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บทน�ำ

“รอด้วยคร้าบ”

ศีลส่งเสียงน�ำไปก่อนตัว เมื่อประตูลิฟต์ท่ีหมำยตำก�ำลังจะ

ปิดลง เขำเร่งฝีเท้ำจนเกือบจะเป็นวิ่ง ในมือถือดอกไม้ช่อใหญ่กับ

แก้วกำแฟหนึ่งใบ 

ศีลยืนหอบเมื่อประตูลิฟต์ปิดลง เขำลอบมองชำยหนุ่มใจดีที่

ช่วยกดเปิดลิฟต์รอ ใบหน้ำหล่อเหลำดเูคร่งขรมึ ไหล่กว้ำง สงูรำวกบั

นำยแบบ อยูใ่นชดุสทูดสูมำร์ท ศลีอดก้มลงมองตวัเองไม่ได้ เขำเป็น

ชำยหนุ่มร่ำงผอม หน้ำตำธรรมดำ แถมอยู่ในเสื้อผ้ำที่แตกต่ำงกับ

ชำยหนุ่มลิบลับ

ศีลท�ำงำนเป็นพนักงำนร้ำนดอกไม้และกำแฟ หน้ำที่หลักคือ

ส่งของให้ลูกค้ำ ชุดท�ำงำนของเขำคือชุดพนักงำนส่งของของร้ำน 

เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีเขียวกับกำงเกงยีนสีน�้ำเงินเข้ม หมวกปักโลโก้ร้ำน

และรองเท้ำผ้ำใบสดี�ำเพือ่กนัเลอะ ช่ำงแตกต่ำงกบัชำยหนุม่ตรงหน้ำ
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โดยสิ้นเชิง

ไปช้ันเดียวกันด้วย ศีลมองปุ่มกด จะรู้จักคนที่เขำส่งของให้

ไหมนะ แต่ออฟฟิศใหญ่โตขนำดนั้นคงรู้จักกันไม่ครบทุกคนมั้ง ศีล

ก้มลงมองดอกไม้ในมือ แอบยิ้มเม่ือคิดว่ำเดี๋ยวน้ีผู้หญิงเป็นคน

ส่งดอกไม้ให้ผู้ชำยแล้ว 

เพรำะมวัแต่คดิอะไรเพลนิๆ เขำจงึตกใจจนร้องเสยีงหลง เมือ่

ลิฟต์กระชำกตัวแรงหนึ่งครั้งก่อนหยุดนิ่ง ควำมตกใจบวกกับแรง

กระชำกท�ำให้เขำเซถลำเข้ำหำเพือ่นร่วมชะตำกรรม กำแฟกระฉอก

ออกจำกแก้วตำมแรงเหวีย่ง ดอกไม้ปลวิหวอืออกจำกมอื ปะทะกับ

อกกว้ำงก่อนตกลงสู่พื้น

ศีลยืนตะลึงหน้ำซีด รีบเก็บช่อดอกไม้ขึ้นมำ “ขอโทษครับ 

ขอโทษ!”

“ไม่เป็นไร” คนตรงหน้ำไม่แสดงอำกำร ไม่แม้แต่จะก้มลง

จัดกำรกับครำบกำแฟที่หกเลอะเสื้อสูทกับรองเท้ำ แม้ไม่มำก แต่ก็

เห็นเด่นชัด

ศลีหมำยจะเข้ำไปเชด็ให้ แต่ต้องชะงกัเมือ่คดิบำงอย่ำงขึน้มำ

ได้ ดวงตำของเขำเบิกกว้ำง

“คะ...คุณ! คุณ! ลิฟต์ค้ำง!”

ร่ำงสูงสบตำโตของเขำ ไม่ตอบอะไร เดินผ่ำนเขำไปยังแผง

ควบคุม กดปุ่มฉุกเฉิน ตำเหลือบขึ้นมองกล้องวงจรปิดในลิฟต์  

ครูเ่ดยีวกม็คีนตอบกลบัมำ ด้ำนนอกทรำบแล้วว่ำเกิดอะไรข้ึน ก�ำลัง

แจ้งเจ้ำหน้ำที่ให้ด�ำเนินกำรช่วยเหลือ 

“รอก่อน” น�้ำเสียงคนพูดรำบเรียบ

ศีลอดมองค้อนไม่ได้ อะไรจะใจเย็นปำนนั้น ถ้ำนำนล่ะ ถ้ำ
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เขำติดอยู่ระหว่ำงชั้นพอดี ถ้ำเปิดเข้ำมำช่วยไม่ได้ ถ้ำอำกำศหมด

ก่อน 

!!!

ถ้ำอำกำศหมดก่อน!!!

“คุณ! ถะ...ถ้ำเรำตำยก่อนล่ะ”

“ใจเยน็” มอืแขง็แรงจบัไหล่เขำทัง้สองข้ำง หมนุให้หนัไปเผชญิ

หน้ำ จ้องตำเขำรำวกับสะกดจิต “อย่ำเพิ่งสติแตก”

“ผมไม่ได้สติแตก ผม...ผม...” คนไม่สติแตกพูดไม่เป็นค�ำ  

“เช้ำนี้ผมยังไม่ได้โทร.หำพ่อกับแม่ ยังไม่ได้บอกรัก ออร์เดอร์ตอน

บ่ำยรับไว้ก็ยังไม่ได้บอกจิน ผมยังไม่เคยไปเที่ยวต่ำงประเทศเลย 

สักครั้ง ผม...”

“ก็โทร.สิ”

“ฮะ!?” ดวงตำของศีลเบิกกว้ำง จ้องตำอีกฝ่ำย

“คุณก็โทร.ไปสิ ลิฟต์ค้ำงมันไม่ได้ตัดสัญญำณโทรศัพท์ 

สัญญำณอำจจะอ่อนแต่พอคุยได้”

ศีลรู้สึกถึงแมลงวันนับสิบตัวก�ำลังบินเข้ำปำกของเขำ เพรำะ

มันอ้ำค้ำงอยู่นำนก่อนเสียงหัวเรำะเก้อๆ จะหลุดลอดออกมำ

“ฮะๆๆ” เขำพยำยำมฝืนควำมกลวัท�ำเหมอืนตวัเองไม่เป็นไร 

“ผมแค่เปรียบเปรยว่ำผมยังไม่ได้ท�ำอะไรตั้งหลำยอย่ำง เกิดเป็น

อะไรขึ้นมำคงเสียดำย”

“เรำแค่ลิฟต์ค้ำง” เสียงคนพูดยังรำบเรียบไร้ควำมตระหนก

ตกใจ

“ไม่แค่นะครับ ลิฟต์ตัวนี้เก่ำแก่แค่ไหนก็ไม่รู้” ศีลท�ำเป็นเมิน

ควำมใหม่ของลิฟต์เสีย มันอำจใหม่เพรำะแม่บ้ำนท�ำงำนดกีไ็ด้ “แล้ว
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ถ้ำเกิดเจ้ำของตึกสั่งลิฟต์สเป๊กต�่ำมำติด เกิด...เกิดลิฟต์มันสวยแต่

รูปจูบไม่หอม”

“หึๆ ใครเขำใช้ส�ำนวนนั้นกับลิฟต์” ในขณะที่เขำโวยวำย 

อีกคนกลับมีท่ำทีสบำยๆ ชวนให้โมโห

“นี่ผมพูดจริงนะครับ ใครจะไปรู้คุณลุงเจ้ำของตึกอำจไม่เคย

สัง่ซ่อมบ�ำรุงลิฟต์เลยกไ็ด้ ไม่งัน้มนัจะค้ำงเหรอ ตกึนีส้ร้ำงมำตัง้นำน

แล้ว เรำต้องไม่ตั้งอยู่ในควำมประมำท” ควำมกลัวควำมวิตกท�ำให้

คนสติแตกได้ เขำคงเป็นหนึ่งในนั้น ศีลรู้ตัวว่ำเขำพูดมำก โวยวำย

แต่เขำหยุดตัวเองไม่ได้

“คุณลุง!?”

“ครับ” ศีลพยักหน้ำ ทีอย่ำงนี้ดันท�ำเสียงเสียตกใจ แทนที่จะ

โฟกัสเรื่องที่เขำพยำยำมบอก ดันสนใจค�ำเรียกเสียอย่ำงนั้น

“รู้ได้ยังไงว่ำแก่แล้ว”

“โห! คนเป็นเจ้ำของตึกใหญ่โตขนำดนีไ้ด้ ต้องแก่ระดบัคณุลงุ

ขึ้นไปอยู่แล้วครับ แต่มันไม่ใช่เรื่องที่เรำต้องคุยกันตอนนี้ ผมว่ำเรำ

มำช่วยกันหำทำงออกดีไหมครับ” 

ศลีเพ่ิงนกึได้ว่ำเขำไม่ควรอยูเ่ฉย ชำยหนุม่วำงดอกไม้และแก้ว

กำแฟลงที่มุมลิฟต์

“ไม่ต้อง รอเฉยๆ ก็พอ เชื่อเถอะว่ำลิฟต์ตัวนี้ปลอดภัยดี”

“แต่เรำไม่ควรงอมอืงอเท้ำรอควำมช่วยเหลอืนะครบั เรำต้อง

รู้จักช่วยตัวเองก่อน” ศีลเงยหน้ำขึ้นมองเพดำนลิฟต์ เขำดูหนังมำ

ตั้งเยอะ ข้ำงบนมันเปิดขึ้นไปได้

“คุณหนักเท่ำไหร่ครับ”

“ผมเหรอ ถำมท�ำไม”
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“ช่ำงเถอะ คุณเหยียบหลังผมแล้วปีนขึ้นไปดูด้ำนบนหน่อย

ครับ” 

“ดูหนังมำกไปหรือเปล่ำ” เสียงพูดปนหัวเรำะ

“เอำน่ำคุณดีกว่ำไม่ลอง เกิดเรำติดอยู่ระหว่ำงชั้นปีนขึ้นไป

ด้ำนบนมนัน่ำจะตรงกบัประตูด้ำนนอกพอด”ี เหน็ไหมกำรดหูนงัมำก

ใครว่ำไม่ได้ประโยชน์ เขำเคยดูเหตุกำรณ์แบบนี้มำก่อน

“ไม่ละ เดี๋ยวคุณหลังหัก” ผู้ร่วมชะตำกรรมไม่ยอมร่วมมือกับ

เขำ

“งั้นผมเหยียบคุณแทนก็ได้ คุณตัวใหญ่กว่ำผม” 

