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ในชีวิตการเป็นครูสอนเด็กอนุบาลของนลิน ไม่มีวันไหน

เลยที่จะปวดหวัเท่าวนันี้ วนัที่มเีดก็ชายตวัน้อยที่เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชกิ

ใหม่ในห้องซึ่งเธอเป็นครปูระจ�าชั้น ท�าให้ครสูาวถงึขั้นเพลยีจติ เพราะ

ในขณะที่เดก็คนอื่นๆ ในชั้นต่างนอนกลางวนักนัตามปกต ิแต่เดก็ชาย 

องศากลบัเดนิตามเธอต้อยๆ!

“ครูลนิครบั...ครูลนิคร้าบ” 

เอาอกีแล้ว เรยีกเป็นครั้งที่ร้อยได้แล้วละมั้งวนันี้ องศาเป็นเดก็

หน้าตาน่ารักน่าชัง รูปร่างจ�้าม�่า ผิวขาวจัด แก้มป่องสีแดงระเรื่อ 

บ่งบอกว่าเป็นลูกผู้ดีมีชาติตระกูล แหงละ ก็ผู้อ�านวยการฝากฝังเธอ

มาเสียดิบดีว่าเป็นหลานชายของเพื่อนรุ่นพี่ เลยต้องดูแลประคบ- 

ประหงมกนัหน่อย ขนาดไม่ยอมไปนอนรวมกบัเพื่อนๆ เธอยงัไม่กล้า

ดเุลย แล้วไง กต็้องยอมให้เดก็น้อยเดนิตามต้อยๆ อยู่อย่างนี้แหละ

ฟอด!

“องศา!” คุณครูสาวดุเสียงเข้ม พร้อมกับยกมือขึ้นมาถูแก้ม 

ตวัเองที่โดนขโมยหอมฟอดใหญ่ ท�าให้องศามสีหีน้าผวาเลก็น้อย ก่อน

จะท�าปากยื่นใส่

“องศาแค่หอมนดิเดยีวเอง ท�าไมครูลนิต้องดอุงศาด้วย!”
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“นิดเดียวอะไรกันคะ นี่มันครั้งที่สิบแล้วมั้งองศา หนูจะท�า 

แบบนี้กบัครูไม่ได้นะ รู้ไหมคะ”

“กค็รูลนิหอมเหมอืนแม่”

“วะ...ว่าไงนะคะ!” หวัใจครสูาวอ่อนยวบ นกึถงึเรื่องราวที่เดก็ชาย 

องศาต้องย้ายมาเรยีนที่โรงเรยีนแห่งนี้กลางเทอมด้วยความรู้สกึที่หดหู่

อย่างบอกไม่ถกู แม่ของเดก็ชายจากไปก่อนวยัอนัควรด้วยอบุตัเิหต ุแต่

นี่ไม่ใช่การก�าพร้าครั้งแรกของเขา นลนิรูม้าว่าองศาก�าพร้าพ่อมาก่อน 

พ่อ...ผู้ทิ้งเขาไปตั้งแต่เขาอยู่ในท้องของแม่

“แม่ให้องศาหอมตลอดๆ ไม่ดุเหมือนครูลินด้วย แต่ตอนนี้แม่

ไปอยู่ที่สวรรค์ ไม่ยอมกลบัมาเสยีท ีถ้าแม่กลบัมาเมื่อไหร่ องศากจ็ะ

ไม่ง้อครูลนิหรอก โธ่...”

เดก็น้อยท�าหน้าบึ้งพร้อมกบักอดอกท�าท่าฮดึฮดั ทว่าเสยีงเลก็ๆ 

ที่สั่นเครอืนั้น นลนิรบัรูถ้งึความอ้างว้างของเขาได้อย่างลกึซึ้ง ท�าไมเธอ

จะไม่รู้ว่าความอ้างว้างมนัทรมานแค่ไหน เพราะตั้งแต่ลมืตาดโูลก นลนิ

กไ็ม่รู้ด้วยซ�้าว่าใครคอืพ่อแม่ของเธอ เดก็ที่เตบิโตมาในสถานรบัเลี้ยง

เดก็ก�าพร้า ดแีค่ไหนที่ได้รบัการศกึษา บวกกบัความมมุานะ เรยีนไป

ท�างานไปจนจบปรญิญาตรแีล้วมาเป็นครูสอนเดก็อนบุาลอยู่ที่นี่ เธอ

อาจจะไม่ได้ตวัหอมเหมอืนแม่ขององศาหรอก แต่คนที่มอีะไรเหมอืนๆ 

กนัมกัจะสื่อความรู้สกึถงึกนัได้

“เอาละองศา ครูอนุญาตให้กอดครูได้ และให้หอมได้อีกหนึ่ง

ครั้ง หลงัจากนี้องศาต้องไปนอนเหมอืนเพื่อนๆ เข้าใจไหมคะ”

“คร้าบ” เขารบัค�าเสรจ็กย็ิ้มแป้น โผเข้ากอดคณุครูสาว เขย่ง

ปลายเท้าพร้อมกับแหงนหน้าขึ้นหอมแก้มคุณครูประจ�าชั้นที่โน้ม

ใบหน้าลงมาหาฟอดใหญ่ ก่อนจะยอมเดินไปนอนบนเบาะนอนที่

เตรยีมไว้ และหลบัไปแต่โดยดี
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หลังเลิกเรียน ผู้ปกครองต่างทยอยมารับบุตรหลานของ

ตวัเองกลบับ้านไป เหลอืกแ็ต่นลนิกบัเดก็ชายองศาที่ยงันั่งแกร่วกนัอยู่

ที่สนามเดก็เล่น

“องศา คุณลุงได้บอกไหมคะว่าจะมารับองศากี่โมง” คุณครู

ประจ�าชั้นถามหลงัจากมองนาฬิกาข้อมอืแล้วพบว่าเลยเวลาเลกิเรยีน

มาเกอืบสามชั่วโมงแล้ว แต่ผู้ปกครองของเดก็ชายองศากย็งัไม่มทีที่า

ว่าจะมารบัเขากลบัไปเสยีที

“ไม่รู้ครบั องศาไม่รู้ว่ากี่โมงคอือะไร”

“ตอบง่ายดแีฮะ” ครูสาวทั้งข�าทั้งหงดุหงดิ แต่จะท�าไงได้ เดก็

อนุบาลก็ตอบได้แค่นี้แหละ คนที่จะตอบค�าถามได้ดีที่สุดควรจะเป็น 

ผู้ปกครองของเดก็น้อยมากกว่า ดูเอาเถอะ นี่กค็�่ามดืแล้วยงัไม่มารบั

หลานกลบับ้านไปเสยีท ี แต่เท่าที่ดู เดก็น้อยเองกไ็ม่ได้ทกุข์ร้อนอะไร

เพราะยังคงวิ่งไปเล่นสไลเดอร์นับสิบรอบอยู่อย่างสนุกสนาน จนเม็ด

ทรายกระเดน็เลอะเทอะไปหมดทั้งตวั หวัเราะเอิ๊กอ๊ากโดยที่ไม่รูเ้ลยว่า

คณุครูประจ�าชั้นนั้นหงดุหงดิแค่ไหน

“องศาไม่อยากกลบับ้านเลย องศาอยากอยูก่บัครลูนิที่นี่ ลงุภาม 

ดุ๊ด”ุ 

เมื่อนลินได้ยินที่องศาพูด ภาพคนแก่จู้จี้ขี้บ่นก็ลอยมาแต่ไกล 

เธอไม่เคยเจอคุณลุงขององศามาก่อน เพราะเมื่อเช้าตอนที่เธอไปรับ

ตัวเด็กน้อยมาจากห้องผู้อ�านวยการ คุณลุงของลูกศิษย์ก็ต้องรีบไป

ท�างานแล้ว ปล่อยให้เดก็ชายวยัห้าขวบนั่งดูดนิ้วโป้งอยู่อย่างอ้างว้าง 

เมื่อเช้ากเ็อามาทิ้งไว้แล้ว ตอนเยน็ยงัจะมารบัช้าอกี คณุลงุของลกูศษิย์

เธอคงจะเป็นตาแก่ขี้ลืมสินะ ถึงได้ลืมไปว่าตอนนี้มันกี่โมงกี่ยามกัน

แล้ว

“คณุลงุขององศาชอบดอุงศาเหรอคะ” ครูสาวชวนลูกศษิย์คยุ

เพื่อฆ่าเวลา
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“เปล่าครบั แต่ว่าลงุภามน่ากลวั ลงุภามตวัใหญ่” เดก็น้อยบอก 

นลินจินตนาการไปเองว่าลุงภามขององศาคงจะเป็นคนแก่ที่

อ้วนลงพงุ แถมยงัหน้าด ุหรอืไม่กห็น้าเหี่ยวจนเดก็กลวั

“แล้วอย่างนี้องศาจะกล้าบอกคณุลงุไหมคะเนี่ย ว่าพรุง่นี้ให้มา

รบัองศาเรว็ๆ หน่อย อย่าปล่อยให้รอนานๆ แบบนี้ ถ้าไม่กล้าบอกเดี๋ยว

ครูลนิจะบอกให้เองค่ะ”

เมื่อได้ยนิอย่างนั้น เดก็น้อยกท็�าหน้าจ๋อย แม้เขาจะก้มหน้าลง

แล้ว แต่นลินยังเห็นริมฝีปากบนที่ยื่นขึ้นมาแทบจะแตะจมูก บ่งบอก

ให้รู้ว่าก�าลงัน้อยใจ

“เป็นอะไรไปคะองศา”

“องศาอยากอยู่กบัครูลนิ”

“อยู่กับครูไม่ได้ค่ะ องศาอยู่กับคุณลุง ก็ต้องกลับบ้านไปกับ 

คณุลงุนะคะ อกีไม่นานคณุลงุกค็งจะมารบัแล้วละค่ะ” 

นลนิพดูกบัลกูศษิย์ยงัไม่ทนัขาดค�า รถสปอร์ตสดุหรสูดี�าสนทิก็

แล่นมาจอดถงึข้างสนามเดก็เล่น นลนิไม่คดิว่าจะเป็นรถของคนที่เธอ

ก�าลงัเฝ้ารอ คนแก่คราวลงุไม่น่าจะขบัรถสปอร์ตรุน่ใหม่ล่าสดุ แถมยงั

มชีดุแต่งครบชดุขนาดนี้ 

“ลงุภาม!” 

เด็กน้อยเอ่ยชื่อผู้ที่เปิดประตูลงจากรถด้วยน�้าเสียงตกอกตกใจ 

เขาสไลด์ตวัลงจากสไลเดอร์ที่เล่นอยู ่รบีปัดฝุน่และเศษทรายออกจาก

เสื้อผ้า แล้วหยบิกระเป๋านกัเรยีนที่ฝากครปูระจ�าชั้นถอืมาสะพายหลงั

เอาไว้

“นะ...นั่นน่ะเหรอคณุลงุขององศา” 

คณุครปูระจ�าชั้นเองกต็กใจไม่แพ้กนั เนื่องจากภาพคณุลงุที่เธอ

จนิตนาการกบัคณุลงุตวัจรงินั้นต่างกนัอย่างลบิลบั คณุลงุของลูกศษิย์

ที่ยืนอยู่ตรงหน้ายังหนุ่มฟ้อ แถมยังหล่อเฟี้ยว ผิวขาวออร่า เสื้อผ้า 
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หน้า ผมหรือก็เนี้ยบเสียจนไม่อยากจะเชื่อว่านี่ใกล้จะหกโมงเย็นแล้ว 

เสื้อเชิ้ตสีขาวพับแขนเสื้อขึ้นมาถึงข้อศอก กระดุมตรงปกเสื้อก็คลาย

ออกเนื่องจากไม่มีเนกไทผูกไว้ แต่ถึงอย่างไร ชายเสื้อก็ยังคงอยู่ใน

กางเกงจนเหน็ช่วงเอวสอบตงึเปรี๊ยะไร้ไขมนัส่วนเกนิ แถมยงัเดนิเหนิ

แผ่นหลงัตรงแน่วราวกบัอยู่บนรนัเวย์ตลอดเวลา

“ขอโทษนะครบัที่มารบัช้า พอดผีมตดิประชมุส�าคญัจนยดืเยื้อ

ไปหน่อย”

“นี่คณุลงุของน้ององศาขอโทษฉนั หรอืขอโทษน้ององศาคะ”

“ครบั?” 

เขาตวดัหางเสยีงขึ้นสูง พร้อมกบัเอยีงหน้ามองคนถาม ดวงตา

คมปลาบหรี่มองผูห้ญงิที่ดกูร็ูว่้าอายนุ้อยกว่าเขาหลายปี ท�าเอาคนถกู

มองชาไปทั้งร่าง ถงึว่าส ิองศาถงึได้พูดว่าคณุลงุของเขาดุ๊ด ุเพราะแค่

มองยังขนาดนี้ ถ้าดุจริงๆ จะขนาดไหน ดูเอาเถอะ เด็กขี้อ้อนอย่าง

องศาเวลาอยู่ต่อหน้าลงุนี่หงอจนไม่ยอมพูดไม่ยอมจาอะไรเลย ได้แต่

ยนืนิ่งๆ พร้อมกบัหนัมามองคณุครูของเขาตาละห้อย

“ฉันหมายถึง ถ้าคุณลุงของน้ององศาจะมารับแกช้า ก็น่าจะ

โทร. มาบอกกนับ้าง ไม่ใช่ให้รอไปเรื่อยๆ แบบนี้ ผอ. ได้ให้เบอร์โทร. 

