ปฐมบท
ปะทะ

“อืม อือ...”

ปากอิ่มสีระเรื่อแตะเคล ้าเบาๆ บนกลีบปากสีแดงเพลิง ดวงตา
กลมโตทัง้ สองคู่ สบกันอย่างเขา้ ใจ ฝ่ ามือนุ่ มนิ่มของสาวผมสัน้ ซอย
สีนำ�้ ตาลไลเ้ บาๆ บนแผ่นหลังเนียนซึ่งผิวบริเวณนัน้ โผล่พน้ ตัวเสื้อ
ที่ตดั เย็บแบบเวา้ โชว์แผ่นหลัง การแสดงบทรักของมนุ ษย์เป็ นเรื่อง
ธรรมชาติของปุถชุ นคนธรรมดา ในยุคโลกาภิวตั น์ไม่ได้แบ่งแยกเพศว่า
จะต้องเป็ นหญิงกับชาย ในคลับแห่งนี้สองสาวจึงแสดงความรูส้ กึ กันได้
เต็มที่
ดวงตาของสาวผมสัน้ เลือ่ นออกจากดวงตาของคู่ขา กวาดมอง
เป้ าหมาย เธอสองคนไม่เห็นความจ�ำเป็ นจะต้องแก้ตวั ในสิ่งที่คนอื่น
เข ้าใจ เป็ นนานกับการบดเคล ้าปากอยูแ่ บบนัน้ ก่อนจะถอดถอนปากออก
แล ้วทัง้ คู่กย็ กแก้วชนกัน ศีรษะของสาวผมยาวเอนซบอกของสาวผมสัน้
ดาวเหนือ อัครเทพตระกูล เบนคอฟ ดวงตาฉายแววเอาเรื่อง
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ก่อนจะพยายามปรับใหเ้ ป็ นปกติ ช่วงนี้พ่ชี ายของตัวเองบินกลับไทย
เธอได้กลิน่ ไม่ดี และไม่อยากโทร.บอกพี่ชาย บอกแค่ คนสนิทก็พอ
คิดว่าเรือ่ งแค่น้ นี ่าจะจัดการได้ รู ้เขารู ้เรามันไม่น่าจะกลายเป็ นปัญหาใหญ่
“เป็ นไงบา้ งเหนือ” เสียงใสกระซิบถาม บอกเลยว่าแนบเนียน
การแสดงออกว่ า เป็ น คู่ ร กั ควงกัน ไปไหนมาไหนเหมือ นไม่ ส นใจ
แท ้จริงแล ้วดาวเหนือมีแผนในใจ
“อืม พวกมันเหมือนคุยอะไรกันอยู่”
“มันกล ้ามากนะ”
“ใช่” ที่น่ีคือคลับของไทชิ หมอนั่นไม่รูอ้ ยู่หรือเปล่า ดาวเหนือ
ไม่ ส นสัก นิ ด เพราะที่ม าที่น่ี ก็ แ ค่ ต ามติ ด ใครบางคนซึ่ง อยู่ ใ นข่ า ย
ผู ้ต้องสงสัย
เหตุการณ์เผารถยนต์ของพีช่ ายเมือ่ หลายเดือนก่อนจับมือใครดม
ไม่ได้ ไม่สิ รูว้ ่าเป็ นใครแต่ไร้หลักฐาน ขนาดว่าเรามีแบ็กดียงั เล่นงาน
มันคืนไม่ได้ ดาวเหนือจึงต้องตามติดชีวติ ของพวกมัน ส่งคนของตัวเอง
ให้จบั ตา กาสิโนของเราขยายอาณาเขตมากขึ้น แน่นอนว่าไอ้พวกอิจฉา
ตาร้อนเพิม่ หลายเท่าเป็ นเงาตามตัว ศัตรู ท่นี ่ ากลัวที่สุดก็คือศัตรู ท่มี า
ในรูปแบบมิตร
“เราตามมันมาเกือบเดือน แต่มนั ไม่เคลือ่ นไหวเลย”
“ปกติพวกมันท�ำงานเป็ นทีมอยูแ่ ล ้ว มันอยากสร้างข่าวฉาวลดทอน
ความน่าเชื่อถือของกาสิโนฉัน”
ปากพูดยิ้มๆ ราวกับว่าพูดคุยเรื่องสนุ กสนาน เพือ่ ไม่ใหเ้ ป็ นที่
จับตา ดาวเหนือท�ำตัวเป็ นนักเที่ยว ทุกคนรู้จกั เธอในฐานะทายาท
ล�ำดับทีส่ องของตระกูล เพราะเพิง่ มารับช่วงก่อนพีช่ ายแต่งงานไม่นาน
รวมๆ เจ็ดเดือนเข ้าไปแล ้ว ไม่อยากให้พช่ี ายต้องกังวล เพราะตอนนี้
พีน่ กั รบก�ำลังจะเป็ นคุณพ่อเต็มตัว
“แต่เรื่องมันก็เงียบๆ อยู่นะเหนือ”
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นุ่ น หรือนนนิชา เพือ่ นสนิทของดาวเหนือเอ่ยขึ้น นนนิชาเป็ น
ผู ห้ ญิง แรงๆ เปรี้ ย วเข็ด ฟัน ท�ำ ตัว กร้า นโลกเหมือ นผ่ า นอะไรมา
ร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน�ำ้ เจ้าตัวท�ำงานเป็ นนางแบบ ชอบถ่ายแบบในลุคเซ็กซี่
เสียมากกว่า ตอนนี้กำ� ลังจะชิมลางเล่นละคร เปิ ดด้วยบทนางร้าย
ทัง้ คู่ ค บหากัน มานานแบบไม่ส นใจสถานะ นั่ น คือ ในสายตา
คนภายนอก แต่ในใจก็ต่างรู้ดวี า่ ทัง้ หมดนัน้ ไม่เคยเกินเลยไปกว่าค�ำว่า
เพือ่ น
“ก็ดที ม่ี นั เงียบ ถ ้ามันเล่นอีกฉันเอามันตายแน่”
น�ำ้ เสียงห ้วนจัด ดวงตาดุดนั ทอประกายอย่างร้ายกาจ ดาวเหนือ
เคยยอมใครเสีย ที่ไ หน ตัง้ แต่ เ ด็ก จนโตเธอน่ ะ เอาเรื่อ งยิ่ง กว่า ใคร
ในบรรดาสามคนพีน่ อ้ ง และเพราะความไม่กลัวใครพ่อกับแม่ถงึ เป็ นห่วง
“เอ๊ะ นั่นคุณไทชิน่ีนา”
นอกจากเป็ นเพือ่ นสนิท นนนิชายังเป็ นเพือ่ นสาวเพียงคนเดียว
ทีร่ ูเ้ รื่องทุกอย่างของดาวเหนือชนิดทีว่ า่ รูล้ กึ รู้จริง แววตาล ้อเลียนท�ำเอา
ดาวเหนือถอนหายใจ
เหลือบตามองเพียงนิดแล ้วหันไปมองเวทีซง่ึ ก�ำลังมีการแสดงของ
นักร้อง บิลด์อารมณ์ดว้ ยเพลงร็อกจังหวะหนักๆ ความจริงเธอกับไทชิ
เคยสนิทกัน ดาวเหนือยังจ�ำความรู้สกึ สมัยเด็กได้เป็ นอย่างดี เวลา
เดินทางมามาเก๊าฮ่องกง เธอจะต้องไปเล่นบ ้านพีไ่ ทชิ เราเล่นขีห่ ลังกัน
เราเล่นต่อเลโก้ดว้ ยกัน
ว่ากันว่าความสุขมันอยู่ได้ไม่นาน พอโตขึ้นต่างมีชีวติ เป็ นของ
ตัวเอง ดาวเหนือเลือกเวน้ ระยะและค่ อยๆ ถอยห่าง จนกลายเป็ น
ความห่างเหิน ทุกอย่างมีเหตุและผลเสมอ เวลาทีห่ มุนผ่านช่วยจัดการ
ความรูส้ กึ ทุกอย่างในสมองและหัวใจ กลายเป็ นเกราะหุมความอ่
้
อนไหว
ฉาบปิ ดไว ้ด้วยความเข ้มแข็ง
“เขาจ้องเธอด้วยเหนือ”
8 กรรมสิทธิ์รักวายร้าย

“ช่างสิ”
“หึ ไม่สนจริงอะ” แม ้จะออเซาะกับอกของดาวเหนือ แต่สองคน
รู ว้ ่ามันคือการแสดง เป็ นการแสดงมาตัง้ แต่เรียนมหาวิทยาลัย คู่ รกั
ทอมดี้ คู่ รกั เลสเบี้ยน แลว้ แต่ ใครจะใหส้ มญา ดาวเหนือเห็นหา้ วๆ
แบบนี้ เชือ่ ไหมว่าผู ้ชายหลายคนสนใจ แต่เพราะความเย็นชาทีแ่ สดงออก
มาท�ำใหห้ นุ่มๆ ไม่กล ้าเข ้ามาวุน่ วาย ไหนจะนิสยั เก่งเกินชายเพราะฝึ ก
การต่อสู ้มาตัง้ แต่ชนั้ ประถม นี่กเ็ ป็ นอีกเรื่องท�ำเพศตรงข ้ามขยาด
“เลิกแซว”
“เหนือ ฉันไม่รูห้ รอกว่าแกกับคุณไทชิมปี ญ
ั หาอะไรกัน แต่เท่าทีร่ ู ้
แกกับเขาเคยสนิทกันมาก คนเราเมือ่ สนิทกันก็ควรรักษามิตรภาพไว ้
ไม่ใช่เหรอ”
“เรื่องนานเป็ นชาติ ฉันเปลีย่ นไปแล ้ว” ความจริงดาวเหนือไม่ได้
เปลีย่ น ความรู้สกึ บางอย่างมันยังคงอยู่ แต่ถกู กดให ้อยู่ลกึ สุดใจ เวลา
ย้อนอดีตทีไรมันหน่วงใจแปลกๆ ผูช้ ายกับผูห้ ญิงทีไ่ ม่ได้มสี ถานะทาง
สายเลือดเดียวกัน บางครัง้ มันก็เป็ นพีเ่ ป็ นน้องกันไม่ได้หรอก
“เขามีผู ้หญิงมาด้วย” กระซิบบอกเพือ่ นอีก
“ไม่ได้อยากรู”้
“ก็อยากบอก มาสองแน่ ะ กอดแขนแน่ น” นนนิชารีบป้ องปาก
กระซิบกระซาบ เสียงเพลงออกจะดัง ยายเพือ่ นบ ้าจะกระซิบเพือ่ อะไร
งงนะเนี่ย
“พอเลย ดืม่ ” 		
ดาวเหนือได้ฉายาว่าคอทองแดง ดื่มเหลา้ เป็ นเรื่องปกติ แต่ก็
ไม่ได้ด่มื บ่อยหรอก ยกเวน้ หลังแข่งเสร็จก็จะพากันฉลองกับเพื่อนๆ
ในทีม ไม่ว่าผลออกมาจะชนะหรือแพเ้ ราก็ตอ้ งดื่ม และใช่ นอกจาก
เป็ นคนลุยๆ ดาวเหนือยังชอบแข่งรถ ได้เลือดพ่อกับแม่มาเต็ม แข่งได้
ทัง้ รถยนต์และมอเตอร์ไซค์ เคยลม้ และเจ็บหลายครัง้ แต่ดาวเหนือ
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ไม่เคยเข็ด ความเจ็บความผิดพลาดกลับยิง่ หล่อหลอมให ้เธอแกร่งขึ้น
“ให ้ตาย ไม่รูจ้ ะหลอกตัวเองไปถึงไหน”
“ฉันไม่เคยหลอกตัวเองเว ้ย”
“มีสาวกอดเขานะ แต่เขาไม่ได้กอดใคร” อาจเพราะไทชินั่งตรง
โซฟาโซนวีไอพี แมจ้ ะมีกระจกกัน้ ปิ ดเสียง แต่พวกเขากลับเลือกเปิ ด
ผ ้าม่านออก จึงเห็นว่าอีกฝ่ ายนั่งหันหน้ามาทางนี้
“ไม่ตอ้ งไปสนใจ”
“เขามองแกอีกแล ้ว”
“พูดมากว่ะนุ่มนิ่ม” ไม่ใช่อะไรหรอก เรื่องของหมอนัน่ ไม่วา่ อะไร
มันก็น่าร�ำคาญส�ำหรับดาวเหนือเสมอ ส่วนยายนุ่ นเพือ่ นจอมพูดมาก
ก็พดู ไม่หยุด
“แค่หวังดี อยากบอก อื้อ...”
ดาวเหนือโน้มใบหน้าทาบปากปิ ดปากเพือ่ น ใครอืน่ คงมองว่านี่คอื
จูบดูดดืม่ แทจ้ ริงแล ้วมันเป็ นเพียงจูบบดคลึงภายนอก นนนิชายกมือ
โอบล�ำคอเหมือนดึงโน้มมาหา ภาพจูบของเธอสองคนกลายเป็ นภาพ
ที่ชินตาส�ำหรับผู พ้ บเห็น แต่ สำ� หรับใครบางคนที่นั่งดื่มในหอ้ งวีไอพี
ภาพนี้เขาไม่เคยชินสักที มือหนาบีบแก้วบรั่นดีในมือแน่ น กรามขบ
เข ้าหากัน

ดื่ มมาสักพักดาวเหนือจึงลุกเขา้ หอ้ งน�ำ้ ก็อย่างว่าแหละ

กระเพาะคน อัดไปหลายแก้วมันก็ต ้องปวดเบากันบ ้าง ในคลับส่วนใหญ่
จะเป็ นนักท่องเที่ยวทัง้ ฝรั่งต่างชาติและโซนเอเชีย คนไทยก็หลายอยู่
จากทีไ่ ด้ยนิ บทสนทนา ฮ่องกงเหมือนเป็ นเมืองท่า ผู ้คนเลยเยอะ เธอเอง
ในละแวกนี้ตงั้ แต่มาอยู่ช่วยงานพีน่ กั รบก็เทีย่ วทะลุปรุโปร่งทัง้ ฝัง่ ฮ่องกง
และฝั่งมาเก๊า คืนนี้ตงั้ ใจว่าจะนอนทีค่ อนโดฯ ในฮ่องกง
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จังหวะเดินออกจากประตูห ้องน�ำ้ ต้องผ่านโถงทางเดิน แขนเรียว
ถูกกระชากแรงๆ จนแผ่นหลังปะทะผนังตึก สาวห ้าวเงยหน้ามองอย่าง
ไม่สบอารมณ์ เมื่อเห็นว่าเป็ นใคร ลดสายตาลงมอง มือหนายังจับ
แขนเธออยู่ ส่งสายตาบอกเชิงใหป้ ล่อย แต่เจ้าตัวดูเหมือนจะไม่ยอม
ท�ำตาม แถมยังยิ้มร้ายมุมปาก
โคตรเกลียด!
“ปล่อย” น�ำ้ เสียงกดต�ำ่ ของดาวเหนือไม่ได้ท�ำให ้เขารูส้ กึ หวาดกลัว
สักนิด ตรงกันข ้ามคือเขารูส้ กึ ว่าทนมองไม่ได้จนต้องเดินมาดักรอตรงนี้
ไทชิ ซาโตชิ เลออง ลู กผสมหลายสัญชาติ เพราะบิดาเป็ น
ลูกผสม และเขาเองได้เชื้อทัง้ พ่อทัง้ แม่ เหมือนเอเชีย แต่จะมาทางโซน
ญีป่ ่ นุ ผสมตะวันตกมากกว่า ดวงตาสีนำ�้ ตาลไม่ได้ย้มิ เหมือนใบหน้า แต่
กร้าวกระด้างและต�ำหนิกลายๆ เพราะคนตรงหน้าท�ำให้ไม่สบอารมณ์
“คุยกันหน่อยไหม”
“ไม่คุย นอกจากเรื่องงาน เรื่องอืน่ ไม่จำ� เป็ น”
เธอเกลียดเขา ไม่ชอบขี้หน้า ไม่รู้สิ ในเมื่ออยากให้มนั เป็ น
แบบนัน้ เขาเองคงต้องท�ำอะไรสักอย่าง เพื่อใหค้ วามหมางเมินของ
ดาวเหนือหยุดลง
“แน่ใจเหรอว่าแค่เรื่องงาน”
“เออ”
ตอบน�ำ้ เสียงกระแทก ขึงตาใส่ไม่สบอารมณ์ กระชากแขนกลับ
ไทชิยอมปล่อย แต่ คราวนี้ชายหนุ่ มเทา้ แขนสองขา้ งกักกันคนดื้อไว ้
ในอ้อมแขน ยื่นหน้าเขา้ มาใกล ้จนได้กลิน่ แอลกอฮอล์ เขาเองเพิง่ ดื่ม
ไปเพียงแก้วเดียว ไปดูกาสิโนมาจึงเพิง่ มาคลับ ตอนแรกว่าจะไม่ แต่
พอคนสนิทรายงานไปว่าดาวเหนือมาทีน่ ่ีกบั เพือ่ นคนสนิทของเธอ ไทชิ
ก็ไม่รรี อทีจ่ ะลากสังขารตัวเองมาทีน่ ่ี
“ปากหรือนั่น”
กานต์มณี 11

