บทนำ�

นับแต่พนั วา ‘จ�ำความ’ ได้ ก็มใี ครหลายคนบอกหล่อนว่า

“โตแล ้ว น้องวาต้องเป็ นเจ้าสาวของพีเ่ ชนนะคะ”
‘ต้อง’ ค�ำนี้ชดั เจน จนเด็กน้อยกะพริบตาปริบๆ เพราะถ ้ามีคำ� ว่า
‘ต้อง’ แปลว่าไม่มที างเลือกอืน่ ครัน้ ถามออกไปว่า ‘เจ้าสาว’ คืออะไร
ผู้ใหญ่กลับวางมือลงบนหัว แล ้วลูบผมอย่างเบามือ
“โตขึ้นก็รูเ้ อง”
งัน้ ท�ำไมไม่บอกทีเดียวตอนโตล่ะ

เมือ่ พันวาเริ่ม ‘รูค้ วาม’ วิธกี ารพูดของผู ้ใหญ่กเ็ ปลีย่ นไป

“น้องวาแต่งงานกับพีเ่ ชนนะคะ”
ค�ำว่า ‘ต้อง’ กับ ‘เจ้าสาว’ หายไป แต่คำ� ว่า ‘แต่งงาน’ เข ้ามาแทนที่
ถึงเด็กหญิงจะรู้จกั งานแต่งงานเพราะเห็นฉากแต่งงานในทีวหี ลายครัง้
ก็ใช่วา่ จะเข ้าใจความหมายทีแ่ ท ้จริง จึงตอบไปว่า
“น้องวาจะใส่ชดุ สวยๆ สีขาวฟูฟ่องค่ะ”
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“ค่ ะ ชุดสีอะไรก็ได้” ผู้ใหญ่ ตะล่อมไปตามเรื่อง แลว้ เก็บไป
ซุบซิบกันเองว่า “น้องวาช้านะคะ ลูกพีร่ ินเล่นพ่อแม่ลูกเป็ นแลว้ แต่
รายนี้คดิ แต่เรื่องชุดสวยๆ”
ผู้ใหญ่ไม่รูห้ รอก...พันวาเล่นพ่อแม่ลูกเป็ น แต่เด็กหญิงไม่คิด
จะเล่นกับพีเ่ ชน เพราะ...
“ไปห่างๆ ยายตัวเล็ก”
“น่าร�ำคาญจริง ยายตัวยุ่ง”
“ไปไป๊ เล่นกับพวกนู น้ ไป”
เจอหน้าทีไร พีเ่ ชนจะไล่หล่อนไปไกลๆ ทุกครัง้ แค่เดินตามต้อยๆ
เข ้าไปในสวนอย่างสงบเสงีย่ ม ชาคริตก็ยงั โวยวาย
“ไปห่างๆ! เฮ้ย! ดิน เดินเร็วหน่ อย ไม่ตอ้ งไปยุ่งกับยายนั่น”
พี่เชนขึ้นเสียงดัง จนพันวาก้มหน้างุด ดู ท่าพี่เชนจะไม่ชอบใจเท่าไร
ที่เ พื่อ นเล่น ไม่เ ชื่อ ฟัง เขา แล ว้ หัน หลัง กลับ มาจู ง มือ พัน วา น�ำ เดิน
ออกจากสวน
“เดีย๋ วตามไป ขอเอาตัวไปส่งบา้ นก่ อน” พี่ดิน...หัสดิน เป็ น
ลูกพีล่ ูกน้องของพีเ่ ชน เขาเพิง่ ย้ายมาอยู่บา้ นข ้างๆ และจะแวะมาเล่น
ที่บา้ นพีเ่ ชนเป็ นพักๆ (พันวารู ต้ ลอด เพราะบา้ นหล่อนติดกับก�ำแพง
อีกด้านของบ ้านพีเ่ ชน) ดูเผินๆ เหมือนพีด่ นิ จะใจดีกว่า แต่ลกึ ๆ พันวา
รูว้ า่ เขาก�ำลังปัดหล่อนให้ห่างตัวอย่างนุ่มนวล และรอบคอบกว่าพีเ่ ชน
“ทิ้งไว ้ตรงนี้ เดีย๋ วเป็ นอะไร เราสองคนจะซวย”
จึง ไม่ แ ปลกใช่ ไ หม ถ า้ พัน วาจะพู ด เต็ ม ปากตัง้ แต่ ย งั เล็ก ว่ า
หล่อนรู้สกึ สบายใจที่จะตามพี่เชนมากกว่าพี่ดิน เพราะความคิดและ
การกระท�ำของพีเ่ ชนเป็ นเส ้นตรงกว่า และง่ายต่อการเข ้าใจ
พันวาเดินตัวแข็งตามพีด่ นิ กลับบ ้าน ท�ำให ้เด็กหนุ่มหัวเราะเบาๆ
“น้องวากลัวพีห่ รือครับ”
เด็ ก ชายวัย แก่ ก ว่ า สี่ปี ม กั พู ด จาอ่ อ นหวานกับ หล่ อ น ดีก ว่ า
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การโหวกเหวกของพี่เ ชนหลายเท่ า แต่ พ นั วากลับ ตัว สั่ น เด็ก น้อ ย
รีบส่ายหัว
“ไม่ค่ะ ไม่กลัว” แต่ไม่เข ้าใจ...หัสดินมองว่าหล่อนเป็ น ‘ตัวซวย’
ซึง่ ดูแล ้วน่าจะหนักหนากว่า ‘ตัวน่าร�ำคาญ’ ของพีเ่ ชนหลายเท่า
“ดีค รับ พี่ดิน ไม่ น่ า กลัว สัก นิ ด ” เด็ก หนุ่ ม หน้า ตาหล่อ เหลา
หัวเราะเบาๆ ท�ำให้ยง่ิ ดูน่ามอง แต่พนั วากลับยิ้มไม่ออก “ถา้ ใครถาม
น้องวาก็บอกว่าพวกพีเ่ ล่นซ่อนหาอยู่ในสวนหลังบ ้านนะ”
นัยน์ตากลมโตช้อนขึ้นมองเขาทันที
“แต่วา่ ...”
หล่อนได้ยนิ พีเ่ ชนพูดว่า จะออกไปทีส่ วนสาธารณะใกล ้บ ้าน
“ต�ำแหน่งสวนอยู่หลังบ ้านเหมือนกัน”
ก็จริง แต่มนั นอกบา้ น ไม่ใช่ในบา้ น...หากสัญชาตญาณเตือน
พันวาให ้พยักหน้าหงึกๆ ไป และเด็กหญิงก็เลือกทีจ่ ะเชื่อสัญชาตญาณ
ของตัวเอง
ใช้เวลาไม่นาน เด็กน้อยก็ได้บทสรุป (ส่วนตัว) อีกว่า ไม่ว่า
จะเป็ นคู่หมัน้ (แบบผิดกฎหมาย) อย่างพีเ่ ชนหรือญาติห่างๆ ของเขา
อย่างพีด่ นิ ก็ไม่น่าเข ้าใกล้ทงั้ นัน้
หากผู้ใหญ่ก็ยงั อยากใหห้ ล่อนกลายเป็ น ‘เจ้าสาว’ ของชาคริต
ในอนาคต เท่าที่พนั วารู ้ ผู้ใหญ่ฝั่งชาคริตมอบของหมัน้ ใหค้ รอบครัว
หล่อนตัง้ แต่หล่อนยังคลานด๊อกแด๊กอยู่บนพื้น แม้ว่าจะผิดกฎหมาย
เพราะการหมัน้ โดยมีผู้ใหญ่รบั รองจะท�ำได้เมือ่ อายุสบิ เจ็ดปี ข้นึ ไป แต่
ดูเหมือนทุกคนจะพร้อมใจกันมองข ้าม
และ...แม้วา่ ตัวว่าทีเ่ จ้าบ่าวจะแบะปากทุกครัง้ ทีไ่ ด้ยนิ
“เขาว่า กัน ว่า ต้อ งมีเ มีย ซื่อ บื้อ ระแวงอะไรไม่เ ป็ น ถึง จะดี”
ชาคริตมองอาการเอ๋อของสาวน้อยแล ้วพูดแกมหัวเราะ “เพราะอย่างนี้
ผูใ้ หญ่ถงึ พยายามให้รบั ยายตัวเล็กเป็ นเมีย น่ารับนักละ”
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เด็กหนุ่ มวัยมัธยมต้นพูดกับญาติวยั เดียวกัน ต่อหน้าเด็กหญิง
วัยประถมห ้า โดยไม่สนใจว่าสาวน้อยจะรูส้ กึ อย่างไร
แต่ต่อให ้สงสัยว่า ‘เขาว่า’ คือ ‘ใครว่า’ พันวาก็ยงั ท�ำหน้าเฉยๆ
หัสดินปรามเสียงเบา ก่อนยกมือสองข ้างขึ้นปิ ดหูสาวน้อย แม ้จะ
ไม่มปี ระโยชน์อะไรเลยก็ตาม เพราะพันวาได้ยนิ หมดแล ้ว
คิดอีกที เขาอาจจะปิ ดเพือ่ ไม่ให ้หล่อนได้ยนิ สิง่ ทีเ่ ขาจะพูดต่อไป
มากกว่า
“เฮ้ย...เดีย๋ วน้องเอาไปฟ้ องผูใ้ หญ่หรอก”
ร่างเล็กป้ อมขาวกลมดิ้นหลุนๆ แต่สะบัดมือพีด่ นิ ไม่หลุด
“พูดความจริง จะฟ้ องได้ไง” ชาคริตโต้กลับอย่างไม่แยแส พลาง
ดึงมือญาติออกจากหน้าเล็ก แล ้วก้มหน้าไปถามเสียงข�ำๆ กึ่งเยาะว่า
“จริงไหม น้องวา!”
พันวายิ้ม...ตาใส...เหมือนไม่เข ้าใจ...เพราะถ ้าเข ้าใจจะโดนดึงหูกาง
หัสดินเหลือบตามองเด็กน้อย แล ้วพูดเสียงเบาลงไปอีกว่า
“อย่าเผลอคิดว่าพีเ่ ชนชอบสาวโง่เข ้าจริงๆ ล่ะ”
ใครจะคิด...พอรูห้ รอกว่าชาคริตด่าหล่อนทางอ้อมว่าโง่ แถมท ้าย
ด้วยการประชดว่า ใครจะรับสาวซือ่ บื้ออย่างหล่อนเป็ นเมียในอนาคต
โชคร้าย...ทีพ่ นั วาไม่คดิ ว่าตัวเองโง่
โชคดี...ทีห่ ล่อนได้รูร้ สนิยมของชาคริตแต่เนิ่นๆ
เด็กหญิงเอียงคอ แลว้ ท�ำหน้าเหลอหลา “พี่ดินหมายความว่า
ยังไงคะ”
หล่อนไม่คดิ จะอยูเ่ คียงข ้างชาคริตในอนาคตอยูแ่ ล ้ว และดูเหมือน
ว่าหล่อนจะไม่ตอ้ งลงทุนท�ำอะไรทัง้ นัน้ แค่อยู่เฉยๆ ยิ้มหวานๆ ท�ำตัว
ไม่มสี มองต่ อหน้าพี่เชน รอเวลาที่พ่ีท่านร�ำคาญจนทนไม่ไหว แลว้
หนีตามใครสักคนไปเอง
ชาคริตหัวเราะ พลางพูดอย่างสะใจว่า “เห็นไหมล่ะ”
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หากหัสดินย่อตัวลง จ้องไปในตาสาวน้อยอย่างพิเคราะห์ เหมือน
เขาอยากค้นดูวา่ แม่หนู นอ้ ยไม่รูเ้ รื่องเหมือนปากว่าจริงหรือไม่
พันวายิ้มซือ่ หากใจคด...นี่กอ็ กี ราย ภาวนาว่า ในอนาคตอย่าได้
อยู่ใกล้กนั เลย หล่อนรับมือคนซับซ ้อนอย่างพีด่ นิ ไม่ไหวหรอก!

เมือ่ พันวาขึ้นม.ต้น เด็กสาวจึงเริ่มรู้ตวั ว่า มุมมองของหล่อน

ที่มตี ่อพีด่ นิ และพีเ่ ชนไม่ตรงกับคนทั่วไปนัก เพราะสาวน้อยสาวใหญ่
ชอบเขา้ หาชาคริตและหัสดิน มีท่กี ลายเป็ นแฟนคลับไปก็ไม่นอ้ ย แต่
ส�ำหรับหล่อนแลว้ สองหนุ่ มเป็ นบุคคลที่ไม่น่าเขา้ ใกล ้ เพราะชาคริต
ร�ำคาญหล่อน ส่วนหัสดินก็ใช่วา่ จะชอบหล่อน แถมยังอ่านยากเกินไป
ส่วนทีพ่ นั วาพอจะเห็นตรงกับชาวบ ้านอยู่บ ้างคือเรื่อง...
“พีเ่ ชนล ้อหล่อ”
“พีด่ นิ โซคูล”
พีเ่ ชนหล่อมาก หล่อแบบไร้ประโยชน์ หล่อแบบที่หล่อนอยาก
เทคอนกรีตลงไปให ้กลายเป็ นรูปปัน้ ขยับปากขยับตัวไม่ได้...ส่วนพีด่ นิ
ผู้โซคูล...ถา้ มันหมายถึงความหนาวเหน็บอย่างตรงตัว หล่อนเห็นด้วย
อย่างยิง่
ขนาดโตเป็ นสาวแลว้ คิดว่าเขา้ ใจโลกมากขึ้นแลว้ พันวาก็ยงั
ไม่วายรู้สกึ ว่า สาวๆ ทัง้ หลายในโลกนี้ลว้ นมีสายตาผิดปกติ ไม่งนั้
จะหลงใหลชายผูผ้ ดิ ปกติสองคนนี้ได้อย่างไร
“จดหมาย?” ชาคริตเลิกคิ้ว “จากใคร ยายตัวเล็ก”
พอพันวาส่ายหน้า บอกว่าจ�ำชื่อไม่ได้ เขาก็ยกมะเหงกให ้
“งีเ่ ง่า”
แต่กห็ ยิบไปอ่าน
ส่วนหัสดิน...
“มีคนฝากจดหมายมากับน้องวาหรือครับ ขอบคุณมาก” เสียงพูด
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ยังนุ่มนวล “แต่ศตั รูพเ่ี ยอะ คงรับไว้ไม่ได้”
แล ว้ เจ้า จดหมายสีช มพู ก็ ถู ก หย่ อ นลงถัง ขยะไปโดยไม่ ถู ก
ปรายตามอง
พัน วากลืน น�ำ้ ลายลงคอไม่ล ง ฝื น พู ด เสีย งแผ่ ว จนแทบเป็ น
กระซิบว่า
“สวยนะคะ”
หัสดินยิ้ม...ในแบบทีห่ ล่อนอ่านไม่ออก และ...รีบเผ่นโดยไม่คดิ
จะอ่าน

จุ ดเปลี่ยนเริ่มขึ้นเมื่อพันวาเขา้ สู่ช่วงปิ ดเทอมแรกของม.2

ซึง่ ตรงกับม.6 ของชาคริตและหัสดิน
“ปิ ดเทอมนี้พวกอาจะไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัด...ที่บา้ นของดิน
น้อ งวาไปด้ว ยกัน นะจ๊ะ ” มารดาของชาคริ ต เชิ ญ ชวน เพื่อ สร้า ง
สายสัมพันธ์ระหว่างสองบา้ นใหแ้ น่ นแฟ้ นขึ้น แน่ นอนว่าพ่อแม่ของ
พันวาตอบรับ
“วามีเรียนพิเศษค่ะ”
ต่ อ ให อ้ ยากเที่ย ว พัน วาก็ ไ ม่ก ล า้ กระตือ รือ ร้น เพราะพี่เ ชน
ท�ำตาถลนใส่หล่อนตัง้ แต่แม่เขาเชิญชวนแล ้ว
“น้องวาเรียนเก่งอยู่แล ้ว ค่อยมาลงเรียนครึ่งหลังแล ้วกันนะจ๊ะ”
แม่หล่อนปัดค�ำปฏิเสธทิ้ง แล ้วดึงลูกสาวเข ้ามากอดแน่น เหมือนจะสือ่
ทางอ้อมว่า อย่าพูดอะไรออกมาอีกนะ
“ไปกัน เถอะจ้ะ แม่ไ ด้ข่า วว่า บ า้ นของพี่ดิน สวยมากๆ ๆ ๆ ๆ
แล ้วแม่กไ็ ม่ยอมให ้น้องวาอยู่กรุงเทพฯ คนเดียวแน่นอน”
พันวายิ้มอ่อนๆ หลุบตามองต�ำ่ ...เฮ้อ...อยู่กบั คนรับใช้เต็มบา้ น
เรียกว่าอยู่คนเดียวได้ดว้ ยหรือคะ
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1

พลอยขวัญ

‘บาน’้ ของหัสดินอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ สีช่ ั่วโมง ถึงจะเรียกว่า

