
หญิงสาวเดินทอดน่องไปตามทางเดินในสวนสาธารณะ 

กลางเมืองในยามเย็น มือบางกระชับเสื้อไหมพรมกันลมหนาวที่พัดมา 

อีกระลอก หน้าหนาวของกรุงเทพฯ ในปีนี้ช่างหนาวเย็นกว่าหลายปี 

ที่ผ่านมา หล่อนก้มหน้าขณะย่างเท้าเดิน ผมนุ่มสลวยในเวลาปกติที่มัก 

ปล่อยยาวถึงกลางหลัง หากตอนนี้ถูกเกล้าเป็นมวยต่ำอวดลำคอระหง  

มือบางจับปอยผมที่หลุดระใบหน้าสวยตามแรงลมขึ้นทัดหูอย่างลวกๆ  

กระทั่งได้ยินเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือจึงหยิบขึ้นมากดรับสาย

“ถึงไหนแล้วกิ่ง” เสียงห้าวของพี่ชายทำให้สไลลาลอบผ่อน 

ลมหายใจอย่างหนักอก ก่อนจะถามกลับเสียงแผ่วเบา

“พี่ก้องคะ กิ่งไม่ไปได้หรือเปล่า”

“เป็นอะไรไปอีก วันนี้ญาติๆ ก็มากันครบ เราจะหลบหน้าอยู่ 

คนเดียวได้ยังไง พี่ไม่อยากตอบคำถามใครต่อใครให้วุ่นวาย” เสียงดุ 

ของนายแพทย์ศิวัฒน์ดังขึ้น เขาเป็นพี่ชายร่วมสายเลือดเพียงคนเดียว 

ที่ทำให้หญิงสาวรู้สึกว่าโลกใบนี้ไม่ได้ว้าเหว่มากเกินไปนัก 

“คงไม่มีใครถามถึงกิ่งนักหรอก” สไลลาตอบเสียงขื่น เมื่อนึกถึง 

ว่าใครต่อใครของพี่ชายก็คงหมายถึงบิดาที่อาจถามหา หากไม่เห็นเธอ 

โผล่หน้าไปพร้อมกัน

1
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“เอาละ ไม่ต้องพูดมากแล้ว ตอนนี้พี่กำลังออกจากโรงพยาบาล 

กิ่งอยู่ที่ไหน พี่จะขับรถไปรับ”

“ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวกิ่งจะนั่งรถไฟใต้ดินไปเอง พี่ก้องจะได้ 

ไม่ต้องขับรถย้อนไปย้อนมา” 

“งั้นก็อย่าชักช้านักล่ะ” ศิวัฒน์พูดจบก็ตัดสายทันที หญิงสาว 

นิ่วหน้าครุ่นคิดเพียงแค่อึดใจก็ตัดสินใจเดินไปที่สถานีรถไฟใต้ดิน ซึ่งมี 

ระยะห่างจากจุดที่หล่อนกำลังยืนอยู่เกือบสามร้อยเมตร สไลลาก้าวเท้า 

ไปเรื่อยๆ เหมือนต้องการถ่วงเวลาให้ไปถึงที่นั่นช้ากว่าพี่ชาย เพื่อว่ายาม 

เข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้ว หล่อนจะได้ไม่รู้สึกเดียวดายจนเกินไปนัก

เกือบสามสิบนาทีต่อมา เจ้าของร่างกลมกลึงก็เปิดประตูรั้ว 

อัลลอยสีทองเก่าๆ แล้วย่างเท้าเข้าไปในเขตบ้านหลังค่อนข้างใหญ่ซึ่ง 

ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางเมือง บ้านเดี่ยวที่ถูกรายล้อมด้วยกำแพง 

คอนกรีตสูงระดับศีรษะหลังนี้แม้จะมีอายุหลายสิบปีแล้วก็ตาม หาก 

ภาพที่ปรากฏสู่สายตาก็ทำให้ผู้มาใหม่รู้ว่าทุกอย่างยังถูกดูแลรักษาไว้ 

เป็นอย่างดี

สไลลาละสายตาจาก ‘บา้น’ ทีค่รัง้หนึง่เคยพกัพงิอาศยั กอ่นตดัใจ 

เดินดุ่มเข้าไปใกล้ แต่แล้วเสียงเจี๊ยวจ๊าวของเด็กชายหญิงก็ดังแทรก 

ขึ้นมาจนทำให้เธอแทบผงะหนี หากไม่เห็นใบหน้าของใครคนหนึ่งโผล่ 

มาจากข้างในเสียก่อน

“มาแล้วเหรอ เข้ามาในบ้านสิ เมื่อสักครู่คุณพ่อเพิ่งถามหา”

“ค่ะ” 

หญงิสาวตอบรบัสัน้ๆ แลว้เดนิแทรกกลุม่เดก็เลก็ซึง่คงเปน็แหลง่ 

เสียงเมื่อสักครู่นี้ตรงไปหาพี่ชาย ทันทีที่ย่างเท้าเข้าไปในบ้านหลังนั้น  

เธอก็ตกเป็นเป้าสายตาของใครหลายคนที่กำลังจับกลุ่มคุยกันให้หันมา 

มองอย่างพร้อมเพรียง
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“นีล่กูสาวคนเลก็ของหมอใชไ่หมคะ โตเปน็สาวหนา้ตาสวยหมดจด 

ทีเดียว” หญิงวัยกลางคนในชุดเสื้อสีเหลืองสดกับกางเกงเข้ารูปสีดำพูด

ขึ้น ก่อนที่จะได้ยินอีกหลายเสียงกล่าวสนับสนุนตามมา หากไม่ได้ทำให้ 

สไลลารู้สึกปลื้มใจแต่อย่างใด สิ่งเหล่านี้รังแต่จะทำให้หล่อนอยากหนีไป 

ให้ไกลจากที่ตรงนี้ก็เท่านั้น

สไลลาสูดลมหายใจลึกๆ แล้วปั้นหน้ายิ้มรับคำชม นั่นคือสิ่งที่ 

หล่อนกำลังทำ... 

“ทานอะไรมาหรือยัง” 

พี่ชายอีกเช่นเคยที่ถามอย่างห่วงใย คนเป็นน้องสาวเพียงแค่ 

พยักหน้าก่อนจะกวาดสายตามองหาคนที่อยู่ในห้วงคำนึงหา 

“กิง่มองหาคณุพอ่เหรอ” ศวิฒันถ์าม แมน้อ้งสาวจะไมต่อบ แตเ่ขา 

ก็รู้ดี เพราะความปากแข็งของคนทั้งคู่ ทว่าในใจคงจะอ่อนเข้าหากัน 

มานานแล้ว หากด้วยทิฐิบางอย่างที่ทำให้ไม่เคยได้เปิดปากพูดคุยกัน

“เห็นพี่ก้องบอกว่าคุณพ่อถามหากิ่ง”

“ใช่ แต่ตอนนี้คุณพ่อไม่อยู่ เพิ่งขับรถออกไปรับน้าปรางที่ห้างฯ 

อีกเดี๋ยวก็คงกลับ”

สไลลาพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้ก่อนจะเดินตามพี่ชายเข้าไปในห้อง 

นั่งเล่นที่จัดไว้สำหรับเป็นที่พักผ่อนของคนในครอบครัว นัยน์ตาหวาน 

กวาดมองของตกแต่งบ้านซึ่งล้วนมีสีสันมากมายจนทั่ว ทั้งสีเขียวและ 

สีแดงตามแบบของจีน ในความรู้สึกของหล่อนเห็นแล้วช่างน่าเวียนหัว 

มากกว่าจะมองให้เป็นศิลปะสร้างความสวยงาม

“คุณพ่อแต่งบ้านใหม่เมื่อไหร่เหรอพี่ก้อง” 

วูบหนึ่งในความรู้สึกของคนถามบังเกิดความเสียดายกลิ่นอาย 

ของบรรยากาศเดิมๆ ในบ้านหลังนี้ขึ้นมาครามครัน ซึ่งสิ่งเหล่านั้น 

กำลังถูกใครบางคนลบเลือนมันออกไป 
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“เกือบปีหนึ่ง กิ่งไม่ได้มาบ้านนี้นานแล้วละสิ ถึงเพิ่งเห็น ซินแส 

ที่น้าปรางเชิญมาดูบ้านบอกให้เปลี่ยนเพื่อให้ถูกตามหลักฮวงจุ้ย”

“เปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นหรือเปล่า” คนเป็นน้องสาวถามลอยๆ ขณะ

มองอักขระจีนบนผ้าผืนแดงที่แปะบนขื่อ

“ไม่รู้สิ ถ้าอยากรู้ กิ่งก็ถามคุณพ่อดู”

“ถ้างั้นคงไม่ต้องถามแล้วละ” เสียงหวานตอบกลั้วหัวเราะ หาก 

ดวงตาไม่มีแม้รอยยิ้มสักเพียงนิด

“ที่ว่าไม่ต้องถามเนี่ย หมายความว่ายังไง” หมอหนุ่มถาม ขณะ 

มองตามสายตาของน้องสาวแล้วอธิบายตามที่ตนเองได้ยินมา แม้จะ 

รู้ดีว่าสไลลาสามารถอ่านเขียนภาษานั้นได้อย่างไม่แพ้เจ้าของภาษาเลย

ทีเดียว 

“น้าปรางบอกว่าตัวอักษรจีนพวกนั้นหมายถึงมั่งมีศรีสุข ติดไว้ 

เพื่อเป็นสิริมงคลกับบ้าน”

“กิ่งเห็นว่าทุกวันนี้คุณพ่อก็ดูมีความสุขดี เลยคิดว่าชีวิตคงจะ 

ดีด้วยเหมือนกัน” คนตอบยกไหล่บางอย่างเคยชิน ซึ่งกิริยานี้หากอยู่ 

ในสายตาของนายแพทย์อรรถผู้เป็นบิดาก็คงไม่ชอบใจสักเท่าไรนัก

“คุณพ่อของเราอายุมากแล้ว ท่านมีครอบครัว มีคนดูแลอย่างดี 

พี่ก็หมดห่วง” 

ชายหนุ่มพูดถึงบิดาที่เลยวัยชรามาครบสองปีในวันนี้พลางยิ้ม 

อ่อนโยนให้น้องสาว หากในใจกล่าวต่อว่าห่วงใหม่ของเขาก็คงเป็นคนนี้

มากกว่า ทว่าไม่ได้เอ่ยคำใดออกมาด้วยรู้นิสัยเย่อหยิ่งและรักศักดิ์ศรี 

ของสไลลาเป็นอย่างดี

“กิ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่คะ” 

คนเป็นน้องสาวบอกปัดให้รู้ว่าตนก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน 

ก่อนจะเบนความสนใจอีกฝ่ายด้วยการเปลี่ยนเรื่องคุยเสียใหม่ 
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“วันนี้พี่ก้องมาคนเดียวเหรอคะ ตั้งแต่เข้ามาในบ้าน กิ่งยังไม่เห็น 

พี่แพรวเลย”

“อืม พี่แพรวติดนัดลูกค้าสำคัญเลยมาด้วยกันไม่ได้ แต่พี่ก็ตั้งใจ 

ไว้ว่าสัปดาห์หน้าจะพาพี่สะใภ้ของกิ่งมาเยี่ยมคุณพ่อด้วยกันใหม่”  

ศิวัฒน์เอ่ยถึงภรรยาที่ทำธุรกิจร่วมกับครอบครัวเดิมของหล่อน 

“แล้วงานของกิ่งเป็นยังไงบ้างล่ะ”

“ก็เรื่อยๆ ค่ะ” คนตอบเบือนหน้าไปทางหน้าต่างที่เปิดกว้าง  

พลางทอดมองต้นบอนใบสีสวยแปลกตาในกระถางซึ่งวางเรียงชิด 

กำแพงรั้วเป็นแนวยาว หากหญิงสาวก็ไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะชื่นชม 

ภาพความงามนั้นเลย

“พี่อ่านข่าว รู้สึกว่าช่วงนี้กระแสบริษัทที่กิ่งทำงานอยู่ไม่ค่อย 

ดีนัก” หมอหนุ่มพูดพลางยื่นมือไปรับน้ำมะตูมที่บรรจุในแก้วใสที่ 

เด็กรับใช้นำมาเสิร์ฟให้ ก่อนจะบุ้ยใบ้ไปทางน้องสาว

สไลลารับเครื่องดื่มสีแดงเข้มเย็นจัดที่ถูกส่งให้ถึงมือ หล่อน 

หรี่ตามองแล้วรู้จากเด็กรับใช้ว่าเป็นน้ำกระเจี๊ยบ เครื่องดื่มสมุนไพร 

ที่มีประโยชน์กับร่างกาย อีกทั้งเป็นยาไปในตัว ซึ่ง ‘น้าปรางค์’ ผู้เป็น 

มารดาเลี้ยงมักเตรียมไว้รับรองแขก

“คงไม่มีอะไรมากหรอกค่ะ เจ้านายคงแก้ปัญหาของเขาได้” 

หญิงสาวตอบอย่างไม่ยี่หระ “กิ่งเป็นแค่พนักงานระดับล่าง บริษัทมีตั้ง 

หลายแผนก เดี๋ยวเขาก็จับไปลงตรงไหนสักที่ จากพนักงานขายไปทำ 

ตำแหน่งธุรการก็ได้ ไม่เห็นจะเป็นไรเลย”

“กิ่งมีความสามารถด้านภาษา พี่คิดว่าน่าจะหางานที่ดีกว่านี้ 

ทำได้” ศิวัฒน์เปรย ส่งผลให้อีกคนคอแข็งขึ้นมาทันที ด้วยรู้ดีว่างาน 

ที่ตนเองทำอยู่ดูจะไม่สมเกียรตินายแพทย์อรรถผู้ เป็นบิดากับ 

ศัลยแพทย์มือหนึ่งอย่างพี่ชายเท่าไรนัก
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‘หางานในเมืองไทย ยังไงก็แพ้คนจบจากมหาวิทยาลัยมีชื่อ’

นี่เป็นเหตุผลที่สไลลาบอกเสมอหากมีใครเอ่ยถึงเรื่องนี้ และเธอ 

ก็แสร้งทำเป็นไม่สนใจว่าคนเป็นพี่ชายนั้นไม่เคยเห็นด้วยสักครั้ง

‘เรียนจบจากมหาวิทยาลัยดัง เกรดดีๆ เป็นแค่ใบเบิกทางให้ 

เราได้รับโอกาสทำงาน ในส่วนนี้กิ่งไม่ต้องกังวล พี่จะหาคนฝากฝังให้ 

เราไม่ต้องไปแข่งขันกับใคร ขอแค่ว่าเข้าไปทำแล้วก็พิสูจน์ตัวเองให้เขา 

เห็นว่าเรามีความสามารถพอที่จะอยู่ตรงนั้นได้’ ศิวัฒน์เคยเอ่ยค้าน 

ด้วยถ้อยคำนี้เมื่อสองปีก่อน หากพอถูกน้องสาวปฏิเสธความหวังดี  

ชายหนุ่มก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกเลย 

“แล้วจะย้ายที่อยู่เมื่อไหร่ จัดการเรียบร้อยหรือยัง มีใครช่วย 

บ้างหรือเปล่า” พี่ชายที่แสนดีลอบถอนหายใจกับความดื้อดึงของอีกฝ่าย  

ก่อนจะเปลี่ยนไปถามถึงเรื่องที่จะไม่ทำลายช่วงเวลาดีๆ ของสองพี่น้อง 

ให้เสียไป

“วางแผนว่าจะย้ายเข้าไปอยู่กลางเดือนหน้า กิ่งมีเพื่อนที่จะมา 

ช่วยจัดการให้แล้ว พี่ก้องไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะ”

“ความจริงพี่อยากให้ขายคอนโดฯ นั่นซะ แล้วหาซื้อที่ใหม่แทน 

มันคงหาไม่ยากนักหรอก เพราะตอนนี้คอนโดฯ ขึ้นเยอะยังกับดอกเห็ด 

เลือกโครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่ โดยซื้อต่อจากพวกนักลงทุน 

นักเก็งกำไร พี่เห็นว่าพอมีห้องดีๆ จากโครงการน่าสนใจที่ประกาศขาย

โดยบวกกำไรกันไม่มาก”

“แหม ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตอนหาซื้อของใหม่หรอก แต่อยู่ตอนที่จะ 

ขายห้องเดิมนี่สิ มันไม่ใช่เรื่องง่าย” สไลลาหัวเราะกลบเกลื่อนความรู้สึก

บางอย่าง หากคิดในใจว่าต่อให้ซื้อง่ายขายคล่องสักแค่ไหน หล่อนก็ไม่มี

ทางเปลี่ยนใจหาที่ใหม่มาแทนอย่างแน่นอน แต่ก็ดูเหมือนว่าคนรอบตัว

นั้นช่างเป็นห่วงกันเหลือเกิน



ปองรัก   13   

“หรอืวา่จะใหพ้ีแ่พรวซือ้ตอ่ อาจจะใหเ้ชา่หรอืเกบ็ไวเ้ปน็ทรพัยส์นิ 

ก็แล้วแต่เขา”

“ไม่เอาหรอกค่ะ รบกวนพี่แพรวเปล่าๆ เชื่อสิว่ากิ่งอยู่ที่นั่นได้ 

ไม่มีปัญหา” หญิงสาวยืนยันด้วยน้ำเสียงหนักแน่น เพื่อจะขอทำตาม 

ที่ตัวเองได้ตัดสินใจ 

“อีกอย่าง... กว่าคนเราจะหาบ้านสักหลังหรือคอนโดฯ สักห้อง 

ที่จะให้สอดคล้องกับความต้องการได้ทั้งหมด ทั้งเรื่องทำเล ราคา และ 

ช่วงเวลาที่จะเข้าอยู่มันไม่ใช่จะหากันได้ง่ายๆ นะคะ พี่ก้องก็น่าจะรู้”

เมื่อสไลลาให้เหตุผลถึงเพียงนี้ คนฟังจึงได้แต่พยักหน้าคล้อย 

ตาม และเป็นอีกครั้งที่เขาหมดหนทางคัดค้านน้องสาวผู้แสนจะดื้อดึง  

ศิวัฒน์ยิ้มบางๆ ขณะคอยฟังน้องน้อยเล่าถึงแผนการต่างๆ อย่างไม่คิด 

จะขดัอกี บางท.ี..คงถงึเวลาทีต่อ้งเชือ่แลว้วา่คนตรงหนา้สามารถยนืหยดั

ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีใครยื่นมือเข้าไปช่วยพยุงเหมือนที่ผ่านมา 

“หายไปไหนมายะ ฉันมานั่งรอเธอเป็นนานสองนาน โทร. เข้า 

ไปก็ไม่ยอมรับสาย ปล่อยให้คนอื่นเป็นห่วงอยู่ได้” เสียงแหลมคุ้นหู 

แผดขึ้นทันทีที่สไลลาเดินผ่านป้อมยามอพาร์ตเมนต์ตรงเข้ามายังล็อบบี 

ที่ตกแต่งอย่างง่ายๆ สำหรับรองรับแขกที่มารอพบลูกค้าของอาคาร

“อา้ว! เจเองเหรอ จะมาหาแลว้ทำไมไมบ่อกลว่งหนา้ จู่ๆ  กโ็ผลม่า 

แบบนี้ใครจะไปรู้ล่ะ แล้วตอนโทร. มาก็คงเป็นช่วงที่ฉันกำลังเดินทาง 

เลยไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์จากเธอ” 

สไลลาทักทายพร้อมกับอธิบายให้เจ้าของร่างอวบที่มีความสูง 

เพียงกกหูของเธอฟัง พลางยกมือดันแผ่นหลังให้เจ้าหล่อนเดินผ่าน 

เขา้ไปขา้งในพรอ้มกนั โดยไมล่มืหนัไปยิม้เปน็เชงิบอกกลา่วแก่ รปภ. สาว 

ที่นั่งหลังโต๊ะใกล้ประตูให้รับรู้
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“ระบบรักษาความปลอดภัยในอพาร์ตเมนต์ของเธอนี่เยี่ยม 

จริงๆ รู้ไหม ฉันบอกยามผู้หญิงคนเมื่อกี้ว่าเป็นเพื่อนเธอ และฉันก็มี 

กุญแจห้องด้วย จะขอขึ้นมานั่งรอข้างบน แต่เขาไม่ยอมอนุญาต ยืนยัน 

จะให้ฉันนั่งตากยุงอยู่ข้างล่าง หรือไม่ก็คือต้องโทร. บอกให้เธอรู้ก่อน”  

จิดาภาบ่นยืดยาวอย่างคนอารมณ์ค้าง ขณะเดินเคียงกันขึ้นบันไดไป 

ที่ชั้นสามอันเป็นชั้นที่พักของเพื่อนสาว

“ก็เพราะอย่างนี้สิ ฉันถึงอยู่ที่นี่ได้นาน ค่าเช่าห้องก็ไม่แพง แค่ 

3,500 บาทเท่านั้น แต่อยู่ใกล้สถานีรถไฟใต้ดินแบบนี้หาได้ไม่ง่ายนะ 

เดินทางไปทำงานก็สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายตั้งเยอะ แถมยังปลอดภัย 

ไร้กังวลอีกต่างหาก”

“ย่ะ ถ้าเธอคิดว่าดี ใครจะว่าเธอได้ ฉันหมดหวังที่จะเข็นให้เธอ

ไปพักด้วยกันตั้งนานแล้ว ไม่ต้องถึงกับยกแม่น้ำทั้งห้ามายันกันหรอก”  

คนพูดมองค้อนสไลลาอย่างชวนขัน พอเดินมาถึงหน้าห้องพักซึ่งอยู่ 

ริมสุด เจ้าของห้องจึงไขกุญแจแล้วเดินนำเข้าไป จากนั้นไม่กี่วินาที 

แสงไฟในห้องก็สว่างจ้า สาดส่องลงมาให้เห็นทุกอย่างได้ชัดเจน

“จะย้ายไปอยู่คอนโดฯ เมื่อไหร่” จิดาภาถามพร้อมกับถอยไป 

นั่งบนเก้าอี้รับแขกที่วางอยู่ตรงมุมห้อง

“ประมาณกลางเดือนหน้า ตอนนี้ฉันทำเรื่องกู้แบงก์เรียบร้อย 

แล้ว โครงการนัดโอนอาทิตย์หน้า จากนั้นก็ซื้อของเข้าห้องอีกนิดหน่อย

ก็เป็นอันเสร็จพิธี”

“ก็ดีนะ ไม่ต้องยุ่งยากอะไร คอนโดฯ ตกแต่งพร้อมอยู่คง 

ขายดิบขายดีกับกลุ่มสาวโสดตัวคนเดียวอย่างเธอนี่แหละ” 

คำกระเซ้าโดยไม่ทันคิดหน้าคิดหลังของจิดาภาทำให้สีหน้า 

ของอีกคนเจื่อนลงจนเธออยากจะตบปากตัวเองแรงๆ 

“เอ่อ ฉันขอโทษนะกิ่ง ปากฉันมันไม่ค่อยดีน่ะ พูดจาเพ้อเจ้อ 
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แบบนี้อยู่เรื่อย แย่จังเลยนะ”

“บ้าน่า เธอยังไม่ได้ทำแบบนั้นซะหน่อย แล้วก็ไม่จำเป็นต้อง 

ขอโทษฉันด้วย เออ แล้วนี่ทานอะไรมาหรือยัง วันนี้จะค้างด้วยกันไหม” 

เจ้าของห้องพักปรับสีหน้าให้แช่มชื่นทันที เมื่อเห็นใบหน้าจืดเจื่อนของ 

เพื่อนสาวอย่างรู้สึกผิด

“ไม่ละ ฉันแวะมาหาเพราะมีคนฝากของมาให้เธอ เสร็จธุระ 

ก็จะกลับ” คนพูดมีท่าทีอ้ำอึ้งเล็กน้อย หากอีกคนไม่ทันสังเกต

“ถ้าเรื่องแค่นี้ก็ไม่เห็นต้องนั่งรอให้เสียเวลา เธอฝากไว้กับรปภ.

