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“ไอ้ป่านมันมัวไปมุดหัวอยู่ไหนเนี่ย นับวันมันจะสายเข้า

ขั้นไอ้แป้งไปทุกทีๆ แล้ว” สาวสวยมาดเฉี่ยวแต่งตัวเปรี้ยวจี๊ดนาม 

ริณลดาเบ้ปากเมื่อนึกถึงเพื่อนรักที่เป็นคนนัดหมาย แต่กลายเป็นว่า

เลยเวลามาเกอืบครึ่งชั่วโมงแล้วเจ้าตวัยงัไม่โผล่หน้า

“ใจเย็นๆ สิจ๊ะริณ” ชลธิชาพยายามยิ้มเอาใจ เอ่ยด้วยเสียง

หวานในจงัหวะเนบิช้าที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั หวงัจะท�าให้อกีคน

อารมณ์เยน็ลง “เยน็วนัศกุร์รถกต็ดิเป็นธรรมดาแหละจ้ะ ปกตป่ิานเป็น

คนตรงเวลา...อ๊ะ โน่น มาแล้วจ้ะ” คนพูดแทบจะถอนหายใจโล่งอก 

เพราะหากคนต้นเรื่องยงัมาไม่ถงึ ดทู่าจะเกดิสงครามย่อมๆ ขึ้นในร้าน

แน่ๆ 

ร่างสูงเพรียวในชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงยีนเข้ารูปสีน�้าเงินเข้ม 

ตดักบัรองเท้าส้นเขม็สแีดงสดเยื้องย่างผ่านฝงูหมาป่าที่พากนัจ้องมอง

ลูกแกะตาเป็นมนั หย่อนตวัลงนั่งตรงโต๊ะที่มแีต่สาวสวย เสยีงผวิปาก

ดงัแว่วมาแต่ไกล

“ไหงแกมาช้าฮะ เป็นคนนดัแท้ๆ” 

“ช่วยไม่ได้รถติดจะตาย นี่สั่งอะไรกันรึยัง” คนมาช้าเพียงยัก

ไหล่ว่าอย่างไม่ใส่ใจขณะเอาแต่เอื้อมมอืไปดงึเมนูอาหารมาอ่าน

บทน�ำ
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“สั่งแล้วสยิะ ขนืรอแกชาตหิน้ายงัไม่รู้จะได้กนิไหม” 

“สั่งทอดมันกุ้งของโปรดให้ป่านด้วยนะ” อาการหันมองซ้ายที

ขวาทีด้วยท่าทางจนใจแทบจะไม่เข้ากับลุคหยิ่งๆ ใบหน้าเชิดๆ ของ

คนกลางอย่างชลธชิา 

“ชาที่น่ารกั” สายป่านหนัไปหยกิแก้มเนยีนของคนข้างๆ ก่อน

จะนกึได้ว่าเพื่อนรกัยงัขาดหายไปอกีคน และแน่นอนว่าต้องเป็นคนที่

สายเสมอ “อ้าวแล้วไอ้เหมน็ล่ะ”

“ป่านน่ะชอบล้อแป้งอยู่เรื่อย” ชลธิชาหันไปปรามเมื่อได้ยิน

สรรพนามที่อีกฝ่ายเรยีก เพื่อนคนที่เหลอืของเธอชื่อแป้งหอม แต่ทุก

คนกลับพร้อมใจกันเปลี่ยนเป็นแป้งเหม็นเพราะเจ้าตัวขี้เกียจอาบน�้า 

ก่อนจะเรยีกให้สั้นลงเหลอืเพยีงเหมน็เท่านั้น

“เออว่ะ เหน็บอกว่าอกีสบินาทจีะถงึ นี่ผ่านมาจะครึ่งชั่วโมงแล้ว

ยังไม่โผล่หัว” ริณลดานิ่วหน้าเมื่อนึกขึ้นได้ว่า ยายจอมหลงขาดการ

ตดิต่อไปร่วมครึ่งชั่วโมงแล้ว

“สงสยัหลงทางอกีแน่เลยจ้ะ” ชลธชิาก้มมองนาฬิกาข้อมอื

สายป่านถอนหายใจยาว “นี่แกไม่ได้บอกให้มนัใช้รถกบัคนขบั

ที่บ้านเหรอ” หันไปคาดคั้นเอากับคนที่ก�าลังจิ้มเครื่องมือสื่อสารหน้า

ยุ่ง

“บอกแล้วเถอะ กบ็อกอยู่ว่าวนันี้จะดรงิก์ แดรงก์ ดรงัก์ ฉลอง

การเลกิกบัแฟนคนที่สามร้อยหกสบิเก้าของแก โอ๊ย!”

“ไม่ตลกค่ะคณุรณิลดา” คนที่เพิ่งโดนแขวะปาเมนูใส่หวัเพื่อน

พลางแยกเขี้ยว

ริณลดารอสายอยู่นาน สุดท้ายได้แต่โยนโทรศัพท์ลงบนโต๊ะ  

“ไม่รบัว่ะ สงสยัขบัรถอยู่แหงๆ”

“แกส่งพกิดัร้านเข้าไปในไลน์กลุ่มซ ิเผื่อมนัจะเปิดอ่าน” แม้จะ

เคยมาร้านนี้เป็นร้อยๆ รอบ แต่ยายเอ๋อกย็งัหลงทางได้ตลอดจนเพื่อนๆ 
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พากนักมุขมบัส่ายหน้า ขนาดห้องน�้าในหอพกัของมหาวทิยาลยัตั้งอยู่

เยื้องไปทางซ้ายมอืของห้องพกั ยายเอ๋อยงัเดนิเลี้ยวขวาไปโผล่อกีปีก

ของตกึเป็นประจ�า

“ส่งแล้ว แต่ฉนัไม่ไว้ใจ แม่ง...เพื่อนแกยิ่งป�้าๆ เป๋อๆ อยู่”

สายป่านเลกิคิ้ว ชี้ตวัเอง “อ้อ...เพื่อนฉนัคนเดยีวงั้นส”ิ

ชลธิชาที่เห็นเพื่อนทั้งสองก�าลังจะวางมวยรีบยกมือขึ้นห้าม 

ก่อนจะหนัไปเหน็ร่างเลก็ๆ ผ่านประตรู้านเข้ามา “อ๊ะ แป้งหอมมาแล้ว” 

“โห หน้าตูมมาเลย เพิ่งตื่นแหง” รณิลดาไล่สายตาขึ้นๆ ลงๆ 

ส�ารวจร่างคนมาใหม่ด้วยใบหน้าละเหี่ยใจ “ฉนัเคยบอกมนัไปแล้วไม่ใช่

เหรอวะว่าอย่าใส่เสื้อลายทางคู่กับกระโปรงลายดอก มันดูรก เลอะ 

เกร่อ เกลื่อน แล้วกเ็รื้อนมากกก” เจ้าแม่กูรูด้านความสวยความงาม

กอดอกมองเพื่อนรักอย่างร�าคาญใจ หากไม่ติดว่าหิว จะขอหิ้วแม่นี่

กลบัไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหวผีมใหม่

“เอาน่าๆ กเ็หน็อยู่ว่ามนัเพิ่งตื่น ที่สายนี่ไม่น่าจะเพราะหลงนะ 

เพราะมนัหลบัเพลนิมากกว่า”

“กว่าจะเสด็จมานะยะแม่ตัวดี” ริณลดาเอ่ยปากเหน็บทันทีที่ 

อกีฝ่ายหย่อนก้นน้อยๆ ลงบนเก้าอี้

หญงิสาวไซซ์มนิ ิตวัเลก็ผวิขาวหน้าตาน่ารกัเพยีงหวัเราะเก้อๆ 

ไม่น�าพาค�าต่อว่าต่อขานของเพื่อน เสยกเมนูขึ้นอ่านแล้วแอบหันไป

ถามคนข้างๆ “ริณมันไปกินรังแตนที่ไหนมา หรือว่าความจริงวันนี้ที่

เลี้ยงเพราะมันอกหัก แต่กลัวเสียหน้าเลยท�าเป็นมาบอกแป้งว่าเลี้ยง

ให้ป่านใช่ไหม”

“ตลก!” คนถูกนินทาชะโงกมาเขกหัวเพื่อนจอมมึน “เลี้ยงไอ้

ป่านย่ะ ไม่ใช่ฉนั เพราะฉนัยงัไม่เคยอกหกั...”

“แหงละ เพราะแกยังไม่เคยคบใคร เป็นประเภทไม่มีใครเอา 

โอ๊ย...” 



“จะกนิน�้าตาต่างเหล้าใช่มะ”

“เปล่าจ้าเปล่า” คนดวงซวยรบียกมอืขึ้นโบกพลางยิ้มประจบ

ชลธชิามองคนซ้ายทขีวาทแีล้วยิ้มข�า ก่อนจะหนัไปถามคนป�า้ๆ 

เป๋อๆ อย่างเป็นห่วง “แป้งให้คนขบัรถขบัมาส่งใช่ไหมจ๊ะ” 

ปิยวลสี่ายหน้า “เปล่า พี่ปณุมาส่งน่ะ”

“อ้าวเฮ้ย...ไม่เหมอืนที่คยุกนัไว้นี่นา...” 

“พอๆ” รณิลดารบียกมอืขึ้นปรามก่อนที่สายป่านจะร้องจนจบ

เพลง “แล้วพวกเราจะกลบักนัไง” 

“อ้าว...แป้งลมื” ว่าแล้วกส็่งยิ้มแหยๆ เปิดทาง

“อีกแล้ว!” สามสาวที่เหลือตะโกนพร้อมกันไม่เว้นแม้แต่คน

เรยีบร้อยอย่างชลธชิา

“ฉนัว่าแล้วว่าอย่าไปหวงัพึ่งมนั”

คนต้นเรื่องได้แต่เกาหวั ยิ้มแห้งๆ “กแ็ป้ง...เพิ่งตื่น แล้วพอหนั

ไปมองนาฬิกา ก.็..มนักเ็กอืบจะเลยเวลานดัมาแล้ว...แล้ว...”

“แกช่วยสรุปมาหน่อยได้ไหม ไม่ต้องเท้าความไปถึงตอนกรุง

ศรอียธุยาเพิ่งเริ่มสร้างราชธานหีรอก” รณิลดาหนัไปประชด

“เอางี้ ฉนัจะสรปุความให้ คอืแกเอาแต่นอนจนลมืบอกคนขบั

รถ พอตื่นมาปรากฏว่าป้าแกใช้คนขบัรถไปแล้ว แล้วเผอญิพี่ปณุกแ็วะ

มาบ้านแกพอด ีใช่มะ” สายป่านกอดอกร่ายยาวเสรจ็สรรพราวกบัไป

ร่วมอยู่ในเหตกุารณ์

ปิยวลีผงกหัวขึ้นลงไม่หยุดราวกับตุ๊กตาไขลาน ดวงตากลมโต

มองเพื่อนรกัอย่างเทดิทูน “ป่านรู้ได้ไงอะ”

“คบกันมาจะชาติ มันก็เป็นงี้ทุกทีไม่ใช่เหรอ ชีวิตแกไม่ว่าจะ

ซวยซ�้าซวยซ้อนซวยซ่อนเงื่อนยงัไง กจ็ะมพีี่ปณุโผล่มาเป็นฮโีร โชคดี

ฉบิ” สายป่านเบ้ปากให้แก่คนโชคดทีี่มชีวีติโคตรน่าอจิฉา

“อาหารมาแล้วจ้า อย่าเพิ่งเอาแต่คยุเลย รณิเองกบ็่นหวิตั้งแต่
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มาถงึแล้วนี่ เอาข้าวเพิ่มไหม” ชลธชิารบัหน้าที่ห้ามศกึอกีครั้ง

“ไม่...อ้วน!”

“คอืถ้าพวกแกกะจะกนิจนอิ่ม จะนดัมาในร้านแบบนี้ท�าไมเว้” 

สายป่านว่าพลางหนัไปมองบรเิวณรอบๆ ร้านอาหารกึ่งผบั

“หาเหยื่อ” รณิลดาต่อประโยคให้

“คือมาแดกข้าวในนี้มันแพงรู ้ไหมวะ” เจ้ามือบ่นกระปอด-

กระแปด

ชลธิชารีบตักทอดมันกุ้งวางบนจานเพื่อนรักแล้วเอ่ยปลอบ  

“ไม่เป็นไรจ้ะ เดี๋ยวพวกเราช่วยหาร”

“หยดุเลยไอ้ชา แกจะบ้าเหรอวะ นานๆ ครั้งยายขี้เหนยีวนี่จะ

เอ่ยปากสกัท ีอย่างนี้มนัต้องกนิจนล่มจม”

“อ้าว ไหนรณิบอกว่ากลวัอ้วนไง” ปิยวลว่ีาเอ๋อๆ คนโดนทกัเลย

ได้แต่เดอืดปดุ 

“กนิของไอ้ป่าน ไม่อ้วน!” 

คนถูกดุยกมือขึ้นเกาหัวคล้ายไม่แน่ใจ “อันนี้ทฤษฎีใหม่ที่ริณ

ค้นพบเหรอ”

“แป้งหอมจ๋า...ชาว่าแป้งนอนมานานน่าจะหวิ อะ...นี่จ้ะ กนิย�า

ทะเลหน่อยนะ” คนถูกย้อนก�าลงันั่งหายใจฟืดฟาด ก�าส้อมในมอืแน่น 

ชลธชิาที่รูว่้าพายใุหญ่ก�าลงัจะมารบีหนัเหความสนใจยายเอ๋อ กลวัว่า

คนอารมณ์ร้อนจะเอาส้อมแทงคอเพื่อนตายก่อนจะกนิเสรจ็

มื้ออาหารผ่านไปอย่างรวดเร็ว และทุกอย่างในจานก็สะอาด

เกลี้ยงจนแทบไม่ต้องเสียเวลาล้าง ท่ามกลางท่าทางคล้ายขยาดของ

หนุม่ๆ เมื่อเหน็กลุม่สาวสวยเอวบางร่างน้อยฟาดอาหารไปสบิจานเสยี

สะอาดเกลี้ยงเกลา นี่หากกินกระดูกได้ แม่สาวสี่นางก็คงจะฟาดไม่

เหลือ สายป่านยกมือเรียกพนักงานมาเก็บจานและสั่งเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ฤทธิ์แรงพร้อมกบัของกนิเล่นเพิ่มอกีสามสี่อย่าง
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“เดี๋ยวก่อนสิป่าน สั่งไปแบบนั้นแล้วเราจะกลับบ้านยังไง”  

ชลธชิาร้องท้วง เพราะวนันี้พวกเธอตั้งใจจะดื่มจนเมาจงึเลอืกทิ้งรถไว้

ที่บ้านแล้วใช้บรกิารขนส่งสาธารณะแทน กะว่าขากลบัจะให้คนขบัรถ

ของปิยวลไีปส่ง

“เอ่อ ลืม” สายป่านตบหน้าผากก่อนจะหันไปหายายตัวการ 

“เอาไง เรยีกพี่ปณุของแกมารบักแ็ล้วกนั”

ปิยวลเีบ้ปาก แต่กย็อมล้วงโทรศพัท์ออกมา 

“แกออกไปโทร. ข้างนอกเลย เดี๋ยวมาอิ๊อ๊ะจ๊ะจ๋าพี่ปณุคะ พี่ปณุ

ขาอกี ร�าคาญลูกตา” รณิลดาว่าพลางสะบดัมอืไล่ ขณะคนโดนว่าเริ่ม

เบะปาก ร�่าร�่าว่าจะปล่อยโฮออกมา

“คืออิจไง เป็นพวกตัวร้ายที่ชอบอิจฉาตาร้อน” สายป่านเท้า

คางกระแนะกระแหน 

“กฉ็นัเบื่อพวกมนั เบื่อความสมัพนัธ์ก�้าๆ กึ่งๆ จะพี่ชายกไ็ม่ใช่ 

พี่ข้างบ้านกไ็ม่เชงิ สกัวนัเถอะจะกลายเปน็พี่นอ้งทอ้งตดิกนั” รณิลดา

กระแทกกระทั้นทอดมนักุ้งลงในน�้าจิ้มจนเกลด็ขนมปังร่วงกราว

“งอื รณิใจร้าย”

“โอ๋ๆ อย่าไปฟังคนขี้อจิฉาเลยนะ โทร. ไปจ้ะ โทร. ไปบอกให้

พี่ปณุมารบัพวกเราก่อน สกัห้าทุ่มดมีะ พรุ่งนี้ฉนัมงีานแต่เช้า” สาย-

ป่านรนุหลงัเพื่อนให้รบีออกไปจดัการ

รณิลดาเบ้ปาก “พรุ่งนี้วนัเสาร์ไหมคะเพื่อน”

คนงานยุ่งเพยีงยกัไหล่ “ท�าไงได้กค็นมนัฮอต”

“ฮอตบ้านแกเถอะ อย่างนี้เขาเรยีกใช้งานเกนิสญัญาจ้าง ต้อง

ฟ้องกรมแรงงาน!”

“ไม่ใช่ฟ้อง สคบ. เหรอ” ยายเอ๋อหนัมาถาม ขณะที่ทกุคนพา

กนัถอนหายใจ 

สายป่านโบกมอืไล่พลางกลอกตา “เอ๋อ เอ๊ย...มนึ เอ๊ย...เหมน็ 
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รบีไปโทร. บอกพี่ปณุก่อนเถอะจ้ะ เดี๋ยวพี่แกจะไปนดัคนอื่นซะก่อน”

“เออๆ ใช่ๆ แป้งลมืไปว่าต้องโทร. ตามพี่ปณุ”

“ยายปลาทอง ฉนัละอยากจะผ่าสมองแกออกมาดูจรงิๆ ว่าใน

นั้นมนัมอีะไรบ้างนอกจากไขมนั!”

