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เสยีงเพลงแว่วหวานดงัก้องไปทั่วบริเวณสนามหญ้าสีเขียวอ่อนซึ่งใช้

เป็นสถานที่จดังานววิาห์ เจ้าสาวในชุดสขีาวสะอาดตาก�าลงัเดนิอย่างแช่มช้า

มาตามทางที่ทอดยาว ปลายทางของเจ้าสาวคือชายหนุ่มร่างสูงก�าย�าในชุด

สูทสีด�าแสนสง่าที่ยืนรออยู่ด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม เขารับมือนุ่มของเจ้าสาว 

คนสวยไปจากบิดาของเธอ ดวงตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักของทั้งสอง

สบกนั ก่อนจะยนืเคยีงข้างกนัหน้าแท่นพธิ ี

ทุกคนที่มาร่วมแสดงความยินดีต่างมีรอยยิ้มชื่นมื่นที่เป็นส่วนหนึ่ง

ในงานมงคล เจ้าบ่าวกบัเจ้าสาวกเ็หมาะสมกนัยิ่งกว่ากิ่งทองใบหยก 

ทั้งสองกล่าวค�าสญัญาว่าจะรกัและดแูลกนัจนกว่าชวีติจะหาไม่ ก่อน

จะจุมพิตอย่างดูดดื่มแล้วครองรักกันอย่างมีความสุขตราบชั่วฟ้าดินสลาย 

ช่างเป็นตอนจบที่งดงาม อ่อนหวาน และถูกต้องตามท�านองคลองธรรมที่สดุ 

แต่ข้างในหัวใจของชายหนุ่มกลับรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าไม่ถูกต้องเลย

๑
ปฐมบทแห่งศึกซาลาเปา
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สกันดิ ไม่ส ิต้องเรยีกว่ามนัผดิเลยต่างหาก

ผดิที่ใคร...

ผดิอะไร...

ผดิตรงไหน...

กผ็ดิที่เจ้าบ่าวซึ่งก�าลงัจูบเจ้าสาวไม่ใช่เขาอย่างไรเล่า

เหนอืกาล ดจีงยาวนาน ค่อยๆ ลุกขึ้นยนืพร้อมกบัแขกที่มาร่วมงาน 

เมื่อเจ้าบ่าวเดินจูงมือเจ้าสาวผ่านหน้า เขาปรบมือตามคนอื่นโดยไม่ได้รู้สึก

รูส้ากบัสิ่งที่ท�าอยูแ่ม้แต่น้อย กลบีดอกไม้ที่โปรยปรายเพื่อแสดงความยนิดี

เปรยีบเหมอืนหยาดน�้าตาที่หลั่งรนิในใจ เพลงววิาห์ที่เปิดคลอฟังคล้ายเพลง 

“ธรณกีนัแสง”

ตอื ตอื ตอื ตื่อ ตื๊อ ตอื ตื่อ... 

จบแล้ว...มนัจบแล้ว...

ชายหนุ่มทอดสายตาไปยงัชายผู้โชคดคีนนั้น

เจ้าบ่าวของปรมิามรีปูร่างก�าย�าล�่าสนั ผวิสแีทนสะท้อนกบัเปลวแดด 

รอยแผลเป็นเล็กๆ ที่หางคิ้วข้างซ้าย เจาะหูข้างละไม่ต�่ากว่าสามรู ช่างให้

ความรู้สึกดิบเถื่อน ไหนจะผมสีน�้าตาลเข้มยาวระต้นคอที่มัดเป็นจุกเล็กๆ 

ดา้นหลงั กบัท่าทางกวนนดิๆ เย่อหยิ่งหน่อยๆ นี่มนัลคุพระเอกเกาหลชีดัๆ  

พระเอกแบดบอยที่ไม่ว่าจะท�าตวัแย่หรอืท�าร้ายความรู้สกึนางเอกมากขนาด

ไหน แต่สุดท้ายกไ็ด้เธอไปครองอยู่ดี

บดัซบ! ช่างแตกต่างจากเขาราวกบัหนงัคนละม้วน

แม้เขาจะมรีูปร่างสูงกว่าและก�าย�าไม่ต่างจากพระเอกของเธอ แตผ่วิ

ของเขาขาวซดีราวกบัจิ้งจกป่วย ไม่ว่าจะเพยีรตากแดดตากลมอย่างไรกไ็ม่

เคยคล�้าไปกว่านี้ ใบหน้าเกลี้ยงเกลาราวกบัผู้หญงิ ไร้แผลเป็นใดๆ ทั้งสิ้น 

ไม่ส ิเรยีกว่าขาวใสไร้ไฝฝ้าราคเีลยต่างหาก รมิฝีปากกแ็ดงเรื่อโดยไม่ต้อง

ใช้ลปิสตกิเพิ่มสสีนัใดๆ ส่วนผมกจ็ดัทรงเรยีบร้อย ไม่เคยปล่อยให้ยุง่เหยงิ

หรอืยาวรุงรงั
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ให้ตายเถอะ...มองปราดเดียวก็รู้แล้วว่าลุคของเขามันคือพระรอง

เต็มๆ ใครๆ ก็บอกว่าเขาอบอุ่น อ่อนโยน แสนดี และมีพร้อมทุกอย่าง  

แต่ท�าไมกลบัไม่มใีครเอา

บดัซบ! 

ปรมิาหนัมาโบกมอืให้เขาพร้อมกบัโปรยยิ้ม ก่อนจะเดนิจูงมอืไปกบั

ผู้ชายที่เธอเลอืก ทิ้งเพื่อนในวยัเดก็ที่เคยชมว่าแสนดอีย่างเขาไว้เพยีงล�าพงั

ชายหนุ่มส่งยิ้มให้แผ่นหลังของเจ้าสาวคนสวยเป็นครั้งสุดท้าย หัน

หลงัและก้าวเท้าออกมาจากบรเิวณที่จดังาน เพื่อกลบัไปยงัรถที่จอดไว้ไม่ห่าง 

นัก ทิ้งบรรยากาศหวานชื่นไว้เบื้องหลัง เขาคิดว่าตัวเองรักษากิริยาและ

มารยาทของ ‘เพื่อนในวยัเดก็ที่แสนด’ี ของปรมิาไว้ได้ตลอดรอดฝั่ง แม้ใจ

อยากจะท�าลายงานแต่งงานตรงหน้าให้ราบเป็นหน้ากลองก็ตาม เพราะนั่น

มนัไม่ใช่วสิยัของคนดีๆ  จะท�ากนั

ภาพในอดตีระหว่างเขากบัปรมิาย้อนกลบัมาในความทรงจ�า 

ปรมิาคอืเพื่อนในวยัเดก็ที่เหนอืกาลหลงรกัมานานแสนนาน เป็นรกั

แรกและรกัเดยีว ชายหนุม่ไม่เคยเหน็ภาพตวัเองยนืเคยีงคูก่บัผูห้ญงิคนไหน

เลยสกัครั้งนอกจากเธอ เธอเป็นผูห้ญงิคนเดยีวที่ท�าให้โลกของเขาหยุดหมนุ

แต่วนันี้หญงิสาวท�าให้เหน็แล้วว่า เขาไม่ใช่ผูช้ายที่จะยนืเคยีงข้างเธอ 

และโลกของเขากไ็ม่อาจจะหยุดหมุนที่เธอได้อกีต่อไป

เธอไม่ใช่โลกของเขา และเขากไ็ม่ใช่โลกของเธอ

‘ปรมิ...กาลรกัปรมินะ’ 

เหนือกาลจ�าได้ว่าตัวเองต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนถึงจะพูด

ประโยคสั้นๆ นั้นออกไป ประโยคที่หวงัว่าจะท�าให้ปรมิารบัรกัเขา แต่เปล่า

เลย หญงิสาวยิ้มน้อยๆ มองกลบัมาด้วยแววตาที่ว่างเปล่า ก่อนจะเอ่ยสั้นๆ 

‘กาลเป็นเพื่อนปรมินะ’

‘เป็นเพื่อนแล้วเป็นอย่างอื่นไม่ได้เหรอ ปรมิไม่รู้เหรอว่ากาลคดิยงัไง

กบัปรมิ’
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‘รู้ส ิปรมิรู้มาตลอดนั่นแหละว่ากาลคดิยงัไง’

ปรมิาตอบด้วยใบหน้าเป้ือนยิ้ม ต่างกบัเขาที่อยากจะร้องไห้ หญงิสาว

เอื้อมมอืมาจบัมอืเขาไว้เหมอืนที่เคยท�าเมื่อยงัเป็นเดก็ ก่อนจะพูดเบาๆ ว่า

‘เราเป็นเพื่อนกันมานาน นานจนปริมไม่อยากท�าลายมิตรภาพดีๆ 

ระหว่างเรา กาลเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของปริมเลยนะ รู้มั้ย ปริมไม่เคยเจอ

ผู้ชายคนไหนที่ดกีว่ากาลเลย จรงิๆ นะ’

แม้เพื่อนสาวจะไม่ได้ปฏิเสธตรงๆ แต่เหนือกาลก็ไม่โง่ขนาดที่จะ 

ไม่เข้าใจ

‘แล้วท�าไมปรมิไม่รกักาล’

‘ไม่ใช่ปรมิไม่รกักาล แต่ปรมิไม่คู่ควรกบักาลต่างหากล่ะ’

เหนอืกาลเกาะกุมมอืนุ่มของเพื่อนสาวแล้วเอ่ยอย่างมคีวามหวงั แม้

จะรบิหรี่เตม็ทน

‘ปริมเนี่ยนะไม่คู่ควรกับกาล อย่าคิดมากไปหน่อยเลย ปริมดีพอ

ส�าหรบักาลนะ ถ้าปรมิลองเปิดใจมองกาลแบบผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ใช่เพื่อน’

แต่ปริมาส่ายหน้า ดับความหวังริบหรี่ของเขาให้เหลือเพียงความ

มดืมน

‘ปรมิไม่เหมาะกบักาลหรอก ผูช้ายดีๆ  อย่างกาลต้องได้เจอกบัผู้หญงิ

ที่ดแีละเพยีบพร้อมมากกว่าปรมิ เชื่อส’ิ

‘แต่กาลไม่ต้องการคนอื่น’

‘ปรมิยงัดไีม่พอส�าหรบักาลหรอก...กาลดเีกนิไป’

ค�าสุดท้ายที่ปรมิาตอกย�้ายงัก้องอยู่หวัใจ

ดเีกนิไป!

ดเีกนิไป!!

ดเีกนิไป!!!

แล้วหลังจากนั้นไม่ถึงเดือน ปริมาก็น�าการ์ดแต่งงานมาให้ โดยที่

เพื่อนสนิทอย่างเขาไม่เคยระแคะระคายว่าทั้งคู่ไปแอบปลูกต้นรักกันตอน
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ไหน แถมยังมีกระจอกข่าวคาบข่าวมาบอกให้ช�้าใจอีกว่า ปริมากับเจ้าบ่าว

ของเธอพบรักกันเพียงสองสัปดาห์ก่อนจะตกลงเข้าพิธีวิวาห์ในที่สุด เวลา

ทั้งหมดที่ทั้งคู่เจอกนัจนถงึวนันี้ที่มพีธิวีวิาห์นั้น รวมแล้วยงัไม่ถงึสองเดอืน

เลยด้วยซ�้า

เฮอะ...ต่อให้เขาใช้เวลาเฝ้าบ่มเพาะความรักมานานขนาดไหน คอย

ดแูลดขีนาดไหน หรอืหวงัดกีบัเธอมากแค่ไหน กย็งัแพ้ผูช้ายที่ปรมิาเพิ่งรูจ้กั

ยังไม่ถึงสองเดือนอยู่ดี เพิ่งเข้าใจความรู้สึกของมดแดงที่แฝงอยู่บนพวง

มะม่วง แล้วถูกเดก็ตวัร้ายสอยมะม่วงไปกนิต่อหน้าต่อตากว็นันี้

นอกจากหน้าตาเขาจะเหมอืนพระรองแล้ว ชวีติของเขายงัต้องเหมอืน

พระรองอกีหรอื

เหนือกาลเปิดประตูรถสปอร์ตหรูสีแดงเพลิงของตนแล้วก้าวขึ้นไป

นั่งหลงัพวงมาลยั จ�าได้ว่าเขาตกลงใจซื้อรถคนันี้ทั้งๆ ที่ไม่ได้ชอบเป็นพเิศษ 

เพราะปรมิาเคยเปรยว่าผูช้ายที่ขบัรถสปอร์ตดเูท่และน่าค้นหา ผู้ชายเรยีบๆ 

ไร้สสีนัอย่างเขาถงึได้ลงทุนซื้อรถคนันี้มา

แต่ขับผ่านก็แล้ว ขับไปรับไปส่งก็แล้ว เขาก็ไม่เห็นว่าเพื่อนสาวจะ

อยากค้นหาเขาเลยสักที แต่กลับเลือกซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์คันใหญ่สุดเท่

แทน

ชายหนุม่สตาร์ตรถแล้วเหยยีบคนัเร่งจนมดิ รถหรทูะยานไปข้างหน้า 

อย่างรวดเรว็

ให้ตายเถอะผู้หญิง ท�าไมต้องสรรหาค�าสวยหรูมาปฏิเสธให้ตัวเอง 

ดดู ีไม่รกักบ็อกไม่รกั ไม่ใช่กบ็อกไม่ใช่จะดกีว่า ดเีกนิไปอย่างนั้นหรอื...เขา

ผดิตรงไหนที่เป็นคนดี

เอาเถอะ...ต่อจากนี้ไป โลกของเขาคงไม่หยุดหมุนเพราะผู้หญิง 

คนไหนอกีแล้ว
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“เขาจูบกนัแน่แล้ว...” เสยีงโหยหวนคร่อมจงัหวะและไม่ใส่ใจคยี์ของ 
อู๊ด เดก็ล้างจานหุ่นผอมเกรง็ประจ�าร้านบวันสิสโิม ร้านอาหารอติาลชีื่อดงั 

แว่วมาจากมมุหนึ่งของครวั ตามด้วยลลีาการเต้นยกึๆ ยกัๆ ขณะที่ถฟูองน�้า

บนจานไปมาจนสะอาดเอี่ยม “เขาหอมกนัแน่แล้ว...”

