
~ ออเฟียส ~

1

“ห้าหมืน่! เงินเยอะขนาดนี ้นอกจากไปเป็นแม่ให้ลกูแล้ว

ต้องเป็นเมียให้พ่อด้วยมั้ยอะ!” 

เสียงอุทานที่ดังขึ้นกลางฝูงชนที่เบียดเสียดกันอยู่บนรถเมล์

ไม่ปรับอากาศท�าให้ทุกคนชะเง้อหาต้นเสียงโดยพร้อมเพรียงกัน

เดก็หนุม่ทีสู่งแค่ระดบัมาตรฐานอายจนแทบแทรกไหล่เจ้าของ

มือถือที่เขาแอบอ่านหนี โชคดีที่ความแน่นชนิดไหล่ชนไหล่ท�าให้ 

ชาวไทยบนรถเลิกให้ความสนใจไปอย่างรวดเร็ว 

‘ที่รัก’ ค่อยๆ เงยหน้าขึ้นมาจากไหล่สาวออฟฟิศแปลกหน้า 

ท่ีเขาใช้หลบภัย เธอรังเกียจถึงขั้นอุตส่าห์หาที่ว่างขยับตัวหนีไปได ้

อีกหน่อย แต่หนุ่มน้อยผู้ไม่ยอมแพ้ก็ขยับตาม แล้วเพิ่มระดับความ

น่าสงสารใส่ตาสองชั้นของตัวเองทันที 

“พ่ีครับ ผมขอดูรายละเอียดสมัครงานเมื่อก้ีอีกรอบได้มั้ย

ครับ” 

“จะไปเป็นเมียเขาเหรอน้อง” สาวออฟฟิศถาม
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ท่ีรักยิ้มเผล่ที่โดนย้อนกลับมา แต่พี่สาวคนนั้นก็ไม่ได้ใจร้าย 

หลังจากเธอกดอะไรนิดหน่อยก็ยื่นโทรศัพท์ให้เขาดู 

“เอ่อ...แล้วพี่พอจะมีปากกาให้ยืมมั้ยครับ” 

เธอถอนหายใจอย่างไม่ออมเสียง ล้วงมือลงไปควานหาใน

กระเป๋าสะพายไหล่แล้วยื่นให้ที่รัก ซึ่งใช้สกิลยืนทรงตัวด้วยสองขา

บนรถเมล์ที่ก�าลังตีโค้ง พลางจดเบอร์โทร. ของนายจ้างไปด้วย เขา 

อ่านทวนลักษณะงานอีกรอบแล้วก็ต้องขมวดคิ้ว 

‘รับสมัครแม่ของลูกที่เป็นผู้ชายเท่านั้น ค่าตอบแทน 50,000 

บาท/เดือน’

วันท่ีลงประกาศผ่านมาตั้งเกือบห้าเดือนแล้ว หวังว่าจะไม่มี

ใครตัดหน้าเขานะ ว่าแต่งานประหลาดๆ แบบนี้ใครจะยอมท�ากัน 

รายละเอียดอย่างอื่นก็ไม่มีเลย 

“น้อง พี่จะลงแล้วนะ” เจ้าของปากกาบอก

“อ่า พี่รีบไปไหนต่อมั้ยครับ” 

เธอท�าหน้าประหลาดใจ คิ้วเริ่มขมวด

“เอ่อ ผมจะลงด้วย แล้วขอยืมใช้โทรศัพท์พี่หน่อย”

เธออ้าปากค้างจังหวะเดียวกับที่รถเมล์ปาดซ้ายเข้าป้าย 

“ลงไวๆ ชิดในเลย!” 

เสียงของกระเป๋ารถเมล์ที่เร่งเร้าท�าให้สาวออฟฟิศต้องพยัก

หน้าอย่างช่วยไม่ได้ ที่รักรีบวิ่งตามลงไปทันที 

เมือ่มาหยดุยนืทีป้่ายรถเมล์ยามทีท้่องฟ้าเป็นสดี�าแบบนี ้ทีร่กั

จึงรีบใช้โทรศัพท์อย่างว่องไว เพื่อไม่ให้พี่สาวใจดีต้องกลับบ้านช้า

กว่าเดิม 

เขากดเบอร์ตามทีจ่ดไว้แล้วกดโทร. ออก รออยู่ครูห่น่ึงก็มคีน

รับ ตื่นเต้นจนต้องหันไปจับมือพี่สาวคนข้างๆ เพื่อขอก�าลังใจ
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“สวัสดีครับ” 

ปลายสายเสียงนุ่มทุ้ม มีเพลงบรรเลงเบาๆ ลอดเข้ามาใน

บรรยากาศสงบเงียบ ที่รักอดจินตนาการไม่ได้ว่าอีกฝ่ายคงอยู่ใน

พื้นที่หรูหรา เหมือนพวกคุณชายในละครหลังข่าว

“ผะ ผมเห็นประกาศรับสมัครงาน”

“คุณสนใจเหรอ!” 

คนปลายสายเผลอตะโกนเสียงดงัด้วยความตืน่เต้นท�าให้ทีร่กั

ต้องยกโทรศัพท์ห่างหู

“เดือนละห้าหมื่นจริงๆ เหรอครับ” 

“พร้อมบัตรเครดติวงเงนิหนึง่แสน เริม่งานเลยได้มัย้ ถ้าพร้อม

มาเจอกันที่คอนโด Luxe ตรงทองหล่อนะ”

“อ่าครับ” 

“มาถูกมั้ย เดี๋ยวส่งโลเกชันให้”

“ผมไม่มีโทรศัพท์” 

หญงิสาวทีย่งัไม่รูจ้กัแม้กระทัง่ชือ่ถอนหายใจ ดูท่าหากปล่อย

ให้ไอ้เดก็หน้าตามอมแมมนีค่ยุต่อคงไม่ได้งาน แล้วจะเป็นภาระเธอ

ต่อไป หญงิสาวเลยขอโทรศพัท์ไปคยุให้ เมือ่ได้ใจความก็กดวางสาย

แล้วหันมามองเด็กหนุ่มตัวเล็กจ้อย

“เค้าว่าไงบ้างครับพี่” ที่รักเกาะแขนถามอย่างตื่นเต้น

“นั่งแท็กซี่ไปเถอะ จากตรงนี้ไม่ไกล”

“ผมไม่มีเงิน” คนพูดท�าหน้าจ๋อย 

“ให้คนที่จะจ้างนายจ่ายให้ไง บื้อจริง”

“ได้เหรอครับ” ตาโตๆ นั่นเปล่งประกายออกมา ช่างเป็นคน

ที่เก็บความรู้สึกไม่มิดเลยจริงๆ 

“เค้าบอกพี่แบบนั้น แล้วก็เดี๋ยวพี่ช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ พี่รู้จัก



~ คุณแม่แฮปปี้รับเลี้ยงเบบี๋ให้ปาปี๊ขี้เก๊ก ~

10

คอนโด Luxe บอกเลยว่าโคตรไฮโซ” เธอกระซิบ 

ที่รักได้แต่ขอบคุณคนที่ไม่รู้จักแต่ก็ช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่ 

ไม่นานรถแท็กซี่สีเหลืองก็พาเขาออกไปจากป้ายรถเมล์ 

หัวใจหนุ่มน้อยเต้นตึ้กตั้ก ถ้าได้งานแปลว่าเดือนนี้เขากับพ่อ

ก็ไม่ต้องถูกไล่ออกจากบ้านเช่าแล้ว แถมยังมีเงินไปใช้หนี้วงไพ่ วง

เหล้า และสารพัดหนี้ตามร้านขายของช�าต่างๆ ที่ส�าคัญเขาก็จะได้

กินข้าวครบสามมื้อแล้วสินะ ถ้าท�าไปสักพักอาจจะเก็บเงินไปเรียน

ต่อได้ด้วย ที่รักอายุสิบเก้าแล้ว แต่ยังไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัย เพราะ

ต้องท�างานหาเงินเลี้ยงครอบครัว 

คนขับแท็กซี่เลี้ยวเข้าจอดหน้าตึกสูงระฟ้า ด้านหน้าตกแต่ง

ด้วยสทีองระยบิระยบัจนนกึอยากขดูไปขาย ทีร่กัลงจากรถอย่างงงๆ 

มีผู้ชายใส่เส้ือเช้ิตดูภูมิฐานคนหนึ่งยืนอยู่ใกล้กับยามที่หน้าประตู 

เขามองมา แล้วที่รักก็มองกลับไป ก่อนจะก้มลงดูสภาพเสื้อยืด 

ตวัโคร่ง แถมเป้ือนแล้วเป้ือนอกีของตัวเอง กางเกงขาสัน้เก่าๆ และ

รองเท้าผ้าใบที่ไม่เหลือเค้าสีเดิม 

สภาพแบบนี้ใครจะกล้ารับเข้าท�างานกัน เขานึกหงุดหงิด 

ตวัเองท่ีโง่ไม่ยอมกลบัไปเปลีย่นเสือ้ผ้าก่อน แต่...เอาจรงิๆ นอกจาก

ชุดนักเรียนแล้วเขาก็ไม่มีชุดไหนที่ดูสุภาพเลยนี่นา 

“คุณคือคนที่โทร. มาสมัครงานใช่ม้ัย” เจ้าของเสียงทุ้มถาม 

เขาเป็นผู้ชายร่างสูง เครื่องหน้าและบุคลิกดูดีมาก ตาคมดุอย่าง 

เจ้าคนนายคนมองตรงมายงัทีร่กั และแน่นอนว่ามองแบบหวัจดเท้า 

เมื่อหนุ่มน้อยพยักหน้า เขาก็เคลื่อนตัวมาจ่ายเงินให้แท็กซี่

ไป 200 บาท ท้ังทีม่เิตอร์ขึน้เพยีง 89 บาท ตากลมมองอย่างละห้อย 

เงินจ�านวนที่เกินนั้นซื้อหมูได้หลายขีดเลยนะ 

“เข้ามาคุยกันข้างใน” ว่าที่นายจ้างเรียก 
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ที่รักสังเกตต่อ อีกฝ่ายสวมเสื้อเชิ้ตสีกรมท่ากับกางเกงสแล็ก

สีด�า รองเท้าหนังก็เงาวับ ดูดีมากจนถ้าไปแสดงละครก็คงได้รับบท

พระเอก

เมื่อเดินตามเขาต้อยๆ เข้าไปก็พบบรรยากาศสีทองและพื้น

ลายหนิอ่อนสขีาวตดัด�า ชดุโซฟารบัแขกหรหูรา เสยีงเพลงคลอเบาๆ 

และแอร์เย็นฉ�่า หรูหราเหลือเกิน คนตัวเล็กกว่าแอบเดาในใจว่า 

อีกฝ่ายอาจจะเป็นดาราจริงๆ ก็ได้ 

นีค่งไปท�าใครท้องมาแล้วเล้ียงลูกไม่ไหวสนิะ เกลยีดนักเชยีว

พวกรักสนุกแต่ไม่คิดป้องกัน!

พอคิดแบบนั้นคิ้วก็ขมวดทันที ที่รักเริ่มไม่ชอบหน้านายจ้าง

เสยีแล้ว แต่กลิน่เงนิกห็อมเสียจนส่ันคลอนมโนธรรมในจิตใจ เขาได้

แต่เดินก้มหน้างุดๆ ตามไป พลางแอบยกเสื้อขึ้นมาดมนิดหนึ่งว่ามี

กลิ่นเหงื่อหรือเปล่า

โชคดีที่ล็อบบีของคอนโดหรูอบอวลไปด้วยกลิ่นน�้าหอมปรับ

อากาศชัน้ดจีนกลบทกุกลิน่บนโลกใบนี ้ทีร่กัค่อยคลายใจหน่อย เขา

หยุดยืนเหนียมๆ เพราะไม่รู้ว่าจะเอาตัวเองไปไว้ตรงไหน จะนั่งลง

บนโซฟาก็กลัวท�าเลอะ 

“นัง่ส”ิ เจ้าของเสยีงทุม้สัง่พร้อมกบัจ้องมาด้วยดวงตาคมกรบิ 

ที่รักเก้ๆ กังๆ จนอีกฝ่ายคงร�าคาญเลยกระชากแขนให้นั่งลง

บนโซฟาตัวข้างๆ

โหย...นุ้มมมนุ่ม

“เอาเครื่องดื่มอะไร”

ที่รักส่ายหน้า ใครจะกล้าสั่ง แต่พนักงานสาวของร้านคาเฟ่ก็

เดินมารอรับออร์เดอร์ข้างๆ แล้ว

ชายหนุ่มกอดอกแล้วขมวดคิ้วฉับ มองอีกฝ่ายด้วยสายตา
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ต�าหนิทันที

“อย่ามาท�านิสัยจนให้เห็นได้มั้ย ร�าคาญ” 

ที่รักหน้าตูม หน้าก็หล่อ แต่งตัวก็ดี ท�าไมพูดหมาๆ แบบนี้! 

ที่นึกไม่พอใจก่อนหน้านี้ก็ยิ่งเพิ่มพูน แต่ก็ท�าได้แค่สะกดใจตัวเอง 

‘เงินหนอ หอมหนอ อิ่มหนอ ปลดหนี้หนอ’

“โกโก้เย็นหรือชาเขียวอะไรพวกนั้นกินได้มั้ย”  

ที่รักเม้มปากแน่น ชอบกินอยู่หรอกนะ แต่ไม่มีเงินโว้ย 

“โกโก้ละกันนะ กินชาเขียวป่านนี้เดี๋ยวนอนไม่หลับ” 

ตากลมๆ เบกิโตขึน้ไปอกี พดูเองเออเองกไ็ด้เว้ย พอพนกังาน

รับออร์เดอร์เสร็จก็จากไปเงียบๆ คราวนี้ว่าที่นายจ้างก็เท้าศอกลง

กับเข่า แล้วยื่นหน้ามาใกล้เขามากขึ้น 

ที่รักเพิ่งได้เห็นหน้าอีกฝ่ายชัดๆ นอกจากตาคมสีด�าขลับ คิ้ว

เข้มเข้ากนัได้ดกีบัสนัจมกูทีโ่ด่งพอๆ กบัสนัเขือ่น ปากสชีมพูน่ามอง 

ผู้ชายตรงหน้าดูดีจริงๆ ดีจนเริ่มเกร็ง

“ฉันชื่อคิรินทร์ แต่เรียกชื่อเล่นก็ได้ คิวปิด นายล่ะ”

“ที่รัก” 

คิรินทร์ สิริประเสริฐไพศาล เลิกคิ้ว เหมือนเขาได้ยินไม่ถนัด

“ผมชื่อที่รัก” 

“ขนลกุ” ร่างสงูท�าหน้ารงัเกยีจอย่างไม่ปิดบงั “ให้เรยีกทุกครัง้

คงไม่ไหว มีชื่อเล่นมั้ย”

เด็กหนุ่มเม้มปาก หน้าตูมอีกรอบ ชื่อเขาเพราะจะตาย และ

เป็นสิ่งเดียวที่คิดว่าแม่ท�าถูกต้ังแต่คลอดเขาออกมา แล้วเขาก็ไม่มี

ชื่อเล่นด้วย หากเรียกสั้นๆ ก็ ‘รัก’ เฉยๆ ไง 

ชายหนุ่มถอนหายใจพลางจับสังเกตอีกฝ่าย ถ้านั่งเงียบไป

แบบนี้... 
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“ไม่มีเหรอ งั้นตั้งให้  ชื่อจริงที่รัก...ที่รัก...อืม ชื่อเลิฟมั้ย แปล

ว่าความรักเหมือนกัน” 

“เลิฟเหรอครับ” นับว่าเป็นชื่อที่น่าฟังและความหมายดี ที่รัก

ทวนค�าแล้วพยักหน้า

“เรียกฉันสั้นๆ ว่าคิวก็แล้วกัน คิวปิดนี่ก็ขนลุกเหมือนกัน” 

“เป็นคนประหลาดจัง ไม่ชอบชื่อตัวเอง” เลิฟงึมง�าเบาๆ แต่

คิดหรือว่ามันจะไม่หลุดรอดไปเข้าหูคนข้างๆ

เจ้าเด็กนี่มันช่างพูดจาได้น่าตีเสียจริง

ร่างสูงเตรียมอ้าปากด่า แต่เลิฟรีบเข้าเรื่องเสียก่อน

“เอ่อ ห้าหมื่นที่ว่านี่ผมต้องท�าอะไรบ้างครับ” 

ควิได้ทยีกยิม้ทีม่มุปาก และแน่นอนว่ามนัดดูมีากจนใครๆ ที่

ผ่านไปผ่านมาก็อดเหลียวกลับมามองอีกครั้งไม่ได้ 

“อยากเป็นแค่แม่ หรอื...จะเป็นอย่างอืน่ด้วยล่ะ” เขานกึอยาก

แกล้งอีกฝ่ายขึ้นมาให้สมกับความปากดี จึงลองเย้าเจ้าเด็กตาโตดู

สักหน่อย

“คะ...คุณ!” 

ได้ผล ตาหวานๆ คู่นั้นเบิกกว้าง ปากอิ่มสีชมพูอ้าค้าง คง

อยากด่า แต่เหมือนยังลังเลอยู่

“โรคจิต! โรคจิตจริงๆ ด้วย!” ประโยคหลังเลิฟตะโกนเสียลั่น

จนสาวๆ ที่ยืนเมียงมองอยู่บริเวณนั้นซุบซิบกันให้แซ่ด 

“คุณเป็นนายจ้างโรคจิตเหรอ! ผม ผม ผมจะเรียกต�ารวจ!” 

เลิฟโวยวายไม่หยดุแถมท�าท่าจะลกุขึน้จนควิต้องรบีรัง้ข้อมอื

ไว้ให้นั่งลง แล้วจุปากเพื่อปราม ตาเขียวปัด

“แสบนัก” เขาพูดเสียงลอดไรฟัน “หล่อขนาดฉันไม่คิดอะไร

กับเด็กกะโปโลอย่างเธอหรอก แค่หยอกเล่น โวยวายไปได้”
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“เรื่องแบบนี้มันล้อเล่นกันได้เหรอครับ ผมฟ้องคุณได้เลยนะ

ข้อหาคุกคามทางเพศน่ะ” เลิฟท�าหน้าตูมรอบที่สามของวัน ถ้าไม่

ร้อนเงินเขาคงวางมวยกับว่าที่นายจ้างปากเสียคนนี้แล้ว!