ชลธิชาหัวเราะข�ากับค�าเปรียบเปรยของเพื่อน ก่อนจะชักชวน

ให้คนอื่นๆ หนัมาสนใจเครื่องดื่มตรงหน้าแทนที่จะไปว่ายายเอ๋อ เพราะ

เดี๋ยวเอาแต่คยุไปคยุมาจะกลายเป็นว่ายายเอ๋อลมือกี

หลงัจากปิยวลกีลบัมารายงานว่าพี่ปณุจะมารบัทกุคนตรงเวลา

ไม่มีขาดมีเกิน สาวๆ ในกลุ่มจึงเร่งท�าเป้า กระดกแก้วแล้วแก้วเล่า

พลางค่อนขอดคนอกหกั จนสายป่านถกูจ้วงแทงเสยีเลอืดอาบ...ตวัซดี 

รณิลดาจงึกระดกนิ้วที่ก�าลงัยกแก้วชี้เหยื่ออกีราย และเพื่อนทั้งสองคน

หนัไปมองเจ้าทกุข์รายต่อไปอย่างพร้อมเพรยีง

“จบเรื่องไอ้ป่านแล้ว มาต่อเรื่องแกเลยไอ้ชา” 

คนถูกจ้องขยับตัวน้อยๆ สายตาคาดคั้นแบบนั้นท�าเอาเธอ

หายใจไม่ทั่วท้อง “ก.็..นดิหน่อยน่ะ รณิรู้ได้ไง”

“ชาจ๋า อย่างชาน่ะนะ ยิ้มหลอกลวงแบบป่านไม่ได้หรอกเวลา

มเีรื่องในใจ” สายป่านช่วยเฉลย

ปิยวลพียกัหน้าเหน็ด้วย “ชาสู้ป่านไม่ได้หรอกจ้ะ รายนั้นเขามี

รอยยิ้มการค้าแปะหราอยูบ่นหน้า จะทกุข์จะโศกกป้ั็นหน้ายิ้มขายของ

ได้ตลอดแหละจ้ะ”

“นี่ไม่หลอกด่าเพื่อนจะนอนไม่หลบั...ว่างั้น” สายป่านหนัไปจิ้ม

หน้าผากปิยวลด้ีวยท่าทางแค้นเคอืง ไม่รูว่้าชื่อปิยวลทีี่ควรจะหมายถงึ

ถ้อยค�าอนัแสดงความรกันั้น ท�าไมพอยายนั่นพูดออกมาจงึกลายเป็น

ถ้อยค�าที่ก่อให้เกดิความแค้นทกุที

“สรุปว่าไง มีอะไรก็เล่ามา หรือจะให้มอมเหล้าแล้วง้างปาก” 

รณิลดาเร่งรดัตามนสิยัคนใจร้อน
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คนถูกซักก้มมองมือ ถอนหายใจ แต่ใบหน้ากลับระบายยิ้ม  

เธอมีเพื่อนไม่มากนัก...ไม่สิ ต้องบอกว่าเธอเป็นคนมีเพื่อนน้อยมาก 

แต่ปรมิาณจะส�าคญัอะไร แค่มเีพื่อนที่รกัและเข้าใจเธอแค่สามคนนี้ก็

มากพอแล้วส�าหรบัชวีติคนคนหนึ่ง

“ชาจะกลบัไปหาเอื้อ”

“อืม ก็แค่นี้” ริณลดาพยักหน้า ก่อนจะอ้าปากค้างอีกครั้ง  

“แกว่าไงนะ!”

“คอืเดี๋ยวนะจ๊ะชา เอื้อนี่ใช่เอื้อการย์ไหม...” ปิยวลลีะล�่าละลกั

เอ่ยต่อ

สายป่านไม่รอให้อกีฝ่ายถามจบกร็บีเอ่ยแทรก “คอื เอื้อการย์ 

จิรวานนท์ คนที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับป่านน่ะนะ คนที่แม่งมีเงินเป็น

หมื่นเป็นแสนล้านคนนั้น?”

“อมื จ้ะ แล้วกเ็ป็นคนที่ชาทิ้งไปเมื่อหกปีก่อน”

“โอ้-มาย-กอด”
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1
แค่สถานะเดียวเท่านั้น

‘เอื้อคะ...ชาขอโทษ’ น�้าเสียงแหบพร่าของเธอแผ่วเบา 

แตะลงกลางใจของเขาที่ก�าลังสั่นสะเทือน เหมือนโลกทั้งใบก�าลังจะ

ถล่มลงตรงหน้า

เอื้อการย์ไม่เคยคิดว่าการพบกันครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย ทั้งๆ 

ที่เขาพยายามเร่งงานให้เสร็จแล้วบินกลับมาก่อนก�าหนดเพราะทน

คิดถึงเธอไม่ไหว และเหนือสิ่งอื่นใดคืออยากจะน�าข่าวดีเรื่องงานที่

ประสบความส�าเร็จมาบอกแก่เธอเป็นคนแรก พร้อมกับเอ่ยปากขอ

หมั้นหมายให้เธอมาอยู่ข้างกายอย่างเป็นทางการ 

เขาแทบจะเห็นภาพดวงตาเป็นประกายสุกใสสะเทิ้นอายยาม

เขาคกุเข่าลงตรงหน้า แก้มเนยีนใสคงแต้มสรีะเรื่อเหมอืนที่เขาคุ้นชนิ 

ทกุอย่างเด่นชดัในจนิตนาการ ตลอดระยะเวลาหลายชั่วโมงที่เดนิทาง

เขาเอาแต่เฝ้าคดิทบทวนค�าพดูที่จะใช้ ของขวญัที่เตรยีมไว้เซอร์ไพรส์... 

แต่สิ่งสุดท้ายที่เขาจะคิดถึงคือภาพของคนรักที่ก�าลังเอ่ยปากขอตัด

ความสมัพนัธ์ด้วยใบหน้าเปื้อนน�้าตา

ทั้งสองปล่อยให้ความเงยีบเข้าปกคลมุอยูน่าน กว่าชายหนุม่จะ

ตั้งสตเิอ่ยถามเสยีงแปร่ง

‘ท�าไม...เอื้อไม่เข้าใจ’ มือสองข้างของเขาก�าแน่นจนข้อนิ้วซีด
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ขาว 

ใบหน้างามยังคงก้มต�่า แต่นั่นก็ไม่อาจปิดบังดวงตาบวมช�้า

ราวกบัคนที่เพิ่งผ่านการร้องไห้มายาวนาน 

‘ชา...ขอโทษ ชาไม่...ดเีอง’ ถ้อยค�าของเธอแผ่วเบาจนแทบจบัใจ

ความไม่ได้ หยาดน�้าตารินไหลไม่ขาดสาย ไหล่บางสั่นสะท้านอย่าง

น่าสงสาร เอื้อการย์อยากจะรั้งเธอเข้ามากอด อยากปลอบประโลม 

หากว่าเรื่องที่เธอก�าลงักล่าวมานั้นจะไม่ใช่ค�าขอเลกิ

เขาปิดเปลอืกตาขณะทิ้งตวัลงกบัพนกัเก้าอี้...ตอนนี้หวัใจที่รวด

ร้าวของเขาก�าลังแฝงไปด้วยความรู้สึกหวาดหวั่น แม้อยากจะรู้ว่า

เพราะเหตใุดเธอจงึเอ่ยปากขอเลกิกนั แต่อกีเสี้ยวหนึ่งกลบัก�าลงัหวาด

กลวัค�าตอบ 

หน่วยตาของเขาร้อนผ่าว น่าแปลกที่เจบ็ปวดถงึเพยีงนี้แต่น�้าตา

กลบัไม่รนิไหล หรอือาจเพราะมนัก�าลงัรนิรดหวัใจ ตกกระทบบาดแผล

จนร้าวราน

‘เอื้อ...’ ชายหนุม่พยายามกลนืน�้าลายเหนยีวลงคอ ‘หรอืเพราะ

เอื้อไม่มเีวลาให้’

ชลธชิาผงกศรีษะเบาๆ มเีพยีงเสยีงสะอื้นที่ตอบกลบัมา

‘ถ้าเอื้อปรบัปรงุตวัล่ะชา ตอนนี้ทกุอย่างเป็นไปตามแผนที่วาง

ไว้ อกีไม่นาน...’

ผมนุ่มสลวยของเธอสะบัดตามแรง หญิงสาวเอาแต่ส่ายหน้า

ทว่ายงัไม่ยอมสบตา “มนัสายไปแล้วค่ะ เอื้อไม่ผดิ คนที่ผดิคอืชา เป็น

ชาที่ไม่ด ีไม่ใช่เอื้อ เอื้อไม่ควรต้องปรบัปรงุตวั เอื้อดกีบัชาเสมอ”

‘แล้วท�าไม...’

‘ชา...มคีนอื่น ความใกล้ชดิ...ท�าให้ชา...หวั่นไหว’

เอื้อการย์ชะงกัค้าง หวัใจที่ก�าลงับอบช�้าแทบหยดุเต้น ทกุอย่าง

หมุนคว้างไปหมดราวกับจู่ๆ ก็มีมือที่มองไม่เห็นเอื้อมมาปิดสวิตช์  
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มนัมดืสนทิจนหาทางออกไม่เจอ

ค�าว่า มคีนอื่น ก�าลงัคว้านหวัใจของเขาออกไปฉกีกระชากอย่าง

เลือดเย็น เขายินดียอมรับเหตุผลเลวทรามบัดซบที่ตัวเองเป็นฝ่าย

กระท�าไว้กไ็ด้ แต่ต้องไม่ใช่...เธอมคีนอื่น คนที่ก�าลงัเข้ามาแทนที่เขา 

เข้ามาแทรกทั้งๆ ที่เขายงัยนือยู่

‘มนัเป็นใคร’ น�้าเสยีงแหบพร่าตดิกระด้าง แต่อกีคนกลบัเอาแต่

ส่ายหน้าไม่ยอมปรปิาก

‘ในเมื่อชาเป็นฝ่ายเลอืกที่จะไป และชาบอกว่าเอื้อไม่ใช่คนผดิ 

เอื้อกค็วรมสีทิธิ์จะรู้’

แค่สองเดอืน เขาไม่อยากจะเชื่อว่าระยะเวลาเพยีงเท่านี้จะท�าให้

เธอมีใจเป็นอื่น หรือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา...ไม่ แม้ว่าช่วงหลาย

เดอืนมานี้เขาจะยุ่งแค่ไหน แต่เธอกย็งัคอยอยู่ข้างๆ ไม่มทีางที่เธอจะ

ทรยศหกัหลงัเขาอย่างเลอืดเยน็ ชลธชิาที่เขารู้จกัไม่ใช่คนอย่างนั้น

‘ชารูว่้าชาผดิ ชาไม่หวงัให้เอื้อให้อภยั ชารูว่้าแม้แต่ค�าว่า เพื่อน 

เอื้อกค็งไม่มใีห้ แต่...’ เสยีงของเธอแผ่วเบา ขาดหาย ‘แต่ชากย็งัอยาก

จะเป็นเพื่อนคนหนึ่งของเอื้อ’

‘เอื้อไม่อยากเป็นเพื่อน...’ 

ปลายเสยีงของเขาเว้าวอนจนคนฟังสั่นสะท้าน พยายามไม่เงย

หน้าขึ้นมาสบดวงตาสรีตัตกิาลที่มอี�านาจเหนอืเธอเสมอมา

‘ไม่มทีางเลยเหรอคะ’

‘เอื้อให้ชาได้แค่สถานะเดยีวเท่านั้น’ ในเมื่อเธอไม่เปิดทางเลอืก

ให้เขา เขากจ็ะเป็นฝ่ายให้เธอเลอืกเอง ระหว่างคนในอดตีกบัปัจจบุนั 

เธอเลอืกให้เขาได้แค่สถานะเดยีว 

เขาเอ่ยด้วยน�้าเสยีงหนกัแน่นจนเธอเผลอเงยหน้า ดวงตาทั้งสอง

สบกัน ภายในนั้นมีแต่ความร้าวรานไม่แตกต่าง ทว่านอกจากความ

เจบ็ปวด ดวงตากลมโตยงัแฝงไว้ด้วยความรู้สกึผดิ...ชดัเจน จนกลาย
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เปน็เขาเองที่ต้องเบอืนหน้าหน ีอยากจะหลอกตวัเองวา่ทกุอย่างที่เกดิ

ขึ้นเป็นเพยีงแค่เรื่องโกหกที่ชลธชิาเพยีงอยากจะล้อเล่นกบัเขา อยาก

ให้มนัเป็นแค่เรื่องบดัซบที่ใครสกัคนนกึแกล้งกนั

แต่ส่วนลึกในจิตใจกลับย�้าชัดว่าเธอไม่ใช่คนที่จะล้อเล่นบน

ความทกุข์ของคนอื่น

‘ถ้าชายงัยนืยนัว่าเรื่องของเรามนัจบแล้ว กข็อให้มนัจบลงตั้งแต่

วนันี้’

‘เอื้อ...’ รมิฝีปากของเธอเม้มแน่นจนเป็นเส้นตรง ใบหน้านวล

ซดีเผอืดไร้สสีนั ดวงตาหม่นแสงราวไม่เหลอืสิ้นแม้ความหวงั 

เขายงัคงจ้องหน้าไม่ยอมหลบตา แม้ว่ามอืหนาจะก�าแน่นจนสั่น 

แต่กย็งัสามารถระงบัอารมณ์ไว้ไม่ให้อาละวาด

‘ขอบคณุ ชาขอบคณุทกุสิ่งทกุอย่างที่เอื้อเคยท�าให้ชา ขอบคณุ 

...ความรกัที่เคยมอบให้กนั หากมวีนัหนึ่ง วนัหนึ่งที่เอื้อ...หากเอื้อเอ่ย

ปากขอ ไม่ว่าจะยากแค่ไหน ชากจ็ะท�าให้’

‘ชากร็ู้ว่าเอื้ออยากได้อะไร’

เธอยังคงเอาแต่ส่ายหน้า ทว่าสายตาที่จ้องตอบกลับแน่วแน่ 

มั่นคงจนหวัใจคนมองเจบ็แปลบ

‘ชาขอให้เอื้อโชคดนีะคะ’ เธอคลี่ยิ้มให้เขาเป็นครั้งสดุท้าย ยิ้ม

ที่จะตราตรึงในหัวใจของเขาไม่เสื่อมคลาย ก่อนจะพยุงตัวลุกขึ้นก้าว

ออกไป

เอื้อการย์ยงัคงนั่งนิ่งอยู่ที่เดมิ ราวกบัว่าทั้งโลกนี้เหลอืเพยีงตวั

เขา คล้ายกบัไม่อยากรบัรู้สิ่งใด โดยเฉพาะหวัใจที่เจบ็ปวด ชลธชิาที่

เขารู้จักมั่นคงเสมอ เธออ่อนหวานแต่เด็ดเดี่ยว หากตัดสินใจแล้ว 

หญงิสาวจะไม่หวนกลบั แววตาที่แน่วแน่ของเธอจงึย�้าชดัว่านี่คอืสิ่งที่

เธอตดัสนิใจเลอืกแล้ว แต่แค่สองเดอืน...ระยะเวลาเพยีงเท่านี้มนัน้อย

เกนิไปที่จะท�าให้หวัใจของเธอหวั่นไหว เขาไม่รูว่้าความรกัครั้งนี้เดนิมา
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สดุทางได้อย่างไร ทั้งๆ ที่...

ชายหนุ่มลกุพรวดพราดวิ่งตามออกไป สองเท้าของเขาขยบัไป

ตามหวัใจเรยีกร้อง ร่างบางของเธออยู่ตรงหน้า ใกล้เพยีงเอื้อมมอืคว้า 

ทว่าก่อนที่เขาจะทนัสมัผสัเธอ ร่างเลก็ๆ นั้นกลบัโผเข้าสูอ้่อมกอดของ

ใครบางคน สองขาของเขาหยดุชะงกั ถูกตอกตรงึไว้กบัพื้น หวัใจเจบ็

ปวดคล้ายถกูมอืที่มองไม่เหน็ค่อยๆ บบีรดั ทั้งรวดร้าวและอดึอดัราวกบั

คนก�าลังจะตาย ท่ามกลางสายฝนที่เทกระหน�่าลงมาอย่างไม่ลืมหู

ลมืตา ราวกบัก�าลงัจะชะล้างเรื่องราวของเธอและเขาออกไป...ตลอด

กาล

ร่างสูงกึ่งเปลือยทะลึ่งตัวลุก มือแกร่งกดลงตรงหน้าอก

ด้านซ้าย พยายามสูดลมหายใจเข้า ก่อนจะสลดัศรีษะไล่ความง่วงงนุ 

ทันทีที่รับรู้ถึงบรรยากาศรอบตัว อาการปวดหัวจนแทบระเบิดก็แล่น

เข้าจู่โจม ไม่นบัรวมถงึเสยีงกรดีร้องที่ยงัดงัต่อเนื่องไม่หยดุ เอื้อการย์

กระชากผ้าห่มออกจากตัวขณะเอื้อมมือไปคว้าเครื่องมือสื่อสารที่วาง

อยู่ข้างหัวเตียง หัวคิ้วกดลงทันทีที่เห็นสายเรียกเข้า เขาถอนหายใจ

ยาวก่อนจะกดรบั

“ครบัแม่” 

“ตาเอื้อ นี่มนักี่โมงกี่ยามแล้ว” น�้าเสยีงปลายสายไม่พอใจอย่าง

ชดัเจน แต่เขาคร้านจะสนใจ ท�าเพยีงระบายลมหายใจยาวๆ ก่อนจะ

ก้าวลงจากเตยีงกว้าง

“ไม่รู้สคิรบั ผมยงัไม่ได้ดูนาฬิกา”

“ไม่ต้องมาย้อนแม่” อกีฝ่ายว่าเสยีงเรยีบ “แล้วนี่เพิ่งตื่นใช่ไหม”

“ครบั” ชายหนุ่มรบัค�าง่ายๆ แล้วคว้าเอาผ้าเชด็ตวัตดิมอืเดนิ

เข้าห้องน�้า

“นี่มนับ่ายสองแล้ว แล้วนี่คงไม่ลมืใช่ไหมว่าวนันี้ลกูต้องไปงาน
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คณุหญงิวรรณากบัแม่ ว่าแต่เมื่อคนืเราหิ้วใครกลบัมานอน หวงัว่าคง

ไม่ใช่แม่กนัทราหรอกนะ”

“ใครกไ็ม่รู้ครบั ผมจ�าไม่ได้ แต่ไม่ใช่แทนี่ เมื่อคนืเธอมงีานเดนิ

แบบ” สมองของเขายังท�างานไม่เต็มร้อยด้วยซ�้าก็ต้องใช้มันเค้นหา 

ค�าตอบให้มารดา “อ้อ...ผมไม่เคยให้ใครมานอนด้วย แม่สบายใจได้

ครบั เสรจ็กจิแล้วต่างคนต่างแยกย้าย เขาไปทาง ส่วนผมกล็ากสงัขาร

กลับห้อง” ชายหนุ่มเอ่ยตามจริงเพราะถือครองโรงแรมและคอนโด 

อยู่หลายแห่ง เจ้าตวัจงึเลอืกที่จะกนัหนึ่งห้องไว้เฉพาะเวลาที่ต้องการ

ปลดปล่อย แยกออกจากความเป็นส่วนตวัที่ไม่ปรารถนาจะให้ใครก้าว

เข้ามาวุ่นวาย

“ตาเอื้อ!” อกีฝ่ายแหวขึ้นทนัททีี่ได้ฟังค�าตอบจากบตุรชายเพยีง

คนเดยีว

“โธ่...แม่ครับ แม่จะโมโหกับเรื่องที่รู้ค�าตอบอยู่แล้วท�าไมล่ะ

ครบั”

“แล้วจะไม่ให้แม่โมโหได้ยงัไง แกไปหิ้วใครกลบัมานอนกย็งัไม่รู้ 

ผู้หญงิไม่มหีวันอนปลายเท้าพวกนั้นทั้งสกปรกทั้งคดิจะจบัแก...”

