บทน�ำ

มีค�ำกล่าวว่าความรักก็เหมือนกับอาหาร วัตถุดิบพร้อมพรัก ใส่ใจปรุงรส
เคี่ยวน�้ำซุปได้ที่ ลวกเส้นบะหมี่จนเหนียวนุ่ม ห่อเกี๊ยวได้รูปสวยงาม หั่นเนื้อ
หมูแดงได้ขนาดความหนาพอดีคำ� ผสมปรุงแต่งจนเป็นบะหมีห่ นึง่ ชามทีห่ อมกรุน่
ยามใช้ช้อนตักชิมน�้ำซุปย่อมได้รับรสหวานละมุนลิ้น ยามใช้ตะเกียบคีบเส้น
บะหมีย่ อ่ มได้สมั ผัสอ่อนนุม่ แตะริมฝีปาก ยัว่ เย้าปลายลิน้ เกีย๊ วแต่ละตัวชวนกลืน
กิน หลอมละลายเป็นอาหารอันโอชารส
บะหมี่เกี๊ยวที่ถูกใจก็คืออาหารที่ถูกปากคุณ อาหารที่ถูกปากคุณก็คือ
อาหารที่ใช่ส�ำหรับคุณ อาหารที่ปรุงมาเพื่อคุณ
ความรักก็เช่นกัน
รักทีต่ า่ งใส่ใจกันและกัน โอบอุม้ ประคับประคองกันและกัน ก้าวข้ามผ่าน
เรือ่ งราวมากมาย โอบกอดทัง้ ทุกข์และสุข ไม่ตอ้ งดิน้ รนขวนขวายแย่งชิง ความรัก
ทีว่ างอยูต่ รงหน้าคุณ ลอยเข้ามาในอ้อมกอดของคุณ ความรักทีไ่ ม่ทำ� ให้คณ
ุ ต้อง
เจ็บปวดหลั่งน�้ำตา นั่นก็คือรักของคุณ
ผู้คนผ่านไปมาใช้ชีวิตที่ซับซ้อน แต่ความรักก็เฉกเช่นบะหมี่เกี๊ยวชามนี้
หากถูกใจต้องลิ้น นั่นก็คือของที่เป็นของคุณ
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ตอนที่ 1
เศรษฐีหน้าด้าน
กับร้านหมี่เกี๊ยวข้างทาง

มีค�ำกล่าวว่าชีวิตคนชั่วได้ถึงเจ็ดทีและดีได้ถึงเจ็ดหน ล้มแล้วลุกใหม่
ประหนึ่งแมวเก้าชีวิต เพียงแต่ว่าส�ำหรับ วิชาญ วีรกิตติ์ เขากลับมีความเห็นตรง
กันข้าม คนเราพอพลาดไปแล้วครัง้ หนึง่ หากไม่ระวังตัว เจ็บแล้วไม่จำ� คงไม่มวี นั ได้
โงหัวขึ้นมาอีกเลย ความผิดพลาดน่ะ ครั้งเดียวก็เกินพอแล้ว!
เหลือบมองย่อหน้าข้างบน เอาเข้าจริงทั้งหมดนั่นมันก็แค่การถกกันเรื่อง
ปรัชญาการด�ำเนินชีวิตไร้สาระ แต่ค�ำพูดของปู่ใหญ่ยังคงดังอยู่ในหัวของวิชาญ
ตลอดเวลา
ตัง้ แต่ทา่ นปูส่ นิ้ ลมจนถึงตอนทีพ่ นิ ยั กรรมเปิดออก เขาย่อมเห็นชัดเจนถึง
สีหน้าหื่นกระหายหมายสมบัติของทายาทผีปอบพวกนั้น พวกลูกเศรษฐีมีอันจะ
กินชัว่ ชีวติ ทีไ่ ม่เคยผิดพลาด ก้าวตามรอยเท้าพ่อแม่อาศัยร่มเงาไม้ใหญ่มาชัว่ ชีวติ
แน่นอนแม้แต่วชิ ามารเหลือบปลิงก็ลอกเลียนกันมาได้อย่างน่าเดียดฉันท์ วิชาญ
มองเหยียดอย่างขยะแขยงเกินทน
ทว่าในตอนที่ทนายความอ่านข้อความในพินัยกรรมจบ กลับเป็นเขาที่
กลั้นหัวเราะไม่อยู่ เสมือนหนึ่งได้กระทืบเจ้าคนพวกนั้นให้จมธรณีด้วยตนเอง!
ความสิ้นหวังของคนอื่นนี่มันช่างมีรสหวานหอมเกินห้ามใจ!
เรื่องมีอยู่ว่าปู่ใหญ่ของเขา มหาเศรษฐีหลายหมื่นล้านผู้ไม่เคยมีใครรู้ว่า
เขามีทายาทตัง้ แต่เมือ่ ไหร่ ผีเปรตพวกนัน้ เลยหมายสมบัตกิ นั ตาเป็นประกาย แต่
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พอเปิดพินัยกรรม เจ้ามรดกดันยกสมบัติให้หลานชายเพียงคนเดียวของตนเอง
หลานชายงั้นหรือ? เป็นใครก็ต้องสบถด่าปู่ใหญ่ว่าเล่นขี้โกง ลูกสะใภ้กับหลาน
ในท้องไม่ใช่ว่าหายสาบสูญไปตั้งแต่ยี่สิบปีก่อนแล้วเรอะ! ลูกชายปู่ก็ได้ข่าวว่า
ตายไปเรียบร้อยแล้วด้วย ตาแก่นั่นจะไปมีทายาทที่ไหนอีก!
“ใครจะรู้ว่าคุณปู่แอบให้คนสืบมาแล้วว่าหลานชายอาจยังมีชีวิตอยู่”
วิชาญพลิกดูแฟ้มเอกสารในมือขณะที่ก�ำลังนั่งอยู่ในรถ ก่อนตายปู่ใหญ่ของเขา
ให้คนไปสืบหาเบือ้ งหลังการตายของลูกชาย และการหายตัวไปของลูกสะใภ้ เรือ่ ง
นี้เหมือนยังเป็นความลับด�ำมืด แต่ที่แน่ ๆ สืบไปสืบดันมาพบเด็กคนหนึ่งที่
น่าสนใจมากแทน เด็กคนนี้มีหน้าตาละม้ายคล้ายลูกชายของปู่ในวัยเยาว์ยิ่ง
“ชาวินท์ ชาญชัยนันทน์ นี่คือเด็กที่ปู่สงสัยว่าอาจเป็นหลานของตัวเอง หาก
ภายในหนึง่ ปีพสิ จู น์ไม่ได้วา่ เด็กนีเ่ ป็นทายาทของปู่ มรดกทัง้ หมดถึงจะถูกจัดแบ่ง
ตามข้อก�ำหนดในพินยั กรรมทีย่ งั เป็นความลับอยูใ่ นตอนนี้ ช่างเป็นตาแก่เจ้าเล่ห์
ที่บาทเดียวก็ไม่ปล่อยให้กระเด็นเลยสินะ”
วิชาญรู้สึกสะใจลึก ๆ ในการตัดสินใจนี้ แม้เขาเป็นญาติคนสะสายกับ
คุณปู่ใหญ่ แต่ก็นับถือรักใคร่กันมาจนสนิทสนมยิ่งกว่าพวกญาติสายเดียวกัน
เสียอีก แน่นอนว่าหลายคนมองเขาเป็นศัตรู พวกนั้นเคยด่าลับหลังว่าเขาเข้าหา
ปู่เพื่อหวังมรดก ตอนนี้พอเห็นพินัยกรรมเปิดมาแล้วว่าเขาไม่ได้แม้แต่แดงเดียว
ย่อมมาเยาะเย้ย แต่จะเย้ยไปก็เท่านั้นแหละ สวะหมาขี้แพ้เห่าหอนไปก็รังแต่จะ
ยิ่งตอกย�้ำความน่าอนาถของตัวเอง
ขณะทีว่ ชิ าญก�ำลังคิดอะไรเพลิน ๆ รถเมอร์เซเดสเบนซ์เอสคลาสของเขาก็
ขับมาจอดทีห่ น้าตึกคณะนิตศิ าสตร์ของมหาวิทยาลัยเอกชนชือ่ ดังแห่งหนึง่ คนขับ
ลงมาเปิดประตูรถให้เขา วิชาญจัดเสือ้ ผ้าของตนเองอย่างดี ก่อนจะก้าวลงรถไป
พร้อมกับความเชื่อมั่นในตัวเองเกินร้อยเหมือนเช่นปกติ
แท้ที่จริง วิชาญ วีรกิตติ์ คือประธานบริษัทส่งออกชั้นน�ำติดท็อปเทน
ของประเทศ หนุ่มนักธุรกิจที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในเวลานี้ ผู้คนกล่าว
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กันว่าจะหาชายหนุ่มร�่ำรวยหล่อเหลามากไปกว่าเขานั้นไม่มีอีกแล้ว หากจะให้
เปรียบเปรยในสายตาคนทัว่ ไป เขาก็คอื เทพบุตรเดินดินทีม่ ตี วั ตนอยูบ่ นพืน้ พิภพ
นัน่ แหละ น่าเสียดายทีจ่ นบัดนีส้ าวน้อยสาวใหญ่แม้กระทัง่ หนุม่ น้อยหนุม่ ใหญ่ ก็
ไม่มใี ครสามารถท�ำให้สายตาของเขาสัน่ ไหวปรายตามองได้เลยสักคน นีก่ ค็ อื พ่อ
เทวดาเดินดินที่มีรสนิยมสูงเทียมฟ้า
เหล่าเด็กสาวเด็กหนุ่มในมหาวิทยาลัยยามนี้ต่างมองมายังชายหนุ่มคน
ดังที่รูปหล่อยิ่งกว่านายแบบโฆษณาหรือไอดอลวัยรุ่นเป็นตาเดียว ท่านประธาน
วิชาญผู้มีชื่อเสียง ใบหน้าหล่อเหลาคมคายแฝงความเย็นชา ดวงหน้าดุแต่งาม
ได้รูป เป็นชายหนุ่มในอุดมคติของคนทุกเพศทุกวัย ดูงดงามราวรูปปั้นที่ศิลปิน
บรรจงสรรค์สร้าง คนแบบนั้นมาท�ำอะไรที่นี่กัน
“ท่านประธานวิชาญ!” อาจารย์คณบดีรีบปรี่ออกมาต้อนรับ ความจริง
วิชาญนัดเขาไว้แล้ว แม้การมาตามหาเด็กสักคนอาจไม่ใช่เรือ่ งใหญ่โต แต่ตอนนี้
เรื่องพินัยกรรมโดนพวกทายาทโพนทะนากันไปเจ็ดย่านน�้ำแล้ว หากยังไม่ท�ำ
อะไรเพือ่ ตบหัวพวกนัน้ เรียงตัวสักทียอ่ มไม่ใช่ตวั เขาแน่ นีก่ ค็ อื วิธหี นึง่ ในการสร้าง
ข่าวลือ อย่างน้อยก็ควรมีข่าวออกไปบ้างว่าเขาเจอตัวทายาทของคุณปู่ใหญ่
แล้ว ส่วนทายาทคนที่ว่านั่นจะโชคดีได้รับมรดกก้อนใหญ่ เดือดร้อนสักนิดก็คง
ต้องขอให้ทนแล้วล่ะ
“พาผมไปเห็นเขาหน่อย” ข้อความตรงไปตรงมาย่อมหมายถึงขอให้ช่วย
พาไปหานายชาวินท์คนนั้นที
“เอ่อ...” ท่านคณบดีมีสีหน้าเลิ่กลั่ก
“ผมบอกให้คุณนัดเขาไว้แล้วนี่ วันนี้ในตารางเรียนที่คุณส่งมาเขาก็มี
เรียน ท�ำไม จู่ ๆ ก็ขอพบไม่ได้รึไง” ดวงตาดุคมปราดมองฝ่ายตรงข้ามเยียบเย็น
ชวนเสียวสันหลัง แต่ฝ่ายท่านคณบดีกลับมีสีหน้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออก คนที่
ท่านประธานอยากพบเป็นเด็กหนุ่มปีสามของคณะคนหนึ่ง ตอนที่ได้ยินก็คิดว่า
แค่เด็กคนหนึ่งเท่านั้น เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอก หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
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มหาวิทยาลัยอยากพบก็ให้พบไป แต่พอได้ยนิ ชือ่ เท่านัน้ แหละท่านคณบดีกแ็ ทบ
ล้มทั้งยืน
ท่านประธานอยากพบกับนายชาวินท์!
“คือวันนี้...เขาหยุดเรียนครับ” สุดท้ายคณบดีก็เปิดไพ่ตาย หยุดเรียน
ใช่! แค่หยุดเรียน! เด็กคนหนึ่งหยุดเรียนเป็นเหตุผลที่รับฟังได้ หากแต่ปฏิกิริยา
แสนกระโตกกระตากของเขาย่อมไม่มีวันคลาดไปจากสายตาคนเข้มงวดอย่าง
วิชาญ ก็ถ้าแค่หยุดเรียนปกติ จะต้องตื่นตกใจขนาดนี้รึ นี่เหมือนมีเรื่องที่ปิดกัน
ไว้มากกว่า
“บ้านเขาอยู่ไหนล่ะ ผมจะไปพบเอง”
“เอ๋!” พอคนระดับประธานวิชาญบอกจะไปพบเด็กธรรมดา ๆ คนหนึง่ ถึง
บ้าน เรื่องนี้กลับยิ่งท�ำให้น่าตระหนก ดูท่าว่าสาเหตุเบื้องหลังย่อมไม่ใช่ธรรมดา
แล้ว อดคิดไม่ได้ว่าเจ้าเด็กเหลือขอนั่นไปสร้างปัญหาส่วนตัวกับท่านประธานไว้
รึเปล่า
“ท�ำไมเหรอ ผมสนใจอยากพบเด็กทีผ่ มให้ทนุ ผ่านกองทุนของมหาวิทยาลัย
ไม่ได้เลยรึไง”
“เอ่อ...แต่ว่า...”
หลังจากคาดคั้นอยู่นาน สุดท้ายวิชาญก็ใช้การบังคับแกมขู่เข็ญเล่น
ไม้แข็งจัดของหนักจนคณบดียอมคายที่อยู่ของเด็กหนุ่ม ส่วนข่าวในคณะเขา
จัดการให้คนของเขาไปสืบมาอย่างรวดเร็ว นึกไม่ถึงว่าเจ้าเด็กเปรตนี่มีชื่อเสียง
พอตัว ถามใครก็รู้จัก แถมไม่ใช่แค่รู้จัก แต่มาพร้อมข่าวลือชวนน่าอับอายกอง
เป็นภูเขาเลากา
เพียงแต่ข่าวพวกนี้มันอะไรกัน นายชาวินท์ หมอนั่นไม่มีเพื่อนสนิทที่
มหาวิทยาลัยสักคน แม้มาเรียนบ้างขาดเรียนบ้าง แต่จากผลการเรียนก็จัดว่า
เป็นว่าทีน่ กั ศึกษาเกียรตินยิ มอันดับหนึง่ เหรียญทอง สมกับทีเ่ ป็นนักเรียนทุน แต่
พฤติกรรมส่วนตัวกลับน่าสงสัยมาก บางวันมาเรียนแต่กลับเร็วมาก บางวันก็มา
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สายตะวันโด่งเข้าเฉพาะคลาสบ่าย บางวันก็มีผู้ชายมารับมาส่งไม่ซ�้ำหน้า แถม
ทั้งที่ลือกันว่าไม่มีพ่อแม่แต่ดันมีเงินใช้ ร�่ำลือกันหนาหูว่าอาจมีผู้อุปการะช่วย
ดูแล ชื่อเสียงเหม็นโฉ่คนลือกันขนาดนี้ แต่เจ้าตัวกลับยังลอยหน้าลอยตาต่อไป
พอได้ข้อมูลวิชาญกลับนิ่วหน้า เจ้าเด็กนี่สมควรให้คณบดีปวดหัวจริง ๆ
แต่กระนั้นส�ำหรับเขาก็ยังคงไม่นึกสนใจมากนัก เขาไม่มีทางเลือกอื่น เขาจ�ำ
ต้องไปพบเจ้าเด็กตัวปัญหานี่ให้ได้เสียก่อน ส่วนมรดกจะเป็นของเจ้าเด็กนี่
หรือไม่ วิชาญก�ำลังคิดว่าอาจจะต้องขอดูคุณสมบัติหลาย ๆ อย่างของเจ้าเด็ก
นี่ก่อน
แต่หากเรื่องมากพบตัวยากเย็นนักก็จับยัดใส่กระสอบหอบกลับบ้านเสีย
ให้รู้แล้วรู้รอดไป แค่เด็กคนเดียวมันจะยุ่งยากอะไรนักหนา
ตามเอกสารแล้ว ชาวินท์อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง จัดว่าเป็น
ระดับคนชนชั้นกลางไม่ยากจนจนเกินไปหรือหรูหราฐานะดี แต่ครั้นพอไปถึงที่
ตัง้ บ้านกลับท�ำให้เขายิง่ หงุดหงิด นีเ่ ป็นห้องแถวร้าง ๆ ห้องหนึง่ ไม่มคี นอาศัยมา
นานปีแล้ว ดูท่าว่าเจ้าเด็กนี่เจตนาให้ที่อยู่ปลอมกับทางมหาวิทยาลัย
“ตามสืบหาหัวนอนปลายเท้าเด็กนี่มา” วิชาญนึกโกรธขึ้นมาบ้าง ตัวเขา
รับปากปู่ว่าจะช่วยตามหาหลานชายมารับมรดก ตอนแรกพอได้ข่าวคราวที่ปู่
ทิ้งไว้ให้ เขาคิดว่าคงไม่มีเรื่องราวอะไรซับซ้อน แต่ครั้นลงมือท�ำจริงแผนการหา
ตัวทายาทวันแรกกลับล้มเหลวไม่เป็นท่า
“เด็กนี่มีปัญหาแน่นอน” ไม่ใช่มีปัญหาแบบปกติ แต่มีปัญหาบางอย่าง
ถึงแก่นเลยล่ะ!
ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ หลังจากการประชุมอันเหน็ดเหนื่อยกับการอ่าน
ข่าวสารตามล่าตัวเด็กหนุ่มมาสักพัก วิชาญก็ชักเหนื่อยใจ แต่เขายังคงสั่งให้
คนขับรถวนไปหน้าหมู่บ้านจัดสรรนั่น อย่างน้อยก็เป็นเบาะแสที่ใกล้ชิดกับตัว
คนที่สุดแล้ว ทว่าในช่วงหัวค�่ำวันนี้ฝนตก รถติดหนัก การจราจรเป็นอัมพาต ต่อ
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ให้เป็นโคตรมหาเศรษฐีแต่การจราจรในกรุงเทพฯ นั้นคนทุกคนล้วนเท่าเทียม
กัน เอวัง มาเป็นเพื่อนร่วมถนนด้วยกันทุกชนชั้น ทุกชาติ ทุกภาษา นี่ล่ะหนาคือ
ความยุติธรรม!
วิชาญกึง่ หลับกึง่ ตื่น รูต้ ัวอีกทีคนขับรถก็ขับผ่านหมู่บ้านทีช่ าวินท์ให้ทอี่ ยู่
ปลอมไว้แล้ว เพียงแต่ตอนนีเ้ ป็นช่วงหัวค�ำ่ พวกแผงลอยจึงเริม่ มาตัง้ ร้าน รวมถึง
ร้านขายบะหมี่ ชือ่ อะไรนะ องค์ชายสิบสีห่ มีเ่ กีย๊ ว? นีม่ นั ชือ่ ร้านบ้าอะไร ไร้รสนิยม
นัก วิชาญคิดว่าคนขายจะต้องเป็นอาแปะแก่ ๆ ติดหนังจีนก�ำลังภายในแน่ เขา
เกือบจะให้ขับผ่านไปแล้ว ถ้าไม่บังเอิญว่าได้เห็นหน้าเจ้าคนขายบะหมี่นั่น!
“ชาวินท์!” รูปหน้าแบบนัน้ คล้ายกับทีเ่ ห็นในประวัตนิ กั ศึกษา เจ้าเด็กเปรต
ที่ตามตัวเท่าไหร่ก็ไม่เจอท�ำไมมาขายบะหมี่เกี๊ยวอยู่ที่นี่!
วินาทีนั้นวิชาญไม่สนอะไรอีกแล้ว ความโกรธขึ้นหน้านั้นมีอยู่ แต่ความ
ไม่อยากให้เจ้าเด็กบ้านีห่ ายไปย่อมมีมากกว่า ฝนเริม่ ซาแล้ว ชายหนุม่ เปิดประตู
ออกไปอย่างไม่ฟังเสียงร้องห้ามของคนขับและบอดี้การ์ด ยืนเผชิญหน้ากับเจ้า
หนุ่มหน้ารถเข็น องค์ชายสิบสี่หมี่เกี๊ยว!
ชาวินท์แน่ ๆ เจ้าเด็กเปรตชื่อเสียงฉาวโฉ่นั่น ตอนนี้ก�ำลังลวกเส้นบะหมี่
มือเป็นระวิง ไม่แม้แต่จะเงยหน้ามองมาที่เขาสักนิด!
“พี่ชายสั่งอะไร” เสียงเนิบ ๆ นั่นถาม
“เออะ!” สั่งบ้าอะไร นี่จะหาเรื่องกันใช่ไหม!
“อย่ามาเกะกะหน้าร้านคนอื่นสิ เอางี้เมนูเด็ด เดี๋ยวผมแนะน�ำให้ บะหมี่
เกี๊ยวน�้ำพิเศษกับโอเลี้ยงละกัน! ไปนั่งนู่น เดี๋ยวไปเสิร์ฟ” เจ้าหนุ่มเงยหน้ามา
แสยะยิ้มเล็กน้อย หางตาตก ๆ นั่นชะเง้อชะแง้แกมสั่งให้ท่านนักธุรกิจหลาย
หมื่นล้านไปนั่งที่โต๊ะโกโรโกโสหลังลังน�้ำแข็ง
“ฉัน!” ไม่ใช่สิ ไม่ได้จะมากินข้าวสักหน่อย!
“ตามคิว ห้ามแซง!”
“ฮะ!” ไอ้เด็กบ้านี่!
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รู้ตัวอีกทีวิชาญก็มานั่งดื่มโอเลี้ยงที่โต๊ะแล้ว ในขณะที่ไม่กี่นาทีต่อมาเด็ก
เสิร์ฟรูปร่างผอมเหมือนเด็กขี้ยาก็เอาบะหมี่เกี๊ยวมาให้จริง ๆ ด้วยความที่ไม่รู้จะ
ท�ำยังไงกับบะหมีเ่ กีย๊ วตรงหน้าแถมคนขับรถเขายังโดนต�ำรวจโวยวายว่าห้ามจอด
รถข้างทางจนต้องไปวนรถอ้อมใหญ่ท่ามกลางการจราจรที่บัดซบนี่ไปแล้ว ส่วน
บอดี้การ์ดก็ไปแอบเนียนอยู่หน้าร้านขายของห้องแถวถัดไป ดังนั้นสิ่งที่เขาท�ำได้
ตอนนี้คงมีเพียง กินซะ!
ว่าแต่จะท้องเสียไหมนี่
คนเคยกินแต่ของระดับมิชลินสตาร์ครั้นต้องมากัดฟันเคี้ยวบะหมี่ข้าง
ทาง เอาเกี๊ยวสั่ว ๆ เข้าปาก แถมต้องซดน�้ำซุปตามอีก นี่มันนรกบนดินของคน
ช่างเลือกชัด ๆ ทว่า...
“อร่อยแฮะ” วิชาญมองชามบะหมีเ่ กีย๊ วตรงหน้าอย่างตืน่ ตะลึง เส้นบะหมี่
เหนียวนุ่ม เกี๊ยวเนื้อหมูล้วน ๆ ไม่มีมันหมู เนื้อสัมผัสละมุนลิ้น น�้ำซุปรสเข้มข้น
ชวนให้ซดละเลียดเข้าปากค�ำแล้วค�ำเล่า เอาเข้าจริงแม้แต่โอเลี้ยงนี่ก็ไม่หวาน
เลีย่ นจนเกินไปด้วย ไม่นกึ ว่าร้านข้างทางก็มมี าตรฐานใช้ได้ ไม่สิ นีเ่ กินกว่าค�ำว่า
ใช้ได้ มันยอดเยีย่ ม! ยอดเยีย่ มเลยล่ะ! เสาะหามาทัว่ หล้า บะหมีร่ ถเข็นเจ้านีก้ ลับ
ท�ำให้เขารูส้ กึ สะท้านหัวจิตหัวใจเป็นทีส่ ดุ นึกอยากเห็นคนท�ำขึน้ มาชัด ๆ ในทันที
สุดท้ายวิชาญกินบะหมีจ่ นเกลีย้ งแต่พอกินหมดกลับได้สติ นีเ่ ขาไม่ได้มา
กินบะหมี่นะ มาตามคนสิ! นึกไม่ถึงว่าในตอนที่ก�ำลังจะลุกขึ้นไปหาเจ้าหนุ่มคน
ลวกบะหมีอ่ กี รอบ คราวนีแ้ ก้วโอเลีย้ งอีกแก้วดันกระแทกลงบนโต๊ะ เงยหน้ามอง
ก็เห็นเจ้าหนุม่ ชาวินท์นงั่ ลงเผชิญหน้ากับเขา ส่วนตอนนีค้ นลวกบะหมีเ่ หมือนจะ
เป็นคนอื่นแล้ว
“คุณสินะที่เที่ยวตามหาผมที่มหาวิทยาลัยกับที่บ้าน” ชาวินท์ไม่พูดพร�่ำ
ท�ำเพลงก็เข้าเรื่องทันที “นึกแล้วว่าต้องย้อนกลับมา เอาล่ะมีอะไร ผมมีเวลาไม่
มาก” ค�ำพูดอวดดีสดุ ๆ นัน่ ท�ำเอาวิชาญนึกตงิด ๆ ในใจ ตัง้ แต่เกิดมามีใครทีไ่ หน
กล้าพูดกับเขาแบบนี้กัน ทั้งที่สมองสั่งว่าควรญาติดีด้วย แต่ปากหาน�ำพา
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“ที่บอกว่าไม่มีเวลานี่เพราะต้องท�ำมาหากินเยอะหรือไง แขกเยอะล่ะ
สิ” วิชาญเจตนายั่วยุฝ่ายตรงข้ามด้วยเรื่องเล่าลือที่มหาวิทยาลัย แต่นึกไม่ถึงว่า
ชาวินท์กลับพยักหน้า
“ใช่ นี่เพิ่งหัวค�่ำเอง กว่าจะปิดร้านก็เที่ยงคืนแน่ะ” ชาวินท์ตอบรับด้วย
สปิริตคนหาค�่ำกินเช้า ดูเหมือนเขาจะหมายความถึงแค่รถเข็นขายบะหมี่จริง ๆ
“งั้นหลังเที่ยงคืนล่ะ นัดใครไว้รึเปล่า ไม่ใช่ที่มหาวิทยาลัยลือกันให้แซ่ด
ในเรื่องอาชีพอื่นรึ” ยังไม่ยอมหยุด ด้วยความหงุดหงิดถือตัว ปากจึงยังหาเรื่อง
ต่อไม่มีเว้น “บ้านร้างแบบนั้นไม่ใช่ว่าเก็บไว้เป็นสถานที่รับแขกส่วนตัวหรือไง”
วิชาญมัน่ ใจว่าเจ้าเด็กนีต่ อ้ งหน้าซีดแน่ ๆ เรือ่ งเล่าลือทีเ่ ขาได้ยนิ มาก็คอื เจ้าหนุม่
นีม่ อี าชีพเสริมเป็นเด็กเสีย่ แถมไม่ใช่คนเดียวด้วย ร้อยทัง้ ร้อยถูกใครพูดแทงใจด�ำ
แบบนี้ย่อมต้องเหมือนถูกตบหน้าหัน เอาล่ะไอ้หนู จงโกรธซะสิ!
นึกไม่ถงึ ว่าชาวินท์กลับจ้องเขากลับตาไม่กะพริบ หางตาตก ๆ กับดวงตา
ง่วงงุน เหมือนแมวตัวน้อยท�ำท่าทางราวกับก�ำลังยียวนกวนเล่นเสียมากกว่าทีจ่ ะ
โกรธ เด็กหนุ่มเท้าคางมองเขาตรง ๆ พลางแสยะยิ้มส่งให้
“งัน้ พีช่ ายจะให้เท่าไหร่ละ่ ตามหากันขนาดนีก้ ต็ อ้ งให้ราคาดีแน่ ๆ ใช่มยั้ ”
ฮะ!
“เธอ! เจ้ า เด็ ก โสโครก!” หน้ า ไม่ อ ายเป็ น ที่ สุ ด ! จะขายตั ว ก็ ค วรจะ
สงบเสงี่ยมเจียมตัวกว่านี้สิ แต่นี่ดันมาพูดยียวนกวนประสาทกันต่อหน้า ช่าง
ไม่ส�ำเหนียกเงาหัวตัวเองเสียเลย! แต่ดูเหมือนเสียงของวิชาญจะดังเกินไป รู้ตัว
อีกทีคนในร้านก็หันมามองเขาเป็นตาเดียว ส่วนที่ด้านหลังของเด็กหนุ่มก็มีเด็ก
อีกสองคนวิ่งมาประกบทันที เจ้าคนที่วิ่งมาประกบพวกนี้หน้าตาท่าทางเหมือน
ขี้ยาไม่มีผิด!
“เฮีย! เล่นมันเลยมั้ย!” ใครคนหนึ่งพูด แต่ชาวินท์กลับหันไปขมวดคิ้วใส่
ก่อนจะโบกไม้โบกมือไล่ให้สองคนนัน่ กลับไป สุดท้ายรอจนบอดีก้ าร์ดของวิชาญ
กลับมายืนเคียงข้างเจ้านาย ชาวินท์ก็เหมือนจะไม่ใส่ใจเขาแล้ว
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แต่วชิ าญยอมไม่ได้ เขาตามหาเด็กนีเ่ พราะค�ำสัง่ เสียของปูใ่ หญ่ ถึงเด็กนี่
จะเลวร้ายเสียคนขนาดไหนก็ควรต้องจับใส่ตะกร้าล้างน�้ำเสียใหม่!
“ฉันมาเพราะมีธรุ ะส�ำคัญ ช่วยตามฉันกลับไปด้วยกันหน่อย ไม่กน็ ดั เวลา
มา” ชายหนุ่มออกค�ำสั่งตามนิสัยจอมบงการ
“น่าเสียดาย ผมไม่มธี รุ ะกับคุณ กลับไปซะ นัน่ เจ็ดสิบห้าบาทจ่ายมาด้วย”
ชาวินท์ชี้ไปที่โต๊ะแล้วโบกมือโบกไม้ไล่ เขาเหนื่อยกับคนแบบนี้ที่สุด ไม่อยาก
เสวนาด้วยแล้ว ทุกวันนี้ใช่ว่าเขามีเวลาว่างมากนัก
ทว่านึกไม่ถึงว่าท่าทีโอหังของเขาจะกระตุกต่อมของวิชาญอย่างจัง ชาย
หนุม่ กระชากแขนเด็กหนุม่ ต่อหน้าต่อตาผูค้ นทัง้ ฝูงก่อนจะพูดโพล่งใส่หน้าในทันที
“ฉันซื้อแล้วทั้งเธอทั้งร้านนี้! กลับไปกับฉัน!”
ซ่า!
สิง่ สุดท้ายทีว่ ชิ าญจ�ำได้กค็ อื โอเลีย้ งแก้วนัน้ สาดใส่ชดุ สูทหรูราคาแพงของ
เขา เปียกปอนหัวจดเท้า
ดูเหมือนคนที่ต้องกลับไปล้างน�้ำ น่าจะเป็นเขาเสียแล้ว
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ตอนที่ 2
เด็กเหลือขอไร้ทางเยียวยา

