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'I've got to be near you every night, every day 

I couldn't be happy any other way

It must be love…'

(เพลง It Must Be Love ศิลปิน Madness)

Page_I Jelly You ����������������������.indd   6 3/2/2563 BE   11:22



I Jelly You จับรักติดหัวใจไปให้เธอ

7

1
ท้องฟ้าขนมสายไหม

NATEE PATTANA SCHOOL (โรงเรียนนทีพัฒนา)

ฉนัว่ิงกระหดืกระหอบเข้ามาในรัว้โรงเรยีนหลงัจากแลกบตัรกบัพีย่ามเสรจ็  

แถมยังต้องคอยระวังบรรดาขนมกับเครื่องดื่มที่อยู ่ในถุงกระดาษไม่ให้ 

หกเลอะเทอะอีกด้วย บรรยากาศโรงเรียนช่วงปิดเทอมเงียบเชียบไร้ผู ้คน 

นอกจากพ่ียามที่น่ังกระดกเคร่ืองดื่มชูก�าลังก็คงมีแต่ฉันล่ะมั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิต

ในรั้วโรงเรียนตอนน้ี 

ถ้าไม่มีประชุมสภานักเรียน ฉันคงไม่โผล่มาที่น่ีหรอก 

วันน้ีฉันอุตส่าห์แต่งตัวมาอย่างสวย (คิดเอง) หวีผมมาอย่างดี (อันน้ี 

ก็คิดเอง) แต่ตอนน้ีท้ังชุดท้ังผมยุ่งเหยิงกระเซอะกระเซิงไปหมด ให้ท�าไงได้ล่ะ 

ในเมื่อฉันต้องวิ่งไล่ซื้อเสบียงท่ีสมาชิกคนอื่นสั่งจนท�าให้มีเวลาในการเตรียม

ห้องประชมุน้อยลงทุกที ฉนัรูด้น่ีะส ิว่าหากสมาชกิคนอืน่มาถึงโดยห้องยังไม่พร้อม 

ประชุม คนท่ีจะต้องโดนบ่นจนหูชาก็คือฉันเนี่ยแหละ

ใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีฉันก็มาหยุดหายใจหอบตรงหน้าห้องประชุม 

ฉันใช้หัวไหล่ดันประตูเข้าไปด้านใน วางข้าวของในมือบนโต๊ะหลังห้อง
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และเท้าแขนพยายามปรับลมหายใจให้เป็นปกติ

แฮกๆๆ เหน่ือยชะมัด!

ความจริงแล้วต�าแหน่งของฉนัคอืเลขาฯ ของประธานนักเรยีน ไม่รูท้�าไม

ทุกคนถึงปฏิบัติต่อฉันราวกับเป็นคนรับใช้ประจ�าสภานักเรียนด้วยนะ ฉันก็แค่

ปฏิเสธคนไม่เก่ง พอโดนใช้ครั้งแรกมันก็มีครั้งที่สองที่สามตามมา รู้ตัวอีกที 

ฉันก็ตกอยู่ในสถานะคนรับใช้ไปแล้ว บ้าบอที่สุด

แต่ช่างเถอะ รีบท�าให้จบๆ ดีกว่า

ฉันหยิบเอกสารการประชุมที่ตัวเองนั่งพิมพ์ทั้งคืนออกมาจากกระเป๋า 

ไล่วางบนโต๊ะตัวยาวตามต�าแหน่ง จัดวางให้ตรงกับเก้าอี้ จากน้ันมาหยุดยืน

ตรงต�าแหน่งหัวโต๊ะที่เป็นจุดศูนย์กลางของห้อง ฉันวางเอกสารด้วยความ

ระมดัระวงั จดัองศาของกระดาษให้เสมอกับขอบโต๊ะ พยายามใส่ใจรายละเอยีด 

มากกว่าต�าแหน่งท่ีน่ังของคนอื่น 

จะหาว่าล�าเอียง ฉันก็ขอยืดอกรับค�านั้นอย่างเต็มใจ เพราะเหตุผลที่

ท�าให้ฉันพิถีพิถันในการแต่งตัวเป็นพิเศษก็คือเจ้าของท่ีนั่งต�าแหน่งนี้น่ะล่ะ 

พอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย ฉันจึงเดินไปหยุดตรงหน้ากระจกที่แขวนอยู่

ตรงบานประตูหน้าห้องเพ่ือตรวจสภาพของตัวเอง 

โอเค แย่อย่างท่ีคิดเอาไว้ไม่มีผิด 

ไม่อยากจะยอมรับเลยว่าผู ้หญิงใบหน้าลูกครึ่ง ผมเผ้ายุ ่งเหยิง  

สภาพเหมือนเพ่ิงวิ่งสี่คูณร้อยมาหมาดๆ ในกระจกคือฉันเอง

ฉันเป็นลูกคร่ึงไทย-อเมริกัน ซึ่งได้โครงหน้าทางตะวันตกและสีผม

น�้าตาลทองจากพ่อมาเต็มๆ แถมกระตรงโหนกแก้มและสันจมูกมาให้ด้วย

เป็นกิมมิก นัยน์ตาสีน�้าตาลอ่อนนี้มาจากแม่ที่เป็นคนไทย แต่ไอ้ดวงตา 

กลมโปนแปลกๆ น้ีไม่รู้ได้จากใครมาฮะ มันท�าให้ฉันดูน่ากลัวจนถูกล้อว่า 

หน้าเหมือนตุ๊กตาผีบ่อยๆ หากใครนึกภาพไม่ออก คุณสามารถค้นหาค�าว่า 

'แอนนาเบลล์' ในอินเตอร์เน็ตได้เลย จะเจอหน้าฉันโชว์เด่นหราน่ังย้ิมแฉ่ง 

บนเก้าอี้ไม้ข้ึนมาทันที ฮือออ

แล้วดูตอนน้ีสิ เพราะต้ังหน้าต้ังตาว่ิงมันเลยท�าให้ผมที่หวีมาอย่างดี 

ดีดเด้งเสียทรงไปหมด ไหนจะเสื้อผ้ายับยู่ย่ีเหมือนตากแห้งเสร็จก็สะบัดๆ  
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แล้วเอามาสวมเลย เสริมบารมีความตุ๊กตาผีให้ตัวเองเข้าไปใหญ่ 

เด็กลูกคร่ึงในโรงเรียนคนอื่นมักจะได้รับความสนใจ สวยบ้าง ฮอตบ้าง 

เพอร์เฟ็กต์บ้าง แต่ค�าพวกน้ันมันใช้ไม่ได้กับฉันเลยสัก...

ปัง!

จงัหวะท่ีก�าลงัยืนสางผมตวัเองให้เข้าทีอ่ยู่นัน่เอง บานประตก็ูถูกเปิดพรวด 

เข้ามาอย่างรวดเร็ว...เร็วจนไม่ทันตั้งตัว มันเลยเหวี่ยงกระแทกหน้าฉัน 

อย่างจังจนหน้าหงาย

"โอ๊ย!"