ก็ได้ ฉันมาเมื่อไหร่ เขาก็ให้ฉันเองละ” สไลลาพูดพลางเยื้องกายหาย 

เข้าไปข้างใน ไม่ถึงนาทีก็ออกมาพร้อมกับแก้วน้ำดื่ม ก่อนจะยื่นให้คน 

ที่นั่งอย่างสงบบนเก้าอี้

“ฉันรอเพราะอยากเจอเธอด้วย เราสองคนไม่ได้เจอหน้ากัน 

เกือบเดือนแล้ว ได้แต่คุยกันทางโทรศัพท์” จิดาภายังหาเหตุผลชวน 

เชื่อถือ หากเสียงของเธอตะกุกตะกักไม่เปลี่ยน ซึ่งคราวนี้เจ้าของห้อง 

สาวกจ็บันำ้เสยีงทีผ่ดิแผกของเธอได ้จงึทรดุกายนัง่ลงบนเกา้อีใ้กล้ๆ  กนั 

ก่อนจะถามขึ้นมาตรงๆ

“ของที่เธอบอกว่าจะให้ฉันอยู่ที่ไหน” 

สิ้นคำทวงถาม สไลลาก็จับจ้องมือบางของเพื่อนสาวที่ล้วงเข้าไป 

ในกระเป๋าสะพายใบหรู เมื่อดึงออกมาจึงเห็นซองกระดาษขนาดเท่า 

ฝ่ามือติดมาพร้อมกัน

“สันต์ฝากการ์ดแต่งงานมาทางเอก ฉันเลยอาสาเอามาให้เธอ”

ซองกระดาษสีนวลถูกเปลี่ยนมาอยู่ในมือของอีกคน หล่อน 

รับมาแล้วก็เพ่งมองเหมือนเห็นสิ่งแปลกประหลาด แผงขนตาดกหนา 

หลุบลงจนปิดกั้นดวงตาคู่สวย ทำให้คนที่คอยจับสังเกตไม่อาจรู้ถึง 

ความรู้สึกของคนรับได้เลย จะเห็นก็เพียงร่างบางที่นั่งหลังตรงนั้น 
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นิ่งงันไปชั่วอึดใจ ก่อนที่เจ้าตัวจะเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับแววตาว่างเปล่า 

อย่างน่าใจหาย

“ฉันจะไป” 

“ไม่ได้นะ!” จิดาภาร้องห้ามเสียงหลง หลังจากได้ยินถ้อยคำของ 

เพื่อนสาวอย่างที่เธอคาดไม่ถึง

“ทำไมล่ะ”

“วนัแตง่งานของสนัต ์ฉนักบัเอกตอ้งเดนิทางไปทำธรุะทีเ่วยีดนาม  

ฉันไม่ยอมให้เธอไปงานนี้ตามลำพังอย่างเด็ดขาด อีกอย่าง... เธอน่าจะ 

รู้ว่าสันต์ส่งการ์ดมาให้ตามมารยาทเท่านั้น เขาคงไม่หวังจะให้เธอไป 

ร่วมงานจริงๆ หรอก”

“ถา้คดิแบบนัน้กไ็มจ่รงิใจนะ่ส”ิ คนเสยีงหวานกลา่วเยาะพรอ้มกบั 

เคาะซองกระดาษกับฝ่ามือบาง สีหน้าครุ่นคิดจนคนมองต้องลุ้นตาม 

ไปด้วย 

“เธอไม่ต้องเป็นห่วงฉัน ฉันดูแลตัวเองได้ การจะรักษาแผล 

กลัดหนองให้หายขาด มันต้องบ่งออกมาไม่ใช่เหรอ ทนเจ็บนิดหน่อย  

ดีกว่าปล่อยให้แผลอักเสบเรื้อรัง”

“โธ่! กิ่ง” คนฟังถึงกับร้องครางเมื่อรู้ถึงความคิดของอีกคน 

“ฉันว่าเธอบ่งเยอะไปแล้วนะ แบบนี้ไม่ใช่ทางรักษาแล้วมั้ง เขาเรียกว่า 

หาเรื่องใส่ตัวให้เจ็บหนักกว่าเดิม”

“เอาละ อีกตั้งสัปดาห์กว่าจะถึงวันงาน ถึงตอนนั้นฉันอาจจะ 

เปลี่ยนใจไม่ไปสมใจเธอก็ได้ วันนี้ดึกแล้ว ถ้าจะกลับบ้านก็กลับไปเถอะ  

มาม้าจะเป็นห่วง” สไลลาพูดตัดบท เมื่อเห็นว่าหากอยู่นานเพื่อนร่างป้อม 

คงไม่ละความพยายามที่จะกล่อมตนให้ล้มเลิกความคิดอย่างแน่นอน

“ก็ได้ ที่จริงคืนนี้ฉันน่าจะค้างกับเธอ แต่เพราะสัญญากับเอก

แล้วว่าพรุ่งนี้จะไปทำบุญที่วัด เลยต้องตื่นมาเตรียมของตั้งแต่เช้ามืด” 
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จิดาภายังทำท่าอิดออด ทำเอาเจ้าของห้องสาวส่ายหน้าเอือมระอากับ 

ความห่วงใยดั่งแม่ไก่หวงลูกของเธอ

และกว่าจะดันร่างของจิดาภาให้ออกจากห้องได้ สไลลาก็ใช้เวลา 

เกือบสิบนาทีเลยทีเดียว เมื่อได้อยู่ตามลำพังในห้องพักขนาดหนึ่งคน 

พออาศัยได้อย่างสบาย หญิงสาวจึงหยิบซองสีขาวนวลมาเปิดดูอีกครั้ง  

เพ่งมองอักขระงดงามที่สลักเป็นชื่อของทั้งสองคนซึ่งดูโดดเด่นบน 

กระดาษแผ่นสวย เรียวปากบางเหยียดเป็นรอยยิ้มเยาะหยัน หากด้วย 

เชื้อร้ายที่ยังฝังอยู่ตามซอกหลืบของความทรงจำ พอได้รับสิ่งกระตุ้น 

จึงปลุกเร้าให้ลุกโชนขึ้นมามีชีวิตชีวาอย่างง่ายดาย

“ฉันจะไป ไม่มีใครห้ามฉันได้หรอก คุณกล้าส่งการ์ดมาให้ ฉัน 

ก็กล้าไปร่วมงานเหมือนกัน” เจ้าของมือสั่นระริกพูดด้วยเสียงสั่นเครือ 

ดวงตาแดงช้ำขึ้นทันที หากจิดาภามาเห็นสภาพของคนที่เธอเพิ่งจากมา  

เธอคงเปลี่ยนใจนอนค้างเหมือนเช่นเคยอย่างแน่นอน

ทนัททีีเ่จา้ของรา่งในชดุเสือ้คลมุอาบนำ้กา้วพน้ประตหูอ้งนำ้กไ็ด้

ยินเสียงเรียกของโทรศัพท์มือถือซึ่งวางอยู่บนเตียงดังขึ้น เธอรีบเดินไป 

หยิบขึ้นมากดรับทันทีเมื่อเห็นว่าเป็นใครที่ติดต่อมา

“กลับถึงห้องแล้วใช่ไหม” เสียงคนปลายสายถามสั้นๆ สไลลา 

ทรุดกายนั่งบนขอบเตียงกว้างขนาดห้าฟุตที่วางเด่นอยู่กลางห้อง 

ก่อนจะตอบพี่ชาย

“กลับมาถึงสักพักแล้วค่ะ พี่ก้องยังไม่ถึงบ้านอีกเหรอ” หญิงสาว 

ถามอย่างแปลกใจ เพราะได้ยินเสียงเพลงจังหวะเบาๆ ที่พี่ชายมักเปิด 

ฟังยามขับรถดังแทรกเข้ามา

“ใกล้จะถึงแล้วละ วันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ รถติดชะมัด พี่แพรว 

โทร. มาตามตั้งสองครั้งแล้ว คงหาว่าพี่ไปเหลวไหลอยู่ที่ไหน” น้ำเสียง 
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คนปลายสายกลั้วหัวเราะอย่างที่ได้ยินไม่บ่อยนักทำให้คนฟังต้องยิ้ม 

ตามไปด้วย

“ถ้ากิ่งถึงที่พักแล้วก็แค่นี้นะ พี่โทร. มาเช็กดูเท่านั้น”

“ค่ะ เห็นไหมว่าถ้าพี่ก้องมาส่งกิ่ง ตอนนี้อาจยังขับรถไปไม่ถึง 

ไหนเลยก็ได้ กิ่งนั่งรถไฟฟ้าจากบ้านคุณพ่อแล้วต่อด้วยรถไฟใต้ดิน 

ไม่กี่สถานีก็ถึงอพาร์ตเมนต์แล้ว”

“ถ้าเดินทางสะดวกแบบนั้น เราก็แวะไปหาคุณพ่อบ่อยๆ สิ  

วันนี้กิ่งกับคุณพ่อไม่ค่อยได้คุยกันเลย เพราะญาติมากันหลายคน 

ท่านต้องคอยรับแขก” 

ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดคนปลายสายถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมา เรื่องที่ติด 

อยู่ในใจของสไลลาเพียงเสี้ยววินาที ก่อนที่หล่อนจะสลัดมันหลุดออกไป 

ในพริบตา หล่อนรับคำพี่ชายอย่างแบ่งรับแบ่งสู้ก่อนจะตัดสายสนทนา  

ดวงตาหวานยังคงเพ่งมองโทรศัพท์ในมือพลางนึกย้อนถึงเหตุการณ์ 

เมื่อสองสามชั่วโมงที่เพิ่งผ่านพ้นมา

‘เดือนหน้าหลานของน้าปรางจะย้ายมาอยู่ที่นี่ เพราะเพิ่งย้าย 

ที่ทำงานมาอยู่แถวนี้ พ่อเลยบอกให้มาพักด้วยกัน น่าจะเป็นน้องของกิ่ง 

สักสองสามปี เสียดายที่วันนี้เขาติดงานเลยแวะมาไม่ได้ ไม่งั้นคงได้ 

รู้จักกัน คนกันเอง ญาติกันทั้งนั้น’

เสียงของบิดาเจือด้วยความสุขขณะบอกเล่าเรื่องราวให้สไลลา 

รับรู้ พร้อมกับเอื้อมมือมาวางบนศีรษะของหล่อน หากหญิงสาวมีเวลา 

ซึมซับความอบอุ่นเพียงไม่นาน มือนั้นก็ละออกไปหลังสิ้นเสียงเรียก 

ของน้าปรางที่ดังแทรกขึ้นมา

“แค่เห็นว่าคุณพ่อมีความสุข กิ่งก็ดีใจแล้วค่ะ แต่กิ่งไม่อยากไป 

ที่บ้านหลังนั้นบ่อยๆ เพราะที่นั่นทำให้กิ่งคิดถึงแม่ คิดถึงครอบครัว 

ของเราตอนที่อยู่ด้วยกัน กิ่งแย่มากเลยใช่ไหมคะ จนถึงตอนนี้ก็ยัง 
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ทำใจไม่ได้สักที” ใบหน้าสวยก้มต่ำลงพร้อมเสียงคร่ำครวญขาดหาย 

เป็นห้วงๆ ด้วยแรงสะอื้นไห้ ไหล่บอบบางสั่นสะท้านไม่ต่างจากต้นหญ้า

ยามต้องสายลมพัดไหว 

“ตอนนี้กิ่งโตแล้ว ไม่ได้คิดว่าคุณพ่อทรยศคุณแม่อีกต่อไปแล้ว  

แต่ถึงยังไงกิ่งก็ยังสงสารท่านที่ไม่ได้รับความรักจากคุณพ่อ ทำไมคนที ่

อยู่ข้างคุณพ่อในวันนี้ถึงกลายเป็นผู้หญิงคนนั้น คนที่มาเจอคุณพ่อ 

ในภายหลัง ไม่ใช่คุณแม่ของกิ่งที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งนาน  

คณุพอ่ไมรู่เ้หรอวา่ตลอดเวลาคณุพอ่อยูใ่นใจคณุแมเ่สมอ ทา่นไมเ่คยลมื 

คุณพ่อเลย และหากย้อนเวลากลับไปได้ สิ่งเดียวที่กิ่งจะทำคือเป็นลูก 

ที่ดีกว่านี้ เพื่อคุณแม่จะได้ทุกข์ใจน้อยลง”

หญิงสาวสะอื้นฮักเมื่อนึกถึงภาพความขัดแย้งแต่หนหลังระหว่าง 

ตนกับมารดายามต้องดิ้นรนใช้ชีวิตในต่างแดน เธอไม่เข้าใจว่าเหตุใด 

ครอบครัวที่ดูเหมือนอบอุ่น อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาถึงต้อง 

แตกร้าว และทำไมมารดาถึงพาเธอเดินออกมา ให้เธอต้องจากบ้าน 

ที่เคยอาศัยแล้วรอนแรมมาตั้งหลักอยู่ในแดนไกล มาอยู่ในสถานที่ใหม่ 

ที่ไม่คุ้นเคย ซ้ำร้ายความสะดวกสบายจะเทียบกับบ้านหลังเดิมก็ไม่ได้ 

สักกระผีกเดียว หากตอนนั้นสไลลาจะเข้าใจมารดาสักนิด ในเวลานี้ 

ก็คงไม่ต้องทนอยู่กับความเจ็บปวดและทรมานใจอย่างที่เป็น

ในค่ำคืนนั้นสไลลาหลับตาลงพร้อมกับความคิดวนเวียนอยู่ 

กบัความหลงั ความเจบ็ปวดทีเ่ธอสรา้งขึน้มา อกีทัง้การถูกทรยศหกัหลงั 

จากใครคนหนึ่งที่จนถึงตอนนี้เธอยังไม่รู้เลยว่าได้ทำสิ่งใดพลาดไป คน 

ที่เคยคบหาดูใจมาตั้งสองปีกว่าถึงได้ตีตัวออกห่าง โชคชะตาช่างเล่น 

ตลกกับเธอเหลือเกิน กว่าความจริงทั้งหมดจะกระจ่าง เธอก็กลายเป็น 

คนโง่เง่าในสายตาของใครหลายคนไปแล้ว
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หญิงสาวเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการเดินทางมาถึงที่ทำงานแทบจะ 

เป็นคนแรก หากไม่นับรวมพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ต้องอยู่ 

เวรยามและแม่บ้านซึ่งกำลังเก็บกวาดสำนักงานให้พร้อมต้อนรับลูกค้า 

เมื่อถึงเวลาทำการ

“คุณกิ่งมาแต่เช้าเลยนะคะ ป้าเพิ่งเสียบปลั๊กกระติกน้ำร้อน 

ถ้าจะชงชาก็ต้องรออีกสักพัก” แม่บ้านประจำสำนักงานขายชั่วคราวซึ่ง 

ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการสร้างคอนโดมิเนียมระดับหรูใจกลางกรุงบอก  

ทั้งที่สองมือยังคงทำหน้าที่อย่างขะมักเขม้น

“ไม่เป็นไรค่ะป้า วันนี้กิ่งซื้อน้ำเต้าหู้มาแล้ว งดชาสักวัน ป้าจะ 

ทานด้วยกันไหมคะ มีปาท่องโก๋ด้วย” สาวสวยในชุดสูทสีน้ำตาลเข้ม 

ซึ่งเป็นชุดฟอร์มของพนักงานขายตอบหญิงวัยกลางคนพร้อมกับยก 

สิ่งที่อยู่ในมือให้ดู

“ตามสบายเถอะค่ะ ป้าทานมาจากบ้านเรียบร้อยแล้ว” 

สไลลาเดินหายเข้าไปข้างในซึ่งเป็นมุมส่วนตัวสำหรับพนักงาน 

ใช้ร่วมกัน เธอไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังยังมีสายตาที่มองตามมาอย่างเปี่ยม 

ด้วยความเห็นใจและเวทนา

“โธ่เอ๋ย หน้าตาบวมออกอย่างนั้นคงร้องไห้มาอีกละสิ เวรกรรม 

แท้ๆ รักกันอยู่ดีๆ ผู้ชายก็ดันมาชิ่งหนี กว่าจะรู้ตัว ฝ่ายนั้นก็ลาออก 

แล้วประกาศงานแต่งโครมซะแล้ว”

เกือบสิบนาฬิกาซึ่งใกล้เวลาเปิดสำนักงาน สไลลาก็จัดการธุระ 

ส่วนตัวเสร็จเรียบร้อย หล่อนเดินออกมาด้านนอกเพื่อตระเตรียม 

ความพรอ้มของงานตอ่ไป วนันีก้ไ็มต่า่งจากทีผ่า่นมา ในชว่งเชา้มกัไมค่อ่ย 

มลีกูคา้เขา้มาเยีย่มชมโครงการเทา่ไรนกั บรรยากาศจงึคอ่นขา้งเงยีบสงบ  

จะมีก็เพียงเสียงโทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามาสอบถามเป็นระยะๆ นอกนั้น 

ก็เป็นเสียงพูดคุยตามประสาคนทำงานร่วมกันแทรกมาให้ได้ยิน
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สไลลาเข้ามาทำงานเป็นพนักงานขายคอนโดมิเนียมในบริษัท 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่แห่งนี้กว่าสองปีแล้ว ซึ่งก็เท่ากับระยะ 

เวลาที่เธอรู้จักผู้ชายคนนั้น โดยก่อนหน้านี้ยังเป็นพนักงานในตำแหน่ง 

สถาปนิกร่วมบริษัทเดียวกัน จากการเจอหน้าและพูดคุยกันบ่อยครั้ง 

ทำให้เกิดความสนิทสนม จนกระทั่งพัฒนามาเป็นคนคบหารู้ใจกัน  

สองปีกว่าที่หญิงสาวอยู่กับความรู้สึกดีๆ สองปีกว่าที่เขาทำให้เธอมั่นใจ 

พอที่จะวาดฝันอนาคตร่วมกัน และก็เป็นผู้ชายคนนี้อีกเช่นกันที่ทำให ้

สไลลารู้ว่าโลกนี้ไม่มีสิ่งใดแน่นอนเลยจริงๆ สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้า คิดว่า 

จับต้องและสัมผัสได้ หากแท้จริงเป็นแค่ภาพมายาที่มนุษย์ปั้นแต่ง 

ขึ้นมาให้ลุ่มหลงเท่านั้นเอง

สไลลายังคงทำหน้าที่อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง หากไร้ซึ่งความ 

มีชีวิตชีวา จากช่วงเช้าจนถึงเวลาบ่าย และสิ้นสุดการทำงานในเวลา 

หนึ่งทุ่มตรงเหมือนเช่นทุกวัน

“กิ่ง เลิกงานแล้วจะไปด้วยกันไหม” 

เสียงเพื่อนร่วมงานเรียกให้เจ้าของชื่อหันมามองพร้อมกับ 

เลิกคิ้วเป็นเชิงถาม 

“พวกเราจะไปหาชุดใส่ไปงานแต่งของสันต์ เอ่อ ไม่รู้ว่ากิ่งได้ 

การ์ดด้วยหรือเปล่า”

คนหน้าหวานนิ่งงันไปชั่วขณะ ก่อนจะเปิดรอยยิ้มให้คนถาม 

ที่กำลังทำสีหน้าจืดเจื่อนพิกล

“ไม่ละ ขอบใจ ฉันมีชุดสวยอยู่แล้ว”

คำตอบของสไลลาดูจะสร้างความกังขาให้คนฟังไม่น้อย หาก 

เจ้าหล่อนก็มีมารยาทพอที่จะยิ้มกลบเกลื่อนแล้วเร่งชวนเพื่อนร่วมงาน 

อีกสามคนให้เดินออกไปพร้อมกัน โดยทิ้งคนข้างหลังให้ยืนนิ่งอยู่กับ 

ที่อีกหลายนาที กว่าจะทำใจให้เข้มแข็งแล้วก้าวเท้าออกจากสำนักงาน



อีกไม่กี่วันต่อมา เมื่อถึงกำหนดที่จิดาภาต้องเดินทางพร้อมกับ 

คนรักหนุ่มตามที่เคยบอกสไลลาไว้ และเป็นไปตามที่หญิงสาวคาด  

กว่าเพื่อนสาวจะหมดห่วงเธอได้ก็จวนเวลาขึ้นเครื่องเต็มที

“ตกลงว่าพรุ่งนี้เธอยังคิดจะไปงานแต่งอยู่หรือเปล่า” จิดาภาถาม 

พลางเดินเกาะต้นแขนชายหนุ่มที่กำลังลากกระเป๋าใบเล็กสำหรับนำ 

ติดตัวขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางสู่เวียดนาม

“ฉันยังไม่ได้ตัดสินใจ” สไลลาตอบแบ่งรับแบ่งสู้มาทางโทรศัพท์

มือถือ

“เชื่อฉันนะกิ่ง อย่าไปเลย ถ้าเธออยากรู้เรื่องอะไรหรือทำอะไร 

เกี่ยวกับผู้ชายคนนั้น รอให้ฉันกับเอกกลับมาก่อน อย่าลืมสิว่าคนเดียว 

หัวหาย สองคนเพื่อนตาย สามคนสบายโลด” คนตัวป้อมคาดคั้นโดย 

ไม่ทิ้งเอกลักษณ์ความเป็นสาวอารมณ์ดี ซึ่งทำให้ชายหนุ่มที่ยืนข้างกาย 

ส่ายหน้าอย่างระอาระคนขบขัน 

“เอาละ ตอนนี้ฉันต้องขึ้นเครื่องแล้ว ไปถึงโน่นแล้วจะโทร. 

