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วายร้ายสายเปย์
นัทธิมา

"คุณยังจ�ำตัวเองไม่ได้เลยว่าเป็นใคร แล้วมาบอกชอบฉันเนี่ยนะ"
"ไม่เห็นจะเกี่ยวเลย จ�ำไม่ได้เป็นเรื่องของสมอง แต่ชอบคุณเป็นเรื่องของหัวใจ"

ค�ำน�ำ
หลังจากส่งผลงานเรื่อง 'เจ้าสาวสโลว์ ไลฟ์' มาให้นักอ่านหายคิดถึง
เมื่อช่วงต้นปี ปลายปีเช่นนี้ 'นัทธิมา' ก็กลับมาอีกครั้งพร้อมผลงานเรื่องใหม่
'วายร้ายสายเปย์' นิยายรักซึง่ บอกเล่าเรือ่ งราวของ 'เนตรอัปสร' สาวพนักงาน
ขายสินค้าแบรนด์เนมตัวท็อปทีจ่ บั พลัดจับผลูตอ้ งรับหนุม่ แปลกหน้าตัวใหญ่ยกั ษ์
เข้ามาอยู่ในบ้าน เพราะเขาถูกท�ำร้ายจนสลบอยู่ข้างทางและเมื่อฟื้นขึ้นมา
ก็จ�ำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใคร
เธอไม่รู้เลยว่าทั้งหมดเป็นแผนการของเขา...'เภา' หนุ่มหล่อสุดเจ้าเล่ห์
และเป็นสายเปย์ตัวพ่อที่ตกหลุมรักเธอตั้งแต่ฟื้นขึ้นมาพบหน้า เขาไม่อยาก
กลับบ้านโดยที่ยังไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่ท�ำให้ตนเจ็บปางตายและ
อยากจะสานสัมพันธ์กบั หญิงสาวใจดีทชี่ ว่ ยเขาไว้ จึงตัดสินใจเล่นละครเป็นหนุม่
ความจ�ำเสือ่ ม แต่การเข้าหาเธอนัน้ ไม่งา่ ยอย่างทีค่ ดิ เพราะเนตรอัปสรเคยผิดหวัง
กับความรัก และด้วยความทีเ่ ป็นหัวหน้าครอบครัวเธอจึงสร้างก�ำแพงแข็งแรงขึน้ มา
ปกป้องตัวเอง แล้วหนุ่มร่างยักษ์คนนี้จะใช้วิธีการไหนกะเทาะเจาะเปลือกหุ้ม
อันแข็งแกร่งของเธอ ความทุม่ เทของเขาจะให้ผลลัพธ์เช่นไร เราไปติดตามกัน
ในเล่มได้เลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

ประวัติ

นักเขียน
'นัทธิมา' เริ่มหัดเขียนนิยายจริงจังตอนมัธยมปลายค่ะ จากเขียนเล่นๆ
เวียนกับเพือ่ นในห้อง ไปๆ มาๆ ก็ปรากฏว่าชอบจริงจัง เลยตัง้ ใจว่าสักวันจะเป็น
นักเขียนให้ได้ ทว่าระยะทางกว่าจะไปถึงเป้าหมายของคนเราไม่เหมือนกัน
บางคนอาจจะพุง่ ตรงสูส่ งิ่ ทีฝ่ นั ส�ำหรับนัทธิมาเรียกว่าอ้อมโลก กว่าจะมีนยิ ายรัก
เรือ่ งแรกออกมาก็นานทีเดียวค่ะ
นิยายรักเรื่องแรกคือให้รักเคียงเราค่ะ จากนั้นก็เขียนนิยายรักมาเรื่อย
ไล่มาตัง้ แต่ให้รกั เคียงเรา, จับร้ายมาชนรัก, หมัน้ ด้วยใจ หมายด้วยรัก, เล่หล์ อ้ มรัก,
พลอยเหลีย่ มเพชร, กลบุษบา, สาปกานดา, ลูกเป็ดซินเดอเรลล่า, บุหลันมันตรา,
เพลิงธุล,ี บอสคะ หนูจะไม่ทน!, ปรารถนา... คุณอีกสักครัง้ , เจ้าบ่าวขบวนสุดท้าย,
เจ้าสาวสโลว์ไลฟ์, วิวาห์กระปุก๊ ลุก และวายร้ายสายเปย์ทคี่ ณุ ผูอ้ า่ นถืออยูน่ บั เป็น
เล่มที่ 16 ค่ะ ขอบคุณทีต่ ดิ ตามกันมาอย่างต่อเนือ่ งนะคะ
เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ที่ Facebook นัทธิมา
https://www.facebook.com/nutthima.author ค่ะ
นัทธิมา

แนะน�ำ

ตัวละคร
เภา
		
		

นักธุรกิจหนุม่ รูปหล่อ ร่างสูง ผิวขาวผ่องแบบคนที่ไม่เคยท�ำงานหนัก
เจ้าเล่ห์ เอาแต่ใจ ไม่ชอบให้ใครขัดใจ เจ้าคิดเจ้าแค้น ท�ำได้ทกุ อย่าง
เพือ่ ความรัก

เนตรอัปสร
		
		

เอสเอสาวหน้าหวาน ร่างเล็ก ชอบวางมาดเป็นผู้ใ หญ่เกินตัว
มีความรับผิดชอบสูง รักคุณยายมาก ไม่ไว้ใจใครง่ายๆ เพราะ
เคยถูกคนรักทรยศมาก่อน

ลวิตรา		
		

แบรนด์เมเนเจอร์ ลูกเลีย้ งของพ่อเนตรอัปสร เป็นคูป่ รับกับเนตรอัปสร
มีนิสัยขี้อิจฉา แอบหลงรักเภามานาน

ชุติมน		
		

อาสาวของเภาซึง่ เป็นลูกของปูก่ บั ภรรยาน้อย สนิทกับเภาค่อนข้างมาก
เป็นคนทีภ่ ายนอกดูออ่ นหวานและใจเย็น

พิเชษฐ์		
		

อาของเภาและเป็นน้องชายแท้ๆ ของพ่อเภา ไม่ถูกกับชุติมน
นิสัยโผงผาง ชอบเงิน หวงสมบัติ

ฤทธา		
		
		

แฟนเก่าของเนตรอัปสร รูปร่างสูง ผิวแทน หน้าตาดี ปากหวาน
ช่างเอาใจ แต่ปลิน้ ปล้อน ทะเยอทะยาน ทิง้ เนตรอัปสรไปแต่งงาน
กับผูห้ ญิงทีร่ วยกว่า

ยายนารี		
		

ยายของเนตรอัปสร รูปร่างเล็ก มีนสิ ยั อ่อนโยน ใจดี รักความเรียบง่าย
ไม่ชอบวุน่ วายกับใคร คอยเคียงข้างและเป็นก�ำลังใจให้หลานสาวเสมอ

ส�ำหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

นัทธิมา

บทที่
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นางฟ้าชัดๆ

"บ้าชะมัด! ท�ำไมรถต้องมาเสียวันนี้ด้วยนะ"
หญิงสาวผ่อนลมหายใจออกมายืดยาวพลางกอดอกมองสภาพรถยนต์
กลางเก่ากลางใหม่ที่มีควันลอยฟุ้งขึ้นจากกระโปรงหน้าด้วยความหงุดหงิด
เธอไม่ได้เอารถเข้าศูนย์ฯ เสียนาน มารูต้ วั อีกทีขบั ๆ อยูเ่ จ้าตัวดีกเ็ กเร พ่นควัน
ลอยฟุง้ ขึน้ จากหน้ารถก่อนจะแน่นงิ่ ซีแ้ หงแก๋อยูข่ า้ งถนน
แล้วตายที่ไหนไม่ตาย ดันมานอนแช่อยูร่ มิ ถนนย่านชานเมืองกลางดึก
รอบข้างมีแต่ทงุ่ หญ้าสูง รถยนต์บนถนนแล่นผ่านไปชนิดนับนิว้ ได้
"แท็กซี่ไม่มี แกร็บก็ไม่รับ ซวยชะมัด!"
วันนี้คงเป็นวันซวยของเธอ ตั้งแต่เจอลูกค้าเรื่องเยอะ ขอดูสินค้า
ของร้าน พูดคุยดิบดี สุดท้ายคือไม่ซอื้ แต่ขนึ้ ชือ่ ว่าเป็นลูกค้าแล้วเนตรอัปสร
ได้แต่กม้ หน้าอดทน ใครจะรูว้ า่ โอกาสหน้าลูกค้ากลุม่ นีอ้ าจเปลีย่ นใจมาซือ้
สินค้ากับเธอก็ได้
ระหว่างยืนรอความช่วยเหลือจากช่างของอูซ่ อ่ มรถทีร่ จู้ กั กัน จูๆ่ ก็มอี ะไร
เหนียวหนืดคว้าหมับเข้าทีข่ อ้ เท้าจนหญิงสาวเบิกตาโพลง กรีดร้องสุดเสียง
แต่เสียงทีล่ ว่ งพ้นจากเรียวปากเป็นเพียงลมร้อนๆ สายหนึง่ เท่านัน้
"ชะ...ช่วยด้วย"

7

8

วายร้ายสายเปย์

ลมเย็นกลุม่ หนึง่ พัดโชยมาจนเส้นขนบนแขนเนียนลุกเกรียว ความกลัวผี
แต่ดงั้ เดิมร้องเตือนว่าสิง่ แปลกปลอมเหนียวหนืดนัน้ อาจเป็นผี เธอจึงกระแทก
รองเท้าส้นสูงลงไปบนอะไรสักอย่างทีฉ่ วยข้อเท้าเธอไว้เข้าอย่างแรง หวังว่า
ผีจะยอมปล่อยตนเป็นอิสระ แต่มนั กลับร้องโอดโอย
"จะ...เจ็บ!"
หญิงสาวเลิกคิว้ สติทเ่ี ริม่ คืนกลับมาเข้ารูปเข้ารอยดับความกลัวและ
ฉุดความฉงนสงสัยขึน้ มาแทน
ผี...มีความรู้สึกด้วยเหรอ
เปลือกตาเรียวยาวลืมขึน้ ก่อนดวงหน้าหวานละมุนจะก้มมองร่างชุม่ เลือด
ที่โผล่พน้ ออกมาจากพงหญ้าข้างทาง
"อ้าว ไม่ใช่ผีนี่นา!"
ภาพเบือ้ งหน้าขาวโพลน มองไปทางใดเห็นเพียงความเวิง้ ว้างว่างเปล่า
ไร้สรรพเสียงส�ำเนียงใดๆ เงียบงันจนเขาหวาดวิตก หมุนคว้างรอบตัวแต่
กลับเห็นเพียงตัวเขาเอง พืน้ ซึง่ ยืนตระหง่านอยูเ่ ป็นพืน้ เรียบหรือขรุขระเขา
มองไม่เห็น เพราะมันขาวโพลนไปหมด
"เจ้าเภา!"
เสียงเรียกดังมาจากที่ไหนสักแห่ง ไม่ใกล้ ไม่ไกล เขาหมุนไปรอบตัว
อีกครัง้ แต่กลับไม่พบเจ้าของเสียง ชายหนุม่ ยกมือป้องปาก ตะโกนก้องผ่าน
ความเวิง้ ว้างออกไปเรียกคนทีเ่ คยสนิทชิดเชือ้
"ปู่...ปู่ใช่ไหม!"
เขาเดินฝ่าความเวิง้ ว้างไปอย่างสะเปะสะปะ กระทัง่ ผ่านม่านหมอกหนา
สีขาวออกไปจนพบชายชราร่างสูงกับไม้เท้าหัวเสือ ใบหน้ารูปไข่อาบไว้ดว้ ย
ริว้ รอยของกาลเวลา ริมฝีปากแย้มรอยยิม้ ชืน่ มืน่ มือเหีย่ วย่นยืน่ มาข้างหน้า
ละม้ายจะบอกให้เขาเดินเข้าไปหา
"เภาอยู่ไหนปู่ เภาตายแล้วเหรอ"

นัทธิมา

ชายชรายิม้ บางๆ ค้างมือไว้กลางอากาศ ผูเ้ ป็นหลานยกมือขึน้ เตรียมจะ
ยืน่ ไปหาผูเ้ ป็นปู่ แต่เสียงทุม้ นุม่ ลอยละล่องก้องสะท้อนท่ามกลางความเวิง้ ว้าง
เงียบงัน
คุณคะ!
เภาลดมือลงข้างตัว หันกลับไปทางต้นเสียง แต่กลับไม่พบใคร มีเพียง
เสียงหวานใสทีย่ งั ดังต่อเนือ่ ง
อย่าเป็นอะไรไปนะคุณ
"เสียงใครน่ะ!"
เภาตะโกนกลับไป แต่เสียงหวานละมุนกลับสวนมาราวไม่ได้ยนิ ค�ำถาม
ของเขา
เข้มแข็งไว้นะคะคุณ
เรียวคิว้ หนาย่นเข้าหากันด้วยความฉุน ก้มส�ำรวจสภาพตัวเองทีแ่ ข็งแรง
ขนาดนี้ จะเป็นอะไรไปได้ แม้ไม่เห็นหน้าค่าตา แต่รับรู้จากน�้ำเสียงว่า
เจ้าของเสียงเป็นหญิงสาว ไม่ใช่คนสูงวัย
ฟื้นขึ้นมานะคะคุณ ฉันจะรอ
น�้ำเสียงของเธอเรียบเย็นเหมือนสายน�้ำไหลเอื่อยในล�ำธาร ฟังแล้ว
ชุ่มชื่นหัวใจ เขารีบหันไปจะชวนปู่คุยถึงเจ้าของเสียง แต่ร่างของชายชรา
กลับลับหายไป เหลือแต่เขายืนอยู่เพียงล�ำพัง
"ปู่...ปู่!"
ชายแปลกหน้าที่เธอช่วยชีวิตไว้ถูกย้ายออกจากห้องฉุกเฉินมาอยู่
ห้องไอซียไู ด้สามวันแล้ว ทุกครัง้ ทีเ่ นตรอัปสรแวะมาจะได้คำ� ตอบเหมือนเดิมว่า
เขายังไม่ฟน้ื เธอจึงใช้เวลาหลังเลิกงานแวะมาเยีย่ มมาพูดคุยให้กำ� ลังใจ แม้
จะเป็นคนแปลกหน้าต่อกัน แต่เขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่เธออยากกระชาก
ลมหายใจคืนจากพญามัจจุราช
เธอยืนมองใบหน้าขาวซีด รอยฟกช�ำ้ สีมว่ งคล�ำ้ ตรงหางคิว้ แก้ม และ
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มุมปาก ตามร่างกายจัดว่าน่วม แขนขายาวเก้งก้างสวมเฝือกแข็ง
หากมองข้ามรอยฟกช�ำ้ ตามใบหน้า เธอคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนรูปร่าง
หน้าตาดีทเี ดียว ไม่รวู้ า่ บาดแผลทีเ่ กิดขึน้ เหล่านีจ้ ะท�ำให้เขาเสียโฉมหรือไม่
"ฉันกลับก่อนนะคุณ"
เธอก้าวเท้าห่างจากเตียงเพียงไม่กกี่ า้ ว จูๆ่ เสียงลัน่ เอีย๊ ดอ๊าดก็ดงั มาจาก
เตียงคนไข้ เนตรอัปสรหันขวับก่อนสาวเท้ากลับมายืนข้างเตียง ทอดตามอง
ศีรษะทุยสวยขยับไปมา คิว้ หนาขมวดเข้าหากัน เปลือกตาเรียวยาวกะพริบถี่
"ฟื้นแล้วเหรอคุณ"
เสียงหวานใสดังลอดโสตประสาทเข้ามาปลุกคนป่วยที่ยังสะลึมสะลือ
เปลือกตาซึ่งมีขนตายาวราวกันสาดหนักอึ้ง ใช้เวลาอยู่ชั่วอึดใจเขาก็เปิด
เปลือกตาขึน้ มาพบกับดวงหน้าสวยหวานที่ไม่คนุ้ ตา
"ใคร!"
น�้ำเสียงของคนไข้หนุ่มแหบแห้งเหมือนคนขาดน�้ำ แต่เนตรอัปสร
ไม่ได้ตอบค�ำถามนั้น เพราะมัวแต่ห่วงอาการของเขามากกว่า
"คุณเป็นยังไงบ้างคะ"
เสียงเรียบเย็นหวานใสนีย้ นื ยันว่าเธอคือเจ้าของเสียงทีป่ ลุกปลอบเขา
ในห้วงฝัน
ชายหนุม่ หรีต่ ามองดวงหน้ารูปไข่อนั ประกอบด้วยเรียวคิว้ ด�ำเรียงตัวสวย
จมูกเล็กรัน้ ขึน้ เล็กน้อย ริมฝีปากเป็นรูปกระจับสวย เครือ่ งหน้าเธอละมุนละไม
น่ามอง จุดเด่นทีส่ ดุ บนดวงหน้าเรียวเห็นจะเป็นนัยน์ตาหวานซึง้ ทีท่ อดมองเขา
อย่างอ่อนโยน
"เจ็บตรงไหนไหมคะ"
"เจ็บ!"
"น่าจะเจ็บอยู่หรอก โดนตีเสียน่วมขนาดนั้น เดี๋ยวฉันออกไปเรียก
พยาบาลก่อนนะ คุณอย่าเพิ่งหลับล่ะ"
เขาทอดมองร่างเล็กอ้อนแอ้นในชุดกระโปรงเข้ารูปสีด�ำเหมือน
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เครือ่ งแบบพนักงานเดินห่างไปจากข้างเตียง เส้นผมยาวสลวยดกด�ำทีร่ ะอยูบ่ น
แผ่นหลังสะบัดพลิว้ ไปมายามเรือนร่างอรชรสมส่วนเคลือ่ นไหวห่างออกไป
นางฟ้าชัดๆ!
เธอเป็นความงามทีถ่ กู ตาต้องใจ เรียกเสียงกระหน�ำ่ รัวในหัวใจให้ดงั ก้อง
ขนาดเจ็บหนักเขายังอดชืน่ ชมความงามละมุนละไมนีไ้ ม่ได้ ครูห่ นึง่ เธอก็เดิน
กลับมาพร้อมพยาบาลวัยกลางคน
"เป็นยังไงบ้างคุณ"
"เจ็บ"
"จ�ำได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณ"
คนไข้ชายย่นคิว้ พยายามหวนร�ำลึกถึงเหตุการณ์ทผี่ า่ นมา แต่กลับ
ปวดศีรษะหนึบเหมือนมีอะไรหนักๆ มากดทับ
"ไม่ได้"
"จ�ำได้ไหมคะว่าคุณเป็นใคร จะได้ตดิ ต่อญาติให้ ทัง้ เนือ้ ทัง้ ตัวไม่มบี ตั ร
ยืนยันตัวตนอะไรเลย คนร้ายคงเอาไปหมด"
"ใคร"
"อย่าบอกนะคะว่าคุณจ�ำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใคร"
เนตรอัปสรทะลุขนึ้ กลางปล้อง พอเห็นเขากะพริบตา สาวหวานถึงกับ
หน้าเหวอ หันไปขอความเห็นจากน้าสาวซึง่ ท�ำงานอยูท่ ่โี รงพยาบาลนี้
"ท�ำยังไงดีคะน้าแก้ว เขาจ�ำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใคร"
"เดี๋ยวน้าไปเรียกคุณหมอมาดีกว่า"
"ขอบคุณค่ะน้าแก้ว"
หญิงสาวกวาดมองสภาพฟกช�ำ้ ของคนไข้ดว้ ยความสงสารแกมเห็นใจ
นอกจากถูกท�ำร้ายแล้วยังความจ�ำเสื่อมอีก ไม่รู้จะหวาดกลัวสักแค่ไหน
ความสงสารเห็นใจในชะตากรรมของเพือ่ นมนุษย์ทำ� ให้เธอเลือ่ นมือออกมา
วางบนหลังมือหนาข้างที่ไม่ได้ใส่เฝือกอย่างนุ่มนวลแล้วปลุกปลอบด้วย
เสียงอ่อนโยน
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"ไม่ต้องกังวลนะคะคุณ อีกไม่นานก็ดีขึ้น"
ไออุน่ ทีห่ ญิงสาวส่งผ่านมือบางสูค่ นไข้ดว้ ยความเห็นใจเพือ่ นมนุษย์กลับ
ถูกอีกฝ่ายแปรเปลีย่ นเจตนาเป็นความหวานซึง้ ของหญิงสาวทีม่ ตี อ่ ชายหนุม่
เพราะเคยชินกับการมีหญิงสาวมากมายทอดไมตรีให้ มือหนาจึงรวบมือบางไว้
ในอุง้ มือแล้วจงใจหลับตาปิดการรับรูเ้ สียดือ้ ๆ
เนตรอัปสรเบิกตาโพลง รีบชักมือออกจากการเกาะกุม ก้าวถอยหลังไป
สองสามก้าว ไอร้อนผ่าวจากมือหนายังทิง้ รอยอยูบ่ นหลังมือเธอ ดวงตากลมโต
จ้องอีกฝ่ายอย่างหวาดระแวง ขณะที่เขาลืมตาขึ้นมองเธอด้วยแววตัดพ้อ
แกมไม่ได้ดงั ใจ
โชคดีที่น้าสาวและคุณหมอหนุ่มใส่แว่นกรอบบางเดินเข้ามาพอดี
ความกระอักกระอ่วนระหว่างเราจึงยุติลงกะทันหัน
"อาการเป็นยังไงบ้างครับ"
"เจ็บ จ�ำไม่ได้"
คนไข้ตอบเสียงเย็น ปิดเปลือกตา ไม่รบั รูส้ ถานการณ์ตรงหน้า ทิง้ ให้
หญิงสาวต้องรับหน้าตามล�ำพัง
"ท�ำไมเขาถึงจ�ำไม่ได้ล่ะคะคุณหมอ"
"จากที่ท�ำซีทีสแกนแล้วไม่พบความผิดปกตินะครับ เป็นไปได้ว่า
สมองคนไข้อาจกระทบกระเทือน มีคนไข้บางรายทีค่ วามจ�ำเสือ่ มจากอุบตั เิ หตุ
หรือการถูกท�ำร้าย แต่ความทรงจ�ำจะหายไปแค่ชว่ งระยะเวลาสัน้ ๆ ไม่กวี่ นั
ความทรงจ�ำก็กลับมา คงต้องให้เวลาคนไข้พกั ฟืน้ อีกสักสองสามวัน อาการ
น่าจะดีขนึ้ ครับ"
คุณหมอเอ่ยจบก็ขอตัวไปดูแลคนไข้อนื่ เธอเลยหันมาปรึกษาญาติฝง่ั แม่
แทน
"แล้วถ้าเขาจ�ำไม่ได้เลยล่ะคะน้าแก้ว"
"คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้ง น้าว่าอย่าเพิ่งมองโลกในแง่ร้ายเลย
ให้เขาพักฟืน้ อีกสักสองสามวัน ไม่แน่ความทรงจ�ำอาจจะกลับมาอย่างที่
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คุณหมอบอกก็ได้"
หญิงสาวพยักหน้าคล้อยตาม "ขอบคุณน้าแก้วมากนะคะทีเ่ ป็นธุระให้"
"ไม่เป็นไรหรอก รอให้อาการทรงตัวแล้วค่อยว่ากันอีกที"
"ค่ะน้าแก้ว"
เนตรอัปสรลอบถอนหายใจ หวนนึกถึงเหตุการณ์ชอ็ กโลกแล้วยังตกใจ
ไม่หาย หลังจากมีสติรับรู้ว่าคนที่จับข้อเท้าตนไว้ไม่ ใช่ผี เธอก็ลนลาน
กดโทรศัพท์หาน้าสาว ยังดีทผี่ เู้ ป็นน้าอยูเ่ วรห้องฉุกเฉินพอดี จึงช่วยจัดแจงให้
ทุกอย่าง ไม่อย่างนัน้ เธอคงท�ำอะไรไม่ถกู
"ได้คุยกับพ่อเราบ้างรึเปล่าเนตร"
ค�ำถามนี้ท�ำให้ริมฝีปากของสาวหน้าหวานเหยียดออกเป็นเส้นตรง
รอยขุน่ ใจผุดพรายขึน้ ในดวงตาหวานซึง้ ก่อนจะจางหายไปอย่างรวดเร็ว
"เนตรไม่มีอะไรจะคุยกับเขาหรอกค่ะน้าแก้ว"
"เราก็อย่าทิฐินักเลย เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วนะเนตร"
"เนตรไม่ได้ทฐิ คิ ะ่ เพียงแต่ไม่อยากยุง่ กับพ่อ ไม่อยากให้ครอบครัวใหม่
ของพ่อว่าเอาได้"
แก้วตาถอนหายใจแรงๆ "ทางโน้นก็เหลือเกิน พ่อลูกกันแท้ๆ ท�ำมาเป็น
หวงก้าง ตัวเองมาทีหลังแท้ๆ"
"ช่างเถอะค่ะน้าแก้ว เนตรไม่อยากพูดถึงคนพวกนั้นอีก"
"เอาล่ะน้าขอตัวก่อน ต้องไปดูคนไข้ต่อ"
"ค่ะ อีกแป๊บนึงเนตรก็จะกลับแล้วค่ะน้าแก้ว"
คล้อยหลังน้าสาวไปแล้ว เปลือกตาเรียวยาวของคนไข้กเ็ ปิดขึน้ นัยน์ตา
คมกล้าจับจ้องใบหน้าหวานซึง้ ไว้ราวกับจะประทับความหวานละมุนให้แนบแน่น
อยู่ในความทรงจ�ำ
"ฉันไปก่อนนะคะคุณ"
"อย่า-ไป"
เนตรอัปสรชะงักฝีเท้า สบนัยน์ตาคมกริบทีท่ อดมองมาอย่างเว้าวอน
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เห็นแล้วในใจพลันอ่อนยวบ อดคิดไม่ได้วา่ หากเธอความจ�ำเสือ่ ม จ�ำไม่ได้วา่
ตนเองเป็นใครคงรูส้ กึ ว้าเหว่และตืน่ ตระหนกเช่นเดียวกัน
"ไม่ต้องกลัวนะคะคุณ แล้วฉันจะแวะมาใหม่"
เสียงทุม้ นุม่ ปลอบใจคนฟัง ก่อนร่างเล็กบางจะก้าวพ้นไปจากสายตา
ไม่หนั กลับมามองคนไข้ทพี่ องแก้ม ปัน้ หน้ามุย่ เพราะตัง้ แต่เกิดมาไม่เคยมีใคร
ขัดใจเขามาก่อน
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บทที่

