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บทน�ำ

ปัง!
ปับ ปับ ปับ

“เฮ้ย! เกิด’ไรขึ้นกับลูกกู!!”

บนถนนสายหนึ่งกลางกรุงเทพมหานคร รถยุโรปคันเล็ก

ก�าลังแล่นตามคันหน้าด้วยความเร็วเท่าเต่าคลาน เนื่องจากการ

จราจรทีต่ดิขดัมาตัง้แต่ช่วงเยน็ แต่แล้วเสยีงระเบดิกด็งัขึน้ท่ีล้อขวา

ด้านหน้า ตามมาด้วยเสียงแปลกประหลาดของล้อเสียดสีกับพื้น

ถนน รถกเ็ริม่ส่ันน้อยๆ ท�าเอาคนขับถงึกบัร้องลัน่ มอืจบัพวงมาลยั

แน่น จะชะเง้อหน้าออกไปนอกหน้าต่างก็ไม่กล้า

ตอนนี้ที่แน่ๆ คือ นายเรนโคตรลน!!!

ส�าหรับเด็กหนุ่มอายุสิบแปดปีเมื่อสามเดือนที่แล้ว เพิ่งจะ

สอบใบขับขี่ผ่านไม่นาน เอารถพ่อมาออกถนนได้ไม่ถึงสองเดือน

เต็ม เหตุการณ์ยางระเบิดก็เหมือนหายนะดีๆ นี่เอง
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ปรี๊นนนนนน

“เชี่ย! อย่าเร่งกู อย่าเร่งกูสิ ต้องท�า’ไรก่อนวะ” 

คนลนท�าอะไรไม่ถกู ก่อนท่ีความคิดหนึง่จะแวบขึน้มาในหวั

เออ ป๋าบอกว่าเกิดห่าอะไรขึ้นก็เปิดไฟฉุกเฉินไว้ก่อน

สมองประมวลได้ปุ๊บ เรนก็กระแทกปุ่มไฟฉุกเฉินปั๊บ ซึ่ง

เหมือนคนัข้างหลงัจะเข้าใจความหมาย เพราะเปิดสญัญาณเลีย้ว

แซงข้ึนไป จนใจช้ืนขึน้ แต่ด้วยความทีร่ถอยูเ่ลนกลาง แถมตดิมาก 

จะให้จอดตายตรงนี้ก็ไม่ได้ คนขับมือใหม่จึงพยายามประคองรถ

ไปข้างทาง แต่...

เปาะแปะ เปาะแปะ เปาะแปะ

“เชี่ย!”

เรนอุทานได้เพยีงค�าเดียวจรงิๆ เมือ่ฟ้ามซี�า้เตมิ ปล่อยหยด

น�า้ลงกระทบกระจกหน้ารถดังเปาะแปะ จนอยากจะชกู�าป้ันขึน้ฟ้า 

ตะโกนถามว่ากูยังซวยไม่พอใช่มั้ย

ตอนนีร้ถคนัข้างหลงัรูแ้ล้วว่ามอีะไรผดิปกตกิบัรถเขา แต่...

ต้องท�าไงต่อล่ะวะ!!!

ในเวลาแบบนี้ ท�าได้อย่างเดียวเท่านั้น

“ป๊าาา! ช่วยเรนด้วย”

โทร.หาปะป๊าสุดที่รักไง

ก๊อก ก๊อก ก๊อก

เฮือก!

ก่อนที่เรนจะต่อสายหาบิดาสุดที่รัก เขาก็ได้ยินเสียงเคาะ

หน้าต่างจนสะดุ้งโหยง แล้วก็หวาดผวาจนตัวสั่นเมื่อหันไปเห็น

ผูช้ายในชดุหนงัสดี�าสนทิ สวมหมวกกนันอ็กสดี�าเล่นลายไฟสแีดง 
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คร่อมอยู่บนบิ๊กไบค์คันเบ้อเริ่ม ก้มลงมามองด้วยท่าทางคุกคาม 

จนบอกตัวเองว่า...ซวยแล้ว!

กูเผลอไปท�าห่าอะไรให้หรือเปล่า!

ถ้าเป็นเวลาปกติ เรนคงเร่งความเร็วหนีแม่ง แต่ในสถาน-

การณ์ทีล้่อรถฉกีขาดกระแทกพืน้ถนนดงัปับๆ เขากท็�าได้แค่น�า้ตา

คลอ 

ก๊อก ก๊อก

อีกฝ่ายเคาะแรงขึ้น ชี้นิ้วไปยังล้อรถตัวต้นเหตุ 

“%>€!$^>!€¥¥”

“หะ!”

เรนอทุาน เม่ือเสียงท่ีลอดเข้ามาในรถอูอ้ีจ้นฟังไม่รูเ้รือ่ง เลย

เผลอกดกระจกลง ตะโกนฝ่าสายฝน

“พี่ว่าอะไรนะ”

พอเขาถาม อกีฝ่ายกเ็ปิดหน้ากากหมวกกนันอ็กขึน้ เผยให้

เห็นแค่ดวงตาคมกริบยังกับตาเหยี่ยว

“ข้างหน้ามทีางเบีย่ง น้องประคองรถไปจอดตรงนัน้ เดีย๋วพ่ี

ดูล้อให้”

“จริงอะ!!!”

เรนถึงกับเหยียบเบรกจมเท้า สองมือเกาะขอบหน้าต่าง 

ท�าตาโต ถามอย่างดีใจ ให้คนมองนิ่งไปนิด แล้วพยักหน้าสองที

“เดี๋ยวพี่ดูหลังให้”

เจ้าของบิก๊ไบค์คันงามว่าแค่นัน้ ปล่อยให้เรนประคองรถขึน้

ไปข้างหน้า แล้วเลีย้วรถประกบตามข้างหลงั ท้ังยังช่วยเปิดสัญญาณ

ฉกุเฉนิบอกคันหลงัอกีแรงว่ารถเสยี ท�าเอาคนเพิง่เจอหายนะค่อย



~ Love Storm พำยุรักโถมใจ ~

10

ยิ้มออก แต่ก็หุบยิ้มฉับทันทีที่นึกได้

เดี๋ยวนะ ถ้ากูจอดแล้วถูกจี้ล่ะ

หนุ่มเมืองกรุงที่เห็นข่าวจี้ปล้นในไลน์ที่แม่ส่งมาให้ไม่เว้น

แต่ละวนัแอบผวา แต่กนึ็กปลอบใจว่าเขาคงไม่เป็นหนึง่ในนัน้ แถม

แถวน้ีรถเยอะแยะ มเีรือ่งขึน้มา รบัรองว่าข่าวลงทวติเตอร์แน่นอน 

เอาวะ ถงึโทร.หาป๊า กว่าป๊าจะมากค็งเลยเทีย่งคนืแน่ อย่างนี ้

ต้องเสี่ยงกันสักตั้ง

ความคดิของคนท่ีมองกระจกส่องหลงั แล้วพบว่าเฮยีบิก๊ไบค์

กันรถคันอื่นให้เขาเบี่ยงซ้ายง่ายๆ จนมือใหม่หัดขับประคองรถไป

ถึงทางเบี่ยงโดยสวัสดิภาพ แม้ว่าเสียงปับๆ จะท�าให้ประสาทเสีย

ไปบ้างก็ตาม

ตอนน้ีจอดรอดแล้ว แต่กเูนีย่แหละจะรอดจากเฮยีบิก๊ไบค์มัย้

เจ้าของรถแอบเหลือบมองกระจกส่องหลังอีกที แล้วพบว่า

เฮียเสื้อหนังก�าลังเอาบิ๊กไบค์คันงามมาจอดกันรถคันอื่นให้ด้าน

หลงั เปิดสญัญาณไฟให้รถอืน่ทีเ่ลีย้วมารูว่้าตรงนีม้รีถเสยี จากนัน้

ก็ก้าวยาวๆ เข้ามาชิดกับด้านข้างคนขับ ก้มลงเคาะกระจกจนเด็ก

หนุ่มสะดุ้ง

“ครับพี่”

“ล้อยางแตก น้องมียางส�ารองมั้ย”

เอาวะ คนดีไม่ไร้เท่าใบพุทรา!

แม้จะไม่ไว้ใจเฮยีแกเท่าไหร่ แต่ในเม่ือเขามอบความปรารถนา

ดีมาให้ ก็ช่างหัวข่าวจี้ปล้นกับภัยอันตรายที่หม่าม้ากรอกหูทุกวัน

ไปก่อน เรนเลยเดินลงมาเปิดกระโปรงท้าย ชี้ให้อีกฝ่ายเห็นล้อ

ส�ารองกับอุปกรณ์ช่างครบครัน แต่บอกตรงๆ ว่าท�าเองไม่เป็น
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หรอกนะ...

ทั้งหมดนี่ของป๊าทั้งนั้น

“แบบนี้ใช้ได้มั้ยพี่”

“น้องเคยเปลี่ยนยางมาก่อนมั้ย”

ขวับๆ

“ก็ว่างั้น”

เฮียบิ๊กไบค์พึมพ�า เหลือบมองฟ้า

“งั้นน้องไปรอในรถ ฝนท�าท่าจะตกหนักกว่าเดิม ตรงนี้พี่

ท�าให้”

“แต่...”

“ท�าไม่เป็น อยู่ไปก็เกะกะ”

ก็สอนสิวะ!

เรนกอ็ยากจะสวนกลบัหรอกนะ แต่พอเหน็สายตาคมท่ีจ้อง

มา บวกกับสายฝนที่รินรดกลางกระหม่อมหนักหน่วงขึ้น เขาก็จน

ปัญญาจะเถียง ได้แต่ก้าวขึ้นรถอย่างว่าง่าย ปล่อยให้พ่ีแกเอา

แม่แรงไปยกรถด้านหน้า แล้วเชื่อมั้ย จับสองสามที เรนก็รู้สึกว่า

รถเขาเผยอหน้าขึ้นอย่างง่ายดาย บอกได้เลยว่าโคตรมืออาชีพ

ซ่า ซ่า...

ทว่าสายฝนกย็งัไม่เป็นใจ จนเรนได้แต่ชะเง้อคอมองอกีฝ่าย

อย่างกังวล ก็ถ้าพี่แกไม่มีเสื้อหนังกันน�้า  กับหมวกกันน็อกสุดเท่ 

ป่านนีค้งเปียกชุม่โชกไปทัง้หวัทัง้ตวัแล้วแน่ แต่นัน่ไม่ได้หมายรวม

ถึงกางเกงที่คงชุ่มถึงข้างใน จนเด็กหนุ่มตัดสินใจปีนไปเบาะหลัง 

คว้าร่มออกมากางนอกรถ

ฟึ่บ!
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“ถึงผมจะช่วยพี่เปลี่ยนล้อไม่เป็น แต่ผมก็ถือร่มให้พี่ไม่

เปียกได้นะ...มีอะไรให้ผมช่วยอีกมั้ย”

เด็กหนุ่มยื่นร่มไปกางบังสายฝนให้ด้วยความเป็นห่วง ก้ม

หน้าถามคนที่เอาล้อรถเก่าออกมาแล้ว และก�าลังเอาล้อส�ารอง

เข้าไปแทนทีอ่ย่างคล่องแคล่ว จนทางนัน้เงยหน้าขึน้สบตา ซึง่หาก

ไม่ได้คดิไปเอง เขาคดิว่าเฮยีบิก๊ไบค์ก�าลงัยิม้ เพราะแววตาดอู่อน

ลง จากนั้นอีกฝ่ายก็ก้มลงอีกครั้ง ถอดหมวกกันน็อกออก 

“น้องถือให้พี่ที”

เรนรีบรับหมวกกันน็อกมาอุ้มไว้ด้วยมือเดียว ลอบสังเกต

คนที่ก้มหน้าไขนอตให้เข้าที่จนไม่เห็นหน้าตา พบเพียงว่าอีกฝ่าย

เป็นผู้ชายที่ตัวใหญ่มาก ไหล่กว้างมาก เวลาขยับไขควงที กล้าม

เนื้อสะบักนี่เคลื่อนไหวจนเห็นได้ชัดแม้ว่าจะมีเสื้อหนังคลุมทับไว้ 

ผมสีเข้ม แถมยังยาวพอท่ีจะมัดเอาไว้ลวกๆ ที่ท้ายทอย ดูเซอร์  

ดูเถื่อน และดูแมนจนได้ใจคนมองไปเต็มๆ

ตอนนีเ้ร่ืองถกูจีป้ลวิหายไปจากหวั มเีพยีงความคดิขอบคณุ

แถม...โคตรเท่!

ผูช้ายตวัโตๆ ขับบ๊ิกไบค์ แถมเปลีย่นล้อเป็นนีม่นัโคตรแมน

เลยว่ะ!

