
ละอองน�้าจากฟ็อกกทีี่ฉดีในระยะพอเหมาะนั้นจบัลงบนกลบีของ
กุหลาบแบบจัดช่อส�าเร็จเบาบางก่อนที่มันจะถูกส่งให้ชายหนุ่มซึ่งเดินผ่านมา 

จดๆ จ้องๆ หน้าร้านอยู่หลายรอบกระทั่งตดัสนิใจเดนิเข้ามา

“ขอบคุณค่ะ ขอให้วนันี้เป็นวนัที่สดใสนะคะ”

บลุลายิ้มให้เขา ลกูค้ารายที่สองของวนัซึ่งรบัเงนิทอนแล้วกก้็มหน้างดุเดนิ

ออกไปทนัท ีทั้งที่ดอกไม้ในมอืกอ็อกจะสวยชื่นใจแท้ๆ

เธอหันหลังให้กระจกใสของหน้าร้านที่ท�าให้ที่นี่เหมือนกับตู้กระจกสอง

ด้าน หวัมมุของถนนซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านถอืเป็นท�าเลดเีมื่อสกัห้าสบิปีก่อนได้ แต่

ถึงจะเป็นที่ทองค�าซึ่งมีคนเดินผ่านทั้งวันก็ใช่ว่าจะขายดอกไม้สักช่อได้ง่ายขึ้นใน

เศรษฐกจิแบบนี้

หญงิสาวถอนใจก่อนจะยกมอืขึ้นไล่ยงุที่บนิผ่านศรีษะไป หากไม่ได้มงีาน

จดัดอกไม้นอกสถานที่เป็นรายได้เสรมิ มหีวงัร้านที่เปิดมาตั้งแต่รุน่ปูน่ี้คงจะต้อง

ปิดลงตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาแน่

เสียงของแท็บเล็ตที่สั่นบนโต๊ะกระจกนั้นบ่งบอกว่ามีอีเมลเข้ามาจากการ

สั่งซื้อทางเวบ็ไซต์ การขายทางออนไลน์ที่ได้รบัการแนะน�าให้ท�าเองกช็่วยได้มาก 

บทน�ำ
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โดยเฉพาะจากหน้าแฟนเพจของร้านที่สร้างรายการสั่งซื้อเข้ามาง่ายเพยีงแค่จิ้มนิ้ว

ลงบนหน้าจอโทรศพัท์มอืถอืเท่านั้น

หญงิสาวเชก็แอปพลเิคชนัของธนาคารว่ามเีงนิโอนเข้ามาจรงิกอ่นจะตอบ

อีเมลกลับไป แล้วเดินฮัมเพลงไปตามจังหวะที่ดังขึ้นมาจากล�าโพงบลูทูทซึ่งเปิด

เอาไว้ไม่ให้เสยีงยุงบนิดงัเกนิไปนกั

เธอเริ่มยกมอืสางผมก่อนจะแกะยางรดัแบบผ้าซึ่งคล้องไว้ที่ข้อมอืออกมา 

คาบมันเอาไว้ระหว่างเกลี่ยให้ผมที่ไม่ได้สระมาสองวันให้เข้าที่เข้าทาง เธอม้วน 

ผมเป็นมวยแล้วรดัด้วยยางนั้นให้เรยีบร้อยแม้จะเหลอืปอยผมที่ต้องให้คอยเกี่ยว

ไปทดัหูกต็าม

การจัดดอกไม้ต้องใช้สมาธิ บ่อยครั้งที่เธอจะไม่รู้ตัวเลยจนกระทั่งมีใคร

สกัคนเข้ามาในร้านแล้วเอ่ยเรยีกออกมาด้วยเสยีงที่ดงัจนต้องหนัไปมอง

“ยายบลูท�าไมไม่อ่านไลน์ยะ”

เป็นนเิกตนี่เองที่ขดัจงัหวะของเธอ แต่บลุลากย็งัไม่หยดุมอืที่ก�าลงัจดัดอก

ไฮเดรนเยียลงไปในแจกันเซรามิกสีขาวทรงเตี้ย ซึ่งรองรับทั้งฟลอรัลโฟมและ

ดอกไม้ชนดิอื่นที่ถูกจดัเป็นทรงสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

“ไม่อ่านกเ็พราะไม่ว่างไง” เธอพูดพลางแซมใบไม้ประดบัลงไป 

“ห้าวนัเนี่ยนะ!” 

นเิกตเสยีงดงัจนเธอต้องหนัไปท�าเสยีงจุ๊ๆ ใส่ 

“อย่าเสยีงดงัสนิกิ ดอกไม้ตกใจหมด”

“ยายบ้า ดอกไม้จะตกใจกะผอีะไร”

คนถกูหาว่าบ้าหวัเราะเบาๆ มอืกบัสายตายงัอยูท่ี่แจกนัซึ่งมองไม่เหน็ขอบ

ปากแล้ว “ตกใจส ิดอกไม้น่ะอ่อนไหวจะตาย ต้องพูดกบัเขาเพราะๆ ตอนปลูก

ที่ฟาร์มกเ็ปิดเพลงให้ฟังตลอดนะรู้ไหม”

“โอย คุณภาพชวีติดกีว่าฉนัอกีนะเนี่ย”

บุลลาหยุดมือเมื่อเสร็จเรียบร้อยพลางมองหญิงสาวผู้มาเยือนหาที่นั่งเอง

เสร็จสรรพแล้ว ห่างออกไปจากโต๊ะจัดดอกไม้นี้เธอมองเห็นเจตนาของอีกฝ่าย

ชดัเจนทเีดยีว

“กบ็อกแล้วไงว่าไม่ไปนดับอด ตื๊อจรงินะ เพราะเป็นเออหีรอืไงถงึได้ตื๊อเก่ง”
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“ใครว่า เพราะเหน็ว่าเป็นเพื่อนต่างหากถงึแนะน�าสิ่งดีๆ  มาให้”

“ดนีกักไ็ปเองส”ิ

“ฉนัตดิเลี้ยงลูกค้าไง พอไม่ไปคนมนักไ็ม่ครบ เพื่อนของเพื่อนกนัทั้งนั้น 

ไม่มใีครไม่น่าไว้ใจหรอก”

ค�าว่าไม่น่าไว้ใจท�าให้คนฟังหรี่ตามองอย่างจับผิด อีกฝ่ายก็เบิกตาจ้อง

กลบัมาเป็นการต้านทาน

“โกหกตกนรกนะ” บุลลาว่า

“นี่พูดเรื่องจรงิครั้งแรกจากทั้งอาทติย์เลย” นเิกตฉกียิ้มกว้าง ท�าให้เหน็

ลปิสตกิสแีดงที่ตดิฟันอยู่ “ไปเถอะ โสดมาตั้งปีแล้ว ท�าตวัคกึคกัหน่อยส”ิ

“ลปิตดิฟันนะ”

ประโยคนั้นท�าอกีฝ่ายหยดุพดูไปได้สนทิแล้วรบีหยบิตลบัแป้งจากกระเป๋า

ถือมาเช็กความเรียบร้อย นิเกตเริ่มครวญครางว่าเธอเพิ่งจะรู้ตัวหลังจากลูกค้า

โฆษณายิ้มประหลาดๆ ให้มาทั้งวนั รองเท้าส้นเขม็ของหญงิสาวกระแทกกบัพื้น

ไม้ปาร์เกต์เบาๆ รูปร่างที่เลก็กว่ามาตรฐานหญงิไทยนั้นท�าให้น่าเอน็ดูเหมอืนลูก

พูเดลิตวัน้อยๆ ที่กระโดดเหยงๆ เรยีกร้องความสนใจ

“ไปเถอะนะยายบลู ไปแทนฉนัหน่อย”

“ขอร้องฉนัส”ิ

“ได้โปรดเถอะนะ แม่พระของฉนั”

“ไม่ละ” บุลลายกมอืป้องปากหวัเราะเบาๆ 

นเิกตตเีข้าให้ที่แขน ใบหน้าจิ้มลิ้มซึ่งแต่งแต้มสวยสดนั้นงอง�้าขึ้นมา

“นี่อยา่ให้ฉนัต้องล�าเลกิบุญคณุนะ ตอนเรยีนมหา’ลยัใครกนัที่เปน็คนไป

เป็นไม้กนัหมา กนัไอ้รุ่นพี่หน้าหม้อให้แก”

“เรื่องเก่าไหม ทดแทนด้วยหมูกระทะไปแล้วนะ”

“หรอืว่ายงัเฮริ์ตอยู่” นเิกตยงัไม่ยอมแพ้ “ยงัลมือตีาพนาไม่ได้ใช่ไหม”

“เพ้อเจ้อแล้ว”

“นั่นไง ‘เพ้อเจ้อ’ คยี์เวริ์ดส�าหรบัเปลี่ยนเรื่องของแก ฉนัรู้ด”ี

นิ้วที่ทาเลบ็สชีมพอู่อนยกขึ้นมาจิ้มแก้มเธออย่างถอืวสิาสะ ถงึบลุลาจะหนั

หน้าหนกีย็งัไม่พ้นถูกจิ้มไปทั่วทั้งหน้าอยู่ดี
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“เลกิกนัไปเกนิปีแล้วจะเฮร์ิตอะไร ดนูู่น” เธอชี้ไปที่บอร์ดของร้าน มเีขยีน

ตารางงานเอาไว้เป็นระเบียบซึ่งหนึ่งในนั้นคืองานจัดซุ้มดอกไม้งานแต่งงานของ

พนากุล พร้อมดอกจนัว่าวางมดัจ�าแล้ว

“ยายบ้า งานแต่งแฟนเก่ากร็บัเหรอ มศีกัดิ์ศรบี้างไหมเนี่ย”

“ศกัดิ์ศรกีนิไม่ได้ แต่เงนิรนัธรุกจิได้นะ” ตั้งแต่นเิกตเข้ามาในร้านเธอถกู

บอกว่าบ้ากี่ครั้งแล้วกนัเนี่ย

“เป็นฉนัจะหิ้วพวงหรดีไปวางหน้างานมนัให้หงายเงบิเลย”

“พวงหรดีเป็นดอกไม้ส�าหรบัแสดงความเสยีใจ ท�าไมต้องท�าให้มนักลาย

เป็นของอัปมงคลด้วยล่ะ” บุลลาคิดว่าอีกฝ่ายคงดูละครมากไปแน่ๆ “อีกอย่าง

ฉนัไม่ได้รูส้กึอะไรกบัพนาแล้ว ไม่ได้โกรธเกลยีดอะไร อยากให้เขาได้เริ่มต้นชวีติ

คู่ด้วยดดี้วยซ�้าไป”

“โอ้แม่คุณ ยายกิ๊กท้องโย้ต้องน�้าตาไหลพรากซาบซึ้งแน่ๆ”

“ฉนัพูดจรงินะ” เธอสบตาอกีฝ่ายจรงิจงั “ต่อให้ไม่เลกิกบัเขาเพราะเรื่อง

นั้น แต่สกัวนักต้็องเลกิอยูด่ ีเพราะคบกนัแล้วมแีต่ทกุข์ ไลฟ์สไตล์ไม่เข้ากนั แก้

ไม่ได้ด้วย ทางหลุดพ้นกม็แีต่ต้องปล่อยเขาไป ถอืว่าสิ้นแล้วต่อกนั ฉนัไม่โกรธ

หรอก”

“กรวดน�้าด้วยไหม”

“อื้ม กรวดไปนานแล้ว”

นิเกตยกมือทาบหน้าผาก ทั้งที่ก็รู้ว่าช่วงที่เลิกกับพนากุลแรกๆ เธอยัง

ท�าตัวเหมือนปกติคือเฝ้าร้านดอกไม้ แล้วก็หยุดบ้างเพื่อไปปฏิบัติธรรมในช่วง

เทศกาลเป็นเพื่อนมารดาเหมอืนทุกที

“โอเค ไม่โกรธๆ อโหสิแล้วก็ช่าง แต่แกคงไม่คิดจะละทางโลกเข้าทาง

ธรรมใช่ไหม”

“ใช่ส ิไม่ได้เคร่งอะไรสกัหน่อย ฉนัยงัอยากแต่งงานมคีรอบครวัอยู่ แค่

ไม่ได้รู้สกึว่าต้องรบีร้อน”

คนฟงัเลกิคิ้ว “งั้นกไ็ปนดับอดส ิเจอผูค้นใหม่ๆ ไม่ตอ้งโฟกสัเรื่องคูก่ไ็ด้ 

มองโอกาสหาลูกค้าเพิ่ม...”

“ไม่ละ” บุลลายิ้มบาง “ฉนัมคีนที่ชอบแล้ว”



ความจรงิผู้ชายที่บุลลาเริ่มยอมรบัว่าชอบไม่ใช่คนอื่นคนไกล แต่
เป็นคนที่จะได้พบกนัทุกครั้งตอนออกไปจดัดอกไม้นอกสถานที่นี่เอง

เดมิทเีธอคดิว่าแค่ประทบัใจเวลาที่ต้นตระกลูเทกแคร์ทกุคน พดูคยุอย่าง

ไม่ถือตัว และช่างถ่อมตนกับเพื่อนร่วมงาน แต่กว่าจะรู้ตัวหญิงสาวก็พบว่าถ้า

ไม่ใช่ดอกไม้กจ็ะเป็นเขาเสมอที่เธอจะส่งสายตามองหา

วันนี้เขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวรีดเรียบกริบ เรือนผมสีด�าสนิทนั้นก็จัดทรง

อย่างด ีแม้แต่น�้าหอมกย็งัเป็นกลิ่นสะอาดที่ท�าให้รู้สกึสดชื่นบางเบารอบตวั ไหน

จะรอยยิ้มที่ท�าให้เหน็ฟันเรยีงสวยกบัเขี้ยวคู่เลก็ๆ อกี

๑๐ ๑๐ ๑๐ ไปเลยค่ะ

“วนันี้เหนื่อยหน่อยนะครบัคณุบลู” เขาทกัเธอเป็นคนสุดท้าย เพราะบลุลา

นั่งอยู่ไกลที่สุดจากบรรดาผู้ช่วยจัดดอกไม้ของร้านที่วันนี้เกณฑ์กันมาทั้งหมด 

จะเหลือก็แต่บุษบรรณ มารดาของเธอซึ่งท�าหน้าที่เฝ้าหน้าร้านที่คงไม่ได้มีลูกค้า

มากมายเอาไว้

“ไม่เลยค่ะ ตื่นเต้นมากกว่า”

เธอไม่ได้โกหกหรอก เพราะได้เจอเขาทไีรหวัใจกเ็ต้นแรงทุกที

๑
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แม้แต่ตอนนี้มนักเ็ต้นตกึตกั ตกึตกั คุณน่ารกัจงั อกีแล้ว

“ผมเองกต็ื่นเต้นครบั ไม่บ่อยเลยที่จะได้จดังานอเีวนต์ใหญ่ขนาดนี้ แต่

ไม่ต้องกดดนันะครบั สู้ๆ ถ้าคุณบลูท�า ต้องออกมาดแีน่”

ต้นตระกูลยกนิ้วโป้งให้เธอทั้งสองมือ ยิ้มของเขาสดใสยิ่งกว่าดอก

ทานตะวนัทั้งซุ้มอกี

บุลลายกนิ้วโป้งกลบั ยิ้มร้อยคะแนนนั้นท�าให้เธอจดัดอกไม้โต้รุ่งกย็งัได้

“เฮ้ยหม่อม มาทางนี้หน่อย!”

