Sweet and Strong อ่อนหวานและหาญกล้า
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Twinkle Twinkle

ผนังทาสีเปลือกลูกพีช ประตูรา้ นเป็นกระจก ห้อยกระดิง่ รูปกระต่ายน้อย
ป้ายหน้าร้านทาสีขาว เขียนชือ่ ร้านด้วยหมึกสีแดงสด ด้านในร้านตกแต่งอบอุน่
ละมุนตา ประดับประดาด้วยตุก๊ ตา เทียนหอม และสัตว์ตวั เล็กๆ ปัน้ จากเซรามิก
นี่คือร้าน Le Confort ร้านกาแฟเปิดใหม่ที่สาวน้อยทั้งมหาวิทยาลัย
อยากมาถ่ า ยรู ป เช็ ก อิ น การตกแต่ ง ด้ ว ยสิ่ ง ของน่ า รั ก ทุ ก มุ ม ร้ า นท� ำ ให้
อดคิดไม่ได้ว่าใครก็ตามที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆ แห่งนี้ ต้องเป็นผู้หญิง
ที่สวยน่ารักอย่างถึงที่สุดแน่นอน
แต่เจ้าของคาเฟ่ Le Confort น่ะไม่ใช่สาวน้อยหรอกนะ
เขาคนนั้นชื่อคุณเมธิน ชายหนุ่มวัยยี่สิบสี่ผู้เป็นทายาทคนสุดท้าย
ของตระกูลโรงแรมชื่อดัง
ถึ ง แม้ ว ่ า เรื่ อ งเพศจะผิ ด คาดไปสั ก หน่ อ ย แต่ เ รื่ อ งคุ ณ สมบั ติ น ่ ะ
ไม่ผิดหรอก
เพราะคุณเมธินคนนี้...
เรื่องดีกรีความน่ารักของเขาน่ะ ไม่มีทางแพ้ใครเลยล่ะ

7
Page Sweet and Strong.indd 7

26/11/2562 BE 14:56

ร เรือในมหาสมุท
"ดาว มาดูนี่สิ เร็วเข้า"
จ๋อมแจ๋มร้องเสียงดังขนาดนั้น ดาวก็ต้องหันไปอยู่แล้ว และพอเธอ
หันไปหา เพื่อนสนิทก็ยื่นหน้าจอโทรศัพท์มาให้ดู
"มีคนถ่ายรูปในร้านมา ดูเชฟสิ น่ารักเนอะ"
ดาวรับโทรศัพท์ในเคสสีแดงสลับขาวเครื่องนั้นมา ภาพที่ปรากฏอยู่
บนหน้าจอคือภาพชายหนุ่มในเสื้อเชิ้ตสีขาว คาดผ้ากันเปื้อนสีด�ำ ก�ำลัง
ยื่นแก้วโกโก้ปั่นให้กล้อง แคปชั่นเขียนบรรยายไว้ว่า
'ร้ า นกาแฟใหม่ น ่ า รั ก ที่ สุ ด ในย่ า นรอบๆ มหา'ลั ย ใครยั ง ไม่ เ คยไป
เชยแย่เลย พี่เจ้าของร้านน่ารักขนาดนี้เลยน้า'
ดาวนิง่ มองใบหน้าขาวๆ ทีย่ มิ้ จนตาหยีนนั้ อยูพ่ กั หนึง่ ก่อนจะยืน่ โทรศัพท์
คืนให้จ๋อมแจ๋ม
"แกนี่ล่ะก็ บ้าผู้ชายคนนี้จริงๆ เลยนะ"
ตัง้ แต่ขนึ้ ปีสองมา จ๋อมแจ๋มไปท�ำงานพิเศษทีร่ า้ นกาแฟใกล้ๆ มหาวิทยาลัย
ร้านแห่งนัน้ ชือ่ Le Confort เพิง่ มาเปิดเมือ่ ตอนต้นเทอมนีเ้ อง หลังเริม่ งานได้แค่
ไม่ กี่วันจ๋ อ มแจ๋ ม ก็ ก ลายเป็ นบ้ าไปเลย เธอเอาแต่ไ ล่กดไลค์ก ดแชร์ภ าพ
เจ้ า ของร้ า นหนุ ่ ม ที่ ใ ครๆ ต่ า งพากั น โพสต์ ล งในอิ น เตอร์ เ น็ ต นอกจากนี้
แม่เพือ่ นตัวดียงั เอาแต่พร�ำ่ พรรณนาความหล่อของพีธ่ นิ เจ้าของร้านให้ดาวฟัง
สามเวลาหลังอาหาร ฟัง ฟัง ฟังเสียจนดาวเบื่อไปหมดแล้ว
"ก็เชฟเขาแสนดีซะขนาดนี้ ทั้งหน้าตาดี ดูอบอุ่น น่ารัก แถมยังรวยอีก
มีคนโพสต์ในทวิตว่านามสกุลเขาเป็นนามสกุลเดียวกับเจ้าของโรงแรมใหญ่
เหมือนจะเป็นลูกคนสุดท้องน่ะ" จ๋อมแจ๋มสไลด์โทรศัพท์ดูภาพอื่นๆ ซึ่งเป็น
ภาพอาหารในร้าน "แกเองก็ยอมรับว่าเขาหล่อไม่ใช่เหรอ ดาว"
"ก็ใช่" ดาวพยักหน้า "ครั้งแรกที่แกเอารูปเขาให้ดู ฉันพูดว่าเขาหล่อ
แต่แกจะพูดถึงเขาทุกสิบนาทีไม่ได้นะแจ๋ม แกท�ำให้ฉันปวดหัวไปหมด นี่แก
เอาพี่คัง พี่พัค พี่เกาหลีต่างๆ ที่แกชอบไปซุกไว้ไหนแล้วฮึ ทุกวันนี้ไม่เห็นแก
หวีดดาราเกาหลีเลย ทุกวันเอาแต่พูดถึงพี่ธินๆๆๆ"
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Sweet and Strong อ่อนหวานและหาญกล้า
"ฉันจะกลับมาพูดถึงพีพ่ คั อีกครัง้ เมือ่ ฉันมีเงินซือ้ บัตรคอนเสิรต์ รอบหน้า"
จ๋อมแจ๋มท�ำหน้างอ เธอเป็นสาวกตัวยงของนักร้องเกาหลีวงหนึ่ง (อันที่จริง
