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จากใจบรรณาธิการ

     

 คนหนึ่งเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์กลางวันท่ีร้อนแรงคนหนึ่ง
เปรียบดั่งดวงจันทร์ยามค่ำาคืนที่เย็นเยียบ...

 เมื่อสองขั้วต้องโคจรมาเจอกัน ความอลวน อลเวง จึงบังเกิด
ขึ้น My Love ขอบคุณที่บังเอิญ  นิยายโรแมนติก ฟีลกู๊ด แทบจะไม่มี
ดราม่าให้เราต้องขุ่นเคืองใจ เล่มนี้จะเต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความโบ๊ะบะ 
ของต้นว่าน และความทนไม่ไหวของคุณคิม ที่จะมาเติมความสุขให้กับ
ทุกคน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักอ่านทุกท่านจะหลงรักต้นว่านเหมือนกับ
คุณคิมของเรานะคะ 

    ขอให้อ่านอย่างมีความสุขค่ะ

        วารุณี  วิรุฬห์กร (ครูแนน) 

       บรรณาธิการสำานักพิมพ์ขีดเขียนอะคาเดมี
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เมื่อ “ความรัก” ไม่ใช่แค่เรื่อง....บังเอิญ
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จากใจนักเขียน

สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยลูกหินต้องขอบคุณมากๆนะคะท่ีหยิบ
หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านเรียกได้ว่าเป็นเรื่องแรกท่ีลูกหินได้ตีพิมพ์เป็น
รูปเล่มภายใต้ชายคาของสำานักพิมพ์ขีดเขียนอะคาเดมี 

ลูกหินจำาได้ว่าเม่ือตอนเด็กเคยมีความฝันว่าอยากเป็นนัก
เขียน แต่มันก็เริ่มเลือนรางเรื่อย ๆ เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เริ่มทำา      
จนเมื่อปีท่ีแล้วลูกหินได้มีโอกาสเริ่มต้นฝึกหัดเขียนนิยายเรื่องแรกใน
ชีวิต จากนามปากกาหินสีรุ้ง ซึ่งผลตอบรับก็เป็นที่หน้าภูมิใจไม่น้อย
สำาหรับนักเขียนหน้าใหม่ไร้ประสบการณ์ และสิ่งนั้นก็ทำาให้วาดฝันต่อ
อีกว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีเล่มเป็นของตัวเองให้ได้ และตอนนี้ลูกหินก็
ทำาได้แล้วค่ะ

ท้ังนี้ท้ังนั้นลูกหินต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี(ครูแนน)ท่ีเปิด
โอกาสให้โอกาสนักเขียนตัวน้อย ๆ คนนี้นะคะ

นิยายเรื่องนี้ลูกหินได้เล่าถึงเรื่องราวความรักของคนสองคน  
ท่ีมีความต้องการแตกต่างกันไปแต่...ความแตกต่างกลับกลายเป็น
ความลงตัวเมื่อเขาทั้งคู่คือคนที่ใช่ ในเวลาที่เหมาะสม ลูกหินเชื่อว่า
หลายคนก็เคยได้ยินคำานี้เหมือนกันใช่ไหมคะ ถ้าไม่เชื่อให้ลองเปิดใจ
อ่านดูค่ะ ลูกหินรับรองว่าฟิลกู๊ดมาก ๆ มากจนอยากให้ตัวละครเขามี
ชีวิตจริง ๆ เลยค่ะ ลูกหินหวังว่าคุณนักอ่านที่รักทุกท่านจะมีความสุข
ในการอ่านนิยายเรื่องนี้ และจดจำาพวกเขาตลอดไปนะคะ

ด้วยรักจากใจ

       -Lookhin/หินสีรุ้ง
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ช่องทางติดต่อนักเขียน

Facbook : Lookhon Feel Good

Twitter : Onnairakks 

ผลงานที่ผ่านมา

-ตะวันของอาสิงห์

-เลขาพ่อผมขอนะครับ

-โตไปไม่โสดนะ

-หลงลัญญ์

-หนูพูมอย่าแรด

-คุณกระต่ายนัมเบอร์วัน
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   - INTRO -

