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สิบห้าปีก่อน

คนเรามสีิ่งที่ควรท�าและไม่ควรท�า มหรรณพเป็นผูเ้ชี่ยวชาญเรื่อง

การท�าในสิ่งที่ต้องท�า ไม่ว่าจะลาออกจากวทิยาลยัช่างเพื่อเปิดอู่ซ่อม

รถหาเลี้ยงน้องชาย หรอืแกล้งท�าเป็นมองไม่เหน็วตัถแุปลกปลอมขนาด

เลก็ที่มานั่งยองๆ ร้องไห้ฮอืๆ อยู่หน้าประตูอู่ซ่อมรถของเขา

“ให้ผมพาเดก็ไปส่งบ้านไหมลูกพี่” ลูกน้องที่อายเุยอะกว่าลกูพี่

หลายปีเอ่ยถามหลงัจากเหน็สายตาเจ้าของอูว่นเวยีนไปมองเดก็หลาย

รอบ

มหรรณพมองหน้าคนถามซึ่งมคีวามโหดไม่แตกต่างจากนกัเลง

ทวงหนี้เท่าไร ก่อนจะหันไปประเมินใบหน้าเหล่าลูกน้องทีละราย 

สดุท้ายหยดุตรงคนหน้าตาดทีี่สดุในอูว่่าสมควรรบัต�าแหน่งผู้เจรจากบั

เดก็หรอืไม่ แน่นอนค�าว่าหน้าตาดทีี่สดุในอูไ่ม่ได้แปลว่าหน้าตาดทีี่สดุ

ในซอย และยิ่งไม่ใช่หน้าตาดจีรงิๆ แต่เป็นหน้าตาระดบัเดนิเข้าไปหา

แล้วเดก็ไม่วิ่งหนทีนัท ีส่วนตวัเขาเป็นแบบเดก็เหน็แล้วไม่วิ่งหน ีเพราะ

อาจชอ็กจนตวัแขง็ไปเลย ทว่าเรื่องบางอย่างถ้าไม่ออกหน้าท�าเอง เขา

กไ็ม่วางใจว่าจะไม่วายป่วง

1
ลุงหมี
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“อย่าเลย กลบัไปเจอพ่อแม่ทะเลาะกนัเดี๋ยวกว็ิ่งออกมาอกี” 

มหรรณพกล่าวจบกม็เีสยีงขว้างปาข้าวของ เสยีงด่าทอตอบรบั

มาจากบ้านข้างๆ ทนัท ีซึ่งเป็นเหตผุลที่เดก็หญงิตวัเลก็มานั่งร้องไห้อยู่

หน้าอู่ของเขาในตอนนี้

อู่ซ่อมรถของมหรรณพอยู่ลึกในซอยขนาดกลาง ตั้งอยู่ริมเขต

ชมุชนเมอืงใหม่จงัหวดัสมทุรปราการ เพื่อนบ้านส่วนใหญ่เพิ่งย้ายมา

ตั้งรกรากใหม่ในเขตนี้ โดยมากกเ็ป็นชนชั้นกลางค่อนไปทางสูง แปล

ว่ามกัจะมปีัญหาครอบครวัพอประมาณ แต่บ้านข้างๆ เขาแม้จะหลงั

ใหญ่สดุในซอย มคีนในบ้านน้อย  ทว่าตั้งแต่ย้ายมามปีากเสยีงกนัดงั

ลั่นซอยแทบทกุวนั 

“เดี๋ยวฉนัออกไปดูเดก็เอง” 

มหรรณพบอกแค่ประโยคเดยีว เหล่าลกูน้องของเขากถ็งึกบัร้อง

เสยีงหลง

“เอาจรงิเหรอลูกพี่!” 

“เดก็มนัจะยิ่งร้องไห้นะ” 

“ให้พ่อแม่มารบัเดก็ไปดกีว่า” ทกุเสยีงต่างคดัค้านเป็นเอกฉนัท์

อย่างที่ไม่เคยมมีาก่อน

“ถ้าฉันไปกดออดหน้าบ้านเรียกพ่อแม่เด็ก เขาจะคิดว่าฉัน

ร�าคาญเสยีงทะเลาะ แล้วเรยีกเขาออกมากระทบืหรอืเปล่า” 

ไม่มใีครเถยีงค�าพดูเหล่านี้ของมหรรณพเลย เพราะเป็นไปได้ว่า

แค่บ้านข้างๆ เหลือบมองหน้าเขาแวบเดียวก็จะรีบปิดประตูหน้าต่าง 

โทร. แจ้งต�ารวจว่ามอีนัธพาลโรคจติมากดออด

ด้วยอาชพีหาเช้ากนิค�่าอาบเหงื่อต่างน�้าใช้หนี้แทนพ่อ มหรรณพ

จงึไม่มเีวลาเหลอืไปสอดส่องเรื่องชาวบ้าน แล้วกด็เูหมอืนว่าคนแถวนี้
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กไ็ม่ได้อยากมายุ่งกบัเขาสกัเท่าไร อาจเพราะหุ่นเหมอืนยกัษ์ หน้าตา

เหมอืนเพิ่งออกมาจากเรอืนจ�าบางขวาง สงักดันกัโทษคดอีกุฉกรรจ์ก็

เป็นได้ แต่มนัช่วยไม่ได้จรงิๆ เขาต้องคปีลคุนี้เพื่อด�ารงชวีติ 

มหรรณพ เดก็หนุม่อายยุงัไม่ถงึสบิเก้าปีต้องมารบัช่วงต่ออู่ซ่อม

รถจากพ่อที่ตัดช่องน้อยแต่พอตัว ฆ่าตัวตายหนีโรคพิษสุราเรื้อรังไป

โลกหน้า ทิ้งเอาไว้เพยีงธรุกจิครอบครวัพร้อมหนี้สนิก้อนใหญ่ แถมต้อง

เลี้ยงน้องชายไป ด�าเนนิธรุกจิต่อไปด้วยการคมุลกูน้องซึ่งอายมุากกว่า

เขา เขี้ยวลากดนิกว่าเขา 

เดก็หนุ่มมทีางเลอืกไม่เยอะ เลยอปัเกรดจากคณุชายหน้าโหด

น้อยๆ เป็นหน้าเหี้ยมมากๆ เพื่อไม่ให้ใครกล้ามาแหยม็ช่วงชงิบ้านและ

อูซ่่อมรถของเขาไป ผ่านมาสองปีความดดุนัเลยฝังลกึตั้งแต่กระดกูผดุ

ออกมาจนทั่วทกุรูขมุขน และดเูหมอืนว่าเขาจะลมืวธิเีข้าหาเดก็เลก็ไป

แล้ว

คนเราต้องท�าในสิ่งที่ควรท�า มหรรณพท่องประโยคประจ�าใจ 

แล้ววางประแจเลื่อนขนาดเหมาะจะฟาดคนตายในมอืลง เชด็มอืเป้ือน

น�้ามันเครื่องกับผ้าขี้ริ้วลวกๆ เตรียมก้าวไปปลอบโยนเด็กน้อย แต่

เปลี่ยนใจกลางทาง เดินย้อนไปยังส่วนออฟฟิศด้านในอู่รถ แล้วคว้า

ของที่โคตรจะไม่เข้ากบัสถานที่และหน้าตาของเขาตดิมอืมา ตุก๊ตาหมี

สนี�้าตาลขนาดตวัยาวห้าสบิเซนตเิมตร 

“เอาตุ๊กตาไหม น้าให้” มหรรณพหยุดห่างจากเด็กหนึ่งเมตร 

ถามเสยีงอ่อนโยนที่สดุเท่าที่จะท�าได้พร้อมกบัย่อตวัลงนั่งยองๆ ให้อยู่

ในระดับเดียวกับสายตาเด็กตัวน้อย น่าเสียดายที่เขายังคงตระหง่าน

ค�้าหวัเดก็ ทางเดยีวที่เขาจะอยู่ต�่ากว่าคงต้องนอนคว�่าราบไปกบัพื้น

ชายหนุ่มเตือนตัวเองให้แสดงความเป็นมิตร แต่เขาแก้ไขส่วน
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สูงร้อยแปดสิบแปดเซนติเมตรของตัวเองไม่ได้ หน้าตาเขาก็ห่างไกล

จากหนุม่หน้าสวยไปไกล ไม่ว่าจะดวงตาสดี�าสนทิ จมูกโด่งที่สนัมรีอย

ปูดนดิๆ เพราะเคยหกัมาสองรอบ หน�าซ�้าช่วงนี้งานยุ่ง เวลานอนเขา

ยังแทบไม่พอ ผมเผ้าหนวดเคราเลยต้องรอไปก่อน เขารวบผมยาว 

ประบ่าเขลอะจาระบเีป็นหางม้าชีๆ้  เอาไว้ ส่วนหนวดเคราเขาคดิจะไว้

ให้ดูเท่ แต่ตอนนี้คงจะดูเหี้ยมโหด รวมกบัข้อความที่เขาเพิ่งถามออก

ไป มหรรณพชักจะวิตกว่าเขาดูเหมือนลุงโรคจิตที่คิดจะใช้ของเล่น

หลอกเดก็ไปกนิหรอืเปล่า

เด็กหญิงจ้องชายแปลกหน้าตาไม่กะพริบตั้งแต่รู้สึกว่ามีบาง

อย่างใกล้เข้ามาแล้ว อาจเพราะประหลาดใจเธอเลยหยดุร้องไห้ การ

ไม่ลกุขึ้นวิ่งเตลดิหนไีปไหนไม่ใช่สญัญาณที่ดนีกั เป็นไปได้ว่าเธออาจ

จะกลวัจนเข่าอ่อน อกีนดิอาจจะฉี่ราดเลยกไ็ด้ 

มหรรณพมองดวงตากลมโตเหมือนลูกแก้วสีน�้าตาลตรงหน้า

แล้วอยากจะถอยหลงั มนัน่ากลวักว่าหมาพติบูลที่เขาเคยปะทะตอน

เจ็ดขวบเสียอีก แต่เด็กประถมในตอนนั้นยังยกขาขู่จะเตะหมาที่เห่า

น้องชายได้ หนุ่มยี่สบิตอนนี้จะวิ่งหนเีดก็ตวักะเปี๊ยกได้ยงัไง

ยายหนตูวัเป๊ียกมาก ยิ่งเข้าใกล้เขากย็ิ่งพบว่าร่างนี้เลก็กว่าน่อง

ข้างซ้ายของเขาเสยีอกี ผมสนี�้าตาลตดัหน้าม้ายุง่เหยงิบนใบหน้าเปียก

น�้าตาจนมอมเป็นแมว ชดุเสื้อกางเกงนอนเดก็มโีลโก้แบรนด์ดงัและไม่

เก่าขาด ทว่าสกปรกจากคราบของกนิ 

ทั้งที่เป็นเวลาบ่ายโมงกว่า แต่เดก็ยงัสวมชดุส�าหรบันอน พสูิจน์

ให้เหน็ว่าพ่อแม่นยิมทะเลาะกนัมากกว่าดูแลลูก 

“หนไูม่ชอบตุก๊ตาเหรอ” เขาลงทนุคลานเข่าเข้าไปหา ค้อมแผ่น

หลงัให้ต�่าที่สดุพร้อมกบัชูตุ๊กตาหมนี�าหน้า ผลกค็อืเดก็น้อยผดุลกุขึ้น
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จะวิ่งไปหาแม่กไ็ม่ว่า อย่าพาต�ารวจมาจบัน้ากแ็ล้วกนั มหรรณพ

ภาวนาในใจ พยายามห่อตัวเองให้เล็กและไร้พิษภัยสุดๆ ขนาดเด็ก

น้อยยนืตวัตรงยงัไม่ค�้าหวัเขาที่นั่งคกุเข่าโค้งแผ่นหลงัลงต�่าได้เลย ส่วน

ทางด้านหลงั เหล่าลูกน้องที่เหมอืนแก๊งคนโฉดของเขากพ็ากนัวจิารณ์

“เดก็ชอ็กไปแล้ว”

“ต้องจ่ายค่าท�าขวญัหรอืเปล่าวะ”

“เหมอืนจะกนิเดก็เลยว่ะ”

ถ้าไม่กลวัเดก็จะขวญัเสยี มหรรณพจะลกุไปอดัลกูน้องของเขา

ให้กระอักเลือดที่พูดเหมือนเขาเป็นปีศาจกินเด็ก แต่มองอีกมุมเขาก็

ใกล้เคยีงอมนษุย์มากกว่าเทพบตุรผู้รกัเดก็

เขาไม่รูจ้ะท�ายงัไงให้ดเูป็นมติรกว่านี้ ขนาดยิ้มปากแทบฉกี เดก็

ยังไม่ยิ้มตอบ เป็นไปได้ว่าหนวดเคราจะบดบังใบหน้าจนเด็กมองยิ้ม

หวานๆ ของเขาไม่ออก แต่คดิอกีท ีน้องชายเคยบอกว่าเขายิ้มทเีหมอืน

แสยะเขี้ยว และเขาเคยท�าเด็กชายตัวโตกว่านี้วิ่งหนีไปแล้วมากกว่า

สองสามครั้ง ความจริงเขาเคยท�าเด็กชายซนๆ แถวบ้านวิ่งหนีรวมๆ 

กนัไม่ต�่ากว่าสบิครั้ง

ท�าไมเขาถึงเกิดมาหน้าโหดขนาดนี้ มหรรณพพบว่าหัวใจของ

ตวัเองก�าลงัห่อเหี่ยวจากการไร้ปฏกิริยิาตอบสนองของเดก็หญงิ 

เขารกัเดก็ เขาอยากให้เดก็รกัเขา

“หมี” เสียงเบากว่าเสียงแมลงหวี่ฉุดคนที่ก�าลังก้มหน้าคอตก

ให้เงยมองเดก็ตวัน้อยเจ้าของเสยีง

เธอยังคงเหมือนตุ๊กตาที่ผอมเกินไป และดูน่าสงสารยิ่งขึ้นเมื่อ

ได้ยนิเสยีงเลก็แหบแห้งเพราะร้องไห้ตดิกนัมาเป็นชั่วโมง หวัใจพ่อหนุม่

ร่างใหญ่สั่นไหวด้วยความสงสาร อยากจะดงึหนนู้อยเข้ามาลบูหวั แต่
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กลัวล�าคอเล็กพอๆ กับคอลูกแมวของเธอจะหักเพราะมือขนาดเท่า 

จานเปลของเขา

“ครบั หมตีวันี้น้าให้หนู เอาไหม” ถงึกลวัว่าคนจะกล่าวหาว่า

เขาเอาหมมีาล่อลวงเดก็ มหรรณพกย็งัยื่นหมไีปให้เดก็น้อยอกีรอบ

ดวงตากลมโตสนี�้าตาลกะพรบิหนึ่งครั้ง กะพรบิสองครั้ง มหรรณพ

ไม่รู้ว่าหมายความว่าอย่างไร แต่การที่เธอท�าท่าลงัเลแทนจะตื่นกลวัก็

นบัได้ว่าเป็นสญัญาณดี

แขนเล็กผอมสองข้างยื่นมาหา เขารีบยื่นหมีไปให้ แต่มือหนึ่ง

ของเธอจับหมี ส่วนอีกมือจับมือของเขาเอาไว้ มันเล็กและอุ่นจน

มหรรณพไม่อาจใจร้ายสะบดัมอืหน ีได้แต่พยายามประคองตุ๊กตาหมี

ที่ตวัโตกว่าเดก็หญงิให้เธอจบัมนัได้ด้วยมอืข้างเดยีว

“ขอบคณุค่ะลงุหม”ี

รอยยิ้มของเธอเหมอืนดอกเดซี่บานท่ามกลางแสงแดด อ่อนโยน 

น่ารกั ตราตรงึใจ 

มหรรณพลมืความกลวัว่าจะโดนข้อหาหลอกเดก็ และไม่สนใจ

ด้วยว่าเดก็จะเรยีกเขาว่าลงุ เขามารู้ทหีลงัในเวลาไม่นานว่าเธอไม่ได้

เอ่ยค�าว่าลงุหมเีพราะหมทีี่เขาให้ แต่เรยีกเขาว่าลงุตวัเท่าหม ี

แล้วกต้็องใช้เวลาอกีหลายปี กว่าเขาจะรูต้วัว่านั่นเป็นจดุเริ่มต้น

ของการโดนเดก็หลอก

สิบห้าปีต่อมา

คนเรามสีิ่งที่ควรท�าและไม่ควรท�า ภมุรนิรู้ว่าในฐานะนกัศกึษา

วิชาท�าอาหารปีสุดท้าย เธอควรตั้งใจเรียน มองหาที่ฝึกงานเหมาะๆ 

หรอืไม่กอ็าชพีในอนาคต ซึ่งทั้งหมดนั้นเธอท�าได้ดทีเีดยีว แต่เธอกอ็ด
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จะใช้เวลาว่างหลงัเลกิเรยีนมาท�าสิ่งที่ไม่ควร อย่างน้อยกไ็ม่ควรท�าใน

สายตาผู้ใหญ่ นั่นกค็อืเข้าบ้านชายโสดมาเตรยีมอาหารเยน็ปรนเปรอ

เขาราวกบัเป็นศรภีรรยา

กใ็ครใช้ให้ลงุหมขีองเธอ หรอืจะเรยีกให้ถกูกค็อื ลงุน�้า มหรรณพ 

อาศยัอยู่คนเดยีวในบ้านตดิกบัอู่ซ่อมรถ โดยไม่มใีครมาคอยดูแล เธอ

ในฐานะแฟนคลบัอนัดบัหนึ่งของเขา และมเีป้าหมายจะเป็นภรรยาเขา

ในอนาคตย่อมต้องคอยดูแลสอดส่องความเป็นอยู่ รวมถึงคอยท�า

อาหารและคอยกนัท่าไม่ให้ใครมาแทะเลม็ลงุหมสีดุที่รกัด้วย

เสน่ห์ปลายจวักผัวรักจนตาย ถึงภุมรินจะยังไม่ได้กินหมี แต่

การกล่อมกระเพาะหมใีห้เป็นสาวกของเธอก่อนกถ็อืเป็นการเตรยีมการ

ล่วงหน้าเพื่อพชิติใจมหรรณพ

คนแกงหนึ่งรอบ โอม หมจีงรกั

คนแกงสองรอบ โอม หมจีงหลง

คนแกงสามรอบ โอม หมจีงเป็นของข้า วะฮะฮะฮะ

“แกงต้องคนเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ” 

มหรรณพเอ่ยทักกะทันหันเสียจนภุมรินสะดุ้งเฮือก เธอไม่ได้

ตกใจที่เขาโผล่หน้ามาดหูม้อต้มแกงร้อนๆ แต่ร้อนตวักลวัเขารูค้วามคดิ

ในใจ

ครวับ้านมหรรณพค่อนข้างเหมอืนโรงครวัมากกว่าครวัประกอบ

อาหารในบ้าน มีทั้งเตาแก๊สขนาดสามหัว ช่องก่ออิฐเตาถ่านส�าหรับ

ท�าป้ิงย่าง เพราะแม่ของเขาเคยเปิดร้านข้าวแกงหน้าอูซ่่อมรถยนต์ แต่

พอเจ้าของบ้านเดนิเข้ามามนักแ็คบลงถนดัใจ ยนืใกล้กนัอย่างนี้ ความ

ต่างของทั้งสองยิ่งเหน็เด่นชดั มหรรณพเป็นชายร่างใหญ่สูงเกอืบสอง

เมตร ขณะที่ภุมรินสูงไม่ถึงเมตรครึ่ง เขาผมด�า ผิวคล�้า กล้ามแน่น 
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ขณะที่เธอขาวผ่อง ผมสนี�้าตาล ตวัเลก็ผอมบาง