“ก็ปากไง” กระแทกเสียงหงุดหงิด ไม่ชอบสายตาของหมอนี่
ชอบมอง ชอบสังเกต และชอบยิ้มร้ายๆ เหมือนเหนือกว่า ไม่ชอบใจเลย
จริงๆ พับผ่า
“เลิกท�ำตัวแบบนี้สกั ที”
“แบบไหน”
“ก็แบบทีพ่ ยายามท�ำอยู่ อย่าคิดว่าพีม่ องไม่ออก” ดวงตาคู่คม
หรีล่ งหมายมาด ไทชิเลี้ยงเธอมาตัง้ แต่นอ้ ย ไปเมืองไทยทีไรก็ตอ้ งไปหา
น้องน้อยตัวอ้วน ห่วงใย ชอบซื้อของไปให ้ ด้วยความเป็ นลูกคนเดียว
ไทชิจงึ อยากมีพม่ี นี อ้ ง มีครอบครัวของลุงอิททีส่ นิทสุด และดาวเหนือ
คือน้องน้อยทีเ่ ขาคิดถึงและรักสุดเช่นกัน
จนตอนนี้ ความรูส้ กึ นัน้ ยังคงเหมือนเดิม
ทว่า...ตัง้ แต่ เธอขึ้นมัธยมสอง ดาวเหนือเปลีย่ นไปมาก ชนิด
หน้ามือเป็ นหลังมือ ไม่ค่อยเขา้ มาใกลเ้ ขา หลบเลี่ยง ยิ่งพอโตขึ้น
เข ้ามหาวิทยาลัย ไทชิกลายเป็ นอากาศธาตุในสายตาของน้อง ดาวเหนือ
มาฮ่องกงมามาเก๊าก็ไม่ไปหา และนั่นท�ำให้ไทชิเริ่มเปลีย่ นตัวเอง
จากพี่ชายแสนอบอุ่นเขาเริ่มเย็นชา แต่ กระนัน้ ก็ยงั คอยมอง
อยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ ไทชิเสเพลขึ้น ใช้ชวี ติ แบบผู ้ชายเต็มขัน้ นอนกับ
ผู ้หญิงมากหน้าหลายตา ไม่สนใจว่าต้องจ่ายเท่าไร ดารานางแบบคนดัง
บางคนในเมืองไทยเขาก็สูร้ าคาไหว ทว่า...มันก็แค่ ความสุขทางกาย
ประเดีย๋ วประด๋าว เมือ่ อารมณ์ปรารถนาร้อนแรงจบลง ผู ้หญิงพวกนัน้
เป็ นเพียงอากาศธาตุให ้เขาเสพสมปลดปล่อยเท่านัน้
“เอามือออกไป จะกลับโต๊ะ”
“กลับไปหาผู ้หญิงคนนัน้ น่ะเหรอ”
“เออ ก็แฟนฉัน” โกหกค�ำโต ก็ทำ� ไมล่ะ เธอสนิทกับนุ่ นที่สุด
คนส่วนใหญ่มองเป็ นแบบนัน้ อยู่แล ้ว โดยเฉพาะคนตรงหน้า ตอนเธอ
เอ่ยขึ้นมา ดวงตาของเขาวาวขึ้นราวกับโกรธนักหนา
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“อย่าโกหก”
“ฉันไม่ได้โกหก”
โคตรเกลียดเลย ไทชิไม่ชอบค�ำพูดแทนตัวเองว่าฉันอย่างโน้น
ฉันอย่างนี้ของน้อง เมือ่ ก่อนกับเขาเธอจะเรียกพีท่ กุ ค�ำ แทนตัวเองว่า
เหนือ ตัวกลมๆ น่ารัก แล ้วโตมาท�ำไมเป็ นแบบนี้ ไทชิตอ้ งท�ำอย่างไร
เหรอถึงจะได้นอ้ งดาวเหนือตัวแสบคนเดิมของตัวเองกลับมา
“คิดว่าพีเ่ ชื่อหรือไง ตลอดเวลาทีผ่ ่านมาพีค่ งใจดีมากเกินไป”
สูป้ ล่อยเวลาเนิ่นนานด้วยหวังว่าสักวันน้องคงจะคิดได้ กลับมา
เป็ นน้องสาวทีน่ ่ารัก แต่เปล่าเลย ยิง่ ปล่อยดาวเหนือยิง่ ห่างไกล ก๋ากั่น
ขึ้น ห ้าวขึ้น มีเรื่องชกต่อยกับผู ้ชาย ขับรถแข่งจนเกิดอุบตั เิ หตุกม็ ี
โดยเฉพาะความเย็นชาในสายตาคู่ นนั้ ไทชิเพิ่งรู ว้ ่ากาลเวลา
มัน ส�ำ คัญ ขนาดไหน เขาเองก็ วุ่ น วายกับ เรื่ อ งงานและเรื่ อ งผู ห้ ญิง
จนวันหนึ่งคุณแม่นำ�้ ชาของเขาถามขึ้นมาว่าเมือ่ ไรจะมีแฟน ใหต้ ายดับ
แฟนงัน้ เหรอ เขาแทบไม่เคยคิดเรื่องนี้ดว้ ยซ�ำ้ คุณแม่ของเขาเป็ น
สาวหวานน่าทะนุถนอม แม่บอกว่าอยากให ้เขาเพลาๆ เรื่องผู ้หญิง
ท่านคงมองออกสินะว่าเขาใช้ชวี ติ อย่างไรในช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมา
ตัง้ แต่เรียนจนท�ำงาน แม่เป็ นห่วงอยากให ้เขาหันมาจริงจังกับใครสักคน
เขาอยากถามแม่เหลือเกินว่าเขาต้องท�ำอย่างไร เมือ่ คนทีเ่ ขาอยากจริงจัง
ด้วยมาตัง้ แต่เด็กเปลีย่ นไป จนเรียกได้ว่าท�ำให้หวั ใจเขาเสียศูนย์
“อย่ามายุ่ง”
“ก็เป็ นเสียแบบนี้”
“เราต่างคนต่างอยู่”
“พีท่ ำ� ไม่ได้ เหนือเป็ นของพี”่
ดาวเหนือตาโตเงยหน้าสบตาอีกฝ่ าย เม ้มปากแน่น แล ้วเชิดหน้า
เล็กน้อย ไอ้คำ� ว่าเหนือเป็ นของพี่เขาไม่เคยพูดมันออกมาเลย เหอะ
คิดว่าเธอดีใจงัน้ เหรอ ไม่เลยสักนิด เพราะมันท�ำให ้ความรูส้ กึ แย่ๆ พังๆ
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กลับมาเป็ นดังเดิมไม่ได้ สายน�ำ้ ของความรูส้ กึ ไม่เคยไหลย้อนกลับ
ทีพ่ ูดออกไปว่าเหนือเป็ นของพี่ นั่นคือเรื่องจริง เธอเป็ นของเขา
มาตัง้ แต่ลมื ตาดูโลก เป็ นกรรมสิทธิ์ของไทชิคนเดียว แล ้วยายเด็กแสบ
ท�ำตัวดื้อไปกอดจูบกับเพือ่ นแบบนัน้ มันใช้ได้ทไ่ี หน ไทชิมเี ลือดมีเนื้อ
และมีหวั ใจ ความรูส้ กึ ในอกทีเ่ คยซ่อนไว ้ตอนนี้มนั ก�ำลังจะเอ่อล ้นระเบิด
ออกมา
“ฉันไม่ได้เป็ นของคุณ”
“หึ คุณงัน้ เหรอ” น�ำ้ เสียงกดต�ำ่ กับรอยหยักกดลึกมุมปาก ท�ำเอา
ดาวเหนือยิ่งเมม้ ปาก พออีกฝ่ ายเลือ่ นหน้าลงต�ำ่ เขา้ ใกล ้ ดาวเหนือก็
ถอยหลังจนศีรษะชนผนัง ยกมือดันอกเขาไว ้
“ถอยไปสิวะ อย่ามาใกล ้ เหม็นขี้หน้า ร�ำคาญ”
“ร�ำคาญยังไง เกลียดแค่ไหน เหนือก็หนีพไ่ี ม่พ ้น จ�ำไว้ให้ข้นึ ใจ
เด็กน้อย” เขายิ้มร้ายมากขึ้น เหมือนตัวโกงในหนังมาเฟี ยเลย แต่
ให ้ตายดับ มันใช่เวลามาชื่นชมหรือไง
เคยเห็นไหมผู ้ชายหล่อ แบด โคตรอันตราย แต่มเี สน่หช์ วนมอง
ดวงตา จมูก คิ้ว คาง สันกราม และแผงอกแกร่งทีแ่ ขนเธอสัมผัสอยู่
มันบอกให้รูว้ ่าไทชิคือชายชาตรีแค่ไหน อ้อ ไม่สิ เรื่องผูห้ ญิงเขามันก็
เสือตัวยงไม่ต่างจากพีน่ กั รบ เพียงแต่ไม่ได้มั่วมากมาย ถามว่าท�ำไมรู ้
ก็เขาหล่อรวยโปรไฟล์ดี นักธุรกิจอันดับต้นๆ ใครบ ้างไม่รจู้ กั เขาเคยลง
ในนิตยสารหลายฉบับ
“ฉันไม่ใช่เด็ก” ตะคอกกลับมาเหวีย่ งๆ เกลียดฉิบ เกลียดค�ำว่า
เด็ก เกลียดค�ำว่าน้อง เกลียดค�ำพวกนี้ทม่ี นั เหมือนเป็ นตัวเชื่อมกลาง
ระหว่างเธอกับเขา มือบางก�ำแน่ น ดวงตาด�ำมืดอย่ างโกรธๆ ไทชิ
หรี่ตาลง เขารูเ้ จ้าตัวก�ำลังโมโห แต่เขาเองก็โมโหไม่ต่างกัน
“เด็กสิ เด็กมาก”
“เวรเอ๊ย กูโตแล ้ว”
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“กูกบั ใคร”
“กับหมามัง้ ” ตอบน�ำ้ เสียงไม่ย่หี ระ เกลียดที่ลกึ ลงไปกลางใจ
คนทีต่ วั เองบอกว่าเกลียดยังคงมีอทิ ธิพลต่อความรูส้ กึ ไม่เสือ่ มคลาย
“งัน้ ก็ไม่แปลก หมากับหมาถึงคุยภาษาเดียวกันรูเ้ รื่อง”
นั่นท�ำใหค้ นตัวเล็กหน้าตูมมากกว่าเดิม เพราะเขาก�ำลังบอกว่า
ดาวเหนือก็เป็ นหมาเหมือนกัน
“ไอ้...อุบ๊ !”
ยังด่าไม่จบปากร้อนๆ ก็ทาบมาบดขยี้เรียวปากสวยของสาวหา้ ว
เชื่อเถอะ หา้ วๆ แบบนี้ปากโคตรหวาน และไทชิอยากลบรอยจูบของ
ใครทุกคนทีเ่ คยผ่านเขา้ มาในชีวติ ของดาวเหนือ อยากบอกใหเ้ ธอรู้ว่า
ถึงเขาจะไม่ใช่จูบแรก แต่เขาจะเป็ นจูบสุดท ้ายของเธออย่างแน่นอน
ดาวเหนือดวงตาเบิกกว ้างดิ้นรนอึกอัก กับการถูกปล ้นจูบอย่าง
หยาบคายไร้ค วามอ่ อ นหวาน เธอกับ นุ่ น จู บ กัน ก็ แ ค่ ภ ายนอกก็ แ ค่
สร้างภาพ แต่ตอนนี้ไทชิทงั้ บดขยี้และขบเม ้มกลีบปากบนกลีบปากล่าง
ของเธอ แถมยังพยายามสอดแทรกลิ้นร้อนๆ เข ้ามาในโพรงปากอีกด้วย
“ต่อต้านท�ำไม”
“ปล่อยเลยนะ อื้อ”
คิดว่าจะปล่อยไหม ตอบไปก็เสียเวลา จับจูบขยี้ให ้หนัก อยากด่า
ดีนกั อวดดีตลอด เก่งแค่ไหนแล ้วไงล่ะ เขาต่างหากทีเ่ ก่งและร้ายกว่า
เด็กอ่อนหัดอย่างเธอหลายเท่า ดาวเหนือก็แค่รา้ ยภายนอก
แต่คนอย่างไทชิมอื เปื้ อนเลือดมาแล ้ว ชีวติ ฝึ กมาไม่ต่างจากทหาร
ไอ้เรื่องเอารัดเอาเปรียบเธอมันไม่ยากเลย แต่ก่อนหน้านี้ทเ่ี ขาไม่เคยใช้
ไม่ใช่ว่าเป็ นคนดี แต่ เพราะตอนนัน้ ไอ้ด้ ือดาวเหนือยังเรียนอยู่ ไทชิ
กลัวห ้ามตัวเองไม่ไหว เขาต้องยอมอยูห่ า่ งๆ อย่างห่วงๆ ทัง้ ทีค่ วามจริง
โคตรหวงเลย
เพราะก�ำลังบริภาษ จึงกลายเป็ นว่าเปิ ดโอกาสให้ล้ นิ อุ่นแทรก
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เขา้ มาส�ำเร็จ ดาวเหนือพลาดจริงๆ เวรมากๆ แลว้ ไอ้บา้ ไทชิก็บดจูบ
ตวัดรัดพัน ดาวเหนือจะกัดเขาก็ถอยฉากออกไป ได้ยนิ เสียงหัวเราะหึๆ
ในล�ำคอ สาวเจ้าโมโหจัด กระชากผมอีกฝ่ ายหวังให ้ผงะเจ็บ
ก็เจ็บ แต่ไทชิขนื ตัวไว ้ แทรกลิ้นเข ้าในปากหวานๆ หวานสมกับ
ที่รอคอย เกลียดทุกคนที่เธอเคยจู บ แมค้ นพวกนัน้ จะเป็ นผู ห้ ญิง
ก็เถอะ ยายดื้อดาวเหนือควรเป็ นของเขาคนเดียว
“อื้อ ปล่อยนะ”
“ปล่อยมานานแล ้ว” ไทชิยอมถอนปากออก เขาเจ็บต้นคอ เพราะ
ตอนนี้ถูกเล็บของดาวเหนือจิกแน่ นและตะกาย เพราะกระชากผมเขา
ไม่สำ� เร็จไง เจ้าตัวก็เลยตะกายผิวแทน
“ถอยสิวะ”
“นี่ถอื เป็ นการเริ่มต้นนะดาวเหนือ”
“เสือก ไม่อยากรูอ้ ะไรทัง้ นัน้ ”
“นับจากวินาทีน้ ไี ป คนอย่างไทชิจะไม่หลบมองแค่ข ้างหลังอีกแล ้ว
พีป่ ล่อยเหนือมานานเกินไป ฉะนัน้ เหนือเตรียมใจไว ้เถอะ เตรียมใจไว ้
ให้มั่น”
“งีเ่ ง่า ฉันกับคุณไม่ได้สนิทกันมาเป็ นชาติ”
“ก็ในชาติน้ นี ่”ี ทีเ่ หนือจะต้องเป็ นเมียของพี่ วายร้ายต่อประโยคนี้
ในใจ ไม่ได้พูดออกมา เขาจะพูดต่อเมือ่ วันนัน้ มาถึง เพราะถ ้าได้เป็ นเมีย
เมือ่ ไร อย่าหวังจะหายไปจากชีวติ เขาได้อกี
รอยยิ้มร้ายๆ ของเขาเปล่งรังสีความโหด เธอรูว้ า่ ไทชิโหดแค่ไหน
แต่แล ้วอย่างไรล่ะ พูดจาแบบนี้อย่าคิดว่าคนอย่างดาวเหนือจะกลัว
“โกรธ? ทีโ่ ดนจูบ?”
“เออ รู้ไว้วา่ รังเกียจ”
“ก็ดี รังเกียจพีเ่ ยอะๆ จูบจะได้มากขึ้นตามความรังเกียจ”
โน้มใบหน้าลงมาใกล ้ เธอใช้มอื ยันใบหน้าอีกฝ่ ายไว ้ ถา้ เป็ น
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ผูช้ ายอื่นดาวเหนือสามารถก�ำจัดได้ไม่ยาก แต่เพราะร่างกายของไทชิ
แข็งแกร่งมาก มาเฟี ยวายร้ายอย่างเขาฝึ กหนักพอๆ กับพวกหน่วยซีล
ด้านก�ำลังดาวเหนือจึงตกเป็ นรอง
“คนเลว”
“ด่าเก่ง ตอนเด็กท�ำไมน่ารัก”
“ฉัน ไม่ ไ ด้อ ยากน่ า รัก ทุ เ รศ คนเขาไม่ ย อมยัง จะมาจู บ อีก
หนังหน้าแบบนี้อย่าคิดว่าจะมีแต่คนหลง” ไทชิอยากหัวเราะจริงๆ แต่
ต้องเก๊กหน้าหล่อ ส�ำหรับเขาแลว้ คนทัง้ โลกจะอย่างไรก็ช่าง แต่ กบั
ดาวเหนือเขาจะอ่อนโยนอย่างที่สุด ทว่ายังไม่ใช่ ตอนนี้ ก็จนกว่า...
ความดื้อจะหมด
“จนตอนนี้พย่ี งั สงสัย อะไรท�ำให ้เหนือเปลีย่ นไป”
สีหน้าและแววตาปรับโหมดได้ไวยิ่งกว่าปิ ดเปิ ดสวิตช์ ดวงตา
สีนำ�้ ตาลจริงจัง ด้วยหลายครัง้ ที่ถามไทชิไม่เคยได้คำ� ตอบจากปาก
ของคนดื้อเลย เธอหมางเมินเหมือนเกลียดเขาเข ้าไส ้เข ้ากระดูกด�ำ พอ
นึกหาเหตุผลไทชิกห็ าไม่เจอ มั่นใจว่ากับน้องเขาดีและถนอมมาตลอด
ต่อให ้ถามสักร้อยครัง้ ดาวเหนือก็ไม่มคี ำ� ตอบ เพราะค�ำตอบอาจ
ท�ำใหท้ ุกคนรับรู ค้ วามในใจของเธอ แมห้ ลายครัง้ พี่รบกับลมหนาว
จะพยายามคาดคัน้ และท�ำเหมือนพอรู ้ แต่ เมื่อดาวเหนือไม่ยืนยัน
ทัง้ หมดก็ไม่กล ้าสรุปเอาเอง ส่วนพ่อกับแม่ท่านก็เหนื่อยจะถามแล ้วละ
“ถอยไป”
“ตอบก่อน”
“ไม่ตอบ”
“จะดื้อกับพีจ่ ริงๆ ใช่ไหมเหนือ” สาวเจ้าแสยะยิ้มเยาะๆ ยืน่ หน้า
อวดดี ขนาดว่าจูบไปแลว้ ก็ไม่เคยเข็ดที่จะท�ำเก่ ง ดวงตาคนรอคอย
หรี่ลง
“ไม่มเี หตุผลต่ อความเกลียด ไม่ชอบก็คือไม่ชอบ อย่ามายุ่ง
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ผู ้หญิงของคุณมีเป็ นร้อย เราควรทางใครทางมัน”
“บอกแล ้วพีจ่ ะไม่ปล่อยเหนือ” น�ำ้ เสียงหนักแน่นท�ำเอาดาวเหนือ
ไหววูบ แต่เพียงชั่วครู่กป็ รับสีหน้าเป็ นปกติ แล ้วไงใครแคร์
“เหรอ มีไรพูดอีกไหม ร�ำคาญ แฟนรออยู่”
“แฟนรอ แต่น่ีวา่ ทีผ่ วั ”
“ไอ้บา้ อย่ามาพูดทุเรศ” ดาวเหนือโวยวายเมือ่ ได้ยนิ ค�ำนี้ มัน
ส่อใหเ้ ห็นเจตนาของอีกฝ่ ายว่าต้องการสือ่ อะไร ทัง้ ทีป่ กติคนแบบไทชิ
ไม่ใช่จะมาพูดจาอะไรแบบนี้ เถียงกันปะทะกันในห ้องท�ำงานในทีป่ ระชุม
ออกบ่อย แต่หมอนี่ไม่เคยใช้คำ� นี้
“มันคือเรื่องจริง เหนือเป็ นของพีต่ งั้ แต่ลมื ตาดูโลก”
“ฉันไม่ได้เป็ นของคุณ อย่าสะเออะส�ำคัญตัวเองผิดไปหน่อยเลย”
หมอนี่กวนอารมณ์ของดาวเหนือให้ย่งิ ขุ่นมัวเกรี้ยวกราด อาจ
เพราะเธอเป็ นคนใจร้อนขี้โมโหอยู่แล ้ว พออีกฝ่ ายยิ้มยียวนไม่ได้สำ� นึก
ต่อความเกลียดชังทีด่ าวเหนือมีให ้ สาวเจ้าก็เลยโมโหหนัก
“เหนือต่างหากคนดื้อ ไม่เคยรู้ตวั ”
“ไม่อยากข ้องเกี่ยว ฟังภาษาคนไม่รูเ้ รื่องเหรอวะ”
ก็แบบเนี้ย พอเริม่ จะถูกไล่ตอ้ นให ้จมมุม ไอ้ด้อื ของไทชิกเ็ ปลีย่ น
โหมดฉุนเฉียวกลบเกลือ่ น ขนาดเขายังไม่เคยคิดจะตัดใจ เขาเชื่อมั่น
ต่อเซนส์ของตัวเอง ดาวเหนือก็คงท�ำไม่ได้เหมือนกัน เมือ่ ตอนเด็กน้อย
เขาอาจเอ็นดูเหมือนน้อง แต่นานวัน ไทชิยง่ิ รูส้ กึ ถึงความชัดเจนแจ่มแจ้ง
ในหัว ใจ ว่ า ความรู ้ สึก แบบพี่น อ้ งมัน พัง ทลายลงและแทนที่แ บบ
ความรู้สกึ แบบหนุ่มสาว
“พีจ่ ะท�ำให ้เหนือกลับมาเป็ นคนเดิม”
“คงฝันอยู่” ยิ้มเยาะๆ
“ในฝันนัน้ จะมีเหนือด้วย”
“อยากจะอ้วก”
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“ยังไม่ตอ้ งรีบท ้องครับ” เกลียด...เกลียดไอ้บ ้าไทชิ ท�ำไมต้องมา
กวนประสาท แล ้วเธอก็เหมือนกันนะ รูว้ า่ หมอนี่กวนก็ยงั โมโหหงุดหงิด
“ฉันอ้วกเพราะเหม็นค�ำพูดเลีย่ นๆ ทุเรศๆ ต่างหาก ฉันไม่มวี นั
ท ้อง สาบานได้เลยว่าถ ้าต้องท ้องกับคนแบบนาย ฉันจะท�ำแท ้ง ไม่อยาก
เป็ นแม่คนเวย้ ” ตะโกนใส่หน้าอีกฝ่ ายด้วยความอยากเอาชนะ และ
นั่นท�ำให้ไทชิตอ้ งนิ่วหน้า แววตาวาวโรจน์อกี ระลอกทัง้ ทีใ่ จเย็นลงแล ้ว
กล ้าพูดออกมาได้ไงวะว่าจะท�ำแท ้ง
“ถ า้ ท อ้ ง พี่จ ะมัด เธอติด เตีย งจนกว่ า ลู ก จะคลอด จ�ำ เอาไว ้
ดาวเหนือ ชาติน้ ีหรือชาติไหน เธอไม่มที างหนีไอ้ไทชิคนนี้พ ้น”
ว่าแล ้วก็ถอยแล ้วเดินกระแทกเท ้าออกไป
“ไอ้บ ้า ฉันไม่มวี นั ทอ้ งกับคนแบบคุณหรอก” กระฟัดกระเฟี ยด
เดินกลับไปยังโต๊ะของตัวเอง ก็เห็นเพือ่ นสาวคนสนิทมีหนุ่ มมานั่งคุย
ด้วยแล ้ว ไอ้หนุ่ มนั่นพอเห็นหน้าเหมือนยักษ์ของดาวเหนือก็รีบขอตัว
แยกไป สาวห ้าวกระแทกตัวนั่งพิงโซฟาอย่างหัวเสีย
นนนิชาไล่สำ� รวจใบหน้าของเพือ่ น ความจริงเห็นเธอดืม่ โปรยเสน่ห ์
ให ้หนุ่มๆ แบบนี้ เชือ่ ไหมว่าเธอมองไปยังโต๊ะของคุณไทชิ เขาเดินไปทาง
ห ้องน�ำ้ หญิงตอนดาวเหนือลุกไป แล ้วก็เพิง่ กลับมานั่งเมือ่ ครู่ เพือ่ นเธอ
ก็ตามมาติดๆ หึๆ คู่น้ ีชกั อย่างไรแล ้วละสิ ปากแข็งทัง้ คู่
“อะไรคือไปเข ้าห ้องน�ำ้ นานเป็ นชาติเหมือนตกส ้วม”
“พูดมาก”
“แต่ปากบวมกลับมา ยังไงคะ ยังไง”
เลิกคิ้วถามล ้อเลียนเพือ่ นสาว ดาวเหนือเหล่ตามองเพือ่ นค้อนๆ
อย่างหงุดหงิด แล ้วก็คว ้าแก้วเหล ้าของตัวเองสาดลงล�ำคอ ให ้ความร้อน
มันท�ำงาน ให ้สมองลืมรสชาติจบู แบบร้อนแรง แต่ให ้ตายดับ ไอ้จูบเวรๆ
ไอ้ล้นิ ร้ายๆ มันยังตามหลอกหลอนไม่หยุดหย่อน
“เห็นนะ คุณไทชิตามแกไป”
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“ช่างมัน”
“แน่ ใจเหรอ ไปบดขยี้สเี สียดกันถึงไหน” ไม่ได้สนใจอารมณ์
เกรี้ยวกราดของเพื่อนรักสักนิด ตรงกันขา้ ม นนนิชาหัวเราะคิกคัก
ราวเป็ นเรื่องสนุก
“ยุ่ง”
“ไม่เอาน่า ไม่หงุดหงิดสิเหนือ เขาดูแคร์แกมากเลยนะ”
“แคร์มากเลยมัง้ นั่งสีหญิงหน้าระรื่นขนาดนัน้ ”
ความจริงดาวเหนือก็พดู เกินไปนะ คุณไทชิไม่ได้สีหญิงเลย มีแต่
ผูห้ ญิงสองคนนัน้ แหละที่สไี ม่หยุด เพราะสายตาคุณไทชิจอ้ งมองมา
ทางนี้เขม็ง ขนาดนนนิชายังรูส้ กึ กลัวต่อรังสีอำ� มหิตทีเ่ ผือ่ แผ่มาถึงตนเอง
ใหต้ าย หรือเขาจะไม่พอใจที่เห็นเธอกับดาวเหนือจูบกันบ่อยๆ
มันก็แค่งานหรอก มันก็แค่ความสมจริงไหม ใครๆ จะได้ไม่สงสัย แล ้ว
ที่สำ� คัญกว่านัน้ ไม่มผี ูช้ ายกล ้ามายุ่งกับดาวเหนือ ตรงนี้คุณไทชิควร
ขอบใจนนนิชาถึงจะถูก
“หยุดหัวเราะเดีย๋ วนี้ยายนุ่น”
“ก็มนั ข�ำอะ รู้ไหมหน้าแกมันออกอาการมาก ไปซัมติงกันมา
หรือไง” โตๆ กันแลว้ พูดตรงๆ มันเป็ นเรื่องปกติ นนนิชาแอบเชียร์
แต่ ไม่รูท้ ำ� ไมเพื่อนรักจึงเอาแต่ ปฏิเสธ แถมยังใช้เธอเป็ นไม้กนั หมา
ซึ่งนนนิชาก็ไม่ว่าอะไร ตัวเธอเองก็เบือ่ ผูช้ ายที่เขา้ มาวอแวเหมือนกัน
ให้รวู้ า่ รักร่วมเพศจะได้ไม่ตอ้ งมายุ่งเกี่ยว ไม่ใช่วา่ เกลียดผู ้ชายหรอกนะ
แต่การเคยคบหากับผู ้ชายแล ้วเลิกกันไปมันท�ำให ้แอบเข็ด
“บ ้าเหรอ”
“เพราะหลักฐานมันชัดมาก วันนี้แค่ซมั ติงปาก วันหลังมันต้อง
โซเดมาคอมแน่” ยัง ยายเพือ่ นหัวเราะไม่เลิก ไม่เห็นมีอะไรน่าข�ำสักนิด
ปกติดาวเหนือเป็ นคนทะเล ้นของบ ้าน ทว่าไม่รูท้ ำ� ไมพอเป็ นไทชิ
เวลาเจอหน้าหมอนั่นทีไร บังเกิดความหงุดหงิดในหัวทุกที แล ้ววันนี้
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เป็ น บ า้ อะไรมาจู่ โ จมด้ว ยจู บ แล ว้ กล า้ พูด ว่า เธอเป็ น ของเขา นั่ น มัน
สมัยเด็ก นานเป็ นชาติเมือ่ ไรจะลืมๆ ไปบา้ ง ต่างคนต่างใช้ชวี ติ ไม่ได้
หรือไง
“พูดมาก”
“ดูดิ คุณไทชิมองมาทางนี้ แทบจะกลืนกินแกเขา้ ไปทัง้ ตัวแล ้ว
เหนือ”
ดวงตากลมโตกวาดมองไปสบกับดวงตาคู่คม นี่เหรอจะกลืนกิน
สายตาแบบนี้อาฆาตมาดร้ายมากกว่า ไม่รูย้ ายนุ่ นคิดไปได้ไง เหอะ
แล ้วคิดว่าคนแบบเธอจะกลัวเหรือ ทา้ ทายมาก็พร้อมทา้ ชนเหมือนกัน
คนอย่างดาวเหนือเคยกลัวเสียทีไ่ หนล่ะ เจ้าตัวหรี่ตาสบกลับ
“เขาสนใจเธอ”
“อยากเอาชนะมากกว่า และฉันไม่ตลก”
“มันก็ไม่ได้ตลกนะเพือ่ น” นนนิชาอยากใหเ้ พือ่ นรักมองอีกมุม
คนเราถา้ ไม่สนใจ ระดับคุณไทชิไม่มที างจะพาตัวเองมาเขา้ ใกล ้หรอก
เขาโปรไฟล์ดเี ลิศขนาดนัน้ เจาะจงสาวๆ ยังได้
“นุ่น แกเป็ นเพือ่ นฉัน เอาแต่เข ้าข ้างหมอนั่นอยู่ได้”
“หมอนั่นทีแ่ กว่า คือคนทีแ่ กเคยสนิทสุดนะเหนือ ฉันเชียร์เขา”
ยังท�ำหน้าทะเลน้ ได้อีก ดาวเหนือจึงดึงเพื่อนมากอดแลว้ โน้ม
ใบหน้าเข ้าใกล ้เมือ่ เห็นสายตาไทชิเรียบนิ่งเขม็งมากกว่าเดิม ท�ำเหมือนว่า
จูบเพือ่ นรัก ทัง้ ทีค่ วามจริงเพียงแค่เลือ่ นปากมาใกล ้ แต่มองมุมนี้จาก
ทีน่ ั่งไทชิ เหมือนว่าสองคนก�ำลังจูบกัน
“แบบนี้จะยิง่ ท�ำให้ใครบางคนหึงนะจ๊ะเพือ่ นเลิฟ”
“พูดบ ้าๆ”
“เรื่องจริง ไม่เอาน่า พอได้แล ้ว”
“ท�ำตามหน้าทีไ่ ป” ดาวเหนือตีหน้ายักษ์ใส่นนนิชา เจ้าตัวจึงยกมือ
โอบรอบคอท�ำประหนึ่งก�ำลังจูบกันดูดดื่มหนักหนา ดาวเหนือก็ไม่รู้ว่า
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ท�ำไมจึงเลือกท�ำแบบนี้ เธอก็แค่ ไม่อยากเดินเขา้ ไปในวังวนที่เรียกว่า
กับดักหัวใจ ถอยห่างออกมานานแล ้ว ไม่อยากกลับไปเป็ นเหมือนเดิม
“เขาลุกไปไหนแล ้วไม่ร”ู้ นุ่นกระซิบบอก ดาวเหนือจึงยอมคลาย
อ้อมแขน ยกแก้วเครื่องดืม่ จรดปากแล ้วสาดลงล�ำคอจนหมด
“อารมณ์ไหนนะเพือ่ นฉัน”
“แค่ อยากดื่ม” เหอะ ไม่ใช่ ว่าหมอนั่นทนดู ไม่ได้ แต่ หมอนั่น
ลากนังสวยเซ็กซีท่ รงโตสองคนนัน้ ไปเผด็จศึกต่างหากล่ะ คนมักมาก
ไม่มีท างขาดได้ห รอก แล ว้ ยัง จะมีห น้า มาพูด ว่า เธอเป็ น ของเขาอีก
พูดมาได้ไม่อายปาก เวลาท�ำใหด้ าวเหนือเปลีย่ นไป เขาเองก็เปลีย่ น
ไม่ต่าง
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1

รุกให้ได้รัก

ติ๊ด ติด๊ ติด๊

เสียงมือถือดังรบกวนการนอนในวันหยุดสุดๆ ดาวเหนือคราง
อืออาอย่างขัดใจ เลื้อยตัวไปตามความกว ้างของทีน่ อนจนถึงโต๊ะข ้างเตียง
แล ้วควานมือหยิบมือถือ เปิ ดตาอย่างเกียจคร้าน พอเห็นว่าเป็ นเบอร์ใคร
ก็หายง่วงเป็ นปลิดทิ้ง แม่โทร.มาแต่เช้า มีเรื่องอะไรหรือเปล่านี่
“หวัดดีจา้ คุณแม่คนสวย”
“ปากหวานนักนะเรา อยูห่ ้องหรือเปล่า”
“อยู่ค่ะ แต่เพิง่ ตื่น วันนี้วนั หยุดของเหนือ แม่มอี ะไรหรือเปล่า”
ว่าแล ้วก็ปิดปากหาวสองครัง้ ติด สภาพตอนนี้หวั หูยงุ่ เหยิงไปหมด
ตามสไตล์สาวหา้ วที่ไม่สนใจโลก เธอจะเนี้ยบเวลาท�ำงานกับออกงาน
เท่านัน้ หรอก ส่วนวันพักผ่อนก็นอนตายเหมือนซากศพอย่างทีเ่ ห็น
“สัปดาห์หน้ามีงานเลี้ยง คณะรัฐบาลจัด แม่วา่ จะให ้เหนือไปแทน
พ่อกับแม่หน่อย พีน่ กั รบคงไม่วา่ ง เพราะต้องดูงานทีไ่ ทยด้วยน่ะลูก”
กานต์มณี 23