บ ้าน แต่พนั วาอยากเรียกว่า ‘หมูบ่ ้าน’ มากกว่า เพราะพื้นทีก่ ว ้างใหญ่
ไพศาล มีท งั้ อาคารและไร่ ส วนมากมาย ซึ่ง เป็ น ฐานการผลิต หลัก
ของตระกูล
พ่อกับแม่ของพันวามีหนุ ้ ในธุรกิจมหึมานี้ประมาณหา้ เปอร์เซ็นต์
แต่ไม่เคยมาถึงฐานการผลิตทีน่ ่ี พ่อกับแม่จงึ ดูตน่ื เต้นกว่าหล่อนเสียอีก
(ถ ้าพูดให ้ถูกจริงๆ พันวา ‘เต้น’ จะกลับบ ้านมากกว่าตื่นเต้น)
ที่พ กั ชั่ ว คราวของพวกหล่ อ นเป็ น บ า้ นแฝดที่ต งั้ อยู่ ติ ด ภู เ ขา
รับอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มทีแ่ ละเหมาะแก่การชมวิว ซึง่ เป็ นส่วนทีเ่ ตรียม
ไว้รบั แขกโดยเฉพาะ ส่วนครอบครัวของชาคริตพักทีบ่ ้านหลัก เพราะ
เป็ นญาติสนิททีม่ าเยีย่ มเยียนทุกปี
เมื่อ มาถึง หัส ดิน และครอบครัว มาต้อ นรับ อย่ า งพร้อ มหน้า
เล่นเอาพ่อแม่ของหล่อนยิ้มแก้มแทบปริ
แม่หล่อนบอกเล่าก�ำหนดการแบบสรุปใหล้ ูกสาวซึ่งท�ำตัวเอ๋อๆ
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ตลอดเวลาว่าจะไปเทีย่ วชมทีไ่ หนบ ้าง หากเด็กสาวส่ายหน้าแล ้วรีบบอกว่า
“พีด่ นิ สัญญาว่าจะให ้ขีม่ ้าค่ะ วาไปนะคะ”
หัสดินคงตัง้ ใจช่ วยชาคริต (และช่ วยตัวเขาเองไม่ใหต้ กที่นั่ง
ล�ำบาก) โดยการแยกพันวาออกจากลุม่ ซึง่ เข ้าทางหล่อนพอดี
“น้องวาไม่แข็งแรง เดีย๋ วจะตกลงมา” แม่หล่อนขมวดคิ้วมุ่น
คงไม่พอใจทีไ่ ม่เป็ นไปตามแผน หากเพราะพันวาอ้างลูกชายเจ้าของบ ้าน
ทีม่ าเยีย่ มเยียน เลยไม่กล ้าปฏิเสธตรงๆ
“ไม่ เ ป็ น ไรค่ ะ เห็น ว่ า มีค รู ฝึ ก เพราะที่ฟ าร์ม ท�ำ เป็ น สถานที่
ท่องเทีย่ วด้วย”
พันวาบอกเสียงเบา ทัง้ ที่ในใจแอบระรื่น ต่อให้รูว้ ่าหัสดินและ
ชาคริตตัง้ ใจอยู่ห่างหล่อน แต่กเ็ ป็ นเรื่องน่ายินดี
สาวน้อยไม่รูว้ า่ หล่อนเข ้าใจผิด
“ครู...ล่ะคะ”
“ครูตอ้ งสอนนักท่องเทีย่ ว”
“น้องวาก็เป็ นนักท่องเทีย่ ว และจ่ายเงินได้” พูดให ้ถูกคือ พ่อแม่
ของหล่อนจ่ายเงินให้ได้
“ไม่ได้ ถ ้าน้องวาต้องจ่ายเงิน พีจ่ ะเสียหน้ามากทีร่ บั รองแขกไม่ด”ี
พันวากะพริบตาปริบๆ มองหัสดินก่อนจะหันไปมองม ้าตัวมหึมา
ซึง่ เด็กหนุ่มจูงอยู่ กลืนน�ำ้ ลายลงคอเอือ๊ ก แล ้วหันมาเผชิญหน้า ‘คุณพี’่
อีกครัง้
ถึงหัสดินจะไม่พูดตรงๆ แต่พนั วาอยากถามเหลือเกินว่า นี่คือ
แผนก�ำจัดหล่อนหรือเปล่า หล่อนพลาดไปสร้างความแค้นให้หสั ดิน
ตัง้ แต่เมือ่ ไร
“น้องวาขีม่ ้าไม่เป็ นค่ะ” กับคุณพีท่ งั้ หลาย พันวาเล่นไม ้อ่อนด้วย
เสมอ
“พีร่ ”ู้ ชายหนุ่มตอบหน้าตาเฉย “ถึงต้องนั่งไปด้วยกันไงครับ”
12 เลื่อมรองรัก

เล็กๆ

สาวน้อยสะดุงโหยง
้
คุมอาการไม่อยูอ่ กี ต่อไป จึงมีหน้าตาแตกตืน่

...หมายความว่า เขาจะอยู่กบั หล่อนทัง้ บ่ายหรือ...น่ าสยองกว่า
อยู่กบั ม ้ายักษ์เสียอีก
“พีด่ นิ ไม่ตอ้ งน�ำคณะเทีย่ วหรือคะ”
“มีคนดูแลเต็มไปหมด”
พัน วากลืน น�ำ้ ลายลงคออย่ า งยากเย็น หัน ไปมองม า้ อีก ครัง้
ท�ำหน้าเหยเกขณะตัดสินใจว่า แผนเดิมท่าจะไม่ได้ผล ถา้ เป็ นชาคริต
หล่อนอาจโน้มน้าวได้ (โดยท�ำให ้เขาร�ำคาญ) แต่ไม่ใช่หสั ดิน
รายนี้มแี นวทางของตัวเองในหัว ซึง่ สั่นคลอนยากมาก
“ตะ...แต่...น้องวากลัวค่ะ ม ้าตัวมหึมาเลย ไม่ไหวหรอก น้องวา
ยอมแพ ้นะคะ” พันวาพูดเสียงต�ำ่ เบา ท�ำหน้าหวัน่ กลัว น�ำ้ ตาคลอสองเบ ้า
ถ ้าต้องนั่งซอ้ นหัสดินบนหลังม ้า หล่อนขอกลับไปนอนแผ่ทห่ี อ้ ง
ดีกว่า
หากพีช่ ายกลับยิ้มเย็น ตอบเสียงเอือ่ ยๆ ว่า
“ไม่อนุญาตให ้ยอมแพ ้ เพราะครอบครัวพีจ่ ะขายหน้าทีร่ บั ปากว่า
จะสอนน้องวาขีม่ ้าแล ้วสอนไม่สำ� เร็จ”
พันวาร้องครางในใจ
“พีด่ นิ ใจร้าย” หล่อนโอดครวญ “น้องวากลัวนะคะ”
ว่าแล ้วก็จดั การให้นำ�้ ตาหยดลงมาทีแ่ ก้ม
คาดไม่ถึง ว่า ไม่เ พีย งไม่ไ ด้ผ ล หัส ดิน เร่ ง ก้า วเข า้ ประชิด ตัว
เอื้อมมือมาควา้ เอวหล่อนและจับยกขึ้นอย่างง่ายดาย เหมือนน�ำ้ หนัก
เกือบห ้าสิบกิโลของหล่อนเท่ากับหนึ่งกิโลกรัม
พันวาหลุดเสียงร้องด้วยความตกใจ รีบจับไหล่ชายหนุ่มแน่น
“พีด่ นิ คะ”
ถ ้าเขาแกล ้งโยนหล่อนทิ้ง พันวาจะแค้นร้อยปี อย่ามาดีรอ้ ยชาติ
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“หือ” หัสดินรับค�ำในคอ แลว้ ดันใหห้ ล่อนขึ้นไปอยู่บนหลังมา้
โดยความช่วยเหลือของครูฝึกทีย่ นื อยู่ข ้างๆ
“น้องวาอยากเข ้าห ้องน�ำ้ ก่อน” แล ้วจะแกล ้งไปเป็ นลมอยูใ่ นห ้องน�ำ้
ชายหนุ่มหัวเราะเสียงดังลั่นให้กบั ความพยายามจนถึงทีส่ ุดของ
สาวน้อย
“ไม่ตอ้ งกังวล” เขาเหยียบบังโกลนแล ้วปี นขึ้นมานั่งซ ้อนด้านหลัง
หล่อน “สถานทีท่ เ่ี ราจะไปมีห ้องน�ำ้ กว ้างมาก”
“คะ?”
“น้องวาเลือกได้เลยว่าจะเอาพุม่ อะไร”
แลว้ หัสดินก็กระตุน้ ใหม้ า้ ออกเดิน โดยไม่เห็น (หรือไม่อีกที
ก็ไม่สนใจ) สีหน้าบิดเบี้ยวของคนนั่งหน้า

ช่ วงแรก เขาใหม้ า้ ก้าวย่างไปช้าๆ รอจนกระทั่งอาการเกร็ง

ของสาวน้อยด้านหน้าเริ่มน้อยลงจึงค่ อยๆ เพิ่มความเร็วขึ้น อาการ
แยกริมฝี ปากสีชมพูนอ้ ยๆ ไม่หลุดไปจากสายตาของหัสดิน
สาวน้อยทีต่ งั้ ท่าจะร้องไหเ้ มือ่ ครู่กำ� ลังแอบยิ้ม...ดูแล ้วเจ้าหล่อน
น่าจะชอบความเร็วเหมือนกัน
เสน้ ทางที่หสั ดินพาไปเป็ นทางขึ้นเขาที่ไม่ชนั นัก แต่ เมื่อขึ้นมา
ถึงยอดเขาก็สามารถมองเห็นวิวได้กว ้างไกล
หลังเลิกเกร็ง มือเล็กก็ลูบแผงคอของม ้าเป็ นระยะ
“มันชื่ออะไรคะ”
“พันวา”
“ฮื้อ!”
“พีไ่ ม่ได้โกหก เจ้าตัวนี้ช่ือไมล์ เห็นไหม เป็ นระยะทางเหมือน
ชื่อใครบางคนเลย”
พันวาย่นจมูก แกล ้งไม่สนใจหัสดิน โดยการหันไปคุยกับม ้าแทน
14 เลื่อมรองรัก

“ไมล์หนักไหม...ใครบางคนตัวใย้ใหญ่เนอะ”
หัสดินไม่สนใจความบา้ บอของสาวน้อย เขาหันรีหนั ขวางอยู่
พักหนึ่ง ก่อนจะยิ้มกว ้าง แล ้วสั่งพันวาว่า
“จะนั่งหรือจะนอนตรงนี้ก็ได้ แต่ หา้ มไปไหน อีกหนึ่งชั่วโมง
เจอกัน อ้อ! หา้ มท�ำม ้าหายล่ะ ไม่งนั้ พีจ่ ะเปลีย่ นวิธฝี ึ กน้องวาใหม่โดย
มัดไว้กบั หลังม ้า แล ้วให้มนั วิง่ ไปเรื่อยๆ”
เด็กสาวเบิกตาโพลง ไม่ใช่เพราะกลัวค�ำขู่ หากเพราะสถานการณ์
ชี้ชดั ว่าหล่อนถูกใช้เป็ นข ้ออ้างโดยไม่รตู้ วั
...นัดสาวไว้น่ีเอง...

พันวาลม้ ตัวลงนอนบนพื้นหญ้า ใช้แขนแทนหมอนหนุ น

อยู่ห่างจากต�ำแหน่งทีผ่ ูกม ้าไว ้เกือบหา้ เมตร เพราะหล่อนยังไม่อยากมี
รอยกีบมา้ อยู่บนตัว นัยน์ตาเหม่อลอยมองก้อนเมฆสีขาวทีเ่ คลือ่ นตัว
ช้าๆ บนท ้องฟ้ าสีคราม
พี่ดนิ สนใจผูห้ ญิงด้วย...ก่อนนี้หล่อนเห็นเขาปฏิเสธสาวตลอด
จนเผลอคิดไปด้วยซ�ำ้ ว่าพีด่ นิ อาจจะชอบพีเ่ ชน
ทีแ่ ท ้...ก็มแี ฟนแล ้ว มีก่อนพีเ่ ชนเสียอีก
เด็กสาวผุดลุกนั่ง หรี่ตาลง...ก่อนจะรีบทิ้งตัวลงนอนอีกครัง้ ...
ไม่ได้! ห ้ามปล่อยให ้ความอยากรูอ้ ยากเห็นมีชยั เป็ นอันขาด ไม่รูห้ รือไง
ว่าความอยากรูฆ้ ่าแมว
แมวเหมีย วอย่ า งหล่อ นต้อ งถูก เสือ อย่ า งพี่ดิน ตะปบแน่ น อน
ถ ้าไปสอดรูเ้ รื่องส่วนตัวของเขา
พันวาพยายามทวนภาพสาวน้อยทีห่ ล่อนเห็นไกลๆ อีกครัง้ น่าจะ
อายุมากกว่าหล่อนนิดหน่อย ตัวผอมเพรียว แต่มรี ูปทรงชัดเจน หน้าตา
ไกลเกินกว่าจะบอกได้ แต่ทแ่ี น่ๆ คือผิวขาว ผมยาว เด็กม.ปลายแน่ๆ
อยากเห็นใกล ้ๆ จัง สาวน้อยเผยอยิ้ม แล ้วรีบส่ายหัวให้กบั ความคิด
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ซุกซน...ถ ้าขัดค�ำสัง่ พีด่ นิ ต้องถูกลงทัณฑ์แน่ๆ คนเจ้าคิดเจ้าแค้นไม่มที าง
ปล่อยหล่อนไปง่ายๆ
ลงท ้ายพันวาก็หนั ไปหาม ้าสีขาว แล ้วพูดคุยด้วย
“รู้ไหม เราถูกทิ้งทัง้ คู่ละ” แน่นอนว่าม ้าฟังทีห่ ล่อนพูดไม่รูเ้ รื่อง
แถมยังก้มหน้าก้มตากินหญ้าอีก “ถูกสั่งใหร้ อตรงนี้ ก็ตอ้ งรอตรงนี้...
เราเป็ นพวกเดียวกันเลยเนอะ”
พันวาขยับตัวเข ้าใกล ้คุณม ้า แล ้ววางมือแปะลงบนล�ำตัวมันเบาๆ
“พวกเดียวกันเนอะ”
ม ้าตัวใหญ่ไม่ขยับหนี แค่สา่ ยหางไปมา “นี่...พวกเดียวกันก็น่าจะ
สนิทกันใช่ไหม ขอขึ้นหน่อยนะ”
ม ้าท�ำเสียงฟึ ดฟัด ท�ำให้พนั วาชะงักไปอึดใจ แต่ก็บอกตัวเองว่า
เอาน่ า ถูกผู กอยู่ ไม่น่าจะไปไกลได้ คิดดังนัน้ เด็กสาวจึงตัดสินใจ
ปี นขึ้นบังโกลน แต่การกระท�ำของหล่อนคงหุนหันเกินไป ม ้าจึงขยับตัว
หนี สาวน้อยจึงตกรูดลงมาทีพ่ ้นื
พันวายังไม่ทนั จะร้องไห ้ เสียงตะโกนของหัสดินก็ดงั ลั่น จนม ้า
หยุดกึก หล่อนเองก็ตวั แข็งทือ่ ...สมกับทีเ่ ป็ นพวกเดียวกัน
“ท�ำอะไร อยากถูกม ้ากระทืบหรือไง”
ประโยคทีถ่ กู ต้องน่าจะเป็ นถูกพีด่ นิ กระทืบมากกว่า
สาวน้อยรีบส่งยิ้มเหลอหลา หากเพราะยังจุก จึงยิ้มได้ไม่เต็มปาก
“วาบอกแม่วา่ มาเรียนขีม่ ้าค่ะ”
“มีใครเป็ นในครัง้ เดียวบ ้าง”
พันวาถึงขัน้ ยิ้มค้าง...นี่หมายความว่าจะใช้หล่อนเป็ นข ้ออ้างมาพบ
สาวอีกหลายๆ ครัง้ ใช่ไหม พันวาเผลอเหลือบสายตาไปมองสาวเมือ่ ครู่
ก็พบว่าอีกฝ่ ายหายลับไปแล ้ว
น่าเสียดาย หล่อนยังเห็นหน้าแฟนพีด่ นิ ไม่ชดั เลย
“คนสวยเมือ่ กี้แฟนพีด่ นิ หรือเปล่าคะ”
16 เลื่อมรองรัก

“ใครหรือ” พี่ดนิ กลับย้อนถามดื้อๆ “เรามาฝึ กขีม่ า้ กันสองคน
มีใครอืน่ ด้วยหรือ”
พันวาตัวแข็งทือ่ ...นี่สนิ ะทีเ่ ขาเรียกว่าการข่มขู่
“ว่าไงครับ น้องวาถามถึงใครนะ”
พันวาส่ายหน้าช้าๆ ทันที “เมือ่ กี้คงตาฝาดค่ะ”
หัสดินวางมือร้อนผ่าวลงบนแก้มหล่อน แล ้วก้มหน้าลงมาสบตา
ในระยะประชิด
หัวใจพันวาเต้นไม่เป็ นส�ำ่ ...หวั่นใจว่าอีกฝ่ ายจะคิดซับซอ้ นจน
หล่อนตามไม่ทนั อีกครัง้
ความจริงไม่เข ้าใจพีด่ นิ กับพีเ่ ชนซะเลย...น่าจะมีความสุขกว่า
“น้องวาเก่งมาก” เสียงทุมนุ
้ ่มแผ่วเบา หากให ้ความรูส้ กึ เหมือนลม
ที่โชยมารัดต้นคอ “พี่จะชมกับคุณลุงคุณป้ าเยอะๆ ระหว่างที่อยู่ท่นี ่ี
หนึ่งสัปดาห์ พีจ่ ะฝึ กให ้น้องวาขีม่ ้าเองคนเดียวได้เลยละ”
อย่าบอกนะว่า ตลอดหนึ่งสัปดาห์น้ หี ล่อนต้องอยู่กบั พีด่ นิ ตลอด
แค่ คิด พันวาก็ตดั สินใจได้ทนั ทีว่าพรุ่งนี้หล่อนจะท�ำอย่างไรกับชีวติ
ตัวเอง
แต่ไหนแต่ไร ระหว่างถูกพีเ่ ชนตวาดกับถูกพีด่ นิ ข่มขู.่ ..อย่างแรก
ล�ำบากหู แต่สบาย ‘ใจ’ กว่าเสมอ

