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เชียงราย ประเทศไทย
บ้านไม้กลางเก่ากลางใหม่สองชั้นสีขาวขนาดกลางตั้งอยู่ใน
อ�ำเภอเมืองของจังหวัดเชียงรายหรือที่มักจะเรียกกันว่าเหนือสุดแดน
สยาม แม้จะมีอายุมาหลายสิบปีแต่ยังคงทนและแข็งแรงอยู่ไม่น้อย
ลานบ้านที่เทด้วยปูนมีรถยนต์สี่ประตูจอดหนึ่งคัน ไม่ใช่รุ่นใหม่เท่าไร
นัก แต่ก็ไม่เก่ามากจนต้องซ่อม สนามหญ้าสีเขียวขจีสวยสดงดงาม
อวดตัวสวยหลังจากฝนเพิ่งหยุดตก มีหยดน�ำ้ ฝนค้างอยู่บนยอดหญ้า
กลิ่นดินและกลิ่นหญ้าฟุ้งกระจายไปทั่วท�ำให้รู้สึกสดชื่น ต้นไม้ใหญ่
ปลูกอยู่ตรงมุมรั้วและมีมุมรับแขกเล็กๆ ตั้งอยู่ใต้ร่มไม้
เวลานีเ้ พิง่ แปดโมงเช้า แม้จะสายแล้วแต่ยงั มีหนึง่ ร่างก�ำลังนอน
หลับสบาย เพราะเพิ่งจะได้เข้าสู่นิทราไปเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงหลังจาก
เร่งปั่นต้นฉบับจนอดหลับอดนอนมาหลายคืน เมื่อกดส่งงานนักเขียน
สาวในวัยยี่สิบเก้าปีอย่าง นลินี ดิศสวัสดิ์ เจ้าของนามปากกา ‘นลิน’
ก็ก ระโดดลงเตีย งที่อ ยู ่ ติด กับ โต๊ ะ ท�ำ งานและหลับ ทัน ทีด ้ ว ยความ
เหนื่อยล้า
เสียงเพลงจากโทรศัพท์มอื ถือทีว่ างอยู่ตรงโต๊ะไม้หวั เตียงดังขึน้
อยู่เกือบหนึ่งนาทีก่อนจะเงียบไปและดังขึ้นอีกครั้งในเวลาไล่เลี่ยจน
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กระทั่ ง ร่ า งที่ น อนหลั บ สนิ ท บนเตี ย งสะดุ ้ ง มื อ บางเอื้ อ มไปตาม
สัญชาตญาณก่อนจะคว้าโทรศัพท์มือถือมาจนได้ และกดรับสายทั้งๆ
ที่เปลือกตายังปิดสนิท
“ฮัลโหล” หญิงสาวกรอกเสียงลงไปอย่างง่วงงุน
“ตื่นๆ ค่ะคุณนักเขียนขา” นราธิป นัท หรือ นัตตี้ เพื่อนสนิท
หนึ่งเดียวของเธอส่งเส่ียงมาตามสาย
พอรู้ว่าใคร นลินีก็ถอนหายใจพร้อมพลิกตัว
“โอ๊ย ฉันเพิ่งได้นอนนัตตี้ มีอะไรค่อยโทร. มาใหม่ตอนบ่าย
ได้ไหม”
“ไม่ได้ นี่เรื่องด่วน!”
“เรื่องด่วนอะไรของแก...จับผู้ชายกินได้แล้วหรือไง” นลินีแกล้ง
ถามและปลายสายก็แหวเข้าให้
“ท�ำได้แบบนัน้ ฉันคงไม่ต้องโทร. มาหาแกหรอกย่ะ เรือ่ งส�ำคัญ
ที่ว่า ฉันเพิ่งไปเจอยายวิมลภามาน่ะสิ”
เมื่อรู้ว่าเรื่องอะไรนลินีกแ็ ทบอยากวางสาย
“แล้วเกี่ยวอะไรกับฉันเล่า ถ้าเป็นเรื่องยายนี่ไม่ถือว่าเป็นเรื่อง
ด่วน ฉันจะวางแล้วนะ ฉันง่วง” นลินเี อาโทรศัพท์มอื ถือออกจากหู แต่
แล้วนราธิปก็ตะโกนเสียงดังออกมา
“เรื่องด่วนของแกเนี่ยสิ อาทิตย์หน้าก็ถึงงานแต่งงานของยาย
มลแล้ว จ�ำได้ไหมว่าตัวเองไปท้าอะไรไว้น่ะ!”
นลินีท�ำหน้านิ่วแล้วเอาโทรศัพท์มือถือแนบหูเหมือนเดิม
“ท้าอะไร” เธอได้ยินปลายสายถอนหายใจ
“ท้าอะไร? ก็ท้าว่าจะควงแฟนหนุ่มที่ทั้งหล่อกว่า รวยกว่าว่าที่
สามีของวิมลภาน่ะสิ ลืมแล้วหรือไงยะ...อ้อ แต่แกพนันไว้ตอนเมานี่
หว่า แต่ยงั ไงก็เถอะ ยายมลยึดถือค�ำสัญญาแล้วบอกฉันอีกว่า เตรียม
รอเจอแกแล้ว งานนี้นางรอสับแกเละแน่ถ้าแกโกหก!”
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คราวนี้หญิงสาวลืมตาโพลง กระเด้งตัวลุกจากเตียง ความ
ทรงจ�ำวันนัน้ หลัง่ ไหลมาอีกครัง้ เมือ่ สองเดือนก่อนเธอไปงานเลีย้ งรวม
รุ่นและแข่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับวิมลภาจนเมามาย แม้นราธิป
จะเล่าให้ฟังคร่าวๆ ในเช้าวันรุ่งขึ้นที่ต่นื มา แต่สภาพของเธอก็ไม่เต็ม
ร้อยนักเพราะอาเจียนหนักเกือบครึง่ วัน เมาค้างอย่างแรง และพอกลับ
มาเชียงรายก็มงุ่ แต่ปดิ ต้นฉบับ และเมือ่ วันนีโ้ ดนย�้ำเตือนบวกกับเวลา
เหลือแค่สัปดาห์เดียว แน่นอนว่างานเข้าเธอแล้ว!
