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บทที่ 01

นัดเดท

เอาจริงๆ นะ

ผมก�ำลังโคตรประหม่ำเลย

ให้ตำยเถอะ

อำยุอำนำมปำไปขนำดนี้แล้ว แต่สำรภำพตำมตรงประสบ-

กำรณ์เรื่องผู้หญิงมันน้อยยิ่งกว่ำน้อย 

แต่ถ้ำพูดถึงเรื่องถูกเขำหักอกมำ อันนั้นเชี่ยวชำญ

ผมก�ำลงันัง่อยูใ่นร้ำนอำหำรและรูส้กึว่ำแอร์ท่ีน่ีมนัเย็นจับจิต 

แตกต่ำงออกไปจำกทุกๆ ครั้งที่ผ่ำนมำ ตอนน้ีผมยังไม่ส่ังอำหำร

ใดๆ มแีค่น�ำ้เปล่ำจบิไปพลำงๆ แก้อำกำรลนลำนของตวัเอง ขำสัน่

ดิกๆ อยู่ใต้โต๊ะ ผมรู้ว่ำนั่นออกจะเสียบุคลิกแต่มันแก้ไม่ได้จริงๆ 

และอีกอย่ำง

มือเย็นมำก

ประมำณสองนำที  หลังจำกผมเข้ำมำนั่งอยู่ ผมส่องกระจก 

ส่องแล้วส่องอีกเพื่อเพิ่มควำมมั่นใจให้ตัวเอง
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หล่อ 

กูหล่อ

กูหล่อโคตรๆ 

ผมนี่มันโคตรจะหล่อเลยเว้ย!

ใจเย็น 

ต้องท�ำได้

ไม่นำน หลังจำกผมพยำยำมจะไม่มองไปที่ประตูหน้ำร้ำน 

ทว่ำวินำทีต่อมำผมก็ได้เห็นหญิงสำวคนหนึ่งเดินเข้ำมำด้ำนใน เธอ

สวมแว่นกันแดดพรำงสำยตำมิดชิด กำงเกงขำยำวกับเสื้อแขนยำว

ทัง้ตวัสีชมพูอ่อนๆ ชดุแบบในละครทีพ่วกคณุนำยเขำใส่กนัซึง่ผูช้ำย

อย่ำงผมสำรภำพตำมตรงว่ำไม่รู้จริงๆ ว่ำจะเรียกว่ำอย่ำงไร ทว่ำ 

ที่แน่นอนที่สุดคือ...

ผมคิดว่ำเธอสวย

สวยแน่ๆ 

ในใจผมลุ้นว่ำเธอจะมำตรงนี้หรือไม่ จะใช่คนท่ีผมก�ำลังรอ

คอยอยู่หรือเปล่ำ และมันก็ใช่จริงๆ เธอตรงเข้ำมำอย่ำงไม่มีท่ำที

ประหม่ำ หลังจำกมองซ้ำยมองขวำครู่เดียวเท่ำนั้น ผมยิ่งเหงื่อแตก 

เพรำะว่ำตอนท่ีผมสมคัรในเวบ็จดัหำคู ่ผมไม่ได้ระบหุน้ำตำลงไปเลย 

แค่เขียนสเป๊กว่ำ ‘สูง ยำว เข่ำดี ชอบดูแลตัวเอง และคนอื่น’

จริงๆ นะ

แค่นั้นเอง

ไม่คิดมำก่อนว่ำจะตกได้ดอกฟ้ำ!

“คุณต๊อบหรือเปล่ำคะ” เธอหยุดตรงหน้ำผมก่อนจะเอ่ย 

ค่อยๆ ถอดแว่นกันแดด เผยดวงตำงดงำมคู่หนึ่ง น�้ำเสียงเธอไม่ได้

หวำนมำกอย่ำงท่ีผมคิดไว้ แต่ว่ำมันออกจะแหบต�่ำอยู่นิดๆ ซึ่งก็ 
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ไม่เป็นไร ผมว่ำมีเสน่ห์ดี

ให้ตำย เธอสูงทีเดียว หุ่นอย่ำงกับนำงแบบ แล้วก็เหมือนมี

ออร่ำตลอดเวลำ

เธอดูเหมือนจะสูงกว่ำผมไปหน่อย น่ำจะเป็นเพรำะรองเท้ำ

ส้นสูง ใช่ คงเพรำะอย่ำงนั้น

ผมรู้สึกเหมือนเป็นไอ้เงำะป่ำกับรจนำ ซึ่งข้อพิเศษคือถ้ำผม

ถอดหัวได้แปลว่ำผมคงตำยไปแล้ว

“ครับ คุณแก้ว?” ผมตอบอย่ำงเป็นมิตรแล้วก็ยิ้ม ผมจะต้อง

สร้ำงควำมประทับใจให้หญิงสำว เธอพยักหน้ำ แปลว่ำใช่ เธอคือ 

คู่เดทผมจริงๆ สวรรค์!

หัวใจผมเต้นดัง เธอยิ้มให้ผมอีกครั้ง ครั้งนี้ผมจึงได้ส�ำรวจ

ใบหน้ำเธอเต็มๆ 

โอ๊ย!

ผมเหมือนก�ำลังจะตำยไปแล้ว

ผมมองเธอนำนไปหน่อย นั่นน่ำอำยอย่ำงมำก เพรำะมัน

ท�ำให้เธอหัวเรำะเบำๆ ผมเผลอเงอะงะออกไป เชี่ยแล้ว! ผมท�ำ

พลำดอีกแล้ว!

ผมรีบเชิญเธอนั่ง “คุณแก้วจะสั่งอะไรเลยไหมครับ”

“ดีค่ะ” เธอยิ้มเล็กน้อย ให้ตำย ผมดูหมดรำศี ผมรู้สึกเหมือน

ก�ำลงันัง่อยูก่บันำงฟ้ำและผมคอืไอ้ตัวอะไรสกัตวัทีถ่อืขวำนอยูใ่นถ�ำ้

เอำจริงๆ แล้ว ผมเป็นคนพูดไม่เก่งเวลำอยู่กับผู้หญิง และ

มนัสร้ำงปัญหำให้ผมมำตลอดกบักำรทีต้่องถกูหกัอกท้ิงอยู่เรือ่ย กับ

ชวีติคูข่องผมทีค่วรสดใสกว่ำนี ้ตำมตรงแล้วผมก็ไม่ได้เกิดมำหน้ำตำ

ดมีำก แถมสมัยมัธยมผมเหมือนหมีตัวโตๆ ทีเ่พิง่หลดุมำจำกป่ำ คยุ

กับใครทีเขำก็ท�ำเหมือนผมก�ำลังจะไปฉุดเขำมำท�ำอะไรไม่ดี
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ผู้ชำยตัวใหญ่ๆ สภำพเหมือนพวกฉุดเด็กขึ้นรถตู้อย่ำงผมที่

พยำยำมแต่งตวัให้ดดูโีคตรๆ จำกกำรปรกึษำเพือ่นรกัมำ แต่กระนัน้

กำรแต่งตัวก็ไม่สำมำรถเปลี่ยนควำมประหม่ำของผมได้แค่คืนเดียว

บรรยำกำศเงียบลงไปเมื่อผมไม่รู้จะพูดอะไรทั้งๆ ที่อยำกจะ

ท�ำแบบนั้น ผมอยำกจะคุยกับเธอ! แต่เดี๋ยว ผมควรจะพูดอะไรดีวะ

ชวนเธอคุยสิว่ำ...เอ่อ “คุณแก้วสวยมำกเลยครับ”

เชี่ย

หรือจะตรงไป

ผมหน้ำซีดสลับแดง อำรมณ์เหมือนส�ำลักน�้ำลำยและรู้ตัวว่ำ

ผิดโง่ๆ พอพูดแบบนั้น เธอก็หัวเรำะเบำๆ ท่ำทีเหมือนเขินอำย  

คณุแก้วยกมอืทดัผมไว้ข้ำงซ้ำย เผยให้เหน็ต่ำงหอูนัเลก็ๆ เธอก้มลง

อ่ำนเมนูต่อ ไม่ได้พูดอะไรโดยที่ยังยิ้ม

คณุแก้วแต่งหน้ำไม่มำก มนัอ่อนแต่เข้ำกบัเธอด ีและผมกอ่็ำน

เมนไูม่รูเ้รือ่งสกัอย่ำง จนพนกังำนเดนิมำผมไม่รูต้วัสกันดิว่ำพดูอะไร

ออกไป

ผมนึกถึงตอนที่อ่ำนรำยละเอียดของคู่เดทคร่ำวๆ คุณแก้ว 

ไม่ทำนเผ็ด ผมจึงเลือกร้ำนนี้โดยเฉพำะ แต่ผมจะไม่บอกให้เธอรู้  

ให้เธอค่อยๆ สังเกตได้เอง แบบนั้นน่ำจะดูหล่อกว่ำ เหมือนว่ำผม

โคตรจะมีควำมเอำใจใส่

นี่เป็นครั้งแรกจริงๆ ที่ผมได้มีโอกำสใกล้ชิดกับคนสวยๆ 

บุญหัวไอ้ต๊อบจริงโว้ย

ผมเริ่มคลำยควำมประหม่ำแต่เป็นตื่นเต้นกระตือรือร้นที่จะ

เอำจริงเอำจังแทน อย่ำงน้อยถ้ำเดทรอบนี้มันไปรอด เรำเข้ำกัน 

ได้ดีและพัฒนำควำมสัมพันธ์ไปได้ไกล...

ผมก็อำจจะมีโอกำส



~ ผู้ซึ่งหลงรักหญิงสาวในภาพวาด ~

11

“ผมสำรภำพว่ำผมพูดไม่เก่งจริงๆ ผมเขินมำกเลย คุณแก้ว

สวยมำก ผม...เอ่อ มัน...เกินควำมคำดหมำย” ลิ้นผมพันกันมั่ว ดู

ป้อแป้ฉิบ

หน้ำผมโคตรร้อน เมือ่คณุแก้วระบำยย้ิม เธอดสุูขุมกว่ำผมมำก 

ถึงแม้จะอำยุน้อยกว่ำก็ตำม ริมฝีปำกของเธอคลี่ออกช้ำๆ ดวงตำ

เธอดูจะแทงทะลุตัวทะลุใจผมไปไหนต่อไหน ผมหลบสำยตำอย่ำง

เขนิซะเองเหมอืนพวกปอดแหก แต่ผมกพ็ยำยำมจะมองเธออกีครัง้ 

เพรำะผมคิดว่ำผู้หญิงน่ำจะชอบคนที่สบตำมำกกว่ำหรือเปล่ำวะ

ผมกลืนน�้ำลำย หัวเรำะแห้งๆ ล�ำคอขำวๆ ของคุณแก้วมัน

น่ำมองมำกและยำวสวย อีกทั้งผมยังเห็นไหปลำร้ำของเธอ ให้ตำย 

เธอ...เธอโคตรมเีสน่ห์ ผมแทบจะไม่ได้สงัเกตสิง่ใดเลย มนัไม่มคีวำม

ไม่ปกติสักนิดยกเว้นควำมสวยของเธอที่มำกเกินไป

“คุณต๊อบก็น่ำรักค่ะ” เธอพูด “ผู้ชำยขี้อำย แก้วก็ชอบ”

ผมเหมือนถูกทุบแรงๆ คุณแก้วไม่ได้มีแววตำผิดหวังต่อผม

สักอย่ำงเหมือนที่ผู้หญิงคนอื่นๆ เคยท�ำกับผม กลับกันคุณแก้ว

สุภำพกับผมมำกและมันท�ำให้ผมประทับใจ 

เสียงแหบเสน่ห์แบบนี้แหละที่ไอ้ต๊อบตำมหำ

คอระหง

สูงชะลูด

ผู้หญิงเสียงโทนต�่ำหำยำกนะโว้ย!

ผมเกำต้นคออย่ำงไม่หำยเขนิสกัท ีจำกนัน้เรำกเ็ริม่คยุกนัมำก

ขึ้นเรื่อยๆ  หลังจำกเปิดใจกันไปอย่ำงโจ่งแจ้ง

แม่ก็ชอบมำบ่นว่ำเมื่อไรจะพำแฟนมำให้แม่รู้จัก

ไม่ต้องรอแล้วนะแม่

ไอ้ต๊อบจะได้เมียแล้วโว้ย!
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ต๊อบแต๊บ

“ต๊อบ เย็นนี้ไม่ไปไหนใช่ไหม”

“อือ มี’ไรวะ”

“กูอยำกกินบุฟเฟ่ต์”

“ได้ มึงน�ำ”

วันนี้ไอ้ฟักชวนผมมำกินข้ำวเที่ยงแถวๆ บ้ำนผมเอง ควำม

จรงิมนักไ็ม่ได้ไกลจำกทีท่�ำงำนของมนัสกัเท่ำไหร่ ไอ้ฟักว่ำมนัอยำก

กินไกลๆ จำกที่ท�ำงำนบ้ำง ไกลกว่ำนี้ได้ยิ่งดี 

ขณะทกุอย่ำงยงัคงด�ำเนนิไปตำมปกต ิแต่จู่ๆ  ไอ้ฟักกต็ะโกน

ออกมำเสียงดัง “เฮ้ย!”

