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เคยได้ยินประโยคท่ีว่าความรักเป็นเร่ืองของคนสองคนและไม่เก่ียวกับฐานะกันม้ัยคะ 

แต่ในความเป็นจริงแล้วการท่ีจะเลือกคบใครสักคน เราอาจจะต้องพิจารณาความเหมาะสม

หลายๆ ด้าน เพราะแค่ความรักอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอ 

ด้วยเหตุน้ีทำาให้ 'เกว' นางเอกจากเร่ือง 'Garage Senior กฎรักระงับความโสด'  

ผลงานของ YBSoulmate ต้องคิดหนักเลยค่ะ เพราะ 'ฌาน' หนุ่มท่ีมาตามจีบเธอ 

แบบฮาร์ดเซลล์เน่ียเป็นผู้ชายท่ีใครๆ ก็มองว่าไม่คู่ควรกับเธอเลย เขาเป็นแค่เด็กกำาพร้า

ท่ีหลวงตาเก็บมาเล้ียง เรียกได้ว่าถ้าเธอเป็นดอกฟ้า เขาก็เป็นหมาวัด (พันธ์ุแท้เกรด 

พรีเม่ียม) แล้วยังมีคู่แข่งเป็นคนท่ีเหมาะสมกับเกวทุกอย่างกับพ่ีชายตัวแสบท่ีสุดหวง 

น้องสาวอีก

แค่น้ีก็เห็นอุปสรรคมาขวางทางรัก แล้วแบบน้ีพวกเขาจะเลือกทำาตามหัวใจ หรือ 

ปล่อยให้ความเหมาะสมเป็นตัวตัดสิน มาเอาใจช่วยพวกเขากันดีกว่าค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์แจ่มใส

คำ�นำ�
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จ�กใจนักเขียน

Hello! เจอกับบาล์มอีกแล้วนะคะทุกคน เบื่อหน้ากันรึยังเอ่ย 5555 YBSoulmate 

เองนะ 

วันนี้พาหนุ่มคนใหม่มาให้ทุกคนได้รู้จักกันอีกแล้ว นั่นก็คือ...'พ่ีฌาน' หนึ่งในแก๊ง

สี่จตุรเทพน่ันเอง ท่ีพิเศษไม่เหมือนใครคือพ่ีฌานมีออพชั่นเสริมทั้งเป็นเด็กวัด เป็นเด็กอู่ 

เป็นสามี เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว 5555 แต่ทุกคนอย่าเพ่ิงวางหนังสือเล่มนี้ลงนะ!  

เพราะมันมีอะไรมากกว่าน้ัน ไม่งั้นท้ัง 'น้องเกว' นางเอกในนิยายและเกวลินในชีวิตจริง

คงจะไม่ยกท้ังใจให้พ่ีฌานแน่! ใช่แล้วค่ะ สำาหรับนิยายเล่มนี้อัดแน่นไปด้วยความจริง 

ทัง้ตวัละคร สถานท่ี หรือแม้แต่เกร็ดเลก็เกร็ดน้อยน้ันก็ล้วนแล้วแต่เคยเกิดข้ึนจรงิมาก่อน 

ขอบคุณทุกคนมากๆ ท่ีเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของช่วงเวลาท่ีดีที่สุดและเป็นแรงบันดาลใจ

อันยิ่งใหญ่ ขอบคุณแก๊งสี่หนุ ่มจตุรเทพอันสุดแสนจะวายป่วงท่ีทำาให้ความรักของ 

คนท้ังคูก้่าวหน้า (ฝากติดตามเล่มอ่ืนๆ ท่ีจะตามมาด้วยนะ) ขอบคณุกองหลงัอย่างเจ้เบล

พ่ีสาวท่ีแสนดีและแสนรักที่คอยสนับสนุนพวกเขาให้มีความกล้าท่ีจะรักในตัวตนท่ี 

แท้จริง ขอบคุณเฮียเวท่ีเพลามือกับว่าท่ีน้องเขยไม่หักคอตายไปก่อนและทำาให้เรารู้ว่า

ครอบครัวนั้นมีความหมายกับเราแค่ไหน     

สุดท้ายน้ีก็หวังว่าทุกคนจะรักทั้งพ่ีฌาน น้องเกว เฮียเว เจ้เบล ป๊า แม่ วิน  

เดอะแก๊งสี่จตุรเทพ และตัวละครอื่นๆ ในเรื่องเหมือนท่ีเรารัก ถ้าหากว่าอ่านจบแล้ว 

อยากกอดคนที่บ้านหรือคนท่ีรัก เราก็จะดีใจมากๆ :) 

ฝากรีวิวติดแท็ก #สี่จตุรเทพคนหล่อ ในทวิต และฝากติดตามผลงานเล่มอื่นๆ  

และพูดคุยกันได้ท่ีแฟนเพจ ybsoulmate และทวิต @ybsoulmate_lp นะคะ แล้วเจอกัน

เล่มหน้าค่าทุกคน  

YBSoulmate
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ฉันชื่อเกว ชื่อเล่นแสนธรรมดาที่ย่อมาจากชื่อจริง

ฉันเป็นลูกครึ่งไทย-จีน ที่บ้านเปิดร้านขายอุปกรณ์การช่าง

ท�าให้ฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่เหมือนผู้หญิงสักเท่าไหร่

และนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ท�าให้ฉันโสดมาตลอด 19 ปี 

แต่ปีนี้มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป...ปีแห่งการเข้ามหาวิทยาลัย

ปีที่ฉันได้พบกับเขา ฌาน 

ผู้ชายซอมซ่อเนื้อตัวเลอะเทอะ เด็กก�าพร้าบ้านจน

ไม่มีส่วนไหนที่ท�าให้ฉันรู้สึกพิศวาสเขา

หากแต่ทุกคนในละแวกบ้านฉันต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า 

เขาหล่อลากและมีเสน่ห์เหลือร้าย 

ซึ่งฉันไม่ได้รู้สึกหรือสัมผัสได้เลย

จนกระทั่ง...
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"เกว!" 

"..." 

"เกว!!" 

"..." 

"เกวลิน!!!" 

ฉันสะดุ้งจนกลิ้งตกลงมากับพ้ืนเพราะเสียงเรียกของแม่ที่ดังมาจาก 

หน้าบ้าน กระวีกระวาดไปเปิดผ้าม่านผืนหนาในห้องนอนก่อนจะพบแม่ก�าลัง

ยืนเท้าเอวอย่างมีน�้าโห ดูท่าจะมีเรื่องด่วนจริงๆ ไม่งั้นคงไม่เดินจากร้านมา 

ที่บ้านแบบนี้ 

"มีอะไรเหรอแม่" ฉันตะโกนถามออกไป แม่ขมวดคิ้วยุ่ง

"ไปส่งของให้แม่หน่อย ตะโกนแหกปากเรยีกต้ังก่ีครัง้แล้ว มวัท�าอะไรอยู่" 

"เอ่อ...อ่านหนังสือน่ะแม่" 

แน่นอนฉันโกหก และดูเหมือนแม่ก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ด้วย ฉันเป็น 

คนโกหกไม่เก่งน่ะ 

1
โชคชะตาก็คือลม

ท่ีพัดเรามาเจอกัน
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"ตอนนี้ที่ร้านก�าลังยุ่ง ลงมาช่วยหน่อย" 

แม่พูดได้แค่น้ันก็ก้าวขาฉับๆ กลับไปท่ีร้าน ฉันถอนหายใจอย่าง 

เบื่อหน่ายเพราะเกลียดการช่วยงานที่ร้านเป็นอย่างมาก ต่อให้ฉันเป็นลูกสาว

คนเล็กของบ้านที่มีธุรกิจใหญ่โต แต่มันก็ไม่ได้ท�าให้ได้รับอภิสิทธ์ิในการไม ่

ช่วยเหลืองานที่ร้านแต่อย่างใด ฉันต้องจัดของ ขายของ หมุนหัวน็อต ลอง 

เครื่องมือช่าง หรือแม้กระท่ังไปส่งของด้วยตัวเองหากคนงานท่ีบ้านวุ่นอยู่  

มันเป็นสไตล์การเลี้ยงดูของบ้านฉันที่ลูกๆ ทุกคนต้องเป็นงาน

ร้านของครอบครัวเราชื่อร้าน 'โชควาทิน' เป็นร้านขายวัสดุ อุปกรณ์  

เครื่องมือช่างทุกชนิดขนาดใหญ่ มีตั้งแต่อุปกรณ์ก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา 

เครื่องยนต์ อะไหล่ต่างๆ กิจการของบ้านเราใหญ่มากและไม่ได้มีสาขาเดียว 

ร้านของเรามทีัง้หมดสามสาขาด้วยกัน ร้านสาขาหลกัโชควาทินหนึง่คอืร้านแรก

ท่ีพ่อกับแม่สร้างขึ้นมาด้วยกัน พวกท่านจะประจ�าการอยู่ท่ีนี่เป็นศูนย์กลาง 

การบริหาร ส่วนสาขาสองน้ันพ่ีชายของฉัน 'เฮียเว' เป็นคนดูแล และสาขาที่

สามพี่สาวคนกลาง 'เจ้เบล' เป็นเจ้าของ 

พ่ีๆ ของฉนัเรียนจบแล้วด้วยกันท้ังคู่ในระดบัชัน้ปรญิญาโทสาขาบรหิาร

และเศรษฐศาสตร์ เฮยีเวอายุ 28 ปี เจ้เบล 25 ปี ด้วยการงานท่ีบ้านพ่ีทัง้สองคน 

เลยต้องท�างานช่วยเหลอืครอบครวัอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ ซึง่ฉนัขอสาบานเลยว่า 

ตัวเองจะไม่เป็นอย่างพี่ทั้งสองคนแน่ 

หัวฉันมันไม่ไปทางด้านค้าขาย แต่ไปทางด้านศิลปะมากกว่า ซึ่งนั่น 

ท�าให้ฉนัเลอืกท่ีจะสอบเข้านิเทศศาสตร์แทนท่ีจะเรยีนบรหิารหรอืเศรษฐศาสตร์

อย่างท่ีพ่อกับแม่หวังไว้ เรื่องนี้ไม่มีใครรู้ทั้งนั้น และที่ฉันแอบโดดงานท่ีร้าน 

กลับมาบ้าน (บ้านฉันสร้างอยู่หลังร้านสาขาหลักน่ะ) ก็เพราะฉันแอบมาด ู

ผลสอบของตัวเองโดยที่ไม่มีใครรู้ และตอนนี้ฉันก็สอบติดคณะนิเทศฯ อย่างที่

หวังไว้แล้ว แต่ยังคิดไม่ตกว่าจะบอกพ่อกับแม่ยังไงดี 

"ไปไหวรึเปล่าหมวยเล็ก" 

น้าสงวนหรือท่ีฉนัเรียกว่าน้าหงวน คนงานเก่าแก่ของบ้านถามขึน้ตอนที่

บรรทุกกล่องใส่ของประมาณสี่กล่องใหญ่ท่ีท้ายรถมอเตอร์ไซค์ฟีโน่รุ ่นเก่า

สีน�้าเงิน แกดูเป็นห่วงสวัสดิภาพของฉันมาก นั่นคงเป็นเพราะฉันไม่มีใบขับข่ี 
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และเส้นทางท่ีจะไปส่งของนั้นต้องผ่านถนนใหญ่ อาจเจอต�ารวจหรือไม่ก็อาจ

ถูกรถใหญ่เฉี่ยวชนได้

"โห น้า เกวขับมอ'ไซค์ส่งของมาตั้งแต่อายุสิบห้าละ แค่นี้จิ๊บๆ" ฉันตอบ

อย่างห้าวหาญแล้วตบเข้าที่อกสามที

"แต่ของมันหนักอยู่นะหมวยเล็ก ขับระวังๆ หน่อย" 

ฉันพยักหน ้า รับค�าได ้แค่น้ันก็ เสียบกุญแจสตาร ์ตรถฟีโน ่คู ่ใจ  

จะถอยหลังออกจากลานจอด แต่เสียงเรียกของป๊าก็ท�าให้ฉันเบรกเอี๊ยด 

หัวแทบทิ่ม 

"เกว หมวกกันน็อคท�าไมไม่รู้จักใส่" ป๊าว่าเสียงดุและเดินหน้าเข้มมาหา

ฉันพร้อมกับหมวกกันน็อคในมือ 

ป๊าของฉันเป็นคนหน้าตาดุมาก แม้จะเป็นคนจีนแต่ป๊าดูไม่เหมือน 

คนจีนหน้าจืดอย่างท่ีเคยพบท่ัวๆ ไป ป๊าค่อนข้างเฮี้ยวและหน้าตาดูหนุ่มมาก

ทั้งๆ ท่ีอายุจะแตะเลขห้าแล้ว ท่านรู้จักแต่งตัว (เฮียเวกับเจ้เบลได้รับนิสัย 

ชอบแต่งตัวมาจากป๊าเต็มๆ) วางตัวเก่งและน่าเกรงขาม 

แต่ส�าหรับเรื่องของการเลี้ยงลูกนั้น ป๊าเหมือนเป็นเพ่ือนกับพวกเรา 

สามคนมากกว่า ฉันท่ีเป็นลูกสาวคนเล็กก็เลยไม่มีช่องว่างระหว่างวัยใดๆ  

ป๊าเองก็รู ้จักฉันดีมาก ท่านจึงค่อนข้างเป็นห่วงเวลาท่ีฉันต้องเข้าใกล ้

ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ได้เร็วเกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ท่านรู้ว่าความเร็ว 

มันจะท�าให้ฉันเปลี่ยนไปเป็นคนละคน 

ฉนัรกัความเรว็ ฉนัรกัมอเตอร์ไซค์ และฉันรักเวลาท่ีได้ขบัรถให้ลมตหีน้า 

เท่าที่ฟังดู...ฉันก็ไม่ควรเข้าใกล้เครื่องยนต์ติดล้อใดๆ ทั้งนั้นแหละ โดยเฉพาะ

เมื่อไม่มีใบขับขี่ แต่ท�าไงได้ ของมันต้องออกไปส่งวันนี้นี่นา 

"จะไว้ใจได้มั้ยเนี่ย" 

"โห ป๊า แค่ท�ารถบีเอ็มเฮียเวครูดเสานิดเดียว ไม่ได้แปลว่าเกว 

จะขับมอ'ไซค์ห่วยลงหรอกน่า" 

ฉันยื่นมือไปรับหมวกกันน็อคมาสวมหัว ป๊าช่วยติดตัวล็อกให้เข้าที่และ

ขยับหมวกบนหัวเพื่อดูว่ามันใส่ได้พอดีรึเปล่า แถมยังมะเหงกใส่อีกรอบ 

"ดีเท่าไหร่แล้วท่ีเฮียมันไม่เรียกเก็บเงินกับเกว เมื่อก้ีป๊าขับฟีโน่หนูไป 
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ซื้อของท่ีหน้าปากซอยมา ดูสภาพการจราจรแล้ววุ่นวายแปลกๆ ขับระวังๆ 

หน่อยแล้วกัน" 

"จ้าๆ" ฉนัย้ิมหน้าแป้นอย่างขอไปทเีพราะขีเ้กยีจฟังค�าบ่น ป๊าหมัน่ไส้เลย

เอื้อมมือไปหยิกแก้มฉันทีหน่ึงพร้อมกับใช้เท้าเตะเข้าท่ีล้อหลังเพ่ือสั่งให้ฉัน 

รีบไปส่งของได้แล้ว 

เอาล่ะ ฉนัจะรบีไปส่งของให้มนัเสรจ็ๆ จะได้กลบัมานัง่คดิว่าจะเอายังไง 

ต่อกับเรือ่งมหาวิทยาลยัด ีแน่นอนว่าฉนัไม่สามารถปรกึษาเฮยีเวพ่ีชายคนโตได้  

เพราะเขาไม่ค่อยสนับสนุนให้ฉันมาทางนิเทศศาสตร์อยู่แล้ว บวกกับการที่ฉัน

ท�ารถบเีอม็คนัรกัของเฮยีเป็นรอย ไม่ต้องคดิเลยว่าเฮยีจะยงัโกรธฉนัมากแค่ไหน  

แต่ไม่แน่ว่าเจ้เบลอาจจะพอมีทางช่วยฉันได้บ้าง เจ้กับฉันสนิทกันอย่างกับ

เพื่อนสนิท เธอเข้าใจฉันยิ่งกว่าใครบนโลกนี้ทั้งนั้น 

ถนนหนทางที่ฉันต้องขับรถมาส่งของน้ันเต็มไปด้วยรถบรรทุกคันใหญ ่

ที่ถึงเวลาวิ่งพอดี และอย่างท่ีรู้ๆ กันว่าคนขับรถบรรทุกพวกน้ีไม่เคยจะนิสัยดี

หรอก พวกเขามักจะขับปาดซ้าย ปาดขวา หรือไม่ก็ขับช้าอย่างกับเต่าคลาน 

อยู่เลนซ้ายและกลาง ฉันเลยเร่งฟีโน่ของตัวเองเพ่ือหลบไปให้พ้นๆ หวิดไป 

เล็กน้อยตอนที่ไม่เห็นว่ามีรถเก๋งสีด�าโผล่พรวดออกมาจากซอยทางซ้าย  

ฉันคิดว่าตัวเองปาดหน้ารถคันนั้นไปเพียงเล็กน้อย ฮู่!

ฉันขับรถมาได้ประมาณสิบห้านาทีก็มาถึงจุดหมาย

"เฮีย แม่ให้เอาของมาส่ง" ฉันจอดฟีโน่ของตัวเองบริเวณหน้าร้าน 

โชควาทินสาขาสอง 

เฮยีเวก�าลงัยืนสัง่งานลกูน้องอยู่หน้าร้านทีเ่ป็นโกดงัขนาดกว้างล้อมรอบ

ด้วยกระจก ท่าทียังคงมึนตึงไม่อยากคุยกับฉันโทษฐานท่ีท�ารถสุดที่รักมี 

รอยถลอก มีแค่เรื่องรถเท่านั้นท่ีจะท�าให้เฮียเวจะเป็นจะตายได้ ขนาดเป็น 

น้องเล็กอย่างฉัน เขายังโกรธฉันได้ลงคอ แถมยังห้ามไม่ให้ลูกน้องมาช่วยฉัน

ขนของลงจากรถอีก 

ฉันใช้เวลากว่าสบินาทีในการขนของลงมาวางตัง้ตรงหน้าร้านโดยปราศจาก 

คนช่วย พอหันไปหาเฮียเวเพื่อจะลา เจ้าตัวก็สะบัดหน้าใส่ท�าเหมือนว่าไม่เห็น 

ด้วยความอยากกวนประสาทบวกแก้แค้นพี่ชายที่งอแงเป็นเด็ก ฉันเลยเดินไป
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เตะล้อรถบีเอ็มของเขาที่จอดอยู่ตรงลานกว้างเข้าทีหนึ่งอย่างระบายอารมณ์ 

"ไอ้เกว!!" 

เฮียเวแทบกรี๊ดเลยทีเดียวท่ีฉันท�าแบบน้ัน แต่โทษที ฉันข้ึนคร่อม 

มอเตอร์ไซค์แล้วบิดออกไปได้ไวกว่าเสียงแว้ดๆ ที่ดังไล่หลังมา 

ฉนัหัวเราะสะใจกับท่าทขีองพีช่ายทีโ่กรธกระฟัดกระเฟียด แต่แล้วก็ต้อง

หยุดหัวเราะกะทันหันเพราะรถฟีโน่เริ่มส่ายไปมาอย่างประหลาด 

"เฮ้ย เป็นไรเนี่ย" 

ฉนัพยายามประคองรถฟีโน่เอาไว้และขบัต่อไปโดยลดความเรว็ให้ช้าลง 

ถนนท่ีฉันใช้ในการเดินทางเป็นถนนขนาดเล็กสองเลนซึ่งจะตัดผ่านไปยังร้าน 

ที่เจ้เบลดูแลอยู่ แถวน้ันฉันเห็นว่ามีอู่ซ่อมรถเพ่ิงเปิดใหม่ คงต้องพาเจ้าแก่นี ่

ไปตรวจเช็กสักหน่อยแล้ว 

ปัง!!

เสียงประหลาดนั่นดังมาจากล้อรถด้านหลัง รถฟีโน่ท่ีฉันขับส่ายไปมา

อย่างควบคมุไม่ได้ ฉนัพยายามบงัคบัแฮนด์รถอย่างสดุความสามารถ แต่เพราะ

น�า้หนักกล่องท่ีบรรทุกมาด้วยน้ันท�าให้ยากเกินควบคมุ รถเอยีงวูบอย่างน่ากลวั 

ด้วยความตกใจมือที่จับคันเร่งอยู่ก็เผลอบิดจนรถถลาไปด้านหน้า 

ฉันจะต้องสละรถแล้วเพ่ือเอาชีวิตรอดก่อนท่ีจะพุ่งชนอะไรเข้า ดังน้ัน 

ฉนัเลยรบีกระโดดลงจากรถ ขาเตะเข้ากบัมอเตอร์ไซค์ดงัป้ักเพราะกระโดดไม่พ้น  

ร่างของฉันกระเด็นออกมาไม่ไกล ก่อนจะได้ยินเสียงดังโครมใหญ่บอกให้รู้ว่า

รถฟีโน่ของฉันมันพลิกคว�่าไปแล้วเรียบร้อย 

"โอย" 

ฉนัโอดครวญ รู้สกึเจบ็แปลบท่ีขา หลงัของฉนักระแทกกับอะไรบางอย่าง

ตอนที่ล้มกลิ้งลงไปกับพื้น แต่ความรู้สึกเจ็บมันไม่ได้มากอย่างที่คิด พอลืมตา

ขึน้มากพ็บว่ามแีขนของใครบางคนช้อนเอาไว้ แผ่นหลงัฉนัเบยีดชดิกับแผงอกที ่

สัมผัสได้ถึงความล�่า แขนแน่นๆ ของอีกฝ่ายก�าลังรัดอยู ่ใต้หน้าอกฉัน  

หน้าอก!!!

"คัพเอ? ดูเหมือนเธอต้องใช้ความพยายามในการพัฒนามันหน่อยนะ" 

เสียงทะเล้นน่ันกระซิบที่ข้างหูฉัน! และนั่นคือฝันร้ายของเขา เพราะ 
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เมือ่ฉนัได้สตฉินัก็ประเคนศอกเข้ากลางท้องอกีฝ่ายดงัป้ักเพ่ือสัง่ให้เขาปล่อยฉนั 

เดี๋ยวนี้! 

เขาควรจะเจ็บกว่าฉัน แต่กลายเป็นว่ากล้ามเน้ือหน้าท้องแข็งๆ นั่น 

ท�าให้ฉันร้องโอยซะเอง!

"เฮ้ย อย่ามองตาเขียวแบบน้ันดิ เราใช่คนที่ขอให้เธอเอาศอกมาแทง 

ท้องเรารึไง" 

ฉันดันตัวเองออกจากร่างของอีกฝ่ายแล้วรีบพยุงตัวเองให้ลุกขึ้น แต่

เพราะความเจ็บที่ขาท�าให้ฉันเซจนเกือบหน้าทิ่ม 

"เอ้าๆ แค่นี้ถึงกับเข่าอ่อนเชียว" คนที่ยักค้ิวหลิ่วตามองฉันอย่างมีจริต 

พุ่งตัวเข้ามาจับฉันเอาไว้ ฉันปัดมือเขาออกโดยอัตโนมัติเพราะรู้สึกไม่คุ้น 

กับการอยู่ใกล้คนแปลกหน้า แต่ก็เซจนหน้ากระแทกเข้ากับแผงอกกว้างนั่น 

อีกครั้ง 

แรงจับท่ีแขนท�าให้ฉันหยุดนิ่ง ฉันเงยหน้ามองผู้มีพระคุณหลังจากท่ี 

ตัง้สตไิด้ว่าผูช้ายตรงหน้าคงจะแค่พยายามช่วยฉนัด้วยความหวังด ีแต่ระยะห่าง 

ระหว่างเรามันก็ใกล้กันเกินไปมั้ย คนที่ช่วยชีวิตฉันเอาไว้เป็นผู้ชายตัวสูง  

ขายาว ใส่ชุดเอี๊ยมกางเกงขายาวพับขาขึ้นมาคร่ึงแข้ง ดูค่อนข้างประหลาด  

แต่กลับดูดีอย่างกับหลุดออกมาจากนิตยสารแฟชั่น 

ต่อให้เขามีหนวดเคราที่ขึ้นปกคลุมใบหน้าซึ่งดูรุงรังสกปรกไม่ต่างจาก 

เนื้อตัวที่เปื้อนคราบน�้ามันด�าๆ เหนียวๆ แต่ดวงตาคมสีน�้าตาลที่มีขนตาหนาๆ 

นั่นก็มีประกายสดใสเจิดจ้ามากท่ีสุดเท่าที่ฉันเคยเห็น จะบอกว่าผู ้ชาย 

ตรงหน้าหล่อได้มั้ย ด้วยองค์ประกอบรวมๆ เขาก็เป็นผู้ชายที่ดูดีที่สุดคนหน่ึง 

แต่ส�าหรับฉันมันค่อนไปทางมอมแมมมากกว่า

"จ้องกันแบบนี้ถ้าเราท้อง เธอต้องรับผิดชอบนะ" 

"บ้า! ผู้ชายที่ไหนจะท้องได้!" ฉันสวนกลับทันควัน รู ้สึกถึงไอร้อนที ่

พุ่งขึ้นมาสองข้างแก้มตอนที่เขาพยายามโน้มหน้าเข้ามาใกล้

บรรยากาศโดยรอบในเวลาค่อนข้างเย็นซ่ึงไร้ผู้คนท�าให้ฉันเริ่มสติแตก 

บางทีเขาอาจจะเป็นโรคจิตก็ได้ แล้วการมาอยู่บนถนนที่ไม่มีรถผ่านกับเขา 

สองคนแบบนี้มันดูไม่น่าไว้ใจเอาซะเลย!! คนดีๆ ที่ไหนจะถึงเนื้อถึงตัวผู้หญิง
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ที่เพิ่งเจอหน้ากันแบบนี้อ่ะ 

"อ้าว จริงด้วย งั้นเธอท้องแทนเราแล้วกัน ดีป่ะ" 

"...หา?!" 

ฉันสะดุ ้งโหยง อ้าปากค้าง เบิกตากว้าง ตัวสั่นอย่างกับกระต่าย  

ซวยแล้วไงล่ะเกว หมอนี่ต้องเป็นโรคจิตแน่ๆ!

"นี่เสนอตัวเป็นพ่อเด็กให้เลยนะ ไม่ดีใจเหรอ"

ดีใจก็บ้าแล้ว!!!

"ฮ่าๆ เธอตลกดีอ่ะ" 

คนตวัสงูหวัเราะตอนท่ีฉนัชะงกัและก้าวถอยหลงักรูดยกมอืขึน้ตัง้การ์ด 

คราวน้ีเขาไม่ได้คดิทีจ่ะเดนิเข้ามาหาฉนั แต่กลบัเดนิเลยไปยังมอเตอร์ไซค์ฟีโน่

ที่นอนแอ้งแม้งอยู่กลางถนนโดยมีกล่องสินค้าตกอยู่ใกล้ๆ คนตัวสูงก้มลง 

ดึงรถขึ้นตั้ง แล้วค่อยยกกล่องขึ้นมาวางไว้ท้ายมอเตอร์ไซค์ของฉัน ในขณะท่ี

ฉันยังคงตกใจกับประโยคเมื่อกี้อยู่

"โห สภาพดูไม่จืดเลย" 

ทแีรกฉนัคดิว่าเขาคงมนี�า้ใจช่วยขนของขึน้มอเตอร์ไซค์ให้เพียงอย่างเดยีว  

แต่คนตัวสูงกลับย่อตัวลงไปเช็กยางล้อหลังอย่างพิจารณา ก่อนจะลุกขึ้นยืน

และหันกลับมาหาฉันที่ยืนชะเง้อคอมองดูเขาอยู่ไกลๆ 

รถฉันมันยังอยู่ดีใช่มั้ย หรือว่าฉันจะต้องโดนหักค่าขนมเพื่อจ่ายค่าซ่อม 

โห หนี้รถเฮียเวกว่าจะชิ่งไม่จ่ายค่าซ่อมมาได้ก็แทบตายเลยนะ

"ยางในแตกอ่ะ ขบัต่อไม่ไหวหรอก" เขาบอก ท่าทางดเูหมอืนผูเ้ชีย่วชาญ

เรื่องรถไม่ใช่น้อย 

"ขบัไม่ได้เลยเหรอ" ฉนัถามเสยีงอ่อย หน้าถอดสเีม่ือคดิถึงเงนิในกระเป๋า

ที่จะต้องปลิวออกไป 

คนตัวสูงพยักหน้าหงึกหงักแทนค�าตอบก่อนถือวิสาสะข้ึนไปนั่งบนฟีโน่ 

แล้วขย่มมันสองสามทีเพื่อโชว์ให้ฉันดูว่าสภาพล้อมันแย่แค่ไหน 

"ดูดิ ยางแบนแต๊ดแต๋ขนาดน้ี ล�าพังเธอคนเดียวอาจจะพอประคอง 

ขับต่อไปได้ แต่นี่เล่นบรรทุกของเต็มท้ายเลย ไม่ไหวหรอก" 

น่ีฉันจะต้องเข็นมอเตอร์ไซค์ทั้งคันกลับบ้านเหรอเนี่ย! ระยะทางไม่ใช่
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ใกล้ๆ เลยนะ 

แต่ดูเหมือนว่านายตัวสูงจะไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรด้วยเลย เขากลับ 

หัวเราะคิกคักตอนท่ีเห็นฉันท�าหน้าเหมือนโลกท้ังใบก�าลังสลาย! คนก�าลัง

เครียดนะเฮ้ย!!!

"ไม่ตลก!" ฉันบอกเสียงเข้มแล้วก้าวเท้ายาวๆ ไปหาเขา แต่เพียงแค่

ออกแรงก้าวขา ความรู้สึกเจ็บแปลบก็ท�าให้เสียหลักจนเกือบจะเอาหน้าไป 

ขูดกับถนนเล่น 

"เฮ้ยๆ ใจเย็นๆ ทอมน้อย เดี๋ยวก็หน้าแหกหมดอ่ะ" 

ทอมน้อย? เขาเรียกฉันว่าทอมน้อยงั้นเหรอ!! ฉันไม่ได้เป็นทอมนะ!!

"โห มีใครเคยบอกเธอมั้ยอ่ะว่าตาเธอเวลาจิกเนี่ยน่ากลัวโคตรเลย" 

"ลงมาจากรถเรา!!" ฉนับอกเสยีงแขง็เพราะรูส้กึว่าค�าพูดของคนตรงหน้า

เริม่ไม่เข้าห ู ฝืนเดินเข้าไปกระชากรถมอเตอร์ไซค์เข้าหาตวั ร่างสงูท่ีนัง่อยู่ประจ�าท่ี 

คนขับร้องเหวอแต่ก็หัวเราะอารมณ์ดี หมอนี่ดมแก๊สหัวเราะมาเหรอไง มีอะไร

น่าข�านักหนา 

"นี่หวังดีจะช่วยแนะทางสว่างให้นะเนี่ย ดูดิ โกรธหน้างอเลย" 

"ก็เราไม่ได้เป็นทอม! แล้วเธอก็เอาแต่หัวเราะเราอยู่นั่นแหละ คนก�าลัง

เดือดร้อน!" 

"เราก็เดือดร้อนนะ เกือบโดนเธอชน แล้วยังต้องมาเดือดร้อนเป็นห่วง

สวัสดิภาพเธอด้วยเนี่ย" 

"ใครใช้ให้เธอมาห่วงเราล่ะ ลงไป ลงไป!" 

ฉันตะโกนใส่เขาท้ังๆ ที่ยังกระดากอายกับค�าพูดค�าจาที่ตรงไปตรงมา

ของอีกฝ่าย พยายามจะดันร่างสูงให้ลงไปจากรถ แต่เพราะตัวเองไม่เจียม

สังขารจึงเป็นฝ่ายเจ็บตัวแทน ความเจ็บที่ขาเล่นงานฉันอีกครั้งจนเซถลา 

เข้าหาเขา ได้กลิ่นเหงื่อชื้นๆ จากอีกฝ่ายตอนที่เขารับตัวฉันไว้แถมยังใช้แขน

เกี่ยวรอบเอวโดยไม่ทันตั้งตัวอีก! มือไวปานวอกเลยนะยะ!

"ห้าวขนาดนี้เราก็ต้องคิดว่าเธอเป็นทอมดิ แต่อย่างว่าทอมที่ไหนจะ 

ไว้ผมยาว เนอะ" 

ไม่ว่าเปล่าใบหน้าทีเ่ตม็ไปด้วยหนวดเคราน่ันยังขยับเข้ามาใกล้ คลอเคลยี 
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อยู่ท่ีเรอืนผมทีม่ดัรวบเป็นหางม้าปัดข้างของฉนั จมูกโด่งๆ นัน่แทบจะชนแก้มฉนั 

อยู่แล้ว ไอ้...ไอ้บ้านี่!

พอเขาปล่อยฉันเป็นอิสระ ฉันก็หันไปฟาดมือเข้าซีกแก้มของอีกฝ่าย  

คนไว้หนวดยิ้มยิงฟันขาวๆ เรียงตัวสวยให้ฉัน เขายกมือยอมแพ้ท�าให้ฉันท่ี 

ก�าลังจะทุบเขาต้องชะงักเพราะค�าอธิบายรัวเร็วเหมือนจะกลัวโดนหวดเข้า

"เอาล่ะๆ เราขอโทษก็ได้ท่ีเราว่าเธอแบบนั้น ทีนี้เราจะเอาเจ้าน่ีไปซ่อม

ได้รึยัง" เขาพูดพลางชี้น้ิวไปท่ีเจ้าฟีโน่ท่ีตัวเองนั่งประจ�าการอยู่ ฉันขมวดค้ิว 

มองอีกฝ่ายอย่างไม่ไว้ใจ เราเป็นคนแปลกหน้าที่เพ่ิงเคยเจอกัน ท�าไมเขา 

ถึงมีน�้าใจมาช่วยฉัน ไม่ใช่ว่าเป็นมิจฉาชีพสวมรอยมาในมาดคนดีหรอกใช่มั้ย 

"เธอคงไม่ขับรถไปเองทั้งๆ ที่น่วมแบบนั้นหรอกนะ" 

มันถูกอย่างท่ีเขาว่า ฉันไม่สามารถประคองรถมอเตอร์ไซค์ท่ียางแบน

แต๊ดแต๋ท้ังยังบรรทุกของหนักๆ ไปถึงอู่ซ่อมรถที่ใกล้ที่สุดได้ด้วยตัวคนเดียว

หรอก แต่จะให้คนแปลกหน้าที่ไหนก็ไม่รู้เอามอเตอร์ไซค์ฉันไปซ่อม ฉันก็กลัว

จะโดนขโมยอีก พ่อกับแม่สอนไม่ให้ฉันไว้ใจใครง่ายๆ แล้วแบบน้ีฉันควรจะ 

ท�ายังไงดีนะ 

"อ่ะๆ งั้นเอางี้ เธอมีโทรศัพท์ป่ะ โทรหาท่ีบ้านให้มารับดิ" เขาสรุปให ้

เมื่อเห็นฉันเงียบไปเกือบนาที 

"เราไม่ได้พกโทรศัพท์ติดตัวมาอ่ะ" 

ฉันท่ีใช้มือตบไปตามกระเป๋ากางเกงถึงกับหน้าถอดสี เพราะเมื่อก้ีนี้ 

รบีมากเลยลมืมอืถือเอาไว้บนห้อง แถมเพ่ิงจะมารูต้วัก็ตอนทีอ่ยู่กับคนแปลกหน้า 

ที่โคตรจะไม่น่าไว้ใจ! 

"คุณผู้หญิง อันตรายนะครับ ไปไหนมาไหนคนเดียวแต่ไม่พกโทรศัพท์

ติดตัวเนี่ย...แล้วแบบนี้จะเอายังไง" 

ตอบตามตรงนะ...ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกัน เครียดจะแย่แล้ว 

"เฮ้อ เราเป็นพลเมอืงดหีรอกนะ เดีย๋วเราขบัพาเธอไปอูซ่่อมมอเตอร์ไซค์ 

ที่เราท�างานอยู่ละกัน ทีน้ีก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะขโมย แถมบริการซ่อมให้เลย

ด้วย" 

"จริงดิ!" 
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ฉันเบิกตากว้างด้วยความตื่นเต้น คนตัวสูงพยักหน้ารับข�าๆ เม่ือเห็น 

ท่าทีทีเ่ปลีย่นไปของฉนั ก็ไม่รู้หรอกนะว่าการไปกับคนแปลกหน้ามนัจะดรีเึปล่า 

แต่ถ้าจะให้ฉันเข็นรถต่อไปเรื่อยๆ กว่าจะไปถึงร้านเจ้เบล และกว่าจะได ้

กลับบ้านก็คงจะดึก ตอนน้ีฉันไม่มีทางเลือกอื่นท่ีดีกว่านี้แล้วด้วย งั้นลอง 

เสี่ยงดวงไปกับเขาดูก็แล้วกัน ถ้าเกิดอีกฝ่ายตุกติกอะไรขึ้นมา ฉันก็กร๊ีดดังๆ  

ให้คนมาช่วย ถนนเส้นน้ีเต็มไปด้วยบ้านคนอยู่แล้ว เขาคงจะไม่กล้าท�าอะไร

หรอกมั้ง 

แต่ว่า...ปัญหาจริงๆ ก็คือมันไม่มีที่พอให้ฉันซ้อนท้ายเขาไม่ใช่เหรอ

"งั้นขึ้นมาเลยคร้าบ!" 

ค�าตอบอยู่ตรงหน้าฉันแล้ว...

บรื๊น!!!