คนเกือบถูกฟ้องหลับตาเพื่อสงบอารมณ์ พลางนึกชมในใจ 

แต่งตัวมอมแมมดูท่าทางซื่อๆ แต่เอาตัวรอดเก่งและหัวไวไม่เบา

“ขอโทษแล้วกันที่ฉันนิสัยไม่ดี”

“ห้ามท�าอีกนะครับ กับคนอื่นด้วย เขาจะมองคุณเป็นคน 

ไม่ดีเอา” 

ฟังเจ้าตวัเลก็มันพดูแล้วอยากบีบปากจงัเลย แต่ข่มใจไว้ก่อน

คิว...จ้างให้ได้ก่อนแล้วจะเอาคืนให้สมใจอยากเลย

“เอาละ มาคยุเรือ่งงานกนัดกีว่า ฉนัจะจ้างนายมาดแูลลกูสาว

ฉันในฐานะแม่ของเธอ”

“แม่เหรอครบั...” เลฟิทวนค�าหน้างงงวย “ท�าไมมแีม่เป็นผูช้าย 

ลูกจะไม่งงเหรอครับ”  

ควิถอนหายใจ เขาว่าแล้วว่าต้องมีคนสงสยั และเพราะต�าแหน่ง

ประหลาดๆ แบบนี้ไง เขาลงประกาศไปตั้งห้าเดือนก็เพ่ิงมีไอ้เด็ก

มอมแมมนี่สนใจมาสัมภาษณ์เป็นคนแรก

“ไม่ได้อยากให้แม่ของลูกเป็นผู้ชายหรอกนะ แต่ที่ต้องเลือก

แบบนี้เพราะฉันจะได้ท�าผู้หญิงคนไหนท้องอีกไม่ได้แล้วน่ะสิ” ชาย

หนุ่มค�าราม “แล้วจะมาเลี้ยงดูลูกแปลว่าเราต้องอยู่ด้วยกัน นอน

ห้องเดียวกัน และฉันก็เป็นผู้ชาย ความอดทนต�่า ถ้าผู้หญิงไม่ปล�้า

ฉันเพราะหวังเงิน ฉันก็น่าจะปล�้าเธอเพราะความหื่น” 

เขาไม่คิดจะปิดบังพฤติกรรมเลวๆ ของตัวเองหรอก และ 

คิดว่าตัวเองมีไอเดียที่บรรเจิดสุดๆ ไปเลย ถึงยังไงเลิฟก็เป็นผู้ชาย 

เขาไม่มีทางพิศวาสหรือหน้ามืดไปหลงปล�้า และน่ันคือเหตุผล
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ทั้งหมดของต�าแหน่งงานสุดพิลึกพิลั่น

เลิฟฟังว่าที่เจ้านายพูดแล้วก็ยกมือปิดปากกลั้นข�า เขาเริ่ม

โอเคกับความตรงไปตรงมาของอีกฝ่ายแล้ว มันท�าให้รู้สึกว่าน่าจะ

สามารถร่วมงานกันได้ แต่พอคิดอะไรบางอย่างได้ก็ตาโต 

“อย่าบอกนะว่า เด็กที่ผมต้องมาเลี้ยงนี่เพราะคุณเผลอไป 

ล่วงเกินแม่เค้าโดยไม่ตั้งใจ” 

ร่างสูงส่ายหน้า คนถามจึงถอนหายใจอย่างโล่งอก 

“คุณแม่ของน้องคงไม่อยู่แล้วใช่ม้ัยครับ เลยต้องหาคนมา

เลี้ยงแทน” หนุ่มน้อยดึงดรามา เพราะคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลเดียว

ที่ท�าให้แม่อยู่เลี้ยงลูกไม่ได้ 

คิวส่ายหน้าอีก 

“ไม่ได้เผลอโว้ย ตั้งใจ Have Fun กันนี่แหละ แต่ไม่รู้ถุงยางรั่ว

หรือลืมใส่ เด็กเลยออกมาเป็นพยานความซวยอยู่นี่ไง” 

“หมายความว่าลูกคนนี้คุณไม่ต้ังใจมีเหรอ!” คนฟังขึ้นเสียง 

เริ่มหงุดหงิดขึ้นมาทันควันกับค�าพูดที่ดูเหมือนไม่ได้รักลูกตัวเอง 

แน่นอนว่าสายตารังเกียจเลิฟก็ไม่คิดจะปิดบัง 

ว่าที่นายจ้างตบไหล่ไปทีอย่างหมั่นไส้

“แต่ฉันก็รับผิดชอบนี่ไง ก�าลังจะรับเธอมาเลี้ยง แต่แค่ไม่ได้ 

รักกับแม่ของเด็ก เราเป็นแค่เซ็กซ์เฟรนด์กันตอนฉันเรียนเมืองนอก 

แล้วมันก็พลาด” 

เลิฟเริ่มเกลียดเขานิดหนึ่ง ค�าว่า ‘พลาด’ และ ‘ไม่ได้ตั้งใจให้

เกดิ’ เป็นค�าต้องห้ามในใจเขา เพราะแม่แท้ๆ ทีท่ิง้เขาไปกพ็ดูท�านอง

นีบ่้อยๆ ส่วนพ่อกเ็ลีย้งเขาด้วยล�าแข้งตลอดเวลา แถมยงัต้องท�างาน

หนักตั้งแต่เด็ก อาหารก็ได้กินไม่เต็มที่จนมีส่วนสูงน้อยกว่าคนอื่น 

ต้องมีเด็กๆ ที่ต้องทนกับความเจ็บปวดแบบนี้อีกกี่คนกันนะ
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จากที่โกรธ ดวงตาคู่นั้นกลับค่อยๆ หมองลงเรื่อยๆ จนมันดู

น่าสงสารในสายตาคนมอง คิวไม่รู ้ว่าเจ้าเด็กตรงหน้าคิดอะไร

มากมาย 

“นี่ ยังไงลูกก็เกิดมาแล้ว และฉันก็รักเธอ ไม่งั้นจะเครียดเรื่อง

หาคนเลีย้งอยูน่ีเ่หรอ เดอืนหน้าแม่เค้าจะเอามาส่งท่ีเมอืงไทยแล้ว”

เลฟิทีเ่พิง่หลดุออกจากภวงัค์ความคดิพยกัหน้า ใช่...อย่างน้อย

คนตรงหน้านี้ก็ยังพยายามหาสิ่งที่ดีให้เธอ แถมลงทุนจ้างพี่เลี้ยง 

สุดแพงอีกด้วย 

“เพราะฉะนัน้เธอต้องเตรยีมตัวให้พร้อม ฉนัจะส่งไปเรยีนวธิี

เลี้ยงเด็ก เรียนท�าอาหาร แล้วก็เรียนภาษาอังกฤษ เผื่อต้องสื่อสาร

บางค�ากับปานดวงใจ”

“ปานดวงใจ” เลิฟทวนค�า

“ชื่อยายหนูไง น่ารักมั้ย” 

“ครบั” เลิฟยิม้ได้อกีครัง้ แค่ได้ยนิชือ่เขากน็กึรกัและเอน็ด ูเดก็

ผู้หญิงคนนั้นต้องน่ารักมากแน่ๆ 

“เธอเติบโตมาอย่างดี นายไม่ต้องเป็นห่วง ฉันจ้างแม่เธอ 

อุ้มท้อง ไม่ยอมให้เธอไปท�าแท้ง แล้วก็ต้องได้กินนมแม่จนถึงหนึ่ง

ขวบ ตอนนี้ก็ก�าลังจะครบก�าหนดส่งลูกคืนแล้ว”

“คุณก็ยังเป็นคนดีอยู่บ้าง” 

“เลิฟ ขืนปากหมาอีก จะหักเงินเดือนแล้วนะ” 

“ล้อเล่นน่ะครับ” ลูกจ้างตัวน้อยปะเหลาะ

“ฉันเองก็ไม่ได้อยากท�าให้เด็กที่เกิดมาไม่มีความสุข แต่ด้วย

บริบทหลายอย่างมันท�าให้ฉันกับแม่เธออยู่ด้วยกันไม่ได้”

“ครับ” 

“แต่ฉันก็อยากให้ปานดวงใจมีทั้งพ่อและแม่” 
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“ที่เป็นผู้ชาย?” 

แน่นอนว่าเลิฟกวนตีน คิวจึงยกมะเหงกขึ้นมาขู่ทันที 

“ฉันจะเรียกนายว่าหม่าม้า แล้วนายก็ต้องเรียกฉันว่าปะป๊า”

“แล้วน้องจะงงมั้ยว่าท�าไมหม่าม้าแกเป็นผู้ชาย” ว่าที่คุณแม่

ยังอดไม่ได้กับเรื่องนี้ 

“เด็กขวบนึงแยกเพศไม่ออกหรอก โตหน่อยแล้วเราค่อย

อธิบายเหตุผลทั้งหมดให้แกฟัง โอเค้” 

เลิฟคิดว่ามันไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ เพราะสุดท้ายก็จะสร้าง

ปมให้แก่เดก็อยูด่ ีแต่ส�าหรบัตอนนีม้นักเ็ป็นทางออกทีด่ทีีส่ดุส�าหรบั

คิวและลูกสาว

“ฉันไม่อยากพลาดท�าเด็กที่ไหนเกิดมาอีก และฉันก็พาปาน-

ดวงใจเข้าบ้านใหญ่ไม่ได้” ร่างสูงอธิบายต่อ “ได้แต่หวังว่าเธอจะรัก

ปานดวงใจเหมอืนลกู แล้วกเ็ลีย้งดเูธอให้ดทีีส่ดุ...ไม่สิ เราสองคนจะ

ช่วยกันเลี้ยงดูเธอให้ดีที่สุด”

เท่านั้น...ไฟที่แผ่นหลังของเลิฟก็ลุกโชน มันมีพลังย่ิงกว่า 

ค�าปลุกระดมของเครือข่ายขายตรงเสียอีก 

หน้าที่เขาคือ...ท�าให้เด็กหญิงปานดวงใจเติบโตข้ึนมาด้วย

ความรัก และเป็นเด็กที่น่ารักของสังคม 

แถม...เงินเดือนก็ยังมหาศาลขนาดท่ีจบปริญญาโทยังไม่ได้

เงินเดือนเท่านี้เลย อิๆ 

“เอาบัตรประชาชนมาหน่อย” นายจ้างหนุ่มแบมือ

“อะ เอาไปท�าไมครับ”

“ถ่ายเอกสารเก็บหลักฐานไว้สิ เกิดนายเป็นอาชญากร ฆ่า

ปาดคอฉันขึ้นมาท�าไงล่ะ”

“ผมไม่มปีระวัติไม่ดนีะครบั แต่นีบั่ตรครบั เพือ่ความสบายใจ” 
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คิวรับมาแล้วเดินไปให้พนักงานต้อนรับช่วยถ่ายเอกสารให้ 

หลังจากเอาส�าเนามาให้เลิฟเซ็นชื่อ เขาก็เอาบัตรตัวจริงคืนเจ้าของ

“เริ่มงานพรุ่งนี้ ไปบอกลาที่บ้านซะ แล้วก็ไม่มีโทรศัพท์ใช่มั้ย 

ตามมา เดีย๋วพาไปซือ้เลย จะได้คยุกนัได้” ควิลกุข้ึนเตม็ความสูง เขา

เป็นนักธุรกิจที่ยังหนุ่มจึงมักคิดเร็วท�าเร็วเสมอ

“หักจากเงินเดือนรึเปล่าครับ”

“นี่ ฉันไม่ใช่คนงกนะเว้ย ถือว่าเป็นของขวัญจากป๊านะครับ

ม้า แล้วเราจะได้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวกันสักที” 

เลฟิวิง่ตามคนขายาวเข้าร้านนูน้ออกร้านนีใ้ห้วุน่ พ่อของ

ยายหนูปานดวงใจใช้เงินเป็นทิชชูในห้องน�้าเลย 

“นี่ไอโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด”

“นีเ่ส้ือผ้าชดุใหม่ ไปโละชดุเก่าแร้นแค้นท้ิงซะ รสนิยมแย่มาก 

รับไม่ได้”

“นี่กุญแจรถ อ้อ ฉันต้องส่งเธอไปเรียนขับรถก่อนใช่มั้ย” 

“นี่บัตรเครดิตวงเงินหนึ่งแสน ไว้ซื้อของให้ลูกของเรา” 

สารพัดนี่! ของนายจ้างหนุ่มเล่นเอาเลิฟเหงื่อตก ตอนนี้ทั้ง

สองคนเดินอยู่ในอะเวนิวแห่งหนึ่งใกล้คอนโด แค่วันแรกท่ีเจอกัน 

คิวก็ให้สารพัดสิ่งแก่เขา ถ้าไม่นับว่าปากหมามากๆ เรื่องอื่นก็ยัง

ถือว่าน่าคบ

“แล้วก็เรื่องสุดท้าย เลิกนิสัยจนซะ รวยให้ชิน เพราะเธอคือ

แม่ของปานดวงใจ” 

เลิฟท�าปากคว�่า เขาว่าไม่ทันขาดค�า พ่นหมาอีกละ

“เข้าใจมั้ย”

“ครับ!” 
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“แล้วคุณรวยมาจากไหน ท�าไมใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายแบบนี้” เลิฟ

คันปากอดถามไม่ได้ 

คนที่เดินน�าหน้าหยุดกึกจนจมูกเลิฟแทบทิ่มหลังเขา ร่างสูง

หันมาพร้อมยื่นกระดาษแผ่นบางให้ “นี่นามบัตรฉัน” 

เลฟิรบัมาด ูก่อนจะตาโตกบันามสกลุและต�าแหน่งของอกีฝ่าย 

นี่มันตระกูลเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับต้นๆ ของประเทศ

เลยนี่นา แล้วเป็นผู้บริหารด้วย 

“กิจการที่บ้าน”

“รวยขนาดนี้ ที่บ้านไม่มีคนช่วยเลี้ยงเหรอครับ”

“ขนืให้ทีบ้่านรูว่้าฉนัมลีกูแล้วได้ถกูตดัออกจากตระกลูแน่ เพือ่

ความสบายของฉัน เธอ และหนูปานดวงใจ ปิดเรื่องนี้ให้มิด”

“แล้วถ้าวันดีคืนดีคนที่บ้านคุณโผล่มาที่ห้องล่ะครับ” 

“หึ” ชายหนุ่มเอานิ้วโป้งปัดจมูก แล้วยืดอกผึ่งผายก่อนจะ

ประกาศก้อง “คุณย่าจะไม่มีวันหาเจอ เพราะฉันซื้อห้องฝั่งตรงข้าม

กันไว้อีกห้อง มาเคาะไปสิ ห้องเก่าฉันมีคนอยู่เสียที่ไหน ฮะฮ่าาา”

“ซื้อห้องไว้สองห้อง?!” 

“จะพูดให้ถูกคือห้องเดียว เพราะห้องเก่าน้ันเป็นสมบัติท่ี

คุณย่าซื้อให้ฉันต่างหาก”

“ร�่ารวยสุดๆ ไปเลย”

“เอามือมาลูบแขนฉันสิ ฉันว่าคงมีเศษทองติดมือเธอไปละ”

คนฟังท�าหน้าอีหยังวะ จากที่เคยคิดว่าเป็นงานสบายก็เริ่ม

เห็นเค้าลางความล�าบาก นี่มันงานช่วยปกปิดความลับของไฮโซชื่อ

ดังชัดๆ ยิ่งท�าให้เขานึกสงสารแม่หนูปานดวงใจเข้าไปอีก โตมาแล้ว

จะรู้สึกยังไงนะ ขนาดญาติผู้ใหญ่ยังไม่เคยเห็นหน้าเธอเลย พอคิด

ได้ดังนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นสบตาปะป๊าของแม่หนูปานดวงใจ
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“ผมจะดูแลปานดวงใจให้ดีที่สุด” เลิฟให้ค�ามั่น “แกจะต้องได้

รับความรักอย่างเต็มที่ ชดเชยกับหลายๆ อย่างที่ขาดหายไป” 

คิวเชื่อว่าเลิฟไม่ได้พูดประชด แววตาของเจ้าหนูตรงหน้า

จริงจังเสียจนเขารู้สึกเต็มตื้นในหัวใจ 

“อื้ม เรามาพยายามเพื่อยายหนูด้วยกันนะ” 

หลังจากนายจ้างบอกให้เขาเลิกนิสัยจน วันรุ่งขึ้นเลิฟจึง

ไม่ขนอะไรมาคอนโดอกีฝ่ายสกัอย่างเดยีว เพราะสมบตัทิีเ่ขามตีดิตวั

ทุกชิ้นล้วนบ่งบอกถึงความจนทั้งสิ้น 

ตอนนี้เขายืนอยู่หน้าคอนโดเดิม นั่งแท็กซี่มาด้วย ไม่งั้น

เสื้อผ้าที่สวมอยู่คงจะยับย่นเพราะรถเมล์ที่มีผู้คนเบียดเสียด 

“โห ม้า!” นายจ้างร้องเสียงดังพร้อมมองคนตรงหน้าด้วย

สายตาแบบใหม่ 

ลูกจ้างเขาเปลี่ยนไปมาก แค่สวมเสื้อเชิ้ตสีครีมกับกางเกงผ้า

สีน�้าตาลอ่อนยาวเหนือข้อเท้าเล็กน้อย และรองเท้าหนังสีน�้าตาล

เข้มเข้ากัน ใบหน้าอ่อนเยาว์ที่เคยมอมแมมเมื่อวานกลับดูสะอาด

สะอ้าน แก้มสีชมพูปลั่งรับกับดวงตากลมหวาน ริมฝีปากก็สีสวย

สุขภาพดี แถมยังมีออร่าเยาว์วัยไร้เดียงสาอีก 

ชายหนุ่มเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าเขาจะอดใจไม่คิดฟุ้งซ่านกับแม่

ของปานดวงใจเวอร์ชันผู้ชายได้หรือเปล่า 

พฤติกรรมที่มองหัวจดเท้า แลบลิ้นเลียริมฝีปากของอีกฝ่าย

ท�าให้เลิฟเลิ่กลั่กทันที 

“มะ มีอะไร คุณ ห้ามคิดหื่นนะ แจ้งความจับจริงๆ นะ มี

โทรศัพท์แล้วด้วย!”

“ตบปากตัวเองเดี๋ยวนี้ บอกให้เรียกฉันว่าอะไร”
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“ก็มันไม่ชิน”

“ชินซะ ไม่งั้นทุกครั้งที่เรียกผิดจะหักเงินเดือน ค�าละห้าพัน 

ดีมั้ย”

“ห้ามนะครับ!” 

เรื่องเงินเรื่องใหญ่นะโว้ย เลิฟโวยวายในใจ 

“เรียกใหม่”

“ปะ...ปะป๊า”

“เก่งมาก ตกรางวัลให้” เขาควักเงนิออกมาให้สองร้อยเล่นเอา

อกีฝ่ายเหวอ แต่กต็ะครบุไว้ เพราะค่าแทก็ซีท่ีน่ั่งจากหน้าสลมัมาถึง

นี่มันก็ไม่น้อยนะ 

คิวเดินน�าอีกฝ่ายไปที่ลิฟต์ ยื่นคีย์การ์ดไปแตะกับเครื่องรับ

แล้วกดเลขชั้น 

“จ�าด้วยนะ ห้ามติดอยู่ในลิฟต์ ห้ามเดินตามคนอื่นออกไป”

“ครบั แตะการ์ดแล้วกดชัน้ยีสิ่บเจด็ไปห้องคณุควิ เอ๊ย ห้องป๊า 

คนเดียว” 

เลิฟเก็บมันใส่กระเป๋าเงินที่คิวเห็นแล้วต้องถอนหายใจ เขา

กดเปิดมือถือเพื่อเข้าเว็บไซต์ร้านแบรนด์เนมที่สั่งซื้อบ่อยๆ แล้วสั่ง 

กระเป๋าเงิน YSL แบบซิปใบยาวมาให้ทันที 

มาใช้ถุงซิปล็อกอะไร คนรวยรับไม่ได้!

เมื่อลิฟต์เปิดออกร่างสูงก็เดินน�าเข้าไปที่ห้องชุดขนาดใหญ่ 

ท�าเอาเลิฟท่ีเดินตามมาตัวแข็งทื่ออีกรอบ ไม่คิดว่าในตึกแบบนี้จะ

สามารถสร้างที่อยู่อาศัยให้มีลักษณะคล้ายบ้านได้ มันมีห้องโถง

ขนาดใหญ่ โซฟารับแขกชุดใหญ่ บาร์เครื่องดื่ม แยกห้องครัวแบบ

ฝรั่งไว้มุมหนึ่ง มีระเบียงกว้างขวาง และเพราะเจ้าของห้องเปิดม่าน

ไว้จึงมองเห็นวิวกรุงเทพฯ ได้อย่างชัดเจน 
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เลิฟยังยืนตะลึงอยู่กับที่ เขาเพิ่งเคยเห็นโลกในมุมน้ีเป็น 

ครั้งแรก 

“ห้องนอนอยู่ข้างบน” 

ร่างสูงชักชวนให้ลูกจ้างหนุ่มเดินขึ้นไปดู แน่นอนว่าต้องลาก

ข้อมอืนัน่แหละ อกีฝ่ายถงึยอมออกเดนิตามไป จงึเหน็ว่าพืน้ทีด้่าน

บนแบ่งเป็นสองฝั่ง

“อันนี้ห้องเล็กไม่ได้ใช้ เราสองคนนอนห้องนี้” 

คนฟังท�าหน้างงทันที ไม่คิดว่าชีวิตลูกจ้างอย่างเขาจะได้รับ

อภิสิทธิ์ขนาดนี้ 

“นอนด้วยกัน แต่ป๊าท�าเตียงแยกไว้ให้แล้ว มีที่นอนของเจ้า

ตัวเล็กอยู่ตรงกลาง” 

เลิฟพยกัหน้า ค�าแทนตัวว่าป๊าและบรรยากาศเป็นกนัเองของ

อีกฝ่ายท�าให้เขารู้สึกเหมือนกับว่ารู้จักกันมานานแล้ว 

“ม้านอนฝั่งนี้ ป๊านอนฝั่งนี้” คนพูดผายมือให้เห็นเตียงกว้าง

สองหลังซึ่งวางอยู่บนตั่งไม้บิลต์อินเตี้ยๆ ตรงกลางเป็นเตียงนอน

เด็กน้อยที่กั้นคอกไว้อย่างสวยงาม 

“กลางคืนเราจะได้ช่วยกันดูลูกได้” 

แม้ว่าคิวไม่ได้ต้ังใจจะมีปานดวงใจ แต่เขาก็ไม่ได้ใจร้ายถึง

ขนาดไม่ยอมรับลูกตัวเอง เขาอยากให้ลูกเติบโตขึ้นมาด้วยความรัก 

และเป็นเด็กดีของสังคม ส่วนจะท�าให้ทวดของลกูเข้าใจได้ยังไงนั้น 

ขอพักไว้ก่อน เพราะยังคิดแผนดีๆ ไม่ได้ 

“แล้วนี่ตู้เสื้อผ้า ป๊าเคลียร์ราวไว้ให้ม้าแล้ว” พูดพลางเดินน�า

ไปยงัวอล์กอนิคลอเซตซ่ึงราวขวาเต็มไปด้วยเส้ือผ้า รองเท้า เนกไท 

ชัน้วางนาฬกิา น�้าหอม และเครื่องประดับอืน่ๆ ของผูช้าย ส่วนราว

ซ้ายว่าง 
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เลิฟท�าหน้าตะลึง ตู้เสื้อผ้าคนรวยนี่ใหญ่กว่าบ้านเขาทั้งหลัง

อีก

“คิดว่าอยู่ได้มั้ย” 

“เกินกว่าได้อีกครับ เอาจริงๆ เกร็ง แล้วก็เกรงใจมากด้วยที่

ต้องนอนห้องเดียวกับคุณ เอ๊ย ป๊า ห้ามตัดเงินผม เอ๊ย ม้านะ!” 