เกิดมาจนอายุสามสิบกว่าปี นี่เป็นครั้งแรกที่วิชาญถูกโอเลี้ยงสาด ไม่สิ
แม้แต่น�้ำเปล่ายังไม่มีใครเคยท�ำหกใส่เขาด้วยซ�้ำ แต่เด็กนี่กล้าสาดของพรรค์นี้
ใส่เขา!!!
“มากเกินไปแล้วนะ! ถือดีอะไรมาท�ำแบบนี!้ ” วิชาญตวาดใส่อย่างลืมตัว
แต่ฝา่ ยเด็กหนุม่ กลับไม่แม้แต่นวิ่ หน้าหรือเสียขวัญ ชาวินท์ปรายสายตามองพลาง
แค่นยิม้ ดวงตาด�ำขลับของเขาดูสกุ สกาวงดงาม ท่าทางก็ดขู เี้ ล่นสบาย ๆ หากแต่
วาจากลับไม่เป็นเช่นนั้น
“สันดานเสียหรือไงพี่ชาย ยังอยากมีฟันไว้เคี้ยวข้าวรึเปล่า!” เด็กหนุ่ม
ตวาดขึน้ มาจนท�ำเอาวิชาญกับคุณบอดีก้ าร์ดขนลุกไปชัว่ ขณะ ไอ้เด็กนีไ่ ม่ใช่เด็ก
ธรรมดาแล้ว มิหน�ำซ�้ำบรรดาลูกน้องแก๊งลวกบะหมี่ยังต่างคนต่างคว้าข้าวของ
ชามบ้างล่ะ ตะเกียบบ้างล่ะ กระทั่งน�้ำร้อน! หากยังมีสติดีล่ะก็ สัญชาตญาณ
ย่อมร้องเตือนว่าจงเผ่นไปเสียให้ไกล!
ดังนั้นก่อนจะเกิดเรื่องราวใหญ่โตไปมากกว่านี้ บอดี้การ์ดที่เห็นรถวิ่งวน
มาถึงปากซอยแล้วก็กงึ่ กระชากกึง่ ลากเจ้านายกลับในทันที ฝ่ายคนขับรถเห็นท่า
ไม่ดกี ร็ บี ปราดเข้ามาช่วยหิว้ เจ้านายกลับบ้านด้วยอีกแรง งานนีห้ ากไม่รบี อาจเป็น
พวกเขาทีถ่ กู ฝังอยูแ่ ถว ๆ นีแ้ ทน แถมจากบทสนทนาเมือ่ ครู่ ไม่นา่ จะมีใครเข้าข้าง
เจ้านายของพวกเขาแน่ นี่มันตัวร้ายเต็มขั้นชัด ๆ !
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ฝ่ายวิชาญมองตาเขียวใส่ชาวินท์จนวินาทีสุดท้าย ก็แค่โอเลี้ยงราด ยัง
ไม่เจ็บใจเท่าใบหน้าเจ้าเด็กนั่นที่ส่งสายตาดูถูกดูแคลนมาให้ ปัดโธ่เอ๊ย! เป็นแค่
เด็กขายแท้ ๆ แต่บังอาจมาอวดดีงั้นเรอะ! สาบานเลยว่าพ่อจะซื้อมานอนกกจน
ลุกไม่ขึ้น!
บ่นด้วยความแค้นก็ส่วนหนึ่ง แต่สิ่งที่รับปากไว้ก็ยังจ�ำเป็นต้องท�ำ วัน
รุ่งขึ้นวิชาญวางแผนใหม่ไปดักพบเจ้าหนุ่มชาวินท์ที่มหาวิทยาลัยอีก เพียงแต่
คราวนี้เขาไม่ได้ไปอย่างเป็นทางการอีกแล้ว แต่ให้คนแอบส่งข่าว หากเห็นเจ้า
หนุ่มนั่นให้รีบบอกที่อยู่ ไม่นานก็มีคนส่งข่าวมาว่าเห็นเจ้าเด็กเปรตนั่นที่หน้า
มหาวิทยาลัย ก�ำลังลงจากรถของใครบางคนที่ขับมาส่ง วิชาญสั่งคนขับให้ขับ
รถวิ่งประชิดตัวอย่างรวดเร็ว แลเห็นเด็กนั่นโบกไม้โบกมือกับใครในรถ บางทีน่า
จะเป็นเสี่ยสักคน จากนั้นเจ้าหนุ่มหิ้วกระเป๋าสะพายเดินมาตามทางเท้า
วินาทีนั้นเองที่วิชาญส่งสัญญาณให้บอดี้การ์ด ในจังหวะเสี้ยววินาที
ประตูรถเปิดออก บอดี้การ์ดใช้ทักษะที่เชี่ยวชาญกระชากตัวเด็กหนุ่มลากขึ้นรถ
ในทันที!
รู้ตัวอีกทีชาวินท์ก็ถูกลากขึ้นรถคนแปลกหน้า เขาอยู่ในสภาพนอนหงาย
ศี ร ษะนอนหนุ น ตั ก ใครบางคนที่ พ อแหงนหน้ า ขึ้ น มองก็ ต ้ อ งขมวดคิ้ ว อย่ า ง
ร�ำคาญ ไอ้หมอนี่อีกแล้ว!
“อะไรกันแค่ถูกปฏิเสธ จะดักฉุดกันเลยรึไง” ชาวินท์ถามอย่างไม่มีเกรง
กลัว ตอนนี้ศีรษะของเขานอนหนุนตักเจ้าคนชั่วที่คิดเอาเงินฟาดซื้อเขา ส่วนตัว
พาดบนเบาะ ปลายเท้าอยู่บนตัวของคนที่คาดว่าน่าจะเป็นบอดี้การ์ด “สมัยนี้
ต�ำรวจไปท�ำอะไรกันหมด ลักพาตัวคนง่ายขนาดนี้เลยหรือไง” ยังไม่วายประชด
เหน็บแนมต่อ
“ฉันบอกแล้วว่ามีธุระ ถ้าพูดดี ๆ ไม่รู้เรื่อง ก็ต้องท�ำแบบนี้นั่นล่ะ” วิชาญ
ตอบอย่างเย็นชาพลางปรายสายตาดูเจ้าหนุม่ ทีม่ สี หี น้าไม่รรู้ อ้ นรูห้ นาว “ถ้าต�ำรวจ
มา ฉันก็จะบอกว่านี่เป็นเรื่องผัวเมีย แบบนี้ดีมั้ย”
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แหละ!

“ต�่ำช้าชะมัด”
“อยากด่าก็เชิญ” ช่วยไม่ได้หากพูดกันดี ๆ แล้วไม่ฟัง ก็ต้องท�ำแบบนี้นี่