ฉันรู้สึกเกร็งไปทั้งตัวเพราะหนึ่ง รถมอเตอร์ไซค์ของฉันยางด้านหลัง 

แบนแต๊ดแต๋ สอง ฉันไม่ได้เป็นคนขับเอง แต่ต้องฝากชีวิตและความปลอดภัย

ไว้ในก�ามือของนายตัวสูงมีหนวด และสาม คนแปลกหน้านั่งประกบฉัน 

จากด้านหลัง แขนทั้งสองข้างของเขาจับแฮนด์มอเตอร์ไซค์เอาไว้ นั่นท�าให้ฉัน

รู้สึกว่าก�าลังถูกกอด!! แถมทุกครั้งที่เขาเบรกรถ แผ่นอกแข็งๆ ของเขาก็มักจะ

มากระแทกหลังฉันท�าเอาขนลุกซู่ตัวเกร็งตั้งแต่หัวยันนิ้วเท้าเลย ฮือๆ 

แต่อย่างน้อยเราก็มาถึงอู่ซ่อมรถท่ีเขาว่าโดยสวัสดิภาพนะ แถมอู่ท่ี 

นายตัวสูงแปลกหน้าพามาก็สร้างความประหลาดใจให้ฉันเป็นอย่างมาก  

มันไม่ใช่อู่ซ่อมรถก๊ิกก๊อกอย่างท่ีฉันเข้าใจ หากแต่เป็นอู่ขนาดใหญ่ครบวงจร 

ท่ีเปิดบริการจนถึงตีสอง! มีตั้งแต่ล้างรถ ขัดสี ลงแว็กซ์ ซ่อมเครื่องยนต ์

ไปจนถึงแต่งรถ มีพนักงานหลายสิบชีวิตก�าลังง่วนอยู่กับการให้บริการลูกค้า 

ที่นั่งรออยู่ตรงโซนที่พักซึ่งมีร้านกาแฟเล็กๆ ตั้งอยู่ 

เอ? หรือว่าผู้ชายแปลกหน้าคนน้ีอาจจะเป็นเจ้าของอู่ก็ได้! ก็แหม 

ดูจากรูปร่างหน้าตาเขาไม่เหมือนคนจนเลยสักนิด ถึงเนื้อตัวจะมอมแมม 

ไปหน่อยก็เถอะ 

"เอ่อ อู่ใหญ่ดีนะ" 
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"อือ ที่นี่เราเปิดบริการครบวงจรอ่ะ ให้บริการหลายอย่างเลย" 

นายตัวสูงว่าและยกแขนออกเพ่ือปล่อยให้ฉันได้ลงไปยืนบนพ้ืน ส่วน 

เจ้าตัวก็ดึงกุญแจรถออกมาแล้วโยนให้ฉัน

"เฮ้ย นั่นมันไอ้ฌานไม่ใช่เหรอวะ แม่งมาท�าห่าอะไร นึกว่ากลับไปแล้ว

ซะอีก" 

หนึ่งในพนักงานอู่ที่ก�าลังขนอะไหล่ล้อรถยนต์หยุดชะงัก เขาหันมามอง

พวกเราสองคนอย่างสนอกสนใจ ดเูหมอืนว่าเขาเพ่ิงจะเลกิงานเพ่ือกลบับ้านนะ  

แต่ต้องซวยกลับมาที่ท�างานอีกเพราะฉัน 

"ชาญ ชื่อเธอเหรอ แบบ...ชาญชัยน่ะนะ" ฉันขมวดคิ้วเมื่อได้ยินเพ่ือน

ของเขาอีกหลายคนที่เดินผ่านไปมาเอ่ยทักเจ้าตัว คนตัวสูงหัวเราะ ย่นคิ้วและ

ส่ายหน้าไปมา 

"ไม่ใช่...ฌาน ฌอกะเฌอ แบบฌานสมาธิอ่ะ" 

เขาว่าแค่น้ันก็จดัการตัง้ขาตัง้รถมอเตอร์ไซค์แล้วหนัไปคว้าแม่แรงตวัเลก็ 

มายกรถของฉนัข้ึนอย่างรวดเร็ว ท่าทางของเขาดคูล่องแคล่ว และจากสรรพนาม 

ทีพ่นกังานอูท่กัเขาอย่างสนทิสนมกันนัน้...เป็นอนัสรุปได้ว่าเขาท�างานท่ีน่ีจริงๆ 

แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของอู่อย่างที่ฉันมโน

"มันพาใครมาด้วยวะนั่น" 

"สงสัยเป็นสาวมันแน่ๆ" 

สาวบ้าบออะไรกันล่ะ! ฉันรู้สึกแปลกๆ ที่ตกเป็นเป้าสายตาของคนงาน

ในอูน่บัสบิชวิีตเลยเลอืกท่ีจะหันไปคยุกับนายตวัสงูแปลกหน้าทีก่�าลงัขนัประแจ

เอาล้อรถฉันออกมาเปลี่ยนยางให้ เขาท�ามันทั้งหมดภายในเวลาแค่สามนาที

เท่านั้น ไวเป็นบ้า 

"ที่นี่ครบวงจรดีนะ ไว้วันหลังเราจะบอกป๊ากับเฮียให้เอารถมาซ่อม" 

"นี่กะอุดหนุนเป็นลูกค้าประจ�ากันเลยเหรอ ขอบคุณครับ ขอบคุณ" 

ฌานหวัเราะเบาๆ แล้วดงึยางในเส้นใหม่ออกมาเปลีย่น เขาก้มหน้าก้มตา 

ท�าอย่างขยันขนัแข็งแต่ก็ยังมกีะจติกะใจจะตอบฉนัอยู่ เอาจรงิๆ คนตรงหน้าฉนั 

ก็ไม่ได้เลวร้ายสักเท่าไหร่นะ ถึงเราจะเพิ่งเจอกัน แต่เขาก็เป็นคนดีใช้ได้เลย 

"ป๊ากับเฮียเราชอบพวกเครื่องยนต์ พวกรถอยู่แล้ว เธอดูคล่องดีนะ  
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เราไม่เคยเห็นใครเปลี่ยนยางไวเท่านี้มาก่อน" 

"ก็บอกแล้วว่าเราเทพ เราอ่ะช่างเบอร์หนึ่งของที่นี่เลยนะ" 

เขาคุยโวแล้วยิ้มมุมปาก แต่ไม่รู้ท�าไมฉันกลับรู้สึกว่ามันน่ามองแปลกๆ 

แถมยังเผลอยิม้ให้เขา ท้ังๆ ทีป่กตฉินัมกัจะวางตวันิง่เข้าถึงยากใส่คนแปลกหน้า 

เสมอ นี่ฉันต้องเป็นบ้าไปแล้วแน่ๆ 

"อ้าว ไอ้ฌาน มึงหมดกะไปแล้วไม่ใช่เหรอวะ" 

จู ่ๆ ก็มีพนักงานคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเราสองคน เขาเป็นคนตัวสูง 

แต่เตี้ยกว่าฌานแถมยังไว้ผมสกินเฮดที่เร่ิมยาว ซึ่งน่ันท�าให้เขาดูเหมือน 

เด็กมัธยมไม่ต่างจากฉันเท่าไหร่ อายุของเราสามคนน่าจะไล่เลี่ยกันนะ 

อ้อ ที่ฉันรู้ว่าเขาเป็นพนักงานที่นี่ก็เพราะเขาสวมเสื้อเอี๊ยมแบบเดียวกัน

กับฌานและพนักงานคนอื่นๆ ซึ่งคงจะเป็นยูนิฟอร์มของอู่นี้ 

"หาลูกค้ามาให้ไม่ดีเหรอไง เออ เชน ขอยืมโทรศัพท์มึงหน่อยด"ิ 

"หือ? แล้วโทรศัพท์มึงไปไหนอ่ะ" 

"เหอะน่า ชักช้าอยู่นั่นล่ะ" 

คนชื่อเชนขมวดคิ้วอย่างงุนงงแต่ก็ยอมควักโทรศัพท์ตัวเองออกมาจาก

กระเป๋าเอีย๊มด้านหน้าและส่งให้คนตวัสงูกว่า ฌานรบัมนัไว้และเดินมาทางฉนั

พร้อมกับยื่นโทรศัพท์ให้ฉันอีกที

"มันไม่ใช่เบอร์เรานะ เพราะฉะนั้นกลับไปไม่ต้องเมมก็ได้" 

ฉนัท�าหน้างงใส่เขา ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการจะสือ่อะไร และน่ันท�าให้เขา

หัวเราะคิก 

"เอาไปโทรหาที่บ้านให้มารับไง" 

"อ๋อ" 

ฉันพยักหน้ารับท�าเหมือนว่าเข้าใจท้ังๆ ท่ีความจริงไม่เข้าใจเลยสักนิด 

แต่ก็ยอมกดเบอร์โทรหาเจ้เบลซึ่งอยู่ใกล้ฉันมากที่สุด แต่แล้วก็ต้องหยุดชะงัก

นิ้วที่ก�าลังจะปัดไอคอนโทรออกบนหน้าจอ 

ถ้าหากว่าน่ีเป็นโทรศัพท์ของฌาน นั่นแปลว่าเขาจะมีเบอร์ที่บ้านฉัน...

และการที่เขาห้ามไม่ให้เมมเบอร์เชนนั่นเป็นเพราะเขาหวง...?

"ไม่โทรเหรอ" คนถามท�าหน้าซื่อพร้อมกับเอียงคอมอง แต่องศาที่เจ้าตัว
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โน้มหน้าเข้ามามันใกล้มากจนเหมือนกับรอส่องประวัติการโทรหลังจากฉัน 

โทรเสร็จ 

ถึงฉันจะไม่รู ้แน่ชัดว่าท่ีเขาท�าไปแบบนี้เพราะจีบ...หรืออะไรก็ช่าง  

แต่ฉนัรบีกดลบเบอร์ท่ีร้านออกไปเพ่ือกันปัญหาทีอ่าจจะเกิดขึน้แล้วเปลีย่นมา 

กดเบอร์มือถือเจ้เบลแทน อย่างน้อยๆ เขาคงไม่กล้าโทรเข้าเบอร์มือถือใคร 

สุ ่มสี่สุ ่มห้าหรอกมั้ง อีกอย่างเจ้ฉันน่ะโหดใช่ย่อย เธอเคยได้ฉายาว่า 

นางมารร้ายเลยนะเมื่อสมัยเรียนน่ะ 

สัญญาณรอสายดังเพียงไม่นาน เจ้เบลก็กรอกเสียงกลับมา 

"เจ้ เกวมีเรื่องเดือดร้อนอ่ะ" 

เจ้เบลแผดเสียงแหลมออกมาทันทีท่ีฉันพูดจบประโยค ฉันต้องนั่ง

สาธยายเรื่องราวทั้งหมดให้พ่ีสาวฟังกว่าเธอจะใจเย็นลงและตกปากรับค�าว่า

จะมารับพร้อมกับให้ลูกน้องท่ีร้านมาช่วยขนกล่องพวกนั้นกลับไป แต่คงต้อง 

รอเวลาสักพัก เพราะช่วงเย็นๆ ลูกค้าที่ร้านจะเยอะมาก เจ้เบลเลยบอกว่า 

จะมารับฉันหลังจากที่ปิดร้านเสร็จเรียบร้อย ซึ่งนั่นก็เป็นเวลากว่าหนึ่งทุ่ม! 

"ให้ตายสิ" 

ฉันสบถออกมาเบาๆ โดยไม่รู้เลยว่าตัวเองก�าลังถูกมองด้วยสายตา

กรุม้กริม่อย่างประหลาดท่ีไม่เคยเจอมาก่อน และคนท่ีก�าลงัส่งสายตาน่ันมาให้

ก็คือเด็กอู่ซ่อมรถที่เปลี่ยนยางมอเตอร์ไซค์ให้จนเสร็จสรรพนานแล้ว

"ขอบใจนะ" 

ฉันเลือกที่จะหลบสายตาจากฌาน โดยการย่ืนส่งมือถือคืนให้เชน 

ที่อยู่ห่างไปเป็นวา เจ้าตัวท�าหน้างงๆ แต่ก็เข้ามารับโทรศัพท์ไป ฌานจ้อง

โทรศัพท์ของเชนตาเป็นมัน แต่เหมือนเจ้าของจะรู้ เพราะเชนหัวเราะหึๆ  

ในล�าคอและเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าซิปด้านหน้าท่ีฌานไม่มีทางเข้าถึงมัน 

ได้ง่ายๆ 

"จ่ายค่าโทรศัพท์มาด้วยนะเว้ยฌาน ไม่มีบริการโทรฟร"ี 

เชนพูดก่ึงเล่นกึ่งจริงจังเมื่อเงยหน้ามาเจอฌานชะโงกคอตามโทรศัพท์ 

เขาถูกล็อกคอด้วยฝีมือของเพื่อนจนต้องร้องขออากาศหายใจ 

"มึงนี่!" 
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ฌานโวยวายอยู่พักใหญ่ ส่วนเชนก็หัวเราะร่าแล้วเดินจากไป ราวกับว่า

สองคนนี้มีความนัยที่รู้กันเพียงสองคน 

บรรยากาศกลบัมาเงยีบสงบอกีครัง้ แต่แทนทีฉ่นัจะยินดกัีบบรรยากาศ

เงยีบสนทินี ่มนักลบัสร้างความอดึอดัให้ฉนัซะมากกว่า เพราะสายตาของฌาน

ยังคงจ้องมองมาที่ฉันด้วยสีหน้ากรุ้มกริ่มแบบสุดๆ 

ไม่ได้การ ฉันต้องหาเร่ืองมาคุยสักอย่างหนึ่ง ฉันทนให้เขาจ้องด้วย

สายตาแบบนั้นไม่ไหวแล้ว

"เท่าไหร่" 

ฉนัถามเขาเสยีงเข้มเพียงเพ่ือจะหลบตา แต่ฌานไม่ได้ละสายตาไปเลย 

เขายิ้ม...และรอยยิ้มเขามันก็สวยพิลึก 

"ไม่คิดตังค์" 

"ฮะ?" 

ค�าตอบของเขาท�าให้ฉันงง เขาเป็นลูกจ้างที่อู่แห่งนี้นะ แล้วมีสิทธิ์อะไร

ที่จะให้ฉันซ่อมรถฟรีกันล่ะ 

"ถ ้าเธอให้เบอร์เรา เราไม่คิดตังค์นะ" ฌานว่าแล้วอมย้ิม ตางี ้

เป็นประกายวิบวับไม่ต่างจากสิงโตเวลาเห็นเหยื่อ

"ไม่ดกีว่า..." ฉนัตอบไม่เตม็เสยีงนกัเพราะรู้สกึประหม่าท่ีอกีฝ่ายดเูจาะจง

เข้าประเด็นสุดๆ 

น่ันไงล่ะ เขาจีบฉันจริงๆ ด้วย โธ่ ชีวิต...โสดมา 19 ปีโดยไร้ซ่ึงคนจีบ 

ท�าไมคนที่มาจีบฉันคนแรกต้องเป็นเด็กอู ่ซ ่อมรถไว้หนวดไว้เครารุงรัง 

ไม่ต่างจากโจรป่าด้วย! ถึงจะแอบหน้าตาดีนิดๆ มีน�้าใจช่วยเหลือฉันหน่อยๆ 

แต่มันก็ไม่ผ่านเกณฑ์รึเปล่า!! 

"เฮ้ย โปรโมชั่นแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะ ซ่อมฟรีไม่คิดตังค์ ขอแค่เบอร์โทร

สิบหลักใช่ว่าขอพรหมจรรย์ที่ไหนล่ะ" 

ฉันรู้สึกแปลกๆ กับประโยคช่วงท้ายของเขา แต่ก็พยายามวางตัวนิ่ง 

แล้วตอบกลับไปทันควัน

"ไม่กลัวเถ้าแก่หักเงินเดือนเหรอไง!" 

ฌานสั่นหัวแล้วฉีกย้ิมกว้างอย่างไม่ย่ีหระราวกับว่าเร่ืองซ่อมรถฟรี 
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เป็นเรื่องจิ๊บจ๊อยเท่าน้ัน เรื่องใหญ่กว่าส�าหรับเขาคือการพุ่งชนเป้าหมาย 

อย่างฉัน!! ฉันไปมีอะไรเข้าตาผู้ชายอย่างเขากันนะ...บ้าแน่ๆ 

"ท�าไมอ่ะ เธอน่ารักดี ขอจีบได้ป่ะ" 

เขาส่งรอยย้ิมกรุม้กร่ิมมาให้...ฌานเท้าเอวและเอยีงคอมองฉนัเหมอืนกับ 

ก�าลังพินิจพิจารณาฉันอยู่ ฉันที่รู ้ตัวว่าไม่สามารถหนีไปไหนพ้นจนกว่า 

เจ้เบลจะมารับเลยท�าใจดีสู้เสือด้วยการมองเขากลับ แต่การสบตาระหว่างเรา

กลับชวนให้กระอักกระอ่วนสุดชีวิต เพราะสายตาฉันมันคงฟ้องล่ะมั้งว่า 

คิดยังไงกับเขา 

เคร่ืองแบบอู่ซ่อมรถ ตัวเปรอะคราบน�้ามัน หน้าด�าปี๋ ไว้หนวดเครา  

และมือหยาบกร้านสกปรก เขาไม่ใช่ผู้ชายท่ีฉันคิดจะหว่ันไหวด้วยเลยสักนิด 

ไม่ใช่ประเภททีจ่ะเจอได้ในละคร ไม่ใช่พระเอกทีห่ลดุมาจากในนยิายท่ีฉนัอ่าน 

โอเค เขาอาจจะเป็นคนดีมีน�้าใจช่วยเหลือฉันทั้งๆ ที่เราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรก 

แต่นั่นก็ควรจะอยู่ในขอบเขตของค�าว่า 'เพื่อนร่วมโลก' เท่านั้น 

ฌานท่ีรู้ตัวว่าฉนัก�าลงัมองเขาด้วยความรูส้กึยังไงใช้มอืเชด็กับกางเกงเอีย๊ม 

เก่าๆ ของตวัเอง ก่อนจะเงยหน้าขึน้มาสบตาฉนัอกีครัง้พร้อมกับยักคิว้ข้างหนึง่  

สายตาของเขาแพรวพราวมากจนฉันต้องเป็นฝ่ายหลบตาอีกจนได้ 

น่ีเขาไม่รู้สึกแย่เลยเหรอกับการที่ฉันมองแบบนั้น ถ้าเป็นคนอื่นป่านนี ้

เขาคงเกลียดฉันไปแล้วเพราะคิดว่าฉันมองเหยียด 

"ท�าไมอ่ะ ไม่ไว้ใจเราเพราะเราเป็นเด็กอู่เหรอ อ่านนิยายมากไปป่ะเนี่ย" 

"เปล่านะ..." ฉันตอบเขาเสียงเบาหวิวเมื่อถูกจี้จุดบางอย่าง ถึงแม้จะ 

ไม่เข้าใจว่าการชอบอ่านนยิายมนัจะมาเก่ียวอะไรกับเรือ่งน้ี แต่พอฟังค�าตอบฉนั 

ก็ถึงบางอ้อ... 

"ไม่เห็นเข้าใจเลย หน้าตาอย่างเราไม่เหมือนโจรผู้ร้ายสักหน่อย เรา 

ไม่ฉุดกระชากจับกดเหมือนนิยายติดเรตเพียงเพื่อจะจีบเธอหรอก" 

เขาเดาได้แม่นมากว่าฉนัอ่านนยิายประเภทไหน และน่ันท�าให้ฉนัหน้าชา 

จนต้องก้มหน้างุดๆ ไม่กล้าสบสายตาด้วย 

"เราจีบเธอแบบน่ารักนะ อ่อยนิดๆ อ้อนหน่อยๆ อึนน้อยๆ แค่นี้ 

ไม่พอให้เธอหวั่นไหวเหรอ" 
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เจ้าตัวไม่ได้พูดเปล่า แต่ยังท�าท่าทางประกอบด้วยการย้ิมหวานตาหยี

และเอียงหัวไปมาเหมือนกับเด็กน้อย นอกจากก�าลังใจเขาจะมาเต็มร้อยแล้ว 

ลูกเล่นของเขายังเป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยพบเจอมาก่อน 

"ถึงเราจะไม่ได้รวยเหมือนคนอื่นๆ อ่ะนะ แต่เราก็มีข้อดีอีกหลายอย่าง 

เช่นหน้าหล่อๆ ของเราก็ท�าเธอฟินติดลมบนได้..." 

"นอนวัดไม่คิดตังค์ด้วยรึเปล่าวะฌาน!! ฮิ้วๆ" 

"หรือจะพายเรือข้ามคลองเป็นขวัญกับเรียม กิ๊วๆ" 

"แล้วก็ซ่อมมอ'ไซค์ฟรีไม่คิดตังค์สินะ! ฮิ้ววววววว" 

เสียงโห่แซวนั้นดังมาจากเพ่ือนร่วมงานของฌาน พอฉันชะโงกคอ 

มองข้ามไหล่เขาด้วยความสงสัย ก็พบว่าตอนนี้คนท่ีว่างจากงานแล้วก�าลัง 

เกาะกลุ่มยืนแซวและผิวปากเชียร์เพื่อนตัวเองอยู่ 

"พวกมึง!" ฌานหันกลับไปหาเพ่ือนและท�าท่าเหมือนจะเข้าไปเอาเรื่อง 

ที่ถูกแซว แต่เขาก็แค่ท�าเป็นเล่นไปอย่างนั้นเอง เพราะเจ้าตัวหันกลับมาหาฉัน

ในทันทีพร้อมกับเท้าเอวมองตอนที่พูดบางอย่างออกมาโดยที่ฉันไม่ได้ถาม 

"ใช่ เราเป็นเด็กก�าพร้าที่หลวงตาเก็บมาเลี้ยง แต่เราขยัน ถ้าตั้งใจอะไร

ไว้ เราต้องท�าให้ได้ เราไม่สูบบุหรี่ แต่กินเหล้าบ้างตามประสา แล้วเราก็จริงใจ 

ไม่เจ้าชู้" 

"มาบอกเราท�าไม...ไม่ได้อยากรู้สักหน่อย" 

"ก็เราอยากให้เธอตัดสินใจใหม่อ่ะ อย่าเพ่ิงตัดสินเราจากภายนอก  

อยากให้มองเราที่ภายใน ให้เราจีบเธอนะ รับรองไม่ผิดหวังหรอก" 

เขาพูดเองเออเองเสร็จสรรพเรียกเสียงโห่แซวจากเพ่ือนๆ ได้ยกใหญ่ 

ฌานอาจจะเป็นคนดีอย่างปากว่า แต่คนท่ีเพ่ิงเคยเจอกันแค่วันเดียว...ฉัน 

ไม่มีทางให้เบอร์หรือยอมโอนอ่อนอนุญาตให้เขาจีบหรอก ใครๆ ก็พูดได้ทั้งนั้น

ล่ะว่าตัวเองมีดียังไง แต่ไม่เคยเผยข้อเสียของตัวเองออกมาให้ได้เห็นกัน 

จะจะหรอก 

สีหน้าและแววตาของอีกฝ่ายท่ีก�าลังมองฉันอย่างคาดหวังท�าให้ฉัน

กระอักกระอ่วนจนถึงข้ันอึดอัด ฉันถอนหายใจยาวและเหลือบสายตามอง

นาฬิกาที่แขวนบนผนัง ตอนนี้เป็นเวลาหกโมง ซึ่งนั่นหมายความว่าฉันต้องรอ
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เจ้เบลอีกชั่วโมงและอาจถูกตามตื๊อแบบน้ีไม่หยุด แล้วความน่าอึดอัดก็จะ 

เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ 

ฉันต้องจบปัญหานี้ด้วยการตัดไฟแต่ต้นลม แม้เขาจะมีบุญคุณ แต่ฉัน

ก็ไม่จ�าเป็นต้องทดแทนเขาด้วยเบอร์มือถือหรือยอมให้เขาจีบนี่

"โทษนะฌาน แต่เราไม่ชอบอ่ะ เราไม่ชอบคุยกับคนไม่รู้จัก" 

ค�าพูดตรงๆ ของฉันท�าให้สีหน้าของฌานดูเจื่อนลงอย่างเห็นได้ชัด 

นยัน์ตาทีเ่คยมปีระกายสกุใสกลบักลายเป็นประกายหม่นหมองจนฉนัใจหายแวบ  

มันโทษกันไม่ได้น่ีท่ีฉันไม่อยากเป็นผู้หญิงใจง่ายแบบนั้น ต่อให้การที่ฉัน 

ไม่เปิดใจจะเป็นก�าแพงสงูท่ีท�าให้ไม่มใีครมาจบีตลอด 19 ปี แต่ฉนัก็ยังจะเป็น

แบบนี้นี่ล่ะ...ขึ้นคานก็ช่างมันปะไร 

"เราค่อยๆ รู้จกักันไปก็ได้นี"่ ฌานยังคงท�าใจดสีูเ้สอื แม้ว่าเขาก�าลงัคอตก

จากการผิดหวังก็ตาม 

เสียงเพื่อนด้านหลังเขาเงียบกริบเมื่อฉันลุกขึ้นยืนตรงหน้าเขา ต่อให้ฉัน

พูดปฏิเสธอะไรไป ผู้ชายตรงหน้าฉันก็คงจะดึงดันดื้อรั้นไม่ยอมแพ้ง่ายๆ สินะ 

"แต่เราว่า...เราคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วล่ะ ขอบคุณมากจริงๆ นะส�าหรับ

ความช่วยเหลือ" 

ฉนัเดนิกะเผลกๆ อย่างด้ือรัน้ไปท่ีออฟฟิศของอูแ่ล้วจัดการจ่ายเงนิให้เชน 

ที่อยู่ในนั้น ก่อนจะเดินอย่างเชื่องช้าไม่ต่างจากหอยทากไปท่ีรถมอเตอร์ไซค์ 

เสียบกุญแจและบึ่งรถฟีโน่ออกไปโดยไม่คิดจะหันกลับไปมองอีก 

ฉนักับเขาไม่มทีางทีจ่ะได้เจอกันอกีแล้วล่ะ 'ฌาน' ก็เป็นแค่ผูช้ายหน้าหม้อ 

ทีป้่อสาวไปวันๆ ไม่มทีางทีฉ่นัจะสานสมัพันธ์กับเขาได้ การตดัจบความสมัพันธ์

ไปตั้งแต่ต้นมันก็ดีแล้ว... 

มันดีแล้วจริงๆ...ใช่มั้ย 

แล้วท�าไมฉันต้องรู้สึกแย่ท่ีตัวเองเป็นสาเหตุท�าให้แววตาสดใสคู่น้ัน 

ดูหม่นหมองด้วยล่ะ ดูท่าว่าฉันจะประสาทกลับซะแล้ว
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หลังจากเมื่อวานท่ีฉันเกิดอุบัติเหตุ ป๊ากับแม่ก็บ่นฉันยกใหญ่เรื่อง 

ความสะเพร่า ทั้งๆ ที่ปัญหามันไม่ได้เกิดจากฉันเลยสักนิด แต่ฉันก็ยอมรับฟัง

แต่โดยด ีก็นะ...นอกจากฉนัต้องรบัมอืกับพ่อแม่ตวัเองแล้ว ยังมพ่ีีชายกับพ่ีสาว

ที่รุมประณามฉันอย่างแสนสาหัสแถมยังสมน�้าหน้าฉันอีกยกใหญ่ แล้วฉันท่ี 

ตัวคนเดียวจะเอาอะไรไปเถียงชนะคนตั้งสี่คนกันล่ะ

'กินข้าวกินยาซะนะรู้มั้ย นอนพักอยู่บ้านนี่แหละ'

เจ้เบลเป็นคนเอายาเข้ามาให้ฉันในห้องนอนเพราะฉันไม่สามารถ 

ขยับไปไหนได้ หลังจากอุบัติเหตุเมื่อวานขาฉันก็บวมเป่งไม่ต่างจากขาช้าง  

ป๊าขับรถพาฉันไปหาหมอตั้งแต่เช้า โชคดีที่แค่กล้ามเนื้ออักเสบ ไม่ได้มี 

กระดูกหักหรือเอ็นฉีกขาดที่ไหน หมอเลยสั่งยามาให้ฉันกินและทา รวมท้ัง 

ต้องพันผ้ารอบขาประมาณสามสี่วัน

บอกตามตรงเลยนะว่าช่วงเวลาสามสี่วันท่ีขยับขาขยับตัวไปไหน 

ไม่ได้เลยเนี่ยมันคือช่วงเวลานรกมากๆ แค่ฉันก้าวขาลงจากเตียงฉันก็แทบจะ

ลงไปนอนน�้าตาไหลแล้วเพราะมันเจ็บมาก 

2
วีรบุรุษนักจีบหรือก็แค่ไอ้หน้าหม้อ!
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แต่การเจ็บตัวครั้งน้ีก็มีข้อดีอีกอย่างคือ...ทุกคนในบ้านดูเหมือนจะลืม

เรื่องผลแอดมิชชั่นของฉันไปแล้ว จึงไม่มีใครถามอะไร ซึ่งมันก็ดีนะเพราะ 

ฉันก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะบอกป๊ากับแม่ยังไงที่ก่อกบฏไม่ยอมเลือกแอดฯ  

เข้าคณะทีค่นท้ังบ้านหวังไว้ แถมยังไม่มโีอกาสได้ปรกึษาหารอืกับพ่ีสาวคนรอง

ก็เลยปล่อยเบลอมันทุกอย่าง 

ซึ่งดูเหมือนว่าเวลามันจะหมุนเร็วไปหน่อย เพราะหลังจากนั้นสามสี่วัน

ขาฉนัก็กลบัมาเดินได้ปกต ิเพียงแต่ยังปวดหนึบๆ บ้างเป็นบางคร้ังท่ีลงน�า้หนัก

มากไป แต่น่ันก็ไม่ใช่ข้ออ้างท่ีท�าให้ปิดเทอมของฉันเป็นวันว่างตลอดไป 

อย่างที่หวัง 

ฉันถูกเรียกให้ลงไปช่วยงานที่บ้านอยู่ดี แม้จะเป็นงานเบาๆ แต่ก็ท�าให้

ฉันยุ่งมากจนลืมหลายๆ เรื่องไป อย่างเช่นเรื่องประหลาดท่ีฉันเจอในวันน้ี 

ไงล่ะ...

"แม่ แม่ฝากซื้อน�้ามะเขือเทศก่ีกล่องนะ" ฉันกรอกเสียงถามแม่ผ่าน

โทรศัพท์ที่ถูกหนีบด้วยไหล่ 

ฉันถูกแม่และพ่ีสาวใช้ให้ออกมาเซเว่นหน้าปากซอยตอนเวลาสามทุ่ม 

เพราะแม่ดันลืมซื้อน�้ามะเขือเทศกลับมาจากร้านขายส่ง เจ้เบลกับแม่ชอบดื่ม

มันมากเพราะมันช่วยเรื่องผิวสวย แต่รสชาติมันแย่มากส�าหรับฉัน 

"สบิกล่อง โห กินหรอือาบ" ฉนักวนประสาทแม่เข้าให้ดอกหนึง่ เราคยุกัน

อีกสองสามค�าเรื่องของอื่นๆ ที่ต้องซื้อกลับไป ป๊าฝากซื้อถ่ัวเป็นกับแกล้ม  

เฮียเวฝากซื้อไอศกรีม ส่วนเงินที่เหลือฉันจะซื้ออะไรกลับไปก็ได้ 

ฉนักดวางสายและลากขาอย่างเชือ่งช้าไปตามชัน้วาง โยนของทกุอย่าง

ลงในตะกร้าและเดนิไปทีเ่คาน์เตอร์เพ่ือจ่ายเงนิ ก้มลงมองดเูงนิในกระเป๋าสตางค์ 

ในขณะทีย่ื่นส่งตะกร้าใส่ของให้พนักงานเซเว่น โดยท่ีไม่รูต้วัเลยว่าตัวเองถูกจ้อง 

ตลอดเวลาตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาในร้าน 

ติ๊ด ติ๊ด ติ๊ด

เสียงคิดเงินดังไปเรื่อยๆ ส่วนฉันก็หยิบแบงก์ร้อยออกมาสามใบเพ่ือรอ

จ่ายเงิน 

"ทัง้หมดสองร้อยห้าสบิแปดบาทครบั" พนกังานเซเว่นบอก เสยีงของเขา
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ฟังดูคุ้นหู แต่ฉันก็ไม่ได้เงยหน้าขึ้นไปมองเพราะก�าลังค้นหาเศษเหรียญอยู่ 

"ซื้อของเยอะจังเลยนะครับ" จู่ๆ พนักงานเซเว่นก็ชวนฉันคุย แม้ฉันจะ

งงๆ แต่ก็ตอบกลับเขาไปตามมารยาท

"คนที่บ้านฝากซื้อน่ะค่ะ" 

"เหรอ ล�าบากแย่เลยเนอะหิ้วของหนักๆ ตอนดึกๆ แบบนี้" 

"เอ่อ...ค่ะ" ฉันหยิบเหรียญสองบาทได้แล้ว

"แล้วจะรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มมั้ยครับ" 

"ไม่ค่ะ" ฉันส่ายหน้าพร้อมกับที่หยิบเหรียญห้ากับเหรียญบาทได้ส�าเร็จ 

"แล้วเบอร์พนักงานเซเว่น สนใจจะรับเพิ่มมั้ยครับ" 

หือ?! ในจังหวะที่ก�าลังยื่นเงินไปให้คนตรงหน้า ฉันก็ต้องชะงักและ 

เบกิตากว้างอย่างตกใจ! ใครจะไปคิดว่าเขาจะมาอยู่ท่ีนี ่แถมก�าลงัยืนย้ิมยิงฟัน

ขาวพร้อมกับเท้าแขนกับตะกร้าท่ีมีของใส่ถุงไว้เรียบร้อย บ้าน่า...เขามาอยู่น่ี

ได้ไง!

"หวัดดี" ฌานยิ้มกว้าง ยื่นมือมาด้านหน้าเพื่อรอรับเงิน 

ฉันยังคงชะงัก ความรู้สึกและความทรงจ�าเมื่อสามสี่วันก่อนหวนคืนมา

อย่างรวดเร็ว ทั้งๆ ที่คิดว่าลืมไปแล้วแท้ๆ 

"ท�าหน้าอย่างกับเจอผี เอ๊ะ หรือว่าเราหล่อมากจนเธอตะลึง" 

ฌานพูดทีเล่นทีจรงิพร้อมกับหวัเราะจนตาหยี ฉนัใช้จงัหวะนัน้ลอบสงัเกต 

ใบหน้าอีกฝ่ายที่เปลี่ยนไป 

โครงหน้าของเจ้าตัวเกลี้ยงเกลาไร้ซึ่งหนวดเครา เคร่ืองหน้าของฌาน

ชดัเจน ผวิของเขาขาวกว่าผูช้ายหลายๆ คนท่ีฉนัรูจ้กั แม้จะไม่ได้ขาวโอโมเหมอืน 

โอป้าเกาหลี แต่ผิวเขาเป็นสีน�้าผึ้งอ่อนเพราะท�างานตากแดด ท่ีข้างแก้มเขา 

มีรอยเกรียมแดดบางๆ จมูกของเขาโด่งและได้รูปสวยมาก ริมฝีปากเขาม ี

สชีมพูอ่อนและเป็นรมิฝีปากหยักลกึ ดวงตาคมๆ น่ันก็มนัียน์ตาสนี�า้ตาลใสแจ๋ว

คูเ่ดมิทีเ่คยมองฉนัด้วยความเศร้าสร้อย ผมเผ้าทีเ่คยรกรุงรงัในวันนัน้ก็ถูกตดัให้ 

เข้าทรง บอกเลยว่าฉนัแทบจะจ�าโจรป่าคนน้ันไม่ได้เมือ่เทยีบกับผูช้ายหน้าตาด ี

อย่างกับนายแบบตรงหน้าตอนนี้ 

ฌานกระแอมกระไอเมือ่ฉนัจ้องเขาจนตาแทบถลน ฉนัเลยรบีผละออกมา 
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ก่อนจะย่ืนเงนิให้เขาและรวบถุงมาถือไว้เตรียมจะวิง่ออกไปจากเซเว่น หากแต่

มือหนาของฌานกลับรั้งแขนฉันเอาไว้อย่างรู้ทัน

"เฮ้ย หนีอีกละ" 

"เราต้องกลับแล้ว" ฉันบอกเร็วๆ และขืนมือตัวเองออกจากฝ่ามือหนา 

ของอีกฝ่าย 

"เราก็ก�าลังจะกลับ หมดกะเราพอดี รอแป๊บได้มั้ย เดี๋ยวเราไปส่ง" 

"แต่..." 

"ค�่ามืดมันอันตราย ไม่รู้ล่ะ เราจะไปส่ง" ฌานพูดอย่างดื้อดึงและดึง 

ถุงพลาสติกในมือฉันไปถือไว้เป็นตัวประกัน 

ฉนัทีไ่ม่มทีางเลอืกเพราะดนัเผลอสบเข้ากับสายตาจรงิจงันัน่จงึต้องยอม

พยักหน้าอย่างหมดทางเถียง คนอะไรดื้อเป็นบ้า

ฌานใช้เวลาไม่นานในการเข้าไปเปลีย่นชดุฟอร์มพนักงานเซเว่นออกเป็น 

ชุดเสื้อยืดแขนยาวถึงศอกสีด�ากับกางเกงยีนห้าส่วนสีเดียวกัน เขาสวม 

รองเท้าผ้าใบท่ีดูยังไงก็เป็นรองเท้าพละท่ีฉันเคยใส่ตอนเรียน ม.ปลาย แล้ว 

เดินยิ้มกว้างออกมาหาฉันที่หน้าเซเว่น พร้อมกับชูถุงใส่ของของฉันเอาไว้ 

ฉันคว้าถุงใส่ของในมือฌานอย่างรวดเร็ว แต่คนตัวสูงเหมือนจะรู้ทัน  

เขาดึงแขนหลบไว้ด้านหลัง ท�าให้ฉันเซไปด้านหน้าเพราะคว้าอากาศจนจมูก

กระแทกเข้ากับอกอีกฝ่ายพอดี เจ็บชะมัด

"เจอทีไรเธอก็ซุ่มซ่ามเจ็บตัวทุกทีเลยนะ" ฌานว่าข�าๆ แต่มันไม่ข�า 

ส�าหรับฉัน 

ฉันจิกสายตามองฌานอย่างเคืองๆ แต่เจ้าตัวไม่ได้เดือดร้อนอะไร  

เดินผิวปากน�าหน้าฉัน และเมื่อเห็นว่าฉันไม่ยอมขยับฝีเท้าก้าวตามสักที  

เขาก็หันมาเร่ง 

"ไม่กลับบ้านเหรอครับคุณผู้หญิง กระผมอาสาจะเดินไปส่งนะขอรับ" 

ไม่มีใครอยากให้เขาไปส่งสักหน่อย! ท�าตัวไม่ต่างจากสตอล์กเกอร ์

แบบนี้น่ะ ฉันจะไว้ใจเขาได้ยังไง อีกอย่างนะ มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยท่ีจู่ๆ  

เขาก็มาโผล่หัวเป็นพนักงานเซเว่นแถวบ้านฉัน มันไม่มีเร่ืองบังเอิญบนโลกน้ี

หรอก มีแต่เรื่องที่จงใจเท่านั้นแหละ
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ร่างสูงของฌานก้าวน�าฉันไปยังถนนที่มุ่งสู่ซอยบ้านฉัน เขารู้จักบ้านฉัน

และนั่นไม่น่าไว้ใจเลย!