เสียงเรียกชัดถ้อยชัดค�าขัดจังหวะนั้นมาจากชายหนุ่มซึ่งใบหน้าไม่เข้ากับ

ส�าเนยีงเลย แม้หลุยส์จะมผีมสดี�า แต่โครงหน้าชดัเจนแบบตะวนัตกกบัดวงตา 

สนี�้าตาลอ่อนนั้นยนืยนัว่าเขาเป็นฝรั่งแท้ๆ

“อะไรหรั่ง”

ถึงการเรียกชื่อจะไม่ถูกต้องแต่ราชนิกุลหนุ่มก็ตอบกลับไปเป็นปกติ เขา

ผละจากเธอเดินไปหาเพื่อน ซึ่งแต่งตัวตามสบายเหมือนเดินอยู่ถนนข้าวสาร 

หนวดเคราของหลุยส์นั้นท�าให้เธอนกึถงึสาหร่ายทะเลลกึอย่างช่วยไม่ได้

ที่จรงิหม่อมหลวงต้นตระกูลมชีื่อเล่นว่าต้น แต่ใครๆ กเ็รยีกเขาว่า ‘คุณ

ต้น’ เสมอไม่เวน้แม้กระทั่งเธอ จะมกีแ็ต่เพื่อนสนทิที่รว่มหุน้กนัท�าบรษิทัจดังาน

อเีวนต์เท่านั้นที่จะเรยีกเขาผดิๆ ซึ่งน่าจะเป็นฉายาที่เขาเองกเ็รยีกอกีฝ่ายกลบัไป

เช่นกนั

บุลลาไม่ได้คุยกบัทั้งคู่อกีหลงัจากนั้น เพราะพวกเขาวุ่นอยู่กบัการตดิต่อ

ใครต่อใครในฮอลของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ ที่ที่ซุ ้มดอกไม้ส�าหรับเทศกาล 

ดอกไม้จะถกูจดัเตรยีมส�าหรบัจดัแสดงในวนัรุ่งขึ้น ในส่วนที่ตอ้งรบัผดิชอบของ

เธอมทีั้งหมดห้าซุม้ ซึ่งดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาง่ายจะถกูน�ามาในตอนเช้าของวนัพรุง่นี้ 

...แต่ถ้าจะพูดให้ถูกต้องเรยีกว่าอกีไม่กี่ชั่วโมงจะดกีว่า

ลงุด�าเนนิเป็นเมสเซนเจอร์คนส�าคญัของทางรา้น เขามาพรอ้มกบัดอกไม้

ซึ่งมนี�้าหนกัรวมกนัมากกว่าตวัเธอเสยีอกีพร้อมอย่างอื่นที่ได้ส่งไลน์ไปบอก

“นี่ครับ เสื้อกันหนาวที่คุณบุษฝากมา” ชายสูงวัยผิวคล้ามแดดแต่ยัง 

แข็งแรงดีส่งเสื้อกันหนาวไหมพรมแบบสวมทับมาให้ มันช่วยให้ความอบอุ่นใน 

ฮอลที่เริ่มจะกลายเป็นตู้เย็นแล้วแต่ไม่เข้ากับชุดเอี๊ยมยีนที่เธอสวมทับเสื้อยืด 
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สขีาวก่อนหน้านี้เลย

“ขอบคุณค่ะลุงด�า”

แต่ถงึอย่างนั้นการไม่ต้องมอืสั่นกเ็ป็นทางเลอืกที่ดกีว่า ด�าเนนิหนัไปแจก

ผ้าพันคอกับเสื้อกันหนาวให้คนอื่นหลังจากที่เธอส่งข้อความไปหามารดาว่าที่นี่

หนาวจวนใจจะขาดแค่ไหน

มือที่ตัดเล็บสั้นเรียบร้อยของเธออุ่นขึ้นนิดเมื่อซุกเข้าไปใต้ชายเสื้อไหม-

พรม นอกจากอณุหภมูจิะส�าคญักบัการยดือายดุอกไม้แล้ว น�้ากเ็ป็นเรื่องที่ส�าคญั

ยิ่งกว่า อย่างไฮเดรนเยยีที่บุษบรรณดูแลมาเป็นอย่างดนีั้นผ่านทั้งการจุ่มก้านลง

ในน�้าร้อนเพื่อท�าให้ดอกบานคงทน แล้วยงัหุ้มด้วยผ้าชุบน�้าเยน็เพื่อให้มนัอยู่ได้

นาน กุหลาบเองกต็้องการน�้ามาก กล้วยไม้กต็้องมถีุงน�้าเลก็ๆ ผูกเอาไว้และจดั

อย่างประณตีเพื่อซ่อนไม่ให้มนัโผล่ออกมาชดัเจนมากเกนิไป

แม้ที่จรงิทกุองค์ประกอบของการจดัดอกไม้ไม่มอีะไรยิ่งหยอ่นไปกวา่กนั 

ถงึแม้จะเป็นเพยีงดอกคตัเตอร์ที่เป็นดอกไม้ประดบักม็คีวามส�าคญัไม่น้อยไปกว่า

ดอกหลกัที่เป็นจุดสนใจ

บลุลาใช้โทรศพัท์ถ่ายภาพซุม้ดอกไม้ที่จดัเสรจ็ในเวลาไลเ่ลี่ยกนั เธอถา่ย

ภาพดอกไม้ที่เป็นผลงานของร้านเอาไว้เสมอ เพื่อไว้เป็นทั้งความทรงจ�าและพอร์ต

งานของร้าน

ภาพก่อนหน้านี้ก็เป็นงานที่ท�าให้ร้านของเธอมีคิวจัดดอกไม้นอกสถานที่

เพิ่มขึ้น นอกจากงานอีเวนต์ที่ต้นตระกูลมักจะเรียกใช้งาน เธอยังจ�าวันที่เขามา

หาถึงร้านเพื่อขอร้องให้เธอช่วยจัดดอกไม้ในงานมีตติงของดาราสาวเป็นการเร่ง

ด่วนได้ดี

แค่เห็นแววตาเว้าวอนของเขาวันนั้นเธอก็รีบเก็บทุกอย่างที่จ�าเป็นแล้วนั่ง

รถไปที่สตดูโิอส�าหรบัเช่าซึ่งว่างเปล่าทนัท ีเขาอยูก่บัเธอจนเช้าพร้อมผูช่้วยคนอื่น 

ถงึแม้ใบหน้าจะดูอดิโรยแต่รอยยิ้มของเขายงัคงพมิพ์ใจ

‘ขอบคุณนะครบัคุณบลู ทนัเวลาพอด ีขอบคุณมากๆ นะครบั’

ชายหนุม่พดูขอบคณุไม่หยดุและกมุมอืเธอไว้ มอืของเขาไม่จดัว่านุม่และ

กรา้น แต่มนัอุน่มากในความรู้สกึของคนที่ไม่ได้นอนวนันั้น บลุลายงัไม่อยากจะ

ล้างมอืสกัอาทติย์เสยีด้วยซ�้าไป
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แต่เธอเองก็จ�าสายตาแบบนั้นได้เสมอ สายตาที่เขามองดาราสาวสวย 

คนนั้น

หากมใีครสกัคนมองใครอกีคนอย่างนั้น เธอแน่ใจว่ามนัไม่ใช่แค่การทุม่เท

เพื่องานแน่ ถงึสาวเจ้าจะมแีฟนแล้วกเ็ถอะ

คิดแล้วบุลลาก็อยากจะเอาก้านดอกไม้ปักหัวใจตัวเองสักที เธอบอก 

ตวัเองเสมอว่าต้นตระกลูกเ็หมอืนดอกไม้ในแจกนัของคนอื่น แค่ได้มองให้ชื่นใจ

เธอกค็วรจะมคีวามสุขพอแล้วสิ

แต่พ่อดอกไม้แสนสวยนั้นกลบัท�าให้เธอพร�่าเพ้อเสยีทุกททีี่เขาหนัมา

“ขอบคุณครบั กลบัดีๆ  นะครบัคุณบลู” 

เขายกมอืป้องปากพดูกบัเธอจากระยะไกล ทั้งที่เธอไม่ควรหนักลบัไปมอง

หลงัจากเกบ็ของเสรจ็แล้วเลย

“คุณต้นเองกเ็หมอืนกนันะคะ” 

หญงิสาวยกมอืป้องปากพูดกลบัไป ไม่สนใจว่าคนอื่นที่ยงัท�างานไม่เสรจ็

จะหนัมอง เพราะแค่เท่านี้กเ็ป็นโอเอซสิให้เธอได้ชื่นใจแล้ว

ตะวันดวงโตโผล่พ้นขอบฟ้าแล้วเมื่อเธอออกมาจากทางด้านหลังของ 

ห้างสรรพสินค้าพร้อมผู้ช่วยคนอื่น บุลลารู้ดีว่าไม่ใช่แค่ทานตะวันที่จะคอยหัน 

ตามดวงอาทิตย์หรอก เพราะเธอเองก็ก�าลังหันมองตามทานตะวันดอกนั้นอยู่

เสมอ

“ไปจัดดอกไม้อีเวนต์งานเดียวนี่ได้เงินเท่าขายดอกไม้ทั้งเดือนเมื่อ
ก่อนเลยนะเนี่ย”

ในฐานะของคุณนายแม่เจ้าของธุรกิจซึ่งถูกยึดอ�านาจไปหลังจากเจ็บป่วย 

บษุบรรณมหีน้าที่เพยีงแค่ตรวจสอบบญัชกีบัการดงึเงนิหมนุเวยีนในร้านส่วนหนึ่ง

เกบ็ออมเอาไว้เป็นทุนส�ารองเท่านั้น

แต่นั่นกส็�าคญัยิ่งกว่าการบรหิารของบุลลาเสยีอกี

“ก็บลูบอกแล้ว ขายดอกไม้ที่ร้านกับจัดดอกไม้งานแต่งมันจะพอกิน

ที่ไหน” เธอเท้าเอวกับชุดเอี๊ยมยีนที่ใส่มาตั้งแต่เมื่อวาน “ทีแรกก็เอาแต่บอกว่า

พวกจดัออร์แกไนซ์ไว้ใจไม่ได้ เป็นไงล่ะคะทนีี้ท�างานกนัไม่ต้องพกัเลย”
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“กเ็มื่อก่อนมนัไม่ดนีี่ ตอนเจอเชค็เด้งมาใบนงึกไ็มเกรนจะขึ้น พอมนัหนี

หายจ้อยกแ็ทบจะล้มทั้งยนื”

หญงิสาวยงัจ�าเคราะห์ใหญ่ของบ้านได้ บรษิทัที่จดัจ้างเองกไ็ม่ใช่เลก็ๆ แต่

เมื่อเกิดเรื่องขึ้นมากลับไม่สามารถเอาผิดอะไรได้เพราะจะฟ้องร้องยืดยาวก็ต้อง

ใช้เงนิ สูเ้กบ็ส่วนที่ยงัพอมเีหลอืมาประคองธรุกจิไม่ใหล้้มครนืเปน็โดมโินคงเปน็

ทางเลอืกเอาตวัรอดที่ดกีว่า

ธรุกจิร้านดอกไม้นั้นต้องใช้เงนิหมนุเวยีนไม่น้อยเลย ไม่นบัรวมถงึการสั่ง

ของที่ต้องหยดุชะงกัจนท�าให้การค้าขายเสยีหายไปจนบุษบรรณแทบนอนไม่หลบั

เป็นอาทติย์ หากจะพอมโีชคช่วยอยูบ้่างกค็งจะเป็นเงนิเกบ็ของบรุมิ พี่ชายคนโต

ของเธอซึ่งกัดฟันท�างานเป็นวิศวกรแท่นขุดเจาะน�้ามันต่อไปทั้งที่เขาคิดถึงบ้าน

เตม็ที

เมื่อก่อนบุริมจะกลับบ้านราวเดือนละครั้งไม่นับเดินทางไปที่อื่น แต่

ปัจจุบนัเขากย็งัไม่ลาออกมาสกัททีั้งที่ร้านกลบัเข้าสู่สภาวะปกตแิล้ว

“คดิถงึบราวน์เนอะ ตอนนั้นน่ะ” บุษบรรณเองกค็งคดิถงึเหตกุารณ์วกิฤติ

ครั้งนั้นเหมอืนกนั

“อื้ม แต่ตอนนี้หนูว่าที่ไม่กลับเพราะเป็นพี่บ่าวของสาวตาคมที่แท่น

มากกว่า” เธอพอรู้ความลับของพี่ชายนิดหน่อย แต่เผยออกไปคนฟังก็ยังไม่

ระแคะระคาย

“ตาหมนีั่นน่ะนะ โอ๊ย ถ้ามสีาวมาจะแถมข้าวสารให้อกีสบิกระสอบ”

คนเป็นแม่หวัเราะใหญ่ ผมที่ขาวทั้งศรีษะแม้ว่าใบหน้าจะยงัไม่ได้เหี่ยวย่น

นั้นจะบอกว่าดูเปรี้ยวกไ็ม่เชงิ แต่พอบอกว่าให้ย้อมผมจะได้ดูสาวขึ้น บุษบรรณ

ก็ไม่ยอมด้วยถือว่าผมหงอกนั้นเป็นหนึ่งในจารึกของช่วงเวลาครั้งส�าคัญในชีวิต

ไปเสยีแล้ว

“ว่าแต่เราเถอะ ชุดนี้ตั้งแต่เมื่อเยน็วาน ยงัไม่ได้อาบน�้าไม่ใช่หรอืไง”

บุลลาพยกัหน้าอย่างภูมใิจแม้อกีฝ่ายจะย่นจมูกใส่

“หนูเป็นคนสะอาดไงคะ ต่อให้ไม่อาบน�้ากไ็ม่สกปรกหรอก”

“จ้า แม่คนสะอาด” 

บุษบรรณดูไม่อยากจะต่อล้อต่อเถียงกับเธอแล้วถึงเดินหนีลงไปชั้นล่าง 
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บ้านซึ่งเป็นตึกแถวหัวมุมถนนหลังนี้ตั้งแต่ชั้นสองขึ้นไปเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของ

ครอบครวัมานาน แต่ตอนนี้ผู้ช่วยที่ง่วงสดุๆ ได้ยดึชั้นที่สองนอนเรยีงกนัเป็นแถว

เหมอืนปลาสลดิตากแห้งไปแล้ว

ไม่มีใครอาบน�้าสักคน แล้วแบบนี้จะให้เธออาบน�้าก่อนเข้านอนตอนเช้า 

คนเดยีวได้อย่างไร

บุลลาไปหยิบผ้าห่มมาเพิ่มให้มัทนาซึ่งขี้หนาวยิ่งกว่าใครในบรรดาผู้ช่วย

จดัดอกไม้ทั้งหมด เธอจดัการธุระของตวัเองหลงัจากนั้น ได้สระผมซึ่งไม่ได้ตรง

สลวยให้สะอาด ทาแป้งบางๆ ตามด้วยลปิสตกิเบาๆ อกีนดิกเ็ป็นอนัใช้ได้

วนันี้เธอสวมเดรสให้คล่องตวักบัการท�างานในร้าน ความยาวของมนัคลมุ

เข่ามาจนเกอืบถงึครึ่งแข้ง แขนเสื้อเองกย็าวเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นเสมอ

แต่ที่เธอจะไม่ใช้เลยคอืน�้าหอม เพราะกลิ่นสงัเคราะห์จะกลบกลิ่นดอกไม้

ในร้านไปเสยีหมด

บุลลามองภาพสะท้อนตัวเองในกระจกที่มีกระดาษโพสต์-อิตเขียนด้วย

ลายมอืตดิเอาไว้ด้านบนว่า ‘ได้ท�างานที่ดคีอืความสขุ’ แล้วยิ้มอกีหนึ่งทจีนดวงตา

โตหยลีงเป็นรูปสระอิ

ผู้หญงิหน้าตาธรรมดาที่มผีมหยกิน้อยๆ คนนี้กพ็ร้อมจะท�างานแล้ว

ระดบัความงามของบลุลาหากให้เทยีบกบัน้องสาวอย่างกลกิาแล้ว ราย
หลังที่มีผมยาวตรงซึ่งมาจากยีนด้อยนั้นดูจะมีมาตรฐานสูงกว่า วัดจากจ�านวน

ลกูค้าซึ่งเป็นเดก็หนุ่มจากโรงเรยีนมธัยมที่อยูไ่ม่ไกลออกไปที่แวะมาบ่อยๆ อย่าง

มนียัส�าคญัในทุกเยน็วนัศุกร์ได้เลย

น้องสาวของเธอมักจะสวมผ้ากันเปื้อนสีขาวทับชุดนักศึกษาขณะขาย

กหุลาบแดงดอกเดี่ยวให้แก่เดก็พวกนั้น ซึ่งบางครั้งกจ็ะซื้อดอกคาร์เนชนัไปด้วย

เมื่อเธอทกัว่าดูคุ้นหน้าคุ้นตาราวกบัอาทติย์ที่แล้วกม็าซื้อกุหลาบเช่นกัน

กเ็ดก็ปกตทิี่ไหนจะมาซื้อกุหลาบได้ทุกวนัศุกร์หากไม่มอีะไรเป็นพเิศษ

“หลอกเดก็นะกรนี” บุลลาพูดลอยๆ

“กเ็ดก็ยอมให้หลอกเองนี่” 

กลิกายิ้มมุมปากแล้วเก็บเงินเข้าหลังเคาน์เตอร์แคชเชียร์ซึ่งบุษบรรณไม่
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ได้เฝ้าแต่หลบไปเอนหลงัตั้งแต่บ่าย ผู้ช่วยเองกเ็ริ่มงานกนัแล้วทั้งในส่วนหน้าร้าน