คนเรามันจะมีอยู่สองประเภทคือเหงามากอยากความรักแต่
รักกับใครก็ไม่ย่ังยืนอีกประเภทหน่ึงก็คือคนท่ีไม่ต้องการมีความรักเลย 
แต่คนประเภทน้ันกลับมีคนว่ิงเข้าหาอยู่ไม่ขาด ส่วนผมจะเป็นประเภท
แรก คืออยากมีแหละแต่คบกบัใครไม่เคยเกินหกเดือนสักคน ไม่รู้ว่าเป็น
เพราะอะไร อาถรรพ์คนหน้าตาดีเหรอเปล่ากไ็ม่แน่ใจ

“ต้นว่านวันน้ีไปเท่ียวกันนะ”

“เจไปกับเพ่ือนได้ไหม ว่านเพ่ิงทำางานเสร็จยังไม่ได้นอนเลย”

“แต่วันน้ีวันเกิดเจว่านจำาไม่ได้เหรอ”

“จริงด้วย ง้ัน...แฮปปี�เบิร์ดเดย์นะ ไว้ว่านว่างจะพาไปฉลอง
ยอ้นหลัง”
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“ว่าแล้วต้องเป็นแบบน้ีง้ันเจว่าเราสองคนเลิกกนัเถอะว่านไม่เคย
มีเวลาให้เจเลยต้ังแต่คบกันมากเ็ป็นแบบน้ีตลอดเจทนไม่ไหวแล้วอะ”

แล้วกูต้องทนกับคนท่ีไม่เข้าใจกูด้วยไหมล่ะ ก็ไม่เห็นจำาเป็นสัก
นิด

“โอเค แค่น้ีนะว่านจะนอนแล้ว เดี�ยวหน้าโทรม!”

ชิน...

อยากเลิกกเ็ลิกไปสิใครแคร์ ไม่ใช่คนแรกสักหน่อยท่ีมาเรียกร้อง
หาเวลากบัคนทำางานกลางคืนแล้วนอนกลางวันอย่างผมแบบน้ี   ในเม่ือ
หาคนท่ีเข้าใจไม่ได้กไ็ม่ต้องมีมันหรอกความรักน่ะ อยู่คนเดียวกไ็ม่เห็น
ยากอะไรถึงแม้ว่าเพ่ือนฝูงจะมีคู่กันไปหมดแล้วก็เถอะเวลาไปเท่ียวกับ
พวกมันก็แค่...น่ังมอง อิจฉา แล้วก็เศร้าใจแค่น้ัน

มันคือกฎของความรัก

มันคือข้ออ้างของคนท่ีไม่ใช่

มันคือช่วงเวลาหน่ึงท่ีผ่านมา และกำาลังผ่านไป

มันคือ...เร่ืองท่ีคนอย่างต้นว่านต้องเจอเกือบทุกปี

กู๊ดไนท์คนมีแฟน...

ตัว
อย
่าง



8 My Love ขอบคุณที่บังเอิญ

  - 01 แรกพบ -

หลังจากท่ีได้นอนพักผ่อนไปหลายช่ัวโมงก็รู้สึกได้ถึงความ
หิวโหย เสียงโครกครากในท้องกำาลังประท้วงให้ผมรีบลุกไปหาอะไรกิน
สักที ก็แหงล่ะสิหลับไปต้ังแต่แปดโมงเช้าเพ่ิงจะมาต่ืนเอาตอนหน่ึงทุ่ม 
ป่านน้ีพยาธิไม่ด้ินทุรนทุรายแล้วเหรอ บาป ๆ ต้องรีบส่งอาหารไปให้
มันด่วน

ว่าแต่วันน้ีจะกินอะไรดีน้า...ซูชิ ชาบูหมูกระทะหรือว่าก๋วยเตี�ยว
ดี ช่างเถอะพอไปถึงก็คิดออกเองแหละ

ผมเดินไปหยิบผ้าเช็ดตัวสีชมพูท่ีแขวนอยู่หน้าห้องนำ้าพลัน
สายตาอันแหลมคมดุจด่ังพญานกเหย่ียวก็เหลือบไปเห็นช่อดอกเยอบี
ร่าท่ีเจไดให้เป็นของขวัญวันครบรอบเม่ือ...เม่ือไหร่ก็จำาไม่ได้เหมือนกัน 
รู้แค่เพียงว่าวันน้ันภาคิณเพ่ือนผมเป็นคนหอบดอกไม้ช่อน้ีมาให้ แล้วก็
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บอกแค่ว่าเจฝากมาแค่น้ัน ในช่อดอกไม้มีการ์ดใบเล็กเขียนเอาไว้ด้วย
ว่า ‘คุณคือแสงอาทิตย ์แห่งชวิีตของผม’ ฟงัแล้วมนัอาจจะดนูำ้าเนา่ชะมัด  
แต่ก็น่ันแหละเม่ือตอนรักอะไรก็ดีไปหมด ตัดภาพมาตอนน้ีสิ 

