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ไหนใครบอกว่าเชียงใหม่ยังไม่หนาว

ไหนใครบอกว่าเชียงใหม่อากาศร้อนระอุเหมือนกรุงเทพฯ น่ันแหละ  

เสื้อตัวหนาๆ ไม่ต้องเตรียมมาให้หนักกระเป๋าหรอก

แม่ง

โคตรไม่ใช่

"เกว็นมึงเปิดกระเป๋าดิ๊ กูจะขอยืมเสื้อคลุมหน่อย"

"ไม่ได้เอามา"

"อ๊าก บีมน้อยของพี่หนาวจนจะหดแล้ว T^T"

เกว็นมองบมียืนกุมเป้ากางเกงตวัสัน่งกัๆ แล้วได้แต่พยายามท�าตวัให้ปกติ

มากที่สุด เพราะจริงๆ เขาก็หนาวเหมือนกัน แต่ถ้าแสดงออกแบบเพื่อนสนิท 

คงไม่ค่อยน่ามอง

"เกว็นนนนน พี่คนนั้นของมึงเมื่อไหร่จะมาวะ"

เกว็นส่ายหน้าเพราะความตื่นตูมเสียงดังจนคนท่ีเดินผ่านไปมาใน 

สนามบนิเชยีงใหม่เริม่หนัมามอง เงยหน้ามองรอบๆ หาพีค่นน้ันทีบ่มีถามถึง

นั่นดิ เมื่อไหร่จะมา

อดไม่ได้ต้องอมย้ิมนิดๆ กับค�าว่าพ่ีคนน้ัน ความจริงเขามีชื่อ แต่เกว็น

แค่ไม่เคยพูดชื่อนั้นออกมา ไม่ใช่ว่าไม่อยากพูดถึงหรือไม่สนิทเลยหาค�าอื่น

เรยีกแทนไปก่อน แต่เพราะเคยสนทิมาก แล้วตอนนีเ้กว็นก็ยังไม่รูเ้หมอืนกันว่า
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ความสนิทแบบนัน้มนัยังมอียู่ ลดลง หรอืหายไปจนกลายเป็นคนแปลกหน้าไปแล้ว

มันไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าใจอะไรในชีวิตของเกว็นหรอก แค่ตอนเด็กๆ เขา

เคยสนิทกับพ่ีคนนั้นเพราะพ่อแม่ของเรารู้จักกัน เขาชอบปีนต้นไม้ข้ามรั้ว 

ไปนอนกับอีกฝ่ายบ่อยๆ...ด้วยความที่เกว็นเป็นลูกคนเดียว พอมีคนที่อายุ

มากกว่าคอยเอาใจใส่ คอยลูบผมให้ก่อนนอนเลยติดพี่คนนั้นเป็นธรรมดา 

เกว็นไม่ได้เจอเขามาหลายปีแล้ว เท่าท่ีจ�าได้ก่อนจากกันเดก็ชายร้องไห้

งอแงไม่ยอมให้อีกฝ่ายย้ายบ้าน และจนถึงตอนน้ีก็ยังไม่รู ้เหตุผลว่าท�าไม

ครอบครวัของพ่ีคนนัน้ต้องย้ายไป คงเพราะยังเดก็มากเลยแยกแยะความฝันกับ

ความจรงิไม่ออก ตอนเดก็ๆ เกวน็ฝันว่าจะโตขึน้ไปพร้อมๆ กับพ่ีชายข้างบ้าน 

อยู่ด้วยกัน เดินไปเรียนด้วยกัน 

พอไม่มีเขาอยู่ในชีวิตแล้ว เอาเข้าจริงเด็กชายก็ร้องไห้แค่สามหรือส่ีวัน

เท่าน้ัน ไม่นานก็กลับไปเล่นซนได้เหมือนเดิม หัวเราะได้เหมือนเดิม โตข้ึน  

และใช้ชีวิตแบบผู้ชายคนหนึ่งอย่างที่ควรจะเป็น

ระยะเวลาท่ีเกว็นโตขึ้นเรื่อยๆ ในหัวก็มีเรื่องอื่นเข้ามาแทนมากมาย 

จนบางครั้งก็ลืมไปว่าช่วงเวลาหนึ่งเคยมีใครคนนั้นอยู่ในชีวิต คงเพราะเกว็น 

ไม่มีช่องทางการติดต่อของเขา...

หรืออาจจะมีแต่ไม่ได้สนใจหา

ถึงจะดูเหมือนไม่แคร์อะไร แต่ความจริงลึกๆ แล้วเกว็นคิดถึงเขามาก 

แล้วก็ยอมรับเลยว่าตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นไม่เบา

เอาแต่จนิตนาการภาพของเขาว่าจะต่างจากสบิปีทีแ่ล้วมากน้อยแค่ไหน

"กูว่าต้องแวะซือ้เสือ้กันหนาวตวัหนาๆ ขนฟูๆ ไว้สกัห้าหกตวัแล้วแหละ 

แล้วแม่ง...ท่ีท่ีจะไปอยู่มันแย่มากขนาดไหนวะ ความจริงกูอยากเอามอ'ไซค์ 

มาซ้อมขี่ที่น่ีด้วยซ�้า แต่แม่งข้ึนเครื่องไม่ได้...เฮ้ยไอ้เกว็น มึงว่ากูจ้างให้ขนส่ง 

เอามาส่งที่นี่ดีเปล่าวะ ฮือออ ไม่น่าเลยกู"

ที่บีมกระวนกระวายจิตตกขนาดนี้ก็เพราะความหัวรั้นของเกว็น

เขาเกือบตาย นอนหมดสติอยู่ที่โรงพยาบาลไปเกือบเดือน

ทุกคนต่างมีสิ่งท่ีรักที่ชอบ อย่างพ่อของเกว็นชอบจิวเวลรี่ มีแหล่งขุด 
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เพชรพลอยตั้งมากมาย แม่เองก็ชอบจิวเวลรี่เหมือนกัน ท้ังข้อมือและล�าคอ 

เลยมีแต่เครื่องประดับที่ท�าจากเพชรเม็ดงามเต็มไปหมด 

ส่วนเกว็นชอบแข่งรถมอเตอร์ไซค์...ชอบมากๆ แต่ความชอบของเขา 

มันสวนทางกับสิ่งที่พ่อแม่อยากให้เป็น

เขาพิสูจน์ตัวเองให้พ่อกับแม่เห็นว่าสิ่งที่รักไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต  