เดก็หนุ่มเหลอืบไปมองบิก๊ไบค์คันงาม แล้วหนักลบัมามอง

คนทีอ่าสามาเปล่ียนล้อให้เขาอย่างซึง้ใจ แม้พีแ่กจะตาดไุปนดิ พูด

ตรงไปหน่อย แต่เขาจะโชคดีเจอคนดีมาช่วยเหลือแบบนี้สักกี่ครั้ง

ในชีวิตเชียว จนริมฝีปากได้รูปเริ่มขยับเป็นรอยยิ้มกว้าง

“ขอบคณุมากนะครบัพี ่ถ้าพีไ่ม่ช่วย ผมเองกไ็ม่รูเ้หมอืนกนั

ว่าต้องท�ายังไง”
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“ถ้าจะขับรถก็หัดเรียนรู้วิธีดูแลรถเอาไว้ด้วย อย่าสักแต่ขับ 

หนหน้ามปัีญหา อย่างน้อยจะได้แก้ปัญหาเองได้ เอาละ เสรจ็แล้ว” 

เรนรู้สึกเหมือนถูกด่า แต่เมื่อรถกลับมาแล่นได้อีกครั้ง เขาก็เลย

ปล่อยให้ค�าพูดเหล่านัน้ลอยผ่านห ูมเีพยีงความดใีจจะได้กลบับ้าน 

ไปอาบน�้านอนสักที จนพยักหน้าหงึกๆ ฟังค�าสั่งสอนแต่โดยดี

ขณะที่อีกฝ่ายก็จัดการถอดแม่แรงออก ยืนขึ้นเต็มความสูง 

และนั่นท�าให้เรนรู้สึกว่าเขาตัวเล็กไปจม แต่นี่ไม่ใช่ส่ิงท่ีสะดุดใจ

เขาที่สุด แต่เป็น...ใบหน้าคมที่หันกลับมาสบตา

“...”

“ถอยไปสิน้อง พี่จะได้เอาล้อนี่ไปเก็บให้”

ฟึ่บ!

เด็กหนุ่มถอยหลังหนึ่งก้าว ขณะที่ยังจ้องหน้าอีกฝ่ายตาโต

ส่วนพี่บิ๊กไบค์ก็ยกล้อที่ฉีกขาดขึ้นเก็บท้ายรถอย่างทะมัด-

ทะแมง จากนั้นก็ยื่นมือมาตรงหน้า

“ขอหมวกกันน็อก” 

หากแต่เรนหลุดออกมาได้แค่...

“หล่อสัส!”

เด็กหนุ่มมั่นใจว่าต่อให้เป็นเดือนคณะปีนี้มามอง ก็อุทาน

แบบเดียวกัน!

พี่บิ๊กไบค์โคตรเซอร์ที่มีผมยาวจนมัดไว้ที่ท้ายทอยได้ไม่

เพียงแค่สูงเท่านั้น พอถอดหมวกกันน็อกนี่มึงเอ๊ย! ตาคมยังกับ

เหย่ียวที่เห็นตอนแรก พอประกอบเข้ากับคิ้วเข้ม จมูกอย่างโด่ง 

แล้วกร็มิฝีปากบาง ภายในกรอบหน้าคมท่ีมไีรหนวดจางๆ มนัออก

มาดูดีเสียจนอยากตะโกนให้ลั่นโลกว่า ต้องเสียเท่าไหร่ ถึงจะได้
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ความหล่อเข้มแบบนี้มาครอบครอง

ถ้าหล่อแบบนี้นะมึง จีบสาวไหนก็ติด

“ขอบใจ”

คนอยากหล่อรู้สึกตัวทันควันว่าเพิ่งหลุดเพ้อออกมา ได้แต่

ตะครุบปากตัวเองเสียงดังเหมือนโดนตบ เหลือแค่ดวงตาเลิ่กลั่ก

ที่เพิ่งรู้ตัวว่าไปชมคนแปลกหน้าท่ีเพิ่งเจอครั้งแรก แถมเพ้อซะ

เหมือนเพื่อนสาวในคณะเวลาเจอหนุ่มหล่อ และนั่นก็ท�าให้คน

หน้านิ่งเผยรอยยิ้มที่ท�าให้หัวใจ...กระตุก

“ขอบคุณส�าหรับค�าชม แล้วพี่ก็ขอนี่คืน”

กึก!

เรนตวัแขง็ทือ่ เมือ่ใบหน้าหล่อเหลาทีน่กึอยากได้มาประดบั

หน้าตวัเองโน้มเข้ามาจนแทบจะชดิแก้ม ตกใจจนเกอืบจะผลกัอก

อกีฝ่าย ถ้าไม่ใช่เพราะมอืใหญ่เลือ่นมาดงึหมวกกนันอ็กคนื ขณะ

สายลมทีพ่ดัมาพร้อมกบัสายฝนกพ็ากลิน่น�า้หอมแบบสปอร์ตแมน

ลอยเข้าเต็มจมูก จนเด็กหนุ่มรู้ตัวเลยว่าเขาเผลอหลบตา

หลบท�าไมไม่รู้ รู้แต่ว่าข้างในอกนี่สั่นฉิบหาย

พี่สุดหล่อกลับไปยืนตัวตรงอีกครั้ง แล้วสวมหมวกกันน็อก

เข้าที่ นั่นแหละที่พอจะท�าให้เรนหายใจหายคอคล่องขึ้นบ้าง

“ส่วนน้องก็อย่าเอาล้อรถไประเบิดเล่นข้างทางอีกล่ะ รีบ

กลับได้แล้ว ฝนตกแบบนี้ เด๋ียวจะไม่สบาย” คนฟังรีบพยักหน้า

ไวๆ แต่ละล้าละลังว่าควรจะรอพี่เขาไปก่อนดีมั้ย 

“ขึ้นรถสิ เร็ว พี่จะได้รีบไปเหมือนกัน”

“ครับๆ ขอบคุณนะครับ”

เรนรบีกลุกีจุอขึน้รถตามค�าสัง่ ยดัร่มเปียกๆ ไว้ท่ีวางเท้าข้าง
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คนขับ เหลือบมองกระจกส่องหลังอีกที แล้วพบว่าพี่ตัวสูงขึ้นไป

คร่อมเหนือบิ๊กไบค์คันงามแล้ว แต่ยังไม่ไป ซึ่งถ้าเขาไม่ได้คิดเอง

เออเอง ดวงตาด้านหลังหน้ากากหมวกกันน็อกก�าลังมองตรงมา

ที่รถของเขา ขณะที่สายฝนยิ่งตกหนักขึ้น จนรู้เลยว่าถ้าเขาไม่ไป

ก่อน พี่พลเมืองดีก็คงยังไม่ไปเหมือนกัน ดังนั้นเลยรีบสตาร์ทรถ 

แล้วบงัคบัให้มนัแล่นออกไปด้วยแววตาทีพ่ราววิบวับ ปากกลัน้ย้ิม

ไม่อยู่ 

เด็กหนุ่มมองกระจกส่องหลังอีกที แล้วพบว่าอีกฝ่ายยกมือ

ขึน้ท�านองลา จากนัน้กเ็ร่งเครือ่งบิก๊ไบค์สดุเท่ไปทางเบีย่งออกทาง

คู่ขนาน แล้วแล่นจากไป ส่วนเขาน่ะเหรอ...

“เท่ฉิบหาย!!!”

ท�าได้แค่ตะโกนลั่นรถอย่างตื่นเต้น รู้สึกว่าเพิ่งเห็นพระเอก

ขี่ม้าขาวตัวเป็นๆ ก็ครั้งนี้ แต่นี่เท่กว่า เพราะพระเอกปี 2018 ขับ

บิ๊กไบค์ Ducati เลยเชียวนะ!!!

ผู้ชายอะไรวะ โคตรเท่เลย!
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ตอนที่ 1

วันที่พำยุเข้ำ

“มึงงงงงง มึงได้ยินกูมั้ย พี่เขำเท่ฉิบหำยเลยสัส ตอนแรกกูงี้
กลัวสุดๆ ที่ได้ยินเสียงยางระเบิดดังปัง แถมยังมีใครไม่รู้มาเคาะ

หน้าต่างจนคิดว่า เหี้ยแล้วไง! กูจะโดนแทงแล้วรูดทรัพย์ม้ัย แต่

นอกจากพ่ีแกจะมนี�า้ใจ ฝีมอืข้ันเทพ จบัสองทกีเ็ปล่ียนล้อรถให้กไูด้

แล้วนะ หน้าตางี้ก็...”

“หล่อวัวตายควายล้ม พระเอกเกาหลีชิดซ้าย ยังกับเทวดา

ถูกถีบลงมาเกิด”

“อ้าว! มึงรู้ได้ไงวะ” 

“รู้สวิะ! กฟัูงมาสามรอบแล้ว แถมแต่ละรอบ มงึอพัเกรดซะ

กูนึกว่ารอบนี้พี่บิ๊กไบค์อะไรของมึงจะไม่ใช่คนแล้วไอ้เรน”

เรน หรือ นายวาเรน บุ้ยปากขัดใจทันทีที่ถูกเพื่อนขัด แต่ดู

เหมอืนเพือ่นสนทิจะไม่สนใจไยดี เพราะก้มหน้ากลบัไปอ่านการ์ตนู 

ในมือถือต่อหน้าตาเฉย จนคนที่อยากระบายความประทับใจอีก
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สักยี่สิบสามรอบกระโดดมาน่ังยองๆ หน้าโต๊ะเลกเชอร์ของเพื่อน 

สองมือเกาะขอบโต๊ะ จากนั้นก็เริ่มเขย่า

“ไอ้กาย มึงฟังกูหน่อยสิ กูอยากเล่าอะ กูอยากเล่า”

“มึงรู้ตัวมั้ยว่าน่าร�าคาญ”

“แล้วมึงรู้ตัวมั้ยว่าใจร้าย”

“เออ กูใจร้าย งั้นมึงก็ไประบายกับคนอื่นไป๊!”

พอเพื่อนไล่ เด็กหนุ่มก็ย่ิงเขย่าโต๊ะแรงขึ้น อยากเล่าเรื่อง

เฮียบิ๊กไบค์เต็มท่ี แต่ชักหม่ันไส้ไอ้เพื่อนใจเย็นของตัวเองที่มีการ

หันหน้าไปทางอื่น เอียงหน้าหลบ ตามองแต่หน้าจอโทรศัพท ์

มือถือ แถมพอจะแย่งเพือ่เรยีกร้องความสนใจ มนัดนัรูท้นั เอามอื

มายันหัวเขาอีกแน่ะ

“ไอ้สกาย!”

“ว่า?”

“มึงมันเพื่อนใจร้าย”

คนใจร้ายหนัมาสบตา แล้วเอ่ยประโยคท่ีท�าร้ายจิตใจย่ิงกว่า

“กูเข้าใจเลยว่าท�าไมมึงหน้าตาก็ดี แต่จีบสาวไม่ติดสักที”

“ไอ้สัส! อย่าซ�้าเติม!” วาเรนโอดครวญอย่างเจ็บปวด นี่ถ้า

ลงไปดิ้นกับพื้นได้คงท�าไปแล้ว ขณะที่ตวัดค้อนมองเพ่ือนอย่าง

เคอืงๆ ไม่ได้โง่ขนาดให้สกายมาแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยอกี

รอบ ก็เพราะนิสัยช่างตื๊อของเขาเนี่ยละที่สาวๆ บอกว่า...ร�าคาญ

ค่ะ

ไม่ใช่ว่าผู้หญิงชอบคนเอาใจใส่เหรอวะ ก็เนี่ย เอาใจใส่ทุก

อย่าง ถามสารทกุข์สกุดบิสารพดั ไลน์หาแทบทกุนาท ีแถมมเีรือ่ง

อะไรก็เล่าให้ฟังหมด มันน่าร�าคาญตรงไหน แบบนี้เขาเรียกว่า
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เอาใจใส่โว้ย ไม่มีใครเก่งภาษาไทยเหมือนกูสักคน 

พอเพือ่นออกอาการงอน สกายกถ็อนหายใจ ยอมเกบ็มอืถอื 

เข้ากระเป๋า มองตรงไปยังคนท่ีอมลมแก้มพอง อดไม่ได้ทีจ่ะกวาด

สายตามองตั้งแต่ขนคิ้วยันขนจมูก ซึ่งก็เหมือนกับทุกครั้งที่สกาย

ยนืยนัว่าอกีฝ่ายเป็นคนหน้าตาดี ก็เล่นตาโตแถมลกูตาด�านีใ่หญ่

กว่าพวกทีใ่ส่บิก๊อาย จมกูกก็�าลงัน่ารกั ปากสแีดงๆ แถมยังผวิขาว

จั๊วะตามประสาคนที่มีเชื้อสายจีน พอรวมกับรูปร่างเพรียวๆ บางๆ 

กับความสูงเกือบๆ ร้อยเจ็ดสิบ มันก็ท�าให้พวกผู้หญิงเหลียวมอง

ตามหลังได้ แต่...

