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"คุณยังจ�าตัวเองไม่ได้เลยว่าเป็นใคร แล้วมาบอกชอบฉันเนี่ยนะ"
"ไม่เห็นจะเกี่ยวเลย จ�าไม่ได้เป็นเรื่องของสมอง แต่ชอบคุณเป็นเรื่องของหัวใจ"
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เข้ามาอยู่ในบ้าน เพราะเขาถูกท�าร้ายจนสลบอยู่ข้างทางและเม่ือฟื้นข้ึนมา 

ก็จ�าไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใคร

เธอไม่รู้เลยว่าท้ังหมดเป็นแผนการของเขา...'เภา' หนุ่มหล่อสุดเจ้าเล่ห ์

และเป็นสายเปย์ตัวพ่อท่ีตกหลุมรักเธอต้ังแต่ฟื้นข้ึนมาพบหน้า เขาไม่อยาก 

กลับบ้านโดยท่ียังไม่รู้ว่าใครอยู่เบ้ืองหลังเหตุการณ์ท่ีท�าให้ตนเจ็บปางตายและ

อยากจะสานสมัพนัธ์กบัหญิงสาวใจดท่ีีช่วยเขาไว้ จงึตดัสนิใจเล่นละครเป็นหนุม่

ความจ�าเสือ่ม แต่การเข้าหาเธอนัน้ไม่ง่ายอย่างท่ีคดิ เพราะเนตรอัปสรเคยผดิหวัง

กบัความรกั และด้วยความท่ีเป็นหัวหน้าครอบครวัเธอจงึสร้างก�าแพงแข็งแรงข้ึนมา 

ปกป้องตัวเอง แล้วหนุ่มร่างยักษ์คนนี้จะใช้วิธีการไหนกะเทาะเจาะเปลือกหุ้ม 

อันแข็งแกร่งของเธอ ความทุ่มเทของเขาจะให้ผลลพัธ์เช่นไร เราไปติดตามกนั 

ในเล่มได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะน�ำ

ตัวละคร
เภา  นกัธรุกจิหนุม่รูปหล่อ ร่างสงู ผวิขาวผ่องแบบคนท่ีไม่เคยท�างานหนกั  
  เจ้าเล่ห์ เอาแต่ใจ ไม่ชอบให้ใครขัดใจ เจ้าคดิเจ้าแค้น ท�าได้ทุกอย่าง 
  เพ่ือความรัก

เนตรอัปสร เอสเอสาวหน้าหวาน ร่างเล็ก ชอบวางมาดเป็นผู ้ใหญ่เกินตัว  
  มีความรับผิดชอบสูง รักคุณยายมาก ไม่ไว้ใจใครง่ายๆ เพราะ 
  เคยถูกคนรักทรยศมาก่อน

ลวิตรา  แบรนด์เมเนเจอร์ ลกูเลีย้งของพ่อเนตรอัปสร เป็นคูป่รบักบัเนตรอัปสร  
  มีนิสัยขี้อิจฉา แอบหลงรักเภามานาน

ชุติมน  อาสาวของเภาซ่ึงเป็นลกูของปู่กบัภรรยาน้อย สนทิกบัเภาค่อนข้างมาก  
  เป็นคนท่ีภายนอกดอู่อนหวานและใจเย็น

พิเชษฐ์  อาของเภาและเป็นน้องชายแท้ๆ ของพ่อเภา ไม่ถูกกับชุติมน  
  นิสัยโผงผาง ชอบเงิน หวงสมบัติ

ฤทธา  แฟนเก่าของเนตรอัปสร รูปร่างสูง ผิวแทน หน้าตาดี ปากหวาน  
  ช่างเอาใจ แต่ปลิน้ปล้อน ทะเยอทะยาน ท้ิงเนตรอปัสรไปแต่งงาน 
  กบัผูห้ญิงท่ีรวยกว่า

ยายนารี  ยายของเนตรอัปสร รปูร่างเลก็ มนีสิยัอ่อนโยน ใจด ี รักความเรยีบง่าย  
  ไม่ชอบวุน่วายกบัใคร คอยเคยีงข้างและเป็นก�าลงัใจให้หลานสาวเสมอ



ส�าหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน



7นัทธิมา

"บ้าชะมัด! ท�าไมรถต้องมาเสียวันนี้ด้วยนะ"

หญิงสาวผ่อนลมหายใจออกมายดืยาวพลางกอดอกมองสภาพรถยนต์

กลางเก่ากลางใหม่ที่มีควันลอยฟุ้งขึ้นจากกระโปรงหน้าด้วยความหงุดหงิด  

เธอไม่ได้เอารถเข้าศนูย์ฯ เสยีนาน มารูต้วัอกีทีขับๆ อยู่เจ้าตวัดกีเ็กเร พ่นควนั

ลอยฟุ้งข้ึนจากหน้ารถก่อนจะแน่นิง่ซ้ีแหงแก๋อยู่ข้างถนน

แล้วตายท่ีไหนไม่ตาย ดนัมานอนแช่อยู่รมิถนนย่านชานเมืองกลางดกึ 

รอบข้างมีแต่ทุ่งหญ้าสงู รถยนต์บนถนนแล่นผ่านไปชนดินบันิว้ได้

"แท็กซี่ไม่มี แกร็บก็ไม่รับ ซวยชะมัด!"

วันนี้คงเป็นวันซวยของเธอ ตั้งแต่เจอลูกค้าเรื่องเยอะ ขอดูสินค้า 

ของร้าน พดูคยุดิบดี สดุท้ายคือไม่ซ้ือ แต่ข้ึนช่ือว่าเป็นลกูค้าแล้วเนตรอัปสร

ได้แต่ก้มหน้าอดทน ใครจะรูว่้าโอกาสหน้าลกูค้ากลุม่นีอ้าจเปลีย่นใจมาซ้ือ

สนิค้ากบัเธอก็ได้

ระหว่างยืนรอความช่วยเหลอืจากช่างของอูซ่่อมรถท่ีรูจ้กักนั จู่ๆ  กมี็อะไร

เหนยีวหนดืคว้าหมับเข้าท่ีข้อเท้าจนหญิงสาวเบิกตาโพลง กรดีร้องสดุเสยีง 

แต่เสยีงท่ีล่วงพ้นจากเรยีวปากเป็นเพยีงลมร้อนๆ สายหนึง่เท่านัน้

"ชะ...ช่วยด้วย"

บทที่
1

นำงฟำ้ชัดๆ
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ลมเย็นกลุม่หนึง่พดัโชยมาจนเส้นขนบนแขนเนยีนลกุเกรยีว ความกลวัผี

แต่ดัง้เดมิร้องเตอืนว่าสิง่แปลกปลอมเหนยีวหนดืนัน้อาจเป็นผ ี เธอจงึกระแทก

รองเท้าส้นสงูลงไปบนอะไรสกัอย่างท่ีฉวยข้อเท้าเธอไว้เข้าอย่างแรง หวังว่า 

ผีจะยอมปล่อยตนเป็นอิสระ แต่มันกลบัร้องโอดโอย

"จะ...เจ็บ!"

หญิงสาวเลกิคิว้ สตท่ีิเริม่คนืกลบัมาเข้ารปูเข้ารอยดบัความกลวัและ 

ฉุดความฉงนสงสยัข้ึนมาแทน

ผี...มีความรู้สึกด้วยเหรอ

เปลอืกตาเรยีวยาวลมืข้ึนก่อนดวงหน้าหวานละมุนจะก้มมองร่างชุ่มเลอืด

ท่ีโผล่พ้นออกมาจากพงหญ้าข้างทาง

"อ้าว ไม่ใช่ผีนี่นา!"

ภาพเบ้ืองหน้าขาวโพลน มองไปทางใดเห็นเพยีงความเวิง้ว้างว่างเปล่า 

ไร้สรรพเสียงส�าเนียงใดๆ เงียบงันจนเขาหวาดวิตก หมุนคว้างรอบตัวแต่ 

กลบัเห็นเพยีงตวัเขาเอง พืน้ซ่ึงยืนตระหง่านอยู่เป็นพืน้เรยีบหรอืขรขุระเขา

มองไม่เห็น เพราะมนัขาวโพลนไปหมด

"เจ้าเภา!"

เสยีงเรยีกดังมาจากท่ีไหนสกัแห่ง ไม่ใกล้ ไม่ไกล เขาหมนุไปรอบตวั 

อีกครัง้ แต่กลบัไม่พบเจ้าของเสยีง ชายหนุม่ยกมือป้องปาก ตะโกนก้องผ่าน

ความเวิง้ว้างออกไปเรยีกคนท่ีเคยสนทิชิดเช้ือ

"ปู่...ปู่ใช่ไหม!"

เขาเดนิฝ่าความเวิง้ว้างไปอย่างสะเปะสะปะ กระท่ังผ่านม่านหมอกหนา

สขีาวออกไปจนพบชายชราร่างสงูกบัไม้เท้าหัวเสอื ใบหน้ารปูไข่อาบไว้ด้วย

ร้ิวรอยของกาลเวลา รมิฝีปากแย้มรอยย้ิมช่ืนม่ืน มือเห่ียวย่นย่ืนมาข้างหน้า

ละม้ายจะบอกให้เขาเดนิเข้าไปหา

"เภาอยู่ไหนปู่ เภาตายแล้วเหรอ"
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ชายชราย้ิมบางๆ ค้างมอืไว้กลางอากาศ ผูเ้ป็นหลานยกมือข้ึนเตรยีมจะ

ย่ืนไปหาผูเ้ป็นปู่ แต่เสยีงทุ้มนุม่ลอยละล่องก้องสะท้อนท่ามกลางความเว้ิงว้าง

เงยีบงนั

คุณคะ!

เภาลดมือลงข้างตวั หันกลบัไปทางต้นเสยีง แต่กลบัไม่พบใคร มีเพยีง

เสยีงหวานใสท่ียังดงัต่อเนือ่ง

อย่าเป็นอะไรไปนะคุณ

"เสียงใครน่ะ!"

เภาตะโกนกลบัไป แต่เสยีงหวานละมุนกลบัสวนมาราวไม่ได้ยินค�าถาม

ของเขา

เข้มแข็งไว้นะคะคุณ

เรยีวคิว้หนาย่นเข้าหากนัด้วยความฉุน ก้มส�ารวจสภาพตวัเองท่ีแข็งแรง

ขนาดนี้ จะเป็นอะไรไปได้ แม้ไม่เห็นหน้าค่าตา แต่รับรู้จากน�้าเสียงว่า 

เจ้าของเสยีงเป็นหญิงสาว ไม่ใช่คนสงูวัย

ฟื้นขึ้นมานะคะคุณ ฉันจะรอ

น�้าเสียงของเธอเรียบเย็นเหมือนสายน�้าไหลเอ่ือยในล�าธาร ฟังแล้ว 

ชุ่มชื่นหัวใจ เขารีบหันไปจะชวนปู่คุยถึงเจ้าของเสียง แต่ร่างของชายชรา

กลับลับหายไป เหลือแต่เขายืนอยู่เพียงล�าพัง

"ปู่...ปู่!"

ชายแปลกหน้าท่ีเธอช่วยชีวิตไว้ถูกย้ายออกจากห้องฉุกเฉินมาอยู่ 

ห้องไอซียูได้สามวันแล้ว ทุกคร้ังท่ีเนตรอปัสรแวะมาจะได้ค�าตอบเหมือนเดมิว่า

เขายงัไม่ฟ้ืน เธอจงึใช้เวลาหลงัเลกิงานแวะมาเย่ียมมาพูดคยุให้ก�าลงัใจ แม้

จะเป็นคนแปลกหน้าต่อกัน แต่เขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งท่ีเธออยากกระชาก 

ลมหายใจคนืจากพญามัจจรุาช

เธอยืนมองใบหน้าขาวซีด รอยฟกช�า้สม่ีวงคล�า้ตรงหางคิว้ แก้ม และ
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มุมปาก ตามร่างกายจดัว่าน่วม แขนขายาวเก้งก้างสวมเฝือกแข็ง

หากมองข้ามรอยฟกช�า้ตามใบหน้า เธอคดิว่าเขาน่าจะเป็นคนรปูร่าง

หน้าตาดทีีเดยีว ไม่รูว่้าบาดแผลท่ีเกดิข้ึนเหล่านีจ้ะท�าให้เขาเสยีโฉมหรอืไม่

"ฉันกลับก่อนนะคุณ"

เธอก้าวเท้าห่างจากเตยีงเพยีงไม่กีก้่าว จู่ๆ  เสยีงลัน่เอ๊ียดอ๊าดกด็งัมาจาก

เตยีงคนไข้ เนตรอัปสรหันขวบัก่อนสาวเท้ากลบัมายนืข้างเตยีง ทอดตามอง

ศรีษะทุยสวยขยบัไปมา คิว้หนาขมวดเข้าหากนั เปลอืกตาเรยีวยาวกะพรบิถี่

"ฟื้นแล้วเหรอคุณ"

เสียงหวานใสดังลอดโสตประสาทเข้ามาปลุกคนป่วยท่ียังสะลึมสะลือ 

เปลือกตาซ่ึงมีขนตายาวราวกันสาดหนักอ้ึง ใช้เวลาอยู่ช่ัวอึดใจเขาก็เปิด 

เปลอืกตาข้ึนมาพบกบัดวงหน้าสวยหวานท่ีไม่คุน้ตา

"ใคร!"

น�้าเสียงของคนไข้หนุ่มแหบแห้งเหมือนคนขาดน�้า แต่เนตรอัปสร 

ไม่ได้ตอบค�าถามนั้น เพราะมัวแต่ห่วงอาการของเขามากกว่า

"คุณเป็นยังไงบ้างคะ"

เสยีงเรียบเย็นหวานใสนีย้นืยนัว่าเธอคอืเจ้าของเสยีงท่ีปลกุปลอบเขา

ในห้วงฝัน

ชายหนุม่หรีต่ามองดวงหน้ารปูไข่อนัประกอบด้วยเรยีวคิว้ด�าเรยีงตวัสวย 

จมูกเลก็รัน้ข้ึนเลก็น้อย รมิฝีปากเป็นรปูกระจบัสวย เครือ่งหน้าเธอละมุนละไม

น่ามอง จดุเด่นท่ีสดุบนดวงหน้าเรยีวเห็นจะเป็นนยัน์ตาหวานซ้ึงท่ีทอดมองเขา

อย่างอ่อนโยน

"เจ็บตรงไหนไหมคะ"

"เจ็บ!"

"น่าจะเจ็บอยู่หรอก โดนตีเสียน่วมขนาดนั้น เดี๋ยวฉันออกไปเรียก

พยาบาลก่อนนะ คุณอย่าเพิ่งหลับล่ะ"

เขาทอดมองร่างเล็กอ้อนแอ้นในชุดกระโปรงเข้ารูปสีด�าเหมือน 
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เครือ่งแบบพนกังานเดนิห่างไปจากข้างเตยีง เส้นผมยาวสลวยดกด�าท่ีระอยู่บน

แผ่นหลงัสะบัดพลิว้ไปมายามเรอืนร่างอรชรสมส่วนเคลือ่นไหวห่างออกไป

นางฟ้าชัดๆ!

เธอเป็นความงามท่ีถกูตาต้องใจ เรยีกเสยีงกระหน�า่รวัในหัวใจให้ดงัก้อง 

ขนาดเจบ็หนกัเขายังอดช่ืนชมความงามละมุนละไมนีไ้ม่ได้ ครูห่นึง่เธอกเ็ดนิ

กลบัมาพร้อมพยาบาลวยักลางคน

"เป็นยังไงบ้างคุณ"

"เจ็บ"

"จ�าได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณ"

คนไข้ชายย่นคิว้ พยายามหวนร�าลึกถึงเหตุการณท์ีผ่่านมา แตก่ลับ

ปวดศรีษะหนบึเหมอืนมีอะไรหนกัๆ มากดทับ

"ไม่ได้"

"จ�าได้ไหมคะว่าคณุเป็นใคร จะได้ตดิต่อญาตใิห้ ท้ังเนือ้ท้ังตวัไม่มีบัตร

ยืนยันตัวตนอะไรเลย คนร้ายคงเอาไปหมด"

"ใคร"

"อย่าบอกนะคะว่าคุณจ�าไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใคร"

เนตรอัปสรทะลข้ึุนกลางปล้อง พอเห็นเขากะพรบิตา สาวหวานถงึกบั

หน้าเหวอ หันไปขอความเห็นจากน้าสาวซ่ึงท�างานอยู่ท่ีโรงพยาบาลนี้

"ท�ายังไงดีคะน้าแก้ว เขาจ�าไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใคร"

"เดี๋ยวน้าไปเรียกคุณหมอมาดีกว่า"

"ขอบคุณค่ะน้าแก้ว"

หญิงสาวกวาดมองสภาพฟกช�า้ของคนไข้ด้วยความสงสารแกมเห็นใจ 

นอกจากถูกท�าร้ายแล้วยังความจ�าเสื่อมอีก ไม่รู้จะหวาดกลัวสักแค่ไหน 

ความสงสารเห็นใจในชะตากรรมของเพือ่นมนษุย์ท�าให้เธอเลือ่นมือออกมา

วางบนหลังมือหนาข้างท่ีไม่ได้ใส่เฝือกอย่างนุ่มนวลแล้วปลุกปลอบด้วย 

เสียงอ่อนโยน
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"ไม่ต้องกังวลนะคะคุณ อีกไม่นานก็ดีขึ้น"

ไออุน่ท่ีหญงิสาวส่งผ่านมือบางสูค่นไข้ด้วยความเห็นใจเพือ่นมนษุย์กลบั

ถกูอกีฝ่ายแปรเปลีย่นเจตนาเป็นความหวานซ้ึงของหญิงสาวท่ีมีต่อชายหนุม่ 

เพราะเคยชินกบัการมหีญงิสาวมากมายทอดไมตรใีห้ มอืหนาจงึรวบมือบางไว้

ในอุ้งมือแล้วจงใจหลบัตาปิดการรบัรูเ้สยีดือ้ๆ

เนตรอัปสรเบิกตาโพลง รบีชักมือออกจากการเกาะกมุ ก้าวถอยหลงัไป

สองสามก้าว ไอร้อนผ่าวจากมือหนายังท้ิงรอยอยู่บนหลงัมอืเธอ ดวงตากลมโต

จ้องอีกฝ่ายอย่างหวาดระแวง ขณะท่ีเขาลืมตาข้ึนมองเธอด้วยแววตัดพ้อ 

แกมไม่ได้ดังใจ

โชคดีท่ีน้าสาวและคุณหมอหนุ่มใส่แว่นกรอบบางเดินเข้ามาพอดี 

ความกระอักกระอ่วนระหว่างเราจึงยุติลงกะทันหัน

"อาการเป็นยังไงบ้างครับ"

"เจ็บ จ�าไม่ได้"

คนไข้ตอบเสยีงเย็น ปิดเปลอืกตา ไม่รบัรูส้ถานการณ์ตรงหน้า ท้ิงให้

หญิงสาวต้องรบัหน้าตามล�าพงั

"ท�าไมเขาถึงจ�าไม่ได้ล่ะคะคุณหมอ"

"จากท่ีท�าซีทีสแกนแล้วไม่พบความผิดปกตินะครับ เป็นไปได้ว่า 

สมองคนไข้อาจกระทบกระเทือน มคีนไข้บางรายท่ีความจ�าเสือ่มจากอุบัตเิหตุ

หรอืการถกูท�าร้าย แต่ความทรงจ�าจะหายไปแค่ช่วงระยะเวลาสัน้ๆ ไม่กีวั่น

ความทรงจ�ากก็ลบัมา คงต้องให้เวลาคนไข้พกัฟ้ืนอีกสกัสองสามวนั อาการ

น่าจะดขีึน้ครบั"

คณุหมอเอ่ยจบกข็อตวัไปดแูลคนไข้อ่ืน เธอเลยหันมาปรกึษาญาตฝ่ัิงแม่

แทน

"แล้วถ้าเขาจ�าไม่ได้เลยล่ะคะน้าแก้ว"

"คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกม้ัง น้าว่าอย่าเพิ่งมองโลกในแง่ร้ายเลย  

ให้เขาพักฟ้ืนอีกสักสองสามวัน ไม่แน่ความทรงจ�าอาจจะกลับมาอย่างท่ี 
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คุณหมอบอกก็ได้"

หญิงสาวพยักหน้าคล้อยตาม "ขอบคณุน้าแก้วมากนะคะท่ีเป็นธรุะให้"

"ไม่เป็นไรหรอก รอให้อาการทรงตัวแล้วค่อยว่ากันอีกที"

"ค่ะน้าแก้ว"

เนตรอัปสรลอบถอนหายใจ หวนนกึถงึเหตกุารณ์ช็อกโลกแล้วยังตกใจ

ไม่หาย หลังจากมีสติรับรู้ว่าคนท่ีจับข้อเท้าตนไว้ไม่ใช่ผี เธอก็ลนลาน 

กดโทรศพัท์หาน้าสาว ยงัดท่ีีผูเ้ป็นน้าอยู่เวรห้องฉุกเฉินพอด ีจงึช่วยจดัแจงให้

ทุกอย่าง ไม่อย่างนัน้เธอคงท�าอะไรไม่ถกู

"ได้คุยกับพ่อเราบ้างรึเปล่าเนตร"

ค�าถามนี้ท�าให้ริมฝีปากของสาวหน้าหวานเหยียดออกเป็นเส้นตรง  

รอยขุ่นใจผดุพรายข้ึนในดวงตาหวานซ้ึงก่อนจะจางหายไปอย่างรวดเรว็

"เนตรไม่มีอะไรจะคุยกับเขาหรอกค่ะน้าแก้ว"

"เราก็อย่าทิฐินักเลย เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วนะเนตร"

"เนตรไม่ได้ทิฐค่ิะ เพยีงแต่ไม่อยากยุ่งกบัพ่อ ไม่อยากให้ครอบครวัใหม่

ของพ่อว่าเอาได้"

แก้วตาถอนหายใจแรงๆ "ทางโน้นกเ็หลอืเกนิ พ่อลกูกนัแท้ๆ ท�ามาเป็น

หวงก้าง ตัวเองมาทีหลงัแท้ๆ"

"ช่างเถอะค่ะน้าแก้ว เนตรไม่อยากพูดถึงคนพวกนั้นอีก"

