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บทน�ำ

ยี่ห้อ : Gibson 

รุ่น : J-45 Standard 

ราคา : 90,000 >> 81,000 ฿

ไม่มีปัญญาจริงๆ ว่ะ

“เฮ้ออออออ”

“มึงถอนหายใจซะกูนึกว่าโลกจะแตกวันนี้”

นายเพราพนาไม่ตอบโต้ค�าประชด แค่นอนหมดอาลัยตาย

อยากอยู่บนโซฟาตัวหนึ่งภายในห้องของเพื่อนสนิทอย่างนาย 

เพราเพลิง ดวงตาสีน�้าตาลเข้มก็จ้องเพียงแค่หน้าจอไอแพดท่ีโชว์

ภาพของกีตาร์ทรงคลาสสิก ซึ่งมีราคาที่เด็กมหาวิทยาลัยธรรมดาๆ 

อย่างเขาจับต้องไม่ได้

ว่าแล้วก็ดึงโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดแอพพลิเคชั่นบัญชีออนไลน์ 

เพือ่พบว่าในนัน้มเีงนิเกบ็อยูแ่ค่สามหมืน่เจด็พันบาทกับเศษสตางค์

อีกนิดหน่อย
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“สี่หมื่นสี่ กูจะหาเงินสี่หมื่นสี่จากที่ไหนมาวะ” ว่าแล้วก็ถอน

หายใจอีกเฮือก

“ก็ไม่ต้องหา ไม่ต้องซื้อ ไอ้ของขวัญไร้สาระของมึงน่ะ”

ขณะที่เพื่อนสนิทก็สวนกลับมาทันควัน จนต้องหันไปมอง

ด้วยสายตาเคืองๆ

“ไร้สาระของมึง แต่มีสาระส�าหรับกู”

“เอาเงินไปซื้อเซ็กซ์ทอยยังคุ้มค่ากว่า”

“ไอ้เพลิง! กูไม่ใช่มึง”

คราวนี้เพลิงที่เล่นโทรศัพท์อยู่อีกฝั่งของโซฟายอมหันมา

สบตา เลิกคิ้วท�านองว่าอ้าวเหรอ แล้วก็แย้มยิ้มหวานเจี๊ยบที่ขับให้

ใบหน้าน่ารกัยิง่น่ามองไม่รูก้ีเ่ท่าตัว หากเพือ่นสนทิทีห่ลวมตวัคบกนั

มาสามปีกร็ูด้ว่ีาอย่าไปเชือ่หน้าตาของมนั เหน็เพลิงเป็นผูช้ายน่ารกั 

ตวัเล็ก เคะแตก เกดิมาเพือ่ถกูเสยีบแบบนี ้มนัไม่ได้น่ารกัใสซือ่อย่าง

หน้าตามัน 

“ไอ้เพ้นท์ กูมีวิธีดีกว่าของมึงที่หาเงินซื้อไอ้กีตาร์เหยียบแสน

นั่นนะ...” ไอ้เพลิงวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะ แล้วจากนั้นร่างเล็กก็คืบ

คลานขึ้นมาบนตัวของเพ้นท์ที่กึ่งนั่งกึ่งนอนพิงหมอนอิงอยู่ ดวงตา

ฉายแววเจ้าเล่ห์ ไหนจะยืน่มอืมาลบูต้นแขนเขาจนขนลกุซู ่แต่เพ้นท์

ก็ยังไม่ขยับหนี รู้ตัวดีว่าอย่าไปเต้นตามให้ถูกแกล้งมากกว่านี้

เพลิงโน้มหน้ามาข้างหู

“...ปล�้าแม่งเลยสิ”

“...”

คนฟังไม่ตอบค�า แค่มองเรือนร่างแสนเซ็กซี่เกินชาย คอเสื้อ

ที่ตกห้อยลงมาจนเห็นไปถึงตุ่มไตสีหวาน (ที่ไอ้เพลิงบ�ารุงอย่างดี) 

แล้ววกกลับมามองดวงตาซกุซนของเดก็เจ้าเล่ห์ทีพ่ร้อมจะย่ัวไปทัว่ 
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แล้วเพลิงก็ว่าต่อด้วยเสียงสั่นพร่า

“ไม่มเีงนิกเ็อาร่างกายเข้าแลกซะส ิแบบนีไ้ง...” คนพดูลากมอื

มายังต้นขา ท�าท่าจะสอนอย่างที่ปากว่า ทว่า...

ปัง!

“น้องเพลิงอยู่มั้ย พี่...”

“พี่สินธุ์!”

เพราพนาขอยืนยันตรงนี้เลยว่า...สมน�้าหน้า!

เพราะทนัใดนัน้ ผูช้ายตวัโตทีไ่ขกญุแจเข้ามาในห้องพร้อมกับ

ถุงใบใหญ่ก็หน้าตาเคร่งเครียด ปล่อยถุงขนมลงพื้น ก้าวยาวๆ เข้า

มาจับแขนไอ้เพลิง แล้วออกแรงดึงทีเดียว ผู้ชายตัวเล็กๆ อย่างมัน

ก็ลอยหวือเข้าไปในอ้อมอกของคนขี้หวง จนคนขี้ยั่วหน้าหดเหลือ

สองนิ้ว รีบฉีกยิ้มอ้อนแฟนเป็นพัลวัน ปากก็แก้ตัวไปด้วย

“พีส่นิธุอ์ย่าเข้าใจเพลงิผดิน้า~ เพลงิกับไอ้เพ้นท์ไม่ได้ท�าอะไร

เลย เราแค่ดูกีตาร์กันเฉยๆ แล้วพี่ก็เข้ามาพอดี เชื่อเพลิงน้า~ เพลิง

มีพ่ีสินธุ์คนเดียว ทั้งกายทั้งใจให้พี่สินธุ์คนดีคนนี้คนเดียวเลยน้า” 

เพราพนาแอบกลอกตา แต่ไม่พูดอะไร ไม่อยากงัดเรื่องเมื่อหลาย

เดือนก่อนขึ้นมาให้เพื่อนเสียหน้าเล่น

ตอนนั้นเพื่อนสนิทเขาปฏิเสธหัวชนฝาว่าไม่เอาคนอย่าง 

พ่ีสินธ์ุท่ีชือ่เชยแสนเชยมาเป็นแฟนหรอก มาดตูอนนีส้ ิตดิผวัยิง่กว่า

อะไรดี 

“แน่นะ” พีส่นิธุห์รีต่าเหมอืนไม่แน่ใจ แต่พอเจอเพราเพลงิเอา

หัวไถไหล่ไปที

“อืม พี่เชื่อก็ได้ครับ ขอโทษนะที่พี่เผลอเสียงดังใส่ ก็น้อง

เพ้นท์...อืม หล่อกว่าพี่ไม่รู้กี่เท่านี่นา”

ตอนแรกว่าสมน�้าหน้าเพื่อนสนิท แต่ตอนน้ีเพราพนา...
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สงสารตัวเอง

เขาไม่ได้อยากหล่อ บางทกีอ็ยากน่ารกั เอาแค่เสีย้วของเพือ่น

สนิทก็ยังดี!

ความคิดของชายหนุ่มเจ้าของผมสี wood grey ที่อยากจะ

ร้องไห้ขึ้นมาดื้อๆ พลางมองแฟนของเพื่อนสนิทอย่างพี่สินธุ์

หนุ่มนิติศาสตร์ที่แม้จะสวมแว่นกรอบหนา หางตาตก แต่ก็

ถอืว่าเป็นหนุม่หล่อรปูร่างสงูใหญ่ อาจจะดคูงแก่เรยีนไปนิด แต่ก็ให้

ความรู้สึกสุขุมนุ่มลึก เรียกได้ว่าเป็นคนหล่อ แต่เมื่ออีกฝ่ายบอกว่า

เขาหล่อกว่าหลายเท่า คนทีอ่ยากเกดิมาน่ารกักบัเขาบ้างกเ็หีย่วสนทิ 

ได้แต่เสมองไปยังหน้าจอไอแพดทีด่บัไปแล้ว จนเหน็เงาสะท้อนของ

ตัวเอง

ภาพตรงหน้าคือชายหนุ่มวัยยี่สิบปีที่มีรูปหน้าเรียว จมูกโด่ง 

ริมฝีปากบางหากได้รูปสวย แต่เพราะดวงตาสองชั้นท่ีค่อนข้างโต

และกดลึก จึงให้ความรู้สึกคมคาย ยิ่งรับกับรูปคิ้ว หลายคนจึงบอก

ว่าเพ้นท์เป็นได้ทั้งหนุ่มหล่อและผู้ชายน่ารัก ซึ่งดูเหมือนจะไปทาง

อย่างแรกมากกว่า แม้ว่าเขาจะพยายามลดความเข้มของดวงตาลง

ไปด้วยการท�าผมสีอ่อนเป็นสีวู้ดเกรย์ แต่พี่สินธุ์ก็ยังเลือกจะชมว่า

เขาหล่อมากกว่าน่ารักเสียอย่างนั้น 

คนอ่ืนชมไม่เท่าไหร่ แต่เจบ็ใจสดุคอืคนทีเ่ขาอยากจะซือ้กตีาร์

ไปให้เป็นของขวัญวันเกิดเนี่ยสิ

‘เพ้นท์ยิ่งโตยิ่งหล่อ พี่สู้ไม่ได้แล้วนะเนี่ย’

ไม่โว้ย! กูไม่ได้อยากหล่อ กูอยากน่ารักในสายตามึงอะ!

“มันเนี่ยนะหล่อ พี่สินธุ์สายตาสั้นลงหรือเปล่า”

นี่ไม่รู้ว่าไอ้เพลิงช่วยหรือด่าซ�้า จนได้แต่มองมันด้วยสายตา

ขุ่นๆ ก่อนจะเอ่ยปากบ้าง
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“พี่สินธุ์ไม่ต้องกลัวครับ จ้างผมร้อยล้านก็ไม่เอาไอ้เพื่อนแรด

นี่มาเป็นแฟนหรอก”

“พดูเหมือนกจูะเอามึงงัน้แหละ ได้กนัเองแล้วใครจะเสยีบวะ”

ใช่แล้ว ไม่ว่าจะเพราพนาหรือเพราเพลิงก็สถานะเดียวกัน...

รับ 100% เลยครับผม

“ไม่ใช่กูแล้วกัน”

เพ้นท์พึมพ�ากับตัวเอง มองเพื่อนสนิทดึงแขนแฟนให้นั่งข้าง

กัน แล้วมันก็ไม่มีอายเพื่อนซะละ จัดการกระโดดขึ้นไปน่ังทับตัก 

เอนหวัพิงไหล่ ชนดิทีเ่พือ่นอย่างเขาเองกเ็หน็จนชนิชา...กถ้็ามนัจะ

สวีทหวานไม่สนหัวใครหน้าไหนมาหลายเดือนน่ะนะ

“แล้วนีท่�าอะไรกนัอยูเ่หรอ พีม่ากวนหรอืเปล่าครบั ให้พ่ีกลบั

ไปที่ห้องก่อนมั้ย”

ห้องของพี่สินธุ์ก็อยู่ชั้นบนของไอ้เพลิงพอดิบพอดี เรียกว่า 

คู่นี้บุพเพอาละวาดก็ได้ที่จับคนจริงจังกับคนแรดมาคู่กันได้ 

“ฮื่อ ไม่เอา เพลิงไม่ให้พี่สินธุ์ไป อยู่เนี่ยแหละเนอะ เดี๋ยวไอ้

เพ้นท์ก็กลับแล้ว”

“ไอ้เพลงิ! มงึเป็นคนเรยีกกใูห้มาท�าผดัซอีิว๊ให้มงึแดกนะ” คน

ถูกเรียกมาต้องประท้วงให้รู้ซะบ้างว่านี่ไม่ได้มาเอง มึงน่ันแหละท่ี

เรียกกูมา และนั่นก็ท�าให้ไอ้เพื่อนแสบว่าด้วยรอยยิ้มกว้าง

“ก็ตอนแรกพี่สินธุ์บอกว่าวันนี้ไม่ว่างน่ีหว่า พ่ีสินธุ์มาหากู 

แปลว่าว่างแล้ว มึงจะกลับก็กลับได้เลยนะ กูก็เกรงใจไง เรียกเพื่อน

มาตอนปิดเทอม แทนที่มึงจะได้พักผ่อนให้เต็มที่” 

เพราพนาสาบานได้ว่าเขาจะไม่รับสายมันครั้งหน้า!

ใจคิดแบบนั้น แต่สุดท้ายก็ใจอ่อนให้มันทุกที

ชายหนุ่มคิดพลางลุกขึ้นยืน ท�าท่าจะกลับบ้านจริงๆ
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“กูล้อเล่นน่า กินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยกลับ” ไอ้เพลิงรีบแย้ง 

เอื้อมมือมาดึงแขน หากคนที่ก�าลังกลัดกลุ้มเรื่องเงินก็ส่ายหน้า

“กูกลับดีกว่า ต้องคิดเรื่องหาเงินอีก”

“น้องเพ้นท์ พี่ขอโทษนะครับ” พี่สินธุ์ก็บอกอย่างรู้สึกผิด จน

หันไปส่งยิ้มให้ บอกด้วยน�้าเสียงเข้าใจ

“พ่ีสนิธ์ุไม่ต้องขอโทษผมหรอก ดซีะอกี ผมจะได้ไม่เปลอืงแรง

ท�าอะไรให้ไอ้เพลิงกิน”

เอาเวลาไปคิดดีกว่าว่าจะหาเงินก้อนนั้นยังไงดี

เพ้นท์ก้าวยาวๆ ไปคว้ากระเป๋าเป้ทีว่างทิง้ไว้ ปากบอกเพ่ือน

สนิทไปด้วยอย่างไม่คิดมาก

ก็ถ้าคิดมากคงมาเป็นเพื่อนกับไอ้เพลิงไม่ได้

“ของที่กูซื้อมาก็ให้พี่สินธุ์ท�าให้มึงกินแล้วกันนะ กูขี้เกียจเอา

กลับ แล้วกินด้วยล่ะ ไม่มีใครท�าให้กินก็ไม่ยอมกิน” 

ไอ้เพลิงเป็นคนท�ากบัข้าวไม่เป็น อย่าว่าแต่ท�ากบัข้าวเลย เปิด

แก๊สยงักลวัท�าคอนโดมิเนยีมเขาไหม้ ส่วนใหญ่มนัเลยอาศยัแค่ร้าน

อาหารตามส่ังใต้ตกึ ไม่กอ็าหารเดลเิวอรี ่เพ้นท์ท่ีรูว้ถีิชวีติของเพ่ือน

ตัวเองดีตั้งแต่ปีหนึ่งเลยอดไม่ได้ที่จะแวะเวียนมาท�ากับข้าวยัดใส่ตู้

ให้มนั ตดิเป็นนสัิยไปแล้ว แต่หลังจากนีเ้ขาคงห่วงมนัน้อยลง มาหา

มันน้อยลงแล้ว

“ค่าของล่ะไอ้เพ้นท์”

ทกุทไีอ้เพลงิเป็นคนจ่ายค่าวตัถดุบิ เพราะเพ้นท์เองก็ท�าตาม

เมนูที่มันบอกว่าอยากแดก

“ไม่เป็นไร นี่กูจิ๊กมาจากตู้เย็นในบ้าน ไม่กี่ตังค์” คนพูดว่า

พลางยกมือไหว้รุ่นพี่อีกคน “งั้นผมไปแล้วนะ สวัสดีครับพี่สินธุ์”

“ครับ กลับดีๆ นะครับ”
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เพราพนาเดินมาจนจะถึงประตูห้องเพื่อนแล้ว ไม่ทันสังเกต

ว่าเพื่อนสนิทท�าหน้าคิดหนัก และก็ร้องขึ้นมาเสียงดัง

“กูรู้แล้วว่างานอะไรที่มึงจะหาเงินได้เท่านั้น!”