“น�้าผึ้งกดมะเขอืให้มนัจมค่ะ ถ้ามนัลอยเหนอืน�้าแกง ผวิมนัจะ

ด�าไม่สวย” ภมุรนิแก้ตวัพลางฉกียิ้มหวาน สาธติให้มหรรณพดูว่าสวย

เป็นยงัไง แต่ความขาว ความน่ารกั ความโมเอะ คาวาอี้ ไม่ท�าให้เขา

สนใจหน้าของเธอเท่าแกงในหม้อ

“แกงเขียวหวานปลากรายเหรอ ของโปรดลุงเลย” มหรรณพ

แสดงสหีน้าชื่นชมปนอยากกนิสมใจภมุรนิ ซึ่งบรรจงท�าแกงส�าหรบักนิ

ในบ้านให้อร่อยเทยีบเท่ากบัแกงที่จะยกเสริ์ฟในภตัตาคาร

“ไม่แค่แกงเขียวหวานปลากรายยัดไส้ไข่เค็มนะคะ วันนี้น�้าผึ้ง

เรียนท�าของว่าง แล้วเอาทาร์ตผลไม้ที่ท�าในชั่วโมงเรียนมาฝากลุงหมี

ด้วยกล่องนงึ” 

เธอต้องรูอ้ยูแ่ล้วว่าอะไรเป็นของโปรดของลงุบ้าง ไม่แค่รู้เท่านั้น 

เธอไปเรียนวิทยาลัยเทคนิคสาขาคหกรรมศาสตร์ จบออกมาต่อด้วย

ปรญิญาบตัรบรหิารธรุกจิร้านอาหาร เสรมิด้วยประกาศนยีบตัรวชิาชพี

คนท�าขนมหวาน หรอืปาตฟิิเย่ เพราะลงุข้างบ้านโปรดปรานของหวาน

เป็นอนัดบัหนึ่ง

“เรยีกลงุหมอีกีแล้ว” เขาบ่นอย่างไม่จรงิจงันกั

เจอกันครั้งแรกๆ มหรรณพพยายามเกลี้ยกล่อมให้ภุมรินเรียก

เขาว่าน้า ย�้าว่าตนชื่อน�้า แต่พอเหน็เดก็หญงิน�้าตาคลอ เขากย็อมให้

เธอเรยีกว่าลงุหม ีแลกกบัการที่เธอจะไม่ดื้อ หยดุร้องไห้ กนิข้าวที่ลงุ

หน้าโหดแต่โคตรรักเด็กตรงเข้าครัวไปเจียวไข่หอมๆ มาให้รองท้อง

ระหว่างรอให้พ่อแม่เลกิทะเลาะกนั

ดงันั้นทกุครั้งที่พ่อแม่เสยีงดงัขว้างปาข้าวของ เดก็หญงิตวัน้อย

กจ็ะหนมีาอ้อนให้ลงุหมปีลอบ ถงึตอนนี้พ่อแม่จะหย่ากนั ไม่ทะเลาะ



วาณี  17

กนัให้ลูกเหน็อกี เธอกย็งัมาหาลงุหมอียู่ด ี

“หรือว่าเรียกพ่อหมีดีคะ” เธอแค่เปรยๆ แต่เขาเปลี่ยนสีหน้า

ทนัท ีหรี่ตา แถมยงัถอยห่างนดิๆ ด้วยความหวาดระแวง

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ภมุรนิแอบเกี้ยวมหรรณพ เธอเริ่มครั้งแรกตั้งแต่

อายสุบิห้า คล่องแคล่วตอนอายสุบิหก จรงิจงัตอนอายสุบิแปด แต่จน

เธอใกล้จะยี่สบิแล้ว เขากย็งัหวงัว่าเธอจะเปลี่ยนใจ

“ต่อหน้าของกนิอย่าพูดเล่นส”ิ 

ในฐานะผูเ้ชี่ยวชาญด้านอาหาร ภมุรนิพร้อมสาบานต่อหน้าแกง

เขยีวหวานว่าเธอไม่ได้พูดเล่น แต่การหยอดนดิๆ ให้มหรรณพเคยชนิ

แตกต่างจากเดนิหน้าจบีจรงิจงัจนหมตีื่น  

“ไม่แกล้งแล้วค่ะ ลงุหมรีบีไปอาบน�้าเถอะ เสรจ็แล้วจะได้มากนิ

น�้าผึ้ง” เธอเผลอท�าเขาสะดุ้งอีกแล้ว “หมายถึงจะได้มากินกับข้าวที่

น�้าผึ้งท�า”

ส�าหรับชายวัยสามสิบห้าตัวเท่าหมีสีน�้าตาลอะแลสกา เขา

เคลื่อนไหวได้เรว็มาก ตอนแรกยนืคยุกบัเธอตรงนี้ วนิาทตี่อมากเ็ผ่น

หนไีปไกล

ภมุรนิได้แต่มองตามด้วยความรกัและความอ่อนใจ โถๆๆ พ่อ

หมขีองน�้าผึ้ง ขวญัอ่อนขนาดนี้ โดนเดก็กนิจะเป็นยงัไง

มหรรณพย่อมไม่คดิกนิเดก็ ตรงข้ามเขากลวัข้อหาเลีย้งต้อย 

อย่างมาก ตลอดสบิห้าปีที่ช่วยดูแลภมุรนิ เขาจงึระมดัระวงัตวัรกัษา

ระยะที่เหมาะสม ไม่แตะต้องตวัเธอโดยไม่จ�าเป็น เขาจะได้ไม่เสี่ยงคกุ

ข้อหาพรากผู้เยาว์ ไม่นกึว่าเพยีงพรบิตาจากเดก็ที่เขาอุม้ได้ด้วยมอืข้าง

เดยีว จะกลายเป็นหญงิสาวที่ยงัตวัเลก็ แต่ท�าให้เขาสะดุง้สดุตวั หวัใจ
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ผวาได้แทบทกุนาที

ต้องโทษพ่อแม่ของเธอที่เลี้ยงลกูแบบไม่ใส่ใจ เขาไม่ได้ว่าเฉพาะ

เรื่องที่ไม่สอนให้สาวน้อยระวงัตวัจากหมาป่า แต่ยงัรวมหลายๆ เรื่อง 

โดยเฉพาะการที่ไม่คอยดแูลสขุภาพของลูกตอนยงัเลก็ๆ หรอืเอาใจใส่

ในตอนโต ไม่ว่าเขาจะหาของกนิมาช่วยบ�ารงุอย่างไร เธอกเ็หมอืนเดก็

มธัยมต้นอยู่ดี

โลลติ้านั้นน่ารกั แต่เขาไม่ได้อยากเป็นโลลคิอน คดิภาพส ิลงุ

แก่หลอกเด็ก ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่น่าดู แล้วความคิดนี้ก็ยิ่งหดหู่เมื่อ

มหรรณพคว้าผ้าเชด็ตวัเข้าห้องน�้าและเหน็หน้าตวัเองในกระจก

ส�าหรับผู้ชายวัยสามสิบห้า เขาไม่ได้ดูแย่หรือแก่กว่าวัย แต่

ปัญหากค็อืเขาไม่ได้รูปหล่อมกีล้ามก�าลงัดพีมิพ์นยิมแบบหนุ่มเกาหล ี

กรรมพันธุ์จากพ่อท�าให้เขาแข็งแรงล�่าสัน ประกอบกับการท�างานใช้

แรงตั้งแต่เข้าวยัรุน่ส่งผลให้ส่วนสงูกบัส่วนกว้างของเขาพอๆ กบัตอม่อ

รถไฟฟ้า ช่วยเน้นความโหดบนใบหน้าที่ต่อให้โกนหนวดโกนเคราทุก

วนักย็งัใกล้เคยีงกบัโจร ที่จรงิเขาไม่ควรจะเสยีเวลาโกนหนวดด้วยซ�้า 

เพราะแค่โกนเช้า ตกกลางคนืมนักง็อกตอขึ้นไรเขยีวๆ เขานี่มนัหมชีดัๆ 

หมทีี่มหีนูน้อยโลลคิอยหยอกล้อให้ไขว้เขว 

เพื่อไม่ให้สตสิมัปชญัญะขาด ระหว่างถอดเสื้อผ้าเขากเ็บี่ยงเบน

สมองไปยงัค่าครองชพีแทน แผนการสร้างอูร่ถโบราณออนไลน์ของเขา

ประสบความส�าเรจ็ด้วยด ีจากตอนแรกที่เขาต้องลงมอืเองแทบทกุส่วน 

ยกเว้นท�าสใีหม่ ตอนนี้ชายหนุม่มช่ีางผู้ช�านาญมาช่วย แล้วเขายงัสร้าง

เครือข่ายโซเชียลคนรักรถเก่าเพื่อหาทั้งอะไหล่และผู้ซื้อเงินดี คาดว่า

อีกไม่นานเขาจะผันตัวเองจากท�างานหน้าอู่ไปอยู่หน้าจอเพื่อรับออร์- 

เดอร์ซื้อรถมาซ่อมแซมแล้วขายไปในราคาสูงได้เตม็ตวั 
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“ลงุน�้าคะ น�้าผึ้งเพิ่งนกึได้ว่ามขีวดใส่สบูอ่นัใหม่จะให้ลงุน�้าลอง

ใช้” เสยีงของภมุรนิมาพร้อมกบัการเคาะประตหูนกัๆ ท�าเอามหรรณพ

สะดุง้ ใช้สองมอืกมุส่วนที่เพิ่งจะเป็นอสิระ ลมืนกึไปว่าเธอตวัแค่นั้นจะ

ทบุประตูห้องน�้าของเขาจนพงัเข้ามาได้อย่างไร

“เปิดประตูสคิะ น�้าผึ้งจะส่งให้” เธอไม่ได้พูดอะไรแปลกๆ แต่

ท�าไมขนแขนของเขาถงึลกุชนัได้กไ็ม่รู้

“ไว้ก่อนแล้วกนั ลงุใช้ขวดที่มอียู่ก่อนดกีว่า” 

“ไม่ได้หรอกค่ะ น�้าผึ้งเอาขวดเก่าออกมาถ่ายใส่ขวดใหม่แล้ว 

เปิดประตูเถอะค่ะ แค่แง้มๆ กไ็ด้ เดี๋ยวน�้าผึ้งส่งขวดใหม่ให้” 

ในที่สดุมหรรณพกจ็บัได้แล้วว่าอะไรในน�้าเสยีงของภมุรนิที่เขา

รูส้กึแปลกๆ เหมอืนมเีสยีง ฮิๆ  ที่แสนชั่วร้ายซ่อนอยูใ่นเสยีงพดูของเธอ

เขาต้องเลิกหมกมุ่นเกี่ยวกับประเด็นหนูน้อยโลลิและลุงหม ี

มหรรณพโทษเวบ็ไซต์ต่างๆ ที่น�าภาพหมมีาล้อเลยีนว่าเป็นพวกกนิเดก็ 

แต่เขาไม่โทษภมุรนิที่ชอบแกล้งพูดยั่วเขา เพราะเธอยงัเดก็เกนิไป ไม่รู้

หรอกว่ามนัอนัตรายแค่ไหนที่มาแหย่หมี

จะใส่ชดุเก่าที่เตม็ไปด้วยน�้ามนัเครื่องและเหงื่อออกไป มหรรณพ

ก็ไม่ชอบ เลยคว้าเพียงผ้าเช็ดตัวมาพันท่อนล่างเอาไว้ แล้วการแง้ม

ประตูก็ดูเหมือนเขาคิดเล็กคิดน้อยเกินไป ยังไงภุมรินก็เป็นเด็กที่เขา

เลี้ยงมาเองกบัมอื ถ้าเขาระวงัตวัตลอดเวลาอาจจะท�าให้เธอน้อยใจได้ 

ดงันั้นคนคดิเยอะเลยเปิดประตกูว้างเดนิออกไปครึ่งก้าวเพื่อรบัขวดสบู่

เหลวจากมอืเดก็ที่เขามองว่าใสซื่อ

“ลงุน�้าล�่าขึ้นอกีแล้วนะคะ”

เดก็ไม่ได้คดิอะไร เดก็ไม่ได้คดิอะไร มหรรณพท่องประโยคนี้ใน

ใจ แล้วเพ่งสมาธิไปยังขวดสบู่เหลวรูปคิตตี้สีชมพู ถึงเขาจะเป็นหมี
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หน้าโหด แต่เขาแอบมโีหมดมุ้งมิ้ง ชื่นชอบสนิค้าทกุชิ้นภายใต้แบรนด์

ซานรโิอ โดยเฉพาะเจ้าเหมยีวสญัชาตญิี่ปุ่นเชื้อสายองักฤษคติตี้ ยิ่ง

กว่านั้นเขาชอบสชีมพูฟรุ้งฟริ้ง

มไีม่กี่คนที่รู้ว่ามหรรณพชอบของน่ารกั และมนี้อยคนมากที่จะ

ใส่ใจซื้อมาฝากเขา มหรรณพเตอืนภมุรนิเสมอว่าอย่าสิ้นเปลอืงเงนิกบั

ของพวกนี้ เพราะเขาไม่จ�าเป็นต้องใช้ แล้วกไ็ม่ได้สะสม เธอเลยเลอืก

ซื้อเฉพาะของที่เห็นแล้วคิดว่าเขาต้องชอบ อย่างเช่นขวดใส่สบู่เหลว

ใบนี้ท�าจากพลาสติกแข็ง ปรับทรงขวดให้เป็นตัวตุ๊กตาทรงกระบอก

เตี้ยๆ ซึ่งต่างจากขวดทั่วไปที่เป็นตวัตุ๊กตาเลย และมกัจะมสีิ่งสกปรก

ฝังอยู่ตามมมุได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อคนใช้เป็นผูช้ายที่วนัๆ ต้องท�างาน

กบัเครื่องกลซึ่งเตม็ไปด้วยน�้ามนัเครื่องอย่างเขา

มหรรณพมองขวดสบู่กร็ู้ถงึความตั้งใจของภมุรนิที่พยายามคดั

เลอืกของที่เหมาะส�าหรบัเขาเสมอ ชายหนุ่มยิ่งชอบมนัขึ้นไปอกี 

“ขอบใจนะน�้าผึ้ง น่ารกัจงั” เขาหมายถงึขวด แต่แอบชมเธอไป

พร้อมๆ กนั

“อุ๊ย! แขนของลงุน�้าไปโดนอะไรมาคะ” 

มอืของมหรรณพจะไปถงึขวดสบู่เหลวอยู่แล้ว แต่อยู่ๆ มอืของ

ภุมรินข้างนั้นก็ชักกลับ แล้วยื่นอีกมือมาคว้าท่อนแขนของเขา ดึงทั้ง

แขนและตัวเอาไว้ระหว่างขยับมาใกล้ๆ เพื่อดูต้นแขนของเขาว่าเป็น

อะไร ท�าให้หวัเธอแทบซกุเข้าไปในอกเขา

“แค่เปื้อน” กว่าจะบอกสองค�าสั้นๆ ออกไปได้ มหรรณพต้อง

กลนืน�้าลายไปหนึ่งที

“จรงิเหรอคะ” เธอไม่รอเขาตอบว่าจรงิ แต่ใช้หลงัมอืข้างที่ถอื

ขวดสบู่ถูๆ กบัต้นแขนของเขา
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เขาไม่ใช่เสาตกน�้ามัน เธอจะมาถูอย่างนี้ไม่ได้! ที่ส�าคัญเขา

ไม่ใช่พระอฐิพระปูนด้วย เธอควรถอยไปห่างๆ มหรรณพก�าลงัจะเอ่ย

ปากเตอืนภมุรนิ แต่มเีสยีงคนอื่นทกัขึ้นมาเสยีก่อน

“ท�าอะไรกนัครบั”

มหรรณพกล้าประกาศว่าเขาไม่ได้หลอกเดก็ ไม่มเีจตนาชั่วร้าย

ต่อภุมริน ที่ส�าคัญลุงหมีคนนี้ไม่ได้ร้อนตัว แค่สะดุ้งโหยงจนบ้าน

สะเทอืน
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“ท�าอะไรกันครับ”

เพราะมหรรณพสงูกว่าภมุรนิมากเลยสะดวกที่จะมองข้ามศรีษะ

เธอไปมองหน้ามาโนช น้องชายที่อ่อนวยักว่าสามปี ทว่าหน้าตาห่าง

จากเขาเกอืบสบิปี

ถ้าจะมใีครควรใช้ค�านยิามว่า ‘หน้าคติตี้ บอดมีาร์เวล’ กค็วร

จะเป็นมาโนชนี่เอง เขาสูงล�่ากล้ามใหญ่ได้กรรมพนัธุ์พ่อมาแบบเดยีว

กบัพี่ แต่ดนัขาวตี๋ หน้าหวานเหมอืนแม่ หน�าซ�้ายงัชอบยิ้มหวานละมนุ

เหมอืนเดก็หนุ่มวยัใส ทว่าใบหน้าหวานๆ ตอนนี้มคี�าว่ากงัขาแปะอยู่

เตม็ไปหมด

“ไม่มีอะไร! พี่จะอาบน�้า แต่สบู่ไม่มี น�้าผึ้งเอาขวดใหม่มาให้  

พี่ถอดเสื้อผ้าไปแล้ว เลยต้องออกมาแบบนี้ แล้วกน็�้าผึ้งเหน็แขนพี่เป้ือน 

นกึว่าพี่บาดเจบ็ ไม่ได้มอีะไรเลย”  

มาโนชแค่ถามประโยคเดยีว แต่มหรรณพตอบยาวเหยยีด แถม

ขึ้นต้นด้วยเสียงสูง มันใกล้เคียงกับอาการร้อนตัวเสียจนพูดจบแล้ว 

เขาเองยงัรู้สกึเลยว่าท�าเหมอืนววัสนัหลงัหวะ แล้วต่อจากนั้นสองพี่น้อง

ยงัยนืเอ่อ...อ่าใส่กนัอกี ยงัดทีี่คนเป็นพี่ตั้งสตไิด้ก่อน

2
น้องน�้าผึ้ง (หวานๆ)
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“โน้ตมากด็ ีเหน็น�้าผึ้งมปัีญหาเรื่องที่ฝึกงาน เรยีนสายเดยีวกนั

คุยกันเยอะๆ นะ” แล้วมหรรณพก็คว้าขวดสบู่จากมือภุมริน พุ่งเข้า

ห้องน�้าด้วยความรวดเร็ว แถมปิดประตูตามหลังเสียงดัง และล็อก

กลอนอย่างร้อนรนประหนึ่งกลวัจะมคีนตามเข้ามา

ชายตวัโตรบีเข้าห้องน�้าราวหนตีายได้ส�าเรจ็ แต่กไ็ม่ได้รบีอาบน�้า 

มอืหนึ่งยงัถอืขวดสบู่เหลวคติตี้ อกีมอืวางลงไปที่รอยเป้ือนบนต้นแขน 

เขาไม่ได้จะเช็ดมันออก แต่ทบทวนความรู้สึกที่โดนมือน้อยข้างหนึ่ง

แตะต้อง

“อย่าไปยุ่งกับเด็ก” มหรรณพกระซิบเตือนตัวเองเสียงเครียด 

และเขามเีหตผุลมากมายที่จะใช้สนบัสนนุ

ข้อแรก เขาอายมุากกว่าเธอสบิห้าปี อาจไม่ถงึขั้นลงุตามค�าเรยีก 

แต่เป็นพ่อได้สบาย 

ข้อสอง เขาเป็นผู้ชายมตี�าหน ิเคยแต่งงานและหย่าร้างมาแล้ว 

แสดงถงึความสามารถในการสร้างครอบครวัต�่า ถ้าเป็นสนิค้ากป็ระเภท

เกรดตก ควรคดัทิ้ง

ข้อสาม เขาเป็นเพียงเจ้าของอู่ซ่อมรถ ท่าทางหยาบกระด้าง 

เธอควรหาผู้ชายดีๆ มาเป็นสามี คนที่อ่อนโยนนุ่มนวล นิสัยเข้ากัน 

กบัเธอ 

“ใกล้ฝึกงานแล้วเหรอ อาอยากได้คนไปอยู่ที่ร้านพอด ี ไปช่วย

อาหน่อยได้ไหม” เสยีงมาโนชลอดผ่านประตเูข้ามา ก่อนจะรู้ตวั หขูอง

มหรรณพกไ็ปแนบตดิชดิบานประตูเพื่อแอบฟังแล้ว

“กะ...กด็คี่ะ” เสยีงภมุรนิดูอกึอกั 

ท�าไมต้องพดูตะกกุตะกกัด้วย มหรรณพจ�าได้ว่าที่ผ่านมาภมุรนิ

สนทิกบัเขามากกว่ามาโนช แต่กถ็อืว่าสนทิกบัมาโนชพอสมควร แล้ว
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ท�าไมอยู่ๆ เธอถงึไม่พูดฉะฉานตามปกติ