‘เราเลิกกันเถอะ’  ฮึ ไอ้ควยเอ๊ย! พูดมาได้ง่าย ๆ นึกถึงเร่ือง
เม่ือเชา้แล้วก็พาลอารมณ์เสียข้ึนมาทันทีเลย

ผมหยิบช่อดอกเยอบีร่าข้ึนมาดูใกล้ ๆ  อีกคร้ัง มันเห่ียวแห้งจน
ไม่เหลือสีสันให้น่าชมและก็ไม่มีค่าพอท่ีจะวางไว้ให้รกห้องอีก เพราะ
ฉะน้ันตอนน้ีขยะคือท่ีต้องการสำาหรับมัน ดังน้ันก็...โยนมันลงไปเลย 
ปิ�ววววว

“ลาก่อนนะคุณดอกไม้”

หลังจากท่ีจัดการกับส่ิงไร้ประโยชน์เรียบร้อยก็เข้าไปอาบนำา้
อยา่งสุขใจ ถึงแม้จริง ๆ แล้วก็ไม่ได้สุขขนาดน้ันก็เถอะ แต่ชีวิตเรามันก็
ต้องเดินหน้าต่อไปไง จะให้มาน่ังเศร้าสามวันเจ็ดวันก็ไม่น่าใช่ เสียดาย
เวลาเปล่า ๆ  อยา่งไรเสียกแ็กไ้ขอะไรไมไ่ดอ้ยู่ดี เพราะฉะน้ันแลว้ไมต้่อง
ไปคิดถึงวันวานให้เสียเวลาหรอก

ผู้ชายไม่ได้เหลือคนเดียวบนโลกสักหน่อยจริงไหมครับ

ตอนน้ีเวลาเกอืบสองทุ่มรถราบนถนนเร่ิมบางตาลงไปมากแล้ว 
แตก็่ไม่ไดโ้ล่งเสียทีเดียว บา้งก็กำาลังกลับบา้นไปพกัผอ่น บา้งก็กำาลังออก
ไปหากิน แล้วแต่ว่าเวลาของแต่ละคนจะเป็นอย่างไร แต่ไม่ว่าเราจะอยู่
ช่วงเวลาไหน ส่ิงหน่ึงท่ีต้องพึงระลึกอยู่เสมอเลยคือความไม่ประมาท 
เพราะทุกคนมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน เพราะ
ฉะน้ันเกิดมาแล้วก็จงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าจะดีกว่า 
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บรรยากาศในยามคำ่าคืนเป็นท่ีคุ้นตาของผมมาก ๆ โดยเฉพาะ
ดวงไฟท่ีเรียงรายอยู่ตลอดเส้นทาง ผมจำาได้แม่นว่าขับรถผ่านยี่สิบดวง
ก็จะถึงแหล่งอาหารสำาหรับคนท่ีต่ืนมาใช้ชีวิตในช่วงกลางคืน ท่ีน่ันมี
อาหารอร่อยเยอะแยะไปหมด แต่จะมีอยู่ร้านหน่ึงท่ีผมกับเพ่ือนแวะไป
กินประจำา จนพนักงานร้านจำาช่ือได้น่ะคิดดูเถอะ

ทว่าผ่านมาได้แค่ห้าดวงผมก็ต้องเหยียบเบรก แล้วรีบจอดรถ
เพ่ือท่ีจะลงไปดู ใครบางคน เขายืนอยู่เกาะขอบสะพานอยู่ และมืออีก
ข้างถือกระป๋องเบียร์ไว้ด้วยต้องเป็นพวกท่ีอกหักแล้วชอบคิดส้ันแน่ ๆ 
เพราะแถวน้ีมข่ีาวอะไรทำานองน้ันบ่อยมากมีหรอืท่ีนางเอกอยา่งตน้วา่น
จะทนเห็นความโศกเศร้าของเพ่ือนร่วมโลกได้ 

บอกเลยว่า ไม่ มี ทาง!