“ไม่มทีำง นัง่รอเฉยๆ เถอะ ยิง่คณุโวยวำยท�ำโน่นท�ำนีอ่ำกำศ

จะยิ่งหมด” 

ศีลชะงัก จริงด้วย! เขำลืมไป

ร่ำงสูงถอดเสื้อสูทออก โยนลงไปบนพื้นก่อนลงไปนั่งทับ ศีล

ทรุดตัวลงนั่งข้ำงๆ ปิดปำกเงียบ

“หึๆ คุยบ้ำงก็ได้ คุณจะได้ไม่เครียดจนสติแตก”

“ท�ำไมครับ กลัวผมกระโดดกัดหูเหรอ”

“ไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ก็ใกล้เคียง” 

ศลีหนัไปมองใบหน้ำด้ำนข้ำงของคนพดู เหน็นิง่ๆ ขรมึๆ ร้ำย

ไม่ใช่เล่นนะ ชำยหนุ่มถอนใจยำว พอได้นั่งพักสติของเขำก็ค่อยๆ 

กลับมำ เริ่มรู้สึกว่ำเมื่อครู่ตัวเองวิตกจนเกินไป

“คุณท�ำงำนชั้นยี่สิบห้ำเหรอครับ” ศีลชวนอีกฝ่ำยคุยเล่นฆ่ำ

เวลำ

“ใช่”

“รู้จักคนที่ชื่อ พีระพัฒน์ พงษ์ภีระ ไหมครับ”
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“ถำมท�ำไม”

“ก็นั่น” ศีลชี้มือไปยังของที่เขำกองเอำไว้ “ของคนท่ีว่ำครับ 

มีลูกค้ำสั่งให้มำส่งให้ เห็นอยู่ชั้นเดียวกันเลยถำมเล่นๆ”

“รู้จัก”

“แต่สงสัยจะส่งไม่ได้แล้ว” ศีลมองของด้วยดวงตำละห้อย 

ดอกไม้บอบช�้ำจำกกำรตกกระแทก กำแฟฝำหลุด กระฉอกออกมำ

แม้ไม่มำกแต่สภำพนี้คงส่งให้ลูกค้ำไม่ได้

“ผมว่ำไม่เป็นไร เหตุสุดวิสัยแบบนี้คนรับเข้ำใจ”

“ไม่ได้หรอกครบั พีล่ติเจ้ำของร้ำนผมจรงิจังเรือ่งน้ีมำก ลกูค้ำ

ต้องได้รับของที่ดีที่สุด โชคดีที่ร้ำนผมอยู่ในซอยที่ติดกับตึกแค่นี้เอง 

เดี๋ยวกลับไปเปลี่ยนได้ แต่ก็เสียดำยค่ำดอกไม้มันแพง”

“ใครส่งมำ มีกำร์ดไหม”

“แน่ะๆ” ศีลหันไปมองคนถำมตำวำว “เห็นเงียบๆ อยำกรู้

เร่ืองคนอื่นเหมือนกันนะครับ...อุ ๊ย!” ศีลยิ้มแห้งเมื่อเจอเข้ำกับ 

สำยตำดุๆ รีบยกมือขึ้นตบปำกตัวเองเบำๆ 

“บอกไม่ได้ครับ ควำมลับของลูกค้ำ”

“มคีนมำแล้ว” ร่ำงสงูลกุขึน้ยนื ศลีรบีหยบิของขึน้มำถือ เสยีง

งัดประตูลิฟต์ดังจำกด้ำนนอก ครู่เดียวประตูลิฟต์ก็เปิดออก 

“ขอโทษครับ” พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยโค้งต�่ำมำก ศีล

ส่งยิ้มกว้ำงให้จะได้รู้ว่ำเขำไม่โกรธ พนักงำนที่นี่ถูกฝึกมำดีจริงๆ 

มำรยำทงำมเชียว

แต่ไม่ใช่แค่นั้น ด้ำนหน้ำลิฟต์มีคนยืนรออยู่อีกหลำยคน 

แต่ละคนมีสีหน้ำกังวล 

“เป็นอะไรไหมครับ” เสียงถำมนอบน้อม
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“ไม่เป็นครับ สบำยดี” ศีลยิ้มแย้มตอบ ร่ำงสูงที่ยืนอยู่ข้ำงๆ 

ยิ้มมุมปำก ดวงตำเป็นประกำยข�ำ

“เอ่อ...” ผูช้ำยในชดุสทูเหมอืนอยำกพดูอะไรสักอย่ำงแต่แล้ว

ก็เงียบไป 

“โอ๊ะ! ผมไม่ทันแล้ว” ศีลเพิ่งนึกได้ว่ำเขำต้องรีบกลับไปร้ำน

เพื่อเปลี่ยนดอกไม้และกำแฟ ลูกค้ำแจ้งเวลำส่งของมำด้วย เขำไม่

อยำกช้ำมำกเกินไป

“เดี๋ยว”

“ครับ?” ศีลหันไปมองเมื่อร่ำงสูงจับบ่ำเขำเอำไว้

“ส่งของนั่นมำเถอะ”

“ท�ำไมครับ” ศีลไม่ยอมส่งให้

“ผมคือคนที่คุณจะมำส่งของให้”

“ไม่จริงม้ำงงง” ศีลหรี่ตำมองคนพูด อ�ำเขำหรือเปล่ำ

“คุณมงคลบอกหน่อยว่ำผมชื่ออะไร”

“ได้ครับ ชื่อคุณพีระพัฒน์ พงษ์ภีระครับ”

“หำ!?” ศีลตำเบิกกว้ำง เผลอหลุดค�ำอุทำนออกมำ

“ไม่ต้องหำ ไม่ต้องท�ำมำใหม่ ส่งมำผมจะบอกคนส่งให้เองว่ำ

ได้รับของแล้วในสภำพดีมำก”

“ไม่ดีมั้งครับ คือ...คือ...” 

“ส่งมำเถอะ”

ศีลใช้เวลำตัดสินใจอยู่ครู่หนึ่ง ดีเหมือนกัน พี่ลิตจะได้ไม่เสีย 

ดอกไม้ฟรี อย่ำงน้อยคนคนนี้ก็รู้ว่ำเขำไม่ได้ตั้งใจ มันเป็นอุบัติเหตุ

“ขอบคณุมำกครบั” ศลีส่งดอกไม้ กำร์ด และแก้วกำแฟให้ แต่

มีคนยื่นมือมำช่วยรับแทน
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“ช่วยเซน็รับให้ด้วยครบั” เขำเปิดกระเป๋ำหยิบใบรบัของมำให้

ชำยหนุ่มเซ็น

“จะนั่งพักก่อนไหม” ร่ำงสูงคืนปำกกำให้เขำ

“ไม่เป็นไรครับ ผมต้องรีบกลับไปที่ร้ำน”

“อืม อย่ำลืมโทร.หำพ่อกับแม่ด้วย” เสียงพูดไม่เท่ำไหร ่

แต่สำยตำที่มองมำนี่สิ ถ้ำไม่ใช่ลูกค้ำละน่ำดู! ถึงจะคิดแบบนั้นแต่

เขำก็อดไม่ได้อยู่ดี ศีลย่นจมูกใส่ ยิ่งท�ำให้ดวงตำคู่นั้นเป็นประกำย

มำกขึ้น

“สวัสดีครับ” ศีลยกมือขึ้นไหว้ก่อนเดินแยกมำ เขำยกมือขึ้น

ทุบไหล่ รู้สึกเหมือนเพิ่งผ่ำนสมรภูมิรบมำ เป็นกำรเริ่มต้นวันที ่

ตื่นเต้นพิลึก ขอให้วันนี้เขำไม่โชคร้ำยจนเกินไปด้วยเถอะ

“โชคดีนะที่ไม่เป็นอะไร” จินตั้งใจฟังเขาพูดจนจบ 

จินเป็นชำยหนุม่รปูร่ำงเลก็ ใส่แว่นตลอดเวลำ เป็นเพือ่นสนทิ

สมัยเรียนมหำ’ลัยของเขำ หลังจบออกมำต่ำงคนต่ำงยังหำงำนท�ำ

ไม่ได้ จินจึงชวนมำท�ำงำนที่ร้ำนของญำติสนิทไปพลำงๆ ระหว่ำง

รองำน ซ่ึงเขำเตม็ใจมำอย่ำงยิง่ กำรท�ำงำนหนกัดกีว่ำกำรกินบะหมี่

กึ่งส�ำเร็จรูปทั้งเดือน

“ใช่ ถ้ำไม่นบัเรือ่งหน้ำแตกนะ” ศลีส่ำยศรีษะ “ใครจะรูว้ะ เป็น

ตวัเองกน่็ำจะบอกกนัตัง้แต่แรก อมพะน�ำอยูไ่ด้ จะจ�ำชือ่นีไ้ปอกีนำน 

เลย นำยพีระพัฒน์ พงษ์ภีระ”

“ชื่ออะไรนะ!” 

พี่ลิต เจ้ำของร้ำนดอกไม้และกำแฟที่เขำท�ำงำนอยู่ เป็น 

ชำยหนุ่มร่ำงสูงผอม ไว้ผมยำวประบ่ำ ท่ำทำงพี่ลิตดูตื่นตกใจ รีบ
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เดินตรงมำหำพวกผม

“ชื่อพีระพัฒน์ พงษ์ภีระ  โอ๊ย! พี่ลิต โอ๊ย!” 

