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ทอดนานเกินไป

ส่วนคณุจกัรนิคอืพ่อผมเอง ทนัทท่ีีผมเรยีนจบมธัยมสี ่ พ่อก็หลอกผมว่า 

จะพามาดูรีสอร์ตห้าดาวติดทะเลที่พ่อดูแลกิจการอยู่  แต่กลับท้ิงผมไว้ท่ีนี ่

แถมยังสั่งให้ผมท�างานเป็นพนักงานต้อนรับ  ไม่ให้ผมกลับจนกว่าจะหมด 

ปิดเทอม

"พ่ีฟูอ่ะ ท�างานด้านในมันน่าเบื่อ มาทะเลทั้งทีดันต้องใส่ชุดสูท ท�าผม

เรยีบแปล้ ยืนย้ิมต้อนรบัลกูค้าเหรอ ไม่เอาด้วยหรอก ผมท�าให้หนึง่อาทติย์ไง 

ตอนนี้ผมจะมาเรียนรู้งานด้านนอกบ้าง ถ้าพ่ียอมเป็นพวกเดียวกับผม ผมจะ

เป่าหูพ่อเยอะๆ ว่าพี่ท�างานดีมาก ให้เพิ่มเงินเดือนให้พี่"

พ่ีฟูคือผู้จัดการดูแลบาร์บนชายหาดซึ่งผมก�าลังน่ังเล่นอยู่  ไม่รู้ว่าใคร

เป็นคนออกแบบ แต่ว่าสวยใช้ได้เลยครับ  เป็นเคาน์เตอร์ไม้ทาด้วยสีขาว 

ยาวไปตามทาง ส่วนผมอยู่ฝั่งลูกค้า ที่นั่งเป็นชิงช้าไม้ห้อยติดกับข่ือด้านบน 

ให้ผมได้เอาเท้าสัมผัสทรายและโยกตัวเล่นกับลมทะเลท่ีพัดผ่าน หลังคาบาร ์

มงุจากมีพัดลมวินเทจติดเพดานด้านบน ข้างหลังพ่ีฟูมีขวดเครื่องด่ืมวางอยู่ 

เรียงรายดูน่าสนใจ

"พี่ไม่ใช่คนแบบนั้น"

"สกัหน่อยเถอะครบั ผมอยากเรยีนวิธีท�าค็อกเทล วธีิผสมเครือ่งด่ืมด้วย 

ผมเห็นพี่เขย่าๆ เทเสิร์ฟ ดูเท่มาก"

ไม่ใช่แค่ดูแลความเรียบร้อยอย่างเดียว แต่พ่ีเขาเป็นคนเสิร์ฟลูกค้า 

วีไอพีด้วยตัวเอง  ซึ่งโซนวีไอพีอยู่ถัดออกไป  เป็นโซฟานุ่มๆ บนชายหาด 

หันหน้าออกไปหาทะเล มีโต๊ะตัวเล็กส�าหรับวางเครื่องด่ืม พอตกกลางคืน 

จะเปิดโคมไฟสร้างบรรยากาศโรแมนติก มีไว้บริการลูกค้าท่ีจองห้องแบบ 

Deluxe เท่านั้น

"น้องซัมเมอร์ยังอายุไม่ถึง พี่คงสอนให้ไม่ได้"

"อย่าขีง้กส ิอกีเดอืนเดียวผมก็อายุสบิเจด็ แล้วปีถัดไปจะสบิแปด ถ้าพ่ี

ยอมให้ผมท�างานตรงน้ี ผมจะเป็นเด็กดี  ไม่มีใครรู้หรอกว่าผมเป็นเด็กมัธยม 

อุตส่าห์ย้อมสีผมเจ็บๆ มา  ดูโตขึ้นใช่ไหม" ผมจับปลายผมสีเงินของตัวเอง 
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กว่าจะได้สนีีต้้องกัดสไีม่รูก่ี้ครัง้ต่อก่ีครัง้ แต่สมีนัเข้ากับชายหาด ให้ความรูส้กึ

ของหน้าร้อนด้วย

"สีผมมันไม่ได้ช่วยอะไรเลย แต่เอาเถอะ  ข้ีเกียจเล่นว่ิงไล่จับ  พ่ีจะสอน

เฉพาะเคร่ืองดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์เท่าน้ัน  เฉพาะตอนท่ีพ่ีมีเวลาว่างนะ และ

ช่วยใส่เสื้อด้วย แบบนี้มันไม่ค่อยสุภาพที่จะรับแขก"

"มันร้อนอ่ะ ไว้พรุ่งนี้ค่อยใส่ วันนี้ผมเป็นลูกค้า"

"เฮ้อ ท�าไมรู้สึกเหมือนมีลูกเล็กต้องเล้ียงก็ไม่รู้ หวังว่าจะได้โบนัสช่วง

ซัมเมอร์เยอะเป็นพิเศษนะ"