2

ทิ้งขว้าง

แอนนา โอลิเวียร์ หรืออันน่า โอลิวเิ ยร์ (Anna Olivier) เป็นแบรนด์
เครือ่ งหนังสุดหรูจากฝรัง่ เศสซึง่ ตัง้ ช็อปบริเวณชัน้ สองในห้างดังใจกลางเมือง
ใกล้กบั จุดเชือ่ มต่อสถานีรถไฟฟ้า ท�ำให้ชนั้ ดังกล่าวมีผคู้ นสัญจรไปมาคับคัง่
ตามปกติแล้วทางร้านมีนโยบายบริการลูกค้าหนึ่งกลุ่มต่อเอสเอ
(Sale Associate) หรือพนักงานขายหนึ่งคน เนตรอัปสรคือหนึ่งในเอสเอ
ทีม่ ลี กู ค้าแวะเวียนมาหาบ่อยทีส่ ดุ เพราะการให้คำ� แนะน�ำและบริการทีไ่ ม่เลือก
ชั้นวรรณะ ใครเข้ามาสอบถามเธอก็ต้อนรับขับสู้อย่างดี ลูกค้าสาววันนี้
ก็เช่นเดียวกัน
เท่าที่ประเมินจากการเห็นแวบแรกน่าจะเป็นสาวท�ำงาน เพราะสวม
เสื้อเชิ้ตกับกระโปรงเข้ารูปทรงเอ ไว้ผมยาวประบ่า อายุอานามไม่น่าเกิน
สามสิบปี สีหน้าท่าทางดูเคอะเขินเล็กน้อยตอนเดินเข้ามาในช็อป เธอเลย
เข้าไปทักทายด้วยรอยยิม้ เป็นมิตร น�ำทางให้ลกู ค้ารูส้ กึ อุน่ ใจ คลายกังวล
"สวัสดีคะ่ ไม่ทราบว่าวันนีค้ ณุ ลูกค้าสนใจเป็นสินค้าประเภทไหนดีคะ"
"ดูกระเป๋ารุน่ ดูมงต์ สีเบจ อะไหล่สที องไว้คะ่ แต่ยงั ไม่แน่ใจว่าจะเลือก
ไซส์ไหนดี"
กระเป๋าโอลิวิเยร์ ดูมงต์ (Olivier Dumont) คือกระเป๋าตัวท็อปของ
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แบรนด์แอนนา โอลิเวียร์ที่ขายดีตลอดกาล
"รอสักครูน่ ะคะ เดีย๋ วเนตรไปเอามาให้ลองดีกว่า จะได้ลองเทียบดูวา่
ไซส์ไหนเหมาะกับคุณลูกค้า"
"ขอบคุณมากค่ะ"
เอสเอสาวเดินน�ำลูกค้าเข้ามาทีเ่ คาน์เตอร์ ก่อนหันไปคว้ากระเป๋าตัวท็อป
ของแบรนด์ทงั้ สามไซส์มาวางเรียงบนตูก้ ระจก
"กระเป๋าดูมงต์มีสามไซส์นะคะ small medium large ไม่ทราบว่า
ปกติแล้วคุณลูกค้าใส่ของในกระเป๋าเยอะไหมคะ ถ้าไม่เยอะ เนตรขอแนะน�ำ
เป็นไซส์ small ค่ะ น�ำ้ หนักตัวกระเป๋าจะเบากว่าด้วย แต่ถา้ ใส่ของเยอะมากๆ
เนตรแนะน�ำเป็น large เลยค่ะ คุณลูกค้าลองใส่ของในกระเป๋าได้เลยนะคะ
หรือลองสะพายดูก็ได้คะ่ จะได้รวู้ า่ ใบไหนทีค่ ณุ ลูกค้าชอบมากทีส่ ดุ "
"ใส่ของลงไปได้เลยเหรอคะ"
ลูกค้าสาวท่าทางขี้อายเลิกคิ้วถามด้วยไม่แน่ใจ
"ได้ค่ะคุณลูกค้า"
เนตรอัปสรกวาดมองข้าวของจิปาถะที่ลูกค้าน�ำมาเรียงใส่ในกระเป๋า
รุน่ ดูมงต์แล้ว คิดว่าด้วยปริมาณข้าวของที่ใช้นา่ จะเหมาะกับไซส์ medium
มากกว่า ยิ่งเห็นลูกค้าสาวลองพลิกกระเป๋าซ้ายทีขวาทีด้วยแววตาชื่นชม
เอสเอสาวก็ยงิ่ ใจชืน้
"สวยจังเลยค่ะ หนังก็นุ่มด้วย"
"คุณลูกค้าจะลองสะพายหรือเดินไปดูที่กระจกก่อนก็ได้นะคะ"
เธอผายมือพาลูกค้าสาวเดินไปที่กระจกบานยาวซึ่งวางติดกับผนัง
และปล่อยให้ลกู ค้าลองเดินไปกลับบนพรมผืนนุม่ พอเห็นลูกค้ายิม้ แววตา
เป็นประกายวิบวับ สาวหน้าหวานก็มนั่ ใจว่าปิดการขายครัง้ นี้ได้แน่นอน
"งั้นรับเป็นไซส์ medium แล้วกันค่ะ"
"ยินดีค่ะคุณลูกค้า"
"ขอบคุณนะคะทีช่ ว่ ยแนะน�ำ ตอนแรกคิดว่าจะเอาไซส์ large เพราะ
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กลัวใส่ของไม่พอ แต่ลองสะพายดูแล้วมันใหญ่ไป เราเก็บเงินมาหลายปีเลย
กว่าจะตัดสินใจมาซือ้ ตอนแรกจะฝากร้านหิว้ เพราะกลัวเอสเอไม่บริการ แต่
พอลองเข้ามาคุยแล้วเอสเอใจดีกว่าทีค่ ดิ อีกค่ะ"
"ด้วยความยินดีคะ่ คุณลูกค้า ถ้าสนใจแวะเข้ามาลอง มาพูดคุยกันได้เลย
ค่ะ ชอบไม่ชอบไม่วา่ กัน เพราะราคากระเป๋าของแอนนาก็ไม่เบาเลยจริงๆ แต่
ถ้าซือ้ แล้วรับรองคุม้ ค่า ใช้ได้นานแน่นอนค่ะ"
"ขอบคุณนะคะ"
"ถ้าในอนาคตคุณลูกค้าสนใจรุ่นอื่น ติดต่อเนตรได้เลยนะคะ"
นอกจากลู ก ค้ า รายนี้ วั น นี้ เ ธอยั ง มี นั ด กั บ หนึ่ ง ในลู ก ค้ า ที่ เ ป็ น
ท็อปสเปนเดอร์หรือลูกค้าทีม่ ยี อดใช้จา่ ยเยอะอันดับต้นๆ ของร้าน ครัง้ แรก
ทีพ่ บกันลูกค้ารายนีแ้ ต่งกายธรรมดา ดูปอนๆ ในสายตาคนอืน่ แต่เนตรอัปสร
ไม่เลือกทีร่ กั มักทีช่ งั เดินเข้าไปบริการ ให้คำ� แนะน�ำด้วยความจริงใจและสุภาพ
จนสร้างความประทับใจและได้รบั ใช้เศรษฐินจี ากเมืองอุบลฯ ตัง้ แต่สองปีกอ่ น
จวบจนกระทัง่ ปัจจุบนั
วันนีล้ กู ค้ากระเป๋าหนักจองกระเป๋าโอลิวเิ ยร์ ดูมงต์สเี ขียวมิน้ ต์ซงึ่ เป็นสี
หายากมาก เพราะเซเลบริตจี้ ากฮอลลีวดู นิยมถือสีนกี้ นั ท�ำให้สนี ข้ี าดตลาด
ต้องรอคิวกันนานหลายเดือน ในฐานะเอสเอจึงมีหน้าทีด่ แู ลและควานหาสินค้า
มาให้ลกู ค้าให้จงได้
"วันนี้รับแชมเปญไหมคะพี่เอ้ เนตรรู้ว่าพี่เอ้จะมาเลยเตรียมไว้ให้"
เนตรอัปสรเชือ้ เชิญลูกค้านัง่ บนโซฟาหนังสีแดงเลือดหมูตวั ใหญ่กอ่ น
คุกเข่าลงบนพรมข้างเบาะนั่ง
"หนูเนตรรู้ใจพี่ที่สุดเลย แต่พี่อยู่ในช่วงแก้บน ต้องถือศีลห้า พี่ขอ
น�้ำผลไม้แล้วกันจ้ะ"
"งั้นรับน�้ำส้มดีไหมคะ"
"ดีเลยจ้ะ"
"พี่เอ้รอสักครู่นะคะ เดี๋ยวเนตรไปหยิบน�้ำมาให้"
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เนตรอัปสรเดินหายไปหยิบน�ำ้ ส้มคัน้ จากหลังร้านมาเสิรฟ์ ลูกค้า ก่อน
เข้าไปหยิบกระเป๋าออกมาให้ลูกค้าชื่นชม กระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมฐานกว้าง
หูคล้องและสายสะพายเป็นโซ่สที องรมควัน ตัวกระเป๋าท�ำจากหนังแกะขัดด้าน
ให้ความรูส้ กึ โก้หรู
"หนังนุ่มจังเลยหนูเนตร"
"หนังแกะของแอนนาจะฟอกนุม่ เป็นพิเศษ ผิวสัมผัสเรียบลืน่ นุม่ กว่า
หนังแพะค่ะ แต่ตอ้ งระวังค่อนข้างมากเพราะเป็นรอยง่าย แต่ทางช็อปมีบริการ
ดูแลท�ำความสะอาดและเคลือบเงาให้ตลอดอายุการใช้งาน พีเ่ อ้วางใจได้คะ่
ถ้าพีเ่ อ้อยากส่งน้องมาท�ำความสะอาดเมือ่ ไร ติดต่อเนตรได้ตลอดนะคะ เดีย๋ ว
เนตรลงคิวให้"
"มีหนูเนตรคอยดูแล พีส่ บายใจอยูแ่ ล้ว ใบนีพ้ รี่ บั จ้ะ มีของผูช้ ายไหม
พีว่ า่ จะซือ้ ไปฝากลูกชาย พวกกระเป๋าสตางค์ หรือเนกไทก็ได้"
"มีเนกไทรุ่นใหม่ เพิ่งลงจากรันเวย์เลยค่ะพี่เอ้"
"งั้นจัดมาเลยจ้ะ"
เจอลูกค้าดีมีชัยไปทั้งวัน แต่หาใช่ว่าจะเจอลูกค้าแสนดีแบบนี้บ่อยๆ
ลูกค้าเรือ่ งมากชวนปวดใจก็มไี ม่นอ้ ย บางรายอ้างว่าเจอต�ำหนิ อยากคืนสินค้า
ทัง้ ทีก่ อ่ นออกจากร้านก็ตรวจเช็กแล้วว่าไม่มรี อยดังกล่าว
บางรายซื้อกระเป๋าจากร้านหิ้วแล้วไม่แน่ ใจว่าเป็นของแท้รึเปล่า
ก็เอามาให้ทางช็อปตรวจสอบ บางรายเด็ดกว่านัน้ คือเข้ามาลองสินค้าแล้ว
คุยโทรศัพท์กบั เพือ่ นต่อหน้าเธอว่าจะไปสอยจากร้านหิว้ ออนไลน์ มากเรือ่ ง
มากความ แต่งานบริการก็ตอ้ งรับมือกับเรือ่ งเหล่านี้ให้ได้
เนตรอัปสรท�ำงานหนักจนลืมวันลืมคืน และลืมว่ามีใครบางคนรอเธออยู่
โชคดีทวี่ นั ต่อมาเธอเลิกงานเร็ว เลยต้องไปรับ 'ภาระ' ออกจากโรงพยาบาล
ตามทีน่ า้ สาวโทรศัพท์มาบ่น
'ไม่ไหวแล้วนะเนตร หมอนี่ก่อเรื่องจะเอาโน่นเอานี่ แค่รับมือคนไข้
น้าก็แย่แล้ว ไม่มเี วลามาดูแลคนของเราหรอกนะ'
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ไม่ใช่คนของเธอสักหน่อย เราไม่ได้รจู้ กั กัน เธอแค่บงั เอิญช่วยเขาจาก
ข้างทางเท่านัน้
หญิงสาวระบายลมหายใจออกมาจากเรียวปาก เค้าลางความยุง่ ยาก
ผุดขึ้นมากองในใจเต็มไปหมด แต่ไหนๆ ก็ช่วยแล้ว เธอจะยอมจ่ายแค่
ค่ารักษาพยาบาลแล้วกัน ทีเ่ หลือก็แล้วแต่เวรแต่กรรมของหมอนีแ่ ล้วล่ะ
เนตรอัปสรใช้เวลาเป็นชั่วโมงฝ่ารถติดจากห้างใจกลางเมืองมายัง
โรงพยาบาล ยังไม่ทนั เดินเข้าไปด้านในสายตาก็พลันเหลือบเห็นคนไข้รา่ งใหญ่
นัง่ ชักสีหน้ามุย่ ตุย้ อยูบ่ นเก้าอีย้ าวใกล้ประตูทางเข้าแล้ว
"กว่าจะมารับได้!"
น�ำ้ เสียงประชดประชันท�ำเอาเรียวคิว้ ยาวเลิกขึน้ ละม้ายแปลกใจว่าเรา
สนิทกันตอนไหน เหตุใดถึงคิดว่าเธอจะมารับ เธอแค่มาจ่ายค่ารักษาพยาบาล
แล้วก็ทางใครทางมัน...แค่นนั้ เอง!
"ท�ำไมคุณออกมานั่งตรงนี้ล่ะ คุณหมอให้ออกมาได้แล้วเหรอ"
"ใครจะห้ามผมได้ คนไข้ส่งเสียงร้องทั้งวัน น่าร�ำคาญ แล้วนี่คุณ
หายไปไหนมา"
ขมับของสาวหวานเต้นตุบๆ พยายามข่มใจร่มๆ ไม่ถอื สาคนไร้มารยาท
"ฉันต้องท�ำงานน่ะสิ คุณเห็นน้าสาวฉันไหม"
"ไม่รู้สิ รีบๆ จ่ายเงินแล้วรีบไปเถอะ ผมร้อน เปิดแอร์ประสาอะไร
ไม่เห็นเย็นเลย"
หนึ่ง...สิบ...ยี่สิบ...หนึ่งร้อย...สองร้อยห้าสิบ
เธอนับเลขแบบก้าวกระโดดในใจ กดอารมณ์พลุง่ พล่านไม่ให้ยกกระเป๋า
ขึน้ มาฟาดศีรษะทีม่ ผี า้ ก๊อซพันอยู่ ถึงอย่างไรเขาก็ได้รบั บาดเจ็บ หากท�ำอะไร
รุนแรงเธออาจตกเป็นจ�ำเลยข้อหาฆาตกรรมคนแปลกหน้าได้
"เอาเป็นว่าคุณรออยู่ตรงนี้แหละ เดี๋ยวฉันมา"
ยังไม่ทนั ถึงหน้าห้องฉุกเฉิน น้าสาวก็เดินสวนออกจากห้องมาก่อนด้วย
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สีหน้ายุง่ ยากใจ
"ขอโทษนะคะน้าแก้ว อาการเขาเป็นยังไงบ้างคะ จ�ำอะไรได้บา้ งไหมคะ"
"อาการดีขนึ้ เดินเหินได้มากขึน้ แต่จำ� อะไรไม่ได้เลย อย่าหาว่านินทา
เลยนะ น้าว่าพืน้ นิสยั คงแย่มาก ถึงเกเร ก่อกวน เรียกร้องจะเอาอย่างโน้น
อย่างนีไ้ ม่เลิก ท�ำตัวอย่างกับทีน่ เี่ ป็นโรงพยาบาลเอกชนถึงจะมีคนคอยรองมือ
รองตีนยังงัน้ แหละ"
หลานสาวไม่คอ่ ยเห็นน้าของตนฉุนเฉียวบ่อยนัก หมอนีค่ งก่อเรือ่ งไว้
ไม่นอ้ ยทีเดียว
"แล้วเนตรจะเอายังไงกับนายคนนี้"
"ไม่รู้สิคะน้าแก้ว เนตรยังนึกไม่ออก"
"แต่ให้อยู่โรง'บาลต่อไม่ได้แล้วนะเนตร น้าต้องเก็บเตียงไว้ให้คนไข้
นายคนนีบ้ าดเจ็บก็จริง แต่ออกฤทธิอ์ อกเดชปีนลงจากเตียงได้กไ็ ม่หนักแล้วล่ะ
กลับไปพักฟืน้ สักอาทิตย์สองอาทิตย์กค็ งหายเป็นปกติ"
"เนตรไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนน่ะสิคะ น้าแก้วพอจะมี..."
น้าสาวรีบโบกมือด้วยเห็นฤทธิ์เดชหมอนี่มาเยอะ
"น้ามีลกู มีผวั เอามาไว้บา้ นน้าไม่ได้นะ ถ้าไม่ไหวจริงๆ ก็พาไปส่งวัด"
"เขาไม่ใช่หมาแมวสักหน่อยค่ะน้าแก้ว เอาไปทิ้งแบบนั้นพระท่าน
คงไม่รับหรอกค่ะ"
"งั้นเนตรก็พาไปอยู่บ้านเนตรสิ"
"คะ?"
"อย่าว่ายังงั้นยังงี้เลยนะ เนตรอยู่กับยายสองคน มีผู้ชายมาอยู่ด้วย
สักคน อย่างน้อยจะได้มคี นคอยดูแลช่วยหยิบจับงานหนักไงล่ะ"
ใครดูแลใครกันแน่ ดูจากสีหน้าเหวีย่ งวีนเมือ่ ครูแ่ ล้ว เธอคงเป็นทาส
ในเรือนเบีย้ ให้หมอนีจ่ กิ หัวใช้ละ่ สิไม่วา่
"อีกอย่างน้าว่าเขาหน้าตาดี ผิวพรรณขาวผ่องอมชมพู น้าเห็นชุดสูท
ตอนแม่บา้ นซักแล้วเอามาคืนน่าจะแพงอยู่ น้าว่าให้เขาอยูด่ ว้ ยสักพัก เผลอๆ
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จ�ำได้ขนึ้ มา เขาอาจจะตกรางวัลอย่างงามก็ได้"
เนตรอัปสรยิ้มแห้งๆ ถ้าเป็นไปได้เธอไม่ขอรางวัลหรอก แค่เขาเลิก
เกาะติดเธอได้กถ็ อื ว่าแต้มบุญสูงแล้ว
ไอร้อนจากหม้อน�้ำแกงลอยคว้างอ้อยอิ่งอยู่ในอากาศ กลิ่นหอมฉุย
ตลบอบอวลจนชายหนุ่มที่ยังไม่มีอะไรตกถึงท้องกลืนน�้ำลายยามจับจ้อง
รถเข็นบะหมีเ่ กีย๊ วหมูแดงซึง่ ตัง้ ร้านอยูร่ มิ ถนนใกล้กบั ร้านสะดวกซือ้
"คุณอยากกินอะไรไหม เดี๋ยวฉันสั่งให้"
"บะหมีแ่ ห้งก็ได้ สองชามนะ ไม่ใส่กระเทียมเจียว ผมไม่ชอบมันๆ ชูรส
ก็ไม่เอานะคุณ"
หญิงสาวร่างเล็กอยากถอนสายบัวรับค�ำพ่อเจ้าประคุณ แต่ทที่ ำ� ได้กเ็ พียง
เดินไปคุยกับอาแปะเจ้าของร้าน ปล่อยให้ 'ภาระ' เดินไปนัง่ ที่โต๊ะเหล็กพับได้
ซึง่ ยังมีคราบมันหลงเหลืออยูบ่ นโต๊ะ
"น้องเช็ดโต๊ะหน่อย"
เรียกอยูห่ ลายทีก็ไม่มคี นสนใจ ชายหนุม่ เลยชักสีหน้า จ�ำใจเทน�ำ้ ชา
จากเหยือกพลาสติกลงบนทิชชู เช็ดซ�้ำสองรอบจนแน่ใจว่าสะอาดแล้วจึง
เท้าศอกลงบนโต๊ะ โดยหารูไ้ ม่วา่ กิรยิ านีต้ กอยูภ่ ายใต้สายตาช่างสังเกตของ
เจ้าภาพอาหารมือ้ นีเ้ สียแล้ว
ไม่นานบะหมีแ่ ห้งพร้อมน�ำ้ ซุปก็ถกู ยกมาวาง สีหน้าเขาดูไม่คอ่ ยถูกใจ
อาหารพืน้ ๆ นัก แต่สดุ ท้ายก็คว้าตะเกียบแล้วส่งบะหมีส่ เี หลืองเข้าปากกระทัง่
หมดสองชามในเวลาอันรวดเร็ว
"เป็นไงคะ อร่อยใช่ไหม ฉันมาโรง'บาลทีไรก็แวะกินเจ้านีป้ ระจ�ำเลยนะ"
"งัน้ ๆ แหละ บะหมีเ่ ส้นหนาไป หมูแดงก็แข็ง ส่วนเกีย๊ วกุง้ นีก่ ม็ แี ต่
วิญญาณกุง้ ให้แค่นอี้ ย่าให้ดกี ว่า แค่พอกินกันตาย อย่าเรียกว่าอร่อยเลย"
เนตรอัปสรหุบยิ้มแทบไม่ทัน ปากเสียแบบนี้ปล่อยให้อดตายดีกว่า
พูดจาไม่เกรงใจคนฟัง บางทีสาเหตุที่หมอนี่โดนตีจนน่วมอาจเป็นเพราะ
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ปากเสียแน่ๆ
"สั่งให้อีกชามสิคุณ ร่างกายผมอ่อนแอ ต้องบ�ำรุงหน่อย"
"คุณกินไปสองชามแล้วนะ"
"ให้มากะจึง๋ เดียว คีบสองสามทีกห็ มดชามแล้ว ผมจ�ำได้เมือ่ ไรจะใช้คืน
ให้สบิ เท่าเลยเอ้า"
"เดี๋ยวฉันไปสั่งให้"
"เอาบะหมี่น�้ำสองชามนะ พิเศษเพิ่มเส้น เพิ่มเกี๊ยวกุ้งด้วย"
"เจ้าค่าาา..."
เจ้าภาพสาวลากเสียงยาวพลางถอนสายบัวล้อเลียน แต่หมอนัน่ กลับ
โบกมือเหมือนเห็นเธอเป็นคนรับใช้จริงๆ อีหรอบนีค้ งอยูร่ ว่ มบ้านกันยากแล้ว
เธอจึงควักเงินให้คนแปลกหน้าห้าร้อยบาท
"ค่าอะไร"
"เก็บไว้ติดตัวไง หรือจะไม่เอาก็ได้นะ"
ชายหนุ่มคว้าหมับแล้วยัดเงินใส่กางเกงผ้าเนื้อดี
"ขอบใจ อย่าลืมที่สั่งล่ะ อ้อ บะหมี่น�้ำไม่เอากากหมูนะ มันเหม็น"
สัง่ ได้สงั่ ดี ขอบคุณสักค�ำก็ไม่มี เวรกรรมอะไรของฉันนะ เอากระดูก
มาแขวนคอชัดๆ
หญิงสาวถอนหายใจ เดินฉับๆ ไปสั่งอาหาร แล้ววางเงินให้อาแปะ
เจ้าของร้าน
"หนูจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวของผู้ชายโต๊ะโน้นนะคะแปะ"
"อ้าว ลื้ออิ่มแล้วเหรอ มาร้านแปะทีไรต้องเบิ้ลสอง"
"ฝากแปะด้วยนะคะ เงินทีเ่ หลือไม่ตอ้ งทอน ให้เขากินจนพอใจเลย"
"ล่ายๆ ว่าแต่นั่นใครเหรอ"
"ไม่รู้เหมือนกันค่ะแปะ เขาหิวข้าว เลยมาขอให้หนูเลี้ยงข้าว"
"คนอาไร้ใส่สูท หน้าตาดีเสียเปล่า แต่เกาะผู้หญิงกิน"
"เอาเป็นว่าถ้าเขาถามถึงหนู แปะบอกว่าไม่เห็นว่าหนูไปทางไหนนะคะ
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หนูแค่มาจ่ายเงินแล้วก็ไป"
"ล่ายๆ ลื้อรีบไปเลย ทางนี้แปะดูให้เอง"
"ขอบคุณค่ะแปะ"
เนตรอัปสรเหลือบมองผูช้ ายตัวใหญ่นงั่ หน้าแดงเหงือ่ ซ่กอยูท่ ี่โต๊ะด้วย
ความกังวล ส�ำนึกในใจก�ำลังตีกนั อย่างเอาเป็นเอาตาย ใจหนึง่ เธอสงสารเขา
แต่อกี ใจก็คดิ ว่าตนให้ความช่วยเหลือเท่าทีม่ นุษย์คนหนึง่ พอช่วยกันได้แล้ว
หน้าตาดี หุน่ ล�ำ่ สันแบบนีค้ งมีสาวๆ อยากรับเลีย้ งอยูห่ รอกน่า
ปลอบใจตัวเองเสร็จสรรพหญิงสาวก็รบี เผ่นแน่บออกจากร้านก๋วยเตีย๋ ว
กลับไปขึน้ รถแล้วบึง่ ออกไปด้วยความเร็วเท่าทีร่ ถกระป๋องกลางเก่ากลางใหม่
จะพาตนเองทะยานหนีไปได้