ค�ำขอร้องของแม่ไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมาย เพราะเมือ่ วาน
พีห่ ้าวคนสนิทของพีน่ กั รบแจ้งเธอแล ้ว ว่าบางทีเธออาจต้องเป็ นตัวแทน
อย่างว่าก็เพือ่ เป็ นเกียรติแหละนะ มีเทียบเชิญมาก็ตอ้ งไป เพือ่ การกุศล
ละนะ
ประเด็น คือ ดาวเหนื อ ไม่อ ยากแต่ ง ชุด ราตรีเ ลย แม ง้ านนี้ จ ะ
เป็ นงานของรัฐบาล แต่การทีแ่ ม่โทร.มาด้วยตัวเองแบบนี้ ต้องมีนยั แน่ๆ
ปกติเธอไม่ค่อยออกงานไง จะมีก็แต่ ครัง้ นัน้ ตอนงานของบริษทั เธอ
สวมชุดราตรี ใหต้ ายดับ เป็ นที่โจษจันจากปากพนักงานเป็ นอาทิตย์
เลยไม่อยากสวมอีก
“เหนือต้องไปงานจริงๆ ใช่ไหมเนี่ย”
“ควรไปจ้ะ”
“ไม่อยากไปเลย”
“โตแล ้วนะลูก ต้องมีความรับผิดชอบ ไม่อยากไปก็ตอ้ งฝื นใจ
แม่แจ้งไปยังเลขาฯ ของลูกแล ้ว เรื่องเช็คเงินสดส�ำหรับบริจาคครัง้ นี้”
แม่โซ่น่ะเก่งเสมอแหละ สมกับเป็ นเมียของพ่ออิทสุดๆ เก่งและ
รอบคอบ พ่อบอกว่าเมื่อก่ อนแม่ก็ใจร้อน แต่ พอมีลูกแม่ใจเย็นขึ้น
เยอะมาก
“ก็ได้ค่ะแม่”
“ดีมากจ้ะ แม่สั่งชุดจากร้านประจ�ำของแม่แล ้ว ใหเ้ หนือไปลอง
ได้เลยนะลูก”
“ไม่อยากสวมกระโปรงเลย” โคตรน่ าร�ำคาญ รองเทา้ สน้ สู ง
ก็อีก สู ค้ อมแบตที่เธอชอบสวมก็ไม่ได้ ทะมัดทะแมงไปไหนมาไหน
สะดวกสบาย
“ฝื นใจหน่อย แค่ไม่ก่ชี ั่วโมงเอง ถือว่าให ้เกียรติเจ้าภาพงานและ
สถานที”่ โซ่รกั กรอกเสียงอ่อนโยนมาตามสาย นึกใบหน้าตัวแสบของ
บ ้านออกเลยว่าคงยุ่งเหยิงน่าดู
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“ก็ได้ค่ะ เพือ่ แม่โซ่เลยนะ” ถา้ ไม่เพราะแม่ขอร้องดาวเหนือคง
ไม่ไป เบือ่ สายตาเวลามีคนจับจ้อง และใช่ ว่างานนี้ตอ้ งเจอไทชิอย่าง
ไม่ต ้องสงสัย เหม็นขี้หน้า ตัง้ แต่มาท�ำงานทีม่ าเก๊า เธอกับเขาต้องเจอกัน
บ่อยๆ บางครัง้ หลีกเลีย่ งแล ้ว แต่เพราะต้องท�ำงานร่วมกันก็เลยต้อง
ฝื นใจ
“น่ารักมากจ้ะ”
“เหนือน่ารักมานานแล ้วค่ะ”
“จ้ะ คนเก่ง รักลูกนะดาวเหนือ”
“รักแม่เหมือนกันค่ะ จุบ๊ ” แล ้วจึงกดวางสายทิ้งหัวลงแนบทีน่ อน
เกลือกกลิ้งไปมา ก่อนจะนอนแผ่หลากางแขนกางขากลางเตียง และใช่
จนตอนนี้หวั สมองของเธอยังปัดไอ้ความรู้สกึ บ ้าๆ ออกไปจากหัวไม่ได้
ภาพการจูบแล ้วจูโ่ จมถึงเนื้อถึงตัวของไทชิยงั ตราตรึงไม่จางหาย จนเผลอ
ยกมือแตะกลีบปากตัวเองแผ่วๆ
“ไอ้บ ้าเอ๊ย ท�ำไมฉันต้องนึกถึงนายด้วย ออกไปจากหัวฉันสักที”
ร่างบางดีดดิ้นบนเตียงไปมาอย่างหงุดหงิด โกรธเกลียดอีกคน
แต่ ทำ� ไมในหัวยังมีภาพเขาไม่จางหาย ภาพในวัยเด็กฉายชัดราวกับ
ฟูลเอชดี ควรลืมไปแล ้ว ควรลืมใหส้ มกับทีเ่ วลาหมุนผ่านมาเนิ่นนาน
ทว่าทุกภาพความทรงจ�ำกลับกระจ่ างชัดกดฝังในหัวและฝังรากลึก
กลางหัวใจ
“บ ้าชะมัด ท�ำไมเป็ นแบบนี้วะ”
กลิ้งไปกลิ้งมา กลิ้งจนม ้วนตัวกับผ ้าห่มมีสภาพไม่ต่างจากแหนม
ก็ตอ้ งดีดตัวลุกนั่ง ไม่รูท้ ำ� อะไรจึงลงไปวิง่ ดีกว่า คงไม่ชา้ ไปหรอกมัง้
เพราะนี่ก็เพิง่ จะเจ็ดโมงนิดๆ ดาวเหนือลุกไปล ้างหน้าในหอ้ งน�ำ้ แล ้ว
ดื่มน�ำ้ แร่ เปลีย่ นเป็ นชุดวอร์ม สวมรองเทา้ ผา้ ใบ ควา้ มือถือมาเสียบ
ในกระเป๋ าเสื้อ เตรียมสวมหูฟงั บลูทูธ
“อ้าว คุณหนู จะไปไหนคะ”
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“วิง่ ค่ะ วิง่ ในสวน”
ห่างจากนี่ไปไม่ไกลมากนัก ป้ าแม่บา้ นเห็นเธอเป็ นประจ�ำ และ
ป้ าก็เป็ นคนเตรียมอาหารไว้ให ้เธอ ชีวติ ในมาเก๊ามันก็จะประมาณนี้แหละ
ตื่นเช้าท�ำงาน ส่วนวันหยุดก็พกั ผ่อนท�ำกิจกรรมสันทนาการ สาวหา้ ว
เดินมาเข ้าลิฟต์ กดไปชัน้ ล่าง เดินออกประตูหลัง ค่อยๆ เดินไปช้าๆ
ในเช้าวันหยุดค่อนข ้างเงียบ ผู ้คนจะเยอะก็ต่อเมือ่ สายๆ
ดาวเหนือวิ่งตรงไปยังสวนสาธารณะ เธอวิ่งวนบริเวณนัน้ อยู่
หลายรอบ ใช้ระบบวัดได้เจ็ดกิโลเมตร ก็ถอื ว่าบรรลุเป้ า เม็ดเหงือ่
ผุดพรายเต็มตัว ค่อยสบายใจ เรื่องเซ็งๆ ทีเ่ ป็ นมาตัง้ แต่เมือ่ วานก็ค่อย
บรรเทาลง แต่พอนึกถึงจูบคราใด ใบหน้าเนียนสวยดุกบ็ ูดเบี้ยว
“วิง่ มาเหนื่อยๆ ควรยิ้มนะ”
เกลียดความโลกกลม มาเก๊ามันคงเล็กเกินไปจริงๆ สวนสาธารณะ
มีมากมายยังมาวิง่ ที่เดียวกันอีก ดาวเหนือไม่สนใจ เดินหนีมาห่างๆ
ไม่อยากเจอก็ได้เจอ อะไรของโชคชะตา จะกลั่นแกลง้ กันไปถึงไหน
สาวเจ้าเสยผมทีป่ รกหน้าผากออกลวกๆ เพือ่ ระบายความร้อนในกาย
“อย่าเดินหนี”
“เรื่องของฉัน” บอกเสียงเย็นชา สาวเทา้ เดินไปขา้ งหน้าต่อไป
เดินไปยังซุม้ ขายน�ำ้ เพือ่ ซื้อน�ำ้ ดื่ม ไม่คิดว่าอีกฝ่ ายจะมาวิง่ เหมือนกัน
แต่กน็ ั่นแหละ กาสิโนของเขากับเธอก็อยู่ใกล ้ๆ กันนี่นะ
“ปกติคนอย่างดาวเหนือไม่เดินหนีไม่ใช่หรือ”
“เหม็นขี้หน้า”
“พีไ่ ม่เชื่อ”
“แล ้วแต่คณ
ุ เอ๊ะ นี่หลีกไปสิ มาขวางเพือ่ ?” เห็นหน้าหมอนี่แล ้ว
หงุดหงิดจริงๆ พยายามไม่มองหน้า พอมองแล ้วนึกถึงรสจูบร้อนแรง
เมื่อคืน มันยังวนเวียนอยู่ในหัว และที่ดาวเหนือรู ส้ ึกขัดใจก็เพราะ
ในรสจูบทีป่ ากบอกว่ารังเกียจ แท ้จริงในใจรูส้ กึ ตรงกันข ้าม
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“คุณว่างมากนักหรือไง”
“ว่างมากพอจะมาตามหาหัวใจ ปล่อยให ้หล่นหายมานานแล ้ว”
บอกน�ำ้ เสียงเรียบๆ แต่ย้ มิ มุมปากร้ายๆ นี่มนั อย่างไร หมั่นไส ้
ไอ้บ ้านี่เหลือทน
“เหรอ ก็ขอให ้หาเจอแล ้วกัน”
“เจอแล ้ว แต่หวั ใจดื้อ”
“ไม่เกีย่ วอะไรกับฉัน” เลีย่ งเบีย่ งข ้างเดินแยกออกมา แต่แขนเรียว
ถูกจับไว ้ ดาวเหนือจึงก�ำหมัดอีกครัง้ เตรียมตะบันหน้าของไทชิ แต่
คนตัวใหญ่ เบี่ยงหลบ เธอจะเตะขาเขาก็ถอยฉากในขณะที่มอื ยังจับ
แขนเรียวไม่ปล่อย พยศเก่งจริงๆ ออกหมัดหวังท�ำร้าย แต่ไทชิไม่โต้ตอบ
เขาเพียงหลบหลีกอย่างมีชนั้ เชิงบอกให้รวู้ า่ ผ่านการฝึ กฝนมาดี
“ฮึ้ย” สาวเจ้ารู้สกึ ขัดใจด้วยท�ำอะไรอีกฝ่ ายไม่ได้เลย หากเป็ น
ผูช้ ายคนอื่นคงโดนเธอล ้มคว�ำ่ ไปแล ้ว ทว่ากับไทชิเขาว่องไวมาก มาก
เสียจนเหมือนว่าการฝึ กหนักของเธอมันแทบไม่ช่วยอะไร
“ไง สู้ไม่ได้”
“ใครว่าฉันสูไ้ ม่ได้” ตะคอกเสียงกร้าว พยายามออกหมัดแขนเดียว
แล ้วอะไรคือแขนอีกขา้ งสลัดไม่ออกสักที กาวมันติดมือหรือไงวะเนี่ย
ดาวเหนือหงุดหงิดมากมาย จะใช้เทา้ ท�ำร้ายเขาก็หลบฉากอย่างว่องไว
ดาวเหนือเกลียดการพ่ายแพ้ทส่ี ุด เธอจึงยิง่ ออกหมัดรัวๆ
“พอแล ้วเหนือ”
“ไม่”
“สู้พไ่ี ม่ได้ มันคนละชัน้ ”
สู้ไปคนตัวเล็กมีแต่ เหนื่อยเปล่า ถึงดาวเหนือจะเก่ งการต่ อสู ้
แต่ทกุ กระบวนท่าเขาผ่านมันมาหมดแล ้ว จึงไม่ยากต่อการตัง้ รับ ไทชิ
รูส้ กึ เหมือนตัวเองชั่วร้ายมากๆ รังแกเด็ก เด็กทีอ่ ยากจะปี กกล ้าขาแข็ง
อวดดีไม่เข ้าเรื่อง น่าจะรูว้ า่ อวดเก่งผิดคน
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ไอ้คำ� ว่าคนละชัน้ เนี่ยท�ำเอาสาวหัวร้อนขึ้นเลย จังหวะหนึ่งไทชิ
มัวแต่จอ้ งหน้าแม่เสือสาว เธอปล่อยหมัด แต่เขาหลบไม่พน้ จึงโดน
สันคาง ใบหน้าหล่อๆ หันไปตามแรงชก นั่นท�ำให ้ดาวเหนือสะบัดแขน
อีกข ้างหนึ่งแล ้วผลักร่างใหญ่จนล ้มไปบนสนามหญ้าของสวนสาธารณะ
ทว่าไทชิไม่ยอมลม้ คนเดียว มือหนาฉวยมือบางดึงแรงๆ ให ้
เจ้าตัวถลาเสียการทรงตัวจนนอนทับมาบนร่างของเขา สาวเจ้ายกมือจะ
ตะบันหน้าอีกหลายๆ หมัดระบายความโมโห แต่ไทชิรูท้ นั เขาแก้เกม
ด้วยการเบีย่ งหน้าหลบแล ้วพลิกตัวรวดเร็วมาเป็ นฝ่ ายอยูด่ ้านบน คนดื้อ
อยู่ดา้ นล่าง
“ปล่อย อย่ามากอด”
“จะท�ำมากกว่ากอด”
ฟอด ฟอด
ปากไวเท่าความคิด ยื่นหน้ากดปากกดจมูกบนแก้มนุ่ ม เขา
ปล่อยใหผ้ ูห้ ญิงด้วยกันฟัดหอมมานาน คราวนี้ไทชิจะไม่ทน เขาร้าย
อยู่แลว้ แต่ไม่เคยร้ายกับเด็กดื้อแบบดาวเหนือ ตัง้ แต่เด็กจนโตเขา
โอ๋เธอ รักเธอ ถนอมเธอ ปล่อยเธอมานานมากเกินไป จนตอนนี้เขา
คิดว่ามันถึงเวลาทีค่ วรใช้สทิ ธิ์ของตัวเอง
“อื้อ ไอ้เวร ปล่อยฉันนะ ปล่อยเว ้ย”
“อย่ามาเว ้ยมาวะ พีผ่ ใู้ หญ่กว่าเธอ ดาวเหนือ”
“หอมแก้มกูทำ� ไม”
ขึ้นกูมงึ ด้วยความเกรี้ยวกราด โกรธและโมโห เพราะนอกจาก
กอดแน่ น อีกฝ่ ายยังล็อกมือสองขา้ งของเธอไว้ไม่ใหป้ ระทุษร้ายได้
ดาวเหนือหมดหนทางจึงฮึดฮัดขัดใจไปหมด ล�ำตัวแนบชิดและเสียเปรียบ
เต็มประตู จะเข่าจะศอกออกหมัดอะไรไม่ได้สกั อย่าง
“พูดกับพีใ่ ห้มนั ดีๆ หน่อย”
“ไม่จำ� เป็ น”
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“จะดื้อเพือ่ อะไร ในเมือ่ ยังไงก็หนีไม่พ ้น”
“ฉันไม่ได้หนี และไม่เคยหนี แต่ ไม่จำ� เป็ นต้องมายุ่งเกี่ยวกัน
ใช้ชวี ติ ในแบบทีผ่ ่านๆ มาทางใครทางมัน”
ดวงตากลมโตก้าวกระด้างแสยะยิ้มในแบบที่คนตัวโตไหววู บ
เขาไม่ได้จะเอาชนะคนใต้ร่าง แต่ความรู้สกึ ทีม่ นั มากขึ้นทุกวันต่างหาก
ที่ผ่านมาเหมือนปล่อย แต่ความจริงคือจ�ำต้องปล่อย เพราะรู ว้ ่าหาก
เข ้าใกล ้ดาวเหนือมากๆ ไทชิคดิ ว่าตัวเองคงห ้ามใจไม่ให ้แตะเนื้อต้องตัว
น้องน้อยไม่ได้
“แต่ทางของพีม่ นั ทางเดียวกันกับเหนือ”
“พู ด ออกมาไม่ อ ายปากบ า้ งเหรอ มัน ไม่ เ คยมีท างของเรา
ตัง้ แต่แรก”
“ทางของเรามีมาตัง้ แต่แรก แค่เหนือคนเดียวทีพ่ ยายามแยกมัน”
“เกลียดคุณ”
“แต่พไ่ี ม่เคยเกลียดเหนือ ไม่สกั นิด” ชัว่ แว่บเดียวกับน�ำ้ เสียงอาทร
และดวงตาห่วงใยท�ำเอาดาวเหนือท�ำตัวไม่ถกู เธอจ้องตาอีกฝ่ ายนิง่ เพียง
อีกฝ่ ายแสดงออกว่าแคร์เท่านัน้ ท�ำไมหัวใจมันรู้สกึ บางเบา สั่นคลอน
ก�ำแพงความรูส้ กึ ทีเ่ ธอสร้างไว ้ อึกอักพูดอะไรไม่ออก
สุดท ้ายเมินหน้าไปทางอืน่ ดวงตาของอีกฝ่ ายคมกล ้าเปล่งประกาย
มากเกินไป ดาวเหนือไม่อยากพ่ายแพ ้ ไอ้ความเกรียนความกระด้าง
มันแค่ปราการหลอกๆ
ไม่ได้เด็ดขาด จะมาใจอ่อนยวบง่ายๆ ได้อย่างไร ทุกวันนี้ต่างคน
ต่างอยู่มนั ดีอยู่แล ้ว อย่ามาอ่อนหัดต่อค�ำพูดของผู ้ชายนี้
“โกรธเกลียดอะไรพีน่ กั หนาหืม เมือ่ ก่อนเราสองคนเคยดีกว่านี้
พีจ่ ำ� ได้ เพราะอะไรท�ำไมดาวเหนือเด็กอ้วนของพีถ่ งึ เปลีย่ นไป”
รูว้ ่าถามไปคงไม่ได้คำ� ตอบจากคนปากแข็ง แต่ไทชิก็อยากถาม
จนกว่าเธอจะเบื่อและคายเหตุออกมาใหเ้ ขาได้รูว้ ่าตัวเองท�ำอะไรให ้
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น้องไม่พอใจ ดาวเหนือเป็ นเด็กอ้วนน่ารัก เป็ นน้องน้อยทีเ่ ขาเอ็นดูมา
ตัง้ แต่เกิด นอกจากลุงอิท พีน่ กั รบ ก็มเี ขา ทีไ่ ด้จูบแก้มหอมๆ พองๆ
ของดาวเหนือในตอนเด็ก จนมันเกิดเป็ นความหวงในใจไทชิ หวงมาก
จนรู้สึกว่ามีบางอย่างในใจตัวเองเปลี่ยนไป ความจริงขอ้ นี้เขาไม่ได้
บอกใคร แต่ทกุ คนก็คงจะมองเห็น แต่แล ้วเจ้าอ้วนน้อยก็เปลีย่ นเป็ น
คนละคน
“ปล่อย”
“เอาแต่จะหนีพต่ี ลอด”
“กู...เอ่อ ฉันไม่ได้หนี” บางทีดาวเหนือก็อยากจะบ ้ากับไอ้ความ
ปากไวของตัว เอง ถึง จะไม่ ช อบหน้า แต่ ไ ม่ จ ำ� เป็ น ต้อ งหยาบคาย
ไร้มารยาทก็ได้น่ีเนอะ ดาวเหนือถอนหายใจ
“มองตาพีส่ ”ิ
“ท�ำไมต้องมอง”
“อยากให ้มอง จะได้เห็นว่าพี่รสู้ กึ ยังไง”
บะ บา้ จะมองท�ำไม ดาวเหนือก็เลยไม่มอง ความจริงแอบ
กรุ่นโกรธที่โดนขโมยหอมแก้มสองครัง้ ซอ้ น รู้สกึ ไอ้บา้ ไทชิจะถึงเนื้อ
ถึงตัวกับเธอเกินไป ในเมือ่ เราก็ห่างกันมานานแลว้ ตัง้ แต่เรียนมัธยม
แล ้วอะไรจู่ๆ หมอนี่ก็เริ่มท�ำใหเ้ ธอรู้สกึ ว่าเขาตามติดเธอตลอด อย่าง
มาวิง่ วันนี้มนั ไม่น่าเป็ นเรือ่ งบังเอิญ ดูเป็ นการจงใจเกินไป แต่กน็ นั่ แหละ
ไม่อยากคิดเข ้าข ้างตัวเอง
“ปล่อย ฉันปวดท ้อง” โกหกอีกแล ้วละ
“งัน้ ไปห ้องพี”่
“ไม่ไป”
คอนโดฯ ของไทชิอ ยู่ ใ กล ส้ วนสาธารณะ เจ้า ตัว ไม่ ช อบพัก
ที่กาสิโน ด้วยเหตุผลว่าแค่ ทำ� งานก็รู้สกึ จ�ำเจกับที่นั่นแลว้ ถึงเขาจะ
บินไปต่างประเทศบ่อยๆ รวมถึงเมืองไทย แต่เขาก็อยากมีท่อี ยู่ท่มี นั
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เทียบเท่าค�ำว่าบา้ นจริงๆ ส่วนบา้ นของเขาอยู่ฝั่งฮ่องกง มีแม่กบั พ่อ
อยู่ทน่ี ั่น แต่ตอนนี้ดูเหมือนพ่อจะพาแม่กลับเมืองไทย
“อย่าดื้อ”
“มีสทิ ธิ์อะไรมาบังคับกันวะ” น�ำ้ เสียงฉุนเฉียวแลดูไม่สบอารมณ์
คนฟังคลีย่ ้ มิ ดีดกายลุกยืน ดึงแขนเรียวให ้ลุกตามไม่คดิ จะปล่อยแขน
“อย่าเรียกร้องถามหาสิทธิ์เลย เพราะพีไ่ ม่อยากรีบ” อะไรของ
หมอนี่วะ ไม่รีบอะไร งงได้โล่ พูดอะไรเขา้ ใจคนเดียวก็ได้ดว้ ยเหรอ
ดาวเหนือส่ายหน้า
“พูดอะไร วกวนเข ้าใจยาก”
“เหนือเป็ นกรรมสิทธิ์ของพีต่ งั้ แต่เกิด จ�ำไว ้แค่น้ ีกพ็ อ”
สาวเจ้านิ่วหน้ามากกว่าเดิม เตรียมตัวจะออกอาวุธร้ายใส่ร่างกาย
ไทชิ แต่คนตัวใหญ่รทู้ นั
“สงบศึ ก สัก ครัง้ ได้ไ หม ที่พ่ีก บั เหนื อ ต้อ งเถีย งกัน มาตลอด
หลายเดือน ที่เราต้องเหินห่างกันมาหลายปี พีว่ ่ามันนานมากแลว้ นะ
ไปกินข ้าวทีห่ ้องพี”่
“ได้ แต่ขอไปอาบน�ำ้ ก่อน”
“ไปอาบห ้องพี”่
“เสื้อผ ้าฉันเล่า”
“สวมของพีไ่ ปก่อน วันนี้วนั หยุด ดูหนังเป็ นเพือ่ นพีห่ น่อย”
น�ำ้ เสียงเฉียบๆ ท�ำเอาหัวคิ้วเรียวผูกโบ มันเรื่องอะไรทีค่ นจริง
แบบดาวเหนือต้องมาฟังหมอนี่ดว้ ยเล่า
“ส�ำคัญตัวเองมากไปไหม ท�ำไมฉันต้องท�ำตาม ปล่อย จะกลับ
ห ้อง” เขาออกแรงบีบข ้อมือดาวเหนือแรงขึ้น ส่งสายตาดุๆ มาให ้
“พีข่ อ นะครับ เจ้าอ้วน” ตอนนี้นอ้ งไม่อ ้วนแล ้วเถอะ สูงยาวเข่าดี
อกเป็ นอก เอวเป็ นเอว ขนาดว่าไม่แต่งตัวเซ็กซี่ ความอวบอิม่ ในบางจุด
ยังโชว์ให ้เห็น ให ้ตายเถอะ เขาไม่อยากหืน่ เลย แต่ดวงตาโตๆ มองมา
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แบบกวนๆ มันโคตรจะน่าก�ำราบให ้เข็ดนัก
“อย่ามาเรียกแบบนี้ ไม่ชอบ”
ไม่ใช่ไม่ชอบ หากค�ำเรียกสนิทสนมมันท�ำให้คดิ ถึงวันวาน วันวาน
แห่ ง ความทรงจ�ำ สมัย เด็ก เด็ก อ้ว นจนพุง ป่ องติด พี่ไ ทชิเ หลือ เกิ น
พี่ไ ปไหนน้อ งตามไปเล่น ด้ว ย เวลานอนพี่ก็ ก ล่อ มนอน คอยกอด
คอยดูแลอย่างดี ช่วยอาบน�ำ้ ประแป้ งให ้ จูๆ่ ใบหน้าเนียนก็คลีย่ ้มิ ขึ้นมา
สาวเท ้าเดินเคียงอีกฝ่ ายไปเงียบๆ
ไทชิอมยิ้ม อยากย้อนเวลาถอยกลับไปวันเก่าๆ เรามีกนั และกัน
เด็กอ้วนตัวแสบ เสียงหัวเราะคิกคัก รอยยิ้มน่ารัก แก้มป่ องๆ ฟูๆ มีแต่
แป้ งขาวโพลน เขาเคยอาบน�ำ้ ให ้แต่งตัวให ้เวลาครอบครัวลุงอิทมาเทีย่ วหา
ช่วงเวลาเหล่านัน้ หายไปเมือ่ เราสองต่างโตขึ้นมีชวี ติ เป็ นของตัวเอง
“เหนือ”
“ไรอะ” ขานรับเสียงหว้ น งงตัวเอง มาเดินจับมือกับอีกฝ่ าย
ตอนไหน เดินจนมาถึงคอนโดฯ หรูในย่านนี้ เขาพาเธอเข ้ามาในลิฟต์
การ์ดของไทชิรบี เข ้ามารายงานบางอย่าง ไม่ได้จะตัง้ ใจฟังหรอกนะ แต่
มันได้ยนิ เฉยๆ เหมือนไม่ใช่เรื่องดีนกั พออีกฝ่ ายหันกลับมาดาวเหนือ
ก็ปนั้ หน้าไม่รไู้ ม่ช้ ี
“ทามะ ให ้คนตามดูไว้ห่างๆ ฉันไม่อยากให้มันรู้ตวั ”
“ผมคิดว่ามันต้องเป็ นเรื่องไม่ดคี รับ”
“อืม ไว ้มะรืนฉันจะไปโอซาก้าแล ้วกัน”
มีเรือ่ งให ้ต้องจัดการ แวดวงธุรกิจแม ้พยายามขาวสะอาดแค่ไหน
มันก็ยงั มีคนพยายามแต้มสีใหเ้ รามีมลทิน ฉะนัน้ ไทชิจึงต้องคุมเขม้
ใหล้ ูกน้องระมัดระวัง บริหารจัดการท่าเรือมีความสุ่มเสีย่ งไม่ต่าง เขา
ได้สมั ปทานมาจากภาครัฐ แถมยังมีโกดังสินค้าเป็ นของตัวเอง คู่แข่ง
มันก็อยากจะใส่รา้ ยป้ ายสี การแย่งลูกค้ามันเป็ นเรื่องปกติ ซึ่งตอนนี้
ด้านดูแลคลังสินค้าทีอ่ า่ วโอซาก้าแทบจะเป็ นสิทธิ์ขาดของบริษทั เขาอยูแ่ ล ้ว
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“ครับผม” ทามะโค้งค�ำนับทัง้ สองก่อนแยกไป
ไทชิจบั มือบางเขา้ มาในลิฟต์วไี อพีดว้ ยกัน กดชัน้ ที่หมาย ซึ่ง
ถ า้ ไม่มีคีย ก์ าร์ด ระบบลิฟ ต์จ ะไม่ท ำ� งาน ภายในอาคารมีค วามเป็ น
ส่วนตัวสู ง ไม่ใหค้ นภายนอกเขา้ มาง่ายๆ เป็ นระบบสากล คอนโดฯ
หรือโรงแรมหรูระดับห ้าดาวนิยมใช้ ทัง้ หมดทัง้ มวลก็เพือ่ ความปลอดภัย
“อาบน�ำ้ ก่อนไหม”
“อืม” รับผา้ ขนหนู และเสื้อคลุมสีขาวครีมเนื้อนิ่มมาไว้ในมือ
ก่อนไทชิจะพาไปอีกห ้องหนึ่ง ซึง่ มีห ้องน�ำ้ อยูใ่ นห ้อง คาดว่าเป็ นห ้องนอน
ของเขานะ กวา้ งขวางมาก อีกด้านหนึ่งของหอ้ งนอนติดระเบียงและ
ยังสร้างสระว่ายน�ำ้ ส่วนตัวไว้อกี ไพรเวทไปอีก
“เดีย๋ วพีไ่ ปอาบอีกห ้อง เสื้อผ ้าหาสวมใส่ไปก่อน เดีย๋ วพีส่ งั่ แม่บ ้าน
ไปซื้อเสื้อผ ้ามาให้”
“แค่ฉนั กลับห ้องก็ได้นะ ไม่ตอ้ งล�ำบาก”
“พีอ่ ยากมีเวลาอยู่ใกล ้ๆ เหนือ”
ดวงตาคู่คมหรี่ลงแล ้วยักคิ้วก่อนเดินผ่านร่างบางเข ้าหอ้ งแต่งตัว
เอง หอ้ งแต่งตัวเขากวา้ งมาก หรู หราสมเป็ นมาเฟี ยไฮโซ ไม่ต่างจาก
หอ้ งนอนของเธอ เขาควา้ เสื้อผา้ แลว้ เดินออกจากหอ้ งไป ดาวเหนือ
ถอนหายใจ หนีไม่พ ้นก็พงุ่ ชนเลย อยากเข ้าใกล้นกั ก็ตามใจ ก็เหนื่อย
จะตอบโต้แล ้วเหมือนกัน อาบน�ำ้ ดีกว่า ร่างบางเดินเข ้าหอ้ งน�ำ้ เปิ ดน�ำ้
ใส่อ่างเพือ่ แช่นำ�้ สักสิบนาทีผ่อนคลาย