เซฟตวัเองอย่างดทุีกครัง้ทีล่งแข่ง ไปฝึกงานกับบรษิทัจวิเวลรีข่องพ่ออย่างท่ีท่าน

ต้องการให้สานต่อธุรกิจในวันหน้า เหมอืนท่านจะเห็นดีเห็นงามด้วยแล้วเชยีว 

เพราะเกว็นท�าทุกอย่างได้ดีไม่ขาดตกบกพร่อง

แต่ก็ต้องมาตกม้าตายเพราะการแข่งขนัเมือ่สามเดือนทีผ่่านมาเกอืบจะ

พรากลมหายใจของเขาไป

ก่อนลงสนามเขากับคนในทีมเช็กความเรียบร้อยของรถท่ีใช้ลงแข่ง 

อย่างดี แต่ต่อให้เช็กละเอียดแค่ไหนก็พลาดอยู่ดีนั่นแหละ

ทีเ่จบ็ใจไม่ใช่ว่าพลาดเพราะตวัเขาเอง แต่เป็นการพลาดเพราะมอเตอร์ไซค์

คันหลังขับมาชนรถของเขาอย่างจัง ทั้งร่างท้ังรถกระเด็นลอยออกนอกสนาม  

เลอืดไม่ออก แขนขาไม่หัก ร่างกายไม่เป็นอะไรเลย แต่กลบัหลบัไปตัง้เกือบเดอืน

พอตื่นขึ้นมาก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้กลับไปแข่งรถอีกอย่างเด็ดขาด เกว็น 

รูช้ะตากรรมตวัเองแล้วว่าต่อให้ค้านหวัชนฝายังไงแม่ก็ไม่ยอม แถมยังส่งตัวมา

ฝึกงานท่ีอืน่แทนเพ่ือจะไม่ให้เขาได้อยู่ใกล้ชดิกับสนามแข่งและรถมอเตอร์ไซค์

จนกว่าพวกท่านจะพอใจ

เรียกว่ามันเป็นบทลงโทษก็ได้ 

แต่เอาเหอะ แค่ไม่กี่เดือนเอง

แล้วไอ้คนทีม่ายืนงอตวักระทืบเท้าไปมาอยู่ข้างกันก็คอืคนทีข่บัรถชนเขา

นัน่แหละ ตอนน้ีทัง้เขาทัง้มนัต่างถูกเนรเทศจากกรงุเทพฯ มาอยู่ทีนี่แ่ทน

มันก็ไม่ได้แย่ แค่ไม่ได้ลงแข่งจนกว่าจะฝึกงานจบ

เพราะอาจมีเร่ืองที่แย่กว่านั้นก็คือการต้องปั้นหน้าให้เป็นปกติท่ีสุด  

ในขณะที่บีมก�าลังกรีดร้องสาวแตกเพราะอากาศหนาวๆ ของเชียงใหม่

"กูโคตรอยากจะเช็กอินเลยว่ะ แฮชแท็กกรุงเทพฯ หนาวมั้ย เชียงใหม่
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หนาวมากกกกก อยากได้สาวน่ารักๆ มาคลายหนาวจั๊กหน่อยได้กา?"

เกว็นปล่อยให้บีมพูดอะไรสักอย่างไปโดยไม่ได้สนใจฟัง เพราะตอนน้ี

เขาก�าลังกวาดตามองหาใครบางคนทีร่บัปากกับแม่ไว้ว่าจะมารับพวกเขาสองคน

กลบับ้านด้วยตัวเอง ไม่รูต้อนนีอ้ยู่ไหน จะหาเขาเจอมัย้ เกว็นใส่เสือ้ยืดสีด�าธรรมดา

กับกางเกงยีนสเีข้มไม่ได้เป็นจดุเด่นกว่าใคร กลมกลนืไปกับผูค้นในสนามบนิ

อีกฝ่ายจะหาเขาเจอมั้ย

ไม่ได้เจอกันตั้งนาน จะยังจ�ากันได้อยู่หรือเปล่า

เกว็นหายใจเข้าลึกๆ เมื่อเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาเริ่มหนาตาขึ้น  

ช่วงไฮซซีัน่ก็แบบนี ้ เขาไม่ชอบคนเยอะ ไม่ชอบอยู่ในสถานท่ีทีค่นเบยีดเสยีดกัน 

ไปมา แต่มันเลี่ยงไม่ได้

"ขอโทษครับ นี่เกว็นหรือเปล่า"

เจ้าตัวหันตามเสียงเสียงหนึ่งที่ดังจากด้านขวา พอหันไปสบตาก็ชะงัก

นดิหน่อย ดวงตาจ้องมองผูช้ายสองคนทีด่อูายจุะห่างกันไม่มาก คนทีย่กย้ิมให้

เกว็นจ�าได้ว่าคนคนน้ีคอืพ่ีนาย เจ้าของเหมอืงแร่เจ้าใหญ่ของภาคเหนือ และ 

อกีคนท่ียืนอยู่ข้างหลงั ผวิขาวผ่อง ตากลม ไม่ย้ิมแย้มแต่ก็ไม่ได้ท�าหน้าบึง้ และ

ไม่ได้มองมาที่เขาเลย คงเป็น...

พี่นิล

"ครับพ่ี ผมเกว็น เอ้ยไม่ใช่ ไอ้นี่ชื่อเกว็น ส่วนผมชื่อบีม แล้วพ่ีคือ 

พี่คนนั้น..."

"พ่ีชือ่นายครบั ยินดทีีไ่ด้รูจ้กันะบมี ลมืบอกไปเลยว่าเชยีงใหม่อากาศเย็น

แล้ว"

นายอดมองสองหนุ่มผู้มาเยือนหัวจรดเท้าไม่ได้ ในขณะท่ีเกว็นได้แต่ 

คิดในใจข�าๆ

การแต่งตวัต่างกัน พ่ีนายมเีสือ้คลมุกันหนาวเท่ๆ ดดูเีหมอืนพระเอกเกาหลี 

ส่วนเขากับไอ้บมีเสือ้ยืดกางเกงยีน จบ

"สบายดีมั้ยเกว็น ไม่ได้เจอเราตั้งกี่ปี เป็นหนุ่มแล้วนี่หว่า"

"สบายดีครับพี่นาย"
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เขาละสายตาจากคนที่ยืนเงียบๆ อยู่ข้างหลังพ่ีนายไม่ได้สักที ไม่ได ้