และหลงัร้าน

“คนนั้นมาน่าจะสามเดอืนได้แล้วนะ หิ้วลูกบาสมาทุกท”ี

“เหรอ พี่บลูจ�าแม่นกว่ากรีนอีกนะเนี่ย” เจ้าตัวยักไหล่ คงไม่ได้สนใจ 

เดก็หนุ่มคนไหนจรงิๆ เพราะว่ามแีฟนเป็นรุ่นพี่ปีสี่ในคณะเดยีวกนัอยู่แล้ว “นั่น

เสยีงโทรศพัท์รเึปล่าน่ะ” 

กลกิาเงี่ยหพูลางเดนิหาที่มาของเสยีงสั่นจากโทรศพัท์มอืถอืที่บลุลาเอาไป

ซุกเอาไว้หลงัที่วางนติยสารจดัดอกไม้ซึ่งส�านกัพมิพ์ปิดกจิการไปแล้ว 

“มาวางอะไรตรงนี้ พี่นกิโทร. มานี่นา ไม่รบัเหรอ”

“ไม่ละ”

“โอเค ฮลัโหลพี่นกิ พี่บลูบอกว่าจะไม่รบัสายค่า”

กรรไกรในมือบุลลาตัดก้านดอกกุหลาบพลาดไปหลายเซนติเมตรตอนที่

หนัขวบัไปมอง และพบว่าน้องสาวไม่ได้หยอกเล่น แต่รบัสายของนเิกตแล้วจรงิๆ

“พี่นกิบอกว่าคุยหน่อยไม่อย่างนั้นจะสั่งพซิซามาถล่มให้หึ่งที่ร้าน” กลกิา

ย้ายมอืถอืออกจากหูแล้วสบตาเธอ “พี่บลูเอาหน้าอะไรด ีฮาวายเอี้ยนดไีหม”

หญิงสาวจะไม่เถียงว่าเธอชอบซีฟูดค็อกเทลมากกว่า เพราะทันทีที่ฉวย

โทรศพัท์กลบัมาได้ปลายสายกห็วัเราะใหญ่ราวกบัได้ยนิชดัเจนทั้งหมดแล้ว

“บอกไว้ก่อนว่าถ้าโทร. มาเรื่องไปนัดบอดก็สั่งไก่บาร์บีคิวกับขนมปัง

กระเทยีมมาด้วยเลย”

“นี่เหน็แก่กนิหรอืไม่อยากไปกนัแน่ยะ” นเิกตเสยีงดงั “แต่เปล๊า นดับอด

ผ่านไปแล้ว วนันี้เพื่อนห้องเรานดักนั แกจะไปไหม เยน็นี้ แถวๆ อารยี์น่ะ สกั

ทุ่มนงึอะไรงี้”

“ใครไปบ้างอะ”

“กร็อคอนเฟิร์มกนัอยู่ ถ้าน้อยนกักม็ฉีนักบัแก เฟื่อง แล้วกไ็ผ่อกีคน”

นเิกตกบัเธอนอกจากจะเป็นเพื่อนร่วมมหาวทิยาลยัแล้วยงัเป็นเพื่อนร่วม

ห้องตั้งแต่สมัยมัธยม ถึงตอนนั้นจะไม่ได้สนิทกันมากเพราะอยู่คนละกลุ่ม แต่

เมื่อผ่านไป การได้เจอกนับ่อยท�าให้เธอได้รู้ว่า สาวรา่งเลก็ที่ดคูลอ่งแคล่วคนนี้ก็

เป็นคนใช้ได้เลยทเีดยีว
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“แต่ฉนัยงัอ่านนยิายค้างอยู่ด้วยส”ิ

“เวลาที่อยู่กับฉันมีค่าน้อยกว่านิยายเล่มละสองร้อยบาทของหล่อนอีก 

เหรอ”

“ที่จรงิมนัตั้งเกอืบสี่ร้อยอะนะ อ่านถงึช่วงไคลแมกซ์พอดดี้วย ถ้าไม่ตดิ

ว่าจะดูไม่ด ีฉนัคงเอามานั่งอ่านในร้านไปด้วยแล้ว”

“แค่เฝ้าร้านเอง กอ็่านฆ่าเวลาไปส”ิ

“แต่วงัขงัรกัเนี่ยปกมนัสยวิมากเลย อ่านไม่ได้หรอก”

บุลลาเคยมีความคิดจะเอากระดาษมาห่อปกอยู่ เพียงแต่ยังไม่ทันได้หา 

กระดาษเธอก็อ่านไปจะค่อนเล่มแล้วน่ะสิ ปลายสายเงียบไปนิดก่อนจะท�า 

เสยีงจรงิจงัขึ้น

“...ไอ้ที่ไปสวดมนต์ข้ามปีกบัปฏบิตัธิรรมนั่งสมาธนิี่ แกสร้างภาพใช่ไหม”

“แหม กบ็อกแล้วว่าไปเป็นเพื่อนแม่น่ะ ยงัอยู่ทางสายกลางนะ ไม่ตงึ ไม่

หย่อน”

“ค่ะคุณบุญ ไปเถอะนะคะเยน็นี้”

“แต่ไม่กลบัดกึนะ จะกลบัมาอ่านนยิายต่อ”

“ค่ะๆ เดี๋ยวส่งโลเกชนัไปให้ แต่งตวัมาให้งามล่ะ นานๆ จะเจอเพื่อนท”ี

นิเกตยังก�าชับให้เธอรับปากว่าจะไปอีกหลายรอบ ให้สาบานด้วยว่าหาก

โกหกจะตกนรกทั้งที่ไม่มใีครเคยได้เหน็ของจรงิสกัหน่อย

เพราะแบบนั้นตอนใกล้จะปิดร้านแล้วเธอถึงขึ้นไปแต่งตัว ทีแรกก็ว่าจะ

ไม่อาบน�้า แต่กลกิาซึ่งอนุญาตให้ยมืชดุสวยกลบัไม่ยอม เธอถงึจ�าเป็นต้องท�าตวั

ให้สะอาดทั้งที่คดิว่าไม่ได้สกปรกอะไร

“รวบผมเถอะ เดี๋ยวท�าให้กไ็ด้” น้องสาวของเธอยงัไม่เลกิก�ากบัสมกบัเป็น

เดก็นเิทศ “พี่จดัดอกไม้ได้ยงัไงทั้งที่แมตช์เสื้อกบัรองเท้ากระเป๋ายงัไม่ได้เลย”

“กด็อกไม้มนัสวยตามธรรมชาตอิยู่แล้วนี่ อะไรกเ็ข้ากนัไม่ยากหรอก”

“แต่กต้็องมตีดัมเีลม็กิ่งบ้างใช่ไหมล่ะ ผมพี่กเ็หมอืนกนั ถ้าปล่อยให้ฟตูาม

สบายแบบนี้มนักเ็สยีททีี่ใส่เสื้อเปิดไหล่หมดส”ิ

ที่จริงจะเรียกว่าใส่เสื้อเปิดไหล่ก็ไม่เชิง เพราะว่าเสื้อลายขาวฟ้าแขนยาว

นั้นมคีอปกเสื้อที่กว้างกว่าปกตซิึ่งตั้งใจให้สวมแล้วไหล่ตกไปหนึ่งข้างเทา่นั้น พอ
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ถกูสวมทบัด้วยเดรสสายเดี่ยวก�ามะหยี่สดี�าจงึดเูป็นภาพรวมที่บลุลาไม่มทีางที่จะ

เลอืกจบัคู่สวมเองแน่ๆ

“เว่อร์ไปไหม เจอเพื่อนมธัยมเองนะ” เธอมองน้องสาวที่รวบผมครึ่งศรีษะ

ให้ 

“ครั้งสุดท้ายที่เจอกันนั่นกี่ปีแล้วล่ะ ตั้งแต่มาท�างานในร้านกรีนก็เห็นแต่

เพื่อนต้องมาหาถึงที่ พี่ออกไปเจอใครกี่ครั้งเอง นานทีปีหนจะลงรูปตัวเองใน 

เฟซบุ๊ก รูปหมู่คราวนี้จะอยู่ไปอีกหลายปีนะ อยากให้เพื่อนจ�าว่าพี่เป็นยายเพิ้ง 

ไปตลอดหรอืไง”

กลกิาพูดถูกเพราะชวีติของเธอเจอแต่ดอกไม้ เฟซบุ๊กส่วนตวักม็แีต่เอาไว้

จดัการเพจของร้าน แค่ต้องคอยตอบข้อความเธอกย็ุง่เกนิกวา่จะส่องชวีติประจ�า

วันของใครได้อีก ได้พบกับเพื่อนคราวนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะได้อัปเดตความ

เป็นไปนอกเหนือจากข้อความในกรุ๊ปจ�านวน +๙๙๙ ข้อความที่เธอไม่ได้เปิด

เข้าไปอ่านนานแล้ว

บุลลาแต่งหน้าเองโดยอาศยัเครื่องส�าอางของน้องสาว รองพื้นไฮเอนด์นั้น

ไม่เป็นปัญหาเพราะพวกเธอมีผิวสีเดียวกัน อายแชโดว์เลือกมาเฉพาะสีน�้าตาล

อ่อนให้เปลอืกตาพอมมีติ ิแต่อายไลเนอร์สดี�านี่สทิี่ห่างหายจากสงัเวยีนไปนาน

ทแีรกว่าจะเขยีนบางๆ ตดิขอบตา แต่พอเขยีนแล้วมนัเบี้ยวกต้็องถมเพิ่ม

จนกลายเป็นหนาขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้

“พี่เขยีนตาไม่เท่ากนัอะ”

“เห็นละ ช่างมันเถอะ แค่เจอเพื่อนเอง” เธอตัดใจเพราะกลัวเสียเวลา 

ดินสอเขียนคิ้วไม่จ�าเป็นเพราะคิ้วรกนี้เข้มพออยู่แล้ว พอจะทาลิปสติกมือของ 

กลกิากช็งิหยบิแท่งหนึ่งมาเสนอ

“สนีี้ๆ ”

สีชมพูตุ่นๆ แต่มีชิมเมอร์นั้นสวยจริงอย่างที่อีกฝ่ายการันตี บุลลาสวม

ต่างหเูงนิรปูดอกไม้เป็นอย่างสดุท้ายก่อนจะบอกมารดาว่าจะรบีกลบัมาสวดมนต์

ด้วยกนัก่อนนอน

หญงิสาวออกจากร้านที่ยงัไม่ถงึเวลาปิดเพราะธรุะสว่นตวัเปน็ครั้งแรกใน

รอบหลายปี กว่าจะรู้ตัวว่าสวมรองเท้าผ้าใบสีขาวเหยียบส้นคู่เก่งออกมาแทน 
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คัตชูที่เตรียมไว้ก็ตอนขับรถมินิแวนออกมาจากซอยข้างร้านแล้ว เวลานั้นนิเกต

ส่งแผนที่ร้านแถวซอยอารยี์มาให้พอดบิพอดี

มีมอเตอร์ไซค์ของร้านพิซซาขี่ผ่านหน้ารถไป เธอไม่ได้ติดใจอะไรเป็น

ส�าคญั

 



บุลลายังไม่ได้เข้าไปในร้านสักทีทั้งที่มาถึงตั้งแต่หลายนาทีก่อน 
ร้านอาหารที่ดูเป็นกึ่งคาเฟ่ร้านนี้เหมือนกับดักแมลงที่หลงรักดอกไม้อย่างเธอ 

ตั้งแต่ทางเดินผ่านสวนขนาดย่อมแบบอังกฤษที่นิยมไม้ใบเล็ก แม้ที่เห็นจะ 

เป็นพรรณไม้เมอืงร้อนผสมเข้ามาโดยมากกต็าม

หากเธอมาเช้ากว่านี้คงจะได้ภาพของซุ้มกหุลาบเลื้อยสสีดกว่านี้แน่ แต่ถงึ

อย่างนั้นต้นกกอยีปิต์ที่อยู่ตดิกบัเสาไฟเตี้ยๆ จากพื้นกด็ูรู้ว่าตั้งใจให้เล่นแสงเงา

สวยงามด ีข้างกนันั้นกม็แีวววเิชยีรกบัมอร์นงิกลอรทีี่เธออยากจะหาไปปลูกบ้าง

บนดาดฟ้าของตกึที่อาศยัอยู่

พื้นที่สวนลับด้านบนของร้านดอกไม้มีเพียงเธอเป็นผู้ดูแลซึ่งเลือกตาม

พรรณไม้ที่ชอบมากกว่าจะก�าหนดชนดิเป็นแบบแผน ยิ่งเหน็ม้านั่งปูนกบัอ่างน�้า

นกยิ่งเพิ่มกเิลสให้เธอเอนเอยีงอยากจะเนรมติสวนที่บ้านให้เป็นแบบนี้บ้าง

ก่อนที่จะเดินผ่านเลยไปเธอก็แวะดูแถวอ่างน�้านกหินสีขาวซึ่งมีแท่นน�้าพุ

อยู่ด้วย แม้จะยงัไม่ได้เปิด แต่เมื่อสงัเกตดีๆ  จะเหน็ตะไคร่บางๆ จบัอยูต่ามรอย

นนูของลวดลาย มคีนมอืบอนโยนเหรยีญลงไปด้วย ไหนจะเปลอืกลกูอมลอยน�้า

ที่ชวนให้คนัไม้คนัมอือกี

๒
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พอบุลลาเอื้อมมือเก็บขยะที่ลอยอยู่ไฟประดับทั้งสวนก็ติดพรึบขึ้นพร้อม

กนั ซึ่งยงัไม่รา้ยเท่าแท่นน�้าพุที่เปิดใช้งานในวนิาทนีั้นด้วย เธอสะดุง้ถอยออกมา

แต่ก็ยังช้ากว่าสายน�้าพุที่ยิงขึ้นไปบนอากาศก่อนจะตกลงมาใส่หัวแรงอย่างไม่ได้

คดิไปเอง

ถ้าเป็นฝนคงเป็นฝนเมด็ใหญ่ไร้อารยธรรมที่ท�าให้ผมของเธอเปียกเละไม่

เป็นทรง ไหนจะเสื้อเปิดไหล่ที่ไม่ได้ช่วยซมึซบัอะไรเลยอกี

กระจกในห้องน�้าที่เธอปรี่เข้าไปส่องท�าให้เห็นว่าหายนะนั้นไม่ใช่ค�าที่เกิน

จรงิเลย ต่อให้เอาทชิชทูั้งร้านมาพนัรอบตวักย็งัไม่สามารถย้อนเวลาให้เธอมสีภาพ

เหมอืนเมื่อไม่กี่วนิาทกี่อนได้

“ฟู”

ชื่อเรยีกคุน้ๆ นั้นท�าให้เธอหยุดใช้ทชิชูซบับนศรีษะ เลื่อนสายตามองผ่าน

กระจกไปยงัคนข้างๆ ที่ยงัถอืตลบัแป้งในมอืเอาไว้

“ฟู อุ้ย บลูจรงิด้วย จ�าเราได้ไหม”

บุลลายิ้มให้สาวสวยเก๋หุ่นดีในชุดเดรสสีเนื้อเข้ารูปตรงหน้า ทั้งปากอวบ

อิ่มกบัจมูกได้รูป ใต้ดวงตาโตซึ่งมแีพขนตาหนานั้นมไีฝกลมๆ หนึ่งเมด็...นี่ใคร

กนัเนี่ย

“บลูไม่เปลี่ยนเลย เราว่าแล้วต้องใช่แน่ ตอนนี้เป็นยงัไงบ้าง ที่บ้านยงัเปิด

ร้านดอกไม้อยู่ไหม”

“เปิดอยู่ๆ ตอนนี้เรามาดูแลงานที่ร้านเองแล้วละ” ยังรู้อีกนะว่าบ้านของ

เธอท�าร้านดอกไม้ 

“ดจีงั เราว่าแล้วเธอเหมาะกบัร้านดอกไม้”

“แล้ว...เธอเป็นยงัไงบ้าง สบายดนีะ” บลุลายงัไม่เลกิคดิว่าอกีฝ่ายนั้นเป็น

ใครกนัแน่ ถ้าเป็นเพื่อนที่มหาวทิยาลยัเธอกค็วรจะต้องจ�าได้บ้างส ิหรอืเป็นเพื่อน

ห้องอื่นช่วงมธัยมกนันะ

บางทีอาจจะเป็นเพื่อนที่อยู่มหาวิทยาลัยอื่นที่เจอตอนไปเข้าค่ายด้วยกัน 

แต่กไ็ม่น่าจะรู้เรื่องร้านนี่นา

“สบายด ีเรื่องยาวน่ะ แต่กเ็ป็นแบบนี้แล้วไง” เจ้าตวัยิ้มเขนิแลว้เลื่อนมอื

ของตวัเองเป็นการเชื้อเชญิให้มองตามตั้งแต่หวัจดเท้า
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“อื้ม สวยเลย” บุลลาชมตามจรงิ แสดงว่าต้องมกีารเปลี่ยนครั้งใหญ่ อาจ

เป็นใครที่เคยมนี�้าหนกัมากรเึปล่า

“อุ้ย เปียกอยูน่ี่ เอาทชิชเูพิ่มไหม” อกีฝ่ายท�าตาโตราวกบัเพิ่งสงัเกตว่าตวั

เธอเปียกไปเกอืบสี่สบิเปอร์เซน็ต์แล้ว คนสวยอธัยาศยัดรีบีหนัไปดงึกระดาษทชิชู

ที่อยู่ตดิฝั่งของตวัเองใกล้กบัสบู่ล้างมอืมาให้ทนัทจีนต้องรบีขอบคุณ

“เจอกันแล้วขอแลกไลน์หน่อยนะ คิดถึงวันเก่าๆ เลย รู้ไหมเธอเป็น 

รกัแรกของเราเลยนะ”

“เอ๊ะ” จากที่ตั้งใจหลบตาแล้วเล่นเกมทายชื่อในใจขณะเชด็เนื้อตวั หญงิ

สาวกเ็งยหน้าขึ้นอกีท ีจ้องคนที่พูดออกมาอย่างกล้าหาญว่าเธอเป็นรกัแรก

ดวงตาคูน่ั้นเองกส็บตรงกลบัมา ส่วนสงูที่มากกว่านั้นท�าให้เธอต้องแหงน

ขึ้นทั้งที่อกีฝ่ายไม่ได้สวมส้นสูง

ไฝกลมๆ ใต้ตาเหมอืนหยดน�้าตานั้นท�าให้เธอเบกิตากว้างกว่าเดมิ

“อมรชยั ไฝขี้แย!”

