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#Re2Love •1
[ทาถู ปวดเมือ่ ยวิงเวียนก็ทาถู น�ำ้ มันห้าเซียนชัน้ ครูใช้ทาถูแก้โรคสารพัด...]
เสียงเพลงท�ำนองฟังสนุกที่เปิดวนซ�้ำไปซ�้ำมาหลายรอบท�ำให้ปลายนิ้ว
เรียวของร่างสูงโปร่งรัวใส่คีย์บอร์ดขยับเป็นจังหวะไปตามเสียงเพลงด้วย
ไหล่ทั้งสองข้างขยับขึ้นลงตามอารมณ์เจ้าของความคิดลื่นไหลที่ก�ำลังถูก
ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษรเนือ้ ความสละสลวยซึง่ ปรากฏอยูบ่ นหน้าจอโน้ตบุก๊
โดยมีเจ้าของนามปากกาชื่อ 'ลีลาวดี' นั่งพิจารณาอย่างพอใจ
'พุฒิ' เจ้าของนามปากกานวนิยายชวนฝันนั้นละมือจากคีย์บอร์ดมา
จับคางตัวเอง สายตาจดจ้องอยู่กับบทอัศจรรย์ของนวนิยายอีโรติกที่ตัวเอง
แต่งขึน้ มา ดวงตาคูก่ ลมโตกวาดสายตาอ่านต้นฉบับตรงหน้าเพือ่ หาค�ำผิดแล้ว
จึงกดเซฟ ขณะที่ไหล่ทั้งสองข้างยังขยับตามจังหวะเพลงที่เปิดวนซ�้ำไปซ�้ำมา
ราวกับเล่นสนุกเป็นเด็กๆ
"ทาถู ทาถู..."
คราวนีพ้ ฒ
ุ เิ ปล่งเสียงร้องออกมาพร้อมกับโยกศีรษะไปด้วย ท�ำไปท�ำมา
ก็นึกข�ำตัวเองที่อายุจนปูนนี้แต่ยังมีกิริยาแบบเด็กๆ ปกติแล้วชายหนุ่มไม่ใช่
คนที่ฟังเพลงสักเท่าไหร่ เรียกได้ว่าเพลงฮิตๆ ดังๆ ของยุคสมัยนี้นั้นเขา
ตามไม่ทันหรอก แต่ช่วงห้าปีให้หลังมานี่แหละ เขากลับเปลี่ยนเป็นคนละคน
นั่นเพราะมีชีวิตน้อยๆ ที่ต้องดูแล
พุฒอิ มยิม้ ให้กบั ภาพเด็กน้อยแก้มแดงในกรอบรูปทีต่ งั้ อยูบ่ นโต๊ะท�ำงาน
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ใบหน้าเล็กๆ นั่นถอดแบบเขามาเต็มๆ ไม่ว่าจะเป็นคิ้ว คาง จมูก ริมฝีปาก
ยกเว้นก็แต่ดวงตาที่ได้มาจากมารดาอยู่อย่างเดียว นั่นเลยเป็นสิ่งเดียวที่
ภรรยาเขาคุยโม้ได้วา่ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเรามีความคล้ายคลึงกับเธอ
อยู่บ้าง
"อ๊ะ"
มัวแต่หลงรูปลูกชายตัวเองจนเผลอวางนิ้วบนแป้นพิมพ์กดตัวอักษร
ค้างเสียยาวเป็นพืด ร่างสูงโปร่งส่ายหัวให้กับอาการหลงลูกที่นับวันจะรุนแรง
มากขึ้นจนอ่อนใจ
"ทาถู ทาถู..."
เนื้อเพลงท่อนเดิมกลับมาอีกครั้ง ไม่ว่าจะกี่รอบต่อกี่รอบเขาก็จ�ำมัน
ได้อย่างขึ้นใจ เอาจริงๆ เขาไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าเพลงนี้มันมีที่มาอย่างไร แต่บังเอิญ
ว่ามารดาเขาเคยร้องเพลงนี้กล่อมลูกชายเขาจนหลับปุ๋ย นับตั้งแต่นั้นมา
'พิกเล็ต' ลูกชายตัวน้อยของเขาในวันวานซึ่งบัดนี้พุงยื่นออกมาตามความรัก
ความเอาใจใส่ของทุกคนในบ้านก็ติดเพลงนี้ไปโดยปริยาย หากคืนไหนไม่ได้
ร้องกล่อมก่อนนอนเป็นต้องโยเยจนเขาปวดหัว และไม่ตอ้ งเดาว่าพ่ออย่างเขา
จะหลงเจ้าหมูนั่นขนาดไหน
เฮ้ อ ไม่ อ ยากจะเชื่ อ ว่ า เขาจะกลายเป็ น คนแก่ ห ลงเด็ ก ตอนอายุ
สามสิบเก้าย่างสี่สิบ
พุฒิถอดแว่นสายตายาวแล้วคลึงขมับไปมาเป็นการผ่อนคลาย เพราะ
การจ้องหน้าจอท�ำงานนานๆ ท�ำให้เขาตาพร่ามัว อายุมากขึ้นอะไรๆ มันก็
ร่วงโรยไปตามวัย คิดแล้วก็นึกข�ำว่าตอนที่พิกเล็ตเรียนจบ ไม่รู้ว่าเขาจะ
มีแรงไปงานรับปริญญาลูกชายรึเปล่า ไม่อยากนึกถึงสภาพตัวเองที่ถือไม้เท้า
ยักแย่ยักยันไปงานให้ลูกชายได้อาย
มีลูกตอนแก่นี่มันล�ำบากใจจริงวุ้ย
คิดดูสิ เวลานี้เพื่อนวัยเดียวกันลูกโตจนเข้ามหาวิทยาลัยกันบ้างแล้ว
และบางคนก็มีหลานอุ้มกันไปแล้ว ขณะที่เขาเพิ่งจะเสียซิงครั้งแรกตอนอายุ
สามสิบห้ากับรุ่นน้อง ใครมันจะไปคิดว่าตัวเองน�้ำยาดี นึกว่าชาตินี้คงไม่มี