หรอืว่าเธอหลงรกัน้องชายของเขา

เหมอืนจู่ๆ สายฟ้ากฟ็าดลงมาฆ่าหมตีายทั้งเป็น มหรรณพไม่รู้

จะบรรยายความรู้สกึชาวาบตั้งแต่หวัจดเท้าอย่างไรให้ดกีว่านี้ เพราะ

เมื่อความคดินี้ผดุขึ้นมา เขากช็าไปทั้งตวั รูส้กึตื้อๆ ในอก แต่ไตร่ตรอง

โดยละเอียดแล้วก็พบความเหมาะสมกันดีระหว่างมาโนชกับภุมริน 

อายุห่างกันสิบสองปีก็ยังดีกว่าสิบห้าปี แล้วยังมีความชอบแบบ

เดยีวกนัอกี 

น้องชายของมหรรณพชอบท�าอาหารมาตั้งแต่เด็ก อายุสิบห้า

แทนที่จะสมัครเข้าเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างยนต์ในวิทยาลัย

เทคนคิสมทุรปราการ ซึ่งมเีขาและพ่อเป็นรุ่นพี่ มาโนชกลบัมาขอร้อง

ให้มหรรณพช่วยปิดบังพ่อ แล้วแอบไปสมัครเรียนสาขาคหกรรมใน

วทิยาลยัเดยีวกนัแทน

พ่อมาจับได้ว่าสองพี่น้องช่วยกันปลอมลายเซ็นผู้ปกครองก่อน

วนัส่งตวันกัศกึษา ผลคอืมหรรณพโดนพ่ออดัยบัจนจมูกหกั แต่ยงัดทีี่

ท�าให้น้องได้เข้าเรียนสมใจ หลังจากนั้นไม่นานพ่อก็ตัดช่องน้อยแต่

พอตวัผูกคอตาย เขาเลยลาออกจากการเรยีนประกาศนยีบตัรวชิาชพี

ชั้นสงู เพื่อส่งน้องเรยีนจนจบคหกรรม ทั้งประกาศวชิาชพีเบื้องต้นและ

วิชาชีพชั้นสูง ตามด้วยไปเรียนต่อปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บณัฑติ สาขาวชิาศลิปะการประกอบอาหารอย่างมอือาชพี 

น่าเสียดายที่มาโนชค้นพบตอนหลังว่าชอบท�าขนมมากกว่าท�า

อาหาร เลยเบนเขม็ไปเรยีนเฉพาะทางด้านผู้เชี่ยวชาญขนมหวานและ

กาแฟ ซึ่งมหรรณพไม่คดัค้านสกัค�า เพราะน้องชายท�าได้ด ี ไม่ว่าจะ

เป็นเชฟบนเรอืส�าราญ ไปจนถงึมกีจิการของตนเอง วนันี้มาโนชหาเงนิ
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จากการเปิดร้านกาแฟได้เป็นกอบเป็นก�า ท�าให้พี่ชายสบายใจหมดห่วง

มหรรณพไม่เคยมปัีญหากบัเส้นทางอาชพีของน้องชายเลย จน

นาทีที่เขาระลึกได้ว่าเส้นทางการเรียนของภุมรินแทบจะก๊อบปี้มาโนช

ออกมาเป๊ะๆ ‘เนื้อคู่’ เขาว่ามคีวามชอบเหมอืนๆ กนั มหรรณพมโนไป

ถงึวนัที่หลานไม่แท้กบัน้องชายแท้ๆ จูงมอืกนัเข้าพธิวีวิาห์ ร่วมมอืกนั

สร้างธรุกจิขนมหวานของครอบครวั แล้วกไ็ด้แต่ยิ้มขื่นให้ชายหน้าโหด

ที่เขาเหน็อยู่ในกระจก

คงจะดทีี่ทั้งคู่มคีวามสขุ มหรรณพคดิด้วยอารมณ์หงอยๆ แล้ว

พยายามอาบน�้าให้ช้าที่สดุเท่าที่จะท�าได้ เผื่อภมุรนิจะเปลี่ยนใจไม่กนิ

ข้าวเยน็พร้อมกนั เขาจะได้ไม่ต้องเหน็เธอเอาค�าพูดเกี้ยวพาที่มาซ้อม

พูดกบัเขาไปใช้กบัมาโนช

ตรงข้ามประตหู้องน�า้ทีม่หีมหีงอยยนือยูก่�าลงัมหีมตีืน่กลวั 

เมื่อต้องเผชญิหน้ากบัตุก๊ตาปีศาจที่โกรธจดัเสยีจนพดูออกมาไม่เป็นค�า

“กะ...กด็คี่ะ” เสยีงลอดออกมาจากฟันที่ก�าลงับดดงักรอดของ

ภมุรนิ

ถ้าได้ยินแค่เสียงอาจจะคิดว่าภุมรินพูดอึกอักเพราะความเขิน

อาย แต่ถ้ามองตาที่ถลึงใส่คล้ายจะกระโดดกัดคอคนที่มาขัดจังหวะ 

ต่อให้มคีวามกล้ามากกว่านี้ ยงัไงกต็้องท�าแบบเดยีวกบัมาโนช ถอย

หน!ี

“อาท�าอะไรผดิเหรอ” ถ้าใช้ก�าลงัสูก้นั มาโนชคงบี้ภมุรนิตดิผนงั

ได้ด้วยมอืข้างเดยีว แต่เธอมที่าไม้ตายที่ต่อให้เขาอยากสู้กส็ู้ไม่ได้

หน้าบึ้ง เบะปาก ร้องไห้ สามท่าไม้ตายที่ปีศาจน้อยข้างบ้าน 

ใช้ก�าราบคณุอาหม ีสมยัก่อนมาโนชไม่เคยเลี้ยงเดก็ ไม่รู้จะรบัมอืกบั
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ภมุรนิอย่างไร ได้แต่ตามใจเวลาเธองอแง กลายเป็นปฏกิริยิาตอบรบั

อตัโนมตั ิแค่เธอท�าหน้าบึ้ง เขากร็บีเสยีงอ่อนเพราะกลวัเธอร้องไห้

“น�้าผึ้งอยากได้อะไรไหม หรอืจะให้อาพาไปเที่ยวไหน” มาโนช

พยายามถามเอาใจ แต่ฟังคล้ายทั้งสองมสีมัพนัธ์พเิศษ

ภมุรนิอยากจะต่อยมาโนชสกัท ีแต่เธอมภีาพลกัษณ์ที่ต้องรกัษา

ไว้ให้มหรรณพด ูจงึเดนิออกห่างจากหน้าประตหู้องน�้า แล้วกวกัมอืให้

เขาตามมา

“มาท�าไมคะ” เธอย่อมไม่ได้หมายถึงการที่เขาเดินตามเธอมา

ในตอนนี้

“เอ่อ...อาก็ควรกลับมาบ้านตัวเองบ้างไม่ใช่เหรอ” เขาแค่ซื้อ

คอนโดเอาไว้เป็นทรัพย์สินส่วนตัว แต่เธอท�าท่าเหมือนว่าเขาไม่ควร

กลบับ้านมาพบหน้าพี่ชายอกีตลอดกาล

“แต่อาโน้ตกไ็ม่ควรจะมาขดัจงัหวะน�้าผึ้งกบัลงุน�้า” ภมุรนิบอก

ต้นสายปลายเหตุที่ท�าให้เธอโมโห ส่งผลต่ออาการอ้าปากค้างของ

มาโนช

ตั้งแต่ภุมรินตัวเท่าลูกแมว เธอก็มีอาการติดหมี แล้วไม่ใช่หมี 

ตวัไหนกไ็ด้ ต้องเป็นหมทีี่ชื่อมหรรณพ แรกๆ กด็นู่ารกัด ีแต่พอเธออายุ

ได้สบิสามสบิสี่ พวกเขากม็องว่าไม่เหมาะสม แล้วพยายามแยกทั้งคู่

ออกจากกัน โดยเฉพาะลุงน�้าของน�้าผึ้งที่พยายามสอนหลานนอกไส้

ตวัน้อยถงึความแตกต่างระหว่างชายหญงิ เธอควรระมดัระวงัตวั แล้ว

กอ็ยู่ให้ห่างๆ เขามากกว่านี้ สาวน้อยรบัปากว่าจะท�าตาม แต่ไหงผ่าน

มาเจด็ปี เธอกลบัค�าเสยีแล้ว

“นี่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ย” มาโนชถามสิ่งที่คิดออกมา เขาไม่

เชื่อว่าพี่ชายของเขาจะกนิเดก็ แต่สงสยัว่าเดก็ไปกนิอะไรผดิส�าแดงมา



วาณี  27

หรอืเปล่า ถงึท�าท่าจะกนิพี่เขาให้ได้

“ไม่ได้เกดิอะไรขึ้นหรอกค่ะ ถ้าจะมกีแ็ค่น�้าผึ้งจะอายยุี่สบิปีแล้ว 

ใกล้จะบรรลนุติภิาวะ ตดัสนิใจเองได้ตามกฎหมาย” 

เธอประสบความส�าเร็จในการท�าให้เขาอ้าปากค้างขึ้นได้อีก

ระดบั มาโนชมองยงัไงคนตรงหน้ากเ็ดก็ ภมุรนิอายใุกล้ยี่สบิ แต่รปูร่าง

เหมอืนเดก็อายสุบิห้า ไม่ใช่แค่ใบหน้า หุ่นกด็้วย น่ารกักจ็รงิ แต่ยงัไง

กเ็ดก็ แล้วเท่าที่รู้พี่เขานยิมคติตี้ แต่ไม่ได้นยิมโลลติ้า

แต่ตเีขาให้ตาย มาโนชกไ็ม่กล้าบอกตรงๆ ให้ภมุรนิตดัใจ เพราะ

เขาจ�าได้ว่าเคยยนืตรงนี้เมื่อสบิสามปีก่อน เผชญิหน้ากบัเดก็หญงิวยั

เจด็ขวบที่มคีวามคดิแผลงๆ ขอแกมสั่งให้เขาเปลี่ยนมาเรยีกเธอว่า ‘พี่

สะใภ้’ น�้าตาคลอๆ ในดวงตาสีน�้าตาลคู่โตเกือบท�าให้เขาตอบรับไป

แล้ว ถ้าพี่ชายไม่เดนิมาเจอแล้วดจุนปีศาจน้อยเปลี่ยนใจ

“เอ่อ...น�้าผึ้งรู้ใช่ไหมว่าสเปกของพี่น�้าเป็นยังไง” ใช้วิธีตรงไป

ตรงมาไม่ได้ มาโนชกใ็ช้แบบอ้อมๆ เพราะมหรรณพเป็นเครื่องมอืชั้น

ดใีนการก�าราบแผนการร้ายใดๆ กต็ามของภมุรนิ

ใบหน้าเล็กที่น่ารักเหมือนตุ๊กตาบึ้งตึงขึ้นไปอีกระดับ ท�าไม

ภมุรนิจะไม่รู้รสนยิมทางด้านสาวๆ ของมหรรณพ ตั้งแต่อายสุบิขวบที่

เธอต้องร้องไห้ในงานแต่งงานของเขา เธอก็ได้ความรู้มาอย่างหนึ่ง

ว่าการชอบพอของชายหญิงมีการแต่งงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และ

สเปกภรรยาของเขาไม่ใช่แบบเธอ

รสนิยมของมหรรณพก็ไม่แตกต่างจากผู้ชายส่วนใหญ่ ด้วย

ความที่เขาตวัโต แฟนสาวจนไปถงึภรรยาเลยมรีปูร่างสงูกว่ามาตรฐาน

หญงิไทย อก เอว สะโพกค่อนไปทางสาวยโุรป คปัซคีอืเลก็สดุที่เคย

ผ่านเข้ามาในชีวิตวัยหนุ่มของเขา คิดถึงใบหน้าแบบเด็กประถม หุ่น
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มัธยมต้น หน่มน้มที่ไม่ใช่เด็กมหา’ลัยของตนแล้วภุมรินก็อยากจะ

ร้องไห้ แม่ของเธออกโต พ่อของเธอก็ตัวใหญ่ ท�าไมไม่มีใครแบ่งปัน

อะไรดีๆ  มาให้เธอบ้างเลย

“ผูห้ญงิอกโตไม่เหน็จะดเีลย ตวัเลก็สน่ิารกั” ภมุรนิแสดงอาการ

เดยีดฉนัท์พวกได้เปรยีบทางสรรีะ ก่อนมาโนชจะแย้งข้อดขีองสาวหุ่น

เซก็ซี่ เธอกใ็ส่เป็นชดุ

“สเปกของลงุน�้าน่ะไม่ได้เรื่อง จะแต่งงานกต้็องเลอืกภรรยาเป็น

แม่บ้านแม่เรอืนส ิต้องท�ากบัข้าวเก่ง ดูแลบ้านได้ แล้วกเ็อาใจใส่เขา

ด้วย คราวก่อนถงึได้มปีัญหา” หญงิสาวเชดิคางใส่ แสดงความมั่นใจ

ว่าเธอท�าให้พี่ชายของเขามชีวีติแต่งงานที่ดกีว่าครั้งแรกได้

“แต่ตอนนั้นที่พี่น�้ารีบแต่งงานก็เพราะน�้าผึ้งนะ” มาโนชหลุด

ปากเถยีงไปแล้วกต้็องรบีก้าวถอยหลงัไปสองก้าว เพราะเกรงว่าจะโดน

ภมุรนิต่อย

“ลงุน�้าไม่ควรรบีแต่งงานเพราะจะหาใครมาดูแลน�้าผึ้ง”

“ก็พี่น�้าจับได้ใบแดง เขาก็กลัวว่าถ้าเขาไปเกณฑ์ทหารแล้ว 

น�้าผึ้งจะไม่มีคนคอยดูแล เขาไม่ไว้ใจพ่อแม่ของน�้าผึ้งนี่นา เลยรีบ

แต่งงานกบัพี่รนิ” 

สายตาของภมุรนิแทนค�าต�าหนมิาโนชว่าอย่าได้มาโทษเธอ ถ้า

เขาดพูึ่งพาได้มากกว่านี้ มหรรณพคงไม่คดิมาก แล้วรบีร้อนแต่งภรรยา

เข้าบ้านเพียงเพราะอยากให้มีใครสักคนมาดูแลเด็กข้างบ้าน แต่ถึง

สายตากล่าวหาเขาได้ ทว่าเธอหลอกตวัเองไม่ได้

รนิ หรอื ลดารนิ ชื่อนี้จะเป็นตราบาปฝังใจเธอไปจนตาย
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สิบปีก่อน

งานประจ�าของเด็กหญิงภุมรินคือตื่นนอนตอนเช้าแล้วไปอยู่

บ้านมหรรณพ เพราะลงุหมจีะดูแลตั้งแต่หาข้าวให้กนิ ไปจนถงึเอาใจ

ให้เธอมคีวามสขุ ส่วนงานอดเิรกของเดก็หญงิคอืแอบเข้าไปสร้างความ

ประหลาดใจให้ลงุเงยีบๆ ด้วยการกระโดดกอด แต่ต้องรบีท�าก่อนแปด

โมงเช้า เพราะเปิดอู่ซ่อมรถแล้วลงุหมจีะไม่ยอมให้เธอซกุซน สั่งให้อยู่

แต่ในออฟฟิศที่เขาปรบัปรงุใหม่ให้แยกจากห้องเครื่องมอื ชดุเธอจะได้

ไม่เลอะน�้ามนั มสีถานที่ให้อ่านหนงัสอื นอนกลางวนั ที่ส�าคญัจะได้

ไม่เป็นอันตราย เช้านี้ไม่รู้เพราะเธอย่องเงียบเกินไปหรือเขาก�าลังคุย

เรื่องเครยีดกบัน้องชายจงึไม่รู้ว่าเธอย่องมาจะถงึตวัแล้ว

“จะรบีแต่งงานก่อนเข้ากรมทหาร พี่น�้าไม่รบีร้อนไปหน่อยเหรอ

ครบั” มาโนชถามในเรื่องที่ท�าให้ภมุรนิหูผึ่ง

ไปเป็นทหาร แต่งงาน นับว่าเป็นประเด็นใหญ่ทีเดียวส�าหรับ 

เดก็หญงิสบิขวบที่ไม่ค่อยไร้เดยีงสาเท่าไร เพราะคนที่จะไปเป็นทหาร

และจะแต่งงานคอืลงุน�้าของเธอ

“ยงัไงฉนักจ็ะแต่งอยู่แล้ว แต่งก่อนไปเข้าฝึกทหาร จะได้มคีน

ดูแลแกกบัน�้าผึ้ง” เสยีงมหรรณพหนกัแน่นจรงิจงั ชนดิที่ภมุรนิไม่เหน็

หน้ายงัรู้เลยว่าลงุน�้าจะไม่เปลี่ยนใจ

“พี่น�้าครบั ผมไม่ใช่เดก็ ผมยี่สบิสองแล้วนะครบั ส่วนน�้าผึ้งให้

พ่อแม่เขาดูแลบ้างเถอะ นอกจากย้ายจากบ้านนั้นมานอนบ้านนี้  

น�้าผึ้งแทบจะเป็นลกูสาวพี่ไปแล้วนะ แล้วนี่พี่ยงัจะหาแม่ให้แกก่อนไป

เป็นทหารอกีเหรอ”

“น�้าผึ้งไม่เอาแม่! น�้าผึ้งจะอยู่กบัลงุน�้า” 

ภมุรนิสร้างความตกตะลงึให้สองหนุม่ร่างใหญ่ด้วยการกระโจน
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ไปกลางวงสนทนาแล้วประกาศก้องด้วยใบหน้าคล้ายเมฆตั้งเค้า หาก

ทั้งสองคนยังไม่ยอมท�าตามความต้องการของเธอ พายุน�้าตาจะเข้า

ท่วมพื้นที่ในเรว็ๆ นี้

“มาหาลุงน�้ามา” สีหน้ามหรรณพทั้งสงสารทั้งจนใจ เขาย้าย 

ตวัเองจากเก้าอี้มานั่งยองๆ กบัพื้น กางแขนออกแล้วภมุรนิกก็ระโจน

ใส่อ้อมกอดของเขาทันที แทบจะฝังตัวลงไปในอกของเขาแล้วซุกซบ

ออดอ้อน

“ลงุน�้าไม่ต้องไปเป็นทหารไม่ได้เหรอคะ” เธอถามซ�้าๆ ค�าถาม

เดมิมาหลายทแีล้ว แต่ค�าตอบที่ได้กย็งัคงเหมอืนเดมิ

“ไม่ได้ มนัผดิกฎหมาย ลงุจบัได้ใบแดงต้องไปเป็นทหาร” เขา

ผ่อนผนัมาตลอดหลายปี แล้วเลอืกพึ่งดวง ซึ่งตามหลกัสถติเิขามกัจะ

ได้รบัในสิ่งที่เขาไม่อยากได้เสมอ

“กน็�้าผึ้งไม่อยากให้ลงุน�้าไป ตั้งสองปี น�้าผึ้งจะอยู่กบัใคร” ถงึ

ภุมรินจะอายุสิบขวบ แต่ยามงอแงเธอลดอายุเหลือเพียงห้าขวบได้

เสมอ

“กเ็พราะน�้าผึ้งงอแงอย่างนี้ไง พี่น�้าถงึจะแต่งงาน” 