ใช้เวลาอาบน�ำ้ ราวๆ สามสิบนาทีดาวเหนือก็ออกจากห ้อง เดินไป

หอ้ งแต่งตัว หยิบบ็อกเซอร์สดี ำ� กับเสื้อเชิ้ตสีดำ� มาสวม ถา้ เป็ นนางเอก
นิยายเรือ่ งอืน่ คงหยิบสีขาว แต่เธอไม่ไง และหยิบเสื้อกล ้ามสีขาวมาด้วย
สวมไว ้สองชัน้ กันเหนียว เพราะสปอร์ตบราทีส่ วมมามันมีแต่กลิน่ เหงือ่
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สวมแบบนี้ไปก่อนแล ้วกัน
พอเปิ ดประตู หอ้ งนอน กลิ่นหอมบางอย่ างก็ลอยมาเตะจมูก
เสียอย่างนัน้ แปดโมงกว่าแลว้ น�ำ้ ย่อยท�ำงานหนักมาก โครกคราก
ประจานเจ้าของทีเดียว ซอยเท ้ามายังห ้องครัวก็เห็นร่างใหญ่ในชุดกางเกง
ขายาวกับเสื้อยืดสีขาวสวมผ ้ากันเปื้ อน ในมือถือตะหลิวพลิกไปมาอย่าง
คล่องแคล่ว
ไม่รูว้ า่ อะไรเข ้าสิงให ้ดาวเหนือยืนจ้องมองจากช่องประตู กอดอก
พิงขอบประตูยนื ได้เป็ นนาน ราวกับมีอะไรบางอย่างดึงดูดสายตาของ
เธอไว้ไม่ให ้เคลือ่ นไปทางไหน เธอรูว้ า่ ไทชิทำ� อาหารเป็ น เพราะตอนเด็กๆ
เขาเคยเข ้าครัวท�ำไข่เจียวให ้เธอกิน พลันคิดถึงอดีต
“ท�ำไมแม่โซ่ยงั ไม่มารับอีกนะ”
“แม่พกี ่ ไ็ ม่อยู่” ไทชิในวัยสิบสองเอ่ยขึ้น มองน้องน้อยนั่งลูบพุง
“หิวเหรอ”
“อยากกินข ้าวอะ” เจ้าอ้วนท�ำแก้มพอง ไทชิจงึ ลุกเดินไปเปิ ดของ
ในตูเ้ ย็น เขาคลีย่ ้ มิ มีไข่และของเต็มตู ้
“พีท่ ำ� ไข่เจียวให้กนิ เอาไหม”
“เอาๆ ท�ำใหเ้ หนือกินหน่ อย นะๆ” เจ้าอ้วนขี้ออ้ นท�ำตาปริบๆ
เข ้ามาสวมกอดเอวไทชิอย่างประจบประแจง
ความจริงจะโทร.สั่งร้านอาหารก็ได้ แต่ไทชิอยากท�ำใหเ้ จ้าอ้วน
ฝี มอื ทอดไข่ของเขามันน่าจะพอกินได้ ว่าแล ้วพ่อครัวหนุ่มน้อยก็หยิบไข่
ออกมาสามฟอง ตอกใส่ถ ้วยแล ้วหยิบแครอตกับหอมแดงออกมาปอก
เสร็จแล ้วหั่นเป็ นชิ้นเล็กๆ ใส่ลงไปในไข่เจียว ตีๆ เปิ ดแก๊สตัง้ กระทะ
ส่วนข ้าวสวยยังอยู่ในหม ้ออุ่นร้อนๆ เขาตักใส่จานไปรอ ไม่นานไข่เจียว
สีเหลืองหอมฟุ้ งก็เสร็จ
“หอม น่ากิน”
ดวงตากลมโตวาววับ แก้มพองเมื่อฉี กยิ้ม เป่ าสามครัง้ ก็ตกั
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เข ้าปากตามด้วยข ้าว เจ้าอ้วนยิ้มกว ้างมากไปอีก
“อร่อยจัง ไข่เจียวพีไ่ ทชิอร่อยทีส่ ดุ ในโลกเลย”
ไม่แค่ ตกั ให้ตวั เอง เจ้าอ้วนยังเอาใจด้วยการตักป้ อนไทชิดว้ ย
ป้ อนตัวเองค�ำ ป้ อนไทชิคำ� จนไข่เจียวกับข ้าวสวยร้อนๆ เกลี้ยงจาน
มัน ผ่ า นมานานแล ว้ แต่ ท ำ� ไมนะ ภาพเหล่า นัน้ ยัง คงชัด เจน
ในความทรงจ�ำ จู่ๆ ใบหน้าของสาวห ้าวก็คลีย่ ้ มิ ออกมาโดยไม่รตู้ วั
ไทชิหนั มามองตรงประตู หางตาเขาเห็นแว่บๆ แต่ เลือกที่จะ
ไม่หนั ไปแต่แรก อยากใหด้ าวเหนือยืนตรงนัน้ นานๆ แล ้วพอหันมอง
เขาก็อดยิ้มไม่ได้
“คิดค่าแอบมองนะ”
“อะ อะไร ไม่ได้แอบมองสักหน่อย” ถึงมองจริงก็ไม่อยากสนใจ
เรื่องอะไรต้องยอมรับด้วย ปากอิ่มเชิดขึ้นอย่างหงุดหงิดเวลาอีกฝ่ าย
คลีย่ ้ มิ ล ้อเลียน
“โกหกไม่เนียน”
“ฉันไม่ได้โกหก” เถียงคอเป็ นเอ็น
“ถ ้าว่างก็เดินมายกจานกับข ้าวไปตัง้ โต๊ะ เดีย๋ วพีท่ อดไข่ก่อน”
ไทชิรีบอาบน�ำ้ เรียบร้อย ดีนะเขาหุงขา้ วกล ้องไวก้ ่อนออกไปวิง่
เขาอาบน�ำ้ ลวกๆ ก็รบี ออกมาท�ำกับข ้าว เมนู ไม่มอี ะไรมาก มีต ้มย�ำอกไก่
ผัดผัก และไข่เจียวเป็ นอย่างสุดท ้าย ความจริงจะสั่งอาหารข ้างล่างหรือ
ภัตตาคารดังๆ ก็ได้ แต่ ไทชิอยากท�ำเองมากกว่า เขาชอบท�ำอาหาร
กินเองตัง้ แต่เด็ก แม่บอกว่าเป็ นผู ้ชายไม่จำ� เป็ นต้องรอให ้เมียท�ำกับข ้าว
ให้กิน ความเป็ นลู กคนเดียวแม่สอนเขาทุกอย่ าง เขาก็ชอบเรียนรู ้
เพราะตอนไปเรียนต่างประเทศสิง่ ทีแ่ ม่สอนก็ได้ใช้
ดาวเหนือเดินเข ้ามาคว ้าจานกับข ้าวทัง้ สอง ต้มย�ำหอมน่ากินสุดๆ
ผัดผักรวมก็น่ากิน แลว้ พอไข่เจียวลงกระทะเท่านัน้ เอง น�ำ้ ย่อยมัน
ท�ำงานหนัก กลิน่ หอมชวนน�ำ้ ลายไหลที่สุด ตายๆ หิวโคตร เมื่อไร
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ไข่เจียวจะเสร็จ ทนหิวไม่ไหวแลว้ ตักขา้ วใส่จานสองจานมารอใน
ห ้องกินข ้าวเลยจ้า
“น่ากินไหม”
“อืม ก็งนั้ ๆ”
ความจริงคือเหลืองและหอมมาก เหลือบตามองคนตัวใหญ่
ยังจ้องตัวเอง จึงย่นจมูกให ้ พอจานไข่เจียววางลง คนทีไ่ ม่อยากจะมา
กินขา้ วกับไทชิก็ตกั จ้วงก่ อนเลย วายร้ายต้องกลัน้ ยิ้ม ไม่อยากแซว
เดีย๋ วเสียบรรยากาศ เจ้าอ้วนยิง่ อารมณ์ข้นึ ง่ายอยู่ บรรยากาศตอนนี้มนั ดี
อยู่แล ้ว
“ค่อยๆ กิน”
“คนมันหิว” ยอมรับอย่างไม่อาย เก๊กไปก็เท่านัน้ ตักกินเอาๆ
ขนาดนี้
ไทชิได้แต่ มอง หากไม่ใช่ ดาวเหนือ บอกเลยไม่มใี ครได้เห็น
โมเมนต์พ่อบา้ นของวายร้ายแน่ ๆ เพราะส�ำหรับเหนือ เขาไม่เคยต้อง
รักษาภาพลักษณ์ อยากแสดงออกให ้เจ้าอ้วนรูด้ ้วยซ�ำ้ ว่าทัง้ ชีวติ ของเขานี้
นอกจากแม่แล ้ว เธอคือผู ้หญิงคนทีส่ องทีเ่ ขาห่วงใยใส่ใจท�ำอาหารให้กนิ
อยากให ้น้องได้รบั รูว้ า่ เขาอยากเป็ นมากกว่าพีช่ าย อยากเป็ นมานาน
“มองไร ไม่กนิ ”
“มองเหนือกินพีก่ อ็ ม่ิ ”
“ตลก พูดเป็ นลิเกไปได้” ไทชิหวั เราะในล�ำคอ ช่ างว่าจริงๆ
ไอ้ตวั แสบแสนดื้อเนี่ย
“กินไป กินเยอะๆ”
ต่อให้ปนั้ ปึ่ งร้ายๆ อย่างไร แสบก็ยงั ห่วงใยเขา ตักไข่เจียวมาวาง
ในจานให ้ ตักผัดผักมาวาง คงกลัวเขาจะกินไม่ทนั กระมัง ซึง่ การกระท�ำ
เพียงแค่น้ ีของเธอพลอยท�ำให้ไทชิคลีย่ ้ มิ ออกมา ตัง้ แต่ปวารณาตัวว่า
จะพาตัวเองเข ้าไปในชีวติ เจ้าอ้วนอีกครัง้ ไทชิรสู้ กึ ว่าตัวเองยิ้มบ่อยขึ้น
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“ขอบใจ”
“ขอบคุณเหมือนกัน”
“เรื่อง?”
“ที่ทำ� อาหารให้กิน” ดาวเหนือตอบโดยไม่มองหน้า ไม่รู้สิ มัน
รู้สกึ แปลกๆ ไงก็ไม่รู ้ คงเพราะไม่ได้คุยกันแบบดีๆ อย่างนี้นานแล ้ว
พอต้องมาอยู่ ตามล�ำพัง บรรยากาศเดิมๆ มันคอยผุดขึ้นมาในหัว
เคอะๆ เขิน ๆ อย่ า งไรบอกไม่ ถูก แต่ ค วามรู้สึก คื อ มัน ก็ ไ ม่ ไ ด้แ ย่
เสียทีเดียว
“พีเ่ ต็มใจ ถา้ อร่อยถูกปาก ยินดีใหบ้ ริการอีก” เบือ่ ความใจป๋ า
คงท�ำแบบนี้กบั ผู ้หญิงบ่อยสินะ บ่อยจนกลายเป็ นความเคยชิน
จู่ๆ คนตัวเล็กก็หน้ามุย่ แลดูยงุ่ เหยิง ไม่ตอ้ งเดา เจ้าตัวคงขบคิด
อะไรเป็ นตุเป็ นตะ มโนไปเองจนกลายเป็ นความไม่สบอารมณ์
“บริการแค่เหนือคนเดียว”
“เหอะ เชื่อตาย” ขมุบขมิบในตอนทา้ ย ใครจะไปเชื่อ วายร้าย
อย่างเขาน่ะควงผู ้หญิงมาเป็ นร้อยแล ้วมัง้ โกหกอะไรไม่เนียนสักนิด
“เชื่อ เถอะ ห อ้ งนี้ น อกจากแม่ ข องพี่ ก็ มีเ หนื อ ได้เ ข า้ มาเป็ น
คนทีส่ อง แบบไม่นบั รวมแม่บา้ นท�ำความสะอาด” ไทชิชอบความเป็ น
ส่วนตัว แม่บ ้านก็ตอ้ งเป็ นแม่บ ้านทีไ่ ว้ใจได้ เขาไม่ชอบให ้คนแปลกหน้า
เข ้ามาวุน่ วาย อยากได้บรรยากาศแบบเป็ นบ ้าน
“อ้า อิม่ จัง” เปลีย่ นเรื่องทันทีเจ้าอ้วนเอ๊ย รูบ้ ้างไหมว่าส�ำหรับเขา
แลว้ ยังรักและเอ็นดู เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน เพียงแต่ จากพี่ชาย
ความรูส้ กึ มันพัฒนาอยากเป็ นมากกว่านัน้
“เหนือชอบกินไข่เจียวฝี มอื พี”่
“นานจนลืม ” ไม่ เ คยลืม สัก นิ ด แค่ ไ ม่ อ ยากยอมรับ ว่ า สิ่ง ที่
คนตรงหน้า พู ด มานัน้ มัน เป็ น เรื่ อ งจริ ง ๆ เมิน หน้า ไปมองทิว ทัศ น์
นอกกระจกเสียอย่างนัน้
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“แต่พไ่ี ม่เคยลืม”
“บอกท�ำไม ไม่ได้อยากรู”้
“พรุ่งนี้วนั เกิดแม่พ่ี ไปบ ้านพีด่ ว้ ยกันไหม”
“อ้าว คุณลุงกับคุณน้าไม่ได้อยู่เมืองไทยเหรอ”
“กลับมาถึงเย็นนี้ พรุ่งนี้มที ำ� บุญตักบาตร นิมนต์พระมาด้วย
แม่ไปท�ำบุญทีไ่ ทยแล ้ว คราวนี้อยากท�ำทีฮ่ ่องกงบ ้าง” แม่นำ�้ ชาท�ำแบบนี้
มาทุกปี ยกเว ้นถ ้าปี ไหนพ่ออยากพาแม่ไปเทีย่ วต่างประเทศ พ่อรักแม่
มาก แม่บอกว่าพ่อเป็ นคนดุ เป็ นคนกระด้าง เขาก็นิสยั เหมือนพ่อ
แต่กบั แม่แล ้ว พ่อคือผู ้ชายทีอ่ บอุ่นทีส่ ุดในโลก
ไทชิคิดว่าตัวเองเขา้ ใจอารมณ์และความรู้สกึ ของพ่อดี เพราะ
ตอนนี้เขาก็กำ� ลังเป็ นแบบพ่ออยู่ เขาร้าย เขาเจ้าเล่ห ์ เย็นชา ไม่เคย
แสดงความรู้สกึ แต่ดาวเหนือเป็ นคนเดียวที่ทำ� ใหเ้ ขาเผยทุกอารมณ์
โดยเฉพาะห่วงหาอาทร ความอ่อนโยน หลายครัง้ เธอยั่วโมโหจนเขา
อยากโกรธ แต่กไ็ ม่เคยได้โกรธจริงจังสักที นัน่ เพราะว่าเขาแคร์เธอมาก
“คิดดูก่อน”
“เดีย๋ วพีไ่ ปรับ”
“ฉันยังไม่ได้ตกลงเลยเถอะ” ส่งค้อนให ้ ต้องมาญาติดกี นั ในรอบ
สิบกว่าปี มนั อย่างไรๆ ไม่ได้นะดาวเหนือ อย่าหลงกลหมอนี่เด็ดขาด
“แต่พอ่ี ยากให ้เหนือไปด้วยกัน” ปากอิม่ เม ้มแน่นๆ กลอกตามอง
บรรยากาศรอบๆ ครุ่นคิดเพียงครู่ก็พยักหน้าหงึกๆ เธอเองก็ไม่ค่อย
ได้เจอน้าน�ำ้ ชาเลย เพราะน้าน�ำ้ ชาไม่ค่อยออกงานเท่าไร ยกเว ้นงานใหญ่ๆ
แบบงานบริษทั
“ตกลงแล ้วนะ”
“อืม”
“โอเค พีจ่ ะได้บอกแม่ว่าพาเหนือไปด้วย” อะไรคือต้องท�ำหน้า
ดีอกอีกใจขนาดนัน้ แค่ เธอไปงานวันเกิดแม่เท่านัน้ หรอก หรือเขา
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จะบ ้าไปแล ้ว
“เสื้อผ ้าจะมายัง ฉันจะได้ออกไปซื้อของขวัญให ้คุณน้า”
“ไม่ต ้องหรอก พีเ่ ตรียมไว้ให ้แม่แล ้ว” แม่เขาไม่ชอบอะไรฟุ่มเฟื อย
ขนาดเป็ นมาดามท่านก็ยงั ท�ำตัวเหมือนเดิม เพราะเป็ นคนง่ายๆ แบบนี้
พ่อถึงรักและห่วงใยแม่มากแบบไม่เคยปันใจให ้ผู ้หญิงคนไหน แถมยัง
เคยมีอดีตด้วยกันอีก พวกท่านก็ยง่ิ ผูกพัน
“ไม่ได้ ของใครของมันเซ่” ส่งค้อนให ้
“ของพีก่ เ็ หมือนของเหนือ”
“ไม่เหมือน อย่าขัด ถ ้าจะให้ไปด้วย ฉันขอไปซื้อของขวัญ เมือ่ ไร
เสื้อผา้ จะมาสักทีเนี่ย” กอดอกหน้ามุย่ แล ้วเสียงกดออดก็ดงั ขึ้น ไทชิ
เดินไปเปิ ดประตู ถุงเสื้อผ ้าแบรนด์ดงั ถูกยืน่ มาจากคนสนิททีเ่ ขาไหว ้วาน
ให้ไปจัดการให ้ เดินกลับมายืน่ ถุงกระดาษให ้คนหัวร้อน
“ขอบคุณ” ดาวเหนือรับมาแล ้วเดินเข ้าหอ้ งนอน เสื้อผา้ เป็ นเสื้อ
ตามสไตล์ของเธอ กางเกงยีนส์กบั เสื้อเชิ้ตแขนสามส่วน เธอพับแขน
ขึ้นมาอีกหน่อย นี่เขารู้ได้ไง เพราะมันสวมพอดีมาก
“คุณรูไ้ ซซ์เสือ้ ผ้าฉันได้ไง” เปิ ดประตูห ้องออกมาก็ยงิ ค�ำถามคาใจ
“มองปราดเดียวก็รูว้ า่ เจ้าอ้วนของพีไ่ ซซ์ไหน”
“ฉันไม่ได้เป็ นของคุณ อย่ามโนไปเอง” กอดอกส่งค้อน แต่คนมอง
กลับเห็นว่าโคตรน่ารัก มันน่าจับมาฟัด ใจเย็นไอ้ไทชิ ใจเย็นไว ้พวก
“พีไ่ ม่มที างปล่อย”
“พูดไม่รูเ้ รื่องว่ะ” ก็วะเวย้ ตลอด เดีย๋ วเปลีย่ นสถานะเป็ นเมีย
ได้เมือ่ ไร ไอ้คำ� พูดร้ายๆ ขวานผ่าซากเนี่ยจะเปลีย่ นใหเ้ ป็ นเสียงคราง
แบบร้องขอชีวติ ไม่ทนั ไทชิแทบจะทนรอไม่ไหว แต่ตอ้ งเก๊กขรึมไว้ไง
มันยากนะ กับคนที่เรารู้สกึ ดีดว้ ย ใกล้ชิดแต่ ทำ� ได้เพียงจับๆ ชิมๆ
อยากมากกว่านัน้ ก็ตอ้ งห ้ามใจ
“เหนือ”
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“ก็ไม่ชอบ ฉันไม่ได้เป็ นของคุณ” เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันให้รวู้ า่ โกรธ
ไทชิยกมือสองขา้ งเป็ นเชิงยอมแพ ้ บางทีตอนนี้อาจอยู่ในช่วง
ก�ำลังปรับตัว เขาเองไม่มปี ญ
ั หา แต่ดาวเหนือแลดูสบั สน ดวงตาและ
หัวคิ้วขมวดเป็ นปมเหมือนว่าใช้สมองตรึกตรองครุ่นคิดตลอดเวลา ไทชิ
ควรให ้เวลาเจ้าอ้วน
“พีย่ อมแพ้”
“ก็ดี ไปส่งฉันข ้างล่าง”
“ไปด้ว ยกัน เถอะ เหนื อ จะซื้อ อะไรพี่ไ ม่ ห า้ ม แต่ ข อไปด้ว ย
เสร็จแล ้วไปดูหนังกัน พีเ่ ห็นมีหนังฝรั่งเข ้าใหม่เมือ่ ต้นสัปดาห์ อยากดู
พอดี” ไม่ได้อยากดูหรอก คนแบบไทชิเหรอจะสนใจภาพยนตร์ วายร้าย
เจ้าเล่หแ์ ค่อยากหาเวลาอยู่กบั เจ้าอ้วนแสนดื้อนานๆ
“วุน่ วาย รุงรัง” ปากบ่น แต่ยอมใหว้ ายร้ายติดสอยหอ้ ยตามมา
ด้วย
ไทชิพารถสปอร์ตคันหรูของตัวเองออกมา แล ้วขับพาดาวเหนือ
ไปฝั่งฮ่องกง ถนนหนทางเจริญหูเจริญตา รถไม่ติดมากเท่าไร และ
ไทชิพาซอกแซกมาแบบเจ้าถิน่ จนถึงใจกลางย่านสรรพสินค้า มีสนิ ค้า
มากมายจากทั่วทุกมุมโลก ทัง้ คู่ได้รบั ความสนใจ เพราะผู ้คนส่วนใหญ่
จะรูจ้ กั ไทชิกบั ดาวเหนืออยู่แล ้ว
“มองไรกันนักหนา”
“ยังไม่ชนิ เหรอ”
“คุณมา ก็เลยมีคนจับตา น่าเบือ่ ” แบะปากเชิดหน้าอย่างหมั่นไส ้
เพราะคนทีม่ องส่วนใหญ่กผ็ ู ้หญิงนัน่ แหละ สายตาชืน่ ชมเหลือเกิน ไทชิ
ไม่ใช่ดาราสักหน่อย มองกันอยู่ได้ ดาวเหนือจึงจ�ำ้ อ้าวเดินเข ้าร้านโน้น
ออกร้านนี้แบบไม่สนใจคนขับรถพามาว่าจะตามมาทันหรือเปล่า
“เดินไวจัง”
“อยากช้าเอง”
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“โอเค พีผ่ ดิ ”
“ก็รู้ตวั นิ แลว้ อีกอย่าง ไม่ได้อยากพามาด้วย เสนอตัวมาเอง
ก็ตามให้ทนั ว่าแต่นา้ น�ำ้ ชาชอบอะไรรู้ไหม” ดาวเหนือจะได้ซ้ อื ใหถ้ ูก
ไปงานวันเกิดทัง้ ทีไปมือเปล่าก็ใช่ท่ี
“แม่พเ่ี ป็ นคนง่ายๆ ท่านไม่มอี ะไรชอบเป็ นพิเศษ”
ใหต้ ายเถอะ ช่ วยได้มากจริงๆ ดาวเหนือส่งค้อนแลว้ เดินน�ำ
เขา้ ร้านโน้นออกร้านนี้จนเมือ่ ยขาก็ไม่มขี องถูกใจ เสื้อผา้ เครื่องส�ำอาง
น้าน�ำ้ ชาก็คงมีเยอะแล ้ว เธอควรซื้ออะไรใหด้ ลี ะ่ แล ้วก็เหลือบไปเห็น
ช็อ ปน�ำ้ หอมหลากหลายแบรนด์ คลี่ย้ ิม ออกมา ผู ห้ ญิง กับ น�ำ้ หอม
เป็ นของคู่กนั ขนาดเธอยังชอบเลย มันท�ำให ้เรารูส้ กึ ไม่จำ� เจน่าเบือ่ เวลา
มีหลากหลายกลิน่ แต่มนั ก็จะเป็ นโทนกลิน่ เดียวๆ กันละนะ
“ฉันจะซื้อน�ำ้ หอม”
“แม่พต่ี อ้ งชอบแน่ ๆ” ต้องชอบสิ ว่าที่ลูกสะใภ้ซื้อให้ ไม่ได้พูด
ออกไป แค่ คิดในใจก็พอ ขืนพูดรับรองได้ว่าเขาจะต้องถูกเจ้าอ้วน
ดาวเหนือมองแรง
“นายจะไปไหนก็ไปเถอะ ขอเลือกแป๊ บ”
“เขา้ ไปด้วยกันนี่แหละ” พยักหน้าเบาๆ เดินน�ำเขา้ ขา้ งใน ไทชิ
เดินตาม ไม่วายส่งซิกให ้การ์ดตัวเองรออยู่ข ้างนอก
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อย่างไรก็คนนี้