"เอาล่ะน้าขอตัวก่อน ต้องไปดูคนไข้ต่อ"

"ค่ะ อีกแป๊บนึงเนตรก็จะกลับแล้วค่ะน้าแก้ว"

คล้อยหลงัน้าสาวไปแล้ว เปลอืกตาเรยีวยาวของคนไข้กเ็ปิดข้ึน นยัน์ตา

คมกล้าจบัจ้องใบหน้าหวานซ้ึงไว้ราวกบัจะประทับความหวานละมนุให้แนบแน่น

อยู่ในความทรงจ�า

"ฉันไปก่อนนะคะคุณ"

"อย่า-ไป"

เนตรอปัสรชะงกัฝีเท้า สบนยัน์ตาคมกรบิท่ีทอดมองมาอย่างเว้าวอน 
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เห็นแล้วในใจพลนัอ่อนยวบ อดคดิไม่ได้ว่าหากเธอความจ�าเสือ่ม จ�าไม่ได้ว่า

ตนเองเป็นใครคงรูส้กึว้าเหว่และตืน่ตระหนกเช่นเดยีวกนั

"ไม่ต้องกลัวนะคะคุณ แล้วฉันจะแวะมาใหม่"

เสยีงทุ้มนุม่ปลอบใจคนฟัง ก่อนร่างเลก็บางจะก้าวพ้นไปจากสายตา  

ไม่หันกลบัมามองคนไข้ท่ีพองแก้ม ป้ันหน้ามุ่ยเพราะตัง้แต่เกดิมาไม่เคยมีใคร

ขัดใจเขามาก่อน
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แอนนา โอลเิวยีร์ หรอือันน่า โอลวิิเยร์ (Anna Olivier) เป็นแบรนด์ 

เครือ่งหนงัสดุหรจูากฝรัง่เศสซ่ึงตัง้ช็อปบรเิวณช้ันสองในห้างดงัใจกลางเมือง 

ใกล้กบัจดุเชือ่มต่อสถานรีถไฟฟ้า ท�าให้ช้ันดงักล่าวมีผูค้นสญัจรไปมาคบัคัง่

ตามปกติแล้วทางร้านมีนโยบายบริการลูกค้าหนึ่งกลุ ่มต่อเอสเอ  

(Sale Associate) หรือพนักงานขายหนึ่งคน เนตรอัปสรคือหนึ่งในเอสเอ

ท่ีมลีกูค้าแวะเวยีนมาหาบ่อยท่ีสดุ เพราะการให้ค�าแนะน�าและบรกิารท่ีไม่เลอืก

ช้ันวรรณะ ใครเข้ามาสอบถามเธอก็ต้อนรับขับสู้อย่างดี ลูกค้าสาววันนี้ 

ก็เช่นเดียวกัน

เท่าท่ีประเมินจากการเห็นแวบแรกน่าจะเป็นสาวท�างาน เพราะสวม 

เสื้อเช้ิตกับกระโปรงเข้ารูปทรงเอ ไว้ผมยาวประบ่า อายุอานามไม่น่าเกิน

สามสบิปี สหีน้าท่าทางดูเคอะเขินเลก็น้อยตอนเดนิเข้ามาในช็อป เธอเลย

เข้าไปทักทายด้วยรอยย้ิมเป็นมิตร น�าทางให้ลกูค้ารูส้กึอุ่นใจ คลายกงัวล

"สวสัดค่ีะ ไม่ทราบว่าวันนีค้ณุลกูค้าสนใจเป็นสนิค้าประเภทไหนดคีะ"

"ดกูระเป๋ารุน่ดมูงต์ สเีบจ อะไหล่สทีองไว้ค่ะ แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลอืก

ไซส์ไหนดี"

กระเป๋าโอลิวิเยร์ ดูมงต์ (Olivier Dumont) คือกระเป๋าตัวท็อปของ 

บทที่
2

ทิ้งขว้ำง
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แบรนด์แอนนา โอลิเวียร์ที่ขายดีตลอดกาล

"รอสกัครูน่ะคะ เดีย๋วเนตรไปเอามาให้ลองดกีว่า จะได้ลองเทียบดวู่า

ไซส์ไหนเหมาะกบัคณุลกูค้า"

"ขอบคุณมากค่ะ"

เอสเอสาวเดนิน�าลกูค้าเข้ามาท่ีเคาน์เตอร์ ก่อนหันไปคว้ากระเป๋าตวัท็อป

ของแบรนด์ท้ังสามไซส์มาวางเรยีงบนตูก้ระจก

"กระเป๋าดูมงต์มีสามไซส์นะคะ small medium large ไม่ทราบว่า 

ปกตแิล้วคุณลกูค้าใส่ของในกระเป๋าเยอะไหมคะ ถ้าไม่เยอะ เนตรขอแนะน�า

เป็นไซส์ small ค่ะ น�า้หนกัตวักระเป๋าจะเบากว่าด้วย แต่ถ้าใส่ของเยอะมากๆ 

เนตรแนะน�าเป็น large เลยค่ะ คณุลกูค้าลองใส่ของในกระเป๋าได้เลยนะคะ  

หรือลองสะพายดูก็ได้ค่ะ จะได้รูว่้าใบไหนท่ีคณุลกูค้าชอบมากท่ีสดุ"

"ใส่ของลงไปได้เลยเหรอคะ"

ลูกค้าสาวท่าทางขี้อายเลิกคิ้วถามด้วยไม่แน่ใจ

"ได้ค่ะคุณลูกค้า"

เนตรอัปสรกวาดมองข้าวของจิปาถะท่ีลูกค้าน�ามาเรียงใส่ในกระเป๋า 

รุน่ดมูงต์แล้ว คดิว่าด้วยปรมิาณข้าวของท่ีใช้น่าจะเหมาะกบัไซส์ medium 

มากกว่า ย่ิงเห็นลูกค้าสาวลองพลิกกระเป๋าซ้ายทีขวาทีด้วยแววตาชื่นชม  

เอสเอสาวกย่ิ็งใจชืน้

"สวยจังเลยค่ะ หนังก็นุ่มด้วย"

"คุณลูกค้าจะลองสะพายหรือเดินไปดูที่กระจกก่อนก็ได้นะคะ"

เธอผายมือพาลูกค้าสาวเดินไปท่ีกระจกบานยาวซ่ึงวางติดกับผนัง  

และปล่อยให้ลกูค้าลองเดนิไปกลบับนพรมผนืนุม่ พอเห็นลกูค้าย้ิม แววตา

เป็นประกายวบิวบั สาวหน้าหวานกม่ั็นใจว่าปิดการขายครัง้นี้ได้แน่นอน

"งั้นรับเป็นไซส์ medium แล้วกันค่ะ"

"ยินดีค่ะคุณลูกค้า"

"ขอบคุณนะคะท่ีช่วยแนะน�า ตอนแรกคดิว่าจะเอาไซส์ large เพราะ 
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กลวัใส่ของไม่พอ แต่ลองสะพายดแูล้วมนัใหญ่ไป เราเกบ็เงนิมาหลายปีเลย

กว่าจะตดัสนิใจมาซ้ือ ตอนแรกจะฝากร้านห้ิว เพราะกลวัเอสเอไม่บรกิาร แต่

พอลองเข้ามาคยุแล้วเอสเอใจดกีว่าท่ีคดิอีกค่ะ"

"ด้วยความยนิดีค่ะคณุลกูค้า ถ้าสนใจแวะเข้ามาลอง มาพดูคยุกนัได้เลย 

ค่ะ ชอบไม่ชอบไม่ว่ากนั เพราะราคากระเป๋าของแอนนากไ็ม่เบาเลยจรงิๆ แต่

ถ้าซ้ือแล้วรบัรองคุม้ค่า ใช้ได้นานแน่นอนค่ะ"

"ขอบคุณนะคะ"

"ถ้าในอนาคตคุณลูกค้าสนใจรุ่นอื่น ติดต่อเนตรได้เลยนะคะ"

นอกจากลูกค้ารายนี้ วันนี้ เธอยังมีนัดกับหนึ่งในลูกค้าท่ีเป ็น 

ท็อปสเปนเดอร์หรอืลกูค้าท่ีมยีอดใช้จ่ายเยอะอันดบัต้นๆ ของร้าน ครัง้แรก 

ท่ีพบกนัลกูค้ารายนีแ้ต่งกายธรรมดา ดปูอนๆ ในสายตาคนอืน่ แต่เนตรอปัสร 

ไม่เลอืกท่ีรกัมกัท่ีชังเดนิเข้าไปบรกิาร ให้ค�าแนะน�าด้วยความจรงิใจและสภุาพ

จนสร้างความประทับใจและได้รบัใช้เศรษฐนิจีากเมืองอบุลฯ ตัง้แต่สองปีก่อน

จวบจนกระท่ังปัจจบัุน

วนันีล้กูค้ากระเป๋าหนกัจองกระเป๋าโอลวิเิยร์ ดมูงต์สเีขียวมิน้ต์ซ่ึงเป็นสี

หายากมาก เพราะเซเลบรติีจ้ากฮอลลวีดูนยิมถอืสนีีก้นั ท�าให้สนีีข้าดตลาด 

ต้องรอควิกนันานหลายเดอืน ในฐานะเอสเอจงึมีหน้าท่ีดแูลและควานหาสนิค้า

มาให้ลกูค้าให้จงได้

"วันนี้รับแชมเปญไหมคะพี่เอ้ เนตรรู้ว่าพี่เอ้จะมาเลยเตรียมไว้ให้"

เนตรอัปสรเช้ือเชิญลกูค้านัง่บนโซฟาหนงัสแีดงเลอืดหมตูวัใหญ่ก่อน

คุกเข่าลงบนพรมข้างเบาะนั่ง

"หนูเนตรรู้ใจพี่ท่ีสุดเลย แต่พี่อยู่ในช่วงแก้บน ต้องถือศีลห้า พี่ขอ 

น�้าผลไม้แล้วกันจ้ะ"

"งั้นรับน�้าส้มดีไหมคะ"

"ดีเลยจ้ะ"

"พี่เอ้รอสักครู่นะคะ เดี๋ยวเนตรไปหยิบน�้ามาให้"
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เนตรอปัสรเดนิหายไปหยิบน�า้ส้มคัน้จากหลงัร้านมาเสร์ิฟลกูค้า ก่อน

เข้าไปหยิบกระเป๋าออกมาให้ลูกค้าช่ืนชม กระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมฐานกว้าง  

หูคล้องและสายสะพายเป็นโซ่สทีองรมควนั ตวักระเป๋าท�าจากหนงัแกะขัดด้าน 

ให้ความรูส้กึโก้หรู

"หนังนุ่มจังเลยหนูเนตร"

"หนงัแกะของแอนนาจะฟอกนุม่เป็นพเิศษ ผวิสมัผสัเรยีบลืน่ นุม่กว่า

หนงัแพะค่ะ แต่ต้องระวังค่อนข้างมากเพราะเป็นรอยง่าย แต่ทางช็อปมีบรกิาร 

ดแูลท�าความสะอาดและเคลอืบเงาให้ตลอดอายกุารใช้งาน พ่ีเอ้วางใจได้ค่ะ  

ถ้าพ่ีเอ้อยากส่งน้องมาท�าความสะอาดเม่ือไร ตดิต่อเนตรได้ตลอดนะคะ เดีย๋ว 

เนตรลงคิวให้"

"มหีนเูนตรคอยดแูล พีส่บายใจอยู่แล้ว ใบนีพ้ีร่บัจ้ะ มีของผูช้ายไหม  

พีว่่าจะซ้ือไปฝากลกูชาย พวกกระเป๋าสตางค์ หรอืเนกไทก็ได้"

"มีเนกไทรุ่นใหม่ เพิ่งลงจากรันเวย์เลยค่ะพี่เอ้"

"งั้นจัดมาเลยจ้ะ"

เจอลูกค้าดีมีชัยไปท้ังวัน แต่หาใช่ว่าจะเจอลูกค้าแสนดีแบบนี้บ่อยๆ 

ลกูค้าเรือ่งมากชวนปวดใจก็มไีม่น้อย บางรายอ้างว่าเจอต�าหน ิ อยากคนืสนิค้า  

ท้ังท่ีก่อนออกจากร้านกต็รวจเช็กแล้วว่าไม่มีรอยดงักล่าว

บางรายซ้ือกระเป๋าจากร้านห้ิวแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นของแท้รึเปล่า 

กเ็อามาให้ทางช็อปตรวจสอบ บางรายเดด็กว่านัน้คอืเข้ามาลองสนิค้าแล้ว 

คยุโทรศพัท์กบัเพือ่นต่อหน้าเธอว่าจะไปสอยจากร้านห้ิวออนไลน์ มากเรือ่ง

มากความ แต่งานบรกิารกต้็องรบัมือกบัเรือ่งเหล่านี้ให้ได้

เนตรอปัสรท�างานหนกัจนลมืวนัลมืคนื และลมืว่ามีใครบางคนรอเธออยู ่

โชคดท่ีีวนัต่อมาเธอเลกิงานเรว็ เลยต้องไปรบั 'ภาระ' ออกจากโรงพยาบาล

ตามท่ีน้าสาวโทรศัพท์มาบ่น

'ไม่ไหวแล้วนะเนตร หมอนี่ก่อเรื่องจะเอาโน่นเอานี่ แค่รับมือคนไข้ 

น้ากแ็ย่แล้ว ไม่มีเวลามาดแูลคนของเราหรอกนะ'
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ไม่ใช่คนของเธอสกัหน่อย เราไม่ได้รูจ้กักนั เธอแค่บังเอิญช่วยเขาจาก

ข้างทางเท่านัน้

หญงิสาวระบายลมหายใจออกมาจากเรยีวปาก เค้าลางความยุ่งยาก 

ผุดขึ้นมากองในใจเต็มไปหมด แต่ไหนๆ ก็ช่วยแล้ว เธอจะยอมจ่ายแค ่

ค่ารกัษาพยาบาลแล้วกนั ท่ีเหลอืกแ็ล้วแต่เวรแต่กรรมของหมอนีแ่ล้วล่ะ

เนตรอัปสรใช้เวลาเป็นชั่วโมงฝ่ารถติดจากห้างใจกลางเมืองมายัง 

โรงพยาบาล ยังไม่ทันเดนิเข้าไปด้านในสายตากพ็ลนัเหลอืบเห็นคนไข้ร่างใหญ่

นัง่ชักสหีน้ามุย่ตุย้อยู่บนเก้าอ้ียาวใกล้ประตทูางเข้าแล้ว

"กว่าจะมารับได้!"

น�า้เสยีงประชดประชันท�าเอาเรยีวค้ิวยาวเลกิข้ึนละม้ายแปลกใจว่าเรา

สนทิกนัตอนไหน เหตใุดถงึคดิว่าเธอจะมารบั เธอแค่มาจ่ายค่ารกัษาพยาบาล 

แล้วกท็างใครทางมัน...แค่นัน้เอง!

"ท�าไมคุณออกมานั่งตรงนี้ล่ะ คุณหมอให้ออกมาได้แล้วเหรอ"

"ใครจะห้ามผมได้ คนไข้ส่งเสียงร้องท้ังวัน น่าร�าคาญ แล้วนี่คุณ 

หายไปไหนมา"

ขมบัของสาวหวานเต้นตบุๆ พยายามข่มใจร่มๆ ไม่ถอืสาคนไร้มารยาท

"ฉันต้องท�างานน่ะสิ คุณเห็นน้าสาวฉันไหม"

"ไม่รู้สิ รีบๆ จ่ายเงินแล้วรีบไปเถอะ ผมร้อน เปิดแอร์ประสาอะไร 

ไม่เห็นเย็นเลย"

หนึ่ง...สิบ...ยี่สิบ...หนึ่งร้อย...สองร้อยห้าสิบ

เธอนบัเลขแบบก้าวกระโดดในใจ กดอารมณ์พลุง่พล่านไม่ให้ยกกระเป๋า

ข้ึนมาฟาดศรีษะท่ีมผ้ีาก๊อซพนัอยู่ ถงึอย่างไรเขากไ็ด้รบับาดเจบ็ หากท�าอะไร

รนุแรงเธออาจตกเป็นจ�าเลยข้อหาฆาตกรรมคนแปลกหน้าได้

"เอาเป็นว่าคุณรออยู่ตรงนี้แหละ เดี๋ยวฉันมา"

ยังไม่ทันถงึหน้าห้องฉุกเฉิน น้าสาวกเ็ดนิสวนออกจากห้องมาก่อนด้วย
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สหีน้ายุ่งยากใจ

"ขอโทษนะคะน้าแก้ว อาการเขาเป็นยงัไงบ้างคะ จ�าอะไรได้บ้างไหมคะ"

"อาการดีข้ึน เดนิเหินได้มากข้ึน แต่จ�าอะไรไม่ได้เลย อย่าหาว่านนิทา

เลยนะ น้าว่าพืน้นสิยัคงแย่มาก ถงึเกเร ก่อกวน เรยีกร้องจะเอาอย่างโน้น 

อย่างนีไ้ม่เลกิ ท�าตวัอย่างกบัท่ีนีเ่ป็นโรงพยาบาลเอกชนถงึจะมีคนคอยรองมอื

รองตีนยังงัน้แหละ"

หลานสาวไม่ค่อยเห็นน้าของตนฉุนเฉียวบ่อยนกั หมอนีค่งก่อเรือ่งไว้ 

ไม่น้อยทีเดียว

"แล้วเนตรจะเอายังไงกับนายคนนี้"

"ไม่รู้สิคะน้าแก้ว เนตรยังนึกไม่ออก"

"แต่ให้อยู่โรง'บาลต่อไม่ได้แล้วนะเนตร น้าต้องเก็บเตียงไว้ให้คนไข้  

นายคนนีบ้าดเจบ็กจ็รงิ แต่ออกฤทธิอ์อกเดชปีนลงจากเตยีงได้กไ็ม่หนกัแล้วล่ะ 

กลบัไปพกัฟ้ืนสกัอาทิตย์สองอาทิตย์กค็งหายเป็นปกต"ิ

"เนตรไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนน่ะสิคะ น้าแก้วพอจะมี..."

น้าสาวรีบโบกมือด้วยเห็นฤทธิ์เดชหมอนี่มาเยอะ

"น้ามลีกูมผีวั เอามาไว้บ้านน้าไม่ได้นะ ถ้าไม่ไหวจรงิๆ กพ็าไปส่งวัด"

"เขาไม่ใช่หมาแมวสักหน่อยค่ะน้าแก้ว เอาไปท้ิงแบบนั้นพระท่าน 

คงไม่รับหรอกค่ะ"

"งั้นเนตรก็พาไปอยู่บ้านเนตรสิ"

"คะ?"

"อย่าว่ายังงั้นยังงี้เลยนะ เนตรอยู่กับยายสองคน มีผู้ชายมาอยู่ด้วย 

สกัคน อย่างน้อยจะได้มีคนคอยดแูลช่วยหยิบจบังานหนกัไงล่ะ"

ใครดแูลใครกนัแน่ ดจูากสหีน้าเหวีย่งวนีเม่ือครูแ่ล้ว เธอคงเป็นทาส 

ในเรือนเบ้ียให้หมอนีจ่กิหัวใช้ล่ะสไิม่ว่า

"อีกอย่างน้าว่าเขาหน้าตาด ี ผวิพรรณขาวผ่องอมชมพ ู น้าเห็นชุดสทู

ตอนแม่บ้านซักแล้วเอามาคืนน่าจะแพงอยู่ น้าว่าให้เขาอยู่ด้วยสกัพกั เผลอๆ 
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จ�าได้ขึน้มา เขาอาจจะตกรางวลัอย่างงามก็ได้"

เนตรอัปสรยิ้มแห้งๆ ถ้าเป็นไปได้เธอไม่ขอรางวัลหรอก แค่เขาเลิก 

เกาะติดเธอได้กถ็อืว่าแต้มบุญสงูแล้ว

ไอร้อนจากหม้อน�้าแกงลอยคว้างอ้อยอ่ิงอยู่ในอากาศ กลิ่นหอมฉุย 

ตลบอบอวลจนชายหนุ่มท่ียังไม่มีอะไรตกถึงท้องกลืนน�้าลายยามจับจ้อง 

รถเข็นบะหมีเ่กีย๊วหมูแดงซ่ึงตัง้ร้านอยู่รมิถนนใกล้กบัร้านสะดวกซ้ือ

"คุณอยากกินอะไรไหม เดี๋ยวฉันสั่งให้"

"บะหม่ีแห้งกไ็ด้ สองชามนะ ไม่ใส่กระเทียมเจยีว ผมไม่ชอบมันๆ ชูรส

ก็ไม่เอานะคุณ"

หญิงสาวร่างเลก็อยากถอนสายบัวรบัค�าพ่อเจ้าประคณุ แต่ท่ีท�าได้กเ็พยีง

เดนิไปคยุกบัอาแปะเจ้าของร้าน ปล่อยให้ 'ภาระ' เดนิไปนัง่ท่ีโต๊ะเหลก็พับได้ 

ซ่ึงยังมีคราบมันหลงเหลอือยู่บนโต๊ะ

"น้องเช็ดโต๊ะหน่อย"

เรยีกอยู่หลายทีก็ไม่มีคนสนใจ ชายหนุม่เลยชักสหีน้า จ�าใจเทน�า้ชา 

จากเหยือกพลาสติกลงบนทิชชู เช็ดซ�้าสองรอบจนแน่ใจว่าสะอาดแล้วจึง 

เท้าศอกลงบนโต๊ะ โดยหารูไ้ม่ว่ากริยิานีต้กอยู่ภายใต้สายตาช่างสงัเกตของ 

เจ้าภาพอาหารม้ือนีเ้สยีแล้ว 

ไม่นานบะหมีแ่ห้งพร้อมน�า้ซุปกถ็กูยกมาวาง สหีน้าเขาดูไม่ค่อยถกูใจ

อาหารพืน้ๆ นกั แต่สดุท้ายกค็ว้าตะเกยีบแล้วส่งบะหมีส่เีหลอืงเข้าปากกระท่ัง

หมดสองชามในเวลาอันรวดเรว็

"เป็นไงคะ อร่อยใช่ไหม ฉันมาโรง'บาลทีไรกแ็วะกนิเจ้านีป้ระจ�าเลยนะ"

"งัน้ๆ แหละ บะหม่ีเส้นหนาไป หมูแดงกแ็ข็ง ส่วนเกีย๊วกุง้นีก่มี็แต่

วญิญาณกุง้ ให้แค่นีอ้ย่าให้ดกีว่า แค่พอกนิกนัตาย อย่าเรยีกว่าอร่อยเลย"

เนตรอัปสรหุบย้ิมแทบไม่ทัน ปากเสียแบบนี้ปล่อยให้อดตายดีกว่า 

พูดจาไม่เกรงใจคนฟัง บางทีสาเหตุท่ีหมอนี่โดนตีจนน่วมอาจเป็นเพราะ 
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ปากเสยีแน่ๆ

"สั่งให้อีกชามสิคุณ ร่างกายผมอ่อนแอ ต้องบ�ารุงหน่อย"

"คุณกินไปสองชามแล้วนะ"

"ให้มากะจึง๋เดยีว คบีสองสามทีกห็มดชามแล้ว ผมจ�าได้เมือ่ไรจะใช้คืน 

ให้สบิเท่าเลยเอ้า"

"เดี๋ยวฉันไปสั่งให้"

"เอาบะหมี่น�้าสองชามนะ พิเศษเพิ่มเส้น เพิ่มเกี๊ยวกุ้งด้วย"

"เจ้าค่าาา..."