ขวับ!

คนฟังงี้หันกลับไปแทบไม่ทัน ตาพราวขึ้นมาทันที แล้วก็ดับ

วูบลง เพราะงานเดียวที่คิดออกว่าจะหาเงินส่ีหมื่นส่ีพันบาทได้ใน

เดอืนเดยีวคงมแีค่การขายตวั ซึง่ไอ้เพ้นท์บอกเลยว่าต่อให้จนตรอก

แค่ไหนก็ไม่มีทางท�า แต่ดูเหมือนคนให้ความหวังจะมั่นใจเกินร้อย

“แป๊บนึงนะ ขอกูโทร.หาพี่ชายแป๊บ”

แม้ใจจะไม่เชื่อ แต่ก็ยอมหยุดรอเพื่อนสนิทที่ก�าลังโทร.หาพี่

ชายคนโตอย่างว่องไว คุยกันแค่ไม่กี่ประโยคก็หันมามองด้วยแวว

ตา...เจ้าเล่ห์

“กูหางานให้มึงได้แล้ว เดี๋ยวกูส่งที่อยู่เข้าไลน์มึง มะรืนนี้ไป

ตามนั้นได้เลย”

“เฮ้ยๆๆ มงึหมายความว่าไง กงูง ตกลงว่างานอะไรวะ” เพ้นท์

รีบดักคอ มองคนที่ยิ้มกริ่มขึ้นมาทันที

“งานนี้ชื่อว่า...นายก�านัลอาก”ู

“ฮะ!?”

คราวนี้หนุ่มหล่อที่อยากน่ารักท�าได้แค่ร้องเสียงหลง 

แน่ใจหรือว่านั่นชื่ออาชีพ

เนือ่งจากการจ้างงานทีเ่กดิแบบปบุปับฉบัพลนั หลงัจากนัน้

สองวัน นายเพราพนาจึงก�าลังยืนอยู่หน้าประตูรั้วไม้ระแนงสีเข้มที่

ขนาบข้างด้วยเสาอฐิสแีดงหม่น เชือ่มกบัรัว้ไม้ระแนงสีเดียวกันท่ีกิน

อาณาบริเวณกว้างขวาง จากนัน้กก้็มลงมองมอืข้างหน่ึงทีถื่อกุญแจ
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ขนาดเล็กซ่ึงเอาไว้เปิดประตูรั้วเล็กด้านข้าง ไล่สายตาไปยังมือ 

อีกข้างที่มีถุงพลาสติกใบโตประทับตราซูเปอร์มาร์เกตชื่อดัง แล้วก็

กลืนน�้าลายเอื๊อกใหญ่

หลวมตัว

ใช่ เพ้นท์ขอใช้ค�านี้...เขาหลวมตัว

ครั้งนี้ก็เหมือนครั้งที่เผลอหลวมตัวเป็นเพ่ือนกับไอ้เพลิงน่ัน

แหละ เนื่องจากเรียนคณะเดียวกัน เอกเดียวกัน แถมชื่อยังเสือก

รหัสติดกัน เขาจึงหลวมตัวมาเป็นเพื่อนสนิทกับไอ้เพลิงมาสามปี 

และครัง้นีเ้พ้นท์กย็งัหลวมตวัเชือ่ค�าเพือ่นให้น่ังรถมายังบ้านของคน

ที่ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนเลยสักครั้ง

บ้านหลังนี้ 

บ้านของอาไอ้เพลิง 

นายจ้างคนปัจจุบันของเขา

‘คืองี้นะไอ้เพ้นท์ อากูเพิ่งจะหย่ากับเมียว่ะ ตอนนี้ที่บ้านอา

ไม่มคีนงานอยูเ่ลยสกัคน อาเองกไ็ม่ชอบให้ใครเข้ามายุ่งวุน่วาย พอ

หย่าแล้ว อาก็ให้คนของอาสะใภ้กูออกไปหมด ทุกวันนี้แม่กูเลยให้

พีค่นงานทีบ้่านกมูาท�าความสะอาดบา้นอาสปัดาห์ละสองสามครัง้ 

แต่มึงพอนึกภาพออกปะ อากูก็ผู้ชายคนเดียว ท�ากับข้าวไม่เป็น กู

กเ็ป็นห่วงไง แต่มึงกร็ูใ้ช่ม้ัยว่ากเูองกท็�าอะไรไม่เป็นเหมอืนกัน ไม่ใช่

แค่กูด้วยนะ จะพี่ชายกูหรือน้องสาวกูก็กินเป็นอย่างเดียว แต่ท�าให้

คนอื่นกินไม่ได้’

เขานึกภาพออกชัดแจ๋วเลย ไม่งั้นจะท�ากับข้าวให้ไอ้เพลิงกิน

มาได้ไงตั้งสามปี

หากค�าพูดของเพือ่นท�าให้เพ้นท์สยองอย่างบอกไม่ถกู เพราะ

เพื่อนสนิทเคยบอกว่าอาเป็นคนเล้ียงมันมา ขนาดไอ้เพลิง เขายัง
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รับมือไม่ไหว แล้วกับอามันนี่จะขั้นไหนวะ

นอกจากนั้น...

‘มึงไม่ต้องเกร็งไป อากูก็คนนั้นไง อาฟรอสที่กูเล่าให้มึงฟัง

บ่อยๆ’

พอมันพูด เขาก็ยิ่งสยอง เพราะจดจ�าชื่อนี้ได้ขึ้นใจ

อาฟรอสทีเ่คยเป็นอดตีพระเอกชือ่ดงั มแีฟนคลบัถล่มทลาย 

แต่ออกจากการแสดงมาท�างานเบือ้งหลงั ปัจจบุนัเป็นผูก้�ากบัทีส่ร้าง

ชื่อมาแล้วหลายเรื่อง...คนนั้นอะนะ!

เด็กนิเทศฯปีสามกลืนน�้าลายอย่างฝืดคอ การต้องมาเจออา

เพ่ือนว่าเกร็งแล้ว แต่นี่เกร็งกว่าไม่รู้กี่เท่าเมื่อคนคนนั้นเป็นคนม ี

ชือ่เสยีง หน้าตาดมีาก แถมมตี�าแหน่งพระเอกแห่งยุคเมือ่สบิปีก่อน

เป็นใบการันตี 

‘เอาน่ามึง แค่เดือนเดียวเอง อากูเพิ่งหย่า ตอนนี้อะไรก็ไม่

เข้าที่เข้าทาง อากูก็ยังหาคนไว้ใจมาดูแลบ้านไม่ได้ แต่มึงเป็นเพื่อน

ท่ีกูรับประกัน อากูโอเคกับมึงอยู่แล้ว ส่วนมึงเองก็แค่แวะไปท�า

กบัข้าวให้อากวูนัละแค่ชัว่โมงสองชัว่โมง วนัไหนอากูไม่อยู่บ้านก็ไม่

ต้องไป แล้วพอเราจะเปิดเทอม อากูคงหาคนมาท�างานได้สักคน 

สองคนละน่า’

เขาก็ยังไม่เห็นด้วยอยู่ดี ถ้ามีเงินขนาดน้ัน จะจ้างใครมา

ท�างานให้ก็ได้ จะจ้างท�าไมแค่เด็กปีสามที่พอท�ากับข้าวได้ แต่...

‘พีพ่ายอนมุตัมิาแล้วว่าให้สีห่มืน่ แล้วถ้ามงึท�ากับข้าวถูกปาก

อา เช่ือเถอะว่าอากใูห้ทปิมงึอกีหมืน่สองหมืน่แน่ๆ อากูใจกว้างอยู่

แล้ว’

ต่อให้ใจรู้สึกตงิดๆ กับข้อตกลงนี้ยังไง แต่จ�านวนเงินที่เพื่อน

เสนอให้ก็ตอบได้แค่ค�าเดียว
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ตกลง!

ใครไม่ตกลงกบ้็าแล้ว! ท�ากบัข้าวให้วนัละแค่ชัว่โมงสองชัว่โมง 

ได้เดือนละสี่หมื่น ต่อให้มาท�าทุกวัน เขาก็ยอมมาละวะ

“ผมซื้อกีตาร์ให้พี่ได้แน่ๆ รอหน่อยนะ”

เพ้นท์พึมพ�ากับตัวเอง แล้วก็ตัดสินใจกดออด แต่เมื่อไม่มี

เสียงตอบรับ ชายหนุม่กจ็ดัการใช้กญุแจไขประตเูลก็ แล้วก้าวเข้าไป

ในบ้านอย่างกล้าๆ กลัวๆ

“ขอโทษนะครับ มีใครอยู่หรือเปล่า”

หลังประตูรัว้คอืบ้านหลงัใหญ่ซึง่มทีีจ่อดรถได้มากกว่าห้าคนั 

แต่กลับมีรถจอดอยู่แค่สองคันเท่านั้น ตัวบ้านมีขนาดค่อนข้างใหญ่ 

รูปทรงทันสมัย ชั้นล่างเน้นกระจกที่ท�าให้มองเข้าไปถึงห้องรับแขก

ท่ีมเีฟอร์นเิจอร์อยูน้่อยชิน้ รอบบ้านเป็นสนามหญ้าทีเ่หมอืนเพิง่ตดั

ไปไม่กี่วัน เลยไปด้านหลัง แลเห็นทิวไผ่ยาวเป็นแนวสีเขียวสด

เหมือนเป็นก�าแพงรั้วด้านหลังบ้าน

แต่...ไม่มีเสียงตอบรับ

“ขอโทษนะครับ อาฟรอสครับ”

เพ้นท์ส่งเสียงเรียก ไม่กล้าเดินสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าบ้านเขา ปากก็

ตะโกนเสียงดังขึ้น ลังเลว่าควรจะโทร.หาเพื่อนสนิทดีมั้ย

ไอ้เพลงิเหมอืนเคยบอกว่าอาฟรอสมสีตดิูโอเก็บเสียงในบ้าน

ด้วย ดังนั้นอาจจะไม่ได้ยินที่เขาเรียก

“อาฟรอสครับ!”

เพ้นท์เรียกอีกครั้ง ทั้งที่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเตรียมต่อ

สายหาเพื่อนแล้ว

“อยู่หลังบ้าน เดินมาเลย”

ทนัใดนัน้ เขากไ็ด้ยนิเสียงทุม้ทีต่ะโกนมาจากด้านหลงับ้านจน
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ชะงัก แล้วสูดหายใจเข้าเต็มปอด

เพ้นท์ยอมรับว่าเขาทั้งตื่นเต้น ทั้งเกร็งจนหายใจแทบไม่ออก

ผูช้ายคนนีเ้ป็นอาสดุทีร่กัทีไ่อ้เพลงิเล่าให้ฟังมาแล้วไม่รูก่ี้ร้อย

รอบ ทั้งความเก่งในฐานะนักแสดง ความสามารถในฐานะผู้ก�ากับ 

ไหนจะเป็นผูช้ายทีด่ทีีส่ดุในโลกในสายตาของเพือ่น และเพ้นท์ต้อง

ยอมรับว่าพอเพื่อนเอารูปมาให้ดู ผู้ชายคนนี้ก็หล่อระดับที่เขาต้อง

ไม่กล้าสบตา แต่ตอนนีเ้ขาก�าลังยนือยูใ่นบ้านของผูช้ายคนน้ัน แล้ว

จะไม่ท�าให้ประสาทเสียได้ยังไง

ชายหนุม่ชกัเกรงว่าถ้าเผลอท�าอะไรให้ไม่พอใจ เส้นทางอาชพี

ในอนาคตของเขาก็อาจจะดับไปด้วยก็ได้

“เอาวะ”

แต่ในเมือ่มาแล้วจะถอยหลงักลบักไ็ม่ใช่นิสัย เพ้นท์จึงก�าหถุูง

พลาสติกที่บรรจุเนื้อสัตว์และผักหลายชนิดไปยังด้านหลังบ้าน

ยังไงอาฟรอสก็คน ไม่ใช่เทพบุตรหรือมารร้ายที่ไหน ไม่เห็น

ต้องกลัวเลย

เพ้นท์คดิยามทีก้่าวพ้นมุมบ้าน แล้วเขาก็ได้เหน็สกัท ีอาหนุ่ม

ที่ไอ้เพลิงเล่ากรอกหูมาแล้วไม่รู้กี่รอบ

ผู้ชายที่ท�าให้ร่างเพรียวอ้าปากพะงาบๆ

ผู้ชายที่เคยเป็นถึงพระเอกดังอันดับหนึ่งที่ได้ยินมาว่าหล่อ

ชนิดสบตาแล้วกรี๊ดสลบ

ผู้ชายคนนั้นที่สวมเสื้อและกางเกงม่อฮ่อมสีน�้าเงินเข้มท่ี

เปรอะฝุ่น และก�าลังเอาผ้าขาวม้าสีตุ่นที่พาดคออยู่เช็ดหน้าเปื้อน

ดิน

ผู้ชายคนนั้นแหละที่ก�าลังยื่นหน่อไม้แก่กินไม่ได้ส่งมาให้

“ท�าแกงหน่อไม้ให้กินหน่อยสิ”
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เนี่ยนะผู้ชายที่เคยท�าให้สาวครึ่งค่อนประเทศกรี๊ดสลบ!

นี่มันหนุ่มวัยดึกที่ท�าตัวเหมือนเพิ่งปลดเกษียณไม่ใช่เหรอ!!!