หากเมือ่ คิดถึงดวงสุดแย่ของตัวเองแล ้ว พันวาไม่แปลกใจนัก

ทีพ่ บว่าการตัดสินใจของหล่อนในวันต่อมาน�ำไปสู่สถานการณ์ ‘หนีเสือ
ปะจระเข้’
ขณะผูใ้ หญ่เดินชมกิจการในส่วนของพืชพันธุท์ ป่ี ลูกเพือ่ ใช้สำ� หรับ
ท�ำอาหารกระป๋ องส่งนอก พีเ่ ชนคงเบือ่ เลยเดินเรื่อยเปื่ อยออกนอก
เส น้ ทาง แล ว้ ไปเหยีย บต้น ‘อะไรสัก อย่ า ง’ ที่โ ตอยู่ ริม ถนนกรวด
โดยบังเอิญ
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“มีทางให ้เดิน ท�ำไมไม่รู้จักใช้!”
พันวาที่เดินอ้อยอิ่งอยู่ ทา้ ยขบวนทันได้ยินเสียงแหลมสู งของ
สาวน้อยคนหนึ่งเขา้ พอดี โชคดีท่เี สียงสาวเจ้าไม่ดงั นัก ผู้ใหญ่ท่เี ดิน
ข ้างหน้าจึงไม่ได้ยนิ
เด็กสาวละลา้ ละลังอยู่พกั หนึ่งว่าจะไปทางทิศไหนดี หัวขบวน
ก็เดินทิ้งห่าง ท ้ายขบวนก็เตรียมเปิ ดศึก
“แล ้วจะท�ำไม ทีน่ ่ีทงั้ หมดเป็ นของของตระกูลฉัน ฉันจะท�ำอะไร
ก็ได้”
คาดไม่ถงึ ว่าพีเ่ ชนของหล่อนจะโต้กลับด้วยท่าทางผยองพองขน
อย่ างยิ่ง เล่นเอาสาวร่ างเพรียวที่สวมหมวกแก็ปถึงกับเบิกตากวา้ ง
ก�ำหมัดแน่น
“พูดบ ้าอะไรของนายน่ะ!”
“ทีด่ นิ บ ้าน ต้นไม ้ สัตว์...ทุกอย่างทีน่ ่เี ป็ นของตระกูลฉัน ฉันจะ
เหยียบ จะขยี้...” ไม่เพียงแค่พดู ยังจงใจกดเท ้าลงบนต้นไม้ทเ่ี พิง่ ถอน
เท ้าออกอีก เล่นเอาพันวาอยากจะกลัน้ ใจตาย “หรือจะเผาทิ้งให ้หมด...
ใครจะท�ำไม”
สาวน้อยฟังแล ้วถึงกับคอตก...ปกติพเ่ี ชนก็ปากเสียอยู่บา้ ง แต่
ไม่ถงึ ขัน้ แกว่งเท ้าหาเสี้ยน อยูๆ่ ท�ำไมถึงกวนประสาทขึ้นมาล่ะ กับผู ้หญิง
ด้วยนะ! (เอ่อ...ไม่สิ ตรรกะนี้ใช้ไม่ได้ เพราะพีเ่ ชนปากเสียกับผูห้ ญิง
(ตัวหล่อน) อยู่ทกุ วันนี่นา)
เด็กสาวท�ำอะไรไม่ถูก หากพอเห็นสาวหมวกแก็ปก�ำหมัดขึ้น
ด้วยท่าทางเตรียมจะชก พันวาก็ตดั สินใจเข ้าสอดโดยยืน่ ใบหน้าซือ่ ตาใส
เข ้าไปพูดว่า
“เผาไม่ได้ค่ะ โดนข ้อหาวางเพลิง”
แน่นอนว่าใสแต่นำ�้ เสียง แต่ใจน่ะคดสุดๆ
หมัดของสาวรุ่นพีเ่ งื้อค้าง ใบหน้าทีห่ นั มามองหล่อนเต็มไปด้วย
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ความตกใจระคนไม่พอใจ
พันวารีบยิ้มหวานให ้ แล ้วเดินกึง่ กระโดดมาขวางกลาง หากหล่อน
ยังไม่ทนั พูดอะไร คนทีย่ นื อยู่ข ้างหลังก็จดั การบีบคอหล่อนเรียบร้อย
“อย่ามายุ่ง ยายตัวเล็ก!”
พันวาท�ำเสียงอึกอักในคอ ดิ้นหลุนๆ จนสาวร่างเพรียวตรงหน้า
ลนลาน
“นายท�ำอะไรน่ะ ปล่อยมือเดีย๋ วนี้นะ เดีย๋ วน้องเขาก็ตายหรอก”
“ไม่เกีย่ วกับเธอ! ยายนี่กเ็ ป็ นของของฉันเหมือนกัน ฉันจะท�ำอะไร
ก็ได้” ปากว่าอย่างนัน้ แต่พอพันวาท�ำหน้าเบ ้ เตรียมจะร้องไห ้ ชาคริต
ก็ปล่อยมือ “อีกอย่าง...ยายตัวเล็กตายยากยิ่งกว่าแมลงสาบเสียอีก
แค่น้ ีไม่กระเทือนหรอก”
“โหดร้าย” ดูเหมือนคู่กรณีจะลืมไปแล ้วว่าโกรธชาคริตเพราะอะไร
พันวาพยักหน้าหงึกๆ พลางลูบคอตัวเองเบาๆ ทัง้ ทีไ่ ม่เจ็บเลย
เพราะอีกฝ่ ายแค่ขม่ ขู่ แต่ไม่ได้ลงแรงบีบจริงๆ
“วาขอโทษค่ะ”
เพือ่ ตัดปัญหา พันวามือไม ้อ่อนได้เสมอ
หญิงสาวรุ่นพีส่ ะดุง้ โหยง “ขอโทษท�ำไม น้องไม่ได้ทำ� อะไร”
“วาขอโทษแทนพี่เชนค่ ะ...พี่เชนเหยียบต้นไม้พ่สี าวใช่ไหมคะ”
เด็กสาวเดาเรือ่ งได้ไม่ยาก ยิง่ เห็นดอกไม้สเี หลืองทีแ่ บนแต๊ดแต๋ หล่อน
ยิง่ มั่นใจ
“น้องไม่ผดิ สักหน่อย ไม่ตอ้ ง...”
“ไม่ได้ค่ะ วาเป็ นผู ้ปกครองพีเ่ ชน...โอ๊ย!” พูดไม่ทนั จบ มะเหงก
ก็ลงหัว คราวนี้ลงจริงจังไม่ได้บบี คอเบาๆ เหมือนเมือ่ ครู่
“อย่างีเ่ ง่า” ชาคริตค�ำราม ก่อนหันไปมองคู่กรณีอย่างชั่งใจ แล ้ว
ถอนหายใจหนักๆ ก่อนพูดอย่างไม่เต็มใจนักว่า “ถา้ ไอ้ดอกหญ้านั่น
เธอตัง้ ใจปลูก...ก็เขียนป้ ายไว้สิ ใครจะรูล้ ะ่ ว่าไม่ใช่วชั พืช”
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ว่าแล ้วเขาก็หมุนตัวเดินตามขบวนไป โดยไม่สนอาการอ้าปากค้าง
ของสาวเจ้าแม ้แต่นอ้ ย
พันวากุมหัว น�ำ้ ตาคลอนิดๆ เพราะคราวนี้เจ็บจริง...นี่ละน้า
ทีเ่ ขาว่า เนื้อไม่ได้กนิ หนังไม่ได้รองนั่ง เอากระดูกมาแขวนคอ
อยู่ๆ ก็มมี อื วางบนหัวหล่อน แถมขนาดของมันก็ใหญ่โตกว่า
มือสาวม.ปลายไม่ใช่ นอ้ ย เล่นเอาพันวาสะดุง้ โหยง...อย่าบอกนะว่า
พีเ่ ชนโกรธขึ้นมาอีกระลอก เลยกลับมาเขกหัวหล่อนอีกที
“หมอนั่นยอมรับผิดแล ้วละ” พันวาจ�ำเสียงนี้ได้ หล่อนพยายาม
เงยหน้าขึ้น แต่หวั ถูกกดไว ้จนยกไม่ข้นึ
“นั่นหรือคะ...ยอมรับผิด” เสียงของฝ่ ายหญิงเบาหวิว “คุณดิน
คิดว่าพลอยซือ่ บื้อจนยอมเชื่อหรือคะ”
“ฮื่อ...พีพ่ ดู จริงนะ! อย่าถือมันเลย” หัสดินหัวเราะ “มา! เดีย๋ วพี่
ช่วยพลอยปลูกใหม่”
ทีง้ลี ะเสียงนุ่มนวลอ่อนโยนแบบพระเอก ไม่เหมือนเวลาพูดกับ
หล่อนเลยสักนิด พันวานึกรู้ข้ นึ มาทันทีว่า สาวตรงหน้าต้องเป็ นคน
เมือ่ วานแหงๆ
“ส่วนน้องวา...” เด็กสาวสะดุง้ โหยง! หัสดินทอดเสียงยาวแทน
การเรียกร้องความสนใจ แต่มนั ไม่ฟงั อ่อนหวานเลยสักนิด แลว้ เขา
ยืนยันความคิดของหล่อนด้วยการพูดเสียงเข ้มว่า “...เปลีย่ นชุดแล ้วไป
รอพีท่ ค่ี อกม ้า เจอกันอีกหนึ่งชั่วโมงข ้างหน้า”
พันวาเพิง่ เงยหัวขึ้น ก็เจอกับค�ำสัง่ บังคับใจเข ้าแล ้ว เด็กสาวถึงกับ
ซวดเซ
พีช่ ายคนหนึ่งเป็ นซึนเดเระ ส่วนอีกคนก็เป็ นจอมเผด็จการ แล ้ว
สาวน้อยแสนดีอย่างหล่อนควรจะเติบโตมาเป็ นแบบไหนดี
“ชื่อวาใช่ ไหมจ๊ะ” สาวร่ างเพรียวเรียกชื่อหล่อนอย่างนุ่ มนวล
“พีช่ ่อื พลอย...พลอยขวัญ เป็ นลูกหัวหน้าคนงานทีน่ ่ี”
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“พันวาค่ะ...เป็ น...” คิดหนักว่าจะบอกฐานะไหนดี หัสดินก็ตดั บท
ให้ก่อนว่า
“ตัวป่ วน”
“เด็กดี...ต่างหาก” พันวารีบแย้ง “วาเป็ นเด็กดีค่ะพีพ่ ลอย”
“อยู่ตงั้ ม.2 แลว้ ยังท�ำตัวเป็ นเด็กน้อยอยู่อีก” หัสดินขัดคอ
“พีบ่ อกคุณป้ าไว ้แล ้วว่า ไหนๆ ก็หายดีพอจะเตร็ดเตร่ได้ ก็ควรจะไปฝึ ก
ขีม่ ้าต่อ...รีบไปเถอะ”
เด็กสาวอดเถียงในใจไม่ได้วา่ ...ก็เฉพาะตอนอยู่กบั พีด่ นิ กับพีเ่ ชน
นั่นแหละที่พนั วาท�ำตัวเป็ นเด็ก เหตุผลก็เพราะต่อใหห้ ล่อนท�ำตัวเป็ น
ผู้ใหญ่ผู้โตไปก็ใช่วา่ จะท�ำส�ำเร็จ เผลอๆ จะโดนข ้อหา ‘แก่แดดแก่ลม’
ด้วยซ�ำ้
พลอยขวัญหัวเราะ ท�ำให ้หน้าใสดูกระจ่างขึ้น จนพันวานึกรูข้ ้นึ มา
อีกครัง้ ในใจว่า...น่าจะใช่จริงๆ นั่นแหละ
ตอนไม่ย้มิ ก็ดูเป็ นสาวหน้าใสธรรมดาคนหนึ่ง แต่พอพลอยขวัญ
ยิ้มกับหัวเราะ โลกก็ดูจะหัวเราะตามไปด้วย...สาวใสดู มเี สน่ หข์ ้ นึ มา
ในพริบตา ดูสายตาพีด่ นิ สิ มองไม่วางตาเลย
“พีอ่ ยู่มอสีแ่ ล ้ว ยังชอบเป็ นเด็กอยู่เหมือนกันจ้ะ”
พันวายิ้มเฝื่ อนๆ ก่อนผงกหัวถีๆ่ เป็ นเชิงเห็นด้วย ก่อนจะค่อยๆ
ถอยหลังกลับไปบ ้านพัก
ทีแ่ ท ้...แฟนพีด่ นิ ก็น่าจะเป็ นคนนี้น่ีเอง...

บทแทรก

ละครสัน้ บทที่ 1 ผมนีแ่ หละ พระเอกของเรือ่ งนี้
อายุสีข่ วบเป็ น ช่ ว งอายุที ย่ งั จ�ำ เหตุก ารณ์อ ะไรได้ไ ม่ค รบถ ว้ น
บางคนอาจจะจ�ำอะไรไม่เลยด้วยซ�ำ้ ผมเองก็จำ� ได้ไม่ทงั้ หมด แต่เพราะ
มัน มีห ลัก ฐานเป็ น รู ป ถ่ า ยอยู่ เห็น รู ป นี้ ที ไ ร ผมก็ นึ ก ถึง ความรู้สึก
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ในตอนนัน้ ทุกที
มีร่างเล็กกระจิว๋ หลิวอยู่ในอ้อมกอดของอานิล ผิวขาวอมชมพู
นัยน์ตาด�ำเหมือนลูกแก้ว ท�ำเสียงจับ๊ ๆ ดูดนิ้วตัวเองอยู่ ไม่รูเ้ รือ่ งรู ร้ าว
เลยว่ามีคนมากมายมามุงดูตวั เอง
“น้องวาจ๊ะ เชน...น้องสาวของเชนนะ”
น้อ งสาว...ผมเป็ น ลู ก คนเดี ย ว แต่ แ ม่ก ลับ เรี ย กเจ้า ตัว เล็ก นี่
ว่าน้องสาวของผม
อานิ ลก็แสนใจดี จับนิ้ วผมไปวางบนจมูกเล็กๆ แลว้ ถามว่า
“น่ารักไหม เชน ถ ้าชอบอายกให ้เอาไหม”
ผมชะโงกหน้าไปดูใกล ้ๆ คิดหนักเท่าทีส่ มองในตอนนัน้ จะอ�ำนวย
ว่าจะเอาดีไหม
ระหว่างทีค่ ิด เจ้าตัวเล็กคงรู้สึกจัก๊ จี้ เลยหัวเราะคิกคักจนตัวสั่น
ปากเล็กๆ อ้าเห็นลิ้นสีชมพู แก้มป่ อง ตาหยี...น่ ารักทีส่ ุดเท่ าทีผ่ ม
เคยเห็นมาในชีวติ
ผมเลยตัดสินใจพยักหน้า แล ้วตอบว่า “เอา...น้องน่ารัก”
ผู้ใหญ่หวั เราะกันใหญ่ พูดกระเซา้ กันด้วยถอ้ ยค�ำทีผ่ มไม่เข ้าใจ
แต่สงิ ่ ทีผ่ มรูต้ งั้ แต่วนั นัน้ คือ ผมมีนอ้ งสาวแล ้ว...

หลังจากนัน้ หนึ่งเดือน พีช่ ายของพ่อก็พาครอบครัวมาเทีย่ ว

กรุ งเทพฯ และมาเยีย่ มเยียนพวกเราถึงบ ้าน
จุดสนใจของผมคือเด็กผูช้ ายวัยใกล ้เคียงกัน แต่ตวั เตี้ยกว่าผม
เล็กน้อย
“นั่ น ...ดิ น ลู ก ชายลุ ง หิร ญ
ั เชนจ�ำ ได้ไ หม เคยเจอกัน ตอน
ขวบกว่าๆ”
ใครจะไปจ�ำได้ ผมขยับเข ้าไปมองใกล ้ๆ เจ้านีต่ วั ไม่เล็กเหมือน
น้องวา แต่กเ็ ตี้ยกว่าผม พอเห็นผมเข ้าไปใกล ้ๆ ก็ย้ มิ กว ้างให ้ ลูกตาด�ำ
22 เลื่อมรองรัก

เหมือนลูกแก้วเป็ นประกาย แก้มใสสีชมพู ปากรู ปกระจับ สวยกว่า
เด็กผู ้หญิงทีผ่ มเคยเห็นเสียอีก
“น้อง” ผมเรียก แม่ผมเลยหัวเราะลั่น อธิบายให้อกี ฝ่ ายฟังว่า
“เชนเพิง่ มีนอ้ งสาว ตอนนี้เลยติดใจ เรียกใครเป็ นน้องไปหมด
แต่ตามศักดิแ์ ล ้วดินเป็ นพีน่ ะ”
“จะเรียกน้องก็ได้” แม่ของเจ้าตัวเตี้ยบอก “เพราะเกิดหลังหกเดือน
ไม่เป็ นไร”
ฮะฮ่า! ผมชนะ! เกิดทีหลังก็เป็ นน้องไป
แต่เจ้าตัวเตี้ยดูจะไม่ใส่ใจ แถมยังเรียกผมง่ายๆ ว่าเชน
“พีเ่ ชน” ผมแย้ง เจ้านั่นก็ยงั ส่ายหน้าแล ้วยืนยันว่า “เชน”
เอาเถอะ มีนอ้ งว่าง่ายทีไ่ ม่ว่าผมจะพูดอะไรก็ดีแต่ดูดนิ้วตัวเอง
แล ้ว จะมีนอ้ งชายว่ายากมาอีกคนก็ได้
คนอย่างผมใจกว ้างอยู่แล ้ว!
ละครสัน้ บทที่ 2 พระเอกทั่วไปต้องมีค่หู มัน้
คู่หมันคื
้ ออะไร ผมไม่สน ใครจะพูดซ�ำๆ
้ ว่า ต่อไปต้องแต่งงาน
กับน้องวานะ ผมก็ไม่ฟงั
เพราะ...ไอ้บ ้าทีไ่ หนจะแต่งงานกับน้องสาวตัวเองได้...
โอเค! ผมรู ว้ า่ ในประวัตศิ าสตร์มกี ารแต่งงานในสายเลือดเดียวกัน
เพือ่ รักษาเลือดบริ สุทธิ ไ์ ว ้ แต่ ในความรู้สึกของผม น้องวาคื อน้อง
คื อ คนในครอบครัว คนหนึ่ ง ผมแต่ ง งานกับ พ่ อ กับ แม่ต วั เองไม่ไ ด้
ก็แต่งกับน้องวาไม่ได้เหมือนกัน
ผู้ใหญ่หาว่าผมดื้อ บางคนก็บอกว่า ผมยังเด็กเลยยังขี้อายอยู่
แต่ผมรูด้ ีวา่ แก่แค่ไหนผมก็แต่งกับน้องวาไม่ลง
ผู้ใหญ่ไม่มใี ครบ่นผมมาก เพราะในสายตาของพวกเขา น้องวา
ตัวน้อยทีโ่ ตมาซือ่ ๆ บื้อๆ น่าเป็ นห่วงกว่า ขนาดหกขวบแล ้วยังไม่รูเ้ ลยว่า
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คู่หมัน้ คืออะไร เล่นพ่อแม่ลูกก็ไม่เป็ น
เขาว่ากันว่า เด็กโง่นิดๆ ก็น่ารักดี ผมเลยได้แต่หวังว่า น้องวา
จะไม่โง่ไปกว่านี้
แต่พอผมเผลอเปรยเรือ่ งนี้ให ้แม่ฟงั แม่กแ็ หวทันทีวา่ “งัน้ ก็เลิก
เขกหัวน้องได้แล ้ว”
ฮื้อ! ผมไม่ได้เขกแรงสักหน่อย
ใครใช้ให้หน้าตาย่นยู่ ปากเบะ เหยเกของเจ้าตัวเล็กมันน่ารักสุดๆ
ล่ะ ไม่ใช่ความผิดของผมสักนิด

