
บทนำ�

ความรกัของคนสชีมพู

นยิามความรกัของลตา

“กไ็ม่รูส้นิะ...ความรกังั้นเหรอ ฉนักไ็ม่แน่ใจหรอกวา่สิ่งที่รูส้กึมนัคอื

ความรกัหรอืเปล่า เพยีงแต่ฉนัเจบ็ ทกุครั้งเวลาที่รู้ว่าเขาก�าลงัมคีวามสขุกบั

หญงิอื่น ไม่อยากเหน็ ไม่อยากรู้ว่าเขาคบกบัใคร หรอืใกล้ชดิกบัใคร บางที

มันอาจไม่ใช่ความรักก็ได้ แต่เป็นแค่ความทรงจ�าที่คอยย�้าเตือนฉันให้ 

เจ็บปวดเท่านั้น และฉันก็ยังไม่เจอผู้ชายที่จะมาช่วยลบความทรงจ�าอัน 

เจบ็ปวดนี้ไปจากหวัใจได้เสยีท.ี..อมื บางทมีนัอาจจะเรยีกว่าความรกักไ็ด้...

จรงิไหม”

ผู้ชายในแบบของฉนั

“ฉันชอบผู้ชายเก่ง อ้วนนิดๆ ก็น่ารักดีนะ เวลากอดคงเต็มไม้ 

เตม็มอื” 

ฉนัหวัเราะความคดิบ๊องๆ ของตนเอง 

“เขาจะต้องเป็นผู้ชายที่กล้ายอมรับความเสมอภาคระหว่างชายกับ
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หญงิ ยอมรบัฟังความคดิเหน็ของฉนั และพร้อมจะให้อภยัหากฉนัท�าผดิ”

แล้วภาพในความทรงจ�ากย็้อนกลบัเข้ามาในหวัอกีครั้ง...นานมาแล้ว 

ฉันเกือบท�าให้เขาจมน�้าตาย เพราะอยากลองทุ่นหัดว่ายน�้าที่ฉันอุตส่าห์ท�า

เองกับมือ มันคือมะพร้าวแห้งสองลูกที่ฉันน�ามามัดเข้าด้วยกัน แล้วฉันก็

ชวนเขาไปว่ายน�้าในทะเลสาบเพื่อทดลองอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์เองกับมือ แต่

เป็นเพราะฉนัมดัลกูมะพร้าวไม่แน่นพอ และเขากต็วัอ้วนเกนิไป ทุน่ของเขา

จงึหลุดขาดจากกนั แล้วเขากจ็มน�้าไปต่อหน้าต่อตา 

โชคดีที่ทุ่นของฉันยังใช้งานได้ดี และจิกผมเขาได้ เราสองคนจึง 

ช่วยกนัประคองตวัเข้าฝั่ง เขาตวัสั่นด้วยความกลวั เพื่อนบ้านซึ่งอยู่ตดิกบั

บ้านของฉันร้องห่มร้องไห้ เราสามคนกอดคอกันร้องไห้ โดยเฉพาะฉันที่

เสยีใจมากกบัเหตุการณ์ที่เกดิขึ้น เพราะเป็นคนต้นคดิ 

ฉนัขอโทษทุกคน เขาให้อภยั และไม่เคยน�าเรื่องนี้ไปบอกผู้ใหญ่ เขา

บอกฉนัด้วยเหตุผลเดยีวว่า ไม่เป็นไร ผดิแล้วยอมรบัผดิ เราเป็นเพื่อนกนั 

กต็้องรู้จกัให้อภยัใช่ไหม

“ใช่ค่ะ เพราะเขารูจ้กัให้อภยั และมจีติใจที่ประเสรฐิ เขาจงึชนะใจฉนั

อย่างขาดลอย”

ความรกัของคนสฟี้า

นยิามความรกัของชยุต

“นยิามความรกัส�าหรบัผมน่ะหรอืครบั อมื...น่าจะคอืการที่คนสองคน

มหีวัใจตรงกนันะครบั เพราะระหว่างคนสองคน หากมหีวัใจดวงเดยีวกนั 

ยดึมั่นในกนัและกนั ไม่ว่าจะมอีปุสรรคใดๆ ผ่านเข้ามาทดสอบ หวัใจของเรา

นี่แหละครบัที่จะท�าให้ต่างคนต่างยดึมั่นและฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายไปได้”
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ผู้หญงิในแบบของผม

“ผู้หญงิที่ผมชอบน่ะเหรอ” ผมอดหวัเราะไม่ได้ 

“ผมจ�าได้ว่า ครั้งแรกที่ผมพบเธอ เธอก็ท�าให้ผมประทับใจอย่าง 

ไม่เคยลมืเลอืน เรื่องมนัเกดิขึ้นตอน ป. ๕  ผมถูกพวกนกัเรยีนเกเรล้อม 

อยูท่ี่หลงัห้องน�้าของโรงเรยีน พวกนั้นมารดีไถเงนิค่าขนม แต่ผมไม่ให้ เพราะ

กลวัไม่มเีงนิซื้อขนมกนิ ตอนเดก็ๆ ผมอ้วนมาก เรื่องกนิถอืเป็นเรื่องใหญ่ 

ทเีดยีว แต่พวกนั้นมกีนัตั้งหลายคน ผมเลยลงัเลว่าจะให้ดหีรอืไม่ จนกระทั่ง

เธอคนนั้นถือไม้หน้าสามเดินมาตวาดพวกนั้น พวกนักเรียนนักเลงพากัน 

เดินหนีไปเลยครับ แต่ไม่ใช่เพราะกลัวเธอหรอกนะ พวกเขากลัวอาจารย์

ต่างหาก เพราะเสยีงเธอดงัมากจนอาจารย์คนหนึ่งเดนิมา ท�าให้พวกนั้นเปิดไป

กนัหมด

“นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้ผมรู้สึกประทับใจเธอ แม้เราจะรู้จักกัน 

มานานตั้งแต่จ�าความได้ แต่ครั้งนั้นมนัท�าให้ผมคดิว่า ผู้หญงิคนนี้เก่ง

“ผมวิ่งไปเล่นกบัเธอและเพื่อนบ้านหลงัถดัไปเป็นประจ�า เราสามคน

เป็นเพื่อนสนทิกนั เรยีกได้ว่าไปไหนมาไหนด้วยกนัตลอด ท�าให้ผมเหน็อกี

ด้านหนึ่งของเธอ นอกจากมมุที่เป็นคนห้าวหาญไม่เกรงกลวัใครแม้แต่นกัเลง

ตัวโตกว่า นั่นคือเธอเป็นคนที่มีจิตใจดีงามมาก ไม่ว่าจะเห็นใครหรือสัตว์

อะไรก�าลงัล�าบาก กม็กัจะรบีเข้าไปช่วยเหลอืเสมอ เหน็ลูกนกตกจากต้นไม้

ก็อุ้มมันขึ้นไปไว้บนรังตามเดิม บางทีก็บังคับให้ผมปีนขึ้นไปบ้าง เห็นแมว

เจบ็สุนขัป่วยเป็นช่วยหมด น่ารกัดคีรบั ผมชอบ”



๑

“จอดๆๆ จอดตรงนี้แหละค่ะ” ฉนัออกค�าสั่งเมื่อรถตุ๊กตุ๊กวิ่งตาม
ค�าบอกของยามด้านหน้า จนเกือบจะแล่นผ่านอาคารโบราณริมแม่น�้า

เจ้าพระยา มนัเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมหรูใจกลางเมอืงกรุงเทพฯ เข้าใจว่า 

เจ้าของใหม่คงมองเห็นความงามของอาคารฝรั่งเก่าแก่อายุร้อยกว่าปีหลังนี้ 

จึงยังรักษาเอาไว้ ไม่ทุบสร้างอาคารใหญ่โตมโหฬารแทน แต่สร้างอาคาร 

ทนัสมยัไว้ด้านหลงัเพื่อรบัรองแขก

คนขับก็เร็วปานสายฟ้าแลบ สิ้นเสียงก็เบรกเอี๊ยดจนคนนั่งหลัง 

หวัแทบทิ่ม ดนีะที่มอืฉนัเหนยีวพอ เกาะหนบึยิ่งกว่าตุ๊กแก ถงึได้กระชาก

ตวัเองขึ้นมานั่งตั้งตวัตรงได้ทนัท่วงที

“ขอบคณุค่ะ” ฉนับอกพร้อมกระโดดลงจากรถ และตรวจตราข้าวของ

ที่น�าติดตัวมาทั้งหมด ครบแล้วก็วางบนพื้น แล้วล้วงเข้าไปในกระเป๋าย่าม 

หยิบธนบัตรสีแดงสองใบส่งให้ “ไม่ต้องทอน ขอบคุณมากค่ะที่ท�าให้ 

ฉนัมาทนัเวลา”

“ยนิดคีรบั” คนขบัรถตุก๊ตุก๊หนุม่ใหญ่ตอบ ใบหน้ายิ้มแย้มอย่างใจด ี



ณ า ร า  &  ซ่ อ น ก ลิ่ น  l  13

ก่อนจะตดิเครื่องยนต์อกีครั้งแล้วแล่นออกไป ฉนัมเีวลาเหลอือกีแค่สองนาที

ก่อนจะถงึเวลานดั ให้ตายเถอะ ชุดกย็งัไม่ได้รดี แถมตั้งแต่ได้มายงัไม่เคย

ลอง จะสวมได้หรอืเปล่ากไ็ม่รู้ แต่เอาเถอะ เมื่อตดัสนิใจมาถงึที่นี่แล้ว ก็

หมดสทิธิ์เปลี่ยนใจ 

“มาแล้วๆ เรว็ๆ ค่ะ เรว็ๆ เขาก�าลงัจะเริ่มแล้ว”

ฉนัหิ้วของพะรงุพะรงัวิ่งตามเสยีงของหญงิสาวนางหนึ่ง ที่จ�าได้ว่าชื่อ

ก้อย กฤษณา ท�าหน้าที่เป็นผูด้แูลพธิแีต่งงานของเพื่อนสาวรุน่น้องในวยัเดก็

ที่ฉนัเจอเมื่อสปัดาห์ก่อน และนดัแนะว่าจะมาพบกนัเพื่อซกัซ้อมในวนันี้

“ต้องแต่งตวัไหมคะ” ฉนัถาม 

“ไม่ต้องค่ะ ไม่ต้อง เอาของมาฝากไว้ในห้องนี้เลยค่ะ เดี๋ยวก้อยจะ

ลอ็กกุญแจไว้ เขาไปรวมตวักนัที่สนามแล้วค่ะ รบีหน่อยก่อนที่พระอาทติย์

จะตก ที่นี่ไม่มสีปอตไลต์ให้เสยีด้วย”

“ค่ะๆๆ” ฉนัวิ่งตามหญงิร่างเลก็ไป โยนข้าวของกองไว้มุมหนึ่ง แต่

กฤษณารบีหยบิถงุใส่ชดุสวยแขวนให้เสยีก่อน แล้วรุนหลงัฉนัออกจากห้อง 

และลอ็กกุญแจ

“ไปค่ะ เดี๋ยวจะไม่ทนั” 

ข้อมือฉันถูกลากไปตามทางเดินที่ท�าให้ตรงๆ ก็ไม่ได้ ต้องเลี้ยวไป 

เลี้ยวมา แต่เวลานี้ ฉนัอยากให้ทางสายเลก็นี้ทอดยาวไปอกีสกัสบิกโิลเมตร 

เพราะจู่ๆ ฉนักป็อดแหกขึ้นมาเฉยๆ ทั้งที่ปกตไิม่ใช่คนแบบนั้น

“เจ้าบ่าวเป็นใคร บอกได้ไหม” ฉนัถามอรสิรา เพื่อนสาวรุ่นน้อง 
ที่เตบิโตมาด้วยกนัตั้งแต่เมื่อยี่สบิกว่าปีก่อน เพราะรั้วบ้านในหมูบ้่านจดัสรร

แห่งหนึ่งอยู่ตดิกนั จนกระทั่งฉนัอายุสบิสาม ย่างเข้าสบิสี่ ครอบครวักย็้าย

ไปอเมรกิา เราจงึต้องแยกจากกนั แต่ยงัตดิต่อกนัทางจดหมายเสมอ พอ

ฉันกลับมาท�างานในประเทศไทยได้ไม่ถึงเดือน เธอก็ประกาศข่าวดี แต่ 

นบับดันั้นจนบดันี้ ฉนัยงัไม่เคยรู้ว่าเจ้าบ่าวของเพื่อนคอืใคร 
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“ไม่บอก อยากให้พี่ลตาเหน็เขาเองค่ะ” เธอตอบด้วยเสยีงหวานสดใส 

น่ารกัสมตวั อมยิ้มแก้มป่องอย่างน่าเอน็ดู 

“โธ่...ท�าไมไม่บอกล่ะ เจ้าสาวที่ไหนก็ต้องรีบประกาศตัวเจ้าบ่าวกัน 

ทั้งนั้น”

“ไม่ค่ะ” เธอยงัดื้อดงึ “เอาไว้พี่ลตามาที่งาน กจ็ะได้เจอเขาแน่ค่ะ”

ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่า หญิงสาวลูกครึ่งไทย-อังกฤษที่แสนน่ารัก 

อ่อนหวานจะดื้อดึงและหัวแข็งถึงเพียงนี้ มีเหตุผลอะไรที่เธอไม่ยอมบอก 

นอกเสยีจากว่า เธอรู้ว่าเขาผู้นั้นส�าคญัต่อฉนั

น่าเสยีดายที่เส้นทางโรยกรวดมนัสั้นกระจริดิ ก้าวไม่ถงึสบิก้าวกถ็งึ

ซุ้มกลางสนามขนาดใหญ่ ที่บัดนี้มีเก้าอี้ถูกยกมาตั้งตลอดสองฟากฝั่งของ

ทางเดนิส�าหรบับ่าวสาว และรบิบิ้นสขีาวคงจะผูกในวนัรุ่งขึ้น เพราะอากาศ

ที่เมอืงไทย เดี๋ยวฝุ่น เดี๋ยวฝน เอาแน่เอานอนไม่ได้ ทางโรงแรมจงึต้องระวงั

ไว้ก่อน

“โน่นค่ะ เขาไปรวมตวัทางโน้นแล้ว ฟังบาทหลวงอธบิายขั้นตอนอยู่

ค่ะ”

ฉนัมองตามนิ้วป้อมๆ ของกฤษณาที่ชี้ไปกลางวง แล้วกใ็จแป้วทนัที

ที่เหน็ร่างสูงของชายคนหนึ่งยนือยู่ในกลุ่ม

เดาแล้วไม่มผีดิ...

ฉนัพยายามคลี่ยิ้ม หวงัว่าจะดจูรงิใจนะ ทั้งที่ฉนัอยากจะหนัหลงัแล้ว

วิ่งหนไีปจากที่นี่ใจจะขาด แต่ขาของฉนักลบัท�าอย่างนั้นไม่ได้ เพราะข้อมอื

ยงัถูกลากไปข้างหน้าอย่างไม่อนิงัขงัขอบ

“มาแล้วค่ะ เพื่อนเจ้าสาวคนสุดท้าย”

กฤษณาเน้น ท�าให้ฉนัรู้สกึผดิพอสมควร ก่อนจะท�าปากขมุบขมบิ

“มากด็แีล้วย่ะ”

“อะไรนะคะ” กฤษณาหนัมาถาม

“อ้อ พี่บอกว่ามาถงึกด็แีล้ว รถตุ๊กตุ๊กซิ่งซะพี่เกอืบตาย”
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“อ๋อ โชคดีจริงๆ ค่ะที่รถไม่ชนเสียก่อน ไม่งั้นก้อยต้องหาเพื่อน 

เจ้าสาวมาแทนพี่ ก้อยคงแย่แน่ ไม่มชีุดส�ารองไว้ด้วย”

“ปากเหรอนั่น” ฉนับ่นงมึง�า แต่คนที่อยูข้่างหน้าไม่สนใจฉนัแล้ว และ

ประกาศเสยีงดงัลั่น 

“คุยถงึไหนกนัแล้วคะ ทวนให้พี่เขาหน่อยได้ไหม”

ฉันปั้นยิ้มอีกรอบ แล้วกราดยิ้มไปรอบวงเหมือนนางงามบนเวท ี

พยายามไม่หยุดสายตาไว้ตรงไหนนานจนผิดปกติ และท�าเป็นไม่รู้จักคน 

ตวัสูงในกลุ่มนั้น

“เฮ้ย! ลตา ยายไม้เต๊กกอ คุณจรงิๆ เหรอนั่น”

ว่าแล้ว...ฉนัแกล้งถอนใจ หนักลบัไปสบตาคนพูด ก่อนจะขมวดคิ้ว

เข้าหากนั 

“เอ...ฉนัเคยเจอคุณมาก่อนหรอืเปล่าคะคุณเจ้าบ่าว”

“อะไรกนัพี่ลตา พี่เชนไง จ�าไม่ได้เหรอคะ”

จ�าได้ เค้าหน้าของเขายงัเหมอืนเดมิ ต่างแค่รูปร่างที่เคยอ้วนมาผอม 

แต่ฉนัจ�าต้องท�าเป็นจ�าไม่ได้ จงึส่ายหน้าและแกล้งอ�า

“จ�าไม่ได้ อตีาช้างยกัษ์ป่านนี้น่าจะน�้าหนกัตวัเป็นร้อยแล้วมั้ง”

“คุณกพ็ูดเกนิไป” คนถูกกล่าวหาหวัเราะชอบใจ ก่อนจะรบีแก้ “ผม

ไม่ใช่เจ้าบ่าว นี่ โจ๊ก เพื่อนผม เจ้าบ่าวของแอนนี่”

