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โลกสีชมพูของพิมพิกาสัน่ สะเทือนอย่างรุนแรง ทันทีทค่ี ำ� ประกาศ

แต่งงานสายฟ้ าแลบล่วงผ่านริมฝี ปากของก้องภพ เพือ่ นหนุ่มสุดซี้ตลอด
ยีส่ บิ กว่าปี ของเธอ
“เราตัง้ ใจจะจัดงานเลี้ยงเล็กๆ ปลายเดือนหน้านี้ สถานที่ยงั
ไม่ลงตัวเลยยังไม่ได้บอกใคร”
ประโยคบอกเล่าอันแสนราบเรียบของเขา ท�ำเอาบรรยากาศ
งานต้อ นรับ กลับ บ า้ นเงีย บฉี่ ร าวป่ าช้า โดยเฉพาะแม่ ง านคนสวย
ทีอ่ อกอาการงงงันเหมือนก�ำลังฟังภาษาต่างดาว
ย้อนกลับไปเมื่อหลายชั่วโมงก่ อน พิมพิกาแวะเอาขา้ วกล่อง
มาส่งให ้คุณนายทิพวรรณทีบ่ ้าน บังเอิญได้ยนิ ว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวน
ของคุณนายลาออกจากบริษทั ทีก่ รุงเทพฯ เรียบร้อยแล ้ว หนนี้คงกลับมา
ลงหลักปักฐานที่บา้ นเกิดอย่างจริงจัง ทีแรกพิมพิกาคิดว่าเพื่อนรัก
แกลง้ ปิ ดเงียบเพราะมีเจตนาจะเซอร์ไพรส์ เลยรีบนัดแนะเพื่อนฝู ง
จัดงานตลบหลัง ใครจะรู้วา่ สุดทา้ ยกลับเป็ นเซอร์ไพรส์ซอ้ นเซอร์ไพรส์
อีกที เมือ่ เขาไม่ได้กลับบา้ นมาคนเดียว แต่พกสาวหมวยแปลกหน้า
มาด้วย
“เดีย๋ วนะ กูหไู ม่ฝาดใช่ไหม...” เสียงทวนถามดังแทรกฝ่ าความเงียบ
หัวโจกร่างทว้ มเจ้าของฉายา ‘เสี่ยหมู’ ยกมือขึ้นแคะขี้หูยกิ ๆ “เมือ่ กี้
มึงว่าจะแต่งงานเดือนหน้ากับ...ผูห้ ญิงคนนี้” ว่าพลางหันมองผูห้ ญิง
หน้าตาจิ้มลิ้มจากเมืองกรุง ทัง้ รูปลักษณ์และท่าทางล ้วนบอบบางชวน
ถนอมดุจตุก๊ ตากระเบื้อง
“อืม” ว่าทีเ่ จ้าบ่าวพยักหน้า “นี่ณหทัย พวกนายจะเรียกว่าหทัย
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ก็ได้”

ค�ำตอบนัน้ ยิง่ ท�ำให ้เหล่าเพือ่ นฝูงใบ้กนิ หนักกว่าเก่า ด้วยในสายตา
ของคนทั่วไป พิมพิกากับก้องภพถือเป็ นคู่ ขวัญสวยหล่อประจ�ำเมือง
ประวัติความสัมพันธ์ยาวนานย้อนไปไกลถึงวัยอนุ บาล จนบางคน
กลา้ ลงขันพนันว่า ทัง้ คู่ จะต้องลงเอยด้วยการจับมือเขา้ ประตู ววิ าห์
ในสักวันหนึ่ง
ทว่าค�ำประกาศเมือ่ สักครู่ทำ� ให ้ทุกอย่างกลับตาลปัตร
“ก้องกลับมาเหนื่อยๆ วันนี้พวกหนู กลับก่ อนเถอะจ้ะ พรุ่งนี้
ค่ อยฉลองกันใหม่ดีกว่า” คุณนายทิพวรรณเห็นท่าไม่ดีก็ฉวยโอกาส
ตัดบท ด้วยสาเหตุของสถานการณ์ชวนอึดอัดนี้ เกิดจากคนงานของนาง
พลัง้ ปากพูดให ้คนทีไ่ ม่ควรรู้ได้ยนิ เมือ่ ตอนสาย
“อ้อ จริง ด้ว ยๆ เรากลับ กัน ก่ อ นดีก ว่า เนาะ” เสี่ย หมูห นั ไป
พยักพเยิดกับเพือ่ นคนอืน่ ๆ ซึง่ ล ้วนคล ้อยตามโดยพร้อมเพรียง ยกเว ้น
ก็แต่พมิ พิกาทีย่ งั ยืนแข็งเป็ นหิน
“ใกล้มืด แล ว้ ฝากหมูไ ปส่ ง หนู พิม ด้ว ยนะจ๊ะ เดีย๋ วเจ๊พ รจะ
เป็ นห่วง”
“ไม่ตอ้ งห่วงครับคุณป้ า หมูจะไปส่งให้ถงึ บา้ นเลย” เขารับปาก
แข็งขัน แลว้ ลากตัวคนที่วญ
ิ ญาณยังไม่กลับเขา้ ร่างออกมายังบาทวิถี
หน้าร้าน
“เดีย๋ วซอ้ นทา้ ยฉันไปก่ อนดีไหม รถแกค่ อยใหค้ นที่บา้ นแวะ
มาเอาทีหลัง” เพือ่ นผู ้หวังดีออกปากเสนอ
พิมพิกายังจมอยู่ในภวังค์ พึมพ�ำถามอย่างไม่แน่ใจนักว่า
“เมือ่ กี้...ก้องบอกว่าจะแต่งงาน?”
“เออ ใช่”
“ปลายเดือนหน้านี้?”
“อืม”
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“กับสาวกรุงเทพฯ คนนัน้ ?”
“คงงัน้ นะ...อ้าว เดีย๋ ว นั่นจะไปไหน”
“ไปฆ่ามัน”
“เฮ้ย! ไอ้พมิ !” อารามตกใจถึงกับเผลอคว ้าตัวเพือ่ นสาว “ฆ่าคนน่ะ
ติดคุกนะเว ้ย อกหักครัง้ เดียวอย่าตัดอนาคตตัวเองเลย”
เหมือนราดน�ำ้ มันลงกองเพลิง พิมพิกาเหวี่ยงฝ่ ามือตบกบาล
คนปากเสียสุดแรง
“ใครอกหักกันหา! ฉันแค่จะถามพวกมันให้รเู้ รื่องเฉยๆ ปล่อย!”
เสี่ ย หมู ส ะเทื อ นจนหัว โคลง แต่ มือ ทัง้ สองข า้ งยัง เกาะกุ ม
เหนียวแน่น
“ปล่อยก็บ ้าแล ้ว สงบใจหน่อยเหอะ อารมณ์แบบนี้ใครเห็นก็รูว้ า่
โมโหหึง...อุบ๊ !” ถึงตอนนี้คนไม่ยอมปล่อยพลันหน้าเขียวอือ๋ เมือ่ จุดตาย
หว่างขาถูกแข ้งสาวงามเตะแสกเข ้าอย่างจัง
“โมโหหึงอะไรของแก แล ้วใครอนุ ญาตใหม้ าฉวยโอกาสแต๊ะอั๋ง
ฉัน” พิมพิกาสะบัดตัวออกจากการเกาะกุม พอเห็นสายตาจากเพือ่ นฝูง
บางคนทีย่ งั รัง้ รอดูเหตุการณ์กอ็ ดพูดแก้ต่างให ้ตนเองไม่ได้ “ฟังไว ้เลยนะ
คนอย่างฉันไม่จำ� เป็ นต้องหึงใคร ไอ้ก้องจะแต่งงานกับใครก็เรือ่ งของมัน
ฉันแค่โกรธที.่ ..ที.่ ..”
ถ ้อยค�ำต่อจากนัน้ จุกอยู่ในล�ำคอ ด้วยไม่สามารถสรรหาค�ำใดมา
บิดพลิ้วความผิดหวังของตนเองได้ ถูกแล ้วทีเ่ ธอกับก้องภพเป็ นเพือ่ นกัน
แต่หลายปี มานี้เขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าห่วงและหวงเธอเกินเพือ่ น
เพียงแค่ไม่มคี ำ� พูดยืนยันสถานะ ความสัมพันธ์จงึ ก�ำ้ กึ่งระหว่างค�ำว่า
‘เพือ่ น’ กับ ‘แฟน’ มาโดยตลอด
เธอไม่รูด้ ้วยซ�ำ้ ว่ามีสทิ ธิ์โกรธเคืองเขาหรือไม่ แต่ความเจ้าอารมณ์
พุง่ ทะยานน�ำเหตุผลไปหลายกิโลแล ้ว
“หนู พมิ กลับก่อนเถอะนะ รอใจเย็นลงค่อยว่ากันดีกว่า”
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เสีย งเตือ นสติแ หยๆ ลอดผ่ า นซี่ป ระตู เ หล็ก คนงานร้า นรีบ
ลงกลอนเมือ่ สัมผัสถึงความตึงเครียดระดับภูเขาไฟใกล ้ระเบิด
พิมพิกาสูดหายใจลึก เชิดหน้าแผดเสียงเกรี้ยวกราด
“ก้อง! ลงมานี่!”
ฝ่ ายนัน้ ชะโงกหน้าผ่านช่ องหน้าต่ างชัน้ บนราวกับเตรียมใจไว ้
อยู่แล ้ว
“รอตรงนัน้ เดีย๋ วนึง” เขาตะโกนตอบ ก่อนจะผลุบหายไป และ
ปรากฏตัวอีกครัง้ หน้าประตูรา้ น ท่ามกลางความห่วงใยของคนรอบตัว
โดยเฉพาะคุณนายทิพวรรณ
“นี่มนั หมายความว่ายังไง” พิมพิกาไม่เสียเวลาอารัมภบท สืบเท ้า
เข ้าประจันหน้าแบบตาต่อตา “นายกับผู ้หญิงคนนัน้ เรื่องแต่งงานเมือ่ กี้
คือเรื่องจริงหรือเปล่า”
ก้องภพจับจ้องใบหน้าของเธออยู่นาน มีเพียงความเปล่ากลวง
ในดวงตาของเขายามเอ่ยตอบ “จริง ตามทีก่ อ้ งบอกทุกอย่าง”
“งัน้ ฉันก็เหลืออีกแค่คำ� ถามเดียว” เธอกระชากคอเสื้อของอีกฝ่ าย
เข ้าหาตัวด้วยพละก�ำลังดุจช้างสาร “วันนี้แกอยากตายด้วยมือหรือตีน
มากกว่ากัน!”
เสียงหวีดร้องดังอึงอล เมือ่ พิมพิกาเหวีย่ งก�ำปัน้ แรกฟาดปากเขา
อย่างจัง
“อยากลองเล่นบทผู ้ชายหลายใจนักใช่ไหม ได้เลย คนเฮงซวย!”
เธอตวาดเสียงแหลมสูง ก่อนจะตามด้วยหมัดทีส่ องและสาม จนชายหนุ่ม
เซหลุนๆ ลงไปกองบนพื้น
“พิม...” ยังไม่ทนั ทีเ่ ขาจะได้เอ่ยถ ้อยค�ำต่อไป พิมพิกาก็กระโจน
เขา้ ไปนั่งคร่ อม ซัดหมัดใส่ไม่ยงั้ เพื่อระบายแค้น จนเรือนผมที่ผ่าน
การดรายเรียบจากซาลอนยุ่งสยายไม่เป็ นทรง
‘ท�ำไมถึงเป็ นผู ้หญิงคนนัน้ ’
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เธอไม่เข ้าใจ และไม่อยากท�ำความเข ้าใจ เขาเพียรท�ำดีกบั เธอมา
โดยตลอด แต่กลับเปลีย่ นจากหน้ามือเป็ นหลังมือ เหยียบย�ำ่ ความรูส้ กึ
ของเธออย่างไม่ไยดี
เธอโกรธเสียจนอยากจะฉีกเนื้อเขาเป็ นชิ้นๆ
“อย่าค่ะ อย่าท�ำเขา” ท่ามกลางความชุลมุนวุน่ วาย ณหทัยวิง่ ลงมา
ถึงหน้าร้านตัง้ แต่เมือ่ ไรไม่รู ้ เธอถลาเขา้ ไปควา้ แขนเจ้าของก�ำปัน้ ด้วย
สีหน้าซีดเผือด
“หล่อนนั่นแหละอย่ามายุ่ง ฉันกับก้องเคลียร์กนั เองได้ ไม่ตอ้ ง
มาสอด” พิมพิกาตะคอกใส่
“เคลียร์อะไรกัน ฉันเห็นคุณต่อยก้องอยูฝ่ ่ ายเดียว” น�ำ้ ตาของเธอ
ไหลพรากๆ เหมือนน�ำ้ ตก ก่ อนจะหันไปถามว่าที่เจ้าบ่าวด้วยเสียง
ละล�ำละลั
่ ก “ก้อง...ก้องเป็ นอะไรมากไหม เจ็บมากหรือเปล่า”
“ไม่เป็ นไร หทัยหลบไปก่ อนเถอะ...” ปากบอกอย่างนัน้ แต่
หน้าตายับเยินเหมือนกระสอบทรายเก่ากรุเต็มที
พิมพิกาเห็นคนทัง้ สองแสดงความเอื้ออาทรต่อกันก็ยง่ิ เดือดปุด
เอื้อมมือไปกระชากผมของมือทีส่ ามหมายจะผลักออกไปให ้พ ้นทาง
“อย่านะหนู พมิ ! เธอท ้องอยู่!” คุณนายทิพวรรณลนลานร้องห ้าม
พิมพิกาชะงักค้าง
‘ท้อง?’
ขี้เลือ่ ยในสมองหนักอึ้งเหมือนหิน เธอจ้องมองก้องภพด้วยความ
มึนงง เห็นเขาก้มหน้าต�ำ่ แพขนตาบดบังแววตาจนไม่อาจอ่านความรูส้ กึ
ใดๆ ออก มีเพียงริมฝี ปากขมุบขมิบคล ้ายจะเอ่ยค�ำว่า...ขอโทษ
ความโกรธดุจไฟบรรลัยกัลป์ แปรเปลีย่ นเป็ นน�ำ้ แข็งก้อนโต เธอ
รู้สกึ ชาจากปลายนิ้วลามไปทั่วทัง้ ตัว สรรพสิง่ คล ้ายจะหยุดเคลือ่ นไหว
นานหลายนาที กระทั่งกลุม่ ชายฉกรรจ์ในชุดสีส ้มปราดเข ้ามาดึงตัวเธอ
ออก เสียงโหวกเหวกบอกให้รู้ว่าพวกเขาคืออาสาสมัครหน่ วยกู้ภยั
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ประจ�ำต�ำบล ซึง่ โดนโทร.ตามให ้มาช่วยยับยัง้ สถานการณ์แทนเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ
พิมพิกายังคงไม่ละสายตาจากก้องภพ เห็นณหทัยช่วยประคอง
เขาลุกขึ้นยืน เจ้าหล่อนยังร้องไห ้ฟูมฟายไม่เลิก ขณะทีเ่ ขาเอาแต่กม้ หน้า
มองพื้น ไม่ยอมสบสายตาเธอแม ้แต่แว่บเดียว
“ลูกสาวเจ๊พรใช่ไหม โชคดีนะที่เขาไม่เอาเรื่อง ขึ้นรถสิ เดีย๋ ว
จะไปส่งบา้ น” อาสาสมัครชุดสม้ บอกเธอ หลังจากเจรจากับคุณนาย
ทิพวรรณเสร็จเรียบร้อย รถทีเ่ ขาว่าก็คอื รถหน่วยกู้ภยั ทีจ่ อดไฟกะพริบ
อยู่ข ้างทาง
“ไม่เป็ นไรครับ เดีย๋ วผมไปส่งมันเองก็ได้” คนแย้งคือเสี่ยหมู
ทีเ่ พิง่ ฟื้ นจากอาการแขง้ ขาอ่อน เขารีบกระซิบเตือนว่า “กลับเถอะพิม
นั่งรถกู้ภยั มันเอิกเกริกนะเว ้ย”
“อือ” เธอฝื นเปล่งเสียงออกมา รู้สึกฝื ดคอยิ่งกว่ากลืนทราย
“ไม่ตอ้ งรบกวนใครหรอก ฉันขีร่ ถกลับเองได้”
“ชัวร์เหรอ”
“ชัวร์” เธอฉีกยิ้มเย็นชา “ฉันไม่เสียสติเพราะเรื่องปัญญาอ่อน
แบบนี้หรอก”
ก่ อนที่เสี่ยหมูจะมีโอกาสแกว่งปากหาตีนด้วยการถามกลับว่า
‘นี่ยงั ไม่เรียกว่าเสียสติอกี เหรอ’ พิมพิกาก็กระโดดขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์
โดยไม่บอกลาใครหน้าไหน แล ้วขับทะยานออกไปด้วยความเร็วสุดมือบิด