คิวข�าก๊ากอย่างไม่วางมาดอีกต่อไป 

“เรามาสนิทกันไว้ให้มากๆ พอลูกมาจะได้มีกลิ่นอายของ

ครอบครัวที่แท้จริงไง” 

เด็กหนุ่มพยักหน้า 

“แล้วกก็ฎในการอยูร่่วมกนั ขอให้พดูความจรงิกบัป๊าทกุอย่าง 

เราจะว่ากันด้วยเหตุผล โอเคมั้ย” 

“ครับ”

“แล้วก็...ห้ามขโมยของ”

เลิฟขมวดคิ้ว

“อยากได้อะไรก็ขอให้บอก ป๊าคิดว่ารวยพอที่จะซื้อทุกอย่าง

ทีม้่าอยากได้ อย่าหยบิฉวยอะไรไปโดยพลการ” เจ้าของห้องหยุดไป

นิดหนึ่งแล้วพูดต่อ “ป๊าไม่รู้ว่าม้าโตมาจากสังคมแบบไหน แต่ดูจาก

เมื่อวานและสมบัติในตัวแล้วคงไม่ค่อยจะมีกินนัก” 

พูดขนาดนี้ลากไปตบหน้าที่สี่แยกปทุมวันเลยดีกว่า 

“ป๊าไม่ได้ตั้งใจจะดูถูก คนเราเลือกเกิดไม่ได้ป๊ารู้ ขนาดเลือก

ไม่ให้เกิดยังไม่ได้เลย” ชายหนุ่มพยายามยิ้มแหย่ เลิฟจึงคิดว่าเขา

คงหมายถึงน้องปานดวงใจนั่นแหละ

“ถ้าเงนิไม่พอใช้ให้บอก อยากได้อะไรให้ขอ ป๊าจะให้เท่าทีใ่ห้

ได้ เพราะจากทีส่มัผสัป๊าเชือ่ว่าม้าเป็นคนด ีแล้วก็ตัง้ใจท่ีจะดูแลยาย

หนูปานดวงใจจริงๆ แต่ป๊าไม่รู ้ว่า...สังคมรอบข้างของม้าจะมา
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ท�าร้ายตัวม้าเองหรือเปล่า อย่างเช่นรอยช�้าที่มุมปากนี่ เมื่อวานยัง

ไม่มีนะ”

เจ้าตัวเผลอยกมือขึ้นลูบอย่างตกใจ ใช่สิ เขาเพิ่งโดนพ่อตบ

มาเมื่อวานตอนกลับถึงบ้านแล้วไม่มีเงินให้ตามที่อีกฝ่ายเรียกร้อง 

ตากลมหลกุหลกิทนัท ีควิสนใจเขามากกว่าทีค่ดิเสยีอกี เพราะ

มันเป็นแค่รอยเล็กๆ ที่ถ้าไม่สังเกตคงไม่เห็น 

ร่างสูงเห็นอาการเหมือนเด็กกลัวความผิดนั้นแล้วก็นึกเอ็นดู 

เขาก้มลงมาหา ใช้มอืข้างหนึง่เชยคางอกีฝ่ายขึน้แล้วเป่าลมอุน่ๆ ลง

ไปเบาๆ เหมือนที่แม่เคยท�ายามที่เขาตัวเล็กๆ 

“ม้าหายเจ็บนะ ป๊าเป่าให้”

“คะ...คุณ เอ่อ ป๊า ซ้อมเลี้ยงลูกเหรอ”

ควิอมยิม้ เผลอคดิว่าคนตรงหน้ากห็น้าตาน่ารกัไม่หยอก แถม

ผวิท่ีได้สัมผัสเมือ่ครูก่ล็ืน่มอื เขาผละออกห่างจากใบหน้าทีเ่ริม่จะขึน้

สีแดงเรื่อนั้น 

“ซ้อมไว้ เค้าเรียกว่าเป่าเพี้ยง”

เลฟิพยกัหน้า รูส้กึป่ันป่วนในอก นอกจากความรูส้กึดท่ีีได้รบั

ความห่วงใยแล้วมันยังมีอีกความรู้สึกหนึ่งที่เรียกไม่ถูกว่าอะไรปน

อยูด้่วย ตัง้แต่โตมาเขายงัไม่เคยได้สมัผสัความอ่อนโยนขนาดน้ีจาก

บพุการเีลย แต่เลฟิกไ็ม่ใช่คนแขง็กระด้าง เพราะเขาไม่ชอบให้คนอืน่

ปฏิบัติต่อเขายังไง เขาก็จะท�าตัวให้ตรงข้ามกับสิ่งที่เขาไม่ชอบ 

“มาดูตารางเรียนกันดีกว่า ม้ามีเรียนเพียบเลยเพื่อเตรียมตัว

เลีย้งเด็กน้อยของเรา” ชายหนุม่กวกัมอืชวนเลฟิเข้าไปในห้องท�างาน

ของเขา มนัเป็นเพยีงโต๊ะโล่งๆ ทีม่โีน้ตบุก๊วางอยู่เครือ่งหน่ึง เขาเปิด

ฝาพับขึ้น แล้วชี้ให้ดูที่ตารางเวลา
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เพอร์ซี่ x เฌอ 

ป้าบ! เสียงฝ่ามือกระทบเนื้ออกแน่นๆ ท่ีได้มาจากการอัด 

โปรตีนและเวทเทรนนิงอย่างหนักหน่วงดังล่ันกลางห้องนอนบน 

คอนโดหรู

“เอาออกไปเดี๋ยวนี้นะ!” เสียงขู่ดังมาจากริมฝีปากสีแดงก�่า 

เจ้าของเสยีงท�าหน้ายุง่สดุขดี ขงึตาเรยีวเฉีย่วจนดมุองคนทีก่ดตวัเอง

ไว้ใต้ร่างที่เกิดจากการเรียงต่อกันของกล้ามเนื้อสุดเพอร์เฟกต์

“ท�าไมครับ มันท�าพี่มีอารมณ์อีกแล้วเหรอ” เอ่ยเสียงทะเล้น

อย่างยัว่เย้าแล้วเริม่ขยบัสะโพกเนบินาบอย่างนึกสนุก พลางยกสอง

ขาเรียวให้สูงขึ้นจนแทบพาดบ่าอีกครั้ง 

การที่คนข้างล่างนิ่งไม่ขัดขืนก็ไม่ได้แปลว่าสมยอมเสมอไป 

แต่หมดแรงแล้วโว้ย! เล่นจัดหนักตั้งแต่กลับจากผับจนท้องฟ้าสว่าง

ไปเสี้ยวหนึ่งแล้ว 

“เพอร์ พี่ไม่เล่นนะ ไม่ไหวแล้ว” 

“ผมก็ไม่เคยเล่นๆ กับพี่อยู่แล้ว ผมน่ะเอาจริงทุกรอบ”

“ไอ้เด็กผี!” เฌอ ดีไซเนอร์เส้ือผ้าแบรนด์ดังวัยสามสิบต้นๆ 

ด่าเข้าให้ 

“เดก็ผวัครบั ไม่ใช่เดก็ผ ีออกเสยีงให้ถกูด้วย” เพอร์ซี ่นายแบบ

หนุ่มลูกครึ่งเกาหลีบอก ยิ่งเห็นคนถูกแกล้งท�าหน้างอ เขาก็ยิ่งชอบ

จึงก้มลงไปดูดปากสีแดงบวมเจ่อนั้นแรงๆ

เฌอด้ินขลุกขลัก แต่แรงเท่าแมวดิ้นแบบน้ันจะสู้เสือโคร่ง 

วัยฉกรรจ์ได้อย่างไร

เพอร์ถอนปากแล้วผละออกมาดูคนหอบ

“นีเ่กรงใจเลขสามของพีบ้่างได้ม้ัย ไม่ได้แรงดเีหมอืนพวกเดก็

เอ๊าะๆ นะ!”
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คนหล่อหัวเราะพรืด “แก่ๆ แบบนี้แหละชอบ เอวโคตรมัน 

แล้วก็เป็นงานเว่อร์” 

คนตัวเล็กกว่าข่วนนมคนพูดเข้าให้อย่างหมั่นไส้ เพอร์รวบ 

ข้อมือของอีกฝ่ายไปตรึงไว้เหนือศีรษะ ก่อนจะแทรกลิ้นเข้าไปใน 

ริมฝีปากสีเชอร์รีที่ชิมกี่ทีก็แซ่บ เขาสู้รบกับล้ินอีกฝ่ายอย่างเมามัน 

เปลีย่นองศาหน้าให้กลนืกนิได้มากขึน้ๆ จนคนทีบ่อกให้พอ ให้หยุด 

ให้ถอยเมื่อสักครู ่กลับเริ่มขยับสะโพกสอดรับกับจังหวะของเขา 

เสียแล้ว แถมยังขยับเร็วกว่าเขาไปอีกหนึ่งสเตป 

หึๆ คนแก่เครื่องติดแล้วสินะ 

เพอร์ถอนรมิฝีปากออกมาเพือ่มองคนตาดทุีต่อนนีก้ลายเป็น

หวานเชื่อมเซ็กซี่ เฌอตัวแดงเรื่อแล้วยังท�าหน้าชวนขยี้อยู ่บน

ผ้าปูที่นอนสีแดงเบอร์กันดีที่ช่วยขับให้ผิวขาวนั่นน่าหลงใหลเข้าไป

อีก

“พี่จะไม่ไหวแล้ว ฮึก” คนหน้าเฉี่ยวกัดริมฝีปากอย่างข่ม

อารมณ์ เอ่ยวอนขอ แล้วลุกขึ้นคุกเข่าหันหลังให้ เอียงหน้ามาเล็ก

น้อยก่อนจะใช้สองมือแหวกก้นตัวเองอย่างยั่วยวนใจเจ้าเด็กหื่น

เผียะ! 

นายแบบหนุ่มฟาดฝ่ามือลงบนก้นเด้งงอนเสียงดังลั่นห้อง

ฮึก!

“ฮึก หยะ...อยากได้ของเพอร์แล้ว...” เฌอบีบเสียงสะอื้น

ชวนหัวใจอ่อนแรง

จะส่งเสียงยังไงก็ได้ แต่จะส่ายสะโพกวน แล้วเอามือแหวก

ก้นต่อหน้าเขาแบบนี้ไม่ได้  

เพอร์ซีส่วนอาวธุเข้าไปจนเฌอสะดุง้ ส่งเสยีงน่าสงสารเหมอืน

ลูกแมวตัวเล็กๆ โดนตี 
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จริตดีนักนะคุณแฟน! 

เขากดแผ่นหลังอีกฝ่ายลงอีกหน่อย แล้วคว้าสะโพกกลมๆ 

นั้นเข้าหาตัวเพื่อขยับกายอย่างร้อนแรงต่อทันที 

นายแบบหนุ่มยอมปล่อยเหยื่อตอนเกือบแปดโมง เฌอ

นอนนิ่งราวกับคนเป็นอัมพาตทันที ขนาดดวงตายังไม่อยากขยับ 

เพราะเหนื่อยล้าและง่วงเกินกว่าจะต่อกรกับเด็กผีแล้ว 

“นี่ถ้าไม่ต้องเข้าเรียนนะ ผมไม่ปล่อยพี่แน่”

“แล้วไม่หลับไม่นอนจะเรียนรู้เรื่องมั้ย เสียดายค่าเทอม!”  

คนหมดสภาพยังมีแรงขึ้นเสียง

“ขี้บ่นจัง เดี๋ยวกลับมานอน ไปรับด้วยนะ เลิกเที่ยง” เจ้าของ

เสียงขี้เล่นก้มลงกระซิบที่ข้างหูคนนอนแนบหน้าไปกับหมอน

“ไม่ไปโว้ย!” เฌอยังโกรธที่อีกฝ่ายไม่คิดถนอมเขาสักนิด ม ี

คนรักดุดันบนเตียงอยู่ร่วมบ้านนี่ก็ใช่ว่าจะเป็นลาภเสมอไปนะ 

“ไม่มีแรงขับรถแล้วเนี่ย” เด็กตัวโตอ้อน 

เฌอเห็นอีกฝ่ายท�าหน้าออดอ้อนอยู่ข้างตัวแล้วอยากหยิก

แก้มให้หลุดคามือนัก 

“ค�านั้นมันควรเป็นพี่พูดม้ัย ข้อสะโพกหลุดรึเปล่าเนี่ย รอบ

หลังนี่ไม่ยั้งเลยนะเพอร์” 

เพอร์หัวเราะร่วน “นะ นะ เที่ยงไปรับหน่อย ไปหาอะไร

อร่อยๆ กินกัน แล้วค่อยกลับมานอนตอนบ่าย กลางคืนจะได้มีแรง

ท�าต่อ”

เฌอปาหมอนใส่อีกฝ่ายทันควัน “ไอ้เด็กผี!” 

“พี่ท�าเสน่ห์ใส่ผม ทั้งรักทั้งหลงจนโงหัวไม่ขึ้นแล้วเนี่ย”

“ไปมหา’ลัยให้ไวเลย โดนไทร์ขึ้นมาจะสมน�้าหน้าให้”
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ฟอด!

“เมียเป็นห่วง ชื่นใจ” 

เฌอข้ีเกยีจจะต่อปากต่อค�าอกีจงึนอนคว�า่หน้าหนัไปอกีทาง 

แล้วหลับตาลง เป็นสัญญาณว่าเลิกสนทนาแล้ว 

แต่เมื่อเสียงฝีเท้าเพอร์ห่างออกไปจากเตียงได้สักระยะ เฌอ

ก็หันไปมองตาม แล้วอดขยับปากบอกไม่ได้

“เพอร์...มีไข่ต้มกับนมอยู่ในตู้เย็นนะ กินก่อนออกไป” เขา 

ไม่อยากให้คนท่ีใช้แรงมาทั้งคืนหิวโซ กลัวสมองจะขาดสารอาหาร

ตายเสียก่อน

“เนี่ยๆ พี่ชอบให้โด๊ป แล้วจะไม่ให้อยากลากขึ้นเตียงตลอด

เวลาได้ไง”

“รีบไปไป๊!” 

น�้าเสียงโคตรเกรี้ยวกราดไม่สมตัวเลยสักนิด เพอร์ข�าอยู ่

คนเดียว เขาเดินกลับมาหาคนหยิ่งแต่ท�าตัวแสนน่ารักอีกรอบ นั่ง

หมิน่ๆ บนขอบเตยีง มองคนทีก่�าลงัจะเข้าสูห้่วงนิทรา แล้วตดัสินใจ

พูดเรื่องที่ยังค้างคาใจอีกรอบ

“พี่เฌอ เรื่องที่ผมบอกว่าอยากมีลูกอะ พี่คิดไงเหรอ” 

เฌอถอนหายใจ เหนื่อยจะตายห่าอยู่แล้ว ยังอุตส่าห์มาคุย

เรือ่งมุง้มิง้  “เล้ียงเดก็มนัไม่ใช่เรือ่งเล่นๆ นะเพอร์ เราคบกันสองคน

แบบนี้มันสนุก จะหัวหกก้นขวิดแค่ไหนก็ได้ เบื่อกันก็แค่เซย์กูดบาย 

แต่ถ้ามีเด็ก...เค้าคือลูก...คือคนที่เราต้องรับผิดชอบ”

“ที่ผมอยากมีลูกเพราะผมไม่อยากเลิกกับพี่ไง” เด็กหนุ่ม 

รุ่นน้องพูดตามความคิด เขาลูบหัวไหล่เปล่าเปลือยของคนอายุ 

มากกว่าเบาๆ ด้วยความรักใคร่และหลงใหล 

พวกเขาเจอกันในงานเลี้ยงของนิตยสารฉบับหนึ่ง เริ่มต้นคุย
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กนัแบบคนรกัสนกุแต่ไม่คดิผกูพนั แถมเจนสนามทัง้คู ่แต่พอขึน้เตยีง

ด้วยกันบ่อยๆ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกันบาง

ช่วงท่ีพักกิจกรรม เพอร์กลับเริ่มรู้สึกว่าเฌอไม่เหมือนคนอื่นๆ ท่ี

ผ่านเข้ามา และเขาเองก็อยากมีใครสักคนรอกลับบ้านทุกวันแล้ว

“ผมรักพี่...ผมอยากอยู่กับพี่ไปนานๆ”

ทัง้ห้องเงยีบกรบิ มเีพยีงเสยีงแอร์เบาๆ กับลมหายใจของคน

ทั้งสอง แสงอาทิตย์ด้านนอกลอดเข้ามาเพียงน้อยนิดตามรอยแยก

ของม่าน ทั้งห้องจึงยังดูสลัว และมีความก�้าก่ึงระหว่างเย็นชืดกับ

อบอุ่น

ใช่ว่าเฌอจะไม่หวั่นไหวกับค�าพูดนั้น แต่เพราะผ่านโลกมา

มากกว่าเพอร์ท�าให้เขาคิดมากกว่า 

เมื่อรุ่นพี่เงียบไปเฉกเช่นทุกครั้งที่คุยกันเรื่องนี้ เพอร์จึงรู้สึก

เหมือนหัวใจเขาโดนบีบรัด มันกระอักกระอ่วนและวูบโหวง

“หรือว่าพี่ไม่ได้รักผม ขนาดที่เราจะอยู่ด้วยกันได้ตลอดไป” 

คนอยากมีลูกพูดเสียงเบาลง 

ใช่ว่าเฌอไม่เจบ็ทีไ่ด้ยนิเพอร์พดูแบบน้ัน อยู่ด้วยกันมาก็นาน 

อีกฝ่ายก�าลังตัดพ้อเขารู้ดี 

ไม่ใช่ว่าไม่รกั แต่เขาแค่ไม่ค่อยแสดงด้านความรกัออกไปมาก

นกั เพราะยงัต้องเผือ่ใจไว้บางส่วน เพอร์ยงัเดก็ แถมยังอยู่ในวงการ

ทีพ่ร้อมจะเจอคนใหม่ได้ตลอดเวลา ส่วนเขาเป็นแค่ดไีซเนอร์เสือ้ผ้า

แบรนด์กลางๆ แบรนด์นงึเท่านัน้ อายกุเ็ยอะกว่าอกีฝ่ายเกือบรอบ 

ร่างกายที่เหี่ยวโทรมไป อีกเพียงไม่นานก็คงตอบสนองสิ่งที่เพอร์

ชอบนักหนาไม่ได้ 

“ผมขอโทษที่เรียกร้องมากไป แต่...ที่ผมบอกว่ารัก...ทุกครั้ง

มันออกมาจากความรู้สึกจริงๆ นะ ผมรักพี่ พี่รับรู้มันได้บ้างมั้ย” 
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เฌอรู้ว่าอีกฝ่ายเจ็บปวดที่เขาไม่ค่อยแสดงออกเป็นค�าพูด

หรือการกระท�าแสนหวานโรแมนติก เขาเพียงแค่แสดงความห่วงใย

อีกฝ่ายผ่านเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่นการมีข้าวเช้าไว้ให้ในตู้เย็น ซื้อ

ของกินที่ชอบมาให้บ่อยๆ อะไรประมาณนั้น  นอกเหนือจากนี้คือ

พวกเราเข้ากันได้ดีในเรื่องของเซ็กซ์ และนิสัยที่ยุ่งกับการท�างานจน

ไม่ค่อยมีเวลามาวุ่นวายเรื่องส่วนตัวของอีกฝ่ายมากนัก มันท�าให้

สามารถประคองความสัมพันธ์แบบอยู่ด้วยกันโดยไม่มีใครเข้ามา 

แทรกได้เกือบจะครบสามปีแล้ว ก็ถือว่านานพอสมควร ถ้าเป็นคู ่

ชายหญิงบางคู่อาจแต่งงานกันไปแล้วด้วยซ�้า แต่ถึงอย่างนั้นใครจะ

มั่นใจได้ว่ามันจะเป็นรักนิรันดร์ เพราะมันก็เป็นเพียงแค่เสี้ยวเวลา

สั้นๆ ในช่วงเวลาหนึ่งของการด�าเนินชีวิตเท่านั้น 

“ผมไปอาบน�้าก่อนนะ เดี๋ยวสาย” 

“ต้องท�ายงัไงเพอร์ถงึจะรูว่้าพีก่.็..รกั” เฌอรัง้อกีฝ่ายไว้ เพอร์

พูดเรื่องนี้กับเขามาเกือบปีแล้ว และแน่นอนว่าทุกครั้งที่เขาเมินเฉย

มันก็คือการสร้างรอยแผลเล็กๆ ให้สะสมในความรู้สึกของอีกฝ่าย

ไปเรื่อยๆ 

ร่างเล็กกว่าสัมผัสได้ถึงจุมพิตแผ่วเบาที่หัวไหล่ พร้อมแก้ม

ของอีกฝ่ายที่แนบลงมา เพอร์ยังเป็นเด็กที่ขี้อ้อนเสมอ 

เฌอเอือ้มมือไปลูบผมร่างสูงเบาๆ ให้รูว่้า...ทีผ่่านมาเขารบัรู้

ถึงความรู้สึกของอีกฝ่าย ไม่ได้เพิกเฉย 

“เรามีลูกกันเถอะนะ ผมอยากสร้างครอบครัวกับพี่” เพอร์ 

พูดเบาๆ กับหัวไหล่คนตัวเล็ก “มีลูก ช่วยกันเลี้ยง ช่วยกันรักษา

ความรักของเราให้อยู่ด้วยกันไปจนแก่เฒ่า”