จ๋อมแจ๋มตามหลายวงอยู่นะ รวมๆ แล้วประมาณสี่ห้าวงแน่ะ) แต่ช่วงนี้
เธอก�ำลังผิดหวัง เนื่องจากเงินค่าขนมไม่พอซื้อบัตรคอนเสิร์ตนักร้องวงโปรด
จ๋อมแจ๋มตั้งใจว่าครั้งนี้ชวดไปไม่เป็นไร พอมีคอนเสิร์ตอีกครั้งในช่วงปีใหม่
เธอจะต้องมีเงินพอซื้อบัตรคอนเสิร์ตไปกรี๊ดพี่พัคให้ได้ นั่นแหละคือสาเหตุที่
จ๋อมแจ๋มเริ่มท�ำงานพิเศษ
"แกจะมีเงินพอซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้ไง ในเมื่อแกทั้งซื้ออัลบั้ม แท่งไฟ
รูปภาพ พัด อะไรไม่รอู้ กี มากมายก่ายกอง พอถึงเวลาซือ้ บัตรคอนเสิรต์ เงินแก
ก็หมดดิ" ดาวพูด มือซ้ายเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์ไปด้วย ไอจีของบรรดาเพื่อน
ไม่มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษ เธอจึงกดออกจากแอพฯ "จะได้เวลาเรียนแล้ว
กินเสร็จยัง ไปกันเถอะ"
"เดี๋ยวขอซื้อน�้ำก่อนนะ จะได้เอาไว้ดื่มในห้องเลกเชอร์" จ๋อมแจ๋ม
โยนมื อ ถื อ ลงกระเป๋าเป้ สี ข าว แล้ ว รี บ ลุ ก เดิ น ตรงไปยั ง ร้ า นขายน�้ ำ ที่ อ ยู ่
มุมโรงอาหาร
ดาวน�ำจานข้าวของตัวเองซ้อนกับจานของจ๋อมแจ๋มแล้วลุกขึ้นยืน เธอ
หยิบกระเป๋าสะพายของตัวเองขึ้นมาคล้องไหล่ ท�ำท่าจะเดินไปยังจุดเก็บจาน
ตอนนั้นเองที่มีเสียงทักดังขึ้น
"ว่าไง ดาว"
"บีม" ดาวหันไปยิ้มให้เพื่อนที่เดินตรงมาหา "เดี๋ยวเข้าเรียนป่ะ"
"เข้าดิ ไปพร้อมกัน ป่ะ"
"เดี๋ยวรอแจ๋มแป๊บหนึ่ง แจ๋มซื้อน�้ำ"
"อ๋อ อืม"
บี ม เป็ นเพื่ อ นที่ เ รี ย นในเอกเดี ย วกั น เขาสนิท กับดาวและจ๋อมแจ๋ม
มาตั้งแต่ปีหนึ่ง บีมเป็นเพื่อนผู้ชายแท้ท่ีเหลืออยู่ไม่มากในคณะ เนื่องจาก
บรรดาหนุม่ ๆ ในคณะได้เปลีย่ นมาเป็นสาวๆ ไปหมดแล้ว บีมกับเพือ่ นกลุม่ เขา
จึงเป็นผู้ชายแท้ฝูงสุดท้าย มีค่ายิ่งกว่าสมันในป่า จ๋อมแจ๋มและดาวสนิทกับ
หนุ่มๆ กลุ่มนี้เอาการ เลยมีโอกาสเดินไปไหนมาไหนกับพวกบีมบ่อยๆ
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ร เรือในมหาสมุท
ดาวเงยหน้ามองบีมทีเ่ ดินอยูข่ า้ งๆ พลางอดคิดในใจไม่ได้วา่ เวลาอยูก่ บั
บี ม มั ก จะมี ผู ้ ห ญิ ง เข้ า มาทั ก เขาอยู ่ เ สมอ คงเพราะเพื่ อ นคนนี้ ห น้ า ตาดี
พอสมควร และเพราะคณะของเธอขาดแคลนผู้ชายนั่นแหละนะ
"เมื่อกี้คุยอะไรกันอยู่เหรอ ดูสนุกเชียว" บีมถาม เดินเคียงข้างเธอไปยัง
โต๊ะส�ำหรับเก็บถ้วยชามใช้แล้ว
"เรื่องร้านกาแฟเปิดใหม่ใกล้ๆ มหา'ลัยน่ะ เห็นว่าฮิตในหมู่นักศึกษา
มากเลยนะ แจ๋มไปท�ำงานพิเศษที่นั่น ก็เลยมีเรื่องมาเม้าท์เยอะ"
"ว่าไงบีม วันนี้ไม่แฮงก์เนอะ" จ๋อมแจ๋มเดินเข้ามารวมกลุ่ม ในมือ
ถื อ ขวดชาเขี ย ว ปากเธอแซวเพื่ อ น เมื่ อ วานนี้ บี ม เช็ ก อิ น ที่ ร ้ า นเหล้ า
ใกล้ ม หาวิ ท ยาลั ย พร้ อ มเพื่ อ นกลุ ่ ม สมั น จ๋ อ มแจ๋ ม เลยคาดการณ์ ไ ว้ ว ่ า
บีมจะต้องปวดหัวมาเรียนแน่ๆ
"ไม่แฮงก์ๆ ระดับนี้แล้ว"
"ว่าแต่ดาวกับบีม ซือ้ ชีทเรียนบทใหม่กนั หรือยัง ทีอ่ าจารย์บอกให้ไปซือ้
จากร้านถ่ายเอกสารอ่ะ"
"เฮ้ย ยังเลย" เพื่อนหนุ่มร้องอย่างตกใจ "ลืมสนิท"
"วั น ก่ อ นซื้ อ มาแล้ ว ล่ ะ แต่ เ ดี๋ ย วพวกเราแวะส่ ง บี ม ซื้ อ ก่ อ นขึ้ น ห้ อ ง
ก็ได้เนอะ" ดาวแนะ จากนั้นทั้งสามก็เดินเข้าตึกเรียนไปด้วยกัน
อาคารเรี ย นมี ค นเดิ น กั น ขวั ก ไขว่ หลายคนที่ ไ ม่ มี เ รี ย นคาบบ่ า ย
ดู เ หมื อ นจะเร่ ง รี บ กลั บ บ้ า น พวกเขาทั้ ง สามเดิ น ฝ่าผู ้ ค นเข้ า ไปในอาคาร
แวะส่งบีมซื้อชีท แล้วจึงเข้าห้องเรียน ดาวจับจองที่นั่งประจ�ำในห้องเลกเชอร์
