บทน�ำ

ละอองน�ำ้ จากฟ็อกกีทฉี่ ดี ในระยะพอเหมาะนัน้ จับลงบนกลีบของ
กุหลาบแบบจัดช่อส�ำเร็จเบาบางก่อนที่มันจะถูกส่งให้ชายหนุ่มซึ่งเดินผ่านมา
จดๆ จ้องๆ หน้าร้านอยู่หลายรอบกระทั่งตัดสินใจเดินเข้ามา
“ขอบคุณค่ะ ขอให้วันนี้เป็นวันที่สดใสนะคะ”
บุลลายิม้ ให้เขา ลูกค้ารายทีส่ องของวันซึง่ รับเงินทอนแล้วก็กม้ หน้างุดเดิน
ออกไปทันที ทั้งที่ดอกไม้ในมือก็ออกจะสวยชื่นใจแท้ๆ
เธอหันหลังให้กระจกใสของหน้าร้านที่ท�ำให้ที่นี่เหมือนกับตู้กระจกสอง
ด้าน หัวมุมของถนนซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของร้านถือเป็นท�ำเลดีเมือ่ สักห้าสิบปีกอ่ นได้ แต่
ถึงจะเป็นที่ทองค�ำซึ่งมีคนเดินผ่านทั้งวันก็ใช่ว่าจะขายดอกไม้สักช่อได้ง่ายขึ้นใน
เศรษฐกิจแบบนี้
หญิงสาวถอนใจก่อนจะยกมือขึน้ ไล่ยงุ ทีบ่ นิ ผ่านศีรษะไป หากไม่ได้มงี าน
จัดดอกไม้นอกสถานทีเ่ ป็นรายได้เสริม มีหวังร้านทีเ่ ปิดมาตัง้ แต่รนุ่ ปูน่ คี้ งจะต้อง
ปิดลงตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาแน่
เสียงของแท็บเล็ตที่สั่นบนโต๊ะกระจกนั้นบ่งบอกว่ามีอีเมลเข้ามาจากการ
สั่งซื้อทางเว็บไซต์ การขายทางออนไลน์ที่ได้รับการแนะน�ำให้ท�ำเองก็ช่วยได้มาก
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โดยเฉพาะจากหน้าแฟนเพจของร้านทีส่ ร้างรายการสัง่ ซือ้ เข้ามาง่ายเพียงแค่จมิ้ นิว้
ลงบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือเท่านั้น
หญิงสาวเช็กแอปพลิเคชันของธนาคารว่ามีเงินโอนเข้ามาจริงก่อนจะตอบ
อีเมลกลับไป แล้วเดินฮัมเพลงไปตามจังหวะที่ดังขึ้นมาจากล�ำโพงบลูทูทซึ่งเปิด
เอาไว้ไม่ให้เสียงยุงบินดังเกินไปนัก
เธอเริม่ ยกมือสางผมก่อนจะแกะยางรัดแบบผ้าซึง่ คล้องไว้ทขี่ อ้ มือออกมา
คาบมันเอาไว้ระหว่างเกลี่ยให้ผมที่ไม่ได้สระมาสองวันให้เข้าที่เข้าทาง เธอม้วน
ผมเป็นมวยแล้วรัดด้วยยางนัน้ ให้เรียบร้อยแม้จะเหลือปอยผมทีต่ อ้ งให้คอยเกีย่ ว
ไปทัดหูก็ตาม
การจัดดอกไม้ต้องใช้สมาธิ บ่อยครั้งที่เธอจะไม่รู้ตัวเลยจนกระทั่งมีใคร
สักคนเข้ามาในร้านแล้วเอ่ยเรียกออกมาด้วยเสียงที่ดังจนต้องหันไปมอง
“ยายบลูทำ� ไมไม่อ่านไลน์ยะ”
เป็นนิเกตนีเ่ องทีข่ ดั จังหวะของเธอ แต่บลุ ลาก็ยงั ไม่หยุดมือทีก่ ำ� ลังจัดดอก
ไฮเดรนเยียลงไปในแจกันเซรามิกสีขาวทรงเตี้ย ซึ่งรองรับทั้งฟลอรัลโฟมและ
ดอกไม้ชนิดอื่นที่ถูกจัดเป็นทรงสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า
“ไม่อ่านก็เพราะไม่ว่างไง” เธอพูดพลางแซมใบไม้ประดับลงไป
“ห้าวันเนี่ยนะ!”
นิเกตเสียงดังจนเธอต้องหันไปท�ำเสียงจุ๊ๆ ใส่
“อย่าเสียงดังสินิก ดอกไม้ตกใจหมด”
“ยายบ้า ดอกไม้จะตกใจกะผีอะไร”
คนถูกหาว่าบ้าหัวเราะเบาๆ มือกับสายตายังอยูท่ แี่ จกันซึง่ มองไม่เห็นขอบ
ปากแล้ว “ตกใจสิ ดอกไม้น่ะอ่อนไหวจะตาย ต้องพูดกับเขาเพราะๆ ตอนปลูก
ที่ฟาร์มก็เปิดเพลงให้ฟังตลอดนะรู้ไหม”
“โอย คุณภาพชีวิตดีกว่าฉันอีกนะเนี่ย”
บุลลาหยุดมือเมื่อเสร็จเรียบร้อยพลางมองหญิงสาวผู้มาเยือนหาที่นั่งเอง
เสร็จสรรพแล้ว ห่างออกไปจากโต๊ะจัดดอกไม้นี้เธอมองเห็นเจตนาของอีกฝ่าย
ชัดเจนทีเดียว
“ก็บอกแล้วไงว่าไม่ไปนัดบอด ตือ๊ จริงนะ เพราะเป็นเออีหรือไงถึงได้ตอื๊ เก่ง”

ก วิ น
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“ใครว่า เพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนต่างหากถึงแนะน�ำสิ่งดีๆ มาให้”
“ดีนักก็ไปเองสิ”
“ฉันติดเลี้ยงลูกค้าไง พอไม่ไปคนมันก็ไม่ครบ เพื่อนของเพื่อนกันทั้งนั้น
ไม่มีใครไม่น่าไว้ใจหรอก”
ค�ำว่าไม่น่าไว้ใจท�ำให้คนฟังหรี่ตามองอย่างจับผิด อีกฝ่ายก็เบิกตาจ้อง
กลับมาเป็นการต้านทาน
“โกหกตกนรกนะ” บุลลาว่า
“นี่พูดเรื่องจริงครั้งแรกจากทั้งอาทิตย์เลย” นิเกตฉีกยิ้มกว้าง ท�ำให้เห็น
ลิปสติกสีแดงที่ติดฟันอยู่ “ไปเถอะ โสดมาตั้งปีแล้ว ท�ำตัวคึกคักหน่อยสิ”
“ลิปติดฟันนะ”
ประโยคนัน้ ท�ำอีกฝ่ายหยุดพูดไปได้สนิทแล้วรีบหยิบตลับแป้งจากกระเป๋า
ถือมาเช็กความเรียบร้อย นิเกตเริ่มครวญครางว่าเธอเพิ่งจะรู้ตัวหลังจากลูกค้า
โฆษณายิ้มประหลาดๆ ให้มาทั้งวัน รองเท้าส้นเข็มของหญิงสาวกระแทกกับพื้น
ไม้ปาร์เกต์เบาๆ รูปร่างที่เล็กกว่ามาตรฐานหญิงไทยนั้นท�ำให้น่าเอ็นดูเหมือนลูก
พูเดิลตัวน้อยๆ ที่กระโดดเหยงๆ เรียกร้องความสนใจ
“ไปเถอะนะยายบลู ไปแทนฉันหน่อย”
“ขอร้องฉันสิ”
“ได้โปรดเถอะนะ แม่พระของฉัน”
“ไม่ละ” บุลลายกมือป้องปากหัวเราะเบาๆ
นิเกตตีเข้าให้ที่แขน ใบหน้าจิ้มลิ้มซึ่งแต่งแต้มสวยสดนั้นงอง�้ำขึ้นมา
“นีอ่ ย่าให้ฉนั ต้องล�ำเลิกบุญคุณนะ ตอนเรียนมหา’ลัยใครกันทีเ่ ป็นคนไป
เป็นไม้กันหมา กันไอ้รุ่นพี่หน้าหม้อให้แก”
“เรื่องเก่าไหม ทดแทนด้วยหมูกระทะไปแล้วนะ”
“หรือว่ายังเฮิร์ตอยู่” นิเกตยังไม่ยอมแพ้ “ยังลืมอีตาพนาไม่ได้ใช่ไหม”
“เพ้อเจ้อแล้ว”
“นั่นไง ‘เพ้อเจ้อ’ คีย์เวิร์ดส�ำหรับเปลี่ยนเรื่องของแก ฉันรู้ดี”
นิว้ ทีท่ าเล็บสีชมพูออ่ นยกขึน้ มาจิม้ แก้มเธออย่างถือวิสาสะ ถึงบุลลาจะหัน
หน้าหนีก็ยังไม่พ้นถูกจิ้มไปทั่วทั้งหน้าอยู่ดี
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“เลิกกันไปเกินปีแล้วจะเฮิรต์ อะไร ดูนนู่ ” เธอชีไ้ ปทีบ่ อร์ดของร้าน มีเขียน
ตารางงานเอาไว้เป็นระเบียบซึ่งหนึ่งในนั้นคืองานจัดซุ้มดอกไม้งานแต่งงานของ
พนากุล พร้อมดอกจันว่าวางมัดจ�ำแล้ว
“ยายบ้า งานแต่งแฟนเก่าก็รับเหรอ มีศักดิ์ศรีบ้างไหมเนี่ย”
“ศักดิศ์ รีกนิ ไม่ได้ แต่เงินรันธุรกิจได้นะ” ตัง้ แต่นเิ กตเข้ามาในร้านเธอถูก
บอกว่าบ้ากี่ครั้งแล้วกันเนี่ย
“เป็นฉันจะหิ้วพวงหรีดไปวางหน้างานมันให้หงายเงิบเลย”
“พวงหรีดเป็นดอกไม้ส�ำหรับแสดงความเสียใจ ท�ำไมต้องท�ำให้มันกลาย
เป็นของอัปมงคลด้วยล่ะ” บุลลาคิดว่าอีกฝ่ายคงดูละครมากไปแน่ๆ “อีกอย่าง
ฉันไม่ได้รสู้ กึ อะไรกับพนาแล้ว ไม่ได้โกรธเกลียดอะไร อยากให้เขาได้เริม่ ต้นชีวติ
คู่ด้วยดีด้วยซ�ำ้ ไป”
“โอ้แม่คุณ ยายกิ๊กท้องโย้ต้องน�้ำตาไหลพรากซาบซึ้งแน่ๆ”
“ฉันพูดจริงนะ” เธอสบตาอีกฝ่ายจริงจัง “ต่อให้ไม่เลิกกับเขาเพราะเรื่อง
นัน้ แต่สกั วันก็ตอ้ งเลิกอยูด่ ี เพราะคบกันแล้วมีแต่ทกุ ข์ ไลฟ์สไตล์ไม่เข้ากัน แก้
ไม่ได้ด้วย ทางหลุดพ้นก็มแี ต่ต้องปล่อยเขาไป ถือว่าสิ้นแล้วต่อกัน ฉันไม่โกรธ
หรอก”
“กรวดน�้ำด้วยไหม”
“อื้ม กรวดไปนานแล้ว”
นิเกตยกมือทาบหน้าผาก ทั้งที่ก็รู้ว่าช่วงที่เลิกกับพนากุลแรกๆ เธอยัง
ท�ำตัวเหมือนปกติคือเฝ้าร้านดอกไม้ แล้วก็หยุดบ้างเพื่อไปปฏิบัติธรรมในช่วง
เทศกาลเป็นเพื่อนมารดาเหมือนทุกที
“โอเค ไม่โกรธๆ อโหสิแล้วก็ช่าง แต่แกคงไม่คิดจะละทางโลกเข้าทาง
ธรรมใช่ไหม”
“ใช่สิ ไม่ได้เคร่งอะไรสักหน่อย ฉันยังอยากแต่งงานมีครอบครัวอยู่ แค่
ไม่ได้รู้สึกว่าต้องรีบร้อน”
คนฟังเลิกคิว้ “งัน้ ก็ไปนัดบอดสิ เจอผู้คนใหม่ๆ ไม่ตอ้ งโฟกัสเรือ่ งคูก่ ไ็ ด้
มองโอกาสหาลูกค้าเพิ่ม...”
“ไม่ละ” บุลลายิ้มบาง “ฉันมีคนที่ชอบแล้ว”