“หา!” ฉันอุทาน เพราะเป็นค�าพูดเดียวที่สมองคิดได้ในเวลานั้น 

“หมายความว่าไง”

อรสิราเดนิผ่านเพื่อนเจ้าสาวอกีสองคนมากอดเอวฉนั แล้วแนะน�า

“ไม่ใช่พี่เชนหรอกค่ะ เพื่อนของเขาต่างหาก เราต้องการปิดข่าว ไม่ให้

สื่อมวลชนรู้”

“ท�าไม” สมองของฉนัยงัท�างานไม่ดนีกั

“พี่บี ผู้จัดการส่วนตัวของแอนนี่อยากให้ปิดข่าวไว้ก่อนค่ะ เพราะ

ก�าลังจะรับเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าตัวใหม่ พี่บีเกรงว่า ถ้าเขารู้ว่าแอนนี่
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แต่งงานแลว้อาจจะไม่ชอบใจ” จมกูโด่งย่นนดิๆ “แตเ่ราวางแผนแต่งงานกนั

ไว้แล้ว แอนนี่เป็นแค่นางแบบสมคัรเล่น งานกอ็ยากได้อยู่หรอกนะคะ ถ้า

ไม่ได้กช็่างมนั แอนนี่เลยท�าตามที่เราวางแผนไว้ เพราะจองโรงแรมไว้หมด

แล้ว แต่ยังไม่ประกาศออกไปเท่านั้นตามที่พี่บีขอร้อง ตอนนี้ได้งานแล้ว 

เจ้าของสนิค้าเขาไม่มายด์ที่แอนนี่จะแต่งงานค่ะ”

ฉนัมองไปทางชายตวัสูงแวบหนึ่ง เหน็เขายงัยิ้มกว้าง

“อะไรท�าให้คุณคดิว่าผมจะแต่งงานกบัแอนนี่”

“โอ๊ย คุณๆ ขา พระอาทติย์จะตกดนิอยู่รอมร่อแล้ว คนหนึ่งมาสาย 

อีกสามสี่คนจับกลุ่มเม้าท์ร�าลึกอดีต แล้วเมื่อไหร่จะได้เริ่มซ้อมกันล่ะค้า” 

กฤษณาโอดครวญ 

ฉันอยากลากเธอไปขังในห้องเก็บของเมื่อครู่เสียจริง ดูสิ ท�า

บรรยากาศเสยีหมด

“จริงด้วย มาค่ะพี่ลตา มาฟังอีกรอบว่าต้องท�ายังไง พี่เป็นเพื่อน 

เจ้าสาวคนแรกเลยนะคะ ถอืช่อดอกไม้ค่ะ ต้องเดนิตามหลงัพี่เชนเข้ามาในพธิ”ี

“ให้บาทหลวงอธบิายอกีรอบดกีว่าครบัแอนนี่” 

เสยีงเจ้าบ่าวทุม้นุม่ ฟังแบบไม่มองหน้าแล้วรูส้กึอบอุน่ ด้วยเสยีงเป็น

พระเอกล�้าใบหน้าไปเยอะในความคิดของฉัน หรือมาตรฐานผู้หญิงทั่วไป 

เพราะฉนัถอืว่าตวัเองคอืหนึ่งในมาตรฐานหญงิเหมอืนกนั แล้วคนเสยีงหล่อ

กห็นัมาส่งยิ้ม ดวงตาหยลีงเมื่อรมิฝีปากเหยยีดออก ประหนึ่งกล้ามเนื้อปาก

ดงึหนงัตาให้ย่นยู่ไปด้วย ดูแล้วเหมอืนอาตี๋ขายทองอย่างไรอย่างนั้น ฉนัว่า

ไม่เหมาะสมกบัแอนนี่เลยสกันดิ 

“สวสัดคีรบัพี่ลตา ผมชื่อโจ๊กครบั ชื่อจรงิชื่อจกัรรนิทร์ เจ้าบ่าวของ

แอนนี่ครับ ผมได้ยินแอนนี่กับเชนพูดถึงพี่ตลอดเลยครับ ดีใจที่ได้เจอ 

ตวัจรงิ”

“สวัสดีค่ะ” ฉันรีบรับไหว้ เปลี่ยนจากตี๋ขายทองเป็นขายโจ๊กทันใด 

ก่อนจะเขม่นในใจ ดจูากหน้าตาเจ้านี่น่าจะแก่กว่าฉนัเสยีอกี แถมฉนัยงัอายุ
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น้อยกว่าชยุตตั้งหลายเดอืน

“ไปค่ะ ไปกนัทุกคน บาทหลวงรออยู่แล้ว เดี๋ยวต้องฝึกต้องซ้อมอกี

หลายครั้งนะค้า” ผู้ควบคุมพธิตี้อนทุกคนไปหาบาทหลวงเพื่อฟังค�าอธบิาย

อกีรอบ 

ฉนัฟังบ้าง ไม่ฟังบ้าง โอ๊ย แค่เดนิเข้างาน ฉนัเดนิเสยีจนชนิแล้ว เพื่อน

เจ้าสาวน่ะเป็นมาจนคล่อง ไม่ว่าที่นี่หรอืที่เมอืงนอกกเ็หมอืนๆ กนันั่นแหละ

เพราะเหตนุี้ ฉนัจงึค่อยๆ กวาดสายตาไปรอบๆ หางตาหยุดพนิจิชาย

ร่างสูงข้างเจ้าบ่าว ก่อนที่ภาพแห่งความหลงัสเีหลอืงจางๆ จะค่อยๆ เด่นชดั

ขึ้น

“นี่นายช้างยกัษ์ จะยนืเป็นตุ่มอยู่ตรงนั้นอกีนานไหมยะ” ฉนัแหว
ใส่เดก็ชายตวัสงูแต่อ้วนจ�้าม�่าเพราะพ่อแม่เลี้ยงมาอย่างด ีในหมูบ้่านจดัสรร

แห่งนี้ บ้านของเขาหลงัใหญ่ที่สดุ เพราะพ่อกบัแม่เป็นเจ้าของบรษิทัขายวสัดุ

ก่อสร้างที่มหีลายสาขาในกรุงเทพฯ ลูกชายทั้งสองจงึมรีูปร่างอวบอ้วนตาม

ประสาคนมเีงนิ แต่เดก็ชายทั้งสองอายอุานามห่างกนันบัสบิปี เหน็ว่ามลีกูยาก

หรอือะไรนี่แหละ ท�าให้ชยตุ ลกูชายคนโตก�าลงัจะเป็นหนุม่แล้ว แต่น้องชาย

ยงัแบเบาะ 

ดังนั้น บ้านสามหลังที่มีรั้วชิดติดกันและมีลูกๆ วัยไล่เลี่ยกัน  

เดก็ทั้งสามจงึกลายเป็นเพื่อนเล่นกนัตั้งแต่จ�าความได้

บ้านหลังซ้ายมือของชยุตมีขนาดหนึ่งไร่ ไม่รู้ว่าคนสร้างคิดอย่างไร 

เพราะบ้านของฉันที่อยู่ติดกันมีเนื้อที่แค่หนึ่งร้อยห้าสิบตารางวา ดูจิ๊บจ๊อย

ทันที ประหนึ่งปราสาทกับกระท่อมยาจก ส่วนบ้านทางขวามือเป็นของ 

อริสรา มารดาเป็นสาวอีสานที่แต่งงานกับนักธุรกิจชาวอังกฤษซึ่งเดินทาง 

เข้าออกประเทศเป็นว่าเล่น เนื้อที่บ้านมขีนาดเท่ากบับ้านฉนั แต่ด้วยความเป็น

บ้านของฝรั่ง จึงปลูกดอกไม้ตกแต่งสวนสวย ขณะที่บ้านของฉันปลูกต้น

มะม่วงกับมะขามหน้าบ้าน ด้านหลังปลูกขนุนตามต�ารา และสามารถเก็บ
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เกี่ยวผลมากนิได้ แต่ต้นไม้ขนาดใหญ่ท�าให้บ้านดูรกรุงรงั เมื่อเปรยีบเทยีบ

กบับ้านทางด้านซ้ายและขวา บ้านของฉนัจงึกลายเป็นบ้านยาจกไปทนัที

แต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่ฉันสนใจ เพราะในวัยเด็ก บ้านของฉันมีพงหญ้า 

พุ่มไม้ และต้นไม้ให้เพื่อนๆ มาปีนเล่น สมาชกิทั้งสองจงึชอบมาเล่นที่บ้าน

ของฉนัมากกว่า หากวนัไหนยงัแผลงไม่พอ ฉนัจะชวนพวกเขาไปว่ายน�้าเล่น

ในทะเลสาบ อืม...หรือบึงใหญ่กลางหมู่บ้านที่สร้างตามหลักฮวงจุ้ยอีก 

เช่นกนั ถงึจะมีสระว่ายน�้า แต่ฉนัว่ามนัน่าเบื่อ ไม่เหมือนว่ายในทะเลสาบ 

เวลาพ่อแม่ถาม กบ็อกว่าไปสระว่ายน�้ากนั 

จนกระทั่งวนัหนึ่ง ฉนัตามแม่บ้านไปตลาด จงึพบว่ามคีลองอยู่ด้าน

หลงัสวนสาธารณะของหมูบ้่าน ซึ่งมสีะพานขนาดเลก็เชื่อมไปยงัถนนอนัเป็น

เส้นทางที่แม่บ้านและพนกังานก่อสร้างชอบใช้เป็นทางลดัไปตลาดสด โดยมี

วนิมอเตอร์ไซค์จอดคอยท่า และระหว่างทางมป่ีาเลก็ๆ ร่มรื่น ใกล้ๆ ศาล

พระภมูขิองหมูบ้่าน พอเหน็ดงันั้นต่อมความอยากผจญภยัของฉนักเ็ต้นยกิๆ 

ตอนนั้นฉันน่าจะอายุสิบสาม ร่างกายจึงสูงใหญ่อย่างรวดเร็ว ชยุตอาย ุ

แก่กว่าหกเดอืน แต่เพราะความอ้วนท�าให้เขาดูเตี้ยๆ ตนัๆ ทั้งที่มคีวามสูง

ใกล้เคยีงกบัฉนัด้วยซ�้า ส่วนอรสิรานั้นไม่ต้องพูดถงึ แม้จะอายุน้อยกว่าฉนั

แค่ปีเดียว แต่ตัวเล็กกว่ามาก เด็กน้อยลูกจ๊อกของแก๊งจึงมีหน้าที่ติดตาม

พวกฉนัไปทุกหนแห่ง โดยในมอืของเธอจะต้องหิ้วพี่แตงโมไปด้วย 

แตงโมเป็นตุ๊กตาเดก็หญงิ ผมบลอนด์ยาวสลวย พ่อของอรสิราซื้อ

ให้ตั้งแต่อายุหนึ่งขวบ และตั้งชื่อให้ว่าเมลอน แต่ฉันคิดว่าอยู่เมืองไทย  

น่าจะมชีื่อไทยดกีว่า ตุก๊ตาชื่อสดุหรวู่าเมลอนจงึกลายเป็นนงัแตงโมตั้งแต่นั้น 

และเพราะคนตวัเลก็ตดินงัแตงโมมาก นางจงึเป็นสมาชกิกติตมิศกัดิ์ของแก๊ง

ไปโดยปริยาย เวลาไปว่ายน�้า จะต้องเตรียมถุงพลาสติกไปห่อนังแตงโม 

ไม่ให้เปียก เวลานั่งกนิข้าวกนัที่สโมสร กต็้องมเีก้าอี้พเิศษให้นางด้วย 

ฉนัไม่เข้าใจเลยว่า ท�าไมเดก็อายสุบิสองยงัตดิตุก๊ตาเหมอืนเดก็เลก็ๆ 

พอฉันถาม อริสราก็จะกอดนังแตงโมอย่างหวงแหน ฉันจึงต้องยกธงขาว 
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ยอมให้นงัแตงโมตามตดิไปด้วยเป็นตงัเมมาตลอด ทั้งที่ในใจคดิว่า สกัวนั

หนึ่งจะขโมยไปเผาเสยีให้เขด็ เพราะมนัสกปรกเหลอืเกนิ ตุ๊กตาผ้ายบัเยนิ

ย่นยู่ยี่ เปื้อนทั้งคราบน�้าลายและน�้าตา แต่อรสิราไม่ยอมทิ้งเสยีที

“จะมาหรอืไม่มา” 

ฉนัแกว่งไฟฉายในมอืไปมา เพราะทั้งชยตุและอรสิรายนือยูต่รงพุม่ไม้

บรเิวณชายป่า มองความมดืมดิตรงหน้าอย่างไม่คอ่ยไวใ้จ มอืของเดก็หญงิ

เกาะแขนเด็กชายตัวโตเป็นที่พึ่ง อีกมือกอดนังแตงโมไว้เพื่อเป็นที่พึ่งให้ 

ตุ๊กตาน้อยอกีที

“ถ้าไม่มา ฉนัไปเอง” ฉนัหงดุหงดิ เพราะก่อนมาคยุกนัเป็นมั่นเหมาะ

ว่าจะมาผจญภยั แต่กลบัปอดแหกซะงั้น 

“เดี๋ยวสลิตา มนัมดืมากนะ” ชยุตร้องเตอืน

“มดืนั่นแหละด ี ฉนัเหน็ต้นไทรด้านหลงัก�าแพงมผี้าผูกเตม็เลย เขา

บอกว่ามศีาลเพยีงตา ผดีุมากขอบอก หึๆ ” 

“แอนนี่ไม่อยากไปแล้วพี่เชน” เดก็หญงิร้อง

“ผมีทีี่ไหน ไปกนั ไปดใูห้ชดัๆ” ฉนัเต้นเหยง็ๆ กวกัมอืเรยีกทั้งสองคน 

“นายช้างยกัษ์ นายเป็นผู้ชายนะ ส่วนแอนนี่ ถงึเราจะเป็นผู้หญงิ เรากต็้อง

กล้าหาญ อย่าให้ผู้ชายดูถูกได้ส”ิ

ชยุตกลนืน�้าลายดงัเอื๊อกแล้วพูดเสยีงสั่น “ฉนัไม่อยากไปแล้ว”

“ตามใจ งั้นก็กลับไปเลย ฉันไปคนเดียวได้” ฉันบอกด้วยความ

หงดุหงดิเตม็ที่ ก่อนจะเดนิจ�้าเข้าไปในป่าคนเดยีวด้วยความหงดุหงดิ ไมร่อ

คนข้างหลงัแล้ว นี่แค่หวัค�่ายงักลวัขนาดนี้ ฮ!ึ

“เดี๋ยวๆ” ชยุตร้องตาม “รอด้วย”

ฉนัหยุดแล้วหนักลบัมา กเ็หน็สองคนนั้นลากกนัเข้ามาจนได้

“ไปกไ็ด้ แต่แป๊บเดยีวเท่านั้นนะ ไปถงึแล้วรบีกลบัออกมาเลย”

“กไ็ด้” ฉนัท�าปากยื่น และท�าเสยีงไม่ค่อยพอใจ “ที่จรงิถ้าไม่อยากมา 

กก็ลบัไปเลยกไ็ด้”
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“ท�าไมพูดอย่างนั้นล่ะ เธอเป็นผู้หญงิ ฉนัเป็นผู้ชาย ฉนัต้องมหีน้าที่

ปกป้องเธอ”

เท้าของฉันหยุดทันที ก่อนจะหันมามองคนพูดพร้อมกับเลิกคิ้ว 

ทั้งสองข้าง เพราะที่ผ่านมามนัตรงกนัข้ามมากกว่า 

“ฉันพูดจริงนะ เธอสองคนเป็นผู้หญิง ถึงจะเก่งแค่ไหนก็ยังเป็น 

ผู้หญงิ ต้องมผีู้ชายคอยปกป้อง”

“ฮ ึกไ็ด้ งั้นผู้ชายน�าหน้า”

“เอ่อ...ผู้ชายคอยระวงัหลงัจะดกีว่า ธะ...เธอเดนิน�าหน้าน่ะดแีล้ว”

ตอนนั้นฉันคงจะกลอกตาให้เขา เพราะชยุตพูดเสียดี แต่ทีเหลว 

เสยีอย่างนั้น ฉนักล้าเดนิอกีหน โดยมมีอืของอรสิราจกิอยู่บนเสื้อยดืที่คงจะ

ยานย้วยเพราะแรงดงึ จนกระทั่งมาถงึรั้วของหมู่บ้าน กเ็หน็ต้นไทรใหญ่ที่

อยู่นอกรั้ว ฉนัจงึปีนขึ้นไปดู โดยมชียุตปีนขึ้นมาเกาะข้างๆ ฉนัเหน็ด้านข้าง

ของศาลเพยีงตาที่มตีุ๊กตาอะไรต่อมอิะไรมากมายตั้งอยู่บนศาลและพื้น

“ไม่เห็นจะมีอะไรเลย” ฉันส่องไฟฉายไปรอบๆ จู่ๆ ก็รู้สึกขนลุก 

ขึ้นมาโดยไม่รูส้าเหต ุ คงเพราะบรรยากาศที่วงัเวง ตลาดซึ่งอยูไ่ม่ห่างออกไป 

กเ็งยีบกรบิ เพราะหมดเวลาขายของแล้ว

“มันเป็นสามแยก” ชยุตบอก “ฉันอ่านหนังสือ เขาบอกว่าตรงทาง 

สามแพร่งจะมวีญิญาณสงิสถติอยู่”