“ไอ้เพลิง มึงบอกกูมาซะดีๆ อย่าให้ต้องเค้นว่าวางแผน

อะไรไว้”

ในเวลาเดียวกัน เพราเพลิงก็ก�าลังนั่งกินข้าวกับเพื่อนสนิท 

อีกคน...แอนเดรีย...สาวสวยลูกครึ่งรัสเซียที่หรี่ตามองอย่างรู้ทัน 

“มึงรู้อยู่แล้วจะถามท�าไม”

คนฟังหัวเราะฮึ

“เรื่องที่มึงส่งไอ้เพ้นท์ไปให้อามึงน่ะเหรอ คิดว่าจะเวิร์กเหรอ

วะ”

“เวิร์กไม่เวิร์ก อากูก็หย่าแล้ว แถมไอ้เพ้นท์เองก็...น่าเอา” 

เพราเพลิงยิ้มเจ้าเล่ห์ขึ้นมาทันที แบบที่แอนเดรียมองอยู่อึดใจ

ใหญ่ๆ

“มึงคิดว่าอามึงจะท�าให้ไอ้เพ้นท์ตัดใจจากรักครั้งแรกได้จริง

อะ”

“กถ้็าจะมใีครทีท่�าให้คนยดึมัน่ถอืมัน่อย่างไอ้เพ้นท์ปล่อยวาง

ได้ก็ต้องระดับอากูเนี่ยแหละ”

“แล้วมึงไม่คิดเหรอว่าอามึงจะฟันไอ้เพ้นท์แล้วทิ้ง”

ค�าถามที่เพลิงแสร้งเบิกตากว้าง แล้วสวนกลับ

“นี่มึงก�าลังดูถูกเสน่ห์เพื่อนมึงอยู่นะต่างด้าว”

“กยู�า้อกีทว่ีากเูกดิทีไ่ทย แต่กจ็รงิ ไอ้เพ้นท์แม่งไม่เคยรูต้วัเลย

ว่ามนัเป็นคนมีเสน่ห์แค่ไหน” แอนเดรยีว่าข�าๆ แต่พกัเดยีว รอยย้ิม

ดุจเดียวกันก็ปรากฏข้ึนมาบนใบหน้า ยกมือมาลูบปลายคางอย่าง

เห็นดีเห็นงามด้วย
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“ระดับอาฟรอสเหรอวะ ไม่เลว ถึงเวลาตัวชงอย่างกูออกโรง

แล้วสิ”

“ก็ถ้ากูได้ไอ้เพ้นท์เป็นอาสะใภ้ กูยอมเลี้ยงเหล้าขวดละหมื่น

มึงเลย”

“อย่าพดูเหมอืนเพือ่นมงึเห็นแก่เงนิ กถูอืคตอิยากให้เพือ่นได้

ผัวดี แต่กูจดไว้และ คู่นี้ได้กันเมื่อไหร่ มึงจ่าย”

รอยยิม้ของสองเพือ่นทีห่ากเพ้นท์อยู่ตรงน้ี คงต้องขอคดิใหม่

อีกรอบว่าควรจะเลิกคบพวกมันดีมั้ย

เวลานีส้องเพือ่นสนทิจงึก�าลงัประชุมกันลับหลังว่าด้วย...โยน

หนุ่มซิงนามเพราพนาเข้าปากของผู้ชายที่ชื่อว่าอาฟรอส

งานนี้ถ้าไม่ได้กันอย่าเรียกทั้งคู่ว่าคู่หูตัวชงเลย!
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สัมภำษณ์งำนสไตล์อำฟรอส

“งั้นท�าผัดหน่อไม้แทนแล้วกัน”

“อาฟรอสครับ ผมบอกแล้วไงว่าไม่ใช่หน่อไม้ทุกพันธุ์ที่กินได้ 

แล้วหน่อไม้ของอาก็แก่จนกินไม่ได้แล้ว”

เพราพนาไม่รู้ว่าเขาควรจะข�าหรือเหนื่อยหน่ายใจดี เพราะ

บอกกบัผูช้ายตวัโตในชดุม่อฮ่อมมาสามรอบแล้วว่าหน่อไม้ทีอ่กีฝ่าย

ขดุจนเตม็อ้อมแขนแก่เกนิกว่าทีจ่ะเอามาท�าอาหาร ไม่เพียงเท่าน้ัน 

เขายงัไม่รูด้้วยว่าต้นไผ่ทีป่ลกูยาวทัง้แนวรัว้เป็นพันธุอ์ะไร ไม่รูว่้ากิน

ได้หรือเปล่า แต่อาฟรอสก็ยังเสนอเมนูใหม่ออกมาเรื่อยๆ ราวกับ

ว่าจะกินให้ได้

“งั้นแกงจืดใส่หน่อไม้ ต้มๆ ไปเดี๋ยวก็นิ่มกินได้เอง”

นี่เขาก�าลังรับมือกับอดีตพระเอกชื่อดังหรือแค่คนแก่หัวดื้อ

กันแน่

ชายหนุม่คดิพลางเหลอืบไปมองผูช้ายตวัโตทีก่�าลงันัง่อยู่บน

สตลูเคาน์เตอร์ครวั ใช้ปลายของผ้าขาวม้าเชด็เหงือ่ทีชุ่ม่โชกใบหน้า 
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แต่ดวงหน้าคมก็ยังฉายแววดื้อรั้นจนชวนนึกไปถึง...

“เหมือนตาเลย”

อื้อ เหมือนคุณตาที่เสียไปเมื่อสองปีก่อนเป๊ะ

“หมายถึงใคร”

คนหลุดปากสะดุ้งโหยง รีบหันกลับไปมองครัวสุดหรูท่ีถอด

แบบออกมาจากนติยสารแต่งบ้าน ชกัหวัน่ใจว่าอาจจะท�าให้นายจ้าง

ไม่พอใจตั้งแต่การท�างานวันแรก 

“ดูแก่ขนาดนั้นเชียว”

“เอ่อ...”

“เฮ้อ อาก็อายุไม่น้อยแล้ว มันก็จะเหี่ยวๆ หน่อยน่ะนะ”

คนลนรีบหันกลับมาทันที เพราะหมายจะแก้ค�า แต่ต้องเบิก

ตากว้าง เพราะ...

“มันก็ตามอายุของมัน”

อาฟรอสก�าลังดึงขอบกางเกงเพื่อก้มลงมองสิ่งที่ซ่อนอยู่

ภายใน!!!

“อาฟรอสท�าอะไรครับ!” เพ้นท์ถามเสียงหลง มองคนที่เงย

หน้าขึ้นมาสบตา แล้วบอกเต็มปากเต็มค�า

“ก็เราว่าหน่อไม้ของอาแก่ อาก็เลยเช็กสภาพของมันหน่อย”

“ผมไม่ได้หมายถงึ...คอืไม่ได้หมายถงึ...นี!่ ผมพดูถงึนีต่่างหาก 

หน่อไม้นี่ ไม่ใช่หน่อไม้นั่น!!!”

กูลืมไปได้ยังไงว่านี่คืออาแท้ๆ ที่เลี้ยงดูไอ้เพลิงมากับมือ!

เพ้นท์ถึงคราวปากคอสั่น ได้แต่พูดประโยคเดิมซ�้าๆ แบบ 

คนคดิอะไรไม่ออก แล้วกถ็ลาไปคว้าหน่อไม้แก่ข้ึนมาชใูห้ดูท้ังท่ีหน้า

แดงก�่า อธิบายให้อีกคนฟังว่าเขาไม่ได้หมายถึงปิกาจูของอาเลย 

สักนิด
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“ทีหลังก็พูดให้เคลียร์สิ”

อาฟรอสพยักหน้าหงึกๆ ยอมปล่อยมือจากขอบกางเกง 

ยางยืด ท�าเหมือนว่าเมื่อครู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยการเปลี่ยนเรื่อง

หน้าตาเฉย

“แล้วตกลงจะท�าซุปหน่อไม้ให้อากินใช่มั้ย”

“อาฟรอส ก็ผมบอกแล้วไงว่าหน่อไม้ของอาแก่จนกินไม่ได้!”

การพูดคุยที่ไม่เดินหน้าสักทีท�าให้เพ้นท์ตะโกนออกมาเสียง

ดัง ลืมความอับอายที่มีคนยืนดูหนอนน้อยตรงหน้าไปเสียสิ้น แล้ว

กจั็ดการเดินไปลากผูช้ายตวัโตเป็นตกึให้ลกุจากเก้าอี ้ดนัหลงัให้ออก

จากห้องครัวอย่างเดาได้ว่าขืนปล่อยให้ป่วนไปเรื่อยๆ ข้าวกลางวัน

คงไม่ได้กินกันแล้วละ 

“จะให้อาไปไหน นี่บ้านอานะ”

“อาจะไปไหนก็ไป เดี๋ยวผมท�าเสร็จแล้วผมเรียกเอง”

“เผด็จการ”

“เออ ผมเผด็จการ!”

ความเกรงใจทีม่แีต่แรกเริม่มนัหายวบัไปแล้ว เหลอืเพยีงความ

รูส้กึทีว่่าก�าลงัต่อกรกบัคนแก่ด้ือรัน้จนน่าปวดหวั สองมอืจึงทัง้ผลกั

ทั้งดันคนเหงื่อท่วมให้ออกจากอาณาเขตครัว 

“เออ อาอยากกิน...”

“พอ! ผมไม่ท�าหน่อไม้ให้อากินหรอก!”

เพ้นท์ดันเจ้าของบ้านมากปัญหาออกจากห้องครัวส�าเร็จจน

ได้ แล้วกก็ลบัมายนืเท้ามือกบัเคาน์เตอร์ครวั ใจจรงิอยากจะเอามอื

มาขยุม้ผมแรงๆ เพราะพานนกึไปถงึช่วงแรกทีเ่จอไอ้เพลงิเสยีอย่าง

นั้น

รับมือยากเหมือนกันเลย!
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“กูจะไหวมั้ยวะเนี่ย”

ตั้งแต่ที่เขาโผล่หน้ามายังบ้านหลังนี้ สาบานได้ว่ายังไม่ได้

แนะน�าตัวเลยว่าชื่ออะไร มาท�าอะไร เพราะมัวแต่เถียงกันเรื่อง 

หน่อไม้เจ้าปัญหา แถมตอนนี้เขายังต้องมาคิดไม่ตกว่าควรจะท�า

อะไรเป็นมือ้กลางวนัให้อาของเพือ่นด ีจากตอนแรกจะถามว่าอยาก

ทานอะไรเป็นพเิศษ แต่ตอนนีน้กึออกเลยว่าถ้าถามออกไปคงเป็น...

สายตาเหลือบมองไปยังกองหน่อไม้แล้วถอนหายใจดังเฮือก

สิ่งท่ีเพราพนาท�าจึงเป็นการเดินไปยังตู้เย็น ไม่คาดหวังว่า 

ตู้เย็นของผู้ชายที่เพิ่งหย่าขาดจากภรรยาจะมีอะไรมากมายนัก แต่

ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเจออะไรแบบนี้

“นี่ตู้เย็นหรือตู้เหล้า”

เพ้นท์ตาโตขึ้นหน่อย เพราะตู้เย็นบ้านนี้มีทั้งเหล้า ทั้งเบียร์ 

ทั้งไวน์หลายชนิดอัดกันจนแน่น เหลือที่ไม่มากนักให้ชีสอีกหลาย

ชนิดที่ขอเดาว่าทางนั้นเอามาเป็นกับแกล้มไวน์ พอเปิดช่องฟรีซก็

เจอกับเนื้อวัวอีกหลายส่วน ทั้งทีโบน เสือร้องไห้ สันนอก สันใน  

ทั้งแบบของไทยและเนื้อออสเตรเลีย

อืม ทั้งหมดมีแค่นี้แหละ

เนื้อ เหล้า ชีส

นี่มันตู้เย็นของผู้ชายกินเนื้อที่แดกเหล้าต่างข้าวหรือเปล่าวะ

ทันใดนั้นค�าพูดของเพื่อนก็ลอยเข้ามาในหัว

‘อากูเพิ่งหย่า’

เพ้นท์อ่อนวูบลงทันที ความสงสารวิ่งวาบเข้ามาในหัวใจ 

เพราะเขาฟังเรือ่งของอาฟรอสมานาน แน่นอนว่ารวมทัง้ชวีติรกัของ

ทางนั้นด้วย

ไอ้เพลิงว่าอาฟรอสเคยผิดหวังกับความรักจนท�าให้เลิกเป็น
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ดารา แล้วนี่ยังหย่ากับภรรยาอีก ที่เขาได้เห็นอาฟรอสท�าตัวรับมือ

ยากแบบนี้ อาจจะเป็นเกราะป้องกันของทางน้ันท่ีไม่อยากให้

คนนอกเห็นความเสียใจจากการต้องผิดหวังซ�้าๆ ก็ได้

ทันใดนัน้ เพ้นท์กจ็ดัการรือ้ข้าวของหลายอย่างทีเ่พิง่ซือ้ออก

มาวางเรียงเต็มเคาน์เตอร์ด้วยสีหน้ามุ่งมั่น

ผมไม่รู้หรอกว่าอาใช้ชีวิตยังไง แต่...

“ตราบใดที่ผมท�างานกับอา ผมจะท�าทุกอย่างให้อากลับมา

เป็นปกติให้ได้!”

เพ้นท์ขอเดาว่าอาการพดูไม่รูเ้รือ่งของอาฟรอสเกดิจากความ

เสียใจ ดังนั้น เขาจะช่วยเพื่อนสนิทเอาคุณอาสุดเท่ที่มันเล่าให้ฟัง

กลับมาให้จงได้

หรือบางที...เขาอาจจะแค่เอาความเสียใจของอามาทับซ้อน

กับความเสียใจของเขาอยู่ก็ได้

หลังจากนั้นพักใหญ่ๆ 

กลิ่นหอมของอาหารก็ลอยไปทั่วบ้าน เชิญชวนเจ้าของบ้าน

ให้เดนิมาหย่อนก้นนัง่บนเก้าอีโ้ต๊ะกนิข้าวอย่างทีไ่ม่ต้องเรยีก ดวงตา

คู่คมก็จับจ้องเพียงจานอาหารในมือของเพ้นท์จนพ่อครัวคนเก่งชัก

ประหม่า ก้มลงมองสิ่งที่อยู่บนจานอย่างไม่แน่ใจ

เขาอาจจะท�าอาหารถูกปากไอ้เพลิง แต่ไม่ได้หมายความว่า

จะถูกปากอาของมันไปด้วยเสียหน่อย

ส่วนเมนทูีเ่ขาเลอืกในวนันี.้..สเต๊กแฮมเบร์ิกพร้อมผกัย่าง ราด

ด้วยซอสมะเขือเทศสูตรพิเศษ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ

มนัเป็นโชคของโชคทีบ้่านหลงันีย้งัอตุส่าห์มข้ีาวสารและหม้อ

หุงข้าว
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หลังจากเพ้นท์เปิดทกุตู้ในห้องครวั เขาพบว่าบ้านหลงันีแ้ทบ

ไม่มอีะไรเลยนอกจากเครือ่งครวั แม้แต่เครือ่งปรงุพ้ืนฐานท่ีทุกบ้าน

ควรจะมีก็ไม่มี เจอแค่ซองซอสมะเขือเทศไม่กี่ซองกับซอสบาร์บีคิว

ส�าเรจ็รปูเท่านัน้ ดแีค่ไหนแล้วทีเ่ขาเผือ่เอาไว้ก่อนถงึซือ้มาทัง้ไข่ เนือ้

หมู หัวหอม กระเทียม แครอท น�้ามัน น�้าตาล น�้าปลา ในไซซ์ขนาด

เล็ก ส่วนผักอื่นที่ซื้อติดมาด้วยอย่างพวกคะน้า กวางตุ้งก็เก็บเข้าตู้

เย็นไปก่อน

เพ้นท์ยิ่งนึกภาพออกเลยว่าอาไอ้เพลิงต้องใช้ชีวิตอย่าง 

ไอ้เพลิงชัวร์

ยังไงน่ะเหรอ ก็ท�ากินเองไม่เป็นยังไงล่ะ!