“เออๆ จะเล่าอะไรก็เล่ามา”

“ง้ีสิวะ กูรู้ว่ามึงเพื่อนกู! มึงฟังนะ เมื่อวันก่อน รถกูยาง

ระเบิดว่ะ เสียงดังปังเลย รถนี่เซแซ่ดๆ กูนึกว่ากูจะไปยมโลกซะ

แล้ว แต่ที่กูรอดมาได้เนี่ยเพราะดวงล้วนๆ มีพระเอกขี่ม้าขาวมา

ช่วยว่ะมึง ตอนแรกกนูกึว่าโจรปล้นธนาคาร กเ็ล่นใส่หมวกปิดหน้า

ปิดตา แต่พอคิดไปคิดมา โจรที่ไหนขี่ดูคาติคันเป็นล้านวะ แถม

พอถอดหมวกออก แม่งเอ๊ย! หล่อโคตรพ่อโคตรแม่เลยมงึ แถมเท่

ฉบิหาย ยกล้อเส้นใหญ่ลงจากหลงัรถกหูน้าตาเฉย แถมท่ายกนี.่..”

มันคงหาสาวได้สักคน ถ้าไม่ใช่เพราะเป็นคนพูดมาก ช่าง

ตือ๊ทีจ่ะเอาให้ได้อะนะ แบบนีม้นัหาผวัมาเอาใจฟังเรือ่งเล่าของมนั

ยังง่ายกว่าหาเมียเลย

สกายคิดพลางเท้าคาง พยักหน้าหงึกๆ ทั้งที่เข้าหูซ้ายทะลุ

หูขวา เพราะวันนี้น่ะรอบที่ห้า แต่วันที่เกิดเรื่องน่ะ ไอ้เรนโทร.มา

ตอนเที่ยงคืน แถมเล่าละเอียดยิบ กว่าจะจบก็ตีสองเศษ ใส่ 

รายละเอียดถี่ยิบชนิดที่อยากถามมันเหลือเกินว่า ถ้าจะปลื้มเขา
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ขนาดนี้ ท�าไมไม่ขอเบอร์ไว้เลยล่ะ 

ไม่ส ิไม่ต้องถามก็รูน่ี้หว่าว่าไอ้เรนจะตอบว่าไง...เออ ท�าไม

มึงเพิ่งทักวะ กูน่าจะขอเบอร์พี่เขาไว้...มันต้องเป็นงี้แน่

“คุยอะไรกันอยู่เหรอ”

ขวับ!

“เปิ้ล!”

ทันใดนั้น คนที่ก�าลังเล่าน�้าไหลไฟดับ บรรยายท่าไขนอต

ยางรถยนต์ประหนึ่งคาวบอยควงปืนก็หุบปากฉับ เมื่อเสียงทักดึง

ขึ้นจากด้านหลัง ซึ่งพอเรนหันไปมอง เห็นว่าเป็นใคร เด็กหนุ่มก็

รีบยืนตัวตรง ร้องเรียกสาวน้อยในชุดนักศึกษาด้วยน�้าเสียงยินดี

สกายยืนยันว่าเขาเห็นมันส่ายหางริกๆ ให้เขาด้วย

ผู้หญิงตรงหน้าซึ่งก�าลังส่งยิ้มให้พวกเขาคือสาวสวยอันดับ

ต้นๆ ของรุน่ทีเ่กอืบจะได้เป็นดาวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ

ผู้หญิงคนนี้แหละที่เรนพยายามจีบมาสองเดือนเต็มตั้งแต่เริ่ม

เทอมสอง แต่ไม่เพียงสาวเจ้าจะไม่มีใจให้ สายตาที่มองมาสื่อว่า

เอ็นดู๊เอ็นดู

คนใจเย็นจึงฟันธงเงียบๆ เลยว่าจบที่เพื่อน เขาให้มากสุด 

แค่น้อง แห้วแดกแน่นอน

“เปิ้ลมีอะไรกับเราหรือเปล่า”

“เปล่าอะ เรามีกับกาย”

“เฮ้ย! นี่มึงคิดตีท้ายครัวเพื่อนเหรอวะ!”

ตท้ีายครวัเขาใช้กบัคนท่ีมีความสัมพันธ์เกนิเพ่ือน แต่มงึน่ะ

เป็นได้แค่หมาวิ่งไล่เห่าเครื่องบิน

สกายมองตอบเพื่อนเช่นนั้น ก่อนจะหันกลับไปหาสาวสวย
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“เปิ้ลมีอะไรหรือเปล่า”

“เรื่องกิจกรรมรุ่นเดือนหน้าน่ะ กายมีแบบฟอร์มเอกสาร

เก่าๆ ของพวกรุน่พีม่ัย้ เราไม่อยากไปขอเอง ขีเ้กยีจเจอพีส้่ม เดีย๋ว

โดนด่าอีกว่าแค่นี้ก็ไม่รู้จักท�าเอง ช่วงนี้อารมณ์ไม่ดีด้วย งานสุม 

น่ะ” คนมีพี่ชายในสโมสรคณะว่าเช่นน้ัน แบบที่คนฟังพยักหน้า

หงึกๆ

“น่าจะมนีะ เมือ่เดอืนทีแ่ล้วเจอพีพ่าย ุเลยได้พวกแบบฟอร์ม

เอกสารส�าคัญๆ มาหมดเลย” รองประธานรุ่นของปีหนึ่งตอบ แต่

สิง่ทีท่�าให้หญงิสาวพุง่เข้ามาคว้าขอบโต๊ะเหมือนจะไม่ใช่เรือ่งทีข่อ

ในตอนแรก แต่เป็น...

“กายเจอพี่พายุด้วยเหรอ! พี่พายุคนนั้นอะนะ!!!”

“ถ้าหมายถึงพายุคนนั้น ก็น่าจะพายุเดียว”

“จริงอะๆ! เจอได้ยงัไง พีเ่ขาจบไปแล้วนี ่อจิฉาอะ เรากอ็ยาก

เจอ!” เปิ้ลร้องอย่างตื่นเต้น ขณะขยับหน้าเข้ามาชิดเพื่อน ชนิดที่

เรนเองก็ตากระตุก อยากจะเข้ามาจับแยกหรอก แต่กลัวโดนสาว

ด่า ทัง้ทีน่กึขุน่ใจข้ึนมาทันทีท่ีไอ้พีพ่ายุอะไรน่ีท�าให้สาวทีห่มายตา

ตื่นเต้นได้เพียงนี้

“เปิ้ล ใกล้ไป”

“แหะๆ โทษที เราตื่นเต้นมากไปหน่อย”

“ไม่เป็นไร เราเข้าใจ” 

“แต่กูไม่เข้าใจว่ะ พายุคือใคร”

ขวับ!

พอเรนถามจบ สายตาทั้งสองคู่ก็หันมามองเป็นตาเดียว 

แถมยังมองแบบประณามหยามเหยียดว่าไปนอนหลบอยู่ในซอก
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ตึกมาหรือไง ถึงไม่รู้จักพี่พายุคนที่ว่า ซึ่งก็อยากจะอ้าปากโวยอยู่

หรอก แต่...

“พี่พายุคนที่พวกอาจารย์ชอบพูดถึงบ่อยๆ ในคาบไง คนที่

ได้รางวัลชนะเลิศงานประกวด AsiaStar Award แถมยังเป็น

ตัวแทนประเทศได้ส่งงานเข้าประกวดในระดับ World Star ได้ที่

สองเชียวนะ ที่สอง แถมที่ได้ที่สองเพราะมีข่าวว่าต้องช่วยงานที่

บ้านจนไม่มีเวลาทุ่มให้งานประกวด”

“คนทีเ่ป็นประธานคณะเราสามปีซ้อน พวกสโมฯ ทกุคนรูจ้กั

พี่พายุกันทั้งน้ัน เขาว่างานอะไรท่ีผ่านมือพ่ีพายุ ออกมาเนี้ยบ 

ทุกงาน อ้อ! แถมยังเป็นเดือนมหา’ลัยตอนอยู่ปีหนึ่งด้วยนะ”

“นั่นแหละที่ส�าคัญ เพราะพี่เขาหล่อมากกกกกก”

เป้ิลส่งเสยีงวีด้ว้าย ยกสองมอืขึน้จบัแก้มอย่างปลืม้ปริม่สุดๆ 

มาดเมิดขาดกระจุย

“เรนคดิดสู ิพีช่ายเราไม่เคยชมใครให้ฟังยงัปลืม้พีพ่ายแุทบ

เป็นแทบตาย เล่าเรื่องพี่พายุกรอกหูเราตั้งแต่เข้ามาปีหนึ่ง แล้วนี่

ตอนนี้พี่ส้มอยู่ปีสี่แล้ว เรื่องเดียวที่ท�าให้พี่เรายอมโงหัวขึ้นมาจาก

งานคอืการชวนคยุเรือ่งพีพ่ายเุลยนะ ทีเ่ราอยากมาเรยีนทีน่ีเ่หมอืน

พีก่เ็พราะพีพ่ายทุีพ่ีเ่ล่าให้ฟังเนีย่ละ เสยีดายท่ีพอเข้ามา พ่ีเขากจ็บ

ไปแล้ว” คนพูดว่าอย่างเสียดายสุดๆ และนั่นก็ท�าให้เรนเผลอ...

“พี่ชายเปิ้ลเป็นเกย์ปะ ชื่นชมอะไรนักหนาวะ”

ซวยละ!

คน (แอบ) หงึหลดุปากอย่างไม่น่าให้อภยั ซึง่ท�าให้หญงิสาว

ตวดัสายตามามองอย่างไม่เชือ่สายตา ขณะท่ีบรรยากาศรืน่เรงิใน

ตอนแรกกลายเป็นมาคเุตม็ขัน้ ท�าเอาคนพดูเก่งเองกแ็ก้ตวัไม่ออก 
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ก็มันหงุดหงิดนี่หว่า อะไรจะปลื้มหมอนั่นขนาดนั้น แถมไอ้

เพื่อนสนิทพูดน้อยก็เสือกชมเปาะไม่ขาดปาก ทีเพ่ือนมันไม่เห็น

ชมงี้เลย

คนที่แปลงร่างเป็นหมาหัวเน่าเหลือบไปมองสกาย และนั่น

ก็ท�าให้รองประธานรุ่นถอนหายใจเฮือก

“กูว่า ถ้าพี่ส้มเป็น มึงก็เป็นก่อนแล้วละไอ้เรน เมื่อกี้มึงยัง

ชมเฮียบิ๊กไบค์ไม่ขาดปากอยู่เลย อีกนิดกูก็นึกว่ามึงอยากได้เขา

เป็นผัวแล้ว”

“เฮ้ย! กูแค่ชื่นชมโว้ย!”

“เออ ง้ันพวกกกูแ็ค่ชืน่ชมพีพ่ายเุหมอืนกนั...อย่าถอืสาอะไร

ไอ้เรนเลยเป้ิล ช่วงน้ีมันปากเปราะ” สกายแก้สถานการณ์ให้ อย่าง

ที่เรนเองก็คันปากยิบๆ อยากจะตอบโต้อยู่หรอก แต่เห็นสาวเจ้า

มองมา เขาก็ท�าได้แค่ไหล่ห่อ ช้อนตามองอย่างอ้อนๆ ท�านอง 

ยกโทษให้ผมเถอะ

“ช่างเหอะ เราไม่ได้โกรธท่ีเรนว่าพี่ส้มเป็นเกย์หรอก ตรง

กันข้ามต่างหาก”

“หืม?” เรนทวนถาม

“กถ้็าพีพ่ายจุะเอาพีส้่ม เราจะยกพีช่ายให้เลย แต่ทีเ่ราเคอืง

เพราะเรนพูดเหมือนพี่พายุไม่น่าชื่นชมต่างหาก...ยังไงถ้าได้แบบ

ฟอร์มแล้วส่งเข้าไลน์เราได้เลยนะกาย” เปิ้ลว่ารวดเดียวจบ แล้ว

ร่างบางกห็มนุตวั ก้าวฉบัๆ ตรงดิง่ไปยงักลุม่สาวๆ ด้านหน้า ปล่อย

ให้เรนยกมือค้างกลางอากาศ

นี่กูไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยสินะ

“กูมีสองค�าจะบอกมึงว่ะเรน” สกายย่ืนหน้ามาข้างหูเพื่อน
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ที่ก�าลังมองสาวสวยตาละห้อย แล้วเน้นหนัก

“นกว่ะ”

“ไอ้เหี้ยกาย!!!” คนฟังแทบจะพุ่งกลับมาเขย่าคอด้วยสีหน้า

แค้นเคือง แต่ที่แค้นยิ่งกว่า...ไอ้พี่พายุ!