เจอกันนานแต่ตอนน้ีอกีฝ่ายกลบัไม่แม้แต่จะเอ่ยทัก แถมยังไม่มองหน้ากันอกี

ไม่รู้ว่าโกรธอะไรกันหรือเปล่า

ต้องเป็นเขามัย้ทีค่วรโกรธ ทีส่ญัญาว่าจะโตด้วยกัน ไปโรงเรยีนด้วยกนั  

ที่พี่นิลเป็นคนสัญญาเอาไว้เอง ไม่เห็นจะท�าได้เลยสักอย่าง

และเหมือนพ่ีนายจะรู้ว่าเขาเอาแต่จ้องคนที่ยืนเงียบๆ อยู่ข้างหลัง  

เลยดึงแขนให้คนที่ดูตัวเล็กกว่าเขาขยับขึ้นมายืนข้างกัน 

คนตัวสูงมองสองมือขาวที่กุมกันอย่างประหม่าอยู่ใต้แขนเส้ือไหมพรม

สคีรมี กับรมิฝีปากชมพูระเรือ่ท่ีขยับมบุมบิสลบักับเม้มแน่นซ�า้ไปซ�า้มา

"นิล ข้างหน้านี่น้องเกว็นนะ ที่เคยเป็นเพื่อนเล่นนิลตอนเด็กๆ" 

เพราะค�าแนะน�าตัวของพ่ีนายกับสายตาน่ิงๆ ของอกีคนท่ีมองมาทางเขา

แวบเดยีวแล้วก็เหลอืบไปมองทางอืน่เหมอืนหาจดุโฟกัสของสายตาไม่ได้ท�าให้

เกิดความสงสยัขึน้มา

"เอ่อ สวัสดีเกว็น...สบายดีมั้ย" 

หัวใจของเขาเหมือนจะเต้นช้าลง ราวกับจะหยุดเต้นเอาซะดื้อๆ

เสียงของพี่นิลยังเหมือนเดิม อ่อนโยน นุ่มนวล

"นิล น้องเกว็นอยู่ทางนี้ หันซ้ายหน่อย อ้อ โทษทีนะเกว็น"

เกว็นพยักหน้าให้พ่ีนายท้ังที่ตายังจ้องหน้าพ่ีนิลอยู่ พ่ีนิลส่งย้ิมบางให้ 

แต่เหมือนไม่ได้ย้ิมให้เขาเลยเพราะสายตาของอีกฝ่ายมองไปตรงไหนก็ไม่รู้  

มันดูเลื่อนลอยเหมือนมองไม่เห็นเขา แต่ใบหน้าที่ท�าให้เกว็นละสายตาไม่ได้

เจือไปด้วยความดีใจ

และก็เหมือนกับทุกอย่างจะเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ 

"พอดีว่านิลเขามองไม่เห็นน่ะ"

วูบหนึ่งรู้สึกว่าดวงตาสวยๆ คู่นั้นก�าลังจ้องมองมา

เกว็นเห็นรอยย้ิมบนปากหยักสวยจางลงช้าๆ แล้วเม้มแน่น ความประหม่า 

ทีส่่งผ่านดวงตาคูน้ั่นท�าให้ขาของเขาก้าวออกไปโดยไม่รูต้วั รูอ้กีทก็ีตอนท่ียืนอยู่ 

ตรงหน้าพี่นิลแล้ว
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ตอนนั้นพี่นิลสูงกว่า

แต่ตอนนี้เขาสูงกว่าพี่นิล...ดูโตกว่าพี่นิลตั้งเยอะ

เขาไม่ได้ถามว่าท�าไมพ่ีนิลถึงมองไม่เห็น ไม่ใช่ว่าไม่อยากรู้แต่คิดว่า 

ตอนนีม้นัคงไม่เหมาะเท่าไหร่ ท�าเพียงจ้องผวิหน้าเนียนละเอยีด จ้องดวงตาคูส่วย 

ที่จะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวตอนยิ้มหวานๆ

มือเล็กของพี่นิลยกขึ้นช้าๆ สัมผัสเบาบางบนไหล่ของเกว็นแล้วหัวเราะ

ออกมาเบาๆ ไม่รูว่้าพ่ีนิลก�าลงัจะท�าอะไร แต่เกว็นก็ยินดท่ีีจะยืนน่ิงๆ ให้อกีฝ่าย

สัมผัสกันอย่างนั้น

คงอยากรู้ว่าเขาสูงขึ้นมากมั้ย

คงอยากรู้ว่าไหล่เขากว้างขึ้น หนาขึ้นหรือเปล่า

คงอยากรูว่้าไม่ได้เจอกันตัง้หลายปี เขายังเหมอืนเดมิหรอืเปลีย่นไปมาก

แค่ไหน

พี่นิลคงอยากรู้ว่าตัวเองจะยังลูบหัวเขาเหมือนตอนเด็กๆ ได้หรือไม่

เกว็นจับมือนุ่มของพ่ีนิลยกขึ้นเหนือไหล่ วางฝ่ามือเย็นเฉียบไว้บน 

เส้นผมสีน�้าตาลเข้ม ก้มศีรษะย่อตัวลงเล็กน้อยเพ่ือไม่ให้อีกฝ่ายต้องเอื้อมมือ

จนเมือ่ย วินาทีน้ันเกวน็เหน็รอยย้ิมกว้างๆ รอยย้ิมอบอุน่เหมอืนเมือ่สบิกว่าปีท่ีแล้ว

ของพี่นิลอีกครั้ง

"เกว็นตัวสูงขึ้นเยอะเลย"

"..."

"หล่อมากๆ ด้วย"

"นิล มองไม่เห็นแล้วรู้ได้ยังไงว่าน้องหล่อ"

เจ้าของชือ่ถูกเสยีงเข้มๆ ดเุข้าหน่อยก็หน้าหงอย พ่ีนิลหันหน้าหาพ่ีนาย 

เล็กน้อยยู่ปากท�าแก้มป่องก่อนจะหันมาหาเขาเหมือนเดิม

พี่นิลจะรู้ตัวมั้ย ว่าโคตรน่ารัก

"รู้สิครับ ตอนเด็กๆ เกว็นก็หล่ออยู่แล้ว"

เกว็นย้ิม เงยหน้ามองพ่ีนิล มองรอยย้ิมหวานๆ กับสมัผสัอ่อนโยนบนหัว

คิดถึงพี่นิล คิดถึงมาก
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02

เหงื่อแม่งไหลแหมะๆ...