"นี่ เธอชื่อไรอ่ะ" จู่ๆ ฌานก็ถามขึ้นมาท่ามกลางความเงียบ มีเพียง 

เสียงฝีเท้าของฉันดังตามไล่หลังอีกฝ่าย 

ฉันขมวดคิ้วมองแผ่นหลังกว้างของอีกฝ่ายอย่างไม่ไว้ใจ 

"ชื่อแม้นศรี" ฉันตอบส่งๆ เพราะรู้ว่าถ้าไม่ตอบ จนแล้วจนรอดเขาก็ต้อง

ถามเซ้าซี้อยู่นั่น สู้โกหกไปเลยง่ายกว่า 

"แม้นศรี จริงอ่ะ" เจ้าตัวถามเสียงสูง 

"ท�าไมอ่ะ หน้าตาอย่างเราควรชื่ออะไรง้ันเหรอ" ฉันแกล้งย้อน ฌาน 

หัวเราะหึๆ เล็กน้อยและไม่ได้พูดอะไรอีก

ท่ามกลางความเงยีบท่ีได้ยินแม้กระท่ังเสยีงลมหายใจของตัวเอง สายตา

ของฉนัเลือ่นไปมองแผ่นหลงักว้างของอกีฝ่าย ก่อนจะเห็นว่าในกระเป๋ากางเกง

ของฌานมีไม้กลองเสียบอยู่ เขาน่าจะตีกลองเป็น นอกจากนี้แขนข้างขวา 

และซ้ายของเขายังสักรูปนกสยายปีกกับฟันเฟืองอาร์ตๆ อีกด้วย 

ฉันไม่แปลกใจหรอกที่เห็นเขาสักรูปฟันเฟือง เพราะเท่าที่ดูฌานท�างาน

อยู่ในอู ่ เขาต้องชอบเครื่องยนต์กลไกเป็นธรรมดา แต่นกสยายปีกน่ันมี 

ความหมายพิเศษอะไรรึเปล่านะ 

"โอ๊ะ" ฉันเผลอร้องออกมาเบาๆ เพราะไม่รู้ตัวเลยว่าฌานมาเดินข้างๆ 

ฉันตั้งแต่เมื่อไหร่ แถมเขายังชะลอฝีเท้าเพื่อก้าวขาให้พร้อมกับฉันอีกด้วย 

"ออกมาดึกๆ ดื่นๆ แบบนี้บ่อยเหรอ มันอันตรายนะ" ฌานเอ่ยข้ึนมา  

ฉันเลยเลื่อนสายตาไปมองใบหน้าด้านข้างของเขาแทน 

"เดินมากับเธอยังอันตรายกว่าอีก" 

"เฮ้ย! เราอันตรายตรงไหน มากับเราอ่ะไว้ใจได้ ปลอดภัย" 

"ปลอดภัยตรงไหนไม่ทราบ ท�าตัวไม่ต่างจากสตอล์กเกอร์เลย" 

"ไม่ได้เป็นสตอล์กเกอร์นะ" 

"ถ้าไม่ใช่...แล้วท�าไมเธอถึงมาเป็นพนักงานเซเว่นแถวบ้านเราอ่ะ แล้ว

ท�าไมเธอถึงรู้ว่าบ้านเรากลับทางไหนด้วย ตอบมาสิ" 

"..." 
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"แล้วก็ไม่ต้องโกหกเลยนะว่ามาท�างานทีส่าขาน้ีนานแล้วอ่ะ เรามาบ่อย 

เราจ�าหน้าพนักงานได้" 

ฉันหร่ีตามองใบหน้าของฌานท่ีก�าลังเหลือบตามองฉันด้วยสีหน้า 

อย่างผู้ร้ายที่ก�าลังจะถูกจับกุม คนตัวสูงย้ิมเล็กๆ ที่มุมปาก ก่อนจะหลุดข�า 

ออกมาจนตาหยี 

"ฮ่าๆ เธอนี่เก่งแฮะ รู้ทันเราหมดเลย" 

"ก็ไม่โง่นี่ เรียนหนังสือมา" 

"ถ้างั้นเธอก็ต้องรู้ค�าตอบอยู่แล้วสิว่าท�าไมเราถึงตามเธอ" 

ฝีเท้าของฌานหยุดลงตรงถนนกลางซอย และมันท�าให้ฉันหยุดฝีเท้า 

ตามเขาด้วย สายตาของคนตวัสงูก�าลงัจ้องมองฉนัทีอ่ยู่ห่างกับเขาทางซ้ายมอื 

รอยยิ้มเล็กๆ นั่นดูดีมากแม้จะโดนแสงไฟจากข้างถนนเพียงเล็กน้อย 

"ความจริงแล้วเธอไม่ได้ชื่อแม้นศรีใช่มั้ย เธอโกหกเรา" 

"..." ฉันถูกจับได้ซะแล้ว 

แต่...ก็แล้วไงล่ะ ฉนัเลกิคิว้ใส่เขาด้วยท่าทไีม่สะทกสะท้านอะไร ฌานเลย 

ยิ้มมุมปากและพูดต่อ 

"พ่ีชายเธอชื่อเว พ่ีสาวเธอชื่อเบล แล้วท�าไมลูกสาวคนเล็กถึงจะชื่อ 

แม้นศรีไปได้" 

"เธอรู้จักชื่อพ่ีเราได้ไง!" ฉันเบิกตากว้างอย่างตื่นตระหนกมองอีกคน 

อย่างไม่อยากจะเชื่อ 

นี่เขาตามสืบเรื่องครอบครัวของฉันเหรอ!!!

"เก่งมั้ง" 

ฌานตอบสัน้ๆ แต่นัน่ท�าให้ฉนัขนลกุเกรยีวไปทัง้ตวั! ฉนัไม่ควรจะเดินมา 

กับเขาสองคน เขาต้องเป็นพวกโรคจิตแน่ๆ 

ฉันก�าโทรศัพท์มือถือในมือแน่น พุ่งตัวเข้าไปหมายจะคว้าถุงใส่ของ 

แล้วว่ิงหนีเขา (ยังจะงก) อีกไม่ก่ีเมตรก็จะถึงประตูหน้าบ้านฉันอยู่แล้ว  

หากแต่ฌานก็ไหวตัวทัน เขาเอี้ยวตัวหลบแล้วเบี่ยงตัวมาด้านข้าง จมูกโด่งๆ 

ของเขาพุ่งตรงเข้ามาสัมผัสกับแก้ม ร่างท้ังร่างฉันแข็งทื่อเหมือนถูกสะกด!  

ฉันถูกเขาหอมแก้มฟอดใหญ่!
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"เธอ!!! เธอหอมแก้มเรา!!!" 

"ก็คิดถึงอ่ะ ไม่ได้เจอหลายวัน" 

ยังมีหน้ามาพูดด้วยท่าทีสบายๆ พร้อมกับย้ิมกะล่อนแบบน้ันอีก!  

ฉันโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ แก้มสองข้างร้อนจัด มือคว้าเอารองเท้าแตะที่ใส่อยู ่

ปาใส่คนตรงหน้าแรงๆ ด้วยความโมโห ฉันไม่เคย...ไม่เคยถูกผู้ชายท่ีไหน 

ถึงเนื้อถึงตัวขนาดนี้มาก่อน!! 

"โกรธเหรอ" ฌานเลิกค้ิวข้ึนข้างหน่ึงเมื่อถูกรองเท้าปาใส่เข้ากลางตัว  

ฉันจ้องเขาอย่างเอาเป็นเอาตายแม้จะอายแทบแทรกแผ่นดินหนีก็ตาม 

"เธอต้องการอะไร มาสืบเรื่องครอบครัวเราท�าไม!" 

ฉนัแหวใส่เขาเสยีงดัง แล้วกระโดดขาเดยีวไปหยิบรองเท้าแตะทีก่ระเดน็

ไปมาใส่ ฉันว่าตัวเองได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆ มาจากคนตัวสูง แต่พอเงยหน้า

กลับไปมองเขา ฌานก็รีบท�ากลบเกลื่อนโดยการตีสีหน้ารู้สึกผิดอย่างสุดซึ้ง 

"เราขอโทษที่หอมแก้มเธอ ก็มันคิดถึงทนไม่ไหวอ่ะให้ท�าไง แล้วเรื่อง 

ท่ีเรารู้ชื่อพ่ีเธอกับรู้ทางมาบ้านเธอ เราก็ไม่ได้ตามสืบอะไรนะ เราไม่ใช่คน 

ไว้ใจไม่ได้" 

ว่าแล้วก็ชูนิ้วสามน้ิวอย่างกับลูกเสือ แต่ฉันว่าส�าหรับเขาน่ะ...มัน 

ลูกหมาจิ้งจอกมากกว่า! เชื่อไม่ได้ จริตเยอะนักนะ! 

"ถ้าเราไว้ใจไม่ได้นะ ป่านนี้เราท�าอะไรมิดีมิร้ายเธอไปแล้ว" 

ฉันถลึงตามองเขา แอบเบ้ปากเพราะมันไม่จริงเลย เขาเพ่ิงจะท�า 

มิดีมิร้ายฉันไป! แถมฉวยโอกาสด้วย! 

คนตัวสูงที่เห็นท่าทีระแวงสุดฤทธ์ิจากฉันคลี่ ย้ิมบางๆ เหมือนจะ 

ปลอบให้ฉนัหายระแวง แต่มนัไม่ได้ผล! ฉนัรบีก้าวเท้าถอยห่างจากคนตรงหน้า

กว่าสามก้าว ก่อนจะเปิดปากถามเรื่องที่ค้างคาใจอย่างตรงไปตรงมา 

"เธอรู้เรื่องเราได้ยังไง..." 

วันน้ีฉันต้องได้ค�าตอบ ฉันต้องรู้ให้ได้ว่าคนตรงหน้าตามสืบเรื่องฉัน 

จนรู้ถึงบ้าน ครอบครัว แล้วยังรายละเอียดในชีวิตฉันได้ยังไง! 

"เกวอยากรู้จริงๆ เหรอ" 

ฌานมองหน้าฉันอย่างสงสัย เขาเอียงคอมองฉันและรอฟังค�าตอบ  
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แต่ว่าตอนนี้น่ะฉันหัวสมองเบลอไปหมดแล้ว เมื่อก้ีนี้...เขาเรียกชื่อฉันถูก!  

เขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวฉันเลยเหรอเนี่ย!!! 

ใบหน้าของฉันก�าลังเหยเกคล้ายคนจะเป็นบ้า ฉันมายืนท�าบ้าอะไร 

อยู่กลางซอยท่ีท้ังมืด ท้ังเงียบ แถมไร้ผู้คนเดินผ่านไปมากับคนที่ไม่น่าไว้ใจ

อย่างเขากันเนี่ย 

ฌานท่ีพอจะจับความรู้สึกฉันได้รีบพูดทุกสิ่งออกมาราวกับพยายาม 

จะท�าให้สถานการณ์ระหว่างเรามันดีขึ้น แน่ล่ะ...เพราะถ้าเขาไม่รีบอธิบาย 

เรื่องทั้งหมด ฉันอาจจะแหกปากกรี๊ดให้คนออกมาช่วยก็ได้ 

"เกวจ�าได้มั้ยวันท่ีเอารถมาซ่อมที่อู ่ที่เราท�างาน แล้วเกวใช้โทรศัพท์ 

ไอ้เชนโทรหาที่บ้านให้มารับอ่ะ เราไปขโมยเบอร์จากประวัติการโทรในเครื่อง 

ไอ้เชนมาแล้วลองโทรดู" 

"เธอโทรหาเจ้เบล?" 

"ใช่" คนตัวสูงพยักหน้ารับพร้อมกับเล่าต่อ "เราบอกเจ้เบลว่าเกวจ่าย 

ค่าซ่อมเกินให้แวะกลับมาเอาตังค์ทอนท่ีอู่ ตอนแรกเรานึกว่าเกวจะเป็นคน 

มาเอง แต่เป็นเจ้เบลท่ีแวะมาตอนเช้า เราเลยชวนเจ้เบลคุยก็เลยรู้ว่าเจ้เบล

ท�างานอยู่ที่ไหน พอเอาชื่อร้านไปเสิร์ชดูในกูเกิล เราก็เจอร้านโชควาทินที่มีอยู่

สามสาขา เราแวะไปซื้อของแต่ละสาขาเผื่อจะเจอเกว ตอนแรกหมดตังค์ 

ซื้อน็อตเจ้เบลไปเยอะเลยนะ ต่อมาก็ไปร้านของเฮียเว หมดตังค์ซื้อแวกซ ์

ขัดรถไปเพียบ แล้วก็เมื่อวันก่อนเราเลยแวะไปซื้อของท่ีสาขาใหญ่ เจอพ่อ 

กับแม่เกวอยู่ที่ร้าน แต่ไม่เจอเกว..." 

"..." ฉันเม้มปากแน่นในขณะที่รอฟังอีกฝ่ายพูดต่อ

"เราคิดว่าเราต้องหมดหวังท่ีจะเจอเกวแน่ๆ เรากะจะยอมแพ้ละ แต่ว่า

วันน้ันเราโชคดี ฝนมันท�าท่าเหมือนจะตก เราเลยใช้ทางลัดตรงซอยนี้ขับผ่าน

หน้าบ้านเกว เราเจอเกวน่ังอยู่ตรงระเบียงห้องพอดี แต่ท่าทีดูเหม่อๆ เราเลย 

ไม่ได้เรียก" 

ท่าทีเหม่อๆ? ตอนนั้นต้องเป็นวันที่ฉันขยับตัวไปไหนไม่ได้และก�าลังคิด

เรื่องผลแอดมิชชั่นอยู่แน่ๆ ไม่แปลกหรอกท่ีฉันจะไม่ทันสังเกตเห็นเขา เพราะ

ในหัวฉันมันตีกันวุ่นวายไปหมด 
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"แล้วเรื่องท่ีเรารู้ชื่อเกวก็เพราะเราแวะมาซื้อของที่ร้านบ่อยๆ แม่กับพ่อ

เคยพูดถึงเกวบ้าง เราได้ยินเลยคิดเอาเองว่ามันน่าจะใช่ชื่อเธอ เว เบล เกว  

มันคล้องกันดีน่ะ แล้วก็นั่นล่ะ...หลังจากนั้นมาเราก็มาท�างานพิเศษช่วงกะดึก

ที่เซเว่นหน้าปากซอย เผื่อว่าเธอจะออกมาซื้อของท่ีน่ีบ้าง เราอยากอยู่ใกล้ๆ 

สาวที่เราตามจีบน่ะ เห็นมั้ย โรแมนติกนะ ไม่เหมือนสตอล์กเกอร์สักหน่อย" 

ถึงเขาจะพูดอย่างน้ันแต่มันก็ไม่ได้ท�าให้ฉันรู ้สึกวางใจเลยสักนิด  

ฉันยกมือขึ้นมากอดอกเหมือนใช้มันเป็นเกราะป้องกันตัวเอง ถอนหายใจ 

ออกมาและพูดเสียงเบาหวิว 

"เธอไม่ปกติแน่ๆ" 

"อ้าว แล้วถ้าเราขอเบอร์เกวตรงๆ เกวจะให้งั้ย..." 

เงียบ...ฉันเถียงเขาไม่ออก 

"เห็นมั้ย! เกวอ่ะท�าตัวเข้าถึงยากจะตายไป ขอเบอร์ก็ไม่ให้ ขอจีบ 

ก็ไม่ยอม เราเลยต้องลงทุนเข้าหาเธอแบบนี้ไง" 

น�า้เสยีงของฌานเหมอืนกับว่าเป็นการประณามฉนัไปในตวั ฉนัก้มหน้างดุ 

เพราะเถียงเขาไม่ออก ถ้าเขาเข้ามาหาฉันตรงๆ ฉันก็ย่อมถอยหนีเป็นธรรมดา 

ความพยายามของเขาเป็นอะไรท่ีน่าท่ึงไม่น้อย แต่ฉนัไม่ได้ขอให้เขามาตามจบีฉนั 

รึเปล่า ฉันว่าตัวเองก็พูดไปชัดเจนแล้วนะว่าระหว่างเรามันเป็นไปไม่ได้ แต ่

ท�าไมเขาถึงไม่ยอมแพ้อีก 

"ว่างๆ ไปดูเราตีกลองที่ร้านมั้ย เราตีกลองเก่งนะ" 

ฉันสะดุ้งเล็กน้อยท่ีอยู่ๆ เขาก็ถามขึ้นมาแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยท่ามกลาง 

ความเงียบ แถมฌานยังคว้าไม้กลองท่ีเหน็บอยู่ด้านหลังออกมาควงให้ดู  

ซึ่งท�าให้ฉันสงสัยไม่น้อยว่าคนตรงหน้าเป็นคนแบบไหนกันแน่ ท�าไมเขา 

ดูท�างานหลายอย่าง แถมนิสัยก็ยังแปลกๆ อีกด้วย 

"เธอเป็นนักดนตรีด้วยเหรอ" ฉันเผลอถามออกไปด้วยความสงสัย 

พอมองสบตาแพรวพราวนัน่ถึงได้รู้ว่าตวัเองหลวมตัวไปกับเสน่ห์แปลกๆ 

ของฌานท่ีดึงดูดคนรอบตัวให้เข้าหาเขาเหมือนเป็นศูนย์กลางจักรวาล ด้วย

ภาพลักษณ์บางอย่างที่ไม่ถึงกับดีมาก แต่มันกลับท�าให้ฉันรู ้สึกปลอดภัย 

กว่าที่คิด 
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ฉนัว่าตวัเองก�าลงัจะเป็นบ้าเพราะคนตรงหน้า เขาไม่น่าไว้ใจ เขาเหมอืน 

สตอล์กเกอร์ แต่ฉนัดนัยนืงัง่คุยกับเขาอยู่ได้ตัง้นานสองนาน! นีม่นัเกิดอะไรขึน้

กับฉันกันแน่!! 

"อือ เราท�างานพิเศษช่วงดึกๆ อีกงาน อย่างที่บอกเราเป็นเด็กก�าพร้า 

หลวงตาเก็บมาเลี้ยงก็จริง แต่ค่ากินอยู่ ค่าเรียนหนังสือ เราก็ไม่อยากรบกวน

หลวงตาเลยต้องท�างานพิเศษหาเอง ตอนเช้าเป็นเด็กวัด กลางวันเป็นเด็กอู่  

ตอนเย็นอยู่เซเว่น แล้วก็ตกดึกเป็นนักดนตรี" 

ฉันขมวดคิ้วเพราะฌานชี้ไม้กลองมายังฉัน เจ้าตัวฉีกย้ิมยิงฟันให้ 

พร้อมกับยกนาฬิกาขึ้นมาดู คงจะถึงเวลาท่ีเขาต้องไปท�างานอีกท่ีแล้วล่ะมั้ง 

...ฉันควรจะใช้โอกาสนี้แยกตัวจากเขาดีกว่า 

"เธอรีบไปท�างานเหอะ ถ้าไปสายจะไม่ถูกดุเหรอ" 

"เกวเป็นห่วงเราเหรอ เฮ้ย ดีใจว่ะ" 

ฉนัไม่ได้เป็นคนขวางโลกนะ แต่ใครมาเห็นท่าทางดีด๊๊าของไอ้บ้าตรงหน้า

นี่ก็ต้องอยากขัดบ้างเป็นธรรมดา อะไรจะท�าหน้าฟินลืมโลกขนาดนั้น 

"ท�าไมเธอไม่คิดบ้างล่ะว่าเราอาจจะแค่อยากไล่เธอไปไกลๆ ก็ได้" 

น�า้เสยีงเย็นชาห่างเหินนัน่ไม่ได้ท�าให้อาการกระดีก๊ระด๊าของฌานลดลง 

แต่เจ้าตัวกลับยิ้มและพูดเสียงขึงขังตอบกลับมา 

"ไม่มีทาง เพราะตอนนี้เธออ่ะประทับใจเราไปแล้ว ไม่มีทางอยากให้เรา

ไปไกลๆ หรอก เชื่อเถอะว่าคืนนี้เกวจะฝันถึงเรา แล้วก็จะคิดถึงแต่เรา 

เหมือนที่เราคิดถึงเกวทั้งวัน ชัวร์!" 

ว่าแล้วก็ท�าท่าเป็นหมอลกัษณ์ฟันธงอย่างกับว่าคนืนีฉ้นัจะเก็บเขาไปฝัน

จริงๆ งั้นแหละ หลงตัวเองอ่ะ! 

"ไอ้บ้า" 

"ฮ่าๆ เกวไม่ต้องห่วง เราไม่เป็นไรหรอก ถึงเรารีบไปท�างาน แต่ถ้า 

ยังส่งเกวไม่ถึงบ้านอย่างปลอดภัยก็เท่านั้นอ่ะ เราคงไม่มีกะจิตกะใจตีกลอง

แน่ๆ" 

เขาชักจะยิงตรงเข้าประตูมากเกินไปแล้ว เพราะฉันเริ่มสัมผัสได้ถึง 

แก้มท่ีร้อนขึ้นเพราะเลือดสูบฉีด น่ีฉันเขินกับค�าพูดของคนประเภทนี้เหรอ  
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น่ีฉันเป็นบ้าไปแล้วหรือไง!! เขาคือเด็กอู่นะ!! แถมยังก�าพร้าอีกด้วย หยุดคิด

เดี๋ยวนี้เลยเกว!! 

"ฮั่นแน่ะเขินอ่ะดิ น่ารักนะเนี่ยเรา" 

แก้มของฉันถูกจิ้มด้วยน้ิวชี้ของฌาน ฉันสะดุ้งเมื่อเขาเข้ามาใกล้ฉัน 

อย่างรวดเร็วจนแทบไม่รู้ตัว นี่ไงล่ะที่ไว้ใจไม่ได้ เขาน่ะมันหมาจิ้งจอกชัดๆ 

"ใช่เพื่อนเล่นเหรอ ไม่ตลกนะ" 

"โห โกรธซะละ ขี้วีนแบบนี้เดี๋ยวหาผัวไม่ได้ต้องขึ้นคานไม่รู้ด้วยนะ" 

"ก็ไม่เคยขอให้ใครมาสอยลงจากคานนี่" 

ฉันสวนกลับหน้าบึ้ง มองฌานตาขวาง คนตัวสูงดูอารมณ์ดีเกินไป 

ไม่ทุกข์ร้อนกับท่าทีกระฟัดกระเฟียดของฉันแม้แต่น้อย ท้ังยังย่ืนถุงใส่ของ 

ที่ตัวเองยึดไปตั้งนานส่งให้ฉันในท่ีสุด ซึ่งฉันไม่ลังเลเลยท่ีจะกระชากถุงมาถือ

และเตรียมจะว่ิงกลับบ้านทันที แต่คนมือไวอย่างเขามีหรือจะปล่อยโอกาส 

ให้หลุดลอยไป 

มอืใหญ่ๆ ร้อนจดัของเขาจบัมอืฉนัหมบั เขาสามารถกุมมอืทัง้มอืของฉนั

ได้มิด ทั้งๆ ที่มือฉันก็ไม่ได้เล็กเหมือนผู้หญิงทั่วไป 

"ท�าไร! ปล่อยเลย" ฉันว่าเสียงเขียวเมื่อได้สติ ฌานยังคงย้ิมอยู่ แต ่

คราวนี้เขากลับใช้มือดึงมือฉันเข้าหาตัว ฉันเซถลาไปด้านหน้าอย่างห้ามไม่อยู่ 

และตัง้แต่เมือ่ไหร่ไม่รู้ใบหน้าคมๆ น่ันก็ย่ืนเข้ามาใกล้จนฉนัแทบหยุดหายใจ

เราประสานสายตากันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และดวงตาสีอ่อนของฌาน

ก็เหมือนกับดึงดูดฉันให้เข้าไปในบ่วงที่เขาวางไว้แต่แรก! 

"งั้นเราสมัครเป็นผัวแทนได้ป่ะล่ะ" เขายักคิ้วพร้อมทั้งหลิ่วตา

ท�าไมเขาถึงใช้ค�าพูดทะลึ่งลวนลามฉันได้อย่างหน้าด้านที่สุด!

"ทะลึ่ง!!!" ฉันตะคอกใส่พร้อมทั้งผลักอกอีกคนให้ออกห่างจากตัว 

ฌานย้ิมขบขัน เขาท�าเหมือนกับว่าเป็นเร่ืองเล็กน้อยมากที่จะพูดจา 

แบบนี้ออกมา!

"อีกหน่อยก็ยอมเอง หึๆ" 

เรื่องอะไรฉันจะไปยอม!!!
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ที่บ้าน

"กลับมาแล้ว" 

ฉนัร้องบอกเสยีงเรยีบพร้อมกับถอดรองเท้าแตะด้วยอารมณ์บดูบึง้สดุๆ 

เฮยีเวเป็นคนแรกท่ีว่ิงออกมาด้วยหน้าตาตืน่ พ่ีใหญ่ของบ้านดจูะเป็นห่วงฉนัมาก 

เลยนะ แต่เพราะว่าเราก�าลังตึงๆ ใส่กันเร่ืองรถคันโปรดอยู่ เฮียก็เลยห่วง 

อย่างอื่นมากกว่าฉัน...

"โห! ไอติมละลายหมด จะกินไงวะเนี่ย!" 

นี่แหละพ่ีชายฉัน น่ารักซะไม่มีใครเกิน ฉันยัดถุงเซเว่นใส่มือเฮียเวท่ี 

ก�าลังท�าหน้าจะเป็นจะตายเพราะไอศกรีมละลายจนเละ ก่อนจะเดินเข้าไป 

ในห้องนั่งเล่นท่ีมีทีวีจอใหญ่ยักษ์ เจ้เบลก�าลังนั่งอ่านนิตยสารบันเทิงอยู่ 

กับแม่ท่ีโซฟาตัวกลาง ส่วนป๊าก็จับจองโซฟาตัวใหญ่เพ่ือดูมวยปล�้าพร้อมกับ

จิบเบียร์ไปด้วย

"อร่อยเหรอป๊า ไอ้เบียร์เนี่ย" 

ฉนัท่ีทิง้ตวัน่ังลงข้างๆ ป๊าถามพร้อมกับชีน้ิว้ไปยังแก้วทีม่เีบยีร์อยู่ปริม่ขอบ  

ป๊าเลิกคิ้วแล้วหัวเราะกับค�าถามของฉัน ก่อนจะตีมือที่ก�าลังชี้ไปยังแก้วเบียร์

"ไว้วันหลัง รอให้โตกว่านี้อีกนิด ป๊าจะสอนกิน" 

"อย่าได้คดิเชยีวป๊า สอนเกวกนิเบยีร์ เราสองคนพ่อลกูก็ต้องมาแบ่งเบยีร์

ให้กินอีก เสียของ" 

เฮียเวท่ีเดินตามฉันมาน่ังยังฝั่งท่ีว่างข้างป๊าว่าแขวะ ปกติพ่ีชายรักฉัน

มากนะ แต่เพราะเรื่องที่ฉันท�ารถเป็นรอยแถมไม่จ่ายค่าซ่อม เฮียก็เลยหันมา 

จิกกัดกันตลอด

"แม่ก็เห็นด้วยกับเวนะ แม่ว่าเกวไม่ต้องไปลองมันหรอกไอ้ของพวกนี้  

รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีมีแต่จะท�าให้เกิดผลเสีย" 

อันท่ีจริงแล้วฉันก็ไม่ได้นึกอยากจะกินเบียร์หรอก เพียงแต่พอต้องมา 

นัง่ท่ามกลางครอบครัวแล้วฉนัก็กังวลว่าจะมใีครเปิดประเดน็เรือ่งมหา'ลยัของฉนั 

เข้าหรือหันมาสังเกตสีหน้าบึ้งตึงของฉันหลังกลับมาจากเซเว่น ฉันไม่อยากให้

ใครซักฉันเรื่องเรียนและเรื่องของหมอนั่น... 

"กินน่ะมันก็ต้องรู้จักควบคุมตัวเอง เอ้อ พูดแล้วก็นึกขึ้นได้นะ...เมื่อเช้า
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ป๊าได้ยินมาว่าวินลูกของเฮียสิบเพิ่งไปมีเรื่องตีกัน" 

"จริงเหรอป๊า แล้วตาวินเป็นไงบ้าง" 

แม่ปิดนิตยสารในมือแล้วเงยหน้าขึ้นมาอย่างสนใจ ป๊าวางแก้วเบียร์ 

ลงบนโต๊ะแล้วเล่าต่อ

"ได้ยนิว่าเย็บไปสบิเข็ม รู้สกึว่านักร้องบนเวทจีะลงมาเล่นด้วย หนกัข้อเข้า 

ไอ้มือกลองเลยคว้าเอาขวดเบียร์ฟาดหัวเข้าให้ ดีนะท่ีเศษขวดมันไม่กระเด็น

เข้าตา ไม่งั้นมีหวังพิการตลอดชีวิตแน่ๆ" 

"ตายแล้ว แล้วน่ีได้แจ้งความรึเปล่าน่ะป๊า" แม่มีสีหน้าตื่นตกใจมาก 

ที่ได้ฟังเรื่องของคนใกล้ตัวอย่างลูกชายเพื่อน 

บ้านของเฮียสิบน้ันอยู่ถัดไปจากบ้านเราเพียงไม่ก่ีซอย และฉันกับวิน 

ก็เคยเรียนอยู่ที่เดียวกันตอน ม.ปลาย 

"ป๊าว่าไม่นะแม่ เฮียสิบไม่ได้แจ้งความเอาเรื่องอะไร" 

"ไอ้วินมันคงเปรี้ยวมาก เป็นฝ่ายเริ่มก่อนล่ะสิ" 

เฮยีเวทีน่ั่งฟังอยู่นานแล้วพูดแทรกขึน้มาบ้าง แต่ก็โดนสายตาดุๆ  ของแม่ 

ปรามให้เงียบลง 

"แกก็ระวังด้วยล่ะเว ชอบร่อนไปเรื่อยเหมือนกัน" 

ป๊าหันไปหาเฮียเวที่นั่งอยู่ข้างๆ แต่ดูสีหน้าของพ่ีชายฉันก่อนเถอะ  

เฮียเวไม่สะทกสะท้านอะไรกับค�าเตือนของป๊าแม้แต่นิด เพราะรู ้ว่าที่ป๊า 

พร�่าสอนไปก็ต่อหน้าแม่เท่านั้น แล้วก็คงไม่มีใครหน้าไหนกล้ามามีเรื่องกับ

ครอบครัวฉันแน่ ไม่เฮียเวเอาตายไปข้าง ป๊าก็จะเอาคืนจนสาสม 

สมัยก่อนน่ะนะป๊าฉันถูกขนานนามว่าเป็นเสือในถิ่นน้ี ส่วนเฮียเวน่ะ 

สมัยที่เรียนอยู่ก็แสบสันไม่ใช่น้อย เป็นหัวโจกที่มีลูกน้องตามเป็นพรวน  

เห็นหน้าอ่อนๆ ใสๆ แบบนี้เฮียเวน่ะร้ายนักล่ะ 

"เกว ไงก็โทรไปเยี่ยมวินหน่อยนะลูก" 

ฉันพยักหน้ารับค�าแม่ก่อนจะหันหน้าไปดูมวยปล�้า ถึงแม่ไม่สั่งฉันก็กะ

จะโทรไปอยู่แล้วล่ะ เพียงแต่ว่าน่าสงสัยชะมัด...ใครกันนะท่ีกล้ามีเร่ืองกับวิน 

แถมยังท�าให้เขาต้องเจ็บหนักเข้าโรงพยาบาลได้ สมัยที่เรียนด้วยกันเขาเรียน

เทควันโดด้วยนี่นา ก็น่าจะป้องกันตัวได้สิ 
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"เอาของไปครบมั้ยลูก" 

วันน้ีฉันตื่นเช้ากว่าทุกๆ วันเพราะแม่มีหน้าท่ีส�าคัญให้ฉันไปท�า  

นั่นก็คือการน�าของเย่ียมไปให้วินท่ีนอนเด้ียงอยู่ที่โรงพยาบาล อันท่ีจริงฉัน 

ไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่หรอก แต่ป๊าบอกว่ามนัจะเสยีมารยาท เป็นเพ่ือนกัน

กับพ่อของวินแท้ๆ แต่ไม่โผล่ไปเย่ียมลูกชายเพ่ือนท่ีมีศักด์ิไม่ต่างจากหลาน  

นัน่แหละฉนัเลยต้องนัง่รถไปเป็นเพ่ือนป๊า เพราะพ่ีๆ คนอืน่ของฉนัก็ต้องดแูลร้าน  

และมันน่าหมั่นไส้นิดๆ ตรงท่ีแม่พยายามยัดเยียดให้ฉันแต่งชุดสีขาวแทนที ่

จะเป็นสีด�าเหมือนปกติ เพราะแม่กลัวว่ามันจะเหมือนใส่ไปงานศพวิน ฉันว่า

เขาคงไม่คิดมากขนาดนั้นหรอกมั้ง 

"ครบแล้วจ้ะแม่" ฉนับอกแม่เมือ่ก้มลงมองกระเช้าใส่ผลไม้และถุงแกงจืด

รสเด็ดที่แม่เป็นคนแสดงฝีมือ

"ป๊ารออยู่ข้างนอกนู่น ไปๆ รีบไป แม่จะได้ไปเปิดร้าน" 

แม่บอกก่ึงไล่แล้วหันกลับไปตักแกงจืดใส่ชาม ฉันพยักหน้าเนือยๆ  

แล้วเดินออกมาหาป๊าที่ก�าลังปัดฝุ่นรถอยู่หน้าบ้าน 

3
ถ้าไม่เคยลองท�าตามหัวใจ

จะรู้ม้ัยว่าเราจะไปได้ไกลสักเท่าไหร่
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ป๊าฉันเพ่ิงถอยรถคันใหม่มาเมื่อไม่นานมาน้ี ท่านเลยค่อนข้างใส่ใจ 

และเห่อมนัมากเป็นพิเศษ ก็อย่างว่าน่ะนะ มนัคอืรถวอลโว่แรงม้าสงูท่ีป๊าใฝ่ฝัน

ตัง้แต่หนุ่มๆ ว่าอยากจะซือ้เก็บไว้ ตอนน้ีบ้านฉนัเลยกลายเป็นโชว์รมูขนาดย่อมๆ  

ท่ีสะสมรถยนต์หลายประเภท ซึง่ฉนัจะไม่มสีทิธ์ิได้แตะต้องจนกว่าจะได้ใบขบัขี่

ทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ 

"ป๊า เกวเสร็จแล้ว ไปกันเหอะ" 

ฉนัร้องบอกป๊าแต่ก็ต้องชะงกัฝีเท้าลงเพราะเหน็ใครบางคนเข้ามาคยุกบั 

ป๊าพอดี 

"รถแรงม้าสูงขนาดนี้ถ้าไม่แต่งเครื่องนี่น่าเสียดายแย่เลยนะครับเฮีย" 

ฌาน?!! เขามาท�าบ้าอะไรที่นี่

"เออ นี่ก็ว่าจะเอาไปแต่งเครื่องอยู่เหมือนกัน แกนี่รู้เรื่องดีเหมือนกันนะ

ไอ้หนุ่ม" 

"ผมท�างานอยู่ท่ีอู่ซ่อมรถแถวน้ีเองครับ นี่ถ้าเฮียเอารถไปแต่งเครื่องที่ 

อู่ผมนะ รับรองไม่มีผิดหวัง" 

"เรอะ ขนาดนั้นเลยนะไอ้หนุ่ม" 

ป๊าหัวเราะออกมาเบาๆ ซึ่งนั่นท�าให้ฉันทึ่งมาก ปกติป๊าเป็นเสือยิ้มยาก

แถมยังดุกับคนแปลกหน้า แต่ว่าดูตอนนี้สิ...ท่านก�าลังยืนคุยกับฌาน แถม 

ตาบ้านั่นยังท�าทีร่าเริงสนิทสนมกับป๊าราวกับรู้จักกันมาแต่ชาติปางก่อนด้วย! 

"แน่นอนดิเฮีย พวกผมอ่ะมืออาชีพทั้งนั้นเลยนะ เอางี้มั้ย ถ้าเฮียเอารถ

ไปแต่งที่อู่ผมนะ ผมจะบอกเถ้าแก่ให้ลดให้เฮียเป็นพิเศษแถมบริการล้างรถ 

ขัดสีเคลือบแก้วให้ฟรีเลย สนใจมั้ยเฮีย" 

"แหม ไอ้หนุ่มนี่ใจกว้างดีนะ เอาสิ เดี๋ยวเข้าไปวันนี้เลย" 

"ป๊า!" 

เสียงเรียกของฉันท�าให้ป๊าท่ีก�าลังคุยสนุกอยู่หันหลังกลับมา ป๊าชะงัก 

เล็กน้อยก่อนจะพยักหน้ารับฉันแล้วหันไปลาฌานพร้อมกับเดินไปประจ�าที่น่ัง

ฝั่งคนขับ เขายังคงเกาะขอบประตูรั้วท่ีสูงแค่ระดับอก พร้อมกับส่งสายตา 

มองมาทางฉัน 

ฉันท�าหน้าบึ้งเพ่ือปกปิดสีหน้าสงสัยใคร่รู้ พยายามจะไม่ใส่ใจว่าท�าไม
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เขาถงึมาตหีน้าระร่ืนอยู่หน้ารัว้บ้าน แต่รอยย้ิมเหน็ฟันทกุซีพ่ร้อมกับการโบกมอื 

หย็อยๆ นั่นมัน...ดึงดูดสายตาเป็นบ้า 

"ป๊ารู้จกัเหรอ" ทันทีท่ีฉนัเปิดประตูข้ึนมาบนรถ ฉนัก็แกล้งถามป๊าราวกับ

ว่าตัวเองไม่ได้รู้จักคนตัวสูงหน้าบ้านมาก่อน 

"อ๋อ ไอ้หนุ่มนั่นมันมายืนด้อมๆ มองๆ หน้าบ้านเราหลายวันแล้ว" 

หา?!! นี่เขาใจกล้าหน้าด้านถึงขนาดมาถ�้ามองบ้านฉันกลางวันแสกๆ 

เลยเหรอ เพี้ยนไปแล้วเรอะ!

"แล้วท�าไมป๊าไม่โทรแจ้งต�ารวจไปเลย เขาอาจเป็นโจรก็ได้" 

ป๊าหัวเราะเสยีงดังกับค�าพูดของฉนัพร้อมกับเอือ้มมอืมาโยกหัวฉนัไปมา 

"ไม่ใช่หรอกเกว ไอ้หนุ่มนั่นมันสนใจรถใหม่ป๊าต่างหาก เหมือนว่า 

จะเป็นเด็กอู่แถวน้ีนะ คงไม่เคยเห็นรถเคร่ืองแรงๆ ใกล้ๆ เลยแวะมาดูบ่อยๆ  

จะว่าไปก็นิสัยดีนะ คุยถูกคอดี" 

ก็ขอให้แค่คุยเถอะ เพราะฉันคิดไม่ออกเลยว่าการที่ฌานมาท�าตัว 

สนทิสนมกับพ่อฉนัเนีย่ มจีดุประสงค์อะไรแอบแฝงรเึปล่า ไม่ได้อยากหลงตวัเอง 

หรอกนะ แต่เมื่อวานเขาก็ออกตัวเองนี่นาว่าคิดจะจีบฉันน่ะ 

โบราณท่านว่าจะจีบสาวต้องเข้าตามตรอกออกตามประตู และเข้าทาง

พ่อแม่ฝ่ายหญิงจะดีท่ีสุด อึ๋ย!! ไอ้ท่ีเขาบอกว่าจะมาเป็นสามีฉันเมื่อวาน  

คงไม่ได้จริงจังขนาดนั้นหรอกใช่มั้ย! 