ไม่รู้ละว่าเด่นดังมาจากไหน แต่อย่าให้เจอหน้านะมึง กูจะ

ด่าให้ยับเลย หน็อย มึงหล่อยังไงก็สู้เฮียบิ๊กไบค์ของกูไม่ได้หรอก!

กลุ่มเมฆสีด�ำทะมึนเคลื่อนตัวมำปกคลุมทั่วกรุงเทพมหำนคร 
ปล่อยสายฝนเย็นบาดผิวลงมารินรดผืนดินด้านล่าง สายฟ้าแลบ

แปลบปลาบ ตามมาด้วยเสียงก้องค�าราม ขณะท่ีสายลมก็พัด

กระแทกหน้าต่างร้านอาหารดังกึกๆ

อย่างนี้ไม่ใช่แค่ฝนตก แต่เขาเรียกพายุเข้า แถมมาเข้า 

วันนี้ซะอีก

“เอ้า พวกน้องไม่กินหน่อยเหรอ”

“หนูไม่กินเหล้าค่ะพี่”

“ผมขับรถมาครับ”

“เอาน่า นิดนึง”

วนัทีเ่หล่าสายรหสันดัรวมตวักนัมาเลีย้งรุน่น้องปีหนึง่ ไม่ใช่

แค่ตั้งแต่ปีห้าลงมาด้วย แต่น่ีมีกระท่ังสายรหัสเมื่อยี่สิบปีก่อน  

แบบน้ีจะไม่ให้เรนเกรง็ได้ยงัไงล่ะ ดีท่ีพวกเขานดักนัทแีบบสายโค 

เลยมีเพื่อนร่วมรุ่นมาด้วย แต่หากถามเรื่องระดับความสนิทให้

ศูนย์ถึงสิบ เด็กหนุ่มให้ติดลบเลยเอ้า

เขากับเพื่อนที่อยู่สายโคเดียวกันเป็นเพื่อนคนละกลุ่ม แม้

จะเรียนด้วยกันมาสองเทอมแล้ว แต่ก็แทบไม่ได้คุยกันเลย แถม
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อีกฝ่ายเป็นผู้หญิงที่เอาแต่ก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์ พวกรุ่นพี่

เลยมาคะยั้นคะยอให้เขากินแทน ซึ่งถ้าไม่ได้ขับรถมาก็อยากจะ

กรึ๊บอยู่หรอกนะ 

“อย่าไปแกล้งน้องมันสิ เดี๋ยวก็โดนเด็กด่าหรอก”

“เฮ้ยพี ่ผมไม่กล้าหรอกครบั” เรนรบีแย้ง ส่ายหน้ายนืยนัว่า

ไม่กล้าล่วงเกินสายรหัสท่ีเคารพรัก จนพวกรุ่นพ่ีหัวเราะครืนกัน

ขึ้นมา

“ไม่ๆ พวกพี่ไม่ได้หมายถึงเรน หมายถึงเจ้าเด็กอวดดีอีก

คนต่างหาก”

“ว่าน้องมันอวดดี ได้ข่าวว่าตอนมันเรียนจบ แย่งตัวมันไป

ท�างานกันฉิบหายเลย” 

“อ้าว! ใครก็รู้ว่ามันเป็นเพชรน�้างาม พูดแล้วก็เสียดาย มัน

ปฏิเสธข้อเสนอหมดเลย”

“เออ ท�าไมวะ ได้ข่าวว่าพี่เสนอเงินเดือนให้มันสูงกว่าเด็ก

จบใหม่โขเลยนี่” 

เรนมองซ้ายขวาอย่างสนใจ เพราะดเูหมอืนทัง้โต๊ะก�าลงัหนั

มาสนใจบทสนทนานี ้แถมพีท่ีบ่อกว่าเสนอเงนิเดอืนอะไรนัน่กเ็ป็น

สถาปนิกรุ่นใหญ่ระดับหัวหน้า ก่อนหน้าน้ีได้ยินพ่ีเขาเล่าว่าเงิน

เดอืนเท่าไหร่กย็งัมแีอบสะดุง้ จนชกัสงสยัว่าก�าลงัพูดถงึใครกนัอยู่

ขณะที่พี่แกก็หัวเราะออกมาเสียงดัง ตาพราวด้วยความ

ขบขัน

“มันบอกไม่อยากเป็นเด็กเส้นว่ะ”

เท่านั้นแหละ เสียงหัวเราะก็ดังครืนขึ้นมาทั้งวง

“โอ๊ย! อย่างเจ้าเด็กนั่นถึงจะเส้น ก็เส้นคุณภาพละวะ”
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“ก็สมเป็นมันดีนะพี่”

“พูดอีกก็ถูกอีก เคยง้อใครที่ไหน”

“อวดเก่งฉิบหาย แต่พวกมึงก็รักมันฉิบหายเหมือนกัน”

“มันเป็นเจ้าชายเลยเชียวนะ ใครจะเกลียดมันลง”

ท่ามกลางบทสนทนาที่ก�าลังครื้นเครง คงมีเพียงวาเรนคน

เดียวที่ก�าลังท�าหน้าหมางง เพราะแม้แต่เพื่อนร่วมรุ ่นยังเก็บ

โทรศัพท์เข้ากระเป๋า ฟังพวกรุ่นพี่อย่างตั้งใจ แล้วด้วยความเป็น

คนไม่เก็บข้อสงสัยนาน เขาเลยสะกิด

“พี่ๆ พี่พูดถึงใครอะครับ”

“อ้าว! เรนไม่รู้จักคนดังเหรอ”

“พอเรนเข้าปีหนึ่ง พี่เขาก็จบไปแล้วน่ะครับ” พี่ปีห้าเป็นคน

แก้ตัวแทน 

“แต่ได้ข่าวว่ามันยังวนเวียนอยู่ที่คณะบ่อยๆ นี่ อาจารย์

อยากให้มันรับทุนต่อโทจะเป็นจะตาย แต่เห็นว่าปฏิเสธ”

“ก็มาบ้างครับ แถมมาถูกเวลาทุกครั้งเลย หนก่อนได้ข่าว

ว่าพวกสโมฯ ปวดหัวกับงบคณะเพราะเคลียร์กันไม่ลง พี่แกมา 

ทีเดียว เรื่องจบภายในครึ่งชั่วโมง ข้างนอกเขาเรียกกันว่าเจ้าชาย

แห่ง’ถาปัตย์ แต่พวกสโมฯ มนัแอบเรยีกลบัหลงัว่าเทพผูโ้ปรดสตัว์ 

บูชากันเหนือหัวทุกคน”

“ขนาดนั้น?”

“เออ ขนาดนั้นแหละพี่”

“งั้นเดี๋ยวมันมาแล้วต้องแซ็ว”

เรนหันไปมองสภาพอากาศภายนอกร้านแล้วยิ้มแหย 

เพราะหากเขาไม่เข้าร้านก่อนพายุมา เขาคงโทร.มาขอโทษแล้ว 
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กลับไปนอนตพีงุอยูบ้่านแล้ว แต่กอ็กีนัน่แหละ คดิอกีทใีครจะกล้า 

เขาปีหนึง่ นีส่ายรหัสทุกรุน่ ขืนท�าให้รุน่พีไ่ม่พอใจ เส้นทางอนาคต

นี่ริบหรี่เห็นๆ ขนาดรุ่นพี่ที่พูดถึงนี่ท่าทางจะเก่ง คงไม่แคร์หรอก 

ท�าไมกูอดนึกถึงไอ้พี่พายุอะไรนั่นไม่ได้วะ

ทันใดน้ัน เรื่องท่ีคุยกับเพื่อนเมื่อสัปดาห์ก่อนก็แวบเข้ามา

ในหัว แต่วาเรนก็ส่ายหน้า ปัดมันออกจากใจ ในเมื่อแต่ละรุ่นมี

กันตั้งเท่าไหร่ คงไม่ซวยมาเจอคนที่เกลียดขี้หน้าตั้งแต่ได้ยินชื่อ

ครั้งแรกหรอก

เปรี้ยง!

“วร้าย!”

“ตกแรงน่าดูเลย”

สายฟ้าฟาดเปรี้ยงเสียงดัง สายฝนพัดกระหน�่าโหมเข้ามา

ไม่มีทีท่าว่าจะหยุด จนเด็กหนุ่มอดสงสัยไม่ได้ว่าจะได้กลับบ้าน 

กี่โมง

“พายุโหมขนาดนี้ สงสัยฟ้าเป็นใจเปิดม่านต้อนรับคนมา

สายซะละมั้ง”

ปัง!

วาเรนสะดุดกับค�าพูดของรุ่นพี่คนหนึ่ง แต่เขาสะดุ้งโหยง

มากกว่า เมื่อจู่ๆ ประตูร้านที่อยู่พอดีสายตาเปิดผางออกเสียงดัง 

พร้อมกับสายฟ้าที่ฟาดเปรี้ยงเป็นฉากหลัง ดูน่ากลัวเสียจนตัวสั่น

ขึน้มาชัว่แวบหนึง่ แต่ความกลวันัน้กแ็ปรเปลีย่นเป็นตกตะลงึ และ

ความตกตะลึงนั้นก็ท�าให้อ้าปากกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ

ตอนนี้แสงไฟส่องให้เห็นหน้าของลูกค้าที่ก้าวเข้ามาใหม่ 

และนั่นแหละที่ท�าให้เรนเกือบจะผุดลุกขึ้นมาชี้หน้า
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ผูช้ายคนทีก่�าลงัขยีผ้มยาวประบ่าลวกๆ ปาดน�า้ท่ีเกาะพราว

บนใบหน้าหล่อเหลาทิ้ง แล้วปัดไล่น�้าที่ชื้นเต็มช่วงบ่าของเสื้อเชิ้ต

สีอ่อนดูคุ้นเคยมาก เหมือนเพิ่งเจอกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เพียงแต่

วนัน้ีไม่มีหมวกกนันอ็กสดุเท่ มเีพยีงใบหน้าคมคาย ไม่มเีสือ้หนงั

สีเข้ม มีเพียงเรือนกายเซ็กซี่ที่เห็นแวบๆ ผ่านเสื้อเปียกน�้า แต่เรน

จ�าได้

“เอ้า ปรบมือให้คุณพายุที่พาพายุมาให้พวกเราหน่อยเร็ว”

หะ! พายุ

เรนเกือบจะลุกขึ้นแล้ววิ่งไปหาผู้มีพระคุณแล้วนะ ถ้าไม่ใช่

เพราะพี่ที่น่ังข้างๆ แซ็วเสียงดัง จนหันกลับมามอง แล้วก็เหลียว

กลับไปอีกครั้ง เมื่อความจริงก�าลังกระแทกเข้าเต็มหน้า

“มาสายสุดเลี้ยงนะเจ้าพายุ”

“ไอ้พาย ุรูม้ัย้ว่าเขานดักนักีโ่มงกีย่าม น่ีเขาจะกลบักนัหมด

แล้ว”

“หวัดดีครับพี่พายุ โห! ขนาดเปียกๆ พี่ยังหล่อเหมือนเดิม

เลย”

“แต่พี่ไม่ต้องเอาพายุมาสมชื่อก็ได้นะ แล้วพวกผมจะกลับ

ไงล่ะ”

คราวน้ีแหละ พายุ พายุ และพายุ บินว่อนรอบหัวของเรน

เลย อีกทั้งเพื่อนสาวร่วมรุ่นที่นั่งอยู่อีกฝั่งก็ลุกขึ้นทันที แถมก้าว

ไวๆ เข้าไปหาคนมาใหม่ ยกมือไหว้ด้วยท่าทางอ่อนน้อม ผิดกับ

แม่สาวขี้เบื่อที่กดมือถือยิกๆ เมื่อครู่ลิบโลก

ปึง!

“พี่คือพายุ!!!”
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ทันใดนั้น เรนก็กระแทกฝ่ามือลงบนโต๊ะดังปัง ผุดลุกขึ้น 

ตะโกนถามเสียงดัง จนทุกสายตาหันมามองเป็นตาเดียว รวม

ทั้งคนดังที่มาสายด้วย

คราวนีต้าสบตา จนเรนคิดว่าอกีฝ่ายจ�าเขาได้ชวัร์ รมิฝีปาก

ก็ก�าลังจะยกขึ้นอย่างยินดีแล้ว แต่...