เกว็นเหยียดตัวลุกขึ้นยืนเท้าเอวหอบแฮก ท้ังร้อน ท้ังเหม็น กล่ินใน 

เหมอืงแร่มนัตุๆ  บอกไม่ถูก ขายาวๆ เตะไปข้างหน้าเพราะเกิดอาการเหน็บชา

จากการที่นั่งยองมาหลายนาที 

ไม่คดิไม่ฝันมาก่อนว่าคนแขง็แรงท่ีสามารถประคองบิก๊ไบก์คันใหญ่ๆ ได้

อย่างเขาจะมาหมดแรงเพราะนัง่เข่ียดนิเล่น

แล้วแม่งก็โคตรร้อนเลย

อากาศต่างจากเมือ่วานราวฟ้ากับเหว แดดส่องตรงหัวเป๊ะจนผมสนี�า้ตาลเข้ม

ออกสีชัดขึ้นกว่าเดิม หัวเขาร้อนผ่าวเพราะพระอาทิตย์กลมๆ จ่อกลางหัวเลย 

นัน่แหละ ถ้าไม่ใส่หมวกแก๊ปแบรนด์หรทูบัไว้ป่านน้ีผมของเขาคงไหม้ไปแล้ว อ้อ 

แล้วหมวกแก๊ปสวยๆ ก็ยังโดนไอ้หมวกเซฟต้ีสวมทับบดบงัความเท่น้ันไปแล้ว

ด้วย

เออ รู้แล้วว่ามันล�าบาก ท�างานกับพ่อในบริษัทมันสบายกว่าล้านเท่า

"โอ๊ยยยยย หิวน�้า"

บมีทีส่วมหมวกเซฟตีเ้หมอืนกันน่ังชกัดิน้ชกังอบนพ้ืนเป็นเดก็ๆ จนเกวน็

ต้องเบือนหน้าหนี คนตัวสูงหรี่ตามองรถตักดินที่ก�าลังท�างานอยู่ห่างจากจุดที่ 

เขายืนประมาณสบิเมตร...บมีย่ิงกว่าเขาอกี ท�าไปบ่นไป คดิถึงบ้าน คดิถึงแม่ 

แถมยังบ่นเสียงดังจนคนงานแถวนั้นหันมามองกันเป็นแถว
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อายเขามั้ยล่ะ 

เกว็นในชุดเสื้อยืดสีด�ากับปลอกแขนสีเดียวกันส่ายหน้า การแต่งตัว 

ของเขามันขัดกับลักษณะงานนิดหน่อย จะพูดยังไงดี เกว็นไม่คิดว่าตัวเอง 

จะต้องออกมาลุยหน้างานเลยใส่กางเกงยีนรัดรูปแน่นเปรี๊ยะมา ส่วนเสื้อ 

ถึงจะเป็นเสือ้ยืดคอกลมธรรมดา แต่มนัก็หนาพอท่ีจะท�าให้เหงือ่ออกจนตอนน้ี

เปียกชุ่มไปทั้งตัวเหมือนคนเพิ่งอาบน�้า

"เอาน�้ามึงมาหน่อยดิวะ กูคอแห้งไม่ไหวละ"

"ไม่ไหวก็ไปน่ังพักท่ีออฟฟิศ" พยักพเยิดหน้าไปทางสิง่ปลกูสร้างทีเ่รยีกว่า

โรงงาน เหน็หลงัคาออฟฟิศท่ีตดิแอร์เย็นๆ อยู่ไม่ไกล แต่ไอ้คนทีบ่อกว่าไม่ไหวๆ  

ก็เอาแต่ส่ายหน้าอย่างเดยีว

นู่นก็ไม่เอา นี่ก็ไม่เอา เอาใจยากฉิบ แม่ง...

เกว็นโยนขวดน�า้ให้บมีก่อนจะยกมอืปาดเหงือ่ ค้ิวเข้มๆ ขมวดมุน่เพราะ

ไม่รูว่้าเมือ่ไหร่จะถึงเวลาพักของเขาสกัที พ่ีนายก็โหดเกินไปแล้ว ท�าตามค�าส่ัง

ของพ่อแบบทีไ่ม่ขาดตกบกพร่อง ให้เขาท�างานเหมอืนคนงานจรงิๆ น่ีจบัคนป่วย 

มาทรมานกันชัดๆ

ผมเพิ่งหายป่วยนะโว้ย เพิ่งฟื้น ที่รถล้มมาอะ จ�าไม่ได้แล้วเหรอ T-T

เขาถูกพ่ีนายปลุกให้ไปอาบน�้าตั้งแต่เช้า โดนหลอกล่อด้วยค�าว่า 

เหมืองแร่ตอนเช้ามืดสวยมาก เดี๋ยวจะพาไปดูอะไรประมาณนี้ ไอ้เขาก็คิดว่า 

คงฟีลเดียวกันกับดูพระอาทิตย์ข้ึนยามเช้า อัญมณีในเหมืองแร่ส่องประกาย

ระยิบระยับ แต่เปล่าเลย ความจริงแม่งคนละอย่างกับสิ่งที่คิด

เกว็นไม่ใช่คนเรื่องมาก ล�าบากกว่านี้เขาก็อยู่ได้ แต่แค่มันอัดอั้นตันใจ

เลยอดไม่ได้ต้องบ่นงุบงบิคนเดยีวในใจก็เท่านัน้ ถึงจะขดัใจหน่อยๆ ทีพ่่อส่งเขา

กับบมีมาทีน่ีแ่ต่ก็ไม่ได้คดัค้าน ต่อต้าน หรอืประท้วงอยากกลับกรงุเทพฯ เลย 

กลับกันในขณะท่ีอากาศร้อนขนาดนี้เกว็นยังก้มหน้าก้มตาคัดอัญมณีด้วย 

มือตัวเองแบบไม่อู้งานเลยด้วยซ�้า

มันเป็นนิสัยของเกว็นไปแล้วแหละท่ีเวลาท�าอะไรก็จะตั้งใจท�า ถึงแม้ว่า 

จะไม่ได้อยากท�าก็ตาม
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"อะ...โอ๊ยยยยยยย"

"เป็นอะไรไอ้บีม"

"ตะคริวกินขากู้ววว ไอ้เกว็น ช่วยหน่อยยยยยยย เชี่ยๆๆๆ"

ส่วนคนที่เรื่องมากกว่าเขาน่ะ ก็มันนี่แหละ

กลิน่น�า้มนันวดหอมตลบอบอวลท่ัวห้อง เกว็นน่ังกอดอกอยู่ตรงหวัเตยีง 

ตาคมมองคนส�าออยเก่งนอนย้ิมแฉ่งบนเตียงไม้โดยมีน้ารามคอยนวดน่อง 

ทั้งสองข้างให้

"สบายเลยนะมึง"

"สบายที่ไหน ปวดขาจะตายอยู่แล้ว มึงไม่เห็นใจกูเลย"

"แค่นี้จะตาย ทีมึงกลิ้งสิบตลบบนสนามไม่เห็นร้องสักแอะ"

บีมหันขวับ มันถลึงตามองมาพร ้อมกับพูดค�าว ่า เหี้ย ออกมา 

แบบไม่มีเสียง เขาเกือบจะพุ่งเข้าไปชกมันสักหน่อยแล้วแต่ต้องเบรกเท้าไว ้

อย่างนั้นเพราะเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาก่อน

"เอ่อ น้ารามอยู่มั้ยครับ"

"อยู่ครับคุณนิล หิ้วอะไรมาเยอะแยะเลยน่ะครับ เดี๋ยวผมไปช่วย..."