“ไอ้อู๊ด ฉนัว่านายเปลี่ยนเพลงเถอะว่ะ เพลงนี้ไม่เวร์ิกหรอก” ลายเมฆ 

หนึ่งในหุ้นส่วนของร้านบัวนิสสิโมพูดอย่างระมัดระวัง พลางเหลือบมอง

เหนอืกาล หวัหน้าเชฟของร้านที่ยนืเหม่อลอยอยู่หน้าเตาไฟ 

“ได้เลยพี่เมฆ อูด๊สดุหล่อจดัให้” เมื่อพดูจบ อูด๊กโ็ก่งคอร้องเพลงฮติ

ตดิหขูอง ไมค์ ภริมย์พร ดงัลั่น “งานแต่งที่ใด เป็นไดแ้ค่แขกรบัเชญิ อยาก

แต่งกบัเขาเหลอืเกนิ ขดัเขนิที่ยงัไร้คู่”

ลายเมฆหลับตาปี๋เมื่อได้ยินเพลงใหม่จากอู๊ด แล้วรีบโบกไม้โบกมือ

เป็นพลัวนั

“เพลงนี้กไ็ม่ด ีไม่เอา เปลี่ยนใหม่” 

“ไสว่าสบิ่ถิ่มกนั ไสว่าสมิกีนัและกนั ไสว่าสฮิกัแพงกนั ไสว่าสมิกีนั

ตลอดไป”

“เพลงนี้กไ็ม่เอา เปลี่ยน”

อู๊ดท�าหน้าเหลอราวกบัไม่เข้าใจว่าท�าไมถงึถกูขดัจงัหวะความสนุทรย์ี

ทางอารมณ์ครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ก็ยอมตามใจเจ้านาย ก่อนจะรีบขึ้นเพลง

ใหม่โดยไม่รั้งรอ

“พี่บวชเป็นพระ จะมาบณิฑบาตโปรดเจ้า ถ้าหากนงเยาว์ใส่ข้าว พี่ก็

จะให้พร ชาตนิี้วนันี้ บุญพี่ไม่ถงึบงัอร...”

ลายเมฆกลืนน�้าลายลงคอดังเอื๊อก เมื่อแต่ละเพลงของอู๊ดที่ชอบ

อุปโลกน์ตัวเองว่าเป็นสุดหล่อแห่งร้านบัวนิสสิโมท�าให้บรรยากาศแย่ลง 

กว่าเดมิเรื่อยๆ 

“ฉันว่านายเปลี่ยนไปร้องเพลงของพี่ตูน บอดี้สแลมอย่างเดิมดีกว่า

นะ อย่าเปลี่ยนแนวเลย”
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อู๊ดหนัมายิ้มหวานโชว์ฟันขาวเกอืบครบสามสบิสองซี่ 

“ไม่ได้หรอกจ้ะพี่เมฆ ไม่รูห้รอืจ๊ะ ว่าตอนนี้เขาก�าลงัรณรงค์เกี่ยวกบั

ส�านกึรกับ้านเกดิ อูด๊เป็นเดก็ต่างจงัหวดั อูด๊จงึต้องเป็นคนไทยหวัใจลกูทุ่ง”

“ถ้าอย่างนั้นกร็้องเพลงที่ความหมายดีๆ  สมหวงัหน่อยได้ไหม ร้อง

ออกมาแต่ละเพลงอย่างกบัจะให้ตดัแล้วซึ่งทางโลก ร้องไปร้องมาคนฟังจะ

ลาสกิขากนัหมด”

อู๊ดถูฟองน�้าบนจานเป็นวงกลมด้วยความช�านาญ ก่อนจะเอ่ยเสียง 

น่าเชื่อถอื

“เพลงลกูทุง่ส่วนใหญ่เป็นเพลงอกหกัทั้งนั้นนะพี่เมฆ ไม่ค่อยมหีรอก 

สมหวงัน่ะ” 

“มนัต้องมสีนิ่า นายเลอืกมาซกัเพลงนงึเถอะ”

“แล้วพี่เมฆจะต้องเดือดร้อนกับเพลงของอู๊ดท�าไมล่ะจ๊ะ พี่เมฆก็

แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝา มภีรรยาคนสวยแล้ว ไม่เหน็จะต้องเคอืงอู๊ด”

ลายเมฆเหลอืบมองเหนอืกาลอกีครั้ง แล้วยกมอืสองข้างขึ้นป้องปาก

“ไอ้ฉนัน่ะไม่เป็นไรหรอก นายจะแหกปากร้องเพลงอกหกั อกเดาะ 

อกร้าวอีกกี่สิบเพลง คนอย่างฉันก็ไม่สะดุ้งสะเทือน แต่อย่างน้อยก็อยาก 

ให้เกรงใจคนอื่นบ้าง”

“คนอื่นที่ไหนกันจ๊ะ อู๊ดเห็นมีแต่คนในครอบครัว พี่ๆ น้องๆ กัน 

ทั้งนั้น” อู๊ดยกมือป้องปากบ้างจนฟองจากน�้ายาล้างจานกระเด็นไปทั่ว แต่

ความดงัของเสยีงไม่ได้ลดลงเลยสกันดิ

“กค็นคนนั้นแหละ พี่ๆ  น้องๆ นั่นแหละ” ลายเมฆพยายามใบ้ 

“ใครจ๊ะพี่เมฆ” อู๊ดสุดหล่อยังไม่เลิกสงสัย พลางกวาดตามองไป

รอบๆ

ลายเมฆขยบิตาจนหนงัตาแทบจะหลุด อู๊ดถงึรูว่้าเขาหมายถงึเหนอืกาล  

เขากระซบิบอกเบาๆ

“กค็นที่ยนืใกล้ๆ นายไง เพลงอกหกัมนัท�าให้เขาสะเทอืนใจ”
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“พี่เมฆหมายถงึ พี่กาล ‘ตะเตอืนไต’ เหรอ ไม่หรอก เชฟสดุหล่อของ 

ร้านเรา ‘สตรอง’ จะตายไป” 

อูด๊ถามเองตอบเองเสรจ็สรรพ แถมยงัเล่นส�าบดัส�านวนจนลายเมฆ

อยากจะยกเท้าถีบอยู่หลายหน ถ้าไม่กลัวว่าร่างผอมเกร็งที่ชอบยกไหล่ 

ยกึยกันั้นจะหกัคาเท้าเสยีก่อน แล้วร้านอาหารจะขาดเดก็ล้างจาน 

“เอาน่า เชื่อฉนั จะสตรองหรอืไม่สตรองกเ็ปลี่ยนเพลงเถอะ เอาแบบ

สมหวงั รกักนัๆ เพลงฮติตดิชาร์ตอะไรกไ็ด้ที่ตดิหูอยู่ตอนนี้” 

“งั้นกไ็ด้จ้ะ เพลงฮติตดิชาร์ตที่ตดิหูตอนนี้นะจ๊ะ คลื่นอู๊ดสุดหล่อจดั

ให้ เพลงนี้เลย มาทกุต้นชั่วโมง” แล้วเดก็หนุม่กโ็ก่งคอร้องเพลงเสยีงใส “เรา

จะท�าตามสญัญา ขอเวลาอกีไม่นาน...” 

ลายเมฆต่อปากต่อค�ากับอู๊ดอีกพักใหญ่ถึงความหมายของเพลงฮิต 

ติดชาร์ต โดยไม่ทันสังเกตว่าบุคคลที่อยู่ในหัวข้อสนทนาของทั้งคู่เดินออก

จากครวัตั้งแต่เมื่อไร และออกไปตอนไหน 

เหนือกาลทิ้งเสียงกระซิบกระซาบของลายเมฆ และเสียงร้องผิดคีย์
ในเพลงที่แสนจะสุม่เสี่ยงต่อหวัใจเขาของอูด๊เอาไว้เบื้องหลงั เปล่าหรอก เขา 

ไม่ได้โกรธสิ่งที่ลายเมฆท�าสกันดิ ด้วยรูว่้าเพื่อนหวงัดจีงึไม่อยากให้ฟังเพลง

แสลงใจ ถ้าจะโกรธกโ็กรธตวัเองมากกว่าที่ผ่านมาตั้งเกอืบเดอืนแล้ว แต่ยงั 

แสลงหูกบัเพลงอกหกัแทบทุกเพลง เพราะยงัลมืปรมิาไม่ได้เสยีที

หวัหน้าเชฟหนุม่ตั้งใจจะเดนิออกมาสงบสตอิารมณ์ที่หน้าร้านอาหาร 

แต่ยงัไม่ทนัได้ท�าอย่างใจกต็้องชะงกัเท้า เมื่อเหน็ว่าใครเปิดประตูเข้ามา

ปรมิากบัสามขีองเธอ

แปลกนัก...หลังจากงานแต่งงานของปริมาผ่านพ้นไป เหนือกาลคิด

ว่าจะสามารถลืมเพื่อนสาวที่แอบหลงรักมาตลอดชีวิตได้เสียที เพราะเขา 

ไม่จ�าเป็นต้องดูแลหรอืคอยตามรบัส่งหญงิสาวอกีต่อไป แต่ดูเหมอืนจะไม่ 

เป็นอย่างนั้น เพราะวสุ สามีของเธอดันชื่นชอบพาสตาที่ร้านเขาเป็นพิเศษ 
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จงึแวะมาชมิเป็นบางครั้ง 

ไม่ใช่บางครั้งส.ิ..สปัดาห์ละสามครั้งเป็นอย่างน้อยต่างหาก

และทุกครั้งที่มา ชายหนุ่มก็มักจะเข้ามาคุยกับเขาอย่างสนิทสนม

เหมอืนเป็นญาตกินัตั้งแต่ชาตปิางก่อน ปรมิาเองกเ็หน็ดเีหน็งามที่เขากบัวสุ

จะสนทิกนัเหมอืนที่เขาเคยสนทิกบัเธอ ท�าเหมอืนเขาไม่มหีวัใจ

พอกนัท.ี..

เหนอืกาลหนัหลงั เดนิเรว็ๆ ราวกบัหนอีะไรบางอย่าง ใช่...เขาต้อง

ออกไปจากที่นี่ให้เรว็ที่สุด 

ชายหนุม่ไม่ยอมขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องพกัส่วนตวั เพราะทางขึ้น

ห้องพกัต้องเดนิผ่านหน้าร้าน ซึ่งอาจจะต้องเผชญิหน้ากบัคูแ่ต่งงานข้าวใหม่

ปลามนัอย่างเลี่ยงไม่ได้ เขาจงึสาวเท้าตรงไปยงัห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของพนกังาน 

ชายที่อยู่ด้านหลังแทน ได้ยินเสียงเรียกของพนักงานเสิร์ฟหญิงคนหนึ่ง

ไกลๆ แต่เขาไม่สนใจแล้ว

“พี่กาลครับ อ้อยใจเรียก คือว่า...” ทัชชัย หนึ่งในพนักงานเสิร์ฟ

พยายามจะบอกอะไรบางอย่าง แต่เหนอืกาลไม่อยากได้ยนิอะไรอกีแล้ว

“พอ” เหนอืกาลบอกสั้นๆ ไม่อธบิายอะไร คนอกหกัอย่างเขาย่อมมี

เหตผุลที่จะกลายเป็นคนไม่มเีหตผุลได้ตลอดเวลา นี่คอือภสิทิธิ์เลก็ๆ น้อยๆ 

ของคนอกหกัสนิะ

“แต่ผมเหน็เพื่อนพี่...”

หวัหน้าเชฟหนุม่หลบัตา ยกมอืขึ้นในท่าปางห้ามมาร เพื่อไม่ให้ทชัชยั

พดูอะไรอกี อกีฝ่ายจงึเงยีบลงทนัทอีย่างรูง้าน ถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะยกมอื

ท่านี้ตลอดเวลาเพื่อให้ปริมากับสามีเลิกแวะเวียนมาท�าตัวเป็น ‘เพื่อนที่ 

แสนด’ี ของเขาเสยีที

ชายหนุ่มอยากจะบอกเธอเหลือเกินว่า เขาไม่สนุกและโคตรอึดอัด 

กบัไอ้สถานการณ์ ‘เราสามคนเป็นเพื่อนรกักนั’ อย่างที่เป็นอยู่

“บอกไปว่าฉนัไม่อยู่”
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“ผมได้ยนิอ้อยใจบอกว่าพี่กาลอยู่ครบั”

“งั้นบอกไปว่าฉนัยุ่ง”

“อ้อยใจบอกแล้วครบัว่าพี่ว่าง”

เหนอืกาลกลอกตามองเพดาน ถอนหายใจหนกัหน่วง 

“ถ้าอย่างนั้นบอกเขาไปว่าฉันลาออกจากที่นี่แล้ว จะไม่มาท�างานที่ 

ร้านนี้อกี”

ทชัชยัท�าหน้าเจื่อน 

“แต่พี่กาลเป็นหวัหน้าเชฟ เป็นเจ้าของร้าน จะลาออกได้ยงัไง”

“ได้ส ิท�าไมจะไม่ได้ ออกไปบอกพวกเขาทว่ีาฉนัไม่อยูท่ี่นี่แล้ว ไม่ต้อง

มาที่นี่อกี”

“แต่พี่กาล...” 