โรงพยาบาลท่ีวินถูกส่งตัวเข้ารักษาน้ันเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดบัหรทูี่ 

อยู่แถวบ้าน เขาพักอยู่ในห้องพักผูป่้วยพิเศษบนชัน้ห้าของตกึ ป๊าเดนิน�าหน้าฉนั 

ไปตามทางเดินก่อนจะเคาะประตูห้องที่หมายแล้วเปิดเข้าไป 

"อ้าว เฮียเจิน" 

"สวัสดีครับเฮียสิบ" 

ป๊าฉันเองล่ะชื่อเจิน ไม่ต้องคิดจะมาล้อเลยนะ 

หลังจากท่ีฉันยกมือไหว้ผู้ใหญ่แสดงความนอบน้อมแล้ว ป๊ากับเฮียสิบ

ก็พูดคุยคร่าวๆ เก่ียวกับอาการของวิน ฉันจึงเดินมาวางตะกร้าของฝากไว้ 

ข้างหัวเตียง แล้วลากเก้าอี้ออกมานั่งข้างๆ วินที่ก�าลังมองมา 
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"เป็นไงบ้างวิน" 

วินส่งยิ้มให้ฉันเล็กน้อยพร้อมตอบเสียงแหบแห้ง

"หวิดตาบอดอ่ะเกว" 

น่าสงสารเหมือนกันนะ หน้าของวินมีผ้าพันแผลพันไว้ท่ีตาข้างซ้าย 

จนถึงซีกแก้มด้านล่าง และท่ีตัวก็มีแต่รอยฟกช�้าท้ังนั้น ดูท่าว่าสาวๆ ท่ีเป็น 

เอฟซีวินคงใจสลายไม่น้อย เพราะหนุ่มตี๋ผิวขาวหน้าหล่อมีแต่รอยโดนย�า 

ทั้งตัวเลย 

"แล้วนี่ได้แจ้งความรึยังอ่ะ นี่มันคดีท�าร้ายร่างกายเลยไม่ใช่เหรอ" 

ฉันลุกข้ึนไปรินน�้าในเหยือกข้างหัวเตียงใส่แก้วแล้วย่ืนส่งให้วิน แต ่

เพราะเห็นว่าแขนเขาก็มีผ้าพันแผลอยู่ ฉันก็เลยป้อนน�้าให้เขาเอง โดยมีป๊า 

กับเฮียสิบช�าเลืองมองพวกเราเป็นระยะๆ 

"หึ...เราไม่แจ้งความให้โง่หรอก ต�ารวจจะไปช่วยอะไรได้ อย่างดีก็แค ่

จับพวกมันเข้าคุกสองสามวันก็คงปล่อย" 

"วิน!" พ่อของวินหันกลับมาหาลูกชายแล้วส่งเสียงดุ

คนถูกดุไม่ได้สะทกสะท้านอะไร แต่เขากลับเค้นเสียงท่ีเต็มไปด้วย 

ความโกรธออกมาอย่างน่ากลัว ราวกับว่าสิ่งที่เขาพูด...เขาจะท�ามันจริงๆ 

"พวกมันจะต้องชดใช้ให้เราด้วยเลือดหัวเท่านั้นล่ะ" 

วินไม่เคยเป็นคนน่ากลัวขนาดนี้ หรือเพราะตลอดเวลาที่ฉันรู้จักกับเขา

มามันก็แค่ผิวเผินเท่านั้น ฉันถอนหายใจก่อนจะเปลี่ยนเรื่องคุย เพราะมือ 

เริ่มจะเย็นเฉียบเข้าไปทุกที 

เราสองคนพ่อลูกเยี่ยมวินราวๆ ชั่วโมงก็ขอตัวกลับ ป๊าโทรไปถามแม่ว่า 

ท่ีร้านยุ่งหรือไม่ ซึ่งก็โชคดีท่ีวันน้ีลูกค้าไม่เยอะมาก ระหว่างทางป๊าเลย 

ขับพาฉันไปหาอะไรกินเป็นมื้อเช้าแล้วคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวิน 

"วนิน่ากลัวจังป๊า" ฉันบอกความรู้สึกออกไปตรงๆ ตอนที่อยู่โรงพยาบาล

หน้าฉันคงซีดมาก 

"ก็คงจะแค้นมากที่ถูกลูบคม น่ีน่ากลัวว่าออกจากโรงพยาบาลแล้ว 

จะตามไปเอาเรื่องพวกนั้น" 

"โตจนจะเข้ามหา'ลัยอยู่แล้วยังจะตีกันให้ได้อะไรอีก แล้วนี่ท�าไมลุงสิบ
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ถึงไม่แจ้งความเอาเรื่องพวกนั้นให้รู้แล้วรู้รอดเลยอ่ะป๊า" 

"เฮยีสบิก็ไม่ได้พูดอะไรเก่ียวกับเรือ่งนีน้กัหรอกนะ แต่ป๊าว่าคนทีเ่ริม่เรือ่ง

น่าจะเป็นวินเองมากกว่า แกเลยท�าอะไรไม่ได้นอกจากคุมความประพฤติ 

ลูกตัวเอง" 

ฉันพยักหน้าช้าๆ อย่างเข้าใจ เพราะจากการสังเกตดูท่าทีของวินมัน 

ก็ไม่แปลกหรอกที่เขาอาจเป็นฝ่ายเร่ิมเร่ืองก่อน แต่ว่า...คนอย่างวินเนี่ยนะ 

จะเป็นฝ่ายพลาดท่าโดนซ้อมขนาดนั้น ปกติเวลาวินไปไหนมาไหนเขาก็ 

มักจะพาพวกลูกน้องเดินล้อมหน้าล้อมหลังอยู่ตลอด สมัยก่อนเขาเคย 

ไปรับไปส่งฉันเพราะต้องกลับทางเดียวกัน ฉันยังรู้สึกเกร็งๆ เหมือนตัวเอง 

อยู่ในดงมาเฟีย หนักข้อเข้าฉันก็พยายามจะถอยห่างจากเขา แต่ไม่คิดเลยว่า

ตอนนี้วินจะกลายเป็นคนที่ฉันไม่รู้จักไปซะแล้ว 

"เกว เดี๋ยวป๊าแวะเอารถไปเข้าอู่หน่อยนะ" 

ป๊าเอ่ยข้ึนมาระหว่างทางที่ก�าลังจะขับกลับบ้าน ฉันเลิกคิ้วนิดหน่อย 

ก่อนจะพยักหน้ารับ ไม่ได้แปลกใจอะไร เพราะมันแทบจะเป็นปกติไปแล้ว 

ที่ป๊ากับเฮียเวจะเอารถเข้าอู่เพื่อแต่งรถ 

"จ่ายค่าปิดปากให้เกวด้วยขนมแล้วกันป๊า ไปนั่งรอนานๆ มันเบื่อ" 

แน่นอนว่าแม่ไม่เคยรู ้เรื่องนี้และไม่ชอบเอามากๆ กับพวกแต่งรถ  

แต่งเครื่องยนต์เสียงดัง แต่ป๊ากับเฮียเวชอบมาก วันน้ีได้โอกาสป๊าก็คงอยาก 

จะเอาไปแต่งให้เรียบร้อย มันคงใช้เวลานานมากแน่ๆ เพราะฉะนั้นฉันจะ 

ไม่ยอมเสียเปรียบโดยไม่ได้ผลประโยชน์หรอก 

อู่รถยนต์ท่ีป๊าขับเข้ามานั้นอยู่ไม่ไกลจากบ้านฉันสักเท่าไหร่ ท่ีน่ีเป็น 

อู ่แบบครบวงจรและดูโอ่อ่ามาก หลังคายกสูง อะไหล่เครื่องยนต์ต่างๆ  

ถูกวางเรียงเก็บไว้บนชั้นอย่างมีระเบียบ ทันทีท่ีป๊าขับรถวอลโว่คันหรูเข้าไป 

ก็มีพนักงานวัยรุ่นสามสี่คนออกมาต้อนรับขับสู้อย่างแข็งขัน 

"ไปนั่งรอป๊าตรงร้านกาแฟไป" 

ฉนัรบัเงนิมาจากป๊าก่อนจะมุง่ไปยังร้านกาแฟทีเ่ลง็เอาไว้ แต่ก็ต้องชะงกั

เม่ือเริ่มสังเกตไปรอบๆ แล้วรู้สึกคุ้นตากับท่ีน่ีมากอย่างกับเคยมา ลักษณะ 
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การวางของ การแบ่งสัดส่วนพื้นที่ซ่อมรถ และ...

"เธอ" 

"เธอ?" 

มันเหมือนกับเดจาวู ฉันพบคนตัวสูงหน้าคมแบบไทยๆ สวมชุดเอี๊ยม 

และถลกแขนเสื้อขึ้นมาถึงข้อศอก เขาไว้ผมทรงสกินเฮดที่ยาวขึ้นมานิดหน่อย 

ใบหน้าเปื้อนคราบน�้ามันเล็กน้อยก�าลังยืนมองมาทางนี้ 

โอ้พระเจ้า...อย่าบอกนะว่านี่คืออู่ที่ฉันมาเปลี่ยนยางล้อในวันนั้น บ้าน่า  

มันอยู่คนละทิศละทางกับวันน้ันเลยนะ แถมฉันก็ไม่ได้ความจ�าเสื่อมถึง 

ขนาดจ�าไม่ได้ว่านี่อาจเป็นอู่ที่มาเปลี่ยนยางล้อนะ! 

"วันนี้มาท�าอะไรเหรอ" เชนเป็นฝ่ายถามฉันขึ้นมา 

ฉันยังคงอ้าปากค้างจนกระท่ังเห็นร่างสูงของใครอีกคนที่โคตรคุ้นเคย

กว่าเชน! ฌานน่ันไง เขาก�าลังยืนคุยอยู ่กับป๊าฉันท่ีอีกฟากหน่ึงของอู ่  

และ...เหอะๆ ต้องเป็นเรื่องเมื่อเช้าแน่ๆ ฉันถึงได้มีโอกาสโคจรมาเจอกับ 

นายตัวยุ่งนั่นอีก!

"พอดีป๊าเราเอารถมาแต่งเครื่องน่ะ" 

ฉนัตอบเสยีงเบาแล้วจ้องไปยังฌานทีเ่หลอืบมองมาทางน้ีเวลาทีป๊่าเผลอ 

"โลกกลมดีนะ วันนั้นเธอก็เพิ่งไปที่อู่เรา วันนี้ก็ยังมาที่อู่เราอีก" 

เชนพูดก่ึงข�าในขณะท่ีกอดอกมองฉันสลับกับฌาน ฉันว่าเขารู้นะว่า 

ที่ฉันโผล่มาที่อู่ของเขาได้มันเป็นเพราะใคร 

"เพ่ือนตัวยุ่งของเธอน่ันแหละที่เอาโปรมาล่อป๊าเรา บอกจะให้เถ้าแก่ 

แถมล้างรถแล้วเคลือบแก้วฟรีไม่คิดตังค์" 

"ฮะ? มันพูดงั้นเหรอ" 

"ก็ใช่น่ะสิ เถ้าแก่เธอขาดทุนย่อยยับแน่ๆ ที่มีลูกน้องแบบนี้" 

ฉันที่ก�าลังจ้องฌานต้องเลื่อนสายตากลับมามองคนตรงหน้า เพราะ 

เสียงหัวเราะซึ่งดังขึ้นมาอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยของอีกฝ่าย 

"ไม่หรอก เราอ่ะได้ก�าไรจะตายไป" 

"หมายความว่าไง" ฉันเลิกคิ้วมองอีกฝ่าย พยายามท�าความเข้าใจกับ 

สิ่งที่เขาพูด ฉันก�าลังพูดถึงเถ้าแก่ที่นี่ แล้วมันมาโยงถึงเชนได้ยังไง
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"ไปกินกาแฟกันเหอะ เราเลี้ยง" 

ดวงตาสดี�าของฉนัมองแผ่นหลงักว้างของอกีฝ่ายอย่างไม่ค่อยเข้าใจนัก 

แต่ในเมื่อเชนเสนอว่าจะเลี้ยงกาแฟ ฉันก็ไม่ปฏิเสธให้เสียน�้าใจ ยังไงเขาก็

เหมือนมีเรื่องจะคุยกับฉันอยู่แล้วนี่ 

"ว่าไงนะ เธอเป็นเจ้าของอู่นี้เหรอ" 

เสียงของฉันไม่ได้ท�าให้เชนหยุดหัวเราะเลย เมื่อเห็นสีหน้าตื่นตกใจ 

ของฉันเขาย่ิงข�าดังกว่าเดิมแบบไม่เกรงใจใครในร้านกาแฟอีก ก็นั่นน่ะส ิ

จะเกรงใจท�าไม ในเมื่อเขาเป็นเจ้าของท่ีน่ี แต่ว่านะ...หน้าตาฉันมันมีอะไร 

ตลกนักเหรอ ท�าไมใครเห็นถึงต้องข�าไม่หยุดตลอด หรือว่าฉันจะหน้าตา 

เหมือนแป๊ะยิ้มจริงอย่างที่เฮียเวชอบล้อบ่อยๆ กันนะ 

"อู่ท่ีเธอไปซ่อมมอ'ไซค์อ่ะเป็นอู่ของพ่อเราเอง วันน้ันเราไปช่วยดูบัญชี

ให้พ่อน่ะ ส่วนท่ีน่ีเป็นสาขาย่อยท่ีเราลงขันกับเพ่ือนๆ เปิดขึ้นมา มันก็คล้ายๆ  

อู่ที่บ้านเรานั่นล่ะ" 

เชนอธิบายหลังจากท่ีหยุดข�า น่ีฉันเข้าใจผิดมาตลอดเลยสินะว่าเชน 

ก็เป็นลูกจ้างคนหนึ่งในอู่เหมือนกัน ตายๆ ฉันหน้าแตกหมอไม่รับเย็บเลยทีนี้ 

"เรานึกว่าเธอเป็นลูกจ้างซะอีก..." 

"เฮ้ย ไม่เป็นไร เป็นใครก็เข้าใจผดิท้ังน้ันแหละ ก็เจ้าของดนัลงมาท�างาน

ไม่ต่างจากเด็กอู่คนอื่นๆ เลยนี่นะ" 

ฉันมองเขาทึ่งๆ ไม่คิดเลยว่าคนท่ีดูแล้วน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกัน 

กับฉันจะสามารถเปิดอู่ใหญ่โตขนาดนี้ได้ เพื่อนๆ ในรุ่นฉันทุกวันนี้ยังคิดแค่ว่า

ตื่นเช้าจะกินอะไร ปิดเทอมจะไปเท่ียวที่ไหนอยู่เลย แต่กับคนตรงหน้า... 

เขาท�าให้ฉันทึ่งแล้วก็นับถือจริงๆ นะ 

"แต่เธอเก่งดีนะ เปิดอู่เป็นของตัวเองได้ขนาดนี้" 

"อืม ไม่หรอก คนที่เก่งน่ะไอ้ฌานต่างหาก" 

หืม? ฉันพูดชมเขา แต่ท�าไมเชนโยงไปถึงอีกคนหนึ่งได้

"คืองี้...หน่ึงในหุ้นส่วนของอู ่ท่ีน่ีคือฌาน ถึงมันจะไม่ได้ลงขันอะไร

มากมาย แต่ก็เพราะมันน่ันแหละที่ท�าให้เราคิดเปิดอู่ แล้วก็ท�าให้ลูกค้าเยอะ
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อย่างนี้" 

ฌานเนี่ยนะ? ฉันท�าหน้าแปลกใจแล้วกัดหลอดกาแฟที่ค้างอยู่ในปาก 

ถึงเจ้าตัวจะดูเป็นงานหลายอย่าง แต่การเปิดอู่ใหญ่โตขนาดนี้มันไม่ใช่เรือ่ง 

ง่ายๆ เลยนะ โดยเฉพาะคนท่ีมีปูมหลังเป็นเด็กก�าพร้าบ้านจนแบบนั้น  

ชีวิตของเขาอย่างกับรายการคนค้นฅน ยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นไปได้เหรอ...

ฉันคงแสดงสีหน้าออกไปชัดเจนมาก เชนเลยเร่ิมอธิบายสิ่งท่ีฉันก�าลัง

สงสัยอยู่ในใจ 

"เราอยากให้เธอมองมนัใหม่นะ เพราะถึงมนัจะเป็นเดก็ก�าพร้าทีห่ลวงตา 

เก็บมาเลี้ยง แต่มันก็มีความขยัน อดทน แล้วก็จริงใจ แล้วมันก็ไม่ได้แกล้ง 

หลอกเธอด้วย มันชอบเธอจริงๆ" 

นี่เขาคงจะไม่ได้ถูกเพ่ือนไหว้วานให้มาเป็นพ่อสื่อพ่อชักอะไรให้หรอก 

ใช่มั้ย ท�าไมถึงได้ออกตัวแรงเชียร์เพื่อนตัวเองขนาดนั้น 

"อย่างวนัก่อน...ทีเ่ธอมาเปลีย่นยางแล้วจ่ายเงนิค่าซ่อม มนัคนืเงนิทัง้หมด 

น่ันให้กับพ่ีเธอ แล้วจัดการออกให้เธอเองทั้งหมด ไอ้ฌานมันเป็นคนชอบใคร 

ก็ทุ่มสุดตัว มันเคยเจอผู้หญิงแย่ๆ มาเยอะ แต่เท่าที่เราดูเธอ...เธอก็ดูเป็นคนดี

ที่ไม่น่าจะรังเกียจอะไรกับแค่เรื่องฐานะใช่มั้ย" 

ค�าพูดของเชนแม้มนัจะฟังดธูรรมดา แต่มนักลบักลายเป็นมดีแหลมคม

ท่ีทะลุเข้ากลางใจฉัน เห็นภายนอกท่าทางดูน่ิมๆ แบบนี้ แต่ความจริงแล้ว 

คนตรงหน้าฉันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ 

"แต่ก็อย่างว่าล่ะนะ...มันคงรุกเธอแรงมากอยู่ จะมองว่าเป็นโรคจิต 

ก็ไม่แปลก ตอนน้ีมันไปท�างานท่ีเซเว่นแถวบ้านเธอแล้วนี่ แถมยังย้ายจาก 

อู่ที่บ้านเรามาท�าที่อู่นี้แทน นั่นแปลว่ามันอยากอยู่ใกล้เธอมากๆ เลยใช่มั้ยล่ะ" 

"..." 

ฉันไม่รู้ว่าจะปฏิเสธยังไงกับข้อเท็จจริงที่เชนยกมากล่าวอ้างท้ังหมด 

หัวใจของฉันมันก�าลังเต้นดังตุบๆ เมื่อคิดทบทวนว่าคนคนนั้นรุกคืบเข้าหาฉัน

ยังไงบ้าง ไม่เคยมใีครท�ากับฉนัแบบนีม้าก่อน ฌานเป็นเหมอืนของแปลกทีฉ่นั

ไม่เคยได้สัมผัส ความรู้สึกของฉันมันก็เลยก�้าก่ึงไม่ไปซ้ายสุดหรือว่าขวาสุด 

สักทาง 
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ฉันขมวดคิ้วแล้วเหลือบสายตามองเชนที่ก็ก�าลังมองมาที่ฉันอยู่เช่นกัน 

หากจะพูดว่าเพราะฌานเป็นเดก็อูฉ่นัจงึรงัเกียจเขาและไม่อยากอยู่ใกล้มนั 

ก็ไม่เชิงว่าเป็นความจริงทั้งหมด แต่ถ้าจะพูดว่าไม่สนใจเรื่องฐานะของเขาเลย

มันก็เป็นไปไม่ได้ ลองคิดดูสิ ถ้าที่บ้านของฉันรู้ว่าฉันก�าลังคุยๆ อยู่กับเด็กอู ่

ทีเ่ป็นเดก็ก�าพร้า พวกเขาจะท�าหน้ายังไง คดิมาถงึตรงน้ีฉนัก็ถอนหายใจออกมา 

ยาวเหยียด รู ้สึกอึดอัดกับความคิดที่ตีกันในหัวราวกับว่าฉันเริ่มชอบฌาน 

ไปแล้วอย่างนั้นแหละ! 

"หวังว่าเธอจะลองเปิดใจดนูะ ฌานมนัก็เหมอืนกับเป็นท้ังเพ่ือนท้ังครอบครัว  

เราอยากให้มนัสมหวังเร่ืองความรกับ้าง แล้วก็...ถ้าเราพูดอะไรเก่ียวกับเธอผดิไป 

หรือมันไม่ใช่อย่างที่เราคิด เราก็คงผิดหวังเหมือนกันนะ" 

"..." 

"ได้เพ่ือนสะใภ้สวยๆ แบบน้ี นอกจากไอ้ฌานจะฟินลืมโลกแล้ว เราก็ 

ฟินด้วยนะ ฮ่ะๆ" 

เพื่อนสะใภ้!...สวย?!! ฉันเนี่ยนะสวย!!

เชนไม่ได้พูดอะไรอีก เขาแค่มองมาที่ฉันย้ิมๆ แล้วลุกขึ้นเดินออกไป 

จากร้านกาแฟ ทิ้งให้ฉันนั่งทบทวนเรื่องที่เขาเพิ่งพูดไปเมื่อกี้อย่างเต็มที่

การเปิดใจเป็นสิ่งท่ีฉันมีปัญหาอย่างมาก ฉันเป็นคนค่อนข้างเก็บตัว 

และไม่ค่อยจะสุงสิงกับใครเท่าไหร่นอกจากคนในครอบครัว แต่พอมาถูกพูด 

จี้จุดจากคนนอกแบบน้ีมันก็ท�าให้ฉันไปไม่เป็นเหมือนกัน น่ีฉันดูเป็นคนท่ี 

ตัดสินคนจากภายนอกขนาดนั้นเลยเหรอ เพียงเพราะว่าฌานจนและเป็น 

เด็กก�าพร้า ฉันก็เลยเผลอแสดงท่าทีไม่ดีใส่เขาออกไปสินะ...

แบบนี้มันไม่ดีเลย ฉันไม่ชอบที่ตัวฉันเป็นแบบนี้เลยสักนิด 

"อ้าว ป๊าเราไปไหน" 

ฉันที่น่ังอยู่ในร้านกาแฟนานกว่าหน่ึงชั่วโมงเดินออกมายังบริเวณที่ 

รถวอลโว่คันโตถูกจอดท้ิงไว้โดยไร้เงาของป๊า ฉันพบเพียงแต่ขายาวๆ ของ 

ใครบางคนที่โผล่พ้นออกมาจากใต้ท้องรถ และเหมือนเขาจะรู้ว่าฉันรอฟัง 

ค�าตอบอยู่ เจ้าตัวเลยสไลด์แผ่นกระดานเลื่อนพาตัวเองออกมาจากท้องรถ 

พร้อมกับพูดจากวนประสาทอย่างที่เขาถนัด 
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"เป็นลูกแหง่ติดพ่อก็ไม่บอก" 

คนที่จะพูดจากวนประสาทด้วยหน้าหล่อชนิดท่ีโคตรท�าให้หมั่นไส้ได ้

ก็มีแต่เขานั่นล่ะ 

ฌานขยับตวัเลก็น้อยก่อนจะใช้แขนยันตวัให้ลกุข้ึนน่ังบนแผ่นกระดานเลือ่น  

ฉันจึงต้องก้มหน้าคุยกับเขาอย่างเลี่ยงไม่ได้ 

"แล้วตกลงป๊าเราไปไหน" 

"ไม่รู้ ทิ้งเธอแล้วม้าง~" 

"นี่!" 

"จ๋า" 

ไอ้บ้านี่...จะมาท�าเสียงจงเสียงจ๋าให้ได้อะไรเนี่ย! 

"เราถามเธอดีๆ ท�าไมเธอต้องเฉไฉด้วย" 

"ก็ไม่ได้อยากเฉไฉ แต่ก�าลังหาเรื่องคุยเพราะคิดถึงอยู่นี่ไง" 

หัวใจฉันกระตุกวูบเพียงเพราะค�าพูดโคตรเสี่ยวของอีกฝ่าย ให้ตายสิ  

ฉนัอยากจะกดัลิน้ตัวเองตาย! ท�าไมฉนัถึงต้องหน้าแดงเพราะประโยคบ้าๆ น่ัน

ด้วยนะ 

"แน่ะ เขินอ่ะดิ" 

แล้วเขายังจะมีหน้ามารู้ทันอีกนะ!

ฉนัพยายามปรบัอารมณ์ตวัเองให้เข้าท่ีเพ่ือจะได้ไม่เผยความรูส้กึตวัเอง

มากเกินไป ไม่อยากจะคิดหรอกนะว่าตัวเองรู ้สึกหว่ันไหวไปกับเขาแล้ว  

เพราะมนัคงจะมแีต่เรือ่งปวดหัวเข้ามาไม่หยุด แถมเมือ่วันทีเ่ขามาส่งฉนัทีบ้่าน

ก็ท�าให้ฉันเสียศูนย์ไม่เป็นปกติแทบแย่ วันนี้ฉันจะต้องตั้งสติดีๆ ผู้ชายคนน้ี

อันตรายและรับมือยากจริงๆ 

"เรารู้เรื่องที่เธอจ่ายค่าซ่อมให้เราแล้วนะ" 

"หืม?!" ฌานร้องเสียงสูงอย่างสงสัย เขาเอียงคอมองก่อนจะพยักหน้า 

ในเวลาต่อมา "ไอ้ปากมากมันเอาไปบอกเกวเหรอ" 

คนตวัสงูละสายตาจากฉนัแล้วหันไปสนใจอปุกรณ์ต่างๆ ทีว่างระเกะระกะ 

อยู่บนพื้น ท�าราวกับว่าพยายามจะเลี่ยงประเด็นนี้ไป 

ซึ่งฉันคิดมาแล้ว เรื่องฐานะอะไรน่ันมันไม่ได้ส�าคัญกับฉันขนาดน้ัน 

Page Garage Senior �����������������.indd   46 3/10/2561 BE   10:29



Garage Senior กฎรักระงับความโสด

47

เพราะถ้ามันส�าคัญฉันจะไม่สนใจเลยว่าจะมีใครมาจ่ายเงินค่าซ่อมรถแพงๆ  

ให้ฉันหรือเปล่า ฉันคงจะดีใจด้วยซ�้าที่มีพ่อบุญทุ่มมาอาสาออกเงินให้ แต่ 

นี่คือฉันรู้สึกไม่ดี และฉันจะไม่ยอมให้ตัวเองเป็นฝ่ายเอาเปรียบใครเด็ดขาด 

ฉันย่อตัวลงมานั่งยองๆ ข้างๆ ฌาน มือหนาของเขาก�าลังเก็บข้าวของ 

ไม่หยุดเพื่อเลี่ยงการพูดคุย 

ฉันได้โอกาสเลยรีบคว้าเอาประแจที่เหลือเป็นช้ินสุดท้ายมาถือไว้  

มันท�าให้มือของฌานแตะโดนมือฉันโดยบังเอิญ เขาจึงเงยหน้าขึ้นมา 

มองฉันแทน 

"เราจะคืนค่าซ่อมให้นะ" ฉันบอกเสียงจริงจังที่สุด

ฌานขมวดคิ้ว ใบหน้าหล่อเหลาน่ันไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่ที่ 

ต้องมาคุยกันเรื่องนี้ เขาถอนหายใจยาวพรืด แล้วใช้น�้าเสียงเข้มๆ พูดกับฉัน

เหมือนต้องการจะดุฉันกลายๆ 

"ที่ออกให้เนี่ย เพราะเราไม่ได้อยากได้เงินจากเกวสักหน่อย" 

"แต่มันไม่มีเหตุผลที่เธอต้องมาออกค่าซ่อมให้เรา..." 

"มีดิ ท�าอะไรสักอย่างให้คนที่เราชอบเนี่ย มันไม่พอเหรอ" 

ฉันนิ่งชะงัก ดวงตาสีด�าจ้องมองอีกฝ่ายท่ีก็จ้องตาฉันกลับอย่าง 

ไม่ยอมแพ้ ดวงตาคมที่มีนัยน์ตาสีอ่อนใสนั่นเหมือนจะดึงให้ฉันหยุดน่ิง 

อยู่กับท่ี ได้สติอีกทีก็ตอนท่ีฌานเอื้อมมือมาดึงประแจไปจากมือฉันแล้ว 

เก็บใส่กล่องอุปกรณ์ 

"เกวจะหนีเรา จะเกลียดเรา หรือเหม็นขี้หน้าเรายังไงก็ได้อ่ะนะ แต่ว่า

อย่ามาห้ามไม่ให้เราท�าอะไรเพ่ือเกว เพราะมันก็เป็นสิทธ์ิของเราที่อยากจะ 

ท�าอะไรให้คนที่เราชอบ โอเคป่ะ" 

ค�าพูดของเขาท�าให้ฉันรู้สึกแย่เป็นบ้า ตลอดเวลาท่ีผ่านมาฉันท�าท่าที

เหมือนเกลียดเขา เหม็นขี้หน้าเขาขนาดนั้นเลยเหรอ ฉันไม่รู ้ตัวเลย และ 

ถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริง...แต่มันก็ไม่ใช่เพราะว่าฉันรังเกียจที่เขาเป็นเด็กอู่

ไม่ใช่เหรอ ฉันไม่ได้แบ่งแยกคนด้วยชนชั้นแบบนั้น คนที่เหยียดคนอื่นแบบนั้น

ไม่ใช่คนแบบที่ฉันอยากเป็น 

ฌานเป็นคนประเภทท่ีท�าให้ฉันรู้สึกผิดได้อย่างง่ายดาย เพียงค�าพูด 
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ไม่กี่ค�าหรือสีหน้าและแววตาของเขาก็ท�าให้ฉันไปต่อแทบไม่ถูก แล้วดูเหมือน

คนตัวสูงก็ไม่คิดท่ีจะฟังค�าอธิบายอะไรจากฉันเลยสักนิด ความจริงท่ีว่า 

ฉันไม่ได้รังเกียจเขาเพราะเรื่องฐานะ ความจริงที่ว่าฉันก็แค่...กลัว 

"เดี๋ยว!" 

เสียงเรียกของฉันท�าให้ฌานท่ีก�าลังจะก้าวออกไปหยุดชะงัก คนตัวสูง

หันหน้ากลับมา คิ้วเรียวยาวของเขาเลิกสูงขึ้นเหมือนรอฟัง 

"ที่เราพยายามหนีเธอ ที่เราพูดไม่ดีกับเธอ ไม่ใช่ว่าเรารังเกียจท่ีเธอ 

เป็นเด็กอู่หรอกนะฌาน" 

ฌานยังคงยืนน่ิง เขาไม่ละสายตาไปจากฉันเลยแม้แต่นิด และมัน 

ท�าให้ฉันประหม่าจนถึงขั้นมือสั่น ฉันไม่รู้เลยว่าตัวเองจะมองไปที่ไหนดี ก็เลย

ก้มหน้าลงเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกับอีกฝ่าย 

"เราไม่ชิน เราไม่เคยถูกจีบ เราท�าตัวไม่ถูก...ถ้าหากว่าสิ่งที่เราท�าไป 

มันท�าให้เธอคิดว่าเรารังเกียจเธอ เราก็ขอโทษด้วยนะ แล้วเรื่องเงินน่ะ... 

เราเข้าใจในความหวังดีของเธอ แต่เราไม่ใช่ผู้หญิงประเภทที่จะเกาะผู้ชายกิน 

มันไม่ยุติธรรม แต่ไม่ได้แปลว่าเราดูถูกเงินของเธอ เธอก็เป็นคนดีคนหนึ่ง 

และเราขอบคุณมากที่เธอหวังดีกับเรา..." 

ไม่รู้ว่าฉันเป็นบ้าอะไรถึงได้พูดพร�่าแบบน้ีออกไป แต่ท่ีแน่ๆ คือฌาน 

นิ่งมาก ไร้ซึ่งการเคลื่อนไหวหรือค�าพูดใดๆ จนกระทั่งเสียงฝีเท้าดังขึ้นในที่สุด 

ฌานขยับเข้ามาใกล้ฉัน ริมฝีปากบางได้รูปสวยนั่นค่อยๆ คลี่เป็น 

รอยย้ิมเล็กๆ มือหนาวางบนหัวอย่างแผ่วเบาก่อนจะถือวิสาสะยีผมฉันจนฟู 

เป็นรังนก เจ้าตัวพยักหน้ารัวๆ ดวงตาของเขาโค้งรับกับรอยย้ิมสวยท่ี 

ไม่ต่างจากแสงตะวัน ราวกับว่าเขามคีวามสขุมากทีไ่ด้ฟังค�าอธิบายจากปากฉนั 

"อื้อ เรารู้" 

แค่สามค�าสัน้ๆ จากเขา...แต่ท�าให้หัวใจฉนัสัน่รัวราวกับมคีนมาตกีลอง

อยู่ตรงกลางอก
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กว่าจะได้กลับบ้านก็ปาไปเกือบสองทุ่ม ฉันใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมง 

ในอู่ซ่อมรถโดยท่ีไม่คิดว่ามันน่าเบื่อเป็นครั้งแรก เพราะอะไรน่ะเหรอ...อืม 

เพราะฌานล่ะมั้ง เขาน่ังซ่อมรถปรับแต่งเครื่องให้ป๊าอย่างขยันขันแข็ง 

แต่ในขณะเดียวกันปากเขาก็ชวนฉันคุยอยู่ตลอดเวลา

น่าแปลกมากท่ีฉันยินดีจะนั่งดูฌานซ่อมรถพร้อมกับคุยกับเขาอย่าง 

ไม่รู้เบื่อ เป็นคร้ังแรกที่ฉันสมัครใจจะนั่งอยู่ใกล้เขาแบบนั้น ส่วนป๊าน่ะเหรอ  

หลังจากท้ิงรถไว้ให้คนตัวสูงแต่งเครื่อง ตัวเองก็ไปจับกลุ่มนั่งคุยกับกลุ่มคน 

รักรถที่เอารถมาเข้าอู่เหมือนกันตั้งหลายชั่วโมง ป๊าไม่ได้สงสัยหรือเอะใจ 

เลยที่ฉันนั่งอยู่เงียบๆ โดยไม่ปริปากบ่น 

ฉันเพ่ิงรู้เองนะว่าฌานอายุมากกว่าฉันตั้ง 2 ปี เขาอายุ 21 ปีแล้วล่ะ  

แถมยังเป็นลูกครึ่งด้วย แต่ถึงเขาไม่เล่าออกมาฉันก็สังเกตได้อยู่ว่าเขาน่าจะ 

มเีชือ้ตะวันตก เขาเล่าให้ฟังว่าแม่ทิง้เขาไว้ทีห่น้าวัดก่อนจะหายตวัไป หลวงตา

จึงเก็บเขามาเลี้ยง ฉันล่ะไม่เข้าใจจริงๆ ว่าท�าไมแม่เขาถึงได้ใจร้ายท้ิงเขาไป

แบบนั้น มันท�าให้ฉันรู้เลยว่าตัวเองโชคดีแค่ไหนที่มีพร้อมขนาดนี้ 

4
ฉันกลายเป็นผู้หญิงใจง่าย!
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อ้อ มีอีกเรื่องท่ีน่าสนใจมากๆ ฌานเริ่มซ่อมรถตั้งแต่สมัย ม.ต้น แล้ว  

เขาเล่าว่าตัวเองมีโอกาสได้ดูหนังเร่ือง Fast and Furious มาเลยเกิด 

แรงบนัดาลใจอยากจะเก่งแบบดอมนิิก ทอเรต็โตพระเอกในเรือ่งบ้าง นอกจาก

เขาจะเป็นเด็กซ่อมรถในอู่ของเชนแล้ว บางครั้งเขาก็ไปรับจ็อบพิเศษตาม 

สนามแข่งรถด้วย แถมเร่ืองน่าแปลกใจที่สุดคืออะไรรู้มั้ย เขาเคยเจอเฮียเวท่ี

สนามแข่งรถเมือ่หลายเดือนก่อน พ่ีชายของฉนัทีช่อบเรือ่งรถก็มแีรงบนัดาลใจ 

มาจากหนังเรื่องนี้เหมือนกัน 

"เจ้...เวลาชอบใครสักคนหนึ่งเน่ีย มันเป็นยังไงเหรอ" ฉันถามขึ้นมา 

หลังจากที่จอทีวีเริ่มข้ึนเอ็นด์เครดิตส์ของหนัง Fast and Furious เชื่อมั้ยว่า 

ฉันดูมาราธอนเลยตั้งแต่กลับมาถึงบ้าน

"วันนี้มาแปลก มีเรื่องอะไรป่ะเนี่ย" 

เจ้เบลที่ก�าลังนั่งทาเล็บเท้าอยู่ตรงปลายเตียงเงยหน้าข้ึนมา ฉันมา 

ขอดูหนังท่ีห้องเจ้เบลเพราะจอทีวีห้องเจ้ใหญ่ท่ีสุดรองลงมาจากห้องน่ังเล่น  

ซึ่งตอนนี้ทีวีที่ห้องนั่งเล่นถูกเฮียเวครองอยู่ 

"ไม่รู้อ่ะเจ้ เกวรู้สึกเหมือนมีเสียงทุบกลองอยู่ตรงนี้...แล้วมันก็หวิวๆ  

บอกไม่ถูกอ่ะ" 

มือข้างขวาของฉันวางบนอกข้างซ้าย เสียงหัวใจดังเป็นจังหวะตุบๆๆ 

แล้วฉันก็รู ้สึกหน้าร้อนผ่าวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เกิดมาจนอายุ 19 ป ี

ฉันไม่เคยถูกใครรุกเข้าหาแบบท่ีฌานท�า แถมตัวเองก็ไม่เคยเกิดอาการใจ 

เต้นโครมครามแบบนี้มาก่อนด้วย 

"สยิวเหรอแก ฮ่ะๆ" 

"โหย ไม่ใช่ละ" 

เจ้เบลหัวเราะก่อนจะปิดขวดน�้ายาทาเล็บแล้วเงยหน้าข้ึนมาคุยกับฉัน

ตรงๆ 

"นี่...ที่ถามเนี่ย ไปปิ๊งใครเข้าเหรอไง" 

"ไม่รู้อ่ะ...ถ้ารู้ก็คงไม่มาถามเจ้หรอกป่ะ" 

"โธ่เอ๊ย น้องสาวผู้อาภัพของเจ้ เกิดมาไม่เคยมีใครมาจีบ แล้วก็ไม่เคย

ชอบใคร น่าเวทนาแท"้ 
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นั่นสินะ ผู้หญิงท่ีโตมาในโรงเรียนสหศึกษาอย่างฉันครองโสดมาตลอด 

19 ปีโดยไร้คนจีบได้ยังไง 

"หรือเกวมีอะไรผิดปกติ เจ้ว่าเกวมีอะไรผิดปกติป่ะ" 

"แกไม่สวยไง" 

ฉันรู้อยู่แล้วป่ะว่าตัวเองไม่สวยน่ะ ถ้าเทียบกับคนในบ้านแล้วฉันนี่ 

ผ่าเหล่าผ่ากอที่สุด ดูอย่างพ่ีชายฉันนะ เฮียเวหล่อมาก ตัวสูงเป็นเปรต  

ขาวอย่างกับซักด้วยไฮเตอร์ หน้าคม แถมย้ิมทีสาวๆ ก็พากันเดินตาม 

เป็นขบวน ส่วนเจ้เบลก็สูงยาวหุ ่นดี เครื่องหน้าทุกอย่างชัดเจน ชัดมาก 

จนบางครั้งก็ท�าให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเจ้อายุจะ 30 แล้ว แต่ถึงอย่างน้ันเจ้เบล 

ก็เคยรบัจอ็บเป็นนางแบบสมยัเรียนนะ ฮอตมาก หนุ่มๆ ตามจบีเยอะเหมอืนกัน 

แล้วฉันล่ะอะไร...ถึงเชนจะเคยบอกว่าฉันสวย แต่ฉันว่าเขาแค่อยากจะ

ปลอบใจฉันมากกว่า เห็นหน้าเขาตอนหัวเราะท่ีฉันท�าหน้าเหวอใส่ ฉันก็ 

รู้แล้วล่ะว่าตัวเองต้องหน้าตาตลกมากแน่ๆ

เจ้เบลพยายามอย่างย่ิงในการกลั้นข�า นางแกล้งแหย่แซวฉันเล่น  

แต่ทุกครั้งท่ีหันมามองหน้าฉัน พ่ีสาวก็จะเอาแต่หัวเราะอยู่น่ัน เธอต้องใช ้

ความพยายามประมาณนาทีเชียวกว่าจะหยุดหัวเราะแล้วคุยกับฉันต่อได้  

เออ ฉันว่าจริงแล้วล่ะ หน้าตาฉันมันจะต้องมีปัญหาแน่ๆ ท�าไมเวลาใครมอง 

ก็จะต้องข�า ต้องย้ิม...เฮ้อ เกิดมามีกรรมเหมือนหน้ามีป้ายแปะบนหน้าผาก 

ว่า 'ตลก เชิญหัวเราะได้' อยู่ตลอด กลุ้มใจ 

"บ้า น่ีแกเชื่อที่ฉันพูดด้วยเหรอ แกก็แค่เข้าถึงยากนิดหน่อยเท่านั้นเอ๊ง 

แล้วจะว่าไปอ่ะนะ ไม่ใช่ว่าแกไม่เคยมีคนมาชอบซะที่ไหน ไอ้วินไง" 

"หา? วิน?" 