ศลีร้องโอดโอยเมือ่เจ้ำนำยสดุทีร่กัยกมอืขึน้บบีคอ แม้จะบีบ

หลอกๆ แต่ก็ต้องร้องกันไว้ก่อนเผื่อเอำจริง

“ที่เล่ำเมื่อกี้ ที่เรียกตำลุง เรื่องขี้เหนียวนี่คือคนนี้เหรอ” 

“ช่ำยพี ่โอ๊ยยย พีล่ติ หยดุดด เดีย๋วผมตำย” ศลีร้องเสยีงหลง

เพรำะครำวนี้เจ้ำนำยเขย่ำมือ ท�ำเอำเขำหัวสั่นหัวคลอน

“จะตำยกันจริงๆ น่ะสิ” พี่ลิตยอมปล่อยมือจำกคอ ถอนใจ

ออกมำยำวมำก “เงำหัวไม่เหลือกันแล้ว”

“ท�ำไมพี่” ศีลลูบคอตัวเอง ยังไม่เข้ำใจที่เจ้ำนำยพูด

“มีอะไรหรือเปล่ำครับ” แม้แต่จินเองสีหน้ำก็เริ่มเป็นกังวล

“ก็คนที่พูดถึง คนที่เอ็งติดอยู่ในลิฟต์ด้วยเป็นเจ้ำของตึกนั้น”

“หำ!?” ศีลตำเหลือก เจ้ำของตึก! หมอนั่นคือตำลุงที่เขำพูด

ถึงเหรอ

“ไม่ต้องหำอะไรแล้ว ไม่ใช่แค่ตึกนั้น ที่ดินครึ่งซอยนี้ก็เป็น

สินทรัพย์ของครอบครัวคุณพีระพัฒน์ รวมถึงตึกนี้ด้วย” พี่ลิตถึงกับ

ต้องควักยำดมในกระเป๋ำขึ้นมำดม

“ตึกนี้เหรอพี่” หน้ำของศีลเหลือสองนิ้ว

“เออสิ พี่เช่ำร้ำนนี้จำกบริษัทของคุณพีระพัฒน์”

ศลีกลนืน�ำ้ลำยลงคอ รูส้กึถงึควำมซวยซ�ำ้ซวยซ้อนของตวัเอง 

ตอนนี้เขำเข้ำใจแล้วว่ำท�ำไมทุกคนถึงดูพินอบพิเทำ

“รีบเอำกระเช้ำดอกไม้ไปขอโทษ คลำนเข่ำเข้ำไปเลยนะเจ้ำ

ศีล”

“พี่ลิตตต อันนั้นก็เกินไป” 
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ศีลคอหดเมื่อเจ้ำนำยหันขวับมำมอง “ไม่เกิน ต้องท�ำให้คุณ

พีระพัฒน์หำยโกรธให้ได้เข้ำใจไหม เดือนหน้ำก็ถึงเวลำต่อสัญญำ

ร้ำนแล้ว ถ้ำไม่ได้ต่อสัญญำตำยแน่”

“ฉิบหำย อะไรมันจะพอดีขนำดนี้” ศีลอยำกตีอกชกหัว เขำรู้

จำกเจ้ำนำยว่ำร้ำนนี้ต่อสัญญำทุกสำมปี ตั้งสำมปีไม่มีเรื่องอะไร 

ท�ำไมต้องมำเกิดตอนจะหมดสัญญำด้วยวะ

“ได้พ่ี” ศลีตอบรบัเจ้ำนำยด้วยสหีน้ำมุง่มัน่ “เดีย๋วพรุง่น้ีผมไป

แต่เช้ำเลย”

“ไปวันนี้เลยเดี๋ยวช้ำ”

“พรุ่งนี้เหอะพี่”

“นี่มันเรื่องด่วนจัดกำรให้เรียบร้อยก่อน หรือเอ็งติดอะไร”

“ติดควำมซวยไงพี่ลิต เผื่อยังมีตกค้ำง เดี๋ยวลุงเห็นหน้ำผม

แล้วฉุนขึ้นมำ”

“ตกลง งั้นไปพรุ่งนี้” ลิลิตเห็นด้วยทันที 

เสียงหวัเรำะดงัขึน้เบำๆ จนิพยำยำมกลัน้แล้วแต่ไม่ส�ำเรจ็ เขำ

ข�ำเพื่อนกับญำติสนิทจนหลุดเสียงออกมำ

“ขอโทษครับ” จินรู้ว่ำมันเป็นเรื่องจริงจัง แต่ฟังแล้วเขำอดข�ำ

ไม่ได้ 

“ไม่เป็นไรพี่ก็ข�ำ” สุดท้ำยไม่มีใครกลั้นเสียงหัวเรำะไว้ได้ หนึ่ง

เจ้ำนำยสองลูกน้องปล่อยเสียงหัวเรำะออกมำพร้อมกัน

“เอำเถอะมันคงเป็นดวง” ลิลิตพูดอย่ำงปลงตก ปกติเขำจะ

เป็นคนรับออร์เดอร์ลูกค้ำและจัดดอกไม้เป็นหลัก จินชงกำแฟและ

จัดดอกไม้ ศีลเป็นพนักงำนสำรพัดประโยชน์ หน้ำที่หลักคือส่งของ 

แต่ออร์เดอร์นีเ้ข้ำมำตอนเขำไม่อยู ่จนิเป็นคนรบัสำยและจัดดอกไม้
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ให้ ไม่อย่ำงนัน้เขำคงรูต้ัง้แต่เหน็ชือ่แล้ว เรือ่งบำงเรือ่งมนัก็เป็นเรือ่ง

ของโชคชะตำล้วนๆ ถือเสียว่ำเป็นควำมตื่นเต้น เพ่ือไม่ให้ชีวิต

เงียบเหงำจนเกินไป

“พี่ลิต”

“ว่ำ” ลิลิตหันไปมองลูกน้องตัวแสบของร้ำน ศีลย้ิมกว้ำง 

ดวงตำเป็นประกำยวำววับ

“พรุ่งนี้พี่ลิตเป็นคนเอำไปให้ไหม เผื่อฟ้ำจะประทำนเนื้อคู่

โคตรหล่อโคตรรวยมำให้” 

ลิลิตชอบผู้ชำย เรื่องนี้ครอบครัวเพื่อนฝูงต่ำงรู้ดีเพรำะเขำ 

ไม่เคยปิด เขำส่งยิ้มกว้ำงให้ลูกน้อง เดินเข้ำไปหำช้ำๆ

“ตำยซะเถอะเอ็ง!”

“ฮ่ำๆๆ” ศีลวิ่งวนไปทั่วร้ำน ลิลิตหลุดยิ้ม เขำโกรธเจ้ำเด็กนี่

ไม่ลงหรอก ปำกดีไป ระวังเถอะ! จะเป็นเนื้อคู่ของเอ็ง
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กระเช้ำดอกไม้และกำแฟ

“ฝากไว้ได้เลยค่ะ” 

ศีลก้มลงมองกระเช้ำดอกไม้ยิ่งใหญ่อลังกำรท่ีลิลิตจัดมำให้

อย่ำงดี กับกำแฟแก้วพิเศษเพื่อทดแทนแก้วเมื่อวำน พร้อมค�ำสั่ง

ก�ำกับมำว่ำต้องพูดขอโทษพีระพัฒน์ให้ได้

“คือผมมีเรื่องอยำกคุยกับคุณพีระพัฒน์ด้วยครับ” เขำแลก

บตัรผ่ำนประชำสมัพนัธ์ด้ำนล่ำงขึน้มำ แต่เมือ่ขึน้มำถึงชัน้ท่ีย่ีสบิห้ำ 

พนักงำนที่เคำน์เตอร์ด้ำนหน้ำแจ้งให้เขำฝำกของเอำไว้

“ได้นัดไว้ล่วงหน้ำหรือเปล่ำคะ” แม้สีหน้ำจะดูย้ิมแย้มแต่

ดวงตำทีเ่หลอืบมองชดุท�ำงำนของเขำท�ำให้ศลีรูว่้ำท�ำไมเขำถึงไม่ได้

เข้ำพบ

“เปล่ำครับ” ตอนนี้เขำเริ่มท�ำใจแล้ว พี่ลิตคงเข้ำใจน่ำว่ำเป็น

ถึงผู้บริหำร กำรเข้ำพบคงท�ำไม่ได้ง่ำยๆ

“ถ้ำอย่ำงนั้นต้องขอโทษด้วยนะคะ”
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“ครับ” ศีลยอมจ�ำนน เขำท�ำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว ได้แต่หวังว่ำ

กำร์ดที่เขำบรรจงเขียนค�ำขอโทษมำอย่ำงดีจะแทนกันได้

“ยังไงผมฝำกของให้คุณพีระพัฒน์ด้วยนะครับ”

“ค่ะ”

“มีอะไรหรือเปล่ำ” เสียงเพรำะหูแต่ฟังดูมีอ�ำนำจดังขึ้น ศีล

หันไปมอง หญิงสำวร่ำงสูงอยู่ในชุดสูททันสมัยเดินมำจำกทำงด้ำน

หลังเขำ ก่อนหยุดยืนที่หน้ำเคำน์เตอร์

“มีคนมำส่งของให้คุณพีระพัฒน์ค่ะ”

ศีลถึงกับหน้ำเหวอ เขำมำขอพบไม่ได้มำส่งของ

“ให้คนยกเข้ำไปข้ำงใน”

“ขอโทษครบั” ศลีตัดสินใจท้วง “คอืผมมำขอพบคณุพรีะพฒัน์

ครับ ส่วนของนั่นผมน�ำมำด้วย”

“ถ้ำอย่ำงนั้นเชิญนั่งรอสักครู่นะคะ ไม่แน่ใจว่ำคุณภีมติด

ประชุมหรือเปล่ำ” 

ศีลรู้ว่ำมันเป็นค�ำแก้ตัวแต่เขำก็รู้สึกดีขึ้น ชำยหนุ่มเดินไปนั่ง

ยังโซฟำห่ำงออกไปตำมค�ำเชิญของหญิงสำว เขำได้ยินเสียงคุยกัน

ดังแว่วๆ

“ไม่เห็นแจ้งพี่ว่ำมีคนมำขอพบคุณภีม”

“ไม่ได้นดัไว้ค่ะ อกีอย่ำง...” ศลีท�ำเป็นไม่เหน็สำยตำท่ีมองมำ  

เหมอืนต้องกำรบอกว่ำ อกีอย่ำง...คนทีม่ำกเ็ป็นแค่พนักงำนส่งของ

เสียงของหญิงสำวที่เพิ่งเดินเข้ำมำยิ่งเบำลง “ถึงยังไงก็ต้อง

แจ้งเข้ำไป คุณภีมสะดวกพบหรือไม่จะแจ้งออกมำเอง”