มาโนชไม่เพียงแค่ท�าเสียงระอา ยังกลอกตาด้วยความอ่อนใจ 

ไม่เชื่อข้ออ้างที่ว่ามหรรณพอยากแต่งงานเพื่อหาคนมาดแูลเขาด้วย แต่

สาเหตทุี่พี่ต้องไปเข้ากรมสองปีนั้นเขาโทษตวัเองเตม็ๆ ที่เป็นภาระให้

พี่ไม่ได้เรียน รด. หรือรักษาดินแดน ที่ส�าคัญไม่ได้เรียนจนจบระดับ

ปรญิญาตร ีเพราะต้องลาออกมาท�างานหาเงนิใช้หนี้แทนพ่อของทั้งคู่

ชายไทยทกุคนต้องเข้ารบัการเกณฑ์ทหารกองเกนิเมื่ออายคุรบ

ยี่สบิเอด็ปีบรบิูรณ์ โดยมกีารลดหย่อนแบบล�าดบัขั้น แต่มหรรณพลา

ออกจากวทิยาลยัเทคนคิกลางคนั ต่อมาเข้าศกึษาในมหาวทิยาลยัเปิด 
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ทว่าจนอายุครบยี่สิบห้าปีก็ยังไม่จบระดับปริญญาตรีเนื่องจากภาระ

หลายอย่าง เมื่อไม่ร้องขอสมคัรเป็นทหารด้วยตนเอง แต่เลอืกจบัฉลาก 

ด้วยวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายท�าให้เขาต้องเข้ารับการฝึกและท�าหน้าที่ในกรมทหารเป็นเวลา

สองปี 

“อย่าพูดอย่างนี้ส”ิ 

มหรรณพดนุ้องชายแล้วพยายามปลอบโยนภมุรนิที่ร้องไห้สะอกึ- 

สะอื้น พูดไม่เป็นภาษาว่าไม่ยอมให้ลงุน�้าไปเป็นทหาร และไม่ยอมให้

เขาแต่งงานกบัใครเดด็ขาด

“ลุงน�้าอย่าไปเลยนะคะ น�้าผึ้งจะเป็นเด็กดี อย่าไปเป็นทหาร 

แล้วกอ็ย่าแต่งงานด้วย” 

“ไม่เกี่ยวกบัน�้าผึ้งซะหน่อย อย่าร้องไห้เลย” ปลอบหลานเสรจ็

ก็หันมาบอกน้องชายต่อ “แกก็เลิกบ่นได้แล้ว ลูกผู้ชายมีสองอย่างที่

ต้องท�า บวชกบัเป็นทหาร”

“แต่ถ้าบรษิทัประกนันั่นตดิต่อมาเรว็กว่านี้ พี่น�้ากไ็ม่ต้องไปเป็น

ทหารถงึสองปีหรอก” ไม่ว่าจะยงัไงมาโนชกห็้ามอารมณ์หงดุหงดิของ

ตนไม่ได้

ตอนพ่อของสองหนุ่มเสยีชวีติ บคุคลแรกๆ ที่ตดิต่อเข้ามาก่อน

กค็อืเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะจากการกูย้มืเงนินอกระบบ รวมไปถงึตดิค้างบญัชี

ค่าอะไหล่รถยนต์จากร้านต่างๆ พวกหลังยังมีความเมตตาปรานีให้ 

พี่น้องก�าพร้าบ้าง แต่พวกเจ้าหนี้นอกระบบไม่ได้ใจดเีช่นนั้น และเพื่อ

ป้องกนัไม่ให้น้องชายตวัเองเดอืดร้อน มหรรณพจงึลาออกจากวทิยาลยั

มาหาเงนิเข้าบ้าน จ่ายหนี้สนิทั้งหมดที่พ่อทิ้งเอาไว้ 

ผ่านไปเกือบหนึ่งปีพวกเขาค่อยได้รับจดหมายเรียกเก็บค่า
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ประกันชีวิตหลายฉบับจากหลายกรมธรรม์ที่พ่อได้ท�าเอาไว้ พวกเขา

ถึงรู้ว่าพ่อไม่ได้ทิ้งภาระให้อย่างเดียว แต่ทิ้งทางรอดเอาไว้ให้ด้วย 

เพราะเงื่อนไขหลกัในการรบัเงนิประกนักค็อืผู้ท�าประกนัห้ามฆ่าตวัตาย

ภายในหนึ่งปีหลังจากท�าสัญญา พ่อของพวกเขารอช�าระเบี้ยประกัน

งวดที่สองก่อนค่อยฆ่าตวัตาย มนัเป็นการขี้โกงโดยเอาชวีติของตนมา

แลกเงนิ แต่คนตายไปแล้ว จะต�าหนใิครได้

มหรรณพไม่เคยเสยีน�้าตาไม่ว่าจากการหนไีปของแม่ การตาย

ของพ่อ หรอืภาระต่างๆ ที่พ่อทิ้งเอาไว้ และปัญหาต่างๆ ที่มารมุเร้า

บนบ่าเดก็หนุ่มอายสุบิเก้า แต่หลงัจากรู้ความจรงิ เขากป็ิดประตูห้อง

ขังตัวเองหนึ่งวันเต็มๆ แล้วยอมเปิดออกมาพร้อมดวงตาแดงก�่าเมื่อ

ต้องไปจดัการธรุกรรมต่างๆ

หลงัจากจดัการหนี้สนิหมดแล้ว สองพี่น้องยงัเหลอืเงนิก้อนใหญ่ 

แต่มหรรณพที่เห็นตัวอย่างมาจากพ่อไม่ยอมประมาทใช้เงินก้อนนั้น

เพื่อการเรยีนของตน ไหนๆ เขากล็าออกมาแล้ว แทนที่จะกลบัไปเรยีน

ใหม่ เอาเวลามาท�างานหาเงินส่งเสียน้องชายและขยายกิจการอู่

รถยนต์เพิ่มรายได้ดกีว่า

เขาไม่เพียงบริหารงานอย่างมั่นคง ยังปรับปรุงขนานใหญ่ รับ

ซอ่มและปรบัปรงุรถโบราณให้กลบัมามสีภาพดเีหมอืนใหม่ เจาะกลุม่

ลูกค้าระดับสูง พัฒนางานเข้าสู่โซเชียลก่อนอู่รถยนต์ทั่วไป ใช้เวลา 

ไม่กี่ปีสร้างชื่อในตลาดคนรักรถคลาสสิกและสร้างรายได้ก้อนใหญ่ให้

ตนเอง

ไม่มใีครมสีทิธิ์ตดัสนิว่าการกระท�าของมหรรณพผดิพลาด โดย

เฉพาะมาโนชที่ได้รับบุญคุณจากพี่ที่เป็นยิ่งกว่าพ่อแท้ๆ แต่เขาโกรธ

พ่อที่จากไปโดยไม่บอกรายละเอียด โกรธบริษัทประกันชีวิตที่ติดต่อ 
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มาช้า ที่ส�าคัญเขาโกรธตัวเองที่ไม่อาจแบ่งเบาภาระจากพี่ชายได้

มากกว่านี้

“ถ้าพี่น�้าจะแต่งเพราะห่วงผมกับน�้าผึ้ง ผมขอบอกว่าพี่น�้าคิด

ผดิ ผมดูแลตวัเองได้ แล้วกจ็ะดูแลน�้าผึ้งเอง” 

เด็กหญิงที่เขาประกาศจะดูแลหันไปกอดคอพี่ชายของเขาแน่น 

แล้วแย้งเสยีงดงั “ไม่เอา! น�้าผึ้งไม่อยูก่บัอาโน้ต น�้าผึ้งจะอยูก่บัลงุน�้า” 

ความต้องการของภมุรนิเป็นไปไม่ได้ ส่วนความพยายามในการ

โต้แย้งของมาโนชไม่ประสบความส�าเรจ็ เมื่อมหรรณพตดัสนิใจไปแล้ว 

กเ็หมอืนหนิยกัษ์กลิ้งลงภเูขา เขาไม่ยอมเปลี่ยนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ถ้าเป็นการท�าเพื่อคนที่เขาห่วงใย

“ยงัไงฉนักจ็ะแต่งงานกบัรนิ เขาเป็นคนด ีเขาจะคอยดแูลบ้านนี้

ตอนฉนัไม่อยู่”

ลดารนิเป็นคนดมีคีวามรบัผดิชอบตามที่มหรรณพเอ่ยปาก แต่

เธอกเ็ป็นผูห้ญงิธรรมดาคนหนึ่ง การแต่งงานกบัผู้ชายที่อกีไม่นานต้อง

เข้าฝึกอบรมทหารเกณฑ์เป็นเรื่องน่าล�าบากใจพออยู่แล้ว แต่สองปีที่

เห็นหน้าสามีเป็นพักๆ แล้วยังต้องรับผิดชอบภาระซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้อง

อะไรเลยกบัตนเอง เช่น เดก็หญงิข้างบ้านสาม ีมนัเกนิกว่าที่เธอจะรบั

ไหว ดงันั้นสองปีต่อมาเมื่อเกดิเรื่องบางอย่างขึ้นกบัภมุรนิ ต่อให้ไม่ใช่

ความผดิของเธอโดยตรง แต่ค�าบางค�าที่ออกมาจากปากเพราะอารมณ์

โกรธของมหรรณพกส็ร้างรอยร้าวที่ยากเกนิสมาน ตามด้วยการเลกิรา 

ซึ่งท�าให้มหรรณพคดิเสมอว่าเขาท�าผดิพลาด

มหรรณพไม่คดิว่าตนเป็นตวัเลอืกท่ีดใีนต�าแหน่งสาม ีเขา

เป็นผู้ชายเกรดบ ี รูปไม่หล่อ พ่อไม่รวย เรยีนไม่จบ หน�าซ�้าผ่านการ



34  ลุงหมีมีรัก  My big bear

หย่าร้างมาแล้ว ดงันั้นเขาไม่มวีนัเชื่อว่าเดก็สาวที่เพิ่งพ้นวยัรุ่นหน้าตา

น่ารักเหมือนนักแสดงญี่ปุ่นจะสนใจเขามากกว่าน้องชายของเขาที่มี

ใบหน้าหล่อเหลาราวกบัพระเอกเกาหลี

สมยัเรยีนมาโนชได้รบัเลอืกเป็นพรเีซนเตอร์ทั้งในวทิยาลยัเทคนคิ

และวิทยาลัยสอนท�าอาหาร หลังจากเปิดร้านท�าขนม เขาตัดสินใจ 

สลดัคราบลงุๆ ที่ไว้ผมปรกหน้าปรกตาพร้อมด้วยหนวดเคราโหดๆ ที่

ใช้ปกปิดใบหน้าหวานเกนิชายที่เขาอายเกนิจะเปิดเผยออกไป ผลกค็อื

เขาเป็นหนึ่งในเจ้าของแฮชแท็ก #เจ้าของร้านหล่อบอกต่อด้วย ตาม

ด้วยเจ้าของแฟนเพจร้านกาแฟที่มีแฟนคลับติดตามเพราะหน้าตา

เจ้าของร้านกว่าแสนคน

คนหล่อย่อมเข้ากับคนน่ารัก ภุมรินได้รับการแต่งตั้งเป็นพรี-

เซนเตอร์ของสถานศึกษาเช่นกัน พร้อมกันนั้นยังได้รับการทาบทาม

จากเอเจนซหีลายแห่งให้เป็นนกัแสดงหน้าใหม่ เสยีดายที่ความสงูของ

เธอจ�ากัด หน�าซ�้าเธอจะไม่รับงานใดๆ ก็ตามที่มหรรณพไม่เห็นด้วย 

หรือต่อให้เขาเห็นด้วย อยากให้เธอมีประสบการณ์ เด็กสาวก็อ้าง

สารพดั เธอเลยกลายเป็นคนนอกวงการบนัเทงิไปโดยปรยิาย

“น�้าผึ้งจะเริ่มงานกบัโน้ตวนัไหนเหรอ” 

ในฐานะพี่ชายแท้ๆ และลุงต่างสายเลือด มหรรณพคิดว่าตน

ควรเอาใจใส่ความสมัพนัธ์ระหว่างมาโนชกบัภมุรนิ แม้ว่าจะท�าให้หวัใจ

ของเขาเต้นในจงัหวะแปลกๆ คล้ายมนัอดึอดัเพราะถกูบบีจากสสารไร้

รปูลกัษณ์กต็าม แค่เฉพาะวนันี้เขากรู้็สกึผดินดิๆ ที่โล่งใจกบัการมาให้

เห็นหน้าเพียงแวบเดียวของมาโนช ก่อนจะกลับไปอย่างรวดเร็วโดย

บอกสั้นๆ ว่าต้องไปท�าธรุะให้เพื่อน

“เอาไว้ก่อนเถอะค่ะ น�้าผึ้งอาจจะฝึกงานที่มหาวิทยาลัยก็ได้” 
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ภุมรินดูจะใส่ใจกับการตักกับข้าวใส่จานของมหรรณพยิ่งกว่าอนาคต

ของตนเอง

อาหารบนโต๊ะชวนให้เลกิสนใจหวัข้อสนทนาเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่า

จะแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายสอดไส้ไข่เค็ม ผัดผักรวมหมูกรอบ 

แกงจืดต�าลึงหมูสับ ท�าไมภุมรินถึงท�ากับข้าวของโปรดมหรรณพได้

อร่อยกว่าทุกคนได้ก็ไม่รู้ เขารู้แค่ว่าทุกครั้งที่นั่งกินข้าวกับเธอมันจะ

อร่อยกว่าปกตสิองเท่า

“ที่จริงไม่ต้องรอฝึกงานก็ได้ ไปท�างานที่ร้านของโน้ตได้ทั้ง

ประสบการณ์และเงนิเดอืน” มหรรณพพยายามแจกแจงข้อด ียกเว้น

เรื่องที่ทั้งคู่จะมเีวลาอยู่ด้วยกนัเยอะขึ้น

“น�้าผึ้งไม่อยากอยู่กบัอาโน้ตตลอดทั้งวนัหรอกค่ะ” สิ่งที่ภมุรนิ

เอ่ยออกมาตรงกบัใจมหรรณพพอด ีแล้วยงัเป็นเรื่องที่เขาประหลาดใจ

เมื่อได้ยนิด้วย

“ท�าไมล่ะ ปกตนิ�้าผึ้งกช็อบโน้ตไม่ใช่เหรอ” 

มหรรณพไม่เข้าใจจติใจของเดก็สาวสกันดิ ในเมื่อชอบจนตาม

ไปเรยีนคณะเดยีวกนั ท�าไมถงึไม่อยากอยู่ด้วยกนัตลอดเวลา เขายงั

ชอบอยู่กับภุมรินเลย อะแฮ่ม...เขาชอบที่จะอยู่กับหลานสาวน่ารักๆ 

คนนี้โดยไม่ได้มเีจตนาอะไรแอบแฝง

“พรุ่งนี้น�้าผึ้งว่าจะท�าผัดผักบุ้งไฟแดง แล้วก็แกงเทโพใส่ผักบุ้ง

เยอะๆ อาจจะท�าย�าผกับุ้งทอดกรอบด้วย” 

“ท�าไมเมนผูกับุง้เยอะแยะเลยล่ะ” เขาตามการสนทนาที่เปลี่ยน

กะทนัหนัไม่ทนั

“เพราะมนับ�ารงุสายตาดคี่ะ”

“...” นี่เขาโดนเหน็บแนมว่าสายตาไม่ดีใช่ไหม มหรรณพผู้ไม่
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เข้าใจอะไรเลยอยากถาม แต่ไม่แน่ใจว่าอยากรู้ค�าตอบหรอืเปล่า

อยู่ๆ  บรรยากาศในวงข้าวแสนชืน่มืน่กเ็ปลีย่นเป็นกระอกั- 

กระอ่วน มหรรณพผูย้งัไม่รูว่้าตวัเองพดูอะไรผดิและสายตาไม่ดตีรงไหน 

รีบก้มหน้าก้มตากินข้าวอย่างตั้งใจ ตบท้ายด้วยการกินทาร์ตผลไม ้

แสนอร่อยฝีมือภุมรินคนเดียวหมดกล่องใหญ่ แล้วลูบพุงด้วยความ 

อิ่มอกอิ่มใจ ก่อนจะคอตกเพราะตลอดเวลาเธอไม่เงยหน้าจากจานข้าว

มาคยุกบัเขาอกี ชายหนุม่รบีตามเธอเข้าไปในครวั ซึ่งเธอไม่ให้เขาช่วย

เกบ็ล้างอะไรทั้งนั้น แล้วหาทางง้องอนด้วยการชวนเธอคยุ

“ใกล้วันเกิดน�้าผึ้งแล้ว อายุครบยี่สิบอยากได้อะไรเป็นพิเศษ

ไหม” 

มหรรณพอยากเซอร์ไพรส์ภุมริน แต่อยากให้เธอได้ของขวัญ

ถูกใจ เพราะไม่ใช่ทุกวันที่คนเราจะอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ ตอนเขา

อายคุรบยี่สบิปี เขาไม่ได้ให้ความส�าคญัแก่ตวัเองมากพอจะซื้อเค้ก แต่

ได้ขนมที่เดก็ห้าขวบข้างบ้านเอามาให้แทนเค้กวนัเกดิ

“ถ้าบอกว่าอยากแต่งงาน ลงุน�้าจะว่ายงัไงคะ” 

ค�าตอบของภุมรินเกือบท�าให้มหรรณพที่ยืนเอาไหล่พิงกรอบ

ประตูครวัเซหวัทิ่มพื้น

“ตะ...แต่งงานเหรอ” ถึงจะท�าใจไว้แล้ว มหรรณพก็ไม่รู้จะท�า

หน้าอย่างไรดหีากภมุรนิพูดต่อว่าเธออยากจะแต่งงานกบัมาโนช 

เดก็สาวที่สร้างความป่ันป่วนราวกบัเอาสมองของเขาเข้าเครื่อง

ปั่นหยดุล้างจาน แล้วเอี้ยวคอมามองเขาด้วยสหีน้าเรยีบเฉย เหมอืน

ไม่รู้เลยว่าเขาลุ้นแทบตายว่าเธอจะพูดอะไรต่อ

“น�้าผึ้งเคยบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอคะว่าน�้าผึ้งอยากแต่งงานกับ
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ใคร” 

หัวใจชายวัยสามสิบห้าเต้นผิดจังหวะทันที ก่อนจะถูกเจ้าของ

เตอืนให้มนัท�างานตามปกต ิพร้อมย�้าชดัๆ ว่าอย่าไปคดิถงึเรื่องที่เธอ

ประกาศตอนอายุสิบหกถึงเกณฑ์แต่งงานได้ถ้าพ่อแม่อนุญาต บอก 

อกีทตีอนอายสุบิเจด็ แล้วกอ็ายสุบิแปด เอาเป็นว่าเธอบอกเช่นนี้ทกุปี

จนเขาคดิว่ามนัเป็นค�าพูดล้อเล่น

กเ็ธออายยุงัไม่ถงึยี่สบิ ในสายตาเขาเธอดเูหมอืนเดก็อายสุบิห้า

ด้วยซ�้า เขาไม่ได้อยากพรากผู้เยาว์

“ถ้าน�้าผึ้งบรรลุนิติภาวะก็ตัดสินใจเองได้ทุกอย่างใช่ไหมคะ” 

อยู่ๆ ภมุรนิกเ็ปลี่ยนหวัข้อสนทนาแบบเลี้ยวหกัศอก แต่มหรรณพยนิดี

ตอบเป็นอย่างยิ่ง

“ใช่แล้ว น�้าผึ้งมสีทิธิ์ตดัสนิใจเองตามกฎหมายได้ทกุอย่าง” 

แต่มหรรณพหวังว่าภุมรินจะมาปรึกษาทุกเรื่องกับเขาเหมือน

ตอนยงัเดก็ ความรูส้กึของเขาคงแย่ถ้าเธอไม่มาคอยถามความเหน็จาก

เขาเหมอืนเคย

“อย่างเช่นเปลี่ยนชื่อกไ็ด้ใช่ไหมคะ” 

อกีครั้งที่เธอกระโดดข้ามไปสนทนายงัเรื่องที่เขาไม่เข้าใจ มหรร-

ณพจ�าได้ว่าไม่กี่นาทกี่อนเขาแค่ถามถงึของขวญัที่ภมุรนิอยากได้

“ลงุน�้าคะ น�้าผึ้งจะไปเปลี่ยนชื่อเป็นปลา” 