น้ารามยังพูดไม่ทันจบเกว็นก็รีบลุกจากเก้าอี้ ก้าวขายาวๆ ไปหาคนท่ี 

เข้ามาใหม่ ป่ินโตกับขวดน�า้เยน็ๆ หลายขวดในมอืของคนท่ีตวัเลก็กว่าถูกเกว็น

แย่งไปถือ เขาเหน็สหีน้าเลิก่ลัก่เหมอืนตกใจไม่รูว่้าเป็นใครทีเ่ข้ามาช่วยถือของ 

ก่อนจะคลี่ยิ้มเมื่อเสียงน้ารามดังขึ้นอีกครั้ง

"คุณเกว็นน่ะครับ"

"อ้อ สวัสดีเกว็น"

รอยย้ิมท่ีมองแล้วว่าเป็นย้ิมทีห่วานทีส่ดุปรากฏอยู่บนใบหน้าเนียนขาว

ของพ่ีนิล เกว็นคลีย้ิ่มตามไปด้วย รอยย้ิมพ่ีนลิยังเหมอืนเดิมไม่เปลีย่น น�า้เสยีง

นุ่มๆ ก็ยังเหมือนเดิม...ดูเหมือนจะนุ่มน่าฟังมากกว่าเดิมด้วยซ�้า

"พี่ให้ป้าแม่บ้านท�ากับข้าวมาให้ เกว็นกับบีมพักกินข้าวก่อนนะ"

"ขอบคณุครบัพ่ีนลิ ผมโดนใช้ให้ท�างานแต่เช้าข้าวยังไม่ตกถึงท้องสกัเมด็ 
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พี่นายโคตรโหดเลยครับ"

"อ่า...พ่ีขอโทษแทนพ่ีนายด้วยนะ ปกตพ่ีินายก็ไม่ค่อยกินข้าวเช้า สงสยั 

ลืมว่าต้องพาน้องไปกินข้าวก่อนท�างาน"

เขามองรมิฝีปากหยักสวยขยับตอนเปล่งเสยีงคยุกับบมี ดวงตาของพ่ีนิล

มองตามเสียง และเพราะความสงสัยว่าอีกฝ่ายมองไม่เห็นจริงๆ เกว็นเลย 

เผลอยกมือขึ้นมาโบกไปมาตรงหน้าของคนที่ตัวเล็กกว่าเบาๆ

"..."

เกว็นชกัมอืลงข้างล�าตวัเหมอืนเดมิเมือ่เหน็ว่าพ่ีนลิชะงกั เขาถอนหายใจ

แรงๆ ออกมาจนมนัไปกระทบเข้ากับเส้นผมสดี�าสนทิของอกีฝ่าย พ่ีนิลถอยหลงั

เลก็น้อยเหมอืนรูว่้าตอนน้ีก�าลงัยืนอยู่ใกล้กับเขาในระยะทีห่่างกันแค่ไม่ก่ีเซน็ต์ 

"เกว็นมีอะไรหรือเปล่า"

"ครับ?"

"เรามองหน้าพี่อยู่ ใช่มั้ย"

"พี่รู้ได้ไง"

"ก็...ความรู้สึกมั้ง"

เขารู้ว่าเป็นธรรมชาติของทุกคนท่ีจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างเมื่อตัวเอง

ก�าลงัตกเป็นเป้าสายตา...ออื ใช่แล้วแหละ พ่ีนิลไม่ได้แค่รูส้กึ เขามองหน้าพ่ีนิล

จริงๆ

"หน้าพี่มีอะไรติดอยู่เหรอ"

มือขาวยกขึ้นแตะๆ บนใบหน้า ที่แก้มสองข้าง จมูกโด่ง หน้าผาก 

ที่มีผมปรกอยู่ก่อนจะแสดงสีหน้าสงสัยเมื่อพบว่าบนหน้าตัวเองก็ไม่ได้มีอะไร

ประหลาดๆ ติดอยู่

"ไม่มีครับ"

"อ่า"

เกว็นรบีวางของในมอืไว้บนโต๊ะไม้ใกล้ๆ ประตู เขามองหน้าพ่ีนิลอกีครัง้

ก่อนจะประคองคนที่มองไม่เห็นให้เดินเข้าไปหาท่ีน่ังในห้องด้วยกัน ตอนแรก 

พ่ีนิลก็สะดุ้ง ขืนตัวออกเหมือนไม่ยอมให้จับ แต่พอเกว็นกระซิบเบาๆ ว่า 

Page ��������������.indd   14 13/3/2563 BE   12:47



15Swanlee

กลัวอีกฝ่ายจะสะดุดของล้มพี่นิลเลยยอมปล่อยให้เขาช่วยประคองพาไปนั่ง

จะหาว่าโรคจติก็ได้ เพราะกลิน่หอมๆ จากตวัของพ่ีนิลท�าให้เขาไม่อยาก

ปล่อยมือเลยจริงๆ ย่ิงพ่ีนิลตัวนุ่มน่ิมน่าจับแบบน้ีด้วยเขาย่ิงอยากอยู่ใกล้  

งานบ้าบออะไรไม่อยากท�าแล้ว อยากนัง่คยุนอนคุยกับพ่ีนิลให้หมดวันไปเลยว่า

หลายปีที่ไม่ได้เจอกันพี่นิลเป็นยังไงบ้าง...

และท�าไมถึงมองไม่เห็นแบบนี้

พ่ีนลิเป็นคนหนึง่ท่ีหน้าตาด ีผวิขาวผ่อง โดดเด่นกว่าทกุคน ไม่ว่าจะก่ีปี

ผ่านไปพี่นิลก็ยังน่ารักเหมือนเดิม

ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยจริงๆ

"ขอบคุณนะเกว็น"

"ครับ"

เกว็นปล่อยให้พ่ีนิลนัง่บนเก้าอีต้วัเดยีวกนักับท่ีเขาเพ่ิงน่ังเมือ่ก้ี ส่วนเขา 

ก็ย่อตัวนั่งคุกเข่าตรงหน้าอีกฝ่าย เงยหน้ามองพี่นิลแบบไม่ละสายตา

"อะแฮ่มๆ แค่กๆ"

น้ารามก้มหน้าหวัเราะเพราะเสยีงของบมี มนัเอือ้มมอืมาสะกิดหลงัเขา 

พอหันกลบัไปมองก็อ้าปากพะงาบๆ พูดไม่มเีสยีงประมาณว่า 'พ่ีเขามาเย่ียมกู 

มึงอะหลบไป'

"พี่เพิ่งรู้จากพี่นายว่าเกว็นกับบีมรถล้ม เป็นอะไรมากมั้ย"

"ไม่เป็น..."