ลมทะเลพัดแรงในช่วงปลายสิงหา ก่อเกลียวคลืน่ มว้ นตัวสูง

ซัดเขา้ หาชายฝั่ง ประกาศเตือนมรสุมแผ่ปกคลุมทั่วภาคตะวันออก
ยังผลให้นกั ท่องเทีย่ วบางตาลง โดยเฉพาะในเขตอ�ำเภอเล็กๆ ระหว่าง
ทางผ่านไปเมืองท่องเทีย่ วใหญ่
บา้ นของพิมพิกาเป็ นร้านอาหารหอ้ งแถวขนาดหนึ่งคู หาตัง้ อยู่
10 ฝันหวาน ขอนานหน่อยได้ ไหม

เกือบสุดริมหาด ด้านหน้ามีป้ายไฟติดว่า ‘พรโภชนา’ ซึ่งมาจากชื่อ
‘พรพรรณ’ แม่ของเธอ พิมพิกาเป็ นพี่สาวคนโตของบา้ น มีนอ้ งสาว
น้องชายอย่างละคน ฝ่ ายแรกได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่ อกรุงเทพฯ
ตัง้ แต่มธั ยมปลาย ฝ่ ายหลังเคยหลงผิดไปอยู่แก๊งรีดไถระยะหนึ่ง แต่
พอกลับเนื้อกลับตัวก็สามารถเรียนจบด้วยเกียรตินิยมอันดับสอง
ส่วนพีส่ าวแสนสวยอย่างเธอ เกิดมาพร้อมรูปเป็ นทรัพย์ เลือ่ งลือ
กันไปสิบหมู่บา้ นหา้ ต�ำบลว่างามหมดจดตัง้ แต่ ไรผมจรดฝ่ าเทา้ แต่
ไม่อาจเลีย่ งค�ำครหาว่าหัวทือ่ ทีส่ ุดในหมูพ่ น่ี อ้ งสามคน
“ถึงไอ้พมิ มันจะเรียนไม่เก่ง แต่โชคดีทีม่ นั สวย คงหาผัวรวยๆ
ได้ไม่ยาก” ป้ าปากตลาดสักคนเคยว่าเอาไว ้ ท�ำเอาพ่อของเธอโกรธ
หัวฟัดหัวเหวีย่ ง คอยจ�ำ้ จี้จำ�้ ไชเรื่องการเรียนอยู่เป็ นเดือนๆ ก่อนจะ
ค้นพบว่า ความพยายามอยู่ทไ่ี หน...ความส�ำเร็จไม่จำ� เป็ นต้องอยู่ทน่ี ั่น
ในทางกลับกัน การส่งเสริมข ้อดีทม่ี อี ยู่อาจน�ำไปสู่เส ้นชัยได้งา่ ยกว่า
เด็กหญิงพิมพิกามุ่งมั่นดู แลตนเองมาตลอด จนสามารถควา้
ต�ำแหน่ง ‘วีนสั แห่งแดนบูรพา’ จากเวทีประกวดนางงามระดับภูมภิ าค
มาได้ แต่ ดว้ ยนิสยั โผงผางติดจะห่าม จริตและกิริยาหลุดครรลอง
สาวงามจนพลาดโอกาสก้าวไปสู่เวทีระดับประเทศ
“ไม่เห็นต้องพยายามเปลีย่ นตัวเองเลย ก้องว่าพิมเป็ นพิมแบบนี้
ก็ดีทีส่ ุดแลว้ จะไปแคร์พวกตาถั่วท�ำไม” ก้องภพเคยปลอบใจเธอ
อย่างนัน้ และค�ำปลอบใจของเขาก็เป็ นส่วนส�ำคัญที่ทำ� ใหเ้ ธอลม้ เลิก
ความฝันจะปี นป่ ายสู่ตำ� แหน่ งนางสาวไทย ด้วยเพิ่งตระหนักว่าสิ่งที่
ตนเองคาดหวังและรอคอยอาจอยู่ใกล้ตวั กว่าทีค่ ดิ
เธอชอบเขา ไม่ใช่แค่ในแบบเพือ่ น
บางทีค งจะเริ่ม ต้น ตอนเธอขึ้น มัธ ยมสอง พ่ อ เสีย ชีวิต อย่ า ง
กะทันหันด้วยโรคหัวใจ แม่ตอ้ งขายบา้ นในตัวเมืองเพื่อช�ำระหนี้สิน
แลว้ พาลูกสามคนออกไปเปิ ดร้านอาหารหอ้ งแถวริมชายหาดในยุคที่
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ถนนเลียบหาดยังไม่มงี บลาดยาง ท�ำให ้ครอบครัวเธอกับเขาต้องสิ้นสุด
สถานภาพเพือ่ นบ ้านกันเพียงเท่านัน้ ทว่าเขาก็ยงั มีนำ�้ ใจบึง่ มอเตอร์ไซค์
มาช่วยเธอท�ำการบ ้านแทบทุกเย็น เพียรดูแลเอาใจใส่ในวันทีย่ ากล�ำบาก
จนความรู้สกึ พิเศษค่อยๆ ผลิดอกออกผล แต่แล ้วเพียงพริบตาเดียว
ในวันนี้ ทุกอย่างทีผ่ ่านมาก็สลายกลายเป็ นฟองอากาศไปหมด
พิมพิกาเม ้มริมฝี ปากห ้ามน�ำ้ ตาจนแทบห ้อเลือด เมือ่ ความทรงจ�ำ
หอมหวานกลับใหร้ สชาติขมจัดเหมือนบอระเพ็ด เธอไม่อยากเชื่อ แต่
ก็ไม่อาจบ่ายเบีย่ งความเป็ นจริง
เขาไม่ใช่กอ้ งภพคนเดิมของเธออีกแล ้ว
หญิงสาวกระชับแฮนด์มอเตอร์ไซค์แน่ นขึ้น หลังจากขีว่ นเวียน
ไปมาจนสัญลักษณ์บนหน้าปัดแจ้งเตือนว่าน�ำ้ มันจวนจะหมดถัง ท ้องฟ้ า
ด้านบนถูกคลุมทับด้วยผืนก�ำมะหยี่สดี ำ� สนิท มีเพียงวงไฟทางหลวง
ใหแ้ สงเป็ นบางระยะ เธอตัดใจวกรถกลับเข ้าเสน้ ถนนเลียบหาด ค�ำ่ นี้
ร้านรวงพากันปิ ดเร็วเพราะไม่มลี ูกค้า แม ้กระทัง่ บ ้านเธอก็งบั ประตูมดิ ชิด
แลว้ เหลือแต่รา้ นมินิมาร์ทเล็กๆ ขา้ งเคียงที่ยนื กรานจะเปิ ดถึงสี่ทุ่ม
หญิงสาวก้าวลงจากรถ ตรงดิง่ เข ้าไปในร้านอย่างมีเป้ าหมาย
เด็ก หนุ่ ม หลัง เคาน์เ ตอร์เ งยหน้า จากจอแล็ป ท็อ ปเมื่อ ได้ยิน
เสียงสัญญาณเซนเซอร์ของประตูทางเข ้า เห็นลูกค้าสาวพุ่งไปทางตูแ้ ช่
เครื่องดืม่ ด้านในโดยทันที
“คิดตังค์ส”ิ
เบียร์สบิ กระป๋ องถูกวางลงทีเ่ คาน์เตอร์จ่ายเงิน พร้อมกับธนบัตร
สีแดงหนึ่งฟ่ อน
เด็กหนุ่มมองของบนเคาน์เตอร์สลับกับสีหน้าบึ้งตึงของเธอ ท่าทาง
ลังเลจนพิมพิกาต้องพูดย�ำ้ “นัง่ บื้อท�ำไม รีบคิดตังค์แล ้วกลับไปเล่นเกม
เถอะ”
“ดืม่ คนเดียวหมดนี่เลยเหรอครับ” เขาถาม
12 ฝันหวาน ขอนานหน่อยได้ ไหม

เธอแยกเขี้ยวขู่ “อย่ายุ่ง ไม่ใช่เรื่อง”
ฝ่ ายนัน้ คงสัง เกตเห็น นัย น์ต าแดงๆ จึง ละล า้ ละลัง เล็ก น้อ ย
ก่อนหยิบซองทิชชูใส่ถงุ เป็ นของแถม คนถูกจับได้เลยรีบปัน้ หน้าถมึงทึง
กว่าเก่า
“เป็ นตาแดง จะมองอีกนานไหม อยากติดหรือไง”
“แค่มองไม่ตดิ หรอกครับ”
“อวดฉลาด” เธอควา้ ถุงเบียร์มาถือไว้ในมือ มิวายข่มขู่สำ� ทับ
“ไม่ตอ้ งเอาไปฟ้ องลุงทีเชียวล่ะ”
ลุงที หรือนที คือพ่อหมา้ ยวัยหา้ สิบกว่าเจ้าของร้านมินิมาร์ท
แห่งนี้ ปกติจะอยูเ่ ฝ้ าร้านช่วงเช้ากับบ่าย ส่วนช่วงเย็นกับค�ำ่ จะเป็ นหน้าที่
ของนวิน บุตรชายโทนทีเ่ พิง่ เรียนจบปริญญาตรีมาหมาดๆ
พิม พิก ารู้จ กั ครอบครัว นี้ เ ป็ น อย่ า งดี เพราะนอกจากจะเป็ น
เพื่อ นบ า้ นที่อ ยู่ ห่ า งกัน เพีย งแค่ ต รอกเล็ก ๆ คั่ น กลาง นวิน ยัง เป็ น
เพือ่ นรุ่นเดียวกับน้องชายของเธอด้วย น่าเสียดายทีน่ สิ ยั พวกเขาต่างกัน
ราวฟ้ ากับเหว ขณะทีน่ วินเติบโตมาอย่างมีกาลเทศะ รูจ้ กั สงบปากสงบค�ำ
ภาณุ กลับเป็ นพวกยียวนกวนประสาท หมั่นเลี้ยงหมาเอาไว้ในปาก
ทัง้ ฟาร์ม
“พีพ่ มิ เงินทอน...” เด็กหนุ่มชะโงกตัวร้องเรียก
“ไม่ตอ้ ง ทิป” พิมพิกาโบกมือไหวๆ ขณะก้าวผ่านเซนเซอร์ประตู
ออกไป

