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บทน�ำ

นยัน์ตาเข้มขลบัจบัจ้องอยู่ท่ีหน้าจอสมาร์ตโฟนในมอืใหญ่ 

ครั้นได้อ่านทวนชื่อร้านในใจแน่ชดั เจ้าของวงหน้าคมคายกเ็งยขึ้นมอง

ไปยงัร้านรวงที่เรยีงรายอยู่อกีฟากถนน ‘นจิรนัดร์’ ไล่สายตาอ่านอกัษร

บนป้ายหลากดไีซน์เหล่านั้น จมูกโด่งเป็นสนัรบักนัดกีบัเรยีวปากหยกั

ที่ก�าลังเม้มนิดๆ ริ้วคิ้วเข้มขมวดเข้าเล็กน้อยยามชายหนุ่มหรี่ตาจ้อง

มอง ใช้เวลาเพยีงครูก่พ็บร้านดอกไม้สนี�้าเงนิอนิดโิกที่เพื่อนชายใช้เป็น

ธุระให้มารับของแทน รอกระทั่งจังหวะที่ร้างไร้รถรา ร่างสูงโปร่งกว่า

ร้อยแปดสบิห้าเซนตเิมตรกก้็าวข้ามทางม้าลายไปหยดุยนือยูห่น้าร้าน

ดอกไม้ดงัว่า

‘Lilly Lyn’ อักษรภาษาอังกฤษแบบตัวเขียนสีขาวแปะอยู่บน

กระจกดิสเพลย์หน้าร้าน ภายในวางช่อดอกไม้ปักแจกันใสประดับไว้ 

เล่นกบัลวดลายของกิ่งก้านแผ่ขยาย เรยีบง่าย ชวนมอง ดอกเลก็เป็น

พุม่ดนูุม่นวลสแีดงหม่นประดบัอยูบ่นกิ่งไม้แห้งสนี�้าตาล ฉากหลงัเป็น

ภาพวาดดอกลิลลี่สีขาวขนาดใหญ่ ให้ความรู้สึกผ่อนคลายยามวาง

สายตาแช่ไว้ 

ชายหนุ่มใช้เวลากับสิ่งตรงหน้าครู่หนึ่งแล้วจึงปรี่ไปยังประตู 

ด้านข้าง ยกมือจับก้านโลหะ ทว่ามันล็อก เขาจึงถอยเท้าออกมา 



8  แรมนิรันดร์

เลก็น้อยเพื่อมองหาข้อความบอกวนัเวลาร้านเปิด-ปิด

07.15 น. คอืเวลาร้านเปิด นจิรนัดร์เลกิชายเสื้อสูทขึ้นช�าเลอืง

นาฬิกาข้อมือ รอเพียงห้านาทีเท่านั้นหากเจ้าของร้านเป็นคนตรงต่อ

เวลา ทว่าเพยีงวนิาทตี่อมา ชายหนุ่มกส็งัเกตเหน็ใครบางคนไหวขยบั

อยู่ด้านใน เช่นนั้นแล้วคนรบีจงึยกมอืขึ้นเคาะกระจก ชะโงกหน้าเข้า

ใกล้เพื่อมองฝ่าเข้าไปให้ชัด แสงสะท้อนจากแดดยามเช้าส่องเข้า

กระทบผนงักระจกจนพร่าเลอืน เหน็เพยีงร�าไรว่าหญงิสาวด้านในก�าลงั

ยืนท�าบางสิ่งบางอย่าง เธอหันหลังให้ และไม่กี่วินาทีหลังจากนั้น

เจ้าของร่างบางที่เกล้าผมขึ้นเป็นหางม้าอวดล�าคอขาวจดักห็นัมาทาง

เขา ก่อนสาวเจ้าจะละมอืจากงานที่ท�าอยูแ่ละเดนิตรงมายงัประตเูพื่อ

ปลดลอ็กให้ลูกค้าหนุ่มผู้สวมสูทเนี้ยบกรบิ

เขามองตามมอืบอบบางที่ก�าลงัจดัการกบัตวัลอ็กประต ูดคูล้าย

เธอจะมปัีญหาเลก็น้อย เกดิเสยีงดงักกุกกั แต่ชายด้านนอกไม่รู้จะช่วย

อย่างไร จงึท�าได้แค่ยนืรออย่างสงบ

จวบจนเธอสามารถเอาชนะกลไกประตไูด้ ชายหนุม่จงึเสตาขึ้น

มองเจ้าของร้านที่ก�าลงัดงึประตูเปิดออก ใบหน้าที่ซ่อนในเงามดืพลนั

สะท้อนกับแดดอุ่นจางยามเช้า เธอส่งยิ้มหวานน�าอย่างคนท�างาน

บรกิาร 

“ขอโทษที่ให้รอนะคะ เหมอืนประตูมนัจะมปีัญหาน่ะค่ะ” เธอ

ทกัทายเสยีงสดใส ขณะยิ้มให้ลูกค้าคนแรกของวนั ครั้นเหน็เขายงันิ่ง

จงึยงิค�าถามพื้นฐาน “มาซื้อดอกไม้เหรอคะ”

เพยีงได้สบตา ได้มองใบหน้าอ่อนใสในระยะใกล้ ได้ฟังน�้าเสยีง

หวานหูจากเรยีวปากสชีมพูระเรื่อนั่น นจิรนัดร์กไ็ปไม่เป็น ใจเต้นแรง

ขึ้นในเศษวนิาท ี

“คณุคะ” เธอเรยีกซ�้า เมื่อเขานิ่งงนัไปเหมอืนหุ่น

“เอ่อ...ครบั...มารบัดอกไม้ที่สั่งไว้น่ะครบั” ค�าพูดที่ต้องใช้เวลา
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ควานหาอยู่พกัถูกตอบกลบัไปด้วยโทนเสยีงแผ่วต�่ากว่าปกต ิก่อนยื่น

กระดาษโน้ตแผ่นเลก็ให้เจ้าของร้าน 

เธอรบัไปอ่านครู่หนึ่ง คิ้วบางมุ่นนดิๆ นิ่งคดิไปครู่ สบตาพลาง

พยกัหน้าให้ ระบายยิ้มบางๆ ยิ้มอนัท�าให้ใบหน้าของชายหนุ่มเปลี่ยน

สเีลก็น้อย ใบหูค่อยๆ แดงขึ้นตามล�าดบั

เจ้าของรอยยิ้มเดนิกลบัเข้าไปท�าอะไรบางอย่างหลงัเคาน์เตอร์

หินอ่อนสีสว่าง ทิ้งเขายืนค้างก�้ากึ่งอยู่ตรงรอยต่อระหว่างพื้นร้านกับ

บาทวิถี พลันรู้ตัวว่าเผลอไป ดวงตาคู่คมกล้าจึงกะพริบไหวไล่เอา

อารมณ์ที่เข้มข้นให้ลดทอนลง ลอบมองตรงไปยังหญิงสาวที่ท�าเขา 

ตื่นเต้นแต่เช้า 

“เข้ามารอข้างในก่อนกไ็ด้ค่ะคณุลกูค้า” เธอเอ่ยเชญิเสยีงสภุาพ

โดยไม่ได้เงยหน้าขึ้นมองกนั ดวงตาก�าลงัจบัจ้องอยูท่ี่สมดุจดออร์เดอร์

เล่มบางในมอื ไล่ปากกาดูชื่อลูกค้าที่สั่งดอกไม้ไว้

นิจรันดร์ท�าตามค�าเชิญนั้นอย่างว่าง่าย อาศัยจังหวะน้อยนิด

ลอบส�ารวจหญิงสาวผู้มีผิวขาวจัด มองช่อผมเสมอคางที่ปรกลู่ลงมา 

ตามกรอบหน้าเรียวรี ก่อนเจ้าตัวจะจับมันทัดหูไว้อย่างง่ายๆ คล้าย

ร�าคาญ เผยเสี้ยวหน้าหวานด้านข้าง แก้มแดงปลั่ง ปลายจมูกโด่ง 

ก�าลงัด ีรมิฝีปากสนีวลนุ่มดูชุ่มชื้น 

แล้วท�าไมเขาต้องกลนืน�้าลาย...

ชายหนุ่มดึงสายตากลับมาเมื่อรู้สึกว่ามากเกินไป เขาไม่ควร 

เสียมารยาท เธออาจอายุไม่ถึงยี่สิบด้วยซ�้าไป ดูได้จากกิริยาท่าทาง 

ซึ่งไม่ต่างจากเดก็มหา’ลยัที่เขาคุ้นเคยด ี

แต่เผลอเมื่อไรเขาก็กระหวัดไปมองเธอร�่าไป เพลิดเพลินใน

จนิตนาการชั่วครูช่ั่วยามของตน จนไม่ทนัรูต้วัว่าก�าลงัหลดุการควบคมุ 

กระทั่งสุ้มเสียงหวานดังผ่านหู คนที่เพิ่งรู้สึกตัวก็ชะงักไปนิด 

เรยีกสตสิตงักลบัคนืร่าง  
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“ดอกไม้ที่สั่งได้แล้วค่ะคณุเอื้อ” 

เหนอืดอกไม้ช่อสวยขึ้นไปเป็นใบหน้าอ่อนหวานซึ่งก�าลงัผลยิิ้ม

กว้างให้กนั อวดเรยีวฟันขาวและลกัยิ้มจางๆ ขดีแต้มอยูเ่หนอืแก้มเจอื

เลือดฝาดนั่น ครั้นได้มองในมุมนี้มีหรือเขาจะรอดปลอดภัย ไหนจะ 

น�้าเสียงหวานหูที่กลบการรับรู้จนเขาลืมแก้ตัวว่า ‘คุณเอื้อ’ ที่เธอใช้

เรยีกมนัไม่ใช่เขา แต่เป็นเพื่อนสนทิที่วานกนัมาอกีต่อหนึ่ง 

“เอ่อ...ครับ” มือใหญ่รับเอาช่อดอกกุหลาบสีขาวจากมือหญิง

สาวมาถอืไว้ โดยระวงัไม่ให้สมัผสัโดนมอืเธอ พลนันั้นปากกไ็วกว่าใจ

นึกคิด เสี้ยวสติที่ยังไม่อยากก้าวออกจากร้านไปในตอนนี้ผลักดันให้

เขาเอ่ยบางสิ่งบางอย่างออกไป “...ขอเพิ่มอกีช่อได้ไหมครบั”

ริ้วคิ้วสีน�้าตาลอ่อนเลิกขึ้นเล็กน้อยขณะมองสบตาลูกค้าหนุ่ม 

“เอาแบบเดมิ...หรอือยากได้ดอกอะไรเป็นพเิศษไหมคะ หรอืจะดูเป็น

แบบที่จัดไว้แล้วทางด้านนั้น” ฟลอริสต์สาวผายมือไปยังตู้แช่ขนาด

ใหญ่ที่มีไอน�้าเกาะพราว กระจกขึ้นฝ้ามัวซัวจนท�าให้มองเห็นดอกไม้

ภายในเป็นเพยีงวุ้นวงสตีุ่นๆ

“ไม่ครบั! เอ่อ...ขอแบบ...จดัใหม่” น�้าเสยีงตดิขดัระคนละล้า-

ละลงัของชายหนุ่มดงัขึ้น ขณะเจ้าของค�าพูดบงัเอญิเลื่อนสายตาไปที่

ชื่อร้านอันถูกแปะไว้เด่นหราตรงผนังสีน�้าเงินเข้มหลังเคาน์เตอร์บาร์

ลายหนิอ่อน “เอา...เอาดอกลลิลี่กไ็ด้ครบั” 

เกิดมาทั้งชีวิตนิจรันดร์ไม่เคยต้องพยายามยื้อเวลาเพื่ออะไร 

บางอย่างเช่นที่เป็นอยู่ตอนนี้ การรู้ทันความคิดจากการจับผิดตนเอง

ยังผลให้มุมปากของชายผู้ไม่ใคร่จะยิ้มบ่อยนักต้องเผลอแย้มอ่อนๆ 

ก่อนจะกลายเป็นยิ้มกว้างจนต้องก้มหน้าลงเพื่อซ่อนมนัไว้ ไม่ให้หญงิ

สาวอกีคนเหน็ เช่นนั้นเธออาจงนุงงว่าเขายิ้มอะไร ไม่กบ็้ารเึปล่า

สิบห้านาทีที่แอบเฝ้ามองเจ้าของร่างบอบบางขยับเขยื้อนด้วย

จังหวะแช่มช้า เพลินตากับท่าทางลื่นไหลไปกับงานตรงหน้าของเธอ 
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บรรยากาศรอบกายดูสบายๆ เธอฮมัเพลงคลอไปด้วยขณะจดัดอกไม้ 

คล้ายมจีงัหวะพเิศษส่วนตวั เชื่องช้าแต่ไม่น่าเบื่อหน่าย ให้เขานั่งมอง

ทั้งวันก็ยังไหว ไหนจะกลิ่นหอมเย็นนุ่มนวลที่เคล้าอยู่รอบกาย บอก 

ไม่ได้ว่าเป็นกลิ่นของดอกอะไร มนัผสมรวมละมนุและเกอืบบางเบาจน

ไม่หลงเหลอื ต้องหายใจเข้าซ�้าๆ เพื่อแกะหาร่องรอย กว่าจะรูต้วักห็ลง

เคลิ้มและอบอวลอยู่เตม็จมูกเสยีแล้ว

เห็นผู้หญิงสวยมาก็มาก แต่จะมีผู้หญิงสักกี่คนที่ท�าให้รู้สึกว่า 

มีอะไรบางอย่างมากกว่าแค่ความสวยภายนอก เขาเองก็บอกไม่ได้ 

รู้ตวัอกีท ีตนกต็กอยู่ในอ�านาจดงึดูดนั้นไปเรยีบร้อยแล้ว 

น่าตกใจที่เผลอคดิไปไกลถงึการสานต่อความสมัพนัธ์ ทั้งที่เพิ่ง

เจอกนัเพยีงไม่กี่สบินาท ียิ้มเมื่อกี้ของเธอกค็งเป็นรอยยิ้มที่มไีว้ส�าหรบั

ต้อนรบัลูกค้าเพยีงเท่านั้น

และเขากอ็ยากได้ยิ้มนั้นจนยอมควกัตงัค์ซื้อดอกไม้อกีช่อ แล้ว

ก.็..ไม่รู้จะเอาไปให้ใคร...ซื้อให้ตวัเองกไ็ด้วะ! 

พลันนั้นเสียงหวานกังวานใสก็ดังขึ้นไม่ใกล้ไม่ไกล ท�าให้ชาย

หนุม่ผู้ถกูเรยีกสะดุง้ไหวในเสี้ยวจงัหวะ รูส้กึราวเธอมากระซบิอยูข้่างๆ 

นี่เขาเมาเกสรดอกไม้แน่ๆ ถงึได้คดิไปไกลขนาดนั้น

“แนบการ์ดไหมคะ” เธอถามซ�้าอกีครั้งเมื่อยงัไม่ได้ค�าตอบ

“ครบั...เอ่อ...แนบครบั” นจิรนัดร์รบีขยบัตวัลกุขึ้น ก้าวมาหยดุ

ยนืที่หน้าเคาน์เตอร์อนัมเีธอยนือยู่ด้านหลงัอกีฝั่ง และก�าลงัยื่นการ์ด

ใบเล็กพร้อมปากกามาให้กัน ชายหนุ่มก้มมองวูบหนึ่ง ก่อนเงยขึ้น

สบตาเธออกีครั้ง “วานคณุเขยีนให้หน่อยได้ไหมครบั”

เธอพยักหน้ารับและยิ้มให้ ไม่...เธอไม่ได้ก�าลังยิ้ม แต่คงเป็น

เพราะใบหน้าพริ้มเพรานี้คล้ายมรีอยยิ้มแต้มอยูบ่นนั้นตลอดเวลา หรอื

อาจจะเป็นนยัน์ตาใสที่ฉายแววเป็นมติรนั่น     

“ให้เขยีนว่าอะไรดคีะ” 
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“...ให้คณุครบั” 

“คะ?” เกดิสญุญากาศระหว่างบทสนทนาไปชั่วขณะหนึ่ง หญงิ

สาวโคลงศรีษะเพยีงนดิเมื่อเผลอเข้าใจผดิ เธอกะพรบิตาระรวัสองสาม

ทแีล้วจงึคลี่ยิ้มเขนิๆ ให้เขา แอบคดิเข้าข้างตวัเองไปได้ยงัไงกไ็ม่รู้ 

ท�าเอาคนมองใจกระตุกไหวในเสี้ยวภวังค์ จากชายผู้ไม่เคย

สนใจดอกไม้มาก่อนในชวีติ กเ็ริ่มรูส้กึว่า...ดอกไม้กน่็ารกัด ีมกีลิ่นหอม 

มองแล้วสดชื่น สบายตา...จะดแีค่ไหนถ้าได้มาซื้อดอกไม้ทกุวนั 

“ให้คณุ...นะคะ” เธอทวนค�าพร้อมหนัการ์ดให้ดวู่าเขยีนถกูไหม 

ต้องการให้เพิ่มข้อความอะไรอกีรเึปล่า 

เขาส่ายหน้าและรบัเอาช่อดอกไม้สขีาวจากมอืเธอมาถอืไว้ ก่อน

จะจ่ายเงนิ ทว่ากลบัยงัไม่ยอมเดนิออกจากร้านไป 

ยิ้มไง รอเธอยิ้ม...ยิ้มให้กนัก่อนสแิล้วจะไป

“ต้องขอโทษด้วยนะคะ พอดตีอนนี้ถงุกระดาษร้านเราหมด ถอื

ได้ไหมคะ ให้ช่วยถอืไปส่งที่รถเอาไหม” เธอร่ายยาวระรวัด้วยกลวัจะ

โดนลูกค้าหนุ่มหน้านิ่งต�าหนิ ไม่ลืมยิ้มให้ส่งท้ายเพื่อผ่อนคลาย

บรรยากาศ

เพียงเธอยิ้ม ดวงตาเรียบนิ่งของเขาก็แปรเปลี่ยนเป็นอ่อนโยน 

ครั้นได้ยิ้มหวานสมใจชายหนุม่กห็มนุกายหมายจะก้าวออกจากร้านไป 

ทว่ามือไม้เต็มไปด้วยช่อดอกไม้ใหญ่ หญิงสาวจึงปราดมาเปิดประตู

ให้ โปรยยิ้มละไมส่งท้ายอกีหน พลางโค้งให้เลก็น้อยขณะเอ่ยขอบคณุ

ลูกค้าคนแรกของวนั

เศษเสี้ยวสั้นๆ ที่ก้าวผ่านเธอไปนั้น ชายหนุ่มลอบสูดหายใจ 

เข้าลกึ ช�าเลอืงมองรอยยิ้มอ่อนหวานนั่น พลนัรู้ตวัว่าอาจออกอาการ

เกนิพอดกีร็บีปรี่จากไปโดยไว

ระหว่างหยุดเพื่อรอจังหวะข้ามถนน เขาก้มมองช่อดอกลิลลี่ 

สีสะอ้าน เผยยิ้มบางๆ ให้แก่ลายมือน่ารักที่เป็นระเบียบบนการ์ด 
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ใบเล็ก ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองวาวแดดอุ่นยามเช้าที่ดูจะหวานใส 

กว่าวันไหนๆ ยิ้มกว้างอย่างไม่รู้ตัว แล้วก้าวข้ามกลับไปยังรถยนต์ที่

จอดอยู่อกีฝั่งถนน

โดยไม่รู้ว่ามใีครอกีคนก�าลงัแอบมองตามเขาอยู่เช่นกนั 
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1
เจ็ดโมงสิบห้านาที

Lilly Lyn ร้านดอกไม้เล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนถนนเส้นรอง อัน

ขนาบไปกับคลองที่ทอดสู่แม่น�้าสายใหญ่ของเมืองหลวง ถัดไป 

ไม่เกินห้านาทีก้าวเดินเป็นถนนสายหลักที่เนืองแน่นไปด้วยดอกไม้

หลากสสีนัและผูค้นที่สญัจรไปมา พ่อค้าแม่ขายเปิดร้านเรยีงรายไปจน

สดุสาย จดัเป็นย่านค้าขายดอกไม้ที่ใหญ่ที่สดุในประเทศ ครกึครื้นทั้ง

กลางวนัและกลางคนื อนัถอืเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของปากคลองตลาด 