เจ้าภาพสาวลากเสยีงยาวพลางถอนสายบัวล้อเลยีน แต่หมอนัน่กลบั

โบกมือเหมอืนเห็นเธอเป็นคนรบัใช้จรงิๆ อีหรอบนีค้งอยู่ร่วมบ้านกนัยากแล้ว 

เธอจงึควกัเงนิให้คนแปลกหน้าห้าร้อยบาท

"ค่าอะไร"

"เก็บไว้ติดตัวไง หรือจะไม่เอาก็ได้นะ"

ชายหนุ่มคว้าหมับแล้วยัดเงินใส่กางเกงผ้าเนื้อดี

"ขอบใจ อย่าลืมที่สั่งล่ะ อ้อ บะหมี่น�้าไม่เอากากหมูนะ มันเหม็น"

สัง่ได้สัง่ด ี ขอบคณุสกัค�าก็ไม่มี เวรกรรมอะไรของฉันนะ เอากระดกู

มาแขวนคอชัดๆ

หญิงสาวถอนหายใจ เดินฉับๆ ไปสั่งอาหาร แล้ววางเงินให้อาแปะ

เจ้าของร้าน

"หนูจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวของผู้ชายโต๊ะโน้นนะคะแปะ"

"อ้าว ลื้ออิ่มแล้วเหรอ มาร้านแปะทีไรต้องเบิ้ลสอง"

"ฝากแปะด้วยนะคะ เงนิท่ีเหลอืไม่ต้องทอน ให้เขากนิจนพอใจเลย"

"ล่ายๆ ว่าแต่นั่นใครเหรอ"

"ไม่รู้เหมือนกันค่ะแปะ เขาหิวข้าว เลยมาขอให้หนูเลี้ยงข้าว"

"คนอาไร้ใส่สูท หน้าตาดีเสียเปล่า แต่เกาะผู้หญิงกิน"

"เอาเป็นว่าถ้าเขาถามถงึหน ูแปะบอกว่าไม่เห็นว่าหนูไปทางไหนนะคะ 
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หนแูค่มาจ่ายเงนิแล้วก็ไป"

"ล่ายๆ ลื้อรีบไปเลย ทางนี้แปะดูให้เอง"

"ขอบคุณค่ะแปะ"

เนตรอปัสรเหลอืบมองผู้ชายตัวใหญ่น่ังหน้าแดงเหงือ่ซ่กอยู่ท่ีโต๊ะด้วย

ความกงัวล ส�านกึในใจก�าลงัตีกนัอย่างเอาเป็นเอาตาย ใจหนึง่เธอสงสารเขา 

แต่อีกใจกค็ดิว่าตนให้ความช่วยเหลอืเท่าท่ีมนษุย์คนหนึง่พอช่วยกนัได้แล้ว 

หน้าตาด ีหุ่นล�า่สนัแบบนีค้งมีสาวๆ อยากรบัเลีย้งอยู่หรอกน่า

ปลอบใจตวัเองเสรจ็สรรพหญิงสาวกร็บีเผ่นแน่บออกจากร้านก๋วยเตีย๋ว 

กลบัไปข้ึนรถแล้วบ่ึงออกไปด้วยความเรว็เท่าท่ีรถกระป๋องกลางเก่ากลางใหม่

จะพาตนเองทะยานหนไีปได้
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บ้านสองช้ันทาสีขาวซ่อนตัวอยู่หลังต้นจามจุรีซ่ึงแผ่กิ่งก้านออกมา 

ปกคลมุหลงัคา แล้วยังบังแดดกนัฝนให้บรรดาต้นไม้ต้นเลก็ต้นน้อยท่ีหญิงชรา

เพยีรปลกูลงบนแปลงดินรมิก�าแพง พุม่ต้นโมกท่ีคณุยายและเธอช่วยกนัปลกู

จนเตบิใหญ่ให้ความรูส้กึสบายตา คดิถงึทีไรกอ็ดยิม้ตามไม่ได้ทุกที

ทว่าวันนี้กลับให้ความรู้สึกต่างออกไป เพราะมองออกไปจากกระจก 

หน้ารถมียักษ์ปักหลัน่นัง่คมุเชิงอยู่ตรงขอบฟตุปาธหน้าบ้านหนึง่ตน

เค้าลางแห่งความยุ่งเหยิงอัดแน่นอยู่ในดวงตาหวานซ้ึง เนตรอัปสร 

อยากร้องกร๊ีดให้สุดเสียง ทว่าเธอกลับท�าใจดีสู้ยักษ์ เปิดประตูก้าวลงไป 

เผชิญหน้าเจ้าของดวงตาสดี�าจัด แววตาคมกรบิคูน่ัน้เปล่งประกายจดัจ้าราวกบั 

จะฉีกกระชากร่างเธอให้ขาดวิน่แล้วเขมือบกลนืลงไปท้ังตวั

"คุณ-ทิ้ง-ผม!"

ชายแปลกหน้าเน้นเสียงกร้าวกระด้างจนฟังเหมือนคุกคาม โยน 

ความผิดท่ีบังอาจทอดท้ิงเขามาให้เธอแบกรับ ท้ังท่ีไม่ใช่หน้าท่ีเธอสักนิด 

บางทีการยอมให้เขาอยู่ท่ีนีอ่าจเป็นการชักศกึเข้าบ้านด้วยซ�า้

หลังท้ิงเขาไว้ท่ีร ้านก๋วยเตี๋ยว เนตรอัปสรก็ขับรถไปซ้ือของใน 

ห้างสรรพสินค้า แต่เพราะรู้สึกผิดเลยหมดอารมณ์ช็อปปิ้ง ตัดสินใจขับรถ

บทที่
3
ลูกนกลูกกำตำด�ำๆ
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กลับบ้าน ท่ีไหนได้ห่างกันแค่สองช่ัวโมงหมอนี่กลับมาโผล่ท่ีหน้าบ้านเธอ

จนได้

"คุณมาที่นี่ได้ยังไง"

"ไม่เห็นจะยาก ก็เรียกรถแท็กซี่เอาน่ะสิ"

"คุณรู้ที่อยู่บ้านฉัน...จากน้าแก้วเหรอ"

ชายหนุ่มกระตุกยิ้ม แววตาเปี่ยมประกายชื่นชม "ฉลาดนี่"

แต่ดันโง่ช่วยตายักษ์นี่ไว้ ซวยชะมัด!

"คุณอยู่ที่นี่ไม่ได้"

"แต่ผมจ�าไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใคร"

เขาทอดเสียงอ่อนลง ท�าเอาคนขี้สงสารใจอ่อนยวบ ทว่าบ้านหลังนี้ 

มีหญิงสาวกับคนชราเพียงสองคน หมอนี่อาจจะเป็นโจร เป็นนายนกต่อ 

พาขโมยมายกเค้าบ้านก็ได้ เธอยอมให้เขาอยู่ด้วยไม่ได้จรงิๆ

จังหวะที่ก�าลังจะกดโทรศัพท์ไปต่อว่าต่อขานผู้บอกทาง น้าสาวตัวดี 

กติ็ดต่อมาพอดี

"ค่ะน้าแก้ว"

"นายคนนั้นถามที่อยู่เนตรจากน้า เขาไปหาเนตรรึเปล่า"

"อยู่หน้าบ้านนี่เองค่ะ ท�าไมน้าแก้วถึงให้ที่อยู่เนตรไปล่ะคะ"

"กห็มอนีก่วนน้าไม่เลกิ ต๊ือให้น้าบอกท่ีอยู่เนตรให้ได้ แถมขู่ว่าถ้าไม่บอก

จะป่วนห้องฉุกเฉิน น้าไม่มีทางเลอืกจรงิๆ ไหนๆ เนตรกช่็วยเขาไว้แล้ว กน่็าจะ

ช่วยให้สดุส"ิ

"..."

"เอาล่ะ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว น้าวางก่อนนะ"

เนตรอัปสรท�าหน้ายุ่งหลงัจากวางสาย มองประเมนิคนตวัใหญ่ท่ีก�าลงั

ยืนจ๋องเหมือนหมาหงอย ระหว่างท่ียืนลังเลว่าควรปฏิเสธอย่างไรอยู่นั้น  

ประตูรัว้กเ็ปิดออก ตามด้วยร่างเลก็ของหญิงชราท่ีก้าวออกมาจากบ้าน

"เนตรยืนท�าอะไรนอกบ้านลูก แล้วนั่นคุยกับใครอยู่"
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"คอื..." ผูเ้ป็นหลานอ�า้อึง้ ไม่รูจ้ะนยิามหมอนีว่่าเป็นใครด ี"ไม่มอีะไร

หรอกค่ะ คณุยายเข้าบ้านก่อนนะคะ เดีย๋วเนตรตามไป"

ทว่าคณุยายกลบัจ้องชายแปลกหน้าราวกบัจะขดุค้นลงไปในความทรงจ�า 

อึดใจต่อมาประกายบางอย่างกว็าบข้ึนในดวงตาแล้วจางหายไปอย่างรวดเรว็ 

แววตาประหลาดใจถกูแทนท่ีด้วยความอ่อนโยนแกมเห็นใจยามทอดมองเฝือกอ่อน

ท่ีแขนและรอยฟกช�า้ตามใบหน้า

"คงจะเจ็บมากล่ะสิพ่อหนุ่ม"

"เจ็บครับ"

อย่ามาอ้อนยายฉันนะ

เนตรอัปสรถลึงตาใส่คนแปลกหน้าพลางขบฟันอย่างขุ่นเคือง

"เพื่อนของเนตรเหรอลูก"

"ไม่ใช่นะคะคุณยาย คือเนตรบังเอิญช่วยชีวิตเขาไว้ เขาบอกว่า 

ความจ�าเสือ่ม จ�าไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใคร แต่เนตรไม่เช่ือหรอก คณุยายเข้าบ้าน

เถอะ เด๋ียวเนตรไล่เขาไปเองค่ะ"

"ผมจ�าไม่ได้จรงิๆ ครบัคณุยาย คณุเนตรช่วยผมไว้ แต่กลบัท้ิงผมไว้ 

ท่ีร้านก๋วยเตีย๋ว ผมไม่มีท่ีไปจริงๆ ครับ เลยต้องมาขอพึง่คณุยายกบัคณุเนตร"

บอกว่าอย่ามาอ้อนยายฉันยังไงล่ะ!

เนตรอปัสรถลงึตาใส่อีกรอบ อีกฝ่ายกลบัป้ันหน้าหมองเศร้า บีบเสยีงอ่อน

ให้คณุยายเห็นใจ แต่เธอเช่ือว่าคณุยายคงใจแข็งพอจะปฏเิสธ

"งั้นพักที่นี่เสียสิลูก"

"คุณยาย!"

หลานสาวส่ายศรีษะ แต่ผูเ้ป็นยายขีส้งสารเป็นทุนเดมิ ชอบเกบ็แมวจร

มาเลี้ยงประจ�าจึงย้ิมบางๆ ไม่อนาทรร้อนใจกับการเช้ือเชิญคนแปลกหน้า 

เข้าบ้านสกันดิ

"หมาแมวบาดเจบ็มายงัเกบ็มาเลีย้งได้ แต่นีค่นนะลกู เดอืดร้อนมา 

ให้เขาพกัสกัวันสองวนักยั็งด"ี
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"แต่เขาเป็นใครกไ็ม่รูน้ะคะ เกดิเป็นโจรข้ึนมาจะท�ายังไง แล้วตอนท่ีเนตร

เจอเขา หมอนีก่็โดนซ้อมเสยีน่วม เขาอาจมีเรือ่งกบัมาเฟียก็ได้นะคะ"

"งั้นย่ิงต้องช่วยใหญ่ ไหนๆ จะช่วยแล้วก็ต้องช่วยให้สุดทางสิลูก  

ช่วยชีวิตคนได้บุญใหญ่เลยนะลูก"

กลวัโปรดสตัว์ได้บาปซะมากกว่า แววตาหมอนีด่เูจ้าเล่ห์ร้ายกาจขนาดนี ้

ต่อให้ความจ�าเสือ่ม ไม่รูว่้าตวัเองเป็นใคร เขาน่าจะเอาตวัรอดได้อยู่หรอก

"เอาเป็นว่าให้พ้นคืนนี้ไปก่อนแล้วกัน พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ ดีไหม 

พ่อหนุ่ม"

"ขอบคุณครับคุณยาย"

ชายหนุ่มยกมือไหว้อย่างนอบน้อมราวกับคุณชายแสนสุภาพ ไม่ใช่ 

จอมวายร้ายท่ีจิกใช้เธอราวกบัทาสในเรอืนเบ้ียตอนอยู่ร้านก๋วยเตีย๋ว

"นอนที่โซฟาข้างล่างได้ใช่ไหมคุณ"

"ได้ครบัคณุยาย แค่ให้ท่ีซุกหัวนอน ไม่ต้องนอนตากฝนข้างทางกด็มีาก

แล้วครบั"

เนตรอัปสรขบรมิฝีปาก ดวงตาหวานซ้ึงถลงึใส่คนเสแสร้ง แต่เขากลบั

ยักค้ิวกวนๆ พลางกวกัมือเรยีก

"เอารถเข้าบ้านสิคุณ ตากยุงอยู่นั่นแหละ" 

พดูจบกเ็ดินอาดๆ ตามผูเ้ป็นยายเข้าบ้าน เธอเลยต้องรบีขับรถตาม

เข้าไป พอลงจากรถเห็นแมวอ้วนสส้ีมท่ีคณุยายเกบ็จากข้างถนนสมัยยงัผอมๆ 

เลยย่อตัวลงไปลบูขนปุกปุย ส่งเสยีงกระซิบกระซาบราวกบัมีแผนร้าย

"เห็นหมอนัน่ไหมอ้วน คนืนีง้บัเลยนะ กดัอย่าให้เหลอื เข้าใจไหมอ้วน"

"เมี้ยว!"

แต่พอเจ้าเหมียวเป็นอิสระ มันกลับเดินนวยนาดไปพันแข้งพันขา 

หมอนัน่จนเธออยากจบัเจ้าเหมียวอ้วนมาเขย่าแรงๆ และทวงถามข้าวแดง 

แกงร้อนท่ีขุนจนอ้วนป้ักขนาดนี้

เลี้ยงไม่เชื่องนะอ้วน!
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หากวนัไหนเนตรอัปสรเข้างานกะเช้าคณุยายจะเตรยีมมือ้เย็นแสนอร่อย

รอเธอกลบัมากนิข้าวด้วยกนั แต่ถ้าเลกิดึกท่านจะเตรยีมอาหารไว้ให้บนโต๊ะแล้ว

เธอค่อยเอาไปอุน่เอง ยังดีท่ีวันนีก้ลบัไม่ดกึมาก อาหารแสนอร่อยของคณุยาย

จงึยงัร้อนอยู่ แต่แทนท่ีเธอจะได้กนิเตม็เมด็เตม็หน่วยกลบัถกูแขกแปลกหน้า 

ชิงตกัใส่จานไปเสยีมาก

"หิวมากล่ะสิพ่อหนุ่ม"

"ครับคุณยาย"

"หิวอะไรกัน เมื่อกี้ฉันเลี้ยงบะหมี่คุณตั้งหลายชามนะ"

"ชามนงึนดิเดยีวเอง คบีสองสามค�ากห็มดแล้ว แถมไม่อร่อย สูฝี้มือ 

คณุยายไม่ได้เลยครบั"

หญงิสาวบิดปากรูทั้นคนเจ้าเล่ห์ แต่คณุยายกลบัหลงคารม ย้ิมน้อย 

ย้ิมใหญ่รบัค�าชม เรยีกความหม่ันไส้ข้ึนมากองบนดวงหน้าหวานซ้ึง

ยายฉันนะ ฉันอ้อนได้คนเดียว

"อร่อยก็กินเยอะๆ นะลูก"

"เนตรก็หิวค่ะคุณยาย แต่หมอนี่แย่งเนตรกินหมด"

"ของสดในตูเ้ยน็เยอะแยะ เดีย๋วยายไปท�าให้ใหม่ อย่าเขยีมนกัเลยลกู 

คนเดอืดร้อนมาขอพกัด้วย ต้องมีน�า้ใจ ต้อนรบัขับสู"้

หลานสาวพองแก้มงอน ตดัพ้อเสยีงเครอืเหมอืนเดก็ขีง้อน ร้อยวนัพนัปี

คณุยายไม่เคยดเุธอเลย ย่ิงดตุ่อหน้าตายกัษ์ปักหลัน่แล้วเธอย่ิงหงดุหงดิ

"คุณยายไม่รักเนตรแล้ว"

"งอนเป็นเด็กๆ ไปได้ลูก"

"งั้นผมยกไข่เจียวที่เหลือให้หมดเลย"

"คุณกินแต่หมูสับแล้วยกส่วนที่เป็นไข่ให้ฉันล่ะสิ ดูออกหรอก"

ชายหนุ่มกระตุกยิ้ม เอนหลังกับพนักพิง ยกมือขึ้นกอดอก

"แสนรู้นะคุณเนี่ย"

หลานสาวขบฟันกรอดพลางหันไปฟ้องคุณยาย
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"คุณยายดูสิคะ หมอน่ีว่าเนตรเป็นหมาค่ะ คนไม่รู้จักส�านึกบุญคุณ  

ให้อยู่บ้านเราไม่ได้นะคะ ต้องไล่ไปให้พ้นค่ะ"

"พ่อหนุ่มแกล้งยั่วเนตรเท่านั้นเอง เนตรจะถือสาอะไรล่ะลูก"

"คุณยายเข้าข้างคนอื่น ไม่รักเนตรแล้ว"

หญิงชราส่ายศีรษะระอาหลานสาวขี้งอน ก่อนรวบช้อนเข้าหากัน

"อิ่มแล้วเหรอครับคุณยาย"

"จ้ะ ยายแก่แล้ว กินอย่างละนิดละหน่อยก็พอ"

คณุยายลกุข้ึนเดนิไปทางห้องครวั ท้ิงให้สองหนุม่สาวนัง่ประจนัหน้ากนั

ราวกบันกัมวยคูอ่รกิ�าลงัประเมินก�าลงักนัอยู่

"อย่ามาปะเหลาะเอาใจคุณยาย คิดว่าฉันรู้ไม่ทันเหรอ ยังไงพรุ่งนี ้

คุณก็ต้องไปจากบ้านนี้"

"ถามจริงนะ เป็นยายหลานกันแท้ๆ รึเปล่า"

"แท้น่ะสิ ดีเอ็นเออยู่บนหน้าชัดๆ"

"ไม่น่าเช่ือ ผมนกึว่าคณุยายเป็นนางฟ้า แล้วคณุเป็นนางยักษ์เสยีอีก"

"เอ๊ะ!"

"จรงิปะล่ะ ยายหลานประสาอะไร นสิยัต่างกนัลบิลบั คณุยายแสนใจด ี

แต่หลานกลบัชอบท�าหน้าบ้ึง ขับไล่ไสส่ง แถมยังท้ิงผมไว้ข้างทางอกี"

"ฉันไม่ใช่นักสังคมสงเคราะห์ แค่ช่วยชีวิตคุณไม่ให้ตายข้างทางก็ด ี

แค่ไหนแล้ว นอกจากไม่ส�านกึยังมาจกิกดัฉันอกี ท�าคณุบูชาโทษแท้ๆ"

"ไหนๆ จะท�าคุณงามความดีแล้ว ท�าไมไม่ท�าให้ตลอด เลี้ยงลูกนก 

ลกูกาตาด�าๆ ไว้สกัคนไม่ได้รึไง"

"คณุเนีย่นะลกูนกลกูกา พดูเสยีน่าสงสาร แต่จะว่าไปรปูร่างหน้าตาคณุ

กพ็อใช้ได้นะ ตกอบัข้ึนมาคงหาคนใจป�า้เลีย้งไม่ยากหรอก"

'ลกูนกลกูกา' เลกิคิว้มองผูม้อุีปการคณุหน้าหวานด้วยรอยย้ิมย่ัวเย้า 

"แล้วถ้าผมขายตัวให้คุณล่ะ คุณจะซื้อไหม"

พวงแก้มของคนฟังซับสีเลือด หัวใจเต้นถี่ยิบยามจับจ้องดวงหน้า 
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หล่อเหลาสะอาดสะอ้านแบบพระเอกเกาหลี

"ฉันจะรู้ได้ไงว่าคุณติดโรครึเปล่า"

"แปลว่าถ้าผมบริสุทธิ์ผุดผ่องก็ไม่แน่ใช่ไหม"

เนตรอัปสรกลอกตา หมอนี่กลับด�าเป็นขาวได้หน้าด้านๆ

"ฉันหมายถงึก่อนคุณโดนทุบจนน่วม คุณอาจจะส�าส่อน กนิไม่เลอืก 

เลยโดนสามีของผูห้ญิงอ่ืนลากไปย�าตนีแล้วโยนท้ิงข้างทางก็ได้"

ทว่าแทนท่ีเขาจะเป็นเดือดเป็นร้อนจากถ้อยค�าดูหมิน่ กลบัยักคิว้ วางท่า 

ม่ันอกมัน่ใจจนน่าหม่ันไส้

"หล่อขนาดนี้ สาวที่ไหนไม่หวั่นไหวล่ะคุณ"

"ฉันไง"

"พนันกันไหมล่ะ"

"ไม่!"