ตัง้ แต่ปีน้ี เจ้าน้องชายจะย้ายมาอยู่ทีบ่ า้ นขา้ งๆ เพือ่ มาเรียน

ป.5 ทีก่ รุ งเทพฯ เตรี ยมพร้อมเขา้ มัธยมทีน่ ี ่ ผมจึงมีเพือ่ นเล่นแบบ
เต็มเวลาเป็ นครัง้ แรก
เจ้าดินไม่ค่อยพูด ไม่โวยวายเสียงดังเหมือนผม แต่มนั ชอบเล่น
ไปไหนไปกัน ความคิดซุกซนของมันบางครัง้ ยิง่ กว่าผมด้วยซ�ำ้
ผมยังจ�ำวันแรกทีม่ โี อกาสได้แนะน�ำน้องวาให้ไอ้ดินรู้จกั ได้
ร่างเล็กๆ อ้วนป้ อมทีถ่ ูกผู้ใหญ่ประเคนขนมใหถ้ งุ ใหญ่ (จนผม
อดคิ ด ไม่ได้ว่า ผู้ใหญ่ ค งอยากให น้ อ้ งวากลายเป็ น โอ่ ง ) กับไอ้ดิ น
วัยสิบขวบทีด่ ูเป็ นเด็กหล่อแล ้ว ก�ำลังมองกันไปมองกันมา
น้องวาพยายามหลบอยู่หลังผม จนผมต้องดันออกมาด้านหน้า
ดินเห็นแล ้วคงอยากจะปลอบ เลยยืน่ มือออกไป แต่เจ้าตัวเล็กกุมหัวหนี
ทันที ด้วยท่าทางแตกตืน่ นิดๆ
ต่างฝ่ ายต่างนิง่ มองกันไปมองกันมาต่อ
ลงท้ายไม่รูเ้ จ้าตัวเล็กคิดอะไร เลยลดมือลง แล ้วยืน่ หัวไปตรงหน้า
เจ้าดินด้วยทีท่าศิโรราบ
ไอ้ดนิ หันขวับมามองผม แววตาถามชัดเจนมากว่าจะให ้ท�ำอย่างไร
พอผมยกมะเหงกขึ้น หมอนั่นก็สะดุง้ แลว้ รีบยืน่ มือไปขยี้ผม
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สาวน้อยเบาๆ พูดเสียงนุ่มๆ ว่า สวัสดี
เจ้าตัวเล็กหัวเราะคิกคัก แล ้วเรียกเสียงใสว่า “พีด่ ิน สวัสดี”
ผมมองมะเหงกตัวเอง กับมองผมสลวยของน้องวาทีย่ ุ่งเหยิง
ภายในพริบตา ก่อนจะค่อยๆ ลดมะเหงกตัวเองลงแล ้วพยักหน้าหงึกๆ
กับตัวเอง
คืนนัน้ ตอนแม่ถามว่าเลิกลงมะเหงกน้องได้หรือยัง ผมก็สา่ ยหน้า
ทันที
...ไอ้ดินมันโหดกว่าผมเยอะเลย ท�ำลายทรงผมน้องในชัว่ พริบตา
น้องวายังหัวเราะได้เลย ผมใจดีกว่าตัง้ เยอะ แล ้วจะเลิกท�ำไม...
ละครสัน้ บทที่ 3 พระเอกมักทะเลาะกับนางเอก
เมือ่ ผมเข า้ วัย หนุ่ ม หน้า ตาทีห่ ล่อ เหลาระดับ พระเอกละคร
ก็เรียกสาวน้อยสาวใหญ่มารุ มลอ้ ม แต่ในวัยนัน้ ผมยังรู้สกึ ว่าสาวๆ
น่ า ร�ำ คาญมาก อยู่ ก บั ไอ้ดิ น ไปวัน ๆ สบายใจกว่ า จะไปเตะบอล
ไปเล่นเกมทีไ่ หนก็ได้
จนกระทั่งผมเจอเธอ...สาวน้อยหมวกแก็ปหน้าใส ทีเ่ จอหน้ากัน
ปุ๊ บก็แหวๆ ใส่ผมไม่ยงั้
อา...วูบนัน้ ผมสงสัยตัวเองขึ้นมาทันทีวา่ หรือผมจะเป็ นมาโซคิสม์
ยิง่ ตอนเห็นเธอเงื้อหมัดท�ำท่าจะชกมาทีห่ น้าผม ผมยิง่ ตืน่ เต้น...เพราะ
ไม่เคยมีผู ้หญิงทีไ่ หนท�ำอย่างนี้กบั ผมมาก่อน
แต่ยายตัวเล็กเขา้ มาแทรกก่อนทีห่ มัดจะกระทบหน้าผม มาถึง
ก็ทำ� ตัวนอบน้อมอ่อนหวาน ท�ำตัวเป็ นผูป้ กครองผม จนผมอดไม่ได้
มอบมะเหงกให ้หนึ่งลูก
อ๋อ...ผมเล่าแล ้วยังว่า น้องวาโตเป็ นสาวน้อยแล ้ว ผมคิดไม่ถงึ
เลยว่าเจ้าก้อนเล็กๆ สีชมพูจะกลายมาเป็ นสาวน้อยหน้าซือ่ ตาใสอย่าง
ตอนนี้ได้
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น่ า รัก ไหม...น่ า รัก มาก ก็ น อ้ งผมนี ่! ต่ อ ให้ซื่อให้บ้ ือ อย่ า งไร
คนเป็ นพีก่ ็ตอ้ งเอ็นดูอยู่แลว้ ไอ้ดินก็น่าเอ็นดู ถา้ มันจะไม่ชอบท�ำตัว
เป็ นผู้ใหญ่ผู้โตนะ ผมรักมันตายเลย
อ๊ะ ! อะไรนะ! ไอ้ดิ น มีแ ฟนแล ว้ คบหากับ สาวทีไ่ หนก็ ไ ม่ รู ้
ไม่มที าง! มีโดยไม่บอกผมเนีย่ นะ ผมไม่ยอมเด็ดขาด น้องจะมีแฟน
โดยไม่ผ่านการพิจารณาของพีไ่ ด้อย่างไร ผมไม่ยอม!
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2

ทยุต

พันวาไม่ใช่เจ้ากรมกระจายข่าวลือ โดยนิสยั แล ้ว หล่อนชอบ

เก็บข ้อมูลไว้ใช้ยามจ�ำเป็ นมากกว่าแพร่กระจายออกไปจนใช้ประโยชน์
ส่วนตัวไม่ได้ ดังนัน้ การทีพ่ ด่ี นิ จะกล่าวหาว่าหล่อนเป็ นเจ้ากรมข่าวลือ
นับว่าไม่สมควรอย่างยิง่
แต่ ก่อนที่หสั ดินจะเขา้ มาจัดการหล่อน คนที่เขา้ มาก่ อนกลับ
กลายเป็ นพีเ่ ชน
“ใคร! เรารูใ้ ช่ไหม เล่ามาเดีย๋ วนี้นะ”
“ท�ำไมวาต้องรูด้ ว้ ย พีด่ นิ เคยบอกอะไรวาซะทีไ่ หน” พันวาคราง
“อย่าคิดว่าพี่ไม่รูน้ ะ ช่ วงไปบา้ นไอ้ดิน วาตัวติดกับมันตลอด
แลว้ ดินมันก็มแี ฟนตัง้ แต่ปิดเทอม ดังนัน้ ก็ตอ้ งช่วงนัน้ แหละ เล่ามา
เดีย๋ วนี้”
พันวาท�ำหน้าเหยเก “ท�ำไมพีเ่ ชนไม่ถามพีด่ นิ โดยตรงเลยล่ะคะ”
สีหน้าของชาคริตเปลีย่ นไปเล็กน้อย ก่ อนจะกลบเกลือ่ นด้วย
ความโกรธ
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“อย่าเรื่องมาก ตอบมาเดีย๋ วนี้!”
ดูท่า...คงไปถามมาแล ้ว แล ้วโดนปฏิเสธมาแหง
“น้องวารูว้ า่ เป็ นผู ้หญิง”
มะเหงกลงหัวทันทีหนึ่งลูก
“และ...พีด่ นิ รัก...เอ่อ น่าจะรักมัง้ ”
มะเหงกลู ก ที่ส อง...แม จ้ ะไม่เ จ็บ มาก แต่ ล งซ�ำ้ ๆ กัน ก็ท ำ� ให ้
สาวน้อยน�ำ้ ตาคลอได้เหมือนกัน...ที่รอ้ งได้ก็เพราะหล่อนรู ว้ ่าชาคริต
เกลียดน�ำ้ ตา ถา้ เห็นหล่อนร้องไห ้ เขาจะยิง่ โมโห แล ้วเลือกเดินหนีไป
อย่างกระฟัดกระเฟี ยด
ครัง้ นี้ก็เหมือนทุกครัง้ ชาคริตหันรีหนั ขวางอย่างไม่รูจ้ ะท�ำอะไร
กับหล่อนดี แล ้วก็เดินกระแทกเท ้าจากไป
พันวายังร้องไห ้กระซิกๆ อีกสักพัก จนมัน่ ใจว่าคุณคู่หมัน้ คู่หมาย
หายตัวไปแล ้วแน่ๆ จึงค่อยเช็ดน�ำ้ ตาออก แล ้วเดินเซๆ ขึ้นรถกลับบ ้าน
เหอะ! จะเล่นก็ตอ้ งสมบทบาท ถ ้ายังอยู่ในสายตาคนอืน่ หล่อน
จะไม่นอกบทเด็ดขาด หล่อนไม่ใช่นางร้ายสักหน่อย ทีพ่ ระเอกหายตัว
ปุ๊ บก็ย้ มิ เจ้าเล่หป์ บั๊ สาวใช้หรือตัวเอกมาเห็นเข ้า บทบาทจะล่มหมด
กลับถึงบ ้านปุ๊ บ สาวน้อยก็เผ่นขึ้นห ้อง ล็อกกลอนประตูห ้องนอน
แล ้วทิ้งตัวลงบนเตียงอย่างหมดแรง...ไม่ใช่แรงกาย แต่เป็ นแรงใจ
หลังจากกลับมาจากเทีย่ วปิ ดเทอม หล่อนก็เข ้าสู่เทอมปลายของ
ม.2 ส่วนพีเ่ ชนกับพีด่ นิ เหลืออีกเทอมเดียวก็จะจบมอหก
“ขึ้น เทอมหน้า พีจ่ ะย้า ยไปกรุ ง เทพฯ” พลอยขวัญ ที่อ ยู่ ม .4
บอกหล่อนก่อนกลับกรุงเทพฯ “ย้ายกลางปี กน็ ่ากลัวหน่อย แต่มคี ณ
ุ ดิน
อยู่คงไม่เป็ นไร”
อยู่คนละชัน้ แถมพีด่ นิ ยังอยู่อกี แค่ครึ่งปี ...พันวาไม่รูจ้ ะชื่นชม
ทีอ่ กี ฝ่ ายมีกำ� ลังใจเข ้มแข็งหรือสงสารทีพ่ พ่ี ลอยยังไม่รูช้ ะตากรรมดี
“พีพ่ ลอยเป็ นแฟนพีด่ ินหรือคะ”
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ถามเอาจากฝ่ ายนี้งา่ ยกว่าหาเรื่องใส่ตวั โดยการถามหัสดิน
แก้มเนียนของสาวมอปลายแดงระเรือ่ ขึ้นทันตา “มะ...ไม่...ไม่ใช่...
หวังสูงเกินไป...พีไ่ ม่กล ้าหรอก”
พันวาเอียงคอ “ไม่เห็นจะสูงตรงไหน ถา้ พีพ่ ลอยกังวล ก็สั่งให ้
พีด่ ินคุกเข่า แล ้วยกเท้าขึ้นเหยียบไหล่สคิ ะ เท่านี้กส็ ูงกว่าแล ้ว”
พลอยขวัญ ฝื น หัว เราะเบาๆ ก่ อ นหน้า ที่แ ดงก�ำ่ จะกลายเป็ น
ซีดเผือด
“พะ...พะ...”
ตอนแรกพันวาก็ตงั้ ใจรอการติดอ่างของอีกฝ่ าย แต่สกั พักหล่อน
ก็สงั เกตเห็นเป้ าสายตาของพลอยขวัญที่มองไปไกลกว่าตัวหล่อนมาก
แถมยังสูงกว่าหัวหล่อนด้วย
สาวน้อยตัวแข็งทื่อ ไม่กลา้ แมแ้ ต่จะหันหลังกลับไปมอง ดู ท่า
ไอ้เจ้าพะ...พะ...จะไม่ใช่พนั แต่เป็ นพีเ่ สียมากกว่า
“พีด่ ินเป็ นคนดีค๊ นดีค่ะ รับรองว่าแค่น้ ีไม่ถอื แน่ๆ” ค�ำสรรเสริญ
เยินยอออกจากปากอย่างเป็ นธรรมชาติ แม้วา่ หัวใจจะเต้นอย่างผิดปกติ
สุดๆ
พันวาไม่รูว้ า่ สีหน้าหัสดินเป็ นอย่างไร รูแ้ ต่นำ�้ เสียงของเขาเป็ นปกติ
อย่างยิง่ ยามพูดว่า
“วันนี้เจ้าไมล์ไม่สบาย เราเปลีย่ นม ้ากันหน่อยแล ้วกัน ชือ่ เจ้าตัวนี้
ก็เข ้ากับน้องวาดี...มันชือ่ เมตร”
แน่นอนว่าพันวาไม่รจู้ กั เจ้าเมตร หากสีหน้าของพลอยขวัญบ่งบอก
ได้ดวี า่ เจ้าม ้าตัวใหม่น่าจะนิสยั ไม่ดนี กั
พันวาลอบถอนใจ...ไม่มกี ารนินทาใดๆ ทีป่ ลอดภัยจริงๆ ด้วย...
ตราบทีม่ นั ขึ้นชื่อว่าเป็ นการนินทา และก็เพราะเคยได้บทเรียนมาก่อน
วันนี้หล่อนจึงรอบคอบ (ในการนินทาชาวบ ้าน) มากขึ้น
เด็กสาวถอนใจอีกเฮือกขณะกลิ้งตัวไปมาบนเตียง นึกสงสาร
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ตัว เองนิ ด ๆ ที่อ ายุ แ ค่ สิบ สี่ด นั ต้อ งมาคิ ด ถึง ปัญ หาของผู้ใหญ่ผู้ โ ต
จะไม่ ส นก็ ไ ม่ ไ ด้ เพราะจากประสบการณ์ ท่ีผ่ า นมา อย่ า งไรพี่เ ชน
ก็ลากหล่อนเข ้าไปร่วมเผชิญหน้ากับพีด่ นิ ทุกที
ปากบอกว่าเบือ่ หล่อน ร�ำคาญหล่อน แต่แทนที่จะหนีไปไกลๆ
กลับชอบโผล่หน้ามาบ่นหล่อนทุกวีว่ นั
อีกคนก็พอกัน แมจ้ ะไม่พูดชัดๆ ว่าเอ็นดู หล่อน แต่ หสั ดิน
มักมีกจิ กรรมเล็กๆ น้อยๆ มาสอนหล่อนเสมอ
คุณพี่ชายทัง้ สองของหล่อนไม่มใี ครเพอร์เฟ็ กต์สกั คน ขนาด
พันวาพยายามท�ำใจใหเ้ ป็ นกลางขนาดหนัก หล่อนก็ยงั มองผ่านแว่น
สีกหุ ลาบของเพือ่ นๆ จนพีด่ นิ กับพีเ่ ชนกลายเป็ นหนุ่มหล่อในฝันไม่ได้
สักที
พีเ่ ชนต้องอิจฉาทีพ่ ด่ี นิ มีแฟนก่อนแหงๆ...ไร้สาระชะมัด! ตัวเอง
ก็หน้าตาหล่อเหลา จ�ำนวนสาวทีเ่ ข ้ามาจีบในแต่ละปี ก็เกินนิ้วมือนิ้วเทา้
ถ ้าตัง้ ใจเลือกจริงๆ ก็คงได้แฟนไปแล ้วแท ้ๆ
พันวาคิดหนักอยู่พกั หนึ่งว่าจะเอาไงดี แต่ สุดทา้ ยหล่อนก็ได้
ขอ้ สรุปเดิมๆ ว่า ท�ำตัวเป็ นน้องน้อยที่ไม่รูเ้ รื่องรู ร้ าวตามเดิมแลว้ กัน
ถ ้าพีเ่ ชนทนอยากรูอ้ ยากเห็นไม่ไหว ก็คงหาทางรูเ้ องแหละ
พันวายังเด็ก (ถึงเพือ่ นวัยเดียวกันกับหล่อนจะยืนกรานว่าไม่เด็ก
แล ้วก็ตาม) ดังนัน้ ไม่ควรยุง่ เรือ่ งของผูใ้ หญ่ มิฉะนัน้ หล่อนอาจกลายเป็ น
กระดูกทีแ่ ขวนอยู่บนคอเจ้าเมตร

นอกจากชีวติ ในแบบน้องน้อยทีพ่ ช่ี ายมองว่าทัง้ ซือ่ และบื้อแล ้ว

พันวาก็มชี วี ติ แบบสาวน้อยม.2 ทีส่ ดุ แสนธรรมดา หล่อนมีบ ้าน โรงเรียน
และโรงเรี ย นสอนพิเ ศษเป็ น ฐานหลัก ในการใช้ ชี วิต มีเ พื่อ นสนิ ท
มีกลุม่ เพือ่ นผูห้ ญิงใหค้ ุยจุกจิกด้วย อาจมีส่วนทีแ่ ตกต่างจากสาวน้อย
คนอื่นๆ ไปบา้ ง เพราะนิสยั เรื่อยๆ เฉื่อยๆ บวกกับเคยชินกับพีช่ าย
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สุดหล่อสองคน พันวาจึงดูเป็ นสาวช้าไปนิด หล่อนยังวางท่าเขินอายหรือ
โปรยเสน่ห์ใหเ้ พศตรงข ้ามไม่เป็ น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ...กับเพือ่ นผูช้ าย
ทีห่ ล่อนสนิทด้วยตัง้ แต่ชนั้ ประถม
“วา”
เสียงที่หา้ วขึ้นของทยุต ร่ างกายที่สูงขึ้นทัง้ ที่เมื่อก่ อนเตี้ยกว่า
หล่อนแท ้ๆ ท�ำให้พนั วารูส้ กึ เหมือนถูกท ้าทายนิดๆ
“อย่ายืนค�ำ้ หัว” หล่อนบอกเสียงเรียบ
อีกฝ่ ายเลิกคิ้ว แล ้วเปลีย่ นจากยืนใกล ้เฉยๆ...เป็ นเอามือมาวาง
บนหัวหล่อนแล ้วลูบเบาๆ
พันวาถอนฉุน ท�ำให ้เด็กหนุ่มอดหัวเราะไม่ได้ เขายกมือออกจาก
หัวเพือ่ นสาวอย่างรวดเร็ว เพราะต่อให ้สาวเจ้าไม่คดิ อะไร แต่กส็ ุม่ เสีย่ ง
กับการถูกเพือ่ นร่วมชัน้ ล ้อเลียน
ถ ้าเป็ นไปได้ เขาก็ไม่อยากให้พนั วารูส้ กึ เขินอาย จนท�ำตัวเหมือน
เพือ่ นสาวคนอืน่ ๆ ทีร่ ะวังตัวกับเพือ่ นผู ้ชายมากกว่าตอนประถม
“ไปเรียนพิเศษคณิตด้วยกัน” ยืน่ ค�ำชวนแบบไม่ยอมให ้ปฏิเสธ
ใบโบรชัวร์ตรงหน้าเป็ นของสถานทีก่ วดวิชาเล็กๆ ทีพ่ นั วาไม่เคย
ได้ยนิ ชื่อมาก่อน หากอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนมากนัก
“วันไหน” เดิมมีเรียนพิเศษอยู่แลว้ สามวัน และพันวาไม่นิยม
การวิง่ รอกเรียนหลายทีใ่ นหนึ่งวัน
“วันพฤหัสฯ”
เด็กสาวส่ายหน้าทันที “ไม่ได้ นัดกินขา้ วกับครอบครัวพี่เชน
ทุกวันพฤหัสฯ”
เด็กหนุ่ มขมวดคิ้ว แล ้วดึงเก้าอี้ของโต๊ะขา้ งๆ มานั่งเผชิญหน้า
กับพันวา
“เลิกได้แล ้ว เดีย๋ วก็สอบเข ้ามอปลายไม่ตดิ หรอก”
“เรียนในเวลาให ้เข ้าใจก็พอแล ้ว”
วาระวารี 31