ดอกสแตติซสีม่วงหยกถูกจับรวบเป็นช่อเข้าด้วยกันในมือเรียว

ขาว ก่อนหญงิสาวจะใช้เชอืกป่านสนี�้าตาลพนัรอบและมดัเป็นโบเลก็

อย่างง่าย ลลิลจ้องอย่างพึงใจขณะยกช่อดอกไม้กระจิริดน่ารักขึ้นใน

ระดบัสายตา พลางมองหาพื้นที่ว่างบนผนงัฝ่ังที่ถกูทาด้วยสนี�้าเงนิเข้ม 

ชั่งใจว่าจะแขวนมนัไว้ตรงไหนด ีด้วยมดีอกไม้แห้งหลากสทีี่ซดีเซยีวลง

ตามกาลเวลาแขวนอยู่เตม็ผนงั

หญิงสาวเจ้าของร้านปีนบันไดขนาดย่อมขึ้นไปเพื่อแขวนช่อ

ดอกไม้สีม่วงพาสเทลไว้ตรงต�าแหน่งผนังด้านบนสุดที่ยังว่างอยู่ เป็น

ทั้งการตกแต่งและรอให้มนัแห้งเองตามธรรมชาต ิหลงัจากนั้นอาจน�า

มาจดัเป็นช่อรวมใหม่อกีครั้ง ขณะที่เธอก�าลงัคร�่าเคร่งกบัการมดัเชอืก

เส้นเล็กขึงตัวยึด พลันนั้นก็เกิดเสียงกรุ๊งกริ๊งจากกระดิ่งที่แขวนตรง
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ประตู บอกให้รู้ว่ามผีู้มาใหม่

“พี่น�้าตาล ฝากหยิบกรรไกรให้ทีค่ะ” คนที่ยืนอยู่บนขั้นบันได

ก�าลังสนใจงานที่ท�าตรงหน้า ไม่ได้แลหางตามามองทางประตูแม้แต่

น้อย จงึเข้าใจว่าเป็นผู้ช่วยประจ�าของตนก�าลงัเดนิเข้ามา

กรรไกรสีเงินถูกส่งมาให้ตามค�าขอ รออยู่พักลลิลก็จัดการมัด

เรียบร้อย รองเท้าผ้าใบสีขาวสะอาดก้าวขยับตามผู้สวมใส่ไต่ลงขั้น

บนัไดมาอย่างระมดัระวงั กระทั่งก�าลงัจะถงึพื้น หญงิสาวกเ็อี้ยวหน้า

มองด้านข้างเพื่อจะแตะเท้าลงพื้นได้อย่างปลอดภัย ทว่านัยน์ตาใส

กลับต้องเบิกกว้างขึ้นในทันใด เมื่อคนที่ยืนอยู่ด้านหลังเยื้องห่างออก

ไปไม่ไกลเป็นใครสกัคนที่สวมรองเท้าหนงัสดี�าขลบั ครั้นไล่สายตามอง

กลบัขึ้นมากพ็บว่าเป็นลูกค้าหน้านิ่งคนเมื่อวาน

“เอ่อ...ขอโทษค่ะ นกึว่าเป็นพี่ผู้ช่วย ขอโทษด้วยจรงิๆ นะคะ” 

“ครบั” เขาตอบกลบัด้วยเสยีงทุม้นุม่ ใบหน้าอ่อนหวานเยื้องสงู

จากระดบัสายตาเขาไปเพยีงเลก็น้อย

หญงิสาวรบีก้าวลงพื้นโดยไว แล้วจงึหนักายมาทางลูกค้าหนุ่ม

ที่มเีสยีงนุ่มน่าฟัง 

จวบจนเธอยืนบนพื้นระดับเดียวกัน นิจรันดร์จึงได้รู้ว่าเธอสูง

เพยีงปลายจมูกเขาเท่านั้น ยามคยุกนัเขาจงึต้องกดหน้าลงเลก็น้อย 

“มาซื้อดอกไม้เหรอคะ” ค�าถามสิ้นคิดของนักจัดดอกไม้หลุด

ออกไปในวินาทีที่เธอเพิ่งจะคิดได้ว่ายังไงค�าตอบก็ไม่มีทางเป็นอื่น ก็ 

ที่นี่ร้านขายดอกไม้นี่นา จะให้เขามาซื้อปาท่องโก๋กบัน�้าเต้าหู้ยามเช้า

รไึง เธอฉกียิ้มกว้างอย่างขดัเขนิแล้วจงึรบีตดับท “วนันี้รบัดอกอะไรดี

คะ”

ดวงตาของผู้ถูกถามทอดมองไปยังดอกไม้ในถังสีเงินสังกะสีที่

เรียงรายอยู่ด้านหลังหญิงสาว ราวก�าลังใช้ความคิดในการตัดสินใจ 

ท�าให้เจ้าของร้านต้องเอี้ยวหน้ามองตาม เธอก�าลงัจะให้ค�าแนะน�า ทว่า
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ค�าตอบจากเขากลบัดงัขดัสุม้เสยีงที่เธอก�าลงัเรยีบเรยีงในความคดิเสยี

ก่อน 

“ดอกลลิลี่ครบั”

ลลิลหันกลับมาก็พบกับดวงตาสีนิลเข้มลึกที่เต็มไปด้วยความ

รู้สกึชนดิหนึ่ง ซึ่งทอดตรงลงมาที่ใบหน้าของเธอ ไม่รู้ท�าไมเธอจงึต้อง

กลั้นลมหายใจไว้ชั่วครู่ 

“ได้ค่ะ” มีบรรยากาศประหลาดแทรกอยู่ระหว่างช่องว่างของ

บทสนทนากับลูกค้าหนุ่ม คนถูกจับจ้องรู้สึกติดขัดจนท�าให้จังหวะ

เคลื่อนไหวดูไม่เป็นธรรมชาต ิ“นั่งรอก่อนนะคะ” 

เธอว่าอย่างรัวเร็วแล้วจึงรีบผละไปยังโต๊ะใหญ่ใจกลางร้าน 

เลือกสรรช่อดอกลิลลี่สีขาวนวล ใบไม้ทรงแปลกตา กับดอกอะไรสัก

อย่างเลก็ๆ เป็นพุ่มดูกระจุ๋มกระจิ๋ม 

นิจรันดร์สาวเท้ายาวๆ ไม่เกินสามเก้าก็ถึงชุดเก้าอี้ที่เป็นส่วน

ส�าหรับต้อนรับลูกค้า ร่างหนาในชุดสูททับเชิ้ตสีเทาเข้ากับกางเกง 

สแลก็สดี�าหย่อนลงนั่งบนเก้าอี้บนุวมโทนสเีดยีวกบัร้าน คดิใคร่ครวญ

กบัตนเองอย่างเงยีบงนัถงึสถานการณ์ไม่กี่นาทกี่อนหน้า

เขาเปิดประตูเข้ามาด้วยความรู้สึกที่เกือบจะเรียกได้ว่าตื่นเต้น

นดิๆ มไีม่กี่เรื่องในชวีตินกัหรอกที่ท�าให้ผู้ชายเรยีบเรื่อยอย่างเขาไม่เป็น

ตวัเอง นจิรนัดร์จดัเป็นพวกไม่สนใจโลก ไม่ค่อยรู้สกึต่อสิ่งใด เขาใช้

ชวีติไปแบบเงยีบและง่าย พยายามใช้อารมณ์น้อยที่สดุเท่าที่จะเป็นไป

ได้ คล้ายผ่านแต่ละวนัไปด้วยหน้าที่ที่ต้องท�า ไม่ว่าโลกจะเตะเขาไป

อยูต่รงไหนกอ็ยูไ่ด้ไม่เดอืดร้อน เขาเป็นคนประหยดัถ้อยค�า พดูและท�า

เท่าที่จ�าเป็น

...ยกเว้นการได้เจอเธอคนนี้ 

ความพอดีที่เขาเคยขีดเส้นคั่นมันถูกฉีกขาดไปเล็กน้อย เกิด

อารมณ์อ่อนไหวและการพยายามเรยีกร้องความสนใจที่ไม่ใคร่จะม ีเธอ
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เป็นเหมอืนจดุเลก็ๆ ที่ดงึความสนใจของเขาไปได้ในจงัหวะสั้นๆ กว่า

จะทนัรู้ตวั จดุเลก็ๆ สหีวานนั่นกต็ดิตาตรงึใจไปเสยีแล้ว

เมื่อครู่ที่เห็นเธอยืนอยู่บนขั้นบันไดไม่สูงนั่น แทนที่สายตาเขา

จะจับจ้องที่เรียวขา ไม่ก็บั้นท้ายกลมกลึงอันถูกรัดรึงตามทรงกางเกง

ยนีที่เธอสวมใส่ แปลกที่เขากลบัวางสายตาไว้ที่ข้อเท้าขาวอมชมพูซึ่ง

โผล่พ้นชายกางเกงสเีข้ม ขบัให้ผวินุม่ของข้อเท้าเลก็ๆ นั่นดสูว่าง และ

บอบบางอย่างที่เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท�าไมจึงรู้สึกเช่นนั้น จะมี

ผู้ชายคนไหนสนใจข้อเท้าผู้หญงิเหมอืนเขาบ้างรเึปล่า

ครั้นทอดความคิดมาถึงจุดนี้ก็พาให้ชายหนุ่มสะดุดกึก จึงเงย

หน้ามองไปยงัเสี้ยวด้านข้างของหญงิสาวผูเ้ป็นเจ้าของเรื่องราวรบกวน

จติใจกนั เป็นมมุเดมิกบัที่เขาใช้มองเธอเมื่อวนัวานไม่มผีดิเพี้ยน นจิ- 

รนัดร์เพิ่งสงัเกตว่าวนันี้เธอปล่อยผมยาวประบ่า ผมม้าบางๆ ที่เมื่อวาน

เขากไ็ม่แน่ใจว่าเธอมมีนัประดบัใบหน้ารเึปล่า ทว่านาทนีี้กลบัยิ่งส่งให้

เธอดูเดก็ลงกว่าที่ประเมนิไว้ในความรู้สกึเสยีอกี 

ท่ามกลางรัศมีการจดจ้องอย่างส�ารวจตรวจตราของชายหนุ่ม 

เจ้าของร่างนุม่นิ่มที่ไม่รูต้วักเ็ริ่มจดัการกบัผมเผ้าเจ้าปัญหาของตวัเอง 

เธอดึงยางรัดผมสีด�าออกจากข้อมือเล็ก น�ามาคาบไว้ที่เรียวปากอิ่ม 

ก่อนจะยกมอืขึ้นสางเรอืนผมยุ่งของตน แล้วหญงิสาวกเ็ริ่มท�าบางสิ่ง

ที่ส่งผลต่ออณุหภมูใินร่างกายเขา ชายหนุม่ไม่เคยรูม้าก่อนว่าการมอง

ผู้หญิงมัดผมด้วยท่าทางง่ายๆ เช่นนี้จะแลดูเซ็กซี่จนท�าให้ลมหายใจ

เขาตดิขดั 

ต้นคอขาวจดัเปล่งปลั่งอนัมไีรผมบางเบาทอดคลมุเอาไว้ ไหน

จะการเอยีงหน้าในองศาเช่นนั้น เส้นผมดจุแพรไหมที่เจ้าตวัพยายาม

สางขึ้นไปรวบไว้ในก�ามือเล็ก นิ้วเรียวเกี่ยวยางรัดพลิกไขว้สลับกับ 

ช่อผมสลวยที่สะบดัพลิ้วไปมา นจิรนัดร์ทนัรู้ในตอนนี้เองว่า...ไม่ใช่แค่

ข้อเท้าเธอที่เขาอยากมอง
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ภาพในสายตายงัผลให้คนที่เคยนิ่งเยน็เริ่มร้อนจนต้องเม้มเรยีว

ปากแน่นเข้า บบีมอืตนเองที่วางประสานอยู่บนตกัอย่างไม่รูต้วั ใบหน้า

เตม็รื้นไปด้วยร่องรอยของความเก้อเขนิวูบวาบ

หลงัจดัการมดัผม ดงึแขนเสื้อพบัขึ้น ลลลิกเ็พิ่งรูส้กึได้ถงึสายตา

ของชายหนุ่ม เจ้าตวัคดิว่าเขามองมาเพราะเธอช้าและอาจท�าเขาเสยี

เวลา หญงิสาวปรายตามาทางเขา ระบายยิ้มจางๆ อย่างเกรงใจพลาง

พยกัหน้าให้เลก็น้อยเป็นการขอโทษในที

เป็น ณ ขณะที่เขาไม่อาจละสายตาไปจากใบหน้าแต้มยิ้มพมิพ์

ใจนั่นได้ เธอคงไม่รู้ว่าได้ท�าให้เขาก้าวข้ามขีดจ�ากัดบางอย่างของตัว

เองไปไกลลบิแล้ว

หญิงสาวหยุดยิ้มและหันกลับไปสานต่องานตรงหน้า ทว่า

สายตาคนมองยังคงไม่เปลี่ยนทิศทาง ค้างนิ่งจนเกือบดูคล้ายเหม่อ

ลอย รอยยิ้มเธอยังชัดแจ้งในความทรงจ�า ท�าเอาคนที่ลืมไปแล้วว่า

ความรู้สกึเริ่มรกัระหว่างชายหญงินั้นเป็นเช่นไรต้องหวัใจเต้นแรง 

นิจรันดร์ก้มหน้าลงระงับภาวะลึกซึ้งสั่นสะท้าน อารมณ์อ่อน

หวานที่ไม่คาดคิดว่าจะมีก�าลังก่อเกิด และก่อนที่มันจะเตลิดไปไกล

กว่านั้น เสยีงเรยีกอนัท�าให้ชายหนุ่มหลดุจากภวงัค์กด็งัแว่วขึ้น

“คณุเอื้อคะ เรยีบร้อยแล้วค่ะ แนบการ์ดเหมอืนเดมิใช่ไหมคะ 

เขยีนว่าอะไรดคีะวนันี้”

คณุเอื้อตวัปลอมสะดุง้ไปเสี้ยวหนึ่ง หนัหน้ามองคนถาม วงหน้า

งามของเธอดูสดใสจนใจเขาสะดุดเล็กน้อย ชายหนุ่มลอบผ่อนลม

หายใจผ่านรมิฝีปากแล้วเม้มเข้าเลยีลิ้นลดความแห้งผาก ก่อนลกุขึ้น

เยื้องย่างไปยงัหน้าเคาน์เตอร์  

“ให้คุณ...เหมือนเดิมครับ” เสียงที่ตอบออกไปใช่เสียงเขาแน่

หรอื มนัแผ่วค่อยและออกจะสั่นไหวจนดูคล้ายคนขาดความมั่นใจไป

สกัหน่อย 
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เธอยิ้มให้จนตาหย ีมรีอยลกัยิ้มใต้ตา น่ารกัน่าเอน็ดู 

‘ยิ้มลูกแมว’

“เหมือนเดิมนะคะ” ริมฝีปากสีอ่อนระเรื่อเจื้อยแจ้วชวนมอง 

แล้วเจ้าของก็ก้มลงเขียนการ์ดให้เขาอย่างบรรจง ก่อนจะส่งทั้งช่อ

ดอกไม้และการ์ดสีเรียบมาให้กัน “เรียบร้อย” เธอเอ่ยลอยๆ จนเขา

ไม่รู้ว่าเธอพูดกบัเขาหรอืแค่เพยีงร�าพนักบัตนเองเท่านั้น

“นี่ครับ” นิจรันดร์ส่งค่าดอกไม้ไปให้ตามบิล แล้วพอเห็นชื่อ

เพื่อนสนทิเด่นหราอยูท่ี่หวักระดาษ ใจกน็กึอยากเอ่ยแก้ แต่กลบัสรรหา

ถ้อยค�าไม่ได้ ยนืท�าหน้าตาอ�้าๆ อึ้งๆ จนเธอจบัสงัเกตทนั 

“คะ?” ลลลิเบกิตาคู่กลมโตจ้องมองอย่างมคี�าถาม

นัยน์ตาเธอเปล่งประกายจนชายหนุ่มเผลอหลุดเข้าไปวูบหนึ่ง

แล้วจงึดงึสตกิลบัมา พยายามปรบัอารมณ์ให้เข้าที่

“อ้อ!” ลลลิเพิ่งนกึอะไรขึ้นได้ก่อนจะก้มตวัลงไปหยบิบางอย่าง

ตรงชั้นใกล้ๆ แล้วคลี่สิ่งนั้นออกให้เขาหายสงสยั “ใส่ถงุใช่ไหมคะคณุ

เอื้อ”

“นจิรนัดร์ครบั”

“คะ?” เธอคดิว่าตนเองจ�าชื่อลูกค้าผดิจงึนิ่งทบทวนจนริ้วคิ้วสี

น�้าตาลอ่อนโค้งเป็นลอนน้อยๆ ลูกค้าที่สวมสูทเนี้ยบ ใบหน้านิ่งเรยีบ 

ท่าทางดูเคร่งเครยีดตลอดเวลา กม็คีนเดยีวนี่นา เธอจ�าได้...

“ผมมารบัแทนเพื่อนน่ะครบั” เขาแก้กลบัเสยีงสภุาพ

หญิงสาวใช้เวลาพักหนึ่งจึงเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร “อ่า...คุณ 

นรินัดร์”

“นิจ-รันดร์” ทุกครั้งที่แนะน�าตัวกับใคร ชายหนุ่มก็มักประสบ

ปัญหาลกัษณะนี้จนชนิ 

“อ๋อ...นดิ-รนั”

“ครบั”
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“เท่จงั” เสยีงใสแว่วลอยมาขณะเจ้าตวัก�าลงัวุ่นวายกบัการจบั

ช่อดอกไม้ลงถงุกระดาษสี่เหลี่ยม 

เธอพูดกับตัวเองหรือพูดกับเขากัน แต่ไม่ว่าปลายทางการรับรู้

จะเป็นใคร ยงัไงความนยักไ็ม่เปลี่ยน คนโดนชมว่า ‘เท่จงั’ เลยรู้สกึ

เหมอืนตวัจะลอยขึ้นจากพื้น ใจฟูประหลาดๆ 

ครั้นเรียบร้อยเจ้าของร้านจึงยื่นสายจับถุงกระดาษมาให้เขา  

นจิรนัดร์ก้มมองวูบหนึ่งแล้วกลั้นใจยื่นมอืไปรบั 

ปลายนิ้วเธอนุ่มมาก... 