“เรากลบับ้านกนัเถอะ มาถงึแล้วไม่ใช่เหรอ”

อรสิราไม่ยอมปีนขึ้นมา แต่ดงึขากางเกงของฉนัยกิ ซึ่งฉนัไม่ได้สนใจ

หรอก แต่ชยุตยงัห่วงสมาชกิตวัน้อย จงึก้มลงบอก

“ไม่มอีะไรหรอกแอนนี่ ไม่ต้องกลวันะ ถ้าพี่อยูจ่ะไม่มใีครมาท�าอะไร

แอนนี่ได้”

ฉันฟังด้วยความหมั่นไส้ วันนี้อีตาช้างยักษ์ช่างท�าตัวเป็นพระเอก 

เหลอืเกนิ หรอืเพราะดลูะครเยอะเกนิไป แต่แล้วหางตาฉนักส็ะดุดเข้ากบัอะไร

บางอย่าง
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“เอ๊ะ! นั่น” 

ลมพดัผ่านวูบ กิ่งไม้ใหญ่ไหวเบาๆ แล้วฉนักเ็หน็เงาจางๆ เบื้องหลงั 

ควนัธูปที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนเตม็ไปหมด

“นะ...นั่น...” ชยุตร้องลั่น เมื่อเหน็สิ่งเดยีวกบัฉนั 

หญงิสาวคนหนึ่งค่อยๆ เดนิใกล้เข้ามาช้าๆ เธอสวมชดุสขีาวที่ขาดวิ่น

แสนสกปรก ผมเผ้ายุ่งเหยงิ เธอส่งยิ้มมาให้พวกฉนั และกวกัมอืเรยีก

“กรี๊ด” 

ฉันไม่ตัวรู้หรอกว่ากรีดร้องออกไป แต่ยังมีสติดีพอจะปีนลงจาก

ก�าแพง ขณะที่ชยุตเป็นลมล้มทั้งยนื แล้วลอยละลิ่วตกจากก�าแพง ร่างที่มี

น�้าหนกัไม่ต�่ากวา่หกสบิห้ากโิลกรมักระแทกพื้นเสยีงดงัสนั่น ตามดว้ยเสยีง

ร้องไห้ของอรสิรา

ฉนัยงัจ�าค�่าคนืนั้นได้ตดิตา อรสิราชว่ยแบกร่างไร้สตขิองชยตุขึ้น
หลงัฉนัอย่างยากเยน็ ฉนัแบกข้างหน้า อรสิรามดันงัแตงโมตดิเอวแล้วช่วย

ดนัแผ่นหลงัของเขาพากนัเดนิออกจากป่าเลก็ๆ อย่างทลุกัทเุล พอไปถงึบ้าน

หลังใหญ่ พ่อกับแม่ของเขาก็ร้องลั่นและรีบพาเขาไปโรงพยาบาล อีกหนึ่ง

สัปดาห์ต่อมา ฉันก็ได้ข่าวว่าเขาไข้ขึ้นต้องนอนโรงพยาบาลอยู่หลายวัน  

พ่อแม่ของเขามาต�าหนพ่ิอแม่ของฉนั และสั่งห้ามเขามาเล่นกบัฉนันบัแต่นั้น 

ฉันรู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น แต่เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจาก

บ้านมาหาฉนัอกี สามเดอืนหลงัจากนั้น ครอบครวัของฉนักท็�าเรื่องขายบ้าน

แล้วย้ายไปอเมรกิาเพื่อช่วยคุณลุงเปิดร้านอาหาร 

อริสราเป็นสื่อกลางให้พวกเรา เธอไปเยี่ยมชยุตและแจ้งข่าวเรื่องที่

ฉนัจะเดนิทางไปต่างประเทศ เขาฝากบอกมาว่าไม่เป็นอะไรมาก แค่หลงัจาก

เข้าโรงพยาบาลในคืนนั้น เขาไม่สบายหนักเพราะเจอผีที่โรงพยาบาลหลอก

อกีหลายตน

ส่วนที่พวกฉนัเหน็น่ะเหรอ จรงิๆ แล้วคอืคนบ้าต่างหาก แม่บ้านบอก
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ฉนั และพาไปดูที่ตลาดให้เหน็กบัตา สาวคนบ้าชอบไปกนิของเซ่นไหว้ของ

เจ้าแม่ คืนนั้นเธอคงไปหาอะไรกินเช่นเคย แล้วพวกฉันก็ไปเจอเข้าพอด ี 

เลยซวยไป 

ฉนัฝากอรสิราไปขอโทษและให้ที่อยู่ที่อเมรกิาไว้ แต่เขาไม่เคยเขยีน

จดหมายถึงฉันเลย จะมีก็แต่อริสราเท่านั้นที่ยังติดต่อฉันเสมอจนกระทั่ง

ปัจจุบนั 

ที่ส�าคัญ...ในวันรับปริญญาของชยุต อริสราส่งภาพถ่ายอย่าง 

สนิทสนมเหมือนคนรักกันของพวกเขามาให้ฉัน พอเธอเรียนจบ ก็มีภาพ 

เช่นเดยีวกนันี้ส่งมาให้อกีใบ

เพื่อนเก่าทั้งสอง คนหนึ่งเติบโตเป็นหนุ่มหน้าตาหล่อเหลา สูงใหญ่

ไม่มเีค้าความอ้วนในอดตีอกีต่อไป อกีคนเตบิโตเป็นสาวสวย เป็นนางแบบ

ตั้งแต่เข้าสู่วยัรุ่น มโีฆษณาออกมาหลายชิ้น แต่เจ้าตวัรกัการท�าอาหารและ

ขนมเป็นชีวิตจิตใจ ทั้งยังฝันอยากจะเปิดร้านเบเกอรีและอาหารฝรั่งให้ได้ 

พอเรยีนจบที่เมอืงไทย กไ็ปเรยีนต่อฝรั่งเศสทนัท ี ชยุตตามไปเยี่ยมหลาย

ครั้ง ฉนัได้รบัภาพคู่ของทั้งสองเสมอ และคดิว่าอกีไม่นานระฆงัววิาห์กจ็ะ

ดงัขึ้น ท�าไมฉนัจะคดิไม่ได้ว่าชยุตคอืเจ้าบ่าวของอรสิรา แล้วอตีาตี๋ขายโจ๊ก

นั่นมาจากไหน



๒

เนื่องจากมีเพื่อนเจ้าสาวคนหนึ่งมาสาย บาทหลวงที่มาประกอบ
พิธีวิวาห์ให้อริสราและจักรรินทร์จึงต้องอธิบายขั้นตอนพิธีการต่างๆ เป็น

รอบที่สอง แต่ผมกลบัไม่มสีมาธจิะตั้งใจฟังเสยีแลว้ ด้วยเหตผุลข้อแรกคอื

น�้าเสียงโทนเดียวของบาทหลวงชวนง่วงชะมัด ฟังเพียงรอบเดียวผมก็ 

แทบจะหลบัเสยีให้ได้ ถ้าให้ฟังอกีรอบ ผมคงจะหลบัฝันดคีาเก้าอี้แน่ๆ

ส่วนเหตุผลอีกข้อหนึ่งก็คือ เพื่อนเจ้าสาวที่มาสายคนนั้นดึงความ

สนใจของผมไปจนหมด เพราะเธอคอื...

‘ลตา’ ผู้หญงิคนเดยีวที่มคีวามทรงจ�ามากมายฝังอยู่ในหวัใจของผม

เสมอมา

ช่วงที่ทกุคนก�าลงัตั้งใจฟังบาทหลวงทบทวนขั้นตอนต่างๆ ดวงตาคม

ของผมจึงไม่วายจับจ้องไปยังเรือนร่างที่ดูอวบอิ่มและสมบูรณ์ขึ้นของ 

ผู้มาใหม่ ก่อนที่ภาพแห่งความหลังจะค่อยๆ ปรากฏเด่นชัดขึ้นในสมองที่

เตม็ไปด้วยรอยหยกัของผม

ภาพสุดท้ายของลตาในความทรงจ�าคอื เธอเป็นเดก็สาววยัสบิสามปี 
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ตัวผอมเก้งก้าง แขนขายาวราวกับไม้เต๊กกอ ซึ่งเป็นไม้ไผ่รวกยาวส�าหรับ

ตากผ้าที่แผลงมาจากความหมายของชื่อที่แปลว่าไม้เลื้อย กลายเป็นฉายา

ของเธอในที่สดุ หลงัจากที่เธอเรยีกผมว่า ‘อตีาช้างยกัษ์’ เพราะผมไปกระตุก

ต่อมโมโหของเธอด้วยเรื่องอะไรบางอย่างที่ผมเองก็จ�าไม่ได้แล้วว่าคือเรื่อง

อะไร

ลตาสมยันั้นมนีสิยัทโมนชนดิที่เดก็ผูช้ายตวัโตๆ หลายคนยงัอาย เธอ

มีรั้วบ้านติดกับผม บ้านของเธอเล็กกะทัดรัดมากเมื่อเทียบกับบ้านของผม 

แต่ถงึกระนั้นผมกรู้็สกึว่า มนัเป็นบ้านหลงัเลก็ที่อบอวลไปด้วยความรกัของ

ครอบครวั และที่หน้าบ้านยงัมสีวนซึ่งร่มรื่นไปด้วยต้นไม้เขยีวขจ ี อนัเป็น

สถานที่ที่ท�าให้ผมกบัอรสิรามทีี่เล่นผาดโผนเพิ่มขึ้น นอกจากสวนสนกุย่อมๆ 

ของหมู่บ้านที่เตม็ไปด้วยของเล่นน่าเบื่ออย่างชงิช้าหรอืกระดานลื่น

ถึงรูปร่างของลตาจะบอบบางราวกับมีเพียงหนังหุ้มกระดูกอย่างนั้น 

แต่เรี่ยวแรงของเธอกลับมีมากมหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งเรื่องนี้ได้รับการ

พิสูจน์มาแล้ว เมื่อเธอสามารถแบกร่างอันอวบอ้วนราวเด็กสมบูรณ์ที่แปะ

อยู่ข้างขวดซอีิ๊วของผมเป็นระยะทางไกล

แม้จะเป็นภาพอันเลือนราง เพราะผมอยู่ในอาการช็อกหลังจากเห็น

ผสีาวโผล่ออกมาข้างต้นไทรใหญ่กลางป่า จนร่วงลงจากก�าแพง แต่ผมจ�าได้

อย่างไม่มีวันลืมเลือนว่า คนที่พาผมออกมาจากสถานการณ์อันคับขันใน 

วนันั้นคอืเธอ

น�้าหนกัของผมตอนนั้นน่าจะมากกว่าเธอถงึสามเท่า แต่ลตาสามารถ

แบกผมขึ้นหลังโดยการช่วยเหลืออันน้อยนิดจากร่างบอบบางของอริสรา 

จากนั้นเธอกแ็บกผมออกจากป่าอนัน่ากลวัไปส่งที่บ้านอย่างปลอดภยั

นั่นเป็นเหตุการณ์ที่ท�าให้ผมประทบัใจในตวัลตามากที่สุด จากที่เคย

หลงใหลได้ปลื้มกับความเป็นคนปากร้ายแต่ใจดีของเธอมาเนิ่นนานนับจาก

รู้จกักนัครั้งแรก ซึ่งเธอช่วยชวีติผมไว้จากการถูกสุนขัต่างถิ่นวิ่งไล่

ความไม่เกรงกลวัอะไรท�าให้เธอกลายเป็นหวัโจกประจ�ากลุ่ม แม้จะ
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ซนไปบ้าง แต่ยามที่เห็นใครหรืออะไรก็ตามเดือดร้อน ผมมักจะเห็นเธอ

ปราดเข้าไปช่วยเหลือเป็นคนแรกเสมอ ไม่ว่าจะเป็นลูกนกตกจากรัง แมว

ติดอยู่บนต้นไม้ หรือแม้แต่เมื่อผมและอริสราถูกเด็กโตกว่ารังแก ซึ่งเจ้า

นกัเลงรุ่นเยาว์คงจะถอยเพราะไม่อยากท�าร้ายเดก็หญงิกบัเดก็อ้วน แต่เธอ

กภ็มูใิจมาตลอดว่าปกป้องพวกเรา ความห้าวหาญนี้เองที่ท�าให้ผมรู้สกึชื่นชม

เธอ และรูส้กึว่าอยูก่บัเธอแล้วมคีวามสขุพร้อมกบัเลอืดลมสบูฉดีด้วยความ

ตื่นเต้นในบางครั้ง จากความผาดโผนของเธอ

ทว่า...แม้เหตุการณ์ที่เธอแบกผมออกจากป่าจะเป็นเรื่องที่ประทบัใจ

ผมเสมอมา แต่ขณะเดยีวกนัมนักก็ลายเป็นเหตกุารณ์ร้ายแรงที่ท�าให้พ่อกบั

แม่ของผมยื่นค�าขาดไม่ให้ผมออกไปเล่นกบัเธออกี จนในที่สุดเธอกย็้ายไป

อยู่อเมรกิาอย่างถาวรกบัครอบครวัของเธอ นบัแต่นั้นผมกไ็ม่ได้เจอกบัเธอ

อกีเลย

ผมจ�าได้ว่า ก่อนลตาออกเดนิทาง ผมแอบพ่อกบัแม่ปีนรั้วไปที่บ้าน

เธอ หวงัจะล�่าลาเธอเป็นครั้งสุดท้าย แต่เมื่อไปถงึกลบัพบเพยีงอาดลิก พ่อ

ของลตาและชายหลายคนที่ก�าลังชุลมุนวุ่นวายกับการแบกกล่องสัมภาระ 

อนัมากมายขึ้นรถกระบะ ก่อนจะปล่อยบ้านให้เช่า

“คุณอาครบั” ผมร้องเรยีก

ผู้ถูกเรยีกหนัมามองผมด้วยสหีน้าแปลกใจ 

“อ้าวเชน มาได้ไงเนี่ย”

“ปีนรั้วมาครบั” ผมชี้ไปที่รั้วหลงับ้าน “ป๊ากบัม้าไม่รู้หรอกครบั”

พ่อของลตายิ้มเจื่อน “แย่จงันะ ต้องหลบๆ ซ่อนๆ แบบนี้”

ผมพยกัหน้า “ท�าไงได้ล่ะครบั”

“ยายลตากท็โมนเกนิ” อาดลิกส่ายหน้า “ท�าเอาล�าบากกนัไปหมด อา

เองกพ็ลอยมองหน้าป๊ากบัม้าของเชนไม่ตดิด้วย”

“อย่าโทษลตาเลยครบั ผมเองที่ผดิ ถ้าผมไม่กลวัผจีนชอ็กไปเสยีก่อน

ทั้งที่เป็นผู้ชายแท้ๆ เรื่องพวกนี้มนักค็งไม่เกดิขึ้นหรอกครบั”
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อาดลิกถอนใจ ยื่นมอืมาตบไหล่ผมเบาๆ 

“เอาเถอะ เรื่องมนัแล้วไปแล้ว อย่าคดิมากเลยนะ”

“ครบัคุณอา” ผมรบัค�า ก่อนจะมองหาเดก็สาวตวัผอมเก้งก้าง เมื่อ

ไม่เหน็วี่แววจงึหนัไปถามพ่อของเธอ “ลตาอยู่ไหนครบั”

“อ๋อ ลตาไปท�าธุระกบัแม่ ไปรบัเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศ เพิ่ง

จะออกไปก่อนเชนมาแป๊บเดยีวเอง อาอยูเ่กบ็ของให้เรยีบร้อยก่อนคนเช่าจะ

มาอยู่น่ะ รอบนี้คงจะหมดแล้ว พรุ่งนี้ก็จะจ้างแม่บ้านมาท�าความสะอาด 

ต้องฝากคนอื่นดูแล เพราะท�ากันไม่ทัน พวกเราต้องออกเดินทางตั้งแต่ 

เช้ามดื” อาดลิกตอบพร้อมกบัยกกล่องใบหนึ่งเดนิไปใส่บนหลงัรถกระบะ

หน้าของผมสลดลง

“อ้อ แล้วนี่จะมาส่งลตาเหรอ”

“ครบั” ผมพยกัหน้าหงกึๆ อย่างนกึเสยีใจ รู้อย่างนี้น่าจะรวบรวม

ความกล้าแอบหนพ่ีอกบัแม่ออกมาหาลตาให้เรว็กว่านี้ ท�าให้รู้สกึผดิที่มวัแต่

กล้าๆ กลวัๆ มาเกอืบสปัดาห์ ทั้งที่รู้จากอรสิรานานแล้วว่า ลตาก�าลงัจะ

ตามพ่อกบัแม่ไปอยู่อเมรกิาอย่างถาวร

“จะชวนไปสนามบนิ ป๊ากบัม้าเชนกค็งไม่ยอมสนิะ”

“ครบั” ผมถอนใจเฮอืกใหญ่ พร้อมกบัล้วงมอือวบอมูเข้าไปในกระเป๋า

กางเกงแล้วดึงกล่องก�ามะหยี่เล็กๆ ออกมาเปิดดู ภายในมีแหวนเงินสลัก 

ค�าว่า ‘I’ll stand by you. Shayne’ มนัเป็นประโยคที่กลั่นออกมาจากหวัใจ

ของผม และหมายมั่นจะมอบให้เธอเอาไว้เพื่อระลึกถึงผม แต่มันก็สายไป

เสยีแล้ว

“แหวนสวยนี่” อาดลิกทกัขณะกลบัมายกกล่องอกีใบ

“ครับ” ผมพยักหน้า แล้วเดินตามพ่อของลตาไปที่รถ เมื่อเขาวาง

กล่องใบนั้น ผมจงึยื่นกล่องแหวนออกไป

“อะไรหอื” 