“ว้าย!” อดตีอมรชยัรบีตแีขนเมื่อเธอเสยีงดงั “ตอนนี้ชื่ออนันาแล้วค่ะ”

บุลลาจ�าได้แล้วว่าเธอกับคนตรงหน้าเคยอยู่ห้องเดียวกันตอนประถมตั้ง

สามปี พอตอนจะขึ้นมธัยมกถ็ูกสารภาพรกัในเฟรนด์ชปิโดยมดีอกกุหลาบสขีาว

ผูกโบมาให้ภายหลงั แต่เธอกบ็อกอมรชยัไปว่า ‘หูย กุหลาบที่ร้านเราสวยกว่านี้

อกีนะอ้น’

ตั้งแต่นั้นเขาก็ขาดการติดต่อไป ยายเด็กร้ายกาจนั่นก็เพิ่งมารู้สึกผิดเอา

เมื่อโตแล้วรู้ความว่าการที่พูดออกไปโดยไม่คิดนั้นจะท�าร้ายจิตใจคนอื่นได้มาก

ขนาดไหน

“ขอโทษนะที่ว่ากุหลาบเธอน่ะ”

“กุหลาบ?” อนันาเอยีงคอก่อนหวัเราะ “โอ๊ย ไม่ต้องคดิมากนะ หลงัจาก

เธอ เราเจบ็มาเยอะกว่านั้นอกี”

บลุลายกมอืจบัแก้มตวัเองที่ร้อนขึ้น ท�าสายตาขอโทษอกีฝ่ายอกีจนถกูลบู

หวัแบบตอนประถมไม่มผีดิ อมรชยัไฝขี้แยร้องไหเ้สมอเมื่อถกูเพื่อนผูช้ายแกลง้ 

แต่เขากเ็ป็นคนที่อ่อนโยนกว่าใครในชั้นเรยีน

“แล้วนี่มากบัเพื่อนเหรอ” เธอชวนอนันาคยุตอ่หลงัแลกไลน์แล้วออกจาก
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ห้องน�้าพร้อมกนั

“กไ็ม่เชงิ นดักนัผ่านในเนต็น่ะ”

“ไม่น่ากลวัเหรอเนี่ย”

“กลวัสเิลยนดักนัมาหลายๆ คนจะได้ไม่อนัตรายไง แต่วนันี้ได้เจอเธอก็

โชคดลีะ ไว้จะไปอุดหนุนที่ร้านนะบลู”

อีกฝ่ายโบกมือน้อยๆ แล้วเดินกลับไปที่โต๊ะซึ่งมีผู้ชายอีกสามคนและ 

ผูห้ญงิอกีสองคนนั่งอยู่ตรงข้ามกนั บลุลาเริ่มมองหาเพื่อนบ้างก่อนจะเหน็เพดาน

ที่เตม็ไปด้วยช่อดอกไม้ห้อยลงมาซึ่งไม่ทนัได้สงัเกตทแีรก

ส่วนใหญ่เป็นสแตติสที่เก็บไว้ได้เมื่อแห้ง แต่ก็มีเฟินปลอมผสมอยู่ด้วย

เพื่อให้มสีเีขยีวดูสบายตาตดักบักุหลาบที่น่าจะแขวนมาหลายวนัแล้ว

“มีโต๊ะจองชื่อคุณนิกไหมคะ” หลังจากถ่ายรูปจนพอใจแล้วเธอถึงถามที่

เคาน์เตอร์ แต่ตากย็งัเผลอมองบนัไดเวยีนซึ่งแขวนยปิโซฟิลลาในกระถางเอาไว้

กบัฐานของราวจบั รูด้ว่ีาไม่นานมนัจะตายแน่ ขนาดต้นที่เธอแขวนไว้ตรงหน้าต่าง

ยงัต้องกู้ชพีอยู่หลายครั้งเชยีว

พอพนกังานปฏเิสธว่าไม่ม ีเธอกเ็ริ่มเขวว่าอาจจะมเีซอร์ไพร์สอะไร

“แน่ใจนะคะ ไม่ได้มใีครก�าชบัให้โกหกใช่ไหม” หนักลบัมาท�าหน้าจรงิจงั

ใส่พนกังานอกีท ี“ฉนัชอบถูกเพื่อนแกล้งน่ะค่ะ”

“ไม่มจีรงิๆ ค่ะ” พนกังานสาวถอยไป ท�าเอาหญงิสาวเสยีความมั่นใจว่า

เธอน่ากลวัขนาดนั้นเลยหรอืไง

“เอ่อ ขอโทษครบั” ผู้ชายสวมสูทจากโต๊ะเดยีวกบัอนันาเอ่ย

บุลลาขยับตัวออกจากเคาน์เตอร์ บางทีเขาอาจจะอยากสั่งอะไรเพิ่มก็ได้ 

พลางท�าสายตาแบบ ‘เอาเลยค่ะคุณ’ ให้เขาแล้วเริ่มจิ้มโทรศัพท์ไปหาเพื่อนที่ 

ไม่ยอมตอบข้อความเลยหลงัจากส่งแผนที่มาแล้ว

“นี่เพื่อนนกิใช่ไหมครบั”

“คะ?” เธอเงยหน้า “รู้จกันกิได้ไงคะ” 

“อ้าว นกิไม่ได้บอกคุณก่อนเหรอครบัว่าเรานดักนัมาท�าไม”

บุลลาส่ายหน้าแทนค�าตอบ เธอจะมาหานเิกตแล้วเกี่ยวอะไรกบัเขาเล่า

“นกินะนกิ” ชายหนุ่มบ่นกบัตวัเอง “คอืงี้นะครบั คอืผมกบันกิเป็นเพื่อน
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ที่คณะเดยีวกนั แล้วเรากก็ดไลก์เพจพ่อหมอพ่อสื่อรกัเหมอืนกนั มนัเป็นเพจที่

ให้แนะน�าเพื่อนที่โสดและนสิยัดขีองตวัเองให้คนอื่นแล้วกด็ดูวงด้วย แต่นกิสร้าง

กรุ๊ปของเพื่อนที่กดไลก์เพจนั้นอีกทีเพื่อที่จะจ�ากัดวงให้แคบลงแล้วก็ท�าแบบ

เดยีวกนั งงไหมครบั”

เขาดตูั้งใจอธบิาย แต่คิ้วซ้ายของหญงิสาวกลบักระตกุเป็นบตีส์อาร์แอนด์-

บแีล้วเมื่อมคี�าว่านดับอดผุดขึ้นมาในหวั

“คอืนกิแนะน�าฉนัในกรุ๊ปลบันั้น?” 

“ไม่เชงิว่าลบัเพราะมสีมาชกิสกัสามสบิคนได้แล้วก.็..” เขาเหมอืนอยากจะ

พูดอะไรยาวๆ แต่เมื่อเธอจ้องตานิ่งกส็ั้นลง “ครบั”

“จดันดับอดใช่ไหมคะ” บุลลาเม้มปากยิ้ม “ฉนัคดิว่าวนันี้คงจะไม่สะดวก

เท่าไหร่ ขอโทษด้วยนะคะ”

หากเป็นการก่อสร้างหญิงสาวก็ก�าหนดระยะก่ออิฐฉาบปูนเรียบร้อยแล้ว 

อกีไม่กี่วนิาทกี�าแพงแขง็แกร่งกจ็ะเสรจ็สมบรูณ์อย่างที่ถกูโน้มน้าวอย่างไรกจ็ะไม่

ใจอ่อนแน่ ที่ส�าคญัคอืเธอพร้อมจะฉาบนเิกตเข้าไปด้วยเป็นการฆาตกรรม

บลุลายงัยิ้มบางๆ ให้แก่คนที่เป็นตวัแทนมาเชื้อเชญิก่อนจะถอยหลงัหลบ

ฉากออกไปตามทางที่เดนิมา คนอกีห้าคนที่โต๊ะยงัมองตาม อนันายงัท�าหน้าตกใจ

ไปด้วยราวกบัจบัต้นชนปลายได้ทั้งหมดแล้ว

สวนแบบอังกฤษขาเดินกลับดูแตกต่างออกไปเพราะท้องฟ้าด้านนอกมืด

สนทิแล้ว น�้าพแุรงส่งละอองออกมาเปียกพื้นหนิที่ปูเปน็ทางเดนิเปยีกไปกวา่ครึ่ง 

ใครบางคนยังยืนถ่ายรูปอยู่แถวนั้นแล้วโยนเหรียญลงไปทั้งที่น่าจะเก็บไว้หยอด

ตู้บรจิาคมากกว่าจะปล่อยให้แช่น�้าเป็นสนมิแบบนั้น

เขายังหันหลังยืนอธิษฐานขณะเธอเดินผ่าน พอหันกลับไปมองผู้ชาย 

คนนั้นก็หมุนตัวเดินเข้าร้าน แขนของเขาดูยาวในสูทสีรอยัลบลูยามจับลูกบิด 

ของประตูกระจกท�าให้เหน็ใบหน้าด้านข้างชดัเจน

แทนที่จะผลกัแล้วเดนิเข้าไปเขากลบัหยดุอยูอ่ย่างนั้นก่อนจะหนัมาราวกบั

รู้ว่าถูกจ้องอยู่ รมิฝีปากที่เหยยีดเป็นเส้นตรงทแีรกยกยิ้มกว้างขึ้นทนัท ี

“อ้าว คุณบลูนี่เอง”

บุลลาสงสยัอยู่ว่าอาจจะใช่ แต่กไ็ม่คดิว่าจะเป็นต้นตระกูลจรงิๆ
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แล้วเขากเ็ดนิตรงมาหา อย่างที่เธออยากจะมดุลงไปใต้ดนิแล้วซ่อนอยูก่บั

รากต้นไม้แทน ใช่ส ิผมเธอตอนนี้เหมอืนรากไม้จะตายอยู่แล้ว

“สวสัดคี่ะคุณต้น” 

“ว่าแล้วเชยีวเหน็ไวๆ คุณบลูจะกลบัแล้วเหรอครบั”

“ค่ะ” โปรดอย่าจ�าว่าเจอฉนัสภาพนี้เลยนะคะ

“งั้นกลบัดีๆ  นะครบั” เขายิ้มให้เธอ มเีวลาอกีสามวนิาททีี่จะตอบโต้กลบั

ไปโดยไม่มพีริุธ

“ค่ะ คุณต้นเคยมารยึงัคะ ข้างในร้านสวยมากเลย”

“เพิ่งครั้งแรกครบั พอดเีป็นนดัของเพื่อนที่ไหว้วานให้มาแทน...”

ต้นตระกูลที่ยังไม่รู้ตัวว่าถูกต้านการบอกลาเอาไว้หยุดพูดไปดื้อๆ แล้ว

หยบิโทรศพัท์ขึ้นมา ส่งสายตาเป็นเชงิขออนุญาตรบัสายทั้งที่ไม่จ�าเป็นเลย

“อ้าว คนไม่ครบไม่ต้องไปกไ็ด้เหรอ แต่ฉนัมาถงึแล้วนะ อ่อ ได้ โอเค”

บุลลารู้สึกตงิดๆ ในใจ สบตาเขาที่ยิ้มให้อีกทีเป็นเชิงบอกว่าเธอไม่ได้

เจตนาจะแอบฟังนะ

“เดี๋ยวผมไปก่อน ไว้เจอกนัใหม่นะครบั”

“ค่ะ” เธอยงัมองตามแผ่นหลงัของเขาที่เลก็ลงทุกท ีจนผ่านประตูกระจก

หายเข้าไปในร้าน กระทั่งร่างสูงนั้นเดินไปถึงโต๊ะที่อยู่ริมผนังด้านหนึ่งที่เป็น 

กระจกเช่นกนั 

เขานั่งฝั่งตรงข้ามของอนันาแต่ไม่มใีครอยู่ตรงหน้าของเขาเลย

“อ้าวคุณ”
เสียงของพกุลซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีจัดนัดบอดท�าให้ต้นตระกูลเงยหน้าจาก

โทรศพัท์หลงัจากข้อความไปหาหลยุส์ว่าเขาอยากจะปลกีตวัออกไปเตม็ท ีเพราะ

สาวๆ ที่อกีฝ่ายชวนเชื่อให้มารู้จกัด้วยค�าว่าสวยเดด็นั้นเทยีบกบัดาราสาวมนีาคม

ที่เพิ่งท�าเขาอกหกัไม่ได้เลย

ฝั่งตรงข้ามของเขามีทั้งสาวใส่แว่นเคร่งธรรมะ สาวผมสั้นเวิร์กกิงวูแมน 

และสาวประเภทสองซึ่งสวยที่สุดแต่ดูดน�้าเสยีงดงักว่าเขาอกี

แต่ตอนนี้มสีาวเปิ่นเพิ่มมาอกีหนึ่งคนแล้ว
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“ฉนัเพิ่งคุยกบันกิค่ะ นกิบอกให้ฉนัอยู่ต่อ” 

บุลลาท�าให้เขาต้องยิ้มให้เมื่อเธอนั่งลงตรงข้ามกบัตวัเอง ทั้งที่เมื่อครูแ่น่ใจ

ว่าได้ยนิพกุลคุยโทรศพัท์ต่อว่าคนที่ชื่อนกิเรื่องที่ไม่บอกให้คนถูกนดัรู้เรื่องก่อน

“อย่างนั้นก็ดีเลยครับ” พกุลที่เขาเพิ่งรู้จักไม่กี่นาทีก่อนเองก็ดูไม่ติดใจ

อะไร “แนะน�าตวักนัดไีหมครบั”

ต้นตระกลูซึ่งตั้งใจว่าจะหนกีลบันั้นรู้ตวัแล้วว่าคงจะปฏเิสธได้ยากกว่าเดมิ

เมื่อบุลลามาร่วมวงด้วย เพราะหากเขาไปจ�านวนคู่ที่พอดกีจ็ะเหลอืเศษทนัที

“คุณบลูกม็านดับอดด้วย บงัเอญิจงันะครบั” เขาหนัไปพูดเบาๆ กบัเธอ 

เสื้อผ้าที่ไม่เป็นทรงและเพิ่งแห้งจากการเปียกน�้านั้นชวนให้รูส้กึวุน่วายใจจนเอาแต่

คดิถงึเตารดีไอน�้าไม่หยุด

“เพื่อนคะยั้นคะยอให้มาค่ะ” เธอยิ้มล�าบากใจออกมา ใต้ขอบตานั้นเลอะ

ยิ่งกว่าเมื่อตอนพบกนัหน้าร้าน บางทเีธออาจลมืตวัแล้วเชด็มนักบัแขนเสื้อ

ใช่ แขนเสื้อนั่นมรีอยสดี�าๆ ของอายไลเนอร์อยู่ด้วย

“เหมอืนกนัเลยครบั บงัเอญิจงั” 

แต่ผมถูกหลอกมาว่าจะมสีาวสวยด้วยน่ะส.ิ..