พ่ีฟูอายุน้อยที่สุดในกลุ่มผู้จัดการ พ่อจึงฝากฝังผมไว้กับเขา ด้วยรู้ว่า 

ผมสามารถก่อเรื่องได้ขนาดไหน และเพราะว่าก่อเรื่องชกต่อยมาหลายครั้ง 

ผมจึงโดนถีบส่งมาท่ีนี่เพ่ือเป็นการลงโทษ พ่อน่ะไม่เข้าใจอะไร ผมไม่ใช ่

เด็กหาเรื่อง แค่รักพวกพ้อง พร้อมปกป้องเพ่ือนเท่าน้ัน อีกอย่างพ่ีฟูเองก็เป็น

นักเลงมาก่อนเหมือนกัน พ่อขู่ไว้ว่าถ้าผมดื้อ พี่ฟูหักคอผมแน่ กล้ามเขาใหญ่

แทบจะเท่าหัวผม

ก็นะ…ส่วนบาร์มักมีคนเมาจนเกินไปอยู่เสมอ จึงต้องมีการใช้ก�าลังกัน

บ้างในยามจ�าเป็น แค่มีหน้าพ่ีฟูย้ิมเหี้ยมให้ลูกค้าดูก็แทบสร่างเมากันหมด 

หน้าโหดอย่างกับโจร แต่จิตใจอ่อนโยนนะครับ

"ไม่ต้องพูดเพราะกับผมก็ได้นะ หน้าพี่ไม่เข้ากับค�าสุภาพเลย"

"ไอ้นี ่อยู่ในเวลางานต้องพูดเพราะส ิลกูค้ามาได้ยินจะเสยีหมด เออ ใช่ 

คณุจกัรนิบอกว่าเราเปิดร้านน�า้แขง็ไส ทีน่ีม่เีครือ่งท�าน�า้แข็งไสรุน่ใหม่ล่าสดุนะ

เพ่ิงมา ลองไปเล่นดู  ถ้าคล่องเมื่อไหร่  สอนพนักงานคนอื่นด้วย  ท�าตัวมี

ประโยชน์หน่อย"

"บิงซูพี่ ผมเปิดร้านบิงซู อย่าเรียกผิด มันต่างกัน"

ตอนอยู่ในเมอืง ผมเปิดร้านบงิซ ูเห็นแบบนี ้เวลาท�าอะไรผมตัง้ใจนะครบั

ทุกขั้นตอนก่อนออกมาเป็นบิงซูผมรู้หมด

"เครื่องอย่างดีอ่ะพี่ ละเอียดกว่าที่ผมมีในร้านอีก! อุ้มกลับไปได้ไหม"

"ถามพ่อมึงดู  เอ๊ย  ถามคุณจักรินดู  พ่ีไปท�างานก่อนล่ะ  จะเคลียร์ 
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สต็อกผลไม้ของวันน้ี ห้ามก่อเรื่อง ไม่งั้นพ่ีจะเอาหัวน้องซัมเมอร์ลงเครื่องปั่น

แทนนะครับ"

ถ้าพี่พูดถึงขนาดนั้น ผมจะกล้าท�าอะไรได้ยังไง

ผมเคลื่อนย้ายตัวไปหลังเคร่ืองท�าเกล็ดน�้าแข็ง  ใช้นมแทนน�้าท�าให ้

เกลด็น�า้แข็งทีโ่ปรยปรายลงมาในถ้วยดเูหมอืนปยุหิมะเนียนละเอยีด ความเย็น 

ของมันช่วยคลายร้อนให้ผมได้บ้าง  แต่ในขณะที่ผมก�าลังจดจ้องอยู่กับ 

ความขาวของเกลด็น�า้แขง็น้ัน กลบัมอีะไรบางอย่างท่ีขาวกว่าเข้ามาในสายตา

ถัดออกไปบนชายหาดมผีูช้ายคนหน่ึงในกางเกงสามส่วนสคีรมี ผวิของ

เขาขาวจนหิมะชิดซ้าย บิงซูชิดขวา  ย่ิงแดดแรงๆ ส่องลงมากระทบก็ราวกับ

ตัวเขาสะท้อนแสงได้ ผมของเขาสีด�าสนิท ช่วยขับให้สีผิวดูโดดเด่นขึ้นอีก 

แถมเขายังเลือกใส่เสื้อเชิ้ตด�า คงกะให้ความหล่อฆ่าคนมองได้เลย และคนท่ี

ก�าลังถูกฆ่าก็คือผมเนี่ยแหละ!

ใครสอนให้ใส่เสือ้ไม่ตดิกระดมุ! ถึงตอนนีจ้ะเป็นหน้าร้อนและอยู่รมิทะเล 

แต่พ่ีไม่ต้องฮอตมากนักก็ได้  ย่ิงเขาเดินเข้ามาใกล้ผมย่ิงลอบมองหุ่นเขาได้ 

ง่ายขึ้น

"เอ่อ…น้องคะ น�้าแข็งมันไหลลงพื้น"

เสยีงเตอืนของพนกังานสาวท�าให้ผมต้องละสายตาจากความขาวออร่า 

อย่างแสนเสียดาย เมื่อก้มมองตัวเองจึงเห็นว่าเกล็ดน�้าแข็งมันล้นทะลักออก

จากถ้วยและก�าลงัไหลลงบนเท้าผม แต่ผมกลบัไม่รูสึ้กถึงความเย็นเลยเพราะ

กล้ามของผู้ชายคนน้ันมันโซแดมฮอต กล้ามของไอ้พ่ีฟูมันเยอะเกินไปจน 

ผมกลัวจะระเบิด แต่ของเขาดูแน่นก�าลังพอดี แขนขายาวแทบพันรอบคอผม 

ได้  นายแบบรึเปล่า ท�าไมดูร้อนฉ่าทุกองศาท่ีขยับตัว ผมว่าผมเจอตัวการ 

ท�าโลกร้อน

จ�าเป็นต้องหยุดเคร่ืองท�าเกล็ดน�้าแข็งแล้วมองหน้าผู้ชายคนน้ันอีกครั้ง 

เขาอยู่ไม่ห่างจากผมมากนกัและก�าลงัสัง่เครือ่งด่ืมกับพนักงาน เขามตีาชัน้เดียว

แต่หางตาคมน่ามอง คิ้วหนา จมูกโด่งก�าลังพอดี ปากสวยน่าท�ามิดีมิร้าย

"เป็นอะไร เลอะเทอะไปหมด บอกว่าอย่าก่อเรือ่งไง ดีนะไม่โดนเคาน์เตอร์ 
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ปล่อยมันละลายลงทรายไปแล้วกัน" พี่ฟูโผล่มายืนข้างผม