“ผมรู้วธิปี้องกนัน่ะครบัแม่ รบัรองว่าผมเลอืกแต่ที่ไว้ใจได้ สาม

เดอืนก่อนกเ็พิ่งไปตรวจสขุภาพมา ยงัแขง็แรงดไีม่มโีรค เอาไว้ก่อนไป

ภูเกต็รอบนี้ผมจะไปตรวจอกีรอบนะครบั”

“ตาเอื้อ!”

“ครบั” ชายหนุม่รบัค�าเนอืยๆ วางโทรศพัท์ลงแล้วเปิดเสยีงออก

ล�าโพงขณะบบียาสฟัีนใส่แปรง “ถ้าแม่ยงัไม่หยดุบ่น ผมอาจจะไปสาย

กไ็ด้นะครบั”

“งั้นเจอกนัที่งาน แกไม่ต้องมารบัแม่แล้ว เดี๋ยวแม่ให้เจ้าบญุขบั

ไปส่ง”

“เอาตามนั้นนะครบั”
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“ย่ะ ทเีป็นแม่ละแกขี้เกยีจมารบัเชยีวนะ”

ชายหนุ่มเพียงกลอกตา “เอื้อไปรับได้ แต่แม่แค่ใจเย็นๆ รอ

หน่อย”

“โอ๊ย ขนืรอแกคงไปถงึตอนงานเลกิพอด ีเอาเป็นว่าไปเจอกนัที่

งานเลยกแ็ล้วกนั”

“คร้าบ” เขากดวางสาย ดวงตาคมจ้องมองคนในกระจก ผูช้าย

ใบหน้าคมสันแต่ดวงตากลับไร้แววมองตอบกลับมา เสี้ยววินาทีหนึ่ง 

เขาคล้ายจะมองเหน็ภาพใบหน้าหวานของใครบางคน ก่อนที่จะรบีสั่น

ศีรษะ สองมือก�าแน่นพร้อมกับที่ดวงตาแห้งผากแปรเปลี่ยนเป็นคม

กล้า แฝงไว้ด้วยแววเยาะเย้ยถากถาง

หกปีแล้วสนิะ หกปีแล้วที่เขาละทิ้งเอื้อการย์คนเก่าที่เคยซื่อสตัย์ 

ผูช้ายที่เคยมหีวัใจรกัอบอุน่ได้ตายไปจากโลกนี้พร้อมกบัหญงิสาวมาก

รกัลวงโลกคนนั้นที่หายไปจากชวีติของเขา 

งานการกุศลส่งเสริมสินค้าไทยครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงแรมหรู

ย่านใจกลางเมือง มีตัวตั้งตัวตีคือคุณหญิงวรรณา โดยความร่วมมือ

กันระหว่างผู้ผลิตทั้งหลายที่ได้น�าสินค้าหัตถกรรมของไทยมาร่วม

ประมูล และเหล่าผู้มชีื่อเสยีงที่สวมหน้ากากความใจบญุเข้าร่วม เงนิ

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะน�าไปสมทบทุนมูลนิธิเพื่อชาวเขา

และช่วยเหลอืเดก็และเยาวชนที่ได้รบัผลกระทบจากการใช้ความรนุแรง

และผู้ก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เด็กหลายคนต้อง

ก�าพร้าบพุการ ีขาดแคลนทนุทรพัย์และไม่ได้รบัการศกึษา

เอื้อการย์ก้าวเข้ามาในงานพร้อมกับสายตาจับจ้องของใคร

หลายคน รอยยิ้มบางๆ ของเขาแต่งแต้มรมิฝีปากเสมอ ภาพลกัษณ์ 

ผู้บริหารหนุ่มที่ปรากฏต่อสาธารณชนชวนให้ผู้คนหลงใหลโดยเฉพาะ

สาวน้อยสาวใหญ่ทั้งหลาย หากเพียงใครสักคนจะพยายามมองเขา
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ด้วยใจจรงิ ใช้หวัใจมองผูช้ายตรงหน้า พวกเขาคงจะสมัผสัได้ถงึความ

เยน็ชาและไร้ไมตร ีรมิฝีปากสวยได้รปูนั้นเพยีงแค่ยกยิ้ม แต่แววตากลบั

เยน็เยยีบ 

ชายหนุม่เดนิตรงเข้าไปทกัทายเจ้าของงานท่ามกลางแสงแฟลช

ของกล้องถ่ายรูปจากสื่อหลายแขนง แม้ว่าตระกูล จริวานนท์ จะมใิช่

ผูผ้ลติสนิค้าหตัถกรรมหรอืส่งออกสนิค้าไทย ทว่าเขาคอืเจ้าของกจิการ

ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย และยินดีจะอ้าแขนรับสินค้า

เหล่านี้ให้เข้าไปจดับทูและวางขายอยูใ่นห้างร้านของตวัเอง นบัว่าเป็น

ผูส้นบัสนนุสนิค้าไทยรายใหญ่เลยทเีดยีว รวมถงึการให้พื้นที่ในการจดั

งานครั้งนี้โดยไม่คดิค่าใช้จ่ายใดๆ 

เอื้อการย์แย้มยิ้มพูดคุยกับผู้คนส่วนใหญ่ด้วยท่าทางสบายๆ 

อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ อ่อนโยนต่อผู้น้อย แต่ทุกท่วงท่ากลับแฝงไว้ด้วย

อ�านาจและความสง่าผ่าเผยที่ไม่ว่าใครกไ็ม่อาจเบนสายตาไปจากร่าง

สูงตรงหน้าได้ ไม่เพยีงใบหน้าหล่อเหลา ทกุท่วงท่าของเขานั้นน่ามอง

ราวกับเป็นศิลปะชั้นยอด ชายหนุ่มในวัยย่างสามสิบปีคนนี้ได้รับ

ต�าแหน่งหนุม่เนื้อหอมจากนติยสารที่สาวๆ ต่างพากนัหลงใหลคลั่งไคล้

มานานหลายปี

“ไม่ทราบว่าโครงการ ดิอเวนิว ที่ภูเก็ตคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว

ครบั” นกัข่าวคนหนึ่งเอ่ยถาม

เอื้อการย์หันไปยิ้มให้อีกฝ่าย ขณะที่มือข้างหนึ่งล้วงกระเป๋า

กางเกงในท่าทางไม่เป็นทางการ “อีกไม่เกินสองเดือนครับ เมื่อได้

ก�าหนดการเปิดตัวที่แน่นอนแล้ว ทางเราจะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบ 

เมื่อถึงเวลานั้นคงต้องรบกวนทุกคนด้วยนะครับ” รอยยิ้มของเขากด

ลกึลงอกีนดิ ส่งให้ใบหน้าหล่อเหลานั้นยิ่งดูอ่อนโยน

“เป็นเกยีรตมิากเลยครบั แล้วไม่ทราบว่าที่ดอิเวนวิจะเปิดบทูให้

สนิค้าไทยไหมครบั”
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“แน่นอนเลยครับ เราจะจัดให้มีการเปิดบูทสินค้าหัตถกรรม

ตั้งแต่วนัแรกที่เปิดตวั”

“แล้ววันนี้คุณเอื้อการย์ตั้งใจจะมาประมูลของที่น้องแทนี่เป็น 

ผู้เดนิใช่ไหมคะ”

“ผมตั้งใจจะมาเลือกสินค้าให้คุณแม่น่ะครับ ท่านชอบใช้ของ

ไทย ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม เครื่องเงนิ หรอืกระเป๋าสาน” ชายหนุ่มเอ่ย

เรื่อยๆ ยามเลื่อนสายตาไปจบัจ้องมารดา ซึ่งอกีฝ่ายกไ็ม่วายแสร้งค้อน 

ท�าเอาทั้งนกัข่าวและผู้ร่วมงานต่างพากนัยิ้มข�า

“ลูกคนนี้เขาปากหวานค่ะ”

“มิน่าเล่าถึงได้มีสาวๆ วิ่งตามกันให้วุ่น” คุณหญิงวรรณาเอ่ย

เสรมิ เรยีกเสยีงหวัเราะของใครหลายคน

“แหม คิดว่าจะเปิดตัวหวานใจในงานวันนี้ซะอีกนะคะ” ด้วย

ท่วงท่าสบายๆ ของเขาท�าให้นกัข่าวหลายส�านกักล้าหยอกเย้ามากกว่า

ผู้บริหารรายอื่นๆ แต่ขณะเดียวกันก็ให้พื้นที่ข่าวแก่เขามากกว่าใคร 

รวมถึงความเป็นกันเองนั้นยังผูกมิตรจนไม่ค่อยมีนักข่าวคนไหนเขียน

ข่าวของเอื้อการย์ในทางเสียหาย ยกเว้นก็แค่เรื่องที่เขาเปลี่ยนคู่ควง

บ่อย

ชายหนุ่มหวัเราะน้อยๆ ก่อนจะโยนเรื่องนี้กลบัไปให้คนเป็นแม่ 

“ยงัหรอกครบั มลีกูชายหล่อ คณุแม่ท่านหวง ยงัอยากให้โสดไปนานๆ”

“ใช่ไหมคะคุณกานต์” นักข่าวคนเดิมหันไปขอความเห็นจาก

กานต์สนิผีู้เป็นมารดาทนัที

“โอ๊ย อย่าไปฟังพ่อคนนี้เลยค่ะ หวัอกคนเป็นแม่กอ็ยากให้แก

เป็นฝั่งเป็นฝาไวๆ นี่กอ็ยากอุ้มหลานจะแย่แล้ว”

“อ้าว คุณแม่อย่าหักหลังกันออกสื่ออย่างนี้สิครับ” ชายหนุ่ม

แสร้งท�าเป็นค้อน ก่อนจะหนัมาคยุกบันกัข่าว “ผมว่าเราเข้าไปด้านใน

กันดีกว่านะครับ อย่าสนใจเรื่องของผมอีกเลย เดี๋ยวคุณน้าวรรณจะ
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งอนผมซะก่อน เข้าไปดูสนิค้าสวยๆ งามๆ ข้างในน่าจะดกีว่าหน้าตา

โหลๆ ของผมนะครับ” เอ่ยจบแล้วจึงส่งมือให้ผู้เป็นมารดา ขณะที่ 

นักข่าวต่างพากันส่ายหน้าหัวเราะ ยอมให้นักธุรกิจหนุ่มเนื้อหอม

รอดตวัไปอกีครั้ง

แสงไฟในงานสลัวลง แตกต่างจากบริเวณด้านหน้าที่

สว่างไสว ด้านในสุดเป็นเวทีที่ทอดยาวออกมาด้านหน้าเป็นรูปตัวท ี

เก้าอี้สองฟากฝ่ังตั้งเรยีงเป็นแนว เอื้อการย์แทบไม่ต้องมองหาที่นั่งเมื่อ

มีผู้ประสานงานรีบเข้ามาเชิญ ส�าหรับนักธุรกิจหนุ่มที่ร�่ารวยและมี

อทิธพิลล�าดบัต้นๆ ของประเทศ ที่นั่งของเขานั้นย่อมต้องดทีี่สดุเสมอ 

ชายหนุ่มพามารดาเดินตรงเข้าไปทันทีขณะที่มีผู้ใหญ่หลายท่านก้าว

เข้ามาทกัทายมารดาของเขา

“สวัสดีค่ะคุณพี่” ร่างสมส่วนแม้วัยจะล่วงเลยเข้าสู่เลขห้ารีบ

ก้าวเข้ามาทกัทาย

กานต์สนิปีรายตาพลางยกมอืขึ้นรบัไหว้พอเป็นพธิี

“ไม่คดิว่าจะเจอคณุพี่ที่นี่”

“ฉนัสนทิกบัคณุหญงิวรรณา แต่เธอคงจะลมืไปว่าที่นี่คอืโรงแรม

ในเครอืจริวานนท์กรุ๊ป” 

“อ้อค่ะ” อกีฝ่ายคล้ายมองข้ามความหมางเมนิที่คูส่นทนาหยบิ

ยื่นให้ “ปัทจ๊ะ ทกัทายพี่เขาหรอืยงั” ร่างงดงามนั้นรบีเบี่ยงตวัให้คน

ด้านหลงัทนัท ี

หญงิสาวในวยัยี่สบิต้นๆ ดวงหน้างามผดุผาดค่อยๆ กระพุม่มอื

ไหว้ผู้ใหญ่ทั้งสองอย่างงดงามอ่อนช้อย “สวสัดคี่ะคณุป้า คณุเอื้อ”

“โอ๊ย ลูกคนนี้ ท�าไมเรยีกพี่เขาเสยีกลายเป็นคนอื่นคนไกลกนั

ขนาดนี้ ทั้งๆ ที่ท�างานที่เดยีวกนัแท้ๆ” 

หญงิสาวยงัคงก้มหน้างดุ ดวงตากลมโตหลบุมองพื้น สองแก้ม
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นวลแต้มสเีมื่อได้ยนิเสยีงหวัเราะทุ้มต�่า

“คณุน้ามานานแล้วเหรอครบั แล้วนี่ได้ที่นั่งรยึงัครบั”

“เพิ่งมาถึงได้ไม่นาน ยังไงเข้าไปพร้อมกันเลยก็ดีจ้ะ” นางรีบ

เสนอตวัทนัท ี

มารดาของเขาเพียงปรายตามองก่อนจะเชิดหน้าควงแขนบุตร

ชายเข้าไปด้านใน

เอื้อการย์เดนิน�าเข้าไปยงัที่นั่ง ขนาบข้างด้วยมารดาและร่างเลก็

ที่เอาแต่ก้มหน้างดุหลบตา เมื่อแสงไฟถูกหรี่ลงและสายตาคมจดจ้อง

อยู่เบื้องหน้า ปัทมาจงึค่อยๆ กล้าเงยหน้าขึ้นลอบสงัเกตคนข้างกาย 

ชายหนุ่มในชุดสูทสีเทาเข้มยังคงหล่อเหลาไม่ต่างจากเจ้านาย

ในวันปกติธรรมดา แต่ดูเหมือนว่าวันนี้เขาจะมีรัศมีที่เปล่งประกาย 

ดึงดูดสายตาจากคนรอบกาย กลิ่นหอมสดชื่นอันเป็นเอกลักษณ์ของ

เขาพาให้สองแก้มเนียนของเธอร้อนผ่าวเมื่อรับรู้ถึงแขนของตัวเองที่

ก�าลงัเสยีดสอียู่กบัแขนเสื้อของเขา อนัเป็นผลมาจากการที่ถูกมารดา

เบยีดเข้ามาจนเธอแทบจะตดิกบัร่างสูงใหญ่

ระหว่างทางมเีพื่อนของกานต์สนิเีดนิเข้ามาพดูคยุอยูไ่ม่ขาดสาย 

สดุท้ายอกีฝ่ายจงึเดนิน�าเข้าไปนั่งประจ�าที่ก่อน ส่วนชายหนุ่มขยบัตวั

ก้าวตามไปส่งหญิงสาวตรงที่นั่ง ท�าเอาสายตาของใครหลายคนต่าง

จ้องมองมาอย่างกระหายใคร่รู้ ปภานนัจงึพลอยได้หน้าที่เหน็ใครหลาย

คนจ้องมองบุตรสาวของเธอก่อนจะแสร้งดึงจังหวะก้าวเดินให้ช้าลง 

ปล่อยให้คนทั้งคู่ได้เดินเคียงกันไป แน่นอนว่าหนุ่มหล่อสาวงามย่อม

ดงึดดูสายตาของคนทั้งงานไว้ได้เป็นอย่างด ีการกระท�านี้เป็นการป่าว

ประกาศโดยไม่ต้องเอื้อนเอ่ยเป็นค�าพดู เพราะปภานนัและปัทมาไม่ได้

เป็นแขกคนส�าคัญของงาน ต�าแหน่งที่นั่งจึงถูกจัดไว้ค่อนไปทางด้าน

หลงั 

เอื้อการย์เอ่ยทกัทายคนรูจ้กัอยูค่รูใ่หญ่ ก่อนที่เสยีงประกาศบน
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เวทจีะเริ่มขึ้น เขาจงึเอ่ยขอตวัอย่างสภุาพ หมนุตวักลบัไปยงัที่นั่งของ

ตวัเอง ทว่าในจงัหวะที่ก�าลงัจะหนักลบัไปนั้น ร่างกลมกลงึในชดุราตรี

สม่ีวงเมด็มะปรางที่อยูฝ่ั่งตรงข้ามกลบัดงึดดูสายตาเขาท่ามกลางผู้คน

ที่รายล้อมและแสงไฟสลวัราง มเีพยีงแสงสว่างจากหน้าเวทเีท่านั้น
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2
เรื่องไร้สาระ

หวัใจทีเ่คยด้านชาของเขากระตกุ ทัง้ๆ ทีเ่คยคดิว่ามนัตาย

ด้านไปนานแล้ว แต่ยามที่ดวงตาสานสบกับร่างบางตรงหน้า ความ

เจบ็ปวดรวดร้าวกลบัเริ่มกดักนิอกีครั้ง เอื้อการย์จงึได้รบัรู้ว่าที่ผ่านมา

หวัใจดวงนี้มนัยงัเต้นดอียู ่เพยีงแต่เป็นตวัเขาที่ไม่ยอมรบัรู้เท่านั้น รอย

ยิ้มบางๆ ที่เคยแต่งแต้มอยู่บนรมิฝีปากเปลี่ยนเป็นชะงกัค้าง ก่อนจะ

เม้มเป็นเส้นตรง สายตาคมไล่ลงมาตั้งแต่ดวงหน้างามผดุผาดที่ถกูเตมิ

แต่งจนสวยเฉยีบของเธอเชดิขึ้น หน้าผากมนเปิดกว้าง จมูกเลก็ไล้เป็น

สนัคมรบักบัรมิฝีปากบางรปูกระจบัที่ก�าลงัยกยิ้มเพยีงครู ่ก่อนจะเรยีบ

เฉย ส่งให้ใบหน้าสวยเฉี่ยวดเูย่อหยิ่งไว้ตวั บวกกบัล�าคอระหงที่ตั้งตรง

กย็ิ่งส่งให้มาดนางพญาของเธอน่ามองยิ่งขึ้น

ชายหนุ่มไล่สายตาตั้งแต่หัวจดเท้าของอีกฝ่ายก่อนจะเผยรอย

ยิ้มเยาะ เหยียดหยันความโง่เง่าของตัวเองในอดีตที่เคยมองภาพอีก

ฝ่ายราวกับนางในวรรณคดีผู้เรียบร้อย เหมือนผ้าหอมเย็นที่ถูกพับไว้

อย่างทะนถุนอมในหบี ไม่ใช่สตรท่ีาทางกร้านโลกตรงหน้าที่สวมเสื้อผ้า

เปิดเผยเนื้อหนงั ชดุเกาะอกคว้านลกึจนแทบจะเผยให้เหน็เนนิเนื้อขาว

ผ่อง เปิดเปลอืยล�าแขนกลมกลงึ ผวิเนยีนลออที่ยั่วยวนสายตาหนุ่มๆ 

ทั้งหลายภายในงาน มือข้างหนึ่งของเธอถือกระเป๋าคลัตช์หนังสีด�า
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แบรนด์หรู ที่หากเป็นเมื่อก่อนเธอคงไม่ยอมแตะ แม้ว่ากระเป๋าใบนั้น