“ท�าไมอยู่ๆ  อยากเปลี่ยนชื่อล่ะ” เขาจ�าได้ว่าตอนเธอยงัเดก็ชอบ

ยิ้มกว้างแล้วบอกว่าชื่อของทั้งสองคล้ายกัน เขาเป็นลุงน�้าของน้อง 

น�้าผึ้ง

“กน็กยงัคู่กบัฟ้า ปลาจะได้คู่กบัน�้ายงัไงล่ะคะ” 

มหรรณพถงึขั้นหมดค�าพดู เขาอายสุามสบิห้ายงัพดูจาไม่น�้าเน่า
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เท่าภมุรนิที่เพิ่งจะพ้นวยัรุน่ได้ไม่นาน แล้วยงัสายตาเหมอืนลงุจอมหื่น

ที่จ้องจะจบัเขาปล�้าอกี นี่มนัไม่สลบับทบาทกนัเกนิไปหน่อยเหรอ

“ลุงว่าน�้าผึ้งกลับไปเป็นเหมือนตอนเด็กๆ ดีกว่านะ” เขาชอบ

เวลาที่เธอเรยีกเขาว่าลงุแล้วอ้อนให้อุ้ม ซึ่งดกีว่าอ้อนให้ท�าอย่างอื่น

“ถ้าอย่างนั้นต่อไปน�้าผึ้งจะเรยีกลงุหมแีบบเมื่อก่อนนะคะ” เธอ

ตอบรบัอย่างว่าง่าย จนเขาเกอืบหลงเชื่อว่าเธอยงัเป็นเดก็ใสซื่อ ก่อน

จะชะงกัหวัแทบทิ่มเพราะประโยคต่อมา

“แล้วเมื่อไหร่ลงุหมจีะกนิน�้าผึ้งคะ”

ปฏิกิริยาตอบรับของลุงร่างหมีคือรีบวิ่งหนีโดยไว เขาชอบสาว

น้อยตวัเลก็ขี้อ้อน แต่เขาไม่ชอบไปนอนคกุ ไม่ว่าภมุรนิจะล้อเล่นหรอื

เอาจริง มหรรณพก็คิดว่าตนเองควรไปตั้งหลักไกลๆ จากน้องน�้าผึ้ง

หวานๆ ที่ล่อตาล่อใจเหลอืเกนิ
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นอกจากรูปร่างสงูใหญ่ มาโนชยังสายตาด ีเขาเลยมองเหน็ 

แต่ไกลว่ามใีครมายนืรอเขาอยูห่น้าร้าน ซึ่งไม่ได้อยูใ่นช่วงเวลาเปิดร้าน 

ด้วยตอนนี้เลยสองทุ่มครึ่งแล้ว ร้านของเขากับร้านข้างเคียงปิดแล้ว  

อกีชั่วโมงครึ่งประตเูข้าออกกจ็ะปิดลง ไม่นกึว่าจะมผีูห้ญงิมารอพบเขา

ตรงนี้

“เกดิอะไรขึ้นเหรออี๊ด” มาโนชคดิว่ามนัเป็นค�าถามที่ดกีว่าการ

ถามว่าอยากกนิกาแฟไหม แต่การที่อมราปล่อยโฮทนัททีี่ได้ยนิค�าถาม

ไม่ใช่เรื่องดเีลย

“พี่โน้ต อี๊ดอกหกั”

อกหักเป็นเรื่องที่ฟังแล้วแย่สุดๆ แต่ปฏิกิริยาตอบสนองของ 

มาโนชกด็สีดุๆ เช่นกนั เขาเลอืกทิ้งข้าวของในมอืที่ก�าลงัหิ้วเข้าร้านเพื่อ

รับการพุ่งเข้าหาของอมรา ดังนั้นต่อให้เธอพุ่งเต็มแรง เขาเลยแค่จุก 

พร้อมจะลบูหลงัลบูไหล่ปลอบใจเธอ ขณะเดยีวกนักส่็งสายตาบอกคน

ที่ผ่านไปผ่านมาว่าอย่าเข้าใจเขาผดิ

มาโนชห่างไกลจากค�าว่าชายร่างเล็ก แต่อมราก็ไม่ใช่ผู้หญิง

บอบบางเช่นกนั เธอแขง็แรง สงูเพรยีวแบบนกักฬีาไตรกรฑีาที่เธอร่วม

3
ว่าด้วยเรื่องของแฟนเก่า
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แข่งขนัเป็นประจ�า ขณะเดยีวกนักม็ส่ีวนเว้าส่วนโค้งแบบที่ชดุกระโปรง

เรียบๆ ปกปิดไม่ได้ ผู้ชายคนอื่นอาจค่อนแคะว่าเธอเหมือนกอริลลา

เพราะความสูงเมื่อสวมรองเท้าส้นแหลมเกือบร้อยแปดสิบเซนติเมตร

ของเธอ แต่ส�าหรบัเขาเธอเป็นสาวหุ่นด ีและการที่มสีาวหุ่นดมีากอด

รดัเช่นนี้ท้าทายการตอบสนองจากร่างกายผู้ชายไม่น้อย แต่เขาเลอืก

ใช้สตนิ�าหน้าฮอร์โมนเสมอ

“เข้าไปคยุในร้านก่อนดกีว่า” มาโนชทั้งพยงุทั้งประคอง แทบ

จะต้องอุ้มอมราเข้าไป เพราะเธอเอาแต่กอดเขาแล้วร้องไห้ไม่หยุด  

ส่งผลต่อความอยากรู้อยากเหน็ของคนที่ผ่านไปผ่านมา

ร้านของมาโนชตั้งอยู่ในยูเนี่ยนมอลล์ใกล้กบัมหาวทิยาลยัชื่อดงั 

ค่าเช่าสถานที่อาจจะแพงอยู่บ้าง แต่เมื่อเทียบกับก�าลังซื้อของคน 

แถวนี้นบัว่าคุม้ค่า ประกอบกบัจดุขายของทางร้านไม่ได้มแีค่ขนมอร่อย 

เครื่องดื่มรสชาติดี แต่ยังมีเจ้าของร้านที่น่ากินยิ่งกว่า ผลก�าไรต่อวัน

จงึเกนิพอส�าหรบัการซื้อคอนโดมเินยีมใกล้ๆ ซึ่งสะดวกต่อการท�างาน 

ไม่ต้องโดนสายตากล่าวหาจากภมุรนิว่าเป็นก้างขวางคอ แต่มขี้อเสยี

กค็อืคอนโดมเินยีมแห่งเดยีวกนันั้นเป็นที่อยูข่องอมรา น้องสาวคนเลก็

และคนเดียวของเพื่อนสนิทด้วย อจลเพื่อนรักฝากฝังน้องสาวเอาไว้ 

เขาคงรู้สึกผิดถ้าจะปล่อยให้น้องสาวของเพื่อนร้องไห้อยู่ตรงนี้โดยไม่

สนใจไยดี

ตอนนี้ใกล้จะสามทุ่มแล้ว ร้านของเขาปิดตอนสองทุ่ม ไม่นับ 

วันนี้ที่เป็นวันหยุดของร้าน ปกติมาโนชจะเปิดมู่ลี่กันแดดเพื่อให้คน 

ผ่านไปผ่านมาเห็นการตกแต่งด้านในเอาไว้ดึงดูดใจให้คนเข้ามาใช้

บริการ แต่เขาคิดว่าตอนนี้ที่คนจ้องมองเข้ามาคงไม่ใช่เพราะร้านที่

ตกแต่งสไตล์วินเทจ มีตุ๊กตาและของน่ารักที่เขาสะสมไว้เต็มไปหมด 
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แต่น่าจะเป็นเพราะผู้หญิงที่ร้องไห้โฮเกาะกอดเขาไม่ปล่อย ขนาด 

เขาเดินไปดึงเชือกปิดมู่ลี่ เธอยังเกาะติดเขาราวกับลูกหมีโคอาล่า ที่

จริงโคอาล่าไม่ใช่หมี มันเป็นตัวพอสซัม แต่มันเกาะหลังแม่มันแน่น 

คล้ายอมราที่กอดเอวแล้วพยายามซกุหน้าเข้าไปร้องไห้ในอกเขาอย่าง

เตม็ที่

“กินอะไรก่อนไหม” เขาพยายามหาข้ออ้างเพื่อจะได้แยกห่าง

จากเธอสกัพกั แต่กลายเป็นเปิดช่องให้เธอเรยีกร้อง

“อี๊ดอยากกนิเหล้า” อมราบอกต่อก่อนมาโนชจะปฏเิสธ “พี่โน้ต

มพีวกเหล้าส�าหรบัท�าอาหารเกบ็เอาไว้ในร้านเยอะ อี๊ดจ�าได้”

มันก็แค่พวกไวน์กับเหล้ารัม แต่ถ้าท�าให้อมราเลิกกอดเขาไม่

ปล่อย มาโนชคดิว่ามนัคุ้มค่ากบัการไม่มขีองไปท�าเมนูพเิศษสกัพกั

เมื่อเรอืนร่างกลมกลงึน่ากอดผละออกห่าง ส่วนที่เป็นผู้ชายใน

ตวัมาโนชรู้สกึเสยีดายหน่อยๆ แต่ส่วนใหญ่เขาโล่งใจมากกว่า ยิ่งเมื่อ

เหน็ใบหน้าที่ปกตแิต่งแต้มเครื่องส�าอางอย่างประณตีของอมราเละเทะ

ด้วยคราบน�้าตา เขายิ่งรูส้กึว่าควรเอาเวลาที่คดิว่อกแว่กมาหาค�าตอบ

ว่าท�าไมน้องสาวของเพื่อนถงึได้วิ่งมาขอการปลอบโยนถงึที่นี่

“ท�าไมมาที่ร้านนี้ล่ะ” มาโนชคิดจะถามอ้อมๆ แทนที่จะถาม

ตรงๆ ว่าเธออกหกัได้ยงัไง ไม่นกึว่าจะจี้ใจด�าอมราเข้าไปเตม็ๆ

“อี๊ดแอบสะกดรอยแฟน เขาแอบมาควงกบันกัศกึษาที่นี่” กล่าว

จบเธอก็ปล่อยโฮแล้วท�าท่าจะโผมากอดเขาอีกรอบ แต่ติดขวดไวน์ที่

เขาเพิ่งเอาออกมาจากตูเ้ยน็ เธอเลยแย่งมนัมาแล้วใช้เครื่องมอืจากมอื

อกีข้างของเขาดงึจกุออกอย่างคล่องแคล่ว ก่อนจะกระดกเหมอืนไวน์

เป็นน�้าเปล่า

“แน่ใจเหรอว่าไม่ได้เข้าใจผดิ” เป็นอกีครั้งที่มาโนชถามค�าถามผดิ
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“แน่ใจสพิี่โน้ต อี๊ดไม่ได้โง่นะ ก่อนจะมานี่อี๊ดตั้งโปรแกรมสะกด

รอยเขามานานแล้ว”

ถงึขั้นตั้งโปรแกรมสะกดรอยกน่็าจะไม่พลาด แต่ยิ่งฟังอมราขดุ

ความเลวร้ายของแฟนหนุ่มออกมามากเท่าไร มาโนชก็ยิ่งไม่แน่ใจว่า

เขาควรจะสงสารฝ่ายไหนด ี

อมราท�างานเป็นหัวหน้าฝ่ายประสานงานให้หน่วยงานทาง

ราชการแห่งหนึ่ง ด้วยเนื้อหางานต้องเดินทางไปมาระหว่างกรุงเทพฯ 

กับต่างจังหวัด เพื่อความสะดวกเธอจึงเชี่ยวชาญการใช้งานระบบ

เนต็เวริ์กและการสั่งงานโปรแกรมต่างๆ ผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ จะได้

ติดตามว่างานด�าเนินไปตามแผนหรือไม่ คนหรือสิ่งของที่ต้องการไป

ถงึจดุนดัหมายหรอืยงั มนัคงจะดกีว่านี้ถ้าเธอไม่เอาความช�านาญทาง

ด้านวชิาชพีมาใช้กบัคนรกั

ไม่แค่ลอบสบืข่าวจากคนรอบข้างเขาเป็นระยะ อมรายงัแอบลง

ซอฟต์แวร์เพื่อตรวจจบัการเดนิทางของเขาด้วย มกีระทั่งการตรวจเชก็

ข้อมูลในโทรศพัท์มอืถอืกบัโน้ตบุ๊กส่วนตวัยามเขาเผลอ 

“ไม่มผีูช้ายคนไหนชอบผู้หญงิที่จ้องแต่จะจบัผดิหรอก” มาโนช

อดที่จะต�าหนไิม่ได้ เขาเป็นเพื่อนกบัพี่ชายของอมรา แล้วอจลกฝ็ากฝัง

น้องสาวเอาไว้ เท่ากบัเธอเป็นน้องของเขากลายๆ 

“พี่โน้ตเข้าข้างผู้ชายด้วยกนัเหรอ!” อมราสลบัโหมดจากสะอื้น

มาถามเสยีงแขง็ 

มาโนชที่ก�าลังสวมบทบาทพี่ชายถึงกับผงะ “ก็ไม่เชิงอย่างนั้น 

พี่ก็แค่อยากให้อี๊ดมองต่างมุม” แล้วเขาก็ควรย้ายตัวเองไปอยู่คนละ

มุมกับเธอด้วย เท่าที่รู้เธอเป็นพวกชอบใช้ก�าลังคนหนึ่ง เขาอาจจะ 

ตวัใหญ่ แต่ไม่สนัทดัต่อยตกีบัใคร



วาณี  43

“อี๊ดรู้ว่าท�าเกินไป แต่พี่โน้ตต้องดูด้วยว่าเจมเป็นคนยังไง เขา

ชอบท�าให้อี๊ดระแวงอยู่เรื่อย พอไม่ยอมมอีะไรด้วย เขากช็อบพูดว่ามี

ผู้หญงิเตม็ใจนอนกบัเขาเยอะแยะไป”

ฟังดูแล้วไม่น่าจะเป็นผู้ชายประเภทที่ควรจะคบหาอย่างจริงจัง 

มาโนชคนัปากอยากจะถามอมราว่าเธอไปคบผูช้ายประเภทนี้ท�าไม แต่

เกรงใจอารมณ์ร้ายๆ ของเธอจนยั้งปากเอาไว้ แล้วฟังเธอพร�่าบ่นถึง

จามร อดตีแฟนที่นอกจากค�าว่าเลวแล้วไม่มคี�าอื่นส�าหรบัใช้บรรยาย

คณุสมบตัอิกีต่อไป 

จามรเป็นพวกสารเลวเห็นแก่ตัวที่ชอบเอาความคิดของตนเป็น

ใหญ่ ชอบเป็นคนส�าคัญ ถ้าไม่พอใจก็จะยั่วยุให้แฟนหึงหวงเพื่อยก

ระดบัอโีก้ของตนเอง ที่หนกัหนาสดุกค็อืเขามทีศันคตว่ิาผูห้ญงิเป็นวตัถุ

ทางเพศ และแฟนสาวควรตอบสนองในเรื่องนี้

“ส�าหรบัอี๊ด คนเราคบกนัมนัไม่จ�าเป็นต้องมเีรื่องอย่างว่าเสมอ

ไปก็ได้ แต่เจมบอกว่าผู้ชายไม่เหมือนผู้หญิง ถ้าไม่มีเซ็กซ์กันจะเป็น

แฟนกนัได้ยงัไง”

เซ็กซ์ถือเป็นเรื่องส�าคัญอันดับต้นๆ ส�าหรับมาโนชเช่นกัน แต่

เขาจะไม่เข้าข้างจามรในช่วงที่อมราก�าลงัเกรี้ยวกราดอยากขบหวัใคร

สกัคน

“พอเขาตื๊อมากๆ อี๊ดก็โอเค อี๊ดให้ได้แค่ซอฟต์เซ็กซ์เท่านั้น 

นะ”

เรื่องชกัจะลงลกึเกนิไปแล้ว มาโนชอ้าปากจะห้ามอมราเล่าต่อ 

แต่เธอดื่มไวน์ขวดที่สองจนหมด แล้วคว้าเหล้ารัมมากระดกต่อ สิบ

นาทเีธอก�าจดัแอลกอฮอล์หมดไปเกอืบสามขวด ท�าให้เขาอ้าปากค้าง

เลยทเีดยีว เลยลมืห้ามไม่ให้เธอเจาะลกึชวีติรกัของตน
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“อี๊ดว่าอี๊ดกศ็กึษาเรื่องพวกนี้ดแีล้วนะ แรกๆ กไ็ม่ค่อยถนดัเท่าไร

หรอก พี่โน้ตคงไม่รู้ว่าการออรลัเซก็ซ์ให้ผู้ชายมนัยากแค่ไหน” เธอหรี่

ตามองเขาด้วยความสงสยั ขาดกแ็ต่ถามออกมาตรงๆ ว่าเขาเคยท�าให้

ผู้ชายคนไหนหรอืเปล่า

ขนาดอยู่ในช่วงกระอักกระอ่วน มาโนชยังอดกลอกตามองบน

ใส่อมราไม่ได้ หลังจากรู้จักกันมาหลายปี เธอยังคงสงสัยในรสนิยม

ทางเพศของเขาอยูเ่ลย แต่เรื่องนี้เขากต้็องโทษตวัเองเหมอืนกนัที่ชอบ

อะไรน่ารกัหวานแหวว สมยัจบใหม่ๆ ไปหาประสบการณ์ชวีติด้วยการ

ท�างานเป็นเชฟบนเรอืส�าราญ เขามงีานอดเิรกสะสมตุก๊ตาจากนานาชาต ิ

แล้วความผิดพลาดใหญ่หลวงของเขาก็คือถามเธอว่าควรจะหาซื้อ

เสื้อผ้าของตุก๊ตาเจ้าหญงิจากที่ไหนด ีเขาอยากให้บรรดาเจ้าหญงิของ

เขามเีสื้อผ้าหลากหลาย ซึ่งรสนยิมชอบเล่นตุก๊ตาแบบนี้ท�าให้เขาคล้าย

ชะนมีากกว่าหมคีวาย

เมื่ออจลมาเล่าตดิตลกให้ฟังว่าอมราคดิว่าเขาเป็นเกย์ที่คบหญงิ

บงัหน้า มาโนชกป็ฏวิตักิารแต่งตวัของตนด้วยการไว้ผมยาว ไว้หนวด

เคราเต็มหน้า เปลี่ยนจากผู้ชายสะอาดสะอ้านเป็นพ่อหนุ่มฮาร์ดร็อก 

ผลกค็อือมรายงัคงคดิว่าเขาแอ๊บแมน ส่วนแฟนสาวทนแฟชั่นลงุๆ ไม่

ไหว ขอเลกิกบัเขาไป

“พี่โน้ตไม่เชื่อเหรอว่าอี๊ดออรัลเซ็กซ์เก่ง” อมราขัดจังหวะการ

หวนค�านงึถงึอดตีอนัไม่น่าจดจ�าของมาโนช

“พี่ไม่ได้ว่าอย่างนั้น” น่าเสยีดายที่เขาท�าให้เธอกระตอืรอืร้นใน

การโอ้อวดว่าตวัเองเก่งกาจแค่ไหน

“จะบอกให้นะ เพื่อฝึกซ้อมอี๊ดลงทนุซื้อดลิโด้ไซซ์ยโุรปมาลองดู

เลย ขนาดแปดนิ้วอี๊ดกลนืลงไปได้สบายๆ ของเจมแค่สี่นิ้วเอง กระจอก” 
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เธอจบประโยคด้วยการกระดกเหล้ารัมจนหมดขวด ซึ่งท�าให้มาโนช 

เพิ่งนกึได้ว่าอจลเคยเล่าให้ฟังว่าอมราคออ่อน

“พี่ว่าอี๊ดพอก่อนเถอะนะ” ควรจะหยดุทั้งดื่มและเล่าเรื่องก่อน

เขาจะประสาทเสยีไปมากกว่านี้

“ท�าไมล่ะ เดี๋ยวอี๊ดซื้อมาใช้ให้กไ็ด้” 