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บุญวาสนามีลูกเป็นของตัวเอง ได้แต่แย่งหลานฝาแฝดลูกของน้องสาวมา
อุ้มเล่น แต่สุดท้ายบุญก็หล่นทับเมื่อเขาท�ำรุ่นน้องสาวคนนั้นท้อง
จะว่าโชคชะตาเล่นตลกก็เป็นได้ เพราะครั้งแรกที่รู้จากปากภรรยา
คืนหนึ่งว่าเธอท้องเขาก็มึนไปเหมือนกัน นึกถึงค�ำพูดของเพื่อนๆ ที่แซวว่า
ชาตินเี้ ขาคงครองตัวเป็นโสดจนตาย พุฒกิ ค็ ดิ ว่าตัวเองคงรักชีวติ โสดไปซะแล้ว
ถ้าไม่ใช่วา่ งานเลีย้ งรุน่ นัน่ เขาจะฟาดแอลกอฮอล์จนเมาหัวราน�ำ้ แล้วตืน่ ขึน้ มา
บนเตียงกับรุ่นน้อง
'ดาหวัน' เป็นรุ่นน้องคณะที่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาตั้งแต่สมัยเรียน
นิสยั ของเธอน่ารักเรียบร้อยจนครองตัวเป็นโสดมาติดๆ กับเขานีแ่ หละ สงสัยว่า
พระพรหมท่านจะเวทนาคนโสดถึงท�ำผีผลักให้รักกันชั่วข้ามคืนเร็วยิ่งกว่าสี่จี
ซะอีก นีแ่ ฟนนักอ่านจะรูบ้ า้ งมัย้ เนีย่ ว่าเจ้าของนามปากกาลีลาวดีซงึ่ โด่งดังจาก
การเขียนนิยายที่ชูโรงด้วยบทอัศจรรย์สุดละมุนจนเป็นที่โด่งดังจะเพิ่งเคย
เสียซิงครั้งแรกตอนอายุสามสิบห้าปี
นัน่ ล่ะถึงท�ำให้ชวี ติ ชายโสดซึง่ ใช้ชวี ติ หลังเรียนจบเป็นพนักงานออฟฟิศ
ในต� ำ แหน่ ง กองบรรณาธิ ก ารนิ ต ยสารท่ อ งเที่ ย วในตอนนั้ น กลายเป็น คน
มีครอบครัว แต่ชีวิตครอบครัวอันสมบูรณ์ซึ่งพุฒิใฝ่ฝันมีอันต้องพังทลายลง
เมือ่ ภรรยาสาวมาด่วนจากไปเพราะอุบตั เิ หตุทางรถยนต์ ทิง้ ให้เขาเป็นพ่อม่าย
กับลูกชายก�ำพร้าแม่ตั้งแต่สองขวบ หลังจากภรรยาเสียชีวิตเขาก็ตัดสินใจ
ลาออกจากงานมาท�ำงานเขียนอย่างเต็มตัวเพือ่ จะได้มเี วลาดูแลลูกชายคนเดียว
อย่างใกล้ชิด
คิดมาถึงตรงนี้เขาก็ยื่นปลายนิ้วไปลูบไล้ภาพภรรยาในกรอบรูปซึ่ง
อยู่ในอิริยาบถยืนยิ้มและในอ้อมแขนมีเจ้าลูกชายตัวจ�้ำม�่ำ รอยยิ้มอ่อนหวาน
ของเธอยังงดงามเสมอแม้ว่าบัดนี้จะเหลือเพียงแต่ภาพถ่าย เขายิ้มอ่อนๆ
ในใจระลึกถึงวันวาน พุฒิมองรูปนั้นอยู่นานก่อนละสายตากลับมายังต้นฉบับ
ที่ยังค้างอยู่ก่อนจะลงมือท�ำต่อ
"เสร็จสักที"
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พุฒิขยับปลายนิ้วกดเซฟงานแล้วนอนแผ่หลาไปกับโต๊ะท�ำงาน
...ครืด...
"หือ? อะไรมันสั่นๆ หว่า"
...ครืด...
[ทาถู ทาถู...]
คนทีก่ ำ� ลังขยับหาทีน่ อนเพือ่ คลายเมือ่ ยถึงกับสะดุง้ โหยง ก็วา่ อยูว่ า่ อะไร
มันสั่นๆ ชายหนุ่มนึกข�ำตัวเองที่ตั้งเสียงเรียกเข้าเป็นเพลงเดียวกับเพลงโปรด
ที่ใช้กล่อมให้ลูกน้อยนอน
"ครับ"
[คุณพ่อน้องพิกเล็ตใช่มั้ยคะ? ดิฉันครูประจ�ำชั้นของน้องพิกเล็ตนะคะ]
"ครับ"
เขาขยับตัวตรงแล้วมุน่ หัวคิว้ ด้วยความแปลกใจ สัญชาตญาณคนเป็นพ่อ
ก�ำลังบอกว่าการที่ครูประจ�ำชั้นของลูกชายโทรหาต้องมีเรื่องไม่ปกติเกิดขึ้น
แน่นอน
[น้องพิกเล็ตปีนเครื่องเล่นแล้วตกลงมาค่ะ]
ฉิบหาย!
พุฒิตาเหลือกทันทีหลังจากรับทราบว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนสร้าง
วีรกรรมชวนเพื่อนแอบไปปีนเครื่องเล่นในจังหวะที่ครูพี่เลี้ยงเผลอจนพากัน
ตกลงมาหัวปูดเป็นลูกมะนาว พอวางสายเขาก็รีบถลาลงมาจากบ้านชั้นสอง
"เชี่ย"
พุฒิเบรกเอี๊ยดเกือบหัวทิ่มเพื่อหลบกระแป๋งที่ตั้งรองน�้ำฝนซึ่งหยด
ทะลุหลังคาลงมาแถวๆ ตีนบันได
"ตาเถรยายชี!"
ชายหนุ่มอุทานออกมาตามความเคยชิน
"เสียงอะไรกันล่ะนั่น"
"ผมเกือบเตะกระแป๋งรองน�้ำของคุณนายน่ะสิครับ"
"ตายแล้ว"