จะเป็นของขวญัที่เขามอบให้ ตอนนั้นเธออ้างว่าอย่างไรนะ 

อ้อ...ของมรีาคาแพงไป เธอไม่กล้าใช้

เฮอะ...ผู้หญงิ กเ็พยีงแค่หลอกให้ผู้ชายคนหนึ่งตายใจเท่านั้น 

หากเพยีงแค่เธอกล่าวตดัสมัพนัธ์กบัเขาเท่านั้นมนัคงจะไม่เจบ็

ช�้าเท่าเมื่อเขาสบืทราบมาว่า ความจรงิแล้วผูห้ญงิคนนี้ยงัตลบตะแลง

รับเงินยี่สิบล้านจากมารดาเขาโดยรับเงื่อนไขว่าจะไม่กลับมายั่วยวน

เขาอกี 

สุดท้ายคนที่เขาเคยไว้ใจก็ไม่ต่างอะไรกับโสเภณีคนหนึ่ง 

เสยีดายที่เขามนัโง่จงึต้องเสยีเงนิทั้งๆ ที่ยงัไม่ได้เชยชมร่างงามบาดตา 

จ่ายเงินยี่สิบล้านพร้อมกับเอาเธอใส่พานประเคนให้ผู้ชายคนอื่น ใน

โลกนี้คงไม่มผีู้ชายคนไหนที่จะโง่เง่าได้เท่าเขาอกีแล้ว

เอื้อการย์เดินกลับไปที่นั่งด้วยอารมณ์ขุ่นมัวที่แม้แต่มารดายัง

สังเกตเห็น โดยปกติเขาจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ค่อนข้างดี โดย

เฉพาะยามอยูท่่ามกลางสาธารณชน เนื่องจากต้องแบกรบัชื่อเสยีงของ

จริวานนท์ไว้บนบ่าตลอดเวลา ทายาทสายตรงเพยีงคนเดยีวของธรุกจิ

แสนล้านย่อมเป็นจดุสนใจ กว่าเขาจะก้าวขึ้นมาถงึจดุนี้ได้ เขาใช้หยาด

เหงื่อแรงกายทั้งหมดในการเขี่ยคูต่่อสู้ที่มาจากสกลุสายรองและบรรดา

ปลิงในคราบเครือญาติ รวมถึงผู้หญิงไร้ค่าคนหนึ่งที่คิดว่าเธอจะจาก

ลาไปชั่วชวีติ

เสียงปรบมือดึงดูดความสนใจของชายหนุ่มให้กลับมาอีกครั้ง 

ตอนนี้บนเวทีก�าลังเป็นการเดินแบบอวดโฉมสินค้าไทย ไม่ว่าจะเป็น

ชดุผ้าไหมดไีซน์เก๋ที่เข้ากนัดกีบัเครื่องเงนิและกระเป๋าสานใบใหญ่ ภาพ

นางแบบงดงามเฉดิฉายไม่อาจดงึดดูความสนใจของเขาได้มากไปกว่า

ร่างกลมกลงึที่นั่งเยื้องไปทางฝั่งตรงข้าม ดูเหมอืนว่าเธอจะไม่เหน็เขา 

หรือแสร้งท�าเป็นไม่เห็น เอื้อการย์ไม่คิดว่าเงินเพียงยี่สิบล้านในตอน
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นั้นจะส่งให้อกีฝ่ายกลายมาเป็นคนดงัในหมูไ่ฮโซที่สามารถจบัจองที่นั่ง

แถวหน้าได้ คิ้วเข้มกดลงโดยไม่รู้ตวั ก่อนจะปัดความคดิไร้สาระทิ้ง 

เมื่อหันกลับมาสนใจเรื่องราวบนเวทีอีกครั้งก็ถึงคราที่คู่ควงคน

ล่าสุดของเขาก�าลังก้าวออกมาในชุดผ้าไหมสีครีมเรียบหรู ร่างระหง

เปล่งประกายท่ามกลางแสงไฟ ดงึดดูสายตาทกุคนให้จ้องมองเธอเป็น

จดุเดยีว หญงิสาวมั่นใจ เชดิหน้า รมิฝีปากเหยยีดตรง มไิด้แต่งแต้ม

รอยยิ้มแต่กลับส่งให้ใบหน้าสวยเก๋ดูน่ามอง ยามที่หมุนตัวกลับเธอ

เพียงปรายตามองมาทางเขา มุมปากยกยิ้มเพียงครู่ก่อนจะเดินกลับ

เข้าไป

โชว์ชุดสุดท้ายจบลง พิธีกรจึงเริ่มการประมูลสินค้าทั้งหมดที่ 

นางแบบใช้เดินโชว์ เอื้อการย์ไม่คิดจะเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้อยู่

แล้วเพราะอย่างไรเสยี หน้าที่นี้กม็มีารดาเป็นผูร้บัผดิชอบ การประมลู

ผ่านไปเรื่อยๆ ท่ามกลางราคาที่เพิ่มสูงขึ้นจากเดมิจนน่าตกใจ

“แม่อยากได้กระเป๋าใบนั้น ชุดสุดท้ายนั่น” กานต์สินีก้มลง

กระซบิกบับตุรชาย

เอื้อการย์กวาดสายตามองไปบนเวท ี“ใบที่แทนี่ถอืน่ะเหรอครบั”

“อมื” มารดาของเขารบัค�าราวกบัไม่เตม็ใจ ขณะที่ประกายตา

ของบตุรชายมแีววขบขนั 

เขารู้ว่าต้องประมูลของสักหนึ่งชิ้นให้มารดาเพื่อสร้างภาพ แต่

หากเลือกประมูลกระเป๋าใบนั้นก็เท่ากับเป็นการประกาศถึงความ

สัมพันธ์ของเขากับกันทรา ความจริงกันทรานั้นแทบไม่แตกต่างจาก 

คู่ควงคนก่อนๆ ที่ผ่านเข้ามาและไม่นานก็คงผ่านไป เพียงแต่ผู้หญิง

คนนี้ค่อนข้างฉลาดและไม่ท�าตัววุ่นวายจนน่าร�าคาญเหมือนคนอื่นๆ 

ชายหนุม่จงึปล่อยให้ความสมัพนัธ์ของพวกเขาด�าเนนิต่อไป ตราบเท่า

ที่เธอจะไม่ก้าวเข้ามาวุ่นวายชวีติส่วนตวัและล�้าเส้นที่เขาขดีเอาไว้

“ท�าไมจะไม่ได้ล่ะครบั นานๆ ครั้งแม่จะอ้อนผมสกัท ีลูกคนนี้
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ทุ่มให้ไม่อั้นอยู่แล้ว”

“ก็ลองแกไม่ทุ่มให้แม่สิ ทีนังผู้หญิงพวกนั้นยังจ่ายได้เป็นแสน

เป็นล้าน แต่กับฉันที่เบ่งแกออกมาท�าเขียม” มารดาว่าพลางถลึงตา

มอง ท�าเอาเขาอดหวัเราะความแสนงอนของแม่ไม่ได้จงึเอื้อมไปดงึมอื

เลก็ที่มรีิ้วรอยเหี่ยวย่นมาเกาะกมุ

“รบัรองว่าผมจะประมลูมาให้คณุนายเชยชมในราคาที่ใครกไ็ม่

กล้าแย่ง เอาให้ตกตะลงึกนัไปทั้งงานเลยดไีหมครบั” 

“เกบ็ปากหวานๆ ของแกไปใช้กบัสาวๆ เถอะย่ะ เอาแค่กระเป๋า

และพื้นที่ข่าวมาก็พอ แม่ต้องกลับแล้ว” กานต์สินีว่าพลางหยิบ

โทรศพัท์มอืถอืขึ้นมาดูเวลา

บุตรชายย่นคิ้วอย่างสงสัย “ท�าไมวันนี้กลับไวครับ งานยังไม่

เลกิเลย”

“อมื ไม่ไหวจรงิๆ แม่ไม่ค่อยสบาย กนิยาไปเมื่อบ่าย ตอนนี้ง่วง

จนตาจะปิดแล้ว นี่ก็จะออกไปคุยกับคุณหญิงบุษยาอีกครู่ก็กลับเลย 

นดัท่านไว้ที่ร้านข้างล่าง”

“งั้นผมลงไปส่งนะครับ” เขาท�าท่าจะขยับลุกตามไปส่ง แต่

มารดากลบัส่ายหน้า

“ไม่เป็นไร แม่ยงัไม่แก่ขนาดนั้น แกจดัการเรื่องนี้ให้เรยีบร้อยก็

แล้วกนั”

เขาถอนหายใจ รูว่้ามารดาต้องการรกัษาหน้า บางทกีารอวดได้

อวดมีในหมู่สาวๆ ก็เป็นเรื่องที่ยากจะเข้าใจ แต่ก็ยังรับปาก “ผมจะ

จดัการให้เรยีบร้อยครบั แม่ไม่ต้องห่วง”

แล้วชายหนุ่มก็ท�าได้ดังปากว่าโดยการประมูลกระเป๋าสานใบ

เดยีวในราคาสามล้านบาท ท่ามกลางสายตารษิยาของสาวๆ ทั่วงาน 

ร่างสูงก้าวขึ้นไปบนเวทขีณะที่พธิกีรเอ่ยแซวว่าชายหนุ่มตดิใจกระเป๋า

หรอืคนถอืกนัแน่
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“พอดีผมอยากจะให้เป็นของขวัญแก่ผู้หญิงที่สวยที่สุดคนหนึ่ง

น่ะครับ” เขาว่าทีเล่นทีจริง แต่ก็ท�าเอาหลายคนอิจฉาตาร้อนเพราะ

แปลความหมายไปล่วงหน้า

“พอจะบอกใบ้ได้ไหมครบัว่าใคร” พธิกีรเอ่ยถาม 

เอื้อการย์เพยีงแสร้งท�าท่าลงัเลเลก็น้อย ก่อนจะเบนสายตาไป

ยงัที่นั่งทางซ้ายมอืโดยไม่ตั้งใจ ทว่าหญงิสาวในชดุสมี่วงเมด็มะปราง

กลบัหายไปเสยีแล้ว คล้ายกบัหวัใจของเขาจะวบูโหวงไปครู่ ก่อนที่เจ้า

ตวัจะสลดัทิ้งอย่างไม่ไยด ีแล้วหนัไปทางที่นั่งของตวัเอง

“คณุผูห้ญงิในชดุสฟ้ีาที่เคยนั่งอยูข้่างผมน่ะครบั” คราวนี้ทกุคน

ภายในงานต่างส่งสายตาไปที่บริเวณนั้นทันที แม้จะพบกับความว่าง

เปล่า แต่ทุกคนก็เข้าใจได้ทันทีว่าชายหนุ่มก�าลังเอ่ยถึงใคร เสียง

หวัเราะผสานกบัค�าชมดงัขึ้นจากรอบกาย “สวยใช่ไหมล่ะครบั แต่ห้าม

จบีนะครบั คนนี้ผมหวงเลยต้องรบีเอาตวัไปซ่อนก่อน กะว่าจะประมลู

กระเป๋าใบนี้ไปเซอร์ไพรส์ เพราะเธอบอกว่าชอบตั้งแต่แรกเหน็”

พิธีกรหัวเราะน้อยๆ พร้อมกับเอ่ยชื่นชมชายหนุ่มผู้เป็นลูก

กตญัญูแล้วจงึประกาศต่อ

“เนื่องจากว่าวันนี้คุณชลธิชา เจ้าของแบรนด์ชวายให้เกียรติ

มอบกระเป๋าทั้งหมดมาร่วมงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เราจึงได้เชิญให้

เธอมาเป็นผูส่้งมอบกระเป๋าใบนี้ให้แก่คณุเอื้อการย์ จริวานนท์ ด้วยตวั

เองครบั”

เขาค่อยๆ หนัไปมอง ทกุส่วนของร่างกายคล้ายเครยีดเกรง็ รอย

ยิ้มที่แต่งแต้มมมุปากเลอืนหาย ดวงตาคมตวดัมองอกีฝ่ายอย่างไม่ไยด ี

รอยยิ้มบนริมฝีปากงามเจื่อนลงเล็กน้อยเมื่อเห็นสายตาดูแคลนของ

เขา 

ชลธชิาขยบัก้าวเข้าไปใกล้พร้อมกบัรอยยิ้มที่เหมอืนใกล้จะเลอืน

หาย...ก่อนจะค่อยๆ สว่างไสวขึ้น ดวงตากลมโตทอประกายระยบิระยบั



30 ซารอยรักํ ้

ประกอบกับท่วงท่าเดินอย่างมั่นใจนั้นยิ่งส่งให้ร่างงามระหงดึงดูด

สายตาผู้คนด้านล่างเวทีที่ต่างหันมากระซิบกระซาบถามกันไปมาว่า

สาวงามผู้นี้คอืใคร

หญงิสาวขยบัเข้าไปใกล้เขา มอืเลก็ๆ ขาวเนยีนยื่นส่งกระเป๋า

ให้อกีฝ่ายขณะที่พธิกีรกล่าวเชญิผู้ร่วมจดังานและนางแบบออกมาร่วม

ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ ใครต่อใครต่างเบยีดเขาเข้ามาจนเธอขยบัซ้อนอยู่

ด้านหน้า แผ่นหลังกึ่งเปล่าเปลือยพิงเข้ากับอกแกร่ง กลิ่นสะอาด

สะอ้านอนัคุน้เคยของเขาอบอวลอยูร่อบกาย ท�าเอาหญงิสาวต้องเบอืน

หน้าหน ีทว่าทกุอากปักริยิาของเธอนั้นตกอยูใ่นดวงตาคม ยิ่งร่างเลก็ๆ 

พยายามจะขยบัห่าง ชายหนุม่กย็ิ่งจงใจขยบัเข้าไปชดิใกล้ และไม่วาย

ฉวยโอกาสสูดดมกลิ่นหอมเย็นที่ช่างแตกต่างกับเครื่องแต่งกายอัน 

ร้อนแรงและเชญิชวนของคนตรงหน้า

มมุปากของเขายกขึ้นเมื่อเหน็ท่าทางคล้ายกริ่งเกรงของอกีฝ่าย 

ราวกบัเธอเป็นสาวน้อยที่ไม่เคยต้องมอืชาย ท่าทางที่เคยหลอกเขาจน

ปักใจหลงเชื่อ ยิ่งคดิถงึยามที่เฝ้าทะนถุนอมเธออย่างเทดิทูนกใ็ห้รู้สกึ

สะอดิสะเอยีน 

การถ่ายภาพหมู่ในครั้งนี้ใช้เวลาไม่นาน แต่คนทั้งสองที่ยืนอยู่

ใกล้ชิดกันแค่เพียงลมหายใจกั้นกลับรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้า 

ราวกบัมนัได้ทอดยาวออกไปเนิ่นนาน เธอได้ยนิเสยีงหวัใจของตวัเอง

ดงัชดัเจนจนน่าตระหนก หวัใจดวงนี้ที่เธอแทบไม่เคยรบัรู้ถงึการมอียู่

มาเนิ่นนานปีก�าลงัเต้นแรง ยิ่งเขาขยบัเข้ามาใกล้ อณุหภูมใินร่างกาย

ก็ยิ่งพุ่งสูงขึ้น เธอไม่ได้รู้สึกประหม่ามานานเหลือเกิน แต่เพราะเป็น 

เอื้อการย์ ทกุอย่างที่เกี่ยวกบัเขามกัท�าให้เธอขดัเขนิได้เสมอ

กระทั่งได้ยนิเสยีงพธิกีรเอ่ยขอบคณุและกล่าวปิดงาน พวกเขา

จงึค่อยๆ ขยบัตวัออกห่างจากกนั เมื่อนางแบบสาวก้าวเข้ามาหาชาย

หนุ่ม เสยีงเลก็ๆ ตดิแหบพร่าจงึดงัขึ้น
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“เอื้อคะ...” น�้าเสยีงหวานใสที่เขาไม่เคยลมื ไม่ว่าผ่านไปเนิ่น-

นานเท่าไร ใช้ความพยายามมากแค่ไหน...แต่เขาไม่เคยลมื คล้ายกบั

น�้าเสยีงหวานซึ้งนี้ได้ฝังแน่นอยู่ในจติวญิญาณจนยากจะลบเลอืน

ทว่าเอื้อการย์มไิด้หนักลบัไปในทนัท ี แต่กลบัก้าวเข้าไปหาร่าง

งามในชดุผ้าไหมตรงหน้า

“มากับคุณแม่รึเปล่าคะ” นางแบบสาวเอ่ยถามด้วยใบหน้า 

ยิ้มแย้ม ท่ามกลางฝูงชน สองร่างสูงเด่นช่างดูเหมาะสมกันราวกับ

สวรรค์ปั้นแต่ง

“เปล่าครบั”

“งั้น...” เธอเอยีงคอพลางช้อนตาออดอ้อน “ไปส่งแทนี่นะคะ” 

อกีฝ่ายกระซบิให้ได้ยนิเพยีงแค่สองคน อาศยัจงัหวะชลุมนุบนเวทแีอบ

นดัแนะเขา

เอื้อการย์หันไปส่งกระเป๋าใบนั้นให้ทีมงาน รู้ดีว่าอีกฝ่ายจะ

จดัการส่งมนัไปที่ไหน แล้วเอามอืล้วงกระเป๋ากางเกงในท่าสบายๆ “ได้

ครบั แล้วรถแทนี่ล่ะ”

“เดี๋ยวให้พี่กี้ขบักลบัค่ะ คณุรอแทนี่แป๊บนะคะ ขอเปลี่ยนเสื้อผ้า

ไม่เกนิครึ่งชั่วโมง”

“กบัแทนี่ ไม่ว่านานแค่ไหนกร็อได้ครบั”

“ปากหวานตลอดเลยนะคะ แทนี่จะเชื่อได้ไหม”

เขายิ้มเก๋ เป็นรอยยิ้มทรงเสน่ห์ที่มกัจะท�าให้ใครต่อใครลุ่มหลง 

ขณะขยับเข้าไปใกล้เธอพลางก้มลงกระซิบ “ไม่ใช่ปากอย่างเดียวนะ

ครบัที่หวาน แทนี่เองกร็ู้นี่ครบั” 

แม้เสียงทุ้มต�่าจะค่อนข้างเบา ทว่ากับคนที่ยืนคอยเขากลับ

ได้ยนิชดัเจน ใบหน้างามภายใต้เครื่องส�าอางเนื้อดซีดีเผอืดลงจนแทบ

จะไร้สสีนั

“คนบ้า” นางแบบสาวแสร้งงอนเลก็น้อยก่อนหนัหลงักลบัเข้าไป
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ด้านหลงังาน แต่มวิายทิ้งข้อความไว้ “แล้วคนืนี้แทนี่จะชมิค่ะ” ตวดั

สายตามองต�าแหน่งที่เธออยากจะลิ้มรสในคนืนี้ด้วยดวงตาเย้ายวน

ชายหนุม่ยนืส่งอกีฝ่ายจนลบัสายตา แล้วจงึหนักลบัมามองใคร

บางคนที่ยนืคอยอยู่

“ขอเวลาชาสักครู่ได้ไหมคะ” เธอพยายามจะส่งยิ้มอ่อนหวาน

ให้เขา

“ไม่ทราบว่าคณุชลธชิามธีรุะอะไรกบัผมครบั” น�้าเสยีงของเขา

ตดิจะกระด้าง ท่าทางห่างเหนิที่แสดงออกมาส่งให้รอยยิ้มของคนมอง

ค่อยๆ เจื่อนลง หน่วงหนบึในใจกบัค�าเรยีกขานแสนห่างเหนิ

เธออึกอักเล็กน้อย ความรู้สึกผิดกดทับลงจนกลายเป็นความ

เจบ็ปวด คล้ายกบัไม่อาจเอ่ยถ้อยค�าออกมาได้ แต่อกีฝ่ายมไิด้เร่งเร้า 

เพยีงรกัษาระยะห่างอย่างรอคอย 

“ชารู้ว่าชาผดิต่อเอื้อ...” 