เขาเกบ็ความคดินั้นไว้ในใจขณะที่ได้ยนิอนันาแนะน�าตวัว่าปัจจบุนัท�างาน

เป็นบีเอของเครื่องส�าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ มีงานอดิเรกคือการท�าบล็อกสอน 

แต่งหน้าและรวีวิเครื่องส�าอางในยูทูป

นั่นส ิเธอถงึดูคล่องแคล่วและไม่เคอะเขนิเลย

“ฉันเหรอคะ” บุลลาเอาแต่มองต้นตระกูลถึงไม่รู้เลยว่าฝั่งผู้หญิงแนะน�า

ตวักนัครบแล้ว “ฉนัชื่อบลู อายุยี่สบิแปด ท�าร้านดอกไม้ของครอบครวั ขายทั้ง

แบบช่อแล้วกร็บัจดังานนอกสถานที่ค่ะ งานมงคลที่นยิมจะเป็นงานแต่ง งานหมั้น 

ขึ้นบ้านใหม่ งานดอกไม้ไทยกจ็ดัได้แต่ต้องจองล่วงหน้านานหน่อย งานอวมงคล

กร็บันะคะ นี่นามบตัรค่ะ”

หญงิสาวเปิดกระเป๋าคล้องไหล่ใบโตแล้วหยบินามบตัรออกมาแจก มแีค่

ต้นตระกูลที่ไม่ได้รับเพราะเขาเคยได้รับแล้วตั้งแต่ปีก่อน แต่ท่าทางการอธิบาย

เรื่องร้านของเธอยงัเหมอืนเดมิจนชวนให้คดิถงึวนันั้น

วันที่เขาได้รับมอบหมายให้ตามหาร้านดอกไม้ที่จะรับงานแทนร้านที่เคย
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ใช้บริการซึ่งมีปัญหามาตลอด วันนั้นชายหนุ่มตามเก็บนามบัตรของร้านดอกไม้

มาเป็นสบิๆ แห่งตามถนนสายดอกไม้กระทั่งขบัรถผ่านร้านของเธอซึ่งไม่ได้อยูใ่น

สายตาเลย แต่พอคดิว่าแวะสกัหน่อยกไ็ม่น่าเสยีหาย หลงัจากนั้นเขาออกมาจาก

ร้านพร้อมนามบตัรและลาเวนเดอร์ช่อเลก็ๆ ที่เธอบอกว่าให้เป็นของขวญั พร้อม

ก�าชบัว่าหากมงีานอะไรกต็ดิต่อมาได้เลย

เขายงัจ�าได้ว่ากลิ่นของมนัหอม ท�าให้ผ่อนคลายไปตลอดการขบัรถทเีดยีว

แต่คุณจะจรงิจงักบัการแนะน�าร้านในนดับอดไม่ได้สคิรบัคุณบลู

“มิ่งมาลาการ ร้านนี้เหมอืนเคยได้ยนิเลยครบั” พกลุซึ่งท�าหน้าแปลกๆ ใน

ทแีรกเมื่อบุลลาแนะน�าตวัมที่าทสีนใจขึ้นมา “เอ๊ะ นามบตัรนี่เขยีนเอารเึปล่า”

คนพดูใช้นิ้วถตูวัอกัษรลายมอืสทีองบนนามบตัรสเีทาไปด้วยจนคนอื่นท�า

ตาม เวริ์กกงิวูแมนยกขึ้นมาดมจนชดิจมูกท�าให้เหน็ว่าด้านหลงัพมิพ์ควิอาร์โค้ด

กบัชื่อแฟนเพจของร้านเอาไว้ด้วย

“ค่ะ มช่ีวงนงึฉนัไปเรยีนคาลกิราฟีมาแล้วกฝึ็กเขยีนเองมาเรื่อยๆ” บุลลา

ตอบเรื่องอักษรวิจิตรง่ายๆ แล้วชะโงกหน้ามองคนที่ก�าลังดมนามบัตร “ส่วน

กระดาษอบกลิ่นเองค่ะ ฉนัว่ามนัฉุนน้อยกว่ากระดาษหอมส�าเรจ็รูปด”ี

“โห” อันนาส่งเสียงมาเท่านั้นแล้วก็หันไปคุยกับบุลลา “เธอเรียนที่ไหน 

เหมอืนฉนัเหน็คอร์สออนไลน์มนัแพงอยู่นะ”

“หลายปีแล้ว แต่กไ็ม่มากหรอก เรยีนครั้งเดยีวแล้วกห็าหนงัสอืมาดเูพิ่ม

เอาน่ะ”

“สองคนนี้รู้จกักนัมาก่อนเหรอครบั” ต้นตระกลูรูส้กึว่าทั้งคูค่ยุกนัง่ายกว่า

คนอื่น

“เปล่าค่า” อนันารบีตอบ 

บุลลาท�าหน้ามพีริุธแล้วยิ้มกลบเกลื่อน

แม้การแนะน�าธุรกิจของหญิงสาวดูผิดที่ผิดทางในทีแรก แต่ก็ดูได้รับ

ความสนใจจากชายหนุ่มคนอื่นที่นั่งฝั่งเดียวกับเขา ซึ่งกล้าคุยกับเธอเรื่องงาน

มากกว่าผู้หญงิที่แนะน�าตวัว่าเป็นอาจารย์กบันกับญัชเีสยีอกี

บางทอีาจเป็นที่บุคลกิ หรอืท่าทางที่ไม่ได้เป็นทางการมากเกนิไปนกั

ทนีี้กเ็หลอืเขาเป็นคนสุดท้ายที่จะต้องแนะน�าตวัในฝั่งผู้ชายแล้ว
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“ผมชื่อต้นครับ ตอนนี้จวนจะสามสิบ ท�าทุกอย่างในบริษัทออร์แกไนซ์ 

ส่วนใหญ่เป็นยามตามปิดไฟก่อนกลบับ้าน งานอดเิรกคอืนอน ถ้าว่างกจ็ะไปเดนิ

จตุจกัรซื้อกระบองเพชรครบั”

พกุลเลกิคิ้ว ส่วนบุลลาที่นั่งตรงหน้ากะพรบิตาถี่ๆ

อะไรเล่า เขากอ็ยากแนะน�าตวัให้ดูไม่เป็นทางการบ้างนี่นา

หลงัจากนั้นบทสนทนาส่วนใหญ่กเ็ริ่มเป็นเรื่องความรกัทั้งๆ ที่บุลลา
อยากจะฟังเรื่องกระบองเพชรจากสวนจตุจักรมากกว่าแท้ๆ คิดดูแล้วกันว่า 

เธอยอมเดินกลับเข้ามาในร้านทั้งที่ลั่นวาจาแล้วเชียวนะ ไหนจะโกหกว่าคุย 

กบันเิกตอกีครั้งทั้งที่ไม่ได้ท�าอกี

วนันี้เธอชกัจะหน้าทนเกนิไปแล้ว เขาจะรูต้วับ้างไหมว่าที่ผ่านมาเธอคยุกบั

เขากแ็ค่เรื่องงานเท่านั้น ไม่มสีกัครั้งที่จะพบกนัในเวลาส่วนตวัแบบนี้

ให้ตายเถอะ ขนาดตอนนี้ที่เขานั่งเท้าคางฟังผูห้ญงิอกีคนเล่าเรื่องแฟนเก่า

เธอยงัหยุดมองเขาไม่ได้เลย

บุลลาเท้าคางบ้างขณะที่ผู้หญิงที่นั่งริมสุดเล่าถึงแฟนเก่าที่บอกเลิกด้วย

เหตุผลว่าเธอจุ้นจ้านมากเกินไป ทั้งที่เจ้าตัวยืนยันว่าตนเองนั้นเป็นคนเรียบง่าย

ไม่เรียกร้อง เข้าวัดปฏิบัติธรรม งานการก็ดีไม่มีบกพร่อง ไม่เคยเรียกร้องเลย

จรงิๆ นะ

แต่เธอนบัค�าว่า ‘ไม่เรยีกร้อง’ ได้เจด็ครั้งแล้วหากนบัไม่ผดิ

ต้นตระกูลเลิกคิ้วนิดก่อนจะเลื่อนสายตามองเธอ นิ้วโป้งของเขาแตะอยู่

ใต้คางส่วนนิ้วชี้วางอยู่ตรงรมิฝีปากชวนให้รู้สกึว่าถูกยั่วยวนอยู่ไม่น้อย

เธอสบตาเขากลับไปด้วยท่าเท้าคางเหมือนกัน มีแค่เธอกับเขาที่เงียบ

ท่ามกลางบทสนทนาของคนอื่นในโต๊ะที่คุยออกรสเหมอืนกบัรู้จกักนัมานานแล้ว

“กลบัไหมครบั” เขาถามเบามาก

“คะ?” เธอตอบเบากว่า รูแ้ล้วว่านี่กลายเป็นห้องสนทนาลบัในกลุม่สนทนา

ใหญ่อกีที

“ไปร้านข้างๆ กไ็ด้ ผมเลี้ยงเอง”

บลุลาท�าตาโตกลบัไปเมื่อเขากะพรบิตาใส่หลายครั้งเป็นสญัญาณขอความ
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ช่วยเหลอื เธอรูต้วัแล้วว่าทกุคนต้องเล่าเรื่องความรกัที่ผ่านมาไล่ตั้งแต่คนหวัโต๊ะ

จนจะถงึตวัเองและคนฝั่งตรงข้ามแล้ว

“เลี้ยงแน่นะคะ”

ต้นตระกูลพยกัหน้าหนึ่งท ี ก่อนจะยดืตวัขึ้นนั่งหลงัตรงทั้งที่เธอยงัไม่ได้

บอกออกไปว่าตกลง

“ขอโทษนะครับ คุณบลูติดธุระต้องกลับแล้ว เดี๋ยวผมออกไปส่งเธอ 

นะครบั”

หญิงสาวที่เพิ่งรู้ตัวว่ามีธุระยิ้มบางให้ทุกคน เธอโกหกครั้งที่สองของวัน

เพราะเขาอีกแล้ว แน่นอนว่ามันไม่แนบเนียนหรอก แต่โดยมารยาทแล้วก็ไม่มี

ใครทกัท้วงขึ้นมาเมื่อเธอกบัเขาลุกเดนิออกมาจากโต๊ะพร้อมกนั

“จะน่าเกลยีดเกนิไปไหมคะที่ขอกลบัก่อนแบบนี้” บลุลาไม่กล้าหนักลบัไป

ด้วยซ�้า กลวัว่าอาจจะถูกมองไล่หลงัจบัพริุธ

“พวกเขาหกคนคยุถกูคอกนัดนีะครบั เราไม่อยูก่ไ็ม่กร่อยหรอก นอกจาก

ว่าคุณบลูสนใจใครอยู่”

“ไม่มนีะคะ” เธอตอบรวดเรว็

“วา่แล้วเชยีว” ต้นตระกูลเปิดประตรู้านให้เธอเดนิน�าไปกอ่น “ไม่เหน็คณุ

บลูมองใครเลย”

มองส ิเธอมองเขาอยู่ตั้งนานยงัไม่รู้ตวัอกี

“แล้วท�าไมคุณต้นมานดับอดแบบนี้ล่ะคะ”

“กเ็ผื่อจะเจอสาวในสเปกมั้งครบั”

คนตอบยิ้มละไมแต่ท�าให้คนฟังรู้สกึสะอกึข้างใน หมายความว่าที่เขาออก

มาเพราะไม่เจอสาวในสเปก และเธอกเ็ป็นหนึ่งในตวัเลอืกที่ไม่ใช่เช่นกนั

ที่ร้ายกว่าคอืเขาอาจคดิด้วยว่าเธอนั่งตรงนั้นกเ็สยีเวลาเปล่ารเึปล่านะ

“แล้วสเปกคุณต้นเป็นแบบไหนคะ”

“สองค�าถามแล้วนะครบั ผมถามบ้างส ิท�าไมคุณบลูมานดับอดแบบนี้”

บุลลาเม้มปาก เกอืบจะได้รู้แล้วเชยีว “เพื่อนหลอกให้มาค่ะ”

“ไม่ใช่ว่าทแีรกคุณตดัสนิใจกลบัแล้วเหรอครบั”

“ค่ะ แต่ว่ากถู็กคะยั้นคะยออกีไงคะ แล้วกเ็หน็ว่าคณุต้นอยูด้่วยคงไม่แย่
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นกั” โกหกครั้งที่สามของวนัเรยีบร้อยหญงิสาวกท็�าเป็นหนัไปมองทางอื่น “แล้ว

คุณต้นจะบอกเหตุผลที่จะไม่กลบัไปว่าอะไรคะ”

“กบ็อกไปแล้วไงครบัว่าไปส่งคุณ”

“คุณบอกว่าเดนิมาส่งฉนัไม่ใช่เหรอคะ”

“เปล่าครบั ผมใช้ค�าว่า ‘ออก’ อาจจะหมายถงึขบัรถไปส่งกไ็ด้นี่ เขาไม่

ตามหรอก”

บุลลารู้แล้วว่าถูกเขาใช้เป็นข้ออ้างเข้าให้ เขาหลอกได้แม้กระทั่งเธอเลย 

หรอืเนี่ย

“แต่เรื่องเลี้ยงผมพูดจรงินะครบั แทนการขอบคุณที่ออกมาด้วยกนั ผม

ไม่อยากถกูคนอื่นจี้ถามเรื่องส่วนตวัน่ะ” ต้นตระกลูมองไปร้านข้างๆ ซึ่งใช้ที่จอด

รถโซนเดยีวกนั ก่อนที่เขาจะถอดสทู พบัทบง่ายๆ แล้วพาดเอาไว้กบัแขน “พวก

เรื่องแฟนเก่ารรึกัที่ผ่านมาอะไรแบบนั้น”

“มานดับอดแต่ไม่อยากเล่าเนี่ยนะคะ” เธอเลกิคิ้ว

“ที่เคยไปมนัไม่ใช่แบบนี้นี่ครบั อย่างน้อยกค็ยุเรื่องอื่นกนั แบบนี้เหมอืน

มาเผาแฟนเก่าเลยแทนที่จะได้อยู่กบัปัจจุบนั...”