เพยีงเศษหนึ่งส่วนวนิาทเีท่านั้นที่ได้สมัผสั เขาไม่อาจล่วงรู้เลย

ว่าเสี้ยวเวลาเลก็ๆ นั่นจะส่งผลต่อความรู้สกึเขาไปทั้งวนั

ลลลิมองใบหน้าของลูกค้าหนุ่มที่มที่าทางแปลกๆ ก่อนเหลอืบ

ไปทางเครื่องปรับอากาศก็เห็นว่ายังท�างานดีนี่นา ท�าไมท่าทางเขาดู

เหมอืนร้อน ก่อนเขาจะผละไปเธอจงึให้ก�าลงัใจเขาเช่นเดยีวกบัลูกค้า

คนอื่นๆ

“สู้ๆ นะคะ” 

การชกู�าป้ันเลก็ๆ กบัรอยยิ้มลกูแมวของเธอนั้น อา...คอืนพิพาน

“ครบั...” เสยีงที่ตอบกลบัไปเบาหววิไม่พ้นล�าคอ ชายหนุม่ลอบ

กลนืน�้าลายอกึขณะหมนุกายไปยงัประตูร้าน รบีก้าวให้พ้นผ่าน เกรง

ตนจะเผลอแสดงอาการมากล้นออกมา

รถยนต์ห้าประตคัูนใหญ่สมเจ้าของเคลือ่นชะลอเข้าเทยีบ 

บาทวถิหีน้าร้านกาแฟที่เพื่อนสนทิเซ้าซี้ให้มารบั นจิรนัดร์ส่ายตามอง

หาเพื่อนชายก่อนจะปรายตามามองดอกไม้สีขาวบนเบาะข้างคนขับ 

เขาวางไว้อย่างทะนุถนอม ประหนึ่งเจ้าช่อดอกไม้นี่เป็นตัวแทนของ

คนในความคดิ

ยิ้มนดิๆ ปรากฏบนใบหน้าหล่อเหลา ตั้งแต่เจอเธอเขายิ้มบ่อย
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ครั้งจนอาจจะมากกว่ายิ้มทั้งสปัดาห์รวมกนัด้วยซ�้า นิ้วเรยีวเคาะพวง

มาลยัรถเป็นจงัหวะเพลดิเพลนิ

“ขอโทษครบั...” คนมาใหม่เอ่ยเสยีงสภุาพขณะเปิดประตรูถราว

กระชากออก ก่อนจะปิดกลับคืนด้วยใบหน้าเหมือนจะแตกตื่น แล้ว

เปิดใหม่อกีคราด้วยสหีน้าอึ้งงนั 

‘เอื้อกานต์’ เพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยที่คบกัน

เรื่อยมาจนอายปุาเข้าไปจะสามสบิ  

“กนูกึว่ามาผดิคนั ยิ้มอะไรครบัคณุมงึ” เพื่อนชายแซวคนที่ปกติ

มักไม่มีอารมณ์ต่อสิ่งใด การเห็นรอยยิ้มในลักษณะนั้นบนใบหน้า

อาจารย์หนุม่ไม่ต่างจากปรากฏการณ์ส�าคญัทางธรรมชาตทิี่นานๆ จะ

เกดิขึ้นสกัครั้ง 

คนมรีอยยิ้มหบุฉบัลงทนัท ีก่อนจะตวดัสายตาราบเรยีบไปมอง

เพื่อนจอมกวนประสาท พลางเอื้อมมอืประคองถงุกระดาษใส่ดอกไม้

แล้วเอี้ยวตวัไปวางไว้ที่เบาะหลงัอย่างเบามอื ไม่ได้รูเ้ลยว่าการกระท�า

นั้นเรยีกต่อมกระสนัความสงสยัของชายอกีคนให้คนัยบุยบิ 

รอจนขึ้นมานั่งข้างคนขับและปรับสายเข็มขัดนิรภัยลงล็อก

เรยีบร้อย ‘เอื้อกวน’ ของเขากเ็ปิดฉากสมัภาษณ์ทนัท ีจี้ไมค์มอืมาจ่อ

รมิฝีปากคนขบั

“เล่าครบั”

“เล่าอะไร”

“กม็งึจะซื้อดอกไม้ไปให้ใครละ่ ท�าไมเมยีหลวงอย่างกูไม่รู้ กไูม่

ยอมจรงิๆ นะ” ชายผูส้ถาปนาตนเองเป็นพระมเหสจ้ีองหน้าพระสวามี

ไม่กะพรบิ แกล้งดดัเสยีงอ่อนเสยีงหวานในประโยคสดุท้ายคล้ายหญงิ

มากมารยา

ด้วยรู้ดีว่าเพื่อนชายไม่ใช่คนปากแข็ง นิจรันดร์อาจเป็นคนไม่

ค่อยพูดกจ็รงิ แต่หากมอีะไรกไ็ม่ใคร่จะปิดบงันกั มนัแค่ไม่ใช่พวกพูด
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พร�่าเพรื่อ แต่เป็นพวกประหยัดค�าพูดจนนึกว่ามีโควตาจ�ากัดจ�านวน

ค�าไว้ในแต่ละวนั มนัจงึพูดตรงและกระชบัถ้อยค�าที่สดุ 

“ซื้อเฉยๆ” 

“อะไรคือซื้อเฉยๆ ซื้อมาดูเล่น? เงินเหลือ? อะไร เดี๋ยวนี้มึง

เปลี่ยนแนวแล้วเหรอวะ”

“กเ็หน็น่ารกัด”ี คนขบัจบัจ้องไปข้างหน้าไม่วางตาขณะเอ่ยตอบ 

ทว่าใบหน้ากลบัก�้ากึ่งระหว่างจะยิ้มและไม่ยิ้ม

“โอ้โห เพื่อนกคูรบั หนกัขนาดไหน ซื้อดอกไม้ให้ตวัเองแล้วบอก

ว่าน่ารกัด ีนี่มงึท�างานหนกัไปใช่ไหมเนี่ย” คนขี้สงสยัชม้ายตาไปมอง

ดอกไม้ช่อสวยที่เบาะหลงั กระทั่งเพ่งเหน็การ์ดใบเลก็และข้อความบน

นั้นก็แทบถลึงตามอง เอื้อกานต์ท�าท่าจะเอื้อมไปหยิบช่อดอกไม้มาดู

ใกล้ๆ มอืแกร่งเกอืบได้สมัผสักระดาษเลก็จิ๋วแล้วหากไม่ตดิที่เสยีงเข้ม

ขรมึของเพื่อนดกัไว้เสยีก่อน

“ห้ามจบั”

“แน่ะ หวงด้วย” คนโดนห้ามหันไปสะบัดสีหน้าใส่พระสวามี

จอมปลอม ก่อนจะหนัไปมองโลโก้ร้านที่โชว์เด่นหราอยูต่รงถงุกระดาษ 

หยบิสมาร์ตโฟนขึ้นเซริ์ชข้อมูล ไม่นานเกนิรอกูเกลิกต็อบสนองความ

อยากรู้ของเขาได้ในเวลาไม่ถงึวนิาท ีนิ้วเรยีวปัดหน้าจอไปเรื่อย ภาพ

ดอกไม้ ภาพดอกไม้ ภาพดอกไม้...

กระทั่งพบภาพเจ้าของร้านปรากฏขึ้นมา “น่ารักจริงด้วยว่ะ” 

เขาแกล้งพูดยยีวนคนที่ท�าเป็นตั้งใจขบัรถ 

เฮ้ย! แต่เดี๋ยวนะ นี่มนัร้านที่เขาใช้มนัไปรบัดอกไม้แทนเมื่อวาน

นี่หว่า โอ้โห...ไม่เบาเลยครบัเพื่อนกูเนี่ย! หนกัจรงิอะไรจรงิ! แบบนี้นา่

แหย่ฉบิหาย

“งี้ต้องแวะไปอดุหนนุบ้างละ ดอกไม้กส็วย เจ้าของร้านกน็่า...

รกักก...”
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สิ้นค�ากวนนั้นรถทั้งคันก็เบี่ยงออกจากเลนวิ่งไปตามปกติ ใช้

เวลารวมไม่เกนิสบิวนิาทกีจ็อดสนทิที่รมิทาง คนนั่งหลงัพวงมาลยัขยบั

กายมาดึงเอาโทรศัพท์จากมือเพื่อนไปกดปิดแอปพลิเคชัน แล้วส่ง

สายตาฟาดฟันเป็นนยัว่า ‘ถ้าไปกต็าย เลอืกเอาแล้วกนั!’

“ครบัคณุ เข้าใจแล้วครบั เป็นหนกันะมงึเนี่ย” เอื้อกานต์หวัเราะ

ออกมาในที่สดุ ครั้งสดุท้ายที่ไอ้รนัดร์มแีฟนกน็ู่นแหละ ตั้งแต่เพิ่งแตก

เนื้อหนุม่ เดก็เนร์ิดสวมแว่นหนาเตอะกบัดาวคณะ เหอะ! หน้าตาดแีต่

ไร้ลลีาอย่างมนั คบกนัได้สามเดอืนผูห้ญงิเขากท็ิ้งไปหาหนุม่สถาปัตย์

มาดเซอร์

“นี่จบียงั” ถามเพราะเป็นห่วงพ่อดอกเตอร์ที่วนัๆ เจอแต่ต�ารา

เรยีนมากกว่าสาวสวย 

“ยงั แต่ก�าลงัคดิอยู่” 

“มงึคงไม่ได้คดิว่าจะเหมาหมดร้านใช่ไหม น้องเขาตรสัรู้เองไม่

ได้นะครบั ช่วยจบีแบบมนษุย์ปกตเิขาท�ากนัด้วย”

เสียงแจ้งเตือนข้อความเข้าจากโทรศัพท์มือถือที่วางบน

โต๊ะดังขึ้น เรียกความสนใจจากหญิงสาว ครั้นเห็นว่าเป็นใครที่ส่งรูป

ของหวานหน้าตาน่ารับประทานมาล่อกัน ลลิลก็ละมือจากใบมอน- 

สเตอราที่ก�าลงัปักลงแจกนัแก้ว แล้วผละมาฉวยโทรศพัท์มอืถอืขึ้นกด

อ่าน ก้าวไปหยดุยนืยงัผนงัร้านฝั่งที่กรกุระจกใส แหวกมู่ลี่ ชะเง้อคอ 

มองลอดออกไปยงัร้านกาแฟข้างเคยีงกนั

เหน็มติรสนิกี�าลงัยนืโบกไม้โบกมอืให้ ทั้งยงัยกถ้วยแก้วใสบรรจุ

ไอศกรมีสหีวานขึ้นโชว์ ล่อกนัขนาดนี้มหีรอืคนเหน็แก่กนิจะไม่ไป 

“พี่น�้าตาล ลี่ฝากร้านแป๊บนงึนะ คราวนี้ไปแป๊บเดยีวจรงิๆ เดี๋ยว

รบีกลบัมาเลย” เจ้าของร้านหนัไปอ้อนผูช่้วยคนเก่งที่มกัเอด็เสมอเวลา

ที่เธอไปขลกุอยู่ร้านกาแฟข้างๆ แล้วตดิลมบน “นะ แป๊บเดยีว เดี๋ยว
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จิ๊กขนมมาฝาก” ว่าแล้วหญงิสาวกร็บีรดุไปล้างมอืและตรงไปยงัร้านที่

มไีอศกรมีรสหวานรอเธออยู่  

ร้านของทั้งคู ่ตั้งอยู่ตรงหัวมุม คั่นกลางด้วยซอยขนาดเล็ก 

ตกแต่งสไตล์เดยีวกนัจนเหมอืนเป็นร้านคู่แฝดที่คลานตามกนัมา เริ่ม

จาก ‘มติรสนิ’ี ลกูสาวของเพื่อนแม่ซึ่งลลลินบัถอืเสมอืนพี่สาวแท้ๆ มา

เปิดร้านกาแฟก่อนร่วมปีกว่า หลงัลลลิกลบัมาจากเรยีนต่อและมองหา

ท�าเลเปิดร้านดอกไม้ ประจวบเหมาะกับที่ร้านขายข้าวสารตรงนี้

ประกาศขายพอด ีเธอจงึได้พื้นที่นี้มาครอบครอง โดยมคีรอบครวัช่วย

สนบัสนนุเงนิทนุ 

จากวนัแรกที่เริ่มธรุกจินบัมาได้เกอืบสองปีกว่า เธอสามารถคนื

ทนุให้แม่ไปแล้วกว่าสามในสี่ส่วน และแบ่งเงนิส�ารองไว้ส่วนหนึ่งเป็น

ทนุหมนุเวยีนภายในร้าน 

“ผกักาด...” เพยีงผลกัประตูกระจกเข้ามาในร้านกาแฟ สิ่งแรก

ที่เหน็คอืสิ่งมชีวีติก้อนหนึ่งกึ่งนั่งกึ่งนอนอยูใ่นรถเขน็เดก็ โบกมอืป้อมๆ 

ระรกิระรี้เรยีกความสนใจ 

“อ้ะ! ล้างมือยัง” มิตรสินีปรามน้องสาวคนสนิททันทีที่เห็นว่า

เธอจะท�าอะไร

“ล้างแล้วค่ะ นี่ไง” ลลลิแบมอืสองข้างกางให้ดวู่าสะอาดสะอ้าน

ทกุซอกทกุมมุ ครั้นผ่าน Q.C. จากคณุแม่จอมเฮี้ยบที่นานทจีงึจะยอม

พาลูกชายวยัขวบกว่ามาเล่นที่ร้าน 

“ผักกาด โปะๆ ก่อน” ลลิลยื่นหน้าเข้าใกล้แล้วจุ๊บปากเด็ก

ชายตาแป๋วที่ส่งเสียงเจื้อยแจ้วเรียกเธอ แม้จะยังไม่ชัดถ้อยชัดค�านัก 

ทว่ากจ็บัใจความได้ว่าเจ้าหนูเรยีกหา ‘น้าลี่’ หญงิสาวจงึช้อนร่างเดก็

ชายตัวอ้วนที่ดิ้นยิกๆ อยากจะออกจากรถเข็นคับแคบขึ้นสู่อ้อมแขน

เตม็ท ี“แม่เลี้ยงดนีะเรา หนกัเอาๆ เลย ขนนุน้อยของน้าลี่”

“ห้ามปล่อยลงพื้นเดด็ขาดนะลี่ เดี๋ยวจบัไม่ทนั” มติรสนิเีตอืน
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คนอุม้ ด้วยลกูชายสามารถเดนิได้คล่องในระดบัหนึ่งแล้ว ทั้งยงัซนมาก 

อยากรู้อยากเหน็ไปเสยีหมด

ลลิลยู่หน้าให้คนจอมซนในอ้อมแขน ก่อนจะจับเด็กชายให้นั่ง

ตักแล้วแกล้งจับมือป้อมโยกย้ายไปมาตามจังหวะเพลงที่เปิดคลอใน

ร้าน ผกักาดหวัเราะเสยีงใสไปกบัการหยอกล้อของน้าลี่คนโปรด “ผกั-

กาดๆ สาวมา” 

มีลูกค้าหนุ่มอุ้มลูกสาววัยใกล้เคียงกับเจ้าเด็กในอ้อมแขนเธอ

เข้ามา ราวกบัมสีมัผสัพเิศษ เดก็ชายที่หวัเราะร่าเมื่อครูก่ลายเป็นอาย

ม้วนทนัท ีหนัหน้าหนเีมื่อเจอเดก็หญงิวยัเดยีวกนั แกล้งซกุหน้าเข้าหา

คนอุ้ม แต่ยงัไม่ลมืชายตาหวานเยิ้มมองสาว

“ฮึ่ย! ร้ายนะเราเนี่ย” ครั้นเหน็อาการเหนยีมอายแบบมจีรติของ

เดก็ชายกน็กึมนัเขี้ยว ฟัดแก้มจ�้าม�่าซ้ายทขีวาท ีก่อนจะเอ่ยถามมติร-

สนิถีงึของกนิสหีวานในมอื “คราวนี้เป็นอะไรคะ”

หลงัให้พนกังานรบัลูกค้า มติรสนิกีผ็ละมาหาคู่น้าหลาน พลาง

วางถ้วยไอศกรีมที่โบกล่อคนเห็นแก่กินเมื่อครู่ลงตรงหน้า “สูตรใหม่

เลยนะ กหุลาบนมเยน็” 

มติรสนิเีป็นพวกชอบทดลองท�าเมนูใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และ

โชคดีว่าน้องสาวตรงหน้าก็ชอบชิมอาหารใหม่ๆ เป็นชีวิตจิตใจ ไม่มี

อะไรที่ลลิลไม่กล้ากิน บ่อยครั้งที่คนมักเข้าใจว่าเธอดูบอบบางเพราะ

ภาพลักษณ์ภายนอก ทว่าเนื้อแท้แล้วหญิงสาวเป็นพวกใจกล้าขาลุย

พอตวั

“อร่อยนะคะ รสชาตนิุ่มๆ แต่ลี่ว่ากลิ่นกหุลาบกบันมเยน็มนัตี

กันเองยังไงก็ไม่รู้ตอนกลืนเข้าไป ใช่ไหมผักกาด” นักชิมตัวยงหันมา

ขอความเหน็จากเดก็ก้อนที่พยายามจะแย่งช้อนจากเธอไปชมิบ้าง แล้ว

มหีรอืที่น้าลี่จะขดัศรทัธา

“ห้ามนะลี่ เดี๋ยวเป็นหวดั”
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ห้ามทันเสียที่ไหน น้าลี่คนขี้ตามใจตักให้เสียค�าใหญ่ป้อนเด็ก

ชายเต้าหู้ยี้บนตกั

“ยายลลิลี่!”

“พี่หมี่ก็! เนี่ย...เขาเรียกสร้างภูมิต้านทานให้เด็ก กินของเย็น

บ้างจะได้ไม่ป่วยง่าย เนอะพี่ผกัเนอะ” 

ปากจิ้มลิ้มท�าเสยีงจั๊บๆ ชอบใจที่ได้กนิไอตมิสสีวย ร�่าร�่าจะให้

ป้อนอกีค�า 

“สามค�าพอนะ แม่ให้สามค�านะครบัผกักาด” มติรสนิยีื่นค�าขาด 

ชี้นิ้วขณะตกลงกบัเดก็น้อยตาใส 

เดก็ชายพยกัหน้าคล้ายรบัรูค้วามหมาย ทวนค�าสดุท้ายซ�้าด้วย

เสยีงน่ารกั

“เมื่อเช้าพี่หมี่มากี่โมงคะ ทนัเหน็ลูกค้าคนหล่อๆ ของลี่ไหม”

‘ลูกค้าคนหล่อๆ ของลี่’ มติรสนิยี่นคิ้วคดิ คนไหนนะ “หล่อแค่

ไหนอะ พี่ไม่ได้มองไปเลย ท�าไม มอีะไร เล่ามาเดี๋ยวนี้” คณุแม่ลกูหนึ่ง

จ้องจบัผดิคนถาม

“เฮ้ย! ไม่ใช่แบบนั้น แค่สงสยัเฉยๆ เขามาซื้อดอกไม้สองวนัแล้ว

ค่ะ มาเวลาเดมิเป๊ะ สั่งช่อแบบเดมิ เขยีนการ์ดค�าเดมิ แถมลี่ยิ้มให้ก็

ไม่มยีิ้มตอบสกันดิ หน้าตงึมาก ดูเครยีดมาก ไม่รู้แฟนทิ้งหรอืยงัไง”

“แล้วท�าไม”

เออ...นั่นส ิท�าไม “ลี่กไ็ม่รู้เหมอืนกนั ว่าแต่พี่หมี่เคยเจอลูกค้า

แปลกๆ บ้างไหม”

“พี่เคยเจอแต่พวกกนิเสรจ็แล้วเดนิออกไปเลย แปลกไหม”

ลลลิหวัเราะเสยีงใส แบบนั้นเรยีกกนิแล้วชิ่งไหม! “โชคดนีะเนี่ย

ที่ลี่ยงัไม่เคยเจอแปลกๆ แบบนั้น แล้วกไ็ม่อยากเจอด้วย”

“แต่ถ้าพรุ่งนี้เขามาเวลาเดิมอีก แบบนั้นค่อยน่าเอะใจหน่อย” 

มติรสนิว่ีาขณะใช้กระดาษทชิชซูบัปากให้ลกูชาย “ผกักาด! นี่ทชิชู กนิ
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ไม่ได้ลูก”

ลลลิหวัเราะเดก็น้อยที่พร้อมกนิทกุอย่าง ก่อนพยกัหน้าเหน็ด้วย

กบัค�าพูดของพี่ “ใช่ไหมคะ คนเราจะท�าอะไรแบบเดมิซ�้าๆ ได้ยงัไง”

“กค็นปกตไิง แบบเธอน่ะเขาเรยีกไฮเปอร์”

“ไฮเปอร์ตรงไหน กแ็ค่ไม่ชอบอะไรซ�้าซากนี่นา”

“ค่า กลบัร้านไปได้ละมั้ง นู่น พี่เลี้ยงเธอจ้องมาแล่ว” เจ้าของ

ร้านกาแฟพยกัพเยดิไปทางร้านดอกไม้ เหน็ผูช่้วยคนเก่งจ้องเขมง็ผ่าน

กระจกใสมายงัคนขี้อู้

ลลลิฟัดเดก็ขนนุส่งท้ายชดุใหญ่ ก่อนจะส่งให้คณุแม่ตวัจรงิ แล้ว

รบีวิ่งกลบัร้านตนไป ไม่วายฉวยบราวนตีดิมอืไปด้วยพร้อมตะโกนลอย

ลมมา “คดิเงนิที่พี่องินะค้า”

นิจรนัดร์นอนมองช่อดอกไม้สขีาวทีว่างเคยีงกนัอยูบ่นโต๊ะ

ริมหัวเตียง เขาไม่กล้าแกะออกด้วยไม่รู้ว่าควรดูแลอย่างไรดอกไม้จึง

จะสดใหม่อยูไ่ด้นาน แต่คดิไปคดิมาจะเหี่ยวแห้งลงตามกาลเวลากไ็ม่

เป็นไร อย่างไรเขากม็ชี่อใหม่มาทดแทนเรื่อยๆ ได้ทกุวนั 

ชายหนุม่ไม่ใช่คนคดิมาก ไม่ซบัซ้อน และค่อนข้างยอมรบัความ

รู้สึกตัวเองได้ไว มั่นใจว่าตนรู้สึกพิเศษกับเธอคนนั้น แต่เป็นเพียงขั้น

แรกเริ่ม

แน่นอนว่าเขาประทบัใจภาพลกัษณ์สดใสของเธอ ส่วนหนึ่งคง

เพราะสมัผสัได้ว่าเธอมใีนสิ่งที่เขาไม่ม ีคนที่ขาดสสีนัในการใช้ชวีติ มอง

ทกุอย่างรอบกายจดืชดืเป็นสเีดยีว มน้ีอยเรื่องนกัที่จะท�าให้เขาตื่นเต้น

ถึงขั้นตั้งตารอคอย ไม่ค่อยรู้สึกกับสิ่งใดเป็นพิเศษ ต่างกับหญิงสาว 

เขาไม่แน่ใจว่าอะไร แต่เธอดสูดใสมชีวีติชวีา รื่นรมย์กบัทกุจงัหวะรอบ

กาย เพยีงได้อยู่ใกล้กช็วนให้รู้สกึชุ่มชื่นใจแบบที่อธบิายไม่ได้ 

คล้ายเป็นวติามนิที่เขาไม่เคยได้กนิมาก่อน
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เป็นไปได้ไหมว่าเราจะตกหลมุรกัใครสกัคนจากการพบกนัเพยีง