“ผมไม่มเีวลามากพอจะคอยรบัฟังเรื่องไร้สาระของคณุ” ครานี้

ใบหน้าของเธอซดีเผอืดจนเหน็ได้ชดั สองมอืบบีเข้าหากนัแน่น

“งั้นชาขอนดัคยุกบัคณุวนัหลงักไ็ด้ค่ะ” 

“หากเป็นเรื่องไร้สาระ ไม่ว่าวนัไหนผมกค็งไม่ว่าง” เขาบอกปัด

อย่างไร้เยื่อใย

ริมฝีปากบางเม้มแน่น เธอก้าวเข้าไปหาเขาอีกก้าว ชายหนุ่ม

เพยีงปรายตามอง “แสดงว่าระหว่างเรา คยุได้แค่เรื่องธรุกจิใช่ไหมคะ”

เอื้อการย์ยักไหล่ราวกับไม่เห็นส�าคัญ ท่าทางเช่นนั้นยิ่งท�าให้ 

คนมองใจฝ่อ ธรุกจิเลก็ๆ ของเธอหรอืจะคู่ควรไปเจรจากบัเขา 

“หากไม่มอีะไรแล้ว ผมขอตวัก่อนนะครบั” แม้ถ้อยค�าจะสภุาพ 

แต่น�้าเสยีงทั้งแขง็กระด้างทั้งห่างเหนิราวกบัคนไม่เคยรูจ้กักนันั้นส่งให้

ชลธชิาฮดึสู้

“ค่ะ แล้วชา อมื...ฉนัจะตดิต่อไปทางเลขาฯ นะคะ แบรนด์ของ
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เราอยากจะขอเข้าร่วมกบัศนูย์การค้าในเครอืของจริวานนท์กรุป๊ที่ยโุรป

และอเมรกิา หวงัว่าคณุเอื้อการย์จะไม่ขดัข้อง”

อกีฝ่ายหรี่ตามอง เพยีงแค่จะขอเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสนิค้าของ

เขาไม่ใช่เรื่องที่ต้องผ่านมอืผู้บรหิาร โดยเฉพาะรองประธานกรรมการ

บรษิทัเช่นเขายิ่งเป็นเรื่องที่ห่างไกล แต่ในเมื่ออกีฝ่ายจงใจ เขากอ็ยาก

รู้ว่าผู้หญิงตรงหน้ามีลูกไม้อะไร บางทีเขาอาจจะได้เห็นใบหน้าที่แท้

จรงิของเธอด้วยตาตวัเองเสยีที

“ผมไม่ค่อยมเีวลาว่าง คณุลองโทร. นดักบัเลขาฯ ของผมเองก็

แล้วกนั” เอ่ยจบเขากห็มนุตวัจากไปทนัที

เอื้อการย์หนัหลงัเดนิออกไปโดยไม่แยแส ทั้งๆ ที่ต้องเกบ็ความ

รู้สึก เธอไม่ควรคิดหรือรู้สึกอะไรด้วยซ�้า ทว่าในใจกลับเจ็บร้าว...

อารมณ์ความรู้สกึทั้งหมดที่เกบ็กดไว้ตรีวนจนเกนิควบคมุ ชลธชิาปิด

เปลอืกตาลง ท่าทางราวกบันางพญาเมื่อครูป่ลวิหายพร้อมกบัแรงกาย

และก�าลงัใจที่ถูกดงึมาใช้จนเกอืบหมด ความดใีจแล่นปราดไปทั่วร่าง

เพยีงได้สานสบกบัดวงตาคม ก่อนความรู้สกึผดิก�าลงักดักนิผสานกบั

ความหมางเมนิที่เขาแสดงออกมาจะกรดีซ�้ารอยแผลเดมิที่อยูก่ลางใจ 

ซึ่งยงัปวดร้าวมาจนถงึปัจจบุนั

“จะกลับแล้วเหรอคะคุณเอ้ือ” ปภานันปรี่เข้ามาหาเอื้อ-

การย์ทันทีที่เห็นเขามุ่งหน้าออกจากงาน “แล้วนี่ไม่กลับพร้อมคุณพี่ 

เหรอจ๊ะ”

ชายหนุม่ส่ายหน้า “เปล่าครบั คณุแม่กลบัไปก่อนแล้ว ส่วนผม

ตั้งใจจะค้างที่คอนโด”

“โอ๊ะ...” ท่าทางคล้ายตกใจแต่แววตากลบัฉายความยนิดอีย่าง

เหน็ได้ชดันั้นไม่อาจรอดสายตาของชายหนุม่ ทว่าเอื้อการย์ยงัคงรกัษา

ท่าทางสภุาพต่อหน้าผู้สูงวยั “พอดทีี่บ้านของน้ามเีรื่องนดิหน่อยต้อง
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รบีกลบั แต่ลูกปัทต้องรบีกลบัไปเคลยีร์งานที่คอนโด ไหนๆ กเ็ป็นทาง

เดยีวกนั น้าฝากน้องไปกบัเอื้อหน่อยได้ไหมจ๊ะ”

หญงิสาวรบีส่ายหน้า “แม่คะ ปัทกลบัแทก็ซี่เองได้ค่ะ” แล้วจงึ

หนัมามองเขาด้วยท่าทางประหม่า “ไม่รบกวนคณุเอื้อดกีว่าค่ะ คอนโด

กอ็ยู่ไม่ไกล”

“กน็ั่นสจ๊ิะ คอนโดหนอูยู่ไม่ไกล ไหนๆ เรากค็นกนัเองใช่ไหมจ๊ะ

ตาเอื้อ”

ชายหนุม่พยกัหน้ารบั ไม่เหน็เป็นเรื่องส�าคญั ในเมื่องานของเธอ

กค็อืงานของบรษิทั และคอนโดของหญงิสาวกเ็ป็นทางผ่าน “เดี๋ยวผม

ไปส่งปัทให้ครบั”

“น้าขอบใจพ่อเอื้อมากเลยจ้ะ”

“แม่คะ” หญงิสาวกระตกุแขนเสื้อมารดาพยายามจะห้ามปราม 

แต่อกีฝ่ายกลบัไม่ยอมฟัง ดนัหลงัเธอมาให้ชายหนุ่ม ปัทมารู้สกึขาย

หน้าจนอยากจะหายตวัไปจากตรงนี้ แม่ของเธอท�าราวกบัก�าลงัเสนอ

ขายลูกสาวไม่ต่างจากสนิค้าชิ้นหนึ่ง

ไม่ส.ิ..ไม่ใช่การเสนอขาย แต่เป็นการยดัเยยีดต่างหาก

ปัทมาได้แต่กัดริมฝีปากข่มความน้อยใจ รู้สึกว่าตัวเองช่างไร้

ศกัดิ์ศรสีิ้นดี
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3
ยื้อแย่ง

กันทราปรายตามองร่างบางในชุดราตรีสีครีม หญิงสาว

ตรงหน้าเรยีกว่าแตกต่างจากเวลาปกตทิี่เธอเคยเจอยิ่งกว่าหลงัมอืเป็น

หน้ามอื หญงิสาวในชดุราตรงีดงาม อวดผวิขาวอมชมพนูวลลออเกอืบ

ท�าให้เธอลืมภาพหญิงสาวแต่งตัวเรียบร้อยที่นั่งสงบเสงี่ยมหน้าห้อง

ของชายหนุ่ม แม้จะไม่ค่อยได้ไปหาเอื้อการย์ที่บริษัทเพราะเขาไม่

อนญุาต แต่ทกุครั้งเดก็คนนี้จะยกน�้าหรอืของว่างเข้ามาให้ เธอจงึพอ

จะจ�าได้บ้าง 

“นี่...ใช่ผู้ช่วยเลขาฯ ของคณุไหมคะ” 

ปัทมาเอาแต่ก้มหน้างดุ เมื่อได้ยนือยู่ใกล้ๆ นางแบบแถวหน้า

ของเมืองไทย รัศมีและความงามของอีกฝ่ายก็แทบจะกดข่มจนเธอ

หายใจไม่ออก ไม่กล้าน�าตัวเองไปเปรียบเทียบกับอีกฝ่าย ยิ่งผู้หญิง

คนนี้สูงเด่นสง่างาม เธอกย็ิ่งเหมอืนเดก็เมื่อวานซนืที่ยงัไม่โต เป็นลูก

เป็ดขี้เหร่ที่ไม่มวีนัเป็นหงส์

“ครับ ปัทมา แต่ตอนนี้เธอมาท�าหน้าที่เลขาฯ แทนคุณพรที่ 

ลาคลอด คณุเคยเจอเธอแล้ว”

กันทราพยักหน้ารับ เก็บสายตากลับแล้วสอดมือเข้าไปคล้อง

แขนชายหนุ่ม “เอื้อจะพาเธอไปด้วยเหรอคะ”
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“ปัทเป็นน้องสาวของเจ้าอัศไง พอดีคุณน้าฝากปัทให้กลับกับ

เรา”

“ปัทกลับเองดีกว่าค่ะ” เจ้าของหัวข้อสนทนารีบเอ่ยแทรกขึ้น

ทนัท ี

ขณะคิ้วเข้มเลิกขึ้น ไม่คาดว่าหญิงสาวหน้าหวานคนนี้จะดื้อ 

เมื่อครู่เจ้าตวักพ็ยายามจะบ่ายเบี่ยงทว่าเถยีงสู้มารดาไม่ได้ 

หรอืพอมาอยู่กบัเขาเลยกล้าแผลงฤทธิ์

“ถ้าปัทกลับเองแล้วคุณน้ามาทราบทีหลัง พี่คงโดนต่อว่า อีก

อย่าง...” เขาไล่สายตามองชุดที่เธอสวม ท�าเอาอีกฝ่ายหน้าร้อนผ่าว 

แก้มใสแดงระเรื่อ “แต่งตวัแบบนี้ ขึ้นแทก็ซี่เวลานี้ พี่ว่ามนัอนัตราย”

ปัทมาอ้าปากจะร้องท้วง แต่ครั้นประมวลผลตามที่เขาพูดนั้นก็

คล้ายว่าจะเป็นจรงิ จงึได้แต่อ้าปากค้าง ไม่มถี้อยค�าใดหลดุออกมา

“คอนโดไปทางไหนล่ะจ๊ะ” กนัทรามองคนทั้งสองโต้แย้ง ก่อน

จะหนัมาถามอกีฝ่ายคล้ายเอน็ดู 

ปัทมาได้แต่บบีมอืกนัแน่นพลางเอ่ยตอบด้วยน�้าเสยีงแสนเบา

“ทางเดยีวกนัน่ะครบั ไปเถอะ” เอื้อการย์สรปุในที่สดุ

“ให้พี่กี้ไปส่งกไ็ด้ค่ะ พี่กี้กผ่็านทางนั้นเหมอืนกนั” นางแบบสาว

รบีเสนอทางออกทนัท ีใครจะอยากพกก้างชิ้นโตตดิรถไปด้วย

แต่ชายหนุ่มกลบัส่ายหน้า “ไหนๆ กไ็ปทางเดยีวกนั ไม่ใช่เรื่อง

ยุง่ยากอะไร ผมรบัปากคณุน้าแล้ว หากท่านมาทราบทหีลงัมนัจะไม่ด”ี

กันทราแสดงสีหน้าคล้ายไม่พอใจ แต่ไม่กล้าเอ่ยขัด จึงได้แต่

เดนิเกาะแขนเขาไปขึ้นรถ เพิ่งจะเดนิมาถงึลานจอดโทรศพัท์ของเอื้อ-

การย์กพ็ลนัร้องประท้วงขึ้นมาก่อน และดเูหมอืนว่าจะเป็นสายส�าคญั 

เมื่อเขาขอแยกตวัออกไปคยุ 

“เก่งนี่” น�้าเสยีงเจอืแววเย้ยหยนัดงัขึ้น

ปัทมาเงยหน้ามองคนพดูที่สงูกว่าเธอเกอืบยี่สบิเซนตเิมตรอย่าง
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ไม่มั่นใจ ไม่รู้ว่าอกีฝ่ายก�าลงัพูดโทรศพัท์ หรอืเอ่ยกบัตวัเอง

“ให้คุณอัศยัดตัวหล่อนเข้ามาใกล้เอื้อ กะว่าจะใช้แผนความ 

ชดิใกล้หรอืยงัไงจ๊ะแม่หน”ู นางแบบสาวกอดอกพลางใช้สะโพกพงิรถ 

ไล่สายตามองตั้งแต่หวัจดเท้าของหญงิสาวตรงหน้าอย่างดูแคลน

“ฉนัไม่เข้าใจ...”

“อย่ามาแกล้งเซ่อ ท่าทางแบบนั้นมันใช้ได้แต่กับผู้ชาย” ริม-

ฝีปากบางได้รูปเหยยีดยิ้ม

การแสดงออกอย่างเหยยีดหยามท�าให้ปัทมาหน้าร้อนผ่าว โกรธ

ขึ้งระคนอับอาย สองมือเล็กก�าแน่น “ฉันสมัครงานเข้ามาตามระบบ

ทกุอย่างค่ะ ถ้าคณุไม่เชื่อกล็องถามคณุเอื้อได้” หางเสยีงของเธอสะบดั

จวนเจียนจะควบคุมอารมณ์ไว้ไม่อยู่ ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยถูกใครดู

หมิ่นขนาดนี้มาก่อน ทกุขั้นตอนการสมคัรงานด�าเนนิอย่างโปร่งใส เธอ

ไม่เคยใช้เส้นสาย และเพราะประภาพร เลขานกุารของเอื้อการย์มอง

เหน็ถงึความสามารถจงึเรยีกตวัเข้ามาใช้งาน

“เฮอะ...แค่กรอกใบสมคัรและฝากฝังคนใน ใครกท็�าได้ อย่ามา

ท�าเป็นใสซื่อ เหน็แล้วร�าคาญลูกตา”

“ฉนัไม่มสีทิธิ์บงัคบัคณุ จะเชื่อหรอืไม่กแ็ล้วแต่ ฉนักแ็ค่ชี้แจงให้

ทราบ”

กันทราพยักหน้า “แต่ก็ยังบังคับให้เอื้อรับตัวเธอมาอยู่ใกล้ๆ 

แถมยงัต้องพาไปส่งคอนโด นี่หากไม่ตดิว่าฉนัมาด้วย คงไม่แคล้วลาก

เขาขึ้นห้องละส”ิ

“อย่าคิดว่าทุกคนจะเป็นแบบคุณ” หญิงสาวสะบัดเสียงอย่าง

สดุจะทน แม้ไม่เคยระรานใครก่อน แต่กใ็ช่ว่าจะยอมให้ใครมาชี้หน้า

ว่ากนัปาวๆ โดยเธอไม่ได้ท�าผดิอะไร

ทว่ากันทรากลับไม่ได้เกรี้ยวกราดเหมือนคู่ควงคนก่อนๆ ของ

เอื้อการย์ที่เอะอะกอ็าละวาดใช้ก�าลงั “จ้ะ วางตวัสูงส่ง คดิว่าตวัเอง
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แตกต่างนกัหรอืไง ผูห้ญงิด้วยกนัท�าไมฉนัจะมองไม่ออก” ร่างสงูขยบั

ตวัก้าวเข้าไปหา ขณะที่ปัทมาพยายามแขง็ใจยนืปักหลกัไม่ถอย “แวว

ตาเทดิทูนแบบนี้” นางแบบสาวเชยคางมนพลางจ้องเข้าไปในดวงตา

ของอกีฝ่าย “มนัเกบ็ไม่มดิหรอก หล่อนกอ็ยากได้เอื้อจนตวัสั่น ไม่ต้อง

มาแอ๊บ”

ปัทมาสะบัดหน้าจนหลุดจากการเกาะกุม หัวใจของเธอเต้น

กระหน�่าจนปวดแปลบ แม้มันจะเป็นความจริงที่เธอแอบชอบเขามา

นานปี แต่กไ็ม่ใช่เรื่องที่คนนอกจะหยบิยกขึ้นมาดถูกูกนัแบบนี้ “ถงึฉนั

จะอยากได้ แต่กไ็ม่เคยเสนอตวัให้ใครแบบคณุ”

“อเีดก็นี่” ครานี้กลายเป็นคนเริ่มที่โกรธจนตวัสั่น “ที่ยงัไม่เสนอ

เพราะยงัไม่มโีอกาสละส”ิ

คนอ่อนวยักว่าเม้มรมิฝีปาก แต่ดวงตาที่จบัจ้องอกีฝ่ายเข้มจดั 

เธอไม่กล้าตอบว่าถงึเวลานั้นตวัเองจะใช้วธิเีดยีวกนัผกูมดัชายหนุม่ไว้

หรอืไม่ แต่อย่างน้อยหากเธอคดิจะเสนอตวั ทกุอย่างกเ็พราะหวัใจที่

เตม็ไปด้วยความรกั ไม่ใช่หวงัเงนิในกระเป๋าของเขาเหมอืนใครบางคน

“ไงพูดไม่ออกละส ิสดุท้ายกร็ะรกิระรี้ กแ็ค่พยายามท�าตวัเป็น

กะหรี่ชั้นสูง”

ปัทมาสดูลมหายใจเข้าลกึ รูส้กึว่ายิ่งต่อล้อต่อเถยีงกเ็หมอืนเอา

ทองไปรู่กระเบื้อง เสยีเวลาและสขุภาพจติไปเปล่าๆ ปลี้ๆ  “ดูเหมอืน

คณุกนัทราจะคุ้นเคยกบัอาชพีนี้จงันะคะ หรอืความจรงิยดึเป็นอาชพี

เสรมิหลงังานเดนิแบบ” เธอหยดุเพยีงครู ่มองนางแบบสาวที่ตวัสั่นเทา 

ใบหน้าแดงก�่า แสดงว่าทุกค�าคงแทงใจด�า “อ้อ...หรือยึดเป็นอาชีพ

หลกักนัแน่คะ...”