ผมลงจากรถได้กรี็บว่ิงเข้าไปกอดเขาจากดา้นหลงัไว้แน่น โดยท่ี 
เขา ไม่ทันได้ต้ังตัว

“คุณอย่าคิดส้ันนะ ความรักไม่ดีกห็าใหม่ แต่ถ้าคุณกระโดดลง
ไปคนท่ีเสียใจไม่ใช่คนท่ีท้ิงคุณหรอก พ่อแม่ ครอบครัวคุณนู้น กว่าเขา
จะเล้ียงมาให้โตได้ขนาดน้ีมันไม่ง่ายเลยเช่ือผมสิ”

คนโดนห้ามพยายามแกะมือผมออกจากเอว แต่ผมจะไม่ยอม
ปล่อยเด็ดขาด เพราะถ้าพลาดตกลงไปมีหวังคอหักตายคาท่ีแน่นอน 
แล้วผมก็ต้องขับรถผ่านทุกวันด้วย บร่ึยย! แค่คิดก็สยองจนสมองส่ัน
คลอนแล้ว

“อะไรของนาย” คุณเขาพูดดว้ยนำ้าเสียงเข้ม คงไมพ่อใจท่ีผมมา
ขัดจังหวะการปลิดชีพตัวเองแน่ ๆ เสียใจด้วยนะผมทนเห็นใครตายต่อ
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หน้าต่อตาแบบน้ีไม่ได้หรอก เพราะผมเป็นคนดีมากรู้ไว้ด้วย!

“ผมอยากให้คุณใจเย็นกว่าน้ีนะ หายใจเข้าออกช้า ๆ แล้วเรา
มาคุยกันดีไหม”

หันกลับมาเถอะจะได้ไม่ต้องเหน่ือยมากกว่าน้ี

“...” เขาน่ิงเงียบแล้วค่อย ๆ หันหน้ากลับมาสบตาผมแววตา
ของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจไม่น้อย ผมจึงกระชับกอดให้แน่น
กว่าเดิม ถงึจะตัวเล็กกว่า แต่แรงมีเยอะนะเว้ยบอกไว้ก่อน

เอาล่ะ เขาน่ิงแล้วแปลว่าเขายอมรับฟังในส่ิงท่ีเราจะพูด        
เป็นโอกาสท่ีผมจะต้องโน้มน้าวใจเขาให้คิดได้ และยอมถอยออกมา
จากตรงน้ัน

“ผมรู้ว่าเวลาอกหักมันรู้สึกแย่ยังไง แต่ถ้าอกหักบ่อย ๆ เดี�ยว
มันก็ชิน ดูอย่างผมสิตอนน้ีก็อกหักอยู่นะ เพ่ิงถูกบอกเลิกสด ๆ ร้อน ๆ 
ไปเม่ือเช้าน้ีเอง แต่สบายมาก ไม่ร้องไห้ด้วยผมเกง่ปะ  

เอ้อ! เอาแบบน้ีไหม เดี�ยวผมพาคุณไปกินของอร่อย ๆ ดีไหม 
เขาว่ามันจะทำาให้เราหายเศร้าได้นะ แต่ก่อนอ่ืนคุณต้องถอยออกมา
ก่อน” คนฟังถอยหลังตามแรงฉุดของผม จนห่างจากขอบสะพานด้วย
ระยะท่ีไกลกว่าเดิมพอสมควร ผมค่อย ๆ คลายวงแขนออกจากเอวคน
แปลกหน้า ทันทีท่ีเป็นอิสระเขาก็หันมาเผชิญหน้ากับผมอย่างจริงจัง 
OMG! ผู้ชายคนน้ีหล่อมาก ท้ังส่วนสูง เบ้าหน้า ผิวพรรณ น่ีมันพระเอก
นิยายชดั ๆ  แต่เสียดายท่ีเขาดูคดินอ้ยไปหน่อย พระเจ้าต้องให้สมองเขา
มาน้อยแน่ ๆ
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“นายเป็นใคร” เขาถามผมด้วยนำ้าเสียงราบเรียบ ดูไม่อยากมติร
กับผมเลยหรืออยา่งไร น่ีแหละคนหล่อ หล่อแล้วหย่ิงเป็นไงล่ะ สุดท้าย
ถูกเขาท้ิงมายืนเสียใจคิดส้ันอยู่ริมสะพานเน่ียเห็นไหม

“ผมช่ือตน้ว่าน ขอโทษนะท่ีเข้ามาขัดขวางการฆ่่าตัวตายของคณุ     
แต่ผมปล่อยให้คุณกระโดดลงไปต่อหน้าต่อตาไม่ได้หรอก”

“โดดนำ้า... ฆ่่าตัวตาย?”