“ไปบอกตามที่ฉนัสั่ง ไปส”ิ

ทชัชยัพยกัหน้ารบัค�า ก่อนจะออกไปจากห้องแต่งตวัผู้ชายแบบงงๆ

เหนอืกาลกระชากชดุเชฟที่สวมอยู่ออกด้วยความฉนุเฉยีว โยนเสื้อผ้า

ของตนเองใส่ตะกร้าส�าหรับส่งซัก แล้วหยิบกางเกงยีนสีซีดขาดวิ่นกับ 

เสื้อยดืคอกลมสขีาวตราห่านคู่ของพนกังานชายคนหนึ่งมาสวม และไม่ลมื

เขียนโน้ตบอกเจ้าของเสื้อผ้าชุดนี้ว่าให้ขึ้นไปเลือกเสื้อของเขามาสวมแทน 

ตวัที่เขาถอืวสิาสะหยบิไป

รองเท้าหนังคู่โปรดกระเด็นเข้าไปอยู่ใต้ตู้ตอนที่รีบร้อนถอดกางเกง 

แต่เหนอืกาลไม่มเีวลาเกบ็จงึสวมรองเท้าแตะหูหนบีเก่าๆ ที่ใครสกัคนทิ้งไว้

แทน เขาหลบออกทางประตูหลงัร้าน แกล้งท�าเป็นไม่ได้ยนิเสยีงเรยีกของ

พนกังานหญงิคนเดมิที่ตะโกนบอกเขาว่าปรมิากบัสามมีาหา

นึกถึงถ้อยค�าที่ปริมาเคยบอกเขาในวันที่พามาสามีที่ร้านอาหาร 

ครั้งแรกแล้วยิ่งหงุดหงดิ

‘ปรมิไม่อยากให้อะไรเปลี่ยนไปเลยกาล ถงึปรมิจะแต่งงานแล้ว แต่

ปรมิอยากให้กาลอยู่ข้างๆ เป็นเพื่อนที่ดขีองปรมิเหมอืนเมื่อก่อน ปรมิเลย
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อยากให้กาลสนทิกบัวคิเตอร์ด้วย ท�าตวัเหมอืนเดมิทุกอย่างได้เลย’ 

แต่งงานแล้ว แต่จะให้อยู่ข้างๆ ท�าตวัเหมอืนเดมิทุกอย่างน่ะหรอื

‘ปรมิไม่ใช่คนเรื่องมาก วคิเตอร์กเ็หมอืนกนั สบายๆ’

สบายๆ เหรอ ขอนอนแทรกตรงกลางเลยได้ไหมล่ะ สบายพอไหม

แม้จะคิดอย่างนั้น แต่หัวหน้าเชฟหนุ่มก็ยังมีมารยาทพอที่จะไม่พูด

ออกไป เขาเลอืกที่จะนิ่งแล้วท�าเพยีงยกมมุปาก โดยคดิเสยีว่านั่นคอืรอยยิ้ม

เมื่อปรมิาพูดจบ สามขีองเธอกพ็ูดเสรมิเข้ากนัเป็นปี่เป็นขลุ่ย

‘นั่นสคิุณกาล ผมเองกอ็ยากสนทิกบัคุณมากนะ อยากไปแฮงเอาต์

ด้วยกนั หรอืไปตกปลา ปีนเขา ล่องน�้าตก ด�าน�้า ดูปะการงัด้วยกนักไ็ด้ 

นะครบั หากจิกรรมแบบแมนๆ ท�ากนั’

เหนือกาลกะพริบตาปริบๆ เพราะเห็นภาพตัวเองก�าลังตัดเชือก 

เส้นหนาที่วสุหรือวิคเตอร์ใช้ปีนเขาด้วยมีดพับ ก่อนภาพจะเปลี่ยนเป็นเขา

ใช้มีดพับเล่มเดิมเจาะแพยางที่อีกฝ่ายนั่งอยู่จนขาดกระจุยแล้วลอยหายไป

กบัสายน�้า

เอาเถอะ ถ้าวสุยังไม่อยากตกอยู่ในเงื้อมมือฆาตกรโรคจิตที่ผิดหวัง

ในความรกั ได้โปรดอย่าชวนเขาท�ากจิกรรมแมนๆ ร่วมกนัเลย แต่เหมอืน

อกีฝ่ายจะยงัไม่หยุด

‘ปรมิบอกผมเสมอนะว่าคุณเป็นผู้ชายที่ดมีากในสายตาเธอ ผมเลย

อยากเรยีนรู้จากคุณ ว่าท�ายงัไงถงึจะเป็นผู้ชายที่ดใีนสายตาเธอบ้าง’

‘ไม่ใช่แค่ดมีากนะคะวคิเตอร์ ดทีี่สุดเลยต่างหาก’ ปรมิายื่นหน้ามา

พูดเสรมิ

โธ่เว้ย! ชมตลอดว่าดนีกัดหีนา ดขีนาดจะเป็นเทวดาอยู่แล้ว แต่กย็งั

ไม่รกั

เหนอืกาลเดนิไปตามถนนหลงัร้าน ก่อนจะเร่งความเรว็จนกลายเป็น

วิ่งในที่สดุเพื่อหนจีากคูแ่ต่งงานใหม่ เขาเลี้ยวเข้าซอยเลก็ๆ ที่ไม่ค่อยได้เข้าไป

บ่อยนกั ภาพปรมิากบัสามยีงัตามมาหลอกหลอนพร้อมถ้อยค�าที่หญงิสาว
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เคยบอก

‘กาลดเีกนิไป...’

ชายหนุ่มหยุดยืนหอบที่หน้าอาคารพาณิชย์สูงสี่ชั้นขนาดสองคูหา 

ไม่รูต้วัว่าวิ่งมาถงึซอยเลก็ๆ ที่เตม็ไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารตั้งแต่เมื่อไร 

เขาเอามือเท้าก�าแพงเก่าๆ สีชมพูอ่อน ก่อนจะเงยหน้ามองป้ายรับสมัคร 

คนงานของร้านซาลาเปาตรงหน้าอย่างเลื่อนลอย

สกัพกัใหญ่ๆ กไ็ด้ยนิเสยีงใครบางคนทกัขึ้น

“มาสมัครเป็นคนงานเหรออาตี๋ เห็นยืนมองป้ายรับสมัครงานอยู ่

ตั้งนาน”

เหนือกาลหันไปทางต้นเสียงก็เห็นชายสูงวัยผมขาวโพลน ร่างเล็ก 

อายรุาวหกสบิปียนืยิ้มอยู่ ชายคนนี้คงออกมาจากร้านซาลาเปาเลก็ๆ แห่งนี้

แน่นอน

“คนงานเหรอครบั” ชายหนุ่มทวนค�า ภาพของคู่แต่งงานใหม่ค่อยๆ 

เลอืนหายไป ขณะที่สมองพยายามประมวลผล

“ออื กค็นงานน่ะส ิ ถ้าอยากจะสมคัรท�าซาลาเปา กต็้องมฝีีมอืมาก 

สกัหน่อย ใช้เวลาฝึกกนัอกีสกันดิ แต่รูปร่างสูงใหญ่ก�าย�าอย่างลื้อเนี่ย เป็น

คนงานได้สบาย ดีกว่าไอ้พวกผอมแห้งที่เพิ่งออกไปเมื่ออาทิตย์ก่อนเป็น

ไหนๆ”

เหนอืกาลก้มลงมองการแต่งกายของตนเอง ซึ่งสวมเพยีงกางเกงยนี

สซีดี เสื้อยดืสขีาวแขนสั้น และรองเท้าแตะหูหนบีที่สายข้างหนึ่งเกอืบขาด

แล้วไม่สงสยัสกันดิว่า ท�าไมชายสูงวยัจงึคดิว่าเขามาสมคัรงาน

ชายหนุ่มเงยหน้ามองป้ายหน้าร้านซึ่งท�าจากไม้เก่าๆ ทาสีแดง มี 

ตวัอกัษรสทีองที่จางไปตามกาลเวลาเขยีนว่า ‘ร้านซาลาเปารุ่งเรอืง’

ทนัใดนั้นเอง ความคดิชั่วแล่นกแ็วบเข้ามาในหวั เขาหรี่ตาลงแล้วเอ่ย

ถาม 

“ที่นี่มทีี่พกัให้ด้วยไหมลุง”
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“มสี ิคนงานที่มาจากต่างจงัหวดัหรอืไม่ใช่คนไทย ร้านเรากม็ทีี่พกัให้ 

แต่ส่วนใหญ่อยู่ไม่นาน หาที่พักได้แล้วก็ขยับขยายออกไปอยู่ข้างนอก

มากกว่า” ชายสูงวยัอธบิายช้าๆ น�้าเสยีงเนบินาบชวนง่วง

“ถ้าผมจะท�างานที่นี่...สกั...สกัระยะ ต้องใช้หลกัฐานการสมคัรอะไร

บ้าง”

ถามออกไปแล้วกใ็จเต้นตึ้กตั้ก ตกใจกบัความคดิของตวัเอง ตลอด

ชวีติที่ผ่านมา เขาไม่ใช่คนไม่มคีวามรบัผดิชอบแบบนี้ ไม่เคยท�าอะไรนอก

กรอบเลยสักครั้ง แต่ตอนนี้เขาเชื่อแล้วว่าคนอกหักมีเหตุผลที่จะท�าอะไร 

โง่ๆ ได้จรงิๆ และเขากพ็ร้อมจะท�ามนัเสยีด้วย เอาให้บ้าบอสุดชวีติไปเลย 

ชายสงูวยัเดนิวนรอบตวัเขาอย่างส�ารวจตรวจตรา แล้วจงึโยนค�าถาม

กลบัมาบ้าง

“ลื้อเป็นพวกต่างด้าวหรอืเปล่าล่ะ ถ้าใช่กต้็องมหีลกัฐานว่าขึ้นทะเบยีน

อย่างถูกต้องแล้ว” 

เหนอืกาลส่ายหน้า 

“ผมเป็นคนไทย มบีตัรประชาชน”

“งั้นกใ็ช้แค่บตัรประชาชน” ชายสูงวยัตอบ

หัวหน้าเชฟหนุ่มนึกถึงครัวของร้านบัวนิสสิโมที่คงจะวุ่นวายไม่น้อย

เมื่อขาดเขา ความรู้สกึผดิชอบชั่วดตีกีนัอย่างบ้าคลั่ง 

แต่สุดท้ายกไ็ด้ยนิเสยีงตวัเองถามออกไปว่า 

“ต้องใช้วุฒอิะไรบ้างครบั”

ชายสูงวยัหาวหวอดพลางโบกมอื

“ไม่ต้อง” 

“แล้วต้องมใีครรบัรองไหม”

“กไ็ม่ต้องอกีนั่นแหละอาตี๋ ท�างานได้เลย”

เหนอืกาลกลนืน�้าลายเหนยีวๆ ลงคอ ปัดภาพความวุ่นวายของร้าน

บัวนิสสิโมที่ไม่มีเขาให้พ้นจากสมอง เขาเชื่อสนิทใจว่าลายเมฆกับจอมภพ 
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หุน้ส่วนของร้านทั้งสองคนจะสามารถน�าพาร้านอาหารให้เปิดบรกิารต่อไปได้ 

อย่างราบรื่นแม้จะไม่มเีขา

‘ขอท�าตวัเกเรสกัระยะนะเพื่อน ถ้าฉนัหายดจีากความรูส้กึแย่ๆ ของ

คนอกหกัเมื่อไรแล้ว จะรบีกลบัไปท�างานทนัท’ี

“งั้นผมสมัคร” เหนือกาลตัดสินใจเด็ดขาด ขอแค่มีที่พักให้หลบ 

เลยีแผลใจสกัระยะกเ็พยีงพอ และหวงัว่ามนัจะใช้เวลาไม่นานนกั

“แล้วลื้ออยากได้เงนิเดอืนเท่าไหร่”

“ไม่ต้องครบั ผมขอแค่ที่ซุกหวันอนกพ็อ” 

“เฮ้ย! ไม่ได้ๆ ท�างานกต็้องมเีงนิเดอืน”

เหนือกาลขมวดคิ้ว พยายามคิดว่าคนงานในร้านอาหารของเขาได้ 

เงนิเดอืนเท่าไร แต่กจ็�าไม่ได้เพราะเรื่องเงนิๆ ทองๆ เป็นหน้าที่ของลายเมฆ 

สุดท้ายเขากบ็อกสั้นๆ

“เรื่องเงนิเดอืน แล้วแต่ลุงจะพจิารณาให้ผมกแ็ล้วกนั”

“ถ้าอย่างนั้นกพ็ดูกนัง่ายหน่อย ว่าแต่ลื้อชื่ออะไรล่ะ จะมาท�างานด้วย

กนั กต็้องรู้จกัชื่อแซ่”

เหนอืกาลลงัเลเลก็น้อย ก่อนจะตอบเตม็เสยีง

“ชื่อกวงครบัลุง ชื่อกวง แซ่ตั้ง”

“อั๊วชื่อหว่าง ใครๆ กเ็รยีกว่าลุงหว่าง ยนิดตี้อนรบันะ”

“ว่าแต่...ท�าไมลุงรับผมเข้าท�างานง่ายจัง เกิดผมเป็นคนไม่ดีขึ้นมา 

จะท�ายงัไง”

ชายสูงวยัยิ้มน้อยๆ แล้วส่ายหน้า 

“หน้าตาท่าทางอย่างลื้อเนี่ย มองยงัไงกร็ูว่้าเป็นคนด ีคนแก่อาบน�้าร้อน 

มาก่อนอย่างอั๊วรู้ด ีเดาไม่ผดิหรอก” 

เหนอืกาลชะงกั รู้สกึเหมอืนถูกค�าว่า ‘คนด’ี ตแีสกหน้าอย่างจงัจน

เหน็ดาวตอนกลางวนัแสกๆ ขนาดคนที่เพิ่งรูจ้กักนัไม่ถงึห้านาทอีย่างลงุหว่าง

ยงัมองว่าเขาเป็นคนด ีหน้าผากของเขามคี�าว่าคนดแีปะเอาไว้หรอือย่างไร
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กเ็พราะความเป็นคนดจีนได้ชื่อว่าดเีกนิไปไม่ใช่หรอื ที่น�าพาเขามายนื

หวัโด่อยู่ตรงนี้ ไม่...เขาจะเป็นใช่คนดอีกีต่อไปแล้ว 

เชฟหนุ่มพยายามเก๊กหน้าให้ดูดุดนัเหมอืนพวกนกัเลงหวัไม้ ถลงึตา

เลก็น้อย ใช้มอืถกแขนเสื้อทั้งสองข้าง แล้วเดนิเข้าหาชายสูงวยัด้วยท่าทาง

คุกคาม

“มองคนผดิไปแล้วลุง ผมไม่ใช่คนดเีท่าไหร่หรอก”

“ลื้อน่ะเหรอ คนไม่ด”ี

“ใช่ลุง ผมนี่แหละ”

ชายสูงวัยมองเขาด้วยแววตาว่างเปล่า ไม่ได้มีทีท่าหวาดกลัวแม้แต่

น้อย แม้เหนอืกาลจะป้ันหน้าดดุนัจนปวดกราม ถลงึตาจนได้ยนิเสยีงเปรี๊ยะ

ในหูแล้วกต็าม ในที่สุดชายสูงวยักย็อมพยกัหน้า

“เออๆ ไม่ดกีไ็ม่ด”ี

“ไม่ดจีริงๆ ลุง” เขาย�้าอกีครั้งเพราะรู้ดวี่าคนตรงหน้าไม่เชื่อค�าพูด

ของเขาสกันดิ

“เออๆ รู้แล้ว ตามมาๆ จะพาไปดูห้องพกัคนงาน” 

“ลุง ผมไม่ใช่คนดนีะ”

“รู้แล้ว”

“เรยีกว่าเลวเลยละ”

“บอกว่ารู้แล้ว”

“เลวสุดๆ เลยนะ”

“บอกว่ารู้แล้วไงเล่า”

ชายสูงวยัตอบด้วยน�้าเสยีงร�าคาญ พร้อมกบัเดนิน�าเข้าไปในอาคาร

พาณชิย์ขนาดสองคูหาเพื่อพาคนงานคนใหม่ไปยงัห้องพกั เหนอืกาลจ�าต้อง

เดนิตาม ทิ้งต�าแหน่งหวัหน้าเชฟของร้านอาหารอติาลชีื่อดงัเอาไว้ข้างหลงั

และชวีติเลวๆ ของ ‘เฮยีกวง’ แห่งร้านซาลาเปารุ่งเรอืงจงึเริ่มต้นขึ้น



เช้าวนัแรกของการเป็นคนงานชื่อกวง เริ่มต้นขึ้นด้วยความสดใส 
แมเ้มื่อคนืนี้เชฟหนุม่จะต้องนอนเมื่อยขบบนฟกูแขง็ๆ ปทูบัดว้ยผ้าปทูี่นอน