อีกฟากหนึ่งของถนนคือชายหาด นวินมองตามเงาร่างทีค่ ่อยๆ

กลืน หายไปในความมืด กระทั่ ง เสีย งข อ้ ความใหม่ เ ด้ง เตื อ นจาก
กล่องสนทนา เขาจึงเบนสายตากลับมายังหน้าจอแล็ปท็อป
ณุพอ่ ทุกสถาบัน : แม่กลุ ้มใจมากว่ะ ป่ านนี้พพี ่ มิ ยังไม่กลับบ ้าน
ไม่รูห้ นีไปผูกคอตายทีไ่ หนแล ้วหรือเปล่า
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วิน : ยังไม่ตาย เมือ่ กี้พพี ่ มิ เพิ่งเข ้ามาซื้อของในร้าน
ณุพ่อทุกสถาบัน : เฮ้ย จริงดิ เดีย๋ วบอกแม่แป๊ บ
ณุพ่อทุกสถาบัน : แล ้วตอนนี้ไปไหนแล ้ว
วิน : เห็นข ้ามถนนไปฝั่งหาด คงยังไม่อยากเข ้าบ ้าน
ณุพ่อทุกสถาบัน : เออ ให้ไปนั่งท�ำใจก่อนก็ดี ไม่เข ้าใจว่าท�ำไม
พีก่ อ้ งถึง กล า้ ขนาดนัน้ ได้ยิน ว่า ประกาศต่ อ หน้า ทุก คนเลยนะเว ย้
แค่โดนชกนีโ่ คตรปาฏิหาริย ์
เป็ นดังทีภ่ าณุวา่ การทีก่ อ้ งภพไม่ถกู ช�ำแหละเครื่องในกลางถนน
ถือว่าเป็ นความปรานีมากแล ้วส�ำหรับขาโหดอย่างพิมพิกา คลิปเหตุการณ์
ชุล มุน เพิ่ง ถูก แชร์ว่อ นผ่ า นเพจรวมน�ำ้ ใจชุม ชนราวสองชั่ ว โมงก่ อ น
ตัวเลขยอดวิวพุ่งขึ้นอย่ างลน้ หลาม คงเพราะคนทัง้ สองเป็ นคู่ ขวัญ
ประจ�ำอ�ำเภอ เรื่องท�ำนองนี้จงึ ยากจะรอดพ ้นความอยากรู ้ โดยเฉพาะ
เมื่อ มีข่ า วหลุ ด ออกมาว่ า ฝ่ ายชายต้อ งรับ ผิด ชอบแต่ ง งานเพราะท�ำ
ผู ้หญิงอืน่ ท ้อง
นวินอดถอนหายใจออกมาแรงๆ ไม่ได้ เขารูจ้ กั พิมพิกามานานปี
ครัง้ ล่าสุดที่เห็นอีกฝ่ ายร้องไห้ก็ผ่านมาเกือบสี่ปีแลว้ การกระท�ำของ
ก้องภพในวันนี้คงท�ำให้หวั ใจแข็งๆ เกิดรอยร้าวอันยากประสาน เขาเอง
ก็นึกไม่ถงึ เหมือนกันว่าบทสรุปความรักของทัง้ คู่จะออกมาในรูปแบบนี้
วิน : แค่น้ ีก่อนนะ ขอปิ ดร้านก่อน
ณุพ่อทุกสถาบัน : อ้าว นีย่ งั ไม่สที ่ ่มุ สักหน่อย อูเ้ รอะ
วิน : ไม่มลี ูกค้าหรอก วันนี้เงียบ ไปละ
นวินกดปิ ดหน้าต่างโปรแกรมแชต เหลือบมองไปทางหาดทราย
ฝั่งตรงข ้ามอีกหน ในความมืดมิดมีเพียงเสี้ยวจันทร์หม่นมัวทอแสงอยู่
กลางฟ้ า อีกไม่นานน�ำ้ ทะเลคงจะหนุ น แม้รูว้ า่ อีกฝ่ ายไม่ใช่ผูห้ ญิงทีจ่ ะ
ฆ่าตัวตายเพราะอกหัก แต่กไ็ ม่ใช่คนทีเ่ อาแน่เอานอนอะไรได้ โดยเฉพาะ
เวลาทีเ่ หล ้าเข ้าปาก
14 ฝันหวาน ขอนานหน่อยได้ ไหม

‘สาวช�ำ้ รัก เมาดับคาหาด ร่างลอยอืดกลางทะเล’
เพือ่ หลีกเลีย่ งพาดหัวข่าวสุดเลวร้ายบนหน้าหนังสือพิมพ์ เขาเร่ง
สะสางยอดบัญชีประจ�ำวัน โยนภาระเช็กสต๊อกสินค้าบนชัน้ วางไป
เช้า วัน พรุ่ ง ก่ อ นจะล็อ กประตู ปิ ด ร้า น แล ว้ รุ ด ข า้ มถนนตามไปยัง
ฝั่งเนินทราย
ทอ้ งทะเลยามราตรีใหค้ วามรู้สึกเควง้ ควา้ งคลา้ ยหว้ งอวกาศ
อาจแลดู อนั ตรายส�ำหรับนักท่องเที่ยว แต่ สำ� หรับคนทอ้ งที่มนั แทบ
ไม่ต่างจากสนามเด็กเล่นหน้าบ ้าน เขาอาศัยไฟฉายจากมือถือช่วยน�ำทาง
ใช้เวลาไม่นานนักก็สามารถหาเป้ าหมายจนเจอ ร่างระหงในชุดกระโปรง
สีกลีบบัวนั่งชันเข่าอยู่บนพื้นทราย รายรอบมีกระป๋ องเบียร์ว่างเปล่า
ลม้ ระเนระนาด ดูเหมือนเจ้าตัวจะไม่ได้ด่มื ด้วยอัตราเร็วปกติ แต่ใช้
การเทกรอกปากเสียมากกว่า
นวินหยุดมองแผ่นหลังทีห่ ่อคูน้ อ้ ยๆ อย่างชั่งใจ ก่อนจะดับไฟ
มือถือแล ้วทรุดตัวลงนั่งข ้างๆ
“ท�ำไมมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวล่ะครับ” เขาถามเสียงระเรื่อย แม ้
รูว้ า่ คงไม่ได้รบั ค�ำตอบ
พิมพิกานัง่ หลับตานิ่งเหมือนเข ้าฌาน ดูไม่ออกว่าแค่ปิดเปลือกตา
เพือ่ รักษาความสงบ หรือเมาจนผล็อยหลับไปแล ้ว
นวินลอบมองเสี้ยวหน้าของอีกฝ่ ายในความมืด ยังจดจ�ำวันแรก
ที่เ จอกับ คนตรงหน้า ได้แ ม่น ย�ำ หนุ่ ม เล็ก หนุ่ ม ใหญ่ แ ถวบ า้ นพากัน
กระซิบกระซาบถึงความสวยของเพื่อนบา้ นคนใหม่ไม่ขาดปาก เด็ก
อย่างเขาได้แต่ดอ้ มๆ มองๆ ไม่กล ้าเข ้าไปทักทายเหมือนคนอืน่ ๆ ท�ำได้
เพียงชืน่ ชมในใจว่าเธอสวยเหมือนนางฟ้ า กว่าจะได้ตระหนักว่าพิมพิกา
นัน้ ‘พิเศษ’ กว่านางฟ้ าทั่วไป ก็ตอนทีเ่ ธอบุกเข ้ามาในห ้องนอนของเขา
ครัง้ แรก
“ไฮ ชือ่ วินใช่ไหม ฉันเพิง่ ย้ายมา...”
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เด็กชายวัยเก้าขวบก�ำลังเปิ ดเปลือยล่อนจ้อนเพราะเพิ่งอาบน�ำ้
เสร็จ ผู ้มาเยือนทีอ่ ายุมากกว่าห ้าปี เหมือนจะชะงักไปเล็กน้อย แต่ยงั คง
กวาดสายตามองเขาเสียจนทั่วตัว
“พ่ อนายบอกให้ขึ้นมาได้ โทษที ไม่รูว้ ่าแก้ผา้ อยู่” สาวน้อย
พูดพลางโบกมือไหวๆ ด้วยท่าทางมากประสบการณ์ ดวงตาคู่ สวย
พราวระยับ อย่ า งเห็น ขัน “ตามสบายเถอะ ฉัน เห็น หนอนน้อ ยของ
น้องชายประจ�ำแหละ ชินตามากๆ งัน้ ฉันวางขนมไวต้ รงนี้นะ ทีบ่ า้ น
ท�ำเอง ใส่กางเกงในแล ้วรีบกินซะ”
เธอเอาถุงขนมเข า้ มาวางไว บ้ นโต๊ะ เฉี ยดตัวเขาที่ยืนแข็งทื่อ
เป็ นหินไปนิดเดียว ก่อนจะผิวปากออกจากห ้องไปอย่างรื่นรมย์ ท�ำเอา
เขาอับอายจนไม่กล ้าโผล่หน้าไปให ้เห็นอยู่เป็ นเดือนๆ
ตืด๊ ตืด๊ ตืด๊
สัญญาณเรียกเขา้ ของโทรศัพท์มอื ถือแทรกฝ่ าเสียงเกลียวคลืน่
นวินหยิบมันออกมาจากกระเป๋ ากางเกง พบว่าปลายสายคือภาณุ เขา
ค่อยขยับตัวลุกขึ้นยืนอย่างระมัดระวัง แต่ยงั ไม่ทนั จะได้ผละไปรับสาย
มือเย็นเฉียบของพิมพิกาก็คว ้าหมับเข ้าทีน่ ่องเขา
“คิดจะท�ำอาราย”
เด็กหนุ่มสะดุง้ เผลอชักขาหนีโดยอัตโนมัติ แต่อกี ฝ่ ายรีบตวัด
กรงเล็บอีกข ้างเข ้าทีช่ ายกางเกง
“นึ ก ว่ า ฉัน ไม่ รู เ้ รอะ...จะโทร.บอกไอ้ณุ ใ ช่ ไ หมล่า ” หญิง สาว
คาดการณ์เสียงอ้อแอ้ แต่กย็ งั ไม่ท้งิ ลายกราดเกรี้ยว “อย่าแม ้แต่จะคิด
เชียว ขออยู่คนเดียวแป๊ บนึงไม่ได้หรือไงฮะ!”
“ระ...รูแ้ ล ้วครับ ปล่อยก่อน กางเกงผม...” นวินถึงกับละล�ำละลั
่ ก
เสียงหลง เมื่อแรงกระชากนัน้ รุนแรงพอจะดึงกางเกงยางยืดของเขา
ให ้หลุดต�ำ่ ลงมาใต้สะโพก
“ไม่ปล่อยโว ้ย! ใครจะทามมาย!” พิมพิกาโถมตัวเข ้าหาท่อนขา
16 ฝันหวาน ขอนานหน่อยได้ ไหม

ของเด็ก หนุ่ ม สุ ด แรง จนเขาหงายหลัง ก้น จ�ำ้ เบ า้ กระแทกพื้น ทราย
ไม่เป็ นท่า จังหวะนัน้ เองทีห่ วั เข่าแข็งๆ พลันตวัดฟาดเขา้ ทีโ่ หนกแก้ม
ของคนยื้อยุดจนบังเกิดเสียงร้อง “โอ๊ย!”
“พีพ่ มิ เป็ นอะไรไหม” นวินยังมีแก่ใจจะถาม ทัง้ ทีก่ างเกงจวนจะ
หล่นลงไปกองทีห่ วั เข่าอยู่รอมร่อ
พิมพิกาถูกความเจ็บปวดโจมตีจนวิงเวียน แอลกอฮอล์ในเลือด
เร่งเร้าน�ำ้ ย่อยในกระเพาะอาหารให ้พุง่ ขึ้นมาจ่อทีค่ อหอย เธอรีบฟุบหน้า
ต�ำ่ เพือ่ ระงับอาเจียน โดยไม่ทนั สังเกตว่าหน้าผากตนเองแทบจะกดทับ
กลางบ็อกเซอร์ของเขาอยู่แล ้ว
นวินกลัน้ ลมหายใจ พยายามจะผลักศีรษะของคนเมาออก แต่
ถูกกรงเล็บของฝ่ ายนัน้ จิกต้นขาไว ้แน่น เกิดรอยเล็บครูดยาวเป็ นทาง
“อยู่น่ิงๆ ก่อน...อุบ๊ ” เธอโก่งตัวสะท ้าน
“ยายพิม!”
“เฮ้ย ไอ้วนิ !”
เสียงอุทานลัน่ พร้อมกับแสงไฟฉายสาดกระทบร่างของคนทัง้ สอง
ภาณุและพรพรรณทีอ่ อกมาตามหาถึงกับตกตะลึงอ้าปากค้าง ฝ่ ายหลัง
พานมือไม ้อ่อนจนท�ำไฟฉายร่วงจมพื้นทราย นวินเองก็อยูใ่ นความตกใจ
ไม่แพ้กนั รีบชูมอื ทัง้ สองขา้ งขึ้นเหนือศีรษะเพือ่ ประกาศความบริสุทธิ์
ปัญหาก็คือคนกลางหว่างขาที่ยงั คลอนศีรษะเหนือเป้ ากางเกงของเขา
ไม่หยุดยัง้
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2
บา้ นหมุนโคลงเคลงตอนที่พิมพิกาลืมตาตื่นในเช้าวันถัดมา

อาการเมาค้างท�ำเธอพะอืดพะอมจนต้องคลานลงบันไดมาแหวะออก
อีกรอบ หญิงสาวเงยหน้ามองเงาสะทอ้ นของตนเองในกระจกหอ้ งน�ำ้
เรือนผมยาวด�ำขลับยุง่ สยายไม่เป็ นทรง บางส่วนระพาดพวงแก้มซีดขาว
มาจนถึงริมฝี ปากแตกระแหง แตกต่ างจากความสวยสมบู รณ์แบบ
ในเช้าวานราวหน้ามือเป็ นหลังเทา้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง...รอยเขียวช�ำ้
ทีแ่ จ่มชัดอยู่เหนือโหนกแก้ม
“แม่ นี่มนั รอยอะไร” เธอพยายามประคองตัวไม่ให้โซเซ ขณะ
เดินออกมาจากห ้องน�ำ้
พรพรรณก�ำลังยืนลา้ งอุปกรณ์ทำ� ครัวที่อ่างลา้ งจาน ส่วนภาณุ
นัง่ ขัดสมาธิอยูบ่ นเก้าอี้โต๊ะกินข ้าว ทัง้ สองคนปรายตามองเธอแว่บเดียว
จากนัน้ ก็หนั กลับไปท�ำกิจกรรมของตนเองต่อ
พิมพิกาลูบรอยช�ำ้ บนหน้า พลางชะโงกตัวดูจานอาหารบนโต๊ะ
“เช้านี้มอี ะไรกิน”
“สิบเอ็ดโมงครึ่งแล ้ว นี่ม้อื เทีย่ ง” ภาณุวา่
“เหมือนกันน่ ะแหละ” เธอทรุดตัวลงที่เก้าอี้ฝั่งตรงขา้ ม ก่ อน
ถามย�ำ้ “ไอ้ณุ แกรู้ไหมท�ำไมหน้าฉันเป็ นงี้”
“ใครจะไปรู ้ หน้าตัวเอง จ�ำไม่ได้เหรอ”
คนโดนย้อนขมวดคิ้วมุ่น การนึกทวนความทรงจ�ำเมือ่ วานเป็ น
สิง่ ทีเ่ ธอไม่อยากจะท�ำเลย ทีเ่ ขาว่ากินเหล ้าเมายาไม่เคยมีเรื่องดี ตอนนี้
เพิง่ ได้ประจักษ์เห็นจริง เพราะเหตุการณ์ช่วงทีอ่ ยากลืมยังคงโลดแล่น
ในสมองอย่างครบถว้ น ส่วนช่วงเวลาหลังจากฟาดเบียร์สบิ กระป๋ อง
18 ฝันหวาน ขอนานหน่อยได้ ไหม