“พอ ๆ ไม่ต้องพูดแล้ว เรารีบออกไปจากท่ีน่ีกันเถอะ ผมจะพา
คุณไปหาของอร่อยกินให้หายเศร้าเองโอเคไหม” ผมใช้เวลาอันรวดเร็ว
ลากแขนยาว ๆ ของเขามาท่ีรถตัวเองแล้วเปิดประตูผลักคนโง่เข้าไปน่ัง 
พร้อมคาดเข็มขัดให้เรียบร้อย จากน้ันผมก็ปีนป่ายข้ามไปยังเบาะน่ังฝั�ง
คนขับ เพราะถ้าผมเดินอ้อมไปข้ึนทางฝั�งตัวเองแล้วเขาจะใช้จังหวะน้ัน
เปิดประตูว่ิงไปกระโดดลงนำ้าจะทำาอยา่งไร

ผมไม่อยากเส่ียงหรอกนะ

“ฉันว่านายกำาลัง...” ดูสิ ขนาดพามาถงึรถแลว้ เขาก็ยงัพยายาม
ปฏิิเสธการช่วยเหลือของผม คงเศร้ามากจนอยากตายให้มันจบ ๆ ไป
น่ันแหละข้อน้ีเข้าใจได้ คนเราน่ะมันมีจุดแย่ท่ีสุดของชีวิตต่างกันออก
ไปอยู่แล้ว

เม่ือไหร่ท่ีคนอ่ืนมทุีกข์ ผมก็จะเปน็คนชว่ยปลอบ คำาพูดของผม
ใช้ได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง ข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคล แต่อย่างน้อยทุกประโยค
ท่ีออกจากปากของผม ไม่มีทางทำาร้าย หรือซำ้าเติมใครแน่นอน เพราะผม
เป็นคนดี คำาน้ีถูกนำาออกมาใช้อีกแล้ว
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“ทำาใจให้สบายนะ ถึงเราจะเป็นคนแปลกหน้า แต่ผมจะเป็น
คนพาคุณข้ามผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้เอง”

เป็นไงล่ะผมน่ีโคตรนางเอกเลยใช่ไหมล่ะ

“...” คณุเขาซาบซึง้จนเงยีบ คงอยากจะขอบคุณ แต่ยงัไม่กล้าพูด
แน่ ๆ  จะบอกว่าไม่เปน็ไรหรอก คนอยา่งผมทำาดีไม่เคยหวังส่ิงตอบแทน
อยู่แล้ว เร่ืองแค่น้ีสบายมาก 

ระหว่างที่ขับรถมาผมลอบสังเกตสีหน้าของเขาเป็นระยะ        
ดูท่าทางคงจะเครียดมากเลย อย่างว่าแหละคนที่ถูกทิ้งมักจะเป็นฝ่าย
ที่เจ็บปวดกว่าเสมอ ส่วนคนท่ีเดินหนีมนัไม่รู้สึกห่าเหวอะไรท้ังน้ัน อย่าง
มากก็แค่ออกไปด่ืมกับเพ่ือนในวันท่ีบอกเลิก อีกสองเดือนต่อมาก็ควง
แฟนใหม่เดินผ่านหน้าเราได้สบาย ๆ แม่งไม่เหมือนท่ีคุยกันไว้ต้ังแต่
แรกสักนิด 

คำาว่า ‘เค้าอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีตัวเอง’ มันก็แค่ประโยคส้ัน ๆ 
ท่ีคนพูดไม่ได้จดจำาเท่าน้ัน

“เอ่อ...คุณช่ืออะไรเหรอผมจะได้เรียกถูก” มาด้วยกันขนาดน้ี
แล้วจะไม่ถามช่ือก็ยังไงอยู่

“คิม” เขาตอบผมส้ัน ๆ แต่ได้ใจความว่าช่ือคุณคิมสุดหล่อ      
แค่มองหน้าก็เผลอใจเต้นแรง บ้าบอทำาไมเราเป็นคนแบบน้ีวะเน่ีย