๑
ความจริงผูช้ ายทีบ่ ลุ ลาเริม่ ยอมรับว่าชอบไม่ใช่คนอืน่ คนไกล แต่

เป็นคนที่จะได้พบกันทุกครั้งตอนออกไปจัดดอกไม้นอกสถานที่นี่เอง
เดิมทีเธอคิดว่าแค่ประทับใจเวลาทีต่ น้ ตระกูลเทกแคร์ทกุ คน พูดคุยอย่าง
ไม่ถือตัว และช่างถ่อมตนกับเพื่อนร่วมงาน แต่กว่าจะรู้ตัวหญิงสาวก็พบว่าถ้า
ไม่ใช่ดอกไม้ก็จะเป็นเขาเสมอที่เธอจะส่งสายตามองหา
วันนี้เขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวรีดเรียบกริบ เรือนผมสีด�ำสนิทนั้นก็จัดทรง
อย่างดี แม้แต่นำ�้ หอมก็ยงั เป็นกลิน่ สะอาดทีท่ �ำให้รสู้ กึ สดชืน่ บางเบารอบตัว ไหน
จะรอยยิ้มที่ท�ำให้เห็นฟันเรียงสวยกับเขี้ยวคู่เล็กๆ อีก
๑๐ ๑๐ ๑๐ ไปเลยค่ะ
“วันนีเ้ หนือ่ ยหน่อยนะครับคุณบลู” เขาทักเธอเป็นคนสุดท้าย เพราะบุลลา
นั่งอยู่ไกลที่สุดจากบรรดาผู้ช่วยจัดดอกไม้ของร้านที่วันนี้เกณฑ์กันมาทั้งหมด
จะเหลือก็แต่บุษบรรณ มารดาของเธอซึ่งท�ำหน้าที่เฝ้าหน้าร้านที่คงไม่ได้มีลูกค้า
มากมายเอาไว้
“ไม่เลยค่ะ ตื่นเต้นมากกว่า”
เธอไม่ได้โกหกหรอก เพราะได้เจอเขาทีไรหัวใจก็เต้นแรงทุกที
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แม้แต่ตอนนี้มันก็เต้นตึกตัก ตึกตัก คุณน่ารักจัง อีกแล้ว
“ผมเองก็ตื่นเต้นครับ ไม่บ่อยเลยที่จะได้จัดงานอีเวนต์ใหญ่ขนาดนี้ แต่
ไม่ต้องกดดันนะครับ สู้ๆ ถ้าคุณบลูทำ� ต้องออกมาดีแน่”
ต้นตระกูลยกนิ้วโป้งให้เธอทั้งสองมือ ยิ้มของเขาสดใสยิ่งกว่าดอก
ทานตะวันทั้งซุ้มอีก
บุลลายกนิ้วโป้งกลับ ยิ้มร้อยคะแนนนั้นท�ำให้เธอจัดดอกไม้โต้รุ่งก็ยังได้
“เฮ้ยหม่อม มาทางนี้หน่อย!”
เสียงเรียกชัดถ้อยชัดค�ำขัดจังหวะนั้นมาจากชายหนุ่มซึ่งใบหน้าไม่เข้ากับ
ส�ำเนียงเลย แม้หลุยส์จะมีผมสีดำ� แต่โครงหน้าชัดเจนแบบตะวันตกกับดวงตา
สีนำ�้ ตาลอ่อนนั้นยืนยันว่าเขาเป็นฝรั่งแท้ๆ
“อะไรหรั่ง”
ถึงการเรียกชื่อจะไม่ถูกต้องแต่ราชนิกุลหนุ่มก็ตอบกลับไปเป็นปกติ เขา
ผละจากเธอเดินไปหาเพื่อน ซึ่งแต่งตัวตามสบายเหมือนเดินอยู่ถนนข้าวสาร
หนวดเคราของหลุยส์นั้นท�ำให้เธอนึกถึงสาหร่ายทะเลลึกอย่างช่วยไม่ได้
ที่จริงหม่อมหลวงต้นตระกูลมีชื่อเล่นว่าต้น แต่ใครๆ ก็เรียกเขาว่า ‘คุณ
ต้น’ เสมอไม่เว้นแม้กระทัง่ เธอ จะมีกแ็ ต่เพือ่ นสนิททีร่ ่วมหุ้นกันท�ำบริษทั จัดงาน
อีเวนต์เท่านัน้ ทีจ่ ะเรียกเขาผิดๆ ซึง่ น่าจะเป็นฉายาทีเ่ ขาเองก็เรียกอีกฝ่ายกลับไป
เช่นกัน
บุลลาไม่ได้คุยกับทั้งคู่อกี หลังจากนั้น เพราะพวกเขาวุ่นอยู่กับการติดต่อ
ใครต่อใครในฮอลของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ ที่ที่ซุ้มดอกไม้ส�ำหรับเทศกาล
ดอกไม้จะถูกจัดเตรียมส�ำหรับจัดแสดงในวันรุ่งขึน้ ในส่วนทีต่ อ้ งรับผิดชอบของ
เธอมีทงั้ หมดห้าซุม้ ซึง่ ดอกไม้ทเี่ หีย่ วเฉาง่ายจะถูกน�ำมาในตอนเช้าของวันพรุง่ นี้
...แต่ถ้าจะพูดให้ถูกต้องเรียกว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงจะดีกว่า
ลุงด�ำเนินเป็นเมสเซนเจอร์คนส�ำคัญของทางร้าน เขามาพร้อมกับดอกไม้
ซึ่งมีนำ�้ หนักรวมกันมากกว่าตัวเธอเสียอีกพร้อมอย่างอื่นที่ได้ส่งไลน์ไปบอก
“นี่ครับ เสื้อกันหนาวที่คุณบุษฝากมา” ชายสูงวัยผิวคล้ามแดดแต่ยัง
แข็งแรงดีส่งเสื้อกันหนาวไหมพรมแบบสวมทับมาให้ มันช่วยให้ความอบอุ่นใน
ฮอลที่เริ่มจะกลายเป็นตู้เย็นแล้วแต่ไม่เข้ากับชุดเอี๊ยมยีนที่เธอสวมทับเสื้อยืด
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สีขาวก่อนหน้านี้เลย
“ขอบคุณค่ะลุงด�ำ”
แต่ถงึ อย่างนัน้ การไม่ตอ้ งมือสัน่ ก็เป็นทางเลือกทีด่ กี ว่า ด�ำเนินหันไปแจก
ผ้าพันคอกับเสื้อกันหนาวให้คนอื่นหลังจากที่เธอส่งข้อความไปหามารดาว่าที่นี่
หนาวจวนใจจะขาดแค่ไหน
มือที่ตัดเล็บสั้นเรียบร้อยของเธออุ่นขึ้นนิดเมื่อซุกเข้าไปใต้ชายเสื้อไหมพรม นอกจากอุณหภูมจิ ะส�ำคัญกับการยืดอายุดอกไม้แล้ว น�้ำก็เป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ
ยิ่งกว่า อย่างไฮเดรนเยียที่บุษบรรณดูแลมาเป็นอย่างดีนั้นผ่านทั้งการจุ่มก้านลง
ในน�้ำร้อนเพื่อท�ำให้ดอกบานคงทน แล้วยังหุ้มด้วยผ้าชุบน�ำ้ เย็นเพื่อให้มันอยู่ได้
นาน กุหลาบเองก็ต้องการน�ำ้ มาก กล้วยไม้ก็ต้องมีถุงน�ำ้ เล็กๆ ผูกเอาไว้และจัด
อย่างประณีตเพื่อซ่อนไม่ให้มันโผล่ออกมาชัดเจนมากเกินไป
แม้ทจี่ ริงทุกองค์ประกอบของการจัดดอกไม้ไม่มอี ะไรยิง่ หย่อนไปกว่ากัน
ถึงแม้จะเป็นเพียงดอกคัตเตอร์ทเี่ ป็นดอกไม้ประดับก็มคี วามส�ำคัญไม่นอ้ ยไปกว่า
ดอกหลักที่เป็นจุดสนใจ
บุลลาใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพซุ้มดอกไม้ทจี่ ดั เสร็จในเวลาไล่เลีย่ กัน เธอถ่าย
ภาพดอกไม้ทเี่ ป็นผลงานของร้านเอาไว้เสมอ เพือ่ ไว้เป็นทัง้ ความทรงจ�ำและพอร์ต
งานของร้าน
ภาพก่อนหน้านี้ก็เป็นงานที่ท�ำให้ร้านของเธอมีคิวจัดดอกไม้นอกสถานที่
เพิ่มขึ้น นอกจากงานอีเวนต์ที่ต้นตระกูลมักจะเรียกใช้งาน เธอยังจ�ำวันที่เขามา
หาถึงร้านเพื่อขอร้องให้เธอช่วยจัดดอกไม้ในงานมีตติงของดาราสาวเป็นการเร่ง
ด่วนได้ดี
แค่เห็นแววตาเว้าวอนของเขาวันนั้นเธอก็รีบเก็บทุกอย่างที่จ�ำเป็นแล้วนั่ง
รถไปทีส่ ตูดโิ อส�ำหรับเช่าซึง่ ว่างเปล่าทันที เขาอยูก่ บั เธอจนเช้าพร้อมผูช้ ว่ ยคนอืน่
ถึงแม้ใบหน้าจะดูอิดโรยแต่รอยยิ้มของเขายังคงพิมพ์ใจ
‘ขอบคุณนะครับคุณบลู ทันเวลาพอดี ขอบคุณมากๆ นะครับ’
ชายหนุม่ พูดขอบคุณไม่หยุดและกุมมือเธอไว้ มือของเขาไม่จดั ว่านุม่ และ
กร้าน แต่มนั อุ่นมากในความรู้สกึ ของคนทีไ่ ม่ได้นอนวันนัน้ บุลลายังไม่อยากจะ
ล้างมือสักอาทิตย์เสียด้วยซ�้ำไป

14



คนนั้น

เ รื อ น บุ ล ล า

แต่เธอเองก็จ�ำสายตาแบบนั้นได้เสมอ สายตาที่เขามองดาราสาวสวย

หากมีใครสักคนมองใครอีกคนอย่างนัน้ เธอแน่ใจว่ามันไม่ใช่แค่การทุม่ เท
เพื่องานแน่ ถึงสาวเจ้าจะมีแฟนแล้วก็เถอะ
คิดแล้วบุลลาก็อยากจะเอาก้านดอกไม้ปักหัวใจตัวเองสักที เธอบอก
ตัวเองเสมอว่าต้นตระกูลก็เหมือนดอกไม้ในแจกันของคนอืน่ แค่ได้มองให้ชนื่ ใจ
เธอก็ควรจะมีความสุขพอแล้วสิ
แต่พ่อดอกไม้แสนสวยนั้นกลับท�ำให้เธอพร�่ำเพ้อเสียทุกทีที่เขาหันมา
“ขอบคุณครับ กลับดีๆ นะครับคุณบลู”
เขายกมือป้องปากพูดกับเธอจากระยะไกล ทัง้ ทีเ่ ธอไม่ควรหันกลับไปมอง
หลังจากเก็บของเสร็จแล้วเลย
“คุณต้นเองก็เหมือนกันนะคะ”
หญิงสาวยกมือป้องปากพูดกลับไป ไม่สนใจว่าคนอื่นที่ยังท�ำงานไม่เสร็จ
จะหันมอง เพราะแค่เท่านี้ก็เป็นโอเอซิสให้เธอได้ชื่นใจแล้ว
ตะวันดวงโตโผล่พ้นขอบฟ้าแล้วเมื่อเธอออกมาจากทางด้านหลังของ
ห้างสรรพสินค้าพร้อมผู้ช่วยคนอื่น บุลลารู้ดีว่าไม่ใช่แค่ทานตะวันที่จะคอยหัน
ตามดวงอาทิตย์หรอก เพราะเธอเองก็ก�ำลังหันมองตามทานตะวันดอกนั้นอยู่
เสมอ

“ไปจัดดอกไม้อีเวนต์งานเดียวนี่ได้เงินเท่าขายดอกไม้ทั้งเดือนเมื่อ

ก่อนเลยนะเนี่ย”
ในฐานะของคุณนายแม่เจ้าของธุรกิจซึ่งถูกยึดอ�ำนาจไปหลังจากเจ็บป่วย
บุษบรรณมีหน้าทีเ่ พียงแค่ตรวจสอบบัญชีกบั การดึงเงินหมุนเวียนในร้านส่วนหนึง่
เก็บออมเอาไว้เป็นทุนส�ำรองเท่านั้น
แต่นั่นก็สำ� คัญยิ่งกว่าการบริหารของบุลลาเสียอีก
“ก็บลูบอกแล้ว ขายดอกไม้ที่ร้านกับจัดดอกไม้งานแต่งมันจะพอกิน
ที่ไหน” เธอเท้าเอวกับชุดเอี๊ยมยีนที่ใส่มาตั้งแต่เมื่อวาน “ทีแรกก็เอาแต่บอกว่า
พวกจัดออร์แกไนซ์ไว้ใจไม่ได้ เป็นไงล่ะคะทีนี้ทำ� งานกันไม่ต้องพักเลย”
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“ก็เมือ่ ก่อนมันไม่ดนี ี่ ตอนเจอเช็คเด้งมาใบนึงก็ไมเกรนจะขึน้ พอมันหนี
หายจ้อยก็แทบจะล้มทั้งยืน”
หญิงสาวยังจ�ำเคราะห์ใหญ่ของบ้านได้ บริษทั ทีจ่ ดั จ้างเองก็ไม่ใช่เล็กๆ แต่
เมื่อเกิดเรื่องขึ้นมากลับไม่สามารถเอาผิดอะไรได้เพราะจะฟ้องร้องยืดยาวก็ต้อง
ใช้เงิน สู้เก็บส่วนทีย่ งั พอมีเหลือมาประคองธุรกิจไม่ให้ล้มครืนเป็นโดมิโนคงเป็น
ทางเลือกเอาตัวรอดที่ดีกว่า
ธุรกิจร้านดอกไม้นนั้ ต้องใช้เงินหมุนเวียนไม่นอ้ ยเลย ไม่นบั รวมถึงการสัง่
ของทีต่ อ้ งหยุดชะงักจนท�ำให้การค้าขายเสียหายไปจนบุษบรรณแทบนอนไม่หลับ
เป็นอาทิตย์ หากจะพอมีโชคช่วยอยูบ่ า้ งก็คงจะเป็นเงินเก็บของบุรมิ พีช่ ายคนโต
ของเธอซึ่งกัดฟันท�ำงานเป็นวิศวกรแท่นขุดเจาะน�้ำมันต่อไปทั้งที่เขาคิดถึงบ้าน
เต็มที
เมื่อก่อนบุริมจะกลับบ้านราวเดือนละครั้งไม่นับเดินทางไปที่อ่ืน แต่
ปัจจุบันเขาก็ยังไม่ลาออกมาสักทีทั้งที่ร้านกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
“คิดถึงบราวน์เนอะ ตอนนัน้ น่ะ” บุษบรรณเองก็คงคิดถึงเหตุการณ์วกิ ฤติ
ครั้งนั้นเหมือนกัน
“อื้ม แต่ตอนนี้หนูว่าที่ไม่กลับเพราะเป็นพี่บ่าวของสาวตาคมที่แท่น
มากกว่า” เธอพอรู้ความลับของพี่ชายนิดหน่อย แต่เผยออกไปคนฟังก็ยังไม่
ระแคะระคาย
“ตาหมีนั่นน่ะนะ โอ๊ย ถ้ามีสาวมาจะแถมข้าวสารให้อีกสิบกระสอบ”
คนเป็นแม่หวั เราะใหญ่ ผมทีข่ าวทัง้ ศีรษะแม้วา่ ใบหน้าจะยังไม่ได้เหีย่ วย่น
นั้นจะบอกว่าดูเปรี้ยวก็ไม่เชิง แต่พอบอกว่าให้ย้อมผมจะได้ดูสาวขึ้น บุษบรรณ
ก็ไม่ยอมด้วยถือว่าผมหงอกนั้นเป็นหนึ่งในจารึกของช่วงเวลาครั้งส�ำคัญในชีวิต
ไปเสียแล้ว
“ว่าแต่เราเถอะ ชุดนี้ตั้งแต่เมื่อเย็นวาน ยังไม่ได้อาบน�้ำไม่ใช่หรือไง”
บุลลาพยักหน้าอย่างภูมใิ จแม้อีกฝ่ายจะย่นจมูกใส่
“หนูเป็นคนสะอาดไงคะ ต่อให้ไม่อาบน�้ำก็ไม่สกปรกหรอก”
“จ้า แม่คนสะอาด”
บุษบรรณดูไม่อยากจะต่อล้อต่อเถียงกับเธอแล้วถึงเดินหนีลงไปชั้นล่าง
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บ้านซึ่งเป็นตึกแถวหัวมุมถนนหลังนี้ตั้งแต่ชั้นสองขึ้นไปเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของ
ครอบครัวมานาน แต่ตอนนีผ้ ชู้ ว่ ยทีง่ ว่ งสุดๆ ได้ยดึ ชัน้ ทีส่ องนอนเรียงกันเป็นแถว
เหมือนปลาสลิดตากแห้งไปแล้ว
ไม่มีใครอาบน�้ำสักคน แล้วแบบนี้จะให้เธออาบน�้ำก่อนเข้านอนตอนเช้า
คนเดียวได้อย่างไร
บุลลาไปหยิบผ้าห่มมาเพิ่มให้มัทนาซึ่งขี้หนาวยิ่งกว่าใครในบรรดาผู้ช่วย
จัดดอกไม้ทงั้ หมด เธอจัดการธุระของตัวเองหลังจากนัน้ ได้สระผมซึง่ ไม่ได้ตรง
สลวยให้สะอาด ทาแป้งบางๆ ตามด้วยลิปสติกเบาๆ อีกนิดก็เป็นอันใช้ได้
วันนีเ้ ธอสวมเดรสให้คล่องตัวกับการท�ำงานในร้าน ความยาวของมันคลุม
เข่ามาจนเกือบถึงครึ่งแข้ง แขนเสื้อเองก็ยาวเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นเสมอ
แต่ทเี่ ธอจะไม่ใช้เลยคือน�ำ้ หอม เพราะกลิน่ สังเคราะห์จะกลบกลิน่ ดอกไม้
ในร้านไปเสียหมด
บุลลามองภาพสะท้อนตัวเองในกระจกที่มีกระดาษโพสต์-อิตเขียนด้วย
ลายมือติดเอาไว้ดา้ นบนว่า ‘ได้ทำ� งานทีด่ คี อื ความสุข’ แล้วยิม้ อีกหนึง่ ทีจนดวงตา
โตหยีลงเป็นรูปสระอิ
ผู้หญิงหน้าตาธรรมดาที่มีผมหยิกน้อยๆ คนนี้ก็พร้อมจะท�ำงานแล้ว