มาหานะ”

“ไม่ต้องหรอกเจ เธอไปทำงาน อย่ามัวมาวุ่นวายเรื่องของฉันเลย 

เอาไว้ให้เธอทำธุระเสร็จ พอกลับมาแล้วเราค่อยคุยกันดีกว่า”

2
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“เอางั้นก็ได้ แต่เธอต้องสัญญานะว่าอยู่ที่นี่จะทำตัวดีๆ ไม่สร้าง 

ปัญหาที่ฉันมารู้ภายหลังแล้วต้องอกแตกตาย เธอเป็นเพื่อนที่ฉันรัก 

มากที่สุด ถ้าทำอะไรลงไปโดยที่ฉันไม่มีส่วนร่วมด้วย จำไว้... ฉันจะงอน 

เธอมาก” คำพูดทิ้งท้ายยืดยาวจนกระทั่งได้เวลาต้องเดินทางจริงๆ  

เอกคุณจึงกระตุกแขนแฟนสาวเป็นเชิงเร่ง 

“กิ่ง แค่นี้ก่อนนะ คราวนี้ฉันต้องวางสายแล้วจริงๆ”

“จ้ะ เดินทางปลอดภัยนะ”

สไลลาลดโทรศัพท์ลงหลังจากคนปลายสายตัดสายสนทนาแล้ว 

เธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆ และก้าวออกจากห้องส่วนตัวของพนักงานเพื่อ 

ทำหน้าที่ต้อนรับลูกค้าที่ทยอยเข้ามาเยี่ยมชมโครงการในช่วงบ่าย 

ของวัน 

“พี่กิ่งมาแล้ว ถ้าอย่างนั้นหนูขอตัวก่อนนะคะ” 

ลลนา...เพื่อนร่วมงานรุ่นน้องของสไลลาบอกกับลูกค้าสาวที่นั่ง 

อยู่บนโซฟา พอฝ่ายนั้นหันมาก็ทำให้คนมาใหม่ชะงักงัน ดวงตาหวาน 

เบิกกว้างอย่างจดจำได้ หากเพียงเสี้ยววินาที...เธอก็ปรับสีหน้าและ 

แววตาให้เป็นปกติโดยที่อีกฝ่ายไม่ทันรู้ตัว

เมื่อพนักงานคนเก่าลุกจากที่นั่งซึ่งอยู่ตรงข้ามกับลูกค้าวัยราว 

สามสิบปี สไลลาจึงทรุดกายลงนั่งแทนที่โดยไม่ลืมทำสีหน้ายิ้มแย้ม  

แม้ข้างในจะยังปวดหนึบกับเรื่องที่เพิ่งสนทนากับเพื่อนสาวทางโทรศัพท ์

ก็ตาม

“สวัสดีค่ะ คุณพี่พอจะทราบข้อมูลโครงการจากน้องคนเมื่อกี้ 

แล้วใช่ไหมคะ” คนในชุดพนักงานขายทอดเสียงหวานถาม เมื่อลูกค้า 

ในเครื่องแต่งกายแบบลำลองทว่าดูเรียบหรูมีรสนิยมตอบรับคำ เธอจึง

เปิดแค็ตตาล็อกเล่มหนาซึ่งแสดงภาพกราฟิกในส่วนต่างๆ ของคอนโดฯ 

พร้อมให้คำอธิบาย 
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“โครงการของเราสร้างเป็นคอนโดมิเนียมอาคารเดียว โดยตัวตึก 

สูงสี่สิบห้าชั้น มีพื้นที่ทั้งหมดห้าไร่ ซึ่งสำนักงานขายแห่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง 

ของพื้นที่โครงการด้วย คอนโดฯ จะเจาะกลุ่มลูกค้าวัยทำงานเป็นหลัก  

โดยแนวคิดของโครงการจะเน้นตอบสนองทางด้านการใช้งานและการ 

ออกแบบ ด้านนอกจะมีพื้นที่สวนจากด้านหน้าโครงการจนถึงตัวตึก 

ยาวประมาณร้อยห้าสิบเมตร เข้ามาด้านในก็จะเจอดับเบิลล็อบบีที่มี 

จุดเด่นตรงเพดานสูง ซึ่งจะให้ความรู้สึกโปร่งสบาย ส่วนสิ่งอำนวย 

ความสะดวกในโครงการก็จะมีสระว่ายน้ำ ฟิตเนส และซาวน่า เดี๋ยว 

ดิฉันจะพาคุณพี่ไปดูโมเดลนะคะว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วคอนโดฯ ของเรา 

จะมีหน้าตาอย่างไร จากนั้นเราก็มีห้องตัวอย่างสำหรับห้องชุดแบบ 

ต่างๆ อยู่ด้านในให้ลูกค้าชมด้วยค่ะ” สไลลาพูดให้ข้อมูลอย่างคล่อง 

แคล่วแล้วทำท่าลุกขึ้นหวังจะนำลูกค้าเข้าไปด้านใน หากฝ่ายนั้นฉุดเธอ 

ไว้ด้วยคำถามเสียก่อน

“ขอโทษนะคะ ไม่ทราบว่าคอนโดฯ นี้จะสร้างเสร็จให้เข้าอยู่ 

ได้เมื่อไหร่”

“ตอนนี้ตัวตึกอยู่ในขั้นตอนการสร้างฐานราก อีกประมาณสองปี

ถึงจะเสร็จและพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าค่ะ”

“ตั้งสองปีเชียวเหรอคะ” ลูกค้าสาวนิ่วหน้า ในขณะที่สไลลาพอ 

จะนึกเดาถึงปัญหาและความต้องการของอีกฝ่ายได้ทันที 

“พี่ต้องการย้ายที่อยู่ด่วน พอดีว่าไม่ได้ถามพนักงานขายคนเมื่อกี้ 

เลยทำให้คุณต้องเสียเวลาให้ข้อมูล” 

ลูกค้าหน้าตาสะสวย หากแววตาฉายแววหม่นเศร้าพูดอย่าง 

เกรงใจ สไลลาหลุบตาลงเห็นคนตรงข้ามบีบมือตัวเองไว้แน่นราวกับ 

กำลังสับสนหรืออยู่ระหว่างการตัดสินใจ เธอจึงรีบเปิดรอยยิ้มแล้วพูด

ให้อีกฝ่ายหายกังวล
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“ไม่เป็นไรค่ะ ดิฉันยินดี ไม่ถือว่าเป็นการเสียเวลา”

สองสามนาทีต่อมา เมื่อลูกค้าสาวสวยสะดุดตาก้าวพ้นออกจาก 

สำนักงานขายที่จัดไว้อย่างหรูหราโอ่อ่าสมราคาสินค้าไปแล้ว หาก 

พนักงานขายสาวยังนั่งปักหลักตรงที่เดิม มือเรียวเอื้อมหยิบเอกสาร 

สำหรบัสอบถามความเหน็และเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้จากลกูคา้และผูท้ีส่นใจ 

ที่ถูกวางไว้บนโต๊ะกลางหน้าโซฟาขึ้นมาดู

“กฤติยา ดำรงเดช จบการศึกษาระดับปริญญาเอก... ไม่มีข้อมูล 

อื่น” ดวงตาหวานหรี่ลงอย่างใช้ความคิดแล้วพึมพำออกมาอย่างติดใจ 

ระคนสงสัย 

“ผู้หญิงคนนี้เป็นคนเดียวกับที่เราเห็นนั่งอยู่ตรงสระน้ำในสวน 

สาธารณะตอนค่ำอยู่บ่อยๆ อย่างแน่นอน หน้าตาสวยแถมแต่งตัวดี 

แบบนี้คงไม่ผิดคนแน่”

“มีอะไรเหรอพี่กิ่ง ทำไมลูกค้ากลับเร็วจัง” ลลนาเตร่เข้ามาถาม 

เพื่อนร่วมงานรุ่นพี่ในจังหวะปลอดลูกค้า พร้อมแววตาสงสัยอย่างเต็มที่ 

“เขาต้องการคอนโดฯ ที่เข้าอยู่ได้เลย โครงการของเราอีกสองปี 

กว่าจะสร้างเสร็จ ลูกค้ารอไม่ไหวก็เลยกลับไป”

“เหมือนพี่กิ่งใช่ไหมล่ะ บอกให้รอที่นี่สร้างเสร็จก็ไม่เอา ทั้งที่ 

เขาลดให้พนักงานเป็นแสน แต่ดันไปซื้อคอนโดฯ จากบริษัทอื่นซะนี่ 

สงสัยโบนัสปีนี้จะได้คนละเล็กละน้อย โทษฐานพนักงานปันใจ” 

ลลนาพูดจบก็หัวเราะคิกคัก จนสไลลาต้องรีบแย้งเพื่อให้อีกฝ่ายเข้าใจ

เสียใหม่

“คอนโดฯ ในเมืองติดรถไฟฟ้าที่เรากำลังขายกันอยู่ ถึงบริษัท 

จะลดให้เป็นแสนแล้ว แต่พนักงานอย่างเราก็ไม่มีปัญญาซื้อหรอก การ 

ที่พี่ไปซื้อของเจ้าอื่นก็เพราะพอสู้ราคาไหว ถึงจะเป็นทำเลไกลออกไป 

อีกหน่อยก็ยังรับได้ เพราะยังไงก็ยังใกล้รถไฟใต้ดิน ต่อรถมาทำงาน 
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ได้ไม่ยาก”

“หนูแซวเล่นนิดเดียว แต่พี่กิ่งอธิบายซะยาวเหยียด อย่างพี่ว่า 

นั่นละ ถึงที่นี่จะลดให้เยอะแล้วก็เหอะ แต่หนูก็ยังไม่มีปัญญาซื้ออยู่ดี” 

คราวนี้เสียงของเพื่อนร่วมงานรุ่นน้องเบาลงจนกลายเป็นกระซิบ  

หากไม่วายปล่อยเสียงหัวเราะอย่างคนไม่ติดใจอะไรนัก สไลลาเพียง 

เปิดยิ้มตามบางๆ และเมื่อฝ่ายนั้นพูดต่อก็ดึงความสนใจจากเธอได้ 

เช่นเดิม 

“แต่เสียดายลูกค้าคนเมื่อกี้นะ นึกว่าคอนโดฯ เราจะมีลูกบ้าน 

เป็นพวกไฮโซไว้เป็นหน้าเป็นตาซะแล้ว ถ้าเป็นอย่างนั้นฝ่ายการตลาด 

คงไม่พลาดขอสัมภาษณ์ลงนิตยสารประจำเดือนของบริษัทเพื่อโปรโมต 

โครงการอย่างแน่นอน” 

“รู้ได้ไงว่าเขาเป็นไฮโซ รู้จักเขาเหรอ” น้ำเสียงกระตือรือร้น 

ของสไลลา หากคนตรงหน้าสังเกตสักนิดคงได้คิดว่าช่างเป็นเรื่อง 

แปลกสำหรับหญิงสาวเหลือเกินที่จะมาซอกแซกเรื่องของคนอื่นแบบนี้ 

ด้วยนิสัยส่วนตัวของสไลลานั้น หลายๆ ครั้งที่มักโดนค่อนขอดลับหลัง

จากเพื่อนร่วมงานว่าช่างมีโลกส่วนตัว ไม่ค่อยจะสนใจใคร อีกทั้งยังเป็น

คนที่เข้าถึงได้ยากเต็มที 

“แค่คุ้นหน้าน่ะ แต่ถึงไม่ใช่ไฮโซก็คงใกล้เคียงแหละ เสื้อผ้าหน้า 

ผมเป๊ะ หน้าตาผิวพรรณก็โดดเด่นมาแต่ไกล หนูสะดุดตาตั้งแต่เขาก้าว 

ลงจากรถแล้ว และที่สำคัญรถที่ขับมาราคาก็ไม่ธรรมดาเสียด้วยนะ”

“คนที่ไม่ธรรมดาพี่ว่าน่าจะเป็นเรามากกว่า เก็บรายละเอียด 

ลูกค้าได้ขนาดนี้ แถมยังเดาได้เป็นฉากๆ อีก” สไลลาเอ่ยเย้าพลางกวาด 

สายตาไปทางด้านหน้าสำนักงานขาย เมื่อเห็นว่ายังปลอดลูกค้าเช่นเดิม  

เธอจึงไม่เดือดร้อนที่จะนั่งพูดคุยต่อ อย่างน้อยก็เป็นการผ่อนคลาย 

ระหว่างวันทำงาน
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“เดาที่ไหนล่ะ เขาเรียกว่าตั้งข้อสันนิษฐานจากหลักฐานที่เห็น 

มากกว่า” 

อีกคนยังตั้งหน้าตั้งตาเถียง หากเป็นไปอย่างทีเล่นทีจริงมากกว่า  

มิตรภาพในที่ทำงานสำหรับสไลลาเป็นเช่นนี้เอง หล่อนสามารถพูดคุย 

กับใครต่อใครได้เสมอ หากก็เว้นระยะห่างเอาไว้ ไม่ยอมนำตัวเองไป 

สนิทสนมกับใครง่ายๆ ยกเว้นก็เพียงใครคนนั้นที่ตอนนี้เขาได้หันหลัง 

ไปจากเธอเรียบร้อยแล้ว 

 

สไลลาก้าวออกจากสถานีรถไฟใต้ดินเพื่อเดินกลับสู่ที่พักใน 

เวลาหนึ่งทุ่มเลยครึ่งชั่วโมงมาเล็กน้อย และความอ่อนล้าซึ่งมักเป็น 

บ่อยในช่วงหลัง ทำให้หญิงสาวไม่มีกะจิตกะใจจะแวะซื้ออาหารที่เปิด 

ขายตามร้านตลอดเส้นทางที่เดินผ่านเข้ามาในซอย บ่อยครั้งเหลือเกิน 

ที่เธอรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจนแทบจะท้อถอยต่อการผจญชีวิตตามลำพัง 

เฉกเช่นในวันนี้ หากสิ่งที่คิดและรู้สึกนั้น...เธอก็รู้ว่ามันคงไม่ต่างจาก 

ใครอีกหลายคนที่ยังต้องวิ่งวนเพียงเพื่อจะหลุดพ้นจากกรอบเส้นรอบ 

วงนี้ให้ได้ในสักวันหนึ่ง 

สไลลายังจดจำช่วงเวลาแสนหวานยามเดินทางเข้าใกล้ความฝัน 

ร่วมกับเขาคนนั้น หญิงสาววาดฝันไว้ว่าจะมีสักวันที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ 

ท่ามกลางธรรมชาติซึ่งโอบล้อมด้วยบรรยากาศสุขสมบูรณ์ ในฝันนั้น 

เธอเห็นรีสอร์ตเล็กๆ พร้อมกับครอบครัวอบอุ่น และนับเป็นสิ่ง 

ประหลาดล้ำเมื่อสไลลาได้รู้ว่าใครอีกคนก็มีเป้าหมายเดียวกันกับเธอ 

ในเชา้วนัหยดุเมือ่คนทัง้สองขบัรถออกจากกรงุเทพฯ แลว้มุง่หนา้ 

ไปตามถนนเส้นหนึ่งซึ่งหญิงสาวไม่คุ้นเคยนัก หากเธอก็มีความสุขและ 

ความหวังยามฟังคำบอกเล่าพร้อมแววตาเปล่งประกายของชายหนุ่ม

‘สันต์จะพากิ่งไปที่แห่งหนึ่ง อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ บรรยากาศ 
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ที่นั่นร่มรื่นและสงบมาก กิ่งต้องชอบอย่างแน่นอน สันต์ตั้งใจไว้แล้วว่า 

จะซื้อที่ดินแถวนั้นให้ได้สักแปลงเพื่อทำรีสอร์ตเล็กๆ อย่างที่เราคิด 

เอาไว้ยังไงล่ะ’

‘แล้วเราจะซื้อยังไง สันต์รู้ไหม...ตอนนี้เงินเดือนของเราสองคน 

รวมกันไม่เหลือพอจะซื้ออย่างอื่นได้เป็นชิ้นเป็นอันอีกแล้วนะ แค่ผ่อน 

ดาวน์คอนโดฯ ห้องเดียวก็ดูดเงินจนหมดกระเป๋าแล้ว และรถของสันต์ 

คันนี้อีกล่ะ ยังผ่อนไม่หมดเหมือนกัน’

‘โธ่... อย่าเพิ่งมาดักคอกันตอนนี้สิ คนเราต้องมีแผนเอาไว้และ 

มองไปข้างหน้าไกลๆ หากมองเห็นแค่วันนี้ ชีวิตก็จะย่ำอยู่กับที่ ไปไหน 

ไม่ได้กันพอดี’

‘กิ่งก็อยากทำให้ได้อย่างที่สันต์พูด แต่ในเมื่อมันมองไม่เห็นทาง 

เราก็ต้องใจเย็น เดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆ ยังไงก็ถึงเป้าหมายเหมือนกัน’

‘แล้วมันจะถึงเมื่อไรล่ะ อีกกี่ปีกี่ชาติถึงจะได้ในสิ่งที่เราต้องการ 

ไม่เอาละ สันต์ไม่ใช่คนที่จะอดทนรอได้นานขนาดนั้น’ 

พอเห็นหญิงสาวนิ่งเงียบ ชายหนุ่มถึงได้สติ จึงพูดเชิงงอนง้อ 

หล่อน ‘ไว้ใจสันต์นะ สันต์จะทำให้กิ่งภูมิใจให้ได้’

‘จ้ะ แล้วแต่สันต์เถอะ ยังไงกิ่งก็เป็นกำลังใจให้อยู่แล้วละ’

สไลลาเดินเข้ามาในซอยอย่างไม่เร่งรีบ กลมกลืนไปกับกลุ่มคน 

ที่กำลังเดินเลาะเลียบริมถนน หลบรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งพลุก- 

พล่านในช่วงเวลาค่ำแบบนี้ และไม่กี่นาทีหญิงสาวก็เดินมาถึงอพาร์ต- 

เมนต์ที่ใช้พักพิงอาศัยมากว่าห้าปี นับจากวันที่เธอจากอเมริกาเพื่อกลับ 

มายังผืนแผ่นดินไทย และเป็นการกลับมาของเธอเพียงลำพังคนเดียว

เจ้าของห้องพักริมสุดบนชั้นสามเดินผ่านความเงียบตรงระเบียง 

มาหยุดอยู่หน้าประตูห้องด้วยความเคยชิน เธอไขกุญแจแล้วผลัก 

บานประตูเข้าไปด้านใน กดสวิตช์ไฟเรียกแสงสว่างให้ส่องลงมาขับไล่ 
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ความมืด จากนั้นจึงจัดการธุระส่วนตัว ทุกอย่างเป็นไปด้วยความ 

เคยชิน เคยชินกับสถานที่เดิมๆ กิจวัตรประจำวันที่ทำอยู่ทุกวัน แม้ 

บางขณะจิตจะทำให้รู้สึกเหงา แต่หญิงสาวก็มั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เคย 

สรา้งความเศรา้ใหเ้ธอเลยสกัครัง้ อาจเปน็เพราะทุกสิง่ทีร่ายลอ้มรอบตวั 

ล้วนเป็นสิ่งที่เธอเลือกเองทั้งสิ้น

‘ความจริงสันต์อยากซื้อบ้านเดี่ยวมากกว่านะ อยากให้กิ่งได้ 

อยู่ในที่กว้างๆ เป็นส่วนตัวอย่างที่ชอบ มีสนามหญ้า มีที่ว่างให้ปลูก 

ต้นไม้หรือเลี้ยงสัตว์อย่างที่กิ่งอยากทำ อาจจะเลี้ยงลูกหมาน่ารักสักตัว 

เอาไว้เป็นเพื่อนแก้เหงา’ 

ชายหนุ่มพูดหลังจากที่ทั้งสองคนตัดสินใจจองห้องชุดขนาดสอง 

ห้องนอน แม้จะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่ไม่ได้หรูหราอะไร หาก 

ราคาก็เทียบเท่ากับบ้านเดี่ยวนอกเมืองเลยทีเดียว 

‘อยู่คอนโดฯ กันก่อนก็ได้ อย่าคิดมาก ไว้มีเจ้าตัวเล็กแล้วค่อย

ขยับขยาย’ สไลลาบอกพร้อมกับกอดแฟ้มสัญญากรรมสิทธิ์การจอง 

ซื้อห้องชุด ซึ่งถือเป็น ‘บ้าน’ หลังแรกที่พวกเขาวางแผนร่วมกันสร้าง 

อย่างภาคภูมิใจ

‘คงต้องเป็นอย่างนั้น เพราะถ้าซื้อบ้านให้ได้ครบอย่างที่สันต์ 

พูดมา คงต้องออกไปไกลจนแทบจะออกนอกเมืองทีเดียว กว่าจะ 

ดั้นด้นฝ่ารถติดไปถึงในแต่ละวันก็ค่ำมืดดึกดื่น ใช้เวลาอยู่กับบ้าน 

ไม่คุ้มแน่ แล้วไหนจะค่าเดินทาง ค่าน้ำมันที่จะเพิ่มตามมา’

‘สันต์คิดมากไปแล้ว เราก็ใช้ชีวิตกันแบบนี้แหละ มีคนตั้ง 

มากมายทีเ่ปน็เหมอืนเรา และเขากย็งัอยูไ่ดอ้ยา่งมคีวามสขุ มคีรอบครวั 

อบอุ่น... แค่เรารู้จักพอในบางครั้ง’

ประโยคหลังหล่อนพูดแผ่วเบาอย่างระมัดระวัง หากก็สะดุดหู 

อีกคนจนหันขวับมามองด้วยประกายตาที่บ่งบอกถึงความไม่พอใจ 
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อยู่ลึกๆ ในครั้งนั้นสไลลาได้แต่อุบอิบขอโทษเขาไป เพราะไม่ต้องการ 

ให้เกิดปัญหาต่อล้อต่อเถียงกันขึ้น

สไลลาเดินออกมาจากห้องน้ำพร้อมกับความหลังเดิมๆ ที่ผุด- 

พรายขึ้นมาให้นึกถึงยามเธออยู่ตามลำพัง มันห้ามไม่ได้ที่จะไม่ให้เธอ 

คิด ตราบใดที่ยังไม่รู้ถึงสาเหตุการเปลี่ยนไปของผู้ชายคนนั้น ทุกอย่าง 

มันยังคาใจอยู่แบบนี้ ไม่มีทางที่เธอจะสลัดให้หลุดออกไปได้อย่าง 

แน่นอน...เธอรู้ตัวเองดี!