อย่างน้อยอมราก็เข้าใจการห้ามปรามของมาโนชครึ่งหนึ่ง แต่

เขาเสยีใจที่เธอดนัเข้าใจอกีครึ่งที่เขาห้ามปรามแบบไม่กระจ่างนกั 

“หรอืว่าพี่โน้ตไม่พอใจที่อี๊ดเล่าเรื่องเจม”

ไม่มีผู้ชายแท้ๆ คนไหนหรอกที่ชอบให้ผู้หญิงมาเล่าถึงเรื่อง 

บนเตยีงกบัผู้ชายอกีคนให้เขาฟัง ยกเว้นพวกมอีาการทางจติ มาโนช 

ก�าลงัจะแจกแจงเมื่ออมราขยายความในสิ่งที่เธอเข้าใจผดิต่อ

“อย่าคิดมากน่า อี๊ดเข้าใจ อี๊ดศึกษามาแล้วว่าผู้ชายไทยไซซ์

มาตรฐานกป็ระมาณแค่นั้นแหละ พี่โน้ตไม่ต้องคดิมาก” 

การที่เธอย�้าเรื่องเหล่านี้ไม่หยดุท�าให้เขาลมืนกึถงึความจรงิบาง

อย่างไป คนท�าจรงิไม่พูดเยอะ

มาโนชพดูไม่ออกบอกไม่ถูก อยากจะงดัไซซ์ยโุรปของตนเองให้

อมราดูชดัๆ แต่นี่มนัในร้านอาหารของเขา และชายหนุ่มไม่นยิมฉวย

โอกาสกบัผู้หญงิเมา โดยเฉพาะกบัน้องสาวเพื่อน

“ไม่ต้องพูดอะไรแล้ว เหล้าในร้านมแีค่นี้ กลบักนัเถอะ”

ยูเนี่ยนมอลล์เปิดถงึสี่ทุ่ม เจ้าของร้านภายในมอลล์อยู่ได้จนถงึ

สี่ทุ่มครึ่ง ตอนนี้ใกล้ได้เวลาปิดประตูส�าหรับเข้าออกแล้ว มาโนชไม่

อยากจะตอบค�าถามพนักงานรักษาความปลอดภัยว่าท�าไมเขาถึงนั่ง

อยู่ในร้านที่ปิดประตูกับมู่ลี่มิดชิดกับผู้หญิงที่เมาแล้วอยากจะเล่าแต่

เรื่องเซก็ซ์
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“กลบักไ็ด้ อี๊ดจะไปดื่มต่อที่ห้อง” 

ฟังแล้วไม่ใช่เรื่องดเีท่าไรนกั แต่ไม่ใช่สทิธิ์ของเขาที่จะห้ามปราม

มาโนชดใีจที่วนันี้เขาเอารถมาแทนที่จะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดนิมาตาม

ปกต ิเพราะเขาคงไม่รูจ้ะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนตอนอมราพร�่าด่าแฟนหนุม่ 

ตั้งแต่การนอกใจไปถึงการออรัลเซ็กซ์ที่เขาอยากให้เธอเป็นคนลงมือ

ฝ่ายเดยีว

แต่เขาเสยีใจเป็นอย่างมากที่เมื่อไปถงึคอนโดมเินยีม เขาดนัส่ง

เธอเข้าห้องพกัแล้วไม่เดนิหนอีอกมาทนัททีี่มโีอกาส 

หลบหนีจากน�้าผึ้งที่คิดจะกินหมีส�าเร็จ มหรรณพก็เข้า 

ถ�้าจ�าศลี หรอืในที่นี้กค็อืเข้าห้องปิดประตูลงกลอนป้องกนัภมุรนิตาม

มาพูดอะไรให้เขาไขว้เขว ระหว่างเรยีบเรยีงสมองว่าอดตีเดก็หญงิตวั

น้อยที่เขาเคยอุ้มได้ด้วยมอืข้างเดยีวมเีจตนาอะไรกนัแน่ เขามเีวลาไม่

ถงึชั่วโมงก่อนจะต้องลงไปข้างล่าง เนื่องจากมกีฎซึ่งไม่ได้บญัญตัเิป็น

ลายลักษณ์อักษรว่าเขาต้องเดินไปส่งภุมรินให้ถึงบ้านอย่างปลอดภัย

ทกุคนื

เขาท�าตัวเหมือนพ่อจริงๆ มหรรณพอดถอนใจใส่ตัวเองไม่ได้ 

นอกจากสองปีที่เขาไปเป็นทหาร เขามอบความเอาใจใส่แบบเดยีวกบั

ที่พ่อมอบให้ลกูแก่ภมุรนิตลอดมา ความจรงิสาเหตหุลกัที่เขาเอาใจใส่

เธอผดิปกตกิเ็พราะสองปีที่เขาไปเป็นทหาร

เสยีงเรยีกเข้าของโทรศพัท์มอืถอืขดัจงัหวะความคดิของมหรรณพ 

แต่พอเห็นรายชื่อผู้ติดต่อ เขาก็อยากจะเอามันฟาดหัวตัวเองให้สลบ 

เพราะมาจากคนที่มสี่วนร่วมอย่างยิ่งกบัเหตกุารณ์ในตอนนั้น

“สวสัดรีนิ” นอกจากทกัทายอย่างสภุาพ มหรรณพไม่รู้จะกล่าว
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อะไรกบัอดตีภรรยาด ีแม้ในใจจะสงสยัอย่างยิ่งว่าเหตใุดเธอถงึตดิต่อ

มาหลงัจากไม่ได้คยุกนัอย่างจรงิจงัเลยตลอดเจด็ปีที่หย่าร้าง อนัที่จรงิ

หลายปีหลงัเขาไม่ได้คยุกบัเธอเลย

“พี่น�้าสบายดไีหมคะ” ลดารนิกท็กัทายตามมาตรฐานเช่นกนั 

หลงัจากตอบค�าถามนี้ มหรรณพกเ็ป็นฝ่ายถามบ้าง ทั้งสองคน

สอบถามเรื่องทั่วไปจากอีกฝ่ายครู่หนึ่ง ก่อนชายหนุ่มจะตัดสินใจ 

เข้าเรื่อง

“รนิโทร. มานี่มอีะไรหรอืเปล่า” เขาไม่รู้ว่าเสยีมารยาทหรอืไม่

ที่ถามตรงๆ แต่รู้สึกแปลกๆ ที่จะต้องมาคาดเดาว่าอดีตภรรยาที่จบ 

กนัไปไม่ค่อยดนีกัโทร. มาท�าไม

ก่อนแต่งงานกบัลดารนิ มหรรณพคบหากบัเธอเพยีงหนึ่งปี ไม่

มากพอส�าหรับการตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ซึ่งพิสูจน์ได้จากการที่ 

ทั้งสองหย่าร้างกันในสามปีต่อมา เขาเคยคิดว่ารู้จักเธอดี อย่างน้อย

เธอก็ไม่จู้จี้กับนิสัยส่วนตัวของเขา รับได้กับการที่เขาจะเข้าฝึกทหาร

เกณฑ์แล้วขอให้เธอมาคอยดูแลบ้าน เขาเองก็ชอบนิสัยสบายๆ เข้า

กบัคนง่ายของเธอ และชอบที่เธอไม่พยายามจะเปลี่ยนแปลงเขา ขนาด

เขาไว้ผมยาว หนวดเครารงุรงั เธอกไ็ม่เคยบงัคบัให้เขาไปใช้บรกิารร้าน

เสรมิสวยที่เธอท�างานสกัครั้ง ทั้งสองคงไปกนัได้ดถ้ีาไม่มาพบทหีลงัว่า

มหีลายอย่างที่ท�าให้ทั้งสองไปกนัไม่ได้ หนึ่งในนั้นคอืภมุรนิ

“เมื่อเช้ารนิเจอน�้าผึ้ง” 

ค�าตอบของลดารนิน่าตกใจยิ่งกว่าเธอโทร. มาชวนมหรรณพให้

ไปท�าธรุกจิเสรมิความงามร่วมกนัเสยีอกี

“ทะเลาะกนัหรอืเปล่า” เขาหลดุปากถามไปโดยไม่ทนัคดิ

“ถ้าเราทะเลาะกัน พี่น�้าจะเข้าข้างใครคะ” เธอถามเจือเสียง
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หวัเราะ แต่เขาได้ยนิความเครยีดแฝงอยู่ในนั้น

“พี่ขอโทษ” มหรรณพท�าได้แค่เอ่ยค�าพูดเดิมที่เคยกล่าวกับ 

ลดารนิเมื่อเจด็ปีก่อน ตอนทั้งสองพบว่าการแต่งงานเข้าสู่ทางตนั

“ไม่เป็นไรค่ะ รนิเข้าใจ พี่น�้าไม่ต้องคดิมาก” เธอยงัเป็นผู้หญงิ

ใจกว้างคนเดมิที่เขาเคยรู้จกั แม้เขาจะรู้ว่านั่นเป็นการเสแสร้งกต็าม

“เราไม่ได้เจอกนันานแล้ว ไปกนิข้าวด้วยกนัดไีหม” มหรรณพ

เอ่ยค�าชวนนี้ตามมารยาท แต่ถ้าลดารนิจะตอบรบั เขากไ็ม่ล�าบากใจ 

“ดเีลยค่ะ รนิกอ็ยากเจอพี่น�้าเหมอืนกนั แต่จะรบกวนพี่น�้ากบั

แฟนหรอืเปล่า” เป็นค�าถามเจาะลกึแบบอ้อมๆ ที่เขาตอบได้

“ไม่รบกวนพี่หรอก แล้วพี่กไ็ม่ได้คบใคร รนิล่ะ มแีฟนหรอืยงั” 

เขาเกือบหลุดปากถามว่าเธอแต่งงานใหม่หรือยัง แต่เปลี่ยนทันก่อน

จะสะกดิแผลเก่าระหว่างทั้งคู่

“ไม่มเีหมอืนกนัค่ะ ความจรงิแล้วรนิ...”

“ลงุน�้าคะ น�้าผึ้งจะกลบับ้านแล้ว” 

เสียงเรียกของภุมรินขัดจังหวะค�าพูดที่ก�าลังจะเอ่ยของลดาริน 

มหรรณพเดาได้ว่าปลายสายคงได้ยนิเสยีงจากฝั่งนี้ถงึได้เงยีบไป

“พี่ไปธรุะแป๊บนะ เดี๋ยวโทร. กลบั” 

มหรรณพได้ยนิแว่วๆ ว่าลดารนิตอบรบั เขาเอาโทรศพัท์มอืถอื

ใส่กระเป๋ากางเกงขาสั้น ก่อนจะไปท�าหน้าที่ผู้ดูแล ส่งภมุรนิถงึประตู

บ้าน เพื่อจะดูรอบๆ ว่าบ้านของเธอเรียบร้อยปลอดภัยหรือไม่ ทั้งที่

บ้านสองหลังห่างกันแค่รั้วกั้น และเธอตะโกนเรียกเขาได้หากมีเหตุ

ฉกุเฉนิ
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“วันนี้น�้าผึ้งเจอป้ารินด้วยค่ะ” 

ก่อนจะเดนิถงึประตหูน้าบ้าน ภมุรนิกห็นัมาบอกเรื่องที่มหรรณพ

รู้อยู่แล้ว เขาไม่ได้แสร้งท�าเป็นไม่รู้ แต่ก็ไม่บอกว่าลดารินเพิ่งจะโทร. 

มาหาเขาเมื่อครู่

“ไปเจอกันบนสถานีรถไฟฟ้า ป้ารินถามถึงลุงน�้าด้วย” เธอไม่

พดูอะไรเกี่ยวกบัการนิ่งเงยีบของเขา แต่ขยายความว่าไปเจอกนัที่ไหน 

อย่างไร มหาวิทยาลัยของภุมรินกับที่ท�างานใหม่ของลดารินมีจุดตัด

บนเส้นทางสายรถไฟฟ้า ซึ่งอยูไ่ม่ห่างจากยเูนี่ยนมอลล์อนัเป็นที่ตั้งร้าน

ของมาโนชเท่าไร น่าแปลกที่ทั้งคู่ไม่เคยเจอกนัมาก่อนหน้านี้

ลดารนิอายนุ้อยกว่ามหรรณพสองปี ภมุรนิเรยีกเธอว่าป้าเพราะ

เป็นอดีตภรรยาของลุงข้างบ้าน แต่ระหว่างทั้งคู่ไม่ได้มีความสัมพันธ์

อนัดตี่อกนั และต้นเหตกุเ็กดิจากลงุข้างบ้าน

“คยุกนัได้แบบนี้ไม่ตดิใจเรื่องเมื่อเจด็ปีก่อนแล้วใช่ไหม” มหรร-

ณพถามทั้งที่เขาเองเป็นคนตดิใจเหตกุารณ์ในอดตียิ่งกว่าใคร

“ผ่านมาตั้งนานแล้ว น�้าผึ้งไม่โกรธป้ารนิแล้วค่ะ” เธอท�าท่าทาง

เหมือนผู้ใหญ่ใจกว้าง น่ารักจนเขาอดยิ้มแล้วเอื้อมมือไปขยี้ผมเธอ 

ไม่ได้ แล้วหวัเราะเมื่อภมุรนิเบี่ยงศรีษะหน ีบ่นพมึพ�าเรื่องที่มหรรณพ

ชอบปฏบิตัติ่อเธอเหมอืนเธอเป็นเดก็เลก็ๆ

“เดก็น้อยของลงุโตแล้วสนิะ ลงุดใีจจรงิๆ” เขาไม่ได้โกหก เพยีง

แต่เหตุผลที่เขายินดีก็คือการที่เธอสามารถก้าวผ่านเรื่องร้ายในอดีต 

มาได้ จนไม่ติดใจอะไรกับการพบหน้าหนึ่งในคนที่อยู่ร่วมเหตุการณ์

นั้น

“ป้ารนิยงัถามอ้อมๆ ด้วยนะคะว่าลงุน�้าแต่งงานใหม่หรอืยงั แต่

น�้าผึ้งไม่ได้บอกว่าลงุน�้าไม่มแีฟนมาหลายปีแล้ว อยูแ่ต่บ้านเหมอืนหมี
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จ�าศลี”

ถงึพฤตกิรรมของเขาจะเป็นอย่างนั้นจรงิ มหรรณพกอ็ดเขนิอาย

ไม่ได้ เขาโตป่านนี้ แต่ชีวิตรักของเขากลับอยู่ในสายตาเด็กข้างบ้าน

ตลอดเวลา อาจเพราะเขารู้สึกไม่ดีอย่างหาเหตุผลไม่ได้ถ้าจะให้เธอ

พบหน้าผูห้ญงิซึ่งเป็นคูค่วงชั่วคราวของเขา ซึ่งเขากไ็ม่เข้าใจเหมอืนกนั

ว่าท�าไมต้องแอบคบแอบเลกิ แล้วหลงัจากรายล่าสดุเขากอ็ยู่เป็นโสด

ราวหมจี�าศลีอย่างที่เธอว่ามาเป็นปีแล้ว

“ช่างลงุเถอะน่า น�้าผึ้งเอาเวลาไปตั้งใจเรยีนเถอะ” มหรรณพ

กล่าวประโยคหลังเพราะรู้สึกว่าภุมรินยังเด็กเกินไปที่จะมาสนใจเรื่อง

ความรกั เขาอยากให้เธอไม่ยุ่งเกี่ยวกบัเรื่องนี้ไปอกีสกัสบิปี เขาจะได้

มั่นใจว่าเธอโตแล้วจรงิๆ

“ลุงน�้าเพิ่งจะพูดไปเองนะคะว่าน�้าผึ้งอายุจะครบยี่สิบแล้ว จะ

บรรลนุติภิาวะแล้ว ท�าไมน�้าผึ้งจะพูดเรื่องแฟนกบัลงุน�้าไม่ได้” 

ไม่รูท้�าไมเมื่อเธอย�้าเรื่องนี้บ่อยๆ เขาถงึรูส้กึรบัมอืไม่ถกู ไม่แน่ใจ

ว่าควรปฏบิตัติ่อเธอเหมอืนผู้ใหญ่คนหนึ่ง หรอืท�าตวัเป็นคนแก่กว่าที่

ปกป้องเธอแบบพ่อดแูลลกูอย่างที่ผ่านมา ถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาคงดเุธอ

ไปแล้วว่าท�าตวัแก่แดด แต่เพราะเขาพดูเองว่าเธอใกล้จะบรรลนุติภิาวะ 

การท�าเหมอืนเธอเป็นเดก็ห้าขวบจงึไม่ใช่เรื่องเหมาะสมเท่าไร

“ลงุน�้าจะเอาเบอร์ป้ารนิไหมคะ” 

ภมุรนิไม่ได้แสดงท่าทอีะไร แต่มหรรณพรู้โดยสญัชาตญาณว่า

หากเขาขอเบอร์อดตีภรรยาจากเธอต้องมคีนงอแง

“ไม่ต้องหรอก” เขารู้สึกร้อนตัวนิดๆ เมื่อเห็นเธอยิ้มเพราะค�า

ปฏเิสธของเขา เพื่อไม่ให้เธอมาโวยวายภายหลงัว่าเขาปิดบงั มหรรณพ

เลยบอกความจรงิออกไป
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“ลงุมเีบอร์รนิอยู่แล้ว” 

ใบหน้าเล็กเหมือนตุ๊กตาบูดบึ้งตามคาด ทั้งที่การกระท�าของ

ภมุรนิเป็นเหมอืนเดก็เอาแต่ใจ ทว่ามหรรณพยงัมองว่ามนัน่ารกั แล้ว

กล่าวเอาใจ

“จะหน้างอท�าไม เดี๋ยวโตไปไม่สวยหรอก” เป็นอกีครั้งที่มหรรณพ

รู้สกึเหมอืนตวัเองเป็นชายแก่ที่ชอบล่อลวงเดก็

“รอโตรวดเดยีวตอนอายยุี่สบิแล้วแต่งงานเลยกไ็ด้ค่ะ”

ค�าพูดของภมุรนิท�าให้มหรรณพอยากจะเผ่นหนอีกีแล้ว แต่เขา

ต้องรอจนเข้าไปดูว่าบ้านของเธอปลอดภยัไม่มใีครมาวุ่นวาย ก่อนจะ

หนกีลบับ้านตนเองได้ 

หนุม่ใหญ่ใจอ่อนได้แต่ทอดถอนใจเพราะอารมณ์ของตนที่แกว่ง

ไปแกว่งมาเพยีงเพราะค�าพูดของเดก็สาวคราวหลาน ขณะเดยีวกนัก็

รู้สึกว่าโทรศัพท์มือถือที่ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงส่งความร้อนผิดปกติ

ออกมา 

เมื่อเดินถอยห่างออกจากหน้าประตูบ้านภุมริน มหรรณพซึ่ง

สงัหรณ์ใจในทางร้ายกร็บีหยบิมอืถอืออกมาตรวจดู พบว่าตลอดเวลา

ลดารินไม่ได้วางสาย เขาลองเอามันมาแนบหูแล้วกล่าวฮัลโหลเบาๆ 

ไม่นกึว่าอกีด้านจะตอบกลบัมาด้วยค�าถาม

“ยงัดูแลน�้าผึ้งเหมอืนเดมิเหรอคะ”

เป็นค�าถามที่มหรรณพไม่รู้จะตอบอย่างไรดี หน�าซ�้ายังไม่รู้จะ

กล่าวต�าหนิลดารินดีหรือไม่ที่ถือโอกาสฟังการสนทนาระหว่างเขากับ

ภมุรนิ

“ที่พี่น�้าถามรนิว่าโทร. หาพี่น�้าท�าไม” อยู่ๆ ลดารนิกห็วนกลบั

ไปหาบทสนทนาที่ผ่านมาหลายนาท ีจนมหรรณพเองยงัลมืไปแล้ว
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“ออื...รนิโทร. มาหาพี่ท�าไมเหรอ”

“รนิแค่อยากจะบอกพี่น�้า ว่ารนิยงัไม่มใีคร”