ระดับความงามของบุลลาหากให้เทียบกับน้องสาวอย่างกลิกาแล้ว ราย

หลังที่มีผมยาวตรงซึ่งมาจากยีนด้อยนั้นดูจะมีมาตรฐานสูงกว่า วัดจากจ�ำนวน
ลูกค้าซึง่ เป็นเด็กหนุม่ จากโรงเรียนมัธยมทีอ่ ยูไ่ ม่ไกลออกไปทีแ่ วะมาบ่อยๆ อย่าง
มีนัยส�ำคัญในทุกเย็นวันศุกร์ได้เลย
น้องสาวของเธอมักจะสวมผ้ากันเปื้อนสีขาวทับชุดนักศึกษาขณะขาย
กุหลาบแดงดอกเดีย่ วให้แก่เด็กพวกนัน้ ซึง่ บางครัง้ ก็จะซือ้ ดอกคาร์เนชันไปด้วย
เมื่อเธอทักว่าดูคุ้นหน้าคุ้นตาราวกับอาทิตย์ที่แล้วก็มาซื้อกุหลาบเช่นกัน
ก็เด็กปกติท่ไี หนจะมาซื้อกุหลาบได้ทุกวันศุกร์หากไม่มีอะไรเป็นพิเศษ
“หลอกเด็กนะกรีน” บุลลาพูดลอยๆ
“ก็เด็กยอมให้หลอกเองนี่”
กลิกายิ้มมุมปากแล้วเก็บเงินเข้าหลังเคาน์เตอร์แคชเชียร์ซึ่งบุษบรรณไม่
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ได้เฝ้าแต่หลบไปเอนหลังตัง้ แต่บา่ ย ผูช้ ว่ ยเองก็เริม่ งานกันแล้วทัง้ ในส่วนหน้าร้าน
และหลังร้าน
“คนนั้นมาน่าจะสามเดือนได้แล้วนะ หิ้วลูกบาสมาทุกที”
“เหรอ พี่บลูจ�ำแม่นกว่ากรีนอีกนะเนี่ย” เจ้าตัวยักไหล่ คงไม่ได้สนใจ
เด็กหนุ่มคนไหนจริงๆ เพราะว่ามีแฟนเป็นรุ่นพีป่ ีสใี่ นคณะเดียวกันอยู่แล้ว “นัน่
เสียงโทรศัพท์รึเปล่าน่ะ”
กลิกาเงีย่ หูพลางเดินหาทีม่ าของเสียงสัน่ จากโทรศัพท์มอื ถือทีบ่ ลุ ลาเอาไป
ซุกเอาไว้หลังที่วางนิตยสารจัดดอกไม้ซึ่งส�ำนักพิมพ์ปิดกิจการไปแล้ว
“มาวางอะไรตรงนี้ พี่นิกโทร. มานี่นา ไม่รับเหรอ”
“ไม่ละ”
“โอเค ฮัลโหลพี่นิก พี่บลูบอกว่าจะไม่รับสายค่า”
กรรไกรในมือบุลลาตัดก้านดอกกุหลาบพลาดไปหลายเซนติเมตรตอนที่
หันขวับไปมอง และพบว่าน้องสาวไม่ได้หยอกเล่น แต่รบั สายของนิเกตแล้วจริงๆ
“พี่นิกบอกว่าคุยหน่อยไม่อย่างนั้นจะสั่งพิซซามาถล่มให้หึ่งที่ร้าน” กลิกา
ย้ายมือถือออกจากหูแล้วสบตาเธอ “พี่บลูเอาหน้าอะไรดี ฮาวายเอี้ยนดีไหม”
หญิงสาวจะไม่เถียงว่าเธอชอบซีฟูดค็อกเทลมากกว่า เพราะทันทีที่ฉวย
โทรศัพท์กลับมาได้ปลายสายก็หัวเราะใหญ่ราวกับได้ยินชัดเจนทั้งหมดแล้ว
“บอกไว้ก่อนว่าถ้าโทร. มาเรื่องไปนัดบอดก็สั่งไก่บาร์บีคิวกับขนมปัง
กระเทียมมาด้วยเลย”
“นีเ่ ห็นแก่กนิ หรือไม่อยากไปกันแน่ยะ” นิเกตเสียงดัง “แต่เปล๊า นัดบอด
ผ่านไปแล้ว วันนี้เพื่อนห้องเรานัดกัน แกจะไปไหม เย็นนี้ แถวๆ อารีย์น่ะ สัก
ทุ่มนึงอะไรงี้”
“ใครไปบ้างอะ”
“ก็รอคอนเฟิร์มกันอยู่ ถ้าน้อยนักก็มีฉันกับแก เฟื่อง แล้วก็ไผ่อีกคน”
นิเกตกับเธอนอกจากจะเป็นเพือ่ นร่วมมหาวิทยาลัยแล้วยังเป็นเพือ่ นร่วม
ห้องตั้งแต่สมัยมัธยม ถึงตอนนั้นจะไม่ได้สนิทกันมากเพราะอยู่คนละกลุ่ม แต่
เมือ่ ผ่านไป การได้เจอกันบ่อยท�ำให้เธอได้ร้วู ่า สาวร่างเล็กทีด่ คู ล่องแคล่วคนนีก้ ็
เป็นคนใช้ได้เลยทีเดียว
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“แต่ฉันยังอ่านนิยายค้างอยู่ด้วยสิ”
“เวลาที่อยู่กับฉันมีค่าน้อยกว่านิยายเล่มละสองร้อยบาทของหล่อนอีก

“ที่จริงมันตั้งเกือบสี่ร้อยอะนะ อ่านถึงช่วงไคลแมกซ์พอดีด้วย ถ้าไม่ติด
ว่าจะดูไม่ดี ฉันคงเอามานั่งอ่านในร้านไปด้วยแล้ว”
“แค่เฝ้าร้านเอง ก็อ่านฆ่าเวลาไปสิ”
“แต่วังขังรักเนี่ยปกมันสยิวมากเลย อ่านไม่ได้หรอก”
บุลลาเคยมีความคิดจะเอากระดาษมาห่อปกอยู่ เพียงแต่ยังไม่ทันได้หา
กระดาษเธอก็อ่านไปจะค่อนเล่มแล้วน่ะสิ ปลายสายเงียบไปนิดก่อนจะท�ำ
เสียงจริงจังขึ้น
“...ไอ้ทไี่ ปสวดมนต์ข้ามปีกบั ปฏิบตั ธิ รรมนัง่ สมาธินี่ แกสร้างภาพใช่ไหม”
“แหม ก็บอกแล้วว่าไปเป็นเพือ่ นแม่น่ะ ยังอยู่ทางสายกลางนะ ไม่ตงึ ไม่
หย่อน”
“ค่ะคุณบุญ ไปเถอะนะคะเย็นนี้”
“แต่ไม่กลับดึกนะ จะกลับมาอ่านนิยายต่อ”
“ค่ะๆ เดี๋ยวส่งโลเกชันไปให้ แต่งตัวมาให้งามล่ะ นานๆ จะเจอเพื่อนที”
นิเกตยังก�ำชับให้เธอรับปากว่าจะไปอีกหลายรอบ ให้สาบานด้วยว่าหาก
โกหกจะตกนรกทั้งที่ไม่มีใครเคยได้เห็นของจริงสักหน่อย
เพราะแบบนั้นตอนใกล้จะปิดร้านแล้วเธอถึงขึ้นไปแต่งตัว ทีแรกก็ว่าจะ
ไม่อาบน�ำ้ แต่กลิกาซึง่ อนุญาตให้ยมื ชุดสวยกลับไม่ยอม เธอถึงจ�ำเป็นต้องท�ำตัว
ให้สะอาดทั้งที่คิดว่าไม่ได้สกปรกอะไร
“รวบผมเถอะ เดีย๋ วท�ำให้กไ็ ด้” น้องสาวของเธอยังไม่เลิกก�ำกับสมกับเป็น
เด็กนิเทศ “พี่จัดดอกไม้ได้ยังไงทั้งที่แมตช์เสื้อกับรองเท้ากระเป๋ายังไม่ได้เลย”
“ก็ดอกไม้มันสวยตามธรรมชาติอยู่แล้วนี่ อะไรก็เข้ากันไม่ยากหรอก”
“แต่กต็ อ้ งมีตดั มีเล็มกิง่ บ้างใช่ไหมล่ะ ผมพีก่ เ็ หมือนกัน ถ้าปล่อยให้ฟตู าม
สบายแบบนี้มันก็เสียทีที่ใส่เสื้อเปิดไหล่หมดสิ”
ที่จริงจะเรียกว่าใส่เสื้อเปิดไหล่ก็ไม่เชิง เพราะว่าเสื้อลายขาวฟ้าแขนยาว
นัน้ มีคอปกเสือ้ ทีก่ ว้างกว่าปกติซงึ่ ตัง้ ใจให้สวมแล้วไหล่ตกไปหนึง่ ข้างเท่านัน้ พอ
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ถูกสวมทับด้วยเดรสสายเดีย่ วก�ำมะหยีส่ ดี ำ� จึงดูเป็นภาพรวมทีบ่ ลุ ลาไม่มที างทีจ่ ะ
เลือกจับคู่สวมเองแน่ๆ
“เว่อร์ไปไหม เจอเพือ่ นมัธยมเองนะ” เธอมองน้องสาวทีร่ วบผมครึง่ ศีรษะ
ให้
“ครั้งสุดท้ายที่เจอกันนั่นกี่ปีแล้วล่ะ ตั้งแต่มาท�ำงานในร้านกรีนก็เห็นแต่
เพื่อนต้องมาหาถึงที่ พี่ออกไปเจอใครกี่ครั้งเอง นานทีปีหนจะลงรูปตัวเองใน
เฟซบุ๊ก รูปหมู่คราวนี้จะอยู่ไปอีกหลายปีนะ อยากให้เพื่อนจ�ำว่าพี่เป็นยายเพิ้ง
ไปตลอดหรือไง”
กลิกาพูดถูกเพราะชีวติ ของเธอเจอแต่ดอกไม้ เฟซบุก๊ ส่วนตัวก็มแี ต่เอาไว้
จัดการเพจของร้าน แค่ต้องคอยตอบข้อความเธอก็ย่งุ เกินกว่าจะส่องชีวติ ประจ�ำ
วันของใครได้อีก ได้พบกับเพื่อนคราวนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะได้อัปเดตความ
เป็นไปนอกเหนือจากข้อความในกรุ๊ปจ�ำนวน +๙๙๙ ข้อความที่เธอไม่ได้เปิด
เข้าไปอ่านนานแล้ว
บุลลาแต่งหน้าเองโดยอาศัยเครือ่ งส�ำอางของน้องสาว รองพืน้ ไฮเอนด์นนั้
ไม่เป็นปัญหาเพราะพวกเธอมีผิวสีเดียวกัน อายแชโดว์เลือกมาเฉพาะสีนำ�้ ตาล
อ่อนให้เปลือกตาพอมีมิติ แต่อายไลเนอร์สีด�ำนี่สิที่ห่างหายจากสังเวียนไปนาน
ทีแรกว่าจะเขียนบางๆ ติดขอบตา แต่พอเขียนแล้วมันเบีย้ วก็ตอ้ งถมเพิม่
จนกลายเป็นหนาขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้
“พี่เขียนตาไม่เท่ากันอะ”
“เห็นละ ช่างมันเถอะ แค่เจอเพื่อนเอง” เธอตัดใจเพราะกลัวเสียเวลา
ดินสอเขียนคิ้วไม่จ�ำเป็นเพราะคิ้วรกนี้เข้มพออยู่แล้ว พอจะทาลิปสติกมือของ
กลิกาก็ชิงหยิบแท่งหนึ่งมาเสนอ
“สีนี้ๆ”
สีชมพูตุ่นๆ แต่มีชิมเมอร์นั้นสวยจริงอย่างที่อีกฝ่ายการันตี บุลลาสวม
ต่างหูเงินรูปดอกไม้เป็นอย่างสุดท้ายก่อนจะบอกมารดาว่าจะรีบกลับมาสวดมนต์
ด้วยกันก่อนนอน
หญิงสาวออกจากร้านทีย่ งั ไม่ถงึ เวลาปิดเพราะธุระส่วนตัวเป็นครัง้ แรกใน
รอบหลายปี กว่าจะรู้ตัวว่าสวมรองเท้าผ้าใบสีขาวเหยียบส้นคู่เก่งออกมาแทน
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คัตชูที่เตรียมไว้ก็ตอนขับรถมินิแวนออกมาจากซอยข้างร้านแล้ว เวลานั้นนิเกต
ส่งแผนที่ร้านแถวซอยอารีย์มาให้พอดิบพอดี
มีมอเตอร์ไซค์ของร้านพิซซาขี่ผ่านหน้ารถไป เธอไม่ได้ติดใจอะไรเป็น
ส�ำคัญ