ปลายจมูกชาวาบ ฉันยกมือขึ้นตะครุบจมูกและแว่นตาตัวเองด้วย 

ความตกใจ โชคดีท่ีมันไม่ได้หักหรือมีเลือดไหล แต่สิ่งที่ฉันตกใจมากกว่าคือ

ผู้ชายที่เป็นคนเปิดประตูเข้ามาต่างหาก

นี่มัน...

"ขอโทษที ฉันไม่รู้ว่าเธอยืนอยู่หลังประตู"

ใบหน้าสมบูรณ์แบบของเขาท�าให้ฉันลืมความเจ็บไปชั่วขณะ 

เขายังคงหล่อ ดูสขุุมเหมอืนเดิมไม่เปลีย่น เส้นผมสดี�ายาวปรกหน้าผาก 

ดวงตาเรียวสีด�ามองมาท่ีฉันเต็มไปด้วยความตกใจ ริมฝีปากของเขาอวบอิ่ม

เหมือนอมย้ิมสีสด

"มะ...ไม่เป็นไร" ฉันตอบตะกุกตะกัก หัวใจเริ่มเต้นผิดจังหวะ ท้ังเจ็บ 

ทั้งตกใจที่เห็นเขาอยู่ตรงหน้า

"แน่ใจนะ?" ร่างสูงหร่ีตามองและขยับเข้ามาใกล้ "เอามือออกหน่อยสิ"

"อื้ม" 

ฉันค่อยๆ เลื่อนมือออกจากจมูก อีกฝ่ายโน้มใบหน้าเข้ามาใกล้จนฉัน

ได้กลิ่นน�้าหอมสะอาดๆ โชยมาจากตัวเขา ฉันกลั้นหายใจโดยอัตโนมัติ 

และจิกขาตัวเองเพ่ือเรียกสติ

"จมูกเธอแดงแจ๋เลย เด๋ียวฉันไปหาน�้าแข็งมาประคบให้"

"ไม่...ไม่เป็นไรจริงๆ"

"แต่ว่า..."

"เห็นตัวเล็กแบบน้ี แต่ฉันแข็งแรงมากนะจะบอกให้" ฉันโพล่งออกไป
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เสียงดังกว่าปกติ "โดนแค่น้ีถือว่าเล็กน้อยมาก ฉันยืนให้นายเปิดประตู 

กระแทกใส่ท้ังวันยังได้เลย"

ยะ...หยุดพูดได้แล้ว!

ถึงจะตะโกนบอกตัวเองในหัวแบบนั้นหลายครั้ง แต่ร่างกายของฉัน 

กลับไม่ให้ความร่วมมือ ฉันไม่ชอบนิสัยท่ีตื่นเต้นแล้วต้องพล่ามอะไรไร้สาระ

ออกไปเลย ให้ตายเหอะ

"เพราะฉะน้ันนายไม่ต้องกังวลหรือรู้สึกผิดเลยนะ ฉันไม่เป็นอะไรจริงๆ 

ฮะๆ แหะๆ"

"ฉันไม่ได้อยากให้การเปิดประตูชนเธอเป็นการทักทายครั้งแรกของเรา

ในรอบหลายสัปดาห์หรอกนะ เพราะฉะน้ัน...สวัสดีอย่างเป็นทางการนะ  

เจลลี่"

ความรู้สึกข้างในของฉันกระตุกวูบตอนท่ีได้ยินชื่อตัวเองหลุดออกมา

จากริมฝีปากของเขา มันเป็นแบบน้ีมาเสมอ

"สวัสดีอย่างเป็นทางการนะ ทอม" ฉันตอบกลับพร้อมโบกมือหย็อยๆ

ทอมเดนิเข้ามาในห้องประชมุพร้อมถุงกระดาษสนี�า้ตาล เขาสวมเสือ้เชิต้ 

โอเวอร์ไซส์สีขาวสะอาดคู่กับกางเกงยีน วันนี้เขายังคงแต่งตัวสบายๆ แต ่

ออกมาดูดีเหมือนเดิม ร่างสูงท้ิงตัวตรงเก้าอี้ท่ีอยู่ตรงกลางห้อง ต�าแหน่งท่ีฉัน

ใส่ใจในการจัดวางเอกสารเป็นพิเศษน่ะล่ะ

"วันน้ีนายดูดีนะ" ฉันโพล่งออกไปอย่างลืมตัว "เอ่อ...หมายถึงเสื้อผ้า  

ไม่สิ นายก็ด้วย ย่ิงแต่งตัวแบบน้ีย่ิงดูดีเข้าไปใหญ่เลยนะ"

โอ๊ยยย พล่ามอะไรของเธอฮะ เจลลี่!

"ฉันก็ชอบชุดเธอนะ สีสวยดี" 

หัวใจของฉันพองโตตอนที่ได้ยินประโยคนั้น แม้ว่าเขาจะพูดโดยที่

สายตายังจับจ้องอยู่บนเอกสารตรงหน้าก็ตาม ได้ยินเขาชมแบบนี้ก็อดอมย้ิม

ไม่ได้ ก็...ฉันอุตส่าห์แต่งตัวให้ดีเพ่ือมาเจอเขาด้วยน่ีนา

ฉันหลุบตาลงมองเสื้อคอกลมลายดอกเดซี่กับกางเกงยีนขายาว ดีนะ 

ที่หยิบคาร์ดิแกนไหมพรมสีเหลืองสวมทับมาอีกที ไม่ง้ันคงดูจืดชืดย่ิงกว่าน้ี

แน่ๆ
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"ขอบ...ขอบใจ"

"ปิดเทอมเป็นไงบ้าง" ทอมเงยหน้าถาม

"ฮะ? ก็แบบว่า..."

นี่...เขาก�าลังชวนฉันคุยง้ันเหรอ ฉันเม้มริมฝีปากแน่นอย่างกลั้นย้ิม  

ก่อนจะตอบเขาออกไปด้วยน�้าเสียงปกติสุดๆ

"ยุ่งๆ เร่ืองงานน่ะ" 

"เธอท�างานด้วยงั้นเหรอ"

"อื้ม ฉันเพ่ิงเร่ิมท�างานพาร์ตไทม์ได้หนึ่งเดือนเน่ียแหละ" ฉันเกาหู 

แก้เขิน "แล้วนายล่ะ"

"ฉันไปพักผ่อนท่ีบ้านพักตากอากาศของครอบครัวที่เชียงใหม่ แล้ว 

เมื่อวานเพ่ิงกลับมาจากญ่ีปุ่น"

เรื่องน้ันฉันรู้อยู่แล้วน่ะ เพราะช่วงที่ผ่านมาฉันเห็นเขาโพสต์รูปถ่าย 

บนเฟซบุ๊กผ่านตามาบ้าง ท่ีถามออกไปเพราะอยากให้บทสนทนาของเรา 

สองคนซึ่งนานๆ ทีจะมีไม่จบเร็วเกินไป 

รู้ตัวอีกทีเราสองคนก็ตกอยู่ในความเงียบอีกจนได้ เงียบจนฉันได้ยิน

เสียงเขาพลิกหน้ากระดาษในมือชัดเจน ใจหนึ่งก็ประหม่าที่ฉันกับเขาได้ม ี

ช่วงเวลาร่วมกันตามล�าพัง อีกใจก็กลัวว่ามันจะท�าให้เขาอึดอัด

"ฉันซื้อของมาฝากด้วย" 

ทอมท�าลายความเงียบข้ึนมาพร้อมกับยกถุงกระดาษสีน�้าตาลขึ้นวาง

บนโต๊ะ 

"ฮะ?"