“ให้ตาย! ฉันพูดแบบนั้นจริงเหรอ” เธอถามย�้ำ มืออีกข้างขยี้
ผมยาวสลวยที่ยุ่งเหยิงอย่างแรง
“เออสิ บอกว่าจะควงแฟนไปไม่พอ นี่ยังบอกอีกว่าจะต้องรวย
กว่า หล่อกว่า ยากไปอีก! จะหามหาเศรษฐีที่ไหนไปควงยะ” ค�ำพูด
ของเพื่อนรักท�ำให้นลินีเครียดไปกันใหญ่
“งั้นฉันไม่ไปแล้ว ช่วยบอกวิมลภาด้วยว่าฉันป่วย ตกลงไหม”
“จะบ้าเหรอ! แบบนี้ก็รู้หมดสิว่าแกโกหก แกยอมแพ้ แล้วมัน
จะหยามแกไปตลอดชีวิต ข่มแกไปเรื่อยๆ” ยิ่งปลายสายพูดใส่แบบนี้
เท้าทั้งสองข้างของนลินีก็ถีบไปมาในผ้าห่มด้วยความขัดใจ
“โอ๊ย แล้วจะให้ฉนั ท�ำยังไงล่ะเนีย่ แฟนก็ไม่มี แล้วยังต้องไปหา
คนแบบนั้นมาอีก!”
“ฉันคิดทางออกไว้ให้แกแล้ว”
เมื่อรู้ว่าเพื่อนรักมีทางออก ดวงตากลมโตของหญิงสาวก็เป็น
ประกายทันที และเมื่อได้ยินแผนของเพื่อนรัก เธอก็รู้สึกมึนงง เพราะ
อีกคนเสนอว่า ‘ให้จ้าง’ คนมาเป็นแฟนน่ะสิ!
“จะมีใครรับงานแบบนี้ด้วยเหรอ”
“แหม ก็ต้องมีบ้างแหละ หรือไม่แกก็หาแฟนจริงๆ สักคน”
“จะบ้าเหรอ หาแฟนนะไม่ใช่เลือกซือ้ ผักในตลาด สามนาทีกไ็ ด้
ผักใส่ถุงกลับบ้านน่ะ” ค�ำเปรียบเทียบท�ำให้นราธิปหลุดหัวเราะเบาๆ
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“ถ้าอย่างนัน้ แกไปจ้างมาสักคน บอกเลยว่าห้ามแกหนี ไม่อย่าง
นั้นเราจะพ่ายแพ้ ฉันไม่ยอมให้แกแพ้ยายมลแน่นอน ฉันมีประชุม
แค่นี้นะ ไว้จะโทร. มาใหม่”
“เดีย๋ วก่อนสินตั ตี้ นัตตี้ ฮัลโหล...โธ่เอ๊ย วางไปแล้ว!” นลินถี อน
หายใจ โยนโทรศัพท์มือถือลงบนที่ว่างอีกด้านของเตียง ทิ้งตัวลงนอน
อย่างแรงพลางครุ่นคิดว่าจะท�ำอย่างไรดี
“ปากพาซวยจริงๆ เลยเรา จะท�ำยังไงล่ะเนี่ย! แฟนก็ไม่มี โอ๊ย
แล้วท้าใครไม่ท้า ดันท้ายายวิมลภา ถ้างานนี้ไม่ได้ควงแฟนไปด้วยมี
หวัง...ไม่อยากจะคิด!” นลินีถอนหายใจ
วิมลภา ชาญชาตรี ถือเป็นคูป่ รับหนึง่ เดียวของเธอทีแ่ ข่งขันกันมา
อย่างยาวนาน จากเพือ่ นสนิทแปรเปลีย่ นเป็นศัตรู แข่งกันทุกเรือ่ ง และ
ทีจ่ ำ� ได้ดคี งเป็นช่วงมัธยมปลายซึง่ มีการเลือกหัวหน้าห้อง ผูท้ ลี่ งสมัคร
เป็นหัวหน้าห้องมีสองคนคือเธอกับวิมลภา ตอนแรกคะแนนเธอน�ำมา
อยู่ดีๆ แต่สุดท้ายได้เป็นแค่รองหัวหน้า และมารู้ทีหลังว่าคู่ปรับแอบ
เล่นตุกติกตอนลงคะแนนเสียง ปีนั้นทั้งปีนลินีโดนหัวหน้าห้องโขกสับ
แทบตาย! ยิ่งกว่าทาสในเรือนเบี้ยเสียอีก มาถึงงานเลือกตั้งประธาน
นักเรียน คราวนี้เธอเป็นฝ่ายชนะ แต่โดนพรรคของวิมลภาป่วนอยู่
หลายงาน กว่าจะฟาดฟันผ่านมาได้ก็เหนื่อยแทบตาย ยังไม่นับเรื่อง
เล็กๆ น้อยๆ อีก ไม่ว่าเธอจะท�ำอะไร อีกคนจะท�ำตามเสมอ และคอย
แต่จะเอาชนะ เริ่มแรกนลินียังเฉยๆ แต่นานไปเริ่มยอมไม่ได้ สุดท้าย
กลายเป็นการแข่งขัน ซึ่งเธอเองไม่อยากยอมแพ้วิมลภาเหมือนกัน!