ไม่กี่ครั้ง 

เป็นไปได้รเึปล่าว่าเขาอาจตกอยู่ในหลมุนั้นเรยีบร้อยแล้ว หลมุ

ที่เธอขุดไว้แบบไม่ตั้งใจ แต่เป็นเขาเองที่พร้อมกระโจนลงไปอย่าง 

สมคัรใจ ซ�้ายงัเป็นฝ่ายขดุหลมุให้ลกึด้วยตวัเอง ลกึลงจนยากจะปีน

กลบัขึ้นมา 

ปัญหาคอื...แล้วจะท�าอย่างไรให้เธอมาตกหลมุเดยีวกนัได้เล่า

เขาไม่ถนดัรกุด้วยส ิแล้วน่ารกัขนาดนี้ไม่รู้เธอมแีฟนรยึงั 

ครั้งสดุท้ายที่จบีผูห้ญงิกเ็พราะมเีพื่อนช่วยส่งเสรมิ ผลกัๆ ดนัๆ 

แซวกนัไปแซวกนัมาจนเขาได้ดาวคณะมาครอง และคงเป็นเพราะเขา

เอาแต่มอง ไม่แตะ ไม่ต้อง ไม่พยายามแสดงความเป็นเจ้าของแบบที่

ผู้ชายคนอื่นเขาท�ากนั ด้วยนจิรนัดร์คดิว่ามนัเป็นการให้เกยีรตผิู้หญงิ

เหมอืนที่แม่พร�่าสอนมาแต่เดก็ 

สุภาพบุรุษจ๋าเลยถูกดาวคณะทิ้งไปคว้าหนุ่มติสต์เร้าใจมือไม้

ถงึ เขาจงึหนักลบัมาซบต�าราวชิาการเลยีแผลใจ มุ่งหน้ามาทางสาย

เรยีนเตม็ที่ จวบจนได้ดกีรเีหรยีญทองมาครอบครอง 

แล้วครั้งนี้ก็เป็นเพียงครั้งที่สองของการอยากจะจีบผู้หญิง ยิ่ง

คดิกย็ิ่งไม่มั่นใจ ไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นจากจดุไหน เอาเป็นว่าเนยีนๆ ไป

เหมาดอกไม้ก่อนกแ็ล้วกนั
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2
คุณคนนั้น

การท�าร้านดอกไม้ใช่ว่าง่าย หากใครนกึว่าได้เรงิร่าเหมอืน

อยู่ในทุ่งดอกลาเวนเดอร์แล้วละก็ขอให้ลืมไปได้เลย ความท้าทาย 

อันดับแรกๆ คือการท�างานกับดอกไม้ที่มีอายุขัยเพียงช่วงเวลาสั้นๆ 

ฉะนั้นการบรหิารจดัการถอืเป็นสิ่งจ�าเป็นยิ่ง ด้วยระยะเวลาเพยีงน้อย

นิดที่มันจะเบ่งบานสวยงาม ท�าให้ลลิลต้องหาวิธีที่จะรักษาช่วงเวลา

เหล่านี้ให้ยาวนานเท่าที่จะเป็นได้ 

แรกเริ่มของ Lilly Lyn รายรบัและรายจ่ายแทบจะใกล้เคยีงกนั 

เธอจงึไม่ยอมจ้างผูช่้วย กระทั่งลดาภาและดลธ ีบพุการทีนเหน็ลกูสาว

หวัดื้อท�างานงกๆ ไม่ไหว ทั้งที่เจ้าตวัอยู่ในฐานะที่ไม่จ�าเป็นต้องทุ่มเท

ขนาดนี้กม็กีนิมใีช้ไปตลอดชวีติ ทว่าพวกเขารู้จกัลูกสาวของตนด ีลลลิ

ค่อนข้างเอาแต่ใจ หลงใหลการใช้ชีวิตติดดิน ไม่คิดมาก และอยาก

พสิูจน์ให้เหน็ว่าเธอไม่ใช่พวกเหยาะแหยะดงัเช่นภาพลกัษณ์คณุหนูที่

คนอื่นมกัมองมา 

ผู้เป็นแม่จึงสรรหาลูกจ้างฝีมือดีที่ไว้ใจได้และพามาเซอร์ไพรส์

ถงึร้าน ด้วยความอธัยาศยัดจีากการพดูคยุกนัเพยีงไม่กี่นาท ีเธอจงึไม่

อาจปฏิเสธความหวังดีของแม่ได้ และไม่อาจหักหาญน�้าใจของ 

‘น�้าตาล’ หญงิผูม้ดีวงตาเป็นมติรและท่าทางดใูจดคีนนั้นได้ แค่ได้รู้จกั
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กันผิวเผินก็รู้สึกถูกชะตา นับแต่นั้นมาเธอจึงมีพี่ผู้ช่วยเป็นทั้งมือขวา

และมอืซ้ายมาโดยตลอด ทกึทกัเอาเองว่าเหมอืนมพีี่สาวคนรู้ใจ 

หลงัจบมหาวทิยาลยัในไทย เธอมโีอกาสได้ไปเทกคอร์สสั้นๆ ที่

ฟลาวเออร์สกูลในลอนดอน อนัเป็นเมอืงที่ขึ้นชื่อเรื่องธรุกจิฟลอรสิทร ี

ระหว่างนั้นกไ็ปขอฝึกงานที่ร้านดอกไม้เลก็ๆ แห่งหนึ่ง ซึ่งโชคดทีี่สเกล

ร้านเล็กมากจนเธอได้มีโอกาสท�าแทบทุกหน้าที่ภายในร้าน เรียนรู้

ประสบการณ์นอกเหนอืจากในห้องเรยีน จดจ�าและท�าความเข้าใจเรื่อง

ธรุกจิร้านดอกไม้ ใช้ชวีติอย่างคนธรรมดา ละความหรหูราเช่นที่คณุหนู

จากตระกูลร�่ารวยคนหนึ่งจะมไีด้ 

ลลลิไม่ได้ปฏเิสธความสขุสบาย เธอรู้ดวี่าเวลาไหนควรวางตวั

อย่างไร หญิงสาวสามารถเข้าสังคมไฮโซได้โดยไม่เคอะเขิน ท�านอง

เดยีวกนักส็ามารถใช้ชวีติตดิดนิได้อย่างราบรื่นกลมกลนื

วันนี้แทนที่จะให้คนขับรถส่งที่หน้าประตูร้าน คุณหนูของบ้าน 

‘นิฐิรินกุล’ กลับสั่งให้วนไปจอดที่ตลาดดอกไม้ซึ่งห่างออกไปไม่ไกล 

เธอใช้เวลาราวครึ่งชั่วโมงในการเดนิดูดอกไม้ พูดคยุทกัทายกบัแม่ค้า

ที่จ�าหน้าค่าตากนัได้ จวบจนได้ดอกโบตั๋นสพีชีมาช่อใหญ่และรวงข้าว

บาร์เลย์อบเเห้งอกีก�ามอืหนึ่ง เจ้าตวัจงึเพิ่งระลกึได้ว่าใกล้เวลาเปิดร้าน

แล้ว เสี้ยวหนึ่งในความคดิแวบไปถงึคณุลูกค้าคนนั้น ไม่รู้วนันี้เขาจะ

มาอกีรเึปล่า...

หญงิสาวรบีย�่าเท้าเลาะไปตามทางลดัด้านหลงัตลาด ซึ่งเชื่อม

กบัซอยเลก็ๆ ที่คั่นกลางระหว่างร้านของเธอกบัมติรสนิ ีใช้เวลาเพยีง

ห้านาทเีธอกม็องเหน็ผนงัสนี�้าเงนิอนิดโิกที่ชอบนกัชอบหนาอยูต่รงหวั

มมุปากซอย ทกุฝีก้าวหญงิสาวแอบลุ้นเลก็ๆ ว่าจะเจอผู้ชายสวมสูท

สภุาพยนืรออยู่หน้าร้านไหม 

กระทั่งพ้นมมุตกึ...

เธอก็เห็นเขาในสายตา ยืนถือแก้วกาแฟกระดาษพิงผนังข้าง
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กระจกดสิเพลย์ของร้าน ก่อนจะหนัมาสบตากนัเลก็น้อย เธอยิ้ม...

ยิ้มให้แก่ความดีใจที่ฉายชัดในแววตาเขา ทว่าชายหนุ่มกลับ

พยายามเกบ็ซ่อนมนัไว้ คงจะโล่งใจที่ไม่ได้มาเสยีเที่ยวละมั้ง 

“รอนานไหมคะ พอดไีปซื้อดอกไม้มาเลยช้า ขอโทษด้วยนะคะ” 

ลลลิให้เหตผุลพลางขยบัยกดอกไม้ในอ้อมแขนให้เขามองเพื่อเป็นการ

ยนืยนัค�าพูด 

“ไม่เป็นไรครบั” นจิรนัดร์ตอบกลบัและเดนิตรงมายงัเธอ ครั้น

เห็นหญิงสาวใช้มือข้างหนึ่งหอบช่อดอกไม้ ส่วนอีกมือล้วงหากุญแจ

ในกระเป๋าสะพายข้างด้วยท่าทางเก้ๆ กงัๆ ชายหนุม่จงึขนัอาสาจะช่วย

แบ่งเบาเจ้าช่อดอกไม้ เขาไม่พูด เพยีงยื่นมอืออกไปให้เธอรบัรู้น�้าใจ

หญิงสาวที่ก�าลังวุ่นวายกับการควานหาพวงกุญแจที่ส่งเสียง 

กรุ๊งกริ๊งแว่วๆ แต่กลบัไปหลบอยู่ซอกไหนในกระเป๋ากไ็ม่อาจทราบได้ 

เธอหนัมองตามมอืใหญ่ที่ยื่นมาของชายหนุ่ม ครั้นเหน็ท่าทางเขาและ

แก้วกาแฟในมอืกน็กึเกรงใจ  

“ไหวแน่นะคะ” ลลลิยิ้มขณะเอยีงหน้านดิๆ ช้อนตามองเขาราว

ไม่แน่ใจ เขาถอืกาแฟสองแก้วและสวมสูทเรยีบกรบิอย่างนกัธรุกจิหนุม่

มาดหรู เธอกลวัจะเปื้อนและท�าเสื้อผ้าเขายบั 

แต่คนอยากช่วยพยกัหน้าจรงิจงั หญงิสาวจงึยิ้มกว้างและยอม

ส่งให้ “งั้นรบกวนด้วยนะคะ ระวงัค่ะ เดี๋ยวมนัจะเลอะเสื้อคณุ”

นิจรันดร์ไม่รู้ว่าที่ท�าอยู่นี้เพราะความหวังดีเช่นสุภาพบุรุษคน

หนึ่ง หรอืลกึๆ แล้วเขาหวงัอยากใกล้ชดิเธอกนัแน่ จงัหวะส่งช่อดอกไม้

ในอ้อมกอดเธอมาสู่เขาจึงเร้าให้อารมณ์ชายหนุ่มรุ่มร้อนขึ้นเล็กน้อย 

เป็นภาวะชวนหววิ ลมพดัพลิ้วจนปลายผมเธอปลวิไสวมาทางเขา กลิ่น

จางๆ ฟุง้ละมนุกรุน่แดดใส ชายหนุม่ลอบสดูหายใจเข้าช้าๆ ก่อนกลิ่น

จะพร่าเลอืนไป

ด้วยเจ้าของก้มลงไปสนใจบางสิ่งบางอย่างที่พื้นแล้ว เป็นแมว
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สเีทาอ่อนไม่มลีายนั่งขวางอยู่ตรงประตหูน้าร้าน คาดว่าคงเป็นเจ้าถิ่น

ที่เธอคุ้นเคยด ี

“ว่าไง วันนี้กินข้าวยัง หิวละซี่” หญิงสาวคุยกับแมวเสียงใส 

พลางลูบมอืเรยีวไปบนเส้นขนสเีทาอ่อนและนุ่มของมนั 

นจิรนัดร์...อจิฉาแมว

“หลบก่อนนะพี่เทา เดี๋ยวเอาให้กนิ ลูกค้ารออยู่เหน็ไหม” 

ราวรู้ความ เจ้าแมวส่งเสยีงร้องตอบรบัหนึ่งจงัหวะ แต่กลบัดื้อ

ดงึไม่ยอมลกุไปไหน ลลลิจงึขยี้กลุ่มขนหนานุ่มนั้นอย่างมนัเขี้ยว ก่อน

เงยหน้าขึ้นมากะว่าจะขออนุญาตเขา แต่พอเห็นภาพในสายตาก็ยิ้ม

ออกมาจนตาแทบปิด

เป็นภาพของนักธุรกิจในชุดสูทอย่างดี มีกาแฟสองแก้วในมือ 

และถอืดอกไม้ช่อใหญ่ห่อหนงัสอืพมิพ์เตม็วงแขน ดเูป็นภาพย้อนแย้ง

อยู่ไม่หยอก

นิจรันดร์กระตุกคิ้วขึ้นเพียงนิด เธอ...ยิ้มอะไร ยิ้มเต็มใบหน้า 

ขณะมแีมวหน้าตาดดุนัไม่สบอารมณ์จ้องเขมง็มาที่เขา ส่งผลให้ใบหน้า

หล่อเหลาเริ่มร้อนผ่าว เขา...โดนเธอแกล้งอะไรรเึปล่า  

“ขอเวลาแป๊บนึงนะคะคุณ” ครั้นเจ้าแมวไม่ยอมขยับเขยื้อน 

หญงิสาวจงึล้วงหยบิเอาขนมรสโปรดปรานของมนัจากในกระเป๋าออก

มา ก่อนจะย้ายต�าแหน่งไปนั่งยองๆ ที่มมุเยื้องประตู ยกขนมส่ายไป

มาและฉกีล่อเจ้าเหมยีวจอมตะกละให้ตามไป

ชายหนุม่มองสิ่งที่เธอท�าด้วยสายตาเอน็ด ูมมุปากแต้มยิ้มนดิๆ 

โดยไม่รูต้วั ทว่าต้องหบุยิ้มฉบัในทนัใด เมื่อสายตาดนัเผลอไปมองบาง

สิ่งเข้า เขากลนืน�้าลายเหนยีวหนดืเป็นอนัดบัแรก ก่อนจะหนัมองซ้ายที

ขวาทีว่ามีใครสัญจรไปมาขณะนี้บ้าง ครั้นเห็นรถราจ�านวนหนึ่งสวน 

ไปมาบนท้องถนน นจิรนัดร์จงึตดัสนิใจก้าวไปหยดุยนือยูด้่านหลงัหญงิ

สาว ทิ้งระยะห่างไม่เกนิช่วงแขน  
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เขาหลบุตาลงต�่าแวบหนึ่งก่อนจะรบีเสหนอีย่างรวดเรว็ ครั้นได้

สบกับนัยน์ตาดุสีฟ้าใสของเจ้าแมวสีทึมชั่วขณะก็พลอยให้รู้สึกติดขัด 

คล้ายมันรู้ทัน คล้ายเขาโดนจับได้ว่าแอบคิดไม่ดี นิจรันดร์รีบเลื่อน

สายตาขึ้นสูงกว่านั้น มองกวาดไปที่ผนงัร้านอย่างไม่เป็นธรรมชาต ิ

แม้ใจอยากเพ่งมองสิ่งนั้นตามสญัชาตญาณความเป็นชาย ทว่า

เขากพ็ยายามระงบัและควบคมุอารมณ์ไว้ 

ชายเสื้อด้านหลงัเธอเลกิขึ้นยามนั่งลง แม้เจ้าตวัจะสวมกางเกง

ยนีเอวสูง แต่เสื้อครอปสเีทาตวัเลก็กเ็ลกิขึ้นสงูกว่าขอบกางเกง เผยผวิ

ขาวช่วงบั้นเอว ความหวงแหนอันไร้ที่มาปรากฏชัดในความรู้สึกเขา 

ผลกัดนัให้ต้องท�าสิ่งที่ท�าอยู่ในตอนนี้ 

นจิรนัดร์ยนืบงัอยูอ่ย่างนั้นโดยไม่กล้ามองลงต�่า เหน็เพยีงรางๆ 

ว่าเธอขาวเตะตาแค่ไหน 

ไม่! ห้ามมอง! ใบหน้าของชายผู้พยายามยบัยั้งใจเห่อร้อน ใบ

หแูดงเรื่อนดิๆ มอืที่ถอืแก้วกาแฟสั่นเลก็น้อย ขณะเจ้าตวัพยายามส่าย

ตามองไปทั่ว ยกเว้นที่ที่อยากมอง! 

ลลิลเกาคางพี่เทาส่งท้ายอย่างมันเขี้ยวค่าที่ไม่ยอมเชื่อฟังกัน 

ครั้นหนัมาทางที่ชายหนุ่มเคยยนือยู่กพ็บเพยีงความว่างเปล่า แลเหน็

หางตาว่าเขามายืนข้างหลังกัน หญิงสาวจึงลุกขึ้นยืนเต็มความสูง

พร้อมหนักลบัมาทางชายหนุ่ม

นจิรนัดร์รบีถอยเท้าอย่างรูจ้งัหวะ เพื่อรกัษาระยะห่างไม่ให้ใกล้

เกนิพอด ี

“ขอโทษนะคะ หนกัไหม ตวันี้มนัดื้อนดินงึ” ลลลิหมายถงึจอม

ตะกละสี่ขาที่นั่งเคี้ยวขนมหมบุหมบัอยู่เบื้องล่าง

เธอพดูแบบไม่จรงิจงันกั และผลยิิ้มกว้างให้กนั ยิ้มอกีแล้ว วนันี้

เขาได้รอยยิ้มจากเธอไปเท่าไรแล้ว คนืนี้จะนอนหลบัไหม! 