“เอ่อ ผมไม่แน่ใจว่าจะถูกปากอาหรือเปล่า นี่ครับ” ชายหนุ่ม

ล�าเลียงอาหารวางตรงหน้า ปากก็อธิบายไปด้วย

“ผมคิดว่าอาน่าจะชอบทานเนื้อสัตว์ แต่ในบ้านไม่มีเครื่อง

ปรุงรสเลย ผมเลยท�าเมนูนี้ อ้อ แล้วผมก็ใช้เนื้อวัวในตู้เย็นมาสับ

ผสมกับเนื้อหมูที่ซื้อมา เนื้ออาจจะหยาบไปหน่อยนะครับ ผมสับ

ด้วยมือ ไม่รู้ว่าเครื่องปั่นอันไหนใช้ได้” 

คนพูดบอกด้วยใจตุ้มๆ ต่อมๆ แต่คนฟังไม่ตอบค�า แค่รับ

ช้อนส้อมไปหั่นเนื้อแฮมเบิร์กร้อนๆ จนน�้าเนื้อทะลักออกมา จาก

นั้นก็ใช้ส้อมจิ้มเข้าปาก

เพ้นท์มองหน้าอาหนุ่มอย่างลุ้นแสนลุ้น คาดหวังจะได้เห็น

ปฏิกิริยาของอีกฝ่ายสักนิดก็ยังดี อาฟรอสยังคงจิ้มเนื้อเข้าปาก แต่

คราวนีต้กัข้าวตามไปด้วย สลบัไปแบบนีเ้รือ่ยๆ และยงัคงไม่พดูอะไร

สักค�า

หน้าตาแบบนี้อร่อยหรือไม่อร่อยอะ

เขาไม่มั่นใจจริงๆ
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“เติมข้าวให้อาหน่อย”

กระทั่งข้าวสวยพูนๆ จานหมดลง เพ้นท์ก็ยังไม่แน่ใจ ได้แต่

เดินไปตักข้าวให้แต่โดยดี 

“ถูกปากมั้ยครับอา”

เขาถามอย่างไม่แน่ใจ แต่อาฟรอสถามกลับ

“เนื้อนี่มีอีกมั้ย” อาหนุ่มเอาส้อมจิ้มๆ เนื้อชิ้นเล็กที่เหลือใน

จาน

“ครับ มีอีกสองชิ้น”

“งั้นอาขอ แล้วขอข้าวอีกจานด้วยนะ”

ขอเบิ้ลแบบนี้แปลว่าอร่อยละมั้ง

หากหน้าตาของอีกฝ่ายท�าให้เดาไม่ถูกจริงๆ

จากนั้นเพ้นท์ก็ต้องมายืนไว้อาลัยให้แก่ตัวเอง เพราะเขาท�า

เผ่ืออาฟรอสเติมก็จริง แต่ในจ�านวนสามชิ้น มันมีมื้อกลางวันของ

เขารวมอยู่ด้วย ก็ไม่รู้หรอกว่ากินจุแค่ไหน แต่เพ้นท์มั่นใจนะว่า 

หนึ่งชิ้นของเขามันใหญ่พอให้ผู้ใหญ่กินพร้อมข้าวสวยจานโตแล้ว 

อิ่มตื้อ จนย�้าในใจว่าอาฟรอสกินจุ

ช่างเหอะ แค่ไม่กินข้าวสักมื้อไม่เห็นเป็นไร

“นี่ครับอา” ชายหนุ่มวางจานลงตรงหน้า “งั้นผมกลับไป

จัดการในครัวก่อนนะครับ”

เขาเตรียมผละเข้าครัวแล้ว แต่...

หมับ!

ฝ่ามืออุ่นๆ สัมผัสเข้าที่ต้นแขนจนแอบสะดุ้ง หันกลับไปมอง

คนรั้งเอาไว้

“นั่งสิ”

เพ้นท์มองเข้าไปในดวงตาคู่คม พยายามอ่านอารมณ์ในนั้น 
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แต่นอกจากความเอาแต่ใจที่เป็นเอกลักษณ์ของคนบ้านนี้ เขาไม่รู้

จริงๆ ว่าอาคิดอะไรอยู่ จนรีบทิ้งตัวลงนั่งเก้าอี้ข้างกัน สมองวิ่งเร็ว

จี๋ คิดว่าคงถึงเวลาแนะน�าตัวได้แล้ว แต่...

“เอ้านี่ กินสิ มีเยอะแยะ ไม่ต้องเกรงใจ”

อาฟรอสเลื่อนจานข้าวใบใหม่ที่เพ้นท์ส่งให้มาตรงหน้า ตาม

มาด้วยสเต๊กแฮมเบิร์กอีกหนึ่งชิ้น ตักซอสราดให้ และ...ผักย่างอีก

เต็มจาน

ท่าทางที่เพ้นท์มองตาปริบๆ เพราะได้ข่าวว่านั่น...กูท�า

อาฟรอสพูดเหมือนท�าเองเลยเนอะ ว่าแต่...

“อาครับ ผัก...”

เขาว่าเขาเจอคนไม่กินผักหนึ่งอัตรา 

“กินสิ อร่อยดี”

ทว่าค�าทักท้วงถึงกองผักในจานข้าวก็กลืนหายเข้าไปในท้อง 

เพราะทันใดนั้น อาฟรอสก็ยิ้มกว้าง ซึ่งนั่นไม่ได้หยุดเพ้นท์ในการ

ประท้วงได้ เขายังไม่เห็นความหล่อของอาระดับพูดอะไรก็เออออ

อย่างท่ีไอ้เพลิงบอกสักนิด แต่สิ่งที่ท�าให้หุบปากแล้วตักข้าวเข้า 

ปากดื้อๆ น่าจะเป็นเพราะค�าชม

อร่อยดี

ค�าไม่กี่ค�าที่ท�าให้เพ้นท์ยิ้มกว้างจนตาหยี

เขาชอบเวลามีคนกินอาหารที่เขาท�าแล้วบอกว่าอร่อย มัน

ท�าให้หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง

เมื่อก่อนก็มีคนชอบมาฝากท้องที่บ้านแล้วชมบ่อยๆ แต่ 

เดี๋ยวนี้...

เพราพนาหน้าสลดลง จากทีต่กัข้าวเข้าปากเคีย้วตุย้ๆ ก็เคีย้ว

ช้าลง แล้วก็นึกขึ้นได้
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สเต๊กแฮมเบิร์กก็เคยเป็นของชอบของพี่กัสนี่นา

ท่าทางที่ตกอยู่ในสายตาของเจ้าของบ้านหนุ่มตลอดเวลา 

ขณะที่ดวงตาคู่คมฉายแววครุ่นคิด

“ฮ่า อิ่มดีจัง”

“อาครับ กินเสร็จแล้วอย่าเพิ่งนอน เดี๋ยวก็ท้องอืดหรอก”

“จู้จี้นะ”

เพ้นท์ขอย�้าอีกทีว่านี่เหรอผู้ชายที่ไอ้เพลิงบอกว่าเป็นที่สุด

ส�าหรับมัน สิ่งที่เขาเห็นมีแค่คนขี้เกียจที่กินแล้วนอนชัดๆ

หลังจากอาหารกลางวันที่หมดเกลี้ยงด้วยฝีมือของผู้ชายตัว

โต เพ้นท์กย็กจานชามไปล้างพร้อมกบัพวกเครือ่งครวั พอกลบัออก

มาที่ห้องนั่งเล่นอีกทีก็เจอกับอาฟรอสที่ก�าลังนอนกลิ้งอยู่บนโซฟา 

ไม่เหน็มาดหนุม่หล่อทีเ่พือ่นโฆษณา เท่านัน้ไม่พอ เมือ่ก้ียังเหน็ล้วง

มือเข้าไปในกางเกงเกาไข่หน้าตาเฉย 

หากคิดอีกทีก็ดีเหมือนกัน เพราะชายหนุ่มพบว่าเขาไม่เกร็ง

เวลาอยู่กับคนคนนี้

อารมณ์เหมือนมาดูแลญาติผู้ใหญ่ที่เพ่ิงเคยเจอหน้ากันครั้ง

แรกมากกว่า

“ผมเปล่าจู้จี้สักหน่อย”

“แล้วเราเป็นใครน่ะ เข้าบ้านนี้มาได้ยังไง เป็นโจรหรือเปล่า”

“เอ๊ะ!”

เพราพนากส็งสยัละนะว่าท�าไมอกีฝ่ายไม่ถามชือ่เขาสกัที แต่

เพราะคดิเอาเองว่าไอ้เพลงิคงบอกเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว ดงัน้ัน พอมา

เจอค�าถามว่าเป็นโจรหรือเปล่า เจ้าตัวอยากจะสวนไปเหลือเกินว่า

ถ้าเป็นโจรจริงป่านนี้ก็ยกเค้าหมดบ้านแล้ว!
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“นี่ผมมาตั้งนาน อาเพิ่งจะถามเหรอครับ” เพ้นท์ว่าอย่างนึก

ปวดหัวหน่อยๆ

“อ้าว แล้วท�าไมไม่แนะน�าตัว” อะไรคือการท�าหน้าเหมือนว่า

เขาเป็นคนผิด

“ก็อาไม่ถาม”

“เรื่องแบบนี้ต้องถามด้วยเหรอ”

พออาฟรอสย้อนมา เพ้นท์ก็อดจะสวนกลับไม่ได้

“มันเป็นอย่างแรกที่ต้องถาม! อาคิดว่าผมเป็นนางฟ้าแม่ 

ทูนหัวที่ปิ๊งแว่บมาท�าอาหารให้อากินเหรอไง”

“อ้าว อาก็นึกว่าเป็นผีบ้านผีเรือนมาตลอดเลยนะ ตกลงเป็น

นางฟ้าแม่ทูนหัวเหรอ นางฟ้าแม่ทูนหัวที่เป็นผู้ชายซะด้วย ว้าว!”

กูปวดหัว

นี่เขานึกว่าก�าลังเถียงกับเด็กสามขวบ!

ความคดิทีท่�าให้คลึงหัวคิว้เบาๆ แต่พอมองหน้าผูช้ายอกีคน

ดีๆ มองเข้าไปในดวงตา ใช้ประสบการณ์สามปีที่อยู่กับหลานชาย

ของผู้ชายคนนี้ เพ้นท์ก็เริ่มเข้าใจขึ้นมารางๆ

ตาพราววิบวับอย่างชอบใจสัสๆ

โอเค เขาโดนแกล้ง

ไอ้เพลิงชอบแกล้งด้วยการพูดเรื่องอย่างว่า ทั้งที่รู้ดีว่าเขาไม่

ประสา ส่วนผู้ชายคนนี้ก็ก�าลังแกล้งท�าตัวเป็นเด็กสามขวบ แต่คิด 

เหรอว่าจะแกล้งเขาได้

“งั้นอาก็รู้ไว้นะครับว่านางฟ้าแม่ทูนหัวคนนี้เป็นผู้ชาย ชื่อ

เพ้นท์ อายุยี่สิบ จะมาเสกอาหารให้อาตลอดเดือนนี้”

“พูดเต็มปากเต็มค�าว่าเป็นนางฟ้าแม่ทูนหัวแบบนี้เป็นพวก

หลอกลวงแน่ อาไม่ใช่เด็กนะ เห็นทีต้องแจ้งต�ารวจ”
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ถามจริงนี่ใครปัญญาอ่อนกว่ากัน!

เมื่อกี้อาฟรอสยังท�าหน้าตื่นเต้นเหมือนเด็กๆ แต่มาตอนนี้

ท�าหน้าคลางแคลงใจ แถมยังดึงโทรศัพท์ขึ้นมาจะโทร.หาต�ารวจ

จริงๆ จนกัดฟันว่าเสียงเบา

“ผมยอมแพ้”

“เป็นพวกหลอกลวงจริงด้วย เห็นคนแก่อยู่บ้านคนเดียวแล้ว

มาหลอกกันแบบนี้ไม่ดีนะ”

“อาฟรอส!” 

เพ้นท์ไม่รู้จริงๆ ว่าควรจะท�ายังไงกับสถานการณ์แบบนี้ดี 

รับมือไอ้เพลิงมาสามปี แต่พอเจอระดับ ‘คนเลี้ยงไอ้เพลิง’ เข้าไปนี่

ถงึกบัเงบิพดูไม่ออก จะให้ตดัมกุกไ็ม่รูจ้ะท�ายงัไง จะให้เล่นต่อก็กลวั

อีกฝ่ายคิดเป็นจริงเป็นจัง สุดท้ายก็กัดปาก ค้อนตาคว�่า

“รู้ชื่ออาด้วย นี่ถึงขั้นไปสืบประวัติมาเลยเหรอ ท�างานเป็น 

ขบวนการหรือเปล่า”

“...”

คนอยากเถยีงกเ็ถยีงไม่ออก มองหน้าคนทีย่ดัเยยีดให้เขาเป็น

พวกสิบแปดมงกุฎอย่างไม่รู้จะท�ายังไงดี

“อย่ามองแบบนั้น อากลัวแล้ว”

เขามองผูช้ายตวัโตทีท่�าท่าห่อไหล่ ดวงตาฉายแววหวาดกลวั

จนเกือบจะเชื่อจริงๆ ถ้าไม่ดันนึกออกว่าคนคนนี้เป็นพระเอกเก่า

“ผมไปเช็ดจานต่อนะครับ”

เพ้นท์ขอยกธงขาว ถอยทัพไปตั้งหลัก 

“ไม่เถียงต่อแล้วเหรอ”

“ก็อาบอกเองว่าสายตาผมมันน่ากลัว” คนพูดเผลอว่าอย่าง 

งอนๆ
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“ฮ่า ฮ่า ฮ่า”

พอท�าท่าจะหนไีปตัง้หลกัจรงิๆ คนห่อไหล่กก็ลบัมายดืตวัตรง

หัวเราะเต็มเสียง แล้วยังเสริมอีกว่า...

“เพ้นท์เป็นคนตลกนะ”

ตรงไหนวะ! กูเป็นคนตลกตรงไหน! ไม่มีสักตรงเหอะ!