“ขอโทษค่ะ”

“เดี๋ยวพี่แจ้งคุณภีมให้ ชื่ออะไรได้บอกไหม”
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“เอื้องไม่ได้ถำมค่ะ” สีหน้ำคนตอบจืดสนิท “แต่มีกำร์ดมำ

ด้วย” กำร์ดถูกยื่นให้คนถำม

“เดี๋ยวพี่โทร.บอก”

“ค่ะ”

สำยตำศีลมองหนังสือที่หยิบขึ้นมำอ่ำน ท่ำทำงจดจ่อ แต่หู

กำงออกยิง่กว่ำเรดำร์ เขำตัง้ใจฟังทกุค�ำ เอำวะ ท่ำทำงพอมหีวงั แต่

ถ้ำจะพูดตำมควำมจริงเมื่อครู่เขำแอบโล่งอกที่ไม่ต้องพบ ตอนนี้ 

เลยบอกไม่ถูกว่ำรู้สึกดีใจหรือเสียใจ

“เชิญค่ะ” เพียงครู่เดียวหญิงสำวที่มองเขำเป็นแค่คนส่งของ 

ซึ่งควำมจริงก็ใช่ เดินเข้ำมำหำพร้อมกับยิ้มให้อย่ำงงดงำม ผำยมือ

ไปยังทำงเดิน

เขำเดนิตำมประชำสมัพนัธ์เข้ำไป เดำว่ำชัน้น้ีมแีต่ห้องท�ำงำน

ผู้บริหำรเพรำะห้องท�ำงำนแต่ละห้องใหญ่โตโอ่อ่ำ ศีลมองผ่ำน

กระจกใส ด้ำนในเหมอืนห้องรบัแขกขนำดใหญ่ มเีก้ำอีร้บัแขก มโีต๊ะ

ท�ำงำนตั้งอยู่หน้ำประตูบำนใหญ่อีกที คนท่ีน่ังข้ำงนอกน่ำจะเป็น

เลขำนกุำร ส่วนประตนูัน่คงเป็นห้องท�ำงำนของผูบ้รหิำรอกีทีมัง้ ศลี

เดำไปเรื่อยเปื่อยจนคนน�ำทำงหยุดเดิน

“เชิญค่ะ”

“ขอบคุณครับ”

ศีลเปิดประตูเข้ำไป ภำยในห้องกระจกคล้ำยห้องที่เขำเห็น

ระหว่ำงทำง แต่ตกแต่งหรหูรำกว่ำมำก มชีดุรับแขกขนำดใหญ่ มมีมุ

เครื่องดื่ม มีอุปกรณ์ส�ำนักงำนครบครัน หญิงสำวที่เขำเจอเมื่อครู ่

ลุกขึ้นจำกโต๊ะท�ำงำน

“เชิญค่ะ คุณภีมรออยู่แล้ว” 
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“ขอบคณุครบั” ศลีค้อมศรีษะให้ เดนิผ่ำนประตทูีห่ญงิสำวเปิด

รอเข้ำไปด้ำนใน เขำอดคิดไม่ได้ว่ำกำรเจอคนคนหน่ึงท�ำไมมันถึง

ยำกเย็นขนำดนี้

ห้องท�ำงำนทีเ่ขำเคยเหน็มำ จำกกำรตระเวนส่งกำแฟละแวกนี ้

ไม่ได้คร่ึง ไม่ใช่สิ ไม่ได้เสี้ยวของห้องนี้ ผนังเป็นกระจกกว้ำงมอง 

เห็นวิวสุดลูกหูลูกตำ ทุกอย่ำงดูน่ำตื่นตำตื่นใจไปหมด

“สวัสดี”

ศลีสะดุ้ง เขำมวัแต่ต่ืนตำต่ืนใจไปกบัสิง่ทีไ่ด้เหน็จนลมืเจ้ำของ

ห้อง

“สวัสดีครับ” ศีลรีบยกมือไหว้

“พูดธุระของคุณได้เลย” ชำยหนุ่มรู้สึกว่ำตัวของเขำหดเล็ก

เหลือเท่ำก้ำนไม้ขีด เขำเคยเจอแต่... 

‘มี’ไรวะ’ 

‘ว่ำไงมึง’ 

พอเจอประโยคทำงกำรเข้ำไปจึงได้แต่ยิ้มแห้ง รู้สึกเหมือน

อำจำรย์ฝ่ำยปกครองเรียกเข้ำไปพบ

ศีลขยับเข้ำไปใกล้อีกนิด วำงกระเช้ำดอกไม้กับแก้วกำแฟลง

บนโต๊ะ 

“ผมเอำกระเช้ำดอกไม้กบักำแฟมำฝำก...เอ๊ย! มำขอโทษเรือ่ง

เมื่อวำนครับ ที่ผมเสียมำรยำทกับคุณพีระพัฒน์ ต้องขออภัยเป็น

อย่ำงสูง” อย่ำคิดว่ำเขำจะพูดประโยคหรูหรำเหล่ำนี้ได้เอง มันคือ

สคริปต์ที่เจ้ำนำยผมยำวของเขำเขียนให้ท่องจ�ำ นี่เขำยังแอบตัดค�ำ

ว่ำกรำบออกไปเพรำะมันฝืนปำกเกินไป

“ไม่ต้องขอโทษ ผมไม่ติดใจอะไร”
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“ขอบคุณครับ” ศีลยิ้มกว้ำง ไม่น่ำเชื่อว่ำจะรวดเร็วและ

ง่ำยดำยกว่ำที่เขำคิด

“แล้วคุณล่ะ ติดใจอะไรไหม”

“ไม่ครบั” เขำรบีปฏเิสธ “ไม่ตดิใจสกันีด้ดดเดยีว” ศลีลำกเสียง

ยำว ภำยในใจคิดว่ำรอดแล้วกู ไม่ต้องกลัวเจ้ำนำยฆำตกรรมหมก

ร้ำนตำมที่ขู่เอำไว้ก่อนมำ

“กด็”ี คนพดูพยกัหน้ำ ดวงตำมีแววพงึใจ ศลีอดสงสยัไม่ได้ว่ำ

ท�ำไมดวงตำคู่นั้นถึงได้แลดูเจ้ำเล่ห์แปลกๆ

“เพรำะทีจ่รงิคณุเรยีกค่ำเสยีหำยจำกบรษิทัผมได้ เรยีกค่ำเสยี

เวลำ เสียโอกำส ค่ำตกใจ ค่ำอะไรก็แล้วแต่ ถึงไม่เคยได้ยินว่ำมีใคร

ฟ้องร้องกรณีนี้มำก่อน แต่ถ้ำจ�ำไม่ผิดผมคิดว่ำมันฟ้องได้ และน่ำ

จะได้แพงกว่ำค่ำท�ำควำมสะอำดชุดกับรองเท้ำของผม”

!!! 

ศีลอ้ำปำกค้ำง เดี๋ยวนะ จริงสิ! ตำลุงนี่เป็นเจ้ำของบริษัท เขำ

ก็ต้องเป็นผู้เสียหำยสิ!

“รู้ไหมว่ำท�ำกำแฟหกรดใครนิดหน่อยไม่ผิดกฎหมำย เว้นแต่

คุณตั้งใจรำดกำแฟร้อนๆ ใส่ผม”

ศีลมองรอยยิ้มเจ้ำเล่ห์ปนข�ำนั้น อีตำลุงนี่ร้ำยชะมัด สมแล้ว

ที่เป็นคนรวย โว้ยยย ท�ำไมเขำคิดไม่ถึงวะ ศีลโวยวำยอยู่ในใจแต่ครู่

เดยีวกป็ลงตก เขำไม่ใช่คนเจ้ำคดิเจ้ำแค้น เอำจรงิๆ แล้วเขำไม่ตดิใจ

เรื่องลิฟต์ค้ำงสักนิดและยังรู้สึกว่ำตัวเองเป็นฝ่ำยผิดอยู่ดี

“ช่ำงมนัเถอะครบั ว่ำแต่...เสือ้กบัรองเท้ำคณุท�ำควำมสะอำด

ออกไหมครับ”

“ไม่ทรำบ ผมส่งให้แม่บ้ำนท�ำ”
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แม่เจ้ำ! ควำมสะดวกสบำยของคนรวยมันเป็นแบบนีน้ีเ่อง ศลี

พยำยำมท�ำหน้ำนิ่งไม่ให้อีกฝ่ำยรู้ว่ำเขำคิดอะไรอยู่ในใจ

“ตกลงคุณอยำกเรียกร้องค่ำเสียหำยไหม”

ชำยหนุ่มเลิกคิ้ว แปลกใจนิดหน่อยที่อีกฝ่ำยถำม นึกว่ำเขำ

เสียรู้ไปแล้วเสียอีก

“ไม่ครับ” ศีลปฏิเสธ ถึงรู้แล้วว่ำท�ำได้ เขำก็ไม่มีควำมคิดนั้น

อยู่ในหัวอยู่ดี “ผมแค่ตื่นเต้นนิดหน่อย คุณแย่กว่ำอีก เปื้อนทั้งเสื้อ

ทั้งรองเท้ำ แถมดอกไม้กับกำแฟก็สภำพไม่สวยเลย” 

ดวงตำทีม่องตรงมำยงัเขำฉำยแววพงึใจ คล้ำยเจ้ำตวัถูกใจใน

ค�ำตอบของเขำ

“แต่...” ศีลนึกขึ้นมำได้เรื่องหนึ่ง

“ว่ำมำสิ” 

“ร้ำนทีผ่มท�ำงำนอยูเ่ช่ำพืน้ทีข่องตกึทีเ่ป็นของทีน่ีค่รบั จะต้อง

ต่อสัญญำเดือนหน้ำ ผมไม่ได้ขอให้ต่อให้เลย อันนั้นแล้วแต่กำร

พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมเลยครับ แต่ผมอยำกขอว่ำอย่ำให้

เหตุกำรณ์เมื่อวำนมีผลได้ไหมครับ ผมซุ่มซ่ำมเองไม่เก่ียวกับทำง

ร้ำน”

“พรุ่งนี้ให้เจ้ำของร้ำนมำติดต่อได้เลย”

“ครับ!? พรุ่งนี้เหรอครับ!”