“นอนก่อนแล้วกัน ค่อยไปหาเอาดาบหน้า ยังเหลือเวลาตั้งเจ็ด
วัน” เมื่อคิดได้แบบนี้ไม่นานเจ้าของร่างบางก็เข้าสู่นิทราอีกครั้ง และ
คราวนีใ้ นฝันก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของวิมลภาราวกับแม่มดใจร้าย
ในการ์ตูน ที่หัวเราะเยาะเธอซึ่งไปงานแต่งงานเพียงล�ำพังไร้คู่ควง
สายตาผู้คนรอบข้างมองมาอย่างล้อเลียน และฝันนั้นท�ำเอาหญิงสาว
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หลับไม่เป็นสุขตลอดเช้านี้
บ่ายโมงตรงนลินีเดินลงมาจากชั้นบนของบ้าน เธอสวมเสื้อยืด
สีเทาตัวโปรดกับกางเกงขาสั้นสีขาว ผมยาวสลวยปล่อยสยาย บ้าน
เงียบเชียบท�ำให้เธอเดินตรงไปยังครัวซึง่ อยูห่ ลังบ้าน เป็นส่วนทีย่ นื่ ออก
ไปด้านนอกและต่อเติมให้กว้างขึ้น เธอเปิดบานประตูห้องครัว เวลา
นั้นกลิ่นหอมลอยมาพร้อมกับเห็นหญิงชราที่รักมากที่สุดก�ำลังยืนอยู่
หน้าเตา นลินีอมยิ้ม เดินลงบันไดสองขั้นเพราะครัวเป็นพื้นต่างระดับ
ค่อยๆ ย่องเข้าไปใกล้ก่อนจะสวมกอดจากด้านหลังภาวิณี คุณยาย
ในวัยเจ็ดสิบห้าปีจนอีกคนสะดุ้ง
“ว้าย ตาเถร! ยายนี เล่นอะไรแบบนี้ลูก ยายตกใจหมด”
ภาวิณรี ู้ว่าเป็นหลานสาวจึงเอ็ดเข้าให้
“โธ่ ยายคะ ไม่เห็นต้องตกใจเลย บ้านก็อยู่กันสองคน ว่าแต่
ยายท�ำอะไรคะ หอมจัง” นลินมี องสิ่งที่อยู่ในหม้อแล้วสูดกลิ่นหอม
“ข้าวต้มเมื่อเช้านี่แหละ เห็นว่าใกล้ได้เวลานีจะตื่น ก็เลยมา
อุ่นให้” ภาวิณตี อบหลานสาวคนเดียวด้วยความห่วงใย เธอดูแลนลินี
มาตั้งแต่เก้าขวบเพราะคือญาติคนเดียวที่เหลืออยู่ พ่อแม่ของนลินีคือ
นพเดชกับนาฏนภัส ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตทั้งคู่ ญาติ
ฝั่งพ่อไม่มใี ครอยากรับภาระเพิ่มด้วยการเอาเด็กไปเลี้ยง ดังนั้นเธอจึง
เป็นคนรับมาเลี้ยงเสียเอง เงินเดือนครูไม่มากมาย แต่เธอตั้งปณิธาน
ว่าจะเลี้ยงให้ดีที่สุด
“นีท�ำเองก็ได้ค่ะ ยายไม่เห็นต้องล�ำบากเลย” นลินีปล่อยแขน
ที่โอบรอบเอวและจ้องมองภาวิณีที่หันมาสบตา
“ล�ำบากอะไรกัน เรื่องแค่น้ี ไปๆ ไปนั่งเลย เดี๋ยวยายจะตักไป
ให้”
“ก็ได้คะ่ ” นลินยี มิ้ อีกครัง้ ก่อนจะเดินไปนัง่ ทีโ่ ต๊ะไม้สมี ะฮอกกานี
มีผ้าปูโต๊ะลูกไม้สีขาวคลุม ไม่ห่างกับเคาน์เตอร์ครัวเท่าไรนัก เธอเท้า
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แขนทอดมองคนเป็นยายด้วยความรัก ฉับพลันก็นึกถึงเรื่องงานแต่ง
สัปดาห์หน้า ใบหน้าหวานหม่นลงด้วยคิดไม่ตกว่าจะไปจ้างใคร และ
ดูเหมือนภาวิณีที่หมุนตัวกลับมาพร้อมกับถ้วยข้าวต้มจะดูออก
“นัง่ หน้ายุ่งเชียว มีอะไรรึ” ภาวิณถี ามขณะวางถ้วยข้าวต้มตรง
หน้าและนั่งลงตรงข้าม
“ยายจ�ำวิมลภาได้ไหมคะ ที่เคยอยู่บ้านข้างๆ เรา”
“จ�ำได้สิ ท�ำไมล่ะ” ภาวิณีถามอย่างสงสัย
“อาทิตย์หน้ายายมลจะแต่งงานแล้วน่ะค่ะ เชิญหนูไปร่วมงาน
ด้วย”
“ก็ไปสิ” ภาวิณียังไม่เข้าใจว่าท�ำไมหลานสาวถึงมีท่าทีหนักใจ
ไม่น้อย
“แต่นไี ม่อยากไปเลยค่ะยาย ยายก็ร้วู ่ามลน่ะชอบหาเรือ่ งนี ข่ม
นีตลอดเลย เวลาเจอหน้ากันทีไรไม่เคยได้สงบสุข” นลินีบอกตามตรง
ไม่เคยมีความลับปิดบังคนเป็นยายอยูแ่ ล้ว ในขณะทีภ่ าวิณถี อนหายใจ
“ใครจะท�ำอะไรก็เรื่องของเขา อยากข่มก็ข่มไป เราไม่ดิ้นตาม
เสีย ใจก็เป็นสุข อีกอย่างการไปร่วมงานแต่งก็ไปในฐานะเพื่อน แต่ถ้า
นีไม่อยากไปเพราะไม่อยากเจอ อยากจะหนี นีต้องหนีไปตลอดชีวิต
เลือกเอาแล้วกัน อยากเป็นอย่างนั้นรึ เวลาเจอหน้าต้องหลบหลีกน่ะ”
ภาวิณสี อนหลานสาว
“ไม่มีทางหรอกค่ะ ยายก็รู้นีไม่ใช่คนยอมคนซะหน่อย”
“ถ้าอย่างนั้นจะมีปัญหาอะไรกันล่ะ หน้าตูมเป็นดอกบัวเชียว”
คนเป็นหลานถอนหายใจออกมา “ก็นี...เอ่อ นีดันไปรับค�ำท้า
ของมลไว้น่ะสิคะ”
ภาวิณีพ อจะเห็น เค้ า ลาง เพราะเด็ก สองคนนี้ช อบท� ำ อะไร
แปลกๆ เพื่อเอาชนะกันอยู่เรื่อย มีวันหนึ่งสมัยมัธยมปลาย นลินีกลับ
บ้านมาพร้อมกับเครือ่ งส�ำอางเต็มหน้า ซักไซ้จนได้ความจึงรูว้ า่ แข่งกัน
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แต่งหน้ากับวิมลภา แล้วให้คนอืน่ ๆ โหวต หากใครชนะจะได้เป็น Miss
School แต่หากฝ่ายใดแพ้จะเป็นทาสของคนชนะสองเดือนเต็ม ตอน
นั้นเธอไม่ได้สนใจผลแพ้ชนะหรอก ได้แต่ช่วยหลานสาวล้างหน้าล้าง
ตาเพราะผดผื่นขึ้นเต็มไปหมดพร้อมกับเทศนาไปยกใหญ่
“ท้าอะไรกันอีกล่ะ ไม่ใช่เด็กๆ แล้วนะยายนี ปีหน้าสามสิบแล้ว”
“อดไม่ได้นคี่ ะ ยายมลชอบท�ำให้นหี งุดหงิดใจและไม่อยากยอม
แพ้เลยจริงๆ”
“แล้วเป็นไงล่ะ สุดท้ายต้องมานั่งกลุ้มใจกับสิ่งที่ท้า ที่เดิมพัน
กันเอาไว้ ยายไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องอะไร แต่ถ้าไม่สบายใจก็แค่ยอมรับ
ไปตรงๆ เท่านั้นเอง”
นลินถี อนหายใจอีกรอบพร้อมกับตักข้าวต้มเข้าปาก ไม่กล้าเล่า
เรื่องที่พนันกันไว้ให้ยายฟัง ไม่อย่างนั้นมีหวังโดนด่าจนหูชาแน่นอน
ด้วยรู้ดีว่าภาวิณีค่อนข้างระเบียบจัดและพยายามให้เธออยู่ในกรอบ
มาตลอด ถึงแม้จะไม่เข้มงวดมาก แต่เรื่องรักๆ ใคร่ๆ ก็มักอบรมสั่ง
สอนว่าไม่ควรมีรักก่อนวัยอันควร แม้ตอนนี้จะอันควรแล้วก็ตาม แต่
คนเป็นยายยังหวงเธออยูไ่ ม่นอ้ ย พร้อมกับย�ำ้ ว่าชีวติ นีห้ ากจะแต่งงาน
กับใครสักคนต้องเลือกคนที่ดีที่สุด และเข้ากับเราได้มากที่สุด ถ้าหา
ไม่ได้ อยู่คนเดียวจะสบายใจเสียกว่า
หลังจากรับประทานอาหารเช้าควบบ่ายเสร็จ นลินีช่วยภาวิณี
คัน้ กะทิสำ� หรับท�ำแกงไก่ตอนเย็น ก่อนจะปลีกตัวขึน้ ไปด้านบนเพือ่ เปิด
คอมพิวเตอร์ จากนั้นก็เข้าไปดูเฟซบุ๊กและพบว่ามีการแจ้งเตือนว่า
วิมลภาแท็กอะไรบางอย่างมา เมื่อกดดูเธอก็แทบลมจับ ภาพสถานที่
จัดงานยังไม่ร้ายแรงเท่ากับสเตตัสที่จะฆ่าเธอให้ตาย
มาดูสถานทีแ่ ละก�ำหนดการคร่าวๆ ส�ำหรับงานแต่งงานของมล
กับพี่พงศ์ อาทิตย์หน้าเจอกันนะนี ฉันรอดูแฟนเธออยู่นะจ๊ะ อย่าลืม
ควงมาล่ะ เพราะมีหลายๆ คนเขารอผู้ชายของนลินีกันทั้งนั้น!