หญิงสาวคิดว่าจะตั้งใจฟังเขาอีกนิดแต่หางตากลับเหลือบไปเห็นดอกไม้

เลก็ๆ ที่อยูใ่นกระถางหน้าร้านกาแฟซึ่งอยู่ตดิกนั ที่นี่ไม่มสีวน มแีต่กระถางต้นไม้

ที่จดัให้ชดิกนัเป็นสดัส่วนจนอดย่อตวัลงไปไม่ได้

“อะไรเหรอครบั” 

เสยีงของเขาอยู่ใกล้กว่าเมื่อครู่ เมื่อหนัไปถงึเพิ่งรู้ว่าชายหนุ่มเองกย็่อตวั

ลงมาด้วยเหมอืนกนั ไหล่ของเขาใต้เชิ้ตสขีาวชนกบัไหล่เปลอืยฝ่ังที่แขนเสื้อตกลง

ไปของเธอ

“ต้นไม้น่ะค่ะ” บลุลาขยบัไหล่ออกนดิอย่างเปน็ธรรมชาตแิลว้ชี้ไปยงัดอก

สแีดงสดตรงกลาง ล�าต้นตรงเหมอืนต้นชบาแต่มใีบเดี่ยวสเีขยีวเข้มอยู ่“ที่รา้นก็

ปลูกอยู่แต่มนัไม่ออกดอกเลย”

“ต้นอะไรเหรอครบั”

“แอบรกัค่ะ”

เขากะพริบตาก่อนจะหันไปมองเจ้าดอกเล็กๆ ที่ขึ้นมาจากล�าต้นห้าดอก
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เหมอืนการแทงยอดอ่อน “มตี้นไม้ชื่อแบบนี้ด้วยเหรอครบั”

“ค่ะ เคยฮติอยู่ช่วงนงึ ฉนัเลยสั่งมาขายที่ร้าน กะว่าวาเลนไทน์ห่อสวยๆ 

ให้แทนช่อดอกไม้เพราะปลกูได้นานด้วยแต่กลบัขายไม่หมดเสยีอยา่งนั้นเลยเอา

ไว้ปลกูเอง แต่มนักโ็ตช้าค่ะ ถงึคนที่ขายให้จะบอกว่าออกดอกดกตลอดปีกเ็ถอะ”

“โห สมชื่อเลยนะครบัแอบรกัเนี่ย”

“เพราะดอกมนัแอบอยู่ด้วยค่ะ ถ้ามองจากด้านบนกจ็ะถกูใบบงัหมด แต่

กใ็ช่แหละค่ะ แอบรกักต็้องใช้เวลาด้วย”

“ลึกซึ้งจังนะครับ” ต้นตระกูลลุกขึ้นยืน “แสดงว่าตอนนี้คุณบลูก็มีเจ้า 

ต้นนี้ที่มแีต่ใบเตม็ไปหมดเหรอครบั แต่ผมไม่คุ้นว่าเคยเหน็หน้าร้านเลยนะ”

“บนสวนดาดฟ้าน่ะค่ะ แต่เทยีบกบัสวนที่มนีกัจดัสวนท�าให้ไม่ได้หรอก”

“แหม ฟังแล้วอยากเหน็จงันะครบั” ชายหนุ่มยื่นมอืให้เธอจบัเพื่อลุกขึ้น

“ไว้มีเวลาจะไปดูก็ได้นะคะ” ถึงเธอจะรู้สึกว่าชายหนุ่มพูดตามมารยาท

เอาใจไปอย่างนั้น แต่กย็อมจบัมอืให้เขาช่วยฉุดขึ้นมา “มแีต่แอบรกัเตม็ไปหมด

เลยค่ะ”

บุลลาหันไปปัดชายกระโปรงที่เลอะพื้นตอนย่อตัวลงไปนั่ง รู้สึกได้ว่า 

ต้นตระกูลค่อยๆ คลายมือปล่อยออกไปเมื่อเธอทรงตัวได้ดีแล้ว การกระท�า 

เช่นนั้นย�้าชัดว่าเขาไม่ได้คิดจะแตะต้องล่วงเกินอะไรเลย ทั้งที่จับต่ออีกนิดเธอ 

กไ็ม่ว่าหรอก

“แล้วที่คุณต้นบอกว่าชอบกระบองเพชรนี่จรงิรเึปล่าคะ”

“ท�าไมถึงถามอย่างนั้นล่ะครับ” เขาขมวดคิ้วและยิ้มราวกับก�าลังอ�าพราง

ไม่ให้ถูกจบัผดิ เดนิน�าไปยงัประตูทางเข้าของร้านกาแฟให้เธอก้าวตาม

“กฉ็นันกึภาพตอนคุณต้นไปเดนิจตุจกัรแดดร้อนๆ ไม่ออกเลย ไหนจะ

สูทอกี”

เธอก้าวตามมาติดๆ ย�้ากับตัวเองอีกนิดว่าอย่าแสดงสีหน้าอยากรู้อยาก

เหน็มากเกนิไปเสยีล่ะ

“ผมไม่ได้ใส่สทูทกุวนันะครบั อย่างอื่นกม็ ีวนันี้คณุบลูยงัแต่งสวยมาเลย

นี่นา”

บุลลาเกือบจะยิ้มแล้วหากไม่คิดขึ้นมาว่าวันนี้แต่งสวย นั่นหมายถึงก่อน
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หน้านี้ตลอดมาเขาเหน็เธอในสภาพตรงข้ามกบัค�านั้นแน่ๆ

“คุณต้นก็พูดไป” เธอตัดพ้อ ลึกๆ ก็ยังอยากเห็นเขาในชุดอื่นอยู่ดีนั่น

แหละ

“ผมชอบกระบองเพชรจรงิๆ ครบั รู้สกึว่ามนัคล้ายกบัตวัเองอยูม่ากเชยีว”

ชายหนุม่บอกแล้วกผ็ลกัประตใูห้เธอที่ยงัรอฟงัตอ่ เขาเวน้จงัหวะนดิเพื่อ

ยิ้มออกมาให้ใครสักคนที่สบตากับเขาทั้งที่คงไม่ได้รู้จักกัน ยิ้มพราวเสน่ห์ที่เธอ

เองกเ็หน็อยู่เป็นนจิ

“มแีต่หนามเตม็ไปหมด ถ้าจบัไม่ถูกวธิกีค็งต้องเจบ็ตวัมั้งครบั”

ว่าแล้วเขาก็เดินไปหยุดที่ตู้ของหวานข้างกับเด็กชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ก่อน

แล้ว ปล่อยให้คนฟังอึ้งอยู่ว่ามนัมนียัอะไรสื่อมาถงึเธอหรอืไม่ แต่เมื่อเขาหนัมา

ยิ้มแล้วถามว่าอยากกินวอฟเฟิลบลูเบอร์รีไหม เธอกลับพยักหน้าอย่างใจง่าย 

เหลอืเกนิ

กระบองเพชรอะไรเล่า เขาเป็นทานตะวนัแท้ๆ ต่างหาก

 



วอฟเฟิลบลูเบอร์รีมาเสิร์ฟพร้อมข้อความจากเพื่อนใหม่ในไลน ์
อย่างอนันาว่าเธอช่างร้ายกาจฉกหนุ่มน่าสนใจที่สุดในนดับอดไปเสยีได้

อะไรกนั เธอเปล่านะ เขาชวนเองต่างหาก

บุลลาโกหกครั้งที่สี่ของวันด้วยสติกเกอร์กระต่ายโคนี่กับเครื่องหมาย

ค�าถาม ก่อนจะเก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋าแล้วตักของหวานตรงหน้าเข้าปากต่อ 

วอฟเฟิลในจานพร่องไปแต่ฝั่งของเธอ ส่วนน�้าผึ้งที่ราดมาด้วยก็เจือเป็นสายสี

น�้าตาลกบัไอศกรมีวานลิลาที่ถูกช้อนคนัเลก็นั้นจ้วงลงไปจนเสยีทรงกลมๆ

เธอไม่ได้มองต้นตระกูลตอนตักไอศกรีมเข้าปากหรอก แต่มองปลาย 

นิ้วมอืซึ่งยงักมุช้อนเอาไว้บนโต๊ะ เลบ็ของเขาถกูตดัโค้งไม่มมุีมเลย สวยกว่าเลบ็ที่

เธอทั้งตดัและตะไบเองเสยีอกี

“ท�าไมเงยีบไปเลยครบั”

เธอเม้มปากงบัช้อนของตวัเองแล้วช้อนตามองเขากลบัก่อนจะตอบ “ไม่นี่

คะ”

“แต่กพ็ูดน้อยกว่าตอนพูดเรื่องต้นไม้ดอกไม้นะครบั” เขาตกัไอศกรมีค�า

เลก็ๆ และอ้าปากเพยีงนดิเดยีวในการรบัประทาน นั่งหลงัตรงโดยไม่พงิพนกัเก้าอี้

๓
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ซึ่งพาดสูทสีรอยัลบลูเอาไว้ แขนทั้งสองวางตั้งฉากกับโต๊ะ หากเปลี่ยนฉากด้าน

หลังของร้านกาแฟออกไปก็คงจะเหมือนอยู่ในวังแบบตัวเอกจากนิยายที่เธอยัง

อ่านค้างอยู่

ในสายตาของบลุลานี่ช่างเป็นการกนิไอศกรมีที่เท่กว่าใครเท่าที่เคยเหน็มา

ทั้งหมด

เขาคอืหม่อมราชวงศ์นวาระ แห่งวงัขงัรกันี่เอง

“ไม่ยอมตอบอีก” เขาขมวดคิ้วก่อนจะยิ้มบางๆ ความแตกต่างของการ

เป็นหม่อมหลวงต้นตระกูลคอืเขามชีวีติชวีากว่าพระเอกคุณชายจากนยิายมากนกั 

“หรอืว่าไม่อร่อยครบั แต่เอ...กนิไปตั้งเยอะแล้วนี่”

“ฉนัตอบไม่ได้ค่ะ ต้องเคี้ยวห้าสบิครั้งทุกค�า”

“ครบั?” เขาถงึกบัวางช้อนลง

“ฉนัล้อเล่นค่ะ”

“อ้าว” คนที่ดูเหมอืนเชื่อไปแล้วยิ้มกว้างออกมา 

เธอควรอายไหมที่เขาท�าหน้าจรงิจงัออกมาแวบหนึ่งกบัมุกแป้กอย่างนั้น

“ใครจะเคี้ยวข้าวครึ่งร้อยกนัคะ”

“แต่ที่บ้านผมสอนให้เคี้ยวให้ละเอียดนะครับ แล้วก็ต้องเบาด้วย” ต้น-

ตระกูลใช้ช้อนตัดวอฟเฟิลเป็นชิ้นเล็กๆ เข้าหาตัวแล้วตักใส่ปาก เคี้ยวอยู่ครู่ก็

หยบิแก้วกาแฟเยน็ขึ้นดื่มจากหลอด ทั้งหมดนั้นไม่มเีสยีงเลย “นบัแล้วได้ยี่สบิ

ห้าครั้งครบั”

บุลลาอึ้งว่าเธอชวนเขามาคุยเรื่องอะไรกนันี่

“แหม ล้อเล่นครบั”

“คุณต้น” เธอได้แต่เรยีกชื่อคนตรงหน้าแล้วกย็กมอืจบัแก้มตวัเอง มอง

เขาหวัเราะออกมาแล้วกด็ื่มน�้าอกี “อะไรกนัคะ”

“กเ็หมอืนอยู่ๆ  คณุกเ็กรง็ขึ้นมาทั้งที่เราไม่ได้เป็นคนอื่นคนไกลเลยนี่ครบั”

“แต่ปกตเิราเจอกนัเฉพาะเรื่องงานนี่คะ”

“จรงิด้วย” ชายหนุ่มท�าท่าเหมอืนเพิ่งนกึขึ้นมาได้ “ผมยงัจ�าวนัที่เราออก

ไปเดนิตามหาตะขอลวดต่างหูที่ส�าเพง็กนัได้อยู่เลย”

“เหน็ไหมคะ นั่นกเ็รื่องงาน แล้วคุณต้นกใ็ส่สูทเดนิเหงื่อแตกด้วย”
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นั่นถือเป็นเดตมโนส�าหรับบุลลา วันนั้นที่ร้านค่อนข้างเงียบ ต้นตระกูล

โทร. มาหาตามนามบตัรที่เคยให้ไว้เมื่อหลายเดอืนก่อน เขาบอกว่ามาจากบรษิทั

ออร์แกไนซ์ที่เคยเข้ามาพบแล้วครั้งหนึ่ง จ�าได้ว่าเธอเคยพูดเรื่องงานดอกไม้ไทย

ซึ่งที่ร้านสามารถจดัได้

แต่งานแรกของเขาชวนขมวดคิ้วอยู่ไม่น้อย เพราะไม่ได้ใช้บริการจัด

ดอกไม้ในงานแต่งงานแต่เป็นการท�าต่างหแูละที่คาดผมประยกุต์จากมาลยัโดยมี

แบบมาให้ท�าตาม

เธอไม่เข้าใจที่เขาพูดนักจึงให้คุยกับบุษบรรณอีกที หลังจากมารดาของ

เธอตอบตกลงเขาก็มาถึงร้านพร้อมแบบ ทั้งที่ส่งอีเมลมาก็ได้ ตามประกบแม้

กระทั่งการไปเดนิหาซื้อตะขอต่างห ูและโทรศพัท์คยุกบัหม่อมราชวงศ์บษุรดัเกล้า

เจ้าสาวผู้มไีอเดยีสมกบัชื่อตลอดเวลา

หญิงสาวยังจ�าได้ว่าเขาขมวดคิ้วเมื่อต้องซื้อตะขอต่างหูกับที่คาดผมลวด

สีด�าแบบเหมาอย่างละหนึ่งร้อยชิ้นทั้งที่เพื่อนของเจ้าสาวมีเพียงแค่สิบสองคน

เท่านั้น

“เพราะผมไม่ทนัคดิ แล้วนั่นกเ็ป็นงานด่วนด้วยครบั” เขาแก้ตวัเรื่องสูท

ก่อนจะอมยิ้ม “คุณบลูไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังกว่าจะเป็นภาพสวยงามตามหน้า

หนงัสอืพมิพ์นั่นท�าให้หวัหมุนขนาดไหน”

“รู้สคิะ กห็ลงัจากนั้นฉนักท็�างานกบัคุณต้นตลอด”

“ยงัเทยีบกบังานนั้นไม่ได้หรอกครบั” ชายหนุ่มดูเหมอืนอยากจะเล่าแต่ก็

หยุดไว้เท่านั้น “แต่ผมกด็ใีจที่งานนั้นท�าให้ได้รู้จกัคุณ”

บุลลาอยากจะหยิกตัวเองหลายๆ ทีเมื่อเขาหลุบตาลงแล้วตักไอศกรีม 

วานิลลาเข้าปากอีกค�า เขากินอาหารจานเดียวกับเธอ บอกว่าดีใจที่ได้รู้จักกัน  

มนัมากกว่าที่เคยจนิตนาการถงึมาตลอดเสยีอกี

“ฉนักด็ใีจที่ได้รู้จกัคุณค่ะ” 

โอกาสที่คนอย่างเธอจะรู้จักกับเขาได้นั้นยากกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัล 

เลขชุดเสยีอกี เพราะขนาดเลขท้ายสามตวัทั้งชวีติเธอยงัไม่เคยเฉยีดเลยสกัครั้ง

ด้วยซ�้า

“ครับ ผมเชื่อใจคุณกับมิ่งมาลาการมากเลย เอ๊ะ เราคุยกันเรื่องงานอีก
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แล้วนี่”

ไม่ค่ะๆ คุยอะไรกไ็ด้ทั้งนั้น เธออยากบอกแต่กต็้องเกบ็อาการเอาไว้

“จรงิๆ ถ้าคุณบลูยงัโสดแล้วกอ็ยากจะลองดูๆ กบัใครสกัคนผมแนะน�า

เพื่อนให้ได้นะครบั ดูจะเข้าท่ากว่าคนที่มาวนันี้อกี”

“ไม่เลยค่ะ” เธอตอบเรว็จนท�าให้ยิ้มของเขาสะดุด

“แต่คุณมานดับอด?”