“ผมฝากให้ลตาได้ไหมครบัคุณอา แหวนส�าหรบัมติรภาพของเรา”
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“อ้อ...ได้ส”ิ อาดลิกพยกัหน้า พร้อมกบัรบักล่องก�ามะหยี่ไปถอืไว้

“ขอบคุณครบั” ผมยกมอืไหว้

“ของแทนใจสนิะ” อาดลิกหวัเราะเบาๆ

“ครับ ผมอยากให้ลตารู้ว่าผมอยู่ข้างเขาเสมอ แล้วก็ไม่เคยโทษเขา

เรื่องวันนั้นเลย” ผมบอก ก่อนจะสะดุ้งโหยงเมื่อได้ยินเสียงล้งเล้งมาจาก 

บ้านตวัเอง

“เสยีงม้าเธอนี่” พ่อของลตาคาดเดา “คงรู้แล้วมั้งว่าเธอหายไป”

“คงงั้นครบั” ผมยิ้มเจื่อน “งั้นผมกลบัดกีว่า เดี๋ยวจะโดนท�าโทษ”

“ออื ไปเถอะ” อาดลิกยื่นมอืมาลูบศรีษะผม

ผมยกมอืไหว้อกีครั้ง “สวสัดคีรบั ขอให้คณุอากบัครอบครวัเดนิทาง

ปลอดภยันะครบั”

“ขอบใจนะ” 

เขายผีมสั้นเกรยีนแบบเดก็นกัเรยีนของผมอย่างเอน็ดู

ระหว่างนั้นผมยิ้มและมองมืออีกข้างของอาดิลกซึ่งถือกล่องแหวน

ของผมอยู่อย่างรู้สกึใจหาย เพราะไม่รูว่้าเมื่อไรจะได้เหน็มนัอกี ก่อนจะผละ

จากมาเพราะเสยีงของแม่ที่ตะโกนเรยีกผมดงัขึ้นทุกที

ผมปีนรั้วกลบัไปรายงานตวักบัแม่ แต่พอได้ยนิเสยีงรถแล่นเข้ามา ผม

กแ็อบปีนรั้วมองให้แน่ใจว่าลตาจะได้ของขวญัแทนใจของผม เธอวิ่งลงจาก

รถท่าทางทะมดัทะแมงเหมอืนเช่นเคย อาดลิกเดนิเข้าไปหา ก่อนจะชี้มาทาง

บ้านของผม ผมรบีหลบ หน้าร้อนไปหมด เพราะคดิว่าเธอจะต้องรู้แน่ๆ ว่า

ผมคดิอย่างไร จงึรบีวิ่งขึ้นบ้านด้วยความขดัเขนิ ดใีจที่ได้บอกความในใจ

ให้เธอรู้ และหวงัว่าเธอจะไม่ลมืผม เพราะผมจะอยู่เคยีงข้างเธอเสมอ

หลงัจากครอบครวัของลตาย้ายไปได้สองสามวนั ผมกไ็ด้รบัอสิระ
เป็นครั้งแรกหลังเกิดเหตุการณ์ผีต้นไทรในคืนนั้น ตอนแรกผมตั้งใจว่าจะ

ไปเล่นที่สนามเดก็เล่น แต่นกึขึ้นได้ว่าน่าจะชวนอรสิราไปด้วย จงึไปหาเธอ
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ที่บ้าน 

บ้านของอริสราอยู่ถัดจากบ้านของลตา แทนที่จะเดินผ่านหน้าบ้าน

หลงัเลก็ ผมกลบัตดัสนิใจปีนข้ามรั้ว เพราะคดิถงึเธอจบัใจ และอยากร�าลกึ

ถงึช่วงเวลาที่เคยเล่นด้วยกนัใต้ต้นไม้ใหญ่ 

ทว่า...ระหว่างก�าลังเดินไปที่ต้นมะม่วง อะไรบางอย่างที่วางอยู่บน

เก้าอี้ม้าหนิอ่อนกลบัฉุดรั้งผมไม่ให้ก้าวต่อไป

ผมยืนมองมันอย่างงุนงงอยู่พักใหญ่ ก่อนจะเบิกตากว้างเมื่อแน่ใจ

แล้วว่ามนัคอือะไร จงึรบีวิ่งไปหยบิมนั กล่องก�ามะหยี่เลก็ๆ คุ้นตาอยู่บน

ฝ่ามอืของผม ดวงตาเรยีวเลก็จ้องมองมนัอยูค่รูห่นึ่ง ด้วยความหวงัสดุท้าย

ว่ามันจะไม่ใช่อย่างที่ผมหวั่นใจ แต่เมื่อตัดสินใจเปิดฝากล่อง หัวใจดวง

น้อยๆ ของผมกส็ลายลงทนัททีี่เหน็แหวนกลมเกลี้ยงสเีงนิยวง สลกัชื่อผม

พร้อมกบัข้อความที่สื่อถงึความรู้สกึทั้งหมดที่มตี่อลตา

‘I’ll stand by you. Shayne’

“ท�าไมมนัยงัอยู่ตรงนี้ อาดลิกเอาให้ลตาแล้วนี่” ผมถามตวัเองด้วย

เสียงสั่นเทา ดวงตาที่แดงก�่าเอาแต่จ้องมองข้อความบนแหวนอย่างสับสน 

จนกระทั่งได้ค�าตอบกบัตวัเองในใจว่า... 

“เธอคงไม่อยากให้ฉนัอยู่เคยีงข้างอกีแล้วใช่ไหม...ยายไม้เต๊กกอ”

“ยายไม้เต๊กกอเอ๊ย” ผมบ่นงึมง�าอย่างเผลอไผลไปกับอดีตที่
เลื่อนลอย ทว่าเสยีงนั้นกลบัไม่สามารถเลด็ลอดหขูองเพื่อนซี้อย่างจกัรรนิทร์

ไปได้ คนหูไวรบีเอยีงตวัมากระซบิถามทนัที

“เจ๊เขาสวยถงึกบัเพ้อเลยหรอืวะ...ไอ้เชน”

ผมสะอกึ “คะ...ใคร ใครเพ้ออะไร”

“นายนั่นแหละ ฉันได้ยินกับหูว่านายเพ้อถึงยายไม้เต๊กกอ ยังมาท�า

เป็นไม่รู้ไม่ชี้อกี” จกัรรนิทร์หรี่ตาที่ตี่อยู่แล้วอย่างจบัผดิ “ท�าไมไปเรยีกเขา

ว่าไม้เต๊กกอวะ หุ่นอย่างกบันางงามเวเนซุเอลาออกอย่างนั้น”
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“ก็เมื่อก่อนเหมือนไม้เต๊กกอนี่หว่า ไม่เจอตั้งนาน หุ่นดีขึ้นอย่างกับ

คนละคน” ผมตอบ ก่อนจะเหลอืบมองลตาอย่างห้ามใจไม่อยู่

“ฮั่นแน่...มอีะไรหรอืเปล่าวะ เหน็มองตาเป็นมนัตั้งแต่เจ๊แกเข้ามาแล้ว”

“ฉนัน่ะเหรอ”

“กเ็ออส ิบอกมาซมิอีะไรหรอืเปล่า”

“ไม่มนีี่” ผมท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้

“อ๊ะ” จักรรินทร์ยกนิ้วชี้หน้า ดวงตาเล็กจ้องมองมาอีกครั้งราวกับ 

ใบมดีโกนคมกรบิ “นี่นายอย่าบอกนะว่า พี่ลตาคอืผูห้ญงิที่นายเคยบอกฉนัว่า 

ท�าให้นายไม่เคยสนใจผู้หญงิคนอื่นอกีเลย”

“ไปเรยีกเขาว่าพี่ได้ไงวะ ลตาอายุน้อยกว่านายอกีนะ”

“ไม่รู้ ฉนัเรยีกตามเมยี”

ผมหวัเราะในล�าคอ “ยงัไม่ทนัไรกลวัเมยีซะแล้ว”

“ไม่ได้กลวัเว้ย คนอย่างโจ๊กไม่เคยกลวัอะไร”

เผยีะ! เสยีงฝ่ามอือรสิราฟาดลงบนไหล่จกัรรนิทร์ดงัสนั่นจนเจ้าตวั

สะดุ้งโหยง

“พี่โจ๊ก ตั้งใจฟังหน่อยสคิะ นี่มนังานแต่งงานครั้งเดยีวในชวีติของเรา

นะ” อรสิราแหวเสยีงเข้ม ทั้งๆ ที่ปกตเิธอมกัจะพูดเสยีงอ่อนเสยีงหวานกบั

คนอื่นอย่างกบัเจ้าหญงิในเทพนยิาย

“จ้ะ น้องแอนนี่” จักรรินทร์รับค�าเสียงอ่อย หน้าเจื่อนราวลูกแมว

เชื่องๆ ท�าเอาผมแทบกลั้นหวัเราะไม่อยู่

เมื่ออรสิราหนัไปฟังบาทหลวงสาธยายขั้นตอนพธิกีารต่อ ผมกเ็อยีง

ตวัไปกระซบิถามอย่างเย้ยหยนั “ไหนว่าไม่เคยกลวัอะไรไง”

“ไม่ได้กลวัเว้ย” จกัรรนิทร์กระซบิเสยีงแขง็ ก่อนจะยิ้มเจื่อนแล้วเอ่ย

เสยีงอ่อน “แต่เกรงใจนดิหน่อย”

“ไอ้บ้า”

“นายนั่นแหละบ้า” เพื่อนหนุ่มสวนกลับ ก่อนจะเอียงตัวมาใกล้ผม 
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อกีนดิแล้วกระซบิไม่ให้ว่าที่เจ้าสาวได้ยนิ “นายไม่ต้องเบี่ยงประเดน็เลย ตอบ

ฉันมาเสียดีๆ ว่ายายไม้เต๊กกอของนายคือคนที่ท�าให้นายไม่สนใจผู้หญิง 

คนไหนเลยใช่ไหม”

ค�าถามนั้นท�าให้ผมชะงัก นึกไปถึงแหวนที่เก็บเอาไว้อย่างดี จนมัน

กลายเป็นเสมือนหมุดที่ตอกย�้าจิตใจตัวเองอยู่เสมอว่า ผมจะกล้ารักใคร 

ได้อกี หลงัจากผู้หญงิที่ชื่อลตาท�าให้ผมหมดความมั่นใจเสยีตั้งแต่ครั้งแรก

ที่รจิะรกั

ระหว่างที่ผมอกึๆ อกัๆ กบัค�าถามของเพื่อนอยู่นั้น เสยีงโทนเดยีว

ของบาทหลวงกลบัดงักงัวานขึ้นเสมอืนระฆงัหมดยกกลางสนามมวยลมุพนิี

“เอาละ ขั้นตอนกม็เีท่านี้ ใครมอีะไรสงสยัไหม”

ค�าถามของบาทหลวงช่วยผมเอาไว้จากค�าถามอนัน่ากระอกักระอ่วนใจ

ของจกัรรนิทร์อย่างหวุดหวดิ ผมรบีฉวยโอกาสนั้นเอาตวัรอดทนัที

“โจ๊กมคี�าถามครบั คุณพ่อ” ผมรบีบอกพร้อมกบัชี้นิ้วไปที่ตวัปัญหา 

เล่นเอาเพื่อนหนุ่มถงึกบัหน้าเหลอเพราะไม่ทนัตั้งตวั

“มอีะไรหรอืลูก...จกัรรนิทร์” บาทหลวงถามด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั

“เอ่อ...” ว่าที่เจ้าบ่าวอ้าปากค้าง

ทกุสายตาจ้องมองมาที่เขาเป็นตาเดยีว ท�าเอาจกัรรนิทร์ถงึกบัอกึอกั

ไม่รู้ว่าจะเอ่ยอะไร เพราะไม่มคี�าถามอยู่ในหวัเลย จนกระทั่งอรสิราหนัมา

จ้องอย่างคาดคั้นด้วยความอยากรู้

“อยากถามอะไรหรอืคะพี่โจ๊ก”

“ง่า” จกัรรนิทร์ยงัคงอ้าปากค้าง

ผมเห็นทางออกของตัวเองร�าไร เพราะรู้จุดอ่อนเรื่องความบ้าจี้ของ

เพื่อนคนนี้ดี จึงใช้นิ้วชี้จิ้มเอวจักรรินทร์ พร้อมกับกระซิบให้ได้ยินกัน 

สองคนเบาๆ ราวกบัตั้งโปรแกรมให้เครื่องคอมพวิเตอร์ว่า...จูบ

“จะ...จะ...จบู...จบู ผมจะได้จบูน้องแอนนี่ตอนไหนครบั” จกัรรนิทร์

โพล่งออกมายาวเหยยีดโดยไม่รู้ตวั
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บรรยากาศในสถานที่ซ้อมพิธีวิวาห์เงียบกริบทันที สายตาทุกคู ่

เบกิกว้างกบัค�าถามอนัคาดไม่ถงึของว่าที่เจ้าบ่าว

“บ้า...พี่โจ๊กเนี่ย” อรสิราหน้าแดงก�่า ฟาดฝ่ามอืไปที่ไหล่ว่าที่สามเีสยีง

ดังสนั่น เล่นเอาจักรรินทร์ถึงกับสะดุ้งโหยง หน้าเจื่อนลงราวกับกระดาษ

ดบัเบลิเอ

“อะแฮ่ม” บาทหลวงกระแอมเบาๆ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ ก่อนจะ

ตอบด้วยน�้าเสยีงเรยีบเฉย “หลงัจากสวมแหวนแล้ว กจ็ุมพติกนัได้เลยลูก”

“คะ...ครบั” 

จักรรินทร์ห่อตัวพร้อมกับส่งยิ้มจืดเจื่อนให้ทั้งบาทหลวงและว่าที่ 

เจ้าสาว ก่อนจะหันมาเขม้นมองผมราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ หลังจากผม 

ดิ้นหนคี�าถามของเขาด้วยกลวธิเีพื่อนรกัหกัเหลี่ยมอนัโหดเหี้ยมเช่นนี้

“ไม่มอีะไรแล้ว แอนนี่ว่าเราไปซ้อมกนัเลยดกีว่าค่ะ” อรสิรารบีเปลี่ยน

เรื่องด้วยความขวยเขนิ ก่อนจะเดนิปึงปังไปที่แท่นพธิดี้านหน้าแทบจะทนัที

จกัรรนิทร์หนัมาชี้หน้าเขาอย่างคาดโทษด้วยใบหน้าถมงึทงึ “ฝากไว้

ก่อนนะโว้ย”

“เออ เดี๋ยวจะคดิดอกให้ด้วย” ผมหวัเราะ

ว่าที่เจ้าบ่าวขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน ก่อนจะรีบวิ่งไปออดอ้อนงอนง้อว่าที่ 

เจ้าสาวราวกบัลูกแมวน้อยตามไปคลอเคลยีเจ้าของ

“แกล้งคนนี่สนุกหรอืคะ”

เสียงของลตาที่ดังขึ้นด้านหลังท�าเอาผมถึงกับสะอึก แต่ก็ท�าเป็น 

หน้าตายแล้วหนัไปถามเธออย่างไม่รู้ไม่ชี้ 

“แกล้งอะไรครบั ใครแกล้งใคร”

“คุณนั่นแหละ ฉนัเหน็นะว่าคุณจิ้มเอวคุณโจ๊ก”

“แหม ตาไวจรงิ” ผมหวัเราะกลบเกลื่อน

ลตาแบะปาก “สงสยัจะอจิฉาเขาใช่ไหมล่ะ”

ผมเลกิคิ้ว “อจิฉาอะไร”
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เธอยกัไหล่ “กอ็จิฉาที่คุณโจ๊กได้แต่งงานกบัแอนนี่น่ะส”ิ

“ผมจะไปอจิฉาท�าไม ทั้งสองคนเป็นเพื่อนของผม”

“จรงิหรอืคะ” ลตาหลิ่วตามองอย่างมเีลศนยั

“กจ็รงิน่ะส ิคณุกร็ู ้แอนนี่เป็นเพื่อนเราสองคนมาตั้งแต่เดก็ ส่วนโจ๊ก

กเ็ป็นทั้งเพื่อน ทั้งหุ้นส่วนในบรษิทั ผมจะไปอจิฉามนัท�าไม”

“ไม่รู้สิ” เธอเอ่ยตัดบทเสียดื้อๆ แล้วยักไหล่ ก่อนจะเดินผละไป  

แต่ผมคว้าต้นแขนเอาไว้เสยีก่อน 

“เดี๋ยวส ิคุณจะไปไหนไม่ได้ เราต้องพูดกนัให้รู้เรื่องก่อน”

“เรื่องอะไรคะ” ลตาท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้บ้าง

“ตั้งแต่คุณมาถงึ คุณกค็ดิว่าผมเป็นเจ้าบ่าวของแอนนี่ ตอนนี้ยงัมา

หาว่าผมอิจฉาอยากเป็นเจ้าบ่าวของแอนนี่เสียเองอีก อะไรท�าให้คุณคิด 

แบบนั้น...ลตา”

หญงิสาวหลิ่วตามอง ก่อนจะสะบดัแขน “มาจบัแขนฉนัท�าไม โน่น 

ทุกคนรออยู่นะ”

“ไม่” ผมยนืกรานเสยีงแขง็ “จนกว่าคุณจะบอกผมว่าอะไรท�าให้คุณ

คดิแบบนั้น”

ผมประสานสายตากับลตานิ่ง รู้สึกเหมือนมีประกายแปลบปลาบ

ระหว่างเราราวกับนักมวยซึ่งก�าลังจะขึ้นชกอย่างไรอย่างนั้น โลกรอบกาย

หยุดหมุนไปชั่วขณะ ผมไม่ได้ยนิเสยีงอะไรเลยนอกจากเสยีงหวัใจตวัเองที่

เต้นโครมครามราวกลองศกึ

“ลูกทั้งสอง เราจะซ้อมกนัแล้วนะ” 

เสียงบาทหลวงดังมาจากแท่นพิธีราวกับเสียงระฆังหมดยกที่ดังขึ้น

เพื่อช่วยลตา ทั้งที่ก่อนหน้านี้มันเพิ่งช่วยผมจากค�าถามอันน่าอึดอัดของ 

จกัรรนิทร์หยกๆ

ลตายิ้มพราว ก่อนจะหันไปตะโกนบอกบาทหลวง “ไปเดี๋ยวนี้ค่ะ  

คุณพ่อ” 



ณ า ร า  &  ซ่ อ น ก ลิ่ น  l  33

จากนั้นเธอกห็นัมาท�าตาโตใส่ผมพร้อมท�าปากขมบุขมบิให้ผมปลอ่ย

มอื ผมจ�าต้องปล่อยเธอไปอย่างจ�านน เพราะทกุสายตาต่างหนัมาจ้องมองเรา

เป็นตาเดยีวราวกบัจะบอกว่า...