ส่วนที่ว่าจะชั่วช้าแค่ไหน จบเรื่องนี้แล้วค่อยว่ากัน!
ด้วยประการฉะนี้ รถของวิชาญจึงขับมาจอดยังหน้าโรงแรมหรูแห่งหนึ่ง
วิชาญจ่ายเงินก้อนโตปิดปาก และสั่งให้บอดี้การ์ดคุมตัวชาวินท์เข้าไปไว้ในห้อง
ส่วนตัวของเขาชั้นบนสุด ในที่สุดหลังจากผ่านมาหนึ่งสัปดาห์เขาก็ได้เผชิญหน้า
กับคนที่อยากเจอจริง ๆ เสียที
ชาวินท์เป็นเด็กหนุ่มประหลาด เป็นคนอื่นถูกจับมาแล้วยัดเข้าห้องกับ
ผู้ชายที่ไม่ได้รู้จักมักจี่ด้วยแบบนี้ก็ต้องมีอาการตกอกตกใจกันบ้าง แต่นี่เขายัง
นั่งลงบนเตียงเอามือเท้าคางปรายสายตามองอย่างหยั่งเชิง แม้จะประหลาด
ใจ แต่วชิ าญยังคงตีความไปว่านีเ่ ป็นเพียงความเชีย่ วชาญของเด็กขายตัวเท่านัน้
“ว่าไง อยากคุยอะไร บอกก่อนนะว่าไอ้ที่ซื้อทั้งร้านทั้งตัวน่ะ ผมไม่ขาย
นะ” ว่าพลางหัวเราะเบา ๆ ทีจริงทีเล่น แต่ฝ่ายตรงข้ามกลับยิ่งมองเหยียด แล้ว
คิดด่าในใจว่าช่างเป็นเด็กกร้านโลกไม่น่ารักเอาเสียเลย เทียบกันแล้วเจ้าพวก
ดาราวัยรุ่นที่มาเสนอตัวให้เขายังดูมีชั้นเชิงกว่า
“ฉันก็ไม่คิดอยากซื้อเด็กสกปรกอย่างเธอหรอก สบายใจได้” ชายหนุ่ม
มองอย่างหงุดหงิด ดวงตาของเจ้าเด็กบ้านีช่ า่ งให้ความรูส้ กึ ทีช่ วนตะขิดตะขวงใจ
สิ้นดี เหมือนกับดวงตาของแมว เจ้าแมวน้อยที่เลี้ยงยังไงก็ไม่มีวันเชื่อง “แต่เธอ
ต้องฟังเรื่องที่ฉันจะพูดให้จบ ส่วนหลังจากนั้นจะตัดสินใจยังไงก็ลองคิดดูให้
ดีละกัน”
“เป็นเรื่องที่ดีกับฉันงั้นหรือไง”
“ดีกว่ามากแน่ ๆ อย่างน้อยก็ไม่ต้องไปเร่ขายให้คนอื่นง่าย ๆ แล้วล่ะ”
ค�ำพูดของวิชาญในความรู้สึกของเจ้าตัวนี่เป็นเพียงค�ำพูดเหน็บแนมธรรมดา 
แต่ในความรู้สึกของผู้ฟัง มันท�ำให้ชาวินท์รู้สึกอยากสาดน�้ำลวกบะหมี่ใส่หน้า
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ไอ้ผชู้ ายชัว่ ร้ายนีเ่ สียจริง ตัง้ แต่เมือ่ คืนแล้ว ค�ำก็ดา่ สองค�ำก็ดา่ ช่างเป็นพวกหลง
ตัวเองแถมชอบกดคนอืน่ ให้ตำ�่ อีกด้วย คนประเภทนีช้ าวินท์ได้แต่มองเหยียดกลับ
รกโลกชะมัด!
แต่เรื่องที่ต้องฟังยังไงก็ต้องตัดใจฟัง ชาวินท์คิดเพียงว่ารีบ ๆ ฟังให้จบ
แล้วลาขาดจากคนประเภทนี้ดีที่สุด สุดท้ายวิชาญจึงเล่าเรื่องพินัยกรรมให้เด็ก
หนุ่มฟังคร่าว ๆ โดยละเรื่องที่ควรละเสีย เหลือเพียงว่าชาวินท์อาจเป็นทายาท
ของคุณปู่ใหญ่ของเขา ส่วนความขัดแย้งในตระกูลหรือการตายอย่างปริศนา
ของลูกชายปูล่ ว้ นตัดออกจนหมด ทว่าฝ่ายตรงข้ามพอฟังแล้วกลับมีสหี น้าเฉยชา
อย่างยิ่ง ประหนึ่งไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกับการที่ตนเองกลายเป็นหนูตกถังข้าวสาร
ทายาทหลายหมื่นล้าน
“จบแล้วสินะ ปล่อยผมกลับไปได้รึยัง” นั่นคือค�ำตอบ
“พูดถึงขนาดนีแ้ ล้วยังไม่เข้าใจรึไง ตัวเธออาจจะเป็นทายาทตระกูลเศรษฐี
เลยนะ” ตื่นเต้นหน่อยสิ! ตาลุกวาวอย่างคนโลภมาก กระเหี้ยนกระหือรืออยาก
ได้สมบัติหน่อยสิ!
อนิจจา จินตนาการของวิชาญคงไม่อาจเป็นจริง
“อืม งั้นให้เซ็นสละมรดกไว้กับใครดีล่ะ มีทนายความมั้ย” ค�ำพูดนั่นออก
จะน่าตกใจไปสักหน่อย “ถ้าคุณต้องการสมบัตพิ วกนัน้ ผมยกให้คณ
ุ ก็ได้นะ อ้อ ไม่
ได้สิ เห็นว่ามีพนิ ยั กรรมอีกฉบับนีน่ ะ” เด็กหนุม่ ตอบ ค�ำพูดเฉยชานัน่ ท�ำเอาวิชาญ
หงุดหงิดเป็นอย่างยิ่ง เขาหันไปจ้องหน้าเด็กที่ไม่น่าสบอารมณ์นี่ตรง ๆ ดวงตา
ชวนง่วงเหงาหาวนอนแถมใต้ตาด�ำคล�้ำนั่นดูน่าหมั่นไส้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ “ผม
กลับได้รึยัง”
ค�ำพูดสั้น ๆ นั่นท�ำเอาเส้นความอดทนของวิชาญขาดผึง ชายหนุ่มสาว
เท้าเข้าใกล้แล้วกระชากแขนของเด็กหนุ่มอย่างแรง นัยน์ตากร้าวจ้องดวงตา
เฉยชาราวกับปลาตายของเด็กหนุม่ อย่างหงุดหงิด ในสายตาของเขาชาวินท์กแ็ ค่
เด็กหนุ่มไม่รักดีคนหนึ่ง แม้รู้แก่ใจว่าเด็กคนนี้จากประวัติเป็นเด็กก�ำพร้าปากกัด
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ตีนถีบ ทัง้ เรียนทัง้ ท�ำงานเลีย้ งตัวเอง มองในมุมนีเ้ ขาก็เป็นเด็กเอาการเอางานคน
หนึ่ง แต่เรื่องข่าวลือที่เขาเป็นเด็กเสี่ยเลี้ยงนี่ยังไงก็มองข้ามไม่ได้!
“ถ้าได้เป็นทายาทปู่ เธอก็จะหลุดพ้นจากความยากจน ไม่ต้องล�ำบาก
อีก เรื่องแค่นี้ใช้สมองคิดไม่เป็นหรือไง” ชายหนุ่มเตือนอย่างอดทนอดกลั้น
“ไม่มอี ะไรง่ายขนาดนัน้ หรอก คุณปิดบังอะไรอยูร่ เึ ปล่า ไม่มใี ครบอกหรือ
ว่าถ้าจะโน้มน้าวคน พึงใช้ความจริงใจด้วยส่วนหนึ่งน่ะ” แสยะยิ้มเฉยชาและ
จ้องฝ่ายตรงข้ามอย่างปรามาส แอบกวาดดูหัวจดเท้า ต้องยอมรับว่าผู้ชายคน
นี้หน้าตาดีอย่างยิ่ง ทว่าต่อให้หนังหน้าดีแค่ไหนแต่นิสัยทรามเหยียดคนขนาด
นี้เขาขอผ่านดีกว่า “ปล่อยผมได้แล้ว คนมีงานมีการต้องท�ำนะ ไม่ได้จะว่างงาน
เป็นเศรษฐีบนหอคอยงาช้างแบบพวกคุณ!” เด็กหนุ่มพูดแล้วก็สะบัดแขนอย่าง
แรง ทว่าฝ่ายวิชาญกลับยิ่งโกรธจัด ท่าทีของชาวินท์เสมือนการราดน�้ำมันเข้า
กองไฟแท้ ๆ
“งานการที่ว่าน่ะ หมายถึงไปนอนกับคนอื่นกลางวันแสก ๆ หรือไง!”
“นี่คุณ!”
“ถ้าแค่นั้นฉันเองก็ให้ได้!” ไม่ว่าเปล่ากลับผลักเด็กหนุ่มล้มลงบนเตียง
ก่อนฉวยโอกาสขึน้ คร่อมร่าง ความโกรธทัง้ หมดทัง้ มวลสุมไฟในทีเดียวจนวิชาญ
หักห้ามใจตนเองไม่อยู่ รู้แต่ว่ากับเด็กก้าวร้าวอวดดีพรรค์นี้ไม่จ�ำเป็นต้องพูดจา
ดี ๆ ด้วยอีกแล้ว!
แต่ที่ไหนได้ชาวินท์ไม่มีวันปล่อยตัวเองเป็นหมูในอวย เด็กหนุ่มขึ้นเข่า
กระแทกใส่ช่องท้องของชายหนุ่มเฉียดจุดตายไปเล็กน้อยพลางกระโดดลงจาก
เตียง ส่วนวิชาญโกรธเลือดขึ้นหน้าหวังตะครุบอีกฝ่าย ทว่าตอนนั้นเองที่
โครก...
เอ๋?
สุดท้ายเหมือนต่างคนต่างได้ยินเสียงอะไรแปลก ๆ ครั้นวิชาญก้มมอง
กลับเห็นเด็กหนุ่มเจ้าปัญหาที่สีหน้าเจื่อนลงหลายส่วน
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“นี่เธอ...”
“หุ บ ปากน่ า !” ชาวิ น ท์ กั ด ฟั น กรอด พลางเอามื อ กุ ม ท้ อ ง ท่ า ทางดู
คลับคล้ายคนที่ก�ำลังปิดบังเรื่องน่าอาย เมื่อเป็นเช่นนี้วิชาญจึงได้แต่แสยะยิ้ม
ปรามาส
“หิวข้าวล่ะสิ”
“!” ค�ำพูดแทงใจด�ำนั่นช่างน่าอายสุด ๆ จนชาวินท์ก้มหน้างุด ก็ตั้งแต่
หัวค�ำ่ เมือ่ คืนยันเช้าวันนีเ้ ขายังไม่มอี ะไรตกถึงท้องเลยสักนิด กะว่าจะมาหาอะไร
กินที่มหาวิทยาลัยก็ดันถูกลากขึ้นรถอีก นี่มันซวยซ�้ำซวยซ้อนเหลือเกิน หิวจน
อารมณ์เสีย หิวจนหงุดหงิด หิวจนตาลายแล้วนะ!
ทว่าท่าทีทขี่ ดั เขินเพราะหิวข้าวนัน่ กลับเป็นผลดีไม่นอ้ ย วิชาญเองก็พลัน
ได้สติ ทีแ่ ท้นเี่ ลยเวลาเทีย่ งมาพักใหญ่แล้ว อารมณ์หงุดหงิดพาลพาโลของทัง้ เขา
กับเด็กนีห่ รือว่า...เพราะต่างคนต่างหิวงัน้ เหรอ? ว่าแล้วก็ตดั สินใจลากชาวินท์ลง
ไปที่ห้องอาหารข้างล่างทันที
หากอุปนิสัยของเด็กหนุ่มจัดว่าดิบนัก ท่าทีการกินยิ่งจัดว่าเข้าขั้นแย่
ชาวินท์กนิ ข้าวมูมมามมาก แม้ไม่ถงึ กับเลอะเทอะ แต่ถอื ว่าสอบตกส�ำหรับชนชัน้
ผู้ดี ยิ่งอาหารที่กินยิ่งเลือกแต่อาหารจ�ำพวกเนื้อ ส่วนผักหรือผลไม้ไม่แตะเลย
สักนิด
“กินไม่ครบห้าหมู่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กินช้า ๆ ก็ได้เดี๋ยวติดคอ”
วิชาญวิจารณ์
“กินแต่ผักไม่มีแรง ผมต้องท�ำงานนะ!” ชาวินท์ตอบ เขากินแบบนี้มา
นานใช่จะมาเปลี่ยนได้เพราะใครมาพูด “อ้อ ขายบะหมี่นะ ไม่ได้ขายตัว!” ย�้ำให้
ชัดเจนอีกครัง้ เพราะดูเหมือนผูช้ ายไร้ยางอายตรงหน้าจะไปได้ขา่ วผิด ๆ มาจาก
ทีอ่ น่ื แม้เขาไม่สนใจนัก แต่หากเลีย่ งได้กอ็ ยากเลีย่ ง ไม่มใี ครปลืม้ นักหรอกทีม่ คี น
ตราหน้าว่าเป็นเด็กขายน่ะ!
คนท�ำงานกลางคืนใช่ว่าจะหันหน้าเข้าซ่องหรืออาบอบนวดกันหมดเสีย
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หน่อย!

“เธอเปิดร้านเองรึ” นึกไม่ถงึ ว่ากลับเป็นวิชาญทีถ่ ามค�ำถามประนีประนอม
มากขึ้น เขาเองก็นึกสงสัยมาตั้งแต่เมื่อคืน แต่เพราะโกรธและโอกาสไม่ค่อย
อ�ำนวยจึงเพิ่งได้ถาม อันที่จริงเด็กหนุ่มอายุเท่านี้แต่เปิดร้านขายบะหมี่รถเข็น
เองก็จัดว่าเก่งมากแล้ว แถมจากที่เห็นเมื่อวานมีลูกมือเยอะเสียด้วย “เห็นบอก
ว่าเลิกเที่ยงคืน แล้วได้นอนกี่โมงน่ะ” พอได้ยินค�ำถามที่ค่อนข้างรื่นหู ชาวินท์ก็
เงยหน้ามองอย่างมีไมตรีกว่าเดิม
“เปิดหกโมงเย็นถึงเที่ยงคืน กว่าจะเก็บร้านเคลียร์เงินก็เกือบตีสาม”
“ตีสาม!” พอได้ยินแล้วก็ตกใจเล็กน้อย ถ้าท�ำงานเลิกดึกขนาดนั้นก็
สมควรที่จะไม่มีแรงไปเรียนช่วงเช้า มิน่าล่ะเขาถึงขาดเรียนวิชาเช้าบ่อย ๆ หรือ
ว่าที่ท�ำหน้าง่วง ใต้ตาคล�้ำขนาดนี้เพราะอดนอนจริง ๆ “เธอก็เลยเข้าเรียนแค่
ตอนบ่าย”
“ไม่หรอก ตอนเช้าผมก็ต้องตื่นแล้ว ยังมีธุระอย่างอื่นอีก ไม่นอนกินบ้าน
กินเมืองหรอกน่า” ชาวินท์หวั เราะเบา ๆ พลางวางช้อนลูบพุง ถือว่ามือ้ นีอ้ มิ่ อร่อย
ไม่เลวเลย แต่ถ้าให้ดีขอเป็นข้าวสวยร้อน ๆ ย่อมดีกว่าสเต๊กเลี่ยน ๆ นี่ แต่นาน
ครั้งได้กินทีก็ไม่เสียหาย
“ยังมีอีก? ธุระอะไร?” วิชาญยกคิ้วอย่างนึกฉงน ดูเหมือนจะมีความลับ
ปิดบังอยู่อีกสินะ แต่หากเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่า เจ้าเด็กนี่ดูจะมีดีกว่าที่
คิด “วัน ๆ ท�ำอะไรบ้าง” สุดท้ายเขาก็ถามออกไป แต่นกึ ไม่ถงึ ว่าค�ำถามนีจ้ ะท�ำให้
เด็กหนุ่มเลิกคิ้ว ริมฝีปากสวยนั่นยกยิ้มมีเลศนัย
“นีพ่ ชี่ าย เราสนิทกันจนสามารถพูดเรือ่ งส่วนตัวกันได้ขนาดนัน้ เลยรึ” ช่าง
เป็นค�ำถามง่าย ๆ ทีท่ ำ� เอาวิชาญยกยิม้ เขานึกสนุกกับการคุยกับเด็กนีข่ นึ้ มาเล็ก
น้อย อย่างน้อยเรื่องวาจาที่คมกริบนี่ก็จัดว่าใช้ได้อยู่ ไม่ใช่แค่นั้น จะว่าไป ตั้งแต่
คุยกันมา ถึงจะร้ายกาจแค่ไหน แต่เจ้าเด็กนี่ก็พูดจาสุภาพมาก ไม่มีหมาแมวตัว
ตะเข้วิ่งยั้วเยี้ยออกมาจากปากสักตัว มารยาทสังคมขั้นพื้นฐานก็จัดว่าผ่านอยู่
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“หากเธอเป็นหลานของปู่ใหญ่ เราก็เป็นญาติกัน ท�ำไมฉันจะถามไม่ได้
เล่า อีกอย่างบะหมี่ของเธอก็อร่อยดี วันนี้ฉันก็ว่าจะไปกินอีก” ประโยคนี้หากว่า
เป็นค�ำพูดจีบสาวก็จัดว่าน่าประทับใจยิ่ง แต่ส�ำหรับชาวินท์เขากลับยังคงยกยิ้ม
ดูเหมือนพี่ชายท่านนี้จะมีอะไรน่าสนใจกว่าที่คิด หรือนี่คือวิชาตีเนียนของพวก
ผู้ดีกันนะ
“งัน้ จะไปส่งผมทีบ่ า้ นหน่อยมัย้ ” แน่นอน ถ้าเนียนมาก็ควรจะเนียนแถไป
ด้วยกัน สร้างมิตรย่อมดีกว่าหาศัตรูเข้าบ้าน
“?”
“ว่าไงพี่ชาย พาผมมาที่ไหนก็ไม่รู้กลับบ้านไม่ถูกแล้ว ไปส่งหน่อยสิ แล้ว
จะเลีย้ งบะหมีเ่ กีย๊ วนะ” ชาวินท์ยกยิม้ ยักคิว้ หลิว่ ตา เอามือวางเท้าคางส่งสายตา
อย่างออดอ้อน นีย่ อ่ มเป็นการส่งสัญญาณกลาย ๆ ว่าเขายอมถอยให้วชิ าญแล้ว
ก้าวหนึง่ หากพีช่ ายท่านนีค้ ดิ ว่าเขาเป็นทายาทเศรษฐีอะไรนัน่ เขาก็จะเปิดโอกาส
ให้คิด เพียงแต่ว่าเขาย่อมไม่คิดว่านี่คือเรื่องจริง
ในชีวิตคนมีเรื่องที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ เพียงแต่ชาวินท์ไม่เชื่อใน
ความเป็นไปได้ที่เกิดจากเหตุบังเอิญแบบนั้น ส่วนวิชาญ เขาย่อมไม่มีวันปฏิเสธ
การให้ท่า? ไม่สิ การเปิดโอกาสคบหา! นี้อย่างแน่นอน สุดท้ายวิชาญจึงพาตัว
ชาวินท์เดินออกมาขึ้นรถหน้าโรงแรม รับกุญแจรถจากคนขับมาขับเองแถมยัง
บอกว่าจะไปกับชาวินท์เพียงล�ำพังกันสองคน ท่าทีที่ปฏิบัติต่อกันญาติดีขึ้น
หลายส่วน
คราวนี้ชาวินท์พาเขากลับไปยังหมู่บ้านจัดสรร บ้านหลังเดิมที่คิดว่าร้าง
อันทีจ่ ริงก็รา้ งจริง ๆ นัน่ ล่ะ บ้านของชาวินท์เป็นบ้านอีกหลังทีเ่ ยือ้ งไปหน่อย ห้อง
แถวสองชัน้ ทีภ่ ายในบ้านโล่งเตียนอย่างยิง่ ในบ้านมีเพียงโซฟาตัวใหญ่ปปุ ะหนึง่
ตัว และโต๊ะเตี้ย ๆ อีกหนึ่งตัว
“คุณนั่งนั่นนะ เดี๋ยวผมจะเอาน�้ำมาให้” เด็กหนุ่มบอกพร้อมเชื้อเชิญ
แขก ส่วนตัวเขารินน�้ำให้ตามมารยาท
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ตอนนี้เป็นเวลาเกือบบ่ายสามโมงครึ่งแล้ว เสียงกริ่งหน้าบ้านดังขึ้น แต่
วิชาญเห็นชาวินท์ยงั ง่วนอยูใ่ นครัวจึงถือวิสาสะเปิดประตูออกไปดูหน้าบ้านเสียเอง
ตรงหน้าเขาเป็นเด็กหนุ่มผอมแกร็นสองคน ในอ้อมแขนนั่นมีเด็กชาย
ตัวจ้อยสวมหมวกสีแดงกับเครื่องแบบนักเรียนอนุบาล เด็กชายตัวจ้อยแก้มแดง
มองหน้าเขาแล้วก็เอียงคอ ส่วนพวกเด็กหนุม่ นัน้ หน้าคุน้ มาก พอวิชาญมองดี ๆ ก็
จ�ำได้ นี่มันเจ้าหนุ่มขี้ยาสองคนที่เขาเจอที่ร้านบะหมี่เมื่อคืนนี่นา!
“เอ๋! กลับมาเร็วจัง!” เสียงชาวินท์ดงั มาจากข้างหลัง แต่นนั่ ไม่ได้นา่ ตกใจ
เท่ากับเจ้าหนูน้อยตรงหน้าที่ส่งเสียงเรียกดังขึ้นทันที
“คุณพ่อ!”
“ฮะ!” วินาทีนั้นเด็กน้อยวิ่งผ่านหน้าวิชาญโผเข้าหาในอ้อมกอดของเด็ก
หนุม่ ท่าทีแสนอ่อนโยนนัน่ มันอะไรกัน เจ้าเด็กสุดหยิง่ ผยองนิสยั เสียกลับอุม้ เด็ก
น้อยเต็มสองมือ ใบหน้าทีเ่ หมือนไปล้างคราบไคลมาแล้วหอมฟัดข้างแก้มเจ้าหนู
อย่างเอ็นดูยิ่ง “นั่นลูกใคร” อดไม่ได้ที่จะถามไปแบบนั้น
“ก็ต้องลูกผมสิ!”
วิชาญได้ยนิ แล้วยังแทบเป็นลม นอกจากเป็นเด็กขายตัวนิสยั เสียแล้ว ยัง
แอบมีลูกตั้งแต่ตัวเท่าลูกหมาอีกรึ นี่มันจะเหลือขอเกินไปแล้ว!
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ตอนที่ 3
คุณพ่อลูกติดพร้อมสมุนบริวาร