“ใช่ หรืออยำกให้ผมรอ”

“ไม่ต้องครับไม่ต้อง เซ็นเลย” ศีลยิ้มร่ำ เจ้ำนำยเขำต้องพอใจ

กับข่ำวดีนี้แน่ๆ 

“ถ้ำอย่ำงนั้นผมไม่รบกวนเวลำคุณพีระพัฒน์แล้วครับ 

ขอบคณุมำกครับ” ศลียกมอืขึน้ไหว้อย่ำงนอบน้อม อยำกรบีไปบอก
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ข่ำวดีให้เจ้ำนำยรู้ อีกอย่ำง...อยู่ในห้องนี้นำนๆ เขำอึดอัด ไม่ค่อย

ชินกับควำมหรูหรำและอะไรที่เป็นทำงกำรเท่ำไหร่

“เดี๋ยว”

“ครับ?”

“ขอบใจส�ำหรับของ”

“ไม่เป็นไรครับ มันถูกกว่ำค่ำเสื้อกับค่ำรองเท้ำแน่ๆ เผื่อ

ท�ำควำมสะอำดไม่ออก” ศีลยิ้มทะเล้น เอำค�ำพูดของคนตรงหน้ำ

มำพูดบ้ำง “แล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ไม่ถือโกรธ เรื่องเอ่อ...

เรื่อง...” ศีลอึกอัก

“เรื่องที่คุณเรียกผมว่ำคุณลุง เรื่องที่ว่ำผมใช้ของไม่ดี เรื่องที่

ว่ำผมไม่ซ่อมบ�ำรุง ตั้งใจปล่อยปละละเลยน่ะเหรอ”

“ฮ่ำๆๆ” ศลีหวัเรำะแก้เก้อ เขำโบกมอืไปมำ “ลงุทีไ่หนจะหล่อ

ขนำดนี้ครับ”  เขำพยำยำมยิ้มให้ร่ำเริงเข้ำไว้ คนอะไรวะจ�ำแม่นฉิบ

“หึๆ”

“จริงๆ นะครับต้ังแต่ผมเจอผู้ชำยด้วยกันมำ คุณพีระพัฒน์

ถือว่ำหล่อวัวตำยควำยล้มที่สุดแล้ว”

“นั่นค�ำชมเหรอ” คนถำมขมวดคิ้วจ้องหน้ำเขำ

“ชมสิครับ”

“งั้นก็ขอบใจ แต่หวังว่ำครำวหน้ำที่เจอกัน...”

“ผมจะเรียบร้อยที่สุดเลยครับ”

“หึๆ”

“ผมขอตัวกลับก่อนนะครับ สวัสดีครับ” ศีลรีบยกมือขึ้นไหว้ 

ก่อนที่อีกฝ่ำยจะคิดอะไรออกอีก

“อืม”
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เหมอืนเป็นสัญญำณให้เขำเผ่น ศลีรบีเปิดประต ูก้ำวออกจำก

ห้องใหญ่โตนั่นอย่ำงรวดเร็ว 

เขำส่งยิม้ให้เลขำสำวเมือ่อกีฝ่ำยเงยหน้ำขึน้มอง “ผมกลบัแล้ว

ครับ ขอบคุณครับ” ศีลไม่ลืมว่ำเขำได้เข้ำพบพีระพัฒน์ก็เพรำะใคร

“ค่ะ โชคดีนะคะ” 

ชำยหนุม่เพ่ิงเข้ำใจค�ำว่ำกำรแสดงออกทีด่เีป็นอย่ำงไร เขำไม่

เหน็สำยตำดถูกูหรอืตดัสนิเขำจำกดวงตำคูส่วย ค�ำพูดไพเรำะสุภำพ 

รอยยิ้มเป็นมิตรแต่ไม่มำกจนเกินไป และเขำเข้ำใจค�ำว่ำตัดสินคน

จำกภำยนอกอีกครั้งเม่ือเดินผ่ำนหญิงสำวที่นั่งประจ�ำเคำน์เตอร์

ประชำสัมพันธ์ด้ำนหน้ำ สำยตำที่มองมำตัดสินเขำไปแล้วโดยไม่รู้

ว่ำเขำเป็นใครหรือเป็นอย่ำงไร

ศีลไม่ได้คิดว่ำเขำดีไปกว่ำที่เห็น นั่นเพรำะเขำรู้จักตัวเองดี  

แต่มันแปลกท่ีคนที่ไม่รู้จักเขำสักนิดเลือกที่จะตัดสินเขำทันทีจำก 

ภำพลักษณ์ภำยนอกที่ได้เห็น

พ่อแม่ของเขำไม่ได้ร�ำ่รวยอะไร กำรท�ำงำนส่งลูกสำมคนเรยีน

ไม่ใช่เรือ่งง่ำย เขำเรยีนจบคณะเศรษฐศำสตร์มำจำกมหำ’ลยัของรฐั 

แต่ในยคุท่ีนกัศกึษำจบใหม่ล้นตลำด กำรหำงำนท�ำจงึไม่ใช่เรือ่งง่ำย 

ดงันัน้เขำจึงพอใจแล้วทีไ่ด้ช่วยแบ่งเบำภำระของพ่อแม่แม้จะเป็นแค่

พนักงำนส่งของร้ำนดอกไม้และกำแฟก็ตำม

“มอีะไรวะ” ศลีพยักพเยิดไปทางเจ้านาย เขาพกข่าวดมีา

ให้เต็มกระเป๋ำ แต่ท�ำไมสีหน้ำเจ้ำนำยถึงเหมือนปลำส�ำลักน�้ำไม่มี

ผิด

“เรื่องตลกน่ะ” จินหันมำยิ้มให้เขำ ยกนิ้วขึ้นดันขอบแว่น
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“อะไร เล่ำมำเร็ว” ศีลขยับเข้ำไปใกล้เพื่อน เรื่องอย่ำงนี้ต้อง

กระซิบ

“เมื่อกี้มีคนโทร.มำจำกบริษัทที่ตึกนั้น บอกว่ำอยำกสั่งกำแฟ

ให้ขึ้นไปส่งทุกเช้ำ”

“อ้ำวก็เรื่องดีนี่ ท�ำไมพี่ลิตท�ำหน้ำเป็นปลำส�ำลักน�้ำแบบนั้น

วะ”

“ก็คนที่ว่ำเป็นเลขำของคุณพีระพัฒน์”

“แล้ว?”

“กำแฟทีช่งไปให้เป็นกำแฟคดัพศิษ พีล่ติสัง่มำลองชมิถงุเดยีว

เพรำะมันแพง”

ศีลค่อยๆ เบิกตำกว้ำง เขำเริ่มเข้ำใจเรื่องรำว

“ถุงนิดเดียวด้วยนะ คุณเลขำเขำสั่งทุกวันด้วย เห็นว่ำคุณ 

พีระพัฒน์แบ่งให้ชิมแล้วติดใจ” จินยักคิ้วให้เขำ

“ฮ่ำๆๆ” ศีลทนไม่ไหวจริงๆ เขำปล่อยเสียงหัวเรำะออกมำ

ดังลั่น ก่อนรีบโยกตัวหลบเมื่อก้ำนดอกไม้ปลิวเข้ำใส่

“ข�ำ เพรำะเอ็งคนเดียว” ลิลิตส่งสำยตำคำดโทษลูกน้อง เขำ

ก�ำลังเกิดอำกำรกลืนไม่เข้ำคำยไม่ออก

“ผมไม่เกี่ยว พี่ลิตไม่บอกไปละว่ำตัวนี้ที่ร้ำนไม่ได้ขำย”

“พี่ลืม ไม่กล้ำปฏิเสธด้วย” คนตอบสำรภำพเสียงอ่อย ศีลกับ

จินลอบสบตำกัน พวกเขำกลั้นข�ำเกือบตำย

“เอำน่ำพี่ แลกกับได้ต่อสัญญำร้ำนพรุ่งนี้ก็ถือว่ำคุ้มนะ”

“อะไรนะ! พรุ่งนี้! แน่เหรอ”

“ผมได้ยินมำกับหู คุณพีระพัฒน์บอกผมเอง เขำให้เป็นค่ำ

ปลอบขวัญที่ผมติดอยู่ในลิฟต์” ศีลเล่ำเรื่องที่คุยกับเจ้ำของตึกให ้
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ทุกคนฟัง

เมื่อศีลเล่ำจบ ทั้งเพื่อนทั้งเจ้ำนำยท�ำตำปริบๆ ก่อนเสียง

หัวเรำะจะระเบิดออกมำ

“ซื่อบื้อพอกันทั้งร้ำน” 

ลลิติส่ำยศรีษะ เขำหวัเรำะอย่ำงอำรมณ์ด ีบำงจงัหวะของชวีติ

กไ็ม่ได้รำบรืน่เสมอไป แต่ในเรือ่งแย่กย็งัมีเรือ่งดซ่ีอนอยู่ อย่ำงน้อย

เขำก็จะได้ท�ำงำนที่รักต่อไปอีกสำมปีโดยไม่ต้องรอลุ้นว่ำจะได้ต่อ

สัญญำไหม จะมีร้ำนใหม่ยื่นข้อเสนอเข้ำมำแทนที่หรือเปล่ำ แค่นี้ก็

นับว่ำดีแล้ว

“จำกนี้ไปก็ฝำกร้ำนด้วยนะ”

“ครับผม”