กลายเป็ นปริศนาในความว่างเปล่า
“กินซะ” พรพรรณวางชามโจ๊กไข่ตรงหน้าลูกสาว
พิมพิกายังไม่มคี วามรู้สกึ อยากอาหาร แต่ก็ยอมหยิบช้อนขึ้นมา
ตักเข ้าปาก ด้วยหวังว่าอาการเมาค้างจะจางหายไปเสียที
“นี่พจ่ี ำ� เรื่องเมือ่ คืนไม่ได้จริงๆ เหรอ”
“ท�ำไม เกีย่ วอะไรกับแก” พิมพิกาเหลือบตามองคนถาม แต่ปาก
ยังเป่ าไอร้อนของโจ๊กในช้อน
พรพรรณลดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ข ้างภาณุ เอ็ดบุตรสาวเสียงดุ
“เป็ นสาวเป็ นนาง ดืม่ เหล ้าหัวราน�ำ้ ใช้ได้ทไ่ี หน”
“เบียร์ค่ะแม่ ไม่ใช่เหล ้า”
“ก็นั่นละ เรื่องเมือ่ คืนเป็ นยังไงอธิบายมาซิ”
“อธิบายอะไร ไม่มอี ะไรนี่” เธอย้อนโดยไม่ได้เงยหน้า
“ก็ทแ่ี กไปเมาหย�ำเปอยู่รมิ หาดนั่นไงเล่า”
“หนู ก็แค่ นึกครึ้มๆ อยากดื่มเบียร์ริมทะเล แลว้ เผลอหนักขอ้
ไปหน่อย แม่เป็ นคนพาหนู กลับบ ้านเหรอ”
“ไม่ใช่ฉนั แล ้วจะเป็ นใคร นี่จำ� เรื่องตาวินไม่ได้เรอะ”
“อ้อ ไอ้วนิ มันโทร.มาฟ้ องแม่เรือ่ งทีห่ นู ซ้อื เบียร์ละสิ” เธอคะเนส่งๆ
พรพรรณจ้องคนท�ำเป็ นทองไม่รูร้ อ้ นตาเขียว ด้วยภาพที่เห็น
เมือ่ คืนยังติดตา ท�ำเอาผูใ้ หญ่หวั โบราณอย่างนางถึงกับนอนไม่หลับ
“ห ้ามแกกินเหล ้าอีกเลยนะ อยากถูกจับเข ้าคุกหรือยังไง” นางต�ำหนิ
อย่างโมโห
“มีทไ่ี หนกินเหล ้าเขา้ คุก ไม่งนั้ กฎหมายเขาจะใหข้ ายเหล ้าเบียร์
ท�ำไม” พิมพิกาเถียงทัง้ ทีข่ ้าวยังเต็มปาก
“ถ ้ากินเฉยๆ มันก็ไม่ทำ� ไมหรอก แต่แกไประรานคนอืน่ เขา ขนาด
น้องชายข ้างบ ้านยังไม่เว ้น ถ ้าเขาไปแจ้งความขึ้นมาจะท�ำไง”
“ใคร? ไอ้วนิ น่ะเหรอ หนู ไปท�ำอะไรมันตัง้ แต่เมือ่ ไร”
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“ก็แกไปปล�ำ้ เขาเมือ่ คืนน่ะสิ!” พรพรรณแหวอย่างเหลืออด ท�ำเอา
พิมพิกาแทบส�ำลัก ส่วนภาณุถงึ กับพ่นอาหารออกจากปาก
“กินขา้ วเสร็จก็อาบน�ำ้ อาบท่าไปขอโทษตาวินเขาเสีย นี่แม่ไม่รู ้
จะมองหน้าคุณทีเขาอย่างไรแล ้ว”
“แม่ มันไม่ใช่อย่างนัน้ หรอก” ภาณุรบี แย้ง เมือ่ คืนเขาได้แชตคุย
กับเพือ่ นแล ้ว จึงรูว้ า่ สภาพล่อแหลมทีเ่ ห็นคืออุบตั เิ หตุ
“ใช่ ห รือ ไม่ ใ ช่ ก็ ต อ้ งไปขอโทษ แล ว้ ถามมาด้ว ยว่ า ความจริง
เป็ นยังไง”
หลังจากอึ้งงันไปชั่วครู่ พิมพิกาก็เหยียดยิ้มเหมือนอยากหัวเราะ
เต็มแก่ “อย่างหนู เนี่ยนะจะปล�ำ้ ไอ้วนิ ไม่มที างแน่ นอน หนู ไม่เคย
เห็นมันเป็ นผู ้ชายเลยด้วยซ�ำ้ เลี้ยงมันแทนหนู แฮมสเตอร์ยงั ได้”
ภาณุทก่ี ำ� ลังจะอ้าปากบอกเล่าความจริง พอได้ยนิ ประโยคนี้ของ
พีส่ าวก็หบุ ปากทันที
“พูดเกินไปหน่อยหรือเปล่า” เขาอดขุน่ เคืองระคนสงสารเพือ่ นซี้
ไม่ได้
“ตรงไหนไม่ทราบ ฉันเห็นไอ้เด็กนัน่ มาตัง้ แต่ขนยังไม่ข้นึ ด้วยซ�ำ้ ”
“ยายพิม!” พรพรรณหน้าแดงก�ำ่ ทนรับความหยาบคายของลูกสาว
ไม่ได้อกี ต่อไป “ฉันบอกให ้แกไป แกก็ตอ้ งไป ไม่งนั้ คืนนี้เตรียมออกไป
นอนทีช่ ายหาดได้เลย!”

ถ้าพิมพิกาตัง้ ใจจะเพิกเฉยต่อค�ำสั่งทีต่ นเองเห็นว่าไม่เป็ นเหตุ

เป็ นผล ใช่วา่ เธอจะท�ำไม่ได้ ด้วยรูด้ แี ก่ใจว่าพรพรรณไม่โหดร้ายขนาด
จะขับไล่ลูกสาวใหอ้ อกไปนอนตากยุงนอกบ ้าน แต่เพราะความวุ่นวาย
หนนี้ช่วยหันเหความฟุ้ งซ่านจากเรื่องเมือ่ เย็นวาน เธอเลยยอมเออออ
ห่อหมกทัง้ ทีไ่ ม่คดิ คล ้อยตามสักนิด
หญิงสาวอาบน�ำ้ ล ้างตัวอย่างลวกๆ ก่อนจะห่มกระโจมอกวิง่ ขึ้น
20 ฝันหวาน ขอนานหน่อยได้ ไหม

บันไดไปชัน้ สอง
ด้วยความที่พรโภชนาเป็ นตึกแถวสองชัน้ ขนาดเล็ก มีหอ้ งน�ำ้
ห ้องเดียวทีช่ นั้ ล่าง และห ้องนอนสองห ้องทีช่ นั้ บน ท�ำให ้สามหน่อพีน่ อ้ ง
จ�ำต้องแบ่งปันพื้นทีร่ ่วมกัน เว ้นก็แต่ยามทะเลาะเบาะแว ้งถึงผลัดเปลีย่ น
ไปนอนหอ้ งแม่เป็ นครัง้ คราว หญิงสาวใช้ปลายเทา้ เขี่ยจอยสติก๊ ของ
เครื่องเพลย์สเตชั่นบนพื้นใหพ้ น้ ทาง จากนัน้ ก็เดินเขา้ ไปเปิ ดตูเ้ สื้อผา้
กว่าครึง่ บนราวแขวนคือชุดกระโปรงสีลกู กวาด เป็ นหนึง่ ในความพยายาม
แก้ไขพฤติกรรมหา้ วเป้ งของตนเอง ทัง้ ที่มนั ไม่เขา้ กับบุคลิกของเธอ
สักนิด
พิมพิกาเลือกสวมเสื้อยืดสีเขียวตุ่นกับกางเกงขาก๊วยซึง่ ค้นมาจาก
ด้านในตู ้ รวบผมเป็ นหางม ้าเรียบๆ โดยไม่เสียเวลาแต่งเติมเครือ่ งส�ำอาง
ภาพรวมคือดูดกี ว่าชุดนอนหน่อยเดียว
“ไหนทีว่ า่ จะฝากของไปให ้บ ้านนัน้ ” เธอถามเมือ่ ลงมายังหน้าร้าน
ก่อนจะชะงักกึกเมือ่ เห็นก้องภพนั่งอยู่ทโ่ี ต๊ะอาหารตัวหนึ่ง
“ยายพิม” พรพรรณหันมายิ้มเจือ่ น
เมื่อก้องภพเห็นเธอก็ลุกพรวดขึ้นยืน ใบหน้าบวมปูดเผยรอย
กระอักกระอ่วน คล ้ายลังเลว่าควรท�ำอย่างไรต่อดี
พิมพิกาจ้องฝ่ ายนัน้ ด้วยสายตาวาวราวนางสิงห์นกั ล่า พึมพ�ำ
เค้นลอดไรฟันว่า “ยังกล ้ามา”
ก่ อนที่เธอจะถลาไปฟาดปากผูช้ ายหลายใจอีกหมัด ภาณุ ก็รีบ
เข ้ามาคั่นกลาง
“พี่กอ้ งมาไหวแ้ ม่ เลยสั่งขา้ วกลับบา้ นด้วย พี่จะท�ำร้ายลู กค้า
ของแม่เหรอ” เขาจงใจเน้นค�ำว่า ‘ลูกค้าของแม่’ เป็ นพิเศษ
ถึงพิมพิกาจะไม่เคยเห็นหัวใคร แต่เธอเทิดทูนแม่มาก และเป็ น
อันรูก้ นั ในครอบครัวว่าลูกค้าของร้านคือพระเจ้า ถ ้าไม่มคี วามเกื้อหนุน
จากพวกเขา พรพรรณคงไม่สามารถเลี้ยงลู กทัง้ สามจนเติบโตมาได้
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ถึงทุกวันนี้
พิมพิกาจ�ำต้องยับยัง้ ความโกรธแค้นในใจ ผนวกกับเมือ่ เย็นวาน
ได้ปลดปล่อยโทสะไปแล ้วกึ่งหนึ่ง จึงสามารถควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้น
“ไหนกับข ้าวทีจ่ ะฝากไปใหล้ งุ ที” เธอหันไปถามมารดา หลังจาก
สะกดจิตตนเองซ�ำ้ ๆ ‘ผู ้ชายคนนี้เป็ นลูกค้า เป็ นลูกค้า เป็ นลูกค้า’
“อ้อ รอเดีย๋ วนะ แม่เตรียมไว ้แล ้ว” พรพรรณลนลานผุดเข ้าไป
ในครัว ก่อนกลับออกมาพร้อมถุงอาหารหลายใบ “แม่ทำ� แกงเลียงกับ
น�ำ้ พริกหลายอย่าง เลยเตรียมผักไปให ้มากหน่อย”
พิมพิการับมาโดยไม่ได้พูดพร�ำ่ อย่างไรอีก เพียงสาวเทา้ ตรงดิ่ง
ไปทางหน้าร้านโดยไม่แยแสคนทีย่ นื ประดักประเดิดอยู่ ชั่วขณะทีเ่ ธอ
ก�ำลังจะก้าวผ่านตัวเขา ชายหนุ่มก็ขยับเข ้ามาขวางกลางทางเดิน
“พิม ก้องอยากจะคุยด้ว...”
หญิงสาวพุ่งกระแทกไหล่คนขวางทาง แลว้ ผลุนผลันออกจาก
ร้านไป

“กล ้าดีนกั นะไอ้บ ้า มาคราวหน้าแม่จะเชือดให ้หยอดน�ำ้ ข ้าวต้ม

เลยคอยดู!” พิมพิกาสบถพึมพ�ำ จนเข ้ามาในมินิมาร์ทก็ยงั ไม่หยุด
“หนู พมิ พูดอะไรกับลุงหรือเปล่า” นทีเงยหน้าขึ้นจากสมุดบัญชี
รายรับรายจ่าย
“อ้อ ไม่มอี ะไรค่ะ พิมแค่บน่ ไปเรื่อย” เธอรีบปรับเปลีย่ นสีหน้า
พลางชูถงุ แกงขึ้นอวด “แม่ฝากแกงเลียงกับน�ำ้ พริกมาให ้ พิมเอาไปไว ้
ในตู้กบั ขา้ วใหน้ ะคะ” ว่าแลว้ ก็ลงมือท�ำโดยไม่รอค�ำอนุ ญาต เพราะ
เข ้านอกออกในบ ้านหลังนี้จนเคยชิน
“ฝากขอบใจแม่ดว้ ย แกงเลียงฝี มอื เจ๊พรนี่อร่อยทีส่ ุดในเมืองละ”
ชายวัยกลางคนชะโงกตัวบอก
“แล ้ววินล่ะคะ อยู่บนห ้องเหรอ”
22 ฝันหวาน ขอนานหน่อยได้ ไหม