ประโยคบอกเล่าของเธอท�าให้บรรยากาศรอบตัวเขาหนักอึ้ง 

มหรรณพไม่ใช่คนถนดัตอบโต้ด้วยวาจา จงึปล่อยเวลาผ่านไปกบัค�าพดู

เกนิคาดของลดารนิ

“ในเมื่อพี่น�้ากไ็ม่มใีคร เรากลบัมาคบกนัได้ไหมคะ”
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จะมใีครโชคร้ายเหมือนเขาอีก มาโนชถามฟ้า ถามดนิ แล้ว 

กถ็ามตวัเอง แต่เขาคงถามอมราไม่ได้ เพราะเธอเมาโดยสมบรูณ์แบบ

ไปแล้ว เขาเองกเ็ช่นกนั จะว่าไปเขานกึได้อย่างล่าช้าว่าการนั่งดื่มเป็น

เพื่อนเธอหวังจะชะลอความเร็วในการดื่มเป็นเรื่องผิด เพราะเขาก็

คออ่อนไม่แพ้เธอ ตอนนี้เลยได้แต่นั่งมนึ ดูคนอกหกัท�าตวับ้าๆ บอๆ 

เมาแล้วพร�่าร�าพันตามด้วยร้องเพลงเศร้า ทว่าจบด้วยการเปิดเพลง

แดนซ์ได้อย่างไรกส็ดุรู้

ชายหนุ่มพยายามตั้งสติ ระลึกให้ออกว่าเขาเข้ามาอยู่ในห้อง

ของเธอได้อย่างไร แต่แอลกอฮอล์ในเลอืดชวนให้สมองไขว้เขว ไม่นบั

ผูห้ญงิที่เต้นยกัย้ายส่ายเอวตรงหน้า ท่าเต้นของเธอดบู้าๆ แต่ที่บ้ากว่า

คือเขาดันชอบ แล้วลุกโซเซเต้นไปกับเธอด้วย พลาดหัวทิ่มหัวต�าไป

หลายรอบ โดนเธอเหยยีบเท้าไปกห็ลายท ี

อนุสติเตือนมาโนชว่าอย่าเสียงดังมากเดี๋ยวห้องข้างล่างจะขึ้น

มาด่า แต่เขานกึได้ว่าห้องข้างล่างเป็นของเขา เลยเต้นประกอบเพลง 

“I will survive” เป็นเพื่อนอมราได้อย่างสบายใจ แค่ต้องเตอืนให้เธอ

อย่าแหกปากร้องเพลง แล้วกค็อยจบัเอวเธอเอาไว้ดีๆ  ไม่ให้กระโดดไป 

4
เรื่องที่สมองไม่ได้สั่งการ



54  ลุงหมีมีรัก  My big bear

เพราะนอกจากเสยีงดงัแล้วมนัยงัท�าเขาเวยีนหวั สภาพของทั้งคูต่อนนี้

เหมอืนหมปีระคองกอรลิลา ไม่ช้ากล็้มคว�่าไปด้วยกนั

“เจ็บตรงไหนหรือเปล่าอี๊ด” มาโนชถามทั้งที่เขาพลิกตัวให้

ร่างกายล้มลงมาบนโซฟาเพื่อรองรบัตวัอมราเอาไว้ไม่ให้กระแทกพื้น 

“เจบ็ใจ ไม่น่าไปคบกบัไอ้เชี่ยนั่นเลย”

“...” เขาว่ามนัคนละเรื่องกนั แต่จะถอืสาอะไรกบัคนอกหกัแล้ว

เมาเหล้า

“พี่โน้ตคดิดูนะว่าอี๊ดท�าทกุอย่างเพื่อมนัขนาดไหน มนัอ้ะโคตร

เหน็แก่ตวัเลย อยากให้อี๊ดบรกิารให้ทกุอย่าง” เธอพดูพร้อมกบัพยายาม

ยนัตวัลกุขึ้นจากร่างของเขา แต่พลาดล้มลงมานอนบ่นอยูท่ี่เดมิ “แล้ว

มนัยงัมาพดูอกีว่าอี๊ดไม่ดพีอ วนันี้มนัพดูต่อหน้ากิ๊กมนัเลยนะว่าคบกบั

อี๊ดแล้วไม่โอเคเพราะอี๊ดไม่ยอมมนั คอยดนูะ อี๊ดจะไปฟ้องทางมหา’ลยั

ว่ามนัพูดว่ามไีรกบันกัศกึษา”

“เด็กเขาสมยอมนะ จะไปแจ้งทางมหา’ลัยได้เหรอ” มาโนช

พยายามสนใจเรื่องของคนอื่น ดีกว่าสนว่ามือของอมราไปอยู่จุดไหน

บนตวัเขาบ้าง

“ไม่รู้ละ ยอมไม่ยอมมันก็มีอะไรกับเด็ก มันเป็นอาจารย์นะ  

ยงัไงกผ็ดิ”

มาโนชส่งเสยีงอมืแสดงความเหน็ด้วย แล้วใช้สองมอืยกเอวของ

อมราขึ้น แต่แทนที่เธอจะโยกย้ายตวัเองไปข้างๆ กลบัมานั่งคร่อมอยู่

เหนอืเอวของเขา ชายหนุ่มตกใจและสงสยัว่าเธอท�าได้อย่างไร ในเมื่อ

เธอใส่กระโปรงทรงตรงเสมอเข่าที่ไม่เอื้อให้แหกแข้งแหกขา เขาเหลอืบ

ลงไปมองแล้วอยากจะควกัตาซกุซนของตนออกเมื่อเหน็ชดัๆ ว่าขอบ

กระโปรงของเธอเลื่อนขึ้นมาอยู่เกือบถึงเอว และตาของเขาก็อดที่จะ
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สอดส่ายเข้าไปตรงช่องว่างที่กระโปรงเปิดขึ้นตรงกลางไม่ได้

“พี่ว่าพี่กลบัห้องก่อนดกีว่า” แต่ร่างกายของเขาดนันอนแขง็ทื่อ

อยู่ตรงนี้

“ท�าไมล่ะ อยู่เป็นเพื่อนกนัก่อนส”ิ เธอขยุ้มสองมอืลงมาบนอก

ของเขา ไม่รู้เลยว่าตรงนั้นเป็นส่วนอ่อนไหวของหนุ่มหม ี ซึ่งส่งผลต่อ

บางส่วนที่อ่อนไหวกว่า และมกัมปีฏกิริยิาตอบสนองอตัโนมตัิ

เขาคาดหวงัว่าเธอจะไม่รู้ ไม่สนใจ แต่มาโนชหลอกใครกนั คน

ที่นั่งคร่อมอยูเ่หนอืตวัเขาคอือมรา ผูห้ญงิที่ไม่เคยปล่อยให้รายละเอยีด

ใดๆ เลด็ลอดสายตา

“อุ้ย อะไรทิ่มก้นอี๊ด” 

อมราเลกิคิ้วแสดงความแปลกใจ ก่อนจะก้มลงแทบจะจ่อหน้า

มาโนชแล้วส่งยิ้มล้อเลียน ซึ่งท�าให้สะโพกเธอถอยหลังไปเบียดบาง

อย่างให้มนัทิ่มก้นเธอมากขึ้น

“ลามกเหมอืนกนันะพี่โน้ต” เธอล้อเลยีนแบบชดิใกล้ ท�าให้ลม

หายใจร้อนๆ กระตุ้นใบหน้าของเขาให้ร้อนผ่าวแทบลกุไหม้

มอืสองข้างของมาโนชใหญ่พอจะผลกัอมรากระเดน็ แต่เขายก

ขึ้นมาปิดหน้าตัวเอง ถือคติไม่มองก็ไม่อับอายเพิ่ม เพราะเขาห้าม

ปฏกิริยิาทางกายไม่ได้เมื่อมหีญงิสาวมาขยบัยกุยกิอยู่บนตวัเขา เธอ

สนกุ แต่เขาก�าลงัจะตาย

“พี่โน้ตอยากรู้ไหมที่อี๊ดบอกว่าตัวเองเก่งเรื่องใช้มือกับปากน่ะ

เป็นยงัไง”

“ไม่อยาก” มาโนชกัดฟันตอบ เพราะจริงๆ ร่างกายของเขา

อยากรู้มาก

“คนโกหก มาๆ อี๊ดจะท�าให้ดูว่าที่เจมหาว่าแค่นี้ไม่พอ เขาก็
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โกหกเหมอืนกนั”

โกหกนั้นตายตกนรก แต่มาโนชยังไม่ทันตายเขาก็รู้สึกเหมือน

ตวัเองก�าลงัทวัร์นรก หรอือาจจะเป็นสวรรค์กไ็ด้ แล้วแต่อมราจะพาไป

ภมุรนิรูด้ว่ีาตนโกหกมหรรณพไม่แนบเนียน เธอไม่เพียงแต่ 

ไม่ยนิดหีากเขาจะขอเบอร์โทร. ของอดตีภรรยา เธอยงัไม่ชอบใจเป็น

อย่างยิ่งหากเขาจะไปพบหน้าคนที่เคยร่วมชวีติกบัเขา ถ้ามคีวามเป็น

ผู้ใหญ่มากกว่านี้เธอควรจะใช้เหตุผลมาต่อต้านอารมณ์หึงหวง ซึ่ง 

มอบให้ผู้ชายที่ไม่ได้มสีถานะเกี่ยวข้องกบัเธอ นอกจากคนข้างบ้านที่

ห่วงใยกนั แต่เธอไม่รงัเกยีจนสิยัแบบเดก็ๆ ของตนเอง แล้วเธอกเ็ชื่อ

สัญชาตญาณของผู้หญิงยามพบเจอกับสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายต่อ

ความสมัพนัธ์

เธอเคยวางแผนอนาคตเอาไว้ว่าหลงัจากอายคุรบยี่สบิปี เธอจะ

ไม่ปกปิดความรู้สกึที่มตี่อลงุข้างบ้านอกีต่อไป อนัที่จรงิภมุรนิเปิดเผย

มนัไปตั้งนานแล้ว เพยีงแต่มหรรณพเลอืกจะมองว่า มนัเป็นเพยีงความ

รูส้กึของเดก็คนหนึ่งที่ขาดพ่อแล้วมอบมนัให้แก่คนที่คอยดแูลมาตั้งแต่

เดก็ เธอรู้ว่าถ้ารกุหนกักว่านี้ เขาอาจจะต่อต้านมากกว่ายอมรบั ทว่า

เธอรอช้าไม่ได้เมื่อมคีนคดิจะยื่นมอืมาเป็นมอืที่สาม

หญิงสาวเตรียมตัวเข้านอนพร้อมวางแผนการไปด้วยว่าจะรุก

คบืเข้าไปในหวัใจของลงุหมข้ีางบ้านอย่างไรตอนมคีนโทร. เข้ามาพอดี

‘ป้ารนิ’ เป็นชื่อที่ภมุรนิใช้เมมเบอร์โทรศพัท์ลดารนิ แต่ในใจเธอ

เมมเอาไว้ว่า ‘ศตัรู’

“มอีะไรเหรอคะป้ารนิ” ภมุรนิทกัทายอย่างสภุาพ เพราะก่อน

จะประกาศตวัอย่างเป็นทางการว่าจะเป็นศตัรกูนั เธอไม่ควรเผยความ
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เป็นอร ิแม้ทั้งสองจะห่างไกลจากค�าว่าเป็นมติรต่อกนักต็าม

สบิปีก่อนไม่ใช่ ทกุวนันี้กไ็ม่ใช่ ภมุรนิยงัจ�าได้ว่าลดารนิเกอืบจะ

ท�าให้เธอตายทั้งเป็นยังไง ค�าว่าไม่รู้ ไม่ตั้งใจ ใช้เป็นข้ออ้างในการ

ปล่อยเด็กอายุสิบสองปีให้เผชิญชะตากรรมเลวร้ายไม่ได้ และยิ่งไม่

อาจโทษใครที่ชีวิตแต่งงานพังลงเพราะเธอไม่รักษาสัญญากับสามี 

ตวัเองที่จะคอยดูแลคนที่เขาห่วงใย

“ตะกี้ป้าโทร. หาพี่น�้าแล้วนะ” 

แค่ประโยคเกริ่นน�าก็ท�าให้คนฟังขมวดคิ้วได้แล้ว ภุมรินห้าม 

รมิฝีปากที่อยากจะตะโกนถามว่าโทร. หาคนของเธอท�าไมเอาไว้ แล้ว

นิ่งฟังต่อ แต่ลดารนิกลบัไม่ยอมพดูเรื่องที่เธออยากจะรู้ เปลี่ยนไปถาม

เรื่องเรยีน เรื่องต่างๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกนัเลย ก่อนจะวกกลบัมาพูดถงึ

มหรรณพอกีครั้ง

“ป้านดัพี่น�้ากนิข้าว ถ้าน�้าผึ้งว่างกม็าเจอกนันะ”

“ได้ค่ะ ไว้เจอกนันะคะ” ภมุรนิจะปฏเิสธได้อย่างไร 

หลงัจากวางสายเธออยากจะกรี๊ดๆๆ ดูเหมอืนว่าหลงัจากผ่าน

ไปเจด็ปี ศตัรขูองเธอจะกลบัมาใหม่พร้อมความร้ายกาจยิ่งขึ้น ซึ่งท�าให้

ภุมรินต้องปรับเปลี่ยนแผนเอาชนะใจมหรรณพให้ไวกว่าเดิม และ 

เรื่องเร่งด่วนกว่ากค็อืขดัขวางไม่ให้เขาหวนกลบัไปหาภรรยาเก่าที่สวม

หน้ากากนางฟ้า ทั้งที่ในใจเป็นนางปีศาจร้าย

อย่าปลุกปีศาจร้ายให้ตื่น น่าจะเป็นค�าเตือนที่มาโนชควร

มอบให้อมรา ก่อนเธอจะฉดุเขาออกห่างจากค�าว่าผดิชอบชั่วด ีหลาย

นาทกี่อนเขายงัพอจ�าได้บ้างว่าเธอเป็นน้องสาวเพื่อน แต่พอเธอเอื้อม

มือไปลูบคล�าน้องชายของเขา หมีหนุ่มที่ก�าลังเมาก็ลืมไปเลยว่าต้อง
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คอยปกป้องเธอจากสตัว์ร้ายเช่นเขา

มาโนชยังนอนบนโซฟาเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือเสื้อผ้าของเขา

เริ่มหลุดลุ่ย ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เขาจะควบคุมได้ แต่ที่ต้องควบคุมยิ่งกว่า

เสื้อผ้ากค็อืปฏกิริยิาทางกายของเขา ส�าหรบัผู้ชายวยัฉกรรจ์สขุภาพด ี

การควบคุมร่างกายส่วนล่างตั้งแต่เอวลงไป มาโนชท�าได้ดี ยกเว้น 

บางส่วนที่ไม่ได้ท�างานภายใต้การสั่งการของสมอง

หลงัปลดกระดมุเสื้อเชิ้ตของมาโนชจนหมด อมรากล็บูมอืลงไป

ตามกล้ามหน้าอก หน้าท้อง แล้วปลดเขม็ขดั ตามด้วยกระดมุกางเกง

ยนี ขณะนิ้วชี้ของเธอแตะไปตามร่องซปิ เขากห็ยดุมอืข้างนั้นเอาไว้

“อี๊ดเมาแล้ว พอเถอะ” มาโนชต้องดงึความยบัยั้งชั่งใจทั้งชวีติ

มาใช้เพื่อกล่าวประโยคนี้ แต่อมราไม่ให้ค่าความพยายามของเขาเลย

“ยังไม่พอค่ะ” อมราไม่พยายามดึงมือจากการเกาะกุม แต่

เคลื่อนตวัจากข้างโซฟาขึ้นมาบนฟกู แล้วทาบร่างเหนอืกายที่แขง็เกรง็

เพราะความตื่นตวั

“อย่าท�าแบบนี้” เขาปล่อยมอืเปลี่ยนเป็นจบับ่าทั้งสองข้างของ

เธอเอาไว้ เพื่อไม่ให้เคลื่อนไหวเปะปะท�าลายปราการแห่งการอดกลั้น

“อี๊ดไม่รู้หรอกว่า...” ก่อนมาโนชจะพูดจบ อมรากก็้มลงปัดรมิ-

ฝีปากตนเข้ากบัรมิฝีปากเขาเบาๆ กระแสไฟฟ้าสถติที่เธอสร้างมากพอ

จะท�าให้เขาชะงกังนั ปล่อยให้เธอถอยออกห่างพอจะสบตาเขาได้

“อี๊ดรู้ค่ะ” เธอไม่ได้โกหก เธอรู้จรงิๆ รู้มากกว่าที่เขารู้ด้วยซ�้า

มอีย่างหนึ่งที่มาโนชไม่รูแ้ละอมราไม่อยากบอก นั่นคอืเธอไม่ได้

เมาขนาดขาดสต ิแค่มากพอจะเลกิห้ามใจให้ค�านงึถงึความเหมาะสม 

อมราไม่ได้โกหกเรื่องเลิกรากับจามร หรือเรื่องที่เธอหัดท�าบาง

อย่างที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เช่น ออรลัเซก็ซ์ แต่ส่วนใหญ่เธอพูดเกนิ
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จรงิ อย่างแรก ถ้าเธอไม่พบว่าอดตีแฟนก�าลงัเดนิควงกบันกัศกึษาสาว

น้อย เธอกค็งจะบอกเลกิเขาเรว็ๆ นี้อยู่ด ี เพราะเธอไม่ชอบการที่เขา

พยายามโน้มน้าวให้เธอก้าวไปมคีวามสมัพนัธ์ลกึซึ้งด้วย ซึ่งเธอไม่คดิ

จะม ีเนื่องจากส่วนลกึเธอรู้ว่าทั้งสองไม่มอีนาคตร่วมกนัแน่ ไม่แค่เขา

ปราศจากคุณสมบัติของสามีที่ดี เธอยังแอบมีใจให้คนอื่น คนที่เธอ

ปรามาสว่าหุน่หมแีต่แอ๊บสาว คนที่เธอเคยล้อว่าไม่ชอบผู้หญงิจรงิ คน

ที่ชอบท�าตวัเป็นพี่ชายอกีคน คนที่มชีื่อแสนเชยว่า มาโนช

ไม่รู้เมื่อไรที่เธอหลงรกัเขา ตอนเจอกนัครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อน

มาโนชยงัคงเป็นหนุม่หน้าใส อมราเลยแกล้งล้อว่าเขาอาจจะแอบซ่อน

ความสาวเอาไว้ ไม่นกึว่าค�าพดูแบบไม่คดิจะท�าให้เขาหนัไปปลกูหนวด

เครา แต่งตวัเชยเหมอืนลงุแก่ๆ แล้วกเ็ป็นเหตใุห้เขาเลกิกบัแฟน จะ

บอกว่าไม่รู้สกึผดิเลยกไ็ม่ได้ แต่มอีย่างหนึ่งที่เธอไม่กล้าบอกใคร เธอ

ดีใจที่เขากลับมาเป็นโสดอีกครั้ง ทว่าตอนนั้นเองที่เธอดันพลาดทน 

ลูกตื๊อของเพื่อนของเพื่อนไม่ไหว ตกปากรบัค�าเป็นแฟนของจามร 

เรื่องออรลัเซก็ซ์กเ็ป็นเรื่องขี้โม้ล้วนๆ ความจรงิมเีพยีงหนึ่งเดยีว 

ความสามารถทั้งหมดที่เธออวดอ้างจ�ากัดอยู่แค่ในอินเทอร์เน็ต ส่วน

ในภาคปฏิบัติ จามรเสนอทางออกให้อมราที่ไม่ยอมมีสัมพันธ์ลึกซึ้ง

ด้วยการช่วยมซีอฟต์เซก็ซ์กบัเขา แต่มนัจบลงตรงที่อมราถบีจามรกลิ้ง

ตอนเขารดูซปิแล้วพยายามให้เธอช่วยเหลอื เมนิเสยีเถอะ เธอไม่มทีาง

จบัของกระจิ๋วหลวิน่าขยะแขยงพรรค์นั้น  แต่พอเหลอืบลงไปมองบาง

จดุที่อยู่ใต้กางเกงยนีของมาโนช เธอคดิว่ามนัน่าสนใจ และไม่เลก็

มาโนชยังพยายามจะดันตัวอมราออกด้วยความมุ่งมั่นที่ลดลง

จนใกล้จะแตะเลขศูนย์ ส่วนเธอมีความตั้งมั่นระดับเต็มร้อย ถึงเธอ

ไม่ใช่กระทงิ แต่เธอเชื่อว่าเป้าหมายมเีอาไว้พุ่งชน 
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“พี่โน้ตรู้แล้วนี่ว่าตอนมธัยมอี๊ดได้ฉายาว่าอมราผูฆ่้าหมไีด้ด้วย

