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ปวดหัวเรื่องแก๊งแล้ว ยังต้องปวดหัวกับการสอบ
ไม่พอ ทั้งผัวทั้งลูกยังจะมางอแงช่วงเดียวกัน อย่างใกล้นี่ ผมเข้าใจ

งอแงให้อ่านหนังสือเป็นเพื่อนกัน ก็ถูกต้องแล้วครับ
จะสอบก็ต้องอ่านหนังสือ แต่บอสนี่ งอแงแบบน่าดีดกะโหลก

— Lady-n

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ
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คํานําสํานักพิมพ์

 My Dear Boss ก็บอกแล้วไงว่าไม่ชอบอันธพาล เป็นเรื่องราวของ 

คณิต หนุ่มเนิร์ดผู้ชอบคณิตศาสตร์เป็นชีวิตจิตใจ ผู้ที่ตั้งมั่นว่าจะไม่ยุ่ง 

กับอันธพาลเด็ดขาด และไม่อนุญาตให้คนใกล้ตัวที่รักและห่วงใยไปยุ่งกับ 

คนพวกนั้นด้วย แต่เขาจับพลัดจับผลูไปพัวพันกับอันธพาลระดับบิ๊กบอส 

อย่างสายฟ้า ที่นอกจากหน้าตาหล่อเหลา น่าหลงใหล แล้วยังโคตรบ้า... 

และรับมือยากเหลือเกิน เพราะหัวใจมันเอาแต่บอกให้เดินตามฝ่ายนั้นไป  

แล้วคณิตจะทำยังไงดีล่ะ

	 ...เขาบอกไว้แล้วนะว่าไม่ชอบอันธพาล!
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บทนำ 

คุณเคยเกลียด  อะไรไหมครับ 

จุดเริ่มต้นของความเกลียดคืออะไร 

ความเข้าใจผิด? โศกนาฏกรรม? ความสูญเสีย? 

บางทีอาจไม่ต้องหนักหนาสาหัสขนาดนั้น เชื้อไฟแห่งความเกลียด 

ก็ถูกจุดติดได้ง่าย ๆ  

สำหรับผมเองก็คงเป็นแบบนั้น

โลกของผมแบ่งออกเป็นสองฝั่ง ฝั่งหนึ่งคือผมกับคนที่ผมรัก ส่วน 

อีกฝั่งคือคนอื่น

ผมอยู่กับคนอื่นได้ ไม่มีปัญหา ก็เหมือนเพื่อนร่วมโลก แต่ถ้าให้ดี 

ก็ชอบอยู่กับคนที่ตัวเองรักมากกว่า

แตน่า่เสยีดายทีก่ฎเกณฑข์องผมไมใ่ชก่ฎเกณฑข์องโลกใบนี้ บางครัง้ 

ทั้งผมแล้วก็คนที่ผมรักก็ต้องเข้าไปพัวพันกับคนอื่น

ถ้าคนอื่นที่ว่าเป็นคนดีก็แล้วไป 

แต่ปัญหาคือบางคนมันเป็นคนไม่ดีไงครับ 

“น้องแนทครับ นี่อะไร”

แนทเงยหน้าขึ้นมาจากโทรศัพท์แล้วสะดุ้งโหยง รีบวิ่งมาฉวยกล่อง 

พัสดุจากมือผม

“พี่นิดถือให้ก็ได้ เอาไปไว้ห้องเราใช่ไหม” แต่ยัยน้องสาวเบี่ยงตัว 
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หลบเป็นพัลวัน

“ไม่ต้องค่ะ แนทเอาไปเก็บเอง!”

ผมมองตามหลัง น้องวิ่งฉิวหนีขึ้นห้องไป

ไม่เนียนครับ น้องแนท ไม่เนียน ผมขยับแว่นตาแล้วเหล่มอง

น้องสาวของผมกำลังมีความลับ

และความลบัทีว่า่ กน็า่จะเกีย่วอะไรสกัอยา่งกบัการทีห่มูน่ีก้ารแตง่ตวั 

ของแนทเปลี่ยนไป

ปกติแล้วน้องชอบใส่กระโปรงลูกไม้สีขาว เสื้อถักไหมพรม กระเป๋า 

สะพายสานสีน้ำตาลอ่อนที่ประดับด้วยดอกไม้ถักน่ารักนุ่มนิ่ม แต่วันก่อน... 

อยู่ ๆ แนทก็ใส่โช้กเกอร์

ครับ โช้กเกอร์ สร้อยแบบรัดคอสีดำ  ๆ  ที่มีจี้รูปไม้กางเขน น้อง 

บอกว่าอยากเปลี่ยนสไตล์

ไม่พอนะ สองสามวันถัดมา...

ยัยน้องสาวใส่กำไลหมุดหนาม

กำ ไล หมุด หนาม

พอผมมองแบบมีคำถาม แนทก็แค่บอกว่าเพื่อนเปิดร้านขาย เลย 

ช่วยซื้อมา

“เพื่อนที่ไหนครับ”

“พี่นิดไม่รู้จักหรอกค่ะ”

“ใช่คนชื่อโปเต้ไหม”

“...”

ชัดเลย

โปเต้เป็นใคร ผมยังไม่แน่ใจหรอก แค่เคยได้ยินแนทคุยโทรศัพท์ 

กับมันบ่อย ๆ รู้แต่ว่าได้ยินชื่อก็เกลียดขี้หน้าแล้วครับ คนห่าอะไร ชื่อขนม 

ทรงเกลียว ไม่มีรสนิยม ไม่มีประโยชน์ มีแต่แป้ง ไขมันทรานส์ แล้วก็ 

ผงปรุงรสโง่ ๆ  

แต่ใครจะไปคิดว่า ไอ้ขนมโง่ ๆ นั่นจะทำผมจุกจนพูดไม่ออก

“ป๊า ม้า พี่นิด นี่โปเต้ค่ะ เพื่อนสนิทแนทเอง”
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แนทของพี่นิดเป็นเพื่อนสนิทกับไอ้เหี้ยนี่เหรอครับ

“สวัสดีค้าฟ ป๊า ม้า สวัสดีค้าฟ พี่นิด” 

ค้าฟพ่อมึงอะ...

“ผมชื่อคณิต เรียกว่าคณิต”

“อ่า...คัฟ”

หมอนีส่งูกวา่แนทราวสบิเซนตเิมตร แตค่งไมไ่ดอ้ายมุากกวา่สกัเทา่ไร 

สีผิวคล้ำแดด ใส่เสื้อแขนกุดสีดำ กำไลหนาม กางเกงยีนสีซีดขาด ๆ ขาด 

จนเห็นขา ทรงผมไถข้าง แต่ด้านหน้ายาวโปะเจลหนา ครูปกครองเห็นคง 

ไม้เรียวสั่น

แต่ที่น่าพิศวงงงใจกว่านั้นคือ มันระเบิดหูเป็นวงใหญ่แบบโลมา 

กระโดดลอดผ่านได้ หูก็อยู่ของมันดี ๆ เสือกจะอยากระเบิดมันอีก 

ที่หางคิ้วมีรอยแผลเป็น ที่มุมปากก็มี จางไปมากแล้ว

ดูจากหน้าตา...ที่กวนส้นตีนผมอยู่หน่อย ๆ มันคงไม่ได้ถูกใครรังแก 

แต่คงไปมีเรื่องกับใครมามากกว่า

เห็นพวงกุญแจรูปรถมอเตอร์ไซค์ห้อยกระเป๋ากางเกงยีนข้างซ้าย

โอเค

อันธพาล

เด็กแว้นด้วย

แล้วแนทไปเป็นเพื่อนสนิทกับไอ้เหี้ยนี่อะนะ แถมชวนมันมากินข้าว 

ที่บ้านด้วย แก๊งสาวดอกไม้บานไปไหน น้องจีจี้ น้องมินนี่ กับน้องลูกแก้ว  

รวมกันเป็นสี่สาวแก๊งถักไหมพรม นั่นคือสิ่งที่คู่ควรกับน้องแนท ไม่ใช่ 

ไอ้ปลาคาร์ปนี่

“แล้วโปเต้ช่วยที่บ้านดูแลกิจการคนเดียวเลยเหรอจ๊ะ เก่งนะ ยัง 

เด็กอยู่เลย” ม้าผมเอ่ยปากชมหลังจากมันเล่าว่าช่วยงานที่บ้านทำกิจการ 

ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า เหอะ อยู่แค่ ม.ปลาย จะไปช่วยอะไรได้นักหนา อย่าง 

มากก็ยกตู้เย็น ผมก็ยกได้ 

“ค้าฟ จริง ๆ ผมมีพี่ชายด้วยคนหนึ่ง แต่เขาทำงานกับบอส”

“บอส?” ม้าทวนคำ ผมเองก็หรี่ตามองมัน ในหัวจินตนาการภาพ 
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บ่อปลาคาร์ปใหญ่  ๆ มีปลาคาร์ปตัวยักษ์เป็นหัวหน้า ปลาคาร์ปจิ๋ว  ๆ  นับ 

สิบตัวเป็นลูกน้อง...