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“โธ่เอ๊ย ยายบ้า!” นลินกี มุ ขมับ มือขยีผ้ มของตัวเอง และไล่อา่ น
ความเห็นซึ่งเป็นคนรู้จักทั้งนั้น เกือบห้าสิบความเห็นบอกว่าอยากจะ
เห็นแฟนของเธอ ยังไม่นบั รวมหลายร้อยไลก์ ให้ตาย! วิมลภาช่างกล้า
ใช้โซเชียลมีเดียมาเล่นงานเธอจริงๆ เลย มิหน�ำซ�้ำยังมีคนติดตาม
มากมายอีกด้วย งานนี้จะถอยหลังไม่ได้แล้ว
“เอาวะ! จะท�ำให้เธอหน้าแตกยับเลยยายมล!”
เมือ่ ตัง้ ใจแล้วว่าจะไม่ยอมแพ้ เธอจึงรีบโทรศัพท์ปรึกษานราธิป
ทันทีว่าจะจ้างใครมาเป็นคู่ควงที่หน้าตาหล่อเหลา โพรไฟล์เลิศ ที่
ส�ำคัญรวยสุดๆ แต่เรือ่ งรวยเธอคิดว่าสร้างเรือ่ งหลอกได้ เพราะวิมลภา
คงไม่เอาเวลาอันมีค่ามานั่งขุดคุ้ยแน่ๆ คิดได้แบบนั้นหญิงสาวก็รู้สึก
โล่งใจนิดหน่อย ยิ่งนราธิปบอกว่าจะหาเด็กในสังกัดให้ด้วยแล้ว งาน
นี้เธอน่าจะลอยล�ำ เพราะเพื่อนสนิทคนนี้มีเด็กในสังกัดเพียบ เรียกว่า
วัยขบเผาะทั้งนั้น
ชายหนุม่ สูงหนึง่ ร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตรเดินออกมาจาก
อาคารผูโ้ ดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ โดยลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่
มาเพียงใบเดียว เขาสวมเสื้อยืดสีขาว แจ็กเกตหนังสีนำ�้ ตาลทับ ด้าน
ล่างเป็นกางเกงยีนสีเข้ม ส่วนรองเท้าเป็นผ้าใบหุ้มข้อสีนำ�้ ตาล หนุ่ม
ร่างสูงเต็มไปด้วยมัดกล้ามบวกกับโครงหน้าทีค่ มเข้มท�ำให้สาวๆ ทีผ่ า่ น
ไปผ่านมาหลายคนแทบหยุดหายใจยามมองความหล่อเหลาสมบูรณ์
แบบของชายคนนี้ ชายหนุ่มถอดแว่นตากันแดดออกเมื่อเดินออกมา
ด้านนอกอาคาร นานแล้วที่เขาไม่ได้กลับมาเหยียบที่นี่ ครั้งนี้เรียกว่า
เป็นการกลับมาอยู่นานกว่าทุกครั้ง เพื่อพิสูจน์บางอย่างให้คนเป็นพ่อ
ได้เห็น
เวลานั้นคนขับรถคุ้นเคยอย่างสมบุญเดินมารอรับอยู่แล้ว ชาย
หนุ่มอมยิ้ม เดินไปทักทายอีกฝ่ายจึงได้รู้ว่า คนเป็นแม่อย่างแพรว14 กลรักแฟนก�ำมะลอ

พรรณล่วงรู้การกลับมาครั้งนี้ของเขาอยู่แล้วจึงส่งคนรถมารับ เขาส่ง
กระเป๋าให้แล้วเดินตามไปเพื่อขึ้นรถ ภูดิศเปิดประตูรถก่อนจะพบว่า
คนเป็นแม่นั่งรออยู่ข้างใน แอร์เย็นฉ�่ำในรถท�ำให้เขารู้สึกดีขึ้นบ้าง
เนื่องจากไม่ค่อยชินกับอากาศร้อนของประเทศไทย เขาหันไปหาและ
ส่งยิม้ ให้แม่ ทีร่ ่างกายจะเจ้าเนือ้ นิดหน่อย แต่ยงั คงความสวยงาม แม้
อายุอานามปีน้เี ข้าปีที่ห้าสิบเจ็ดไปแล้ว
“สวัสดีครับคุณแม่”
แพรวพรรณ อัศวอนันต์ ปรายตามองลูกชายก่อนจะบ่นเบาๆ
“ถ้าแม่ไม่สบื เองคงไม่รู้สินะ ว่าลูกจะกลับมาวันนี้”
น�ำ้ เสียงตัดพ้อของคนเป็นแม่ทำ� ให้ชายหนุม่ ขยับเข้าไปใกล้แล้ว
สวมกอดอีกฝ่ายด้วยความคิดถึง “ยังไงมาถึงแล้วผมก็ต้องไปหาคุณ
แม่อยู่ดแี หละครับ”
“ขอให้จริง หลายๆ ครั้งภูกลับมา จะแวะมาหาแม่แค่ตอนกลับ
เท่านั้นแหละ จะไปตั้งรกรากถาวรอยู่ลอนดอนเลยหรือไง!” แพรวพรรณอดตัดพ้อไม่ได้
“คุณพ่ออยากให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับ” ชายหนุ่ม
เลิกคิ้วถาม
คนเป็นแม่ถอนหายใจ เปลีย่ นมาจับมือของคนเป็นลูกและทอด
มองด้วยความรู้สึกสงสาร
“ไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกไปอยู่ไกลๆ หรอกนะภู ถ้าภู
ท�ำตัวดีๆ ท�ำงานท�ำการ สานต่อธุรกิจ คุณพ่อต้องยกโทษทีภ่ เู คยท�ำตัว
เหลวไหลแน่นอนจ้ะ” แพรวพรรณปลอบใจลูก ทว่าชายหนุ่มส่ายหน้า
“ยังไงผมก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของคุณพ่อแต่แรกอยู่แล้วละครับ
ผมไม่ใช่ทศั สักหน่อย”
ทัศ หรือ ภูริทศั พี่ชายต่างมารดาในวัยสามสิบห้าปี ผู้ซึ่งเป็น
ที่รักของพ่อและท�ำงานท�ำการเก่ง ชีวิตอยู่แต่ในกรอบ ซึ่งแตกต่างกับ