๒
บุลลายังไม่ได้เข้าไปในร้านสักทีทั้งที่มาถึงตั้งแต่หลายนาทีก่อน

ร้านอาหารที่ดูเป็นกึ่งคาเฟ่ร้านนี้เหมือนกับดักแมลงที่หลงรักดอกไม้อย่างเธอ
ตั้งแต่ทางเดินผ่านสวนขนาดย่อมแบบอังกฤษที่นิยมไม้ใบเล็ก แม้ที่เห็นจะ
เป็นพรรณไม้เมืองร้อนผสมเข้ามาโดยมากก็ตาม
หากเธอมาเช้ากว่านีค้ งจะได้ภาพของซุม้ กุหลาบเลือ้ ยสีสดกว่านีแ้ น่ แต่ถงึ
อย่างนั้นต้นกกอียิปต์ท่อี ยู่ติดกับเสาไฟเตี้ยๆ จากพื้นก็ดูรู้ว่าตั้งใจให้เล่นแสงเงา
สวยงามดี ข้างกันนั้นก็มีแวววิเชียรกับมอร์นิงกลอรีที่เธออยากจะหาไปปลูกบ้าง
บนดาดฟ้าของตึกที่อาศัยอยู่
พื้นที่สวนลับด้านบนของร้านดอกไม้มีเพียงเธอเป็นผู้ดูแลซึ่งเลือกตาม
พรรณไม้ที่ชอบมากกว่าจะก�ำหนดชนิดเป็นแบบแผน ยิ่งเห็นม้านั่งปูนกับอ่างน�ำ้
นกยิ่งเพิ่มกิเลสให้เธอเอนเอียงอยากจะเนรมิตสวนที่บ้านให้เป็นแบบนี้บ้าง
ก่อนที่จะเดินผ่านเลยไปเธอก็แวะดูแถวอ่างน�ำ้ นกหินสีขาวซึ่งมีแท่นน�ำ้ พุ
อยูด่ ว้ ย แม้จะยังไม่ได้เปิด แต่เมือ่ สังเกตดีๆ จะเห็นตะไคร่บางๆ จับอยูต่ ามรอย
นูนของลวดลาย มีคนมือบอนโยนเหรียญลงไปด้วย ไหนจะเปลือกลูกอมลอยน�้ำ
ที่ชวนให้คันไม้คันมืออีก
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พอบุลลาเอื้อมมือเก็บขยะที่ลอยอยู่ไฟประดับทั้งสวนก็ติดพรึบขึ้นพร้อม
กัน ซึง่ ยังไม่ร้ายเท่าแท่นน�ำ้ พุทเี่ ปิดใช้งานในวินาทีนนั้ ด้วย เธอสะดุ้งถอยออกมา
แต่ก็ยังช้ากว่าสายน�ำ้ พุที่ยิงขึ้นไปบนอากาศก่อนจะตกลงมาใส่หัวแรงอย่างไม่ได้
คิดไปเอง
ถ้าเป็นฝนคงเป็นฝนเม็ดใหญ่ไร้อารยธรรมทีท่ ำ� ให้ผมของเธอเปียกเละไม่
เป็นทรง ไหนจะเสื้อเปิดไหล่ที่ไม่ได้ช่วยซึมซับอะไรเลยอีก
กระจกในห้องน�้ำที่เธอปรี่เข้าไปส่องท�ำให้เห็นว่าหายนะนั้นไม่ใช่คำ� ที่เกิน
จริงเลย ต่อให้เอาทิชชูทงั้ ร้านมาพันรอบตัวก็ยงั ไม่สามารถย้อนเวลาให้เธอมีสภาพ
เหมือนเมื่อไม่กี่วินาทีก่อนได้
“ฟู”
ชือ่ เรียกคุน้ ๆ นัน้ ท�ำให้เธอหยุดใช้ทชิ ชูซบั บนศีรษะ เลือ่ นสายตามองผ่าน
กระจกไปยังคนข้างๆ ที่ยังถือตลับแป้งในมือเอาไว้
“ฟู อุ้ย บลูจริงด้วย จ�ำเราได้ไหม”
บุลลายิ้มให้สาวสวยเก๋หุ่นดีในชุดเดรสสีเนื้อเข้ารูปตรงหน้า ทั้งปากอวบ
อิ่มกับจมูกได้รูป ใต้ดวงตาโตซึ่งมีแพขนตาหนานั้นมีไฝกลมๆ หนึ่งเม็ด...นี่ใคร
กันเนี่ย
“บลูไม่เปลีย่ นเลย เราว่าแล้วต้องใช่แน่ ตอนนีเ้ ป็นยังไงบ้าง ทีบ่ า้ นยังเปิด
ร้านดอกไม้อยู่ไหม”
“เปิดอยู่ๆ ตอนนี้เรามาดูแลงานที่ร้านเองแล้วละ” ยังรู้อีกนะว่าบ้านของ
เธอท�ำร้านดอกไม้
“ดีจัง เราว่าแล้วเธอเหมาะกับร้านดอกไม้”
“แล้ว...เธอเป็นยังไงบ้าง สบายดีนะ” บุลลายังไม่เลิกคิดว่าอีกฝ่ายนัน้ เป็น
ใครกันแน่ ถ้าเป็นเพือ่ นทีม่ หาวิทยาลัยเธอก็ควรจะต้องจ�ำได้บา้ งสิ หรือเป็นเพือ่ น
ห้องอื่นช่วงมัธยมกันนะ
บางทีอาจจะเป็นเพื่อนที่อยู่มหาวิทยาลัยอื่นที่เจอตอนไปเข้าค่ายด้วยกัน
แต่ก็ไม่น่าจะรู้เรื่องร้านนี่นา
“สบายดี เรือ่ งยาวน่ะ แต่กเ็ ป็นแบบนีแ้ ล้วไง” เจ้าตัวยิม้ เขินแล้วเลือ่ นมือ
ของตัวเองเป็นการเชื้อเชิญให้มองตามตั้งแต่หัวจดเท้า
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“อืม้ สวยเลย” บุลลาชมตามจริง แสดงว่าต้องมีการเปลีย่ นครัง้ ใหญ่ อาจ
เป็นใครที่เคยมีน�้ำหนักมากรึเปล่า
“อุย้ เปียกอยูน่ ี่ เอาทิชชูเพิม่ ไหม” อีกฝ่ายท�ำตาโตราวกับเพิง่ สังเกตว่าตัว
เธอเปียกไปเกือบสีส่ บิ เปอร์เซ็นต์แล้ว คนสวยอัธยาศัยดีรบี หันไปดึงกระดาษทิชชู
ที่อยู่ติดฝั่งของตัวเองใกล้กับสบู่ล้างมือมาให้ทันทีจนต้องรีบขอบคุณ
“เจอกันแล้วขอแลกไลน์หน่อยนะ คิดถึงวันเก่าๆ เลย รู้ไหมเธอเป็น
รักแรกของเราเลยนะ”
“เอ๊ะ” จากที่ตั้งใจหลบตาแล้วเล่นเกมทายชื่อในใจขณะเช็ดเนื้อตัว หญิง
สาวก็เงยหน้าขึ้นอีกที จ้องคนที่พูดออกมาอย่างกล้าหาญว่าเธอเป็นรักแรก
ดวงตาคูน่ นั้ เองก็สบตรงกลับมา ส่วนสูงทีม่ ากกว่านัน้ ท�ำให้เธอต้องแหงน
ขึ้นทั้งที่อีกฝ่ายไม่ได้สวมส้นสูง
ไฝกลมๆ ใต้ตาเหมือนหยดน�้ำตานั้นท�ำให้เธอเบิกตากว้างกว่าเดิม
“อมรชัย ไฝขี้แย!”
“ว้าย!” อดีตอมรชัยรีบตีแขนเมื่อเธอเสียงดัง “ตอนนี้ชื่ออันนาแล้วค่ะ”
บุลลาจ�ำได้แล้วว่าเธอกับคนตรงหน้าเคยอยู่ห้องเดียวกันตอนประถมตั้ง
สามปี พอตอนจะขึ้นมัธยมก็ถูกสารภาพรักในเฟรนด์ชิปโดยมีดอกกุหลาบสีขาว
ผูกโบมาให้ภายหลัง แต่เธอก็บอกอมรชัยไปว่า ‘หูย กุหลาบที่ร้านเราสวยกว่านี้
อีกนะอ้น’
ตั้งแต่นั้นเขาก็ขาดการติดต่อไป ยายเด็กร้ายกาจนั่นก็เพิ่งมารู้สึกผิดเอา
เมื่อโตแล้วรู้ความว่าการที่พูดออกไปโดยไม่คิดนั้นจะท�ำร้ายจิตใจคนอื่นได้มาก
ขนาดไหน
“ขอโทษนะที่ว่ากุหลาบเธอน่ะ”
“กุหลาบ?” อันนาเอียงคอก่อนหัวเราะ “โอ๊ย ไม่ต้องคิดมากนะ หลังจาก
เธอ เราเจ็บมาเยอะกว่านั้นอีก”
บุลลายกมือจับแก้มตัวเองทีร่ อ้ นขึน้ ท�ำสายตาขอโทษอีกฝ่ายอีกจนถูกลูบ
หัวแบบตอนประถมไม่มผี ดิ อมรชัยไฝขีแ้ ยร้องไห้เสมอเมือ่ ถูกเพือ่ นผู้ชายแกล้ง
แต่เขาก็เป็นคนที่อ่อนโยนกว่าใครในชั้นเรียน
“แล้วนีม่ ากับเพือ่ นเหรอ” เธอชวนอันนาคุยต่อหลังแลกไลน์แล้วออกจาก
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ห้องน�้ำพร้อมกัน
“ก็ไม่เชิง นัดกันผ่านในเน็ตน่ะ”
“ไม่น่ากลัวเหรอเนี่ย”
“กลัวสิเลยนัดกันมาหลายๆ คนจะได้ไม่อันตรายไง แต่วันนี้ได้เจอเธอก็
โชคดีละ ไว้จะไปอุดหนุนที่ร้านนะบลู”
อีกฝ่ายโบกมือน้อยๆ แล้วเดินกลับไปที่โต๊ะซึ่งมีผู้ชายอีกสามคนและ
ผูห้ ญิงอีกสองคนนัง่ อยูต่ รงข้ามกัน บุลลาเริม่ มองหาเพือ่ นบ้างก่อนจะเห็นเพดาน
ที่เต็มไปด้วยช่อดอกไม้ห้อยลงมาซึ่งไม่ทันได้สังเกตทีแรก
ส่วนใหญ่เป็นสแตติสที่เก็บไว้ได้เมื่อแห้ง แต่ก็มีเฟินปลอมผสมอยู่ด้วย
เพื่อให้มีสีเขียวดูสบายตาตัดกับกุหลาบที่น่าจะแขวนมาหลายวันแล้ว
“มีโต๊ะจองชื่อคุณนิกไหมคะ” หลังจากถ่ายรูปจนพอใจแล้วเธอถึงถามที่
เคาน์เตอร์ แต่ตาก็ยังเผลอมองบันไดเวียนซึ่งแขวนยิปโซฟิลลาในกระถางเอาไว้
กับฐานของราวจับ รูด้ วี า่ ไม่นานมันจะตายแน่ ขนาดต้นทีเ่ ธอแขวนไว้ตรงหน้าต่าง
ยังต้องกู้ชีพอยู่หลายครั้งเชียว
พอพนักงานปฏิเสธว่าไม่มี เธอก็เริ่มเขวว่าอาจจะมีเซอร์ไพร์สอะไร
“แน่ใจนะคะ ไม่ได้มีใครก�ำชับให้โกหกใช่ไหม” หันกลับมาท�ำหน้าจริงจัง
ใส่พนักงานอีกที “ฉันชอบถูกเพื่อนแกล้งน่ะค่ะ”
“ไม่มีจริงๆ ค่ะ” พนักงานสาวถอยไป ท�ำเอาหญิงสาวเสียความมั่นใจว่า
เธอน่ากลัวขนาดนั้นเลยหรือไง
“เอ่อ ขอโทษครับ” ผู้ชายสวมสูทจากโต๊ะเดียวกับอันนาเอ่ย
บุลลาขยับตัวออกจากเคาน์เตอร์ บางทีเขาอาจจะอยากสั่งอะไรเพิ่มก็ได้
พลางท�ำสายตาแบบ ‘เอาเลยค่ะคุณ’ ให้เขาแล้วเริ่มจิ้มโทรศัพท์ไปหาเพื่อนที่
ไม่ยอมตอบข้อความเลยหลังจากส่งแผนที่มาแล้ว
“นี่เพื่อนนิกใช่ไหมครับ”
“คะ?” เธอเงยหน้า “รู้จักนิกได้ไงคะ”
“อ้าว นิกไม่ได้บอกคุณก่อนเหรอครับว่าเรานัดกันมาท�ำไม”
บุลลาส่ายหน้าแทนค�ำตอบ เธอจะมาหานิเกตแล้วเกี่ยวอะไรกับเขาเล่า
“นิกนะนิก” ชายหนุ่มบ่นกับตัวเอง “คืองี้นะครับ คือผมกับนิกเป็นเพื่อน
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ที่คณะเดียวกัน แล้วเราก็กดไลก์เพจพ่อหมอพ่อสื่อรักเหมือนกัน มันเป็นเพจที่
ให้แนะน�ำเพือ่ นทีโ่ สดและนิสยั ดีของตัวเองให้คนอืน่ แล้วก็ดดู วงด้วย แต่นกิ สร้าง
กรุ๊ปของเพื่อนที่กดไลก์เพจนั้นอีกทีเพื่อที่จะจ�ำกัดวงให้แคบลงแล้วก็ท�ำแบบ
เดียวกัน งงไหมครับ”
เขาดูตงั้ ใจอธิบาย แต่ควิ้ ซ้ายของหญิงสาวกลับกระตุกเป็นบีตส์อาร์แอนด์บีแล้วเมื่อมีคำ� ว่านัดบอดผุดขึ้นมาในหัว
“คือนิกแนะน�ำฉันในกรุ๊ปลับนั้น?”
“ไม่เชิงว่าลับเพราะมีสมาชิกสักสามสิบคนได้แล้วก็...” เขาเหมือนอยากจะ
พูดอะไรยาวๆ แต่เมื่อเธอจ้องตานิ่งก็สั้นลง “ครับ”
“จัดนัดบอดใช่ไหมคะ” บุลลาเม้มปากยิม้ “ฉันคิดว่าวันนีค้ งจะไม่สะดวก
เท่าไหร่ ขอโทษด้วยนะคะ”
หากเป็นการก่อสร้างหญิงสาวก็ก�ำหนดระยะก่ออิฐฉาบปูนเรียบร้อยแล้ว
อีกไม่กวี่ นิ าทีกำ� แพงแข็งแกร่งก็จะเสร็จสมบูรณ์อย่างทีถ่ กู โน้มน้าวอย่างไรก็จะไม่
ใจอ่อนแน่ ที่สำ� คัญคือเธอพร้อมจะฉาบนิเกตเข้าไปด้วยเป็นการฆาตกรรม
บุลลายังยิม้ บางๆ ให้แก่คนทีเ่ ป็นตัวแทนมาเชือ้ เชิญก่อนจะถอยหลังหลบ
ฉากออกไปตามทางทีเ่ ดินมา คนอีกห้าคนทีโ่ ต๊ะยังมองตาม อันนายังท�ำหน้าตกใจ
ไปด้วยราวกับจับต้นชนปลายได้ทั้งหมดแล้ว
สวนแบบอังกฤษขาเดินกลับดูแตกต่างออกไปเพราะท้องฟ้าด้านนอกมืด
สนิทแล้ว น�ำ้ พุแรงส่งละอองออกมาเปียกพืน้ หินทีป่ เู ป็นทางเดินเปียกไปกว่าครึง่
ใครบางคนยังยืนถ่ายรูปอยู่แถวนั้นแล้วโยนเหรียญลงไปทั้งที่น่าจะเก็บไว้หยอด
ตู้บริจาคมากกว่าจะปล่อยให้แช่นำ�้ เป็นสนิมแบบนั้น
เขายังหันหลังยืนอธิษฐานขณะเธอเดินผ่าน พอหันกลับไปมองผู้ชาย
คนนั้นก็หมุนตัวเดินเข้าร้าน แขนของเขาดูยาวในสูทสีรอยัลบลูยามจับลูกบิด
ของประตูกระจกท�ำให้เห็นใบหน้าด้านข้างชัดเจน
แทนทีจ่ ะผลักแล้วเดินเข้าไปเขากลับหยุดอยูอ่ ย่างนัน้ ก่อนจะหันมาราวกับ
รู้ว่าถูกจ้องอยู่ ริมฝีปากที่เหยียดเป็นเส้นตรงทีแรกยกยิ้มกว้างขึ้นทันที
“อ้าว คุณบลูนี่เอง”
บุลลาสงสัยอยู่ว่าอาจจะใช่ แต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นต้นตระกูลจริงๆ
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แล้วเขาก็เดินตรงมาหา อย่างทีเ่ ธออยากจะมุดลงไปใต้ดนิ แล้วซ่อนอยูก่ บั
รากต้นไม้แทน ใช่สิ ผมเธอตอนนี้เหมือนรากไม้จะตายอยู่แล้ว
“สวัสดีค่ะคุณต้น”
“ว่าแล้วเชียวเห็นไวๆ คุณบลูจะกลับแล้วเหรอครับ”
“ค่ะ” โปรดอย่าจ�ำว่าเจอฉันสภาพนี้เลยนะคะ
“งัน้ กลับดีๆ นะครับ” เขายิม้ ให้เธอ มีเวลาอีกสามวินาทีทจี่ ะตอบโต้กลับ
ไปโดยไม่มีพิรุธ
“ค่ะ คุณต้นเคยมารึยังคะ ข้างในร้านสวยมากเลย”
“เพิ่งครั้งแรกครับ พอดีเป็นนัดของเพื่อนที่ไหว้วานให้มาแทน...”
ต้นตระกูลที่ยังไม่รู้ตัวว่าถูกต้านการบอกลาเอาไว้หยุดพูดไปดื้อๆ แล้ว
หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา ส่งสายตาเป็นเชิงขออนุญาตรับสายทั้งที่ไม่จ�ำเป็นเลย
“อ้าว คนไม่ครบไม่ต้องไปก็ได้เหรอ แต่ฉันมาถึงแล้วนะ อ่อ ได้ โอเค”
บุลลารู้สึกตงิดๆ ในใจ สบตาเขาที่ยิ้มให้อีกทีเป็นเชิงบอกว่าเธอไม่ได้
เจตนาจะแอบฟังนะ
“เดี๋ยวผมไปก่อน ไว้เจอกันใหม่นะครับ”
“ค่ะ” เธอยังมองตามแผ่นหลังของเขาทีเ่ ล็กลงทุกที จนผ่านประตูกระจก
หายเข้าไปในร้าน กระทั่งร่างสูงนั้นเดินไปถึงโต๊ะที่อยู่ริมผนังด้านหนึ่งที่เป็น
กระจกเช่นกัน
เขานั่งฝั่งตรงข้ามของอันนาแต่ไม่มีใครอยู่ตรงหน้าของเขาเลย

“อ้าวคุณ”

เสียงของพกุลซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีจัดนัดบอดท�ำให้ต้นตระกูลเงยหน้าจาก
โทรศัพท์หลังจากข้อความไปหาหลุยส์ว่าเขาอยากจะปลีกตัวออกไปเต็มที เพราะ
สาวๆ ทีอ่ กี ฝ่ายชวนเชือ่ ให้มารูจ้ กั ด้วยค�ำว่าสวยเด็ดนัน้ เทียบกับดาราสาวมีนาคม
ที่เพิ่งท�ำเขาอกหักไม่ได้เลย
ฝั่งตรงข้ามของเขามีทั้งสาวใส่แว่นเคร่งธรรมะ สาวผมสั้นเวิร์กกิงวูแมน
และสาวประเภทสองซึ่งสวยที่สุดแต่ดูดน�้ำเสียงดังกว่าเขาอีก
แต่ตอนนี้มีสาวเปิ่นเพิ่มมาอีกหนึ่งคนแล้ว
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“ฉันเพิ่งคุยกับนิกค่ะ นิกบอกให้ฉันอยู่ต่อ”
บุลลาท�ำให้เขาต้องยิม้ ให้เมือ่ เธอนัง่ ลงตรงข้ามกับตัวเอง ทัง้ ทีเ่ มือ่ ครูแ่ น่ใจ
ว่าได้ยินพกุลคุยโทรศัพท์ต่อว่าคนที่ชื่อนิกเรื่องที่ไม่บอกให้คนถูกนัดรู้เรื่องก่อน
“อย่างนั้นก็ดีเลยครับ” พกุลที่เขาเพิ่งรู้จักไม่กี่นาทีก่อนเองก็ดูไม่ติดใจ
อะไร “แนะน�ำตัวกันดีไหมครับ”
ต้นตระกูลซึง่ ตัง้ ใจว่าจะหนีกลับนัน้ รูต้ วั แล้วว่าคงจะปฏิเสธได้ยากกว่าเดิม
เมื่อบุลลามาร่วมวงด้วย เพราะหากเขาไปจ�ำนวนคู่ที่พอดีก็จะเหลือเศษทันที
“คุณบลูก็มานัดบอดด้วย บังเอิญจังนะครับ” เขาหันไปพูดเบาๆ กับเธอ
เสือ้ ผ้าทีไ่ ม่เป็นทรงและเพิง่ แห้งจากการเปียกน�้ำนัน้ ชวนให้รสู้ กึ วุน่ วายใจจนเอาแต่
คิดถึงเตารีดไอน�ำ้ ไม่หยุด
“เพือ่ นคะยัน้ คะยอให้มาค่ะ” เธอยิม้ ล�ำบากใจออกมา ใต้ขอบตานัน้ เลอะ
ยิ่งกว่าเมื่อตอนพบกันหน้าร้าน บางทีเธออาจลืมตัวแล้วเช็ดมันกับแขนเสื้อ
ใช่ แขนเสื้อนั่นมีรอยสีด�ำๆ ของอายไลเนอร์อยู่ด้วย
“เหมือนกันเลยครับ บังเอิญจัง”
แต่ผมถูกหลอกมาว่าจะมีสาวสวยด้วยน่ะสิ...
เขาเก็บความคิดนัน้ ไว้ในใจขณะทีไ่ ด้ยนิ อันนาแนะน�ำตัวว่าปัจจุบนั ท�ำงาน
เป็นบีเอของเครื่องส�ำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ มีงานอดิเรกคือการท�ำบล็อกสอน
แต่งหน้าและรีวิวเครื่องส�ำอางในยูทูป
นั่นสิ เธอถึงดูคล่องแคล่วและไม่เคอะเขินเลย
“ฉันเหรอคะ” บุลลาเอาแต่มองต้นตระกูลถึงไม่รู้เลยว่าฝั่งผู้หญิงแนะน�ำ
ตัวกันครบแล้ว “ฉันชื่อบลู อายุยี่สิบแปด ท�ำร้านดอกไม้ของครอบครัว ขายทั้ง
แบบช่อแล้วก็รบั จัดงานนอกสถานทีค่ ะ่ งานมงคลทีน่ ยิ มจะเป็นงานแต่ง งานหมัน้
ขึน้ บ้านใหม่ งานดอกไม้ไทยก็จดั ได้แต่ตอ้ งจองล่วงหน้านานหน่อย งานอวมงคล
ก็รับนะคะ นี่นามบัตรค่ะ”
หญิงสาวเปิดกระเป๋าคล้องไหล่ใบโตแล้วหยิบนามบัตรออกมาแจก มีแค่
ต้นตระกูลที่ไม่ได้รับเพราะเขาเคยได้รับแล้วตั้งแต่ปีก่อน แต่ท่าทางการอธิบาย
เรื่องร้านของเธอยังเหมือนเดิมจนชวนให้คิดถึงวันนั้น
วันที่เขาได้รับมอบหมายให้ตามหาร้านดอกไม้ที่จะรับงานแทนร้านที่เคย
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ใช้บริการซึ่งมีปัญหามาตลอด วันนั้นชายหนุ่มตามเก็บนามบัตรของร้านดอกไม้
มาเป็นสิบๆ แห่งตามถนนสายดอกไม้กระทัง่ ขับรถผ่านร้านของเธอซึง่ ไม่ได้อยูใ่ น
สายตาเลย แต่พอคิดว่าแวะสักหน่อยก็ไม่นา่ เสียหาย หลังจากนัน้ เขาออกมาจาก
ร้านพร้อมนามบัตรและลาเวนเดอร์ชอ่ เล็กๆ ทีเ่ ธอบอกว่าให้เป็นของขวัญ พร้อม
ก�ำชับว่าหากมีงานอะไรก็ติดต่อมาได้เลย
เขายังจ�ำได้วา่ กลิน่ ของมันหอม ท�ำให้ผอ่ นคลายไปตลอดการขับรถทีเดียว
แต่คุณจะจริงจังกับการแนะน�ำร้านในนัดบอดไม่ได้สิครับคุณบลู
“มิง่ มาลาการ ร้านนีเ้ หมือนเคยได้ยนิ เลยครับ” พกุลซึง่ ท�ำหน้าแปลกๆ ใน
ทีแรกเมื่อบุลลาแนะน�ำตัวมีท่าทีสนใจขึ้นมา “เอ๊ะ นามบัตรนี่เขียนเอารึเปล่า”
คนพูดใช้นวิ้ ถูตวั อักษรลายมือสีทองบนนามบัตรสีเทาไปด้วยจนคนอืน่ ท�ำ
ตาม เวิร์กกิงวูแมนยกขึ้นมาดมจนชิดจมูกท�ำให้เห็นว่าด้านหลังพิมพ์คิวอาร์โค้ด
กับชื่อแฟนเพจของร้านเอาไว้ด้วย
“ค่ะ มีชว่ งนึงฉันไปเรียนคาลิกราฟีมาแล้วก็ฝกึ เขียนเองมาเรือ่ ยๆ” บุลลา
ตอบเรื่องอักษรวิจิตรง่ายๆ แล้วชะโงกหน้ามองคนที่ก�ำลังดมนามบัตร “ส่วน
กระดาษอบกลิ่นเองค่ะ ฉันว่ามันฉุนน้อยกว่ากระดาษหอมส�ำเร็จรูปดี”
“โห” อันนาส่งเสียงมาเท่านั้นแล้วก็หันไปคุยกับบุลลา “เธอเรียนที่ไหน
เหมือนฉันเห็นคอร์สออนไลน์มันแพงอยู่นะ”
“หลายปีแล้ว แต่กไ็ ม่มากหรอก เรียนครัง้ เดียวแล้วก็หาหนังสือมาดูเพิม่
เอาน่ะ”
“สองคนนีร้ จู้ กั กันมาก่อนเหรอครับ” ต้นตระกูลรูส้ กึ ว่าทัง้ คูค่ ยุ กันง่ายกว่า
คนอื่น
“เปล่าค่า” อันนารีบตอบ
บุลลาท�ำหน้ามีพิรุธแล้วยิ้มกลบเกลื่อน
แม้การแนะน�ำธุรกิจของหญิงสาวดูผิดที่ผิดทางในทีแรก แต่ก็ดูได้รับ
ความสนใจจากชายหนุ่มคนอื่นที่นั่งฝั่งเดียวกับเขา ซึ่งกล้าคุยกับเธอเรื่องงาน
มากกว่าผู้หญิงที่แนะน�ำตัวว่าเป็นอาจารย์กับนักบัญชีเสียอีก
บางทีอาจเป็นที่บุคลิก หรือท่าทางที่ไม่ได้เป็นทางการมากเกินไปนัก
ทีนี้ก็เหลือเขาเป็นคนสุดท้ายที่จะต้องแนะน�ำตัวในฝั่งผู้ชายแล้ว
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“ผมชื่อต้นครับ ตอนนี้จวนจะสามสิบ ท�ำทุกอย่างในบริษัทออร์แกไนซ์
ส่วนใหญ่เป็นยามตามปิดไฟก่อนกลับบ้าน งานอดิเรกคือนอน ถ้าว่างก็จะไปเดิน
จตุจักรซื้อกระบองเพชรครับ”
พกุลเลิกคิ้ว ส่วนบุลลาที่นั่งตรงหน้ากะพริบตาถี่ๆ
อะไรเล่า เขาก็อยากแนะน�ำตัวให้ดูไม่เป็นทางการบ้างนี่นา

หลังจากนั้นบทสนทนาส่วนใหญ่ก็เริ่มเป็นเรื่องความรักทั้งๆ ที่บุลลา

อยากจะฟังเรื่องกระบองเพชรจากสวนจตุจักรมากกว่าแท้ๆ คิดดูแล้วกันว่า
เธอยอมเดินกลับเข้ามาในร้านทั้งที่ลั่นวาจาแล้วเชียวนะ ไหนจะโกหกว่าคุย
กับนิเกตอีกครั้งทั้งที่ไม่ได้ทำ� อีก
วันนีเ้ ธอชักจะหน้าทนเกินไปแล้ว เขาจะรูต้ วั บ้างไหมว่าทีผ่ า่ นมาเธอคุยกับ
เขาก็แค่เรื่องงานเท่านั้น ไม่มีสักครั้งที่จะพบกันในเวลาส่วนตัวแบบนี้
ให้ตายเถอะ ขนาดตอนนีท้ เี่ ขานัง่ เท้าคางฟังผูห้ ญิงอีกคนเล่าเรือ่ งแฟนเก่า
เธอยังหยุดมองเขาไม่ได้เลย
บุลลาเท้าคางบ้างขณะที่ผู้หญิงที่นั่งริมสุดเล่าถึงแฟนเก่าที่บอกเลิกด้วย
เหตุผลว่าเธอจุ้นจ้านมากเกินไป ทั้งที่เจ้าตัวยืนยันว่าตนเองนั้นเป็นคนเรียบง่าย
ไม่เรียกร้อง เข้าวัดปฏิบัติธรรม งานการก็ดีไม่มีบกพร่อง ไม่เคยเรียกร้องเลย
จริงๆ นะ
แต่เธอนับค�ำว่า ‘ไม่เรียกร้อง’ ได้เจ็ดครั้งแล้วหากนับไม่ผิด
ต้นตระกูลเลิกคิ้วนิดก่อนจะเลื่อนสายตามองเธอ นิ้วโป้งของเขาแตะอยู่
ใต้คางส่วนนิ้วชี้วางอยู่ตรงริมฝีปากชวนให้รู้สึกว่าถูกยั่วยวนอยู่ไม่น้อย
เธอสบตาเขากลับไปด้วยท่าเท้าคางเหมือนกัน มีแค่เธอกับเขาที่เงียบ
ท่ามกลางบทสนทนาของคนอื่นในโต๊ะที่คุยออกรสเหมือนกับรู้จักกันมานานแล้ว
“กลับไหมครับ” เขาถามเบามาก
“คะ?” เธอตอบเบากว่า รูแ้ ล้วว่านีก่ ลายเป็นห้องสนทนาลับในกลุม่ สนทนา
ใหญ่อีกที
“ไปร้านข้างๆ ก็ได้ ผมเลี้ยงเอง”
บุลลาท�ำตาโตกลับไปเมือ่ เขากะพริบตาใส่หลายครัง้ เป็นสัญญาณขอความ
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ช่วยเหลือ เธอรูต้ วั แล้วว่าทุกคนต้องเล่าเรือ่ งความรักทีผ่ า่ นมาไล่ตงั้ แต่คนหัวโต๊ะ
จนจะถึงตัวเองและคนฝั่งตรงข้ามแล้ว
“เลี้ยงแน่นะคะ”
ต้นตระกูลพยักหน้าหนึ่งที ก่อนจะยืดตัวขึ้นนั่งหลังตรงทั้งที่เธอยังไม่ได้
บอกออกไปว่าตกลง
“ขอโทษนะครับ คุณบลูติดธุระต้องกลับแล้ว เดี๋ยวผมออกไปส่งเธอ
นะครับ”
หญิงสาวที่เพิ่งรู้ตัวว่ามีธุระยิ้มบางให้ทุกคน เธอโกหกครั้งที่สองของวัน
เพราะเขาอีกแล้ว แน่นอนว่ามันไม่แนบเนียนหรอก แต่โดยมารยาทแล้วก็ไม่มี
ใครทักท้วงขึ้นมาเมื่อเธอกับเขาลุกเดินออกมาจากโต๊ะพร้อมกัน
“จะน่าเกลียดเกินไปไหมคะทีข่ อกลับก่อนแบบนี”้ บุลลาไม่กล้าหันกลับไป
ด้วยซ�ำ้ กลัวว่าอาจจะถูกมองไล่หลังจับพิรุธ
“พวกเขาหกคนคุยถูกคอกันดีนะครับ เราไม่อยูก่ ไ็ ม่กร่อยหรอก นอกจาก
ว่าคุณบลูสนใจใครอยู่”
“ไม่มีนะคะ” เธอตอบรวดเร็ว
“ว่าแล้วเชียว” ต้นตระกูลเปิดประตูร้านให้เธอเดินน�ำไปก่อน “ไม่เห็นคุณ
บลูมองใครเลย”
มองสิ เธอมองเขาอยู่ต้งั นานยังไม่รู้ตัวอีก
“แล้วท�ำไมคุณต้นมานัดบอดแบบนี้ล่ะคะ”
“ก็เผื่อจะเจอสาวในสเปกมั้งครับ”
คนตอบยิม้ ละไมแต่ทำ� ให้คนฟังรูส้ กึ สะอึกข้างใน หมายความว่าทีเ่ ขาออก
มาเพราะไม่เจอสาวในสเปก และเธอก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ใช่เช่นกัน
ที่ร้ายกว่าคือเขาอาจคิดด้วยว่าเธอนั่งตรงนั้นก็เสียเวลาเปล่ารึเปล่านะ
“แล้วสเปกคุณต้นเป็นแบบไหนคะ”
“สองค�ำถามแล้วนะครับ ผมถามบ้างสิ ท�ำไมคุณบลูมานัดบอดแบบนี้”
บุลลาเม้มปาก เกือบจะได้รู้แล้วเชียว “เพื่อนหลอกให้มาค่ะ”
“ไม่ใช่ว่าทีแรกคุณตัดสินใจกลับแล้วเหรอครับ”
“ค่ะ แต่วา่ ก็ถกู คะยัน้ คะยออีกไงคะ แล้วก็เห็นว่าคุณต้นอยูด่ ว้ ยคงไม่แย่
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นัก” โกหกครั้งที่สามของวันเรียบร้อยหญิงสาวก็ทำ� เป็นหันไปมองทางอื่น “แล้ว
คุณต้นจะบอกเหตุผลที่จะไม่กลับไปว่าอะไรคะ”
“ก็บอกไปแล้วไงครับว่าไปส่งคุณ”
“คุณบอกว่าเดินมาส่งฉันไม่ใช่เหรอคะ”
“เปล่าครับ ผมใช้ค�ำว่า ‘ออก’ อาจจะหมายถึงขับรถไปส่งก็ได้นี่ เขาไม่
ตามหรอก”
บุลลารู้แล้วว่าถูกเขาใช้เป็นข้ออ้างเข้าให้ เขาหลอกได้แม้กระทั่งเธอเลย
หรือเนี่ย
“แต่เรื่องเลี้ยงผมพูดจริงนะครับ แทนการขอบคุณที่ออกมาด้วยกัน ผม
ไม่อยากถูกคนอืน่ จีถ้ ามเรือ่ งส่วนตัวน่ะ” ต้นตระกูลมองไปร้านข้างๆ ซึง่ ใช้ทจี่ อด
รถโซนเดียวกัน ก่อนทีเ่ ขาจะถอดสูท พับทบง่ายๆ แล้วพาดเอาไว้กบั แขน “พวก
เรื่องแฟนเก่ารึรักที่ผ่านมาอะไรแบบนั้น”
“มานัดบอดแต่ไม่อยากเล่าเนี่ยนะคะ” เธอเลิกคิ้ว
“ทีเ่ คยไปมันไม่ใช่แบบนีน้ คี่ รับ อย่างน้อยก็คยุ เรือ่ งอืน่ กัน แบบนีเ้ หมือน
มาเผาแฟนเก่าเลยแทนที่จะได้อยู่กับปัจจุบัน...”
หญิงสาวคิดว่าจะตั้งใจฟังเขาอีกนิดแต่หางตากลับเหลือบไปเห็นดอกไม้
เล็กๆ ทีอ่ ยูใ่ นกระถางหน้าร้านกาแฟซึง่ อยูต่ ดิ กัน ทีน่ ไี่ ม่มสี วน มีแต่กระถางต้นไม้
ที่จัดให้ชิดกันเป็นสัดส่วนจนอดย่อตัวลงไปไม่ได้
“อะไรเหรอครับ”
เสียงของเขาอยู่ใกล้กว่าเมื่อครู่ เมื่อหันไปถึงเพิ่งรู้ว่าชายหนุ่มเองก็ย่อตัว
ลงมาด้วยเหมือนกัน ไหล่ของเขาใต้เชิต้ สีขาวชนกับไหล่เปลือยฝัง่ ทีแ่ ขนเสือ้ ตกลง
ไปของเธอ
“ต้นไม้นะ่ ค่ะ” บุลลาขยับไหล่ออกนิดอย่างเป็นธรรมชาติแล้วชีไ้ ปยังดอก
สีแดงสดตรงกลาง ล�ำต้นตรงเหมือนต้นชบาแต่มใี บเดีย่ วสีเขียวเข้มอยู่ “ทีร่ ้านก็
ปลูกอยู่แต่มันไม่ออกดอกเลย”
“ต้นอะไรเหรอครับ”
“แอบรักค่ะ”
เขากะพริบตาก่อนจะหันไปมองเจ้าดอกเล็กๆ ที่ขึ้นมาจากล�ำต้นห้าดอก
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เหมือนการแทงยอดอ่อน “มีต้นไม้ช่อื แบบนี้ด้วยเหรอครับ”
“ค่ะ เคยฮิตอยู่ช่วงนึง ฉันเลยสั่งมาขายที่ร้าน กะว่าวาเลนไทน์ห่อสวยๆ
ให้แทนช่อดอกไม้เพราะปลูกได้นานด้วยแต่กลับขายไม่หมดเสียอย่างนัน้ เลยเอา
ไว้ปลูกเอง แต่มนั ก็โตช้าค่ะ ถึงคนทีข่ ายให้จะบอกว่าออกดอกดกตลอดปีกเ็ ถอะ”
“โห สมชื่อเลยนะครับแอบรักเนี่ย”
“เพราะดอกมันแอบอยูด่ ว้ ยค่ะ ถ้ามองจากด้านบนก็จะถูกใบบังหมด แต่
ก็ใช่แหละค่ะ แอบรักก็ต้องใช้เวลาด้วย”
“ลึกซึ้งจังนะครับ” ต้นตระกูลลุกขึ้นยืน “แสดงว่าตอนนี้คุณบลูก็มีเจ้า
ต้นนี้ที่มีแต่ใบเต็มไปหมดเหรอครับ แต่ผมไม่คุ้นว่าเคยเห็นหน้าร้านเลยนะ”
“บนสวนดาดฟ้าน่ะค่ะ แต่เทียบกับสวนที่มีนักจัดสวนท�ำให้ไม่ได้หรอก”
“แหม ฟังแล้วอยากเห็นจังนะครับ” ชายหนุ่มยื่นมือให้เธอจับเพื่อลุกขึ้น
“ไว้มีเวลาจะไปดูก็ได้นะคะ” ถึงเธอจะรู้สึกว่าชายหนุ่มพูดตามมารยาท
เอาใจไปอย่างนั้น แต่ก็ยอมจับมือให้เขาช่วยฉุดขึ้นมา “มีแต่แอบรักเต็มไปหมด
เลยค่ะ”
บุลลาหันไปปัดชายกระโปรงที่เลอะพื้นตอนย่อตัวลงไปนั่ง รู้สึกได้ว่า
ต้นตระกูลค่อยๆ คลายมือปล่อยออกไปเมื่อเธอทรงตัวได้ดีแล้ว การกระท�ำ
เช่นนั้นย�้ำชัดว่าเขาไม่ได้คิดจะแตะต้องล่วงเกินอะไรเลย ทั้งที่จับต่ออีกนิดเธอ
ก็ไม่ว่าหรอก
“แล้วที่คุณต้นบอกว่าชอบกระบองเพชรนี่จริงรึเปล่าคะ”
“ท�ำไมถึงถามอย่างนั้นล่ะครับ” เขาขมวดคิ้วและยิ้มราวกับก�ำลังอ�ำพราง
ไม่ให้ถูกจับผิด เดินน�ำไปยังประตูทางเข้าของร้านกาแฟให้เธอก้าวตาม
“ก็ฉันนึกภาพตอนคุณต้นไปเดินจตุจักรแดดร้อนๆ ไม่ออกเลย ไหนจะ
สูทอีก”
เธอก้าวตามมาติดๆ ย�้ำกับตัวเองอีกนิดว่าอย่าแสดงสีหน้าอยากรู้อยาก
เห็นมากเกินไปเสียล่ะ
“ผมไม่ได้ใส่สทู ทุกวันนะครับ อย่างอืน่ ก็มี วันนีค้ ณ
ุ บลูยงั แต่งสวยมาเลย
นี่นา”
บุลลาเกือบจะยิ้มแล้วหากไม่คิดขึ้นมาว่าวันนี้แต่งสวย นั่นหมายถึงก่อน
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หน้านี้ตลอดมาเขาเห็นเธอในสภาพตรงข้ามกับค�ำนั้นแน่ๆ
“คุณต้นก็พูดไป” เธอตัดพ้อ ลึกๆ ก็ยังอยากเห็นเขาในชุดอื่นอยู่ดีนั่น
แหละ
“ผมชอบกระบองเพชรจริงๆ ครับ รูส้ กึ ว่ามันคล้ายกับตัวเองอยูม่ ากเชียว”
ชายหนุ่มบอกแล้วก็ผลักประตูให้เธอทีย่ งั รอฟังต่อ เขาเว้นจังหวะนิดเพือ่
ยิ้มออกมาให้ใครสักคนที่สบตากับเขาทั้งที่คงไม่ได้รู้จักกัน ยิ้มพราวเสน่ห์ที่เธอ
เองก็เห็นอยู่เป็นนิจ
“มีแต่หนามเต็มไปหมด ถ้าจับไม่ถูกวิธีก็คงต้องเจ็บตัวมั้งครับ”
ว่าแล้วเขาก็เดินไปหยุดที่ตู้ของหวานข้างกับเด็กชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ก่อน
แล้ว ปล่อยให้คนฟังอึ้งอยู่ว่ามันมีนัยอะไรสื่อมาถึงเธอหรือไม่ แต่เมื่อเขาหันมา
ยิ้มแล้วถามว่าอยากกินวอฟเฟิลบลูเบอร์รีไหม เธอกลับพยักหน้าอย่างใจง่าย
เหลือเกิน
กระบองเพชรอะไรเล่า เขาเป็นทานตะวันแท้ๆ ต่างหาก