“อ้อ เจ้านายพี่ผมอะค้าฟ แต่พี่ผมก็แวะมาดูที่ร้านเป็นบางครั้งค้าฟ 

ผมเลยเป็นลูกมือหลักช่วยพ่อ”

“ดี  ๆ เป็นลูกชายก็ต้องช่วยงานพ่อแม่ เหมือนอานิดเลย อานิด 

ก็ช่วยงานที่ร้านเหมือนกัน” ป๊าจะอวดผม ผมก็ไม่ว่านะครับ ทำไมต้องเอา 

ผมไปเปรียบเทียบกับไอ้ปลาคาร์ปนี่ด้วย ผมเป็นคน มันเป็นสัตว์บ่ออะ

แต่เอาเถอะ ถ้าน้องแนทอยากเป็นเพื่อนกับมัน ผมก็ไม่ขัดใจหรอก 

แต่ถ้ามันตุกติกคิดไม่ซื่อกับน้องผม หรือพาแนทออกนอกลู่นอกทาง มึง 

ได้เป็นสเต๊กปลาคาร์ปแน่ ผมตั้งมั่นไว้ในใจและข่มขู่มันด้วยสายตาแทบ 

ทุกครั้งที่เจอ

จนวันหนึ่ง เรื่องมันก็เลยเถิดไปจนถึงสถานการณ์ที่กู่ไม่กลับ

“พี่นิดไม่มองโปเต้แบบนั้นนะคะ” น้องแนทดึงตัวผมมาพูดด้วย 

หลังบ้าน วันนี้น้องพาไอ้ขนมเกลียวมาอีกแล้ว พามันมาบ่อยเหลือเกิน  

ไอ้สัตว์บ่อนั่นก็สาระแน เดี๋ยวกระเช้าผลไม้ เดี๋ยวขนมเปี๊ยะ รู้หมดว่า 

ป๊าม้าชอบอะไร 

“พี่นิดมองแบบไหน ไม่ได้มองเลย น้องแนทพูดอะไรครับ”

“พี่นิดชอบเขม่นโปเต้” น้องว่าเสียงดุ 

“พี่นิดเปล่า”

“แนทชอบโปเต้ค่ะ”

“พี่นิดเข้าใ...เดี๋ยว ว่าไงนะ” เหมือนฝูงปลาคาร์ปฝ่าไฟแดงพุ่งชน 

หน้าผมจนหงายหลัง

“แนทกับโปเต้กำลังจีบกันอยู่ ช่วย ๆ กันจีบน่ะค่ะ พี่นิด”

“พี่ไม่เข้าใจ”

“เรียนรู้กันและกันค่ะ แนทก็พยายามเรียนรู้โลกของโปโต้ โปเต้ 

ก็พยายามเรียนรู้โลกของแนท วันก่อนแนทเพิ่งสอนโปเต้ถักถุงเท้าไหมพรม 

ออกมาน่ารักมากเลย”

“แนทครับ มันเป็นอันธพาล” ผมพูดเสียงขรึม “มัน...มันระเบิดหู!”
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“พี่นิดคะ โลกเรามีสิ่งที่เรียกว่าแฟชั่น”

“พี่นิดไม่ยอม มันไม่โอเค พี่นิดไม่เห็นด้วย!”

“แต่แนทชอบของแนท ถ้าพี่นิดไม่ยอมรับในสิ่งที่แนทชอบ แสดงว่า 

พี่นิดไม่รักแนท”

“น้องแนท!”

“ห้ามข่มขู่โปเต้อีกนะคะ น้องแนทเคยสัญญากับพี่นิดว่าจะไม่มีแฟน 

จนกวา่จะจบ ม.ปลาย ดงันัน้ไมเ่ปน็แฟนคะ่ แคจ่บีกนัเยอะหนอ่ย” นอ้งสาว 

แสนหวานยิ้มพราย ต่างกับหน้าผมที่คล้ำลงเรื่อย ๆ  

“อ้อ โปเต้บอกว่า ถ้าถักถุงเท้าเก่งแล้วจะทำให้พี่นิดคู่หนึ่งด้วย เป็น 

คนที่จิตใจดีมากเลย เห็นไหมล่ะคะ คนเราดูกันที่ภายนอกไม่ได้นะคะ”  

ใครจะอยากได้ถุงเท้าใต้บาดาลฝีมือไอ้ปลาคาร์ปวะ!

น้องแนทพูดอวยไอ้ปลาคาร์ปที่ตอนนี้ได้รับค่าความเกลียดชังจากผม 

เพิ่มสามร้อยเปอร์เซ็นต์ 

อวยมันเข้าไป อวยไม่หยุด จะต้องให้พี่กระอักเลือดตายตรงนี้เลย 

ใช่มั้ย!

ครับ นั่นคือก๊อกที่หนึ่ง 

น้องสาวสุดที่รักโดนอันธพาลแย่งไปแล้ว!

และใช่ มันยังไม่จบ มันมีก๊อกที่สอง

“คานี้ดดดดด พี่ธันน่ารักมากเลยยยยย” เจ้าของเสียงหงุงหงิงบน 

โซฟาทิ้งตัวลงแล้วเอาหัวมานอนหนุนตักผม 

“ชอบเขาก็ไปบอกเขาสิครับ มาพูดอยู่ตรงนี้ เขาจะรู้ไหม”

เจ้าตัวเล็กนี่คือใกล้ครับ เป็นอีกคนที่เข้ามาอยู่ในโลกของผม เรา 

เพิ่งรู้จักกันสมัยมหา’ลัย แต่เพราะนิสัยที่เหมือนเด็กแล้วก็ความน่าเป็นห่วง 

ในหลาย ๆ แง่ รู้ตัวอีกที ผมก็ดูแลใกล้เหมือนเป็นลูกไปแล้ว เขาอายุน้อย 

กว่าผมสองปีเพราะเรียนเร็ว เป็นน้องเล็กของกลุ่ม

“ชอบเข้าไปได้ คนอะไร หน้านิ่งฉิบหาย” ต้าว่า มือหนึ่งหิ้วหมีใหญ ่

ไว้ พอเด็กเห็นแมวก็ชูมือขอ ถึงจะบอกว่าเป็นกลุ่ม แต่จริง  ๆ  พวกเรา 

ก็มีกันอยู่สามคนเท่านั้นแหละครับ คบกันอยู่แค่นี้ 
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“นิ่งอะไร เขาเรียกว่าทำหน้าน่ารัก ต้าไม่เข้าใจหรอก เอาแมวมา”

“กูไม่ให้” 

“คานี้ด!” น้องหันมาฟ้อง ผมถอนหายใจ

“มึงก็เอาแมวมานี่ จะอุ้มไปอุ้มมาทำไม” 

“ไม่ เลิกตามใจลูกมึงได้ละ แค่นี้มันก็เหลิงจนไม่รู้จะพูดยังไง” ต้า 

ทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟาอีกฝั่ง ห้องใกล้มีโซฟาเยอะครับ เจ้าตัวบอกว่าซื้อ 

เอาไว้ให้หมีใหญ่นอน “แล้วดูมัน ชอบใครไม่ชอบ เสือกไปชอบอันธพาล”

“หา?” ผมร้องเสียงหลง ทั้งต้ากับใกล้หันมามองหน้าทันที

“อ้าว นี่มึงไม่รู้เหรอว่าไอ้เตี้ยมันชอบอันธพาล”

“หมายความว่ายังไง”

“ต้าอย่าทำให้คานี้ดเข้าใจผิดนะ!” เด็กเด้งตัวขึ้นมานั่งพับเพียบ 

เรียบร้อยบนโซฟา ผมกอดอกรอฟัง ไม่ต้องมาทำหน้าหงุงเลย คืออะไร 

ยังไง ว่ามาเดี๋ยวนี้ 

“คือ ๆ เมื่อก่อนพี่ธันเคยอยู่แก๊งอะ แบบ เราก็ไม่รู้รายละเอียดมาก 

แต่อารมณ์ว่าแก๊งนักเลง แต่! ตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะ เขาบอกว่าเลิกแล้ว”  

เห็นเด็กเลิ่กลั่ก ต้าเลยยอมปล่อยแมวมาซบตักใกล้เป็นกำลังใจ แหม  

ทำมาเป็นว่ากู 

“รู้ได้ยังไงครับว่าเลิกแล้ว”

“เลิกแล้วจริง ๆ เขาเคยให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีอะ! แถมเราดูเขา 

ทุกวัน ไม่ไปมีเรื่องกับใครเลยนะ แค่ออกกำลังกาย กินคลีน ไปเรียน  

ทำงาน แค่นี้เอง น่ารักอ่า พี่ธันอัพเดตแพตช์คิตตี้แล้ว คานี้ดเชื่อเถอะ  

เขาไม่เป็นอันธพาลแล้ว เรามีเทปรายการวันนั้นด้วยนะ บทสัมภาษณ์ 

ในนิตยสารก็มี!” ว่าจบก็วิ่งปรู๊ดไปหยิบมาโชว ์

สมุดบันทึกพี่ธันของใกล้ มีตัดเก็บไว้หมด ไปลงสัมภาษณ์เล่มไหน 

ถึงเล่มไหน ผมเอามาอ่านดู แต่น่าจะใช้สมาธิมากไปหน่อย คิ้วเลยขมวด  

ใกล้น่าจะใจเสีย รีบเข้ามาอ้อน

“คานี้ดโกรธเหรอ ไม่โกรธนะ...”

ผมเหลือบตามองหน้าน้อง ยังจะมาทำตาใส
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“เฮ้อ ไม่ได้โกรธครับ แต่ใกล้ต้องระวังตัวนะ รู้ไหม”

“รับทราบ! ไม่เป็นไรหรอก เราแค่มองเฉย ๆ เอง ยังไงก็ไม่ได้เข้าไป 

ใกล้มากกว่านี้อยู่แล้ว” น้องว่า เสียงอ่อยนิดหน่อย แต่พอแมวมาเล่นด้วย 

ก็หายครับ ผมยิ้มแต่รู้สึกตงิด ๆ  

สังหรณ์ใจไม่ดีพิกล... 

ติ๊ง!

เสียงแจ้งเตือนอินสตาแกรมดังขึ้น พอกดดู คิ้วผมก็กระตุก

On the beach

ทะเลสวย ฟ้าใส แต่อะไรก็ไม่ดีเท่ามีเธออยู่ด้วยกัน

JeJee – หวานนนนนนน

Minniee – เมื่อไรจะเปิดตัวหืออออ @POTE1999

ในภาพคือน้องแนทใส่ชุดเดรสสีขาวพลิ้ว  ใส่หมวกสานใบใหญ่  

น่าจะถ่ายช็อตที่ลมพัดกระโปรงเลยพลิ้วสวย เส้นผมสีดำสนิทที่ดัดน้อย  ๆ 

ก็พลิ้วตามลม ใบหน้าประดับด้วยรอยยิ้มกว้าง ทุกอย่างดูดีหมด ยกเว้น 

ข้างหน้าที่เห็นมือใครไม่รู้กำลังจับมือน้องผมอยู่ เป็นการถ่ายภาพแบบให้ 

เห็นแค่มือของตากล้องน่ะครับ 

แต่ถึงจะเห็นแค่มือ ไม่ต้องอ่านคอมเมนต์ กูก็จำมึงได้ ไอ้เวร 

ใจผมน่ะจับไอ้โปเต้ทอดไปสามร้อยครั้งแล้ว แต่ต่อหน้าทำอะไรไม่ได้

ก็น้องผมชอบมัน...