"ผมว่าผมก�าลังจะมีแฟนอ่ะพี่"

"ฮะ? อะไรวะ"

"พี่พูดไม่เพราะ"

"พี่ตกใจครับน้อง ยืนไสน�้าแข็งอยู่ดีๆ จะมีแฟนได้ไง  เมาแดดรึเปล่า"

"ดูนู่น ว่าที่แฟนผม" ผมพยักพเยิดให้พี่เถื่อนมองตามสายตาผมไป

ว่าที่แฟนผมหนีไม่พ้นผู ้ชายตัวขาวท่ีก�าลังดูดน�้าผลไม้อย่างไม่ได้ 

ระวังตัวว่าตกเป็นเป้าหมายของผม

"ไอ้ซัมเมอร์ นั่นผู้ชาย มองคนเดียวกันอยู่รึเปล่า"

"มีลูกค้าคนเดียวให้ผมมองใคร"

"เฮ้ย นี่เป็นเกย์เหรอ"

"เป็น  เป็นเมื่อกี้เลย เพิ่งรู้ตัว"

ผมได้ยินเสยีงพ่ีฟูตบหน้าผากตวัเอง ผมจงึละสายตาจากความหล่อเหลา

มายังความโฉดข้างตัว พี่แกท�าหน้าเหนื่อยใจ

"ปวดหัวจนไม่อยากพูดเพราะกับมงึจรงิๆ ไอ้น้องซมัเมอร์  ว่าแต่ก่อนจะ

มีแฟน ต้องจีบเขาก่อนนะ ไม่รับประกันว่าจะโดนตีนรึเปล่า  เพราะถ้ามีผู้ชาย

มาจีบกู กูถีบ ถ้าคุณจักรินรู้ต้องปวดใจมาก"

"คนเราต้องมคีรัง้แรกกันท้ังนัน้แหละ อกีอย่างผูช้ายถีบแปลว่าผูช้ายรกั"

"มันใช่เหรอ"

"ผมบอกว่าใช่ก็ใช่ครับ"

"เออ ลูกเจ้านาย พี่จะไม่เถียง"

ผมผ่านหน้าร้อนมาท้ังหมดสิบหกครั้ง ปีนี้จะเป็นครั้งท่ีสิบเจ็ดก็ยังไม่มี

ความรักกับเขาเสียที แต่ตอนนี้ฟ้าประทานเนื้อคู่ลงมา! ก่อนหมดปิดเทอม 

หน้าร้อนน้ี ผมจะมแีฟน! ชวีติทีป่ราศจากความรกัก็เหมอืนกับปีท่ีไม่มฤีดรู้อน 

ใช่ไหมครบั ดงัน้ันหน้าร้อนปีนีต้้องเป็นหน้าร้อนท่ีสดใสซาบซ่านอย่างแน่นอน

60 วัน ก่อนเปิดเทอม
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นี่ใช่ไหมท่ีเรียกว่ารักแรกพบ อาการสั่นเหมือนมีแผ่นดินไหวในหัวใจ 

อกมนัคันยุบยิบ หมายถึงความรูส้กึนะครบั ผมไม่ได้เป็นข้ีกลาก เมือ่เช้าอาบน�า้ 

แล้ว สะอาด ตัวหอม ไม่เชื่อเรียกคุณเนื้อคู่มาดมได้

แต่เพราะผมมัวแต่คุยกับพ่ีฟู  ท�าให้คุณคนหล่อเดินออกไปจากบาร์ 

ตอนไหนผมก็ไม่ทันเห็น  ผมเคืองพ่ีฟูมาก  พ่ีแกเลยต้องปลอบใจผมด้วยการ

สอนว่าเมนูในร้านมีอะไรบ้าง ลองท�าพวกน�้าปั่น น�้าผลไม้ จนพอเสิร์ฟได้

วันนั้นทั้งวัน ผมไม่เห็นคุณเนื้อคู่อีกเลย…

วันต่อมาผมหาเสื้อเชิ้ตด�ากางเกงสีครีมมาใส่เลียนแบบคุณเน้ือคู่  แต่

เรื่องกล้ามหน้าท้องนี่เลียนแบบไม่ได้จริงๆ ยังดีที่ผมไม่มีพุง

"วันนี้ผมจะเป็นพนักงานเคาน์เตอร์นะพี่ ผมจะรับลูกค้าเอง โดยเฉพาะ

ลูกค้าคนนั้น"

คิดเองเขินเอง แค่จินตนาการว่าเขามาสั่งน�้าปั่นกับผม  ก็อยากโดดลง

เครื่องปั่นแล้วปั่นตัวเองให้เขากินไปซะ

"ถ้าเป็นผู้หญิง อยากจะด่าว่าแรด"

"พี่ฟูอย่าแรง น้องขอร้อง"

"บอกว่าอยากจะด่า แต่ไม่ได้ด่าไง ท�าอะไรก็ท�า แต่ห้ามบกุถึงห้อง จบีกัน

ตรงนี้ เผื่อเขาถีบจริงๆ จะได้ส่งไปปฐมพยาบาลทัน"