กลางเก่ากลางใหม่กับหมอนแบนแต๊ดแต๋ ในห้องที่คับแคบยิ่งกว่าห้องเก็บ 

ของกต็าม อย่างนี้สนิะที่เรยีกว่าคบัที่อยู่ได้แต่คบัใจอยู่ยาก

เหนือกาลได้รับเสื้อยืดสีขาวตุ่นๆ สกรีนรูปซาลาเปาสองลูกพร้อม

ข้อความ ‘ร้านซาลาเปารุ่งเรอืง’ ซึ่งลุงหว่างน�ามาให้ตอนเช้า เขาสวมมนักบั

กางเกงยีนตัวเดิม รองเท้าแตะคู่เดิม แต่ยังไม่ทันจะได้ออกไปที่หน้าร้าน 

อย่างที่ตั้งใจ กแ็ว่วเสยีงใครบางคนจากประตูหลงัของร้านลอยมาเข้าหู

“โอ๊ะๆๆ พวกเรา ดูส ิมเีดก็ใหม่มาว่ะ” 

เมื่อคนหนึ่งเปิดประเดน็ อกีคนกข็านรบัทนัที

“หน้าตาอ่อนๆ สงสยัจะเพิ่งหย่านมแน่ๆ”

เหนือกาลหันไปมองต้นเสียง ก็เห็นชายหนุ่มสองคนน่าจะรุ่นราว 

คราวเดยีวกบัเขา หรอือาจจะอ่อนกว่าไม่กี่ปีก�าลงัยนืเท้าเอวมองอยู่ คนหนึ่ง

ผวิคล�้ารูปร่างเตี้ยล�่า ส่วนอกีคนผวิขาวแบบคนจนีทั่วไป รูปร่างสูงชะลูด 

๒
ศึกแรกแห่งศักดิ์ศรี
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ชายหนุม่นิ่งมองเพื่อประเมนิท่าท ียงัไม่ทนัได้โต้ตอบอะไร ชายผวิคล�้า 

รูปร่างเหมอืนมะขามข้อเดยีวกเ็ดนิอาดๆ เข้ามาหา แถมยงัเปิดบทสนทนา

อย่างไม่เป็นมติรนกั

“มาใหม่เหรอไอ้น้อง ชื่ออะไรน่ะ ท�าความเคารพรุ่นพี่หรอืยงั”

“หวดัด ีผมชื่อกวง ยนิดทีี่ได้รู้จกั” เหนอืกาลเอ่ยสั้นๆ ชายผวิคล�้า 

กห็นัไปพูดกลั้วหวัเราะกบัชายร่างสูงชะลูด 

“แม่เจ้าโว้ย ได้ยนิที่มนัพูดไหม ยนิดทีี่ได้รู้จกัด้วยว่ะไอ้เพ้ง” 

“สงสยัจะมาจากตระกลูสงูส่ง ถงึต้องพดูจาเป็นทางการละมั้งพี่ศกัดิ์”

เหนือกาลขบกรามแน่น มองคนที่ถูกเรียกว่าเพ้งและศักดิ์ตาขวาง  

แต่ยงัไม่ทนัได้ตอบอะไร ผู้หญงิคนหนึ่งกเ็ดนิเข้ามาขวางเสยีก่อน

“พวกพี่ๆ  ออกไปเลยนะ จะไปท�างานท�าการอะไรกไ็ป มาป่วนเพื่อน

ร่วมงานคนใหม่ท�าไมกัน เขาไปท�าอะไรให้พี่ไม่พอใจเหรอ ถึงต้องข่มกัน

ตั้งแต่แรกเหน็แบบนี้”

“น้องเขียวหวานดูสิจ๊ะ หน้าตาขาวใสอย่างกับดาราเกาหลี ท่าทาง

หงิมๆ เรียบร้อยเหมือนพวกคุณชายตกยาก พูดจาก็ไพเราะเสนาะหู จะ

ท�างานหนกัไหวหรอืเปล่ากไ็ม่รู้”

“พี่ศกัดิ์กพ็ูดเกนิไป ใครที่ไหนจะเตี้ยล�่าด�าถกึแบบพี่”

คนที่ถูกเรียกว่าเขียวหวานส่งค้อนไปให้ศักดิ์ชัย แต่ดูเหมือนคนถูก

ค้อนจะไม่ถอืสา เพราะยงัยิ้มร่าจนเหน็ฟันขาว ก่อนจะกระแซะไปใกล้ผูห้ญงิ

คนเดยีวในที่นี้แล้วเอ่ยเสยีงกรุ้มกริ่ม

“เตี้ยล�่าด�าถึกเหรอ พี่ศักดิ์จะถือว่านี่เป็นค�าชมจากน้องเขียวหวาน 

นะจ๊ะ”

“ถอยไปห่างๆ เลยพี่สาก ไม่งั้นจะหาว่าหวานไม่เตอืนไม่ได้นะ”

“เรยีกดีๆ  สจิ๊ะทูนหวั อย่าลากเสยีงแบบนั้น เหน็หน้าตาแบบนี้ แต ่

พี่สะเทอืนใจเป็นนะ”

เหนอืกาลเหลอืบมอง ‘ทูนหวัของพี่สาก’ พลางวเิคราะห์ เขยีวหวาน
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น่าจะอายุไม่เกินยี่สิบ ผิวขาว ตาเล็กเรียว ใบหน้าอูมดูเหมือนปลาปักเป้า

ตอนพองลม ยิ่งพอโมโห แก้มของเธอกย็ิ่งพองโตขึ้นไปอกี แต่จะว่าไปเธอ

ก็มีน�้าใจไม่น้อย ถึงได้ยื่นมือเข้ามาช่วยคนงานใหม่ไร้พรรคพวกแบบเขา  

แม้จะเป็นเพยีงผู้หญงิตวัเลก็ๆ 

“ออกไปกวาดหน้าร้านได้แล้วพี่ศกัดิ์ เดี๋ยวสายกว่านี้จะโดนลุงหว่าง

ดุเอานะ” เขยีวหวานไล่

“ได้จ้ะ แต่หลังจากที่พี่ท�าความรู้จักกับไอ้หน้าเกาหลีที่มาใหม่ก่อน 

นะจ๊ะ” 

พูดจบศกัดิ์ชยักห็นัมาทางเขา พลางเดนิอาดๆ เข้ามาประชดิตวั 

“ว่าไงจ๊ะ พ่อคนด”ี

“ถอยไป” เหนอืกาลบอกสั้นๆ พยายามระงบัอารมณ์อย่างเตม็ที่ ไม่ใช่

เพราะถูกอีกฝ่ายหาเรื่องแบบไม่มีสาระอย่างนี้หรอกที่ท�าให้เขาโกรธ แต่ 

เป็นเพราะค�าว่า ‘คนด’ี ที่ศกัดิ์ชยัโยนใส่หน้าต่างหาก

เขาไม่ใช่คนดโีว้ย! บอกเลย...ค�านี้ท�าให้เซนซทิฟิ 

ศักดิ์ชัยยิ้มเยาะเหมือนเสียงของเหนือกาลเป็นเพียงเสียงนกเสียงกา

ไร้ค่า ชายตวัด�ายื่นหน้ามาใกล้แล้วเอ่ยกวนๆ

“ไม่ถอย มอีะไรไหมไอ้หน้าอ่อน”

ความเจ็บช�้าจากการเป็นคนดีสามร้อยหกสิบองศาของตนเองท�าให้

เหนอืกาลผลกัคนงานร่างหนา แต่ตนัเป็นมะขามข้อเดยีวที่ชื่อศกัดิ์ชยั ก่อน

จะจ้องกลบัราวกบัโกรธขึ้งกนัมาตั้งแต่ชาตปิางก่อน

เชฟหนุ่มตัดสินใจท�าสิ่งที่ไม่เคยท�ามาก่อน นั่นคือขากเสลดออกมา

ก้อนใหญ่ ในใจนกึถงึการเคลื่อนที่วถิโีค้งและการตกอย่างอสิระในทางฟิสกิส์ 

ก่อนจะถ่มลงตรงหน้าศกัดิ์ชยั โดยเขาสามารถยงิลงตรงเป้าหมายได้พอดบิ

พอดี

ศกัดิ์ชยัก้มมองก้อนเสลดที่ตดิปลายเท้า ก่อนจะมองหน้าเขาอกีครั้ง 

ใบหน้าด�าคล�้าบดิเบี้ยวด้วยความโกรธ
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“ไอ้ห่านี่ วอนตายเสยีแล้ว”

ชายร่างหนาสะบัดเท้าให้กระสุนทางชีวภาพของเขาหลุดออกจาก

ปลายเท้า จากนั้นกย่็างสามขมุเข้ามาหาด้วยอาการกึ่งคลุม้คลั่ง แต่เหนอืกาล

ไม่กลวัสกันดิ เทควนัโดสายด�ากบัยูโดสายแดงของเขาไมไ่ด้ไดม้าเพราะโชค

ช่วย เขาเคยล้มผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่สามคนพร้อมกันด้วยมือเปล่ามาแล้ว 

ล�าพงัการสูก้บัศกัดิ์ชยัที่รปูร่างเหมอืนมะขามข้อเดยีวแบบนี้ บอกเลยว่าจิ๊บๆ

“ชกกนัสกัยกนะไอ้หน้าอ่อน ถ้าวนันี้ไม่ได้ตั๊นหน้ามงึสกัหมดั กอ็ย่า

มาเรยีกกูว่าไอ้ศกัดิ์เลย”

ศักดิ์ชัยยกแขนตั้งการ์ด เต้นฟุตเวิร์กไปมา ส่วนเชฟหนุ่มยืนนิ่ง  

ไม่เต้นฟตุเวร์ิกซ้ายขวาเหมอืนอกีฝ่าย เขาท�าเพยีงยกมอืเป็นสญัญาณพร้อม

รบแล้วบอกสั้นๆ

“ได้ มาส ิเข้ามาเลย”

เพ้งรีบหันไปพนันกับคนงานหนุ่มอีกสองคนซึ่งเพิ่งเดินเข้ามา โดย 

ชายร่างสูงชะลูดเลือกพนันข้างลูกพี่ของตนเองอย่างไม่ต้องสงสัย ตามมา

ด้วยเสยีงเชยีร์นกัมวยข้างที่ตนถอืหาง

ศกัดิ์ชยัยงัคงออกหมดัชกลมซ้ายขวาเพื่ออุ่นเครื่อง ต่างกบัเหนอืกาล

ที่ยืนเฉย แต่ทั้งสองยังไม่ทันจะได้วางมวยกันอย่างที่ตั้งใจ ลุงหว่างก็เดิน

อย่างเชื่องช้าเข้ามากลางวง จนนกัมวยและกองเชยีร์เงยีบกรบิกนัทุกคน

“อ้าว...มารวมตวักนัอยู่ตรงนี้หมดแล้วใครจะท�างาน นี่จ้างมาวิ่งเลน่ 

เหรอ หรอืก�าลงัจะมเีรื่องกนั จะได้ไล่ออกให้หมดทุกคน” 

ศักดิ์ชัยลดมือที่ตั้งการ์ดลงมากุมเป้ากางเกง รีบละล�่าละลักปฏิเสธ 

ใบหน้าด�าคล�้าซดีลงถนดัใจ

“ปะ...เปล่า...เปล่าหรอก พวกฉันก�าลังออกก�าลังกายเรียกเหงื่อกัน

น่ะลุง ไม่ได้ทะเลาะกนัเสยีหน่อย ใครจะกล้าล่ะ ใช่มั้ยพวกเรา” 

“ใช่จ้ะลุง ไม่มี้ ไม่ม ีไม่มใีครทะเลาะกนัหรอก” เพ้งรบีเออออ 

“งั้นก็แล้วไป” ลุงหว่างกวาดตามองไปรอบๆ “แล้วนี่รู้จักกันทุกคน
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หรอืยงั”

“ยงัเลยลุง” คราวนี้เหนอืกาลเป็นคนตอบ

ลุงหว่างพยักหน้ารับรู้ อ้าปากหาว ก่อนจะดันเหนือกาลมากลางวง

สนทนาเพื่อให้ทุกคนเหน็ได้ชดัเจน แล้วแนะน�าเสยีงดงัฟังชดั

“นี่อากวง คนงานใหม่เพิ่งมาเมื่อวาน อั๊วเพิ่งรบัเข้ามาแทนไอ้พวกคน

เก่าๆ ที่ทยอยลาออกไป” ชายสูงวยัพูดเนบินาบ ก่อนจะหนัไปทางคนงานที่ 

ยืนรวมกันอยู่แล้วชี้ทีละคน “นี่ศักดิ์ชัยกับเพ้ง สองคนนี้ท�างานในร้านมา

หลายปีแล้ว ถอืว่าเป็นคนงานรุ่นแรกๆ ของร้านเลย ส่วนอกีสองคนที่ยนื

อยู่ข้างหลงัชื่อบรรเจดิกบับรรจง เป็นชาวต่างชาต ิ อั๊วเป็นคนตั้งชื่อไทยให้ 

เพราะไหม”

“ชาวต่างชาต”ิ เหนอืกาลทวนค�าอย่างงงๆ

“อั๊วหมายถงึต่างด้าวนั่นแหละ เรยีกให้หรูหราไปอย่างนั้นเอง เอาละ 

ไม่มอีะไรแล้วนะ” ลงุหว่างท�าท่าเหมอืนจะไล่ทกุคนไปท�างาน แต่กต้็องชะงกั

เมื่อถูกเดก็สาวหนึ่งเดยีวในที่นี้สะกดิไว้

“ลุงหว่าง ใจคอลุงจะไม่แนะน�าหวานให้เฮยีกวงรู้จกัหน่อยเหรอ”

ลุงหว่างหนัไปมองเดก็สาวด้วยแววตาว่างเปล่า แล้วบอกส่งๆ

“นี่เขียวหวาน หลานสาวอั๊วเอง มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป 

ในร้าน มอีะไรกถ็ามมนัได้”

“ใช่จ้ะเฮยีกวง ถามได้ทู้ก...เรื่อง”

เขียวหวานพูดพลางชม้ายตาและโปรยยิ้มหวานหยดให้เขา ซึ่งท่าที

แบบนี้ของเธอท�าเอาศกัดิ์ชยัฮดึฮดัขึ้นมาทนัท ี

หรอืว่า...เหนอืกาลลอบสงัเกตท่าทางนั้นแล้วอมยิ้ม 

“ไปไป๊ รู้จักกันหมดแล้วก็แยกย้ายกันไปท�างาน ไปกวาดหน้าร้าน  

จดัของ ใครมหีน้าที่อะไรกแ็ยกย้ายกนัไปท�า ส่วนอากวงมานี่ มากบัอั๊ว อั๊ว

จะพาลื้อไปแนะน�าตวักบัคุณหนูนุสรา เจ้าของร้าน”