น�ำ้ ชามองสามีทก่ี ำ� ลังอมยิ้มและส่งเสียงหัวเราะในล�ำคอราวกับ

ถูกใจอะไรบางอย่าง สามีสุดหล่อจ้องมองแท็บเล็ตในมือ เธอเดินถือ
แก้วน�ำ้ ผลไม ้มาวางบนโต๊ะ ลดตัวนั่งลงข ้างๆ คนตัวใหญ่ วาดวงแขน
อบอุ่น โอบกอดรัง้ เข า้ หาล�ำ ตัว เวลาหมุน ผ่ า น สิ่ง ที่เ หมือ นเดิม คือ
ความหวานเสมอต้นเสมอปลาย
“ดูอะไรอยู่คะพีเ่ รียว”
“มีคนส่งรูปเจ้าตัวร้ายของเรามาให ้ดู”
“ไทชิเหรอคะ”
“ใช่ สงสัยคราวนี้เอาจริง ทิ้งร้างมานานสิบกว่าปี คงไม่อยากรอ
ร้ายจริงๆ ไอ้ลูกคนนี้” พลางยื่นแท็บเล็ตในมือใหภ้ รรยาสุ ดที่รกั ดู
เป็ นภาพถ่ายนิ่งๆ จากเลขาฯ ของไทชิ ซึง่ ก็ไม่ใช่ใครทีไ่ หน ทามะนัน่ เอง
เขาเคยบอกหมอนี่ให้จบั ตาลูกชายกับบรรดาคู่ควง เขาก็ไม่ได้วา่ หรอก
แต่มกั จะบอกผ่านทางภรรยาให ้เป็ นคนปราม เรียวชิเป็ นผู ้ชายก็พอเข ้าใจ
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แต่เรื่องแบบนี้มากไปก็ไม่ดี
“ไทชิกบั หนู ดาวเหนือนี่คะ”
“อืม สองคนไปห ้างสรรพสินค้าด้วยกัน ตามทีท่ ามะบอกมา”
“ไม่น่าเชื่อ สองคนนี้เป็ นไม ้เบือ่ ไม ้เมากันมาสิบกว่าปี แล ้วนะคะ”
“ไม่ รู ล้ ู ก ของเราไปก่ อ วีร กรรมอะไรไว้ ใ ห น้ อ้ งตี ต วั ออกห่ า ง
ดาวเหนือเหมือนมีบางอย่างปิ ดบัง แต่ทางโน้นก็ไม่รูว้ ่าเพราะเหตุผล
อะไร”
เหมือนว่าเป็ นเรื่องของเด็กๆ แต่อาการปัน้ ปึ่ งถอยห่างจากพีช่ าย
คนสนิททีม่ คี วามสนิทสนมห่วงใยรักใคร่กนั มาก มันก็ดูจะไม่เป็ นเรื่อง
ปกติสกั เท่าไร แต่ครัน้ พูดออกไปก็ไม่ใช่เรื่อง ของแบบนี้ตอ้ งใหเ้ จ้าตัว
เป็ นคนจัดการ ทว่านานวันความสัมพันธ์ของเด็กทัง้ สองกลับถอยห่าง
เรื่อยๆ จนน่ าตกใจ เรียวเคยถามเพื่อนสนิทอย่างอิทธิพล รายนัน้
บอกว่าเคยถามลูกสาวแต่เจ้าตัวบ่ายเบีย่ งเสมอ จนปล่อยเลยตามเลย
กันมาจนวันนี้
“ลูกของเราคงจะรุกหนู ดาวเหนือนะคะ ชาว่าครัง้ นี้ไทชิคงเอาจริง”
“มัน ปล่อ ยไว น้ านเอง ผู ห้ ญิง เราโกรธเคื อ งเรื่ อ งอะไรก็ ต อ้ ง
รีบเคลียร์ ไม่ใช่ปล่อยเวลาใหเ้ ลยผ่านมาสิบกว่าปี แบบนี้ หนู ดาวเหนือ
จะคิดยังไง”
เรียวชิได้แต่สา่ ยหัว ไอ้ลูกคนนี้มนั ได้เลือดพ่อไปไม่เยอะหรือไงนะ
มันถึงได้ชกั ช้า ทัง้ ที่รดู้ แี ก่ใจว่าทัง้ หัวใจมีแต่นอ้ งเต็มสีห่ ้อง
“เห็นแบบนี้ชาก็สบายใจนะคะ บางทีไทชิตวั ร้ายอาจจะหยุดเรื่อง
ผู ้หญิงสักที”
“ถ ้ายังไม่หยุด หนู ดาวเหนือคงไม่ญาติด”ี
“ต้องรอดูไปนานๆ ค่ะ”
เรียวชิพยักหน้า จูบหน้าผากภรรยาคนสวย กาลเวลาหมุนผ่าน
จนลูกชายโตอายุยส่ี บิ เก้าแล ้ว แต่สำ� หรับเขาก็ยงั มองว่าเจ้าตัวร้ายยังเป็ น
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เด็ก ส่วนภรรยาเชื่อไหมว่ากาลเวลาแทบท�ำอะไรน�ำ้ ชาไม่ได้ เธอยัง
ดูแลรักษาตัวเองเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะการกินอาหารคลีนเพือ่ สุขภาพ
เมือ่ ก่อนเรียวชิกไ็ ม่สนใจ แต่กนิ แล ้วมันรูส้ กึ ดี ร่างกายแข็งแรง ตอนนี้
ก็ตดิ เป็ นนิสยั อาจมีหลุดคลีนบ ้างแต่กไ็ ม่ได้บ่อย ส่วนเรือ่ งการสังสรรค์
ไม่ได้ดุเดือดเหมือนเมือ่ ก่อน บุหรี่เลิกไปนานตัง้ แต่มลี ูก
“พีอ่ ยากให ้เจ้าไทชิมนั แต่งงานกับลูกสาวบ ้านนี้”
“ชาก็คดิ แบบนัน้ ค่ะ แต่ไม่คดิ ว่าจะเป็ นหนู ดาวเหนือ”
“นั่นสิ แต่คู่น้ ีเขาสนิทกันตัง้ แต่เด็ก”
“คงเพราะไทชิไ ม่มีพ่ีมีน อ้ ง ลู ก เลยรู้สึก เหมือ นตัว เองเป็ น พี่
ตอนได้อยู่กบั ลมหนาวและดาวเหนือ” แต่เพราะลมหนาวเป็ นสาวหวาน
เธอจึงไม่ค่อยเล่นอะไรโลดโผน ต่างจากดาวเหนือพีไ่ ทชิเล่นอะไรเธอ
ก็เล่นได้แบบไม่เกี่ยง บางทีเจ็บตัวได้เลือดได้แผลมาประจ�ำเพราะ
ความซุ่มซ่าม
“งัน้ ถ ้ามีหลานคงต้องขอเยอะๆ บ ้านเราจะได้ไม่เหงา”
“พีเ่ รียวละก็ รอให้ไทชิชดั เจนก่อนไหม ไม่รูว้ ่าหนู ดาวเหนือจะ
ยอมเป็ นลูกสะใภ ้เราหรือเปล่า” ถึงจะห ้าวๆ ตรงๆ ขวานผ่าซากไปหน่อย
แต่ดว้ ยคลุกคลีกนั มาแต่เด็ก น�ำ้ ชาจึงรู้วา่ เนื้อแทแ้ ล ้วหนู ดาวเหนือเป็ น
เด็กน่ารักแค่ไหน เจ้าอ้วนน้องรักของไทชิเขาเลยละ
ติด๊ ติด๊
“พูดถึงตัวร้าย ตัวร้ายก็โทร.มาค่ะ” เสียงมือถือของน�ำ้ ชาดังขึ้น
พอคว ้ามาดูเห็นว่าเป็ นลูกชายก็อมยิ้ม กดรับและไม่ลมื เปิ ดล�ำโพงเพือ่ ให ้
สามีได้ยนิ ด้วย
“ว่าไงลูก”
“พรุ่งนี้วนั เกิดแม่ ช่วงเช้าเลี้ยงพระใช่ไหมครับ”
“จ้ะ มีอะไรหรือเปล่า หรือว่าลู กไม่ว่าง” แต่ ตงั้ แต่ เด็กจนโต
ส�ำหรับลูกชายหัวแก้วหัวแหวน ถา้ เป็ นวันเกิดพ่อกับแม่ ไม่เคยไม่วา่ ง
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เขาพร้อมเคลียร์งานเพือ่ มาร่วมท�ำบุญ
“ว่างครับ แต่มคี นพิเศษไปด้วย” น�ำ้ เสียงนิ่งๆ แต่กระแสเสียง
บอกว่าคนนี้พเิ ศษจริงๆ น�ำ้ ชามั่นใจเลยว่าจะต้องเป็ นคนในภาพทีท่ ามะ
ส่งให ้แน่ๆ
“ใครกันน้า แม่ชกั อยากรู”้
“พ่อก็อยากเห็น” เรียวชิหวั เราะหึๆ กระเซา้ เย้าแหย่ตามสาย
ไม่จำ� เป็ นต้องมีมาดมาเฟี ยวายร้ายส�ำหรับลูกส�ำหรับเมีย
“ผมคิดว่าพ่อน่าจะรู ้ สายสืบของพ่อน่ะคงส่งภาพไปแล ้วมัง้ ”
หึๆ สมกับเป็ นลูกชายของเรียวชิจริงๆ มันรูท้ นั พ่อตลอด
“ตามนัน้ นึกไงไปตามติดชีวติ น้อง”
“ผมมีเหตุผลของผมครับ แม่อยากใหผ้ มหยุด ผมก็จะหยุดที่
คนนี้” วายร้ายน�ำ้ เสียงจริงจังมาก พ่อกับแม่ก็ได้แต่อมยิ้มบนใบหน้า
สงสัยเร็วๆ นี้จะได้เตรียมงานใหญ่
“ปากดีไป น้องเขาเซย์เยสแล ้วเหรอ”
“ผมต้องท�ำส�ำเร็จครับ ผมปล่อยมานานเกินไป”
“แล ้วท�ำไมถึงอยากหยุด แม่เคยขอมานานแล ้ว” ใครจะอยากให ้
ลูกชายตัวเองมั่วไม่เลือก ควงคนนัน้ ทีคนนี้ที ทัง้ ฮ่องกง มาเก๊า ไหนจะ
สาวไทย น�ำ้ ชาตาลายไปหมด ไม่ได้ดใี จหรอกทีล่ ูกตกเป็ นข่าวควงสาว
ไม่ซำ�้ หน้า เพราะยิง่ ท�ำแบบนัน้ อาจส่งผลให้ตวั จริงในอนาคตไม่พอใจ
“ตอนนี้พร้อมแล ้วครับ”
“ห ้ามท�ำให ้หนู ดาวเหนือเสียใจ อ้อ แล ้วห ้ามท�ำอะไรน้องเด็ดขาด”
น�ำ้ เสียงดุๆ ประโยคทา้ ยท�ำเอาไทชิตอ้ งกลอกตามองบน เขา
ไม่รบั ปากหรอก
“เงียบท�ำไมไอ้เสือ”
“ผมไม่กล ้ารับปากครับ”
“หึ มีดว้ ยหรือทีต่ วั ร้ายของแม่ไม่กล ้ารับปาก น้องเป็ นผู ้หญิง”
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“ผมรู ้ แต่ผมมีวธิ ีของผมครับ” ไม่ได้ดว้ ยเล่หก์ ็ตอ้ งเอาด้วยกล
ไม่ได้ดว้ ยมนตร์ก็ตอ้ งเอาด้วยคาถา แสบๆ อย่างดาวเหนือใช้วธิ ีแบบ
ชาวบ ้านไม่ได้หรอก ความจริงเขาอยากตามใจเจ้าอ้วน แต่เขาก็รอมานาน
เต็มทน รอจนโต รอจนเรียนจบ รอจนได้มาท�ำงานใกล ้ๆ กัน จนไม่อยาก
รออะไรอีกแล ้ว ไทชิคดิ เสมอว่าเขาพร้อมทุกอย่าง เมือ่ พร้อมก็ไม่ตอ้ ง
ลังเล
เห็นไทชิน่ิงๆ เฉยๆ ไม่เคยแสดงความรู้สกึ กับใคร นั่นเพราะ
หัวใจของเขารอแค่คนนี้คนเดียว!
“หนู ดาวเหนือเหมือนลูกสาวของแม่ ครอบครัวของเราสนิทกัน
ไทชิจะท�ำอะไรต้องคิดให ้รอบคอบ หากเล่นๆ ลุงอิทไม่เอาไว ้แน่ รูใ้ ช่ไหม”
“ครับ ผมไม่เคยคิดเล่นๆ กับน้อง” ตั้งแต่ความรู้สกึ เปลีย่ นไป
หัวใจก็แน่วแน่แค่คนนี้ แต่ทไ่ี ม่แสดงออกเพราะตอนนัน้ น้องยังเด็ก
“พ่อได้ฟงั แบบนี้กส็ บายใจ”
“ครับ ไว ้เจอกันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่”
แล ้วตัวร้ายก็กดวางสายไป น�ำ้ ชาหันมองสามี เรียวชิหวั เราะเบาๆ
คู่ แลว้ ไม่แคลว้ กัน โลกกลมๆ ใบนี้มนั ก็ยงั คงกลมและกุมชะตาของ
มนุษย์ไว ้ ก็ได้แต่หวังว่าไอ้ตวั ร้ายจะท�ำส�ำเร็จ เพราะตอนนี้เรียวชิอยาก
จะเลี้ยงหลานแล ้ว หากได้เกี่ยวดองกับคนกันเองมันก็จะยิ้มๆ หน่อย

ดาวเหนือมองกล่องขวัญในมือทีต่ งั้ ใจซื้อให ้น้าน�ำ้ ชา เป็นน�ำ้ หอม

แบรนด์ดงั ของฝรั่งเศส สองกลิน่ สองแบบ สองสไตล์ ด้วยเป็ นคน
ไม่สนั ทัดการเลือกของเท่าไร จึงคิดว่าน�ำ้ หอมเหมาะสุด ได้เวลานัดแล ้ว
เธอจึงรีบควา้ กระเป๋ าสะพายมาคล ้องไหล่ออกจากหอ้ งเดินไปเขา้ ลิฟต์
ถึงล็อบบี้ดา้ นล่างก็เห็นร่างสูงนั่งอ่านหนังสือพิมพ์รอบนโซฟา
“รอนานไหม”
46 กรรมสิทธิ์รักวายร้าย

“พีเ่ พิง่ มาถึงเมือ่ กี้” ดาวเหนือพยักหน้า ไม่ชอบสายตาอีกฝ่ ายเลย
ยามกวาดมองเธอตัง้ แต่หวั จดเท ้าแล ้วจุดรอยยิ้มบนมุมปาก
“ความจริงฉันไปเองก็ได้”
“พีว่ า่ ง”
“เหอะ ปกติไม่น่าว่าง” เวลาของเขาควรเป็ นของบรรดาสาวๆ
คู่ควงไม่ใช่เหรอ หรือนี่คือสิง่ ที่เขาเคยบอกว่าใหเ้ ธอเตรียมใจ เพราะ
จากนี้เขาจะเอาจริง
บา้ น่ า เขาจะมารุกท�ำไม ในเมื่อเขาไม่เคยรักเธอ หลายครัง้
ค�ำพูดตรงๆ ต้องการสือ่ สารถึงเรื่องอะไร แต่ก็นั่นแหละ ระหว่างเธอ
กับเขามันไม่เคยเป็ นมานานแลว้ เวลาที่หมุนผ่านพาเราไกลห่างจน
ไม่สามารถกลับมาเป็ นดังเดิม ดาวเหนือยิ้มขืนๆ กับความคิดของตัวเอง
“พีว่ า่ งเสมอส�ำหรับเหนือ”
“ไม่ตอ้ งมาพูด ระหว่างเราคุณอย่าพยายามเลย”
“ท�ำไมต้องพยายาม ในเมือ่ สิง่ ทีพ่ ท่ี ำ� กับเหนือมาตัง้ แต่เด็ก นัน่ คือ
ความจริงทัง้ หมด ความห่ างที่เกิดขึ้นยอมรับว่าพี่ไม่รูจ้ ริงๆ ว่ามัน
เพราะอะไร แต่เหนือเข ้าใจไหมว่า พีม่ แี ค่เหนือคนเดียว ตรงนี้”
เขาฉวยมือบางไปวางทาบบนอกด้านซา้ ย ดวงตาคู่คมหนักแน่น
ยืนยัน
บ ้าชะมัด ใช่เวลาไหมเนี่ย จะดึงมือกลับ แต่อกี ฝ่ ายดึงมือไว ้
“เมือ่ ไรจะไปสักที”
“ดุจริง”
“ฉันไม่ใช่หมา”
“พีก่ ็ไม่ได้ว่าเหนือเป็ นหมา อย่าร้อนตัว” ปล่อยมือบางแล ้วจับ
คันเกียร์ รถเคลือ่ นตัวออกช้าๆ จากลานจอดรถ วันหยุดอีกหนึ่งวัน
คนจึงไม่ค่อยเยอะ ส่วนนักพนันจะเข ้ามาในกาสิโนก็หลังเทีย่ งลากยาว
ส่วนบางคนก็เล่นติดพันกันแบบขา้ มคืนขา้ มวันก็ยงั มี นี่แหละหนา
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มันคือกิเลส แต่ ทำ� ไงได้ กาสิโนของเธอก็แค่ สถานที่ถูกกฎหมายให ้
คนเหล่านี้มที ส่ี นอง
“ไม่ตอ้ งมาโยกหัวเลย”
“อยากโยก ไม่ได้หรือไง เจ้าอ้วน”
“ไอ้บ ้า อย่ามาเรียกแบบนี้” ค�ำสนิทสนมเผลอให้คดิ ถึงวันเก่าก่อน
ดาวเหนือเม ้มปาก แต่อกี ฝ่ ายกลับปัน้ หน้าไม่รไู้ ม่ช้ ี เกลียดจังเวลาจุดยิ้ม
มุมปาก
“พอใจ”
“คุณกวนประสาทฉันอยู่” ขึงตาใส่ เขาปรายตามองก่อนหันไปดู
การจราจรบนทอ้ งถนน ต้องกลัน้ ยิ้มแสร้งท�ำขรึม ชอบเวลาเจ้าอ้วน
กระฟัดกระเฟี ยด นี่แหละ อยากมาอวดดีกบั ไทชิ เขาก็เลยอยากแกล ้ง
“พีเ่ ปล่า” หมัน่ ไส้จงั เลย พีเ่ ปล่าแต่ย้มิ ร้ายๆ คนอย่างไทชิรา้ ยกาจ
จะตาย เขาจะมาเอาคืนโดยการเขา้ มาป่ วนชีวติ ของเธอใหร้ วนไปหมด
แบบนี้ไม่ได้นะ
“ไม่ตอ้ งมาพูด”
“คงต้องพูดกันไปตลอดชีวติ ” ไทชิจบั มือบางของดาวเหนือกุมไว้อกี
สาวเจ้าสะบัด แต่ น้ ิวยาวทัง้ หา้ กลับสอดประสานเขา้ กับมือของเธอ
เกิดกระแสคลืน่ บางอย่างสาดซัดเข ้ามาในหัวใจ ร่างกายคล ้ายมีมวลสาร
อบอุ่นกระจัดกระจายห ้อมล ้อม
ดาวเหนือเงียบไม่อยากต่อปากต่อค�ำ ส่วนหนึ่งคือตอนนี้คนข ้างๆ
ก�ำลังท�ำให ้การตัง้ มั่นของหัวใจเริ่มไขว ้เขว หรือบางทีมนั อาจเขวมานาน
เพียงแต่เธอเก็บซ่อนมันไว ้ สู ดลมหายใจเขา้ ปอดลึกๆ บอกตัวเองว่า
ช่างมัน อย่าไปคิดอะไรให ้มาก เดีย๋ ววันนี้กผ็ ่านพ ้นไป
วายร้ายเจ้าเล่หล์ อบมองคนตัวเล็กขา้ งๆ จุดรอยยิ้มเหมือนมี
ความสุขบางอย่างโถมเข ้ามาในหัวใจของเขา ทุกๆ ความรูส้ กึ มีจดุ เริม่ ต้น
เสมอ แลว้ กับน้องเขาก็เริ่มต้นมานาน ถึงเวลาแลว้ จริงๆ ที่ไทชิควร
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ตามทวงคืนหัวใจดวงเดิมที่เฝ้ าฟูมฟักมาตัง้ แต่เด็กใหก้ ลับมาเป็ นของ
ตัวเอง

“ดาวเหนือ มาแล ้วเหรอลูก”

ทันทีทไ่ี ด้ยนิ เสียงรถยนต์แล่นเข ้ามาในบ ้าน น�ำ้ ชาก็รบี ออกมาดู
ยิ้มกว ้างเมือ่ รถสปอร์ตคุน้ ตาจอดเทียบหน้าบา้ นในช่วงเจ็ดโมง เพราะ
พระสงฆ์จะมาราวๆ เจ็ดโมงสี่สิบ ใหค้ นของสามีไปรับแลว้ ตอนนี้
ในบา้ นเตรียมทุกอย่างเรียบร้อย ทันทีท่รี ่างเล็กก้าวลงจากรถลูกชาย
เจ้าของวันเกิดอย่างน�ำ้ ชาก็ถลาเข ้ามาสวมกอด
“คุณน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีคณ
ุ ลุงด้วยนะคะ” กอดน้าน�ำ้ ชาและสวัสดี
เพือ่ นของพ่อ เรียวชิรบั ไหวส้ าวน้อย ไม่ตอ้ งแปลกใจท�ำไมไทชิมนั จึง
หลงน้องตัง้ แต่เด็กๆ ถึงจะดูห ้าวดูเหมือนทอม แต่ใบหน้าของสาวน้อย
ก็ยงั ดูหวานน่ารัก โดยเฉพาะเมือ่ ประดับด้วยรอยยิ้ม
“ไม่ค่อยได้เจอกันเลยคนดีของน้า”
“พอดีเหนือยุ่งๆ กับงานน่ะค่ะ”
“ดีนะตาไทชิโทร.มาบอกว่าหนู จะมาด้วย น้าคิดถึงมากๆ เสียดาย
ลมหนาวไม่ได้มาด้วย”
“หนาวติดงานอยู่เมืองไทยค่ะ ไม่ค่อยได้มาเลย”
“ป้ าเขา้ ใจ รายนัน้ งานยุ่งตลอด” หลานสาวเป็ นถึงนางแบบดัง
งานรัดตัวเป็ นเรื่องธรรมดา ชีวติ คนเราก็จะขาขึ้นในช่วงนี้ทงั้ นัน้ เจ้าตัว
จะรับงานเยอะก็ไม่แปลก
“คุณน้ากับคุณลุงสบายดีไหมคะ”
“ลุงสบายดี”
“น้าก็สบายดีจ ้ะ มีคนเดียวไม่ค่อยสบาย” เหลือบตาไปทางลูกชาย
ตัวร้ายที่ยืนยิ้มกริ่ม ส�ำหรับครอบครัว ภาพความอ่อนโยนของไทชิ
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เป็ นทีช่ นิ ตา เขาจะดูดุต่อหน้าลูกน้องและคนอื่นๆ ทีไ่ ม่รู้จกั เท่านัน้ ละ
เป็ นนักธุรกิจเป็ นมาเฟี ยมันก็ตอ้ งคีปลุคกันบ ้างให ้ดูน่าเชื่อถือ
“ใช่ครับ ผมค่อนข ้างแย่ โดยเฉพาะหัวใจ”
ดาวเหนือส่งค้อนใหค้ นพูดที่ส่งสายตาวาววับสื่อความหมาย
บางอย่าง นี่ต่อหน้าพ่อแม่เขานะ ช่างกล ้าจริงๆ เห็นเธอเป็ นคนใจง่าย
หรือไง
เหอะ จ้างให้กไ็ ม่รกั !
“น้าว่าเข ้าไปข ้างในกันดีกว่าจ้ะ อีกสักพักพระคงมา วันนี้หนู วา่ ง
ใช่ไหมลูก” น�ำ้ เสียงของน�ำ้ ชามีความเอ็นดูต่อดาวเหนือเป็ นอย่างมาก
“เป็ นวันหยุดพอดีค่ะ”
“ดีเลยจ้ะ ได้อยู่คุยกับน้านานๆ มีแต่ลูกชายเอาแต่บ ้างาน ก็เลย
ไม่ค่อยได้คุยกับใคร หนู ดาวเหนือคงไม่รำ� คาญใช่ไหม”
“ไม่ค่ะ ดีซะอีก เหนือก็ไม่ค่อยมีเพือ่ นคุย”
ไทชิมองตามแม่กบั เจ้าอ้วนเดินเขา้ ขา้ งบา้ น ก่อนหันมาทางพ่อ
ทีอ่ มยิ้มแบมือไหวไหล่ ประมาณว่าตอนนี้เราตกอยู่ในสถานะเดียวกัน
คือหมาหัวเน่ า เพราะตอนนี้แม่มลี ูกสาวคนใหม่แลว้ กะหนุ งกะหนิง
ลืมลูกในไส ้แบบเขาเลยเชียว
พอพระสงฆ์เ ดิน ทางมาถึง ก็ เ จริ ญ พระพุท ธมนต์แ ละฉัน เช้า
จากนัน้ ใหพ้ รแลว้ จึงเดินทางกลับวัด แขกในบา้ นก็มเี พียงคนกันเอง
เท่านัน้ ไม่ได้มใี ครเพิม่ เพราะต้องการจัดเป็ นการส่วนตัว อาหารก็ทำ� เอง
ทัง้ หมด เป็ นอาหารไทยอร่อยไม่แพ้ฝีมอื แม่โซ่ของดาวเหนือเลย

ระหว่างขับรถกลับซึง่ เป็ นเวลาบ่ายแก่ๆ ดาวเหนืออยู่คุยกับแม่

ของเขา และสิง่ ทีท่ ำ� ให้ไทชิตอ้ งอึ้งคือเจ้าดาวเหนือของเขานัน้ ร้อยมาลัย
ได้สวยมาก แม่กบั พ่อของไทชิชมแล ้วชมอีก จึงได้รูว้ า่ งานฝี มอื ทีท่ ำ� เป็ น
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อย่างเดียวก็คอื การร้อยมาลัย เพราะดาวเหนือชอบไปวัดและไหว ้พระ
ค่อนขา้ งเหลือเชื่อ คนท�ำกับขา้ วไม่เป็ นสักอย่าง นอกจากทอด
ไข่เจียวกับทอดไข่ดาว เจ้าตัวก็แทบท�ำอะไรไม่เป็ น แต่กลับร้อยมาลัย
ได้สวยมาก แถมตอนนั่งร้อยมาลัยดู เจ้าตัวเหมือนหลุดเขา้ ไปอยู่อีก
โลกหนึ่ ง ยิ้ม ละไมยามค่ อ ยๆ สอดดอกไม ส้ วยๆ ผ่ า นเข็ม ยาวๆ
แม่ของเขานี่มองด้วยสายตารักใคร่ บอกแล ้วไงว่าต้องเป็ นคนนี้ และ
ไทชิจะเอาแค่คนนี้คนเดียว แม่ของลูก!
“เป็ นอะไร เหลือบมองอยู่ได้”
“อยากมอง”
“นึกว่ามีอะไรข ้องใจ” ท�ำดุไปงัน้ ความจริงคือก�ำลังตีกรอบระยะ
ด้วยก�ำแพงความนิ่ง คนฟังเพียงร้องหึในล�ำคอ
“พีช่ อบพวงมาลัย”
“เหรอ”
“อืม เราไปเรียนมาตอนไหน”
“ไม่สำ� คัญหรอก ท�ำได้ก็ทำ� ฝึ กบ่อยๆ ก็ชนิ ” ไหวไหล่เล็กน้อย
ไทชิพยักหน้า คนเราถา้ ใจไม่เย็นพอท�ำไม่ได้หรอก ดาวเหนือท�ำให ้
ครอบครัวของเขาทึ่งอีกแลว้ ก่ อนออกจากบา้ นแม่ยงั ชวนดาวเหนือ
ไปวัดอีกด้วย บอกว่าหากวันพระเธอว่างก็อยากให้ไปด้วยกัน แต่
ดาวเหนือแบ่งรับแบ่งสู ้ คงเป็ นหน้าที่เขาอีกแลว้ สิ เฮ้อ แต่มะรืนเขา
ต้องไปโอซาก้า ไม่อยากห่างเลย ตอนนี้เหมือนระยะห่างของเรามัน
แคบลง
ดาวเหนือคิดว่างานฝี มอื ที่ทำ� ได้ดีมแี ค่ รอ้ ยมาลัย ส่วนเย็บปัก
ถักร้อยอื่นๆ ยับเยินไม่น่ามอง คนเราถา้ ใจรักใจชอบอะไร มันก็จะ
ฝักใฝ่ อยากเรียนรู ้
“ไปไหนต่อดี”
“กลับสิ”
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“ดูหนังกันไหม”
“ท�ำตัวเป็ นเด็ก” พออยูใ่ กล ้เจ้าอ้วน ไทชิกอ็ ยากเป็ นเด็ก กับคนอืน่
เขาต้องท�ำขรึม แต่กบั เธอเขาสุขใจเพียงแค่นั่งมองคนหน้ายุ่ง
“เราจะญาติดกี นั สักวันไม่ได้เหรอ เพิง่ ท�ำบุญวันเกิดแม่พม่ี า”
พออีกฝ่ ายพูดแบบนี้ดาวเหนือก็ถอนหายใจ มันหงุดหงิดที่เขา
เอาแต่มองนั่นแหละ
“ก็อย่ามองสิ”
“หวงอะไร ท�ำเหมือนพีไ่ ม่เคยมอง”
“ไม่ชอบ”
“งัน้ ก็ชอบเสียสิ จะได้เท่าเทียมกัน” วายร้ายตอบหน้าตาย หันมา
ยักคิ้วนิดๆ แล ้วกลับไปมองถนนเบื้องหน้าต่อ สายตาไม่ผดิ แน่ ใบหน้า
เนียนแดงระเรื่อขึ้นมา ให ้ตายดับ ไอ้ด้ อื ของเขาก�ำลังอาย
“กวนว่ะ”
“ไม่ใช่ทเุ รียน” มีเล่นมุกกลับ หยอดมาได้คนบ ้า หงุดหงิดอยาก
งับหัว ส่งค้อนใหว้ งใหญ่ ไทชิหวั เราะออกมา เป็ นเสียงหัวเราะร่ วน
นานๆ จะได้เห็นโมเมนต์น้ ี
“ข�ำไรนักหนา”
“ห ้ามพีห่ วั เราะก็ได้ดว้ ยเหรอเรา”
“อย่ามาจับ”
“แตะนิดแตะหน่อยท�ำหวง อย่าให้ถงึ เวลา พีจ่ ะฟัดให ้จมเตียง”
คนฟังตาโต หันขวับมองวายร้ายเจ้าเล่ห ์ เธอชักมองเห็นความ
ร้ายกาจของอีกฝ่ ายด้วยตัวเองแลว้ ละ ดู เหมือนอดีตพี่ชายสุ ดที่รกั
จะเหลีย่ มจัดในแบบที่ดาวเหนือคาดไม่ถงึ ตอนนี้เหมือนถูกไล่ตอ้ น
ลงหลุมพรางเลย
อะไรคือจะฟัดใหจ้ มเตียง ไอ้คนหื่นเอ๊ย นี่เขาคิดอะไรกับเธอ
ถึงไหนกัน คิดลามกแน่ๆ สาวเจ้ามองอย่างไม่ไว้ใจ สะบัดบ๊อบใส่อย่าง
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หงุดหงิด ใบหน้ามันร้อนผ่าวเหมือนมีเตามาอังตรงใบหน้า ท�ำไมต้องมา
รูส้ กึ เขินอายด้วยละเนี่ย ดาวเหนือยกมือข ้างทีว่ า่ งมาลูบแก้ม
“อายเหรอ”
“อายไร บ ้าบอ ชอบมโน” ปากว่าแต่ไม่หนั มอง
“หึๆ ปากแข็ง”
“นายจะยุ่งกับฉันเกินไปแล ้ว”
“คนมันหวง ช่วยรูต้ วั สักทีเถอะเหนือ ระหว่างเราจะไม่เหมือนเดิม
งัน้ เหรอ” น�ำ้ เสียงของไทชิทอดอ่อนโยน เมือ่ รถจอดสนิทเขาก็หนั มา
ดาวเหนือหันไปสบตาแล ้วขยับชิดบานประตู ดวงตาประสานกันเหมือน
มีประจุไฟฟ้ าวิง่ ผ่าน ความเก่งทีม่ กี ลับสั่นคลอนง่ายๆ
“อย่ารื้อฟื้ น”
“พีจ่ ะยิง่ กว่ารื้อ จะยิง่ กว่าฟื้ น”
“เอ๊ะ คุณจะมาวุ่นวายอะไรกับฉันนักหนา เราทางใครทางมัน
มานานแล ้ว”
“เหนือรู้ดี ว่าพี่ไม่เคยหายไปไหน พี่ไม่เคยจากไปไหน เหนือ
มีเซนส์ รูใ้ ช่ไหมว่าตลอดเวลาถึงจะอยู่ห่าง แต่พก่ี ต็ ามดูเราเสมอ”
ใช่ แ ล ว้ มัน คือ ความจริง ที่ว่า ดาวเหนื อ รู ต้ ลอด แต่ แ กล ง้ ท�ำ
มองผ่านไม่ใส่ใจ กับยายนุ่ นเธอจึงแกลง้ ใกล้ชิดเพือ่ ใหค้ นที่เขาส่งมา
คอยดูห่างๆ คอยไปรายงานไงล่ะ
และทัง้ ทีเ่ ป็ นแบบนัน้ ดาวเหนือไม่เคยแสดงตัวว่าเธอรูท้ กุ อย่าง
ปล่อยเป็ นปี ๆ วันเวลาเลยผ่าน ไม่คดิ ไม่อะไรอีกทัง้ นัน้ เหมือนจะลืม
แต่ไม่เคยลืม จนเมือ่ ตัง้ แต่มาอยู่มาเก๊า ไทชิก็ตามติดชีวติ เธอ และ
เริ่มตามหนักขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงนี้ น้าน�ำ้ ชากับลุงเรียวชิกเ็ หมือนจะพอใจ
ทีเ่ ห็นเธอกับเขามาพร้อมกัน
“ฉัน...”
“ถึงแล ้ว ไปดูหนังกัน”
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“เผด็จการ”
“เป็ นมานานแล ้ว”
“เหอะ คุณนี่มนั จริงๆ เลย” ฮึดฮัดขัดใจแต่ ยอมไปด้วยไหม
ก็ถูกจับมือจูงออกจากรถอย่างกับหมาน้อยแบบนี้ ดาวเหนือปฏิเสธ
ได้เหรอ นี่ถา้ นุ่ นรู้มหี วังลอ้ เลียนไม่จบไม่ส้ นิ ใหต้ ายดับ มันเครียด
นะเนี่ย ความเครียดก�ำลังมาเยือนดาวเหนือ แต่ในความเครียดเกิดเป็ น
ความอบอุ่นในหัวใจ
“อยากดูเรื่องอะไร”
“แล ้วแต่ คุณเลือกก็แล ้วกัน”
“โอเค พีเ่ ลือกให ้ ดูหนังจบไปดินเนอร์กนั ต่อ”
เอาทีส่ บายใจเลยก็แล ้วกันตาบา้ มัดมือชกชัดๆ นี่เขาจะรุกเธอ
ให้ตงั้ ตัวไม่ตดิ จริงๆ น่ะเหรอ