MENU 1 Melon Bingsu
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ผมเดด็กล้วยบนเคาน์เตอร์หมายจะปาใส่พ่ีฟูด้วยความหงดุหงดิ แต่พ่ีแก

รีบยกมือขึ้นห้ามทัพ

"หยุดเลย ของซื้อของขาย ห้ามเอามาเล่น"

"ไม่ได้จะเล่น  กะปาจริงเจ็บจริง  แต่พูดไปแล้วเสียดาย  กินเองก็ได้ 

ลงบัญชีไว้ให้จักรินมาจ่ายนะ"  ผมลดมือที่เงื้อจะปากล้วยลง  เปลี่ยนใจมา 

ปอกเปลือกกล้วยกินแทน

พูดถึงจักริน พ่อผมท�าให้ผมนึกถึงค�าสอนที่พ่อชอบพูดบ่อยๆ

'ชวิีตน้ีมนัสัน้นะลกู ชอบอะไร อยากท�าอะไร ไม่ต้องกลวั ท�าไปเลย ลงมอื

เลย ถ้าหากมันล้มเหลวแค่จ�าไว้เป็นบทเรียน'

ผมถูกเลี้ยงดูให้โตมาด้วยความคิดอย่างน้ี  คุณคงพอจะเดาออกว่าผม

ไม่ใช่พวกที่เกรงกลัวใคร  หรือลังเลใจกับสิ่งที่จะท�า  ดังนั้นผมจึงไม่สนว่าผม

ก�าลังจะจีบผู้ชายด้วยกัน  ในเมื่อทุกหน้าร้อนที่ผ่านมา  ไม่มีใครท�าให้ผมรู้สึก

แบบคณุเนือ้คูไ่ด้ แม้จะได้ส�ารวจเขาแค่ไม่ก่ีวินาที แต่สญัชาตญาณของผมมนั

กลับมากระชากคอเสื้อ ตะโกนใส่หน้าผมว่าคนนี้แหละ!

ขอบคุณครับจักรินท่ีอบรมสั่งสอนผมมาอย่างดี  ผมก�าลังจะท�าตาม 

ค�าสอนอย่างเคร่งครัดเลยครับ

ในจงัหวะทีผ่มกินกล้วยหมด หางตาก็ดันเห็นเป้าหมายของผมเดินเอือ่ยๆ 

มาตามชายหาด ผมมองตาละห้อยจนรู้สึกได้ว่าเขาก�าลังใกล้เข้ามา

"เฮ้ย มาทางน้ีจริงด้วย  พ่ีฟูไปเช็กสต็อกหรือท�าอย่างอื่นเลย ทางนี้ผม

จัดการเอง  ไล่พนักงานคนอื่นไปด้วย"  ผมรีบกระซิบเมื่อเห็นหนุ่มขาวเดินตรง

มาทางบาร์ พ่ีฟูถอนหายใจและยอมถอยไปท�าอย่างอืน่ แต่ยังคงอยู่ใกล้พอจะ

เงี่ยหูฟัง

"สวัสดีครับ รับอะไรดีครับ"

หรือว่าจะรับผมดี

"อืม…"

แค่ส่งเสียงในล�าคอต้องน่าฟังขนาดนี้เลยเหรอ!

ครบั ผมรูว่้าผมก�าลงัอวยเขาทุกการเคลือ่นไหว แต่จะให้ท�ายังไง สมองผม
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ฤดูร้อนในช้อนหวานเย็น12

มันควบคุมตัวเองไม่ได้ รวมถึงหัวใจผมด้วย เขาอยู่ใกล้จัง ใกล้มากจนผมต้อง

จับเคาน์เตอร์ไว้เพื่อหาที่ยึดเหนี่ยว

เนื้อคู่ของผมยังคงหล่อเหมือนเดิม  วันนี้เขาไม่ได้ใส่เส้ือสีด�า แผนแอบ

แต่งตัวคู่เลยลม้ไม่เป็นท่า มเีพยีงเสื้อกล้ามสีขาวบางๆ กับกางเกงขาสามสว่น

ลายกล้วยที่ไม่หนาไปกว่าเสื้อเท่าไหร่ ท�าไมพี่ไม่ไปเล่นน�้าสักหน่อย ผมจะได้

รู้จักกล้วยดีกว่านี้

"กล้วย…"

"หืม?" เขาส่งเสยีง เมือ่ผมเผลอมองต�า่และอทุานความชัว่ร้ายในใจออกมา

"กล้วยป่ันอร่อยชืน่ใจ คลายร้อน หรอืจะเป็นบงิซกูล้วยด ีทีร้่านเรามเีครือ่ง

ท�าเกล็ดน�้าแข็ง  เนื้อเนียน  ละลายในปาก  ชื่นใจแน่นอนครับ"  ผมท�าเนียน

แนะน�าเมนู ส่วนพี่ฟูไอเหมือนมีอะไรติดคอ เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวเจอปามะพร้าวใส่

"ไม่ชอบกินกล้วยเท่าไหร่"

"เสียดายจัง ผมอยากกินกล้วยมากเลย"

มนัออกไปเองโดยไม่ทนัคดิครบั เนือ้คูผ่มท�าหน้ามนึๆ เขาคงงงว่าผมจะ

บอกท�าไมว่าอยากกินอะไร แม้ว่าผมจะมีความหมายแอบแฝงก็ตาม ดวงตา

เรียวเล็กเลื่อนมาสบเข้ากับตาผม

โอ๊ย อะไร รู้สึกเหมือนไฟช็อต กลั้นยิ้มไว้ซัมเมอร์! เดี๋ยวเขาคิดว่าเมายา

หรอืเป็นคนบ้า ว่าแต่ผมหน้าแดงไหม โชคดนีะท่ีผมผวิเข้ม เขาคงไม่ทนัสงัเกต

เห็น แค่สบตากันเสี้ยววิ ท�าไมต้องใจเต้นแรง เย็นไว้ หายใจเข้า หายใจออก

"สติ ไอ้น้อง สติ" เสียงพี่ฟูกระซิบดังแว่วมา

"ว่าแต่พี่ชอบกินผลไม้อะไรเป็นพิเศษไหมครับ"