ของฉนัไว้รเึปล่าคะ”

“เปล่า” ถามค�าตอบค�า ดูเยน็ชาขึ้นไปอกี

“อ้อ งั้นนี่ค่ะ เบอร์โทร. ของฉนั” 

นลนิยื่นกระดาษแผ่นเลก็ที่พมิพ์ชื่อและเบอร์โทร. แบบง่ายๆ ให้

ชายหนุ่ม เธอแอบมองใบหน้าเรียวได้รูปที่ประดับด้วยขนคิ้วหนาเข้ม 

ขบัดวงตายาวรใีห้ยิ่งคมกรบิ รมิฝีปากหยกัเม้มเข้าหากนัครู่หนึ่ง ก่อน

จะคลายออกเมื่อเขาขยบัปากพูดอกีครั้ง

“ขอบคณุครบั” 

ชายหนุม่ยื่นมอืมารบั นลนิจงึได้เหน็ว่าผูช้ายคนนี้สมบรูณ์แบบ
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ไปทกุกระเบยีดนิ้วจรงิๆ นิ้วของเขาเรยีวยาว เลบ็ตดัสั้นปลายมนสวย

แบบว่าดูดยีนัลายเลบ็เลยกว็่าได้ เขาไม่พูดอะไรกบันลนิอกี หญงิสาว

สังเกตว่าชายหนุ่มไม่ได้มองชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่เธอส่งให้ด้วยซ�้า 

เขาเพียงแค่ยัดมันไว้ในกระเป๋าเสื้อตรงหน้าอกแล้วหันไปย่อตัวลงอุ้ม

หลานชายที่ตอนนี้ตวัแขง็ทื่อราวกบัอุ้มหุ่นปั้น

“สวสัดคีรบัคณุครูก่อนครบัองศา” ถงึแม้จะดูเฉยเมยเยน็ชาไป

บ้าง แต่อย่างน้อยกส็อนให้หลานไปลามาไหว้ 

เดก็น้อยกระพุม่มอืไหว้ตามค�าสั่ง แต่แทนที่ไหว้เสรจ็แล้วจบกนั 

องศากลับยื่นมือไปข้างหน้าแล้วโน้มตัวเข้าหานลิน จนผู้เป็นลุงถลา

ตามน�้าหนกัตวัของหลานชายที่โถมไปทางคณุครูสาว

ฟอด!

ไม่รู้ว่าองศาติดอะไรเธอนักหนา ก่อนกลับบ้านยังต้องหอมกัน

อกีฟอด ช่างไม่รูเ้สยีเลยว่าท�าแบบนี้เป็นการดงึให้คณุลงุของเขาเข้ามา

ยืนห่างจากเธอแค่คืบ นลินรู้สึกว่าเขาตัวสูงมากจริงๆ เพราะส่วนสูง

ของครูสาวซึ่งไม่ใช่ผู้หญิงตัวเตี้ยเท่าไรนักยังสูงแค่ระดับไหล่ของเขา 

แก้มของนลนิแดงระเรื่อ ไม่ใช่เพราะเขนิที่ถกูเดก็หอม แต่รูส้กึประหม่า

เมื่อดวงตาแขง็กร้าวเปลี่ยนเป็นไหวระรกิอยูค่รูห่นึ่ง ก่อนจะกลบัไปคม

กล้าตามเดมิ

“องศา! ท�าแบบนี้กับคุณครูไม่ได้นะครับลูก” เสียงทุ้มนั้นนุ่ม

นวลเกินกว่าจะเป็นเสียงดุ แต่ก็เพียงพอที่จะท�าให้เด็กชายตัวแข็งทื่อ

ขึ้นมาได้อกีครั้ง

“อย่าดุแกเลยค่ะ วันนี้ก็โดนหอมมาทั้งวัน เริ่มชินแล้วละค่ะ” 

หญงิสาวพูดพร้อมกบัยกมอืขึ้นมาลูบแก้มข้างที่โดนขโมยหอมช้าๆ 

ชายหนุ่มมองครูสาวอย่างพจิารณามากขึ้น มองจนคนถูกมอง

เริ่มท�าหน้าไม่ถูก

“คณุครู ชื่อว่าอะไรครบั”
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“ฉนัเพิ่งให้ชื่อกบัเบอร์โทร. คณุไปเมื่อกี้ ไม่ได้อ่านเหรอคะ” พดู

แล้วกช็ี้ไปที่กระเป๋าตรงอกเสื้อของอกีฝ่าย 

ชายหนุ่มล้วงมอืข้างที่ยงัว่างหยบิกระดาษใบน้อยขึ้นมาอ่าน

“นลิน” เขาอ่านชื่อครูสาว พร้อมกับจับจ้องเธอด้วยสีหน้าใช้

ความคดิ

“ขอบคณุนะครบัที่ช่วยดูองศาให้”

“ไม่เป็นไรค่ะ มนัเป็นหน้าที่ของครปูระจ�าชั้นที่ต้องรอส่งนกัเรยีน

กลบับ้านให้ครบทกุคนอยูแ่ล้ว แต่ทางที่ด ีวนัหลงัคณุลงุของน้ององศา

ควรจะตรงเวลาหน่อยนะคะ หรอืไม่กโ็ทร. มาบอกกนัก่อน”

“ครับ คุณครู” ชายหนุ่มตอบรับเสียงเรียบ แต่ริมฝีปากเขา

กระตกุยิ้มเลก็น้อย พาให้ใบหน้าหล่อเข้มของเขากระจ่างตาขึ้นมาทนัที

ทนัใด 

จากที่ได้พดูคยุกนัไม่กี่ค�า ครูสาวไม่ได้รูส้กึว่าคณุลงุของลกูศษิย์

ตวัน้อยของเธอจะ ‘ดุด๊’ุ อย่างที่องศาบอก ออกจะใจดแีละเอน็ดหูลาน

ชายมากเสยีด้วยซ�้า แต่คงเป็นเพราะสหีน้าที่ค่อนข้างเคร่งขรมึของเขา

กระมังที่ท�าให้เด็กน้อยกลัวจนไม่กล้าที่จะอยู่ใกล้ แล้วไหนจะท่าทาง

อุม้เดก็แบบเก้ๆ กงัๆ นั่นอกีที่ครสูอนเดก็อนบุาลอย่างเธอพอจะดอูอก

ว่าผู้ชายคนนี้คงจะไม่เคยเลี้ยงเดก็มาก่อน

ทั้งสามเดินออกจากสนามเด็กเล่นพร้อมกัน เด็กน้อยที่อยู่ใน

อ้อมแขนของคณุลงุยงัมองมาที่ครูประจ�าชั้นของเขาตาละห้อย ท�าให้

ชายหนุ่มหันกลับมามองครูสาวเป็นระยะๆ นลินยืนรอให้คุณลุงของ 

ลูกศษิย์วางองศาไว้บนคาร์ซตี จากนั้นเขากล็ดกระจกลง บอกหลาน

ชายให้โบกมอืบ๊ายบายคณุครู ก่อนจะเคลื่อนรถจากไป

สองลงุหลานขบัรถออกนอกรั้วโรงเรยีนไปแล้ว นลนิจงึเดนิไปที่

ป้ายรถเมล์หน้าโรงเรยีนเพื่อเดนิทางกลบับ้านพกัของตวัเองบ้าง การ

รอรถโดยสารประจ�าทางในตอนค�่าออกจะวงัเวงไปสกัหน่อยเมื่อเทยีบ
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กับตอนโรงเรียนเลิกใหม่ๆ แม้จะเป็นที่ประจ�าที่นลินจะต้องมานั่งรอ

รถเมล์อยู่ทกุวนั แต่กอ็ดหวาดระแวงไม่ได้ เนื่องจากรอบกายของเธอ

ขณะนี้เริ่มมดืสลวั 

หญิงสาวมองนาฬิกาที่ข้อมือแล้วถอนใจออกมาด้วยความ

เบาใจเพราะยงัทนัรถเที่ยวสดุท้าย ไม่อย่างนั้นกค็งต้องขึ้นแทก็ซี่ซึ่งค่า

โดยสารแพงกว่าค่ารถประจ�าทางมาก นลนิเป็นผูห้ญงิตวัคนเดยีว ไม่มี

ญาตคินไหนให้พึ่งพา เพราะแม้แต่พ่อกบัแม่ของเธอ นลนิกย็งัไม่รูเ้ลย

ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหน ครูสาวเป็นเดก็ก�าพร้าที่เตบิโตมาพร้อมกบัชวีติที่

ต้องดิ้นรนจนแทบจะทกุลมหายใจ ตั้งแต่จ�าความได้ บ้านหลงัแรกของ

นลนิคอืสถานรบัเลี้ยงเดก็ก�าพร้า ส่วนบ้านหลงัที่สองกค็อืบ้านเช่าหลงั

น้อยที่เธอก�าลงัจะขึ้นรถเมล์กลบัไป

แสงไฟจากรถส่องเจิดจ้าอยู่ไม่ไกลจากเก้าอี้รอรถโดยสารมาก

นกั ทว่านั่นไม่ใช่แสงไฟจากรถประจ�าทางที่หญงิสาวรอ เป็นรถสปอร์ต

สดุหรูคนัสดี�าสนทิที่เพิ่งแล่นออกจากโรงเรยีนไป

“ครูลนิคร้าบ...ครูลนิ” 

กระจกรถข้างหนึ่งถูกลดลง เสยีงเดก็น้อยดงัออกมาจากรถคนั

นั้น ทว่าต้นเสยีงไม่ได้ลงจากรถเพราะถกูจบัให้นั่งลอ็กตวัอยูบ่นคาร์ซตี 

จะมีก็แต่ประตูด้านคนขับที่ถูกเปิดออก พร้อมกับชายหนุ่มร่างสูงซึ่ง

เป็นคณุลงุของลูกศษิย์ที่ลงจากรถแล้วเดนิมาหาเธอ

“ขึ้นรถสคิรบั บ้านอยู่ไหน เดี๋ยวผมไปส่ง”

“คะ?” นลินหันซ้ายหันขวาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณลุงของลูกศิษย์

คุยกับเธอ เมื่อแน่ใจว่าใช่เพราะบริเวณนั้นมีเธอนั่งอยู่แค่คนเดียวจึง

หนัไปพูดกบัชายหนุ่ม

“เอ่อ...ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวรถเมล์กม็าแล้ว เกรงใจค่ะ”

“เกรงใจไม่ได้ครบั นี่กม็ดืค�่าแล้ว เป็นผู้หญงิ เดนิทางคนเดยีว

แบบนี้ได้ยงัไง” ภาวนิพูดด้วยน�้าเสยีงเข้ม เขาเคยชนิแต่กบัการได้รบั
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การตอบสนองต่อค�าสั่ง ไม่เคยชนิกบัการถูกปฏเิสธแบบนี้

“เดินทางคนเดียวที่ไหนกันล่ะคะ เดี๋ยวขึ้นรถเมล์เพื่อนก็เพียบ

แล้ว เผลอๆ เพื่อนเยอะจนไม่มทีี่นั่ง ต้องยนืไปตลอดทางด้วย”

“คณุครูนลนิครบั!” น�้าเสยีงนั้นเข้มขึ้นอกีระดบั ดวงตาคมมอง

เธอพร้อมกับที่เขานิ่วหน้า ยกมือหนาขึ้นเสยผมอย่างคนที่เริ่มจะ

อารมณ์ไม่ค่อยดเีข้าให้แล้ว 

ความเงยีบเข้าครอบง�าทั่วทั้งพื้นที่ นลนิได้แต่ภาวนาให้รถเมล์

วิ่งมาเสยีท ีเธอจะได้วิ่งหนขีึ้นรถให้รู้แล้วรู้รอดไป

“ลงุภามคร้าบบบ...องศาปวดฉี่” เสยีงเลก็ๆ ดงัมาจากด้านใน

รถอกีครั้ง 

ผู้เป็นลุงหันไปมองหลานชายที่นั่งกุมเป้ากางเกงอยู่บนคาร์ซีต 

แล้วหนัมามองคณุครูสาวด้วยสายตากดดนั

“บ้านคณุครอูยูไ่กลไหมครบั สงสยัต้องรบกวนคณุแล้วละ องศา

ไม่ชอบเข้าห้องน�้าปั๊ม แกจะอั้นฉี่จนกว่าจะถงึบ้าน”

ครูสาวมที่าทลีงัเลอยู่ครู่หนึ่ง เธอนกึอยากจะปฏเิสธ แต่พอหนั

ไปเหน็ลกูศษิย์ตวัน้อยที่ก�าลงักมุเป้ากางเกงอยู ่พร้อมกบัท�าปากเดี๋ยว

เม้มเดี๋ยวจู๋อย่างอดัอั้นแล้วกส็งสาร

“ไม่ไกลค่ะ ถดัจากนี้ไปสี่ป้ายรถเมล์กถ็งึแล้ว” ตอบแล้วกเ็ดนิ

ไปที่รถของชายหนุ่ม 

ภาวนิเป็นคนเปิดประตูให้เธอนั่งและปิดประตูให้ ในรถสปอร์ต

สี่ที่นั่งของเขาหรูหรามีระดับสมราคาที่เป็นรถสุดหรู ตกแต่งด้วยวัสดุ

อย่างดีและดีไซน์ที่ล�้าสมัย ทว่าทุกอย่างดูแปลกออกไปเมื่อมีคาร์ซีต

ของเด็กติดตั้งอยู่ และใกล้กับคาร์ซีตมีนมกล่องแบบยกแพ็กวางอยู่ 

ท�าให้รถที่ออกแบบมาให้ดูโฉบเฉี่ยวน่าเกรงขามบนท้องถนน กลาย

เป็นรถของพ่อลูกอ่อนไปโดยปรยิาย
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บ้านเช่าแบบทาวน์เฮาส์ชัน้เดยีวเปิดต้อนรบัเดก็น้อยทีว่ิง่

แกมกระโดดไปเข้าห้องน�้าที่อยูด้่านหลงั คณุลงุของเขาเดนิตามเข้ามา

ตดิๆ กวาดตามองภายในบ้านที่ขนาดยงัไม่เท่าห้องโถงรบัแขกภายใน

บ้านของเขาอย่างพจิารณา เฟอร์นเิจอร์ในบ้านนี้มอียูน้่อยชิ้น ประกอบ

ไปด้วยชดุโต๊ะกบัเก้าอี้ไม้ขนาดเลก็ ทาสขีาวสลบัชมพหูวานแหวว และ

ชั้นวางหนงัสอืที่ถูกน�ามาไว้ตรงมมุหนึ่งของห้องโถง ลกึเข้าไปเป็นห้อง

อกีห้องซึ่งภาวนิเดาว่านั่นคอืห้องนอนซึ่งมอียู่เพยีงห้องเดยีว

“หนึ่งห้องนอน หนึ่งห้องน�้า” 