หลังดูหนังกันเมือ่ หลายวันก่อนดาวเหนือก็ไม่ได้เห็นไทชิ เขา

คงไปโอซาก้า เหมือนว่าจะมีเรื่องนิดหน่อย แต่ช่างเถอะ นั่นไม่ใช่เรื่อง
ของเธอ แต่การเงียบหายไปซะเฉยๆ มันก็ทำ� ใหด้ าวเหนืออดเป็ นห่วง
ไม่ได้ เพราะเขาไม่เขา้ ประชุมกับโครงการที่ทำ� ร่ วมกัน ไหนจะเรื่อง
โกดังสินค้าเฟสใหม่ทเ่ี ขตฮ่องกงอีก ซึง่ เป็ นหุน้ ส่วนกันมาตัง้ แต่รุ่นพ่อ
ตอนนี้พ่ชี ายมารับช่ วงต่ อ ดาวเหนือก็เลยต้องเขา้ ประชุมแทนเพราะ
พีน่ กั รบติดงานทีเ่ มืองไทย
คืนนี้เธอต้องมางานเลี้ยงของคณะรัฐบาลทีจ่ ดั บริเวณศูนย์อาคาร
ราชการส�ำ หรับ เลี้ย งรับ รองในฝั่ ง ฮ่ อ งกง มองชุด ที่ส วมตอนนี้ แ ล ว้
แอบเพลีย เพราะเป็ นชุดราตรีสีแดงเพลิงแบบเกาะอกทรงหางปลา
รองเท ้าคัชชูส ้นสูงสามนิ้ว เบือ่ มาก อะไรทีม่ นั ไม่ใช่ตวั ของตัวเอง
“คุณหนู เสร็จหรือยังคะ”
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“เรียบร้อยแลว้ ค่ ะป้ า” เสียงป้ าแม่บา้ นตะโกนถาม คนรถคง
เตรียมรถมารอด้านล่างแล ้ว พีน่ กั รบสิบอกใหอ้ าหา้ วดูแลดาวเหนือดีๆ
เพราะกลัวน้องสาวอย่างเธอจะสวยสะดุดตาหนุ่มๆ นี่ประชดกันหนักมาก
แต่กน็ ั่นแหละ งานอย่างนี้ความปลอดภัยต้องมาเป็ นอันดับหนึ่ง
พอเธอเปิ ดประตูออกมา ป้ าแม่บ ้านตะลึงมองด้วยรอยยิ้ม ท�ำเอา
คนไม่ค่อยได้สวมกระโปรงยาวเท่าไรเกิดอาการเคอะเขิน ถึงกับก้มหน้า
ซ่อนรอยยิ้ม มือไม ้แลดูเกะกะ ให้จบั ถือปื นผาหน้าไม้มนั คงดีกว่ากระมัง
นี่ตอ้ งมาจับกระเป๋ าถือใบเล็กอย่างแก้เก้อไปพลาง
“สวยมากค่ะ”
“นี่สวยเหรอคะ”
“มากๆ ค่ ะ คุ ณ หนู ไ ม่ รู ต้ วั เหรอคะว่ า ตัว เองสวยมาก สวย
ไม่ต่างจากคุณลมหนาวเลย” เขินไปใหญ่ อยากบิดตัวเป็ นเลขแปดแล ้ว
ตอนนี้
โชคดีอย่ างหนึ่งคือดาวเหนือเป็ นคนหัวไว เรื่องการแต่ งหน้า
ไม่ได้เก่ ง แต่ ยายนุ่ นกับลมหนาวสอนมา อย่างน้อยก็ลงรองพื้นได้
ปัดแก้มเขียนคิ้ว เธอแต่ งแบบอ่อนๆ ส่วนทรงผมสัน้ ๆ ก็เซตดราย
ให ้ดูสวยเก๋เท่ๆ แม่นะแม่ เอาชุดเกาะอกมาให ้ แม่คดิ อะไรอยู่
“นานๆ เห็นคุณหนู ในลุคนี้”
“มันตลกไหมคะ”
“ไม่เลย ป้ าบอกแล ้วไงคะว่าสวยมาก งานนี้หนุ่มๆ ขายขนมจีบ
แน่ๆ”
“แต่เหนือไม่ชอบ มันดู โป๊ ๆ ยังไงไม่รูค้ ่ ะ” อันที่จริงไม่โป๊ มาก
ถึงจะเป็ นเกาะอก แต่กเ็ ป็ นเกาะอกแบบปิ ดเต็มเต้า ไม่ได้เกาะอกครึง่ เต้า
แบบทีเ่ คยเห็นพวกดารานางแบบใส่ และเธอสวมบราไร้สายแบบเกาะอก
ปิ ดยอดอกด้วยสติกเกอร์อกี ชัน้ ป้ องกันเต็มที่
“โป๊ ทีไ่ หนคะ ก�ำลังดีเลย คุณหนู ก็พดู เกินไป รู้ไหมคะ คุณหนู
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มีเสน่หม์ าก ป้ าเชื่อ คืนนี้ตอ้ งมีคนมาขายขนมจีบแน่ๆ”
ดาวเหนือหัวเราะเหอะๆ ใครจะกล ้ามาจีบ ทุกคนต่างรูว้ า่ เธอน่ะ
เป็ นคนนิสยั แบบไหน
“จะมีใครกล ้าล่ะคะ”
“ต้องมีค่ะ คนสวยไม่แปลกจะมีหนุ่มๆ มอง”
ยิ้มแหยๆ ไปสิ ดาวเหนือมั่นใจเสมอ แต่พอมาสวมชุดแบบนี้
บอกตามตรงมันเสียความมั่นใจไปกว่าครึ่ง แต่ ลมหนาวเคยสอนว่า
คนเราต้องเชิดเข ้าไว ้ อย่าได้กลัวในสิง่ ทีย่ งั มาไม่ถงึ
“คงมีแต่คนตาถั่วหลงมานะคะ”
“คนตาไม่ถงึ เท่านัน้ ละค่ะทีจ่ ะมองข ้าม”
“งัน้ คงมีแต่คนมองข ้ามเหนือแน่ๆ เพราะคงตาไม่ถงึ ”
ว่าแล ้วก็ป้องปากหัวเราะชอบใจ ผู ้ชายสมัยนี้ ลองเธอตาขวางใส่
ก็หวั หดกันหมดแล ้ว
ไม่ได้พูดเวอร์เกินไป แต่ ดาวเหนือคิดแบบนัน้ จริงๆ คนสวย
บนโลกนี้มเี ยอะแยะมากมาย ดาวเหนือห ้าวๆ ออกอาการไปทางทอมบอย
ขวานผ่าซากอีกต่างหาก ใครมันจะมาอยากจีบผู ้หญิงปากร้าย ส่วนหนึ่ง
ดาวเหนือเองก็ไม่อยากเอาหัวใจไปผูกติดไว้กบั ใครหรอก
“เหนือไปก่อนนะคะ”
“ขอใหส้ นุ กค่ ะคุณหนู ” ป้ าแม่บา้ นคนนี้เป็ นที่ไว้ใจของคนใน
ครอบครัว แกท�ำงานมานานแลว้ แถมยังเคยเลี้ยงดาวเหนือมาด้วย
เธอส่งยิ้มให ้แล ้วเข ้าลิฟต์ไป
รถยนต์คนั หรูกนั กระสุนจอดเทียบหน้ากาสิโนรออยู่ ดาวเหนือ
เข ้าไปนั่ง คนขับคือการ์ดคนเก่งอย่างทีช ส่วนคนนั่งข ้างๆ ทีชคือพีห่ ้าว
มือขวาของพีน่ กั รบ และคนทีม่ าเป็ นเพือ่ นดาวเหนืออีกคนก็คือเลขาฯ
ส่วนตัวของดาวเหนือ เป็ นคนท�ำงานเก่งมาก สวยและไหวพริบดี
“คนคงเยอะน่าดู”
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ดาวเหนือเอ่ยขึ้นเมือ่ รถเคลือ่ นตัวออกมาสักพัก การมารับหน้าที่
แทนพี่นกั รบ ปฏิเสธไม่ได้ว่าชีวติ ของดาวเหนือยืนอยู่บนความเสี่ยง
แม้ไม่เสีย่ งเหมือนแต่ก่อน หากการไม่ตงั้ ตนอยู่บนความประมาทท�ำให ้
เราต้องระมัดระวังตัวให ้เต็มที่ ไม่มคี นร้ายคนไหนจะอยูใ่ นทีแ่ จ้ง ท�ำงาน
ในวงการสีเทาต้องเท่าทัน พ่อสอนเธอมาอย่างนัน้ กว่าจะยิง่ ใหญ่เหมือน
วันนี้ท่านต้องแกร่ง เธออยากเก่งเหมือนพ่อเหมือนพี่
แต่เชือ่ ไหมว่าคนแกร่งคนเก่งอย่างพ่อและแม่ จะกลายเป็ นผู ้ชาย
อ่อนโยนทีส่ ุดในโลกเมือ่ อยู่กบั ครอบครัว
“ลืมบอกไปค่ะ ว่าวันนี้คุณเหนือสวยมาก”
“ไม่ตอ้ งชม ฉันจะลอยแล ้วปารตี”
“สวยจริงๆ นี่คะ จริงไหมคะคุณห ้าว”
“ครับ คุณหนู สวยมาก” พีห่ ้าวก็เป็ นไปกับปารตีดว้ ย ดาวเหนือ
ไม่อยากเป็ นคนสวยหรอก มันน่าตลกมากกว่า สาบานเลยว่านับจากนี้
หากไม่จำ� เป็ นจะไม่สวมไอ้ชดุ บ ้าๆ พวกนี้อกี แน่นอน แม่นะแม่ มีการ
บังคับอีกต่างหากว่าให ้เลือกชุดทีส่ ง่ มาให ้ เฮ้อ แม่โซ่จอมบงการขนานแท้
“พอๆ ไม่ตอ้ งยอฉันกันหรอก”
“คืนนี้ผมต้องดูแลคุณหนู อย่างใกล้ชิดแล ้วละครับ” พีห่ า้ วแซว
เห็นกันมาตัง้ หลายปี หรอกนะ ดาวเหนือจึงไม่โกรธ ส่วนทีชก็อมยิ้ม
ไม่พดู มากตามสไตล์การ์ด พวกนี้ถกู ฝึ กหนักมาจากศูนย์ฝึกเก่าแก่ของ
ตระกูล พูดน้อยแต่ต่อยหนักเน้นปฏิบตั มิ ากกว่า
“เหนือดู แลตัวเองได้หรอกน่ า” สาวหา้ วย่นจมูก แลว้ กอดอก
เชิดหน้า ได้รบั เสียงหัวเราะและรอยยิ้ม คนเราต่อให ้เป็ นเจ้านายก็ตอ้ ง
ไม่แบ่งแยกตัวเองสู งเกินไป ต้องมีความเป็ นกันเองอยู่ อย่ างถอ้ ยที
ถ ้อยอาศัย เพราะต่อให้มเี งินมากแค่ไหนเราก็ตอ้ งอาศัยแรงคนอืน่
“ส่วนปา จะกินให ้หนักเลยค่ะ อาหารอร่อยมากแน่ๆ”
“ขอบใจคุณปานะที่ยอมมากับเหนือ” ส่วนเพื่อนรักอย่ างนุ่ น
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กลับไทยไปเมือ่ วาน เจ้าตัวอยากอยูน่ านกว่านี้ แต่ควิ งานถ่ายแบบรัดตัว
ซึ่งถ่ายแบบเซตนี้ก็มพี ส่ี าวฝาแฝดของดาวเหนือร่วมถ่ายด้วย ว่าแล ้ว
ก็คดิ ถึงลมหนาวชะมัด ไม่ได้เจอกันสองอาทิตย์
ไม่นานทัง้ หมดก็มาถึงบริเวณงาน ซึง่ จัดทีส่ โมสรแห่งหนึ่ง เป็ น
อาคารส�ำหรับไว้รบั รองแขกเหรือ่ จัดงานใหญ่ๆ เพราะติดริมอ่าวมองเห็น
อีกฝั่งของประเทศฮ่ องกง จากจุดนี้จะมองเห็นระบ�ำแสงสีเสียงที่จะ
จัดทุกคืน คืนละสองรอบอีกด้วย แต่ดาวเหนือไม่ต่นื เต้นแล ้วละ เห็น
จนเบือ่
“ไม่ตอ้ งตามติดเหนือก็ได้ค่ะ”
“ไม่ได้ครับ คือค�ำสั่งของคุณนักรบ”
เนี่ย พีห่ ้าวกับทีชก็เป็ นเสียแบบนี้ ดีเสียจนบางทีดาวเหนือเกรงใจ
ทุกคนให ้เหตุผลว่า ต่อให ้เธอเก่งแค่ไหน อย่างไรก็เป็ นผู ้หญิง ชาติหน้า
มีจริงขอเกิดเป็ นผู ้ชายแล ้วกัน จะได้ไม่ตอ้ งมีคนห่วงใยมาก

เ กินคาดไปมากโข พอสาวผมสัน้ ซอยเดินเชิดเขา้ มาในงาน

ก็ได้รับความสนใจจากทุกสายตาทัง้ หญิงชาย แน่นอน ลุคนี้มใี ครได้เห็น
บ่อยๆ กันเล่า ฉะนัน้ ต้องท�ำตามที่เทรนเนอร์ส่วนตัวอย่างลมหนาว
เทรนไว้ ไม่วา่ เกิดอะไรจงมั่นใจในตัวเอง ดาวเหนือแจกจ่ายยิ้มน่ารักๆ
ให้กบั ทุกคน บางคนเคยเจอกันมาบา้ ง บางคนสนิทกันอยู่แล ้ว ก่อน
เดินไปยังกลุม่ ของนักการเมือง
“โอ้ หนู ดาวเหนือใช่ไหม”
“สวัสดีค่ะท่าน” ท่านที่ว่าเป็ นเจ้าของกระทรวงพาณิ ชย์ละนะ
โคงานกันบ่อยๆ อีกท่านทีย่ นื ข ้างๆ เป็ นเจ้าของกระทรวงการคลัง และ
ท่านรัฐมนตรีคนใหม่เป็ นเจ้ากระทรวงอุตสาหกรรม การท�ำงานนอกจาก
วุ่นเรื่องงานยังต้องแม่นย�ำเรื่องคนใหญ่ คนโตในประเทศที่เราไปท�ำ
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การค้าด้วย
“สวัสดีท่านนะคะ” ปากกล่าวสวัสดีพร้อมยกมือไหว ้ คนใหญ่
คนโตจะทราบดีวา่ ดาวเหนือมักยกมือไหว ้ตามธรรมเนียมไทย จากนัน้
ก็จะจับมือตามธรรมเนียมสากล
“โตขึ้นเยอะเลยนะหนู ”
“ขอบคุณค่ะ”
“พ่อกับแม่ไม่ได้มาเหรอ”
“ท่านติดงานทีเ่ มืองไทยค่ะ พีน่ กั รบก็เหมือนกัน” ดาวเหนือเข ้ากับ
คนได้ดอี ย่างไม่น่าเชือ่ บุคลิกส่วนตัวเหมือนกระด้าง แต่กบั ผู ้หลักผูใ้ หญ่
บอกเลยว่าเธอวางตัวได้ดเี กินคาด ประสบการณ์สอนเธอไง คนทีเ่ ธอ
จะเกรียนด้วยมันมีไม่ก่คี นบนโลกหรอก ถา้ ใครไม่เกรียนใส่ดาวเหนือ
จะไม่โต้ตอบ
“นี่ถ ้าผมมีลูกชาย ผมคงต้องบอกใหม้ าจีบหนู แน่ๆ” คุยกันเนี่ย
ไม่ใช่เรื่องงานเลย เรื่องส่วนตัวลว้ นๆ แต่ดาวเหนือท�ำเพียงยิ้มแย้ม
เดิน เข า้ ไปทัก ทายบรรดาคุ ณ หญิง ภริย าของท่ า นรัฐ มนตรีท งั้ หลาย
ท่านทูตและนักธุรกิจ เป็ นเด็กเป็ นเล็กมันต้องมีความนอบน้อม
“นั่นสิ สวยน่ารักขนาดนี้”
ภริยาของท่านรัฐมนตรีชมกันต่อหน้า ดาวเหนือยิ้มรับ เอาเป็ นว่า
ตัง้ แต่ ก า้ วลงจากรถมานี้ มีแ ต่ ค นชมเธอ คงเพราะไม่ไ ด้แ ต่ ง บ่อ ยๆ
นักธุรกิจหลายคนก็มองมาด้วยสายตาแปลกๆ คือสายตาแบบนี้มนั เป็ น
สายตาผู ้ชายจ้องมองผู ้หญิง ทัง้ อยากเขมือบ อยากกลืนกิน แต่ดาวเหนือ
ก็ฉีกยิ้มไวก้ ่อน ฝึ กซอ้ มบทนางงามวนไป ไม่อยากกระฟัดกระเฟี ยด
มีคนชอบดีกว่ามีคนเกลียด
“ขอบคุณนะคะ”
จากนัน้ ก็แยกตัวไปยืนสวยๆ ริมระเบียง มองทะเลยามค�ำ่ คืน
ในมือถือแก้วไวน์ ตอนนี้แขกเหรื่อของคณะรัฐบาลก�ำลังทยอยเขา้ มา
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คนเยอะเรื่อ งแยะก็ จ ริง และไม่ใ ช่ ทุก คนที่จ ะมองว่า คุ ณ คือ นางฟ้ า
อย่างน้อยก็มผี ู ห้ ญิงหลายคนก�ำลังมองมาทางดาวเหนืออย่างไม่สบ
อารมณ์เท่าไรนัก การแย่งซีนมันเป็ นแบบนี้น่ีเอง เจ้าตัวยิ้มเยาะ มันก็
สนุกไปอีกแบบ คนขี้อจิ ฉามันก็จะทุกร้อนแค่เห็นคนอืน่ ได้รบั ความสนใจ
มากกว่า
“สวัสดีครับคุณดาวเหนือ” เสียงจากข ้างหลังท�ำให้ร่างบางหันไป
มอง ใบหน้าเปื้ อนยิ้มหุบลงเมือ่ เห็นว่าเป็ นใคร ก็คู่แข่งสายธุรกิจ
“สวัสดีค่ะคุณปี เตอร์”
“วันนี้คุณท�ำให ้ผมเซอร์ไพรส์มากครับ”
“ยังไงเหรอคะ” ถามกลับเสียงห ้วน แต่ย้ มิ กว ้างมาก
“คุณแต่งตัวเหมือนผู ้หญิง มองแล ้วเร้าใจครับ”
“เหรอคะ แต่คงสู ้คู่ควงทรงโตของคุณอย่างมีย่าไม่ได้”
ให ้ตายดับ เธอกับมีย่าเคยเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันไง แม่นั่น
ชอบอิจฉาพี่สาวของเธอ ก็เลยโดนดาวเหนือตอกกลับหน้าหงายไป
หลายครัง้ แต่โลกกลมๆ ก็ยงั จะเหวีย่ งมาให ้พบเจอกันบ่อยๆ อยู่รำ� ่ ไป
“มันไม่เหมือนกันครับ”
“ต่างกันยังไงเหรอคะ หรือคุณมองว่าฉันดูดกี ว่ายายนั่น”
ตรงนี้หา่ งจากคนอืน่ จะพูดจาอย่างไรก็ได้ เพราะกับผู ้ชายตรงหน้า
ดาวเหนือไม่ได้ชอบอะไรมากมาย
“ครับ ดูดกี ว่าเยอะ”
“ระวังนะ คู่ควงคุณจะมาฉีกอกเอา”
อยากจะอ้วกจริงๆ ไอ้หน้าหม ้อเอ๊ย นีห่ ม ้อเบอร์สส่ี บิ เลยมัง้ สายตา
เจ้าชูเชิ้ ญชวน จ�ำได้วา่ เคยเจอกันทีห่ ้างครัง้ หนึง่ หมอนีม่ นั มองเธอเหมือน
สายตาประหลาด คือมันเหยียดเพศนั่นแหละ มันคิดว่าเธอเป็ นทอม
แต่พอมาวันนี้สายตาเปลีย่ นไปเลย
เชอะ ไอ้จ้ งิ จก!
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“ชนแก้วหน่อยไหมครับ”
“ไม่” ปฏิเสธเสียงแข็ง กับคนทีเ่ กลียด กับพวกศัตรู ดาวเหนือ
ไม่อยากเสวนา ก็อย่างที่รู ้ ท�ำธุ รกิจเดียวกัน และไอ้ปีเตอร์เขา้ ค่ าย
ต้องสงสัย
“ท�ำไมเหรอครับ กลัว?”
“ฉัน ไม่เ คยกลัว ” ดวงตากลมโตวาวโรจน์ร าวกับ นางเหยี่ย ว
โคตรถูกใจปี เตอร์ ผู ้หญิงทีส่ อยง่ายๆ มันไม่มอี ะไรให ้น่าสนใจติดตาม
ครอบครอง เพราะส�ำหรับอะไรทีม่ นั ยาก ปี เตอร์อยากเข ้าหา โดยเฉพาะ
ผู ห้ ญิงสับสนทางเพศอย่างดาวเหนือ ครัง้ ก่ อนเขาเจอหล่อนในหา้ ง
บอกตามตรงเห็นเธอควงผู ้หญิงแล ้วหมั่นไส ้และอยากท�ำลาย พอๆ กับ
ธุรกิจของครอบครัวเธอทีม่ นั ยิง่ ใหญ่จนอยากพังให ้ราบคาบ
“เก่งครับ แบบนี้ยง่ิ ชอบ”
“กูไม่ได้ชอบมึง”
“หยาบคาย”
“ไอ้สวะ” ดาวเหนือด่ากราด เห็นประกายตาลามเลียของมันแล ้ว
อยากจะควักเอามาดองใส่โหล อย่าคิดว่าคนอย่างดาวเหนือจะยอม
เธอรู้วรี กรรมของมันพอควร แต่ เจ้าหน้าที่ยงั จับไม่ได้ไล่ไม่ทนั มัน
ค้าเนื้อสดเผลอๆ อาจค้าของผิดกฎหมาย กาสิโนของมันติดลบเพราะ
ตัวของมัน มันเลยอิจฉา
“ปากดี”
“กับคนเลวมีอะไรต้องให ้เกียรติ พวกหมาลอบกัด” และนัน่ ท�ำให ้
ปี เตอร์ดวงตาวาวมากกว่าเดิม เขารูก้ ติ ติศพั ท์ของน้องสาวฝาแฝดคนเล็ก
ของไอ้นกั รบว่าร้ายกาจพอตัว ปะทะปากกันกี่ครัง้ เจ้าหล่อนก็ด่ากราด
แบบไม่ไว ้หน้า ปกติคนแบบปี เตอร์ไม่เคยมีใครกล ้าด่า
“ปากแบบนี้ระวังตัวไว้ให้ด”ี
“คิดว่ากลัวหรือไง ถ ้าเก่งอย่าลอบกัด มันส่อให ้เห็นความขี้ขลาด
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เพราะคนจ�ำพวกนี้มนั ไม่ใช่คนจริง”
ปี เตอร์ระเบิดเสียงหัวเราะ เดินเข ้ามาใกล้ยน่ื หน้าเข ้ามา ดาวเหนือ
ยิ้มเย็นแล ้วยกเท ้าขึ้นกระทืบเท ้าอีกฝ่ ายอย่างจังแล ้วบดขยี้ ใบหน้าสวย
ยิ้มเหี้ยมๆ อย่างไม่กลัว
“โอ๊ย”
“ถ ้ากล ้าก็ลองดู คนแบบดาวเหนือกลัวเสียทีไ่ หน” ว่าแล ้วก็ยกเท ้า
เดินหนี พูดกับหมา หมาจะเลียปาก ต้องหาทีส่ งบสติสกั หน่อย
“เหนื อ ” เสีย งเรีย กคุ น้ ๆ ท�ำ เอาสาวเจ้า เป่ าลมออกจากปาก
ท�ำแก้มพอง แค่ชดุ ก็น่าร�ำคาญพอแล ้วไหม ยังต้องมาเจอพวกน่าร�ำคาญ
อีก เดีย๋ วรอกล่าวเปิ ดงานจะรีบกลับ ไม่อยากอยู่
“มีไร”
ไร้ซ่ึงหางเสียง แน่ นอนว่าหางเสียงของดาวเหนือให้ไปงมเข็ม
ในมหาสมุทรยังง่ายกว่า เพราะมันแลว้ แต่อารมณ์สาวหา้ วลว้ นๆ ว่า
โต้ตอบดีหรือไม่ดดี ว้ ย
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3