Page Return to Love Y18+.indd 8

16/11/2561 BE 09:58

Karnsaii 9

ร่างสมส่วนของ 'คุณพรรณี' มารดาวัยหกสิบห้าเดินจ�้ำพรวดๆ มา
ท่าทางกระฉับกระเฉงไม่สมวัย ใบหน้าเหี่ยวย่นตามวัยเลิกคิ้วสูงยิ่งท�ำให้เห็น
ตีนกาและรอยเหี่ยวย่นได้ชัดเจน แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะ ความงามในวัย
หกสิบกว่านี่ต้องยอมคุณนายเธอจริงๆ
"กระแป๋งแม่แตกมั้ยล่ะนั่น"
พุฒิถอนหายใจเซ็งๆ
"คุณนายน่าจะห่วงที่ผมจะลื่นหัวแตกมากกว่านะครับ"
"แกมันหัวแข็งน่าตาพุฒิ"
"คุณนายครับ แข็งขนาดไหนล้มหัวฟาดไปพิกเล็ตก็เป็นก�ำพร้าได้ครับแม่"
"ย่ะ"
คุณพรรณีเธอเดินมาเลื่อนกระแป๋งนั่นไปไว้ชิดผนังให้
"แล้วนี่เป็นอะไร ท�ำไมถึงเหมือนรีบร้อนจะไปไหน"
"หลานแม่ก่อเรื่องแล้วน่ะสิครับ"
"ตาหมูของแม่ไปท�ำอะไรใครอย่างนั้นหรือ"
ชายหนุ่มกลอกตาไปมาเมื่อได้ยินสรรพนามที่มารดาเรียกเจ้าลูกชาย
ของเขาอย่างเอ็นดูว่า 'ตาหมู' ก็เพราะเอ็นดูกันขนาดนี้น่ะสิ เจ้าพิกเล็ตถึงได้
ดื้อขึ้นทุกวัน
"ตาหมูของแม่แอบไปปีนเครื่องเล่นจนตกลงมา"
"คุณพระ"
"พระก็ไม่ช่วยเด็กดื้อแล้วล่ะครับแม่"
เขาขยับไปคว้ากุญแจรถทีแ่ ขวนอยูต่ รงผนังห้องรับแขกแล้วรีบซอยเท้า
ไปยังโตโยต้า โคโรล่ารุ่นก่อนปีสองพัน สมบัติสุดรักสุดหวงของคุณพรรณี
ตั้งแต่สมัยเธอยังสาว
"ตายแล้วตาพุฒิ แล้วหลานแม่เป็นยังไงบ้างล่ะนี่ ใจคอแม่ไม่ดีเลย"
"เห็นครูเคทแกบอกว่าหัวโนกับเข่าถลอกนิดหน่อยครับแม่"
"โธ่ ตาหมูของย่า ไม่น่าซนจนได้เรื่องเลย"
นั่นสิ เด็กสี่ขวบอะไรดื้อตาใสขนาดนี้!
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เขาส่ายหัวไปมาก่อนจะรีบมุดเข้าไปในรถ สตาร์ตเครื่องแล้วบังคับ
พวงมาลัยพาคุณปู่โตโยต้าลงสู่ท้องถนน ขณะที่ในใจคิดว้าวุ่นไปทั่ว นึกถึง
เจ้าลูกชายทีเ่ ดีย๋ วนีช้ กั จะดือ้ ขึน้ ทุกวัน ทัง้ ยังห่วงกังวลอยากรีบไปให้เห็นกับตา
ว่าลูกชายไม่ได้รบั บาดเจ็บร้ายแรงอะไร เพราะแค่ได้ยนิ ว่าลูกตกจากเครือ่ งเล่น
หัวใจของคนเป็นพ่อก็แทบจะร่วงหล่นไปตาม
เจ้าพิกเล็ตเอ๊ย!
"ท�ำไมรถติดจังวะ"
พุฒิพึมพ�ำ ตาก็เหลือบมองนาฬิกาที่เวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงแล้วแต่
เขายังข้ามไม่พ้นไฟแดงแยกหน้านี้สักที ชายหนุ่มถอนใจก่อนจะตัดสินใจ
หั ก พวงมาลั ย ไปทางลั ด ร่ า งสู ง โปร่ ง ยิ้ ม ออกมาเล็ ก น้ อ ยเพราะซอยลั ด นี้
แทบจะไม่มรี ถสัญจรเลย ซ�ำ้ ถนนบริเวณนีย้ งั เพิง่ ท�ำเสร็จและตัดผ่านสนามกีฬา
ของเขตจึงไม่ค่อยมีใครรู้ว่ามีทางลัดนี้ด้วย
พุฒมิ องทางข้างหน้าสลับกับมองโทรศัพท์มอื ถือ ใจเป็นกังวลด้วยกลัวว่า
ครูประจ�ำชัน้ ลูกจะโทรมาอีกแล้วไม่ได้ยนิ เพราะนีม่ วั แต่ตดิ ไฟแดงเกือบชัว่ โมง
ทั้งที่ป่านนี้ควรจะถึงโรงเรียนแล้ว
"เฮ้ย"
อารามมัวแต่มองโทรศัพท์ท�ำให้เผลอหมุนพวงมาลัยตามจนล้อรถ
เบี่ยงไปชิดขอบถนนข้างทาง
เอี๊ยด!
"ตายห่า"
พุฒิอ้าปากค้างท�ำอะไรไม่ถูก เมื่อโตโยต้า โคโรล่ารุ่นเก๋าหน้าจูบตูดกับ
ฟี โ น่ สี น�้ ำตาลอ่ อ นที่ จ อดไว้ ข ้ า งถนน เขากุ ม ขมั บ รี บ ลงจากรถไปดู ส ภาพ
ความเสียหาย ภาพตรงหน้าท�ำให้ชายหนุ่มโล่งอกเพราะไม่มีรอยแตกหักหรือ