อยากขอบคณุพ่ีฟูเหลอืเกิน  ถ้าไม่โดนเรยีก ผมจะเผลอท�าหน้าหืน่ใส่เขา 

ไหม หรือว่าท�าไปแล้วไม่รู้ เขามองหน้าผมแปลกๆ

"ชอบกินเมลอน"

ไปเกิดใหม่เป็นเมลอนตอนนี้ทันไหม

"งั้นผมท�าบิงซูเมลอนให้นะครับ รอเดี๋ยวเดียว"

"มันมีในเมนูด้วยเหรอ"  เขามองจากเมนูท่ีเขียนด้วยชอล์กตรงด้านหลัง
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ของผม

"ไม่มีครับ แต่ผมจะให้พี่เป็นลูกค้าคนพิเศษ กินฟรี ไม่คิดเงินด้วย"

"ให้ฟรีท�าไม โดนไล่ออกกันพอดี"

"ใครจะไล่ผมออกครับ  ผมเป็นลูกเจ้าของท่ีนี่  หล่อ  รวย และสายเปย์ 

สนใจติดต่อได้ ชื่อซัมเมอร์  เทอมหน้าจะขึ้นชั้น ม.ห้า สูงร้อยหกสิบกว่าๆ แต่

คาดว่าจะสูงขึ้นได้อีก เรียนดี กีฬาเด่น เป็นคนดูแลเอาใจใส่ และยังโสด"

"ต้องรู้ไหมอ่ะ"

แห้งเลย หน้าผมเนี่ย แห้งจนแตก

"เอาเป็นบิงซูเมลอนนะครับ คุณลูกค้าที่เคารพ โปรดรอสักครู่"

เก็บเศษหน้าที่ร่วงลงบนเคาน์เตอร์และรีบถอยออกมาตั้งหลักก่อน พี่ฟู

รบีเคลือ่นตวัมาหา ทแีรกนึกว่าจะมาช่วยอะไร แต่กลบัได้ยินเสยีงกระซบิตรงข้างหู

"หวาย เขาไม่สนใจ"

ถ้าจะมาเพื่อตอกย�้าล่ะก็ ไม่ต้องมาก็ได้ ผมแยกเขี้ยวให้ไอ้พี่ตัวโตที่ท�า

หน้าชวนโดนเตะ ห ึถ้าตวัไม่ใหญ่ขนาดนี ้โดนผมเตะสกัทีแน่ หมัน่ไส้เหลอืเกิน

เมลอนลกูโตถกูผมห่ันออกเป็นสองส่วน คว้านเอาเนือ้ออกเป็นทรงกลม

และพักไว้ในชาม ดวงตาที่ท�าผมใจกระตุกมองตามมาแต่ไม่มีอารมณ์ร่วมอยู่

ในนั้น ดูไม่ออกว่าก�าลังคิดอะไรอยู่ บางทีอาจแค่สนใจวิธีการท�าเหมือนลูกค้า

ทั่วไป

เปลือกเมลอนท่ีถูกหั่นไว้เป็นครึ่งวงกลมถูกน�ามารองน�้าแข็งแทนชาม 

ใส่เนื้อผลไม้ลงตรงกลางก่อนจะปิดทับด้วยน�้าแข็งอีกครั้ง  และวางเมลอนที่

เหลือไว้ด้านบนจนดูสวยงาม

"มีเมล็ดอัลมอนด์ไหมพี่ฟู"

"มีแบบที่ไว้เคี้ยวเล่นอ่ะ จะเอาไปท�าอะไร"

ปกตต้ิองมกีารโรยเมลด็อลัมอนด์สไลซ์เพ่ิมความสวยงามและความหอม 

แต่ถ้ายังไม่สไลซ์ ขนืใส่ไปได้โดนด่ากันพอด ีผมเปล่ียนเป็นขอน�า้เชือ่มรสเมลอน

มาราดด้านบนแทนเป็นอันเสร็จสิ้น  ผมเสิร์ฟลงตรงหน้าเป้าหมายพร้อมช้อน

คันเล็กน่ารัก

Page ���������������������.indd   13 20/2/2562 BE   16:56



ฤดูร้อนในช้อนหวานเย็น14

"ถ้ามีอุปกรณ์พร้อมจะอร่อยกว่านี้  แต่ยังไงฝีมือผมก็หวานชื่นใจ  

อร่อยเหาะแน่นอน ลองชิมดูสิครับ"

ผมยืนลุ้นมองคนหล่อตักบิงซูเข้าปาก  เขากินทีละค�าสองค�าจนเริ่มเร็ว

ขึ้นเรื่อยๆ  เห็นแบบนี้ผมก็สบายใจ แสดงว่าอร่อยถูกปาก  ในขณะท่ีผมก�าลัง

คดิมกุจะจบีเขา ดนัมสีาวสวยคนหนึง่กวาดสายตามองมาทางบาร์และท�าหน้า

เหมอืนเจอคนท่ีก�าลงัตามหา เธออยู่ในบกิินสีแีดงรบักบัรปูร่าง ทรวดทรงองค์เอว

งามไปหมด แต่ไม่ท�าให้ผมใจเต้นได้เท่าคนตรงหน้าหรอก

"พ่ีหนน้ิีงมาทีน่ี่ได้ยังไง! ท�าไมไม่บอกใครเลยว่าหายไปไหน ทกุคนตกใจ

กันมากนะคะ แต่นิ้งจ้างนักสืบจนรู้ว่าพี่ต่อเรือมาที่เกาะนี้"