"กลัว?"

"ฉันไม่พนนักบัคนแปลกหน้า แล้วอีกอย่างคณุควรจะส�านกึบุญคณุท่ีฉัน

ช่วยชีวติด้วยการท�างานบ้านโดยไม่เห็นแก่เหนด็เหนือ่ย เข้าใจไหมคะ"

เขาไม่ได้รบัปากหรอืมีท่าทีส�านกึบุญคณุแม้แต่น้อย ตรงข้ามชายหนุม่

กลบัคว้ามือเลก็จ้อยมาวางไว้ในอุง้มือหนา

"นี่ปล่อยนะ จับมือฉันท�าไม"

"ผมแค่จะให้คณุดูผวิพรรณผม ขาวผ่องอมชมพ ูแถมยังนุม่นิม่มาก มอื

แบบนีไ้ม่เคยหยิบจบังานหนกัแน่ๆ เผลอๆ ผมอาจจะรวยล้นฟ้า มีคนรบัใช้ 

นบัสบินบัร้อยก็ได้ คณุดแูลผมดีๆ  รบัรองว่าผมจ�าได้เม่ือไรจะตอบแทนคณุ

อย่างงามเลย"

"ก่อนจะตอบแทนบุญคุณ ปล่อยมือฉันก่อนสิ"

เขาคลายฝ่ามอืพอให้หญิงสาวชักมือออก ไอร้อนผ่าวจากมือหนายังท้ิง

รอยอุ่นวาบในหัวใจ แต่คนใจแข็งกลบัรบีปัดความฟุง้ซ่านนัน้ท้ิงไป

"เชือ่แล้วใช่ไหมว่าผมไม่ได้เกดิมาเพ่ือใช้แรงงาน หล่อผูดี้แบบนีน่้าจะ
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เกดิมาบนกองเงนิกองทอง"

เนตรอัปสรกลอกตาระอากับความมั่นใจในตัวเองที่สูงลิบลิ่ว

"ฉันไม่สนว่าแต่ก่อนคุณเป็นใครหรอก รู ้แค่ตอนนี้คุณพึ่งฉันอยู่  

เพราะฉะนั้นท�าตัวให้สมค่ากินอยู่หน่อย ไม่เคยได้ยินรึไงคะ อยู่บ้านท่าน

อย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น"

"เชยนะคณุ สมยันีแ้ล้วยังป้ันววัป้ันควายอกี เขาเล่นมือถอืไถไอแพดกนั

ท้ังนัน้"

"ถามจรงิๆ นะ คณุความจ�าเสือ่มแน่เหรอ คณุรูจั้กของพวกนี้ได้ไง"

"ผมแค่ความจ�าเสือ่ม แต่ไม่ได้โง่ เรือ่งเบสกิพวกนี้ไม่เห็นจะเข้าใจยาก

ตรงไหน" เห็นหญิงสาวหร่ีตามองไม่เลกิ ชายหนุม่จงึส�าทับเพิม่ "ถ้าผมจ�าได้  

จะทนให้คุณโขกสบัอยู่แบบนีเ้หรอ อย่ารงัแกลกูนกลกูกาตาด�าๆ เลยคณุ ผม

ย่ิงบอบบางอยู่"

"ฉันเนี่ยนะโขกสับคุณ"

เนตรอัปสรแค่นเสยีงฮึ ถ้าตายักษ์ปักหลัน่บอบบาง แล้วผูห้ญิงร่างเลก็

อย่างเธอเรยีกว่าอะไร

"คยุอะไรกนัอยู่สองคน กนิเฉาก๊วยก่อนลกู ยายเตมิน�า้แขง็บดให้แล้ว 

จะได้ซดคล่องคอ"

หญิงชราเดนิถอืถาดท่ีมีชามเฉาก๊วยเย็นฉ�า่สองใบมาให้ ชายหนุม่จงึ

กลุกีจุอลกุขึน้แจกจ่าย โดยวางตรงหน้าหญงิชรากบัตวัเขาเอง

"แล้วชามของฉันล่ะ"

ชายหนุม่แกล้งยักไหล่ หยิบช้อนตกัซดน�า้หวานเสยีงดงัจนเจ้าบ้านสาว

ถลงึตาใส่ด้วยความหม่ันไส้

"นั่นมันชามของฉันนะ เอาคืนมา"

"คุณยายให้ผม"

"ให้ฉันต่างหาก คุณยายขา" เนตรอัปสรหันมาอ้อนคุณยาย ท�าให้ 

หญิงชราอมย้ิมกบัความไม่รูจ้กัโตของสองหนุม่สาว
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"ม้ือเย็นยายไม่กินของหวานอยู่แล้ว ยายตักมาให้เนตรกับพ่อหนุ่ม 

น่ะลูก"

เธอถลึงตาใส่ยักษ์หน้าขาวผ่อง ก่อนตักเฉาก๊วยเด้งนุ่มเข้าปาก

หลังจากนั้นสองหนุ่มสาวต่างผลัดกันแย่งความสนใจจากหญิงชรา

ละม้ายจะเอาชนะคะคานให้รูแ้พ้รูช้นะกนัไปข้าง คนหนึง่กห็ลานสาว อีกคนก็

ชายแปลกหน้าท่ีดแูล้วน่าจะเป็นไฮโซตกยากเสยีมากกว่า

"คืนนี้นอนตั่งไม้นี่ได้ใช่ไหมคุณ"

ชายหนุม่เหลอืบมองตัง่ไม้ขนาดกะทัดรดัเม่ือเทียบกบัความสงูหนึง่ร้อย

แปดสบิห้าเซนติเมตรด้วยความละเห่ียใจ แต่เขายังไม่อยากนอนตากน�า้ค้าง

นอกบ้านจงึรบัปากอย่างเสยีไม่ได้

"ได้ครับคุณยาย"

"งัน้เดีย๋วยายให้เนตรเอาหมอนกบัผ้าห่มลงมาให้นะลกู คนืนีท้นนอน 

ไม้กระดานแข็งๆ ไปก่อน แล้วพรุง่นีค่้อยหาเบาะมารองแล้วกนันะลกูนะ"

เนตรอัปสรรูส้กึว่าประโยคเม่ือครูมี่อะไรผดิปกต ิฟังแล้วแปร่งหูชอบกล

"เดี๋ยวค่ะคุณยาย ไหนว่าจะให้หมอนี่ค้างแค่คืนเดียวไงคะ"

"ถ้าพ่อหนุ่มยังจ�าไม่ได้ แล้วจะให้เขาไปนอนไหนล่ะลูก"

"ผมจ�าไม่ได้เลยครับคุณยาย นึกทีไรก็ปวดหัวทุกที"

ชายหนุ่มทอดเสียงอ้อน แสร้งยกมือกุมขมับ ท�าเอาผู้เป็นหลาน 

อดค้อนขวับไม่ได้

"แต่เราจะชักศกึเข้าบ้านน่ะสคิะคณุยาย เขาเป็นคนแปลกหน้า บางที

อาจจะเป็นมาเฟีย หรอืไม่กน็กัเลง เผลอๆ อาจจะมีคนร้ายตามล่าตวัเขาอยู่

ก็ได้"

"ละครไปหน่อยไหมลกู ยายว่าคนร้ายคงคดิว่าพ่อหนุม่ตายแล้ว อีกอย่าง 

ดแูผลตามตวัส ิ น่วมไปหมด ล�าพงัสภาพนีจ้ะท�าอะไรเนตรได้ล่ะลกู เนตร 

เตะทีหนึง่กส็ลบเหมอืดแล้ว"

หญิงสาวเลิกคิ้วพลางช้ีไปทางถ้วยรางวัลและผ้าเส้นยาวสีด�าท่ีแขวน 
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ตรงผนงัข้างทีวี

"นั่นน่ะสิคะ เนตรเป็นยูโดสายด�านี่นา"

ทว่าคนแปลกหน้ากลบัไม่ได้สะดุง้สะเทือน วางหน้าเฉยเมยจนเธอฮดึฮัด

"เห็นแก่คุณยายหรอกถึงยอมให้อยู่ด้วย แต่แค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะ"

พดูยังไม่ทันจบหมอนีก่ห็าวหวอดใหญ่ บิดตวัไปมาด้วยท่าทีเกยีจคร้าน

"ง่วงแล้วเหรอลูก ไปนอนเล่นที่ตั่งก่อนสิ"

"ยังนอนไม่ได้ คุณกินตั้งเยอะ ไปล้างจานก่อนเลย"

"ท�าไมผมต้องล้าง"

"อ้าว คุณมาอาศัยบ้านฉันอยู่ ไม่คิดจะช่วยงานเลยรึไง"

"ผมท�าไม่เป็น"

"แค่ล้างจาน ท�าไม่เป็นได้ไง"

"ก็ไม่เป็นจรงิๆ ความรูส้กึมันบอกว่าผมไม่เคยหยิบจับงานพวกนี ้ มัน

เป็นงานของคนใช้"

"แต่ฉันไม่ใช่คนใช้ของคุณ ฉันเป็นเจ้าของบ้าน"

หญิงชราเห็นว่าขืนเถยีงกนัอยู่แบบนี ้เช้าตรูก่ค็งไม่จบจงึโบกมือตดับท

"งัน้ม้ือนีเ้นตรล้างไปก่อน ส่วนพ่อหนุม่กด็เูนตรล้างจาน พรุง่นีค่้อยท�า

แล้วกนันะลกู"

"ครับคุณยาย"

"แต่คุณยายคะ..."

"ช่วยพี่เขาหน่อยสิลูก พี่เขาเจ็บอยู่นะ"

"เนตรเป็นลูกคนเดียวค่ะ ไม่มีพี่ชาย"

ว่าแล้วก็รวบจานชามอย่างกระแทกกระท้ัน ก่อนเดินหุนหันไปยัง 

ซิงก์ล้างจาน

"ผมไปช่วยเนตรนะครับ"

เขาคว้าแก้วน�า้ของตนขึน้ด้วยมือข้างท่ีไม่ได้ใส่เฝือกพลางเดนิลากเท้า

ไปหาเจ้าบ้านสาวอย่างทุลกัทุเล
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หายดีเมื่อไร โดนดีแน่ยายแคระ!

เนตรอปัสรกลบัขึน้ห้องนอนอย่างหมดสภาพหลงัจากปากเปียกปากแฉะ

กบัคนบวมๆ อยูน่านสองนาน คงเห็นว่าคณุยายให้ท้ายล่ะสเิลยกล้ากวนประสาท 

คอยดเูถอะ ฉันต้องหาทางไล่หมอนีอ่อกจากบ้านให้ได้

คดิแล้วกค็นัปากจงึวดีิโอคอลล์เท้าความเรือ่งท่ีเกดิข้ึนให้สองเพือ่นซ้ีฟัง 

คนแรกท่ีเปรยข้ึนก่อนคอืสาวแรงอย่างพทัธมน

"เดี๋ยวนี้หิ้วผู้ชายเข้าบ้านนะยะ"

ตามมาด้วยคุณแม่ลูกสองอย่างปาณิศา*

"หล่อไหม เอาตรงๆ"

"งัน้ๆ แหละ บอกเลยว่าโคตรซวย นกึว่าช่วยแล้วจบ ท่ีไหนได้ฟ้ืนข้ึนมา

ดนัเกาะฉันเป็นปลงิ ท้ิงไว้ข้างทางแล้วยังตามมาถงึบ้านจนได้"

"แล้วตอนนี้เขาอยู่ไหน"

"นอนอยู่ข้างล่าง"

"ให้เข้าบ้านเลยเหรอ"

"แกกร็ูว่้าคณุยายข้ีสงสาร เห็นหมอนัน่บาดเจบ็มากเ็ลยยอมให้เข้าบ้าน

ได้"

"แล้วคุณยายไม่กลัวหมอนั่นเป็นโจร เป็นพวกสิบแปดมงกุฎเหรอ"

คนมองโลกแง่ร้ายอย่างพัทธมนเปรยด้วยความเป็นห่วง แต่ปาณิศา 

กลบัเห็นแย้ง

"แกกร็ูว่้าคณุยายของเนตรใจดจีะตาย หมาแมวป่วยไข้ น่าสงสารหน่อย

กเ็กบ็มาเลีย้ง"

"แต่นีม่นัคนนะแก ถงึกบัให้เข้าบ้านเลยนะ แล้วลคุเขาเป็นแบบไหน  

ดลู่อกแล่กแบบโจรห้าร้อยไหม"

"ก็...แค่...ขาวๆ ตี๋ๆ พอดูได้น่ะ"

* นางเอกจากเรื่อง 'วิวาห์กระปุ๊กลุก'
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"ถ้าเนตรบอกพอดูได้ แกคูณสิบเข้าไปเลย หมอนี่หล่อชัวร์"

พทัธมนรูว่้ามาตรฐานความหล่อของเนตรอปัสรนัน้สงูลิว่กว่าคนท่ัวไป 

เวลาเห็นดาราในทีว ีถ้าหน้าตาหล่อคอืบอกงัน้ๆ แต่ถ้าโคตรหล่อคอืพอใช้ได้

"เว่อร์ไป แค่หน้าตาพอใช้ได้ หล่งหล่อที่ไหน เฮอะ"

"ดูท่าแกจะไม่ค่อยชอบหมอนี่เท่าไรนะ"

"แน่นอน ขนาดเดี้ยงยังปากร้าย กวนประสาทขนาดนี้ ถ้าหายดี 

จะขนาดไหน"

"ฉันว่าบางทีคณุยายคงเห็นว่าหมอนัน่เดีย้งอยู่ ล�าพงัตวัเองยงัเอาไม่รอด 

จะสูยู้โดสายด�าอย่างแกได้ไง เผลอๆ ถ้าหมอนัน่รุม่ร่ามกบัแก อาจจะตายคา

ตีนแกก่อนก็ได้"

"ก็ลองมาวุ่นวายสิ แม่จะทุ่มให้"

เนตรอัปสรขบฟันกรอด ท�าเอาสองเพื่อนซี้มองหน้ากันยิ้มๆ

"ฉันว่ามันแปลกๆ นะปุ๊ก ปกตเินตรมันไม่ค่อยวนีเหวีย่งอะไรกะใคร แต่ 

ดูท่ารายนีจ้ะไม่ธรรมดาว่ะ"

"เออ ฉันก็ทะแม่งๆ เหมือนกัน เสียงมันดูเขินๆ ชอบกล"

"เพ้อเจ้อนะพวกแกเนีย่ เขินอะไร ฉันอยากขบหัวหมอนัน่ให้เละจะตาย"

"ฉันจะคอยดวู่าแกจะขบหัวหมอนัน่หรอืถกูหมอนัน่เขมอืบลงท้องไปก่อน"

"ไม่มีทาง!"

สาวหน้าหวานเชิดหน้าอย่างมั่นอกมั่นใจ

"พวกแกฉันต้องวางแล้วว่ะ ผัวถึงบ้านแล้ว"

"ผัวมาทิ้งเพื่อนตลอดนะแกเนี่ย" พัทธมนแซว

"แน่นอนย่ะ คืนนี้ว่าจะอาบน�้ากับผัว"

"ดูมันขิงใส่พวกเรานะเนตร"

"ผัวมีไว้อวดย่ะ ผัวแซ่บยิ่งอยากแชร์ให้โลกรู้"

ปาณิศาโบกมือลาเพื่อนก่อนกดออกจากแอพฯ วิดีโอคอลล์ ท�าเอา 

พทัธมนพมึพ�าใส่
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"อย่าให้มีผัวบ้างแล้วกัน แม่จะแซ่บออกสื่อเชียว"

"ถ้าแกไม่เลือก ป่านนี้ก็มีแล้วปะฟาง"

"นีไ่ม่เลอืกเลยจ้ะ ผ่านเข้ามาคว้าหมับแต่ป๋ิวทุกราย ฉันไม่ได้เสน่ห์แรง

เหมือนสาวหวานอย่างแกนีน่า"

"แต่ละคนมแีต่ประหลาดๆ ท้ังนัน้ ขอโสดแบบมีเงนิใช้ไปจนแก่ดกีว่า"

"แล้วคนข้างล่างล่ะ ไม่ถูกใจแกเหรอ"

"กวนประสาท จกิฉันยังกะทาสในเรอืนเบ้ีย คอยดเูถอะฉันต้องหาทาง

เอาหมอนี่ไปปล่อยให้ได้"

"คนนะแก ไม่ใช่สตัว์เลีย้ง ถ้าลองเขาหาบ้านแกเจอ คงหาทางกลบัมา

ได้อีก ฉันว่าแกกเ็ลีย้งดปููเสือ่เขาไปก่อน เผลอๆ หมอนีอ่าจจะเป็นลกูชาย 

อภมิหาเศรษฐ ีถ้าเขาจ�าได้กอ็าจตอบแทนแกอย่างงามก็ได้"

"หึ! ไม่ยกเค้าบ้านฉันก็ไหว้สาแล้วย่ะ"
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สงสัยชาติท่ีแล้วคงท�าเวรท�ากรรมกับตายักษ์ปักหลั่นไว้เยอะ ชาตินี ้

เขาถึงย่ัวโมโหเธอแต่เช้า แทนท่ีจะลุกไปช่วยคุณยายหยิบโน่นจับนี่ในครัว  

หมอนี่กลับนั่งกระดิกเท้าอยู่บนโซฟา ส่งขนมเข้าปาก ดูทีวีสบายใจเฉิบ  

ไม่รูส้กึรูส้าว่าควรลกุมาท�าตวัให้เป็นประโยชน์บ้างเลย

"ท�าไมมานั่งตรงนี้"

"แล้วจะให้ผมไปนั่งที่ไหนล่ะ"

"ท�าไมไม่ลุกไปช่วยคุณยายท�ากับข้าว ท่ีนี่ไม่ใช่สถานสงเคราะห์นะ  

อยูด้่วยกนักต้็องช่วยกนัส ิคณุจะมานัง่กนินอนกนิไม่ได้"

คนตัวใหญ่ผุดลุกข้ึนยืนละม้ายจะข่มสาวร่างเล็กท่ีสูงเพียงต้นแขน 

ท�าเอาสาวปากกล้าขาสั่นแหวใส่เสียงเขียว

"ยืนท�าไม!"

"ก็จะใช้งานไม่ใช่รึไง"

เสยีงเอะอะดงัเข้าไปถงึในครวั ดึงหญิงชราให้ก้าวออกมาเป็นกรรมการ

"มีอะไรกัน ค่อยพูดค่อยจากันนะลูกนะ"

"ก็หมอนี่เอาแต่นั่งกินขนม ไม่ยอมไปช่วยคุณยายนี่คะ"

"ยายให้พี่เขานั่งเอง เนตรอย่าไปว่าพี่เขาเลย"

บทที่
4

ยักษ์ปักหลั่น
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ชายหนุม่ยกัคิว้ให้สาวร่างเลก็ละม้ายจะเยาะเย้ยว่าศกึนีเ้ขาชนะ ท�าเอา

คนปราชัยหน้าแดงก�า่

"ถึงยังงั้นก็เถอะค่ะ จะให้มานั่งกินนอนกินในบ้านเฉยๆ ไม่ได้นะคะ 

คณุยาย งานการในบ้านมีให้ท�าเยอะแยะ อยู่ฟรกีนิฟรกีต้็องท�างานให้สมกบั

ค่ากินค่าอยู่ส"ิ

"งก!"

เจ้าบ้านสาวถลงึตาใส่ นยัน์ตาท่ีเคยหวานซ้ึงแปรเปลีย่นเป็นวาวโรจน์

"ว่าฉันเหรอ"

"พูดลอยๆ อยากรับก็รับไปสิ"

"คณุยายดูสคิะ เขาว่าเนตรนะคะ วนันีค้ณุยายต้องไล่หมอนีอ่อกจาก

บ้านเรานะคะ"

"แล้วจะให้พี่เขาไปอยู่ที่ไหนล่ะลูก ยังบาดเจ็บอยู่แท้ๆ"

"ไม่ใช่เรื่องที่เนตรต้องสนใจนี่คะ"

"แต่ยายสนใจ"

"คุณยาย!"

"ไหนๆ จะช่วยคนแล้วกช่็วยให้ถงึท่ีสดุสลิกู ช่วยคนได้บุญใหญ่ ชีวติเนตร

จะได้ราบรืน่ ไม่สะดดุไงลกู"

เนตรอัปสรกลอกตามองบน เธอไม่เช่ือเรือ่งบุญท�ากรรมแต่ง ท�าดไีด้ดี

มท่ีีไหน ไม่งัน้คนเลวจะร�า่รวยชูคออยูใ่นสงัคมเหรอ แต่พอเธอค้านทีไรก็โดน

คณุยายเอ็ดทุกที เลยไม่อยากเถยีงด้วย

"ยายท�าข้าวต้มเสรจ็แล้ว เนตรกนิก่อนไปท�างานนะลกู ส่วนเรือ่งงานบ้าน 

เดีย๋วสกัสายๆ ยายให้พ่อหนุม่เขาช่วยเอง"

"ค่ะคุณยาย"

หญิงสาวรับปากเสียงอ่อย แต่ไม่วายยกสองนิ้วช้ีมาท่ีตาตนเองก่อน 

หันไปทางคนแปลกหน้าละม้ายบอกเป็นนยัว่าเธอจบัตาดเูขาอยู่

ทว่าคนม่ันหน้ากลับไม่รู้สึกรู้สา นั่งแปะลงตรงข้ามหญิงสาวพลาง 
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หยิบช้อนขึ้นมารอข้าวต้มเครื่องที่หญิงชราก�าลังตักให้ 

"ยายท�าข้าวต้มหมูสับ พ่อหนุ่มกินขึ้นฉ่ายได้ใช่ไหมลูก"

"ได้ครับคุณยาย หอมมากเลยครับ"

"คุณยายไม่เห็นถามเนตรเลย"

เด็กขี้น้อยใจประท้วง ท�าเอาผู้เป็นยายอดยิ้มอย่างอ่อนใจไม่ได้

"ยายรู้อยู่แล้วว่าเนตรชอบกินกุ้งแห้ง ชามของเนตรก็เลยโรยกุ้งแห้ง

ให้ด้วยไงลูก"

"คุณยายรู้ใจเนตรที่สุดเลยค่ะ"

เนตรอปัสรย้ิมช่ืนมืน่ก่อนยักคิว้ใส่ตายักษ์ปักหลัน่ ก้มหน้าก้มตากนิข้าวต้ม

อย่างมีความสขุ ขณะท่ีชายแปลกหน้ากลบัมองอกีฝ่ายด้วยรอยย้ิมมุมปาก

เด็กหนอเด็ก!