"เป็นครบั" บมีอ้าปากค้างทัง้ทียั่งพูดไม่จบ ส่วนเขาก็ฉกีย้ิมกว้างๆ ให้พ่ีนิล 

ส่งเสียงอ้อนๆ ให้คนท่ีมองไม่เห็น "บางครั้งก็ปวดหัว ปวดขา รู้สึกเหมือนยัง 

ไม่หายดเีลยครบั แต่พ่อก็ส่งผมมาท่ีนีซ่ะก่อน"

"แย่เลย...งั้นบอกให้พี่นายช่วยคุยกับพ่อเกว็นดีมั้ย ที่นี่งานมันค่อนข้าง 

หนักนะ เราแค่มาฝึกงานเอง"

เกว็นส่ายหน้าทั้งๆ ที่รู้ว่าพี่นิลมองไม่เห็น ได้ยินเสียงไอ้บีมแขวะเบาๆ 

เขาไม่ได้โกหกนะเว้ย ปวดหัวก็ปวดจริงๆ ตอนรถล้มกะจะเอาแขนลง 

เพ่ือไม่ให้หวักระแทกพ้ืน แต่สดุท้ายก็ล้มผดิท่าจนได้ หวันีก่ระแทกกับพ้ืนปนู
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แข็งๆ จนเบลอ โชคดีที่หมวกราคาแสนต้นๆ ของเขาช่วยเอาไว้ ไม่อย่างน้ัน 

สมองคงไหลนองเต็มพื้นไปแล้วแน่ๆ 

แล้วไอ้อาการปวดขาก็ปวดจริงๆ ถึงเขาจะไม่เป็นอะไรมากแต่ก็ใช่ว่า 

ไม่ได้เป็นอะไรเลยซะเมื่อไหร่ ทว่าพูดไปก็เท่าน้ันแหละ เพราะตอนท่ีเขา 

ออกจากโรงพยาบาลดนักลบัไปข่ีบิก๊ไบก์ให้พ่อเหน็ พ่อก็เลยเข้าใจว่าเขาหายดี

เป็นปลิดทิ้งแล้วเลยส่งมาฝึกงานที่นี่

"ตอนนี้แผลหายหรือยัง"

"ไม่มีแผลอะไรเลยครับพี่นิล"

"ไม่มีเลยเหรอ"

"ครับ" เกว็นพยักหน้าให้กับคนที่ขมวดคิ้วสงสัย

"แต่เกว็นล้มแรงเลยไม่ใช่เหรอ ท�าไม..."

"ผมใส่ชุดเซฟตี้ครับพี่นิล ตอนล้มเลยไม่มีแผล แต่ช�้าใน"

"อ้อ"

เกวน็ดใีจทีแ่ม้ว่าจะไม่ได้เจอกันตัง้หลายปีแล้วแต่เขากับพ่ีนลิยงัคยุกันได้

เหมอืนเมือ่ก่อน พ่ีนลิไม่ได้ท�าตัวห่างเหนิ เขาเองก็ไม่ได้ขัดเขนิทีจ่ะพูดคยุ

"งั้นกินข้าวกันก่อนนะ บีมลุกขึ้นนั่งได้ใช่มั้ย"

"ได้ครับๆ ฮู้ววว สบายมาก ขอบคุณครับน้าราม นวดดีมากๆ เลย"

แค่ได้ยินค�าว่าข้าว คนที่เป็นตะคริวแล้วส�าออยเบอร์ใหญ่ก็ลุกขึ้นน่ัง 

ขัดสมาธิเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เหมือนไม่ได้เป็นตะคริว

น้ารามล้างมอืทีใ่ช้นวดขาให้บมีก่อนจะมาเปิดป่ินโตให้ พอกลิน่อาหาร

ลอยหอมกรุ่นคนที่ตั้งใจเดินเอามาให้ก็ยิ้มกว้างทันที

"พ่อครัวท�าแกงจืด ทอดมันปลากราย แล้วก็ผัดผักมาให้...ไม่รู ้ว่า 

ปกติบีมกินกับข้าวแบบนี้ได้มั้ย พอดีพี่จ�าได้ว่าเป็นของชอบของเกว็น"

คนทีถู่กพูดถึงน่ังย้ิมกว้างตาหยี เกว็นดใีจแทบตายแล้วท่ีพ่ีนิลยังจ�าได้ว่า

เขาชอบกินอะไรบ้าง แล้ววนันีกั้บข้าวมือ้แรกของเชยีงใหม่ก็เป็นของชอบ เป็น 

เมนูที่พี่นิลเลือกให้ซะด้วย

"พี่ไม่มั่นใจว่าเกว็นยังชอบอยู่หรือเปล่า" 
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ย้ิมแหยๆ เพราะไม่มัน่ใจจรงิๆ ว่าเกว็นยังชอบเมนเูดมิๆ เหมอืนเมือ่ก่อน 

อยู่มั้ย

นลิได้ยนิมาว่าเกวน็เคยไปเรยีนทีอ่เมรกิา...ไม่แน่ว่าป่านน้ีอาจจะชอบกิน

สเต๊กหรอือาหารแนวฝรัง่ๆ ไปแล้วก็ได้

"ชอบครับ ชอบเหมือนเดิม"

พออีกฝ่ายได้ยินค�าตอบแบบนั้นก็ปรากฏรอยย้ิมหวานบนหน้า ท�าเอา 

คนตัวสูงที่นั่งคุกเข่าข้างหนึ่งบนพื้นยิ้มตามไปด้วย 

"ง้ันกินกันตามสบายเลยนะ พักให้หายเหน่ือยก่อนแล้วค่อยไปท�างานต่อ  

พ่ีนายไม่ว่าหรอก"

"แล้วพี่นิลจะไปไหน ไม่อยู่กินข้าวด้วยกันก่อนเหรอครับ"