มอืบอบบางของหญิงสาวคว้าหมบัเข้าท่ีแขนท่ีมกีล้ามเน้ือก�าลังพอเหมาะ

ของเนื้อคู่ผม โอย อยากสิงร่าง อะไรจะแนบชิดกันขนาดนี้

"ไม่บอกใครก็แปลว่าไม่อยากเจอใคร"

สหีน้าของเขาดหูงดุหงดิขึน้เลก็น้อยและดนัมอืหญิงสาวท่ีกอดแขนอยู่ออก 

ยังไงล่ะเนี่ย ทะเลาะกับแฟนเหรอ เนื้อคู่ผมมีแฟน? ยังไม่ทันได้จีบ ตกหลุมรัก

คนแรกเป็นผู้ชายยังไม่พอ ดันมีแฟนแล้วด้วย

โอ้ อนิจจาชีวิตของซัมเมอร์ เกิดมาหน้าตาดีแต่มีกรรม

"อย่าพูดแบบนั้นสิคะ หรือว่าพี่มาหากิ๊กที่นี่ มันเป็นใคร"

ดวงตาชั้นเดียวท่ีท�าให้ผมติดบ่วงตวัดมาจ้องผม อะไรกัน  เขาต้องการ

อะไร สือ่สารกับผมทางโทรจติเหรอ ผมพยายามรบัสญัญาณจากเขา จนกระท่ัง

เขาหลุบตาไปมองคนข้างตัวและเลื่อนกลับมาทางผมอีกครั้ง  หรือนี่คือ

สัญญาณ S.O.S เขาก�าลังขอความช่วยเหลือ

"ผมเองแหละ พี่เมลอนมาที่นี่เพราะอยากมาพักผ่อนกับผม"

เป็นไงเป็นกัน เนื้อคู่วิงวอนขนาดนี้จะไม่ช่วยคงไม่ได้

"ใครเมลอน"

"คนทีพ่ี่กอดอยู่ไงครบั ไม่รูเ้หรอว่าเวลาคนเขาจะกุ๊กกิก๊กนัต้องมชีือ่เรยีก

แทนตัวน่ารักๆ ใช่ไหมครับพี่เมลอน"

"อือ"
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"พี่นอกใจนิ้ง!"

"ค�านั้นใช้กับคนเป็นแฟนกันรึเปล่า"

"ก็นิ้งเป็นแฟนพี่"

"คิดไปเองเก่ง"

บรรยากาศมาคุครบั ผมไม่กล้าขยับตวัเพราะกลวัจะส่งเสยีงอะไรแทรก

พวกเขาเข้า สหีน้าและแววตาของพ่ีคนหล่อน่ากลวัขึน้จนแฟนเขายังต้องเม้มปาก 

เอ๊ะ ตกลงแฟนหรือไม่แฟน

"ถ้างั้นที่ผ่านมาเรียกว่าอะไรคะ"

"เรียกว่ารักษามารยาท แต่ถ้าคิดไปขนาดนี้ ขออนุญาตไม่รักษาต่อแล้ว

กันนะ เหนื่อย"

"คณุแม่บอกว่าพ่ีงานยุ่ง ท�างานหนัก ถ้านิง้จะเป็นภรรยาพ่ี นิง้ต้องอดทน

ให้ได้ แต่นี่อะไร ตกลงนิ้งคิดไปเองทั้งหมดเหรอ ท�าไมท�ากับนิ้งแบบนี้  ไม่คิด

อะไรกับนิ้งสักนิดเลยเหรอ" เธอเริ่มสะอื้น

แย่ล่ะ ผมแพ้น�า้ตาผูห้ญิง จะเป็นศตัรหูวัใจหรอืไม่ก็ช่าง ผมรบีส่งทิชชใูห้ 

แต่เธอมองอย่างไม่พอใจ ผมจึงหดมือลง

"พี่ชอบกินอะไร"

"คะ?"

"ซัมเมอร์ พี่ชอบกินอะไร"

"เมลอนครับ"

"นั่นไงเขารู้ นิ้งไม่รู้"

ผมต้องรู้สิ พี่เพิ่งบอกผมเมื่อกี้เอง

"พี่อย่าแกล้งนิ้ง พี่จะชอบผู้ชายได้ยังไง"

"ท�าไมจะชอบไม่ได้"

"พี่เป็นเกย์เหรอ ไม่เห็นมีใครบอกนิ้งเลย"

"เราเป็นอะไรกันถึงต้องบอก"

"แต่นิ้งชอบพี่มากเลยนะคะ"

"พี่ไม่ชอบนิ้ง"
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เจบ็ครบั ผมเจบ็แทน เขาสวนกลบัแบบไม่ปล่อยให้มช่ีองว่างเลย ผมจะ