ถ้าจะมีอะไรดีในสถานการณ์นี้คงเป็นอาฟรอสที่ว่าเสียงกลั้ว

หัวเราะ เลิกมองเขาเหมือนเป็นพวกหลอกลวงคนแก่สักที แล้ว

สาธยายในสิ่งที่ถามเองเมื่อครู่

“โอเคๆ เราเป็นเพือ่นของเพลงิชือ่เพ้นท์ ชือ่จรงิชือ่เพราพนา

เลยรหัสติดกับเพลิง เรียนนิเทศฯ เอกวิทยุและโทรทัศน์เหมือนกัน 

รู้จักกันตั้งแต่วันแรกที่รายงานตัว เพื่อนสนิทในกลุ่มมีด้วยกันสาม

คน และตลอดหนึ่งเดือนนี้เพ้นท์จะมาท�ากับข้าวให้อากิน ถูกต้อง 

มั้ย”

ก็รู้นี่หว่า

“ไม่ต้องท�าหน้าแบบนั้น อาก็รู้แค่เท่าที่เพลิงบอก แต่อายัง

ไม่รู้เลยว่าท�าไมเด็กปีสามถึงยอมมาท�างานพิเศษกับอา แทนที่จะ

เอาเวลาไปเที่ยวเล่น อ้อ แล้วไม่รู้ด้วยว่าฝีมือดีแค่ไหน ท�าอาหาร

บ่อยเหรอ”

อาฟรอสมีการดักคอ แล้วถามมาอีกหลายค�าถามที่ท�าให้คน

ฟังตอบกลับแต่โดยดี อ้อ แบบเคืองๆ ด้วย

เขาไม่ลืมที่ถูกแกล้งก่อนหน้านี้หรอกนะ

“เมือ่ก่อนบ่อยครบั เพราะผมเป็นคนท�ากับข้าวให้คนท้ังบ้าน 

พ่อแม่ผมเขาท�างานกันทั้งคู่ แล้วผมมีน้องชายน้องสาวฝาแฝด ผม

เลยต้องหัดมาตั้งแต่เด็ก”

“เมื่อก่อน?”
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“ครับ ก่อนหน้าที่น้องผมจะขึ้นม.ปลายน่ะ เมื่อก่อนน้องๆ 

จะมาช่วยผมท�า แต่เดี๋ยวนี้เก่งพอเลยผลัดเวรกันท�า แล้วเพราะตา

ผมไม่ค่อยแข็งแรง ทานพวกอาหารทีซ่ือ้ตามตลาดไม่ได้ ผมเลยต้อง

คอยท�าอาหารอ่อนๆ ทานง่ายๆ ให้ทุกวัน แต่ตาเสียไปเมื่อสองปี

ก่อน เด๋ียวนีผ้มเลยไม่ได้ท�าอาหารทกุวนัแล้ว ส่วนฝีมอืดมีัย้ อาทาน

แล้วคิดว่ายังไงล่ะครับ” 

เขาไม่รู้หรอกว่ามีฝีมือม้ัย แต่ก็เล้ียงน้องฝาแฝดจนอยู่ม.ห้า

กันแล้ว

“แล้วเหตุผลที่มาท�าล่ะ”

คราวนี้เพ้นท์เผลอเม้มปากเข้าหากัน 

“เอาน่า บอกให้อาสบายใจหน่อย อาเพิ่งหย่านะ ช่วงนี้เลย

ไม่อยากไว้ใจใครง่ายๆ” อีกครั้งที่เพ้นท์อ่อนวูบลงทันที แม้จะฟัง

จากเพ่ือนมาแล้วหนึ่งรอบ แต่พอมาฟังชัดๆ ว่าความรักท�าให้อา 

ฟรอสไม่อยากไว้ใจใคร เขาก็เกิดเศร้าขึ้นมา ค�าตอบท่ีควรจะรู้แค ่

ในกลุ่มเพื่อนสนิทก็หลุดออกมาจนได้

“ผมอยากได้เงนิครบั ผม...ผมอยากซือ้ของขวญัวนัเกิดให้คน

ที่ผม...แอบชอบ”

“ชอบมากขนาดเอาเวลาทั้งเดือนมาทิ้งกับคนแก่เลยเหรอ” 

อาฟรอสหันมาสบตา และสายตาคู่นั้นละมั้งที่ท�าให้เผลอหลุดปาก

ออกไป

“ครับ ชอบ...ชอบมาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว”

เพ้นท์บอกจนได้ แล้วรีบอธิบายต่ออย่างร้อนรน

“ถ้าผมรู้ก่อนว่าปีนี้เขาอยากได้อะไร ผมคงพยายามเก็บเงิน

ตัง้แต่ก่อนหน้า แต่นีผ่มเพิง่รูเ้มือ่สองสามอาทติย์ก่อน ผมพลาดมา

หลายปีแล้วครับ ให้ในสิ่งที่คิดว่าเขาจะชอบ แต่ก็ไม่ตรงใจเขาสักที 
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มาครั้งนี้ผมได้ยินเต็มสองหูว่าเขาอยากได้ ผมก็เลย...อยากให้”

คราวนี้อาฟรอสไม่ถามอะไรต่อ จนคนตอบค�าถามเริ่มเม้ม

ปากเข้าหากันอีกครั้ง รู้สึกกดดันอย่างบอกไม่ถูก กระทั่ง...

“เย็นนี้อาอยากกินสตูเนื้อ”

“ฮะ!?”

“ยังเด็กยังเล็กหูไม่ดีแล้วเหรอ อาบอกว่าอยากกินสตูเนื้อไง”

ไอ้ได้ยินมั้ยก็ชัดอยู่ แต่เปลี่ยนเรื่องแบบฉับพลันไปมั้ย แล้ว

สตูเนื้อเนี่ยนะ

“ผมไม่มีเครื่องท�าสตู”

“ก็เนื้อในตู้เย็นไง”

คนพูดว่าต่ออย่างเอาแต่ใจ

“อาฟรอส สตูเนื้อไม่ได้มีแค่เนื้อแล้วจะท�าได้นะครับ ผมไม่มี

มันฝรั่ง ไม่มีมะเขือเทศ ไม่มีน�้าสต๊อก อย่าว่างั้นงี้เลยนะ บ้านอา

ไม่มเีกลือกบัพรกิไทยด้วยซ�า้!” พ่อครวักโ็วยส ิความเครยีดปลวิหาย

ออกไปจากใจ แทนที่ด้วยความขุ่นเคือง ยิ่งได้ยินค�าต่อรองพรรค์นี้

“งั้นอาอยากกินผัดเผ็ดหน่อไม้”

โว้ย! นี่ถ้าไม่ติดว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะด่าให้!

“ผมบอกแล้วไงว่าหน่อไม้อา...”

“แก่ กินไม่ได้ อย่าย�้าได้มั้ย อาปวดใจนะเนี่ย อาอายุแค่ 38 

หน่อไม้อาเหี่ยวนิดหน่อย แต่ก็ใช้งานได้ดีนะ”

“อาฟรอส!”

นี่กูจะพ่นไฟได้อยู่แล้วนะ!

“โอเคๆ เดก็สมัยนีด้จุรงิ จะท�าอะไรกท็�ามา เสรจ็แล้วกลบัเลย

ก็ได้ อ้อ แต่พรุ่งนี้มาก่อนเที่ยงล่ะ อาอยากกินสตูเนื้อ”

“อาฟรอส! สตูเนือ้ต้องใช้เวลาท�า แบบนีไ้ม่ให้ผมมาตัง้แต่หก
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โมงเช้าเลยล่ะ”

“อื้อ ถ้าจะมาก็เอากุญแจไขเข้ามาล่ะ อาคงยังไม่ตื่น”

เพ้นท์สาบานได้ว่าไฟลุกออกจากตาแล้ว ยิ่งมองหน้าผู้ชาย

เอาแต่ใจทีย่นืยนัว่าจะกนิเมนทูีส่ัง่แล้ว เขาเหน็ภาพไอ้เพลงิเวลาโทร.

มางอแงว่าอยากกนินูน่กนินีไ่ด้เลย แต่อย่างเพือ่นเขามนัน่ารกัไง ท�า

แล้วยงัเหลอืความเอน็ด ูแต่ผูช้ายตวัโตเป็นตกึนีท่�าแล้วมนัน่าหมัน่ไส้

สุดๆ ไปเลย

ดูลอยหน้าลอยตาสิ

“เดี๋ยวผมท�ามาจากบ้านให้” เขาเลยกัดฟันบอก

“ดี แบบนี้ค่อยคุยกันง่ายหน่อย” แล้วดูพ่อเจ้าประคุณตอบสิ 

ดูพอใจเสียเหลือเกิน จนอยากจะถามอีกครั้งว่าไหนวะ อดีตหนุ่ม

หล่อทีส่าวๆ อยากได้จนมดลกูสัน่ ลองมาเจออย่างเขาคงวิง่หนแีทบ

ไม่ทันสิไม่ว่า

หากเพ้นท์ฉุกใจคิดสักนิด จะรู้ว่าทั้งหมดท้ังมวลท่ีอาฟรอส

เอ่ยออกมามีความหมายเดียว...จ้างอย่างเป็นทางการ

ทนัททีีเ่ดก็น้อยชือ่เพราะอย่างเพราพนาก้าวออกจากบ้าน

ไป ผู้ใหญ่ตัวโตนามพัทธ์ธีระก็ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสาย ใบหน้าคม

ประดับด้วยรอยยิม้น่ามอง มอืใหญ่กร็ัง้เสือ้ทีส่วมเอาไว้มาถอดออก 

สองขาพาก้าวเดินขึ้นไปยังชั้นสอง แต่ก่อนจะเลี้ยวเข้าไปในห้องน�้า 

โทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาเสียก่อน

คนกลาง

ชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอท�าให้ฟรอสยิ่งยิ้มกว้างกว่าเดิม

ท่าทางจะมีคนโทร.ไปฟ้องแฮะ “ว่าไงเพลิง”

จากน�้าเสียงด้ือรั้นที่พูดกับเพ้นท์เปล่ียนเป็นอบอุ่นอ่อนโยน
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ทันทีที่หลานชายโทร.มา แล้วก็ฟังเสียงหงุงหงิงของเพราเพลิงที่ดัง

มาตามสาย

[เพื่อนเพลิงผ่านมั้ย]

ค�าถามทีฟ่รอสหวัเราะพรดืออกมาทันที เดนิต่อไปยังห้องน�า้ 

แล้วมองเงาสะท้อนในกระจก

“เพื่อนเพลิงสายตาสั้นน่าดูเลยนะ”

[เพื่อนเพลิงสายตาปกตินะอา]

ฟรอสยังคงหัวเราะ ไม่อธิบายต่อว่าสายตาสั้นที่ว่าคืออะไร 

ขณะมองเงาสะท้อนของตัวเอง

แม้ว่าชายหนุ่มจะอายุ 38 ปีแล้ว แต่ก็ไม่ได้เหี่ยวอย่างที่คุย

เล่นกับเด็กอีกคน ร่างสูงใหญ่ยังคงฟิตไม่ต่างจากหนุ่มๆ หุ่นยังดูดี

ไม่ต่างจากสบิปีก่อน เผลอๆ จะดกีว่าด้วยซ�า้ ใบหน้าคมยงัคงมเีสน่ห์

ที่ดึงดูดสาวแก่แม่ม่ายมาแล้วค่อนประเทศ ด้วยโครงหน้าแข็งแกร่ง 

ดวงตาคมปลาบด้วยตาสองชัน้ทีลึ่กเข้ม ปลายหางตาเฉยีงขึน้รบักับ

คิ้วเข้ม จมูกเป็นสันตรง ล้อมกรอบด้วยเรือนผมสีเข้มที่ปล่อยตาม

ธรรมชาติ 

ทั้งหมดทั้งมวลที่เด็กชื่อเพ้นท์ไม่สังเกตเห็นเสน่ห์เลยสักนิด

อย่าว่าแต่จะชืน่ชมรปูร่างหน้าตาเขาอย่างทีค่นอืน่ท�า เดก็คน

นั้นไม่มองเขาในฐานะผู้ชายด้วยซ�้า เหมือนมองญาติผู้ใหญ่แสน

เอาแต่ใจมากกว่า

“แต่อาไม่ได้บอกว่าไม่ดี”

ตอนแรกที่หลานชายโทร.มาขอให้เพ่ือนมาท�างานด้วย เขา

ยงัไม่มอีารมณ์จะจ้างใคร การทีต้่องตดิแหง็กกับอดีตภรรยาท่ีไม่เคย

รัก ท�าให้ชีวิตเขาวุ่นวายพอแล้ว พอเซ็นใบหย่าได้ ฟรอสจึงท�าการ

โละคนเก่าทิ้งทั้งหมด เพราะเกลียดความวุ่นวาย เกลียดที่อดีตเมีย
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ยงัคอยสอดแนม เขาอยากกลับมาใช้ชวิีตสงบสขุอกีครัง้ แค่มคีนงาน

จากบ้านของพี่ชายที่พี่สะใภ้ส่งมาช่วยท�าความสะอาดอาทิตย์ละ

สองสามครั้งก็พอแล้ว

อีกประการคือฟรอสเบื่อเรื่องชู้สาวเต็มทน

เขาอาจจะเคยเป็นอดตีเพลย์บอยทีไ่ด้หมดทัง้ชายทัง้หญงิ จน

ส่งอิทธิพลไปถึงหลานทั้งสามคน แต่ในช่วงอายุน้ี ท่ีผ่านความยุ่ง

ยากอย่างการแต่งงานมาแล้ว เขาไม่อยากแตะต้องหรือยุ่งเกี่ยวกับ

เรื่องพวกนี้ไปอีกพักใหญ่ๆ หรืออาจจะตลอดไป และมีเหรอที่เขา

จะมองไม่เห็นเจตนารางๆ ของเจ้าหลานรัก

เพลงิกลวัว่าหากเขาไม่มใีครแล้วจะคดิมาก จะเหงา จะว้าเหว่ 

งานนี้เลยถึงข้ันส่งเพื่อนมาถึงหน้าประตูบ้าน แต่ไอ้ครั้นจะขัดใจ

หลานก็ไม่ใช่นิสัย

เขาเลี้ยงของเขาแบบนี้ ตามใจแบบนี้มาตั้งแต่เด็ก 

งานนี้ชายหนุ่มจึงบอกว่า ‘ขอดูก่อน’

การตอบรับแบบแบ่งรับแบ่งสู้นี้คือถ้าฟรอสพบว่าเด็กคนนั้น

มท่ีาทกีบัเขาเกนิกว่านายจ้าง ต่อให้ต้องขดัใจหลานครัง้แรกกต้็องท�า 

แต่ใครจะเชื่อล่ะว่าเด็กคนนั้นไม่เห็นเขาในสายตาด้วยซ�้า แม้เจ้าตัว

จะจงใจท�าตัวเป็นคนแก่เอาแต่ใจก็เถอะ

งานนีช้ายหนุม่เลยขอเล่นต่ออกีนดิเพือ่ดนูสิยัใจคออกีหน่อย

เพ้นท์ดูเป็นเด็กตรงๆ ง่ายๆ ไม่มีพิษภัย รับมือกับการเล่น 

บ้าบอของเขาได้ดี ค่อนข้างมีความอดทน นอกจากนั้น แววตายาม

ที่พูดถึงคนที่แอบชอบท�าให้เขาใจอ่อนจนได้

ไอ้นิสัยตามใจหลานมันแว่บกลับเข้ามาในตัวอีกครั้ง พอเห็น

เด็กมันพยายามมากๆ แล้วอดจะอยากช่วยไม่ได้ ก็ดีเสียอีก เขาไม่

ต้องรบกวนคนของพี่สะใภ้ แถมสัญญานี้ก็แค่เดือนเดียว พอเด็กๆ 
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เปิดเทอมก็หมดสัญญาจ้าง ไม่เห็นมีอะไรที่ไม่ดี

[งั้นแปลว่าอาฟรอสจะจ้างเพ้นท์ใช่มั้ย!]