มือบางเลื่อนบานประตูตู้เสื้อผ้าใบใหญ่ที่วางชิดผนังให้เปิดออก 

แล้วหยิบเสื้อผ้าชุดหนึ่งซึ่งถูกแขวนอัดแน่นอยู่ข้างใน มันเป็นชุดราตรี 

สีชมพูคาดเทาแบบเรียบหรู สั้นแค่เข่า ตัดเย็บด้วยผ้าไหมสองเส้นเนื้อดี 

หญิงสาวทาบชุดนั้นกับตัวพลางเอียงคอมองผ่านกระจกแล้วยิ้มอย่าง 

พอใจ เมื่อเห็นว่าเสื้อผ้าชุดนี้ ‘ดูดี’ พอที่จะใส่ไปร่วมแสดงความยินดี 

ในวันพรุ่งนี้...

เจ้าของร่างบางในชุดสวยสวมทับด้วยแจ็กเกตสีน้ำตาลแบบเก๋ 

เพียงจะพรางยามโดยสารรถสาธารณะก้าวลงจากสถานีรถไฟฟ้า  

ทอดฝีเท้ามาตามทางเดินที่เชื่อมไปยังโรงแรมหรูซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน 

ในย่านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร 

เมื่อเจ้าของร่างนั้นเดินมาถึงล็อบบีเพื่อจะขึ้นลิฟต์ไปยังห้อง 

จัดเลี้ยงบนชั้นเจ็ดของโรงแรม พลันต้องชะงักเท้าเมื่อได้ยินเสียงทัก 

อย่างไม่ใคร่คุ้นหูดังมาจากทางด้านหลัง 

“กิง่... กิง่หรอืเปลา่จะ๊” เจา้ของเสยีงนัน้เปดิรอยยิม้ใหอ้ยา่งมไีมตรี

เมื่อคนหน้าหวานหันไปมอง ก่อนจะถามต่อ “มาคนเดียวเหรอ แล้วเจล่ะ 

มาด้วยกันหรือเปล่า” 

ใบหน้าสวยงามที่แต่งแต้มด้วยเครื่องสำอางอย่างดีแย้มรอยยิ้ม 
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บางๆ พอมองฝ่ายนั้นใกล้ๆ สไลลาก็จำได้ว่าเป็นคนทำงานร่วมบริษัท

ที่ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ ซึ่งนานๆ ครั้งเธอถึงจะมีกิจธุระให้โผล ่

เข้าไปที่นั่น 

“เจกับเอกไปต่างประเทศ วันนี้กิ่งมาคนเดียว” สไลลาตอบด้วย 

น้ำเสียงแผ่วเบาอันเป็นลักษณะประจำของเธอ หากนอกเหนือจาก 

การทำงาน หญิงสาวก็จะกลายเป็นคนพูดน้อย สงวนวาจาและท่าที 

เสียอย่างนั้น ซึ่งนิสัยนี้...เพื่อนสนิทอย่างจิดาภาที่คบหากันตั้งแต่ชั้น 

มัธยมต้นก็เห็นว่ามันแปลกมากทีเดียว 

“งั้นเราขึ้นไปข้างบนพร้อมกันเถอะ เอ่อ ขอโทษที ลืมไป  

ออกปากชวนโดยไม่ได้ถามว่ากิ่งมางานเลี้ยงชั้นเจ็ดใช่ไหม” 

คราวนี้คนถามมีท่าทางอึกอักเหมือนเพิ่งนึกบางอย่างออก และ 

สีหน้าไม่มั่นใจจนดูแปลกตา หากสไลลาเพียงพยักหน้าโดยไม่สนใจ 

ท่าทีนั้น ก่อนจะเดินตรงไปที่ลิฟต์โดยสารเพื่อขึ้นไปสู่งานเลี้ยงเป้าหมาย 

มอืยกกระเปา๋ใบเลก็ทีม่กีารด์เชญิใสไ่วข้า้งในขึน้แนบอก เหมอืนตอ้งการ 

เรียกกำลังใจให้ตนเองเข้มแข็งได้ตลอดรอดฝั่ง 

พอลับร่างหญิงสาวทั้งสองคนก็ปรากฏชายร่างสูงในเครื่อง 

แต่งกายกางเกงยีนสีเข้มกับเสื้อสูทแบบลำลองยืนกอดอกมองจาก 

เบื้องหลัง ใบหน้าคมสันนิ่วน้อยๆ อย่างประเมิน ก่อนจะโคลงศีรษะ 

เมื่อรู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ในความคิดของตนนั้นช่างไร้สาระสิ้นดี

“ทำอะไรอยูน่ะ่อน้ ขึน้ไปขา้งบนไดห้รอืยงั” เสยีงหวานดงัขดัจงัหวะ 

ความคิด พร้อมกับมือเรียวบางแตะตรงต้นแขนแข็งแรงอย่างแผ่วเบา  

หากส่งผลให้ชายหนุ่มสะดุ้งสุดตัว 

“ติยาลงมาทำไมครับ โทร. ตามผมให้ขึ้นไปก็ได้” ชายหนุ่มหัน 

มามองแล้วถามด้วยน้ำเสียงนุ่ม ทำให้คนที่อยู่ในชุดสีน้ำเงินเข้มสวยหร ู

หัวเราะเสียงใสก่อนจะพูดขึ้น
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“ถ้าติยาไม่มาตามอ้นด้วยตัวเองแล้วจะเห็นช็อตเด็ดอย่างเมื่อกี้ 

เหรอคะ”

“ช็อตเด็ดอะไรกัน” 

“ที่อ้นยืนมองตาไม่กะพริบเนี่ย มองคนไหนกัน คนสวยชุดสีชมพ ู

หรือคนหน้าตาน่ารักในชุดสีฟ้า บอกหน่อยสิว่าคนไหนเข้าตา” คนถูก 

ถามไม่ตอบ หากเอ่ยกระเซ้าพลางทำสีหน้าล้อเลียนจนอีกคนต้อง 

ถอนหายใจยาว เมื่อคิดว่าตนเองได้สร้างความเข้าใจผิดให้หญิงสาวคนนี ้

เสียแล้ว

“ไม่มีคนไหนทั้งนั้นแหละครับ ถ้าจะเข้าตาก็คงเป็นคนข้างตัว 

มากกว่า สวยกว่าสองคนนั่นตั้งเยอะ”

“ในที่สุดก็ยอมรับแล้วว่าแอบมองสองสาวนั่นจริงๆ ด้วย เอาน่า 

อ้นอยากจะมองก็มองไปเถอะ นั่นน่ะ สาวกว่าใสกว่าติยาตั้งเยอะ 

ไม่ต้องมาฝืนใจพูดเอาใจกันหรอก” หญิงสาวว่าพลางมองค้อนร่างสูง  

ก่อนจะออกแรงดึงเขาให้เดินขึ้นไปสู่งานเลี้ยงที่ตนเองเพิ่งจากมา

ทางด้านคนที่ถูกลอบมอง หลังออกมาจากทำธุระในห้องน้ำ 

ก็มาปรากฏกายอยู่บริเวณหน้างาน ริมฝีปากบางเม้มเข้าหากันอย่าง 

ต้องการระงับความไม่มั่นใจที่กำลังโถมเข้าหาเมื่อเห็นร่างสูงคุ้นตาในชุด

สูทสีขาวยืนเคียงข้างหญิงสาวในชุดเกาะอกกระโปรงยาวกรอมเท้าสีขาว

นวล รวมถึงเครื่องประดับที่ส่องกระทบแสงไฟแพรวพราว เสริมส่งให้

เธอคนนั้นแลคล้ายเจ้าหญิงผู้งดงาม

“กิ่งจะเข้าไปในงานเลยไหม เพื่อนของเราโทร. มาเรียกแล้ว 

จะนัง่โตะ๊เดยีวกนักไ็ด ้เหน็วา่ยงัมทีีน่ัง่วา่งอยู”่ เพือ่นรว่มทางในระยะสัน้ๆ 

เอ่ยถามคนที่กำลังยืนนิ่งโดยไม่มีทีท่าว่าจะขยับไปทางไหน

“ไม่เป็นไร” สไลลาตอบและพยักหน้ารับรู้เมื่อฝ่ายนั้นขอตัวแยก

ออกไป 
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นานเกือบสิบนาทีที่หญิงสาวในชุดสีชมพูคาดเทา แขนข้างหนึ่ง 

พาดแจ็กเกตสีน้ำตาลถอยไปยืนตรงซอกมุมหนึ่งซึ่งค่อนข้างลับจาก 

สายตาผู้คน เธอจับจ้องคู่บ่าวสาวที่มีสีหน้าเปื้อนยิ้มตลอดเวลายาม 

ทักทายผู้ที่มาร่วมงานด้วยหัวใจปวดหนึบ 

‘ตอนเราแต่งงาน จัดงานเลี้ยงเล็กๆ กันภายในครอบครัวแล้ว 

เชิญแค่เพื่อนสนิทก็พอนะสันต์ จะได้ไม่สิ้นเปลือง เก็บเงินไว้ไปเที่ยว 

พักผ่อนด้วยกันดีกว่า’

‘กิ่งคิดผิดแล้วละ รู้ไหม...ถ้าเราลงทุนจัดงานใหญ่ในโรงแรมดีๆ 

เชิญแขกผู้ใหญ่มากันหลายคน บางทีเงินในซองอาจจะมากกว่าที่เราจ่าย

ออกไปก็ได้นะ แต่งแบบนี้เขาเรียกว่าได้กำไร’

‘แม้แต่งานแต่งงาน สันต์ยังคิดเรื่องกำไรขาดทุนอีกเหรอ’

‘ใช่สิ งานในตำแหน่งสถาปนิกของสันต์ทำให้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ 

หลายคน คนกลุ่มนี้แหละจะเป็นแขกกลุ่มแรกที่สันต์คิดจะเชิญ’

เรียวปากบางเผยรอยยิ้มหยันเมื่อนึกถึงถ้อยคำสนทนาใน 

ครั้งนั้น แม้สไลลาจะไม่เห็นด้วยกับความคิดของอดีตคนรักหนุ่มซึ่ง

กำลังทำหน้าที่เจ้าบ่าวให้กับผู้หญิงคนอื่น หากหญิงสาวก็ปิดปากเงียบ 

ไม่คิดจะโต้เถียงสักคำ และคงเป็นเช่นนั้นเสมอยามที่เธอกับเขามีความ 

เห็นที่ไม่ตรงกัน

สไลลามองทุกสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่รอบตัว แขกเหรื่อทยอย 

กันเข้ามาหนาตากว่าตอนที่เธอมาถึง คู่บ่าวสาวยังคงต้อนรับทักทาย 

แขกที่มาร่วมงาน รวมถึงผู้ใหญ่อีกสามสี่คนที่เธอพอคุ้นหน้า ซึ่งน่าจะ 

เป็นญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายชายนั่นเอง คนในชุดราตรีสั้นสีชมพูตัดสินใจ 

ก้าวออกจากมุมลับตา ตรงไปยังโต๊ะยาวที่มีหญิงสาวสี่คนนั่งเรียงกันอยู่  

หล่อนยื่นซองให้กับหนึ่งในสี่คนนั้นแล้วยืนรอเพื่อจะเขียนแสดงความ 

ยินดีลงในสมุดให้กับเจ้าของงาน 
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มือบางจับปากกาด้ามทองแล้วชะงัก สมองตื้อไปครู่หนึ่งกว่า 

จะจดปลายปากกาเขียนข้อความเพียงหนึ่งบรรทัด หากทุกตัวอักษร 

ก็ถูกกลั่นกรองออกจากใจของเธอทั้งสิ้น 

‘ยินดีกับสันต์ด้วยนะคะ ขอให้สันต์กับเจ้าสาวมีความสุข และ 

รักกันตลอดไป... กิ่ง’

สไลลาส่งปากกาคืนให้หญิงสาวที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะหน้างาน รอ 

สมองสั่งการว่าเธอควรจะเดินหน้าหรือว่าถอยกลับไปดี แล้วความคิด 

หนึ่งซึ่งมีน้ำหนักมากพอก็ผุดขึ้นมาว่า ภารกิจมาร่วมแสดงความยินดี 

เพียงเท่านี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว หากไม่ทันที่หญิงสาวจะได้ทำตาม 

ความตั้งใจก็มีบางอย่างเข้ามาขวางไว้เสียก่อน 

“กิ่งมาได้ยังไง แล้วมากับใคร เจกับเอกมาด้วยหรือเปล่า” 

เสียงคุ้นหูเหลือเกินและดังอยู่ใกล้ๆ น้ำเสียงนั้นบอกอาการ 

ร้อนรนจนปิดไม่มิด หญิงสาวผู้มาร่วมเป็นแขกหันกลับไปเผชิญหน้า 

เธอยิ้มให้เขา หากแววตาไหวระริก บอกให้รู้ถึงความรู้สึกที่ยังไม่มั่นคง

“กิ่งมาคนเดียว สองคนนั้นไปเวียดนาม คิดว่าพวกเขาบอกให้ 

สันต์รู้แล้วเสียอีก”

“อ้อ! ใช่ๆ บอกแล้ว สันต์ลืมไปน่ะ” 

คนใบหน้าเกลี้ยงเกลาในชุดสูทสีขาวพูดขึ้น ดวงตาคมที่สไลลา 

เคยชอบมองด้วยรู้สึกว่ามักทอประกายความมุ่งมั่นและมั่นใจอย่าง 

น่าชื่นชมนั้น ในเวลานี้กลับดูหลุกหลิก หนำซ้ำสีหน้ายังดูอิหลักอิเหลื่อ 

จนไม่เหลือเค้าเดิมที่ชวนมอง...เขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะ หรือว่า 

เป็นตลอดมา หากเธอเองต่างหากที่มองข้ามไป

แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นสลายบรรยากาศชวนอึดอัดสำหรับเจ้าบ่าว 

ให้คลายลง ม่านหมอกหนาที่เคยขวางกั้นดวงตาหวานตลอดสองปีนั้น 

ก็จางลงไปเช่นกัน ยังผลให้หญิงสาวสามารถสัมผัสและรับรู้ถึงภาพ 
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ตรงหน้าได้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิม 

“เพื่อนของสันต์ใช่ไหม เดี๋ยวให้ใครพาไปนั่งที่โต๊ะ ส่วนสันต์มา 

ช่วยน้องรับแขกได้แล้ว ผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่มากันแล้ว” หญิงวัยกลาง

คนในชุดผ้าไหมไทยที่ตัดเย็บอย่างมีดีไซน์เข้ามาแทรก พร้อมกับกวัก 

มือเรียกผู้ชายคนหนึ่งให้มานำเธอเข้าไปข้างในซึ่งมีโต๊ะจีนตั้งเรียงกัน 

จำนวนหลายสิบโต๊ะ 

สไลลาเลือกนั่งกับกลุ่มเพื่อนร่วมงานด้วยกัน ด้วยเหตุผลว่า 

เป็นกลุ่มที่เธอคุ้นเคยที่สุดแล้ว หลายคนที่นั่งอยู่ก่อนชะงักเล็กน้อย 

เมื่อเห็นเธอหย่อนกายลงตรงเก้าอี้ว่างตัวหนึ่ง สไลลายิ้มบางๆ ตาม 

แบบฉบับของตัวเอง และเพราะไม่อยากทำลายบรรยากาศรื่นรมย์ของ 

คนรอบข้าง เธอจึงเลือกที่จะทำตัวเงียบๆ ราวกับไร้ตัวตนเสียอย่างนั้น 

นั่นเพราะหญิงสาวตระหนักดีว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว ดีกว่า 

ฝืนทำตัวรื่นเริงไปพร้อมกับพวกเขา ซึ่งต่อให้เธอแสดงสมบทบาท 

เพียงใด แต่ลึกๆ ในใจของทุกคนรวมถึงตัวเธอเองก็ย่อมรู้แก่ใจเป็น 

อย่างดี

ครั้นอาหารถูกทยอยมาเสิร์ฟที่โต๊ะ เสียงพูดคุยของคนรอบข้าง 

ก็บังเกิดขึ้นอีกครั้ง มันแปลกเหลือเกินที่นาทีหนึ่งสไลลายังลังเลและ 

ไม่มั่นใจว่าตัวเองมาทำอะไรอยู่ในงานเลี้ยงแห่งนี้ หากนาทีต่อมา…เธอ 

กลับพร้อมที่จะหัวเราะต่อคำพูดตลกชวนขันของใครก็ตามที่สร้าง 

ความครื้นเครงขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อน

งานเลี้ยงดำเนินไปเรื่อยๆ หญิงสาวพยายามดึงความสนใจมา 

ที่จานอาหารซึ่งนำมาเสิร์ฟอย่างต่อเนื่อง โดยไม่แม้จะเหลือบแลไปตาม 

ทิศทางที่คู่บ่าวสาวกำลังเดินทักทายแขกเหรื่อแบบถึงตัวตามโต๊ะอาหาร 

กระทั่งใครคนหนึ่งซึ่งนั่งร่วมโต๊ะบุ้ยใบ้บอกให้รู้ว่ามีเสียงโทรศัพท์ของ 

เธอเรียกเข้ามา สไลลาจึงรีบวางมือจากอาหาร เปิดกระเป๋าแล้วหยิบ 
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โทรศัพท์มือถือขึ้นมา ความคิดหนึ่งแวบเข้ามาว่าเธอคงจดจ่ออยู่กับ 

บางสิ่งมากไป จนไม่ได้ยินเสียงใกล้ตัวซึ่งดังชัดเจนขนาดนี้

“กิ่งอยู่ที่ไหน” 

เสียงจากเพื่อนคนเดิมที่เธอสัมผัสได้ถึงความห่วงใยดังขึ้นทันที 

ที่กดรับสาย สไลลาอ้าปากจะโต้ตอบ หากรู้สึกเหมือนมีบางอย่างตีตื้น 

ถึงลำคอจนเธอไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้ พร้อมกับกระบอกตา 

ร้อนผ่าวขึ้นทันควัน 

ในที่สุดเมื่อรู้ว่ายากจะฝืนอีกต่อไป สไลลาจึงลุกขึ้นพร้อมกับ 

บอกคนที่นั่งข้างๆ ให้รู้ถึงจุดหมายปลายทางที่เธอจะไป ไม่กี่นาที 

หลังจากนั้น...เจ้าของมือบางที่ถือโทรศัพท์มือถือไว้แน่นก็ทรุดลงนั่ง 

บนพื้นในห้องน้ำ ความเหน็บหนาวแผ่ซ่านออกมาจนรู้สึกสั่นสะท้าน 

อย่างไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไป

“ฉันมางานเลี้ยง แต่ตอนนี้ฉันออกมาแล้ว ฉัน...ฉันอยู่ใน 

ห้องน้ำ”

“กิ่งเป็นยังไงบ้าง แล้วเธอไปที่นั่นกับใคร” เสียงปลายสายอ่อนลง 

คล้ายจะตะล่อมถาม หากคนที่นั่งขดตัวมีแต่เสียงสะอื้นไห้พร้อมกับ 

เสยีงอกึอกัแทรกในบางครัง้ ราวกบัวา่เจา้ตวัพยายามกลัน้ทกุความรูส้กึ 

เอาไว้ จนหลายนาทีผ่านไป เสียงอ่อนโยนจากปลายสายก็ดังขึ้นมาอีก

“อยูใ่นนัน้แหละ กิง่ไมต่อ้งเขา้ไปในงานแลว้ ไหวเมือ่ไหรก่ค็อ่ยลกุ 

ออกมา แล้วก็อย่าตัดสายฉันนะ” 

คำตอบที่คนปลายสายได้รับยังคงเป็นเสียงสะอึกสะอื้นเช่นเดิม 

ก่อนจะมีเสียงคล้ายเปิดปิดประตูตามมาด้วยเสียงสนทนาของคนที่เพิ่ง

เข้ามาใหม่

“เขาจัดงานเลี้ยงใหญ่ดีนะ ไม่นึกว่าจะเชิญแขกเยอะขนาดนี้ 

สงสัยทางฝ่ายหญิงคงไม่ธรรมดา” 
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“อืม คงงั้นมั้ง แต่ฉันเพิ่งรู้นะว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นเพื่อนกัน 

ตั้งแต่สมัยเรียน แหม ฉันดูวิดีโอบอกเรื่องราวของสองคนนั้นแล้ว 

เซอร์ไพรส์มาก อะไรจะหวานแหววขนาดนั้น เป็นความรักที่ยืนยาว 

จริงๆ รู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้น ทั้งสองคนรักมั่นคงต่อกัน 

จนกระทั่งแต่งงานกันเมื่อพร้อม” น้ำเสียงปลาบปลื้มของใครสักคน 

ตอบกลับ จากนั้นก็เป็นเสียงจากคนเดิมสวนขึ้นมา

“บ้าน่า ถ้าจะเชื่อทั้งหมดนั่นน่ะ ก็ปีสองปีที่แล้วยังเห็นเจ้าบ่าว 

เดินตามพนักงานขายต้อยๆ อยู่เลย”

“อ้าว! แล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เรื่องจริงหรอกเหรอ”

“อาจจริงแค่บางส่วน ตัวละครบางตัวถึงช่วงหนึ่งไม่ต้องการแล้ว 

ก็ตัดออกไป เรื่องไหนไม่อยากจำก็ไม่ต้องนำเสนอ ตัดต่อเรื่องราว 

จนกลายเป็นเรื่องใหม่ ดูแล้วให้ความรู้สึกใหม่ๆ ขึ้นมาแทน”

พอเสียงพูดเจื้อยแจ้วของคนทั้งสองเงียบลง เสียงปิดประตูห้อง 

น้ำทั้งซ้ายและขวาที่สไลลายึดครองอยู่ก็ดังขึ้นพร้อมกัน หญิงสาวก้ม 

มองโทรศัพท์มือถือก่อนจะตัดสินใจปิดสัญญาณเพื่อตัดการติดต่อกับ 

เพื่อนสาว จากนั้นจึงยืดกายตรง เปิดประตูห้องน้ำแล้วเดินออกมา ทว่า 

พอเห็นตัวเองในกระจกก็แทบจะส่ายหน้า เมื่อภาพที่สะท้อนกลับมา 

คือใบหน้าขาวเลอะเครื่องสำอางจนไม่เหลือร่องรอยที่ตกแต่งไว้อย่างดี 

ตั้งแต่ตอนเข้างาน อีกทั้งดวงตาบวมปูด จมูกแดงก่ำนั่นอีก...ช่างดู 

ไม่จืดเลยจริงๆ 

หญิงสาวเปิดกระเป๋าถือแล้วหยิบเครื่องสำอางขึ้นมาตกแต่ง 

ใบหน้าอย่างลวกๆ สายตาเหลือบมองประตูห้องน้ำที่ยังปิดสนิททั้ง 

สองห้อง ทว่ายังคงได้ยินเสียงโต้ตอบของสองสาวราวกับที่แห่งนี้เป็น 

ที่ส่วนตัวสำหรับการพูดคุย...หากในใจสไลลาก็นึกขอบคุณพวกหล่อน 

ที่เข้ามาตัดอารมณ์เศร้าจนขาดสะบั้นได้ถูกจังหวะทีเดียว
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จากนั้นสไลลาก็เดินตรงไปที่ลิฟต์แล้วกดเรียกลงไปชั้นล่าง  

เธอตั้งใจว่าจะเดินออกไปเรียกรถแท็กซี่เพื่อโดยสารกลับสู่ที่พัก แต่ 

พอมองออกไปด้านนอกแล้วเห็นสายฝนโปรยปรายจึงเปลี่ยนใจเดิน 

ไปนั่งบนโซฟาตัวนุ่มในมุมปลอดจากสายตาของผู้คนที่เดินผ่านไป 

มาตรงล็อบบี

สไลลานั่งหลับตาอย่างต้องการจะพักสายตา เมื่อรู้สึกปวดหนึบ 

กระบอกตาเพราะผ่านการสะอื้นไห้มาอย่างหนัก โสตสัมผัสรับเสียง 

ดนตรีเบาๆ ขับกล่อมอย่างมีรสนิยม ทว่าเพียงไม่นาน...เวลาแห่งความ 

เป็นส่วนตัวของหญิงสาวก็ถูกพรากด้วยเสียงห้าวทุ้ม

“เสร็จธุระแล้วใช่ไหม กลับกันได้หรือยัง”

สิ้นคำนั้นดวงตาหวานก็เบิกโพลงอย่างตกใจ ด้วยสำเหนียกถึง 

ทิศทางและกระแสเสียงที่ส่งมาบอกให้รู้ว่าใครคนนั้นต้องการสื่อสาร 

กับเธอ อีกทั้งเมื่อเพ่งมองภาพที่ปรากฏชัดอยู่ตรงหน้า ความรู้สึก 

ของสไลลาก็ไม่ต่างจากฟ้าถล่มครืนลงต่อหน้าอีกครั้ง!