ทุกคนพร้อมจะซ้อมกันหมดแล้ว ขาดแต่เราสองคนเท่านั้นที่ยังคง

โอ้เอ้อยู่

ลตารบีผละไปที่แท่นพธิ ี ปล่อยให้ผมสงสยัว่า อะไรท�าให้เธอคดิว่า

ผมอยากจะแต่งงานกบัอรสิราเสยีจนต้องอจิฉาจกัรรนิทร์ ผมถอนใจเบาๆ 

ก่อนจะเดินตามเธอไปและเริ่มซ้อมพิธีแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์ตามขั้นตอนที่

บาทหลวงอธบิายไปแล้วถงึสองรอบ



๓

ฉันบอกแล้วว่าเป็นเพื่อนเจ้าสาวไม่เห็นจะยากเย็นอะไรเลย โดย
เฉพาะเมื่อมเีวดดงิแพลนเนอร์อย่างกฤษณา ที่ดูแลงานได้ดเีกนิคาด แค่จะ

ก้าวซ้ายก้าวขวายงัถูกสั่งเลย ไม่รู้เอาตาที่ไหนมอง เหน็คุมแถวด้านหลงัอยู่

ดีๆ ก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อฉันดังขึ้นอีกแล้ว จะบ้าตาย เธอท่าจะจ�าชื่อฉัน 

จนขึ้นใจ เว้นไปสามวนิาทกีเ็รยีกเพื่อจะไม่ให้ฉนัลมืชื่อตวัเอง

เมื่อมผีูก้�ากบัคมุเข้มขนาดนี้ ฉนักส็บาย ก้าวซ้ายก้าวขวาตามบทโดย

ไม่ต้องจ�า ขอแค่เดนิได้กพ็อ พธิซ้ีอมผ่านไปอย่างไม่ค่อยเรยีบร้อย หลงัจาก

ผ่านไปสามรอบ พระอาทิตย์ก็อ�าลาโลกแล้ว จึงต้องยุติการซ้อมไว้เพียง 

แค่นั้น ฉันแอบเห็นผู้ควบคุมงานยกมือไหว้ศาลพระภูมิ พอหันมาทาง 

ไม้กางเขน กเ็อามอืแตะหน้าผาก อก และหวัไหล่ทั้งสองด้วยหน้าตาวติกกงัวล 

คงบนบานศาลกล่าวให้งานวนัพรุ่งนี้ราบรื่นไปด้วยดกีระมงั

เสรจ็งานแล้ว ฉนักไ็ปได้สนิะ แต่ก่อนจะได้เดนิกลบัไปเอาสมัภาระ

ที่ห้อง เสยีงหวานๆ กเ็รยีกขึ้น

“พี่ลตาคะ แอนนี่มีเรื่องอยากจะคุยกับพี่นิดหนึ่งค่ะ เราไปทางโน้น 
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ดไีหมคะ”

พวกผู้ชายเดินไปรวมตัวกันอีกทางแล้ว ส่วนเพื่อนอีกสองคนของ 

อรสิราก�าลงัอปัโหลดภาพขึ้นเฟซบุก๊มอืเป็นระวงิ ท�าอย่างกบัตวัเองเป็นเจ้าสาว

เสยีเอง ฉนัจงึพยกัหน้ารบั

“ไปส”ิ 

ฉนัเดนิตามอรสิราไปที่ข้างๆ ซุม้ซึ่งเป็นโครงเหลก็มเีถาวลัย์พนัอยูพ่อ

สมควร พรุ่งนี้คงจะมดีอกไม้เบ่งบานจนเตม็ด้วยฝีมอืของผู้ดูแลงานฝีมอืด ี

ป.ล. ถงึจะเหี้ยมและเรื่องมากไปหน่อย แต่เจ้าหล่อนกท็�าเพื่อให้งานออกมา

ดทีี่สุด ฉนัยอมให้อภยั 

“มอีะไรเหรอ ท่าทางไม่ค่อยสบายใจ”

“พี่ลตาฟังแล้วอย่าหวัเราะแอนนี่นะ แอนนี่รู้สกึไม่สบายใจจรงิๆ”

เอาละส ิอย่าบอกนะว่าถกูไอ้ตี๋ขายโจ๊กนั่นปล�้าจนท้องเลยต้องแต่งงาน 

ถงึได้ผดิฝาผดิตวักบัอตีาชยุต

“เรื่องอะไร จะแต่งงานพรุ่งนี้อยู่แล้ว จะเปลี่ยนใจเหรอ” 

“เปล่าค่ะ แอนนี่ไม่ได้เปลี่ยนใจ” ว่าที่เจ้าสาวปิดปากหวัเราะ 

“อ้าว นกึว่าจะเปลี่ยนเจ้าบ่าว”

“แหม พี่ก ็ท�าไมพูดแบบนั้นล่ะคะ”

“กแ็หม...ตอนเดก็ๆ เรากร็ู้ๆ กนัอยู่ว่าเชนหลงรกัแอนนี่ แล้วท�าไม

ถงึจบัพลดัจบัผลเูปลี่ยนตวัเจ้าบ่าวเป็นตาตี๋ขายโจ๊กไปได้” เอ๊ย...ฉนัพดูอะไร

ออกไป “ตายละ พี่ขอโทษ พี่ไม่ได้ตั้งใจจะว่าแฟนของแอนนี่ เพยีงแค่แปลกใจ

มากๆ เท่านั้น”

“แอนนี่ไม่โกรธหรอกค่ะ” 

ว่าที่เจ้าสาวงดงามทั้งกายและจติใจ ท�าให้ฉนัหมดห่วง 

“ใครๆ กพ็ูดแบบนั้น แต่พี่โจ๊กเป็นคนด ีมอีารมณ์ขนั ท�าให้แอนนี่

หัวเราะได้ตลอดเวลา ไม่ว่าแอนนี่จะเครียดแค่ไหน พอได้คุยกับพี่โจ๊ก  

แอนนี่จะรู้สกึดขีึ้นทนัทเีลยค่ะ”
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“เดี๋ยวๆ เขาท�างานเป็นวิศวกรหรือเป็นตลกคาเฟ่กันแน่” ฉันสงสัย

จรงิๆ 

“พี่ลตาก”็ อรสิราหวัเราะอกีครั้ง คงคดิว่าฉนักระเซ้า “เขาเป็นวศิวกร

จริงๆ ค่ะ แต่พอที่คณะมีการแสดงละครเวทีเมื่อไหร่ ก็มักจะได้เล่นเป็น 

ตวัเด่นทุกครั้งค่ะ”

“เช่น”

“เช่นบทผู้ร้าย”

“โห...หน้าตาน่ากลวัตายละ” ฉนัอดคอมเมนต์ไม่ได้ 

“แอนนี่ก็เคยบอกเขาเหมือนกัน แต่เขาบอกว่า เวลาแสดงเขาเหี้ยม

มาก”

“โอเคๆ” ฉันยอมรับความเก่งของว่าที่เจ้าบ่าว อริสราถึงได้ชมไม่

ขาดปาก แต่มสีิ่งหนึ่งที่ยงัสงสยั “ตกลงตอนจบี เขาจบีซึ่งหน้าเลยหรอืเปล่า”

“อ๋อ เปล่าค่ะ เขาได้เบอร์จากพี่เชน กเ็ริ่มโทร. มา แอนนี่จ�าไม่ได้หรอก

ว่าเขาคือเพื่อนคนไหนของพี่เชน แต่เวลาคุยกับเขา รู้สึกเหมือนมีที่พึ่ง  

มกี�าลงัใจ โทร. คุยกนัอยู่หลายเดอืนค่ะ กว่าพี่โจ๊กจะยอมมาเจอ”

“อะไรนะ อ.ี..โอ๊ย แฟนของแอนนี่เล่นตวัขนาดนั้นเชยีวเหรอ”

“กเ็ขาบอกว่าเขาไม่หล่อ ไม่อยากให้แอนนี่ผดิหวงั”

“เออ กร็ู้ตวัดเีหมอืนกนั” ฉนัพมึพ�ากบัตวัเอง ก่อนถาม “แล้วแอนนี่

ผดิหวงัไหมล่ะ” 

“ไม่เลยค่ะ พี่โจ๊กเป็นคนน่ารักมาก ตามใจแอนนี่ทุกอย่าง แอนนี่ 

มคีวามสุขที่ได้อยู่กบัเขาค่ะ ตอนหลงัเขามาช่วยคุมงานดดัแปลงบ้านคุณตา

ที่สขุมุวทิเป็นร้านเบเกอร ีเรายิ่งสนทิกนัมากขึ้น จนสดุท้ายกต็กลงคบกนัค่ะ”

แผนของตาตี๋ขายโจ๊กนี่ไม่เลวทเีดยีว อาศยัว่าเสยีงหล่อ มอีารมณ์ขนั 

หย่อนคะแนนเอาไว้ทลีะนดิ จนสดุท้ายรูว่้าอรสิราชอบเขาแน่แล้วถงึได้ยอม

เปิดตัว นี่แหละหนาเขาถึงเรียกว่าคารมเป็นต่อจริงๆ รูปหล่ออย่างชยุต 

เลยต้องหลกีทาง



ณ า ร า  &  ซ่ อ น ก ลิ่ น  l  37

“ตกลงจะให้พี่ช่วยอะไร” ฉนัวกเข้าเรื่องก่อนจะคุยกนัอกีสามวนักย็งั

ไม่จบ

“เรื่องน้องแตงโมค่ะ”

“แตงโมไหน”

“น้องแตงโมของแอนนี่ นงัแตงโมของพี่ลตาไงคะ”

“อะไรนะ นงัแตงโม ตุ๊กตาของแอนนี่น่ะเหรอ”

“สมาชกิแก๊งคนที่สี่ไงคะ” 

ฉนักลอกตา จ�าได้ว่าอรสิราตขีลุมดงึแตงโมเข้ากลุ่มหลงัจากฉนัแซว 

นบัแต่นั้น มนักก็ลายมาเป็นสมาชกิกติตมิศกัดิ์ทนัที

“โอเค นงัแตงโม แอนนี่จะให้พี่พามนัไปเยบ็หรอืซ่อมใช่ไหม”

“อุ๊ย เปล่าค่ะ” ว่าที่เจ้าสาวยิ้มอายๆ “เพยีงแต่ แอนนี่อยากให้น้อง

แตงโมมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวอกีคน แต่แอนนี่ไม่กล้าบอกใคร”

ฉนัอ้าปากค้าง เอาละส.ิ..

“แล้วแอนนี่บอกพี่เพื่อ”

“แอนนี่ตัดชุดเพื่อนเจ้าสาวให้น้องแตงโมแล้ว แอนนี่ขอให้คุณก้อย

วางช่อดอกไม้ในตะกร้าให้พี่ถือ แอนนี่จะให้น้องแตงโมนั่งอยู่ในนั้น เธอ 

จะได้เป็นเพื่อนเจ้าสาวของแอนนี่ด้วย”

“โธ่ มนัไม่ใช่เรื่องยากเยน็อะไร”

“ค่ะ แต่พ่อกับแม่บอกว่าน้องแตงโมเยินมาก คนอื่นจะหาว่าแอนนี่

ตดิตุ๊กตาเหมอืนเดก็ๆ ทั้งที่อายุมากแล้ว” คนพูดท�าหน้าเศร้า “แอนนี่เลย

ต้องแอบ ตอนเดินเข้างาน เราต้องเอาผ้าตาข่ายคลุมน้องแตงโมไว้นะคะ  

ให้เธอถอืช่อดอกไม้กบัพี่ อย่าให้ใครเหน็”

ฉนัอ้าปากค้างเป็นหนที่เท่าไรไม่ได้นบั ก่อนพยกัหน้ารบั 

“โอเค เอ้า จะให้ท�าอะไรกบ็อกมาแล้วกนั”

“ขอบคุณมากค่ะพี่ แอนนี่รู้ว่าพี่จะต้องช่วยได้ แอนนี่กบัน้องแตงโม

จะไม่ลมืพระคุณพี่เลย”
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“จ้า” ฉนัตอบได้แค่นั้น และลอบช�าเลอืงมองว่าที่เจ้าสาวอกีหน อยาก

ให้แน่ใจว่าเธอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจรงิๆ ไม่ได้ถูกตี๋ขายโจ๊กต้มตุ๋น เพราะเธอ

ยงัไม่เลกิเล่นตุ๊กตาเลย “ถ้าแต่งงานแล้ว นงัแตงโมจะไปอยู่ที่ไหน”

“เราจะอยู่ด้วยกันค่ะ แอนนี่จะวางเธอไว้ข้างหมอนตลอด รวมกับ

ตุ๊กตาครอบครวั เธอจะได้มเีพื่อน”

ฉนัจ�าได้ว่าภายในห้องนอนของอรสิราในวยัเดก็นั้นมตีุก๊ตากนิที่เกอืบ

ครึ่งเตยีง แบบนี้เจ้าบ่าวต้องจดัการเองแล้วละ คนนอกไม่เกี่ยว

“แต่งานแต่งงานเอามาตัวเดียวใช่ไหม” ฉันถามเพื่อความแน่ใจว่า 

ไม่ต้องหอบตุ๊กตาทั้งครอบครวัเข้าไปในงานด้วย

“ตวัเดยีวเท่านั้นค่ะ” อรสิรารบัปาก “พรุง่นี้เช้าแอนนี่จะจบัน้องแตงโม

แต่งตวั มารอพี่แต่เช้าเลยค่ะ”

ฉนัโบกมอืส่งๆ 

“เอาละ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว พี่กลับก่อนนะ งานยังค้างอีกเพียบเลย  

ต้องหิ้วกลบัไปท�าที่บ้านด้วย”

“อ้อ แอนนี่ได้ข่าวว่าพี่จะย้ายกลบัไปอยู่ที่หมู่บ้านแล้วใช่ไหมคะ”

“อมื ข่าวเรว็นี่ คนเช่าเพิ่งย้ายออกไป คนดูแลเพิ่งส่งคนไปท�าความ

สะอาดเสรจ็เมื่อวาน วนันี้พี่ว่าจะเข้าไปดเูสยีหน่อย เหน็เขาบอกว่าย้ายเข้าไป

นอนได้แล้ว พี่จะได้คนืคอนโดฯ ที่เช่าอยู่”

“แหม เสยีดายจรงิๆ ที่แอนนี่ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว แต่แอนนี่จะกลบัไป

เยี่ยมพ่อกบัแม่บ่อยๆ นะคะ เราจะได้เจอกนั แต่พี่เชนยงัอยู่ที่นั่น เอางี้ค่ะ” 

อรสิราหนัซ้ายขวา ก่อนจะตะโกน “พี่โจ๊กคะ”

ฉนัยงัไม่เหน็ตวัคนที่หญงิสาวเรยีกเลย แต่เสยีงตอบรบัดงักลบัมาแล้ว

“คร้าบ...น้องแอนนี่”

ภายในพรบิตา จกัรรนิทร์กม็าปรากฏตรงหน้าราวกบัเหาะมา ฉนัเชื่อ

แล้วอตีานี่เอาใจเก่งจรงิๆ

“มอีะไรหรอืจ๊ะที่รกั”
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“แอนนี่ไม่เหน็พี่เชนเลย เขาไปไหนเหรอคะ” 

“อ๋อ คุยกบัพ่อแม่ของแอนนี่อยู่น่ะ” 

“ถ้างั้น พี่โจ๊กเชญิเขามาหาแอนนี่หน่อยได้ไหมคะ”

“ได้จ้ะ รอเดี๋ยวนะ”

พรบิตาเดยีว ชยตุกถ็กูลากมาหาสองสาว สหีน้าเขายงังงๆ ไม่ต่างจาก

ฉนั ไม่รู้ว่าอรสิราต้องการตวัเขาเพื่ออะไร

“พี่เชนคะ พี่ลตาจะกลับไปอยู่ที่บ้านหลังเดิมแล้ว เธอจะไปดูบ้าน 

คนืนี้ค่ะ แอนนี่เป็นห่วง รบกวนพี่ช่วยขบัรถไปส่งพี่ลตาได้ไหมคะ ไหนๆ กไ็ป

ทางเดยีวกนัแล้ว”