ชาวินท์อุ้มลูกน้อยของตัวเองแนบอกหอมฟัดอย่างคิดถึง เมื่อเช้าเขาตื่น
สายไปหน่อยเลยไม่มเี วลาหอมเจ้าตัวน้อยฟอดใหญ่ ๆ ก่อนส่งไปโรงเรียน ตอนนี้
พอลูกกลับมาก็เลยอดใจไม่อยู่ หารู้ไม่ว่ารอยยิ้มของตนเองท�ำเอาวิชาญที่มอง
สังเกตการณ์นึกประหลาดใจสุด ๆ ด้วยอคติส่วนตัวเขาเชื่อว่าพวกเด็กที่มีลูก
ก่อนวัยอันควรจะต้องรังเกียจเดียดฉันท์ลูกเล็ก เป็นพวกไข่แล้วทิ้งไม่มีความรับ
ผิดชอบ ทั้งยากจนทั้งดักดาน ไอ้ค�ำพูดว่าคุณแม่วัยใสอะไรนั่นมันก็แค่ข้อแก้ตัว
ของเด็กทีพ่ ลาดท่าไม่ทนั ป้องกันเท่านัน้ แต่เหมือนว่าเจ้าเด็กนีไ่ ม่ใช่แบบนัน้ แม้วา่
ตอนนีย้ งั คงมีอคติอยูเ่ ต็มอก แต่กต็ อ้ งยอมรับว่าบรรยากาศอ่อนโยนนีเ่ ป็นของจริง
“นีล่ กู เธองัน้ รึ” ช่างเป็นค�ำถามทีถ่ ามยากเหลือหลาย เพียงแต่วา่ คนตอบ
กลับตอบรับง่าย ๆ
“ไม่ใช่ลูกผมแล้วลูกใครกันเล่า ชีวัน นี่ เอ่อ ว่าแต่คุณชื่ออะไรนะ!”
ยามนัน้ ทีค่ นรอบตัวโดนแจกจุดกันถ้วนหน้า หลังจากอยูด่ ว้ ยกันมาเกือบ
ทัง้ วันในทีส่ ดุ ชาวินท์กร็ จู้ นได้วา่ ตัวเองลืมอะไรไป ทีแ่ ท้ลมื ถามชือ่ พีช่ ายคนนีน้ เี่ อง!
“วิชาญ สวัสดี...ชีวันสินะ” วิชาญเองแสร้งไม่ถือสาแล้วก็กลับไปมองเจ้า
ตัวน้อย “อายุเท่าไหร่นี่”
“ปีนี้ย่างห้าขวบ ตัวหนักแล้ว”
“ห้าขวบ...” นับถอยหลัง แสดงว่าเด็กนี่แอบไปไข่ท้ิงไว้ตั้งแต่อายุสิบห้า
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สิบหก! แม้จะรู้สึกปวดหัวตุบ ๆ แต่พอเห็นเด็กหนุ่มตรงหน้าที่ท�ำหน้าไม่รู้ร้อน
รู้หนาวแล้วก็รู้สึกปลง “แม่เด็กล่ะ”
“ตายไปแล้ว” ชาวินท์ตอบอย่างง่าย ๆ ไม่คิดมากพลางกวักมือเรียกเจ้า
หนุ่มสองคนนั่นเข้ามา “ไปห่อเกี๊ยวซะ เมื่อเช้าฉันไปแม็คโครซื้อวัตถุดิบวันนี้มา
แล้ว หมูกผ็ สมให้แล้วด้วยอยูใ่ นตูเ้ ย็น โทร.เรียกคนอืน่ มาด้วย สายป่านนีแ้ ล้ว อย่า
ให้ฉันจับได้ว่าขี้เกียจกันเชียว!”
“ครับ เฮีย!!” สองคนนัน่ รีบขานรับแข็งขันท�ำเอาวิชาญพลอยมองตามสอง
คนที่วิ่งเข้าบ้านอย่างกุลีกุจอ ท่าทางหวาดกลัวเกรงอกเกรงใจเจ้าหนุ่มชาวินท์
อย่างชัดเจน
สุดท้ายชาวินท์กวักมือเรียกวิชาญเข้าบ้าน ชายหนุม่ แอบมองไปในครัวก็
เห็นเด็กพวกนัน้ ช่วยกันขนวัตถุดบิ ออกมาจากตูแ้ ช่แข็ง ไม่ใช่ตเู้ ย็นธรรมดา แต่เป็น
ตูเ้ ย็นแช่แข็งอย่างดี ในครัวมีวตั ถุดบิ มากมายกองกันอยู่ นัน่ แสดงว่าเด็กพวกนีค้ ง
เป็นลูกมือของเจ้าหนุ่มนี่ น่าประหลาดอย่างยิ่ง เด็กหนุ่มอายุเท่านี้แถมดูสะอาด
สะอ้านเป็นเด็กเรียน แต่กลับสามารถสัง่ เจ้าเด็กท่าทางขีย้ าพวกนีท้ ำ� งานได้ แถม
เมื่อกี้เจ้าเด็กสองคนนั่นเรียกชาวินท์ว่าอะไรนะ เฮีย? เรียกเฮียเลยเหรอ?
เมื่อคิดไม่ตกวิชาญก็เดินตามสองพ่อลูกขึ้นข้างบนไป ที่ชั้นสองชาวินท์
เหมือนจะก�ำลังง่วนกับการจับเจ้าตัวเล็กอาบน�้ำ
“เด็กอาบน�้ำเร็วขนาดนี้เลยเหรอ” ปกติก็ไม่น่าจะอาบกันไวขนาดนั้น
“เดี๋ยวผมต้องออกไปเปิดร้าน ไม่อยากให้เจ้าเด็กพวกนั้นมาอาบให้ลูก
หรอก นี่ลูกผมนะ” ชาวินท์ว่าพลางถอดเสื้อผ้าเจ้าหนูน้อยจูงเข้าไปอาบน�้ำ แต่
เปิดประตูไว้เพื่อตะโกนคุยกับวิชาญ ฝ่ายชายหนุ่มก็ถือวิสาสะนั่งลงที่โซฟาหน้า
ห้องน�้ำกวาดสายตาดูห้องบนชั้นสอง ไม่มีอะไรเลย ก็แค่ห้องอีกห้องที่ดูแล้ว
น่าจะเป็นห้องนอนเปิดประตูอ้าซ่าทิ้งไว้ ไม่มีเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องประดับอะไร
จะมีกแ็ ต่กองหนังสือมากมายทีส่ งู ท่วมหัว อดไม่ได้ทจี่ ะชะเง้อคอมอง อย่างทีค่ ดิ
หนังสือกฎหมายมากมายกองปนกับหนังสืออ่านเล่นของเด็กอนุบาล ดูแล้วน่าจะ
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อยู่ด้วยกันแค่สองคนจริง ๆ
เดีย๋ วนะ? หากเจ้าเด็กนีข่ ายตัวจริง แสดงว่าคงไม่พาคูน่ อนมานอนทีบ่ า้ น
นี้แน่ ๆ ยังไงก็ไม่น่าพาผู้ชายแปลกหน้ามาเห็นลูกชายตัวเอง การโกหกว่าเป็น
เด็กหนุ่มเวอร์จิ้น น่าจะโก่งราคาได้มากกว่าแน่นอน ยิ่งดูจากกิจวัตรประจ�ำวัน
ยากมากทีช่ าวินท์จะไปท�ำเรือ่ งอย่างว่า แท้ทจี่ ริงนีค่ วรเป็นพ่อหม้ายลูกติดสูช้ วี ติ
อย่างสุจริตชนถึงจะถูก
แล้วเจ้าเด็กขีย้ าพวกนัน้ ล่ะไปไงมาไงถึงได้มาเป็นลูกมือของชาวินท์ เรือ่ ง
ที่เกี่ยวกับเจ้าเด็กนี่ดูเหมือนจะมีเงื่อนง�ำหลายเรื่องอยู่
ในตอนทีก่ ำ� ลังคิดเพลิน ๆ ชาวินท์กพ็ าเจ้าตัวเล็กออกมาจากห้องน�ำ้ เขา
พาชีวันไปแต่งตัวประแป้ง แล้วกวักมือเรียกวิชาญ ชายหนุ่มไม่แน่ใจว่าควรเดิน
เข้าไปในห้องนอนไหม แต่พอเห็นอีกฝ่ายไม่ถือสาเขาก็ไม่เกรงใจ ในห้องนอน
ที่เอาเข้าจริงก็มีแค่เตียงใหญ่กับตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้ง โล่งโจ้งปราศจาก
เฟอร์นเิ จอร์ฟมุ่ เฟือย แม้จะมีเงินพอซือ้ ห้องแถวเก่า ๆ สักห้อง แต่เอาเข้าจริงเด็ก
หนุ่มคนนี้คงยังไม่ร่�ำรวยพอจะซื้ออะไรตกแต่งบ้าน ด้วยความใจป๋า ชั่ววูบหนึ่ง
วิชาญนึกอยากพาสองคนพ่อลูกนี่ไปหาซื้อข้าวของเพิ่มจริง ๆ
“มองอะไร ก�ำลังคิดว่าผมเก็บผู้ชายไว้ตรงไหนงั้นเหรอ” ชาวินท์หัวเราะ
อย่างไม่ถือสา แต่กลับถูกวิชาญส่งสายตาดุ ๆ มาปราม
“พูดอะไรต่อหน้าเด็กน่ะ ช่างไม่รู้กาลเทศะจริง ๆ” ว่าพลางถือโอกาสนั่ง
ลงกับพื้นแล้วกวักมือเรียกชีวัน เด็กน้อยเหมือนไม่แน่ใจว่าควรเดินเข้ามาหาคน
แปลกหน้าหรือไม่ แต่พอเห็นคุณพ่อพยักหน้า เด็กน้อยแก้มแดง ๆ ก็ยอมเดิน
ไปหาวิชาญอย่างว่าง่าย “เด็กดี เรียนเก่งมั้ยเราน่ะ” ลูบเส้นผมและมองใบหน้า
กลม ๆ ป้อม ๆ น่ารักน่าชัง
“ที่หนึ่ง!” เจ้าหนูชูนิ้วเพื่อจะบอกว่าเขาเก่งมาก แต่วิชาญกลับหัวเราะ
ส่วนชาวินท์ส่ายหน้า
“เจ้าเด็กนี่ขี้อวดน่ะ อย่าใส่ใจเลย” ชาวินท์เขยิบเข้ามาใกล้พลางลูบหัว
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ลูกน้อย “คุณลุงเขาหัวเราะเราแล้วแน่ะ” ว่าพลางชี้ไปที่หน้าของคุณลุงคนที่
ว่า ส่วนเด็กน้อยเอียงคอมองอย่างงุนงง
“หัวเราะเพราะเอ็นดูต่างหาก อย่าท�ำให้เด็กไขว้เขวสิ!” วิชาญเตือน แต่
ชาวินท์กลับยักไหล่ไม่รู้ไม่ชี้ด้วยอีกคน
เวลาผ่านไปช้า ๆ ในขณะที่วิชาญรู้สึกประหลาดใจกับตนเองมาก จากที่
คิดจะมาหาเรื่องอีกฝ่ายลากพากลับไปใส่ตะกร้าล้างน�้ำ แต่ตอนนี้เขากลับเป็น
ฝ่ายที่ถูกลาก ท�ำไมเขาถึงมานั่งอยู่ตรงนี้ได้นะ
แค่คิดจะมาตามหาทายาทของปู่ใหญ่ แต่ดันตกกระไดพลอยโจนตาม
เจ้าเด็กเหลือขอนี่มา แล้วตอนนี้ก็เข้ามาถึงในบ้านก�ำลังพูดคุยสัพเพเหระกับเจ้า
เด็กนี่และลูกของมัน นี่เขาต้องบ้าไปแล้วแน่ ๆ บางทีน�้ำซุปบะหมี่เมื่อคืนอาจ
ท�ำให้เขาสับสน
ชาวินท์อ่านหนังสือนิทานกับตรวจดูการบ้านจากที่โรงเรียนของลูกพัก
ใหญ่ เมื่อเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วก็พาวิชาญกับชีวันลงไปชั้นล่างซึ่งเป็น
เวลาเกือบห้าโมงแล้ว ตอนนี้ข้างล่างมีเสียงดังอึกทึกไม่น้อย ในครัวกับในห้อง
รับแขกมีเด็กหนุ่มสาวหลายคนมาช่วยกันเตรียมของและห่อเกี๊ยว ท่าทางแต่ละ
คนมีความช�ำนาญขะมักเขม้นมาก
“เฮีย! สวัสดี!” เด็กหนุ่มสาวเกือบเจ็ดแปดคนส่งเสียงเรียกชาวินท์พลาง
มองมายังวิชาญอย่างสงสัยใคร่รู้ “นั่นแฟนใหม่เฮียเหรอ!”
พรวด!!!
วิชาญทีก่ ำ� ลังดืม่ น�ำ้ เกือบพ่นน�ำ้ ใส่หน้าใครสักคน แต่ทางฝ่ายชาวินท์กลับ
หัวเราะร่วนกับท่าทีของเขา พ่อหนุ่มใจนักเลงตบหัวไอ้หนุ่มคนถามในทันทีเสียง
ดังป้าบ! ท�ำเอาคนที่เหลือผงะ
“อย่าปากพล่อยลามปามนัก เดี๋ยวฉันก็เลาะฟันกรามพวกนายออกมา
ทอยเล่นแทนลูกเต๋าเสียเลยนี”่ ค�ำพูดน่ากลัวชวนขนหัวลุก แต่กลับพูดไปหัวเราะ
ไป จนเหล่าเด็ก ๆ ต่างมองหน้ากันเลิ่กลั่กก่อนจะรีบเฉไฉไปเรื่องอื่นทันที ท�ำเอา
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วิชาญยิ่งอึ้งหนัก สรุปว่าชาวินท์คิดจะท�ำอย่างปากว่ารึเปล่าน่ะ! “พี่ชาย มาช่วย
ห่อเกี๊ยวหน่อย ฉันจะสอนเอง!”
“อะ” วิชาญถึงกับอึง้ คิดให้เขาท�ำอะไรนะ ห่อเกีย๊ ว? ประธานบริษทั ยักษ์
ใหญ่อย่างเขาถูกสัง่ ให้หอ่ เกีย๊ ว! แต่ถา้ พูดไปแบบนัน้ จะถูกเลาะฟันกรามมาด้วย
อีกคนรึเปล่า?
แม้จะคิดนูน่ นีน่ นั่ แต่เมือ่ เห็นว่าขนาดเจ้าหนูชวี นั ยังวิง่ ไปช่วยในครัว หาก
เขาไม่ไปย่อมจะกลายเป็นแกะด�ำในทันที ไหน ๆ ก็อยากรูเ้ รือ่ งของเจ้าเด็กนีข่ นาด
นี้แล้วมันก็ควรต้องเนียนตามไปเรื่อย ๆ สิ คิดได้แบบนั้นแล้วก็ถลกแขนเสื้อเดิน
เข้าครัวไปทันที!
“พี่ ช าญ! นี่ มั น เกี๊ ย วทรงอะไรกั น น่ ะ !” ไอ้ ห นุ ่ ม ที่ เ รี ย กตั ว เองว่ า ไอ้ ย ะ
หัวเราะก๊ากเมือ่ เห็นเกีย๊ วประหลาดแหว่ง ๆ จะขาดมิขาดแหล่ของวิชาญ ก็อย่าง
ว่านั่นละเอาท่านประธานบริษัทมานั่งห่อเกี๊ยวก็ได้ผลอนาถแบบนี้ เขาเป็นสาย
กิน ไม่ใช่สายท�ำ!
“ไหนดูซิ อ้อ ยังห่อไม่ได้รูป ดูตามผมเดี๋ยวจะห่อให้ดู” ชาวินท์บอกพลาง
นั่งลงหยิบแผ่นเกี๊ยวมาวางบนจาน ตักหมูบดมาห่อไส้ ท่าทางห่อเกี๊ยวจับจีบ
คล่องแคล่วอย่างยิ่ง ท่วงท่าของชาวินท์นั้นดูปกติเป็นธรรมชาติ ทั้งขณะท�ำงาน
ก็หันไปสั่งงานกับลูกน้องให้เคี่ยวซุปบ้างล่ะ ให้หั่นหมูแดงบ้างล่ะ ดูคล่องแคล่ว
พึ่งพาได้เกินอายุ แม้วิชาญรู้แก่ใจว่าเด็กหนุ่มตรงหน้ามีข่าวเรื่องขายตัว ไม่น่า
ใช่คนมือสะอาด แต่พอมาเห็นเขาตัง้ อกตัง้ ใจท�ำงานขนาดนีก้ ร็ สู้ กึ ประทับใจลึก ๆ
เด็กคนนี้ท�ำงานพร้อมกับเรียนไปด้วย ซ�้ำยังเลี้ยงลูกน้อยอีก
หากไม่นบั ข้อเสียทีช่ วนจับใส่ตะกร้าล้างน�ำ้ แล้ว เด็กคนนีน้ บั ว่าเป็นวัยรุน่
ที่ไม่เลวเลย หากทายาทของปู่ใหญ่เป็นเด็กคนนี้จริง การจะฝึกให้เก่งกาจบางที
คงไม่ยากเลย แต่ว่านะ...
“ท�ำมานานแล้วหรือ ร้านนี้น่ะ” วิชาญถามขณะเดินออกมากับชาวินท์
พวกเด็ก ๆ ช่วยกันเข็นรถเข็นไปก่อนแล้ว ส่วนเขากับชาวินท์รอจนมีเด็กสาวคน
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หนึ่งมาเปลี่ยนช่วยดูแลชีวัน พวกเขาจึงเดินตามออกมาหน้าปากซอย
“อืม สามหรือสีป่ แี ล้วละมัง้ ” ชาวินท์ตอบ ค�ำตอบชวนให้นบั นิว้ ตาม ครัน้
พอวิชาญไล่ยอ้ นปีดกู น็ กึ อึง้ แสดงว่าเขาท�ำร้านนีม้ าตัง้ แต่เข้าเรียนมหาวิทยาลัย
พร้อมกับเลีย้ งลูกไปด้วย แล้วยังเรียนดีขนาดนัน้ นีม่ นั จะอึดเกินไปแล้ว! “เป็นราย
ได้ให้เจ้าพวกนั้นด้วย อย่างน้อยเจ้าพวกนั้นก็มีเงินรายวัน”
“เงินรายวัน...” พึมพ�ำกับตนเองแล้วก็นึกขึ้นได้ เด็กพวกนั้นที่ชาวินท์ว่า
ก็คือพวกวัยรุ่นท่าทางขี้ยากลุ่มใหญ่ดูสภาพแล้วก็ไม่ได้มีฐานะดีอะไร ซ�้ำยังดู
จนมาก น่ากังวลว่ามาจากครอบครัวไม่มีฐานะ แถมอาจพัวพันเรื่องไม่ดี การที่
ชาวินท์จ้างพวกนั้นมาท�ำงานอย่างน้อยก็ช่วยการันตีรายได้ “ไปหาพวกนั้นมา
จากไหนน่ะ”
“แนะน�ำต่อ ๆ กันมาน่ะ” วิธีการตอบแบบนี้ก็เหมือนการเลี่ยงที่จะพูด
ความจริงแล้ว “พวกนั้นมีประวัติ ถ้าไม่จ้างก็ไม่มีใครจ้างแล้ว”
“ร้านอื่น?”
“หึ” หัวเราะเบา ๆ แล้วก็หันไปมองวิชาญอย่างข�ำ ๆ ในสายตาของเขา
ท่านประธานคนนี้แม้เป็นผู้ใหญ่แต่ก็มีมุมมองที่อ่อนต่อโลก “ฝ่ายบุคคลบริษัท
คุณจะจ้างเด็กไม่มีวุฒิ หรือเด็กเคยมีประวัติอาชญากรรมมั้ยล่ะ”
“...”
“นีค่ อื สังคมแบบนัน้ แหละ” ชาวินท์ตอบพลางยิม้ น้อย ๆ แล้วก็พากันเดิน
ต่อไป
บรรยากาศยามเย็นของหมู่บ้านจัดสรรที่มีผู้คนพลุกพล่าน เสียงบีบแตร
หน้าถนนดังลั่น มอเตอร์ไซค์รับจ้างขับกันขวักไขว่ ดูสับสนวุ่นวายเกินกว่าจะ
ท�ำความเข้าใจส�ำหรับเศรษฐีใหญ่ แต่ส�ำหรับวิชาญสิ่งที่ยากแก่การท�ำความ
เข้าใจจริง ๆ กลับไม่ใช่เรื่องราวรอบตัวเสียแล้ว แต่เป็นเด็กคนนี้ ชาวินท์ดูเป็นสิ่ง
ผิดปกติที่สุด ทั้งที่เป็นแค่เด็กเหลือขอคนหนึ่งแท้ ๆ แต่กลับท�ำอะไรได้มากมาย
จนเขารู้สึกอับอายในใจลึก ๆ ยิ่งเอาเด็กคนนี้ไปเทียบกับพวกทายาทของปู่ใหญ่
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คนอื่น เขากลับรู้สึกอายแทนคนพวกนั้น ระหว่างที่วิ่งวุ่นยื้อแย่งมรดก ทางฝ่าย
เด็กอีกคนกลับปากกัดตีนถีบต่อสู้อย่างเต็มที่
คืนนั้นวิชาญได้ประสบการณ์แปลกใหม่สุด ๆ ในชีวิต เขามาเป็นลูกมือ
ชาวินท์ที่ยามนี้ลวกบะหมี่ลวกเกี๊ยวท�ำงานจนเหงื่อไหลไคลย้อย แต่ใบหน้ากลับ
ยิม้ แย้มมีความสุข ท�ำงานไปโวยวายสัง่ ลูกน้องบ้าง ผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ บ้าง ดู
มีชีวิตชีวาอย่างมาก ส่วนวิชาญแม้ช่วยได้แค่เสิร์ฟน�้ำแต่เขาก็พอใจอย่างยิ่ง เขา
รู้สึกเหมือนตัวเองเข้าใกล้เด็กคนนี้ได้มากขึ้น และนึกภูมิใจแทนปู่ของเขาด้วย
หากปู่ยังมีชีวิตอยู่แล้วได้มาเห็นหลานชายแข็งแกร่งขนาดนี้คงดีใจมากทีเดียว
“เหนื่อยมั้ย” ส่งผ้าชุบน�้ำให้เด็กหนุ่มที่ลวกบะหมี่จนมือพองมาตั้งแต่
หัวค�ำ่ จนตอนนีใ้ กล้เทีย่ งคืนคนก็ซาแล้ว พวกเด็กในร้านก็เริม่ ทยอยเก็บข้าวของ
“อึดมากนะเธอนี่ ยืนจนขาแข็งแล้วมั้ง”
“อยากได้เงินก็ตอ้ งอดทน คนต้องกินต้องใช้” ชาวินท์หวั เราะเสียงใสอย่าง
ไม่มีเหนื่อยสักนิด ความอ่อนแอสักเล็กน้อยก็ไม่แสดงออกให้เห็น “คุณเถอะ นี่ก็
อึดไม่เบานะ นึกว่าจะหนีกลับไปแล้วซะอีก”
“เสียมารยาท ฉันเองก็ท�ำงานที่ต้องใช้ความพยายามเหมือนกันนะ!”
คนโตกว่าหัวเราะเบา ๆ และส่งยิ้มให้อย่างเอ็นดู ยามนั้นชายหนุ่มอดไม่ได้ที่จะ
ใช้ผ้าช่วยเช็ดเม็ดเหงื่อบนใบหน้าของอีกฝ่าย
ดวงตาประสานดวงตา วิชาญพลันได้เห็นใบหน้าของเด็กหนุ่มเต็ม ๆ
ดวงตาสวยมาก แพขนตายาว ดวงตาด�ำขลับสุกสว่างและเต็มไปด้วยความหวัง
อันรุ่งโรจน์ ให้ตายเถอะ เขาคิดว่านี่เป็นดวงตาที่สวยที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมา
ในชีวิต
ทว่าในตอนนั้นเองที่พวกเขาต่างคนต่างผงะ เสียงโวยวายดังมาจากข้าง
หน้าถนน พร้อมกับรถบีเอ็มดับเบิลยูคนั หรูทมี่ าจอดเทียบตรงข้างรถเข็น ยามนัน้
ที่ชายร่างสูงหน้าตาคมคายแต่ดูเลวร้ายยิ่งก้าวออกมา วิชาญพลันตระหนก
ไอ้หมอนี่ก็คือญาติของเขา หนึ่งในทายาทของปู่ใหญ่!
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“โอ้ เจอพี่ชายโดยบังเอิญสินะ ไอ้ผมก็นึกว่าตัวเองไวแล้ว แต่คุณนี่ไว
กว่าอีก แป๊บเดียวก็วิ่งมาหาตัวแสดงแทนเป็นหลานชายตัวน้อยไปเรียบร้อย
แล้ว” หมอนีค่ อื กิตติ หนึง่ ในหลานของปู่ นิสยั ไม่ตอ้ งพูดถึง แค่ได้ยนิ ทีห่ มอนีพ่ ดู
ก็เห็นไปถึงไส้ติ่งแล้วไม่ใช่เหรอ!
“ระวังค�ำพูดหน่อย คนที่นี่ไม่มีใครรู้เรื่องที่นายก�ำลังพูดหรอก” วิชาญ
เตือนเขา แต่เจ้าเศรษฐีไฮโซนัน่ กลับเดินอาดเข้ามาก่อนจะกวาดสายตาดูชาวินท์
หัวจดเท้า หนุ่มน้อยนัยน์ตาแมวโศกซึ้งดูมีเสน่ห์อย่างยิ่ง แม้ไม่สวยน่ารักแบบ
สาวน้อย แต่ผิวพรรณขาว ๆ กับดวงหน้าง่วงซึมนี่กลับน่ามองมาก ท่าทางเป็น
ธรรมชาติไม่มีจริตจะก้าน ทั้งที่หน้าตาธรรมดาแท้ ๆ แต่กลับยั่วเย้าได้ยิ่งกว่า
วิชาญรีบก้าวไปบังเด็กหนุ่มไว้ แต่เหมือนจะสายไปเพราะเมื่อกิตติเห็นชาวินท์ก็
ถูกใจตั้งแต่แรกเห็น นี่มันเนื้องาม ๆ แสนอร่อยชัด ๆ
“หนุม่ น้อย ได้ขา่ วว่าเธอเองก็รบั งานเด็ด ๆ หลายงานนีน่ า มากับฉันดีกว่า
มั้ย รับรองว่าให้ค่าจ้างดีกว่าพี่ชายคนนั้นแน่ ฉันไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกับเธอหรอก
นะ แต่ว่าทางฉันน่ะพร้อมจะจ่ายสดเลยนะ” ไม่ว่าเปล่ายังตบมือเรียกผู้ติดตาม
ให้เดินเข้ามา ราวกับฉากในหนังจีน เมื่ออีกฝ่ายเปิดกระเป๋าก็เห็นเงินเป็นฟ่อน
วางเรียงราย ท่ามกลางสายตาเหล่าเด็ก ๆ ลิ่วล้อของชาวินท์
หลายคนเริ่มซุบซิบว่าลูกพี่ของพวกเขาช่างเจ๋งนัก เมื่อวานมีหนุ่มหล่อ
เลิศมาขอซื้อ ส่วนวันนี้มีเสี่ยกระเป๋าหนักมาอวดเงินสดเป็นฟ่อน! ลูกพี่จะเลือก
ใครน่ะ!
นึกไม่ถึงว่ากลับเป็นชาวินท์ที่มองคนตรงหน้าด้วยสายตาปลาตาย คน
พวกนี้ในสายตาของเขาช่างบ้าบอนัก คิดว่าเงินเป็นพระเจ้าซื้อได้ทุกอย่าง ช่าง
เสียชาติเกิดกันชะมัด!
“เก็บเงินของคุณไปเถอะ ผมไม่สนใจหรอก” นัน่ คือค�ำตอบ “ผมรูเ้ รือ่ งหมด
แล้ว แต่ผมไม่สนใจเรื่องทรัพย์สมบัติของพวกคุณหรอก กลับไปซะ” ว่าแล้วก็หัน
หลังไม่คิดสนใจกิตติอีก แต่กิตติในวันนี้ก็เหมือนวิชาญที่เมื่อวานเขาไม่อาจถอย
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ได้ หากพลาดวันนีแ้ ล้ว ถ้าจับเจ้าเด็กนีไ่ ม่ได้ ทรัพย์สมบัตทิ งั้ หมดของตระกูลมิถกู
วิชาญแย่งเอาไปหมดเหรอ! แม้ไม่รู้ว่านี่เป็นทายาทตัวจริงหรือเปล่า แต่ในเมื่อ
วิชาญยังเข้าหา เขาก็ไม่ควรปล่อยไป! และแม้ตอ่ ให้ไม่ใช่ แต่กล้าดียงั ไงมาแสดง
ท่าทีกระด้างกระเดื่องต่อหน้าเขา! ด้วยเหตุผลร้อยแปด ยังไงก็ต้องหยุดไว้!
“อย่าเล่นตัวนักสิ! ฉันรูห้ รอกน่าว่าแกน่ะขายตัว ก็แค่ซอื้ ขายระยะยาว จะ
เล่นตัวท�ำไมเล่า! แค่นอนถ่างขาแป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว!”
ตุ้บ!
เป็นหมัด หมัดของวิชาญที่ชกเข้ากลางเบ้าหน้าของกิตติจนเซ ในตอน
นั้นเองที่ชาวินท์มองไปยังชายหนุ่มอย่างนึกไม่ถึง ผู้ชายคนนี้ชกญาติของตัวเอง
เพื่อเขางั้นรึ?
“ค�ำพูดถ่อย ๆ แบบนัน้ เก็บไว้คนเดียวเถอะ!” วิชาญตะโกนอย่างไม่เข้าใจ
ตัวเอง ทัง้ ทีต่ วั เขาเมือ่ วานก็เป็นแบบนี้ แต่พอมาวันนีก้ ลับเห็นภาพสะท้อนตัวตน
ที่น่าขยะแขยงของตนเองชัดเจนจนนึกรังเกียจ ว่าแต่...ชกคนนี่เจ็บมือจังแฮะ
เอาเป็นว่าความนัยข้อหลังนี่อย่าได้สบถออกไปจะดีกว่า...โอ๊ย...เจ็บ
ทว่ามันไม่จบแค่นั้นเพราะพริบตานั้นเองที่เหล่าสมุนของชาวินท์เข้ามา
ห้อมล้อมกิตติ นี่มันเที่ยงคืนแล้ว แถวนี้กลายเป็นที่เปลี่ยวเงียบเชียบเหมาะแก่
การรุมกระทืบคนอย่างยิ่ง ชาวินท์มองเจ้าคนไร้มารยาทอย่างเยียบเย็น สมอง
ก�ำลังประมวลว่าจะจัดการกับเจ้าคนเหิมเกริมนี่ยังไงดี
“เล่นมันซะเลยมัย้ เฮีย” ไอ้ยะพูดอย่างคันมือคันไม้ อีกหลายคนรีบส�ำทับ
เสียงเชียร์ดงั ลัน่ ท�ำเอากิตติผวา รีบท�ำท่าจะเรียกพวกบอดีก้ าร์ด แต่ชาวินท์เหมือน
จะมีสติดีกว่าที่ทุกคนคิด ถ้ามีเรื่องกันตอนนี้ต�ำรวจต้องมาแน่
“คุณคงได้ยินแล้วว่าพวกเขาคิดจะท�ำอะไร ไสหัวกลับไปซะ” พ่อหนุ่ม
น้อยหน้าเซื่องคลี่ยิ้มกล่าวเตือนพลางเอื้อมหยิบตะเกียบมาข้างหนึ่ง
“แก!” กิตติกำ� ลังจะสบถด่าต่อ แต่วนิ าทีถดั มาปลายตะเกียบดันวาบผ่าน
มาจ่อประชิดอยู่ที่ดวงตาของเขาท่วงท่าพร้อมจะแทงเข้ามาทะลุเบ้าตาทุกเมื่อ
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แลไปมองเจ้าหนุ่มคนที่ถือตะเกียบอยู่ก็ก�ำลังฉีกรอยยิ้มเหี้ยมเกรียมสุด ๆ
นี่มันมืออาชีพชัด ๆ !!!
“ถ้ามาให้เห็นอีก พ่อจะกระซวกตาไม่มแี ววนีใ่ ห้บอดสนิทแน่ เข้าใจสินะ!”
ชาวินท์ถลึงดวงตากว้างมองกิตติอย่างเยียบเย็นชวนขวัญผวาก่อนจะพูดต่อ “แล้ว
ก็คงต้องเลาะเส้นเอ็นออกมาท�ำลูกชิ้นให้หมากินแล้วล่ะ”
“ว้าก!!” กิตติตกใจจนหน้าซีด ชายหนุม่ สบถชีห้ น้าฝากไว้กอ่ นอย่างกล้า ๆ
กลัว ๆ เฉกเช่นโจรกระจอก ก่อนจะรีบกึ่งวิ่งกึ่งคลานออกไปทันที
ท้ายทีส่ ดุ แม้ไม่ถงึ กับกระซวกตาหรือเลาะเส้นเอ็นใครออกมา แต่เสียงโห่
ของพวกเด็กหนุม่ สาวกลับดังมาก ดังจนวิชาญรูส้ กึ สยองพองขน แม้รสู้ กึ ชืน่ ชม แต่
ครัน้ มองไปก็เห็นพ่อหนุม่ เจ้าปัญหาทีย่ นื อยูท่ า่ มกลางแก๊งลูกสมุนเด็กเลว
ให้ตายเถอะ นี่มันหัวโจกตัวจริงเลยนี่นา!
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ตอนที่ 4
ไปห่อเกี๊ยวกันเถอะ!