“อืม จ้างดีมั้ยน้า~”

เขาหัวเราะเสียงนุ่ม นึกภาพออกเลยว่าหลานรักต้องท�าหน้า

ออดอ้อน นี่ถ้าอยู่ใกล้ตัวคงเอาหัวมาถูไหล่แล้ว

[จ้างนะ จ้างเพื่อนเพลิงน้า~ นะครับอา เพื่อนเพลิงนิสัยดีนะ 

มันต้องการเงินจริงๆ อาช่วยมันหน่อยนะ แล้วถ้าอามีเพื่อนเพลิง

ดูแล เพลิงจะได้สบายใจด้วยไงว่าอาสบายดี น้า~ นะครับ]

“แล้วท�าไมไม่มาดูแลอาเอง หืม? ติดแฟนละสิเจ้าหลานรัก”

[โธ่ อาฟรอส น้า~ นะครับ นะๆ]

ฟรอสฟังเสยีงโฆษณาเพือ่นของหลานชายอกีพักใหญ่ๆ แล้ว

ว่าข�าๆ

“ไปบอกเจ้าพายด้วยล่ะว่าไม่ต้องจ่ายค่าจ้างให้เพื่อนเรา”

[เอ๊ะ!]

นึกหน้าออกเลยว่าป่านนี้เพลิงอ้าปากหวอ นึกว่าเขาปฏิเสธ

ไปแล้ว

“เพราะอาจะจ่ายค่าจ้างเพือ่นเราเอง บอกพีช่ายเรานะว่าเกบ็

เงินไว้เลี้ยงแฟนเถอะ แค่ค่าจ้างจ่ายเด็กคนนึงท�าไมอาจะจ่ายเอง 

ไม่ได้”

[งั้นแปลว่าอาตกลง!]

เพลิงถามอย่างตื่นเต้นสุดขีด

ใช่ เพ้นท์ไม่มีอะไรที่ไม่ดี ที่ส�าคัญ...

ฟรอสหัวเราะอีกครั้ง แล้วว่าเต็มเสียง

“อาตกลงตั้งแต่กินแฮมเบิร์กค�าแรกแล้วละ ฝีมือแบบนี้ใช่จะ

หากันง่ายๆ”
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มันไม่ใช่แค่อร่อยธรรมดา ต้องบอกว่าเด็กคนนั้นฝีมือดีมาก

ต่างหาก

[เย้! รักอาฟรอสที่สุดเลย!]

“แต่รักแฟนมากกว่า?”

[โธ่ อาอะ มันเปรียบเทียบกันไม่ได้]

ฟรอสฟังเสียงออดอ้อนของหลานชายอย่างนึกเอ็นดู โดยที่

เขาไม่คิดเลยว่าการยอมตามใจหลานในครั้งนี้จะท�าให้เขาเจอคนที่

น่าเอ็นดูมากยิ่งกว่าเจ้าหลานรัก

เวลาหนึ่งเดือน...เริ่มต้นขึ้นแล้ว
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นำยก�ำนัลของอำฟรอส

แม้เพราพนาบอกว่าใครจะบ้ามาท�ากบัข้าวให้ตัง้แต่หกโมง

เช้า แต่คนไม่อยากบ้าก็มาถึงตอนเจ็ดโมงเช้าอยู่ดี ตอนนี้ชายหนุ่ม

จงึก�าลงัล�าเลยีงถงุพลาสตกิหลายใบลงจากรถแท็กซี ่บรรดาข้าวของ

ที่ประกอบไปด้วยเครื่องปรุงพื้นฐานที่ทุกบ้านควรมีอย่างน�้าตาล 

น�้าปลา ซีอิ๊ว เกลือ ผงชูรส พริกไทย น�้ามัน ในไซซ์ขนาดครัวเรือน 

เพราะเสียค่ารถทั้งที เจ้าตัวเลยเอาให้คุ้ม 

นอกจากนั้นยังมีเนื้อหมู เนื้อไก่ ผักสดอีกหลายชนิดจนเรียก

ได้ว่าพะรุงพะรัง

“ไม่ลืมอะไรนะน้อง”

“ไม่ลืมครับพี่ ขอบคุณมาก”

หนุ่มหล่อส่งยิ้มให้คนขับที่ช่วยลงมารับข้าวของไปวางหน้า

บ้าน กวาดสายตามองไปทัว่คนัรถแล้วไม่พบถุงพลาสตกิใบใดเหลอื

อยู่ มีเพียงหม้อใบกลางที่คลุมด้วยถุงพลาสติกในมือเขาแค่ใบเดียว 

แต่...หนักเอาเรื่อง
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เมนูที่คนเอาแต่ใจเรียกร้องมาไงล่ะ

แม้ว่าเพ้นท์จะได้เลกิงานวนัแรกไวอย่างไม่น่าเชือ่ แต่มนัไม่ได้

หมายความว่าหมดเวลาท�างาน เพราะนายจ้างเขามอบภารกิจเอา

ไว้ให้ เพ้นท์จึงต้องไปเดินซูเปอร์มาร์เกตอีกหนึ่งรอบ ต่อด้วย

ตลาดสด จนพวกน้องๆ ยังถามเลยว่าบ้านเราจะมีญาติมากินเลี้ยง

เหรอ ท�าไมซื้อของมาเยอะแยะ จากนั้นก็เริ่มต้นท�าสิ่งที่ได้รับค�าสั่ง

มา...ต้มสตูไง

ใจจริงเพ้นท์อยากจะซื้อก้อนสตูที่ขายตามซูเปอร์มาร์เกตมา

โยนลงหม้อ เคี่ยวพร้อมผักกับเนื้อวัวจริงๆ แต่มันดูถูกตัวเองไป

หน่อย ยิ่งได้ยินอาฟรอสชมว่าอร่อย ไฟเลยลุกพึ่บ จัดการตุ๋นเนื้อ

น่องกับเอ็นวัวอยู่หลายชั่วโมง ต้มน�้าสต๊อก แล้วเพราะมันเป็น

อาหารที่ต้องใช้เวลา นานๆ เลยท�าที เขาเลยจัดการต้มมันซะหม้อ

ไซซ์ใหญ่สุดที่บ้านมีเพื่อแบ่งไว้ให้ครอบครัวทานด้วย

กว่าทุกอย่างจะเสร็จก็ดึกดื่น พอเช้ามาก็เลยรีบคว้าหม้อที่

แบ่งไว้ คลุมพลาสติกกันกลิ่นฟุ้งในรถแท็กซี่ แล้วมาที่บ้านหลังนี้ 

เพื่อ...เคี่ยวต่อ

ถ้าเขามีปัญญาซื้อเนื้อวากิวญี่ปุ่นก็อีกเรื่อง แต่นี่เนื้อวัวไทย

ที่รู ้สรรพคุณกันดีว่าเหนียวเคี้ยวยาก และด้วยความอยากให้อา 

ฟรอสได้ทานอาหารอร่อยๆ เพ้นท์เลยลงทุนขนาดนี้

เขาก็รู้ละนะว่าที่ได้งานนี้มาเพราะเพื่อนช่วย แถมเงินเดือน

ยังสูงจนปฏิเสธไม่ได้ แต่เพราะไม่ใช่คนโง่ เขาจึงรู้อีกไงว่าที่ได้เงิน

ขนาดนีก้เ็พราะเพือ่นอกีนัน่แหละ จะให้หน้าด้านรบัเงนิแล้วท�าชุย่ๆ 

กไ็ม่ใช่นสิยั ดงันัน้ เพ้นท์จงึใช้เวลาในการต้มเนือ้ครุน่คดิไปด้วย และ

ตัดสินใจว่า...

นายก�านัลก็นายก�านัลวะ งานนี้จะไม่ท�าให้เสียชื่อไอ้เพลิงที่
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แนะน�ามา!

หากตอนนี้เขาก�าลังมีปัญหา

“ท�าไมของมันเยอะงี้หว่า”

ท่าทางจะจัดเต็มมากไปหน่อย ข้าวของที่ขนมาจึงไม่ใช่

จ�านวนทีผู่ช้ายคนเดยีวจะแบกเข้าไปรอบเดยีวไหว แต่ในเมือ่เอามา

เอง ชายหนุ่มกไ็ด้แต่รบัชะตากรรม ขนทัง้หมดน่ันเข้าไปในบ้านหลงั

ใหญ่อยู่สามรอบ แล้วก็พบว่าทั้งบ้าน...เงียบกริบ

อาฟรอสคงยังไม่ตื่น

ในเมื่อทางนั้นบอกว่าให้ใช้กุญแจเข้ามาได้ เพ้นท์ก็ถือว่าเป็น

ค�าอนุญาต แต่เขาเองก็ไม่กล้าเดินเล่นไปทั่วบ้านของคนที่เพิ่งรู้จัก 

เลยได้แต่หมกอยูใ่นห้องครวั ต้ังไฟอ่อนเคีย่วสตตู่อ แล้วเกบ็ข้าวของ

ให้เป็นระเบียบ พับถุงพลาสติกไว้เผื่อเป็นถุงขยะ จัดพื้นที่ในตู้เย็น

จนใส่ของที่ซื้อมาได้จนครบ แล้วก็...นั่งแกร่ว

แม้จะหยิบโทรศัพท์มาเล่นเกมก็แล้ว เช็กไลน์ก็แล้ว หรือด ู

ยทููบกแ็ล้ว เจ้าของบ้านกย็งัไม่มีท่าทจีะลงมาเสยีท ีจนคนทีต่ัง้ใจว่า

จะไม่ยุ่งวุ่นวายบ้านคนอื่นเริ่มทนไม่ไหว

บ้านชั้นล่างคงไม่เป็นไรหรอกมั้ง

“ขออนุญาตนะครับ”

ไม่ลืมที่จะยกมือไหว้ขอหนึ่งที

เพ้นท์เริ่มส�ารวจจากห้องนั่งเล่น เมื่อวานเขาก็คิดว่าท่ีน่ีมี

เฟอร์นิเจอร์น้อย พอมีเวลาค่อยๆ ดู มันก็น้อยจริงๆ ดูเหมือนจะมี

แค่ชิน้หลักๆ อย่างโซฟา โทรทศัน์เครือ่งใหญ่ตดิผนัง ชัน้วางของตดิ

ผนัง (ท่ีไม่ค่อยมีของ) พรมผืนใหญ่ ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนบ้าน

ตัวอย่างมากกว่าบ้านที่มีคนอยู่จริงๆ

จากน้ันก็เดินผ่านห้องกินข้าวไปทะลุห้องซักรีดที่มีเครื่อง 
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ซักผ้ากับตะกร้าผ้าที่ดูเหมือนยังไม่ได้ซัก แต่นอกน้ันก็ไม่มีอะไร 

ให้ส�ารวจเพราะห้องหลายห้องปิดประตูเอาไว้ ชายหนุ่มเลยวน 

รอบบ้านหนึ่งรอบ ชื่นชมกับทิวไผ่สีเขียวสดที่แสนสบายตา แล้ววก

กลับมาที่ห้องครัวอีกครั้ง

“ทนไม่ได้ว่ะ”

พอหย่อนก้นลงนั่งได้ไม่กี่นาที เพ้นท์ก็ลุกขึ้นอีกจนได้ แล้ว 

กลับไปที่ห้องซักรีด จัดการแยกผ้าสีกับผ้าขาว แล้วโยนลงเครื่อง 

มันซะเลย

เขามันพี่คนโตที่ท�างานบ้านมาแล้วทุกอย่างนี่

ตากผ้ากแ็ล้ว ปรงุสตูเนือ้อร่อยพร้อมทานชนดิเนือ้นุม่ละลาย

ในปากก็แล้ว เจ้าของบ้านก็ยังไม่ลงมาสักที จนชักไม่แน่ใจว่าตกลง

อยู่บ้านหรือเปล่า

เบอร์ก็ไม่มี โทร.ถามไอ้เพลิงดีมั้ย

“ไม่ได้อีก ป่านนี้ตื่นยังก็ไม่รู้”

พอก้มมองนาฬิกากส่็ายหัวดกิ เพราะยงัไม่เทีย่ง วนัหยดุแบบ

นี้ไอ้เพลิงไม่ตื่นหรอก แล้วมันก็ไม่เคยอายซะละที่จะเล่าให้เขากับ

แอนเดรียฟังว่าพี่สินธุ์เด็ดแค่ไหน ท�าเอามันไม่มีแรงลุกในวันถัดมา 

ซึ่งปิดเทอมแบบนี้...ขืนโทร.ไปแล้วมันครางให้ฟังก็แย่น่ะสิ

อย่าคดิว่าไอ้เพลงิไม่กล้าเชยีวนะ เชือ่เถอะว่าต่อให้มนัปฏบิตัิ

ภารกิจกับพี่สินธุ์อยู่ มันก็กล้ารับสาย!

สุดท้ายคนที่บอกว่าจะไม่เพ่นพ่านก็เลยยกมือไหว้ขอเจ้าที่ 

เจ้าทางอีกที แล้วเดินขึ้นชั้นสอง

“อาฟรอสครบั อาอยูบ้่านมัย้ครบั ผม...เอ่อ เพ้นท์มาแล้วนะ

ครับ”

ร่างเพรียวตะโกนบอก กวาดสายตามองไปรอบชั้นสองก็พบ
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กับห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่อีกห้อง ตรงกลางห้องมีโต๊ะสนุกเกอร์ตัว

ใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่า และประตูหลายบาน บ้างเปิดบ้างปิด 

“อาครับ อาอยู่บ้านมั้ย”

เพ้นท์ละล้าละลังอยูต่รงบันไดอกีหลายนาท ีแต่ก็ตดัสนิใจไป

ชะโงกหน้าดใูนห้องทีบ่านประตเูปิดเอาไว้ ห้องแรกเป็นห้องน�้า ห้อง

ทีส่องเป็นห้องเกบ็ของ กระทัง่ห้องทีส่ามท่ีแง้มประตเูอาไว้ เขาก็พบ

ห้องนอนสกัท ีจนอดด่าตวัเองไม่ได้ว่าไม่ทันสงัเกตไอความเย็นของ

เครื่องปรับอากาศที่ลอยออกมาได้ยังไง

และก็เจอจนได้...ก้อนขยุ้มๆ บนเตียงนอนหลังใหญ่

โอเค อาอยู่บ้าน แค่ยังไม่ตื่น กลับไปเฝ้าครัวได้แล้ว

เพ้นท์ก็อยากท�าอย่างนั้นหรอกนะ แต่...หนาวฉิบหาย!

มันอดไม่ได้จริงๆ ที่จะกวาดสายตามองหาแผงควบคุม

อุณหภูมิ เดินไปดูด้วยความใคร่รู้ เพราะขนาดเขาเข้ามาไม่ถึงนาที

ยงัสัน่ แล้วคนทีน่อนอยูไ่ม่หนาวได้ไงไหว น่ีอาเล่นนอนคลมุถึงจมกู 

เหลือแค่ดวงตาที่ปิดสนิท

16 องศา

“บ้าไปแล้ว!”