จะเป็นไปได้ยังไง เขาไม่เคยมีท่าทีอะไรท�านองนั้นกับฉันสักหน่อย  

แต่ดูเหมือนเจ้เบลจะไม่เห็นด้วยแฮะ 

"เจ้เห็นนะเมื่อตอน ม.ห้า ที่แกกลับบ้านกับมันบ่อยๆ อ่ะ สายตามัน 

เวลามองแกงี้นะ โหย เต็มไปด้วยความรัก" 

"เกวไม่เห็นรู้สึกเลย วินกับเกวก็แค่เพื่อนกัน" 

"นี่ไง ก็แกไม่ได้สนใจเขา แกก็หาว่าเขาไม่รู้สึก จะว่าโง่ก็ได้ จะว่าซื่อก็ดี 
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สงสัยแกต้องเจอคนประเภทรุกแรงอ่ะถึงจะรู้สึกตัว แต่ก็ดีละล่ะที่แกไม่ได้

พิศวาสมัน ดูวินมันเป็นเด็กเกเรไม่ใช่น้อยเลยนะ" 

รกุแรง? แบบฌานน่ะเหรอ? ให้ตายเถอะ แค่คดิถึงใบหน้ากวนประสาท

ของเขาที่มักมีรอยย้ิมยียวนประดับอยู่บนใบหน้าเข้มๆ นั่น มันก็ท�าให้ฉัน 

รู้สึกอายขึ้นมาจนไม่กล้าคิดต่อแล้ว 

"พอละๆ นอกเร่ืองใหญ่ละเจ้...ตกลงว่าไอ้การชอบใครสักคนเนี่ย  

มันเป็นยังไงกันแน่" 

"ฉนับอกแกไม่ได้หรอก แกต้องลองได้สมัผสั ได้รู้สกึ ได้ใกล้ชดิกับมนัเอง

ถึงจะรู้~" 

ดวงตาสีเข้มของฉันหรี่เล็กลงเพ่ือเค้นค�าตอบจากปากคนเป็นพ่ี แต ่

ดูเหมือนเจ้เบลจะไม่สนใจแถมยังปาหมอนอิงใส่หน้าฉันอีกแน่ะ 

"แกต้องลองเปิดใจย่ะ ไม่งั้นก็เตรียมตัวปิดอู่ ซิงตลอดชาติเถอะ!" 

"ไม่ได้ช่วยอะไรเล้ย" 

ฉันบ่นกระปอดกระแปดแล้วท้ิงตัวลงนอนบนเตียง เพดานห้องเจ้เบล

ตอนนี้มันไม่ใช่สีพีชเหมือนปกติอีกแล้ว เพราะบนนั้นมันมีหน้าของนายตัวยุ่ง

แปะอยู่เต็มไปหมดเลย 

ท�าไมฉันถึงมีอาการแบบนี้นะ ท�าไมฉันถึงคิดเรื่องของฌานตลอดเวลา 

มันเหมือนว่าฉันสนใจเขา หรือความจริงแล้วฉันก�าลังคิดถึงเขา! 

"อ้าว แล้วนั่นแกจะไปไหน" 

"จะไปเซเว่น" 

"ตอนนี้เนี่ยนะ" 

"อื้อ" 

ในเมื่อไม่มีใครสามารถให้ค�าตอบกับฉันได้นอกจากตัวเอง ฉันก็คง 

จะต้องลองพิสูจน์ดูสักคร้ังว่าไอ้อาการบ้าบอที่ฉันเป็นอยู่เน่ียมันใช่อาการ 

ที่เขาเรียกว่าคิดถึงใครสักคนหนึ่งหรือไม่ ถ้ามันใช่...ฉันก็ต้องแก้ความคิดถึง

ด้วยการไปเจอต้นเหตท่ีุท�าให้คดิถึง เอ่อ...ฉนัว่าตวัเองชกัจะพูดจาไม่รูเ้รือ่งแล้ว

ฉันเดินกลับไปท่ีห้องแล้วคว้าเสื้อกันหนาวตัวยาวมาคลุมทับชุดเสื้อยืด

กางเกงขายาวของตัวเอง ย่องลงมาชั้นล่างก่อนจะสอดส่ายสายตาดูว่าเฮียเว
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ยังนั่งดูทีวีอยู่หรือไม่ ซึ่งเฮียก็ก�าลังดูทีวีอย่างจดจ่ออยู่ 

ฉันค่อยๆ ย่างเท้าออกมาหน้าบ้าน เปิดประตูอย่างเงียบเชียบที่สุดแล้ว

เดนิออกไปเซเว่น หมายมาดเตม็ท่ีว่าจะต้องพบตวัต้นเหตทุีท่�าให้ฉนัรูส้กึแปลกๆ 

ตลอดเย็นมานี ้แต่ผดิคาด...เพราะยังไม่ทันทีฉั่นจะได้ก้าวเท้าออกจากประตร้ัูว 

ฉันก็พบร่างสูงแสนคุ้นตาก�าลังนั่งอยู่บนเวสป้าสีชมพูที่หน้าบ้าน 

ฌานแหงนหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าราวกับก�าลังนั่งชมดาว ทั้งๆ ที่มัน

ก็ไม่มีดาวสักดวง จนกระทั่งฉันปิดประตูรั้ว ร่างสูงจึงละสายตาจากฟ้าแล้ว 

หันมามองฉัน เขามีท่าทีแปลกใจเล็กน้อย แต่ก็เปลี่ยนเป็นส่งย้ิมให้พร้อมกับ

โบกมือแทน 

"มาท�าอะไรหน้าบ้านเราอ่ะ" 

ฉันเป็นฝ่ายเอ่ยปากถามเขาก่อนเป็นครั้งแรกทั้งๆ ที่ปกติฉันแทบจะ 

ว่ิงหนีเขาไปสุดขอบโลก ฌานย้ิมเล็กน้อย เขาเลิกคิ้วข้ึนข้างหน่ึงเหมือนจะ 

ถามฉันเป็นนัยๆ ว่า 'กินยาผิดขวดมาหรือเปล่า' ฉันรู้สึกเก้อเขินจึงรีบเปลี่ยน

หัวข้อทันที

"อ๋อ มาดูรถบ้านเราสินะ" 

ฌานหัวเราะเสียงดังก่อนจะส่ายหน้าไปมา 

"เปล่า" 

"แล้ว...มาท�าไม" 

คนตัวสูงจ้องมองฉันไม่ต่างจากเด็กน้อย เขาคงข�ากับค�าถามงี่เง่าที่ฉัน

โพล่งถามออกไป แต่สุดท้ายเขาก็ถอนหายใจ ก่อนจะตอบฉันด้วยเสียงนุ่ม 

น่าฟังที่สุดว่า

"คิดถึงมั้ง" 

คิดถึงเหรอ... 

"วันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกัน มันเอาแต่คิดถึงหน้าเธอตั้งแต่ตอนเย็น 

หยุดคิดไม่ได้ก็เลยมานั่งมองหลังคาบ้านเธอแก้คิดถึง" 

ฉนัไม่รู้ว่าตวัเองท�าสหีน้ายังไงออกไป แต่แก้มของฉนัมนักลบัร้อนขึน้มา 

แค่เขามาน่ังมองหลังคาบ้าน ท�าไมฉันจะต้องรู้สึกแปลกๆ ด้วย หัวใจก็ยัง 

จะมาเต้นโครมครามอีก 
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"แค่ดูก็ผิดงั้ย" 

คราวนี้กลายเป็นฉันซะเองที่ถูกเขาต้อนกลับ ฌานเอียงคอมองและ 

ท�าหน้าเหมอืนอยากจะรู้จริงๆ ว่าท่ีเขาท�าเน่ียมนัผดิจรงิๆ รเึปล่า ซึง่...มนัไม่ผดิ 

ไม่มีกฎหมายข้อไหนห้ามมานั่งดูหลังคาบ้านใคร 

"แล้วนี่จะออกไปไหนดึกๆ ดื่นๆ" เสียงนุ่มของฌานถามขึ้นท่ามกลาง

ความเงียบท�าให้ฉันสะดุ้งนิดหน่อยเพราะความคิดก�าลังแล่นไปไกล

"เอ่อ...เซเว่น" 

"จะแวะไปหาเราเหรอ เสียดายจังวันนี้เราไม่มีกะ" 

"บ้า เราจะไปซื้อของเหอะ" 

ฉันเผลอพูดตอบไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเขาต้องจับได้แน่ๆ ว่าฉันร้อนตัว

ฌานมองฉันย้ิมๆ เขาไม่ได้พูดอะไร ซึ่งเขาเมตตาฉันมากนะที่ไม่พูด 

อะไรอีก ไม่งั้นฉันจะต้องท�าตัวเองขายหน้ามากกว่านี้แน่ๆ 

"งั้น...ให้เราไปส่งมั้ย" 

คนตัวสูงเอ่ยปากถาม เขาบุ้ยหน้าไปยังเวสป้าที่ตนนั่งอยู่ ฉันมองมัน 

สลับกับมองหน้าของฌาน รู้สึกเกร็งแปลกๆ ไม่รู ้ว่าจะตอบตกลงหรือว่า 

แกล้งเล่นตัวปฏิเสธต่อไปดี 

เอ๊ะ เดี๋ยวก่อนนะ ฉันเคยแกล้งเล่นตัวปฏิเสธเขาตั้งแต่เมื่อไหร่กันล่ะ

"ว่าไงครบัคณุผูห้ญิง" รอยย้ิมสวยเก๋ของฌานมนัเข้าข่ายสิง่ผดิกฎหมาย

เลยนะ เพราะเห็นทีไรก็เหมือนก่ออาชญากรรมกับความรู้สึกได้ตลอด "เดินไป

ปากซอยมันเหนื่อยนะ..." 

น�้าเสียงก่ึงเย้าของเขาท�าให้ฉันเกือบหลุดย้ิมออกมา ความจริงมัน 

ไม่ได้ไกลขนาดนั้นสักหน่อย ในเมื่อเขายังเดินมาส่งฉันอยู่เลย แต่...รอยย้ิม 

เชิญชวนนั่นมันก�าลังล่อลวงฉัน ฉันกลายเป็นคนใจง่ายเพราะรอยย้ิมของเขา

นั่นล่ะ!

"แล้วอย่ามาเรียกค่าน�้ามันทีหลังล่ะ" 

ฉันปีนขึ้นไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของฌานจนได้! แถมมองจากกระจก

ส่องข้างรถฉันก็เห็นเขายิ้มกริ่มอยู่ด้วย จะดีใจออกนอกหน้ามากเกินไปแล้ว 

"อากาศดี๊ดีเนอะ" 
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ดีกับผีน่ะสิ! สายตาของฌานมองผ่านกระจกมาสบเข้ากับสายตาฉัน 

ที่ลอบมองเขาอยู่ก่อนหน้า ตาคมๆ น่ันเหมือนส่งรอยย้ิมให้ฉันผ่านสายตา  

ฉันเลยต้องเบนหน้าหนีไปทางอื่นเพราะรู้สึกหวิวแปลกๆ 

คนตัวสูงไม่พูดอะไรอีก เขาสตาร์ตรถแล้วขับออกไป บรรยากาศ 

ตอนกลางคืนที่เงียบเชียบท�าให้ฉันระแวงไม่น้อยว่าอาจพลาดท่าไว้ใจคน 

ง่ายเกินไป แต่ฌานก็ไม่ได้ท�าอะไรให้ฉันเป็นกังวลนัก เขาขับรถด้วยความเร็ว

พอเหมาะ ท้ังยังชะลอทุกครั้งที่มีหลุมบนถนน จนมาถึงเซเว่นเขาก็จอดรอฉัน

อยู่ด้านนอกเพื่อให้ฉันลงไปซื้อของได้สะดวก 

พูดก็พูดเถอะนะ แอบมองเขาจากตรงน้ีแล้ว ไหล่ของฌานกว้างมาก 

ทีเดียว แถมยังดูน่าซบแปลกๆ อีก เฮ้ย!! เกว แกคิดอะไรบ้าๆ เนี่ย 

ตื๊อดือ~

ฉันเดินเลือกซื้อของในเซเว่นเพียงไม่นาน เพราะความจริงแล้วที่ฉัน 

ตัง้ใจมาทีน่ี่ก็เพ่ือมาเจอเจ้าตัวปัญหาทีน่ั่งผวิปากอยู่ตรงรถเวสป้าคนนัน้นัน่ล่ะ 

ฉนัอยากรู.้..อยากพิสจูน์ อยากตอบค�าถามให้ตวัเองได้ว่าท่ีฉนัมอีาการแปลกๆ 

แบบนี้ มันเป็นเพราะฉันก�าลังตกหลุมรักผู้ชายคนนี้จริงเหรอ 

แล้วถ้ามนัเป็นอย่างน้ันล่ะ ฉนัจะเป็นผูห้ญิงทีใ่จง่ายมากท่ีสดุในสามโลก

เลยใช่มัย้ เพียงเวลาไม่นานฉนัก็หวัน่ไหวกับเขาเน่ียนะ! แถมการตกหลมุรกัเขา

มันน่ากลัวจะตาย...คนอื่นจะว่ายังไง แล้วฉันจะยอมรับความรู้สึกตัวเอง 

ที่เกิดขึ้นกับคนแปลกหน้าได้จริงๆ น่ะเหรอ วัฒนธรรมและจารีตท่ีได้รับ 

การสอนสั่งมามันท�าให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงไม่ดียังไงก็ไม่รู ้ แต่ฉัน 

ก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่ดีว่าตัวเองก�าลังพะวงอยู่แต่กับเร่ืองของเขา โอ๊ย ไม่ได้การ  

ฉนัต้องหาค�าตอบให้ตัวเอง เร่ิมจาก...ลองพยายามรูจ้กัเขาจรงิๆ จงัๆ ดแูล้วกัน!

"อ่ะ" 

"หือ?" 

ฌานร้องในล�าคอเมื่อสัมผัสเย็นๆ จากไอศกรีมแนบอยู่ที่แขน ฉัน 

เขย่าไอศกรีมไปมาอีกครั้งเพ่ือให้เขารีบรับไปแกะกิน ฌานมองไอศกรีมย้ิมๆ 

แล้วก็รับมันไปแกะห่อออก ท่ีฉันซื้อมาให้เขาก็เพ่ือตอบแทนเรื่องที่เขาช่วยฉัน

ซ่อมรถเมื่อวันก่อนนั่นแหละ 
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"ขอบใจนะ น่ารักจัง" 

น่ีใจคอกะจะหยอดให้ฉันตายเลยใช่มั้ย ฉันพยายามฝืนตัวเองไม่ให ้

ลงไปดิ้นเหมือนสาวเวอร์จิ้นไร้เดียงสา แล้วเลือกน่ังตรงส่วนที่ว่างของเวสป้า 

เว้นระยะห่างให้มากที่สุดแม้ว่าตัวเองแทบจะตกรถอยู่แล้วก็ตาม 

"ท�าตัวแปลกๆ นะเรา" 

ฌานเป็นฝ่ายเปิดบทสนทนา เขาก�าลังดูดไอศกรีมและใช้ดวงตาสีอ่อน 

ของตนมองมาที่ฉันอย่างสงสัย 

"อือ เราก็ว่าตัวเองท�าตัวแปลกๆ เหมือนกัน" 

ฉันยอมรับแต่โดยดี ไม่รู้ว่าจะมานั่งโกหกให้ได้อะไรอีก มันเหน่ือยนะ 

ต้องแกล้งท�า ต้องตีเนียน ต้องเก็บความรู ้สึกต่างๆ ไว้ใต้หน้านิ่งๆ ทั้งท่ี 

อยากจะกร๊ีดหรือบอกให้เขารู้ว่าฉันเขินน่ะ ไม่รู ้สิ ฉันว่าผู้หญิงไทยทุกคน 

มันก็ต้องเคยเป็นแบบน้ีด้วยกันทั้งน้ันป่ะ การที่เราตั้งป้อม เล่นตัว ไม่ยอม 

เผยใจให้อีกฝ่ายง่ายๆ ก็เพราะเราไม่อยากจะดูเป็นคนใจง่ายน่ะ 

ฌานหัวเราะเบาๆ เขาเลิกคิ้วเหมือนจะถามต่อว่าแล้วยังไง 

"เชนเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเธอ เขาขอให้เราเปิดใจมองเธอใหม่" 

"ไอ้เวรน่ีข้ีแส่ชะมดัเลยนะว่ามัย้" ฌานพูดย้ิมๆ เป็นสหีน้าท่ีเขาแสดงออก

ตลอดเวลาที่อยู่กับฉัน "แล้วยังไง เกวอยากจะเริ่มต้นรู้จักกับเราแล้วเหรอ" 

"ก็มีหลายอย่างที่อยากจะรู้น่ะนะ" 

"อยากรู้อะไรก็ถามเลยครับ ผมพร้อมจะตอบทุกอย่าง" 

ดวงตาของฌานเป็นประกายมากเมื่อกระทบกับแสงไฟ เท่าท่ีฉัน 

สังเกตดูหน้าตาอย่างเขามันไม่น่าจะมาเป็นเด็กอู่ซ่อมรถได้เลยนะ เขาควร 

จะไปเป็นนายแบบหรืออะไรเทือกน้ันมากกว่า ไหนๆ ช่วงน้ีวงการบันเทิง 

ในประเทศไทยก็นิยมหนุ่มหล่อตัวสูงสไตล์ลูกครึ่งๆ แบบมาริโอ้อะไรอย่างนี ้

อยู่แล้วด้วย เชื่อฉันเถอะว่ามาริโอ้มีสะเทือนถ้าเจอคู่แข่งอย่างเขาเนี่ย 

"เล่าเรื่องเธอให้ฟังอีกหน่อยสิ เราจะได้รู้จักเธอมากขึ้น" 

เมื่อตอนเย็นถึงเราจะคุยกันไปเยอะแยะแล้ว แต่มันก็มีอีกหลาย 

อย่างท่ีดูเหมือนฌานพยายามจะไม่พูดถึงมัน อย่างเช่นเรื่องความเป็นมา 

ของเขาในเชิงลึก เหตุผลว่าท�าไมเขาถึงมาชอบฉัน หรือไม่ก็เร่ืองท่ีท�าไมเขา 
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ไม่ถอดใจยอมแพ้ในการจบีฉนั...เอิม่ นีฉ่นัดเูป็นพวกสอดรูส้อดเหน็มากเกินไป

มั้ยนะ 

"ไม่เอาอ่ะ ไม่เห็นสนุก..." ฌานว่าเสียงคล้ายคนงอแง ซ่ึงฉันก็ไม่ได้ 

ถามเอาสนุกป่ะวะ

"ผลัดกันเล่าดีกว่าป่ะ เราก็อยากรู้จักเกวให้มากขึ้นอีกเหมือนกัน" 

"ก็..." 

"ก็ได้ โอเค ตกลง ดีล" 

น้ิวเรียวยาวของฌานชีห้น้าฉนัเหมอืนเป็นการปิดปากไม่ให้ปฏิเสธอะไร

ได้อีก คนบ้าอะไรเอาแต่ใจชะมัด

"งั้นเริ่มเล่าละนะ..." 

ฌานกดัไอศกรมีค�าสดุท้ายจนหมด เขาก็กระแอมกระไอแล้วเริม่ท�าหน้า

เหมอืนจะเล่ามหากาพย์อะไรสกัอย่างให้ฉนัฟัง เห็นท่าทีขงึขังเล่นใหญ่แบบน้ัน

ฉนัก็อดท่ีจะหวัเราะไม่ได้ ฌานจงึยกนิว้ขึน้มาจปุากตวัเองแล้วบอกให้ฉนัเงยีบ

ตั้งใจฟังเขา 

"ผมชื่อฌานนะครับคุณผู้หญิง อายุ 21 ขวบ คิดว่าน่าจะเกิดราศีสิงห์ 

เลือดกรุ๊ปบี ตอนนี้เรียนอยู่ปีสอง" 

"เธอเรียนมหา'ลัยด้วยเหรอ" 

ตอนแรกที่ฌานบอกว่าเขาต้องออกค่าเล่าเรียนเอง ฉันคิดว่าเขาจะ 

เรียนแค่ระดับมัธยมหรือไม่ก็ ปวช. ปวส. แล้วมาท�างานซะอีก 

"เป็นเด็กอู่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกเรไม่ยอมเรียนมั้ยอ่ะ ผมก็เรียน

มหา'ลัยเหมือนคุณนั่นแหละ" 

"แล้วเธอเอาเงินท่ีไหนไปเรียน เงินที่ท�างานพิเศษน่ะเหรอ พอเหรอ  

ค่าใช้จ่ายตั้งเยอะแยะ ไหนจะค่าหน่วยกิต ค่าหอ ค่ากิน ค่าท�าโปรเจ็กต์อีก" 

"พอดิ ก็ท�างานต้ังหลายท่ี อันท่ีจริงหลวงตาก็ช่วยบ้างอ่ะนะ แต่ก็ 

ไม่ค่อยกล้ารับทั้งหมดหรอก" 

"เธอเป็นเด็กวัด แล้วไม่ต้องกลับไปนอนวัดเหรอ" 

"ตอนเด็กน่ะใช่ ต้องนอนวัด แต่โตขึ้นมันก็ต้องมีขยับขยายชีวิตกัน 

บ้างป่ะ ท�างานมีตังค์เก็บมันก็ควรจะออกมาใช้ชีวิตด้วยล�าแข้งตัวเองดิ" 
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"โห" 

ฉนัท่ึงในความสามารถของเขาชะมดั เขาก็อายุมากกว่าฉนัแค่สองปี แต่

ท�าไมถึงได้ดูเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้ ผิดกันกับฉันและบรรดาเพื่อนๆ ที่ล้วนมาจาก

บ้านท่ีมีฐานะ พวกเราทุกคนไม่เคยมีใครต้องออกไปท�างานพิเศษเพ่ือหาเงิน 

ส่งเสียตัวเองเลย อยากจะได้อะไรก็แค่ออกปากขอพ่อกับแม่เท่าน้ัน แต่กับ

ฌาน...เขาต้องหาทุกอย่างมาด้วยตัวเอง น่าทึ่งชะมัด 

"ที่จริงแล้วโดนไล่ออกมามากกว่า" 

ฉันขอทวงคืนความประทับใจเมื่อกี้ ถือซะว่าฉันไม่ได้พูดแล้วกัน -_-^ 

"ตอนเราอยู่ ม.ต้น เรารู้จักกับพ่ีคนหนึ่ง เขาเป็นนักดนตรีเล่นกลางคืน 

อยู่ในผับ เราสนใจเลยขอตามไปเรียนกับพ่ีเขา หลวงตารู้ก็เลยฟาดเราซะ 

เนื้อแตก แล้วก็สั่งห้ามไม่ให้ไปคลุกคลีกับพวกนักดนตรีอีก เราก็คิดนะ... 

ว่าท�าไมวะ ไม่ได้ไปท�าอะไรไม่ดี ไม่ได้กินเหล้าเมายา แค่ไปเล่นดนตรี ท�าไม

ต้องห้าม ไปๆ มาๆ ก็เลยทะเลาะกัน สดุท้ายก็เลยต้องเลอืกระหว่างท่ีซกุหวันอน

กับความชอบ เกวพอจะรู้ป่ะว่าเราเลือกอะไร" 

"เธอเลยออกมาอยู่คนเดียวตั้งแต่ ม.ต้น เลยน่ะเหรอ" 

มนัมคีนแบบน้ีอยู่บนโลกจรงิๆ ด้วยสนิะ คนทีเ่ลอืกเดนิตามฝันของตวัเอง  

เลือกในสิ่งที่ตัวเองรัก ต่อให้ล�าบากแค่ไหนก็ไม่ย่อท้อน่ะ เหมือนฉันกับเขา 

จะอยู่กันคนละโลกเลยแฮะ 

"ใช่ ล�าบากอยู่เหมือนกัน แต่ก็ได้เงินจากการไปเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านที่พี่

เขาไปเล่นบ้าง พอฝึกตีกลองไปเรื่อยๆ เข้าก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ต พอจะมีเงินเก็บ 

กม็าเช่าหออยูข้่างนอก หลวงตากต็ามให้กลบัไปอยูว่ดัหลายทนีะ แต่คงเพราะ 

ไอ้นี่..." 

ฌานยกแขนขึ้นมา เขาชี้ให้ฉันดูรอยสักรูปนกสยายปีกของตัวเอง

"เราสักตอนอยู่ ม.ปลาย หลวงตาคงเห็นว่าป่วยการกับไอ้เด็กเวรนี่มั้ง 

เลยเลิกตาม ฮ่าๆ" 

ตอนนี้ฉันว่าตัวเองเข้าใจความหมายของรอยสักรูปนกสยายปีกของเขา

แล้วล่ะ เขาคงจะต้องการอิสระและการออกไปผจญภัยเหมือนพวกนกสินะ 

"แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดไม่กลับไปไหว้ท่านหรอกนะ ไหนๆ ท่านก็เลี้ยงมา 
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จนโตขนาดนี ้ตอนน้ีท่านก็เข้าใจแล้วล่ะว่าเราชอบอะไร รกัอะไร เลอืกอะไร แล้ว 

ท่านก็ไม่ห้าม ถือว่าเอ็งโตแล้วต้องรู้จักรับผิดชอบตัวเองให้ได้ เราก็รักท่าน

เหมือนพ่อน่ันแหละ แล้วพอดีกับที่รู้จักไอ้เชน เราเลยไปท�างานท่ีอู่บ้านมัน  

แล้วก็ตั้งวงดนตรีด้วยกัน" 

"ชีวิตเธอดูน่าทึ่งอย่างกับนิยายเลย" 

"แต่มันไม่ใช่นิยายน่ะสิ มาเล่าตอนนี้มันก็เหมือนรสชาติของชีวิต แต่ 

ตอนที่เผชิญกับมันจริงๆ ก็หนักเอาเรื่องเลยล่ะ" 

"แล้วพ่อแม่ของเธอ...ไม่คิดจะตามหาบ้างเหรอ" 

ฌานนิ่งไปกับค�าถามของฉัน เขาทอดสายตามองออกไปไกล นี่ฉัน 

เผลอถามอะไรท่ีไม่ควรถามรึเปล่า...ท�าไมปากฉันมันถึงไปไวกว่าความคิด  

เขาดูเป็นคนเข้ากับคนอื่นง่ายก็จริง แต่บางเรื่องฉันก็ควรจะให้พ้ืนที่ส่วนตัว 

กับเขา ไม่ก้าวก่ายกันแบบนี้ โอ๊ย อยากจะตีปากตัวเองจัง 

"เอ่อ ขอโทษนะทีเ่ราละลาบละล้วงน่ะ ถ้าไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบก็ได้" 

"ไม่หรอก มันเป็นเร่ืองจริงท่ีเราไม่มีพ่อไม่มีแม่ ถามว่าเคยคิดอยาก 

ตามหามั้ยก็เคยนะ แต่จะเริ่มจากตรงไหนล่ะ เงินก็ไม่ค่อยมี" 

"..." 

"พ่อแม่เราเป็นใครก็ไม่รู้นะ แต่ตอนเด็กๆ ก็เคยหลับตาจินตนาการ 

อยู่บ้างว่าพ่อกับแม่เราน่าจะเป็นราชาราชินีสักประเทศท่ีโดนกบฏแล้ว 

ต้องอพยพมาเมืองไทย พอคลอดเราเลยต้องท้ิงเราไว้แล้วก็พากันหนีตาย  

ฮ่าๆๆ" 

ฉันไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะหัวเราะให้กับชีวิตของตัวเองแบบนั้น เขา 

ท�าเหมือนกับว่าเป็นเรื่องตลกได้ยังไง ทั้งๆ ที่มันหดหู่ออกขนาดนี้ 

"ก็นะ จินตนาการตอนเด็ก แต่พอโตมาก็ไม่ค่อยจะได้คิดแล้วล่ะ พ่อแม่

จะเป็นใครก็ช่างเหอะ รู้แค่ว่าไม่ใช่คนไทยแล้วก็ต้องหน้าตาดีมากก็น่าจะ

พอแล้ว จริงป่ะ ไม่งั้นจะผลิตลูกหน้าตาดีขนาดนี้ได้ไง" 

ฉันรู ้สึกเหมือนโดนฌานลากลงนรกแล้วจับเหว่ียงขึ้นไปบนฟ้าแล้ว 

ตบลงบนดินหลายร้อยครั้ง ถ้าไม่เข้มแข็งมากเขาก็คงจะบ้ามากท่ีสามารถ 

ท�าใจกับเรื่องเลวร้ายในชีวิตได้ 
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"แล้วเกวอ่ะ" 

"หา? เรา?" 

"อือ เราอยากฟังเรื่องของเกวบ้าง" 

"โอ๊ย เรื่องของเรามันไม่น่าตื่นเต้นเท่าเรื่องของเธอหรอก ก็แค่เด็กมัธยม

ปลายธรรมดาๆ ตอนเช้าไปเรียน กลางวันนั่งเม้าท์กับเพื่อน ตกเย็นก็กลับบ้าน 

เสาร์อาทิตย์ก็ไปเรียนพิเศษเตรียมแอดฯ ไม่มีอะไรหวือหวาสักนิด" 

ฉันเล่าเร่ืองของตัวเองโดยแทบจะไม่คิดเลย มันคือความจริงนี่... 

ชีวิตฉันมันไม่มีอะไรหวือหวาน่าตื่นเต้น ก็แค่ลูกสาวคนเล็กของบ้านท่ีเรียน

โรงเรียนเอกชนค่าเทอมแพงๆ วันๆ ก็คิดแค่ว่าจะเข้ามหา'ลัยอะไร แล้วก็ไป 

เรียนพิเศษ กินเล่นเที่ยวนอน จะว่าไปชีวิตฉันนี่มันดูไร้ค่ายังไงชอบกลแฮะ 

"เหรอ แต่เราว่าน่าสนใจออก เดก็ผูห้ญิงท่ีต้องขนของหนกัๆ ขีม่อเตอร์ไซค์ 

ไปส่งของช่วยท่ีบ้านท้ังๆ ที่ก็ดูออกจะรวย แถมยังดูแลตัวเองได้ ไม่รังเกียจ 

คนจน ไม่แบ่งแยกชนชั้น มีน�้าใจ ย้ิมสวย น่ารัก ขี้โมโห เห็นทีไรก็มองเพลิน  

มีเสน่ห์ออก" 

เขาชมฉันงั้นเหรอ...ข้อดีมากมายที่ฉันมองไม่เห็น แต่ฌานกลับเห็น 

และพูดมันออกมาไม่หยุด 

"ตลก...ที่พูดมาไม่เห็นเหมือนเราสักนิด" 

ฉันพยายามปฏิเสธ แม้ว่าใจจริงจะรู้สึกเขินกับการใส่ใจของเขา แค ่

การสังเกตเล็กๆ น้อยๆ แต่เขาก็สามารถมองหาข้อดีของฉันได้ไม่ยาก มัน 

ท�าให้ฉันรู้สึกตัวลอยแบบแปลกๆ เหมือนดีใจที่ได้รับค�าชม 

"แถมยังจิ้นด้วย" 

เสียงกระซิบนั่นดังมาจากฌานที่แอบขยับเข้ามาใกล้จนแทบจะชิดกัน

จิ้น?!! หมายถึงยังเวอร์จิ้นน่ะเหรอ!! 

"ทะลึ่ง!!" ฉันผงะถอยห่างจากเขาด้วยความตกใจ แล้วใช้มือตีเข้าที ่

ท่อนแขนของอีกฝ่าย แต่เจ้าตัวก็ยังไม่หยุดพูด 

"เวลาเขินก็น่ารักนะ มองหน้าเกวทีไรนี่เราย้ิมตลอดเลย เห็นแล้ว 

อารมณ์ดีอ่ะ" 

ใบหน้าของฌานหันมาจ้องหน้าฉันตรงๆ พอฉันจะหลบไปทางอื่น เขาก็

Page Garage Senior �����������������.indd   60 3/10/2561 BE   10:29



Garage Senior กฎรักระงับความโสด

61

พาหน้าหล่อๆ มาดักทางไว้ตลอด ย่ิงหนีเขาก็ย่ิงขยับหน้าเข้ามาใกล้ ฉันจึง 

ต้องหยุดค้างเอาไว้แล้วเอนหัวถอยหนีเขาแทน ทั้งๆ ที่หน้าแดงจะแย ่

อยู่แล้ว แต่ฉันกลับถูกบังคับให้สบตากับเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

"ไม่ต้องมาท�าเป็นปากหวานเหอะ เพราะเธอท�าตัวแบบนี้น่ะสิถึงได ้

ดกูะล่อนไม่จริงใจ" ฉนัแขวะเขาเสยีงสัน่ รู้สกึว่าตวัเองดหูลกุหลกิและมพิีรธุมาก  

ราวกับกลัวเขารู้ว่าตอนนี้ข้างในใจฉันมันก�าลังตื่นเต้นขนาดไหนที่ต้องมา 

จ้องตากับเขา 

"เฮ้ย เราจริงใจทุกค�าพูดนะ แล้วก็ไม่ได้ไปท�าใส่ใครม่ัวๆ ด้วย ปกติก็ 

ไม่ต้องลงทุนจีบใครขนาดนี้" 

ค�าพูดเขามนัดนู่าหมัน่ไส้เป็นบ้า แต่ดจูากหน้าตาแล้วก็น่าจะจริงล่ะนะ...

เขาหล่อออกขนาดนี้ แต่ดันมาชอบฉันที่แสนจะธรรมดา 

"จ้ะ พ่อหล่อเลือกได้ ไม่ได้ขอให้มาชอบสักหน่อย" 

"ก็ท�าไงได้ ชอบไปแล้วนี่นะ แล้วเกวอ่ะชอบเราบ้างยัง" 

จู่ๆ ก็ถามบ้าอะไรเนี่ย ฉันตามอารมณ์คนตรงหน้าไม่ทันเลยจริงๆ จึง 

เลือกที่จะผลักอกของอีกฝ่ายออก เพราะต้องกลั้นหายใจกับระยะห่างระหว่าง

เราจนแทบจะขาดใจตายอยู่แล้ว โดนรุกหนักขนาดน้ีมันก็ต้องมีใจบางกัน 

บ้างป่ะ 

"เรื่องอะไร!" ฉันกลบเกลื่อนด้วยเสียงดังตีเนียนมองไปทางอื่น แต ่

ฌานกลบัไม่ได้สลดแถมยังแกล้งเล่นใหญ่ท�าเหมอืนว่าเจ็บมากทีฉ่นัพูดออกไป 

แบบนั้น 

"โห เจ็บเลยนะเนี่ย คนสวยไม่รัก...นี่ไม่เคยถูกปฏิเสธเลยนะ" 

"สวยเสยกับผีน่ะสิ...หน้าเราอย่างกับแป๊ะยิ้ม" 

"เฮ้ย! ใครบอก" 

มือหนาของฌานย่ืนมาร้ังใบหน้าของฉันท่ีก�าลังก้มต�่าให้เชิดขึ้น เขา 

ใช้สองมือประคองหน้าฉันแล้วเอาแต่จ้องไม่หยุด เฮ้ย...

"หน้าตาอย่างนี้สเป็กเลยเหอะ" 

ฉันควรจะเชื่อในค�าพูดของเขางั้นเหรอ ทุกวันน้ีแค่มองหน้าฉันแบบ 

ไม่ย้ิม ไม่หัวเราะ เขายังท�าไม่ได้เลยป่ะ มอืเลก็ของฉนัดนัมอืฌานออกจากหน้า
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ก่อนจะถอนหายใจ ท�าไมช่วงนี้มีแต่คนชอบล้อเล่นกับหน้าตาของฉันจังเนี่ย

ฌานหัวเราะเสยีงเบาเมือ่เห็นฉนัพยายามต่อต้านเขาอย่างสดุความสามารถ  

สายตาทีเ่ขาใช้มองฉนัเหมอืนกับเดก็น้อยมองของเล่นหรอืไม่ก็ตุก๊ตาท่ีน่าเอน็ดู

แบบสุดๆ ซึ่งมันท�าให้ฉันเขิน เขินมากจนต้องเม้มปากตัวเองแน่นแล้วก้มลง

หลบสายตาเขา ปล่อยให้บรรยากาศระหว่างเราเงียบพักใหญ่ 

"ฮ่ะๆ แล้วเด็กแอดฯ สอบติดที่ไหนยัง" ฌานท่ีเป็นเลิศด้านการกอบกู้

บรรยากาศระหว่างคู่สนทนาถาม เขาคลี่ย้ิมบางๆ ให้ฉันแล้วขยับตัวถอยห่าง

ออกไปเหมอืนสงสารทีเ่หน็ฉนัเกรง็หนกัมากเวลาอยูกั่บเขาแบบน้ี ซึง่ก็ขอบคณุนะ 

ที่ยังเมตตา ฉันรู้สึกหายใจคล่องขึ้นนิดนึงแล้ว 

"ก็ติดแล้ว..." ฉันตอบเสียงเบาหวิว เหลือบตามองฌานท่ีดูสนอกสนใจ

เรื่องของฉันมากเป็นพิเศษ 

"เหรอ ติดที่ไหนอ่ะ" 

"ติดที่ KMTL อ่ะ" 

"เฮ้ย จริงอ่ะ!! แล้วนี่เรียนคณะอะไร!" 