“คงเล่นคอมพ์อยูเ่ หมือนเดิมนัน่ ละ ลุงฝากตามลงมากินข ้าวด้วย”
พิมพิการีบปฏิบตั ิตามค�ำฝากฝังอย่างว่องไว บา้ นของลุงทีเป็ น
ตึกแถวสองชัน้ เหมือนกับบา้ นเธอ เพียงแค่ สลับด้านซา้ ยขวา และ
ไม่แออัดเท่าเพราะอยู่กนั แค่สองคน เท่าทีท่ ราบ ลุงทีเลิกรากับแม่ของ
นวินตัง้ แต่ก่อนทีค่ รอบครัวของเธอจะย้ายมาอยู่แถวนี้เสียอีก
“นายวิน!” เธอโพล่งเสียงทรงอ�ำนาจขณะเปิ ดประตูผาง เด็กหนุ่ม
ทีก่ ำ� ลังนั่งเล่นแล็ปท็อปอยู่บนเตียงถึงกับสะดุง้ โหยง แว่นตากรอบหนา
ตกลงมาอยู่ทป่ี ลายจมูก
“ฉันมีเรื่องต้องคุยกับนาย” เธอเดินอาดๆ เข ้าไปในห ้อง
“พีพ่ มิ ไม่เคยเคาะประตูเลย” เขาบ่นอุบขณะพับหน้าจอแล็ปท็อปลง
“ท�ำไม แอบท�ำอะไรไม่ดอี ยู่เหรอ”
พิมพิกาแสยะยิ้ม ก่อนหย่อนก้นลงทีโ่ ต๊ะหนังสือ หอ้ งของนวิน
ยัง สะอาดสะอ้า นและเป็ น ระเบีย บเหมือ นเดิม แม จ้ ะเต็ ม ไปด้ว ย
ของจิปาถะอย่างโมเดลหุ่นยนต์ หนังสือการ์ตูนมังงะ รวมทัง้ แผ่นเกม
แบบเพลย์สเตชัน่ และคอมพิวเตอร์ทจ่ี ดั เรียงอย่างเรียบร้อยในตูก้ ระจก
หญิงสาวหยิบหนังสือการ์ตูนเล่มหนึ่งออกมาจากชัน้ วาง กวาดตาดู
เนื้ อ ในผ่ า นๆ พลางเอ่ ย ถาม “บอกมาซิว่ า เมื่อ คื น มัน เกิ ด อะไรขึ้น
แม่ของฉันถึงได้โวยวายไม่เลิก”
“น้าพรยังไม่หายโมโหเหรอครับ” เขาย้อนถามด้วยความฉงน
“แน่สิ ไม่งนั้ จะบังคับให้ฉนั มาถามนายถึงนี่เรอะ” หัวเด็ดตีนขาด
เธอก็ไม่มที างบอกหรอกว่าพรพรรณสั่งใหม้ าขอโทษ “ว่าไง มีอะไร
จะสารภาพไหม”
นวินชักจะสับสนบ ้าง เขาคิดว่าตนเองอธิบายให ้ภาณุฟงั ครบถ ้วน
ทุกกระทงความแล ้วเสียอีก
“มันไม่ใช่อย่างทีน่ า้ พรเห็นหรอกครับ พีพ่ มิ เมา...”
“ฉันปล�ำ้ นายหรือเปล่า” เธอยิงค�ำถามตรงประเด็น ยังผลให้
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ใบหน้าของเด็กหนุ่มซับสีเลือดฝาด
“เปล่าครับ”
พิมพิกาตบเข่าฉาด “นั่นไง นึกอยู่แล ้ว ถึงฉันจะเมาก็ไม่บา้ เอา
ตัวเองไปเสีย่ งกับคดีพรากผู ้เยาว์หรอกนะ”
“ผมไม่ได้เป็ นผู ้เยาว์มาห ้าปี แล ้วนะครับ” นวินอดแย้งไม่ได้
“เด็กกว่าฉันก็เยาว์หมดน่ะแหละ” เธอเหล่มองแล็ปท็อปทีห่ วั เตียง
อย่างต�ำหนิ “วันๆ เอาแต่เล่นเกมมันจะเจริญได้ยงั ไงกัน เรียบจบแล ้ว
ก็หาอะไรเป็ นงานเป็ นการท�ำบ ้าง ไม่มผี ู ้หญิงทีไ่ หนเขาชอบผู ้ชายลอยชาย
หรอกนะ...”
พิมพิกาเริม่ เทศน์ด ้วยมาดคุณครูแก่ๆ ครัน้ เห็นอีกฝ่ ายไม่โต้เถียง
ก็เอื้อมมือไปจิ้มกลางหน้าผากของเขาเพือ่ คาดโทษ
“แลว้ ไหนจะเรื่องเมือ่ คืนอีก บอกไม่ให้ฟ้องลุงทีแต่ดนั ไปฟ้ อง
แม่ฉนั ได้ ไม่เชื่อฟังกันแล ้วหรือไงฮะ”
“พีพ่ มิ จ�ำอะไรไม่ได้เลยเหรอครับ”
“มีอะไรน่าจ�ำล่ะ”
“แล ้วเรื่องพีก่ อ้ ง...”
หญิงสาวขมวดคิ้ว น�ำ้ เสียงห ้วนจัดขึ้นมาทันที “ท�ำไม อยากรูอ้ ะไร
เกี่ยวกับไอ้กอ้ งไม่ทราบ”
แค่ได้ยนิ ค�ำว่า ‘ไอ้กอ้ ง’ เด็กหนุ่มก็พอจะเดาความขุ่นเคืองของ
อีกฝ่ ายออก ด้วยยามรักหวานชื่น พิมพิกาไม่เคยเติม ‘ไอ้’ หน้าชื่อของ
ก้องภพมาก่อน
พิมพิกาสอดหนังสือกลับเข ้าชัน้ วางแล ้วชันตัวลุกขึ้นยืน
“นายลงไปกินขา้ วได้แลว้ เดีย๋ วฉันต้องไปอธิบายใหแ้ ม่ฟงั อีก
รายนัน้ เอะอะชอบใส่รา้ ยลูกตลอด”
แต่ยงั ไม่ทนั จะก้าวพน้ จากหอ้ ง นวินก็พูดขึ้นว่า “เมือ่ คืนพีพ่ มิ
จูบผม แต่นา้ พรไม่ได้เห็นช็อตนัน้ หรอกครับ ตอนน้าพรกับณุมา พีพ่ มิ
24 ฝันหวาน ขอนานหน่อยได้ ไหม

แค่สะดุดล ้มจริงๆ”
พิมพิกาชะงักกึกหน้ากรอบประตู ผ่านไปหลายอึดใจจึงหมุนตัว
กลับมาถาม “เมือ่ กี้นายว่าอะไรนะ”
“พีพ่ มิ สะดุดล ้มครับ”
“ไม่ใช่อนั นัน้ ฉันหมายถึงประโยคแรก”
“เมือ่ คืนพีพ่ มิ จูบผม”
“อีกรอบซิ”
“พีพ่ มิ จูบ...”
แทบจะทันท่วงที หญิงสาวกระโจนเขา้ หาร่ างที่นั่งขัดสมาธิอยู่
บนเตียง พร้อมบิดจมูกเด็กหนุ่มเต็มแรง
“เด็กบ ้า! คิดว่าฉันจะเชื่อหรือไงฮึ!”
“...เจ็บ” เขาอุทธรณ์เสียงอูอ้ ้ ี
“เดีย๋ วจะเจ็บกว่านี้อกี ถ ้าไม่รบี บอกความจริงมา!” เธอเปลีย่ นมา
เขย่าคออีกฝ่ ายจนหัวสั่นหัวคลอน “กลา้ ลามปามฉันเรอะ! ฉันจะไป
จูบแกได้ไง เกิดมาฉันยังไม่เคยจูบใครเลยนะ!”
“ผมก็...เหมือนกัน”
“ไม่ได้ถามโว ้ย!”
ก่อนทีห่ ญิงสาวจะพลัง้ มือหักคอคน หน้าบานประตูทเ่ี ปิ ดแง ้มไว ้
ก็ปรากฏร่างท ้วมของลุงนที
“ได้ยนิ เสียงตะโกนไปถึงชัน้ ล่าง นี่เล่นอะไรกันอยู่”
พิมพิกาเผลอคลายมือออกเล็กน้อย นวินเลยรีบฉวยโอกาส
สูดอากาศเข ้าปอด
“อ้อ คือวินบ่นว่าปวดคอ พิมเลยก�ำลังนวดคอให ้อยู่ค่ะ” เธอฝื น
ฉีกยิ้มแต่ไปไม่ถงึ ดวงตา ก่อนจะตบไหล่ของเด็กหนุ่มข ้างกายแกมบังคับ
“ใช่ไหม หือ นายวิน”
“ครับ ผม...ปวดคอจริงๆ ครับพ่อ” เสียงของเขากระท่อนกระแท่น
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เหมือนคนคออักเสบ
นทีมองเด็กทัง้ สองสลับกันไปมา สีหน้าบอกว่าไม่ค่อยจะเชื่อ
เท่าไรนัก แต่ไม่อยากจะแทรกตัวเข ้าไปคั่นกลางธุระของพวกเด็กๆ
“เสร็จแล ้วก็ลงไปกินข ้าวนะวิน วันนี้หนู พมิ เอาแกงเลียงทีแ่ กชอบ
มาฝาก”
“ครับพ่อ”
ครัน้ เมือ่ ลับร่างลุงนทีแล ้ว พิมพิกาก็หนั ขวับมาเอาเรื่องเด็กหนุ่ม
ต่อ “เอาละ นายวิน ฉันจะถามเป็ นครัง้ สุดท ้าย นั่นเรื่องจริงหรือเปล่า”
นวินพยักหน้าแทบจะทันที “ครับ”
ค�ำยืนกรานนัน้ ท�ำเอาพิมพิกาขนลุกซู่ จูบแรก...กับเพือ่ นน้องชาย
ข ้างบ ้าน
‘เวรเอ๊ย!’
“เรื่องมันเป็ นมายังไง ท�ำไมฉันถึงท�ำอะไรวิปริตแบบนัน้ ได้”
เธอเค้นถามเสียงลอดไรฟัน หลังจากตัง้ สติกำ� หนดลมหายใจ
เข ้าออก จนอารมณ์เดือดพล่านค่อยทุเลาลง
“ตอนนัน้ ดึกมากแล ้ว ผมชวนพีพ่ มิ กลับบ ้าน แต่พพ่ี มิ ไม่ยอมกลับ
เริ่มโวยวายเรื่องพีก่ อ้ ง จากนัน้ ก็...”
“ก็...” เธอถลึงตารอฟัง
“เริ่มดึงผมเข ้าไปกอด สักพักก็จู...”
“พอ!” พิมพิการ้องหา้ มแทบไม่ทนั เกิดอาการแสลงหูจนทนฟัง
ไม่ได้ “ฉันเมา ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ้นก็ถอื ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้น เข ้าใจไหม”
“ครับ”
“ห ้ามเอาไปบอกใครเด็ดขาด แม ้แต่ไอ้ณุ”
“ครับ”
เห็นอีกฝ่ ายรับค�ำอย่างว่าง่าย หญิงสาวก็ค่อยเบาใจลง ว่ากัน
ตามจริง เธอไม่มีค วามทรงจ�ำ หลัง ซัด เบีย ร์ห ลงเหลือ อยู่ ใ นหัว เลย
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นอกจากความรู้สึกอยากจะแหวะเท่านัน้ แต่ เพราะอีกฝ่ ายคือนวิน
แฮมสเตอร์นอ้ ยแสนเชื่องผู้ซง่ึ ไม่มวี นั คิดร้ายกับใคร หากเทียบกันแล ้ว
โอกาสที่เธอจะพลัง้ มือลวนลามคนยังมีมากกว่าโอกาสที่เขาจะโกหก
เสียอีก
“นายก็รบี ๆ ลืมไปซะ คนเมาก็แบบนี้แหละ ไม่ทำ� อะไรดีหรอก”
เธอโบกมือเร็วๆ เหมือนก�ำลังปัดเป่ าสิ่งที่เพิ่งรับรู้ท้ งิ ไป เรื่องนี้จะให ้
ใครรูไ้ ม่ได้ โดยเฉพาะแม่ของเธอ “ฉันไปละ นายก็รบี ลงไปกินข ้าวซะ”
“แล ้วพีพ่ มิ จะรับผิดชอบผมไหมครับ”
พิมพิกาก�ำลังจะสืบเทา้ แต่ประโยคนัน้ ท�ำใหช้ ะงักอีกรอบ เมือ่
หันกลับไปมองสบตาเด็กหนุ่ม เขาก็เอ่ยย�ำ้ ด้วยเสียงจริงจังว่า “ผมไม่เคย
จูบใครมาก่อนเลย พีพ่ มิ จะรับผิดชอบผมหรือเปล่า”
“นายวิน...” เธอครางอย่างมึนๆ “พูดอะไรน่ะ นายเป็ นผูช้ ายนะ
ท�ำไมฉันต้องรับผิดชอบด้วย”
“เดีย๋ วนี้สทิ ธิผู ้ชายกับผู ้หญิงไม่ได้เท่าเทียมกันแล ้วเหรอครับ”
“ไม่ใช่ อย่างนั้น แต่ ฉนั ควรเป็ นฝ่ ายเสียหาย...” ครัน้ เมื่อเห็น
ประกายตาใสซื่อรอคอยค�ำตอบจากเขา พิมพิกาก็บงั เกิดความสับสน
เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศขึ้นมา
หรือคนเสียหายจะไม่ใช่เธอ
นวินเป็ นเหมือนผ ้าขาวสะอาด ความอ่อนโยนของเขาทะลุถงึ เนื้อใน
น่าประทับใจทีล่ งุ นทีสามารถเลี้ยงลูกให ้เติบโตมาอย่างดีโดยไม่มแี ม่ นวิน
ได้รบั ความเอ็นดูจากผู ้หลักผูใ้ หญ่แทบทุกคนในเมือง ไม่เว ้นแม ้กระทั่ง
คนเกลียดเด็กเช่นเธอ พิมพิกาพลันรู้สกึ ว่าตัวเองช่างไม่มมี นุ ษยธรรม
เอาเสียเลย ที่ปล่อยให้นำ�้ เมาชักน�ำจนเผลอสาดราคีใส่อีกฝ่ ายโดย
ไม่ตงั้ ใจ
“นายไปล า้ งปากแปรงฟัน สัก หลายๆ รอบเดีย๋ วก็ ห ายแล ว้ ”
เธอตะล่อม “สมัยนี้เขาไม่คดิ อะไรมาก เรือ่ งรักนวลสงวนตัวน่ะเชยสุดๆ
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ฝรั่งเขายังจูบทักทายกันเลย นายก็คดิ ซะว่าเราจูบกันตามประสาพีน่ อ้ ง
ก็ได้”
“ตามประสาพีน่ อ้ ง?”
“ก็ใช่น่ะสิ”
“หมายความว่าผมกับพีพ่ มิ จูบกันได้เหรอครับ” เขาเอียงคอถาม
นัย น์ต าสีน�ำ้ ตาลใหญ่ ห ลัง เลนส์แ ว่น ทอประกายไร้เ ดีย งสา ราวกับ
ลูกกวางน้อยทีไ่ ม่รูว้ า่ ก�ำลังถูกนายพรานล่อลวง
พิมพิกายกมือขึ้นคลึงขมับ
“แต่ฉนั ไม่ชอบวัฒนธรรมฝรั่งเท่าไร เอาเป็ นว่าเดีย๋ วฉันหาของ
ปลอบใจให ้นายทีหลังแล ้วกัน”
“พีพ่ มิ ...”
“โอย นี่ยงั เมาค้างอยู่เลย ไว้กินยาหลับสักตื่นแลว้ ค่ อยคุยกัน
ใหม่นะ” อดีตนางงามภาคตะวันออกแสร้งซวนเซออกจากห ้องโดยไม่ฟงั
ค�ำทัดทาน หมายจะหนีปญ
ั หาเฉพาะหน้า จึงไม่ทนั เห็นแววตาทีเ่ ปลีย่ นไป
ของคนมองตามหลังมา
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3
ต้นเดือนกันยายนมีวาระส�ำคัญอย่างหนึ่ง ในช่วงนี้ของทุกปี ๆ