“คานี้ด ทำหน้าบึ้งทำไมอ่า ปวดท้องเหรอ” 

“เปล่าครับ  หมี  มานี่”  ผมตบตักแปะ  ๆ  แมวเทาตัวอ้วนเลย 

กระโดดขึ้นมานั่ง วันนี้เชื่อฟังจัง บางวันหมีใหญ่ก็เชื่อฟังผม บางวันก็ 

ไม่เชื่อ น่าจะแล้วแต่อารมณ์ พอแมวมา เด็กก็มาด้วย ตามมาเล่นกับแมว 

ครับ ใกล้นั่งอยู่บนพื้น สายตาอยู่ระดับเดียวกับแมวบนตักผมเลย 

“ใกล้ครับ” ผมลูบหัวแมวแล้วเลยไปลูบหัวน้อง 

“หือ”

“ชอบพี่ธันมากเลยเหรอ”

“มาก”
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“ทำไมล่ะ”

“น่ารัก” ใกล้บอกด้วยสีหน้าจริงจัง แต่ว่าทุกคน คืออย่างงี้นะ  

ใกล้อะตัวนิดหนึ่ง  ขนาดพอดีมือ  แก้มก็กลม  ๆ  ส่วนพี่ธันน่ะสูงปรี๊ด  

กล้ามเป็นมัด ๆ เจ้าจิ๋วนี่ดันคิดว่าเขาน่ารักเสียจริงจัง ผมไม่รู้จะว่ายังไงเลย

“อ่า...แล้วมองเฉย ๆ นี่โอเคจริง ๆ เหรอครับ”

“จริงสิ ให้ทำมากกว่านั้น เราก็ไม่กล้าหรอก”

“งั้นเลิกชอบไหม”

อ้าว หงอยเลย หูลู่หางตก 

“คานี้ดไม่ชอบพี่ธันเหรอ...แต่ แต่พี่ธันเป็นคนดีแล้วจริง  ๆ  นะ... 

มองเฉย  ๆ  เอง ขอชอบไม่ได้เหรอ...หรืออาจจะขอคุยด้วยสักสองสามคำ 

ถ้ามีโอกาส ไม่ได้เหรอ คานี้ด”

ครับ...ใกล้ชอบพี่ธันมาก เหมือนที่น้องแนทชอบไอ้โปเต้มาก 

แล้วผมจะว่ายังไงได้

“ชอบได้ครับ ผมไม่ได้ว่าอะไร”

พี่ธันเคยเป็นอันธพาล แต่ตอนนี้ปรับปรุงตัวแล้ว... 

แต่ไอ้โปเต้ ดูจากสารร่างมันแล้ว อันธพาลแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์  

ยังอยู่ในวงการ 

...แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ ไม่งั้นแนทโกรธ

ความเกลียดรอการระบาย  อารมณ์เสีย  แต่ลงที่ ใครไม่ได้ . . . 

นั่นแหละครับ 

คนอื่นน่ะ...คงอยากมีใครสักคนให้ตัวเองได้รัก

แต่สำหรับผม ผมอยากมีใครสักคนให้ตัวเองได้เกลียดจนสุดใจ 

ก็ผมเกลียดสองคนนี้ไม่ได้นี่

อืม...ถ้าให้หาคำเรียกง่าย ๆ ก็...

“สนามอารมณ์”

ครับ นั่นแหละที่ผมต้องการ 
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บทที่หนึ่ง
โอ้กุศล ดลพี่มาพบเจ้า

อึดอัด หายใจไม่ออก

ขยับตัวไม่ได้...

เฮือก!

ผมลืมตาขึ้นมาก่อนจะได้ยินเสียง...

“เมี้ยววว”

เพราะหอบหายใจเบา  ๆ แมวอ้วนที่นอนเก็บไม้เก็บมืออยู่บนอกผม 

ก็เลยขยับเด้งขึ้นเด้งลง แต่ตาเหลือง ๆ ยังจ้องมองมาเขม็ง

“หมีใหญ่...มาทำอะไรบนนี้ครับ” แมวร้องเหมียวอีกที คล้ายจะถาม 

ว่าเป็นอะไรไหม ผมยิ้มให้แล้วพูดเบา ๆ ว่าไม่เป็นไร ก็ว่าทำไมขยับไม่ได้

...แมวอำ

จู ่ๆ กร็ูส้กึวา่มใีครอกีคนกำลงัจอ้ง เลยหนัไปขา้ง ๆ กเ็จอกบัตากลม ๆ  

ของเจ้าของห้องที่นอนตะแคงมองผม ดูสภาพน่าจะตื่นได้พักหนึ่งแล้ว

“คานี้ด” เรียกเสียงเบา ตื่นแล้วแต่ยังง่วงอยู่มากแน่นอน

“ครับ ใกล้”

“ฝันร้ายเหรอ”

“นิดหน่อยครับ แต่ไม่เป็นไรแล้ว”

“จริง ๆ นะ เหงื่อออกเต็มเลย”

“ไม่เป็นไรจริง  ๆ นอนต่อไหมครับ เพิ่งเช้าเอง” ใกล้ไม่ตอบ แต่ 
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มองผมตาปริบ ๆ ผมเลยเลิกคิ้วเป็นเชิงถามว่าจะเอาอะไร

เจ้าของห้องชี้มาที่แมวบนอกผม

“ขอได้ไหมอ่า”

ผมพลิกตะแคงแทนคำตอบ พอตื่นแล้วเรี่ยวแรงก็กลับมา หมีใหญ่ 

ไหลพรืดลงจากอกผม ไปกองเป็นก้อนบนเตียง ใกล้เอามือสาวแมวเข้าไป 

กอดหมับ แล้วก็หลับตาเหมือนปิดสวิตช์

ส่วนผมพอตื่นแล้วก็ไม่อยากนอนต่อ เลยลุกจะไปอาบน้ำแต่งตัวที่ 

ห้องน้ำนอกห้องนอน กลัวเสียงดังแล้วจะกวนคนที่นอนอยู่

ถ้ากำลังคิดอะไรกันไปไกล หยุดเลยครับ ไม่ได้นอนกันสองคน  

สามต่างหาก

ใกล้นอนตรงกลาง ต้านอนอยู่ทางซ้ายของใกล้ ส่วนผมนอนทางขวา  

เมื่อวานเป็นวันศุกร์ เราก็เลยมาเล่นแล้วก็ค้างกับใกล้ที่คอนโดเขาครับ 

พวกเราสามคนเป็นเพื่อนสนิทกัน เรียนเอกเดียวกัน ก็คือคณะ 

วิทยาศาสตร์ เอกดาราศาสตร์ครับ ตอนนี้ปีสองแล้ว ผมกับต้าน่ะเหมือน 

เด็กปีสอง แต่ใกล้นี่สิ ไม่แน่ใจว่าปีสองหรือสองขวบ

ผมตัดสินใจเริ่มทำอาหารเลย เพราะเดี๋ยวพอสองคนนั้นตื่นก็ได้เวลา 

กินพอดี มีปลาแซลมอนอยู่ในตู้ ทำข้าวต้มปลาแซลมอนแล้วกัน...เอ  

เกลืออยู่ไหนนะ

พอเริ่มเอาวัตถุดิบมาวางเรียง ก็เห็นต้าเดินตาปรือออกมาอาบน้ำ  

แปลกดี ปกติใกล้จะตื่นเช้านะ สงสัยวันนี้แมวไม่กวนเลยนอนยาว 

แต่พอผมตั้งหม้อต้มข้าวก็เห็นเจ้าของห้องเดินหัวยุ่งออกมาใน 

ชุดนอนลายหมี มือซ้ายหนีบแมวมาด้วย ใกล้วางหมีใหญ่ตรงที่ให้อาหาร  

พอเทอาหารเม็ดให้แมวเสร็จก็เดินงัวเงียเอาคางมาวางเกยไหล่ผม สำรวจ 

อาหารเช้า

“คานี้ด ทำอะไรอะ”

“ข้าวต้มปลาแซลมอนครับ”

“อยากกินเบคอนทอด กินได้ไหม” ทำเสียงหงุงหงิง ผมนึกตาม  

เบคอนที่แอบซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้น่ะเหรอ...
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“ได้ ไปหยิบมาสิครับ”

เชื่อฟังดีมาก เดินตรงไปตู้เย็น หยิบเบคอนกับนม เอาชามมาวาง 

แล้วแช่เบคอนในนมให้ผมเรียบร้อย ในเบคอนมีมันเยอะครับ เวลาทอด 

น้ำมันกระเด็นหนักมาก ถ้าแช่นมก่อน น้ำมันจะไม่กระเด็น สมัยก่อนไม่รู้  

เอาลงไปทอดเลย น้ำมันกระเด็นใส่หน้า ดีนะผมใส่แว่นเลยไม่เข้าตา

“ใกล้ ไม่ต้อง ไปอาบน้ำครับ เดี๋ยวผมทำเอง” รีบบอกทันทีที่เห็น 

น้องหยิบกระทะ

“ไม่เป็นไร เราช่วย ต้าอาบน้ำอยู่อะ”

“ไปอาบในห้องน้ำในห้องนอนสิ เสร็จแล้วจะได้มากินทีเดียว”

“แต่ว่า...”

“ไม่มีแต่ครับ”

“ไปก็ได้” บ่นเสียงงุบงิบ ผมเผลอหลุดยิ้ม เนี่ย เหมือนจะดื้อ 

แต่ไม่ดื้อหรอกครับ เป็นเด็กดี 

ใกล้อาบน้ำแป๊บเดียว ไม่รู้หิวหรือว่าอะไร ออกมาพร้อมต้าเลย  

อาหารเช้าก็เสร็จพอดีด้วย

“อ้าว วันนี้มึงทำกับข้าวหรอ” 

“เออ กูตื่นเช้า”

“คานี้ดฝันร้ายใช่ไหมอะ เป็นเพราะหมีใหญ่นอนทับแน่  ๆ ทีหลัง 

คานี้ดต้องบอกแมวนะว่าอย่าทำอีก” ใกล้รีบบอก แต่ผมส่ายหน้าแล้ว 

หัวเราะ หมีใหญ่น่าจะมาช่วยผมมากกว่า

“ฝันร้าย? ฝันว่าอะไรวะ” 

“จำไม่ได้ ตื่นมาเจอหน้าหมีใหญ่ก็ลืมหมดแล้ว ใช่ไหมครับหมี”  

แมวที่กินอาหารเสร็จแล้วเดินนวยนาดมาไถขาผม สงสัยได้กลิ่นแซลมอน  

“แต่ว่าอยากไปทำบุญที่วัดหน่อยเหมือนกัน”