บีมโยนชีททีเ่ พิง่ ซือ้ ลงบนโต๊ะ เด็กหนุม่ หยิบห่อหมากฝรัง่ ขึน้ มาแล้วถามเพือ่ น
"เอามั้ย"
"ไม่ ๆ เอาเลย" จ๋ อ มแจ๋ ม ปฏิ เ สธพลางกดมือถือ อาจารย์ยังไม่เ ข้า
แจ๋มก็เลยอัพไอจี ดาวชะโงกหน้ามองแล้วถาม
"เย็นนี้ไม่มีอะไรท�ำเลยอ่ะ แกต้องไปท�ำงานที่ร้านกาแฟใช่ไหมแจ๋ม"
"ใช่ๆ" จ๋อมแจ๋มพยักหน้า
"ถ้าดาวไม่มีอะไรท�ำ เราว่า..." บีมเริ่มพูดได้สองสามค�ำ แต่จ๋อมแจ๋ม
กลับพูดแทรกเขาขึ้นมาซะอย่างนั้น
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"แกแวะมากินชาเขียวที่ร้านสิดาว!" จ๋อมแจ๋มหันมาคว้าแขนเพื่อน
ดวงตาเว้าวอนเป็นประกายสุดฤทธิ์ "นี่เป็นวันแรกตั้งแต่เปิดเทอมมาที่แก
บอกว่าไม่มอี ะไรท�ำ ในทีส่ ดุ แกก็วา่ ง ดาว ไปคาเฟ่ฉนั เถอะนะ ฉันอยากให้แก
เห็นพี่ธินตัวเป็นๆ แกจะได้เข้าใจสักทีว่าเขาหล่อขนาดไหน"
ดาวมองหน้ า เพื่ อ น จากนั้ น ก็ หั น ไปมองบี ม เธอเห็ น เขาดู ห น้ า เสี ย
ที่ถูกพูดขัด แต่จ๋อมแจ๋มเขย่าแขนเธอแล้วท�ำตาอ้อนวอน ดาวปฏิเสธไม่ลง
เลยหันไปชวนเพื่อนหนุ่ม
"เอาสิ บีม ไปด้วยกันไหม ไปร้านกาแฟที่จ๋อมแจ๋มท�ำงานกันเถอะ
อุดหนุนเพื่อนหน่อย"
"เราก็อยากไปนะ" บีมท�ำเสียงลังเล "แต่นดั กับเพือ่ นไว้แล้วอ่ะ เสียดายจัง"
แปลว่าทีแรกบีมจะชวนดาวให้ไปแฮงก์เอาต์กบั กลุม่ เพือ่ นของเขานีเ่ อง
ดาวโล่งอกทีจ่ อ๋ มแจ๋มชวนขึน้ มาก่อน เพราะทีจ่ ริงแล้วเธอไม่คอ่ ยอยากไปไหน
กับกลุม่ เพือ่ นของบีมเท่าไหร่ พวกนัน้ ก็นสิ ยั ดีอยูห่ รอก แต่การไปเทีย่ วโดยเป็น
ผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มชายโฉดเนี่ยมันไม่ค่อยสนุกหรอกนะ
สรุปแล้วเย็นวันนั้นก็เลยมีแค่ดาวกับจ๋อมแจ๋มไปร้านกาแฟกันสองคน
พอเลิกเรียน จ๋อมแจ๋มรีบเก็บของลงกระเป๋าแล้วสาวเท้าออกจาก
ห้องเรียนอย่างตื่นเต้น เธอดีใจที่เพื่อนสนิทจะแวะไปที่ร้านด้วย อันที่จริง
เธออยากให้ดาวท�ำงานพิเศษด้วยกันด้วยซ�ำ้ แต่งานทีร่ า้ นต้องท�ำตัง้ แต่หา้ โมง
ถึงสามทุม่ เข้างานทุกวัน ได้หยุดแค่วนั เสาร์ จึงออกจะหนักเกินไปส�ำหรับดาว
ที่ไม่ได้ต้องการเงินไปดูคอนเสิร์ต
แต่จ๋อมแจ๋มอดคิดไม่ได้ว่าคงจะดีถ้าดาวแวะมานั่งเล่นที่ร้านบ้าง
จะได้คอยมาเป็นเพื่อนคุยเวลาในร้านไม่ค่อยมีลูกค้า จ๋อมแจ๋มอยากให้เพื่อน
มาอยู่ด้วย เธอจะได้ไม่ต้องเหงา
เดินออกจากมหา'ลัยมาประมาณสิบนาทีกจ็ ะถึงทีต่ งั้ ของร้าน Le Confort
ร้านนีอ้ ยูใ่ นย่านทีพ่ วกนักศึกษาชอบมาเดินเล่นหาขนมกิน โดยอยูล่ กึ เข้าไปใน
ซอยเล็กๆ ซึ่งทั้งซอยเป็นร้านอาหารเกือบหมด และเป็นซอยที่ทุกคนชอบมา
กินข้าวหรือหาร้านกาแฟนั่งอ่านหนังสือกัน
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จ๋ อ มแจ๋ ม พาเธอเดิ น มาจนถึ ง หน้ า ร้ า น ดาวหยุ ด ยื น แล้ ว พิ จ ารณา
สถานที่ท�ำงานของเพื่อน มันเป็นร้านกาแฟขนาดหนึ่งห้องตึกแถว ก�ำแพง
ทาสีส้มอมชมพู ป้ายหน้าร้านทาสีขาว ทางเข้าเป็นประตูกระจกซึ่งถูกขัดจน
ใสสะอาด
ตรงหน้ า ประตู ร ้ า นมี ต าลุ ง ยื น อยู ่ ห นึ่ ง คน เป็ น ผู ้ ช ายวั ย ประมาณ
สามสิบกว่าๆ ท่าทางโทรม ไว้ผมยาวประบ่าแถมมีหนวดเคราครึม้ ผูช้ ายคนนัน้
ก�ำลังรดน�ำ้ ลงในกระถางต้นไม้ทหี่ น้าประตู เขาสวมชุดเสือ้ ยืดกางเกงวอร์มเก่าๆ
รองเท้าแตะหูคีบ เสื้อผ้าทั้งหมดไม่มีราคาค่างวดอะไร ท่าทางของตาลุงนี่
ก็ดูไม่มีสง่าราศี และผิวยังกร้านเสียจากการโดนแดดเหมือนคนท�ำงานหนัก
ดูยังไงก็ไม่เข้าเค้ากับข่าวลือที่ว่าเป็นลูกชายตระกูลโรงแรมใหญ่