บุลลาท�าเป็นไม่ตอบแล้วกินขนมต่อ จังหวะเดียวกับที่มีคนเปิดประตูวิ่ง

เข้าร้านเพราะฝนที่ไม่มเีค้าลงเมด็มาจนกิ่งของต้นไม้ใหญ่ด้านนอกขยบัไหว เธอ

ไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรเพราะไม่ได้อยู่ในสายตาทีแรก แต่จากการคาดเดาตาม 

สเีหลอืงๆ ของช่อดอกคงจะเป็นราชพฤกษ์

เหน็ทวี่าพอฝนหยุดกลบีดอกคงจะเกลื่อนเตม็พื้นแน่

“ร่มก็ไม่มี เราติดฝนเสียแล้วสิ” ต้นตระกูลเท้าคางโดยวางนิ้วแตะ 

รมิฝีปากอกีแล้ว

“นั่นสคิะ”

เธอขยับกระเป๋าสะพายที่วางบนตัก หากค้นให้ดีคงมีอะไรมากมายที่เธอ

ใส่เข้าไปแล้วกล็มืว่ามอียู ่บางทนี�้าหนกัที่ท�าให้ปวดไหล่ส่วนหนึ่งอาจมาจากร่มพบั

สามตอนสนี�้าเงนิซึ่งพกอยูป่ระจ�า เผลอๆ อาจจะมงีอูกีตวัด้วยซ�้าที่หลงทางอยูใ่น

นั้น

เธอยงัคงมองนอกร้าน ฝนท�าให้ภาพที่เหน็ดูพร่าเลอืนไป ไฟดวงกลมๆ 

จากเสาตรงทางเข้ากด็ูเหมอืนพระจนัทร์เตม็ดวงได้

อยากให้ฝนตกยาวนานขึ้นอกีนดิ นั่นแหละที่เธอขอกบัพระจนัทร์จ�าลอง

ดวงนั้น

“คุณต้นต้องรบีกลบัรเึปล่าคะ” พอบุลลาละสายตากลบัมา เขาเองกม็อง

เธออยู่

“กไ็ม่หรอกครบั ที่จรงิควิผมเป็นของนดับอดนี่”

คนหนนีดับอดสองคนมองหน้ากนั ข้อความจากโทรศพัท์ของหญงิสาวยงั

คงเข้ามา คงเป็นอนันาอกีนั่นแหละที่เธอไม่ได้ตอบกลบัไปอย่างจงใจ

“ไม่ตอบข้อความเหรอครบั” เขาหลบุตาลง เสยีงข้อความยงัคงดงัให้ได้ยนิ
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แม้มนัจะอยู่ในกระเป๋า

“คงเป็นพวกโฆษณาสนิค้าค่ะ ฉนัแอดไว้รบัเหรยีญโหลดสตกิเกอร์ฟร”ี

เธอยกความจริงมาอ้าง เพราะไลน์ของร้านอยู่กับแท็บเล็ตที่บุษบรรณ

คงจะถืออยู่ตลอดเวลาเพื่อเล่นเกมแคนดีครัชหลังจากเลิกงาน และจะไปดูถูก

ความเชี่ยวชาญของคนอายุห้าสบิกบัจ�านวนด่านที่สองพนักว่าๆ ไม่ได้เชยีวนะ 

“เหรอครับ” เขาเหมือนจะข�าแต่ก็ไม่ ดวงตาคมคู่นั้นยังคงมองเธอจน 

บุลลาเริ่มรู้สกึว่าสนี�้าตาลเข้มๆ นั้นมอีะไรซ่อนเร้นเอาไว้อยู่

“ผมพูดจรงินะเรื่องเพื่อน ผมอยากให้คุณเจอคนที่เหมาะสม”

พอชายหนุ่มจริงจังเธอก็ปล่อยมือที่จับหลอดแก้เขินออก อากาศที่เย็น

ด้วยความชื้นของไอฝนซึ่งท�าให้กระจกร้านเป็นฝ้านั้นไม่ให้ความรู้สึกโรแมนติก

อกี

“ผมมเีพื่อนอยู่คนหนึ่ง เป็นนกัจดัสวน ชอบต้นไม้ ชอบดนตร ีไม่เที่ยว

กลางคนื ไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ นสิยัด ีครอบครวักด็”ี

“แบบนั้นเหรอคะ คุณต้นถงึคดิว่าเหมาะกบัฉนั”

“คุณไม่ชอบผู้ชายที่ดเีหรอครบั”

“ค่ะ ใครกช็อบคนที่ดอียู่แล้ว แต่ชอบกบัรกัไม่เหมอืนกนันะคะ” บุลลา

รู้ตวัว่าก�าลงัตอบอย่างจรงิจงักลบัไป

คู่สนทนายกัคิ้วก่อนจะคลี่ยิ้มออกมา

“ถ้ายงัไม่เริ่มจากชอบแล้วจะรกัได้ยงัไงครบั”

“แล้วชอบบงัคบักนัได้ที่ไหนคะ ไม่ใช่จบัปลากดัมาเทยีบขวดเสยีหน่อย” 

เธอรู้ตวัว่าเริ่มโกรธเลยท�าเป็นดูดน�้า แน่ละเธอชอบเขานี่ จะมาบงัคบัให้ไปชอบ

คนอื่นได้ง่ายที่ไหน

ใจร้ายทั้งที่ไม่รู้อะไรได้ยงัไงกนั

“โอเคครับ ผมเข้าใจแล้ว” เขาขยับข้อมือดูนาฬิกา เปลี่ยนเรื่องง่ายๆ 

“เหมอืนฝนจะซาลงหน่อยแล้ว กลบัตอนนี้ดไีหมครบั เดี๋ยวมนัจะหนกัอกี”

“ค่ะ” 

หญิงสาวไม่รู้สึกอยากจะกินอะไรอีก เธอขอบคุณเขาที่เลี้ยงขนมตาม

สญัญาแล้วกเ็ดนิออกมาพร้อมกนัจนถงึหน้าประตู ฝนยงัคงพร�าลงเมด็แต่ไม่ได้
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แรงเท่าตอนที่เริ่ม ร่มยงัคงอยู่ในกระเป๋าของเธอแต่จะเอาออกมาในเวลานี้กค็งจะ

ไม่ได้หรอก

“คุณจอดรถตรงไหนครบั” 

“ตรงซอยก่อนถงึร้านที่นดับอดค่ะ” 

เธอตอบเนือยๆ รู้สึกเหมือนวันนี้ใช้แต้มบุญหมดแล้วกับการได้พบชาย

หนุ่มโดยบังเอิญเลยต้องคืนด้วยการถูกเขาเมินพร้อมแนะน�าเพื่อนให้ ที่ส�าคัญ

ดวงของเธอคงกดุมากจรงิๆ เพราะถงึจะไม่เปียกเพราะน�้าพกุย็งัตอ้งเปยีกเพราะ

ฝนอยู่ดี

เจ้าฝนบ้า หยุดตกได้แล้ว บราฉนัยงัไม่แห้งดเีลยรู้ไหม

“งั้นเดี๋ยวผมไปส่งคุณก่อนแล้วกนั” 

ชายหนุ่มจับสูทที่พาดบนแขนออกเหมือนกับเตรียมจะสวมเข้าไปแต่ 

บุลลาคดิผดิ มนัถกูกางออกมาอย่างไม่ทนัคาดคดิก่อนบงัแสงจากหลอดไฟที่อยู่

ด้านบนเมื่อคลุมลงเหนอืศรีษะของเธอ น�้าหอมจางๆ จากตวัเขาที่เปลี่ยนต�าแหน่ง

มายนืซ้อนด้านหลงัท�าให้เธอสะดุ้ง แผ่นหลงัใต้เสื้อที่ชื้นรู้สกึร้อนวูบขึ้นมา

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ สูทคุณตวัแค่นี้เอง” 

จติใต้ส�านกึบอกบุลลาว่าเธอมรี่มนะ ยายผู้หญงิร้ายกาจ

“แต่ถ้ารบีคงเปียกไม่มากหรอก กลบัเถอะครบั มดืแล้ว”

ต้นตระกลูขยบัเข้ามาอกีเพราะข้ออ้างที่เธอบอกว่าสทูเลก็เกนิไป แต่แปลก

ที่เธอรู้สึกว่ายังพอมีพื้นที่อยู่ในช่วงแขนที่เขาถือสูทกางเอาไว้ บางทีอาจเพราะ 

ส่วนสูงซึ่งต่างกัน แต่ตอนนี้มันใกล้จนเอนศีรษะไปนิดเดียวก็เหมือนเธอจะซบ

หน้าลงกบัคอของเขาแล้ว

ยายบ้า เมื่อกี้เธอยงัโกรธเขาอยู่เลยไม่ใช่หรอืไง

หวัใจเธอเต้นระรวั หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะไม่รู้สกึถงึมนั

“บอกด้วยนะครบัว่าจอดตรงไหน” เขาขยบัตวัจนท�าให้เธอต้องรบีก้าวออก

ไปให้เรว็เช่นกนัเมื่อประตูเปิด

อากาศเย็นจากละอองน�้าปะทะใบหน้าซึ่งรู้สึกร้อนไปหมดแม้จะพยายาม

ก้มแล้ว กลิ่นของฝนและดินเทียบไม่ได้เลยกับกลิ่นน�้าหอมของเขาที่ชัดเจนกว่า

รองเท้าผ้าใบเหยยีบส้นของบลุลาเปียกชุ่มฉ�่าจากน�้าบนพื้นที่กระเซน็มา กระโปรง
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กถู็กฝนสาดจนหนาวขาแต่แผ่นหลงันั้นยงัอุน่ ใต้สทูนั้นคงกนัได้แต่สมัผสัจากสิ่ง

ที่อยู่ภายนอกแต่ปิดกั้นความรู้สกึท่วมท้นที่หลั่งไหลเข้ามาไม่ได้เลย

บลุลาหนัไปมองเขา หยดน�้าพราวจบัอยูไ่ปทั่ว คิ้วด�าสนทินั้นดเูป็นทรงขึ้น 

ส่วนดวงตาของเขายงัคงมองไปทางอื่นก่อนเธอจะชี้นิ้วไปยงัรถยนต์ของตวัเองซึ่ง

หมายความว่าจะต้องออกจากวงแขนใต้สูทของเขา

กเ็หมอืนกบัทุกท ี เธอไม่เคยอยู่ในสายตาเขาหรอก แต่เท่านี้กด็กีว่าต้อง

กางร่มให้ฝนสาดคนเดยีวไม่ใช่หรอืไง

ยาลดไข้ที่กินตั้งแต่เมื่อคืนท�าให้บุลลาพอจะท�างานไหวทั้งที่ต้องตื่น
ตั้งแต่เช้าและเมื่อคืนก็แทบไม่ได้นอนเลย เธอคิดมากอีกแล้วเวลาที่รู ้สึกว่า 

ต้นตระกูลก�าลงัท�าดดี้วย เหมอืนกบัทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา

เช่นตอนเขาเปิดประตใูห้ เขาช่วยยกของ เขาขบัรถมารบั แม้ว่ามนัจะเป็น

เพราะเรื่องงานกต็ามเถอะ

แต่เมื่อวานมนัต่างออกไป หญงิสาวแน่ใจว่าประโยคที่ว่าจะแนะน�าเพื่อน

ของเขาให้นั้นเป็นการจงใจหยั่งเชงิอย่างหนึ่ง ไม่ได้พูดเล่นเรื่อยเปื่อย

เธอสูดน�้ามูก เกลยีดความรู้สกึตอนหายใจตดิขดัและเกลยีดหวัใจที่เต้น

ตกึตกัเมื่อคดิถงึเขาเหลอืเกนิ

“สวัสดีค่ะ” บุลลารีบทิ้งกระดาษทิชชูแล้วหันไปทางประตูหน้าร้านเมื่อ

ได้ยนิเสยีงฝีเท้าดงัๆ

“แกชิ่งนัดบอดไปกับคุณต้นเหรอยายบลู” นิเกตที่น่าจะรู้เรื่องดีอยู่แล้ว

จู่โจมก่อน “รู้ไหม ฉนัถูกตาพกุลดดีออกมาจากกรุ๊ปแล้ว”

“อ่อ เหน็ข้อความแกแล้วแหละ” เธออ่านข้อความโวยวายของเพื่อนแล้ว

แต่ไม่ตอบ เพราะหากถูกต่อว่าคงจะพมิพ์อธบิายไม่ทนัแน่

“ไม่มมีารยาทมากเลยนะรู้ไหม”

“แกมมีารยาทมาก หลอกฉนัไปเมื่อวานน่ะ ไหนจะตดิสนิบนน้องฉนัอกี” 

ที่รู้แน่เพราะพอเธอกลับมาถึงบ้านเปิดตู้เย็นแล้วก็เจอพิซซาที่เหลือกับขนมปัง

กระเทยีมเป็นหลกัฐานมดัตวั “ฉนัมคี่าแค่พซิซาหนึ่งถาดหรอืไง”

“ไม่ แกเป็นแค่ขนมปังกระเทยีมย่ะ”
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“หา!”

คนเป็นเพื่อนลากเก้าอี้มานั่งใกล้ๆ  ไม่ยอมแก้ต่างเรื่องมลูค่าของเธอแถม

ยงัตกี้นอกีทจีนเจ้าของร้านสะดุ้ง

“มผีู้ชายให้เลอืกลุกออกไปด้วยตั้งสี่คนแต่แกเลอืกคุณต้นได้ยงัไง บ้าไป

แล้วเหรอ ฉนัไม่ได้ให้แกไปนดับอดเพื่อไปเจอกบัคนที่รู้จกัอยู่แล้วเสยีหน่อย”

“มนัเป็นความผดิของฉนัหรอืยงัไงเล่า แกกบัคณุพกลุเป็นคนจดัไม่ใช่หรอื

ไง”

“กใ็ช่” นเิกตลากเสยีง “เพื่อนหลยุส์ทแีรกฉนัคดิวา่เปน็คนอื่นนี่หวา่ เหน็

ลงเอาไว้ว่าโสดตั้งเยอะ ใครจะรู้ว่าจะไปอญัเชญิอตีาคุณต้นมา”

“ท�าไม” บุลลาหนัขวบั

“ยงัจะมาถาม กเ็ขาเอาแต่ใจจะตายไป”

“ไม่เหน็จะเป็นอย่างนั้น” เธอขมวดคิ้วใส่เพื่อน มาว่าแบบนั้นจะไม่ปกป้อง

เลยกเ็สยีชื่อแฟนคลบัอนัดบัหนึ่งหมด “เขาดจีะตาย”

“มานดับอด พอไม่เจอคนที่ชอบกเ็ดนิออกไปง่ายๆ ไม่แคร์ความรูส้กึใคร

นี่เรยีกว่าดแีต่ไม่เรยีกว่าเอาแต่ใจแล้วจะเรยีกอะไรยะ”

พอถูกเพื่อนยิงค�าพูดที่เถียงไม่ได้ใส่มาหนึ่งชุดคนสมรู้ร่วมคิดก็เม้มปาก 

แต่ยงัไม่ทนัคดิข้อแก้ต่าง หวดัที่เล่นงานอยู่กช็งิจู่โจมออกไปอย่างไม่ทนักลั้น

น�้ามูกใสๆ หยดย้อยลงมาเหมือนสายฝนตอนที่เธอจามออกไปเต็มแรง 

เสียงกรี๊ดของนิเกตบอกถึงความรังเกียจในปริมาณและคุณภาพของเชื้อโรคได้ดี

เป็นอย่างยิ่ง

“ขอโทษท”ี บุลลาหยบิทชิชูให้เพื่อนด้วยมอืที่ยงัเปื้อนแต่ถูกตกี้นอกีที

“เชด็ให้ตวัเองก่อนเถอะย่ะ”

นั่นเป็นค�าแนะน�าที่ดี และหญิงสาวก็ไม่อายเลยที่จะท�าตาม เพราะนับ

ตั้งแต่เมื่อวานหลังจากหลบฝนใต้สูทราวกับฝันไปเธอก็ไม่ควรจะมีอะไรต้องอาย

อกี กค็วามเป็นจรงิที่สะท้อนจากกระจกมองหลงัของรถยนตท์ี่วา่ตาเธอเลอะเปน็

แพนดาจากอายไลเนอร์นั้นท�าให้ตื่นจากฝันได้ไม่ยากเลย

เธอเข้าใจรอยยิ้มไม่มเีหตุผลของต้นตระกูลแล้ว เขาเองกค็งกลวัเธอเขนิ

ถงึได้ไม่ทกัออกมา
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“หน้าแดงๆ ด้วยนะนี่” นเิกตใช้หลงัมอืแตะหน้าผากเธออย่างถอืวสิาสะ 

“ร้อนอยู่นะ เป็นไข้รเึปล่า”

“กนิยาแล้วน่า”

“ไม่ให้ใครเฝ้าร้านแทนเหรอ พี่มทัล่ะ”

คนเจ้ากี้เจ้าการไม่ฟังเธอเลย เดนิไปหามทันาซึ่งวนันี้อยูร้่านด้วยกนัโดยที่

ผูช่้วยคนอื่นกบัมารดาของเธอซึ่งกลบัมาท�างานเฉพาะกจิออกไปจดัดอกไม้ในงาน

ขึ้นบ้านใหม่ของลูกค้ารายหนึ่งแล้ว

“พี่มทัดูร้านสกัสองชั่วโมงได้ไหมคะ”

“ได้ส”ิ สาววยัสามสบิห้าตอบง่ายๆ อาจเพราะได้ยนิบทสนทนาทั้งหมดมา

แต่แรกแล้วจากด้านหนึ่งของร้าน “คณุบลไูปพกัเถอะค่ะ พี่ดรู้านได้สบายๆ เลย”

ที่จรงิมทันาเคยท�างานนั่งโต๊ะมาหลากหลาย ก่อนจะจบัพลดัจบัผลูมาจบั

ดอกไม้ตอนอายสุามสบิแล้วหลงัจากนั้นกไ็ม่ได้ปล่อยมดีตดัดอกไม้และฟลอรลั-

โฟมอกีเลย

พี่สาวคนนี้ของบุลลายังโสด ทั้งที่เป็นคนสวยตามอายุ ผิวสีน�้าผึ้งนั้น 

แสนเข้ากนักบัผมด�าขลบัซึ่งยาวมาถงึหลงั รอยยิ้มจากรมิฝีปากอิ่มนั้นท�าให้อุ่นใจ

ได้เสมอ

“งั้นบลูสญัญาว่าจะงบีแป๊บเดยีวค่ะ” 