ลิลิตยิ้มกว้ำง งำนที่รัก คนที่รัก แค่นี้ชีวิตก็น่ำพอใจแล้ว



~ Darin ~

ตอนที่ 2

เร็วทันใจ

ศีลยิ้มให้ประชาสัมพันธ์ที่นั่งอยู่ 

หนึ่งอำทิตย์ที่แวะเวียนขึ้นมำส่งกำแฟท�ำให้คุ้นหน้ำกันมำก

ขึ้น หญิงสำวยิ้มมุมปำกเป็นกำรทักทำย ก่อนพยักหน้ำให้เขำเป็น

อันรู้กันว่ำเข้ำไปส่งได้เลย

ศลีชะงกัฝีเท้ำไม่แน่ใจว่ำควรเข้ำไปไหม เมือ่เหน็พรีะพฒัน์ยนื

อยู่ที่โต๊ะของเลขำ แต่เมื่อคิดว่ำเขำมำส่งกำแฟ รีบเข้ำไปรีบออกมำ

ก็แล้วกัน ดีกว่ำยืนเก้ๆ กังๆ อยู่ด้ำนหน้ำ ชั้นยี่สิบห้ำค่อนข้ำงเป็น

ส่วนตัว กำรยืนเดอ๋ด๋ำจะเป็นเป้ำสำยตำมำก เมื่อคิดได้อย่ำงนั้นศีล

จึงตัดสินใจเดินผ่ำนประตูกระจกที่ถูกเปิดค้ำงเอำไว้เข้ำไปด้ำนใน

ใบหน้ำซีดเผือดของพี่รุ้งบวกกับสีหน้ำเคร่งเครียดของชำย

หนุม่ทีย่นือยูท่�ำให้เขำขมวดคิว้ เริม่คดิว่ำตวัเองเข้ำมำผดิจังหวะเสยี

แล้ว

“ติดต่อยังไม่ได้เหรอ”
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“ค่ะ ยังไม่มีใครรับสำย ขอโทษนะคะรุ้งไม่น่ำลงตำรำงนัด

พลำดเลย” สีหน้ำคนพดูทกุข์ร้อนใจ ศลีจงึไม่กล้ำเดนิเข้ำไปใกล้ เขำ

หยุดเดินยืนรออยู่ห่ำงๆ พี่รุ้งเห็นเขำแล้วแต่ไม่ได้พูดอะไร ส่วนคุณ

พีระพัฒน์หันหลังให้จึงไม่เห็น

“อีกยี่สิบนำที” ร่ำงสูงยกข้อมือขึ้นดูนำฬิกำ “คุณอยู่ประสำน

งำนทำงนี้ผมจะออกไปเลย หำทำงติดต่อคุณโจเซฟให้ได้ ผมจะรีบ

ไปให้เร็วที่สุด”

“ค่ะ”

“ผมน่ำจะถึงช้ำกว่ำเวลำนดัชัว่โมงหนึง่ หำวธิพีดูกบัคณุโจเซฟ

ให้เข้ำใจหรือต่อสำยมำที่ผม เรำพลำดนัดครั้งนี้ไม่ได้”

“ค่ะคุณภีม”

“ผมไปส่งไหมครับ” ศีลโพล่งออกไปแล้วได้แต่ยิ้มแห้งเมื่อ

สำยตำสองคู่หันมำมอง โดยเฉพำะสำยตำดุๆ ของพีระพัฒน์

“ไม่เป็นไร ผมมีคนขับรถ” ยังดีที่ร่ำงสูงมีแก่ใจตอบเขำ 

“เดี๋ยวครับ” ศีลตัดสินใจเรียกก่อนร่ำงสูงจะเดินผ่ำนไป

“แต่ผมพำไปทันนัดนะครับ เต็มที่ก็ช้ำไม่เกินสิบนำที”

ดูเหมือนมันจะได้ผลเพรำะร่ำงสูงหยุดเดิน หันกลับมำมอง

เขำ

“ทันเหรอ”

“ชวัร์ครบัผมบิดแป๊บเดยีว” ศลียิม้กว้ำงม่ันใจในควำมสำมำรถ

ของตัวเอง

“มอเตอร์ไซค์! ตกลง ไปกันเลย” 

ตำลุงจะตื่นเต้นท�ำไมวะ คนส่งของไม่ข่ีมอเตอร์ไซค์ให้ขับ

เบนซ์ส่งหรือไง ศีลได้แต่นินทำในใจแต่ที่แสดงออกไปคือกำรยิ้มรับ
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“ครับ” ศีลรีบเดินไปที่โต๊ะวำงแก้วกำแฟลง เขำยิ้มให้ก�ำลังใจ

หญิงสำว เหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้เขำกล้ำบ้ำบิ่นพอที่จะโพล่งออกมำ ก็

เพรำะสีหน้ำเสียใจของพี่สำวผู้แสนใจดี ถ้ำทุกอย่ำงรำบรื่นก็คง

สบำยใจขึ้นมำก

“ขอบใจนะ” เสียงพูดดังแผ่วเบำ ศีลย้ิมให้ก�ำลังใจก่อนเดิน

กลับไปหำคุณเจ้ำของตึก เขำเดินตำมอีกฝ่ำยออกไปด้วยฝีเท้ำที่

รวดเร็ว

...

“นี่ครับ” ศีลหยิบหมวกกันน็อกส�ำรองส่งให้ เขำมีติดรถไว้

เสมอ คนรับท�ำสีหน้ำแปลกๆ 

“เร็วครับเดี๋ยวไม่ทัน”

“อืม” 

ศลีรอคณุเจ้ำของตกึสวมหมวกกนันอ็กเรยีบร้อยแล้วจงึเร่งอกี

ฝ่ำย “ขึ้นมำเลยครับ”

ท่ำทำงข้ึนมอเตอร์ไซค์ของชำยหนุ่มแม้ไม่ถึงกับเงอะงะแต่ก็

ยังน่ำข�ำส�ำหรับเขำ ศีลต้องพยำยำมซ่อนรอยยิ้มเอำไว้

“พร้อมนะครับ”

“พร้อม”

เขำสตำร์ทรถรออยู่แล้วเมื่ออีกฝ่ำยบอกว่ำพร้อมก็ข่ีออกไป

ได้ในทันที ศีลขี่มอเตอร์ไซค์มำตั้งแต่สมัยเรียนมหำ’ลัย เขำจึงรู้ดีว่ำ

คนซ้อนมีอำกำรอย่ำงไรจำกกำรบังคับรถ

“อย่ำเกร็งสิครับ”

“อะไรนะ!” เสียงตะโกนฝ่ำเสียงลม

“ผมบอกว่ำอย่ำเกร็ง นั่งสบำยๆ ครับ จับไว้จะได้ไม่ตก”
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“จับอะไร”

ศีลข้ีเกียจอธิบำยว่ำจับตรงไหนได้บ้ำง เพรำะกำรพูดฝ่ำลม

และหมวกกันน็อกในสถำนกำรณ์ที่เขำต้องใช้สมำธิแบบนี้เป็นเรื่อง

ล�ำบำก

“กอดเอวผมก็ได้ครับ”

มือของพีระพัฒน์แตะที่เอวของเขำ เบำจนถ้ำเขำซิ่งแหกโค้ง

ตอนนี้คนซ้อนท้ำยอำจลอยหำยไปเลย ศีลถอนใจยำวขี้เกียจพูด 

ให้เสียเวลำ เขำปล่อยมอืข้ำงหนึง่ออกจำกแฮนด์รถ จบัมอืของพรีะ- 

พัฒน์ดึงให้โอบมำด้ำนหน้ำ คนนั่งหลังไม่ทันระวังตัวแผ่นอกจึง

กระทบเข้ำกับแผ่นหลังของเขำ มือข้ำงนั้นท�ำท่ำจะดึงออกศีลจึงกด

เอำไว้

“นั่งดีๆ ครับเดี๋ยวตก”

“อย่ำขับรถมือเดียว” แต่เสียงตะโกนตอบดันไปคนละเรื่อง

“ไม่ต้องห่วงครับผมช�ำนำญ” ศีลปล่อยมือข้ำงเดิมดึงอีกข้ำง

ให้กอดเอวเขำไว้ มันก็แค่นี้เองยำกอะไรนักหนำ

 ...

“จอดข้ำงหน้ำ” 

“ไม่เป็นไรครับผมส่งถึงที่เลย” ศีลตะโกนตอบ เขำเลี้ยวรถ

เข้ำไปในโรงแรม จอดเทียบด้ำนหน้ำประตูทำงเข้ำ

“ขอบใจมำก คุณกลับได้เลยเดี๋ยวผมหำทำงกลับเอง”

“ครับ” ศีลพยักหน้ำ รบัหมวกกันน็อกมำจำกร่ำงสงู มองตำม

แผ่นหลังของชำยหนุ่มไป จึงได้เห็นสำยตำของพนักงำนโรงแรมท่ี

มองพีระพัฒน์เช่นกัน โธ่เอ๊ย! เขำน่ำจะคิดให้มำกกว่ำนี้ น่ำจะจอด

ข้ำงหน้ำโรงแรมตำมที่อีกฝ่ำยบอก ท�ำภำพลักษณ์คนรวยเสียหำย
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หมด 

ในขณะที่เขำก�ำลังโอดครวญด้วยควำมรู้สึกผิด คนรวยก็มีวิธี

จัดกำรในแบบที่เขำคิดไม่ถึง เม่ือคนเปิดประตูโรงแรมเปิดประตูให้ 

พีระพัฒน์ ธนบัตรใบละห้ำร้อยบำทถูกส่งให้ อำกำรคอแข็งของ

พนกังำนเปลีย่นไปทนัท ีหัวแทบจะโค้งลงไปถงึหวัเข่ำ ศลีได้แต่ส่ำย

หน้ำ เป็นคนรวยมันดีอย่ำงนี้นี่เอง

เมื่อร่ำงสูงลับตำไปแล้ว ศีลจึงเริ่มคิดว่ำเขำจะเอำอย่ำงไรดี 

ไหนๆ ก็มำส่งแล้วรอรับกลับเลยก็ได้วะ เดี๋ยวจะหำว่ำไม่มีน�้ำใจ แต่

ก่อนอื่นต้องโทร.ขอเจ้ำนำยก่อน

“พี่ลิตวันนี้มีส่งของอกีทบี่ำยๆ ใชไ่หม ผมขออู้ท�ำธรุะสักสอง

สำมชั่วโมงนะ ตัดเป็นเวลำพักไปเลยก็ได้”

[พ่ีก�ำลงัด่ำเอง็อยูเ่นีย่ ไปส่งกำแฟยงัไงของเอง็วะหำยไปเลย]

“ผมมำส่งคุณพีระพัฒน์”

[ส่ง? ส่งยังไงวะ]

“ส่งยังไงละพี่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มำส่งสิ ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก 

เหมือนคุณรุ้งจะจ�ำวันนัดผิดเลยเกิดเหตุฉุกละหุกขึ้น ผมเลยอำสำ

บึ่งมำส่ง”

[ท�ำดีมำก งั้นไม่ต้องรีบ เสร็จเมื่อไหร่ค่อยกลับ]

“แหมมม” ศีลลำกเสียงยำว

[เอำน่ำ เดี๋ยวเอ็งกลับมำพี่ให้กินกำแฟฟรีเป็นกำรตกรำงวัล]

ศีลขมวดคิ้วเข้ำหำกัน “มันก็ฟรีทุกวันอยู่แล้วหรือเปล่ำวะพี่

ลิต”

[แล้วได้กินไหม]

“ได้”
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[นั่นไง]

“เอำงี้เลยเหรอ!”