สายลมเย็นยามค่ำคืนพัดโบกหยอกล้อปอยผมยาวสลวยจน 

หลุดระใบหน้าขาวนวลที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีระเรื่อขึ้นกว่าเดิม ชั่วขณะหนึ่ง 

คนที่คอยจับตามองก็นึกอยากเอื้อมมือปัดให้พ้นทาง หากสุดท้ายเขา 

ก็หยุดความรู้สึกนั้นเสีย หลังจากสำนึกได้ว่าหญิงสาวคนนี้เป็นใคร  

และด้วยสาเหตุใดที่ทำให้เธอต้องมานั่งอยู่กับเขาในเวลานี้

“จะสั่งอาหารมาทานหน่อยไหม” เสียงทุ้มเอ่ยถามคนที่นั่งนิ่ง

เหมือนหุ่นยนต์มานานหลายนาที และไม่มีทีท่าว่าเธอจะขยับเขยื้อน

หรือเอื้อนเอ่ยวาจาโต้ตอบเขาสักคำ กระทั่งคนถามอดทนรอไม่ไหว 

จึงตัดสินใจจัดการให้เสร็จสรรพ 

“พี่จะสั่งสปาเกตตีมาให้ ทานรองท้องหน่อยก็แล้วกัน เกิด 

เป็นลมเป็นแล้งขึ้นมาจะยุ่งกันไปใหญ่”

“ไม่ต้องค่ะ กิ่งทานมาจากในงานเรียบร้อยแล้ว” สไลลาปฏิเสธ 

เสยีงแผว่เบา ดวงตาหลบุตำ่มองแกว้เครือ่งดืม่ทีก่ำลงัใชส้องมอืประคอง

อย่างไม่อนาทรกับความเย็นที่แผ่ซ่านจากเกล็ดน้ำแข็งซึ่งลอยอยู่ด้านบน

“แน่ใจนะ” 

เสียงย้ำถามเหมือนไม่เชื่อในคำพูดทำให้หญิงสาวต้องเงยหน้า 

ขึ้นมา จึงเห็นดวงตาคู่คมหรี่มองเธอด้วยสายตาประเมิน

3
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“ถ้าพี่อ้นอยากทานอะไรก็สั่งตามสบายเถอะค่ะ ตอนนี้ดึกมาก 

แล้ว อีกไม่นานร้านคงปิด” หญิงสาวพูดตัดบทพร้อมกับเก็บความ 

หงุดหงิดไว้ในส่วนลึก หากอีกคนสังเกตเห็นได้ไม่ยาก แต่เขาเลือกที่ 

จะปล่อยให้มันผ่านไปโดยไม่คิดติดใจอะไร

“ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอก ร้านนี้เป็นร้านของเพื่อนพี่ เราจะนั่ง 

นานแค่ไหนก็ได้ เขาไม่ขึ้นมาไล่หรอก” น้ำเสียงของชายหนุ่มกระด้าง 

ขึ้นจนหญิงสาวรู้สึกสะดุดบางอย่างในความทรงจำ อนล...คนที่นั่งอยู่ 

ตรงหน้าเธอ ไม่เคยเลยสักครั้งที่จะพูดจาอ่อนหวานเอาอกเอาใจอย่าง 

ที่แสดงออกมาเมื่อครู่นี้

“พี่อ้นเจอกิ่งที่โรงแรมนั่นได้ยังไงคะ กิ่งไม่คิดว่าจะเป็นเรื่อง 

บังเอิญ” 

สไลลารำพึงถามพลางมองใบหน้าหล่อเหลาค่อนข้างสำอางอย่าง 

ค้นคว้า ชายหนุ่มที่ไม่เคยมองเห็นเธออยู่ในสายตาเมื่อห้าหกปีก่อน  

เหตุใดถึงมาเจอกันอีกครั้งได้อย่างง่ายดาย หนำซ้ำยังเป็นตอนที่เธออยู ่

ในสภาพตกต่ำจนถึงขีดสุด อีกทั้งยังน่าสงสัย...เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอ 

ดูจะไม่ได้สร้างความแปลกใจให้เขาเลยสักนิด

“พี่อ้น...พี่อ้นรู้เรื่องของกิ่งอยู่แล้วใช่ไหม และรู้จากเอกกับเจ 

ใช่ไหม” 

หญิงสาวยืดกายตรงขณะคาดคั้นคนที่นั่งเอนกายพิงเก้าอี้ด้วย 

ท่าทางเฉยเมย น้ำเสียงของเธอเข้มขึ้นกว่าเดิม ดวงตาหวานบวมช้ำส่อง

ประกายวิบวับอย่างพร้อมที่จะเอาเรื่องตลอดเวลาสร้างความขบขันให้ 

กับชายหนุ่มไม่น้อย และนั่นก็เหมือนจะเพิ่มดีกรีความโกรธให้กับ 

หญิงสาวในชุดสวย 

“พี่ไม่ได้อยากรู้เรื่องของกิ่งหรอกนะ แม้การมาเจอกิ่งในวันนี้... 

เอกกับเจเป็นคนสั่งให้ตามมาก็จริง แต่ตื้นลึกหนาบางของกิ่ง รับรองว่า 
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ยังเป็นความลับระหว่างกิ่งกับเพื่อน พี่ไม่คิดจะเข้าไปยุ่มย่ามหรอก”

“แล้ว...สิ่งที่พี่อ้นรู้ล่ะ พี่อ้นรู้อะไรบ้าง” 

สไลลาโล่งใจเมื่อรู้ว่าเรื่องน่าอดสูของตนเองยังไม่ถูกแพร่งพราย 

ไปถึงหูคนอื่น หากแวบหนึ่งก็นึกตำหนิคนปากเสียว่าจะพูดจาอะไร 

ก็ควรรักษาน้ำใจคนฟังไว้บ้าง รู้ละว่าหากเลือกได้...เขาคงไม่คิดแม้จะ 

ข้องแวะหรือยุ่งเกี่ยวกับเธอ ไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือเมื่อหลายปีก่อน 

ที่เธอยังอาศัยอยู่ในต่างแดนกับมารดา

“รู้อะไรบ้างงั้นเหรอ? นี่กิ่งจะคาดคั้นให้มันได้อะไรขึ้นมา” 

คราวนีอ้นลตวดัสายตามองหญงิสาวพรอ้มกบัทำสหีนา้เหนือ่ยใจ  

ราวกับว่าได้ยินคำถามไร้สาระเกินจะหาสิ่งใดมาเปรียบ ทว่าพอเห็น 

อีกฝ่ายยังนิ่งเงียบ ท่าทางชวนเครียดไม่น้อย ชายหนุ่มก็ถอนหายใจ 

แล้วพูดขึ้น 

“เจโทร. มาหาพี่ เมื่อวาน บอกว่ากิ่งอาจจะมางานเลี้ยงงาน 

แต่งงานของแฟนเก่าที่โรงแรมนั่น จึงขอให้พี่มาช่วยดูแลแทน ตอนนั้น 

พี่ก็ว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระที่พวกเธอดึงคนนอกอย่างพี่เข้ามาเกี่ยวข้อง 

ด้วย เอาตามความเห็นของพี่เลยนะ พี่ว่ามันงี่เง่าตั้งแต่กิ่งคิดจะมา 

รว่มงานแลว้ ไมรู่ห้รอืไงวา่หากไมเ่กง่จรงิ ไมแ่ขง็แรงพอ กอ็ยา่รหิาเรือ่ง 

เดินมาขึ้นเขียงให้เขาเชือดซ้ำ ถึงตอนนั้นพี่ไม่อยากนึกถึงสภาพของ 

กิ่งเลย ให้ตายสิ!”

“กิ่งแค่ถามว่าพี่อ้นรู้เรื่องของกิ่งแค่ไหน แต่ไม่ได้ขอให้ออก 

ความเห็นว่ากิ่งควรทำตัวยังไง แล้วสิ่งที่พี่อ้นพูดมาทั้งหมดก็เป็นแค่ 

ความคิดเห็นส่วนตัว คนอื่นที่คิดไม่เหมือนกัน พี่อ้นจะมองว่าเขาโง่ 

หรือผิดไม่ได้หรอกนะ”

ใบหน้าสวยเชิดขึ้น น้ำเสียงที่เป็นจังหวะจะโคนทำให้อีกฝ่ายนั่ง 

มองนิ่งๆ ครู่หนึ่ง ในความคิดของเขาปรากฏภาพหญิงสาวรูปหน้า 
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ค่อนข้างกลม ผิวนวลเกลี้ยงเกลาเป็นสีชมพูระเรื่อด้วยถูกบ่มจาก 

อากาศหนาว หล่อนมักจะต้อนรับเขาและเพื่อนคนไทยอีกสองสามคน 

ยามแวะเวียนไปอุดหนุนที่ร้านอาหารไทยด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและ 

อัธยาศัยอันดี แต่หากเมื่อไหร่ที่ต้องพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็น 

ต่อกัน อนลก็สัมผัสได้ว่าน้อยครั้งเหลือเกินที่แม่สาวคนนี้จะเห็นพ้อง 

ไปกับเขา จนชายหนุ่มเคยนึกสงสัยว่าจะเป็นไปด้วยอคติส่วนตัวหรือ 

พื้นฐานความคิดที่ต่างกันสุดขั้ว จนยากที่จะร่วมสนทนากันได้อย่าง 

ราบรื่น

“ตอนแรกพี่ก็ว่าจะปฏิเสธเหมือนกัน แต่พอรู้ว่าเป็นโรงแรม 

ที่เพื่อนของพี่นัดเลี้ยงสังสรรค์กันพอดีก็เลยรับปาก” 

อนลพูดเหมือนไม่ใส่ใจก่อนจะกระดกแก้วเบียร์เย็นเฉียบขึ้นดื่ม  

ดวงตาคมทอดมองแสงไฟที่ส่องจากหน้ารถยนต์บนทางด่วนซึ่งเห็น 

ไกลๆ จากที่นั่งบนชั้นดาดฟ้าซึ่งถูกดัดแปลงให้เป็นสถานที่สำหรับลูกค้า 

ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวจากร้านอาหารซึ่งตั้งอยู่ภายในตัวอาคาร

“พี่อ้นจะกลับไปงานเลี้ยงที่โรงแรมก็ได้นะ ยังไงก็แวะส่งกิ่งขึ้น 

รถไฟฟ้าตรงสถานีที่ขับรถผ่านมาเมื่อกี้ก่อน”

“ไม่ละ ป่านนี้พวกนั้นคงไปต่อกันถึงไหนต่อไหนแล้ว” ชายหนุ่ม 

ตอบอย่างไม่ยี่หระแล้วหันไปเพลิดเพลินกับเบียร์เย็นๆ พร้อมกับแกล้ม

ที่ถูกส่งมาให้เป็นระยะๆ 

หลังจากสไลลาลอบมองอนลอย่างสังเกต เธอก็ได้ข้อสรุปว่า... 

แม้รูปลักษณ์ภายนอกของเขาจะเปลี่ยนไป นับตั้งแต่เสื้อผ้าที่ดูเนี้ยบ 

กว่าเดิมมาก ผมเผ้าที่เคยยาวระต้นคอถูกตัดสั้นเป็นทรง อีกทั้งใบหน้า 

ขาวที่เคยรกครึ้มด้วยหนวดเคราก็เกลี้ยงเกลา จนมองเห็นผิวพรรณ 

ค่อนข้างเนียนละเอียดชัดเจน หากทั้งหมดก็ไม่ได้ทำให้ตัวตนของเขา 

เปลี่ยนไปด้วยเลย
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“พรุ่งนี้ลางานไม่ใช่เหรอ แล้วจะรีบกลับทำไม” 

จู่ๆ อนลก็เปรยด้วยถ้อยคำที่ทำให้หญิงสาวต้องมองอย่างสงสัย 

หากเพียงไม่กี่วินาที หล่อนก็รู้คำตอบว่าคนตรงหน้ารู้ความเคลื่อนไหว

ของตนเองได้อย่างไร

“ค่ะ กิ่งลางานเพราะว่าพรุ่งนี้นัดโอนคอนโดฯ ไว้ที่สำนักงาน 

ที่ดิน อยากไปตั้งแต่เช้า จะได้จัดการทุกอย่างให้เสร็จไวๆ”

“ไม่เห็นจะต้องรีบ มีเวลาว่างทั้งวันอยู่แล้ว” 

“ยังไงนะคะ กิ่งไม่เข้าใจ” สไลลาเอียงคอถามเพราะรู้สึกกังขา 

ต่อคำพูดของอีกฝ่าย พลางจับตามองคนที่วางแก้วเครื่องดื่มลงกับโต๊ะ 

แล้วประสานสายตากับเธอ

“พรุ่งนี้สองคนนั่นฝากฝังกิ่งไว้กับพี่ พี่ยังต้องดูแลเธออีก 

หนึ่งวัน” 

“โอ๊ย! บ้าไปแล้ว เจกับเอกต้องบ้าไปแล้วแน่ๆ” 

สไลลาแทบอยากจะหัวเราะให้โลกแตก ในช่วงเวลาที่เธอรู้สึก 

อ่อนแอกับเรื่องร้ายๆ ที่โถมเข้าหาจนแทบทรงตัวไม่อยู่ เพื่อนสนิทของ

เธอกลับส่งใครบางคนเข้ามา...คงหวังจะให้ช่วยพยุงไม่ให้เธอล้มกระมัง  

ทว่าสิ่งที่เธอได้รับจากคนคนนี้อาจเป็นการกระหน่ำซ้ำเติมอย่างโหดร้าย

เสียมากกว่า

“พี่ไม่ใช่คนร้ายกาจ แล้งน้ำใจอย่างที่เธอกำลังคิด!” 

เสียงหนึ่งดังขึ้นในระหว่างที่หญิงสาวกำลังนึกหยันต่อโชคชะตา 

ที่กำลังเล่นตลกกับตัวเอง ร่างบางในชุดราตรีสั้นแบบหรูสะดุ้งพร้อมกับ

ทำสีหน้าเหลอหลาเพราะไม่ทันตั้งตัว 

“กิ่งไม่ได้ว่าอะไรพี่อ้นซะหน่อย แค่ไม่อยากให้มาเสียเวลากับ 

เรื่องไม่เป็นเรื่องของกิ่ง อีกอย่าง...พี่อ้นคงมีงานที่ต้องทำอยู่แล้ว”  

สไลลาสันนิษฐานไปตามเรื่องตามราวพลางช้อนตามองสังเกตปฏิกิริยา 
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ของอีกฝ่ายไปพร้อมกัน

“มีสิ พี่มีงานที่ต้องทำ ไม่ได้ล่องลอยไปวันๆ” เขาเริ่มต้นอธิบาย 

ด้วยท่าทางไม่ทิ้งมาดยโสพร้อมกับดวงตาคมส่อแววเยาะหยันอย่าง 

ร้ายกาจ ทำเอาดวงหน้านวลเกิดอาการเห่อร้อนขึ้นดังไฟสุม 

“คนอย่างพี่สามารถจัดการงานและเรื่องส่วนตัวได้ดีเสมอ แค่ 

มีเรื่องของกิ่งแทรกเข้ามาอีกนิดหน่อย มันไม่ได้ทำให้ตารางในแต่ละวัน

ของพี่ต้องเสียไปหรอก”

“พรุ่งนี้ก่อนไปสำนักงานที่ดิน กิ่งต้องแวะที่อื่นด้วย” 

เมือ่เหน็วา่การปฏเิสธรบัความชว่ยเหลอืของหลอ่นอาจถกูอกีฝา่ย

แปรเจตนาไปอีกทาง หญิงสาวจึงเลือกที่จะเออออตาม ทั้งที่ในใจก็ไม่ได้

คาดหวังว่าจะเจอเขาในวันพรุ่งนี้

สิ่งที่สไลลาคาดเดากับการเจอหน้าผู้ชายคนนี้เป็นครั้งแรก 

ในรอบห้าปีนั้นดูจะผิดพลาดไปแทบทุกอย่าง ในค่ำคืนนั้นอนลนั่ง 

ดื่มเบียร์เคล้าบรรยากาศเย็นๆ หลังสายฝนหยุดพรำ โดยมีหญิงสาว 

เฝ้ามองเงียบๆ จนกระทั่งเกือบถึงเที่ยงคืน ชายหนุ่มจึงชวนเธอกลับ

รถซีอาร์วีสีดำลัดเลาะเข้ามาในซอยเงียบสงัด ซึ่งต่างจากช่วง 

กลางวันจนถึงหัวค่ำที่มักจะเห็นรถสัญจรไปมาและผู้คนเดินกันอย่าง 

พลุกพล่าน อีกทั้งยังมีร้านค้าเปิดขายในตึกแถวตลอดสองข้างทาง  

นับจากต้นซอยยันถึงหน้าที่พักของเธอเลยทีเดียว

“เขา้มาลกึเหมอืนกนันะ แลว้ทำงานกลบัดกึหรอืเปลา่ พีเ่คยขบัรถ 

เข้ามาในซอยนี้บ่อยๆ แต่ก็ไม่เห็นว่าจะเงียบเหมือนอย่างตอนนี้” 

คนที่บังคับรถเข้ามาจนถึงหน้าอพาร์ตเมนต์ถามผู้โดยสารสาว  

พร้อมกับกวาดสายตามองใต้อาคารอย่างสำรวจตรวจตรา พอสไลลา 

ได้ฟังคำพูดของเขาก็ลอบยิ้มพลางเบือนหน้าไปอีกทาง หากยังช้ากว่า 
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อีกคนที่หันมาเห็นเสียก่อน

“ยิ้มทำไม หรือว่าพี่พูดอะไรผิด” น้ำเสียงสงสัยเจืออารมณ์ 

ขุ่นมัวถามขึ้น สไลลารู้จักผู้ชายคนนี้ดีว่าไม่มีทางหรอกที่เขาจะยอม 

เป็นตัวตลกในสายตาของคนอื่น

“เปล่า พี่อ้นพูดถูกแล้ว ในซอยนี้มีคนอยู่เยอะ ปกติจะเดิน 

พลุกพล่านตั้งแต่เช้ายันค่ำ อีกอย่างซอยนี้ยังเชื่อมกับถนนอีกหลาย 

สาย คนทั่วไปจึงมักใช้เป็นเส้นทางลัด แต่ด้านท้ายซอยจะค่อนข้าง 

เปลี่ยว พอดึกหน่อยจึงไม่ค่อยมีรถผ่านเข้ามา แต่ไม่มีปัญหาสำหรับ 

กิ่งหรอก เพราะเลิกงานอย่างช้าที่สุดมาถึงที่นี่ก็ประมาณสองทุ่ม 

บรรยากาศไม่เงียบแบบนี้หรอก” สไลลาพูดจาผูกมิตรเพื่อแทนความ 

รู้สึกขอบคุณที่ชายหนุ่มช่วยดึงเธอให้ออกจากสภาพของคนหัวใจแตก 

สลายจนมายิ้มแย้มได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

“แต่กิ่งยังไม่ได้ตอบเลยว่าเมื่อกี้ยิ้มทำไม” อนลดับเครื่องยนต์ 

แล้วหันหน้ามาทางคนที่กำลังตั้งท่าจะเปิดประตูลงจากรถ ทำเอาสไลลา 

ชะงักมือค้างไว้แล้วหันกลับมามองเพื่อความมั่นใจว่าชายหนุ่มต้องการ 

คำตอบจากเธอจริงจังสักแค่ไหน 

“ว่าไงล่ะ” 

เสียงทุ้มเร่งถามขึ้นมาอีกครั้ง หญิงสาวได้แต่ยิ้มเก้อแล้วหลบ 

สายตาไปอีกทาง หล่อนจะบอกเขาได้อย่างไรว่าที่ผ่านมาอนล...คนที่ 

หลอ่นคุน้เคยมกัพดูจาตรงไปตรงมา ไมเ่คยถนอมนำ้ใจใคร หากคำ่คนืนี ้

มีหลายครั้งหลายหนที่เธอได้ยินคำพูดอ่อนหวาน แม้จะแทรกความ 

เป็นเขาอยู่บ้าง หากมองในภาพรวมก็ถือว่าเขา ‘แปลก’ ไปมากทีเดียว

“กิ่งคิดถึงเรื่องอื่นแล้วเผลอยิ้มออกมาน่ะ ไม่เกี่ยวกับพี่อ้นเลย”  

สไลลาตอบบิดเบือนในสิ่งที่คิดอย่างสิ้นเชิง ทั้งยังแสร้งปั้นสีหน้าจริงจัง 

พร้อมกับนัยน์ตาใสซื่อ ในขณะที่อีกคนมองนิ่งนานก่อนจะพยักหน้า 
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ยอมรับ หญิงสาวจึงยกมือไหว้ลาเมื่อคิดว่าคงอีกนานกว่าเส้นทางชีวิต 

ของเธอจะโคจรมาพบเขาอีกครั้ง หากถ้อยคำสุดท้ายของชายหนุ่ม 

ในค่ำคืนนั้นก็ทำให้หล่อนรู้ว่าตนเองคิดผิดไปมากทีเดียว

“พรุ่งนี้เก้าโมงเช้าพี่จะมารับ... ตามที่รับปากกับเพื่อนของเรา 

เอาไว้”

เช้าวันต่อมา...สไลลาหอบเอกสารที่บรรจุในซองสีน้ำตาลก้าว 

ออกจากประตูอพาร์ตเมนต์ตามเวลาที่ได้นัดหมายเอาไว้ แต่พอมอง 

ไปรอบๆ เธอกลับพบเพียงความว่างเปล่า ไร้วี่แววของผู้ชายคนนั้น... 