ภาวนิพมึพ�าอย่างใช้ความคดิ เขาประเมนิจากข้าวของที่วางอยู่ 

อีกทั้งรองเท้าที่ถอดวางเอาไว้บนชั้นรองเท้าหน้าบ้าน ก็พอจะเดาได้

ว่านลนิอยู่บ้านนี้เพยีงคนเดยีว ชายหนุ่มเดนิไปนั่งบนเก้าอี้ไม้ ส�ารวจ

หนงัสอืที่วางอยูบ่นชั้น พบว่าส่วนใหญ่เป็นหนงัสอืคูม่อืการสอบชงิทนุ

ไปเรยีนต่อต่างประเทศ

“เสรจ็แล้วครบัลงุภาม” 

เดก็น้อยส่งเสยีงพร้อมกบัเดนิน�าหน้าครสูาว ฝ่ามอืน้อยๆ ยงัคง

ชุ่มไปด้วยน�้าที่นลินคงจะให้ล้างมือหลังจากจัดการเรื่องปัสสาวะของ

ตวัเองเสรจ็แล้ว
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ชายหนุ่มลกุขึ้นจากเก้าอี้ไม้อย่างเตรยีมพร้อมจะกลบับ้านและ

กวักมือเรียกให้หลานชายเดินตามมา เด็กน้อยเดินไปหาคุณลุงของ 

ตัวเอง ในขณะที่พากันเดินออกมาที่หน้าบ้าน องศายังหันมามอง 

ครูสาวตาละห้อยเป็นระยะๆ ท�าให้คุณครูอดถามด้วยความเป็นห่วง 

ไม่ได้

“เป็นอะไรไปครบัองศา อยากเข้าห้องน�้าอกีเหรอคะ” 

“องศา...อยากให้ครูลนิไปบ้านลงุภามกบัองศาด้วย ลงุภามพา

ครูลนิไปด้วยได้ไหมครบั” 

เดก็น้อยพูดเสยีงอ่อย ท�าให้ผู้เป็นลงุถงึกบัชะงกัเท้าแล้วหนัไป

มองครูสาวซึ่งตอนนี้กท็�าหน้าไม่ถูกเหมอืนกนั

“ไม่ได้นะครบัองศา บ้านของคณุครูอยู่ที่นี่ จะไปอยู่บ้านเดยีว

กบัเราได้ยงัไง” 

ภาวนิพูดกบัหลานชายด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยนพร้อมกบัยื่นมอืไป

ลูบศรีษะทยุของเขาเบาๆ ด้วยความนุ่มนวล จนแทบจะไม่รู้สกึว่าเขา

ปฏเิสธค�าขอของหลานชาย 

นลนิมองคณุลงุของลูกศษิย์แล้วกไ็ด้แต่ตั้งข้อสงสยั ท่าทางเขา

กร็กัและเอน็ดูหลานชายตวัเองดขีนาดนี้ แต่ท�าไมองศาถงึได้มที่าทาง

กลวัเขานกัหนา

“เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ได้เจอกันแล้ว วันนี้กลับบ้านไปก่อนนะคะ

องศา” ครูสาวบอกลูกศษิย์ตวัน้อย 

เขาท�าหน้าจ๋อยพร้อมกบัท�าปากยื่นจนแทบแตะปลายจมูก แต่

กพ็ยกัหน้ายอมท�าตามที่ผู้ใหญ่พดู ก่อนจะยื่นมอืไปให้ผูเ้ป็นลงุจงู แล้ว

เดนิตามร่างสูงกลบัไปที่รถแต่โดยดี

เมื่อภาวนิอุม้องศาขึ้นนั่งบนคาร์ซตีเสรจ็ กเ็ดนิมาหาคณุครสูาว

ที่ยนืรอส่งพวกเขาอยู่ที่หน้าประตูรั้ว

“ขอบคณุคณุครูมากนะครบัที่ให้องศามาใช้ห้องน�้า”
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“เรื่องแค่นี้เองค่ะ ไม่เห็นต้องขอบคุณเลย ฉันต่างหากที่ต้อง

ขอบคณุคณุลงุของน้ององศาที่มาส่งถงึที่บ้าน”

“ภาวนิครบั”

“คะ?” นลนิท�าหน้าสงสยัว่าชายหนุ่มเอ่ยถงึชื่อใคร

“ผมชื่อภาวนิ เหน็คณุครเูอาแต่เรยีกผมว่าคณุลงุของน้ององศา”

“อ้อ ค่ะ คณุภาวนิ” นลนิท�าเสยีงรบัรู ้ก่อนจะยนืรอให้ชายหนุม่

กลบัไปที่รถ ทว่าเขาไม่กลบั แถมยงัท�าหน้าเหมอืนจะพดูอะไรบางอย่าง 

“มีอะไรจะพูดกับฉันรึเปล่าคะ” นลินถามอย่างดูออกว่าภาวิน

ต้องการจะพูดอะไรบางอย่างกบัเธอ

“คอืว่า...ผมเพิ่งจะพาองศามาอยู่กบัผมได้ไม่นาน แล้วตวัผมก็

ยงัจดัการเวลาของตวัเองให้มาดแูลแกอย่างเตม็ที่ไม่ได้ กเ็ลยเป็นอย่าง

ที่คณุเหน็ วนันี้ผมมารบัแกเอาป่านนี้ และคดิว่าคงจะเป็นแบบนี้ไปอกี

สกัระยะ” ภาวนิเอ่ยด้วยน�้าเสยีงล�าบากใจ

“ถ้าอย่างนั้น คณุกจ็้างใครสกัคนมาเป็นพี่เลี้ยงแกสคิะ ให้มา

รบัส่งแกที่โรงเรยีนกไ็ด้” ครูสาวแนะน�า

“ตอนนี้ผมมพีี่เลี้ยงถงึสองคนคอยดูแลองศา แต่รู้ไหมว่าหลาน

ชายผมไม่ดูมชีวีติชวีาเหมอืนอยู่กบัคณุ”

“หมายความว่ายงัไงคะ”

“องศาไม่เคยเอ่ยปากขออะไรจากผม ไม่ว่าผมจะพร้อมให้เขา

แค่ไหน เขาก็ไม่เคยขอ แต่วันนี้เขาขอให้ผมพาคุณไปอยู่ที่บ้านด้วย 

เขา...คงจะหลงรักอะไรบางอย่างในตัวคุณ” ชายหนุ่มเอ่ยด้วยสีหน้า

ครุ่นคดิ 

ส�าหรบันลนิแล้ว จากสญัชาตญาณความเป็นครู ดูกร็ู้ว่าองศา

เป็นเด็กขี้เหงา ยิ่งต้องมาเสียแม่ไปอย่างกะทันหันแบบนี้ เด็กน้อยก็

เลยเคว้งคว้าง จนพร้อมที่จะหาที่ยดึเหนี่ยวทางจติใจได้ทกุเมื่อ

“ค่ะ วันนี้องศาบอกว่าฉันหอมเหมือนแม่ของแก ฉันเลยโดน



พราวพุธ  19   

หอมไปตั้งหลายที” พูดแล้วก็เผลอยกมือขึ้นมาลูบแก้มตัวเองอีกครั้ง

พร้อมกบัเหลอืบไปเหน็รอยยิ้มของชายหนุม่ที่มองมา เป็นรอยยิ้มที่แค่

กระตุกริมฝีปากเท่านั้น แต่มันท�าให้ใบหน้าที่เมื่อสักครู่นี้เคร่งขรึมอยู่

ดีๆ  กล็ะมนุละไมใสกระจ่างชวนมองเสยีจนอดใจเต้นแรงไม่ได้

“ผมเองกค็ดิแบบนั้น”

นลนิเลกิคิ้วสูง พร้อมกบัมองชายหนุม่ตรงหน้าด้วยสหีน้าสงสยั

“คุณใช้แป้งเด็กกลิ่นเดียวกับที่ภัทรชอบใช้ แถมรูปร่างคุณก ็

ใกล้เคยีงกบัน้องสาวผม” ชายหนุ่มอธบิาย

“อ๋อ อย่างนี้นี่เอง ถงึว่าส ิองศาถงึได้ตดิฉนัตั้งแต่วนัแรกที่เจอ”

“ตอนแรกผมกไ็ม่คดิ จนตอนที่คณุเข้ามานั่งในรถผมนั่นแหละ 

เลยได้กลิ่นจากตวัคณุ และมองคณุถนดัๆ” 

คนที่เพิ่งรู้ตัวว่าถูกแอบมองและแอบดมกลิ่นแป้งมาตลอดทาง

ถงึกบัอึ้งจนพูดไม่ออก

“ที่มาบอกฉันแบบนี้ คุณต้องการจะให้ฉันท�าอะไรเหรอคะ” 

นลนิถามไปตามตรงเพราะไม่อยากอ้อมค้อมอกีต่อไปแล้ว

“ผมอยากจ้างคณุให้มาดูแลองศาให้ผม”

“แต่ว่า...ฉนัคงจะไปอยู่บ้านคณุตามที่แกขอไม่ได้หรอกนะคะ”

“ไม่ต้องถงึขนาดนั้นกไ็ด้ครบั” พดูแล้วกห็วัเราะออกมานดิหนึ่ง 

ก่อนจะพูดต่อ “คุณแค่ดูแลแกตอนเย็นหลังเลิกเรียน สอนการบ้าน 

สอนพเิศษเลก็ๆ น้อยๆ ให้แกจนกว่าผมจะมารบัแกกลบับ้าน บางวนั

ผมอาจจะมารบัค�่าสกัหน่อย คณุกพ็าองศาขึ้นรถแทก็ซี่กลบัมาที่บ้าน

ของคุณก่อนก็ได้ ค่าแท็กซี่กับค่าอาหารที่ท�าให้องศาทานคุณมาเบิก

เพิ่มได้ต่างหาก แต่ขอให้คณุพาแกขึ้นรถแทก็ซี่นะครบั อย่าขึ้นรถเมล์

เลย เพราะจากปากซอยมาจนถึงบ้านของคุณตรงนี้ค่อนข้างเปลี่ยว” 

ชายหนุ่มบอกความต้องการของเขาให้ครูสาวได้รบัทราบ 

นลนิรบัฟังด้วยสหีน้าล�าบากใจ “อนัที่จรงิฉนักไ็ม่ได้มเีวลาว่าง
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นักหรอกนะคะ ตอนเย็นฉันก็มีอะไรท�าตั้งหลายอย่าง ไหนจะตรวจ

การบ้านเดก็ ไหนจะอ่านหนงัสอืเตรยีมสอบชงิทนุอกี ให้ฉนัดแูลองศา

ให้เป็นบางวนัน่ะพอไหวค่ะ แต่ให้ดูแลทกุวนัฉนัคง...”

“ผมจะให้ค่าจ้างเท่ากบัเงนิเดอืนทั้งเดอืนที่คณุได้รบัอยูต่อนนี้” 

ชายหนุ่มโพล่งออกมาก่อนที่หญงิสาวจะพูดจบ 

นลนิถงึกบัตาโตเมื่อเธอบวกลบคูณหารอยู่ในใจ แค่ไม่กี่ชั่วโมง

ที่ดูแลองศาต่อหลังเลิกเรียน เธอจะมีรายได้เพิ่มเท่ากับที่ต้องท�างาน

ทั้งวนั เป็นใครกต็้อง...

“เริ่มพรุ่งนี้เลยกไ็ด้นะคะ” ตอบตกลงแล้วกย็ิ้มกว้างด้วยความ

ดใีจที่อยู่ดีๆ  กม็รีายได้อย่างงามเข้ากระเป๋า

“ขอบคณุนะครบั” ภาวนิพูดพร้อมกบัอมยิ้ม 

ครูสาวใจเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูก เธออาจจะแสดงออกทาง

สีหน้ามากไปหน่อยว่างก แต่จะท�ายังไงได้ ก็ในเมื่อเขาเสนอมาเอง 

แถมยงัท�าหน้าเฉยๆ ตอนที่เดนิไปขึ้นรถ ซึ่งนั่นกแ็สดงว่าเขาจ่ายไหว

รถสุดหรูแล่นออกไปจากหน้าบ้านเช่าของหญิงสาว ใน

เวลาไล่เลี่ยกัน เสียงข้อความจากแอปพลิเคชันธนาคารในโทรศัพท์ก็

ดงัขึ้น เงนิตามจ�านวนที่ตกลงกบัภาวนิถกูโอนเข้ามาอย่างรวดเรว็ทนัใจ 

เธอเพิ่งให้เลขบญัชทีี่ผูกกบัเบอร์โทรศพัท์มอืถอืแก่เขาไปแท้ๆ 

“จ่ายก่อนเริ่มงานด้วยเหรอเนี่ย อะไรจะโอนไวปานนั้น” 

นลินเดินเข้าบ้านอย่างอารมณ์ดีที่วันนี้อยู่ๆ ก็ได้รับทรัพย์แบบ

ไม่คาดฝัน แม้จะไม่ได้มาฟรีๆ  ต้องแลกกบัการดูแลเดก็คนหนึ่ง แต่ก็

ถอืว่าไม่ยากล�าบากอะไร เงนิดงีานสบาย แบบนี้ถ้าปล่อยให้หลดุลอย

ไปคงเสยีดายแย่ 

คดิแล้วเธอกจ็ดัห้องโถงที่มพีื้นที่เพยีงน้อยนดิ ลากโต๊ะเก้าอี้ไม้

ให้ถอยห่างออกมาจากชั้นหนังสือนิดหนึ่ง ให้พอมีพื้นที่ไว้ส�าหรับป ู
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เสื่อยางพาราลายการ์ตนูที่ครูสาวซื้อไว้ใช้รบังานสอนพเิศษเดก็เลก็เมื่อ

ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา เธอจะรับงานสอนพิเศษและดูแลเด็กที่พ่อแม่

ไม่มเีวลาดแูลในช่วงปิดเทอม เมื่อเปิดเทอม ผูป้กครองที่เคยน�าเดก็มา

ฝากเรียนก็พาลูกหลานไปโรงเรียนกันตามปกติ พอปิดเทอมก็จ้างให้

เธอช่วยเลี้ยงและสอนพิเศษให้ใหม่ ดังนั้นการที่เธอรับงานดูแลองศา

หลังเลิกเรียนจึงถือว่าเป็นรายได้ต่อเนื่องที่นลินจะได้รับหลังเปิด 

ภาคเรยีนแล้ว

“ไปซื้อขนมกบัของเล่นเดก็ผู้ชายมาเพิ่มดกีว่า” 

คณุครูตรวจอปุกรณ์การเรยีนการสอนเรยีบร้อยแล้วกจ็ดบนัทกึ

ว่าจะต้องซื้ออะไรเพิ่มบ้าง จากนั้นก็เตรียมงานส�าหรับการสอนปกติ

ของเธออย่างเพลดิเพลนิจนไม่รู้ตวัว่าเวลาล่วงเลยมาถงึกลางดกึแล้ว 

ในขณะที่หญงิสาวก�าลงัเตรยีมสื่อการสอนอยูน่ั้น โทรศพัท์มอืถอื

ของเธอกด็งัขึ้น หน้าจอปรากฏชื่อของชายหนุม่ที่เพิ่งโอนเงนิค่าจ้างให้

ดูแลหลานชายมาให้

“สวสัดคี่ะ คณุลงุของน้ององศา”

“ชื่อผมไม่ได้ยาวขนาดนั้นครับ” เสียงจากปลายสายค่อนข้าง

เรยีบ ไม่บ่งบอกว่าก�าลงัอยู่ในอารมณ์ไหน

“เอ่อ...ค่ะ คณุภาวนิ มอีะไรหรอืเปล่าคะ” ครูสาวถาม ในใจก็

นึกหวั่นว่าเขาจะต่อราคาหรือเปลี่ยนใจเลิกจ้างเธอและขอเงินคืน 

หรอืเปล่า ไม่ได้นะ มนัเรว็เกนิไป เธอดใีจไปแล้วด้วย

“ผมจะรบกวนคณุครูนดิหน่อยน่ะครบั”

“ค่ะ ว่ามาเลยค่ะ มอีะไรให้ฉนัช่วยคะ”

“คือว่า ถ้าหากมีคนที่อ้างตัวว่าเป็นคุณพ่อขององศามาขอพบ

แกที่โรงเรยีน คณุครูอย่าให้เขามาพบหลานชายของผมนะครบั” ปลาย

สายเอ่ยน�้าเสยีงเครยีดจดัจนนลนิรบัรู้ได้

“ฉนัขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะ”
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“ครบั ว่ามาเลยครบั”

“คนคนนั้น จรงิๆ แล้วเป็นพ่อแท้ๆ ขององศา ไม่ใช่แค่คนที่อ้าง

ว่าเป็นคณุพ่อใช่ไหมคะ” 

ภาวนิเงยีบไปครูห่นึ่ง ก่อนจะยอมรบักบัครสูาวออกมาตามตรง

“ครบั เขาเป็นพ่อขององศา แต่เป็นพ่อแค่สายเลอืดเท่านั้น เขา

ไม่เคยมาดูด�าดูดอีงศาหรอกครบั”

“แล้วท�าไม...”

“คณุครูช่วยท�าตามที่ผมขอได้ไหมครบั” ภาวนิรบีตดับทเพราะ

ไม่อยากให้คณุครูของหลานชายซกัไซ้เขาไปมากกว่านี้ 

ส่วนนลินก็เริ่มรู้สึกว่าชักจะยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขามากเกินไป

แล้ว จงึเลกิตั้งค�าถามละลาบละล้วงเขาเพยีงเท่านั้น

“ฉนัคงขดัขวางการพบกนัของพ่อลูกไม่ได้ แต่ฉนัจะแจ้งให้คณุ

ทราบ หากคณุพ่อของน้ององศามาพบ และจะอยู่กบัแกตลอดเวลาที่

พวกเขาอยู่ด้วยกนั ตกลงไหมคะ” 

นลินต่อรอง การที่ภาวินให้เงินเธอ แล้วบงการให้เธอท�าตาม 

ค�าสั่งทุกอย่างแบบนี้ หญิงสาวกลัวว่าเธออาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือ

พรากลูกพรากพ่อกไ็ด้ แต่ถ้าภาวนิพรากลกูพรากพ่อ แล้วท�าไมเขาพดู

ว่าคุณพ่อขององศาไม่เคยมาดูด�าดูดี เห็นทีเรื่องนี้คงจะซับซ้อน

มากกว่าที่เธอคดิเสยีแล้ว

“เอาอย่างนั้นก็ได้ครับ เพื่อความสบายใจของคุณครูด้วย แต่

อย่าลมืนะครบัว่าตอนนี้องศาอยูใ่นความดแูลของผม อย่าปล่อยให้พ่อ

ขององศาพาแกไปไหนเดด็ขาด”

“เรื่องนั้นฉนัทราบดคี่ะ ฉนัจะท�าตามที่คณุบอกอย่างเคร่งครดั

นะคะ”

“ขอบคณุคณุครนูะครบั แล้วก.็..” ภาวนิทอดเสยีงอย่างลงัเลว่า

จะพูดต่อดหีรอืไม่
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“คณุภาวนิมอีะไรจะสั่งฉนัอกีไหมคะ”

“มคีรบั แต่ไม่ใช่ค�าสั่ง แค่อยากจะถามมากกว่า”

“ค่ะ ว่ามาเลยค่ะ”

“คณุครูสวมรองเท้าเบอร์อะไรครบั”

“ว่าไงนะคะ” นลินถามอย่างเริ่มมึนงงกับคุณลุงของลูกศิษย ์

ตวัน้อย ที่อยู่ๆ กถ็ามในสิ่งที่เธอไม่คาดคดิ

“วนันี้ผมเหน็พื้นรองเท้าคณุเปิด กเ็ลยจะให้เลขาฯ ไปซื้อคู่ใหม่

ให้ ขออนญุาตเลอืกยี่ห้อให้นะครบั เอาแบบคณุภาพดีๆ  ใส่ทนๆ เพราะ

ผมเหน็รองเท้าบนชั้นวางรองเท้าของคณุแล้วเป็นแบบใส่ได้ไม่กี่ทกีพ็งั

แล้ว”

“เอ่อ...คอืว่า...” 

นลนิไม่รู้ว่าตอนนี้เธอควรดใีจ ควรอาย หรอืควรเกรงใจก่อนด ี

ภาวนิเป็นผู้ชายที่ช่างสงัเกตจรงิๆ เพราะแม้จะเจอกนัเป็นครั้งแรก ได้

เข้ามาในบ้านของเธอแค่ไม่กี่นาที แต่เก็บรายละเอียดได้ดีชนิดที่ตัว

หญงิสาวเองกไ็ม่ได้ใส่ใจกบัรอยเปิดของพื้นรองเท้าตวัเองเลยด้วยซ�้า

“สามสิบห้า น่าจะประมาณนี้ใช่ไหมครับ” ชายหนุ่มคาดเดา 

แต่ดนัถูกเผง

“ค่ะ” ครูสาวตอบสั้นๆ เพราะยงัอึ้งไม่หาย

“พรุ่งนี้ผมเอาไปให้พร้อมกบัรบัองศานะครบั”

“ค่ะ”

“ปกติคุณครูนอนดึกไหมครับ นี่ผมโทร. มารบกวนเวลานอน 

รเึปล่า” ภาวนิถามเพราะเหน็ว่านลนิถามค�าตอบค�าเลยคดิว่าเธออาจ

จะเข้านอนแล้ว

“เปล่าค่ะ ฉันยังไม่ได้นอน พอดีคืนนี้เตรียมสื่อการสอนดึกไป

หน่อย เดี๋ยวพอวางสายจากคณุกว็่าจะไปนอนแล้วละค่ะ” หญงิสาว

ตอบด้วยน�้าเสยีงที่ยงัสดใสอยู่
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“ถ้าอย่างนั้นผมไม่รบกวนแล้ว ราตรสีวสัดิ์นะครบั”

“ค่ะ” ตอบกลับไปค�าสุดท้ายด้วยหัวใจที่เต้นระรัว ตั้งแต่เกิด

มายงัไม่เคยมผีูช้ายคนไหนโทร. มาหาเธอกลางดกึขนาดนี้ และแน่นอน 

ไม่มใีครพูดค�านี้กบัเธอมาก่อน เขาคงพูดไปตามมารยาทกระมงั เป็น

เธอเสยีอกีที่เสยีมารยาท ไม่บอกราตรสีวสัดิ์เขากลบัไปบ้าง เอาแต่นิ่ง

เงยีบเอาดื้อๆ จนอกีฝ่ายวางสายไปเอง 

หญิงสาวจะไม่รู้สึกอะไรเลยหากภาพชายหนุ่มดวงตาคมกริบ 

ไม่วนเวยีนอยูใ่นหวั ภาพผูช้ายที่ยนืตวัตรง กอดอกแล้วมองไปรอบกาย

อย่างพจิารณาตลอดเวลา หากเป็นคนอื่น เธอคงหมั่นไส้ในความขี้เก๊ก

ไปแล้ว แต่ส�าหรับภาวิน เธอก็พอรู้มาบ้างว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่เจ้าของ

โรงเรยีนที่เธอสอนอยู่ เป็นนกัธรุกจิที่รวยในแบบที่หญงิสาวคาดไม่ถงึ 

ซึ่งกไ็ม่แปลกที่มองผวิเผนิแล้วเขาจะดเูป็นคนเย่อหยิ่งและออกจะไว้ตวั

อยู่บ้าง ถ้าไม่ใช่เพราะหลานชายของเขาตดิเธอมาก เขากค็งไม่ลดตวั

ลงมาพดูคยุกบัเธอด้วยท่าทางสภุาพ ชวนเธอขึ้นรถ พาเธอมาส่งที่บ้าน 

แถมยงัให้เธอดูแลหลานชายของเขาให้แบบนี้

“เขากแ็ค่พดูไปตามมารยาท จะอนิท�าไม” พมึพ�ากบัตวัเองแล้ว

สลัดหัวไล่ความคิดฟุ้งซ่านออกไป จากนั้นก็หันมาเตรียมสื่อการสอน

ที่ท�าค้างไว้จนเสร็จ แล้วจึงเข้านอนด้วยความรู้สึกอุ่นใจกว่าทุกคืน 

เพราะอยู่ๆ เงนิเกบ็ในบญัชกีง็อกเงยขึ้นมาแบบไม่คาดฝัน ไม่เกี่ยวกบั

รอยยิ้มและดวงตาคู่นั้น ไม่เกี่ยวกนัเลยจรงิๆ...
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3

ภาวินมาส่งหลานชายที่โรงเรียนในตอนเช้า ในขณะที่ 

ผู้ปกครองคนอื่นๆ ต่างพากนัฉดุกระชากลากถูลูกหลานตวัเองลงจาก

รถบ้าง หลอกล่อให้เดินไปหาครูประจ�าชั้นบ้าง หนักสุดคือต้อง

พยายามสลดัตวัเองให้หลดุจากลกูหลานที่ก�าลงัร้องไห้อย่างหนกั เดก็ๆ 

ทั้งเกาะทั้งยื้อตวัเองไว้ ไม่ให้ครูประจ�าชั้นพรากตวัเองไปจากพ่อแม่ได้

ง่ายๆ เสยีงร้องไห้แผดดงัปิ่มจะขาดใจจงึดงัระงมไปทั่วบรเิวณ

“ครูลนิคร้าบ” 

องศาเป็นหนึ่งในเด็กไม่กี่คนที่ไม่มีพฤติกรรมเหมือนที่กล่าวมา

ข้างต้น ในขณะที่ภาวนิเดนิจูงมอืเขาอยู่ดีๆ  เดก็น้อยกส็ลดัมอืให้หลดุ

จากมือของผู้เป็นลุง โผเข้าไปกอดครูประจ�าชั้นที่ยืนรอรับอยู่ที่หน้า

อาคารเรยีนแล้วอ้อนให้เธออุ้ม

ฟอด!