23

24

วายร้ายสายเปย์

บทที่

3

ลูกนกลูกกาตาด�ำๆ

บ้านสองชั้นทาสีขาวซ่อนตัวอยู่หลังต้นจามจุรีซึ่งแผ่กิ่งก้านออกมา
ปกคลุมหลังคา แล้วยังบังแดดกันฝนให้บรรดาต้นไม้ตน้ เล็กต้นน้อยทีห่ ญิงชรา
เพียรปลูกลงบนแปลงดินริมก�ำแพง พุม่ ต้นโมกทีค่ ณุ ยายและเธอช่วยกันปลูก
จนเติบใหญ่ให้ความรูส้ กึ สบายตา คิดถึงทีไรก็อดยิม้ ตามไม่ได้ทกุ ที
ทว่าวันนี้กลับให้ความรู้สึกต่างออกไป เพราะมองออกไปจากกระจก
หน้ารถมียกั ษ์ปกั หลัน่ นัง่ คุมเชิงอยูต่ รงขอบฟุตปาธหน้าบ้านหนึง่ ตน
เค้าลางแห่งความยุ่งเหยิงอัดแน่นอยู่ในดวงตาหวานซึ้ง เนตรอัปสร
อยากร้องกรี๊ดให้สุดเสียง ทว่าเธอกลับท�ำใจดีสู้ยักษ์ เปิดประตูก้าวลงไป
เผชิญหน้าเจ้าของดวงตาสีดำ� จัด แววตาคมกริบคูน่ นั้ เปล่งประกายจัดจ้าราวกับ
จะฉีกกระชากร่างเธอให้ขาดวิน่ แล้วเขมือบกลืนลงไปทัง้ ตัว
"คุณ-ทิ้ง-ผม!"
ชายแปลกหน้าเน้นเสียงกร้าวกระด้างจนฟังเหมือนคุกคาม โยน
ความผิดที่บังอาจทอดทิ้งเขามาให้เธอแบกรับ ทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่เธอสักนิด
บางทีการยอมให้เขาอยูท่ นี่ อี่ าจเป็นการชักศึกเข้าบ้านด้วยซ�ำ้
หลั ง ทิ้ ง เขาไว้ ที่ ร ้ า นก๋ ว ยเตี๋ ย ว เนตรอั ป สรก็ ขั บ รถไปซื้ อ ของใน
ห้างสรรพสินค้า แต่เพราะรู้สึกผิดเลยหมดอารมณ์ช็อปปิ้ง ตัดสินใจขับรถ
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กลับบ้าน ที่ไหนได้ห่างกันแค่สองชั่วโมงหมอนี่กลับมาโผล่ที่หน้าบ้านเธอ
จนได้
"คุณมาที่นี่ได้ยังไง"
"ไม่เห็นจะยาก ก็เรียกรถแท็กซี่เอาน่ะสิ"
"คุณรู้ที่อยู่บ้านฉัน...จากน้าแก้วเหรอ"
ชายหนุ่มกระตุกยิ้ม แววตาเปี่ยมประกายชื่นชม "ฉลาดนี่"
แต่ดันโง่ช่วยตายักษ์นี่ไว้ ซวยชะมัด!
"คุณอยู่ที่นี่ไม่ได้"
"แต่ผมจ�ำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใคร"
เขาทอดเสียงอ่อนลง ท�ำเอาคนขี้สงสารใจอ่อนยวบ ทว่าบ้านหลังนี้
มีหญิงสาวกับคนชราเพียงสองคน หมอนี่อาจจะเป็นโจร เป็นนายนกต่อ
พาขโมยมายกเค้าบ้านก็ได้ เธอยอมให้เขาอยูด่ ว้ ยไม่ได้จริงๆ
จังหวะที่ก�ำลังจะกดโทรศัพท์ ไปต่อว่าต่อขานผู้บอกทาง น้าสาวตัวดี
ก็ตดิ ต่อมาพอดี
"ค่ะน้าแก้ว"
"นายคนนั้นถามที่อยู่เนตรจากน้า เขาไปหาเนตรรึเปล่า"
"อยู่หน้าบ้านนี่เองค่ะ ท�ำไมน้าแก้วถึงให้ที่อยู่เนตรไปล่ะคะ"
"ก็หมอนีก่ วนน้าไม่เลิก ตือ๊ ให้นา้ บอกทีอ่ ยูเ่ นตรให้ได้ แถมขูว่ า่ ถ้าไม่บอก
จะป่วนห้องฉุกเฉิน น้าไม่มที างเลือกจริงๆ ไหนๆ เนตรก็ชว่ ยเขาไว้แล้ว ก็นา่ จะ
ช่วยให้สดุ สิ"
"..."
"เอาล่ะ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว น้าวางก่อนนะ"
เนตรอัปสรท�ำหน้ายุง่ หลังจากวางสาย มองประเมินคนตัวใหญ่ทกี่ ำ� ลัง
ยืนจ๋องเหมือนหมาหงอย ระหว่างที่ยืนลังเลว่าควรปฏิเสธอย่างไรอยู่นั้น
ประตูรวั้ ก็เปิดออก ตามด้วยร่างเล็กของหญิงชราทีก่ า้ วออกมาจากบ้าน
"เนตรยืนท�ำอะไรนอกบ้านลูก แล้วนั่นคุยกับใครอยู่"
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"คือ..." ผูเ้ ป็นหลานอ�ำ้ อึง้ ไม่รจู้ ะนิยามหมอนีว่ า่ เป็นใครดี "ไม่มอี ะไร
หรอกค่ะ คุณยายเข้าบ้านก่อนนะคะ เดีย๋ วเนตรตามไป"
ทว่าคุณยายกลับจ้องชายแปลกหน้าราวกับจะขุดค้นลงไปในความทรงจ�ำ
อึดใจต่อมาประกายบางอย่างก็วาบขึน้ ในดวงตาแล้วจางหายไปอย่างรวดเร็ว
แววตาประหลาดใจถูกแทนทีด่ ว้ ยความอ่อนโยนแกมเห็นใจยามทอดมองเฝือกอ่อน
ทีแ่ ขนและรอยฟกช�ำ้ ตามใบหน้า
"คงจะเจ็บมากล่ะสิพ่อหนุ่ม"
"เจ็บครับ"
อย่ามาอ้อนยายฉันนะ
เนตรอัปสรถลึงตาใส่คนแปลกหน้าพลางขบฟันอย่างขุ่นเคือง
"เพื่อนของเนตรเหรอลูก"
"ไม่ ใช่นะคะคุณยาย คือเนตรบังเอิญช่วยชีวิตเขาไว้ เขาบอกว่า
ความจ�ำเสือ่ ม จ�ำไม่ได้วา่ ตัวเองเป็นใคร แต่เนตรไม่เชือ่ หรอก คุณยายเข้าบ้าน
เถอะ เดีย๋ วเนตรไล่เขาไปเองค่ะ"
"ผมจ�ำไม่ได้จริงๆ ครับคุณยาย คุณเนตรช่วยผมไว้ แต่กลับทิง้ ผมไว้
ทีร่ า้ นก๋วยเตีย๋ ว ผมไม่มที ไี่ ปจริงๆ ครับ เลยต้องมาขอพึง่ คุณยายกับคุณเนตร"
บอกว่าอย่ามาอ้อนยายฉันยังไงล่ะ!
เนตรอัปสรถลึงตาใส่อกี รอบ อีกฝ่ายกลับปัน้ หน้าหมองเศร้า บีบเสียงอ่อน
ให้คณุ ยายเห็นใจ แต่เธอเชือ่ ว่าคุณยายคงใจแข็งพอจะปฏิเสธ
"งั้นพักที่นี่เสียสิลูก"
"คุณยาย!"
หลานสาวส่ายศีรษะ แต่ผเู้ ป็นยายขีส้ งสารเป็นทุนเดิม ชอบเก็บแมวจร
มาเลี้ยงประจ�ำจึงยิ้มบางๆ ไม่อนาทรร้อนใจกับการเชื้อเชิญคนแปลกหน้า
เข้าบ้านสักนิด
"หมาแมวบาดเจ็บมายังเก็บมาเลีย้ งได้ แต่นคี่ นนะลูก เดือดร้อนมา
ให้เขาพักสักวันสองวันก็ยงั ดี"
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"แต่เขาเป็นใครก็ไม่รนู้ ะคะ เกิดเป็นโจรขึน้ มาจะท�ำยังไง แล้วตอนทีเ่ นตร
เจอเขา หมอนีก่ ็โดนซ้อมเสียน่วม เขาอาจมีเรือ่ งกับมาเฟียก็ได้นะคะ"
"งั้นยิ่งต้องช่วยใหญ่ ไหนๆ จะช่วยแล้วก็ต้องช่วยให้สุดทางสิลูก
ช่วยชีวิตคนได้บุญใหญ่เลยนะลูก"
กลัวโปรดสัตว์ได้บาปซะมากกว่า แววตาหมอนีด่ เู จ้าเล่หร์ า้ ยกาจขนาดนี้
ต่อให้ความจ�ำเสือ่ ม ไม่รวู้ า่ ตัวเองเป็นใคร เขาน่าจะเอาตัวรอดได้อยูห่ รอก
"เอาเป็นว่าให้พ้นคืนนี้ไปก่อนแล้วกัน พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ ดีไหม
พ่อหนุ่ม"
"ขอบคุณครับคุณยาย"
ชายหนุ่มยกมือไหว้อย่างนอบน้อมราวกับคุณชายแสนสุภาพ ไม่ใช่
จอมวายร้ายทีจ่ กิ ใช้เธอราวกับทาสในเรือนเบีย้ ตอนอยูร่ า้ นก๋วยเตีย๋ ว
"นอนที่โซฟาข้างล่างได้ใช่ไหมคุณ"
"ได้ครับคุณยาย แค่ให้ทซี่ กุ หัวนอน ไม่ตอ้ งนอนตากฝนข้างทางก็ดมี าก
แล้วครับ"
เนตรอัปสรขบริมฝีปาก ดวงตาหวานซึง้ ถลึงใส่คนเสแสร้ง แต่เขากลับ
ยักคิว้ กวนๆ พลางกวักมือเรียก
"เอารถเข้าบ้านสิคุณ ตากยุงอยู่นั่นแหละ"
พูดจบก็เดินอาดๆ ตามผูเ้ ป็นยายเข้าบ้าน เธอเลยต้องรีบขับรถตาม
เข้าไป พอลงจากรถเห็นแมวอ้วนสีสม้ ทีค่ ณุ ยายเก็บจากข้างถนนสมัยยังผอมๆ
เลยย่อตัวลงไปลูบขนปุกปุย ส่งเสียงกระซิบกระซาบราวกับมีแผนร้าย
"เห็นหมอนัน่ ไหมอ้วน คืนนีง้ บั เลยนะ กัดอย่าให้เหลือ เข้าใจไหมอ้วน"
"เมี้ยว!"
แต่พอเจ้าเหมียวเป็นอิสระ มันกลับเดินนวยนาดไปพันแข้งพันขา
หมอนัน่ จนเธออยากจับเจ้าเหมียวอ้วนมาเขย่าแรงๆ และทวงถามข้าวแดง
แกงร้อนทีข่ นุ จนอ้วนปัก้ ขนาดนี้
เลี้ยงไม่เชื่องนะอ้วน!
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หากวันไหนเนตรอัปสรเข้างานกะเช้าคุณยายจะเตรียมมือ้ เย็นแสนอร่อย
รอเธอกลับมากินข้าวด้วยกัน แต่ถา้ เลิกดึกท่านจะเตรียมอาหารไว้ให้บนโต๊ะแล้ว
เธอค่อยเอาไปอุน่ เอง ยังดีทวี่ นั นีก้ ลับไม่ดกึ มาก อาหารแสนอร่อยของคุณยาย
จึงยังร้อนอยู่ แต่แทนทีเ่ ธอจะได้กนิ เต็มเม็ดเต็มหน่วยกลับถูกแขกแปลกหน้า
ชิงตักใส่จานไปเสียมาก
"หิวมากล่ะสิพ่อหนุ่ม"
"ครับคุณยาย"
"หิวอะไรกัน เมื่อกี้ฉันเลี้ยงบะหมี่คุณตั้งหลายชามนะ"
"ชามนึงนิดเดียวเอง คีบสองสามค�ำก็หมดแล้ว แถมไม่อร่อย สูฝ้ มี อื
คุณยายไม่ได้เลยครับ"
หญิงสาวบิดปากรูท้ นั คนเจ้าเล่ห์ แต่คณ
ุ ยายกลับหลงคารม ยิม้ น้อย
ยิม้ ใหญ่รบั ค�ำชม เรียกความหมัน่ ไส้ขนึ้ มากองบนดวงหน้าหวานซึง้
ยายฉันนะ ฉันอ้อนได้คนเดียว
"อร่อยก็กินเยอะๆ นะลูก"
"เนตรก็หิวค่ะคุณยาย แต่หมอนี่แย่งเนตรกินหมด"
"ของสดในตูเ้ ย็นเยอะแยะ เดีย๋ วยายไปท�ำให้ใหม่ อย่าเขียมนักเลยลูก
คนเดือดร้อนมาขอพักด้วย ต้องมีนำ�้ ใจ ต้อนรับขับสู"้
หลานสาวพองแก้มงอน ตัดพ้อเสียงเครือเหมือนเด็กขีง้ อน ร้อยวันพันปี
คุณยายไม่เคยดุเธอเลย ยิง่ ดุตอ่ หน้าตายักษ์ปกั หลัน่ แล้วเธอยิง่ หงุดหงิด
"คุณยายไม่รักเนตรแล้ว"
"งอนเป็นเด็กๆ ไปได้ลูก"
"งั้นผมยกไข่เจียวที่เหลือให้หมดเลย"
"คุณกินแต่หมูสับแล้วยกส่วนที่เป็นไข่ให้ฉันล่ะสิ ดูออกหรอก"
ชายหนุ่มกระตุกยิ้ม เอนหลังกับพนักพิง ยกมือขึ้นกอดอก
"แสนรู้นะคุณเนี่ย"
หลานสาวขบฟันกรอดพลางหันไปฟ้องคุณยาย
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"คุณยายดูสิคะ หมอนี่ว่าเนตรเป็นหมาค่ะ คนไม่รู้จักส�ำนึกบุญคุณ
ให้อยู่บ้านเราไม่ได้นะคะ ต้องไล่ไปให้พ้นค่ะ"
"พ่อหนุ่มแกล้งยั่วเนตรเท่านั้นเอง เนตรจะถือสาอะไรล่ะลูก"
"คุณยายเข้าข้างคนอื่น ไม่รักเนตรแล้ว"
หญิงชราส่ายศีรษะระอาหลานสาวขี้งอน ก่อนรวบช้อนเข้าหากัน
"อิ่มแล้วเหรอครับคุณยาย"
"จ้ะ ยายแก่แล้ว กินอย่างละนิดละหน่อยก็พอ"
คุณยายลุกขึน้ เดินไปทางห้องครัว ทิง้ ให้สองหนุม่ สาวนัง่ ประจันหน้ากัน
ราวกับนักมวยคูอ่ ริกำ� ลังประเมินก�ำลังกันอยู่
"อย่ามาปะเหลาะเอาใจคุณยาย คิดว่าฉันรู้ไม่ทันเหรอ ยังไงพรุ่งนี้
คุณก็ต้องไปจากบ้านนี้"
"ถามจริงนะ เป็นยายหลานกันแท้ๆ รึเปล่า"
"แท้น่ะสิ ดีเอ็นเออยู่บนหน้าชัดๆ"
"ไม่นา่ เชือ่ ผมนึกว่าคุณยายเป็นนางฟ้า แล้วคุณเป็นนางยักษ์เสียอีก"
"เอ๊ะ!"
"จริงปะล่ะ ยายหลานประสาอะไร นิสยั ต่างกันลิบลับ คุณยายแสนใจดี
แต่หลานกลับชอบท�ำหน้าบึง้ ขับไล่ไสส่ง แถมยังทิง้ ผมไว้ขา้ งทางอีก"
"ฉันไม่ใช่นักสังคมสงเคราะห์ แค่ช่วยชีวิตคุณไม่ให้ตายข้างทางก็ดี
แค่ไหนแล้ว นอกจากไม่สำ� นึกยังมาจิกกัดฉันอีก ท�ำคุณบูชาโทษแท้ๆ"
"ไหนๆ จะท�ำคุณงามความดีแล้ว ท�ำไมไม่ท�ำให้ตลอด เลี้ยงลูกนก
ลูกกาตาด�ำๆ ไว้สกั คนไม่ได้รึไง"
"คุณเนีย่ นะลูกนกลูกกา พูดเสียน่าสงสาร แต่จะว่าไปรูปร่างหน้าตาคุณ
ก็พอใช้ได้นะ ตกอับขึน้ มาคงหาคนใจป�ำ้ เลีย้ งไม่ยากหรอก"
'ลูกนกลูกกา' เลิกคิว้ มองผูม้ อี ปุ การคุณหน้าหวานด้วยรอยยิม้ ยัว่ เย้า
"แล้วถ้าผมขายตัวให้คุณล่ะ คุณจะซื้อไหม"
พวงแก้มของคนฟังซับสีเลือด หัวใจเต้นถี่ยิบยามจับจ้องดวงหน้า
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หล่อเหลาสะอาดสะอ้านแบบพระเอกเกาหลี
"ฉันจะรู้ได้ไงว่าคุณติดโรครึเปล่า"
"แปลว่าถ้าผมบริสุทธิ์ผุดผ่องก็ไม่แน่ใช่ไหม"
เนตรอัปสรกลอกตา หมอนี่กลับด�ำเป็นขาวได้หน้าด้านๆ
"ฉันหมายถึงก่อนคุณโดนทุบจนน่วม คุณอาจจะส�ำส่อน กินไม่เลือก
เลยโดนสามีของผูห้ ญิงอืน่ ลากไปย�ำตีนแล้วโยนทิง้ ข้างทางก็ได้"
ทว่าแทนทีเ่ ขาจะเป็นเดือดเป็นร้อนจากถ้อยค�ำดูหมิน่ กลับยักคิว้ วางท่า
มัน่ อกมัน่ ใจจนน่าหมัน่ ไส้
"หล่อขนาดนี้ สาวที่ไหนไม่หวั่นไหวล่ะคุณ"
"ฉันไง"
"พนันกันไหมล่ะ"
"ไม่!"
"กลัว?"
"ฉันไม่พนันกับคนแปลกหน้า แล้วอีกอย่างคุณควรจะส�ำนึกบุญคุณทีฉ่ นั
ช่วยชีวติ ด้วยการท�ำงานบ้านโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนือ่ ย เข้าใจไหมคะ"
เขาไม่ได้รบั ปากหรือมีทา่ ทีสำ� นึกบุญคุณแม้แต่นอ้ ย ตรงข้ามชายหนุม่
กลับคว้ามือเล็กจ้อยมาวางไว้ในอุง้ มือหนา
"นี่ปล่อยนะ จับมือฉันท�ำไม"
"ผมแค่จะให้คณุ ดูผวิ พรรณผม ขาวผ่องอมชมพู แถมยังนุม่ นิม่ มาก มือ
แบบนีไ้ ม่เคยหยิบจับงานหนักแน่ๆ เผลอๆ ผมอาจจะรวยล้นฟ้า มีคนรับใช้
นับสิบนับร้อยก็ได้ คุณดูแลผมดีๆ รับรองว่าผมจ�ำได้เมือ่ ไรจะตอบแทนคุณ
อย่างงามเลย"
"ก่อนจะตอบแทนบุญคุณ ปล่อยมือฉันก่อนสิ"
เขาคลายฝ่ามือพอให้หญิงสาวชักมือออก ไอร้อนผ่าวจากมือหนายังทิง้
รอยอุน่ วาบในหัวใจ แต่คนใจแข็งกลับรีบปัดความฟุง้ ซ่านนัน้ ทิง้ ไป