“ใช่ครับ พี่ชื่อพายุ แล้วน้องเป็นใคร”

วินาทีนั้น วาเรนก็ได้ยินเสียง เพล้ง! ดังสนั่นหวั่นไหวเลย

เชียวละ

เนี่ยนะพี่พายุ เนี่ยนะ คนนี้อะนะ!
เรนแทบจะยกมอืมากดัเลบ็แก้เครยีด หลงัจากใช้มนัปิดหน้า

ไปสามนาทีเต็มๆ เพราะเขาดันแสดงท่าทีว่ารู้จักอีกฝ่าย แต่พอ

ทางนั้นจ�าไม่ได้ ก็อายจนแทบจะมุดโต๊ะหนี ดีที่คนอื่นไม่ได้ติดใจ 

อาจเพราะพุ่งความสนใจไปที่คนมาใหม่

ฮึ! สงสัยดังมากจนใครๆ ก็รู้จักตัวเอง แต่ตัวเองไม่จ�าเป็น

ต้องจ�าเขาได้ก็ได้สินะ

เด็กหนุ่มคิดอย่างพาลๆ ขณะเหลือบไปมองคนที่นั่งอยู่อีก

ฝั่งของโต๊ะ เขามั่นใจในความทรงจ�าตัวเองเลยว่าดวงตาคมกริบ

เหมือนตาเหยี่ยวแบบนี้ จมูกโด่งได้รูปเช่นนี้ และริมฝีปากบางที่

เข้ากับกรอบหน้าคมๆ ต้องเป็นคนเดียวกับที่ช่วยเขาเมื่ออาทิตย์

ก่อนแน่

หล่อวัวตายควายล้มแบบนี้ คงไม่บังเอิญหน้าเหมือนกัน 

เด๊ะๆ หรอก

เฮือก!
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ร่างเล็กก�าลังคิดอยู่ดีๆ อีกฝ่ายก็หันมาสบตาพอดีเป๊ะ บ้า

ชะมัด! ทั้งที่ควรจะหงุดหงิด เกลียดขี้หน้า อยากจะอ้าปากด่าที่

บังอาจเป็นไอ้พี่พายุคนนั้น เขากลับหลบสายตา ใจสั่นขึ้นมาซะ

เฉยๆ แล้วอาการแบบนี้มันน่าสมเพช!

มงึอย่าท�าตวัเหมอืนแอบชอบพีเ่ขาได้มัย้ แค่ตดิค�าขอบคณุ

เขาต่างหาก

เรนปลอบใจตัวเอง ท�าไงได้ ก่อนหน้านี้ชื่นชมสุดๆ พอมารู้

ว่าเป็นคนคนเดียวกับที่ท�าให้เขากลายเป็นหมาหัวเน่า สาวไม่แล 

เพื่อนไม่สน มันก็เลยเป็นความรู้สึกก�้ากึ่งว่าควรจะเกลียดหรือ

ปลืม้ด ีแต่ด้วยความทีป๊่าม้าสอนมาด ีตดิหนีบ้ญุคณุต้องทดแทน...

งั้นขอบคุณก็ได้ละมั้ง...

เด็กหนุ่มเหลือบมอง

ขวับ!

อย่าหันมาสบตากูพอดีเด๊ะสิวะ!

คนท�าใจกล้าก้มหน้ามองโต๊ะอีกครั้ง แล้วพอเงยหน้าไป

สบตากเ็จอตาคมเข้าให้อกี พอครัง้ทีส่าม คนทีค่ดิว่ามนษุยสมัพันธ์

ดีก็เอาแต่ก้มหน้าก้มตา ไม่พูดจากับใครไปเสียเฉยๆ 

ยอมรับก็ได้...กูเขิน!

สุดท้ำย นำยวำเรนก็ไม่อำจเอ่ยปำกขอบคุณเฮียบ๊ิกไบค์ได้
ตามใจคิด เพราะพอรวบรวมความกล้าเดินไปหา ก็มีพี่สักคนเดิน

ตัดหน้าเข้าไปคุยกับพี่พายุก่อน แถมที่ส�าคัญ เจ้าเพื่อนสาวร่วมรุ่น

ก็แปลงร่างเป็นตุ๊กแกเกาะติดพี่พายุได้ยังไงก็ไม่รู้ นี่พอหันไปอีกที 

ก็เจอเจ๊แกนัง่ชิดเอานมถรูุน่พีเ่สยีอย่างนัน้ จนได้แต่แอบกลอกตาบน
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ขออภัย แต่...แรดเหี้ย

“เออ ช่างแม่งมันเหอะ พี่เขาจ�าไม่ได้ จะไปขอบคุณท�าห่า

ไรวะ จบๆ ไปเหอะ กลับบ้านๆ” เรนพึมพ�ากับตัวเอง ปิดประตูรถ

ดังปัง แต่อดไม่ได้ที่จะเหลือบมองไปทางหน้าร้าน 

นี่เขาพยายามเดินแบบเต่าคลานที่สุดแล้ว ชนิดที่ร้านแทบ

จะปิดไฟไล่ พวกรุน่พีค่นอืน่แยกย้ายกนัไปคนละทาง แต่กไ็ม่เหน็

แม้แต่เงาของพี่พายุ

ออกมาตอนไหน หรือว่าไปต่อแล้ว

“ช่างเหอะ ไม่ใช่เรื่องของกู” เด็กหนุ่มสั่นหน้า ขยี้หัวแรงๆ  

ขี้เกียจคิดแล้วว่าเฮียบ๊ิกไบค์สุดเท่ท่ีท�าให้พูดถึงเป็นวรรคเป็นเวร

มาทั้งอาทิตย์จะไปต่อกับเพื่อนเขาหรือไม่ ตัดสินใจว่ากลับบ้าน 

ดีกว่า ว่าแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ แต่...

แกร๊กๆ...กึก!

“เอ๋!” เรนอุทาน แต่ใจเริ่มตกไปที่ตาตุ่ม

“ไม่เป็นไร ลองอีกที อาจจะเครื่องกระตุก”

วาเรนสตาร์ทเครื่องใหม่

แกร๊กๆ...กึก!

อีกคร้ังที่เสียงรถดังแปลกๆ พอมองไปยังแผงหน้าปัดก็พบ

เครื่องหมายอะไรไม่รู้แดงเถือกเต็มไปหมด คราวนี้แหละ ใจหล่น

หายต๋อมไปเลย

ตอนน้ีกูเปลี่ยนยางล้อรถเป็นแล้วนะ (เพราะป๊าสอน) แต่

ถ้าอย่างอื่นพัง กูก็ตายเหมือนเดิม!

เปาะแปะ เปาะแปะ...

อีกครั้งที่พายุซึ่งเหมือนจะพัดผ่านไปเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อน 
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ก�าลังปล่อยสายฝนลงมากระทบกระจกรถ จนเรนเอาหัวโขกกับ

พวงมาลัยดังปึงๆ

“ซวยได้ซวยด ีซวยสดุๆ นีก่ไูม่มดีวงเรือ่งรถหรอืไงวะ ไอ้เรน

เอ๊ยไอ้เรน”

เด็กหนุ่มด่าตัวเองไปพลางโขกหัวกับพวงมาลัยรถไปด้วย 

แล้วก็บ้าชะมัด! เมื่อ...

ปรี๊นนนนนนนนน

“โอ๊ย! ไอ้หวับ้า!” เขาดนัโขกเข้าทีแ่ตรจนมันส่งเสียงดงัสน่ัน

หวั่นไหวไปทั่วลานจอดรถที่เหลือรถเพียงไม่กี่คัน มองจากสภาพ

แล้ว พวกรุ่นพี่กลับกันไปหมดแล้วแน่ๆ ซึ่งหากขยายความอีก

หน่อย...ปะป๊ากับหม่าม้าสุดที่รักก็เพิ่งบินไปยุโรปเมื่อเที่ยง

หัวเดียวกระเทียมลีบของจริงแล้วละ

เรนหยบิโทรศพัท์ขึน้มาไล่หาเบอร์คนทีพ่อจะช่วยเขาได้ ไม่

คดิจะลงไปเปิดฝากระโปรงรถให้เสยีเวลา เพราะดไูปกไ็ม่รูอ้ยู่ดว่ีา

พังตรงไหน หาเบอร์คนมายกรถยังง่ายกว่า 

ก๊อก ก๊อก ก๊อก

อีกครั้งที่เด็กหนุ่มได้ยินเสียงเคาะหน้าต่าง ซึ่งครั้งนี้ไม่มี

อาการสะดุ้งสะเทือน เพราะหันกลับไปมองด้วยความตื่นเต้น 

เหตกุารณ์หนก่อนลอยแวบเข้ามาในหวั และครัง้นี.้..ดวงตาคมกรบิ

ประดุจเหยี่ยวก็มองลงมา

“พีพ่าย!ุ” เรนเปิดประต ูร้องเรยีกอย่างดใีจ มองคนทีย่นืกาง

ร่มอยู่ใกล้ๆ

เห็นมั้ย เท่สัสๆ กูปลื้มน่ะถูกแล้ว

“เป็นอะไรหรือเปล่า พี่ได้ยินเสียงแตร”
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“รถเสียครับพี่ ก่อนหน้านี้ยังดีๆ อยู่เลย จู่ๆ ก็สตาร์ทไม่ติด 

พี่พายุช่วยผมด้วยนะครับ” คนพูดว่าอย่างลืมตัว ส่งยิ้มอย่างมี

ความหวงั เพราะเหน็ว่าหนก่อนอกีฝ่ายช่วย ครัง้นีก้ต้็องช่วยเหมอืน

กัน จนเผลอขอร้องเสียงอ้อน กะพริบตาขอความเห็นใจอีกหน่อย

แต่ใบหน้าหล่อเหลาที่เคยมีรอยยิ้มให้กลับนิ่งสนิท

ท�าไมมองกูงั้นวะ เออ หรือต้องขออีก

“นะครับพี่พายุ ผมรู้ว่าพี่พายุเก่งเรื่องรถ”

หนก่อนเปลี่ยนล้อรถฟึ่บๆ! เสร็จ

ทว่า...

“พี่เข้าใจแล้ว”

“ครับ?” เรนทวนค�าอย่างงุนงง แล้วก็ต้องงงยิ่งกว่า เมื่ออีก

ฝ่ายก�าลังกระตุกยิ้มมุมปาก

“น้องเรนใช่มั้ย”

“ครับ ผมชื่อเรน”

เรนพยักหน้าแรงๆ มองอย่างมีความหวัง ไร้ซึ่งความระแวง 

ยิง่รูแ้ล้วว่าร่างสงูเป็นรุน่พีร่่วมหาวทิยาลยั จนปล่อยให้อกีฝ่ายโน้ม

หน้าลงมาจนแทบจะชิดกับเขา ลมหายใจอุ่นๆ ปะทะปลายจมูก 

แต่เด็กหนุ่มคิดเพียงว่าพี่พายุคงก้มลงมาดูแผงหน้าปัดรถ ก็เลย

หันไปมองบ้างเพื่อปิดบังเสียงในอกที่เต้นแรงขึ้น

หล่อไป ใกล้ไป 

แต่ความเขินอายก็ปลิดปลิวไปจากหัวใจ เมื่อ...

จุ๊บ!

“ถ้าคิดจะอ่อยพี่ ทีหลังก็ท�าให้เนียนกว่านี้นะ”

ปลายจมูกโด่งฝังเข้าท่ีซกีแก้ม พร้อมกบัเสยีงนุม่ทุม้กระซบิ
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รมิห ูและนัน่กท็�าให้สายฝนตวัน้อยๆ อ้าปากพะงาบๆ ตกใจสดุขดี

เมื่อกี้พี่พายุว่าอะไรนะ!
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ค่ำตอบแทน

แม้ฝนจะตกต่อเนื่องกันมำหลำยช่ัวโมงแล้ว ก็ยังไม่มีทีท่ำว่ำ 
จะหยดุ มีเพียงทเุลาความรนุแรงจากพายรุะดบัท่ีท�าให้ร่มหักมาเป็น

ปล่อยซู่ซ่าเสียงดังน่าหนวกหู ซึ่งมันไม่ได้รบกวนจิตใจของเรนเลย

สักนิด เมื่อเทียบกับประโยคก่อนหน้านี้ กับสัมผัสอุ่นข้างแก้มจาก

รุ่นพี่อีกคน

เมื่อกี้เสียงฝนดังกลบจนหูเพี้ยนใช่มั้ยวะ

เดก็หนุม่ยงัพยายามปลอบใจตวัเอง ขณะก�าร่มแน่นขึน้ ยนื

ห่างจากผู้ชายตัวโตที่ก�าลังก้มๆ เงยๆ อยู่ตรงกระโปรงรถอย่างไม่

แน่ใจ

เมื่อครู่ พอพายุเอ่ยประโยคนั้นจบ อีกฝ่ายก็เอื้อมมือผ่าน

หน้าไปดงึฝากระโปรงให้เปิดออก จากนัน้กด็เูครือ่งยนต์ให้เหมอืน

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น มีเพียงเจ้าของรถที่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูก จะ

เถียงว่าไม่ได้อ่อย อีกฝ่ายก็ไม่รอฟัง รู้ตัวอีกทีก็ตอนที่พี่แกบอก 
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ให้ลุก เพราะจะลองสตาร์ทเครื่องดู

คนที่ยืนยันว่าไม่ได้อ่อยเลยถูกไล่ลงมายืนนอกตัวรถ ทั้งที่

ยังไม่ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหา

“ฟังผิดแน่” เรนพึมพ�า

ใช่ เขาฟังผิดแน่ๆ ในเม่ือพี่พายุคือคนเดียวกับเฮียบิ๊กไบค์

แสนเท่ เป็นรุน่พีท่ีใ่ครๆ กเ็คารพและนบัถอื อกีฝ่ายจะพูดจาหมาๆ 

แบบนัน้ได้ยงัไง อาจจะว่าเขาอ่อนทีแ่ค่นีก้ซ่็อมเองไม่เป็นสินะ เออ 

อ่อนกับอ่อย อาจจะหูเพี้ยน

เรนเริม่ย้ิมออก จังหวะเดียวกับท่ีรุน่พ่ีหนัมาสบตา แล้วกบ้็า

ชะมัดที่เขาหลุบตาหนีอีกครั้ง

มึงจะหล่อไปไหน กูใจสั่นหมดแล้วเนี่ย

“หม้อน�้ารั่ว แล้วฟังจากเสียง ไดสตาร์ทคงมีปัญหา วันนี้คง

ต้องจอดไว้นี ่ตอนนีค้งไม่มอีูไ่หนยอมฝ่าฝนมายกรถให้หรอก ต้อง

รอพรุ่งนี้เช้า...ถ้าน�้าไม่ท่วมกรุงเทพฯ ละก็นะ”

คนฟังใจหล่นไปท่ีตาตุ่ม เผลอก้มลงมองพ้ืนลานจอดรถ 

ที่น�้านอง ซึ่งถ้าฝนยังตกทั้งคืน ไม่ต้องให้เทพธิดาส�านักไหนมา 

ฟันธงก็รู้ว่าไม่มีอู ่ไหนยอมฝ่าน�้าท่วมมายกรถให้เขาหรอก ที่

ส�าคัญ...เขาไม่รู้จักอู่สักแห่ง

“งั้นพี่ไปแล้วนะ”

หมับ!