ดาวมองเขาอย่างแปลกใจ มือก็สะกิดเพื่อนแล้วกระซิบ
"ไม่เห็นเหมือนภาพที่ลงในเน็ตเลยแก"
"ไม่ใช่! นัน่ น่ะพีย่ ง พ่อครัวต่างหากล่ะ" จ๋อมแจ๋มท�ำท่ากระฟัดกระเฟียด
ที่ดาวไม่รู้อะไรเอาเสียเลย
ดาวไม่ได้เข้าไปดูเพจร้าน Le Confort ทุกสองชั่วโมงเหมือนจ๋อมแจ๋ม
ไม่ได้สนใจอะไรร้านกาแฟแห่งนีเ้ ท่าไหร่ แถมทีผ่ า่ นมาจ๋อมแจ๋มก็ไม่เคยพูดถึง
ใครอืน่ นอกจากพีธ่ นิ เธอเลยไม่รวู้ า่ ในร้านมีคนอืน่ อยูด่ ว้ ย ดาวพยักหน้าให้กบั
ข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รับ ขณะที่จ๋อมแจ๋มอธิบายเพิ่ม
"พี่ ธิ น ท� ำ ได้ แ ค่ พ วกเครื่ อ งดื่ ม กั บ อาหารฝรั่ ง เลยจ้ า งพี่ ย งมาช่ ว ย
ท�ำอาหารไทยน่ะ ส่วนพวกเบเกอรี่นี่เราสั่งมาจากที่อื่น" จ๋อมแจ๋มร่ายยาว
ดึงแขนเพื่อนเดินเข้าไปทางประตูร้าน "เข้าไปในร้านกันเถอะแก"
แต่จะเข้าไปในร้านได้ คงต้องเดินผ่านยงยศที่ยืนขวางอยู่เสียก่อน
จ๋อมแจ๋มเดินไปถึงจุดที่เขายืนอยู่ และชะโงกไปตะโกนเสียงดังลั่นว่า
"แบร่!"
ชายคนนัน้ ได้ยนิ เสียงจ๋อมแจ๋มก็อทุ านลัน่ แล้วหันมาทันที แต่เนือ่ งจาก
พี่ ย งยศก� ำ ลั ง ถื อ บั ว รดน�้ ำ ต้ น ไม้ อ ยู ่ พอเขาหั น มา เขาเลยเผลอรดน�้ ำ
ใส่ขาจ๋อมแจ๋มเสียเต็มเปา
"พีย่ ง! ท�ำไมท�ำกับหนูแบบนี"้ จ๋อมแจ๋มโวยเสียงดังจนนกพิราบตัวหนึง่
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ที่เกาะบนสายไฟตกใจบินหนีไป
"แกนั่นแหละมาแกล้งพี่ก่อนท�ำไม พี่ตกใจนี่" ยงยศหันมาสังเกตเห็น
ดาวเข้า "นั่นใครเหรอ เพื่อนเหรอ"
"สวัสดีคะ่ " ดาวทักเขา มือก�ำสายกระเป๋าอย่างประหม่า นึกไม่แน่ใจว่า
ควรยกมือไหว้หรือเปล่า
"ว้าว" ชายคนนั้นผิวปากพอใจ "ท�ำไมแกมีเพื่อนสวยจังวะแจ๋ม"
จากนั้นเขาก็วิ่งเข้าไปในร้านโดยไม่รอฟังค�ำตอบ บัวรดน�้ำที่ท�ำเป็น
รูปช้างนั้นกวัดแกว่งไปมาท�ำน�้ำกระฉอกไปตามทาง ปากพี่ยงยศก็ตะโกนว่า
"เชฟ ออกมาหน่อย จ๋อมแจ๋มพาเพื่อนมาที่ร้าน คนอย่างจ๋อมแจ๋ม
มีเพื่อนด้วย มาดูเร็วๆ"
"หมายความว่าไง พี่ยง" จ๋อมแจ๋มโวยแล้ววิ่งตามเข้าไป ดาวไม่รู้จะ
ท�ำอย่างไรเลยตามทั้งสองเข้าไปในร้านซึ่งเปิดแอร์เย็นฉ�่ำ
"พูดอะไรแบบนั้นล่ะพี่ยง หนูแจ๋มก็ต้องมีเพื่อนอยู่แล้วสิ" เสียงเรียบๆ
ติดจะเนิบดังขึ้นจากด้านหลังเคาน์เตอร์ชงกาแฟ ก่อนที่ร่างสูงซึ่งดูค่อนข้าง
โปร่งบางจะหันมามองทั้งสามคนที่เพิ่งเข้าเดินมา
นั่นเป็นครั้งแรกที่ดาวได้เห็นคุณเมธิน เจ้าของร้านกาแฟที่จ๋อมแจ๋ม
คลั่งนักคลั่งหนา เขาเดินออกมาจากหลังเคาน์เตอร์ กวาดตามองจ๋อมแจ๋ม
จากนั้นจึงหันมามองเธอ...
วิ น าที นั้ น ดาวรู ้ สึ ก คล้ า ยตั ว เองเป็ น ขนมเค้ ก ในตู ้ โ ชว์ และก� ำ ลั ง
ถูกประเมินโดยทายาทธุรกิจโรงแรมพันล้าน ว่าเค้กชิ้นนี้เหมาะจะไปอยู่ใน
บุฟเฟ่ตข์ นมหวานของโรงแรมเขาหรือไม่ เด็กสาวยืนตัวสั่นในสายตานั้น
ธินอยูใ่ นเสือ้ เชิต้ สีขาวและกางเกงขายาวสีดำ� รีดเรียบกริบ คาดทับด้วย
ผ้ า กั น เปือ้ นสี เ ข้ ม ใบหน้ า ขาวเนี ย นนั้ น ดู ค ล้ายก�ำลังพิจ ารณาเด็ก สาวอยู่
หลายอึดใจ
แล้วในที่สุดเขาก็ยิ้ม
ผมหน้าม้าแสกกลางเปิดหน้าผากเล็กน้อย คิว้ บางและตรง ดวงตาหรีๆ่
มี ป ระกายขึ้ น มาเมื่ อ เจ้ า ของแววตาแสดงอารมณ์ จมู ก โด่ ง ที่ ดู บ อบบาง
เหมือนจะหักง่าย ริมฝีปากบางๆ สีเนื้ออ่อนกับโครงหน้าผอม และคางแหลม
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ทุกอย่างขับให้ใบหน้านี้ออกไปทางสะสวย
เหนือสิ่งอื่นใด...