นั่นไง ยงัไม่ทนัไรกห็อมกนัแต่เช้า นลนิเริ่มชนิกบัการที่ลูกศษิย์

ตวัน้อยตดิเธออย่างหนกั 

ครูสาววางองศาลง มองไปยังคุณลุงของลูกศิษย์ที่ตอนนี้คุย

โทรศพัท์อยูด้่วยท่าทางเคร่งเครยีด วนันี้ชายหนุม่ดสูมบรูณ์แบบในชดุ

เสื้อเชิ้ตสขีาว เขายงัมบีคุลกิภาพที่ดเียี่ยมแม้จะก�าลงัเผลอ แผ่นหลงั
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ของเขาตรงแน่ว ยกมือกางศอกคุยโทรศัพท์ด้วยเสียงทุ้มกังวานน่า 

เชื่อถอื ทกุองค์ประกอบดูดหีมด ยกเว้นเป้ใบเลก็ลายซูเปอร์ฮโีรสแีดง

ที่เขาสะพายไว้ที่บ่าข้างหนึ่ง และกระบอกน�้าลายเดยีวกบักระเป๋าที่เขา

ถอือยู่ ท�าให้ความน่าเกรงขามลดลงนดิหนึ่ง ส่วนความน่ารกันั้นเพิ่ม

ขึ้นเป็นเท่าทวคีูณ

“สวสัดคีรบั คณุครูนลนิ” 

ภาวินทักทาย เดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าครูสาวด้วยรอยยิ้มเมื่อ

เห็นหลานกอดมือครูประจ�าชั้น จากนั้นก็ยื่นกระเป๋าและกระบอกน�้า

ของหลานชายให้  

“สวสัดคี่ะ คณุลงุของ...เอ่อ คณุภาวนิ” 

ค�าทักทายของนลินสะดุดไปนิดหนึ่งตอนที่เห็นรอยยิ้มของเขา 

ภาวนิเป็นผูช้ายที่ฟันเรยีงสวยมาก อาจจะเป็นเพราะเขาเคยได้รบัการ

จดัฟัน จงึท�าให้กรอบหน้าของเขาได้รูป ฟันเรยีงเป็นระเบยีบ เวลายิ้ม

จงึท�าให้ใจเธอแทบละลายได้ขนาดนี้

“เยน็นี้คณุครูพาองศากลบัไปที่บ้านคณุครเูลยนะครบั ผมจะมา

รบัองศาที่บ้านคณุครูค�่าสกัหน่อย เพราะมปีระชมุที่คาดว่าน่าจะต้อง

คุยกันนาน ผมเตรียมเสื้อผ้าส�ารองมาให้แกแล้ว เผื่อว่าคุณครูจะ 

อาบน�้าให้แก” ชายหนุ่มบอกพร้อมกบัชี้ไปที่กระเป๋า

“ได้ค่ะ คณุภาวนิ” 

นลนิรบัค�า ก่อนจะบอกให้องศาสวสัดคีณุลงุของเขา จากนั้นก็

ยื่นกระเป๋าและกระบอกน�้าให้เดก็น้อยถอืเองแล้วขอตวั เพราะถงึเวลา

ที่จะต้องพานกัเรยีนเข้าชั้นเรยีนแล้ว

ทีภ่าวนิบอกนลนิว่าจะมารบัค�า่ ทีจ่รงิแล้วมนัเป็นตอนมดื

เลยต่างหาก เพราะกว่าเขาจะมารบัองศากลบักป็าเข้าไปเกอืบสามทุม่

แล้ว โชคดทีี่วนันี้รสา เพื่อนของนลนิแวะมาหาที่บ้านพร้อมน�าลูกสนุขั
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มาฝากให้เลี้ยง องศาจึงมีเพื่อนเล่น และเล่นเสียจนมอมแมมสภาพ 

ไม่ต่างจากลูกหมาที่เอามาเลี้ยง ครูสาวต้องอาบน�้าประแป้ง แล้วให้

เดก็น้อยสวมชดุที่ภาวนิเตรยีมใส่กระเป๋ามาให้ จากนั้นกก็ล่อมให้หลบั

อยู่ในห้องนอนโดยที่เดก็น้อยไม่มทีที่าว่าจะงอแงแต่อย่างใด

เมื่อภาวินมาถึงที่หน้าบ้านของครูสาว สิ่งแรกที่เขาจับจ้องคือ

ลูกสุนัขที่เดินป้วนเปี้ยนไปมาอยู่ที่บริเวณภายในรั้วหน้าบ้านของเธอ 

เมื่อเจ้าหมาน้อยเห็นว่ามีคนมาก็แค่ส่งเสียงเห่า วิ่งกระดิกหาง ยื่น

ปลายจมูกมาดมที่รองเท้า และท�าท่าจะเลยี

“ช่วยจบัมนัไปไว้ไกลๆ หน่อยได้ไหม ผมไม่ค่อยชอบสตัว์เลี้ยง” 

พูดแล้วก็ถอยเท้าหนีก่อนที่เจ้าหมาตัวน้อยจะแตะปลายลิ้นมาที่

รองเท้าหนงั 

ครูสาวใจหายใจคว�่าเพราะพอจะรูม้าบ้างว่ารองเท้าของคนรวย

แค่ข้างเดยีวกเ็กอืบจะเท่าเงนิเดอืนทั้งเดอืนของเธอ

“ค่ะ” นลนิรบัค�าแล้วกอ็ุม้ลูกสนุขัไปวางไว้ในกล่องที่เพื่อนสนทิ

ใช้ใส่มนัมาส่งถงึที่นี่ 

เจ้าหมาน้อยแสนรู้งาน เมื่อถูกอุ้มไปวางในกล่องก็กัดแทะ 

แผ่นหนงัอดัแท่งที่เจ้าของเดมิวางไว้ให้อย่างเพลดิเพลนิ จนไม่เที่ยวมา

เลยีรองเท้าของใครอกี

“บ้านคณุเลี้ยงหมาด้วยเหรอ เมื่อวานไม่ยกัเหน็”

“ปกติก็ไม่ได้เลี้ยงหรอกค่ะ แต่เพื่อนฉันเพิ่งเอามาฝากไว้เมื่อ

ตอนเยน็นี้เอง”

“แล้ว...องศาได้มาอุ้มเล่นรเึปล่า” ค�าถามด้วยน�้าเสยีงเข้มงวด

นั้นท�าให้นลนิถงึกบัท�าหน้าไม่ถูก

“อุม้ค่ะ แต่คณุไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ ลกูหมาตวันี้ฉดีวคัซนีแล้ว 

ฉนัเลยให้องศาอุ้มเล่นได้ นี่กเ็ล่นจนเหนื่อย หลบัไปตั้งแต่ตอนหวัค�่า

แล้วค่ะ”
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“ว่าไงนะครบั องศาหลบัแล้วอย่างนั้นเหรอ”

“ก็นี่มันจะสามทุ่มแล้วนี่คะ” นลินบอกพลางยื่นนาฬิกาข้อมือ

ให้ดู

“อ้อ จรงิด้วย แล้วนี่ องศานอนอยู่ที่ไหนครบั เดี๋ยวผมไปอุ้มมา

ขึ้นรถเอง”

“นอนอยู่ในห้องนอนของฉนัค่ะ และฉนัว่าฉนัไปอุ้มแกมาส่งให้

คณุดกีว่า”

“ไหวเหรอครับ คุณตัวแค่นี้เองนะ” พูดแล้วก็กวาดตามองคน

ตวัแค่นี้ที่ยนือยูต่รงหน้า ประเมนิด้วยสายตาว่าอาจจะอุม้เดก็ผู้ชายวยั

ห้าขวบตวัอวบอ้วนที่นอนหลบัจนตวัอ่อนปวกเปียกไม่ไหว

“ไหวค่ะ ถ้าไม่ไหวกแ็ค่ปลกุให้องศาตื่นก่อน”

“ถ้าอย่างนั้น ผมเข้าไปอุ้มเองดกีว่า ไม่อยากปลกุให้องศาตื่น”

“แต่ว่านั่นมนั...ห้องนอนของฉนันะคะ” 

นลนิพูดด้วยสหีน้าอดึอดั มอีย่างที่ไหน คนเพิ่งรู้จกักนัแท้ๆ จะ

ขอเข้าไปถึงห้องนอน ถึงแม้ว่าหลานชายของเขาจะนอนอยู่ในนั้นก็

เถอะ แต่เธอพูดขนาดนี้แล้วกย็งัไม่ฟัง ยงัคงมองเธอด้วยสหีน้ากดดนั

และยนืยนัว่าจะเข้าไปในห้องนอนของเธอให้ได้

“งั้นผมกข็ออนญุาตแล้วละครบั ผมกแ็ค่เข้าไปอุม้หลานชาย จะ

ไม่มอง ไม่วิจารณ์ ไม่ท�าอะไรให้คุณไม่สบายใจทั้งนั้น นอกจากอุ้ม

หลาน” 

“ค่ะ งั้นกเ็ชญิด้านนี้ค่ะ” 

หญิงสาวยอมให้ภาวินเข้ามาในห้องนอนอย่างขัดไม่ได้ ผู้ชาย

อย่างภาวนิ ดูกร็ู้ว่าระเบยีบจดั มาตรฐานด้านสขุอนามยัสูง ถ้าเข้าไป

เห็นว่าเธอให้องศานอนบนฟูกยางพาราแข็งๆ หนุนหมอนใบเดียวกับ

ที่เธอใช้ ห่มผ้าห่มใยสงัเคราะห์ให้ตามมตีามเกดิ ถงึแม้ว่าเครื่องนอน

ทกุชิ้นจะสะอาดกเ็ถอะ ไม่รู้ว่าชายหนุ่มจะรบัได้หรอืไม่ แต่ในเมื่อเขา
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กพ็ูดออกมาเองว่าจะไม่วจิารณ์ ดงันั้นหญงิสาวจงึไม่ขดัศรทัธา ยอม

ให้เขาเดนิตามเข้ามาอุ้มองศาถงึห้องนอนของเธอได้

“พรุ่งนี้ผมจะให้คนเอาที่นอนท็อปเปอร์กันไรฝุ่นกับเครื่องฟอก-

อากาศมาส่งให้นะครบั” 

ชายหนุ่มบอกหลงัจากค่อยๆ วางหลานชายที่หลบัสนทิและยงั

คงดูดนิ้วโป้งของตัวเองด้วยความเพลิดเพลินลงบนคาร์ซีตอย่าง

ระมดัระวงัเรยีบร้อยแล้ว

“ว่าแล้วเชียว” ครูสาวพึมพ�าอย่างรู้ความหมายของชายหนุ่ม 

สุดท้ายวัตถุประสงค์ของการเข้าไปอุ้มองศาถึงในห้องนอนของเธอก ็

ไม่พ้นเข้าไปส�ารวจห้อง แล้วกอ็ดจดัการโน่นนี่ไม่ได้

“องศาป่วยง่าย ผมจงึอยากจะช่วยคณุครดูแูลเรื่องนี้เป็นพเิศษ

หน่อย”

“ค่ะ ตามใจคณุเลยค่ะ แต่ว่าบ้านฉนักอ็ย่างที่เหน็ ขนอะไรมา

ไว้มากนกัไม่ได้หรอกนะคะ” นลนิพดูออกตวั เพราะกลวัไม่มทีี่จะนอน

จากอปุกรณ์ของคณุลงุของลูกศษิย์

“กค็งไม่มอีะไรเพิ่มแล้วละครบั เพราะผมจะมารบัแกช้าแบบนี้

แค่บางวนัเท่านั้น ว่าแต่...เมื่อตอนเยน็คณุครูท�าอะไรให้องศากนิเหรอ

ครบั”

“บะหมี่ซองค่ะ”

“อะไรนะ!” ภาวนิเอ่ยเสยีงเข้มจดั คิ้วเข้มขมวดเข้าหากนั พร้อม

กบัมองมายงันลนิด้วยแววตาต�าหนิ

“ก.็..องศาบอกว่าอยากกนิบะหมี่ซองนี่คะ”

“องศาอยากกนิ กไ็ม่เหน็จะต้องตามใจนี่ครบั คณุเป็นคณุครูก็

ต้องสอนแกสวิ่าอย่าไปกนิของอะไรแบบนั้น”

“ของอะไรแบบนั้นที่คุณว่า มันก็เป็นของกินนะคะ ตอนเด็กๆ 

ฉนักนิบะหมี่ซองกบัข้าวเป็นประจ�า ยงัโตมาได้เลย”
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ครูสาวพูดอย่างพยายามเก็บกลั้นเสียงสะอื้นเอาไว้ให้ลึกที่สุด 

คนรวยอย่างภาวินจะไปรู้อะไร การได้กินบะหมี่ซองแทนกับข้าว มัน

คืออาหารที่แสนวิเศษส�าหรับเด็กที่เติบโตมาในสถานรับเลี้ยงเด็ก

ก�าพร้าอย่างเธอ

“ผม...ขอโทษ” 

ค�าขอโทษด้วยน�้าเสยีงรูส้กึผดิอย่างจรงิใจเป็นอะไรที่เหนอืความ

คาดหมายของนลนิอยู่มาก หญงิสาวคดิว่าเธอเกบ็ซ่อนอารมณ์รนัทด

เอาไว้อย่างเตม็ความสามารถแล้ว แต่ท�าไมภาวนิถงึรบัรู้ได้

“ผมพอจะรู้เรื่องราวของคุณจากดาวมาบ้าง” ภาวินเอ่ยถึง 

พราวนภา ผู้อ�านวยการโรงเรยีนที่เป็นเพื่อนรุ่นน้องของเขา

นลินรู้แล้วก็ได้แต่นึกหงุดหงิดชายหนุ่มอยู่ในใจ แค่จ้างให้เธอ

ดูแลและสอนพเิศษหลานชาย ถงึกบัต้องสบืประวตักินัเลยหรอืนี่

“ค่ะ ฉนัเป็นเดก็ก�าพร้า และถ้ามนัท�าให้คณุไม่สบายใจที่จะให้

ฉนัดูแลองศาต่อ ฉนักจ็ะโอนเงนิคนืให้คณุค่ะ” พูดจบกห็ยบิโทรศพัท์-

มอืถอืขึ้นมาเตรยีมพร้อม “ขอเลขที่บญัชทีี่จะให้โอนเงนิคนืด้วยค่ะ”

“คณุครูนลนิครบั!” เสยีงห้าวทุม้ทรงพลงัเสยีจนคนที่ท�าเหมอืน

ไม่สนว่าเขาจะเป็นใครมาจากไหนถงึกบัชาวาบไปทั้งตวั

“ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น ถ้าผมท�าให้คณุเข้าใจผดิ ผม

ขอโทษ และผมอยากให้คณุดูแลองศาต่อไป” 

ทั้งที่ประโยคนั้นฟังแล้วคล้ายจะเป็นค�าขอร้อง แต่ให้ตายเถอะ 

นลนิกลบัไม่กล้าที่จะพูดปฏเิสธออกมาแม้แต่ค�าเดยีว

“ฉนัไม่ได้โกรธอะไรคณุหรอกนะคะ และฉนักเ็อน็ดูองศามากๆ 

แต่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันอาจจะไม่เหมาะสมที่จะดูแลหลานชายของคุณได้

อย่างที่คณุคาดหวงั”

“ความคาดหวังเดียวที่ผมมีต่อคุณ คือท�าให้องศามีความสุข 

คุณรู้ไหมว่าองศาดีใจมากที่จะได้อยู่กับคุณต่ออีกนิดหลังเลิกเรียน
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ตั้งแต่องศามาอยู่กบัผม แกแทบจะไม่ยิ้ม ไม่หวัเราะ แต่พอได้เจอคณุ