พิ ม พิ ก าจะกระตื อ รื อ ร้น เป็ นพิ เ ศษ ถ า้ ไม่ พ ยายามเข า้ ครัว สร้า ง
ประติม ากรรมของกิน สัก อย่ า ง ก็ อ อกไปเฟ้ นหาของขวัญ ที่ค วรค่ า
เหมาะสม แต่เพราะปี น้ หี ลายอย่างเปลีย่ นไป จากความรืน่ เริงกลายเป็ น
เรื่องหดหู่ แม้ว่าหญิงสาวจะพยายามอ�ำพรางโดยการโหมท�ำงานหนัก
ไล่ล ้างอุปกรณ์จานชามจนหมดครัว แต่หวั ใจก็ยงั แห ้งฟี บเหมือนลูกโป่ ง
ทีถ่ กู ปล่อยลม
วันนี้เป็ นวันเกิดปี ทย่ี ส่ี บิ แปดของก้องภพ และหลังจากนี้อกี เพียง
สามสัปดาห์ งานแต่งระหว่างเขากับณหทัยจะถูกจัดขึ้นทีล่ านหน้าศาลา
อเนกประสงค์
เดิม ทีเ ธออยากจะปิ ด หู ปิ ด ตาไม่ รู เ้ ห็น แต่ ก็ ท นเสีย งเร่ ง เร้า
ในส่วนลึกไม่ได้ เลยเผลอสวมวิญญาณนักสืบแอบส่องในสังคมออนไลน์
ผลลัพธ์คอื ความชอกช�ำ้ แทบข่มตานอนไม่หลับ ยิง่ ก่อนเคยมีความทรงจ�ำ
หวานชื่นมากแค่ไหน ก็ยง่ิ สะท ้อนกลับในทางตรงกันข ้าม พร้อมค�ำถาม
มากมายว่า...ท�ำไม
แต่เรือ่ งมาถึงขัน้ นี้ คนเขาจะมีลกู เป็ นตัวเป็ นตนอยูแ่ ล ้ว จะซักถาม
หาค�ำตอบไปก็ไร้ประโยชน์
พิมพิกาถอนหายใจหนัก จนพรพรรณกับภาณุลอบมองหน้ากัน
ฝ่ ายหลังเอ่ยปากขึ้นก่ อนว่า “พี่พมิ คืนนี้ว่างไหม ผมกับเพื่อนว่าจะ
ไปเทีย่ วร้านในตัวเมือง”
“เออ เดีย๋ วฉันอยู่เป็ นเพือ่ นแม่เอง”
“โอ๊ย ไม่ตอ้ งหรอกจ้ะ วันนี้แก๊งเจ๊จูเจ้าเดิมเค้านัดเล่นไพ่กนั
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แม่คงกลับดึก”
“งัน้ หนู อยู่เฝ้ าบ ้านให ้เอง...”
“เฮ้ย อย่าเล่นตัวน่ ะ ที่ชวนนี่ไม่ใช่อะไรหรอกนะ แค่จะหาคน
ช่วยขีร่ ถกลับ เมาไม่ขบั เข ้าใจไหม”
พิมพิกาเลยหันไปถลึงตาใส่นอ้ งชาย “ให้มนั น้อยๆ หน่อย ฉันเป็ น
คนใช้แกหรือไงหา”
“ก็แค่ วนั นี้วนั เดียว เดีย๋ วงวดหน้าตอบแทนให ้ อยากไปไหน
ก็บอก”
หญิงสาวแค่นท�ำเสียงเฮอะในล�ำคอ แต่เพราะนานๆ ทีจะมีโอกาส
เป็ นเจ้าหนี้บญ
ุ คุณ ผนวกกับอารมณ์หดหูร่ อการระบาย ได้ออกไปแกร่ว
ฆ่าเวลาก็เป็ นทางเลือกทีไ่ ม่เลว
“นี่เพราะสงสารเพือ่ นร่วมถนนของแกหรอกนะ จะไปกี่โมงล่ะ”
“สักทุ่มนึงก็ออกได้แล ้ว”
“งัน้ ขอไปนอนพักสักงีบละกัน ลูกค้าหายไปไหนหมดไม่ร”ู้
“จะยังไปงีบอีกเหรอ” ภาณุแกล ้งหรีต่ ามองพีส่ าวตัง้ แต่หวั จรดเท ้า
ตัง้ แต่ ก่ อ เหตุวิว าทหน้า บ า้ นคุ ณ นายทิพ วรรณเมื่อ สัป ดาห์ก่ อ นโน้น
พิมพิกาก็เลิกใส่ใจความสวยความงาม จนแทบจะสวมชุดนอนลงมา
ช่ วยงานหน้าร้านอยู่แลว้ “ณุ ว่าพี่อาบน�ำ้ แต่ งตัวสักหน่ อยเถอะ ร้าน
ในเมืองมีแต่สาวๆ สวยๆ ขืนไปสภาพนี้อายเขาแย่”
“ต่อให้ฉนั เพิง่ แหกขี้ตาตืน่ ก็ยงั สวยกว่าพวกนัน้ ละน่า” เธอโบกมือ
ไม่แคร์ ก่อนจะวิง่ ขึ้นบันไดกลับเข ้าห ้อง
กระทั่งนาฬกิ าบอกเวลาหกโมงสี่สบิ หา้ ภาณุ ท่เี พิ่งจัดการธุ ระ
หน้าร้านเสร็จก�ำลังจะขึ้นห ้องเปลีย่ นเสื้อผ ้า ก็เห็นร่างระหงเดินนวยนาด
ลงมาจากชัน้ บน
พิมพิกาอยูใ่ นชุดกางเกงผ ้ารัดรูปสีขาว คู่กบั เสื้อแขนกุดปักเลือ่ ม
ปล่อ ยชายยาวเสมอเอว เรือ นผมด�ำ ขลับ ยาวสลวยทิ้ง ผ่ า นช่ ว งบ่ า
30 ฝันหวาน ขอนานหน่อยได้ ไหม

ล ้อมกรอบใบหน้าหวานซึง่ แต่งแต้มเครือ่ งส�ำอางอย่างหมดจดเนี้ยบกริบ
ห่างไกลจากสภาพ ‘เพิง่ แหกขี้ตาตื่น’ ไปมากโข
“นึกว่าจะไม่แต่งตัวซะอีก” เด็กหนุ่มพึมพ�ำ
พิมพิกายกมือขึ้นเสยผม ริมฝี ปากสีสดบิดเบ ้หยันๆ “คนอย่างฉัน
สวยน้อยได้เหรอ เดีย๋ วเขาจะหาว่าไม่สมชื่อวีนสั แห่งแดนบูรพา”
ภาณุหน่ายจะอ้าปากเถียง ‘เรือ่ งตัง้ แต่ปีมะโว ้ยังเก็บมาอวดอยู่ได้’
“ขอเวลาอาบน�ำ้ เปลีย่ นชุดแป๊ บนึง เจอกันขา้ งหน้า” เขาบุย้ ใบ ้
แล ้วเดินแทรกตัวขึ้นห ้องไป
พรพรรณเห็นพิมพิกากลับมาแต่งเนื้อแต่งตัวก็ค่อยโล่งอก กระนัน้
ก็ยงั ไม่วายเตือนว่า “อย่าเมาเหมือนวันนัน้ อีกล่ะ ขีร่ ถมืดๆ มันอันตราย”
“หนู ไม่ดม่ื หรอกแม่ แค่ตามไปดูแลไอ้ณุเท่านัน้ แหละ” เพราะเธอ
ยังเข็ดกับอาการเมาค้างไม่หาย
“ไป พี่พมิ ” ภาณุ กลับออกมายังหน้าร้านอีกครัง้ ในชุดเสื้อเชิ้ต
สีน�ำ้ ตาลอิฐ และกางเกงยีน ส์เ กาะสะโพกตามเทรนด์น กั ร้อ งวัย รุ่ น
ทีก่ ำ� ลังโด่งดัง แม ้กระทัง่ ท่วงท่ากวาดขาขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์กย็ งั มีมาด
สลัดคราบผู ้ช่วยแม่ครัวจนไม่เหลือหลอ