รอยยิ้มของเขาท�ำให้เขากลายเป็นผู้ชายที่ดูละมุนที่สุดในโลก
ริมฝีปากแสนสวยนั้นพูดออกมา สามค�ำที่ดาวไม่เข้าใจ
"กระรอกมั้ง"
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2

Little Star

ใกล้กับเคาน์เตอร์กาแฟมีประตูสีด�ำที่เปิดเข้าสู่ครัว ธินหายเข้าไป
หลั ง ประตู ทั น ที ที่พูด ค� ำ นั้ น จบ จ๋ อ มแจ๋ ม กั บ ยงยศมองหน้ากัน แล้วพึม พ�ำ
พร้อมกัน
"กระรอกเหรอ"
"ก็เหมือนอยู่นะ" จ๋อมแจ๋มพยักหน้า
"เขาต้องท�ำแบบนี้กับทุกคนเลยหรือไงนะ" ยงยศพูดแล้วถอนหายใจ
ดาวมองหน้าคนทัง้ สอง แต่ไม่มใี ครอธิบายอะไรเพิม่ เติม ตามโต๊ะต่างๆ
ยั ง ไม่ มี ลู ก ค้ า เลยสั ก คน อาจเพราะยั ง ไม่ ถึ ง เวลาเปิ ด ร้ า นที่ ร ะบุ ไ ว้ ว ่ า คื อ
ห้ า โมงเย็ น จ๋ อ มแจ๋ ม บอกว่ า จะไปเปลี่ ย นเสื้ อ ผ้ า จากชุ ด นั ก ศึ ก ษาเป็ น
ชุดที่ท�ำงานได้คล่องๆ แล้วก็หายเข้าไปในห้องน�้ำ ดาวมองตามหลังเพื่อน
ก่อนจะหันไปมองยงยศที่เธอเพิ่งเคยพบเป็นครั้งแรก
"เอาน�้ำอะไรไหม" พ่อครัวถาม "แต่พี่ชงไม่ได้หรอกนะ ต้องรอโน่น"
เขาพยักหน้าไปทางประตูครัว คงจะหมายถึงธินน่ะแหละ
"นั่ ง ก่ อ นสิ " ยงยศกล่ า วเมื่ อ เห็ น ดาวไม่ รู ้ ว ่ า จะท� ำ อะไรดี "มี เ มนู อ ยู ่
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ตรงโต๊ะนั้น เห็นไหม เลือกดูว่าอยากดื่มอะไร"
ดาวเดินไปยังโต๊ะตัวหนึ่งของร้าน วางกระเป๋าสะพายสีโอลด์โรสลง
แล้วหย่อนตัวนั่ง หยิบเมนูที่วางอยู่กลางโต๊ะมาพลิกเปิดดูช้าๆ
ไม่ถงึ สามนาที ธินก็เดินกลับมาจากครัว ในมือขวาถือกล่องกระดาษสีขาว
ใบเล็กๆ เขาเดินมาตรงหน้าโต๊ะทีด่ าวนัง่ อยู่ ยิม้ ให้ จากนัน้ ก็เปิดกล่องกระดาษ
ออก หยิบบิสกิตสีน้�ำตาลรูปสัตว์ขึ้นมา
ดาวท�ำตาโตขึ้นมาทันที ริมฝีปากเธอขยับอย่างตื่นเต้น เพราะมันเป็น
บิสกิตรูปสัตว์ทนี่ า่ รักทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ธอเคยเห็นมา ปกติแล้วบิสกิตพวกนีจ้ ะท�ำได้แค่
รายละเอียดเลือนๆ ดูไม่ออกว่าเป็นรูปแมวหรือหมา แต่บิสกิตที่ธินถืออยู่นี้
ท�ำออกมาละเอียดมาก ชิน้ ในมือเขานีเ่ ห็นชัดเจนเลยว่าเป็นกระรอก และเป็น
กระรอกที่น่ารักเสียด้วย หางของมันม้วนกลมเลย มือก็ถือลูกโอ๊กเล็กๆ
"น่ารักเนอะ" ธินยิ้มบางๆ ทายถ้อยค�ำจากแววตาเธอ "เป็นบิสกิตโปรด
ของผมเองล่ะ ต้องสั่งท�ำนะถึงจะได้รูปสัตว์สวยๆ แบบนี้ ผมสั่งแต่สัตว์ที่ผม
ชอบทั้งนั้นเลย กระรอกนี่ผมให้"
เขายื่นมันให้ดาว เด็กสาวรับมันมาอย่างระวัง กลัวจะท�ำมันแตกหัก
ธินยิ้ม มองดูเธอด้วยแววตาใจดี
"ว่าแต่...ชื่ออะไรเหรอ ผมเมธินนะ"
ดาวมองหน้าชายหนุ่ม นี่คือวิธีแนะน�ำตัวของเขางั้นเหรอ ต้องให้ขนม
ก่อน อะไรกันล่ะเนี่ย
"ชือ่ ดาวค่ะ ดุจดาว" เธอตอบชือ่ จริงของตัวเองเสริมไปเบาๆ มือข้างหนึง่
ถือกระรอกแป้งสาลีเอาไว้แบบงงๆ หน่อย
"อ้ า ว" ธิ น ลากเสี ย งเหมื อ นมี อ ะไรสั ก อย่ า งผิ ด พลาด นิ้ ว เรี ย วยาว
หยิบบิสกิตออกมาอีกชิ้น คราวนี้เป็นรูปดาวห้าแฉก "งั้นก็ควรจะเป็นนี่"
เขายืน่ มันให้เธอ วินาทีตอ่ มาดาวก็ถอื ทัง้ กระรอกและดวงดาวสีนำ�้ ตาลอ่อน