นางแบบสาวโผเข้ามากระชากแขนเล็กดึงเข้าหาตัว ดวงตา

เกรี้ยวกราด

“มอีะไรรเึปล่าครบัแทนี่” เสยีงทุม้ที่ดงัแทรกขึ้นมาท�าให้กนัทรา
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รบีผลกัร่างเลก็ออกไปด้านข้าง ก่อนจะรบีปรบัท่าทางให้เป็นปกต ิหนั

มายิ้มให้เขา

“เปล่าค่ะ พอดแีทนี่เหน็ชดุน้องเขาสวยด ีก�าลงัจะขอดแูบบเอา

ไว้สั่งตดับ้าง” เธอโกหกออกไปอย่างลื่นไหลสมกบัอาชพีนางแบบควบ

นักแสดง แล้วจึงก้าวเข้าไปคล้องแขนชายหนุ่ม “ไปกันรึยังคะ” เอ่ย

โดยไม่หนักลบัไปมองคู่กรณ ีขณะที่ปัทมาเอาแต่ก้มหน้างดุ เดนิเลี่ยง

ไปรออกีฝั่งของรถ

“ครบั” เอื้อการย์เดนิตรงไปเปิดประตูให้คู่ควง 

ปัทมารีบเปิดประตูเข้าไปนั่งด้านหลัง ไม่อยากอยู่ให้อีกฝ่าย

จบัผดิ ชายหนุม่ปรายตามองร่างเลก็เพยีงครู่ ก่อนจะเดนิอ้อมรถไปนั่ง

ประจ�าที่ ในหัวยังมีถ้อยค�าตอบโต้ของคนทั้งสองวนไปมา ความจริง

เขาคุยธุระเสร็จครู่ใหญ่แล้ว เพียงแต่อยากอยู่ดูเรื่องสนุกๆ จึงไม่เอ่ย

ปากขดั ไม่คดิว่าจะได้เหน็ท่าทางขู่ฟ่อๆ เป็นลูกแมวของปัทมา 

ไม่คิดว่าคนที่นั่งสงบเสงี่ยมไม่มีปากเสียงกับใครอยู่หน้าห้อง 

ยามโกรธขึ้นมาจะมลีูกบ้าเอาเรื่อง ท่าทางนุ่มนิ่มแต่กลบัสู้คนไม่ถอย

ของเธอท�าให้เขานกึเอน็ดแูล้วพานให้ระลกึถงึใครอกีคน คนที่มท่ีาทาง

เรยีบร้อยไม่ต่างกนั แต่บทจะเอาเรื่องขึ้นมากท็�าให้ใครหลายคนถงึกบั

ส่ายหน้ายอมแพ้ในความดื้อรั้น แม้จะเรียบร้อยยอมลงให้ใครต่อใคร 

แต่ความจริงแล้วกลับซ่อนไว้ซึ่งความหยิ่งทะนงจนอาจจะเรียกว่าดื้อ

เงียบ ภาพของใครคนนั้นก�าลังฉายชัด คนที่เขาเคยคิดว่าเป็นเพียง

อดตี...ที่ไม่เคยลบเลอืนไปจากใจ

ชลธิชาแทบอยากจะทิ้งตัวลงนอนบนเตียง รู้สึกเหมือน

พลงังานทั้งร่างถูกสูบไปใช้จนหมด แค่เพยีงสองชั่วโมงเท่านั้น แต่เธอ

กลับรู้สึกว่าช่วงเวลาในงานที่ผ่านมานั้นเนิ่นนาน ยิ่งต้องพยายาม

บงัคบัตวัเองไม่ให้หนัไปมองร่างสูงสง่า ทั้งๆ ที่เธออยากนั่งมองเขาให้
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สมกบัความคดิถงึและการรอคอยอนัยาวนานกว่าหกปี 

ระยะเวลาหลายปีในวงธรุกจิยิ่งส่งให้เอื้อการย์ดภูมูฐิาน เพราะ

หน้าที่ความรับผิดชอบที่มากมายกว่าคนทั่วไป ท�าให้เอื้อการย์ดูเป็น

ผู้ใหญ่กว่าคนในวัยเดียวกัน มาดมั่น และสง่าผ่าเผย ไหล่หนามีมัด

กล้ามอย่างสงัเกตได้ชดั เมื่อก่อนเอื้อการย์เป็นนกักฬีาฟตุบอล แต่อาจ

เพราะตอนนั้นเขายุ่งกับทั้งเรื่องเรียนและเรื่องงานจึงไม่มีเวลาดูแลตัว

เองมากเท่าตอนนี้ รปูร่างสงูใหญ่ภายใต้รอยยิ้มสบายๆ นั้นเป่ียมเสน่ห์ 

แค่ปรายตามองกท็�าให้สาวๆ ในงานแทบอ่อนระทวย เพยีงแต่ดวงตา

คมนั้นไม่มวีนัมองมาที่เธอ รอยยิ้มอ่อนโยนนั้นไม่ใช่ของเธอ...

และคนข้างๆ เขากไ็ม่ใช่เธออกีต่อไป

‘ชา...ถงึแม้เอื้อมนัจะยงัไม่มแีฟนเป็นตวัเป็นตน...’

‘ตั้งแต่เลกิกบัแกไปน่ะนะ’ รณิลดาช่วยต่อให้ ก่อนจะเอ่ยเสรมิ

ด้วยสหีน้าจรงิจงั ‘คอื...แกจะกลบัไปคบกบัแฟนเก่าคนไหนกไ็ด้ แต่แก

จะกลบัไปหาเอื้อการย์ไม่ได้!’

‘ไอ้ชามนัเคยมแีฟนคนเดยีวเปล่าวะ’ 

‘เอ่อ...ฉันลืม นึกว่ามันผ่านผู้ชายมาสามร้อยเก้าสิบเก้าคน

เหมอืนแก’ 

สายป่านดีดเฟรนช์ฟรายส์ในจานใส่เพื่อนรักโทษฐานที่บังอาจ

มาว่าเธอเคยผ่านผูช้ายมาเกอืบครึ่งพนั ‘ป่านว่าชารูจ้กัเอื้อดเีลยแหละ 

เหน็หน้ายิ้มๆ อย่างนั้นน่ะนะ ลองมนัแค้นแล้ว ฝังหุ่นเลยละชา ถ้าชา

คดิจะกลบัไปหามนักเ็ตรยีมตวัสะบกัสะบอมได้เลย’

‘อ้อ...’ ริณลดาผู้คร�่าหวอดอยู่ในวงการมายาและสังคมชั้นสูง

เอ่ยต่อเมื่อนึกขึ้นได้ว่า ‘ตอนนี้ฮีคั่วอยู่กับแม่นางแบบแถวหน้าชื่อ 

กันทราน่ะ รู้จักใช่ไหม สวย หุ่นดีเลยแหละ ถึงไม่ค่อยมีใครได้รูปคู่  

แต่คนในกร็ู้ๆ อยู่ว่าสองคนนี้คั่วกนั แถมคั่วมานานแล้วนะ คนนี้น่าจะ

ท�าสถติสิูงสดุเป็นประวตักิารณ์ ถ้าไม่นบัรวมแก’
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‘ริณจะนับรวมชาได้ยังไง มันเทียบกันได้ไหมระหว่างแฟนกับ 

คู่ควง อนันั้นห้าเดอืน อนันี้เกอืบห้าปี แถมเอื้อเป็นฝ่ายตามจบีชาเอง

เป็นปี ไม่ใช่แบบนี้ที่แค่เอื้อกระดกินิ้ว ผู้หญงิกว็ิ่งเข้าใส่’ ปิยวลบี่นอบุ

พลางลูบนิ้วกบัปากแก้ว

‘แค่เตือนมันว่ากลับไปแล้วจะเจออะไร ด่านแรกที่มันต้องเจอ

คอืใคร แล้วคู่ต่อสู้ของมนัร้ายแค่ไหน เมื่อก่อนใสๆ ไง แต่ตอนนี้ไม่ใช่

แล้ว แกจะมาสวยๆ ใสๆ สมยัเป็นดาวคณะไม่ได้แล้วนะ คราวนี้รู้แล้ว

จะเอาไง’

‘ถ้าชาจะเดนิหน้า เอ่อ...ทกุคนจะว่าไหม’

รณิลดาเบ้ปาก สายป่านยกัไหล่ ปิยวลถีอนหายใจ

‘เอาไงกเ็อากนั ว่าตามนั้น’

‘ตกลงตามนี้กม็าวางแผนรกุค่ะ!’

...

เสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือร้องเตือนจนคนที่ก�าลังตกอยู่

ในภวังค์นิ่วหน้า เพราะเจ้าเครื่องเล็กๆ สั่นรัวไม่หยุด ราวกับว่าคน

ปลายทางมีเรื่องด่วนหนักหนา เพียงเปิดโปรแกรมไลน์ขึ้นมาก็เห็น

ตวัเลขข้อความที่ไม่ได้อ่านจากกลุ่มเพื่อนซี้ที่ตั้งชื่อว่า ‘Roommate906 

Luv_Luv’ เพื่อนร่วมห้องในหอพักของมหาวิทยาลยัซึ่งแทบจะเรยีกได้

ว่าเป็นเพื่อนสนทิและรู้ใจที่สดุกลุ่มเดยีว 

พื้นเพของเธอเป็นคนต่างจงัหวดั แม้ทางบ้านมฐีานะค่อนข้างดี

พอที่จะซื้อคอนโดใกล้มหาวิทยาลัยให้เธอได้ แต่เพราะทั้งบิดาและ

มารดาเป็นคนหวัเก่า ค่อนข้างเคร่งครดัและเลี้ยงเธอมาในกรอบ ท่าน

ทั้งสองจงึเลอืกหอพกัหญงิในมหาวทิยาลยัที่มกีฎระเบยีบเข้มงวดและ

ปลอดภยัให้บตุรสาว 

เพื่อนในห้องอีกสามคนนั้นมีนิสัยแตกต่างกันราวฟ้ากับเหว 

จนถงึตอนนี้เธอยงัไม่อยากจะเชื่อว่า พวกเธอสี่คนอยูร่่วมกนัมาโดยไม่
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ฆ่ากันตายเสียก่อนได้ เริ่มจากคนที่แสบสันแสบทรวงที่สุดอย่าง 

ริณลดา เจ้าแม่ความงามและแฟชั่นขาวีน คุณหนูคนงามที่มาพร้อม

เรื่องปวดหวั ความจรงิเจ้าตวัไม่ได้ตั้งใจจะอยู่หอใน เสยีแต่พลาดท่า

โดนบดิาจบัโยนเข้ามาเพื่อเป็นการลงโทษที่ใช้บตัรเครดติรดูซื้อกระเป๋า

หรไูปเกอืบล้าน คนที่สองคอืปิยวลทีี่เพื่อนๆ มกัเรยีกว่ายายเหมน็ จาก

แป้งหอมเป็นแป้งเหมน็ เพราะเจ้าตวัขี้เกยีจอาบน�้า แถมยงัป�า้ๆ เป๋อๆ 

หลงทางได้ตลอดเวลา ไหนจะอาการง่วงเหงาหาวนอนที่มตีลอดทั้งวนั 

เพราะเหตนุี้เดก็ในกรงุอย่างปิยวลจีงึต้องระเหจ็มาอยูห่อใน ส่วนสาย-

ป่านคอืหญงิสาวในกรงุเทพฯ อกีคนที่ร่าเรงิสดใส ตดิจะเอะอะโวยวาย

และทะลึ่งตงึตงั แต่กน็บัว่าปกตทิี่สดุในบรรดาคนทั้งสี่

ไม่น่าเชื่อว่าพวกเธอจะสามารถอยูร่่วมกนัได้ถงึสี่ปี ทั้งๆ ที่ตอน

แรกรณิลดาแทบจะพงัห้อง ทั้งซกัผ้าเองไม่ได้ รดีผ้าเองไม่เป็น ไหนจะ

การใช้ห้องน�้ารวม และตู้เสื้อผ้าในห้องก็เล็กกะทัดรัดไม่พอจะยัดชุด

สวยและกระเป๋าราคาเรอืนแสนพวกนั้นเข้าไปได้ 

ยงัไม่นบัรวมความซกมกของปิยวลทีี่แทบไม่เคยเกบ็ที่นอน ล้าง

ถ้วยมาม่า หรอืตื่นมาซกัผ้าในวนัหยดุ ท�าเอาต้องวิ่งวุน่ยมืชดุนกัศกึษา

จากเพื่อนร่วมห้องอยูเ่ป็นประจ�า และสายป่านที่ทะลึ่งตงึตงัเสยีงดงัจน

ริณลดาร�่าร�่าจะลุกมาบีบคอโทษฐานที่ท�าให้อีกฝ่ายนอนไม่หลับจน

ตนีกาขึ้น ขอบตาด�าคล�้าเป็นหมแีพนดา แต่ทกุเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาก็

หล่อหลอมให้พวกเธอกลายมาเป็นเพื่อนรกักนัในที่สดุ

ดาด้า : เฮ้ย...แก๊ นี่แค่แผนแรกกผ็่านฉลยุแล้วเหรอยะ มนัง่าย

ไปไหม ถ่านไฟเก่าอะไรจะคไุวปุ๊บปั๊บยิ่งกว่าเตาแก๊ส

ป่านป๊าน : อะไรของแกไอ้รณิ โวยวายเชยีว

ดาด้า : กไ็อ้ชาอะด ิโอ๊ยหมั่นไส้มนั วนัก่อนยงัหงมิๆ ที่ไหนได้...

ป่านป๊าน : ได้อะไรของแก

ดาด้า : แกเปิดดูไอจรียึงั
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ป่านป๊าน : โอ๊ย ใครเขาจะนั่งเฝ้าหน้าจอทั้งวนัเหมอืนแกยะ

ดาด้า : ไปลากตวัมนัมา

ธชิา : มาแล้วจ้ะ เพิ่งกลบัมาถงึ

ดาด้า : ถงึไหนต่อไหนยะ

ธชิา : กถ็งึห้องของชาสจิ๊ะรณิ แล้วนี่คยุอะไรกนั

ดาด้า : อย่ามาแอ๊บ ฉันเห็นรูปที่แกยืนถ่ายซะตัวติดหลังชิด  

เกยกนัซะกบัเอื้อ นี่ถ้าสงิกนัได้แกคงสงิกนัไปแล้วใช่ไหม 

ธชิา : เหน็ที่ไหน ท�าไมข่าวไวจงั

ดาด้า : กไ็อจขีองพวกนางแบบในงานนั่นแหละ

ธชิา : อ้อ

ดาด้า : อย่ามาอ้อค�าเดยีว มอีะไรกเ็ล่ามา ไหนว่าเข้าถงึยากยะ 

ฉนักไ็ม่เหน็จะยากอะไร นี่กถ็งึเนื้อถงึตวักนัจนแทบจะถงึมดลูกอยู่ละ 

เสยีเวลานั่งวางแผนกนัจรงิๆ 

ป่านป๊าน : นี่อารมณ์ขึ้นหรอือจิฉา รวัมาเป็นปืนกลเลยนะยะ

ดาด้า : ฉนัเบื่อพวกแก

ธชิา : มนัไม่ใช่แบบนั้นน่ะส ิคอืเอื้อประมูลกระเป๋าของชาได้ แต่

ใบนั้นคณุกนัทราเขาเป็นคนถอืเดนิจ้ะ ส่วนแผนแรกนั่นน่ะเหรอจ๊ะ ได้

ผลมาก ผ่านฉลุยเลย เอื้อมองผ่านชาไปเลยละจ้ะ สายตาว่างเปล่า

แบบทะลรุ่างไม่เหน็หวั ไอ้ที่จะให้ท่า กลายเป็นล่มไม่เป็นท่าไปเลย 555 

(ใต้เลขห้ามนี�้าตาซ่อนอยู่)

ป่านป๊าน : อ๋อ คอืเปย์สาวอยากอวดว่างั้น นี่เพื่อนฉนัไปไกล

มากแล้วจรงิๆ อ้อ...แล้วชาได้คยุกบัเอื้อไหม

ธชิา : แค่หน้า...เอื้อยงัไม่อยากมองชาด้วยซ�้า แต่กส็มกบัที่ชา

เคยท�ากบัเขาแล้วแหละ

ดาด้า : อ้าว...อุตส่าห์แต่งไปซะสวย นี่แกไม่ได้ท�าท่ายั่วยวน

แบบที่ฉนับอกไปใช่ไหม มวัแต่สนมิสร้อยพริี้พไิรอยูน่ั่นมนัจะไปทนัแม่
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นางแบบพวกนั้นได้ไง แล้วก็เลิกเอาแต่โทษตัวเองสักทีจะได้ไหมยะ 

ไหนๆ กต็ดัสนิใจไปแล้ว แกอย่าเร้าหรอื

ป่านป๊าน : ใจเยน็นะชา ของอย่างนี้มนักค็งต้องใช้เวลาท�าใจ 

ป่านเข้าใจชานะ แล้วกอ็ยากให้ชาเข้าใจเอื้อด้วย มนัคงทั้งตกใจ โมโห 

หงดุหงดิสบัสนสารพดันั่นแหละ

ธชิา : เข้าใจสจิ๊ะ ชาเข้าใจเอื้อ เป็นชาคงสะบดัหน้าหน ีท�ายิ่ง

กว่าเอื้อเสยีอกี

ป่านป๊าน : แล้วนี่ไม่ได้คยุอะไรกนัจรงิๆ เหรอ เสยีดาย กว่าจะ

หาโอกาสได้กย็ากแทบตาย กะว่าจะเปิดตวัหรูหราอลงัการเสยีหน่อย

ธชิา : เอื้อเขาไม่อยากคยุกบัชา ตายงัไม่แลด้วยซ�้า ชาจะอ้า

ปากเขากต็ดับทแล้ว

ดาด้า : กแ็กช้าไง โอ๊ย กว่าจะอ้าปากพูด ไหนๆ กจ็ะเล่นบท

ร้ายแล้วแกต้องเปลี่ยน

ป่านป๊าน : ใช่ บอกให้ท�าตามสนัดานไอ้รณิ รบัรองร้ายได้ใจ

ดาด้า : นี่คอืชม?