เขามัวมองสาวหน้าหวานเพลินจึงเผลอเติมพริกไทยเยอะไปหน่อย  

พอกนิไปได้ไม่กีค่�ากต้็องรบีวางช้อน ดืม่น�า้ตามเข้าไปหลายอึก

"เผ็ดเหรอลูก เหงื่อท่วมเลย"

"ครับคุณยาย"

"สม!"

"ยายเนตร"

เสยีงปรามอย่างอ่อนใจของคณุยายท�าให้หลานสาวถลงึตาใส่คนแปลกหน้า

"อย่าไปว่าเนตรเลยครับคุณยาย เขาไม่ได้ตั้งใจว่าผมหรอกครับ"

ท�ามาบีบเสยีงอ่อนเสยีงหวานอ้อนคณุยาย เนตรอัปสรเห็นแล้วคนัไม้

คันมอื อยากลบัเลบ็ใส่คนบวมๆ นกัเชียว

"อย่ามาอ้อนคุณยายฉันนะ คุณยายอย่าไปเชื่อหมอนี่นะคะ"

"เรียกหมอนั่นหมอนี่อยู่ได้ ยายว่าหาชื่อให้พ่อหนุ่มดีไหมลูก"

"อยู่แค่ไม่กี่วันก็ไปแล้ว จะเสียเวลาตั้งชื่อท�าไมคะคุณยาย"

"ไม่กีว่นัอะไรกนัลกู เจบ็ขนาดนี ้ยายว่าสองสามอาทิตย์กว่าจะเดนิเหิน

คล่อง"
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"นานขนาดนั้นไม่ย้ายชื่อเข้ามาในส�ามะโนครัวเลยล่ะคะ"

"อย่ามาประชดยายนะเนตร"

ลองเจอคุณยายปรามเสียงแข็ง หลานสาวถึงกับหน้าหมอง ตัดพ้อ 

เสยีงสัน่

"คุณยายไม่รักเนตรแล้ว"

"งอนเป็นเดก็เลก็ๆ ไปได้นะลกู พีเ่ขาเดอืดร้อนมาขอพึง่ อะไรช่วยได้ 

กช่็วยกนัเถอะ" หลานสาวเม้มปาก อยากเถยีงกลบัใจจะขาด แต่ไม่อยากถกู

คณุยายดุเลยต้องเงยีบไว้ "ยายเรยีกพ่อหนุม่ว่ายักษ์ดไีหมลกู"

เห็นหมอน่ีชักสหีน้า เนตรอปัสรเลยเดาว่าเขาน่าจะไม่ชอบช่ือนีแ้หงเลย

"ดีสิคะคุณยาย เรียกง่ายด้วย ตกลงนะตายักษ์"

"ก็ดีครับคุณยาย ตายักษ์กับยายแคระ คล้องจองกันดี"

"ใครยายแคระ พูดให้มันดีๆ นะ"

"ผมยังยอมให้คุณเรยีกว่าตายักษ์เลย ท�าไมคณุจะช่ือยายแคระไม่ได้"

"เพราะว่าฉันมีชื่อ แล้วก็เพราะด้วย เรียกให้มันถูกๆ"

"ครับคุณเนตร...อัป...สร..."

ฟังเขาลากเสยีงยานคางกร็ูว่้าอกีฝ่ายจงใจกวนประสาท ไม่ได้เคารพ 

หรือเกรงอกเกรงใจตนสกันดิ แต่ขนืต่อปากต่อค�าวนันีค้งไม่ได้ไปท�างาน จงึ

เลกิสนใจแล้วหันไปย้ิมหวานให้ผูเ้ป็นยาย

"เนตรไปท�างานก่อนนะคะคุณยาย เดี๋ยวจะสาย"

"เดี๋ยวสิคุณ ท�าแผลให้หน่อย"

"ท�าไมฉันต้องท�าด้วย"

"ก็ผมท�าเองไม่ถนัด เมื่อวานผมพันเองก็เละเทะไปหมด"

หญิงสาวขบฟันกรอด ไม่รูเ้ป็นเวรเป็นกรรมอะไรของเธอถงึต้องมาคอย

ประคบประหงมดแูล 'ภาระ' มันใช่เรือ่งของเธอรึไง

"ผมป่วยอยู่นะคุณ ขยับนิดหน่อยก็เจ็บแล้ว"

จะว่าไปผ้าพนัแผลของเขากพ็นักนัยุ่งเหยิงจรงิๆ นัน่แหละ ถ้าไม่ดแูล
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รกัษาให้ดี เกดิแผลตดิเช้ือข้ึนมาเธอคงต้องหามหมอนี่ไปหาหมอ เสยีเงนิ 

เสยีทองอกี

"ไปนั่งที่โซฟาสิ เดี๋ยวท�าแผลให้"

เนตรอัปสรลุกไปหยิบอุปกรณ์มาท�าแผล แต่แทนท่ีเขาจะนั่งเฉยๆ  

กลบัเอนหลงัจ้องเธอไม่วางตา ท�าเอาดวงหน้าหวานร้อนวูบ มือบางท่ีก�าลงั

ม้วนผ้าก๊อซให้กระตกุแน่นข้ึนจนชายหนุม่สดูปาก

"เจ็บนะคุณ"

"นั่งนิ่งๆ แล้วก็หลับตาด้วย"

"หลับตาก็ไม่เห็นสิว่าคุณรังแกผมยังไง"

"งั้นก็พันเอง"

"ก็ได้ๆ สวยซะเปล่า ดุจริง"

"บ่นอะไร"

"ผมชมต่างหาก หูหาเรื่องนะเราน่ะ"

เจ้าบ้านสาวถลงึตาใส่พลางก้มหน้าก้มตาพนัผ้าให้เรยีบร้อยก่อนก�าชับก�าชา

"เสร็จแล้ว ท�าตัวดีๆ ช่วยคุณยายท�างานบ้านด้วย เข้าใจไหม"

ทว่าชายหนุ่มกลับยกมือข้างที่ไม่ได้เข้าเฝือกขึ้นลูบคางไปมา

"ผมว่าหนวดเริ่มขึ้นแล้วนะ คุณโกนให้หน่อยสิ"

"มันจะมากไปแล้ว ฉันไม่ใช่คนรับใช้ของคุณนะ"

อารามหม่ันไส้ท�าให้หญิงสาวคิดหาช่องทางเข่ียหมอนี่ไปให้พ้น 

จากบ้านโดยเรว็ รอยย้ิมเจ้าเล่ห์ผดุขึน้ยามกวาดมองเสือ้ยดืแถมฟรตีวัหลวม

กบักางเกงเลห้าส่วนท่ีให้เขายืมเม่ือคนื

"ถามจริง อยากกลับบ้านรึเปล่า"

"อยากสิ ถามแปลกๆ"

"งั้นไปเปลี่ยนชุดสูทหน่อยสิ"

"ร้อนจะตายชัก เห็นเทอร์โมมิเตอร์บนผนงัโน่นไหม สามสบิเจด็องศา

นะคุณ"
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"ฉันไม่ได้จะให้ใส่สูทอยู่บ้าน แค่ให้เปลี่ยนแป๊บนึง เสร็จธุระแล้วก็ 

เปลีย่นกลบั"

เขาเบะปากจ�าใจลุกขึ้นยืนพลางกวักมือ

"อะไรของคุณ"

"ช่วยเปลี่ยนหน่อย ผมเดี้ยงอยู่ ใส่เสื้อไม่ถนัด"

"ทะลึ่ง! ทีเสื้อยืดกับกางเกงเลยังใส่ได้เลย"

"มนัใส่ยากกว่ากนัต้ังเยอะ เสือ้เช้ิตแขนกย็าว กระดมุตัง้กีเ่มด็ ไหนจะ

กางเกงอีก มีท้ังซิปท้ังตะขอ ยุ่งยากจะตาย"

"พอๆ ไม่ต้องบอกละเอียดขนาดนั้น"

"ผมกลัวคุณไม่เห็นภาพความยากล�าบากของผมน่ะสิ"

"งั้นไม่ต้องเปลี่ยนกางเกง แค่ใส่เสื้อเชิ้ตกับสูทก็พอ"

แต่แทนท่ีหมอนี่จะเดินไปเปลี่ยนชุดในห้องน�้า กลับถอดเสื้อยืด 

ตัวหลวมโพรกท้ิงต่อหน้า อวดบ่ากว้างและกล้ามเนื้อลอนสวยเหมือน

นักกีฬาว่ายน�้า ท�าเอาเธอต้องรีบเสมองทางอื่น

"ใส่เสื้อให้หน่อยสิคุณ"

"มีมือก็ใส่เองสิ"

"ไม่ถนัด"

เนตรอัปสรเห็นความทุลกัทุเลของอีกฝ่ายท่ีพยายามเอาแขนเข้าไปใน

เสือ้เช้ิตแขนยาวแล้วกต้็องลกุเข้าไปช่วยสวมเสือ้ให้ก่อนตดิกระดมุให้เรยีบร้อย 

แต่ความช่วยเหลอืดังกล่าวท�าให้เธอต้องยนืชิดเขามาก...มากเกนิไปจนได้

กลิน่กายของบุรษุเพศ สญัญาณอันตรายสัง่ให้เธอถอยหน ี แต่ช้าไปเม่ือจู่ๆ  

เขาก็วางลูกคางเหนือศีรษะเธอ ความใกล้ชิดนั้นท�าให้ท้ังสองเหมือนคู่รัก

มากกว่าคนแปลกหน้าท่ีเพิง่รูจ้กักนัไม่กีวั่น

"ตายักษ์!"

"หืม ยายแคระ เราชื่อคล้องกันดีเนอะคุณ"

"คล้องกะผีน่ะสิ"
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คนถกูแกล้งยกมือทุบอกอีกฝ่ายหนึง่ที รบีขยับตวัถอยออกมา อดคดิ

ไม่ได้ว่าหากเขาไม่เด้ียงแบบนีเ้ธอคงถกูโจรห่ืนรวบเข้าไปกอดแนบอกกว้าง

แล้วรงัแกเธออย่างเอาแต่ใจไปแล้ว

"ไปยืนตรงผนังโน่น"

"ยังไม่ได้ใส่สูทเลย"

"ไม่ต้องแล้ว เสื้อเชิ้ตตัวเดียวพอ"

เขาก้าวไปยืนแผ่นหลังชิดผนังพลางรับกระดาษเอสี่ระบุข้อความว่า 

'คนหาย' ที่หญิงสาวยื่นมาให้เขาถือไว้

"อะไรน่ะคุณ"

"ยืนนิ่งๆ สิ"

ชายหนุม่ย่นคิว้เม่ือเห็นหญิงสาวหยิบมือถอืข้ึนมากดถ่ายรปู แต่เพราะ

เขารบียกมือข้ึนมาจะบังหน้า รปูถ่ายจงึไม่ชัดมาก

"ท�าอะไรน่ะ"

"ประกาศคนหายไงล่ะ ฉันจะโพสต์ลงเฟซบุ๊ก ไม่แน่นักสืบโซเชียล 

อาจช่วยตามหาครอบครัวให้คุณก็ได้"

"แล้วถ้าคนร้ายเจอผมก่อนล่ะ อย่าลมืสว่ิาผมถกูซ้อมนะคณุ เผลอๆ 

พวกมันอาจคดิว่าผมตายไปแล้ว แต่พอเห็นรปูผมกเ็ลยตามมาฆ่า"

"ยักษ์พูดมาก็มีเหตุผลนะเนตร"

คุณยายเข้ามาสมทบ สีหน้าเคร่งเครียด

"แล้วไม่งัน้จะตามหาครอบครวัเขายังไงล่ะคะคณุยาย รอให้เขาจ�าได้  

ไม่ต้องรอไปจนแก่เหรอคะ"

"ยายว่าอีกไม่นานยักษ์คงเริ่มจ�าได้"

"แต่เนตรใจร้อนนี่คะคุณยาย ลงให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยดีกว่า"

"แล้วถ้าผมไม่รอดล่ะ"

"คุณก็ซวย โดนคนร้ายฆ่าหมกป่าหรือไม่ก็เผานั่งยางไงล่ะ"

"คุณยายดูเนตรพูดสิครับ ไม่สงสารผมบ้างเลย"
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ยักษ์ร่างใหญ่หันไปอ้อนคณุยาย ท�าเอาผูเ้ป็นหลานขึงตาใส่ ยิง่ได้ยนิ

หญิงชราเข้าข้าง หลานสาวหน้าหวานย่ิงเดอืดปุด

"เรื่องนี้ยายว่าใจเย็นๆ ดีไหมเนตร ยักษ์พูดมาก็น่าคิดนะลูก"

"ใช่ครบั ถ้าคนร้ายตามหาผม คณุคดิว่าคณุกบัคณุยายจะไม่เจอลกูหลง

เหรอ"

"งัน้กย็ิง่ให้เขาอยู่บ้านนี้ไม่ได้ใหญ่ค่ะคณุยาย ไปอยู่วัดไหมล่ะ ฉันจะ

ลองไปคยุกบัหลวงตาให้"

"เอาความเดือดร้อนไปให้พระ บาปกรรม"

"แล้วท�าไมฉันต้องแบกความซวยไว้เองด้วยล่ะ"

"ผมอาจจะเป็นตัวน�าโชคของคุณก็ได้ หน้าตาผิวพรรณผุดผ่อง ผู้ดี 

ทุกกระเบียดนิว้ขนาดนีต้้องเป็นลกูคนมีเงนิ มอี�านาจล้นฟ้า เนรมติอะไรให้คณุ 

ก็ได้ รบัรองว่าผมจะใช้เงนิคนืคณุสบิเท่าย่ีสบิเท่าเลย"

เธอไม่ได้งกหรอกนะ แต่คนเราท�าอะไรกต้็องหวงัผลนดิหน่อยไม่ใช่เหรอ 

เงนิแต่ละบาทหาง่ายเสยีท่ีไหน กว่าเธอจะขายกระเป๋าได้สกัใบต้องปากเปียก

ปากแฉะ ยกมือไหว้ปลกๆ แต่ขืนยอมรบัโต้งๆ หมอนีต้่องหาว่าเธองกแน่

"คิดว่าเงินแค่นี้ซื้อฉันได้รึไง"

"ได้!"

"เอ๊ะ!"

"ล้อเล่นน่า ขอผมอยู่ด้วยพักหนึ่งนะคุณ อย่าเพิ่งไล่เลย"

"จริงด้วยลูก ยักษ์หนีร้อนมาพึ่งเย็น จะรีบไล่เขาไปไหน เรื่องรูปนี ่

ก็เก็บไว้ก่อน ไม่แน่อีกสักวันสองวันยักษ์อาจจะจ�าได้ก็ได้นะลูก"

คุณยายถึงกับออกปากขอร้องแทน หลานสาวจะกล้าขัดได้อย่างไร

"เห็นแก่คณุยายหรอกนะ แต่ถ้าคณุยังพดูไม่เข้าหู ท�าตวัน่าสงสยัล่ะก็ 

รับรอง...โลกรูแ้น่!"
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พระศกุร์เข้าไม่ทันไร พระเสาร์กแ็ทรกเข้ามาหน้าตาเฉย ช่วงนีค้วามซวย

เลยพุง่ชนเนตรอัปสรบ่อยนกั จู่ๆ  คนท่ีไม่อยากเจอกเ็รยีงแถวดาหน้าเข้ามา

ไม่หยุด

"ท�างานห้างเดียวกนั แต่ไม่ค่อยเจอกนัเลยนะ หรอืว่าจงใจหลบหน้าฉัน"

คนถูกแขวะลอบถอนหายใจ แทนที่จะได้เดินไปกินข้าวในโรงอาหาร 

ซ่ึงตัง้อยู่ช้ันห้าของห้างเอด้าอย่างสบายอกสบายใจ กลบัถกูคูอ่รสิาวร่างสงู

ขวางทางเข้าจนได้ 

"ท�าไมฉันต้องหลบเธอด้วยล่ะ"

"ไม่รู้สิ ก็เห็นเธอหลบมาตลอดนี่"

รูว่้าอีกฝ่ายก�าลงัย่ัวโมโห แต่ในใจคนฟังอดเดือดดาลไม่ได้ เพราะแม่

ของลวติราขโมยพ่อของเธอไป ท�าให้แม่ของเธอตรอมใจและจากไปหลงัจาก

เลกิรากบัพ่อไม่ถงึปี แต่เรือ่งนีจ้ะโทษแม่ของลวติราฝ่ายเดยีวก็ไม่ถกูนกั พ่อ

พ่ายแพ้ต่อเงนิตราของแม่ลวิตรา เลยท้ิงเธอกบัแม่ไปอย่างไร้เย่ือใย

การเติบโตมาล�าพังกับคุณยายท�าให้หญิงสาวต้องเข้มแข็ง ยืนหยัด

ปกป้องหญิงชราซึ่งเป็นหลักยึดในชีวิตของเธอ

"พ่อเธอมากับแม่ฉันน่ะ ไม่โทรหาล่ะ"

บทที่
5

พระศุกร์เข้ำ พระเสำร์แทรก
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"ไม่จ�าเป็น"

"ท�าไมล่ะ ไม่อยากเจอพ่อเธอเหรอ เห็นเมือ่ก่อนมาไถเงนิพ่อนีน่า"

เนตรอัปสรขบฟันกรอด หากไม่ใช่เพราะเธอยังเป็นนกัเรยีนมัธยมต้น

และคณุยายป่วยหนกัจนต้องเข้าผ่าตดัเส้นเลอืดหัวใจ หญิงสาวไม่มวีนับากหน้า

ไปขอความช่วยเหลอืจากพ่อเดด็ขาด

โชคดีท่ีหลังเรียนจบรุ่นพี่ชักชวนมาสมัครงานเอสเอแบรนด์หรูอย่าง 

แอนนา โอลเิวยีร์ เพราะเห็นว่าเธอเรยีนจบด้านภาษาจนี ใช้ภาษาอังกฤษและ

ภาษาจนีได้ด ี ประกอบกบัรปูร่างหน้าตาและบุคลกิอ่อนโยนนุม่นวลเหมาะกบั

เอกลกัษณ์ของแบรนด์ท่ีมคีวามอ่อนหวานแบบผูห้ญิงสมัยใหม่ ทางเมเนเจอร์ 

จงึรบัเข้าท�างาน ท้ังท่ีเอสเออีกหลายคนของแบรนด์นีม้กีารศกึษาสงูกว่าเธอ 

บางรายจบปรญิญาโทจากเมืองนอกด้วยซ�า้

รปูร่างหน้าตาคงพอช่วยให้ตนผ่านเกณฑ์เป็นพนกังานได้ แต่หลงัจากนัน้

หญิงสาวอาศยัความขยัน สภุาพอ่อนน้อม และการให้ค�าแนะน�าท่ีตรงใจลกูค้า 

ผลกัดนัจนเธอกลายเป็นท็อปเซลส์ประจ�าสาขาเลยมีเงนิไปคนืพ่อ ขณะท่ีลวติรา

อาศยัเงนิทองจากครอบครวัน�าเข้าลเิลยีนา แบรนด์เครือ่งหนงัสญัชาตอิติาลี

ซึ่งตั้งช็อปเยื้องกับช็อปของแอนนา โอลิเวียร์ ทั้งคู่เลยกลายเป็นคู่แข่งกัน 

โดยปรยิาย

"พูดจบแล้วใช่ไหม"

"จะรบีไปไหนล่ะ อ้อ คงจะรบีไปแย่งท่ีนัง่ในโรงอาหารสนิะ เป็นเอสเอ

แอนนาน่าจะมีเงนิกนิของแพงไม่ใช่เหรอ เอางีไ้หม ฉันจะบอกคณุแม่ให้ช่วย

อุดหนนุเธอหน่อย เธอจะได้มีเงนิกนิของดีๆ  ไงล่ะ"

หากเป็นสมยันกัเรยีนไร้เข้ียวเลบ็ เธอคงเก็บความขุ่นข้องหมองใจไว้กบัตวั

แล้วกลบัไปร้องไห้ซบตกัคณุยาย แต่ตอนนีเ้ธอเตบิโต มอีาชีพการงาน ยืนหยดั

ด้วยตนเองและเป็นหลกัให้คณุยายได้แล้ว หญิงสาวจงึพร้อมตอกกลบัทุกหมัด 

ท่ีสวนมา

"ไม่จ�าเป็นหรอก แค่นีฉั้นกร็บัลกูค้าวีวไีอพไีม่หวาดไม่ไหวแล้ว แทนท่ี
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จะมาสงสารฉัน ฉันว่าเธอสงสารตวัเองดกีว่าม้ัง"

"แกหมายความว่าไง"

"ได้ข่าวว่าค้างจ่ายค่าคอมเอสเออยูไ่ม่ใช่เหรอ ท�าไมไม่ขอเงนิแม่มาล่ะ 

เอ๊ะ หรอืว่าธรุกจิของแม่เธอกซ็บเซาจวนจะเจ๊งเหมอืนกนั"

"แก..."

เนตรอัปสรแสยะยิ้มเห้ียม ข้อดีของการเป็นคนโปรดของลูกค้า 

กระเป๋าหนักอย่างหนึ่งคือลูกค้ามักหยิบเรื่องโน้นเรื่องนี้มานินทาให้เธอฟัง 

เรื่องของแม่ลวิตราก็คือหนึ่งในหัวข้อสนทนา

"เอ๊ะ หรอืว่าฉันได้ยินผดิไป จรงิๆ แล้วเธอไม่ได้ค้างจ่าย แต่ตัง้ใจโกง 

ลูกน้อง ก็อย่างว่าแหละนะ ขนาดเสาร์อาทิตย์ลิเลียนายังร้างยังกะป่าช้า  

ประสาอะไรกบัวันธรรมดา"

ลวิตราขบฟันกรอด ถลึงตาใส่คู่อริด้วยความเดือดดาล

"มากไปแล้วนะเนตรอัปสร อย่าคดิว่าฉันจะยอมแกง่ายๆ นะ นงัลกู

ไม่มพ่ีอ!"