วันรุ่งขึ้นวิชาญมีประชุมบริษัทช่วงเช้า กว่าจะมาถึงมหาวิทยาลัยของ
ชาวินท์กเ็ กือบเทีย่ งแล้ว ถึงตอนนีเ้ ป็นตัวเขาเองทีน่ กึ ออกแล้วว่าลืมอะไรไป ทีแ่ ท้
เมือ่ วานอยูด่ ว้ ยกันมาทัง้ วันเขากลับลืมถามเบอร์โทรศัพท์เด็กนัน่ แม้แต่ไอดีไลน์ก็
ไม่มี สุดท้ายต้องใช้ไม้ตายไล่ให้บอดีก้ าร์ดไปตามหา เคราะห์ดวี า่ ไม่ทนั ออกค�ำสัง่
ก็มีเด็กหนุ่มหน้าตาง่วงงุนใต้ตาด�ำคล�้ำเดินลงจากรถกระบะเข้ามาที่ประตูแล้ว
“ชาวินท์!” วิชาญรีบขับรถปาดด้านข้างประชิดตัวเปิดกระจกรถทักทาย
ในทันที เมื่อครู่เขาสังเกตว่าคนที่ขับรถมาส่งก็คือไอ้ยะ แต่ด้วยเหตุผลที่ยากแก่
การเข้าใจอีกตามเคย หมอนี่ตัดสินใจลงเดินต่อ “ขึ้นรถฉันสิจะไปส่งที่ตึกเรียน”
“ไม่ล่ะ” เจ้าแมวสุดเชิดตอบด้วยสายตาง่วงเหงาหาวนอน เด็กหนุ่มเดิน
จ�้ำไปอย่างโนสนโนแคร์โดยสิ้นเชิง
“แดดร้อนออกขนาดนี้เดี๋ยวก็เป็นลมหรอก” อีกฝ่ายรีบออกตัวด้วยความ
ปรารถนาดี และเสี้ยวหนึ่งก็แอบคิดเช่นนั้นจริง ๆ เมื่อคืนเด็กนี่กว่าจะได้นอน
ไม่มีทางต�่ำกว่าตีสาม เช้ามาอาจต้องไปส่งชีวันที่โรงเรียนอนุบาล ไหนจะต้อง
ไปซื้อของอีก ถ้าเป็นลมไปคงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกเลย แต่คิดก็เรื่องหนึ่ง อีกใจ
กลับตระหนักได้ว่าเด็กนี่ใช้ชีวิตแบบนี้มานานแล้ว ถ้าจะไม่ไหวก็คงไม่ไหวไป
นานแล้ว “ขึ้นรถเถอะ ให้ฉันเลี้ยงข้าวคืนแทนที่ญาติของฉันเสียมารยาทสักมื้อ”
นึกไม่ถึงว่าค�ำพูดประโยคนี้จะท�ำให้เจ้าเด็กดื้อหยุดฝีเท้าได้ ชาวินท์เลิก
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คิ้วเล็กน้อย ก่อนจะยอมเปิดประตูรถขึ้นมานั่งข้างคนขับ หากเป็นเมื่อวานเขา
ย่อมปฏิเสธ แต่หลังจากเห็นท่าทีอุปนิสัยใจคอของอีกฝ่ายแล้ว ชาวินท์กลับรู้สึก
ว่าผู้ชายคนนี้นิสัยไม่เลวนัก คบหาไว้ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย
“ง่วงชะมัด” ชาวินท์พดู พลางเกาหัว หัวของเขายุง่ เหมือนคนทีเ่ พิง่ สระผม
แล้วก็สะบัด ๆ วิ่งออกจากบ้านทั้งที่ไม่ได้ไดร์ผม ดูเหมือนแมวขนยุ่ง ๆ ไร้สกุล
สุด ๆ แต่ท่าทีนั่นก็เป็นธรรมชาติมากจนวิชาญอดหัวเราะเบา ๆ ไม่ได้
“อยากกินอะไร ฉันดูแล้วเธอมีเรียนบ่าย”
“โรงอาหารไงมีเยอะแยะ!” ตอบส่ง ๆ ชนิดที่ท�ำเอาคนขอเลี้ยงข้าวขาย
ขีห้ น้า เมือ่ ได้ยนิ แบบนัน้ วิชาญก็ไม่คดิ จะฟังเด็กหนุม่ อีก เขาขับออกไปร้านสเต๊ก
บ้าน ๆ ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยแทน
สุดท้ายชาวินท์ทอดถอนใจกัดฟันสั่งสเต๊กเนื้อมากินอย่างเลี่ยน ๆ พลาง
คิดกับตนเองว่าไม่นา่ เล่นจนเกินงามเลย เลยต้องมากินของเลีย่ น ๆ ปานนี้ นีต่ อ้ ง
กินสเต๊กเป็นอาหารเที่ยงติดกันสองวันเลยเหรอ พี่ชายท่านนี้ช่างชมชอบอาหาร
ฝรั่งเสียจริง!
“เคยมีคนบอกมั้ยว่า อาหารฝรั่งไม่อร่อย” ความจริงก็ไม่เชิงไม่อร่อย แต่
อยู่ในระดับที่ขอกินนาน ๆ ครั้งพอ
“ข้าวแกงในโรงอาหารฉันเองก็คิดว่าไม่อร่อยเหมือนกัน” วิชาญย้อน ที่
ส�ำคัญเกิดมีคนเห็นเขาไปนัง่ กินข้าวในโรงอาหารกับเด็กนีไ่ ม่เกิดเป็นประเด็นใหญ่
โตเหรอ “คราวหลังอยากกินอะไรก็บอกมา จะพาไปกิน” ค�ำพูดนัน้ ท�ำเอาชาวินท์
ต้องเลิกหัวคิ้ว ผิดปกติ ผิดปกติเกินไปแล้ว!
“นีค่ ณ
ุ ท�ำอย่างกับว่าจะมาเป็นเสีย่ เลีย้ ง บอกก่อนนะว่าเลีย้ งตัวเองได้ ไป
ไกล ๆ เลย ชิ่ว ๆ” ว่าพลางปัดไม้ปัดมือ แสดงจุดยืนชัดเจนว่าไม่ประสงค์ให้ใคร
มาดูแล ท่าทีผิดจากข่าวลือที่วิชาญได้ยินมามากโข ไหนในข่าวลือบอกว่าเป็น
เด็กขาย แต่ตัวจริงดันดูก้าวร้าวมาก ดูพึ่งพาตัวเองจนโอเวอร์มาก! ถึงตอนนี้เขา
อยากบอกเจ้าเด็กนี่เหลือเกินว่า หัดแสร้งอ่อนแอกระเสาะกระแสะสักหน่อยสิ!
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คนเข้มแข็งมากเกินไป บางครั้งจะถูกมองว่าหยิ่งจนเกินงามเสมอ
“ถ้าฉันยังพูดแบบนั้นไม่เลิก จะเลาะเส้นเอ็นฉันแบบนายกิตติงั้นเหรอ”
วิชาญถาม
“หึ ยังไม่ได้เลาะเสียหน่อย แค่ขู่เอง!” เด็กหนุ่มหัวเราะพลางยักคิ้วยิ้ม
อย่างมีเลศนัย “เอ็นแบบนั้นเอาไปท�ำลูกชิ้นหมายังคาย!”
ช่างเปรียบเปรยจนท�ำเอาชายหนุม่ ส�ำลักอาหารติดคอไปชัว่ วูบ วิชาญอด
คิดไม่ได้ว่าหรือเจ้าเด็กนี่จะเคยเลาะเอ็นคนมาท�ำลูกชิ้นจริง ๆ
“หรือเธอเคยเลาะจริง ๆ” วิชาญถามย�้ำ ค�ำพูดของเขาท�ำเอาชาวินท์
หัวเราะหึ ๆ ไม่ตอบรับไม่ตอบปฏิเสธจนน่าสงสัย ก่อนจะกัดเนื้อสเต๊กค�ำโตแบบ
ไม่คอ่ ยใส่ใจนัก สรุปแล้วชาวินท์จะเคยเลาะเอ็นคนมาท�ำลูกชิน้ จริงหรือไม่เรือ่ งนี้
ยังคงเป็นปริศนา แต่แน่นอนว่าวิชาญไม่คดิ อยากถามต่ออีกแล้ว นึกกลัวค�ำตอบ
จนรูส้ กึ ขนลุก ดังนัน้ เขาจึงเฉไฉเปลีย่ นเรือ่ งทันที “อันทีจ่ ริงเธอคงลืมไปแล้วว่าเรา
ยังคุยกันไม่จบเรื่องพินัยกรรม ฉันคิดจะพาเธอกลับไปที่บ้านของปู่ใหญ่สักครั้ง”
การพาชาวินท์กลับไปเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่สุด เขาในตอนนี้อย่างไรเสีย
ก็เป็นคนที่ปู่คาดว่าจะเป็นทายาทตัวจริง ยิ่งเข้าบ้านเร็วยิ่งมีโอกาสได้รับการ
ปกป้องจากญาติฝา่ ยทีส่ นับสนุนพินยั กรรมฉบับนี้ แต่หากช้าไม่รวู้ า่ ฝ่ายตรงข้าม
จะเล่นงานยังไงบ้าง ดูอย่างนายกิตติยังไม่ทันไรก็กล่าวหาว่าตัวเขามีเจตนาให้
ชาวินท์สวมรอยเป็นทายาทแล้ว นี่ย่อมเป็นแผนการของฝ่ายนั้นแน่ ๆ ทว่านึก
ไม่ถึงว่าทั้งที่เสนอความเห็นอย่างตรงไปตรงมาขนาดนั้นแต่ชาวินท์กลับส่ายหัว
ปฏิเสธ
“ไม่เอา ผมไม่ใช่ทายาทอะไรนัน่ หรอก คุณเลิกตือ๊ เรือ่ งนีเ้ ถอะ” เด็กหนุม่ ตอบ
อันที่จริงจะว่าเขาไม่สนใจมรดกก็ไม่ใช่ ใครบ้างไม่อยากเป็นเศรษฐี เขา
ไม่ใช่นางเอกละครทีจ่ ะมาแกล้งใสซือ่ หวังจับพระเอกท�ำสามีพร้อมกองมรดกเจ้า
คุณปู่รวบกินหมดตัวในคราวเดียวหรอกนะ แต่เพราะรู้ว่าของพวกนี้ไม่ใช่ว่าบุญ
หล่นทับแล้วจะได้มาง่าย ๆ ย่อมต้องมีคนหมายปองจ้องเขมือบอยู่มากมาย ตัว
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เขาในตอนนีไ้ ม่อยูใ่ นสภาพทีเ่ หมาะสมจะสูร้ บปรบมือกับอะไรท�ำนองนัน้ แน่ ๆ มัน
ได้ไม่คุ้มเสีย ส่วนวิชาญแม้จะดูเป็นคนดี แต่เอาเข้าจริงจะเอาอะไรมาการันตีล่ะ
ว่าเขาไม่มีแผนการใด ๆ แฝงอยู่เลย บนโลกใบนี้คนที่โลภจนเกินไปล้วนกลาย
เป็นเหยื่อทั้งสิ้น
“เธอไม่ไว้ใจฉัน” นั่นคือข้อสรุปที่วิชาญได้
“ก็ไม่ผดิ เราเพิง่ เจอกันสามวันเองนะ” แค่มากินข้าวกับคนแปลกหน้าสอง
วันติดนีก่ เ็ สียคนมากพอแล้ว นึกไม่ถงึ ว่าวิชาญกลับเสนอข้อเสนอทีป่ ระหลาดยิง่
“งัน้ ก็เจอกันบ่อยขึน้ ประเดีย๋ วสนิทกันเธอค่อยตัดสินใจใหม่” มัดมือชกใน
ทันที อย่าได้เห็นว่าเขาตามใจเจ้าเด็กนี่ แต่ทยี่ อมมาตลอดก็เพราะยังไม่มจี งั หวะ
เด็ด ส่วนตอนนี้จังหวะฮุกหมัดมาแล้ว จะให้เขาถอยย่อมเป็นไปไม่ได้เหมือน
กัน “เอาละ ไปเรียนให้เสร็จ เดี๋ยวฉันจะรอรับ”
“ฮะ!” อยากจะร้องถามว่าเอาจริงดิ! แต่มันก็ดูโง่ไปหน่อยเพราะผู้ชาย
คนนี้เอาจริงแน่ ๆ อยู่แล้ว! “ไม่กลัวค�ำครหาเหรอ ชื่อเสียงคุณป่นปี้หมดพอดี!”
“ทีเธอยังไม่กลัว ฉันต้องกลัวด้วยเหรอ” ว่าพลางแสยะยิ้มและวางบัตร
เครดิตหนึ่งใบลงบนโต๊ะ “นี่คือบัตรเครดิต คงรู้จักสินะ เห็นเธอใช้ชีวิตแบบนี้แล้ว
น่าเป็นห่วง ไหนจะมีเหลนของปู่ใหญ่อีกคน หากจ�ำเป็นอะไรก็ใช้เงินนี่ซะ”
“...”
“นี่ไมใช่ว่าฉันท�ำบุญคุณกับเธอ แต่เพราะปู่ของเธอเคยมีบุญคุณกับฉัน
นี่ จึ ง เป็ น การตอบแทนของฉั น ” ว่ า พลางพู ด ดั ก ต่ อ ไม่ ใ ห้ อี ก ฝ่ า ยได้ มี โ อกาส
ปฏิเสธ จินตนาการว่าตนเองนัน้ ช่างเท่มาดดีสมบูรณ์เพอร์เฟกต์เสียจริง พูดขนาด
นี้รับรองว่าเจ้าหนุ่มนี่ไม่มีทางปฏิเสธแน่
ฝ่ายชาวินท์ทอดถอนใจพลางส่ายหน้า เขาไม่ใช่คนดือ้ ขนาดนัน้ และไม่ใช่
คนที่มีเรี่ยวแรงความอดทนมากพอที่จะต่อล้อต่อเถียงกับคนอื่นด้วย สุดท้ายก็
หยิบบัตรเครดิตขึ้นมามองอย่างหน่าย ๆ แต่ว่าการพูดก็เรื่องหนึ่ง การกระท�ำก็
เรือ่ งหนึง่ เพราะพริบตานัน้ ชาวินท์กลับท�ำสิง่ ทีน่ า่ ตระหนกสุด ๆ ใช่แล้วเขารับบัตร
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เครดิตไว้ ก่อนจะใช้สองมืองอบัตรต่อหน้าต่อตาของวิชาญ บัตรเป็นพลาสติกแข็ง
ย่อมไม่หัก แต่สภาพงอเบี้ยวเช่นนั้นคงใช้การไม่ได้อีกแล้ว
“คนคบกันที่น�้ำจิตน�้ำใจ หากว่าคนที่คุณพูดคือปู่ของผมจริง ผมคิดทวง
บุญคุณ ย่อมต้องต�ำหนิผมสิ เก็บบุญคุณนี่ไว้ทดแทนคนอื่นเถอะ พ่อเศรษฐี
ใหญ่ ” หั ว เราะเหอะ ๆ พลางยัก คิ้วน้อ ย ๆ อย่างน่ามองปะปนกั บความน่ า
หมั่นไส้ นี่ช่างเป็นเจ้าเด็กวายร้ายที่รับมือยากนัก!
คราวนี้กลับเป็นวิชาญที่พูดไม่ออก บัตรเครดิตวงเงินสองแสนกลายเป็น
เศษขยะว่างเปล่า เด็กหนุม่ ฐานะบ้าน ๆ คนหนึง่ ถึงกับกล้าปฏิเสธบัตรเครดิตของ
เขา! เจ้าเด็กบ้านี่หลุดออกมาจากนิยายน�้ำเน่าเรื่องไหนกัน!
“ไม่มีเงินก็คือไม่มีพลังอ�ำนาจ”
“คนขายบะหมีเ่ กีย๊ วอย่างผมไม่ตอ้ งการพลังอ�ำนาจทางการเงินขนาดนัน้
หรอก เร็ว! สายแล้ว พาผมกลับไปส่งได้แล้ว!” แม้จะปฏิเสธเรื่องเงิน แต่ชาวินท์
ก็ไม่มีวันยอมเดินตากแดดย้อนกลับเข้ามหาวิทยาลัยพร้อมกับวิ่งสี่คูณร้อยเข้า
ห้องเรียนหรอก ดังนัน้ เขาย่อมต้องใช้เจ้าตัวการทีล่ ากเขาออกมากลับไปส่ง ส่วน
วิชาญถอนหายใจพลางยกยิ้มอ่อนใจ ดูเหมือนความหยิ่งผยองสุด ๆ นี่ก็ไม่ได้
น่าเกลียดนักหรอก
วิชาญท�ำอย่างปากว่า เขารอจนชาวินท์เลิกเรียนจริง ๆ แต่เด็กหนุ่มกลับ
มองเขาด้วยสายตาราวกับเห็นพยาธิตัวตืดที่ไล่แล้วไม่ยอมไป แต่จะให้เขาด่า
ประเจิดประเจ้อท่ามกลางผู้คนย่อมไม่ใช่วิสัยวิญญูชนที่ดี เด็กหนุ่มจึงถือโอกาส
ใช้ให้ฝา่ ยตรงข้ามขับรถไปหอสมุดกลาง ได้ทกี อบหนังสือจ�ำนวนมากเทใส่เบาะรถ
“วันนี้ไอ้ยะไปรับชีวันเลยมาช่วยขนหนังสือไม่ได้ คุณก็ช่วยหน่อยละ
กันนะ!” ว่าพลางไม่เกรงใจยืมหนังสือเป็นสิบเล่ม ส่วนวิชาญมองยิ้ม ๆ อย่าง
อิดหนาระอาใจที่ถูกใช้ประโยชน์ แต่เอาเข้าจริงเด็กเรียนว่าที่เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่งเหรียญทองจะขยันขนาดนี้ก็ไม่แปลก แม้เขาจะอดสงสัยไม่ได้ว่าเจ้าตัวเอา
เวลามาอ่านตอนไหนก็เถอะ ครั้นพอถามไป ปรากฏว่าอีกฝ่ายกลับมองมาอย่าง
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เหยียดหยาม
“หากใส่ใจจะอ่าน ก็อ่านได้ทุกที่แหละ คนที่บอกว่าไม่มีเวลา ไม่ใช่ว่า
เพราะไม่ได้ใส่ใจหรอกเหรอ” ค�ำตอบนั้นง่ายมากจนน่าพรั่นพรึง วิชาญเพิ่งจะ
เคยเห็นเด็กที่เชื่อมั่นในตัวเองสุดโต่งขนาดนี้ อะไรคือการอ้างความใส่ใจ มีลูก
เล็กต้องดูแลคือความใส่ใจ มีงานต้องท�ำมาหากินก็คือความใส่ใจ มีการเรียน
ต้องเอาชนะก็คือความใส่ใจ!
ให้ตายเถอะ คนประเภทนี้ มัน่ หน้าขนาดนี้ ต้องน่าหมัน่ ไส้สดุ ๆ ในสายตา
คนอื่นแน่ ๆ
แต่ว่านะ ส�ำหรับวิชาญยามนี้เขากลับมีแต่ความชื่นชมอยู่ล้นอก เด็กที่มี
ดีกว่าแค่หน้าตาช่างท�ำให้โลกสดใสขึ้นหลายส่วน เขาช่วยขนหนังสือ เป็นสารถี
ขับรถไปส่งบ้านและยังแวะซือ้ ของฝากไปให้พวกลูกน้องของชาวินท์ดว้ ย แวบหนึง่
เขาอดคิดขึ้นมาไม่ได้ว่า กิจวัตรประจ�ำวันแบบนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันนะ!
“คุณลุงครับ” ชีวนั เข้ามาทักทายเขาอย่างออดอ้อนพร้อมกับหยิบหนังสือ
นิทานมาด้วย แน่นอนว่าต้องการให้เขาอ่านเป็นเพื่อน พอเหลือบมองชาวินท์ที่
ก�ำลังวุ่นกับการเคี่ยวน�้ำซุปไปด้วย ท่องตัวบทกฎหมายไปด้วยก็รู้สึกตื้นตันจน
ต้องช่วยแบ่งเบาภาระพ่อหม้ายลูกอ่อน
“มา ๆ เดี๋ยวลุงอ่านให้ฟัง” วิชาญว่าแล้วนั่งลงบนโซฟาปุปะตัวนั้นที่ห้อง
รับแขก ในขณะทีเ่ จ้าพวกเด็กแสบทัง้ หลายเดินไปมาแอบส่งสายตามองเป็นระยะ
จนชาวินท์ขนึ้ ห้องไปเปลีย่ นเสือ้ ผ้า ไอ้ยะกับเพือ่ นอีกคนเลยถือโอกาสมาทักทาย
เขาบ้าง
“พี่ชาญนี่สุดยอดเลย นอกจากพี่ตะวัน พี่เป็นคนแรกเลยที่เข้าใกล้เฮียได้
ขนาดนี”้ ไอ้ยะว่าพลางมองอย่างเลือ่ มใส “นี่ ๆ ทีพ่ ชี่ กไอ้คนเมือ่ วานพวกผมสะใจ
มากเลยนะ แล้วจริง ๆ เฮียแกประทับใจมาก เมือ่ เช้าตอนซือ้ ของพูดถึงพีห่ ลายค�ำ
เลย ไอ้มะนาวมันเป็นพยานได้” ว่าแล้วก็ตบไหล่ไอ้มะนาว เด็กหนุ่มผอมแห้งคู่ซี้
ของตัวเอง ดูเหมือนสองคนนี่ก็คือคนสนิทของเฮียชาวินท์นั่นเอง
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“จริง ๆ นะพี่ เฮียเขาชอบพี่มากนา เห็นเฉย ๆ แบบนั้นก็เถอะ นี่ ๆ แล้ว
เมื่อไหร่พี่จะได้เป็นผัวเฮียเขาล่ะ!”
เชี่ย!!!
เดีย๋ วนะ! ไอ้เด็กพวกนีพ้ ดู อะไร เข้าใจอะไรผิดรึเปล่า ทีส่ ำ� คัญไหงใช้คำ� ศัพท์
น่ากลัวแบบนัน้ เล่า!! นีต่ อ่ หน้าเด็กเล็กนะ!!!
“เราเป็นญาติกนั !” วิชาญตัดบท พวกเขาเป็นญาติกนั แม้วา่ จะเป็นญาติ
ที่ห่างมากก็เถอะ แต่วินาทีนี้ขอเป็นญาติเถอะ!
“ไม่ต้องกลัว! ผู้ชายเหมือนกันท้องไม่ได้หรอก!!” ไอ้มะนาวพูดพล่ามต่อ
พลางชี้ไปที่ชีวันตัวน้อยแล้วก็เหมือนนึกขึ้นได้ “มีเจ้าหนูนี่แล้ว เฮียเขาคงไม่ต้อง
หาเมียแล้วล่ะ!”
นั่นไม่ใช่ประเด็น!!!
ไม่นึกว่าก�ำลังบ่นกระปอดกระแปดเจ้าตัวก็ก้าวลงบันไดมาพร้อมสีหน้า
เฉยชาหางตาตกเช่นเคย เด็กหนุม่ ผูไ้ ม่รสู้ กึ รูส้ ารูร้ อ้ นรูห้ นาวเปลีย่ นมาใส่เสือ้ กล้าม
กางเกงขาสั้น พลางช�ำเลืองมองวิชาญอย่างงง ๆ
“มองอะไรเหรอ?”
“ปะ...เปล่า” ปากบอกเปล่า แต่วชิ าญกลับก�ำลังสติแตก ใบหน้าเห่อร้อน
อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย เป็นครั้งแรกที่เห็นชาวินท์ในสภาพนี้ ท�ำไมเป็นเสื้อกล้ามล่ะ
ท�ำไมเป็นกางเกงขาสั้น! ไม่สิ! อีกฝ่ายไม่แปลก เขานี่สิแปลก ชีวิตลูกผู้ชายเสื้อ
กล้ามกางเกงขาสั้นนับว่าเป็นเรื่องปกติ เพียงแต่สามวันมานี้เจอหมอนี่แต่งตัว
เต็มยศตลอด วันนี้ออกจะเปิดเผยเนื้อหนังอล่างฉ่างเกินไปหน่อย
“เฮีย เสือ้ ยังไม่แห้งเหรอ” ไอ้ยะตะโกนถามพลางเหลือบมองมายังวิชาญ
ทีแ่ ข็งค้างไปเสีย้ ววินาที แต่มหี รือทีค่ นตาไวอย่างไอ้ยะกับไอ้มะนาวจะจับไม่ได้ ดู
เหมือนพี่ชาญท่านนี้ก�ำลังตกหลุมเสน่ห์อาเฮียของพวกเขาเสียแล้ว!
“ยัง ๆ เดีย๋ วคืนนีซ้ กั ไม่งนั้ พรุง่ นีค้ งต้องแก้ผา้ แล้ว!” ชาวินท์พดู ไปพลางก็
หัวเราะไป ไม่มีขัดเขิน ไม่มีเอียงอาย ไม่มีแม้แต่ปฏิกิริยา สาบานได้เลยว่านี่ล่ะ
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เฮียชาวินท์ลูกผู้ชายตัวจริง เพียงแต่ลูกผู้ชายตัวจริงยามนี้กลับท�ำลูกผู้ชายอีก
คนต้องร�่ำไห้
วิชาญสาบานว่าจะไปหาซื้อเสื้อผ้าให้เจ้าเด็กนี่!!!
“ยังจะมองอะไรอีก ว่างมากกันรึไง! ไปห่อเกีย๊ วไป!” เฮียชาวินท์แผดเสียง
ท่ามกลางเสียงกรีดร้องในจิตใจอันบอบบางของพ่อมหาเศรษฐี ก่อนจะตอบรับว่า
“จ้ะ”