“แคกๆ อะไรมึง”

ผมมองหน้ำขำวๆ ของมันที่ตอนนี้แดงก�่ำ แถมยังขมวดคิ้ว

เป็นปมแต่แล้วมันก็หลับตำ ท�ำหน้ำพริ้มๆ ตึงๆ เหมือนจะไม่ให้คิ้ว

ขมวดลงมำ ไอ้นี่ชอบท�ำตัวแปลกๆ ผมไม่เข้ำใจมันเท่ำไหร่ 

“กูเปลี่ยนใจละ”
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“ฮะ!? อะไร”

“กูก�ำลังควบคุมน�้ำหนักอยู่ มึงห้ำมชวนกูแดก” ผมเห็นช่วงนี้

จู่ๆ มันก็กลับมำบ้ำออกก�ำลังกำยหนักกว่ำเดิม เมื่อก่อนออกก�ำลัง

แต่ก็ยังแดกได้ปกติ เดี๋ยวนี้บ่นอยำกกินแต่ก็มำโวยวำยว่ำกินไม่ได้

“มึงบอกตัวเองเถอะถ้ำงั้น”

“ห้ำมนะต๊อบ มึงห้ำมไปกินกับคนอื่นลับหลังกูโดยไม่บอก

ด้วย”

“มึงเป็นเมียกูหรือไง ห่ำ! สั่งจัง”

เวลำอยู่กบัมันสองคน ผมจะเรยีกมันไอ้ฟักบ้ำง ไอ้พชับ้ำง แต่

ถ้ำอยู่ต่อหน้ำคนอื่น ผมจะเรียกมันว่ำไอ้พัชเท่ำนั้น เป็นเพรำะมัน

ไม่ชอบให้ใครรู้ชื่อเล่น ผมก็ไม่อยำกให้มันงอน จึงติดกำรเรียกชื่อ

เพื่อนรักอย่ำงนั้นเป็นต้นมำ

“มงึโง่ กกูลวัมงึโดนผูห้ญงิหลอก” ถ้ำให้ผมนับตัง้แต่สมยัหมำ

เลียตูดถึง ไอ้ฟักพูดประโยคนี้เป็นรอบที่สี่หมื่นสองพันล้ำนครั้งได้ 

มันตักข้ำวเข้ำปำกซึ่งดูกระแดะ ผมไม่เข้ำใจว่ำมันแกล้งท�ำให้น่ำ 

หมั่นไส้จริงๆ หรือมันเป็นอย่ำงนั้นและน่ำหมั่นไส้อยู่แล้ว

“ขอให้มำเถอะมำ” ผมยักคิ้วท�ำตัวหล่อ ช่วงนี้ผมต้องท�ำตัว

ให้ดูดีเข้ำไว้เพื่ออนำคตอันสดใสในไม่ช้ำ

ทันใดนัน้กม็เีสยีงหนึง่ดงัขึน้ ผมคว้ำโทรศพัท์โดยอตัโนมตัเิมือ่

ได้ยินเสียงแจ้งเตือน ข้ำวที่อยู่ในปำกถึงกับลืมเคี้ยว

คุณแก้ว : เย็นนี้คุณต๊อบว่างไหมคะ สักหกโมงครึ่ง

คุณแก้ววว!

มันเป็นครั้งแรกจริงๆ ที่ผู้หญิงทักผมมำก่อน!
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ผมตืน่เต้นจนไม่อำจเกบ็อำกำร ตอนกดโทรศพัท์น้ิวสัน่พ่ับๆ 

หลังจำกวันที่ไปนัดเดทกันรอบแรก คุณแก้วน่ำรักมำกๆ แถมยัง 

ดูเหมือนพวกคุณหนูไฮโซอะไรแบบนั้น ผมไม่คิดจริงๆ ว่ำเธอจะ 

สำนสัมพันธ์กับผมต่อ แต่ก็แอบหวังโคตรๆ 

ต๊อบ : ว่างครับ

คุณแก้ว : ดูหนังกันค่ะ

ต๊อบ : ได้ครับ

คุณแก้ว : คุณต๊อบไม่ลังเลหน่อยเหรอคะ (สติ๊กเกอร์หัวเราะ)

ต๊อบ : เป็นเพราะผมอยากดูกับคุณแก้วครับ 

ต๊อบ : (รูปเป็ดยิ้ม)

ผมแทบจะเอำหน้ำมุดชำมข้ำว ไม่รู้ตัวเลยว่ำก�ำลังย้ิมบ้ำๆ 

บอๆ คนเดียวอยูห่น้ำโทรศพัท์ แถมยงัหวัเรำะคกิๆ รำวกบัหญงิสำว

ท่ีเพิง่หดัมแีฟน อย่ำงน้อยผมกก็ล้ำพมิพ์มำกกว่ำ ถ้ำให้ไปเจอตรงๆ 

แล้วพูดแบบนี้กับคุณแก้วละก็ รอให้โลกแตกก่อนเถอะ!

“คุณ แก้ว ดู...ดู...ดอเด็ก สระอู”

ต๊อบ : ดูเรื่องอะไรครับ

คุณแก้ว : เป็นหนังตลกค่ะ คุณต๊อบดูได้ไหมคะ

ต๊อบ : ได้ครับ ผมได้ทุกแนวเลย

คุณแก้ว : ทุกแนวจริงเหรอคะ

เหมือนผมจะรู้สึกถึงรังสีพิลึกๆ จึงเงยหน้ำขึ้นจำกโทรศัพท์ 

ไอ้คุณพัชระก�ำลังกลอกตำแล้วเบ้ปำกแปลกๆ มันมองผมก่อนจะ
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พูดเสียงเรียบๆ ติดประชด 

“แดกให้เสร็จๆ กูจะเข้ำงำนแล้ว”

“เออๆ แป๊บ”

“ที่บ้ำนทักมำเหรอ”

“อือ ฮะ!? เปล่ำๆ”

“มอีะไร เดีย๋วนีปิ้ดบังเหรอมงึ” มนัมองหำอย่ำงจบัพริธุกึง่จะ

แซว ผมก็เป็นพวกโกหกเก่งมำกเกินไปจนจับได้ทุกครั้งซะด้วย ผม

ท�ำตำเหลือกๆ หลบไปหลบมำอย่ำงโง่ๆ 

“เปล๊ำ!” แม้จะพยำยำมไม่ให้เสยีงสงูแล้วกต็ำม แต่มนักย็งัม.ี..

มีพิรุธ!

“อืม” มันรับค�ำเฉยๆ ก่อนจะเลิกซักไซ้ผมต่อ ไอ้ฟักยก

โทรศัพท์ขึ้นมำกดบ้ำงแล้วเรียกพนักงำนมำเช็กบิลที่โต๊ะ

ไอ้ฟักเป็นเพื่อนสนิทผมมำนำน ถึงมันจะเป็นเกย์แต่ผมก็ไม่

เคยคดิจะมกี�ำแพงใดๆ ทัง้สิน้ อกีทัง้ยงัเข้ำกบัมนัได้ด ีคอยช่วยเหลอื

กันมำตลอด ไอ้เรื่องรสนิยมต่ำงๆ จึงไม่ใช่อุปสรรคที่จะห้ำมไม่ให้

ผมคบกบัมนั อกีอย่ำง...มันกมี็เมียแล้วด้วย ถึงก�ำลงัมปัีญหำกันอยู่

ก็เถอะ และผมก็ไม่ค่อยชอบเมียเด็กคนนั้นของมันเท่ำไหร่ แต่ผม

จะยุ่งเท่ำที่จ�ำเป็น ถ้ำเรื่องมันไม่ร้ำยแรงมำกเกินไป

ต๊อบ : เดี๋ยวผมต้องไปท�างานก่อนนะครับ เราจะไปเจอกันที่

 โรงหนังเลย หรือคุณแก้วจะให้ผมไปรับครับ

คุณแก้ว : แก้วอยู่ไกลหน่อยค่ะ เดี๋ยวไปเองดีกว่า ไม่อยากรบกวน 

 ขอบคุณคุณต๊อบนะคะ

คุณแก้วโคตรสุภำพ น่ำรัก เป็นกันเอง ให้เกียรติ ผมยังไม่รู้
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เรื่องงำนบ้ำนงำนเรือนเธอ ต้องรอดูกันไป แต่ว่ำแค่นี้ก็สุดๆ แล้ว

ต๊อบ : ถ้ามีโอกาสอีก อยากให้คุณแก้วรบกวนบ่อยๆ นะครับ

ต๊อบ : (รูปเป็ดยิ้มฟันหลอ)

ผมรูว่้ำช่วงนีผ้มติดคณุแก้วมำกๆ อำจเป็นเพรำะก�ำลงัตกหลมุ 

รกัใหม่ๆ เดีย๋วนะ ผมใช้ค�ำว่ำตกหลุมรกั ใช่ ผมอำจจะเป็นอย่ำงน้ัน

จริง ถ้ำผู้ชำยคนไหนได้เห็นเธอและได้พูดคุย ผมว่ำต้องชอบต้องมี

เขินกันทั้งนั้นแหละ

โอ๊ย!

ผมยิม้บ้ำๆ อยูอ่ย่ำงนัน้นำนมำก จนไม่รูว่้ำไอ้ฟักมนัลุกไปรอ

ที่รถตั้งแต่เมื่อไร พอผมวิ่งตำมไป ถำมอะไรคุยอะไรก็ตอบน่ิงๆ 

กลำยเป็นถำมค�ำตอบค�ำตลอด ช่วงนี้มันเป็นอะไรของมัน ผมงง

จริงๆ 

“ฟัก เย็นนี้กูมีนัดนะ มึงกลับเองได้หรือเปล่ำ”

“ได้”

“มึงกลับเองได้แน่นะ เด็กมึงไม่ได้มำรังควำนอะไรใช่ไหม”

“ถ้ำไม่ได้มึงจะมำรับหรือไง” ไอ้ฟักขมวดคิ้ว แล้วมันก็รีบท�ำ

หน้ำตึงๆ นวดหัวคิ้วต่อทันทีเหมือนจะเพิ่งนึกได้ว่ำห้ำมท�ำแบบนั้น

ก่อนหน้ำนี้ เดี๋ยวมีตีนกำ

“ไม่อะ กูจะไปหำคุณแก้ว” ผมตอบ ไม่รู้ดูกวนตีนหรือเปล่ำ 

แต่ไม่หรอก ผมออกจะเป็นผู้ชำยที่ดี “แต่ถ้ำมีอะไรก็ข้อควำมไว้นะ 

ถ้ำด่วนก็โทร.มำเลย”

“เออ”

“กูว่ำกูก�ำลังจะได้ว่ะ กูแบบว่ำกูรู้สึกได้ถึงควำมจริงจังในใจกู 
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ฟัก มึงจ�ำวันที่กูไปเดทได้ไหม ที่กูเล่ำให้ฟังว่ำกูเจอนำงฟ้ำมำ เย็นนี้

เขำชวนกูไปดูหนังด้วย กูจะแต่งตัวไงดีวะ มึงมีชุดดีๆ ไหม กูแวะไป

เอำท่ีบ้ำนมึงได้หรือเปล่ำ กำงเกงกูแต่ละตัวเปื้อนน�้ำมันทั้งนั้นเลย 

ซักไม่ออก”

“มึงก็เป็นตัวของตัวเอง แต่งให้มันดูดีถูกกำลเทศะก็พอ ไม่

ต้องสร้ำงภำพหรอก เดีย๋วพอมงึสร้ำงอย่ำงน้ันไปตัง้แต่ต้น มงึก็ต้อง

ท�ำมันไปเรื่อยๆ เพรำะเขำชอบที่มึงเป็นอย่ำงนั้นมำแล้ว พอมึงจะ

กลับไปเป็นตัวเอง กลำยเป็นว่ำมึงท�ำไม่ได้”

“เออ มึงพดูถกู งัน้แปลว่ำทีใ่ส่ๆ ทกุวันนีก้หูล่ออยูแ่ล้วใช่ไหม” 

ผมยื่นหน้ำทะเล้นๆ ใส่มัน ไอ้ฟักเบี่ยงหน้ำออก มันปรำยตำมอง

ผมเหมือนผมเป็นสัตว์ประหลำด โธ่! ไอ้คนหล่อ ไอ้คนส�ำอำง ใช่สิ

มึง

“มงึแน่ใจแล้วนะ ระวงัๆ ไว้หน่อย คนในอนิเทอร์เน็ต” ไอ้ฟัก

พูดลอยๆ ขึ้นมำ มันมองไปทำงกระจก ผมขับรถอยู่ ก�ำลังจะเลี้ยว

เข้ำซอยบริษัทมัน 

“กูว่ำน่ำจะไม่มีอะไร อีกอย่ำง...คุณแก้วเขำดูผู้ดีมีตังค์กว่ำกู

เยอะเลย กูว่ำฝ่ำยผู้หญิงเขำควรจะกลัวกู ผู้หญิงสวยๆ กับกู มึงว่ำ

เล่นมวยปล�้ำกันสักยกใครจะชนะล่ะ”

ผมนกึถงึใบหน้ำของคณุแก้ว ถ้ำบอกว่ำเธอเป็นดำรำ นำงแบบ 

หรอืคนดงัผมกพ็ร้อมจะเชือ่จรงิๆ คนอะไรแม่งสวยจังวะ โอ๊ยๆ! ผม

คิดถึงเธอตลอดเวลำเลย

“มึงอย่ำหึงสิ กูไม่ได้เอำเขำมำเป็นเพื่อน กูจะเอำมำเป็นเมีย 

โอเคไหม”

“เออ บำย” 

ไอ้ฟักหัวเรำะในล�ำคอออกจะประชด แต่ไม่ได้ตอบอะไร พอ
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ถึงบริษัทมันผมก็จอดให้มันลง ไอ้ฟักเคำะรถผมทีหนึ่งแล้วโบกมือ 

ก่อนจะเดินข้ึนตึกไป เอ้ำ แล้วสรุปมันเป็นอะไรของมันกันแน่ ผม

เกำหัวนิดหน่อยกับบรรยำกำศอึนๆ ที่จู่ๆ มันก็สร้ำงขึ้นมำซะงั้น

อย่ำงไม่เข้ำใจ

 หลังจากผมฟังค�าเพื่อนรักมา จึงตัดสินใจตรงไปที่บ้าน

ตัวเองทันที ผมฝำกงำนไว้กับพี่ๆ ที่อู่ เอำง่ำยๆ ผมขออู้ไปเที่ยว 

แล้ววำนให้พวกแกบอกคุณพ่อให้ที ผมขึ้นไปอำบน�้ำแปรงฟันอีก

รอบ เป็นน้อยครัง้ในชวิีตทีผ่มจะอำบน�ำ้อย่ำงพถีิพิถันขนำดน้ี ถูยัน

ง่ำมก้นง่ำมนิ้ว พออำบเสร็จก็มำยืนผึ่งลมเป่ำให้แห้ง กำรมีขนดก 

มันไม่ใช่เรื่องดีที่อวัยวะเรำได้รับกำรปกป้องเสมอไปนะครับ แต่มัน

อับชื้นสุดๆ เลยเว้ย!