"เชือ่ แล้วใช่ไหมว่าผมไม่ได้เกิดมาเพือ่ ใช้แรงงาน หล่อผูด้ แี บบนีน้ า่ จะ
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เกิดมาบนกองเงินกองทอง"
เนตรอัปสรกลอกตาระอากับความมั่นใจในตัวเองที่สูงลิบลิ่ว
"ฉันไม่สนว่าแต่ก่อนคุณเป็นใครหรอก รู้แค่ตอนนี้คุณพึ่งฉันอยู่
เพราะฉะนั้นท�ำตัวให้สมค่ากินอยู่หน่อย ไม่เคยได้ยินรึไงคะ อยู่บ้านท่าน
อย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น"
"เชยนะคุณ สมัยนีแ้ ล้วยังปัน้ วัวปัน้ ควายอีก เขาเล่นมือถือไถไอแพดกัน
ทัง้ นัน้ "
"ถามจริงๆ นะ คุณความจ�ำเสือ่ มแน่เหรอ คุณรูจ้ กั ของพวกนี้ได้ไง"
"ผมแค่ความจ�ำเสือ่ ม แต่ไม่ได้โง่ เรือ่ งเบสิกพวกนี้ไม่เห็นจะเข้าใจยาก
ตรงไหน" เห็นหญิงสาวหรีต่ ามองไม่เลิก ชายหนุม่ จึงส�ำทับเพิม่ "ถ้าผมจ�ำได้
จะทนให้คณุ โขกสับอยูแ่ บบนีเ้ หรอ อย่ารังแกลูกนกลูกกาตาด�ำๆ เลยคุณ ผม
ยิง่ บอบบางอยู"่
"ฉันเนี่ยนะโขกสับคุณ"
เนตรอัปสรแค่นเสียงฮึ ถ้าตายักษ์ปกั หลัน่ บอบบาง แล้วผูห้ ญิงร่างเล็ก
อย่างเธอเรียกว่าอะไร
"คุยอะไรกันอยูส่ องคน กินเฉาก๊วยก่อนลูก ยายเติมน�ำ้ แข็งบดให้แล้ว
จะได้ซดคล่องคอ"
หญิงชราเดินถือถาดทีม่ ชี ามเฉาก๊วยเย็นฉ�ำ่ สองใบมาให้ ชายหนุม่ จึง
กุลกี จุ อลุกขึน้ แจกจ่าย โดยวางตรงหน้าหญิงชรากับตัวเขาเอง
"แล้วชามของฉันล่ะ"
ชายหนุม่ แกล้งยักไหล่ หยิบช้อนตักซดน�ำ้ หวานเสียงดังจนเจ้าบ้านสาว
ถลึงตาใส่ดว้ ยความหมัน่ ไส้
"นั่นมันชามของฉันนะ เอาคืนมา"
"คุณยายให้ผม"
"ให้ฉันต่างหาก คุณยายขา" เนตรอัปสรหันมาอ้อนคุณยาย ท�ำให้
หญิงชราอมยิม้ กับความไม่รจู้ กั โตของสองหนุม่ สาว
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"มื้อเย็นยายไม่กินของหวานอยู่แล้ว ยายตักมาให้เนตรกับพ่อหนุ่ม
น่ะลูก"
เธอถลึงตาใส่ยักษ์หน้าขาวผ่อง ก่อนตักเฉาก๊วยเด้งนุ่มเข้าปาก
หลังจากนั้นสองหนุ่มสาวต่างผลัดกันแย่งความสนใจจากหญิงชรา
ละม้ายจะเอาชนะคะคานให้รแู้ พ้รชู้ นะกันไปข้าง คนหนึง่ ก็หลานสาว อีกคนก็
ชายแปลกหน้าทีด่ แู ล้วน่าจะเป็นไฮโซตกยากเสียมากกว่า
"คืนนี้นอนตั่งไม้นี่ได้ใช่ไหมคุณ"
ชายหนุม่ เหลือบมองตัง่ ไม้ขนาดกะทัดรัดเมือ่ เทียบกับความสูงหนึง่ ร้อย
แปดสิบห้าเซนติเมตรด้วยความละเหีย่ ใจ แต่เขายังไม่อยากนอนตากน�ำ้ ค้าง
นอกบ้านจึงรับปากอย่างเสียไม่ได้
"ได้ครับคุณยาย"
"งัน้ เดีย๋ วยายให้เนตรเอาหมอนกับผ้าห่มลงมาให้นะลูก คืนนีท้ นนอน
ไม้กระดานแข็งๆ ไปก่อน แล้วพรุง่ นีค้ อ่ ยหาเบาะมารองแล้วกันนะลูกนะ"
เนตรอัปสรรูส้ กึ ว่าประโยคเมือ่ ครูม่ อี ะไรผิดปกติ ฟังแล้วแปร่งหูชอบกล
"เดี๋ยวค่ะคุณยาย ไหนว่าจะให้หมอนี่ค้างแค่คืนเดียวไงคะ"
"ถ้าพ่อหนุ่มยังจ�ำไม่ได้ แล้วจะให้เขาไปนอนไหนล่ะลูก"
"ผมจ�ำไม่ได้เลยครับคุณยาย นึกทีไรก็ปวดหัวทุกที"
ชายหนุ่มทอดเสียงอ้อน แสร้งยกมือกุมขมับ ท�ำเอาผู้เป็นหลาน
อดค้อนขวับไม่ได้
"แต่เราจะชักศึกเข้าบ้านน่ะสิคะคุณยาย เขาเป็นคนแปลกหน้า บางที
อาจจะเป็นมาเฟีย หรือไม่กน็ กั เลง เผลอๆ อาจจะมีคนร้ายตามล่าตัวเขาอยู่
ก็ได้"
"ละครไปหน่อยไหมลูก ยายว่าคนร้ายคงคิดว่าพ่อหนุม่ ตายแล้ว อีกอย่าง
ดูแผลตามตัวสิ น่วมไปหมด ล�ำพังสภาพนีจ้ ะท�ำอะไรเนตรได้ละ่ ลูก เนตร
เตะทีหนึง่ ก็สลบเหมือดแล้ว"
หญิงสาวเลิกคิ้วพลางชี้ไปทางถ้วยรางวัลและผ้าเส้นยาวสีดำ� ที่แขวน
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ตรงผนังข้างทีวี
"นั่นน่ะสิคะ เนตรเป็นยูโดสายด�ำนี่นา"
ทว่าคนแปลกหน้ากลับไม่ได้สะดุง้ สะเทือน วางหน้าเฉยเมยจนเธอฮึดฮัด
"เห็นแก่คุณยายหรอกถึงยอมให้อยู่ด้วย แต่แค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะ"
พูดยังไม่ทนั จบหมอนีก่ ห็ าวหวอดใหญ่ บิดตัวไปมาด้วยท่าทีเกียจคร้าน
"ง่วงแล้วเหรอลูก ไปนอนเล่นที่ตั่งก่อนสิ"
"ยังนอนไม่ได้ คุณกินตั้งเยอะ ไปล้างจานก่อนเลย"
"ท�ำไมผมต้องล้าง"
"อ้าว คุณมาอาศัยบ้านฉันอยู่ ไม่คิดจะช่วยงานเลยรึไง"
"ผมท�ำไม่เป็น"
"แค่ล้างจาน ท�ำไม่เป็นได้ไง"
"ก็ไม่เป็นจริงๆ ความรูส้ กึ มันบอกว่าผมไม่เคยหยิบจับงานพวกนี้ มัน
เป็นงานของคนใช้"
"แต่ฉันไม่ใช่คนใช้ของคุณ ฉันเป็นเจ้าของบ้าน"
หญิงชราเห็นว่าขืนเถียงกันอยูแ่ บบนี้ เช้าตรูก่ ค็ งไม่จบจึงโบกมือตัดบท
"งัน้ มือ้ นีเ้ นตรล้างไปก่อน ส่วนพ่อหนุม่ ก็ดเู นตรล้างจาน พรุง่ นีค้ อ่ ยท�ำ
แล้วกันนะลูก"
"ครับคุณยาย"
"แต่คุณยายคะ..."
"ช่วยพี่เขาหน่อยสิลูก พี่เขาเจ็บอยู่นะ"
"เนตรเป็นลูกคนเดียวค่ะ ไม่มีพี่ชาย"
ว่าแล้วก็รวบจานชามอย่างกระแทกกระทั้น ก่อนเดินหุนหันไปยัง
ซิงก์ล้างจาน
"ผมไปช่วยเนตรนะครับ"
เขาคว้าแก้วน�ำ้ ของตนขึน้ ด้วยมือข้างที่ไม่ได้ใส่เฝือกพลางเดินลากเท้า
ไปหาเจ้าบ้านสาวอย่างทุลกั ทุเล
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หายดีเมื่อไร โดนดีแน่ยายแคระ!
เนตรอัปสรกลับขึน้ ห้องนอนอย่างหมดสภาพหลังจากปากเปียกปากแฉะ
กับคนบวมๆ อยูน่ านสองนาน คงเห็นว่าคุณยายให้ทา้ ยล่ะสิเลยกล้ากวนประสาท
คอยดูเถอะ ฉันต้องหาทางไล่หมอนีอ่ อกจากบ้านให้ได้
คิดแล้วก็คนั ปากจึงวิดโี อคอลล์เท้าความเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ให้สองเพือ่ นซีฟ้ งั
คนแรกทีเ่ ปรยขึน้ ก่อนคือสาวแรงอย่างพัทธมน
"เดี๋ยวนี้หิ้วผู้ชายเข้าบ้านนะยะ"
ตามมาด้วยคุณแม่ลูกสองอย่างปาณิศา*
"หล่อไหม เอาตรงๆ"
"งัน้ ๆ แหละ บอกเลยว่าโคตรซวย นึกว่าช่วยแล้วจบ ทีไ่ หนได้ฟน้ื ขึน้ มา
ดันเกาะฉันเป็นปลิง ทิง้ ไว้ขา้ งทางแล้วยังตามมาถึงบ้านจนได้"
"แล้วตอนนี้เขาอยู่ไหน"
"นอนอยู่ข้างล่าง"
"ให้เข้าบ้านเลยเหรอ"
"แกก็รวู้ า่ คุณยายขีส้ งสาร เห็นหมอนัน่ บาดเจ็บมาก็เลยยอมให้เข้าบ้าน
ได้"
"แล้วคุณยายไม่กลัวหมอนั่นเป็นโจร เป็นพวกสิบแปดมงกุฎเหรอ"
คนมองโลกแง่ร้ายอย่างพัทธมนเปรยด้วยความเป็นห่วง แต่ปาณิศา
กลับเห็นแย้ง
"แกก็รวู้ า่ คุณยายของเนตรใจดีจะตาย หมาแมวป่วยไข้ น่าสงสารหน่อย
ก็เก็บมาเลีย้ ง"
"แต่นมี่ นั คนนะแก ถึงกับให้เข้าบ้านเลยนะ แล้วลุคเขาเป็นแบบไหน
ดูลอ่ กแล่กแบบโจรห้าร้อยไหม"
"ก็...แค่...ขาวๆ ตี๋ๆ พอดูได้น่ะ"
* นางเอกจากเรื่อง 'วิวาห์กระปุ๊กลุก'
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"ถ้าเนตรบอกพอดูได้ แกคูณสิบเข้าไปเลย หมอนี่หล่อชัวร์"
พัทธมนรูว้ า่ มาตรฐานความหล่อของเนตรอัปสรนัน้ สูงลิว่ กว่าคนทัว่ ไป
เวลาเห็นดาราในทีวี ถ้าหน้าตาหล่อคือบอกงัน้ ๆ แต่ถา้ โคตรหล่อคือพอใช้ได้
"เว่อร์ไป แค่หน้าตาพอใช้ได้ หล่งหล่อที่ไหน เฮอะ"
"ดูท่าแกจะไม่ค่อยชอบหมอนี่เท่าไรนะ"
"แน่นอน ขนาดเดี้ยงยังปากร้าย กวนประสาทขนาดนี้ ถ้าหายดี
จะขนาดไหน"
"ฉันว่าบางทีคณุ ยายคงเห็นว่าหมอนัน่ เดีย้ งอยู่ ล�ำพังตัวเองยังเอาไม่รอด
จะสูย้ ูโดสายด�ำอย่างแกได้ไง เผลอๆ ถ้าหมอนัน่ รุม่ ร่ามกับแก อาจจะตายคา
ตีนแกก่อนก็ได้"
"ก็ลองมาวุ่นวายสิ แม่จะทุ่มให้"
เนตรอัปสรขบฟันกรอด ท�ำเอาสองเพื่อนซี้มองหน้ากันยิ้มๆ
"ฉันว่ามันแปลกๆ นะปุก๊ ปกติเนตรมันไม่คอ่ ยวีนเหวีย่ งอะไรกะใคร แต่
ดูทา่ รายนีจ้ ะไม่ธรรมดาว่ะ"
"เออ ฉันก็ทะแม่งๆ เหมือนกัน เสียงมันดูเขินๆ ชอบกล"
"เพ้อเจ้อนะพวกแกเนีย่ เขินอะไร ฉันอยากขบหัวหมอนัน่ ให้เละจะตาย"
"ฉันจะคอยดูวา่ แกจะขบหัวหมอนัน่ หรือถูกหมอนัน่ เขมือบลงท้องไปก่อน"
"ไม่มีทาง!"
สาวหน้าหวานเชิดหน้าอย่างมั่นอกมั่นใจ
"พวกแกฉันต้องวางแล้วว่ะ ผัวถึงบ้านแล้ว"
"ผัวมาทิ้งเพื่อนตลอดนะแกเนี่ย" พัทธมนแซว
"แน่นอนย่ะ คืนนี้ว่าจะอาบน�้ำกับผัว"
"ดูมันขิงใส่พวกเรานะเนตร"
"ผัวมีไว้อวดย่ะ ผัวแซ่บยิ่งอยากแชร์ให้โลกรู้"
ปาณิศาโบกมือลาเพื่อนก่อนกดออกจากแอพฯ วิดีโอคอลล์ ท�ำเอา
พัทธมนพึมพ�ำใส่
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"อย่าให้มีผัวบ้างแล้วกัน แม่จะแซ่บออกสื่อเชียว"
"ถ้าแกไม่เลือก ป่านนี้ก็มีแล้วปะฟาง"
"นีไ่ ม่เลือกเลยจ้ะ ผ่านเข้ามาคว้าหมับแต่ปว๋ิ ทุกราย ฉันไม่ได้เสน่หแ์ รง
เหมือนสาวหวานอย่างแกนีน่ า"
"แต่ละคนมีแต่ประหลาดๆ ทัง้ นัน้ ขอโสดแบบมีเงินใช้ไปจนแก่ดกี ว่า"
"แล้วคนข้างล่างล่ะ ไม่ถูกใจแกเหรอ"
"กวนประสาท จิกฉันยังกะทาสในเรือนเบีย้ คอยดูเถอะฉันต้องหาทาง
เอาหมอนี่ไปปล่อยให้ได้"
"คนนะแก ไม่ใช่สตั ว์เลีย้ ง ถ้าลองเขาหาบ้านแกเจอ คงหาทางกลับมา
ได้อกี ฉันว่าแกก็เลีย้ งดูปเู สือ่ เขาไปก่อน เผลอๆ หมอนีอ่ าจจะเป็นลูกชาย
อภิมหาเศรษฐี ถ้าเขาจ�ำได้กอ็ าจตอบแทนแกอย่างงามก็ได้"
"หึ! ไม่ยกเค้าบ้านฉันก็ไหว้สาแล้วย่ะ"

นัทธิมา

บทที่

4

ยักษ์ปักหลั่น

สงสัยชาติที่แล้วคงท�ำเวรท�ำกรรมกับตายักษ์ปักหลั่นไว้เยอะ ชาตินี้
เขาถึงยั่วโมโหเธอแต่เช้า แทนที่จะลุกไปช่วยคุณยายหยิบโน่นจับนี่ในครัว
หมอนี่กลับนั่งกระดิกเท้าอยู่บนโซฟา ส่งขนมเข้าปาก ดูทีวีสบายใจเฉิบ
ไม่รสู้ กึ รูส้ าว่าควรลุกมาท�ำตัวให้เป็นประโยชน์บา้ งเลย
"ท�ำไมมานั่งตรงนี้"
"แล้วจะให้ผมไปนั่งที่ไหนล่ะ"
"ท�ำไมไม่ลุกไปช่วยคุณยายท�ำกับข้าว ที่น่ีไม่ใช่สถานสงเคราะห์นะ
อยูด่ ว้ ยกันก็ตอ้ งช่วยกันสิ คุณจะมานัง่ กินนอนกินไม่ได้"
คนตัวใหญ่ผุดลุกขึ้นยืนละม้ายจะข่มสาวร่างเล็กที่สูงเพียงต้นแขน
ท�ำเอาสาวปากกล้าขาสั่นแหวใส่เสียงเขียว
"ยืนท�ำไม!"
"ก็จะใช้งานไม่ใช่รึไง"
เสียงเอะอะดังเข้าไปถึงในครัว ดึงหญิงชราให้กา้ วออกมาเป็นกรรมการ
"มีอะไรกัน ค่อยพูดค่อยจากันนะลูกนะ"
"ก็หมอนี่เอาแต่นั่งกินขนม ไม่ยอมไปช่วยคุณยายนี่คะ"
"ยายให้พี่เขานั่งเอง เนตรอย่าไปว่าพี่เขาเลย"
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ชายหนุม่ ยักคิว้ ให้สาวร่างเล็กละม้ายจะเยาะเย้ยว่าศึกนีเ้ ขาชนะ ท�ำเอา
คนปราชัยหน้าแดงก�ำ่
"ถึงยังงั้นก็เถอะค่ะ จะให้มานั่งกินนอนกินในบ้านเฉยๆ ไม่ได้นะคะ
คุณยาย งานการในบ้านมีให้ทำ� เยอะแยะ อยูฟ่ รีกนิ ฟรีกต็ อ้ งท�ำงานให้สมกับ
ค่ากินค่าอยูส่ "ิ
"งก!"
เจ้าบ้านสาวถลึงตาใส่ นัยน์ตาทีเ่ คยหวานซึง้ แปรเปลีย่ นเป็นวาวโรจน์
"ว่าฉันเหรอ"
"พูดลอยๆ อยากรับก็รับไปสิ"
"คุณยายดูสคิ ะ เขาว่าเนตรนะคะ วันนีค้ ณ
ุ ยายต้องไล่หมอนีอ่ อกจาก
บ้านเรานะคะ"
"แล้วจะให้พี่เขาไปอยู่ที่ไหนล่ะลูก ยังบาดเจ็บอยู่แท้ๆ"
"ไม่ใช่เรื่องที่เนตรต้องสนใจนี่คะ"
"แต่ยายสนใจ"
"คุณยาย!"
"ไหนๆ จะช่วยคนแล้วก็ชว่ ยให้ถงึ ทีส่ ดุ สิลกู ช่วยคนได้บญุ ใหญ่ ชีวติ เนตร
จะได้ราบรืน่ ไม่สะดุดไงลูก"
เนตรอัปสรกลอกตามองบน เธอไม่เชือ่ เรือ่ งบุญท�ำกรรมแต่ง ท�ำดีได้ดี
มีทไี่ หน ไม่งนั้ คนเลวจะร�ำ่ รวยชูคออยูใ่ นสังคมเหรอ แต่พอเธอค้านทีไรก็โดน
คุณยายเอ็ดทุกที เลยไม่อยากเถียงด้วย
"ยายท�ำข้าวต้มเสร็จแล้ว เนตรกินก่อนไปท�ำงานนะลูก ส่วนเรือ่ งงานบ้าน
เดีย๋ วสักสายๆ ยายให้พอ่ หนุม่ เขาช่วยเอง"
"ค่ะคุณยาย"
หญิงสาวรับปากเสียงอ่อย แต่ไม่วายยกสองนิ้วชี้มาที่ตาตนเองก่อน
หันไปทางคนแปลกหน้าละม้ายบอกเป็นนัยว่าเธอจับตาดูเขาอยู่
ทว่าคนมั่นหน้ากลับไม่รู้สึกรู้สา นั่งแปะลงตรงข้ามหญิงสาวพลาง