45

Ruk21us

บะหมี่เกี๊ยวเกี่ยวอะไรวะ?

ตอนที่ 5
ปลาส้ม เสื้อผ้า
และครอบครัวสุขสันต์

วิชาญยังคงเทียวไปเทียวมา ที่บ้านของชาวินท์อีกหลายวัน เขาเริ่ม
คุ้นเคยกับพวกเด็ก ๆ ที่มาช่วยชาวินท์ท�ำงาน ทั้งไอ้ยะกับไอ้มะนาวเองก็กลาย
เป็นคู่แสบที่มักจะช่วยดูแลเขาด้วย หลายต่อหลายครั้งที่เจ้าสองคนนี้พยายาม
หาโอกาสให้เขาเข้าใกล้ชาวินท์ ครั้นวิชาญพยายามจะอธิบายความจริง แต่พอ
มองสบนัยน์ตาสวย ๆ ขี้เล่นแสนซนคู่นั้นแล้วลิ้นมันก็จุกอกพูดอะไรไม่ออก ได้
แต่ช่วยห่อเกี๊ยวไปวัน ๆ
ชายหนุม่ ย่อมไม่เข้าใจว่าท�ำไมเขาถึงได้รสู้ กึ อยากใกล้ชดิ เจ้าแมวตัวเขือ่ ง
ไม่น่ารักตัวนี้ทุกวัน ๆ กันนะ
จนคืนวันเสาร์นั่นเองที่ชาวินท์บอกกับเขาว่าพรุ่งนี้ร้านหยุดหนึ่งวัน ทันที
ทีไ่ ด้ยนิ มีหรือทีว่ ชิ าญจะพลาดโอกาสงาม เขาใช้เวลาเป็นสัปดาห์ตรวจสอบบ้าน
ช่องของอีกฝ่าย เห็นเสือ้ ผ้ามีไม่กตี่ วั ข้าวของในบ้านก็นอ้ ยนัก เล็งอยูแ่ ล้วว่าจะพา
คุณพ่อลูกอ่อนไปซื้อของ พอได้ยินว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมานั่งห่อเกี๊ยวแล้วหูก็ผึ่งทันที
“ไปซื้อของกันมั้ย ฉันอยากซื้อเสื้อให้ชีวัน” วิชาญเอาเด็กน้อยมาเป็นข้อ
อ้างพลางมองไปยังเจ้าตัวน้อยที่หลับอุตุอยู่บนเตียง “เด็ก ๆ ควรสวมเสื้อผ้าที่
สะอาดนะ”
“เห นี่ไม่ใช่ว่าจะหาเรื่องให้ผมติดหนี้บุญคุณหรอกนะ” เด็กหนุ่มย้อน
อย่างรู้ทัน เขาไม่รับบัตรเครดิต ไม่รับเงินช่วยเหลือ แต่หมอนี่กลับบอกจะพาไป
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ซื้อของ นีม่ ันวิสยั เสี่ยบุญทุม่ ชัด ๆ “บอกก่อนนะว่าถึงผมจะไม่ได้อะไรกับเรือ่ งรัก
ร่วมเพศ แต่อย่างคุณนี่ผมไม่เอานะ” เด็กหนุ่มพูดอย่างเปิดเผยสุด ๆ จนท�ำเอา
ฝ่ายตรงข้ามหน้าชาส่วนในอกก็ปวดแปลบลึก ๆ ทว่ามีหรือที่คนอย่างวิชาญจะ
ยอมให้ตนเองถูกปฏิเสธซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า ตัวเขานั้นมีเหตุผลอันดีงามจะใช้เป็นข้อ
อ้างอยู่แล้ว
“ก็บอกแล้วว่าเราเป็นญาติกัน ชีวันก็เป็นหลานฉันนะ ก็ต้องดูแลกันอยู่
แล้ว เลิกมองโลกในแง่ร้ายสักทีน่า เรื่องเงินทองก็ไม่ต้องคิดมากด้วย ครอบครัว
เดียวกันแท้ ๆ” ว่าพลางก็กอดอกมองเจ้าหนุ่มที่อวดดีรู้ไปหมดเสียทุกอย่าง
“พรุ่งนี้ตื่นสายหน่อยละกัน จะมารับตอนสิบโมง โอเคมั้ย”
ชาวินท์ไม่ได้ตอบในทันที เขาเอียงคอมุ่นคิ้วมองอย่างระแวดระวังนิด ๆ
เหมือนเจ้าแมวน้อยขี้สงสัย แต่เมื่อเห็นความจริงจังของฝ่ายตรงข้ามก็ตัดสินใจ
ว่าควรถอยให้มีที่ยืนบ้าง จะขวางโลกไปเสียหมดก็ดูจะไม่งามนัก สุดท้ายก็ตอบ
ตกลงไปอย่างเสียไม่ได้
คืนนั้นชาวินท์ล้มตัวลงนอนอย่างเหนื่อยอ่อนตามปกติ ทอดถอนใจ
กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นปุบปับภายในหนึ่งสัปดาห์ ตัวเขาพบชายแปลกหน้าที่มา
ตะโกนปาว ๆ ว่าเขาคือทายาทมรดกหมื่นล้าน แถมเจ้าผู้ชายคนนั้นดันมาวอแว
ไม่หยุด มองไม่ออกว่าจะมาดีหรือมาร้าย น่าอ่อนอกอ่อนใจสุด ๆ แต่ในความ
น่าอ่อนใจนั่น...บางครั้งการที่มีคนมาใส่ใจในตัวเราบ้าง มันก็ไม่เลวเท่าไหร่นัก
หากจะขอ คงได้แต่ขอให้ความใส่ใจที่ว่านั่นมีความจริงใจเจืออยู่แม้สัก
เสี้ยวหนึ่งก็พอ
“เฮ้อ ชีวิตฉันนี่จะน่าตื่นเต้นระทึกขวัญเกินไปแล้วนะ ขอบทสบาย ๆ
หน่อยสิพระเจ้า” บ่นกระปอดกระแปดต่อว่าก่อนจะมองไปยังชีวนั ตัวน้อยทีน่ อน
หลับสนิท ใบหน้านุ่มนิ่มน่ารัก รอยยิ้มสดใสมีความสุข “ดีแล้ว มีความสุขให้
มาก ๆ ทดแทนคนอื่น ๆ ด้วย” จูบลงข้างแก้มของลูกน้อย ดวงตามองไปอย่าง
อาดูร ทุกเวลาที่เห็นลูกน้อยเขาก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงเหล่าผู้คนที่ตอนนี้ไม่ได้มี
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ลมหายใจอยู่แล้ว
รุ่งขึ้นตอนที่วิชาญขับรถมาถึงชีวันตัวน้อยก็วิ่งออกมาหน้าบ้านแล้ว เจ้า
ตัวเล็กใส่เสื้อยืดสีแดงกางเกงขาสั้นสีขาวน่ารักน่าชัง ในขณะที่คุณผู้ปกครองวัน
นี้สวมเสื้อยืดสีขาวตัวโคร่งกับกางเกงยีนท่าทางปอน ๆ เป็นหนุ่มน้อยหางตาตก
ที่ดูไม่มีอะไรน่าสะดุดตาสักนิด แต่นั่นก็แค่แวบแรกเท่านั้น เพราะพอตั้งใจมอง
วิชาญกลับอดไม่ได้ทจี่ ะจ้องดวงตาสุกใสคูน่ นั้ ดวงตาด�ำขลับกับแพขนตางามงอน
นั่นน่ามองอย่างมาก จะมีสักกี่คนที่มีดวงตาสว่างสดใสมีชีวิตชีวาได้ถึงขนาดนี้
“มองอะไรน่ะ!” ชาวินท์ขึ้นเสียงถาม ดูเหมือนวิชาญจะมองมากเกินไป
อีกแล้ว
“เธอตาสวยมากมีใครเคยบอกมัย้ ” นึกไม่ถงึ ว่าแค่คำ� พูดสัน้ ๆ กลับท�ำให้
วิชาญเห็นปฏิกิริยาที่แปลกตา เพราะแทนที่ชาวินท์จะเถียงกลับ เขากลับนิ่งไป
เสี้ยววินาที ดวงตาเบิกกว้างเล็กน้อย ก่อนจะค่อย ๆ สงบลงและแสร้งหัวเราะ
“ผูช้ ายตาสวยแค่ไหน ก็สผู้ หู้ ญิงหุน่ งาม ๆ ไม่ได้หรอก” แกล้งพูดเล่นไปซะ
อย่างนัน้ ก่อนจะเงยหน้ามองเจ้าภาพของวันนี้ “อย่าซือ้ เพลินนะ ผมมีเงินไม่เยอะ”
“ก็บอกแล้วว่าจะจัดการให้ เลิกคิดเล็กคิดน้อยได้แล้ว” ตบไหล่อีกฝ่าย
พลางยิ้มหวาน เขาย่อมรู้ว่าเจ้าหนุ่มชาวินท์กลัวอะไร นี่ย่อมเป็นความกลัวติด
หนี้บุญคุณ มีหนี้ที่ต้องช�ำระสะสางกันอย่างแน่นอน “แล้วจ�ำไว้ให้แม่น ๆ หน่อย
ว่านี่เป็นการตอบแทนปู่ใหญ่ ไม่ได้ท�ำเพื่อเธอหรอกนะ” ค�ำพูดชัดเจนแต่ใบหน้า
ท่าทีที่ส่งยิ้มหวานเลี่ยนมาให้กลับท�ำให้เด็กหนุ่มร้อน ๆ หนาว ๆ ก็หวังว่าจะเป็น
อย่างปากว่านะ
ชาวินท์กบั ชีวนั ถูกพามายังห้างสรรพสินค้าใหญ่โตกลางกรุงทีร่ อ้ ยวันพันปี
พ่อหนุม่ น้อยไม่เคยก้าวย่างเข้ามา เริม่ ต้นจากการถูกลากไปแผนกเสือ้ ผ้าเด็กเพือ่
เลือกซื้อเสื้อชุดล�ำลองให้ชีวันเยอะแยะมากมาย
“พอเถอะ เยอะเกินไปแล้ว! นี่มันตัวที่สิบเอ็ดแล้วนะ!” เงิน เงิน! เห็นแต่
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ตัวเลขบนบัตรเครดิตวิ่งว่อนเต็มไปหมด ตัวเลขพวกนั้นมันช่างหนาวยะเยือกจับ
ขั้วหัวใจเกินไปแล้ว!
“ชีวันออกจะน่ารัก เธอควรหาเสื้อผ้าให้เขาใส่แล้วถ่ายรูปเก็บไว้เยอะ ๆ
เด็กโตขึน้ จะได้มอี ลั บัม้ ส่วนตัวไว้ด”ู ว่าแล้วก็หยิบมือถือมาถ่ายรูปเด็กน้อยราวกับ
คุณพ่อเห่อลูกก็ไม่ปาน เพียงแต่ชาวินท์นึกอยากเถียงว่าชีวันไม่ใช่ลูกหมอนี่ แต่
เป็นลูกเขา!
“ท�ำไมคนเราจะต้องมีอลั บัม้ ส่วนตัวเยอะขนาดนัน้ !” ชาวินท์เถียง แต่ทา่ น
ประธานคนเก่งกลับเหล่สายตามองมาพลางยิ้ม
“พ่อแม่อย่างเธอนี่หัวโบราณเสียจริง!”
“ฮะ!” ชาวินท์ถึงกับเหวอ ท�ำไมการไม่ถ่ายรูปลูกท�ำอัลบั้มถึงกลายเป็น
หัวโบราณกันเล่า! แม้จะเถียงแล้วเถียงอีก แต่วิชาญก็ยื้อเอาตัวชีวันไปลองเสื้อ
ตัวแล้วตัวเล่าพร้อมถ่ายทุกชุด ซึ่งเด็กน้อยก็ดันขึ้นกล้องจนน่าหมั่นไส้ ถ่ายออก
มากี่รูปก็น่ารักน่ามันเขี้ยว สาว ๆ พนักงานถึงกับอุทานนึกว่าเป็นดาราเด็กเลยที
เดียว เพียงไม่นานข้าวของก็พะรุงพะรัง แต่ทา่ นเศรษฐีใหญ่กจ็ ดั การบอกพนักงาน
ของห้างสรรพสินค้าน�ำไปเก็บให้ที่รถ ดูแลพินอบพิเทากันอย่างเต็มที่ ออร่าคนมี
เงินเหม็นหึ่งจนชาวินท์เบ้หน้า
หลังจากซื้อเสื้อเด็ก ก็เป็นช่วงเวลากินข้าว แน่นอนว่าท่านเศรษฐีใหญ่
ย่อมจองร้านอย่างหรูไว้แล้ว แต่ชาวินท์นนั้ กลัวรสนิยมการกินของอีกฝ่ายมาก เขา
นึกครั่นคร้ามว่าจะต้องไปกินอาหารฝรั่งอีกรอบหรือไม่
“ไม่เอาอาหารฝรั่งแล้วนะ!”
“สบายใจได้ไม่ใช่อาหารฝรัง่ จะพาไปกินปลาส้มต่างหาก!” วิชาญยืนยัน
หนักแน่น
“ปลาส้ม?” สมองของเด็กหนุม่ พิจารณาความหมายอย่างรวดเร็ว อาหาร
ไทยบ้าน ๆ แบบนัน้ คงไม่แพงมากหรอกน่า คงกินได้หรอก ปลาส้มหรูขนาดไหนก็
ไม่มีทางราคาเว่อร์วังอลังการนัก “ก็ได้ เอางั้นก็ได้” เขาตอบรับอย่างใสซื่อสุด ๆ
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กว่าจะรูต้ วั อีกทีกโ็ ดนลากเข้าร้านอาหารมิชลินสตาร์แปะตัวหนังสือภาษา
ญี่ปุ่นเด่นหรา เซตซาชิมิอลังการงานสร้างถูกน�ำมาวางเสิร์ฟตรงหน้า เดี๋ยวนะ!
“นี่มันปลาส้มตรงไหนกัน!” ชาวินท์โวยวายกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามในทันที
ทว่าวิชาญกลับชี้นิ้วลงที่จาน และบนนั่นเอง เนื้อปลาแซลมอนสีส้มแร่บาง ๆ ก็
แผ่หลากระแทกสายตา เชี่ย! “ปลา...สีส้ม”
“เยส!”
“สันดาน!” ถ้าจะให้สบถมากกว่านี้ก็คงเรียกว่าหยาบแล้วล่ะ!
สุดท้ายคุณพ่อลูกติดก็ตกหลุมพรางของท่านประธานวิชาญอย่างจัง ได้
แต่จ�ำใจกินปลาส้มจิ้มโชยุแล้วบ่นอิดออดอย่างเจ็บใจ ในขณะที่เจ้าตัวต้นเหตุ
หัวเราะยิม้ ร่าดูมคี วามสุขมากทีเ่ ห็นเจ้าหนุม่ ตัวร้ายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในยกนี้ ส่วน
ชาวินท์แม้แพ้พ่ายแต่ก็ไม่วายได้แต่บ่นต่อไปถึงความแพงของเจ้าสิ่งที่เรียกว่า
ปลาดิบ แต่ด้วยเป็นคนท�ำอาหารเขาก็รู้หรอกว่ามันสด แต่ถ้าของสดแล้วแพง
ขนาดนี้เขายอมกินแบบไม่สดสักนิดยังดีกว่า พอบอกไปอย่างนั้นย่อมถูกมอง
เหยียดด้วยหางตาก่อนจะด่าตามมาว่าไร้รสนิยม
“กินแต่อาหารไม่มีประโยชน์ แล้วจะสอนลูกยังไง” ท่านเศรษฐีหนุ่ม
เหน็บแนมต่อ
“ก็สอนให้กนิ ข้าวบ้านน่ะสิ!” สาบานกับตัวเองว่าเขาจะไม่สอนชีวนั ให้ใช้
เงินเป็นน�้ำ กินข้าวมื้อละหมื่นแบบหมอนี่เด็ดขาด!
หลังกินข้าวเสร็จชาวินท์ก็ถูกลากไปลองเสื้อผ้าสีสันสดใสมากมายที่
แผนกเสื้อผ้าผู้ชาย ซึ่งวิชาญก็ตาดียิ่ง เขาพยายามเลือกเสื้อผ้าที่เข้าคู่กับของ
ชีวัน พลางจินตนาการกว้างไกลถึงยามใส่คู่กัน อุ๊บ! ท�ำไมรู้สึกเลือดก�ำเดาจะ
ไหล เสือ้ ยืดคอกว้างกับกางเกงตัวนัน้ ก็นา่ รัก เสือ้ สีสด ๆ กับฮูด้ สีเขียวอ่อนตัวนัน้
ก็ดมู ชี วี ติ ชีวาดี หรือจะเสือ้ สีทมึ ๆ ก็ขบั ให้ผวิ ดูมอี อร่าเป็นคุณหนู ไม่วา่ แบบไหนก็
ดีทั้งนั้น ซื้อ! แบบนี้ต้องซื้อทั้งหมด!
“เยอะไปแล้ว!” ชาวินท์ยังคงบ่นเช่นเดิม แต่ขนาดเมื่อเช้าบ่นแล้วยังไม่
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ได้ผล ตอนนี้มีหรือคนตรงหน้าจะฟัง เขาจึงถูกลากไปลากมาโยนเสื้อผ้าให้ลอง