ผมไม่ได้หวงัว่ำผมจะได้...เอ่อ แบบว่ำ ได้สำวงำมในคนืเดยีว

จำกกำรไปดูหนัง แต่ว่ำผมควรจะเล็มๆ ออกหน่อยดีไหมวะ มัน

เยอะเกิน ผมหมำยถึงตรงนั้นของผม โอเค ผมท�ำเลย ควำมจริงผม

ก�ำลังเล็มอยู่ แต่ผมพูดเหมือนกับว่ำต้องกำรควำมเห็นก่อนทั้งๆ ที่

ผมท�ำแม่งลงไปแล้ว 

กลำยเป็นว่ำผมเข้ำไปล้ำงตัวอีกรอบ แทนที่จะแต่งทรงให้

เสร็จในห้องน�้ำ ไอ้โง่ต๊อบ!

คุณแก้วดูเนียนๆ ไปทั้งตัวเลย ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ำเธอจะแพ้

หนวดแพ้เครำผู้ชำยดิบๆ แบบผมหรือเปล่ำ

มันก็ไม่แน่เปล่ำวะ

คิดได้อย่ำงนั้นผมก็หัวเรำะเหมือนคนบ้ำ ควำมมั่นอกมั่นใจ

เพิ่มพูนรำวกับฟ้ำผ่ำลงมำ

ตอนยืนส่องกระจก ผมส�ำรวจตัวเองไปพยักหน้ำอย่ำงพึงใจ
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ไป

โคตรจริงๆ 

โคตรของควำมชำยชำตรี

ผมลูบหน้ำท้องแข็งๆ ของตัวเองที่เมื่อวำนเพิ่งซิทอัพไป 

อย่ำงน้อยหำกเกิดเหตุฉุกละหุก ตอนเปลือยก็ไม่น้อยหน้ำ 

ละวะ 

ต๊อบหนอต๊อบ

คณุแก้วนดัหกโมงครึง่ ตอนนีส้ีโ่มงครึง่ ผมอำบน�ำ้เสรจ็ก�ำลงั

แต่งตัว ปกติผมใช้เวลำรวมๆ แล้วแค่สิบนำที บำงทีไม่ถึง แต่นี่มัน

กรณีพิเศษจริงๆ ต๊อบขอยกเว้นไว้หน่อยเถอะ 

ผมโกนหนวดจนเกลี้ยง เดี๋ยวไว้ลงลึกกว่ำนี้ค่อยปล่อยไว้บ้ำง 

ผมนึกภำพตอนเอำคำงสำกหน่อยๆ ถูแขนขำวๆ ไหล่สวยๆ ของ

คุณแก้ว

เชี่ยต๊อบ

ผมตบตัวเองเบำๆ กับควำมเพ้อเจ้อนี้

ยังไม่ทันได้จับมือเลย มึงจะเอำคำงเอำอะไรไปถูตัว ‘ผู้หญิง’ 

เขำแล้ว

ผมนุ่งผ้ำเช็ดตัวผืนเดียว เดินไปเลือกเสื้อผ้ำ ผมหำกำงเกง 

ขำยำวสักตัวที่มีรอยเปื้อนน�้ำมันน้อยที่สุด ซึ่งเจอแล้ว แต่ไอ้ตัวดีๆ 

รู้สึกว่ำจะยังไม่ได้ซัก ช่ำงมันไปก่อน ไอ้ฟักชอบใส่สูทไม่ก็เชิ้ตแขน

ยำวๆ ซึ่งมันเข้ำกันแถมยังดูดีฉิบหำย ท�ำไงผมถึงจะได้แบบน้ัน 

บ้ำงวะ แต่จะให้ไปใส่ตำมมันก็รู้สึกฝืนใจไป อีกอย่ำง...ไม่ทันละ 

ผมเดินไปหยิบโทรศัพท์ ก่อนจะส่งข้อควำมหำมัน 

ต๊อบ : คุณพัชระครับ ผมควรจะใส่เสื้อตัวไหนดีครับ กูเลือกไม่ถูก
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ครับ

พมิพ์เสรจ็ผมกโ็ยนโทรศพัท์ทิง้บนเตยีงแล้วหนัไปดเูสือ้ต่อ...

เอ่อ เอำตัวที่มันดูไม่เก่ำไม่ใหม่มำกละกัน จะได้เป็นธรรมชำติ แต่ 

ก็ไม่ดูแย่จนเกินไป ผมใส่เสื้อตรำม้ำตัวเล็กๆ ท่ีปักอยู่บนอก พอ 

แต่งตัวเสร็จค่อยดู...เชี่ย! ดูเหมือนพ่อตัวเองฉิบหำย ป๋ำมำก!

ผมจ�ำได้ว่ำผมยืมน�้ำหอมเพื่อนรักมำ กลิ่นหอมดี กลิ่นอะไร

ไม่รู้ น่ำจะเป็นดอกไม้ ขณะที่ก�ำลังจะพ่นใส่ตัวเองเสียงไอ้ฟักก็ลอย

เข้ำหวัมำ มนัเป็นเสยีงทีเ่คยบ่นไว้สกัวนันีแ่หละว่ำมนัเกลยีดกำรฉดี

น�ำ้หอมรำวกบัยำฆ่ำหญ้ำมำก ผมชะงกั อ้ำว! แล้วกูจะฉีดยังไงดี ผม

เงอะงะอยูสั่กพักใหญ่ ก่อนจะค่อยฉดีน�ำ้หอมไปทำงพืน้ทีว่่ำงๆ แล้ว

เอำตัวเองเดินเข้ำไปหำละออง 

จะหำเมียที กูต้องท�ำถึงขนำดนี้เลยเหรอ

มันเป็นวูบหนึ่งที่ผมรู้สึกอนำถใจ

ต่อมำผมเรียกแรงฮึดให้ตัวเอง เอำวะ เบื้องหลังควำมดูดีคือ

กำรดูแลตัวเองโว้ยต๊อบ ดูอย่ำงเพื่อนมึงสิ ไอ้ฟักเคยด่ำผมเรื่องโต๊ะ

เครือ่งแป้งทีผ่มไปเขีย่ๆ ของมนัเล่นว่ำ ‘ทัง้หมดตรงน้ันแพงกว่ำชวีติ

มึงอีก’ เชี่ย! อะไรจะขนำดนั้นวะ

เกือบจะยี่สิบนำทีไอ้ฟักถึงตอบกลับมำ แต่ผมแต่งตัวเสร็จ

แล้วและรู้สึกดีที่ไม่ได้รอค�ำปรึกษำมันที่ไร้ประโยชน์สิ้นดี

Patchara : ถ่ายรูปติดล�ามาให้กูดูก่อน

ต๊อบ : พ่อมึง
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ผมไปถึงก่อนเวลา ตอนนี้หกโมงแล้ว ดีที่หัวผมมันดูยุ่งๆ 

แบบจัดทรง ค�ำอธิบำยอะไรของมึง แต่โอเควะ รวมๆ แล้วมันดูได้

แหละ คงไม่ขำยหน้ำคุณแก้วคนสวยของผมแน่ๆ 

ต๊อบ : คุณแก้วให้ผมซื้อตั๋วไปเลยไหมครับ ผมถึงแล้วนะ

คุณแก้ว : ถึงแล้วเหรอคะ แก้วก�าลังไปค่ะ คุณต๊อบซื้อรอแก้วเลย

 ก็ได้ค่ะ

ต๊อบ : (รูปเป็ดยิ้ม)

ผมเดินไปซื้อตั๋วมำสองใบ ตั้งแต่สมัยวัยรุ่นผมดูหนังไม่บ่อย

กจ็รงิ แต่พอมำตอนนีจู้่ๆ  กเ็ริม่ตืน่เต้นขึน้มำ ไม่ใช่เพรำะดหูนงัหรอก 

แต่เป็นเพรำะคนมำดูด้วยสวยมำกต่ำงหำก

หน้ำมืด หน้ำมืดเว้ย

ผมเดินไปหำที่นั่งโดยเร็ว ยิ่งตัวเลขบอกว่ำใกล้จะถึงเวลำนัด

เท่ำไหร่ เหงื่อยิ่งแตก ตอนคุยในโทรศัพท์ละดูหล่อฉิบหำย แต่ 

ตอนนี้ผมขำอ่อนเป็นไอ้งั่งเลย

คุณแก้ว : แก้วถึงแล้วนะ อยู่ไหนเอ่ย

มือผมเย็นเฉียบ ใจเต้นรัวๆ

ต๊อบ : ตรงโรงหนัง เยื้องๆ กับที่ขายป๊อปคอร์นครับ

ผมมองไปรอบๆ แต่กย็งัไม่เหน็คณุแก้วเลยคยุในโทรศพัท์ต่อ
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คุณแก้ว : มาแล้วค่ะ ไหนเอ่ย คุณต๊อบแอบแก้วหรือเปล่าคะ 

    (สติ๊กเกอร์ร้องไห้)

ต๊อบ : ที่หล่อๆ เจอบ้างไหม แถบนั้นมีคนเดียวเองนะที่หล่อ 

บ๊ะ!

พิมพ์’ไรเนี่ยกู

ผมหลุดยิ้ม แต่ก็พยำยำมหุบๆ กลัวเขำว่ำประสำท

ผมลุกขึ้นมองหำคุณแก้ว แต่ก็ยังไม่เจอสักที กระทั่งพอหัน

กลับมำอีกครั้งเรำก็แทบจะชนกันเข้ำ

“เอ่อ” ผมชะงัก ใจเต้นโครมครำม มือเผลอไปช่วยประคอง

คุณแก้วทันทีเมื่อเห็นว่ำเธอเสียหลักเล็กน้อย

ละครมำกๆ 

ผมจ�ำได้ ผมเคยดู ตอนแม่ติดละครก็อย่ำงนี้เลย

แต่ผมว่ำมันเป็นพรหมลิขิตว่ะ

ผมหน้ำแดงแปร๊ดเม่ือไม่คดิว่ำจะได้สัมผสัคณุแก้วมำก่อน เรำ

ดขูดัๆ เขินๆ กนั ผมเอ่ยอย่ำงตะกกุตะกกัต่ำงจำกในข้อควำมทีพ่มิพ์

โคตรหล่อ “อะ...เอ่อ คุณ คุณแก้ว สวยมำกเลยครับ”

ในใจผมร้องโวยวำย ผมได้ยินเสียงผมก�ำลังด่ำตัวเองแบบรัว

เป็นกลองสะบัดชัย 

ไอ้ต๊อบบบ ค�ำไหนพูดบ่อยๆ มันจะไม่ขลังนะโว้ยยย

คุณแก้วหน้ำแดงเหมือนกัน อำจจะเป็นเพรำะเธอล้มเมื่อครู่

ด้วย คุณแก้วสวมชุดอลังกำรมำก ผมไม่สำมำรถบอกได้ว่ำพวก 

ผู้หญิงเขำเรียกมันว่ำไง...เอ่อชุดแบบย้อนยุคแต่ก็ดูทันสมัยดี อย่ำง

กบัคณุหนหูลดุมำจำกวงัหลงัอะไรแบบนัน้ เธอเหมอืนตุก๊ตำเวอร์ชัน่

นำงแบบหุน่เฟ้ียวฟ้ำว ไอ้ต๊อบ ภำษำอะไรเนีย่ ผมว่ำผมโดนบำงอย่ำง 
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ทิ่มสมองท�ำให้มันรวนและส่งผลถึงพฤติกรรมส่วนตัวของผม คุณ

แก้วโคตรสวยจริงๆ 

แต่คุณแก้วน่ำจะซ่อนรูปพอดู ผมว่ำเธอดูนุ่มนวลแต่แข็งแรง

มำก จำกกำรทีไ่ด้ประคองเมือ่คู ่คณุแก้วไม่ได้นุม่นิม่แบบเหลวๆ แต่

เหมือนผู้หญิงที่เข้ำฟิตเนสออกก�ำลังกำยแน่ๆ ผมรู้ ผมมีเซ้นส์!