"ตอนแรกว่าจะให้พร้อมกับคนอื่น แต่ไหนๆ เราก็อยู่ด้วยกันแล้ว ฉัน 

ให้เธอก่อนเลยก็แล้วกันนะ"

ร่างสูงส่งกล่องกระดาษสีเขียวมะนาวมาตรงหน้าฉัน 

"บัตเตอร์เค้กน่ะ เพ่ือนที่ญ่ีปุน่แนะน�ามาว่าก�าลังเป็นที่นิยม ฉันเลย 

ซื้อมาฝาก"

"ขอบใจนะ" 

ฉันรับกล่องบัตเตอร์เค้กมาถือไว้ มันเบา แต่กลับท�าให้ความรู ้สึก 
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ข้างในใจฉันเสียศูนย์แปลกๆ ฉันเกือบหลุดย้ิมเลี่ยนออกไปอยู่แล้วเชียว ดีนะ

หยิกขาตัวเองทัน

"ไม่เป็นไร"

"อ้อ ฉันซื้อเครื่องดื่มมาให้นายด้วยนะ" ฉันรีบเดินกลับไปหลังห้อง 

เพ่ือหยิบเคร่ืองดื่มของเขาออกมาให้ "อเมริกาโนของนาย"

"ฉันไม่ได้สั่งนะ"

"อ่า...ฉันรู้ว่านายไม่ได้สั่งเหมือนคนอื่น"

ทอมเป็นคนเดียวท่ีไม่ได้ร้องขอเครื่องดื่มและขนมในห้องแชตของ 

สภานักเรียนเมื่อเช้า แต่จะให้ฉันเมินเขาได้ไงล่ะ ฉันต้องท�าหน้าที่ของตัวเอง

ให้ดีจริงมั้ย ฉันคือเลขาฯ ของเขาเชียวนะ จะปล่อยให้ประธานนักเรียน 

อย่างเขาพูดจนคอแห้งโดยไม่มีน�้าให้ดื่มได้ไงล่ะ

"ฉันต้องดูแลนายให้ดีไม่ใช่เหรอ มันเป็นหน้าท่ีของฉันที่ต้องดูแล

ประธานนักเรียนให้ดีน่ะ"

"ขอบใจ"

"อื้ม"

ยังไม่ทันจะได้พูดต่อ ประตูห้องประชุมก็ถูกเปิดพรวดเข้ามาอีกครั้ง 

พร้อมกับสมาชิกในสภานักเรียนคนอื่นๆ ทยอยเดินเข้ามาในห้อง

จากความเงียบถูกแทนด้วยเสยีงพูดคยุจอแจ ทุกคนเข้ามาทักทายทอม

เสียงใสโดยมองข้ามฉันไป ซึ่งฉันชินแล้วล่ะ อีกอย่างฉันไม่ชอบให้ตัวเอง 

ตกเป็นท่ีสนใจของใครอยู่แล้ว ฉนัจงึเดนิไปหยิบเคร่ืองดืม่มาวางตามต�าแหน่ง

ที่นั่งของแต่ละคน 

ข้อดีของฉันในฐานะเลขาฯ คือฉันจ�าของโปรดแต่ละคนได้ดี อย่าง 

ของมาร์กหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการชอบลาเต้เย็นเพ่ิมชอตกาแฟ บีมหัวหน้า

ฝ่ายบรหิารท่ัวไปชอบชานมไข่มกุร้านหน้าโรงเรยีน จริูหวัหน้าฝ่ายงบประมาณ

ชอบสตรอเบอรี่สมูธตี้ ซึ่งมันก็เอาไปต่อยอดอะไรไม่ได้หรอกนะ นอกจาก

ป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกบ่นเร่ืองซื้อของมาผิดน่ะ 

"ชาเขียวปั่นของเธอ ทับทิม" ฉันวางแก้วชาเขียวปั่นข้างหัวหน้าฝ่าย

กิจการนักเรียน ทับทิมมีเส้นผมสีด�ายาวตรง หน้าม้ารับกับโครงหน้าของเธอ
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ได้อย่างไร้ท่ีติ

"เดีย๋วก่อน..." ทับทิมเอ่ยหลงัจากลองดดูไปหนึง่อกึ สหีน้าของเธอท�าให้ฉนั 

เหง่ือตก ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆ "ฉันสั่งเหรอว่าหวานน้อย"

"เอ่อ...เปล่า"

"แล้วท�าไมเธอถึงเอาแบบหวานน้อยมาให้ฉันล่ะ" สาวผมหน้าม้าสีด�า

ชักสีหน้า คนอื่นในห้องประชุมเริ่มหันมองฉันกับทับทิม 

อ่า...ฉันไม่ชอบท่ีตกเป็นจุดสนใจในเร่ืองแบบนี้เลย

"ปกติเธอดื่มแต่เมนูหวานน้อยไม่ใช่เหรอ"

"ใช่ แต่วันน้ีฉันอยากกินหวานปกติ เธอรู้มั้ยว่าวันน้ีมันร้อนมากแค่ไหน 

ร่างกายของฉันต้องการน�้าตาล"

"ฉันไม่รู้"

"คราวหน้าหัดถามให้ดีก่อนท่ีจะซื้อสิ" 

"พอเถอะทับทิม" ทอมพูดแทรกข้ึนมา "เราเริ่มประชุมกันเลยดีกว่า" 

ทับทิมจิ๊ปากอย่างขัดใจ ถึงเธอไม่ได้พูดอะไรออกมา แต่ฉันสามารถ 

รับรู ้ค�าพวกน้ันได้จากดวงตาสีด�าสนิทของเธอ ฉันจึงค่อยๆ เดินกลับไป 

นั่งประจ�าท่ีของตัวเอง 

ทอมเหลือบมองฉันเล็กน้อย ก่อนจะหันไปกล่าวเปิดการประชุม

"เอาล่ะ สวัสดีทุกคนอีกครั้ง เพ่ือไม่ให้เสียเวลาฉันขอเปิดประชุม 

การท�างานของสภานักเรียนในเทอมสองเลยละกัน อย่างท่ีรู้กันว่าเทอมสอง

เราจะมีกิจกรรมเยอะกว่าเทอมแรก เพราะฉะนั้นทับทิมจะเหนื่อยหน่อย แต่

ไม่ต้องห่วงเพราะฉันจะหาเวลาเข้าไปช่วยดูแลด้วยอีกที ก่อนจะไปท่ี 

เรื่องกิจกรรม ฉันขอเร่ิมท่ีเร่ืองวิชาการของมาร์กละกัน"

จากน้ันมาร์กก็เอ่ยปากรายงานขอบเขตงานของตัวเองท่ีผ่านมาและ 

พูดถึงทิศทางในเทอมต่อไป ส่วนฉันก็มีหน้าที่จดรายละเอียดที่พวกเขาพูด  

แล้วค่อยเอาไปพิมพ์ท�าเป็นรายงานการประชุมส่งให้ผู้อ�านวยการโรงเรียน

ทีหลัง

"จดอยู่รึเปล่า" ฉันสะดุ้งเล็กน้อยตอนที่ทอมสะกิดถาม

"อะ...อื้ม จดอยู่"
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ฉันตอบตะกุกตะกักก่อนจะก้มหน้าก้มตาจดรายละเอียดท่ีหัวหน้า 