มอืเปล่า” 

อมราตวัใหญ่ไซซ์ยกัษ์กว่าสาวๆ มธัยมรุน่เดยีวกนัจงึตกเป็นเป้า

ล้อเลยีนของหนุม่ๆ ร่วมชั้น เธอเลยเกลยีดฉายานี้มาตลอด แล้วกพ็ร้อม

จะตะปบบ้องหู ตามด้วยบี้ใครสักคนให้ตายคามือหากกล้าล้อเลียน 

แต่ตอนนี้เธอชอบมาก เพราะเธอก�าลงัอยากจะจดัการหม ี

“ดงันั้นพี่โน้ตอยู่นิ่งๆ ให้อี๊ดจดัการเถอะ”

เธออาจจะแค่รูท้ฤษฎ ีแต่เธอเป่ียมไปด้วยความคล่องแคล่วทาง

กาย เมื่อบวกกบัความมุง่มั่นกจ็ดัการกดหมเีอาไว้ใต้ร่างได้ส�าเรจ็ อมรา

เกือบหลุดหัวเราะเสียงอึกอักของมาโนชที่แสดงอาการขัดขืนเฮือสุด

ท้าย เมื่อเธอดงึมอืสองข้างบนไหล่ออกไปวางบนเบาะโซฟา เขากท็�าท่า

พลชีพีให้เธอเชยชม 

“กล้ามของพี่โน้ตสวยมากเลยรู้ไหม แปดแพก็เลยเชยีวนะ” แล้ว

มือของเธอก็ลูบครบทุกแพ็กพร้อมชมเชยไปด้วย ไม่สนใจว่าเขาจะ

เปลี่ยนจากนอนนิ่งเป็นบดิตวัไปมา แล้วเธอยงัใจร้ายปิดท้ายด้วยการ

ก้มลงไปหากล้ามเนื้อสวยๆ ของเขา

“มันโค้งมนน่าจูบ” ถึงตลอดคืนจะเต็มไปด้วยค�าโกหก แต่

ประโยคนี้อมราพูดจรงิ

รูจ้กัมาโนชแรกๆ อมราคดิว่าตนเองแพ้กล้าม เหน็แล้วใจสั่น แต่

มวีนัหนึ่งเขาไปช่วยพี่ชายของเธอย้ายบ้านจนเหงื่อโซม ถงึขั้นต้องอาบ

น�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ แล้วเธอบงัเอญิเดนิไปเหน็ตอนเขาก�าลงัถอดเสื้อ

เปื้อนเหงื่อออก ไม่ว่าจะเป็นความโค้งมนกระชับตั้งแต่หัวไหล่จนถึง

กล้ามหน้าท้อง สรีระที่ประกอบจากกระดูกและกล้ามเนื้อล้วนท�าให้

เธอรู้ว่าน�้าลายสอเป็นยงัไง 



วาณี  61

แต่กน็ั่นละ เขาเป็นเพื่อนพี่ชาย ส่วนเธอเป็นได้แค่น้องสาวร่วม

โลก อมราไม่อยากให้พี่ชายเสยีเพื่อนเลยเกบ็ความรูส้กึเอาไว้แค่ตรงนั้น 

แต่ตรงนี้เธอไม่มอีะไรต้องเสยี อย่างมากกแ็ค่อ้างว่าเมาเหล้า คดิแล้ว

ต้องท�า หญงิสาวไม่รรีอที่จะกดจูบลงไปบนสนักรามของเขา แล้วรู้สกึ

ถงึความอุ่นร้อนเกนิห้ามใจ จนอดจะขบเบาๆ ไม่ได้ 

“อย่า...” มาโนชทั้งจั๊กจี้และตื่นตวั แต่กย็งันอนให้อมราขบกดั

ไปตามร่างกาย เธอเลยไม่เกรงใจ ทั้งจบูทั้งขบตั้งแต่กรามไปยงัหน้าอก 

แล้วยอมผละออกเพราะต้องเว้นระยะเพื่อจดัการกางเกงของเขา ชาย

หนุ่มดึงขอบกางเกงเอาไว้แล้วมองตาเธอ ทั้งที่เขาไม่รู้ว่าอยากจะให้

เธอหยดุหรอืไปต่อ

“จูบอี๊ดก่อน” เธอปล่อยให้เขาลกุขึ้นนั่งขณะเอ่ยข้อเรยีกร้อง

มาโนชไม่ถามว่าจูบแล้วอมราจะให้อะไรเขา เพราะนี่เป็นสิ่งที่

เขาอยากจะท�าตั้งแต่เธอมอบสมัผสัแผ่วเบาให้เขาเมื่อครู่ มอืสองข้าง

เคลื่อนไหวก่อนเธอจะพูดจบด้วยซ�้า ข้างหนึ่งประคองข้างใบหน้า อกี

มอืช้อนท้ายทอยแล้วดงึเธอให้เข้าใกล้พร้อมแหงนเงยรบัจูบจากเขา

ถ้าเมื่อครู่อมราพอจะสร่างเมาไปบ้าง จูบนี้ของมาโนชก็ท�าให้

เธอมนึงงยิ่งกว่าเดมิ มนัเตม็ไปด้วยการรกุราน ขณะเดยีวกนักเ็ว้าวอน

เงยีบๆ สั่งให้เธอเปิดปากรบัปลายลิ้นของเขา พร้อมกบัขอให้เธอยอมรบั

การส�ารวจด้วยความเต็มใจ เนิ่นนานกว่าทั้งสองจะสบตากันอีกครั้ง 

และเธอเป็นคนเอ่ยค�าพูดก่อนเช่นเคย

“จูบแล้วกไ็ด้เวลาไปต่อค่ะ”

เขาอยากถามเธอว่าจะเอาจริงหรือ แต่ดูเหมือนว่าถ้าถึงจุดนี้

แล้วจะเป็นค�าถามที่ล่าช้าเกนิไป ยิ่งเมื่อมาโนชได้จูบอมราแล้ว เขาก็

รู้สกึว่าพร้อมจะท�าตามทกุอย่างที่เธอสั่ง ดงันั้นจงึอ�านวยความสะดวก
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ด้วยการช่วยให้เธอถอดเสื้อผ้าและกางเกงยีนของเขาออกไป รวมถึง

ปราการด่านสดุท้ายของท่านชายด้วย 

“ว้าว ไซซ์ยโุรปเป็นอย่างนี้นี่เอง” อมราหวัเราะเก้อๆ แบบท�า

อะไรไม่ค่อยถูก เมื่อพบว่าค�าโกหกก่อนหน้าก�าลังย้อนเข้าตัว แล้วที่

เธอโม้ว่าแปดนิ้วกลนืลงไปได้สบายๆ จะท�ายงัไง 

เสยีคนอย่าเสยีหน้า เธอพดูแล้วต้องท�าได้ อย่างไรอมรากศ็กึษา

จากอนิเทอร์เนต็มาเยอะ พอจะรู้คร่าวๆ ว่าต้องท�าเช่นไรบ้าง เธอกด

บ่าให้มาโนชนั่งบนโซฟา คุกเข่าลงตรงขาที่อ้ากว้างของเขา แล้วเริ่ม

ลงมอืทลีะขั้นตามวธิกีารของศาสตราจารย์กูเกลิ

เมื่อปราศจากสิ่งปกคลุม ส่วนส�าคัญของเขาก็ตกสู่อุ้งมือเธอ

เหมือนมันต้องการเสนอตัว เธอกุมความร้อนผ่าวเอาไว้ในอุ้งมือ นิ้ว 

ทั้งห้าเรียนรู้ขนาดและผิวสัมผัส มาโนชสูดหายใจลึกแล้วกระเด้งตัว

ถอยหลงัชดิพนกัโซฟา กริยิากะทนัหนัของเขาท�าให้อมราตกใจคว้าจบั

ด้วยสองมอื แล้วได้ยนิเสยีงครางสิ้นท่าจากเขา

อมราเงยหน้าขึ้นมองพบว่ามาโนชก�าลังกลืนน�้าลายถี่ๆ ลูก

กระเดือกที่เธอพลาดขบเม้มให้เต็มที่ขยับขึ้นลง มันทั้งน่ารักและน่า

หวัเราะจนเธอรู้สกึถงึอ�านาจในอุ้งมอืตนเอง การลูบไล้จงึจรงิจงัยิ่งขึ้น 

ตามด้วยขยับมาท�าในสิ่งที่เธอไม่เคยคิดว่าจะกล้า หญิงสาวแตะริม

ฝีปากลงไปบนส่วนปลายที่อ่อนไหว เปลี่ยนเสียงอึกอักให้เป็นเสียง

คราง แล้วรูส้กึถงึมอืข้างหนึ่งที่แตะลงมาบนหลงัต้นคอของเธอ คะยั้น-

คะยอโดยไร้เสยีงให้ลงมอืมากกว่านี้ และในที่นี้เธอรูว่้าไม่ได้หมายความ

แค่มอื 

อาจเพราะฤทธิ์สุราในกายท�าให้ทุกอย่างน่าตื่นเต้น ลดความ

กระดากอายลงไป อมรารู้สกึว่าตนท�าได้ทกุอย่างที่อยากท�า เช่นแลบ
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ลิ้นลิ้มลองรสชาตทิี่แตกต่างจากทกุอย่างที่เคยเจอ ตามด้วยทดลองท�า

ตามค�าโกหกของตนว่าสามารถดูดกลนืของตรงหน้าเข้าปากได้ 

แม้มอืซ้ายของมาโนชจะอยู่หลงัต้นคอของอมรา แต่เขาส่งแรง

ทั้งหมดไปยังมือขวาที่จิกลงบนเบาะโซฟาแน่น เพื่อจะได้ไม่บังคับให้

เธอท�าอะไรกต็ามที่เธอไม่เตม็ใจ เพราะแค่เป็นอยูต่อนนี้ หวัใจของเขา

กท็�างานเกนิขดีจ�ากดัแล้ว ไม่ใช่ครั้งแรกที่มหีญงิสาวให้บรกิารสิ่งนี้แก่

เขา ทว่าเธอต่างออกไปในแบบที่เขาไม่อาจพูดได้ว่าตรงไหน อาจเป็น

เพราะนี่คอือมรา แค่เธอแยกรมิฝีปากอย่างเชื่องช้าใกล้จดุที่เป็นส่วนตวั

ยิ่งของเขา มาโนชกแ็ทบหยดุหายใจ อย่าว่าแต่เธอจะใช้รมิฝีปากคู่นี้

ท�าเรื่องมหัศจรรย์กับเขาเลย และถึงนี่จะไม่ใช่ครั้งแรกส�าหรับเรื่องนี้ 

แต่เป็นครั้งแรกที่แค่แตะโดนลิ้น เขากท็�าเหมอืนไก่อ่อนที่ไม่อาจอดกลั้น

ได้ 

เขาตั้งใจจ้องมองเธอตาไม่กะพริบ ทว่าวูบหนึ่งภาพตรงหน้า

กลับพร่ามัว รู้สึกตัวอีกทีมาโนชก็เห็นอมราก�าลังส�าลักกระอักกระไอ

อยู่ ซึ่งท�าให้เขาละอายใจยิ่งนกั

“พี่ขอโทษ” มาโนชเอ่ยขออภยัด้วยความขดัเขนิ แต่ซ่อนความ

อิ่มเอมเอาไว้ไม่มดิ และเขาอยากจะมอบสิ่งนั้นให้อมราบ้าง 

ข้อดขีองคนตวัใหญ่คล่องแคล่วกค็อื เขาสามารถพลกิบทบาท

จากผูท้ี่นั่งเหนอืกว่าเป็นยกอกีฝ่ายมานั่งแทนที่เขา แล้วเปลี่ยนเป็นฝ่าย

มอบความสขุให้บ้าง

“อะ...อะไรกนัคะพี่โน้ต” อมราถามขณะหยดุมอืมาโนชที่ก�าลงั

เลื่อนชายกระโปรงของเธอขึ้นไปบนเอว และแค่มองรอยยิ้มกริ่มของเขา 

เธอกไ็ด้ค�าตอบก่อนได้ฟังจากปากเขาเสยีอกี

“แสดงความขอบคุณไง” พูดแล้วมาโนชก็กดจูบลงบนหัวเข่า
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อมรา แตะด้วยปลายลิ้นแผ่วเบา ท�าให้มอืของเธอไร้แรงต้านทาน แต่

เขากลบัไม่รกุคบืต่อ เปลี่ยนมาเป็นตั้งค�าถาม

“ถ้าอี๊ดไม่ต้องการ” เขาไม่พูดต่อ แต่เธอรู้ว่าเขาหมายความ

อย่างไร และกระตอืรอืร้นจะตอบเป็นอย่างยิ่ง

“อี๊ดต้องการค่ะ”

หวัเข่าของเธอแยกออกจากกนั เพราะรู้ว่าหวัใจต้องการอะไร

มหรรณพรู้ว่าหัวใจตัวเองต้องการอะไร แต่สมองของเขา

คอยเตือนว่าเขาต้องการมันไม่ได้ และในฐานะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่

ควรท�า เขาจงึแสร้งท�าเป็นไม่รู้ว่ามใีครอยู่ข้างใน 

หลังจากทรมานด้วยการพลิกตัวไปมาบนเตียง เขาก็ขยับมอง

ออกไปนอกหน้าต่างห้องนอน ด้านตรงข้ามคือหน้าต่างห้องนอนของ

ภมุรนิ ความมดืจากหน้าต่างบอกว่าเธอเข้านอนไปแล้ว และเขาควร

จะท�าเช่นนั้นบ้าง แต่เขาไม่อาจจะท�าได้ เพราะมหรรณพรู้ว่าหากเขา

ล้มตัวลงนอน ในฝันจะมีภมุรินเข้ามาวุ่นวาย แล้วเขาอาจจะท�าเรื่อง

น่าละอายในความฝันซึ่งฟ้องว่าเขามคีวามคดิเช่นไรอยู่ในใจ

เมื่อแน่ใจว่าตนต้องการความเหนื่อยล้ามาขบัไล่ใครบางคนออก

จากความฝัน มหรรณพก็เลือกเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดท�างานที่เป็น

กางเกงผ้าเสริ์ทหนากบัเสื้อชอปซึ่งเป็นเครื่องแบบประจ�าอู่ แล้วลงไป

จดัการเครื่องยนต์ที่เกบ็คลมุผ้าไปแล้วเมื่อตอนเยน็ ทั้งที่ปกตเิขามกีฎ

ไม่ตายตัวว่าจะท�างานตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเท่านั้น ยกเว้น

ช่วงที่มงีานเร่งด่วน แต่กฎเป็นของเขา เช่นเดยีวกบัอูซ่่อมรถ ดงันั้นเขา

จะท�างานตอนไหนกย็่อมได้ 

รถ Citroëen DS เป็นรถหรูยี่ห้อดงัจากฝรั่งเศสที่ผลติครั้งแรกในปี 
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1955 แม้ว่าคันที่เขาก�าลังซ่อมแซมจะผลิตในปี 1970 แต่จัดเป็นรุ่น

พเิศษที่กาลเวลาห้าสบิปีไม่อาจลบเลอืนความส�าคญั ท�างานด้วยระบบ

ไฮดรอลิก หลังสตาร์ตเครื่องมันจะส่งแรงดันไปยังโชกอัป ยกตัวถัง 

ด้านหน้าและด้านหลงัที่หมอบเกอืบตดิพื้นให้สงูขึ้น ช่างรุน่เก่าเรยีกรถ

ประเภทนี้ว่ารถกบ เพราะมนัยกขึ้นเหมอืนกบพองตวั มนัเป็นรถที่แทบ

จะไม่น่าเชื่อว่ามอียูจ่รงิส�าหรบัคนอายนุ้อยกว่ายี่สบิ มหรรณพนกึภาพ

ภมุรนิตื่นเต้นตอนเหน็มนัท�างานได้เลย เธอต้องชอบรถที่เอาชนะเครื่อง-

บินโบอิ้งรางวัลสาขาการออกแบบยอดเยี่ยมได้ ซึ่งพิสูจน์ว่าเล็กกว่า 

ไม่ด้อยกว่าใหญ่

เมื่อพบว่าตนหวนคิดถึงคนที่ควรจะสลัดออกไปจากสมองก่อน

นอน มหรรณพก็ทุ่มสมาธิไปยังเครื่องยนต์ตรงหน้าแทน ข้อดีของรถ

รุน่เก่าคอืความแขง็แรงทนทาน ข้อเสยีคอือะไหล่มลีกัษณะเฉพาะ เขา

ต้องศึกษามัน ท�าความเข้าใจมัน ถึงจะปลุกชีพมันขึ้นมาจากสภาพ 

หลบัใหลกึ่งตายได้

ครั้งหนึ่งมหรรณพเคยสอนกลุม่ลกูน้องให้เอาใจใส่การซ่อมแซม

รถ อย่าซ่อมลวกๆ ต้องตรวจสอบว่าไม่มสีนมิหรอืข้อบกพร่องที่จะท�าให้

มนัท�างานด้อยประสทิธภิาพ หรอืท�าเครื่องนอ็กหลงัออกจากอู่ไม่นาน 

เน้นว่าช่างยนต์กเ็หมอืนหมอ พวกเขาสามารถช่วยเหลอืรถจากความ

ตายได้ ลูกน้องบางคนฟังแล้วถึงกับหัวเราะ มหรรณพจึงไม่พูดจา

ท�านองนั้นอกี แต่เขายงัยดึมั่นกบัความเชื่อของตน และภูมใิจทกุครั้ง

ที่ช่วยให้รถอายหุลายสบิปีสามารถโลดแล่นบนท้องถนนได้อกี

มไีม่กี่อย่างที่มหรรณพมั่นใจในตวัเอง เขาไม่อาจสร้างสรรค์สิ่ง

ใหม่ๆ ขึ้นมาบนโลกได้เหมอืนอย่างภมุรนิที่รงัสรรค์เมนใูหม่ๆ น่าลิ้มรส 

แต่เขารักษาสิ่งที่อาจจะหายไปจากโลกให้คงอยู่ต่อไปได้ ทว่าการ
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ท�างานที่ต้องใช้สมาธอิย่างถอด ประกอบ หรอืเชก็ชิ้นส่วนเครื่องยนต์

ยงัไม่อาจดงึสมาธใิห้เขาหายว่อกแว่กได้ มหรรณพจงึหนัไปหางานใช้

แรงอย่างขดัล้างท่อไอเสยีสนมิเกรอะที่ลูกน้องถอดวางเอาไว้ แล้วต่อ

ด้วยเชก็ระบบภายในที่มคีราบสกปรกจบัหนา

ผ่านไปหลายชั่วโมงมหรรณพก็เหงื่อไหลโซมกาย เขาแน่ใจว่า

หลงัอาบน�้าเสรจ็จะหลบัเป็นตาย แต่ขณะก้าวขาขึ้นเตยีง เขากเ็ผลอ

เหลือบมองไปยังหน้าต่าง แล้วอดจินตนาการไม่ได้ว่าคนบ้านข้างๆ  

ก�าลังหลับใหลอยู่ในท่าไหน ภาพที่ผุดขึ้นมาท�าให้เขาแน่ใจว่าการ

ออกแรงทั้งหมดสูญเปล่า ภุมรินจะเข้ามารบกวนอยู่ในความฝันของ

เขาอกีเช่นเคย เพราะมบีางเรื่องที่สมองสั่งการแทนหวัใจไม่ได้