“เอ่อ...อ่ำ ชดุ...กระโปรงน่ำรกัจงัครบั” ผมนึกถึงพวกหนังฝรัง่

ท่ีเวลำทักทำยกันจะชอบยกพวกสิ่งแวดล้อมมำพูดอย่ำงเสื้อผ้ำกับ

หมวก ผ้ำพันคอ แต่มันจะเข้ำกับวัฒนธรรมที่นี่หรือเปล่ำวะ

“ขอบคุณค่ะ” เธอยิ้มแล้วยกมือทัดผมไว้ด้ำนซ้ำย เสียงเธอ

แหบและค่อนข้ำงพดูเบำเหมือนว่ำเธอน่ำจะเขนิเอำกำร “เดรสร้ำน

แก้วตัดเอง”

“จริงเหรอครับ” 

คุณแก้วสวมกระโปรงตัวยำวเลยเข่ำลงมำเล็กน้อย มันฟู

หน่อยๆ ด้วย วันนี้เธอมีผ้ำคำดผมสีแดง ผมปล่อยเป็นลอน เสื้อ

แขนยำวถงึข้อมอื ส้นสงูไม่มำกแต่กท็�ำให้เธอสงูกว่ำผมไปนิดหน่อย 

แต่มันไม่ใช่ปัญหำหรอก ขนำดพ่อผมยังเตี้ยกว่ำแม่เลย 

คนอะไรแต่งตัวน่ำรกั เรยีบร้อยแต่โคตรจะดงึดดูสดุๆ ไปเลย 

อย่ำงนี้สิถึงเรียกว่ำมีเสน่ห์จริงๆ 

หรืออำจเป็นเพรำะว่ำนั่นเป็นคุณแก้วผมจึงชอบไปหมด

“คณุต๊อบกห็อมค่ะ น�ำ้หอมอะไรคะเนีย่” คณุแก้วก้มลงมำดม

ข้ำงแขนเสือ้ผมนดิๆ ผมรูส้กึได้เลยว่ำเลอืดก�ำลังคัง่เตม็หน้ำและมนั

ก�ำลังจะลำมลงไปจุดล่ำง!

คุณแก้วโน้มมำชิดแบบนั้นมันก็ออกจะเกินไปหน่อยส�ำหรับ

คนเพิ่งรู้จักนะครับ!

ไม่สิ ผม...ผมผิดเอง!
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“รอบฉำยจะเริ่มแล้ว คุณแก้วจะซื้อน�้ำหรือป๊อปคอร์นไหม

ครับ” ผมรีบเปลี่ยนเรื่อง พยำยำมไม่ท�ำตัวแปลกๆ ออกไป

“ไม่ดีกว่ำค่ะ แก้วเจ็บคอ แต่ถ้ำคุณต๊อบ...” คุณแก้วกุมคอ

น้อยๆ วันนี้เธอเอำอะไรสักอย่ำงพันคอมำด้วย มันเหมือนริบบิ้น

ผูกไว้ คุณแก้วแต่งแล้วท�ำไมดูไม่เยอะไม่เว่อร์เลยสักนิด ออกจะเข้ำ

กันแถมยังน่ำรัก โอ๊ยๆๆ! ต๊อบ แฟนมึงสวยโคตร

“ไม่เป็นไรครับ งั้นเรำไปดูกันเลยดีกว่ำไหมครับ”

สงสัยเธอคงเป็นผู้หญิงเสียงใหญ่หน่อยอย่ำงนี้มำตั้งแต่แรก 

แต่อำจจะไม่ใหญ่เท่ำนี ้แค่เป็นหวดันดิหน่อยด้วยละมัง้ เจ็บคอ เลย

ต้องเลือกกินอำหำรให้เหมำะกับสุขภำพ

ผมเพิ่งรู้ตัวว่ำถูกมอง หรือที่จริงคนอื่นๆ อำจจะก�ำลังมอง

คุณแก้ว เพรำะว่ำเธอสวยจริงๆ นี่ แถมยังสูง สง่ำ โดดเด่นมำกจน

ผมชักรู้สึกตัวเล็กลง แต่...เฮ้ย! ไม่ได้ ผมต้องภูมิใจดิวะ มีสำวงำม

โน้มกิ่งมำหำให้โอกำสได้ดูแลแบบนี้

คุณแก้วตำสวย ดูคมเรียวแต่ก็หวำน ควำมจริงแล้วผมชอบ

ดวงตำเธอที่สุด แต่ก็ไม่กล้ำมองมำก เดี๋ยวโดนจับได้

ระหว่ำงทีเ่รำจะเขนิกนัไปมำกกว่ำนี ้ผมพำคณุแก้วเดนิเข้ำไป

ในโรงหนงั ผมเพิง่รูว่้ำดหูนงัมนัสนกุขนำดนี ้เวลำมฉีำกตลกคณุแก้ว

จะกุมปำกหัวเรำะไร้เสียงแต่ยังคงไว้ด้วยควำมเป็นสุภำพสตรี 

ตอนดู ผมเผลอวำงมือทับคุณแก้ว ผมสะดุ้งเหมือนโดนไฟ

ช็อต แต่ไปๆ มำๆ คุณแก้วก็เป็นฝ่ำยแตะโดนมือผมบ้ำง

มือโคตรนุ่ม!

คุณแก้วคงไม่ใช่ชนชั้นแรงงำนอย่ำงผมแน่ๆ ให้ตำย ผม

สัญญำว่ำจะท�ำงำนหนักเพื่อให้เธอมีกินมีใช้อย่ำงสบำยๆ และ

ถนอมมือนี้ถ้ำหำกแต่งเธอเข้ำมำ
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ผูห้ญงิวยันีน่้ำจะชอบควำมมัน่คงมำกกว่ำ แน่นอน ฉะน้ันผม

ต้องแสดงควำมเป็นผู้น�ำบ้ำง หรือต้องอ้อนบ้ำงอะไรแบบนั้น แล้ว

ผมก็ต้องให้เธอรับรู้ถึงควำมแน่นอนและจริงใจจริงจัง

โธ่! ไอ้ต๊อบ ใครว่ำจีบผู้หญิงยำกวะ

สมัยก่อนที่ยังวัยรุ่นมึงท�ำอะไรอยู่!

ในโรงหนงัออกจะหนำวอยูห่น่อยๆ หลงัจำกดเูสรจ็ ควำมจรงิ

ผมแทบจะหมกมุ่นอยู่กับมือคุณแก้วมำกกว่ำ

ห้องน�ำ้อยูถ่ดัจำกโรงหนงัไปนดิเดยีวประมำณสองบลอ็ก ผม

ก�ำลงัจะเดนิเข้ำห้องน�ำ้ “อ๊ะ คณุแก้วครบั ห้องน�ำ้หญงิอยูอ่กีฝ่ังครบั”

ผมท�ำหน้ำงงก่อนบอกเธอเมื่อเห็นว่ำคุณแก้วท�ำท่ำจะเดิน

ตำมผมเข้ำมำ 

คณุแก้วชะงกัไป ก่อนจะหน้ำแดงก�ำ่ เป็นครัง้แรกเลยทีผ่มเหน็

เธออึกอักอย่ำงเขินอำยจริงจัง เธอนิ่งไปสักครู่ ก่อนตอบน�้ำเสียง

แบบปรับอำรมณ์ให้เย็นลง ดวงตำคู่สวยที่มองผมอยู่มีคลื่นสั่นไหว

เล็กน้อย 

“พอดี...แก้ว...งงป้ำยน่ะค่ะ” 

“คุณแก้วจะแอบดูผมใช่ไหมครับ” ผมแกล้งหยอกเธอ

“คณุต๊อบ!” คณุแก้วมองผมค้อนๆ ดวงตำเธอคมกล้ำขึน้โดยที่

ผมเผลอเสียวสันหลังวูบเดียวอย่ำงไม่รู้ตัว ริมฝีปำกบำงคลี่ยิ้มแฝง

เลศนัย

“ครับ”

ควำมเขินอำยของผมลดลงเรื่อยๆ เมื่อเห็นว่ำแกล้งคุณแก้ว

ได้ เธอแกล้งมองค้อนผม ก่อนจะไปทำงฝั่งห้องน�้ำหญิง 

ผมเข้ำห้องน�้ำไปยิ้มไม่หุบ

ผู้ชำยเวลำมันจะจีบใคร มันดูตั้งแต่แรกแล้วว่ำจริงจังหรือ
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เล่นๆ ไปถึงไหนต่อไหน

ส�ำหรับผม มันโคตรจะเร็วก็จริง

แต่คนนี้ 

ไม่จริงจังไม่ได้แล้วละ
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บทจะฟูก็ฟู

“คุณแก้วหิวไหมครับ อยากทานอะไรไหม” 

พอออกมำจำกห้องน�้ำ ด้วยควำมที่ผมไม่อยำกกลับเร็ว ผม

จึงชวนคุณแก้วไปหำอะไรทำนต่อ 

“อมืมม” คณุแก้วหยดุคดิเล็กน้อย เรำยืนอยู่ตรงกลำงห้ำงคน

พลกุพล่ำนแต่ผมกลบัไม่ได้รูส้กึร�ำคำญใจเลย เธอยกนิว้แตะรมิฝีปำก

จิ้มลิ้มๆ ใบหน้ำน่ำรักก�ำลังนึก ผมลอบกลืนน�้ำลำย แต่ก็ละสำยตำ

ไม่ได้ ถ้ำเกิดจู่ๆ ห้ำงถล่มตอนนี้ ตำยไปผมก็ไม่เสียดำยชีวิตเลย

“กินสเต๊กดีไหมคะ” คุณแก้วตอบ เธอยิ้มเล็กๆ ให้ผม

ผมน่ะหรือจะปฏิเสธได้ ในเมื่อมีสำวสวยเอียงคอมองด้วย

รอยยิ้มหวำนๆ ปำนนั้น!

ก็คนมันอยำกอยู่กับคุณแก้วนำนๆ 

ผมไม่รู้ตัวว่ำยิ้มตลอดทำง ไม่ได้ท�ำหน้ำตำบูดๆ โหดๆ แบบ

เมือ่ก่อน ปำกมนัไปเองเว้ย เวลำอำรมณ์ด ีหน้ำตำจะดตีำมก็ไม่เหน็

แปลก
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ผมให้เกียรติคุณแก้วอย่ำงมำกที่สุด โดยกำรไม่ท�ำรุ่มร่ำมกับ

เธอ แม้มือจะคันยิบๆ อยำกเดินให้เธอควงแขน ควำมอดทนนี้เอง

ทีว่ดัสปิรติควำมเป็นลูกผูช้ำยในตัวคณุ อดทนไว้ต๊อบ ยังไงหำกไม่มี

อะไรผดิพลำด กำรได้คณุแก้วโดยควำมสมัครใจรกัใคร่ปรองดองมนั 

ดีกว่ำเห็นๆ ถ้ำเกิดผมตบะแตกขึ้นมำก่อน สิ่งดีๆ ที่ว่ำนั่นอำจจะ 

ไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้!

ต๊อบ

มึงนี่มันครบเครื่องสมบูรณ์แบบแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะ

ผมเดินยืดอกสุดๆ ภูมิใจมำกจนเก็บอำกำรไม่อยู่ ควงคน

สวยๆ แบบนีใ้ครๆ กย็นิดทีัง้นัน้ ควำมกระดีก๊ระด๊ำนีเ้องทีท่�ำให้พลงั

สิงสถิตอยู่กับร่ำง หน้ำด้ำนขึ้นมำกอย่ำงไม่น่ำเชื่อ!

หำกน�ำไปเล่ำ ไอ้ฟักเองกค็งมองผมด้วยสำยตำเวทนำ มนัน่ะ

คิดกับผมในแง่ร้ำยเกินไป ผมอยำกจะโทร.ตำมไอ้ฟักให้มันมำเห็น

ด้วยเบ้ำตำมันเองเสียตอนนี้จริงๆ ว่ำเพื่อนมึงท�ำได้แล้วนะโว้ย

ระหว่ำงเดนิ เรำผ่ำนพวกร้ำนเครือ่งส�ำอำง ผมเองสงัเกตเหน็

ว่ำคณุแก้วให้ควำมสนใจไม่น้อยตำมประสำผูห้ญงิ ผมแก้มแดง เชีย่ 

ต๊อบ แก้มแดงท�ำไมวะ เดี๋ยวยิ่งดูน่ำกลัวนะ

ตำคุณแก้วเป็นประกำย ดูออกชัดเจนเวลำมองอะไรที่ชอบ 

“คุณแก้วแวะดูก็ได้นะครับ” ผมพยำยำมปรับเสียงไม่ให้สั่น  

ไม่ให้เธอเห็นควำมเขินอำยบ้ำๆ บอๆ ที่ไม่มีเหตุผลสักนิด หรือ 

อำจจะมี เพรำะผมก�ำลังเขินคุณแก้วนั่นแหละ อยู่ดีๆ ก็เขิน!