นัทธิมา

หยิบช้อนขึ้นมารอข้าวต้มเครื่องที่หญิงชราก�ำลังตักให้
"ยายท�ำข้าวต้มหมูสับ พ่อหนุ่มกินขึ้นฉ่ายได้ใช่ไหมลูก"
"ได้ครับคุณยาย หอมมากเลยครับ"
"คุณยายไม่เห็นถามเนตรเลย"
เด็กขี้น้อยใจประท้วง ท�ำเอาผู้เป็นยายอดยิ้มอย่างอ่อนใจไม่ได้
"ยายรู้อยู่แล้วว่าเนตรชอบกินกุ้งแห้ง ชามของเนตรก็เลยโรยกุ้งแห้ง
ให้ด้วยไงลูก"
"คุณยายรู้ใจเนตรที่สุดเลยค่ะ"
เนตรอัปสรยิม้ ชืน่ มืน่ ก่อนยักคิว้ ใส่ตายักษ์ปกั หลัน่ ก้มหน้าก้มตากินข้าวต้ม
อย่างมีความสุข ขณะทีช่ ายแปลกหน้ากลับมองอีกฝ่ายด้วยรอยยิม้ มุมปาก
เด็กหนอเด็ก!
เขามัวมองสาวหน้าหวานเพลินจึงเผลอเติมพริกไทยเยอะไปหน่อย
พอกินไปได้ไม่กค่ี ำ� ก็ตอ้ งรีบวางช้อน ดืม่ น�ำ้ ตามเข้าไปหลายอึก
"เผ็ดเหรอลูก เหงื่อท่วมเลย"
"ครับคุณยาย"
"สม!"
"ยายเนตร"
เสียงปรามอย่างอ่อนใจของคุณยายท�ำให้หลานสาวถลึงตาใส่คนแปลกหน้า
"อย่าไปว่าเนตรเลยครับคุณยาย เขาไม่ได้ตั้งใจว่าผมหรอกครับ"
ท�ำมาบีบเสียงอ่อนเสียงหวานอ้อนคุณยาย เนตรอัปสรเห็นแล้วคันไม้
คันมือ อยากลับเล็บใส่คนบวมๆ นักเชียว
"อย่ามาอ้อนคุณยายฉันนะ คุณยายอย่าไปเชื่อหมอนี่นะคะ"
"เรียกหมอนั่นหมอนี่อยู่ได้ ยายว่าหาชื่อให้พ่อหนุ่มดีไหมลูก"
"อยู่แค่ไม่กี่วันก็ไปแล้ว จะเสียเวลาตั้งชื่อท�ำไมคะคุณยาย"
"ไม่กวี่ นั อะไรกันลูก เจ็บขนาดนี้ ยายว่าสองสามอาทิตย์กว่าจะเดินเหิน
คล่อง"
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"นานขนาดนั้นไม่ย้ายชื่อเข้ามาในส�ำมะโนครัวเลยล่ะคะ"
"อย่ามาประชดยายนะเนตร"
ลองเจอคุณยายปรามเสียงแข็ง หลานสาวถึงกับหน้าหมอง ตัดพ้อ
เสียงสัน่
"คุณยายไม่รักเนตรแล้ว"
"งอนเป็นเด็กเล็กๆ ไปได้นะลูก พีเ่ ขาเดือดร้อนมาขอพึง่ อะไรช่วยได้
ก็ชว่ ยกันเถอะ" หลานสาวเม้มปาก อยากเถียงกลับใจจะขาด แต่ไม่อยากถูก
คุณยายดุเลยต้องเงียบไว้ "ยายเรียกพ่อหนุม่ ว่ายักษ์ดไี หมลูก"
เห็นหมอนีช่ กั สีหน้า เนตรอัปสรเลยเดาว่าเขาน่าจะไม่ชอบชือ่ นีแ้ หงเลย
"ดีสิคะคุณยาย เรียกง่ายด้วย ตกลงนะตายักษ์"
"ก็ดีครับคุณยาย ตายักษ์กับยายแคระ คล้องจองกันดี"
"ใครยายแคระ พูดให้มันดีๆ นะ"
"ผมยังยอมให้คณุ เรียกว่าตายักษ์เลย ท�ำไมคุณจะชือ่ ยายแคระไม่ได้"
"เพราะว่าฉันมีชื่อ แล้วก็เพราะด้วย เรียกให้มันถูกๆ"
"ครับคุณเนตร...อัป...สร..."
ฟังเขาลากเสียงยานคางก็รวู้ า่ อีกฝ่ายจงใจกวนประสาท ไม่ได้เคารพ
หรือเกรงอกเกรงใจตนสักนิด แต่ขนื ต่อปากต่อค�ำวันนีค้ งไม่ได้ไปท�ำงาน จึง
เลิกสนใจแล้วหันไปยิม้ หวานให้ผเู้ ป็นยาย
"เนตรไปท�ำงานก่อนนะคะคุณยาย เดี๋ยวจะสาย"
"เดี๋ยวสิคุณ ท�ำแผลให้หน่อย"
"ท�ำไมฉันต้องท�ำด้วย"
"ก็ผมท�ำเองไม่ถนัด เมื่อวานผมพันเองก็เละเทะไปหมด"
หญิงสาวขบฟันกรอด ไม่รเู้ ป็นเวรเป็นกรรมอะไรของเธอถึงต้องมาคอย
ประคบประหงมดูแล 'ภาระ' มันใช่เรือ่ งของเธอรึไง
"ผมป่วยอยู่นะคุณ ขยับนิดหน่อยก็เจ็บแล้ว"
จะว่าไปผ้าพันแผลของเขาก็พนั กันยุง่ เหยิงจริงๆ นัน่ แหละ ถ้าไม่ดแู ล
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รักษาให้ดี เกิดแผลติดเชือ้ ขึน้ มาเธอคงต้องหามหมอนี่ไปหาหมอ เสียเงิน
เสียทองอีก
"ไปนั่งที่โซฟาสิ เดี๋ยวท�ำแผลให้"
เนตรอัปสรลุกไปหยิบอุปกรณ์มาท�ำแผล แต่แทนที่เขาจะนั่งเฉยๆ
กลับเอนหลังจ้องเธอไม่วางตา ท�ำเอาดวงหน้าหวานร้อนวูบ มือบางทีก่ ำ� ลัง
ม้วนผ้าก๊อซให้กระตุกแน่นขึน้ จนชายหนุม่ สูดปาก
"เจ็บนะคุณ"
"นั่งนิ่งๆ แล้วก็หลับตาด้วย"
"หลับตาก็ไม่เห็นสิว่าคุณรังแกผมยังไง"
"งั้นก็พันเอง"
"ก็ได้ๆ สวยซะเปล่า ดุจริง"
"บ่นอะไร"
"ผมชมต่างหาก หูหาเรื่องนะเราน่ะ"
เจ้าบ้านสาวถลึงตาใส่พลางก้มหน้าก้มตาพันผ้าให้เรียบร้อยก่อนก�ำชับก�ำชา
"เสร็จแล้ว ท�ำตัวดีๆ ช่วยคุณยายท�ำงานบ้านด้วย เข้าใจไหม"
ทว่าชายหนุ่มกลับยกมือข้างที่ไม่ได้เข้าเฝือกขึ้นลูบคางไปมา
"ผมว่าหนวดเริ่มขึ้นแล้วนะ คุณโกนให้หน่อยสิ"
"มันจะมากไปแล้ว ฉันไม่ใช่คนรับใช้ของคุณนะ"
อารามหมั่นไส้ท�ำให้หญิงสาวคิดหาช่องทางเขี่ยหมอนี่ ไปให้พ้น
จากบ้านโดยเร็ว รอยยิม้ เจ้าเล่หผ์ ดุ ขึน้ ยามกวาดมองเสือ้ ยืดแถมฟรีตวั หลวม
กับกางเกงเลห้าส่วนที่ให้เขายืมเมือ่ คืน
"ถามจริง อยากกลับบ้านรึเปล่า"
"อยากสิ ถามแปลกๆ"
"งั้นไปเปลี่ยนชุดสูทหน่อยสิ"
"ร้อนจะตายชัก เห็นเทอร์โมมิเตอร์บนผนังโน่นไหม สามสิบเจ็ดองศา
นะคุณ"
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"ฉันไม่ได้จะให้ใส่สูทอยู่บ้าน แค่ให้เปลี่ยนแป๊บนึง เสร็จธุระแล้วก็
เปลีย่ นกลับ"
เขาเบะปากจ�ำใจลุกขึ้นยืนพลางกวักมือ
"อะไรของคุณ"
"ช่วยเปลี่ยนหน่อย ผมเดี้ยงอยู่ ใส่เสื้อไม่ถนัด"
"ทะลึ่ง! ทีเสื้อยืดกับกางเกงเลยังใส่ได้เลย"
"มันใส่ยากกว่ากันตัง้ เยอะ เสือ้ เชิต้ แขนก็ยาว กระดุมตัง้ กีเ่ ม็ด ไหนจะ
กางเกงอีก มีทงั้ ซิปทัง้ ตะขอ ยุง่ ยากจะตาย"
"พอๆ ไม่ต้องบอกละเอียดขนาดนั้น"
"ผมกลัวคุณไม่เห็นภาพความยากล�ำบากของผมน่ะสิ"
"งั้นไม่ต้องเปลี่ยนกางเกง แค่ใส่เสื้อเชิ้ตกับสูทก็พอ"
แต่แทนที่หมอนี่จะเดินไปเปลี่ยนชุดในห้องน�้ำ กลับถอดเสื้อยืด
ตัวหลวมโพรกทิ้งต่อหน้า อวดบ่ากว้างและกล้ามเนื้อลอนสวยเหมือน
นักกีฬาว่ายน�้ำ ท�ำเอาเธอต้องรีบเสมองทางอื่น
"ใส่เสื้อให้หน่อยสิคุณ"
"มีมือก็ใส่เองสิ"
"ไม่ถนัด"
เนตรอัปสรเห็นความทุลกั ทุเลของอีกฝ่ายทีพ่ ยายามเอาแขนเข้าไปใน
เสือ้ เชิต้ แขนยาวแล้วก็ตอ้ งลุกเข้าไปช่วยสวมเสือ้ ให้กอ่ นติดกระดุมให้เรียบร้อย
แต่ความช่วยเหลือดังกล่าวท�ำให้เธอต้องยืนชิดเขามาก...มากเกินไปจนได้
กลิน่ กายของบุรษุ เพศ สัญญาณอันตรายสัง่ ให้เธอถอยหนี แต่ชา้ ไปเมือ่ จูๆ่
เขาก็วางลูกคางเหนือศีรษะเธอ ความใกล้ชิดนั้นท�ำให้ทั้งสองเหมือนคู่รัก
มากกว่าคนแปลกหน้าทีเ่ พิง่ รูจ้ กั กันไม่กวี่ นั
"ตายักษ์!"
"หืม ยายแคระ เราชื่อคล้องกันดีเนอะคุณ"
"คล้องกะผีน่ะสิ"
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คนถูกแกล้งยกมือทุบอกอีกฝ่ายหนึง่ ที รีบขยับตัวถอยออกมา อดคิด
ไม่ได้วา่ หากเขาไม่เดีย้ งแบบนีเ้ ธอคงถูกโจรหืน่ รวบเข้าไปกอดแนบอกกว้าง
แล้วรังแกเธออย่างเอาแต่ใจไปแล้ว
"ไปยืนตรงผนังโน่น"
"ยังไม่ได้ใส่สูทเลย"
"ไม่ต้องแล้ว เสื้อเชิ้ตตัวเดียวพอ"
เขาก้าวไปยืนแผ่นหลังชิดผนังพลางรับกระดาษเอสี่ระบุข้อความว่า
'คนหาย' ที่หญิงสาวยื่นมาให้เขาถือไว้
"อะไรน่ะคุณ"
"ยืนนิ่งๆ สิ"
ชายหนุม่ ย่นคิว้ เมือ่ เห็นหญิงสาวหยิบมือถือขึน้ มากดถ่ายรูป แต่เพราะ
เขารีบยกมือขึน้ มาจะบังหน้า รูปถ่ายจึงไม่ชดั มาก
"ท�ำอะไรน่ะ"
"ประกาศคนหายไงล่ะ ฉันจะโพสต์ลงเฟซบุ๊ก ไม่แน่นักสืบโซเชียล
อาจช่วยตามหาครอบครัวให้คุณก็ได้"
"แล้วถ้าคนร้ายเจอผมก่อนล่ะ อย่าลืมสิวา่ ผมถูกซ้อมนะคุณ เผลอๆ
พวกมันอาจคิดว่าผมตายไปแล้ว แต่พอเห็นรูปผมก็เลยตามมาฆ่า"
"ยักษ์พูดมาก็มีเหตุผลนะเนตร"
คุณยายเข้ามาสมทบ สีหน้าเคร่งเครียด
"แล้วไม่งนั้ จะตามหาครอบครัวเขายังไงล่ะคะคุณยาย รอให้เขาจ�ำได้
ไม่ตอ้ งรอไปจนแก่เหรอคะ"
"ยายว่าอีกไม่นานยักษ์คงเริ่มจ�ำได้"
"แต่เนตรใจร้อนนี่คะคุณยาย ลงให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยดีกว่า"
"แล้วถ้าผมไม่รอดล่ะ"
"คุณก็ซวย โดนคนร้ายฆ่าหมกป่าหรือไม่ก็เผานั่งยางไงล่ะ"
"คุณยายดูเนตรพูดสิครับ ไม่สงสารผมบ้างเลย"
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ยักษ์รา่ งใหญ่หนั ไปอ้อนคุณยาย ท�ำเอาผูเ้ ป็นหลานขึงตาใส่ ยิง่ ได้ยนิ
หญิงชราเข้าข้าง หลานสาวหน้าหวานยิง่ เดือดปุด
"เรื่องนี้ยายว่าใจเย็นๆ ดีไหมเนตร ยักษ์พูดมาก็น่าคิดนะลูก"
"ใช่ครับ ถ้าคนร้ายตามหาผม คุณคิดว่าคุณกับคุณยายจะไม่เจอลูกหลง
เหรอ"
"งัน้ ก็ยงิ่ ให้เขาอยูบ่ า้ นนี้ไม่ได้ใหญ่คะ่ คุณยาย ไปอยูว่ ดั ไหมล่ะ ฉันจะ
ลองไปคุยกับหลวงตาให้"
"เอาความเดือดร้อนไปให้พระ บาปกรรม"
"แล้วท�ำไมฉันต้องแบกความซวยไว้เองด้วยล่ะ"
"ผมอาจจะเป็นตัวน�ำโชคของคุณก็ได้ หน้าตาผิวพรรณผุดผ่อง ผู้ดี
ทุกกระเบียดนิว้ ขนาดนีต้ อ้ งเป็นลูกคนมีเงิน มีอำ� นาจล้นฟ้า เนรมิตอะไรให้คณุ
ก็ได้ รับรองว่าผมจะใช้เงินคืนคุณสิบเท่ายีส่ บิ เท่าเลย"
เธอไม่ได้งกหรอกนะ แต่คนเราท�ำอะไรก็ตอ้ งหวังผลนิดหน่อยไม่ใช่เหรอ
เงินแต่ละบาทหาง่ายเสียที่ไหน กว่าเธอจะขายกระเป๋าได้สกั ใบต้องปากเปียก
ปากแฉะ ยกมือไหว้ปลกๆ แต่ขนื ยอมรับโต้งๆ หมอนีต่ อ้ งหาว่าเธองกแน่
"คิดว่าเงินแค่นี้ซื้อฉันได้รึไง"
"ได้!"
"เอ๊ะ!"
"ล้อเล่นน่า ขอผมอยู่ด้วยพักหนึ่งนะคุณ อย่าเพิ่งไล่เลย"
"จริงด้วยลูก ยักษ์หนีร้อนมาพึ่งเย็น จะรีบไล่เขาไปไหน เรื่องรูปนี่
ก็เก็บไว้ก่อน ไม่แน่อีกสักวันสองวันยักษ์อาจจะจ�ำได้ก็ได้นะลูก"
คุณยายถึงกับออกปากขอร้องแทน หลานสาวจะกล้าขัดได้อย่างไร
"เห็นแก่คณุ ยายหรอกนะ แต่ถา้ คุณยังพูดไม่เข้าหู ท�ำตัวน่าสงสัยล่ะก็
รับรอง...โลกรูแ้ น่!"
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บทที่