เฌอถอนหายใจอีกครั้ง ค�าพูดของเด็กอายุยี่สิบนิดๆ มันจะ

มัน่คงและยาวนานได้สกัเท่าไหร่กนันะ แต่แค่...ได้รบัรูว่้ามใีครสกัคน
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อยากสร้างครอบครัวกับเรา อยากอยู่ดูแลกันไปจนหมดอายุขัย 

ความรู้สึกอบอุ่นก็เกิดขึ้นในหัวใจ  

“พ่ีจะลองไปโรงเรียนที่เพอร์บอก ถ้ามันเวิร์กเราค่อยมาคุย

เรื่องนี้กันอีกที”

“ขอบคุณครับ!” เสียงของคนตัวสูงแสดงออกถึงความยินดีที่

ปิดไม่มิด 

“เตรียมตัวไปเรียนได้แล้ว”

เพอร์พยักหน้ากับหัวไหล่นวลเนียน จดปากแนบลงไปอีกที 

ก่อนจะดงึผ้านวมขึน้มาห่มให้ แล้วเดนิเข้าห้องน�า้ไป  หลงัจากทีเ่ฌอ

ยอมตามใจไปเตรียมตัวเป็นคุณแม่ที่โรงเรียนสอนเลี้ยงเด็ก เขายัง

อยากอยู่คลอเคลียกับอีกฝ่ายต่อสักพัก แต่อาจารย์ที่มหาวิทยาลัย

อาจจะไม่เข้าใจว่าเก้าโมงไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเลยนัดเรียนเสียเช้า

ขนาดนี้

เมื่อแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวกับกางเกงยีนสีเข้มตามสไตล์

เด็กปีสาม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยดังเรียบร้อย เขาก็เดิน

กลับมาดูคนที่หลับไปแล้วที่ห้องนอนอีกรอบ 

“ผมไปเรยีนแล้วนะครบั แล้วกผ็มรกัพีน่ะ” เขาบอกเบาๆ เป็น

ธรรมเนียมที่ท�ามาตลอดเกือบสามปี ทั้งที่รู้ว่าคนแก่กว่าไม่ได้ยิน

หรอก 

เพอร์หยิบกระเป๋าใส่ไอแพด แล้วเดินไปสวมรองเท้าผ้าใบ 

คู ่เก่ง ไม่ลืมสวมแว่นกันแดดคู ่ใจไปด้วย จากน้ันก็ลงไปเรียก

มอเตอร์ไซค์วินให้ไปส่งที่คณะในราคายี่สิบบาท

เบ๊นซ์ x ออดี้

เช้าตรูแ่บบนีใ้ครหลายคนอาจจะเพิง่ตืน่นอน ก�าลงัเตรยีมตวั
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ไปท�างาน หรือออกมาตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง แต่ไม่ใช่

หมอเบ๊นซ์ที่เพิ่งจัดการกับทารกคนสุดท้ายเสร็จเอาตอนรุ่งสาง 

อยากจะแนะน�าให้แม่ของน้องตั้งชื่อว่า Breaking Dawn นัก เกิด

ยากเกิดเย็นเสียจริงลูกเอ๊ย 

เมื่อคืนเขาท�าคลอดไปหลายเคส น้องบางคนออกมาดูโลก

ภายนอกง่ายๆ แต่บางคนกลับดื้อดึงไม่ยอมออกจากครรภ์แม่เสีย

อย่างนั้น แต่คุณหมอสูติฯ หน้าตาใจดี ขวัญใจพยาบาลทั้งหวอดก็

ไม่เคยหงุดหงิดหรือลงมือแรงเลย เบ๊นซ์ใจเย็นถึงขั้นเย็นมาก ท�าให้

ทุกคนทีท่�างานด้วยผ่อนคลาย แม้ว่าสถานการณ์จะตงึเครยีดแค่ไหน 

สัญญาณชีพจรจะตกจนเกือบนิ่ง แต่ถ้าหมอเบ๊นซ์บอกว่าไหว ยังไง

คนไข้ก็ต้องกลับมา 

ร่างสูงหนาเดนิออกมาจากห้องพกัแพทย์ หลงัจากไปล้างหน้า

ล้างตาแล้วเปลีย่นเสือ้ผ้าเป็นชดุล�าลองเพือ่กลบัไปพักผ่อน ร่างกาย

เขาอ่อนล้าจนพร้อมจะชัตดาวน์ได้ทุกเมื่อ

แต่ขณะทีก่�าลงัเดนิเคลิม้ด้วยโหมดออโตไพลอตไปท่ีรถก็ต้อง

สะดุ้งโหยง เพราะมีใครบางคนยืนเท้าเอวรออยู่แล้ว 

“คุณออดี้!” คุณหมอวัยสามสิบต้นๆ ร้องเรียกเสียงดัง 

คนที่หน้าบึ้งตึงงอง�้า พร้อมทั้งถือแก้วเก็บความร้อนอยู่ข้าง

รถไม่ใช่ใคร คนรักของเขานั่นเอง 

“ยังจะกล้าขับรถกลับเองอีก ผ่าตัดติดกันท้ังคืนแบบน้ีเดี๋ยว

ก็ได้ไปเฝ้ายมบาลหรอก” ออดี้บ่นทันที เขาเป็นผู้ชายวัยต้นสามสิบ

เหมือนหมอเบ๊นซ์ ผิวขาวจัด และหน้าตาเชิดหยิ่งแบบคุณหนูจาก

ตระกูลร�่ารวย 

“อย่าดุสิที่รัก คิ้วย่นแล้ว เสียดายค่าโบฯ นะ” เบ๊นซ์แซวแฟน 

ที่ชอบเติมนู่นเติมนี่ใส่ร่างกายเพราะไม่อยากแก่ “คิดถึงที่รักจะแย่ 
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ขอหอมแก้มหน่อยเร็ว” คนตัวโตเดินเข้าไปรวบเอวอีกฝ่าย แล้ว 

หอมแก้มนุ่มนั้นเบาๆ ดีนะว่าออดี้ฉีดโบทอกซ์แค่ที่หน้าผาก ส่วน

อื่นๆ เลยยังนิ่มอยู่

“แฟนใครท�าไมน่ารักจัง” เบ๊นซ์เอ่ยเย้า เขารู้ว่าออดี้บ่นไป

อย่างนั้นเอง ดูก็รู้ว่าตั้งใจมารับเพราะไม่อยากให้เขาขับรถ นี่คงรอ

อ่านข้อความเขาตั้งแต่ยังไม่สว่างเลยกระมัง 

“กลับบ้านกัน ง่วงจะแย่แล้ว อยากกลับไปนอนกอดที่รัก” 

ออด้ีเบ้ปาก อ้อนเก่งนกั เขายืน่แก้วเกบ็ความร้อนให้คณุหมอ

หนุ่ม ข้างในมีนมอุ่นๆ ที่ประคองมาอย่างทะนุถนอมตั้งแต่ที่บ้าน 

เพราะเดาไม่เคยผิดว่าอีกฝ่ายคงยังไม่มีอะไรตกถึงท้อง 

มือบางรับกุญแจรถสปอร์ตยี่ห้อเดียวกับชื่อตัวเองมาจาก 

คนรัก แล้วขึ้นไปนั่งประจ�าที่คนขับ ไม่นานพาหนะคันสวยก็แล่นมา

ถึงบ้านหลังใหญ่ย่านที่ดินราคาแพง ซึ่งเป็นบ้านของออดี้ พวกเขา

อยู่ร่วมกับครอบครัวใหญ่ ที่มีพ่อแม่ แล้วก็ครอบครัวพี่สาว เพื่อที่

จะได้ช่วยกันดูแลพ่อแม่ที่สูงวัยแล้ว 

เบ๊นซ์เองก็เป็นลูกชายคนเล็กที่มีพี่ๆ อีกหลายคน การย้าย

ออกจากบ้านตัวเองมาช่วยดูแลบ้านหลังนี้จึงไม่ล�าบากอะไร 

ออดี้น�ารถไปจอดที่โรงรถ ก่อนจะเดินควงเบ๊นซ์เข้าบ้าน  ยัง

มีเวลาอีก 3-4 ชั่วโมงกว่าร้านเพชรของเขาจะเปิดท�าการ ดังนั้นยัง

อยู่ดูแลหมอเบ๊นซ์ได้อีกสักพัก 

ป้าแม่บ้านเตรียมข้าวต้มหอมกรุ่นไว้ให้บนโต๊ะเรียบร้อย แม่

กับพ่อออกไปร�าไทเก๊กกับคนขับรถยังไม่กลับ ทั้งโต๊ะจึงมีแค่คู่รัก 

สองคน 

“คุณเบ๊นซ์ พรุ่งนี้เราจะไปเรียนแล้วนะ” 

เบ๊นซ์เลิกคิ้ว แล้วก็นึกได้ว่าออด้ีหมายถึงอะไร เขายิ้มกว้าง
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ออกมาทันที “ผมอยากได้ลูกแฝด”

คนตัวบางกว่าท�าหน้ายู่ “จะเลี้ยงไหวเหรอ คนเดียวยังคิดว่า

จะเหนื่อยเลย” 

“เดี๋ยวผมช่วยเลี้ยง มีเด็กๆ หลายคนคุณจะได้ไม่เหงาไง” 

“โห คณุเบ๊นซ์ อย่าว่าแต่ช่วยเลีย้งลกูเลย เลีย้งดตูวัเองให้รอด

ก่อนเถอะครับ” ออดี้ว่าคนบ้างาน 

“คุณออดี้ ขอบคุณนะที่ดูแลมาตลอด” เบ๊นซ์คว้ามือคนรัก 

ขึ้นมากุมไว้ เขาเป็นคนที่มีเวลาว่างไม่เหมือนคนอื่น ดังนั้นอีกฝ่าย

จึงต้องเข้าใจกันมากๆ จึงจะสามารถมาร่วมชีวิตกันได้ แล้วคนตรง

หน้าก็เป็นแบบนั้น แถมยังดูแลเขาได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

“สัญญานะว่าถ้าเรารับลูกมาเมื่อไหร่ ผมจะไม่ให้คุณเหนื่อย

คนเดียวหรอก”

“อื้ม” ออดี้พยักหน้าพร้อมรอยยิ้ม 

ทั้งคู่ลงมือรับประทานอาหารเช้าต่อ บรรยากาศกรุ่นไปด้วย

กลิ่นอายความรัก พวกเขาคบกันมานาน และน้อยครั้งที่จะทะเลาะ

กันจริงจัง เพราะโดยพื้นฐานแล้วออดี้เป็นคนสนุกสนานร่าเริงและ

มองโลกในแง่ดีเสมอ เบ๊นซ์เองก็เป็นคุณหมอใจดี และไม่เคยขัดใจ

คนรัก ทั้งสองคนจึงเป็นคู่ที่เพื่อนๆ อิจฉามาตลอดตั้งแต่สมัยเรียน

อยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันและคบกันมานานเกือบสิบปีแล้ว 

“คุณนอนไปก่อนเลยนะ ผมออกไปเปิดร้านก่อน เย็นๆ 

มารับไปกินข้าว” ออดี้บอก หลังจากขึ้นมาส่งหมอเบ๊นซ์ที่ห้องนอน

และรอจนอีกฝ่ายอาบน�้าและเดินมานั่งลงบนเตียงนอนเรียบร้อย 

คุณหมอหนุ่มกวักมือเรียกคนรักเข้าไปใกล้ เขากอดเอวบาง

ไว้หลวมๆ ซกุหน้ากบัหน้าท้องราบเรยีบ ก่อนจะฟัดมนัเบาๆ อย่าง
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มันเขี้ยว 

ออดีห้วัเราะคกิคกัพลางลูบผมหมอเบ๊นซ์ด้วยความเอือ้อาทร 

“นอนได้แล้วครับเด็กโข่ง อดนอนมาหลายชั่วโมงแล้วนะ”

“อยากนอนกอดคุณ”

“ไม่งอแงสิ ผมต้องไปเปิดร้าน”

“รีบกลับนะ” 

“ครับ” 

ออดี้ก้มลงมาจุ๊บปากคนรักเบาๆ ก่อนจะโบกมือลาแล้วเดิน

ออกจากห้องไป 

ธีร์ x ซอล 

หลงัส่งข้อสอบวชิาสดุท้ายของชัน้ปีที ่2 เสรจ็ ศศธร หรอืซอล

กขั็บรถ BMW คนัหรอูอกจากตกึครศุาสตร์ของมหาวทิยาลยัรฐับาล

ช่ือดังทันที เขาตรงไปยังห้างสรรพสินค้าเพ่ือซื้อของใช้เข้าคอนโด 

รวมถึงของสดส�าหรับท�าอาหารมื้อเย็นให้คนรักด้วย 

“คุณแด๊ดครับ เย็นนี้อยากทานอะไรเป็นพิเศษมั้ยครับ” ชาย

หนุม่ในชดุนกัศกึษากรอกเสยีงหวานลงไปในโทรศพัท์มอืถอืรุน่ใหม่

ล่าสุด เมื่ออีกฝ่ายให้ค�าตอบเรียบร้อย เขาก็รับค�าอย่างสุภาพ แล้ว

กดวางสาย ก่อนจะเข้าไปเซิร์ชกเูกลิหาวิธที�าเมนทูีป่ลายสายเพิง่เอ่ย

ว่าอยากกิน แล้วเดินเลือกซื้อวัตถุดิบตามรายการนั้น 

เกือบหนึ่งทุ่มที่อาหารทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย เจ้าของเสียง

ในโทรศพัท์ก่อนหน้านีก้เ็ดนิเข้ามาในห้องชดุหรกูลางเมอืง ซึง่อยู่ไม่

ไกลจากมหาวิทยาลัยของซอลนัก 

ธีราธร หรือธีร์เป็นชายวัยสี่สิบที่ยังดูหนุ่มแน่นกว่าอายุจริง 

ยิ่งสวมสูทที่ตัดมาพอดีตัวยิ่งขับให้ร่างสูงโปร่งน้ันดูดีข้ึนไปอีก เขา
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เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชื่อดัง 

แห่งหนึ่ง 

“เหนือ่ยมัย้ครบั” ซอลรบีว่ิงไปรบัสูทและกระเป๋าเอกสารจาก

อีกฝ่ายพร้อมกับถามอย่างเอาใจใส่ 

ธีร์เอียงแก้มรับจูบเบาๆ จากคนรักที่ยังเป็นเพียงนักศึกษา  

แต่อายไุม่ใช่อปุสรรคส�าหรบัเขาสองคน เขาเอน็ดแูละชอบท่ีอกีฝ่าย 

เป็นเด็กช่างอ้อน แต่ก็สามารถดูแลเขาได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง 

“อาบน�้าก่อนนะครับ แล้วค่อยออกมาทานข้าว หนูเตรียม

ของที่รีเควสต์ไว้ให้แล้ว รับรองความอร่อยเลย” 

“ขี้อวดจังค่ะ” ธีร์รวบเอวเด็กหนุ่มของเขาแล้วพาเข้าไปใน 

ห้องนอนด้วย 

“นวดหลังให้แด๊ดหน่อยได้มั้ยคะ” 

ซอลพยักหน้าทันที เขาวางของในมือลง ณ ที่ประจ�าของมัน 

ก่อนจะว่ิงเข้าไปเตรียมน�้าอุ่นในอ่างอาบน�้า แล้วเทน�้ามันอะโรมา 

กลิ่นสดชื่นลงไป ไม่นานก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของอีกคนใกล้เข้ามา 

นักบริหารหนุ่มที่สวมเพียงชุดคลุมผ้าขนหนูรวบเอวคนที่ 

มัวแต่สนใจอุณหภูมิของน�้าเข้าไปกอด แล้วก้มลงบดเบียดริมฝีปาก

จนมันบวมเจ่อ ซอลก็ไม่ได้ขัดขืน แถมยังตอบรับจูบนั้นด้วยความ

เต็มใจ อะไรก็ตามที่ท�าให้คนรักมีความสุขเขาก็พร้อมจะตอบสนอง

ให้อย่างไม่เกี่ยงงอน ไม่นานอีกฝ่ายก็ปล่อยเขาให้เป็นอิสระ 

ธีร์ถอดชดุคลมุออก ซอลกร็บัมันไปแขวนไว้ทีร่าว ร่างเปลอืย

เปล่าของร่างสูงในวัยสี่สิบเต็มไปด้วยมัดกล้าม ไหล่กว้าง อกและ

หน้าท้องได้รปู มองกีท่แีก้มของซอลกย็งัร้อนผ่าวด้วยความเขนิอาย

เสมอ ธีร์ยกยิ้มมุมปากเฉกเช่นทุกที มันดูดีจนเขาหลงใหล และ

ตกหลุมรักซ�้าแล้วซ�้าเล่าอยู่แบบนั้น คนที่เรียกได้ว่าเพอร์เฟกต์ 
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ตั้งแต่หัวจดเท้า รวมไปถึงฐานะและหน้าที่การงาน ท�าให้เขารู้สึก 

โชคดีมากที่ได้เป็นคนรักของอีกฝ่าย 

เสยีงน�า้กระฉอกท�าให้นกัศกึษาหนุม่ได้สต ิแดดดีข๊องเขาก้าว

ลงไปนัง่ในอ่างแล้ว และก�าลังผายมือมาเชือ้เชญิให้เขาตามลงไป คน

ได้รับเชิญก็รู้หน้าที่ รีบถอดชุดนักศึกษาออก เผยให้เห็นร่างกาย

เพรียวบางทว่าสมส่วนน่ามอง 

คนในอ่างน�้าเลียริมฝีปากแล้วพึมพ�าว่า ‘สวย’ แน่นอนว่า

เจ้าของเรือนร่างต้องหลบสายตาที่แสนรุนแรงนั้นทันที พลางคิดว่า

กับข้าวของเขาคงต้องอุ่นใหม่เสียแล้วกระมัง 

ร่างโปร่งเดินเข้าไปใกล้อ่างอาบน�้า แล้วก้าวเข้าไปนั่งที่ขอบ

อ่าง จากนัน้แยกขาออกกว้าง เพือ่เว้นทีใ่ห้คนทีอ่ยูใ่นน�า้พงิขอบอ่าง

ได้สะดวก

“หนูซอลนวดให้นะครับ” 

“เอาสิ”

ธีร์ตอบรับด้วยรอยยิ้ม จากนั้นการปรนนิบัติจากเด็กหนุ่มก็

เริ่มขึ้นทันที 

กระจกในห้องน�า้สขีาวตดักบัพืน้หินอ่อนสดี�าสนทิปรากฏ

เงาร่างสองร่างที่กอดกันแนบแน่น เด็กหนุ่มถูกคนที่อายุมากกว่า

ตักตวงเอาความหอมหวานจากเนื้อตัวจนขึ้นรอยจ�้าแดงไปทั่ว และ

มันก็เร่าร้อนแบบนี้มาเกือบสองชั่วโมงแล้ว แต่คนที่ท�างานหนักมา

ทั้งวันกลับดูเหมือนจะยังไม่พอสักที 

“เด็กไม่ดี”

“คะ...คุณแด๊ด ฮึก หนูซอลไม่ไหวแล้วครับ ช่วยหนูซอลด้วย” 

“เด็กไม่ดีต้องโดนท�าโทษนะคะ”
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“คุณแด๊ดครับ แดดดี๊ธีร์ หนูเป็นเด็กดีของแดดดี๊นะ”

“หึ...” 