เหนือกาลแกล้งยกมุมปากเป็นรอยยิ้มเหี้ยมเกรียมแบบที่เคยเห็น 
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ตัวร้ายในละครหลังข่าวชอบท�า เขามองศักดิ์ชัยอย่างเยาะเย้ย ยกไหล่ขึ้น

เลก็น้อย ก่อนจะเดนิลากขาอาดๆ ในท่วงท่าที่คดิว่ากวนอวยัวะเบื้องต�่ามาก

ที่สุดตามลุงหว่างไปยงัชั้นสองของร้านซาลาเปา แว่วเสียงห้าวที่เตม็ไปด้วย

ความหงุดหงดิของศกัดิ์ชยักบัเพ้งลอยมาเข้าหู

“ไอ้เดก็ใหม่นี่มนักวนอวยัวะเบื้องต�่าจรงิๆ นะพี่”

“ใช่ มนัเลวจรงิๆ”

เหนือกาลกระตุกยิ้ม แต่คราวนี้ไม่ได้ยกมุมปากด้วยความจ�าใจ 

เพราะมนัคอืรอยยิ้มจรงิๆ

เลวอย่างนั้นหรือ...ท�าตัวอย่างนี้แล้วดูเลวใช่ไหม...บอกเลยว่าเขา 

ยงัเลวกว่านี้ได้อกี

แสงสีชมพูจากโคมไฟแบบหมุนได้ที่ตั้งอยู่ตรงมุมห้องทั้งสองเป็น 
สิ่งแรกที่ท�าให้เหนอืกาลกลนืน�้าลายลงคอ เมื่อเดนิตามลงุหว่างเข้าไปในห้อง

บนชั้นสองของร้าน เขายนือยู่ด้านหลงัชายสูงวยั พลางเพ่งมองไปที่โคมไฟ

ซึ่งส่องแสงสะท้อนกับผนังสีนวลจนห้องท�างานเล็กๆ ดูเหมือนกล่องขนม

หวานขนาดใหญ่ที่โรยเกลด็น�้าตาลระยบิระยบั นกึสงสยัในใจว่าเจ้าของห้อง

นั่งท�างานได้อย่างไรในบรรยากาศเช่นนี้

เชฟหนุม่กวาดตามองรอบห้องแต่ไม่เหน็ใครทั้งนั้น จนกระทั่งไดย้นิ

เสยีงแผ่วๆ เหมอืนคนก�าลงัจะขาดใจดงัมาจากมุมหนึ่งของห้อง

“ไม่จรงิใช่ไหม ใครกไ็ด้บอกทวี่ามนัไม่จรงิ”

แวบแรก เขานกึว่าคอืสิ่งลี้ลบัที่มองไม่เหน็ มาแต่เสยีง ไม่มตีวัตน 

จงึตั้งใจจะเผ่นออกจากห้อง แต่เมื่อเพ่งมองผ่านแสงจากโคมไฟสชีมพกูเ็หน็ 

หญงิสาวคนหนึ่งนั่งหมดอาลยัตายอยากอยูท่ี่มมุห้อง และเป็นที่มาของเสยีง

ร�่าไห้

“ไปนั่งท�าอะไรตรงนั้นครบัคณุหน ูเสื้อผ้าเป้ือนหมด” ลงุหว่างเอ่ยทกั

เสียงเรียบเฉย ไม่ได้มีทีท่าแปลกใจกับการนั่งจุ ้มปุ ๊กตรงมุมห้องของ 
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หญงิสาวตรงหน้าเลยสกันดิ

หญงิสาวเงยหน้าขึ้นมา เมื่อเหน็ว่าเป็นใครน�้าตากร่็วงเผาะ เธอค่อยๆ 

ลุกขึ้นยนืขึ้น เดนิเหมอืนคนหมดแรงมาหาลุงหว่าง ก่อนจะยื่นแฟ้มสชีมพ ู

ที่เปื้อนน�้าตาให้

“ลุงหว่างขา ยอดขายของเรา...ยอดขายของเราลดลงอกีแล้วค่ะ”

เหนอืกาลมองหญงิสาวคนเดยีวในห้องที่ยนือยู่ไม่ห่างอย่างพจิารณา 

ผมของเธอยาวจนเกือบถึงกลางหลัง ปล่อยสยายรุงรังดูน่าสะพรึงกลัว 

ใบหน้าขาวผ่องนวลเนยีนเตม็ไปด้วยหยาดน�้าตา ดวงตากลมโตและแพขนตา

หนายงัเปียกชื้น ไม่ต้องบอกกร็ูว่้าเธอคอื นสุรา เจ้าของร้านซาลาเปารุง่เรอืง

ที่ลุงหว่างพาเขามาพบ

“ลดลงอกีแล้วหรอืครบัคุณหนู”

หญิงสาวกระพือขนตาเร็วๆ ราวกับจะไล่น�้าตาให้จางหาย ก่อนจะ

พยกัหน้าน้อยๆ

“ใช่ค่ะลงุหว่างขา ร้านซาลาเปารุง่เรอืงของเรา กจิการไม่รุง่เรอืงอย่าง

ชื่อเลยสกันดิ มแีต่เจรญิฮวบๆ ตลอดเลยค่ะ ลองเอาตวัเลขในแฟ้มไปดูสิ

คะ ลุงหว่างขา”

เหนือกาลเห็น ‘ลุงหว่างขา’ รับแฟ้มสีชมพูไปเปิดดูผ่านๆ อย่าง 

ไม่ใส่ใจนกัเหมอืนชนิชา ก่อนจะเอ่ยปลอบใจเสยีงเนบินาบ

“คุณหนูครบั ใจเยน็ๆ ก่อน ยอดขายของร้านเราไม่ได้ตกต�่าจนต้อง

ร้องไห้คร�่าครวญขนาดนั้นนะครบั ยงัมกี�าไรอยู่บ้างเลก็น้อย เพยีงแค่อาจ

จะตกลงจากเมื่อเดือนก่อน ลุงดูแล้วก็แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ ตอนนี้ลูกค้าเรา

เจอวกิฤตเิศรษฐกจิเป็นส่วนใหญ่นะครบั ใครจะมกีะจติกะใจมานั่งทอดหุ่ย 

กนิซาลาเปากนั” 

“ใช่ค่ะ ลุงหว่างขา” มอืเลก็เอื้อมไปหยบิทชิชูซึ่งวางอยู่บนโต๊ะท�างาน

ขึ้นมาซับน�้าตา ก่อนจะสั่งน�้ามูกพรืดใหญ่แล้วหย่อนทิ้งลงถังขยะสีชมพูวิ้ง 

“ที่ลุงพูดมามนักจ็รงิอยู่ แต่ดูยอดนี้ก่อนสคิะ”
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ลงุหว่างก้มลงไปมอง จนเหนอืกาลต้องก้มตามลงไปด้วยเพราะความ

สงสยั

เหนือกาลกะพริบตารัวเร็วเพื่อปรับสายตาจากแสงไฟสีชมพูวิบวับ 

ซึ่งหมุนขึ้นลงจนน่าเวียนหัว พลางชะโงกมองกระดาษตามที่นิ้วเรียวของ 

หญงิสาวชี้ ชายหนุม่เหน็เพยีงตวัเลขเป็นพดืที่ไม่มอีะไรผดิปกต ิจะผดิปกติ

กต็รงนิ้วชี้ยาวเรยีวสั่นเกนิระงบัเท่านั้น 

“เหน็ไหมคะลุงหว่างขา ดูยอดตรงนี้ให้ดีๆ  สคิะ หนุงหนงิรบัไม่ได้

ค่ะ รบัไม่ได้จรงิๆ”

“ไม่เห็นมีอะไรนี่ครับคุณหนู ยอดขายของร้านเรายังไล่ตามร้าน

ซาลาเปาซนัชายน์อยู่...เอ่อ...ไม่มาก”

“ไม่มากเหรอคะ ดูดีๆ  สคิะ” หญงิสาวสะอื้นฮกัๆ ใบหน้ารูปไข่เตม็

ไปด้วยหยาดน�้าตาอย่างน่าสงสาร “เดอืนที่แล้วยอดของร้าน...นั้น...” 

นุสราไม่สามารถเอ่ยชื่อร้านซาลาเปาคู่แข่งออกมาได้

“ครบัๆๆ ร้านซาลาเปาซนัชายน์”

หญงิสาวยกมอืขึ้นปิดหูราวกบัไม่อยากได้ยนิ

“นั่นแหละค่ะ ยอดขายของเขาน�าเราออกไปอีกนิดแล้วนะคะ ยอด

ขายของเราตกลง แต่ยอดขายของร้านนั้นเพิ่มขึ้น แสดงว่ายอดขายที่ตกลง

ของเราคอืยอดขายที่เพิ่มขึ้นของเขา แล้วอย่างนี้ลุงหว่างจะให้หนงุหนงิท�าใจ

ได้ยงัไง...ท�าใจได้ยงัไง”

“แต่ยอดที่ตกลงจากเดอืนที่แล้ว ตามตวัเลขแล้วมนักแ็ค่ ๐.๐๐๔ % 

เองนะครบัคณุหน ูเทยีบแล้วอาจจะคดิเป็นซาลาเปาแค่ไม่กี่สบิลกูเอง ไม่ได้

มากมายอะไรเลย”

“แค่ไม่กี่สบิลูกที่ไหนคะ ตั้งหลายสบิลูกต่างหาก” 

หญงิสาวเดนิไปทรุดนั่งอย่างหมดแรงที่เก้าอี้หนงัสชีมพูสด หลงัโต๊ะ

ท�างานสเีงนิแวววาวซึ่งประดบัประดาไปด้วยเพชรปลอมสชีมพูเมด็ยกัษ์ 

“ร้านของเราตกต�่าลงเรื่อยๆ ตลอดสองปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ร้านซาลาเปา
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ฝั่งตรงข้ามมาเปิดกจิการ เรากไ็ม่เคยได้ก�าไรมากๆ อกีเลย ถ้าไม่ขาดทุนก็

เสมอตวั หนงุหนงิหมดก�าลงัใจแล้วจรงิๆ นะคะลงุหว่างขา หมดแล้วจรงิๆ”

“ใจเยน็ๆ ครบั ทุกปัญหามทีางแก้ไขเสมอ”

“ว่าแต่...” นุสราเหมอืนเพิ่งเหน็ว่าในห้องนี้ไม่ได้มแีค่เธอกบัลุงหว่าง 

เธอตวดัสายตาที่เตม็ไปด้วยค�าถามมามองเขาซึ่งยนืหวัโด่อยูก่ลางห้อง ก่อน

จะเอ่ยสิ่งที่อยู่ในใจออกมา “นั่นใครคะ”

ลุงหว่างดนัเขาให้ไปยนืตรงหน้านุสรา ก่อนจะแนะน�า

“คนงานใหม่ครับคุณหนู ลุงเพิ่งตกลงรับเข้าท�างานเมื่อวานนี้ แทน

พวกคนงานเก่าๆ ที่ลาออกไป”

เมื่อได้ยินค�าว่าคนงานเก่า น�้าตาที่เพิ่งเหือดแห้งของนุสราก็ไหล 

อาบแก้มอกีครั้ง

“เป็นความผิดของหนุงหนิงเองค่ะ เพราะหนุงหนิงบริหารงานไม่ด ี

ร้านไม่มีก�าไร เราเลยไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างให้พวกคนงานเก่าๆ พวกเขาเลย

ต้องลาออกไป เป็นความผดิของหนุงหนงิเอง”

“พอเถอะครบัคุณหนู เลกิโทษตวัเองเถอะครบั”

“แต่หนุงหนงิรู้สกึแย่ค่ะลุง แย่มากๆ ด้วย”

ลุงหว่างเดนิเข้าไปใกล้หญงิสาว

“โอ๋ๆๆ ไม่ร้องนะครบั ทูนหวัของหว่าง ไม่ร้องนะคนด”ี

“ลุงหว่างขา หนุงหนงิจะท�ายงัไงด”ี

เสียงร้องไห้ปิ่มจะขาดใจท�าให้ลุงหว่างรีบดึงร่างเล็กของหญิงสาวใน

ชุดสชีมพูมาปลอบประโลม มือหยาบกร้านปาดน�้าตาออกจากแก้มใส ปัด

ผมที่ตกลงมาเคลียแก้มและเปียกชื้นจากหยาดน�้าตาขึ้นไปทัดหูหญิงสาว

อย่างอ่อนโยน ชายชราโยกตวัน้อยๆ ราวกบัจะกล่อมแต่นสุรากย็งัสะอื้นฮกั 

“ลุงหว่างขา...ลุงหว่าง...ขา...”