เกว็นกุมมอืทัง้สองข้างของพ่ีนลิเอาไว้ พออกีคนจะลกุขึน้ก็รัง้ให้น่ังบนเก้าอี้

ตามเดมิ เขามองพวงแก้มสแีดงระเรือ่ ตาคมสบกับดวงตาคูนั่น้ของพีนิ่ล

พี่นิลเองก็สบตากับเขาอยู่เหมือนกัน

เป็นอกีครัง้ทีเ่กว็นโบกมอืไปมาตรงหน้าพ่ีนิล และเมือ่พบว่าคนท่ีตัวเล็กกว่า

ไม่มอีาการตอบสนองอะไรกับมอืของเขาก็ได้แต่ผ่อนลมหายใจยาวๆ ออกมา  

มนัเป็นความอยากรูข้องเขาเองว่าตาของพ่ีนลิบอดสนทิไปเลยหรอืยังเห็นรางๆ 

แต่จากท่ีพิสจูน์...ก็น่าจะบอดสนิท

เขาอยากถาม อยากรู้สาเหตุว่าท�าไมพ่ีนิลถึงเป็นแบบนี้ ทว่าตั้งแต ่

สนามบนิเชยีงใหม่จนถึงบ้านหลงัใหญ่กลางหุบเขาก็ไม่มใีครพูดถึงเรือ่งดวงตา

ของพี่นิลสักคน เลยยังไม่มีโอกาสให้เกว็นเปิดประเด็นถาม

เขาเองกไ็ม่แน่ใจว่าถ้าถามไปแล้วจะแทงใจด�าของพ่ีนิลหรอืเปล่า การที่

อกีฝ่ายมองไม่เห็นแบบนัน้จะเป็นปมในใจมัย้ เลยได้แต่เก็บความสงสยันัน้ไว้

"พี่อิ่มแล้ว"

"งั้นอยู่เป็นเพื่อนผมก่อนได้มั้ย ผมอยากคุยกับพี่นิล"

"แรงนะมึงงง"

ถึงแม้ว่าบีมจะพึมพ�าเบาๆ แต่ก็มั่นใจว่าพ่ีนิลต้องได้ยินท่ีมันแซวแน่ๆ 

เกว็นไม่สนใจไอ้คนท่ีส�าออยเพราะตะคริวกิน จุดวางสายตาของเขาตอนน้ี 
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ก็มีแค่คนตรงหน้า แค่พี่นิลเท่านั้น

"ได้สิ แต่พี่กลัวว่าเกว็นจะเบื่อซะก่อน"

"ไม่เบื่อเลยครับ ผมอยากคุยกับพี่นิล"

เขาย้ิมกว้างให้คนผิวขาวจัดแม้รู้ดีว่าอีกฝ่ายมองไม่เห็นรอยย้ิมของเขา

ก็ตาม จากชายหนุ่มอายุย่ีสิบสามก็กลายเป็นเด็กน้อยทันทีเมื่อมือนุ่มๆ  

ลบูศรีษะแผ่วเบา ความอบอุน่อ่อนโยนจากมอืพ่ีนิลท�าให้คนท่ีเหน่ือยแทบตาย

จากการท�างานสุดทรหดหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง 

บอกตามตรงว่าถ้าได้พ่ีนลิมาลบูหวัทกุวัน ให้ขุดเหมอืงหาแร่หาหินท้ังวนั

เขาก็ยอม

"โอ่ยยย หิวแล้วๆๆ ผมขอเปิดปิ่นโตเลยแล้วกันนะครับพี่นิลลล"

เกว็นหันไปท�าตาขวางให้บมี มนัชอบขดัจงัหวะเขาตลอดไม่ว่าจะเรือ่งอะไร

ก็ตาม ขนาดแข่งรถยังขีม่าชนจนต้องเข้าโรงพยาบาล โดนเนรเทศให้มาฝึกงาน 

ดัดนิสัยไม่เอาถ่านก็ยังท�าส�าออยให้เขาแบกมาที่ห้องรับรองเพื่อที่จะอู้งานอีก  

น่ียงัไม่นบัเมือ่คนืและอกีหลายๆ คนืต่อจากนีท่ี้เกว็นต้องท�าใจนอนร่วมห้องเลก็ๆ 

กับมนันะ

พ่ีนลิก็ใจดเีกินไปแล้ว ไอ้บมีพูดอะไรนดิอะไรหน่อยก็ตามใจมนัอย่างกับ

เป็นน้องแท้ๆ แล้วดดู ิ น้องท่ีรูจ้กักันมาตัง้แต่เดก็อย่างเขาตอนน้ีเป็นหมาหวัเน่า

เลยไง เพราะพอไอ้บมีร้องหวิข้าวอย่างกับเดก็แรกเกิดพ่ีนลิก็รบีเอีย้วตวัไปเปิด

ปิ่นโตจัดแจงวางทุกอย่างให้มันแล้ว

"เดี๋ยวผมช่วยครับ" 

"ไม่เป็นไรๆ เกว็นลุกขึ้นไปนั่งดีๆ เลย เดี๋ยวพี่จัดการให้เอง"

ตบไหล่เขาแปะๆ แล้วก็หนัไปสนใจกับป่ินโต เกวน็มองพ่ีนลิเคลือ่นไหว

คล่องแคล่วเหมอืนคนทีม่องเห็นปกติ องศาสายตากับใบหน้าก้มมองป่ินโตนัน้

ราวกับเห็นชัดเจน มือไม้ไม่ปัดป่ายสะเปะสะปะ บอกตามตรงว่าถ้าพ่ีนาย 

ไม่พูดว่าพี่นิลตาบอด เขาก็คิดว่าพี่นิลยังปกติดีทุกอย่าง

"พี่นิลมองไม่เห็นมากี่ปีแล้วอะครับ"

เคร้ง
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ฝาป่ินโตหลดุออกจากมอืของพ่ีนิลทนัที เกว็นเงยหน้าแล้วด่าบมีท่ีถามอะไร

ออกมาไม่คดิก่อนจะประคองมอืขาวๆ เอาไว้พร้อมลบูหลงัมอืของคนทีถู่กถาม

แผ่วเบา

"ขะ...ขอโทษครบั" บมียกมอืไหว้หงอยๆ สหีน้ามนัรูส้กึผดิจรงิๆ แต่เขาก็

อยากจะลุกขึ้นไปซัดปากมันสักหมัดอยู่ดีนั่นแหละ

"ไม่เป็นไรเลยบีม ไม่ต้องคิดมากนะ พี่ไม่เป็นไร"

เป็นคร้ังแรกท่ีเขาไม่ชอบรอยย้ิมของพ่ีนิล มันเป็นรอยย้ิมที่มองดูก็รู้ว่า

ย้ิมเพ่ือข่มความรูส้กึอะไรบางอย่างไว้ในใจ เป็นรอยย้ิมท่ีเขาเองก็เคยย้ิมออกมา

ตอนที่แข่งรถแล้วไม่ชนะทั้งที่ท�าเต็มที่แล้ว มันคือรอยยิ้มข่มความเจ็บปวด

ไม่ชอบเลยว่ะ

"รถชนน่ะ ตื่นขึ้นมาอีกทีก็มองไม่เห็นอะไรแล้ว"

"อ่า แสดงว่าชนแรงมากเลยใช่มั้ย..."