“คานี้ดอยากบริจาคมูลนิธิแมวจรกับเราไหม เอ๊ะ มันแทนกันได้ไหม 

อะ” มีคนเสนอวิธีที่ตัวเองชอบทำ 

“อะไรของมึงฮะเตี้ย” ต้าหันไปมองด้วยสีหน้าหน่าย ๆ 

“ก็ปกติเราบริจาคให้มูลนิธิแมวจร กดโอนแล้วเสร็จเลย ง่ายดี 
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จะตาย”

“มึงเข้าใจคอนเซ็ปต์ไหม คณิตมันโดนผีหลอกโว้ย โดนแมวหลอก 

สิว่าไปอย่าง จะบริจาคให้แมวเพื่อ” 

“พอ  ๆ เลิกทะเลาะกัน กูไม่ได้โดนผีหลอก ฝันร้ายเฉย  ๆ กินข้าว 

ได้แล้วครับใกล้ กินเสร็จแล้วก็ไปทายาด้วย” ผมหันไปบอกใกล้ เจ้าตัว 

พยักหน้าหงึก  ๆ แต่เห็นสายตาแอบเหลือบไปมองระเบียง รู้หมดเลยคิด 

อะไรอยู่

“ทำหน้าทำตา มึงจะไปส่องผัวอีกแล้วละสิ ส่องอะไรทุกวี่ทุกวันวะ  

ก็หน้าตาเหมือนเดิม” 

“ต้าไม่เข้าใจความรัก ก็ตอนนี้เราเจอพี่ธันไม่ได้ ขอแค่เห็นหน้า 

เห็นตานิดหน่อยเอง ขนาดพี่ธันยังไม่ว่าเลย! เนาะคานี้ดเนาะ” หันมาทำ 

หน้าลูกหมาใส่ผมอีก 

“ดูได้ครับ แต่ทายาก่อนนะ” ผมเอานิ้วชี้ตรงหางคิ้ว เป็นเชิงว่า 

ห้ามลืม 

“โอเค” 

ที่หางคิ้วสองข้างของใกล้ตอนนี้มีแผลครับ โดนตบ...ถ้าถามว่าโดน 

ได้ยังไง เรื่องมันยาวครับ ก่อนอื่นต้องขอพูดถึงแฟนของใกล้ก่อน ทุกคน 

คงเดาถูก

ใช่ครับ คนที่น้องบอกขอแค่มองจากไกล ๆ เฉย ๆ หรืออย่างมากสุด 

ก็ขอคุยกันแค่สองสามคำนั่นแหละ

พี่ธัน

...ลางสังหรณ์แม่นจนกลัวตัวเอง 

บอกตามตรง จนถึงทุกวันนี้ ผมยังไม่แน่ใจเลยว่าเขามาคบกันได้ 

ยังไง คือใกล้น่ะชอบพี่ธันก่อน ส่องเขาทุกวี่ทุกวัน ทั้งเอากล้องดูดาวส่อง 

จากระเบียงเพราะพี่ธันอยู่คอนโดตรงข้าม ทั้งแอบส่องที่มหา’ลัย แต่ไป  ๆ   

มา  ๆ  เหมือนน้องโดนตะล่อมแล้วก็...ฟึ่บ! หนูน้อยของผมตกถังข้าวสาร 

เรียบร้อย ขึ้นไม่ได้แล้วด้วย เจ้าของถังแทบจะอ๊อกเหล็กปิดทางเข้า เจาะรู 

ไว้ให้หายใจก็นับเป็นบุญ 
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และถ้ายังไม่ลืม พี่ธันเป็นอดีตอันธพาลที่อัพเดตแพตช์เป็นเวอร์ชั่น 

คิตตี้แล้ว

ปัญหามันเกิดตรงที่ว่าแก๊งอันธพาลที่พี่ธันเคยอยู่สมัยก่อนดันตาม 

มาหาเรื่องเขา ใกล้เข้าไปพัวพันด้วยจนถูกลักพาตัวไปน่ะครับ ถึงตอนนี้จะ 

ปลอดภัยแล้ว แต่พูดตามตรงว่าผมโคตรโกรธเลย พี่ธันบอกว่าจะไม่มี 

แม้แต่รอยขีดข่วน สุดท้ายใกล้โดนปืนตบมาสองแผล...แม่ง เพราะแบบนี้ 

แหละถึงไม่อยากให้คนใกล้ตัวไปคบพวกนักเลง 

แต่น้องสาวก็ดันชอบกับเด็กแว้น เพื่อนสนิทก็มีผัวเป็นอดีตนักเลง...

ยิ่งไอ้เหี้ยโปเต้เนี่ย แม่ง...พูดแล้วขึ้น

ผมว่าผมมีเหตุผลให้ต้องทำบุญเพิ่มแล้วละครับ มันมีวิธีกรวดน้ำ 

ส่งคนไปนรกหรือเปล่าวะ ผมจะกรวดให้ไอ้ปลาคาร์ปสักสามลิตร  มัน 

กำเริบเสิบสานขึ้นทุกวัน เมื่อวานซืนส่งไลน์มาถามผมว่าชอบถุงเท้าสีอะไร 

ด้วย มันบอกเริ่มเก่งแล้ว จะถักให้ผม ป๊าแล้วก็ม้า พ่อมึงเหอะ ลองเอา 

มาสิ ผมจะปั้นเป็นก้อนให้หมีใหญ่ฟัดให้เปื่อย

“แล้วสรุปมึงจะไปวัดไหมวะคณิต”

“ไป แต่เดี๋ยวกูไปเองได้ มึงอยู่นี่กับใกล้แหละ” 

“อ้าว คานี้ด เราไปด้วยสิ” ตอนนี้มาร้องตาม เมื่อกี้ยังเชียร์ให้โอน 

เงินให้แมวอยู่เลย

“จะไปทำไมครับ มันร้อนนะ”

“ไปเป็นเพื่อนคานี้ดไง เราต้องรับแสงแดดเพิ่มด้วย หมีใหญ่งับแล้ว 

บอกเราซีด” ผมหันไปมองแมวที่ถูกใส่ความก่อนจะพยักหน้า 

“ไปก็ไปครับ งั้นเดี๋ยวค่อยไปสักสามสี่โมงแล้วกัน จะได้คนไม่เยอะ” 

ถวายสังฆทานกี่โมงก็ได้ครับ วัดที่ผมรู้จักถวายได้ถึงเกือบห้าโมงเลย

พอกินข้าวเสร็จ ผมหยิบโน้ตบุ๊กขึ้นมานั่งทำงานกราฟิกเล็ก ๆ น้อย ๆ  

ที่รับมาวันก่อน ต้าก็เอาสมุดโน้ตเพลงของมันขึ้นมานั่งเขียน น่าจะกำลัง 

แต่งเพลงมั้งครับ  ส่วนใกล้ก็ เดินออกไปตรงระเบียง  แต่แป๊บเดียว 

ก็หน้าหงอยกลับมา เป็นอันรู้กันว่าพี่ธันไม่อยู่ อ้อ ลืมบอก เพื่อลงโทษที่ 

ใกล้พาตัวเองไปเจออันตราย ผมเลยเคอร์ฟิวห้ามเจอพี่ธันไปอาทิตย์หนึ่ง  
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ให้ส่องได้อย่างเดียว

“คานี้ด ดูอะไรดีอะ” นั่นไง เปลี่ยนช่องแป๊บเดียวหันมาหงุงหงิง 

ใส่ผมอีกแล้ว ใกล้เป็นคนขี้เหงาครับ คือเขาอยู่คนเดียวได้นะ ก็คุยกับ 

แมวไปเรื่อย แต่ถ้ามีคนอยู่ด้วยก็จะอ้อน ๆ 

“ดูการ์ตูนไหมครับ”

“หมีใหญ่บอกเบื่อ” ผมหันไปดูแมวที่นอนอืดบนตักใกล้ เบื่อเหรอ 

เราน่ะ ไม่มั้ง ก็ดูมีความสุขดีนี่

“เรื่องมากนักนะมึงอะ มา กูเลือกให้” ต้าฉวยรีโมตแล้วเอาไปกด 

เปลี่ยนช่อง ก่อนจะแช่ค้างไว้ที่ช่องเคเบิล เขาเอาละครดังกลับมาฉายซ้ำ  

“อะดูนี่ไป แม่กูชอบดูเรื่องนี้”

ใกล้คงเบื่อจริง ๆ  ก็เลยนั่งดูตามที่บอก แต่ก็ไม่วายไปหงุงหงิงให้ต้า 

ดูเป็นเพื่อน บ่นว่าเปิดให้ดูก็ต้องดูด้วยกัน สุดท้ายพวกผมสามคนก็นั่งดู 

ละครกัน ก็สนุกดีนะครับ ฉากที่อยู่ในวัดก็สวยดี มันเป็นความโรแมนติก 

แบบนุ่มนวลน่ะ โทนสีอิฐแดงปนผนังขาว ต้นหญ้า ต้นไม้สูงใหญ่ริมแม่น้ำ 

มีดอกปีบสีขาวร่วงลงมา

คือในวัดควรจะสำรวมใช่ไหมล่ะครับ  พระนางคู่นี้ก็สำรวมกันดี  

ตอนกรวดน้ำด้วยกันก็มองตายิ้ม  บรรยากาศมันอ่อนโยนละมุนละไม  

เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความปรารถนาดี  มันไม่ใช่เชิงชู้สาวแบบ 

ฉาบฉวย แต่เหมือนกับการวาดหวังอนาคตอันราบรื่น เป็นการทำให้จิตใจ 

ผ่องใสเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตในอนาคตไปด้วยกัน ละทิ้งอดีตและเรื่องเลวร้าย 

ที่ถูกกระทำไว้เบื้องหลัง 

ไม่แปลกใจว่าทำไมคนติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองจนฉายซ้ำ

แต่กลายเป็นว่าผมสนุกอยู่คนเดียว ต้าทำหน้าเหม็นเบื่อ ส่วนใกล้ 

ก็หงอยเป็นแมวอดขนมแมวเลีย คิดถึงพี่ธันละสิ ดีแล้วครับ ให้หงอยบ้าง 

จะได้ไม่ดื้อ

“คานี้ด ชวนพี่ธันไปทำบุญด้วยดีไหม”

“ได้ครับ”

“ได้เหรอ!” หูตั้งหลังตรงเชียวนะ
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“ครับ แต่อีกอาทิตย์หนึ่งค่อยว่ากันนะ” ตัวหดเป็นก้อนแบบเดิมละ  