ผมรวบรวมสติตัวเองท่ีกำาลังเตลิดกลับมา เพ่ือตอบคำาถามคน
แปลกหน้าท่ีเพ่ิงรู้จักกันใหม่
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“ผมช่ือต้นว่าน เรียกว่านเฉย ๆ  ก็ได้ อายุยี่สิบเจ็ดปีน้ี ทำาอาชีพ
อิสระตามใจฉัน สถานะโสดครับ”

“บอกแค่ช่ือก็พอแล้ว”

“อุ้ย! ลืม ถ้าอยา่งน้ันคุณต้องจำาช่ือผมให้แม่นนะ ต้นว่านห้าม
ลืมล่ะ”

ต้นวา่นช่ือน้ีคงเป็นท่ีจดจำาไปอีกนาน คนตวัขาวท่ีว่ิงมาจากไหน
ไม่รู้ จู่ ๆ  ก็มากอดผมจากทางด้านหลังขณะท่ียนืสูดอากาศอยู่ริมสะพาน
เพราะคิดว่าผมจะจบชีวิตโดยการโดดลงไป

ซ่ึงความจริงไม่ใช่อย่างน้ันเลยสักนิด ต่อให้มีเร่ืองให้เสียใจ      
แค่ไหนผมกไ็ม่กล้าขนาดน้ันหรอกเช่ือสิ

อีกทั้งเขายังลากผมขึ้นรถมาด้วยอีกต่างหาก ครั้นจะบอกว่า
กำาลังเข้าใจผิดก็ไม่เคยมีโอกาส เพียงแค่อ้าปากเขาก็ร่ายยาวชนิดที่ว่า
ชีวิตนี้ไม่เคยพูดกับใครมาก่อนเลยยังไงยังงั้น

คนช่ือต้นว่านพาผมมาน่ังอยู่ในรา้นอาหารแหง่หน่ึง คิดวา่เขาน่า
จะมาท่ีน่ีอยู่บอ่ยคร้ัง เพราะเหน็คยุกบัพนักงานดว้ยความสนทิสนม ตา่ง
กบัผมท่ีไม่รู้จะพดูอะไรเอาแต่พยกัหน้าเวลาเขาถาม นำ้าเสียงใสเจ้ือยแจ้ว
ยงัคงไม่มีท่าทีว่าจะแผว่ หลังจากท่ีส่ังอาหารเสร็จเขากก็ลับมาสนใจเร่ือง
ของผมตอ่ ไม่ได้หมายความวา่คาดค้ัน แต่พูดในเชงิให้กำาลังเสยีมากกว่า 
เขาคงปักใจเช่ือไปแล้วว่าผมอกหักจริง ๆ สินะ

อกหักก็อกหัก
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คิม คิรากร ผู้ท่ีไม่เคยมีความรักมากอ่นต้องรับบทเป็นคนอกหัก
เพราะถูกคนท่ีไม่คุ้นเคยกล่าวหา อีกท้ังยังชวนมาเล้ียงข้าวแบบน้ีมันก็
แปลก ๆ อยู่นะ ผมจำาได้ว่าเม่ือตอนอยู่ท่ีสะพานเขาบอกว่าเพ่ิงอกหัก
เหมือนกนั แตแ่ววตาท่ีเปล่งประกายบง่บอกชดัเจนว่าเขาไม่มีความทุกข์
เลยสักนิด ต้องโลกสวยขนาดไหนถึงไมห่ลงเหลือความเศร้าหมองไว้บน
ใบหน้าให้คนอ่ืนเห็นแบบน้ี

“เอ่อ...คุณคิมเคยมาท่ีน่ีไหม” คร้ังแรกท่ีเขาเรียกช่ือของผมแลว้
พูดถึงเร่ืองอ่ืน ไม่ใช่เร่ืองกระโดดลงนำา้เพ่ือฆ่่าตัวตาย ผมส่ายหัวให้เขา
เป็นคำาตอบ แต่เขากลับระบายย้ิมออกมาอย่างใจดี

เขาดูใจดีมากเท่าท่ีผมเคยเจอมาเลยก็ว่าได้

ผมเพ่ิงสังเกตเห็นชัด ๆ ว่าเวลาท่ีต้นว่านย้ิม ตาของเขาเป็นรูป
สระอิ พอย้ิมเสร็จก็จะพองแก้มเหมือนเด็กอมข้าวไม่มีผิด แต่แค่แป๊บ
เดียวลมในแก้มก็ถูกพ่นออกมาจนหมด มุมปากของต้นว่านก็งอโค้งข้ึน
อีกคร้ังแบบไมโ่ชว์ให้เห็นฟันขาวท่ีเรียงสวยในช่องปาก ต้ังแตเ่กิดมาผม
ยงัย้ิมไม่ได้คร่ึงหน่ึงของเขาเลย