นจิรนัดร์ตาพร่าไปชั่วขณะ ส่วนคนยิ้มหวานหนักลบัไปจดัการ
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เปิดประตูร้านต่อ ไม่ได้รู้เลยว่ารอยยิ้มที่โปรยไปเมื่อครู่นั้นท�าให้ใจคน

มองสั่นไหวแค่ไหน มือใหญ่กระชับช่อดอกไม้ในอ้อมแขนให้แน่นเข้า 

ประหนึ่งว่ามนัเป็นตวัแทนของหญงิสาวตรงหน้า ลอบสงัเกตเอวคอด

วับแวมที่โผล่พ้นชายเสื้อครอปเสมอขอบยีนยามเจ้าของขยับเขยื้อน

กาย

อดึใจต่อมาเธอกเ็ปิดประตอูอกกว้างพลางหนัมาหมายจะรบัช่อ

ดอกไม้จากมอืเขา ทว่านจิรนัดร์ไม่ยนิยอม จงึดูเหมอืนว่าเขาและเธอ

กอดดอกไม้ช่อเดยีวกนัไว้กลายๆ แม้ไม่ได้ชดิใกล้ถงึขนาดถูกเนื้อต้อง

ตวักนั แต่นั่นกม็ากพอจะท�าให้ชายหนุม่แทบลมืหายใจ ใบหน้าเธออยู่

ใกล้เขามากกว่าครั้งไหนๆ ที่ผ่านมา อา...ขนตาเธอน่ารกัจงั 

“ไม่...ไม่เป็นไรครบั” เสยีงที่ตอบกลบัไปทั้งสั่นไหว ทั้งเบาหววิ 

เขากลายเป็นคนอ�้าอึ้งไปเสยีแล้ว

“งั้นกข็อบคณุนะคะ วางไว้บนโต๊ะตรงนั้นได้เลยค่ะ ร้อนนดินงึ

นะคะ” เธอเอ่ยอย่างเกรงใจและหนัไปชี้บอกทศิทาง พลางเดนิไปเปิด

เครื่องปรบัอากาศและจดัการบางอย่างอกีเลก็น้อยให้เข้าที่

นจิรนัดร์วางช่อดอกไม้ลงบนโต๊ะตวัใหญ่ด้วยท่าทางไม่ถนดัถนี่ 

เนื่องจากสองมอืถอืแก้วกาแฟไว้ ลลลิรบีปรี่เข้ามาช่วยประคองช่อดอก

โบตั๋นและรวงข้าวสนี�้าตาลวางลงบนโต๊ะอย่างนุ่มนวล

“ขอบคุณนะคะ” หญิงสาวกล่าวเสียงสดใสเจือยิ้มกระจ่าง 

พลางมองเสื้อเขาเพื่อส�ารวจร่องรอยว่ายังเรียบร้อยดีอยู่ไหม ครั้นไม่

เหน็รอยเป้ือนและรอยยบักโ็ล่งใจ แล้วจงึช้อนนยัน์ตากลมใสมองลกูค้า

หนุ่ม “วนันี้รบัเหมอืนเดมิใช่ไหมคะ” เธอว่ายิ้มๆ คล้ายจะแซวในที

“ครบั”

“แซมดอกโบตั๋นเข้าช่อไปด้วยไหมคะ นี่น่ะอกีหนึ่งราชนิดีอกไม้

เลยนะคะ ส่งให้ผู้หญงิคนไหนรบัรองไม่มพีลาด” เธอชี้ชวนเสยีงหวาน

อย่างมชีวีติชวีา ท�าหน้าท�าตาราวกบัก�าลงับอกความลบัมหศัจรรย์ 
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‘...ถ้าส่งให้คณุจะพลาดไหมครบั’

เขายิ้มในตาและบอกเธอว่า “ครับ” เช่นเดิม หลังลังเลชั่วครู่

ด้วยไม่รู้จะยนือยูต่รงไหนด ีเกรงจะเกะกะเวลาเธอท�างาน นจิรนัดร์จงึ

ล่าถอยไปนั่งยงัมมุประจ�าอย่างรู้หน้าที่ 

“รอแป๊บนงึนะคะ วนันี้ไม่นานค่ะ เดี๋ยวเรารบีจดัให้เลย” 

‘นานๆ กไ็ด้ครบัคณุ ผมไม่รบี’

นิจรันดร์คลึงปลายนิ้วถูแก้วกาแฟร้อนที่เริ่มอุ่น กลั้นยิ้มแซว 

ตนเองเงยีบๆ ที่เป็นเอามากอย่างที่ไม่เคยเป็น

อาศัยจังหวะที่เธอทุ่มเทสมาธิกับงาน ไม่ทันรู้ตัวว่ามีใครแอบ

มองอยู่ เพลนิจนไม่อยากละสายตา

เธอใช้เวลาเรว็กว่าปกตเิช่นที่เอ่ยก่อนหน้า แม้เขาจะเสยีดายนดิ

หน่อยก็ตามที ทว่านิจรันดร์ก็ลุกขึ้นไปรับช่อดอกไม้และจ่ายเงินที่

เคาน์เตอร์เหมอืนเคยไม่มอีดิออด กระทั่งจงัหวะจะกลบัออกไป มอืที่

ถอืแก้วกาแฟไว้กเ็ริ่มสั่นไหวนดิๆ ละล้าละลงัอยูก่ลางสถานการณ์ก�้ากึ่ง 

ชายหนุ่มสูดหายใจเข้าลึกเพื่อเรียกความมั่นใจ แผ่นอกไหวขึ้นตาม

จงัหวะหายใจ แล้วคนที่เตรยีมใจมาอย่างดกีย็ื่นแก้วกาแฟไปตรงหน้า 

ก่อนจะเอ่ยเสยีงแผ่วพร่า

“กาแฟไหมครบั...”

เธอจ้องเขาตาใสอย่างมคี�าถาม “คะ?” ลลลิก้มมองแก้วกาแฟ

ที่เขาส่งให้ พลางเหลือบไปมองอีกแก้วในมือชายหนุ่ม ก่อนจะเลื่อน

สายตาขึ้นสบเขาอกีครั้ง 

“เอ่อ...คอื...” เขาเม้มปากอย่างไม่มั่นใจ ก่อนจะเอ่ยออกไปด้วย

เสยีงทุม้ต�่า “พอดมีนัซื้อหนึ่งแถมหนึ่งน่ะครบั” ตอบไปแล้วกอ็ยากตบ

ปากตวัเองแรงๆ ระบบประมวลผลเรรวนไปหมด แบบนี้เธอกไ็ม่รู้น่ะสิ

ว่าตั้งใจซื้อมาให้กนั 

“ขอบคุณนะคะ” เธอยื่นมือรับและโอบประคองด้วยสองมือ
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อย่างมมีารยาท ยิ้มให้ แม้จะแปลกใจเลก็น้อย ไม่บ่อยนกัที่ลูกค้าจะ

มขีองมาฝากหากไม่คุน้หน้าคุน้ตากนัจรงิๆ แต่หญงิสาวกไ็ม่ได้คดิอะไร

มาก รบัไว้เพื่อไม่ให้เสยีน�้าใจ 

“ลา...” เขาลากเสยีงยาวแล้วหยดุไป

เธอจงึเงยหน้าขึ้นสบตา

“...ลาก่อนครบั” นจิรนัดร์ระงบัอาการตื่นเต้นไม่ได้ จะบอกว่า

ลาเต้ไง แต่พอได้สบนัยน์ตาสดใสของเธอเขาก็เผลอพูดไปอีกทาง 

อตุส่าห์วางแผนมาชวนเธอคยุอย่างด ีแต่เจอทไีรใจกส็ั่น

“ค่ะ ขอบคณุนะคะ จะดื่มให้อร่อยเลย” ลลลิส่งยิ้มประจ�าตวั

และชูแก้วกาแฟในมอืขึ้นเลก็น้อย เขย่าเบาๆ ประกอบค�าพูด

ชายหนุม่เกาท้ายทอยแก้เขนิ หน้าร้อนจนต้องซ่อนความรูส้กึไว้

ภายใต้ท่าทางนิ่งเรียบ เกร็งปากไว้ไม่ให้เผลอยิ้มตามเธอ ก่อนจะรีบ

หนัหลงัแล้วเดนิออกจากร้านไป ไม่ต้องบอกกร็ู้ว่าเขายิ้มกว้างแค่ไหน

เมื่อพ้นสายตาเธอ  

ครั้นพ้นขอบประตูเขาก็หยุดนิ่งมองดูช่อดอกไม้ในมือ ยิ้มค้าง

อย่างคนบ้า ก่อนบางอย่างที่หางตาจะดงึความสนใจให้ต้องหบุยิ้มลง 

ดวงตาสฟี้าใสบึ้งตงึจ้องเขมง็ตรงขึ้นมาที่เขา นยัน์ตาต่างสสีบกนัราว

ก�าลงัฟาดฟัน นจิรนัดร์ยกยิ้มมมุปากให้ ซ�้ายงัยกัไหล่และยกัคิ้วให้เป็น

เชงิท้าทาย   

ลลลิมองส่งลูกค้าหนุ่ม คล้ายเขาหยดุคยุกบัแมวของเธอ หญงิ

สาวขมวดคิ้วมุ่นขณะยิ้มข�าอย่างงุนงง ก่อนจะก้มลงมองแก้วกาแฟ

กระดาษสีขาวในมือ เปิดฝาพลาสติกออก กลิ่นกาแฟหอมกรุ่นจางๆ 

ครั้นเหน็ว่าเป็นกาแฟสนี�้าตาลอ่อนกช็วนให้นกึถงึคนให้...

ผู้ชายเข้มขรมึแต่ให้ความรู้สกึนุ่มนวล 

ลกูค้าเธอกแ็ปลกด ีนิ่งเรยีบ ยิ้มให้กไ็ม่ยิ้มตอบ ชวนคยุกไ็ม่ค่อย

คยุ แต่ใจดซีื้อกาแฟมาฝากเฉยเลย 
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ลลิลครุ่นคิดขณะยกแก้วกาแฟขึ้นจิบ กลิ่นหอมอวล รสหวาน 

อ่อนๆ ฟองนมนุ่มละมนุยามกลนืพ้นล�าคอ ขมเฝื่อนตดิปลายลิ้นเลก็

น้อย กอ็ร่อยใช้ได้แม้จะเยน็ชดืแล้วกต็าม

สองสัปดาห์ผ่านไปอย่างไม่ไร้ความหมาย ชายหนุ่มเองก็

บอกไม่ได้ว่าท�าไมจงึไม่กล้ารกุเธอไปมากกว่านี้ เขาเนยีนมาซื้อดอกไม้

ในทกุเช้า เฝ้าแอบมองเธอเงยีบๆ จากมมุเดมิ เพิ่มเตมิคอืหายตื่นเต้น

แล้วเวลาเจอ เริ่มชนิและเหมอืนจะเสพตดิกลิ่นดอกไม้ไปโดยปรยิาย 

ยอมตื่นเช้าและขับรถอ้อมเมืองเพื่อมาเจอเธอเพียงไม่กี่นาท ี

แม้แต่วนัที่ร้านปิด เขากย็งัมายนืเอ๋อรอเธอที่หน้าประตรู้านอยูน่านสอง

นาน ครั้นนานเกนิไปจงึค่อยหนัไปเหน็ว่าร้านปิดทกุวนัอาทติย์ ไม่รู้จะ

สรรหาค�าไหนมาอธบิายความเซ่อของตน มน่ิาคนที่สญัจรไปมาจงึมอง

เขาแปลกๆ 

เช้านี้ก็เช่นกัน นิจรันดร์ขับรถมาจอดที่ริมถนนฝั่งตรงข้าม รอ

เวลาร้านเปิดอย่างใจเย็น ครั้นเห็นสายไม่ได้รับจากเอื้อกานต์จึงโทร. 

กลบัฆ่าเวลา 

โทร. มาเช้าแบบนี้แสดงว่ามีเรื่องให้ช่วยแน่นอน เพราะเอื้อ-

กานต์ที่เขารู้จกัมกัไม่ตื่นก่อนเคารพธงชาตหิากไม่จ�าเป็น

“ห้านาท ี รบีพูด” อาจารย์หนุ่มกรอกเสยีงลงไปเมื่ออกีฝ่ายรบั

สาย ตั้งเดตไลน์เพราะรู้นสิยัยยีวนกวนประสาทของเพื่อนชายดี

“นี่! เดี๋ยวนี้มโีควตาเหรอจ๊ะที่รกั”

“งั้นแค่นี้นะ”

“เฮ้ย! อะไรวะ ใจเยน็ครบัคณุ กูแค่มเีรื่องจะขอให้ช่วย”

“เรื่อง?”

“เรื่องพชี...” 

เสียงที่เอ่ยนั้นเจี๋ยมเจี้ยมจนนิจรันดร์หลุดข�าในล�าคอ ตั้งใจฟัง
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เรื่องที่เพื่อนขออย่างละเอียด ก่อนตัดสินใจให้ความช่วยเหลือแบบ

ฉกุเฉนิไป เร่งวางสายเมื่อใกล้เวลาที่ร้านจะเปิดแล้ว

ยิ่งได้ฟังน�้าเสยีงลนๆ ของเพื่อน เอื้อกานต์กย็ิ่งสงสยั ท�าไมเขา

จะไม่รู้ว่าพ่อดอกเตอร์อยู่ที่ไหน ก็มันเพิ่งคายความลับออกมาเมื่อ

สปัดาห์ที่แล้วว่าก�าลงัท�าอะไรอยู่

“เดี๋ยวๆ อย่าเพิ่งวาง ตอบกูมาก่อน นี่จีบแม่ดอกลิลลี่ติดยัง 

เหมาดอกไม้เขาหมดทุ่งแล้วมั้งมงึเนี่ย”

“ยงัไม่ได้จบี”

“เฮอะ! รอฤกษ์อะไรครบัคณุมงึ กูบอกให้จบีเลยๆ ทิ้งไว้แบบนี้

เขาชนิจนเบื่อหน้าแล้วมั้ง”

คนโดนต้อนสะกดิปลายจมูกแก้เขนิ “เออน่า...กูพฒันาแล้ว”

“เอ้อ กูจะคอยดู”

นิจรันดร์ยอมรับกับตนเองเป็นครั้งที่ร้อยว่าประทับใจรอยยิ้ม

สดใสของเธอ ชอบที่เธอยิ้ม...และเธอกม็กัจะยิ้มอย่างที่เขาชอบ มอง

ได้ไม่มีเบื่อ ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่อยากเดินหน้าความสัมพันธ์ ด้วย

อยากใช้เวลามองเธอนานๆ ให้มั่นใจ นานทีปีหนถึงจะมีคนที่ตรงใจ

หลงมาให้มอง นิจรันดร์จ�าไม่ได้ด้วยซ�้าว่าเคยใจเต้นแรงกับรอยยิ้ม

เรยีบง่ายของผู้หญงิครั้งสดุท้ายตอนไหน

ชายหนุ่มประเมนิสถานการณ์แล้วว่าตนคงไม่สามารถประคอง

บทสนทนาให้ยืดยาวไปกว่าที่ผ่านมาได้ เขาเป็นคนพูดไม่เก่ง ข้อนี้

ยอมรบัแต่โดยด ีฉะนั้นถ้าจะให้ชวนเธอคยุแล้วละกค็ดิว่าคงไม่น่ารอด 

ยิ่งคยุไปเธอยิ้มไปด้วยแล้ว เขาจะเอาสมองส่วนไหนไปคดิหาค�าพดูมา

ต่อบทสนทนากบัเธอกนั ใจสั่นแทบบ้า!

รู้ตัวเองดีว่าเป็นพวกรุกไม่เก่ง จึงหวังจะใช้ความสม�่าเสมอ 

ตีเนียนเธอไปเรื่อยๆ ได้แอบมองในระยะนี้ก็ดีมากแล้ว พอใจกับการ

ค่อยเป็นค่อยไป ไม่รบีร้อน
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หลงัวางสายจากเพื่อน ชายหนุ่มกก็้าวลงจากรถตามปกต ิทว่า

ในจงัหวะรอข้ามถนน ฝีเท้าที่เคยแน่วแน่กลบัต้องชะงกังนั 

ภาพที่เห็นตรงหน้านั้นท�าฝันเขาสลายวับไปกับไอแดดอุ่น นิจ- 

รันดร์มองเธอที่ยืนอยู่อีกฟากถนนด้วยใจหล่นวูบ อธิบายความรู้สึก

ออกมาเป็นค�าพูดไม่ได้ รู้เพียงใจที่ควรสั่นไหวยามเจอเธอมันกลับ

กระตุกด้วยจังหวะหน่วงลึก ระหว่างยืนลังเลว่าควรก้าวต่อไป...หรือ

ถอยกลับไปในที่ของตัวเองดี เสียงสัญญาณข้ามถนนก็ดังระรัวขึ้น 

เร่งเร้าให้เขาต้องตดัสนิใจในวนิาทนีั้น 

นจิรนัดร์ทอดสายตาผดิหวงัไปยงัหญงิสาวที่ยนือยูห่น้าร้าน ข้าง

เธอมชีายหนุ่มท่าทางดอีุ้มเดก็น้อยคนหนึ่งไว้ในอ้อมแขน อาจจะเป็น

แฟน เป็นคนรกั หรอื...เป็นสามขีองเธอ และเดก็น้อยน่ารกัคนนั้นกอ็าจ

จะเป็นลูกชายของทั้งคู่ จู่ๆ โลกยามเช้าของเขาก็หม่นลง พลิกกลับ

ตาลปัตรอย่างที่ไม่อาจตั้งรบัทนั หวัใจห่อแฟบลงเหลอืเพยีงนดิ ยิ่งได้

เหน็ยามเธอหยอกล้อเดก็น้อยราวสนทิสนม กลมกลนืจนดูไม่ต่างจาก

ภาพพ่อแม่ลูก เขากย็ิ่งท�าอะไรไม่ถูก ไปไม่เป็น

กระทั่งเธอหนัมาเหน็เขาเข้าและส่งยิ้มสดใสมาให้ จงึได้รูว่้าถอย

ไม่ได้แล้ว แต่ละก้าวที่ย�่าข้ามถนนไปอกีฝ่ังล้วนเตม็ไปด้วยบรรยากาศ

หนดืข้น ลมหายใจตดิขดั รูว่้าต้องตดัใจด้วยไม่ใคร่จะแย่งของของใคร 

แม้ในเวลาที่เขาตกหลุมรักเธอไปแล้วทั้งที่ยังไม่ได้เดินหน้าจีบด้วยซ�้า

ไป นกึโทษตนเองในใจที่พริี้พไิรนกัหนา ทว่าคดิดอูกีท ีต่อให้เขาออกตวั

เรว็กว่านี้กค็งไม่ทนั กใ็นเมื่อเดก็คนนั้นจ�้าม�่าขนาดนี้ ไม่รูว่้าเขาเจอเธอ

ช้าไปกี่ปีกนั นจิรนัดร์ได้แต่โทษความตลกร้ายของโลกอย่างเงยีบๆ

ครั้นก้าวมาถงึฝ่ังร้านดอกไม้ ชายหนุม่แทบกระอกัเลอืดยามเธอ 

หันมาสบตาทักทายกัน ก่อนจะหันไปหอมแก้มเด็กน้อยคนนั้นอย่าง

แสนรักแสนใคร่ ใจเขาแทบบ้ายามสบตาใสแป๋วของเด็กสมบูรณ์คน

นั้น ครั้นทนมองไม่ไหวจึงหลุบตาลงต�่า แล้วแมวสีเทาตัวเมื่อวานก็
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ปรากฏแก่สายตา มันจ้องมาด้วยดวงตาพราวประกาย...คล้ายก�าลัง

เยาะเย้ยเขาอยู่ ท�าไมเขาจะไม่รู้!

นจิรนัดร์กลนืก้อนผดิหวงัลงลกึ สะอกึในใจแค่ไหนกต้็องฝืนป้ัน

หน้านิ่งไม่ให้เธอรู ้มองดเูธอจูจ๋ี๋กบัสามแีละลกูชายด้วยสายตาร้อนผ่าว 

อิจฉา...เกิดมาทั้งชีวิตเขาไม่เคยนึกอิจฉาใคร ผู้ชายคนนี้เป็นคนแรก 

และแมวหน้าขยี้นี่ก็เป็นตัวแรก คนขี้อิจฉาสูดลมหายใจลึกเพื่อระงับ

อารมณ์พลุ่งพล่าน

ทนัใดนั้นเสยีงเรยีกจากหญงิสาวกด็งึเขากลบัมาสูค่วามเป็นจรงิ 

เธอเอ่ยชวนเขาเข้าร้าน ส่วนผู้ชายที่เขานึกอิจฉาในใจก็อุ้มเด็กอ้วน

หน้าตาน่ารกัน่าชงัไปยงัร้านกาแฟที่อยู่เคยีงกนั 

นจิรนัดร์มองตามด้วยความรูส้กึยอกในอก ผลกักระจกก้าวตาม

เธอเข้าไป มองยิ้มสดใสของหญงิสาวด้วยใจห่อเหี่ยว เธอทกัทายเขา

เช่นทกุวนั ถามเขาอย่างที่คุ้นเคย และเขากต็อบกลบัด้วยชดุค�าพูดไม่

กี่ค�าเช่นเดมิ เพิ่มเตมิคอืดวงตาเศร้าที่ซ่อนไม่มดิ

ลลลิมองชายตรงหน้าด้วยแววตาส�ารวจตรวจตรา เธอจบัความ

รู้สกึได้ว่าเขาดแูปลกไป อารมณ์หม่น ใบหน้าฉายแววผดิหวงับางอย่าง 

กระจ่างชัดว่าสิ่งที่เธอแอบสันนิษฐานในใจอาจเป็นจริง ระหว่างจัด

ดอกไม้เธอลอบสังเกตชายหนุ่มผ่านกระจกสะท้อนเช่นเดิม ปกติเขา

มักคอยมองดอกไม้ที่เธอจัดอย่างใส่ใจเสมอ ทว่าวันนี้ลูกค้าคนดีของ

เธอกลบันั่งก้มหน้าก้มตา กมุมอืบนตกัราวก�าลงัคดิหนกั ไหล่ตกเหมอืน

คนหมดหวงั

ทันใดนั้นเสียงกระดิ่งที่แขวนไว้กับประตูก็ดังขึ้นดึงความสนใจ

ของคนทั้งคู่ นิจรันดร์เพียงหันมองแวบหนึ่งแล้วเบนสายตากลับคืน 

ส่วนลลิลมองคนมาใหม่อย่างแปลกใจ ด้วยปกติพี่น�้าตาลของเธอมัก

มาถงึในเวลาแปดโมงกว่า เนื่องจากผูช่้วยสาวคนนี้พกัอยูไ่กลจากร้าน

พอสมควร ด้วยสภาพการจราจรแสนติดขัดลลิลจึงขยับเวลาเข้างาน
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ให้ไม่ล�าบากนกั

“ท�าไมวันนี้มาเร็วจังคะ ฝนจะไม่ตกใช่ไหม ลี่ไม่ได้พกร่มมา

ด้วย”

ผู้ช่วยสาวยิ้มรับค�าทักทายที่ดูจะคล้ายค�าแซวนั้น “เว่อร์แล้ว

น้องลี่ พอดีวันนี้แฟนพี่มาส่งน่ะ เร็วมากจนไม่อยากจะเชื่อ ไม่รู้มัน 

ขี้เกยีจเถยีงกบัพี่หรอืยงัไง รบีเหยยีบมาซะมดิเลย ท�าเวลาสดุๆ”

ฟลอรสิต์สาวยิ้มข�าขณะรวบก้านดอกไม้เข้าช่อเพื่อพนัเชอืกมดั

ให้เรยีบร้อย “ดเีลยค่ะ วนันี้ผกักาดมา ลี่จะได้มคีนเฝ้าร้านให้”

“คุณน้องคะ เล่นแต่ลูกคนอื่นแบบนี้ แล้วเมื่อไหร่จะมีของ 

ตวัเองบ้างล่ะคะ”

มือเรียวที่ก�าลังจัดกลีบดอกไม้ให้เข้าทรงสวยชะงักงัน ก่อนจะ

หนัมามองคนถาม แล้วตอบทเีล่นทจีรงิเป็นเชงิหยอกข�าขนั “แหม...พี่

คะ ถ้าพ่อของลูกหาง่ายขนาดนั้น หนูจะอยู่มาถงึป่านนี้ท�าไม”

สิ้นประโยคนั้นของหญงิสาว ใครบางคนกห็ูผึ่งทนัท ี

‘พ่อของลูกอยู่ตรงนี้ที่นงึ สนใจไหมครบั’ 

นจิรนัดร์ไม่อาจระงบัความดใีจที่ก้องอยู่ภายในได้ คล้ายหวัใจ

ฟูขึ้นจนล้นอก ชายหนุ่มยืดตัวขึ้นพลางขยับกระสับกระส่ายอย่างไม่

เป็นธรรมชาติ เม้มปากเข้าระงับอาการ คล้ายโดนถีบตกสวรรค์แล้ว

พบว่ามปีีกงอกออกมาอย่างมคีวามหวงั ตั้งใจไว้แน่วแน่ว่าต่อจากนี้จะ

เดนิหน้าเตม็ก�าลงั ด้วยไม่อาจรั้งรอให้มใีครมาขโมยต�าแหน่ง ‘พ่อของ

ลูก’ เธอไปได้ เขาจองแล้ว! 