เกลียดหรือรัก

โคตรหงุดหงิด นั่นคือความรู้สกึ ของไทชิยามนี้ ชุดของเจ้าอ้วน

ดาวเหนือน่ ะสิทำ� ใหเ้ ขาควันแทบออกหู เขามาถึงงานช้าเพราะมัวแต่
เคลียร์งาน กว่าจะอาบน�ำ้ ก็เลยเพิง่ มาถึง ได้ยินเสียงพูดคุยของหลายคน
บอกว่าดาวเหนือมางานและสวมชุดราตรีเซ็กซี่ ไทชิน้ ีหวั ร้อนเหมือน
มีภเู ขาไฟกองย่อมๆ มาอยู่บนหัว
พอเห็นเธอยืนคุยกับไอ้ปีเตอร์ หัวยิ่งร้อนเป็ นสองเท่า แต่ดีท่ี
เด็กดื้อเดินแยกออกมาเสียก่อน แล ้วท�ำหน้าโมโห พอเขาถามก็หนั มา
ชักสีหน้า ไทชิกวาดสายตามองชุดเดรสตัวสวยราคาแพง ใช่วา่ มันสวย
แลว้ ไม่ใช่ จะมีโมเมนต์ดาวเหนือสวมชุดแบบนี้ง่ายๆ โคตรหาดู ยาก
ประเด็นคือสวยจนเขาหวง
“คุยอะไรกับมัน” หึงไง ถึงรู้ว่าไอ้เวรปี เตอร์คือคู่แข่งธุรกิจ แต่
ไทชิอดไม่ได้ ความหึงหวงมันแล่นพล่าน
“เรื่อยเปื่ อย”
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“เหนือก็รูว้ า่ พีห่ วง”
“เป็ นบ ้าไง คนอะไร” แต่ในอกพองโตมากมาย ต้องบ ้าไปแล ้วแน่ๆ
ดาวเหนือ แข็งแกร่งเข ้าไว ้นะ ก้อนเนื้องีเ่ ง่า ท�ำไมต้องดีใจ!
“รู้ไหมว่าตัวเองสวยจนท�ำให้พห่ี วงแบบหน้ามืด”
ดาวเหนือตาโต ก่ อนจะเมม้ ปากเหลือบไปทางปี เตอร์ท่ีหรี่ตา
มองมาทางนี้ หมอนั่นยิ้มร้ายๆ ส่วนไทชิหนั ไปแล ้วขบกรามแน่น ทัง้ คู่
ประสานสายตาเหมือนจะหยั่งให้ลกึ ลงกลางใจ ตาต่อตา ฟันต่อฟัน
“ไอ้บ ้านั่นมันมองเหนือ”
“แล ้วไง”
“พีไ่ ม่ชอบ”
“ฉันต้องมีสงั คม คุณจะมากร่างหึงหวงไม่ได้ ไม่มสี ทิ ธิ์”
เบือ่ จริงๆ พอแต่งชุดสวยเข ้าหน่อยก็มคี นมาสนใจ เหอะ คงเป็ น
เพราะชุด เหมือนทีแ่ ม่บ ้านบอกว่าจะมีคนมาสนใจเธอ คนอืน่ เขาไม่มใี คร
กล ้าเข ้ามาหรอก ก็มสี องคนนี้แหละทีท่ ำ� ท่าเหมือนจะฆ่ากันตาย
“ไปทางโน้น”
“ฉันจะไปทางนี้” ไม่อยากเดินร่วมทาง
“อย่าดื้อ พีน่ กั รบบอกให้พด่ี ูแลเหนือ” โกหกทัง้ เพ แค่แอบอ้างมา
เท่านัน้ เพราะอยากใหค้ นดื้อยอมท�ำตาม ไม่รูอ้ ะไรนักหนา เขาเกลียด
ค�ำว่าไม่มสี ทิ ธิ์ทส่ี ุด
“แล ้วต้องท�ำยังไงถึงจะมีสทิ ธิ์” คือสิง่ ทีไ่ ทชิขบคิดมาสักพักแล ้ว
“ไม่รู้” ไม่ได้เป็ นครัง้ แรกที่ถาม แต่เพราะมันไม่เคยได้คำ� ตอบ
ไทชิจงึ ต้องทึกทักเอาเองว่า เขาคงต้องเดินหน้ารุกให ้มากกว่านี้เพือ่ อะไร
ทีม่ นั ชัดเจน
“เหนือเกลียดพี?่ ”
“ก็....” ก่อนหน้านี้คอื บอกเกลียดหลายครัง้ แต่ทำ� ไมช่วงนี้เหมือน
หัวใจอ่อนแอ ถอนหายใจหันมองทิวทัศน์เบื้องหน้า แลว้ ฉับพลันนัน้
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ดวงตากลมโตก็เห็นใครบางคนลอบมอง ก่อนจะถอยฉากเดินไปทางอืน่
ไหวพริบบางอย่างบอกดาวเหนือว่ามีกลิน่ ไม่ดี
“มีอะไร”
“เปล่า”
“มีคนตามเราสองคน หรือบางทีอาจเป็ นเหนือ” ค�ำพูดของอีกฝ่ าย
ท�ำเอาดาวเหนือต้องขมวดคิ้ว ไทชิย้ มิ แบบน่ากลัวออกมา
“คุณรู”้
“คิดว่าไม่ผดิ ” ครอบครัวของดาวเหนือท�ำธุรกิจหลายอย่าง อาจ
มีบา้ งที่ไปขัดแขง้ ขัดขา ตัง้ แต่เด็กจนโตพ่อถึงใหบ้ อดี้การ์ดคอยดู แล
พวกเธอ และสุดท ้ายเพือ่ ตัดปัญหาจึงให ้ย้ายกลับไปเรียนเมืองไทย เพือ่
ความปลอดภัยสินะ
“รูน้ านหรือยัง”
“สองสามวัน”
“แล ้วไหนคุณไปโอซาก้าไง”
“ไปมาแล ้ว ห่วงคนทางนี้ ไม่อยากทิ้งนาน หัวใจมันคิดถึงเลย
รีบกลับ” โอ๊ยๆ ตอบได้หน้าตายมากเลยเถอะ แทบหายไปจากชีวติ
ของเธอมันก็ดอี ยู่แล ้ว จะมาหยอดท�ำไมให้หวั ใจเต้นแรง
“คงคิดถึงคนอืน่ จนเคยชิน” ว่าพลางอยากจะเดินหนี แต่แขนเรียว
ถูกดึงไว ้ ดวงตาคู่คมหรีล่ ง เขาไม่ได้กลัวใจดาวเหนือ แต่เขาคิดว่าไอ้เวร
ทีม่ นั คิดไม่ดคี งอยากจะท�ำอะไรสักอย่าง แล ้วนอกจากความห่วงใยต่อ
สวัสดิภาพของดาวเหนือ ไทชิยงั หวงทีเ่ ธอแต่งชุดสวยๆ
“เราคุยกันดีๆ แบบไม่ประชดได้ไหม”
“ก็คุยดีอยู่ ไม่ได้ประชดอะไรเลย” วายร้ายอมยิ้ม ไม่ประชด
แต่นำ�้ เสียงกระแทกแดกดัน สีหน้าโกรธขึ้งดูเหวีย่ ง บอกเลยถ ้าไม่ใช่เธอ
ไทชิไม่มที างมาสนใจแน่ๆ
เขาดึงร่างบางใหม้ าด้วยกัน เมือ่ เห็นใครบางคนโผล่มาเหมือน
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แอบมองทุกความเคลือ่ นไหว เจ้าอ้วนดาวเหนือของเขาก�ำลังไม่ปลอดภัย
เขาส่งคนให ้ตามติด แต่กย็ งั ไม่รูว้ า่ พวกมันเป็ นคนของใคร ถือว่ามันเก่ง
พอตัว ดาวเหนือคือเป้ าหมาย เขาไม่รูว้ า่ มันเพราะอะไร
“ปล่อยฉัน จะลากท�ำไม” เกลียดชุดที่สวมแลว้ ยังจะต้องมา
หงุดหงิดกับคนตัวใหญ่ แถมความใกล้ชดิ ของอีกฝ่ ายยังท�ำเธอหายใจ
ไม่ทั่วท ้อง เขากอดเธออยู่ กอดไม่ปล่อย
“อย่าดื้อ”
“ไม่ได้ด้ อื ”
“เหนือตกอยู่ในอันตราย พีน่ กั รบก็รใู้ ช่ไหม”
“จะรูไ้ ด้ไงเล่า ก็เพิง่ เห็นนี่แหละว่ามีคนตาม” ด้วยปกติมแี ต่ตวั เอง
ทีต่ ามคนอืน่ เธอเพิง่ มาท�ำงานยังไม่ถงึ ปี บ ้าชะมัด ศัตรูจากไหนอีกวะ
เนี่ย สาวหา้ วหงุดหงิดจนต้องยกมือขยี้ผมตัวเอง ไทชิเห็นผมเสียทรง
จึงค่อยๆ ลูบจัดแต่งให ้ ดาวเหนือก็ยงั เป็ นดาวเหนือคนเดิมไม่เปลีย่ น
“ไม่ตอ้ งมาจับ”
“กอดอยู่ไหม” เลิกคิ้วยิ้มๆ
“ก็ไม่ตอ้ งมากอดสิ” ดิ้นอีก ดิ้นเขา้ ไปยายตัวร้าย ไม่รูเ้ หรอว่า
ยิ่งดิ้นอะไรต่อมิอะไรของเธอน่ ะมันเสียดสีกบั ร่างกายของเขา นี่รูห้ รือ
ไม่รกู้ นั ยายเด็กห ้าว หึ ก็ดี ไทชิยอมถูกกล่าวหาว่าได้เปรียบ ยิง่ มีสายตา
ของไอ้ปีเตอร์กบั ใครในเงามืดจ้องมอง ไทชิก็ย่งิ อยากแสดงความเป็ น
เจ้าของ
ใหพ้ วกมันรู้ว่า นี่คนของกู! ของของกู! พวกมันคิดจะท�ำอะไร
ให้รู้ไว้วา่ เขาไม่ปล่อยพวกมันแน่
“นี่คุณ”
“อย่ า เสีย งดัง มีค นจับ ตาดู เ ราสองคน รู ้ ต วั สัก ทีว่ า ตัว เอง
ไม่ปลอดภัย ฉะนัน้ ...นับจากนี้ไปเราจะต้องไปไหนมาไหนด้วยกัน”
ดาวเหนือตาโต ก่อนจะเม ้มปากแน่นด้วยความโมโห
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“อย่าคิดฉวยโอกาสกับฉันนะเว ้ย”
“แน่นอน นิดหน่อยพีก่ ไ็ ม่พลาด อย่างเช่น...”
ฟอด!
คนที่ด้ ินรนต่ อต้านชะงักการกระท�ำ สบตากับวายร้ายเจ้าเล่ห ์
ทีข่ โมยหอมแก้มเธออีกแล ้ว ร่วมสัปดาห์มานี้อกี ฝ่ ายเดีย๋ วจูบเดีย๋ วหอม
เป็ นบ ้ามากหรือไงวะ ก็รูว้ า่ เธอไม่ชอบยังจะท�ำ หันมองรอบกายเลิก่ ลั่ก
ค่อยผ่อนลมหายใจโล่งอก ด้วยตอนนี้คนทีย่ นื ดูทวิ ทัศน์บริเวณระเบียง
เดินเขา้ ขา้ งในเกือบหมดแลว้ เมื่อได้ยินเสียงพิธีกรประกาศเปิ ดงาน
เตรียมเรียนเชิญแขกผูม้ เี กียรติเข ้าข ้างใน
“ไอ้...”
“พูดไม่ดพี จ่ี ะจูบให ้ปากแตก”
ปากอิ่มพะงาบๆ สายตาไทชิตอนนี้บ่งบอกว่าไม่ได้พูดเล่น เขา
พร้อมท�ำใหด้ าวเหนือปากแตก สาวเจ้าเลยได้แต่ฮึดฮัดขัดใจ ไม่ด้ นิ
ก็ได้วะ เหอะ อยากกอดก็กอดไป เอาใหเ้ บือ่ กันไปขา้ ง เหม็นขี้หน้า
ก็ยงั จะพาตัวเองมาเขา้ ใกล ้ แต่ ทำ� ไมสมองบอกเหม็น จมูกกลับสู ด
กลิ่นกายของผู ช้ ายอันตรายคนนี้เต็มปอด บา้ ไปแลว้ ยายดาวเหนือ
จะมาเสียศูนย์กบั คนทีบ่ อกว่าเกลียดไม่ได้นะ ต้องเกลียดสิ เกลียดๆ
“เป็ นอะไร หน้านิ่วคิ้วขมวด”
“เมือ่ ไรจะปล่อยสักทีเล่า”
“เวลาพูดมองหน้าพีด่ ว้ ย”
“ไม่อยากมอง”
“มองคนหล่อ มองหน่อยเถอะ หรือว่ากลัวอดใจด่าพีไ่ ม่ได้ แล ้ว
ถ ้าด่า ปากเหนือจะต้องแตกเพราะปากพี”่ ไทชิย้ มิ ร้ายๆ ยืน่ หน้าลงมา
ใกล ้ หากแม ้เธอพูดไม่เข ้าหู รับประกันเลยว่าปากเด็กดื้อแตกแน่ๆ
ส่วนดาวเหนือด่าอะไรไม่ได้ เกลียดในความรูท้ นั รูม้ ากของอีกฝ่ าย
ว่าตัวเองเก่ งเกรียนแลว้ แต่พอเป็ นไทชิ ดู เหมือนว่าการรับมือผูช้ าย
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คนนี้แทบไร้ประสิทธิภาพ นับหนึ่งถึงสิบในใจ ตอนนี้มางานใหญ่จะท�ำตัว
เหวีย่ งวีนเหมือนเด็กไร้การอบรมไม่ได้เด็ดขาด เสียชื่อพ่อแม่หมด
“ฉันจะเข ้าข ้างใน”
“ไปพร้อมกัน”
“ไม่เห็นเกี่ยว”
“อย่าดื้อ” ไม่พูดเปล่า แต่คลายอ้อมแขนแลว้ จับมือบางเขา้ มา
คล ้องแขนตัวเองไวเ้ สร็จสรรพ โดยไม่สนใจหน้างอหงิกของดาวเหนือ
ไม่เต็มใจแต่กต็ อ้ งตามน�ำ้ พอเข ้ามาด้านในสาวเจ้าก็ย้มิ กว ้างให ้แขกเหรือ่
ทีห่ นั มามองด้วยความสนใจ เพราะไม่คดิ ว่าทัง้ คู่จะควงกันเข ้ามาในงาน
พรุ่งนี้ตอ้ งตกเป็ นข่าวอย่างไม่ตอ้ งสงสัย ซึง่ มันเป็ นความตัง้ ใจของไทชิ
ทีต่ อ้ งการให ้เป็ นแบบนัน้ อยู่แล ้ว