“ไหนบอกว่าจะมารับตอนเก้าโมงตรง เบี้ยวนัดแล้วละมั้ง เบอร์ 

โทร. ก็ไม่ทิ้งไว้ให้ แล้วจะติดต่อกันยังไงล่ะทีนี้” สไลลาบ่นพึมพำ 

ขณะออกมายืนกลางลานโล่งด้านหน้า พร้อมกับกวาดสายตาไปยัง 

ด้านล่างของอาคารซึ่งกันพื้นที่บางส่วนไว้สำหรับจอดรถ ดวงตาหวาน 

เพ่งมองหารถคันเป้าหมาย กระทั่งหลายนาทีผ่านไปจึงเห็นว่ามันกำลัง 

จอดนิ่งอยู่ข้างกำแพงรั้วใต้ร่มหูกวางต้นใหญ่ 

สไลลาถอนหายใจยาวแล้วเดินไปตามทาง...

“มาช้าเจ็ดนาที” คนในชุดเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนกับกางเกงสแลคสีดำ 

ซึ่งกำลังยืนพิงรถพูดขึ้น หลังจากยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลา

“กิ่งลงมาตรงเวลานัดนะคะ แต่หารถพี่อ้นไม่เจอ” หญิงสาว 

ย่นจมูกอย่างหงุดหงิด เมื่อเห็นว่าเขาคงยืนจับตามองตนเองตั้งแต่แรก 

ที่เดินออกมาแล้ว 

“ขึ้นรถสิ สายกว่านี้รถจะติด” สารถีจำเป็นเอ่ยตัดบท ก่อนจะ 

หันกายเปิดประตูรถเข้าไปนั่งประจำตำแหน่งคนขับ เมื่อร่างบางตาม 

ขึ้นมานั่งเรียบร้อยแล้ว ชายหนุ่มถึงได้เคลื่อนรถออกไป 

รถสีดำคันใหญ่ถูกบังคับให้แล่นออกจากซอยด้วยความ 
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ระมัดระวัง เพราะเส้นทางเล็กแคบ ทั้งยังมีรถเข็นของพ่อค้าแม่ขาย 

วางกินพื้นที่ถนนเข้ามา รถมอเตอร์ไซค์วิ่งซอกซอนทุกพื้นที่ว่างของถนน  

รวมถึงรถยนต์ที่แล่นสวนเป็นระยะๆ จนทำให้ต้องลุ้นกันตลอดเวลา 

เลยทีเดียว

“น่าจะมีพื้นที่ขายของให้เป็นสัดส่วนกว่านี้ มาจอดรถเข็นขายกัน 

ข้างทางเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆ” ชายหนุ่มเปรย ทำให้คนที่ 

นั่งเงียบมาตลอดทางเหลือบตามอง แล้วความคิดก็แล่นไปถึงใครคน 

หนึ่งซึ่งเคยคุ้นชิน

‘พวกรถเข็นเป็นเจ้าถนนหรือไง ถึงได้จอดขายกันตามใจชอบ 

แบบนี้ พอโดนรถใหญ่เฉี่ยวเข้าหน่อยก็เป็นเรื่องขึ้นมาทุกที พวกนี้ 

ไม่เคยมองตัวเองเลยว่าเป็นฝ่ายทำผิดก่อน ไม่ไหวเลยจริงๆ’ 

เป็นเสียงบ่นว่าที่สไลลาได้ยินบ่อยๆ ช่างน่าแปลกที่ในตอนนั้น 

เธอกลับมองข้ามไปเสีย หากพอได้ยินอีกคนพูดถึงในสถานการณ์เดียว 

กัน แต่ต่างมุมมองออกไป เธอถึงได้นึกใคร่ครวญอย่างจริงจัง

“ขอร้องละนะ เวลาอยู่กับพี่ ถ้าคิดหรือรู้สึกอะไรก็เปิดปาก 

พูดออกมาให้รู้กันเลย” เสียงห้าวดึงสไลลาออกจากวังวนของความคิด  

หญิงสาวตวัดสายตามองอีกฝ่ายอย่างไม่ใคร่เข้าใจนัก 

“คราวน้ีคิดถึงเร่ืองอะไรอีกล่ะ ถึงน่ังหน้าน่ิวค้ิวขมวดอยู่คนเดียว”

“ถ้ากิ่งบอกว่าไม่เกี่ยวกับพี่อ้นอีกละคะ” หญิงสาวย้อนถามอย่าง 

เหลืออดเมื่อได้ยินคำพูดไม่ชวนฟัง

“พี่ก็คงสงสัยว่าเธออาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตน่ะสิ  

มีคนตัวเป็นๆ นั่งอยู่ด้วยทั้งคนแต่ไม่สนใจ ยังดันทุรังพาตัวเองเข้าไป 

อยู่ในโลกส่วนตัวอีก” ชายหนุ่มโต้กลับด้วยวาจาร้ายกาจตามนิสัย และ 

เป็นฝ่ายสไลลาที่คิดว่าหากมัวปะทะคารมกับผู้ชายคนนี้ มีหวังหล่อน 

คงต้องกลายเป็นคนป่วยทางจิตอย่างที่เขาทำนายไว้ในไม่ช้าแน่
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ครั้นรถแล่นออกมาถึงปากซอยก็ถูกบังคับให้เลี้ยวซ้ายออกสู่ 

ถนนใหญ่แล้ววิ่งปะปนไปกับรถอีกหลายคันที่เคลื่อนตามกันไปในช่อง 

ทางจราจร ร่างบางถอนหายใจยาวเป็นครั้งที่สองของวันนับตั้งแต่เจอ 

หน้าเขา ก่อนจะตัดความขุ่นใจออกไปจนหมดสิ้น แล้วดึงความสนใจ 

ให้มาอยู่ที่ธุระสำคัญของตนเองแทน

“กลับรถข้างหน้านะคะ กิ่งต้องแลกแคชเชียร์เช็คกับธนาคาร 

ก่อนไปสำนักงานที่ดิน” สไลลาบอกพร้อมกับชี้ไปทางสำนักงานสาขา 

ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่อีกฝั่งของถนน และคนทำหน้าที่ 

ขับรถก็ทำตามความต้องการของเธอได้อย่างทันใจ 

หากไม่นับความเป็นผู้ชายปากคอเราะราย คอยแต่จะส่งวาจา 

เชือดเฉือนคนข้างกายให้รู้สึกเจ็บๆ คันๆ เล่นแล้วละก็ ถือว่าอนลได้ทำ 

หน้าที่ดูแลและบริการสไลลาตามที่รับปากไว้กับน้องชายและว่าที่น้อง 

สะใภ้ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง 

เฉกเช่นในเวลานี้ที่คนร่างสูงใหญ่กำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์รอคน

ทีห่ายเขา้ไปอยูก่บัเจา้หนา้ทีธ่นาคารภายในคอกกัน้ดว้ยพารต์ชิัน่เปน็นาน 

สองนานด้วยอาการนิ่งสงบ หากท่าทางของเขาต่างจากหญิงสาวโดย 

สิ้นเชิง เพราะตลอดเวลาระหว่างทำธุรกรรมทางการเงิน สไลลาหมั่น 

ชะเง้อมองมาทางอนลอย่างกังวลใจ เพราะหล่อนไม่ชินเอาเสียเลยที่ต้อง

พาตัวเองมาแขวนไว้กับผู้ชายคนนี้ 

‘ทำแบบนี้…เอกกับเจหวังดีหรือหวังร้ายกับเรากันแน่นะ ช่างไม่

รู้เสียเลยว่าพี่ชายตัวเองบุคลิกอึมครึมแค่ไหน แทนที่จะทำให้เราสบาย 

ขึ้น กลับต้องมานั่งอึดอัดใจแทน’

ในขณะที่หญิงสาวกำลังนึกแขวะคนต้นเหตุ พลันก็ได้ยินเสียง 

ห้าวลอยอยู่เหนือศีรษะจนถึงกับสะดุ้ง 

“เรียบร้อยแล้วใช่ไหม”
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“เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ” เจ้าของคำตอบแทนที่จะเป็นลูกค้าหน้า 

หวานของธนาคาร กลับกลายเป็นพนักงานสาวที่กำลังส่งรอยยิ้มให้ 

ชายหนุ่ม 

หลังจากเสร็จสิ้นการแลกแคชเชียร์เช็คเพื่อจ่ายให้กับเจ้าของ 

โครงการคอนโดมิเนียมที่สไลลาจองสิทธิ์มากว่าปี คนทั้งสองจึงกลับ 

เข้าไปนั่งในรถคันใหญ่สีดำซึ่งเป็นพาหนะประจำตัวของชายหนุ่มเพื่อ 

เดินทางต่อไปยังสำนักงานที่ดิน ซึ่งใช้เวลาเกือบชั่วโมงกว่าที่คนทั้งสอง 

จะฝ่ารถติดไปถึงที่หมาย

“กิ่งไปยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ก่อนนะคะ คนเยอะมากเลย คง 

ต้องรอคิวนาน” สไลลาหันมาบอกคนร่างสูงที่ก้าวตามมาอย่างเกรงอก- 

เกรงใจ ส่วนชายหนุ่มพยักหน้าเพียงนิดก่อนจะหยุดยืนกอดอกปักหลัก 

รอ หากสายตาจับจ้องอยู่ที่ร่างบางในชุดเสื้อสีม่วงสดสะดุดตาซึ่งตัด 

เย็บจากเนื้อผ้าพลิ้วกับกางเกงยีนเข้ารูปสีดำ ทำให้หล่อนดูประเปรียว 

และแปลกตาจากเมื่อคืน

“ทำไมต้องแลกเช็ค เห็นสองคนนั่นบอกว่าเธอทำเรื่องกู้แบงก์ซื้อ

คอนโดฯ ไม่ใช่เหรอ” 

คนที่ทำหน้าที่สารถีมาส่งถึงที่หมายถามอย่างคาใจ หลังจาก 

หญิงสาวจัดการยื่นเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วถอยออกมายืนข้างเขา  

พอสไลลาได้ยินดังนั้นก็อมยิ้มแก้มตุ่ยอย่างที่ทำให้คนถามถึงกับสะอึก 

“ไม่อยากบอกก็ไม่ต้องบอก พี่ไม่ใช่พวกอยากรู้อยากเห็นเรื่อง 

ของคนอื่น”

“กิ่งยังไม่ได้ว่าอะไรเลย พี่อ้นพูดเองเออเองอีกแล้ว” 

คราวนี้ร่างบางส่งยิ้มกว้างให้ก่อนจะขยายความต่อ “คอนโดฯ 

ที่กิ่งจองไว้ราคาตั้งสามล้านห้า แต่เงินเดือนของกิ่งกู้แบงก์ได้แค่ล้าน 

กว่าๆ เท่านั้นเอง ยอดโอนที่เหลือหลังจากหักเงินดาวน์ก็เป็นเงินที่พี่ชาย 
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ของกิ่งให้มา ในส่วนนี้จึงต้องแลกเป็นแคชเชียร์เช็คให้กับตัวแทน 

เจ้าของโครงการที่รับมอบอำนาจมาโอนให้”

“เหรอ ดีนี่ ทำไมไม่ให้เขาจ่ายทั้งหมดล่ะ จะได้ไม่ต้องผ่อนใช้เอง” 

น้ำเสียงเรียบๆ ทำให้คนฟังถึงกับไปไม่เป็น สไลลามองไม่ออกว่าคนถาม 

อยู่ในอารมณ์ไหน ถ้อยคำของเขาแฝงด้วยอารมณ์ประชดหรือจริงจัง 

ใคร่รู้ เธอก็สุดจะเดาได้ แต่สุดท้ายหญิงสาวก็เลือกที่จะให้คำตอบที่ 

เป็นเหตุผลมากที่สุด

“พี่ชายของกิ่งมีครอบครัวแล้ว รบกวนมากก็ไม่ดี เงินส่วนที่เขา 

ให้มา สักวันกิ่งจะต้องหาไปคืนเขาให้ได้” คำพูดมุ่งมั่นของหญิงสาว 

ทำให้คนฟังเกิดปฏิกิริยาเพียงเลิกคิ้ว พร้อมกับตีสีหน้าเหมือนว่าจะ 

เชื่อดีหรือไม่ 

“ไม่เกินตัวไปหน่อยเหรอ” 

คำถามของอนลทำให้คนฟังสีหน้าสลดลงทันที สไลลาไม่ได้ตั้งใจ 

จะซื้อของเกินกำลังตั้งแต่ต้นแล้ว หากเป็นอีกคนที่ผิดสัญญาว่าจะ 

ร่วมทุนและเป็นหุ้นส่วนชีวิตกัน และสุดท้ายเขาก็ปล่อยให้เธอต้อง 

แบกรับทุกอย่างตามลำพังต่างหากเล่า

‘ช่วงนี้สันต์จำเป็นต้องใช้เงิน กิ่งจะว่าอะไรไหม ถ้าสันต์จะขอให้ 

ขายสิทธิ์จองคอนโดนี้ไปก่อน พร้อมเมื่อไหร่เราค่อยซื้อกลับมา ส่วน 

เงินที่ลงไปแล้วก็แบ่งกันตามที่จ่ายจริง’

‘แต่กิ่งไม่อยากขาย เอาอย่างนี้ได้ไหม กิ่งพอมีเงินเก็บอยู่ก้อน 

หนึ่งจะให้สันต์ไปก่อน ไว้สันต์มีเงินเมื่อไหร่ค่อยใช้คืนก็ได้ กิ่งรัก 

คอนโดฯ นี้แล้ว รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนบ้าน กิ่งไม่อยากขายให้ใคร’

หญิงสาวสะท้อนใจเมื่อนึกย้อนถึงคนที่เคยคบหากันมาเกือบ 

สองปี คนที่วางแผนไว้อย่างดิบดีว่าจะร่วมชีวิตกับเธอ แต่แล้วก็กลับ 

ถอยห่าง...หักหลังกันได้อย่างเลือดเย็นที่สุด
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ใบหน้าสวยที่เริ่มซีดเผือดอยู่ในสายตาของคนที่ลอบสังเกต 

อยู่ใกล้ๆ เขารู้สึกผิดในใจที่จุดประเด็นนี้ขึ้นมา ทั้งที่ก็รู้ทุกอย่างดีอยู่ 

แล้ว หากยังไม่วายหลุดปากพูดให้เธอต้องช้ำใจอีก

“คิวของกิ่งยังอีกตั้งนาน ออกไปนั่งรอด้านนอกกันไหม พี่เห็นม ี

ร้านเบเกอรีอยู่ด้วย กิ่งน่าจะชอบ” น้ำเสียงทุ้มหากไม่นุ่มนวลนักเอ่ย 

ชวน ครั้นหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมอง ความรู้สึกแปลกใจก็จู่โจมเข้าหา 

ทันที แววตาคู่คมดูแปลกไปอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อน คล้ายกับเขา 

กำลังลังเลหรือไม่มั่นใจในบางอย่าง... ซึ่งไม่น่าที่คนอย่างอนลจะเกิด 

ความรู้สึกเช่นนี้ได้ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ต่อหน้าเธอ มันช่างไม่มีเหตุผล 

เอาเสียเลย 

คนทั้งสองเข้ามานั่งในร้านเบเกอรีเล็กๆ ที่มีโต๊ะวางติดผนัง 

เพียงสามโต๊ะเท่านั้น ร้านนี้ตั้งอยู่ข้างสำนักงานที่ดิน ซึ่งก่อนจะออกมา  

อนลยังเป็นธุระบอกกล่าวกับตัวแทนเจ้าของโครงการและเจ้าหน้าที่ 

ธนาคารที่หญิงสาวติดต่อทำเรื่องกู้เงินเอาไว้ เพราะการจะโอนห้องชุด 

ในครั้งนี้ได้จะต้องมีคนของทั้งสองฝ่ายเซ็นรับมอบโดยพร้อมกัน

“เจ้าหน้าที่ โครงการบอกว่าคิวโอนของกิ่งคงเป็นช่วงบ่าย”  

ชายหนุ่มเปรยพร้อมกับเลื่อนแก้วไมโลปั่นที่รับจากเด็กเสิร์ฟมาวางไว้ 

ตรงหน้าหญิงสาว

“แย่จัง วันนี้กิ่งเลยทำให้พี่อ้นต้องเสียเวลาอยู่ที่นี่ตั้งครึ่งค่อนวัน” 

สไลลาปรารถอย่างรู้สึกผิดระคนเกรงใจ หากไม่ได้สร้างความรู้สึกดีๆ 

ให้กับอีกคนเลย

“พี่บอกว่าไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรสิ ไม่ต้องมาทำน้ำเสียงเกรงอก- 

เกรงใจแบบนี้หรอก” 

เสียงติงของอนลทำให้หญิงสาวใบหน้าเจื่อนจ๋อยได้อย่างง่ายดาย  
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เขามองแล้วถอนหายใจแรงเพราะรู้สึกรำคาญใจอย่างไม่คิดจะปิดบัง

“กิ่งขอโทษ”

“พอเถอะ” เสียงห้าวสวนขึ้นทันควัน ในขณะที่ใบหน้าหล่อเหลา 

กระด้างขึ้นทันตา ทำให้คนมองถึงกับหน้ามุ่ยเพราะไม่เข้าใจและเข้า 

ไม่ถึงอารมณ์ของอีกฝ่าย

อนลมองคนทีก่ำลงัใชห้ลอดกาแฟคนเครือ่งดืม่ในแกว้ดว้ยทา่ทาง 

กระแทกกระทั้นแล้วเผลอยิ้ม เมื่อเห็นริมฝีปากบางขมุบขมิบโดยไม่มี 

เสียงหลุดลอดออกมา

“นินทาพี่หรือไง” ชายหนุ่มถามด้วยน้ำเสียงที่ดีขึ้นกว่าเดิมจนคน

ฟังรู้สึกได้ เธอจึงเงยหน้าขึ้นมองเขาอย่างแปลกใจในท่าทีที่เปลี่ยนอย่าง

ฉับไวของเขา 

“วันนี้พี่วางแผนไว้แล้วว่าจะเข้าไปทำงานในช่วงบ่าย พี่ไม่ได้หนี 

งานนะ แต่เคลียร์ทุกอย่างไว้แล้ว อย่างที่เคยบอกไงว่าพี่เป็นคนที่ 

สามารถจัดการงานของตัวเองได้ดีอยู่แล้ว”

สไลลาพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้ ตั้งแต่เจอกันสองครั้งหลัง หญิงสาว 

เรียนรู้ได้อีกอย่างว่าคนอย่างอนลสามารถคุยโอ่เรื่องตัวเองได้อย่าง 

หน้าตาเฉย ราวกับกำลังสนทนาเรื่องดินฟ้าอากาศยังไงยังงั้น

“ตอนนี้พี่อ้นทำงานที่ไหนคะ” 

นี่คงเป็นคำถามแรกที่สไลลาถามเกี่ยวกับเขา เพราะตลอดระยะ 

เวลาที่ไม่ได้เจอกันห้าหกปี หญิงสาวไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับพี่ชายของ 

เพื่อนสนิทคนนี้เลย ซึ่งมันคงไม่ยุติธรรมสักเท่าไหร่ หากจะให้เขา 

รู้เรื่องของเธอเพียงฝ่ายเดียว

“ทำงานในธนาคารที่เธอเพิ่งไปติดต่อมานั่นแหละ”

“หา! อะไรนะคะ” เจ้าของเสียงอุทานพลางเบิกตาโตอย่าง 

แปลกใจ วินาทีถัดมาก็เปลี่ยนเป็นสีหน้าคลางแคลงใจเหมือนไม่เชื่อถือ 
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เสียอย่างนั้น 

“พี่อ้นล้อเล่นหรือเปล่าคะ กิ่งไม่คิดว่าจะบังเอิญขนาดนั้น”

“ตอนนี้พี่ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่” เขายืนยันด้วยน้ำเสียง 

อ่อนโยนพร้อมกับระบายรอยยิ้มอ่อนๆ ในสีหน้าจนดูแปลกตา 

“หลังจากเรียนจบก็กลับมาทำงานใช้ทุนให้กับธนาคารสองปี 

ตอนนี้ก็เลยเวลาแล้ว” 

ขณะพูดชายหนุ่มจับตามองเรียวหน้านวลที่เขาเห็นว่าตอนนี้ 

สวยซึ้งกว่าเมื่อหลายปีก่อน ดวงตาคมฉายแววระริกอย่างนึกสนุกกับ 

กิริยาคาดไม่ถึงของเธอ

“สำนักงานใหญ่ก็อยู่ไม่ไกลจากที่พักของกิ่ง เอ่อ แล้วก็ใกล้กับ 

คอนโดฯ ใหม่ที่กิ่งกำลังรอโอนอยู่ด้วยค่ะ” 

“เหรอ บังเอิญจริง พี่เพิ่งรู้นะเนี่ย” คนพูดไม่ได้แสดงอาการ 

ประหลาดใจแม้แต่น้อย จนคนฟังได้แต่สงสัยว่าแท้จริงแล้วเขารู้ 

ทุกอย่างดีอยู่แล้ว หากแสร้งตีหน้าตาย หรือไม่ได้รู้สึกอะไรกับคำ 

บอกเล่าของหล่อน

“พีอ่น้ทำงานใชท้นุสองปเีองเหรอ กิง่รูส้กึเหมอืนพีอ่น้ใชเ้วลาเรยีน 

มากกว่านั้นเยอะ แสดงว่าเจ้าของทุนใจดี”

“ทุนนี้สำหรับตอนเรียนปริญญาโทสองปีเท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงที่พี ่

เจอเรานั่นแหละ หลังจากจบก็ย้ายไปเรียนต่อในระดับปริญญาเอก 

อีกรัฐหนึ่ง เพราะได้รับทุนวิจัยจากองค์กรที่นั่น เป็นทุนให้ฟรี ไม่มีการ 

ผูกมัด พอเรียนจบก็ทำงานหาประสบการณ์กับเขาอีกหนึ่งปี จากนั้น 

ถึงได้กลับเมืองไทย”

นับเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับสไลลาที่ได้รู้เช่นนี้ หญิงสาว 

รอคอยฟังอย่างใจจดใจจ่อเพื่อจะรู้ให้มากขึ้น หากชายหนุ่มกลับหยุด 

พูดถึงเรื่องตัวเองลงเพียงเท่านั้น และหัวข้อสนทนาต่อมาก็กลายเป็น 
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เรื่องสัพเพเหระแทน

เวลาที่มีร่วมกันในช่วงสั้นๆ ของวันนี้ สำหรับหญิงสาวแล้วเพียง 

รอคอยทำกิจธุระของตนให้เสร็จสิ้นลง หากอีกคนกลับเพิ่งตัดสินใจ 

ได้ว่าเขาจะใช้เป็นโอกาสในการเริ่มต้นทำบางอย่างให้กับตัวเอง...