ไม่แม้แต่จะน่ังคุยกับคนท่ีไม่รู้จักแบบน้ีด้วย

แตเ่ขาทำา เขาพาผมมาแล้วบอกว่าจะเล้ียงข้าว ตลกส้ินดีท่ีระดับ
ผู้บริหารอย่างผมมาน่ังอยู่ตรงน้ีในฐานะคนถกูเล้ียง

“มาที่นี่บ่อยเหรอ” ผมเป็นฝ่ายเอ่ยถามบ้างแต่ไม่รู้จะเริ่มต้น
ยังไงเพราะพูดไม่เก่งเหมือนต้นว่าน และคิดว่าประโยคส้ัน ๆ ก็เข้าใจ
ได้เหมือนกันน่ันแหละ
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“เรียกว่ามากินท่ีน่ีประจำาเลยดีกว่าครับ” คดิไว้แล้วตอ้งเปน็แบบ
น้ัน ล่าสุดผมได้ยนิพนักงานพูดกับเขาด้วยว่าถ้ารีบก็ไปทำาเองในครัวได้
เลยตามสบาย ถา้ไม่สนิทจริงพูดไม่ได้หรอกนะประโยคแบบน้ีน่ะ

“อาหารอร่อยเหรอ” ผมกวาดตามองบรรยากาศรอบร้านตาม
ประสาคนไม่เคยมา ลูกค้าเร่ิมทยอยเดินเข้ามาเร่ือย ๆ จนเกือบเต็ม
ทุกโต๊ะ พนักงานก็สุภาพทุกคน การตกแต่งเต็มไปด้วยภาพวาดของ
ธรรมชาติ มีตั้งแต่ใต้มหาสมุทรจนถึงท้องฟ้าเลยทีเดียว

“รับรองคุณหายเศร้าแน่นอนถ้าได้กินตอนท่ีผมอกหักคร้ังแรก
เลยก็มาน่ังเฮิร์ทท่ีน่ีแหละแต่พอได้กินความเสียใจท่ีมีอยู่กห็ายเป็นปลิด
ท้ิงเลย เพราะฉะน้ันคุณต้องกินเยอะ ๆ นะ กลับไปจะได้ไม่เศร้า อยู่คน
เดียวหรือเปลา่ อย่าคิดส้ันแบบน้ีอีกนะรู้ไหม ถา้คนท่ีมาเจอไม่ใชผ่มปา่น
น้ีคณุไปท่องโลกวิญญาณแล้วแน่ ๆ”

และเขาก็วนกลับมาเร่ืองฆ่่าตัวตายอีกคร้ัง ผมว่าผมควรเงียบ 
แล้วก็เงียบท่ีสุด

รอไม่นานอาหารท่ีส่ังก็ถูกนำามาเสิร์ฟ ส่วนมากจะเป็นเมนูท่ีต้น
ว่านเป็นคนเลอืก เพราะผมมีหน้าท่ีแคพ่ยกัหน้าอย่างเดียวตอนท่ีเขาถาม

“หมดเหรอ” เห็นกองทัพอาหารที่อยู่ตรงหน้าแล้วผมก็อด
สงสัยไม่ได้ มนัเยอะมากจนนกึภาพไม่ออกว่าคนตวัเลก็ ๆ  อยา่งเขาจะกิน
เข้าไปได้ยงัไงท้ังหมด ถึงจะบอกว่าส่ังมาเผ่ือผมก็เถอะ มันเกินปริมาณ
สำาหรับคนสองคนไปเยอะเลยทีเดียว

ต้นว่านพยักหน้าหงึก ๆ พลางย่ืนจานข้าวมาให้ผม เขาเป็นคน
จัดแจงทุกอย่างโดยท่ีผมไม่ต้องหยบิจับอะไร แต่ทุก ๆ การกระทำาน้ันดู
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หวาดเสียวไปหมด เชน่ตอนท่ีย่ืนชอ้นมาให้มันกห็ลุดมอืลงไปอยู่ในหมอ้
ต้มยำาจนต้องยกมือขอใหม่ ไหนจะแก้วนำ้าท่ีกำาลังล้มอีก ดีนะท่ีพนักงาน
คนหน่ึงเดินเข้ามาจับไว้ทัน ไม่ง้ันละก็มีเปียกแน่ 