๓
วอฟเฟิลบลูเบอร์รีมาเสิร์ฟพร้อมข้อความจากเพื่อนใหม่ในไลน์
อย่างอันนาว่าเธอช่างร้ายกาจฉกหนุ่มน่าสนใจที่สุดในนัดบอดไปเสียได้
อะไรกัน เธอเปล่านะ เขาชวนเองต่างหาก
บุลลาโกหกครั้งที่สี่ของวันด้วยสติกเกอร์กระต่ายโคนี่กับเครื่องหมาย
ค�ำถาม ก่อนจะเก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋าแล้วตักของหวานตรงหน้าเข้าปากต่อ
วอฟเฟิลในจานพร่องไปแต่ฝั่งของเธอ ส่วนน�้ำผึ้งที่ราดมาด้วยก็เจือเป็นสายสี
น�้ำตาลกับไอศกรีมวานิลลาที่ถูกช้อนคันเล็กนั้นจ้วงลงไปจนเสียทรงกลมๆ
เธอไม่ได้มองต้นตระกูลตอนตักไอศกรีมเข้าปากหรอก แต่มองปลาย
นิว้ มือซึง่ ยังกุมช้อนเอาไว้บนโต๊ะ เล็บของเขาถูกตัดโค้งไม่มมี มุ เลย สวยกว่าเล็บที่
เธอทั้งตัดและตะไบเองเสียอีก
“ท�ำไมเงียบไปเลยครับ”
เธอเม้มปากงับช้อนของตัวเองแล้วช้อนตามองเขากลับก่อนจะตอบ “ไม่นี่
คะ”
“แต่ก็พูดน้อยกว่าตอนพูดเรื่องต้นไม้ดอกไม้นะครับ” เขาตักไอศกรีมค�ำ
เล็กๆ และอ้าปากเพียงนิดเดียวในการรับประทาน นัง่ หลังตรงโดยไม่พงิ พนักเก้าอี้
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ซึ่งพาดสูทสีรอยัลบลูเอาไว้ แขนทั้งสองวางตั้งฉากกับโต๊ะ หากเปลี่ยนฉากด้าน
หลังของร้านกาแฟออกไปก็คงจะเหมือนอยู่ในวังแบบตัวเอกจากนิยายที่เธอยัง
อ่านค้างอยู่
ในสายตาของบุลลานีช่ า่ งเป็นการกินไอศกรีมทีเ่ ท่กว่าใครเท่าทีเ่ คยเห็นมา
ทั้งหมด
เขาคือหม่อมราชวงศ์นวาระ แห่งวังขังรักนี่เอง
“ไม่ยอมตอบอีก” เขาขมวดคิ้วก่อนจะยิ้มบางๆ ความแตกต่างของการ
เป็นหม่อมหลวงต้นตระกูลคือเขามีชวี ติ ชีวากว่าพระเอกคุณชายจากนิยายมากนัก
“หรือว่าไม่อร่อยครับ แต่เอ...กินไปตั้งเยอะแล้วนี่”
“ฉันตอบไม่ได้ค่ะ ต้องเคี้ยวห้าสิบครั้งทุกค�ำ”
“ครับ?” เขาถึงกับวางช้อนลง
“ฉันล้อเล่นค่ะ”
“อ้าว” คนที่ดูเหมือนเชื่อไปแล้วยิ้มกว้างออกมา
เธอควรอายไหมที่เขาท�ำหน้าจริงจังออกมาแวบหนึ่งกับมุกแป้กอย่างนั้น
“ใครจะเคี้ยวข้าวครึ่งร้อยกันคะ”
“แต่ท่ีบ้านผมสอนให้เคี้ยวให้ละเอียดนะครับ แล้วก็ต้องเบาด้วย” ต้นตระกูลใช้ช้อนตัดวอฟเฟิลเป็นชิ้นเล็กๆ เข้าหาตัวแล้วตักใส่ปาก เคี้ยวอยู่ครู่ก็
หยิบแก้วกาแฟเย็นขึ้นดื่มจากหลอด ทั้งหมดนั้นไม่มีเสียงเลย “นับแล้วได้ยี่สิบ
ห้าครั้งครับ”
บุลลาอึ้งว่าเธอชวนเขามาคุยเรื่องอะไรกันนี่
“แหม ล้อเล่นครับ”
“คุณต้น” เธอได้แต่เรียกชื่อคนตรงหน้าแล้วก็ยกมือจับแก้มตัวเอง มอง
เขาหัวเราะออกมาแล้วก็ดื่มน�้ำอีก “อะไรกันคะ”
“ก็เหมือนอยูๆ่ คุณก็เกร็งขึน้ มาทัง้ ทีเ่ ราไม่ได้เป็นคนอืน่ คนไกลเลยนีค่ รับ”
“แต่ปกติเราเจอกันเฉพาะเรื่องงานนี่คะ”
“จริงด้วย” ชายหนุ่มท�ำท่าเหมือนเพิ่งนึกขึ้นมาได้ “ผมยังจ�ำวันที่เราออก
ไปเดินตามหาตะขอลวดต่างหูที่สำ� เพ็งกันได้อยู่เลย”
“เห็นไหมคะ นั่นก็เรื่องงาน แล้วคุณต้นก็ใส่สูทเดินเหงื่อแตกด้วย”
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นั่นถือเป็นเดตมโนส�ำหรับบุลลา วันนั้นที่ร้านค่อนข้างเงียบ ต้นตระกูล
โทร. มาหาตามนามบัตรทีเ่ คยให้ไว้เมือ่ หลายเดือนก่อน เขาบอกว่ามาจากบริษทั
ออร์แกไนซ์ทเี่ คยเข้ามาพบแล้วครัง้ หนึง่ จ�ำได้ว่าเธอเคยพูดเรือ่ งงานดอกไม้ไทย
ซึ่งที่ร้านสามารถจัดได้
แต่งานแรกของเขาชวนขมวดคิ้วอยู่ไม่น้อย เพราะไม่ได้ใช้บริการจัด
ดอกไม้ในงานแต่งงานแต่เป็นการท�ำต่างหูและทีค่ าดผมประยุกต์จากมาลัยโดยมี
แบบมาให้ทำ� ตาม
เธอไม่เข้าใจที่เขาพูดนักจึงให้คุยกับบุษบรรณอีกที หลังจากมารดาของ
เธอตอบตกลงเขาก็มาถึงร้านพร้อมแบบ ทั้งที่ส่งอีเมลมาก็ได้ ตามประกบแม้
กระทัง่ การไปเดินหาซือ้ ตะขอต่างหู และโทรศัพท์คยุ กับหม่อมราชวงศ์บษุ รัดเกล้า
เจ้าสาวผู้มีไอเดียสมกับชื่อตลอดเวลา
หญิงสาวยังจ�ำได้ว่าเขาขมวดคิ้วเมื่อต้องซื้อตะขอต่างหูกับที่คาดผมลวด
สีด�ำแบบเหมาอย่างละหนึ่งร้อยชิ้นทั้งที่เพื่อนของเจ้าสาวมีเพียงแค่สิบสองคน
เท่านั้น
“เพราะผมไม่ทันคิด แล้วนั่นก็เป็นงานด่วนด้วยครับ” เขาแก้ตัวเรื่องสูท
ก่อนจะอมยิ้ม “คุณบลูไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังกว่าจะเป็นภาพสวยงามตามหน้า
หนังสือพิมพ์นั่นท�ำให้หัวหมุนขนาดไหน”
“รู้สิคะ ก็หลังจากนั้นฉันก็ท�ำงานกับคุณต้นตลอด”
“ยังเทียบกับงานนัน้ ไม่ได้หรอกครับ” ชายหนุ่มดูเหมือนอยากจะเล่าแต่ก็
หยุดไว้เท่านั้น “แต่ผมก็ดีใจที่งานนั้นท�ำให้ได้รู้จักคุณ”
บุลลาอยากจะหยิกตัวเองหลายๆ ทีเมื่อเขาหลุบตาลงแล้วตักไอศกรีม
วานิลลาเข้าปากอีกค�ำ เขากินอาหารจานเดียวกับเธอ บอกว่าดีใจที่ได้รู้จักกัน
มันมากกว่าที่เคยจินตนาการถึงมาตลอดเสียอีก
“ฉันก็ดีใจที่ได้รู้จักคุณค่ะ”
โอกาสที่คนอย่างเธอจะรู้จักกับเขาได้นั้นยากกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัล
เลขชุดเสียอีก เพราะขนาดเลขท้ายสามตัวทั้งชีวิตเธอยังไม่เคยเฉียดเลยสักครั้ง
ด้วยซ�ำ้
“ครับ ผมเชื่อใจคุณกับมิ่งมาลาการมากเลย เอ๊ะ เราคุยกันเรื่องงานอีก
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ไม่ค่ะๆ คุยอะไรก็ได้ทั้งนั้น เธออยากบอกแต่ก็ต้องเก็บอาการเอาไว้
“จริงๆ ถ้าคุณบลูยังโสดแล้วก็อยากจะลองดูๆ กับใครสักคนผมแนะน�ำ
เพื่อนให้ได้นะครับ ดูจะเข้าท่ากว่าคนที่มาวันนี้อีก”
“ไม่เลยค่ะ” เธอตอบเร็วจนท�ำให้ยิ้มของเขาสะดุด
“แต่คุณมานัดบอด?”
บุลลาท�ำเป็นไม่ตอบแล้วกินขนมต่อ จังหวะเดียวกับที่มีคนเปิดประตูวิ่ง
เข้าร้านเพราะฝนที่ไม่มีเค้าลงเม็ดมาจนกิ่งของต้นไม้ใหญ่ด้านนอกขยับไหว เธอ
ไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรเพราะไม่ได้อยู่ในสายตาทีแรก แต่จากการคาดเดาตาม
สีเหลืองๆ ของช่อดอกคงจะเป็นราชพฤกษ์
เห็นทีว่าพอฝนหยุดกลีบดอกคงจะเกลื่อนเต็มพื้นแน่
“ร่มก็ไม่มี เราติดฝนเสียแล้วสิ” ต้นตระกูลเท้าคางโดยวางนิ้วแตะ
ริมฝีปากอีกแล้ว
“นั่นสิคะ”
เธอขยับกระเป๋าสะพายที่วางบนตัก หากค้นให้ดีคงมีอะไรมากมายที่เธอ
ใส่เข้าไปแล้วก็ลมื ว่ามีอยู่ บางทีนำ�้ หนักทีท่ ำ� ให้ปวดไหล่สว่ นหนึง่ อาจมาจากร่มพับ
สามตอนสีนำ�้ เงินซึง่ พกอยูป่ ระจ�ำ เผลอๆ อาจจะมีงอู กี ตัวด้วยซ�ำ้ ทีห่ ลงทางอยูใ่ น
นั้น
เธอยังคงมองนอกร้าน ฝนท�ำให้ภาพที่เห็นดูพร่าเลือนไป ไฟดวงกลมๆ
จากเสาตรงทางเข้าก็ดูเหมือนพระจันทร์เต็มดวงได้
อยากให้ฝนตกยาวนานขึ้นอีกนิด นั่นแหละที่เธอขอกับพระจันทร์จ�ำลอง
ดวงนั้น
“คุณต้นต้องรีบกลับรึเปล่าคะ” พอบุลลาละสายตากลับมา เขาเองก็มอง
เธออยู่
“ก็ไม่หรอกครับ ที่จริงคิวผมเป็นของนัดบอดนี่”
คนหนีนดั บอดสองคนมองหน้ากัน ข้อความจากโทรศัพท์ของหญิงสาวยัง
คงเข้ามา คงเป็นอันนาอีกนั่นแหละที่เธอไม่ได้ตอบกลับไปอย่างจงใจ
“ไม่ตอบข้อความเหรอครับ” เขาหลุบตาลง เสียงข้อความยังคงดังให้ได้ยนิ
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แม้มันจะอยู่ในกระเป๋า
“คงเป็นพวกโฆษณาสินค้าค่ะ ฉันแอดไว้รับเหรียญโหลดสติกเกอร์ฟรี”
เธอยกความจริงมาอ้าง เพราะไลน์ของร้านอยู่กับแท็บเล็ตที่บุษบรรณ
คงจะถืออยู่ตลอดเวลาเพื่อเล่นเกมแคนดีครัชหลังจากเลิกงาน และจะไปดูถูก
ความเชี่ยวชาญของคนอายุห้าสิบกับจ�ำนวนด่านที่สองพันกว่าๆ ไม่ได้เชียวนะ
“เหรอครับ” เขาเหมือนจะข�ำแต่ก็ไม่ ดวงตาคมคู่นั้นยังคงมองเธอจน
บุลลาเริ่มรู้สึกว่าสีน�้ำตาลเข้มๆ นั้นมีอะไรซ่อนเร้นเอาไว้อยู่
“ผมพูดจริงนะเรื่องเพื่อน ผมอยากให้คุณเจอคนที่เหมาะสม”
พอชายหนุ่มจริงจังเธอก็ปล่อยมือที่จับหลอดแก้เขินออก อากาศที่เย็น
ด้วยความชื้นของไอฝนซึ่งท�ำให้กระจกร้านเป็นฝ้านั้นไม่ให้ความรู้สึกโรแมนติก
อีก
“ผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง เป็นนักจัดสวน ชอบต้นไม้ ชอบดนตรี ไม่เที่ยว
กลางคืน ไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ นิสัยดี ครอบครัวก็ดี”
“แบบนั้นเหรอคะ คุณต้นถึงคิดว่าเหมาะกับฉัน”
“คุณไม่ชอบผู้ชายที่ดีเหรอครับ”
“ค่ะ ใครก็ชอบคนที่ดีอยู่แล้ว แต่ชอบกับรักไม่เหมือนกันนะคะ” บุลลา
รู้ตัวว่าก�ำลังตอบอย่างจริงจังกลับไป
คู่สนทนายักคิ้วก่อนจะคลี่ยิ้มออกมา
“ถ้ายังไม่เริ่มจากชอบแล้วจะรักได้ยังไงครับ”
“แล้วชอบบังคับกันได้ที่ไหนคะ ไม่ใช่จับปลากัดมาเทียบขวดเสียหน่อย”
เธอรู้ตัวว่าเริ่มโกรธเลยท�ำเป็นดูดน�้ำ แน่ละเธอชอบเขานี่ จะมาบังคับให้ไปชอบ
คนอื่นได้ง่ายที่ไหน
ใจร้ายทั้งที่ไม่รู้อะไรได้ยังไงกัน
“โอเคครับ ผมเข้าใจแล้ว” เขาขยับข้อมือดูนาฬิกา เปลี่ยนเรื่องง่ายๆ
“เหมือนฝนจะซาลงหน่อยแล้ว กลับตอนนี้ดีไหมครับ เดี๋ยวมันจะหนักอีก”
“ค่ะ”
หญิงสาวไม่รู้สึกอยากจะกินอะไรอีก เธอขอบคุณเขาที่เลี้ยงขนมตาม
สัญญาแล้วก็เดินออกมาพร้อมกันจนถึงหน้าประตู ฝนยังคงพร�ำลงเม็ดแต่ไม่ได้
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แรงเท่าตอนทีเ่ ริม่ ร่มยังคงอยูใ่ นกระเป๋าของเธอแต่จะเอาออกมาในเวลานีก้ ค็ งจะ
ไม่ได้หรอก
“คุณจอดรถตรงไหนครับ”
“ตรงซอยก่อนถึงร้านที่นัดบอดค่ะ”
เธอตอบเนือยๆ รู้สึกเหมือนวันนี้ใช้แต้มบุญหมดแล้วกับการได้พบชาย
หนุ่มโดยบังเอิญเลยต้องคืนด้วยการถูกเขาเมินพร้อมแนะน�ำเพื่อนให้ ที่ส�ำคัญ
ดวงของเธอคงกุดมากจริงๆ เพราะถึงจะไม่เปียกเพราะน�้ำพุกย็ งั ต้องเปียกเพราะ
ฝนอยู่ดี
เจ้าฝนบ้า หยุดตกได้แล้ว บราฉันยังไม่แห้งดีเลยรู้ไหม
“งั้นเดี๋ยวผมไปส่งคุณก่อนแล้วกัน”
ชายหนุ่มจับสูทที่พาดบนแขนออกเหมือนกับเตรียมจะสวมเข้าไปแต่
บุลลาคิดผิด มันถูกกางออกมาอย่างไม่ทนั คาดคิดก่อนบังแสงจากหลอดไฟทีอ่ ยู่
ด้านบนเมือ่ คลุมลงเหนือศีรษะของเธอ น�้ำหอมจางๆ จากตัวเขาทีเ่ ปลีย่ นต�ำแหน่ง
มายืนซ้อนด้านหลังท�ำให้เธอสะดุ้ง แผ่นหลังใต้เสื้อที่ชื้นรู้สึกร้อนวูบขึ้นมา
“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ สูทคุณตัวแค่นี้เอง”
จิตใต้ส�ำนึกบอกบุลลาว่าเธอมีร่มนะ ยายผู้หญิงร้ายกาจ
“แต่ถ้ารีบคงเปียกไม่มากหรอก กลับเถอะครับ มืดแล้ว”
ต้นตระกูลขยับเข้ามาอีกเพราะข้ออ้างทีเ่ ธอบอกว่าสูทเล็กเกินไป แต่แปลก
ที่เธอรู้สึกว่ายังพอมีพื้นที่อยู่ในช่วงแขนที่เขาถือสูทกางเอาไว้ บางทีอาจเพราะ
ส่วนสูงซึ่งต่างกัน แต่ตอนนี้มันใกล้จนเอนศีรษะไปนิดเดียวก็เหมือนเธอจะซบ
หน้าลงกับคอของเขาแล้ว
ยายบ้า เมื่อกี้เธอยังโกรธเขาอยู่เลยไม่ใช่หรือไง
หัวใจเธอเต้นระรัว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะไม่รู้สึกถึงมัน
“บอกด้วยนะครับว่าจอดตรงไหน” เขาขยับตัวจนท�ำให้เธอต้องรีบก้าวออก
ไปให้เร็วเช่นกันเมื่อประตูเปิด
อากาศเย็นจากละอองน�้ำปะทะใบหน้าซึ่งรู้สึกร้อนไปหมดแม้จะพยายาม
ก้มแล้ว กลิ่นของฝนและดินเทียบไม่ได้เลยกับกลิ่นน�ำ้ หอมของเขาที่ชัดเจนกว่า
รองเท้าผ้าใบเหยียบส้นของบุลลาเปียกชุม่ ฉ�ำ่ จากน�ำ้ บนพืน้ ทีก่ ระเซ็นมา กระโปรง
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ก็ถกู ฝนสาดจนหนาวขาแต่แผ่นหลังนัน้ ยังอุน่ ใต้สทู นัน้ คงกันได้แต่สมั ผัสจากสิง่
ที่อยู่ภายนอกแต่ปิดกั้นความรู้สึกท่วมท้นที่หลั่งไหลเข้ามาไม่ได้เลย
บุลลาหันไปมองเขา หยดน�ำ้ พราวจับอยูไ่ ปทัว่ คิว้ ด�ำสนิทนัน้ ดูเป็นทรงขึน้
ส่วนดวงตาของเขายังคงมองไปทางอืน่ ก่อนเธอจะชีน้ วิ้ ไปยังรถยนต์ของตัวเองซึง่
หมายความว่าจะต้องออกจากวงแขนใต้สูทของเขา
ก็เหมือนกับทุกที เธอไม่เคยอยู่ในสายตาเขาหรอก แต่เท่านี้ก็ดีกว่าต้อง
กางร่มให้ฝนสาดคนเดียวไม่ใช่หรือไง