แล้วองศาดูมีความสุขขึ้นมาก คุณครูช่วยดูแลแกต่อได้ไหมครับ ถ้า 

ไม่เหน็แก่ผม กเ็หน็แก่องศาเถอะ” 

ครูสาวได้ยินอย่างนั้นก็อดสะท้อนใจไม่ได้ ท�าไมเธอจะไม่รู้ว่า

องศาโหยหาความอบอุ่นจากส่วนหนึ่งของชีวิตที่ขาดหาย เด็กน้อยก็

เป็นเด็กก�าพร้าเหมือนกับเธอ ส�าหรับนลินแล้ว นับว่าเธอโชคดีกว่า

องศามาก เพราะเธอขาดความรกัมาตั้งแต่เกดิ ไม่เคยเหน็หน้าพ่อแม่ 

ไม่เคยได้สมัผสัถงึอ้อมกอด ไม่เคยลิ้มรสความทกุข์จากการพลดัพราก 

ผดิกบัองศาที่เคยได้รบัความรกัความอบอุ่นแบบเตม็เปี่ยมจากแม่ แต่

ต้องมาสูญเสยีไปแบบกะทนัหนัแบบนี้ คงเกนิกว่าหวัใจดวงน้อยๆ ของ

เดก็คนหนึ่งจะรบัไหว

“พรุ่งนี้คุณจะมารับองศาช้าเหมือนวันนี้รึเปล่าคะ ฉันจะได้ไป

หาซื้อเนื้อสตัว์กบัผกัมาเตรยีมไว้ท�าอาหารให้แกทาน” 

ค�าตอบรับแบบรักษาฟอร์มของครูสาวท�าให้ภาวินยิ้มกว้างจน

ดวงตาพราวระยบั จนคนที่เผลอสบตาหวัใจเต้นไม่เป็นจงัหวะ ที่หน้า

บ้านของนลินมีเพียงหลอดไฟดวงเล็กให้แสงสว่างแค่มองเห็นแบบ

สลวัๆ เท่านั้น แต่เธอเหน็รอยยิ้มของชายหนุ่มชดัเจน ฟันของเขาเรยีง

เป็นระเบยีบ รมิฝีปากได้รูปกระตกุยิ้มเพยีงชั่วครู่ เมื่อรู้ตวัว่าถูกมองก็

หบุลง แต่ยงัคงอมยิ้มรบัดวงตาที่ก�าลงัเปล่งประกายแพรวพราวล้อกบั

แสงไฟ

“พรุ่งนี้ผมว่าง มารับองศาตอนเลิกเรียนได้ แต่ผมจะไม่กลับ

บ้านทนัท ีจะพาคณุไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่ก่อน”

“คะ?” นลนิลมืไปแล้วด้วยซ�้าว่าภาวนิจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ให้

“ทแีรกผมกะว่าจะให้เลขาฯ ไปซื้อมาให้ แต่คดิไปคดิมา รองเท้า

มนัเป็นของที่จะฝากใครซื้อให้ไม่ได้ ต้องพาคนสวมไปลองเอง เพราะ

ถ้าเกดิซื้อมาแล้วคณุใส่ไม่สบาย สดุท้ายกไ็ม่มปีระโยชน์” 
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ยิ่งฟัง นลนิกย็ิ่งทึ่ง คนอะไรจะใส่ใจในรายละเอยีดเลก็ๆ น้อยๆ 

ได้ดขีนาดนี้

“คณุไม่ต้องซื้อรองเท้าใหม่ให้ฉนัหรอกนะคะ เสยีดายเงนิเปล่าๆ 

ฉันแค่เอารองเท้าคู่เก่าไปซ่อมพื้นแค่ไม่กี่บาทก็กลับมาสวมได้เหมือน

เดมิแล้วละค่ะ” 

“ท�าไมต้องประหยัดขนาดนั้นครับ ของมันเก่าแล้วก็ทิ้งไป ซื้อ 

คู่ใหม่ไม่ดกีว่าเหรอครบั”

“มนัอาจจะดสี�าหรบัคนมเีงนิเหลอืกนิเหลอืใช้น่ะค่ะ แต่ส�าหรบั

ฉนั มนัมคี่ามากๆ เลยนะคะ คณุกร็ู้อยู่ว่าฉนัตวัคนเดยีว จะกนิจะใช้

อะไรกต็้องประหยดั”

“ที่ต้องประหยัด เพราะอยากจะเก็บเงินไปเรียนต่อเมืองนอก 

ใช่ไหมครบั” พูดแล้วกม็องหน้าคนที่ท�าตาโต เลกิคิ้วสูงราวกบัจะถาม

เขาว่า ‘รู้ได้ยงัไง’ แล้วกอ็ดยิ้มออกมาอกีรอบไม่ได้ “ผมเหน็หนงัสอืที่

คณุอ่านน่ะครบั เลยพอจะเดาได้”

“อ้อ ค่ะ ฉนัอยากจะสอบชงิทนุ และเกบ็เงนิเอาไว้ไปเรยีนต่อ

ต่างประเทศ มันเป็นความฝันลมๆ แล้งๆ แบบว่า ได้ก็ดี ไม่ได้ก ็

ไม่เป็นไร” 

นลนิยอมรบัอย่างอายๆ หากภาวนิสบืประวตัเิธอมาจากพราว-

นภา ก็คงจะพอรู้ว่าหญิงสาวจบมาจากมหาวิทยาลัยชื่อเสียงระดับ

ธรรมดา ด้วยเกรดเฉลี่ยแสนธรรมดา และความสามารถพเิศษที่โคตร

จะธรรมดา แต่ยงักล้าใฝ่สูง หวงัไกล คดิจะไปสอบชงิทนุไปเรยีนต่อ

ต่างประเทศ

“ถ้าอย่างนั้น ผมแนะน�าหนงัสอืให้เอามั้ย”

“เอ่อ...” 

นลนิยงัมท่ีาทางลงัเล เพราะเริ่มเกรงใจภาวนิที่เสนอจะให้อะไร

แก่เธอตั้งมากมาย อันที่จริงแค่ค่าจ้างที่เขาให้เธอก็พอใจแล้ว ส่วน
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รองเท้ากบัหนงัสอืนั้นเธอคดิว่ามนัมากเกนิไปที่จะรบัน�้าใจจากเขา

“หรอืว่าคณุเกรงใจแฟนของคณุและอยากจะมเีวลาให้เขาบ้าง”

“ฉนัไม่มแีฟนค่ะ” พูดแล้วกร็ู้สกึแก้มร้อนผ่าวเมื่อถูกภาวนิมอง

มาด้วยสหีน้ากลั้นยิ้ม

“ผมขอโทษที่เสยีมารยาท” พูดว่าขอโทษ แต่กย็งัคงกลั้นยิ้มอยู่

“ไม่เป็นไรค่ะ” พูดว่าไม่เป็นไร แต่หน้าเธอเชดิขึ้นเลก็น้อย

“เรื่องรองเท้า ถ้าคณุไม่ยอมรบักไ็ม่เป็นไร แต่เรื่องหนงัสอื ผม

ว่าคณุควรจะรบัไว้นะครบั ผมดหูนงัสอืที่คณุมแีล้วมนัยงัเข้มข้นไม่พอ 

ต้องมอีกีหลายเล่มที่คณุต้องหามาอ่านเพิ่ม”

“กไ็ด้ค่ะ” เป็นอกีครั้งที่ภาวนิพดูอะไรแล้วเธอต้องท�าตาม กม็นั

มเีหตผุลเสยีจนไม่เว้นช่องให้แย้งได้เสยีขนาดนี้

“งั้นพรุ่งนี้เจอกันตอนองศาเลิกเรียนนะครับ ส่วนคืนนี้ ราตรี

สวสัดิ์ครบั” กล่าวลาด้วยประโยคง่ายๆ แต่ไร้เสยีงตอบรบัอกีตามเคย 

นลินได้แต่ยืนนิ่ง รอจนกระทั่งชายหนุ่มขับรถห่างออกไปไกล

แล้วถงึเพิ่งนกึขึ้นได้ว่า เธอไม่ได้บอกราตรสีวสัดิ์เขากลบัอกีแล้ว...
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ภาวินมารับหลานชายและครูประจ�าชั้นของเด็กน้อยตรง

ตามเวลาที่นดัหมายกนัเอาไว้ เดก็น้อยดใีจยกใหญ่เมื่อนลนิขึ้นรถมา

ด้วย แถมยงัจะไปเที่ยวห้างสรรพสนิค้าด้วยกนัอกีต่างหาก

“พาลปิดาไปด้วยได้ไหมครบัครูลนิ” 

“ลิปดานี่ใครกันเหรอครับ เพื่อนใหม่องศาเหรอ” ภาวินถาม

หลานชายที่วนันี้ดูจะร่าเรงิเป็นพเิศษ

“ลูกหมาตัวที่คุณเห็นเมื่อวานน่ะค่ะ ฉันช่วยตั้งชื่อให้ จะได้

คล้องจองกบัชื่อองศา” ตอบคณุลงุเสรจ็แล้วกห็นัไปตอบคณุหลานต่อ 

“เราพาลิปดาไปด้วยไม่ได้ค่ะ เพราะลิปดาต้องอยู่เฝ้าบ้านให้ 

ครูลนิ” 

ครูสาวบอกลูกศษิย์ไปอย่างนั้น เพราะรู้ดวี่าภาวนิคงไม่ยอมให้

เอาลูกสุนัขขึ้นรถมาด้วยแน่ๆ ขนาดเมื่อวานแค่มันจะเลียรองเท้ายัง

โวยวายแทบแย่

“ว้า...” เดก็น้อยท�าน�้าเสยีงผดิหวงั แต่กไ็ม่ได้งอแงอะไร

“วนันี้องศาบอกครูลนิว่าอยากได้อะไรนะคะ ครูจ�าไม่ได้” 

ครูสาวเบนความสนใจลูกศิษย์ตัวน้อยด้วยการชวนคุยเรื่อง

สิ่งของที่เขาเคยพูดว่าอยากได้ 
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“ดินสอสีครับ ครูลินจะซื้อให้องศาเหรอครับ” องศาถามด้วย 

น�้าเสยีงตื่นเต้น 

“เปล่าค่ะ คณุลงุต่างหากล่ะคะที่จะซื้อให้ ใช่ไหมคะคณุภาวนิ”

“ใช่ครบั” 

ภาวินตอบรับแทบจะทันที เขาฟังครูสาวคุยกับองศามาตลอด

ทางด้วยความดใีจอย่างบอกไม่ถกู ที่อย่างน้อยหลานชายของเขากก็ล้า

พดู กล้าขอในสิ่งที่อยากได้กบัคณุครปูระจ�าชั้น ผดิกบัตวัเขาซึ่งเป็นลงุ

แท้ๆ แต่องศากลบัไม่ค่อยยอมขออะไร แม้ภาวนิพร้อมที่จะให้ทกุอย่าง

กต็าม ส่วนนลนิเองกพ็ยายามท�าให้เขามสี่วนร่วมพูดคยุด้วย เพราะ

ตั้งแต่ขึ้นรถมาองศากเ็อาแต่เรยีกครูลนิ โดยที่ไม่คดิจะสนใจคณุลงุของ

ตนสกัเท่าไร

“เดี๋ยวลุงจะซื้อดินสอสีให้เองครับ องศาอยากได้กี่กล่องก็ได้ 

ตามใจองศาเลย” 

ภาวนิพดูกบัหลานชาย หลงัจากนั้นกห็นัไปมองนลนิด้วยสายตา

ขอบคณุที่ช่วยเป็นสื่อกลางระหว่างหลานชายกบัเขาให้ 

นลนิพยกัหน้ารบัแล้วสอนให้องศาขอบคณุคณุลงุของเขา เดก็

น้อยท�าตามที่ครูสาวบอกอย่างว่าง่าย...

ภาวินพานลินกับองศามาที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง  

ในที่สุดชายหนุ่มก็ซื้อรองเท้าคู่ใหม่ให้เธอ เพราะทนเห็นรองเท้าที่ทั้ง

เก่าทั้งเชยของหญงิสาวไม่ได้ เมื่อเลอืกซื้อรองเท้ากนัเสรจ็ ทั้งสามคน

กไ็ปร้านหนงัสอืกนัต่อ ภาวนิเลอืกซื้อสมดุภาพระบายสพีร้อมดนิสอสี

ครบชดุให้องศาก่อน เดก็น้อยได้ของที่อยากได้มานานกย็ิ้มจนหน้าบาน 

ส่วนลุงของเขาหน้าบานยิ่งกว่าเมื่อเห็นหลานชายยิ้มได้ จากนั้น 

ชายหนุ่มก็หันมาเลือกหนังสือเตรียมสอบชิงทุนเรียนต่อต่างประเทศ 

ให้แก่นลนิ
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“เล่มนี้ผมเคยอ่านตอนเตรียมตัวไปเรียนต่อเมืองนอก ส่วน 

เล่มนี้เอาไว้ทดลองท�าข้อสอบ เล่มนี้อ่านเพื่อปรับพื้นฐานด้านภาษา 

ส่วนนี่คอืคู่มอืการใช้ชวีติอยู่ที่ต่างประเทศ” 

ชายหนุม่หยบิแล้วส่ง หยบิแล้วส่งจนเตม็ไม้เตม็มอืนลนิไปหมด 

แต่ละเล่มหนาและหนกัอย่างกบัหมอนหนนุรางรถไฟ ท�าให้นลนิถอืไป

เดนิเซไป

“เราทยอยซื้อก็ได้มั้งคะ ซื้อเยอะขนาดนี้ ฉันอ่านไม่ทันหรอก

ค่ะ”