บลุลายอมรบัว่านอนสกันดิกค็งจะด ีเธอเริ่มเหงื่อแตกมาสกัพกัแล้วทั้งที่

อากาศในร้านยงัคงเยน็เป็นปกต ิใต้เสื้อเนื้อหนาแขนยาวก�าลงัร้อนเหมอืนเตาอบ

คุกกี้ อาจเป็นเพราะฝนเมื่อวานและความอ่อนแอของใจที่ท�าให้คนถึกอย่างเธอ

เป็นไข้เสยีได้

แค่เขาจะแนะน�าเพื่อนให้เธอ ท�าไมต้องเกบ็มาคดิมากขนาดนั้นด้วยนะ

ถ้ากนิยาแล้วนอนเสยีตั้งแต่เมื่อคนื ป่านนี้กย็นืท�างานได้สบายๆ ไม่ต้อง

ล�าบากให้บุษบรรณไปแทนแล้วเชยีว

“ปรอทอยู่ไหน” 

นเิกตที่เดนิขึ้นบนัไดตามมาด้วยความเคยชนิประสาคนกนัเองวางกระเป๋า

บนโต๊ะ ด้านบนของร้านที่เป็นที่อาศัยนั้นถูกจัดเป็นสัดส่วน มีกลอนล็อกประตู

อกีชั้นและไม่ใช่ลูกจ้างทุกคนจะมสีทิธิ์ขึ้นมาได้หากไม่มธีุระ
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“เดี๋ยวฉนัหยบิเอง” บุลลาเดนิเข้าไปในห้องนอนซึ่งเมื่อเช้ามารดาของเธอ

เป็นฝ่ายเข้ามาดูอาการให้ แต่จะให้นอนเฉยๆ ตามสั่งนั่นก็คงเป็นไปได้ยาก

ส�าหรบัคนที่ชนิกบัการท�างาน

แต่พอออกมาหญงิสาวกต็้องเท้าเอว เพราะเพื่อนที่ท�าเหมอืนห่วงใยกลบั

ไปสนใจหม้อเกบ็ความร้อนซึ่งมแีต่แกงเขยีวหวานเสยีได้

“กม็นัหอมนี่ พอจะมขี้าวสวยสกัถ้วยไหม”

หม้อหุงข้าวที่น่าจะตัดไฟไปหลายชั่วโมงแล้วถูกนิเกตเล็งเป็นเป้าหมาย 

ต่อไปโดยที่บุลลาไม่ต้องชี้พกิดัเลย เพื่อนตวัดที�าตาวบิวบัให้จนเธอใจอ่อนพยกั

หน้าอนุญาต หลังจากนั้นชามใบเล็กๆ ก็ถูกคดข้าวใส่อย่างที่น่าสงสัยว่าใครกัน

แน่ที่ควรจะได้รบัการดูแลมากกว่ากนั 

นี่เธอต้องมาตกัข้าวแล้วหยบิช้อนให้แขกที่ไม่ได้เตม็ใจรบัเชญิอกีเหรอเนี่ย

“เอ้า เจอปรอทแล้วกว็ดัไข้ส ิพาราน่ะได้เวลากนิเพิ่มรยึงั กนิแล้วกไ็ปนอน 

โตแล้วต้องดูแลตวัเองได้”

พอข้าวเข้าปากเพื่อนไม่ส�านึกบุญคุณก็นั่งกินสบายใจเฉิบ โบกมือไล่เธอ

ให้เข้าห้องนอนไปด้วยซ�้า แต่เจ้าบ้านไม่ยอมหรอก แค่ปล่อยให้ขึ้นมายงักนิข้าว 

ถ้าทิ้งไว้นานจะไม่ยกเค้าหรอือย่างไร

บลุลาหยบิพาราเซตามอลมากนิเพิ่มอกีเมด็ สอดปรอทเข้าใต้ชายเสื้อ แล้ว

ตั้งใจว่าจะนั่งมองนเิกตจนกว่าเจ้าตวันกึเกรงใจนั่นแหละ

“อร่อยไหมล่ะ”

“อร้อยอร่อย”

“ถอืเป็นค่าพซิซานะ หลงัจากนี้กอ็ย่าหลอกฉนัไปนดับอดอกี” 

เมื่อเอ่ยจรงิจงั คนก�าลงัจะตกัข้าวเข้าปากค�าสุดท้ายกช็ะงกั 

“อะไรกัน ผูกใจเจ็บนี่นา แต่จริงๆ แล้วแกน่าจะโกรธแบบเกรี้ยวกราด 

กว่านี้ส”ิ

“โกรธแบบเกรี้ยวกราดอะไร” 

“เมื่อก่อนไง สมยัเรยีน บลุลาแสนเฟ้ียวจอมเกรี้ยวกราด” นเิกตกระแทก 

ช้อนกับชามเป็นการสาธิต เชิดหน้าขึ้นแล้วตบโต๊ะอีกทีให้เจ้าบ้านสะดุ้งก่อนดัด

เสยีง “ฉนับอกแกแล้วไงนงันกิ อย่าสะเหร่อเอาพนิบบีฉีนัไปแจกใครอกี ไม่งั้นแม่
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จะบล็อกให้หมดทั้งไฮไฟว์ทั้งเบอร์โทรศัพท์ แล้วอย่าหวังให้ฉันไปช่วยต่อราคา

เสื้อที่สยามอกี เข้าใจไหม”

คนเคยเฟี้ยวในสายตาเพื่อนกะพรบิตาปรบิๆ

“แบบนี้ไง นี่คือโกรธควันออกหู ไม่ใช่สมัยนี้โกรธจริงหรือไม่จริงฉันชัก

แยกไม่ออก”

“แล้วท�าไมต้องโวยวายขนาดนั้นด้วยล่ะ ฉนัใจเยน็ขึ้นแบบตอนนี้สถิงึเรยีก

ว่าด”ี

“เหรอออ” นเิกตก�ามอืสองข้างแล้วท�าท่าเหมอืนอยากจะเอาหวัจุม่ลงไปใน

ชาม แต่กไ็ม่ท�าสกัท ี

“นสิยัอะไรที่เปลี่ยนแล้วดขีึ้นกค็วรเปลี่ยนไม่ใช่หรอืไง จะกลบัไปใจร้อน

โวยวายท�าไมกนัเล่า”

หญิงสาวท�าเป็นมองเฟอร์นิเจอร์อื่นรอบตัว ที่เธอไม่โวยวายเพราะถือว่า

โชคดไีด้เจอต้นตระกลูต่างหาก ไม่อย่างนั้นข้าวสกัเมด็กจ็ะไม่ให้เพื่อนได้กนิหรอก

นะ

“หรอืที่จรงิแกชอบคุณต้น”

ทิ้งจงัหวะไปนานเพื่อนกป็ล่อยหมดัเดด็กระแทกใจ แต่บลุลายงัท�าหน้าให้

ตึงเรียบไร้ความรู้สึกยามมองโทรทัศน์ที่ไม่ได้เปิดซึ่งอยู่อีกห้องที่เชื่อมต่อกันค้าง

เอาไว้

อย่าสบตา อย่าปล่อยไก่ ไม่มใีครรู้หรอกน่า

“เปล่าสกัหน่อย”

คนอยา่งเธอเป็นประเภทเกบ็ของที่ชอบไว้กนิทหีลงั ความรูส้กึที่มตีอ่ใคร

สกัคนกเ็ช่นกนั ซ่อนมนัเอาไว้ให้ลกึที่สุดเถอะ เพราะกฎของการแอบรกัคอืหาก

บอก มนัจะสิ้นสุดลงทนัท ีแม้กบัเพื่อนปากสว่างกด็้วย

“ดแีล้วแหละ แกไม่ใช่สเปกเขาหรอก”

บุลลาหยบิปรอทที่หนบีใต้รกัแร้ออก ดูแล้วยงัมไีข้อยู่แม้จะลดลงจากเมื่อ

เช้า “รู้ได้ยงัไง”

นิเกตก้มหน้ากินข้าวช้อนสุดท้ายแช่มช้าราวกับถ่วงเวลาไม่อยากกลับลง

ไปชั้นล่าง
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“กค็ณุต้นน่ะเขาควงแต่สาวสวย ยงัเคยเป็นข่าวกอสซปิกบัดาราเลย แล้ว

จะมาแลคนธรรมดาอย่างแกได้ยงัไงกนั ฉนัถงึไม่คดิว่าเขาจะไปนดับอดด้วยไง” 

อิ่มแล้วเจ้าตวักว็างช้อนแล้วพนมมอืขอบคณุพระแม่โพสพทั้งที่ควรจะเป็นคนตกั

ข้าวให้กนิมากกว่า

“คุณมมีี่...”

“เอ้อ คนนั้นแหละ ขนาดมแีฟนแล้วนะ แล้วยงัมวีวีี่ จูลี่ เดซ ีอะไรไม่รูอ้กี

เยอะ นบันิ้วไม่ไหวหรอก”

นิเกตไม่รู้เลยว่านอกจากปล่อยหมัดเด็ดแล้วยังรัวหมัดย่อยใส่บุลลาอีก

หนึ่งชุด ดังนั้นจะยกมือขอยอมแพ้ เธอก็ท�าไม่ได้เลยต้องปล่อยให้อีกฝ่ายชก 

ต่อไปอย่างนั้น

“ฉนัเจอกบัหลยุส์บ่อย เขาว่าเพื่อนเขาน่ะต้องกดบตัรควิ ดารามาโพรโมต

ให้ไม่รบัค่าตวัยงัมเีลย”

พอเถ้อะ ใจบางๆ ของฉนัจะขาดแล้วยายนกิเอ้ย

“รู้ไหม บรษิทันั้นนะ งานไหนถ้าต้องคอนแทกต์กบัผู้หญงินี่ส่งตาคุณต้น

ไปดลีปิดจอ็บทุกท ีไม่รู้ว่าไปลงสารกิาลิ้นทองที่ไหน นี่ยงัไม่รวมที่ไปตดิหนุ่มใน

ฝันที่ให้โหวตจากทางบ้านของคลโีออกีนะ”

ยิ่งว่าในใจกเ็หมอืนยิ่งย ุนเิกตยงัคงพดูถงึต้นตระกลูไม่หยดุ ย�้าความห่าง

ชั้นระหว่างเธอกบัเขาให้ชดัเจนมากขึ้นทกุท ีจนบุลลาซบหน้าลงกบัโต๊ะเพราะรูส้กึ

ว่าหน้าผากก�าลงัร้อนซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะไข้หรอืเพราะยายคนตรงหน้ากนัแน่

แกงเขยีวหวานที่กนิไปนั่น ขอให้ท้องเสยีทั้งวนัเลยจะดไีหม

“เอ้อ ได้ข่าวว่าสาวสองที่ไปวนันั้นรู้จกัแกด้วยเหรอ”

“อมื เพื่อนตอนประถมน่ะ” เธอเงยหน้าขึ้นมาตอบได้ เพราะเพื่อนออก

จากเรื่องต้นตระกูลสกัท ี“โลกกลมนะ ไม่คดิเลยว่าจะได้มาเจอกนัตอนนดับอด

แบบนี้”

ถึงอันนาจะบอกบทสรุปให้หญิงสาวรับรู้ทางข้อความว่านัดครั้งนี้คงไม่มี

อะไรคืบหน้ากับใครเขา แต่ก็ยังดีใจอยู่ดีที่ได้เจอกับเธออีกครั้งหนึ่ง และยังคง 

รอคอยความรกัที่สกัวนัคงมาถงึ

“เป็นเพื่อนฉนัตอน ม. ต้นก่อนย้ายมาอยูท่ี่เดยีวกบัแกแหละ แต่ตาพกลุ
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บ่นใหญ่ว่าไม่น่าให้มาด้วย ฉนัเลยถูกสองเด้งเลยคราวนี้”

“แกไม่ได้บอกเขาเรื่องอนันาก่อนเหรอ”

“กส็่งรูปให้ดูไง เลอืกรูปสวยกรบิขนาดที่ตานั่นเรดาร์เสยีเลยละ”

“ไม่แปลกใจแล้วที่ถูกเตะออกจากกรุ๊ป จงใจหลอกลวงขนาดนี้”

“เอ้า มาว่ากนัอย่างงี้ได้ยงัไง แบ่งแยกเพศเหรอยะ”

บุลลากลอกตาก่อนจะมองทางถ้วยที่ว่างเปล่า “แกว่าแกงเขยีวหวานนี่กนิ

กบัอะไรถงึอร่อยล่ะนกิ”

“อะไร” คนถกูเปลี่ยนเรื่องฉบัพลนัท�าหน้าระแวง “ค�าถามเชงิสนทนาหรอื

ค�าถามเชงิวเิคราะห์เนี่ย”

“ตอบมาเถอะ”

“ข้าวสวยร้อนๆ สแิจ๋ว” 

“แล้วขนมจนีล่ะ”

“เลศิ”

“สปาเกตตไีด้ไหม”

“ได้ทั้งนั้นถ้าแกจะต้มมาให้ฉนักนิตอนนี้” นเิกตคนตะกละหมนุชามในมอื

“เหน็ไหม มนักนิกบัอะไรกไ็ด้ ไม่มผีดิถกู กเ็หมอืนความรกันั่นแหละ ใช่

ว่าผู้ชายต้องคู่กับผู้หญิงเท่านั้น แต่แกก็ต้องยอมรับว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบกิน 

แกงเขยีวหวานกบัสปาเกตตถูีกไหม ยิ่งไปหลอกว่าสปาเกตตเีป็นเส้นขนมจนีแล้ว

ด้วย”

เธอนึกสงสารอันนาซึ่งนั่งอยู่ในนัดบอดนั้นและถูกเมินไป วันนั้นอีกฝ่าย

พยายามส่งข้อความหาเธอให้เป็นเพื่อนคยุแก้เก้อ แต่เธอกม็วัแต่สนใจต้นตระกลู

ตรงหน้ามากกว่า

“แกควรบอกสิว่านี่คือสปาเกตตี คนที่ชอบสปาเกตตีจะได้เข้ามา เข้าใจ

ไหม”

“โห ลกึซึ้งแต่เหน็ภาพค่ะ หนูตาสว่างแล้ว”

นิเกตท�าปากยู่กวนโมโหไม่น้อย แต่ว่าบุลลาไม่อยากจะโกรธเพื่อนจอม

กะล่อนอกีจงึกอดอกไม่โต้ตอบ

“แล้วไม่อยากเหน็รูปของแกที่ฉนัส่งไปบ้างเหรอ”
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แม่สื่อแม่ชักที่ถูกปลดประจ�าการไม่ว่าเปล่าแต่เปิดรูปในโทรศัพท์มือถือ

ให้ดู วนิาททีี่เหน็รูปบุลลาแทบจะกรดีร้องออกไปจนแทบสร่างไข้

เสียงตึงตังดังมาจากชั้นบนของร้าน ‘มิ่งมาลาการ’ ก่อนที่หญิงสาว 
รปูร่างกะทดัรดั สวมรองเท้าส้นสงู จะวิ่งออกไปโดยบอกลาพนกังานที่ประจ�าการ

อยู่ตรงเคาน์เตอร์ด้วยถ้อยค�าง่ายๆ เช่นคนสนทิกนัดี

ชายหนุม่ซึ่งรอรบัเงนิทอนยงัคงมองตามไปจนคนตวัเลก็นั้นเปดิประตรูถ

มินิคูเปอร์สีแดงที่จอดอยู่หน้าร้านแล้วขับออกไป เขายังถือถุงบุหงาดอกไม้แห้ง

เลก็ๆ เอาไว้ในมอืตอนหนักลบัไปรบัเหรยีญแล้วยิ้มหนึ่งที

นั่นคงไม่ใช่เจ้าของร้านหรอกมั้ง

เขากล่าวขอบคณุแล้วก้าวยาวๆ กลบัมาขึ้นรถที่จอดอยูถ่ดัไปจากพื้นที่ว่าง

เปล่า วางถงุหอมเอาไว้ตรงหน้าคอนโซลก่อนจะโทรศพัท์โดยสวมหฟูังบลทูทูเอา

ไว้

“ไหนล่ะสาวของหม่อม อตุส่าห์แอบมาดตูามโฆษณาชวนเชื่อเชยีวนะเนี่ย”

ชายหนุ่มหยบิแว่นตากนัแดดขึ้นมาสวม ขณะปลายสายบอกว่าถ้าไม่เจอ

ที่ร้านกค็งโชคไม่ดจีรงิๆ ละมั้ง

 