ต้าเหมือนจะมันเขี้ยวเลยขยี้หัว แต่ใกล้คิดว่าแกล้งก็เลยเริ่มตีกัน ผมก็ 

ปล่อยไปพักหนึ่งค่อยห้าม 

พอเที่ยงเลยถือโอกาสออกไปกินข้าวข้างนอก ไปกินกันในห้างครับ  

ใกล้อยากกินข้าวห่อไข่ แต่คิวมันยาวเอาเรื่อง ผมกลัวน้องจะปวดท้อง 

เลยไปซื้อลูกชิ้นมาให้ยืนกินเล่นสองไม้

กว่าจะได้ที่นั่งก็เกือบบ่าย ลูกผมสั่งรัวจนต้องรีบเบรก ให้ต้ายกมือ 

ปิดปากไว้แล้วตัดบางเมนูออก

“คานี้ด! ทำไมต้องตัดพุดดิ้งออกด้วย เราอยากกิน” พอหลุดออก 

มาได้ก็รีบโวยวายเลยครับ

“พี่ธันบอกว่าวันก่อนใกล้กินขนมไปแล้วครับ อาทิตย์นี้ไม่ให้กินแล้ว”

“เรากินไปนิดเดียวเอง ยังไม่ถึงสองชิ้น แค่เกือบ  ๆ...พี่ธันก็ไม่ได้ 

เจอ ยังจะห้ามเรากินขนมอีกเหรอ” อะ ทำหน้าหงอย แต่เรื่องนี้ไม่ได้ครับ 

เขามีโรคประจำตัว พวกผมเลยค่อนข้างเครียดกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ

“ไม่ได้ครับ”

“ละครเรื่องเมื่อกี้เขาก็กินขนมกัน...” บ่นงุบงิบ หึ ๆ  

“กวนละเตี้ย เขาไม่ได้แดกพุดดิ้ง เขาแดกขนมไทยกัน” ไม่ว่าเปล่า 

ผลักหัวน้องไปที ไอ้นี่ก็ปากว่ามือถึงตลอด ผมมองมันปราม ๆ แต่มันแค่ 

ยิ้มกวนตีนใส่

ในละครมีฉากกินขนมไทยในงานวัดตอนกลางคืนน่ะครับ ส่งต่อ 

ความโรแมนติกมาจากฉากทำบุญตอนเช้า

“แต่...แต่มันก็ใส่ไข่เหมือนกันรึเปล่า ขนมทั่วโลกก็มีเบสเดียวกัน 

ทั้งนั้น ต้าอย่าเหยียดสิ”

“พอ  ๆ ไม่ทะเลาะกันแล้วครับ ใกล้ เดี๋ยวไว้ซื้อขนมให้กิน ขนม 

ไทยนะ แต่ให้กินนิดเดียว พุดดิ้งไม่เอานะครับ” ผมตัดบท ขนมไทยที่ว่า 

ก็คงเป็นแบบเม็ดขนุน ให้น้องกินสองเม็ดพอ

แค่ยอมให้กินเขาก็จะไม่ค่อยดื้อแล้วละ นั่งสงบเสงี่ยม ตีกับต้าบ้าง 

หันมาให้ผมเข้าข้างบ้าง พอเรากินกันเสร็จก็ออกไปวัดเลย จะได้กลับ 
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ไม่เย็นมากครับ

“ต้า มึงแวะเซเว่นให้กูแป๊บ” ผมบอกคนขับ

“ไม่มีที่จอดอะ ซื้อนานปะ มึงลงแล้วเดี๋ยวกูวนรถมารับได้ไหม”

“ได้ ๆ”

“เอาไรกันไหม ใกล้เอาไรไหมครับ” หันไปถามคนที่เอาหัวยื่นมา 

ตรงระหว่างเบาะหน้า ชอบโผล่มาตรงนี้ บอกเหงา

“ไม่เอาอะ”

“กูก็ไม่เอา”

ผมรีบลงจากรถแล้ววิ่ ง เข้ า เซเว่น  หยิบของที่ต้องการเสร็จก็  

เหลือบไปเห็นกล่องขนมไทยกล่องเล็ก ๆ  ที่แบ่งเป็นสี่ช่องครับ มีฝอยทอง  

เม็ดขนุน อะไรงี้แหละ เลยหยิบติดมือมาด้วย มันน้อยดี เผื่อใกล้ร้องกิน  

จะได้มีนิดเดียว

รีบจ่ายเงินเก็บของใส่เป้ แล้ววิ่งออกไปขึ้นรถ ต้าวนกลับมาพอดี

“อ้าว ไม่ไปวัดนั้นเหรอ” ผมทักเพราะเห็นต้าเลี้ยวมาอีกทาง เลย 

วัดที่อยู่ใกล้ที่สุดไป เข้าใจว่าจะมาที่นี่นะ

“ถามลูกมึงดิ”

“ใกล้ครับ?” คนถูกเรียกชื่อยิ้ม ยื่นมือถือมาตรงหน้าผม

“วันก่อนเห็นในทีวีอะ มีวัดหนึ่งเขาเพิ่งทำบ่อปลาใหม่ สวยมาก  

คนไปถ่ายรูปเยอะเลย”

“อ้อ ไกลไหมครับ”

“ไม่รู้อะ ไกลไหมอะต้า”  

“ไม่ไกล เนี่ย ตรงไปก็ถึงแล้ว”

ถึงไวจริง  ๆ  ครับ  ต้าหาที่ร่ม  ๆ  จอดรถ  คนไม่ค่อยเยอะเท่าไร 

เพราะว่าใกล้จะเย็นแล้ว 

“นั่น  ๆ  ๆ บ่อปลาคาร์ปอยู่ตรงนั้น” มีเด็กตื่นเต้น พอเห็นบ่อปลา 

อยู่ไกล ๆ ก็ตื่นเต้นใหญ่...เอ๊ะ

“เดี๋ยว บ่ออะไรนะครับใกล้”

“ปลาคาร์ปอะ มีให้อาหารปลาด้วยนะ เราอยากให้หนมปังปลา หรือ 
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อาหารเม็ด ๆ ก็ได้นะ ต้องลองไปถามดูก่อนว่าชอบกินแบบไหน”

“...”

ผมยิ้มเจื่อน 

“ไปถวายสังฆทานก่อนครับ เดี๋ยวค่อยมาเล่น” ผมรีบไปจูงใกล้ 

ก่อนน้องจะวิ่งไปหาปลา เราเข้าไปใส่ซองแล้วก็ซื้อสังฆทานมาถวาย ตอน 

กรวดน้ำเอาเป้มากอดไว้ข้างหน้าด้วย 

“ใกล้เอาน้ำไปรดต้นไม้ข้างนอกนะครับ เสร็จแล้วไปบ่อปลาคาร์ป 

กับต้าก่อนเลย ผมไปห้องน้ำก่อน” ผมบอกแล้วส่งถ้วยกรวดน้ำให้ 

คนถูกมอบหมายงานสองมือประคองอุ้มถ้วย ดูงง ๆ คงไม่ชิน เขา 

ไม่ค่อยได้ทำบุญแบบนี้ ปกติเห็นแต่บริจาคเงินให้มูลนิธิแมวจร ใกล้บอก 

ทำงั้นแล้วได้แต้มเด็กดีเยอะกว่า ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจ แต่ไม่เป็นไร

“ถ้าเราเอาน้ำเทใส่บ่อปลาได้ไหม” มีต่อรอง

“ไม่ได้ครับ เอาไปเทตรงต้นไม้”

ผมไม่รู้เรื่องระบบนิเวศอะไรหรอกนะครับ แต่การกรวดน้ำมันคือ 

การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลใช่ไหม จะไม่มีไอ้อีปลาคาร์ปหน้าไหนได้บุญ 

ของผมไปทั้งนั้น จำไว้

ผมหลบไปที่ลับตาคนตรงแถวข้างกำแพงวัด ไม่ได้มาเข้าห้องน้ำ 

อะไรหรอกครับ 

เอากระเป๋าเป้สะพายหลังมาสะพายด้านหน้าเพื่อความสะดวก แล้ว 

หยิบน้ำขวดลิตรออกมา โชคดีที่เป้ใบใหญ่ ยัดลงมาได้ เพื่อนก็ไม่สังเกต  

คงตื่นเต้นกับบ่อปลาอยู่

ผมเตรียมสิ่งนี้มาเพื่อกรวดน้ำแบบโคตรพิเศษให้กับสิ่งชั่วร้าย 

โดยเฉพาะ ขอให้เจ้ากรรมนายเวรรับบุญกุศลนี้ไป ใส่ซองตั้งห้าร้อย และ 

ขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้ชีวิตผมและคนรอบตัวไม่ต้องพานพบกับสิ่งชั่วร้าย 

และอันธพาลตลอดชีวิต 

แต่ยังไม่ทันจะเปิดขวดน้ำ อยู่ ๆ ก็มีเสียงดังมาจากอีกฝั่งของกำแพง 

วัด เป็นเสียงฝีเท้าที่หนักหน่วงคล้ายกับกำลังหนีอะไรมา เสียงมันใกล้ 

เข้ามาเรื่อย ๆ จนผมขมวดคิ้ว 
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จังหวะนั้นเอง มือใครก็ไม่รู้โผล่มาเกาะตรงกำแพงวัด พริบตาเดียว 

เขาก็ออกแรงส่งตัวเองทะยานข้ามมาอีกฝั่งและลงพื้นอย่างสวยงาม 

เดี๋ยว...

คือ...กำแพงวัดมันไม่ได้เตี้ยนะ มึงมายังไงวะเนี่ย

ผู้ชายคนนั้นตัวสูง ร่างกายกำยำ แต่ไม่ได้หนาเตอะจนน่าเกลียด  

ผมย้อมสีน้ำตาลเข้มทรงอันเดอร์คัต คิ้วเข้มเช่นเดียวกับดวงตาสีดำสนิท  

หางตาชี้ขึ้นเล็กน้อยทำให้ดูร้ายแปลก  ๆ แต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนที่ 

รูปร่างและหน้าตาดีมากกว่าใครในบรรดาคนที่ผมเคยเจอ...แม้ว่าตอนนี้ 

จะดูมอมแมมหน่อย ๆ ก็เถอะ

ว่าแต่...ทำไมรู้สึกคุ้น ๆ  

เหมือนเคยเห็นหน้า...

เขามองผมอยู่ครู่หนึ่งแล้วกระตุกยิ้มมุมปาก ก่อนเปลี่ยนเป็นสีหน้า 

เคร่งเครียดเมื่อได้ยินเสียงที่อีกฟากหนึ่งของกำแพง

“มันไปไหนแล้ววะ!”