คนก�าพร้าพ่อแค่นย้ิม เม่ือก่อนปมด้อยนีอ้าจเคยท�าร้ายจติใจตนได้ แต่

เธอเตบิโต ผ่านประสบการณ์ชีวติมามากจนค�าพดูพล่อยๆ ไม่อาจบาดหัวใจ

ได้อีกแล้ว

"ฉนัก�าพร้าพ่อ ไม่ใช่เพราะถกูผูห้ญงิหน้าด้านอย่างแม่เธอแย่งไปเหรอ 

แถวบ้านฉันเรยีกผูห้ญิงพวกนีว่้าอะไรนะ...อ๋อ เมยีน้อยไงล่ะ"

"คอยดูนะ ฉันจะฟ้องเมเนเจอร์แอนนา ให้เขาไล่แกออก!"

เนตรอัปสรคอืหนึง่ในพนกังานตวัท็อป ท�ายอดให้แอนนา โอลเิวยีร์ต่อปี

ตัง้เท่าไร เมเนเจอร์ไม่สนใจเรือ่งส่วนตัวงีเ่ง่าพวกนี ้ แล้วกไ็ม่โง่เข่ียคนท�าเงนิ 

ท�าทองให้แบรนด์ออกแน่นอน

"ฟ้องอะไรดล่ีะอีฟ ฟ้องว่าฉันเหนบ็แนมท่ีแม่เธอเป็นเมยีน้อยพ่อฉัน

เหรอ"

"แม่ฉันไม่ใช่เมียน้อย แม่แกต่างหากท่ีให้ความสุขพ่อแกไม่ได้ เขา 
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ก็เลยมาซบอกแม่ฉัน ตัวเองไม่มีอะไรดีแล้วมาโทษคนอื่น"

"ตรรกะง่าวๆ แบบนียั้งกล้าพดู ถามจรงินะ ไม่เคยส่องกระจกดตูวัเอง

เลยเหรอ"

"แก..."

เนตรอัปสรกระตุกยิ้มหยันพลางยกมือโบก "วันนี้ลับฝีปากแค่นี้พอ 

กลับไปท�าการบ้าน แล้วค่อยมาสู้กันใหม่เนอะ"

พดูจบสาวหน้าหวานกเ็ดนินวยนาดจากไปด้วยท่าทีของผูช้นะ โดยมี

หฤทัยเพือ่นร่วมงานรบีตามมาด้วยสหีน้าท่ึงจดั

"เห็นหน้าหวานๆ ไม่ยักรู้ว่าแกจะซัดแม่นั่นจนใบ้แดกได้"

"เรือ่งอะไรจะงอมอืงอเท้า ยอมถกูรงัแกฝ่ายเดยีวล่ะ ไปกนิข้าวเหอะ  

หิวแล้ว"

"เพิง่ต้นเดือนเองนะเนตร ลงไปหม�า่ซูชกินัไหมอะแก เห็นมีโปรลดตัง้

ห้าสบิเปอร์เซ็นต์เลยนะ"

ทว่าในฐานะหัวหน้าครอบครวั แบกรบัค่าใช้จ่ายมากมายในบ้าน รวมถงึ

ค่ารักษาพยาบาลของคณุยาย เธอต้องจ�าใจปฏเิสธ

"ลดจากราคาเท่าไรล่ะไจ๋ จากสองพนัรเึปล่า กนิโรงอาหารเหอะ อ่ิม

เหมือนกนั"

"นานๆ ทีไงแก ต้นเดือนเองนะ"

"ก็เพิ่งต้นเดือนไง เหลืออีกตั้งหลายอาทิตย์กว่าจะสิ้นเดือน"

"ฉันเห็นแกเขียมแบบนี ้ ถามจรงิเอาเงนิไปท�าอะไรหมด ของแบรนด์เนม 

ก็ไม่ค่อยใช้ มีแต่ถอืกระเป๋าของแอนนารุน่เม่ือสีปี่ก่อน"

"กเ็กบ็เงนิไว้จ่ายค่าน�า้ค่าไฟ ค่ากนิอยู ่แล้วกส็อยตุน่ท่ีอยากได้น่ะส"ิ

"ของที่ว่าน่ะอะไร แพงมากรึไง"

"ไม่แพงมาก แต่เยอะ ออกมาหลายคอลเล็กช่ัน ตามเก็บไม่หวาด 

ไม่ไหว...ไปเหอะน่า เดี๋ยวฉันเลี้ยงชามะนาว"

"กล้วยบวชชีด้วยได้ไหมล่ะ"
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"ให้สองถ้วยเลย"

ใครดกีบัเธอ เนตรอัปสรพร้อมดด้ีวย แต่ถ้าใครร้าย เธอกพ็ร้อมสวนกลบั

ทุกวถิทีาง ดงัเช่นแฟนเก่าอย่างฤทธาท่ีบังเอิญเจอกนัขากลบัจากโรงอาหาร

"บังเอิญจังนะเนตร"

"บังเอิญไปมั้งคะ"

แม้ภรรยาของฤทธาจะเปิดร้านอาหารในห้างนี้ แต่เธอและเขากลับ 

ไม่ค่อยเจอกนับ่อยนกัเพราะเวลาไม่ตรงกนั การเจอแฟนเก่าใกล้ทางเดนิกลบั

ช็อปแอนนา เธอกลบัคดิว่าเขาจงใจมาดกัรอเสยีมากกว่า

"ฉันไปเข้าห้องน�้าก่อนนะ แล้วเจอกันที่ช็อป"

เนตรอัปสรพยักหน้าให้เพื่อนร่วมงาน ก่อนหันมาจ้องชายหนุ่มด้วย

สีหน้าเบื่อหน่าย

"มีอะไรเหรอคะคุณฤทธิ์"

"เรียกเสียห่างเหินเลย เนตรก็รู้ว่าเราเคยเป็นอะไรกัน"

อดีตแฟนสาวเลิกคิ้วมองคนพูดด้วยสีหน้าเรียบเย็น ไม่เข้าใจตนเอง

เหมือนกันว่าเคยช่ืนชอบผู้ชายสารเลวคนนี้ได้อย่างไร โชคดีท่ีเธอไม่เคย 

พลาดท่าเสยีทีให้หมอนีเ่จาะไข่แดง ไม่งัน้คนพรรค์นีค้งรงัควานไม่เลกิรา

"เนตรก็รู้ว่าเราเคยรักกันมากแค่ไหน พี่ยังไม่ลืมเรื่องของเรานะ"

"ฉันกไ็ม่ลมืว่าคณุแต่งงานมีลกูแล้ว แถมตอนนีภ้รรยาของคณุกก็�าลงัท้อง

ลกูคนท่ีสองอยู่"

"เนตรรู้เรื่องของพี่ละเอียดแบบนี้ แปลว่ายังลืมพี่ไม่ลงใช่ไหม"

"เปล่าค่ะ ภรรยาของคุณส่งข้อความมาบอก ถ้างัน้ฝากบอกเธอด้วย 

นะคะว่าวางใจได้ อะไรท่ีฉันเข่ียท้ิงแล้วก็ไม่คดิจะกลบัไปหยิบข้ึนมาอีก"

แทนท่ีจะละอายแก่ใจ แฟนเก่ากลบัพดูหน้าตาเฉยว่า "พ่ีไม่เคยรูเ้ลยว่า

เมยีพ่ีมาวุน่วายกบัเนตร พีจ่ะจดัการให้นะ"

"คนอย่างคณุกล้าท�าอะไรภรรยาของคณุด้วยเหรอคะ อย่าลมืสคิะว่าคณุ

แต่งงานกบัภรรยาเพราะเงนิของเธอ ไม่กลวัถกูเฉดหัวออกจากบ้านเหรอคะ"
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"มากไปแล้วนะเนตร"

"ฉันก็แค่พูดตามท่ีได้ยินคนเขานินทากัน ไม่ได้แต่งเติมเลยนะคะ  

ฉันว่าทางที่ดีเราต่างคนต่างอยู่จะดีกว่า"

เนตรอปัสรแค่นยิม้เยาะก่อนขงึไหล่ตรง สาวเท้าจากไปอย่างทระนง 

ฤทธาเป็นเพือ่นต่างคณะ ได้เจอกนัเพราะเธอมีเรยีนวชิาเศรษฐศาสตร์ 

เขาเข้าหาเธอในฐานะเพือ่น ความอ่อนโยนใจดีของเขาเอาชนะใจเธอจนได้ 

หลงัจากนัน้อีกสองปีกต็กลงเป็นแฟนกนั เธอจงึพบว่าแท้จรงิแล้วความอ่อนโยน

นุม่นวลท่ีผ่านมาซุกซ่อนความเห็นแก่ตวั เจ้าชู้ ละโมบโลภมาก และพร้อมจะ

ท�าทุกอย่างเพือ่เอาชนะโดยไม่ค�านงึถงึความถกูต้อง

เขาเป็นผู้ชายคนแรกท่ีเธอพาไปพบคณุยายและแนะน�าว่าเป็นคนรูใ้จ 

แต่วันหนึง่เม่ือเงนิตรามีค่ามากกว่าหัวใจ เขากจ็ากไปอย่างง่ายดาย...ไม่ต่างจาก

พ่อ!
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สภาพห้องครัวของบ้านหลังกะทัดรัดเล็กเท่าแมวดิ้นตายมีโต๊ะกลาง 

วางข้าวของคั่นกลางระหว่างเตาแก๊สกับประตูบานเลื่อน ข้างซิงก์ล้างจาน 

มีช้ันวางเหล็กส�าหรับตากจาน ถัดไปด้านในสุดเป็นตู้เย็นสีเทาหลังย่อม  

ทุกอย่างในนี้ช่างเล็กกะทัดรัดไม่ต่างจากบ้านคนแคระในนิทาน เห็นแล้ว 

คนตวัใหญ่ถงึกบัลอบถอนหายใจ แต่ก็ไม่วายเอ่ยเสยีงทุ้มนุม่กบัเจ้าของบ้าน

วยัชรา

"มีอะไรให้ช่วยไหมครับคุณยาย"

ท่ีจรงิไม่ได้อยากช่วย ข้ีเกยีจจะแย่ แต่เห็นว่าหญิงชราใจดมีีน�า้ใจเอือ้เฟ้ือ

กเ็ลยถามพอเป็นพธิี

"ยักษ์ออกไปเด็ดใบกะเพราที่ริมก�าแพงหน่อยสิลูก"

"อ่อ...ได้ครับคุณยาย"

เขารบักะละมังสแตนเลสใบเลก็จากคณุยายแล้วเดนิดุม่ๆ ออกจากบ้าน 

ไม่นานกก็ลบัมาพร้อมเหงือ่ซึมเตม็หน้าผาก

"ยักษ์เด็ดโหระพามาท�าไมลูก"

"ไม่ใช่เหรอครับ ผมนึกว่าเป็นใบกะเพรา กลิ่นมันฉุนๆ เหมือนกัน"

ชายหนุม่หยิบผกัสเีขียวข้ึนมาดม มองเจ้าของบ้านตาซ่ือ แสร้งแยกแยะ 

บทที่
6

แคระซ่อนรูป
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ใบกะเพรากบัโหระพาไม่ออก เพราะขืนโชว์ว่าตนท�ากบัข้าวเป็น คนข้ีเกยีจ 

คงถกูใช้ไปเดด็ผกันอกบ้านอยู่เรือ่ย อากาศร้อนจะตาย ใครจะอยากออกไป

ยืนตากแดด

"คงไม่เคยหยิบจับงานหนักเลยใช่ไหมลูก"

ชายหนุ่มยิ้มแห้งๆ

"งั้นเดี๋ยวยายพายักษ์ไปดู วันหลังจะได้เลือกเป็นนะลูก"

"ครับคุณยาย"

แปลงปลูกผักทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าริมก�าแพงมีพืชผักสวนครัวเรียงกัน 

เป็นตับ เขายนืฟังคณุยายช้ีมือพลางอธบิายพืชแต่ละชนดิด้วยความสนใจ

"คุณยายรู้เยอะจัง"

"ยายเป็นเด็กต่างจังหวัด ตอนเด็กๆ แม่ของยายก็ปลูกผักพวกนี้ไว้ 

เตม็สวน อยากกนิอะไรกม็าเดด็ พอแต่งงานสามีกเ็ลยกนัทีไ่ว้ให้ยายปลกูผกั

ด้วย"

"แล้วสามีคุณยายล่ะครับ"

"จากไปนานแล้วล่ะลูก"

"ขอโทษครับคุณยาย ผมไม่น่า..."

"ไม่เป็นไรหรอกลูก"

ขณะท่ีบรรยากาศอึดอัดลอยคว้างระหว่างคนท้ังสอง จู่ๆ  เสยีงใสกด็งัข้ึน 

ท่ีหน้าประตรูัว้

"คุณยาย คุณยายจ๋า"

หญิงชราหันมองหญิงสาววยัรุน่หน้าอ่อนท่ีโผล่หน้ามาทางรอยแยกของ

ประตรูัว้ แล้วย้ิมให้อย่างอ่อนโยน

"หวานใจเข้ามาสิลูก ยายไม่ได้ล็อกประตู"

หญิงสาวในชุดนักศึกษาไว้ผมซอยสั้น ตาเรียวเล็กแบบคนมีเช้ือจีน

ยกมอืไหว้คณุยาย แต่สายตากลบัเหลอืบแลไปทางชายหนุม่ลคุโอป้าเกาหลี

ซ่ึงยืนอยู่ทางด้านหลงัหญิงชราด้วยความสนอกสนใจ
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"ใครเหรอคุณยาย หล่อจัง"

"หวานใจ!"

คุณยายปรามอย่างอ่อนใจ ท�าเอาสาววัยรุ่นยิ้มตาหยี

"ก็เขาหล่อจริงๆ นี่นา ว่าแต่พี่เขาเป็นใครอะ แฟนพี่เนตรเหรอ"

"ไม่ใช่"

"ไม่ใช่แฟนพี่เนตร แล้วท�าไมอยู่บ้านคุณยายล่ะ หรือว่าเป็นญาติ?"

ทว่าแทนที่จะตอบค�าถาม หญิงชรากลับเลือกตัดบทแทน

"หวานใจมาหายายมีอะไรรึเปล่าลูก"

"หวานลมืไปเลย มัวแต่มองหน้าหล่อๆ ของพ่ีเขา คอืแม่ให้แวะมาถามว่า

คณุยายจะเอาปลาช่อนไหม ของเพิง่เข้าเลยจ้ะ แม่จ�าได้ว่าเห็นคณุยายเคยสัง่ไว้"

"เอาสิ ยายว่าจะท�าปลาช่อนลุยสวน พ่อยักษ์กินเผ็ดได้ไหมลูก"

"ได้นิดหน่อยครับคุณยาย"

"ชือ่ยักษ์เหรอคะพี"่ สาววยัรุน่กระแซะถาม ท�าเอาหญงิชราส่ายหน้าระอา

"หวานใจ!"

"แค่ถามช่ือเองคณุยาย ถ้าไม่ใช่แฟนพีเ่นตร งัน้หวานจบีได้ใช่ไหมจ๊ะ"

"เด็กคนนี้เซี้ยวจริงๆ" 

"ก็พี่เขาหล่อนี่นา หวานขอเบอร์หน่อยสิจ๊ะพี่ยักษ์"

"ไม่มี!"

เขาตอบเสยีงห้วน ก่อนหันไปวุน่วายกบัการเดด็ใบกะเพราต่อ หวานใจ

จงึดงึแขนหญิงชราให้ออกห่างจากคนหน้าดุ

"หยิ่งน่าดูนะคุณยาย"

"ยักษ์ไม่ค่อยสบายน่ะ"

"ตกลงเขาเป็นอะไรกับคุณยายเหรอจ๊ะ"

"ไม่ได้เป็นอะไร เนตรช่วยยักษ์ไว้ แต่เขาจ�าไม่ได้ว่าตวัเองเป็นใคร ยาย

เลยให้พกัท่ีนีช่ั่วคราวไปก่อน"

"พักบ้านหวานก็ได้นะจ๊ะ"
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"ยายเด็กคนนีท้ะเล้นนกัเชียว ขืนยักษ์ไปอยูบ้่านหวานใจ แม่เราไม่ได้

อยู่แผงหรอก คงนัง่เฝ้าเราท้ังวนั"

"แหม หล่อกล้ามแน่นขนาดนี้ หวานอดมองไม่ได้นี่จ๊ะ"

"เป็นสาวเป็นนาง พดูจาให้มนัเรยีบร้อยหน่อยหวานใจ ใครได้ยินเข้า

มนัไม่งาม"

"หวานพูดเฉพาะคนรู้จักหรอกน่า ว่าแต่คุณยายให้เขามาอยู่ด้วย  

ไม่กลวัเขาเข้าหาพีเ่นตรเหรอ พีเ่นตรสวยจะตาย"

"ยักษ์เจบ็หนกัขนาดนีจ้ะไปท�าอะไรยายเนตรได้ อย่าลมืสว่ิายายเนตร

เป็นยูโดสายด�า"

"จรงิด้วย นักเลงแถวนียั้งไม่กล้าแซวพีเ่นตรเลย เอาเป็นว่าหวานไป 

บอกแม่ก่อนนะจ๊ะ แล้วเดีย๋วตอนเย็นหวานเอาปลามาให้"

ก่อนกลบัเดก็สาวยงัไม่วายโน้มหน้าเข้าหาหญิงชราแล้วกระซิบกระซาบ

เสยีงแผ่ว

"ถ้าหมอนีม่อีะไรไม่น่าไว้ใจ คุณยายโทรหานะ หวานจะรบีแว้นมาช่วย"

"ไม่มีอะไรหรอกน่า ไปเถอะไป"

หลังจากเก็บใบกะเพราเสร็จแล้ว ชายหนุ่มก็ถือกะละมังสแตนเลส 

เดนิตามหญิงชราเข้าบ้าน พอเห็นเจ้าของบ้านชะงกัฝีเท้า คนท่ีเดนิตามมา 

เลยอดแปลกใจไม่ได้

"มีอะไรรึเปล่าครับคุณยาย"

"ยายยังไม่ได้ตากผ้าเลยลกู มัวท�าโน่นท�านีจ่นลมื เดีย๋วยายไปตากผ้า

ก่อนนะลกู"

ชายหนุม่ผงกศรีษะ ในใจรูส้กึผดิท่ีปล่อยให้หญงิชราไปตากผ้า แทนท่ี

เขาจะอาสาท�าเอง แต่ความข้ีเกยีจท�าให้ตนยกข้ออ้างว่าร่างกายยงัเดีย้งอยู่  

ไม่ควรออกแรงมาก แต่ผ่านไปสบินาทีแล้วคุณยายยังไม่กลบัมาจากหลงับ้าน 

เขาจงึรบีอ้อมไปยังลานซักล้างหลงับ้านแล้วพบว่าหญิงชราก�าลงันัง่พิงผนงั 

ใบหน้าซีดเผอืด ท�าเอาชายหนุม่รบีโผเข้าไปพยุงด้วยสภาพทุลกัทุเล
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เขาคุกเข่าลงกับพื้น ใช้แขนข้างที่ไม่เจ็บพยุงคุณยายให้ลุกขึ้นยืน

"เป็นยังไงบ้างครับคุณยาย"

"แค่ลื่นล้มน่ะลูก ยายลืมไปว่าเม่ือคืนฝนมันตก พ้ืนเลยลื่น ยาย 

ไม่เป็นอะไรมาก ไม่อยากรีบลุก เดี๋ยวบ้านหมุน"

"แล้วเจ็บตรงไหนไหมครับ"

"ไม่หรอกลูก ยักษ์เข้าไปนั่งในบ้านเถอะลูก เดี๋ยวยายตากผ้าก่อน"

ความรูส้กึผดิเอาชนะความข้ีเกยีจได้ชะงดันกั เขาจึงส่ายหน้าปฏเิสธ

"เดีย๋วผมตากผ้าให้เองครบั คณุยายเข้าไปพกัในบ้านก่อน แค่เอาเสือ้ผ้า

ออกมาตาก ผมท�าได้ครบั"

"แต่ยาย..."

"ไม่มีแต่ครับ เกิดคุณยายล้มไปอีก ผมคงรู้สึกผิดกว่านี้"

ไม่รอให้คณุยายปฏเิสธกพ็ยุงร่างบอบบางเข้าบ้าน ก่อนย้อนกลบัมายืน

หน้าเคร่ืองซักผ้า แค่หยิบเสือ้ผ้าออกมาใส่ไม้แขวนแล้วตากบนราวตากผ้า  

ไม่เห็นจะยากตรงไหน

ทว่าสภาพร่างกายไม่เอ้ืออ�านวยท�าให้เขาใช้เวลาตากเสื้อผ้าอยู่นาน 

สองนาน กระท่ังถงึชุดช้ันในลกูไม้สแีดงตวัจิว๋ท่ีท�าให้พ่อบ้านจ�าเป็นใจสัน่รวั

ซ่อนรูปไปแล้วนะแคระ!