ธีร์ยกยิ้ม เด็กหนุ่มในอ้อมกอดเขาตัวสั่นระริก ความต้องการ

ที่ฉ�่าเยิ้มออกมาทางดวงตามันปลุกเร้าอารมณ์เขาจนแทบบ้า 

“ขึ้นมาบนตัวแดดดี๊สิคะ แล้วอยากเป็นเด็กดีแค่ไหนก็ตามใจ

หนูเลย” 

รอบสุดท้ายก็เลยต้องใช้สายน�้าอุ่นจากเรนชาวเวอร์ช่วยดับ

ความร้อนแรงของเด็กดี

คนตัวเล็กกว่าในชุดนอนนั่งรับประทานอาหารอยู่กับ 

ผู้บริหารหนุ่มใหญ่ที่ดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษ แกงพะแนงของซอลเผ็ด

ร้อน แต่ก็คงไม่เท่าตัวคนท�าหรอก ช่างเป็นเด็กที่ทั้งอ่อนหวานและ

ร้อนแรง ท่าทีใสๆ ยามปกติช่างน่าทะนุถนอมไร้เดียงสา แต่เมื่อ

เสื้อผ้าถูกถอดออกเท่านั้นก็กลายเป็นละอองน�้ามันท่ีพร้อมจะ 

ลุกโหมเมื่อถูกเปลวเพลิงกระตุ้นอยู่ดี 

“พรุ่งนี้หนูซอลจะไปโรงเรียนที่คุณแด๊ดให้ไปเรียนแล้วนะ  

คุณแด๊ดไปส่งรึเปล่า” คนที่เด็กกว่าเอ่ยขึ้นเมื่ออีกฝ่ายรวบช้อน 

ร่างสูงส่ายหน้า “หนูก็รู้นี่คะว่าแด๊ดต้องออกไปท�างานตั้งแต่

เช้า”

“หนูไปตั้งแต่เช้าพร้อมคุณแด๊ดก็ได้” 

ธีร์ยิ้ม เขาเดินอ้อมโต๊ะมาหอมกลุ่มผมที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ 

ของอีกฝ่าย “คืนนี้แด๊ดกลับบ้านค่ะ” 

“นึกว่าจะนอนด้วยกันบ้าง” ซอลหันไปมองนาฬิกาบนผนัง 

ซึ่งบอกเวลาสี่ทุ่มกว่าแล้ว 

“มีธุระค่ะ เดี๋ยวทานข้าวเสร็จแด๊ดก็ไปแล้ว”
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“หนูซอลอยากนอนกอดคุณแด๊ด”

“ไว้วันหลังนะคะ” ธีร์ปลอบเด็กหนุ่มของเขา แล้วหอมแก้ม 

นุ่มๆ ไปหนึ่งที ก่อนจะเดินหายเข้าไปในห้องแต่งตัว เมื่อกลับออก

มาชายหนุ่มก็อยู่ในชุดท�างาน ในมือมีแฟ้มเอกสารไม่ต่างจากตอน

ที่มาถึง 

ซอลเดินตามไปส่งที่หน้าประตู เขากอดอีกฝ่ายเนิ่นนาน 

“รีบเรียนให้จบนะคะ แล้วก็มาเลี้ยงลูกให้แด๊ด” 

“ครับ” ซอลรับค�า แล้วประตูห้องชุดสุดหรูก็ปิดลง 
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หลังจากเซ็นสัญญาจ้างงานที่คิวให้เพื่อนทนายร่างให้

เรียบร้อย เลิฟต้องอยู่เลี้ยงดูปานดวงใจตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ทุกวัน 

ไม่มีวันหยุดพัก พูดง่ายๆ ก็คืออยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว จะลาได้ก็

ต่อเมื่อจ�าเป็นจริงๆ และต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ฝ่ายคุณพ่อหาท่ี 

รับฝากลูกทัน หรือไม่คิวก็ต้องลางานเพื่อเลี้ยงยายหนูเอง 

เดก็หนุม่รบัข้อตกลงได้ทกุอย่าง เพราะด้วยเงนิเดอืน สวสัด-ิ 

การ และความสะดวกสบายต่างๆ ทีน่ายจ้างมอบให้ เขาแทบไม่ต้อง

เจียดเงินห้าหมื่นที่เป็นเงินเดือนออกมาใช้จ่ายเลย คอนโดที่อยู่ก็

แสนสบาย หมอนดูดวิญญาณ ผ้านวมอุ่นๆ ที่นอนนุ่มนิ่มชวนให้

กลิ้งอยู่ได้เป็นวันๆ แล้วไหนจะอาหารการกินที่คิวโทร. สั่งจากร้าน

หรูให้มาส่งตลอดเวลาจนเขาต้องห้าม และโชว์ฝีมือท�าอาหารให้ 

อีกฝ่ายเอง โชคดีที่นายจ้างของเขาแม้จะไปเรียนเมืองนอกแต่เด็ก 

แต่กย็งัชอบอาหารไทย เพราะคณุย่าทีเ่ล้ียงดูมาน้ันท�าให้กินบ่อยๆ 

เลิฟจึงค่อยมั่นใจว่าจะท�าอาหารเลี้ยงอีกฝ่ายได้
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หลังจบมื้อเย็นเลิฟเก็บจานชามไปล้างและคว�่าไว้ แม้ในห้อง

สุดหรูจะมีเครื่องล้างและอบภาชนะ แต่คนที่ล้างเองจนชินก็ไม่เชื่อ

อยู่ดีว่าไอ้ตู้สี่เหลี่ยมทื่อๆ นี่จะท�าให้พวกมันสะอาดได้ 

ควิยนืจิบน�า้ผลไม้สกดัเยน็อยูต่รงเคาน์เตอร์บาร์ เหน็คนร่วม

ห้องฮัมเพลงระหว่างเช็ดจานด้วยผ้าสะอาดก็อดแซวไม่ได้

“ร้องเพลงในครัว เดี๋ยวก็ได้สามีแก่หรอก” 

เด็กหนุ่มหันขวับ “ท�าไมคุณ เอ๊ย ป๊าคิดว่าม้าต้องได้สามี ม้า

เป็นผู้ชายนะ” 

ชายหนุม่เอยีงคอคดิตามแล้วพยกัหน้า นัน่สนิะ...สงสยัเพราะ

จ้างมาเป็นแม่ของลูกสาว เขาเลยเผลอคิดไปว่าเด็กมันจะต้องเป็น

ภรรยา

“ช่างเถอะ ป๊าแค่พูดตามที่ได้ยินมา ล้างเสร็จก็รีบไปอาบน�้า

นอนได้แล้ว พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปโรงเรียน” 

“เพิ่งจะหนึ่งทุ่มเองนะครับ นอนไวผม เอ๊ย ม้าไม่ชินเลย”

“แล้วปกตินอนกี่โมง”

“อย่างเร็วก็ตีสองตีสามนู่นแหละ”

“อยู่ดึกๆ ท�าอะไร” 

“ช่วงก่อนหน้านีร้บัล้างจานอยูท่ีร้่านชายสีห่มีเ่กีย๊วหน้าเซเว่น 

ครับ ตอนขอลาออกมาท�างานกับป๊านี่โดนอาแปะบ่นใหญ่เลย” 

คิวถอนหายใจ คือเขาก็ไม่เคยจนหรอกนะ แต่รู้ว่าถ้าอยาก

รกัษาความรวยของวงศ์ตระกลูไว้กต้็องขยนัท�างาน แต่จะขยนัจนฝืน

สังขารแบบเลิฟก็ไม่ไหว 

“สมองพังหมด ร่างกายก็ไม่โต มิน่าตัวเล็กนิดเดียว ย้ายมา

อยู่กับป๊าแล้วม้าต้องห้ามนอนเกินสี่ทุ่มเข้าใจมั้ย”

“แล้วป๊านอนสี่ทุ่มทุกคืนเหรอครับ”
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“อืม นอนเร็วเพราะป๊าต้องตื่นมาออกก�าลังกายตอนหกโมง

เช้า จะดูกล้ามมัย้ หน้าท้องป๊าดดูมีากเลยนะ รบัรองม้าเหน็แล้วต้อง

น�้าลายหก”

เมื่อลูกจ้างหนุ่มส่ายหน้าอย่างไม่ต้องเสียเวลาคิด นายจ้างก็

ถึงกับท�าหน้าเซ็งแต่ก็ยังสาธยายต่ออย่างไม่มีอะไรจะหยุดยั้งความ

อยากเล่าได้ “อาบน�้าตอนเจ็ดโมง ออกจากที่นี่แปดโมงเพื่อไปถึง

ออฟฟิศไม่เกินแปดโมงครึ่งตรงเวลาทุกวัน เพราะฉันเป็นต้นแบบ

ของผู้บริหารท่ีท้ังหล่อและเก่ง เธอโชคดีที่สุดแล้วที่ได้พ่อของลูกที่

เพอร์เฟกต์ขนาดนี้” 

เลิฟพยักหน้ารับแกนๆ พลางคิดในใจว่าถามน้องปานดวงใจ

สกัค�ามัย้ว่าอยากมีคนประหลาดๆ เป็นพ่อหรอืเปล่า แต่กระน้ันเขา

ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมา เช็ดมือกับผ้าตรงอ่างล้างจานเสร็จก็วิ่งไป

หยิบสมุดจดเล่มเล็กๆ มาบันทึกตารางเวลาของเจ้านาย 

แน่นอนว่าคนตัวสูงกว่าเห็นแล้วอดไม่ได้ต้องขยับเข้าไปดูว่า

ลกูจ้างตวัเป๊ียกท�าอะไร พอเหน็สิง่ทีจ่ดยกุยกิแล้วก็อดลูบผมอกีฝ่าย

ด้วยความเอ็นดูไม่ได้

“เก่งมาก ถือว่าหัวไว” พูดพลางขยี้ผมอย่างมันมือ

หากเป็นคนอืน่เลฟิคงปัดมอืออก แต่พอเป็นควิเขากลบัสมัผสั

ได้ว่าในความกวนตีนมีความอบอุ่น...ของคนเป็นพ่อ เลยยอมอยู่

นิ่งๆ ให้อีกฝ่ายยกมือออกไปเอง 

“คุณ เอ๊ยยย ป๊า ส่วนใหญ่กินมื้อเช้าแบบไหนครับ” 

“ปกติเลขาฯ จัดให้ที่ออฟฟิศ ก็มีกาแฟด�ากับแซนด์วิช ไข่ต้ม 

แล้วก็กล้วยหอม ฉันต้องกินให้ครบทั้งห้าหมู่นะตอนเช้า ห้ามขาด  

ไม่งั้นสมองอันชาญฉลาดของฉันจะดรอปลง” 

เลิฟจดอีก แถมค�าว่า ‘หลงตัวเอง’ เข้าไปด้วย
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“แล้วพวกข้าวต้มอะไรแบบนี้ป๊ากินได้มั้ย”

“ก็คิดดูสิว่าเมนูนั้นมันให้สารอาหารฉันครบห้าหมู่มั้ย เน้น

โปรตีนด้วยนะ เพราะต้องใช้สมองเยอะ” 

เลิฟกลอกตา แล้วจดค�าว่า ‘เยอะ’ ลงไป

“แพ้อาหารอะไรมั้ยครับ”

“กนิเผด็ได้ไม่มาก นอกนั้นก็ไม่แพ้อะไรเลย อ้อ...แล้วก็ไม่กิน

เครื่องในทุกชนิด”

เลิฟบันทึกทุกอย่างลงไปในสมุด จากนั้นก็ปิดดังฉับ แล้วเงย

หน้าแป้นแล้นขึ้นมาบอกอย่างร่าเริง

“พรุ่งนี้ผมจะท�ามื้อเช้าให้คุณเอง” 

คนท่ีต้องกินอาหารครบห้าหมู่มองแล้วก็ย้ิมตาม แต่อดบีบ

จมูกเจ้าเด็กขี้ลืมไม่ได้ 

“ค�าว่าป๊าม้า...เมื่อไหร่จะชินปาก”

เลิฟตาโต รีบยกมือไหว้ขอโทษปลกๆ กลัวโดนหักเงินแหละ

ดูออก 

ควิโบกมอืเป็นเชงิว่าช่างเถอะแล้วจบัอกีฝ่ายหมนุตวั ดนัหลงั

เบาๆ ให้เดินไปยังทิศของห้องนอนที่มีห้องอาบน�้าในตัว และบัดนี้

วอล์กอนิคลอเซตด้านทีเ่คยว่างเปล่ากม็เีสือ้เชิต้สเีรยีบๆ และกางเกง

ขายาวจากแบรนด์ดังแขวนอยู่จนเกือบเต็ม อภินันทนาการแฟชั่น

คนรวยจากคุณพ่อที่ซื้อให้ว่าที่คุณแม่นั่นเอง 

“อาบน�้าได้แล้ว” 

“แล้วป๊าล่ะครับ” คนตัวเตี้ยกว่าเงยหน้าถาม ความน่ารัก 

น่ามองนั้นท�าเอาคิวยิ้มออกมาอีก

“เดี๋ยวไปอาบห้องเล็ก จะได้รีบมานอน” 

“เลิฟกลัวนอนไม่หลับ”
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“มะ...เมื่อกี้แทนตัวเองว่าไงนะ!” คิวถามเสียงดัง

“ขะ...ขอโทษครับ อย่าหักเงินนะ ผมแค่เผลอ” 

คิวยกมือตบหน้าอก ท�าไมพอเลิฟแทนตัวเองแบบนั้นแล้ว

หวัใจเขาเต้นตมูตามจงัวะ หน้าตากจ็ิม้ลิม้ ยิง่แทนตวัเองแบบน้ันอยู่

ตรงหน้า...คือมันน่ารักไง

“อย่าเผลอบ่อยนักก็แล้วกัน” คิวแสร้งตีหน้าขรึมใส่ พอคว้า

ชุดนอนจากราวแขวนได้ก็เดินออกจากห้องไป 

เลิฟท�าหน้าจ๋อย ตีปากตัวเองที่เผลอพูดตามความเคยชิน 

ก่อนจะหยบิชดุนอนใหม่เอีย่มจากชัน้กบัผ้าขนหนสูขีาวสะอาดแบบ

ที่ท้ังชาติเขาก็ไม่เคยสัมผัสมากอดไว้ เดินเข้าไปในห้องน�้าท่ีผนังบุ 

หนิอ่อนโทนสขีาวสะอาดตา ตัดกบัพืน้กระเบ้ืองสดี�าดหูรหูรา เครือ่ง

สุขภัณฑ์ต่างๆ เงาวับส่องประกายวูบวาบอย่างกับเพชร

“ใช้ไม่เป็นเลยสักอย่างท�าไงดีวะ” เด็กหนุ่มเกาหัวแกรก ยืน

มองอ่างอาบน�้าทรงกลมกับโซนฝักบัวที่มีทั้งแบบแขวนเพดานและ

แบบเป็นสาย แต่อปุกรณ์ทกุอย่างเงาวบัจนเขาไม่กล้าจบั ขนาดก๊อก

ตรงอ่างล้างหน้ายงัมีเล่ือนซ้ายขวาให้เป็นน�า้อุน่-น�า้เย็น เขาต้องงม

อยู่พักใหญ่กว่าจะกะอุณหภูมิถูกแล้วถึงล้างหน้าแปรงฟันได้ 

ร่างสูงเดินกลับเข้ามาในห้องนอน เขาหายไปตั้งนานแล้ว 

เจ้าเด็กเลิฟนั่นก็ยังอาบน�้าไม่เสร็จอีกหรือ เจ้าของห้องถือวิสาสะ

เดินไปเคาะประตูถามเสียหน่อย แต่ข้อนิ้วยังไม่ทันจะสัมผัสประตู

ก็ได้ยินเสียงโวยวายดังออกมาจากข้างในเสียก่อน

“โอ๊ย!”

“เลิฟ!” 

“คุณ...เอ๊ย ป๊า” เสียงตอบรับจากข้างในดังออกมา

“เกิดอะไรขึ้น” 
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“ม้าเปิดฝักบัวผิดนิดหน่อยครับ”

“โดนน�้าร้อนลวกหรือเปล่า เปิดประตูหน่อยเดี๋ยวป๊าไปดูให้” 

คิวคาดเดาเหตุการณ์แล้วนึกโทษตัวเองว่าท�าไมไม่สอนเจ้าเด็กเด๋อ

นั่นใช้ก่อน สุขภัณฑ์ทุกชิ้นในห้องน�้าของเขาเรียกได้ว่าหรูหราระดับ

ห้าดาว เจ้าเลิฟผู้ใช้ชีวิตแทบไม่ถึงดาวที่หนึ่งคงไม่เคยใช้ 

เสียงฝีเท้าเดนิเข้ามาใกล้ประต ูแล้วใบหน้าขาวๆ ท่ีเปียกเป็น

ลกูหมาตกน�า้กโ็ผล่ออกมา ควิจะไม่เสยีอาการเลย ถ้าพอเปิดประตู

กว้างอกีนดิแล้วไม่เหน็ยอดอกสชีมพบูนเนือ้ขาวๆ ขาวเสียจนเกือบ

จะเป็นเฉดเดียวกับสีขาวของผ้าเช็ดตัวที่พันเอวอยู่แล้ว

เขารู้สกึร้อนเหมือนลมตีขึน้หน้าอย่างไรพกิล จนต้องหนัหลงั

ขวับไปหยิบชุดคลุมผ้าขนหนูมาคลุมอีกฝ่ายไว้ทั้งตัว แถมมัดเชือก 

ที่เอวให้ด้วย 

“อยู่กับฉันอย่ามาประเจิดประเจ้อ ใครจะไปอยากเห็นเธอ 

ไม่ใส่เสื้อผ้าฮะ!”

ควิถามเสยีงดงัจนเลฟิย่นคอหน ีแต่เมือ่คดิอะไรดีๆ  ขึน้มาได้

ก็ลอยหน้าลอยตาใส่ ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ หนุ่มนักบริหารหมั่นไส้จึง

ต้องถามขึ้นมาอีก

“ยิ้มอะไรเจ้าเด็กซื่อบื้อ อย่ามาได้ใจนะ”

“ก็แค่...ป๊าลืมพูดว่าป๊าม้า ผมจะเก็บค่าปรับคุณบ้างได้มั้ย

ครับ” 

คิวใจหายวูบ เขาร้อนตัวไปเองสินะ เลยท�าทีเป็นใช้นิ้วชี้จิ้ม

หน้าผากอกีฝ่ายจนหน้าหงาย “ฝันไปเถอะ” ว่าจบก็เดนิดุม่ๆ เข้าไป

ในห้องน�้า เลิฟจึงรีบเดินตามไปทันที

“มานี่ จะสอนให้ จ�าดีๆ ล่ะ อย่าท�าข้าวของในห้องน�้าพัง” 

“ทราบแล้วครบั ผมจะรกัษาอย่างด ีไม่ให้บบุสลายเลย จะขดั
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ถูจนขึ้นเงาทุกชิ้น”

“พูดมาก หน้าที่ขัดถูน่ะเป็นของแม่บ้าน เธอเอาเวลาไปเลี้ยง

ยายหนูเถอะ”

คนฟังพยักหน้าพลางคิดว่าเป็นแม่ยายหนูนี่สบายจังแฮะ 

ควิสอนการเปิดฝักบวั การปรบัระดบัน�า้ และการใช้อ่างอาบน�า้

ท่ีเปิดระบบน�้าวนช่วยนวดผ่อนคลายได้ แต่เมื่อพูดจบและหันมา

หากลบัเจอเดก็ท�าหน้าเอ๋อๆ ใส่ เขายกยิม้มมุปากในองศาท่ีรูต้วัเอง

ดีว่าโคตรหล่อ แล้วยื่นหน้าเข้าไปใกล้

“จะว่าไปถ้าวันหลังใช้ไม่เป็นละก็...อาบน�้าพร้อมฉันก็ได้นะ” 

พูดจบก็ยักคิ้วใส่ไปหนึ่งทีด้วยท่วงท่าเจ้าชู้ที่สุด 

คูส่นทนากลอกตาใส่อย่างรูท้นั “ขนาดผมนุง่ผ้าเชด็ตวัคณุยัง

ด่าผมปาวๆ เลย ถ้าผมแก้ผ้าอาบน�า้ด้วย คณุไม่ประสาทเสยีไปเลย

เหรอครับ” 

คิวท�าหน้าหน่ายกับเพดาน แล้วค่อยหันมาบีบแก้มเจ้าเด็ก

ช่างยอกย้อน นอกจากไม่เขินแล้วยังต่อปากต่อค�าเก่งที่สุด 

“ไปอาบน�้าได้แล้ว ไวๆ ฉันรอนอนพร้อมเธอ” 

เลิฟชะงัก “รอนอนพร้อมกันเหรอครับ” 

“อืม” นายจ้างพยักหน้า “หรือเดินออกมาเจอฉันปิดไฟนอน

แล้วจะรู้สึกดีกว่างั้นเหรอ” 

ระบบประมวลผลของเลิฟไม่ท�างาน เพราะเขาไม่เคยเจอ

เหตุการณ์แบบนี้ ปกติกลับบ้านไปหากห้องไม่มืดเพราะพ่อออกไป

กินเหล้า อีกฝ่ายก็หลับไปแล้ว ไม่ได้สนใจเขาหรอก...การรอนอน

พร้อมกันมันคงเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยสินะ 

ควิถอนหายใจยาว วางฝ่ามอืใหญ่ลงบนผมชืน้ๆ “รบีอาบน�้า 

สระผมด้วย อย่าให้ฉันรอนาน” 
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“ครับ เอ่อ คุณลืมแทนตัวเองว่าป๊าหลายครั้งแล้ว”

“แล้วไง...ฉันเป็นคนจ่ายตังค์ อย่ามาหือ” 

เลิฟโดนบีบแก้มอีกรอบ หน้าเขาจะยืดหมดเพราะมือคิว 

นี่แหละ อีกฝ่ายยีแก้มเขาจนพอใจแล้วเดินฟึดฟัดออกไป เด็กหนุ่ม

ยกมือนวดหน้าตัวเอง แต่ก็ยังหยุดยิ้มไม่ได้ ความอบอุ่นก่อตัวขึ้น

ในใจ เขาชอบความรู้สึกแบบนี้จัง 

ว่าท่ีคุณแม่อาบน�้าที่อุณหภูมิแสนสบาย ใช้สบู่ซึ่งหอม

เหมอืนอยูบ่นสวรรค์ฟอกไปทัว่ตัว ยาสระผมก็ท้ังกลิน่ดทีัง้ท�าให้ผม

นุ่ม ผ้าเช็ดตัวก็ซับน�้าดีเหลือเกิน ชุดนอนที่คิวซื้อให้ก็สบายผิวสุดๆ 

เขาถูกสปอยล์จนคิดว่าบางทีตัวเองอาจจะโดนรถชนตายไปแล้วมา

เกิดอยู่บนโลกเทวดาก็เป็นได้ 

เมือ่คนตัวเลก็เดนิหัวเปียกออกมาจากห้องน�า้ ดวงตาคมกรบิ

ของคนทีน่อนเอกเขนกอยูบ่นเตียงกเ็ล่ือนมาหาทนัท ียิง่เหน็อกีฝ่าย

ท�าท่าจะขึ้นเตียง คนที่มองอยู่แล้วจึงขมวดคิ้วพลางพูดเสียงดุ

“ไปเป่าผม”

“เดี๋ยวมันก็แห้งครับ”

“อย่ามาท�าให้หมอนเปียก มันจะข้ึนราและสกปรก หรอือยาก

โดนหักเงินเดือนไปซื้อหมอนใหม่” 

เลฟิอ้าปากค้าง เจอเหตผุลแบบนีเ้ข้าไปก็รบีวิง่ไปเป่าผมแทบ

ไม่ทัน เสียงหึ่งๆ ดังขึ้นทันทีบริเวณโต๊ะเครื่องแป้ง 

“มานี่” เจ้านายกวักมือเรียกยิกๆ ทันทีที่เครื่องเป่าผมหยุด

การท�างาน อีกฝ่ายก็เดินตัวลีบเข้ามาหา 

“แห้งจริงหรือเปล่า มาตรวจดูก่อน” 

คนที่เด็กกว่าเดินมายื่นหัวให้ตรวจสอบอย่างว่าง่าย 
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คิวสอดมือเข้าไปในเรือนผมอีกฝ่าย ลูบไล้เหมือนยามที่ทาส

แมวเล่นกับท่านแมว มันทั้งนุ่มทั้งลื่นแถมยังหอม ลูบเพลินดีจริงๆ 

เลิฟเองยังเคลิ้ม หลับตาพริ้มให้คนอื่นเล่นหัวอยู่ได้ คิวเผลอคิดว่า

อยากให้เจ้าแมวตวันีอ้้อนเขาเยอะๆ จงั ถ้าได้มาซกุตรงอกคงจะน่า

เอ็นดูกว่านี้...เดี๋ยวคิว!