ฝ่ายบริหารงบประมาณก�าลังพูด โดยท่ีหัวใจเต้นรัวตลอดเวลา 

ท�าไมวันน้ีเขาถึงดูหล่อกว่าทุกวันนะ หรือเป็นเพราะเขาตั้งใจช่วยฉัน

จากยัยมารร้ายทับทิมน่ัน หัวใจฉันถึงอยู่ไม่สุขแบบน้ี

การประชุมวันน้ีก็วุ่นวายเหมือนอย่างทุกครั้ง โดยส่วนใหญ่จะเป็น

โครงการท่ีเราวางแผนมาตั้งแต่เทอมที่แล้ว อาจจะมีปรับเปลี่ยนตาม

สถานการณ์บ้างเล็กน้อย แถมยังมีกิจกรรมใหม่เข้ามาแทรกด้วย ไหนจะ 

เรื่องงบประมาณ มันเลยท�าให้เกิดสงครามประสาทเล็กๆ ข้ึน ผลกรรมดันมา

ตกท่ีฉันต้องเร่งมือจดค�าพูดยิกๆ ลงให้ทันอย่างขะมักเขม้น กว่าจะจบเล่นเอา

ปวดข้อมือไปเลยแฮะ

"เทอมนี้เราจะมีหลายกิจกรรมที่ต ้องแข่งขันกับเด็กแยมส้มด้วย  

เพ่ือรักษาหน้าตาและเกียรติของโรงเรียน เราจะแพ้พวกน้ันไม่ได้"

'เด็กแยมส้ม' คือฉายาท่ีโรงเรียนเราตั้งให้เด็กนักเรียนของโรงเรียน 

อาคิราวิทยา ซึ่งเป็นอริตัวฉกาจของโรงเรียนเรา ที่เรียกเด็กแยมส้มก็เพราะ 

สีประจ�าโรงเรียนอาคิราวิทยาคือสีส้ม ส่วนแยมน้ันใช้สื่อถึงความเหยาะแหยะ 

มันเหมือนเป็นการเยาะเย้ยเด็กของโรงเรียนนั้นไปในตัวว่าพวกเขาเป็นคน 

ไม่เอาไหน เละเทะเหมือนแยม

"หวังว่าเทอมสองเราจะท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับ

ท่ีนักเรียนคนอื่นเลือกพวกเราเข้ามารับหน้าที่นี้เหมือนกับเทอมที่ผ่านมานะ 

พวกเรามาชนะพวกเด็กแยมส้มไปด้วยกันเถอะ" 

ทอมกล่าวปิด ตอนท่ีฉันขีดเส้นใต้หน้ากระดาษเพ่ือแสดงสัญลักษณ ์

สิ้นสุดการประชุมพอดี 

จากนั้นสมาชิกคนอื่นๆ ก็พากันพูดคุยเล่นกันนอกเร่ืองการประชุม  

ในขณะท่ีฉันลุกข้ึนเก็บข้าวของ เตรียมตัวท�าความสะอาด 

ใช่ หน้าท่ีน้ีก็ตกเป็นของฉันเหมือนเดิม

สาบานว่าฉันเป็นเลขาฯ ของประธานนักเรียนจริงๆ นะ ไม่ใช่แม่บ้าน 

แต่ฉนัข้ีเกียจมปัีญหากับทางโรงเรียนน่ะ ว่าท�าห้องประชมุเลอะเทอะ คดิในแง่ดี 

คือเสริมภาพลักษณ์ให้คณะสภานักเรียนดูมีบารมีและน่าเคารพมากย่ิงขึ้น 
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ก่อนทีเ่ราจะไปจดัการเรือ่งวนิยัของนกัเรยีนคนอืน่ เรากต้็องท�าตวัเองให้มวีนิยั

เสียก่อน พอคิดถึงสายตาที่ทุกคนมองมาที่คณะสภานักเรียนด้วยความชื่นชม 

ฉันก็หายเหน่ือยแล้วล่ะ อีกอย่างฉันอยากท�าให้คณะสภาดูสง่าไร้ที่ติเหมือนท่ี

รุ่นพ่ีรุ่นก่อนๆ เคยท�ากันมา ต�าแหน่งพวกน้ีศักดิ์สิทธ์ินะจะบอกให้

"ก่อนกลับฉันซื้อบัตเตอร์เค้กมาฝากจากโตเกียวด้วย" 

ระหว่างท่ีก�าลังกวาดห้องอยู่นั่นเอง ฉันเหลือบไปเห็นตอนที่ทอม 

หยบิกล่องบตัเตอร์เค้กข้ึนมาแจกจ่ายให้เพ่ือนๆ ทุกคนพอด ีแต่สิง่ท่ีสะดดุตาฉนั 

คือสีของกล่องกระดาษพวกน้ันต่างหากเล่า 

แปลกตรงท่ี...ของฉันเป็นกล่องสีเขียวมะนาว แต่ของคนอื่นเป็น 

สีเหลืองอ่อน ส่วนตราชื่อร้านเหมือนกันเด๊ะ นี่มันเรียกว่าแปลกใช่มั้ย 

"ฉันไปก่อนนะ" ฉันสะดุ้งเล็กน้อยตอนที่ทอมตะโกนบอกจากหน้าห้อง 

"โอเค ไว้เจอกันวันเปิดเทอม"

"อื้ม บาย"

ฉันโบกมือลาให้เขา ก่อนจะตั้งหน้าตั้งตากวาดห้องต่อ เก็บแก้วน�้า 

ใส่ถุงขยะตามหน้าท่ีของตัวเอง หลังจากทุกคนออกไปหมดแล้ว ห้องก็ตกอยู่

ในความเงียบเหมือนตอนแรกท่ีฉันเข้ามาอีกครั้ง นอกจากนั้นมันยังมีค�าถาม

ที่ตกค้างอยู่ในใจ

ท�าไมมีแค่ฉันคนเดียวท่ีแปลกจากคนอื่นล่ะ

ไม่ได้หมายถึงหน้าท่ีในสภานักเรียนหรอกนะ (อันน้ันแปลกอยู่แล้ว)  

ฉันหมายถึงบัตเตอร์เค้กท่ีทอมซื้อมาฝากจากญ่ีปุ่นน่ะ

ท้ังทีซ่ือ้ร้านเดยีวกัน โลโก้เดยีวกัน แต่กล่องของฉนักลบัแตกต่างจากเพ่ือน  

ฉันไม่ได้ตาบอดสีหรอกนะ เห็นชัดเจนว่ามันคนละสีจริงๆ หรือว่า...