บุบสลายของรถจักรยานยนต์คู่กรณี แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะ มันก็มีรอยขีดข่วน
เล็กๆ น้อยๆ ที่คงท�ำให้เจ้าของรถไม่พอใจเป็นแน่
เขาหันรีหนั ขวางหาเจ้าทุกข์แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่พบใคร ในใจยิง่ ร้อนรน
เพราะธุระที่จะไป สุดท้ายเลยวิ่งไปหยิบกระดาษปากกามาเขียนอธิบายว่า
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ตัวเองขับรถเฉี่ยวรถคันดังกล่าว พร้อมกับแนบชื่อและเบอร์โทรตัวเองลงไป
ขณะที่ก�ำลังเอาเทปใสแปะแผ่นกระดาษกับตัวรถเสียงทุ้มห้าวก็ดังมาแต่ไกล
"คุณจะท�ำอะไรรถผม"
พุฒิสะดุ้งโหยง ยืนอ�้ำๆ อึ้งๆ ตกใจท�ำอะไรไม่ถูก
"เอ่อ..."
"มีอะไรกับรถผมเหรอครับ"
เจ้าของฟีโน่สีน�้ำตาลอ่อนอยู่ในชุดกีฬา เนื้อตัวชื้นเหงื่อ เส้นผมสีเทา
แนบไปกับศีร ษะ ดวงตาดูมีประกายระยิ บระยั บ เครื่ องหน้ า ดู ดี ท่ า ทาง
สะอาดสะอ้ า นเหมื อ นนายแบบ คนตรงหน้ า เลิ ก คิ้ ว เป็ น เชิ ง ถามเมื่ อ เขา
ไม่ตอบค�ำถามสักที
"คือผมขับรถเฉี่ยวรถคุณ"
ดวงตาพราวระยับของเจ้าของรถเข้มขึ้นจนพุฒิต้องรีบอธิบาย
"ผมยินดีรับผิดชอบทุกอย่างนะครับ แต่พอดียืนคอยแล้วไม่เห็นใครเลย
จะเขียนโน้ตบอกไว้ คือผมไม่ได้ตั้งใจจะหนีนะ"
ชายหนุ่มตรงหน้ากดยิ้มมุมปาก
"คุณชื่ออะไร"
"ผมเหรอ?" พุฒิชี้นิ้วเข้าหาตัวเอง "ชื่อพุฒิ ผมชื่อพุฒิ"
"ผมชื่อกาย เรียนอยู่มหา'ลัยแถวนี้ครับ"
"เรียนอยู่?"
"ครับ แล้วคุณเรียนหรือท�ำงานอยู่แถวนี้เหรอ?"
หา?
กายแนะน�ำตัวแล้วถามเขากลับ แต่ค�ำถามนั้นท�ำให้พุฒิยิ้มข�ำ นานๆ
จะมีคนทักว่ายังเรียนอยู่ทั้งที่ใช้ชีวิตวัยกลางคนแล้ว
"ผมสามสิบเก้าแล้วครับ"
"พูดจริง?" กายตาโตท�ำหน้าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง "หน้าคุณเด็ก"
เขายิ้มกว้างขึ้นมาทันที
"ไม่อยากเชื่อว่าคุณจะสี่สิบอยู่แล้ว"
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"เชื่อเถอะ"
พุฒิพูดข�ำๆ ก่อนจะเหลือบมองไปยังรอยขูดขีดบนรถมอเตอร์ไซค์
"ว่าแต่..."
"อ๋อ" เด็กหนุม่ ตรงหน้าชะโงกไปดูรถแล้วโบกมือไปมา "ไม่เป็นไร รอยเท่า
แมวข่วน"
"แต่ว่า..."
"ถ้ารู้สึกผิดก็เลี้ยงข้าวผมสักมื้อก็พอ"
"หา?"
"เลี้ยงข้าว"
กายพูดทวนอีกครั้งแล้วขยิบตาให้เขาหนึ่งที ท่าทางแบบนั้นท�ำเอาพุฒิ
รูส้ กึ เก้อเขิน ให้ตายเถอะ ไอ้คนตรงหน้านีม่ นั ท่าทางแพรวพราวไม่ใช่เล่นนะเนีย่
บุคลิกขีเ้ ล่นบวกกับดวงตาพราวระยับนัน่ เสริมให้คนตรงหน้าดูดอี ย่างบอกไม่ถกู
"ว่าไงครับ"
"ว่าไงคือ?"
กายบุ้ยปากไปที่รอยขีดข่วนนั่น
"ตกลง"
เด็กหนุ่มเดาะลิ้นแล้วยื่นมือมาคว้ากระดาษในมือพุฒิ
"งั้นกระดาษใบนี้ผมขอนะพี่พุฒิ"
พี่พุฒิงั้นเหรอ?
"เอ่อ?..."
"ก็พี่อายุห่างจากผมเป็นรอบ"
พุฒิย่นจมูกเมื่อถูกแซวเรื่องอายุ เด็กหนุ่มกดยิ้มมุมปากก่อนจะยื่นมือ
มาตรงหน้าเขา
"อะไร"
"ยินดีที่ได้รู้จักครับ"
รู้จักกันเพราะเขาขับรถเฉี่ยวนี่มันน่ายินดีตรงไหนวะ พุฒิเกาศีรษะ
อย่างงงๆ แต่ก็ยื่นมือไปสัมผัสกับมือคนตรงหน้า ฝ่ามือใหญ่กุมมือเขาไว้แล้ว
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บีบเบาๆ ก่อนจะปล่อยในที่สุด
"ยินดีที่ได้รู้จักครับพี่พุฒิ"
เด็กหนุ่มยิ้มกว้าง ดวงตาพราวระยับดูหล่อเหลาน่ามอง
"อื้ม"
★ ☆★ ☆★ ☆