โดนแบบนีบ้้างไหมเน่ีย ไม่รูว่้าเกดิอะไรขึน้ระหว่างพวกเขา แต่ตอนคณุเนือ้คูโ่กรธ 

ท่าทางเอาเร่ืองน่าดู  เขานั่งนิ่ง  แต่น�้าเสียงและแววตาเหมือนยกภูเขาน�้าแข็ง

มาตั้งไว้ที่ทะเล อากาศก็ร้อน แต่ท�าไมผมหนาวอย่างนี้

ผมตวัแข็ง ในขณะท่ีพ่ีฟูแทบจะเอาป็อปคอร์นมาแกะกินระหว่างดลูะคร

หลงัข่าวท่ีฉายสดๆ ตรงหน้า สาบานเถอะว่าพ่ีเป็นผูจ้ดัการ ไม่ท�าอะไรสกัอย่าง

เลยเหรอครับ

"ถ้างั้น…งั้นให้โอกาสนิ้งได้ไหม ลองเดตกันสักครั้ง"

"คนนี้"

"???" ผมเหวอหนักกว่าเดิมเมื่อนิ้วเรียวของเขาชี้มาที่ผม

"มาพักผ่อนกับคนนี้ นิ้งกลับไปเถอะ"

"ฮึย่ นิง้ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ หรอกนะคะ แค่เด็กผูช้ายคนเดียว หน้าตากง็ัน้ๆ 

ด�าก็ด�า เตี้ยก็เตี้ย ไม่เห็นน่ารัก ถ้าดีกว่านิ้ง นิ้งถึงจะยอมถอยให้"

อ้าว เจ๊ ทีผ่มเคยชมเธอไว้ก่อนหน้านัน้ลบมนัออกไปเลยครบั ผวิผมเรยีก

ผวิแทนเซก็ซี ่ส่วนสงูแบบเดก็ก�าลงัโต และผมไม่จ�าเป็นต้องน่ารกั เพราะผมหล่อ

"พอดีว่าผมรู้ใจพี่เมลอนทุกอย่าง เราเข้ากันได้ดีในเรื่องผู้ใหญ่ๆ ใช่ไหม

ที่รัก" ผมแกล้งพูดจาก�ากวมและลูบแก้มพี่คนหล่อ ถือโอกาสลวนลามซะเลย

"อย่าบอกนะว่าพี่กับเด็กคนนี้...!"

เดีย๋วก่อน นัน่เขาย้ิมเหรอ รอยย้ิมหล่อฉกาจบาดใจท�าเอาผมมอืสัน่ เป็น

รอยย้ิมชัว่ร้ายท่ีโจมตจีติใจอย่างรนุแรง เขาจบัมอืผมท่ีเกือบจะร่วงหล่นเพราะ

มือเปลี้ยเอาไว้ให้ยังแนบแก้มเขาอยู่เหมือนเดิม ฮือ มือน่ิม แก้มก็น่ิมด้วย มี 

สกัอย่างไหมที่จะเป็นข้อบกพร่องของพี่ ผมเริ่มรู้สึกอัปลักษณ์เลยเนี่ย

"อยากให้พูดตรงๆ เหรอ"

เสียงเขา…เสียงของเขาโคตรเซ็กซี่เลยครับ ให้ตาย ไม่เคยคิดไม่เคยฝัน

เลยว่าจะมีวันที่ผู้ชายคนหนึ่งท�าผมใจสั่นได้ขนาดนี้

"นิ้ง...นิ้งขอไปตั้งตัวก่อน เดี๋ยวมาใหม่"

หญิงสาวในชดุบกิินีสแีดงว่ิงซบัน�า้ตาออกจากหาดไปทางฝ่ังรสีอร์ต ยังดี

Page ���������������������.indd   16 20/2/2562 BE   16:56



17ฮันนี่~

ทีเ่ธอไม่พุ่งเข้ามาตบผมเพราะผมคงสูไ้ม่ได้ ผมถนดัแต่เตะต่อย แถมไอ้ซมัเมอร์

คนนี้ถือคติไม่ท�าร้ายสตรี เด็ก และคนชรา

"ละลายหมดแล้ว"  คนก่อเร่ืองปล่อยมือผมออกจากแก้มและก้มมอง 

บิงซูเมลอนที่กลายเป็นทะเลเมลอนด้วยความร้อนจัดของอากาศ

"ผมท�าให้ใหม่ได้นะ"

"ไม่เป็นไร มันยังเย็นอยู่" เขายกเมลอนขึ้นซดน�้าจนหมด

"เสียดาย ว่าจะท�าอันใหม่เป็นกล้วย"

"ติดใจอะไรกับกล้วย ชอบมากเหรอ"

"เมื่อก่อนเฉยๆ แต่อยู่ดีๆ ก็ชอบขึ้นมา พี่จะจ�าไว้เหรอครับ เหมือนที่ผม

จะจ�าว่าพี่ชอบเมลอน" ถามมาแบบนั้นก็เข้าทางผมน่ะสิ รีบหยอดสักหน่อย

"นิ้งไม่อยู่ ไม่ต้องพูดแบบนั้นก็ได้"

"พี่คิดว่าผมพูดเพื่อช่วยพี่? ผมพูดเพราะคิดจริงนะ"

"จีบ?"