“เดีย๋ วนี้ไม่พอ” ทยุตเถียง “บา้ นวาจะหัวเก่าไปถึงไหน สมัยนี้
เขาต้องหาแฟนกันเอง ยังจะใช้ระบบคู่หมัน้ คู่หมายอีก”
พันวารีบท�ำเสียงจุๆ๊ แล ้วท�ำตาดุเพือ่ นทันที...ก็รูอ้ ยู่วา่ เรื่องหล่อน
กับพีเ่ ชนเป็ นความลับ จะพูดให้รกู้ นั ทัง้ ห ้องหรือไง
เด็กหนุ่มแสดงสีหน้าไม่พอใจ แต่เขาก็ไม่ได้เถียงต่อ
“งัน้ วันศุกร์...ก็ได้”
“ได้” พันวาตอบทันที “เริ่มศุกร์ไหน วาจะได้ขอเงินค่าเรียนแม่
ไว ้ก่อน”
“ศุกร์น้ ี”
ริมฝี ปากสีชมพูอ่อนอ้าค้าง “ท�ำไมเร็วนักล่ะ วายังไม่ได้ชวนมุน่
กับน�ำ้ ผึ้งเลย”
“จ�ำกัดคน ตอนนี้เต็มแล ้ว”
“อ้าว! แล ้ววาล่ะ”
“ก็จองโควตาไว้ให้ไง” เสียงเด็กหนุ่ มหว้ นขึ้นเรื่อยๆ “ไม่เอาละ
ไม่คุยด้วยแล ้ว จะไปซ ้อมฟุตบอล”
พันวาเอียงคอมองเพือ่ นสนิทตัง้ แต่วยั เด็กอย่างไม่เข ้าใจ...โกรธ
อะไร โมโหอะไร หล่อนคิดไม่ออกจริงๆ ว่าท�ำไมอยู่ๆ เขาก็หงุดหงิด
ตัง้ แต่เป็ นหนุ่ม (มัง้ ) ทยุตก็มพี ฤติกรรมทีห่ ล่อนไม่เข ้าใจมากขึ้น
จะมีทแ่ี น่ใจอยู่บ ้างก็ตรงทีเ่ ขาไม่ชอบพีเ่ ชน แต่จะเพราะอะไรนัน้ พันวา
ไม่รู ้ พอถามทยุตตรงๆ อีกฝ่ ายก็เดาะลิ้น แล ้วโกรธหล่อนอีก
“ทัพวิง่ เก่ง” เด็กสาวตัดสินใจเปลีย่ นเรื่อง
ทยุตชะงัก แล ้วแก้อย่างระแวงว่า “เตะฟุตบอลก็เก่ง”
“ฮื้อ...แต่วาว่าทัพเด่นสุดเวลาพุง่ ไปหาลูกบอล เหมือนจรวดเลย”
ค�ำชมน่ าจะมีผลบ า้ ง เพราะอย่ างน้อยก็ท ำ� ให ท้ ยุ ตหยุ ด ยืน อยู่ ก บั ที่
หน้าแดงระเรื่อขึ้น ท�ำปากแปลกๆ คล ้ายก�ำลังกลัน้ ยิ้มสุดชีวติ ก่อนจะ
กัดริมฝี ปากตัวเองดื้อๆ
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ในทีส่ ุดเขาพูดเหมือนเพิง่ จะตัดสินใจได้วา่
“ถ ้าคิดว่าเก่งก็ไปเชียร์เวลาแข่งบ ้างสิ”
“เสาร์อาทิตย์วาต้องไปบ ้านพีเ่ ชน” โรงเรียนไม่อยากใหเ้ สียเวลา
เรียนในวันปกติ การแข่งเลยกลายเป็ นกิจกรรมเสริมในวันหยุดแทน
ทยุตท�ำเสียงแปลกๆ ในคอ ก่อนจะทิ้งท ้ายว่า “อะไรๆ ก็พเ่ี ชน...
ระวังจะถูกพีเ่ ชนหักอกเข ้าสักวัน”
“ไม่มที าง” พันวาตอบอย่างมั่นใจ ท�ำใหเ้ ด็กหนุ่ มหมุนตัวแลว้
เดินออกจากห ้องเรียนโดยไม่บอกลาสักค�ำ
เด็กสาวกะพริบตาปริบๆ...เพราะไม่เข ้าใจว่าอีกฝ่ ายโกรธเรือ่ งอะไร
เลยไม่รูจ้ ะง ้อเพือ่ นอย่างไร ขนาดหล่อนตอบตรงๆ แล ้ว ก็ยงั ไม่ถกู ใจ
ทยุตอีก
ชาติน้ ีหล่อนไม่มที างถูกพี่เชนหักอกอยู่แลว้ แค่ มองอกหล่อน
พีเ่ ชนยังไม่เคยสนใจจะมองเลย...แล ้วจะพัฒนาไปถึงขัน้ หักอกหล่อน
ได้อย่างไร...หักคอหล่อนยังดูจะสมเหตุสมผลกว่า

ปัญหาคือพีเ่ ชนไม่มอง แต่พด่ี นิ มอง...แถมยังมองต�ำ่ กว่านัน้

แค่นนั้ ไม่เท่าไร มองแล ้วถอนใจนี่ส.ิ ..ทีท่ ำ� ให ้พันวาอยู่ไม่สุขนัก
“อยู่ตงั้ มอสองแล ้ว ถา้ ไม่รู้จกั เลือกกินบา้ ง น้องวาจะกลายเป็ น
หมูตอน”
พันวาเบิกตากว ้าง “ตอนวาไม่ได้นะคะ วาไม่ใช่ผู ้ชายสักหน่อย”
“อย่ า เปลี่ย นประเด็น ” หัส ดิน ในชุด นัก เรีย นม.ปลายถอนใจ
คุยกับพันวา...ยากเสมอ เพราะหล่อนชอบพาออกนอกเรื่อง เผลอๆ
จะยากกว่าคุยกับชาคริตทีค่ ุยไปเถียงไปด้วยซ�ำ้
“วันนี้พด่ี นิ เป็ นคนพาวามาเลี้ยงเองนะคะ”
“ก็ใช่ แต่พเ่ี สนอร้านสุก้ ี แล ้วใครล่ะทีข่ อเปลีย่ นเป็ นร้านนี้เพือ่ กิน
ขาหมูเยอรมัน”
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พันวาท�ำหน้างอนิดๆ “ไม่เห็นใครว่าวาอ้วนสักคน”
“เพราะตอนนี้แค่เริม่ อวบ แต่อกี ไม่นานจะเรียกว่าอ้วนแล ้ว” หัสดิน
บอกเหตุผล ก่อนเข ้าประเด็น “แต่กเ็ อาเถอะ ถ ้าอยากอ้วนก็ตามใจ...”
ฟังเหมือนพีช่ ายทีด่ ี แต่ลกึ ๆ แล ้ว...ขี้เกียจมากกว่า
“พีอ่ ยากให ้วาชวนพลอยไปเทีย่ ววันเสาร์น้ ี”
“เอ๋!”
“พลอยเพิง่ ขึ้นมากรุงเทพฯ ยังไม่เคยชินกับชีวติ ทีน่ ่ี มีเพือ่ นผู ้หญิง
สักคนน่าจะสบายใจขึ้น”
พันวาอึ้งไปพักหนึ่ง ก่อนตอบว่า “แต่เสาร์อาทิตย์วาต้องไปบ ้าน
พีเ่ ชน”
“ก็ชวนพลอยไปด้วยสิ บ ้านเชนมีทใ่ี ห ้เดินเล่นนัง่ เล่นตัง้ หลายแห่ง”
พูดง่ายๆ คือ ให ้ชวนพลอยขวัญไปบ ้านชาคริต เพือ่ จะได้ไปพบ
หัสดินอย่างเนียนๆ...พันวาเข ้าใจ แต่ยงั รูส้ กึ แปร่งๆ
หล่อนไม่ใช่ เจ้าของบา้ น ที่ไปบา้ นนัน้ ก็เพราะท่านเจ้าของบา้ น
สั่งให้ไป แลว้ จะมีหน้าชวนคนอื่นไปด้วยได้อย่างไร หัสดินเป็ นญาติ
ใกล้ชดิ ท�ำไมถึงไม่ชวนเอง
ทีส่ ำ� คัญกว่านัน้ จะชวนไปบ ้านชาวบ ้านท�ำไม ชวนไปบ ้านตัวเองสิ!
“วาว่า...” ข ้อข ้องใจเยอะ จนพันวาอดถามไม่ได้
“พี่เชื่อว่าวาจะไม่เหมือน ‘ชิวาว่า’ ที่คอยเห่าบอกคนไปทั่วว่า
พีส่ ั่งให ้ชวนพลอยไป”
พันวาอ้าปากค้าง ลืมค�ำทีต่ งั้ ใจจะพูดในพริบตา
หัสดินยิ้มหวานชนิดที่เพื่อนหล่อนมาเห็นคงกรีด๊ แลว้ เป็ นลม
คาพื้น ส่วนตัวพันวา...น่าจะมีอาการแค่เป็ นลมคาพื้น เพือ่ แกล ้งตาย
“พีไ่ ด้ข่าวมาว่า น้องวาไม่ยอมบอกเชนเรื่องแฟนของพี่ ดังนัน้
พี่จึง หวัง ว่ า น้อ งสาวสุ ด ที่ร กั จะรัก ษาความลับ ได้เ ก่ ง อย่ า งเสมอต้น
เสมอปลาย วาคิดว่ายังไง”
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จะคิดว่าอย่างไรล่ะ ปากยิ้มหวาน แต่สายตาคาดคัน้ บอกชัด...
ถ ้าหล่อนปากโป้ งไปบอกใคร ชะตากรรมจะเป็ นอย่างไร
พันวายิ้มเฝื่ อนๆ แล ้วจิ้มส ้อมลงไปบนขาหมู ก่อนจะเอาหมูช้นิ โต
เข ้าปากแทนการตอบรับตรงๆ
พีเ่ ชน...น้องวารับ ‘สินบน’ เข ้าปากแล ้วนะคะ เลิกมองด้วยสายตา
แบบนัน้ ซะทีเถอะค่ะ!

แต่การชวน ‘เพือ่ น’ มาด้วยไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะถ ้าเพือ่ น

คนนัน้ เคยมีเรื่องกับชาคริต
“เธอ! มาอยู่ทน่ี ่ีได้ยงั ไง” เสียงห ้าวก้องของหนุ่มหล่อเจ้าของบ ้าน
ท�ำให้พนั วายืนตัวแข็งทื่อไปชั่วขณะ พลอยขวัญหน้าตึง แลว้ แทบจะ
กลับหลังหันออกไปจากบ ้านทันที
สาวน้อ ยต้อ งรีบ ตัง้ สติ มือ หนึ่ ง คว า้ แขนสาวรุ่ น พี่ไ ว ้ ใบหน้า
ก็หมุนมายิ้มหวานให ้ชาคริตแล ้วตอบเสียงใสว่า
“วันนี้นอ้ งวาชวนเพือ่ นมาด้วยค่ะ วากะว่าจะมาไหวค้ ุณป้ าก่อน
แล ้วจะขออนุญาตไปเดินห ้างกับพีพ่ ลอย”
ใบหน้าหล่อเหลาเคร่ งเครียด “อย่ าชวนคนแปลกหน้าเขา้ มา
ในบ ้านพี!่ ”
สาวน้อยตัดใจปล่อยมือจากพลอยขวัญ แล ้วรีบยกมือไหว ้พลาง
ก้มหัวปลกๆ “วาขอโทษค่ ะพี่เชน ขอโทษจริงๆ ค่ ะ วาขอตัวไปไหว ้
คุณป้ าแป๊ บเดียวนะคะ แล ้วจะรีบออกไปทันทีค่ะ”
หันไปมองพลอยขวัญแล ้วบอกว่า “ขอเวลาสิบนาทีนะคะ พีพ่ ลอย
เดีย๋ ววารีบกลับมา”
ว่าแล ้วพันวาก็ตดั สินใจเอาตัวรอด...คนเดียว...
เอาน่า หล่อนเป็ นเด็ก พีๆ่ เขาจัดการปัญหากันได้เองแหละ
ใจจริงหล่อนอยากตะโกนดังๆ นักว่า พีด่ นิ สั่งให ้วาชวนพีพ่ ลอย
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มาค่ะ ดังนัน้ ไปโวยพีด่ นิ เองได้ไหมคะ!
แต่กไ็ ม่กล ้าอยู่ดี
เฮ้อ! หล่อนไม่เข ้าใจพีด่ นิ เลย บ ้านตัวเองก็มี ท�ำไมไม่ชวนพีพ่ ลอย
ไปที่นั่น ดันชวนมาบา้ นพี่เชน คิดว่าเนียนกว่าหรือไง กลัว ผู้ใหญ่รู้
งัน้ หรือ แค่มแี ฟนเอง ตัวเองก็จะสิบแปดแล ้ว ไม่ใช่เรื่องทีต่ อ้ งปกปิ ด
สักหน่อย
พันวาอยากถามตรงๆ ด้วยซ�ำ้ ว่า ท�ำไมพีด่ นิ ถึงไม่บอกพีเ่ ชนตรงๆ
ว่าถูกใจสาวน้อยคนหนึ่ง...กลัวถูกล ้อ หรือกลัวถูกแย่ง...พีเ่ ชนของหล่อน
อาจจะปากเสียใจร้าย แต่ ก็ไม่ใช่ คนโรคจิตที่ชอบแย่งของของเพื่อน
สักหน่อย...
เอ...หรือจะเป็ น...
ชวนพีพ่ ลอยมาทีน่ ่ี ไม่ใช่วา่ อยากอวดแฟนหรอกนะ
ความคิดยังไม่ทนั จะตกตะกอน แขนก็ถกู คว ้าไว ้ แล ้วลากให ้เดิน
ถอยหลัง
“พลอยล่ะ”
“อยู่ทส่ี วน...หน้าบ ้าน...กับพีเ่ ชน”
พันวาเจ็บต้นแขนทีถ่ กู จับจนแทบร้องออกมา...นานๆ ครัง้ หล่อน
จะเห็นพีด่ นิ แสดงอารมณ์รุนแรงสักครัง้ ซึง่ ก็ไม่แปลก เพราะส่วนใหญ่
บทแบบนี้เป็ นของพีเ่ ชน ส่วนพีด่ นิ มีหน้าทีห่ ้ามปราม
คิ้วเข ้มขมวดมุน่ ทันที
“ท�ำไมถึงอยู่กบั เชน”
“บังเอิญ...จะ...เจอ” พันวากัดริมฝี ปาก แล ้วร้องครางเบาๆ ว่า
“พีด่ นิ วาเจ็บ...”
“อ๊ะ!” อีกฝ่ ายคลายมือทันที คลา้ ยกับว่าเขาไม่รู้ตวั ว่าเผลอ
ออกแรงมาก “ขอโทษ”
แรงอย่างกับยักษ์...พันวาวิจารณ์ในใจ ก่อนพูดต่อว่า
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“พีด่ นิ รีบไปหาพีพ่ ลอยเถอะค่ะ”
เด็กสาวไม่แน่ ใจว่า ระหว่างพลอยขวัญกับชาคริต ใครจะเป็ น
ผู ้ชนะในศึกนี้ ขืนพีพ่ ลอยร้องไห ้กลับบ ้านไป หล่อนจะถูกทัง้ พีด่ นิ และ
พีเ่ ชนกินหัวภายหลังได้
คนแรก...เพราะไม่พอใจทีท่ ำ� ตามสั่งไม่สำ� เร็จ
ส่วนคนทีส่ อง...เพราะชักศึกเข ้าบ ้าน
พันวาก�ำลังคิดไปไกล มือทีค่ ลายออกเมือ่ ครู่ก็กลับมารวบแขน
หล่อนแน่นอีกครัง้
“เชนคุยกับน้องวาแล ้วยัง”
เด็กสาวสะดุง้ โหยง “คะ...คุยอะไรคะ”
เพิ่งชักศึ กเขา้ บา้ นตามค�ำสั่งพี่ดินแค่ วนั เดียว จะถูกเรียกไป
สอบสวนวันนี้เลยหรือ
ท่าทางของหล่อนคงขัดใจหัสดิน เสียงของเขาจึงเข ้มขึ้น
“น้องวารู้ใช่ไหมว่า ท�ำไมเชนถึงไม่เคยประกาศว่ามีแฟนเป็ นตัว
เป็ นตน”
อย่าบอกนะว่ารอพีด่ นิ มีก่อน พันวาเอียงคอมองอีกฝ่ ายตาใสแจ๋ว
ท�ำให ้ชายหนุ่มถอนใจเบาๆ
“ยังไงก็ข้นึ ชือ่ ว่าคู่หมัน้ จะท�ำอะไรก็ต ้องระวัง...รูไ้ หม” ปลายเสียง
ตามด้วยการใช้น้ ิวดีดจมูกเบาๆ
“รู ว้ ่า...” แทนที่จะตอบตรงๆ ว่าไม่เขา้ ใจ พันวาเลือกเวน้ ค�ำ
ในช่องว่างแทน
หัสดินกลอกตา
“ว่า...ไม่ควรไปเทีย่ วกับผูช้ ายสองต่อสอง...เพราะไอ้เชนก็ไม่เคย
ท�ำอย่างโจ่งแจ้ง”
พันวากะพริบตาปริบๆ “วาไม่เคยไปเที่ยวกับผูช้ ายสองต่อสอง
ส่วนพีเ่ ชนไปเทีย่ วกับพีด่ นิ สองต่อสองอย่างโจ่งแจ้งประจ�ำนี่คะ”
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พูดจบหล่อนก็กา้ วถอยหลังหนึ่งก้าว เพือ่ หลบมะเหงกจากหัสดิน
“เมือ่ วาน หกโมงครึ่ง” ชายหนุ่มให ้รายละเอียดเพิม่ ขึ้น
เมื่อวานคือวันศุกร์ หล่อนไปเรียนพิเศษเสร็จก็ตรงกลับบา้ น
จะเอาเวลาทีไ่ หนไปไหนกับผู ้ชายสองต่อสอง ครัน้ หล่อนเล่าตรงๆ พีด่ นิ
ก็ขมวดคิ้วอีก
“เด็กผู ้ชาย...ตัวสูงกว่าวาสักฝ่ ามือ หน้าเข ้มๆ ตาโตๆ เดินเข ้าไป
ในห ้างพร้อมน้องวา”
“อ๋อ...” พันวาเขา้ ใจแลว้ “นั่นทัพไงคะ พี่ดินจ�ำทัพไม่ได้หรือ
คนทีเ่ ป็ นคู่รำ� อวยพรของวาตอนปอหกไงคะ”
“ใครจะไปจ�ำได้” หัสดินตอบเสียงเรียบ เด็กๆ โตเร็วจะตายไป
แป๊ บเดียวก็เปลีย่ นเป็ นหนุ่มแล ้ว “แล ้วจ�ำได้ไหมก็ไม่สำ� คัญ...ยังไงก็...”
“ทัพกับวาเรียนพิเศษทีห่ ้างค่ะ วาเลยนั่งรถเมล์ไปกับทัพ”
รู เ้ รื่อ งแล ว้ ก็ อ ธิบ ายง่า ย หากสัก พัก เด็ก สาวก็ ช ะงัก ก่ อ นจะ
เอียงคอถามว่า
“พีด่ นิ ห่วงวาหรือคะ”
รอยยิ้มของหัสดินค่อนข ้างประหลาด
“...ก็คงห่วง เพราะเชนโกรธมาก”
สาวน้อยสะดุง้ โหยง “อะไรนะคะ”
“หมอนั่นอยากถอนหมัน้ แทบตาย แต่ยงั รักษาหน้าวา ไม่เคย
มีแฟนเป็ นตัวเป็ นตน แล ้วอยู่ๆ น้องวาก็ควงหนุ่มน้อยไปห ้าง...”
ใบหน้า นวลขาวซีด ทัน ตาเห็น ...ถึง ว่า วัน นี้ พ่ีเ ชนเดิน ออกมา
รับหล่อน แทนทีจ่ ะปลีกตัวหนีเหมือนปกติ ถ ้าไม่บงั เอิญว่ามีพลอยขวัญ
มาเบีย่ งเบน หล่อนคงโดนเฉ่ งจนหูชาแล ้ว
“มโนไปเอง แล ้วจะมาโกรธวาได้ยงั ไง”
“พีก่ ็ไม่รูเ้ หมือนกัน...” ไร้ความสนใจในสวัสดิภาพของน้องสาว
โดยสิ้นเชิง “...น้องวาก็ลองถามเชนดูเองนะ พีไ่ ปหาพลอยละ”
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ว่าแล ้วเขาก็ปล่อยแขนหล่อน แล ้วก้าวเทา้ ยาวๆ ไปทางทีพ่ นั วา
จากมา โดยไม่แ ม แ้ ต่ จ ะหัน มามองว่า ลู ก ระเบิด ที่โ ยนลงไปได้ผ ล
เป็ นอย่างไร
สาวน้อยหลับตาลง แล ้วถอนใจหนักๆ หนึ่งครัง้ ...คิดเองเออเอง
แทๆ้ แล ้วจะมาโทษหล่อนได้อย่างไร...แต่คนอย่างพีเ่ ชน...อะไรก็ทำ� ได้
ทัง้ นัน้ อยู่แล ้ว ท่านเคยแคร์อะไรทีไ่ หน
พีด่ นิ ก็...หล่อนคงนึกไปเองมัง้ ว่า พีด่ นิ ดูจะสะใจนิดๆ แต่...มีอะไร
ให ้สะใจด้วยหรือ...