"พิกเล็ต"
ชายหนุม่ เรียกชือ่ เจ้าตัวแสบเสียงเข้ม ร่างน้อยๆ แก้มกลมดวงตาใสแจ๋ว
ที่ ยื น หลบอยู ่ ห ลั ง ครู ป ระจ� ำ ชั้ น ท� ำ ตั ว แอบๆ แหงนหน้ า มองเขาพร้ อ มกั บ
ท�ำตาปริบๆ ขนตาที่ยาวอยู่แล้วเลยกระพือเล็กน้อย ริมฝีปากน้อยๆ ท�ำยู่ย่น
แก้มขาวกลมมีเลือดฝาดน่าเอ็นดูมากถ้าอยู่ในสถานการณ์ปกติ แต่ไม่ใช่
ตอนนีท้ เี่ จ้าเทวดาตัวน้อยๆ ของเขาอยูใ่ นสภาพทีเ่ สือ้ ผ้าชุดนักเรียนเปรอะเปือ้ น
คราบดิน หน้าผากโหนกนูนเพราะมีผา้ ห่อน�ำ้ แข็งพันประคบ หัวเข่าทัง้ สองข้าง
มีรอยถลอกซึ่งถูกป้ายยาแดงเรียบร้อยแล้ว
"พิกเล็ตครับ"
ศีรษะทุยสวยค่อยๆ โผล่ออกแล้วผลุบกลับไปทีห่ ลังครูประจ�ำชัน้ เช่นเดิม
พุฒยิ นื รอท่าอย่างใจเย็น ทัง้ ทีไ่ ม่ชอบใจการกระท�ำของลูกชายนัก แต่ถงึ อย่างนัน้
เขาก็ไม่อยากแสดงกิริยาที่ไม่ดีให้ลูกได้เห็น
"พิกเล็ตครับ ออกมาคุยกับคุณพ่อเร็วลูก"
'ครูเคท' ครูประจ�ำชั้นวัยสาวคว้าบ่าเล็กให้หันมาเผชิญหน้ากับเขา
"พิกเล็ต"
"พ่อจ๋า"
ริมฝีปากน้อยทีเ่ ม้มแน่นอยูน่ านเปล่งเสียงออกมาเบาๆ พร้อมกับเบะปาก
หน้าแหยได้ใจจนเขานึกขันให้
"ไหน พิกเล็ตเจ็บตรงไหนบอกพ่อจ๋าสิลูก"
"หนูขอโทษ"
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พุฒิถอนหายใจแรงๆ ท่าทางของเขาท�ำให้ลูกชายตัวน้อยหน้าเสีย
เจ้าหมูพิกเล็ตเลยเดินหนีบๆ มากอดคอเขาที่นั่งยองๆ อ้าแขนรออยู่
"พ่อจ๋า หนูขอโทษ"
"เห็นมั้ยครับว่าเพราะความซนของหนูถึงท�ำให้หนูเจ็บตัวแบบนี้"
"ก็ไตตัน้ บอกว่าเบือ่ " เจ้าหมูนอ้ ยอ้าปากแก้ตวั อย่างว่องไว "หนูเลยพาไป
เล่นเครื่องเล่นเอง"
พุฒิจูบกระหม่อมบางที่ชื้นเหงื่อแล้วลูบแผ่นหลังน้อยๆ
"หนูเจ็บตรงไหนบอกพ่อจ๋าสิครับ"
"ตรงนี้ฮะ" เจ้าพิก เล็ต ชี้ที่ศีรษะที่โหนกนู น เพราะผ้ า ประคบน�้ ำ แข็ ง
"หนูเจ็บ"
"ไหนๆ มาพ่อจ๋าเป่าให้น้าคนดี เพี้ยง หายนะลูก"
พุฒิเป่าส่วนนั้นให้อย่างอ่อนโยน ก่อนจะใช้โอกาสนั้นลอบส�ำรวจ
ร่างกายมอมแมมของลูกชาย เห็นข้อมือทีด่ จู ะบวมขึน้ นิดหน่อย เขาเลยลองใช้
ปลายนิ้วแตะเบาๆ
"ฮึก"
นั่นไง!
หมูน้อยเบะปากเตรียมเป่าปี่ พุฒิเลยรีบรวบเจ้าหมูมาไว้ในอ้อมกอด
พิกเล็ตซุกหน้าลงที่บ่าเขาแล้วเกี่ยวรอบคอเสียแน่น เขาประคองเจ้าหมู
ที่ ตั ว หนั ก ขึ้นทุก วันแล้วอุ้ม ขึ้นแนบกับตัวก่อนจะพาเดิ นออกมา พุ ฒิ เ ห็ น
เด็กน้อยเพือ่ นซีเ้ จ้าพิกเล็ตนัง่ หน้าเศร้าอยูห่ น้าห้อง ดูสิ ขาถลอกปอกเปิกไปหมด
ไม่ต่างกันเลย ชายหนุ่มเลยตัดสินใจเดินอุ้มเจ้าหมูไปหยุดยืนอยู่ตรงหน้า
"ไตตั้นครับ เป็นยังไงบ้างลูก"
"เจ็บนิดหน่อยครับ"
พิกเล็ตกอดเขาแน่นขึน้ เจ้าตัวท�ำหน้ายูเ่ มือ่ พุฒทิ ำ� เสียงอ่อนเสียงหวาน
กับคนอื่น
"เจ็บมากมั้ยลูก?"
"เจ็บครับอาพุฒิ"
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"นั่นแหละคราวหลังอย่าชวนกันไปไกลๆ จากสายตาคุณครูอีกนะลูก"
"ครับ"
เด็กน้อยรับค�ำ พุฒิเลยหันมาทางลูกชายตัวเอง "แล้วเราล่ะ"
"หนูจะไม่ดื้อ"
พ่อจะเชื่อหนูได้มั้ยเนี่ยลูก!
★ ☆★ ☆★ ☆