“เดี๋ยวพี่ อย่าทิ้งผมไว้งี้สิ!”

พอสถานการณ์ฉุกเฉิน เรนก็ลืมไปหมดแล้วว่าเพิ่งฟังอะไร

มา รบีพุง่ไปจบัมอือกีฝ่ายเอาไว้แน่น เงยหน้ามองด้วยสายตาแบบ

ลูกหมา 
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ขณะที่พายุก็กดสายตามองมือที่ถูกจับเอาไว้ จนเรนรีบ

ปล่อยมือ

“พี่มีอู ่ไหนแนะน�ามั้ยครับ เอาแค่พอจะมายกรถให้ผม 

ตอนนี้ก็ได้”

รุ ่นพี่รูปหล่อลูบปลายคางอย่างใช้ความคิด ซึ่งมันท�าให้ 

คนมองใจชื้นข้ึน เพราะเป็นนิมิตหมายอันดีว่าพ่ีแกต้องมีอู่สักที่ 

ในใจแน่ๆ ไม่งั้นป่านนี้คงบอกปัดไปแล้ว 

“มีก็มีอยู่หรอก แต่ค่าใช้จ่ายแพงนะ จ่ายไหวมั้ยล่ะ”

“ไหวครับ!”

เดก็หนุม่ม่ันใจในอ�านาจบตัรเครดิตของปะป๊ามากว่าจะช่วย

แก้ปัญหานี้ได้จนยิ้มแฉ่ง ไม่ทันสังเกตว่าคนยื่นข้อเสนอกระตุก

มุมปากอย่างพออกพอใจ จากนั้นก็ล้วงมือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา 

ต่อสาย เดาว่าคงเป็นอู่ที่ว่า ใช้เวลาเพียงพักเดียว ทางนั้นก็หันมา

อีกครั้ง

“คนที่อู่ก�าลังมา”

นี่เป็นข่าวดีที่สุดที่ได้ฟังเลย ไม่สิ ข่าวดีที่สุดน่าจะเป็นเรื่อง

ท่ีเขาดนัหเูพีย้น เข้าใจผดิไปแวบหนึง่ว่าพีพ่ายปุากหมา นสิยัทราม 

ใส่ความว่าเขาเอาตัวไปอ่อย เพราะความจริงพ่ีพายุออกจะหล่อ 

เท่ นิสัยดี มีน�้าใจ ช่วยไอ้เรนตัวน้อยๆ คนนี้เหมือนครั้งก่อน

ในเมื่อพี่พายุเป็นเฮียบ๊ิกไบค์ งั้นจะลืมๆ เรื่องที่เปิ้ลปลื้มพี่

ออกนอกหน้าไปก่อนก็ได้

เดก็หนุม่คดิอย่างใจกว้าง (?) ยิม้หวาน ฮัมเพลงด้วยอารมณ์

ที่ดีขึ้นโข หารู้ไม่ว่าคนใจดีข้างๆ ก็ก�าลังยิ้มเช่นกัน

หากเป็นรอยยิ้ม...หมายมาด



~ MAME ~

37

แม้ว่ำฝนยงัคงโปรยปรำยไม่ขำดสำย แต่ใช้เวลำไม่นำน รถยก
คันใหญ่ก็แล่นเข้ามายังลานจอดรถ จนคนท่ีนั่งเล่นเกมโทรศัพท ์

รออยู่ในรถถอนหายใจอย่างโล่งอก แล้วยิ่งหายใจหายคอคล่องขึ้น 

เมือ่พ่ีพายุเดินลงมาจากรถเจด็ทีน่ัง่คนัใหญ่ แล้วตรงไปหาคนขบัรถ

ยก

ก่อนหน้านี้เรนกังวลใจว่ารุ่นพี่จะกลับเลยหรือเปล่า แล้วก็

แทบจะยกภูเขาออกจากอก เมื่อพี่พายุว่าง่ายๆ

‘พี่ขอไปคุยงานที่รถก่อน เดี๋ยวรถยกมาถึงแล้วจะมาเรียก’

เมื่อไม่ต้องมานั่งเกร็งอยู่ในรถคันเดียวกัน แต่มีคนรอเป็น

เพื่อน แถมจัดการธุระให้ พี่พายุแม่งโคตรเจ๋งอะ

“ลงมาส ิช่างเขาจะได้จดัการต่อ” ร่างสงูเดนิมาบอก คนฟัง

ก็รีบคว้ากระเป๋าพร้อมร่มลงจากรถแต่โดยดี 

“แล้วผมต้องท�าอะไรมั้ย อืม ผมว่าผมอยู่เฉยๆ ดีกว่า”

สายตาทีห่นัมามองราวกบัถามว่า ท�าอะไรเป็นบ้าง จนเดก็

หนุ่มยิ้มแห้ง ถอยหลังอีกก้าว มองคนขับรถยกที่เข้ามาจัดการรถ

ของเขาอย่างคล่องแคล่ว โดยมพีายคุอยช่วยอกีแรง ได้แต่มองตา

ปริบๆ ชักรู้สึกผิดที่เป็นธุระให้อีกฝ่ายจนจะเลยเที่ยงคืนอยู่แล้ว

“พี่พายุๆ” รถของเรนถูกยกขึ้นไปอยู่บนรถยกแล้ว แต่

เจ้าของรถเพิ่งนึกขึ้นได้

“แล้วผมจะติดต่อช่างเขายังไงล่ะ”

เบอร์กไ็ม่รู ้หน้ากไ็ม่รูจ้กั ถงึรถจะอายสุีปี่กว่าแล้ว แต่กแ็พง

เอาเรื่องเลยนะ

“ต้องไปที่อู่ด้วยกัน ไปจัดการเอกสารให้เรียบร้อย”

“ตอนนี้เนี่ยนะ!” คนฟังก้มลงมองนาฬิกา พอเงยหน้าขึ้น...
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“เอ่อ ตอนนี้ก็ตอนนี้ครับพี่” สายตาที่ถามว่า แล้วมีปัญหา

อะไร ท�าให้คนท่ีจะโวยเปลี่ยนค�าพูดทันควัน ปลอบใจตัวเองว่า 

พี่เขาเป็นธุระให้ยังไม่บ่น แล้วรถกูเองจะบ่นท�าแป๊ะอะไร 

“แต่ผมจะไปยังไงอะ”

“นั่นไง” 

น่ันไงของพี่พายุคือการชี้นิ้วโป้งข้ามไหล่ไปยังรถเจ็ดที่นั่ง  

จนเรนอ้าปากค้าง

“เฮ้ย! พีจ่ะไปส่งผมเหรอ ไม่ได้ๆ ผมรบกวนพ่ีแบบนัน้ไม่ได้

หรอก นี่ก็เสียเวลาพี่มามากพอแล้ว ผมเกรงใจ” ป๊าม้าสอนมา 

ดีนะ ว่าให้รู้จักเกรงใจคนอื่น 

“เสียมากกว่านี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอก”

อูย เจ็บฉิบ

เรนหนัหน้าหนีทันทีท่ีพายุก้มลงมองนาฬิกา ได้แต่เกาแก้ม

แก้เก้อ แล้วก็ดันไปป๊ะเข้ากับคนขับรถยก

ยิ้มให้กูท�าไมวะ 

หากยิ้มให้ธรรมดา วาเรนก็คงยิ้มกลับ แต่แววตากรุ้มกริ่ม

แพรวพราวที่มองตรงมา ท�าให้ขนลุกแปลกๆ จนแอบเขยิบเข้าหา

พายุอีกสองก้าว 

ท่าทางที่พายุก็ก้มลงมอง แล้วหันไปมองคนของอู่

“ยังไงกมี็ทางเลอืกสองทาง หนึง่ ไปรถพ่ี หรอืสอง...” เรนที่

หลบสายตาจากคนขับรถยกเงยหน้าขึ้นมาสบตา แล้วน่าแปลกที่

ตาขวาเขากระตุกยิกๆ อย่างไม่น่าให้อภัย

“ไปกับคนของอู่”

แฉ่ง!
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เหี้ย! กูกลัว!

สิ้นค�าของพายุ เรนก็หันไปมองคนของอู่ที่ว่า ซึ่งก�าลังยิ้ม

กว้างจนเห็นฟันหลอสองซี่ ซึ่งเขาไม่ใช่คนที่ดูถูกคนหรอกนะ แต่

สภาพเสื้อผ้ามอมแมม ผมเผ้ากระเซอะกระเซิง แถมมีกลิ่นตุๆ 

งานน้ีต่อให้โดนด่าก็ยอมละวะ เขาว่าคนรู้จักเอาตัวรอดเป็น 

ยอดคน!

เดี๋ยวเป็นข่าวในไลน์ที่หม่าม้าชอบอ่านแล้วจะยุ่ง

“ผมเลือกทางที่สาม” แต่ร่างเล็กก็ยังมีสติมากพอที่จะเพิ่ม

อีกตัวเลือก

“ผมจะไปแท็กซี่” เรนประกาศอย่างภูมิใจมันสมองตัวเอง 

แต่...

“หึๆ”

“หัวเราะอะไรพี่พายุ”

“เปล๊า! แต่ฝนตกแบบนี้ แถมเที่ยงคืนกว่า จะมีแท็กซี่สัก 

กี่คันยังวิ่งอยู่ และถึงมี ถ้ารออยู่ตรงนี้คนเดียวก็ไม่รู้จะโดนอะไร

บ้าง แถวนี้ตอนกลางคืนเปลี่ยวน่าดู ร้านก็ปิดไฟหมดแล้ว เออ 

เห็นข่าวไม่กี่วันก่อนด้วยนะ ว่ามีคนเจอศพนักศึกษาถูกฆ่าข่มขืน

อยู่ซอยถัดไป หั่นแยกชิ้นส่วนจนเลือดสาดกระจายไปทั่ว...”

หมับ!

ไม่ต้องรอให้พายุสาธยายจบ ก็มีมือขาวๆ ผวามาเกาะแขน

เสื้อมั่น พร้อมกับดวงตากลมโตฉ�่าน�้าที่ช้อนขึ้นมอง ปากเบะออก 

แล้วว่าเสียงเครือ

“พี่พายุ เรนขอร้อง ไปส่งเรนหน่อยนะ ไหว้ละ”

จากน้ันก็มีเด็กตัวน้อยเดินเกาะแขนตามต้อยๆ ขึ้นรถของ
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พายุไปแต่โดยดี

งานนี้เต็มใจ๊เต็มใจ ไม่ได้ถูกล่อลวงเลยจริงๆ

“นี่อู่บ้ำนพี่!!!”
“ใช่ ไม่ได้บอกเหรอ”

“ไม่มสีกัค�าเหอะ โอ๊ย! กใ็จหายใจคว�า่ตัง้นาน นีถ้่ารูว่้าเป็น

ของบ้านพี่ ผมไม่เล่นตัวหรอก กระโดดขึ้นรถนานแล้ว” เรนว่า

อย่างโล่งอก ขณะมองอู่รถขนาดใหญ่ที่กินอาณาเขตกว้างขวาง 

แถมยังมีรถสปอร์ตหลากหลายรุ่นจอดเรียงเป็นตับ ไม่นับรวม

บ๊ิกไบค์ ซูเปอร์ไบค์แสนเท่ที่ก�าลังรออัพเครื่องอยู่ในโรงจอด 

ด้านใน 

นีถ้่าคนขบัรถยกไม่มายกมอืไหว้ลาพีพ่าย ุเขาคงไม่รูอ้กีนาน 

ว่านี่ลูกเจ้าของอู่ แม้ก่อนจากไปจะมองเขาด้วยแววตาแปลกๆ 

ก็ตาม ไหนจะ...