อย่างกับตุ๊กตา “เหนื่อยแล้วนะ”
“ลองเสื้อตัวนี้ก่อน ขอถ่ายรูปด้วย” ว่าแล้วก็ยัดเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนให้อีก
ฝ่าย แม้จะไม่ชอบ แต่ชาวินท์ก็เกรงใจความวุ่นวายของวิชาญที่ท�ำให้พนักงาน
ขายหัวหมุน จึงรับมาลองแต่โดยดี ใครจะรู้ว่าพอเขาก้าวออกจากห้องลองเสื้อ
วิชาญก็กดชัตเตอร์ทันที “ดูดีมาก!”
ไม่ใช่แค่วชิ าญทีร่ สู้ กึ แบบนัน้ เพราะแม้แต่พนักงานขายยังรูส้ กึ ว่าหนุม่ น้อย
คนนีใ้ ส่อะไรก็ดขู นึ้ ไปหมด เสือ้ เชิต้ สีฟา้ อ่อนพอพ่อหนุม่ สวมใส่กด็ ดู เี ป็นประกาย
ระยิบระยับ น่ามองน่าชม ส่วนเจ้าตัวคนใส่กย็ กระดับเป็นคุณชายผูด้ มี ตี ระกูลไป
หลายส่วน ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งย่อมเป็นเรื่องจริงแท้!
“คุณพ่อ!” ชีวันเห็นพ่อตัวเองแปลกตาไปก็เข้าไปฟัดคลอเคลียที่ขา พอ
สองพ่อลูกอยู่ด้วยกันก็ขึ้นกล้องชวนกดชัตเตอร์ ในขณะที่เหล่าพนักงานขาย
สาว ๆ หนุ่ม ๆ ล้วนหลงใหลภาพน่ารักน่าชังตรงหน้า ส่วนวิชาญเห็นแล้วอดใจ
ไม่อยู่ฝากกล้องให้พนักงานขายสาว
“ฝากถ่ายรูปครอบครัวทีสิ”
“!”
ในตอนที่พนักงานสาวกดชัตเตอร์ วิชาญก็ถือโอกาสอุ้มเจ้าตัวเล็กขึ้นมา
และกระเถิบเข้าใกล้ชาวินท์ รูปที่ปรากฏในกล้องโทรศัพท์ช่างเหมือนครอบครัว
ชื่นมื่นที่พาลูกมาเที่ยวเล่นในวันหยุดไม่มีผิด
“เป็นรูปที่ดี” วิชาญพูดยิ้ม ๆ และเก็บกล้องอย่างทะนุถนอม
สุ ด ท้ า ยเป็ น ชาวิ น ท์ ที่ ห มดแรงก่ อ น เขานั่ ง หมดสภาพที่ ม ้ า นั่ ง กลาง
ห้างสรรพสินค้าอย่างเหน็ดเหนื่อยสุด ๆ ในขณะที่เจ้าตัวเล็กยังคงตื่นตาตื่นใจ
กับการวิ่งไปวิ่งมาอยู่
“ท�ำงานกับเรียนไม่เห็นบ่นแบบนี้เลยนะ เธอนี่ขี้เกียจจริง ๆ”
“เดี๋ยวเซ่!” ชาวินท์โวยออกมาบ้าง ท�ำไมกลายเป็นเขาที่ถูกด่าว่าขี้เกียจ
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กันล่ะ! “ซื้อของแล้วก็กลับเถอะ นี่เย็นแล้วนะ” เขาเปลี่ยนมาเป็นอ้อนวอนแทน
พี่ชายท่านนี้ควรสงสารสมองอันเหน็ดเหนื่อยของเขาบ้าง ผู้คนเยอะแยะ เสียง
เพลงก็ดังลั่นไปหมด นี่มันชวนเวียนหัวน่าดูเลยนะ!
“อยากกลับบ้านแล้วหรือ” วิชาญถามด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม แล้วก็นั่งลง
ตรงทีว่ า่ งข้างอีกฝ่าย พอหันไปมองใบหน้าเหนือ่ ยอ่อนจากการช็อปปิงครัง้ ยิง่ ใหญ่
แล้วก็อดจะเอ็นดูไม่ได้ เป็นคนอื่นถ้ามีคนพามาซื้อของมากมายให้ขนาดนี้ต้อง
ตื๊อให้ซื้อต่อแน่ แต่เด็กนี่กลับบ่นจะกลับบ้านเสียให้ได้ ปากร้าย แต่กลับใสซื่อ
ไม่โลภเลยแม้แต่น้อย “เอางี้ ไปเที่ยวบ้านฉันมั้ย”
“ฮะ!” ค�ำเชิญชวนนั่นท�ำเอาชาวินท์เงยหน้ามองอย่างงงหนัก ท�ำไมจู่ ๆ
บทสนทนาถึงเปลี่ยนจากกลับบ้านเขาไปเป็นบ้านผู้ชายคนนี้เล่า “ผมไม่ไปบ้าน
เจ้าคุณปู่ของคุณหรอกนะ” นึกสยองขึ้นมาว่า ผู้ชายคนนี้คงไม่ใช่ก�ำลังจะหลอก
ล่อเขาไปชิงมรดกอะไรนัน่ ใช่ไหม แต่นกึ ไม่ถงึ ว่าค�ำตอบกลับเป็นรอยยิม้ ทีท่ ำ� เอา
ตาพร่ามัว วินาทีนั้นชาวินท์ส�ำเหนียกได้ในที่สุดว่าเจ้าหมอนี่เป็นผู้ชายที่หน้าตา
ดีสุด ๆ เลยนี่นา!
“ไม่ใช่บ้านปู่ใหญ่ แต่เป็นบ้านของฉัน”
“!”
“จะไปใช่มั้ย”
ชาวินท์มองใบหน้าหล่อเหลาที่ประดับด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจสุดหลอกลวง
นัน่ แล้วก็รสู้ กึ ว่าตัวเองใจอ่อนไปหลายส่วน ดวงตาเคร่งเครียดแต่ฉายแววจริงจัง
น่ามองยิ่ง ช่างให้ความรู้สึกเหมือนคนโคตรจริง โคตรของจริง
เพราะเผลอมองนานเกินไปหน่อยจนอีกฝ่ายฉวยโอกาสคว้ามือของเขา
ไปจับไว้ สีหน้าท่าทีชื่นมื่นขึ้นในทันทีทันใด ถามว่าท�ำไมชื่นมื่น ก็เพราะวิชาญ
ตีความไปเองเรียบร้อยแล้วว่าการเงียบก็คือการตอบตกลง! กว่าจะรู้ตัวชาวินท์
ก็ถกู กึง่ ลากกึง่ จูงโน้มน้าวพลางบังคับพาขึน้ รถไปอีกรอบแล้ว นิสยั แบบเผด็จการ
ไม่น้อยนี่เองที่ท�ำเอาชาวินท์ปวดขมับ
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ชายหนุม่ ขับรถพาเขากับชีวนั ทีต่ อนนีน้ อนหลับปุย๋ ไปแล้วเข้ามายังหมูบ่ า้ น
คฤหาสน์เศรษฐีใหญ่ รัว้ รอบขอบชิดอลังการงานสร้าง นีม่ นั คือบ้านหรูของคนรวย
โดยแท้ แม้ไม่ถงึ ขนาดเว่อร์วงั อลังการแบบในละครหลังข่าว แต่กห็ รูเกินมาตรฐาน
ของคนชนชั้นกลางแน่ ๆ วิชาญอุ้มชีวันขึ้นพลางชักชวนชาวินท์เข้าไปในบ้าน
จุดหมายแรกย่อมเป็นห้องรับแขกทีม่ หี ญิงวัยกลางคนปราดเข้ามาเสิรฟ์ น�ำ้ ในทันที
“คุณผู้ชายกลับมาแล้ว โอ๊ะ ๆ เด็กน้อยน่ารักจังเลยค่ะ แล้วคุณหนูท่าน
นี้ล่ะคะ จะพักค้างคืนมั้ยคะให้ป้าเตรียมห้องไว้ให้มั้ยคะ” สาวเจ้าพูดรัวเร็วจน
ชาวินท์ไปไม่เป็น แต่วิชาญกลับมีวิธีการรับมือที่เด็ดขาด
“พอแล้วป้าจวง นี่คือชาวินท์ หลานของปู่ใหญ่ไงล่ะ” คนตรงหน้ามัดมือ
ชกโยนสถานภาพให้เขาในทันที ท�ำเอาป้าจวงหน้าเหวอ แต่ในพริบตาก็กลับมา
ยิ้มแป้นอารมณ์ดีรีบลอบมองดูพ่อหนุ่มหน้าใส แววตามีแต่ความชื่นชมล้นปรี่
“หล่อเหลามีเสน่ห์มากเลยค่ะ หากคุณท่านยังอยู่ได้เห็นคุณหนูต้องยินดี
ยิ่งแน่ ดิฉันจวงรัตน์ เรียกจวงได้เลยนะคะ” เธอว่า ในขณะที่ชาวินท์พยักหน้า
อย่างงุนงง คนที่นี่ช่างพูดกันลิ้นเร็วรัวจริง ๆ “ส่วนคุณหนูตัวน้อยคนนี้” แน่นอน
ว่าเป็นการเว้นจังหวะเพื่อขอความเห็นจากเจ้านาย
“นี่คือชีวันเป็นน้องชายของชาวินท์” วิชาญเลี่ยงสถานภาพให้ แต่ท�ำเอา
ชาวินท์ผงะ แล้วอดมองไปยังชายหนุ่มอย่างตื่นตะลึงไม่ได้ ส่วนป้าจวงนั้นเพียง
พยักหน้ารับแล้วไม่ติดใจไถ่ถามอีกแม้ว่าค�ำอธิบายนี้จะไม่น่าเชื่อสุด ๆ เลยก็
เถอะ เธอเพียงแต่ยกน�้ำและของว่างมาให้แล้วเดินเข้าครัวไปไม่มายุ่งเกี่ยวอีก
ทว่าค�ำพูดของวิชาญเหมือนจะสะกิดความรูส้ กึ ของชาวินท์ไม่นอ้ ย เขานัง่
หน้านิ่วคิ้วขมวดมองชายหนุ่มอีกฝ่ายอย่างเคืองนิดหน่อย
“ชีวันเป็นลูกของผมต่างหาก” นี่คือสิ่งที่เขาติดค้างในใจ แต่ฝ่ายตรงข้าม
กลับยกยิ้มไม่สะทกสะท้าน
“เด็กน้อยเป็นลูกของเธอ แต่ในทางสังคมเขาควรเป็นน้องชาย” นั่นเป็น
ค�ำตอบที่แสนแห้งแล้งใจด�ำสิ้นดี
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“ตอนนี้เขาหลับอยู่ แต่ถ้าเขาตื่นมาล่ะ ท�ำไมพ่อถึงกลายเป็นพี่ชาย คุณ
จะตอบเขาว่ายังไงล่ะ” คนพูดมองอีกฝ่ายอย่างตัดพ้อ นี่เป็นเรื่องที่ชาวินท์ไม่
เคยนึกถึงมาก่อน ในวงสังคมการมีลูกตัวเท่านี้ตั้งแต่อายุขนาดเขาไม่ใช่เรื่องน่า
ชืน่ ชม แต่นลี่ กู เขานะ จะให้โกหกว่าเป็นลูกคนอืน่ งัน้ หรือ “ชีวนั ต้องไม่ชอบแน่ ๆ”
“เด็ก ๆ ปรับตัวง่าย หากเธอพูดกับเขาดี ๆ มีเหตุผล เขาก็จะรู้เองว่า
เมือ่ ไหร่ควรเป็นลูกเมือ่ ไหร่ควรเป็นน้อง ถ้าอีกหน่อยเข้าบ้านใหญ่ของตระกูล ใคร
ถามเธอก็ควรตอบแบบนี้” วิชาญพูดพร�่ำตามเหตุผลของตัวเอง แต่นึกไม่ถึงว่า
ชาวินท์กลับยิง่ หน้ามุย่ ลงเรือ่ ย ๆ นีย่ อ่ มแสดงว่าเขาไม่สบอารมณ์เลยสักนิด เด็ก
หนุ่มอุ้มชีวันขึ้นในทันที
“จะกลับแล้ว เหตุผลของคุณผมไม่โอเค!” ชาวินท์เถียงและรีบสาวเท้า
อย่างไม่รีรอ หากแต่วิชาญกลับไม่ยินยอม เขาผุดลุกขึ้นและคว้าแขนของเด็ก
หนุ่มไว้ ชาวินท์แม้แรงไม่น้อยแต่เพราะอุ้มลูกอยู่จึงไม่คิดสะบัดแรง ผลคือพวก
เขายือ้ ยุดฉุดกระชากกันอยูท่ หี่ อ้ งรับแขกอย่างไม่มใี ครยอมใคร “ปล่อยนะ! ก็บอก
แล้วว่ามรดกอะไรนั่นผมไม่เอา! เลิกยุ่งกับผมซะทีน่า!”
“ไร้สาระ พูดน่ะมันง่าย แต่เข้าใจเหตุผลบ้างรึเปล่า เลิกเอาแต่ใจตัวเอง
ได้แล้ว!” วิชาญว่าพลางกอดกระชากร่างของเด็กหนุ่มและหนูน้อยเข้ามาโอบใน
อ้อมแขน ชายหนุ่มโกรธขึ้ง เขาไม่เข้าใจเลยว่าท�ำไมการเป็นทายาทมหาเศรษฐี
ถึงจะสร้างความวุ่นวายใจให้ใครได้ นี่มันเป็นเรื่องดีที่มีแต่ได้ชัด ๆ
ชาวินท์พยายามจะสะบัดเขาอีก แต่เพราะยึดยื้อกันอยู่นาน ส่งเสียงดัง
โหวกเหวก เสียงจึงรบกวนการนอนของหนูนอ้ ย ชีวนั ลืมตาตืน่ พร้อมกับส่งสายตา
บ้องแบ๊วน่ารักกวาดมองไปมาระหว่างชาวินท์กบั วิชาญ เขาอมยิม้ น้อย ๆ ก่อนจะ
เปลี่ยนเป็นยิ้มร่าเริงทั้งที่ยังงัวเงีย มือน้อย ๆ แตะที่ข้างแก้มของชายหนุ่ม
“คุณพ่อ”
แม้เมื่อครู่วิชาญจะได้พูดแสดงเหตุผลไปร้อยแปด หากแต่พอได้ยินเด็ก
น้อยที่ยังงัวเงียเรียกคนผิด ๆ ถูก ๆ แบบนั้นหัวใจกลับรู้สึกหนักอึ้ง ความรู้สึกผิด
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ถาโถมเข้ามาในจิตใจจนยากจะปล่อยวาง ทว่ากลับเป็นชาวินท์ทกี่ อดลูกน้อยของ
ตนเองไว้แน่น ดวงตาโศกทีป่ กติกด็ รู นั ทดอยูแ่ ล้ว พอมาอยูใ่ นสถานการณ์แบบนี้
กลับยิ่งดูรื้น ๆ เหมือนจะร้องไห้ออกมาเสียให้ได้
“ผมอยากกลับบ้าน เรียกแท็กซี่ให้ที” ชาวินท์บอกเสียงเรียบ
“ฉันจะไปส่ง” วิชาญตอบ ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเขาย่อมไม่มวี นั
ให้ชาวินท์อุ้มลูกกลับบ้านไปเพียงล�ำพังในสภาพนี้แน่
คนทัง้ คูน่ งั่ อึมครึมกันไปตลอดทางจนถึงบ้าน วิชาญเพียงช่วยขนของ โดย
ไม่พูดอะไรในขณะที่ชาวินท์มองอีกฝ่ายอย่างเหนื่อยอ่อน
“นี่ พรุ่งนี้อย่ามาเลยนะ” น�้ำเสียงนั่นเกือบจะเป็นการขอร้อง ตอนนี้เขา
พาชีวนั ไปนอนพักแล้ว ส่วนตัวเองลงมาส่งชายหนุม่ “คุณก็เห็นแล้วว่าเราคิดเห็น
อะไรไม่ตรงกันเลย หากจะให้ผมเซ็นอะไรคุณก็เอามาเถอะ” เพราะสิ่งที่คนคน
นี้ต้องการจริง ๆ อาจเป็นแค่หนังสือสละมรดกจากเขาก็ได้ นึกไม่ถึงว่าพอพูดไป
แค่นั้นฝ่ายตรงข้ามก็กลับกระชากแขนของเขาอย่างแรง คนสองคนต่างมองหน้า
กัน ส�ำหรับวิชาญเขาไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าท�ำไมตนเองต้องรู้สึกโกรธถึงขนาดนี้
“ฉันจะพาเธอกับชีวนั กลับไปด้วยในสักวัน จ�ำไว้” กล่าวทิง้ ท้ายด้วยสีหน้า
ทีจ่ ริงจังจนน่าขนลุกก่อนจะหันหลังเดินจากไปขึน้ รถ ทิง้ ให้เด็กหนุม่ สับสนงงงวย
อยู่เพียงล�ำพัง
“อะไร ๆ มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอก” ชาวินท์มองส่งเขาพลางทอดถอนใจ
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ตอนที่ 6
หนุ่มน้อยหน้าใสหัวใจสุดโฉด