คนที่อยากเป็นพ่อของลูกใจจะขาดแต่ยังไม่ได้จีบแม่แอบหัน

หน้าเข้าผนังแล้วยิ้มกว้างอยู่คนเดียว รองเท้าหนังเข้มขลับส่ายรับ

จงัหวะสั่นระรกิของเจ้าของอย่างที่ไม่ใช่นสิยัปกต ิ

นจิรนัดร์ก�าลงัลน!

“หาไม่ยากหรอกค่ะถ้าจะหา” น�้าตาลว่าพลางเปิดสมดุจดเพื่อ
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เชก็รายการดอกไม้เข้าร้านอนัเป็นหน้าที่ประจ�าของเธอ

ลลิลหัวเราะเสียงใสขณะเงยหน้ามองคู่สนทนาที่ยืนเช็กสต๊อก

ดอกไม้อยู่หลงัเคาน์เตอร์ แล้วเผลอเลื่อนสายตาผ่านลูกค้าหนุ่มที่มมุ

ประจ�าของเขา สงัเกตเหน็ท่าทางไม่นิ่งกย็ิ่งท�าให้สงสยั วนันี้เขาดแูปลก

ไปจรงิๆ ด้วย

“น้องลี่คะ ไลเซนทสัสมี่วงหมด เดี๋ยวพี่ไปดูของป้านิ้งเจ้าหน้า

ตลาดฟากนู้นให้นะ สายป่านนี้ไม่รู้จะเหลอืสวยๆ ถงึเราไหม ไม่ได้สั่ง

ให้คดัไว้ให้ด้วย”

“ซื้อขนมเบื้องใกล้ๆ มาด้วยนะคะ”

“อย่างเดียว?” ผู้ช่วยคนเก่งหรี่ตามองคนเห็นแก่กินอย่างรู้ทัน 

ก่อนจะฉวยกระเป๋าสตางค์และโทรศพัท์มอืถอืเตรยีมผลกัประตกูระจก

เจ้าของร้านยิ้มเขินเมื่อโดนดัก “เอาน�้าเต้าหู้ปาท่องโก๋ด้วยค่ะ 

แล้วก.็..ขนมชั้นเจ้านั้นด้วย เอ่อ...หมูปิ้งตรงหวัมมุด้วยนะคะ ขอห้าไม้

นะ ขอข้าวเหนยีวร้อนๆ นะคะ” คนหวิจดัว่าขณะยกมอืกางออกบอก

จ�านวน ยิ้มกว้างพลางส่งสายตาออดอ้อนคนซื้อ 

“สาบานว่านั่นเรียกกิน” คนรับอาสาแซวผ่านสายตา ก่อนจะ

รบีก้าวออกจากร้านไป ทิ้งนกัจดัดอกไม้กบัลูกค้าหนุ่มไว้เพยีงล�าพงั

ลลลิหนักลบัมาจดัการห่อกระดาษรวบช่อต่อ โดยไม่รูเ้ลยว่าใคร

บางคนแอบยิ้มเอน็ดูกบัเมนูอาหารของเธอ ตวักเ็ท่านี้จะกนิหมดเหรอ

นั่น นิจรันดร์แอบจดจ�ารายการอาหารไว้ในใจ กะว่าวันใดวันหนึ่งจะ

หาซื้อเจ้าอร่อยมาฝากเธอให้จงได้ มมุปากหยกัแย้มขึ้นเป็นรอยยิ้มนดิๆ 

ขณะมองเจ้าของร่างบาง

แล้วเสี้ยวจงัหวะนั้นลลลิกห็นัมาทางเขาพอดบิพอด ีคนยิ้มกว้าง

จึงหุบลงเกือบไม่ทัน กลายเป็นยิ้มจืดเจื่อนอย่างไม่อาจฝืนมุมปาก 

หญงิสาวยิ้มให้เขาเช่นทกุครั้ง เพยีงได้สบแววตาสดใสของเธอใจกเ็ต้น

ถี่หนกัขึ้น ยิ่งรู้ว่าตนจะเดนิหน้ากระชบัความสมัพนัธ์กย็ิ่งคกึจดั มอืไม้
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สั่นไปหมด

ฟลอริสต์สาวใช้เวลาในการจัดดอกไม้นานกว่าปกติ เนื่องจาก

วันนี้เธอตั้งใจให้สวยแปลกตากว่าวันไหนๆ นึกเห็นใจชายหนุ่มที่สู้

อตุส่าห์ตื่นแต่เช้ามาซื้อดอกไม้ทกุวนั เข้าใจดวี่าคงไม่ใช่เรื่องง่าย มอื

เรียวชูก้านดอกไม้ขึ้นส�ารวจตรวจตรา จับนิดจับหน่อยให้เข้าที่อย่าง

พถิพีถินั ครั้นเหน็ว่าสวยสมใจจงึเอ่ยเรยีกชายหนุ่ม 

ทว่าเจ้าตวัไม่ได้ยนิราวก�าลงัตกอยูใ่นภวงัค์ความคดิ เธอจงึเพิ่ม

ระดับเสียงให้ดังขึ้นจนเขาสะดุ้งและหันมามองหน้าตาตื่น พลอยท�า

เธอตื่นตระหนกไปด้วย เขาไหวไหมเนี่ย!

ลอบมองก็เห็นเขาแอบผ่อนลมหายใจคล้ายก�าลังรวบรวมสต ิ

ท�าราวกบัว่าเตรยีมใจเพื่ออะไรบางอย่าง เมื่อทนเกบ็ความสงสยัไว้ไม่

ไหว หญงิสาวจงึตดัสนิใจเอ่ยถามออกไปตรงๆ

“คณุคะ”

“ครบั” นจิรนัดร์ตื่นไหวเมื่อสายตาและใบหน้าเธอดจูรงิจงัอย่าง

ที่ไม่เคยเป็น

“เอ่อ...ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะ” ลลลิลดเสยีงจนดูเหมอืน

จะกระซบิ

“ครับ?” หัวใจเขาเต้นกระหน�่าอย่างไม่อาจห้าม หรือว่า...เธอ

จะรู้ หรอืเขาจะออกอาการชดัเกนิไป

แม้รู้ว่าเป็นการไม่เหมาะสมที่จะเอ่ยถามลูกค้าเช่นนี้ ทว่าลลิล

กไ็ม่อาจทนค้างคาใจ นยัน์ตาหวานมองสบเขาด้วยแววลงัเล ชายหนุม่

ดูเป็นคนแสดงออกไม่เก่ง เธอเองก็ไม่แน่ใจว่าปัญหาของเขาคืออะไร 

แต่ไม่ว่าอย่างไรการที่ใครสกัคนรกัษาความสม�่าเสมอได้ขนาดนี้ มนัก็

น่าประทบัใจดไีม่ใช่หรอื

เธอคลุกคลีกับลูกค้าทั้งชายและหญิงมาก็มาก ได้ฟังเรื่องราว

ทั้งน่ารกัทั้งน่าเศร้ามาไม่รู้เท่าไร แต่ชายหนุม่กลบัเป็นหนึ่งในคนที่สร้าง
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ความประหลาดใจให้อย่างที่สดุ

หากมองเพยีงภายนอกผวิเผนิ เขากด็ูด ีมภีาพลกัษณ์เรยีบหรู 

สภุาพ แม้ออกจะราบเรยีบไปสกัหน่อยกต็ามท ีแต่ที่เขามาทกุวนัแบบนี้

มันท�าให้เธออดชื่นชมไม่ได้ในความเสมอต้นเสมอปลาย อย่างน้อย 

เขาคงเป็นผู้ชายที่วางใจได้ในระดับหนึ่ง แต่นอกเหนือจากนี้เธอเองก็

ไม่รู้เหมอืนกนัจงึยงัตดัสนิอะไรไม่ได้ 

เอาน่า ยงัไงเขากล็กูค้า เธอน่าจะให้ค�าปรกึษาอะไรได้บ้าง ครั้น

เงยีบกนัอยู่พกัหนึ่ง คนช่างสงสยัจงึตดัสนิใจโพล่งออกไปในที่สดุ

“ยงัง้อเธอไม่ได้อกีเหรอคะ” 
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หลงัความเงยีบชงิพืน้ทีส่นทนาไปพกัใหญ่ ลลลิเริม่หวัน่ใจ 

เมื่อเขายงัไม่ตอบค�าถามละลาบละล้วงของเธอ ขณะเดยีวกนันจิรนัดร์

กอ็ึ้งงนักบัหญงิสาวปรศินาที่เธอเอ่ยถงึ นิ่งคดิไปครูห่นึ่งจงึเข้าใจความ

นัยจากคนที่ยืนท�าหน้าตาเห็นอกเห็นใจตรงหน้า จ้องมาทางเขาด้วย

แววตาส�านกึผดิเจอืความห่วงใย

“เธอใจแข็งมากเลยเหรอคะ” ลลิลเอ่ยเสียงค่อยด้วยถ้อยที 

ระแวดระวงั สบตาเขาราวให้ก�าลงัใจ เธอยงัไม่เขยีนการ์ดลงไปให้เขา

เช่นทกุวนั ด้วยอยากถามไถ่เรื่องราวให้เข้าใจ บางครั้งเธออาจช่วยคดิ

ข้อความใหม่ๆ ให้เขาได้

“ผม...ยงัไม่มแีฟนครบั” เขาตอบกลบัเสยีงเรยีบ รอยยิ้มมมุปาก

เริ่มปรากฏบนใบหน้า 

“คะ?” คราวนี้คนถามหน้าตาตื่น 

ไม่มแีฟน!!! แล้วเขาซื้อดอกไม้ไปให้ใครกนัทกุวนั 

“ไม่มีแฟนเหรอคะ แล้วดอกไม้...” นัยน์ตาคู่กลมจดจ้องชาย

หนุ่มอย่างมคี�าถาม แล้วจงึไล่สายตาลงมาที่ช่อดอกไม้งดงามซึ่งบาน

สะพรั่งคั่นกลางระหว่างทั้งคู่ 

ดเูหมอืนเธอจะไม่รู้ตวัจรงิๆ เสยีด้วย เขาวางสายตาไว้ที่ใบหน้า
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เอยีงอาย กลั้นยิ้มเอ็นดูกับความไม่รู้ของเจ้าตัว ตกลงว่าระหว่างเขา

กบัเธอ ใครเซ่อกว่ากนักนัแน่

เมื่อเขาไม่ยอมอธบิายอะไรเพิ่มเตมิ เจ้าของร้านดอกไม้กเ็ข้าใจ

ได้โดยวิสัยว่าเขาคงไม่อยากแพร่งพรายเรื่องส่วนตัว ปกติแล้วหากมี

ลูกค้ามาสั่งดอกไม้ เธอมักชวนคุยเพื่อจะได้ทราบความต้องการบาง

อย่างของลกูค้าผ่านบทสนทนา เช่น อยากได้ดอกอะไร ชอบสไีหน ซื้อ

ไปให้ใคร เนื่องในโอกาสพิเศษใด ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาระส�าคัญ

ส�าหรบันกัจดัดอกไม้ เพื่อที่จะได้จดัช่อดอกไม้ให้มคีวามหมายและสื่อ

ได้ตรงใจลูกค้าที่สดุ 

แต่ผู้ชายคนนี้ ท่าทางเขาดูไม่ค่อยอยากจะคุยกับเธอสักเท่าไร 

ดปูระหยดัถ้อยค�า ถามตอบแต่ละครั้งกส็ั้นกระชบัเสยีจนเธอไปไม่เป็น 

ยิ้มให้กไ็ม่ค่อยยิ้มตอบ สงวนท่าท ีและมใีบหน้าเรยีบขรมึ นกึๆ แล้วก็

อยากจะดงึแก้มเขาให้ฉกียิ้มกวา้งดูสกัท ีอยากรูน้กัว่าโลกนี้มนัมอีะไร

ให้เคร่งเครยีดนกัหนา

เธอละความคิดในหัวแล้วช้อนสายตาขึ้นสบเขา พลันนั้นยิ้ม

กว้างอย่างที่เธอไม่เคยเหน็กถ็ูกส่งมาอย่างจงั 

เขายิ้ม! ยิ้มแรกของการเจอกนั...ยิ้มเป็นด้วยเหรอคะ 

ริ้วคิ้วสนี�้าตาลอ่อนขมวดมุน่เมื่อเจอรอยยิ้มเจดิจ้าจากชายหนุม่ 

ยิ้มเต็มใบหน้า และตายิ้มคู่นั้นก็เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่เธอ

แอบตัดสินเขาไปแล้วก่อนหน้าให้คลายลง แค่เพียงเขายิ้ม ความ

เคร่งขรึมก็ถูกกลบมิดชิดไม่เหลือเค้าเดิม กลับกลายเป็นชายหนุ่มที่ดู

อ่อนโยนและ...น่ารกัด ี

‘ยิ้มแล้วดูเดก็ลงตั้งเยอะ ยิ้มบ่อยๆ สคิะคณุลูกค้า’

ลลลิผูม้รีอยยิ้มเป็นนติย์จงึไม่คดิฝืนตนเอง ส่งยิ้มตาหยตีอบเขา 

ก่อนคนทั้งคูจ่ะหวัเราะในล�าคอพร้อมกนัเบาๆ บรรยากาศชวนกระอกั- 

กระอ่วนก่อนหน้าจงึหายไปหลงัสิ้นเสยีงหวัเราะคลอเคล้าระหว่างกนั
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“เอ่อ...ก็หน้าตาคุณดูเหมือนคนอกหักนี่คะ แถมมาซื้อดอกไม้

ทกุวนัอกี ซื้อไปให้ใครเหรอคะ” เธออดถามไม่ได้ เสยีงใสเบาลงในท้าย

ประโยค 

คนโดนเหมารวมว่าอกหกัยกัคิ้วข้างหนึ่งอย่างประหลาดใจ ส่ง

สายตาขบขนัแกมเอน็ดูมาให้คนขี้โมเมขณะยื่นค่าดอกไม้ให้

“ก็...เก้าในสิบของผู้ชายที่มาซื้อดอกไม้มักจะเป็นพวกมีคนรัก

แล้วทั้งนั้นนี่คะ ทั้งเริ่มจบี รกักนัแล้ว หรอืจะช่วงยื้อ เราน่ะฟังมาเยอะ

นะคะ พวกเรื่องกุก๊กิ๊กๆ ในแบบผูช้ายน่ะค่ะ ส่วนใหญ่กม็กัจะมาพร้อม

ปัญหาและความหวังทั้งนั้น” พอบรรยากาศผ่อนคลายลง เธอก็ให้

เหตุผลยกใหญ่โดยใช้ประสบการณ์ของนักจัดดอกไม้ที่เคยเจอมา  

“...กน็กึว่าคณุจะเป็นแบบนั้นซะอกีนี่คะ”

“ผมเป็นหนึ่งในสบิที่เหลอืครบั” 

“คะ?” คดิตามไม่ทนั

“หมายถงึไม่มคีนรกัน่ะครบั”

“อ๋อ...ค่ะ” เธอโปรยยิ้มเจอืค�าตอบ พร้อมพยกัหน้าเข้าใจความ

หมาย

“แต่ก.็..มคีนที่แอบรกัอยูน่ะครบั ไม่รูว่้าเธอ...ใจแขง็รเึปล่า” เขา

กล่าวพร้อมเกาคิ้วแก้เขนิ นยัน์ตาพราวระยบัขณะจบัจ้องไปที่หญงิสาว 

“ยงัไม่ได้เริ่มจบีเธอเลยครบั”

ลลลิเริ่มกระสบักระส่าย อะไรบางอย่างที่เคยมองข้ามไปไหลวน

เข้ามาในความคดิ เธอท�าเพยีงกะพรบิตาปรบิๆ มองเขา 

“ว่าจะลองดู” มมุปากหยกัยกขึ้นเพยีงนดิ แล้วดงึการ์ดใบเลก็

จากมอืบางไป ตั้งใจเขยีนอะไรบางอย่างด้วยลายมอืบรรจง 

ไม่ได้รู้เลยว่าท�าให้ใครบางคนที่อ้าปากค้างกลางบทสนทนา

ก�้ากึ่งใจสั่นแค่ไหน มอืบอบบางสั่นไหว รมิฝีปากสชีมพูเม้มเข้า 

นิจรันดร์ตวัดตัวอักษรสุดท้ายพร้อมรอยยิ้ม อกข้างซ้ายเต้น
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กระหน�่า วนิาทตี่อมาชายหนุ่มกเ็งยหน้าสบตาเธอ มองใบหน้าที่ฉาย

แววไม่เข้าใจระคนหวั่นไหว แก้มแดงใสน่าเอน็ดู

“ผมจบีคณุนะครบั”  ชายหนุ่มทอดเสยีงทุ้มนุ่ม ไม่ใช่ประโยค

ค�าถาม ไม่ใช่ประโยคขอร้อง แต่เป็นประโยคบอกเล่าที่กล่าวให้เธอรู้ไว้ 

และไม่ใคร่จะได้ยนิประโยคปฏเิสธจากเธอ

ก่อนใช้จงัหวะนั้นเลื่อนช่อดอกไม้แนบการ์ดใบเลก็ไปให้คนตรง

หน้า กดัปากกลั้นยิ้มเมื่อเหน็หญงิสาวมอืสั่น

ปลายนิ้วสะกดิกนัโดยไม่ตั้งใจ... 

ก่อให้เกิดภาวะหวิวไหว จนลลิลต้องห่อไหล่เล็กน้อย รู้สึกสั่น

สะท้านด้วยไม่ได้เตรียมใจมา ไม่คาดคิดว่าคนที่เห็นหน้าค่าตากัน

มากว่าสองสปัดาห์จะพลกิบทบาทไปเช่นนี้ 

บางที...เธอก็อยากขอเวลานอกตั้งตัวสักนิด คิดทบทวนอีกสัก

หน่อย ไม่ได้มคีนเข้ามาจบีบ่อยๆ นี่นา

สายตาต่างระดบัสบกนัในชั่วนาท ีไม่มใีครหลบใคร แล้วทนัใด

นั้นเสียงกรุ๊งกริ๊งก็ดังแว่วมาไกลๆ ในนาทีที่บรรยากาศลึกซึ้งก�าลัง

ด�าเนนิไปอย่างช้าๆ พาให้คนทั้งคู่ที่หล่นลงไปในภวงัค์ต้องหนัไปมอง

ทางประตู ครั้นเห็นเป็นเจ้าแมวสีเทาตัวอวบอ้วนก�าลังยกเท้าตะปบ

กระจกเบาๆ จึงหันมามองหน้ากัน พลันหัวเราะออกมาโดยไม่ได ้

นดัหมาย 

กระนั้นกย็งัเจอืแววเอยีงอาย ลลลิยกมอืขึ้นทดัผมอย่างไม่เป็น

ธรรมชาต ิก้มหน้าซ่อนยิ้มเขนิอายแล้วเอ่ยบอกเขาไปเสยีงเบา “ขอบคณุ

นะคะ” 

ขอบคณุไว้ก่อนแม่สอนไว้ แล้วท�าไมต้องอายขนาดนี้ด้วยกไ็ม่รู้ 

ดสู ิมอืกส็ั่น ใจกส็ั่น ลิ้นกเ็หมอืนจะพนักนั สมองกช็อร์ตไป ไม่รูว่้าควร

พูดอะไรต่อด ีมาขอจบีแบบนี้กไ็ด้เหรอ เธอเพิ่งรู้! 