"ครับ" กล้าถามก็กล้าตอบ

"จะให้ค�าตอบเหมือนนิ้งนะ"

"ยังไงครับ ลองเลย"

"ไม่ชอบ"

ไม่มีค�าหยาบคาย  ไม่มีน�้าเสียงห้วนหรือกระแทก แต่ท�าไมรู้สึกจุก ผม

เข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงท่ีช่ือน้ิงในทันที  แต่ผมเป็นพวกพุ่งชนเสียด้วย  ถ้า

ผมต้องการอะไรขึ้นมา ผมไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆ แน่

"ไม่ได้ถามครับ พี่จะชอบผมได้ยังไง ผมเพิ่งจีบพี่"

"มึงยังชอบกูได้เลย ดังนั้นกูไม่ชอบมึงทันทีก็ได้"

อุก! ถึงกับขึ้นมึงขึ้นกู มีแววจะโดนถีบขึ้นมาร�าไร

"ผมก็ส่วนผม พี่ก็ส่วนพี่ ผมขอโอกาสเหมือนที่นิ้งขอไง"

"ไม่ให้ทั้งคู่"

ใจร้าย เป็นผูช้ายหล่อทีโ่คตรใจร้าย ปฏิเสธได้อย่างไร้เย่ือใยและชดัเจน

"เอ๊ะ หรือพี่มีคนที่ชอบแล้ว"
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ฤดูร้อนในช้อนหวานเย็น18

"ไม่มี"

"อ้าว  งั้นปิดก้ันตัวเองไปท�าไม ท�าใจสบายๆ หน่อย  พ่ีอาจชอบน้ิงหรือ

อาจชอบผมก็ได้" อุตส่าห์เปิดโอกาสให้คนอื่นด้วย จะได้ดูเป็นคนใจกว้าง

"แฟนอะไร น่าร�าคาญ"

เขาคิดว่าการมีแฟนน่าร�าคาญ? สงสัยต้องปรับทัศนคติสักหน่อย

"ความรักเหมือนค็อกเทลอ่ะพี่  บางครั้งมันหวาน บางครั้งก็เปรี้ยว หรือ

บางทีอาจขม แค่ต้องใช้คนสองคนชง ค่อยๆ ปรับ ค่อยๆ ดื่มกันไป รสชาติของ

ชีวิต"

เป็นไง คมไหมล่ะ นี่ผมเพิ่งคิดได้ตอนเห็นพี่ฟูส่งค็อกเทลให้ลูกค้า

"กูไม่ดื่มแอลกอฮอล์ มันท�าให้ไม่มีสติ"

"ผมเปรียบเปรย" ผมถอนหายใจกับความจริงจังหน้ามึนของเขา

"ง้ันความรกัก็ท�าให้ไม่มสีต ิมงึแทนค่าความรกัลงในคอ็กเทล เมือ่น�าสอง

ประโยคมาเชื่อมกัน จะได้ความหมายตามนั้น"

"เออครับ ผมเริ่มไม่มีสติที่อยากจีบพี่เนี่ย"

"ถ้วยนี้กินฟรีใช่ไหม"

"ฟรีครับ"

"งั้นขอบใจ ไปล่ะ"

เป็นอีกครั้งที่เขาเปลี่ยนเรื่องท�าให้ผมคิดตามไม่ทัน ผมยืนมองเนื้อคู่ผม

ที่เดินออกจากบาร์ไปหน้าตาเฉย  เดี๋ยวสิ  วันนี้ผมยังไม่มีความคืบหน้าเลยนะ 

แค่บอกว่าจะจีบเท่านั้นเอง  ผมรีบดีดตัวกระโดดข้ามเคาน์เตอร์วิ่งจนทราย

กระเดน็เข้ารองเท้าเพ่ือตามเขา เน้ือคูผ่มหยุดเดนิพลางหมนุตวักลบัมาหา มนั

กะทันหันจนผมเบรกไม่ทัน  ตัวพุ่งเข้าปะทะกับอกเขา มือเขาจับแขนผมไว้ 

โดยอัตโนมัติ

เหมือนกอดกันอยู่เลย ผมท�าเนียนเอียงหน้าซบอกเขา อู้หู อย่างแน่น

"ซัมเมอร์"

"อะไรครับ"

"อยากโดนตีนใช่ไหม"
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19ฮันนี่~

"แหะ  ไม่อยากครับ  ว่าแต่พ่ีชื่ออะไร  พ่ีรู้ชื่อผม แต่ผมยังไม่รู้ชื่อพ่ีเลย" 

หวัผมอยู่ในต�าแหน่งทีซ่บเขาได้พอดบิพอด ีเหมอืนฟ้าสร้างมาให้คูกั่น แต่ต้อง

ยอมผละออกอย่างเสียดาย

อนัทีจ่รงิผมไม่กลวัโดนเตะหรอก โดนมาเยอะ แค่แสบๆ คนัๆ ย่ิงถ้าโดน

ฝ่าเท้าเขาคงนับเป็นการสร้างความสนิทสนม แต่ผมแค่ไม่อยากให้เขาอึดอัด

"ไม่ให้จีบ"

"โวะ ผมไม่สนใจอ่ะ บอกชื่อมา ไม่งั้นผมจะกอด" ผมอ้าแขนขู่ เป็นค�าขู่

ที่ฟังดูน่ากลัวไหม ผมใช้ก�าลังกับคนที่ชอบไม่ได้นี่

"เมลอน"

"???"

"ชื่อเมลอนก็ได้"

ผมไม่มีทางเชื่อว่านั่นเป็นช่ือเขาจริงๆ แต่เขากลับจู่โจมผมด้วยการย้ิม 

แดดที่สะท้อนกับน�้าทะเลและชายหาดยังไม่ระยิบระยับเท่าเขา  เป็นผู้ชายท่ี

ร้ายกาจ  เป็นผู้ชายที่รู้ตัวดีว่าจะใช้ความหล่อโจมตีคนอื่นยังไง  และผมแพ้

ราบคาบ

บิงซูเมลอนถ้วยน้ีท่าทางไม่ได้มีแค่ความหวาน แต่คงจะอร่อยน่าด ู

เพราะฉะนั้นผมยังไม่ถอดใจหรอกนะครับ คุณพี่เมลอน

59 วัน ก่อนเปิดเทอม

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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