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เขา ภู หรือ ภูดิศ วัยสามสิบสองปี ที่เกเรมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นจนถูกส่ง
ไปอยู่ลอนดอนตั้งแต่เด็กกระทั่งเรียนจบ ด้วยความที่เขาเป็นคนเจ้า
ส�ำราญ เขาจึงไม่ได้ท�ำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไรนักตั้งแต่เรียนจน
กระทั่งจบ จึงท�ำให้คนเป็นพ่อมองว่าเขาเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ และเมื่อมา
ถึงจุดจุดหนึ่งในชีวิต ภูดิศเปลี่ยนแปลงตัวเองและเริ่มเข้าท� ำงานที่
โรงแรมชือ่ ดังของลอนดอนอย่างจริงจัง เวลานัน้ เขาเคยโทรศัพท์ไปบอก
คนเป็นพ่อเกีย่ วกับเรือ่ งงาน สุดท้ายได้รบั แต่การดูถกู ว่าเขาจะไปได้สกั
กี่น�้ำ ภูดิศจึงไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับหน้าที่การงานของตัวเอง จน
หลายๆ คนคิดว่าแม้อายุเขาจะมากขึ้นทุกวัน แต่ยังเตะฝุน่ เป็นลูก
คนรวยผลาญเงินไปวันๆ อยู่ดี
“เพราะแบบนี้ไงแม่ถึงให้ภูกลับมา กลับมาทวงทุกอย่างที่เป็น
ของเราคืน” แพรวพรรณบอกตามตรง เธอโทรศัพท์เรียกลูกชายให้กลับ
มาโดยยืน่ ค�ำขาดตัดแม่ตดั ลูก ไม่อย่างนัน้ ธุรกิจโรงแรมอันดับหนึง่ ของ
ประเทศของตระกูลคงตกอยู่ในมือของลูกเลี้ยงแน่นอน โดยที่ภูดิศจะ
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลย
“ผมไม่อยากได้โรงแรมหรอกนะครับ”
“ถ้าไม่อยากได้ ภูจะกลับมาท�ำไม” คนเป็นแม่หนั ไปถาม สีหน้า
ของชายหนุ่มเข้มขึ้นอย่างจริงจังก่อนจะตอบ
“ที่ผมกลับมาเพราะผมอยากจะพิสูจน์ตัวเองให้คุณพ่อเห็นว่า
ผมมีศักยภาพเหมือนกัน แม้ใครหลายๆ คนจะไม่เชื่อผมก็ตาม แต่ผม
ไม่ได้อยากจะแย่งสมบัตกิ บั พีน่ อ้ งเหมือนในละครหรอกนะครับคุณแม่
ผมไม่สนใจ สิ่งเดียวที่ผมต้องการและยอมกลับมาตามค�ำขอ คือการ
ท�ำให้คุณพ่อยอมรับในตัวผมเท่านั้นเอง”
ค�ำพูดจริงจังและแววตาหม่นเศร้าเล็กน้อยของภูดศิ ทีส่ งั เกตเห็น
ท�ำให้แพรวพรรณถอนหายใจ บีบมือคนเป็นลูก
“แม่เชื่อว่าลูกท�ำได้เสมอจ้ะ”
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ภูดิศเปลี่ยนสีหน้าเป็นทะเล้นแล้วหอมแก้มคนเป็นแม่ “ผมรัก
แม่จังครับ”
“ไม่ต้องมาปากหวาน แม่ดีใจมากเลยนะที่ภูกลับมา และดีใจ
ทีส่ ดุ ทีไ่ ม่คว้าแหม่มทีไ่ หนกลับมาด้วย” แพรวพรรณยังมิวายบอก เธอ
รู้ว่าลูกชายเจ้าชู้แค่ไหน เพราะเคยไปเยี่ยมที่ลอนดอน เปิดห้องไปเจอ
สาวผมทองเกือบเปลือยเดินอยู่ในห้อง ท�ำเอาเธอช็อกไปครึ่งวันเชียว
“เพราะผมกลัวแม่ชอ็ กยังไงล่ะครับ เลยให้เธอบินตามมาทีหลัง”
ค�ำพูดบวกกับรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ของลูกชายท�ำให้คนเป็นแม่หยิกแขน
เข้าให้
“อย่ามาโกหกแม่แบบนี้นะ แม่หัวใจจะวาย”
ภูดิศหัวเราะ “หลานลูกครึ่งน่ารักจะตายนะครับแม่”
“ให้ตาทัศมีแล้วกัน แม่อยากได้หลานไทย น่ารักกว่าเป็นไหนๆ”
ภูดิศหัวเราะอีกครั้งก่อนจะพูดคุยกับแม่เรื่องสัพเพเหระ โดยที่
แพรวพรรณจะเป็นคนพูดมากกว่า เพราะไม่ได้เจอลูกชายเกือบครึ่งปี
และคราวนี้เขามาอยู่นานพอสมควร เธอจึงคิดแผนการผูกมัดลูกชาย
อยู่ที่น่ีถาวร นอกจากเรื่องธุรกิจที่ต้องจัดการและคอยกันท่าเพื่อเอา
โรงแรมที่ควรจะเป็นของภูดิศแล้ว เธอยังเล็งและทาบทามลูกสาวของ
เพื่อนรักไว้แล้วเช่นกัน หากทุกอย่างลงตัว ชีวิตนี้แพรวพรรณจะไม่ขอ
อะไรอีก
เมอร์เซเดส-เบนซ์คนั งามเลีย้ วเข้าสูป่ ระตูคฤหาสน์อศั วอนันต์
ซึง่ ตัง้ อยูใ่ จกลางกรุงเทพฯ บนพืน้ ทีท่ ำ� เลทองทีม่ มี ลู ค่าหลายสิบล้านบาท
เนือ่ งจากคฤหาสน์หลังงามกินเนือ้ ทีห่ ลายไร่แถมยังติดแม่นำ�้ เจ้าพระยา
ภูดิศมองตัวบ้านหลังใหญ่สไตล์โมเดิร์นตรงหน้าก็รู้สึกคิดถึงเล็กน้อย
นานแล้วทีเ่ ขาไม่ได้กลับมา ถึงแม้จะกลับมาประเทศไทย แต่เขามักจะ