“ผมไม่ค่อยมเีวลาพาคณุมาซื้อได้บ่อยๆ นะครบั และถ้าให้คณุ

มาซื้อเองก็คงไม่ได้ซื้อเสยีที เพราะมวัแต่ประหยดั” ภาวนิพูดราวกับ

รู้จกัเธอด ี

และใช่ ถ้าเธอมาซื้อเองคงไม่หยบิเล่มที่ชายหนุม่เลอืกมาให้แน่ๆ 

บางเล่มแพงถงึขนาดเธอน�าเงนิไปซื้อข้าวกนิได้ทั้งเดอืนเลยกว็่าได้

“ค่ะ ซื้อไปเลยกไ็ด้ค่ะ แล้วก.็..ฉนัจะรบกวนให้คณุช่วยหกัจาก

เงนิค่าแรงของฉนัเดอืนหน้าได้เลยนะคะ”

“ผมบอกแล้วไงว่าจะซื้อให้ คณุมหีน้าที่รบัไป มนัฟังเข้าใจยาก

ตรงไหนครบั คณุครูนลนิ” 

ชายหนุ่มพูดโดยที่ยังคงกวาดสายตาไปบนชั้นเพื่อเลือกซื้อ

หนงัสอืเล่มที่เขาต้องการจะซื้อให้หญงิสาว 

นลนิเองกท็�าหน้าไม่ถกู ไม่รูว่้าควรเคอืงที่อยู่ๆ  กถ็กูท�าเสยีงดใุส่ 

หรือควรขอบคุณภาวินที่ออกเงินซื้อหนังสือให้ดี เธอไม่คิดที่จะรับ

หนงัสอืพวกนี้ฟรีๆ  ตั้งแต่แรก แค่เขาพามาซื้อกเ็กรงใจจะแย่อยู่แล้ว

“ซื้อไปเท่านี้ก่อนกแ็ล้วกนั อ่านจบแล้วค่อยมาซื้อใหม่” 

เมื่อเลอืกหนงัสอืเล่มสดุท้ายได้ ภาวนิกแ็ย่งหนงัสอืที่นลนิถอือยู่

มาถอืไว้เสยีเองแล้วเดนิไปจ่ายเงนิที่เคาน์เตอร์ 

ระหว่างนั้นองศาก็หยิบขนมที่วางขายอยู่ในร้านหนังสือร้าน



พราวพุธ  37   

เดยีวกนัมายื่นให้คณุลงุเพื่อให้เขาจ่ายเงนิให้

“หวิแล้วเหรอครบัองศา”

“ครับ” เด็กน้อยตอบพร้อมกับมองพนักงานคิดเงินค่าขนม 

ตาละห้อย

ภาวินหัวเราะออกมานิดหนึ่ง ก่อนจะแกะขนมปังกรอบส่งให้

หลานชายชิ้นหนึ่ง แล้วก็เอาเข้าปากตัวเองชิ้นหนึ่ง นลินสังเกตสอง 

ลุงหลานแล้วก็ยิ้มตาม อันที่จริงภาวินเองก็พยายามตามใจหลานใน

หลายๆ เรื่อง แต่อาจจะเป็นเพราะองศายงัไม่คุน้เคยกบัลงุของเขา แล้ว

ไหนจะความเจ้าระเบยีบ ชอบออกค�าสั่ง แถมชอบท�าหน้าดตุลอดเวลา

ของชายหนุ่ม จงึท�าให้เดก็น้อยกลวัจนไม่กล้าเข้าใกล้

“เดี๋ยวเราไปทานข้าวกนันะครบั องศาหวิแล้ว ผมกเ็หมอืนกนั”

“คะ?” 

นลนิท�าหน้าสงสยั นี่เขาพาเธอมาซื้อหนงัสอื ซื้อรองเท้าให้ แถม

ยังจะชวนไปกินข้าวด้วยกันอีกหรือนี่ เป็นครูสอนพิเศษหลานคนรวย

มนัดแีบบนี้นี่เอง

“องศาชอบกนิไก่ทอด แต่อาทติย์นี้แกกนิไก่ทอดไปแล้วสามครั้ง 

ผมอยากให้แกทานผักบ้าง คุณครูช่วยชวนแกไปทานอะไรที่เป็นเมนู

ผกัหน่อยได้ไหมครบั” ภาวนิเอ่ยปากขอ 

นลนิได้แต่คดิในใจว่า...กบัอแีค่อยากให้หลานกนิผกั ท�าไมต้อง

ให้เธอเป็นคนชวนด้วย

“ก.็..คณุกช็วนแกสคิะ ฉนัว่าองศาไม่กล้าขดัคณุหรอกค่ะ”

“ผมรู้ว่าเขาจะยอมกิน แต่เขาจะกินแบบไม่มีความสุข ตอนที่

ภทัรยงัอยู่ เขาจะมวีธิหีลอกล่อให้องศากนิผกัจนหมดจานได้ คณุช่วย

ท�าแบบนั้นบ้างได้ไหม” 

ค�าขอร้องจากเสียงทุ ้มฟังดูราบเรียบคล้ายเป็นค�าสั่งจาก

นายจ้างสั่งลูกจ้างเสยีมากกว่า นลนิก้มมองของที่เธอหิ้วพะรงุพะรงัซึ่ง
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ภาวินออกเงินซื้อให้แล้วก็ยิ่งท�าให้เธอรู้สึกว่าไม่อาจปฏิเสธค�าขอของ

ชายหนุ่มได้

“ค่ะ ฉนัจะชวนองศาเอง...”

ภาวินพานลินและองศามาที่ร้านอาหารร้านหนึ่งภายใน

ห้างสรรพสนิค้า นลนิสั่งข้าวผดัไข่ ใส่ผกัหลากสมีาให้เดก็น้อยกนิคูก่บั

ไข่ม้วนที่ราดด้วยซอสมะเขือเทศสีแดงสวย เด็กน้อยกินเอาๆ เพราะ

ต้องการจะเอาใจคุณครู ท�าให้ภาวินพอใจที่เห็นหลานชายกินอาหาร

อย่างมคีวามสขุเป็นครั้งแรกนบัตั้งแต่เขารบัแกมาดแูล ท�าให้ตวัเขาเอง

กก็นิอาหารได้อย่างมคีวามสขุมากขึ้น เพราะรอยยิ้มของเดก็น้อยช่วย

ท�าให้เขาเจรญิอาหารกว่าทกุวนั จนกระทั่ง...

“องศา!”

เสยีงเรยีกชื่อเดก็น้อยดงัอยู่ใกล้ๆ ภาวนิหนัไปมองต้นเสยีง เมื่อ

รู้ว่าเป็นใคร สีหน้าเขาก็บึ้งตึงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ชายหนุ่มรูปร่าง

หน้าตาด ีอายกุน่็าจะไล่เลี่ยกบัภาวนิยนือยูใ่กล้กบัโต๊ะอาหารที่ทั้งสาม

คนนั่งกนิมื้อค�่ากนัอยู ่เขาผูน้ี้มองมาที่องศาด้วยรอยยิ้มอย่างคนที่ดใีจ

สดุขดีพร้อมด้วยดวงตาที่เป็นประกาย

“องศา! อิ่มรยึงัครบั เราต้องกลบับ้านกนัแล้ว” 

ภาวินพูดแล้วก็กวักมือส่งสัญญาณให้พนักงานมาคิดเงินค่า

อาหาร ท�าเป็นมองข้าม ไม่สนใจชายหนุม่ที่ยนืนิ่งท�าสหีน้าอ�้าอึ้งอยูใ่น

ขณะนี้ 

นลนิมองสถานการณ์ตงึเครยีดตรงหน้าแล้วกไ็ด้แต่สงสยั ไม่มี

ค�าพดูใดๆ จากผูช้ายทั้งสองคน สิ่งมชีวีติเดยีวที่เคลื่อนไหวร่างกายอยู่

ตอนนี้คอืเดก็น้อยที่ขยบัตวัลงจากเก้าอี้ส�าหรบัเดก็ แล้วตะกายขึ้นมา

นั่งตกัคณุครูสาว ยื่นมอืเลก็ๆ อูมๆ มาประคองสองแก้มของนลนิแล้ว

พูดเสยีงเจื้อยแจ้ว
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“ครลูนิ องศาเก่งมั้ย องศากนิข้าวจนหมดจานเลยนะครบั” เดก็

น้อยทวงค�าชมจากคณุครูสาวเมื่อเขาตกัข้าวในจานใส่ปากด้วยตวัเอง 

ความสนใจของชายผู้มาใหม่พุ่งเป้ามาที่หญงิสาว เขาจ้องมอง

ยูนฟิอร์มที่นลนิสวม สลบักบัมองชื่อโรงเรยีนพร้อมตราสญัลกัษณ์บน

อกเสื้อของเดก็น้อย และท�าปากขมบุขมบิพมึพ�าเป็นชื่อโรงเรยีน

“ที่แท้กย็้ายมาอยู่โรงเรยีนนี้นี่เอง”

“อย่ามายุ่งกบัหลานชายของฉนั!”

“แต่องศาเป็นลูกของฉนั” 

ได้ยนิอย่างนั้น นลนิกถ็งึกบัท�าตาโต เธอหนัไปมองภาวนิที่ตอน

นี้มองไปยังผู้ชายที่อ้างตัวว่าเป็นพ่อขององศาด้วยดวงตาวาวโรจน์  

รมิฝีปากหยกัได้รูปเม้มเข้าหากนัแน่นอย่างพยายามข่มอารมณ์เตม็ที่

“ภัทรไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแก ดังนั้นแกก็ไม่มีสิทธิ์ในตัว

องศาหรอกนะองอาจ กลบัไปเสยีเถอะ อย่ามาข้องเกี่ยวกบัองศาอกี

เลย หลานคนเดยีวฉนัดูแลได้”

“ฉนักด็ูแลลูกของฉนัได้”

“ถ้าดูแลได้แล้วท�าไมไม่ดูแลตั้งแต่แรก แกทิ้งภทัรไปท�าไม”

“กต็อนนั้นฉนัยงัไม่พร้อมจะรบัผดิชอบนี่หว่า แต่ตอนนี้ฉนัพร้อม

ที่จะดูแลองศาแล้ว แกก็รู้ดีว่าฉันพยายามตามหาภัทรกับลูกมาโดย

ตลอด แต่เป็นแกเองที่คอยขดัขวางฉนั”

“ไม่ว่าตอนนี้หรอืตอนไหน แกกไ็ม่มสีทิธิ์ในตวัองศาทั้งนั้น”

“แต่องศาเป็นลูกของฉนัโดยสายเลอืด ฉนัมสีทิธิ์ในตวัเขา แก

เป็นแค่ลงุ มสีทิธิ์อะไรมาพรากลูกของฉนัไปฮะ!”

“นี่แกกล้าใช้ค�าว่าพรากเหรอ” ภาวินตวัดเสียงเข้ม พร้อมกับ

ท�าท่าจะปราดเข้าไปหาอกีฝ่าย

“แง...” องศาร้องไห้จ้า โผเข้ากอดครสูาวด้วยท่าทางตื่นตระหนก 

ผู้ใหญ่สองคนที่ท�าท่าจะมีเรื่องกันต่างก็ตรงเข้าไปปลอบ 
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เดก็น้อย ทว่าองศากลบัยิ่งร้องไห้และกอดนลนิแน่นขึ้น

“เอ่อ...คุณทั้งสองคนคะ ช่วยสงบสติอารมณ์กันหน่อยได้ไหม

คะ องศากลวัจนตวัสั่นไปหมดแล้วค่ะ” ครูสาวกอดเดก็น้อย พร้อมกบั

กระซบิปลอบเขาที่ข้างหวู่า “ไม่ต้องกลวันะคะองศา ครอูยูต่รงนี้แล้ว”

“แกกลับไปเสียเถอะองอาจ ฉันจะพาหลานฉันกลับบ้าน”  

ภาวนิเอ่ยพร้อมกบัขยบัไปนั่งข้างๆ นลนิ เขายื่นมอืไปลูบศรีษะหลาน

ชายที่ตอนนี้ยงัคงซกุหน้าอยู่กบัอกของคณุครูสาว

“ได้ ฉนัไปกไ็ด้ อยากกดีกนัไม่ให้ฉนัเจอหน้าลูกนกัใช่ไหม แก

เตรยีมตวัเอาไว้ให้ดเีลยนะไอ้ภาม ฉนัจะฟ้องศาล เพื่อให้มสีทิธิ์ในการ

เลี้ยงดูองศาแต่เพียงผู้เดียว แล้วจะไม่ให้ลูกฉันมาเจอหน้าแกอีกเลย

คอยดู” พูดด้วยความเจบ็แค้นจบกเ็ดนิพมึพ�าออกจากร้านไป

ภาวนิปรบัสหีน้ามาเป็นปกตอิกีครั้ง ทว่าแววตาของเขาดูกงัวล

จนครูสาวรู้สกึได้ องศาหยดุร้องไห้แล้ว แต่กย็งัคงซบหน้าลงกบัอกและ

กอดนลนิเอาไว้อยู่อย่างนั้น เขาท�าเสยีงประท้วงเมื่อนลนิท�าท่าจะดนั

ตวัเดก็น้อยออกจากอก ท�าให้ต้องกอดเขาไว้อย่างนั้น

“คณุ...โอเคใช่ไหมคะ”

ภาวนิตั้งพยกัหน้าแทนค�าตอบ เขามองไปยงัหลานชาย ยื่นมอื

ไปลูบศีรษะทุยของแก ก่อนจะตอบค�าถามจากแววตาตั้งค�าถามของ

ครูสาวโดยที่เธอยงัไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยสกัค�า

“ภัทรท้องตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ ต้องดรอปเรียนแล้วหนีไป 

ต่างประเทศเพื่อคลอดลกู แล้วกไ็ม่ยอมกลบับ้านอกีเลยเพราะรูส้กึผดิ

ต่อคณุพ่อคณุแม่” 

แววตาภาวนิหม่นเศร้าเมื่อพูดถงึน้องสาวคนเดยีวของเขา ที่แม้

เธอจะอ่อนต่อโลกจนตั้งท้อง แต่บทจะใจแขง็ขึ้นมากไ็ม่ยอมกลบัมาให้

พ่อกบัแม่เหน็หน้าอกีเพราะถกูต�าหนรินุแรงจนตดัสนิใจหอบลูกในท้อง

หนอีอกจากบ้าน ภาวนิออกตามหาน้องจนเจอ คอยให้ความช่วยเหลอื
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ภัทราอยู่ตลอด ขอร้องให้กลับบ้านครั้งแล้วครั้งเล่า แต่เธอก็ไม่ยอม