ยาลดไข้ที่กินตั้งแต่เมื่อคืนท�ำให้บุลลาพอจะท�ำงานไหวทั้งที่ต้องตื่น

ตั้งแต่เช้าและเมื่อคืนก็แทบไม่ได้นอนเลย เธอคิดมากอีกแล้วเวลาที่รู้สึกว่า
ต้นตระกูลก�ำลังท�ำดีด้วย เหมือนกับทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา
เช่นตอนเขาเปิดประตูให้ เขาช่วยยกของ เขาขับรถมารับ แม้วา่ มันจะเป็น
เพราะเรื่องงานก็ตามเถอะ
แต่เมื่อวานมันต่างออกไป หญิงสาวแน่ใจว่าประโยคที่ว่าจะแนะน�ำเพื่อน
ของเขาให้นั้นเป็นการจงใจหยั่งเชิงอย่างหนึ่ง ไม่ได้พูดเล่นเรื่อยเปื่อย
เธอสูดน�ำ้ มูก เกลียดความรู้สึกตอนหายใจติดขัดและเกลียดหัวใจที่เต้น
ตึกตักเมื่อคิดถึงเขาเหลือเกิน
“สวัสดีค่ะ” บุลลารีบทิ้งกระดาษทิชชูแล้วหันไปทางประตูหน้าร้านเมื่อ
ได้ยินเสียงฝีเท้าดังๆ
“แกชิ่งนัดบอดไปกับคุณต้นเหรอยายบลู” นิเกตที่น่าจะรู้เรื่องดีอยู่แล้ว
จู่โจมก่อน “รู้ไหม ฉันถูกตาพกุลดีดออกมาจากกรุ๊ปแล้ว”
“อ่อ เห็นข้อความแกแล้วแหละ” เธออ่านข้อความโวยวายของเพื่อนแล้ว
แต่ไม่ตอบ เพราะหากถูกต่อว่าคงจะพิมพ์อธิบายไม่ทันแน่
“ไม่มีมารยาทมากเลยนะรู้ไหม”
“แกมีมารยาทมาก หลอกฉันไปเมือ่ วานน่ะ ไหนจะติดสินบนน้องฉันอีก”
ที่รู้แน่เพราะพอเธอกลับมาถึงบ้านเปิดตู้เย็นแล้วก็เจอพิซซาที่เหลือกับขนมปัง
กระเทียมเป็นหลักฐานมัดตัว “ฉันมีค่าแค่พิซซาหนึ่งถาดหรือไง”
“ไม่ แกเป็นแค่ขนมปังกระเทียมย่ะ”
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“หา!”
คนเป็นเพือ่ นลากเก้าอีม้ านัง่ ใกล้ๆ ไม่ยอมแก้ต่างเรือ่ งมูลค่าของเธอแถม
ยังตีก้นอีกทีจนเจ้าของร้านสะดุ้ง
“มีผู้ชายให้เลือกลุกออกไปด้วยตั้งสี่คนแต่แกเลือกคุณต้นได้ยังไง บ้าไป
แล้วเหรอ ฉันไม่ได้ให้แกไปนัดบอดเพื่อไปเจอกับคนที่รู้จักอยู่แล้วเสียหน่อย”
“มันเป็นความผิดของฉันหรือยังไงเล่า แกกับคุณพกุลเป็นคนจัดไม่ใช่หรือ
ไง”
“ก็ใช่” นิเกตลากเสียง “เพือ่ นหลุยส์ทแี รกฉันคิดว่าเป็นคนอืน่ นีห่ ว่า เห็น
ลงเอาไว้ว่าโสดตั้งเยอะ ใครจะรู้ว่าจะไปอัญเชิญอีตาคุณต้นมา”
“ท�ำไม” บุลลาหันขวับ
“ยังจะมาถาม ก็เขาเอาแต่ใจจะตายไป”
“ไม่เห็นจะเป็นอย่างนัน้ ” เธอขมวดคิว้ ใส่เพือ่ น มาว่าแบบนัน้ จะไม่ปกป้อง
เลยก็เสียชื่อแฟนคลับอันดับหนึ่งหมด “เขาดีจะตาย”
“มานัดบอด พอไม่เจอคนทีช่ อบก็เดินออกไปง่ายๆ ไม่แคร์ความรูส้ กึ ใคร
นี่เรียกว่าดีแต่ไม่เรียกว่าเอาแต่ใจแล้วจะเรียกอะไรยะ”
พอถูกเพื่อนยิงค�ำพูดที่เถียงไม่ได้ใส่มาหนึ่งชุดคนสมรู้ร่วมคิดก็เม้มปาก
แต่ยังไม่ทันคิดข้อแก้ต่าง หวัดที่เล่นงานอยู่ก็ชิงจู่โจมออกไปอย่างไม่ทันกลั้น
น�้ำมูกใสๆ หยดย้อยลงมาเหมือนสายฝนตอนที่เธอจามออกไปเต็มแรง
เสียงกรี๊ดของนิเกตบอกถึงความรังเกียจในปริมาณและคุณภาพของเชื้อโรคได้ดี
เป็นอย่างยิ่ง
“ขอโทษที” บุลลาหยิบทิชชูให้เพื่อนด้วยมือที่ยังเปื้อนแต่ถูกตีก้นอีกที
“เช็ดให้ตัวเองก่อนเถอะย่ะ”
นั่นเป็นค�ำแนะน�ำที่ดี และหญิงสาวก็ไม่อายเลยที่จะท�ำตาม เพราะนับ
ตั้งแต่เมื่อวานหลังจากหลบฝนใต้สูทราวกับฝันไปเธอก็ไม่ควรจะมีอะไรต้องอาย
อีก ก็ความเป็นจริงทีส่ ะท้อนจากกระจกมองหลังของรถยนต์ทวี่ ่าตาเธอเลอะเป็น
แพนดาจากอายไลเนอร์นั้นท�ำให้ตื่นจากฝันได้ไม่ยากเลย
เธอเข้าใจรอยยิ้มไม่มีเหตุผลของต้นตระกูลแล้ว เขาเองก็คงกลัวเธอเขิน
ถึงได้ไม่ทักออกมา
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“หน้าแดงๆ ด้วยนะนี่” นิเกตใช้หลังมือแตะหน้าผากเธออย่างถือวิสาสะ
“ร้อนอยู่นะ เป็นไข้รึเปล่า”
“กินยาแล้วน่า”
“ไม่ให้ใครเฝ้าร้านแทนเหรอ พี่มทั ล่ะ”
คนเจ้ากีเ้ จ้าการไม่ฟงั เธอเลย เดินไปหามัทนาซึง่ วันนีอ้ ยูร่ า้ นด้วยกันโดยที่
ผูช้ ว่ ยคนอืน่ กับมารดาของเธอซึง่ กลับมาท�ำงานเฉพาะกิจออกไปจัดดอกไม้ในงาน
ขึ้นบ้านใหม่ของลูกค้ารายหนึ่งแล้ว
“พี่มัทดูร้านสักสองชั่วโมงได้ไหมคะ”
“ได้ส”ิ สาววัยสามสิบห้าตอบง่ายๆ อาจเพราะได้ยนิ บทสนทนาทัง้ หมดมา
แต่แรกแล้วจากด้านหนึง่ ของร้าน “คุณบลูไปพักเถอะค่ะ พีด่ รู า้ นได้สบายๆ เลย”
ทีจ่ ริงมัทนาเคยท�ำงานนัง่ โต๊ะมาหลากหลาย ก่อนจะจับพลัดจับผลูมาจับ
ดอกไม้ตอนอายุสามสิบแล้วหลังจากนัน้ ก็ไม่ได้ปล่อยมีดตัดดอกไม้และฟลอรัลโฟมอีกเลย
พี่สาวคนนี้ของบุลลายังโสด ทั้งที่เป็นคนสวยตามอายุ ผิวสีน้�ำผึ้งนั้น
แสนเข้ากันกับผมด�ำขลับซึง่ ยาวมาถึงหลัง รอยยิม้ จากริมฝีปากอิม่ นัน้ ท�ำให้อนุ่ ใจ
ได้เสมอ
“งั้นบลูสัญญาว่าจะงีบแป๊บเดียวค่ะ”
บุลลายอมรับว่านอนสักนิดก็คงจะดี เธอเริม่ เหงือ่ แตกมาสักพักแล้วทัง้ ที่
อากาศในร้านยังคงเย็นเป็นปกติ ใต้เสือ้ เนือ้ หนาแขนยาวก�ำลังร้อนเหมือนเตาอบ
คุกกี้ อาจเป็นเพราะฝนเมื่อวานและความอ่อนแอของใจที่ท�ำให้คนถึกอย่างเธอ
เป็นไข้เสียได้
แค่เขาจะแนะน�ำเพื่อนให้เธอ ท�ำไมต้องเก็บมาคิดมากขนาดนั้นด้วยนะ
ถ้ากินยาแล้วนอนเสียตั้งแต่เมื่อคืน ป่านนี้ก็ยืนท�ำงานได้สบายๆ ไม่ต้อง
ล�ำบากให้บุษบรรณไปแทนแล้วเชียว
“ปรอทอยู่ไหน”
นิเกตทีเ่ ดินขึน้ บันไดตามมาด้วยความเคยชินประสาคนกันเองวางกระเป๋า
บนโต๊ะ ด้านบนของร้านที่เป็นที่อาศัยนั้นถูกจัดเป็นสัดส่วน มีกลอนล็อกประตู
อีกชั้นและไม่ใช่ลูกจ้างทุกคนจะมีสิทธิ์ขึ้นมาได้หากไม่มีธุระ
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“เดี๋ยวฉันหยิบเอง” บุลลาเดินเข้าไปในห้องนอนซึ่งเมื่อเช้ามารดาของเธอ
เป็นฝ่ายเข้ามาดูอาการให้ แต่จะให้นอนเฉยๆ ตามสั่งนั่นก็คงเป็นไปได้ยาก
ส�ำหรับคนที่ชินกับการท�ำงาน
แต่พอออกมาหญิงสาวก็ต้องเท้าเอว เพราะเพื่อนที่ท�ำเหมือนห่วงใยกลับ
ไปสนใจหม้อเก็บความร้อนซึ่งมีแต่แกงเขียวหวานเสียได้
“ก็มันหอมนี่ พอจะมีข้าวสวยสักถ้วยไหม”
หม้อหุงข้าวที่น่าจะตัดไฟไปหลายชั่วโมงแล้วถูกนิเกตเล็งเป็นเป้าหมาย
ต่อไปโดยที่บุลลาไม่ต้องชี้พิกัดเลย เพื่อนตัวดีทำ� ตาวิบวับให้จนเธอใจอ่อนพยัก
หน้าอนุญาต หลังจากนั้นชามใบเล็กๆ ก็ถูกคดข้าวใส่อย่างที่น่าสงสัยว่าใครกัน
แน่ที่ควรจะได้รับการดูแลมากกว่ากัน
นีเ่ ธอต้องมาตักข้าวแล้วหยิบช้อนให้แขกทีไ่ ม่ได้เต็มใจรับเชิญอีกเหรอเนีย่
“เอ้า เจอปรอทแล้วก็วดั ไข้สิ พาราน่ะได้เวลากินเพิม่ รึยงั กินแล้วก็ไปนอน
โตแล้วต้องดูแลตัวเองได้”
พอข้าวเข้าปากเพื่อนไม่สำ� นึกบุญคุณก็นั่งกินสบายใจเฉิบ โบกมือไล่เธอ
ให้เข้าห้องนอนไปด้วยซ�ำ้ แต่เจ้าบ้านไม่ยอมหรอก แค่ปล่อยให้ขึ้นมายังกินข้าว
ถ้าทิ้งไว้นานจะไม่ยกเค้าหรืออย่างไร
บุลลาหยิบพาราเซตามอลมากินเพิม่ อีกเม็ด สอดปรอทเข้าใต้ชายเสือ้ แล้ว
ตั้งใจว่าจะนั่งมองนิเกตจนกว่าเจ้าตัวนึกเกรงใจนั่นแหละ
“อร่อยไหมล่ะ”
“อร้อยอร่อย”
“ถือเป็นค่าพิซซานะ หลังจากนี้ก็อย่าหลอกฉันไปนัดบอดอีก”
เมื่อเอ่ยจริงจัง คนก�ำลังจะตักข้าวเข้าปากค�ำสุดท้ายก็ชะงัก