‘ขอให้คืนนี้สนุกนะครับ’

สนุกบ้านป้าพี่สิ รถเสีย ตัวเปียก ไม่รู้จะกลับบ้านยังไง

แต่เรนก็ปัดเรื่องร�าคาญใจออกจากหัวอย่างรวดเร็ว หันมา

สนใจเจ้าของอู่ที่ส่งเอกสารมาให้เขากรอก

“ใส่แค่ชื่อ เบอร์โทร.กับที่อยู่ก็พอ”

“ครับผม” คนฟังรบัเอกสารมากรอกอย่างว่าง่าย พอเรยีบร้อย

ก็ส่งคืน

กูคิดไปเองหรือเปล่าว่าพี่พายุยิ้มแบบพอใจ

“ถ้ารถซ่อมเสร็จเมื่อไหร่จะโทร.ไปแจ้งก็แล้วกัน”

“แล้วถ้าผมจะโทร.มาถาม ต้องโทร.เบอร์ไหนอะ” พายเุดนิ
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ไปหยิบนามบัตรมาส่งให้ ซึ่งเรนพบว่าเป็นนามบัตรของอู่ ไม่ใช่

ของรุ่นพี่รูปหล่อ จึงแอบเสียดายนิดๆ 

อ้าว! ตอนนี้รู ้แล้วไงว่าพี่พายุน่ะเจ๋ง ได้รู ้จักคนดังของ

มหาวิทยาลัยก็เท่ไม่หยอกนะ

“งั้นผมกลับ...”

“ตามมาสิ”

“ไปไหนพี่”

เรนทีก่�าลงัจะลากลบัรบีลกุตาม เม่ือเจ้าของอูก้่าวยาวๆ น�า

เข้าไปในออฟฟิศด้านใน คดิในแง่ดว่ีาคงยงัจัดการเอกสารไม่เสรจ็ 

สองขาก็เลยรีบวิ่งตามอย่างนึกอนาถความยาวขาตัวเอง 

สัส! พี่พายุแค่เดิน แต่กูต้องวิ่งตาม

คนข้างหน้าก็ไม่หยุดรอ เดินน�าขึ้นชั้นสองไปอย่างรวดเร็ว 

เรนก็ยิ่งจ�้าอ้าว 

“โอ๊ย!”

พอพายุหยุด เรนจึงเบรกไม่ทัน กระแทกเข้าเต็มแผ่นหลัง

กว้าง

“พี่หยุดท�าไมเนี่ย”

“ไม่หยดุจะไขกญุแจยงัไง เข้ามาส”ิ เดก็หนุม่ลบูจมกูป้อยๆ 

แต่พอลืมตาอีกที เขาก็เห็นห้องขนาดไม่ใหญ่นัก มีเตียงนอนตั้ง

อยู่ติดผนังด้านหนึ่ง กลางห้องมีผู้ชายตัวโตที่ก�าลังถอดนาฬิกา

ออกวางที่โต๊ะด้วยท่าทางง่ายๆ แต่เท่ฉิบหาย

เคยเห็นนายแบบนาฬิกาบนปกนิตยสารมั้ย เออ แม่งใช่!

“ที่นี่...”

“ห้องพีเ่วลามาค้างทีอู่”่ พีพ่ายตุอบ เดนิไปยงัตูเ้สือ้ผ้า คว้า
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ผ้าขนหนูกับเสื้อผ้ามาส่งให้

“ไปอาบน�้าสิ เดี๋ยวจะไม่สบาย” คนพูดชี้ไปยังประตูห้องน�้า

“แต่ผมเกรงใจ”

“เสร็จแล้วจะได้มาคุยเรื่องค่าใช้จ่ายกัน”

“งั้นผมจะรีบอาบ”

เรนยอมรับว่าตั้งแต่ฟังเรื่องฆ่าหั่นศพเลือดกระจายเข้าไป 

เขาก็เย็นสันหลังแปลกๆ เกรงว่าจะมีวิญญาณสาวนักศึกษาตาม

ตดิมาด้วย ซึง่ถ้าให้กลบับ้านคนเดียว แถมท้ังบ้านไม่มใีครอยู ่มนั

ก็แอบกลัวอยู่ลึกๆ ไม่สิ โคตรพ่อโคตรแม่กลัวเลยครับ ดังนั้นพอ

พีพ่ายุท�าท่าจะเสนอทีพ่กัให้กอ็ยากตกปากรบัค�า ตดิทีเ่พ่ิงเจอกนั

ครั้งที่สอง แต่หากมันมีเหตุผลมารองรับก็อีกเรื่องนึง

พีพ่ายุบอกแล้วว่าจะเกบ็แพง ไอ้ท่ีพกันีก่ค็งเหมาจ่ายไปแล้ว

พอคิดแบบนั้น คนต้องเสียเงินก็เดินเข้าห้องน�้าอย่าง

สบายใจ หารู้ไม่ว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับคืนนี้...แพงกว่าที่คิด

ถ้ากูเป็นเปิ้ลก็อยากได้คนแบบนี้เป็นผัวละวะ
คนทีก้่าวออกมาจากห้องน�า้แอบคิด ท้ังยงัเผลอกลนืน�า้ลาย

เอื้อกใหญ่ มองตรงไปยังเจ้าของห้องท่ีไปอาบน�้ามาจากไหนไม่รู้ 

ถึงสวมเพียงแค่กางเกงขาสั้นพอดีเข่ากับเสื้อกล้ามสีด�าสนิท เผย

ให้เห็นช่วงบ่ากว้าง ท่อนแขนแข็งแรงที่มีกล้ามน่ามอง ผิดกับเนื้อ

ตวัแห้งๆ ของเขา ยิง่เรอืนผมสเีข้มท่ีชืน้หมาดๆ ตกลงมาปรกเสีย้ว

หน้าคมคายทีก่�าลงัเล่นโทรศพัท์มอืถอื กย็ิง่ท�าให้ผูช้ายคนนีเ้ซก็ซี่

อย่างน่าประหลาด...

เซ็กซี่จนใจสั่น
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เรนรู้สึกถึงออร่าของผู้ชายอีกคนจนตัวหดเล็กลีบลง

“ขอบคุณที่ให้ใช้ห้องน�้าครับ”

เจ้าของห้องเงยหน้าสบตา แล้วยันกายขึ้นมานั่งบนเตียง  

มือใหญ่ตบลงที่เบาะข้างตัว

“มานั่งนี่สิ”

แม้อยากจะถามว่าเรือ่งค่าใช้จ่ายเกีย่วอะไรกบัการขึน้ไปนัง่

บนเตียง แต่เด็กหนุ่มก็เดินขยี้ผมขึ้นไปอย่างว่าง่าย

หมับ!

“เช็ดผมให้แห้ง เดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก”

งื้อ อ่อนโยนสุดๆ เลยว่ะ

ร่างเลก็งีต้วัแขง็ทือ่ เมือ่อกีฝ่ายยืน่มอืมาดงึผ้าขนหนไูปเชด็

ผมให้ แล้วมันใกล้ไปมัย้ทีจ่ะมานัง่ซ้อนหลงักนัแบบนี ้แล้วพีต่วัอุน่

ไปมั้ย ไอร้อนถึงแผ่มาถึงแผ่นหลังจนวูบวาบไปหมด

เรนไม่ได้ชอบผู้ชาย เขาชอบผู้หญิงมาตลอดชีวิต แต่ไหง 

เป็นงี้ก็ไม่รู้

“แรงไปก็บอก”

เฮือก!

พอเสียงทุ้มกระซิบข้างกกหู คนฟังก็ขนลุกซู่ทั้งตัว ได้แต่นั่ง

ตวัแขง็ มองตรงไปยังผนังอกีฝ่ัง ปล่อยให้รุน่พ่ีทีเ่ป่ียมไปด้วยความ

ปรารถนาดีเช็ดผมให้อย่างนุ่มนวล แต่วิธีเช็ดกลับท�าให้ร้อนๆ 

หนาวๆ ไหนจะท่อนแขนแข็งแรงที่วางศอกข้างหนึ่งบนบ่าเขาอีก

กลิ่นสบู่หอมสะอาดลอยเข้าเต็มจมูก

“กะ...ใกล้ไปนะพี่”

“ก็ไม่นะ” เสียงทุ้มยังคงดังชิดหู ชวนให้สยิวในท้อง
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“หนะ...ไหนพี่พายุบอกว่าจะคุยเรื่องค่าใช้จ่าย”

บ้าฉิบ เสียงสั่น!

“คุยแน่ แต่เดี๋ยวขอเช็ดให้แห้งก่อน”

ลมหายใจอุ่นๆ รินรดต้นคอ ขณะที่พายุวางมือข้างหนึ่งบน

ต้นคอขาวจัด อีกมือเช็ดผมอย่างเบามือ จนเรนได้แต่ก�าสองมือ

เอาไว้ที่ชายกางเกงแน่น ผิวแก้มยิ่งร้อนจัด

ยืนยันอีกที กูไม่ได้ชอบผู้ชายนะ

เฮือก!

ใช่ เขาไม่ได้ชอบผูช้าย แต่ท�าไมพอพีพ่ายลุากปลายนิว้ผ่าน

ต้นคอแผ่วๆ เขาถึงเสียววูบจนหน้าแดงก�่า สะดุ้งสุดตัว 

“ผะ...ผมว่าผมเช็ดเองดีกว่า”

อีกฝ่ายไม่ตอบ แค่เพิ่มแรงขยี้มากขึ้น พร้อมทั้งขยับตัวเข้า

มาจนแผ่นอกแนบชดิกบัแผ่นหลงั ใบหน้าคมกโ็น้มลงไปทีซ่อกคอ 

ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้

“แน่ใจเหรอว่าจะอยากเช็ดเอง”

จุ๊บ!

“พะ...พี่ท�าอะไร!” ปากอุ่นแนบลงบนต้นคอจนต้องถาม

เสียงดังลั่น

พลั่ก!

“เฮ้ยยย!”

วาเรนรบัรูถ้งึอนัตรายท่ีประชดิตวัช้าเกนิไป เพราะตอนทีเ่ขา

รูส้กึทะแม่งๆ ร่างเลก็กถ็กูดนัลงนอนราบกบัเตยีงนุม่อย่างรวดเรว็ 

จนผ้าขนหนทูีอ่ยูบ่นหวัร่วงลงพืน้ แต่นัน่ไม่ใช่ทีส่ดุของความตกใจ 

เพราะสิ่งที่ช็อกยิ่งกว่าคือ...ร่างสูงที่ตามมาคร่อมทับเหนือร่าง!
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“พี่พายุจะท�าอะไร ปล่อยผมนะเว้ย!” เรนโวยวายเสียงส่ัน 

พยายามดันอกอีกฝ่ายออก แต่ก�าแพงมนุษย์ไม่ขยับเลยสักนิด

หมับ!

“ก็เราก�าลังจะคุยเรื่องค่าใช้จ่ายกันไง”

“ค่าใช้...จ่าย...เฮ้ย!!!”

คนที่เพิ่งเข้าใจความหมายอย่างครบถ้วนกระบวนความ 

เบิกตากว้าง 

พี่พายุไม่ได้เรียกร้องเป็นเงิน แต่เป็น...ร่างกาย

“น่ีพีเ่ป็นเกย์?!” เขาถามเสยีงสัน่ หวังสดุใจว่าเป็นการหยอก

เล่นเฉยๆ 

“ว่ากันตามตรงต้องบอกว่าไบ” พายุก็ตอบพลางยักไหล่ 

ไม่มีท่าทีล้อเล่นเลยสักนิด จากนั้นก็โน้มหน้าลงมาหาคนท่ีช็อก

ตาค้างจนลืมดิ้นหนี

“และเรนก็เป็นคนเสนอพี่เอง”

“มะ...”

“จู่ๆ หม้อน�้ารั่ว รถสตาร์ทไม่ติด แถมยังมองพี่ตลอดงาน” 

พอรุ่นพี่แจงทีละข้อ เรนพูดไม่ออก

เรื่องมองตลอดงานน่ะใช่ แต่เรื่องหม้อน�้ารั่วกับรถสตาร์ท

ไม่ติดนี่ เหตุสุดวิสัยนะ! 