กลบัเพราะยงัรูส้กึผดิต่อครอบครวัและวงศ์ตระกลูที่ตนเองท้องไม่มพ่ีอ

“แล้วคณุพ่อขององศาไม่ได้ตามไปดูแลเลยเหรอคะ”

“ไอ้องอาจ พอมนัรู้ว่าภทัรท้อง มนักบ็อกให้ภทัรไปเอาลูกออก 

เพราะมนัไม่พร้อมจะรบัผดิชอบ แต่จรงิๆ แล้วมนัไปท�าผู้หญงิอกีคน

หนึ่งท้องเหมือนกัน ผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกของผู้มีอิทธิพล มันเลยต้อง

เลือกรับผิดชอบผู้หญิงคนนั้น ภัทรรับไม่ได้ก็เลยหนีออกจากบ้านไป 

ใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศคนเดียวจนกระทั่งคลอดลูก โดยที่ไอ้องอาจ 

ไม่คิดที่จะดูด�าดูดีเลยจนกระทั่งองศาโต” ภาวินเล่าด้วยน�้าเสียงราบ

เรยีบกจ็รงิ แต่แววตาของเขาเตม็ไปด้วยความเจบ็ปวดและแค้นใจพ่อ

แท้ๆ ขององศา

“ฉนัไม่เข้าใจเลย คณุองอาจเขากม็ลูีกอยูแ่ล้ว ท�าไมต้องมาฟ้อง

เพื่อมสีทิธิ์เลี้ยงดูองศาเอาตอนนี้คะ”

“ก็เพราะว่าลูกที่เกิดกับผู้หญิงอีกคนเป็นผู้หญิงน่ะสิ แถมเมีย

มันก็มีปัญหาด้านสุขภาพ เลยมีลูกได้แค่คนเดียว พอมันรู้ว่าภัทรมี

ลูกชาย ไอ้องอาจมนักเ็ลยดิ้นเร่าๆ อยากได้องศาไปสบืสกลุของมนั”

“อีตาองอาจนี่ ทุเรศสิ้นดีเลยนะคะ” คนที่ถูกทิ้งให้เป็นเด็ก

ก�าพร้าตั้งแต่เกดิรู้สกึเกลยีดผู้ชายไร้ความรบัผดิชอบขึ้นมาในทนัใด

“เพราะฉะนั้น คณุต้องช่วยผม”

“คะ?” หญงิสาวถาม เมื่อครู่นี้เธอแค่มอีารมณ์ร่วมกเ็พราะอนิ

กบัเรื่องราวขององศามากไปหน่อย แต่กลายเป็นว่า กลบัพาตวัเองไป

มภีาระโดยไม่รู้ตวัเสยีอย่างนั้น

“ก็เรื่องที่ผมเคยขอร้องคุณไว้ยังไงล่ะครับ ตอนนี้องอาจรู้แล้ว

ว่าองศาย้ายมาเรยีนที่นี่ หลงัจากนี้คงตามไปที่โรงเรยีนบ่อยๆ คณุต้อง

คอยกนัเขาเอาไว้ อย่าให้เขาได้เจอกบัองศานะครบั” ภาวนิก�าชบั

“เรื่องขดัขวางไม่ให้เขาได้พบกนั อนันี้มนักท็�าได้ยากสกัหน่อย
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นะคะ เพราะทางเราคงห้ามไม่ให้คุณองอาจเข้ามาในโรงเรียนไม่ได้  

แต่ว่าฉนัจะอยูก่บัองศาตลอดเวลา และจะบอกคณุทกุครั้งถ้าหากคณุ

องอาจมาหาองศาค่ะ” 

นลนิรบัปาก ภาวนิจงึมสีหีน้าสบายใจขึ้น

“ขอบคณุครบั อ้อ อกีเรื่องที่ผมจะเตอืนคณุกค็อื ห้ามหลงคารม

ไอ้องอาจเด็ดขาด ผู้ชายคนนี้หลอกฟันผู้หญิงไปทั่ว ดูอย่างน้องสาว

ผมเป็นตัวอย่าง ถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อก็อย่ายุ่งกับมันนะครับ”  

ภาวนิพูดเตอืนด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั

“เอ่อ...เรื่องนั้นคณุไม่ต้องห่วงฉนัหรอกค่ะ คณุดูสภาพฉนัสคิะ 

น่าถูกหลอกไปท�าอะไรอย่างที่คุณว่าเสียที่ไหน” พูดแล้วก็แทบส�าลัก

ลมหายใจตัวเองเมื่อเห็นภาวินยื่นหน้าเข้ามาใกล้ ดวงตาคมแวววาว

มองเธออย่างพิจารณากว่าที่เคย เขากวาดสายตาไปแทบจะทุกองค์

ประกอบของใบหน้าหญงิสาว จ้องอยูน่านจนแก้มของนลนิเปลี่ยนเป็น

สแีดงระเรื่อ

“ท�าไมคณุถงึคดิแบบนั้น”

“ก็เพราะ...ฉันตัวด�า” ครูสาวตอบเสียงแผ่ว นึกน้อยใจใน

ปมด้อยที่ถูกล้อมาตั้งแต่เกดิ 

ภาวินมองสีผิวของนลินด้วยความรู้สึกที่แตกต่างไปจากที่เธอ

พูด เพราะผวิของนลนิไม่ได้คล�้า แต่นี่คอืผวิสนี�้าผึ้งที่นวลเนยีนและมี

เสน่ห์ โครงหน้าของหญงิสาวมสี่วนผสมที่พอจะดูออกว่าไม่ใช่ไทยแท้ 

เพราะมีความคมชัดทั้งสันจมูกโด่ง ดวงตากลมโตประดับด้วยขนตา

หนาจนเห็นขอบตาคมชัดตามธรรมชาติ ริมฝีปากสีแดงระเรื่ออิ่มเต็ม

ในแบบที่หากใครอยากมีแบบนี้ต้องไปฉีดฟิลเลอร์ถึงจะได้รูปสวย

เหมอืนอย่างที่นลนิมี

“รู้ไหมว่ามคีนกว่าค่อนโลกอยากมสีผีวิเหมอืนคณุ” 

เสยีงทุม้น่าฟังนั้น นลนิอยากจะทกึทกัเอามาเป็นค�าชมเสยีจรงิๆ 
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ติดตรงที่ชายหนุ่มไม่ได้แสดงสีหน้าท่าทางชื่นชมอะไรมากมายนัก ก็

แค่พูดไปตามที่คนส่วนใหญ่พูดกนั

“เพิ่งจะมารู้ตอนโตนี่ละค่ะ ตอนเด็กๆ โดนล้อจนอยากจะ

ร้องไห้” 

นลินพูดปนหัวเราะ กาลเวลาท�าให้เธอเข้มแข็งขึ้น การต้องสู้

ชีวิตเพียงล�าพังท�าให้เธอให้ความส�าคัญแก่การใช้ชีวิตมากกว่า 

รูปลกัษณ์ภายนอกมาแต่ไหนแต่ไร

“ตอนเด็กๆ ภัทรก็ถูกล้อว่าขี้เหร่ โตมาเลยกลายเป็นผู้หญิงที่ 

ไม่ค่อยมั่นใจในตวัเอง พอมผีู้ชายมาจบีเลยหลงคารมง่ายๆ” 

ภาวนิเอ่ยพร้อมกบัลบูศรีษะหลานชายที่ยงัคงซบหน้าลงกบัอก

ของนลิน วงแขนน้อยๆ ที่กอดครูสาวร่วงผล็อยลง คงจะร้องไห้จน

เหนื่อยแล้วเผลอหลบัไป

“คณุภทัร หน้าตาไม่คล้ายคณุหรอกเหรอคะ” 

นลนิถามด้วยความสงสยั เพราะประเมนิจากหน้าตาของภาวนิ

แล้ว ต่อให้ดูดนี้อยกว่านี้ครึ่งหนึ่งกย็งัห่างไกลค�าว่าขี้เหร่อยู่มาก

“ภทัรหน้าตาคล้ายผม ผวิคล�้ากว่าผมนดิเดยีว แต่น้องสาวผม

ชอบบอกว่าตวัเองไม่สวย แล้วกช็อบค่อนขอดว่าผมเอาส่วนดขีองพ่อ

กบัแม่ไปไว้กบัตวัเองหมด ทั้งที่ผมเป็นผู้ชาย” เล่าแล้วกอ็มยิ้มไปด้วย 

ดวงตาของภาวนิเป็นประกายมากขึ้นเมื่อพูดถงึน้องสาว 

นลินลอบมองเสี้ยวหน้าของชายหนุ่มอย่างชื่นชมในความ

สมบูรณ์แบบไปหมดทกุส่วน ทั้งคิ้ว ตา จมูก ปาก และขนตาของเขา

เป็นแพหนางอนงามราวดวงตาของผูห้ญงิ ผวิขาวใสราวกบัมแีสงสว่าง

ในตัวเอง เหนือริมฝีปากหยักมีไรหนวดเขียวครึ้มรับกับคิ้วหนา ขับ

ใบหน้าหวานให้คมเข้มสมกับเป็นผู้ชาย นี่คงเป็นนิยามที่น้องสาวใช้

ค่อนขอดพี่ชายว่าเอาส่วนดีของพ่อกับแม่ไปเสียหมด เพราะทุกองค์

ประกอบของชายหนุ่มล้วนไม่มทีี่ต ิตดิอยู่อย่างเดยีวตรงที่เขาชอบท�า
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หน้านิ่ง หากภาวินยิ้มกว้างกว่านี้อีกสักหน่อย โลกทั้งใบคงจะสดใส

มากขึ้น

“คณุครูนลนิครบั!”

“คะ!” ขานรับด้วยท่าทางสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อรู้สึกว่าเผลอมอง

ชายหนุ่มนานไปหน่อย

“ส่งองศามาให้ผมอุม้เถอะ เหน็เขาหลบัอยูท่่านั้นนานแล้ว กลวั

ครูนลนิจะเมื่อย”

“ค่ะ” นลนิค่อยๆ ประคองศรีษะขององศาให้ออกห่างจากอก 

ภาวินรับตัวเด็กน้อยต่อจากครูสาวด้วยการสอดมือเข้าไปใต้

รกัแร้ ยกตวัแกขึ้นมาอุ้มพาดบ่าเอาไว้ เสยีงประท้วงอู้อี้เงยีบไปเมื่อได้

นอนในท่าที่สบายขึ้นด้วยการแนบหน้าลงบนบ่ากว้าง 

“คณุพาองศากลบัไปบ้านเลยกไ็ด้ค่ะ จะได้ไม่ต้องย้อนไปส่งฉนั

ที่บ้าน เดี๋ยวฉนัจะนั่งรถเมล์กลบัเอง ส่วนหนงัสอื คณุค่อยเอามาให้

ฉันวันพรุ่งนี้ตอนมารับองศาก็ได้ค่ะ” นลินเห็นว่าห้างสรรพสินค้าอยู่

ไกลจากบ้านเธอพอสมควร จงึไม่อยากรบกวนเวลานอนของเดก็น้อย

“ผมจะพาองศาไปนอนที่บ้านก่อน หลงัจากนั้นผมจะไปส่งคณุ

ที่บ้าน ผมเป็นฝ่ายชวนคณุมา กต็้องไปส่งสคิรบั”

“แต่ว่าฉนัเกรงใจ คณุซื้อของให้ฉนัตั้งเยอะ แถมยงัเลี้ยงข้าวอกี 

ฉนัขึ้นรถเมล์กลบัเองได้จรงิๆ ค่ะ”

“อย่าเลยครบั ผมเป็นห่วง”

“คะ?” อยู่ๆ หญงิสาวกร็ู้สกึร้อนผะผ่าวไปทั้งใบหน้า คนอะไร

พดูว่าเป็นห่วงผูห้ญงิได้หน้าตาเฉย หน้าตาเฉยจรงิๆ เพราะหน้าภาวนิ

ยงันิ่งสนทิ ไม่บ่งบอกว่าอยู่ในอารมณ์ไหน

“ผมต้องดแูลคณุให้ดีๆ  เพราะไม่รูจ้ะหาครทูี่องศาตดิขนาดนี้ได้

จากที่ไหน”

“อ้อ ค่ะ” ที่แท้ภาวนิกแ็ค่ห่วงหลาน
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“ผมจะแวะพาองศาไปส่งให้พี่เลี้ยงพาเข้านอนแค่แป๊บเดียว 

หลงัจากนั้นกจ็ะพาคณุไปส่งบ้าน”

“ค่ะ เอาตามที่คณุสะดวกเลยค่ะ ฉนัยงัไงกไ็ด้” 

นลนิยอมให้ภาวนิไปส่งเพราะรูด้ว่ีาปฏเิสธไปกเ็หนื่อยเปล่า เขา

มกัจะมเีหตผุลที่เหนอืกว่ามาพดูให้เธอต้องยอมท�าตามที่เขาบอกเสมอ

หญิงสาวเดินเคียงคู่กับชายหนุ่มที่ตอนนี้อุ้มหลานชายเอาไว้

อย่างทะนุถนอมแล้วก็เข้าใจทุกอย่าง ภาวินรักน้องสาวของเขามาก 

องศาคือตัวแทนของภัทรา ที่ชายหนุ่มจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้ 

เสียดายที่องศาเด็กเกินกว่าที่จะเข้าใจความรู้สึกเหล่านี้ แต่ถ้าองศา

เข้าใจได้ เธอคงไม่มโีอกาสมายนือยูข้่างๆ ภาวนิ ไม่ได้มารบัรูแ้ละแอบ

เป็นห่วงความรูส้กึคนที่เพิ่งเสยีน้องสาวและก�าลงัจะถกูพรากหลานชาย

ไปอกีคน...