บมีทีก่ล้าๆ กลวัๆ เพราะสายตาของเกวน็ยังเอ่ยปากถามต่อ เขาอยากจะ

ลกุขึน้ไปชกหน้าบมีจรงิๆ ทว่ากลบัรูส้กึได้ว่ามอืขาวทัง้สองข้างก�าลงับบีเข้าหากัน

แน่น เกว็นรับรู้ได้ทันทีเลยว่าพี่นิลก�าลังเจ็บปวดท่ีจะต้องพูดถึงเรื่องในอดีต 

อกีครัง้

เขาก็ได้แต่ปลอบพี่นิลด้วยการลูบหลังมือเบาๆ อยู่อย่างนั้น

"อื้อ คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าแรง...แต่พี่ไม่รู้ตัวเลยว่าแรงแค่ไหน"

"แล้วพี่นิล..."

"ไม่ต้องถามแล้วบีม กินข้าวไป" 

"เออๆ ก็ได้"

บมีทีอ้่าปากเตรยีมพ่นค�าถามออกมาอกีชะงัก ถ้าเขาไม่ห้ามมนัก็ไม่หยดุ

พูด และบีมไม่มีทางรู้เลยว่าตอนนี้มือของพี่นิลสั่นมากแค่ไหน

ไม่รูเ้ลยว่าพ่ีนลิก�าลงัแสดงอาการหวาดกลวักับเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ออกมา

ให้เกว็นรู้

"เฮ้ย! ไม่ต้องจ่อใกล้ขนาดนั้นก็ได้ไอ้น้อง กล้องมันซูมได้เว้ย"
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"อย่าเสียงดังดิพี่ ก้มหน้าท�าไปเลย"

"ไอ้น้อง...ได้ ได้"

เกว็นหยุดกิจกรรมท่ีก�าลงัท�าอยู่ตอนน้ีแล้วยกมอืปาดเหง่ือ ตาคมมองบมี 

กับลูกชายหัวหน้าคนงานท่ีชื่อขันโตกเถียงกันอยู่ ขันโตกผู้ได้รับมอบหมาย 

ภาระหน้าทีอ่นัย่ิงใหญ่อย่างการมาถ่ายคลปิตอนท่ีพวกเขาท�างานเพ่ือรายงานให้

พี่นายดูดีใจยกใหญ่

จะว่าน่าเอน็ดก็ูได้ เพราะขนัโตกเป็นเดก็ตวัอวบๆ ขาวๆ แก้มแดงอองตอง 

ใส่ชดุแบบทีเ่ด็กดอยชอบใส่ยืนกอดอกถือสมาร์ตโฟนรุน่เก่าอยู่

ใช้ไม่เป็นด้วยมัง้ ก็ตอนท่ีขนัโตกถือโทรศพัท์แล้วตะโกนปาวๆ ว่าจะถ่าย

คลิป ให้ตั้งใจท�างาน เกว็นไปชะโงกหน้าดูแล้ว...น้องมันไม่ได้กดบันทึกวดิีโอ 

แค่ปล่อยให้กล้องแพลนมาที่พวกเขาเฉยๆ

เออ ก็ตลกดี

ถึงรู ้ว่าขันโตกจะไม่ได้กดถ่ายคลิปแต่เกว็นไม่ได้สวมบทผู้ชายใจด ี

กดถ่ายคลปิให้น้องมนัหรอกนะ เพราะตอนนีส้ภาพของเขาดูยังไงก็หมดความคูล 

ที่สะสมมาตลอดยี่สิบสามปี

จากขุดเหมืองหาอัญมณีสวยๆ แพงๆ อยู่ดีๆ ก็ถูกให้มาน่ังเก็บผัก 

ตรงสวนซะงั้น

ส่วนคนทีเ่คยท�างานอยู่ตรงนี ้ (ท่ีเป็นผูห้ญิงบอบบาง) ก็เปล่ียนไปท�างาน 

ทีเ่หมอืงแทน

เพราะใครล่ะ เพราะไอ้บีมคนเดียว

แต่ได้มาเก็บผักก็ดี...เพราะวิวตรงนี้ โคตรดี โคตรสวย

"พี่คนนั้น! อย่าเอาแต่มองนก" ขันโตกตะโกนแล้วชี้นิ้วป้อมๆ มาที่เขา

เกว็นพยักหน้าพร้อมยกมือท�าท่าขอโทษไอ้เด็กคนนั้น เขาไม่ได้มองนก

อย่างที่ขันโตกพูดหรอก แต่ก�าลังมองเจ้าของบ้านที่ก�าลังน่ังหลับตาพริ้ม 

รับสายลมอ่อนๆ 

พอขนัโตกเอะอะเสยีงดงั พ่ีนิลทีน่ั่งอยู่บนระเบยีงก็หนัหน้ามองตามเสยีง 

สายตาของพ่ีนิลจ้องมาที่เขา ใบหน้ามีรอยย้ิมจางๆ เหมือนมองเห็นว่าเกว็น 
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ส่งย้ิมให้ ทว่าพอเขาโบกไม้โบกมอืส่งไปพ่ีนิลกลบัยืนกอดอกไม่มปีฏกิิรยิาอะไร

ตอบกลับมา

ก็นั่นแหละที่เกว็นว่าวิวโคตรดี โคตรสวย

ไม่อยากละสายตา

ฟึ่บ

ผกัก�าหนึง่ท่ีควรจะเก็บใส่ตะกร้าถูกโยนมาท่ีหน้าเขาเตม็ๆ ส่วนคนทีโ่ยน

ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน 

"ฮั่นแน่ มองอะไรขนาดนั้น กูเห็นนะ"

เกว็นโยนผักท่ีหล่นอยู่บนตักเก็บใส่ตะกร้า บีมก็ปาอะไรมาไม่รู้เรื่อง  

ผักพวกนี้มันกินได้ เอาของกินมาเล่นแบบนี้แม่งน่าโดนท�าโทษ

"พูดมาก"

"เบื่อออ น้องสนิทคิดไม่ซื่อ"

"เสือกไรด้วยวะ"

"สงสารพี่นิล โดนสายตาหื่นกามของมึงโลมเลีย"

"เบาหน่อย มเีดก็อยู่ด้วย" พยักพเยิดหน้าไปตรงขนัโตกท่ียืนยู่ปากเกาหัว

"ชอบเขาอะดิ๊"

รู้อยู่แล้วว่าบีมรู้ใจเขา เกว็นเป็นประเภทท่ีชอบก็แสดงออก ไม่ชอบ 

ก็แสดงออกชัดเจน ไม่ได้กั๊กความรู้สึกจนปล่อยให้หลุดมือ

"เออ" เขาเป็นแบบนั้นแหละ "ชอบ"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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