ครืดๆ

ฉันเผลอปล่อยไม้กวาดหลุดมือด้วยความตกใจพร้อมกับมองโทรศัพท์

มือถือท่ีสั่นอยู่บนโต๊ะ พลันเดินไปดูก็พบว่าเป็นแม่ที่ส่งข้อความมาบอกว่า 

ใกล้จะถึงโรงเรียนแล้ว 

ตายจริง ฉันต้องรีบเร่งงานตรงน้ีแล้ว ขืนไปช้ามีหวังโดนแม่บ่นหูชาอีก

แน่ๆ
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หลังจากตรวจทุกอย่างให้เรียบร้อยฉันก็ว่ิงออกจากห้องพร้อมกอด 

กล่องบัตเตอร์เค้กแนบอกด้วยความปลื้มใจ พยายามจะหุบย้ิมแล้ว แต่มัน

ห้ามไม่อยู่จริงๆ น่ะล่ะ จนพ่ียามท่ียืนเฝ้าตรงประตูรั้วถึงกับเหลือบมอง 

ด้วยสายตาขยาดๆ

ฉันไม่ได้บ้าหรอก หรืออาจจะบ้าจริงๆ ก็ได้ 

ไม่รู้สิ แค่เห็นว่าสีกล่องของฉันแตกต่างจากทุกคน

แค่น้ี...ฉันก็มีความสุขแล้วล่ะ

"I feel your fever from miles around. I'll pick you up in my car 

and we'll paint the town. Just kiss me baby and tell me twice that you're 

the one for me~"

ฉันฮัมเพลง The Way You Make Me Feel ของ Michael Jackson 

จากเพลย์ลิสต์ของพ่อท่ีเปิดอยู่ ด้านนอกฝนตกหนักจนเกือบกลบเสียงเพลง

ในรถ 

ทุกๆ สัปดาห์ฉันจะต้องหาวันว่างเพ่ือไปทานข้าวกับครอบครัว มันเป็น

ข้อตกลงท่ีแม่สร้างข้ึนหลังจากท่ีฉันตัดสินใจหนีออกจากบ้าน 

อ่า...ฉันไม่ได้เป็นเด็กมีปัญหาที่หนีออกจากบ้านหรอก การหนีออกจาก

บ้านของฉันมันมีเหตุผลและฉันวางแผนมาอย่างดี ถ้าคุณพอจะมีเวลาสัก 

สองสามนาที ฉันสามารถเล่าให้ฟังได้นะ

เรื่องมันเริ่มจากฉันเบื่อที่ถูกพ่อกับแม่เลี้ยงดูประคบประหงมอย่างกับ

ไข่ในหินเต็มที มันท�าให้ฉันอึดอัด วัยรุ่นอายุเท่าฉันมันต้องเป็นวัยท่ีต้องค้นหา

ตวัเองไม่ใช่เหรอไง แต่ฉนักลบัมแีม่คอยมารับมาส่งตลอด ต้องการอะไรแม่ก็จะ 

จัดแจงมาให้ทุกอย่าง สายตาของแม่ตามติดทุกฝีก้าวและพร้อมจะยื่นมือ 

เข้ามาช่วยทกุครัง้ทีฉ่นัเจอปัญหา มนัถึงหล่อหลอมให้ฉนักลายเป็นคนอ่อนแอ

ปวกเปียกแบบน้ีน่ะสิ 

พอกันที! ฉันควรได้เผชิญกับความจริงบนโลกใบน้ีด้วยตัวเองสักตั้ง! 

หลังจากก�าหมัดพูดกับตัวเองหน้ากระจกแบบนั้น ฉันจึงตัดสินใจ 

เริ่มแผนการหนีออกจากบ้าน แต่หนีโดยมีหลักการน่ะนะ ฉันเริ่มแผนน้ีตั้งแต่
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ช่วงก่อนปิดเทอม โดยฉันตระเวนหางานพาร์ตไทม์ที่น่าสนใจ จนรุ่นน้องที่รู้จัก

แนะน�าร้าน Candy House ที่เธอก�าลังท�างานอยู่ให้ฉัน ซึ่งมันก็คือร้านขาย

ลูกอมน่ารักๆ งานไม่ได้หนักเกินไป ค่าตอบแทนก็สมน�้าสมเน้ือ พอฉันได้ 

เข้ามาคุยกับเจ้าของร้านดูแล้ว ชั้นสองและชั้นสามของร้านว่าง คุณน้า 

เจ้าของร้านจึงอนุญาตให้ฉันอาศัยอยู่ท่ีชั้นสองระหว่างท�างานที่ร้านได้ 

โป๊ะเชะ! ทุกอย่างลงตัว

จากนั้นฉันจึงไปอธิบายให้พ่อฟัง พ่อคล้อยตามฉันได้ไม่ยาก คนที ่

ยากน่ะคือแม่ต่างหาก รายน้ันโวยวายลัน่บ้านเพียงแค่ฉนัเอ่ยปากว่าจะท�างาน 

พาร์ตไทม์ ตอนท่ีฉันบอกว่าจะย้ายไปอาศัยอยู่ท่ีชั้นสองของร้านด้วย แม ่

แผดเสียงห้ามจนบ้านแทบแตก ฉันกับพ่อถึงกับน่ังอึ้งในขณะท่ีแม่กลายร่าง

พ่นไฟไปท่ัวโต๊ะกินข้าว

เรื่องแบบน้ีต้องใช้เวลา ฉันรู้ดีและฉันเผื่อเวลารอให้แม่สงบจิตสงบใจ

เอาไว้แล้ว

ฉันกับพ่อใช้เวลาเกือบเดือนในการช่วยโน้มน้าวให้แม่ตกลง ซึ่งแม่ 

ก็ยอมอ่อนข้อให้เพราะเห็นว่าฉันอยากใช้ชีวิตของตัวเองจริงๆ แต่มีข้อแม้คือ

ฉนัจะต้องหาเวลามาทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อแม่สปัดาห์ละหน่ึงครัง้ 

แน่นอนว่าฉันไม่มีปัญหา

นั่นแหละคือแผนการหนีออกจากบ้านครั้งแรกของฉัน 

"ลูกแน่ใจนะว่าไม่มีปัญหาอะไรเกิดข้ึนในช่วงสัปดาห์ท่ีผ่านมา" แม่ย�้า

อีกครั้งเป็นรอบท่ีเท่าไหร่ไม่รู้ของวัน ส่วนฉันก็ยังคงตอบด้วยค�าตอบเดิม

"ไม่ค่ะ"

"ลูกกินข้าวตรงเวลาใช่มั้ย"

"ตรงค่ะ"

"ครบสามมื้อหรือเปล่า"

"ครบค่ะ" 

"วันน้ีคุณถามลูกเรื่องกินข้าวมาห้าครั้งแล้วนะ" พ่อหันไปบอกแม่ที่ 

ยังคงมองฉันด้วยสายตาเป็นห่วง

"คุณไม่เห็นเหรอว่าแก้มลูกตอบลง"
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"หนูแก้มตอบมาตั้งแต่เกิดแล้วนะคะ" ฉันแย้ง พ่ออมย้ิมท่ีเห็นแม่อ�้าอึ้ง 

"หนูสบายดีค่ะแม่ ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลย"

"แน่ใจนะ เจลลี่"

"แน่ใจค่ะ แม่กับพ่อสบายใจได้เลย"

"ลูกไม่อยู่บ้านท้ังคน แม่จะสบายใจได้ไงกันล่ะ" 