ก ว่าพันวาจะขออนุ ญาตคุณย่ าของชาคริตไปช็อปปิ้ งกับ

พลอยขวัญได้ ละครในสวนก็จบพอดี แถมยังจบแบบพระนางสลายตัว
มีตวั ร้ายยืนเหม่อมองท ้องฟ้ า รอต�ำรวจมาจับตัวไป
จะผิด บทไปบ า้ งที่พ นั วาไม่ใ ช่ ต ำ� รวจ หรือ ต่ อ ให ห้ ล่อ นเลือ ก
อาชีพนี้จริง พันวาก็ไม่กลา้ แตะพี่เชนที่ยืนหน้านิ่งเหมือนใส่หน้ากาก
อยู่คนเดียวแน่นอน
“พีเ่ ชนคะ”
สายตาที่หนั มามองหล่อนเกือบจะว่างเปล่า ยังดีท่พี อสบตากัน
สักพัก ตาของชาคริตก็มปี ระกายขึ้นบ ้าง...กึ่งข�ำกึ่งเยาะหยันใครสักคน
“ยายตัว เล็ก ยายเซ่ อ ซ่ า แต่ อ ย่ า งน้อ ยก็น่ า จะรู้ต วั ใช่ ไ หมว่า
พีไ่ ม่มวี นั ชอบน้องวาแบบผูห้ ญิง” ประโยคหลังเขาหันมาพยักพเยิดกับ
พันวา แต่เด็กสาวแค่ส่งยิ้มเซ่อๆ ให ้เขาตามเคย
“ลองมีแฟนบ ้างก็ดเี หมือนกันนะ พีไ่ ม่วา่ เพราะพีก่ จ็ ะมีเหมือนกัน”
ชาคริตสรุป
พันวาอึ้งไปชัว่ อึดใจ นึกอยากรูข้ ้นึ มาทันทีวา่ เมือ่ ครู่เกิดอะไรขึ้น
บ ้าง ท�ำไมอยู่ๆ พีเ่ ชนถึงพูดออกมาเต็มปากเต็มค�ำว่าจะมีแฟนบ ้าง
อิจฉาพีด่ นิ อย่างงัน้ หรือ
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สาวน้อยเอียงคอมองอย่ างฉงน ถ า้ จิ้นเลียนแบบสาววายใน
โรงเรียน หล่อนก็คงอดสรุปไม่ได้วา่ พีเ่ ชนหึงทีพ่ ด่ี นิ มีแฟนก่อน เลยจะ
ประชด...แต่ปญ
ั หาคือ พันวารูจ้ กั พีช่ ายทัง้ สองดีเกินไป หล่อนมั่นใจว่า
พีเ่ ชนกับพีด่ นิ ชอบผู ้หญิง
ดัง นัน้ ที่เ ป็ น ไปได้คื อ รสนิ ย มของพี่เ ชนกับ พี่ดิน เหมือ นกัน
หลายอย่าง...ซึง่ อาจรวมถึงเรื่องผู ้หญิงด้วย
แล ้วพีเ่ ชนก็ยนั เดเระใช่ย่อย ไอ้ท่ที ะเลาะกับพีพ่ ลอย เถียงกับ
พี่พ ลอย ก็ อ าจจะมีอ ะไรในกอไผ่ เผลอๆ นี่ อ าจไม่ ใ ช่ ก ารพบกัน
ครัง้ ทีส่ อง แต่อาจจะเคยปะทะกันนอกสายตาหล่อนมาหลายครัง้ แล ้ว
หรือไม่ก.็ ..
พันวาส่ายหัวเพือ่ สลัดความคิดฟุ้ งซ่านออกไป...ช่างเถอะ! จะเป็ น
อย่างไรก็ช่าง...สักวันเมื่อเหตุการณ์ดำ� เนินไปเรื่อยๆ หล่อนก็คงได้รู้
ค�ำตอบเอง ดังนัน้ จะคิดมากตัง้ แต่วนั นี้ไปท�ำไม

พันวามารูเ้ รื่องทีหลังจากค�ำซุบซิบของคนรับใช้ในบา้ นชาคริต

ทีม่ องว่าหล่อนเป็ นเด็กน้อยไม่มพี ษิ มีภยั จึงกล ้านินทาต่อหน้า
“คุณเชนเถียงกับเด็กผู ้หญิงคนนัน้ เสียงดังมาก ไล่ให ้ออกจากบ ้าน
เหมือนหมูเหมือนหมา ป้ ามาศ...” คนในชื่อเป็ นหัวหน้าแม่บ ้าน “เข ้าไป
บอกให้ใจเย็นๆ ก็ถูกตะเพิดออกมา ดีท่ีคุณดินมาทัน พอรู เ้ รื่องว่า
เกิดอะไรขึ้น คุณดินก็เข ้ามาดพระเอกทันที พูดเสียงหล่อสุดๆ ...”
สาวรับใช้วยั รุ่นท�ำตาเยิ้มๆ ลอยๆ เหมือนก�ำลังดูละครหลังข่าว
“พลอยมาที่น่ี ไ ด้อ ยู่ แ ล ว้ เพราะพลอยเป็ น แฟนฉัน ...โอ๊ย !”
อยู่ๆ คนเล่าก็กรีด๊ เสียงดังจนพันวาหูอ้ อื “อะไรจะโรแมนติกปานนัน้
คุณเชนถึงขัน้ อึ้งไปเลย”
คนทีอ่ ้ งึ กว่าคือพันวา อึ้งจนยืนแข็งทือ่ อยู่หน้าหอ้ งครัว ขยับตัว
ไม่ได้ เหมือนถูกค�ำสาปแช่แข็ง
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...เป็ นแฟนตัง้ แต่เมือ่ ไร ไม่ใช่ยงั อยูใ่ นขัน้ จีบๆ พีพ่ ลอยอยูห่ รือ...
พีพ่ ลอยยังพูดอยู่เลยว่าไม่กล ้าอาจเอื้อม...
เด็กสาวคิดจนหัวปั่น หัวใจเต้นระรัวอยู่พกั หนึ่ง ก่อนจะถอนใจ
แล ้วสรุปกับตัวเองในใจ โดยไม่สนใจเสียงพูดกับท่าทางของสาวรับใช้
อีกต่อไป
มือเรียวกดแน่นตรงกลางอก แน่นจนรู้สกึ เจ็บ ขณะบอกตัวเอง
ซ�ำ้ ๆ ว่า
...จะอย่างไรก็ช่าง...เป็ นตัวซือ่ บื้อไปเรื่อยๆ นี่แหละ สบายทีส่ ุด
แล ้ว..
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บุษยา

ด้วยนโยบายใครจะเป็ นอะไรก็ช่าง ท�ำให้พนั วาเฉยมากเมือ่ มี

คนเดินเข ้ามากระซิบกับหล่อนว่าพีเ่ ชนมีแฟนแล ้วนะ ชื่อบุษยา
หัวใจที่เคยสั่นไหวมากตอนได้ยนิ ว่าพี่ดินยืนยันเรื่องเป็ นแฟน
กับพีพ่ ลอยก็น่ิงงันในครัง้ นี้
คงเพราะหล่อนสัง่ ตัวเองได้แล ้วละกระมังว่า อย่ายุง่ เรือ่ งชาวบ ้าน
ถึงคนทีไ่ ม่ ‘บ ้าน’ สองคนนัน้ จะเป็ นเหมือนพีช่ ายของตัวเองก็ตาม
เพราะรู้ว่าคนที่มาบอกอยากเห็นสีหน้าของคู่ หมัน้ อย่างหล่อน
ว่าจะบิดเบี้ยวสักแค่ไหน พันวาเลยยิ้มหวาน แล ้วปรบมือเบาๆ
“ดีจงั เลยค่ะ พีเ่ ชนมีความสุข วาก็มคี วามสุขด้วย”
ไม่ได้โกหกเลยสักนิด เพราะถ ้าพีเ่ ชนสุขใจก็น่าจะปากร้ายน้อยลง
หล่อนก็จะสบายหูข้นึ
โชคร้ายทีท่ ยุตโผล่มาจากไหนไม่รู ้ อยูๆ่ ก็ลงมะเหงกบนหัวหล่อน
จากด้านหลัง ก่อนจะหันไปบอกคนน�ำข่าวว่า
“เรื่องทางผ่ านไร้สาระอย่ าเอามาเล่าให เ้ ปลืองหู ยังไงคู่ หมัน้
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ทีผ่ ใู้ หญ่รบั รองก็เหนือกว่าอยู่แล ้ว”
ผลคือฝ่ ายนัน้ ค้อนทยุตขวับ ก่อนจะล่าถอยไป
“ยายริ ก า้ รู เ้ รื่ อ งหมัน้ หมายด้ว ยหรื อ ไหนว่ า ไม่ บ อกใครใน
โรงเรียนไง”
“อื้อ...บังเอิญ...คุณแม่ของริกาเป็ นเพือ่ นสนิทกับแม่วา” พันวา
ยังลูบหัวต้อยๆ
“ถ ้าไม่อยากให ้แพร่สะพัดก็น่าจะปรามยายริกา้ ไว ้หน่อยนะ”
“ไม่จำ� เป็ นหรอก” พันวายิ้มอย่างคนใจดี “พีเ่ ชนกับพีด่ นิ เคยก�ำชับ
ริกาไว ้แล ้วว่าห ้ามแพร่งพราย...รายนัน้ ไม่กล ้าท�ำให้พๆ่ี โกรธหรอก”
ทยุตฟังแล ้วถึงขัน้ ถอนใจเฮือก

ส่วนเรื่องแฟนพี่เชนที่ช่ือบุษยานัน้ พันวาแอบไปดูตวั มาแลว้

เพือ่ ตอบสนองความอยากรูอ้ ยากเห็นของตัวเอง
บุษยาเรียนอยู่ม.5 ผิวขาว รู ปร่ างสู งโปร่ ง มีส่วนเวา้ ส่วนโค้ง
ออกไปทางเซ็กซี่ ตรงกันข ้ามกับพีพ่ ลอยทีด่ ูใสหวานแต่ทะมัดทะแมง
พันวาไม่แน่ใจว่า พีเ่ ชนเจตนาเลือกให ้ต่างกับแฟนพีด่ นิ หรือเปล่า
แต่...ดูทรงแลว้ เด็กสาวเดาว่าพีเ่ ชนคงกะคบแค่เทอมนี้ แลว้ ก็จะทิ้ง
ตอนเข ้ามหาวิทยาลัย ดังนัน้ รูจ้ กั แค่เผินๆ ก็พอ
เรื่องที่พนั วาอยากรู ม้ ากกว่าคือ สองคนนัน้ จะเรียนต่ อที่ไหน
ต่างหาก ล่าสุดยังเถียงกันอยู่เลยว่า จะไปนอกตัง้ แต่ปริญญาตรีหรือ
เรีย นในไทยก่ อ น แล ว้ ค่ อ ยไปตอนปริญ ญาโท ไม่รู ต้ อนนี้ ส รุ ป กัน
ได้แล ้วยัง
ถ ้าให ้เดา พีด่ นิ มีแฟนแล ้ว คงไม่อยากไปจากไทยนานๆ จึงน่าจะ
ลงเอยด้วยการกล่อมพีเ่ ชนใหเ้ รียนทีไ่ ทยมากกว่า เอ...หรือจะต่างคน
ต่างเรียน แต่สองคนนี้เขาแอบแข่งกันอยู่นิดๆ นี่นา คงไม่มใี ครยอม
อยู่ไทยทัง้ ทีอ่ กี ฝ่ ายได้ไปนอกหรอก
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เพราะสนใจเรื่องนี้มากกว่า พันวาจึงแทบจะลืมเรื่องบุษยาไป
จนกระทั่ง...ฝ่ ายนัน้ มาปรากฏตัวตรงหน้าหลังคาบเรียนสุดท ้ายจบ
แน่ นอนว่าสาวน้อยรู้ทนั ทีท่ีเห็นหน้า ในขณะที่อีกฝ่ ายยังต้อง
กวาดตามองหาหล่อน
มีเวลาใหห้ นีถมเถ แต่ พนั วาเลือกจะเดินผ่านหน้า แลว้ รอให ้
อีกฝ่ ายทัก ซึง่ ก็ได้ผลตามทีห่ ล่อนต้องการ
“คะ”
“ขอคุ ย ด้ว ยหน่ อ ย” แม เ้ สีย งจะห ว้ น แต่ ก็ ไ ม่ถึง ขัน้ กระชาก
ต่างจากมือทีค่ ว ้าแขนหล่อนแล ้วดึงให ้เดินออกนอกห ้องเรียน
พันวาคาดเดาไปสารพัด แต่หล่อนกลับแทบหัวคะม�ำเมือ่ บุษยา
กรีด๊ ใส่หล่อนว่า
“ท�ำไมพีเ่ ชนถึงจะไปเรียนเมืองนอก”
สาวน้อยอึ้งกิมกี่...หล่อนก็เพิง่ รู้น่ีแหละ สรุปว่าไปแน่ แลว้ สินะ
แล ้วพีด่ นิ ล่ะ...
“เมืองไหนคะ”
“ยังจะถามอีก! นี่เธอเป็ นคู่หมัน้ ก�ำมะลอหรือไง”
ก็...กึ่งๆ ละนะ พันวาท�ำหน้าเหยเก เสียงใกล ้จะสะอื้น “พีอ่ ย่าดุ
สิคะ ก็วายังไม่รูจ้ ริงๆ นี่นา”
ไม่รูว้ า่ บุษยาไปรูม้ าจากไหนว่าหล่อนเป็ นคู่หมัน้ เผลอๆ อาจจะ
รูม้ าจากพีเ่ ชนเอง...ก็ยงั ดีทด่ี งึ ตัวหล่อนมาคุยห่างจากผูค้ น ความจะได้
ไม่แตก
อีกฝ่ ายอึ้งไปพักหนึ่ง...ดูทแี ล ้ว ไม่น่าจะดุรา้ ยเป็ นนิสยั เพราะแค่
พันวาท�ำท่าจะร้องไห้กล็ ดเสียงลงทันที
“ถามเฉยๆ เอง อย่าบ่อน�ำ้ ตาตื้นน่า”
“เอ่อ...ถ ้าพีอ่ ยากรูเ้ รื่องอะไร เดีย๋ ววาโทร.ถามพีเ่ ชนให ้นะคะ”
“บ ้าหรือเปล่า!” อีกฝ่ ายร้องลั่นทันที “ไม่คุยกับเธอแล ้ว อย่างที่
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เชนว่าจริงๆ...ยายเด็กคู่หมัน้ ซือ่ บื้อ”
ว่าแล ้วอีกฝ่ ายก็สะบัดหน้าจากไป ทิ้งให ้พันวายืนเช็ดน�ำ้ ตาป้ อยๆ
อยู่คนเดียว...ก็นะ...เวลามันไหลออกมาแล ้วก็ตอ้ งใช้เวลาควบคุมกัน
สักพัก
“ยายป้ าท�ำอะไรเธอ!” อยู่ๆ ทยุตก็โผล่มาจากทางไหนอีกแลว้
พันวารีบปาดน�ำ้ ตาแล ้วยิ้มหวานให ้
“เรียกคนสวยขนาดนัน้ ว่าป้ าได้ไง ทัพ...พีบ่ ษุ ยาแก่กว่าเราสองคน
แค่สามปี เอง”
“ก็ป้านั่นแหละ! ไม่มพี ส่ี าวแสนดีทไ่ี หนท�ำเด็กร้องไห ้หรอก”
“แต่วาว่า...พีบ่ ษุ ยาน่าจะเป็ นเด็กดีนะ”
“อะไรของเธอน่ะ”
ก็...หลอกง่ายซะขนาดนัน้ พันวาซ่อนรอยยิ้ม...หล่อนต่างหาก
ทีเ่ ป็ นเด็กไม่ดี