"หนูชอบ"
พิกเล็ตยิม้ เผล่เลียไอศกรีมโคนเคเอฟซีทเี่ จ้าตัวร�ำ่ ร้องอยากจะกินตัง้ แต่
พุฒิพาเข้ามาในห้าง ชายหนุ่มยิ้มกว้าง ยื่นทิชชูไปเช็ดขอบปากจิ้มลิ้มที่
เลอะไปด้วยคราบไอศกรีมอย่างเอ็นดู เจ้าหมูน้อยยิ้มกว้างรอท่าและเงยหน้า
ให้เช็ดอย่างไม่อิดออด ลืมอาการบาดเจ็บที่หน้าผากกับหัวเข่าไปเลย
เวลาบ่ายแก่ๆ หลังจากรับลูกชายตัวป่วนจากโรงเรียนอนุบาลเอกชน
แล้วก็พามาเดินห้าง เพราะเคยให้สัญญาว่าวันนี้จะพามาซื้อนิทานเล่มใหม่
ไว้อ่านก่อนนอน พิกเล็ตยิ้มร่าตั้งแต่ได้ไอศกรีมของโปรด เจ้าหมูดึงแขนเขา
พาเดินไปยังร้านหนังสือ
พุฒหิ วั เราะน้อยๆ เดินตามแรงจูงนัน้ อย่างไม่รบี ร้อน เพราะถึงจะเดินไว
ขนาดไหน เท้าเล็กๆ ตัวป้อมๆ นั่นก็ไปได้ไม่เร็วนักหรอก ก็ติดทั้งพุงทั้งขาที่สั้น
ถึงอยากจะไปไวอย่างใจนึกก็จนปัญญา พุฒินึกข�ำลูกชายตัวเอง สงสัย
ต้องไปบอกให้คนทีบ่ า้ นหยุดตามใจปากพิกเล็ตสักที ดูสิ เสือ้ นักเรียนสีขาวนัน่
แน่นจนเหมือนจะแยกขาดจากกันแล้ว
เฮ้อ! เจ้าลูกหมูของพ่อจ๋าเอ๊ย!
"พ่อจ๋า"
"ครับ"
พุฒิน่ังยองๆ ก้มหน้าไปตามฝ่ามือน้อยๆ ที่กวักเรียก มืออ้วนป้อมนั่น
ชี้ไปยังนิทานเล่มหนึ่งซึ่งมีหน้าปกเป็นรูประเบียงปราสาทสวยงาม ตรงกลาง