สัญชาตญาณดิบท่ีผุดขึ้นไม่รู้จักเวล�่าเวลาท�าให้ชายหนุ่มแอบคิดว่า 

หากเจ้าของร่างอ้อนแอ้นอยู่ในชุดช้ันในตัวจิ๋วจะเป็นเช่นใด จินตนาการ 

ทะลึ่งตึงตังเริ่มด�าดิ่งลึกลงไป...ลงไปอีก...ลงไปลึกมากๆ จนหัวใจเต้นรัว 

และท�าให้ร่างกายร้อนวบูวาบ ยากจะควบคมุแรงปรารถนาท่ีผดุพรายข้ึนมา 

ไม่หยุดหย่อน

ปกติแล้วคุณยายจะพับเสื้อผ้าทุกช้ินอย่างเรียบร้อยแล้วน�ามาวางไว้ 

ท่ีปลายเตยีง แต่สภาพเสือ้ผ้าท่ีกองสมุๆ อยู่บนเตยีงท�าให้เนตรอปัสรคดิเป็น

อย่างอ่ืนไม่ได้เลย นอกจากเป็นฝีมือผูอ้าศยั พอคดิว่าเขาเข้ามาในห้องนอน
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ส่วนตวั เจ้าของห้องกร็บีเดนิส�ารวจรอบห้องละม้ายต้องการจบัผดิ ยังดท่ีีเธอ

ไม่เกบ็ของมีค่าไว้ในบ้าน ของมค่ีาท่ีสดุในห้องเห็นจะเป็นบรรดาตุก๊ตายอดมนษุย์

สดุรกัสดุหวงในตู้กระจกบานยาวซ่ึงเรยีงชิดผนงันีต่่างหาก

"คงไม่มีอะไรหายหรอกมั้ง"

ไว้พรุ่งนี้ค่อยลุกมาไฝว้หมอนี่แล้วกัน วันน้ีง่วงเต็มที ทว่าจังหวะท่ี 

ก�าลังเก็บเสื้อผ้าเข้าตู้ เธอกลับพบว่าลูกไม้บริเวณทรวงอกของเสื้อช้ันใน 

มีรอยขาดวิน่

"ลามก!" 

อยากจะลงไปวนีคนบวมๆ ให้รูแ้ล้วรูร้อด แต่การพูดถงึชุดช้ันในกบั 

ชายแปลกหน้าออกจะล่อแหลมเกนิไป แม้ร่างกายฟกช�า้ แต่ข้ึนช่ือว่าเป็นผูช้าย 

แถมยืนหนึ่งเรื่องกวนประสาท เธอเลยคิดว่าต้องหยิบเรื่องอื่นมาเฉ่งดีกว่า  

ดงันัน้ในวนัรุง่ข้ึนเนตรอัปสรจงึเท้าเอวมองคนตวัใหญ่ท่ีนัง่เอกเขนกดทีูวีด้วย

สหีน้าพร้อมหาเรือ่ง

"เมื่อวานคุณตากผ้าให้ฉันใช่ไหม"

"อืม ไม่ต้องขอบคุณหรอก เรื่องเล็กน้อย"

"ฉันไม่ได้ขอบคณุ แต่จะเฉ่งคณุต่างหาก ตากผ้าประสาอะไร เสือ้ยืด

ของฉันยืดหมด"

"ขึ้นชื่อว่าเสื้อยืด มันก็ต้องยืดอยู่แล้วไหมคุณ"

"แต่ก่อนหน้านีมั้นไม่ยดืแบบนี ้ ฉันซ้ือมาต้ังแพง ดสูแิบรนด์ดงัข้ึนห้าง

เลยนะ"

เขาหยิบเสื้อยืดมาพลิกดูพลางสอดมือเข้าไปจับเนื้อผ้าก่อนส่งคืน

"ผ้าพื้นๆ แบรนด์วัยรุ่นจากอังกฤษ ไม่กี่ร้อย แพงอะไรกัน"

"คุณรู้ราคาได้ไง"

"เซ้นส์มนับอกว่าไม่แพง แล้วอีกอย่างคอเสือ้ย้วยขนาดนี ้ เอาไปเป็น 

ผ้าข้ีริว้เหอะ"

"เอ๊ะ เสื้อยังใส่ได้ ใส่อยู่บ้านก็ได้ จะทิ้งท�าไม"
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"จะเขียมไปถึงไหนคุณ"

"ถ้าไม่เขียมจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงคุณล่ะ"

ชายหนุ่มยักไหล่ ไม่รู้สึกรู้สาต่อน�้าเสียงประชดประชันของอีกฝ่าย

"นกึว่าเกบ็เงนิซ้ือฟิกเกอร์ในตูซ้ะอีก โตแล้วนะคณุ เล่นตุก๊ตาเป็นเดก็ๆ 

ไปได้"

"เงินฉัน ฉันจะซื้ออะไรก็เรื่องของฉันปะ"

"ถามจรงินะ ไอ้ตวัประหลาดสดี�า แลบลิน้ ฟันแหลมเป๊ียบ มนัน่ารกั 

ตรงไหน ซ้ือมาเตม็ตู ้รสนยิมมันซ้ือกนัไม่ได้จรงิๆ"

"มันชือ่เวนอมย่ะ ถงึหน้าตาจะไม่น่ามอง แต่โพสเจอร์มันเท่มากนะ  

มองอย่างนีคื้ออะไร ไม่รูจ้กัล่ะส"ิ

"ไม่รู้จัก ผมไม่สนของเล่นเด็ก"

"ไม่รู้อะไรซะแล้ว มันเป็นตัวร้ายในสไปเดอร์แมน แต่เช่ือไหมว่า 

เวนอมดังขนาดมีหนังของตัวเองเลยนะ"

"หน้าตาน่าเกลียดแบบนั้นเนี่ยนะ"

"ก็ใช่น่ะส ิ มันไม่ได้เลวสดุข้ัว แล้วก็ไม่ได้ดแีสนด ี มันเทาๆ เหมือน 

มนษุย์น่ะ คนเลยชอบเวนอมเยอะมาก เห็นแบบนีค่้าตวัเวนอมแพงๆ ท้ังนัน้

เลยนะคุณ บางตวัในตูฉั้นพรอีอเดอร์เกอืบปีเลยนะ"

"เท่ตรงไหนก่อน แลบลิ้นปลิ้นตา น่าเกลียดจะตายไป"

"คุณไม่อินก็เรื่องของคุณ ฉันรักของฉันก็แล้วกัน"

พอเห็นแววตาเป็นประกาย สีหน้าช่ืนม่ืนยามสาวหน้าหวานเอ่ยถึง 

ของรักของหวง ชายหนุ่มเลยอดมองซ�้าไม่ได้

เวลาไม่ดุยายแคระก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ย

"เอาเป็นว่าต่อไปคณุไม่ต้องเข้าห้องฉัน แล้วกอ็ย่าแตะของฉันอกีกพ็อ"

พูดจบหญิงสาวก็สะบัดหน้าเตรียมเดินหนี แต่อีกฝ่ายกลับลุกขึ้นยืน

พลางโน้มหน้าลงมาในระดบัสายตาของเธอก่อนเปรยยัว่เย้า

"ตอนแรกนึกว่าคุณจะบ่นเรื่องผมท�าเสื้อในคุณขาดเสียอีก"
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คนถกูแซวขบฟันกรอด ถลงึตาใส่ "ลามก! ใครให้คณุมายุ่งกบัเสือ้ใน 

ของฉัน"

"กม็นัอยู่ในเครือ่งซักผ้า จะไม่ให้ตากได้ไง หรอืว่าจรงิๆ แล้วจงใจย่ัวผม

กนัแน่?"

"ใครยั่วคุณ พูดให้ดีๆ ฉันคิดว่าคุณยายเป็นคนซักผ้าต่างหาก"

"โตจนป่านนี้แล้วท�าไมไม่ซักชุดชั้นในเอง"

หญิงสาวเม้มปาก ยกมือข้ึนเท้าเอว เชิดหน้ามองคนตวัใหญ่ท่ีก�าลงั

อมยิ้มราวกับเห็นเธอเป็นตัวตลกเอาไว้ปั่นหัวเล่น จนเธอรู้สึกคันไม้คันมือ 

อยากซัดสกัป้าบ

"ปกตฉัินซักเอง แต่วนัก่อนเหนือ่ยเลยโยนใส่ตะกร้าไว้ แล้วท่ีผ่านมา

ฉันอยูก่บัคุณยายแค่สองคน ไม่มีคนนอกอย่างคณุมายุง่สกัหน่อย"

"สรุปคือจะโบ้ยว่าผมผิด"

"หรือว่าไม่ผิดล่ะ?"

"ผดิส ิ ถ้าคณุไม่ท้ิงผม ยอมพาผมกลบับ้านด้วยแต่แรก คุณก็ไม่ต้อง

เหนือ่ยรบกบัผมแล้ว"

"แล้วมันเรื่องอะไร ท�าไมฉันต้องยอมพาคุณกลับบ้านด้วย"

"คณุกร็ูว่้าผมป่วยอยู่ แทนท่ีจะสงสารเห็นใจ ดูส ิ ให้ผมอยูด้่วย ผม 

กค็อยเฝ้าบ้านกบัดูแลคณุยาย เมือ่วานคณุยายล้ม ผมยังเข้าไปช่วย แถม

ตากผ้าให้ด้วยนะ"

"เมื่อวานคุณยายล้มเหรอ ไม่เห็นมีใครบอกฉันเลย"

"คณุยายคงไม่อยากให้คณุคดิมากม้ัง เห็นไหมล่ะว่ามีผมอยู่ด้วย คุณ 

มีแต่ได้กบัได้นะ"

กจ็รงิของเขา เธอต้องไปท�างานทุกวนั ท้ิงคณุยายไว้ท่ีบ้านคนเดยีว 

กอ็ดห่วงไม่ได้ เธอไม่มีเงนิถงุเงนิถงั ไม่มีมรดกเจ้าคณุปู่ ยังดท่ีีเขาคอยดแูล

คณุยายและเป็นหูเป็นตาให้ คดิเช่นนีห้ญิงสาวจงึค่อยเบาใจ

"งัน้ต่อไปคุณต้องคอยท�างานบ้าน ท�าอาหาร แล้วก็ไปจ่ายตลาดแทน 
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คุณยายเข้าใจไหม"

"ท�าหมดเลยเหรอ บอกแล้วไงว่าผมท�าไม่เป็น ผวิพรรณผมเนีย่..."

"พอ! ฉันรู้แล้วว่าผิวพรรณคุณผุดผ่องยังกะตูดเด็ก เป็นคุณชาย 

ตระกูลสูงศักดิ์พลัดพรากจากคฤหาสน์เจ้าคุณปู่ แต่ตอนนี้คุณอาศัยฉันอยู่ 

เพราะฉะนั้นหัดท�างานให้สมค่ากินอยู่ด้วย พรุ่งนี้วันหยุดฉันจะพาคุณไป 

จ่ายตลาด แล้วกซ้ื็อเสือ้ผ้าให้ใหม่ อยากกนิอะไรกจ็ดไว้ พรุง่นีจ้ะได้ซ้ือทีเดยีว 

ปกตคิณุยายจะไปตลาดทุกๆ สองวนั หลงัจากนีค้ณุกไ็ปแทนคณุยาย เข้าใจ

ไหม"

"อืม"

"ไปเปิดประตูให้หน่อยสิ ฉันจะถอยรถ"

สัง่จบยายแคระกส็ะบัดหน้าเดินหนข้ึีนรถ ท้ิงให้คนรบัใช้จ�าเป็นเบะปาก

ด้วยความหม่ันไส้

ใช้ดีนัก พ่อจะกว้านซื้อให้หมดตัวเชียว!
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"เป็นผู้ชายได้ไง ท�าไมขี่จักรยานไม่เป็น"

"ตรรกะอะไรของคณุเนีย่ เป็นผูช้ายกบัข่ีจกัรยาน มันเกีย่วกนัตรงไหน"

"ท�าไมจะไม่เกี่ยว แค่ขี่จักรยานยังท�าไม่ได้ แล้วจะท�าอะไรเป็น"

ชายหนุ่มมองคนพูดตาคว�่า 

ยายแคระตกวิชา Gat/Pat เชื่อมโยงชัวร์

"เยอะแยะ บางทีผมอาจนัง่เสลีย่งมาตัง้แต่เกดิ ถนดัช้ีนิว้สัง่งาน หน้าตา 

ผิวพรรณแบบนีค้าบช้อนเงนิช้อนทองมาเกดิแน่ๆ"

ย่ิงฟังยิง่หมัน่ไส้ เกดิมาเนตรอปัสรไม่เคยเจอใครมัน่หน้าขนาดนีม้าก่อน

"ถ้าคุณรวยขนาดนัน้ ท�าไมไม่มีใครตามหาคณุ ในข่าวก็ไม่ม ี เดีย๋วนี ้

แค่จะหาคนง่ายยงักะอะไร ถ้าไม่ออกข่าวทีวกีฝ็ากเพจท่ีมยีอดฟอลโลเวอร์สงูๆ 

ช่วยตามหา นกัสบืโซเชียลเยอะแยะ"

"บางทีทางบ้านอาจไม่อยากให้เอิกเกรกิ เพราะกลวัผมเป็นอันตราย"

"หรือไม่ก็อยากให้คุณตายๆ ไปซะ"

ค�าตอบของเธอท�าเอาจอมกวนประสาทเม้มปาก คนพูดเลยรู้สึกผิด 

เสยีเอง

"ขอโทษนะ ฉันไม่ได้ตั้งใจ"

บทที่
7
คุณชำยจ่ำยตลำด
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แต่จอมกวนประสาทยงัคงนัง่ซ้อนอยู่หลงัจกัรยาน ไม่ยอมต่อปากต่อค�า 

เธอไม่รูจ้ะแก้ตวัอย่างไรเลยตดับทด้วยการออกแรงถบีจกัรยานไปข้างหน้า แต่

เพราะคนซ้อนตวัใหญ่ แถมจู่ๆ  กย็กแขนข้ึนเกาะเอวตนไว้ เล่นเอาหญิงสาว

เบิกตาโพลง หยุดถบีจกัรยานกะทันหัน

"ปล่อยเอวฉันนะ!"

"เก๊าะ...ผมกลัวล้ม"

"กลัวนักก็เดินตามมา"

"มนัร้อนแล้วกไ็กลด้วย ผมเป็นคนป่วยนะคณุ สภาพยังไม่สมประกอบ 

ไม่สงสารบ้างรึไง"

เนตรอัปสรเบะปาก กลอกตามองบน พดูออกมาได้ ตรงไหนเรยีกป่วย 

แค่เดนิเหินไม่คล่องอย่างเดยีว แต่ปากนีส่บัคนหัวแบะได้เลยด้วยซ�า้

"ถ้างั้นก็นั่งเฉยๆ อย่ามาเกาะเอวฉัน เกาะราวจับด้านหลังแทนสิ"

"หวงตัวไปได้ ตัวก็สั้นเอวก็หนา ผมไม่คิดไรด้วยสักหน่อย"

คนถูกเหน็บหันมาค้อนขวับ "บูลลี่ฉันเหรอ"

"ไม่ได้บูลลี ่ แค่บอกเฉยๆ ว่าไม่ต้องคดิมาก ผมเกาะเอวเพราะกลวัตก 

ไม่ได้แต๊ะอัง๋"

"ถึงงั้นก็เถอะ ห้ามแตะ ฉันจั๊กกะจี๋"

"ไม่แตะก็ได้" เขาอ้อมมือข้างหนึง่ไปเกาะราวด้านหลงัพลางเร่งคนข่ี 

"เรว็ๆ หน่อยส ิช้าเป็นเต่าไปได้"

เนตรอปัสรบึนปากด้วยความหมัน่ไส้ เวรกรรมอะไรนะ ถงึต้องมารบัเลีย้ง

เดก็โค่งแบบอีตานี่

ตลาด 'มงลง' กินพื้นท่ีเกือบสิบไร่ ตัวอาคารเปิดโล่ง ยกเพดานสูง  

มองเห็นโครงเหลก็ท่ีมสีนมิเขรอะบนเพดาน บนพืน้มีเศษขยะให้เห็นเป็นหย่อมๆ 

ตามท่อมีกลิน่เหมน็ชวนคลืน่เหียนลอยอวลข้ึนมาจนคนเจ้าส�าอางต้องยกมือข้ึน

บีบจมกู ก�าลงัจะชักชวนสาวหน้าหวานเดนิไปท่ีอ่ืน แต่อีกฝ่ายกลบัเดนิน�าลิว่
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เข้าตลาดไปก่อน เขาเลยจ�าใจเดนิตามเข้าไปอย่างเสยีไม่ได้

สภาพภายในตลาดค่อนข้างเฉอะแฉะ บางจดุมีน�า้เจิง่นองจนชายหนุม่

ต้องสบัขาหลกี กระนัน้ความซวยกยั็งไม่วายเล่นงานยามมีมนษุย์ป้าย�า่เท้า

ผ่านตนไปอย่างรวดเรว็ น�า้สดี�ากระเซ็นมาเป้ือนข้อเท้า ท�าเอาเจ้าของร่างสงู

ผิวขาวผ่องเบะปากด้วยความขยะแขยง

"มีทิชชูไหมคุณ"

"อยากเข้าห้องน�้าเหรอ"

"เปล่า น�้ากระเด็น ดูสิคุณ ขาผมเปื้อนหมด"

เนตรอัปสรก้มลงมองรอยน�า้สดี�าเปรอะข้อเท้าจนเจ้าตวัป้ันหน้าแหยง 

ทีแรกคิดจะเอือ้เฟ้ือทิชชูให้ แต่พอนกึถงึฝีปากร้ายกาจของหมอนีเ่ลยส่ายหน้า

แทน

"ไม่มี แค่เปียกนิดหน่อย จะเป็นไรไป"

"เก๊าะมันเหนอะหนะ ท�าไมต้องมาตลาดนีด้้วย สกปรกจะตาย เหมน็

ด้วยนะคุณ ไปท่ีอ่ืนไม่ได้เหรอ"

"ซื้อของสด ไม่ซื้อในตลาดแล้วจะให้ซื้อที่ไหน"

"ซูเปอร์มาร์เก็ตไงคุณ"

"ฉันเป็นพนกังานกนิเงนิเดอืนนะ ต้องยืนขายของเช้าจรดเย็น เมือ่ยขา

จะตาย ถามหน่อยฉันจะเอาเงนิถงุเงนิถงัท่ีไหนมาซ้ือของในซูเปอร์ฯ บ่อยๆ"

"บอกแล้วไง ผมจ�าได้เมื่อไรจะคืนเงินคุณหลายเท่าเลย"

คนรกัความสะอาดชักสหีน้าใส่ความช้ืนแฉะ เสยีงโหวกเหวกข้ามหัวไปมา

ของพ่อค้าแม่ค้า และกลิน่เหม็นตท่ีุบรรจอุยู่ในสถานท่ีแห่งนี้

"แล้วถ้าคุณจ�าไม่ได้ หรือไม่มีใครมาตามหาคุณเลยล่ะ"

"คุณก็เลี้ยงผมต่อสิ ผมกินไม่จุหรอก"

กล้าพูด!!! อะไรคือกินไม่จุ แต่ข้าวหมดหม้อ ไข่หมดแผง

"ผมว่าจะควบคมุน�า้หนกัหน่อย รูส้กึอยู่บ้านคณุแล้วกนิเก่งชะมดั ต้องหา

อะไรลนีๆ กระแทกปากหน่อย ขอเงนิหน่อยสคิณุ สกัสองพนัก็ได้"
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เนตรอปัสรอยากท้ึงผมตวัเองนกั เจ้ากรรมนายเวรของตนคงมาผดุมาเกดิ

ในรปูของตายักษ์ปักหลัน่กระมัง เธอถงึโดนไถไม่หยดุ บ่นในใจแล้วกค็วกัแบงก์ 

สแีดงแปะลงบนฝ่ามือหนา

"สามร้อยเนี่ยนะ"

"ค่าแรงข้ันต�า่ไง เมือ่เช้าคณุแค่เอาเสือ้ผ้าใส่เครือ่งซักผ้า งานบ้านอ่ืนๆ 

ยังไม่ได้แตะ ฉันให้ค่าแรงเตม็กดี็แค่ไหนแล้ว อีกครึง่ช่ัวโมงเจอกนัหน้าตลาด 

อยากจะกนิอะไรก็ไปเลอืกแล้วกนั"

ชายหนุม่ก�าแบงก์ร้อยสามใบในมือ ก่อนจ้องแผ่นหลงับอบบางท่ีเดนิ

ผ่านหน้าไปด้วยรอยยิม้เตม็ดวงหน้าคมคาย

แยกกนัได้ครึง่ช่ัวโมงเนตรอัปสรกพ็บเบอร์โทรศพัท์ของคณุยายผดุขึน้

บนหน้าจอมือถอื อารามตกใจจงึรบีส่งเงนิให้แม่ค้าขายขนมหวานแล้วกดรบัสาย

"คุณยายเป็นอะไรรึเปล่าคะ"

"ผมเองคุณ"

"คุณเอามือถือคุณยายมาจากไหน"

"คุณยายให้ผมไว้ สงสัยกลัวคุณทอดทิ้งผมแน่เลย"

เนตรอัปสรขบฟันกรอด ท�าผดิครัง้เดยีวต้องขุดมาเหนบ็แนมยันช่ัวลกู

ช่ัวหลานเลยไหมตาบ้า

"โทรมามีอะไร"

"คุณอยู่ไหน มาช่วยผมหน่อยสิ"

"เกิดอะไรขึ้น"

"เหอะน่า มาช่วยผมหน่อย ผมอยู่แผงปลาเบอร์เอย่ีสบิ รบีมานะคณุ"

"รู้แล้วล่ะน่า"

หญิงสาวกดตัดสาย ก่อนจะเดินจ�า้ผ่านแผงขายของจปิาถะพร้อมหอบของ

พะรงุพะรงัเต็มสองมือด้วยกลวัจะเกดิอนัตรายกบัคนบวมๆ ทว่าทันทีท่ีมาถงึ

หน้าแผงปลา เธอกอ็ยากยกถงุข้าวสารหนึง่กโิลฟาดหัวอีกฝ่ายนกั
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ตรงไหนรีบ...พูด!