เ ด็กสาวไม่เดือดร้อน ไม่ว่าพี่เชนกับพี่ดินจะไปเรียนที่ไหน

ในโลกนี้ ขอแค่ ไม่พาหล่อนไปด้วยเป็ นพอ ดังนัน้ คนที่รอ้ นรนแทน
จึงกลายเป็ นผู้ใหญ่ท่คี ิดหนัก คิดเพอ้ เจ้อจนกระทั่งมีขอ้ เสนอน่ ากลัว
ขึ้นมา
“หรือจะส่งน้องวาไปเรียนมอปลายทีอ่ เมริกาด้วย”
แค่ได้ยนิ สาวน้อยก็ห่อไหล่แล ้วร้องไห้โฮ
“ไม่ไป...วาจะอยู่กบั แม่” ร้องเสร็จก็เสริมเหตุผลว่า “อย่าใหว้ า
ตัวติดกับพี่เชนตลอดเลยค่ ะ เดีย๋ วพี่เชนจะมองวาเป็ นอย่างอื่นไม่ได้
นอกจากน้องสาวทีอ่ ยู่ดว้ ยกันตัง้ แต่เด็ก”
ประโยคหลังของหล่อนมีนำ�้ หนักไม่นอ้ ย อย่างน้อยก็กบั หัสดิน
ทีร่ บี รับค�ำ (คงกลัวว่าหล่อนจะตามไปป่ วนเขาด้วย) ว่า
“นั่นสิครับ เชนไม่มีนอ้ งสาว เกิดมาก็มีนอ้ งวาวิ่งตามตลอด
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เลยร�ำ่ ร�ำ่ จะเห็นน้องวาเป็ นน้องแท ้ๆ แล ้วมัง้ ”
อื้อ ...พัน วามองสบตาคนพู ด ...รอว่า เขาจะพู ด ถึง ตัว เองด้ว ย
หรือเปล่า แต่หสั ดินดันไม่เสริมว่า ตัวเขาเองก็เห็นหล่อนเป็ นน้องแทๆ้
ด้วย
“สัตว์เลี้ยงซือ่ บื้อมากกว่า” พีเ่ ชนทีเ่ พิง่ เดินเข ้ามาในหอ้ งรับแขก
พูดโพล่งขึ้น เล่นเอาสะดุง้ โหยงกันทัง้ บา้ น คุณชาลินีถงึ ขัน้ ดึงลูกชาย
มาใกล ้และตีแขนดังเผียะ ชายหนุ่มเลยยอมเสริมอีกนิดว่า “เด็กโง่คอื
เด็กน่ารักไงแม่”
เลยถูกฟาดไปอีกที
พันวานิ่งไปพักหนึ่ง ก่อนถามประโยคหนึ่งว่า “สรุปว่าวาซือ่ บื้อ โง่
หรือน่ารักกันแน่คะ”
ไม่มใี ครยอมตอบหล่อนสักคน

ในทีส่ ุดพันวาก็ได้รูว้ ่าชาคริตจะไปเรียนต่ออเมริกา แต่หสั ดิน

จะไปอังกฤษ
“อ้าว! ไม่ได้ไปด้วยกันหรือคะ”
“สมัครได้คนละทีก่ นั จ้ะ” คุณแม่พเ่ี ชนเป็ นคนตอบ “ดินสมัคร
ทีอ่ เมริกาไม่ผ่าน”
ไม่มที าง! พีด่ นิ เรียนเก่งกว่าพีเ่ ชนอีก มีหรือจะไม่ผ่าน เจตนา
แหงๆ...ใจคิดอย่างนัน้ หากสีหน้าของพันวากลับฉายแววสลด “น่าสงสาร
พีด่ นิ จังค่ะ”
“ขอบใจ” หัสดินตอบรับง่ายๆ “แต่น่ีเป็ นข่าวดีของน้องวาเลยนะ
ไปเทีย่ วได้ทงั้ สองประเทศ”
“ประเทศเดียว” พีเ่ ชนขัดขึ้นทันควัน “ฉันก็จะเลือกทีอ่ งั กฤษด้วย”
ง่ายๆ อย่างนี้เลยนี่นะ อังกฤษไม่ใช่จะง่ายกว่าอเมริกาสักหน่อย
“ถ ้าจะเอาประเทศเดียวกันก็คงได้คนละเมือง เพราะ...” คุณแม่
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พีเ่ ชนดูไม่แน่ใจนัก
“คนละเมืองก็ช่าง เรียนๆ ไปก่อนค่อยย้ายก็ได้”
หัสดินเลิกคิ้ว “ก็...แล ้วแต่...”
ดูท่าพีด่ นิ แล ้ว ต่อให้ไปด้วยกันก็คงกะจะชิ่งหนีแหงๆ อารมณ์
ประมาณพีเ่ ชนเลือกทางเหนือ พีด่ นิ ก็คงเลือกทางใต้...ดูเหมือนเรื่องที่
ทะเลาะกันจะไม่ใช่เรื่องเล็ก
ทีว่ ่าเรื่องผูห้ ญิงเป็ นจุดแตกหักของผูช้ าย อาจจะน�ำมาใช้ได้กบั
คราวนี้
พัน วาตัด สิน ใจเงีย บ ปล่ อ ยให เ้ สือ สองตัว ตี ก นั ไป เพราะ
ขืนกระต่ายน้อยอย่างหล่อนเข ้าไปขวาง คงถูกเสือสองตัวนี้ตะปบแล ้ว
โยนออกไปนอกสนาม
แต่พอคิดว่าไม่เกี่ยวกับตัวเองแล ้ว พีด่ นิ ก็กะจังหวะทีห่ ล่อนอยู่
คนเดียว แล ้วเดินเข ้ามาคุยด้วย
“ถ ้าจะไปหาพีใ่ ห ้ชวนพลอยไปด้วย”
ไม่มกี ารเกริน่ น�ำหรือใช้ค�ำขอร้องใดๆ ทัง้ นัน้ จนพันวาไม่แน่ใจว่า
นี่เป็ นประโยคบอกเล่าหรือค�ำสั่ง
“วาไม่มเี งิน” อยู่ๆ จะดึงเงินออกจากบัญชี แถมไม่แค่ของตัวเอง
ยังต้องจ่ ายใหค้ นอื่น พ่อแม่ตอ้ งซักไซแ้ น่ ๆ (เพราะหล่อนมั่นใจว่า
พลอยขวัญน่ าจะไม่มเี หลือเฟื อขนาดคิดจะไปเยี่ยมแฟนทีอ่ งั กฤษก็ไป
ได้เลยโดยไม่ตอ้ งห่วงค่าใช้จ่าย)
“พีอ่ อกให ้เอง”
“ของวาด้วยหรือเปล่าคะ” เรื่องแบบนี้ตอ้ งชัดเจน! ไม่ใช่ใช้งาน
น้องแล ้วไม่ดูแล
“ส่วนของเรา ควรจะเป็ นเชนรับผิดชอบมากกว่า”
“งัน้ พีด่ นิ อย่าเสียเวลาฝากฝังพีพ่ ลอยกับวาเลยค่ะ วาคงไม่มโี อกาส
ไปอังกฤษหรอก ถ ้ารอให้พเ่ี ชนออกให้” บอกหน้าซือ่ ตาใส “ครัง้ ทีไ่ ปกับ
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พ่อแม่ ถ ้าจะชวนพีพ่ ลอยไปด้วย ต้องถูกซักจนเละแน่ๆ ค่ะว่า วาไปเกีย่ ว
อะไรด้วย ดังนัน้ น่าจะไม่ได้หรอกค่ะ”
หัสดินโคลงหัว รอยยิ้มประหลาดผุดขึ้นบนหน้า “อยู่ๆ น้องสาว
ทีน่ ่ารักของพีก่ ม็ ปี ากมีเสียงขึ้นมา...แปลกดีนะ”
พันวาตัวแข็ง ขณะหัสดินก้มหน้าลงมาสบตาในระยะประชิด
“ก�ำลังได้ใจเพราะพีๆ่ จะไม่อยูใ่ กล ้หรือเปล่าครับ...” เสียงธรรมดา
แต่ทำ� ให้พนั วาขนลุกซู่ “...ก็ได้...พีจ่ ะรับผิดชอบน้องวาเอง...ทัง้ หมด...
ทีน้ ียงั มีปญ
ั หาอะไรอีกไหม”
เด็กสาวกลืนน�ำ้ ลายลงคอดังเอื้อก ยังพยายามฝื นยิ้มยามพูดต่อว่า
“ต้องให ้วาขึ้นมหาวิทยาลัยก่อนนะคะ พ่อแม่ไม่ยอมให ้เด็กมัธยม
ไปเทีย่ วกับเพือ่ นหรอกค่ะ”
คิ้วเข ้มเริ่มขมวดมุน่ “อีกตัง้ สีป่ ี น่ีนะ”
“ค่ะ” พันวารีบพยักหน้าหงึกๆ “ก็นอ้ งวายังเด็ก...พีด่ นิ ก็กลับไทย
บ่อยๆ สิคะ ง่ายนิดเดียว”
“ง่ายงัน้ หรือ” หัสดินทวนค�ำ แววตาทีเ่ ขามองหล่อนฉายแววข�ำ
“เอาเถอะ...แล ้วเจอกันนะ”
และ...หลังจากนัน้ เด็กสาวแสนดีก็ได้ใช้ชวี ติ อย่างสงบสุขทุกวัน
เพราะอสูรร้ายทัง้ สองตัวได้จากไปแล ้ว...
พัน วาอยากจะจบนิ ย ายภาคแรกอย่ า งนี้ เ หลือ เกิน ...แม้ว่า ใน
ชีวติ จริงมันจะไม่ใช่อย่างนัน้ ก็ตาม

“นี่ ...พีเ่ ชนโทร.มาบ ้างไหม”

ตัง้ แต่ ข้ นึ มอสาม พันวาก็มสี าวกใหม่ท่ีโผล่หน้ามาสัปดาห์ละ
สองสามวัน จนเด็กสาวชักสงสัยว่า เด็กมอหกมีเวลาว่างมากนักหรือ
“ไลน์ละ่ อีเมลล่ะ”
ทัง้ ทีพ่ นั วาใหข้ ้อมูลทุกอย่างไปแล ้ว บุษยาก็คงเคยติดต่อไปเอง
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หลายครัง้ แต่พเ่ี ชนคงไม่ยอมตอบกลับ
นึกสงสัยว่าชาคริตเป็ นคนพูดไม่ยงั้ คิดแท ้ๆ มีหรือจะไม่บอกเลิก
บุษยาก่อนไปให ้เรียบร้อย แต่ครัน้ จะถามตรงๆ ก็กลัวจะโดนรุ่นพีส่ าว
ตบกระเด็น พันวาเลยได้แต่ย้ มิ ซือ่ ๆ
“พีเ่ ชนคงยุ่งมัง้ คะ”
ตอบอย่างนี้ทุกครัง้ อีกฝ่ ายก็กระฟัดกระเฟี ยดกลับไปทุกครัง้
แต่พนั วาไม่รูจ้ ะท�ำอะไรทีด่ กี ว่านี้
ทยุ ตถึงกับเอ่ ยปากว่า “ยายป้ าคงอยากเห็นหน้าเธอมากกว่า
ตอนนี้มองเธอเป็ นลูกไล่แล ้วมัง้ ”
ไร้สาระสิ้นดี เธอไม่ใช่ลูกไล่มอื อาชีพสักหน่อย แค่เป็ นให้พด่ี นิ กับ
พีเ่ ชนก็เหนื่อยจะตายอยูแ่ ล ้ว ภาระเพิง่ หมดไป ท�ำไมต้องหาใหม่ด ้วย...
พันวาคิดในใจ หากคร้านจะตอบโต้เพือ่ น
“ได้ข่าวว่าคุณพีข่ องเธอบอกเลิกก่อนจบแล ้วนี่ นี่กค็ งพยายามตือ๊
โดยผ่านทางเธอละมัง้ ”
กลายเป็ นว่า ทยุตรูม้ ากกว่าหล่อนเสียอีก
“ไม่รู้” เด็กสาวตอบ ก่อนยื่นเอกสารออกไปด้านหน้า “ขอ้ นี้วา
ท�ำไม่ได้ ทัพเข ้าใจไหม”
“ไหน...มาดูซ”ิ
แค่น้ กี เ็ ปลีย่ นเรือ่ งส�ำเร็จ...พันวาอดคิดไม่ได้วา่ เด็กรุ่นเดียวกันนี่
จัดการง่ายชะมัด เล่นเอาหล่อนรู้สึกเบื่อนิดๆ ที่ไม่มตี วั จัดการยาก
สองตัวอยู่ใกล ้ๆ
วูบหนึ่งทีใ่ จหล่อนลอยไปไกล จนลืมสังเกตปฏิกริ ยิ าและสายตา
ของคนรอบข ้าง...จนกระทั่งทยุตอุทานเบาๆ ว่า
“เฮ้ย! ใกล ้เกินไปแล ้ว”
การที่หล่อนโน้มตัวลงไปมองว่าทยุ ตแก้โจทย์อย่ างไร ท�ำให ้
ใบหน้าหล่อนอยู่ห่างจากหน้าแดงก�ำ่ ของเขาแค่หนึ่งฝ่ ามือ
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พันวาพยักหน้าหงึกๆ แล ้วดึงตัวตรง...แค่น้ กี อ็ ายแล ้ว...เด็กหนุ่มๆ
นี่กน็ า้ ...
อ๊ะ! ไม่ได้การแลว้ ถา้ เริ่มคิดว่าคนวัยเดียวกันเป็ นเด็กหนุ่ มๆ
ก็แปลว่าหล่อนแก่แล ้วน่ ะสิ...ไม่ได้ จะคิดแบบนัน้ ไม่ได้ สถานการณ์
แบบนี้ เด็กสาววัยเดียวกันกับหล่อนต้องตอบสนองอย่างไรนะ หน้าแดง
บิดตัวไปมางัน้ หรือ...มันนิยายไปหน่อยมัง้
พันวาก�ำลังคิดเพลิน ใครบางคนก็โผล่มาจากด้านหลัง แล ้วทัก
เสียงใสว่า “นั่นแน่! สวีตกันอีกแล ้ว”
“เฮ้ย! ไม่ใช่ เลิกล ้อสักทีเถอะน่า” คนตอบสนองเป็ นทยุตอีกครัง้
ในขณะทีพ่ นั วาแค่ย้ มิ ๆ แล ้วเบีย่ งเรื่องหน้าตาเฉย
“วันนี้อยากกินไก่ทอดข ้างโรงเรียน...สนใจไหมมุน่ ”
“อ๊ะ! วันนี้วนั พฤหัสฯ นะ” คนค้านกลายเป็ นทยุตอีกครัง้
“อื้อ ช่วงนี้พฤหัสฯ เป็ นวันว่าง” ปกติหล่อนต้องรีบเผ่นกลับบ ้าน
อาบน�ำ้ แต่งตัว แล ้วไปบ ้านพีเ่ ชนตัง้ แต่เลิกเรียน ไม่มเี วลาเอ้อระเหย
เหมือนอย่างนี้
“งัน้ ไปเรียน...” ทยุตยังพูดไม่ทนั จบประโยค
“ไม่ให้ไป!” มินตราเสียงดังกว่า “ดีแล ้ว มีวนั ว่างไปเทีย่ วกับเพือ่ น
บ ้าง รีบไปกันเถอะวา ไม่ตอ้ งไปฟังนายทัพ...จะบ ้าเรียนไปถึงไหน”
“เฮ้! เดีย๋ วต้องสอบเข ้ามอปลายแล ้วนะ”
“เรียนพิเศษเกือบทุกวันแล ้ว ขอวันว่างสักวันต่อสัปดาห์เถอะย่ะ”
พันวาหัวเราะเบาๆ โดยไม่สนับสนุ นหรือต่ อต้านใคร เพราะ
ไม่ว่าใครจะพูดอย่างไร ในใจหล่อนก็มคี ำ� ตอบอยู่แลว้ ว่าจะใช้เวลา
อย่างไรในเย็นวันพฤหัสบดี
ค�ำตอบนัน้ คือ...ท�ำอะไรกับมันก็ได้ แต่ ตอ้ งกลับถึงบา้ นก่ อน
หนึ่งทุ่ม!
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ผ่านไปสองปี...