หลงังานเลี้ยงอาหารค�่าง่ายๆ ระหว่างเพื่อนฝงูและญาตสินทิ ทกุคน
ก็รีบแยกย้ายกันกลับเพื่อจะได้พักผ่อนให้เต็มที่ก่อนพิธีส�าคัญในวันรุ่งขึ้น 

ฉันได้ตัวประกันพวกข้าวของส่วนตัวที่กฤษณาเอาไปเก็บในห้องแล้วล็อก

กุญแจคนืแล้ว ชุดเพื่อนเจ้าสาวฉนักล็องให้กฤษณาดูจนพอใจ เธอต�าหนวิ่า

ชุดของฉันยับเกินไป จะส่งให้ฝ่ายเสื้อผ้าจัดการให้เรียบร้อย พรุ่งนี้เช้า 

ฉนัมาแต่งตวัที่นี่ได้เลย 

ฉนัตั้งใจจะแอบย่องไปเรยีกแทก็ซี่กลบัเองระหว่างที่ทกุคนก�าลงัล�่าลา

กนัอย่างชุลมุน คงไม่มใีครสงัเกต แต่ยงัเดนิไปไม่ถงึถนนด้านหน้าโรงแรม 

รถพอร์ช คาเยนน์ สีด�ามันปลาบก็แล่นมาจอดเทียบพร้อมลดกระจกลง 

เสยีก่อน รถหรูแบบนี้ ไม่ต้องเดากร็ู้ว่าเป็นของใคร

“ผมรบัปากแอนนี่แล้ว อย่าให้ผมต้องเสยีค�าพูดเลย”

“อย่าเลย ฉนัไม่อยากรบกวน คุณตามสบายเถอะ จะไปท�าธุระต่อ

ที่ไหนกไ็ป” ฉนัโบกมอืส่งๆ ทั้งที่ก�าลงัมองเบาะรถตาปรอย แหม...หากเทยีบ

ระหว่างเบาะโตโยต้า โคโรลล่าสเีหลอืงเขยีวกบัเจ้าคาเยนน์ อย่างหลงัคงจะ

นุ่มเหมอืนนั่งอยู่บนปุยเมฆ

“ผมไม่ได้ไปไหน จะกลบับ้านแล้ว ขึ้นมาเถอะ” 
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ฉนัท�าหน้าเบื่อหน่ายนดิหนึ่ง ให้รูว่้าไม่ได้อยากนั่งหรอกนะบนปยุเมฆ 

เพียงแต่ถูกตื๊อขนาดนี้แล้ว ถ้าปฏิเสธจะไม่งาม จึงใช้นิ้วที่ว่างอยู่ควานหา 

มอืจบั ชยุตคงเหน็เลยเลื่อนตวัยาวๆ มาเปิดประตู เธอโยนข้าวของไปบน

เบาะหลงั แล้วปิดประตู ก่อนที่ราชรถจะค่อยๆ เคลื่อนออกไป ทนัใดนั้น 

บรรยากาศมาคุกเ็ริ่มก่อตวัขึ้น

“รถสวยเนอะ ซื้อมากี่ปีแล้ว” มันเป็นค�าพูดเดียวที่ฉันพอจะคิดได้

หลงัผ่านไปสบิเจด็ปีที่ไม่ได้คยุ ไม่ได้เจอ และไม่ได้ตดิต่อกนั ทั้งสองกเ็หมอืน

คนแปลกหน้า เพยีงแต่มช่ีวงเวลาที่ใกล้ชดิกนัเกอืบครึ่งหนึ่งของชวีติเท่านั้น 

มันช่างเป็นเวลาที่เต็มไปด้วยความสุข ไม่ต้องทุกข์อะไร และในเวลานั้น  

คนข้างตวัฉนัในขณะนี้ กพ็ร้อมจะตะลุยไปกบัฉนัทุกที่ 

“ปีก่อน พอดบีรษิทัได้งานโครงการใหญ่มา เลยสั่งอุปกรณ์ก่อสร้าง

จากร้านของป๊า ก�าไรอื้อ ป๊าเลยซื้อให้เป็นโบนสั”

“แล้วท�าไมคุณถงึไม่ช่วยงานป๊าล่ะ ท�าไมถงึมาเปิดบรษิทัเอง”

“ก็เรียนมาทางนี้ ผมชอบออกแบบมากกว่าเป็นคนขายอุปกรณ์

ก่อสร้าง ต่อไป กจิการของป๊ากย็กให้น้อง แต่กจิการมนักเ็อื้อต่อกนั ถอืเป็น 

การต่อยอด ดกีว่ารอคนอื่นมาตดิต่อซื้อ นี่เรากท็�าเกอืบครบวงจรเลย”

“จรงิด้วยส ิท�าธรุกจิสมยันี้มนัต้องตอ่ยอด ว่าแตต่อนนี้นอ้งคณุอายุ

เท่าไหร่แล้ว”

“เรียนมหา’ลัยปีสุดท้าย ปีหน้าป๊าจะส่งไปเรียนต่อเอ็มบีเอที่อังกฤษ 

หรอืไม่กอ็เมรกิา กลบัมาจะให้มาบรหิารงานที่บ้าน เพราะเหน็ผมไม่เอาแน่ๆ”

“ฉนัจ�าได้ว่าคุณไปเรยีนออกแบบที่นวิยอร์กด้วยนี่”

“ใช่ กลบัมากม็าท�างานกบับรษิทัใหญ่ ก่อนจะแยกมาท�าเอง”

“อืม...” ฉันเออออไปอย่างนั้นเอง เพราะไม่มีเรื่องจะคุยแล้ว แต่ 

ระยะทางอกีตั้งไกล จะถามอะไรดลี่ะ แต่จู่ๆ เขากป็ระกาศ

“หมดเวลาของคุณแล้ว”

“คะ?”
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“หมดเวลาที่คณุจะถามแล้ว คราวนี้ คณุตอบผมมาได้แล้ว ท�าไมคุณ

ถงึคดิว่าผมคอืเจ้าบ่าวของแอนนี่”

“ก.็..” ฉนัเกาศรีษะแกรกๆ เพราะรูว่้าเลี่ยงไม่ได้อกีแล้ว “จะบอกยงัไง

ดลี่ะ” 

“บอกตามความจรงิ”

“กไ็ด้” ฉนัขยบัตวั ยกนิ้วชี้ขึ้นมา “หนึ่ง เพราะแอนนี่ไม่ยอมบอกฉนั

ว่าเจ้าบ่าวของเธอเป็นใคร ตลอดระยะเวลาเกอืบหนึ่งเดอืนที่ฉนัอยูเ่มอืงไทย 

เจอเธอสองครั้ง เธอกไ็ม่ยอมตอบทั้งสองครั้ง”

“คุณเลยเดาว่าเป็นผม ง่ายๆ แค่เนี้ย”

“โอเค ข้อสอง” ฉันเพิ่มความหนักแน่นให้แก่สมมุติฐานของตัวเอง 

“แอนนี่ส่งภาพที่ถ่ายกบัคุณให้ฉนัทุกปี แต่ละภาพสวตีๆ ทั้งนั้น ฉนัเลยคดิ

สวิ่าพวกคุณเป็นแฟนกนั”

“แล้วในจดหมาย เธอบอกไหมว่าเป็นแฟนผม”

“เอ่อ...” ฉนัชกัไม่แน่ใจ เพราะพอเหน็ภาพถ่ายกห็มดอารมณ์จะอ่าน

จดหมายแล้ว 

“มตีรงไหน หรอืค�าไหนบอกชดัๆ ไหมว่าผมเป็นแฟนเธอ” เขายงัต้อน

ไม่เลกิ

“โอเคๆ ไม่ม ีแต่ใครเหน็กต็้องคดิอย่างนั้นทั้งนั้นแหละ” 

“ผมเข้าใจแล้ว ที่แอนนี่ส่งภาพของเราให้คุณ เพราะเธอยงัถอืว่าเรา

เป็นสมาชกิแก๊งป่วนเหมอืนตอนเดก็ แล้วในภาพมนี้องแตงโมด้วยไหม”

“ม”ี ฉนัจ�าต้องยอมรบัอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ หากภาพไหนถ่ายข้างนอก 

อรสิรากจ็ะตดัต่อภาพนงัแตงโมแปะเข้าไปทุกภาพ

“นั่นไง เธอพยายามจะบอกใบ้ให้คุณรู้ว่า พวกเรายังเป็นเพื่อนกัน

เสมอ”

โอ้โห...ฟังแล้วซึ้ง ท�าไมอรสิราช่างแสนดขีนาดนี้ 

“โอเค ข้อสาม” แต่ฉันไม่จนมุมง่ายๆ หรอกนะ “ตอนเด็กๆ คุณ
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แสดงออกชดัเจนว่าชอบแอนนี่ ฉนัเลยไม่คดิว่าคุณจะปล่อยเวลาให้ผ่านไป

โดยเปล่าประโยชน์ น่าจะอาศยัความใกล้ชดิพชิติใจเธอ ไม่ใช่ปล่อยให้ตาตี๋

ขายโจ๊กนั่นคว้าพุงปลาไปกนิ คุณนี่ใช้ไม่ได้เลย”

ชยุตปล่อยก๊าก ข�าค�าเปรยีบเทยีบของฉนั ก่อนจะยกมอืข้างหนึ่งขึ้น

“เดี๋ยวๆ ย้อนกลับไปใหม่ซิ คุณบอกว่าตอนเด็กผมชอบแอนนี่ 

อย่างนั้นร”ึ

“ใช่ส ิใครๆ กด็ูออก” ฉนัพยกัหน้าหงกึๆ ด้วยความมั่นใจ

“เช่นใคร”

“ก็ฉันนี่ไง ฉันจ�าได้ดี น้องแอนนี่คะ น้องแอนนี่ขา พี่เชนจะคอย 

ปกป้องแอนนี่เองนะจ๊ะ น้องแอนนี่อย่าร้องไห้นะ มามะ พี่เชนจะเชด็น�้าตาให้” 

และอกีหลายอย่างที่ฉนัจ�าได้ขึ้นใจ ท่องออกมายาวเหยยีดเหมอืนสูตรคูณ

แล้วฉันก็เห็นชยุตเอานิ้วชี้ถูกดั้งจมูกติดๆ กันหลายครั้ง เป็นท่าที่ 

เขามกัจะท�าเวลาเขนิ แม้เวลาจะผ่านไปสบิเจด็ปีกย็งัไม่เปลี่ยนแปลง

“นั่นไงล่ะ” ฉนัหวัเราะ “ฉนับอกแล้วว่าจรงิ ตกลงคุณปล่อยให้ตาตี๋

นั่นฉกไปได้ยงัไง”

“คุณนี่” ชยุตหวัเราะเบาๆ “อย่าลมืนะว่าผมกต็ี๋”

“แต่คุณมันตี๋หล่อ นั่นมันตี๋ๆ ตี๋ยกก�าลังสอง เทียบกันไม่ได้เลย  

แอนนี่คงจะผดิหวงัมากสนิะที่คณุไม่จบีเธอ ถงึตดัสนิใจเลอืกเจ้าตี๋ขายโจ๊กนั่น”

“เฮ้อ...คุณนี่พูดเองเออเองไปหมด ตอนเดก็เป็นยงัไง โตมากย็งัเป็น

แบบนั้น”

“อ้าว กฉ็นัพูดจรงินี่ มอีะไรที่ผดิ ลองพูดมาส”ิ

“โอเค ข้อหนึ่ง” เขาทวนค�าพูดของฉนั “แอนนี่เป็นเดก็ขี้แย คุณกร็ู้ 

คุณมัวแต่บุกตะลุยไปข้างหน้า แอนนี่บอบบาง ผมเลยต้องคอยช่วยเหลือ 

คอยให้ก�าลงัใจ ไม่ให้เธอท้อแท้ไปเสยีก่อน”

“ฮึ” ฉันพ่นลมหายใจออกจมูก “แล้วต้องพูดจาหวานขนาดนั้นเลย 

เหรอ”
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“เอาเป็นว่า ถ้าผมพูดแล้วมนัหวานเลี่ยนไปในความรู้สกึของคุณ จน

ท�าให้คุณเข้าใจผิด ผมก็ต้องขอโทษด้วย แต่ผมกับแอนนี่มีแต่ความรู้สึก 

หวังดีและจริงใจต่อกันเท่านั้น จนกระทั่งโจ๊กบอกว่าจะจีบเธอ ผมเห็นเขา

เป็นคนด ีเป็นคนที่เหมาะกบัแอนนี่มาก ผมเลยสนบัสนุนเตม็ที่” 

“เหมาะตายละ เหมอืนดอกไม้กบันายกระจอก”

“เขาไม่กระจอกนะคุณ ครอบครวัไฮโซ ฐานะดใีช้ได้เชยีวละ”

“ฉนัคดิว่าแอนนี่ไม่ได้เลอืกเขาที่ฐานะหรอกนะ”

“แน่นอน แอนนี่ไม่ใช่คนแบบนั้น แต่เชื่อผมเถอะ สองคนนั้น 

เหมาะสมกนัจรงิๆ คอยดูต่อไป คุณจะรู้ว่าผมพูดจรงิ”

“จรงิกจ็รงิ” ฉนัถอนใจ เพราะแอบโล่งอก แต่เอ๊ะ เมื่อมโีอกาสแล้ว

กข็อสกัหน่อยเถอะ “แล้วท�าไมไม่เหน็แฟนคณุล่ะ งานส�าคญัแบบนี้ อย่าบอกนะ

ว่าไม่ควงแฟนมาด้วย”

“เปล่า ถ้ามกีจ็ะควงมา งานของน้องที่รกัและสนทิที่สุด ผมต้องควง

มาอยู่แล้ว แต่บงัเอญิมนัไม่มนี่ะส”ิ

“จริงเหรอ” ฉันกวาดตามองศีรษะจดบั้นเอวของเขาไปหลายรอบ 

“อย่างคณุเนี่ยนะ ทั้งหล่อ ทั้งรวย หน้าที่การงานกด็ ีแต่ไม่มแีฟน โอ๊ย ตายๆๆ”

“ไม่เหน็จะตาย ผมสนกุกบัการท�างาน เรื่องแฟน มเีมื่อไหร่กเ็มื่อนั้น”

“ฉนัไม่อยากเชื่อเลย โอ๊ย ถ้าผู้ชายคดิแบบคุณหมด ชาตนิี้ฉนัคงจะ

ไม่มวีนัได้แต่งงานแน่ๆ” ฉนัคราง

“พูดแบบนี้แสดงว่ายงัไม่มแีฟน” 

“กพ็ยายามเหมอืนกนั แต่ไม่เจอคนถกูใจจรงิๆ เสยีท”ี ฉนัถอนใจยาว

ติดกันหลายเฮือก “จนพ่อกับแม่ชักห่วงแล้วว่าชาตินี้ฉันจะได้แต่งงาน 

หรอืเปล่า”

“ไม่เป็นไรหรอก อย่าคิดมาก ของแบบนี้ วิ่งไล่ตามมันก็วิ่งหน ี 

ถ้าหยุดอยู่นิ่งๆ กบัที่มนัอาจจะวิ่งมาหาเรากไ็ด้”

“พูดดเีชยีวนะนายช้างยกัษ์” ฉนัอดแขวะไม่ได้ ก่อนจะปรายตามอง
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เขาตั้งแต่ศรีษะจดบั้นเอวอกีรอบ “ว่าแต่ คณุผอมลงเยอะเลยเนอะ ท�าอะไร

มาล่ะ ถงึได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลย”

“อ๋อ ตอนที่ผมออกจากโรงพยาบาลคราวนั้น หมอแนะน�าให้ออกก�าลงั

กาย และบอกว่าถ้าผมยงัอ้วน ต่อไปอายุมากขึ้นจะลดล�าบาก แล้วจะมแีต่

โรครมุเร้า ผมเลยเข้าคอร์สเรยีนว่ายน�้าจรงิจงั จนกระทั่งได้เป็นนกักฬีาของ

มหา’ลยั กผ็อมตั้งแต่ตอนนั้นมาจนทุกวนันี้แหละ”

“อ้อ...เป็นทั้งนกักฬีามหา’ลยั รูปกห็ล่อ พ่อกร็วย นี่รอดปากเหยี่ยว

ปากกามาได้ไงตั้งนมนาน”

“ผมไม่รอดตั้งแต่สิบหกแล้ว” เขาบอกข�าๆ แต่ฉันรู้ว่าเขาหมายถึง

อะไร แก้มฉนัร้อนวูบวาบ รบีโบกไม้โบกมอืเป็นพลัวนั

“เฮ้ย! ฉนัไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นย่ะ นั่นมนัเรื่องส่วนตวัของคณุ 

ฉนัหมายถงึยงัไม่มแีฟนได้ไงต่างหากล่ะ”

“อ๋อ...แล้วไป ถ้าเรื่องนั้น บอกตรงๆ ว่ายังไม่มีคนถูกใจมากพอ  

เลยอยู่เป็นโสดแบบนี้สนุกกว่า”

ฉนัเอื้อมมอืไปตบไหล่เขาหนกัๆ ท�าท่าเข้าอกเข้าใจ

“ไม่เป็นไร คุณยงัมฉีนัเป็นเพื่อน”

“ขอบใจนะ” 

“บอกแล้วไม่เป็นไร เฮ้อ...ตอนนี้สมาชกิแก๊งป่วนแต่งงานไปคนหนึ่ง

แล้วสนิะ รู้สกึใจหายเหมอืนกนันะนี่”