“จะหนีไปไหนได้! มันมาทางนี้ชัด ๆ”

ฟึ่บ!

ผมสะดุ้งเพราะจังหวะที่กำลังจะหมุนตัวเพื่อหนีจากสถานการณ์ 

น่าสับสนนี่ อยู่  ๆ  อีกฝ่ายก็คว้าแขนผมเอาไว้ พอผมพยายามดึงออก เขา 

ก็ยกนิ้วชี้ขึ้นมาจรดริมฝีปากของผม 

นิ้วสากร้อนแตะแผ่วเบาจนรู้สึก...แปลก 

“ชู่ว์”

ไม่มีทางเลือก เลยต้องยืนนิ่ง ๆ จนเสียงทางอีกฝั่งเริ่มไกลและหายไป 

ในที่สุด 

“ปล่อยได้แล้วมั้ง” ผมเบือนหน้าออกเมื่อทุกอย่างตกอยู่ในความ 

เงียบนานเกินไป ชักจะรู้สึกอึดอัดที่โดนจ้องไม่วางตา

“เฮ้ย!”

ร้องอย่างตกใจ มันปล่อยผมจริง แต่ฉวยขวดน้ำลิตรในมือผม 

ไปด้วย เขาเปิดขวดน้ำ ก่อนจะเทล้างมือล้างหน้าตัวเองจนผมด้านหน้า 
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เปียกไปหมด ไม่พอ ยกน้ำที่เหลืออีกค่อนขวดขึ้นกระดกดื่มด้วย!

ผมมองบุญกุศลของตัวเองไหลลงคอคนแปลกหน้า อ้าปากพะงาบ ๆ 

เพราะไม่รู้จะทำยังไงดี

ไม่พอ ตาคมเหมือนเหยี่ยวมองปราดมายังเป้สะพายหน้าที่ผมเปิด 

ค้างไว้ แขนกำยำฉกกล่องขนมไปอย่างรวดเร็ว!

ไอ้เหี้ย ของลูกกู!

“มึง!! ทำเหี้ยอะไรเนี่ย!”

มันเลิกคิ้ว ทำหน้ายียวนเหมือนฟังผมไม่รู้เรื่อง แกะกล่องขนมออก 

แล้วกวาดทุกอย่างเข้าปาก! ฝอยทองไปก่อน  ตามด้วยเม็ดขนุนและ 

ทองหยอด ไอ้เหี้ย! ลูกกูแดกได้สามวันเลยนะ มึงเล่นแดกในสามวิ

ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนผมตามไม่ทัน จะไปแย่งออกจากมือมัน 

ก็ไม่ได้เพราะแดกหมดแล้ว

แตท่ีเ่หลอืเชือ่ยิง่กวา่คอื มนัเอากลอ่งขนมทีก่นิเสรจ็แลว้ยดัใสก่ระเปา๋ 

ผม พร้อมขวดน้ำที่ว่างเปล่า รูดซิปให้เรียบร้อย 

ผู้ชายคนนั้นเดินกลับไปที่กำแพง แต่เหมือนนึกอะไรได้เลยเอี้ยวตัว 

มาหาผม เอามือล้วงกระเป๋ากางเกง นึกว่าเท่นักหรือไงวะ

“ไว้เจอกัน”

เจอพ่อมึงเหอะ!
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บทที่สอง
ไม่ใช่ผ ี แต่ก็ทำเธอเร้าใจได้

“การกรวดน้ำ  ควรทำหลังจากที่ทำบุญทันที เหตุผลก็คือในขณะ 

ที่เราทำบุญ อาจจะมีเปรตมาคอยรับส่วนบุญนั้นอยู่ก็ได้ การที่เรากรวดน้ำ 

หลังทำบุญทันที เขาก็จะได้รับไปทันทีเช่นกัน”

หรือว่า...มันจะไม่ใช่คนวะ

“มึงดูคลิปอะไรของมึงวะคณิต” ต้าหันมามองแปลก ๆ  

“ไม่มีอะไร มันขึ้นมาเลยกดดูเฉย ๆ” 

ผมไม่ได้เล่าเรื่องวันนั้นให้ต้ากับใกล้ฟังครับ คือไม่รู้จะเล่ายังไง เล่า 

ไปก็คงไม่ได้อะไร ยังไงก็คงไม่ได้เจอกันอีกแล้วมั้ง คิดว่าเป็นผีเร่ร่อน 

มาขอส่วนบุญแล้วกัน 

หลังเลิกเรียน พวกผมก็มาสิงที่คอนโดใกล้เหมือนเดิมครับ กะว่า 

ในช่วงเคอร์ฟิวนี้จะมาทุกวัน ต้องคุมความประพฤติเด็ก ดูเหมือนจะเชื่อ 

ฟังนะ แต่เผลอไม่ได้ ดื้อเลย

“เตี้ย ของสดจะหมดแล้วทำไมไม่บอกวะ” ต้าเดินหน้ายุ่งออกมา 

จากครัว เย็นนี้กะจะทำหม้อไฟกินกันครับ

“อ้าว เราขอโทษ ลืมง่ะ เมื่อวานกะว่าจะไปซื้อหลังทำบุญเสร็จ 

แต่ลืมเลย”

“มัวแต่เล่นกับปลา รู้งี้กูน่าจะโยนมึงลงไปด้วย”

“ต้าก็เล่นเหมือนกันเหอะ ขโมยหนมปังเราไปโยนตั้งครึ่งแถว!”
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“ขาดอะไรบ้าง เดี๋ยวกูไปซื้อให้” ผมเปลี่ยนเรื่อง ไม่งั้นจะยาว

“ไม่ต้อง  เดี๋ยวกูไปซื้อเอง  มึงดูมันไป  ดูท่าดิ  อีกนิดจะขโมย 

โทรศัพท์ไปโทร.หาผัวแล้ว” ต้ากวนตีนใกล้ แหย่อีกนิดหน่อยแล้วก็หนีไป 

ซื้อของ ปล่อยให้เด็กฮึดฮัด

“ไม่ได้จะขโมยสักหน่อย เห็นเราเป็นคนยังไง สัญญาเป็นสัญญา  

เคอร์ฟิวเป็นเคอร์ฟิว ห้ามคุยก็คือห้ามคุย!” เหมือนจะหนักแน่น แต่มอง 

ผมเป็นแมวหงอย เสียใจด้วย ไม่ใจอ่อน โทรศัพท์ที่ยึดมานี่ก็จะไม่คืน 

จนกว่าจะจำเป็น

ผมไปเตรียมครัวรอดีไหม ต้าคงไปแป๊บเดียว 

กะว่าเช็กอินสตาแกรมนิดหน่อยแล้วจะไปจัดครัวรอวัตถุดิบ แต่ 

ดันไปเห็นน้องสาวโพสต์ภาพไปเที่ยว เอาอีกแล้วนะครับ น้องแนท ไอ้ 

ภาพถ่ายมุมแฟนแบบนี้  คือเป็นภาพแนท  แต่นั่งอยู่กับใคร  มีกาแฟ 

สตาร์บัคส์สองแก้ว 

พี่นิดรู้ พี่นิดไม่โง่! 

แต่ถึงพี่นิดฉลาด แล้วพี่นิดทำอะไรได้มั้ย 

ก็ไม่ได้!

ได้แต่ส่งแชตบอกให้น้องกลับบ้านไว  ๆ ถ้าอยากให้ไปรับก็บอก  

ซึ่งรับประกันได้เลยว่าน้องไม่ให้ผมไปรับหรอก

“คานี้ด  คานี้ด  เราอยากอัพอินสตาแกรม”  ใกล้มากระแซะ  ๆ  

ผมเลยต้องรีบปัดสารพัดคำกรรโชกที่อยู่ในหัวทิ้ง

“อัพภาพไหนครับ” ยอมคืนมือถือให้เด็ก ใกล้เอาไปเลื่อน ๆ เลือก 

รูปอย่างรวดเร็วเหมือนคิดเอาไว้แล้ว 

“ภาพนี้ ๆ คุณบอสจะมาคอมเมนต์ไหมนะ” ชี้ภาพกลุ่มดาวหมีใหญ่ 

แต่ในภาพน่ะ มีตัวการ์ตูนลายเส้นแมววาดแปะอยู่บนดาวด้วย ผมวาดให้ 

เองแหละ ใกล้ชอบมาหงุงหงิงให้วาดให ้

ว่าแต่...ใครนะ ใครจะมาคอมเมนต์

คุณบอส?

นึกหน้าไม่ออก...
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ผมคุ้ยความทรงจำก่อนจะพบว่าคนคนนี้ถูกจัดเก็บไว้ในหมวดเดียว 

กับไอ้ปลาคาร์ป

พวกอันธพาล...แต่เหนือกว่าเพราะมันคือตัวบิ๊ก 

มันเป็นบอส เป็นหัวหน้าแก๊งที่พี่ธันเคยอยู่ ไอ้แก๊งที่มันลักพาตัว 

ใกล้นั่นแหละ คือแก๊งน่ะไม่ได้มีปัญหากับพี่ธันหรอก เป็นคนในไม่กี่คน 

เท่านั้นเองที่มีปัญหา แต่ไอ้เหี้ยบอสนี่คุมลูกน้องตัวเองไม่ได้ ปล่อยมากัด 

ชาวบ้าน แล้วชาวบ้านที่ว่ามันลูกกูไง

ใกล้พูดหงุงหงิง  ๆ คุณบอสอย่างนั้น คุณบอสอย่างนี้ หางคิ้วยังมี 

แผลอยู่สองแผล ยังจะไปเข้าข้างมันอีก บอกว่าเป็นเพื่อนสนิทที่สุดในไอจี 

ไอจีมีตั้งร้อยล้านกว่าแอ๊คเคานต์ ดันเลือกไอ้ห่านี่เป็นเบสต์เฟรนด์ ผมละ 

เครียด 

แม่ง เพราะไม่ได้กรวดน้ำแน่ ๆ บุญกูหายไปลิตรครึ่ง

แล้วใครทำให้หายไป ก็ไอ้ผีแปลกหน้านั่นไง! ชีวิตซวยเพราะกุ๊ย 

ทั้งนั้น!