พอได้สติคนที่เผลอไผลเม่ือครู่ก็ผลักหัวอีกฝ่ายออกห่างจน

หน้าแทบคว�่า เจ้าของหัวเองก็สะดุ้ง ดีว่าคิวไม่ได้ออกแรงมาก เขา

จึงยังทรงตัวอยู่ได้ 

“ทาครีมแล้วไปนอน”

“ครีมอะไรครับ”

“ไนต์ครีมไง”

“เกิดมาผมไม่เคยทา”

“มิน่าล่ะ หน้าสากเหมือนขนหมาหลังอานขนาดนี้”

“คุณคิว!” คนที่ถูกเปรียบเป็นหมาขึ้นเสียงพร้อมกับท�าหน้า

ตูม ขณะที่คนปากร้ายหัวเราะร่วนที่ท�าให้เจ้าเด็กตาโตโมโหได้

“ฉนัพูดจริงนีน่า ถ้าเธอไม่ยอมท�าให้ทกุส่วนในร่างกายนุม่นิม่

ละก ็เวลาปานดวงใจเอาหน้าเลก็ๆ มาโดนผวิเธอกร็ะคายเคอืงหมด

สิ” 

คนผิวสากพยักหน้าคล้อยตาม ที่คุณคิวพูดก็มีเหตุผล ผิวลูก

คนรวยอะเนาะ...บอบบาง จะเหมอืนผวิทีผ่่านการท�างานตรากตร�า

ท้าแดดสู้ฝนของเขาได้อย่างไร 

คิวดีดนิ้วดังเปาะเมื่อคิดอะไรขึ้นมาได้ เช็กลิสต์ของเขาคือ

เปลี่ยนโฉมเจ้าเด็กเลิฟนี่ เขาจะส่งไปขัดทุกสัดทุกส่วนให้ออร่าแม่

คนรวยจับอกีสักหน่อยดกีว่า ฝ่ายคนถกูมองเห็นเจ้านายหรีต่ากวาด

มองไปท่ัวร่างกายตัวเองแบบนั้นแล้วคิดดีไม่ได้เลยรีบยกมือมาปิด
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หน้าอกเอาไว้ 

“อย่ามาคิดอกุศลกับผมนะ”

คนตัวโตกว่ากวักมือเรียกให้ลูกจ้างตัวเองเข้ามาใกล้แล้วดีด

หน้าผากให้สาสมกับความคิดไม่เข้าท่า 

“ถ้าจะปล�้าก็ปล�้าตั้งแต่แก้ผ้าอาบน�้าแล้วมั้ย สติ!”

“ก็หน้าคุณดูชั่วร้ายมากๆ เลยนี่นา เมื่อกี้นี้อะ”

“ไม่แทนตวัเองว่าม้ามาหลายค�าแล้วนะ โดนหกัเงนิแน่เจ้าเดก็

ดื้อ” 

คนโดนขู่พ่นลมออกจากปากจนผมหน้าม้าปลิว แต่มันก็ดู 

น่ารกันัน่แหละ ควิยงัอารมณ์ดกีบัการได้ต่อล้อต่อเถียงเรือ่งไร้สาระ

กับเด็กหนุ่มตาโต ได้เห็นอีกฝ่ายท�าหน้างอ หน้าพองลม หน้าดื้อ 

แล้วก็รู้สึกเพลินดี 

ก่อนจะเถยีงกนัไปมากกว่านี ้ชายหนุม่ก็ลกุขึน้จากเตยีงไปยัง

โต๊ะเครื่องแป้ง แล้วเดินกลับมาพร้อมกระปุกครีม เขาส่งสัญญาณ

บอกให้เลิฟนัง่ลงบนเตยีง ส่วนตวัเองกเ็อาช้อนป้ายครมีออกมาปาด

บนแก้มปลาทองของลูกจ้าง จากนั้นใช้มือทาครีมให้จนทั่วหน้า 

กลิ่นหอมอ่อนๆ ของมินต์และสัมผัสเย็นชุ่มชื้นทว่าแห้งเร็ว

ท�าให้คนตัวเล็กเคลิบเคล้ิม รู้สึกสบายผิวหน้าและผ่อนคลายอย่าง

เหลือเชื่อ

“เป็นไง ชอบละสิ”

เลิฟพยักหน้าอย่างไม่ปิดบัง

“ทาเช้า-เย็นให้หน้านุ่มเข้าไว้ เข้าใจมั้ย” 

คนตวัเลก็ยิม้กว้างจนตาหย ีท�าเอาคนตวัโตกว่าต้องยกมอืมา

บังรัศมีความสดใสที่เปล่งประกายออกมา 

“ไปนอนได้แล้ว” 
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เลิฟท�าตามอย่างว่าง่าย วิง่อ้อมเตยีงของปานดวงใจไปยังเตยีง

ตัวเองที่อยู่อีกฟาก ขณะที่เจ้าของครีมเดินเอากระปุกครีมไปเก็บ 

ที่เดิม แล้วกดรีโมตหรี่ไฟในห้องจนมืดสนิท 

“คุณ...เอ๊ยป๊า” 

“ว่าไง”

เสยีงพลกิตวัยวบยาบบนทีน่อนท�าให้ควิเดาเอาว่าคนบนเตยีง

อีกหลังคงหันมาหาเขา 

“ตื่นเต้นมั้ยที่ลูกจะกลับมาแล้ว” 

คนถกูถามคดิตามอย่างซ่ือตรงกบัความรู้สกึก่อนถอนหายใจ

ยาว และเพราะห้องมันเงียบมาก อีกคนจึงได้ยินมันชัดเจน 

“กังวลมากกว่านะ ไม่รู้ว่าที่เตรียมไว้ให้เขามันดีพอหรือยัง 

อยากให้เขาเติบโตมาอย่างสมบูรณ์ที่สุด ไม่มีอะไรให้ลูกต้องเสียใจ

เลย” 

เลิฟยิ้มในความมืด “คุณเป็นพ่อที่ดีจัง”

“เพราะฉะนั้นเธอก็ต้องเป็นแม่ที่ดีด้วย ยายหนูจะได้เติบโต

ขึ้นอย่างมีความสุข” 

“ครับ” คนที่รับบทแม่ตอบรับเบาๆ 

“นอนได้แล้ว อย่าท�าให้ตารางชีวิตฉันรวน” 

หล่อได้ไม่เกินหนึ่งนาทีจริงๆ เลิฟคิดพลางกลอกตาในความ

มืดกบัความปากไม่ดขีองเจ้านายตวัเอง เขาพลกิตวัหาท่านอนทีส่บาย

แล้วหลับตาลง

“เลิฟ...”

“ครับ? ผมก�าลังเคลิ้มเลยเนี่ยคุณเรียกท�าไม” ได้ทีเลยแกล้ง

กลับบ้าง

“อย่ามาโกหก เธอยังนอนพลิกไปพลิกมาอยู่เลย”
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“แล้วคุณเรียกผมท�าไม”

“ฝันดีนะ” 

เหมือนกับมีคลื่นน�้าอุ่นซัดผ่านเข้ามาในหัวใจ เลิฟไม่เคยคิด

มาก่อนเลยว่าในชีวิตนี้เขาจะได้สัมผัสอะไรแบบนี้

“ขอบคุณครับ คุณคิวก็ฝันดีนะครับ”

“พูดใหม่!”

“เอ่อ...ฝันดีนะครับคุณป๊า” 

“น่ารัก...” 

วันรุ่งขึ้น เลิฟตื่นเต้นเพราะไม่คิดว่าบนโลกจะมีสถานท่ี

แบบนี้ ‘โรงเรียนสอนวิธีเลี้ยงบุตรส�าหรับคู่รักชายรักชายที่ต้องการ

อุปถัมภ์เด็ก’

“ป๊าว่าเป็นธุรกิจที่ไอเดียดีมาก ประเทศเรามีเด็กที่ครอบครัว

ไม่พร้อมเลี้ยงเยอะมาก ถ้าให้คนที่เขาอยากมีลูกจริงๆ และพร้อม

เลี้ยงดูรับไปเลี้ยงก็แก้ปัญหาได้เยอะเชียวแหละ” 

คนฟังพยกัหน้าเห็นด้วย เดก็มีปัญหาทีว่่ากเ็ขาคนนงึนีแ่หละ

“แล้วโรงเรียนนี้ก็ต้ังขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ เพราะผู้ชายอย่าง

เราๆ อาจจะไม่มีสัญชาตญาณความเป็นแม่ท่ีดพีอ ท่ีส�าคญัคอืช่วย

คัดกรองความตั้งใจด้วยว่าอยากเลี้ยงลูกจริงหรือเปล่า” 

คนตัวเล็กยิ้มให้คนที่ก�าลังอธิบายให้เขาฟัง จะว่าไปนายจ้าง

ของเขานี่ก็เตรียมการมาดีใช่เล่น 

“แล้วคุณจะมาเรียนด้วยมั้ย” 

“เรียกว่าอะไรนะ”

“เอ่อ ป๊าจะมาเรียนกับม้ามั้ย” 

“มันมีตารางบังคับนะว่าคลาสไหนที่ต้องเข้าสองคน ม้าก็มา
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บอกป๊าด้วยละกัน พวกเราสองคนต้องสอบการเป็นผู้ปกครองให้

ผ่าน” 

เลฟิพยกัหน้า ดใีจทีค่วิผูป้ากร้ายมคีวามรบัผดิชอบและตัง้ใจ

กับการเลี้ยงดูลูกเต็มเปี่ยม แม้จะเป็นลูกสาวที่เกิดขึ้นมาทั้งที่ไม่ได้

วางแผนก็เถอะ

ทัง้คูน่ัง่รอไม่นานเจ้าหน้าทีก่อ็อกมาต้อนรบั เลฟิเข้าไปกรอก

ใบรายงานตัว โดยมีคิวคอยช่วยอยู่เป็นระยะ และเพิ่งรู้ว่าอีกฝ่าย

จบเพียง ม. ปลาย

มิน่าล่ะถึงมีเวลามาเล้ียงลูกให้ เพราะยังไม่ได้เข้าเรียนต่อ

นี่เอง

“ม้าไม่เรียนมหาวิทยาลัยเหรอ”

“คุณ...เอ่อ ป๊าห้ามเลิกจ้างม้าเพราะวุฒิการศึกษาต�่านะ ม้า

สัญญาว่าจะตั้งใจเรียนที่นี่ แล้วก็เลี้ยงลูกป๊า...”

“ลูกเรา” คิวแก้ให้ 

คนทีเ่ริม่หน้าเสยีรู้สกึอุน่ใจขึน้มาทนัททีนัใด...‘ลกูเรา’ ค�านีม้ี

ความหมายมากในความรู้สึกของเลิฟ มันท�าให้เขามีไฟที่จะเลี้ยงดู

ยายหนูให้ดี เหมือนเป็นลูกที่คลอดออกมาเองจริงๆ

“แค่สงสัย ยังไม่ได้ว่าอะไรเลย” คิวบอก ดึงสติเด็กหนุ่มกลับ

มาที่เอกสารอีกครั้ง

“ก็...ก็...ไม่มีเวลาไปเรียน ต้องท�างาน” เลิฟพยายามพูดให้ดู

ดีที่สุด ใครจะกล้าบอกว่าพ่อเขาสร้างหนี้ไว้ท่วมหัว จนต้องท�างาน

หาเงินใช้หนี้งกๆ เพื่อไม่ให้โดนเจ้าหนี้ซ้อม

“แล้วอยากเรียนมั้ย”

“อยากส ิผม เอ๊ย ม้าอยากมีความรู ้ต้องขอบคณุคณุ เอ๊ย ป๊า

มากเลยนะที่ยอมรับม้าเข้าท�างานอะ ไม่งั้นก็ไม่มีใครรับเด็กที่เรียน
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จบแค่ ม. ปลายอย่างม้าเข้าท�างาน แล้วยังให้เงินเยอะอีก” 

เจ้าหน้าที่มองคนทั้งสองสลับไปมา หากเป็นคู่อื่นพูดแบบนี้

ให้ได้ยินทางโรงเรียนคงต้องพิจารณาการรับเด็กไปเลี้ยงใหม่ แต ่

ตอนท่ีควิตดิต่อเข้ามา เขาแจ้งจดุประสงค์ชดัเจนแล้วว่าไม่ใช่การรบั

อปุถมัภ์เดก็แต่เป็นลกูสาวของเขาเอง ทีต้่องให้เลิฟมาเรยีนก็เพ่ือจะ

ได้ดูแลเด็กได้ถูกต้องและใส่ความเป็นแม่ลงไปในตัว จะได้มีความ

ละเอียดอ่อนดีกว่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กทั่วไปนั่นเอง 

หลงัจากเรือ่งของเอกสารเสรจ็เรยีบร้อย ควิก็ขอตวัไปท�างาน 

ปล่อยให้ว่าที่คุณแม่เข้าเรียนวันแรกตามระเบียบการของโรงเรียน 

“ตั้งใจเรียนนะ เจอกันตอนเย็น”

“ครับ”

“กลับบ้านเราเองถูกมั้ย ป๊าท�างานเลิกหกโมง มารับไม่ทัน”

“เป็นครับ เดี๋ยวม้ากลับไปท�ากับข้าวรอ”

คิวขยี้หัวลูกจ้างตัวเปี๊ยกอย่างเอ็นดู ก่อนจะหันหลังแล้วเดิน

ไปที่ลานจอดรถ ขณะที่เลิฟเก็บเอาสัมผัสอุ่นๆ ที่อีกฝ่ายทิ้งไว้มา

เป็นพลังใจในการเริ่มต้นวิถีชีวิตใหม่ของตัวเอง 

เด็กหนุ ่มแก้มกลมเดินตามเจ้าหน้าท่ีเข้าไปนั่งรอใน

ห้องเรียนซ่ึงตกแต่งเหมอืนคลนิกิเดก็ ผนงัรอบด้านทาสอ่ีอน ใช้วสัดุ

โค้งมน ให้ความรูส้กึอบอุน่อ่อนโยน ตรงกลางห้องมเีก้าอีว้างไว้เพยีง

ห้าตัวเท่านั้น เขานั่งดูหนังสือนิทานเพลินๆ ได้ไม่นานก็มีนักเรียน

คนที่สองเดินเข้าห้องมา เลิฟคิดว่าอีกฝ่ายน่าจะอายุไล่เลี่ยกับเขา 

ท่าทางเรียบร้อยสงบเสงี่ยม แต่หน้าตากลับน่ามองมาก 

“สวัสดีครับ” เขาเอ่ยทักออกไปก่อน “ผมชื่อเลิฟนะ” 

อีกฝ่ายยิ้มตอบกลับมา เป็นรอยยิ้มที่สวยจนตาพร่า เสียงที่
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เปล่งออกมาก็น่าฟัง 

“สวัสดีครับ เรียกผมว่าซอลก็ได้” 

คนที่ยังเป็นนักศึกษาค่อยคลายใจหน่อยท่ีในห้องเรียนมี

เพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน ตอนแรกเขาเกร็งมาก เพราะคิดว่าคนที่

สมคัรเข้ามาเรยีนการเป็นผูป้กครองเดก็ๆ ส่วนใหญ่น่าจะต้องมอีายุ

มากกว่านี้ 

“เลิฟอายเุท่าไหร่เหรอ ยงัเรยีนอยูร่เึปล่า หรอืว่าท�างานแล้ว” 

ซอลชวนคุย 

“ผมอายุสิบเก้าน่ะ ตอนนี้ท�างานอยู่ เลยไม่ได้เรียนแล้ว” 

ซอลพยักหน้า ไม่กล้าถามต่อ 

“แล้วซอลล่ะ อายุเท่าไหร่เหรอ”

“ยี่สิบจ้า”  

“อ้าว งั้นก็เป็นพี่สิ ต้องเรียกว่าพี่ซอล” 

“ห่างกันนิดเดียวเอง เรียกซอลเฉยๆ เถอะ จะได้เป็นเพื่อน

กันนะ”

เหน็หน้าอ้อนๆ ของเพื่อนใหมแ่ล้วคนอายนุ้อยกว่าก็ปฏเิสธ

ไม่ลง “ก็ได้...ซอลยังเรียนอยู่ใช่มั้ย”

“อื้อ เราอยู่ปีสอง ก�าลังจะขึ้นปีสาม เรียนเป็นคุณครู” 

เลิฟยิ้มกว้างกว่าเดิม คนตรงหน้าน่ารักและดูนุ่มนิ่มไปหมด 

สมแล้วท่ีเรียนครู เขานั่งชื่นชมอยู่ได้ไม่นานก็มีสมาชิกใหม่เดินเข้า

มาอกีสองคน คนหนึง่ยิม้แย้มอารมณ์ดี น่าจะอายุมากกว่าเขา ส่วน

อีกคนหน้าเชิดๆ หยิ่งๆ แต่ให้ความรู้สึกดึงดูดจนละสายตาไม่ได้

“สวัสดีครับ พี่ชื่อออดี้นะ น่าจะเป็นพี่ของหนูๆ ชื่ออะไรกัน

บ้างครบั” คนทีแ่ทนตวัเองว่าพีแ่จกยิม้สดใสด้วยท่าทางกระตอืรอืร้น 

พร้อมกับเดินเหมือนอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เข้ามาหาทันที
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“ซอลครับ”

“เลิฟครับ”

“โอ๊ยหนูซอล หนูเลิฟ น่าเอ็นดูทั้งคู่เลย” ร่างโปร่งที่แต่งตัว

ด้วยเครือ่งประดบัเยอะชิน้ส่งเสยีงร่าเรงิขึน้ทนัที บรรยากาศรอบตวั

ออดี้สดใสจนเลิฟยิ้มตาม

“แล้วคณุชือ่อะไรครบั” ออดีห้นัไปถามคนทีน่่าจะวยัใกล้ๆ กนั

ด้วยน�า้เสยีงสภุาพมากขึน้ อกีฝ่ายสวมชดุสดี�าทัง้ตวั ภาพลกัษณ์เลย

ดูขรึมกว่าใครทั้งหมด 

“ผมชื่อเฌอครับ ยินดีที่ได้รู้จัก” 

ออดี้ยิ้มรับ แล้วตาโตเหมือนนึกบางอย่างได้

“เอ๊ะ! คุณเฌอ แบรนด์เฌอแตมรึเปล่า” 

เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าพยักหน้ารับ 

“โอ๊ย ผมชอบชุดของร้านคุณมากเลย” ออดี้โพล่งเสียงดัง  

คนมาดนิ่งเผยยิ้มออกมา “ถ้าแวะไปที่ร้าน เอานามบัตรผม

ให้เด็กในร้านดูนะครับ เค้าจะได้รู้ว่าเป็นเพื่อนผม มีส่วนลดพิเศษ” 

เฌอสร้างมิตรภาพด้วยการแจกนามบัตรให้ทั้งสามคน 

“ขอบคุณครับ” เด็กหนุ่มทั้งสองผงกหัว ซอลรู้จักแบรนด์นี้

เหมือนกัน ค่อนข้างแพงเลยละ ส่วนเลิฟไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย  