เพราพนาอุทาน ถลึงตามองตัวเลขบนนั้นอย่างไม่อยากเชื่อ

สายตา เพราะต่อให้ชอบอากาศเย็นยังไง ตั้งไว้ขนาดนี้ไม่ป่วยก็บ้า

แล้ว

ข้างนอกห้องมัน 29 องศานะ ต่างกันตั้ง 13 องศา จนมือมัน

ไปเอง

ปิ๊บๆๆๆๆๆๆ

เพ้นท์กระหน�่ากดรัวจนมาอยู่ที่ 23 องศา

จริงๆ ตัวเลขนี้ยังคิดว่าต�่าไปเลย แต่ติดว่ายังเกรงใจเจ้าของ
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บ้าน ขืนเป็นญาติกันจริงๆ นี่บ่นไม่ยั้งแล้ว

“อื้อ” เสยีงกดไม่ยัง้ก็ไปปลุกเจ้าของบ้านทีส่ง่เสยีงงมึง�า ขยบั

หัวนิดหน่อย แล้วผ้านวมก็เลื่อนลงมาที่ปลายคางจนเห็นดวงตาคู่

คมที่หรี่ปรือสู้แสง

“เพ้นท์เหรอ”

“ครบัอา ขอโทษนะครบัทีป่ลกุ งัน้ผมลงไปข้างล่างนะ” เพรา-

พนาว่าเสียงเบา แล้วท�าท่าจะหมุนตัวออกจากห้อง แต่...

“ปรับแอร์กลับให้อาด้วย” 

คนเพิ่งตื่นบอกโทนแหบต�่า แต่น�้าเสียงนี่เอาแต่ใจกันเห็นๆ 

เลย

“นี่ก็ 23 แล้วครับ ต�่ากว่านี้เดี๋ยวแข็งตาย”

“อาชอบเย็นๆ ปรับกลับให้ด้วย” คนสั่งว่าแล้วก็พลิกตัวนอน

ต่อ แต่คนฟังงี้ขมวดคิ้วฉับ

เพ้นท์กร็ูห้รอกว่าไม่ใช่เรือ่ง รูห้รอกว่าเพิง่รูจ้กักนั แต่ด้วยนสิยั

ของพี่คนโต ดูแลมาแล้วทั้งเพื่อนเอาแต่ใจ ท้ังคุณตาแสนดื้อ ท้ัง

น้องๆ ตอนวยัก�าลังซน แล้วนีเ่ป็นอาของไอ้เพลงิ จนเผลอเหมารวบ

ว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ด้วยอีกคน มันก็เลยอดไม่ได้ที่จะหาวิธีจัดการ

ใช่ เขาเป็นห่วง แต่ก็หมั่นไส้พวกดื้อแบบนี้ด้วย

“ปรับสิ” คุณอาที่เคารพรักของไอ้เพลิงยังสั่งเสียงงัวเงีย

“ก็ได้ครับ” 

เพ้นท์ปรบัอณุหภมูกิลบัระดบัเดมิ แต่จากท่ีจะเดนิกลับไปชัน้

ล่าง ชายหนุ่มก็วกมายังข้างเตียง มองก้อนผ้านวมขนาดใหญ่ที่ส่ง

เสียงอย่างพอใจ แล้ว...ยิ้ม

พรึ่บ!

“อื้อออออ”
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จากนัน้กก็ระชากผ้านวมทัง้ผนืออกจากร่างสงู ดงึทเีดยีวหล่น

มากองกบัพืน้ห้อง ปล่อยให้คนชอบหนาวในชดุนอนขดตวัเป็นก้อน

กลม สองมือยกขึ้นกอดอก ปรือตามามองด้วยสีหน้าหงุดหงิด จน

เพ้นท์ยิ้มหวาน

“เห็นว่าอาชอบเย็นๆ ก็เลยคิดว่าผ้าห่มคงไม่มีประโยชน์ ผม

เอาลงไปซักให้นะครับ”

“เอาผ้าห่มอาคืนมา”

ในใจก็แอบกลัวสีหน้าแบบนี้ แต่เพราะความเป็นห่วงมี

มากกว่าก็เลยส่ายหน้า

ตอนนี้ไม่ป่วย แต่นอนแบบนี้ทุกวันมันต้องป่วยจนได้ละน่า

พอสัง่สอนคนดือ้เรยีบร้อยแล้วกก้็มลงไปรวบผ้านวมมาขยุ้ม

เป็นก้อนกลม กอดเอาไว้ จนไม่ทันเห็นว่าคนงัวเงียขมวดคิ้วฉับ แต่

ปาก...กระตุกขึ้น

“ได้ เอาผ้าห่มอาไปก็ได้” เพ้นท์เกือบย้ิมกับชัยชนะในการ

ปราบคนดื้อ แต่...

หมับ!

“เฮ้ย!!!”

งานนีร้้องเสียงดังล่ัน เพราะอาฟรอสเด้งตวัขึน้มา คว้าข้อมอื

แล้วกระชาก จนคนที่ตั้งตัวไม่ทันถลาเข้าไปตามแรงดึง ปล่อยทั้งผ้า

นวม ทัง้ตวัเองหล่นปเุข้าไปในอ้อมกอดทีร่อรบัอยูก่่อนแล้ว ปากร้อง

เสียงดัง เงยหน้าหมายจะประท้วง 

“คิดจะเล่นกับอาน่ะเร็วไปร้อยปี”

หากต้องเจอกับรอยยิ้มเหนือกว่าของอาฟรอส!

ผู้ชายที่กอดทั้งตัวเขาทั้งผ้านวมจนแนบแน่น!

“อาฟรอส ปล่อยผม ปล่อยนะ”
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ตอนแรกเพ้นท์ก็ตกใจหรอก แต่ที่ร ้องโวยวายจนไม่สน

มารยาทไม่ใช่เพราะเขินอายแทบบ้าที่ได้สบตากับอดีตพระเอกดัง 

แต่เพราะอดีตดาราที่ว่าก�าลังรัดตัวเขาแน่นด้วยท่อนแขนยังกับคีม

เหลก็ อกีทัง้ผ้านวมทีก่ะจะใช้จดัการอาฟรอสกลบัพนัรอบตวัเขา ปิด

หน้าจนแทบหายใจไม่ออก 

งานนี้ไม่ได้เขิน บอกได้เลยว่าร้องเอาชีวิตรอด

“ไม่ปล่อย อาก�าลังลงโทษเด็กที่ริอ่านจะสั่งสอนอา” เขารู้สึก

ว่าอาฟรอสพดูอยูห่่างหนูดิเดยีว แต่เพ้นท์ไม่สนใจ ไม่ได้รูสึ้กว่าเสียง

นุ่มทุ้มน่าฟัง นอกจากพยายามตะเกียกตะกายให้พ้นจากผ้านวม

มรณะ แต่ใครจะรู้ล่ะว่าอาฟรอสแรงเยอะขนาดนี้

“ผมเปล่านะ อานั่นแหละ นอนแบบนี้อยากให้หวัดกินเหรอ

ไง”

“หวัดจะกินหรือไม่ก็เรื่องของอา”

“ไม่ใช่เรื่องของผม แต่ผมเป็นห่วง! ปล่อยนะอาฟรอส ผม

หายใจไม่ออก!”

ไม่รู้เพราะกลัวเป็นฆาตกรฆ่าคนหรือเปล่า อาฟรอสถึงยอม

ดึงผ้านวมให้พ้นใบหน้า จนเพ้นท์ได้เหน็สหีน้าแปลกใจ กบัฟังค�าถาม

ที่ไม่รู้จะถามไปท�าไม

“ห่วงท�าไมกับแค่คนเพิ่งเจอกัน”

คนหน้าแดงจัด (เพราะออกแรงสู้) ก็โต้กลับเสียงดัง

“ก็อาเป็นอาของไอ้เพลิง ผมเรียกอาว่าอาก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่

ที่ผมเคารพเหมือนกัน ผมก็ห่วงสิ” ถ้าเขาไม่ใช่คนช่างดูแล ป่านนี้

ไม่มีทางคอยวิ่งไปท�าอะไรให้ไอ้เพลิงกินเพราะกลัวมันขาดสาร

อาหารตายหรอก 

ว่าแล้วก็ถลึงตามองอีกที เพราะรัดจนหายใจไม่ออกแล้วเนี่ย
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“เหมารวบงั้นเลย” อาฟรอสเลิกคิ้ว

“ก็งั้นแหละ”

เพ้นท์ยังคงดิ้นขลุกขลักเพื่ออิสรภาพ แต่อาฟรอสก็ยังยืนยัน

จะกอดอยู่แบบนั้น มีเพียงดวงตาสองคู่ที่สู้กันไม่ถอย ความเงียบ

ปกคลุมชั่วอึดใจหนึ่ง แล้วอาฟรอสก็ยอมคลายอ้อมกอดออก

แต่มันแค่คลาย ไม่ได้ปล่อย

“เอาซะอาตื่นเต็มตาเลย”

อาฟรอสยิ้ม แบบที่คนฟังโต้กลับทันควัน

“อาก็ควรจะตื่นได้แล้ว เที่ยงแล้วมั้งเนี่ย”

“จู้จี้นะเรา”

“ผมจะจู้จี้ก็เรื่องของผม”

“ก็เพ้นท์เป็นเพื่อนของเพลิง อาก็ถือว่าเป็นหลานอาเหมือน

กัน อาก็เลยบอกด้วยความเป็นห่วงไง”

“...”

นี่กูรู้สึกไปเองมั้ยว่าประโยคมันคุ้นๆ

“นั่นค�าพูดผม”

“จดลิขสิทธิ์หรือยัง”

เพ้นท์กะพริบตาปริบๆ รู้สึกเหมือนถูกเอาคืนอย่างไรอย่าง

นั้นจนริมฝีปากเม้มเข้าหากันเรื่อยๆ มองสีหน้าที่แสดงออกชัดเจน

ว่าเริม่สนกุ แล้วเขากด็นัฉกุใจคดิว่าเถยีงไปก็ไม่มปีระโยชน์ แล้วด้วย

ความที่อยู่กับไอ้เพลิงมานาน มันมีวิธีที่ดีกว่า

“โอเค ผมขอโทษครับที่เข้ามายุ่งวุ่นวายกับการนอนของอา 

ผมผิดเองที่ไปปรับแอร์โดยพลการ อาจะโกรธผมก็ไม่ผิด ก็ผมจู้จ้ี

เรื่องของอาจริงๆ นี่นา” เพ้นท์บอกด้วยน�้าเสียงส�านึกผิด ท�าให้คน

ฟังทีก่�าลังสนกุสนานกบัการแกล้งเพือ่นหลานชะงกั ดวงตาฉายแวว
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แปลกใจที่เขาไม่เถียงกลับ สองมือที่กอดแน่นก็คลายออกโดยไม่รู้

ตวั และนัน่กท็�าให้เพ้นท์ไม่ลงัเลเลยทีจ่ะกลิง้ไปอกีฝ่ัง ลกุขึน้ยนือย่าง

ว่องไว

“อ้อ ผมไม่จด ถ้าอาอยากใช้กใ็ช้ไปเถอะครบั” แล้วก็ส่งย้ิมให้

อาฟรอสดูอึ้งไปเลย

“นึกว่าซื่อ ร้ายเหมือนกันนะเรา”

เพ้นท์ยิ้มกว้าง ไม่ลืมที่จะคว้าผ้านวมมากอดเอาไว้ด้วย

เมือ่กีเ้ล่นซะกหูวักระเซงิเลย เรือ่งอะไรจะคนืให้ งานน้ีไม่ห่วง

แล้ว หมั่นไส้ล้วนๆ

“กถ้็าอาเป็นเพือ่นสนทิไอ้เพลงิมาสามปี อาก็จะเรยีนรูเ้องละ

ครับว่าควรจะท�าตัวยังไง”

“แต่นี่เพิ่งรู้จักอาได้สองวัน เรียนรู้เร็วไปนะ”

“แต่ผมรู้สึกว่านานกว่านั้น” เพ้นท์ว่าแค่นั้น แล้วก็อุ้มผ้านวม

ออกจากห้องอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่อะไร เมื่อกี้เกือบตายจริงๆ นะนั่น

ส่วนท�าไมถึงว่านาน ก็ไม่ใช่ว่าเขาเกิดระลึกชาติได้ว่าเคย 

รู้จักกันมาแต่ชาติปางก่อน แต่เพราะเขาเจอแต่คนแบบนี้มาตลอด

ต่างหากล่ะ

ดื้อรั้น เอาแต่ใจ มารยาร้อยเล่มเกวียน 

ไม่ใช่แค่ไอ้เพลิงหรอกนะ ลองอาฟรอสไปเจอน้องฝาแฝดเขา

สิ เจ้าพวกนั้นร้ายกว่านี้เยอะ

ท่าทางของคนที่หอบผ้านวมไปอย่างผู้ก�าชัย ท�าให้เจ้าของ

บ้านได้แต่ลุกขึ้นมามองตามหลัง ยกมือลูบปลายคางด้วยแววตา...