5

พระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก

พระศุกร์เข้าไม่ทนั ไร พระเสาร์กแ็ ทรกเข้ามาหน้าตาเฉย ช่วงนีค้ วามซวย
เลยพุง่ ชนเนตรอัปสรบ่อยนัก จูๆ่ คนที่ไม่อยากเจอก็เรียงแถวดาหน้าเข้ามา
ไม่หยุด
"ท�ำงานห้างเดียวกัน แต่ไม่คอ่ ยเจอกันเลยนะ หรือว่าจงใจหลบหน้าฉัน"
คนถูกแขวะลอบถอนหายใจ แทนที่จะได้เดินไปกินข้าวในโรงอาหาร
ซึง่ ตัง้ อยูช่ นั้ ห้าของห้างเอด้าอย่างสบายอกสบายใจ กลับถูกคูอ่ ริสาวร่างสูง
ขวางทางเข้าจนได้
"ท�ำไมฉันต้องหลบเธอด้วยล่ะ"
"ไม่รู้สิ ก็เห็นเธอหลบมาตลอดนี่"
รูว้ า่ อีกฝ่ายก�ำลังยัว่ โมโห แต่ในใจคนฟังอดเดือดดาลไม่ได้ เพราะแม่
ของลวิตราขโมยพ่อของเธอไป ท�ำให้แม่ของเธอตรอมใจและจากไปหลังจาก
เลิกรากับพ่อไม่ถงึ ปี แต่เรือ่ งนีจ้ ะโทษแม่ของลวิตราฝ่ายเดียวก็ไม่ถกู นัก พ่อ
พ่ายแพ้ตอ่ เงินตราของแม่ลวิตรา เลยทิง้ เธอกับแม่ไปอย่างไร้เยือ่ ใย
การเติบโตมาล�ำพังกับคุณยายท�ำให้หญิงสาวต้องเข้มแข็ง ยืนหยัด
ปกป้องหญิงชราซึ่งเป็นหลักยึดในชีวิตของเธอ
"พ่อเธอมากับแม่ฉันน่ะ ไม่โทรหาล่ะ"
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"ไม่จ�ำเป็น"
"ท�ำไมล่ะ ไม่อยากเจอพ่อเธอเหรอ เห็นเมือ่ ก่อนมาไถเงินพ่อนีน่ า"
เนตรอัปสรขบฟันกรอด หากไม่ใช่เพราะเธอยังเป็นนักเรียนมัธยมต้น
และคุณยายป่วยหนักจนต้องเข้าผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ หญิงสาวไม่มวี นั บากหน้า
ไปขอความช่วยเหลือจากพ่อเด็ดขาด
โชคดีที่หลังเรียนจบรุ่นพี่ชักชวนมาสมัครงานเอสเอแบรนด์หรูอย่าง
แอนนา โอลิเวียร์ เพราะเห็นว่าเธอเรียนจบด้านภาษาจีน ใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนได้ดี ประกอบกับรูปร่างหน้าตาและบุคลิกอ่อนโยนนุม่ นวลเหมาะกับ
เอกลักษณ์ของแบรนด์ทมี่ คี วามอ่อนหวานแบบผูห้ ญิงสมัยใหม่ ทางเมเนเจอร์
จึงรับเข้าท�ำงาน ทัง้ ทีเ่ อสเออีกหลายคนของแบรนด์นมี้ กี ารศึกษาสูงกว่าเธอ
บางรายจบปริญญาโทจากเมืองนอกด้วยซ�ำ้
รูปร่างหน้าตาคงพอช่วยให้ตนผ่านเกณฑ์เป็นพนักงานได้ แต่หลังจากนัน้
หญิงสาวอาศัยความขยัน สุภาพอ่อนน้อม และการให้คำ� แนะน�ำทีต่ รงใจลูกค้า
ผลักดันจนเธอกลายเป็นท็อปเซลส์ประจ�ำสาขาเลยมีเงินไปคืนพ่อ ขณะทีล่ วิตรา
อาศัยเงินทองจากครอบครัวน�ำเข้าลิเลียนา แบรนด์เครือ่ งหนังสัญชาติอติ าลี
ซึ่งตั้งช็อปเยื้องกับช็อปของแอนนา โอลิเวียร์ ทั้งคู่เลยกลายเป็นคู่แข่งกัน
โดยปริยาย
"พูดจบแล้วใช่ไหม"
"จะรีบไปไหนล่ะ อ้อ คงจะรีบไปแย่งทีน่ งั่ ในโรงอาหารสินะ เป็นเอสเอ
แอนนาน่าจะมีเงินกินของแพงไม่ใช่เหรอ เอางีไ้ หม ฉันจะบอกคุณแม่ให้ชว่ ย
อุดหนุนเธอหน่อย เธอจะได้มเี งินกินของดีๆ ไงล่ะ"
หากเป็นสมัยนักเรียนไร้เขีย้ วเล็บ เธอคงเก็บความขุน่ ข้องหมองใจไว้กบั ตัว
แล้วกลับไปร้องไห้ซบตักคุณยาย แต่ตอนนีเ้ ธอเติบโต มีอาชีพการงาน ยืนหยัด
ด้วยตนเองและเป็นหลักให้คณุ ยายได้แล้ว หญิงสาวจึงพร้อมตอกกลับทุกหมัด
ทีส่ วนมา
"ไม่จำ� เป็นหรอก แค่นฉี้ นั ก็รบั ลูกค้าวีวไี อพีไม่หวาดไม่ไหวแล้ว แทนที่
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จะมาสงสารฉัน ฉันว่าเธอสงสารตัวเองดีกว่ามัง้ "
"แกหมายความว่าไง"
"ได้ขา่ วว่าค้างจ่ายค่าคอมเอสเออยูไ่ ม่ใช่เหรอ ท�ำไมไม่ขอเงินแม่มาล่ะ
เอ๊ะ หรือว่าธุรกิจของแม่เธอก็ซบเซาจวนจะเจ๊งเหมือนกัน"
"แก..."
เนตรอัปสรแสยะยิ้มเหี้ยม ข้อดีของการเป็นคนโปรดของลูกค้า
กระเป๋าหนักอย่างหนึ่งคือลูกค้ามักหยิบเรื่องโน้นเรื่องนี้มานินทาให้เธอฟัง
เรื่องของแม่ลวิตราก็คือหนึ่งในหัวข้อสนทนา
"เอ๊ะ หรือว่าฉันได้ยนิ ผิดไป จริงๆ แล้วเธอไม่ได้คา้ งจ่าย แต่ตงั้ ใจโกง
ลูกน้อง ก็อย่างว่าแหละนะ ขนาดเสาร์อาทิตย์ลิเลียนายังร้างยังกะป่าช้า
ประสาอะไรกับวันธรรมดา"
ลวิตราขบฟันกรอด ถลึงตาใส่คู่อริด้วยความเดือดดาล
"มากไปแล้วนะเนตรอัปสร อย่าคิดว่าฉันจะยอมแกง่ายๆ นะ นังลูก
ไม่มพี อ่ !"
คนก�ำพร้าพ่อแค่นยิม้ เมือ่ ก่อนปมด้อยนีอ้ าจเคยท�ำร้ายจิตใจตนได้ แต่
เธอเติบโต ผ่านประสบการณ์ชวี ติ มามากจนค�ำพูดพล่อยๆ ไม่อาจบาดหัวใจ
ได้อกี แล้ว
"ฉันก�ำพร้าพ่อ ไม่ใช่เพราะถูกผูห้ ญิงหน้าด้านอย่างแม่เธอแย่งไปเหรอ
แถวบ้านฉันเรียกผูห้ ญิงพวกนีว้ า่ อะไรนะ...อ๋อ เมียน้อยไงล่ะ"
"คอยดูนะ ฉันจะฟ้องเมเนเจอร์แอนนา ให้เขาไล่แกออก!"
เนตรอัปสรคือหนึง่ ในพนักงานตัวท็อป ท�ำยอดให้แอนนา โอลิเวียร์ตอ่ ปี
ตัง้ เท่าไร เมเนเจอร์ไม่สนใจเรือ่ งส่วนตัวงีเ่ ง่าพวกนี้ แล้วก็ไม่โง่เขีย่ คนท�ำเงิน
ท�ำทองให้แบรนด์ออกแน่นอน
"ฟ้องอะไรดีละ่ อีฟ ฟ้องว่าฉันเหน็บแนมทีแ่ ม่เธอเป็นเมียน้อยพ่อฉัน
เหรอ"
"แม่ฉันไม่ใช่เมียน้อย แม่แกต่างหากที่ให้ความสุขพ่อแกไม่ได้ เขา
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ก็เลยมาซบอกแม่ฉัน ตัวเองไม่มีอะไรดีแล้วมาโทษคนอื่น"
"ตรรกะง่าวๆ แบบนีย้ งั กล้าพูด ถามจริงนะ ไม่เคยส่องกระจกดูตวั เอง
เลยเหรอ"
"แก..."
เนตรอัปสรกระตุกยิ้มหยันพลางยกมือโบก "วันนี้ลับฝีปากแค่นี้พอ
กลับไปท�ำการบ้าน แล้วค่อยมาสู้กันใหม่เนอะ"
พูดจบสาวหน้าหวานก็เดินนวยนาดจากไปด้วยท่าทีของผูช้ นะ โดยมี
หฤทัยเพือ่ นร่วมงานรีบตามมาด้วยสีหน้าทึง่ จัด
"เห็นหน้าหวานๆ ไม่ยักรู้ว่าแกจะซัดแม่นั่นจนใบ้แดกได้"
"เรือ่ งอะไรจะงอมืองอเท้า ยอมถูกรังแกฝ่ายเดียวล่ะ ไปกินข้าวเหอะ
หิวแล้ว"
"เพิง่ ต้นเดือนเองนะเนตร ลงไปหม�ำ่ ซูชกิ นั ไหมอะแก เห็นมีโปรลดตัง้
ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะ"
ทว่าในฐานะหัวหน้าครอบครัว แบกรับค่าใช้จา่ ยมากมายในบ้าน รวมถึง
ค่ารักษาพยาบาลของคุณยาย เธอต้องจ�ำใจปฏิเสธ
"ลดจากราคาเท่าไรล่ะไจ๋ จากสองพันรึเปล่า กินโรงอาหารเหอะ อิม่
เหมือนกัน"
"นานๆ ทีไงแก ต้นเดือนเองนะ"
"ก็เพิ่งต้นเดือนไง เหลืออีกตั้งหลายอาทิตย์กว่าจะสิ้นเดือน"
"ฉันเห็นแกเขียมแบบนี้ ถามจริงเอาเงินไปท�ำอะไรหมด ของแบรนด์เนม
ก็ไม่คอ่ ยใช้ มีแต่ถอื กระเป๋าของแอนนารุน่ เมือ่ สีป่ กี อ่ น"
"ก็เก็บเงินไว้จา่ ยค่าน�ำ้ ค่าไฟ ค่ากินอยู่ แล้วก็สอยตุน่ ทีอ่ ยากได้นะ่ สิ"
"ของที่ว่าน่ะอะไร แพงมากรึไง"
"ไม่แพงมาก แต่เยอะ ออกมาหลายคอลเล็กชั่น ตามเก็บไม่หวาด
ไม่ไหว...ไปเหอะน่า เดี๋ยวฉันเลี้ยงชามะนาว"
"กล้วยบวชชีด้วยได้ไหมล่ะ"
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"ให้สองถ้วยเลย"
ใครดีกบั เธอ เนตรอัปสรพร้อมดีดว้ ย แต่ถา้ ใครร้าย เธอก็พร้อมสวนกลับ
ทุกวิถที าง ดังเช่นแฟนเก่าอย่างฤทธาทีบ่ งั เอิญเจอกันขากลับจากโรงอาหาร
"บังเอิญจังนะเนตร"
"บังเอิญไปมั้งคะ"
แม้ภรรยาของฤทธาจะเปิดร้านอาหารในห้างนี้ แต่เธอและเขากลับ
ไม่คอ่ ยเจอกันบ่อยนักเพราะเวลาไม่ตรงกัน การเจอแฟนเก่าใกล้ทางเดินกลับ
ช็อปแอนนา เธอกลับคิดว่าเขาจงใจมาดักรอเสียมากกว่า
"ฉันไปเข้าห้องน�้ำก่อนนะ แล้วเจอกันที่ช็อป"
เนตรอัปสรพยักหน้าให้เพื่อนร่วมงาน ก่อนหันมาจ้องชายหนุ่มด้วย
สีหน้าเบื่อหน่าย
"มีอะไรเหรอคะคุณฤทธิ์"
"เรียกเสียห่างเหินเลย เนตรก็รู้ว่าเราเคยเป็นอะไรกัน"
อดีตแฟนสาวเลิกคิ้วมองคนพูดด้วยสีหน้าเรียบเย็น ไม่เข้าใจตนเอง
เหมือนกันว่าเคยชื่นชอบผู้ชายสารเลวคนนี้ได้อย่างไร โชคดีที่เธอไม่เคย
พลาดท่าเสียทีให้หมอนีเ่ จาะไข่แดง ไม่งนั้ คนพรรค์นคี้ งรังควานไม่เลิกรา
"เนตรก็รู้ว่าเราเคยรักกันมากแค่ไหน พี่ยังไม่ลืมเรื่องของเรานะ"
"ฉันก็ไม่ลมื ว่าคุณแต่งงานมีลกู แล้ว แถมตอนนีภ้ รรยาของคุณก็กำ� ลังท้อง
ลูกคนทีส่ องอยู"่
"เนตรรู้เรื่องของพี่ละเอียดแบบนี้ แปลว่ายังลืมพี่ไม่ลงใช่ไหม"
"เปล่าค่ะ ภรรยาของคุณส่งข้อความมาบอก ถ้างัน้ ฝากบอกเธอด้วย
นะคะว่าวางใจได้ อะไรทีฉ่ นั เขีย่ ทิง้ แล้วก็ไม่คดิ จะกลับไปหยิบขึน้ มาอีก"
แทนทีจ่ ะละอายแก่ใจ แฟนเก่ากลับพูดหน้าตาเฉยว่า "พีไ่ ม่เคยรูเ้ ลยว่า
เมียพีม่ าวุน่ วายกับเนตร พีจ่ ะจัดการให้นะ"
"คนอย่างคุณกล้าท�ำอะไรภรรยาของคุณด้วยเหรอคะ อย่าลืมสิคะว่าคุณ
แต่งงานกับภรรยาเพราะเงินของเธอ ไม่กลัวถูกเฉดหัวออกจากบ้านเหรอคะ"
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"มากไปแล้วนะเนตร"
"ฉันก็แค่พูดตามที่ได้ยินคนเขานินทากัน ไม่ได้แต่งเติมเลยนะคะ
ฉันว่าทางที่ดีเราต่างคนต่างอยู่จะดีกว่า"
เนตรอัปสรแค่นยิม้ เยาะก่อนขึงไหล่ตรง สาวเท้าจากไปอย่างทระนง
ฤทธาเป็นเพือ่ นต่างคณะ ได้เจอกันเพราะเธอมีเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์
เขาเข้าหาเธอในฐานะเพือ่ น ความอ่อนโยนใจดีของเขาเอาชนะใจเธอจนได้
หลังจากนัน้ อีกสองปีกต็ กลงเป็นแฟนกัน เธอจึงพบว่าแท้จริงแล้วความอ่อนโยน
นุม่ นวลทีผ่ า่ นมาซุกซ่อนความเห็นแก่ตวั เจ้าชู้ ละโมบโลภมาก และพร้อมจะ
ท�ำทุกอย่างเพือ่ เอาชนะโดยไม่คำ� นึงถึงความถูกต้อง
เขาเป็นผูช้ ายคนแรกทีเ่ ธอพาไปพบคุณยายและแนะน�ำว่าเป็นคนรูใ้ จ
แต่วนั หนึง่ เมือ่ เงินตรามีคา่ มากกว่าหัวใจ เขาก็จากไปอย่างง่ายดาย...ไม่ตา่ งจาก
พ่อ!
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บทที่

6

แคระซ่อนรูป

สภาพห้องครัวของบ้านหลังกะทัดรัดเล็กเท่าแมวดิ้นตายมีโต๊ะกลาง
วางข้าวของคั่นกลางระหว่างเตาแก๊สกับประตูบานเลื่อน ข้างซิงก์ล้างจาน
มีชั้นวางเหล็กส�ำหรับตากจาน ถัดไปด้านในสุดเป็นตู้เย็นสีเทาหลังย่อม
ทุกอย่างในนี้ช่างเล็กกะทัดรัดไม่ต่างจากบ้านคนแคระในนิทาน เห็นแล้ว
คนตัวใหญ่ถงึ กับลอบถอนหายใจ แต่ก็ไม่วายเอ่ยเสียงทุม้ นุม่ กับเจ้าของบ้าน
วัยชรา
"มีอะไรให้ช่วยไหมครับคุณยาย"
ทีจ่ ริงไม่ได้อยากช่วย ขีเ้ กียจจะแย่ แต่เห็นว่าหญิงชราใจดีมนี ำ�้ ใจเอือ้ เฟือ้
ก็เลยถามพอเป็นพิธี
"ยักษ์ออกไปเด็ดใบกะเพราที่ริมก�ำแพงหน่อยสิลูก"
"อ่อ...ได้ครับคุณยาย"
เขารับกะละมังสแตนเลสใบเล็กจากคุณยายแล้วเดินดุม่ ๆ ออกจากบ้าน
ไม่นานก็กลับมาพร้อมเหงือ่ ซึมเต็มหน้าผาก
"ยักษ์เด็ดโหระพามาท�ำไมลูก"
"ไม่ใช่เหรอครับ ผมนึกว่าเป็นใบกะเพรา กลิ่นมันฉุนๆ เหมือนกัน"
ชายหนุม่ หยิบผักสีเขียวขึน้ มาดม มองเจ้าของบ้านตาซือ่ แสร้งแยกแยะ
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ใบกะเพรากับโหระพาไม่ออก เพราะขืนโชว์วา่ ตนท�ำกับข้าวเป็น คนขีเ้ กียจ
คงถูกใช้ไปเด็ดผักนอกบ้านอยูเ่ รือ่ ย อากาศร้อนจะตาย ใครจะอยากออกไป
ยืนตากแดด
"คงไม่เคยหยิบจับงานหนักเลยใช่ไหมลูก"
ชายหนุ่มยิ้มแห้งๆ
"งั้นเดี๋ยวยายพายักษ์ไปดู วันหลังจะได้เลือกเป็นนะลูก"
"ครับคุณยาย"
แปลงปลูกผักทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าริมก�ำแพงมีพืชผักสวนครัวเรียงกัน
เป็นตับ เขายืนฟังคุณยายชีม้ อื พลางอธิบายพืชแต่ละชนิดด้วยความสนใจ
"คุณยายรู้เยอะจัง"
"ยายเป็นเด็กต่างจังหวัด ตอนเด็กๆ แม่ของยายก็ปลูกผักพวกนี้ไว้
เต็มสวน อยากกินอะไรก็มาเด็ด พอแต่งงานสามีกเ็ ลยกันทีไ่ ว้ให้ยายปลูกผัก
ด้วย"
"แล้วสามีคุณยายล่ะครับ"
"จากไปนานแล้วล่ะลูก"
"ขอโทษครับคุณยาย ผมไม่น่า..."
"ไม่เป็นไรหรอกลูก"
ขณะทีบ่ รรยากาศอึดอัดลอยคว้างระหว่างคนทัง้ สอง จูๆ่ เสียงใสก็ดงั ขึน้
ทีห่ น้าประตูรวั้
"คุณยาย คุณยายจ๋า"
หญิงชราหันมองหญิงสาววัยรุน่ หน้าอ่อนทีโ่ ผล่หน้ามาทางรอยแยกของ
ประตูรวั้ แล้วยิม้ ให้อย่างอ่อนโยน
"หวานใจเข้ามาสิลูก ยายไม่ได้ล็อกประตู"
หญิงสาวในชุดนักศึกษาไว้ผมซอยสั้น ตาเรียวเล็กแบบคนมีเชื้อจีน
ยกมือไหว้คณุ ยาย แต่สายตากลับเหลือบแลไปทางชายหนุม่ ลุคโอป้าเกาหลี
ซึง่ ยืนอยูท่ างด้านหลังหญิงชราด้วยความสนอกสนใจ
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"ใครเหรอคุณยาย หล่อจัง"
"หวานใจ!"
คุณยายปรามอย่างอ่อนใจ ท�ำเอาสาววัยรุ่นยิ้มตาหยี
"ก็เขาหล่อจริงๆ นี่นา ว่าแต่พี่เขาเป็นใครอะ แฟนพี่เนตรเหรอ"
"ไม่ใช่"
"ไม่ใช่แฟนพี่เนตร แล้วท�ำไมอยู่บ้านคุณยายล่ะ หรือว่าเป็นญาติ?"
ทว่าแทนที่จะตอบค�ำถาม หญิงชรากลับเลือกตัดบทแทน
"หวานใจมาหายายมีอะไรรึเปล่าลูก"
"หวานลืมไปเลย มัวแต่มองหน้าหล่อๆ ของพีเ่ ขา คือแม่ให้แวะมาถามว่า
คุณยายจะเอาปลาช่อนไหม ของเพิง่ เข้าเลยจ้ะ แม่จำ� ได้วา่ เห็นคุณยายเคยสัง่ ไว้"
"เอาสิ ยายว่าจะท�ำปลาช่อนลุยสวน พ่อยักษ์กินเผ็ดได้ไหมลูก"
"ได้นิดหน่อยครับคุณยาย"
"ชือ่ ยักษ์เหรอคะพี"่ สาววัยรุน่ กระแซะถาม ท�ำเอาหญิงชราส่ายหน้าระอา
"หวานใจ!"
"แค่ถามชือ่ เองคุณยาย ถ้าไม่ใช่แฟนพีเ่ นตร งัน้ หวานจีบได้ใช่ไหมจ๊ะ"
"เด็กคนนี้เซี้ยวจริงๆ"
"ก็พี่เขาหล่อนี่นา หวานขอเบอร์หน่อยสิจ๊ะพี่ยักษ์"
"ไม่มี!"
เขาตอบเสียงห้วน ก่อนหันไปวุน่ วายกับการเด็ดใบกะเพราต่อ หวานใจ
จึงดึงแขนหญิงชราให้ออกห่างจากคนหน้าดุ
"หยิ่งน่าดูนะคุณยาย"
"ยักษ์ไม่ค่อยสบายน่ะ"
"ตกลงเขาเป็นอะไรกับคุณยายเหรอจ๊ะ"
"ไม่ได้เป็นอะไร เนตรช่วยยักษ์ไว้ แต่เขาจ�ำไม่ได้วา่ ตัวเองเป็นใคร ยาย
เลยให้พกั ทีน่ ชี่ วั่ คราวไปก่อน"
"พักบ้านหวานก็ได้นะจ๊ะ"
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"ยายเด็กคนนีท้ ะเล้นนักเชียว ขืนยักษ์ไปอยูบ่ า้ นหวานใจ แม่เราไม่ได้
อยูแ่ ผงหรอก คงนัง่ เฝ้าเราทัง้ วัน"
"แหม หล่อกล้ามแน่นขนาดนี้ หวานอดมองไม่ได้นี่จ๊ะ"
"เป็นสาวเป็นนาง พูดจาให้มนั เรียบร้อยหน่อยหวานใจ ใครได้ยนิ เข้า
มันไม่งาม"
"หวานพูดเฉพาะคนรู้จักหรอกน่า ว่าแต่คุณยายให้เขามาอยู่ด้วย
ไม่กลัวเขาเข้าหาพีเ่ นตรเหรอ พีเ่ นตรสวยจะตาย"
"ยักษ์เจ็บหนักขนาดนีจ้ ะไปท�ำอะไรยายเนตรได้ อย่าลืมสิวา่ ยายเนตร
เป็นยูโดสายด�ำ"
"จริงด้วย นักเลงแถวนีย้ งั ไม่กล้าแซวพีเ่ นตรเลย เอาเป็นว่าหวานไป
บอกแม่กอ่ นนะจ๊ะ แล้วเดีย๋ วตอนเย็นหวานเอาปลามาให้"
ก่อนกลับเด็กสาวยังไม่วายโน้มหน้าเข้าหาหญิงชราแล้วกระซิบกระซาบ
เสียงแผ่ว
"ถ้าหมอนีม่ อี ะไรไม่นา่ ไว้ใจ คุณยายโทรหานะ หวานจะรีบแว้นมาช่วย"
"ไม่มีอะไรหรอกน่า ไปเถอะไป"
หลังจากเก็บใบกะเพราเสร็จแล้ว ชายหนุ่มก็ถือกะละมังสแตนเลส
เดินตามหญิงชราเข้าบ้าน พอเห็นเจ้าของบ้านชะงักฝีเท้า คนทีเ่ ดินตามมา
เลยอดแปลกใจไม่ได้
"มีอะไรรึเปล่าครับคุณยาย"
"ยายยังไม่ได้ตากผ้าเลยลูก มัวท�ำโน่นท�ำนีจ่ นลืม เดีย๋ วยายไปตากผ้า
ก่อนนะลูก"
ชายหนุม่ ผงกศีรษะ ในใจรูส้ กึ ผิดทีป่ ล่อยให้หญิงชราไปตากผ้า แทนที่
เขาจะอาสาท�ำเอง แต่ความขีเ้ กียจท�ำให้ตนยกข้ออ้างว่าร่างกายยังเดีย้ งอยู่
ไม่ควรออกแรงมาก แต่ผา่ นไปสิบนาทีแล้วคุณยายยังไม่กลับมาจากหลังบ้าน
เขาจึงรีบอ้อมไปยังลานซักล้างหลังบ้านแล้วพบว่าหญิงชราก�ำลังนัง่ พิงผนัง
ใบหน้าซีดเผือด ท�ำเอาชายหนุม่ รีบโผเข้าไปพยุงด้วยสภาพทุลกั ทุเล
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เขาคุกเข่าลงกับพื้น ใช้แขนข้างที่ไม่เจ็บพยุงคุณยายให้ลุกขึ้นยืน
"เป็นยังไงบ้างครับคุณยาย"
"แค่ลื่นล้มน่ะลูก ยายลืมไปว่าเมื่อคืนฝนมันตก พื้นเลยลื่น ยาย
ไม่เป็นอะไรมาก ไม่อยากรีบลุก เดี๋ยวบ้านหมุน"
"แล้วเจ็บตรงไหนไหมครับ"
"ไม่หรอกลูก ยักษ์เข้าไปนั่งในบ้านเถอะลูก เดี๋ยวยายตากผ้าก่อน"
ความรูส้ กึ ผิดเอาชนะความขีเ้ กียจได้ชะงัดนัก เขาจึงส่ายหน้าปฏิเสธ
"เดีย๋ วผมตากผ้าให้เองครับ คุณยายเข้าไปพักในบ้านก่อน แค่เอาเสือ้ ผ้า
ออกมาตาก ผมท�ำได้ครับ"
"แต่ยาย..."
"ไม่มีแต่ครับ เกิดคุณยายล้มไปอีก ผมคงรู้สึกผิดกว่านี้"
ไม่รอให้คณุ ยายปฏิเสธก็พยุงร่างบอบบางเข้าบ้าน ก่อนย้อนกลับมายืน
หน้าเครือ่ งซักผ้า แค่หยิบเสือ้ ผ้าออกมาใส่ไม้แขวนแล้วตากบนราวตากผ้า
ไม่เห็นจะยากตรงไหน
ทว่าสภาพร่างกายไม่เอื้ออ�ำนวยท�ำให้เขาใช้เวลาตากเสื้อผ้าอยู่นาน
สองนาน กระทัง่ ถึงชุดชัน้ ในลูกไม้สแี ดงตัวจิว๋ ทีท่ ำ� ให้พอ่ บ้านจ�ำเป็นใจสัน่ รัว
ซ่อนรูปไปแล้วนะแคระ!
สัญชาตญาณดิบที่ผุดขึ้นไม่รู้จักเวล�่ำเวลาท�ำให้ชายหนุ่มแอบคิดว่า
หากเจ้าของร่างอ้อนแอ้นอยู่ในชุดชั้นในตัวจิ๋วจะเป็นเช่นใด จินตนาการ
ทะลึ่งตึงตังเริ่มด�ำดิ่งลึกลงไป...ลงไปอีก...ลงไปลึกมากๆ จนหัวใจเต้นรัว
และท�ำให้รา่ งกายร้อนวูบวาบ ยากจะควบคุมแรงปรารถนาทีผ่ ดุ พรายขึน้ มา
ไม่หยุดหย่อน
ปกติแล้วคุณยายจะพับเสื้อผ้าทุกชิ้นอย่างเรียบร้อยแล้วน�ำมาวางไว้
ทีป่ ลายเตียง แต่สภาพเสือ้ ผ้าทีก่ องสุมๆ อยูบ่ นเตียงท�ำให้เนตรอัปสรคิดเป็น
อย่างอืน่ ไม่ได้เลย นอกจากเป็นฝีมอื ผูอ้ าศัย พอคิดว่าเขาเข้ามาในห้องนอน
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ส่วนตัว เจ้าของห้องก็รบี เดินส�ำรวจรอบห้องละม้ายต้องการจับผิด ยังดีทเี่ ธอ
ไม่เก็บของมีคา่ ไว้ในบ้าน ของมีคา่ ทีส่ ดุ ในห้องเห็นจะเป็นบรรดาตุก๊ ตายอดมนุษย์
สุดรักสุดหวงในตูก้ ระจกบานยาวซึง่ เรียงชิดผนังนีต่ า่ งหาก
"คงไม่มีอะไรหายหรอกมั้ง"
ไว้พรุ่งนี้ค่อยลุกมาไฝว้หมอนี่แล้วกัน วันนี้ง่วงเต็มที ทว่าจังหวะที่
ก�ำลังเก็บเสื้อผ้าเข้าตู้ เธอกลับพบว่าลูกไม้บริเวณทรวงอกของเสื้อชั้นใน
มีรอยขาดวิน่
"ลามก!"
อยากจะลงไปวีนคนบวมๆ ให้รแู้ ล้วรูร้ อด แต่การพูดถึงชุดชัน้ ในกับ
ชายแปลกหน้าออกจะล่อแหลมเกินไป แม้รา่ งกายฟกช�ำ้ แต่ขนึ้ ชือ่ ว่าเป็นผูช้ าย
แถมยืนหนึ่งเรื่องกวนประสาท เธอเลยคิดว่าต้องหยิบเรื่องอื่นมาเฉ่งดีกว่า
ดังนัน้ ในวันรุง่ ขึน้ เนตรอัปสรจึงเท้าเอวมองคนตัวใหญ่ทนี่ งั่ เอกเขนกดูทวี ดี ว้ ย
สีหน้าพร้อมหาเรือ่ ง
"เมื่อวานคุณตากผ้าให้ฉันใช่ไหม"
"อืม ไม่ต้องขอบคุณหรอก เรื่องเล็กน้อย"
"ฉันไม่ได้ขอบคุณ แต่จะเฉ่งคุณต่างหาก ตากผ้าประสาอะไร เสือ้ ยืด
ของฉันยืดหมด"
"ขึ้นชื่อว่าเสื้อยืด มันก็ต้องยืดอยู่แล้วไหมคุณ"
"แต่กอ่ นหน้านีม้ นั ไม่ยดื แบบนี้ ฉันซือ้ มาตัง้ แพง ดูสแิ บรนด์ดงั ขึน้ ห้าง
เลยนะ"
เขาหยิบเสื้อยืดมาพลิกดูพลางสอดมือเข้าไปจับเนื้อผ้าก่อนส่งคืน
"ผ้าพื้นๆ แบรนด์วัยรุ่นจากอังกฤษ ไม่กี่ร้อย แพงอะไรกัน"
"คุณรู้ราคาได้ไง"
"เซ้นส์มนั บอกว่าไม่แพง แล้วอีกอย่างคอเสือ้ ย้วยขนาดนี้ เอาไปเป็น
ผ้าขีร้ วิ้ เหอะ"
"เอ๊ะ เสื้อยังใส่ได้ ใส่อยู่บ้านก็ได้ จะทิ้งท�ำไม"
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"จะเขียมไปถึงไหนคุณ"
"ถ้าไม่เขียมจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงคุณล่ะ"
ชายหนุ่มยักไหล่ ไม่รู้สึกรู้สาต่อน�้ำเสียงประชดประชันของอีกฝ่าย
"นึกว่าเก็บเงินซือ้ ฟิกเกอร์ในตูซ้ ะอีก โตแล้วนะคุณ เล่นตุก๊ ตาเป็นเด็กๆ
ไปได้"
"เงินฉัน ฉันจะซื้ออะไรก็เรื่องของฉันปะ"
"ถามจริงนะ ไอ้ตวั ประหลาดสีดำ� แลบลิน้ ฟันแหลมเปีย๊ บ มันน่ารัก
ตรงไหน ซือ้ มาเต็มตู้ รสนิยมมันซือ้ กันไม่ได้จริงๆ"
"มันชือ่ เวนอมย่ะ ถึงหน้าตาจะไม่นา่ มอง แต่โพสเจอร์มนั เท่มากนะ
มองอย่างนีค้ อื อะไร ไม่รจู้ กั ล่ะสิ"
"ไม่รู้จัก ผมไม่สนของเล่นเด็ก"
"ไม่รู้อะไรซะแล้ว มันเป็นตัวร้ายในสไปเดอร์แมน แต่เชื่อไหมว่า
เวนอมดังขนาดมีหนังของตัวเองเลยนะ"
"หน้าตาน่าเกลียดแบบนั้นเนี่ยนะ"
"ก็ใช่นะ่ สิ มันไม่ได้เลวสุดขัว้ แล้วก็ไม่ได้ดแี สนดี มันเทาๆ เหมือน
มนุษย์นะ่ คนเลยชอบเวนอมเยอะมาก เห็นแบบนีค้ า่ ตัวเวนอมแพงๆ ทัง้ นัน้
เลยนะคุณ บางตัวในตูฉ้ นั พรีออเดอร์เกือบปีเลยนะ"
"เท่ตรงไหนก่อน แลบลิ้นปลิ้นตา น่าเกลียดจะตายไป"
"คุณไม่อินก็เรื่องของคุณ ฉันรักของฉันก็แล้วกัน"
พอเห็นแววตาเป็นประกาย สีหน้าชื่นมื่นยามสาวหน้าหวานเอ่ยถึง
ของรักของหวง ชายหนุ่มเลยอดมองซ�้ำไม่ได้
เวลาไม่ดุยายแคระก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ย
"เอาเป็นว่าต่อไปคุณไม่ตอ้ งเข้าห้องฉัน แล้วก็อย่าแตะของฉันอีกก็พอ"
พูดจบหญิงสาวก็สะบัดหน้าเตรียมเดินหนี แต่อีกฝ่ายกลับลุกขึ้นยืน
พลางโน้มหน้าลงมาในระดับสายตาของเธอก่อนเปรยยัว่ เย้า
"ตอนแรกนึกว่าคุณจะบ่นเรื่องผมท�ำเสื้อในคุณขาดเสียอีก"
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คนถูกแซวขบฟันกรอด ถลึงตาใส่ "ลามก! ใครให้คณุ มายุง่ กับเสือ้ ใน
ของฉัน"
"ก็มนั อยูใ่ นเครือ่ งซักผ้า จะไม่ให้ตากได้ไง หรือว่าจริงๆ แล้วจงใจยัว่ ผม
กันแน่?"
"ใครยั่วคุณ พูดให้ดีๆ ฉันคิดว่าคุณยายเป็นคนซักผ้าต่างหาก"
"โตจนป่านนี้แล้วท�ำไมไม่ซักชุดชั้นในเอง"
หญิงสาวเม้มปาก ยกมือขึน้ เท้าเอว เชิดหน้ามองคนตัวใหญ่ทกี่ ำ� ลัง
อมยิ้มราวกับเห็นเธอเป็นตัวตลกเอาไว้ปั่นหัวเล่น จนเธอรู้สึกคันไม้คันมือ
อยากซัดสักป้าบ
"ปกติฉนั ซักเอง แต่วนั ก่อนเหนือ่ ยเลยโยนใส่ตะกร้าไว้ แล้วทีผ่ า่ นมา
ฉันอยูก่ บั คุณยายแค่สองคน ไม่มคี นนอกอย่างคุณมายุง่ สักหน่อย"
"สรุปคือจะโบ้ยว่าผมผิด"
"หรือว่าไม่ผิดล่ะ?"
"ผิดสิ ถ้าคุณไม่ทงิ้ ผม ยอมพาผมกลับบ้านด้วยแต่แรก คุณก็ไม่ตอ้ ง
เหนือ่ ยรบกับผมแล้ว"
"แล้วมันเรื่องอะไร ท�ำไมฉันต้องยอมพาคุณกลับบ้านด้วย"
"คุณก็รวู้ า่ ผมป่วยอยู่ แทนทีจ่ ะสงสารเห็นใจ ดูสิ ให้ผมอยูด่ ว้ ย ผม
ก็คอยเฝ้าบ้านกับดูแลคุณยาย เมือ่ วานคุณยายล้ม ผมยังเข้าไปช่วย แถม
ตากผ้าให้ดว้ ยนะ"
"เมื่อวานคุณยายล้มเหรอ ไม่เห็นมีใครบอกฉันเลย"
"คุณยายคงไม่อยากให้คณุ คิดมากมัง้ เห็นไหมล่ะว่ามีผมอยูด่ ว้ ย คุณ
มีแต่ได้กบั ได้นะ"
ก็จริงของเขา เธอต้องไปท�ำงานทุกวัน ทิง้ คุณยายไว้ทบี่ า้ นคนเดียว
ก็อดห่วงไม่ได้ เธอไม่มเี งินถุงเงินถัง ไม่มมี รดกเจ้าคุณปู่ ยังดีทเี่ ขาคอยดูแล
คุณยายและเป็นหูเป็นตาให้ คิดเช่นนีห้ ญิงสาวจึงค่อยเบาใจ
"งัน้ ต่อไปคุณต้องคอยท�ำงานบ้าน ท�ำอาหาร แล้วก็ไปจ่ายตลาดแทน
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คุณยายเข้าใจไหม"
"ท�ำหมดเลยเหรอ บอกแล้วไงว่าผมท�ำไม่เป็น ผิวพรรณผมเนีย่ ..."
"พอ! ฉันรู้แล้วว่าผิวพรรณคุณผุดผ่องยังกะตูดเด็ก เป็นคุณชาย
ตระกูลสูงศักดิ์พลัดพรากจากคฤหาสน์เจ้าคุณปู่ แต่ตอนนี้คุณอาศัยฉันอยู่
เพราะฉะนั้นหัดท�ำงานให้สมค่ากินอยู่ด้วย พรุ่งนี้วันหยุดฉันจะพาคุณไป
จ่ายตลาด แล้วก็ซอ้ื เสือ้ ผ้าให้ใหม่ อยากกินอะไรก็จดไว้ พรุง่ นีจ้ ะได้ซอื้ ทีเดียว
ปกติคณุ ยายจะไปตลาดทุกๆ สองวัน หลังจากนีค้ ณุ ก็ไปแทนคุณยาย เข้าใจ
ไหม"
"อืม"
"ไปเปิดประตูให้หน่อยสิ ฉันจะถอยรถ"
สัง่ จบยายแคระก็สะบัดหน้าเดินหนีขนึ้ รถ ทิง้ ให้คนรับใช้จำ� เป็นเบะปาก
ด้วยความหมัน่ ไส้
ใช้ดีนัก พ่อจะกว้านซื้อให้หมดตัวเชียว!
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บทที่