“นิ่งเสยีนะครบัคนดขีองลุง เราจะไม่พูดเรื่องนี้กนัแล้วนะครบั”

เหนอืกาลมองภาพตรงหน้าด้วยความรู้สกึแปลกๆ รู้สกึว่าตวัเองอยู่
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ผดิที่ผดิทางอย่างที่สุด เขายนืเก้ๆ กงัๆ พกัใหญ่ ปล่อยให้ชายสูงวยัปลอบ

ประโลมเจ้าของร้านสาวจนคลายความเศร้า ซึ่งในที่สุดลุงหว่างกห็นัมาเหน็

เขาอกีครั้ง 

“อากวง ลื้อลงไปได้แล้ว ไปหาเขยีวหวานนะ น่าจะอยูแ่ถวๆ หน้าร้าน 

ลองถามอดีูว่ามอีะไรให้ลื้อท�าบ้าง อั๊วเสรจ็เรื่องบนนี้แล้วจะตามลงไป”

“ครบัลุง”

เหนอืกาลตอบรบัแล้วรบีวิ่งลงมาจากชั้นสองของร้านซาลาเปารุง่เรอืง 

ทิ้งเสยีงสะอื้นเบาๆ ของนุสราไว้เบื้องหลงั ก่อนจะออกไปหน้าร้านเพื่อถาม

เขยีวหวานถงึงานที่ต้องท�าในวนันี้ตามที่ลุงหว่างก�าชบั

เหลยีวซ้ายแลขวาอยูส่กัพกั กย็งัไม่เหน็เดก็สาวหน้าเหมอืนปลาปักเป้า

พองลมคนนั้น มีแค่เพียงศักดิ์ชัยกับเพ้งที่เดินมาหาจากหลังร้าน แล้วยื่น

ไม้กวาดทางมะพร้าวให้

“น้องเขียวหวานสั่งไว้ว่าให้นายกวาดหน้าร้าน อย่าลืมฉีดน�้าล้างพื้น

ถนนด้านหน้าด้วย ท�าให้สะอาดนะ” ศกัดิ์ชยัเอ่ยอย่างมเีลศนยั

เชฟหนุม่ในคราบคนงานรบัไม้กวาดมาถอืโดยไม่พดูไม่จา เมื่อได้งาน

ที่จะต้องท�าแล้ว เขากเ็ดนิดุ่มๆ ออกไปที่ทางเท้าหน้าร้านทนัท ีไม่ทนัได้ยนิ

เสยีงของศกัดิ์ชยักบัเพ้งที่ดงัไล่หลงัมา

“สมน�้าหน้า ออกไปท�าความสะอาดหน้าร้านตั้งแต่วนัแรก จะได้โดน

คุณหนูชิ้งจอมแสบแห่งร้านซาลาเปาซนัชายน์แกล้งเสยีให้เขด็”

“เราไม่โหดกบัมนัมากไปเหรอพี่” เพ้งพูด

“ไม่หรอก มนัอยากกร่างดนีกั ต้องโดนอย่างนี้แหละ”

“เกดิมนัมเีรื่องมรีาวล่ะ”

“กด็ ีมนัจะได้ถูกเตะออกจากร้านตั้งแต่เริ่มงานวนัแรกยงัไงล่ะ”

ศกัดิ์ชยักบัเพ้งพยกัหน้าและระเบดิเสยีงหวัเราะออกมาพร้อมกนั



เสยีงร้องไห้คร�่าครวญเมื่อสบินาททีี่แล้วของนสุราค่อยๆ เงยีบลง 
เหลอืเพยีงเสยีงฮอืๆ กระซกิๆ ดงัแว่วเป็นระยะๆ จากอาคารพาณชิย์ขนาด

สองคูหา หญิงสาวหน้าใสวัยยี่สิบสองปีจึงค่อยๆ เคลื่อนตัวออกจากหลัง 

พุ่มไม้ข้างอาคารพาณชิย์สชีมพูสดใสนั้น 

ถุงพลาสติกสีเขียวสดใบใหญ่มีโลโก้ร้านซาลาเปาซันชายน์สีส้ม 

ตวัใหญ่ยกัษ์ที่เจ้าตวัใช้ปิดบงัใบหน้าครึ่งล่างถูกลมพดัเสยีงดงักรอบแกรบ 

บางครั้งกป็ลวิมาปิดตา แต่หญงิสาวยงัก�าอปุกรณ์พรางตวัชิ้นส�าคญัของเธอ

เอาไว้แน่น

ร่างเล็กรีบเบียดตัวแนบกับเสาไฟฟ้า เมื่อเห็นคนงานก่อสร้างกลุ่ม

ใหญ่จากบ้านพกัท้ายซอยทยอยเดนิไปท�างาน

“มาสืบราชการลับอีกแล้วเหรอหนูชิ้ง” เสียงคนงานคนหนึ่งร้องทัก

ด้วยความเคยชนิ

ก็ศีรษะกลมๆ มัดผมหางม้า แถมยังชอบท�าท่าทางลับๆ ล่อๆ ที่ 

หน้าร้านซาลาเปารุ่งเรืองแบบนี้ จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากชนัญชิดา 

๓
ศึกแห่งการแบ่งแยกดินแดนซาลาเปา



ลั ล ล า บ า ย  l  31

ซึ่งมีชื่อเล่นว่าชิงชิง หรือที่ใครๆ ชอบเรียกว่าหนูชิ้ง...น้องสาวของเจ้าของ

ร้านซาลาเปาซนัชายน์

“คะ...ใคร...ใครหนูชิ้ง ฉนัไม่รู้จกัคนชื่อนี้”

เสยีงใสที่พยายามดดัให้แหบห้าวดงัมาจากหลงัเสาไฟฟ้า

“อ้าว...ไม่ใช่หนูชิ้งหรอกเหรอ เห็นหัวกลมๆ หน้าแป้นๆ สงสัยลุง 

จะจ�าผดิคน แต่เสยีงคุ้นๆ นะ”

“ไม่ใช่หรอก”

เสียงที่เอ่ยแหบห้าวกว่าเดิมทันที ศีรษะกลมดิกหดกลับเข้าไปหลัง 

ถุงพลาสตกิอย่างรู้งาน

“เอ้า ลุงเชื่อ ไม่ใช่กไ็ม่ใช่ แต่คราวหน้าถ้าจะมาสบืเรื่องร้านคู่แข่งอกี 

อย่าลมืถอดผ้ากนัเปื้อนร้านตวัเองออกก่อนล่ะ จะได้ไม่มใีครจ�าได้” พูดจบ 

เสยีงหวัเราะของคนงานกลุ่มใหญ่กด็งัไปทั่วถนน

มือเล็กลดถุงพลาสติกลง เผยให้เห็นดวงหน้ากลมเหมือนซาลาเปา 

งอง�้า ดวงตายาวรแีบบชาวจนีมองอกีฝ่ายอย่างขุ่นเคอืง

“คอยดนูะ คราวหน้าถ้าลุงกบัเพื่อนมาซื้อซาลาเปาที่ร้าน ชิ้งจะไม่แถม

ให้แล้ว” ชนญัชดิาคาดโทษแล้ววิ่งข้ามถนนสายเลก็กลบัไปยงัร้านของตนเอง

อย่างรวดเรว็ หญงิสาวซอยเท้าเรว็ๆ ขึ้นบนัไดไปยงัห้องท�างานบนชั้นสอง 

ก่อนจะเคาะประตู 

“เข้ามา” 

ชนายุสหรือซันตี้ แห่งร้านซาลาเปาซันชายน์เอ่ยอนุญาตเต็มเสียง 

ใบหน้าขาวจัดราวกับผู้หญิงทว่าแฝงความเจ้าเล่ห์อยู่เต็มเปี่ยมเงยขึ้นจาก

แฟ้มรายงานผลก�าไรเดือนล่าสุดของร้านซาลาเปาซันชายน์ เมื่อชนัญชิดา 

เปิดประตูเข้าไป 

“มรีายงานข่าวเดด็อกีแล้วเฮยีซนัตี้” หญงิสาวบอก

ชนายุสเดาได้ทันทีว่าข่าวเด็ดของเธอคืออะไร ชายหนุ่มวางปากกา 

ในมอืลง เอ่ยถามด้วยน�้าเสยีงกระตอืรอืร้น
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“เป็นยงัไงบ้าง ร้องไห้สะอกึสะอื้นเหมอืนเดมิมั้ย”

ชนายุสคือเจ้าของร้านซาลาเปาซันชายน์ซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับร้าน

ซาลาเปารุ่งเรืองมาตลอดสองปีที่เปิดกิจการ จึงไม่แปลกเลยที่ชายหนุ่มจะ

ถามถึงเจ้าของร้านซาลาเปารุ่งเรืองแบบนี้ คิ้วเข้มพาดเฉียงรับกับดวงตา 

เรยีวร ีหางตาชี้ บวกกบัเครื่องหน้าแกร่งกระด้าง เมื่อจ้องมองด้วยแววตา 

ที่มร่ีองรอยความ ‘ร้ายกาจ’ ยิ่งท�าให้ชายหนุ่มดูคล้ายตวัโกงในละครหลงัข่าว 

มากขึ้นไปอกี

ชนัญชิดาใช้มือเล็กปัดตามเนื้อตัวที่มีแต่เศษใบไม้ แล้วรีบรายงาน

ด้วยสหีน้ายิ้มแย้ม ลมืเรื่องที่ถูกคนงานก่อสร้างล้อเลยีนไปเสยีสนทิ

“จะเหลอืเหรอเฮยี เดอืนนี้ร้องโหยหวนนานกว่าทุกเดอืนที่ผ่านมาเลย

นะ มฮีอืๆ ด้วย”

“เหรอ...ร้องไห้อกีแล้วเหรอ เฮอะ น่าสงสารนะ” แม้ปากจะพูดอย่าง

นั้น แต่ดวงตาเรียวรีกลับเป็นประกายวิบวับด้วยความสมหวังและสะใจ 

ก่อนที่รมิฝีปากบางเฉยีบจะยิ้มมุมปากอย่างสุขใจ

“เลกิยิ้มอย่างนี้เสยีทเีถอะเฮยี หน้าตาเหมอืนตวัโกง ดูยงัไงกไ็ม่น่าจะ

เป็นคนดแีล้วยงัชอบยิ้มแบบนี้อกี”

“เฮยีกย็ิ้มอย่างนี้ของเฮยีตลอด” 

ชนายุสหุบยิ้มฉบั จ้องมองน้องสาวคนเดยีวราวกบัจะกนิเลอืดกนิเนื้อ 

แต่ชนญัชดิาไม่ได้เดอืดเนื้อร้อนใจสกันดิ หญงิสาวทรดุนั่งบนเก้าอี้ฝ่ังตรงข้าม

โต๊ะท�างานของพี่ชาย ก่อนจะเอ่ยเสยีงเคร่งเครยีด

“แต่เดือนหน้าเราคงต้องเตรียมรับมือกับร้านซาลาเปารุ่งเรืองอย่าง

หนกัแน่ๆ เฮยี เจ้หนงุหนงิไม่ยอมให้ยอดขายตกลงจนต�่าเตี้ยเรี่ยดนิอย่างนี้

เป็นเดอืนที่สองหรอก”

ชนายุสโบกมอืไปมา ใบหน้าเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ

“ไม่ต้องห่วง เฮยีเตรยีมแผนรบัมอืเอาไว้แล้ว เดอืนหน้าร้านเราจะ

เปิดตวัซาลาเปาชาจนีตวัใหม่ เน้นลูกค้าชาวจนีผู้ชื่นชอบการจบิน�้าชาหอมๆ 
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ควบคู่กบัการกนิซาลาเปา”

“ที่ตวัแป้งท�ามาจากน�้าชาอู่หลงหอมหมื่นลี้จากจงัหวดัเชยีงรายใช่มั้ย

เฮยี” ชนญัชดิาเบกิตาด้วยความตื่นเต้น “ไหนว่าทดลองสูตรแล้วยงัไม่ค่อย

กลมกล่อมไม่ใช่เหรอ”

“หึๆๆ ตอนนี้ใกล้ลงตัวแล้ว คาดว่าอีกไม่นานคงเสร็จ” ชนายุส 

กระตุกยิ้มมุมปากแสนร้ายกาจอีกครั้งโดยไม่รู้ตัว “รับรองเดือนหน้าเรา 

ไม่พลาดแน่ๆ ยอดขายซาลาเปาของร้านนั้นจะต้องต�่าเตี้ยเรี่ยดนิอกีครั้ง”

ชนญัชดิายิ้มกว้าง 

“แล้วอย่าลืมรางวัลของชิ้งที่เฮียสัญญานะ ไอโฟน 6s เครื่องใหม ่

ของชิ้ง เฮยีบอกว่าจะซื้อให้ถ้าชิ้งช่วยท�าให้ยอดขายของร้านซาลาเปารุง่เรอืง

ตกต�่าจนเรี่ยดนิสามเดอืนตดิต่อกนั”

“เออ ไม่ลมืหรอก จะเอาไอโฟน ไอแฟน หรอืไอเลฟิยู อะไรกไ็ด้

ตามใจหนูชิ้ง ว่าแต่ไอ้แบลก็เบอร์ร ีบลูเบอร์ร ีสตรอว์เบอร์รอีะไรพวกนั้น

ล่ะ เลกิเห่อแล้วเหรอ” 

“มันเลิกฮิตมาตั้งนานแล้วเฮีย” ชนัญชิดาส่ายหน้าข�าๆ “ว่าแต่... 

เมื่อไหร่เฮียจะเลิกตามแกล้งเจ้หนุงหนิงซักทีล่ะ ไม่สงสารเขาบ้างเหรอ  

ยอดขายร้านเรากับร้านเขาห่างกันอย่างกับฟ้ากับเหว ไม่มีความจ�าเป็นเลย

ที่จะต้องไปนบัเขาเป็นคู่แข่ง สงสารเขาบ้างเถอะ ทุกวนันี้กแ็ทบจะม้วนเสื่อ

กลบับ้านอยู่แล้ว”

“สงสารนุสราน่ะหรือ” ชายหนุ่มปิดแฟ้มบนโต๊ะดังปังจนหญิงสาว

สะดุ้ง คิ้วเข้มขมวดมุ่น ดวงตาเรยีวรทีอประกายอย่างโกรธเกรี้ยว ก่อนที่

ริมฝีปากบางจะเหยียดออกราวกับเยาะเย้ย เมื่อเอ่ยประโยคที่อยู่ในใจ  

“ชาตหิน้าตอนบ่ายๆ เถอะหนชูิ้ง บอกเลยว่าเฮยีจะขยี้ร้านซาลาเปาเลก็ๆ นั่น

ให้ย่อยยบัคามอื”

“ท�าไมล่ะเฮยี ท�าไมต้องท�าขนาดนั้น ท�าไมไม่ต่างคนต่างอยู่”

“กเ็พราะร้านนั้นมนัขวางหูขวางตาเฮยีน่ะส”ิ ชนายุสลุกพรวดพราด
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ไปเปิดม่านหลังโต๊ะท�างาน เผยให้เห็นอาคารพาณิชย์สีชมพูสดใสกับป้าย

เก่าๆ ของร้านซาลาเปารุ่งเรอืงเตม็ตา “ดูส ิ หนูชิ้งดู มาตั้งประจนัหน้ากนั

อย่างนี้ เปดิหน้าตา่งเมื่อไหร่เหน็เมื่อนั้น เกา่กเ็ก่า โทรมกโ็ทรม จะไมใ่ห้เฮยี

หงุดหงดิได้ยงัไง”

ชนญัชดิาส่ายหน้าอย่างไม่เหน็ด้วย

“เขามาก่อนเรานะเฮยี เราต่างหากที่เพิ่งมาเปิดกจิการตรงข้ามร้านเขา 

แถมยงัเลอืกท�าธุรกจิเดยีวกบัเขาอกี เหมอืนแกล้งกนัชดัๆ ทั้งๆ ที่เขาเปิด

กจิการนี้มาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ ยี่สบิกว่าปีแล้วนะเฮยี”

“เฮยีกค็ดิจะเปิดร้านซาลาเปามายี่สบิกว่าปีแล้วเหมอืนกนั”

“เฮยีแค่คดิ แต่ยงัไม่ได้ท�านะ”

“แค่คดิกถ็อืว่าท�าแล้ว”

“ตามใจเฮียนะ ชิ้งก็แค่เสนอเพราะไม่อยากให้เฮียเหนื่อยหาทาง 

กลั่นแกลง้ร้านซาลาเปาเลก็ๆ ทกุเดอืน” ชนญัชดิาบอกพลางชะเง้อมองออก

ไปนอกหน้าต่าง “อุ๊ย คนงานของร้านนั้นออกมากวาดหน้าร้านแล้ว ชิ้งขอตวั

ไปปฏบิตัหิน้าที่ก่อนนะเฮยี”