นอนที่คอนโดมิเนียมส่วนตัวซึ่งซื้อเอาไว้มากกว่า เมื่อรถจอดนิ่งสนิท
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ชายหนุ่มไม่รอให้คนขับรถเก่าแก่เปิดประตูให้ แต่เป็นฝ่ายเปิดออกมา
เอง แพรวพรรณจูงมือลูกชายเดินเข้าบ้านหลังสีขาวสองชัน้ ขนาดใหญ่
บริเวณโดยรอบร่มรื่นด้วยต้นไม้และสนามหญ้าสีเขียวที่ได้กลิ่นหอม
สดชื่นของหญ้าตัดใหม่ๆ
ชายหนุ่มเดินเข้าไปด้านในและถูกพาไปยังห้องรับแขกทางปีก
ขวา ซึ่งติดกับสระว่ายน�้ำขนาดใหญ่ เมื่อก้าวเข้าไปเขาก็ได้เห็นบุคคล
ที่ขึ้นชื่อว่า ‘พ่อ’ ก�ำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ตรงโซฟาตัวยาว แม้วัน
เวลาผ่านไป แต่อีกคนดูไม่แก่เท่าไร ประมุขของบ้านและประมุขของ
อาณาจักรเดอะแกรนด์รอยัลเฮฟเวน ที่มีหลายสาขาในประเทศไทย
รวมถึงหลายสาขาในต่างประเทศ ภูธเนศ อัศวอนันต์
“คุณคะ”
เสียงของภรรยาคู่ชีวิตดังขึ้น ท�ำให้ภูธเนศละสายตามามอง
ภรรยาและเลือ่ นสายตาไปยังลูกชายคนเล็กทีเ่ ขาคิดมาเสมอว่า เสเพล
และหาความภาคภูมใิ จไม่เจอเลยจริงๆ
“มาแล้วเหรอ”
“สวัสดีครับคุณพ่อ” ภูดิศยกมือไหว้คนเป็นพ่อ ซึ่งอีกฝ่ายตอบ
รับด้วยการพยักหน้าเท่านั้น
แพรวพรรณดึงตัวลูกชายให้ไปนั่งโซฟาสีขาวตัวยาวตรงข้ามผู้
เป็นพ่อ
“นึกยังไงถึงกลับมาล่ะ เงินหมด?” ค�ำถามแรกท�ำให้ชายหนุ่ม
ที่นั่งลงชะงัก ในขณะที่แพรวพรรณชักสีหน้า
“พูดอะไรแบบนั้นคะคุณ ตาภูกลับมาเพื่อที่จะช่วยงานคุณ
นะคะ”
“จริงเหรอ นีผ่ มฟังอะไรผิดไปหรือเปล่า ตาภูเนีย่ นะ ท�ำอะไรไม่
ส�ำเร็จเป็นชิน้ เป็นอันสักอย่าง จะมาช่วยบริหารโรงแรมของผม มาช่วย
หรือมาท�ำให้เจ๊งล่ะคุณ”
18 กลรักแฟนก�ำมะลอ

ค�ำพูดดูถูกแบบนี้ไม่ท�ำให้ภูดิศเจ็บปวดอีกแล้ว เพราะเขาเคย
เจ็บมากกว่านี้อีก ชายหนุ่มจึงส่งยิ้มให้ราวกับว่าเป็นค�ำพูดธรรมดา
“แหม โรงแรมของคุณพ่อใหญ่โตขนาดนั้น ผมท�ำไปเล่นไป ก็
ไม่เจ๊งหรอกครับ ไม่ต้องกังวล”
“ตาภู! ไปตอบอะไรแบบนัน้ ล่ะลูก ส่วนคุณก็เหมือนกัน หัดเชือ่
ใจลูกหน่อยสิ” แพรวพรรณยังมิวายเอ็ดสามี
“จะให้ผมเชื่อใจยังไง เรียนจบมาตั้งไม่รู้กี่ปี ไม่เห็นท�ำงานเป็น
หลักแหล่ง ท�ำอะไรไม่ส�ำเร็จสักอย่าง พักหลังที่เงียบหายไปคงผลาญ
เงินเล่นไปวันๆ สินะ งานการไม่ท�ำ” ภูธเนศพ่นลมหายใจ
ภูดิศเป็นลูกชายคนเล็กที่ดื้อมาก และเกเรมาตั้งแต่วัยรุ่น ท�ำ
เรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงวงศ์ตระกูลจนต้องส่งไปเรียนต่อที่ลอนดอน
และยังมิวายมีเรือ่ งทีน่ นั่ อีก เรียนจบด้วยเกรดเฉลีย่ ทีเ่ กือบไม่รอดด้วย
ซ�้ำ เขาจึงให้เรียนปริญญาโทต่อ และเมื่อเห็นลูกชายไม่ขวนขวาย
ท�ำงาน จึงตัดหางปล่อยวัด เขารูว้ า่ ทีภ่ ดู ศิ กลับมาเพราะเขาเปรยๆ กับ
ภรรยาอย่ า งแพรวพรรณว่ า จะให้ ภู ริ ทั ศ สานต่ อ ธุ ร กิ จ โรงแรมของ
ครอบครัวแทนแต่เพียงผู้เดียว
“ช่วยมองลูกในแง่ดีหน่อยเถอะค่ะคุณ! ตาภูอาจจะไม่ได้เพียบ
พร้อมเหมือนลูกรักคุณอย่างตาทัศ แต่ลองให้โอกาสหน่อย” แพรวพรรณอดแขวะไม่ได้ ท�ำให้ภูธเนศถอนหายใจ
“ไม่เป็นไรหรอกครับ คุณพ่อไม่ได้พูดผิดจากที่เป็นสักเท่าไหร่
แต่วันนี้ผมอยากจะท�ำงานบ้าง แล้วหวังว่าคุณพ่อจะพอมีต�ำแหน่ง
ให้ผมที่โรงแรมบ้าง” ภูดิศยังยิ้มทะเล้น เหมือนคนไม่คิดอะไร แต่ใน
ใจนัน้ เขารูด้ วี า่ อะไรเป็นอะไร มีความลับอีกมากทีค่ นในบ้านยังไม่รแู้ ละ
เขาไม่คดิ จะบอก คนเราจะพูดอะไรก็พูดได้ แต่แค่คำ� พูดคนเป็นพ่อคง
ไม่เชือ่ ต่อให้เอาหลักฐานใบผ่านงานหรือใบรับรองมาให้ดู ก็คงโดนหา
ว่าเขาซื้อมา ดังนั้นพิสูจน์ตัวเองให้เห็นจะดีกว่า
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“เฮอะ ต�ำแหน่งเหรอ ตอนนี้คนขับรถว่างอยู่ แกไปท�ำต�ำแหน่ง
นั้นก็ได้”
แพรวพรรณเบิกตากว้าง “จะบ้าหรือไงคะคุณ คนขับรถเนีย่ นะ!