7

คุณชายจ่ายตลาด

"เป็นผู้ชายได้ไง ท�ำไมขี่จักรยานไม่เป็น"
"ตรรกะอะไรของคุณเนีย่ เป็นผูช้ ายกับขีจ่ กั รยาน มันเกีย่ วกันตรงไหน"
"ท�ำไมจะไม่เกี่ยว แค่ขี่จักรยานยังท�ำไม่ได้ แล้วจะท�ำอะไรเป็น"
ชายหนุ่มมองคนพูดตาคว�่ำ
ยายแคระตกวิชา Gat/Pat เชื่อมโยงชัวร์
"เยอะแยะ บางทีผมอาจนัง่ เสลีย่ งมาตัง้ แต่เกิด ถนัดชีน้ วิ้ สัง่ งาน หน้าตา
ผิวพรรณแบบนีค้ าบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดแน่ๆ"
ยิง่ ฟังยิง่ หมัน่ ไส้ เกิดมาเนตรอัปสรไม่เคยเจอใครมัน่ หน้าขนาดนีม้ าก่อน
"ถ้าคุณรวยขนาดนัน้ ท�ำไมไม่มีใครตามหาคุณ ในข่าวก็ไม่มี เดีย๋ วนี้
แค่จะหาคนง่ายยังกะอะไร ถ้าไม่ออกข่าวทีวกี ฝ็ ากเพจทีม่ ยี อดฟอลโลเวอร์สงู ๆ
ช่วยตามหา นักสืบโซเชียลเยอะแยะ"
"บางทีทางบ้านอาจไม่อยากให้เอิกเกริก เพราะกลัวผมเป็นอันตราย"
"หรือไม่ก็อยากให้คุณตายๆ ไปซะ"
ค�ำตอบของเธอท�ำเอาจอมกวนประสาทเม้มปาก คนพูดเลยรู้สึกผิด
เสียเอง
"ขอโทษนะ ฉันไม่ได้ตั้งใจ"
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แต่จอมกวนประสาทยังคงนัง่ ซ้อนอยูห่ ลังจักรยาน ไม่ยอมต่อปากต่อค�ำ
เธอไม่รจู้ ะแก้ตวั อย่างไรเลยตัดบทด้วยการออกแรงถีบจักรยานไปข้างหน้า แต่
เพราะคนซ้อนตัวใหญ่ แถมจูๆ่ ก็ยกแขนขึน้ เกาะเอวตนไว้ เล่นเอาหญิงสาว
เบิกตาโพลง หยุดถีบจักรยานกะทันหัน
"ปล่อยเอวฉันนะ!"
"เก๊าะ...ผมกลัวล้ม"
"กลัวนักก็เดินตามมา"
"มันร้อนแล้วก็ไกลด้วย ผมเป็นคนป่วยนะคุณ สภาพยังไม่สมประกอบ
ไม่สงสารบ้างรึไง"
เนตรอัปสรเบะปาก กลอกตามองบน พูดออกมาได้ ตรงไหนเรียกป่วย
แค่เดินเหินไม่คล่องอย่างเดียว แต่ปากนีส่ บั คนหัวแบะได้เลยด้วยซ�ำ้
"ถ้างั้นก็นั่งเฉยๆ อย่ามาเกาะเอวฉัน เกาะราวจับด้านหลังแทนสิ"
"หวงตัวไปได้ ตัวก็สั้นเอวก็หนา ผมไม่คิดไรด้วยสักหน่อย"
คนถูกเหน็บหันมาค้อนขวับ "บูลลี่ฉันเหรอ"
"ไม่ได้บลู ลี่ แค่บอกเฉยๆ ว่าไม่ตอ้ งคิดมาก ผมเกาะเอวเพราะกลัวตก
ไม่ได้แต๊ะอัง๋ "
"ถึงงั้นก็เถอะ ห้ามแตะ ฉันจั๊กกะจี๋"
"ไม่แตะก็ได้" เขาอ้อมมือข้างหนึง่ ไปเกาะราวด้านหลังพลางเร่งคนขี่
"เร็วๆ หน่อยสิ ช้าเป็นเต่าไปได้"
เนตรอัปสรบึนปากด้วยความหมัน่ ไส้ เวรกรรมอะไรนะ ถึงต้องมารับเลีย้ ง
เด็กโค่งแบบอีตานี่
ตลาด 'มงลง' กินพื้นที่เกือบสิบไร่ ตัวอาคารเปิดโล่ง ยกเพดานสูง
มองเห็นโครงเหล็กทีม่ สี นิมเขรอะบนเพดาน บนพืน้ มีเศษขยะให้เห็นเป็นหย่อมๆ
ตามท่อมีกลิน่ เหม็นชวนคลืน่ เหียนลอยอวลขึน้ มาจนคนเจ้าส�ำอางต้องยกมือขึน้
บีบจมูก ก�ำลังจะชักชวนสาวหน้าหวานเดินไปทีอ่ นื่ แต่อกี ฝ่ายกลับเดินน�ำลิว่
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เข้าตลาดไปก่อน เขาเลยจ�ำใจเดินตามเข้าไปอย่างเสียไม่ได้
สภาพภายในตลาดค่อนข้างเฉอะแฉะ บางจุดมีนำ�้ เจิง่ นองจนชายหนุม่
ต้องสับขาหลีก กระนัน้ ความซวยก็ยงั ไม่วายเล่นงานยามมีมนุษย์ปา้ ย�ำ่ เท้า
ผ่านตนไปอย่างรวดเร็ว น�ำ้ สีดำ� กระเซ็นมาเปือ้ นข้อเท้า ท�ำเอาเจ้าของร่างสูง
ผิวขาวผ่องเบะปากด้วยความขยะแขยง
"มีทิชชูไหมคุณ"
"อยากเข้าห้องน�้ำเหรอ"
"เปล่า น�้ำกระเด็น ดูสิคุณ ขาผมเปื้อนหมด"
เนตรอัปสรก้มลงมองรอยน�ำ้ สีดำ� เปรอะข้อเท้าจนเจ้าตัวปัน้ หน้าแหยง
ทีแรกคิดจะเอือ้ เฟือ้ ทิชชูให้ แต่พอนึกถึงฝีปากร้ายกาจของหมอนีเ่ ลยส่ายหน้า
แทน
"ไม่มี แค่เปียกนิดหน่อย จะเป็นไรไป"
"เก๊าะมันเหนอะหนะ ท�ำไมต้องมาตลาดนีด้ ว้ ย สกปรกจะตาย เหม็น
ด้วยนะคุณ ไปทีอ่ นื่ ไม่ได้เหรอ"
"ซื้อของสด ไม่ซื้อในตลาดแล้วจะให้ซื้อที่ไหน"
"ซูเปอร์มาร์เก็ตไงคุณ"
"ฉันเป็นพนักงานกินเงินเดือนนะ ต้องยืนขายของเช้าจรดเย็น เมือ่ ยขา
จะตาย ถามหน่อยฉันจะเอาเงินถุงเงินถังทีไ่ หนมาซือ้ ของในซูเปอร์ฯ บ่อยๆ"
"บอกแล้วไง ผมจ�ำได้เมื่อไรจะคืนเงินคุณหลายเท่าเลย"
คนรักความสะอาดชักสีหน้าใส่ความชืน้ แฉะ เสียงโหวกเหวกข้ามหัวไปมา
ของพ่อค้าแม่คา้ และกลิน่ เหม็นตุทบี่ รรจุอยู่ในสถานทีแ่ ห่งนี้
"แล้วถ้าคุณจ�ำไม่ได้ หรือไม่มีใครมาตามหาคุณเลยล่ะ"
"คุณก็เลี้ยงผมต่อสิ ผมกินไม่จุหรอก"
กล้าพูด!!! อะไรคือกินไม่จุ แต่ข้าวหมดหม้อ ไข่หมดแผง
"ผมว่าจะควบคุมน�ำ้ หนักหน่อย รูส้ กึ อยูบ่ า้ นคุณแล้วกินเก่งชะมัด ต้องหา
อะไรลีนๆ กระแทกปากหน่อย ขอเงินหน่อยสิคณุ สักสองพันก็ได้"
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เนตรอัปสรอยากทึง้ ผมตัวเองนัก เจ้ากรรมนายเวรของตนคงมาผุดมาเกิด
ในรูปของตายักษ์ปกั หลัน่ กระมัง เธอถึงโดนไถไม่หยุด บ่นในใจแล้วก็ควักแบงก์
สีแดงแปะลงบนฝ่ามือหนา
"สามร้อยเนี่ยนะ"
"ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ไง เมือ่ เช้าคุณแค่เอาเสือ้ ผ้าใส่เครือ่ งซักผ้า งานบ้านอืน่ ๆ
ยังไม่ได้แตะ ฉันให้คา่ แรงเต็มก็ดแี ค่ไหนแล้ว อีกครึง่ ชัว่ โมงเจอกันหน้าตลาด
อยากจะกินอะไรก็ไปเลือกแล้วกัน"
ชายหนุม่ ก�ำแบงก์รอ้ ยสามใบในมือ ก่อนจ้องแผ่นหลังบอบบางทีเ่ ดิน
ผ่านหน้าไปด้วยรอยยิม้ เต็มดวงหน้าคมคาย
แยกกันได้ครึง่ ชัว่ โมงเนตรอัปสรก็พบเบอร์โทรศัพท์ของคุณยายผุดขึน้
บนหน้าจอมือถือ อารามตกใจจึงรีบส่งเงินให้แม่คา้ ขายขนมหวานแล้วกดรับสาย
"คุณยายเป็นอะไรรึเปล่าคะ"
"ผมเองคุณ"
"คุณเอามือถือคุณยายมาจากไหน"
"คุณยายให้ผมไว้ สงสัยกลัวคุณทอดทิ้งผมแน่เลย"
เนตรอัปสรขบฟันกรอด ท�ำผิดครัง้ เดียวต้องขุดมาเหน็บแนมยันชัว่ ลูก
ชัว่ หลานเลยไหมตาบ้า
"โทรมามีอะไร"
"คุณอยู่ไหน มาช่วยผมหน่อยสิ"
"เกิดอะไรขึ้น"
"เหอะน่า มาช่วยผมหน่อย ผมอยูแ่ ผงปลาเบอร์เอยีส่ บิ รีบมานะคุณ"
"รู้แล้วล่ะน่า"
หญิงสาวกดตัดสาย ก่อนจะเดินจ�ำ้ ผ่านแผงขายของจิปาถะพร้อมหอบของ
พะรุงพะรังเต็มสองมือด้วยกลัวจะเกิดอันตรายกับคนบวมๆ ทว่าทันทีทมี่ าถึง
หน้าแผงปลา เธอก็อยากยกถุงข้าวสารหนึง่ กิโลฟาดหัวอีกฝ่ายนัก
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ตรงไหนรีบ...พูด!
ยักษ์ปกั หลัน่ ยืนอมยิม้ หน้าผ่อง มองเจ้าของแผงปลาก�ำลังขอดเกล็ดปลา
ด้วยสีหน้าพออกพอใจก่อนกวักมือเรียกเธอ
"มานี่เร็วคุณ"
"เรียกฉันมาท�ำไม"
ชายหนุม่ ยิม้ แป้นพลางชีม้ อื ไปทีป่ ลาตัวอวบอ้วนซึง่ ก�ำลังถูกควักไส้ควักพุง
ออกมากองบนเขียงไม้
"จ่ายให้หน่อยคุณ"
"แล้วเงินที่ฉันให้ไปล่ะ"
"หมดแล้ว"
"หมดแล้ว!!! ตั้งสามร้อย ใช้อะไรของคุณนักหนา"
เขายกมือขึน้ ชูถงุ ลูกชิน้ ปิง้ สี่ไม้ เนือ้ ไก่ ตบท้ายด้วยองุน่ สีแดงพวงโต
"ซื้อขนาดนี้เรียกไดเอ็ตเหรอ"
"ซือ้ เผือ่ พรุง่ นีไ้ ง แดดร้อน ผมขีเ้ กียจเดินมาตลาด ไหนๆ มาแล้วก็ซอื้
เลยทีเดียว"
หญิงสาวขบฟันกรอด อยากกรีด๊ ให้ลนั่ ตลาด ช่างขยันหาเรือ่ งมายัว่ โมโห
เธอนักเชียว
"แฟนเหรอเนตร"
แม่คา้ แผงปลาวัยกลางคนซึง่ เป็นแม่ของหวานใจมองหนุม่ ร่างบึก้ สลับกับ
สาวหน้าหวานด้วยรอยยิม้ มีเลศนัย
"เปล่าจ้ะป้าหวานเย็น คนอาศัยน่ะ เนตรเก็บเขามาจากข้างทาง"
"ข้างทางไหนล่ะ บอกป้าบ้างสิ จะไปเก็บมาบ้าง"
เนตรอัปสรยิ้มขื่นๆ แต่คนขี้โอ่กลับยักคิ้วให้ตนราวกับภูมิใจนักหนา
ที่มีสาวใหญ่ปลื้ม
"ไม่ต้องเก็บหรอกจ้ะ ถ้าอยากได้เนตรยกให้ฟรีๆ"
"ผมไม่ใช่สงิ่ ของนะคุณ จะยกให้คนอืน่ ได้ไง ไม่รแู้ หละ ไม่ไป จะเกาะ

