม้กระท่ังตอนตั้งใจเลือก

ต้นไม้...มันท�าให้คนจ้องมองเหมือนตกอยู่ในภวังค์ ให้พูดอีกหนึ่งค�าที่เหมาะ

กับเขา...ผมจะเรียกทุกการเคลื่อนไหวของเชฟว่า 'เสน่ห์'

เขาเหมาะกับค�าค�านี้จริงๆ ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไง ส�าหรับผม แม้จะ 

พบเจอกันไม่บ่อย ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว แต่ถ้าให้เลือกท�าความรู้จักกับใคร

สักคนในบรรดาพนักงานของโรงแรม เขาอาจเป็นคนแรกที่ผมนึกถึง

"เสร็จแล้วครับ"

เสียงนุ่มๆ ของเขาท�าให้หลุดจากห้วงความคิด ผมพยักหน้ารับอีกคนที่

เดินกลับมาพร้อมต้นลิ้นมังกรขนาดส�าหรับปลูกใส่กระถาง หุ้มด้วยถุงสีใส  

เดาว่าเขาคงได้ของที่ถูกใจ แล้วก็จ่ายเงินเสร็จเรียบร้อย ดังนั้นเราทั้งคู่จึงก้าว
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เดินออกจากร้าน กลับมาทางเดิมด้วยกัน เชฟต้องท�างานต่อ ส่วนผมต้อง 

รอรถเมล์เพื่อกลับไปพักที่หอ ระหว่างทางไม่ได้มีบทสนทนาอะไรมากนัก ทว่า

แตกต่าง...มันต่างจากครั้งก่อนๆ

ไม่รู้สิ จะใช้ค�านั้นอธิบายได้ไหม แต่ผมรู้สึก 'โอเค' กับเชฟมากขึ้นจาก

เดิมไม่น้อยเลยล่ะ

"เอ้อ คุณพีช เชฟมีเรื่องจะถาม"

"ครับ" ผมเลิกค้ิวขึ้นเล็กๆ หันกลับไปมองเจ้าของประโยคที่ยังกอด 

ต้นลิ้นมังกรเอาไว้แน่น เหมือนเชฟเป็นเด็กเจ็ดขวบเดินกอดของรักของหวง

อย่างนั้นเลย

"คุณพีชชอบลืม...เชฟหมายถึง...ขี้ลืม..." เขาผ่อนเสียงเบาลง น่าจะ

เพราะไม่กล้าพูดค�าน้ันตรงๆ กับผม ผมจงึย้ิมให้เขาน้อยๆ แทนค�าอนญุาต แอบ

เห็นความโล่งใจจากเขาด้วยล่ะ มองเขาแล้วผ่อนคลายจังแฮะ "คุณพีชข้ีลืม

แบบนี้ประจ�าเหรอครับ"

"ครับ...ก็เป็นมาตั้งแต่เด็ก แต่ไม่ใช่ว่าป่วยนะ เหมือนพีชไม่ค่อยมีสมาธิ

น่ะครับ เวลามีอะไรมาแทรก จะชอบลืมเรื่องท่ีต้องท�าตลอด แต่แป๊บเดียวก็

กลับมาจ�าได้แล้ว พีชเป็นแบบนั้น"

"แล้วอย่างนี้...คุณพีชมีวิธีแก้ยังไงไม่ให้ตัวเองลืม"

"จดใส่โพสต์อิตไง" ผมได้ยินเสียงเขาร้องอ๋อเบาๆ ขณะยกมือบัง 

ดวงอาทิตย์ท่ีทอแสงพ้นมุมตึกสูงชันมาได้เสี้ยวเดียว ท�าให้รู ้ว่าเราใกล้ถึง

โรงแรมแล้ว...เกือบถึงป้ายรถเมล์พอดีเลย "เชฟส่งพีชแค่นี้พอแล้วครับ นาน

กว่านีจ้ะกลบัไปท�างานสาย หวงัว่าคณุพ่อของเชฟจะชอบต้นลิน้มงักรทีพ่ชีไป

ซื้อเป็นเพื่อนนะครับ...ได้ยินมาว่าช่วยฟอกอากาศในห้องได้ด้วย"

"ไม่รู้สิครับ"

"..."

"คุณพ่อชอบไหมไม่รู้ แต่เชฟชอบนะ"

แล้ว...ผมจะตอบยังไงล่ะครับ

เขาระบายย้ิม เป็นย้ิมท่ีมอบให้ต้นไม้ต้นเล็กภายใต้อาณัติของเขา  
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นั่นคือรอยย้ิมในประโยคแรก ส่วนประโยคหลัง...เขาช้อนนัยน์ตาสีนิลข้ึนมา

มองผม

"หมายถึงชอบต้นไม้ที่ซื้อมาครับ"

เขาท�าให้ผมปั้นสีหน้าไม่ถูก...

"แต่คุณพีชจะคิดว่าเชฟชอบอย่างอื่นก็ได้ ไม่ห้ามนะ"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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