“คุณต๊อบไม่รีบใช่ไหมคะ” คุณแก้วถำมผมอย่ำงไม่แน่ใจ แต่

ดูแล้วคุณแก้วคงอยำกจะให้ผมตอบเธอว่ำ

“ไม่เลยครับ”

คุณแก้วยิ้มกว้ำง “ไปกันค่ะ” 
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เธอรีบแตะมือผมแล้วจูงเบำๆ ตรงเข้ำไปดูอย่ำงดีใจ เห็นได้

ชัดว่ำคุณแก้วรักสวยรักงำมและดูแลตัวเอง 

ถ้ำงั้นกำรดูแลลูกตัวน้อยๆ ก็ไม่น่ำจะใช่เรื่องยำกเลย

ไม่

ไม่ๆๆๆ 

ไอ้ต๊อบ มึงเอำอีกแล้วนะ!

อย่ำวำดฝันไปไกลขนำดนั้นสิ! ใจเย็นเพื่อน!

ผมรู้สกึลำยตำนดิหน่อยตอนเดนิเข้ำไป แถมยังเมำกลิน่พวก

นั้นด้วย ไอ้พวกนั้นน่ะ เครื่องส�ำอำง ครีม แล้วก็อะไรอีกเยอะแยะ 

พอมำรวมตัวกันแล้วเหมือนระเบิดเวลำจริงๆ ผมว่ำกลิ่นของคุณ

แก้วคือหอมพอดีที่สุดแล้ว

คณุแก้วไม่ค่อยพดูเท่ำไหร่ ส่วนมำกเธอจะยิม้เป็นค�ำตอบ ผม

เดำเอำว่ำเป็นเพรำะเสียงของเธอ 

แต่ผมรับได้หมดนะครับคุณแก้ว 

“กลิ่นนี้หอมนะครับ” ผมอยำกใส่ใจเธอมำกๆ และอยำกมี

ส่วนร่วมเพื่อให้เธอซำบซึ้งใจและรู้สึกว่ำผมไม่ได้เบ่ือหน่ำย ผมจึง

พยำยำมชวนเธอคุยในเรื่องที่เธอชอบอย่ำงตั้งใจ

ถึงจะจีบไม่เก่ง 

คำรมไม่ดี 

รูปไม่หล่อ 

แต่เรื่องกำรเอำใจใส่ไม่เป็นรองใครเลยนะครับ

คุณแก้วหันมำ เธอชะงัก ใบหน้ำเรำอยู่ใกล้กันมำกเกินพอดี 

จำกควำมมั่นใจเมื่อครู่ลดหำยเหมือนแก้วที่ก�ำลังร้ำว น�้ำไหลออก

พรวดพรำด ผมหลบตำ ก่อนจะลบูหวัโง่ๆ แล้วหวัเรำะโง่ๆ ด้วย เชีย่

“อ่อ” คุณแก้วยิ้ม ก่อนจะโน้มลงมำดมขวดแชมพูที่ผมถืออยู่ 
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แพ็กเกจดูหรูหรำมีรำคำ “กลิ่นนี้แก้วใช้อยู่ค่ะ”

ควำมร้อนแล่นแปร๊ด 

แปร๊ดๆ 

ผมรูส้กึเหมอืนหน้ำจะสกุ ไอ้ต๊อบ มงึจะเขนิบ่อยไปหรอืเปล่ำ

วะ เขินพร�่ำเพรื่อ เขินเกินงบประมำณ!

คุณแก้วเหมือนจะไม่รู้ว่ำผมแทบตำยอยู่ตรงหน้ำเธอ ยังไม่

พอ “คุณต๊อบคะ แก้วยืมมือหน่อยนะคะ”

คุณแก้วหยิบลิปสติกตัวทดลองข้ึนมำสำมแท่ง ปำดลงมำท่ี 

ข้อมือของผมอย่ำงละครั้ง เป็นเฉดสีต่ำงๆ ที่ผมมองออกอยู่อย่ำง

เดียวคือสีชมพู

คุณแก้วแตะนิ้วที่ริมฝีปำก ท�ำหน้ำครุ่นคิด ขณะมองสีต่ำงๆ 

บนข้อมือชำยชำตรี 

“สวยหมดเลยครับ”

“คุณต๊อบว่ำสีไหนดีคะ”

ผมขมวดคิ้วทันที หน้ำตำค่อนข้ำงงุนงง ถ้ำเลือกไม่ถูกใจเธอ

จะโกรธผมไหมวะ

สีชมพู สีชมพู สีชมพู

ไอ้ห่ำ!

สีชมพูทุกอันเลย

ผมแอบเหล่ปำกสวยๆ ของคุณแก้ว

น่ำจูบมำก

“เอ่อ...อ่ำ อันนี้ครับ” ผมจิ้มไปสักอัน แต่แม่ง สีมันเหมือน 

กนัๆ ไม่ใช่เหรอวะ แต่ว่ำถ้ำไม่ถกูใจคณุแก้ว ระดับหวัใจเธอจะลดลง

ไหมเนี่ย

“โอเคค่ะ” คุณแก้วหยบิลปิสติกแท่งหนึง่จำกชัน้วำง ควำมจรงิ
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แล้วพนกังำนแอบมองเรำอยูพ่อสมควรแต่ผมเพิง่สงัเกตเหน็นีแ่หละ 

ผมควักเงินออกมำ แท่งหนึ่งก็ไม่น่ำจะแพงมำกมั้ง

“หือ? คุณต๊อบ ไม่เป็นไรค่ะ”

“ไม่เป็นไรครับ ผม...เอ่อ” นั่นไง ดันคิดค�ำไม่ออก ถ้ำคุณแก้ว

ปฏิเสธ แต่ผมอยำกซื้อให้ทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็นอะไรกัน แถมยังดูยำจก

กว่ำด้วย อีกทั้งยังเพิ่งรู้จักกันไม่ทันไร แบบไหนดูน่ำเกลียดกว่ำกัน

วะ ระหว่ำงจ่ำยให้กับคุณแก้วจ่ำยเอง ผมควรจะหำเหตุผลดีๆ สัก

เหตุผลเพื่อให้เธอรู้สึกดี

“งั้นถือว่ำผมซื้อให้คุณแก้วเป็นของขวัญได้ไหมครับ” ผมให้

เงนิพนกังำนไปแล้วก่อนจะหันมำบอกเธอ คณุแก้วอมย้ิม พยำยำม

จะไม่เขิน ควำมดีใจฉำยชัดในแววตำของเธอ ไม่ใช่เพรำะได้ของฟรี 

แต่เป็นเพรำะต๊อบผู้นี้ซื้อให้ต่ำงหำก!

“งั้นมื้อค�่ำนี้ แก้วเลี้ยงนะคะ”

“ได้ครับ แต่...”

“แต่?”

“ควำมจริงผมอยำกจะเก็บไว้ให้คุณแก้วเลี้ยงคืนในวันอื่น” 

“วันอื่น?” คุณแก้วพูดซ�้ำ ก่อนเธอชะงักไปนิดหนึ่งรำวกับนึก

บำงอย่ำงได้ เธอหัวเรำะยกมือกมุปำก แก้มทัง้สองข้ำงแดงเปล่งปลัง่ 

วันอืน่ไงครบัคณุแก้ว เรือ่งอะไรผมจะปล่อยให้คณุแก้วได้เจอ

ผมแค่วันสองวันกันเล่ำ!

คำรมไอ้ต๊อบเริ่มพัฒนำ ไอ้ฟัก ไอ้เพื่อนยำก เอ็งคงไม่รู้สินะ

ว่ำเพื่อนเอ็งท�ำผู้หญิงเขินเป็นแล้ว!

“เงินทอนค่ะ” 

ผมรับเงินทอนแล้วก�ำลังจะเดินออกไปพร้อมคุณแก้ว แต่จู่ๆ 

คุณแก้วก็หันไปมองทำงพนักงำนหญิงที่เหมือนจะได้ยินพวกเรำคุย
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กันอยู่ตลอด แต่ผมไม่ทันได้สังเกต 

คุณแก้วจำกที่อำรมณ์ดีมำกเหมือนรอยยิ้มเธอจะหยุดลงไป

เฉยๆ พนักงำนมองเรำอย่ำงแปลกๆ แปลกอย่ำงไรผมก็ดูไม่ออก 

ทว่ำดแูล้วพวกเขำก�ำลังสนใจคณุแก้ว ผมเดำว่ำเพรำะควำมสวยและ

บุคลิกโดดเด่นของเธอ

“คุณแก้ว ร้ำนนั้นน่ำจะอยู่ชั้นสองใช่ไหมครับ”

“ใช่ค่ะ” คุณแก้วตอบ เธอกลับมำยิ้มน้อยๆ เพ่ือคุยกับผม  

แต่เสียงดูแหบลงไปมำกจนผมเป็นห่วงอยำกจะประทำนน�้ำให้เธอ

สักแก้ว

ผมหนักลับไปมองข้ำงหลงัแวบหนึง่อย่ำงสงสยั ทำงร้ำนท่ีเรำ

เพิ่งเข้ำไปซื้อ ผู้หญิงนี่เข้ำใจยำกกันจริงๆ

เรำเลือกร้ำนหนึง่ทีอ่ยูช่ัน้สอง ผมเลอืกหำมมุดีๆ  จำกนัน้ค่อย

ให้คุณแก้วเป็นฝ่ำยตัดสินใจ ผมคิดว่ำผู้หญิงแม้จะต้องกำรผู้น�ำที่ดี

แต่อีกนัยหนึ่งก็คงต้องกำรคนเอำใจเหมือนกัน

ผมสั่งสเต๊ก ส่วนคุณแก้วกินสลัดทูน่ำ ผมแทบไม่จับโทรศัพท์

เลยแต่กลบัรูส้กึว่ำเวลำผ่ำนไปเรว็มำกจนอยำกจะหยดุเอำไว้สกัพกั 

แต่แล้วมนักเ็ข้ำอำรมณ์อมึครมึ ผมรูส้กึเหมอืนหมดมกุท่ีจะชวนเธอ

คุยอีกแล้ว ทั้งๆ ที่ไม่ควรเลย ผมอยำกคุยกับเธอมำกกว่ำนี้ อำจ

เป็นเพรำะผมตื่นเต้นเกินไปจริงๆ

“คณุแก้วทำนน�ำ้เยน็ไหมครบั” ทีผ่มถำมเพรำะว่ำคณุแก้วอำจ

จะเป็นหวัดอยู่ ผมจะได้ไม่สั่งให้เอำน�้ำแข็งน�้ำเย็นมำ

คุณแก้วหยุดคิดไปครู่หนึ่งก่อนตอบ “ทำนน�้ำธรรมดำดีกว่ำ

ค่ะ”

ผมพยักหน้ำรับรู้ก่อนจะสั่งพนักงำน

“คุณแก้วบอกว่ำร้ำนคุณแก้วตัดเดรสเองเหรอครับ” ระหว่ำง
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รออำหำร ผมก็นึกย้อนไปตอนแรกก่อนจะเข้ำไปดูหนัง

“ใช่ค่ะ เป็นร้ำนเล็กๆ มีหน้ำร้ำนแล้วก็ขำยทำงออนไลน์ด้วย

ค่ะ” 

“เก่งจังเลยครับ มีกิจกำรตั้งแต่อำยุไม่เท่ำไหร่เอง สวยจริงๆ 

ครับ” ผมตอบตำหวำนเยิ้มเหมือนติดน�้ำตำล “เอ่อ ชุดน่ะครับ...

เอ่อ...อ่ำ แล้วพอจะมีชุดประมำณคุณแม่ผมใส่ได้ไหมครับ”

“มีค่ะ หลำยแบบเลย ถ้ำคุณต๊อบอยำกจะให้ของขวัญคุณแม่

กล็องพำท่ำนมำลองวดัไซซ์ดกูไ็ด้ค่ะ” คณุแก้วตอบ ควำมอ่อนหวำน

แฝงทัว่ทกุทีจ่นผมรูส้กึได้ แม้มอืซ้ำยจะวำงอยู่บนโต๊ะ แต่มอืขวำผม

ก�ำลังบิดนิ้วไปมำอยู่ข้ำงใต้อย่ำงเคอะเขิน

ตัวจะแตก!

ท�ำอย่ำงกับเป็นสำววัยแรกแย้ม 

ตั้งสติ ต๊อบ!

ผมจะไม่ถำมคุณแก้วเรื่องนัดเดทออนไลน์อะไรแบบนั้น เอำ

ไว้ถำมคลอเคลียหลังจำกเรำคบกันแล้วดีกว่ำ แต่ตอนนี้ผมจะใส่ใจ

คณุแก้วแบบให้ส�ำลักควำมเขินกนัไปข้ำง ถงึแม้ดจูะเป็นผมมำกกว่ำ

ที่ก�ำลังส�ำลักเอง

“แล้วนี่คุณแก้วกลับยังไงครับ”

“เดี๋ยวคงกลับแท็กซี่ค่ะ ไม่ก็อูเบอร์ แกร็บ”

“อ้ำว! คุณแก้วไม่ได้ขับรถมำเหรอครับ”

“พอดีวันนี้แก้วไม่ได้เอำรถมำค่ะ” คุณแก้วพูดพลำงท�ำหน้ำ

อ่อนใจ 

“งัน้ให้ผมไปส่งดกีว่ำครบั มนัดกึแล้ว คุณแก้วเป็นผูห้ญงิ กลับ

คนเดียวอันตรำย”

คุณแก้วสบตำผม เธออมยิ้ม เธอดูแปลกใจในหลำยๆ อย่ำง
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ที่ผมท�ำให้ อำจจะเป็นเพรำะคุณแก้วดูเป็นหญิงแกร่ง สมัยใหม่  

ท�ำอะไรเองแบบนั้นหรือเปล่ำ อีกอย่ำง...ผมเป็นพวกเสมอต้น 

เสมอปลำย นี่ไม่ใช่แบบเลยช่วงโปรโมชั่นแล้วหมดไปแน่นอน  

คุณแก้วเชื่อในต๊อบนะครับ

“เอ่อ หรือถ้ำคุณแก้วยังไม่สะดวกใจ...”

“ไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่แบบนั้นเลย” คุณแก้วหัวเรำะน้อยๆ เธอรีบ

คลำยควำมกังวลในใจของผมให้ทันที “...ขอบคุณนะคะ...”

หัวใจผมเต้นดังเป็นระลอก 

ต้องแอบผ่อนลมหำยใจช้ำๆ เพื่อควบคุมไม่ให้สั่นอีกแล้ว

ผมว่ำมันยังเร็วไปหน่อย แต่ควำมประทับใจครั้งแรกๆ ของ

เรำก็ไม่เลวทีเดียว

หัวใจผมพองๆ 

ไม่เคยคิดมำก่อนว่ำจะได้เมียสวยขนำดนี้จริงๆ 

หลงัจากทานอาหารเสรจ็ พวกเรานัง่คุยกนัอยูสั่กพกัเพือ่

ให้อำหำรย่อย ถ้ำลุกเดินเลยคงจุกน่ำดู อย่ำงแรกที่ผมชอบจริงๆ 

คือกำรที่คุณแก้วเองก็ไม่กดโทรศัพท์เล่นเลย เรำเลือกที่จะคุยกัน

มำกกว่ำ ผมรู้สึกว่ำเหมือนได้รับกำรเอำใจใส่เช่นกัน

“ไม่เอำสิคะ ให้แก้วเลี้ยงคืนเถอะ”

“แต่”

“ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำวันหน้ำคุณต๊อบจะเลี้ยงแก้วคืนไม่ได้ 

นี่คะ”

ผมหลบสำยตำเธอ ตำกลอกจำกซ้ำยไปขวำแล้วกลอกจำก

ขวำไปซ้ำยอย่ำงเขินๆ นิสัยแก้ไม่หำย เวลำผมเหมือนโดนจับพิรุธ

บำงอย่ำงได้ทีไรจะเป็นแบบนี้ตลอด



~ ผู้ซึ่งหลงรักหญิงสาวในภาพวาด ~

35

หลุมรักลึกไปแล้ว

โดนคุณแก้วเล่นคืนแล้วไง

“คุณแก้วชอบดูหนังเหรอครับ”

“ใช่ค่ะ แก้วว่ำสนกุดอีอก อำจจะเพรำะเหงำๆ ด้วย พยำยำม

หำอะไรท�ำนอกจำกงำน ไปๆ มำๆ ก็จบด้วยกำรมำดูหนังคนเดียว

ทุกที”

“แต่วันนี้แล้วก็วันถัดๆ ไป คุณแก้วจะไม่ได้มำคนเดียวแล้ว 

นะครับ”

เชี่ย! อ๊ำก!

ให้ดิ้นตำยเถอะไอ้ต๊อบ

นี่มันใช่บทสนทนำที่ควรจะคุยกับคนเพิ่งรู ้จักแน่เหรอวะ!  

อีกแล้วนะมึง!

ผมพยำยำมจะเลียนแบบไอ้ฟัก ผมเคยเห็นมันจีบผู้หญิง 

มำก่อน มันมักจะวำงตัวสุภำพแต่ก็แอบเล่นมุกตลกๆ อมยิ้มอะไร

ของมันไปแต่แสนจะโคตรธรรมชำติ!

อยำกท�ำได้แบบนั้นบ้ำง!

คุณแก้วไม่ค่อยถำมเรื่องส่วนตัวผมเท่ำไหร่ อำจเป็นเพรำะ

เธอไม่อยำกจะละลำบละล้วงผม ส่วนผมก็ไม่อยำกเล่ำมำกเท่ำไหร่

เช่นกันเพรำะคิดว่ำอำจจะดูกลำยเป็นว่ำอวด ผู้หญิงหรือใครๆ ก ็

ไม่ชอบคนขี้อวดทั้งนั้น รออีกนิดน่ำจะเหมำะกว่ำ

คณุแก้วดผููด้มีำกตัง้แต่หน้ำตำจรดกำรแต่งกำย ฉะน้ันไอ้เงำะ

อย่ำงผมจะให้ไปท�ำตัวหยำบคำยอย่ำงน้ันได้ยังไงกัน มันต้อง 

เลียนแบบไอ้ฟักเป๊ะๆ นั่นแหละ 

สุภำพและตลก!

“คุณต๊อบท�ำเกี่ยวกับช่ำงเหรอคะ”
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อ้ำว! เวรกรรม ไม่สิ เธอถำมเกี่ยวกับผมเพรำะต้องกำรรู้จัก

ผมมำกขึ้นกว่ำนี้ ก็น่ำจะถือเป็นสัญญำณที่ดีเว้ย!

“เป็นอู่น่ะครับ ผมเป็นลูกคนเล็ก แล้วก็ชอบพวกนี้มำตั้งแต่

เด็กๆ ก็เลยพอท�ำได้บ้ำงครับ” 

แววตำคุณแก้วดูเป็นประกำย เธอทัดผมไว้ที่ข้ำงหูช้ำๆ ก่อน

จะเท้ำคำงไว้แล้วโน้มเข้ำมำเล็กน้อยอย่ำงสนใจ “คุณต๊อบเป็นลูก 

คนเล็กเหรอคะ”

“ครบัผม...อ่ำ พีช่ำยผมเป็นหมอครบั รำยน้ันเขำเรยีนเก่งเลย

แหละ”

“อย่ำงนี้ที่บ้ำนก็หวงคุณต๊อบน่ำดู” คุณแก้วยิ้มแฝงบำงอย่ำง

ที่ผมมองแล้วงงนัก รู้สึกประหลำดๆ แต่ไม่เข้ำใจว่ำมันแปลกยังไง

“ไม่หรอกครับ เขำปล่อยผมจะตำย ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับ 

อีกอย่ำง...ผมค่อนข้ำงเป็นเด็กดีนะ เห็นอย่ำงนี้ก็เถอะ” ผมยิ้มอวด 

พ่อไม่น่ำหวงแล้ว มีแต่จะเอำไปยกให้ผู้หญิงบ้ำนไหนก็ไม่รู้ กลัวว่ำ

ลูกจะไม่มีเมีย

“จริงค่ะ แก้วว่ำคุณต๊อบน่ำรักจริงๆ” คุณแก้วคลี่ยิ้ม ดวงตำ 

คู่สวยสบกันชนิดที่ว่ำจะเอำให้ตำยกันไปข้ำง เธอมองผมเหมือนจะ

ส�ำรวจทุกซอกมุม ผมยกมือแสร้งเกำคอเกำหัวไปอย่ำงขัดๆ เขินๆ 

เอ...ผมรู้สึกขนลุกขนชัน แอร์มันหนำวเกินไปแล้วหรือเปล่ำ

นะ

“เอ่อ เช็กบิลเลยดีไหมครับ เดี๋ยวคุณแก้วจะกลับบ้ำนดึก”

“โอเคค่ะ” คณุแก้วหวัเรำะเบำๆ เธอคลีย่ิม้อกีก่อนตอบตกลง 

ผมพยำยำมจะไม่วำงมือไว้บนคออีกเพรำะมันท�ำให้ผมดูประหม่ำ

จนเกินไป ขณะลุกขึ้นจู่ๆ คุณแก้วก็สะดุด เธอเสียหลักล้ม ดีที่ยังนั่ง

ลงไปทัน แต่ท่วงท่ำดูผิดปกติ 
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“โอ๊ย!”

แม้เสียงคุณแก้วจะใหญ่มำก แต่ผมเป็นห่วงเธอจนลืมคิดถึง

เรื่องอื่น “คุณแก้ว!” 

คุณแก้วมีสีหน้ำเจ็บปวด ผมรีบอ้อมไปดูเธออย่ำงเป็นห่วง

“เหมือนขำแก้วจะแพลง” 

“ตรงไหนครับ...ขออนุญำตนะครับคุณแก้ว”

ผมคุกเข่ำลงตรงหน้ำเธอ ก่อนจะค่อยๆ ดูที่ข้อเท้ำคุณแก้ว 

ไม่สนใจว่ำคุณแก้วก�ำลังมีสีหน้ำตกตะลึงแค่ไหน คุณแก้วใส่ส้นสูง

ด้วย แล้วยังมำข้อเท้ำพลิกอีก จะเจ็บมำกก็ไม่แปลก อีกทั้งจะเดินที

คงล�ำบำกไม่น้อย

“คุณต๊อบ”

“พอเดนิไหวไหมครบั มนัเริม่จะเหน็รอยช�ำ้ๆ แล้ว ขออนญุำต

นะครับ” ผมประคองเท้ำคุณแก้วขึ้นมำดู ก่อนจะบีบเบำๆ คุณแก้ว

กัดริมฝีปำก ไม่ยอมร้องออกมำ แต่ผมรู้ว่ำเธอคงเจ็บจุดนี้แน่ๆ 

ผมก�ำลังพะวงกับอำกำรและเท้ำคุณแก้ว 

พอเหน็ว่ำรอบด้ำนเงยีบไปจงึเงยหน้ำขึน้ คณุแก้วมองผมด้วย

แววตำลกึซ้ึงอย่ำงบอกไม่ถกู น�ำ้ตำคลอเลก็น้อย ขนตำงอนพยำยำม

กะพริบช้ำๆ อย่ำงน่ำสงสำรเพื่อไล่หยดน�้ำตำก่อนจะตอบ 

“พอเดินไหวค่ะ” 

เสยีงเธอแหบมำก แต่ระหว่ำงทีผ่มลองนวดๆ ให้เธอ ใบหน้ำ

ผมมันปะทะเข้ำกับหน้ำตักคุณแก้ว แต่ผมแปลกใจที่มัน

นูนว่ะ

โดยปกติ...

ผมรีบมองหน้ำคุณแก้ว สลับกับมองตรงตักคุณแก้วอีกครั้ง

คุณแก้วยังมีสีหน้ำซำบซึ้งใจไม่เปลี่ยน แถมดูท่ำว่ำผมจะจีบ
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เธอผ่ำนจำกหัวใจสีน�้ำเงินเป็นแดง

คุณแก้วร้องเบำๆ “อะ...เอ่อ ลอง...ลุกดูก่อนนะครับ” 

ผมรีบหันมำสนใจอำกำรของเธออีกครั้ง แม้จะมีเรื่องค้ำงคำ

ใจ คิ้วผมขมวดลงอย่ำงคนก�ำลังงุนงงจัดมำก

ผมพยงุคณุแก้วลกุขึน้ แล้วตัดสนิใจลองมองอกีรอบหนึง่ ทว่ำ

คุณแก้วเองก็หันมำมองผมเช่นกัน ผมจึงแสร้งท�ำไม่มีอะไร ก่อนจะ

แอบถอนหำยใจโล่งอกและด่ำตัวเองหนึ่งทีแทนค�ำขอโทษแก่คุณ

แก้วที่มีจิตคิดไม่ดี

ปัดโธ่!

ก็แค่ดอกไม้ที่ติดกระโปรง มันเลยดูเยอะๆ ฟูๆ 

ผมค่อยๆ ประคองเธออย่ำงอ่อนโยนที่สุด 

คุณแก้วกอดแขนผมแน่นตอนเดิน 

โดยที่สีหน้ำเจ็บปวดลอบเปลี่ยนเป็นคลี่ยิ้มจำงๆ 
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ปากแดงๆ กับลูกอมหวานๆ

ผมไปส่งคุณแก้วที่บ้าน ยังดีที่ผมเป็นคนที่ดูซกมกทุก

อย่ำงยกเว้นรถที่สะอำดเอี่ยมอ่อง ไม่ขำยหน้ำคุณแก้วของผม ผม

แอบเกร็งๆ บ้ำง นอกจำกครอบครัวกับไอ้ฟักที่ได้นั่งเบำะซ้ำยแล้ว 

คนพิเศษอื่นๆ ก็ยังไม่เคยมีเลย

คุณแก้วคนแรกเลยนะครับ

ผมรีบหุบยิ้ม เดี๋ยวคุณแก้วจะสงสัย พยำยำมไม่หัวเรำะโง่ๆ 

ด้วย ผมหันกลับไปเก๊กหล่ออย่ำงสุดควำมสำมำรถ ค�่ำๆ มืดๆ  

อย่ำงนี้ถ้ำหน้ำตำไม่ได้อย่ำงแบรด พิตต์ ก็อย่ำไว้หนวดจะดีกว่ำ  

ต๊อบจะเป็นโจรมำก

แถมก่อนหน้ำนี้ผมยังคิดไปในทำงไม่ดีกับคุณแก้วอีก

บ้ำมำกๆ 

ผมรีบปัดสิ่งนั้นทิ้งจำกหัวโดยเร็วและห้ำมคิดถึงมันอีก ไม่ได้ 

หยุดนะต๊อบ

เธอออกจะสวยขนำดนี้!
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คุณแก้วบอกทำงผมเรื่อยๆ ถ้ำคุณแก้วตัวเล็กกว่ำนี้หน่อย 