“อะไรกัน ผูกใจเจ็บนี่นา แต่จริงๆ แล้วแกน่าจะโกรธแบบเกรี้ยวกราด
กว่านี้สิ”
“โกรธแบบเกรี้ยวกราดอะไร”
“เมือ่ ก่อนไง สมัยเรียน บุลลาแสนเฟีย้ วจอมเกรีย้ วกราด” นิเกตกระแทก
ช้อนกับชามเป็นการสาธิต เชิดหน้าขึ้นแล้วตบโต๊ะอีกทีให้เจ้าบ้านสะดุ้งก่อนดัด
เสียง “ฉันบอกแกแล้วไงนังนิก อย่าสะเหร่อเอาพินบีบฉี นั ไปแจกใครอีก ไม่งนั้ แม่
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จะบล็อกให้หมดทั้งไฮไฟว์ทั้งเบอร์โทรศัพท์ แล้วอย่าหวังให้ฉันไปช่วยต่อราคา
เสื้อที่สยามอีก เข้าใจไหม”
คนเคยเฟี้ยวในสายตาเพื่อนกะพริบตาปริบๆ
“แบบนี้ไง นี่คือโกรธควันออกหู ไม่ใช่สมัยนี้โกรธจริงหรือไม่จริงฉันชัก
แยกไม่ออก”
“แล้วท�ำไมต้องโวยวายขนาดนัน้ ด้วยล่ะ ฉันใจเย็นขึน้ แบบตอนนีส้ ถิ งึ เรียก
ว่าดี”
“เหรอออ” นิเกตก�ำมือสองข้างแล้วท�ำท่าเหมือนอยากจะเอาหัวจุม่ ลงไปใน
ชาม แต่ก็ไม่ทำ� สักที
“นิสัยอะไรที่เปลี่ยนแล้วดีข้นึ ก็ควรเปลี่ยนไม่ใช่หรือไง จะกลับไปใจร้อน
โวยวายท�ำไมกันเล่า”
หญิงสาวท�ำเป็นมองเฟอร์นิเจอร์อื่นรอบตัว ที่เธอไม่โวยวายเพราะถือว่า
โชคดีได้เจอต้นตระกูลต่างหาก ไม่อย่างนัน้ ข้าวสักเม็ดก็จะไม่ให้เพือ่ นได้กนิ หรอก
นะ
“หรือที่จริงแกชอบคุณต้น”
ทิง้ จังหวะไปนานเพือ่ นก็ปล่อยหมัดเด็ดกระแทกใจ แต่บลุ ลายังท�ำหน้าให้
ตึงเรียบไร้ความรู้สึกยามมองโทรทัศน์ที่ไม่ได้เปิดซึ่งอยู่อีกห้องที่เชื่อมต่อกันค้าง
เอาไว้
อย่าสบตา อย่าปล่อยไก่ ไม่มีใครรู้หรอกน่า
“เปล่าสักหน่อย”
คนอย่างเธอเป็นประเภทเก็บของทีช่ อบไว้กนิ ทีหลัง ความรู้สกึ ทีม่ ตี ่อใคร
สักคนก็เช่นกัน ซ่อนมันเอาไว้ให้ลึกที่สุดเถอะ เพราะกฎของการแอบรักคือหาก
บอก มันจะสิ้นสุดลงทันที แม้กับเพื่อนปากสว่างก็ด้วย
“ดีแล้วแหละ แกไม่ใช่สเปกเขาหรอก”
บุลลาหยิบปรอททีห่ นีบใต้รกั แร้ออก ดูแล้วยังมีไข้อยูแ่ ม้จะลดลงจากเมือ่
เช้า “รู้ได้ยังไง”
นิเกตก้มหน้ากินข้าวช้อนสุดท้ายแช่มช้าราวกับถ่วงเวลาไม่อยากกลับลง
ไปชั้นล่าง
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“ก็คณ
ุ ต้นน่ะเขาควงแต่สาวสวย ยังเคยเป็นข่าวกอสซิปกับดาราเลย แล้ว
จะมาแลคนธรรมดาอย่างแกได้ยังไงกัน ฉันถึงไม่คิดว่าเขาจะไปนัดบอดด้วยไง”
อิม่ แล้วเจ้าตัวก็วางช้อนแล้วพนมมือขอบคุณพระแม่โพสพทัง้ ทีค่ วรจะเป็นคนตัก
ข้าวให้กินมากกว่า
“คุณมีมี่...”
“เอ้อ คนนัน้ แหละ ขนาดมีแฟนแล้วนะ แล้วยังมีววี ี่ จูลี่ เดซี อะไรไม่รอู้ กี
เยอะ นับนิ้วไม่ไหวหรอก”
นิเกตไม่รู้เลยว่านอกจากปล่อยหมัดเด็ดแล้วยังรัวหมัดย่อยใส่บุลลาอีก
หนึ่งชุด ดังนั้นจะยกมือขอยอมแพ้ เธอก็ท�ำไม่ได้เลยต้องปล่อยให้อีกฝ่ายชก
ต่อไปอย่างนั้น
“ฉันเจอกับหลุยส์บอ่ ย เขาว่าเพือ่ นเขาน่ะต้องกดบัตรคิว ดารามาโพรโมต
ให้ไม่รับค่าตัวยังมีเลย”
พอเถ้อะ ใจบางๆ ของฉันจะขาดแล้วยายนิกเอ้ย
“รู้ไหม บริษัทนั้นนะ งานไหนถ้าต้องคอนแทกต์กับผู้หญิงนี่ส่งตาคุณต้น
ไปดีลปิดจ็อบทุกที ไม่รู้ว่าไปลงสาริกาลิ้นทองที่ไหน นี่ยังไม่รวมที่ไปติดหนุ่มใน
ฝันที่ให้โหวตจากทางบ้านของคลีโออีกนะ”
ยิง่ ว่าในใจก็เหมือนยิง่ ยุ นิเกตยังคงพูดถึงต้นตระกูลไม่หยุด ย�้ำความห่าง
ชัน้ ระหว่างเธอกับเขาให้ชดั เจนมากขึน้ ทุกที จนบุลลาซบหน้าลงกับโต๊ะเพราะรูส้ กึ
ว่าหน้าผากก�ำลังร้อนซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะไข้หรือเพราะยายคนตรงหน้ากันแน่
แกงเขียวหวานที่กินไปนั่น ขอให้ท้องเสียทั้งวันเลยจะดีไหม
“เอ้อ ได้ข่าวว่าสาวสองที่ไปวันนั้นรู้จักแกด้วยเหรอ”
“อืม เพื่อนตอนประถมน่ะ” เธอเงยหน้าขึ้นมาตอบได้ เพราะเพื่อนออก
จากเรื่องต้นตระกูลสักที “โลกกลมนะ ไม่คิดเลยว่าจะได้มาเจอกันตอนนัดบอด
แบบนี้”
ถึงอันนาจะบอกบทสรุปให้หญิงสาวรับรู้ทางข้อความว่านัดครั้งนี้คงไม่มี
อะไรคืบหน้ากับใครเขา แต่ก็ยังดีใจอยู่ดีที่ได้เจอกับเธออีกครั้งหนึ่ง และยังคง
รอคอยความรักที่สักวันคงมาถึง
“เป็นเพือ่ นฉันตอน ม. ต้นก่อนย้ายมาอยูท่ เี่ ดียวกับแกแหละ แต่ตาพกุล
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บ่นใหญ่ว่าไม่น่าให้มาด้วย ฉันเลยถูกสองเด้งเลยคราวนี้”
“แกไม่ได้บอกเขาเรื่องอันนาก่อนเหรอ”
“ก็ส่งรูปให้ดูไง เลือกรูปสวยกริบขนาดที่ตานั่นเรดาร์เสียเลยละ”
“ไม่แปลกใจแล้วที่ถูกเตะออกจากกรุ๊ป จงใจหลอกลวงขนาดนี้”
“เอ้า มาว่ากันอย่างงี้ได้ยังไง แบ่งแยกเพศเหรอยะ”
บุลลากลอกตาก่อนจะมองทางถ้วยทีว่ า่ งเปล่า “แกว่าแกงเขียวหวานนีก่ นิ
กับอะไรถึงอร่อยล่ะนิก”
“อะไร” คนถูกเปลีย่ นเรือ่ งฉับพลันท�ำหน้าระแวง “ค�ำถามเชิงสนทนาหรือ
ค�ำถามเชิงวิเคราะห์เนี่ย”
“ตอบมาเถอะ”
“ข้าวสวยร้อนๆ สิแจ๋ว”
“แล้วขนมจีนล่ะ”
“เลิศ”
“สปาเกตตีได้ไหม”
“ได้ทงั้ นัน้ ถ้าแกจะต้มมาให้ฉนั กินตอนนี”้ นิเกตคนตะกละหมุนชามในมือ
“เห็นไหม มันกินกับอะไรก็ได้ ไม่มผี ดิ ถูก ก็เหมือนความรักนัน่ แหละ ใช่
ว่าผู้ชายต้องคู่กับผู้หญิงเท่านั้น แต่แกก็ต้องยอมรับว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบกิน
แกงเขียวหวานกับสปาเกตตีถกู ไหม ยิง่ ไปหลอกว่าสปาเกตตีเป็นเส้นขนมจีนแล้ว
ด้วย”
เธอนึกสงสารอันนาซึ่งนั่งอยู่ในนัดบอดนั้นและถูกเมินไป วันนั้นอีกฝ่าย
พยายามส่งข้อความหาเธอให้เป็นเพือ่ นคุยแก้เก้อ แต่เธอก็มวั แต่สนใจต้นตระกูล
ตรงหน้ามากกว่า
“แกควรบอกสิว่านี่คือสปาเกตตี คนที่ชอบสปาเกตตีจะได้เข้ามา เข้าใจ
ไหม”
“โห ลึกซึ้งแต่เห็นภาพค่ะ หนูตาสว่างแล้ว”
นิเกตท�ำปากยู่กวนโมโหไม่น้อย แต่ว่าบุลลาไม่อยากจะโกรธเพื่อนจอม
กะล่อนอีกจึงกอดอกไม่โต้ตอบ
“แล้วไม่อยากเห็นรูปของแกที่ฉันส่งไปบ้างเหรอ”
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แม่สื่อแม่ชักที่ถูกปลดประจ�ำการไม่ว่าเปล่าแต่เปิดรูปในโทรศัพท์มือถือ
ให้ดู วินาทีที่เห็นรูปบุลลาแทบจะกรีดร้องออกไปจนแทบสร่างไข้

เสียงตึงตังดังมาจากชั้นบนของร้าน ‘มิ่งมาลาการ’ ก่อนที่หญิงสาว

รูปร่างกะทัดรัด สวมรองเท้าส้นสูง จะวิง่ ออกไปโดยบอกลาพนักงานทีป่ ระจ�ำการ
อยู่ตรงเคาน์เตอร์ด้วยถ้อยค�ำง่ายๆ เช่นคนสนิทกันดี
ชายหนุ่มซึง่ รอรับเงินทอนยังคงมองตามไปจนคนตัวเล็กนัน้ เปิดประตูรถ
มินิคูเปอร์สีแดงที่จอดอยู่หน้าร้านแล้วขับออกไป เขายังถือถุงบุหงาดอกไม้แห้ง
เล็กๆ เอาไว้ในมือตอนหันกลับไปรับเหรียญแล้วยิ้มหนึ่งที
นั่นคงไม่ใช่เจ้าของร้านหรอกมั้ง
เขากล่าวขอบคุณแล้วก้าวยาวๆ กลับมาขึน้ รถทีจ่ อดอยูถ่ ดั ไปจากพืน้ ทีว่ า่ ง
เปล่า วางถุงหอมเอาไว้ตรงหน้าคอนโซลก่อนจะโทรศัพท์โดยสวมหูฟังบลูททู เอา
ไว้
“ไหนล่ะสาวของหม่อม อุตส่าห์แอบมาดูตามโฆษณาชวนเชือ่ เชียวนะเนีย่ ”
ชายหนุ่มหยิบแว่นตากันแดดขึ้นมาสวม ขณะปลายสายบอกว่าถ้าไม่เจอ
ที่ร้านก็คงโชคไม่ดีจริงๆ ละมั้ง