นัทธิมา

คุณให้แน่นๆ เลย" ว่าพลางยกแขนข้างที่ไม่ได้สวมเฝือกอ่อนขึน้ โอบบ่าเล็ก
อย่างหวงแหน
"ตาบ้า ปล่อยนะ!"
"สัญญามาก่อนสิว่าจะไม่ทิ้งผมอีก"
"ก็ได้ๆ ปล่อยฉันสิ"
"ปล่อยก็ได้ โอบนิดโอบหน่อยก็ต้องดุด้วย"
ป้าหวานเย็นมองกิรยิ าหยอกล้อของสองหนุม่ สาวก็ลอบยิม้ พลางชวนคุย
เรือ่ งโน้นเรือ่ งนี้ มือขอดเกล็ดปลา เสร็จแล้วก็มดั ปากถุงส่งปลาให้
"เสร็จแล้วจ้ะ"
"ทั้งหมดเท่าไรคะป้าหวานเย็น"
"สองพันห้า"
"สองพันห้า!" เจ้าของเงินเบิกตาโพลง จ้องปลาในถุงด้วยสีหน้าฉงน
หันไปทางเจ้ากรรมนายเวรทีย่ นื ท�ำไม่รไู้ ม่ชกี้ อ่ นหันกลับไปมองเจ้าของแผงปลา
"ท�ำไมปลามันแพงนักล่ะคะป้าหวานเย็น"
"แพงที่ไหนกัน เต๋าเต้ย กะพง แซลมอน กุง้ แชบ๊วยอีก แต่ละอย่าง
ไม่ใช่ถกู ๆ นะ"
เนตรอัปสรขบฟันกรอด เขม่นมองตายักษ์ปกั หลัน่ ด้วยความขุน่ เคือง
ก่อนหันกลับมายิม้ แห้งๆ ให้แม่คา้ ปลา
"ขอคืนได้ไหมจ๊ะป้า"
"โอ๊ย ของซือ้ ของขายคืนได้ยงั ไง ป้าควักไส้ควักพุง ขอดเกล็ดให้หมด
แล้ว น�ำ้ แข็งก็โรยให้แล้ว ใครจะมาซือ้ ต่อล่ะ"
เอสเอสาวอยากร้องไห้ สองพันห้าเธอใช้ได้ทงั้ อาทิตย์เลยนะ แต่หมอนี่
กลับล่มแผนการเงินของเธอไม่เป็นท่า
"เอางี้ คนกันเองป้าคิดให้สองพันสี่ร้อยเลย นี่ลดสุดๆ แล้วนะ"
ในทีส่ ดุ แบงก์พนั สองใบและแบงก์รอ้ ยสี่ใบก็หลุดลอยออกจากกระเป๋า
หลังจากรับปลามาแล้วหญิงสาวก็กา้ วฉับๆ ออกจากตลาดโดยมี 'ภาระ' สับขา
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ตามมาไม่หา่ ง
"รอก่อนสิคุณ จะรีบไปไหน"
"ไม่ต้องมาพูด ฉันอารมณ์ ไม่ดี แทนที่จะได้พักผ่อนอยู่บ้าน ต้อง
ลากสังขารพาคุณมาเดินตลาด เมื่อยขาจะตาย"
"โธ่ อย่างอนสิคณุ ซือ้ นิดหน่อยเอง ปลาพวกนีม้ โี อเมก้าสาม กินแล้ว
ฉลาดนะคุณ อย่างกหน่อยเลยน่า"
"ฉันต้องงกสิ แบงก์พนั สมัยนีม้ นั หาง่ายเสียที่ไหน ปลาทูน่ะกินไม่เป็น
รึไง มีโอเมก้าเหมือนกัน ดัดจริต!"
"ของแพงมันก็ตอ้ งดีกว่าอยูแ่ ล้วสิคณุ แล้วอีกอย่างปลาพวกนีผ้ มไม่ได้
กินคนเดียว คุณกับคุณยายก็กนิ ด้วย เอางีม้ อื้ เย็นผมปรุงเอง ฝีมอื อย่างผม
รับรองว่าเชฟโรงแรมยังอาย"
เอาอะไรมามั่นหน้ามั่นโหนก ขอโทษสักค�ำน่ะมีไหม
"ฉันกับคุณยายไม่กนิ ของแพงแบบนี้ แค่ปลาทู ปลานิลก็กลืนลงท้องได้
เหมือนกัน"
"นานๆ กินที ให้รางวัลตัวเองไงคุณ"
ไม่วา่ หมอนีจ่ ะแก้ตวั อะไร เธอก็ฟงั ไม่เข้าหู เพราะโกรธจนหูออื้ ตาลาย
เสียแล้ว
"คุณอาศัยฉันอยู่ แบมือขอเงินฉันกิน สะกดค�ำว่า 'เกรงใจ' เป็นไหม"
"แรง!"
ชายหนุ่มแสร้งสูดปาก แต่น�้ำเสียงและแววตายั่วล้อบ่งบอกว่าเขา
ไม่ได้สลดเลยสักนิด
"ผมก็บอกแล้วไงว่าจ�ำได้เมือ่ ไร ผมคืนคุณสิบเท่า ไม่เอาๆ ยีส่ บิ เท่า
เลยเอ้า"
"ฉันไม่อยากได้เงินคุณ แค่คณ
ุ ไม่กอ่ เรือ่ งสร้างความเดือดร้อนให้ฉนั
ก็พอแล้ว"
พูดจบก็สะบัดหน้า เดินตึงตังจากไป ทิง้ ให้เขามองตาม รอยขบขัน
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เกลือ่ นอยู่ในดวงตาคมกริบ
แกล้งยายแคระต่อดีไหมนะ
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บทที่

8

คุณชายจ่ายตลาด (2)

ไหนๆ ก็ออกมาจ่ายตลาดแล้ว จะไม่ซ้ือเสื้อผ้ารองเท้าให้ชายหนุ่ม
คงไม่ได้ ทาสสาวไม่อยากเสียเทีย่ วและไม่อยากเห็นพ่อเจ้าประคุณใส่เสือ้ เข้ารูป
อวดลอนกล้ามเนือ้ อกเรียกร้องความสนใจจากคนผ่านไปผ่านมาอีกต่อไปแล้ว
จึงแวะร้านเสือ้ ผ้าหน้าตลาดมงลง หลังจากได้รองเท้าแตะช้างดาวไปแล้ว เธอ
ก็ชมี้ อื ไปทีก่ ระบะเสือ้ ผ้า
"คุณอยากได้ตัวไหนเลือกไปสิ ฉันซื้อให้"
คะเนจากป้ายราคาตัวละห้าสิบบาทแล้วหญิงสาวยังเหลือเงินติดกระเป๋า
กลับบ้าน ทว่าจอมเรือ่ งมากกลับกรีดนิว้ หยิบเสือ้ ยืดจากกระบะราวกับรังเกียจ
รังงอนนักหนา
"ถูกขนาดนีเ้ หมาจากโรงเกลือปะเนีย่ ซักรึยงั ก็ไม่รู้ ไม่เอาหรอกคุณ
ไปร้านอืน่ เหอะ"
ชายวัยรุน่ ซึง่ น่าจะเป็นพนักงานร้านเท้าเอวมองคนพูด ท�ำเอาลูกค้าสาว
ยิม้ เจือ่ น รีบคว้าเสือ้ กับกางเกงอย่างละสามตัวส่งให้พอ่ ค้าพร้อมแบงก์สแี ดง
สามใบ หลังรับถุงก๊อบแก๊บสีชมพูแปร๋นจากพ่อค้า เธอก็สับเท้าเผ่นแน่บ
ไม่สนใจคนทีเ่ ดินปัน้ หน้างอนตุบ๊ ป่องตามมาสักนิด
"บอกแล้วไงว่าไม่เอา ซือ้ มาท�ำไม เปลืองตังค์ เก็บเงินไว้ซอื้ ลูกชิน้ ปิง้
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ดีกว่า"
"ฉันซือ้ เพราะคุณยายขอร้อง หมดหน้าทีข่ องฉันแล้ว ถ้าไม่อยากใส่
ก็ไม่ตอ้ งใส่"
"คุณยอมให้ผมแก้ผ้าเดินในบ้านเหรอ"
ดูเหมือนเขาจะยัว่ โมโหส�ำเร็จ เพราะยายแคระหันมาถลึงตาใส่ ริมฝีปาก
อิม่ น่าจูบตวาดแว้ด
"ทะลึ่ง! ถ้าคุณเดินเปลือยกายในบ้าน ฉันจับคุณส่งโรง'บาลบ้าแน่!"
ขูจ่ บหญิงสาวก็เดินตึงตังไปทางลานจอดรถหน้าตลาดทีเ่ ธอจอดจักรยาน
ไว้ โดยมีคนตัวใหญ่พมึ พ�ำไล่หลัง
"แซวนิดเดียวก็ต้องเขินด้วย น่ารักว่ะ"
จอมกวนประสาทเดินตามมาสมทบหญิงสาวทีแ่ ผงชุดชัน้ ในชายก่อนถึง
ลานจอดรถ เห็นอีกฝ่ายยืนหน้าแดงหูแดง คนช่างแหย่ก็ยิ่งอยากแกล้ง
อยากรังแกเข้าไปใหญ่
"จะซื้อไหม ดูอยู่ได้"
นัยน์ตาคมกวาดมองกางเกงในผู้ชายสีเข้มในกล่องกระดาษเรียงกัน
เป็นตับอย่างประเมินก่อนส่ายหน้า
"ไม่เอาหรอก ผ้าหยาบแบบนี้ใส่เข้าไปได้ไง"
"แล้วจะเดินโทงๆ รึไง"
"มันก็เย็นดีนะคุณ แต่อย่างว่าแหละเนอะ อวบใหญ่แบบผม ถ้าไม่ใส่
กางเกงในมันก็จะตุงๆ หน่อย"
"อี๋ ลามก!!!" หญิงสาวแหวลัน่ ท�ำเอาเจ้าของร้านวัยกลางคนซึง่ ดูทวี อี ยู่
ด้านในร้านยอมลุกจากเก้าอี้
"พูดออกมาได้ ฉันไม่คุยกับคุณแล้ว ไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อ"
"มีแบบอืน่ ไหมล่ะ แบบนีเ้ นือ้ ผ้ามันหยาบ น้องชายผมระคายเคืองพอดี"
คนสัปดนยังไม่วายลากบทสนทนาลงไปยุง่ กับเรือ่ งอย่างว่า หญิงสาว
เลยรีบจ�ำ้ หนีให้พน้ จากหน้าร้านโดยมีคนตัวใหญ่ตามไปติดๆ
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"รอด้วยสิคุณ"
"ไม่ต้องตามมาแล้ว นอนในตลาดไปเลย!"
"งอนไปได้นะแคระ ล้อเล่นหน่อยเดียวเอง"
'แคระ' หันมาถลึงตาใส่ยักษ์ปักหลั่นหนึ่งที ก่อนสะบัดหน้าหนีด้วย
ความว้าวุน่ ใจ ไม่ใช่ครัง้ แรกทีเ่ นตรอัปสรถูกหนุม่ ๆ แซวอย่างคะนองปาก
แต่กลับเป็นครัง้ แรกทีห่ วั ใจของเธอวูบไหวและสัน่ สะท้านยามได้ยนิ น�ำ้ เสียง
ยัว่ เย้าและแววตาทอประกายวับวาวจากผูช้ ายตรงหน้า
เห็นทีตอ้ งหาทางเขีย่ หมอนี่ให้พน้ บ้านโดยเร็ว ก่อนหัวใจเธอจะถล�ำลึก
จนเกินแก้ไข
"มานี่หน่อยคุณ"
เสียงเรียกจากในครัวไม่ทำ� ให้หญิงสาวทีน่ งั่ ขัดสมาธิอยูบ่ นโซฟาหันเห
ความสนใจไปจากจอทีวีได้ ตรงข้ามเธอกลับเพ่งสมาธิกับรายการเกมโชว์
กว่าเดิม ไม่สนใจเชฟรูปหล่อทีเ่ ดินออกจากครัวมายืนเท้าเอวเรียกยิกๆ
"เนตรมานี่หน่อย เนตรครับ"
"เนตรไปหาพี่เขาสิลูก พี่เขาเรียกแน่ะ"
แทนทีจ่ ะลุก เจ้าบ้านสาวกลับสวนเสียงห้วนเพราะยังขุน่ เคืองจากเรือ่ ง
เมือ่ ช่วงสาย
"มีอะไร"
"ต้องมีสิ ไม่งั้นจะเรียกเหรอ มานี่หน่อย"
ทาสสาวพ่นลมหายใจออกมาแรงๆ ขืนไม่ยอมตามใจ พ่อเจ้าประคุณ
คงไม่หยุดกวนใจ จึงเดินกะบึงกะบอนไปหาเชฟหนุม่ หน้าขาวทีก่ ำ� ลังหยิบจับ
เครือ่ งครัวอย่างคล่องแคล่วจนน่าแปลกใจ
"ท�ำไมคุณดูท�ำอาหารคล่องจังล่ะ"
"ผมอาจเคยเป็นเชฟมาก่อนก็ได้"
"ไหนว่าเป็นคุณชาย เป็นลูกเศรษฐีไง"
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"บางทีผมอาจเป็นลูกเศรษฐีที่ถูกส่งไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่เล็ก เลย
ท�ำกับข้าวเองเป็นก็ได้"
เนตรอัปสรกลอกตาใส่คนขี้โอ่ มโนไปไกลมาก
"ตกลงเรียกฉันมาท�ำไม"
"หั่นผักให้หน่อย"
"ท�ำไมฉันต้องท�ำ ฉันเป็นคนจ่ายค่ากับข้าวพวกนี้นะ"
"แต่ผมยังป่วยอยู่ จะสับจะหั่นอะไรก็ไม่ถนัด คุณช่วยหน่อย"
หญิงสาวขบฟันกรอด เพ่งมองแขนข้างหนึ่งที่ยังเข้าเฝือกอ่อนด้วย
ความหงุดหงิดปนรูส้ กึ ผิด
"ให้ท�ำอะไรบ้าง"
"ถอดเสื้อให้หน่อย"
"จะบ้าเหรอ! ถอดเสื้อท�ำไม คุณยายก็นั่งอยู่นะ"
"ในนี้มันร้อน พัดลมในครัวก็ไม่มี"
"ปกติตรงนี้ลมเย็นจะตาย"
"แต่วันนี้มันไม่มีลมนี่"
"รอแป๊บ เดี๋ยวไปหยิบพัดลมมาให้"
หญิงสาวหายไปครู่หนึ่งก็หิ้วพัดลมตัวเล็กกลับมาเสียบปลั๊กแล้วเปิด
เบอร์แรงสุด
"คุณเช็ดหน้าให้ผมหน่อย"
คนเรื่องเยอะยื่นหน้าซึ่งมีเหงื่อเม็ดโตซึมเต็มหน้าผากเข้ามาใกล้
เนตรอัปสรกลอกตามองบน เรือ่ งมากไม่มีใครเกิน แต่พอเธอหยิบทิชชูครัว
มาจะซับหน้าให้ เขากลับเบีย่ งหนี
"อะไรอีกล่ะ"
"นีม่ นั ทิชชูครัว เนือ้ หยาบจะตาย เอาทิชชูในกล่องโน่น นุม่ กว่าเยอะ"
เนตรอัปสรอยากจะกางฝ่ามือแล้วฟ้อนเล็บใส่หน้าจอมกวนประสาท
นักเชียว แต่ทที่ ำ� ไปก็เพียงเดินออกไปหยิบทิชชูเนือ้ นุม่ มาซับเหงือ่ ให้เขา แล้ว
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ท�ำไมตายักษ์ปกั หลัน่ ต้องยืน่ หน้ามาใกล้ขนาดนีด้ ว้ ย แถมยังจงใจพ่นลมร้อนๆ
ลงมาโดนหน้าผากเธออีก
"ยืนดีๆ สิ ไม่ต้องยื่นหน้ามา"
"ไม่ยื่นหน้าลงมา คุณจะซับหน้าถึงเหรอ"
"บูลลี่ว่าฉันเตี้ยเหรอ"
ชายหนุ่มหัวเราะในล�ำคอก่อนยกมือข้างที่ว่างโคลงศีรษะเล็กเบาๆ
"ตายักษ์!"
"จ๋า ยายแคระ"
"ฉันเป็นเพื่อนเล่นรึไง"
"ไม่อยากเป็นเพื่อนเล่นสักหน่อย"
เขาทิง้ ประโยคชวนคิดลึกไว้แค่นนั้ ก่อนชีไ้ ปทีก่ องผักในตะกร้าพลาสติก
"คุณหั่นต้นหอมให้หน่อย ผมจะท�ำปลานึ่งซีอ๊ิว แล้วก็หั่นคะน้ากับ
เห็ดหอมด้วย ผมจะท�ำคะน้าฮ่องกงราดซอสเห็ดหอม หัน่ บางๆ ล่ะ คุณยาย
จะได้ทานง่ายหน่อย"
"รู้แล้วล่ะน่า"
"อ้อ ก่อนอื่นทุบกระเทียมก่อน"
"ที่สั่งมาทั้งหมดเนี่ย แล้วคุณท�ำอะไร"
"ก็ยืนดูคุณท�ำสิ"
"นี่คุณ..."
หญิงสาวเท้าเอว จ้องจอมกวนประสาทเขม็ง แต่ดวงหน้ารูปไข่ที่มี
สันกรามได้รูปกลับคลี่ยิ้มสดใสชวนให้เธอใจสั่นนักเชียว
"แหย่เล่นนิดเดียวเอง ผมจะท�ำซอสเอาไว้ราดปลาไง"
ชายหนุม่ ยิม้ บางๆ ก่อนหันไปเติมน�ำ้ ซอสขวดโน้นขวดนีล้ งบนกระทะ
ก้นแบนด้วยท่าทางคล่องแคล่วราวเชฟมืออาชีพ โดยเฉพาะท่าโรยเกลือ
กระแดะจนน่าหมัน่ ไส้ เคีย่ วซอสไปได้ครูห่ นึง่ เขาก็พมึ พ�ำเสียงอ่อนเสียงหวาน
"เนตรจ๋า ยักษ์ร้อน!"
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"แล้วไง"
"เช็ดหน้าให้หน่อย เหงื่อออกอีกแล้ว"
เชฟหนุม่ เดินมาหาแล้วโน้มหน้าหล่อเหลาโชกเหงือ่ ลงมาในระดับสายตา
เธออีกครัง้ อารามหมัน่ ไส้หญิงสาวจึงคว้าทิชชูมาสองแผ่นแล้วตบเข้าที่ใบหน้า
ชายหนุม่ ไม่เบาแต่ก็ไม่หนักจนเกินไป
"เบาหน่อยสิคณุ หน้าผมพังหมด ขาวเนียนแรร์ไอเทมเลเวลนี้ เหลือ
คนเดียวบนโลกแล้วนะ"
"คลินกิ เสริมความงามเยอะแยะ เผลอๆ คุณอาจจะผ่านมาแล้วหลายหมอ
ก็ได้"
คนหล่อธรรมชาติถลึงตาใส่ยายตัวเล็ก
"ตรงไหนมีดหมอ เอาปากกามาวงเลย"
"รู้ได้ไง คุณจ�ำไม่ได้สักหน่อย"
"ลองจับหน้าผมสิ ของแท้ ไม่ได้เหลา พ่อแม่ให้มาชัดๆ"
ไม่พดู เปล่าแต่เขารวบมือบางมาแตะใบหน้าเนียนนุม่ ราวกับจะอยากให้เธอ
พิสจู น์วา่ ของแท้เป็นเช่นใด แต่หญิงสาวรีบชักมือออกราวกับใบหน้าหล่อเหลา
เป็นถ่านร้อนลวกมือ
"ปล่อยนะ คิดจะแต๊ะอั๋งฉันรึไง"
"นมแบน เอวหนา ก้นปอด มือก็หยาบกระด้าง ตรงไหนน่าแต๊ะอัง๋ ก่อน"
คนถูกเหน็บหน้าแดงก�่ำ จ้องคนพูดตาวาว
"ปากเสีย! อยากออกไปนอนนอกบ้านนักใช่ไหม"
"กลัวจะแย่แล้วเนีย่ " ชายหนุม่ ลอยหน้าลอยตาตอบ เลยถูกฝ่ามือบาง
ทุบกลับด้วยความหมัน่ ไส้ "ผมเป็นคนป่วยนะคุณ เผือ่ ลืม"
"ปากดีขนาดนี้เรียกว่าหายป่วยแล้วล่ะ"
"แกล้งนิดหน่อยก็ไม่ได้"
"ไม่ได้!"
เขาแกล้งถอนหายใจ ก่อนเดินกลับไปหน้าเตา สวมบทเชฟหนุม่ รูปงาม

73

74

วายร้ายสายเปย์

ต่ออย่างปลงๆ
ดุขนาดนี้ ใครจะทนแคระได้...ถ้าไม่ใช่พี่!

ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3ktOj4R