หลงัทิ้งระเบดิลกูใหญ่ไว้ให้ ชายหนุม่กย็นืมองผลงานเป็นอาการ
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ไปไม่เป็นของเธอ วนันี้พอแค่นี้ก่อนดกีว่า เกรงว่าหวัใจจะวายไปเสยี

ก่อน รกุแต่พอด ี แค่นี้คงเพยีงพอแล้วส�าหรบัการเริ่มต้นจบี กะว่าจะ

ค่อยเป็นค่อยไป เขาไม่รบี เน้นยั่งยนื

“วันนี้ไปก่อนนะครับ แล้วเจอกันพรุ่งนี้” พอเห็นเธออายกว่า 

ความกล้าที่มใีนตวักเ็พิ่มขึ้นโดยอตัโนมตั ิ

ขณะวาดฝีเท้าไปที่ประตูก็มองดูเจ้าแมวด้วยแววตาเหนือกว่า 

จงัหวะที่ก�าลงัจะผลกัประตูออกไป ยงัมวิายหนัมาโปรยยิ้มทิ้งท้ายใส่

กนั 

ท�าเอาคนมองนั้นหลบสายตาเกือบไม่ทัน มาขยันแจกความ

สดใสอะไรวนันี้ คนหน้านิ่งๆ นี่พอได้ยิ้มทนีะ หอื...ฟินลมื

หลังบานประตูกวัดแกว่งจนเกือบปิดสนิทเข้าที่ ลลิลก็ผ่อนลม

หายใจออกมาหนักๆ ยกมือกุมหน้าอกไว้ประคับประคองใจที่เต้น

ทะยานไปเกินอัตราปกติ ส่งสายตามองตามหลังชายหนุ่มที่เดินล้วง

กระเป๋าข้ามถนนไป ท�าไมจู่ๆ เขากด็ูดขีึ้นมาซะงั้น ท�าไมที่ผ่านมาเธอ

จงึหาความน่ามองนี้ไม่เจอ

ไม่ใช่ว่าเผลอเคลิ้มแค่เพราะเขาบอกจะจบีหรอกนะลลลิ

สะบัดหัวไล่ความคิดชวนหวั่นไหวนั่นออกไปแล้วจึงก้มลงมอง

การ์ดใบเลก็ที่แนบช่อดอกไม้ไว้ สูดหายใจเข้าลกึก่อนเปิดอ่าน

ลายมือเขาเป็นระเบียบ ตวัดปลายเช่นลายมือผู้ใหญ่มาดขรึม 

เส้นโค้งมนให้ความรูส้กึอ่อนโยนนุม่นวล เธอไล่สายตามองซ�้าไปซ�้ามา

เช่นนั้น ยิ้มกบัการ์ดใบเลก็เหมอืนคนบ้า ซ�้ายงัแอบกรี๊ดเบาๆ กบัตวัเอง  

ให้คณุ

ที่แท้...คณุของเขาคอื ‘เธอ’ หรอกหรอื 

ขนมเบื้อง น�้าเต้าหู้ ปาท่องโก๋ ขนมชั้น และหมูปิ้งห้าไม้

ไร้ความหมายไปในทนัท ี หญงิสาวนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กบัช่อดอกไม้ที่
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วางประดบัอยู่ใกล้โต๊ะท�างาน นกึย้อนกลบัไปในวนัวานที่ผ่านมาแล้ว

กพ็บว่าตนนั้นพลาดอะไรไปตั้งมากมาย นี่เธอกลายเป็นสาววยัใสแสน

ซื่อไปได้อย่างไรเนี่ย 

คดิแล้วกอ็ยากจะเขกกะโหลกตนเอง ใช่ว่าไม่เคยมแีฟน ใช่ว่า

ไม่เคยโดนจบี แต่คนก่อนหน้าไม่เหน็มใีครมาในรปูแบบนี้เลยนี่นา ส่วน

ใหญ่ไม่รุกจัดก็เป็นพวกมั่นอกมั่นใจในเสน่ห์จนน่าหมั่นไส้ ใครเขาจะ

ใช้วธิคีบืคลานแบบคณุคนนี้กนั 

มนักช็วนให้ประทบัใจไม่น้อยกบัความพยายามประหลาดๆ ของ

ชายหนุ่ม ครั้งหนึ่งเธอยังเคยนึกอิจฉาผู้หญิงของเขาในใจด้วยซ�้าไป 

ทว่าใครจะนกึเล่าว่า ‘ให้คณุ’ ของเขาจะหมายถงึ ‘ให้เธอ’ 

เออสิ ยิ่งคิดก็ยิ่งจั๊กจี้ในใจ กรอเทปความทรงจ�ากลับไปก็เขิน

เองซะงั้น 

“ยิ้มอะไรคะน้องลี่” น�้าตาลมองเจ้านายสาวที่เอาแต่นั่งยิ้มน้อย

ยิ้มใหญ่ เธอยิ้มเก่งอยู่แล้ว แต่วันนี้รอยยิ้มดูแปลกไปจากทุกวัน ท�า

ราวกบัคนมคีวามรกัอย่างไรอย่างนั้น “แล้วไม่กนิเหรอคะเนี่ย” 

ปกตเิจ้าตวักนิเก่งจะตายไป แค่ของกนิตกมาถงึมอื รบัรองว่า

เธอไม่ถอืมนัไว้เฉยๆ แน่ แต่ครั้งนี้กลบัไม่ยอมแตะต้อง เอาแต่นั่งมอง

ดอกไม้ช่อสวยแปลกตาที่ตนจดั สะบดัหน้ายิ้มเอยีงอายไปมา น่าสงสยั

เอามากๆ

“อื้อ! จะเอาไปไหนคะ” ลลิลรีบค้านเมื่อน�้าตาลประคองช่อ

ดอกไม้ของเธอไปถอืไว้ 

“เอาไปเข้าตู้แช่ไงคะ”

“ไม่นะคะ ช่อนี้มคีนซื้อแล้ว” คนที่จดัมนัมากบัมอืเริ่มหน้าแดง 

ครั้นเห็นสายตาอยากรู้อยากถามของพี่สาวคนสนิทเธอก็ต้องตอบใน

ที่สดุ “คณุเขาซื้อให้ลี่”

“คณุ...ไหนคะ”
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“กลู็กค้าคนเมื่อเช้าไงคะ พี่รูไ้หมคณุเขามาทกุวนัเลย” ลลลิเป็น

พวกไม่กั๊ก อะไรที่เล่าได้เธอกเ็ล่าไม่มอีดิออด

“หือ...ซื้อให้? คนที่ใส่สูทน่ะเหรอคะ หล่อไหม แล้วเขาจีบเรา 

เหรอ” ด้วยเมื่อเช้าน�้าตาลไม่ได้สงัเกตมากนกั เพยีงมองผ่านๆ เหน็ว่า

มลีูกค้าท่านหนึ่งนั่งอยู่ตรงมมุรบัแขก

ลลลิพยกัหน้าให้แก่ทกุค�าถาม เธอเป็นพวกไม่ค่อยเกบ็ความลบั

อะไรสกัเท่าไร อย่างน้อยค�าที่ว่า ‘ความลบัไม่มใีนโลก’ นั้นกใ็ช้ได้จรงิ

กบัโลกของเธอ

“จรงิไหม แล้วจบียงัไง เล่าๆ”

เรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากปากลลิลท�าให้น�้าตาลถึงกับ

ต้องยกมอืปิดปาก ไม่อยากจะเชื่อ  

“แล้วเขามากี่โมงคะ พรุ่งนี้พี่มาแอบดูแต่เช้าดกีว่า”

“ห้ามนะคะ ห้ามมาเดด็ขาด คณุเขาขี้อายมากกก...เดี๋ยวถ้าได้

เป็นแฟนเมื่อไหร่จะพามาไหว้พี่เป็นคนแรกเลย” เธอว่าเสยีงใส เปรยีบ

เปรยประหนึ่งจะพาเขามาไหว้ญาตผิู้ใหญ่

‘ได้เป็นแฟน’ คุณน้องคะ...ได้ดอกไม้จากเขาช่อเดียวเป็นเอา

มากนะคะเนี่ย 

“นี่ชอบเขาไปรยึงัคะ”

“คดิว่ายงั แต่...กน็่าจะ...”

เพยีงได้ฟังน�้าเสยีงและเหน็ใบหน้าเขนิอาย น�้าตาลกห็รี่ตาแซว 

“อ่า...ชดัเจน! งี้ผกักาดกไ็ม่จ�าเป็นละเนอะ”

“บ้า...เขาเพิ่งจบีเอง หนูเป็นผู้หญงินะคะ จะให้ออกตวัแรงกว่า

นี้ได้ยงัไง”

“ไม่ทนัละค่ะ พี่ว่าหนูไปไกลละลูก เล่นตวัหน่อยไหม”

“ต้องเล่นด้วยเหรอคะ” ลลลิแกล้งท�าท่าตกใจคล้ายไม่รูม้าก่อน   

หลังจากนั้นคนใกล้จะมีความรักก็โดนน�้าตาลซักฟอกเสีย 
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ชดุใหญ่ ถามไถ่ที่มาที่ไปของชายหนุ่มปรศินาที่มาซื้อดอกไม้ได้ทกุวนั

เพราะหวงัฟันแม่ค้า แล้วแม่ค้านี่กก็ระไร...ดใีจจนไม่เกบ็อาการ 

เช้าวนัถดัมาเวลาเดมิเหมือนทกุวัน นจิรนัดร์จอดรถอยูฝ่ั่ง

ตรงข้ามร้าน คล้ายการขบัรถอ้อมเมอืงจะเป็นอะไรที่เคยชนิไปเสยีแล้ว 

กาแฟสองแก้ววางอยู่ตรงคอนโซลหน้ารถ นยัน์ตาสนีลิหลบุมองเวลา

พบว่ายงัเหลอือกีสบินาทกีว่าเธอจะมา

ชายหนุม่จงึใช้เวลานี้ส�ารวจตรวจตราเสื้อผ้าหน้าผมของตนเอง 

นจิรนัดร์ไม่ใช่หนุ่มเจ้าส�าอาง ทว่ากไ็ม่ใช่หนุ่มมาดเซอร์ที่ปล่อยเบลอ

ทุกสิ่งอย่าง เขาจัดอยู่ในประเภทกลางๆ สนใจเพียงให้สุภาพและดู

เรยีบร้อยตามกาลเทศะ จะมกีว็นันี้ละที่ดจูะมากกว่าวนัไหนๆ พถิพีถินั

ในการเลือกสีเชิ้ตและไท ซ�้ายังแอบฉีดน�้าหอมที่พี่สาวซื้อมาฝากจาก

ฝรั่งเศส นานทปีีหนจงึจะหยบิมาฉดีพรมสกัครั้ง เป็นเอามากเหมอืน

กนันะเขาเนี่ย

ครั้นถึงเวลาชายหนุ่มก็ก้าวลงจากรถคันสีด�าขลับพร้อมกาแฟ

สองแก้วที่ตั้งใจซื้อมาฝากเธอ ใช้เวลาเพยีงหนึ่งนาทกีม็าถงึหน้าประตู

ร้าน โล่งใจเลก็น้อยเมื่อเธอยงัไม่มา อย่างน้อยเขากม็เีวลาท�าใจสกัพกั 

สิบห้านาทีผ่านพ้นไปอย่างไร้ความหมาย ชายหนุ่มเริ่มใจเสีย 

คดิไปต่างๆ นานาว่าเธออาจตั้งใจสื่อความนยับางอย่าง ไม่ส ิเมื่อวาน

เขามั่นใจว่าเธอมทีที่าเอยีงอาย ดูคล้ายจะเขนิด้วยซ�้า เขาไม่ได้คดิไป

เองแน่นอน

หรอืเธอจะเป็นอะไรรเึปล่า ปกตหิญงิสาวไม่เคยผดิเวลา คดิได้

ดงันั้นจงึตั้งใจจะกดโทรศพัท์หาตามหมายเลขที่ขึ้นไว้ตรงป้ายร้าน ทว่า

ยงัไม่ทนัจะโทร. ออก เสยีงหวานใสกด็งัขึ้นที่ด้านหลงัไม่ไกลกนั

“รอนานไหมคะ”

นจิรนัดร์หนัมองตามเสยีงนั้น พลนัได้พบกบัเธอที่ดูต่างไปจาก
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วนัก่อนๆ     

ลลิลยิ้มเอียงอายกับอะไรที่ก�าลังเป็นอยู่ในตอนนี้ เมื่อเช้าเธอ

อุตส่าห์ตื่นตั้งแต่ฟ้าสาง ลุกขึ้นมาแต่งตัวอย่างตื่นเต้น หากเป็นวัน

ท�างานปกตหิญงิสาวมกัเลอืกสวมกางเกงยนีเพื่อความคล่องตวั ทว่า

วนันี้กลบันกึครึ้มอกครึ้มใจหยบิกระโปรงพลตีสโีทปครึ่งแข้งมาสวมใส่ 

แมตช์กับเชิ้ตแขนกุดสีกลีบบัวอ่อน ผูกผ้าพันคอม้วนเป็นกิมมิกเล็กๆ 

ทับด้วยแจ็กเกตยีนสีซีดตัดให้ลุคไม่เฟมินีนจ๋าจนเกินไป เลือกสวม

รองเท้าสานส้นเตี้ยคู่ใจที่เธอรกันกัรกัหนา

แต่ว่าวนันี้มนัคงไม่รกัเธอแล้ว ระหว่างวิ่งสี่คูณร้อยจากซอยถดั

ไปเพื่อมาให้ทนัเปิดร้าน รองเท้าสานของเธอกส็ิ้นใจลงกลางทาง สาย

พาดฉกีขาดจนใส่ต่อไม่ได้ หญงิสาวจงึตดัใจถอดรองเท้าข้างหนึ่งแล้ว

ออกวิ่ง โชคดีที่บาทวิถีแถวนี้ไม่สกปรกนัก ฝ่าเท้าเธอจึงปลอดภัยไร้

เศษขยะแหลมคมต�า เอ่อ...แต่กค็งด�ามากอยู่ดี

เวลานี้เธอจึงยืนกระต่ายขาเดียว มือหนึ่งถอืรองเท้าสภาพยับ-

เยนิ อกีมอืจบักระเป๋าผ้าที่หล่นร่วงจากไหล่ขึ้นไปคล้องให้เข้าที่ หอบ

หายใจถี่กระชั้น ผมเผ้ายุ่งนิดๆ กรอบหน้าพราวชื้นด้วยหยาดเหงื่อ 

แก้มแดงเรื่อเปล่งปลั่งอย่างคนที่เพิ่งออกก�าลงักายมา เรยีกได้ว่า...เยนิ

มากกก ไม่ต่างจากรองเท้าข้างนั้นเลยสกันดิ!

ในขณะที่ชายหนุ่มนั้นเรยีบหรูดูดเีช่นทกุวนั 

นจิรนัดร์ยิ้มเอน็ดู เลกิคิ้วนดิๆ ขณะมองสภาพไม่คุ้นตาของเธอ 

ก้มลงมองเรยีวเท้าเปล่าเปลอืยด้วยสายตาเป็นห่วง ผวิเธอดูบอบบาง

ออกอย่างนั้น ไม่รู้ว่าควรข�าหรอืควรสงสารก่อนดี

ลลิลมุ่นคิ้วเข้า ยิ้มแหยให้เขาด้วยความเอียงอาย อุตส่าห์จะ

สวยหน่อยกไ็ม่ได้ วนันี้อะไรดลใจให้เธอเลอืกขบัรถมาเองกไ็ม่รู้ ท�าไม

ถนนแถวนี้ถงึต้องเข้าใจยากด้วย 

ปกติแล้วมนุษย์ที่ไม่เคยจดจ�าเส้นทางได้อย่างเธอมักไม่ขับรถ
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มาเอง เหตุผลแรกคือแถวนี้ไม่ค่อยมีที่จอดประจ�า เหตุผลที่สองคือ

หลง! ด้วยถนนหนทางในย่านนี้มักมีวันเวลาเดินรถแตกต่างกัน บ้าง

เดนิรถทางเดยีว บ้างเป็นทางเฉพาะส�าหรบัรถประจ�าทาง บ้างกว็ิ่งได้

แค่บางช่วงเวลา ซึ่งหากไม่รบีมากเธอกพ็อคล�าๆ ทางมาได้ แต่ไม่ใช่

วนันี้! ครั้นรู้ว่าสายมาก หากวนอกีรอบกจ็ะอ้อมและอาจคลาดกบัเขา 

หญงิสาวจงึตดัสนิใจจอดรถแอบไว้ในที่ให้จอดและใช้วธิเีบสกิ 

วิ่งหน้าตั้งอย่างไม่คดิชวีติ! 

“ไปท�าอะไรมาครบั” เขาถามออกมาในที่สดุ เกอืบหลดุข�าออก

มาแล้วตอนที่เธอกระโดดขาเดยีวมาจนถงึประตูร้าน 

“กลัวมาไม่ทันคุณนี่คะ...ก็เลยวิ่งมา” เธออุบอิบตอบเจือเสียง

หวัเราะ ข�าลูกบ้าของตนเอง บางทถี้าคลาดกบัเขาไปคงจะดกีว่าต้อง

มาเจอในสภาพเหมอืนไปฟัดกบัหมามาแบบนี้

ค�าตอบซื่อๆ กบัท่าทางใสๆ ของเธอท�าเขากลั้นยิ้มจนปวดแก้ม 

ขณะยนืรอเจ้าตวัเปิดประต ูสายตากห็ลบุมองฝ่าเท้าเป้ือนฝุน่ที่เธอยก

มันงอมาด้านหลังจนโผล่พ้นชายกระโปรง เอ็นดูอย่างไม่รู้จะหาอะไร

มาเปรยีบ

“คราวหลงัไม่ต้องวิ่งแล้วนะครบั ผมรอได้”

นจิรนัดร์คงไม่รูว่้าประโยคนั้นท�าใจคนฟังสั่นไหวแค่ไหน ลลลิไข

ประตดู้วยท่าทางงกๆ เงิ่นๆ แค่ยนืทรงกายในท่ากระต่ายขาเดยีวกย็าก

พออยู่แล้ว นี่เขายังมาท�าให้หวั่นไหวเพิ่มขึ้นอีก แกล้งล้มใส่เสียเลย 

ดไีหมคะคณุ 

แค่คดิ...ไม่ท�าหรอกน่า 

หญงิสาวพกัเท้าเปล่าเปลอืยวางลงบนหลงัเท้าอกีข้าง พยายาม

ตั้งสมาธกิบักญุแจเจ้ากรรมและประตเูจ้าปัญหา เธอว่าจะเรยีกช่างมา

ดูกย็งัไม่มเีวลาสกัที

หลังจากเริ่มเดินหน้าเต็มก�าลังแล้ว บรรยากาศระหว่างเขากับ
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เธอกเ็ปลี่ยนไป ครั้นได้แสดงเจตนารมณ์ของตนแน่ชดัและเหน็ว่าเธอ

เองกม็แีนวโน้มจะยนิยอมพร้อมใจไปด้วยกนั นจิรนัดร์กพ็บว่าตนเอง

ลดความกริ่งเกรงไปได้กว่าครึ่ง สายตาก�้ากึ่งแบบที่จะมองกไ็ม่กล้ามอง 

นั้นกด็้วย เขากล้ามองเธอได้เตม็สายตา ยิ้มให้โดยไม่ต้องฝืน และ...

กล้ายนืประชดิในระยะที่ใกล้กว่าหนึ่งช่วงแขน 

ดวงตาวาววับจับจ้องอยู่ที่ท้ายทอยขาวจัด หญิงสาวเกล้าผม

รวบขึ้นเป็นหางม้า ทว่าคงเพราะเจ้าตัววิ่งมามันจึงหลุดลุ่ยระต้นคอ

ขาว ลกูผมชื้นเหงื่อแนบลู่ไปกบัผวิขาวของเธอ ผ้าพนัคอที่เจ้าตวัผกูไว้

คลายจนเกอืบหลดุร่วง 

แม้ใจอยากเอื้อมมือไปจับและซับให้เธอแค่ไหน ทว่าก็ต้องหัก

ห้ามตนเองไว้ เขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะดูแลเธอได้ใกล้ชดิขนาดนั้น 

มองแต่ตา มอือย่าต้อง!