วิชาญหายไปสองวันแล้วจนชาวินท์เริม่ เชือ่ ว่าบางทีฝา่ ยนัน้ คงเบือ่ กับการ
เทียวไปเทียวมาเอาอกเอาใจเด็กเอาแต่ใจแบบเขา เพียงแต่อดคิดไม่ได้วา่ นีม่ นั จะ
เบือ่ ไวไปหน่อยไหม ไหนบอกว่าจะพาเขากับชีวนั กลับไปด้วย พอวันต่อมาก็หาย
ไปแล้ว นี่มันคนสับปลับชะมัด เจ้าผู้ใหญ่เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ!
เพียงแต่บา่ ยวันนีเ้ ขาไม่ทนั จะได้หงุดหงิดให้สมใจอยากเพราะดันมีคนมา
ดักรอพบเขาที่มหาวิทยาลัยเพิ่ม ครั้งนี้เป็นคุณป้าทาปากแดงแจ๋กับไอ้หนุ่มกิตติ
คนที่เขาเจอเมื่ออาทิตย์ก่อน สองคนนั่นเข้ามาก็รีบเชื้อเชิญเขาให้ไปคุยเป็นการ
ส่วนตัว แต่ชาวินท์ปฏิเสธเด็ดขาด ถ้าจะคุยก็คุยกันหน้าตึกคณะนี่แหละ
“ผมไม่คิดจะยุ่งเรื่องของพวกคุณ ดังนั้นก็เลิกยุ่งกับผมได้แล้ว!”
“อย่าเพิ่งพูดจาตัดรอนแบบนั้นสิ เอางี้มั้ย ป้าได้ยินว่าเธอเป็นเด็กก�ำพร้า 
ชีวิตความเป็นอยู่ล�ำบาก เดี๋ยวป้ารับเธอเป็นลูกบุญธรรม ส่วนกิตติก็จะได้เป็น
พีช่ าย จะได้ชว่ ยคอยดูแลกันและกันไงจ๊ะ เร็วสิกติ ติ! ช่วยน้องเขาถือของหน่อย!”
ป้าทาปากแดงแจ๋รีบบอกลูกชายให้ปราดเข้าไปช่วยชาวินท์ที่กอดหนังสือไว้เต็ม
สองมือ แต่ชาวินท์กลับจงใจเขยิบหนี ปลายเท้ายื่นออกเจตนาขัดขาให้ไอ้หนุ่ม
ขี้หลีล้มหัวคะม�ำหน้าคว�่ำ “นี่ มันจะมากไปแล้วนะ!”
“ผมไม่ได้ขอให้พวกคุณมาช่วยเหลืออะไร ตามกันมาเป็นพรวนเองเกี่ยว
อะไรกับผม! พ่อแม่ผมมีคนเดียวพอ ไม่ต้องมาเสนอตัว!” เขาด่ากราดตอบ แต่
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ในตอนนั้นเองที่กิตติลุกขึ้นและคว้าหมับเข้าที่แขนของชาวินท์แล้วกระชากอย่าง
แรงท�ำให้หนังสือร่วงกราวตกพื้นเสียงดังสนั่นจนคนที่อยู่บริเวณหน้าตึกเรียนหัน
มามองเป็นตาเดียว กิตติไม่รอช้าใช้ชื่อเสียงอันฉาวโฉ่เล่นงานเป้าหมายในทันที
“คิดว่าขายให้ไอ้วชิ าญแล้วมันจะง่ายหรือไง บอกก่อนนะว่าน�ำ้ หน้าอย่าง
แกให้ฟรีฉันก็ไม่เอา!” ชายหนุ่มด่ากราดไม่ไว้หน้า เพียงแต่นึกไม่ถึงว่าไม่ทันด่า
จบจะถูกของแข็งเสยเข้าปากกลิ้งไปนอนหมอบอยู่กับพื้น “แก! อ๊าก!” แม่นแล้ว
ชาวินท์ใช้สนั ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปกแข็งทุบเข้าทีป่ ากและเหยียบ
ที่หลังมือเขาอย่างจงใจ ดวงตาของเด็กหนุ่มกวาดมองกิตติก่อนจะหันไปมอง
ตัวแม่ปากแดงที่ตอนนี้ยืนกรีดร้องกรี๊ดกร๊าดเป็นนังแม่มดละครหลังข่าว
“แกท�ำร้ายลูกฉัน! ฉันจะแจ้งความ!”
“งั้นฉันก็จะแจ้งความว่าพวกแกบังคับคนค้าประเวณี! ดูซิว่าชื่อเสียงของ
ใครจะเสื่อมเสียมากกว่ากัน! เอาเลย!” ชาวินท์ตวาดก้อง ดวงตาเลิกขึ้นน้อย ๆ
อย่างร�ำคาญก่อนจะกอบหนังสือใส่มือและหันไปมองสองแม่ลูกอีกครั้ง “คราว
หน้าไม่จบแค่นี้แน่ คิดจะมาอีกล้างคอรอถูกเลาะฟันได้เลย!” ว่าพลางชูนิ้วกลาง
ด่าใส่อกี รอบ ดูแล้วแทบไม่รวู้ า่ ใครเป็นผูเ้ สียหายกันแน่ ใครผ่านไปมาคงได้เพียง
แต่หน้าซีดปากสั่นลอบสบถในใจ
โหด...โหดมาก...หนุ่มน้อยหน้าใสโหดเกินไปแล้ว!
หลังจากบ่ายวันนั้นเรื่องที่สองแม่ลูกไปหาเรื่องชาวินท์ก็ป่าวประกาศไป
ทั่ว คนในมหาวิทยาลัยเริ่มลือกันแปลก ๆ บ้างก็ว่านายกิตติเป็นคนที่มาติดพัน
บ้างล่ะ บ้างก็ว่ายัยป้าปากแดงมาลากลูกชายกลับบ้านเพราะชาวินท์ไปล่อลวง
ลูกชายเขามาบ้างล่ะ และก็มีบ้างที่ลือว่าชาวินท์เจตนาทิ้งกิตติเพื่อไปจับผู้ชาย
คนใหม่ ต่างคนต่างลืออย่างเสีย ๆ หาย ๆ ไปต่าง ๆ นานา แต่ถามว่าเจ้าของ
ข่าวลือนั้นแคร์หรือไม่ ค�ำตอบคงเดาไม่ยาก
หากว่าข่าวลือจิบ๊ จ๊อยแค่นยี้ งั ต้องมานัง่ ปวดเศียรเวียนเกล้าคงไม่อยูร่ อด
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มาถึงป่านนี้หรอก!
ในขณะที่วิชาญซึ่งเพิ่งประชุมเสร็จได้ข่าวมาจากสายสืบเรื่องของกิตติ
เขาไม่ได้เจตนาจะทิง้ ชาวินท์เพียงแต่สองวันนีม้ ธี รุ ะด่วนส่งตรงมาจากอังกฤษ เขา
จ�ำใจต้องเคลียร์เรือ่ งน่าปวดหัวทางนัน้ ก่อน พอคิดจะไปหาชาวินท์ในช่วงเย็นก็มี
ข่าวของกิตติเข้ามาเสียก่อน
“ทางยัยเมขลากับไอ้กิตตินี่หน้าด้านเสียจริง เป็นแค่ทายาทปลายแถว
แท้ ๆ” วิชาญส่ายหัว เขาในตอนนี้กลับมาเปลี่ยนเสื้อที่บ้านอย่างอ่อนแรง ภาระ
ช่วงนีห้ นักหน่วงจนไม่มเี วลาหายใจหายคอเลยจริง ๆ “ลุงไกรส่งคนไปจับตาดูสอง
แม่ลกู นัน่ หน่อย ไม่แน่วา่ คนบ้าอาจท�ำอะไรบ้า ๆ ขึน้ มาตอนไหนก็ได้” ว่าพลางสัง่
เลขาฯ วัยกลางคนที่ตอนนี้ก�ำลังขะมักเขม้นจดรายละเอียดงาน
“คุณผู้ชายก็ทราบดีว่าพวกนั้นรออยู่ทั้งฝูง หากก้าวพลาดพวกเขาก็จะ
เหยียบคุณหนูชาวินท์ไม่ให้ผุดให้เกิดทันที ยิ่งชื่อเสียงคุณหนูเองก็ไม่ค่อยดีด้วย”
ไกรอธิบาย
“ฉันรูน้ ะ่ ” วิชาญทอดถอนใจ นีเ่ องเป็นสาเหตุทเี่ ขาไม่อยากให้คนพวกนัน้
รู้เรื่องที่ชาวินท์มีลูก หากเจ้าพวกนั้นใช้ประวัติที่ด่างพร้อยของชาวินท์เป็นเครื่อง
มือหรือเอาชีวันมาเล่นงานล่ะ มิยิ่งย�่ำแย่ไปกันใหญ่หรือ “แต่เขาไม่สนใจมรดก
เลยสักนิด คุยกับคนไม่รจู้ กั ความโลภนีช่ า่ งเหนือ่ ยจริง ๆ” ค�ำพูดเนือย ๆ แต่กลับ
เรียกเสียงหัวเราะเบา ๆ จากไกรได้ถนัด
“แต่ไม่ใช่วา่ คุณก็ชอบนิสยั แบบคุณหนูหรือครับ” ไกรส่งยิม้ เขารับใช้ดแู ล
วิชาญมาตั้งแต่อีกฝ่ายเป็นวัยรุ่นเพิ่งเข้ามาบริหารกิจการที่บ้าน จนถึงตอนนี้เขา
สาบานได้เลยว่าไม่เคยเห็นคุณผู้ชายของเขาเที่ยวตามติดใครได้มากถึงขนาด
นั้น “คนไม่โลภก็แลดูน่ารักดีนะครับ”
ค�ำพูดนั้นท�ำเอาวิชาญอดยกยิ้มขึ้นมาไม่ได้ คนไม่โลภนั้นน่ารัก แต่ว่าก็
น่าหมั่นไส้ในเวลาเดียวกัน กับคนที่ไม่สนใจอะไรเลย การช่วงชิงความสนใจจาก
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คนประเภทนั้นย่อมยากยิ่ง
“ฉันก็ไม่รู้ว่านั่นคือเรื่องจริง หรือเล่นละคร”
เพราะหากเป็นละคร ก็น่าขยะแขยงเกินไปแล้ว
วันนีก้ ว่าวิชาญจะไปถึงร้านขายบะหมีก่ เ็ กือบสีท่ มุ่ เพียงแต่เขาเองก็นกึ ไม่
ถึงว่าจะได้เห็นเจ้าเด็กเหลือขอนัน่ ก�ำลังยืนอยูม่ มุ เสาซุบซิบกับใครบางคน วิชาญ
เห็นเจ้าหมอนั่นแทบจะยืนเบียดกับเด็กหนุ่มผิวสีแทน ร่างกายสูงสันทัด ดูเสี้ยว
หน้าแล้วจัดว่าเป็นคนหน้าตาดีคนหนึง่ ไม่ ๆ ไม่ดเี ท่าเขาหรอก แต่มนั น่าหงุดหงิด
มาก ไหงเจ้าเด็กที่ยืนยันว่าไม่ได้ขายตัวถึงไปยืนเบียดกับเจ้านั่นแถมยังซุบซิบ
อะไรกันอีก ดูเหมือนเป็นเรื่องส�ำคัญอย่างไรอย่างนั้น จนถึงตอนสุดท้ายก่อนที่
เจ้านั่นจะผละไป ยังตบไหล่ชาวินท์และกระซิบบางอย่างที่ข้างหูด้วยวิชาญมอง
มองอย่างหงุดหงิดโดยไม่ทราบสาเหตุ จนถึงตอนที่เขาก้าวไปสั่งบะหมี่เกี๊ยว
ใบหน้าของเขาก็คล�้ำมากแล้ว!
“คุณ? ยังมาอีกหรือ?” ชาวินท์ที่เดินกลับมาหน้าร้านเจอกับวิชาญก็ผงะ
เขานึกว่าผู้ชายคนนี้ตัดใจไปแล้วเสียอีก แต่กลับนึกไม่ถึงยิ่งกว่าเมื่อวิชาญมอง
เขาอย่างดุดันสุด ๆ
“ถ้าไม่มาก็จะไปกับหมอนั่นแทนรึไง!”
“หมอนั่น?” ชาวินท์มุ่นคิ้วแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าหมอนั่นที่ว่าเป็นใคร
“ไหนบอกว่าไม่ขายตัว แต่ท�ำไมเบียดซะขนาดนั้น!” อันที่จริงเสียงของ
วิชาญก็ไม่ได้ดงั มาก เพียงแต่พอเขามาไอ้ยะกับไอ้มะนาวพร้อมพวกพ้องขาเผือก
ก็ตา่ งเงีย่ หูฟงั กันระนาว เรือ่ งหายนะร้าวฉานของคนอืน่ ล้วนแต่เป็นความนิยมชม
ชอบของพวกนัน้ นักแล ส่วนชาวินท์พอจะจับต้นชนปลายได้วา่ วิชาญก�ำลังพูดถึง
ใครก็เลิกหัวคิ้วส่ายหน้าแช่มช้า ที่สุดของความไร้ซึ่งสิ่งวิตกกังวล
“นั่นเพื่อนเก่าแก่นะ คิดมากไปแล้ว ว่าแต่คุณเถอะแวะมาเหนื่อย ๆ
โอเลี้ยงสักแก้วมั้ย วันนี้ผมชงเองเลยนะ!” ว่าแล้วก็ตัดบทดึงข้อมือของชายหนุ่ม
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ไปนั่งที่โต๊ะหลังร้าน สั่งไอ้ยะเอาโอเลี้ยงมาให้ ส่วนชาวินท์จึงถือโอกาสพักดื่มชา
เย็นด้วย “นี่ก็อร่อยนะ วันนี้ไปซื้อผงชาอย่างดีมาเลย สูตรนี้คิดเองด้วย” พูดแล้ว
ก็โบกไม้โบกมือขอชาเย็นให้วชิ าญอีกแก้ว ฝ่ายชายหนุม่ จากตอนแรกไม่พอใจแต่
เมือ่ ดืม่ โอเลีย้ งนิดชาเย็นหน่อย เจอความหวานและการเอาอกเอาใจทีไ่ ม่ธรรมดา
จากเจ้าลูกแมวหนังตาตกตรงหน้า หัวใจก็พานระทวย สุดท้ายถูกเฉไฉเปลีย่ นเรือ่ ง
กลายเป็นฝ่ายขอโทษขอโพยที่งานยุ่งท�ำให้มาหาชาวินท์ไม่ได้ถึงสองวัน
แน่นอนว่าแม้สหี น้าชาวินท์ดเู ป็นปกติ แต่พอได้ยนิ ค�ำขอโทษหัวใจก็พลอย
อุ่นวาบขึ้นเล็กน้อย ตอนแรกนึกตัดพ้อในใจว่าจะถูกทิ้งเสียแล้ว แต่ดันมีคนมา
ขอโทษขอโพย สุดท้ายเป็นชาวินท์ทสี่ งั่ ให้ลวกบะหมีเ่ กีย๊ วมาหนึง่ ชามวางตรงหน้า
วิชาญ ชายหนุ่มคิดจะบอกว่ากินมาแล้ว แต่พอชาวินท์ใช้ช้อนตักเกี๊ยวขึ้นมาชิ้น
หนึ่งแล้วยื่นมาที่ปากของเขา เสียงที่จะเอ่ยปฏิเสธกลับหายไปซะงั้น
“วันนี้ผมผสมเนื้อหมูสูตรใหม่ จะชิมมั้ย” รอยยิ้มนิด ๆ กับสายตาออด
อ้อนหน่อย ๆ ดวงตาด�ำขลับทีห่ ลบอยูห่ ลังแพขนตานัน้ น่ามองมาก ท่าทีเชิญชวน
ให้ชิมเกี๊ยวกลับดูน่ารักน่าชังอย่างยิ่ง จะอิ่มแค่ไหนครั้นรู้ตัวอีกทีวิชาญก็เผยอ
ปากให้ชาวินท์ป้อนแล้ว
“อร่อย เอาอีก” คนพูดเคีย้ วตุย้ ๆ แต่ยงั อยาก ไม่ใช่อยากกินเท่านัน้ หรอก
นะ แต่อยากเห็นท่าทางป้อนแบบเมื่อกี้อีก รู้สึกดีมากจนอดใจไม่อยู่ ช่างเป็น
อาหารสายตาที่ดีเยี่ยมเสียจริง!
“จริงหรือ!” เด็กหนุ่มยิ้มหน้าบานยกช้อนป้อนแล้วป้อนอีกจนเกี๊ยวหมด
ชาม ก่อนจะคีบเส้นบะหมี่จัดใส่ช้อนท�ำท่าจะป้อนต่อ ท่าทีของคนสองคนแม้
หลบอยูม่ มุ หลังร้าน แต่ยอ่ มไม่พน้ จากสายตาของไอ้ยะกับไอ้มะนาว ส่วนบรรดา
แฟนคลับพี่ชาญทั้งหลายต่างพลอยลุ้นระทึก
พวกเขาย่อมอยากรู้ว่าอีกประเดี๋ยว เฮียของพวกเขาจะส่งเส้นบะหมี่เข้า
ปากแล้วช่วยกันเคี้ยวปากชนปากกับพี่ชาญรึเปล่า!
น่าเสียดายที่จนแล้วจนรอดชาวินท์ก็ไม่ได้ท�ำประเจิดประเจ้อขนาดนั้น
60

บะหมี่เกี๊ยวเกี่ยวอะไรวะ?

Ruk21us

เขาพูดคุยถามสารทุกข์สกุ ดิบและแลกเปลีย่ นข้อมูลเรือ่ งกิตติเล็กน้อย ฝ่ายวิชาญ
ย�ำ้ เตือนเขาให้ระวังสองแม่ลกู นัน่ ลือกันว่าพวกนัน้ พัวพันกับพวกนักเลง ส่วนกิตติ
ก็เป็นเสือไบตัวยง หลอกฟันเด็กหนุ่ม ๆ สาว ๆ มานักต่อนักชาวินท์เพียงยิ้ม ๆ
แล้วไม่โต้เถียงอะไรอีก
“แล้วตกลงว่าหมอนัน่ ใคร” นึกไม่ถงึ ว่าคุยไปคุยมาวิชาญก็ยงั เอาเรือ่ งเมือ่
ครู่มาถาม ฝ่ายชาวินท์เลิกคิ้วแล้วยิ้ม
“เป็นเพื่อนเก่าจริง ๆ เคยช่วยเหลือกันมานานน่ะ” น�้ำเสียงที่ตอบรับนั้น
ราบรื่นไม่เหมือนคนโกหกสักนิด
“แต่หมอนั่นดูจะอายุมากกว่าเธอเยอะนะ”
“ก็พอ ๆ กับคุณนั่นล่ะ พอ ๆ เอาเป็นว่าผมจะระวังตัวเรื่องตากิตติอะไร
นั่น ไม่ต้องห่วงหรอก” ชาวินท์ให้ค�ำรับรองแล้วก็ก้มมองนาฬิกาเกือบเที่ยงคืน
แล้ว “กลับไปพักเถอะ ผมรู้ว่าคุณน่าจะงานเยอะใช่เล่น ยังไงคุณก็เกลี้ยกล่อม
ผมให้ยอมรับมรดกไม่ได้ในวันสองวันหรอก ไปนอนพักซะนะ!” ได้ยินดังนั้น
วิชาญจึงจ�ำยอมขอตัวไปก่อน ฝ่ายแฟนคลับพีช่ าญทัง้ หลายเหลียวมองอย่างแสน
เสียดาย ปัดโธ่เอ๋ย! จะหอมแก้มก่อนลาสักหน่อยก็ไม่มี!
ไม่โรแมนติกเอาซะเลย!
ทว่าทันทีที่คนขับรถขับวนมารับวิชาญและรถหายลับตาไป ชาวินท์กลับ
ต้องทอดถอนใจ เขาในตอนนี้แทบจะลืมเรื่องที่วิชาญเอ่ยเตือนไปแล้ว แต่สมอง
กลับไปหยุดอยู่ที่เรื่องที่เพื่อนเก่าเล่าให้ฟังเสียมากกว่า ว่ากันว่าเมื่อมีปัญหาเข้า
มาเรื่องหนึ่งก็จะมีมาติด ๆ กันไม่รู้จักจบ
“เดีย๋ วฉันจะไปข้างนอก ฝากร้านด้วย เก็บของแล้วก็ลอ็ กบ้าน บอกฟ้าใส
ให้คืนนี้อยู่เป็นเพื่อนชีวันด้วย ส่วนไอ้ยะกับไอ้มะนาว พวกแกมากับฉัน” ชาวินท์
เอ่ยเสียงเรียบ แต่ชัดเจน ค�ำสั่งของเขาท�ำเอาหลายคนหูผึ่ง แน่นอนว่าไอ้ยะเป็น
คนแรกที่ปรี่เข้ามากระซิบถาม
“จะไปเล่นใครหรือเฮีย”
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“นิดหน่อย”
วันรุง่ ขึน้ วิชาญแลเห็นข่าวบนหน้าหนึง่ ของหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับ แก๊ง
เด็กแว้นเจ้าถิน่ รัชดาโดนต�ำรวจรวบเข้าซังเตหมู่ จากสภาพเด็กพวกนัน้ ให้การว่า
แก๊งคู่อริท้าแข่งรถแล้วดันซวยพลาดท่าโดนต�ำรวจล่อรวบจับเป็นฝูง
“เด็กแว้นพวกนี้น่ากลัวจริง ๆ ควรถูกรวบให้หมด พ่อแม่ช่างไม่สั่งสอน
เสียเลย” ไกรว่า ในขณะที่มองเจ้านายอย่างสงสัย “คุณผู้ชายจ้องอะไรอยู่หรือ
ครับ” นึกไม่ถึงว่าวิชาญจะชี้ไปที่รูปบนหน้าหนังสือพิมพ์ “ครับ?”
“ลุงไกรว่าคนที่ยืนข้าง ๆ รูปนี้คล้ายกับชาวินท์รึเปล่า?”
เสี้ยวหน้าของคนในกรอบรูปเล็ก ๆ นั่นคล้ายใครบางคนรึเปล่า?
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