พอเห็นผมทำหน้าเหมือนโดนปลาคาร์ปเอาครีบตบหน้า ใกล้ก็รีบ 

เข้ามาอ้อน  ๆ พยายามแก้ตัวแทนมันสารพัด ว่ามันพยายามช่วยน้องแล้ว  

แต่โดนมัดเลยทำอะไรไม่ได้ เป็นถึงหัวหน้าแก๊ง แค่โดนเชือกมัด ไม่ได้ 

เป็นง่อย เหตุผลอะไรก็ฟังไม่ขึ้น

ผมพยายามข่มอารมณ์ที่คุกรุ่น มองใกล้เอาภาพกลุ่มดาวหมีใหญ่ 

ที่ผมวาดลากเส้นให้กลายเป็นรูปแมวโพสต์ลงไอจี พร้อมแคปชั่นว่า  “กลุ่ม 

ดาวหมีใหญ่ เมี้ยว!”

พอหันมาเห็นว่าผมยังบึ้งอยู่ก็ไปหยิบแมวหมีใหญ่มาให้ช่วยอ้อน

“เห็นไหม หมีใหญ่ก็ไม่เคือง...อะ ดูสิ คุณบอสมาคอมเมนต์แล้ว” 

ใกล้ปรับอารมณ์ไวสุด  ๆ ดีใจมากที่ภาพกลุ่มดาวหมีใหญ่แต่วาดเป็นรูป 

แมวของตัวเองได้รับคอมเมนต์จากไอ้นักเลงนั่น ผมชะโงกหน้าไปดูก่อนจะ 

กระตุกยิ้ม

SF’t – Cat? Bear? (แมว? หมี?)

“ตลกจัง คุณบอสงงใหญ่เล...”
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ฟึ่บ!

“คานี้ด!?” ใกล้ร้องลั่นเพราะผมฉกมือถือเขามาต่อหน้าต่อตา 

มึงจะงงห่าอะไร ไม่เข้าใจก็แปลว่ามึงโง่ไง ไอ้ควาย

“Not cat, not bear, VORANUT!” (ไม่แมว ไม่หมี แต่...เหี้ย!!) 

ซึ่งหมายถึงมึงครับ ไอ้เหี้ย!

“คานี้ด!! ใจเย็น ๆ นั่นไอจีเรา”

“กลับมาแล้ว กูซื้อผักมาแล้วนะ หม้อไฟเย็นนี้ไม่เบี้ยว...เอะอะอะไร 

กนัวะ” ตา้ถอืของพะรงุพะรงัเขา้มาในหอ้ง ปกตคิงเขา้ไปชว่ยแลว้ แตต่อนนี ้

ผมมีภารกิจฆ่าปลาคาร์ปรออยู่

“ต้า มึงจับใกล้ไว้”

“คานี้ด!”

ไอ้บอสนั่นมันไม่ได้ตอบกลับมาในคอมเมนต์ แต่ส่งข้อความส่วนตัว 

มาเลย 

SF’t – ผัวไม่ให้กินหวานเลยอารมณ์เสียเหรอ น้องหนูผี

The Stars Through My Lens - หนูพ่อมึงอะ 

The Stars Through My Lens – กูเพื่อนเล่นมึงเหรอ

SF’t – ดุแปลก ๆ นะวันนี้

“กูจะไปเตรียมของแล้ว พอยัง” ต้าล็อกแต่เด็กดิ้นด๊อกแด๊ก คง 

เริ่มรำคาญ

“ยัง มึงเอาไปช่วยด้วยไป”

“เออ เตี้ย มานี่”

“เย้ย เดี๋ยว! คานี้ด! ใจเย็น  ๆ  นะ! อย่าทำอะไรคุณบอสเลยยย  

คานี้ดดด” พอใกล้โดนลากเข้าไปในครัว ผมก็หันมาพิมพ์ต่อ

The Stars Through My Lens – ไม่ต้องมาเสือก ไม่ต้องมาเมนต์ 

แล้วก็ไม่ต้องทักมาด้วย 

SF’t – ไหนบอกเป็นเบสต์เฟรนด์ ชอบให้เมนต์

เบสเฟรนด์ในนรกเหอะมึง!

The Stars Through My Lens – ลาออกแล้ว ไอ้สัตว์ ไม่เป็นโว้ย
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SF’t – ไหนบอกอยากซื้อขนมให้กิน อยากพาไปดูดาว

The Stars Through My Lens –  ใครจะไปกับมึง  มีผัวแล้ว  

ผัวเป็นเพื่อนสนิทมึงด้วย  ไอ้คนกเฬวราก  มึงจะแย่งแฟนเพื่อนเหรอ  

ใจหมา!

จำคำด่าในละครเมื่อวานมา พิมพ์ไม่ถูก แต่คิดว่าพอใช้ได้นะครับ

SF’t – กูว่าชักแปลก ๆ ละ

The Stars Through My Lens – มึงอะแหละแปลก ไม่ต้องทักมา 

เข้าใจนะ ไม่ต้องเข้ามายุ่งด้วย ไม่รู้จักกันนับตั้งแต่วันนี้ไป เริ่ม!

ผมถอนหายใจยาว 

รู้สึกดีว่ะ 

“คานี้ด...” ใกล้ออกมาตาม คงเห็นว่าผมไม่เข้าไปสักที

“ใกล้ครับ ช่วงนี้เลิกเล่นไอจีไปสักพักนะ”

“ง่ะ...ถึงเมื่อไร”

“ไม่มีกำหนด”

“สามวันได้ไหม”

“ถ้าแอบมาเล่น ผมจะโกรธ”

“งั้นเราไม่เล่นก็ได้...” หงอย แต่มองหน้าก็รู้แล้วคิดแผนอยู่ “ถ้า... 

ถ้าเราไม่เล่นอันเดิมแล้วสมัครอันใหม่ได้ไหม”	 นั่นไง ต่อรองทันท ี

“....ก็ได้ครับ แต่บล็อกมันไปเลยนะ” 

“อืออ  ได้เลย”  อือยาวขนาดนี้  ไม่ค่อยน่าไว้ใจอะครับ  แต่ไม่ 

เป็นไร...ผมก็มีวิธีของผม

ลองตอแยกับลูกกูอีกสิ มึงได้เป็นสนามอารมณ์แน่ 

 

พอหมดช่วงเคอร์ฟิวที่ห้ามใกล้เจอพี่ธัน ผมก็ปล่อย  ๆ น้องครับ แต่พี่ธัน 

ดันไปทำงานเมืองนอก ลูกผมเลยเหมือนถูกเคอร์ฟิวต่อ ก็หงอยไปตาม 

ระเบียบ แต่เขาก็คอลคุยกันอะไรกันตามปกติน่ะแหละ ผมก็แวะเข้าไปหา 

ใกล้บ้าง ไม่ไปทุกวันแล้ว พี่ธันเองก็ฝากมาว่าต้องหัดให้อยู่คนเดียว

“คุณลูกค้าจะรับอะไรดีคะวันนี้”
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ผมแวะร้านเค้กเจ้าประจำ เป็นขนมเพื่อสุขภาพ ส่วนผสม วัตถุดิบ 

อะไรอย่างนี้ ดีต่อสุขภาพ น้ำตาลน้อย หรือบางชิ้นแทบไม่มีเลยครับ ร้าน 

ตกแต่งเรียบ  ๆ แต่ทันสมัย โทนสีขาวดำทอง ไม่ได้เน้นสีสันพาสเทล 

เหมือนคาเฟ่อื่นใกล้  ๆ  กัน ก็เลยดูสะดุดตา ส่วนเค้กก็มีให้เลือกเยอะครับ  

มีทั้งแบบหรู ๆ แบบน่ารัก ละลานตาเลย

“อมื...เอาเคก้แครอตสองชิน้ครบั แลว้ก.็..แปบ๊หนึง่นะครบั” ผมหยบิ 

โทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทร.หาน้องสาว “ฮัลโหล น้องแนท พี่นิดอยู่ร้านเค้ก  

ใช่ครับ Sweet Maniac ครับ ตอนแรกพี่จะสั่งคุกกี้มาร์ชแมลโลว์ที่ 

น้องแนทชอบ แต่เมื่อวานเห็นบอกเจ็บคอ เดี๋ยวคุกกี้มันบาดคอเรา”

(อืมม แนทไม่ค่อยอยากกินคุกกี้จริงด้วยค่ะ มีปุยฝ้ายสายรุ้งไหม 

คะ) ผมมองในตู้ก็เจอเค้กปุยฝ้ายสายรุ้งตกแต่งด้วยเขายูนิคอร์น ชี้บอก 

พี่พนักงานว่าเอาสองชิ้น

(พี่นิด ป๊าบอกป๊าอยากกินบราวนี่)

“ไมไ่ด้ กนิเคก้แครอตแทน พีซ่ือ้แลว้” จรงิ ๆ กเ็ปน็ขนมสายสขุภาพ 

หมดน่ะแหละครับ แต่เค้กแครอตดีสุดแล้ว ผมเบาใจสุดน่ะ

(งั้น...พี่นิดซื้อช็อกลาวามาด้วยได้ไหมคะ)

“นอ้งแนทจะกนิเหรอครบั” ผมถามดว้ยความประหลาดใจ ปกตแินท 

ไม่ชอบกินช็อกโกแลต

(อ๋อ เปล่าค่ะ คือว่า...ให้เพื่อนแนทน่ะ)

“ใครครับ”

(โปเต้ค่ะ)

“แล้วจะไปให้ตอนไหน”

(ก็ตอนพี่นิดกลับมาแหละค่ะ คือ ตอนนี้เต้อยู่ที่บ้าน)

“ทำอะไร”

(งานกลุ่มค่ะ จีจี้ก็อยู่นะคะ จี้เอาอะไร?...จี้เอาสตรอว์เบอร์รี่ชีสเค้ก 

ค่ะ พี่นิด)

“...ครับ” ผมชี้ขนมตามที่น้องสาวบอก แต่ในใจน่ะไปไกลแล้วครับ 

เอายาฆ่าหญ้าใส่ในช็อกลาวาได้เปล่าวะ ใส่แบบทะลัก ตัดมาไหลเยิ้มเน้น ๆ  
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พอกดวางสาย แทนที่อารมณ์จะเย็นลง ดันขุ่นมัวกว่าเดิมเพราะ 