“คณุคะ” เสยีงหวานจากคนเบื้องหน้าฉดุสตแิตกพร่าของชาย

ด้านหลงัให้กลบัเข้าที่เข้าทาง 

นจิรนัดร์กระตกุเปลอืกตาเลก็น้อย ก่อนจะรบีกะพรบิไล่อารมณ์

หลงเตลดิของตนให้พ้นไป สบตาหญงิสาวตรงหน้า อา...แก้มเธอแดง

กบัมเีหงื่อชุ่มนดิๆ น่ารกั!

“เอ่อ...รบกวนช่วยบดิให้หน่อยได้ไหมคะ มนัน่าจะใกล้พงัแล้ว 

อ้ะ” ลลลิเอ่ยขอความช่วยเหลอื พร้อมกบัเบี่ยงตวัขยบัไปด้านข้าง ถอย

ห่างจากบานประตูเพื่อให้เขาช่วยดูให้ 

“ครบั” ชายหนุ่มพยกัหน้ารบั หลบุมองแก้วกาแฟที่ตนถอืเตม็

สองมอื ใช้สายตาน�าพาเป็นนยัๆ 

เธอหลบุมองตาม อมยิ้ม ก่อนแหงนหน้าขึ้นแซวเขาทางสายตา 

“คราวนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอกีไหมคะ”

คนโดนจบัไต๋ย้อนหลงัได้ยิ้มเขนิๆ

ซึ่งเป็นอาการเขนิที่ท�าลลลิใจสั่น เธอยิ้มให้แก่ความน่ารกัที่เพิ่ง
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ได้ค้นพบ ยื่นมอืไปรบัแก้วกาแฟมาถอืไว้ ปลายนิ้วเฉี่ยวกนัเลก็น้อย 

นจิรนัดร์หนัไปสนใจพวงกญุแจที่เสยีบคาช่องประต ูลองหมนุดู

กพ็บว่าผดิลอ็ก เขาดงึออกมาแล้วลองสอดเข้าไปใหม่ คนคุ้นเคยงาน

ช่างและระบบกลไกดีมีวิธีสังเกตที่ง่ายเสมอ อย่างน้อยก็ดีกว่าเธอที่

เอาแต่ตะบี้ตะบนัยดัเข้าไปจนสดุและพยายามจะไข ชายหนุม่ลองสอด

โดยเผื่อระยะเพื่อหาจงัหวะเข้าลอ็ก 

เพยีงอดึใจเดยีว เสยีงเด้งลอ็กกด็งัขึ้นหนึ่งจงัหวะ!  

ลลิลอยากจะปรบมือให้หากไม่ติดว่ามีกาแฟสองแก้วในมือ 

ท�าไมเขาจงึท�าได้ง่ายดายและนุ่มนวลเบอร์นั้น

ชายหนุม่หนัมายิ้มให้เลก็น้อย ก่อนผลกัประตกูระจกเข้าไป แง้ม

ไว้รอเธอเช่นวิถีสุภาพบุรุษ เธอจึงพยักหน้าขอบคุณขณะเดินผ่านเขา

เข้าไป 

กลิ่นหอมบางๆ ที่เธอไม่คุ้นชินรวยรินมาจากเนื้อตัวเขา หญิง

สาวเผลอสดูเข้าเตม็เปา แปลบปลาบและป่ันป่วนในใจเลก็น้อย ไม่เคย

รู้มาก่อนว่ากลิ่นน�้าหอมผู้ชายจะส่งผลต่อความรู้สึกได้มากมายขนาด

นี้ ปกตเิธอกเ็คยได้กลิ่นจากลูกค้าชายบางท่าน ทว่ามนัไม่ได้ให้ความ

รู้สกึแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้ 

หญิงสาวปรี่ไปวางแก้วกาแฟลงบนเคาน์เตอร์ วางกระเป๋าลง

บนโต๊ะประจ�า ก่อนจะฉวยรโีมตมาเปิดเครื่องปรบัอากาศและจดัการ

เปิดไฟ แล้วค่อยก้มลงไปถอดรองเท้าสานอกีข้างออก เปลี่ยนมาสวม

รองเท้าแตะส�ารองภายในร้าน 

“เอ่อ รอแป๊บนงึนะคะคณุ” เธอเงยหน้าขึ้นมาบอกชายหนุ่มที่

ยนือยู่หน้าเคาน์เตอร์ ก่อนจะผลบุหายเข้าไปด้านหลงัร้าน 

นิจรันดร์พยักหน้ารับรู้เป็นเชิงบอกให้เธอท�าทุกอย่างได้ตาม

สบาย ชายหนุม่มองไปยงัเก้าอี้บนุวมตวัประจ�าที่เขาใช้ปักหลกัมากว่า

สองสัปดาห์ ยืนเท้าแขนกับเคาน์เตอร์รอเธอ ขณะมือหนึ่งก็คลึงแก้ว
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กาแฟอย่างเหม่อลอย รอยยิ้มนดิๆ แสดงชดัอยู่บนใบหน้า

หญงิสาวเดนิออกมาอกีครั้งหลงัจากล้างเท้าจนสะอาด นจิรนัดร์

ก้มมองเรยีวเท้าขาวผดุผาดตดักบัรองเท้าแตะคบีสฟ้ีาสดใส เจ้าตวับดิ

ปลายเท้าเข้าหากนันดิๆ เอยีงอายที่ชายหนุ่มมองคล้ายจะล้อเลยีน 

วนันี้เธอพลาด...พลาดมาก พลาดอย่างที่สดุ!

ลลลิกระแอมเลก็น้อยเมื่อเขาเอาแต่มองแล้วแอบยิ้มข�า “วนันี้

จะรบัดอกอะไรดคีะคณุลกูค้า” เจ้าตวัเน้นถ้อยเน้นค�าจนฟังดคูล้ายจะ

เย้าแหย่เสยีมากกว่า หาทางดงึความสนใจของชายหนุม่ขึ้นมาจากเท้า

เธอเสยีท ี  

นจิรนัดร์อมยิ้ม ไล่สายตาขึ้นสูง ช้อนตาสบกบัคนน่ารกั “ดอก

ลลิลี่ครบั”

ตาย! เธอหาเรื่องฆ่าตวัตายชดัๆ กะจะล้อเขาแท้ๆ แต่คนที่ใจ

ละลายหลงัสิ้นค�านั้นกลบัเป็นเธอเอง   

เดี๋ยวนะ! ว่าแต่...เธอยังไม่บอกเขาเลยนี่นาว่าตัวเองชื่ออะไร  

ลลลิตดัสนิใจแนะน�าตวัในนาทนีั้น

“เรา...ลี่นะคะ ลลิลี่” 

เกดิความเงยีบกระจายเป็นหย่อมๆ หวัใจเต้นแรงเป็นบางพื้นที่ 

คลื่นความหวั่นไหวพดัเข้าหาชายหนุม่ อณุหภมูร้ิอนขึ้นหนึ่งองศา และ

ใบหน้าของใครบางคนที่เริ่มแดงเห่อ

คนที่เพิ่งแนะน�าตวัชะงกังนั คล้ายเพิ่งนกึอะไรขึ้นมาได้ ทนัไหม! 

เธอไม่ได้ตั้งใจจะสื่ออะไรท�านองนั้นซะหน่อย อย่าสิคะ อย่ามองกัน

แบบนั้น มนัเขนิ...

นิจรันดร์เพียงคิดว่าเธออาจชอบดอกลิลลี่มากจนน�ามาตั้งเป็น

ชื่อร้าน ใครจะรู้เล่าว่าเป็นชื่อของเจ้าตวัเอง

“ครบั” เขาพบว่าตนตอบกลบัออกไปด้วยเสยีงแผ่วค่อย

ลลลิรูส้กึว่าอากาศร้อนขึ้นมาในนาทนีั้น เธอแก้เขนิด้วยการเดนิ
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อ้อมไปหลงัเคาน์เตอร์และถอดแจก็เกตยนีออก นจิรนัดร์มองตามอย่าง

ไม่อาจห้ามสายตาได้ เธอหนัหลงัและพูดบางอย่างกบัเขา ทว่าเขาไม่

ได้ตั้งใจฟัง ได้ยนิเพยีงแว่วๆ ในพยางค์สดุท้าย ชายหนุม่มองลาดไหล่

และท่วงท่าการถอดเสื้อคลมุของเธอด้วยความสนใจ มนัไม่ได้โป๊หรอื

เป็นภาพเรียกเลือดในกายให้ร้อนอะไรท�านองนั้น ทว่ากลับให้ความ

รู้สกึน่าหลงใหลชวนให้ค้นหา

และในจังหวะนั้นเองหญิงสาวก็หันกลับมา อา...เมื่อกี้เขาขอ

ถอนค�าพูดคืนทั้งหมด นิจรันดร์รีบเสไปมองหิ้งพระ ท่องพุทโธในใจ 

แทบกลั้นลมหายใจตอนที่เห็นเพียงหางตาว่าเธอเดินมาใกล้กัน ลอบ

กลนืน�้าลายชโลมล�าคอ ก่อนจะเอ่ยออกไปเสยีงอกึอกั

“เสื้อ...คณุ...”

หญงิสาวฟังไม่ถนดัจงึเดนิเข้ามาใกล้เขาอกีนดิ เมื่อครู่เธอถาม

ถึงชื่อเล่นเขาก็ไม่ตอบ หันมาก็เห็นชายหนุ่มเอาแต่จ้องมองแท่นบูชา

พระประจ�าร้าน ขมบุขมบิปากคล้ายอ่านอะไรบางอย่าง 

“คะ? อะไรนะคะ?” 

“กระดุมเสื้อคุณหลุดครับ” นิจรันดร์กลั้นใจตอบออกไปอย่าง 

รวัเรว็ 

ลลลิรบีก้มลงมองกระดมุเสื้อของตนเองด้วยความตกใจ 

เอ่อ...มนัไม่ได้หลดุไหมคะ มนัเป็นแฟชั่น  เธอมั่นใจว่าการปลด

กระดุมสองเม็ดบนมันไม่ได้โป๊อะไรขนาดนั้นเสียหน่อย อ้ะๆ โป๊ก็โป๊ 

ตดิให้คณุเขาหน่อย หูแดงไปหมดละมั้งนั่น

“หนัมาได้แล้วค่ะ” เธอเปล่งเสยีงสดใส ไม่รู้จะเรยีกว่าประทบั

ใจหรอืประหลาดใจด ีน่ารกัเกนิไปแล้ว! 

นจิรนัดร์ช�าเลอืงตามองก่อนแวบหนึ่ง ครั้นเหน็ว่าเธอตดิครบทกุ

เมด็จงึหนักลบัมามองเตม็ตา 

“จะถามว่าคณุมชีื่อเล่นไหมคะ นจิรนัดร์มนัย้าวยาว”
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“รนัดร์ครบั”

“โอเคค่ะ งั้นก.็..คณุรนัดร์กบัลี่ ตามนี้นะคะ” เจ้าตวัแจงเสรจ็

สรรพ ท�าราวกบัเขาเป็นเพื่อนใหม่คนหนึ่ง ไร้แววเคอะเขนิ “ตกลง...

เอาดอกลลิลี่นะคะ” 

“ครบั...ลลิลี่”

จะขยี้ซ�้าท�าไม! เขนิจะตายอยู่แล้วเนี่ย อตุส่าห์ชวนคยุแก้เขนิ 

ลลิลพยายามเก็บอาการเขินให้ลึกสุดใจ ก่อนจะหันไปตระ-

เตรยีมดอกไม้และอปุกรณ์ส�าหรบัจดัช่อ ท�าทกุอย่างท่ามกลางสายตา

จบัจ้องจากชายหนุ่ม ครั้นเริ่มหยบิเลอืกกิ่งแกนกลางเพื่อจดัช่อ ฟลอ-

รสิต์สาวกเ็พิ่งตระหนกัได้ชดัแจ้งในวนิาทนีั้นว่าตนก�าลงัท�าอะไร นี่เธอ

ก�าลงัจดัดอกไม้ให้ตวัเองเหรอเนี่ย คดิแล้วกข็�าดี

หญิงสาวหันไปมองชายหนุ่มในชุดสูทคัตติงเนี้ยบ เขายืนพิง

เคาน์เตอร์และหนัมาทางเธอ สาบานว่าที่ผ่านมาสบิกว่าวนัเธอมองเขา

เป็นผู้ชายดูดีคนหนึ่ง แต่ไม่ถึงขั้นติดตรึงใจ ไม่ได้เตะตาจนต้องหลง

เพ้ออะไรท�านองนั้น เธอไม่ใช่สาวช่างฝันสักเท่าไร ที่เด่นชัดในความ

รู้สกึคงจะเป็นการกระท�าสม�่าเสมอของเขาที่ท�าให้เธอประทบัใจ ไม่ใช่

หลงใหลได้ปลื้มไปกับรูปลักษณ์ภายนอก เอ่อ...ที่ดูจืดชืดชะมัดยาด 

ออกจะสงสัยด้วยซ�้าว่าเขาเป็นคนหล่อแต่กลับไร้ชีวิตชีวา ท�าหน้าตา

ครุ่นคดิราวกบัแบกโลก

ทว่าตัดภาพมาวันนี้สิ คุณเขายืนเสียเท่ มาดดุจนักธุรกิจหนุ่ม 

มยีิ้มมมุปากนดิๆ ประดบัใบหน้าหล่อเหลา เอาแต่คลงึขอบแก้วกาแฟ

ไปมา บางทเีธอกค็ดินะว่า...ที่ผ่านมานั้นเขาแอ๊บใช่ไหม ซ่อนความน่า

สนใจไว้เสยีลกึ 

“ครบั?” 

ครั้นรู้ตวัว่ามองเขานานเกนิไป หญงิสาวจงึส่ายหน้าให้เลก็น้อย 

แล้วตั้งหน้าตั้งตาจดัดอกไม้ต่อ “ผ่านแถวนี้บ่อยเหรอคะ” เธอชวนคยุ
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คลายบรรยากาศ ขณะก�าลงัใช้ทชิชูรูดเอาเกสรออกจากดอกลลิลี่

“ปกตไิม่ผ่านครบั แต่ตั้งใจให้ผ่านทกุวนั”

ลลิลชะงักงัน ซ่อนรอยยิ้มไว้ไม่ให้เขาเห็น จริงอยู่ที่เธอเคย

ปรามาสไว้ว่าเขาเป็นมนษุย์ไร้อารมณ์ ใครจะรูเ้ล่าว่าเขาจะจบีได้หน้า

ตายขนาดนี้ “ผ่านมาเพื่อซื้อดอกไม้น่ะเหรอคะ” เธอเงยหน้าขึ้นแล้ว

ส่งสายตาล้อเลยีน

“ครบั” 

คล้ายยิ่งถามกด็เูหมอืนจะยิ่งขดุหลมุฝังตวัเอง โดนทกุดอก เขนิ

ทกุประตู 

ลลิลตัดสินใจเงียบใส่ ปล่อยให้ความเขินอายด�าเนินไปใน

ทิศทางของมัน บรรยากาศชวนหวั่นไหวแต่ไม่น่าอึดอัดสักนิด แม้จะ

ประดกัประเดดิอยู่สกัหน่อยกต็ามท ี

กระทั่งเรยีบร้อยหญงิสาวจงึน�ามาส่งให้เขาตรงเคาน์เตอร์ หลงั

จดัการค่าดอกไม้กนัเสรจ็สรรพ...กเ็ข้าสู่ช่วงเวลาวดัใจ

เอ่อ...เธอต้องลุน้ไหมว่าเขาจะมอบมนัให้เธอคนืรเึปล่า คดิไว้ว่า

คงเป็นเช่นนั้น จู่ๆ  ใจกส็ั่นแบบไม่มป่ีีมขีลุย่ ลุน้ระทกึตอนที่เขาดงึการ์ด

ไปเขยีน

เม้มรมิฝีปากกดักลั้นอาการตื่นไหว ใจเต้นตึ้กตั้ก แกล้งท�าเป็น

ไม่มองตอนเขาจดปากกาลงไป เตรยีมจะยื่นมอืไปรบัช่อดอกไม้ 

นจิรนัดร์ยิ้มหลงัเขยีนการ์ดและปิดแผ่นพบัเรยีบร้อย เลื่อนแก้ว

กาแฟที่คงเยน็ชดืแล้วมาให้เธอ “กาแฟนะครบั คราวนี้ตั้งใจซื้อมาให้” 

เธอเอื้อมมอืไปดงึแก้วกาแฟบนเคาน์เตอร์เข้าหาตวั ยิ้มและพยกั

หน้าขอบคณุ นยัน์ตาหวานจดจ่ออยู่ที่เขา ทว่าใจเธอกลบัเพ่งตรงไป

ที่ช่อดอกไม้ จะให้ไหมนะ...แล้วต้องรบัท่าไหน

ทว่าชายหนุม่ไม่ได้ยื่นดอกไม้ช่อใหญ่มาให้เธอ เขากลบัดงึเพยีง

ดอกลิลลี่ที่อยู่ตรงกลางออกมาหนึ่งดอก หยิบการ์ดที่เพิ่งเขียนสดๆ 
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ร้อนๆ เมื่อครูม่าคบีไว้ตรงปลายนิ้ว แล้วยื่นทั้งก้านดอกลลิลี่สขีาวและ

การ์ดแผ่นเลก็มาให้กนั 

“ดอกไม้ครบั”

ลลลิมองทกุสิ่งที่เขาท�า แม้จะเหนอืความคาดหมายไปนดิ แต่

คดิว่าตอนนี้หน้าเธอคงแดงจัดแน่ๆ มอืเรยีวยื่นไปรับ พยายามอย่าง

ที่สดุไม่ให้สั่นไหว 

ตอนหยิบก้านดอกน่ะไม่โดน ทว่าตอนรับการ์ดนี่สิ...มือเขาอุ่น

มาก ไม่มกีระแสไฟฟ้าแล่นพล่านอะไรทั้งนั้น มแีต่ใจเธอนี่ละเต้นพล่าน

จนจับจังหวะได้ชัดเจน กลัวจะกระเด็นออกมาเต้นแทงโก้ให้เขาดู 

ใจเยน็...ลลลิ ใจเยน็! 

เงยีบใบ้ด้วยไม่รู้จะเอ่ยอะไรด ีกค็นมนัตื่นเต้นนี่นา...

“แล้วเจอกันนะครับ” นิจรันดร์ส่งยิ้มประจ�าตัว ยิ้มอันเต็มไป

ด้วยความอ่อนโยนอย่างเหลอืร้าย 

พลงัท�าลายล้างสูงมากเลยค่ะคณุขา 

ชายหนุ่มเดนิออกไปแล้วพร้อมช่อดอกไม้ ปล่อยเธอยิ้มเขนิกบั

การ์ดใบเลก็ เสยีงกระดิ่งประตูแว่วแผ่วๆ ตามการสั่นสะเทอืน ลลลิไม่

กล้ามองตามเขาไป ดวงตาหวานจดจ่ออยู่กบัจดหมายรกัใบจิ๋วในมอื 

สูดลมหายใจเข้าลกึและกลั้นไว้ตอนที่เปิดกระดาษแง้มอ่าน

ให้คณุนะครบั กบัมรีูปหวัใจเลก็ๆ วาดเอาไว้ตรงมมุล่างขวา

อา...ตายค่ะตาย ตายอย่างสงบศพเป็นสชีมพู รกัครั้งไหนๆ ที่

ผ่านมาของลลลิกไ็ม่สู้  

นิจรันดร์ยิ้มแก้มแทบแตกตอนที่ประตูกระจกปิดลง ผ่อนลม

หายใจยืดยาวขณะกวาดตามองไปโดยรอบ โลกก็เหมือนเดิมเช่น 

ทกุวนั ทว่าโลกของเขาก�าลงัจะมเีธอเพิ่มเข้ามาอกีหนึ่งคน วงหน้าหล่อ

ก้มมองช่อดอกไม้ในมือ พลันนั้นก็สะดุดกับอะไรบางอย่างที่วาง

แอ้งแม้งอยู่บนพื้นหน้าประตู
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ชายหนุ่มหันไปมองหญิงสาวในร้าน ครั้นเห็นเธอมัวแต่สนใจ

อ่านการ์ด เขาจงึอาศยัจงัหวะนั้นก้มตวัลงและฉวยบางอย่างตดิมอืไป

ด้วยโดยไม่ให้เธอรู้