“ใจหาย กลวัว่าจะขึ้นคานน่ะส ิจรงิไหม”

“แหม นายช้างยกัษ์ คุณนี่ทายความคดิของฉนัแม่นเหมอืนเคยนะ”

“กธ็รรมดา คุณมนัอ่านง่ายนี่นา แค่มองหน้ากร็ู้แล้วว่าคดิอะไรอยู่”

ฉันกลอกตา เจ้าช้างยักษ์มันฉลาดแบบนี้นี่เอง ผู้หญิงถึงไม่กล้าอยู่

ด้วย

“คุณจะย้ายไปอยู่ที่บ้านเดมิแล้วเหรอ เหน็แอนนี่บอก”

“อมื” ฉนัพยกัหน้า “พ่ออยากให้ฉนัมาดูแลบ้าน หลงัจากปล่อยให้
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เช่ามาหลายปี คดิว่าคงต้องซ่อมแซมอกีเยอะ เพราะไม่ได้ดแูลมานาน ปีหน้า

หลงัจากเกษยีณ พ่อจะกลบัมาอยู่ที่นี่”

“ก็ดีเหมือนกัน ถ้าอยากให้ช่วยอะไรก็บอกนะ ถ้าจะให้ออกแบบ

เปลี่ยนแปลง ปรบัปรุงบ้าน ผมยนิดชี่วยเตม็ที่”

“ลดไหมอะ”

“ลดอะไร”

“กค็่าออกแบบไง”

“อ๋อ ค่าออกแบบไม่คดิหรอก ฟร ีกเ็ราเพื่อนกนันี่นา คดิแต่ค่าแรง

คนงานและค่าวสัดุก่อสร้าง ผมจะบอกให้ป๊าลดพเิศษ”

“ฉนัหวงัว่าป๊ากบัม้าของคุณจะหายโกรธฉนัแล้วนะ” ฉนับ่นงมึง�า

“หายแล้ว ไม่ต้องห่วงหรอกน่า เรื่องนี้ผมจดัการเอง”

“ดีเลย ขอบใจมากนะเชน ฉันดีใจที่เวลาผ่านไปตั้งสิบเจ็ดปีแล้ว  

คุณยงัเหน็ฉนัเป็นเพื่อนอยู่”

“ไม่เป็นไร...มันเป็นสิ่งที่แอนนี่พยายามรักษาเอาไว้ ฉันจะลืมเธอได้

ยงัไงยายเต๊กกอ”

รถเอสยูวีคันหรูแล่นจากไปแล้ว หลังจากชยุตรับปากเป็นมั่น 
เป็นเหมาะว่าจะมาดบู้านเธอหลงังานแต่งของอรสิรา และจะออกแบบคร่าวๆ 

มาให้เธอดูว่าจะท�าให้บ้านเก่าดูสวยงามขึ้นมาได้อย่างไร 

ทกุอย่างราบรื่นเรยีบร้อยดสี�าหรบัการพบกนัครั้งแรกในรอบสบิเจด็

ปี ยกเว้นแต่ประโยคสุดท้ายก่อนเขาจะหย่อนฉนัลงหน้าบ้าน

“ยายเต๊กกอ” ฉันกัดฟันกรอด “นายนั่นมองไม่เห็นรึไงนะว่าฉันมี 

นมต้มตั้งเยอะ เอวกค็อด สะโพกกผ็าย ถ้าเจอกนัคราวหน้า เหน็ทตี้องซื้อ

แว่นตาให้เขาแล้วมั้ง จะได้เหน็ชดัๆ ว่าฉนัเป็นสาวเตม็ตวัแล้วย่ะ”



๔

ขณะที่ผมขบัรถห่างออกมาจากบ้านของลตา สายตาของผมแทบ
ไม่ได้มองถนนเลยสกันดิ ให้ตายส ิมนัอาจเกดิอุบตัเิหตุขึ้นกไ็ด้ แต่ร่างของ

เธอที่ยังคงยืนอยู่หน้าบ้านและมีแสงจากโคมไฟบนถนนสาดส่องลงมาพอด ี

ท�าให้ผมอดหวนนกึถงึความหลงัไม่ได้

ความรู้สึกบางอย่างเต็มตื้นอยู่ในอก เป็นความรู้สึกซึ่งผมเองก็ไม่รู้

เหมอืนกนัว่า...มนัคอือะไร

โชคยังดีอยู่สักหน่อยที่ตอนนี้มืดแล้ว ไม่มีรถคันอื่นวิ่งเพ่นพ่าน 

แถวนี้ อกีทั้งถนนสายนี้ผมกข็บัมาจนชนิ ชนดิที่เรยีกได้ว่าปิดตายงัขบัรถ

กลบับ้านได้อย่างปลอดภยั แต่อย่าเลยีนแบบกนันะครบั เพราะเอาเข้าจรงิ 

อุบตัเิหตุมนัไม่เข้าใครออกใคร และเกดิขึ้นได้กบัทุกคนนั่นแหละ

จนกระทั่งลตาหอบหิ้วข้าวของพะรงุพะรงัของเธอเข้าบ้านไปนั่นแหละ 

ผมถงึรู้ว่าตวัเองเกอืบขบัรถเลยประตูรั้วบ้านเสยีแล้ว

ผมส่ายหน้าแล้วยิ้มกบัตวัเอง ก่อนจะถอยรถเลก็น้อยแล้วหมนุพวง-

มาลัยผ่านประตูรั้วอัลลอยหรูหราเข้าไปในอาณาจักรอันกว้างใหญ่ของพ่อ 
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ภายในรั้วสงูซึ่งมเีนื้อที่กว่าหนึ่งไร่นั้นประกอบไปด้วยสวนสวย บ้านตกึสไตล์

จนีสามชั้น และน�้าพุหรูหราตั้งอยู่กลางวงเวยีนหน้าบ้าน หากยงันกึภาพไม่

ออก ก็ลองคิดถึงบ้านท่านเจ้าสัวแห่งละครดัง มงกุฎดอกส้ม ดูก็แล้วกัน 

ลกัษณะคล้ายๆ แบบนั้นแหละ แต่พ่อของผมไม่ได้มเีมยีมากอย่างเจ้าสวัใน

ละครหรอกนะ ท่านรกัเดยีวใจเดยีว ถงึแม้จะมเีงนิทองมากมายพอจะน�าไป

หว่านให้สาวๆ สกัร้อยสกัพนัคนกไ็ด้ 

พ่อของผมชื่อสุเทพ ท่านสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยล�าแข้งของตัวเอง 

เริ่มต้นจากร้านโชห่วยเลก็ๆ แล้วพฒันาไปสูร้่านขายอปุกรณ์ก่อสร้างจปิาถะ 

จนกระทั่งขยายใหญ่ขึ้นมาเป็นธุรกิจขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างรายใหญ่  

ติดหนึ่งในสิบของประเทศ จึงไม่แปลกเลยที่บ้านหลังนี้จะใหญ่โตกว่าบ้าน

หลงัอื่นในละแวกเดยีวกนั

เมื่อผมขบัรถผ่านวงเวยีนหน้าบ้านไปกจ็ะเป็นส่วนของโรงจอดรถซึ่ง

อยู่ติดกับเรือนคนรับใช้ มีรถหรูจอดเรียงรายอยู่หลายคัน ไล่ตั้งแต่รถตู้

ขนาดใหญ่จนถงึรถมนิคิเูปอร์ของน้องชายผม ซึ่งแม้จะคนัเลก็ที่สดุ แต่ราคา

ของมนัไม่ได้เลก็ตามขนาดเลย 

ผมถอยรถเข้าไปจอดในช่องจอดประจ�าตวั จากนั้นกล็งจากรถ เดนิ

ไปยงัตวับ้านพร้อมกบัผวิปากและใช้นิ้วควงกุญแจรถอย่างอารมณ์ดี

“มคีวามสุขจงันะ...เฮยีเชน”

เสียงคุ้นหูของน้องชายตัวดีดังขึ้น ผมเงยหน้ามองตามขั้นบันไดหิน

หน้าบ้านกเ็หน็ชวนิ น้องชายวยัรุ่นยนืยิ้มแป้นอยู่ตรงประตูบ้าน

“อ้าว ตี๋เลก็ ยงัไม่นอนเหรอ”

“โหยเฮยี เรยีกตี๋เลก็อกีละ บอกให้เรยีกวนิ”

“ท�าไมวะ ก็เรียกมาตั้งแต่เด็ก พอเป็นหนุ่มจะให้เปลี่ยนไปเรียก 

อย่างอื่นซะงั้น”

“เอาน่าเฮยี ผมขอร้อง”

เมื่อเห็นน้องชายท�าหน้าออดอ้อน ผมก็ใจอ่อนตามระเบียบ “เออๆ 
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วนิกว็นิ” 

ผมยื่นมอืไปยผีมยาวรงุรงัของน้องชายเล่น “แล้วนี่ท�าไมยงัไม่นอนอกี 

พรุ่งนี้ต้องไปงานแต่งพี่แอนนี่แต่เช้านะ”

ชวนิยิ้มแป้น “ยงัไม่นอน พอดคีุยโทรศพัท์อยู่ที่ระเบยีง กเ็ลยเหน็

อะไรดีๆ ”

ผมขมวดคิ้วมุ่น “เหน็อะไรวะ”

“เหน็เฮยีขบัรถมากบัสาวข้างบ้านน่ะส”ิ ชวนิตอบ ก่อนจะยกัคิ้วแล้ว

ใช้ศอกกระทุง้แขนผมเบาๆ “ใครอะเฮยี รูจ้กัด้วยเหรอ หรอืว่าเป็นแฟนเฮยี

แล้วเฮยีเช่าบ้านข้างๆ ให้เขาอยู่ จะได้แอบแวบไปหาง่ายๆ”

ด้วยความหมั่นไส้ในความแก่แดดของน้องชาย ผมจงึเขกมะเหงกที่

กบาลอกีฝ่ายไปหนึ่งท ีท�าเอาเจ้าตวักุมศรีษะร้องโอดโอยออกมาลั่นบ้าน

“เป็นอะไรไปอาตี๋เล็ก” เสียงแม่ดังแว่วมาแต่ไกลเมื่อได้ยินเสียง

ลูกชายคนโปรดคร�่าครวญ ก่อนจะเดินอุ้ยอ้ายออกมาพร้อมผมทรงตีโป่ง

ฟูฟ่อง

“กเ็ฮยีเชนดม้ิา เขกหวัผมดงัโป๊กเลย ไม่รูห้วัแตกหรอืเปล่า” ชวนิฟ้อง

พลางใช้มอืแหวกเส้นผมให้มารดาดู

“เว่อร์แล้ว” ผมโวยใส่คนจอมส�าออย เงื้อมือจะเขกกบาลอีกสักท ี 

แต่เจ้าน้องชายตวัดกีระโดดผลงุไปหลบหลงัผูเ้ป็นแม่ตามเคย เพราะรู้ว่าผม

ไม่สามารถท�าอะไรได้เมื่อมแีม่เป็นเกราะคุ้มกนั

“ลื้อไปกวนโอ๊ยเฮยีเขาหรอืเปล่าล่ะ” พ่อที่เดนิตามหลงัแม่มาถามแบบ

เข้าข้างผมตามระเบยีบ

“เปล่านะป๊า” ชวนิรบีปฏเิสธ “แค่ถามว่าเฮยีรู้จกัผู้หญงิที่ย้ายมาอยู่

ข้างบ้านเราด้วยเหรอ แค่นั้นมะเหงกกล็งกบาลเลยอะป๊า”

“บ้านไหนวะ” ผู้เป็นพ่อหนัมาถามผม

“บ้านคุณอาดลิกน่ะป๊า” ผมตอบ

“อ้าว มคีนมาเช่าใหม่แล้วเหรอ” แม่ถามบ้างด้วยความสงสยั พลาง
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ชะเง้อชะแง้ไปทางบ้านของลตา

ผมมองตามกเ็หน็บ้านหลงันั้นเปิดไฟสว่างไสว ท�าให้นกึสงสยัว่า ตอนนี้

เธอก�าลงัท�าอะไรอยู่ 

“ไม่ใช่หรอกครบัม้า”

“ไม่ใช่คนเช่า หรอือาดลิกอขีายบ้านให้ผู้หญงิคนนั้นแล้ว”

“กไ็ม่ใช่อกีละครบั” ผมโบกมอื “อาดลิกไม่ขายหรอก เขาจะเกบ็เอา

ไว้กลบัมาอยู่ตอนเกษยีณน่ะครบั”

“เช่าก็ไม่ใช่ ซื้อก็ไม่ใช่ แล้วใครมาอยู่ครับเฮีย” ชวินถือโอกาสที่มี 

คนหนุนหลงัถามด้วยความอยากรู้

ผมหรี่ตามองน้องชาย ก่อนจะหันไปมองหน้าพ่อกับแม่อย่างลังเล 

เพราะไม่รู้ว่าพวกท่านยงัโกรธลตาอยู่หรอืเปล่า เรื่องที่เธอเป็นต้นเหตุท�าให้

ผมชอ็กจนตกจากก�าแพงและหมดสต ิต้องนอนโรงพยาบาลอยู่หลายวนั

“ว่าไง อาเชน” พ่อทวงถามเมื่อผมเงยีบไป

“ลตาครับ” ผมตอบออกไปในที่สุด “ลูกของอาดิลกไงครับ เธอจะ

ย้ายกลบัมาอยู่ที่บ้านหลงันั้น”

พ่อกับแม่อึ้งไปพักใหญ่ ทั้งคู่หันมองหน้ากัน ก่อนที่พ่อจะหัวเราะ

แห้งๆ “อ้อ...หนูลตานั่นเอง นกึว่าใคร”

แม่ยิ้มเจื่อน “นั่นส ิแล้วกลบัมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะ”

“มาได้สักเดือนหนึ่งแล้วครับ แต่เพิ่งจะขนของเข้าบ้านวันนี้ พรุ่งนี้

คงจะเจอกันในงานครับ” ผมตอบ พลางลอบมองปฏิกิริยาของพ่อกับแม่  

ซึ่งดูเหมอืนไม่มที่าทางขึ้งเคยีดอะไรแล้ว

“โด่...นกึว่าเฮยีพากิ๊กมาซุกไว้ซะอกี” ชวนิโพล่งขึ้น

“ตี๋เลก็” ผมปรามเบาๆ ก่อนจะยกมะเหงกขึ้น ท�าเอาเจ้าตวัสะดุง้โหยง 

รบีหลบไปอยู่ข้างหลงัผู้เป็นมารดา

“ลื้อก็ชอบยั่วเฮียเขา ไปนอนไป๊” แม่บอก แล้วรีบรุนหลังลูกชาย 

คนเลก็เข้าบ้านอย่างให้ท้าย 



50  l  ต่ า ง ขั้ ว  หั ว ใ จ เ ดี ย ว

เจ้าตัวกวนพอมีแม่สนับสนุนก็หันมาแลบลิ้นให้ผม แล้วเผ่นแผล็ว 

ขึ้นบนัไดไปที่ห้องนอนซึ่งอยู่บนชั้นสองของบ้านอย่างรวดเรว็

ผมมองตามน้องชายจนลบัตา ก่อนจะหนัไปมองพ่อกบัแม่อย่างชั่งใจ 

จนกระทั่งในที่สุดกต็ดัสนิใจถามออกไปตรงๆ

“ป๊ากบัม้ายงัโกรธลตาอยู่หรอืเปล่าครบั”

“โอ๊ย เรื่องสมยัพระเจ้าเหา อั๊วลมืไปหมดแล้ว” พ่อโบกมอืปฏเิสธ

“นั่นส ิมนัตั้งนานแล้วนะ” แม่เสรมิพร้อมยิ้มจดืเจื่อน “ตอนนี้เชนก็

โตเป็นหนุ่มแล้ว หนูลตาคงพาไปหกคะเมนตลีงักาที่ไหนไม่ได้แล้วมั้ง”

“ใช่ หนูลตาเองก็คงเป็นสาวแล้ว อั๊วว่าคงไม่กะเปิ๊บกะป๊าบเหมือน 

เมื่อก่อนแล้วมั้ง”

ได้ฟังแล้วผมกย็ิ้มออก เพราะจ�าได้ว่าตอนนั้นพ่อกบัแม่โกรธเป็นฟืน

เป็นไฟ ถงึขนาดกกับรเิวณผมไม่ให้ออกไปไหนเลยตั้งหลายเดอืน โดยเฉพาะ

บ้านของลตา

“ก็ดีครับ ต่อไปนี้จะต้องกลับมาเป็นเพื่อนบ้านกันอีก จะได้ไม่มี

ปัญหา”

“วุย้ ม้ากไ็ม่อยากมปัีญหาหรอก แต่ตอนนั้นมนัไม่ไหวจะเคลยีร์จรงิๆ 

นี่” ผู้เป็นแม่เอ่ย พลางโบกไม้โบกมือท�าเป็นไม่สนใจ จากนั้นก็หันหลังให้ 

แล้วเดนิกลบัเข้าไปในห้องพกัผ่อนเพื่อดูละครหลงัข่าวต่อ 

พ่อยิ้มให้ผมแล้วยื่นมือมาตบไหล่เบาๆ และเดินตามแม่เข้าบ้านไป 

อกีคน

ผมถอนใจออกมา ก่อนจะมองข้ามรั้วไปยังบ้านน้อยหลังเล็กกลาง

สวนอันร่มรื่นอยู่ชั่วขณะหนึ่ง บรรยากาศเงียบเชียบยามค�่าท�าให้ผมหวน

นกึถงึวนัเก่าๆ ที่เคยมคีวามสขุ ก่อนที่กาลเวลาจะพรากมนัไปจากผมนบัสบิปี

แต่แล้วเสียงโทรศัพท์มือถือที่ดังขึ้นก็ดึงความสนใจของผมออกมา

จากความหลงัครั้งวยัเยาว์ ผมรบีหยบิโทรศพัท์ขึ้นมาดู เมื่อเหน็ภาพอรสิรา 

จงึกดรบัและกรอกเสยีงนุ่มลงไปทนัที
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“ว่าไงจ๊ะแอนนี่”