Page Return to Love Y18+.indd 15

16/11/2561 BE 09:58

16 Return to Love

มีภาพเจ้าชายหนุ่มก�ำลังเต้นร�ำกับหญิงสาวในชุดราตรีสีฟ้า
"พ่อจ๋าหนูอยากได้เล่มนี้"
"หือ?"
"ซินเดอเรลล่าเหรอลูก?"
"สวยอ่า"
พุฒิท�ำหน้าปูเลี่ยนๆ เมื่อพิกเล็ตดูจะชื่นชอบชุดราตรีสีฟ้านั่นถึงขนาด
จ้องตาไม่กะพริบ เขาเกาหัวอย่างไม่รู้จะท�ำยังไง จังหวะนั้นเหลือบตาไปเห็น
นิทานอีสปที่หน้าปกมีรูปสัตว์น่ารักอย่างกระต่ายกับเต่า พุฒิเลยเบี่ยงเบน
ความสนใจชี้ชวนให้ลูกชายดู
"ดูสิพิกเล็ต อันนี้มีคุณกระต่ายกับคุณเต่าด้วย"
"โห" เจ้าลูกหมูทำ� ตาโตเอือ้ มมือไปลูบหน้าปกอย่างชอบใจ "คุณกระต่าย
ฟันยื่นออกมาด้วยแหละพ่อจ๋า"
"ใช่ ค รั บ แบบนี้ ไ ง" พุ ฒิ ท� ำ ฟั น ยื่ น จนพิ ก เล็ ต ตบมื อ หั ว เราะชอบใจ
"งั้นเอาเล่มนี้เนอะ"
พิกเล็ตพยักหน้าจนผมกระจาย แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่วายหันกลับไป
มองซินเดอเรลล่าตาละห้อย
"อันนี้ก็สวยนะพ่อจ๋า"
"หนูชอบเหรอลูก?"
พุฒิลูบศีรษะลูกอย่างเอ็นดู
"หนูชอบ"
ชายหนุ ่ ม ถอนหายใจเบาๆ ก็ พ อจะรู ้ ว ่ า ลู ก ชอบไปตามประสาเด็ ก
แต่คนเป็นพ่อมันก็อดตงิดๆ ในใจไม่ได้ พุฒิอยากให้ลูกชื่นชอบอะไรก็ตาม
ที่เด็กผู้ชายทั่วไปชอบ แต่ก็นั่นแหละหากเป็นความชื่นชอบของลูกเขาก็พร้อม
จะยอมรับ ไม่ว่าลูกจะเป็นอะไรเขาก็รับได้หมดนั่นแหละ พุฒิส่ายหัวข�ำๆ กับ
ความคิดที่ห่างไกลขนาดนั้น เอาเถอะ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด
"แล้วกระต่ายกับเต่าล่ะครับ"
"อันนั้นหนูก็ชอบ"
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พุ ฒิ อ มยิ้ ม มองใบหน้ า ขาวครุ ่ น คิ ด ขนตากระพื อ ไปมาเหมื อ นลั ง เล
ริมฝีปากน้อยๆ ขบเม้มครุน่ คิดราวกับผูใ้ หญ่ ท่าทางแบบนัน้ ท�ำเอาพุฒลิ อบข�ำ
โธ่เอ๊ยลูก!
"พ่อจ๋า"
พิกเล็ตเงยหน้าขึน้ มอง ดวงตากลมโตมีแววออดอ้อนคนมอง ให้ตายเถอะ
เจ้าหมูตัวนี้
"ครับ"
"หนูขอสองเล่มได้มั้ยฮะ"
"ได้ครับ"
"งื้อ หนูรักพ่อจ๋า"
พิกเล็ตดีใจกระโดดตัวลอย ก่อนจะพุ่งมากอดคอแล้วจูบแก้มเขารัวๆ
"แต่หนูต้องสัญญากับพ่อจ๋ามาก่อน"
พิกเล็ตเอียงคอมองอย่างสงสัย
"หนูต้องไม่ดื้อไม่ซน และห้ามแอบครูเคทไปเล่นเครื่องเล่นอีก"
พิกเล็ตพยักหน้ารัวๆ
"หนูสัญญาฮะ"
"ไหนเรามาท�ำสัญญาลูกผู้ชาย"
พุฒิยิ้มน้อยๆ ก่อนจะยกก�ำปั้นไปแตะกับก�ำปั้นน้อยๆ ของเจ้าลูกชาย
เบาๆ
"อู้ย เจ็บอ่า"
พิกเล็ตท�ำหน้าแหย เมื่อขยับมือแรงๆ แล้วสะเทือนถึงข้อมือที่บวมอยู่
"นัน่ แหละจ�ำไว้วา่ เพราะหนูดอื้ ถึงเจ็บตัวแบบนี้ คราวหลังอย่าท�ำแบบนี้
อีกนะครับ"
"หนูเชื่อพ่อจ๋า"
"ดีมากครับคนเก่ง"
พุฒิรวบร่างอ้วนป้อมขึ้นอุ้มพร้อมกับคว้าหนังสือนิทานสองเล่มติดมือ
ไปด้วย ระหว่างนั้นเขาเดินผ่านโซนหนังสือแนวปรัชญาก่อนจะถึงเคาน์เตอร์