พอใจ

“ไม่เขินเลยสักนิด อื้อ ใช้ได้”

เพ้นท์ไม่ได้รู้เลยว่าเม่ือก่อนเคยมีทั้งชายและหญิงอยากมา
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หยอกล้อกับอาฟรอสมากมายแค่ไหน แต่คนที่มีโอกาสนั้นกลับไม ่

รูส้กึอะไรไม่พอ ยงัมองหนุม่หล่อหุน่เซก็ซีเ่ป็นญาตผิูใ้หญ่แสนเอาแต่

ใจทีต้่องดแูลเป็นพเิศษอกีนัน่ แล้วแบบนีจ้ะไม่ท�าให้ผูช้ายคนนีส้นใจ

ได้ยังไง

ใช่ ฟรอสเบ่ือเรื่องชู้สาว แต่ก็ใช่ว่าจะไม่สนใจเมื่อเจอคนท่ี

เสน่ห์ของตนไม่มีผล

เขารูส้กึว่าเดก็คนนีเ้ล่นด้วยได้ ผ่อนคลายได้ ท�าตวัแบบท่ีเป็น

ตัวเองยังไงก็ได้

หลังจากต้องปวดหัวกับความสัมพันธ์กับอดีตภรรยาไม่เว้น

แต่ละวัน การเจอคนแบบนี้ท�าให้เขารู้สึกสนุกขึ้นมา

เพือ่นของหลานชายท�าให้สนใจ แม้จะไม่ใช่แง่ชูส้าว แต่ความ

สนใจก็คือความสนใจอยู่ดี

“ใช้ได้”

อีกครั้งที่ชายหนุ่มเอ่ย แล้วเดินไปปิดแอร์อย่างทนหนาวไม่

ไหว

ครั้งนี้เขาพ่ายแพ้เด็กที่อายุน้อยกว่าตั้ง 18 ปีเลยนะเนี่ย

หากความพ่ายแพ้นีเ้รยีกรอยยิม้กว้างประดบับนใบหน้าหล่อ

เหลา

อื้อหือ ไม่ใช่เล่นๆ เลย

นี่เป็นอีกครั้งที่ฟรอสอุทานกับตัวเอง หลังจากตักสตูรสชาติ

เข้มข้นเข้าปากไปค�าโต ตาคมก็หันไปมองคนที่ยังวุ่นวายอยู่ในครัว 

ปากกเ็คีย้วเนือ้ววัทีนุ่ม่จนแทบไม่ต้องใช้แรงกดัไปด้วย ซมึซบัรสชาติ

ท่ีไม่ได้หากันง่ายๆ และรู้ว่าเจ้าสตูหม้อนี้ไม่ได้เพิ่งท�าก่อนที่เพ้นท์

จะขึ้นไปปลุกเขา
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ชายหนุ่มได้กินของอร่อยมาแล้วมากมาย แต่ไม่อยากเชื่อว่า

สตูหม้อนี้ขึ้นไปติด Top 10 ในใจได้อย่างง่ายดาย

“รสชาติโอเคมั้ยครับ”

เมื่อวานเพ้นท์ดูไม่มั่นใจ แต่วันนี้เพื่อนหลานยิ้มกว้างอย่างรู้

ว่าเขาต้องชม แล้วก็เดาถูกเสียด้วย

“อร่อย”

ฟรอสไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่จะมาผูกใจเจ็บที่ถูกเด็กกระชากผ้านวม 

ใครท�าดีเขาก็ต้องชม และอาหารมื้อนี้ก็ดีจริง

เท่านัน้ เดก็ข้ีห่วงกย็ิม้กว้างอย่างดใีจ ดปูลาบปลืม้เสยีย่ิงกว่า

ตอนท่ีเขานอนจ้องหน้าระยะประชิดไม่รู้กี่เท่าตัว จนรู้สึกเอ็นดูอยู่

ไม่น้อย

“มากินด้วยกันสิ” ฟรอสกวักมือเรียก ซึ่งคนฟังก็ยอมตักข้าว

มานั่งกินด้วยแต่โดยดี

“ผมน่าจะซื้อขนมปังเข้ามาด้วย น่าจะเข้ากันนะครับอา”

เมือ่วานเพ้นท์ยงัดเูกรง็ๆ แต่หลงัจากเจอเหตกุารณ์ย้ือผ้าห่ม

ไปเมือ่ครู่ เด็กน้อยดผู่อนคลายกบัเขาลงเยอะ ใจด้านทีเ่ป็นผูใ้หญ่ก็

เอ็นดูอยู่หรอก แต่ด้านที่ยังหนุ่มแน่นกลับลดความมั่นใจฮวบฮาบ

นี่เขาแก่ขนาดที่เด็กรุ่นนี้ไม่สนใจแล้วจริงเหรอ

“เออ อาว่าจะถามอยูพ่อด ีข้าวของทีซ่ือ้มาราคาเท่าไหร่ เมือ่

วานอายงัไม่ได้จ่ายให้เลย” ชายหนุม่มองหน้าเดก็ทีก่�าลงักินอาหาร

ฝีมือตัวเองด้วยสีหน้าปลาบปลื้ม แต่เขาก็สังเกตนะว่าข้าวของใน

ห้องครวัมนัเยอะขึน้ อย่างน้อยพวกเครือ่งปรงุก็วางเรยีงอยู่แถวเตา

“อ้อ ผมเก็บบิลไว้ให้แล้วครับ อาจะดูเลยมั้ย”

พอเขาพยักหน้า อีกฝ่ายก็วางมือจากช้อนแล้วเดินไปคว้า

กระเป๋าเป้ ดึงบิลสองสามใบออกมา
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“มันมีทั้งของที่ซื้อจากซูเปอร์ฯ แต่บางอย่างผมซื้อจากตลาด 

ผมเลยจดรายการของไว้ให้อาฟรอสดูครับ อาเช็กได้นะว่าผมซื้อมา

จริงหรือเปล่า” คนฟังรับมากวาดสายตาดูผ่านๆ ไม่ได้เช็กจริงจัง 

เพราะหลานชายเขาเป็นคนฉลาด ไม่มีทางการันตีแน่ถ้าเพ้นท์ไว้ใจ

ไม่ได้

“งั้นอาให้ไว้หมื่นนึงแล้วกัน จะได้ไม่ต้องมาคอยเบิก หมด 

เมื่อไหร่ก็บอก”

“ผมซื้อมาก่อนแล้วค่อยเบิกทีหลังดีกว่าครับ ผมกลัวเอาเงิน

ไปปนกัน” เพ้นท์บอกอย่างไม่แน่ใจ จนคนฟังหัวเราะ โบกกระดาษ

ในมือไปมา

“เขียนละเอียดยิบขนาดนี้ยังจะกลัวอีกเหรอ ถ้าไม่บอกก่อน 

อานึกว่าเรียนบัญชี” 

สิ่งที่อยู่ในมือเขาละเอียดชนิดที่เศษสตางค์ยังใส่ไว้ให้เลย ซึ่ง

มันท�าให้คาดเดาได้ระดับหนึ่งว่าเด็กคนนี้เป็นคนยังไง

มรีะเบยีบแหละแน่นอน ไม่มใีครเกลยีดคนทีท่�างานเป็นหรอก

“อีกอย่าง อาไม่อยากให้ใครว่าได้ว่าให้เด็กออกให้ก่อน”

หากอีกฝ่ายยังดูลังเล

“หมื่นนึงเยอะไปครับอา แค่ค่าอาหารเดือนเดียว”

ฟรอสขมวดคิ้ว แล้วหัวเราะ แต่ไม่ใช่ความรื่นรมย์ เป็นเสียง

หัวเราะเย็นๆ เมื่อนึกถึงใครอีกคน

‘พี่ให้มาเท่านี้จะไปพอกินอะไร บ้านนี้มีตั้งกี่ชีวิต’

เขาเคยให้ค่ากับข้าวในบ้านอย่างเดียวอยู่ที่ห้าหมื่น แต่เมีย

เก่าก็บอกว่าไม่พอ ทั้งที่ในบ้านมีคนงานแค่สองคนและเมียเก่าเขา

เท่านั้น ตัวฟรอสเองไม่เคยอยู่กิน เรียกว่าต่างคนต่างอยู่ แต่เพราะ

ได้ชื่อว่าสามี เขาก็รับผิดชอบในส่วนของเขา และเป็นไปเพื่อตัด
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ปัญหา เขาเลยให้เงินเมียเก่าเดือนละแสนห้า เอาไปบริหารจัดการ

เอง แต่อีกฝ่ายก็ยังบอกว่าไม่พอๆ อยู่ตลอด

ชายหนุ่มอาจจะมีเงิน แต่ไม่ได้มีเยอะขนาดที่จะให้ถลุงเล่น

อย่างทีเ่มยีเก่าคดิ เขากต้็องท�างานเหมอืนคนอืน่ๆ ซึง่ผูห้ญงิคนน้ัน

ก็คงไม่มีวันพอ

พวกหลานๆ เคยบอกว่าชีวิตเขามีเรื่องผิดพลาดแค่สองครั้ง

ครั้งแรกคือรักครั้งเก่าที่เกือบท�าให้เป็นบ้า

ครั้งที่สองและคาดว่าเป็นครั้งสุดท้ายคือการแต่งงานกับจูน

เพื่อตัดปัญหา

ค�าว่า ‘ตัดปัญหา’ คงไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกจริงๆ นั่นแหละ

“เอ่อ ผมถือไว้ก่อนก็ได้ครับ เดี๋ยวสิ้นเดือนเหลือเท่าไหร่ผม

เอามาคืนอาแล้วกัน”

ฟรอสหันกลับมามองเด็กอีกคน แล้วพบว่าเขาจมกับความ

คิดมากไปหน่อยจนเผลอแสดงออกทางสีหน้า เพราะเด็กน้อยรีบ

บอกเสียงเบา หัวหดผิดกับเมื่อเช้า 

ความใสๆ ซ่ือๆ ของเดก็ละม้ังทีปั่ดไล่ความหงดุหงดิออกจาก

หัวใจ

“เอางี้ อาให้ไปเลยไม่ต้องคืน ถ้าใช้น้อยก็ถือว่าได้ทิปเยอะ 

ถ้าใช้หมดก็เท่าทุน” ฟรอสรู้จากเพลิงต้ังแต่ต้นแล้วว่าเด็กคนนี้

ต้องการเงิน ก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่ให้เพิ่มจากข้อตกลงตอนแรก แต่

เพ้นท์กลับส่ายหัว

“ผมท�าแบบนั้นไม่ได้หรอกครับ”

คนฟังหัวเราะ แต่คราวนี้เป็นเพราะขบขัน

“แลกกับอย่ามาปรับแอร์ตอนอานอน อ้อ อย่าขโมยผ้าห่ม

อาไปด้วยล่ะ นั่นผืนโปรด”
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เพ้นท์กะพรบิตาปรบิๆ แล้วเขากไ็ม่อยากเชือ่เลยว่าเดก็คนนี้

ส่ายหน้าขวับ

“งัน้ผมไม่เอาครบั อานอนแบบนัน้เดีย๋วร่างกายกแ็ย่กนัพอด”ี 

แสดงว่าถ้าเจอเขาท�าแบบนั้นอีกก็จะปรับอีกสินะ 

“เอาน่า มันร่างกายอา อารู้ดี”

“แต่พี่พายจ้างผมมาดูแลอานะครับ” เด็กน้อยอ้างถึงหลาน

ชายคนโต จนว่ากลับข�าๆ

“จ้างมาท�ากับข้าวให้อากิน ไม่ใช่จ้างมาปรับอุณหภูมิแอร์”

“แต่ไอ้เพลิงบอกให้ผมมาเป็นนายก�านัลอานะ ผมรับปาก

เพื่อนมาแล้วว่าต้องดูแลอาให้ดีที่สุด ผมก็ต้องท�าสิ”

“นายอะไรนะ!”

ฟรอสสาบานได้ว่าเพิง่เคยได้ยนิเป็นครัง้แรก นายก�านันเก่ียว

อะไรกับเขา เขาไม่ได้เป็นลูกบ้านของเจ้าเด็กนี่สักหน่อย ซึ่งเพ้นท์ก็

ยิ้มแห้ง ดูเขินๆ กับไอ้ชื่อต�าแหน่งประหลาดนั่นไม่น้อย

“นายก�านัลเหมือนนางก�านัลอะอา คนดูแลอาไง”

คนฟังส่ายหัวขวับ ชักไม่แน่ใจว่าหลานห่วงเรื่องที่เขาหย่าจน

เพี้ยนหรือเปล่า

“นายก�านัล? งั้นอาว่าเพลิงหมายถึงคนใช้นะ ไม่ใช่คนดูแล”

“มันก็ความหมายเหมือนกัน”

เขาว่าไม่ใช่นะ คนใช้ที่ไหนมาเถียงกับเจ้านายแบบนี้ แต่ก็...

ช่างเถอะ

“งัน้ตกลงว่าผมถอืเงนิจากอาไปหมืน่นึงนะครบั ผมจะสรปุให้

อารู้ยอดทุกวัน พอสิ้นเดือนผมจะคืนเงินที่เหลือ” พอเขานิ่ง เพ้นท์

ก็สรุปรวบรัดอย่างรวดเร็ว แล้วรีบเปลี่ยนเรื่อง “แล้วนอกจากเมนู

เนื้อ อามีอะไรที่อยากกินเป็นพิเศษมั้ย”
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คราวนี้ฟรอสยิ้มเจ้าเล่ห์

“อะไรก็ได้เหรอ”

รอยยิ้มของเด็กน้อยหายไปแล้ว เหมือนจะรู้ชะตากรรม 

“ก็...ส่วนใหญ่”

เพ้นท์ท�าท่าจะเอ่ยเสริมกันไว้ก่อน แต่ไม่ทันเขาไง

“งั้นผัดเผ็ดหน่อไม้”

“จนได้” คนตัวโตตลกกับท่าครวญครางของอีกฝ่าย แต่ร่าง

เพรียวก็ยอมกัดฟันบอกต่อ

“พรุ่งนี้ผมซื้อมาให้” แต่คนอยากกินหน่อไม้ส่ายหัว

“ไม่เอา อาอยากกินฝีมือเพ้นท์ นี่อย่าบอกนะว่านอกจากจะ

ไม่ฟังอาเรือ่งแอร์แล้ว ยงับอกว่าท�ากบัข้าวไม่ได้อกี ไหนว่าเป็นนาย

ก�านัลของอาไง อาต้องการแค่นี้ท�าให้ไม่ได้เหรอ” เขาเอาต�าแหน่ง

นั่นมาอ้างกลับไป จนเด็กน้อยกะพริบตาปริบๆ เริ่มเม้มปากเข้าหา

กันแน่นขึ้นทุกทีอย่างจนมุม

“ผมไม่รู้ว่าผมจะหาซื้อหน่อไม้สดได้มั้ย”

แล้วบอกด้วยน�้าเสียงไม่แน่ใจ จนคนทางนี้ถามกลับด้วย 

น�้าเสียงใสซื่อ

“ไหนว่าเป็นนายก�านัลอาไง อาบอกว่าอยากกินมาหลายวัน

แล้วนะ แค่นีท้�าไม่ได้เหรอ สงสยัต้องไปคยุกบัเจ้าพายเจ้าเพลงิเรือ่ง

สัญญาจ้างกันใหม่แล้ว”

เพ้นท์หน้าเสียไปแล้ว และถ้าเขามองไม่ผิด เด็กน้อยตาเริ่ม

ปริ่มๆ น�้า

ตอนแรกเถียงกันไม่เห็นกลัว พอบอกจะเลิกจ้างน่ีท�าท่าจะ

งอแง 

น่าเอ็นดูจริงๆ
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นายพัทธ์ธีระหัวเราะในล�าคอ เพราะเห็นทีเขาจะได้ค�าโปรด

ค�าใหม่แล้ว

“ว่าไงนายก�านัล”

“ผม...ผมจะฟ้องกรมแรงงานว่าโดนนายจ้างกลั่นแกล้ง”

“งั้นอาจะฟ้องกรมสุขภาพว่าคนดูแลปล่อยให้อานอนหนาว”

เขามองตาเดก็น้อยอย่างเอาแต่ใจ และเชือ่มัย้ว่าค�าขูไ่ร้สาระ

ที่ไม่รู้ว่าถูกกรมหรือเปล่าท�าให้อีกฝ่ายพึมพ�าเสียงงอน

“ผมจะพยายามหามาท�าให้ แต่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือเปล่านะ”

ฟรอสหัวเราะ ทัง้ทีน่กึแปลกใจ...เขาเคยสนกุกบัการแกล้งเดก็

ด้วยเหรอ

ไม่นะ ที่ผ่านมาก็มีแต่ปลอบมีแต่โอ๋หลาน ไม่คิดเหมือนกัน

ว่าการแกล้งเด็กวัยเท่าหลานจะสนุกขนาดนี้

ไม่สิ ไม่ใช่เพือ่นหลาน นีม่นันายก�านัลของเขา ต้องตามใจเขา

นี่นะ หึๆ ชักชอบแล้วสิ