“สวสัดคี่ะพี่เชน” เสยีงหวานดงัออดอ้อนออกมาจากล�าโพง ฟังทไีรก็

เยน็ใจไปเสยีทุกครั้ง “พี่เชนก�าลงัท�าอะไรอยู่คะ ว่างอยู่หรอืเปล่า”

“ส�าหรบัแอนนี่ พี่ว่างเสมอแหละ”

“ดเีลยค่ะ พอดแีอนนี่มเีรื่องอยากจะรบกวนพี่เชนสกัหน่อย”

“มอีะไรจ๊ะ โทร. มาแบบนี้ หรอืว่าไม่อยากแต่งงานกบัเจ้าโจ๊กแล้ว”

“โหย...พี่เชนอะ ไม่ใช่อย่างนั้นสกัหน่อย”

“พี่ล้อเล่นน่ะ” ผมหวัเราะ

“พี่สองคนนี่พูดเหมอืนกนัเลยนะ น่าตจีรงิเชยีว”

“สองคน” ผมทวนค�าอย่างใคร่รู้ “ใครเหรอ”

“ก็พี่ลตาอะสิ แอนนี่จะขอให้ช่วยอุ้มน้องแตงโมในพิธี แต่ยังไม่ทัน

พูดอะไร พี่ลตากห็าว่าแอนนี่จะเปลี่ยนตวัเจ้าบ่าวเหมอืนพี่เชนเลย”

“อ้าวเหรอ”

“แหมๆๆ ใจตรงกนัเชยีวนะค้า” ปลายสายหวัเราะเสยีงใส

“บงัเอญิมั้ง” ผมเฉไฉ ก่อนจะรบีเปลี่ยนเรื่อง “แล้วตกลงแอนนี่จะให้

พี่ช่วยอะไรเหรอ”

“อ๋อ...กไ็ม่มอีะไรมากหรอกค่ะ คอืเมื่อกี้พี่เชนไปส่งพี่ลตาเรยีบร้อย

แล้วใช่ไหมคะ”

“จ้ะ เรยีบร้อย” ผมพยกัหน้าแล้วหนัไปมองบ้านของลตาอกีครั้ง

“งั้นพรุ่งนี้พี่เชนช่วยรบัพี่ลตามางานด้วยได้ไหมคะ”

มุมปากของผมยกขึ้นกับค�าขอของหญิงสาวโดยอัตโนมัติ ถึงเธอ 

ไม่ขอ ผมกค็ดิว่าพรุ่งนี้เช้าจะไปรบัลตาที่บ้านอยู่แล้ว เพราะอยู่ใกล้กนัและ

จะไปงานเดยีวกนั เมื่ออรสิราขอมาแบบนี้กด็ ีจะได้มข้ีออ้างไปรบัลตา ไม่งั้น

เธออาจจะบ่ายเบี่ยงไม่ยอมขึ้นรถอกี แต่คงต้องไปดกัรอหน้าบ้านก่อนเวลา

สักหน่อย เพราะมีแนวโน้มว่าเธออาจรีบออกจากบ้านเพื่อหนีผมเหมือน 

ตอนออกจากโรงแรมเมื่อครู่กไ็ด้
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“ได้ส ิเรื่องแค่นี้เอง สบายมาก”

“จรงินะคะ”

“จรงิส”ิ ผมให้สญัญามั่นเหมาะ

“เย้...พี่เชนใจดีจังเลย” อริสราเสียงแจ๋วขึ้นมาทันที “ก้อยบอก 

แอนนี่ว่าวันนี้พี่ลตานั่งตุ๊กตุ๊กมาซ้อมงานแต่ง แถมตุ๊กตุ๊กคันนั้นยังขับเร็ว

อย่างกบัรถแข่ง แอนนี่กเ็ลยเป็นห่วง ไม่อยากให้พี่ลตาไปผจญภยักลางถนน

อกี อนัตรายจะตาย”

“ไม่ต้องห่วงนะแอนนี่ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพี่จะไปดกัรอหน้าบ้านเลย”

“ดกัรอ” ว่าที่เจ้าสาวทวนค�าด้วยความแปลกใจ “ท�าไมต้องดกัรอล่ะคะ 

เดี๋ยวแอนนี่โทร. บอกพี่ลตาเองกไ็ด้ พี่เขาจะได้รอพี่เชน”

“อะ...เอ่อ...ไม่ต้องหรอกจ้ะ” ผมรบีปฏเิสธ เพราะขนืให้อรสิราโทร. 

บอก มหีวงัลตาต้องแอบหนไีปก่อนแน่ๆ 

“พี่ว่าแอนนี่รบีไปพกัผ่อนเถอะ นอนดกึเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่สวยนะ ส่วน

เรื่องลตาเดี๋ยวพี่โทร. ไปเอง จะได้นดัเวลากนัเลยไงจ๊ะ”

“อมื...เอางั้นกไ็ด้ค่ะ” อรสิรารบัค�า ก่อนจะก�าชบัอกีครั้ง “พี่เชนห้ามลมื

เดด็ขาดนะคะ ต้องพาพี่ลตามาด้วยกนัให้ได้นะคะ”

“จ้า...” ผมลากเสยีงยาว “ไปนอนได้แล้วไป๊ พี่จะได้โทร. ไปนดัลตา”

“ค่า...งั้นราตรสีวสัดิ์นะคะ”

“ราตรสีวสัดิ์จ้ะ”

คืนนั้นผมไม่ได้ท�าตามที่บอกอริสราหรอก เพราะผมไม่มีเบอร์ 
โทรศพัท์ลตา แต่ถงึจะมแีละโทร. ไปนดั เธอคงหนไีปงานก่อนแน่ๆ ผมจงึ

ลงทนุตื่นแต่เช้ามดื อาบน�้าแต่งตวัอย่างรวดเรว็แล้วสั่งคนขบัรถให้พาพ่อกบั

แม่และน้องชายตวัดไีปที่โรงแรมแทน จากนั้นกข็บัรถไปจอดหน้าบ้านเธอ 

แสงไฟจากหน้าต่างบานหนึ่งในบ้านของลตาเปิดสว่างอยู่ ผมจ�าได้ว่า

นั่นคอืหน้าต่างห้องนอนเธอ ท�าให้แน่ใจได้ว่าหญงิสาวยงัไม่ออกไปไหน จงึ
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ดบัเครื่องยนต์แล้วนั่งรอเธออยู่ตรงนั้น

หลงัจากนั้นไม่นานนกั ลตากอ็อกจากบ้าน ระหว่างที่เธอลอ็กประตรูั้ว 

ผมกร็บีสตาร์ตเครื่องยนต์เสยีงดงักระหึ่ม ท�าเอาเธอเงยหน้าขึ้นมามองด้วย

สหีน้าแปลกใจ

“อรุณสวสัดิ์ครบั” ผมโบกมอืให้เธอ

“นายช้างยกัษ์” ลตาเรยีกผมด้วยชื่ออนัเพราะพริ้งซึ่งผมไม่ปรารถนา

จะได้ยนิ “คุณมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย”

“เมื่อกี้นี้เอง”

“แล้วมาจอดรถเงยีบๆ ท�าไม ตั้งใจจะซุ่มท�าอะไรยะ”

“ไม่ได้ซุ่มท�าอะไร แอนนี่ให้ผมมารบัคุณต่างหาก”

“มารบัฉนั” ลตาทวนค�า

“ใช่ส”ิ

“ขอบคุณ แต่ฉนัไปเองได้”

“ไม่เอาน่าคณุ บ้านเราอยูต่ดิกนัแค่นี้ แล้วเรากจ็ะไปงานเดยีวกนัด้วย 

ไปรถคันเดียวกันนั่นแหละดีแล้ว ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน อยาก

ท�าลายชั้นบรรยากาศของโลกหรอืไง” 

“ไม่เหน็จะเกี่ยว ฉนัคนเดยีวคงไม่ท�าให้โลกร้อนขึ้นมาหรอก”

“คิดกันอย่างงี้แหละ คนหนึ่งเพิ่มหนึ่งองศา ร้อยคนก็ร้อยองศา  

ล้านคนโลกกล็ุกเป็นไฟพอด”ี

“เว่อร์ซะไม่ม”ี

“เอาน่าคุณ ขึ้นมาเหอะ” ผมกวกัมอืเรยีก แต่ลตายงัยนืหน้างอง�้าอยู่ 

เลยลงจากรถแล้วเดนิอ้อมไปเปิดประตูให้เธออย่างเป็นสุภาพบุรุษ จากนั้น

กค็้อมศรีษะผายมอืเชื้อเชญิเธอ

“เชญิครบัคุณผู้หญงิ”

ลตาหรี่ตามองผม ก่อนจะยกัไหล่ด้วยท่าทางเหมอืนไม่เตม็ใจนกั แต่

กเ็ดนิมาขึ้นรถโดยด ีผมยิ้มให้เธอแล้วปิดประตรูถ ก่อนจะเดนิออ้มกลบัไป
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ขึ้นนั่งประจ�าต�าแหน่งแล้วเคลื่อนรถมุ่งหน้าสู่โรงแรมหรูซึ่งเป็นสถานที่จัด

งานววิาห์

“เป็นไง เมื่อคนืหลบัสบายไหม”

“ไม่ค่อยหลบั” ลตายกัไหล่

“แปลกที่เหรอ”

“ออื” เธอพยกัหน้า “ไม่ได้อยู่มาตั้งสบิกว่าปีแล้วนี่ ตั้งแต่ให้คนเช่า 

อะไรๆ มนักเ็ปลี่ยนไปหมด บางอย่างกผ็ุพงัไปตามกาลเวลา บ้านถ้าไม่ได้

อยู่เอง จะหาใครมาใส่ใจบ�ารุงรกัษากย็ากอยู่นะ”

“อาทติย์นี้คุณอยู่บ้านไหมล่ะ เดี๋ยวผมไปหา”

“มาท�าไม” เธอหนัขวบัมามองผม

“กจ็ะออกแบบตกแต่งใหม่กต้็องเข้าไปดสูถานที่ก่อนส ิจะได้รูว้า่ต้อง

ท�าอะไรมั่ง ลมืแล้วเหรอว่าผมอาสาตกแต่งบ้านให้คุณใหม่น่ะ”

“อ้อ” ลตาอ้าปากหวอ ก่อนจะพยกัหน้า “ออื กไ็ด้”

“เลี้ยงข้าวด้วยนะ ถอืเป็นค่าจ้างงวดแรก”

“โหย...อะไร ยงัไม่ทนัท�างานเลย จะเอาค่าจ้างแล้ว”

ผมหวัเราะ “เอาน่า เลี้ยงโจ๊กเจก็เม้งกไ็ด้ ชามละไม่กี่บาท ขนหน้าแข้ง

ของคุณไม่ร่วงหรอก”

“เจ็กเม้งแกยังขายโจ๊กไหวอยู่อีกเหรอ ตอนฉันไปเมืองนอกแกก็แก่

มากแล้วนะ”

“เจ็กเม้งแกตายไปแล้ว” ผมตอบโต้งๆ เล่นเอาลตาท�าหน้าเหลอ  

“ตอนนี้ลูกชายแกมาขายแทน เลยย้ายจากร้านรถเขน็รมิถนนไปเช่าตกึแถว

ใกล้ๆ แต่กย็งัอร่อยเหมอืนเดมินะ”

สิ้นเสียงของผม เสียงท้องของลตาก็ร้องออกมา ถึงแม้จะเบามาก  

แต่เนื่องจากนั่งกนัอยู่สองคนในรถจงึท�าให้ผมได้ยนิชดัถนดัหู

“ยงัไม่ได้กนิอะไรละสทิ่า”

ลตายิ้มเจื่อน “ตื่นสายไปหน่อย”
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ผมยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดู ก่อนจะหมุนพวงมาลัยเลี้ยวไปอีกซอย  

“งั้นแวะกนิโจ๊กเจก็เม้งวนันี้เลยแล้วกนั ยงัเหลอืเวลาอกีนดิหน่อย”

เธอไม่คดัค้านอะไร สงสยัจะหวิมากเหมอืนกนั ผมจงึขบัรถไปจอด

หน้าร้านซึ่งคนก�าลงัแน่นทเีดยีว แต่ยงัมโีต๊ะว่างส�าหรบัเราสองคนที่หน้าร้าน

พอดี

“อ้าว เฮยีเชน วนันี้เอาแบบเดมิใช่ไหม” ชายหนุ่มเจ้าของร้านทกัเมื่อ

เหน็ผม

“แบบเดมิ สองที่” ผมชูสองนิ้ว

ไม่นานโจ๊กร้อนๆ สองชามกถ็กูน�ามาวางโดยเจ้าของร้าน “มาแล้วครบั 

โจ๊กหมูไข่เยี่ยวม้าสองที่”

“หวดัด ีอาเล้ง” ลตาทกัพร้อมรอยยิ้ม ท�าเอาเจ้าของร้านมองหน้าเธอ

สลบักบัผมอย่างงุนงง

“จ�าเจ๊ลตาไม่ได้เหรอ อาเล้ง” ผมเฉลยให้เขาฟัง

“เจ๊ลตา” เล้งท�าท่านึก ก่อนจะเบิกตากว้างแล้วทรุดตัวลงนั่งข้างๆ 

“โหย นี่เจ๊ลตาเหรอ จ�าแทบไม่ได้เลย”

“สวยขึ้นใช่ไหมล่ะ” หญงิสาวเอ่ยยิ้มๆ

“โห...ชมตวัเองกไ็ด้แฮะคนเรา” ผมแย้ง

“นี่คุณ” เธอค้อนปะหลบัปะเหลอืกใส่ผม

ผมยกัคิ้วให้เธอ ก่อนจะท�าเป็นก้มหน้าก้มตากนิโจ๊กอย่างเอรด็อร่อย 

เล้งนั่งคุยร�าลึกความหลังกับลตาอยู่อีกครู่หนึ่ง ก่อนจะผละไปขายโจ๊ก 

มอืเป็นระวงิ เพราะช่วงเช้าคนจะแน่นร้านมากทเีดยีว

“คุณไม่กนิไข่เยี่ยวม้าใช่ไหม”

“ออื” ลตาพยกัหน้า “รู้แล้วสั่งมาท�าไม”

“ก็ผมอยากกิน” พูดจบผมก็ใช้ช้อนจ้วงไข่สีด�าจากชามของเธอมา 

เข้าปาก

“คุณนี่ยงัตะกละเหมอืนเดมิเลยนะ” เธอมองผมแล้วส่ายหน้า
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“เอาน่า รีบๆ กินเถอะ เดี๋ยวไปสายไม่รู้ด้วยนะ” ผมบอกเสียงอู้อี้ 

เพราะมไีข่อยู่เตม็ปาก

ลตาส่ายหน้าอีกครั้ง ก่อนจะก้มหน้าก้มตากินโจ๊กต่อ ช่วงนั้นเองที่

ผมได้แอบมองเธอ จนพบว่าแม้เธอจะยังคงห้าวเหมือนเดิม แต่ท่าทาง 

บางอย่างกบ่็งบอกให้รูไ้ด้ว่า ตอนนี้เธอเป็นผูห้ญงิกว่าแต่ก่อนมาก โดยเฉพาะ

ท่าทางการกนิอาหารซึ่งเคยมูมมามเลอะเทอะซึ่งไม่มใีห้เหน็แล้ว

“มองอะไร”

ผมสะดุ้งเฮือกเมื่ออยู่ๆ เธอก็เงยหน้าขึ้นมาประสานสายตากับผม

พอด ีจงึยิ้มเจื่อนๆ ให้เธอ

“มองขี้ตา”

“เฮ้ย! จริงดิ” ลตาร้องด้วยความตกใจ ก่อนจะหยิบกระจกเล็กๆ 

จากกระเป๋าสะพายขึ้นมาส่อง

เหน็ไหมล่ะ ผู้หญงิกบักระจกห่างกนัได้เสยีที่ไหน

“ไม่เหน็มเีลย อ�าฉนัเหรอ” เธอเงยหน้าขึ้นมาค้อนเขา

“ไม่ได้อ�า เมื่อกี้เหน็จรงิๆ มนัคงหลุดไปแล้วละ” ผมหวัเราะแล้วรบี

เปลี่ยนเรื่อง “คุณอิ่มหรอืยงั ผมว่าไปกนัดกีว่า เดี๋ยวจะสาย”

“กใ็ครชวนกนิล่ะ”

“กใ็ครใช้ให้ท้องคุณร้องล่ะ” ผมสวนกลบัทนัควนั

“คุณนี่” เธอท�าหน้าง�้าใส่ผม

แต่ผมท�าเป็นไม่สนใจ หันไปเรียกเจ้าของร้านมาคิดค่าอาหารแล้ว

พยักพเยิดไปที่เธอ ลตาหน้างอแต่ก็ยอมจ่ายค่าโจ๊กแต่โดยดี จากนั้นเรา 

สองคนกก็ลบัขึ้นรถแล้วมุง่หน้าสู่งานววิาห์ของน้องสาวสดุที่รกัของเราทนัที