ผมอำจจะรวบคุณแก้วอุ้มไว้ในอ้อมแขนแข็งแรงๆ นี้ แต่ด้วยควำม

ท่ีคณุแก้วสงูไปนดินงึ แถมผมและเธอยงัเป็นคนเพ่ิงรูจั้กกัน จะให้ไป

ท�ำอย่ำงนั้นมันก็ออกจะเกินไป อีกทั้งกำรข้อเท้ำแพลงก็ไม่ได้เรื่อง

ใหญ่มำก แม้จะโคตรเจ็บก็เถอะ

แต่ถึงอย่ำงนั้นผมก็ชอบที่คุณแก้วเป็นคุณแก้วท้ังหมดเลย 

ไม่เกี่ยงไม่งอนครับ

“คณุแก้วยังเจบ็มำกอยูไ่หมครบั” ผมถำมเป็นพกัๆ ด้วยควำม

เป็นห่วง วันนี้ผมออกจะภูมิใจอยู ่ไม่น้อยที่ได้แสดงควำมเป็น 

สุภำพบุรุษต่อหน้ำหญิงงำมได้ส�ำเร็จ

“ยังเจ็บอยู่ค่ะ”

กว่ำผมจะพยุงคุณแก้วมำถึงจุดนี้ได้ก็รู้สึกเหน่ือยหอบไปท้ัง

กำยและใจ ไม่กล้ำออกแรงหรอืเดนิเรว็มำกเพรำะกลวัว่ำจะสะเทอืน

ไปถึงคุณแก้วท�ำให้เธอยิ่งเจ็บกว่ำเดิม

“แก้วซุม่ซ่ำมเอง” เธอหวัเรำะน้อยๆ ก่อนจะกล่ำวโทษตนเอง 

“ไม่หรอกครับ อะไรก็เกิดข้ึนได้ทั้งนั้น คุณแก้วไม่เป็นอะไร

มำกก็ดีแล้วครับ” ผมส่ำยหน้ำก่อนจะหัวเรำะคลอไปด้วย คุณแก้ว

ถูกเสมอครับ

คณุแก้วอมยิม้ ผมรบีหุบปำกเหมือนพวกชอบละเมอเพ้อพก

หลดุปำกออกไปบ่อยเกนิ แล้วทีน่่ำอำยกว่ำคอืหน้ำผมเสอืกแดงกว่ำ

คุณแก้ว!

กำรข้ึนรถมำกบัคนแปลกหน้ำมนัเป็นอะไรทีอ่นัตรำยมำกโดย

เฉพำะกับฝ่ำยผู้หญิง แต่คุณแก้วก็ยอมขึ้นมำ ผมจึงต้องรีบสร้ำง

คะแนนและท�ำให้เธอรูส้กึปลอดภยั มนัไม่ง่ำยทีผู่ห้ญงิจะยอมให้ไป

ส่งที่บ้ำน หรือพูดอีกอย่ำงก็คือ ไอ้ต๊อบผู้นี้นับตั้งแต่สมัยวัยละอ่อน
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มนัไม่เคยจะได้ไปรบัไปส่งหญงิสำวทีไ่หนเลยนอกจำกเพือ่นรกัของ

มนั ทีน่อกจำกจะไม่ใช่สำวสวยแล้วยงัเสอืกหน้ำตำดกีว่ำ ไอ้ฟักหรอื

คุณพัชระ!

คุณแก้วยิ้ม ก่อนจะมองไปทำงกระจกซ้ำย ผมแอบเหล่ๆ ท�ำ

เป็นมองอย่ำงอืน่ ทว่ำจรงิๆ แล้วก�ำลงัเพ่งเลง็ตกัคณุแก้ว เชีย่! ไหน

บอกห้ำมคิดไงต๊อบ แต่แล้วจู่ๆ คุณแก้วก็หันกลับมำ ผมจึงรีบแสร้ง

กลบัไปมองข้ำงหน้ำอย่ำงเดิมเกอืบไม่ทนั แถมยังต้องมำท�ำเหมอืน

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีก มันยำกที่จะตอแหลในเวลำนิดเดียวนะโว้ย!

ปกติผู้หญิงต้องเรียบ

ผมตำฝำด ตำฝำดๆ

แต่ผมแอบเห็นแวบๆ นะว่ำคุณแก้วแอบอมย้ิมอยู่ เสียง

หัวเรำะคิกคักดังน้อยๆ ผมรู้สึกร้อนไปทั้งคอยันแก้มสองข้ำง น่ัง

คอแข็งตัวตรงมองไปทำงถนนอย่ำงไม่คิดจะวอกแวกอีก ไม่เห็น 

อะไรทั้งนั้นด้วย เพรำะคุณแก้วนั่งไขว่ห้ำง แล้วยังต้องมำเขินฟรีอีก

ต่ำงหำก!

บ้ำนคุณแก้วอยู่ในหมู่บ้ำน ขับเข้ำไปไม่ลึกมำกก็ถึง เป็นบ้ำน

หลังไม่เล็ก ซึ่งดูก็รู้ว่ำบ้ำนคุณแก้วน่ำจะมีตังค์

ตำยห่ำ!

รั้วบ้ำนยังกดดันขนำดนี้

ถ้ำเกดิวนัไหนบ้ำน ‘ฝ่ำยหญงิ’ เขำอยำกจะเจอว่ำท่ีลกูเขยขึน้

มำจะวำงตัวยังไงวะเนี่ย

คงจะไม่เกิดต�ำนำนรักเศร้ำสะเทือน บ้ำนพ่อตำแม่ยำย 

ขัดขวำงควำมรักระหว่ำงคนหนุ่มสำวหรอกนะ

พอมำถึงก็เกิดควำมเงียบไปชั่วขณะหนึ่ง อึ้งห่ำอะไรไอ้ต๊อบ 

เอ็งควรสร้ำงควำมมั่นใจเดี๋ยวนี้!
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“สักครู่นะคะ” คณุแก้วหยบิรโีมตขึน้มำ พอกดปุบ๊ รัว้ก็ค่อยๆ 

เปิดเอง ผมรีบหุบปำกอ�้ำๆ อึ้งๆ แล้วขับรถเข้ำไปในบ้ำนก่อนจะ

กลับรถหันไปทำงประตู กระทั่งปิดสนิทแล้วเธอจึงค่อยหันกลับมำ

ยิ้มให้ผม

ผมยงัไม่รู้จะพดูอะไร มนัเป็นควำมเงยีบในควำมเขนิอำยแบบ

ผู้ชำยน่ำรักคนหนึ่งจะมีได้ไม่บ่อยต่อหญิงสำวที่ตัวเองหมำยปอง

“คณุแก้วครบั” ผมเงอะงะๆ พอคดิดวู่ำแผนกำรพดูจำหล่อๆ 

จะไม่ได้ผล ผมหมำยถงึผมมนัหน้ำบำงหน้ำม่ำนไปเอง ผมรบีลงจำก

รถก่อนจะไปเปิดประตูให้คุณแก้วแล้วค่อยๆ ยื่นมือเข้ำไปพยุงเธอ

ไว้

คณุแก้วขอบคณุเสยีงหวำน มนัดเูหมอืนเธอจะท�ำผมละลำย

กลำยเป็นน�้ำตำลเหลวให้ฝูงมดรุมทึ้ง

คุณแก้วจะทึ้งจะอะไรผม ผมก็ไม่ว่ำสักนิดเลยครับ

ตอนนีด้กึมำกแล้ว อกีทัง้คณุแก้วกเ็ป็นสำวเป็นนำง สวยด้วย 

แถมน่ำรักอีกต่ำงหำก ฉะนั้นผมจึงไม่ควรอยู่นำน เดี๋ยวคุณแก้วจะ

เสียหำย

คิดจะรักใคร อย่ำงแรกคือต้องให้เกียรติกันก่อน

ใครได้ต๊อบเป็นแฟนรับรองว่ำไม่ผิดหวังจริงๆ

ผมสังเกตรอบๆ บ้ำนคณุแก้วสวยมำก สวยไม่ต่ำงจำกเจ้ำของ

บ้ำนเลย สวนหน้ำบ้ำนมไีฟเปิดอยู ่ท�ำให้บรรยำกำศเหมอืนพวกร้ำน

อำหำรที่ไอ้ฟักชอบลำกผมไปกินและแพงสัส!

ไม่สิต๊อบ อย่ำพูดค�ำหยำบ

ตอนนีผ้มต้องเป็นสุภำพบุรษุ อ่อนโยน แล้วกม็คีวำมเป็นผูน้�ำ 

เป็นผู้ใหญ่ แต่ก็แอบเย้ำยวนใจ สำวเล็กสำวใหญ่เห็นแล้วต้องกรี๊ด

กร๊ำดตำมกัน แต่ที่แน่นอนที่สุด ผมจะหวั่นไหวกับคุณแก้วแค่ 
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คนเดียว

เชี่ย!

หล่อมำก

กำรอำยุมำกข้ึนดีอย่ำงหนึ่งคือผมไม่จ�ำเป็นต้องเหนียมอำย

เท่ำเมือ่ก่อน ถึงแม้นีจ่ะพยำยำมไม่เขนิแล้ว จะท�ำอะไรกร็บีท�ำก่อน

จะไม่มีแรงเว้ย!

“คุณต๊อบคะ”

ผมรีบบอกให้ตัวแข็ง อย่ำตัวอ่อน อย่ำออเซำะ คุณแก้วก็! 

อย่ำท�ำอะไรๆ ให้ต๊อบมันใจสั่นเล่นนักสิครับ

คุณแก้วแตะแขนผมไว้ ก่อนจะค่อยๆ ก้ำวช้ำๆ ผมพยำยำม

จะช่วยเธอโดยทีก่นัตัวเองไม่ให้ถกูเนือ้ต้องตวัอกีฝ่ำยมำก เพือ่ไม่ให้

เป็นกำรท�ำรุม่ร่ำม หรอืดฉูวยโอกำสแบบพวกบรุษุไม่ดเีขำท�ำกนั คณุ

แก้ว ผมไม่ใช่คนอย่ำงนั้นเลยนะครับ

บริสุทธิ์ใจล้วนๆ 

จังหวะที่คุณแก้วก�ำลังขึ้นบันไดลำยหินอ่อนเตี้ยๆ ซึ่งดูแพง

อลงักำรตรงหน้ำประตบู้ำน เป็นจงัหวะเดยีวกนักบัทีผ่มปล่อยให้เธอ

ค่อยๆ เดินเองเพรำะคดิว่ำกำรทีผ่มจะเข้ำไปมำกกว่ำนีด้จูะเป็นอะไร

ที่ไม่งำมนัก 

ทว่ำพอเห็นว่ำคุณแก้วมีท่ำทีไม่ไหว จำกมือที่ก�ำลังปล่อยก็

รีบเข้ำไปช่วยพยุงอีกครั้ง “คุณแก้วระวังนะครับ”

“...ขอบคุณค่ะ” คุณแก้วมีสีหน้ำไม่สู้ดี ผมไม่รู้จะท�ำยังไงจึง

ค่อยๆ จูงเธอไปจนถึงหน้ำประตูจนได้ เธอวำงรองเท้ำไว้ ก่อนจะ

หำกุญแจบ้ำน เนื่องจำกข้อเท้ำแพลงท�ำให้ตอนเดินลงมำจำกรถ 

คุณแก้วต้องถอดส้นสูงออก

ผมเผลอมองเท้ำขำวๆ ของคุณแก้ว
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ขนำดตีนเขำยังดูดีกว่ำหน้ำกู

เชี่ย!

จู่ๆ มีอำรมณ์กับเท้ำนี่ผิดปกติหรือเปล่ำวะ

ตอนนี้อะไรเกี่ยวข้องกับคุณแก้วผมเหมือนบ้ำบอคุมหัวใจ 

ไม่อยู่หมดเลย! 

ผมรบีเกบ็สำยตำ นบัหนึง่สองสำม เป้ำหมำยคอืหนึง่พนั แล้ว

ก็พยำยำมนึกถึงสิ่งดีงำมเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจเข้ำไว้ ถ้ำไม่เกรงใจคุณ

แก้วป่ำนนี้คงตบหน้ำตัวเองสักทีเพื่อเรียกสติ

พอคณุแก้วหนัมำมองอย่ำงสงสยัผมกร็บียิม้กลบเกลือ่น กลัน้

หำยใจสักแวบกระทั่งคุณแก้วไขประตูได้ ผมจึงค่อยๆ ลอบผ่อน 

ลมหำยใจอีกรอบ

“อ่ำ”

“เอ่อ”

ผมกับคุณแก้วพูดขึ้นมำพร้อมกันกระทั่งสบตำพร้อมกันอีก

ด้วย อย่ำงไม่ได้นัดกันมำก่อน ผมพูดอย่ำงติดเขินๆ มือไม้เกร็ง

“คุณ...คุณแก้วอย่ำลืมหำน�้ำแข็งมำประคบไว้นะครับ” 

“โอเคค่ะ” เธอยิ้มรับ คุณแก้วจับขอบประตู ภำยในบ้ำนมืด 

ดวงตำคู ่สวยจับจ้องมำที่ผมอย่ำงมีประกำย “คุณต๊อบหิวน�้ำ 

หรือเปล่ำคะ”

ผมเลิกคิ้วอย่ำงงงๆ เหมือนกับว่ำจะไม่คำดคิดถึงค�ำถำม 

เช่นนี้มำก่อน “ไม่ครับ ไม่เป็นไร”

แล้วกเ็งยีบ โดยทีม่คีณุแก้วมองผมอย่ำงอ่อนโยน แววตำเธอ

หวำนไปหมดจนผมแทบละลำย “เอ่อ...อ่ำ คุณ...คุณแก้วอยู่บ้ำน 

คนเดียวเหรอครับ”

คุณแก้วพยักหน้ำ แล้วท�ำไมผมเหมือนต้องเงยหน้ำคุยนิดๆ 
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อีกแล้ววะ พอมำยืนเทียบกันอย่ำงนี้โดยไม่มีรองเท้ำ คุณแก้ว ก็...