ชนายุสแสยะยิ้มด้วยความพึงพอใจที่เห็นว่าน้องสาวขยันขันแข็ง 

ในภารกิจสร้างความเดือดร้อนให้ร้านซาลาเปารุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง เขา

ยกมอืขึ้นกอดอก ก่อนจะถามกลั้วหวัเราะ

“แล้วไหนบอกให้เฮยีสงสารร้านนั้นบ้าง”

“นี่มนัหน้าที่หลกัของชิ้งนี่เฮยี ไม่เกี่ยวกบัสงสารหรอืไม่สงสาร เพราะ

เรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นหน้าที่ของเฮยีไม่เกี่ยวกบัชิ้ง ไม่เอาละ ชิ้งไป

ดกีว่า ไม่คุยด้วยแล้ว เดี๋ยวจดัการไม่ทนั”

พูดจบร่างเลก็กว็ิ่งหายลบัออกจากประตูไปทนัท ี ทิ้งให้พี่ชายยนืยิ้ม

เหี้ยมเกรยีมข้างหน้าต่างตามล�าพงั
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เหนือกาลลากไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาวมาหยุดที่หน้าร้าน เขา
กวาดเศษกระดาษไปกองรวมกนัเพื่อจะได้โกยทิ้งง่ายๆ แม้จะเป็นหวัหน้าเชฟ 

ของร้านอาหารชื่อดงั แต่เรื่องท�าความสะอาดแบบนี้ เขาเคยท�าเป็นประจ�า

อยู่แล้ว จงึไม่ได้รู้สกึว่าเป็นงานหนกัอะไร

กวาดถนนหน้าร้านยังไม่ทันได้เหงื่อ ก็รู้สึกได้ถึงความเย็นฉ�่าของ

สายน�้าที่กระเซน็มาจากเบื้องบน ชายหนุ่มจงึเงยหน้ามองต้นตอของสายน�้า

ปรศินา

“อุย๊ตาย...ขอโทษทนีะ น�้าล้างพื้นของร้านฉนัมนักระเดน็ไปลงหวันาย

หรอืเปล่า” เสยีงของหญงิสาวคนหนึ่งลอยมาจากหน้าร้านฝั่งตรงข้าม 

เหนอืกาลก�าลงัจะส่ายหน้า ยิ้มรบั และตะโกนตอบไปว่าไม่เป็นไร แต่

จู่ๆ เขากฉ็ุกคดิได้ว่านี่มนัคอืนสิยัของสุภาพบุรุษไม่ใช่หรอื

ไม่ใช่...เขาไม่ใช่คนแบบนั้น เขาไม่ใช่เหนือกาลผู้แสนดีแต่ไม่มีใคร 

เอาอีกต่อไปแล้ว เขาคือเฮียกวงแห่งร้านซาลาเปารุ่งเรืองผู้มากับความเลว

หยาบคาย และเถื่อนถ่อยต่างหาก

ชายหนุม่หนัไปมองแล้วโยนไม้กวาดทางมะพร้าวลงกบัพื้น ถกแขนเสื้อ 

ขึ้นราวกบัจะหาเรื่อง เมื่อเหน็สุนขัข้างถนนสนี�้าตาลแดงตวัหนึ่งเดนิผ่านมา

ก็แกล้งยกเท้าสัมผัสที่บั้นท้ายมันเบาๆ พอให้รู้สึก สุนัขตัวนั้นหันมาค้อน 

นดิหนึ่งแล้วเดนิบดิก้นจากไปช้าๆ

ใช่...เขาก�าลงัหาเรื่องผู้หญงิและรงัแกสตัว์ที่ไม่มทีางสู้ อย่างที่ใครๆ 

เรียกว่า ‘เตะหมา หาเรื่องผู้หญิง’ บอกเลยว่าแมนมากๆ ช่างเป็นผู้ชายที่ 

เลศิเลอเพอร์เฟกต์จรงิๆ เขาแสดงกริยิาข่มขวญัพอประมาณแล้วตะโกนถาม

“ท�าอะไรน่ะ จะล้างพื้นหรอืล้างอะไรกใ็ห้มนัเบาๆ หน่อยแม่คุณ”

เอาซี้...เขาเรยีกเธอว่า ‘แม่คณุ’ เสยีด้วย ถอืเป็นพฒันาการก้าวที่สอง

ที่น่าภาคภูมใิจ

“อุ๊ยต๊ายตาย ตายแล้ว ตายจรงิๆ” หญงิสาวใบหน้ากลมแป้นราวกบั

ซาลาเปาตบอกตวัเองดงัปุๆ “นี่ฉนัท�าคุณเปียกหรอืเปล่า”
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“ไม่ถงึกบัเปียกหรอก แค่ชื้นนดิหน่อย” เขาพดูกระชากเสยีงเกนิความ

จ�าเป็นใส่ฝ่ายตรงข้าม ใจเต้นตุ๊มๆ ต้อมๆ กลวัว่าหญงิสาวจะร้องไห้ แต่

เปล่าเลย เธอแกร่งกว่าที่เขาคิดนักเพราะใบหน้าคล้ายซาลาเปาของเธอ 

ไม่เปลี่ยนสกันดิ แต่ลอยหน้าลอยตาถาม

“อ้าว...ยงัไม่เปียกเท่าไหร่เหรอ”

ทนัใดนั้นสายน�้าพลงัเทอร์โบกพ็ุง่ใส่เขาจนเปียกไปทั้งตวัตั้งแต่ศรีษะ

จดปลายเท้า ฉ�่าชื้นไปถงึทรวงใน เฉอะแฉะไปถงึลิ้นปี่

“นี่คุณ มันอะไรกันเนี่ย” เชฟหนุ่มขมวดคิ้วจนเกือบจะเป็นปม  

เกดิมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน

“กเ็หน็นายขะมกัเขม้นกวาดพื้น ฉนักลวันายจะร้อน เลยช่วยราดน�้า

เยน็ๆ ให้ไง”

“กลวัผมจะร้อนเนี่ยนะ นี่มนัหาเรื่องกนัชดัๆ”

“เปล่านะ ฉนัไม่ได้หาเรื่องนายสกัหน่อย กแ็ค่อยากช่วย”

“ใครเชื่อคณุกโ็ง่เตม็ทน” เหนอืกาลสบถพลางถอดเสื้อที่เปียกชุ่มออก 

แล้วปาลงพื้นด้วยความหงุดหงดิ

“ดะ...เดี๋ยวๆ นายจะท�าอะไร”

คราวนี้แม่สาวตัวแสบดูจะตื่นตระหนกไม่น้อย ไม่ท�าท่าเก่งกล้า

สามารถเหมอืนนาททีี่แล้วสกันดิ แถมแก้มป่องๆ กลมๆ เหมอืนซาลาเปาก็

เปลี่ยนเป็นสแีดงเรื่ออย่างเหน็ได้ชดั...อ้อ...หรอืจะอายที่เหน็ผู้ชายถอดเสื้อ

“ก็เสื้อมันเปียกแล้วนี่ ใส่ให้เป็นหวัดหรือไง ไม่เห็นเหรอว่าขยะยัง 

เตม็ทางเท้า ต้องกวาดอกีนานกว่าจะเสรจ็ ถ้าผมไม่สบายไปใครจะรบัผดิชอบ”

หญงิสาวสะบดัหน้าไปทางอื่น แล้วเอ่ยกระชากเสยีง

“นี่นายจะบ้าเหรอ คนอื่นเค้าโดนแบบนี้กแ็ค่รบีกวาดลวกๆ ให้เสรจ็ 

แล้วเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้า ที่เหลอืกท็ิ้งไว้อย่างนั้นแหละ ไม่ใช่มาถอดเสื้อผ้า

แล้วท�างานต่อทั้งๆ ที่ตวัเปียก แต่งตวัไม่เรยีบร้อย”

เหนอืกาลหรี่ตามองผ้ากนัเป้ือนของหญงิสาวตรงหน้าซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ 
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ของร้านซาลาเปาซนัชายน์ ก่อนจะเงยหน้ามองป้ายหนา้ร้านที่อยูฝ่ั่งตรงข้าม

แล้วเยาะ

“อ้อ ที่แท้กแ็ผนสกปรกของร้านซาลาเปาคู่แข่งสนิะ ก่อกวนให้พวก

เราท�างานไม่สะดวก ท�าความสะอาดไม่ได้จนหน้าร้านสกปรกไม่น่าเข้า  

คนซื้อจะได้เลี่ยงไปซื้อที่ร้านของคณุแทนอย่างนั้นใช่ไหม เล่นสกปรกแบบนี้ 

ไม่ละอายใจบ้างหรอืยงัไง”

“เล่นสกปรกอะไร นายอยากจะท�าความสะอาดกท็�าไปส ิฉนัไม่ได้ว่า

อะไร ฉนัแค่ฉดีน�้าของฉนัไปเรื่อยๆ เท่านั้นเอง”

แม้ฝ่ายตรงข้ามจะเถยีงฉอดๆ แต่ยงัไม่ยอมหนัหน้ามามองเขาตรงๆ

“แต่น�้าของคุณมนักระเซน็มาฝั่งผม”

“แต่สายยางมนัอยู่ในฝั่งของฉนันี่”

“ได้ สายยางอยู่ฝ่ังคณุใช่ไหม” เหนอืกาลพยกัหน้าแลว้ย่างสามขมุไป

ยงัฝ่ังตรงข้าม ไม่ได้อยากท�าร้ายหญงิสาวหรอก แค่จะข่มขวญัและแก้เผด็ 

เลก็ๆ น้อยๆ ให้สมกบัเป็นเฮยีกวงผู้มากบัความเถื่อนถ่อยเท่านั้น

“หยุด! อย่าข้ามมานะ นายจะท�าอะไร” หญงิสาวละล�่าละลกัห้าม

“ไม่หยุด ถนนส่วนรวม ใครจะเดนิข้ามไปข้ามมายงัไงกไ็ด้”

“ถ้าจะข้ามมากใ็ส่เสื้อให้เรยีบร้อยก่อนส”ิ

“ไม่ใส่ ผมชอบโชว์ มอีะไรไหม จะบอกอะไรให้นะ นอกจากผมจะ

ไม่ใส่เสื้อแล้ว ตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่กางเกงในด้วยนะเพราะผมเพิ่งย้ายมา 

ที่ร้านซาลาเปารุ่งเรืองเมื่อวาน มาแบบตัวเปล่าเล่าเปลือย กางเกงในใส่ 

เมื่อวานซกัแล้วยงัไม่แห้ง แถมยงัมชีดุนี้ชดุเดยีว ยงัไม่ได้ซื้อใหม่ ถ้ากางเกง

มนัเปียกชุ่มมากๆ ผมคงต้องถอดทิ้งตรงนี้แหละ อะไรอยู่ข้างในบ้าง คุณ

อยากรู้ไหม เดี๋ยวผมเอาไปให้ดูใกล้ๆ นะ”

“อ๊าย...ไอ้บ้า! อย่าเข้ามานะ” 

หญิงสาวโวยวายเสียงหลง ดวงตาเรียวรีเบิกโพลง เมื่อเห็นว่าเขา 

ก้าวเข้าไปใกล้โดยไม่ฟังค�าเตอืน เธอกห็นัสายยางมาทางเขาอกีครั้ง สายน�้า
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พลงัเทอร์โบปะทะหน้าอย่างจงั แต่ชายหนุม่ยงัหลบัหูหลบัตาเดนิไปด้านหน้า 

ใจคดิจะแย่งสายยางออกจากมอืเธอให้ได้

ทว่าเท้าของเหนอืกาลสะดดุอะไรบางอย่างโดยไม่ทนัตั้งตวั คงจะเป็น

สายยางของหญงิสาวเจ้าปัญหานั่นละ เชฟหนุ่มเซถลาไปด้านหน้า มอืหนา

ไขว่คว้าอากาศ ก่อนจะคว้าบางสิ่งที่นุ่มหยุ่น มีสองลูกเหมือนซาลาเปา 

เดก็น้อยไม่มผีดิ แล้วเสยีงกรดีร้องลั่นซอยกด็งัขึ้น

“ไอ้บ้า! ไอ้คนลามก! ไอ้วปิรติ!” หญงิสาวผูม้ากบัซาลาเปาไซซ์เดก็น้อย 

ทิ้งสายยางในมอื ก่อนจะกล่าวสรรเสรญิไม่ยั้ง ทุกค�าที่ออกจากปากจิ้มลิ้ม

ของเธอล้วนแต่หมายถงึความเลวทั้งนั้น

นี่เขาพฒันาความเลวได้รวดเรว็ทนัใจขนาดนี้เลยหรอื

“เอ้อ คุณ...” เชฟหนุ่มพูดไม่ออก

“ไอ้คนทุเรศ!”

หญิงสาวตรงหน้าผลักเขา ยกมือขึ้นกอดอกแล้วกระทืบเท้าถี่ยิบ 

ขณะที่จิตใต้ส�านึกส่วนดีสั่งให้เขาขอโทษหญิงสาวผมหางม้าหน้ากลมแป้น

เหมอืนซาลาเปา...แต่ไม่นะ...สมองกลบับงัคบัให้ปากพูดออกไปอกีทาง

“ผู้หญงิอย่างคุณเนี่ย มแีค่หน้าเท่านั้นนะที่กลมเหมอืนซาลาเปา แต่

อย่างอื่นเนี่ย...”

“อย่างอื่นท�าไม”

“กแ็บนราบเรยีบเหมอืนกระดาษรองซาลาเปายงัไงล่ะสาวน้อย” นั่นไง 

เขาเรยีกเธอว่าสาวน้อยเสยีด้วย

หญิงสาวยกมือขึ้นหมายจะตบหน้าเขา แต่ไม่มีทางได้กินเหนือกาล

หรอก เทควันโดสายด�ากับยูโดสายแดงของเขาได้ส�าแดงฤทธิ์เดชอีกครั้ง 

ชายหนุ่มจบัข้อมอืเรยีวแน่น ไม่ยอมปล่อย เมื่อเธอเหวี่ยงมอือกีข้าง กถ็ูก

พนัธนาการแบบเดยีวกนัทนัที

ชายหนุ่มกระชากข้อมือทั้งสองข้างมาประชิดตัว ส่งผลให้ร่างเล็ก

ปะทะกับอกแกร่งของเขาอย่างง่ายดาย เมื่อมองใกล้ๆ เขาจึงสังเกตว่า 
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หญงิสาวคนนี้น่าจะอายุน้อยกว่าตวัเองร่วมสบิปี

มนิ่า...ถงึได้แกล้งอะไรเป็นเดก็ๆ แบบนี้

“ปล่อยฉนันะ” 

“สญัญาก่อนว่าจะเลกิแกล้งฉดีน�้าใส่”

“โอเค ตกลง ฉนัจะเลกิแกล้งฉดีน�้าใส่นาย”

“ผมชื่อเฮยีกวง และผมกแ็ก่กว่าคุณหลายปี เรยีกผมว่าเฮยี ไม่ใช่

นาย เดก็อะไรไม่มมีารยาทเลย”

“เหยี” หญงิสาวพมึพ�าเสยีงเพี้ยนแสนระคายหู

“เรียกดีๆ” เหนือกาลเค้นเสียงผ่านล�าคอจนเกือบจะเป็นค�าราม  

ขณะที่บีบข้อมือเล็กแน่นขึ้นจนคนถูกบีบนิ่วหน้า แล้วยอมเปล่งเสียงให ้

ตรงคยี์

“เฮยี!”