"เอ่อ เราสอบติดนิเทศฯ ภาพยนตร์ แต่ว่า..." 

หน้าตาของฌานดูต่ืนเต้นมากท่ีรู้ว่าฉันสอบติด มันน่าดีใจขนาดน้ัน 

เลยเหรอ 

"ท�าไมท�าหน้าแบบนั้น สอบติดต้องดีใจไม่ใช่เหรอ" 

ฌานที่ก�าลังท�าหน้าตาตื่นเต้นหยุดชะงักเมื่อเห็นฉันไม่ได้มีอาการยินดี

อะไรด้วย ฉันถอนหายใจก่อนจะตอบเขาตามตรงอย่างไม่ปิดบัง 

"ก็อยากจะดีใจอยู่หรอกนะเพราะเป็นคณะที่อยากเรียน แต่...เหมือนท่ี

บ้านจะไม่ค่อยอยากให้เข้าอ่ะ ที่บ้านอยากให้เรียนพวกบริหารมากกว่า" 

มันเป็นครั้งแรกเลยจริงๆ ที่ฉันพูดเรื่องนี้กับคนอื่น แม้ฌานจะไม่ใช่คน 

ในครอบครัว แต่ฉันกลับสบายใจท่ีจะพูดกับเขามากกว่า เหมือนว่าถ้าเขา 

รู้เรื่องนี้ก็คงไม่เป็นไร... 

"แล้วที่บ้านก็ยังไม่รู้ใช่มั้ยว่าสอบติดน่ะ" 

"อือ ถึงรู้...ก็อาจจะไม่ให้เข้า แล้วให้ไปเรียนเอกชนแทนก็ได้" 

เสียงถอนหายใจของฉนัคงเป็นทางเดียวทีจ่ะระบายความรูส้กึทีอ่ดัแน่น
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ในอกน้ีออกไปได้ ฉันก้มหน้าลง ท�าหน้าเศร้าเหมือนว่าโลกทั้งใบมันก�าลัง 

พังทลาย 

จู่ๆ ฌานก็ลุกข้ึนยืน เขาไม่พูดอะไรแล้วหมุนตัวเดินเข้าไปในเซเว่น  

ฉันขมวดคิ้วนิดหน่อยเพราะสงสัยว่าเขาจะท�าอะไรอีก คิดว่าเขาคงไปหาซื้อ

ของกินเพราะหิวล่ะมั้ง ว่าแต่นี่มันก่ีโมงแล้วเนี่ย ฉันออกมาเซเว่นนานแล้ว 

ไม่ใช่เหรอ เฮียเวจะรู้รึยังนะว่าฉันแอบออกมาข้างนอกตอนดึกโดยไม่บอกใคร

แบบนี้ 

"ฌาน เราว่ากลบักันเหอะ..." ฉนัท่ีน่ังรอฌานหายเข้าไปในร้านสะดวกซือ้ 

ประมาณห้านาทีบอกเมื่อเขาเดินออกมา ค�าพูดหยุดชะงักค้างไม่จบประโยค

เพราะคนตัวสูงถืออะไรบางอย่างที่ท�าให้ฉันแปลกใจ 

"สอบติดแล้วต้องฉลองสิ จะมาท�าหน้าอมทุกข์ท�าไมจริงมั้ย" 

ใครจะไปคดิว่าทีฌ่านเข้าไปในเซเว่นเพ่ือซือ้ขนมเค้กเคลอืบชอ็กโกแลต

ออกมา แถมยังปักเทียนบนนั้นหนึ่งเล่มอีกด้วย 

"ยินดีด้วยนะที่สอบติดแล้วว่าที่นิสิตคนใหม่" ฌานย้ิมแล้วเดินสาวเท้า

อย่างระวังที่สุดมาหาฉัน เขาใช้มือป้องเทียนเอาไว้ แล้วลากนัยน์ตาสีน�้าตาล

ใสของตวัเองมองฉนัด้วยใบหน้าท่ีน่ารักท่ีสดุ เขาจะรูต้วัมัย้นะว่าสิง่ทีเ่ขาท�าอยู่

ส่งผลต่อใจของฉันขนาดไหน 

"เป่าเทียนแล้วอธิษฐานถึงเรื่องดีๆ สิ" 

"บ้า...ไม่ใช่วันเกิดสักหน่อย"

ฉันพูดออกไปเสียงสั่นทั้งๆ ที่ความจริงแล้วใจฉันน่ะมันสั่นย่ิงกว่า ฉัน

พยายามจะไม่ยิ้มทั้งๆ ที่ตัวเองดีใจมาก ไม่เคยมีใครเลยที่จะแสดงความยินดี

กับฉันเรื่องที่สอบติด เขาเป็นคนแรก...และเป็นคนเดียวที่ท�าแบบนี้ให้ฉัน 

"อ้าว ฉลองแบบนี้ไม่ดีใจเหรอ" 

ฌานท�าหน้าผิดหวัง ฉันรู ้สึกแย่นิดหน่อยน่ะนะที่เห็นเขาท�าหน้า 

แบบนั้น แต่จะให้ฉันบอกได้ยังไงล่ะว่าดีใจมากๆ ถ้าบอกไปแบบน้ันเขาก็ 

รู ้หมดน่ะสิว่าฉันประทับใจขนาดไหน นอกจากจะใจง่ายแล้วฉันยังเป็น 

ผู ้หญิงใจบางอีก ไม่ว่าเขาจะท�าอะไรก็แอ็ตแท็กฉันซะจนเข่าอ่อนตลอด  

ฉันแพ้ทางฌานขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย 
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"ถ้างั้นเกวพอมีเวลามั้ย"

คนตัวสงูเป่าเทียนบนเค้กด้วยตัวเอง แล้วเอ่ยถามฉนัหลงัจากทีคิ่ดอะไร

ขึ้นมาได้ 

"ไปที่ที่หนึ่งกับเราหน่อยสิ" 

ฮะ?! 
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น่ีฉันชกัจะใจง่ายมากเกินไปแล้ว เพราะแค่ฌานขอให้ฉนัขึน้มอเตอร์ไซค์

ไปกับเขา ฉันก็ไม่ปริปากบ่นหรือโวยวายสักค�า แต่ฉันกลับรู้สึกตื่นเต้นและ 

ลุน้อยู่ในใจว่าเขาจะพาฉนัไปทีไ่หนกันนะ การอยู่กบัเขาท�าให้ฉนัรูส้กึเหมอืนกับว่า 

ได้ออกไปผจญภัยในโลกที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน 

และไม่นานอย่างที่ตั้งตารอคอย ฌานก็พาฉันมาถึงจุดหมาย 

ท่ีที่ฌานพาฉันมาคือร้านอาหารก่ึงผับที่ตกแต่งด้วยดวงไฟสีนวลเล็กๆ 

ห้อยยาวไปตามเสาและคานของร้านซึ่งท�าจากไม้และทาสีขาว ลักษณะ 

เป็นเหมือนสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน และบริเวณที่จัดไว้บริการลูกค้าก็ล้อมรอบ

ไปด้วยน�้า 

ใช่ มันเป็นร้านอาหารก่ึงผับกลางน�้าที่หรูหราไม่เบา แต่ว่าเขาพาฉัน 

มาที่นี่ท�าไม 

"เราท�างานที่นี่" 

ฌานบอกแค่น้ันก็เดินน�าหน้าฉนัไปบนสะพานไม้ทีเ่ชือ่มไปยังโซนต่างๆ 

เวทเีล็กๆ ที่อยู่กึง่กลางของร้านท�าเป็นแท่นสูงขึ้นไป มีน�้าพุเล็กๆ คอยปล่อยน�า้

5
ฝ่าดงตีน
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ออกมารอบเวทีเล่นกับแสง โดยตรงด้านหน้าก็เป็นลานเต้นเล็กๆ ท่ีมีคน 

ยืนออกันเต็ม ราวกับก�าลังรอการมาของศิลปินอะไรอย่างน้ัน เอ่อ วันน้ี 

จะมีดารามาเหรอ 

คนตัวสูงพาฉันมายังบริเวณหลังเวทีที่เปิดโล่ง น่าแปลกมากเพราะ 

ทั้งที่มีการ์ดล้อมอยู่รอบๆ แต่ฌานกลับผ่านเข้าไปยังหลังเวทีได้อย่างง่ายดาย 

จริงๆ เมื่อก้ีฉันก็แอบได้ยินเสียงสาวๆ ที่ยืนอยู่หน้าเวทีส่งเสียงกร๊ีดเบาๆ  

ตอนเขาเดินผ่านนะ หรือว่าเขาจะเป็นคนดังของที่นี่...

ที่ด้านหลังน้ันมีโต๊ะเล็กๆ สามสี่โต๊ะเหมือนเป็นโต๊ะส�าหรับให้นักดนตรี

พักผ่อนกัน มอีปุกรณ์พวกเครือ่งเสยีง เครือ่งดนตรี รวมไปถึงเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ 

สารพัดชนิดวางตั้งอยู่ตรงน้ัน เสียงร้องเอะอะดังขึ้นตอนที่ฌานเดินจูงมือฉัน

ออกมายืนอยู่กลางแสงไฟต่อหน้าคนกลุ่มหนึ่ง 

"กูนึกว่ามึงจะเบี้ยวไม่มาจริงๆ ซะละ" 

"ก็กูบอกจะลาไง" 

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าคนท่ีร้องทักฌานพร้อมกับปาถ่ัวใส่เขาคือเชน แถม

ตอนน้ีเขายังมีลุคท่ีแตกต่างไปจากเมื่อตอนกลางวันโดยสิ้นเชิง คนหัวเกรียน

แต่งตัวด้วยชุดสีด�าตั้งแต่หัวจรดเท้า เขากรีดตาด้วยท�าให้ดูดิบๆ เถ่ือนๆ ขึ้น  

แต่เพราะหน้าไทยคมๆ ของเขาล่ะมั้งเลยท�าให้ดูหล่อดี ดูไม่ขัดตา อารมณ์

เหมือนเวลากลางคืนเขาจะเทิร์นดาร์กกลายเป็นใครอีกคน แต่เวลากลางวัน 

ก็จะเป็นอีกแบบ ชักเริ่มไม่แน่ใจแล้วแฮะว่าคนตรงหน้าอายุไล่เลี่ยกับฉันจริงๆ  

รึเปล่า เขาดูโต๊โตเมื่อเทียบกับฉันท่ีดูลนลานเพราะรู้สึกแปลกท่ีแปลกทาง 

ไปหมด 

"ลาห่าไรล่ะ มงึจะเบีย้วทิง้เพ่ือนได้ไงวะ ไม่มมีอืกลองแล้วจะให้กูเอาป๊ีบ

มาตีแทนงั้ย" 

เห็นทีว่าน่ีจะเป็นวงดนตรีท่ีฌานเคยพูดไว้ คนที่ลุกขึ้นมาพูดเถียงกับ

ฌานอย่างไม่กลัวเกรงนั้นตัวไม่ได้สูงมากกว่าฉันเท่าไหร่นัก นอกจากนั้น 

เขายังมีหน้าตาตี๋ๆ เหมือนเป็นคนจีนด้วย 

"แล้วนั่นมึงพาใครมาด้วยวะ" 

อีกคนหน่ึงท่ีน่ังหลบมุมสูบบุหรี่อยู่ตรงน้ันเอ่ยถาม ดูจากการที่เขา 
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มีปิ๊กห้อยคอ เขาต้องเป็นมือกีตาร์แน่ๆ แถมหน้าตายังดูดุๆ ไม่เห็นเหมือน 

มือกีตาร์ที่ฉันเคยเห็นในทีวีหรือที่เคยอ่านในนิยายเลยอ่ะ ปกติแล้วมือกีตาร์

ต้องทะเล้นแล้วก็มีเสน่ห์ เจ้าชู้นิดๆ ไม่ใช่เหรอ แต่คนตรงหน้าฉันท่ีไว้ผม 

ยาวเลยบ่ากลับดูเถื่อนและน่ากลัวแปลกๆ 

"เธอ...? นี่มึงไปลักพาตัวเขามาท�าไมวะ" 

เชนเป็นฝ่ายท่ีทักฉันก่อน แล้วเขาก็หันไปถามฌานต่อ คนตัวสูงไม่ได ้

พูดอะไร เขาแค่ยักไหล่แล้วดึงข้อมือฉันให้เดินไปน่ังตรงที่ว่าง เอ่อ จะให้ฉัน 

นั่งตรงนี้จริงๆ น่ะเหรอ ร่วมโต๊ะกับผู้ชายท่าทางแปลกๆ สามคนนี้เนี่ยนะ 

"มึงไม่รู้เหรอไงว่าพวกลูกน้องไอ้วินมันซุ่มอยู่ที่นี่ รอเอาเรื่องมึง" 

"เอาเรื่อง?!" ฉันเป็นฝ่ายโพล่งขึ้นมากลางวงด้วยความตกใจ 

สีหน้าของเชนไม่สู้ดีนัก เขาขมวดคิ้วมุ่นเหมือนไม่สบายใจอย่างมาก 

กับการมาปรากฏตัวของฉันแล้วพูดต่อ 

"มีเรือ่งกับใครไม่ม ีดนัมเีรือ่งกับลกูชายเฮยีสบิขาใหญ่ถ่ินนี ้งามไส้จรงิๆ" 

เดี๋ยวนะ นี่อย่าบอกนะว่าวินคนน้ันคือเพ่ือนฉันที่นอนเป็นผักอยู่ใน 

โรงพยาบาล ถ้างั้น...พวกนักดนตรีที่ป๊าเล่าให้ฟังคือวงของฌานงั้นเหรอ  

พระเจ้า มันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้น 

ฌานท�าสีหน้าเฉยชามากราวกับว่าเรื่องท่ีลูกน้องของวินมาดักรอย�า 

สหบาทาเขาเป็นเรื่องขี้ปะติ๋ว คนตัวสูงดูสนใจเร่ืองเคร่ืองดื่มของฉันมากกว่า 

เพราะเขาเดินไปหยิบน�้าแข็งใส่แก้วแล้วเทน�้าอัดลมส่งให้ด้วยใบหน้าย้ิมแย้ม 

แต่ฉันไม่มีอารมณ์จะดื่มน�้าหรอกนะ ถ้าเร่ืองท่ีวินบอกจะเอาคืนเป็นเรื่องจริง 

มันก็น่ากลัว...

แม้ว่าที่ผ่านมาวินจะท�าตัวดีกับฉันในฐานะเพื่อนมาก แต่เขาก็ค่อนข้าง

เป็นคนเอาแต่ใจ แล้วย่ิงเขาเป็นนักกีฬาเทควันโดมาตั้งแต่เด็ก เรื่องจะให้ 

ยอมแพ้นีล่มืไปได้เลย วนิไม่มทีางยอมรามอืจนกว่าจะได้เลอืดหัวของพวกเขา

อย่างที่บอกไว้ ซึ่งถ้าหากคนพวกน้ันเห็นฉันเข้าล่ะก็...พวกเขาจะต้องจ�าฉัน 

ได้แน่ๆ แล้วเร่ืองท่ีแอบหนมีาตอนกลางคนืโดยไม่บอกใครก็จะต้องรูไ้ปถึงหปู๊า 

หนักกว่านั้นก็อาจจะรู้ไปถึงหูเฮียเว!!! ฉันกลัวพี่ชายคนโตยิ่งกว่าพ่อซะอีก!

"ฌาน เราอยากกลับบ้านแล้ว..." 
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"เดี๋ยวก่อนดิ เกวยังไม่ได้ดูของขวัญที่เราจะให้เลยนะ" 

ฉันไม่รู้ว่าควรจะอธิบายเร่ืองท้ังหมดยังไงดี หน้าฉันคงแสดงออกว่า 

รู ้สึกกังวลมากจนฌานเองก็จับสังเกตได้ในเวลาต่อมา เขาเลื่อนเก้าอี้ตัว 

ใกล้ๆ ฉันแล้วทิ้งตัวลงนั่ง

"มีเรื่องอะไรไม่สบายใจรึเปล่า" 

ค�าถามน้ันมันท�าให้ฉันอึดอัด แต่ก็ไม่มีทางอื่นอีกแล้วนอกจากต้อง 

ยอมบอกความจริงเขาไปก่อนที่เรื่องมันจะเลยเถิด 

"คือ...วินกับเราเป็นเพื่อนกัน" 

"ว่าไงนะ!!" 

ไม่ใช่แค่ฌานหรอกที่ท�าเสียงตกใจอย่างน้ัน แม้กระทั่งเพ่ือนๆ สมาชิก

ในวงของเขาก็ท�าหน้าตกใจไม่แพ้กัน 

"เรารูเ้รือ่งทีเ่ธอกบัวนิตกัีน แล้วเรากับวนิก็เป็นเพ่ือนโรงเรียนเดยีวกันด้วย 

เราไปเยี่ยมวินมาวันนี้ วินดูเหมือนจะแค้นเธอมาก" 

"เธอเน่ียนะเป็นเพ่ือนกับไอ้เหี้ยน่ัน โอ้โห...หน้าตาดูไม่น่าคบเด็กเกเร 

เลยนะ" 

สมาชิกในวงของฌานที่หน้าเหมือนคนจีนร้องออกมา เขาหัวเราะ 

อย่างนึกสนุกแล้วหักข้อนิ้วเหมือนเตรียมพร้อมจะมีเรื่อง 

นี่อย่ามาเหมารวมฉันด้วยเชียว ฉันแค่เป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกันกับวิน 

อาจจะไปมาหาสู่กันบ้างบางคร้ังเพราะพ่อแม่ของเราสนิทกัน แต่ฉันไม่ได้ 

เกี่ยวด้วยนะ ฉันไม่ได้เป็นศัตรูกับพวกเขาด้วยสักหน่อย

"ไอ้เจตน์ ตลกมากมั้ย" ฌานหันมองเพ่ือนตาเขียวปั้ดเหมือนจะสั่งให้

หุบปาก แล้วเลื่อนสายตากลับมาหาฉันเพื่อตั้งใจฟังต่อ 

"วินเป็นนักกีฬาเทควันโดของโรงเรียนด้วยนะ...พ่อเขากับป๊าเราก็รูจ้กักัน 

แล้วพ่อวินเองก็มีอิทธิพลพอตัวเลยด้วย เราว่ากลับกันเถอะจะได้ไม่ต้อง 

มีเรื่องกันอีกไง แล้วอีกอย่างถ้าวินรู้เรื่องที่เราออกมาดึกๆ แบบนี้ เราอาจจะ...

เดือดร้อน เธอเองก็เหมือนกัน" 

ฉันพยายามพูดเกลี้ยกล่อมให้ฌานยอมพาฉันกลับไปส่งบ้าน เขา 

น่าจะเข้าใจนะว่าฉันเครียดและกังวลแค่ไหน นอกจากจะกังวลว่าตัวเอง 
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อาจถูกเล่นงานท่ีออกมานอกบ้านดึกๆ ฌานเองก็อาจจะต้องเจ็บตัวด้วย... 

ฉันเพิ่งสังเกตเห็นเองว่าหลังมือของเขาพันผ้าพันแผลเอาไว้ 

เขาคือมือกลองคนนั้นท่ีป๊าบอกว่ากระโดดลงมาจากเวทีแล้วเอา 

ขวดเบยีร์ตีหัววิน ฉนัไม่อยากจะจนิตนาการเลยว่าการปะทะกันของทัง้สองฝ่าย

มันจะรุนแรงและป่าเถ่ือนแค่ไหน ที่ส�าคัญท่ีสุดคือฉันไม่อยากเห็นฌานต้อง 

เจ็บตัวอีก...แต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดออกไปตรงๆ 

"หึ อย่างนั้นสินะ" 

ฌานพยักหน้าหลงัจากทีฟั่งเรือ่งท้ังหมดจบ แต่แววตาและท่าทีของเขา

ไม่ได้ดูเหมือนตัดสินใจใหม่เลย เขายังยืนยันค�าเดิมคือให้ฉันอยู่รอดูของขวัญ

ที่เขาจะให้ฉันก่อน 

โธ่ ฉันสอบติดแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะได้เรียนสักหน่อย จะท�าให้เป็น 

เรื่องใหญ่ท�าไมนะ 

"ท�าไมเธอท�าท่าเหมือนไม่กลัวเลย วินอาจจะเรียกพวกมารุมย�าเธอก็ได้ 

เรากลับกันเหอะ" 

"ไม่เอาอ่ะ วันนี้เราไม่ได้มามีเรื่องสักหน่อย เรามาฉลองที่เกวได้ท่ีเรียน 

แล้วท�าไมเราต้องหนีด้วย" 

"เธอไม่กลัวตายเลยเหรอไง ถึงเธอไม่กลัวแต่เราก็กลัวนะ ถ้าวินรู้ว่า 

เรามาท่ีน่ี เขาอาจจะเอาไปฟ้องป๊าหรือเฮียเราก็ได้ พ่ีชายเราน่ากลัวมาก 

เลยนะ อย่าเสี่ยงเลย" 

ฉันพยายามชักแม่น�้าท้ังห้ามาพูดเพ่ือให้เขาเปลี่ยนใจ แต่ร่างสูง 

ของฌานกลับย่อตัวลงมาจนสายตาของเราอยู่ระดับเดียวกัน มือหนานั่น 

เอื้อมมาจับไหล่ฉันท้ังสองข้างเหมือนจะบอกให้ฉันใจเย็นลงและตั้งสติ  

ซึ่งมันได้ผล...ฉันนิ่งขึ้นในขณะที่มองสบตากับเขา 

"ฌานไม่ปล่อยให้เกวเป็นอะไรไปหรอก ไว้ใจฌานสิ นะ" 

"แต่ว่า..." ฉันไม่ควรจะเชื่อถือค�าพูดของเขา เรายังรู้จักกันไม่ดีพอ แต่

ท�าไมฉันกลับรู้สึกสงบลงได้แบบนี้ 

"ให้เราให้ของขวัญเกวก่อน แล้วเราจะพากลบัไปส่งบ้านอย่างปลอดภัย" 

ถึงเขาจะพูดอย่างนั้นก็เถอะ แต่มันก็...

Page Garage Senior �����������������.indd   69 3/10/2561 BE   10:29



YBSoulmate

70

"ทิม เจตน์ เชน เด๋ียวคุยกับกูเร่ืองเพลงท่ีจะเล ่นวันนี้หน่อยนะ  

กูอยากเปลี่ยนเพลง" 

ฌานยังคงดื้อดึง เขาไม่ฟังอะไรฉันอีกแต่หันกลับไปพูดกับกลุ่มเพ่ือน 

เป็นการสรุปกลายๆ ว่าฉันจะไปไหนไม่ได้จนกว่าเขาจะท�าธุระของตัวเองเสร็จ 

"เฮ้ย พวกมึงเตรียมขึ้นคิวต่อไปเลย" 

พี่ผู้ชายคนหนึ่งที่ดูน่าจะเป็นคนรันคิวการแสดงตะโกนเรียก

เชน ฌาน และกลุ่มเพ่ือนนักดนตรีของเขาจึงลุกเตรียมเพ่ือจะขึ้นไป 

บนเวท ี เหลอืแต่ฉนัท่ีอยู่ด้านหลงักับความคดิว้าวุน่ว่าจะออกไปจากสถานการณ์ 

บ้าๆ นี้ยังไงดี 

"เกวรอเราอยู่หลังเวทีนะ" 

"ฌาน..." ฉนัเรียกฌานด้วยสหีน้าอ้อนวอนและจรงิจงัทีส่ดุเพ่ือขอให้เขา

เห็นใจแล้วยอมฟังฉันสักนิด 

"เราไม่ปล่อยให้เธอเจบ็ตวัหรือได้แผลกลบับ้านหรอก รอเราอยูห่ลงัเวทนีะ  

เดี๋ยวเรากลับมา" 

"เดี๋ยว..." 

"ครับ" 

ฌานท่ีก�าลังจะข้ึนไปบนเวทีหยุดตามเสียงเรียกของฉัน ฉันที่มีสีหน้า 

ว้าวุ่นค่อยๆ ควบคุมสติตัวเองแล้วลุกขึ้นเดินไปหาเขา มือเล็กของฉันดึง 

มือฌานข้างที่มีผ้าพันแผลมาจับไว้ ก่อนจะก้มหน้าพูดเสียงเบาอย่างประหม่า 

หัวใจเต้นดังตุบๆ จนหูอื้อตาลายไปหมด 

"อย่าเจ็บตัวนะ..." 

"ครับ" 

เสยีงอ่อนโยนเจอืด้วยเสยีงหวัเราะของเขาท�าให้ฉนัผ่อนคลายลง มอืหนา

ของฌานยื่นมายีหัวฉันเบาๆ แล้วผละเดินตามกลุ่มเพื่อนขึ้นเวที

ฉันถอนหายใจยาว อยากจะหายตัวไปจากตรงนี้ เพราะความรู้สึก 

ข้างในใจมันเริ่มเพิ่มพูนขึ้นอย่างน่ากลัว 

มันเป็นไปแล้ว...มันเกิดข้ึนแล้วจริงๆ ความเป็นห่วงที่ฉันมีให้คนตัวสูง

จอมยุ่งน่ัน ฉนัเพ่ิงบอกให้ฌานรู้ ว่าเขาท�าให้ฉนัรูส้กึดกัีบเขาในเวลาอนัรวดเรว็ 
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ฉนัหว่ันไหวในใจ และเป็นห่วงกลวัว่าเขาจะเจบ็ตวัซะย่ิงกว่าฉนัโดนทีบ้่านท�าโทษ  

นี่ฉันชอบเขาจริงๆ แล้วสินะ...การตกหลุมรักครั้งแรกของฉันมันเกิดข้ึนกับ 

ผู้ชายคนนี้ได้ยังไงกัน 

เสียงเฮดังลั่นเรียกความสนใจของฉันให้หลุดจากความคิดฟุ้งซ่าน  

ฉันเคลื่อนย้ายตัวเองไปน่ังบนลังไม้ที่ตั้งอยู่ด้านหลังเวที ตรงมุมที่มีกล่อง 

เครื่องดนตรีวางระเกะระกะและกล่องไฟตั้งบังไว้อยู่ จากมุมนี้ฉันมองเห็น 

คนตัวสูงในชุดเสื้อยืดสีด�าก�าลังก้าวเข้าไปแย่งไมค์มาจากมือของเชน ฌาน 

ยิ้มมุมปากอย่างกวนๆ ก่อนจะกรอกเสียงใส่ไมค์ลงไป 

"ถึงพวกมึง...ลูกจ๊อกที่มาตามเคลมให้ไอ้วิน" 

เสยีงของฌานดังกังวานไปท่ัวท้ังผบั ความเงยีบเข้าปกคลมุไปท่ัวบรเิวณ

เวทีแสดงดนตรีสด แต่หัวใจของฉันน่ีสิกลับเต้นรัวด้วยความกลัวจับจิตจับใจ

เลย

"กูจะร้องเพลงน้ีให้คนท่ีกูชอบ ถ้าพวกมึงจะมาเอาเรื่องกูที่ท�าลูกพ่ีมึง  

รอให้จบเพลงนี้ก่อนแล้วกูจะปรานีละเว้นโทษตายให้..." 

บ้าไปแล้ว!! ไหนว่าจะไม่เจ็บตัวกลับมาไง การพูดจาแบบน้ันน่ีมัน 

หาเหาใส่หัวตัวเองชัดๆ ท�าไมถึงได้ท�ากร่างแบบนั้น!! 

"แต่ถ้าไม่...กูจะใช้ส้นตีนยันหน้าพวกมึงเรียงตัว" 

สิ้นประโยคของฌาน เสียงโห่ร้องและผิวปากก็ดังไปท่ัวท้ังบริเวณ  

ฉันกัดริมฝีปากแน่นมองคนตัวสูงท่ีอยู่กลางสปอตไลต์อย่างเป็นกังวล เขา 

พูดจากวนบาทาใส่อีกฝ่ายได้ไง ไม่กลัวตายเหรอ สาบานเลยว่าเขาจะไม่รอด

กลับมาในสภาพปกติแน่ 

ฌานไม่ได้สนใจว่าค�าพูดของตัวเองจะปลุกโทสะของฝ่ายตรงข้ามยังไง 

เขาแค่เดินไปน่ังประจ�าท่ีมือกลองพร้อมกับดึงไมค์ให้ลงมาอยู่บริเวณปาก 

ของเขา เชนที่เห็นว่าฌานจะร้องเพลงจึงเลือกไปหยิบกีตาร์มาสะพาย และ 

เดินไปยืนอยู่ข้างเวทีกับนายทิมคนผมยาวน่ัน เพ่ือให้ตรงกลางเป็นท่ีส�าหรับ

ฌาน 

จังหวะดนตรีช้าๆ ไม่เร็วแต่หนักแน่นเริ่มบรรเลง ท�านองของเพลงมัน 

คุ้นหูมาก แต่จังหวะของกลองและกีตาร์ส่งให้เพลงน้ีเป็นแนวร็อกมากกว่า 
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ที่ฉันคุ้นเคย จนกระทั่งฌานร้องเพลงออกมา 

เสียงของเขานุม่ เขาย้ิมหวาน สายตาแพรวพราวเรยีกเสยีงกรีด๊ของสาวๆ 

ที่มาตามเกาะขอบเวทีจนแน่นขนัด แต่รู้อะไรม้ัย สายตาน่ันมันมาหยุดท่ีฉัน 

ที่นั่งอยู่ข้างเวที

"อย่าเพ่ิงสงสัย ฟังฉันก่อน อย่าเพ่ิงใจร้อน เดินหนีไป แค่เพียงไม่นาน 

อยากให้รู้ความจริงข้างใน ท่ีอยู่เฉยๆ เพราะฉันเองยังไม่กล้า ชักช้าเพราะ 

มัวเขินอาย แค่สบสายตา ก็หวั่นไหวไปทั้งหัวใจ..." 

คนทั่วทั้งผับต่างพากันร้องผสานเสียงในช่วงท่อนฮุค ราวกับจะช่วย 

ส่งก�าลังใจให้ฌานร้องเพลงถึงสาวท่ีชอบได้ส�าเร็จ...และหวังว่าเสียงร้องน้ัน 

จะส่งตรงถึงหัวใจผู้หญิงคนนั้น 

"ให้เป็นดอกไม้จะเข้าใจมั้ย ให้เป็นจดหมายอาจยังไม่ซึ้งใจ ถ้าง้ันก็คง 

ไม่ดีสักเท่าไหร่ ถ้าแต่งเป็นค�าร้องจะดีมั้ย บอกผ่านท�านองเธอคงจะเข้าใจ  

ถ้าเป็นอย่างนั้น จะบอกให้เธอได้ฟังว่าทั้งหัวใจ ฉันรักเธอ..." 

ตึกตัก ตึกตัก 

น่ีหัวใจฉันเต้นแรงขนาดน้ีเลยเหรอ...ฉันได้ยินเสียงหัวใจชัดเจนพอๆ  

กับเสียงของฌานท่ีดังก้องอยู่ในหู หน้าฉันคงจะร้อนและแดงมากสินะ เขา 

ถงึได้หวัเราะออกมาแบบนัน้ น่าอายชะมดั ฉนัหวัน่ไหวกบัเขาง่ายดายขนาดนี้

ได้ยังไง 

สายตาของฉันกับฌานประสานกันอยู่นานในขณะที่เขาตีกลอง เขา 

ไม่ได้หันไปมองกลองท่ีตีแต่ก็ยังตีได้ถูก มันน่าทึ่งมั้ยล่ะ เขาไม่ละสายตา 

จากฉันเลยแม้แต่วินาทีเดียว

"จะดีกว่ามั้ย ถ้าเธอรู้อาจจะไม่ต้องเสียใจ ถ้าบอกค�านั้น พรุ่งนี้จะเป็น

เช่นไร..." 
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และนั่นอาจเป็นสาเหตุท่ีท�าให้เขาหลบหมัดที่พุ่งมากลางอากาศไม่ทัน 

ก็เป็นได้

ผัวะ!!!

เสียงกรี๊ดดังลั่นไปทั่วท้ังร้าน ความชุลมุนวุ่นวายเกิดข้ึน พวกลูกน้อง 

ของวินขึ้นมาตะลุมบอนอยู่บนเวที ฉันเห็นเชนกระโดดถีบขาลอยใส่อกใคร 

คนหนึ่ง เจตน์ใช้คอเบสฟาดเข้าที่กลางหน้าอีกคนอย่างมันมือ ส่วนทิมเองก ็

ไม่น้อยหน้า เขาซดัหมดัใส่หน้าของอกีฝ่ายอย่างรุนแรง ทีเ่ขาบอกว่าคนเงยีบๆ 

มักหมัดหนักนี่ท่าจะจริง น่ากลัวเป็นบ้า 

เสยีงหมดักระทบเนือ้ดงัไปท่ัว แต่ท่ีดจูะแย่ท่ีสดุก็คอืคนท่ีพุ่งเข้ามาหาฌาน  

เขาสอยคางคนตัวสูงไปได้อีกหมัดหน่ึง แต่ก็ถูกสวนกลับมาอย่างรุนแรง 

จนฉันคาดไม่ถึง 

ทันทีที่ฌานตั้งสติได้ เจ้าตัวก็ลุกขึ้นกระโดดถีบอีกฝ่ายจนกระเด็น  

ฌานเข้าไปซัดเขาอย่างไม่ปรานี แถมใช้ไม้กลองท่ีถือติดมือตัวเองฟาดเข้าด้ัง

อีกคนจนเลือดไหลออกมา ถ้าอยู่ในนิยายท่ีฉันเคยอ่านฉันคงชื่นชมว่า 

เขาสู้ได้เก่งและเท่มาก แต่เมื่อมาอยู่ในสถานการณ์จริง...มันป่าเถ่ือนมาก 

จนฉันกลัว 

ฉนัชอ็กตาค้าง จากทีแรกทีต่ัง้ใจจะว่ิงหน ีขาก็ดนัก้าวไม่ออก จนในทีส่ดุ

ฌานก็เป็นฝ่ายพุ่งตัวเข้ามาหาฉนัพร้อมกับลากข้อมอืฉนัให้ตดิร่างแหไปด้วย!!! 

"ฌาน!!" 

ฉนัร้องเสยีงลัน่เมือ่ตัวเองต้องว่ิงอย่างบ้าคลัง่เพ่ือหนีกลุม่คนทีว่ิ่งตามมา 

ฉันพยายามจะไม่หันกลับไปมองด้านหลังเพราะพวกน้ันอาจจ�าฉันได้ แล้ว 

แรงควายของผู้ชายกับแรงผู้หญิงธรรมดาอย่างฉันมันก็ต่างกันมากนะ นี่ฉัน

แทบจะก้าวขาตามฌานไม่ทันอยู่แล้ว!! 

ด้วยความช�านาญพื้นท่ีหรืออะไรก็แล้วแต่ ฌานพาฉันลัดเลาะออกมา

จากนอกร้านได้ส�าเร็จ เขารีบเข็นรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองออกมาแล้ว 

สตาร์ตเครื่อง โชคดีท่ีเจ้าเวสป้ายังภักดี เพราะมันไม่งอแงและขับพาเรา 

บึ่งหนีออกมาได้ทันเวลา 

"เกือบตายแล้วมั้ยล่ะ" ฌานร้องออกมาอย่างโล่งอก เขาขับรถด้วย
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ความเร็ว ลมเย็นๆ พัดผ่านเราจนฉันสัมผัสได้ 

"เพราะเธอไม่ใช่เหรอที่ปากดี" 

ฉนัแหวเสยีงลัน่ใส่เขาแข่งกับแรงลมทีต่เีข้าหน้า ฌานร้องฮะเสยีงดงัลัน่ 

ฉันเลยต้องขยับไปใกล้เขาแล้วก็ตะโกนอีกครั้ง 

"เพราะเธอน่ันล่ะท่ีปากดี!" ฉันตะโกนอย่างเหลืออด รู้สึกโมโหที่เขา 

ไม่ฟังค�าเตือนของฉันแล้วยังพาฉันมาเจอเร่ืองซวยอีก น่ีเป็นคืนท่ีหนักหนา

ส�าหรับฉันมาก ฉันควรจะฟาดมือใส่เขาสักป้าบให้หายโมโห แต่...

"ฮ่าๆๆๆ" 

ฌานก�าลังหัวเราะอย่างอารมณ์ดี เขาไม่ทุกข์ร้อนอะไรทั้งนั้น ต่อให้ฉัน

รวัมอืไปทีห่ลงัเขา เจ้าตวัก็คงจะเอาแต่หัวเราะเหมือนเมือ่ก้ีเราไม่ได้เสีย่งตายมา  

เชอะ ยังมีหน้ามาหัวเราะ! ได้ข่าวว่าฉันด่าเขาไม่ใช่เหรอไง ไม่เอาละ ไม่ตีเขา

ให้เจ็บมือดีกว่า! 

เวสป้าของฌานขับออกมาจากร้านจนถึงถนนเส้นไหนฉันก็ไม่แน่ใจนัก 

รอบๆ ข้างเราไม่มีรถผ่านมาแม้แต่คันเดียว ถนนก็เงียบเชียบและไร้ผู ้คน  

มือของฉันเย็นเฉียบจากอากาศเย็นและความเร็วของรถที่พุ่งทะยานไม่มีเบรก 

ฌานคงจะรูม้ัง้ว่าฉนัหนาว เขาเลยขับมอเตอร์ไซค์มอืเดยีวแล้วใช้มอืใหญ่ 

ของเขากุมมือทั้งสองข้างของฉันเอาไว้ในท่าเกาะเอว ฉันอยากจะดึงมือออก...

แต่มันก็อุ่นดีนะ 

ขับต่ออีกไม่นาน ในที่สุดจุดหมายท่ีเจ้ามอเตอร์ไซค์คันเก่งของฌาน 

พาฉันมาถึงก็คือ...ถนนท่ีฉันท�ายางแตก! ฉันมองซ้ายมองขวาก่อนจะพบว่า 

ตรงหน้าฉันน้ันเป็นตึกคล้ายกับหอพัก น่ีเขาคงจะไม่ได้พาฉันมาท่ีหอของเขา

หรอกใช่มั้ย... 