ไว้ในมือข้างซ้าย
"แล้วนั่น อยากดื่มอะไรเหรอครับ" ธินยิ้มหวานพร้อมชี้นิ้วไปยังเมนู
ซึ่งเปิดกางอยู่บนโต๊ะ
"ชะ...ชาเขียวปั่นค่ะ"
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"ดี" ธินพยักหน้า ปิดฝากล่องกระดาษลงแล้วเดินไปหลังเคาน์เตอร์ชงกาแฟ
วางกล่องบิสกิตไว้ใกล้ตเู้ ย็นสีดำ� ก่อนจะควานหากระปุกใบชาเขียวออกมาจาก
ตู้สีด�ำที่ติดไว้เหนือศีรษะ
ดาวตัดสินใจจะนั่งรอจ๋อมแจ๋มจนกว่าเพื่อนจะท�ำงานเสร็จ (เพือ่ นสนิท
ทั้งขอร้องและเว้าวอนให้เธออยู่เป็นเพื่อน ดาวจะปฏิเสธก็ท�ำไม่ลง) เธอ
หยิบการบ้านออกมานั่งท�ำขณะดูดชาเขียวปั่นไปพลางๆ
การบ้านทีเ่ ธอท�ำอยูเ่ ป็นการเขียนเอสเสย์สนั้ ๆ ประมาณหนึง่ หน้ากระดาษเอสี่
ดาวขบคิดหัวข้อในหัวพลางสังเกตการณ์การท�ำงานของเพือ่ นสนิทไปด้วย
ร้านมีลูกค้ามากขึ้นเมื่อถึงช่วงเย็น เด็กๆ นักศึกษาต่างทยอยกันเข้ามา
ในร้าน สั่งของหวานหรือเครื่องดื่ม มีบางคนสั่งอาหารด้วย จ๋อมแจ๋มกับธิน
ผลัดกันเดินไปรับออเดอร์ตามโต๊ะต่างๆ แต่บางทีลูกค้าก็เป็นคนเดินไปสั่ง
อาหารกับธินตรงเคาน์เตอร์กาแฟ ซึ่งมักเกิดขึ้นตอนที่ในร้านมีคนเยอะๆ
จนจ๋อมแจ๋มไปบริการไม่ทัน
เครือ่ งดืม่ จะถูกท�ำทีห่ ลังเคาน์เตอร์สขี าวสลับด�ำตัวนัน้ ส่วนอาหารจานหลัก
ออกมาจากประตูทมี่ งุ่ สูค่ รัว ธินเป็นคนท�ำเครือ่ งดืม่ ทัง้ หมด จ๋อมแจ๋มเป็นคนเสิรฟ์
และยงยศเป็นคนถืออาหารออกจากครัวมาให้ที่หลังเคาน์เตอร์ ส่วนใหญ่เป็น
มือ้ ง่ายๆ เช่น ข้าวหมูกระเทียม หรือผัดกะเพรา ลูกค้าจะจ่ายเงินทีเ่ คาน์เตอร์กาแฟ
โดยธินเป็นคนกดเครือ่ งคิดเงินสีขาวทีต่ งั้ อยูต่ รงเคาน์เตอร์ มันเป็นเครือ่ งเหมือน
เครื่องจ่ายเงินในซูเปอร์มาร์เก็ตแต่มีขนาดเล็กกว่า บางครั้งดาวก็ได้ยินเขา
ทะเลาะกับมัน ดุมันว่า
"ท�ำตัวเป็นเด็กดีสิครับ เครื่องคิดเงิน"
จากนั้นเจ้าเครื่องจักรก็จะร้องติ๊งและเปิดลิ้นชักออกมา เหมือนว่า
มันเชื่อฟังค�ำสั่งของธินยังไงยังงั้นแหละ
ในร้านไม่มีอะไรน่าสนใจมากนัก ดาวเริ่มแทะเล็มบิสกิตรูปกระรอก
หลังจากจัดการดาวห้าแฉกหมดไปแล้วดวงหนึ่ง ระหว่างกัดแทะส่วนหาง
เธอเห็นธินมองมาแล้วยิม้ ให้ เด็กสาวจึงพยักหน้าให้เขา ก่อนกลับมาจดจ่อกับ
กระดาษตรงหน้า
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ร เรือในมหาสมุท
จ๋อมแจ๋มพูดถูกแหละนะ เธอนึกแล้วถอนหายใจเบาๆ ผู้ชายคนนี้
หน้าตาดีจริงๆ ถึงวิธีแนะน�ำตัวของเขาจะแปลกไปหน่อยก็เถอะ แถมบิสกิตนี่
ก็อร่อยมากๆ เลยด้วย อร่อยแบบนีก้ แ็ ปลว่ามันเป็นวิธแี นะน�ำตัวทีด่ อี ยูแ่ หละนะ
สังเกตได้เลยว่าเด็กสาวเกือบครึง่ ในร้านเหมือนจะมาเพือ่ ดูธนิ แต่เจ้าตัว
ไม่ได้ยี่หระกับสายตาที่จ้องมองและกล้องโทรศัพท์ที่ยกขึ้นแอบถ่ายเป็นระยะ
แบบนีส้ นิ ะทีพ่ วกคนป็อปเขาเป็นกัน
ลักษณะของตาคนนี้เหมือนกับพวกพระเอกนิยายเลยแฮะ
ดาวนึกถึงนิยายรักวัยรุ่นที่เธอขอยืมจ๋อมแจ๋มมาอ่านบ้างเป็นบางครั้ง
ในหนังสือเหล่านัน้ พระเอกมักจะเป็นหนุม่ หล่อผูม้ นั่ ใจในตัวเองและเป็นทีน่ ยิ ม
ของสาวๆ ส่วนใหญ่จะเป็นคนเย็นชาหรือไม่ก็มีนิสัยแบดๆ หน่อย...