ทว่ารสชาติอาหารอร่อยสมคำารำ่าลือจริง ๆ

ในหัวของผมนึกอยู่แต่เร่ืองทำาความดี อยากให้คนเศร้าได้กิน
ของอร่อยทุกอย่างท่ีเป็นเมนูเด็ดของทางร้าน ไม่ได้คำานึงถึงสักนิดเลย
ว่าจะกินหมดหรือเปล่า

แต่น่ันไม่ใช่ปัญหา

เพราะปัญหาท่ีแท้จริงมันอยู่ท่ีว่าผมบอกว่าจะเล้ียงเขา               
แต่ตัวเองลืมเอาเงินติดตัวมาด้วยน่ีสิ โทรศัพท์ก็ไม่มีแล้วจะจ่ายยังไง
เน่ีย ทำาบุญท้ังทีทำาไมต้องมีอุปสรรคด้วยล่ะผมไม่เข้าใจ สวรรค์กล่ัน
แกล้งผมอยู่เหรอไม่นา่รักเลยเราอุตส่าห์ชว่ยมนุษยใ์ห้รอดพ้นจากความ
ตายทำาไมไม่เห็นความดีล่ะ เราโป้งเธอแล้วจำาไว้

“เอ่อ...คณุคมิครับ คือผมยมืเงินจา่ยค่าอาหารกอ่นส ิพอดว่ีาลืม
เอาเงินมาน่ะ” น่ีคงเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุดแล้วตอนน้ี จะหวังพ่ึงใครได้ล่ะ 
ก็มากันสองคน อ้ายมากันสองคนเห็นไหม

“ไม่มีเงินเหรอ” เหน็แววตาท่ีงุนงงแล้วเขาตอ้งคดิว่าผมเปน็พวก
สิบแปดมงกฎุแน่ ๆ  บ้าเอ๊ย! คนอย่างต้นว่านไม่เคยหลอกเอาเงินใครนะ 
และก็ไม่เคยเอ่ยยมืใครแบบน้ีด้วย

“คือไม่ใช่ไม่มี แต่ลืมหยบิมา คุณช่วยจา่ยกอ่นได้ไหมเดี�ยวกลบั
ถึงห้องผมจะรีบโอนให้”
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“ถ้าอย่างน้ันฉันจ่ายเองก็ได้”

“ไม่ได้ ๆ ผมบอกว่าเล้ียงก็คือเล้ียงห้ามปฏิิเสธ แต่ตอนน้ีคุณ
จ่ายก่อนเขารออยู่”

คุณชายเย็นชาท่ีช่ือว่าคิมยอมล้วงกระเป๋าเงินออกมาแล้วหยิบ
เงินจ่ายตามราคาท่ีโชว์อยู่บนบิล ท้ังหมดสองพันหน่ึงร้อยห้าสิบบาท 
แต่เขาย่ืนให้พนักงานสองพันห้าเพ่ือเหลือเป็นทริปให้พนักงาน แต่ก็
สมควรแล้วล่ะ เพราะพนักงานท่ีน่ีดูแลลูกค้าดีมาก นำ้าหมดก็มาเติมให้
ตลอด โดยท่ีเราไม่ต้องทำาอะไรเลยนอกจากกิน แล้วก็กินให้อ่ิมเป็นพอ

จากน้ันผมกับคุณเขา ก็เดินออกมาคุยกันต่อท่ีหน้าร้านอีกนิด
หน่อยเร่ืองการคืนเงิน จนในท่ีสุดเขาก็ยอมให้เบอร์ผมมา แน่นอนว่า
กลับไปถงึห้องจะรีบจัดการโอนทนัทีไม่ให้ใครมาว่าได้ ผมอาสาไปส่งเขา
ท่ีบ้านแต่เขาบอกจะน่ังแท็กซีก่ลับเอง อกีอยา่งผมคิดวา่เขาดโูอเคข้ึนมาก
แล้วกเ็ลยไม่ได้ขัด เราแยกย้ายกันตรงน้ัน เขาออกไปยืนรอรถ ส่วนผมก็
ขับรถออกมาแล้วตรงกลับคอนโดทันที
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