ในทีส่ ุดพันวาก็กลายเป็ นสาวมอปลาย
ตอนแรกหล่อนคิด ว่าจะหมดไปอีกหนึ่ งปัญหา เพราะบุษยา
เรียนจบมอปลายแล ้ว แต่กลายเป็ นว่า
“พีเ่ ชนไม่คดิ จะกลับไทยเลยหรือไง”
ค�ำถามเดิมๆ ยังสม�ำเสมอเหมื
่
อนเดิม...เด็กสาวกลืนน�ำ้ ลายลงคอ
ยากเย็น ดู ท่านักศึ กษามหาวิทยาลัยจะมีเวลาว่างมากมาย อีกฝ่ าย
ถึงมีเวลามาดักรอหล่อนตอนเย็นสัปดาห์ละครัง้
“เห็นว่าปี น้ ีจะกลับนะคะ ถ้ารู้วนั แน่ นอนแลว้ น้องวาจะอัปเดต
อีกทีนะคะ”
ค�ำตอบนี้คงถูกใจบุษยา อีกฝ่ ายเลยวางมือบนหัวหล่อนแล ้วขยี้
จนผมยุ่ง
“ดีมาก! ไป! วันนี้พเ่ี ลี้ยงข ้าว!”
“อา...คือว่า...”
“วันพฤหัสฯ ไม่ใช่หรือ”
ไม่รูต้ งั้ แต่เมือ่ ไรทีก่ ลายเป็ นทีร่ ู้กนั ในวงแคบๆ ว่า พฤหัสบดีคอื
วันว่าง ใครๆ ถึงเข ้ามารุมทึ้งวันพฤหัสบดีของหล่อนเป็ นว่าเล่น
“คือ...”
“สัปดาห์น้ ีผมจองแล ้ว” ทยุตโผล่มาจากไหนก็ไม่รู ้
“มีหลักฐานหรือไง”
สองคนนี้ไม่เคยพูดกันดีๆ เลย
“มีพยานบุคคล...ใช่ไหมวา”
“เอ่อ” สีหน้าพันวาคงแสดงออกชัดเจน ทยุตจึงขมวดคิ้ว
“อย่าบอกนะว่าลืม”
พันวายิ้มแหย ในขณะทีบ่ ษุ ยาหัวเราะลัน่ ด้วยมาดราวกับนางร้าย
แล ้วสรุปว่า
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“งัน้ ก็...”
“วันนี้วาต้องรีบกลับบ ้านค่ะ มีธุระส�ำคัญ” พันวาว่าพลางยกมือ
ไหว ้กราดรอบด้าน “ขอโทษนะคะพีบ่ ษุ ขอโทษนะทัพ ถ ้าไม่ใช่เรือ่ งด่วน
ขอเป็ นพรุ่งนี้ก่อนหรือหลังเรียนพิเศษแทนได้ไหม”
ทยุตโบกมือ “ช่างเถอะ เรื่องไม่รบี พรุ่งนี้กไ็ ด้”
“ขอบใจนะ”
ว่าแล ้วพันวาก็รบี เผ่นกลับบ ้าน เพราะแม้วา่ คนตรงหน้าจะรอได้
แต่คนทีร่ ออยูอ่ กี ฟากของคอมพิวเตอร์ไม่มที างยอมรับค�ำขอโทษทีห่ ล่อน
รับสายช้าแน่ๆ
“สวัสดีตอนเทีย่ งค่ะ พีด่ นิ ”
หัสดินเป็ นอีกคนที่รูว้ ่าหล่อนไม่มีเรียนพิเศษในวันพฤหัสบดี
จึงเลือกโทร.มาหาหล่อนช่ วงทุ่มทุกสัปดาห์ ซึ่งตรงกับเวลาพักเที่ยง
ของเขา แต่กย็ งั ดีกว่าพีเ่ ชนทีไ่ ม่คดิ จะโทร.หาน้องเลย
นานๆ ครัง้ หัสดินถึงจะโทร.มาก่อนหนึ่งทุ่ม
“มีเวลานิดเดียว วันนี้พง่ี านเยอะ มีอะไรจะเล่าบ ้าง”
เล่าก็คอื รายงานนั่นเอง
“เท่าทีว่ ารู ้ พีพ่ ลอยมีคนมาจีบสองคนค่ะ แต่ยงั ไม่คบื หน้ามัง้ คะ”
“อื้อ” รับค�ำด้วยสีหน้าเฉยๆ “แล ้วไง”
รูอ้ ยู่แล ้วแต่มั่นใจในตัวเองมาก หรือแค่ซ่อนอาการตกใจเก่ง...
พันวาไม่รู ้ และไม่คดิ จะค้นหาด้วย หล่อนรีบเปลีย่ นเรื่อง ก่อนหัสดิน
จะนึกอยากถามข ้อมูลเชิงลึกขึ้นมา แล ้วความซวยจะมาเยือน
“พี่เ ชนกับ พี่ดิน จะกลับ มาถึง วัน ไหนคะ เห็น คุ ณ ป้ าบอกว่ า
ปิ ดเทอมนี้จะมาใช่ไหมคะ”
“วันทีห่ ้า เดือนหน้า”
“ว ้าว!” นัยน์ตาสาวน้อยเป็ นประกายทันที
หัสดินยิ้มอ่อนๆ “ท�ำไม ลดน�ำ้ หนักไม่ทนั หรือ”
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“ท�ำไมวาต้องลดน�ำ้ หนักด้วย”
“ก็ ไ อ้เ ชนจะกลับ แล ว้ ไง” หัส ดิน โน้ม ตัว เข า้ หาคอมพิว เตอร์
คล ้ายจะมองหน้าหล่อนให้ชดั ขึ้น “น้องวาก็เป็ นสาวแล ้ว ไม่อยากท�ำให ้
คู่หมัน้ ตะลึงในความสวยบ ้างหรือ”
พันวาถึงกับส�ำลักน�ำ้ ลายตัวเอง “พีด่ นิ พูดอะไรน่ะ”
หัสดินยิ้มข�ำ “อายุกเ็ ยอะแล ้ว แต่จริตยังไม่ถงึ สักที”
ใบหน้าขาวนวลของสาวน้อยบิดเบี้ยว รีบโยนเรื่องให ้พ ้นตัวเอง
“พีด่ นิ รอตะลึงพีพ่ ลอยดีกว่าค่ะ ตอนนี้พพ่ี ลอยสวยขึ้นเยอะ”
“พลอยสวยมาแต่ไหนแต่ไรแล ้ว” หัสดินกลับตอบเรียบๆ ก่อน
เหลือบมองนาฬกิ าข ้อมือแล ้วว่า “วันนี้แค่น้ แี ล ้วกัน พีต่ อ้ งไปท�ำงานแล ้ว”
“อ๊ะ! ค่ะ สวัสดีค่ะ”
“สวัสดี”
ว่าแล ้วหัสดินก็วางโทรศัพท์ไป ทิ้งให ้พันวาทอดถอนใจอยูค่ นเดียว
คุม้ ไหมเนี่ยทีห่ ล่อนตาลีตาเหลือกกลับมาเพือ่ พูดกับหัสดินแค่สบิ ยีส่ บิ
นาที
เฮ้อ...ก็รูอ้ ยูว่ า่ พีช่ ายคนนี้อยากให ้หล่อนเป็ นหูเป็ นตาแทนว่ามีใคร
มาจีบพลอยขวัญหรือเปล่า แต่ไม่ว่าจะเล่าจะบรรยายอะไรไป หัสดิน
จะแสดงท่าทางเหมือนรูอ้ ยู่แล ้วเสมอ แล ้วเขาจะโทร.มาหาหล่อนท�ำไม
พันวาเหลือบมองปฏิทนิ ก่อนถอนใจเฮือก...ใจหนึ่งก็ไม่อยากเจอ
แต่อกี ใจก็อดเสียดายไม่ได้เมือ่ รูว้ า่ ไม่มโี อกาสเจอจริงๆ
ท�ำ ไมก�ำ หนดการเข า้ ค่ า ยนานหนึ่ ง สัป ดาห์ถึง ตรงกับ สัป ดาห์
ทีช่ าคริตกับหัสดินกลับมาพอดีเลยน้า

เพราะเป็นกิจกรรมโรงเรียน ดังนัน้ ผู้ใหญ่จงึ ได้แต่ถอนใจ และ

ไม่ ก ล า้ สั่ ง ให้พ นั วาลาหยุ ด เพื่อ กิจ ส่ ว นตัว บวกกับ สาวน้อ ยเพิ่ง มา
ขออนุญาตเข ้าค่ายเอาในเวลากระชัน้ ท�ำให้แก้ไขอะไรไม่ได้
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“น้องวานะน้องวา น่าจะบอกแต่เนิ่นๆ”
“วาลืมค่ะ” บอกเสียงละห ้อย “อย่าลืมทวงของฝากให ้วาด้วยนะคะ”
“อย่ามางกไม่เขา้ เรื่อง” ถูกผลักหน้าผากเบาๆ ทันที “เอาเถอะ
ค่อยไปหาทีอ่ งั กฤษก็ได้”
“ค่ะ ดีค่ะ” ไปเทีย่ วกับพ่อแม่ จะไปทีไ่ หนก็ดที งั้ นัน้ แหละ
แม ้จะพลาดโอกาสจะได้พบ แต่พนั วาไม่พลาดข่าวคราวทีญ
่ าติๆ
ลือกันให ้สะพัดในสัปดาห์นนั้
...ไหนว่าสนิทกันมากไง...มึนตึงซะขนาดนัน้ ...
...เชนก็นะ มีคู่หมัน้ อยู่แล ้วแท ้ๆ...อุบ๊ !...
...ตาดินเห็นเย็นๆ อย่างนัน้ คิดไม่ถงึ ว่าจะป่ าเถือ่ นน่าดู...
...ไม่รู้ใครถูกแทงใจด�ำกันแน่ ทัง้ คู่ เลยมัง้ ...เฮ้อ! แค่ ผูห้ ญิง
คนเดียวแท ้ๆ
แต่แน่นอนว่าข ้อมูลมาถึงหูหล่อนอย่างไม่ครบถ ้วนและไม่ต่อเนื่อง
เพราะทุกคนกลัวว่าน้องวาจะสะเทือนใจ โดยหารู้ไม่วา่ พันวาสะเทือนหู
มากกว่า...หูหล่อนสั่นริกๆ ด้วยความอยากรูเ้ รื่องซุบซิบสุดดังประจ�ำปี
คาดไม่ถงึ ว่า ลงทา้ ยจะรู จ้ ากข่าวกอสสิปในวารสารไฮโซแทน
ข ้อความเขียนอย่างร้อนแรง ใส่สตี ไี ข่เต็มที่ แต่พนั วาสรุปได้ใจความแค่วา่
ทายาทตระกู ล ดัง มีเ รื่ อ งชกต่ อ ยกัน กลางงานเลี้ย งในสวน
ศึ กชิงนางครัง้ นี้น่าจะไม่จบง่ายๆ เพราะฝ่ ายหนึ่งก็มีคู่หมัน้ อยู่ แลว้
อีกฝ่ ายก็เป็ นญาติสนิทที่สุดที่ตอ้ งร่ วมงานกันต่ อไป แยกกันไม่ขาด
สงครามภายในครัง้ นี้จะเป็ นอย่างไร ต้องติดตามตอนต่อไป
แน่ น อนว่า พัน วาหัว เราะก๊า กอยู่ ไ ด้แ ค่ ไ ม่ก่ีวิน าทีก บั ข อ้ ความ
แสบร้อนของนักข่าว
ถา้ นี่เป็ นเรื่องของคนอื่น หล่อนคงนึกสนุ ก แต่พอคิดถึงจิตใจ
ของคนคุน้ เคยทัง้ คู่แล ้ว
เฮ้อ...น่ าจะเจ็บทัง้ คู่ ...เรื่องไม่เป็ นเรื่องแทๆ้ ผู ห้ ญิงในโลกนี้
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มีมากมายเหมือนดวงดาว ท�ำไมต้องมาแย่งดาวดวงเดียวกันด้วยล่ะ
พันวายังคิดไม่ตกว่าจะยืน่ มือเข ้าไปยุง่ ดีไหม และจะยืน่ มือเข ้าไป
อย่างไรโดยทีจ่ ะไม่ถกู หนึ่งในสองคนนัน้ สับมือขาด
ทางที่ดที ่สี ุดคือไม่ยุ่ง...ใช่ไหม แต่มนั ก็เป็ นทางที่เลวที่สุดด้วย
เพราะเท่ากับหล่อนวางเฉยขณะพีช่ ายสองคนมีปญ
ั หา แต่หล่อนจะท�ำ
อะไรได้ละ่ ในเมือ่ พีๆ่ ก็กลับไปต่างประเทศแล ้ว คิดไปก็เท่านัน้

บทแทรก

ละครสัน้ บทที่ 4 พระเอกทีด่ ีตอ้ งช่างสังเกต
ไอ้นอ้ งบ ้า! ท�ำไมปากกับใจไม่ตรงกันอย่างนี้วะ!
ถ ้าถามว่าผมรู้ตวั ตอนไหน ก็คงเป็ นตอนทีไ่ อ้ดินชะงักกึกตอนที ่
เห็นน้องวาเดินอยู่ในหา้ งกับเด็กผูช้ ายคนหนึ่ง
ผมเห็นภาพนัน้ ก็แค่เลิกคิ้วอย่างแปลกใจ แต่ไม่ได้คิดอะไรมาก
เพราะน้องวาขี้กลัว ไม่กล ้าแอบมีแฟนลับหลังผมแน่ๆ
แต่ ไอ้ดิน...ไอ้คนทีป่ กติจะใจเย็นกว่าผมกลับยืนนิง่ ไปเหมือน
รู ปปัน้ และ...มันคงไม่รตู้ วั แน่ๆ ว่าแสดงสีหน้าอย่างไรออกมา
แต่ผมเห็นชัด...ชัดเจนมากๆ...
“เฮ้ย!” ในทีส่ ดุ ผมก็ทนไม่ไหว หน้ามันนิง่ เหมือนไร้อารมณ์แท้ๆ
แต่กลับท�ำให ้คนอยู่ใกล ้ๆ อย่างผมรู้สกึ ตึงเครียดได้ “ไปทักไหม”
ไอ้ดินถอนสายตากลับมา แววตาของมันกลับมาเหมือนเดิม
“ทักท�ำไม น้องวาก็ตอ้ งมีสงั คมของตัวเองบ ้าง”
เอ้อ...ผมแทบโคลงหัว ค�ำพูดกับสีหน้าเมือ่ กี้มนั ไม่เขา้ กันเลย
นะโว ้ย!

ผมก�ำลังคิดว่า จะกระตุน้ อย่างไรให้ไอ้ดินมันรูต้ วั แต่วนั ต่อมา

มันกลับปกป้ องสาวน้อยหมวกแก็ปโดยการประกาศก้องว่า เด็กนั่น
วาระวารี 55

เป็ นแฟน
ผมอึ้ง...ไม่ใช่ตกใจทีด่ ินมีแฟนก่อน ไม่ได้สะเทือนใจทีย่ งั ไม่ทนั
จ่งจีบก็ถกู แย่งสาวทีถ่ กู ตาไป
สิง่ ทีท่ ำ� ให ้ผมเงียบไปคือ...แล ้วไอ้ทผี ่ มเห็นเมือ่ วันก่อนมันคืออะไร
ไอ้นอ้ งไม่เอาไหนเอ๊ย! หลอกตัวเอง แล ้วยังไปหลอกคนอืน่ อีก
ผมจะท�ำอย่างไรกับมันดี

โชคดีทีม่ นั ไม่หลอกผูห้ ญิงนาน ผมแอบไปรู ว้ ่า หลังจากนัน้

ไอ้ดินก็พูดขอโทษพลอย บอกว่าสถานการณ์พาไปเท่ านัน้ ไม่ได้คิด
จะท�ำให ้พลอยเสียชือ่ ว่าเป็ นแฟนมัน
ผมเจอหน้าสาวน้อยคนนัน้ ภายหลัง เจอหน้าเชิดๆ สายตาทีม่ อง
ข ้ามหัว ผมเลยอดไม่ได้
“หวังสูง ก็ตกลงมาแอ๊ก ไอ้ดินมันไม่ชอบผู ้หญิงอย่างเธอหรอก”
และนั่ น เป็ น ครัง้ แรกที ่ผ มโดนผู ห้ ญิ ง ชกจริ ง ๆ เพราะครัง้ นี้
ไม่มนี อ้ งวาหรือไอ้ดินคอยห ้ามทัพอีกแล ้ว
แต่ ผมไม่เสียใจหรอกนะ ผมพูดความจริงนี .่ ..เพราะถา้ ไอ้ดิน
ชอบผู ้หญิงอย่างน้องวา พลอยขวัญทีอ่ ยูค่ นละขัวจึ
้ งไม่น่าจะอยูใ่ นสายตา
อยู่แล ้ว
และเพราะรู ้ นิ ส ยั น้อ งดี รู ว้ ่ า มัน ไม่ ก ล า้ แตะคู่ ห มัน้ (แบบ
ผิดกฎหมาย) ของผมร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมเลยเปิ ดโอกาสให้มนั เต็มที ่
โดยการเปิ ดตัวแฟนก่อน มันจะได้ทำ� อะไรได้สะดวก
ปากผมคันมาก แต่กส็ งั่ สอนไอ้ดนิ ตรงๆ ไม่ได้วา่ ...น้องวาตัวน้อย
ซือ่ เซ่อมาก ถ ้าไม่รุกตรงๆ แม่เจ้าประคุณคงไม่มที างรู ต้ วั ไปทัง้ ชาติแน่ๆ
แต่รออย่างไรมันก็ไม่รุกสักที จนผมเลิกกับแฟนแล ้ว มันก็ยงั
ท�ำเฉย...งีเ่ ง่าทีส่ ดุ !
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คงเพราะรู้สกึ สะกิดใจ ผมเลยแอบจับตามองไอ้ดินเวลามันอยู่

กับน้องวามากขึ้น
ตัวน้องวานัน้ แทบไม่ตอ้ งพูดถึง เคยรับรู อ้ ะไรกับเขาบ ้าง ใช้ชีวติ
ใสๆ เล่นสนุกไปวันๆ
ส่วนไอ้ดินก็วางท่าเหมือนเคย
ผมคิดว่าคิดมากไปเอง จนกระทัง่ มาต่างประเทศ ถึงได้รวู้ า่ ไอ้ดนิ
โทร.ไปคุยกับน้องวาทุกสัปดาห์ไม่มขี าด คุยยาวบ ้าง สัน้ บ ้าง แล ้วแต่
สะดวก แต่ไม่เคยละเลย ทัง้ ทีก่ บั ผม อยูป่ ระเทศเดียวกันแท้ๆ แทบจะ
ไม่ได้คยุ กัน
ตอนแรกผมก็คิดว่าไอ้ดินยังโกรธทีผ่ มทะเลาะกับพลอย...
แต่ใช้เวลาสักพักผมจึงเริม่ รู้สกึ ว่า มันแค่เล่นไปตามน�ำ้ ไม่ได้
จริ ง จัง กับ ความรัก สัก เท่ า ไร ประเภทอยู่ ห่ า งก็ ห่ า งไป ไม่ โ หยหา
ไม่โทร.หา เดือนหนึ่งมันโทร.หาพลอยสักครัง้ เองมัง้
ผมไม่ได้ตงั้ ใจจะแหย่มนั แต่พอกลับไทย เห็นมันท�ำหน้านิง่ สนิท
เมือ่ รู ว้ ่ า กลับ มาครัง้ นี้ จ ะไม่ ไ ด้เ จอน้อ งวา เพราะน้อ งวาไปเข า้ ค่ า ย
ผมก็อดเย้ามันไม่ได้
คาดไม่ถงึ ว่ามันจะกลายเป็ นเรือ่ งใหญ่โต เพราะไอ้ดนิ สวนกลับมา
เรือ่ งผมไม่เป็ นคู่หมัน้ ทีด่ ี
ผมไม่ได้ตงั้ ใจจะทะเลาะกับมัน แต่จะเอาอะไรกับคนอารมณ์รอ้ น
อย่างผม พอถูกกระตุน้ ก็กลายเป็ นเรือ่ งยาวถึงขัน้ ชกต่อย
โชคดีทคี ่ นทั่วไปดันลือว่า เราทะเลาะกันเรือ่ งพลอย
แต่ บางทีอาจจะไม่ใช่ โชค น่ าจะเป็ นไอ้ดินนั่นแหละปล่อยข่าว
เพือ่ กลบเกลือ่ นว่าเราทะเลาะกันเพราะผมดันไปแทงใจด�ำมันเรือ่ งน้องวา
กว่าไอ้ดนิ จะใจอ่อนยอมกลับมาพูดกับผมอีกครัง้ ก็หลายเดือน...
ไอ้นอ้ งชายขี้งอนเอ๊ย!
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