[ฮ่ำๆๆ แค่นี้นะจัดดอกไม้อยู่]

“ไหนว่ำด่ำผมอยู่”

[จัดไปด่ำไปได้ สกิลคนเรำมันถึง] 

ศีลหัวเรำะข�ำเจ้ำนำย เขำกดวำงสำยก่อนหย่อนโทรศัพท์ลง

ในกระเป๋ำ ขี่รถไปหำที่จอดในลำนจอดรถมอเตอร์ไซค์ของโรงแรม

ชำยหนุม่เดนิทะลจุำกลำนจอดรถเข้ำมำภำยใน เริม่คดิว่ำเขำ

โง่หรือเปล่ำวะ เบอร์โทร.ก็ไม่มีไลน์ก็ไม่มีแล้วจะเจอกันได้อย่ำงไร 

แต่พีระพัฒน์ไม่ได้เอำรถมำต้องเดินออกทำงประตูหน้ำสิ งั้นก็น่ัง 

ดักรอที่ล็อบบี้ก็แล้วกัน

ชำยหนุม่แวะเข้ำห้องน�ำ้ เขำถอดเสือ้เชิต้ออกเหลอืเพยีงเสือ้

ยืดสีขำวด้ำนใน คงพอไหวมั้ง เสื้อยืดกับกำงเกงยีน รองเท้ำผ้ำใบ 

ถึงจะดูเก่ำไปนิดก็สมัยนิยมน่ำ

ศีลเดินตรงไปยังล็อบบี้ โชคดีที่ไม่ใช่โรงแรมห้ำดำวเขำจึงพอ 

กลมกลืนกับแขกที่มำพัก ชำยหนุ่มเลือกที่นั่งใกล้กับประตูทำงออก 

จะได้เห็นพีระพัฒน์ชัดๆ  ผ่ำนไปพักใหญ่มีชำยหนุ่มในชุดท�ำงำน 

เสือ้เชิต้ขำวแบบสุภำพกบักำงเกงสีด�ำเข้มเข้ำมำน่ังด้วย เหน็แล้วศลี

ชักไม่อยำกนั่งอยู่ตรงนี้ ตัวเขำไม่เข้ำกับบรรยำกำศรอบข้ำงเอำเสีย

เลย

...

ชำยหนุม่เริม่หำวเป็นระยะเม่ือเวลำผ่ำนไปเกนิชัว่โมงครึง่ เขำ

เริ่มคิดว่ำหรือพีระพัฒน์จะกลับไปแล้ว แต่ก่อนจะถอดใจร่ำงสูงก็

ปรำกฏตัวขึ้น
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ศีลยิ้มกว้ำงรีบลุกขึ้นยืน ชำยหนุ่มจะได้เห็นเขำ ร่ำงสูงชะงัก

สีหน้ำแปลกใจก่อนเดินตรงเข้ำมำหำ

“ยังไม่กลับเหรอ”

“มำด้วยกนักต้็องกลบัด้วยกนัสคิรบั ถึงผมไม่ใช่คนสุพรรณแต่

เลือดรักกันเต็มร้อย”

“หึๆ” คนฟังยิ้มมุมปำก

“กลับเลยไหมครบั” น�ำ้เสยีงของศลีร่ำเรงิ พยำยำมท�ำตวัให้ดู

สดชืน่ เขำไม่อยำกให้อกีฝ่ำยรูส้กึว่ำเป็นภำระ อยำกให้รูว่้ำเขำเตม็ใจ

รอ

ดวงตำของพรีะพฒัน์จ้องเขำนิง่ ศลีขมวดคิว้เข้ำหำกัน มอีะไร

หรือเปล่ำ

“อำจ”

“ครับ” เสียงตอบรับนอบนอ้มดังขึ้นใกล้ๆ ศีลหันไปมองที่มำ

ของเสียง ผู้ชำยที่นั่งโซฟำตัวเดียวกับเขำยืนอยู่ไม่ห่ำงกัน

“ขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นไหม”

“เป็นครับ”

“งัน้ข่ีมอเตอร์ไซค์กลบับรษัิทให้ท ีเอำกุญแจรถมำผมขบักลบั

เอง”

“ได้ครบั” คนพดูยืน่กญุแจรถให้ด้วยท่ำทำงนอบน้อม “รถจอด

อยู่ลำนจอดชั้นสี่ครับ อักษร A จอดอยู่แถวหน้ำสุดเห็นชัดครับ”

ศลีคดิว่ำค�ำว่ำหน้ำแตกดังเพล้งยงัน้อยไปส�ำหรบัเขำ มนัควร

เป็นเสียงเอฟเฟ็กต์ของกระจกร่วงกรำวมำกกว่ำ ชำยหนุ่มยืนเอ๋อ

จนไม่เห็นว่ำร่ำงสูงยื่นมือมำข้ำงหน้ำ

“ขอกุญแจรถหน่อย”
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“ครับ?”

“กุญแจรถ”

“อ๋อ ไม่เป็นไรครับผมขับกลับเองดีกว่ำ” สติของเขำเพิ่งกลับ

เข้ำร่ำง ถ้ำเหตุกำรณ์ครั้งก่อนน่ำอำยแล้วครั้งนี้ก็ไม่ต่ำงกันเลย

“เอำมำเถอะ ผมคงรู้สึกไม่ดีถ้ำให้คุณกลับเอง”

“แต่...”

“อย่ำดื้อ”

“ครับ” ศีลอยำกบอกว่ำเขำไม่ได้ดื้อแต่เขำอำย! อยำกเผ่นไป

ให้ไกลๆ เหลือเกิน คนรวยก็ต้องมีคนขับรถสิวะ ดันซื่อบื้อนั่งรออยู่

ได้ คิดอะไรอยู่วะกู

“จอดรถตรงไหนครบั” เสยีงทีพ่ดูกบัเขำนอบน้อม ศลีรบีตอบ

รู้สึกกระดำกชอบกลที่มีคนค้อมศีรษะให้

“ไปกันเถอะ” มือใหญ่แตะหลังเขำดันให้ออกเดิน ศีลยิ้มแห้ง

ไม่อยำกสบตำสักนิด อำยโว้ยอำยยย

...

“ผมขับให้ไหมครบั” ศลีรบีเสนอตัวเมือ่เดนิมำถงึทีร่ถ ดวงตำ

ของเขำลุกวำว แม่เจ้ำ! รถอะไรท�ำไมมันหรูหรำขนำดนี้

“ขับเป็นเหรอ”

“เป็นสิครับ ผมขับคล่องพอๆ กับขี่มอเตอร์ไซค์เลย” ศีลอวด

ตัว

“งัน้อย่ำเลยผมขบัเอง” กญุแจรถทีย่ืน่มำให้ถกูดงึกลบัไปอย่ำง

รวดเร็วจนเขำหน้ำเหวอ

“เดี๋ยว!~ผมขับเป็นจริงๆ นะครับ”

“ขึ้นรถ ผมไม่เสี่ยงกับกำรให้คุณเอำรถไปชนแน่” คนพูดเดิน
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อ้อมไปฝั่งคนขับ กดรีโมทก่อนเปิดประตูรถขึ้นไปนั่ง

ศีลแอบท�ำหน้ำง�้ำยืนมอง เหอะ ดูถูกกันอย่ำงนี้เหรอ ท�ำคุณ

บชูำโทษชดัๆ แบบนีต้้องเจอกนัหน่อย ศลียิม้เจ้ำเล่ห์ก่อนเปิดประตู

รถขึ้นไปนั่ง

“ไปนั่งอะไรตรงนั้น!”

“กค็ณุพรีะพฒัน์บอกให้ผมขึน้รถ” ศลีท�ำตำซือ่ เขำกะพรบิตำ

สำมปริบแถมให้ด้วย เอนหลังพิงเบำะสบำยใจ แหม...ข้ำงหลัง 

นี่มันกว้ำงขวำงดีจริงๆ

“ผมไม่ใช่คนขับรถ” 

“ใช่สิครับ คุณพีระพัฒน์บอกว่ำ ‘ผมขับเอง’ ผมได้ยินเต็ม 

สองหู”

สหีน้ำคนฟังชวนหัวเรำะมำก ศลีต้องพยำยำมกลัน้ข�ำกลวัจะ

ถูกโกรธไปมำกกว่ำนี้ แต่จู่ๆ ใบหน้ำนั้นก็เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มกว้ำง

ก่อนจะตำมมำด้วยเสียงหัวเรำะ

“ท�ำไมถึงกวนแบบนี้”

“ก็คุณพีระพัฒน์ดูถูกผมก่อน”

“ขอโทษ ผมไม่ได้ดถูกูแต่ผมกลวัรถพงัจรงิๆ คณุขบัรถน่ำกลวั

มำก”

“คณุรูห้รอืเปล่ำว่ำจำกออฟฟิศคณุมำท่ีน่ี ถึงเป็นมอเตอร์ไซค์

ก็ต้องใช้เกือบสี่สิบนำที ผมซิ่งพำคุณมำได้ภำยในยี่สิบห้ำนำทีมันก็

ต้องเป็นแบบนี้แหละ”

“เข้ำใจแล้ว” คนพดูเสยีงอ่อนลง “แปลว่ำปกตไิม่ได้ขบัแบบน้ี”

“เปล่ำครับ ก็ขับแบบนี้แหละ” ศีลตอบหน้ำตำย

“ฮ่ำๆๆ” ร่ำงสงูหัวเรำะเสยีงดงั “ขอโทษทีพ่ดูออกไปแบบนัน้



~ 75 Meters High เล่ม 1 ~

40

แล้วก็ขอบใจมำกที่ช่วย”

“ไม่เป็นไรครับ คุณพีระพัฒน์ก็ช่วยพวกผมเรื่องสัญญำร้ำน”

“เรียกภีมก็พอ”

“คุณภีม” ศีลทวนค�ำ

“ย้ำยมำนั่งข้ำงหน้ำเถอะ”

“ครับ” ศีลยอมแต่โดยดี เขำแกล้งไปอย่ำงนั้นเอง 

“คุณชื่ออะไรผมยังไม่รู้เลย” ค�ำถำมแรกหลังจำกเขำย้ำยที่นั่ง

และรถเคลื่อนออกจำกลำนจอดเรียบร้อย

“ศีลครับ ตัวเดียวกับศีลธรรม”

“ชื่อจริงล่ะ”

ศีลเม้มปำกเข้ำหำกันก่อนคลำยออก สูดลมหำยใจลึกๆ 

เตรียมพร้อม “ก็ชื่อนั้นแหละครับ”

“ชื่อจริงก็ศีลเหรอ”

“เปล่ำครับ ชื่อจริงว่ำ ศีลธรรม”

!!!