เด็กสาวมัวแต่ใจลอยจนไม่ได้สงั เกตเลยว่าธินมายืนตรงหน้าโต๊ะของเธอ
ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้
"เอ๊ะ ท�ำไมคะ อะไรคะ" ดาวสะดุ้ง มองธินแล้วหันไปรอบๆ ท�ำท่า
อย่างกับเธอเพิ่งตื่นขึ้นจากฝันกลางวันยังไงยังงั้น
คุณเจ้าของร้านปิดปากและหัวเราะเบาๆ กับท่าทีของเธอ
"ผมท�ำให้คุณตกใจเหรอ"
"เปล่าค่ะ" เด็กสาวหยุดลุกลนเมือ่ ได้ยนิ เสียงหัวเราะของเขา เธอนัง่ ตัวตรง
เงยหน้าจ้องดูโอนเนอร์ ในใจนึกสงสัย คุณเจ้าของร้านมีธรุ ะอะไรกับเธอกันนะ
แล้วเธอก็เห็นว่าธินถืออะไรอยู่ในมือ...
มันคือตุ๊กตาเม่นตัวกลมๆ สีน�้ำตาลขนาดเท่าลูกฟุตบอลซึ่งก่อนหน้านี้
วางอยู่บนชั้นใกล้ประตูครัว เขาไปหยิบมันและเดินมาตรงนี้เพื่ออะไรกันหนอ
"ให้ไว้เป็นเพื่อนนะ" ธินกล่าวเรียบๆ เอาเม่นวางลงบนโต๊ะตรงหน้าเธอ
ให้เม่น? ให้ท�ำไม? เป็นเพื่อน? อะไร? คือยังไง?
สมองดาวมีแต่ค�ำถาม ความมีเหตุมีผลทั้งหมดที่ควรมีในการสนทนา
ลอยหายไปในอากาศ
"ตั้งใจท�ำการบ้าน"
นิ้วเรียวยาวของเขาเคาะบนแผ่นกระดาษที่เธอเขียนร่างเอสเสย์ พร้อม
ท�ำเสียงเข้มงวดแต่ยังฟังดูน่ารัก
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"อย่าเหม่อ"
แล้วธินก็เดินจากไป ทิ้งดาวให้นั่งหน้างงอยู่ตรงนั้น
...พร้อมตุ๊กตาเม่นสีน�้ำตาลหนึ่งตัว
ถึงธินจะมาบอกให้ตงั้ ใจเขียนเอสเสย์กเ็ ถอะ แต่สบิ นาทีตอ่ มาดาวก็โยน
ดินสอทิง้ ยอมแพ้เพราะคิดไม่ออกและเบือ่ เด็กสาวเปลีย่ นมานัง่ มองไปรอบๆ ร้าน
ดูนู่นดูนี่ แล้วก็ได้ยินบทสนทนาระหว่างธินกับลูกค้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ
"เชฟคะ ชาพีชแก้วนี้อร่อยที่สุดเลยค่ะ" เด็กสาวที่ห้อยป้ายชื่อรับน้อง
ของคณะวิทยาศาสตร์ท�ำเสียงสูงๆ ออดอ้อน เธอกับเพื่อนเดินมาสั่งขนมเพิ่ม
และแอบเนียนขอถ่ายรูปกับเจ้าของร้าน
"เพราะว่าใส่ความรักลงไปด้วยไง" ธินตอบแล้วยิ้ม
ถ้าหากผู้ชายคนอื่นเป็นคนพูด ประโยคนี้คงฟังดูเจ้าชู้ เหมือนโอนเนอร์
สุดหล่อก�ำลังจีบเด็กสาวปีหนึง่ แต่ธนิ ไม่ได้มเี จตนาแบบนัน้ เสียงตอบของเขา
เรียบ นิ่ง และอบอุ่น ไม่ทิ้งหางเสียงก้อร่อก้อติกแม้แต่นิดเดียว
"จริงเหรอคะ" น้องคนนั้นยิ้มหน้าแดง
"อืม ผงความรักน่ะนะ ใส่ลงไปแล้วก็คนจนละลาย แค่นี้ชาก็อร่อยขึ้น
แล้วล่ะ" ธินบอก ท�ำหน้าตาเหมือนเชื่อว่ามีผงอะไรแบบที่ว่านั่นอยู่จริงๆ
"แล้ ว ชานมของหนู แ ก้ ว นี้ ใ ส่ ค วามรั ก ของเชฟด้ ว ยหรื อ เปล่ า คะ"
เพื่อนของน้องคนแรกถามขึ้นมา
ธินท�ำหน้าตาเข้มงวด เขาโบกนิ้วไปมา อธิบายว่า "เมนูที่มีส่วนผสม
ของนมน่ะต้องเติมผงความใส่ใจต่างหากล่ะครับ"
"เอ๋ ? เป็นแบบนั้ น หรอกเหรอคะ" นั ก ศึ ก ษาที่ ย ้ อ มผมสี อ ่ อ นคนนั้ น
ท�ำหน้าเหวอไป ไม่คาดคิดมาก่อนว่าค�ำตอบจะออกมาแบบนี้
จริงๆ แล้วเด็กสองคนนั่นก็คงไม่รู้เหมือนกันน่ะแหละว่าธินพูดถึงผงบ้า
อะไรอยู่ ดาวคิดพลางหยิบโทรศัพท์มากดดูเวลา
ตอนนั้นเองที่มีเด็กสาวอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้าน ดูจากเข็มที่ติดอยู่
บนหน้ า อกแล้ ว เธอไม่ ใ ช่ นั ก ศึ ก ษามหา'ลั ย เดี ย วกั บ ดาว แต่ ม าจาก
มหาวิทยาลัยอีกแห่งซึ่งอยู่ไม่ไกลออกไปนัก เด็กสาวคนนั้นดูสวยสะดุดตา
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ร เรือในมหาสมุท
เธอเดินนวยนาดเข้ามาด้วยท่วงท่าดุจนางพญา ตรงมายังเคาน์เตอร์แล้วสั่ง
กาแฟแก้วหนึ่ง ก่อนจะถามโอนเนอร์เรื่องการสั่งเค้กวันเกิดสักสามปอนด์
"บนเค้กอยากให้เขียนชื่อ 'เฟรนด์' ด้วยนะคะ" เธอบอกเสียงนุ่ม ชายตา
มองธินด้วยสายตาที่ตั้งใจให้ดูมีเสน่ห์ที่สุด "อยากให้เขียนว่า 'Friend and
her friends' น่ะค่ะ แบบว่าเฟรนด์กับพวกเพื่อนๆ อะไรแบบนี้"
เด็กปีหนึ่งคณะวิทยาศาสตร์สองคนนั้นล่าถอยออกจากเคาน์เตอร์
เมือ่ เห็นสาวรุน่ พีท่ า่ ทางก๋ากัน่ กว่า แต่โอนเนอร์ดเู หมือนจะไม่ได้รบั ผลกระทบอะไร
จากดวงตาคมกริบของผูห้ ญิงคนนัน้ เลย เขาพยักหน้าก่อนจะตอบเสียงเรียบๆ
"เค้กของทางร้านไม่ได้ท�ำเองนะครับ แต่เราสั่งมาจากร้านขนมอื่น
จะให้ทางเราช่วยออเดอร์ให้ แล้วเข้ามารับที่ร้านนี้ก็ได้ครับ"
"ได้คะ่ พอดีเฟรนด์อยากมาฉลองวันเกิดทีน่ ดี่ ว้ ยจะได้ไหมคะ" ผูห้ ญิงคนนัน้
พูดอย่างดีใจ แต่แววตาเป็นประกายของเธอไม่เป็นผลอะไรเลยกับธิน เขา
หยิบสมุดสันห่วงเล่มเล็กๆ ขึ้นมาจด
"เรื่องนั้นน่ะได้เลย จะรับเค้กประมาณวันไหนดีครับ"
หญิงสาวบอกวันเกิดซึ่งจะมาถึงในอีกสามสัปดาห์ข้างหน้า
"แหม ดีจัง วันเกิดก็ต้องอวยพร แต่ว่านี่ยังไม่ถึงเวลา..." ชายหนุ่ม
พู ด ช้ า ๆ "พอถึ ง วั น นั้ น ผมค่ อ ยอวยพรแล้ ว กั น เนอะ สั ญ ญาว่ า จะอวยพร
แบบตัง้ ใจทีส่ ดุ เลย ว่าแต่อยากได้เค้กแบบไหนดีครับ เดีย๋ วจะจัดการออเดอร์ให้"
สาวสวยคนนั้นดูจะสั่นไหวไปกับค�ำพูดของธิน "ขอเป็นเค้กสีขาวค่ะ
เอ่อ เอ่อ..."