เสียงแจ้งเตือนไอจี

SF’t – ไม่เห็นลงรูปใหม่เลย

The Stars Through My Lens – มึงเป็นใคร

SF’t – แหม ทำเป็นหยิ่ง

SF’t – สงสัยจะขาดน้ำตาลในเลือด

The Stars Through My Lens – เสือก

“คุณลูกค้าจะให้ใส่กล่องรวมหรือว่าแยกดีคะ ตอนนี้มีกล่องของขวัญ 

ให้เลือกด้วยนะคะ ช่วงนี้เป็นกล่องเทศกาลฮาโลวีนค่ะ” พนักงานขาย 

ทำหน้าที่อย่างแข็งขันจนผมต้องพักรบกับคนในไอจี เธอหยิบกล่องขึ้นมา 

โชว์ให้ดู มีสามขนาด กล่องเล็กสำหรับใส่หนึ่งชิ้น เป็นรูปผีผ้าห่มลอย  ๆ   

ขาว  ๆ  อะครับ เหมือนแคสเปอร์น่ะ กล่องสำหรับสามชิ้นมีแคสเปอร์กับ 

ผีดูดเลือด  ส่วนกล่องใหญ่หกชิ้นมีสารพัดผีเลย  คือผีการ์ตูนน่ารัก  ๆ  

นะครับ ไม่ใช่แบบน่ากลัว

“คุณลูกค้ามีบัตรสมาชิกวีไอพี จะได้ส่วนลดค่ากล่องพิเศษห้าบาท 

ต่อกล่องด้วยค่ะ รับเป็นกล่องใหญ่เลยไหมคะ ซื้อหกชิ้นพอดีเลย” ขาย 

เก่งมาก ควรได้รับโล่พนักงานดีเด่น

“รบกวนหยบิเคก้ฟกัทองใหผ้มอกีชิน้นะครบั ชอ็กลาวาใสก่ลอ่งเดีย่ว  

ส่วนที่เหลือใส่ในกล่องใหญ่รวมกันครับ” 

“ได้เลยค่ะ คุณลูกค้ารอสักครู่นะคะ” เธอหันไปคีบเค้กในตู้ก่อนจะ 

นำไปจัดการใส่กล่อง ตอนนี้ที่ร้านไม่มีคนครับ...อ้าว มีแล้ว

ผมเผลอทำตาโตด้วยความตกใจ ใครวะ อยู่ ๆ มายืนข้าง ๆ แต่พอ 

มองดูดี ๆ ก็ต้องตกใจหนักกว่าเดิม

“มึง!”

ผู้ชายคนนั้นยืนนิ่ง ยิ้มน้อย  ๆ  ที่มุมปาก เอามือล้วงกระเป๋ากางเกง 

ยีนสีดำสนิท รองเท้าผ้าใบยี่ห้อแพงระยับกับเสื้อยืดแบรนด์ที่พับแขนเสื้อ 

เป็นทบ  ๆ  เผยให้เห็นแขนที่เต็มไปด้วยรอยสัก แถมยังใส่เจลแต่งผมด้วย  

คิดว่าเท่เหรอ
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เขายืนเงียบมาก แค่มองผมแล้วยิ้ม ไม่ยอมพูดอะไรสักคำ 

“คุณลูกค้าจะรับริบบิ้นผูกกล่องสีอะไรดีคะ เอ่อ...”

น้องพนักงานหันหลังกลับมาถามแล้วทำหน้าประหลาดใจ

“น้องมองเห็นไหมครับ”

“ฮะ...ยังไงนะคะ”

ผมเม้มปาก ชี้ไปที่คนตัวสูง 

“เนี่ย มองเห็นไหมครับ”

“เอ่อ...เห็นค่ะ”

แล้วอยู่  ๆ  ไอ้สูงก็หลุดหัวเราะออกมา หันมายิ้มยียวนใส่ผมแล้ว 

เริ่มพูด

“กูหน้าตาดีขนาดนี้ คิดว่าเป็นผีได้ไง”

ผมมองเขมน่ ไมใ่ชผ่แีลว้มาแยง่สว่นบญุกเูพือ่ ขนมลกูกอูกี เกลยีด 

ขี้หน้ามันชะมัด 

ตัดสินใจไม่พูดด้วยแม่ง

“นี่”

“...”

“คณิต”

“ทำไมรู้ชื่อ!!” ผมหันไปถามอย่างตกใจ แต่ยิ่งผมแสดงท่าทีมาก 

เท่าไร อีกฝ่ายก็เหมือนจะยิ่งได้ใจ

“อุ้ม เอาเค้กฝอยทองให้ผมหน่อย สองปอนด์”

“นี่!! มาทีหลังก็ต่อคิวสิวะ!” ผมร้องใส่ ก่อนจะหันไปมองหน้าคุณ 

พนักงาน ผมลูกค้าวีไอพีนะเว้ย จะให้มันมาแซงไปหน้าด้าน ๆ อย่างนี้ไม่ได้

“เอ่อ คือว่า...” 

“เร็วสิอุ้ม”

“อ่า ค่ะ ๆ” 

อ้าววว เดี๋ยวกูเอาบัตรวีไอพีมาหักโชว์เลย ถ้าไม่ติดว่าใกล้ชอบกิน 

เค้กร้านนี้มากนะ ผมหน้าบึ้ง หัวร้อนขึ้นมาทันควัน 

“กล่องวาเลนไทน์” ไอ้สูงพูดขึ้นมาอีกครั้ง เล่นเอาทั้งผมทั้งพนักงาน 
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ชะงัก “กล่องวาเลนไทน์แบบใส่เค้กปอนด์ ยังมีสต๊อกอยู่หลังร้าน ไปหยิบ 

มาสิ โบสี...” มันเหลือบมามองหน้าผมนิดหน่อย “ชมพู”

“ได้ค่ะ” น้องพนักงานรีบกุลีกุจอไปหลังร้าน

ผมมองหน้ามันอย่างไม่เข้าใจ

เดี๋ยว...เดี๋ยวก่อน ทำไมมันรู้จักชื่อน้องพนักงาน

แล้วมันรู้ได้ยังไงว่ากล่องลายวาเลนไทน์ยังเหลือ นี่มันช่วงฮาโลวีน

“นี่มึง...”

“เอ่อ จะให้อุ้มเขียนการ์ดว่าอะไรดีคะบอส” น้องพนักงานโชว์การ์ด 

ลายหัวใจหวานแหววเข้าธีมวาเลนไทน์ ไอ้ผีเร่ร่อนเลิกคิ้ว 

“086372XXXX”

“แค่นี้เหรอคะ”

“ไลน์ไอดี – @SFT372XXX” มันคิดต่ออีกนิดหน่อยก่อนจะยิ้มแล้ว 

พูดต่อ “สถานะ โสด...ต้องการคนดูแล”

พนักงานเขียนไป หน้าแดงไป ส่วนผมยังช็อกอยู่

“เอามานี่ดีกว่า ผมเขียนต่อเอง” มันเดินไปขอการ์ดกับปากกาก่อน 

จะเขียนอะไรยุกยิกก็ไม่รู้ เสร็จแล้วก็ให้คุณพนักงานเอาไปผูกกับกล่อง 

สีชมพูลายหัวใจใสปิ๊ง

“ใส่รวมกับชุดนั้นเลย” ชี้กล่องฮาโลวีนของผมที่เขาห่อเสร็จแล้ว 

เหลือผูกโบ

“เดี๋ยว...เดี๋ยวก่อน!”

ผมร้องแต่ต้องชะงักกึกเมื่อไอ้ผีเร่ร่อนแบมือมาตรงหน้า

“บัตรสะสมแต้ม”

หันหน้าหนี หยิบบัตรเครดิต บัตรสมาชิก กับบัตรสะสมแต้มยื่นให ้

พนักงาน 

“ไม่จ่ายค่าเค้กฝอยทองนะครับ ไม่เอา” เลิกคุยกับมันเถอะ ยิ่งคุย 

ยิ่งไม่รู้เรื่อง ต้องเมินอย่างเดียว!

แต่มีผีฟังไม่รู้เรื่อง หยิบบัตรสะสมแต้มของผมไปเขียนอะไรยุกยิก 

ก็ไม่รู้ ก่อนจะยื่นให้พนักงาน
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“อุ้ม ไม่ต้องคิดเงิน ลงบัญชีร้านไว้นะ”

“เฮ้ย!”

“เดี๋ยววันนี้อุ้มกลับเร็วหน่อยก็ได้ พอจัดของให้คุณลูกค้าคนนี้เสร็จ 

ส่งถึงมือเรียบร้อยก็ปิดร้านได้เลย”

“ขอบคุณมากค่ะบอส” เธอดี๊ด๊าใหญ่

“ส่งถึงมือก่อนค่อยปิดร้านนะ ผมไปก่อนละ” คุยกับพนักงานเสร็จ 

ก็หันหน้าที่อารมณ์ดีเสียเต็มประดามาหาผม

“ไว้เจอกัน”

“ไม่เจอ!”

ทำมาเป็นหัวเราะลอยหน้าลอยตานะมึง  เสร็จแล้วก็เดินไปเลย  

อย่างนี้อีกแล้ว!

“คุณลูกค้าคะ...นี่ค่ะ”

“ไม่เอาเค้กฝอยทองครับ แล้วก็ช่วยคิดเงินที่ผมสั่งด้วย”

“คือ ไม่ได้หรอกค่ะ...” ผมหน้าบึ้ง มองถุงใส่กล่องเค้กในมือเธอ  

กล่องสีชมพูหวานแหววนั่นไม่เข้ากับธีมฮาโลวีนสีม่วงเลยสักนิด 

“นี่ ผมเป็นลูกค้านะครับ ต้องทำตามที่ผมบอกสิ”

“แต่ เอ่อ แต่บอสเขาเป็นเจ้าของร้านนะคะ”

“...”

น้องพนักงานทำหน้าอ้อนวอน เหมือนลำบากใจ แต่ก็ขัดไม่ได้

“คือ...เห็นบอสเหมือนจะใจดีแบบนั้น แต่ปกติเขาไม่ได้ใจดีนะคะ  

แบบ ไม่รู้ว่าวันนี้ทำไมถึง...เอ่อ...”

“ผีเข้ามั้งครับ” เธอยิ้มเจื่อน

“คุณลูกค้ารับไว้เถอะค่ะ บอสคงอยากตอบแทนวีไอพีเมมเบอร์... 

เอ่อ” พอเห็นน้องเขาลุกลี้ลุกลน ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ ไอ้บอสเวรนั่น 

ก็ย้ำนักย้ำหนาด้วยนะว่าส่งให้ถึงมือถึงจะปิดร้านได้ ใจดีที่ไหนกันวะ ขู่ 

กรรโชกโฮก ๆ ขนาดนี้ 

สุดท้ายผมก็ต้องถอนหายใจเฮือกใหญ่ ก่อนจะรับถุงเค้กมาอย่าง 

เสียมิได้
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