จึงตั้งใจว่าจะเอาไปให้คิว

เมื่อมีออดี้ที่สดใสเหมือนดอกทานตะวันเข้ามาร่วมวง บท

สนทนาของทั้งสี่ก็ลื่นไหล เริ่มด้วยเหตุผลที่ท�าให้แต่ละคนมาเรียน 

ทีน่ี ่ทัง้หมดผลัดกนัเล่าอย่างสนกุปาก เลิฟเป็นคนเดยีวทีไ่ม่เข้าข่าย

คูร่กัอยากรบัอปุการะเดก็ เพราะตวัเองเป็นเพียงเดก็ในสลมัยากจน 

ต้องหาเงินไปใช้หนี้ให้พ่อเท่านั้น แต่โชคดีที่คิวให้โอกาสจ้างงานมา

เป็นแม่คน เล่าออกไปแล้วกไ็ม่ลมืขอให้ทกุคนเหยียบเรือ่งท่ีนายจ้าง
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ของตัวเองมีลูกแล้วให้มิด เพราะคิวก็เป็นนักธุรกิจชื่อดังเหมือนกัน

เฌอก็เล่าว่าเป็นแฟนกับนายแบบหนุ่มที่ก�าลังดัง ซอลรู้จัก 

เพอร์ซี่เพราะเพื่อนที่มหาวิทยาลัยกรี๊ดกันหนักมาก

“รูส้กึสนกุจงัเลย เหมือนพวกเราเป็นขบวนการลบัๆ เลยเนาะ” 

ออดี้เปรยออกมา เพราะในบรรดาคุณแม่สี่คน มีสองคนที่ต้องเก็บ

เรื่องราวส่วนตัวไว้เป็นความลับ นั่นคือเลิฟกับความลับของไฮโซดัง 

และเฌอ คู่รักลับๆ ของนายแบบดาวรุ่ง

แม้จะคุยกันเพียงสั้นๆ แต่พวกเขาสี่คนกลับรู้สึกสนิทสนม

ราวกับรู้จักกันมานานหลายปี สาเหตุหลักก็เพราะต่างมีหัวอก

เดยีวกนัในเร่ืองอยากรบัเดก็มาอปุการะเป็นลกู แต่ทีย่งักล้าๆ กลวัๆ 

เพราะยังไงก็เป็นผู้ชาย ไม่ใช่เพศแม่โดยก�าเนิด  ต่อให้พร้อมเลี้ยงดู

ในด้านทุนทรัพย์แค่ไหนก็ยังไม่มั่นใจว่าจะท�าได้ดีเท่าแม่เด็กจริงๆ 

คุยกันอีกสักพักครูก็เดินเข้ามาชี้แจงรายละเอียด

หลักสูตรที่ทางโรงเรียนสอนเป็นหลักสูตรส�าหรับแม่ท่ีต้อง

ดูแลเด็กวัย 1-3 ขวบ เพราะมูลนิธิเด็กก�าพร้าที่ร่วมงานกับโรงเรียน

นั้นไม่กล้าให้รับอุปการะเด็กในวัยก่อนหนึ่งขวบ เนื่องจากอยากให้

เด็กได้รับนมแม่ให้มากที่สุดก่อนนั่นเอง ซึ่งก็ตรงกับช่วงอายุของ 

ปานดวงใจ และเด็กๆ ที่อีกสามคนอยากรับมาเลี้ยงเช่นกัน 

โรงเรียนจะสอนทั้งเรื่องการเลี้ยงดู การเตรียมความพร้อม

ด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และสตปัิญญา ให้เดก็มพีฒันาการ

และศักยภาพที่เหมาะสมกับวัย ซึ่งนอกจากเรียนภาคทฤษฎีแล้ว 

ยงัต้องมเีวิร์กชอปภาคปฏบัิติทีม่นีกัจติวทิยา คณุแม่ผูม้ปีระสบการณ์ 

และคุณหมอกุมารเวชผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาท�ากิจกรรมด้วย 

ซึ่งกว่าจะได้รับใบรับรองการเป็นผู้ปกครองนั้น ต้องผ่านการ

สอบแบบจ�าลองสถานการณ์จริง มีการตอบค�าถามปากเปล่า การ
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วิเคราะห์อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเด็ก การแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าเมือ่เกดิสถานการณ์ทีล่กูไม่น่ารกัขึน้มา จะเหน็ได้

ว่ากว่าจะผ่านหลักสูตรการเรยีนการสอนจนได้รบัการรบัรองให้เป็น

ผู้ปกครองจากสถาบันนี้ไม่ง่ายเลย และผู้รับบทบาทเป็นผู้ปกครอง

ทั้งสองคนต้องผ่านการประเมินทั้งคู่ มิฉะนั้นโรงเรียนจะไม่อนุญาต

ให้อุปถัมภ์เด็ก

วนัแรกเลิกเรยีนเวลาส่ีโมงเยน็ ว่าทีค่ณุแม่ทัง้สีท่�าหน้าเหมอืน

วิญญาณได้สลายออกจากร่างไปแล้ว ออดี้จึงอาสาพาไปเติมพลังที่

ร้านขนมในอะเวนิวย่านทองหล่อที่ตัวเองเป็นเจ้าของโครงการ ทุก

คนสามารถไปได้เพราะว่าที่คุณพ่อไม่ว่างกันสักคน ธีร์ติดสัมมนาที่ 

ต่างประเทศ เพอร์ยังถ่ายงานอยู่ที่สตูดิโอ ส่วนคิวเลิกงานเย็นๆ  

เลิฟแค่ต้องกลับไปให้ทันท�าอาหารเย็นเตรียมไว้เท่านั้น 

หลงัจากกนิขนมด้วยกนัเสร็จ เฌอก็ขอตวัไปรบัแฟนเดก็ 

ออดีก้ลับไปเฝ้าร้านเพชรทีต่วัเองเปิดอยูใ่นอะเวนวิ ส่วนซอลพาเลฟิ

ไปซูเปอร์มาร์เกตเพื่อซื้อของสด คนที่เคยเดินแต่ตลาดสดจึงเพิ่งจะ

รู้ว่ากะหล�่าปลีในห้างมันราคาโหดแค่ไหน 

“ซื้อไม่ลงเลย” เลิฟบ่นกระปอดกระแปด 

ซอลอมยิ้ม แล้วรับผักในมือคนอายุน้อยกว่าไปวางในรถเข็น

ให้ 

“คุณคิวเขาเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงนะเลิฟ เขาหาเงินได้ตั้ง

เยอะ ควรจะได้กินของดีมีประโยชน์ ผักที่นี่ปลอดสารพิษท้ังหมด 

มันเลยราคาแพงหน่อย แต่ก็คุ้มถ้ามันท�าให้คนที่เรารักสุขภาพดี”

คนฟังพยักหน้าคล้อยตาม พลางนึกถึงวงเงินบัตรเครดิตที่มี

ตัง้หนึง่แสนบาท ซือ้กะหล�า่ปลแีพงหน่อยคงไม่โดนเจ้านายบ่นหรอก 
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แต่ไม่ใช่แค่ผักเท่านั้นที่แพง วัตถุดิบอื่นๆ ก็ท�าเอาเลิฟน�้าตาคลอ 

ไม่ต่างกัน ท้ังเนื้อหมูออร์แกนิก ทั้งผลไม้ที่ราคาหลักร้อยหลักพัน 

การใช้ชีวิตเป็นคนรวยนี่ก็ล�าบากเหมือนกันนะ 

ซอลที่เดินอยู่ข้างๆ ข�าเป็นระยะ ได้แต่ช่วยอธิบายว่าท�าไม

ของพวกนั้นถึงแพง จากนั้นก็พาเลิฟไปจ่ายเงิน และขับรถไปส่งที่

คอนโด

นบัว่าวนันีเ้ป็นการเริม่ต้นเส้นทางการเป็นคณุแม่ของท้ังสีค่น

อย่างเป็นทางการ ส่วนเลิฟก็จะยากหน่อยเพราะนอกจากเป็นแม่

แล้ว ยังต้องเป็นแม่ผู้ร�่ารวยด้วย ฮือ~
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หลังจากเรียนไปได้หนึ่งอาทิตย์ก็มีการทัศนศึกษาเกิดขึ้น 

ว่าที่คุณแม่ทั้งสี่จะต้องไปเป็นผู้ช่วยครูพี่เลี้ยงให้เด็กก�าพร้าของ

มูลนิธิ ซึ่งมีโปรแกรมไปทัวร์อะควาเรียมท่ีอยู่ใต้ห้างสรรพสินค้า

ใจกลางกรุงเทพฯ กิจกรรมในวันนี้หากว่าที่คุณพ่อสนใจจะมาร่วม

กิจกรรมด้วยก็ได้

เพอร์มาพร้อมกับเฌอเพราะอยากลองใช้ชีวิตร่วมกับเด็กๆ 

ทัง้วนั เขาพรางตวัโดยการใส่แว่นกรอบกลม เอาผมหน้าม้าลงดเูป็น

หนุม่เนร์ิดๆ ท่าทางใจด ีไม่ใช่นายแบบหนุม่สดุเซก็ซีบ่นปกนิตยสาร 

ควิบอกเลฟิว่าจะตามไปเจอทีอ่ะควาเรยีม เนือ่งจากเช้านีต้้อง

เข้าประชุมที่ออฟฟิศก่อน 

ซอลมาคนเดียวเพราะธีร์ติดงาน 

ฝ่ายออดี้ยืนรอหมอเบ๊นซ์ที่ยังมาไม่ถึง เขายกข้อมือขึ้นดู

นาฬิกาหลายรอบ จนใกล้เวลาที่รถบัสจะต้องออกจากโรงเรียนจึง

ลองโทร. ตาม 
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“คุณเบ๊นซ์มาทันมั้ยเนี่ย เขาจะไปกันแล้วนะ” 

“คุณออดี้ ผมก�าลังจะออกแต่พยาบาลบอกว่าเคสฉุกเฉิน

ก�าลังจะเข้ามา” น�้าเสียงที่ตอบกลับมานั้นเต็มไปด้วยความร้อนรน

และรู้สึกผิดจนน่าสงสาร

“งั้นไปช่วยคนป่วยก่อนครับ วันนี้ผมไปคนเดียวได้”

“คุณออดี้ ผมขอโทษ” 

“ขอโทษท�าไมครับ สามีผมเท่จะตาย เป็นคุณหมอ เป็นฮีโร 

ถ้ารบัเดก็ๆ ไปเลีย้งพวกแกต้องภมูใิจมากแน่ๆ ท่ีคณุพ่อเท่ขนาดน้ี” 

ออดี้ปลอบด้วยเสียงร่าเริงและจริงใจ 

เบ๊นซ์ที่ฟังอยู่ปลายสายค่อยยิ้มออก “ผมอยากกอดคุณจัง” 

“เจอกันที่บ้านครับ เย็นนี้”

“แล้วคณุมเีพือ่นมัย้ เพือ่นๆ ในห้องเขาไปเป็นคูกั่นหมดหรอื

เปล่า”

“มีครับ หนูซอลก็มาคนเดียว แฟนเขาต้องท�างานเหมือนกัน 

ผมอยู่ได้น่า คุณเบ๊นซ์ไม่ต้องเป็นห่วง”

“ไว้ผมค่อยชดเชยให้คุณนะ ที่รัก” 

“โอเค ดีลเลย” ออดี้ตอบ ก่อนจะท�าเสียงจุ๊บๆ ใส่โทรศัพท์ 

“แค่นี้ก่อนนะครับ ผมต้องขึ้นรถแล้ว”

“ดูแลตัวเองด้วยนะครับ เจอกันตอนเย็น ใกล้เสร็จแล้วโทร. 

มา ผมจะพยายามไปรับคุณให้ได้นะ”

“น่ารักที่สุด คุณเบ๊นซ์ก็สู้ๆ นะ” 

“ครับ” 

ออดี้เก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋า แล้วเดินไปที่รถบัสปรับอากาศ

ขนาดกลาง เด็กๆ ที่ไปด้วยกันมีทั้งหมดสิบคน โดยรถจะไปจอดส่ง

พวกเขาที่สถานีอโศก จากนั้นพวกเขาจะต้องพาเด็กๆ ขึ้นรถไฟฟ้า
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ไปลงที่สถานีสยาม แค่คิดว่าจะจับเจ้าปูน้อยๆ ใส่กระด้งได้อย่างไร

บรรดาผู้ปกครองฝึกหัดก็ตื่นเต้นแล้ว

ครูให้ผู้ใหญ่แต่ละคนไปจับคู่นั่งกับเด็กๆ ส่วนท่ีเหลือเป็น

หน้าที่ของครูพี่เลี้ยง ซึ่งได้สิบคู่พอดี วันนี้ต้องเป็นบัดดี้กันตลอด 

ทั้งวัน เด็กๆ มีอายุ 3-5 ปี จึงอยู่ในวัยที่ค่อนข้างคุยรู้เรื่องและได้รับ

การฝึกฝนเรือ่งระเบียบวินยัมาเป็นอย่างดจีงึเรยีบร้อยน่ารกั ท�าเอา

คนที่อยากเป็นแม่เป็นพ่ออดจะหลงไม่ได้ ทั้งฟัดทั้งหอมแก้มจน 

เจ้าตัวเล็กหัวเราะคิกคัก

ไม่นานก็มาถึงสถานีรถไฟฟ้า เพอร์กับเฌออุ้มบัดดี้ตัวเอง

เข้าไปในตัวสถานี พวกเธอเป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารัก วัยสามขวบ

และสี่ขวบ ชื่อเมลอนกับแตงโม แก้มกลมเป็นซาลาเปาทั้งคู่ มัดผม

เปียสองข้าง หน้าตาคล้ายกันเพราะเป็นพี่น้องกัน แถมยังช่างพูด

ช่างเจรจา ถกูใจว่าทีค่ณุพ่อสายแฟชัน่เสียจนอยากรบัมาเป็นลกูสาว

ตั้งแต่ตอนนี้เลย 

เลิฟได้จับคู่กับเด็กผู้ชายตัวโตหน่อย ลักษณะเหมือนเป็น

หัวโจกชื่อน้องไบโอ ส่วนบัดดี้ของซอลเป็นเด็กผู้ชายใส่แว่น ท่าทาง

คงแก่เรียนชื่อน้องบี ขณะที่ออดี้ก็ได้บัดดี้เป็นเด็กผู้ชายเช่นกันชื่อ

น้องแอสตนั พอได้ขึน้รถไฟฟ้าทีแ่ปลกตา เดก็ๆ ทัง้ห้ากเ็ริม่ออกลาย 

ท�าท่าจะวิง่ซนเนื่องจากตืน่ตาตืน่ใจ ว่าที่คณุแม่คณุพ่อเลยต้องคว้า

จับกันอุตลุด 

“ไม่วิง่นะคะ อยากดอูะไรบอกพ่อเพอร์ เดีย๋วพาไปด”ู นายแบบ

หนุม่กระซิบกับเมลอน ในขณะทีอุ่ม้เธอให้หนัหน้ามองออกไปนอก

หน้าต่างรถ เด็กน้อยว่าง่ายกอดคอคุณพ่อจ�าเป็นทันที เฌอเห็น 

แบบนั้นก็ยิ้ม ไม่คิดว่าจะได้เห็นเพอร์ในมุมที่โตขึ้นขนาดนี้ 

“พี่ยิ้มอะไร” เพอร์ถาม 
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เฌอลอยหน้าลอยตาไม่ตอบ หันไปคยุกบัลกูสาวในปกครอง

ของวันนี้พลางชี้ให้ดูชุดสวยๆ ในป้ายโฆษณาแทน

แอสตนัดูเรยีบร้อยกว่าใคร เดก็ชายมนียัน์ตาสฟ้ีาสดใส คงจะ

เป็นลูกครึ่ง แต่กลับดูแสนเศร้า ไม่ร่าเริงเหมือนคนอื่นๆ เขา ออดี้

เลยนั่งกอดมาตลอดทางพร้อมโยกตัวเบาๆ เหมือนกล่อม 

ฝ่ายไบโอและบีโตแล้วเลยยอมนั่งกับที่แต่ก็ขยับตัวยุกยิกๆ 

เหมือนอยากลุกไปวิ่งส�ารวจให้ทั่วใจจะขาด 

ไม่นานรถไฟฟ้าก็มาถึงสถานีสยาม เลิฟเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้

เด็กๆ ภาพตึกสูงใหญ่ ป้ายโฆษณา และผู้คนที่แต่งตัวดีเดินผ่านไป

มาจนเขาตาลาย 

ซอลหันมาเห็นก็จับมือปลอบเบาๆ เพราะรู้ว่าเลิฟไม่คุ้นเคย

กับสภาพแวดล้อมแบบนี้ 

“ไหวมั้ย”

เลิฟพยักหน้าและยิ้มให้คนที่อายุมากกว่า กระชับมือเจ้าหนู

ไบโอแน่นเพราะกลัวว่าจะพากนัหลง แต่คนตัวเลก็กลบัตบอกตวัเอง

ดังป้าบๆ ท่าทางเหมือนนักเลงโต 

“เดี๋ยวผมดูแลพี่เอง!” 

คุณครูต้อนเด็กๆ มาเข้าแถวแล้วให้เกาะหลังกันเป็นรถไฟ 

เพื่อพาเคล่ือนขบวนไปยังอะควาเรียมที่ชั้นใต้ดิน คุณแม่คุณพ่อก็

ต้องเดินไปพร้อมกับเด็กๆ 

ควิยนืรออยูก่่อนแล้ว เขาโบกไม้โบกมือทนัทเีมือ่เหน็เลฟิ “ป๊า

มาแล้ว”

“นี่บัดดี้ของม้า” เลิฟรีบแนะน�าไบโอกับคนที่ยกมือลูบหัวเขา

ทันทีที่ตัวใกล้กัน 

เด็กอ้วนตัวโตยกมือไหว้คนมาใหม่ แล้วท�าตาล้อเลียนทันที 
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“สวีตกันจังเลยครับ” 

“พูดได้ดี เอาตังค์ไปกินขนมห้าร้อยไป” คิวเปย์เด็กทันทีที่พูด

ถูกใจ 

“ลุงไม่เขินหน่อยเหรอ ท�าไมยอมรับง่ายจัง ในละครมันต้อง

มีปฏิเสธกันบ้างสิ” ไบโอท�าหน้าผิดหวังอย่างโอเวอร์ แต่ก็คว้าเงิน

หมับเพราะกลัวว่าอีกฝ่ายจะชักแบงก์สีม่วงกลับ

“ป๊า ท�าไมสปอยล์จงั เดีย๋วกโ็ดนคณุครดูหุรอก” เลฟิส่ายหน้า 

เห็นแววเลี้ยงลูกด้วยเงินอยู่ร�าไร

“ก็อย่าให้ครูรู้สิ ใช่มั้ยไอ้น้อง”

“ครับลุง!” 