ลูกผู้บริหารต้องไปเป็นคนขับรถเหรอ”
“ลูกผูบ้ ริหารก็ตอ้ งเท่าเทียมกับพนักงานสิ ใช่วา่ เป็นลูกผูบ้ ริหาร
แล้วจะได้เข้าไปท�ำต�ำแหน่งใหญ่โตเลยได้ทไี่ หน ของแบบนีต้ ้องพิสจู น์
และเริ่มเรียนรู้จากงานพื้นฐาน ต�ำแหน่งนี้แหละเหมาะสุด หรือจะไป
ท�ำครัวแทน” ภูธเนศเลิกคิ้วถาม
“ฉันไม่ยอมหรอกนะคะ ทีตาทัศยังได้นงั่ แท่นกรรมการผูจ้ ดั การ
เลย”
“ทัศก็เคยท�ำแบบนี้มาก่อนนะคุณ ท�ำวนทุกแผนกด้วยซ�ำ้ อย่า
ท�ำเป็นจ�ำไม่ได้หน่อยเลย ว่าไงตาภู ท�ำได้ไหม หรือไม่อยากท�ำ ถ้าแก
ไม่อยากท�ำ โรงแรมฉันก็ไม่มีต�ำแหน่งอื่นว่างแล้ว” ภูธเนศบอก เขา
อยากสอนภูดิศให้ค่อยๆ เรียนรู้ ยิ่งเป็นลูกเจ้าของโรงแรมจะมาท�ำ
วางท่า ไม่มปี ระสบการณ์แล้วเข้ามาบริหารไม่ได้ เพราะจะท�ำให้เกิด
ค�ำครหา แล้วคนที่แย่คอื ภูดิศเอง
“แต่คุณ...”
“ไม่เป็นไรครับคุณแม่ ผมท�ำได้ ผมเองก็ชอบขับรถเหมือนกัน
เป็นคนขับรถสบายดีออก” ชายหนุ่มยังพูดอย่างอารมณ์ดี ท�ำให้คน
เป็นแม่ขดั ใจ
“ลูกจะท�ำเป็นเล่นๆ ไม่ได้นะภู คนอื่นรู้อายเขาแย่”
“อายอะไรล่ะคุณ อาชีพสุจริต มีแต่จะได้รับการยกย่องว่า
ตาภูยอมท�ำงานระดับล่างทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นถึงลูกผูบ้ ริหาร แบบนีไ้ ม่ดเี หรอ หรือ
อยากให้เขาพูดกันว่า ตาภูไม่มคี วามสามารถ ประสบการณ์กไ็ ม่มี แต่
ได้นั่งแท่นผู้บริหาร อาศัยเส้นสาย แบบนั้นภูมิใจเหรอ”
แพรวพรรณถอนหายใจแรง รู้สึกหงุดหงิดสามีตัวเองเหลือเกิน
20 กลรักแฟนก�ำมะลอ

“แต่ฉัน...”
“คุณแม่ครับ ผมโอเคครับ งานง่ายๆ สบายๆ” ชายหนุ่มตอบ
ตามตรง ตอนเขาท�ำงานที่โรงแรมในลอนดอนใหม่ๆ โดนยิ่งกว่านี้เสีย
อีก ดังนั้นแค่คนขับรถไม่มปี ัญหา
“แต่ลูกเพิ่งกลับมา จะรู้จักถนนหนทางเหรอ” แพรวพรรณยัง
เป็นห่วง
“จีพเี อสบนรถก็มี จะกังวลอะไร” ภูธเนศตอบแทน ท�ำให้ภรรยา
คู่ชีวิตตวัดสายตาไปมอง
“พอเลยคุณ ถ้าจะไม่สนับสนุนลูกก็นงั่ เงียบๆ เฉยๆ ไปนัน่ แหละ
ตอนนี้ฉันโกรธคุณแล้ว”
คนโดนโกรธเด้งตัวจากโซฟาด้วยความตกใจประหนึง่ ว่างานเข้า
แล้ว “อะไรกันคุณแพรว ผมไม่ได้ท�ำอะไรเลยนะ โกรธอะไรผมล่ะ”
“ไม่รู้ละ ฉันโกรธคุณ คืนนี้แยกห้องกันนอน!”
ภูดิศหัวเราะเบาๆ ขันความน่ารักของทั้งคู่ ก่อนจะแทรกด้วย
การเอ่ยขึ้นก่อน
“ทะเลาะกันตามสบายนะครับ ผมขอตัวไปคอนโดฯ ก่อน”
“อ้าว ไปคอนโดฯ ท�ำไมล่ะลูก ไม่พักที่นี่ล่ะ แม่ให้เด็กท�ำความ
สะอาดห้องไว้แล้ว”
“คุณยังต้องถามอีกเหรอ อยู่คอนโดฯ คนเดียว เวลาไปไหน
มาไหนจะได้สะดวกไง เผือ่ จะออกไปสังคม ส�ำมะเลเทเมาเหมือนเมือ่
ก่อน ยังดีที่ไม่ไปท�ำลูกสาวใครเขาท้องเข้า!” ภูธเนศยังมิวายพูด
คราวนี้แพรวพรรณลุกขึ้นจ้องหน้าสามีด้วยความหงุดหงิดใจ
“ถ้าคิดจะพูดให้ลูกเสียใจ แนะน�ำว่าอย่าพูดเลยค่ะ! ไปกัน
ตาภู อย่าไปฟังคุณพ่อเลย แก่แล้วเลอะเทอะ!”