“ผม...”

“แบบนี้ใครๆ ก็รู้ว่าทอดสะพานให้”

ก่อนที่เรนจะแก้ตัว เสียงทุ้มก็ดังชิดริมหู จนเด็กหนุ่มเบิก

ตากว้าง

ฟึ่บ!
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สิ้นค�า ใบหน้าคมก็ซุกเข้าที่ซอกคออย่างรวดเร็ว ปากอุ่น

แนบผิวขาว ไรหนวดถูครูดกับผิวเนียนจนวาเรนสะดุ้งโหยง แล้วก็

ต้องตาค้าง เมือ่ฝ่ามือใหญ่ก�าลงัสอดลกึเข้ามาใต้เสือ้นอนเนือ้บาง 

บ้าฉิบ! มือใหญ่ๆ สากๆ เย็นๆ ที่พอถูกับแผ่นท้องก็ท�าให้เสียววูบ

จนหน้าแดงซ่าน

“ปล่อยผมนะ พีก่�าลงัเข้าใจผดิ” เขาพยายามแก้ตวั พยายาม 

ดันไหล่กว้าง แต่เรี่ยวแรงมันหายไปพร้อมกับริมฝีปากอุ่นที่ก�าลัง

พรมจูบช่วงไหล่ 

มึงอย่าเคลิ้มสิไอ้เรน อย่าเคลิ้มสิวะ!

“แน่ใจเหรอว่าพี่เข้าใจผิด”

หมับ!

ผู้ชายเขาว่าอย่าโจมตีที่อาวุธคู่กาย!

วาเรนสะดุ้งอีกครั้ง กัดปากแน่นจนซีดขาว เมื่อมือใหญ่

เลื่อนมาวางแหมะลงบนกึ่งกลางล�าตัว บ้าชะมัด! เพราะแค่พี่พายุ

ลูบๆ คลึงๆ ลูกชายเขาก็ดันมีอาการ จนได้แต่ยกมือปิดปาก  

ส่ายหน้าแรงๆ แทนค�าปฏิเสธ

“พี่...หยุด...” 

คนพดูยงัรูเ้ลยว่าเสยีงเบาหววิ แต่ท�าไงได้ คนมันไม่เคย พอ

มีคนมาจบัเข้าให้กส็ัน่ไปทัง้ตวั ไหนจะรมิฝีปากอุน่ทีก่�าลงัประทบั

เข้ากับพวงแก้ม กดหนักๆ ไล่มาท่ีปลายคาง ลิ้นชื้นก็เลียบน 

ผวิขาว อย่างทีเ่รนสะท้าน ร้องอือ้องึ พยายามเบีย่งหลบไปทางอืน่ 

แต่ก็ไม่พ้น

เด็กหนุ่มไม่มีค�าตอบหรอกว่าท�าไมเขาถึงนอนตัวเปลี้ยอยู่

บนเตียงของอีกฝ่าย อาจเพราะแรงช็อก แรงตกใจ หรืออาจเพราะ
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ในส่วนลึกนึกชื่นชมอีกฝ่ายตั้งแต่ครั้งมาช่วยเปลี่ยนยางล้อรถให้ 

แต่ด้วยศักดิ์ศรีลูกผู้ชายที่เหลือติดกาย... 

“หยุด! ผมไม่ตลกด้วยนะพี่พายุ!” เขาดันอกกว้างเต็มแรง 

ร้องออกมาสุดเสียง ซึ่งคนฟังก็ยันกายขึ้น

กึก!

ทนัใดนัน้ เรนกเ็ยน็วาบไปทัง้ตวั เมือ่ดวงตาร้อนแรงเปลีย่น

เป็น...เย็นชา

“เลิกเล่นตัวได้แล้ว มากเกินไปก็น่าร�าคาญ”

“!!!”

เดก็น้อยเผยอรมิฝีปากอย่างตกใจ ดวงตากลมโตฉ�า่ไปด้วย

หยดน�้าใส แต่เปล่าเลย ไม่ได้หวาดกลัว หากแต่เป็น...เจ็บใจ

ขณะที่คนตัวโตก็ดูจะพอใจที่คนใต้ร่างเลิกดิ้นสักที ใบหน้า

คมจึงโน้มเข้าไปหมายจะกดจูบปากสีสด แต่...

โครม!!!

วนิาทนีัน้ เรนคว้าหมอนใบใหญ่มาฟาดหวัของพายเุตม็แรง 

จนเจ้าของห้องมนึงงไปหลายวนิาท ีเป็นโอกาสให้เดก็หนุม่ยนักาย

สุดความสามารถ ดิ้นจนกลิ้งลงมาจากเตียง หายใจหอบรุนแรง 

ผมเผ้ากระเซอะกระเซิง ชี้หน้าด่า

“ไปตายซะ! ไอ้เหี้ย!!!”

ความจรงิกระแทกหน้า แท้จรงิแล้วเขาโดนหาว่า ‘อ่อย’ ไม่ใช่ 

‘อ่อน’ จริงๆ ด้วย และนั่นก็ท�าให้เด็กหนุ่มรีบปาดน�้าใสออกจาก

แก้ม

ความชื่นชมที่มีมาตลอดอาทิตย์ หายวับไปเพราะการ 

กระท�าต�่าทรามของคนตรงหน้า!
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“สัสเอ๊ย! กูไม่ได้อ่อยมึง ไม่เคยคิดเลยด้วย หน้าตาก็ดี แต่

นสิยัเหีย้ฉบิหาย กบูอกเลยนะว่า ต่อให้มงึเอาเงินมากองตรงหน้า 

กูก็ไม่ยอมอ้าขาให้มึง!!!” เรนตะโกนเต็มเสียง ดึงเสื้อมาปิดบัง

ร่างกายด้วยความผิดหวัง เจ็บใจจนน�้าตาไหล

พอว่าจบ คนพูดก็พุ่งตัวไปทางประตู หมายจะไปให้พ้นๆ 

หน้าไอ้พี่พายุคนดัง แต่...

“กระเป๋ากูอยู่ไหน”

เขาหันขวับกลับมาถามคนที่ยังนอนลูบปลายจมูกอยู่บน

เตียง

“จะไปไหน”

“กลับบ้านสิวะ ใครจะอยากอยู่กับไอ้โรคจิตอย่างมึง!”

“อยู่ในตู้เสื้อผ้า” 

เรนพุ่งไปเปิดตู้เสื้อผ้า พอเห็นกระเป๋าก็รีบคว้ามากอด 

เหลือบมองอีกฝ่ายอย่างหวาดระแวง แต่พายุไม่มีท่าทีจะตามมา

คุกคาม แค่นอนตะแคงข้างมองมาทางนี้

“อ้อ ขอเตือนด้วยความหวังดีว่าเสียงตะโกนเมื่อกี้คงท�าให้

ช่างตืน่มาทัง้อู่ แล้วจากสภาพแบบนี.้..ออกไปกไ็ม่น่ารอดเกนิสาม

ก้าว”

พายุมองหน้าแดงซ่าน แล้วกดสายตามองเป้ากางเกงที่ตุง

ขึ้น จนเรนก็รีบยกมือบัง หน้ายิ่งแดงก�่า แต่เปล่าเขิน ตอนนี้โกรธ 

“มองอะไรวะ ไอ้โรคจิต!”

“เฮ้อ หมดอารมณ์ฉบิ” เจ้าของห้องลกุขึน้มาขย้ีหวัอย่างเบือ่

หน่าย ไม่สนใจท่าแยกเขี้ยวของอีกคน

“แบบนี้ไงถึงเบื่อพวกเด็กๆ”
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“ใครเด็กวะ!” เรนเถียง แยกเขี้ยวขู่ฟ่อ แต่พอเขาเดินมาก็

ถอยกรูดไปชิดประตูห้อง ไม่กล้าออกไปหรอก บอกเลยว่าค�าขู่ได้

ผล

ตุบ!

“เอ้า นอนซะ ไม่มีอารมณ์จะท�าต่อแล้ว”

“ใครจะเชื่อ” 

เชื่อก็ควายแล้ว!

เรนมองหมอนอกีใบท่ีถกูดึงจากตูเ้สือ้ผ้า แล้วพายกุโ็ยนไป

ยงัโซฟาตวัยาว บอกง่ายๆ เหมอืนเมือ่ครูไ่ม่มอีะไรเกดิขึน้ แต่ใคร

จะเชื่อลง ได้แต่กอดกระเป๋าด้วยความระแวงสุดขีด เจ้าของห้อง

แค่ยักไหล่ไม่ใส่ใจ เดินไปปิดไฟจนทั้งห้องมืดสนิท

“อย่าเข้ามานะ!”

เด็กหนุ่มหนีไปสุดมุมห้อง มองเงาตะคุ่มๆ ของพายุที่กลับ

ขึ้นเตียง แล้วดึงผ้าห่มมาคลุมถึงไหล่เหมือนเขาไม่มีตัวตน

“ท�าบ้าอะไรวะ...”

“อ้อ ถ้าจะอยู่ต่อก็เงียบๆ ด้วยล่ะ พี่จะนอน”

“หะ!” เรนงี้อ้าปากค้าง มองเงาด�าที่พลิกตัวหันเข้าหา

ก�าแพงอย่างไม่แคร์เขาเลยสักนิด 

ตอนแรกก็ยังยืนนิ่งอย่างไม่ไว้ใจ แต่ห้านาทีก็แล้ว สิบนาที

กแ็ล้ว พอคร่ึงชัว่โมงผ่านไป เรนกจ็�าใจเดนิมาหย่อนก้นนัง่ทีโ่ซฟา 

แต่ดวงตากลมโตท่ีวาวไปด้วยหยดน�้ายังคงมองตรงไปยังคนบน

เตียง ยิ่งได้ยินเสียงกรนเบาๆ เขาก็ยิ่งเจ็บใจจนอยากร้องไห้

เอาความรู้สึกดีๆ ของกูคืนมานะ!

เด็กหนุ่มบอกตัวเองว่าพอเช้าเมื่อไหร่ เขาจะชิ่งทันที ที่ต้อง
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ท�าก็แค่นั่งรอนิ่งๆ อยู่อีกสี่ชั่วโมงเท่านั้น

แต่ความเหนื่อยล้าท่ีเจอมาตลอดท้ังวัน บวกกับอุณหภูมิ

เย็นๆ ของเครื่องปรับอากาศ และเสียงสายฝนที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะ

หยุด ก็ท�าให้ร่างเล็กเอนลงแนบกับโซฟามากขึ้นทุกที...ทุกที...

สิง่สดุท้ายท่ีเรนจ�าได้ก่อนจะหลบัผลอ็ยไปกค็อื รอยยิม้ของ

คนที่เขาขอตั้งตัวเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่ง!

ไม่ต้องมายิ้มเอ็นดูเลย กูโกรธมึงจริงๆ ด้วย

ยำมดึกสงัดที่มีเพียงเสียงสำยฝนกับสำยลมพัดกระแทก
หน้าต่าง พายุก�าลังยันกายขึ้นมาช้าๆ มองตรงไปยังร่างเล็กๆ ท่ี 

ขดตวัเป็นก้อนอยูบ่นโซฟา ทัง้ดนู่าสงสารและน่ารักในเวลาเดียวกนั

น่ารักส ิตาวาวๆ ทีฉ่�า่ไปด้วยน�า้ กบัปากแดงๆ ทีเ่บะออกจะ

ร้องไห้

ความคิดของคนท่ีกลั้นข�าสุดความสามารถ เดินตรงไปหา

คนที่ควรจะระแวงเขาจนหลับไม่ลง แต่ตอนนี้ ต่อให้ไฟไหม้ก็คง

ไม่ตื่น

“ถูกใจแล้วสิ” พายุเปรย

จากนัน้ร่างสูงกจั็ดการช้อนร่างรุน่น้องร่วมสายรหสัขึน้มาอุม้

อย่างเบามือ ก้าวยาวๆ ตรงไปที่เตียงนอนนุ่ม วางลง แล้วขยับขึ้น

ไปนอนเคียงข้างกัน ซึ่งถ้าเรนตื่นอยู่คงด่าว่าหน้าไม่อาย เมื่อสอง

มือไม่ลังเลเลยสักนิดที่จะสอดรอบเอวเล็ก ดึงเข้ามาในอ้อมกอด

“อื้อออ” ชายหนุ่มฟังเสียงครวญครางของเด็กที่เอาเรื่อง 

น่าดู แต่พักเดียวก็กลายเป็นฝ่ายซบหน้าลงกับอกเขา จนริม

ฝีปาก...แสยะยิ้มชั่วร้าย
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ถูกใจตุ๊กตาตัวนี้แล้วสิ

ความคดิทีห่ากน้องชายฝาแฝดมาได้ยิน กค็งขอไว้อาลยัแด่

ตุ๊กตาตัวที่ว่าด้วยความสงสารอย่างสุดซึ้ง