คล้ายว่าความมัน่ ใจของเธอจะอันตรธานหายไปหมดแล้วเมือ่ อยูต่ อ่ หน้า
ชายคนนี้ สาวเจ้าลนลานจนเชฟต้องหันไปหยิบไอแพดขึ้นมา เขากดอะไรอยู่
ครูห่ นึง่ ก่อนจะยืน่ เมนูเค้กให้เธอดู
"ร้ านที่ เ ราสั่ ง ขนมมาจะมี เ ค้ ก ตามเมนูนี้ครับ มีแปดแบบ อยากให้
แต่งหน้าแบบไหนดี"
หลังหญิงสาวเลือกแบบขนมได้แล้ว ธินก็จดลงในสมุดเล่มเล็ก เดาะลิน้
กับเพดานปากก่อนจะพูดต่อ
"จะมาฉลองวันเกิดที่นี่สินะ" เขาเงยหน้าขึ้นเพื่อสบตาคู่สนทนา "อืม
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ผมจะเตรียมดอกทิวลิปไว้ให้ที่โต๊ะด้วยแล้วกันครับ"
"เอ๊ะ" หญิงสาวดูเหมือนจะสับสนที่ถูกเอาใจขนาดนั้น เธอจึงพูดไม่ถูก
ไปชั่วขณะ
"ดอกไม้ประจ�ำราศีกันย์" ธินพูดช้าๆ แววตามองลูกค้าอย่างซื่อตรง
และสดใส "เป็นดอกทิวลิปน่ะ"
สาวน้อยคนนั้นชะงัก นิ่งเหมือนถูกปักเข็มยาสลบเข้าหลังคอ ยงยศ
ที่ยกข้าวราดแตงกวาผัดไข่ออกมาจากครัวมองภาพนั้นแล้วท�ำหน้าเหมือน
นี่เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นทุกสองชั่วโมง
"ราศีธนู" ธินหันไปมองคนครัว "ดอกเบิร์ดออฟพาราไดส์ครับ"
"ขอบคุณมากที่ช่วยบอก" พี่ยงพูดแบบเนือยๆ แล้วเดินกลับครัวไป
ท่าทางเบื่อหน่ายเต็มทนกับการสนทนาทั้งหมดนี้
"แล้วของจ๋อมแจ๋มล่ะคะ" จ๋อมแจ๋มที่เสิร์ฟน�้ำอยู่อยากรู้
"ดอกคาร์เนชั่นแดงจ้ะ" ธินอธิบายแล้วก็ยิ้มพออกพอใจอยู่คนเดียว
จ๋อมแจ๋มเลิกงานสามทุ
่ม าและประตู
ร้านก็บปเต็ิดมเวลานั
(ติดตามอ่
นต่อได้ในฉบั
) ้น ดูเหมือนธินกับ
พี่ยงยศจะยังต้องเก็บครัวและเก็บร้านต่อ แต่เด็กพาร์ตไทม์ได้รับอนุญาต
ให้กลับได้ จ๋อมแจ๋มยกกระเป๋าเป้ที่มีหนังสือเรียนกับชุดนักศึกษาขึ้นพาดบ่า
ปากร้องอย่างร่าเริง
"กลับก่อนนะคะเชฟ กลับกันเถอะดาว ขอบคุณที่อุตส่าห์รอนะ"
ดาวขานรั บ หยิ บ กระเป๋ าสะพายขึ้ น เก็บของบนโต๊ะ ลงในกระเป๋า
ก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าเธอยังไม่ได้จ่ายค่าชาเขียว ข้าวผัดกุ้ง และชาแอปเปิ้ล
ที่กินเข้าไปตลอดค�่ำนี้เลย
เธอเดินไปที่หน้าเคาน์เตอร์ เจ้าของร้านก�ำลังล้างเครื่องท�ำกาแฟอยู่
ยงยศอยู ่ ใ นครั ว ดาวเปล่ ง เสี ย งเรี ย กเบาๆ ธิ น จึ ง หั น มา พอเห็ น เธอถื อ
กระเป๋าสตางค์ ชายหนุ่มก็บอกว่า
"อ๋อ ไม่เป็นไร ให้"
"เอ๊ะ แต่ว่า..." ดาวอยากปฏิเสธ แต่เขาส่ายหน้าแล้วพูดชัดเจน
"กลับไปเถอะ ดึกแล้ว กลับบ้านก่อนทีร่ ถม้าจะเปลีย่ นเป็นฟักทองดีกว่านะ
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