"ดงึดราม่าอกีแล้วนะ" พ่อแหย่แม่เป็นภาษาองักฤษ จนโดนแม่ถลงึตาโต 

ใส่

"เปล่าสักหน่อย ฉันก็ต้องห่วงลูกเป็นธรรมดาสิ" 

"หนูรู้ค่ะแม่ แต่หนูสบายดีจริงๆ น้าแตมดูแลหนูดีมาก" 

น้าแตมคือเจ้าของร้าน Candy House น่ะล่ะ ฉันไม่ได้โกหกแม่นะ  

น้าแตมดูแลฉันดีจริงๆ ทุกคร้ังท่ีเข้าร้านน้าแตมมักจะอบขนมติดมือมาให้ฉัน

กินตลอดเลย แถมยังอร่อยด้วย เธอยังคอยถามไถ่สารทุกข์สุกดิบฉัน 

อยู่สม�่าเสมอ

"เดี๋ยวพ่อส่งหนูตรงร้านสะดวกซื้อข้างหน้าน้ีก็ได้ค่ะ" ฉันบอกตอนท่ี 

พ่อเลี้ยวเข้ามาในซอย

"ท�าไมล่ะ" แม่ถามข้ึนมาทันที "ให้พ่อไปส่งท่ีหน้าร้านเลยก็ได้น่ี"

"หนูต้องซื้อของก่อนน่ะค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวหนูเดินกลับร้านเอง ร้าน 

อยู่ตรงหัวมุมถนนข้างหน้าน้ี เดินไม่ถึงหน่ึงนาทีก็ถึงแล้วล่ะ"

พอเห็นว่าแม่ต้ังท่าจะแย้งอีกคร้ัง ฉันจึงควักร่มออกมาโชว์

"หนูพกร่มมาด้วย ไม่ต้องห่วงค่ะ"

พ่อหัวเราะร่าอย่างชอบใจที่เห็นแม่อ้าปากค้าง ก่อนจะถูกแม่ตีไหล ่

เข้าให้หน่ึงที 

"โอเคๆ งั้นพ่อส่งลูกตรงน้ีนะ ดูแลตัวเองดีๆ ด้วย เจลลี่"

"หนไูปก่อนนะคะ" ฉนัโน้มตวัไปข้างหน้าเพ่ือหอมแก้มพ่อกับแม่คนละฟอด  

ก่อนจะหันไปหยิบข้าวของตัวเองข้ึนมาถือ 

"บาย ลูกรัก" แม่บอก

"พวกเรารักลูกนะ" พ่อขยิบตาให้

"ไว้เจอกันสัปดาห์หน้า รักพ่อกับแม่นะ"
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ฉันกางร่มและรีบว่ิงลงมาจากรถ ตรงเข้าไปในร้านสะดวกซื้ออย่าง

รวดเร็ว แต่ก็ยังไม่วายถูกน�้าฝนที่เจิ่งนองกระเซ็นเปรอะรองเท้าผ้าใบจนเป็น

รอยคล�้า 

ลืมไปว่าวันน้ีใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวมาด้วย ฮือ~ 

แต่จะให้กลับไปเลยโดยไม่ได้แวะซื้อของก็ไม่ได้อีก เพราะตอนน้ีฉัน 

เป็นวันนั้นของเดือน ไม่งั้นฉันคงต้องนอนไม่สบายตัวแน่ๆ

หลังจากซื้อของใช้ส่วนตัวเรียบร้อย ฉันก็เดินออกมายืนตั้งหลักอยู่ 

ข้างหน้าร้านสะดวกซื้อ ตอนแรกว่าจะยืนรอให้ฝนซาลงกว่านี้อีกสักหน่อย แต่

ดูท่าทางแล้วฝนยังไม่มีแววว่าจะหยุดตกเลยด้วยซ�้า แถมยังส่งเสียงขู่ลงมา

ด้วย สุดท้ายฉันก็ตัดสินใจเดินไปตามฟุตปาธเพ่ือกลับร้าน 

Candy House เป็นร้านขายลูกอมตามชื่อร้านเลย มันตั้งอยู่ใจกลาง

เมืองกรุงเทพฯ การที่ร้านตกแต่งให้เหมือนกระท่อมขนมหวานของแม่มด 

ในนิทานก่อนนอนท�าให้ร้านน้ีเป็นท่ีนิยมของเหล่าเด็กวัยประถมและวัยรุ่น

ทั่วไป นอกจากจะขายลูกอมแล้วร้านของเรายังมีลอลลิป็อป ขนมสายไหม 

แคนด้ีแคน หมากฝรั่ง เยลลี่หลากหลายรสชาติที่มีให้ชิมจนฟันผุไปข้าง 

เลยล่ะ พนักงานในร้านมีไม่ก่ีคน ท่ีฉันสนิทด้วยก็มีแอนน์ รุ่นน้องต่างโรงเรียน

ที่เป็นคนแนะน�าให้ฉันมาท�างานท่ีร้านน้ี นอกจากนั้นยังไม่มีพนักงานคนไหน

พักที่ร้านเลยยกเว้นฉัน ข้อดีของการพักท่ีนี่คือมันใกล้สถานท่ีท�างานมาก  

แค่เดินลงมาชั้นล่างฉันก็เริ่มท�างานได้เลย และข้อดีอีกข้อคือร้าน Candy 

House อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนของฉันด้วย ผลประโยชน์สองต่อเห็นๆ ถ้าฉัน

ปฏิเสธร้านน้ีก็แย่แล้วล่ะ

ใช้เวลาไม่ก่ีนาทีฉันก็เดินมาถึงร้าน บอกแล้วว่ามันไม่ได้ไกลเลยจริงๆ

ทว่าแสงสว่างในร้านท�าให้ฉันชะงักขาอยู่กับที่

อะไรกัน ท�าไมไฟถึงเปิดอยู่ล่ะ ก่อนออกไปประชุมฉันมั่นใจว่าตัวเอง 

ปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะ ย่ิงไปกว่าน้ันเลยคือประตูหน้าร้านไม่ได้ล็อก 

หรือว่าจะเป็นพนักงานคนอื่น แต่ว่าวันน้ีร้านปิดนี่นา เพราะมีประกาศ

ว่าวันน้ีไฟจะดับหลายชั่วโมง เน่ืองจากจะมีการซ่อมเสาไฟฟ้าหน้าปากซอย 

น้าแตมเลยสัง่ให้วนันีเ้ป็นวันหยุดพิเศษไปเลย ไม่มทีางทีจ่ะมพีนักงานคนไหน
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มาท�างานวันน้ีแน่ๆ และคนสุดท้ายท่ีอยู่ในร้านก็คือฉัน ซึ่งฉันไม่เคยลืม 

ล็อกร้านก่อนออกไปไหนเลยสักคร้ังเดียว

ฉันค่อยๆ หมุนลูกบิดเข้าไปในร้าน กวาดสายตาสอดส่องไปท่ัวเพ่ือ

หาความผิดปกติ แต่ทุกอย่างกลับเหมือนเดิม เหมือนตอนท่ีฉันออกไป 

บรรยากาศเงียบสนิท มีเพียงเสียงกระดิ่งตรงประตูเท่านั้นท่ีดังกังวานไปท่ัว  

ชั้นไม้ที่ถูกทาด้วยสีพาสเทลตั้งไล่ระดับสีสวยงาม โหลแก้วลูกอมยังคง 

เรียงเป็นระเบียบ รวมไปถึงตุ๊กตาขนมปังขิงตัวเบ้อเร่อที่นั่งอยู่มุมร้านอย่าง

สงบสุขด้วย 

น่ีมันชักแปลกๆ แล้วนะ

หรือว่า...