"ขึ้นมาดิ" 

ฌานร้องบอกหลังจากที่ดับเครื่องรถแล้ว ฉันกะพริบตาปริบแล้วมอง 

หน้าเขาสลับกับหอพักอย่างตื่นตกใจ พระเจ้า!! เร่ืองอะไรท่ีฉันจะต้องขึ้นไป 

บนนั้นกับเขา! ถึงฉันจะเริ่มยอมรับนิดๆ ว่าตัวเองอาจจะชอบเขาขึ้นมาบ้าง  

แต่ฉันไม่ได้มาเพื่อเสียตัวให้เขานะ!! 

"เราจะกลับบ้าน" ฉันบอกเสียงหนักแน่นแล้วเม้มปากเป็นเส้นตรง 
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อย่างดื้อดึง 

ฌานพยักหน้าเบาๆ แต่ก็กวักมือเรียกฉันให้ข้ึนไปด้านบนกับเขาอยู่ดี 

เขาฟังภาษาไทยไม่ออกหรือยังไง ฉันจะกลับบ้านอ่ะ!

"เราจะกลับบ้าน" 

ฉันไม่เสียเวลาต่อปากต่อค�ากับเขาอีก แม้ว่าเขาจะไม่ไปส่งฉันก็ 

ช่างปะไร ฉันกลับเองได้ ก็แค่เดินมันไม่ได้ไกลนักหรอก! (เหรอ!) 

"เกว" 

เสียงเข้มๆ ของฌานเรียกชื่อฉันอีกครั้ง คราวน้ีร่างสูงของเขาเดินมา 

ขวางหน้าฉันไว้ สีหน้าของฌานจริงจังมากเหมือนจะดุว่าอย่าดื้อ แต่ฉัน 

ก็ยังดึงดันที่จะเดินหนีเขา ซึ่งน่ันท�าให้ฌานต้องเอื้อมมือมาคว้าต้นแขนฉัน 

เอาไว้ ความรู้สึกชื้นๆ แฉะๆ ที่แขนท�าให้ฉันต้องเลื่อนสายตาลงไปมอง 

ฉันพบเลือด...เลือดสีแดงสดที่ไหลออกมาจากมือของเขา 

"ห้องรกหน่อยนะ" 

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าฉันจะยอมตามฌานขึ้นมาบนห้องของเขาจนได้ 

หอพักของฌานนั้นเป็นห้องขนาดประมาณ 4x5 เมตรซึ่งถือว่าค่อนข้างเล็ก  

มีห้องน�้าในตัว เตียงนอนวางตรงกลางแบบเปิดประตูเข้ามาก็เจอเลย  

มีชั้นหนังสือและชั้นวางซีดีอยู่ท่ีซีกด้านขวาของห้อง และบนพ้ืนกระเบื้อง 

ก็มีเสื้อผ้าและหนังสือวางระเกะระกะอยู่สี่ห้าชิ้น 

ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองโง่มากเลยที่ยอมตามเขาขึ้นมาบนห้อง อันตราย 

จะตายไปที่จะอยู่กับเขาสองต่อสอง แถมถ้าจะว่ากันตามตรง...ฌานก็ 

ไม่ต่างอะไรกับคนแปลกหน้า ฉันเจอกับเขาแบบจริงๆ จังๆ แค่สองวันเท่านั้น 

นี่ฉันจะโดนท�าอะไรมิดีมิร้ายรึเปล่าเนี่ย!! 

"นั่งรอตรงนี้ก่อนนะ ขอไปค้นกล่องยาก่อน" 

ฌานว่าและชี้ให้ฉันนั่งบนเตียงของเขาท่ีพับผ้าห่มไว้อย่างลวกๆ ซึ่งฉัน

ไม่เลือกน่ังใกล้เตียงแน่นอน ฉันเลยทรุดตัวลงน่ังกับพ้ืนบริเวณกลางห้องใกล้

กับหนังสือที่กระจัดกระจาย 

ทีแรกฉันคิดว่าเขาคงอ่านหนังสือโป๊เหมือนผู้ชายท่ัวไป แต่ฉันคิดผิด...
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หนงัสอืทีว่างอยู่บนพ้ืนมนัคอืหนังสอืเรยีนว่าด้วยเร่ืองกลไกการซ่อมเคร่ืองยนต์

แบบต่างๆ ซึ่งฉันดูแล้วน่าจะเป็นหลักสูตรขั้นสูง 

"นิสัยไม่ดี" 

"ฮะ?!" ฉันเผลอร้องตกใจเพราะฌานเข้ามาน่ังชิดอยู่ด้านหลังตั้งแต ่

เมื่อไหร่ไม่รู้ คางเรียวยาวของเขาวางอยู่บนไหล่ฉัน พร้อมกับเสียงกระซิบท่ี 

ท�าให้ฉันขนลุกซู่ไปทั้งตัว 

"แอบดูของคนอื่น" 

ฉันรู้สึกหวิวๆ อย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะความใกล้ชิด ใช้มือ 

ผลักหัวเขาออกไปโดยลืมสังเกตไปเลยว่าเขามีแผลเล็กๆ ที่หางคิ้วด้วย  

น่ีคิ้วเขาแตกด้วยเหรอเน่ีย โอ๊ย ไหนว่าตัวเองจะไม่เจ็บตัวกลับมาไง แล้ว 

ท�าไมถึงได้มีแผลเยอะแยะไปหมด 

"ท�าร้ายคนเจ็บได้ไง อูย..." 

"ขอโทษ" 

ฉันบอกเสียงเรียบแทบจะไม่รู้สึกผิดที่ท�าให้เขาเจ็บ แถมยังออกจะ 

โมโหอยู่ไม่น้อยท่ีเขาท�าตัวเองเจ็บตัว ฌานเบะปากท�าท่าเหมือนจะงอน  

แต่สุดท้ายเขาก็เผลอย้ิมสวยออกมาเมื่อมองหน้าบูดบึ้งของฉัน เจ้าตัวร้าย 

หันไปเปิดกล่องปฐมพยาบาล พร้อมกับหยิบขวดยาน่ีนั่นออกมาวางเรียง 

ท่าทางดทุูลกัทเุลเพราะมอืข้างหนึง่เลอืดอาบ น่ากลวัมากว่าจะเป็นบาดทะยัก 

"จะนั่งดูเฉยๆ ไม่คิดจะช่วยเลยเหรอคร้าบ" 

เสยีงร่าเริงของฌานถามข้ึนมา ท�าให้ฉนัสะดุง้นิดหน่อยเพราะมวัแต่มอง

การกระท�าของอีกฝ่าย พอถูกถามแบบน้ันฉันก็ไม่รอช้าที่จะดึงมือฌานมา 

ล้างแผลด้วยน�้าเกลือให้ ก็ที่ฉันตามเขาขึ้นมาก็เพื่อการนี้ไม่ใช่เหรอไง 

บรรยากาศเงยีบสนิท มเีพียงฉนัท่ีพยายามก้มหน้างดุๆ ไม่สบตาสนี�า้ตาล

ใสของอีกฝ่าย ฉันจัดการล้างแผลและใส่ยาให้เขาโดยไม่ปริปากพูดอะไร  

แต่ฌานคงทนไม่ได้ เขาต้องเป็นคนพูดหรือจบประโยคทุกคร้ัง เพราะไม่ชิน 

กับความเงียบ 

"กลัวมั้ยวันนี้ เราขอโทษนะ" 

"...เธอป่าเถื่อนมากรู้ตัวมั้ย" 
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เมื่อมีช่องให้ฉันได้ว่าเขา ฉันก็ไม่รอช้าที่จะพูดต�าหนิถึงการกระท�า 

ของฌานเลย 

"เกวคงไม่คุน้ ก็นะ...พวกเรามนัเดก็อู ่เป็นลกูผูช้าย ฆ่าได้แต่หยามไม่ได้" 

ฉนัขมวดคิว้อย่างไม่เหน็ด้วยและออกปากค้านความเหน็อกีฝ่ายในทันที 

"ไม่ใช่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่คุ ้น เราก็เคยเห็นมาบ้าง...แต่เรา 

ไม่โอเคท่ีเธอตัดสินปัญหาด้วยการใช้ก�าลัง แล้ว...มันก็ครั้งแรกท่ีเราต้องอยู่ 

ในสถานการณ์เสี่ยงตายแบบนั้น" 

ฌานไม่ได้พูดตอบอะไรกลับมา นั่นท�าให้ฉันเป็นฝ่ายเงยหน้าขึ้นไป 

มองเขาเสียเอง และสิ่งที่ฉันก�าลังเห็นก็คือรอยย้ิมบางๆ ของฌานท่ีดูเหมือน

ก�าลังพอใจอะไรสักอย่าง น่ีฉันด่าเขาอยู่นะ แต่ท�าไมเจ้าตัวถึงได้เอาแต่ย้ิม  

ชอบเหรอที่มีคนมาด่า เป็นบ้ารึไงน่ะฮะ?

"เกวไม่กลัวเราวันนี้ใช่มั้ย" 

"ไม่กลัวก็บ้าแล้ว" ฉันตอบอย่างซื่อตรงแล้วใช้ส�าลีกดลงไปท่ีแผล แต่

ฌานกลับนิ่งและพูดต่อว่า 

"ท่ีเรามีเรื่องกับเพ่ือนเกวเรามีเหตุผลนะ พวกไอ้วินน่ะมันเข้ามาเอะอะ

ท�านักเลงในร้านเมื่อวันก่อน แถมลวนลามพนักงานหญิงด้วย ไอ้เชนมัน 

ทนไม่ได้ก็เลยเข้าไปมีเร่ือง เราเห็นท่าไม่ดีแยกท้ังคู่ออกไม่ได้ก็เลยคว้าของ 

ใกล้มือมาฟาดก็เท่านั้น" 

"แล้วไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะตาบอด พิการ หรือตายบ้างเหรอ" 

"คิด ถ้ารู้ว่ามันเป็นเพ่ือนเกวอาจจะไม่ท�า แต่ก็...ท�าไปแล้ว แก้ไขอะไร

ไม่ได้ นอกจากต้องยอมรับความรู้สึกผิด" 

ฉันหยุดมือท่ีก�าลังพันผ้ารอบๆ มือหนาของฌาน สะดุดใจกับค�าพูดที ่

ไม่คิดว่าจะออกมาจากปากเขา 

"รู้สึกผิดด้วยเหรอ" 

"รู้สึกดิ เราไม่ได้เป็นคนเลวขนาดท่ีว่าจะฆ่าใครให้ตายคามือก็ได้ป่ะ  

เราโตมากับพระพุทธศาสนานะ ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่แม่งจะชอบมองเราในแง่น้ัน 

อยู่แล้วก็เหอะ ไว้เราจะไปเย่ียมไอ้วินแล้วก็รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้  

เกวว่าแบบนี้แฟร์มั้ย" 
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"ไปหาเขาก็หลบตีนให้พ้นแล้วกัน กร่างซะขนาดนั้น" 

ฉันแขวะเขาด้วยความหมั่นไส้ ก่อนจะหลุดหัวเราะออกมาเบาๆ เมื่อ

ฌานท�าหน้าเหมอืนโดนยาขม กว่าจะรูต้วัว่าก�าลงัโดนฉนัเทศนาและรู้ส�านึกว่า

สิ่งที่ตัวเองท�ามันไม่ใช่เรื่องดีก็ต้องให้เสียเวลาพูดตั้งนานนะ คนบ้า 

ความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้ง ฉันจัดการแผลท่ีมือฌานเสร็จ ต่อมา 

ก็แผลที่ค้ิวของเขา ฉันใช้ค็อตตอนบัดจุ่มน�้าเกลือแล้วค่อยๆ แตะท่ีปากแผล 

โดยลืมไปเลยว่าเราใกล้กันขนาดไหน รู้สึกตัวอีกทีฌานก็เงยหน้าขึ้นมา 

มองฉันแล้ว แถมจมูกโด่งๆ ของเขายังเฉียดจมูกฉันไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

"เอ่อ...เราว่าเธอคงท�าแผลต่อเองได้" 

ฉันกระแอมแล้วแกล้งตีเนียนถอยห่างออกมา แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิด 

ก็เกิดขึ้น ร่างบางของฉันถูกจับกดลงไปนอนกับพ้ืนโดยมีร่างสูงของอีกฝ่าย 

ขึ้นคร่อมอย่างรวดเร็ว 

ฉันเบิกตากว้าง ช็อกกับสิ่งที่ฌานท�า รู้สึกมึน ตกใจ และโกรธที่ตัวเอง 

โง่ตามเขาขึ้นมาถึงในห้อง!! แล้วแบบนี้ฉันจะท�ายังไงดี!!!

"ฌาน!" เสียงของฉันดังมากราวกับจะตะคอกให้อีกฝ่ายถอยออกไป

หากแต่เจ้าของรอยยิ้มน่ันก็ไม่ได้ท�าตามที่บอก เขาจ้องมองฉันลึก 

เข้ามาในตาจนเหมือนกับจะทะลุทะลวงทุกสิ่งไป นัยน์ตาสีน�้าตาลใสนั่น

ร้ายกาจนัก!!!

"เราชอบเกวนะ" 

คนตัวสูงบอกเสียงเรียบ ใบหน้าจริงจังไร้ซึ่งท่าทีขี้เล่นเหมือนปกติ  

ท�าเอาฉันที่อยู่ใต้ร่างสูงของเขาแทบหยุดหายใจ แค่ค�าพูดง่ายๆ ไม่ก่ีค�าแต ่

ท�าให้รู้สึกหวิวๆ ไปทั่วท้องได้ด้วยเหรอ

"ถะ...ถอยออกไปก่อน" 

ฉันพยายามท�าใจดีสู้เสือแล้ว แต่ว่าฌานแข็งแกร่งกว่าน้ันสิบล้านเท่า 

นอกจากจะไม่ขยับออกไป เขายังโน้มหน้าเข้ามาใกล้มากขึ้น ลมหายใจร้อนๆ 

ของเขาเป่ารดหน้าฉัน แถมนายตัวดียังไม่ปล่อยโอกาสให้ฉันได้ตั้งสติด้วย  

ฮือ ฉันก�าลังถูกเขารังแก หัวใจฉันมันท�างานหนักเกินไป 

"เป็นแฟนกันนะ" 
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เขาก�าลังขอฉันเป็นแฟนเหรอ!! ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองถูกสาปให้แข็ง 

เป็นรูปปั้น ท�าอะไรไม่ได้นอกจากกะพริบตาถ่ีๆ เพ่ือเรียกสติตัวเองว่าไม่ได ้

ก�าลังฝันไป 

เอาสิ! ฉันขอท้าผู้หญิงท้ังประเทศ ถ้าใครได้มาสบตาฌานในเวลาน้ี 

บรรยากาศแบบน้ี มันต้องมีใจเต้นและเขวไปบ้างไม่มากก็น้อยล่ะ...แต่ 

ทั้งน้ีทั้งน้ันเขาควรจะลุกออกไปก่อน มาขอผู้หญิงเป็นแฟนในโพสิชั่นแบบนี ้

มันไม่ดีเลยนะ 

"นะ..." 

ฌานกระซิบบอกด้วยเสียงหวานๆ ท่ีท�าให้ฉันเป็นบ้า เขาไปงัดลูกไม ้

ออดอ้อนเพียงแค่ใช้เสียงและสายตามาจากไหนเนี่ย พลังท�าลายล้างรุนแรง

เกินไปแล้ว ฮือ 

"ค�าตอบอ่ะว่าไง"

พอเห็นฉันเงียบคนตัวสูงก็ไล่ต้อนต่อ เขาโน้มหน้าลงมาจนแทบชิด  

อมยิ้มน้อยๆ แล้วคาดคั้นเอาค�าตอบที่น่าพึงพอใจ 

"เอ่อ...บ้างั้ย! เพิ่งรู้จักกันได้สองวันเองนะ!" 

"งั้นถ้ารู้จักกันมากกว่าสองวัน...ก็โอเค ตกลงใช่มั้ย" 

เขาเป็นคนที่ดื้อมากๆ หรือเป็นคนฟังภาษาคนไม่รู ้เร่ืองกันแน่เน่ีย  

ฉนัดึงมอืเลก็ของตวัเองจนหลดุออกจากมอืหนาแล้วใช้มนัผลกัหน้าอกของฌาน

ออกไป แต่ด้วยน�้าหนักตัวหรือความแข็งแรงบ้าอะไรก็แล้วแต่ เขายังคงอยู ่

ที่เดิม หน้านิ่งมองฉันตาไม่กะพริบ 

"เราขอตามจีบเกวอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ ได้เปล่า เราโคตรมีความสุขเลย" 

ท่าทางเอียงคอมอง สายตาอ้อนๆ และเสียงหวานๆ น่ีมันโคตรขย้ีใจ 

เลย ฮือ 

ไม่ เกว!! เธอห้ามใจอ่อน เธอจะแพ้ลกูอ้อนเขาไม่ได้!!! เพราะถ้าเธอแพ้...

คืนนี้เธออาจไม่ได้กลับไปอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่อง!

"ถ้าชอบเราจริงๆ ก็ลุกออกไปนะ เราไม่ใช่ผู้หญิงไม่ดีที่จะมาท�าอะไร 

แบบนี้ เธอไม่เคยได้ยินเหรอ ถ้าอยากได้ผู้หญิงดีๆ มันก็ต้องอดทน ให้เกียรติ 

และรอน่ะ" 
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ฌานน่ิงชะงักไปเพราะค�าพูดชักแม่น�้าท้ังห้าของฉัน เขาท�าท่าทีเหมือน

ครุ่นคิดก่อนจะพยักหน้ารับ 

"อือ ก็จริงนะ" 

"ใช่มั้ย ทีนี้ก็ลุกออกไปได้แล้ว เราจะได้กลับบ้านสักที" 

ร่างของฉันพยายามท่ีจะลุกข้ึน แต่ว่าร่างสูงไม่ได้ยอมแต่โดยดี เขา 

ยังหยุดนิ่งแข็งเป็นหินไม่ขยับ จนฉันเร่ิมจะหงุดหงิดแล้วนะ พูดตั้งเยอะแยะ 

ไม่เข้าใจรึยังไงกัน เห็นใจกันบ้างเถอะพ่อคุณเอ๊ย ฉันเองก็ใจบางหว่ันไหว 

กับเขาง่ายอยู่แล้ว อย่าให้ฉันต้องแพ้ทางเขามากไปกว่าน้ีเลยนะ ขอกันดีๆ  

เชื่อกันเถอะนะ นะ... 

"ฌาน!" ฉันเรียกเขาเสียงดังเมื่อไม่มีทีท่าว่าเจ้าของชื่อจะขยับไปไหน  

รู้สึกเหมือนตัวเองก�าลังจะร้องไห้แล้วชักดิ้นชักงอ ขอร้องให้เขาสงสารหัวใจ 

ฉันบ้าง 

"เราเห็นด้วยกับเกวนะ แต่ว่า..." 

"อะไรอีกอ่ะ" ฉันถามเสียงอ่อย รู้สึกเหนื่อยมากๆ กับการจะพูดกับเขา 

ให้รู้เรื่อง 

และเมื่อเราสองสบตากัน... 

"เราอยากจูบเกว" 

สิน้ประโยคนัน้รวดเรว็กว่าท่ีจะทนัตัง้ตวั ไหล่ของฉนัก็ถูกกดด้วยมอืหนา

สองข้างพร้อมกับริมฝีปากร้อนๆ ของฌานท่ีประกบลงมาอย่างจาบจ้วง!  

ฉันไม่เคยมีประสบการณ์ ไม่เคยมีแฟน แต่อยู่ดีๆ บทจะได้จูบก็ได้กันง่ายๆ 

อย่างนี้เนี่ยนะ!!!

สติของฉันกระเจิดกระเจิงเพราะรสสัมผัสท่ีไม่คุ ้น ฌานเป็นผู ้น�าที่ 

ใจร้ายและไม่ปรานีกับคนอ่อนหัดอย่างฉัน เขารุกเต็มท่ีและไม่มีท่าทีว่าจะ 

ยอมหยุดง่ายๆ ปลายลิ้นร้อนน่ันสอดเข้ามาในโพรงปากและนั่นท�าให้ฉัน 

แทบจะหยุดหายใจ มันแน่นหน้าอก ฉันหายใจไม่ทัน เหมือนคนใกล้ตาย 

ตอนที่เขาเร่งเร้าสัมผัสนั้นพร้อมกับมือที่หมุนคลึงตรงหัวไหล่ฉัน!

ผัวะ! ผัวะ!!

มือข้างที่ว่างพยายามทุบหลังอีกฝ่ายเพ่ือให้เขาถอนจูบออก แต่ไม่ 
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...ไม่มีการสั่นไหวอะไรทั้งน้ัน ฌานยังคงนัวเนียอยู่กับปากของฉัน! เขา 

หลับหูหลับตาท�าราวกับว่าจะบังคับให้ฉันยอมโอนอ่อนตามเขาให้ได้!!  

และต่อให้ฉันจะดิ้นแทบตายแค่ไหนเขาก็จะไม่มีวันหยุด ฌานจะท�าตามใจ 

ตัวเองโดยไม่สนความรู้สึกใดๆ ของฉันทั้งนั้น เขามันคนใจร้าย...เขามัน... 

น�้าใสๆ เริ่มไหลอาบแก้ม...ฉันสะอื้นจนตัวสั่นตอนที่ฌานหยุดริมฝีปาก

ของตัวเองและผละออกมามองฉันที่ก�าลังร้องไห้

"เกว" 

จังหวะท่ีฌานก�าลังมองฉันอย่างรู้สึกผิด ฉันก็ยกเท้าขึ้นถีบท้องอีกฝ่าย

ออกแล้วว่ิงออกไปจากห้องของเขาอย่างรวดเร็ว แข้งขาฉันสั่นไปหมด  

ตัวก็ร้อนเหมือนถูกไฟเผา สติสตังก็แทบไม่เหลือ และท่ีน่าเจ็บใจท่ีสุดก็คือ 

ต่อให้ฉันต่อต้านกับรสสัมผัสของเขา แต่ในใจของฉันมันกลับหว่ันไหวอย่าง 

ไม่น่าให้อภัย 

ไอ้หัวใจบ้า!! เลิกเต้นแรงๆ เวลาอยู่กับเขาสักที ฮือ ทั้งๆ ที่เขาใจร้าย 

ใช้ก�าลังบังคับฉัน แต่ท�าไมหัวใจฉันมันยังคงเต้นแรงไม่หยุดแบบนี้ 

"เกว! เกว!!!" 

เจ้าของห้องตามมาเร็วกว่าท่ีคิด เพราะทันทีที่ฉันว่ิงลงมาถึงด้านหน้า

หอพักของเขา ร่างสูงของฌานก็พุ่งมาจากด้านหลังรั้งร่างของฉันเอาไว้  

ใบหน้าเขาเป็นกังวลเพราะเห็นน�้าตาที่ยังไหลไม่หยุด 

"พาเรากลับ...นะ" 

ฉันบอกเขาเพียงสั้นๆ ด้วยน�้าเสียงขอร้อง ดึงแขนออกจากมือหนา 

ที่เคยจับตรึงฉันเอาไว้ ฌานไม่ได้พูดอะไร เขาแค่พยักหน้ารับและเดินไปจูง

มอเตอร์ไซค์ออกมา 

ฉันซ้อนมอเตอร์ไซค์ฌานกลับบ้านโดยนั่งหันหลังให้เขาตลอดทาง  

มีหลายครั้งที่ฉันคิดว่าตัวเองจะร่วงตกลงไป แต่ด้วยความโกรธท�าให้ฉัน 

ไม่สามารถหันหน้าไปซ้อนท้ายเขาดีๆ ได้ แค่หน้าเขาก็ยังไม่อยากมองเลย 

เพราะฉะนัน้ทนัททีีม่อเตอร์ไซค์จอดอยู่ใกล้ๆ บ้านตรงบรเิวณทีล่บัตาคน 

ฉนัก็รบีกระโจนลงจากรถแล้วพุ่งตัวเข้าไปในบ้านโดยไม่พูดอะไรกับอกีฝ่ายอกี 
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ถึงฉันจะโกรธเขาจนน�้าตาไหลอาบแก้มเพราะท�าอะไรไม่ได้ แต่พอ 

เข้ามาในห้องของตัวเองฉันกลับเอื้อมมือแตะริมฝีปากที่ยังร้อนผ่าวของตน 

ท�าตัวอย่างกับนางเอกนิยาย! ฉันเคลิ้มไปกับรสสัมผัสของเขา มันน่าเจ็บใจ 

เป็นบ้าที่ไม่ว่าเจ้าตัวจะท�าอะไร มันก็ส่งผลต่อจิตใจของฉันเสมอ 

ฉันชอบเขา...และเกลียดเขาในเวลาเดียวกัน คนใจร้ายคนน้ันเป็น 

ผู้ชายประเภทที่ท�าให้ฉันพ่ายแพ้ย่อยยับ 

ปึง ปึง ปึง!

แผ่นหลังที่แนบอยู่กับประตูสะดุ้งโหยงเพราะแรงเคาะที่พอจะถล่ม 

เข้ามาได้ ฉันรีบเอื้อมมือไปเปิดประตูห้องนอนตัวเองก่อนจะพบเฮียเวและ 

เจ้เบลยืนอยู่หน้าประตู แต่ท่ีน่าตกใจย่ิงกว่านัน้คอืโน้ตบุก๊ฉนัไปอยู่ในมอืเฮยีเว

ได้ยังไง!

"ไปไหนมา" 

เฮยีเวถามเสยีงดงัมากจนฉนัคดิว่าเขาจะปลกุให้คนทัง้บ้านตืน่หรอืยังไง 

แต่โชคดีที่ห้องของป๊ากับแม่อยู่ชั้นล่าง พวกท่านคงไม่ได้ยินหรอก 

6
กักบริเวณ
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"เฮีย เบลก็บอกแล้วไงว่าเกวมันไปเซเว่น" 

เจ้เบลท่ีเห็นเฮียเวท�าท่าดุใส่ฉันรีบเข้ามาห้ามทัพ เฮียเวหันสายตาดุๆ  

ไปหาเจ้เพ่ือสัง่ให้เงยีบ ไม่งัน้เธอก็จะโดนหางเลขไปด้วยอกีคนท่ียอมปล่อยฉนั

ให้ออกไปข้างนอกดึกๆ ดื่นๆ แบบนี้ 

"ดึกดื่นป่านนี้ไปเซเว่นท�าไม เบลก็เหมือนกัน เป็นพ่ีท�าไมไม่ห้ามน้อง  

ออกไปค�่ามืดมันอันตรายไม่รู้บ้างรึไง" 

ไม่บ่อยหรอกนะทีจ่ะเห็นเฮยีเวดุใส่เจ้เบลขนาดน้ี แถมท่าทางท่ีพร้อมจะ

เอาเรื่องนั่นก็ท�าให้ท้ังฉันและพ่ีสาวรู้สึกเหมือนตัวหดเล็กลงไปเรื่อยๆ เพราะ 

มันอันตรายจริงอย่างท่ีพ่ีชายว่า ถ้าฉันไม่ฝืนด้ือดึงจะออกไปให้ได้ ฉันก็คงจะ 

ไม่เสียจูบแรกให้ฌานแบบนี้ 

"แล้วไหนของ ไปเซเว่นมาท�าไมไม่มีของ แล้วไปเซเว่นบ้าอะไรหลาย

ชั่วโมง" 

เฮยีเวตวดัเสยีงถามอย่างเอาเรือ่ง พยายามจบัผดิอย่างไม่เกรงใจกันเลย

สกันดิ ฉนัเม้มปากแน่นแล้วจ้องตาพ่ีชายตวัเองกลบั รู้สกึหวาดหว่ันอยู่ไม่น้อย

แต่ก็ยังสู้ด้วยการโกหกต่อไปแบบหน้าด้านๆ 

"เกวกินหมดแล้ว" 

แต่ใช่ว่าเขาจะเชื่อค�าของฉัน เฮียเวยังคงจ้องฉันด้วยสายตาจับผิดแบบ

สุดๆ แต่เมื่อเห็นฉันไม่สะทกสะท้าน ร่างสูงของเฮียเลยเบียดฉันที่อยู่ตรงประตู

แล้วเดินเข้ามาข้างในอย่างถือวิสาสะ เจ้เบลท่ีเดินตามหลังมาเลยรีบดึง 

ประตูห้องปิดเพื่อกันไม่ให้เสียงของพวกเราดังไปถึงชั้นล่าง 

"เรื่องออกไปดึกๆ ช่างมันก่อน เรามาอธิบายอีเมลนี่ดีกว่า" 

อีเมล? ยังไม่ทันท่ีฉันจะได้ท�าความเข้าใจว่าน่ีมันเร่ืองบ้าอะไรกัน  

เฮยีเวก็จดัการเปิดหน้าจอโน้ตบุก๊พร้อมกับโชว์อเีมลผลสอบแอดมชิชัน่ของฉนั 

ฉันเบิกตากว้างแล้วมองหน้าเฮียสลับกับเจ้เบล ดูท่าว่าพ่ีท้ังสองจะรู้เรื่องที่ฉัน

สอบเข้าคณะนิเทศฯ หมดแล้ว 

"เฮียมายุ่งกับโน้ตบุ๊กเกวท�าไม" ฉันพยายามจะเปลี่ยนประเด็นออกไป

เป็นเรื่องที่พ่ีชายเข้ามายุ่งกับของส่วนตัวของฉัน แต่ทว่าเสียงตวาดนั้นกลับ

ท�าให้ฉันหุบปากฉับด้วยความตกใจ 
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"มันใช่เรื่องที่จะมาถามย้อนเฮียมั้ย!" 

"เฮีย ใจเย็น ค่อยๆ คุยกันดีกว่า" เจ้เบลเดินเข้ามาแทรกกลางพยายาม

โน้มน้าวเฮียเวให้ใจเย็น แต่พ่ีชายฉันไม่มีทางยอมแพ้หรอก เขาเป็นพวก 

ชอบเอาชนะ แล้วก็ท�าตัวเหมือนเป็นเจ้าชีวิตฉันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว 

"จะให้ใจเย็นได้ไง เสียเงินให้ไปเรียนพิเศษตั้งเท่าไหร่ กลับมาเลือก 

สอบเข้าคณะท่ีใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แบบน้ีเน่ียนะ แล้วยังจะปิดบังไม่ยอม

บอกพวกเราอีก เฮียไม่เคยสอนน้องให้เป็นเด็กโกหกนะ" 

เฮียเวหันกลับไปตะคอกเสียงลั่นใส่เจ้เบล แล้วหันสายตาคมมาจ้องฉัน

อย่างกับจะฆ่าให้ตาย ฉันไม่เข ้าใจเลย แค่ฉันเลือกเรียนคณะที่ชอบ  

มันจะต้องเป็นเรื่องใหญ่จนบ้านแตกขนาดนี้เลยเหรอ อีกอย่างคณะนิเทศฯ  

ไม่ดีตรงไหน 

"เรียนนิเทศไม่ได้หมายความว่าต้องเต้นกินร�ากินอย่างเดียวนะ  

เรียนนิเทศมีอะไรอีกตั้งเยอะแยะ เฮียเวเรียนบริหารมาจะรู้อะไร" 

"ไอ้เกว! ผิดยังไม่ส�านึก ยังจะเถียงอีก!!!" 

แขนเล็กของฉันถูกกระชากอย่างแรงด้วยมือหนาของเฮียเว เฮียจับฉัน

เหมือนจะสั่งให้สงบสติอารมณ์ แต่ฉันไม่ไหวแล้ว ฉันทนความกดดันแบบน้ี 

ไม่ได้อีกแล้ว 

"เกวชอบของเกว อยากเรียนคณะนี้แล้วมันผิดตรงไหนอ่ะ เกวไม่อยาก

เป็นเหมือนพ่อ แม่ เฮีย หรือว่าเจ้ แค่แตกต่างมันก็ผิดด้วยเหรอ" 

ฉันพยายามจะเถียงสู้แม้ว่าน�้าตาจะเริ่มเอ่อล้นเต็มขอบตา บรรยากาศ

ภายในห้องอึดอัดเพราะความเงียบที่คืบคลานเข้ามา เฮียเวปล่อยแขนฉัน 

เป็นอิสระ แต่ไม่ได้มีท่าทีลดละที่จะเอาผิดฉันเลยแม้แต่นิด เขายกนิ้วขึ้น 

ชี้หน้าฉันอย่างสั่งสอน 

"แต่แกพูดเองว่าจะเข้าคณะบริหารฯ ไม่ก็เศรษฐศาสตร์เพ่ือมาสานต่อ

ธุรกิจบ้านเรา!!" 

"เกวไม่ใช่เฮียกับเจ้ถึงจะได้ท�าตามใจป๊ากับแม่ เกวไม่ใช่คนฉลาด 

แบบเฮียกับเจ้ เกวไม่ชอบค�านวณ เรียนไปก็ไม่รุ่ง เกวขอท�าในสิ่งท่ีตัวเองรัก 

ไม่ได้เหรอไง!! น่ีมันชีวิตเกวนะ ท�าไมเกวเลือกเองไม่ได้!! จะต้องบังคับกัน 

Page Garage Senior �����������������.indd   84 3/10/2561 BE   10:29



Garage Senior กฎรักระงับความโสด

85

อีกนานแค่ไหนถึงจะยอมให้เกวมีชีวิตเป็นของตัวเองได!้!" 

"พูดจาเห็นแก่ตัวแบบนี้ได้ยังไง เงินที่แกเอาไปลงเรียนพิเศษมันเงิน 

ที่เฮียส่งเสียให้ไม่ใช่รึไง" 

ถูก!! เงินท่ีส่งฉันไปเรียน GAT-PAT เรียนเสริมต่างๆ มาจากรายได้ 

จากร้านของเฮีย แต่อย่างน้อยฉันก็ควรมีสิทธ์ิเลือกทางเดินของตัวเองบ้างสิ  

ต้ังแต่ ม.ปลาย ฉันเกลียดท่ีต้องไปน่ังเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์จะตายไป  

สูตรอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมด ฉันก็ต้องอดทนเรียนเพราะเฮียออกเงินให้  

ฉันเกลียดที่จะเรียนสายวิทย์-คณิตก็ต้องทนเรียนสามปีเพราะเฮียบอก แล้ว 

ชีวิตมหา'ลัยที่เป็นตัวตัดสินอนาคตของฉัน ฉันจะเลือกเองบ้างไม่ได้เลยรึไง 

"ไม่ต้องเรียนมันแล้ว ม.รัฐ พรุ่งนี้เฮียจะพาแกไปสมัครเข้าเอกชน" 

ฉันรู ้สึกผิดหวังและเสียใจอย่างท่ีสุดจนไม่อาจกลั้นน�้าตาได้อีก ฉัน 

สะอื้นตัวโยน เจ้เบลท�าท่าเหมือนจะเดินเข้ามาปลอบฉัน แต่ก็ถูกเฮียเวห้าม 

ด้วยหางตาเลยหยุดชะงัก ท�าไมพ่ีชายฉันต้องมาวางอ�านาจบาตรใหญ่ 

ขนาดนี้ด้วย คนเป็นพี่น้องกันก็ควรจะรับฟังกันแล้วเข้าใจกันไม่ใช่เหรอ...

"ถ้าเป็นบ้านอื่นเขาคงดีใจไปแล้วท่ีลูกสาวสอบติด ม.รัฐ แถมยังเป็น 

คณะที่มีช่ือเสียงอันดับหน่ึงของประเทศ แต่นี่อะไร...มีใครสนใจบ้างมั้ยว่า 

เกวต้องการอะไร" 

ค�าพูดน้ันท�าให้เฮียเวมองฉันด้วยสายตานิ่งๆ ซึ่งน่ากลัวท่ีสุด เฮียกัด 

ริมฝีปากตัวเองแน่นตอนที่พ่นลมหายใจออกมา

"ปากดีอย่างนี้ก็ไปสารภาพกับป๊ากับแม่เองแล้วกัน" 

"เป็นพี่ท�าไมไม่สนับสนุนน้อง ท�าไมไม่เข้าใจเกวบ้าง!!" 

"สนับสนุนให้แกเลือกเส้นทางผิดๆ น่ะเหรอ" 

"มันชีวิตเกวนะเฮีย! เฮียเป็นใคร มีสิทธิ์อะไรมายุ่ง!!"

เสียงตวาดดังลั่นนั่นท�าให้เฮียชะงักค้างไปชั่วอึดใจ นัยน์ตาสีด�าที่

คล้ายคลึงกันกับฉันมีประกายความเสียใจเจืออยู่ แต่ว่าฉันไม่สนอีกแล้ว  

ตอนนี้ชีวิตมันเป็นของฉัน ฉันควรได้เลือกได้ตัดสินใจอะไรเองบ้าง! 

"แกอยากใช้ชีวิตที่เป็นของตัวเองมากใช่มั้ย ได้ งั้นใช้ชีวิตช่วงนี้ทบทวน

สิง่ท่ีแกเอามาเถียงเฮยีปาวๆ ไปเลยไป เกวโดนกักบรเิวณ แล้วก็โดนยึดโทรศพัท์
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ด้วย!!!" 

สิ้นเสียงเฮียเว ร่างสูงของเขาก็เข้ามาคว้าโทรศัพท์มือถือที่ฉันท้ิงไว้ 

บนเตียงไป 

"เฮีย!!!" 

"สามวันนี้ห้ามแกออกไปไหนนอกจากไปกับคนในบ้าน แล้วอย่าให้เฮีย

จับได้เชียวว่าออกไปท�าอะไรค�่าๆ มืดๆ คนเดียวอีก!!!" 

ปึง!!!

เฮียเวกับเจ้เบลออกไปจากห้องฉันโดยไม่เหลืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ใดๆ อย่างที่พูดไว้ นี่ชีวิตฉันเข้าถึงจุดพีคสุดของความดราม่าแล้วหรือยัง...