ก็...สูงกว่ำผมนิดหน่อย

อ๋อ

เป็นเพรำะระดับพื้นตรงตัวบ้ำนกับด้ำนนอกมันไม่เท่ำกัน

“ผมจะรอจนกว่ำคุณแก้วจะปิดประตูเรียบร้อยแล้วครับ” ผม

กล่ำวกบัเธอยิม้ๆ ต้องให้รูว่้ำส่งถงึบ้ำนปลอดภยัจรงิๆ ต๊อบคนน้ีถึง

จะวำงใจ

“ถ้ำแก้วไม่ปิด คณุต๊อบกจ็ะยนือยูอ่ย่ำงน้ีท้ังคนืหรอืเปล่ำคะ” 

คุณแก้วพูดเนิบๆ เหมือนจะไม่มีอะไร แต่ก็ดูมีอะไร เธอยืนสง่ำ พิง

ขอบประตู ผมสลวยดูเย้ำยวนแปลกๆ ผมแอบกลืนน�้ำลำย แล้วยัง

มีกลิ่นหอมละมุนนี่อีก

“คุณแก้ว” ผมเรียกชื่อเธอ ด้วยเพรำะเป็นห่วงข้อเท้ำอีกฝ่ำย

ที่ยังเจ็บ “อย่ำแกล้งผมสิครับ”

พูดไปหน้ำก็ด�ำไป

“เข้ำมำดืม่น�ำ้ก่อนนะคะ...นะ” คณุแก้วย่ืนมอืมำ เธอเอยีงคอ

นิดๆ มือเขี่ยๆ แตะๆ อยู่ตรงหัวไหล่ผม ทีเล่นทีจริง

แย่แล้ว แย่แล้วครับ

ดแูล้วถ้ำผมปฏเิสธคณุแก้วอำจจะเสยีหน้ำได้ ฉะน้ันกำรท่ีผม

ยอมเดินเข้ำไปไม่ใช่เพรำะฉวยโอกำส แต่เป็นเพรำะต้องกำรรักษำ

ระดับหัวใจของคุณแก้วที่ผมจีบได้ เป็นพยำนด้วยนะครับ!

ผมยื่นแขนให้คุณแก้วพยุงตัวเดิน พอเข้ำไปไฟก็เปิด ผมตรง

ดิ่งไปทำงโซฟำเพื่อให้เธอนั่งพักก่อน “ตู้เย็นอยู่ตรงไหนครับ”

เธอคงไม่สะดวกเดินไปหยิบน�้ำให้ผมเอง ผมจึงรีบเอ่ยถำม

ก่อนเพรำะไม่อยำกให้คุณแก้วเดินไปไหนนอกจำกนั่งพัก

“ตรงไปตรงมมุแล้วเลีย้วซ้ำยค่ะ” คณุแก้วเลกิคิว้เลก็น้อยก่อน
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จะตอบ ผมแตะมือเธอเล็กน้อยเป็นสัญญำณว่ำขอแขนคนืสกัครู ่ผม

รีบตรงไปห้องครัวคุณแก้ว แขนยังรู้สึกอุ่นๆ จำกสัมผัส หยุดๆๆ 

อย่ำฟุ้งซ่ำน

ผมล้วงกระเป๋ำ แล้วก็รู้สึกดีที่พกผ้ำเช็ดหน้ำมำด้วย ในตู้เย็น

มนี�ำ้แขง็อยู ่ผมกะเทำะออกมำสำมส่ีก้อนเล็กๆ แล้วค่อยใช้ผ้ำม้วน

ไว้

“คณุแก้ว ขออนญุำตนะครบั” พอกลบัมำ ผมลงไปคกุเข่ำตรง

หน้ำคุณแก้วอีกครั้งอย่ำงไม่ถือตัว ผมยกเท้ำคุณแก้วมำดู มันบวม

ขึน้มำกแล้วจำกตอนแรก เหน็เป็นรอยช�ำ้เขยีวๆ “ประคบไว้นะครบั”

ผมเงยหน้ำบอกเธอ คณุแก้วเหมอืนจะนิง่อึง้ไป เธอระบำยย้ิม 

ก่อนจะทัดผมช้ำๆ นิว้เกลีย่ใบหน้ำไปมำ แก้มสชีมพรูะเรือ่ “คณุต๊อบ

จะท�ำให้แก้วเขินไปถึงไหนคะ”

“หอื?” ผมชอ็ก “อะ...เอ่อ...อ่ำ ผม...ผม...แค่เป็นห่วงคณุแก้ว

ครับ” 

เธอหัวเรำะน้อยๆ “...ขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะ...” คุณแก้ว

กล่ำวช้ำๆ ริมฝีปำกสีหวำนคลี่ยิ้มจนผมเหมือนจะตำลำย คุณแก้ว

ค่อยๆ โน้มตัวลง มือนุ่มๆ แตะลงกับมือผมก่อนจะลำกช้ำๆ จนไป

ถงึผ้ำทีผ่มประคบไว้ให้เธออยู ่เหมอืนมคีวำมรูสึ้กจ๊ีดๆ จ๊ักจ้ีหน่อยๆ 

ปลำยนิ้วผมชำไปหมด

ผมค่อยๆ ดึงมือตัวเองออก คุณแก้วก้มประคบข้อเท้ำต่อ

รำวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น หรือผมจะคิดมำกไปเอง นี่กูหมกมุ่นใช่ไหม

เนี่ย! 

ดวงตำกึ่งยิ้มกึ่งคมถูกบดบังจำกขนตำยำวๆ 

“ถะ...ถ้ำอย่ำงนัน้ ผมกลบัก่อนนะครบั คณุแก้วก็อย่ำเพ่ิงเดนิ

มำก ห้ำมใส่ส้นสูงด้วยครับ”
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“คุณต๊อบดุมำอย่ำงนี้ แก้วคงต้องท�ำตำมอย่ำงเคร่งครัดแล้ว

ค่ะ” คุณแก้วหัวเรำะ ดวงตำคุณแก้วเหมือนจะเจิดจ้ำอยู่ตลอดเวลำ 

แถมยังคมวำบด้วย

ผมค่อยๆ ลกุขึน้ นัง่ไม่กีน่ำทแีต่เหมอืนนำนนบัชัว่โมง ตะครวิ

จะแดก เกรง็ไปหมด ผมโค้งตวันดิๆ ก�ำลงัจะบอกลำเธอ แต่ทว่ำคณุ

แก้วกลับคว้ำข้อมือผมไว้ก่อนจะดึงลงมำและ...

จูบ!

ผมล้มลงบนโซฟำอย่ำงไม่ทันตั้งตัว จูบของคุณแก้วไม่ได ้

อ่อนหวำน แต่มันกลับลึกล�้ำ กลิ่นหอมจำกกำยและลิปสติกท�ำผม

มนึงง คณุแก้วโน้มตัวครึง่หนึง่ทบัผมไว้ขณะทียั่งคงขย�ำ้รมิฝีปำกผม

อย่ำงจริงจัง

ผมมือไม้อ่อน หน้ำมืดตำหลับปี๋ เห็นแต่เป็นจุดด�ำๆ สมอง

มึนงง รู้สึกเหมือนผ่ำนกำรตำยไปสองร้อยรอบ ผ่ำนกำรขึ้นสวรรค์

มำสำมร้อยครั้ง จำกนั้นก็ค่อยมำเกิดใหม่ 

นี่มันศึกกำรต่อสู้ของลิ้น ลิ้นชัดๆ! 

ปัญหำเดียวคือลิ้นผมมันตำยห่ำไปแล้ว ไม่สู้เลย สมยอม

สุดๆ!

ริบบิ้นที่ผูกคอขำวๆ ของคุณแก้วหลุดลงมำ คุณแก้วดึงมัน

และโยนไว้แถวๆ นั้นโดยที่ริมฝีปำกยังทำบทับผมไม่หยุด

จนผมตำยอีกรอบ คุณแก้วถึงค่อยๆ ละริมฝีปำกออกอย่ำง

ละเมียด

สภำพผมคือนอนแผ่ ตำลำย มองอะไรไม่ชัดเจนอีกเลย 

นอกจำกใบหน้ำคณุแก้ว แก้มทัง้สองข้ำงร้อนเห่อ รอบๆ ปำกเปรอะ

ลิปสตกิ ผมนอนหอบอยูอ่ย่ำงนัน้อกีประมำณห้ำนำที โดยท่ีสำยตำ

ยังคงค้ำงอยู่จุดเดิม
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คุณแก้วหัวเรำะเสียงดัง จนรีบกลั้นไว้ แต่ก็ดูเหมือนจะท�ำได้

ไม่นำน เธอแก้มแดงเปล่งปลั่ง ดวงตำวำววับประหลำด มือขำวๆ 

กุมล�ำคอ ใบหน้ำเอียงน้อยๆ ดูยั่วยวนรำวกับกุหลำบ

ผมขนลุกขนชัน ขนบนยันขนล่ำง ทุกส่วนลุก!

เดทกันสองวัน

สมัยเด็กๆ มันต้องจับมือก่อนหรือเปล่ำวะ!

นี่เพิ่งรู้ว่ำสองวันก็จูบได้ด้วย!

กว่ำผมจะตั้งสติพอรวมเศษสมองได้ทัน ผมก็กระเด้งขึ้น

รำวกบัถกูเปิดปุม่ท�ำงำนกะทนัหนั ผมลกุขึน้ตรงแน่ว ก่อนจะเงอะๆ 

งะๆ หันไปคุยกับคุณแก้ว

“บะ...บ๊ำยบำย นะ ครับ”

ผมโบกมือแง้วๆ เหมือนหมียักษ์ที่ก�ำลังท�ำตัวคิกขุ แถมยัง

เป็นหมีเมำยำพ่นแมลงด้วย บ้ำเอ๊ย! 

“บ๊ำยบำยค่ะ” เธอโบกมือตอบกลับมำ เลียนแบบผมเป๊ะ แต่

ดูน่ำรกักว่ำมำก คณุแก้วก�ำมอื แตะรมิฝีปำกเลก็น้อยรำวกับจะกลัน้

หัวเรำะ

ผมเดินไปทำงประตู พยำยำมจะไม่หันกลับมำ แต่ก็เสือก

เผลอแอบเอี้ยวคอไปมองนิดๆ 

“คุณต๊อบคะ”

“ครบั ครบั” ผมรบีหันขวับ เดีย๋ว ผูห้ญงิเรยีกทเีดยีวมงึรบีเลย

นะไอ้ต๊อบ ควำมเก๊กหล่อหำยหมด! หำยตั้งแต่ถูกเขำกระชำกลงไป

เมื่อกี้แล้ว

ผมพยำยำมจะไม่เซ ไม่สั่น ขำแข็งๆ เข้ำไว้ ทั้งๆ ที่หน้ำแดง

ก�่ำยันหูสองข้ำง เปิดเผยไตให้เขำรู้หมดเลย ไอ้ต๊อบ มึงงง!

“ฝันดีนะคะ” คุณแก้วนั่งอยู่ตรงโซฟำเหมือนเดิม สวย น่ำรัก 
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ทุกอย่ำงคือดี ดวงตำเธอมองผมอย่ำงลึกซึ้ง มันมีดวงดำวในตำ 

คุณแก้วสักล้ำนดวงได้ อีกทั้งยัง... 

ปำกน่ำจูบมำกๆ 

มึงไปได้แล้ว อย่ำโลภ ไอ้ห่ำ!

“ฝะ...ฝันดีครับ”

ลับหลังผมรอยยิ้มคุณแก้วกดลึกกว่ำเดิม

พอออกจำกบ้ำน ปิดประตู ผมยืนเหมือนหุ่นอยู่อย่ำงนั้น 

ก่อนจะร้องออกมำแบบไร้เสียง ท�ำมือคว้ำชัย กระโดดโลดเต้น 

ไม่อำยหมำ โดยไม่คดิมำก่อนว่ำหน้ำบ้ำนเขำจะมกีล้องวงจรปิดบ้ำง 

หรอืเปล่ำ แถมเหมอืนตอนนัน้ทีโ่ซฟำ ผมจะทบัรโีมตด้วย เป็นแท่งๆ 

มันดันขำ ไม่ทันสังเกต 

ผมคงต้องขับรถกลับบ้ำนและพยำยำมจะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

ระหว่ำงทำงตำยก่อนได้เมีย ดอกไม้ในสวนคุณแก้วดูจะบำน ออก 

ดอกสะพรั่ง อะไรก็ดูดีไปหมดเลยเว้ย! 

แต่ประเด็นคือผม...ผม...จูบ...เอ๊ย! ถูกคุณแก้วจูบ!

“...เยส...”

“เยส! เยส! เยส! เยสสส!”

เสร็จต๊อบแน่ครับผม!