Page Return to Love Y18+.indd 17

16/11/2561 BE 09:58

18 Return to Love

จ่ายเงินอีกไม่กี่ก้าว แต่ไม่รู้อะไรดลใจให้พุฒิเหลือบตามองหน้าปกหนังสือ
เล่มนั้น ชายหนุ่มแทบเดินสะดุดเมื่อเห็นชื่อหนังสือ 'อยากกลับไปคุยกับ
แฟนเก่า' ชายหนุ่มยืนจ้องหนังสือเล่มนั้นอยู่นานจนรู้สึกได้ถึงแรงรัดที่คอ
ซึ่งสะกิดให้เขาได้สติ
พุฒกิ ะพริบตาปริบๆ จ้องมองลูกชายในอ้อมแขนซึง่ กดจูบทีแ่ ก้มเขารัวๆ
"พ่อจ๋า"
"หนูว่าไงนะลูก"
"หนูรักพ่อจ๋า"
พุฒิอมยิ้มเมื่อมือน้อยๆ อวบอูมยกขึ้นป้องปากแล้วกระซิบข้างหูพุฒิ
แต่เสียงนัน้ ก็ดงั พอให้พนักงานทีอ่ ยูป่ ระจ�ำเคาน์เตอร์จา่ ยเงินได้ยนิ พนักงานสาว
จึงยิ้มกว้างอย่างเอ็นดู
"อุ๊ย น่ารักจังเลยค่ะคุณพ่อ ว่าแต่น้องชื่ออะไรคะ"
"หนูชื่อพิกเล็ตฮะ"
เจ้าหมูตอบเสียงใส สาวๆ เหล่านัน้ เลยจับแก้มกลมอย่างชอบอกชอบใจ
"โอ๊ย น่ารักจังเลยลูก"
"พี่ให้ลูกอมไปกินนะ"
พนักงานสาวยืน่ ฮอลล์ในลิน้ ชักสามเม็ดให้เจ้าหมูทตี่ าพราวระยับถูกใจ
เมื่อได้ของกิน
"ขอบคุณฮะ"
มือไม้อ่อนบวกกับตาหยีนั่นท�ำให้สาวๆ ต่างชมไม่ขาดปาก จนกระทั่ง
ใครคนหนึง่ ลงทุนซือ้ ช็อกโกแลตบาร์ตดิ ไม้ตดิ มือให้แลกกับขอถ่ายรูป พุฒเิ ห็นลูก
มีความสุขก็อมยิม้ ก่อนจะหันกลับไปมองทีโ่ ซนหนังสือทีเ่ ขาผ่านมาก่อนหน้านี้
อีกครัง้ แต่ครัง้ นีเ้ ขากลับมองไม่เห็นหนังสือเพราะมีแผ่นหลังสูงใหญ่ทดี่ สู ะดุดตา
ยืนบังอยู่
"โฬ..."
พุฒพิ มึ พ�ำนึกห้ามปากตัวเองไม่ให้หลุดชือ่ นัน้ ออกมา ก่อนจะหลับตาลง
แล้วลืมขึ้นอีกครั้ง ภาพนั้นก็หายไป

Page Return to Love Y18+.indd 18

16/11/2561 BE 09:58

Karnsaii 19

ตาฝาดอีกแล้ว!
ชายหนุ่มถอนหายใจก่อนจะจูงมือพิกเล็ตที่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ลูบๆ คล�ำๆ
ช็อกโกแลตนัน่ อยูน่ านสองนาน จนกระทัง่ ขึน้ มานัง่ ในรถแล้วก็ยงั ไม่เลิกชืน่ ชม
กับของกิน
"หนูจะเอาไปแบ่งไตตั้น"
"หือ?"
"หนูจะเอาไปแบ่งให้ไตตั้นฮะพ่อจ๋า" พุฒิหันมาฟังในสิ่งที่ลูกจะพูด
อย่างตั้งใจ "เพื่อขอโทษที่หนูท�ำให้ไตตั้นเจ็บตัวไปด้วย"
"ดีที่สุดเลยครับลูก"
พุฒิชะโงกไปจุ๊บเหม่งลูกชาย
ฟอด
ส่วนเจ้าพิกเล็ตก็เหนี่ยวคอเขาแล้วกดจูบที่แก้มเสียงดังฟอด ก่อนจะ
หัวเราะจนตาหยี
รอยยิม้ สว่างไสวของลูกท�ำให้ความรูส้ กึ หม่นๆ ในใจเขาหายวับไปกับตา
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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