ป่านป๊าน : ด่า เอ๊ย...ไม่ใช่ แล้วแต่จะคดิ ว่าแต่ชาเถอะ สรปุไม่

ได้คยุอะไรกนัเลย?

ธชิา : กน็ดิหน่อยจ้ะ เรื่องธรุกจิน่ะ แต่เอื้อกย็อมรบันดัอยู่

ดาด้า : แล้วแกเอาไง

ธชิา : ชากเ็ลยบอกไปว่าจะนดัผ่านเลขาฯ เรื่องร้านที่ยโุรปกบั

อเมรกิา

ป่านป๊าน : แล้วเอื้อโอเคไหม

ธชิา : เขาไม่ได้ปฏเิสธ

ดาด้า : อโิธ่ งี้กพ็อมหีวงั

ธชิา : ชายงัไม่เหน็ความหวงัตรงไหนเลยนะรณิ

พิมพ์ไปแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจ รู้สึกว่าเรื่องนี้มันยากอย่างที่
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เพื่อนๆ ขู่ไว้แต่แรกจรงิๆ เธอเคยท�ากบัเขาเสยีขนาดนั้น หากเป็นคน

อื่นคงไม่มาเผาผกีนัแน่ๆ มแีต่จะสาปส่ง

ดาด้า : แก! นั่นเขาเป็นใคร ถงึแม้เอื้อการย์จะอยู่ในต�าแหน่ง

รองประธานบริษัท แต่เขาจัดการทุกอย่างแทนปู่หมดแล้ว ว่าง่ายๆ 

ตอนนี้เอื้อกใ็หญ่สดุในเครอืจริวานนท์กรุป๊ กบัอแีค่เรื่องมคีนมาขอเช่า

พื้นที่ในห้าง แค่ฝ่ายประสานงานลูกค้ากไ็ด้แล้วมั้ง มนัต้องถงึมอืเขา

ไหมถ้าไม่อยากคยุกะแก คดิสคิดิ อย่ามาแอ๊บแบ๊วค่ะลูก ไอ้ป่าน...แก

ว่าไง

ป่านป๊าน : +100 ชาเช่าที่ในห้างเปิดไปกี่สบิร้านแล้ว ไม่เคยเหน็

ต้องผ่านเอื้อ โอเค...ครั้งนี้อาจพเิศษหน่อยเพราะเป็นร้านคนไทยที่จะ

ไปเปิดต่างแดนเป็นครั้งแรก แต่ถ้าไม่อยากเจอชาจรงิ เอื้อไม่มทีางเสยี

เวลากบัเรื่องพวกนี้ต่อหรอก เวลามนัเป็นเงนิเป็นทองจะตาย แสดงว่า

แผนไอ้รณิกไ็ด้ผลอยู่ เอื้อยงัมเียื่อใย

ธชิา : ใจนงึกแ็อบเข้าข้างตวัเองแบบนั้นเหมอืนกนั แหะๆ แต่ก็

ต้องเผื่อใจไว้บ้าง ผดิหวงัขึ้นมาจะได้ไม่สะบกัสะบอมเหมอืนครั้งก่อน 

สงสารเพื่อนๆ ต้องมาคอยนั่งปลอบใจกนัอกี...แล้วอกีอย่าง ชากไ็ม่มี

อะไรจะเสยีแล้ว

ป่านป๊าน : นี่คยุกนัจะร้อยข้อความ ไอ้เอ๋อยงัไม่อ่านอกีเหรอ

ธชิา : จะเที่ยงคนืแล้ว ป่านนี่แป้งหอมคงฝันไปหลายตื่นแล้วละ

...

หอมฉยุ : งอื พวกแกคยุอะไรกนัน่ะ ไม่ทนั 

หอมฉยุ : โอ๊ะ ไม่ได้ตามข่าว เดี๋ยวเปิดไอจแีป๊บ

หอมฉยุ : ฮอื ชอบอะ เวลาชายนืกบัเอื้อ มนัดูสมกั๊นสมกนั

หอมฉยุ : เฮ้ย...พวกแก มาคยุกนัก่อนดิ
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4
คุณสนใจจะรับสิทธิ์นั้นทันทีเลยไหมครับ

ปัทมาเหลอืบมองนาฬิกาแขวนบนผนงัสลบักบัใบหน้าคม

ตรงหน้า เธอขยบัตวัไปมาเลก็น้อย รมิฝีปากเม้มแน่น ท่าทางเหมอืน

ก�าลงัตดัสนิใจครั้งใหญ่ อาการกระสบักระส่ายเลก็ๆ นี้ไม่อาจหลดุรอด

ไปจากสายตาของใครบางคนที่แม้จะท�าเหมือนก�าลังอ่านเอกสารอยู่

กต็ามที

“มอีะไร” น�้าเสยีงทุ้มเรยีบเฉย ทว่ากลบัข่มขวญัลูกกวางน้อย

ตรงหน้าได้เป็นอย่างดี

“เอ่อ...ปัท เอ่อ ตอนนี้กบ็่ายสองแล้ว คณุเอื้อยงัไม่ได้ทานอะไร

เลยนะคะ”

มือหนาที่ก�าลังเขียนอะไรบางอย่างบนเอกสารหยุดชะงัก เจ้า

ตวัพลกินาฬิกาข้อมอืดู น�้าเสยีงทอดอ่อนลง “อ้อ...โทษท”ี 

กับปัทมาแม้อีกฝ่ายจะขึ้นชื่อว่าเป็นลูกน้อง แต่เพราะเห็นมา

ตั้งแต่ยงัเรยีนอยู่ในรั้วมหาวทิยาลยัจากการแนะน�าของอศัรา ซึ่งหญงิ

สาวมกัเรยีกเขาตดิปากว่าพี่เอื้อ จนเมื่อได้มาท�างานร่วมกนั ค�าว่าพี่เอื้อ

จงึถูกเปลี่ยนเป็นคณุเอื้อ ตามความเหมาะสมโดยปรยิาย แต่เขากย็งั

รู้สึกเอ็นดูเธอไม่ต่างจากเดิม ยิ่งเธอวางตัวได้อย่างเหมาะสม ไม่น�า

เรื่องส่วนตวัมายุ่งเกี่ยวกบัเรื่องงาน เขากย็ิ่งรู้สกึชื่นชม 
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“ปัทลงไปทานอะไรก่อนกไ็ด้ไม่ต้องอยูร่อ เดี๋ยวผมจะแยกเอกสาร

ไว้ให้”

หญงิสาวก้มหน้างดุซ่อนโหนกแก้มแดงระเรื่อ เพยีงเสยีงทุ้มต�่า

ของเขาเรียกขานว่าปัท แทนค�าว่าคุณ ยามอยู่ด้วยกันตามล�าพัง ก็

ท�าให้ใบหน้าของเธอร้อนผ่าว หัวใจเต้นตึ้กตั้ก ค�าง่ายๆ ที่ท�าให้เธอ

รู้สกึหวานล�้ายามได้ฟัง

“ไม่เป็นไรค่ะ ปัทยงั...เอ่อ ทานผดิเวลาโรคกระเพาะจะถามหา 

นะคะ” เสยีงเลก็ๆ แต่กงัวานใสของเธออาจสะกดใจคนฟังจนอยู่หมดั 

เสียดายที่ประโยคนี้เคยมีคนพูดกับเขาแล้ว ชายหนุ่มจึงไม่ทันได้จับ

กระแสเสยีงแห่งความห่วงใย เพราะในใจก�าลงักระหวดัคดิถงึใครบาง

คน คนที่ไม่ควรจะกลบัเข้ามาในชวีติเขาอกี

‘เอื้อกนิข้าวไม่ตรงเวลา ระวงัโรคกระเพาะจะถามหานะคะ’

‘เอื้อไม่มเีวลาเลยจรงิๆ ครบัชา ไม่ใช่ไม่หวินะ’

‘ก็นี่ไงคะ ชาท�าแซนด์วิชมาไว้ให้เอื้อ หิวเมื่อไหร่ก็หยิบกินได้

ทนัท’ี

‘ไม่ใช่หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเหรอ ท�าแบบนี้จะให้เอื้อคอยคิดถึง

ชาตลอดวนั สามมื้ออาหารใช่ไหมครบั’

‘บ้า’

...

“คณุเอื้อจะรบัอะไรไหมคะ...”

“ครบั ปัทว่าอะไรนะ”

ปัทมาทอดสายตามองคนตรงหน้าอย่างเป็นห่วง เอื้อการย์เข้า

ประชุมกับผู้ถือหุ้นตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงบ่ายโมง จากนั้นก็ต่อด้วยการ

ประชมุของฝ่ายการตลาดอกีร่วมชั่วโมง และจบลงที่การตรวจเอกสาร

กองใหญ่ ทั้งๆ ที่ยงัไม่มอีะไรตกถงึท้องนอกจากขนมที่เธอจดัเสริ์ฟให้

“ให้ปัทสั่งอะไรขึ้นมาให้ไหมคะ”
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ชายหนุ่มปิดแฟ้มลงแล้วเลื่อนไปตรงหน้า “ปัทลงไปหาอะไร

ทานเถอะ ขอโทษด้วยที่ผมไม่ทนัได้ดูเวลา เอาเป็นว่าสั่งเมนูง่ายๆ ให้

แม่บ้านยกขึ้นมากแ็ล้วกนั อมื...ขอเป็นพะแนงหมู หรอืไม่กก็ะเพราไก่

ไข่ดาวกไ็ด้ครบั”

“ค่ะ คณุเอื้อรบักาแฟหรอืชาเพิ่มไหมคะ”

“กาแฟด�าสกัแก้วกด็คีรบั อ้อ...” เขานิ่งไปครู่ “สองสามวนันี้มี

ใครตดิต่อขอนดัผมเข้ามาไหม”

หญงิสาวหยดุคดิไปครูใ่หญ่พลางดงึสมดุจดขึ้นมาไล่ด ู“ถ้าเป็น

คนนอกกไ็ม่มนีะคะ จะมกีแ็ต่หวัหน้าโครงการที่เชยีงใหม่ขอนดัคยุกบั

คณุเอื้อเรื่องความคบืหน้างานน่ะค่ะ”

“การรโีนเวตน่ะหรอื”

“ใช่ค่ะ”

“งั้นปัทช่วยเช็กตารางเวลาให้ด้วย ขอไวที่สุด ผมเองก็มีเรื่อง

อยากจะคยุกบัพวกเขาเหมอืนกนั” แม้จะเอ่ยปากไหว้วาน แต่เจ้านาย

หนุ่มกเ็ลื่อนปฏทินิตั้งโต๊ะมาเปิดเชก็ตารางนดัของตวัเองตามไปด้วย

ผู้ช่วยเลขานุการที่เพิ่งจะได้ขยับต�าแหน่งเข้ามาแทนคนลา

คลอดรีบไล่สายตาตามตารางทันที “วันศุกร์นี้มีคิวว่างช่วงสิบโมงถึง

เที่ยงค่ะ ถ้าคณุเอื้อไม่ตดิอะไร ปัทจะรบีนดัทางนั้นให้ค่ะ”

“นดัเลยกไ็ด้ ผมสะดวกครบั” เขาว่าพลางเขยีนก�าหนดการตวั

เลก็ๆ ลงบนปฏทินิ ซึ่งเป็นภาพที่เธอเหน็ตอนแรกกอ็ดแปลกใจไม่น้อย 

คนอย่างเขาน่าจะบนัทกึทกุอย่างลงในแอปพลเิคชนับนโทรศพัท์มอืถอื

มากกว่า แต่ประภาพร เลขานกุารคนสนทิของเขาเคยเปรยว่าเอื้อการย์

ท�าอย่างนี้มานานจนตดิเป็นนสิยั บางคนคงชอบท�าอะไรที่มนัคลาสสกิ 

มั้ง

เลขานุการสาวจากไปแล้ว ขณะที่ชายหนุ่มทิ้งตัวลงกับพนัก

เก้าอี้ สองมอืกดลงบนขมบัและนวดดวงตาเพื่อไล่ความเมื่อยล้า แม้
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อยากจะพกั แต่สมองของเขายงัคงท�างานไม่หยดุหย่อน ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องโครงการใหม่ที่ภูเกต็ การรโีนเวตที่เชยีงใหม่ หรอืการเช่าโรงแรม

และศูนย์ราชการระยะยาว ถงึแม้งานทกุอย่างจะมตีวัแทน แต่เขาเอง

กต็้องรู้รายละเอยีดให้เทยีบเท่ากบัคนที่รบัผดิชอบ เพราะหากมสีิ่งผดิ

พลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากแผนที่วางไว้จะได้หาทางแก้ไขได้ทัน 

แม้ว่าตอนนี้คนภายนอกที่มองเข้ามาจะเห็นว่าต�าแหน่งของเขามั่นคง

จนไม่มใีครในจริวานนท์สามารถสั่นคลอนได้ แต่ความผดิพลาดเพยีง

เล็กน้อยก็อาจก่อให้เกิดคลื่นลูกยักษ์หากไม่ระวังให้ดี ชีวิตพนักงาน

หลายพนัคนยงัอยูใ่นความรบัผดิชอบของเขา และที่ส�าคญัเขาไม่อยาก

ให้ใครใช้มนัเป็นข้ออ้างในการต่อรอง

“ว่าไงอศั” ชายหนุ่มกรอกเสยีงไปตามสาย 

“ยุ่งอยู่เปล่า”

เอื้อการย์ปรายตามองเอกสารบนโต๊ะพลางถอนหายใจจน 

อกีฝ่ายหลดุข�า

“อ้อๆ ลมืไปว่าไม่เคยมวีนัไหนที่คณุเอื้อการย์ จริวานนท์ ไม่ยุง่”

“ฟังดูนายว่าง” เอื้อการย์แอบเหน็บ แต่อีกฝ่ายกลับหัวเราะ 

เสยีงดงั

“ถ้าเทยีบกบัคณุมงึ ใครๆ ในโลกนี้กว็่างกนัทั้งนั้นแหละครบั”

“ขอโทษทนีะที่กูยุ่งอยู่คนเดยีว ถ้าไม่มอีะไรกจ็ะวางแล้ว”

“โอ๋ๆ ท่านรองประธาน หวัไม่ล้านสกัหน่อย ท�าไมขี้ใจน้อยจงั

วะ ที่โทร. มานี่กจ็ะชวนไปเที่ยว เสาร์นี้เป็นไง”

“ถ้าไม่ว่างจดัจรงิๆ คงคดิไม่ได้” เอื้อการย์ส่ายหน้า แต่คนปลาย

สายกลบัมไิด้น�าพา น�้าเสยีงตอบกลบัจงึค่อนข้างจะสดใสร่าเรงิ

“ผมถอืว่าท่านรองตอบตกลง เจอกนัที่ร้านไอ้หนึ่งนะ สกัสี่ทุม่ก็

แล้วกนั อ้อ จะพาแทนี่มาด้วยไหมวะ”

“ท�าไม”
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“กถ็้าไม่...จะได้แนะน�าสาวสวยให้รู้จกั”

“งั้นไม่ชวน แล้วเจอกนั” เอ่ยจบเขากก็ดตดัสายทนัทโีดยไม่รอ

ให้อกีฝ่ายทกัท้วง จากนั้นจงึก้มหน้าก้มตาจดัการกบัเอกสารกองใหญ่

ตรงหน้าต่อ

ชายหนุม่มองถนนทีค่่อนข้างโล่งในคนืวันเสาร์ ปกตใินวัน

หยุดเขามักจะเลือกขับรถเองเพราะรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ค่อน

ข้างผ่อนคลาย การได้เหน็วถิชีวีติของคนเมอืงกรงุ กจิกรรมหลากหลาย

ข้างทางมกัสร้างแรงบนัดาลใจให้หยบิเอาไอเดยีเหล่านั้นมาต่อยอดใน

ธรุกจิ แต่หากมคีนขบัรถให้ นกัธรุกจิแสนยุง่เช่นเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่

ไปกับการตรวจเช็กอีเมล ตอบงาน และติดตามข่าวสารในแวดวง

เศรษฐกจิมากกว่าสนใจสิ่งรอบกาย

ร้านของเตง็หนึ่งตั้งอยู่บนถนนเลยีบทางด่วน ในคนืวนัเสาร์ถนน

หนทางค่อนข้างโล่ง ผู้คนสัญจรส่วนใหญ่จึงเป็นนักท่องราตรี เขามี

เพื่อนสนิทอยู่ไม่กี่คน แต่หากถามถึงคนรู้จัก แน่นอนว่านับไม่ถ้วน

เพราะถูกสั่งสอนมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกว่าการจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบ

ความส�าเร็จ สิ่งส�าคัญคือสายสัมพันธ์ ยิ่งรู้จักคนมาก โอกาสและ

หนทางกย็ิ่งเปิดกว้าง 

เอื้อการย์นั่งร่วมโต๊ะอาหารกับลูกค้าตั้งแต่ย่างเข้าวัยรุ่นโดยมี

คุณปู่คอยแนะน�า ท่านสอนเขาหลายอย่าง ไม่ใช่เพียงแค่การเจรจา

ธรุกจิ แต่ยงัรวมไปถงึการรู้จกัสงัเกต ประเมนิพฤตกิรรมคนแล้วใช้มนั

เป็นตัวชี้น�าให้บรรลุเป้าหมาย คนประเภทไหนควรใช้ไม้อ่อน ค่อยๆ 

ตะล่อมหว่านล้อม คนแบบไหนที่ต้องใช้ไม้แขง็เข้าฟาด หรอืแม้แต่การ

ตลบหลังพวกชอบตลบตะแลง ฉะนั้นเขาจึงไม่เคยเกี่ยงงอนที่จะ

ท�าความรู้จักกับผู้คนทุกระดับ เพราะในวันข้างหน้าเขาอาจจะต้อง

พึ่งพาหรอืหาประโยชน์จากคนเหล่านั้น
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ใช้เวลาขบัรถจากคอนโดไม่นานกม็าถงึ เพยีงจอดรถด้านหน้า 