“ด ีเรยีกใหม่ซ ิเรยีกเสยีงนุ่มๆ อย่าให้ระคายเคอืงรูหู ลองอกีทซี”ิ

“เฮยี...” คราวนี้น�้าเสยีงของเธอนุ่มลงมาก

“ด ีแสดงว่าคุณไม่ได้ดื้อจนขดัเกลาไม่ได้”

หญงิสาวค้อนควกั 

“กเ็รยีกเฮยีแล้วไง ปล่อยเสยีทสี”ิ

เหนอืกาลคลายแรงบบีที่ข้อมอืเรยีวจนหญงิสาวเซไปด้านหลงัเหมอืน

คนหมดแรง ด้วยความอ่อนโยนที่มอียูใ่นเนื้อแท้ของนสิยั เชฟหนุม่จงึเผลอ

ตัวลดมือข้างหนึ่งประคองเอวคอดเพื่อไม่ให้เธอล้มลงไปกองกับพื้น โดย

ไม่ทันคิดว่าคนตัวเล็กจะมีพิษสงมากกว่าที่คาด ไม่ทันนึกถึงนิทานเรื่อง 

ชาวนากบังูเห่า และข้อความที่ว่า ‘ความประมาทน�ามาซึ่งความตาย’

หญงิสาวสะบดัตวัหลดุจากพนัธนาการ ก่อนจะยกเข่าเลก็ทว่าแหลม

ของเธอกระทุ้งกลางกล่องดวงใจอย่างพอดิบพอดี แม่นราวกับนักยิงปืน 

ทมีชาตมิาเอง

พลั่ก!
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นั่นคือเสียงของรักของหวงของเขาถูกบดขยี้อย่างไร้ความเมตตา

ปรานี แล้วคนที่ต้องลงไปนั่งคุกเข่าบนพื้นกลับกลายเป็นเขา เหนือกาล 

ขบกรามแน่น จกุจนเหน็ดาวระยบิระยบัตอนแดดจ้า แว่วเสยีงใสๆ เยาะเย้ย 

อยู่ไม่ห่าง

“นี่คอืท่าหกังวงไอยราตามแบบฉบบัของชิ้ง ยนิดเีหลอืเกนิที่ได้ลองใช้ 

กบัเฮยีเป็นคนแรก”

ไม่ต้องให้เธอบอก เหนือกาลก็รู้ว่างวงไอยราที่ถูกเธอหักนั้น...คือ

อะไร

“กางเกงในน่ะ คงไม่ต้องซื้อตวัใหม่มาใส่แล้วละเฮยี...” เธอลากเสยีง

ค�าว่าเฮยีอย่างอ่อนโยนแบบที่เขาบงัคบัให้พดู “โดนเตม็ๆ ขนาดนี้ต้องตดัทิ้ง

สถานเดยีว เฮยี...คงจะสูญพนัธุ์ หมดโอกาสมลีูกนสิยัแย่ๆ เหมอืนเฮยี...

ซะแล้วละ ชิ้งเสยีใจด้วยนะ”

หญงิสาวปัดมอืไปมาราวกบัจะบอกว่านี่คอืเรื่องขี้ผง แล้วร่างเลก็กว็ิ่ง 

หนีไปด้วยความร่าเริงจนผมหางม้าสะบัดกวัดแกว่ง เมื่อหนีพ้นรัศมีที่เขา 

จะเอื้อมถงึ เธอกห็ยุดและหนักลบัมามอง ใบหน้ากลมเหมอืนซาลาเปาส่าย 

ไปมาในขณะที่พูด

“เฮียนี่ตัวก็โต๊โต ร่างกายสูงใหญ่ก�าย�าล�่าสัน แต่ท�าม้าย...ท�าไม 

บางอย่างถงึได้หดเลก็เป็นเดก็น้อยอย่างนี้นะ”

เหนือกาลกัดฟันกรอด ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าอีกฝ่ายก�าลังพูดถึงอะไร 

ด้วยรูต้วัว่าถูกเอาคนืซึ่งๆ หน้าเรื่องที่เขาว่าเธอว่าหน้าอกเหมอืนกระดาษรอง

ซาลาเปา ใจอยากจะเถียง แต่ยังพูดไม่ออกเพราะเจ็บจนจุก ได้แต่มองดู

หญงิสาวส่ายนิ้วไปมาแล้วพูดเสยีงเลก็เสยีงน้อย

“ไม่เอาสเิฮยี...ไม่โกรธชิ้งนะ ชิ้งแค่เป็นคนพูดตรงๆ ขอโทษ ถ้ามนั

ท�าร้ายจติใจเฮยี...”

“ฝากไว้ก่อนเถอะ” เหนอืกาลได้แต่เค้นเสยีงในล�าคอ

“ฝากไว้แล้วอย่าลมืมาเอาล่ะ ชิ้งไปก่อนนะ”
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พดูจบ หญงิสาวหน้าซาลาเปากเ็ผ่นเข้าไปในอาคารพาณชิย์โอ่อ่าขนาด

สามคหูาซึ่งแขวนป้าย ‘ร้านซาลาเปาซนัชายน์’ ทิ้งให้เขานั่งคกุเข่าอยูต่ามล�าพงั

เขาขย�าหน้าอกเธอ ส่วนเธอเล้าโลมน้องชายเขาด้วยเข่า แถมยงัไมไ่ด้

สวมเสื้ออกีด้วย ช่างเป็นการพบหน้ากนัครั้งแรกที่สนทิชดิเชื้อเสยีเหลอืเกนิ

โอ...แม่สาวน้อย

ข่าวเฮียกวงผู้มาใหม่สามารถต่อกรกับชนัญชิดาแห่งร้านซาลาเปา 
ซันชายน์ได้เกินสิบนาที แถมยังมีการลงมือลงไม้กันแพร่สะพัดไปทั่วร้าน

ซาลาเปารุ่งเรอืงภายในเวลาอนัรวดเรว็ 

เขียวหวานซึ่งก�าลังหยิบถาดซาลาเปาที่ท�าเสร็จแล้วออกมาเรียง

เตรยีมนึ่ง ถงึกบัวางถาดในมอืเพื่อฟังเรื่องเล่าจากศกัดิ์ชยักบัเพง้ด้วยความ

แปลกใจ 

“จรงิเหรอพี่ศกัดิ์ พี่ใส่ร้ายเฮยีกวงหรอืเปล่า ไม่น่าเชื่อเลยนะ เหน็

หน้าตาหล่อเหลา ท่าทางสุภาพเรียบร้อยแบบนั้น ไม่น่าท�าร้ายผู้หญิงได้

หรอก”

ศักดิ์ชัยหยิบถาดซาลาเปาที่เขียวหวานวางเอาไว้ แล้วช่วยเด็กสาว 

เรยีงซาลาเปาลงในลงัถงึ ปากกเ็ล่าอย่างออกรส

“จริงสิจ๊ะ พี่จะหลอกท�าไม แถมยังหื่นกว่าที่คิดด้วยนะจ๊ะน้อง 

เขยีวหวาน”

เขยีวหวานขมวดคิ้ว มองหน้าศกัดิ์ชยัเหมอืนไม่เชื่อ

“หื่นยงัไง พูดดีๆ  นะพี่ศกัดิ์ พูดอย่างนี้เฮยีกวงเขาเสยีหายนะ”

เพ้งที่ยนือยูไ่ม่ห่าง รบียื่นหน้าขาวๆ มาตอบแทนลกูพี่ของตนเองทนัที

“พี่ศักดิ์ไม่ได้พูดเกินจริงหรอก เขียวหวานต้องมาเห็นตอนที่ไอ้เฮีย 

กวงเดนิไปจบัหน้าอกคุณหนูชิ้ง มนัไม่พูดพร�่าท�าเพลง ก้าวสวบๆ ข้ามถนน

ไปจับหมับเลย คุณหนูชิ้งได้แต่อ้าปากค้าง พูดไม่ออก ไม่ชั่วจริงท�าไม่ได้ 

นะนั่น”
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“เดนิที่ไหน กระโจนไปหาเลยต่างหาก แล้วมนักข็ย�าๆ จนสะใจ ถงึ

ยอมปล่อยนมคุณหนูชิ้งให้เป็นอสิระ น่ากลวัมากๆ เลย” ศกัดิ์ชยัเล่าเสยีง

ดงัโดยไม่ลมืท�าท่าขย�าประกอบการเล่า จนเขยีวหวานนิ่วหน้า 

“มนิ่า หวานถงึได้ยนิเสยีงหนูชิ้งกรี๊ดลั่น เพราะถูกลวนลามนี่เอง”

ศกัดิ์ชยัตบเข่าฉาด ดใีจที่ในที่สดุผูห้ญงิในฝันของตนกเ็ริ่มคล้อยตาม

“เห็นไหมจ๊ะน้องเขียวหวาน พี่ศักดิ์บอกแล้วว่าไอ้เฮียกวงไม่น่าจะ 

เป็นคนดหีรอก เผลอๆ อาจจะเคยต้องโทษ หรอืมคีดขี่มขนืตดิตวักไ็ด้นะ 

น้องเขยีวหวานต้องอยู่ให้ห่างจากมนัไว้นะ”

“แต่จะว่าไป คนอย่างยายหนชูิ้งนั่นโดนดซีะบ้างกด็แีล้วนี่ ไม่อย่างนั้น

กเ็อาแต่แกล้งพวกเราอยู่นั่นแหละ”

เขียวหวานไม่ได้พูดเกินจริงแม้แต่น้อย คนงานทุกคนของร้าน

ซาลาเปารุ่งเรืองไม่มีใครอยากมีเรื่องมีราวกับชนัญชิดามากนัก แม้ว่าการ 

กลั่นแกล้งของฝ่ายนั้นจะไม่ท�าให้บาดเจบ็อะไร ส่วนใหญ่เป็นการแกล้งแสบๆ 

คนัๆ แบบเดก็ๆ มากกว่า ทว่าในความคดิของคนงานส่วนใหญ่ที่อายุมาก

แล้ว การถูกแกล้งแบบนี้มนัน่าร�าคาญ

ไม่ว่าจะน�าไส้เดอืนมาใส่ในรองเท้า เอาหมามุ่ยมาโปรยผ้ากนัเปื้อนที่ 

ตากอยูบ่นราว ฉดีน�้าใส่ให้เปียก หรอืเอาสตัว์แปลกๆ น่าขยะแขยงมาปล่อย

ที่หน้าร้าน จนคนงานส่วนใหญ่ของร้านซาลาเปารุง่เรอืงต่างพากนัเออืมระอา

และไม่อยากยุ่งกบัชนญัชดิาให้ถูกแกล้ง

ศกัดิ์ชยัรบีส่ายหน้า ไม่ยอมให้คะแนนของเฮยีกวงน�าโดยไม่จ�าเป็น

“แต่แบบนี้มนักเ็กนิไป”

“แล้วพี่ศกัดิ์จะให้รบัมอืยงัไงล่ะ คนงานในร้านนี้ ไม่เหน็จะมใีครอยาก

ลองดกีบัยายหนูชิ้งกนัซกัคน”

“พี่ก็เคยสู้กับคุณหนูชิ้งที่ร้านนั้นตั้งนานนะจ๊ะน้องเขียวหวาน ลืมไป

แล้วเหรอ” ศกัดิ์ชยัรบีโอ่

เขยีวหวานค้อนควกั ดงึถาดซาลาเปาที่ยงัไม่ได้นึ่งกลบัมาจากมอืของ
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ศกัดิ์ชยัแล้วลงมอืเรยีงเอง

“ขี้โม้ พี่กแ็ขง็ข้อกบัเขาได้แป๊บเดยีว พอโดนยายหนูชิ้งเอาคางคกมา

ใส่ในกล่องรองเท้า พี่กย็ื่นค�าขาด ไม่ยอมไปกวาดหน้าร้านอกีเลย”

ศกัดิ์ชยัท�าหน้าเจื่อน ยิ้มแหยๆ 

“โธ่...ก็ดันเล่นทะลวงจุดอ่อนของพี่ศักดิ์นี่จ๊ะ น้องเขียวหวานก็รู้ว่า 

พี่ศกัดิ์เกลยีดและกลวัคางคกมากแค่ไหน”

“นั่นแหละ เขาเรยีกว่าป๊อด ไม่แน่จรงิ ไม่เหมอืนเฮยีกวง คนนั้นน่ะ...

คนจรงิ”

“เฮอะ คนจรงิอย่างนั้นหรอื คนเลวจรงิๆ ละไม่ว่า”

“แต่ยงัไงวนันี้หน้าร้านเรากด็ูสะอาดกว่าทุกวนัที่ผ่านมาไม่ใช่หรอื”

“เชื่อเถอะ เดี๋ยวพอคุณหนูชิ้งหาจุดอ่อนของไอ้เฮียกวงเจอ ก็คง 

ออกมารูปเดิมนั่นแหละ อยากรู้นักว่าจะทนความเพี้ยนของคุณหนูชิ้งได ้

ซกักี่น�้า”

เขยีวหวานถอนใจเฮอืก

“เมื่อไหร่พี่หนุงหนิงจะยอมให้พวกเราเอาคืนหนูชิ้งกับร้านซาลาเปา

เฮงซวยนั่นบ้าง ไม่ใช่เอาแต่ตั้งรับและโดนกลั่นแกล้งอยู่แบบนี้ ท�าตัวเป็น 

คนดยีี่สบิสี่ชั่วโมง ใจซื่อมอืสะอาดในยุคนี้จะไปสู้ใครเขาได้ ตอนนี้มนัต้อง

มอืใครยาวสาวได้สาวเอา เล่นนอกเกมบ้าง เล่นสกปรกบ้างแบบที่ร้านซาลาเปา 

ซนัชายน์ท�าต่างหากถงึจะอยู่รอด”