“ว้าว! พอตกแต่งเสร็จห้องของกิ่งก็สวยหรูขึ้นจนดูผิดตา 

ทีเดียว” เสียงใสของคนที่ชิงเข้ามาในห้องเป็นคนแรกหลังประตูถูก 

เปิดออกดังขึ้น ทำให้ผู้ชายร่างสูงที่เดินรั้งท้ายส่ายหน้าอย่างระอากับ 

ท่าทีนั้น หากใบหน้าคมสันยังเจือด้วยรอยยิ้มอย่างเอ็นดู

“เมื่อวานช่างตกแต่งภายในเข้ามาเก็บรายละเอียดงานให้ จากนั้น 

ช่างทำผ้าม่านกับติดตั้งวอลเปเปอร์ก็มาทำต่อทันที พอทุกอย่างเสร็จ  

ฉันก็รู้สึกเหมือนกันว่าห้องของฉันสวยขึ้นอีกเป็นกองเลย” น้ำเสียง 

คนพูดออกอาการภูมิอกภูมิใจ สายตาที่กวาดมองไปรอบๆ ห้องเต็มไป 

ด้วยความสุขอย่างที่อีกสองคนต้องหันมาสบตากันโดยอัตโนมัติ

เอกคณุผละเขา้ไปสำรวจดคูวามเรยีบรอ้ยของหอ้งนำ้ เขาทดสอบ 

การทำงานของเครื่องทำน้ำร้อนไปตามเรื่องตามราว แต่หูก็เงี่ยฟังเสียง 

แจ้วๆ ของแฟนสาวที่กำลังถกกับเจ้าของห้องชุดเกี่ยวกับการย้ายเข้ามา 

อยู่ในบ้านหลังใหม่อย่างไม่ขาดปาก

“ตกลงว่าวันลาพักร้อนของเธอเอามาใช้กับการจัดการห้องชุด 

จนหมดแล้วใช่ไหม อย่างนี้ก็หมายความว่าแผนจะไปดำน้ำดูปะการัง 

ด้วยกันก็ต้องชวดอีกล่ะสิ” 

พอจบจากเรื่องนั้น คนช่างพูดก็สรรหาเรื่องใหม่มาคุยต่อทันที  

4
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และคนพูดน้อยแต่ถนัดฟังมากกว่าก็ตอบกลับมาเสียงอ่อย 

“ฉันมีหลายเรื่องต้องทำนี่นา วันลากิจก็ใช้จนหมดแล้ว เลยต้อง 

ดึงสิทธิ์วันลาพักร้อนมาใช้ต่อ”

“เฮ้อ อย่างนั้นก็ช่างมันเถอะ เดี๋ยวค่อยไปช่วงวันหยุดยาวก็ได้”  

จิดาภากอดอกพลางทรุดนั่งบนโซฟาในส่วนนั่งเล่น แล้วทำท่าถอน 

หายใจราวกับกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่ระดับชาติก็ไม่ปาน ทำให้คน 

ที่คอยสังเกตการณ์มาตลอดต้องเอ่ยขัดขึ้นบ้าง

“กิ่งต้องเลือกทำในสิ่งที่จำเป็นและสำคัญก่อน เขาไม่มีเวลามาคิด

แต่เรื่องเที่ยวพักผ่อนอย่างบางคนแถวนี้หรอก”

“หยดุพดูเลยนะเอก ความจรงิกเ็ปน็ความผดิของตวัเองนัน่แหละ  

ฝากให้บอกพี่อ้นให้มาช่วยกิ่งจัดการเรื่องนี้ แต่ที่ไหนได้ ทำตัวเป็น 

พี่ชายที่แสนดีแค่วันสองวันก็หายต๋อมไปเลย ปล่อยให้เพื่อนเราต้อง 

วิ่งวุ่นหาของเข้าห้องอยู่คนเดียว ถ้ารู้อย่างนี้ฉันชวนเธอกลับจาก 

เวียดนามตั้งนานแล้ว” เสียงใสโต้ทันควัน และเจ้าตัวยังนำร่างค่อนข้าง 

อวบป้อมไปยืนดักหน้าแฟนหนุ่มอย่างเอาเรื่อง จนคนอารมณ์ดีต้อง 

ถอนหายใจยาวก่อนจะพูดชี้แจงให้หล่อนเข้าใจ ซึ่งเป็นรอบที่เท่าไหร่ 

แล้วก็ไม่รู้

“พี่อ้นบอกว่าติดสัมมนาที่ต่างจังหวัดหลายวันเลยมาช่วยกิ่งไม่ได้ 

ลืมไปแล้วหรือไงแม่ปลาทองความจำสั้น!” ไม่พูดเปล่า หากนิ้วแข็งแรง 

ยังจิ้มบนหน้าผากเกลี้ยงเกลาของคนใบหน้ารูปหัวใจเต็มแรง หากก็เป็น

การหยอกเย้ามากกว่าเอาจริงเอาจัง 

สไลลามองสองหนุม่สาวทีย่งัโตเ้ถยีงกนัอยา่งไมล่ดละพลางยิม้ขำ  

สักพักก็กลับมาสนใจข้าวของกระจุกกระจิกซึ่งใส่ติดกระเป๋าใบเล็กมา  

จากนั้นก็หยิบจัดวางไว้ตามชั้นโชว์อย่างเพลิดเพลิน 

จนกระทั่งเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆ ซึ่งเรียกความสนใจจาก 
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เจ้าของห้องและคู่รักทั้งสองคนที่กำลังห้ำหั่นกันทางวาจาอย่างไม่ยอม 

เลิกราต่อกัน

“ใครเหรอกิ่ง เธอนัดใครมาที่นี่หรือเปล่า” จิดาภาถามพลาง 

ทำสีหน้าแปลกใจ 

“คงเป็นแม่บ้านที่ฉันติดต่อผ่านนิติบุคคลตั้งแต่เมื่อวานให้ 

มาช่วยทำความสะอาดห้องนอกเวลางานของเขามั้ง” 

คนร่างบางพูดพลางสาวเท้าตรงไปที่ประตู ชะเง้อมองผ่านช่อง 

ตาแมวแวบหนึ่งก่อนจะเปิดประตูออกกว้าง แล้วก็เป็นจริงดังคาด เมื่อ

เห็นคนสองคนในชุดฟอร์มเสื้อสีฟ้าหอบหิ้วอุปกรณ์ทำความสะอาดตาม

เจ้าของห้องสาวเข้ามาด้านใน

“ฉันจะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่คืนนี้” คนพูดเดินไปนั่งบนโซฟา 

ยาวข้างๆ เพื่อนสาว

“อ้าว! ทำไมไม่บอกกันก่อน ฉันจะได้พาคนงานที่บ้านมาช่วย 

อีกแรง แล้วตอนนี้มีอะไรที่ยังจัดการไม่เสร็จบ้าง” คนตัวป้อมถาม 

ด้วยน้ำเสียงกระตือรือร้น ทำให้คนฟังรู้สึกถึงความอบอุ่นที่โลมไล้ไป 

ทั่วหัวใจ

“ไม่มีแล้วละ ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงรอรับ 

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทางร้านจะมาส่งให้ในช่วงเย็น”

“เฮ้อ! กิ่งนะกิ่ง ฉันเชื่อเธอเลย ทำเองทั้งหมดคนเดียวอีกละสิ 

แล้วอย่างนี้เธอจะมีเพื่อนอย่างฉันกับเอกเอาไว้ทำไม” จิดาภาตัดพ้อ 

อย่างน้อยใจ

“ฉันต้องฝึกช่วยเหลือตัวเองไว้ให้ชิน เวลามีปัญหาจะได้จัดการ 

ให้ผ่านไปได้ง่ายๆ เธอกับเอกต้องมีชีวิตส่วนตัว จะให้ฉันพ่วงอยู่ด้วย 

ตลอดเวลาได้ยังไง” สไลลาบอกอย่างใจเย็น สีหน้าเกลื่อนด้วยรอยยิ้ม 

บางๆ จนคนมองรู้สึกโล่งใจขึ้นได้บ้าง เมื่ออีกฝ่ายพูดถึงเรื่องนี้ได้อย่าง
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ปกติที่สุด 

“คิดมากน่า เธอคิดจะลอยแพฉัน ปล่อยให้อยู่กับนายเอกคุณ 

คนเดียวได้ยังไง ถ้าเป็นอย่างนั้นฉันคงต้องเฉาตายซะก่อน” จิดาภา 

กระเซ้าพร้อมรอยยิ้มกว้าง หวังจะให้คนที่ต้องใช้ชีวิตตามลำพังต่อไป 

ได้สบายใจ

ครั้นได้ยินเสียงแฟนสาว ชายหนุ่มเพียงหนึ่งเดียวในห้องชุดซึ่ง 

กำลังสำรวจตรวจตราเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนเล็กที่อยู่ติดกับส่วนนั่ง 

เล่นก็ชะโงกหน้าออกมามอง แล้วชี้นิ้วคาดโทษมาทางแฟนสาวอย่าง 

ล้อเลียน

เอกคุณกับจิดาภาอยู่ช่วยสไลลาจัดเก็บข้าวของเล็กๆ น้อยๆ จน 

กระทั่งใกล้เที่ยงวันคนทั้งสองก็ต้องขอตัวกลับ เพราะติดนัดสำคัญกับ

ลูกค้ารายใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากบริเวณนี้ หากก่อนจะไปก็ไม่ลืมทิ้งคำพูด 

เอาไว้

“เดีย๋วชว่งเยน็จะแวะมาหา อยา่เพิง่หนไีปขนเสือ้ผา้ทีอ่พารต์เมนต์

คนเดียวเสียก่อนล่ะ ไม่งั้นคราวนี้เราจะโกรธเธอจริงๆ ด้วย” 

เมื่อเจอกับคำขอแกมขู่ของเพื่อนสาว สไลลาจึงทำได้เพียงแค่ 

รบัคำพรอ้มกบัรอยยิม้กึง่ขนักึง่ระอากบัความหว่งใยของอกีฝา่ย หากเธอ 

ไม่รู้ว่าความรู้สึกลึกๆ ของคนพูดนั้นยังเจือความกังวลใจต่อเหตุการณ์

ที่อาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้า

“กิ่งไม่ค่อยเปิดใจคบหากับใคร เพื่อนฝูงก็ไม่ค่อยมี หนำซ้ำ

ยังเข้ามาอยู่ในสถานที่ที่มีกลิ่นอายของนายสันต์ เจกลัวว่าสภาพจิตใจ 

อาจจะแย่กว่าเดิม ถึงวันนี้จะยิ้มได้ แต่ผ่านไปสักพักเรื่องราวเก่าๆ 

อาจแวบเข้ามาให้คิด มองไปมุมไหนก็เห็นเงาเลือนรางของนายคนนั้น  

เจเชื่อว่ากอ่นหน้านี้กิ่งคงวาดความฝนัไวอ้ยา่งสวยหรูตามประสาคนใกล ้
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แต่งงาน แต่พอถึงเวลาจริงกลับมีเงาทะมึนครอบเต็มไปหมด เฮ้อ!”  

จิดาภาเปิดปากบอกความในใจกับหนุ่มคนรัก หลังจากเข้ามานั่งในรถ 

ที่จอดไว้ตรงบริเวณชั้นจอดรถ

“อย่าเพิ่งกลัวล่วงหน้าไปหน่อยเลยน่า กิ่งอาจจะเข้มแข็งกว่า 

ที่เจคิดก็ได้ ไม่งั้นจะกล้าบุกไปงานแต่งของนายสันต์คนเดียวได้เหรอ 

เท่าที่เห็นวันนี้...เขาก็ดูตื่นเต้นพอใจกับที่อยู่ใหม่ เราน่าจะถือเป็นฤกษ์ดี

ที่กิ่งได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่านะ” 

เอกคุณให้เหตุผลหักล้างความกังวลของคนรัก แต่หากหยั่งรู้ 

อนาคตได้ ชายหนุ่มคงไม่หลุดคำพูดนี้ออกมา ด้วยสิ่งที่จิดาภานึกกลัว 

นัน้ไมน่านกเ็กดิขึน้จรงิ หากตน้เหตไุมใ่ชเ่พราะคนรกัเกา่ แตก่ลายเปน็คน 

ไม่ไกลจากพวกเขาที่กำลังพยายามหาทางชิดใกล้สไลลาอยู่ต่างหากเล่า

รถคันสีดำแล่นด้วยความเร็วสูงบนถนนโล่งในตอนเที่ยงวัน  

สองขา้งทางปกคลมุดว้ยไมใ้หญด่รูม่รืน่เยน็ตา ทวา่นัน่ไมไ่ดช้ว่ยลดทอน 

ความร้อนรุ่มในจิตใจของคนขับให้บรรเทาลงได้เลย

‘พี่อ้นขับรถกลับกรุงเทพฯ เลยได้หรือเปล่า พอดีช่วงเย็นกิ่งจะ 

ยา้ยเขา้คอนโดฯ ผมกบัเจสญัญาไวด้บิดีวา่จะไปชว่ยขนของจากอพาร์ต- 

เมนต์ แต่ดูท่าวันนี้เราสองคนคงติดพันลูกค้าจนถึงค่ำเลยทีเดียว’

น้ำเสียงร้อนรนของน้องชายส่งผ่านมาทางโทรศัพท์มือถือ ขณะ 

เขากำลังรับประทานอาหารร่วมกับกลุ่มเพื่อนสนิทที่ตามมาสมทบที่ 

หอ้งอาหารของรสีอรต์หรบูนเขาใหญใ่นชว่งหลงัการสมัมนา อนลใชเ้วลา 

ตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีเพื่อบอกลากับทุกคน ก่อนจะตรงรี่เข้ามาใน 

ห้องพักแล้วจัดเก็บของลงกระเป๋า จากนั้นจึงบึ่งรถกลับกรุงเทพฯ อย่าง 

ไม่รอช้า

พอรถแล่นเข้าเขตกรุงเทพฯ ในเวลาบ่ายแก่ๆ ก็เคลื่อนตัวได้ 
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ช้าลงตามสภาพติดขัดอย่างเป็นปกติของการจราจรในเส้นทางเข้าสู่ 

ใจกลางเมือง แม้จะเป็นช่วงวันหยุดก็ตาม 

เกินครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้น ชายหนุ่มก็พาตัวเองมาหยุดยืนตรง 

หน้าประตูห้องพักหนึ่งของคอนโดมิเนียมที่ดูโดดเด่นริมถนนใหญ่ได้ 

อย่างง่ายดาย แม้จะไม่เคยย่างกรายเข้ามาก่อน หากเขาก็รู้จักและ 

คุ้นตาที่นี่เป็นอย่างดี ด้วยต้องสัญจรผ่านแทบทุกวันทำงาน

คนร่างสูงใหญ่นิ่วหน้าเมื่อเห็นประตูห้องเป้าหมายเปิดแง้มไว้  

พอยกมือขึ้นเคาะเพื่อส่งสัญญาณให้คนข้างในได้ยิน ไม่กี่อึดใจประตู 

กเ็ปดิออกกวา้ง พรอ้มกบัรา่งบางทีย่นืเบกิตาโตแสดงสหีนา้ประหลาดใจ

อย่างที่ทำให้คนมาใหม่ต้องหงุดหงิดโดยไม่ทราบสาเหตุ

“พี่อ้นมาได้ยังไงคะ”

“ขับรถมา”

“เอ่อ ไม่ใช่ค่ะ กิ่งหมายถึงขึ้นมาข้างบนนี้ได้ยังไง แล้วรู้ได้ยังไง

ว่าห้องของกิ่งอยู่ที่นี่” คนถามกะพริบตาเพราะยังไม่หายแปลกใจที่จู่ๆ  

ก็เห็นใครคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาหาโดยที่เธอไม่รู้ตัวล่วงหน้ามาก่อน

“ระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่แย่นะ คนนอกเดินเข้ามาจน 

ถึงหน้าประตูห้องพักแล้ว แต่ยังไม่มีใครรู้ตัวกันเลยสักคน” 

น้ำเสียงแสดงความไม่พอใจรวมถึงรูปลักษณ์ที่ดูโดดเด่นของ 

ชายหนุ่มสามารถเรียกสายตาสนใจใคร่รู้จากคนที่เดินผ่านไปมาให้หัน 

มามอง สไลลาจึงรีบเอ่ยปากออกมาเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ของเขา 

“ชว่งแรกกเ็ปน็อยา่งนีแ้หละคะ่ ทัง้เจา้ของหอ้งพกั คนงานทีเ่ขา้มา 

ตกแต่ง ตลอดจนคนของโครงการยังเดินขึ้นลงปะปนกันจนแยกแยะ 

ไม่ทัน แต่พอเข้าที่เข้าทาง ทุกอย่างก็คงเป็นระบบระเบียบขึ้นมาเอง” 

“แล้วเราล่ะ รู้อยู่ว่ามีคนเข้ามาเดินพลุกพล่าน ทำไมถึงเปิดประต ู

ทิ้งไว้ ไม่รู้จักระวังตัวเองบ้างเลย”
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“กิ่งไม่ได้อยู่คนเดียว” 

คำพูดสวนกลับมาของหญิงสาวทำให้คิ้วเข้มเลิกขึ้นพร้อมกับ 

ดวงตาคมขุ่นขึ้นมาทันที หากก็กลับเป็นปกติโดยไว เมื่อได้ยินคำอธิบาย 

ต่อมา 

“กิ่งให้แม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดห้อง เลยถือโอกาสเปิดประต ู

ทิ้งไว้เพื่อระบายอากาศ อีกอย่างตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนย้ายเข้ามาอยู่ 

คงไม่เป็นการรบกวนใครหรอกมั้งคะ”

น้ำเสียงเกรงอกเกรงใจของสไลลาแทบจะทำให้อนลหลุดยิ้ม 

ออกมา เพราะเขาคิดเพียงแค่ห่วงความปลอดภัยของเธอ แต่เจ้าตัว 

กลับมองว่าเป็นการกระทำที่อาจสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไป

“เอกบอกว่าพี่อ้นติดสัมมนาที่ต่างจังหวัด” สไลลาเกริ่นถึงเรื่อง 

ที่ฉุกคิดขึ้นมาได้ พลางเบี่ยงกายให้คนที่ยืนอยู่หน้าประตูเข้ามาด้านใน 

“สัมมนาจบตั้งแต่เมื่อวาน พี่ตั้งใจจะขับรถกลับกรุงเทพฯ ตั้งแต่ 

ตอนเช้าแล้ว แต่บังเอิญเพื่อนตามไปสมทบหลายคนเลยต้องอยู่ต่อ”  

คนร่างสูงใหญ่ทิ้งกายลงบนโซฟานุ่ม พอเห็นว่าหญิงสาวกำลังตั้งใจฟัง 

เขาจึงกล่าวต่อ 

“เอกบอกว่าเธอจะย้ายเข้าคอนโดฯ ในช่วงเย็นนี้ แต่บังเอิญว่าเขา 

ต้องพาลูกค้าไปดูสินค้าในโรงงานที่อยุธยา เกรงว่าจะกลับมาไม่ทัน จึง 

โทร. บอกให้พี่มาช่วยเธอขนของแทน”

หลังจากชายหนุ่มพูดจบประโยค เสียงครางของหญิงสาวก็ดังขึ้น 

แน่นอนว่าปฏิกิริยาตอบรับของเธอที่มีต่อน้ำใจของคนที่เต็มใจหยิบยื่น 

ให้นั้น ส่งผลให้ต้องพบกับใบหน้าคมสันที่มุ่ยลงอย่างไม่สบอารมณ์

“ทำไม เธอมีปัญหาอะไร” เขากระชากเสียงถาม ทำให้อีกคน 

ต้องรีบบอกเหตุผลด้วยเกรงว่าจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่

“ปัญหาไม่มีค่ะ แต่กิ่งเกรงใจพี่อ้น แทนที่จะได้พักผ่อนกลับต้อง
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มาเหนื่อยกับกิ่งอีก ความจริงของในห้องเดิมส่วนใหญ่เป็นของอพาร์ต- 

เมนต์ที่กิ่งเช่าอยู่ ส่วนที่จะขนมาก็มีเพียงเสื้อผ้าที่จัดลงกระเป๋าไว้แล้ว 

เท่านั้น กิ่งโทร. เรียกรถแท็กซี่ให้เข้าไปรับก็ได้”

“เกรงใจไม่เข้าเรื่อง” สีหน้าของคนพูดดีขึ้นกว่าเดิม หากไม่มาก 

นัก เพราะเจ้าตัวยังเก็บอาการไว้เป็นอย่างดี 

“ถ้าเธอจะเกรงใจก็น่าจะเป็นเรื่องที่พี่ต้องขับรถมาจากเขาใหญ่ 

สองสามชั่วโมง แล้วมานั่งคุยอยู่ตรงนี้โดยไม่มีน้ำสักแก้วมาให้ดื่มแก ้

กระหาย”

“อุ๊ย! ตายจริง ขอโทษค่ะ พี่อ้นรอแป๊บหนึ่งนะคะ” 

สีหน้าร้อนรนของเจ้าของห้องที่ผละออกไปโดยไวทำให้อารมณ์ 

ของแขกหนุ่มแช่มชื่นขึ้นอย่างน่าประหลาด เขานั่งรอเพียงไม่กี่นาที  

ก็เห็นคนร่างบางเดินกลับออกมาจากด้านใน ซึ่งคงเป็นพื้นที่ที่กั้นไว้ 

สำหรับห้องครัว 

“กิ่งยังไม่มีตู้เย็น แล้วก็ซื้อเป็นน้ำขวดติดมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้ว 

น้ำเลยไม่เย็นนะคะ” สไลลาออกตัวหลังจากวางแก้วน้ำบนโต๊ะตรงหน้าเขา

น้ำดื่มที่อุณหภูมิห้องซึ่งบรรจุในแก้วใบใสถูกเจ้าของมือหนา 

ยกขึ้นดื่มจนหมดเกลี้ยง ก่อนจะวางแก้วน้ำคืนตรงที่เดิม

“ทานมื้อเที่ยงหรือยัง” อนลถามเรื่อยเปื่อย พอเห็นสีหน้าอึกอัก 

ของสไลลา เขาจึงเดาได้อย่างทะลุปรุโปร่ง 

“ปล่อยให้คนทำความสะอาดห้องต่อได้ใช่ไหม เธอยังไม่ได้ขน 

ของเข้ามา ไม่น่าจะมีอะไรให้ห่วง”