ร้านในตัวเมืองที่ว่าก็คือบลูสตาร์ไนต์คลับ ตัง้ อยู่บนถนน

สายหลักห่างจากชายหาดราวหา้ กิโลเมตร เป็ นแหล่งพบปะสังสรรค์
แห่งใหม่ของหนุ่ มสาวนักเริงราตรี เพิ่งจะเปิ ดใหบ้ ริการเมื่อปี กลาย
พิมพิกาเพิง่ เคยมาคลับแห่งนี้ครัง้ แรก สถานทีใ่ หญ่โตและหรูหรากว่า
ที่คิดมาก จนแลดู ขดั แย้งกับสภาพชุมชนในเขตอ�ำเภอเล็กๆ ภาณุ
สาธยายเพิ่มเติมว่าสองทุ่มยังถือว่าหัวค�ำ่ เกินไป กว่าคนจะหนาแน่ น
คงสี่หา้ ทุ่ม แต่เพราะแก๊งเพือ่ นของเขาจองโต๊ะไว ้ จึงต้องมาแสดงตัว
ก่อนเวลา
“พีพ่ มิ เชิญนัง่ ก่อนครับ” เด็กหนุ่มคนหนึ่งรีบยกเก้าอี้ให ้ พวกเขา
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เพิง่ รูก้ ่อนหน้านี้ไม่นานว่าพีส่ าวคนสวยของเพือ่ นจะมาแจมด้วย พาน
ตื่นเต้นแกมประหม่า ด้วยกิตติศพั ท์ความสวยของพิมพิกานัน้ เป็ นที่
โจษจันพอๆ กับความดุรา้ ย
“ตามสบายเถอะ เดีย๋ วฉันไปนั่งที่บาร์ดกี ว่า” เธอกอดอกอย่าง
ไว ้เชิง ด้วยไม่มอี ารมณ์จะสุงสิงกับใครหน้าไหน ก่อนหันไปบอกภาณุ
“ทางใครทางมัน ถ ้าจะกลับค่อยเรียกแล ้วกัน”
“แล ้วแต่เสด็จพีเ่ ลย” คนเป็ นน้องไม่เสียเวลาเหนี่ยวรัง้
พิมพิกาผละจากโต๊ะน้องชายไปยังเคาน์เตอร์บาร์ซง่ึ ตกแต่งด้วย
ไฟแบล็กไลต์ กางเกงสีขาวของเธอเลยเปล่งประกายจ้าอยู่ในความสลัว
“รับเครื่องดืม่ อะไรดีครับ” บาร์เทนเดอร์หน้าหยกเข ้ามาทักทาย
“น�ำ้ ส ้มค่ะ”
เขาเลิกคิ้ว “ไม่ผสมหรือครับ”
“ยังหัวค�ำ่ เกินไปค่ะ” เธอส่งยิ้มเรียบเรื่อย ก่อนหยิบมือถือขึ้นดู
เพื่อตัดบทสนทนา ฝ่ ายนัน้ ก็คลา้ ยจะเขา้ ใจนัยความหมาย จึงเสิรฟ์
เครื่องดืม่ ตามหน้าทีโ่ ดยไม่ได้รบกวนต่ออีก
แต่ ความสงบไม่รงั้ อยู่นาน เมื่อเก้าอี้บาร์ขา้ งเธอมีหนุ่ มอีกคน
เขา้ มาจับจอง พร้อมเสียงทุม้ เจือกระแสหยอกเย้า “น�ำ้ สม้ เขาว่าเป็ น
น�ำ้ นางเอกนะครับ”
พิม พิก าปรายตามอง อีก ฝ่ ายเป็ น ผู ช้ ายร่ า งก�ำ ย�ำ ไว ห้ นวด
เขียวครึ้มเหนือริมฝี ปาก ดู จากลักษณะการแต่ งกายแลว้ ไม่น่าจะใช่
คนท ้องถิน่
“ผมเห็นคุณมากับแขกโต๊ะนัน้ แฟนหรือครับ”
“เปล่า นั่นน้องชาย”
“อ้อ แล ้วคืนนี้ไม่มบี อดี้การ์ดส่วนตัวมาคุม้ กันด้วยเหรอครับ”
“ไม่จำ� เป็ น ฉันดูแลตัวเองได้” เธอก้มลงมองหน้าจอมือถืออีกรอบ
แต่เสียงจ�ำนรรจาข ้างตัวยังด�ำเนินต่อไป
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“คุณอาจไม่รู้ตวั นะครับว่าผู ช้ ายทัง้ คลับมองคุณเป็ นตาเดียว
ผมพูดตามตรงว่าไม่เคยเจอคนสวยเท่าคุณมาก่อน ถา้ คุณไม่รงั เกียจ
ละก็ ผมขอนั่งเป็ นเพือ่ น...”
พิม พิก าถอนหายใจเฮือ กใหญ่ สิ่ง น่ า เบื่อ หน่ า ยที่สุ ด เวลามา
สถานที่แบบนี้ก็คือพวกหน้าหมอ้ ที่ไม่รู้จกั อ่านท่าทางคน ทัง้ ที่เห็นชัด
อยู่แล ้วว่าเธอแกล ้งหยิบมือถือขึ้นบังหน้า
“ที่ฉนั ไม่นั่งรวมกลุ่มกับพวกน้องชายก็เพราะอยากอยู่คนเดียว
ไงล่ะ” เธอตอบกลับด้วยเสียงเนือยๆ ก่ อนจะยกแก้วน�ำ้ สม้ ขึ้นดื่ม
รวดเดียวหมด “ถ ้าคุณอยากนั่งตรงนี้กต็ ามใจ แต่ฉนั ขอตัวก่อน”
หญิงสาวลุกพรวดไปทางหอ้ งน�ำ้ โดยไม่ได้เหลียวกลับไปมอง
สีหน้าปัน้ ยากของเพลย์บอยหนุ่ม คนพวกนี้ไม่รูเ้ ป็ นอะไรกัน ชอบเข ้ามา
แส่เวลาเธออารมณ์ไม่ดอี ยู่เรื่อย
ระหว่างที่พิมพิกานั่งปลดทุกข์เบาอยู่ในหอ้ งน�ำ้ ก็ได้ยินเสียง
เจื้อยแจ้วของกลุม่ เด็กสาวดังแว่วเข ้ามา
“จริงอะ หลอกเล่นหรือเปล่า รายนัน้ น่ะเหรอจะยอมมา”
“ก็นนั่ น่ะสิ ตอนแรกเห็นจะไม่มา แต่พวกผู ้ชายบอกว่าเปลีย่ นใจ
กะทันหัน”
“หรือเป็ นเพราะแกวะอีปาน เพราะคืนนี้แกมา เขาก็เลยอยากมา
หรือเปล่า” ก่อนจะตามด้วยเสียงโห่แซวคิกคักกันยกใหญ่
พิมพิกาก�ำลังเซ็งกับเรื่องรักใคร่ชูส้ าว ได้ยนิ ดังนัน้ ก็อดหมั่นไส ้
พวกสาวน้อยอินเลิฟอย่างหา้ มไม่ได้ พอออกจากหอ้ งน�ำ้ เลยเดินดุ่ม
ฝ่ าวงสนทนาหน้ากระจก
“หลีกหน่อย จะล ้างมือ”
“อ้าว พีพ่ มิ มาด้วยเหรอคะ” เจ้าของเสียงหวานเป็ นเด็กสาวร่าง
อ้อนแอ้น ไวผ้ มซอยสัน้ สีนำ�้ ตาลมะฮอกกานี แต่งตัวด้วยชุดเดรสสัน้
สีชมพูอ่อน ให ้ความรูส้ กึ หวานซ่อนเปรี้ยวแบบสตรอว์เบอร์ร่ี
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“นี่ปานไงคะ เป็ นเพือ่ นรุ่นเดียวกับณุ” เธอเสริม
พิมพิกามองฝ่ ายนัน้ อยูห่ ลายอึดใจถึงนึกออก ปาน หรือปานทิพย์
คือรุ่นน้องนางงามทีอ่ ่อนกว่าเธอหา้ ปี สมัยก่อนเคยแวะเวียนมาซื้อข ้าว
ทีบ่ ้านหลายหน ไม่รูว้ า่ เมือ่ ไรทีเ่ ริ่มหายหน้าหายตาไป
“มากับพวกไอ้ณุเหรอ”
“วันนี้มนี ดั เลีย้ งรุน่ ค่ะ นานๆ จะรวมกลุม่ เพือ่ นสมัยมัธยมปลายได้”
“อ้อ ขอให ้สนุกนะ” พิมพิกาพยักหน้าแล ้วเดินน�ำออกจากห ้องน�ำ้
มาก่อน
ตอนนี้บรรดานักเทีย่ วเริ่มจะพลุกพล่านแล ้ว วงดนตรีกำ� ลังเซต
เครื่องดนตรีอยู่บนเวที อีกครู่เดียวคงจะเริ่มโชว์ลลี า เธอยังนึกไม่ออก
ว่าควรหามุมเงียบๆ ที่ใหม่ หรือกลับไปประจ�ำหน้าเคาน์เตอร์บาร์
เหมือนเดิมดี
หญิงสาวเหลือบมองไปทางโต๊ะยาวของพวกภาณุ เห็นเด็กหนุ่ม
คนหนึ่งเพิง่ จะมาถึง เขาสวมเสื้อยืดสบายๆ สีเขียวหม่น คู่กบั ยีนส์ขายาว
ทรงกระบอก ผมรองทรงต�ำ่ แลดูนุ่มสลวยเหมือนขนตุก๊ ตาหมี ตัดกับ
ผิวหน้าขาวนวลทีป่ ราศจากกรอบแว่นหนาเตอะบดบัง
พิมพิกาเกือบจะลืมไปแล ้วว่าปกตินวินไม่ได้ใส่แว่น ยกเว ้นก็แต่
ตอนทีห่ มกมุน่ อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านัน้
“เฮ้ย วินมาจริงๆ ด้วยอะ” เสียงของเด็กสาวทีเ่ ดินตามหลังมา
ยังดังกระแทกหู ท�ำเอาพิมพิกาขมวดคิ้วมุน่
ทีก่ รีด๊ ๆ กันนี่คอื นายวินเองน่ะเหรอ
เธอไม่เข ้าใจรสนิยมสาวๆ สมัยนี้ และยิง่ ไม่รูว้ า่ ผู ้ชายวัยยีส่ บิ สาม
ทีย่ งั ติดเกมเป็ นบ ้าเป็ นหลังมีดตี รงไหน และเหมือนว่าความคิดของเธอ
จะส่งตรงไปถึงฝ่ ายนัน้ นวินหันกลับมามอง ริมฝี ปากได้รูปยกยิ้มขึ้น
น้อยๆ ขณะยกมือขึ้นโบกทักทาย
“นั่นวินโบกมือใหแ้ กแน่ะปาน คืนนี้มหี วังได้แซ่บแน่ๆ” แม่สาว
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ด้านหลังยังหน้ามืดตามัวเข ้าข ้างเพือ่ นต่อไป
พิมพิกาลอบกลอกตามองบน แลว้ เพิ่งนึกขึ้นได้ว่ายังติดเรื่อง
ของขวัญปลอบใจฝ่ ายนัน้ อยู่ จึงเปลีย่ นใจชิ่งหนีไปอีกทาง แต่ยงั ไม่ทนั
จะสืบเทา้ ครบหา้ ก้าว ก็พลันปะทะเขา้ กับกลุ่มคนที่เบียดแน่ นเขา้ มา
อย่างกะทันหัน
“ขอโทษครับ เป็ นอะไรหรือเปล่า” เสียงทุมดั
้ งขึ้นจากเหนือศีรษะ
พร้อมกับเสียงของใครบางคนตะโกนบอก “ก้อง โต๊ะทีจ่ องไว ้อยูท่ างโน้น”
เลือดในกายของพิมพิกาเย็นชืดลงฉับพลัน ผงะถอยหลังด้วย
ปฏิกิริยาอัตโนมัติ ก้องภพคลา้ ยจะเพิ่งตระหนักว่าผู ห้ ญิงตรงหน้า
เป็ นใคร จึงรีบควา้ ต้นแขนนวลเนียนไวแ้ น่ น ด้วยกลัวว่าหญิงสาว
จะหนีหายไปไหนอีก
“พิมมางานวันเกิดก้องเหรอ” เขาเอ่ยถามด้วยความยินดีอย่าง
ปิ ดไม่มดิ ส่งผลให้พมิ พิกามึนงงไปชัว่ ขณะ พอเธอตัง้ สติได้กเ็ หลือบมอง
น้องชายด้วยสายตาเย็นชาถึงขีดสุด ภาณุ เห็นเหตุการณ์อยู่ก่อนแลว้
จึงรีบโบกมือหย็อยๆ เป็ นเชิงปฏิเสธว่าตนเองไม่เกี่ยวข ้องอะไรด้วย
พิมพิกาสะบัดแขนออกจากการเกาะกุมโดยแรง กวาดตามอง
โดยรอบถึงเห็นว่าบรรดาเพื่อนฝู งต่ างมาร่ วมงานวันเกิดก้องภพกัน
พร้อมหน้า โดยทีเ่ ธอไม่รูข้ า่ วอะไรเลย
“ถา้ รู ว้ ่าแกจัดงานวันเกิดที่น่ี ฉันคงไม่มาใหเ้ กะกะลูกตาหรอก
แล ้วนีไ่ ม่ได้พกเมียมาด้วยเหรอ” เธอประชดด้วยเสียงห่างเหิน จนรอยยิ้ม
บนใบหน้าชายหนุ่มมลายหาย
“หทัย ไม่ ไ ด้ม า เขายัง ไม่ ไ ด้ล าออกจากงาน ก้อ งเลยไปส่ ง
ทีก่ รุงเทพฯ เมือ่ วานนี้”
“เหรอ ขอบใจทีช่ ่วยบอก ฉันอยากรูม้ ากเลย”
“เราคุยกันดีๆ สักครัง้ ได้ไหม ถือว่าก้องขอเถอะ” เขาขอร้องด้วย
สีหน้าอึดอัด
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“เชิญไปขอไกลๆ เลย ถา้ ไม่อยากโดนต่อยอีกรอบก็อย่ามายุ่ง
กับฉันอีก”
“เฮ้ย พิม เวน้ ไว้สกั วันเถอะ นี่วนั เกิดก้องนะ” เพื่อนคนหนึ่ง
ที่ยนื อยู่ดา้ นหลังช่วยออกหน้าปราม เธอชื่อวันวิสา เป็ นหัวหน้าหอ้ ง
ผูร้ กั คุณธรรมตัง้ แต่สมัยเรียนมัธยม หรือจะพูดอีกอย่างว่าชอบยุ่งเรื่อง
ชาวบ ้านมาตัง้ แต่เด็ก
“ไม่เกี่ยวกับแก” พิมพิกาเชิดหน้าสูงอย่างไม่เห็นอีกฝ่ ายในสายตา
“พวกเราตัง้ ใจจะจัดปาร์ต้ วี นั เกิดใหก้ อ้ ง ถ ้าแกจะตามมาหาเรื่อง
ก็กลับบ ้านไปเถอะ” ฝ่ ายนัน้ ออกปากไล่ ด้วยเข ้าใจผิดว่าอดีตนางงามสาว
มีเจตนาตามรังควาน
พิมพิกาไม่แก้ข ้อกล่าวหา เพียงยกมือกอดอกอย่างยียวน
“คลับนี้ของแกเหรอ ถึงมีสทิ ธิ์มาไล่คนอืน่ ถ ้าไม่พอใจก็ยา้ ยก้น
ไปทีอ่ น่ื สิ”
วันวิสาอ้าปากจะเถียงต่ อ แต่ กอ้ งภพรีบแทรกขึ้นว่า “โต๊ะเรา
อยู่ทางนัน้ ใช่ไหม ทุกคนไปกันก่อนเถอะ เดีย๋ วก้องขอคุยกับพิมก่อน”
ท่ า ทีเ ข า้ ข า้ งของชายหนุ่ ม ยัง ผลให อ้ ดีต หัว หน้า ห อ้ งหน้า เสีย
ในขณะทีพ่ มิ พิกาเหยียดยิ้มหยัน “ไม่ได้ยนิ หรือไง เจ้าของวันเกิดเขาเชิญ
ไปทางนัน้ แล ้ว”
วันวิสาถูกข่มใส่กช็ กั จะโมโห ตวัดเสียงห ้วน “ก็เพราะนิสยั อย่างนี้
น่ะแหละถึงไม่มใี ครอยากคบ”
“แล ้วใครใช้ให้มาคบล่ะ”
“ถา้ ก้องไม่ขอไว้ก็ไม่มใี ครคบหรอก รู้ตัวไว้สกั หน่ อยเถอะว่า
คนอืน่ เขาระอากันจะแย่แล ้ว”
“สา!” ก้องภพปรามเสียงเขม้ จนฝ่ ายนัน้ สะดุง้ ท่าทางมีพิรุธ
เสียจนคนหัวช้าอย่างพิมพิกายังจับได้
“หมายความว่า ยัง ไง” เธอเหลือ บมองพวกเขาสลับ กัน เมื่อ
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ไม่มใี ครตอบ จึงหันไปเจาะจงก้องภพ “แกขอใหเ้ พื่อนคนอื่นมาคบ
กับฉันเหรอ”
“ไม่ใช่อย่างนัน้ หรอกพิม...”
“อย่าบ่ายเบีย่ ง ตอบมาให ้ตรงค�ำถาม” เธอคาดคัน้
ชายหนุ่ มยืนเงียบอยู่ครู่ หนึ่ง สุดทา้ ยก็ถอนหายใจเฮือกอย่าง
ปลงตก “ก้องต้องไปอยูก่ รุงเทพฯ นาน เลยฝากเพือ่ นๆ ช่วยดูแลพิม...”
แม ้ถ ้อยค�ำจะนุ่มนวล แต่ความหมายก็คอื ‘ใช่’
ถึงพิมพิกาจะไม่ใช่นกั สะสมมิตรภาพ แต่ก็อดสะเทือนใจนิดๆ
ไม่ได้
“งัน้ ก็เลิกเล่นละครเถอะ ฉันไม่ชอบความเสแสร้ง” ก่ อนจะ
หันไปหาอดีตหัวหน้าหอ้ งที่ยืนกระอักกระอ่ วนอยู่ “ขอบใจแกด้วย
ทีช่ ่วยให ้ตาสว่าง ต่อจากนี้เราไม่ใช่เพือ่ นกัน”
“พิม...” ก้องภพขยับเข ้าหาเธอก้าวหนึ่ง แต่พมิ พิการีบเบีย่ งตัวหนี
“ถา้ แกกลา้ เขา้ มาอีกก้าวเดียว รับรองได้เลยว่าเราจะไม่มวี นั
กลับมาคุยกันได้ตลอดชาติ”
ค�ำขู่เด็ดขาดเสียจนก้องภพก้าวเทา้ ไม่ออก ในทางกลับกันก็ให ้
ความหวังร�ำไรว่า...ระหว่างเธอกับเขายังอาจจะกลับมาคุยกันใหม่ได้
หญิงสาวฉวยโอกาสนัน้ หมุนตัวผละจากมา ทว่ายังไม่ทนั จะถึง
หน้าประตู ผู ช้ ายที่นั่งอยู่ริมทางเดินก็ย่ืนเหยียดขาออกมากะทันหัน
ท�ำเอาเธอสะดุดล ้มหน้าคะม�ำลงกับพื้น
“ขอโทษๆ เจ็บหรือเปล่า” เสียงถามเจือกระแสขบขัน พลางแสร้ง
ยืน่ มือแสดงความช่วยเหลือ เขาคือหนุ่มเพลย์บอยทีบ่ าร์คนนัน้ พร้อม
เพือ่ นร่วมโต๊ะอีกสองคนทีเ่ ริ่มออกอาการมึนเมากันแล ้ว
พิมพิกาชันตัวลุกขึ้นยืนโดยไม่แยแสน�ำ้ ใจจอมปลอม ฝ่ ามือ
และข ้อศอกเป็ นแผลถลอกเลือดซิบ
“อ้าว เป็ นแผลด้วย ให้พพ่ี าไปหาหมอไหม ฉีดยาสักเข็ม” ส�ำเนียง
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ทา้ ยประโยคส่อเจตนาสองแง่สองง่าม ก่อนจะตามมาด้วยเสียงหัวเราะ
ระคายหู
“อยู่ดไี ม่วา่ ดี...” เธอพึมพ�ำ ง ้างเท ้ากระทืบกลางหน้าแข ้งคนก�ำลัง
หัวเราะสุ ดแรง ท�ำเอาฝ่ ายนัน้ ถึงกับแหกปากส�ำลักน�ำ้ ลาย แทบจะ
ทรุดตัวลงไปนั่งกอดเข่ากับพื้น
“เฮ้ย! อย่าคิดว่าเป็ นผูห้ ญิงแล ้วพวกกูจะไม่กล ้า...” อีกสองคน
ในโต๊ะ ลุ ก พรวด แต่ ย งั ไม่ ท นั จะตวาดครบประโยค พิม พิก าก็ เ งื้อ
ขวดเบีย ร์บ นโต๊ะ ขึ้น สู ง กลุ่ ม คนบริ เ วณนั้น รี บ กระโดดหนี อ ย่ า ง
พร้อ มเพรีย ง ทว่า ชั่ ว พริบ ตาก่ อ นขวดแก้ว จะกระทบผิว โต๊ะ นวิน
ก็กระโจนเข ้ามาคว ้าข ้อมือผอมบางได้ทนั ท่วงที
“เดีย๋ วบาดมือนะครับ” เขาเอ่ยเตือน
“มือฉัน ไม่ใช่นายซะหน่อย” เธอดึงมือออก หางตาพลันตวัดไป
เห็นก้องภพทีก่ ำ� ลังเดินตรงมาอีกคน เลยต้องยอมวางมือจากขวดเบียร์
แต่มวิ ายตะโกนทิ้งท ้ายว่า “ไอ้ณุ ฝากด้วย!”
อดีตนักเลงเก่ากับแก๊งเพือ่ นยืนรอท่าอยู่แล ้ว จึงพยักพเยิดตอบ
พร้อมรอยยิ้มเหี้ยม
“ไม่ตอ้ งห่วง เรื่องสะสางธุระนี่ไว้ใจไอ้ณุพอ่ ทุกสถาบันเถอะ!”