พนกังานกร็บีวิ่งเข้ามารบัรถอย่างคุน้เคย ร่างสงูในชดุล�าลองก้าวเข้าไป

ด้านในพร้อมกบัสายตาหลากคูท่ี่จบัจ้องทนัท ีขายาวๆ ของเขาก้าวขึ้น

ไปยังชั้นลอย ใบหน้าแต้มรอยยิ้มสุภาพ หากใครเดินมาทักทายก็จะ

หยดุพูดคยุอยู่ครู่หนึ่ง

“อ้าว...มาแล้วโว้ย มาคนเดียวซะด้วย” เสียงทักดังขึ้นทันทีที่

เปิดประตูเข้าไป เอื้อการย์กวาดตามองกลุ่มเพื่อนๆ ก่อนจะก้าวไปนั่ง

ลงข้างอศัรา

“กม็นั...” เขาชี้นิ้วไปข้างๆ “บอกมสีาวสวยจะแนะน�า”

คนโดนพาดพิงเพียงยกมือเกาท้ายทอยเก้อๆ เตรียมขยับถอย

ห่าง แต่ไม่วายช้ากว่าคนมาใหม่ คอเสื้อจงึถูกรั้งไว้ก่อนเผ่นหนไีด้ทนั 

“นี่อย่าบอกนะว่ามงึอ�า”

“ไม่ใช่ข้า ไอ้หนึ่งเลย”

“อ้าว ไหงโบ้ยกนังี้วะ” คนโดนโยนขี้รบีละล�่าละลกัปฏเิสธ

“สรปุว่าไงล่ะ”

“กไ็อ้คณุทศเลย มนัอยากสมัภาษณ์เอง็ เลยให้ข้าบอกว่าจะพา

สาวมาแนะน�า”

“นั่นไง ได้ทีทรยศเพื่อนเลยนะครับคุณมึง” ทศพลแบมือสอง

ข้างอย่างยอมแพ้

“สรปุ?” คนโดนหลอกยิ้มเยน็ ขณะที่อกีสามคนต่างพากนัร้อน

ตวั สดุท้ายเจ้าของร้านหนุ่มจงึเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้น

“กม็เีรื่องจะถาม ถ้าพาแทนี่มาจะถามได้ไงวะ”

เอื้อการย์ยอมปล่อยคอเสื้อจ�าเลย หันไปเรียกบริกรเพื่อสั่ง 

เครื่องดื่ม แล้วค่อยหนัมามองเจ้าพวกตวักวนที่เหลอือย่างคาดคั้น

อศัรากระแอมกระไอ “คอื เหน็แกชอบขบัรถเอง”

“แล้ว?”
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“กเ็ลยคดิว่าแกจะชอบยูเทริ์น”

เอื้อการย์งงหนัก ขณะคนที่เหลือพากันส่ายหน้า “คือมึงลาก

ยาวไปว่ะ เป็นกกูง็ง ลากยาวไปสามบ้านแปดบ้าน ตอนมงึสอบปากค�า

ผู้ต้องหาไม่ชงิหลบัไปซะก่อนเหรอวะ”

“ไอ้เหี้ย ว่าแต่กู มึงก็ลากยาวตั้งแต่กรุงเทพฯ ไปจนสุดถนน

เพชรเกษมเหมอืนกนัป่าววะ เอ้า...สรปุสั้นๆ กไ็ด้” อศัราด่าเพื่อนอกี

คนเสรจ็กห็นักลบัไปหาจ�าเลย “แกคดิรเีทริ์นหรอืวะ พวกข้าเหน็ภาพ

ข่าวงานการกศุลวนันั้นแล้วเกดิข้องใจ”

คนถูกตั้งค�าถามนิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่ ใช่ถูกจี้ใจด�า แต่สมองก�าลัง

ประมวลผลสิ่งที่เจ้าสามคนนี้พูดกนั

“เอางี้” เจ้าของร้านเป็นฝ่ายออกตวั “ตรงๆ เลยนะ กบัชา ถ่าน-

ไฟเก่ามนัคเุหรอวะ”

“เฮ้ย กบัแค่ภาพข่าว พวกมงึเอาสมองที่ไหนมาคดิเป็นตเุป็นตะ

ขนาดนั้นวะ”

เพื่อนทั้งสามต่างลอบมองหน้ากัน นึกอยากจะลากมันมาเค้น

คอถามตั้งแต่เหน็ข่าว พวกเขายงัจ�าอาการอกหกัของเพื่อนรักเมื่อหก

ปีก่อนได้ด ี แทบไม่เป็นผู้เป็นคน ต้องเรยีกว่าเปลี่ยนคนไปเป็นซอมบ ี

ข้าวไม่กนิ ไม่เที่ยว เอาแต่ดื่มแล้วกท็�าแต่งาน เปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์บ้า

พลังที่ท�างานวันละยี่สิบชั่วโมงแทน ผลที่ได้ตามมาคือหุ้นของจิรวา- 

นนท์กรุ๊ปพุ่งสูงขึ้นติดกันสามปีเป็นประวัติการณ์ ชีวิตประจ�าวันของ

เอื้อการย์หมดไปกบังานและการเปลี่ยนคู่นอนไม่ซ�้าหน้า เปลี่ยนบ่อย

ยิ่งกว่าหน้าปกนติยสารรายสปัดาห์...ไม่มแีล้วผู้ชายคนหนึ่งที่เคยมั่นคง

ในรกัขนาดที่ว่าหากมผีู้หญงิสวยๆ มาแก้ผ้าตรงหน้ายงัไม่แล 

เพื่อนของเขาไม่เคยเปิดใจและรับใครเข้ามาอีกเลยนับตั้งแต ่

วนันั้น

“โห ไอ้คณุเอื้อ จะไม่ให้คดิเป็นตเุป็นตะยงัไงล่ะคร้าบ เล่นถ่าย
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รูปซะไหล่เกยกนัขนาดนั้น ใครไม่คดิกแ็ปลกแล้ว”

คนถูกกระแซะเพียงยกเครื่องดื่มขึ้นจิบ กวาดดวงตาคมดุผ่าน

เพื่อนๆ ทั้งสามที่เริ่มพากนัร้อนๆ หนาวๆ “ไม่ได้คดิ มนัเป็นเหตบุงัเอญิ 

ข้าไม่รูว่้าเขาจะไปงานนั้น พวกเอง็กรู้็ หลงัจากตอนนั้น ข้ากต็ดัเขาออก

ไปจากชวีติ...ตลอดกาล”

“อ้อ...” เตง็หนึ่งพยกัหน้าพลางบุ้ยใบ้ไปให้อศัรา

“อะแฮ่ม...เอ่อ เชื่อว่ะ เพราะขนาดเขาเช่าพื้นที่ในห้างแกเปิด

ร้านแกยงัไม่รู้เลย”

เอื้อการย์หรี่ตา “แสดงว่าพวกแกรู้เรื่องเขา”

ครานี้อากาศที่คล้ายเยน็ฉ�่ากลบัร้อนขึ้นมาทนัททีนัใด กบัชลธชิา 

พวกเขากร็ู้จกัด ีสมยัเรยีนมกัได้เจอกนับ่อยๆ พร้อมเอื้อการย์ ตอนได้

ฟังเรื่องราวครั้งแรกยงัไม่อยากเชื่อว่าผูห้ญงิเรยีบร้อยแสนดแีบบนั้นจะ

เสแสร้งมาได้ถึงสี่ห้าปี คนเราบางทีก็ต้องมีหลุดกันบ้าง แต่ที่ผ่านมา

พวกเขาแทบจะไม่ระแคะระคายเลยด้วยซ�้าว่าทุกอย่างเป็นเพียงภาพ

ที่เธอสร้างขึ้นมา 

แต่ทกุคนย่อมมเีหตผุลของตวัเอง 

“ก ็ไม่เชงิ เอ่อ กพ็วกแม่ๆ เรานั่นแหละ เขาชอบใช้กระเป๋าจาก

ร้านชา”

“แบรนด์อะไร”

“ชวายไง” ทศพลสวนออกไปทนัทโีดยไม่ทนัคดิ แล้วกต็้องรบี

ยกมอืขึ้นปิดปาก ขณะที่อกีสองคนส่ายหน้าไว้อาลยั 

“เอ่อ กจ็ะอะไรวะ เขากเ็ช่าที่ญาตห่ิางๆ ของข้าในสนามบนิเปิด

ร้าน แบรนด์นี้ก�าลงัเป็นที่นยิมในโซนเอเชยี พวกเกาหลญีี่ปุ่นชอบกนั 

มาปีหลงัๆ นี่กม็พีวกโซนตะวนัตกมาสนใจ ไม่เคยได้ยนิกแ็ปลกแล้ว”

“อ้อ” เจ้าทกุข์พยกัหน้า “กลายเป็นว่าข้าแปลก”

“ก็ไม่เชิง เอ็งมันพวกงานสุมหัว เรื่องเล็กๆ น้อยๆ แค่นี้ไม่
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กระเดน็เข้าหูกไ็ม่แปลก สรปุว่าไม่มอีะไรในกอไผ่ใช่ไหมวะ เหน็หน้า

เขาแล้วยงัปกตดิ ีไม่มอีาการใจเต้นตึ้กตั้ก”

“อมื” คนถูกซกัรบัค�าในล�าคอแล้วเสยกแก้วขึ้นจบิ

“โหย รบัค�าเสยีงเบาแถมหลบตา ข้าว่ามชีวัร์”

“ไอ้ที่มเีนี่ย ใช่หญงิที่จะแนะน�าไหม เสยีเวลาฉบิ...” เอื้อการย์

กระดกรวดเดียวจนหมดแก้ว ขณะที่เจ้าของร้านรีบรินเติมให้อย่าง

เอาใจ ปากกพ็ร�่าอธบิาย

“สวยๆ นี่หาไม่ยาก นั่งมองอยู่ตรงนี้ แกถูกใจคนไหนก็ชี้เอา  

ขี้คร้าน แม่ผู้หญงิพวกนั้นจะวิ่งแย่งกนัหวัแตก”

“ใช่” ทศพลพยกัหน้าเหน็ด้วยก่อนจะเอ่ยถามต่อ “เบื่อแทนี่แล้ว

เหรอวะ เหน็คนนี้ควงนาน ปกตไิม่เคยเกนิสองอาทติย์ นกึว่าจะไปรอด”

“ก็ไม่เชิง แต่ยังไงก็แค่ควง ไม่ใช่คบ” ร่างสูงทิ้งตัวลงพิงพนัก

ด้วยท่าทางเบื่อหน่าย “อีกอย่างกูก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนคู่ควงบ่อย ถ้า 

ผู้หญิงพวกนั้นอยู่ในที่ของตัวเอง ท�าตามข้อแลกเปลี่ยน แค่เรื่องบน

เตยีงกบัเงนิ ใครจะอยากเปลี่ยนบ่อยให้ยุ่งยากวะ”

อศัราส่ายหน้าเอ่ยต่อ “เดี๋ยวๆ มงึใช้ค�าว่าควงไม่ได้ เพราะควง

คอืพาออกงานบ้าง แต่มงึนี่พาขึ้นเตยีงอย่างเดยีว ไม่เคยพาไปเปิดตวั

ที่ไหน แค่นักข่าวสืบมาได้นี่ข้าก็นับถือความสามารถในการคาบข่าว

แล้วว่ะ หรอืพวกนั้นแม่งไปสงิอยูใ่ต้เตยีงเอง็วะไอ้เอื้อ ระวงัเถอะ บางที

ห้องแทนี่อาจตดิกล้องวงจรปิด”

“มึงก็ช่วยส่องกระจกดูหน้าและเปิดดูเงินในบัญชีของตัวเอง 

ด้วยคร้าบ ครบพร้อมขนาดนี้ผูห้ญงิคนไหนจะยอมให้เยแลกเงนิอย่าง

เดยีวครบั เขากต็้องพยายามท�าให้แกรกัแกหลง เผื่อจะมเีฮได้ขึ้นเป็น

นายหญงิของจริวานนท์สคิรบั ไอ้เพื่อนโง่”

“มันก็ใช้แต่สมองส่วนล่างเท่านั้นแหละที่คบแต่ละคน แม้แต่ 

ของขวญัที่ให้เอง็ยงัไม่เคยเลอืกเอง แค่ให้เลขาฯ ส่งไปเป็นรางวลั เอ๊ย...
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ส่งๆ ไปตามเทศกาลพเิศษต่างๆ ที่อยู่ในตารางของเลขาฯ มนั ถามไป

มนัยงัไม่รู้ด้วยซ�้าว่าเลขาฯ ซื้ออะไรให้ใครบ้าง เลี้ยงคู่ควงยงักบัเลี้ยง

ลูกน้องไว้ใช้งาน”

“นี่ได้ทถีงึกบัรมุ” เอื้อการย์เขย่าแก้วเบาๆ เอ่ยด้วยท่าทางอ่อน

อกอ่อนใจ แต่กลบัไม่มใีครคดิเหน็ใจ

กใ็ครใช้ให้พ่อคณุเกดิมาหน้าตาด ีมโีพรไฟล์เลศิหรจูนคนอื่นได้

แต่อจิฉา ขนาดเรยีนไปท�างานที่บรษิทัไปด้วย มนัยงัจบด้วยเกยีรตนิยิม

อันดับหนึ่ง แล้วแย่งอ�านาจบริหารมาไว้ในมือได้ในเวลาเดียวกัน 

คุณสมบัติเกินคนปกติแบบนี้แค่กระดิกนิ้ว สาวๆ ก็วิ่งเข้าใส่เป็นแถว 

ตั้งแต่เป็นเพื่อนกนัมา พวกเขายงัไม่เคยเหน็เอื้อการย์ลงทนุจบีใคร 

ถ้าไม่นบั...ชลธชิา

“เออ กูกไ็ม่เข้าใจมนั ในเมื่อชอบสาวเรยีบร้อย ท�าไมแต่ละคน

ที่คบมา” อศัราที่ก�าลงัเริ่มร่ายยาวพลนัต้องหยดุชะงกัเมื่อเหน็สายตา

ระวงัภยัของคนที่เหลอื “เอßอๆ ไหนว่าลลีาเดด็วะ แล้วท�าไมเบื่อง่ายๆ”

“กเ็หมอืนๆ กนัหมด พอเริ่มนานกจ็ะเริ่มเข้ามาเจ้ากี้เจ้าการ มนั

น่าร�าคาญ ต้องการแค่คู่ควง ไม่ใช่คู่ชวีติ”

“เฮ้ย คบหญงิกเ็พราะอยากให้เขาเอาใจไม่ใช่เหรอวะ”

ทศพลส่ายหน้า “กบัไอ้เอื้อมนัคบหวงัฟันอย่างเดียว สตรมีไีว้

ปลดปล่อยและผ่อนคลาย มนัหาคนไว้ระบายความใคร่แก้เครยีด ไม่

ต้องเสยีเวลาจบี ไม่ได้ก�าลงัหาเมยี เรื่องอื่นอย่ายุ่ง เพราะสมองและ

เวลาของมันต้องทุ่มให้งานจนหมด อีกหน่อยมันก็ต้องแต่งกับงาน 

โอ๊ย...” คนที่ก�าลงัพร�่าพรรณนาต้องยกมอืขึ้นลบูศรีษะเมื่อถกูใครบาง

คนแพ่นกบาล

“เซ้งต่อได้ไหม” เตง็หนึ่งถามต่อ

“เฮ้ยผู้หญงิ ไม่ใช่ร้านเหล้า อยากได้กไ็ปจบีเอาเอง” เอื้อการย์

เอ่ยแก้ รู้สกึไม่ชอบใจค�าพูดค�าจาของเพื่อนทั้งๆ ที่ตวัเองกไ็ม่ได้ลงมอื
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จบี เพราะอกีฝ่ายแทบจะพาตวัมานอนรอเขาอยู่บนเตยีงด้วยซ�้า

“ถ้าข้ารบัต่อมาแก้เซง็ เอง็โอเค?”

ชายหนุม่ยกัไหล่ ท่าทางคล้ายไม่ใส่ใจนั้นแทนค�าตอบ “เอาเลย 

ถ้าสนใจกไ็ปจบีเอง”

“โอเค เลิกเมื่อไหร่แล้วบอกด้วย เอาเป็นว่าคืนนี้ถูกใจคนไหน 

เชญิคณุท่านรองชี้ได้เลยครบั”

“คณุเพื่อนจะไปจบีให้มนั?” อศัราเอ่ยถาม 

เตง็หนึ่งส่ายหน้า “เปล่า ข้าจะให้เดก็ลงไปบอกว่า คณุเอื้อการย์ 

จิรวานนท์ เจ้าของกิจการห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ในเมืองไทยก�าลัง

สนใจคณุอยู่ จะรบัสทิธิ์นั้นทนัทเีลยไหมครบั”

“ไอ้เพี้ยน แล้วสาวที่ไหนจะตามมาวะ” คนโดนเหนบ็ยกเท้าใส่

เพื่อนรกั อกีคนรบีขยบัหลบพลางส่งค้อนแง่งอนราวกบัสาวน้อย

“ข้าว่ามเีป็นพรวน ลองไหม พนนัอะไรด”ี

“นาฬิกาเรอืนหนึ่ง Patek เป็นไง”

“ได้” ว่าแล้วทั้งสามคนกห็นัมามองเจ้าทกุข์เป็นตาเดยีว 

เอื้อการย์ได้แต่ถอนหายใจกบันสิยัขี้เล่นของสามเกลอ ชายหนุม่

ไม่สนใจจะเข้าร่วม แต่ร�าคาญสายตาคะยั้นคะยอจึงจ�าใจชี้ส่งๆ ไป 

พร้อมกบัสายตาสามคูท่ี่เขม้นตามนิ้วเพื่อนอย่างลุน้ระทกึ แตกต่างจาก

คนที่ยงันั่งสบายๆ จบิเครื่องดื่มในมอื

“เยี่ยม...มงึชี้ได้แม่นมาก” อศัราถอนหายใจ “แต่แน่ใจนะว่าจะ

ให้ไอ้หนึ่งส่งเดก็ลงไปบอกว่าแกสนใจ กูว่าบางทเีขาอาจไม่อยากรบัสทิธิ์

นั้นกไ็ด้” ท่าทางแปลกๆ ของเพื่อนท�าให้เอื้อการย์ต้องหนัไปมองตาม

มอืที่ชี้ แล้วกแ็ทบจะส�าลกัเบยีร์ในปากเมื่อเหน็สาวผู้โชคร้ายรายนั้น

สามหนุ่มที่เหลอืเพยีงยกัคิ้วให้กนั...ได้เวลาสนกุแล้วสิ