ยักษ์ปักหลัน่ยนือมยิม้หน้าผ่อง มองเจ้าของแผงปลาก�าลงัขอดเกลด็ปลา

ด้วยสหีน้าพออกพอใจก่อนกวักมือเรยีกเธอ

"มานี่เร็วคุณ"

"เรียกฉันมาท�าไม"

ชายหนุม่ย้ิมแป้นพลางช้ีมอืไปท่ีปลาตวัอวบอ้วนซ่ึงก�าลงัถกูควกัไส้ควกัพงุ

ออกมากองบนเขียงไม้

"จ่ายให้หน่อยคุณ"

"แล้วเงินที่ฉันให้ไปล่ะ"

"หมดแล้ว"

"หมดแล้ว!!! ตั้งสามร้อย ใช้อะไรของคุณนักหนา"

เขายกมอืข้ึนชูถงุลกูช้ินป้ิงสี่ไม้ เนือ้ไก่ ตบท้ายด้วยองุน่สแีดงพวงโต

"ซื้อขนาดนี้เรียกไดเอ็ตเหรอ"

"ซ้ือเผือ่พรุง่นีไ้ง แดดร้อน ผมข้ีเกยีจเดินมาตลาด ไหนๆ มาแล้วกซ้ื็อ

เลยทีเดยีว"

หญิงสาวขบฟันกรอด อยากกรีด๊ให้ลัน่ตลาด ช่างขยันหาเรือ่งมาย่ัวโมโห

เธอนกัเชียว

"แฟนเหรอเนตร"

แม่ค้าแผงปลาวยักลางคนซึง่เป็นแม่ของหวานใจมองหนุม่ร่างบ้ึกสลบักบั

สาวหน้าหวานด้วยรอยย้ิมมีเลศนยั

"เปล่าจ้ะป้าหวานเย็น คนอาศัยน่ะ เนตรเก็บเขามาจากข้างทาง"

"ข้างทางไหนล่ะ บอกป้าบ้างสิ จะไปเก็บมาบ้าง"

เนตรอัปสรย้ิมข่ืนๆ แต่คนข้ีโอ่กลับยักคิ้วให้ตนราวกับภูมิใจนักหนา 

ที่มีสาวใหญ่ปลื้ม

"ไม่ต้องเก็บหรอกจ้ะ ถ้าอยากได้เนตรยกให้ฟรีๆ"

"ผมไม่ใช่สิง่ของนะคณุ จะยกให้คนอืน่ได้ไง ไม่รูแ้หละ ไม่ไป จะเกาะ
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คณุให้แน่นๆ เลย" ว่าพลางยกแขนข้างท่ีไม่ได้สวมเฝือกอ่อนข้ึนโอบบ่าเลก็

อย่างหวงแหน

"ตาบ้า ปล่อยนะ!"

"สัญญามาก่อนสิว่าจะไม่ทิ้งผมอีก"

"ก็ได้ๆ ปล่อยฉันสิ"

"ปล่อยก็ได้ โอบนิดโอบหน่อยก็ต้องดุด้วย"

ป้าหวานเยน็มองกริยิาหยอกล้อของสองหนุม่สาวกล็อบย้ิมพลางชวนคยุ

เรือ่งโน้นเรือ่งนี ้มือขอดเกลด็ปลา เสรจ็แล้วกมั็ดปากถงุส่งปลาให้

"เสร็จแล้วจ้ะ"

"ทั้งหมดเท่าไรคะป้าหวานเย็น"

"สองพันห้า"

"สองพันห้า!" เจ้าของเงนิเบิกตาโพลง จ้องปลาในถงุด้วยสหีน้าฉงน  

หันไปทางเจ้ากรรมนายเวรท่ียืนท�าไม่รูไ้ม่ชีก่้อนหันกลบัไปมองเจ้าของแผงปลา

"ท�าไมปลามันแพงนักล่ะคะป้าหวานเย็น"

"แพงท่ีไหนกนั เต๋าเต้ย กะพง แซลมอน กุง้แชบ๊วยอีก แต่ละอย่าง 

ไม่ใช่ถกูๆ นะ"

เนตรอปัสรขบฟันกรอด เขม่นมองตายักษ์ปักหลัน่ด้วยความขุ่นเคอืง 

ก่อนหันกลบัมาย้ิมแห้งๆ ให้แม่ค้าปลา

"ขอคืนได้ไหมจ๊ะป้า"

"โอ๊ย ของซ้ือของขายคนืได้ยังไง ป้าควกัไส้ควักพงุ ขอดเกลด็ให้หมด

แล้ว น�า้แข็งก็โรยให้แล้ว ใครจะมาซ้ือต่อล่ะ"

เอสเอสาวอยากร้องไห้ สองพนัห้าเธอใช้ได้ท้ังอาทิตย์เลยนะ แต่หมอนี่

กลบัล่มแผนการเงนิของเธอไม่เป็นท่า

"เอางี้ คนกันเองป้าคิดให้สองพันสี่ร้อยเลย นี่ลดสุดๆ แล้วนะ"

ในท่ีสดุแบงก์พนัสองใบและแบงก์ร้อยสี่ใบกห็ลดุลอยออกจากกระเป๋า 

หลงัจากรบัปลามาแล้วหญิงสาวกก้็าวฉับๆ ออกจากตลาดโดยมี 'ภาระ' สบัขา
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ตามมาไม่ห่าง

"รอก่อนสิคุณ จะรีบไปไหน"

"ไม่ต้องมาพูด ฉันอารมณ์ไม่ดี แทนท่ีจะได้พักผ่อนอยู่บ้าน ต้อง 

ลากสังขารพาคุณมาเดินตลาด เมื่อยขาจะตาย"

"โธ่ อย่างอนสคิณุ ซ้ือนดิหน่อยเอง ปลาพวกนีมี้โอเมก้าสาม กนิแล้ว

ฉลาดนะคณุ อย่างกหน่อยเลยน่า"

"ฉันต้องงกส ิแบงก์พนัสมัยนีมั้นหาง่ายเสยีท่ีไหน ปลาทูน่ะกนิไม่เป็น

รึไง มีโอเมก้าเหมือนกนั ดดัจรติ!"

"ของแพงมนักต้็องดกีว่าอยูแ่ล้วสคิณุ แล้วอีกอย่างปลาพวกนีผ้มไม่ได้

กนิคนเดียว คุณกบัคณุยายกก็นิด้วย เอางีม้ื้อเย็นผมปรงุเอง ฝีมอือย่างผม

รับรองว่าเชฟโรงแรมยังอาย"

เอาอะไรมามั่นหน้ามั่นโหนก ขอโทษสักค�าน่ะมีไหม

"ฉันกบัคณุยายไม่กนิของแพงแบบนี ้ แค่ปลาทู ปลานลิกก็ลนืลงท้องได้

เหมือนกนั"

"นานๆ กินที ให้รางวัลตัวเองไงคุณ"

ไม่ว่าหมอนีจ่ะแก้ตวัอะไร เธอกฟั็งไม่เข้าหู เพราะโกรธจนหูอ้ือตาลาย

เสยีแล้ว

"คณุอาศยัฉันอยู่ แบมือขอเงนิฉันกนิ สะกดค�าว่า 'เกรงใจ' เป็นไหม"

"แรง!"

ชายหนุ่มแสร้งสูดปาก แต่น�้าเสียงและแววตาย่ัวล้อบ่งบอกว่าเขา 

ไม่ได้สลดเลยสักนิด

"ผมกบ็อกแล้วไงว่าจ�าได้เม่ือไร ผมคนืคุณสบิเท่า ไม่เอาๆ ย่ีสบิเท่า

เลยเอ้า"

"ฉันไม่อยากได้เงนิคณุ แค่คณุไม่ก่อเรือ่งสร้างความเดอืดร้อนให้ฉัน 

กพ็อแล้ว"

พดูจบก็สะบัดหน้า เดนิตงึตงัจากไป ท้ิงให้เขามองตาม รอยขบขัน
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เกลือ่นอยู่ในดวงตาคมกรบิ

แกล้งยายแคระต่อดีไหมนะ
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ไหนๆ ก็ออกมาจ่ายตลาดแล้ว จะไม่ซ้ือเสื้อผ้ารองเท้าให้ชายหนุ่ม 

คงไม่ได้ ทาสสาวไม่อยากเสยีเท่ียวและไม่อยากเห็นพ่อเจ้าประคณุใส่เสือ้เข้ารปู

อวดลอนกล้ามเนือ้อกเรยีกร้องความสนใจจากคนผ่านไปผ่านมาอีกต่อไปแล้ว 

จงึแวะร้านเสือ้ผ้าหน้าตลาดมงลง หลงัจากได้รองเท้าแตะช้างดาวไปแล้ว เธอ

กช้ี็มือไปท่ีกระบะเสือ้ผ้า

"คุณอยากได้ตัวไหนเลือกไปสิ ฉันซื้อให้"

คะเนจากป้ายราคาตัวละห้าสบิบาทแล้วหญิงสาวยังเหลอืเงนิตดิกระเป๋า

กลบับ้าน ทว่าจอมเรือ่งมากกลบักรดีนิว้หยิบเสือ้ยดืจากกระบะราวกบัรงัเกยีจ

รังงอนนกัหนา

"ถกูขนาดนีเ้หมาจากโรงเกลอืปะเนีย่ ซักรยัึงก็ไม่รู ้ ไม่เอาหรอกคณุ  

ไปร้านอ่ืนเหอะ"

ชายวยัรุน่ซ่ึงน่าจะเป็นพนกังานร้านเท้าเอวมองคนพดู ท�าเอาลกูค้าสาว

ย้ิมเจือ่น รบีคว้าเสือ้กบักางเกงอย่างละสามตวัส่งให้พ่อค้าพร้อมแบงก์สแีดง

สามใบ หลังรับถุงก๊อบแก๊บสีชมพูแปร๋นจากพ่อค้า เธอก็สับเท้าเผ่นแน่บ  

ไม่สนใจคนท่ีเดนิป้ันหน้างอนตุบ๊ป่องตามมาสกันดิ

"บอกแล้วไงว่าไม่เอา ซ้ือมาท�าไม เปลอืงตงัค์ เกบ็เงนิไว้ซ้ือลกูช้ินป้ิง 

บทที่
8
คุณชำยจ่ำยตลำด (2)
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ดีกว่า"

"ฉันซ้ือเพราะคณุยายขอร้อง หมดหน้าท่ีของฉันแล้ว ถ้าไม่อยากใส่ 

ก็ไม่ต้องใส่"

"คุณยอมให้ผมแก้ผ้าเดินในบ้านเหรอ"

ดเูหมอืนเขาจะย่ัวโมโหส�าเรจ็ เพราะยายแคระหันมาถลงึตาใส่ รมิฝีปาก

อ่ิมน่าจบูตวาดแว้ด

"ทะลึ่ง! ถ้าคุณเดินเปลือยกายในบ้าน ฉันจับคุณส่งโรง'บาลบ้าแน่!"

ขู่จบหญิงสาวกเ็ดนิตงึตงัไปทางลานจอดรถหน้าตลาดท่ีเธอจอดจกัรยาน

ไว้ โดยมีคนตัวใหญ่พึมพ�าไล่หลงั

"แซวนิดเดียวก็ต้องเขินด้วย น่ารักว่ะ"

จอมกวนประสาทเดนิตามมาสมทบหญิงสาวท่ีแผงชุดช้ันในชายก่อนถงึ

ลานจอดรถ เห็นอีกฝ่ายยืนหน้าแดงหูแดง คนช่างแหย่ก็ยิ่งอยากแกล้ง 

อยากรงัแกเข้าไปใหญ่

"จะซื้อไหม ดูอยู่ได้"

นัยน์ตาคมกวาดมองกางเกงในผู้ชายสีเข้มในกล่องกระดาษเรียงกัน

เป็นตับอย่างประเมินก่อนส่ายหน้า

"ไม่เอาหรอก ผ้าหยาบแบบนี้ใส่เข้าไปได้ไง"

"แล้วจะเดินโทงๆ รึไง"

"มนักเ็ย็นดนีะคณุ แต่อย่างว่าแหละเนอะ อวบใหญ่แบบผม ถ้าไม่ใส่

กางเกงในมันกจ็ะตงุๆ หน่อย"

"อี ๋ลามก!!!" หญงิสาวแหวลัน่ ท�าเอาเจ้าของร้านวยักลางคนซ่ึงดทีูวอียู่

ด้านในร้านยอมลกุจากเก้าอ้ี

"พูดออกมาได้ ฉันไม่คุยกับคุณแล้ว ไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อ"

"มแีบบอ่ืนไหมล่ะ แบบนีเ้นือ้ผ้ามันหยาบ น้องชายผมระคายเคอืงพอด"ี

คนสปัดนยังไม่วายลากบทสนทนาลงไปยุง่กบัเรือ่งอย่างว่า หญิงสาว

เลยรบีจ�า้หนีให้พ้นจากหน้าร้านโดยมีคนตวัใหญ่ตามไปตดิๆ
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"รอด้วยสิคุณ"

"ไม่ต้องตามมาแล้ว นอนในตลาดไปเลย!"

"งอนไปได้นะแคระ ล้อเล่นหน่อยเดียวเอง"

'แคระ' หันมาถลึงตาใส่ยักษ์ปักหลั่นหนึ่งที ก่อนสะบัดหน้าหนีด้วย

ความว้าวุน่ใจ ไม่ใช่ครัง้แรกท่ีเนตรอปัสรถกูหนุม่ๆ แซวอย่างคะนองปาก  

แต่กลบัเป็นครัง้แรกท่ีหัวใจของเธอวบูไหวและสัน่สะท้านยามได้ยินน�า้เสยีง

ย่ัวเย้าและแววตาทอประกายวบัวาวจากผูช้ายตรงหน้า

เห็นทีต้องหาทางเข่ียหมอนี่ให้พ้นบ้านโดยเรว็ ก่อนหัวใจเธอจะถล�าลกึ

จนเกนิแก้ไข

"มานี่หน่อยคุณ"

เสยีงเรยีกจากในครวัไม่ท�าให้หญิงสาวท่ีนัง่ขดัสมาธอิยู่บนโซฟาหันเห

ความสนใจไปจากจอทีวีได้ ตรงข้ามเธอกลับเพ่งสมาธิกับรายการเกมโชว ์

กว่าเดมิ ไม่สนใจเชฟรปูหล่อท่ีเดนิออกจากครวัมายืนเท้าเอวเรยีกยิกๆ

"เนตรมานี่หน่อย เนตรครับ"

"เนตรไปหาพี่เขาสิลูก พี่เขาเรียกแน่ะ"

แทนท่ีจะลกุ เจ้าบ้านสาวกลบัสวนเสยีงห้วนเพราะยังขุน่เคอืงจากเรือ่ง

เมือ่ช่วงสาย

"มีอะไร"

"ต้องมีสิ ไม่งั้นจะเรียกเหรอ มานี่หน่อย"

ทาสสาวพ่นลมหายใจออกมาแรงๆ ขืนไม่ยอมตามใจ พ่อเจ้าประคณุ

คงไม่หยุดกวนใจ จงึเดนิกะบึงกะบอนไปหาเชฟหนุม่หน้าขาวท่ีก�าลงัหยบิจบั

เครือ่งครวัอย่างคล่องแคล่วจนน่าแปลกใจ

"ท�าไมคุณดูท�าอาหารคล่องจังล่ะ"

"ผมอาจเคยเป็นเชฟมาก่อนก็ได้"

"ไหนว่าเป็นคุณชาย เป็นลูกเศรษฐีไง"
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"บางทีผมอาจเป็นลูกเศรษฐีที่ถูกส่งไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่เล็ก เลย 

ท�ากบัข้าวเองเป็นก็ได้"

เนตรอัปสรกลอกตาใส่คนขี้โอ่ มโนไปไกลมาก

"ตกลงเรียกฉันมาท�าไม"

"หั่นผักให้หน่อย"

"ท�าไมฉันต้องท�า ฉันเป็นคนจ่ายค่ากับข้าวพวกนี้นะ"

"แต่ผมยังป่วยอยู่ จะสับจะหั่นอะไรก็ไม่ถนัด คุณช่วยหน่อย"

หญิงสาวขบฟันกรอด เพ่งมองแขนข้างหนึ่งท่ียังเข้าเฝือกอ่อนด้วย

ความหงดุหงดิปนรูส้กึผดิ

"ให้ท�าอะไรบ้าง"

"ถอดเสื้อให้หน่อย"

"จะบ้าเหรอ! ถอดเสื้อท�าไม คุณยายก็นั่งอยู่นะ"

"ในนี้มันร้อน พัดลมในครัวก็ไม่มี"

"ปกติตรงนี้ลมเย็นจะตาย"

"แต่วันนี้มันไม่มีลมนี่"

"รอแป๊บ เดี๋ยวไปหยิบพัดลมมาให้"

หญิงสาวหายไปครู่หนึ่งก็ห้ิวพัดลมตัวเล็กกลับมาเสียบปลั๊กแล้วเปิด

เบอร์แรงสุด

"คุณเช็ดหน้าให้ผมหน่อย"

คนเรื่องเยอะย่ืนหน้าซ่ึงมีเหงื่อเม็ดโตซึมเต็มหน้าผากเข้ามาใกล้  

เนตรอปัสรกลอกตามองบน เรือ่งมากไม่มีใครเกนิ แต่พอเธอหยิบทิชชคูรวั

มาจะซับหน้าให้ เขากลบัเบ่ียงหนี

"อะไรอีกล่ะ"

"นีมั่นทิชชูครวั เนือ้หยาบจะตาย เอาทิชชูในกล่องโน่น นุม่กว่าเยอะ"

เนตรอัปสรอยากจะกางฝ่ามือแล้วฟ้อนเล็บใส่หน้าจอมกวนประสาท 

นกัเชียว แต่ท่ีท�าไปกเ็พยีงเดนิออกไปหยิบทิชชูเนือ้นุม่มาซับเหงือ่ให้เขา แล้ว
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ท�าไมตายักษ์ปักหลัน่ต้องยืน่หน้ามาใกล้ขนาดนีด้้วย แถมยังจงใจพ่นลมร้อนๆ 

ลงมาโดนหน้าผากเธออีก

"ยืนดีๆ สิ ไม่ต้องยื่นหน้ามา"

"ไม่ยื่นหน้าลงมา คุณจะซับหน้าถึงเหรอ"

"บูลลี่ว่าฉันเตี้ยเหรอ"

ชายหนุ่มหัวเราะในล�าคอก่อนยกมือข้างที่ว่างโคลงศีรษะเล็กเบาๆ

"ตายักษ์!"

"จ๋า ยายแคระ"

"ฉันเป็นเพื่อนเล่นรึไง"

"ไม่อยากเป็นเพื่อนเล่นสักหน่อย"

เขาท้ิงประโยคชวนคดิลกึไว้แค่นัน้ ก่อนชีไ้ปท่ีกองผกัในตะกร้าพลาสตกิ

"คุณห่ันต้นหอมให้หน่อย ผมจะท�าปลานึ่งซีอิ๊ว แล้วก็ห่ันคะน้ากับ 

เห็ดหอมด้วย ผมจะท�าคะน้าฮ่องกงราดซอสเห็ดหอม ห่ันบางๆ ล่ะ คณุยาย

จะได้ทานง่ายหน่อย"

"รู้แล้วล่ะน่า"

"อ้อ ก่อนอื่นทุบกระเทียมก่อน"

"ที่สั่งมาทั้งหมดเนี่ย แล้วคุณท�าอะไร"

"ก็ยืนดูคุณท�าสิ"

"นี่คุณ..."

หญิงสาวเท้าเอว จ้องจอมกวนประสาทเขม็ง แต่ดวงหน้ารูปไข่ท่ีมี 

สันกรามได้รูปกลับคลี่ยิ้มสดใสชวนให้เธอใจสั่นนักเชียว

"แหย่เล่นนิดเดียวเอง ผมจะท�าซอสเอาไว้ราดปลาไง"

ชายหนุม่ย้ิมบางๆ ก่อนหันไปเตมิน�า้ซอสขวดโน้นขวดนีล้งบนกระทะ

ก้นแบนด้วยท่าทางคล่องแคล่วราวเชฟมืออาชีพ โดยเฉพาะท่าโรยเกลือ 

กระแดะจนน่าหมัน่ไส้ เคีย่วซอสไปได้ครูห่นึง่เขากพ็มึพ�าเสยีงอ่อนเสยีงหวาน

"เนตรจ๋า ยักษ์ร้อน!"
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"แล้วไง"

"เช็ดหน้าให้หน่อย เหงื่อออกอีกแล้ว"

เชฟหนุม่เดนิมาหาแล้วโน้มหน้าหล่อเหลาโชกเหงือ่ลงมาในระดบัสายตา

เธออีกครัง้ อารามหม่ันไส้หญิงสาวจึงคว้าทิชชูมาสองแผ่นแล้วตบเข้าท่ีใบหน้า

ชายหนุม่ ไม่เบาแต่ก็ไม่หนกัจนเกนิไป

"เบาหน่อยสคิณุ หน้าผมพงัหมด ขาวเนยีนแรร์ไอเทมเลเวลนี ้ เหลอื

คนเดยีวบนโลกแล้วนะ"

"คลนิกิเสรมิความงามเยอะแยะ เผลอๆ คณุอาจจะผ่านมาแล้วหลายหมอ

ก็ได้"

คนหล่อธรรมชาติถลึงตาใส่ยายตัวเล็ก

"ตรงไหนมีดหมอ เอาปากกามาวงเลย"

"รู้ได้ไง คุณจ�าไม่ได้สักหน่อย"

"ลองจับหน้าผมสิ ของแท้ ไม่ได้เหลา พ่อแม่ให้มาชัดๆ"

ไม่พดูเปล่าแต่เขารวบมือบางมาแตะใบหน้าเนยีนนุ่มราวกบัจะอยากให้เธอ

พสิจูน์ว่าของแท้เป็นเช่นใด แต่หญงิสาวรีบชักมอืออกราวกบัใบหน้าหล่อเหลา

เป็นถ่านร้อนลวกมือ

"ปล่อยนะ คิดจะแต๊ะอั๋งฉันรึไง"

"นมแบน เอวหนา ก้นปอด มอืกห็ยาบกระด้าง ตรงไหนน่าแต๊ะอ๋ังก่อน"

คนถูกเหน็บหน้าแดงก�่า จ้องคนพูดตาวาว

"ปากเสีย! อยากออกไปนอนนอกบ้านนักใช่ไหม"

"กลวัจะแย่แล้วเนีย่" ชายหนุม่ลอยหน้าลอยตาตอบ เลยถกูฝ่ามือบาง

ทุบกลบัด้วยความหม่ันไส้ "ผมเป็นคนป่วยนะคณุ เผือ่ลมื"

"ปากดีขนาดนี้เรียกว่าหายป่วยแล้วล่ะ"

"แกล้งนิดหน่อยก็ไม่ได้"

"ไม่ได้!"

เขาแกล้งถอนหายใจ ก่อนเดินกลบัไปหน้าเตา สวมบทเชฟหนุม่รปูงาม
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ต่ออย่างปลงๆ

ดุขนาดนี้ ใครจะทนแคระได้...ถ้าไม่ใช่พี่!



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
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