คนที่ถูกเรียกว่าลุงล็อกคอเด็กที่สูงแค่เข่าเอาไว้แล้วบิดแก้ม

ทันที “ตัวแค่นี้แต่ปากร้ายสมเป็นบัดดี้กันจริงๆ” 

ไบโอร้องโอดโอย พอหลุดจากคิวได้ก็ไปหลบหลังเลิฟ

“พี่คนน่ารักไม่น่าเป็นแฟนกับลุงยักษ์ขมูขีเลย สวรรค์ไม่ยุติ- 

ธรรมชัดๆ”

“ให้เงนิห้าร้อยยงัเรยีกฉนัว่ายกัษ์อกีเหรอ” พูดจบก็ควกัแบงก์

พันออกมาส่ายตรงหน้าไบโอ

“อุ๊ย...พ่อเทวดา สวรรค์ประทานมาเป็นคู่สร้างคู่สมชัดๆ”  

ไบโอพลกิลิน้อย่างว่องไวพร้อมเข้าไปกอดขาคนมาใหม่อย่างประจบ

ควิก�าหมดัชนกบัหมดัของเจ้าเดก็แสบ กลายเป็นคูซ่ีก้นัไปแล้ว 

ทัง้คูจ่งูมอืกนัเดนิไปรบัตัว๋โดยไม่รอเลฟิด้วยซ�า้ ฝ่ายคนถูกเมนิได้แต่

ถอนใจก่อนจดเข้าลสิต์ในสมองว่า ปานดวงใจมาถงึเมอืงไทยเมือ่ไหร่ 

เขาต้องห้ามคิวสปอยล์ยายหนูเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นโตมาต้องเป็นคน

แก้ปัญหาด้วยเงินแบบพ่อแน่ๆ 
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ขบวนจากมูลนิธิเดินเข้ามาในส่วนของตู้จัดแสดงสัตว์น�้า 

เด็กๆ ส่งเสียงตื่นเต้นมาแต่ไกล ซอลอุ้มน้องบีขึ้นมาเกาะตู้ดูใกล้ๆ 

แล้วก็คอยอธิบายไปเรื่อยๆ แบบคุณครู ส่วนเด็กน้อยใฝ่รู้ก็ตั้งใจฟัง 

คิวจูงมือไบโอพาเดินดูไปเรื่อยๆ สลับกับหัวเราะคิกคักกัน

เป็นระยะ ในขณะทีเ่ลฟิตืน่เต้นเพราะไม่เคยเข้ามาดอูะไรแบบน้ี เขา

ถึงกับเบียดไบโอเพื่อเข้าไปดูปลาแปลกๆ ที่อยู่ในตู้บางตู้

เดนิมาได้ครึง่ทางกถ็งึบรเิวณทีเ่ป็นโซนป่าแอมะซอน ซึง่มจุีด

นั่งพักและซุ้มขายขนม กลิ่นหอมของวาฟเฟิลไส้กรอกท�าเอาเด็กๆ 

หันมองหาที่มากันเลิ่กลั่ก 

“ฝากดนู้องหน่อย ป๊าจะไปซ้ือขนม” นกัธรุกิจหนุ่มส่งมอือ้วน

ของไบโอไปให้เลิฟจูงไว้ 

จังหวะท่ีฝ่ามอืของสามคนสมัผสักนัมนัให้ความรูส้กึอบอุน่จน

แม้แต่เด็กที่ท�าเป็นเก่งมาตลอดทางก็ยังชะงัก เลิฟสัมผัสถึงความ

รู้สึกที่เปลี่ยนไปนั้นได้ เขาเองก็โดนแม่แท้ๆ ทิ้งไปเหมือนกัน ต้อง

โตมากับพ่อเลี้ยง ไม่เคยได้สัมผัสกับความรัก จึงจูงมือพาเด็กท่ี 

ตัวโตกว่าใครไปดูปลาในบ่อ จะได้เปลี่ยนอารมณ์เสียหน่อย 

ไม่นานควิกก็ลบัมาพร้อมพนกังานขายทีช่่วยถือถาดวาฟเฟิล

ไส้กรอกอีกยี่สิบไม้มาให้หัวหน้าคุณครูพี่เลี้ยง แล้วแจ้งว่าคิวเลี้ยง 

ทุกคน 

เลิฟเม้มปากจนคว�่าด้วยความหมั่นไส้คนรวย แต่คนที่ไม่รู้

เรื่องรู้ราวยื่นขนมหอมกรุ่นมาตรงหน้าเขากับไบโอคนละไม้ 

“ฉันตั้งใจเลือกอันที่อร่อยที่สุดมาให้นายเลยนะไอ้หนู” ชาย

หนุ่มนั่งยองๆ ลงตรงหน้าไบโอ

แม้ว่ากิริยาจะออกไปทางหัวโจกหรือแสบแค่ไหน แต่ก็ได้รับ

การสอนมาอย่างด ีไบโอยกมอืไหว้นอบน้อม น่ารกัจนผูใ้หญ่อดขย้ี
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ผมด้วยความเอน็ดไูม่ได้ เลฟิอุม้เดก็อ้วนมานัง่ตกั แล้วช่วยเป่าขนม

ให้หายร้อนก่อนจะบอกให้กินได้ 

ตอนนี้ทั้งคณะจึงนั่งลงปิกนิกกันที่โต๊ะเก้าอี้บริเวณนั้น 

“กินเลอะเทอะเหมือนเด็ก” คิวดุ แต่ไม่วายยื่นนิ้วโป้งไปเช็ด

มุมปากให้คนที่มีไบโอนั่งอยู่บนตัก

“โห พระเอกกับนางเอกเกาหลีปะเนี่ย” ไบโอร้องแซวทันที

“แก่แดดจังนะเราอะ” เลิฟบีบแก้มบัดดี้ตัวเอง 

“เพราะฉนัหล่อใช่มัย้” นกัธรุกจิหนุม่ไม่ได้รูสึ้กรูส้าสกันิด แถม

ยงัยกมอืท่ีกางแค่นิว้ชีก้บันิว้โป้งขึน้มารองใต้คางตวัเอง แล้วเก๊กหน้า

ใส่เด็กวัยห้าขวบ

“ใช่ๆ หล่อมาก หล่อที่สุด ผมอยากกินอีกไม้จัง” 

“จัดไปไอ้เสือ!” พูดแล้วคนพูดก็ลุกเดินกลับไปที่ร้านวาฟเฟิล

ทันที 

ไบโอหันหน้ามาหาเลิฟแล้วพูดว่า “ลุงเขาเชื่อคนง่ายเนอะ” 

เลิฟข�าพรืด แทบพ่นขนมที่อยู่ในปากออกมา พลางคิดว่าถ้า

คิวซื่อ เจ้าไบโอก็แสบ

ไม่นานไบโอก็ได้ขนมอีกอันมาอยู่ในมือ เลิฟมองหน้าฝ่ายที่

หลงเชื่อค�าพูดเด็กจนหมดใจแล้วอดแซวไม่ได้

“ป๊าก็ไปเชื่อไบโอท�าไม” 

“เขาว่าเด็กๆ ไม่พูดโกหก ถ้าไบโอบอกว่าป๊าหล่อ ก็คือป๊า

หล่อมาก” 

ไบโอพยักหน้าหงึกๆ อย่างอยู่เป็น เลิฟเห็นแล้วได้แต่กลอก

ตา

“หล่อขนาดที่นักร้องเกาหลียังต้องแหวกทางให้เลยครับลุง” 

แม้จะรู้สึกว่าสรรพนามที่เจ้าเด็กแสบเรียกเขามันยังแปลกๆ 
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แต่คิวก็เลิกสนใจ สรุปว่าหล่อเป็นพอ

เมื่อเด็กๆ กินขนมหมดแล้วก็เดินต่อ หลายคนที่ครูพี่เลี้ยง

ดูแลอยู่เร่ิมงอแง แต่ห้าคนที่อยู่กับว่าที่ผู้ปกครองยังร่าเริง น้อง 

แอสตันที่ออดี้จูงมือชี้ชวนให้ดูปลาแปลกๆ ก็เริ่มจะยิ้มได้บ้าง 

เด็กๆ มาหยุดอยู่หน้าตู้ขนาดใหญ่ที่มีนักประดาน�้าลงไปให้

อาหารปลาพลางร้องว้าวต่อกันเป็นทอดๆ เลิฟเองก็ตื่นตาตื่นใจ 

ไม่ต่างกันจนคิวนึกเอ็นดู ไอ้ตัวเปี๊ยกของเขาคงไม่ค่อยได้เห็นอะไร

พวกนี้ เห็นทีต้องพาไปเปิดหูเปิดตาบ่อยๆ ไม่งั้นจะสอนลูกสาวเขา

ไม่รู้เรื่อง 

คนที่มีความรู้มากกว่าเพราะเคยอา่นหนังสอืสารคดเีกี่ยวกับ

ทะเลมาบ้างท�าหน้าทีถ่่ายทอดเรือ่งราวน่าสนใจให้ทัง้ไบโอและเลฟิ

ฟังเป็นระยะ จนมาถึงอุโมงค์ฉลาม ชายหนุ่มก็ยังบอกชื่อสายพันธุ์

ได้อย่างเชี่ยวชาญ ดวงตาของหนึ่งเด็กหนึ่งผู ้ใหญ่จึงมองท่าน

ประธานหนุ่มอย่างชื่นชมจริงๆ สักที 

จริงๆ...คุณคิวเขาก็ไม่ได้เก่งแค่เรื่องโม้นะ

ใช้เวลาประมาณสองชัว่โมงนดิๆ ทัง้เดก็และผูใ้หญ่กด็จูบ 

ทางอะควาเรียมมีบริการห้องจัดเลี้ยงซึ่งได้เตรียมอาหารไว้ให้ด้วย 

ว่าที่ผู้ปกครองต้องนั่งคู่กับบัดดี้ เพื่อเรียนรู้ธรรมชาติการกินของ

เด็กๆ โชคดีที่เด็กๆ ได้รับการฝึกให้ดูแลตัวเอง จึงสามารถนั่งกินได้

อย่างเรียบร้อย ไบโอแอบเขี่ยผักออก คิวไม่ดุ แต่เลิฟท�าตาเขียวใส่

ทันที

“ท�าไมไม่กินแคร์รอตครับ”

“ไม่อร่อยนี่นา” ไบโอท�าหน้ายู่ พูดเสียงอ่อย 

เลฟิอ่อนใจ แต่กต็ัง้ปณธิานเอาไว้ในใจว่า เขาจะต้องท�าผกัให้
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อร่อยจนยายหนูปานดวงใจไม่เขี่ยทิ้งให้ได้

“ต้องกินน้า จะได้แข็งแรง” เลิฟพยายามพูดเอาใจ แต่ว่าเด็ก

ไม่ยอมกนิผักท�าหทูวนลม เดก็หนุม่ไม่รูว่้าจะต้องท�ายังไงต่อ เพราะ

จะให้ลงโทษด้วยการตีเหมือนที่เห็นเพื่อนบ้านในชุมชนแออัดท�าก็

จะผิดหลักการที่เรียนมา

“กนิผกัหมดจะให้เงนิกนิขนมอกีห้าร้อย” ควิเปรยขึน้มาเบาๆ 

เลิฟเงยหน้าขึ้นมองคนพูดสลับกับเจ้าเด็กอ้วนที่ตอนนี้กวาด

แคร์รอตเข้าปากเคี้ยวตุ้ยๆ 

“อร้อย อร่อยยย!” 

ดูความแสบ!

“ห้าร้อยนีค่อืต้องสัญญานะว่าจะกนิผกัทกุครัง้ ห้ามเขีย่ทิง้อกี 

พี่จะคอยไปถามคุณครู ถ้าท�าได้ทุกวัน สิ้นเดือนจะเอาโบนัสไปให้” 

คิวยื่นหน้ามาบอก แต่ไบโอท�าหน้าเมื่อยใส่ เขาจึงยื่นข้อเสนอเพิ่ม

“งั้นถ้าท�าได้ แถมของเล่นให้ด้วย โอเคมั้ย”

“สัญญาลูกผู้ชายนะ พูดค�าไหนค�านั้น ห้ามคืนค�า” เด็กอ้วน

ต่อรอง

“ถ้าเรากินได้ พี่ก็ไม่คืนค�าหรอก สัญญา” ชายหนุ่มก�าหมัด 

ไปชนกับมือกลมป้อม

เลิฟยิ้มออกมา เจรจาเสียอย่างกับเป็นเรื่องธุรกิจ แต่ก็แอบ

เหน็ว่านายจ้างตวัเองหยบิมอืถอืขึน้มาจดโน้ตไว้ในปฏทินิเช่นกนั ควิ

คงมีเรื่องให้ท�าเยอะมากในแต่ละวัน หากลืมเจ้าไบโอคงเสียใจน่าดู

“ม้าจะช่วยจ�า” เลิฟเอนตัวไปกระซิบข้างๆ หู

“เก่งมากค่ะ” นักธุรกิจหนุ่มบีบจมูกเลิฟเบาๆ 

การกระท�าน่ารักๆ ของทั้งสองคนตกอยู่ในสายตาของไบโอ

เช่นกัน แต่คราวนี้เด็กอ้วนกลับแกล้งท�าเป็นไม่เห็น  ตักข้าวเข้าปาก
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ไปเรื่อยๆ 

หลงัจากรบัประทานอาหารเสรจ็ ว่าทีค่ณุพ่อคณุแม่กพ็าเดก็ๆ 

มาขึ้นรถบัสปรับอากาศของทางมูลนิธิซึ่งมารับถึงที่ ขากลับเจ้าจิ๋ว

ทั้งหลายก็หมดฤทธิ์แล้ว

เพอร์และเฌออุ้มสองสาวแนบอก ทั้งคู่นอนอ้าปากน้อยๆ 

โชว์ฟันเล็กๆ น่าเอ็นดู

บีนอนหนุนตักซอล

แอสตันง่วงแต่ยังพยายามฝืนถ่างตามองหน้าออดี้ที่กอดเขา

ไว้บนตัก เหมือนอยากเก็บความรู้สึกอบอุ่นนี้ไว้ให้ได้นานที่สุด 

ส่วนเจ้าไบโอนอนในท่านัง่เอนหวัพงิไหล่เลฟิ โดยมคีวินัง่มอง

อยู่บนเก้าอี้อีกตัว 

แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่เด็กๆ เหล่านี้ก็ได้เข้ามาสร้าง

ประสบการณ์การเลี้ยงดูให้ผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดี

การเรียนผ่านไปอีกสองอาทิตย์ ว่าที่คุณแม่ก็มานั่งขัด-

สมาธทิีพ่ืน้หน้าชุดโซฟาในห้องนัง่เล่น ควิดเูวลา ตอนนีส้ีทุ่ม่กว่าแล้ว

แต่เลฟิกลบัยงัไม่มีทท่ีาจะไปข้ึนเตียง พออกีฝ่ายยังไม่เข้านอนเขาก็

กระวนกระวายใจไม่กล้าปิดไฟ จากทีย่นืพงิกรอบประตหู้องนอนรอ

ก็กลายเป็นย่องไปแอบดูที่ด้านหลัง 

เลิฟไม่รู้ตัวเลยว่ามีคนแอบมองอยู่ เขายังคงหมกมุ่นอยู่กับ

หนังสือในมือ ใช้ปากกาเมจิกขีดเส้นใต้เป็นระยะๆ แล้วก็หันมา 

จดโน้ตใส่สมุดอีกที 

“ท�าอะไรอะ!”

“โอ๊ย ป๊า! ตกใจหมดเลย” เลิฟโวยลั่น 

คิวยกยิ้ม ดีใจที่แกล้งอีกฝ่ายให้สะดุ้งได้ แต่พอเห็นหน้ายุ่งๆ 
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ของคนตัวเล็กแล้วเขาก็ไถลตัวลงไปนั่งข้างๆ ก่อนชะโงกหน้าเข้าไป

ดูสิ่งที่เลิฟอ่านอยู่

‘พัฒนาการแต่ละช่วงวัย’ 

คิวอ่านหัวข้อบทเรียนแล้วดึงมันมาพลิกดู เห็นว่าเป็นเรื่อง

พัฒนาการของเด็กตั้งแต่หนึ่งขวบไปจนถึงวัยรุ่น 

“เรียนเยอะไปไหมเนี่ย” เขาหันไปถามคนข้างๆ

“ม้าเลยต้องมาท่องจ�าอยู่นี่ไง”

“มีสอบเหรอ” 

เลิฟพยักหน้า 

“สอบยังไง”

“มีสอบวิเคราะห์กับหมอเด็กแล้วก็นักจิตวิทยาเด็กครับ” 

“ถ้าสอบวิเคราะห์เราก็ไม่ต้องจ�าเยอะสิ อ่านให้เข้าใจก็พอว่า

ช่วงอายุต่างๆ มีอะไรเป็นไฮไลต์ แล้วพอสักหกขวบม้าน่าจะจ�าได้

แล้วมั้งว่าตอนนั้นร่างกายหรืออารมณ์เราเป็นยังไง”

คนที่เด็กกว่านั่งฟังตาแป๋ว 

“ไหนตอบซิ หนึ่งขวบมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจ” คิวลองถามดู

“เร่ิมเปลี่ยนจากวัยทารกเป็นเด็กครับ บางคนจะเริ่มยืนและ

เดินได้ เปลี่ยนอาหารจากนมแม่มาเป็นอาหารนิ่มๆ แต่จะเบื่อง่าย 

ก็ต้องค่อยๆ เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ครับ” 

“เก่งนี่ แล้วสองขวบล่ะ” 

“ก็จะเด่นเรื่องอารมณ์ ด้ือเป็นพิเศษ เริ่มจะงัดข้อกับพ่อแม่

แล้วว่าจะยอมเขาถึงแค่ไหน”

“แล้วคุณม้าเลิฟจะท�ายังไง ถ้าลูกดื้อ”

“กต้็องใจเยน็ให้มากทีส่ดุ คณุครบูอกว่าไม่ว่าร้องหรอืดิน้ต้อง

ปล่อยแกไป พอนิ่งแล้วค่อยเข้าไปอธิบายเหตุผลครับ แต่ว่าม้าจะ 
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ไม่เอาเงินไปล่อลูกเหมือนที่ป๊าล่อน้องไบโอให้กินผักเด็ดขาด”

“แล้วมันได้ผลมั้ยล่ะ”

“ได้ผล แต่มันไม่ถูกต้องนี่นา”

“เขาเรียกประยุกต์ ถ้าทุกคนเลี้ยงลูกตามต�าราหมด เด็กๆ ก็

คงออกมาเหมอืนกนั แบบนัน้มันไม่ต่างจากโรงงานผลติเดก็สกันดิ” 

คนฟังหน้ามุ่ย “ป๊าก�าลังท�าให้ม้าไขว้เขว” 

“ป๊าแค่พูดตามความจริง” 

“กลัวเลี้ยงลูกได้ไม่ดีจัง” 

เสียงหงอยๆ นั้นท�าให้นายจ้างอดตบหัวเบาๆ ไม่ได้  

“เราก็รู้ทฤษฎีหมดแล้วนี่ จะกังวลอะไร”

“กลัวสอบไม่ผ่านด้วย”

“ป๊าอยู่ท้ังคน คอยให้ก�าลังใจเต็มที่เลย” ชายหนุ่มเอามือ

ประสานกันใต้คาง ท�าหน้าเก๊กหล่อใส่ 

“เอ่อ...ตอนสอบป๊าก็ต้องไปสอบด้วยครับ วิชาเลี้ยงลูกรักให้

มีพัฒนาการสมวัยและเป็นคนดีของสังคม เป็นวิชาที่ผู ้ปกครอง 

ทั้งสองคนต้องสอบให้ผ่าน”

คนหล่อท�าท่าชะงัก 

“นีฉ่นัต้องอ่านหนงัสอืเล่มหนาเท่าก้อนอิฐด้วยเหรอ บ้าจรงิ” 

เขาหันไปบ่นกับโซฟา

“ก็ใช่น่ะสิครับ แต่หลักๆ ม้าจะตอบให้เอง งานป๊าน่าจะยุ่ง

มากอยู่แล้ว ไม่อยากให้เอาอะไรไปกวนอีก”

“โห ม้า! นี่ม้าดูถูกป๊า ดูถูกสมองอันปราดเปรื่องของป๊า 

ได้ยังไง”

“ไม่ได้ดูถูกเลยนะครับ แต่ไม่คิดว่าป๊าจ�าเป็นต้องจ�าอะไร 

แบบนี้เยอะแยะนี่นา” 
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“ยายหนูนั่นลูกของเราทั้งคู่นะ ไม่ใช่ลูกของม้าคนเดียว จ�า!” 

เลฟิยกมอืขึน้มาลบูหน้าผากตรงทีโ่ดนอกีฝ่ายจ้ิมป้อยๆ ส่วน

คิวก็เอาหนังสือเล่มนั้นมาพลิกดูคร่าวๆ อีกครั้ง 

“ท�าสรปุมาให้เหลือแค่ห้าหน้าเอส่ี เอาเฉพาะใจความส�าคญั!”

“ครับ” 

“พรุ่งนี้ไม่มีเรียนนี่ เอาไว้ค่อยท�า ไปนอนก่อน”

“เลิฟ...กังวล นอนไม่หลับ เลยอยากอ่านต่ออีก”

แทนตัวเองว่าเลิฟอีกแล้ว...แม่เอ๊ย! คิวรู้สึกเหมือนโดนโจมตี

ด้วยท่าไม้ตายแต่ก็ต้องท�าหน้าให้นิ่งไว้

“ถึงเวลาที่ฉันต้องนอนแล้ว ห้ามเกินสี่ทุ่มจ�าได้มั้ย แล้วถ้า 

ไม่นอนพร้อมกันฉันไม่สบายใจ” 

“คุณคิวก็นอนคนเดียวมาได้ตั้งหลายปีไม่ใช่เหรอครับ” 

“เลฟิ ถ้าฉนันอนคนเดยีวเก่ง ปานดวงใจจะโผล่มาเซย์ฮัลโหล

เหรอ คิดสิคิด”

คราวนี้เลิฟโดนจิ้มหน้าผากแบบคอมโบเซตไปเลย 

คนตัวเล็กย่นจมูก ท�าปากยื่น คนชอบแกล้งจึงช่วยบีบมันให้

เป็นปากเป็ด

“เลิกเถียง เก็บหนังสือแล้วไปนอน!”

“แต่...”

“พูดอีกค�าหักเงินเดือน” 

เลิฟอ้าปากจะประท้วง คิวจึงขู่ซ�้า 

“หรือจะลอง...”

“ขี้โกงตลอดเลย ใช้อ�านาจเงินในทางมิชอบ” 

“บังคับลูกจ้างนอนเร็วนี่ฉันโกงเหรอ ไอ้เด็กนี่ ลุกเดี๋ยวนี้ ไป

นอนได้แล้ว” 
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ลกูจ้างหนุม่ท�าตามอย่างไม่ยนิยอมพร้อมใจ เขาเดนิเรว็ๆ เข้า

ห้องนอนไป นายจ้างมองตามหลงัแล้วเกดิความรูส้กึมนัเขีย้วชอบกล 

“ปิดไฟสิครับ” คนบนเตียงดึงผ้านวมขึ้นมาห่มจนถึงคอแล้ว

สั่งคนที่ยังยืนนิ่งอยู่ที่ประตูห้องนอน 

“สั่งเหรอไอ้ตัวเปี๊ยก” 

“ห้าทุ่มแล้วนะครับป๊า ม้าต้องนอนแล้ว”

แน่ะ...เด็กมันย้อน คิวเดินเข้าไปบีบจมูกลูกจ้างสุดแรง แถม

ยังยีแก้มอีกฝ่ายเสียจนหน�าใจแล้วถึงยอมลุกขึ้นไปปิดไฟก่อนจะ 

เดินอ้อมไปนอนอีกเตียงได้ 

เลิฟท�าหน้ายู่ในความมืด ลูบแก้มตัวเองป้อยๆ นึกอยากซื้อ

ลูกบอลนิ่มๆ มาให้เจ้านายบีบเล่นจัง ท�าตัวเป็นหมาคันเขี้ยวไปได้ 