พิมพิกาเร่งเดินหนีห่างจากหน้าทางเขา้ คลับ ดูเหมือนว่าการ

สะดุดล ้มเมือ่ สักครู่จะท�ำให ้ข ้อเท ้าพลิก อาการปวดแปลบเริ่มรุนแรงขึ้น
เมือ่ ออกมาถึงริมถนน
“พีพ่ มิ โอเคหรือเปล่า” นวินทีต่ ามออกมาด้วยเอ่ยถาม
หญิงสาวเหลือบมองไปยังประตูทางเข ้า ค่อยเบาใจลงบ ้างทีไ่ ม่มี
คนอืน่ ตามออกมาอีก
“โอเค นายกลับเขา้ ไปขา้ งในเถอะ ฝากบอกไอ้ณุดว้ ยว่าให้มนั
ติดรถเพือ่ นกลับ...” เธอล ้วงกระเป๋ ากางเกง ลืมไปเสียสนิทว่ากุญแจรถ
38 ฝันหวาน ขอนานหน่อยได้ ไหม

ยังอยู่ทภ่ี าณุ
“ผมขับรถไปส่งพีพ่ มิ ก่อนดีกว่า ตอนกลับมาณุคงจะเคลียร์ธุระ
จบพอดี” เด็กหนุ่มบอกอย่างมีนำ�้ ใจ
“งัน้ ก็ดี รถอยู่ไหนล่ะ”
“ทางนัน้ ครับ” เขาชี้ไปสุดขอบโค้งถนน “ผมเอารถกระบะมา เพราะ
ลูกรักของพ่อเข ้าอู่อยู่”
ลู ก รัก ที่ว่า หมายถึง มอเตอร์ไ ซค์สีโ คล่า ที่ลุง นทีเ อาไปต่ อ เติม
ที่นั่งขา้ งจนกลายเป็ นรถพ่วงอเนกประสงค์ บา้ นของพิมพิกายังเคย
ยืมใช้บรรทุกของอยู่หลายครัง้
“บอกลุงทีซ้อื ใหม่ได้แล ้ว ไอ้โคล่ามันรักษาไม่หายหรอก”
เธอแนะ แลว้ มุ่งตรงไปทางเป้ าหมาย แต่ เพียงก้าวแรกก็ตอ้ ง
นิ่วหน้า ด้วยความเจ็บหนึบลามเลียไปทัง้ ท่อนขา
“เพราะไอ้เวรตะไลพวกนัน้ แทๆ้ รู้ง้นี ่าจะกระทืบใหห้ น้าแข ้งแตก
ไปเลย” เธอเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน ก่อนจะหันไปสัง่ การคนข ้างตัว “ขอยืมแขน
หน่อยซิ”
เด็กหนุ่มท�ำตามค�ำสั่งโดยไม่ชกั ช้า “หรือพีพ่ มิ จะรอนี่ เดีย๋ วผม
วนรถมารับ”
“ไม่ตอ้ งละ ฉันอยากจะไปให ้พ ้นๆ จากคลับบ ้านี่แล ้ว”
“งัน้ ให ้ผมอุมไปก็
้ ได้นะครับ” เขาเสนอตัวอย่างจริงจัง จนพิมพิกา
หันมองหน้า
“คิดว่าฉันส�ำออยนักหรือไง ไว ้รอขาหักก่อนเถอะ”
นวินอมยิ้มบางๆ ไม่ถือสากับความกระด้างของคนพูด ด้วย
นานทีปีหนพิมพิกาจะร้องขอความช่ วยเหลือจากคนอื่น โดยเฉพาะ
คนอ่อนวัยกว่าอย่างเขา
“นายเคยเห็นยายหทัยนั่นหรือยัง” อยู่ๆ เธอก็โพล่งขึ้นมาอย่าง
ไม่มปี ่ี ไม่มขี ลุย่
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“เห็นแค่ผ่านๆ ครับ”
“ผู ช้ ายชอบแบบหมวยๆ หน้าจืดเป็ นเต้าหู อ้ ย่ างนัน้ น่ ะเหรอ”
เธอออกปากวิจารณ์ “ยายจืดนั่นก็อกี คน ปล่อยใหท้ อ้ งป่ องก่อนแต่ง
จงใจหรือเปล่าก็ไม่ร”ู้
“คงไม่หรอกมัง้ ครับ เรื่องท ้องไม่ใช่เรื่องเล็กสักหน่อย”
“นายยังไม่รู้จกั มารยาหญิงดีพอ ผู ช้ ายซื่อๆ นี่ ตกเป็ นเหยื่อ
มานักต่อนักแล ้ว ถ ้าจะให ้สมน�ำ้ เนื้อต้องให้ไปเจอพวกเพลย์บอยใจหมา
ขี้คร้านจะต้องแบกท ้องกลับไปร้องไห้กบั พ่อแม่” พูดถึงตรงนี้เธอก็ฉุกคิด
ขึ้นมาได้ รีบเตือนด้วยมาดผูป้ กครองว่า “ว่าแต่นายเถอะ เทีย่ วคลับ
แบบนี้ก็ระวังตัวหน่ อย มีแต่ พวกเสือสิงห์กระทิงแรด อย่าคิดชิงสุก
ก่อนห่ามเชียว”
“ใครบอกพีพ่ มิ ล่ะว่าผมยังห่ามอยู่”
ผูป้ กครองสาวหน้าบึ้งลงทันควัน “ก็ถา้ นายบอกตอนนี้ ฉันจะ
หยิกใหเ้ นื้อเขียวเลยคอยดู ” พลางกระท�ำตามปากว่าโดยไม่ออมแรง
จนเด็กหนุ่มสะดุง้ สุดตัว
“โอ๊ย! พีพ่ มิ อย่าหยิก แค่พดู เล่นเฉยๆ”
“ฉันเพือ่ นเล่นแกหรือไงหา อย่าให้รูเ้ ชียวนะว่าแอบไปชิงสุกกับ
ผู ้หญิงทีไ่ หน” เธอดักคอเสียงเข ้ม ลืมทีเ่ คยแก้ตวั เฉพาะหน้าว่า ‘รักนวล
สงวนตัวน่ ะเชยสุดๆ’ ไปแล ้ว “คนเขามีพ่อมีแม่ นายเองก็เหมือนกัน
เขา้ ตามตรอกออกทางประตูใหถ้ ูกต้อง พามาแนะน�ำให้ฉันรู้จกั ด้วย
เข ้าใจไหม”
“พูดอย่างกับเป็ นแม่ผม”
“ท�ำไม ไม่ดเี หรอ ฉันเป็ นแม่ใหน้ ายได้นะ” เธอขยี้ผมเด็กหนุ่ม
แรงๆ “ลูกโตทันใช้ ไม่ตอ้ งเบ่งอีกต่างหาก...”
นวินหยุดเดินกะทันหัน จนคนเกาะแขนเบรกเอีย๊ ดแทบไม่ทนั
ครัน้ เห็นเขาหันมองมาด้วยสีหน้าเคร่ งขรึม หญิงสาวก็ชกั จะรู้ตวั ว่า
40 ฝันหวาน ขอนานหน่อยได้ ไหม

ล ้อเล่นเลยเถิดเกินไป
“เอ้อ ขอโทษที ต่อไปจะไม่พดู เรื่องแม่นายอีกแล ้ว”
“ผมไม่ได้คิดมากเรื่องนัน้ หรอก” เขาปฏิเสธ ดวงตาใสแจ๋วราว
ลูกแก้วสะท ้อนภาพเธออยูบ่ นนัน้ “ผมไม่อยากเป็ นเด็กในสายตาพีพ่ มิ อีก
และไม่อยากให้พพ่ี มิ ดูแลผมในฐานะน้องชายตลอดไปด้วย”
“แล ้วจะเอาไง แม่กไ็ ม่เอา น้องก็ไม่อยากเป็ น” เธอยกมืออีกข ้าง
ขึ้นเท ้าสะเอว
“มองผมในฐานะผู ้ชายคนหนึ่งได้ไหมครับ”
นวินพูดขึ้นกลางบรรยากาศรอบตัวอันเงียบสนิท อย่างหนักแน่น
และชัดเจนทุกพยางค์ ท�ำเอาพิมพิกาสตัน๊ ไปชัว่ ครู่ ก่อนหลุดหัวเราะพรืด
“ตลกมากนายวิน มุกนี้ทำ� เอาฉันพูดไม่ออกเลย” เธอตบไหล่เขา
ดังป้ าบๆ “ท�ำฉันข�ำได้ ฉันจะไม่เอาเรื่องสักครัง้ แล ้วกัน แต่อย่าใจกล ้า
บ่อยนักล่ะ”
“ผมไม่ได้พดู เล่นนะครับ” เขาย�ำ้ ด้วยน�ำ้ เสียงจริงจัง
หญิงสาวเลิกคิ้ว รอยยิ้มขันยังไม่จางหาย
“ลองคิดอีกทีซิ ฉันคนนี้เป็ นพีส่ าวของไอ้ณุ แก่กว่านายตัง้ หา้ ปี
แล ้วจะให ้มองนายแบบผู ้ชาย...” ก่อนจะท�ำท่าเหมือนเพิง่ นึกอะไรขึ้นได้
“อ้อ หรือเพราะเรื่องคืนนัน้ จะทวงของปลอบใจละสิ ฉันไม่เบี้ยว
หรอกน่า อยากได้อะไรล่ะ”
“ให้โอกาสผม” เขาตอบโดยไม่เสียเวลาคิด
อารมณ์ขนั ของพิมพิกาเริ่มร่อยหรอ ด้วยบังเกิดความกลัดกลุ ้ม
ต่อเสน่ หเ์ หลือล ้นของตนขึ้นมาทันใด เธอรู้ดวี ่าตัวเองสวย ไม่ใช่สวย
ธรรมดา แต่สวยมาก พ่อแฮมสเตอร์ผูอ้ ่อนประสบการณ์อาจต้านทาน
ไม่ไหว พอถูกปลุกให้ต่นื ด้วยจุมพิตก็คลุ ้มคลั่งในรักดุจเทพนิยาย
“นายต้องรีบตัดใจแล ้วละ บอกตามตรง นายไม่อยูใ่ นค่ามาตรฐาน
ชายในฝันของฉันสักนิด”
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“ผมจะพยายามท�ำให ้เกินค่ามาตรฐาน”
“โนว นวิน นายไม่เข ้าใจ” เธอส่ายนิ้วชี้ดกิ ๆ มองเขาด้วยสายตา
เวทนา “เด็กสาวในวัยเดียวกับนายอาจจะโอเค แต่ฉนั ไม่ ถา้ นายคิด
ของปลอบใจอย่างอืน่ ไม่ออก เราจะไม่พดู เรื่องนี้กนั อีก ตกลงไหม”
เขานิ่งเงียบ เป็ นการพยศกลายๆ
พิมพิกาตงิดว่าเรื่องนี้มแี นวโน้มจะยุ่งยาก เพราะแต่ไหนแต่ไร
นวินไม่เคยดื้อแพ่งกับเธอมาก่อน ว่ากันตามจริงเขาก็ไม่เคยดื้อกับใคร
นั่นละ ท�ำเอาจินตนาการไม่ถูกเลยว่าเขาฝังความคิดพิเรนทร์พวกนัน้
ไว้ลกึ แค่ไหน
“ฟังให้ดนี ะนายวิน ฉันไม่มที างมองนายเป็ นอย่างอื่นได้หรอก
อย่าสร้างปัญหา ช่วงนี้ฉนั มีเรื่องหนักใจพอแล ้ว”
“ผมรูค้ รับ แต่ถ ้าผมไม่บอก พีพ่ มิ คงไม่มที างเริ่มคิด”
“ถึงนายบอก ฉันก็ไม่มที างคิด”
“เพราะพีก่ อ้ งเหรอครับ”
คนฟังมุมปากกระตุก “ไอ้กอ้ งมาเกี่ยวอะไรด้วย”
“ไม่อย่างนัน้ ท�ำไมต้องปิ ดกัน้ ตัวเองด้วยล่ะครับ” สายตาซือ่ ตรง
ของเขาคล ้ายจะถามต่อว่า ‘เพราะเข็ดกับความรักครัง้ ก่อนหรือครับ’
หญิงสาวนึกฉุนขึ้นมาครามครัน เอ็ดว่า “ถา้ ขาฉันไม่ได้เจ็บอยู่
คงเตะก้านคอนายไปแล ้ว”
“แสดงว่าผมโชคดี”
“อย่าผยองใหม้ าก มือฉันยังว่าง” เธอยกมือขึ้นขู่ แต่ไม่คิดจะ
ลงไม ้ลงมือจริงๆ เพราะถึงจะขึ้นชื่อว่าสายโหด แต่กน็ ึกเอ็นดูหนุ่มน้อย
ตรงหน้าเสมอมา จะว่าสงสารก็ย่อมได้ เลยไม่อยากจะท�ำร้ายจิตใจ
อย่างเหี้ยมโหดเกินไปนัก
“ฉันพูดตรงๆ เพราะหวังดีหรอกนะ นายแค่กำ� ลังสับสนเท่านัน้ ละ”
ว่าพลางโบกมือตัดร�ำคาญ “ขี้เกียจคุยเรือ่ งนี้แล ้ว อย่าเริม่ ขึ้นมาอีกเชียว”
42 ฝันหวาน ขอนานหน่อยได้ ไหม

นวินไม่ได้รบั ปาก แต่ก็ไม่ต่อล ้อต่อเถียง ราวกับพอใจในความ
คืบหน้าของวันนี้แล ้ว
“ไปเถอะครับ ผมจะไปส่งทีบ่ ้าน” เขายิ้มกว ้าง พลางกระชับมือ
ทีเ่ กาะกุมแขนของตนเองแน่นเข ้า กลับมาเป็ นเด็กชายข ้างบ ้านในความ
คุน้ เคยของเธออีกครัง้
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