กว่าจะผ่านช่วงเวลาน่าเบือ่ มาได้ ดาวเหนือต้องหงุดหงิดแลว้

หงุดหงิดอีก เพราะบรรดาภรรยาท่านรัฐมนตรีหลายท่านเข ้ามาคุยด้วย
แต่ดนั ถามเกีย่ วกับไทชิ ไม่ถามเรือ่ งอืน่ เลย คบกันเหรอคะ เป็ นแฟนกัน
หรือยัง แล ้วป้ องปากหัวเราะคิกคัก คืออะไรกันยายพวกป้ า!
ขากลับเธอนั่งรถมากับไทชิ ทีชกับพี่หา้ วก็ไม่มีใครขัดสักคน
พวกนัน้ ไปส่งคุณปารตีแล ้วให ้การ์ดคอยตามเธออีกคัน ดาวเหนือว่าจะ
กันตัวเองออกห่างจากไทชิ แต่ดูเหมือนเขาจะไม่ยอมง่ายๆ อย่างงาน
คืนนี้เธอคิดว่าเขาไม่มาด้วยซ�ำ้ ทีไ่ หนได้ เหอะ จะตามติดกันเกินไปแล ้ว
“เมือ่ ไรจะเลิกวางอ�ำนาจกับฉัน”
“พีน่ กั รบฝากไว้”
“ฉันดูแลตัวเองได้อยู่แล ้ว ไม่ตอ้ งอ้าง”
“แล ้วแต่จะคิด พีบ่ งั คับความรูส้ กึ ของเหนือไม่ได้ แต่พต่ี ้องท�ำตาม
ค�ำขอร้องของผูใ้ หญ่” เกลียดจริงๆ ผูใ้ หญ่ไม่ขอก็จะไม่ทำ� ใช่ไหม
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“แบบนัน้ ยิง่ ไม่ตอ้ ง” น�ำ้ เสียงสะบัดเหวีย่ งไปอีก
“งอน?”
“ไม่ได้งอน”
“ถึงผู้ใหญ่ ไม่สั่งพี่ก็ตอ้ งดู แลปกป้ องเหนืออยู่แลว้ เหมือนที่พ่ี
ท�ำมาตลอด แม ้เหนือไม่เคยมองเห็นคุณค่าความห่วงใยเลยก็ตาม”
น�ำ้ เสียงไทชิเหมือนจะตัดพอ้ เล็กๆ ดาวเหนือเหลือบมอง ก่อน
พ่นลมหายใจ ระหว่างเราสองคนมันคืออะไรกันแน่ เหมือนจะใช่ หรือจะ
ไม่ใช่ จะรัก หรือไม่รกั ชักงง
“กลับมาเหมือนเดิมได้ไหมเหนือ เหมือนตอนเด็ก”
“ไม่ ไม่มอี ะไรเหมือนเดิมแล ้ว” ตอบเสียงแข็ง
“เหนือเคยเป็ นคนมีเหตุผล แล ้วท�ำไมถึงเปลีย่ นไป มันต้องมีเรือ่ ง
อะไรทีท่ ำ� ให ้เหนือเกลียดพี”่ ดาวเหนือเม ้มปาก เวลามีเรือ่ งไม่สบอารมณ์
และครุ่นคิด สาวห ้าวมักจะเม ้มปากแบบนี้เสมอ เป็ นมาตัง้ แต่เด็ก ไทชิ
หักพวงมาลัยขับรถเข ้าลานจอด พอสาวเจ้าก้าวลงจากรถก็ลงตาม
“ตามมาท�ำไม”
“อยากไปส่งถึงหอ้ ง” ความดื้อดึงในดวงตาของวายร้ายท�ำเอา
สาวเจ้าอารมณ์ขุ่นมัว คนอะไรหน้าด้านหน้าหนาหน้าทน แลว้ การ์ด
ทุกคนก็ไม่มขี ดั ขวาง ลองเป็ นคนอื่นสิ เพียงเธอแสดงอาการไม่พอใจ
การ์ดทุกคนก็พร้อมมาขวาง ไอ้บ ้าไทชิได้อภิสทิ ธิ์เหนือคนอืน่
“ไม่ตอ้ ง”
“พีอ่ ยากไป”
“ฉันง่วง”
“พีร่ ”ู้ คือเรือ่ งของเรือ่ งจะดึงดันไปส่งให้ได้ ไม่รสู้ ิ แค่อยากไปส่ง
หน้าประตูห ้อง อยากใช้เวลากับเธอคนนี้ให ้นานทีส่ ุด ให้มนั คุม้ ค่า
“โอเค จะมาก็มา” ต้านทานไปมีแต่ จะท�ำใหพ้ นักงานหันมอง
เธอเดินน�ำเขาเขา้ ไปในลิฟต์วไี อพี กดชัน้ ทีห่ มาย เธอยืนพิงผนังลิฟต์
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รูว้ า่ มีสายตาของอีกฝ่ ายจ้องมอง ลิฟต์กเ็ ย็น แต่ทำ� ไมมันกลับรูส้ กึ ร้อนๆ
แปลกๆ คงเพราะความเงียบกระมัง และสายตาทิม่ แทงนั่นอีก
“มองไร”
“มองว่าทีเ่ มีย”
“จะมากไปแลว้ นะ ฉันไม่ใช่ โอ๊ย เจ็บนะเวย้ ” อะไรคือแค่ จะ
บอกว่าไม่ใช่ว่าทีเ่ มียไทชิก็เข ้ามาใกล ้กระชากแขนเรียวเข ้าหาล�ำตัวและ
กอดไวแ้ น่ น ดิ้นขลุกขลักๆ ไปสิดาวเหนือ เพราะอีกฝ่ ายยิ่งรัดแน่ น
เหมือนปลอกเหล็ก ยกรองเท ้าส ้นสูงขึ้นแล ้วเตรียมประทุษร้าย แต่ไทชิ
ยิ้มมุมปากแล ้วเบีย่ งตัว
“มุกแบบนี้ใช้กบั พีไ่ ม่ได้หรอกเหนือ”
“คุณมัน ไอ้ ...เวรเอ๊ย”
“เรานี่นะ ทัง้ ดื้อทัง้ ร้ายกว่าตอนเด็กเยอะเลย เจ้าอ้วนคนเดิม
ของพีห่ ายไปไหน เจ้าอ้วนคนนี้พยศเก่ง” ในค�ำพูดนัน้ ออกแนวต�ำหนิ
แต่ ป ากกลับ อมยิ้ม ยามเห็น หน้า เนี ย นงอง�ำ้ เหมือ นปลาทู แ ม่ ก ลอง
ไม่อยากนึกวาดฝันเลยว่าสาวหา้ วเวลาเลี้ยงลูกจะมีสภาพเป็ นอย่างไร
นี่อยากให้ฝนั เป็ นจริงมากๆ
ส่วนดาวเหนือก็ฮดึ ฮัดขัดใจเป็ นทีส่ ุด ไม่รูเ้ ลยว่าเจ้าของอ้อมกอด
อุ่นจนร้อนนัน้ ก�ำลังคิดไม่ซอ่ื กับเธออยู่ แถมยังมโนวาดภาพเป็ นฉากๆ
จนท�ำให ้เขายิ้มออกมา
“เป็ นบ ้าไง ยิ้มคนเดียว”
“พีแ่ ค่คดิ ”
“คิดไร” ถามเสียงห ้วนไร้หางเสียง ก็แบบนี้แหละเจ้าอ้วน สักวัน
จะปราบพยศให ้ครางจนเสียงแหบ ไทชิหมายมาดในใจ เร็วๆ นี้แน่นอน
“คิดว่าหากเรามีลูกด้วยกัน เหนือต้องเลี้ยงลูกหัวหมุนแน่ๆ”
“ประสาท ใครจะมีลูกกับคุณ เกลียดเข ้าไส ้ขนาดนี้”
“เกลียดแต่ปากน่ ะสิ เกลียดยังไงหัวใจเต้นแรงแทบทะลุเขา้ มา
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ในอกของพีข่ นาดนี้” ยืน่ หน้าเข ้ามาใกล ้ เป็ นจังหวะ ดาวเหนือขึงตาใส่
เชิดหน้า คนที่จอ้ งกลีบปากกับหน้านวลเนียนมาสักพักอดใจไม่ไหว
ทาบปากลงมา จุบ๊ แค่เพียงภายนอกแล ้วถอยออก เป็ นจังหวะประตูลฟิ ต์
เปิ ดพอดี
“ไอ้คนฉวยโอกาส”
“ก็จนกว่าเหนือจะเลิกดื้อ และบอกเหตุผลทีพ่ อ่ี ยากฟัง”
“ฉันเป็ นลูกมีพ่อมีแม่ แลว้ ฉันก็ชอบ...” จะบอกว่าชอบผูห้ ญิง
นั่นแหละ หากก็ปิดปากเงียบ เพราะความจริงแล ้วมันคือการสร้างภาพ
คือการโกหกทัง้ เพ ดาวเหนือหลอกตัวเอง มันคือความจริง แต่ใครมัน
จะไปบอกล่ะว่าทีต่ ้องท�ำแบบนี้เหตุผลเพียงเพราะต้องการขจัดใครบางคน
ออกจากหัวใจ
แต่เชื่อไหมว่าผ่านมาสิบกว่าปี คนคนนัน้ ก็ไม่เคยหลุดไปจากหัว
ได้เลย ดาวเหนือถึงได้หงุดหงิดตัวเองอยู่แบบนี้ นอกจากไม่หลุดจาก
วงโคจรความคิดแล ้ว ในใจมันก็วา้ วุ่นเมือ่ คนทีค่ ิดว่าจะหันหลังให้กนั
ตลอดการตีวงล ้อมกระชับพื้นทีเ่ ข ้ามาวนเวียนในชีวติ
“พูดให ้จบสิ”
“เรื่องของฉัน”
“เรื่องของเหนือมันก็คอื เรื่องของพี”่ ดวงตาคู่คมมองใบหน้าเนียน
จะผ่านไปกี่สบิ ปี เธอก็ยงั เป็ นเจ้าอ้วนส�ำหรับเขาเสมอ ไม่เคยเปลีย่ น
“เหตุผลมันเลวร้ายมากเหรอเหนือ ถึงบอกพีไ่ ม่ได้”
“ไม่มปี ระโยชน์ต่างหาก รูห้ รือไม่รูม้ นั ก็จะไม่มอี ะไรเปลีย่ นแปลง”
น�ำ้ เสียงของดาวเหนือมันราวกับว่าเธอเจ็บปวดกับเหตุผลนัน้
จนไม่อยากเอ่ยมันออกมา ไทชิยง่ิ ร้อนใจ อยากรูม้ ากกว่าเดิม เขาไม่รูว้ า่
ควรท�ำอย่างไรให ้คนดื้อยอมพูดมันออกมา หากมันเลวร้ายเขาจะได้แก้ไข
“เปลีย่ นสิ บางทีเหนืออาจเข ้าใจอะไรพีผ่ ดิ ”
“สิ่ง ที่เ ห็น ด้ว ยตา ได้ ยิน กับ หู มัน ไม่ มีอ ะไรให น้ ่ า เข า้ ใจผิด
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เว ้นเสียแต่วา่ มันเป็ นการแก้ตวั ” ก้าวออกจากลิฟต์เดินไปยังประตูหอ้ ง
เสียบการ์ดสแกน แต่ยงั ไม่ทนั ปิ ดประตูร่างใหญ่กแ็ ทรกเข ้ามา กลิน่ หอม
จากกายสาวเย้ายวน แต่เหนืออืน่ ใดคือไทชิรสู้ กึ ค้างคาใจ
ดาวเหนือถอยไปด้านหลังหนึ่งก้าว ดื่มไปแค่ ไม่ก่ีแก้วไม่ทำ� ให ้
เธอเมาหรอก แต่ความสามารถในการดูแลมันจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ
ต่างหาก มันไม่ใช่เรื่องดีดว้ ยทีจ่ ะปล่อยให ้คนทีเ่ กลียดเข ้ามาในห ้องพัก
ส่วนตัว ดวงตากลมโตเฉยเมยจนเรียกได้วา่ เฉยชาเวลามองคนตัวใหญ่
เขาหล่อ เขาดูดี เขาเท่ และเขาดูดบิ เถือ่ นในเวลาเดียวกัน แบบที่
เรียกว่าหล่ออันตรายนั่นแหละ บ ้าฉิบ มันใช่เวลามาชื่นชมคนร้ายกาจ
หรือไงเล่า ดาวเหนือสะบัดหน้าหลายทีขบั ไล่ความมึนในหัว
“ไหวหรือเปล่าเรา”
“ไม่ตอ้ งยุ่ง ออกไปได้แล ้ว ฉันจะนอน”
“เหนือดืม่ ไปหลายแก้วพีเ่ ห็น” เธออยูใ่ นสายตาเขาตลอดนัน่ แหละ
แต่ ท่ไี ม่หา้ มไม่ปรามเพราะไทชิตอ้ งควบคุมอารมณ์ความหึงหวงของ
ตัวเองด้วย ทุกสายตาของผูช้ ายทีห่ นั มองเธอมันท�ำใหเ้ ขาจ�ำต้องแสดง
ความเป็ นเจ้าขา้ วเจ้าของตลอดทัง้ งาน จนผูช้ ายพวกนัน้ ท�ำได้แค่มอง
ไม่กล ้าเข ้าใกล ้ ท�ำได้เพียงทักทายผิวเผิน
“คุณกลับไปได้แล ้ว”
“ถ ้าไม่กลับล่ะ”
“เฮ้ย ท�ำไร ปล่อยนะเว ้ย” คืนนี้โดนไปกีก่ อดแล ้ว พอเธอหันหลัง
อีกฝ่ ายก็สวมกอดจากทางด้านหลัง ค้อมตัววางปลายคางบนไหล่เนียน
พอดาวเหนือดิ้นมากๆ จึงไปชนขอบโซฟา ท�ำให้ทงั้ คู่ล ้มลงไป ภาพสโลว์
อย่างกับละครน�ำ้ เน่า แต่มนั เกิดขึ้นจริงในชีวติ จริง
“อ๊ะ”
“เป็ นไง ดิ้นมากเลยเจ็บตัว”
“เพราะใครกันล่ะไอ้บ้า อื้อ อืม...”
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ในเมื่อ เขาผิด ตัง้ แต่ ต น้ ก็ ข อผิด มัน ตลอดไปก็ แ ล ว้ กัน ต่ อ ให ้
คนดื้อจะเกลียดเขา ไทชิก็ไม่สน เพราะเขาเชื่อว่ายายตัวร้ายเกิดมา
เพือ่ เขาคนเดียว เอ็นดูมาตัง้ แต่ลมื ตาดูโลกแล ้วเขาจะปล่อยไปได้อย่างไร
ปากร้อนๆ บดขยี้และสอดลิ้นเขา้ ไปในโพรงปากสาวหา้ วแสนหวาน
หวานมากจริงๆ หวานกว่าปากของใคร และนับจากนี้ไทชิจะไม่วุน่ วาย
กับปากของใครนอกจากดาวเหนือคนเดียว
ดาวเหนือดิ้นไม่ได้เลยคราวนี้ เพราะตัวเองนอนอยูใ่ ต้ร่าง มือบาง
ทุบ ตีจิก เล็บ บนต้น คอ แต่ ไ ทชิก ลับ ยิ่ง บดจู บ อย่ า งละโมบโลภมาก
หิวกระหายเหมือนคนขาดน�ำ้ แลว้ เจอน�ำ้ ทิพย์ หวานจนอยากจูบซ�ำ้ ๆ
แต่ เพราะระบบหายใจของคนตัวเล็กติดๆ ขัดๆ เขาจึงผ่อนจูบแลว้
ยกหน้าขึ้นมอง เธอสู บออกซิเจนเขา้ ไปจนเต็มปอด ออกแรงผลัก
ชายหนุ่มเต็มแรง
เผียะ!
อย่าถามว่าเสียงอะไร ก็ตบจากดาวเหนือไง เธอตบเขามาเต็มฝ่ ามือ
จนหน้าหัน แล ้วไทชิไม่มโี อกาสจะพูดอะไรต่อ วายร้ายผู้มั่นหน้าก็ตอ้ ง
เบิกตากว ้าง คิดว่าฤทธิ์นำ�้ เมาจะท�ำให ้เจ้าตัวไม่มแี รง แต่ทไ่ี หนได้
เจ็บนี้อกี นาน...
พลั่ก ตุบ้ !
โดนถีบครับ วายร้ายอย่างไทชิชะล่าใจเกินไปจนถูกดาวเหนือ
จัดการด้วยความโกรธ และเธอไม่รอดู ผลงาน ลุกนั่งได้ก็รีบวิ่งไป
ห ้องนอน แต่ยงั ไม่ทนั ถึงประตูกถ็ กู กระชากกลับมา พร้อมสองมือหนา
ประคองแก้มนุ่ มไวแ้ ล ้วฉกปากขยี้หนักๆ เจ็บกายไม่เท่าไร แต่เจ็บใจ
เสียหน้านี่สทิ ห่ี นักกว่า
จูบ!
จู บแลว้ ก็จูบอีก ดาวเหนือเคลิบเคลิ้ม เพราะฤทธิ์เครื่องดื่ม
ก็ดว้ ยแหละ ไม่ได้เมาหรอก ไม่ได้มนึ แค่กรึ่มๆ แต่ไม่คิดว่ามันเป็ น
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ความพลาดอย่างร้ายแรง เพราะท�ำใหค้ นทีป่ ากบอกว่าเกลียดมีโอกาส
เข ้าถึงเนื้อถึงตัว เธอสวมชุดเดรสเกาะอก มือหนาจึงเริม่ ไม่อยูส่ ุข ลูบไล ้
แผ่นหลัง ท�ำให ้เธอได้สติ
“โอ๊ะ ดาวเหนือ!”
“สมน�ำ้ หน้า มันต้องโดน” และใช่ เลือดสีแดงซึมออกมาจาก
ปากล่างของไทชิ เมื่อดาวเหนือตัวแสบขบปากของเขาจนเจ็บแปลบ
ไทชิดวงตาวาวโรจน์โมโหขึ้นมา เขาหลบทันควันก่อนจะโดนหมัดหนักๆ
ของดาวเหนือซ�ำ้ รอยตบ มือหนาจับแขนสองข ้างกดไว้กบั ประตูห ้องนอน
โน้มใบหน้าขบเมม้ ดู ดแรงๆ บนกลีบปากอิ่มแลว้ ใช้ฟนั คมๆ กัดจน
ได้เลือดไม่ต่าง
เธอท�ำใหเ้ ขาโมโห มันเท่าเทียมดีแล ้ว อวดเก่งกับคนอย่างไทชิ
คิดว่าเขาจะยอมหรือไง ลิมติ อารมณ์เขาก็มเี หมือนกัน ว่าจะใจเย็น แต่
พอเจ้าตัวมาท�ำแบบนี้ก็โทษไม่ได้ ต่างคนต่างลิ้มรสคาวเลือดของกัน
และกัน ก่อนเป็ นไทชิทย่ี อมปล่อยเมือ่ ดาวเหนือยืนนิ่งเหมือนหุ่นปัน้
“ท�ำไมไม่ทำ� ต่อล่ะไอ้เลว”
“พีย่ อมรับ”
“ไอ้ชั่ว”
“ก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองดี”
“ออกไปจากหอ้ งกูเลยนะ” เพราะต่อต้านอีกฝ่ ายไม่ได้ เจ็บปาก
ไม่เท่าเจ็บใจ เธอไม่ใช่ คนที่เขาจะมายุ่มย่ามด้วยมองเหมือนผู ห้ ญิง
ข ้างถนน เธอไม่ชอบการรุกรานแบบนี้
“เหนือ พี.่ ..”
“บอกให ้ออกไปไง” ตะคอกกลับมาเสียงเหวีย่ งวีนตาดุกร้าว ก่อนจะ
หมุนตัวแลว้ กระชากประตูหอ้ งนอนเปิ ด เขา้ ไปในหอ้ งได้ก็ปิดประตู
ใส่หน้าไทชิเสียงดังจนหวั่นว่ามันจะพัง
“พีจ่ ะไม่ขอโทษ เพราะเหนือร้ายกาจกับพีก่ ่อน”
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ใจจริงอยากขอโทษ แต่ถ ้าท�ำแบบนัน้ มันเหมือนว่าเขายอมอ่อนข ้อ
ใหเ้ ธอ แค่ จูบท�ำไมต้องโมโหขนาดนัน้ ไม่ใช่จูบแรกสักหน่ อย โกรธ
อย่างกับจะถูกเขาฆ่ากระนัน้ เมือ่ ไรนะ เมือ่ ไรจะรับรู้สกั ทีวา่ พีม่ แี ค่เธอ
คนเดียว
“ออกไป คนสารเลว” น�ำ้ เสีย งกดต�ำ่ แต่ ย งั ดัง เล็ด ลอดผ่ า น
บานประตูออกมาให้ได้ยนิ ไทชิถอนหายใจยืนนิ่งหน้าประตู หรือเขาท�ำ
น้องเจ็บ ให ้ตายดับ ไทชิกเ็ จ็บนะ แต่เป็ นความเจ็บปวดทีเ่ ขาต้องอมยิ้ม
ยายตัวร้ายกัด เขาก็กดั ตอบ เลือดหวานๆ ช่างอร่อย
“เหนือ”
“ไม่ตอ้ งมาเรียก”
“แล ้วพีจ่ ะมาหาใหม่นะเด็กอ้วน”
“ไอ้บา้ ออกไป ร�ำคาญ” เหวีย่ งวีนกลับมาเสียงดัง ไทชิใช้มอื
แตะปากตัวเองแล ้วยิ้มๆ วันนี้ได้ชิมได้กดั วันหน้าจะต้องจัดทัง้ ตัว

นอนไม่หลับ กลิ้งไปกลิ้งมา กลิ้งมาแล ้วก็กลิ้งไป ถอนหายใจ

หลายครัง้ และหลายครัง้ ยกมือมาขยี้ผมตัวเอง สุ ดทา้ ยผุดลุกนั่ง
เมม้ ปากเมม้ คออย่างโมโห ขจัดความรู้สกึ บา้ ๆ ออกจากหัวไม่ได้เลย
อาการหนักกว่าวันนัน้ ทีโ่ ดนปล ้นจูบ เพราะวันนี้ทม่ี นั เกิดขึ้นหนักกว่าจูบ
ก็คอื กัด!
แม่ เ จ้า กัด เลยนะ ต่ า งคนต่ า งกัด เธอกัด เพราะโมโหที่ถู ก
เอารัดเอาเปรียบ แถมยังสู้ไม่ได้ หรือใจจริงไม่อยากสู ้ ก็ตบไปแลว้
ถีบไปแลว้ ตอนอยู่บนโซฟา แต่ เขากลับตามมาปลน้ จูบ คราวนี้เลย
หนักกว่าเดิม ไอ้เจ็บปากไม่เท่าไรหรอก เจ็บใจสิมนั พาลพาโลไปหมด
แม ้ขนาดอาบน�ำ้ เรียบร้อยก็ยงั นอนไม่หลับ
“ไอ้บ ้า”
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ติด๊ ติด๊
ใครโทร.มา โทร.มาท�ำไมตอนเทีย่ งคืน เหล่ตาหันไปมองก็ตอ้ ง
เงยหน้ามองเพดานห ้อง ไทชิเป็ นคนโทร.มา เขาก�ำลังเข ้ามาป่ วนในหัวใจ
ทีใ่ ส่กญ
ุ แจปิ ดล็อกตายเอาไว ้ เขาจะสะเดาะกุญแจงัน้ เหรอ ไม่มที าง!
กดวางมันซะ
แต่...เสียงเรียกเข ้ายังดังมาอีก นับในใจ สอง สาม สี่ ห ้า จนต้อง
กดรับ
“มีอะไร” ถามเสียงกระแทก แล ้วผิวแก้มร้อนท�ำไมเนี่ยยายเหนือ
มันชักอย่างไรๆ แลว้ นะ ไม่จำ� หรือไงว่าผูช้ ายคนนี้รา้ ยกาจและไม่ได้
น่ารักเหมือนทีส่ ร้างภาพ เขาจะมาเรียกหรือท�ำคะแนนตอนนี้เราไม่ควร
หวั่นไหวใดๆ ควรมองผ่านให ้เป็ นอากาศธาตุ จะได้ไม่ตอ้ งเจ็บ
“นอนไม่หลับใช่ไหม”
“ก�ำลังเคลิ้มต่างหาก ไม่รูจ้ ะโทร.มารบกวนคนอืน่ ท�ำไม น่าร�ำคาญ
โคตร” ปากว่าไปงัน้ ทัง้ ทีร่ ู้ดแี ก่ใจว่าตัวเองกระสับกระส่ายเพราะในหัว
มีแต่ภาพของคนในสายตอนบดจูบ การบดขยี้ การสอดลิ้น การตวัดไล ้
และการขบกัดจนได้เลือด แบบต่างคนต่างกัด
“ปดค�ำโต”
“ฉันพูดจริง” เถียงเสียงแข็งแบบนี้ยง่ิ จับไต๋งา่ ยจัด
“หึๆ พีย่ งั นอนไม่หลับ โกรธมากเหรอ ถึงปิ ดประตูใส่หน้าว่าทีผ่ วั
แรงขนาดนัน้ ” เหมือนจะดีประโยคแรก ได้ประโยคทา้ ยนี่มนั อย่างไร
วอนหาเรื่อง
“อยากโดนด่ามากหรือไง”
“ยิง่ ด่าแสดงว่ารักมาก” คนตัวเล็กร้องเหอะออกมาเสียงดัง
“เชิญมโนตามสบาย”
“มาถึงขัน้ นี้แล ้วเหนือ เราควรญาติดกี นั พีเ่ องก็คงละสายตาจาก
เหนือไม่ได้ เหนือมีอนั ตราย” ประโยคทา้ ยน�ำ้ เสียงจริงจัง เขาห่วงเธอ
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มีคนจับตาดูเด็กดื้ออยู่ ซึง่ เขาไม่รูจ้ ดุ ประสงค์ของมันว่าต้องการอะไร
“คุณนั่นแหละคือบุคคลอันตราย”
“อันตรายต่อหัวใจพีไ่ ม่นบั ”
โอ๊ย เกลียดความหยอดนี้ หยอดอย่างไรด้วยน�ำ้ เสียงนิ่ง นึกภาพ
ใบหน้าอีกฝ่ ายออกเลย แลว้ อะไรคือดาวเหนือกลัน้ ยิ้มกลัน้ หัวเราะ
จนปวดแก้ม
“ประสาท”
“เขินละสิ” รู้ทนั รู ม้ าก แสนรู ส้ ุดๆ ไอ้บา้ ไทชิ เขารู้ทนั เพราะ
ตัง้ แต่เด็กจนโต ใกล้ชดิ จนไม่มอี ะไรเป็ นความลับส�ำหรับผู ้ชายคนนี้
“ฉันไม่ได้เขิน”
“เอาจริงๆ”
“ไม่ได้เขิน แค่น้ ีนะ จะนอน ง่วง น่าเบือ่ เสียจริง โทร.มาท�ำไม
ก็ไม่ร”ู้ ปากบอกไปแบบนัน้ แล ้วอะไรคือคุยและโวยวายกลบเกลือ่ น
“หนีทำ� ไม คุยกันก่อน พรุ่งนี้วา่ งไหม”
“ไม่วา่ ง ต้องกลับไทย” ใช่แล ้ว เธอได้รบั โทรศัพท์จากทัช ทีเ่ ป็ น
ผูจ้ ดั การสนาม โทร.ให้ไปดูรายการใหญ่ ตอนแรกว่าจะไม่ แต่ช่วงนี้
ยังไม่มอี ะไรเร่งด่วน กลับสักสีว่ นั ก็ไม่น่าเป็ นไร จะได้เจอลมหนาวด้วย
ห่างกันมาเป็ นเดือนแล ้ว ไม่รูเ้ ป็ นไงบ ้าง
“กลับท�ำไม”
“เรื่องของฉันหรือเปล่า คุณยุ่งไรด้วย”
“ปากดี”
“ก็ดมี านาน”
“มิน่า เลือดหวานๆ พีช่ อบ” ท�ำตัวเป็ นแดรกคิวล่าไปได้ ดาวเหนือ
ส่ายหน้าถอนหายใจ น่ าแปลก เธอไม่ได้รงั เกียจเขาเลย ปราการที่
สร้างไว้มนั คือการหลอกตัวเองชัดๆ ท�ำไมเนอะ ท�ำไมสิง่ ดีๆ ในหัวใจ
จึงจบลงไปง่ายๆ เพียงเพราะได้ยนิ และได้เห็นบางอย่าง บางทีการเป็ น
กานต์มณี 77

คนโง่คงดี
แต่ มนั ไม่ใช่ กบั ดาวเหนือไง เธอเป็ นคนตรงๆ ก็เลยรับไม่ได้
โกรธยาวนานจนบอกตัวเองว่าทัง้ หมดทัง้ มวลมันคือความเกลียดชัง
พอเข ้ามาใกล ้ กลับรูว้ า่ ความเกลียดทีว่ า่ มากยังไม่เท่าสิง่ ทีซ่ ุกซ่อนเอาไว ้
ในอกด้านซ ้าย
“ถ ้าไม่มอี ะไรแค่น้ ีนะ”
“พีค่ ดิ ถึง”
“เอากองไว้ในหัวใจคุณนั่นแหละ ไม่รบั หรอก คิดถึงแต่ ปาก
แค่อยากเอาชนะ คิดว่าคนอย่างฉันจะเชื่อหรือไง” น�ำ้ เสียงแข็งๆ ตอบ
กลับมาอีก ต้องท�ำแบบไหนไทชิจงึ จะก�ำจัดน�ำ้ เสียงแข็งๆ ท่าทีห่างเหิน
และค�ำพูดประชดประชันให ้ลบออกไปจากความรูส้ กึ ของเจ้าอ้วนได้
“จากใจพี”่
“ละเมอ พร�ำ่ เพรื่อ” แล ้วยิ้มเพือ่ ? นี่ดาวเหนือก็งงตัวเอง
“แค่อยากบอก ฝันดี เจ้าอ้วนของพี”่
“อะ ไอ้...บ ้า...”
ติด๊
หมอนัน่ วางสายไปแล ้ว หลังสาดซัดทะเลอารมณ์ทำ� ให ้คนตัวเล็ก
ปัน้ หน้าไม่ถกู ขนาดอยูค่ นเดียวยังรูส้ กึ ร้อนผ่าวใบหน้าไปหมดแล ้ว เธอ
ทิ้งตัวลงบนเตียง กลิ้งไปกลิ้งมาทุบหมอน ทุบๆ ทุบระบายความรู้สกึ
กรุ่นๆ กระไอความอ่อนหวานละมุนทีโ่ อบล ้อมรอบกาย
เจ้าอ้วน เจ้าเด็กอ้วน มอมแมมและติดพี่ชายคนนัน้ ติดมาก
จนไม่อยากให ้เขาเป็ นของใคร
หวง หวงมาก หวงจนรับไม่ได้ เมือ่ วันหนึ่ง...
ดาวเหนือหลับตาลงนึกถึงอดีต อดีตทีจ่ ะว่าเจ็บก็ไม่เชิง แต่เรื่อง
เสียความรูส้ กึ นัน้ หัวใจเธอรับมันมาไว ้เต็มๆ ทัง้ หมด
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เสียงเบิลรถยนต์จากการเหยียบคันเร่งดังสนั่นกลางสนาม ณ

จุดปล่อยตัว เหล่าสาวสวยเรซควีนเดินกันใหข้ วักไขว่ ดาวเหนือสวม
ชุดหู ฟงั เพื่อประสานงานกับทัช ซึ่งครัง้ นี้เป็ นตัวแทนของทีมลงแข่ง
เธอมาทีน่ ่ีได้สองวันแล ้ว ขลุกอยู่ในสนามจนเมือ่ วานแม่ตอ้ งโทร.ตาม
ใหก้ ลับไปกินขา้ วที่บา้ น พอนอนเต็มอิ่มดาวเหนือก็กลับมาสนามอีก
รายการไม่ได้ใหญ่ แต่เดิมพันสูงอยู่
“ทัชเป็ นไงบ ้าง”
“โอเค เครื่องยนต์ไม่มปี ญ
ั หา”
“เอารถฉันก็ได้นะ”
คราวนี้คนร่วมแข่งทัง้ หมดเจ็ดคัน ส่วนใหญ่ใช้ม ้าล�ำพอง แต่ของ
ทัชเพือ่ นเธอมันใช้ลมั โบร์กินี ซึ่งรถแข่งของดาวเหนือมีสองคัน ส่วน
ที่บา้ นก็มพี อร์ชอีกสองคัน บูกตั ติอีกหนึ่งคัน เรียกได้ว่าใช้ไม่หวาด
ไม่ไหว ส่วนที่มาเก๊าก็มลี มั โบร์กินีกบั บีเอ็มดับเบิลยู และมอเตอร์ไซค์
บิก๊ ไบค์
“ไม่เป็ นไร จูนเครื่องมาใหม่แล ้ว ไม่ไว้ใจฉันเหรอ”
ทัชเปิ ดประตูลงจากรถ เดินมาหาดาวเหนือที่เดินออกจากล็อก
ตัว เอง เพื่อ นหนุ่ ม วาดวงแขนพาดคอ ทัช ค่ อ นข า้ งเก่ ง เรื่อ งเครื่อ ง
ดาวเหนือเก่ งแต่ ยงั ไม่เท่า เพราะไม่ได้เรียนวิศวะเหมือนทัช หมอนี่
ก็ลูกชายของเพือ่ นแม่ไง พวกเราน่ะสนิทกันมาตัง้ แต่รุ่นพ่อแม่จนมาถึง
รุ่นลูก สนามนี้ก็เปลีย่ นมือหลายครัง้ สุดทา้ ยมาเป็ นของพีน่ กั รบซื้อไว ้
ส่วนทัชดูแลทัง้ หมด เรียกได้วา่ เป็นผูจ้ ดั การ และมีรองผูจ้ ดั การคอยคุม
อีกที พวกเขาเปิ ดเสรีใหแ้ ต่ละทีมมาลงแข่งและซอ้ มได้แบบไม่จำ� กัด
เพราะสนามนี้ถกู กฎหมาย
“ไว้ใจดิ”
“ว่าแต่ไปท�ำงานทีโ่ น่นเป็ นไงบ ้าง”
“ก็สนุกดี ลุ ้นๆ ต้องแกร่ง”
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“อีกหน่อยก็เก่งเท่าพีน่ กั รบ” ทัชเอ่ยปากชม เพือ่ นสนิทของตัวเอง
แม ้จะห ้าวๆ แบบนี้แต่มคี วามรับผิดชอบมาก
“แฟนแกไม่มาเหรอ”
“ติดเรียน”
“จีบเด็กก็เงี้ยละ”
“แล ้วแกล่ะเหนือ มีแฟนหรือยัง หรือว่ายังคบกับนุ่นอยู่”
แมจ้ ะรู ว้ ่าสองคนเป็ นเพื่อนสนิทกัน กับนุ่ นแสดงออกเหมือน
คบกัน แต่ทชั ก็ไม่กล ้าฟันธงกับสถานะของทัง้ คู่ เขาเองเป็ นผูช้ ายไม่ใช่
พวกชอบสอดอยูแ่ ล ้ว มีตาก็ดูมหี ูกฟ็ งั จับสังเกตเอาเวลาสองคนไปเทีย่ ว
ด้วยกัน
“บ ้าเหรอ”
“เหอะ ระวังฟ้ าผ่า”
“ยุ่งน่า เรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับแข่งรถ”
“ระวังเถอะแกจะเจอดี จะหา้ วต่อไปไม่ได้นะเว ้ย คนเรามันต้อง
มีคู่” คนมีคู่ยกั คิ้วให ้ ก่อนกอดคอเดินเขา้ ไปในล็อก โดยไม่รูเ้ ลยว่า
มีสายตาคู่หนึ่งมองมาอย่างไม่สบอารมณ์
“เออ เกือบลืม มีคนติดต่อมาอยากจะลงแข่งเดิมพันด้วย”
“กับใครวะ”
“เขาอยากแข่งกับแกว่ะ เดิมพันสูง หลักล ้าน”
“เหอะ แลว้ ไง ตื่นเต้นไปได้” ดาวเหนือส่ายหน้า แต่ไอ้เพื่อน
ยังขยับเข ้ามากอดคอแล ้วขยิบตา ความจริงเงินหลักล ้านมันขี้ปะติว๋ มาก
แต่หากได้มาแบบเดิมพันมันก็โอเค ว่าแต่คู่แข่งเป็ นใครล่ะ
“ท�ำไมต้องเป็ นฉัน”
“ไม่รู้สิ สงสัยอยากลองของกับผู ห้ ญิงมัง้ ” หัวคิ้วเรียวขมวด
เข ้าหากัน ส่ายหน้าน้อยๆ แต่ก็คดิ ตามค�ำพูดของอินทัชนั่นแหละ มัน
ก็น่าสนไม่ใช่เหรอ
80 กรรมสิทธิ์รักวายร้าย

“แข่งแบบวันบายวันใช่ไหมวะ”
“อืม ตัวต่อตัว หลังจบรายการ แกรับไหมล่ะ”
“ไม่มปี ญ
ั หา” ไม่อยากให้ใครมาบอกว่าเธอปอดแหก สนามนี้
เธอทะลุปรุโปร่งอยูแ่ ล ้ว แล ้วสองวันมานี้เธอก็ซ ้อมฝี มอื ไปพอควร ถึงจะ
ห่างหายมาเป็ นเดือน และเงินเดิมพันแค่หลักล ้านมันจิบ๊ ๆ
“แต่มขี ้อเสนออืน่ ด้วยว่ะ” อินทัชยิ้มแฉ่ ง
“ถ ้าหากฝ่ ายใดแพ ้ ต้องไปดินเนอร์กบั ฝ่ ายนัน้ ”
“ไม่มปี ญ
ั หา แค่กนิ ข ้าว” เพือ่ นหนุ่มพยักหน้าเบาๆ แล ้วจึงหันไป
คุยกับเด็กของตัวเอง ให้ตดิ ต่อไปฝ่ ายนัน้ ได้เลยว่าเพือ่ นรักยอมลงแข่ง
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