สองวนัมาแล้วท่ีฉนัไม่ได้ไปไหน แม้ว่าเฮยีเวจะพยายามลากฉนัให้ออกไป 

สมคัรเข้าเรยีนมหาวิทยาลยัเอกชนอย่างท่ีบอกไว้ แต่โชคยังดทีีแ่ม่กับป๊าห้ามไว้ก่อน 

เฮียเวเลยยอมลดราวาศอกไม่เข้ามาข้องแวะกับฉันในช่วงสองวันที่ผ่านมา 

ฉนัเองก็เลอืกทีจ่ะเก็บตัวอยู่ในห้อง ต่อต้านทกุๆ คนด้วยความรูส้กึผดิหวัง 

และไม่เข้าใจ ฉนัรูน้ะว่าการปิดก้ันตวัเองไม่ยอมคยุกับใคร ไม่ยอมลงไปกินข้าว

ด้วยกันเหมือนทุกวันมันเป็นการประท้วงที่งี่เง่ามาก แต่ฉันก็แค่อยากให ้

ใครสักคนเข้าใจ...อยากให้ฟังความคิดเห็นของฉันบ้างก็เท่านั้นเอง 

"เกว ป๊าเข้าไปนะ" 

เสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นไม่นานป๊าก็เปิดประตูเข้ามา ก่อนจะวาง

ขนมปังท่ีเอามาด้วยไว้ข้างหัวเตียง ป๊าทรุดนั่งลงตรงท่ีว่างบนเตียงพร้อมกับ

เอื้อมมือมาลูบหัวฉันที่โผล่พ้นออกมาจากผ้าห่มเพียงเล็กน้อย

"ท�าไมหนูยังไม่อาบน�้าแต่งตัวอีกล่ะลูก ลงไปกินข้าวเย็นกันดีกว่ามั้ย" 

"ป๊าไม่โกรธเกวเหรอที่ไม่สอบคณะที่ป๊ากับแม่บอก" 

"ไม่โกรธแต่ก็ไม่เห็นด้วย ป๊าไม่เห็นด้วยที่เกวจะเรียนนิเทศ" 

"งั้นป๊าขึ้นมาท�าไม จะมาบังคับให้เกวไปเข้าเอกชนอีกคนเหรอ" 

ฉันถามกลับไปเสียงอู้อี้ รู้สึกน้อยใจเป็นบ้า แต่ก็ท�าอะไรไม่ได้นอกจาก

ต้องซ่อนหน้าที่เปื้อนคราบน�้าตาไว้ใต้ผ้าห่ม 

เสียงถอนหายใจของป๊าดังขึ้นเหมือนกับระอาลูกสาวแต่ก็ยังเอ็นดู  
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ท่านเอือ้มมอืมาลบูหัวฉนัก่อนจะพูดด้วยเสยีงอ่อนโยนเหมอืนเป็นการปลอบฉนั 

ที่แอบร้องไห้อยู่ใต้ผ้าห่ม 

"เวมันหวังดีกับเกวมากๆ เลยนะหนูไม่รู้เหรอ" 

"หวังดียังไง เฮียเวก็แค่อยากบงการชีวิตเกวก็เท่านั้น" 

ฉันเถียงกลับแทบจะทันที แค่นึกหน้าเฮียเวก็ท�าให้ฉันโกรธจนไม่อยาก

จะอยู่ร่วมใต้ชายคาเดียวกันอีกแล้ว

"เวมันก็แค่อยากให้เกวได้สิ่งดีๆ อยากให้เกวมีชีวิตดีๆ ไม่ต้องไปเป็น 

ลูกน้องใคร ไม่งั้นมันจะส่งเสียเราไปเรียนพิเศษแพงๆ ท�าไมตั้งหลายที่  

เกวลืมแล้วเหรอว่าพ่ีชายหนูเป็นคนขับรถไปรับไปส่งท่ีท่ีเรียนพิเศษทุกวัน 

เลยนะ" 

ฉันยังคงสะอื้นปิดปากเงียบและฟังสิ่งท่ีป๊าพูดต่อไป ต่อให้ในใจ 

จะมีอคติและไม่เห็นด้วยเพราะก�าลังทะเลาะกับเขา แต่ถ้าพูดกันไปแล้ว... 

พี่ชายฉันก็ทุ่มเทเวลาช่วงหนึ่งให้ฉันอย่างไม่เคยปริปากบ่นจริงๆ 

"อย่างเรื่องที่หนูขับรถพ่ีเขาชนข้างเสา ถึงเวจะโกรธจะแกล้งแขวะหนู 

ไปบ้าง แต่จริงๆ แล้วพ่ีเขาน่ะแค่ห่วงกลัวว่าน้องสาวจะเป็นอะไรไปเลย 

ไม่ยอมให้ขับรถอีก แล้วท่ีเขาโมโหขนาดนั้นเร่ืองเกวเข้านิเทศฯ ก็เพราะว่า 

หนูปิดบังเรื่องน้ีไม่บอกพ่ีเขาต่างหากล่ะ มันคาดหวังแล้วก็รอฟังข่าวดีจาก 

ปากหนูมาตลอดเลยนะ ก็คงจะผิดหวังมากที่หนูพยายามกันพ่ีเขาออกไป  

แล้วยังมีเรื่องที่แอบไปข้างนอกดึกๆ อีก เวมันโกรธก็เลยสั่งกักบริเวณเรา 

นั่นแหละ" 

"แต่นี่มันชีวิตเกวนะป๊า ท�าไมไม่ให้เกวตัดสินใจดูบ้าง เกวต้องใช้ชีวิต 

ตามที่เฮียเววางแผนให้ตลอดเลยรึไง" 

คราวนีฉ้นัเปิดผ้าห่มออกให้ป๊าเหน็หน้าตาท่ีผ่านการร้องไห้มาตลอดสองวัน  

ตาฉนับวมมากไม่ต่างจากปลาทอง ซึง่ป๊าก็หัวเราะกับสภาพหน้าตาฉนัท่ีดไูม่จดื

"คนเป็นพ่อแม่เป็นพ่ีน้องก็ย่อมอยากให้เกวได้สิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่เหรอ  

เวมนัไม่อยากให้เราต้องผดิหวังหรอืล้มเหลว ทีเ่กวบอกว่าไม่ถนัดเรยีนค�านวณ 

ป๊าเชือ่ว่าไอ้เวไม่ปล่อยให้เกวสอบตกแน่ ขีค้ร้านมนัจะช่วยตวิช่วยสอนเราเตม็ที่  

แต่ลองมองอกีมมุหนึง่ดนูะ ถ้าเกวไปเรยีนคณะอืน่ เวคงเศร้าท่ีไม่สามารถช่วย
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อะไรเกวได้นอกจากนั่งมองเฉยๆ จริงมั้ย และยิง่เศร้ามากกว่าที่หนูไม่อยากให้

พี่มีส่วนร่วมในชีวิตอีกแล้ว" 

ฉันไม่เคยคิดในมุมน้ีมาก่อน พ่ีชายตัวแสบของฉันเน่ียนะจะคิดอะไรที่

ละเอียดอ่อนแบบนั้นเป็น ฉันขมวดคิ้วยุ่งท�าหน้าเหมือนไม่อยากเชื่อ ป๊าจึงยิ้ม

แล้วเล่าต่อไป

"พ่ีชายเรามันไม่มีน�้ายา ท�าเป็นก็แค่เรื่องบริหารกับค�านวณ มันก็ต้อง 

ห่วงกลวัจะช่วยซพัพอร์ตน้องสาวคนเลก็ของมนัไม่ได้เป็นธรรมดา แต่หนูรูม้ัย้..." 

"..." 

"ว่ามันเป็นห่วงหนูแล้วก็รักหนูที่สุดเลยนะ" 

ค�าพูดของป๊าเหมือนเป็นน�้าท่ีค่อยๆ ชโลมอารมณ์ท่ีลุกโชนไม่ต่างจาก

ไฟของฉัน ฉันค่อยๆ คิดตามป๊าอย่างใจเย็นแล้วมันก็คงจะจริงอย่างที่ป๊าว่า  

เฮียเวอาจจะท�ารุนแรงไปบ้างเวลาที่ฉันไม่ให้ความส�าคัญเขา แต่สิ่งที่เขา 

ท�าลงไปก็เพราะเป็นห่วงฉันล้วนๆ...เขาเป็นพ่ีชายฉัน ให้ต่อต้านยังไงสุดท้าย

แล้วเขาก็ยังเป็นพ่ีชายคนโตของฉันอยู่ดี แล้วคนอย่างเฮียเวน่ะรึจะแสดง 

อาการเป็นห่วงฉันแบบพ่ีชายท่ัวๆ ไป ไม่มีทางหรอก พ่ีชายฉันน่ะซึนตัวพ่อ!  

พูดเป็นห่วงก็ไม่เป็น น้อยใจหรอือย่าหวงัว่าจะบอก คงได้แต่เก็บความรูส้กึต่างๆ 

สุมกันเอาไว้แล้วระเบิดตูมออกมาจนบ้านแทบแตก!

"ป๊าว่าหนูไปอาบน�้าแต่งตัวแล้วลงไปกินข้าวกันดีกว่า เรามีเรื่องต้อง 

คุยกันนะ" 

"อื้อ" 

ป๊าเดินออกไปจากห้องนอนฉันแล้ว ฉันจึงค่อยๆ ลุกขึ้นเดินไปหยิบ

ผ้าเช็ดตัวแล้วเปิดตู้ออกเพ่ือเตรียมเสื้อผ้าไปอาบน�้า แต่จู่ๆ เสียงก๊อกแก๊ก 

บางอย่างก็ดังขึ้นตรงริมระเบียง และเมื่อฉันชะเง้อคอผ่านประตูตู ้เสื้อผ้า 

ที่เปิดไว้ออกไปดูก็ต้องตกใจสุดขีด!

"ฌาน!!" 

ฉันเรียกเขาเสียงดังจนเจ้าตัวที่พุ่งเข้ามาในห้องต้องรีบยกมือข้ึนมา 

อุดปากฉันเอาไว้ เขา...เขาปีนขึ้นมาบนระเบียงห้องนอนฉันได้ไง แถมบน 

ชั้นสองอีก!!! 
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"มาได้ไง!" 

เสียงร้องตกใจของฉันคงท�าให้เขาข�ามาก เพราะเจ้าตัวก�าลังอมย้ิม 

แล้วก็เอยีงคอมองส�ารวจฉนัตัง้แต่หัวจรดเท้า เฮ้ย ลมืไป หน้าตาฉนัแย่มากเลย

นี่นา 

"หน้าบวมเป็นซาลาเปาเลยเนอะ" 

ท�าไมเขาต้องมาเห็นฉันในสภาพนี้ด้วยเนี่ย เอ๊ะ แล้วนี่ฉันก�าลังโกรธเขา

เรื่องที่เขาขโมยจูบฉันอยู่ไม่ใช่เหรอ!!

"น่ารักจังเลย เหมือนปลาทองเลย ฮ่าๆๆ" 

ไอ้บ้าน่ี...บังอาจเอามือมาบีบแก้มฉันเหรอ! ฉันยกมือตีมือของฌานที่

พยายามบีบแก้มฉันให้ท�าปากจู๋ มันคงตลกและสนุกส�าหรับเขามากสินะ 

"มาท�าไม ปีนเข้าบ้านคนอื่นน่ะผิดกฎหมายนะ" 

ฉันว่าเสียงเขียวและดันเขาออกไปก่อนจะปิดประตูระเบียง แต่ฌาน 

กลับไหวตัวทัน เขาแทรกตัวกลับเข้ามาในห้องฉันอีกครั้งพร้อมกับเดินส�ารวจ

ห้องนอนฉันอย่างถือวิสาสะ เฮ้ย!!

"น่ี!!" ฉันแหวใส่ฌานที่ก�าลังเดินส�ารวจห้องตัวเอง เขามาหยุดยืนอยู ่

ตรงหน้าโต๊ะที่วางหนังสือนิยายเป็นตั้งๆ ของฉัน 

มันไม่ดีเลยนะที่เขาเข้ามาอยู่ในห้องฉันแบบนี้ ถ้าใครมาเห็นเข้าจะท�า

ยังไง! คิดได้ดังนั้นฉันก็เดินเข้าไปหาฌาน แต่ขณะที่ก�าลังจะเอื้อมมือไป 

ลากแขนเขาให้ออกไป คนตัวสูงก็พลิกตัวกลับมาเสียก่อน 

"เราเป็นห่วง เลยแวะมาดู" 

ค�าว่าห่วงท�าให้ฉันหยุดมือที่ก�าลังจะลากเขาออกไป ถึงมันจะไม่ได้เป็น

ค�าพูดสวยหรูอะไร แต่ความจริงใจที่แสดงออกผ่านน�้าเสียงและแววตานั่น 

ก็ท�าให้ฉันรู้สึกอ่อนไหวอย่างง่ายดาย 

ไม่ได้การ ฉันยังโกรธเขาอยู่ แล้วการท่ีจะมาร้องไห้ต่อหน้าฌานที่ 

ไม่ต่างจากคนแปลกหน้านั้นมันก็ไม่เท่เอาซะเลย ฉันไม่อยากเป็นคนอ่อนแอ 

"ห่วง จะมาห่วงท�าไม..." 

"ข้อแรก" 

ฌานโพล่งขึ้นมาขัดค�าพูดของฉัน ดวงตาสีน�้าตาลใสจ้องมาที่ฉัน และ
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ค�าพูดทุกค�าของเขามันดูจริงจังมาก 

"ห่วงตัวเอง กลัวว่าจะถูกโกรธที่เผลอไปจูบเธอ" 

มะ...ไม่ต้องพูดตรงขนาดนั้นก็ได้ 

"เรารู้สึกผิดมากที่เผลอจูบเกว" 

ไม่ต้องย�้าเรื่องจูบบ่อยขนาดนั้นก็ได้ แค่ได้ยินค�าว่าจูบ สายตาฉันมันก็

คอยจะไปหยุดที่ริมฝีปากบางของอีกฝ่ายอยู่เรื่อย บ้าเอ๊ย! 

"ข้อสอง...เราห่วงเกว ได้ยินมาว่าทะเลาะกับที่บ้าน" 

"เธอ...รู้ได้ยังไง" 

ฌานยักไหล่แทนค�าตอบ เขายังคงจ้องฉันโดยไม่ละสายตาไปไหน

"ส่วนข้อสาม ห่วงตัวเองอีกน่ันล่ะ กลัวจะบ้าตายซะก่อนถ้าไม่ได้เห็น 

หน้าเธอ" 

แม้ว่าค�าพูดของฌานมันจะฟังดูแปลกๆ และเห็นแก่ตัว แต่มันกลับ 

มีความหมายที่ท�าให้หัวใจฉันพองขึ้นเรื่อยๆ 

"บ้าบอที่สุด..." 

"ถ้าคิดว่าบ้าจริงๆ ก็อย่ายิ้มสิ" 

"..." 

"หยุดยิ้มนะ แน่ะ...แน่ะ ยังไม่หยุดอีก แน่ะ!!!" 

โอย๊ ฉันยอมแพ้เขา ฉันเผลอยิม้ออกไปจนได้ กใ็ครใช้ใหเ้ขามาจ้องหนา้

แล้วแกล้งกันแบบน้ีเล่า เฮ้อ แล้วฉันจะวางฟอร์มว่าโกรธเขาให้เนียนได ้

ยังไงล่ะ 

"เห็นเกวยิ้มได้แบบนี้ค่อยสบายใจหน่อย" 

ฉันก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าท�าไมถึงยิ้มออกมาง่ายขนาดนี้ ทั้งๆ ที่

วันก่อนยังรู้สึกเหมือนตกนรกอยู่เลย เหตุผลมันต้องมาจากคนตัวยุ่งที่ก�าลัง 

มองฉันแล้วยิ้มเป็นตาแป๊ะอยู่แน่ๆ 

"เกว ลงมากินข้าว!" 

ฉันสะดุ้งเล็กน้อยเพราะเสียงเรียกที่ดังมาจากด้านล่าง ฌานเองก็ตกใจ

จนหนัไปมองตามสายตาฉนัเหมอืนกัน ให้ตายส ิฉนันึกว่าจะมคีนเปิดประตหู้อง 

เข้ามาซะแล้ว 

Page Garage Senior �����������������.indd   90 3/10/2561 BE   10:29



Garage Senior กฎรักระงับความโสด

91

"ทุกคนรอเกวอยู่นะ เลิกหมกตัวเป็นนางห้องเถอะ" 

พอพูดถึงเร่ืองน้ีขึ้นมา จู ่ๆ รอยย้ิมบนใบหน้าก็ค่อยๆ เลือนหายไป  

ไม่ว่าฌานจะรู้เรื่องที่บ้านฉันได้ยังไงมันก็ไม่ได้ส�าคัญกับสถานการณ์ตอนนี้ 

อีกแล้ว 

น่ันสินะ ฉันต้องลงไปกินข้าวกับที่บ้านแล้วเริ่มต้นคุยกันอย่างจริงจัง 

กับปัญหาท่ีเกิดขึ้นแล้วนี่นา แต่ไม ่รู ้ท�าไมนะ ฉันถึงรู ้สึกหว่ันใจและ 

ไม่สบายใจเลยที่จะต้องลงไป

"ไปเถอะ มีคนที่คิดถึงเกวมากกว่าเราอีกตั้งหลายคนเชียวนะ" 

เขาพูดมันก็เหมือนง่ายหรอกนะ แต่ท่ีจริงมันไม่ง่ายอย่างน้ัน ฉัน 

ผละจากฌานแล้วทิ้งตัวลงนั่งท่ีปลายเตียง พยายามคิดหาค�าพูดท่ีจะอธิบาย

ให้ทุกคนเข้าใจ แต่ก็คิดไม่ออก 

"เราไม่อยากผิดหวัง...เราคิดว่าถ้าพูดให้ทุกคนเข้าใจ เขาน่าจะยอมรับ

การตัดสินใจของเราและร่วมยินดีไปกับเราได้ แต่จากที่ลองพูดแล้ว...มัน 

ท�าให้เราเสียใจมากนะที่ไม่มีใครยอมรับฟังความคิดเห็นเราน่ะ" 

ร่างสูงของฌานที่ยืนมองฉันมาจากโต๊ะอ่านหนังสือเดินมาหาฉันที่ 

นั่งอยู่ปลายเตียง คนตัวสูงค่อยๆ ย่อตัวลงมาจนนั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้าฉัน  

เสียงนุ่มทุ้มของฌานดังขึ้น 

"เราขอมือเกวหน่อยสิ" 

แม้ฉันจะสงสัยว่าเขาขอมือฉันไปท�าไม แต่ฉันก็วางมือลงบนมือหนา 

ของฌานช้าๆ แล้วคนตัวสูงก็ย้ิม เขาจับมือฉันเอาไว้แล้วเริ่มร่ายคาถา 

ประหลาดๆ 

"เพ้ียง!" ในตอนท้ายสุดฌานก็เป่าลมใส่มือพร้อมกับเงยหน้าข้ึนมา 

มองฉัน "เรื่องดีๆ ก�าลังจะเกิดขึ้น สบายใจเถอะ" 

เขารู้ได้ยังไงว่าจะมีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นกับฉัน เขาไม่ใช่ผู้วิเศษสักหน่อย 

"คนอื่นๆ จะต้องเข้าใจ เอาหัวไอ้ฌานเป็นประกันเลย" 

ค�าว่าเอาหัวไอ้ฌานเป็นประกันกับการย้ิมยิงฟันตาหยีของเขามัน 

ไม่น่าจะรับประกันอะไรได้ แต่...มันกลับท�าให้ฉันสบายใจและเชื่อว่าทุกอย่าง

จะต้องโอเคตามที่เขาบอก 
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"อื้ม!" 

ฉันพยักหน้ารับค�าฌานก่อนจะลุกข้ึนเพ่ือเดินลงไปข้างล่าง เสียงเรียก

ของเขาดังขึ้นอีกครั้งท�าให้ฉันหันกลับไปมอง คนตัวสูงน่ังอยู่ตรงริมระเบียง

พร้อมกับส่งยิ้มสวยมาให้ 

"เรื่องเมื่อวันก่อนเราขอโทษนะ" 

"..." 

"ขอโทษนะครับ จะไม่ท�าตัวเกเรแบบนั้นอีกแล้ว คืนดีกันนะ" 

คนบ้า...แค่ยกมือไหว้ขอโทษแล้วชูนิ้วก้อยไปมาแบบน้ันคิดว่าฉัน 

จะลืมเรื่องจูบง่ายๆ อย่างนั้นเหรอ แต่ก็เอาเถอะ ไหนๆ เขาก็ท�าให้ฉันรู้สึกดีขึ้น

และมีก�าลังใจจะไปคุยกับคนในครอบครัวแล้วน่ี หายโกรธก็ได้ แต่แค ่

ครั้งเดียวหรอกนะ เพราะถ้ามีคร้ังหน้าท่ีเขากล้าท�าใจร้ายกับฉันอีก ฉันจะ 

โกรธเขาจริงๆ ด้วย 

"มากินข้าวกันลูก แม่ลงมือเข้าครัวเองเลยนะ มีแต่ของโปรดหนู 

ทั้งนั้นเลย" 

ทันทีท่ีฉันลงมาจากห้อง ภาพท่ีฉันเห็นก็คือโต๊ะกินข้าวเต็มไปด้วย 

กับข้าวฝีมือแม่ซึ่งเป็นเมนูที่ฉันโปรดปราน เจ้เบลก�าลังช่วยยกจานมาวาง 

บนโต๊ะและเหลือบมองฉันพร้อมส่งย้ิมมุมปากให้ ป๊าก�าลังแจกช้อนส้อม 

ให้ทุกคน ส่วนเฮียเว...เขาก�าลังนั่งคุกเข่ายกมือขึ้นเหนือหัวในปากคาบช้อน 

อยู่ใกล้ๆ กับโต๊ะกินข้าว

ฉันยืนเกาะเก้าอี้ที่ เป็นที่ น่ังประจ�าของตน รู ้สึกคิดถึงบรรยากาศ 

การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากัน ท้ังๆ ที่ตัวเองเพ่ิงจะเริ่มการประท้วง 

ไปแค่สองวันเท่านั้น

"เวมันลงโทษตัวเองที่ท�าตัวไม่ดีใส่หนู" ป๊าเป็นคนอธิบายการกระท�า 

ของเฮียเว

แม้ว่าเฮียจะยังหลบตาฉันและฉันเลือกที่จะเบนสายตาหนีเพราะเรา

ก�าลงัโกรธกัน แต่มนัก็อดไม่ได้จรงิๆ ท่ีฉนัจะให้อภยัพ่ีชายตวัเองอย่างง่ายดาย 

ก็เขายอมลงทุนนั่งรับบทลงโทษประจ�าบ้านของเราโดยไม่ปริปากบ่น ท้ังท่ี 
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อายุของพี่ชายฉันก็ไม่ใช่เด็กเจ็ดแปดขวบแล้วด้วย 

"เวจะได้ขึ้นมานั่งกินข้าวก็ต่อเมื่อหนูบอกว่าพอนะ" 

แม่ท่ียกกับข้าวจานสุดท้ายมาวางบนโต๊ะบอก ท่านหัวเราะนิดหน่อย 

แล้วเลื่อนเก้าอี้นั่งลงข้างป๊า เฮียเวยังคงก้มหน้างุดๆ อยู่

"ให้อดข้าวไปเลยก็ได้นะเกว เจ้ว่าดี สมน�้าหน้า จะได้เลิกท�ารุนแรงกับ

สาวๆ ในบ้านสักที" 

"!!!" 

ฉันเชื่อเลยว่าเฮียเวคงอยากจะคายช้อนในปากท้ิงแล้วปะทะฝีปากกับ

เจ้เบล แต่เขาท�าไม่ได้ไงจนกว่าฉันจะอนุญาต มันเป็นกฎของบ้านที่ป๊ากับแม่

ตั้งเอาไว้ ถ้าหากว่าเราเกิดทะเลาะกัน คนท่ีมีสิทธ์ิสั่งให้ยุติการลงโทษคือ 

คนที่พร้อมจะให้อภัยอีกฝ่ายแล้ว 

"มา กินข้าวกันเถอะ" 

เสียงประกาศจากป๊าเป็นอันได้ฤกษ์กินข้าวกันแล้ว เจ้เบลเร่ิมตักข้าว 

แบ่งใส่จานทุกๆ คน ส่วนเฮียเวก็ท�าได้แค่น่ังคุกเข่าก้มหน้าอยู่กับพ้ืน ย่ิงเห็น 

ก็ยิ่งรู้สึกอนาถเนอะ พี่ชายสุดหล่อของฉันซึมเป็นหมาหงอยเชียว 

"เฮียเว ลุกขึ้นมากินข้าวกันเถอะ" 

ฉันรู ้นะว่าทุกคนก�าลังลอบย้ิมท่ีฉันยอมปริปากพูดกับเฮียเวก่อน  

ร่างสูงของเฮียค่อยๆ ลุกขึ้นยืน แม้ว่าจะเซเสียหลักไปบ้างเพราะน่ังคุกเข่า 

อยู่นาน แต่เฮียก็นั่งลงข้างๆ ฉันจนได้ 

เราไม่ได้พูดอะไรกันอีก การกินข้าวเป็นไปอย่างเงียบๆ...

จนกระท่ังเฮียเววางช้อนลง มือหนาของเฮียเอื้อมมาลูบหัวฉันพร้อมกับ

พูดเสียงเบา

"เฮียขอโทษนะ" 

เพียงแค่ค�าพูดนั้นของพ่ีชาย ฉันก็ปล่อยน�้าตาลงมาใส่จานข้าวอย่าง 

ห้ามไม่อยู่ 

"ฮึกๆ" ฉันปล่อยโฮสะอึกสะอื้นกลางวงข้าวอย่างไม่อายใคร 

สถานการณ์ในตอนน้ีมันเหมือนกับเร่ืองท่ีเคยเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อน 

ไม่มีผิด ตอนที่ฉันเพิ่งจะอยู่ ป.5 ฉันก็ร้องไห้ที่โต๊ะทานข้าวแบบนี้เหมือนกัน 
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'ฮือ เกวเกลียดคณิต...เกวไม่เรียนแล้วได้มั้ย เกวเกลียดเลข ฮือๆๆ' 

ในตอนน้ันฉันร้องไห้สะอึกสะอื้นเสียงดังลั่นบ้านเพียงเพราะโจทย์

คณิตศาสตร์สุดหินที่ได้รับมาเป็นการบ้าน ฉันนั่งงมอยู่กับสมุดการบ้านตัวเอง

ตรงโต๊ะกินข้าวนานกว่าชั่วโมงก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาโจทย์ข้อแรกได้ 

เฮียเวที่ตอนน้ันยังไม่เข้าเรียนมหา'ลัยเพราะดร็อปเรียนรับหน้าที ่

เป็นอาจารย์สอนการบ้านคณิตศาสตร์กิตติมศักดิ์ให้ฉันเพราะว่างอยู่คนเดียว 

ฉันสาบานเลยว่าไม่มีอาจารย์สอนคณิตศาสตร์คนไหนจะดุและโหดได้เท่า 

เฮียเวอีกแล้ว

'ก็บอกให้แทนค่าๆ จะมานั่งร้องไห้เอาอะไรวะตัวเล็ก' 

เฮียเวว่าเสียงดุแล้วเริ่มใช้ไม้บรรทัดชี้ไปตามโจทย์ท่ีเขียนไว้บน 

หน้ากระดาษ 

'ฮือ เฮียเวบ้า เฮียเวสอนไม่รู้เรื่อง เฮียเวท�าเกวเกลียดคณิต เกวเกลียด

คณิตแล้ว ฮือๆๆ' 

ตอนน้ันฉันพร�่าโทษเฮียเวว่าที่ฉันแก้โจทย์การบ้านไม่ได้ก็เป็นเพราะ 

เฮียเวนั่นแหละที่สอนไม่รู้เรื่องแล้วเอาแต่ดุ

วันรุ่งขึ้นฉันท�าการบ้านไม่เสร็จและไม่ได้ส่งคุณครูตามก�าหนด ฉัน 

ถูกครตู�าหนินิดหน่อยเรือ่งน้ี เย็นวันต่อมาฉนัจงึต้องรบีกลบับ้านมาท�าการบ้าน

ที่ค้างไว้ 

ป๊ากับแม่ไม่ว่างเพราะยุ่งอยู่กับงานที่ร้าน ส่วนเจ้เบลก็ไปเรียนพิเศษ  

ค�่าๆ นู่นแหละกว่าจะกลับ ฉันไม่สามารถพ่ึงพาใครได้นอกจากเฮียเวที ่

อยู่บ้านเฉยๆ ต่อให้เฮียเวจะเป็นอาจารย์ที่ดุท่ีสุดในโลก ฉันก็ไม่มีท่ีพ่ึงอื่นใด 

อีกแล้ว ฉันจึงเดินไปที่ห้องเฮียเวเพื่อขอร้องให้เฮียช่วยอีกครั้ง 

แต่รู้อะไรมั้ย สิ่งท่ีฉันเห็นในวันน้ัน...ภาพของพ่ีชายสุดหล่อจอมเกเร 

ของฉัน เขาก�าลังฝึกสอนคณิตศาสตร์อยู่ในห้องนอนของตัวเอง โดยมีตุ๊กตา 

มิกก้ีเม้าส์เล็กๆ ที่ฉันเอามาวางไว้บนเตียงเฮียเมื่อนานมาแล้ว (ฉันเชื่อว่า 

คุณมิกก้ีจะท�าให้เฮียหลับฝันดีน่ะ) ตี๊ต่างเป็นนักเรียน เฮียเวพร�่าสอนเจ้า 

มิกก้ีเม้าส์ว่าจะแก้โจทย์ปัญหาเมื่อวานยังไง เมื่อสอนวิธีน้ีจบเฮียเวก็เริ่ม 

สอนวิธีอืน่อกี กลายเป็นว่าเฮยีเวใช้เวลาเมือ่คนืในการคดิหาวิธีกว่าสบิรปูแบบ
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มาสอนให้เด็กโง่คณิตศาสตร์อย่างฉันเข้าใจ 

ฉันได้แต่แอบมองเฮียเวอยู่นอกห้องตาปริบๆ มองความพยายามของ 

พี่ชายฉันที่สรรหาวิธีที่ดีที่สุดมาสอนน้องสาวโง่ๆ ของเขา 

ณ ปัจจบุนั...เฮยีเวเองก็ยังพยายามสรรหาสิง่ทีด่ทีีส่ดุให้น้องสาวของเขา

เหมือนในวันวาน ฉันพอจะเข้าใจแล้วว่าท�าไมวันน้ันเฮียถึงโกรธมากจนถึงขั้น

ตะคอกใส่ เพราะเฮียวางอนาคตไว้ให้ฉันอย่างดีแต่ฉันกลับผลักไสเขาออกไป

แล้วบอกว่าไม่ต้องการให้เขาเป็นส่วนหนึง่ในชวิีตอกี ฉนัเชือ่ว่าถ้าฉนัเลอืกเรยีน

ตามท่ีเฮียเวบอก ฉันจะมีอนาคตท่ีสดใสแน่ เพียงแต่ตอนน้ีฉันโตขึ้นแล้ว... 

ฉันไม่ใช่เด็กน้อยในวันวานที่เอาแต่พึ่งพี่ชายตัวเอง ฉันอยากจะลองขอโอกาส

สักครั้งท่ีจะได้เลือกในสิ่งท่ีใช่ส�าหรับฉัน แม้มันจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่ทุกคน 

เห็นพ้องต้องกัน แต่ขอแค่ให้ฉันได้ลองหน่อยเถอะ ถ้าฉันล้ม...ฉันก็ยินดีท่ีจะ

ยอมรับกับการตัดสินใจของฉันเอง 

"เฮียเว...ฮึกๆ" 

ฉันร้องไห้หนักขึ้นในขณะที่พยายามจะกลั่นกรองค�าพูดเพ่ือสื่อสาร 

กับทุกคน แต่ดูเหมือนฉันจะหยุดน�้าตาตัวเองไม่ได้ ในที่สุดเฮียเวก็ต้องดึงฉัน

เข้าไปกอดปลอบในอ้อมแขนอันแข็งแกร่งและอบอุ่นนั่นเพื่อให้ฉันหยุดร้องไห้ 

ฉันรู ้ว ่าอ้อมแขนของเฮียเวไม่มีทางท้ิงฉันไปไหน ต่อให้ฉันเลือก 

เส้นทางใดเฮียก็จะอยู่ตรงน้ี เป็นพ่ีชายท่ีรักของฉัน และฉันก็เสียใจจริงๆ ท่ี 

คิดไปว่าการท่ีเขาเข้ามายุ่งวุ่นวายกับฉันเป็นการบงการชีวิต ทั้งๆ ที่ความจริง

แล้วเฮียก็แค่เป็นห่วงฉันมากๆ เท่านั้น 

"เฮียขอโทษ...เฮียขอโทษนะ" เสียงอ่อนโยนของเฮียเวท�าให้ฉันย่ิงหยุด

สะอึกสะอื้นไม่ได้ 

ฉันกอดเฮียแล้วซุกหน้าอยู่ท่ีอกของพ่ีชาย น�้าตาท�าให้เสื้อราคาแพง 

ของเฮียชื้น ฉันเชื่อว่าเฮียเวไม่ชอบใจนักหรอกที่ฉันท�าเสื้อเขาเลอะน�้าหูน�้าตา 

แต่เพราะฉันเป็นน้องสาวของเขา เฮียเวจึงไม่เคยว่าอะไร เราพร้อมที่จะ 

ให้อภัยกันและกันเสมอ ก็เราเป็นพี่น้องกันนี่นา 

ภาพท่ีฉันกับเฮียเวกอดกันท�าให้ทุกคนท่ีอยู่ตรงน้ันอดย้ิมออกมาไม่ได้ 

เจ้เบลเดินเข้ามาหาเราสองคนก่อนจะกอดฉันจากด้านหลัง แม่และป๊าจึง 
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เข้ามาร่วมวงแล้วกอดพวกเราเอาไว้ กลายเป็นว่าตอนนี้พวกเรากอดกัน 

กลมดิกเลย 

"เฮียขอโทษนะท่ีอารมณ์เสียใส่แก เฮียใจร้อนเกินไป เฮียรู้สึกผิดแล้ว  

เฮียเสียใจจริงๆ" 

"เกวก็ขอโทษท่ีไม่ได้บอกเฮียเร่ืองท่ีเรียน แต่...เกวอยากเรียนที่น่ี 

จริงๆ นะ" 

"เออ รู้แล้ว เฮียยอมแกแล้วตัวเล็ก อะไรก็ได้ แต่เราอย่าทะเลาะ อย่า 

เป็นพี่น้องที่ไม่คุยกันอีกเลยนะ" 

มือหนาของเฮียเวเอื้อมมาโยกหัวฉันทั้งๆ ที่แขนอีกข้างยังรัดตัวฉัน 

ไว้แน่น เสียงหัวเราะของเจ้เบล ป๊า และแม่ท�าให้ฉันค่อยๆ คลี่ย้ิมออกมา 

ในที่สุด

"เราคืนดีกันแล้วใช่มั้ย เฮียไม่โกรธน้องแล้วนะ" 

ฉันช้อนสายตามองเฮียด้วยท่าทางที่ออดอ้อนสุดๆ ฉันรู้ว่าเฮียแพ้เวลา

ฉันอ้อน ใครก็แพ้เวลาฉันอ้อนทั้งนั้นแหละ 

"เฮยีจะโกรธแกได้นานสกัแค่ไหนเชยีว ถ้าจะโกรธ...โกรธเรือ่งท�ารถเฮยีพัง 

ซะยังดีกว่า" 

"ไว้เรียนจบแล้วจะชดใช้ให้นะ" 

"กว่าแกจะเรียนจบ รถเฮียก็เน่าพอดี" 

"งั้นยกหนี้ให้เลยแล้วกัน เนอะ" 

"มะเหงกสิ!" 

อูย...ฉันถูกก�าปั้นเฮียเวเคาะใส่หัวเบาๆ มันเจ็บนิดหน่อยเพราะแรง 

พี่ชายฉันมหาศาล แต่ก็ถือว่าคุ้มล่ะนะ 

ฉันไม่คิดเลยว่าเรื่องดีๆ จะเกิดขึ้นได้หลังจากที่เราสองคนพ่ีน้อง 

ทะเลาะกันใหญ่โตจนบ้านแทบแตก ฉันคิดว่ามันจะยุ่งยากกว่านี้ซะอีกกับ 

การปรับความเข้าใจกัน ก็คิดดูสิ ฉันไม่พูดกับเฮียเวตั้งสองวันเชียวนะ  

ทะเลาะกันให้ตายยังไงเราก็ไม่เคยท�าเมินใส่กันนานกว่าอาทิตย์นึงเลย  

ฉันคิดว่าพี่ชายฉันจะโกรธฉันมากจนอยากตัดพี่ตัดน้องกันแล้วซะอีก 

แต่ที่ไหนได้...มันกลับไม่ใช่อย่างที่ฉันคิด ปมปัญหาทุกอย่างคลี่คลาย
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ได้ง่ายดายราวกับพลิกฝ่ามือ เป็นไปได้หรือเปล่านะว่าจะเป็นเพราะมนตร ์

ของฌานท่ีเสกเอาไว้ บ้าน่า ฌานก็คือฌาน เขาไม่ใช่พ่อมดท่ีเสกคาถา

มหัศจรรย์อะไรแบบนั้นได้สักหน่อย 

"คืนดีกันแล้ว งั้นกินข้าวเถอะทุกคน เบลหิวจะแย่ละ" 

เจ้เบลร้องบอกพร้อมกับปรบมอืสามทเีหมอืนเป็นการปิดวาระประชมุใหญ่ 

ของครอบครัว แม่ที่อยู่ใกล้เจ้เบลท่ีสุดหรี่ตามองลูกสาวคนกลางก่อนจะแซว

อย่างข�าๆ

"ก็เรื่องกินตลอดแหละเรา" 

"โธ่ แม่...!" 

มื้ออาหารน้ีฉันควรตั้งชื่อให้มันว่ามื้อแห่งการคืนดีและเสียงหัวเราะนะ 

มีความสุขจังเลย

หลังจากที่มื้ออาหารเย็นแห่งการคืนดีผ่านพ้นไป ฉันกับเจ้เบลก็ช่วยกัน

เก็บจานมาล้าง (บ้านเราไม่จ้างแม่บ้าน เพราะแม่บอกว่างานบ้านลูกผู้หญิง

ต้องท�าให้เป็น เราสองคนพี่น้องจึงต้องช่วยกันท�าตลอด) 

ตลอดการกินข้าวพวกเราคุยกันแต่เรื่องมหา'ลัยที่ฉันสอบเข้าได้ว่า 

ดียังไง มีคนดังคนไหนบ้างที่เรียนอยู่คณะน้ี แล้วเขาเรียนกันยังไง ควรจะ 

ไปเช่าหออยู่ที่ไหน เป็นอันสรุปได้ว่าฉันสามารถเรียนในที่ที่อยากเรียนได้แล้ว 

แต่มันน่าแปลกใช่มั้ยล่ะท่ีทุกๆ อย่างดูเหมือนจะง่ายข้ึนราวพลิกฝ่ามือ 

ความคิดของทุกๆ คนในบ้านเปลี่ยนไปได้ยังไงในเวลาเพียงแค่สองวัน ทั้งๆ ที่

แต่ก่อนหัวเดด็ตนีขาดยังไงอนาคตของทายาทบ้านโชควรวาทนิก็คอืการสบืทอด 

ธุรกิจและขยายกิจการของท่ีบ้านต่อเท่าน้ัน แล้วอะไรท่ีท�าให้ความคิดทุกคน

เปลี่ยนไปกันล่ะ 

แน่นอน มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเพราะการประท้วงของฉันแต่อย่างใด 

"เพราะนายฌาน ลูกน้องคนใหม่ของเราช่วยน่ะ เจ้กับเฮียก็เลยคุยกับ 

ป๊ากับแม่ง่ายขึ้น" 

ค�าตอบจากปากเจ้เบลท�าเอาฉันทั้งท่ึง ทั้งเสียวสันหลังวาบไปเลย 

ทีเดียว!!! 
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ฌาน...ลูกน้องคนใหม่ของร้านเรางั้นเหรอ!!! 

"เนี่ย เพิ่งย้ายของเข้าที่พักคนงานเมื่อตอนเย็นนี้เอง" 

WHAT?!!! ไม่ตลกเลยนะ!!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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