ฉันรีบพุ่งตัวไปที่เคาน์เตอร์คิดเงินก่อนเป็นอันดับแรก แต่มันก็ไม่มี 

ร่องรอยการงัดแงะอะไรท้ังสิ้น เงินข้างในก็ไม่ได้หายไป โล่งใจไปหน่อยแฮะ 

นึกว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีซะแล้ว ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาคนที่ต้องรับผิดชอบจะเป็นใคร

ไปไม่ได้นอกจากฉันคนน้ี

"มาสักที"

จู ่ๆ เสียงทุ้มของใครบางคนดังข้ึนในร้านจนฉันสะดุ้งโหยง จากนั้น 

เจ้าตัวก็ลุกข้ึนยืนพร้อมกับถือถุงลูกอมท่ีแกะแล้วมาด้วย

"โจร!" 

"เธอน่ะสิโจร" เขาย้อนเสียงขุ่น ก่อนจะหยิบลูกอมเข้าปากหน่ึงเม็ด

ผู้ชายคนน้ีมีเส้นผมสีเงินปรกหน้าผาก จมูกเป็นสันยาวสมส่วน ดวงตา

เรียวสวยเหมือนใครบางคนที่ฉันรู้จัก การแต่งตัวดูดีมีสกุล แต่ช่างเถอะ ต่อให้

ใส่สูทผูกไทแต่แอบเข้ามาตอนร้านปิดแบบน้ีมันไม่ใช่เรื่องดีเลยสักนิด

"นายเป็นใคร เข้ามาในน้ีได้ยังไง" ฉันก้าวถอยหลัง ยกร่มในมือขึ้นขู่  

มันเป็นอาวุธเดียวท่ีฉันพอจะหามาป้องกันตัวได้ในเวลานี้ "จะมาขโมยลูกอม

งั้นเหรอ!?"

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกนะที่มีคนเข้ามาเพ่ือจะขโมยลูกอมกินน่ะ จริงอยู่

ท่ีร ้านของเรามีนโยบายแปะเด่นอยู่บนผนังว่า 'ลูกค้าสามารถชิมลูกอม 

ก่อนซื้อได้' แต่การท่ีบุกเข้ามายามวิกาลแบบน้ีมันมากเกินไปแล้ว
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"เธอเป็นพนักงานคนใหม่ของท่ีน่ีใช่มั้ย" เขาตอบด้วยค�าถาม

"ใช่"

"ดี เพราะฉะน้ัน..."

"ถ้านายก้าวเข้ามาอีกก้าวเดียว ฉันโทรแจ้งต�ารวจแน่!"

แทนที่เขาจะถอยหนี ผู ้ชายคนน้ีกลับแค่นหัวเราะพร้อมชี้น้ิวเข้าท่ี

หน้าอกตัวเอง

"เธอจะโทรแจ้งจับฉันเน่ียนะ"

"ชะ...ใช่ นายกล้าดียังไงถึงบุกเข้ามาในร้านคนอื่นแบบน้ี"

"เธอกล้าดียังไงถึงจะโทรแจ้งจับลูกชายเจ้าของร้าน"

"ฉันกล้าโทรแน่!"

ฉันโพล่งตอบออกไปเสียงดัง ก่อนจะอ้าปากค้าง 

มะ...เมื่อก้ีเขาว่าไงนะ 'ลูกชายเจ้าของร้าน' งั้นเหรอ

"นายว่าไงนะ!?"

"เธอจะแจ้งจับลูกชายเจ้าของร้านงั้นเหรอ"

ภาพของน้าแตมซ้อนทบัใบหน้าของผูช้ายคนนีข้ึน้มาทันท ีจะว่าไปแล้ว

โครงหน้าของหมอน่ีมีส่วนคล้ายน้าแตมเจ้าของร้านอยู่เหมือนกันนะ แต่ใคร

จะไปเชื่อง่ายๆ กันเล่า

"ฉัน...ฉันจะรู้ได้ไงว่านายไม่ได้โกหก"

ถึงฉันจะเป็นคนบื้อเชื่อคนง่าย แต่การเชื่อลมปากคนแปลกหน้าที ่

เพ่ิงเจอหน้าคร้ังแรกแบบน้ีมันก็ดูบื้อเกินไปหน่อยแล้ว

ร่างสูงหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองออกมากด ก่อนจะย่ืนหน้าจอ 

มาให้ฉนัด ูมนัเป็นรปูของเขาถ่ายคูกั่บผูห้ญิงคนหน่ึง ซึง่ก็คอื...น้าแตมงัน้เหรอ 

ผู้หญิงผมสั้นคนน้ีคือน้าแตม เจ้าของร้านชัดๆ ชุดที่เธอสวมอยู่ฉันก็เคยเห็น 

น้าแตมใส่มาที่ร้าน แถมดวงตาของทั้งสองคนเวลาย้ิมยังเหมือนกันราวกับ 

ถอดแบบกันมาเลย

"เชื่อยัง?"

"นายคือลูกชายน้าแตม" ฉันพึมพ�า แต่ยังคงไม่ลดด้ามร่มที่จ่อหน้าเขา

อยู่
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ความจริงฉันรู้อยู่แล้วว่าน้าแตมมีลูกชายและเธอก็เคยเอารูปให้ฉันดู

ครั้งหน่ึง แต่ฉันไม่ได้สนใจนักหรอก รู้แค่ว่าเป็นผู้ชายรูปร่างดีคนหน่ึงและ 

ตอนนี้เขาไปเท่ียวต่างประเทศ ใครจะไปคิดล่ะว่าจู่ๆ หมอนี่จะโผล่เข้ามา 

ในบ้านแบบน้ี 

ถ้าจ�าไม่ผดิ ชือ่ของเขาข้ึนต้นด้วยตวั J อะไรสกัอย่าง รู้สกึว่าเขาจะชือ่...

"นายคือ...จิมใช่มั้ย" 

"จิมมี่" เขาแก้ก่อนจะเดาะลิ้นพร้อมกับใช้นิ้วดันปลายร่มที่ช้ีหน้าเขาลง 

"น้าแตมบอกว่านายไปเท่ียวต่างประเทศไม่ใช่เหรอ"

"ฉันกลับมาแล้วน่ีไง" 

"แล้วนายเข้ามาในน้ีได้ยังไง"

"ฉันก็มีกุญแจหน้าร้านเหมือนกันนะ ไม่ได้บุกเข้ามาเหมือนท่ีเธอคิด" 

เขายักไหล่ "แต่ฉันเข้าไปข้างในไม่ได้เพราะประตูล็อก ซึ่งปกติมันไม่เคยล็อก 

ฉันเลยต้องน่ังรอให้พนักงานอย่างเธอกลับมาเปิดให้น่ะสิ"

จมิมีช่ีน้ิ้วไปท่ีประตูไม้ด้านหลงัฉนั มนัเป็นประตสู�าหรบัพนกังานเท่านัน้ 

อีกอย่างมันเป็นทางข้ึนไปชั้นบนของร้านด้วย ฉันเลยล็อกมันเอาไว้ทุกครั้ง 

ที่ไม่อยู่ร้านเพ่ือความปลอดภัยน่ะล่ะ

"นายมีธุระอะไรถึงต้องเข้าไปในน้ัน"

"ฉันมีเร่ืองต้องไปจัดการชั้นบน"

"ช้ันบนเป็นห้องของฉัน"

"ฉันหมายถึงชั้นสามน่ะ"

"ช้ันสาม?"