“ไม่มีค่ะ กิ่งมีเพียงของจุกจิกที่ทยอยขนมาเก็บไว้ ซึ่งก็ไม่ได้ 

มีราคาค่างวดอะไร”

“งั้นออกไปด้วยกัน ตอนที่เอกโทร. ไปหาที่เขาใหญ่ พี่เพิ่ง 

ทานข้าวได้ไม่กี่คำ ตอนนี้เริ่มหิวแล้ว” อนลอ้างเหตุผลส่วนตัวเพื่อไม่ให้
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หญิงสาวปฏิเสธ

“ได้ค่ะ งั้นกิ่งขอไปบอกแม่บ้านก่อนนะคะ” เจ้าของร่างเพรียว 

ลุกขึ้นอย่างฉับไว สาวเท้าตรงไปในทิศทางของห้องนอนใหญ่ ไม่นาน 

ก็กลับมาพร้อมสีหน้าเจือรอยยิ้มบางๆ อย่างที่ทำให้อีกคนมองด้วย 

ความเผลอไผลไปชั่วขณะเลยทีเดียว

ร้านอาหารที่อนลพาคนร่างบางมาทานมื้อเที่ยงในเวลาใกล้จะ 

สี่โมงเย็นนั้นแฝงตัวอยู่ในร่มไม้ซึ่งตั้งอยู่ในซอยค่อนข้างลึก สัญลักษณ์

เพียงอย่างเดียวที่บอกให้ลูกค้าใหม่อย่างสไลลารู้คือป้ายชื่อร้านสีเหลือง

ขนาดใหญ่ซึ่งถูกเขียนทับด้วยตัวอักษรสีแดงโดดเด่น

อนลดับเครื่องยนต์หลังจากเคลื่อนรถมาหยุดตรงบริเวณลาน 

กว้างด้านหน้าร้านที่กันไว้เป็นสถานที่จอดรถสำหรับลูกค้า ซึ่งเห็นมีรถ 

จอดอยู่ก่อนเพียงสองคัน หญิงสาวก้าวลงจากรถแล้วกวาดสายตามอง 

รอบตวัอยา่งสงัเกต กอ่นจะเดนิตามชายหนุม่เขา้ไปในรา้น แคพ่อยา่งเทา้ 

เข้าไปใกล้ เธอก็เผลอสูดกลิ่นสดชื่นที่โชยมาแตะจมูกเข้าไปเต็มปอด

พนักงานเสิร์ฟเดินออกมาต้อนรับพร้อมกับพูดจาทักทายคน 

ที่เดินอยู่เบื้องหน้าอย่างคุ้นเคย ก่อนจะเดินนำไปที่โต๊ะหนึ่งซึ่งอยู่เยื้อง 

ไปทางด้านหลังร้าน 

“ร้านนี้บรรยากาศดี ช่วงเที่ยงพี่มักแวะมาทานกับเพื่อนบ่อยๆ” 

‘เพื่อน’ ที่ชายหนุ่มพูดถึงคงเป็นเพื่อนร่วมงาน ด้วยสถานที่นี้อยู่ 

ไม่ไกลจากสำนักงานใหญ่ของธนาคารซึ่งเป็นที่ทำงานประจำของเขา

“ดเูหมอืนไมค่อ่ยมลีกูคา้เลยนะคะ” สไลลาชะโงกหนา้เขา้ไปหาอกี

คนแล้วพูดขึ้นเบาๆ เพราะเกรงว่าเด็กเสิร์ฟที่ป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้จะได้ยิน  

และท่าทางนั้นก็เรียกรอยยิ้มแปลกตาให้จุดขึ้นบนใบหน้าคมสันทันที 

“ร้านนี้แปลกสักหน่อย เจ้าของร้านคงเน้นขายลูกค้าในวันทำงาน  
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ส่วนวันหยุดก็มีเพียงอาหารจานเดียวไม่กี่เมนู ลูกค้าประจำจะรู้ดี จึง 

ไม่ค่อยแวะเข้ามาในช่วงวันหยุด” 

คราวนี้คนขี้สงสัยเลยกระจ่างในใจ แถมคิดต่อท้ายว่าถ้าไม่ใช่ 

ลูกค้าประจำก็คงยากที่จะดั้นด้นมาถึง ด้วยทำเลของร้านช่างลึกลับ 

ซับซ้อนเสียเหลือเกิน หากไม่จงใจผ่านเข้ามาก็คงยากจะสังเกตเห็น

ทั้งสองคนช่วยกันเลือกอาหารซึ่งเป็นประเภทจานเดียวอย่าง 

ที่ชายหนุ่มบอก รอไม่กี่นาทีข้าวผัดสับปะรดสีสันน่ารับประทานก็ถูก 

จัดใส่จานมาวางตรงหน้า เพียงทานคำแรก...สไลลาก็รับรู้ถึงรสชาติ 

กลมกล่อมของอาหาร อีกทั้งรสเปรี้ยวนิดแตะปลายลิ้นอย่างน่าพึงใจ

“นายเอกบอกว่ากิ่งนัดคนมาส่งพวกทีวีตู้เย็นงั้นเหรอ” อนล 

ชวนคุยหลังจากปล่อยให้ความเงียบเข้าปกคลุมได้สักพัก คนหน้า 

แฉล้มเงยขึ้น หยิบแก้วน้ำขึ้นดื่มกลั้วคอก่อนจะตอบ

“กิ่งนัดไว้ตอนหกโมงเย็น คิดว่าเสร็จจากธุระที่นั่นแล้วจะมา 

ขนเสื้อผ้าที่อพาร์ตเมนต์กลับไป” 

พอฟงัแผนการของเธอ เรยีวคิว้หนากเ็ลกิขึน้พรอ้มประกายความ 

ยุ่งยากก็จุดในดวงตาคู่คม จากนั้นจึงยกนาฬิกาข้อมือเรือนหรูขึ้นดูเวลา

“ทานข้าวเสร็จแล้วกลับไปเก็บเสื้อผ้ากัน แพ็กใส่กระเป๋าไว้แล้ว 

ใชไ่หม คงใชเ้วลาไมม่าก ยงัไงเรากลบัไปถงึคอนโดฯ กอ่นเวลานดัสง่ของ 

แน่นอน”

ชายหนุ่มบอก ทุกอย่างฟังดูง่ายไปเสียทุกอย่าง ซึ่งน่าจะสร้าง 

ความพอใจให้กับคนฟัง แต่ใครจะรู้ว่าหากเลือกได้โดยไม่ให้ใครต้อง 

ขุ่นข้องหมองใจ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิททั้งสองคนหรือแม้กระทั่งผู้ชาย 

ตรงหน้า หญิงสาวก็จะขอเดินตามแผนการเดิมมากกว่า เพราะไม่อยาก 

เคยชินกับการมีใครเข้ามาใกล้ หรือคุ้นชินกับการดูแลจากใครอีกแล้ว

“รีบทานเถอะ” 
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เสียงเตือนจากคนที่นั่งเอนกายพิงเก้าอี้ดังขึ้น อาหารตรงหน้าเขา

พร่องไปเพียงเล็กน้อย ต่างจากอีกคนที่เพิ่งสังเกตว่าตัวเองกวาดอาหาร

จนใกล้จะหมดจานอยู่แล้ว 

“พี่อ้นไม่ทานเหรอคะ ก่อนมายังบอกว่าหิวอยู่เลย” สไลลาถาม 

เชงิประทว้งหลงัจากเสรจ็สิน้การรบัประทานอาหารมือ้นัน้แลว้ ชายหนุม่ 

ปรายตามองคนถามเพียงนิด แล้วเรียกเด็กเสิร์ฟมาเพื่อชำระค่าอาหาร 

โดยไม่ใส่ใจจะตอบคำถามของเธอ

เมื่อถึงขั้นนี้สไลลาจึงเข้าใจเจตนาของเขาจนทะลุปรุโปร่ง มุมปาก 

บางยกขึ้นเป็นรอยยิ้มขณะเดินตามร่างสูงใหญ่ออกไปที่ลานจอดรถ 

เมื่อเข้าไปนั่งในรถ สไลลาจึงกล่าวขึ้นตามความรู้สึกของเธอ

“ขอบคุณนะคะ”

“ขอบคุณเรื่องอะไร” อนลถามด้วยน้ำเสียงกังขา ขณะที่ความ 

สนใจยังอยู่ที่การบังคับรถเพื่อไปยังจุดหมายซึ่งเป็นที่พักเดิมของ 

หญิงสาว

“ขอบคุณที่พี่อ้นพากิ่งมาทานข้าว” 

“ไม่เป็นไร เพราะพี่เดาว่าถ้าไม่พาเธอมาทานมื้อนี้ วันนี้คงไม่มี 

อะไรตกถึงท้องเธออีกแน่ รอบๆ คอนโดฯ ยังไม่เห็นมีร้านค้าเข้ามา 

เปิดขายเลยสักร้าน” 

อนลว่าพลางเหลือบมาทางหญิงสาวด้วยสายตาเจือความห่วงใย  

หากสไลลามัวแต่มองออกไปนอกกระจกรถ จึงพลาดที่จะรับรู้ถึงความ 

รู้สึกที่สื่อมาจากดวงตาของเขา จะมีแค่เพียงเสียงกระด้างคุ้นหูที่แทรก 

เข้ามาให้ได้ยินเหมือนอย่างเคย 

“คงเป็นอย่างนั้นค่ะ คงเพราะกิ่งรีบย้ายเข้ามาอยู่เร็วเกินไป  

บรรยากาศเลยยังดูแห้งแล้งขาดแคลนไปเสียหมด สงสัยว่าช่วงแรก 

คงต้องฝากท้องไว้แถวที่ทำงานแน่เลย”
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“เรื่องนั้นไม่เท่าไรหรอก กิ่งน่าจะห่วงเรื่องความปลอดภัยของ 

ตัวเองมากกว่า ถ้ามันยังเป็นแบบที่พี่เห็นเหมือนในวันนี้ ความจริงเมื่อ 

เจ้าของห้องย้ายเข้ามาอยู่ ทุกอย่างควรต้องพร้อมรองรับในทันที”

“ค่ะ” สไลลาตอบรับสั้นๆ หากคำพูดนั้นดูจะสร้างความสงสัย 

ให้กับคนตัวโตอีกครั้ง

“ค่ะ? หมายความว่าไง” 

“ก็เห็นด้วยกับพี่อ้นไงคะ” หล่อนทำหน้าเหลอหลา แอบคิดว่า 

เรื่องเพียงเท่านี้ทำไมเขาถึงได้เข้าใจยากเย็นนัก 

“กิ่งพูดไม่เคลียร์เองนี่นา” เขาว่าหล่อน และด้วยนิสัยไม่ชอบ 

ต่อล้อต่อเถียงของสไลลา เธอจึงปิดปากเงียบหวังจะให้ ‘เรื่องไม่เป็น 

เรื่อง’ จบลง หากอีกคนดูเหมือนจะไม่ยอมปล่อยให้ผ่านเลยไป

“แน่ใจเหรอว่าเห็นด้วยตามที่พี่พูดจริงๆ ไม่ใช่ว่ากิ่งปิดปาก 

เงียบแต่ข้างในยังคิดต่อต้านพี่อยู่นะ แบบที่เขาเรียกว่าพวกดื้อเงียบ 

ยังไงล่ะ” คนขับรถพูดต่อ แถมตอนท้ายยังลากเสียงยานคางอย่าง 

ต้องการก่อกวนอารมณ์ จนคนนั่งข้างๆ ได้แต่ส่ายหน้าพลางโต้กลับ 

พร้อมรอยยิ้ม

“กิ่งยอมแพ้ก็ได้ เมื่อกี้กิ่งเห็นด้วยกับคำพูดของพี่อ้นจริงๆ แต่ก็

คิดว่าในบางครั้งเราควรยืดหยุ่นไว้บ้าง ถ้าอยากอยู่อย่างสงบสุขก็ต้อง 

ปล่อยบางเรื่องให้ผ่านไป อย่างที่เขาว่าให้ปิดตาปิดหู แสร้งไม่รู้ไม่เห็นซะ 

แต่ไม่ใช่ว่าจะละเลย เพียงแต่รอทำเมื่อจังหวะเหมาะสมเท่านั้น”

“เออ! ดีแฮะ พี่เพิ่งรู้ว่าเธอพูดยาวๆ เป็นกับเขาด้วย” 

ไม่รู้ว่าด้วยนิสัยพาลพาโลหรือจนด้วยเหตุผลที่ทำให้คนร่างสูง 

ใหญ่ยอมสวมวิญญาณเด็กน้อยมาโต้แข่งกับหญิงสาวที่ยังนั่งสงบนิ่ง  

เรียวหน้าขาวนวลยังเกลื่อนด้วยรอยยิ้ม โดยที่เธอไม่รู้เลยว่าท่าทีเรียบ- 

เฉยที่แสดงออกมากลับตรึงตราในความรู้สึกของอีกฝ่ายเข้าอย่างจัง
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สไลลาสำเหนียกถึงความรู้สึกแปลกๆ ที่จู่โจมเข้าหายามพา 

ตัวเองมาอยู่ในห้องเล็กแคบซึ่งเคยเป็นที่พักพิงมากว่าห้าปี ความ 

เปลี่ยนแปลงบางอย่างที่สัมผัสได้มันมากกว่าการย้ายที่อยู่อาศัยอย่าง 

แน่นอน หากหญิงสาวก็ไม่รู้ชัดเช่นกันว่าสาเหตุที่สร้างอารมณ์หวิวโหวง

ซึ่งกำลังแผ่ขยายเต็มช่องท้องอยู่นั้นเขาเรียกว่าอะไรกันแน่

“กระเป๋าเดินทางสามใบนี้ใช่ไหม” เสียงทุ้มของคนที่ยืนเท้าสะเอว 

มองกระเป๋าใบเขื่องที่กองรวมอยู่กลางห้องดังขึ้น เรียกคนที่กำลังหลง 

อยู่ในวังวนความคิดให้หันมามอง

“ใช่ค่ะ อ้อ ยังมีกระเป๋าเป้อีกใบด้วยค่ะ” 

กล่าวจบเจ้าหล่อนก็หมุนกายไปเปิดตู้เสื้อผ้า หยิบสิ่งที่เอ่ยถึง 

ออกมาสะพายไหล่บางอย่างทะมัดทะแมง ส่วนคนที่จับตามองก็ดึง 

คันชักกระเป๋าใบเล็กสุดแล้วส่งให้เธอ

“ลากใบนี้ลงไปด้วย ไหวหรือเปล่า” อนลถามพลางเอียงคอมอง 

คนที่เริ่มออกท่าทางทุลักทุเลเมื่อต้องรับสัมภาระเพิ่มอีกใบ แต่กระนั้น 

เจ้าหล่อนก็ยังคงรับคำมุ่งมั่นไม่เปลี่ยนแปลง

“ไหวค่ะ ลากลงไปแบบนี้ไม่หนักเท่าไหร่ ให้กิ่งเปลี่ยนเป็น 

กระเป๋าเดินทางสีดำนั่นแทนก็ได้” เจ้าหล่อนอาสาจะช่วยผ่อนแรงเขา 

โดยชี้ไปที่กระเป๋าใบใหญ่กว่าเดิม หากอนลหมดสนุกที่จะคล้อยตาม  

จงึไดแ้ตส่า่ยหนา้อยา่งระอาแลว้จดัการขนกระเปา๋ทัง้สองใบเดนิออกจาก

ห้องพักที่อยู่ในสภาพโล่ง เหลือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อยู่เพียงสองสามชิ้น

คนเดินนำแทบจะหลุดเสียงหัวเราะ เมื่อได้ยินเสียงเหนื่อยหอบ 

จากคนข้างหลังยามต้องยกกระเป๋าลงมาจากห้องพักชั้นสามจนถึง 

ชานพักบันได ก่อนจะก้าวต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงบันไดขั้นสุดท้าย 

แล้วเดินสู่พื้นชั้นล่าง จากนั้นคนตัวบางก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่

“อะไรกัน แค่นี้ถึงกับจะเป็นลมเลยเหรอ เอ...แต่เราก็อยู่ใน 
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ที่ร่มนะ ทำไมถึงหน้าแดงก่ำ หายใจหอบแบบนั้นได้ล่ะ” 

อนลเอ่ยกระเซ้า นับเป็นครั้งแรกที่เขากวาดตามองหญิงสาว 

อย่างพิจารณา สไลลาดูเปราะบางเหลือเกิน จนแทบไม่อยากเชื่อว่าเธอ 

จะฝ่ามรสุมชีวิตมาครั้งแล้วครั้งเล่า ตั้งแต่ย่างเข้าวัยรุ่นจนล่วงสู่วัย 

เบญจเพสในตอนนี้ ถ้าจะนับเวลาก็ถือว่ายาวนาน นานจนเขาไม่แน่ใจว่า 

ภายใต้รูปลักษณ์ที่เหมือนจะแตกหักง่ายๆ นั้น ข้างในถูกหล่อหลอมให้

แข็งแกร่งปานเหล็กกล้าไปแล้วหรืออย่างไร เจ้าหล่อนถึงได้กล้าเผชิญ 

กับทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาอย่างไม่สะทกสะท้านแม้แต่น้อย

‘อยากรู้จริงๆ ว่าช่วงที่ไม่ได้เจอกันห้าปี กิ่งพาตัวเองให้อยู่รอด 

ได้ยังไง ตัวก็เล็กแค่นี้ อย่างตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าเธอแทบจะช่วยเหลือ

ตัวเองไม่ได้ แล้วที่ผ่านมา การที่เธอคบหากับผู้ชายที่เพิ่งหักหลังเธอ 

เพียงเพราะต้องการมีใครหรือเปล่า แล้ววันข้างหน้าเธอจะคิดอย่างไร  

ยังจะยอมให้ใครเข้ามาในชีวิตอยู่อีกไหม’

อนลคิดพลางลอบถอนหายใจ ก่อนจะแยกตรงไปที่รถของ 

ตัวเอง โดยปล่อยให้สไลลาติดต่อทำเรื่องขอคืนเงินประกันที่จ่ายล่วง 

หน้าไป ซึ่งเท่ากับค่าเช่าสามเดือนกับธุรการของอพาร์ตเมนต์ หลังจาก 

เซ็นรับเงินคืนเต็มจำนวนโดยไม่ต้องหักค่าใช้จ่ายเนื่องจากความเสียหาย 

จากการใช้ห้องพักแล้ว หญิงสาวจึงยกกระเป๋าเป้ใบเดียวที่ยังอยู่ในมือ 

ก้าวตามไปสมทบกับคนที่ง่วนอยู่กับการจัดเก็บข้าวของลงท้ายรถ

“ขึ้นรถเถอะ อีกครึ่งชั่วโมงคนส่งของก็จะมาแล้วไม่ใช่เหรอ” 

ชายหนุ่มเตือน สไลลาถึงได้รู้ตัวว่าตั้งแต่มีเขาเข้ามาจัดการทุกอย่างให้ 

ในชั่วระยะสั้นๆ ไม่ถึงหนึ่งวัน เธอกลับละเลยขาดความใส่ใจในเรื่อง 

ของตัวเองอย่างน่ากลัว...

ระยะทางจากที่พักเดิมไปถึงคอนโดมิเนียมอยู่ห่างกันเพียง 

ไม่กี่ซอย พาหนะสีดำคันใหญ่จึงพาคนทั้งสองมาถึงจุดหมายปลายทาง 
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ได้ภายในเวลานัดหมาย หากไม่ทันจะก้าวลงจากรถ เสียงโทรศัพท์ 

มือถือของชายหนุ่มก็ดังขึ้น มือหนาซึ่งกำลังเอื้อมเปิดประตูจึงชะงักค้าง 

ก่อนจะเปลี่ยนทิศทางมาที่เครื่องมือสื่อสารของตนแทน

“ครับติยา” 

เสียงทักทายสั้นๆ อย่างคนคุ้นเคยกันทำให้ผู้โดยสารสาวเหลือบ 

มอง ความรู้สึกบางอย่างหรือจะเรียกว่าลางสังหรณ์ย่อมทำให้เธอรู้ว่า 

ในขณะนี้คนข้างกายคงกำลังต้องการความเป็นส่วนตัว หญิงสาวจึงเปิด 

ประตูก้าวออกมาพร้อมกับส่งสัญญาณมือให้คนนั่งหลังพวงมาลัยเปิด

ท้ายรถ เพื่อเธอจะได้จัดการกับสัมภาระของตัวเองในระหว่างที่เขาพูด

คุยธุระ

“อน้กลบัไปกอ่นไดย้งัไงคะ กไ็หนวา่จะใหต้ยิาตดิรถกลบักรุงเทพฯ  

ด้วย ช่วงเที่ยงแค่ติยากลับมาจากขี่ม้าไม่ทัน อ้นก็หนีไปก่อนแล้ว” เสียง

ต่อว่าเจือตัดพ้อจากปลายสายดังขึ้น ซึ่งสามารถกระหน่ำความรู้สึกผิด 

ให้เกิดกับอีกฝ่ายได้อย่างชะงัด

“ติยา ผมขอโทษนะครับ บังเอิญผมต้องกลับมาจัดการธุระ 

เร่งด่วนแทนน้องชาย ในตอนนั้นผมรีบมากจนต้องขับรถออกมาโดย 

ไม่ได้ฝากใครให้บอกคุณ พอมาถึงที่นี่ก็ยุ่งตลอดบ่ายจนลืมโทร. หา 

ติยาอีกจนได้”

“ไม่รู้ละ อ้นทำแบบนี้... ติยาโกรธมากรู้ไหม ลอยแพติยาได้ยังไง 

ดีนะที่เพื่อนคุณยังไม่กลับ เลยติดรถเขามาด้วย”

คนปลายสายตัดพ้ออีกหลายคำ ส่วนคนที่นั่งอยู่ในรถทำได้เพียง 

ยอมรับทุกข้อกล่าวหา และตอบรับทุกเงื่อนไขที่คิดว่าจะทำให้ตนเอง 

หลุดพ้นจากความผิดนี้ได้ โดยที่เขาไม่เอะใจสักนิดเลยว่าสิ่งที่รับปาก 

ไปนัน้ฟงัดคูลา้ยกบักระโจนลงไปในบว่งไฟทีร่อ้นจดั ซำ้รา้ยในวนัขา้งหนา้ 

บ่วงนั้นอาจจะหดรัดเข้ามาจนเขายากที่จะดิ้นหนีได้