“ผมไม่โกรธหรอกครบัถ้ำจะหัวเรำะ ไม่ต้องกลัน้ไว้มนัไม่ดต่ีอ

สุขภำพ” ศีลมองสีหน้ำคนฟังด้วยควำมสงสำร เขำเจอมำเยอะแล้ว 

เรื่องแค่นี้สบำยมำก

“ขอโทษ” เสยีงพดูขลกุขลกั เพรำะคนพดูกลัน้เสยีงหวัเรำะไว้

ไม่อยู่

“ต้องขอบคณุพ่อแม่ผมครบั เพรำะถงึหน้ำตำผมไม่หล่อ บ้ำน

ไม่รวย เรียนงั้นๆ ไม่โดดเด่น แต่ไม่เคยมีใครลืมผมเลย”

“ฮ่ำๆๆ” พีระพัฒน์ข�ำแบบหยุดไม่อยู่จริงๆ

“เห็นไหม เดี๋ยวคุณภีมก็จะไม่ลืมชื่อผมเหมือนกัน”
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“มีใครบอกไหมว่ำคุณเป็นคนตลก”

“นั่นจุดเด่นผมเลยครับ ฝันมำตลอดว่ำต้องมีแฟนสวย”

“เกี่ยวอะไรด้วย”

“อ้ำว คณุภมีไม่เคยได้ยินเหรอครับว่ำคนตลกมักได้แฟนสวย 

โกหกกันชัดๆ”

“หึๆ”

“ว่ำแต่...งำนเรียบร้อยไหมครับ” ศีลเกือบลืมเรื่องนี้

“เรียบร้อยดี”

“ถำมได้ไหมครับว่ำท�ำไมคุณภีมถึงต้องมำเอง” 

“คนที่มำพบเป็นเจ้ำของสิทธิบัตรตัวหนึ่งที่บริษัทต้องกำรน�ำ

มำผลติ มคีนแย่งชงิกนัหลำยเจ้ำ แต่ยงัไม่มใีครได้ค�ำตอบ คดิว่ำก�ำลงั

พิจำรณำหำข้อเสนอที่ดีที่สุดอยู่ ผมได้ข่ำวว่ำคุณโจเซฟมำพักร้อน

เมอืงไทยเลยถอืโอกำสนดัเจรจำนอกรอบ ถ้ำอยำกได้เรำกต้็องแสดง

ให้เห็นว่ำเขำส�ำคัญ”

“โดยกำรทีผู่บ้รหิำรมำพบด้วยตัวเองใช่ไหมครบั” ศลีเริม่เข้ำใจ

“ใช่” 

“แล้วท�ำไมถึงติดต่อไม่ได้ครับ” เขำอดข้องใจไม่ได้ ถ้ำไม่รับ

โทรศัพท์มือถือก็น่ำจะโทร.เข้ำห้องพักของโรงแรมได้

“คุณโจเซฟลงไปว่ำยน�้ำ เพิ่งได้รับโทรศัพท์ตอนขึ้นไปแต่งตัว

ก่อนเวลำนดัครูเ่ดยีว แต่โชคดทีีเ่รำมำช้ำไม่ถึงสบินำท ีกลำยเป็นว่ำ

ชนะใจคุณโจเซฟเพรำะเรื่องนี้”

“ยังไงครับ”

“ก่อนหน้ำผมจะมำถึง คุณรุ้งโทร.หำคุณโจเซฟ บอกถึงควำม

ผิดพลำดที่เกิดขึ้น บอกว่ำผมก�ำลังนั่งมอเตอร์ไซค์ไป คิดว่ำช้ำกว่ำ
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เวลำนดัไม่มำก ขอโทษและอยำกขอให้รอ สงสยัประทบัใจทีผ่มยอม

นั่งมอเตอร์ไซค์มำ มันเป็นกำรแสดงออกถึงกำรแก้ปัญหำและกำร

ให้ควำมส�ำคัญกับเขำ”

“โชคดีจัง”

“ต้องขอบใจศีล ถ้ำพลำดครำวนี้ทำงโน้นอำจจะมองว่ำเรำ

ไม่มีควำมรับผิดชอบ เรื่องแบบนี้มันส่งผลไปถึงเรื่องอื่นด้วย”

“ไม่เป็นไรครับ ช่วยได้ผมก็อยำกช่วย”

“แล้วอยู่รอผมแบบนี้ไม่เป็นไรเหรอ”

“ไม่เป็นครบั ผมโทร.บอกเจ้ำนำยแล้ว พีล่ติบอกให้อยู่รอคณุ

ภีม” เขำขอเอำควำมดีเข้ำเจ้ำนำยสักนิด เผื่อจะมีผลในกำรต่อ

สัญญำในครั้งต่อๆ ไป ถึงแม้อีกฝ่ำยไม่ได้อยำกให้อยู่รอก็ตำม

“ต้องกลับไปท�ำงำนเลยไหม พอมีเวลำสักชั่วโมงหรือเปล่ำ”

“คุณภีมมีอะไรหรือเปล่ำครับ”

“ผมอยำกเลี้ยงข้ำวขอบคุณ”

“ไม่เป็นไรครับ”

“ให้ผมเลี้ยงเถอะ ผมได้งำนนี้มำก็เพรำะคุณ อยำกกินอะไร

แพงแค่ไหนก็ได้ บอกมำเลย”

“ผมต้องกลับไปท�ำงำนแล้วครับ หำยมำหลำยชั่วโมงเผื่อมี

งำนเข้ำมำใหม่”

“งั้นก็หลังเลิกงำน”

“ทีร้่ำนปิดสองทุม่ครบั กว่ำผมจะเกบ็ร้ำนกันเสรจ็ก็เกือบสอง

ทุ่มครึ่ง ผมว่ำดึกไปส�ำหรับมื้อเย็น”

“ตกลง สองทุ่มครึ่งเจอกัน”

“อย่ำเลยครับผมกลับกับเพื่อนด้วย ไม่อยำกทิ้งให้กลับเอง”
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“ก็ชวนเพื่อนไปด้วย”

“ไม่เป็นไรจริงๆ ครับ แต่ถ้ำคุณภีมอยำกตอบแทนผมจริงๆ 

ผมขออะไรอย่ำงหนึ่งได้ไหมครับ”

“ขอมำสิ”

“อำจจะฟังดูเป็นคนขี้เสือก...เอ๊ย! สอดรู้สอดเห็นไปนิด แต่

ผมได้ยนิแว่วๆ ว่ำพีรุ่ง้ท�ำงำนพลำด ผมรูว่้ำยังไงก็ต้องต�ำหนิบ้ำงแต่

อย่ำดุเยอะได้ไหมครับ ถือว่ำตอบแทนผม”

ดวงตำที่หันมำมองเขำเต็มไปด้วยควำมประหลำดใจและ

พอใจ แม้ไม่มีค�ำพูดหลุดออกมำ 

“ไม่ต้องห่วงผมไม่ต�ำหนอิยูแ่ล้ว คณุรุง้เป็นผูห้ญงิเก่ง ท�ำงำน

ได้ดีมำก คนเรำมีสิทธิ์พลำดกันได้”

“ขอบคุณครับ”

“ขอบคุณผมท�ำไม”

“เออนั่นสิครับ” 

“ฮ่ำๆๆ นำยนี่มันจริงๆ เลยให้ตำย”

“คุณภีมสบถเป็นด้วย!” ศีลเบิกตำกว้ำง เจ้ำของชื่อเงียบกริบ 

หันมำมองเขำดุๆ ศีลคอย่น ลืมตัวอีกแล้วกู

“มันก็ต้องมีบ้ำงอยู่แล้ว เวลำที่เรำรู้สึกสบำยใจ สะดวกใจ”

“ครับ” ศลีรบัค�ำเสยีงอ่อย เพรำะมวัแต่จ๋อยทีเ่ผลอท�ำตวัสนทิ

สนมเกินไป จึงไม่ทันประมวลผลค�ำพูดของพีระพัฒน์ให้ดี

“หึๆ”

เสียงหัวเรำะข�ำท�ำให้ศีลเงยหน้ำขึ้นมองคนขับ พีระพัฒน์หัน

มำสบตำเขำ ดวงตำคู่นั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ศีลจึงย้ิมตำมก่อนที่

ดวงตำคู่นั้นจะหันกลับไป



~ 75 Meters High เล่ม 1 ~

44

ชำยหนุ่มมองออกไปนอกหน้ำต่ำงรถ ก�ำลังคิดว่ำ กำรนั่งรถ

หรูหรำให้ควำมรู้สึกแตกต่ำงออกไปไหม แต่เขำได้ค�ำตอบว่ำมันก็

เหมือนกัน ข้ึนอยู ่ว่ำนั่งกับใครมำกกว่ำ ถึงเขำเพิ่งเคยเจอกับ 

พีระพัฒน์ แต่เขำคิดว่ำผู้ชำยคนนี้ไม่เลวเลย เสียดำยที่อีกฝ่ำยอยู ่

สูงกว่ำเขำถึงยี่สิบห้ำชั้น กำรเป็นเพื่อนกันคงเป็นไปไม่ได้ ผู้บริหำร

กับคนส่งของฟังเข้ำกันพิลึก! 

ศีลหัวเรำะออกมำเบำๆ