น้าแตมเคยบอกว่าชั้นสามถูกปล่อยร้างไว้หลายปีแล้ว ก่อนที่ฉันจะ 

เข้ามาท�างานซะอีก

"ใช่ รีบๆ เปิดประตูให้ฉันได้แล้ว" เขาเดินอ้อมมาหลังเคาน์เตอร์ 

พร้อมกับโยนลูกอมเข้าปาก "จะล็อกท�าไมไม่รู้ เสียเวลารอชะมัด"

"เดี๋ยวก่อน" ฉันรั้งเขาไว้ ก่อนจะจิ้มน้ิวไปยังถุงลูกอมรส Cotton Candy 

Sky ในมือเขา "นายต้องจ่ายค่าลูกอมถุงน้ันด้วย"

"ฉันเป็นลูกเจ้าของร้านนะ เผื่อเธอลืม" เขาเลิกคิ้ว 
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"ใช่ แต่นายจะหยิบสินค้าในร้านเข้าปากตามใจชอบไม่ได้ ถ้าอยากชิม

ก็ไปกินส�าหรับชิมฟรีสิ ไม่ใช่แกะห่อใหม่แบบนี้"

"ถ้าฉันจ่ายเธอจะยอมเปิดประตูให้ใช่มั้ย" เขาพูดเสียงขุ ่น จนฉัน 

เป็นฝ่ายห่อไหล่ลงเล็กน้อย

พอคิดดูอีกที จะให้คิดเงินลูกชายเจ้าของร้านมันก็ดูกระอักกระอ่วน

พอตัว แต่เลือดพนักงานในตัวฉันมันข้นคลั่กน่ะสิ

"อ่า ชะ...ใช่"

"เท่าไหร่"

"ห่อน้ันหะ...หกสิบเก้าบาท"

"แพงชะมัด" จิมมี่บ่นพึมพ�าพร้อมกับควักกระเป๋าเงินออกมา 

เดีย๋วนะ น่ีมนัร้านของแม่นายนะ จะมาบ่นแพงได้ไง ฮึย่ แล้วรสท่ีเขาหยิบ 

เป็นรสใหม่ท่ีเพ่ิงน�าเข้ามาเมื่อสัปดาห์ท่ีแล้วด้วย เลือกหยิบรสแพงกินเอง  

ช่วยไม่ได้ 

"ไม่ต้องทอน" เขายัดแบงก์ใส่มือฉัน

"นะ...นายให้ทิปฉันง้ันเหรอ"

"แล้วแต่เธอเลย" เขาตอบอย่างขอไปที

"อ่า...ฉนัไม่เก็บไว้คนเดยีวหรอก เรามกีฎว่าถ้าได้ทปิจะต้องเอาใส่กล่องทิป 

ตรงเคาน์เตอร์น่ะ มันเป็นกฎท่ีน้าแตมตั้งขึ้นเอง เพราะฉะน้ันนายสบายใจ 

ได้เลย ฉันไม่มุบมิบไว้คนเดียวแน่นอน"

ให้ตายเถอะ ฉันเผลอพูดอะไรออกไปยาวๆ อีกแล้ว ดูสายตาที่หมอนี่

มองมาสิ เหมือนเห็นคนพูดออกมาแล้วมีลูกอมร่วงออกจากปากงั้นแหละ

"เธอจะเอาเงินทอนไปท�าอะไรก็เร่ืองของเธอ" เขาถอนหายใจหน่าย  

"เปิดประตูให้ได้ยัง"

"อะ...อื้มๆ"

ฉันรีบหยิบกุญแจในกระเป๋าสะพายออกมาไขประตูให้เขา โดยท่ีมี 

ร่างสูงจ้องมองตลอดทุกการเคลื่อนไหว 

น่ีเขาคงไม่คิดว่าฉันแปลกหรอกใช่มั้ย ก็แค่...พล่ามออกทะเลไป 

นิดเดียวเอง 
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ด้านหลังประตูเป็นห้องส�าหรับพักผ่อนของพนักงาน ด้านขวาเป็น 

ห้องเก็บของซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือเก็บลูกอมและขนมโดยเฉพาะ เพราะ 

การเก็บลูกอมต้องคงอุณหภูมิไว้ให้คงที่ ส่วนทางด้านซ้ายเป็นบันได ขึ้นไป 

จะเจอกับห้องของฉัน

"ชะ..." เชิญ

ไม่ต้องรอให้บอกจิมมี่ก็เดินอาดๆ เข้าไปข้างใน

"เดี๋ยวก่อน"

"อะไรของเธออีกเน่ีย" คิ้วเข้มของเขาขมวดเข้าหากัน

"เอ่อ...เร่ืองท่ีนายต้องจัดการน่ะคืออะไรเหรอ ช้ันสามมันร้างนะ"

"ฉันรู้ว่าร้าง"

"น่ันแหละ ฉันถึงถามไง"

"ฉันเป็นลูกเจ้าของร้านนะ ฉันจะท�าอะไรมันก็เรื่องของฉัน" 

"แต่ฉันอาศัยอยู่ท่ีน่ีนะ ฉันมีสิทธ์ิท่ีจะรู้ไม่ใช่เหรอไง" 

น่ันฟังดูเป็นข้ออ้างท่ีไม่สมเหตุสมผลเลย ถ้าเทียบกับเขาที่มีสิทธ์ิจะ 

ท�าอะไรท่ีนี่ก็ได้ด้วยเหตุผลลูกเจ้าของร้าน แต่ฉันก็อยากรู้นี่นาว่าเขาจะขึ้นไป

ท�าอะไรข้างบนตอนกลางคืนแบบน้ี 

หาของ? ซ่อมไฟ? หรือว่า...บิ๊กคลีนน่ิงเดย์? 

แต่ค�าตอบท่ีเขาบอกมันไม่ตรงกับท่ีฉันคิดสักอย่าง

"ฉันจะย้ายมาอยู่ท่ีน่ี"

เขาตอบเสียงห้วนก่อนจะเดินหายขึ้นไปข้างบน ทิ้งให้ฉันยนือ้าปากค้าง

อยู่ตรงประตู

เมื่อก้ีเขาว่าไงนะ!? 

ย้ายมาอยู่ท่ีน่ีงั้นเหรอ 

โอ้มายยย...เซอร์ไพรส์ย่ิงกว่าตอนโผล่เข้ามาในร้านอีก!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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