“อ้าวคุณแพรว ผมยังไม่แก่นะคุณ”
“แก่! ถ้ายังไม่แก่จะให้ฉนั พาไปย้อมผมท�ำไม! ผมขาวจะหมด
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หัวอยู่แล้ว” แพรวพรรณได้ทีตอบโต้ ท�ำให้คนเป็นสามีทำ� ตัวไม่ถูก
“คุณก็ย้อมเหมือนกันนั่นแหละ”
“ฉันจะ...”
“พอเถอะครับ พอเถอะ ผมลานะครับคุณพ่อคุณแม่ เชิญเถียง
กันตามสบาย” ภูดศิ พูดเสร็จก็ลกุ ขึน้ ยกมือไหว้คนทัง้ คูก่ อ่ นจะเดินออก
ไป
แพรวพรรณอ้าปากค้าง “ภู เดี๋ยวก่อนสิ ภู” คนเป็นแม่ตั้งใจจะ
เดินตาม แต่ภูธเนศเดินไปดึงแขนภรรยาเอาไว้ก่อน
“ปล่อยไปเถอะน่าคุณ รู้อยู่แล้ว ตาภูชอบอยู่บ้านที่ไหน”
“ตาภูไม่อยากอยูบ่ า้ นเพราะคุณนัน่ แหละ คอยแต่จะหาเรือ่ งลูก
เปรียบเทียบลูกกับตาทัศ ที่ภูต้องไปเมืองนอกและไม่อยากกลับมาก็
เพราะคุณเลย” แพรวพรรณพูดออกมาตามตรง ในขณะที่ภูธเนศ
ถอนหายใจ
“ผมแค่อยากให้ลูกมีแรงผลักดันก็เท่านั้น”
“คุณรู้ไหม ค�ำดูถูก เปรียบเทียบ ส�ำหรับบางคนมันคือแรงผลัก
ดัน แต่ส�ำหรับหลายๆ คนอาจจะฆ่าเขาทั้งเป็นก็ได้ และดูท่าตาภูจะ
เป็นอย่างหลังซะด้วย!” แพรวพรรณสะบัดมือออกจะเดินหนี แต่ภธู เนศ
จับมือภรรยาเอาไว้
“คุณก็พูดเกินไป ภูไม่เป็นแบบนั้นหรอก อีกอย่างจะหนีไปไหน
เรายังเคลียร์กันไม่จบเลย ผมไม่ได้แก่สักหน่อย”
แพรวพรรณหันไปจ้องหน้าสามี “แก่ก็หัดยอมรับว่าแก่เถอะค่ะ
ปล่อยฉันเลย ไม่อยากอยู่ใกล้คุณ โมโห!”
“อ้าว พูดแบบนีย้ อมไม่ได้นะ อย่างนีต้ อ้ งพิสจู น์วา่ แก่หรือเปล่า”
ภูธเนศส่งสายตาเจ้าเล่ห์ ท�ำให้แพรวพรรณหน้าร้อนผ่าว แม้จะอายุ
อานามมากขนาดนี้ แต่ยังสวีตกันเหมือนวัยรุ่นอยู่เลย
“พูดอะไรของคุณไม่รู้!” แพรวพรรณว่าแล้วรีบเดินหนี
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ภูธเนศหัวเราะกับอาการเขินอายของภรรยา เขารีบเดินตาม
พลางบ่นว่าไม่ได้จะท�ำอะไรสักหน่อย ก่อนจะได้ยนิ เสียงต่อว่าลอยมา
ภูดิศเปิดประตูและลากกระเป๋าเข้ามาในห้องชั้นบนสุด
ทีม่ รี าคาแพงสุดและมีสระว่ายน�้ำในตัวรวมถึงลานจอดรถทีอ่ ยูอ่ กี ด้าน
หนึ่ง หลังจากสมบุญอาสามาส่งที่คอนโดมิเนียมสุดหรูใจกลางเมือง
กรุง ภายในห้องยังสะอาดเอี่ยมเหมือนเดิมเพราะเขาโทรศัพท์ให้
แม่บา้ นของคอนโดมิเนียมเข้ามาท�ำความสะอาดให้กอ่ นจะกลับมา ซึง่
เป็นแบบนี้ประจ�ำทุกครั้ง เจ้าของร่างสูงเดินไปยังห้องรับแขกที่ติดกับ
ประตูกระจกบานเลื่อนที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงเทพมหานคร
ได้อย่างชัดเจน ชายหนุม่ ทิง้ ตัวลงบนโซฟาหนังสีนำ�้ ตาล จากนัน้ ก็ถอด
แจ็กเกต พลางนึกถึงเหตุผลที่ต้องกลับมาที่นี่
ภูดิศกลับมาครั้งนี้ตามค�ำสั่งของคนเป็นแม่ เขาไม่ได้ต้องการ
สมบัติ แต่ต้องการพิสูจน์ตัวเอง เพราะทุกครั้งคนเป็นพ่อมักจะเข้าใจ
เขาผิดๆ ว่ายังท�ำตัวเหลวแหลก เกเร ผลาญเงินไปวันๆ เมื่อก่อนเขา
อาจจะเป็นแบบนั้น แต่เมื่อคนเราโตขึ้น มีความคิดมากขึ้น หลายๆ
อย่างก็เปลี่ยนไป
ตอนนีเ้ ขาไม่ใช่ภดู ศิ คนเก่าทีม่ กั สร้างเรือ่ งสร้างปัญหา เขาก�ำลัง
คิดจะสร้างอนาคตด้วยสองมือของตัวเอง และพิสูจน์ให้ภูธเนศได้เห็น
ตัวเขารูด้ วี า่ ภูรทิ ศั ทีม่ กั จะถูกยกให้เป็นแบบอย่างนัน้ เก่งกว่าเขาทุกด้าน
หากเป็นเมือ่ ก่อนชายหนุม่ คงเทียบไม่ตดิ แต่ตอนนีเ้ ขาคิดว่าตัวเองไม่มี
อะไรด้อยกว่าภูริทัศ เขาไม่ได้เกลียดพี่ชาย แต่บางครั้งรู้สึกว่าการ
เปรียบเทียบของพ่อท�ำให้เขาอยากเอาชนะอีกฝ่าย และครั้งนี้เขากลับ
มาท�ำให้ทุกคนเห็นว่า เขาไม่ได้เป็นผู้ชายที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฝอ่ อีกต่อไป
ตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กจนโต ภูดิศไม่เคยเลยที่จะได้รับค�ำชมเชยจากคน
เป็นพ่อ เขามักถูกน�ำไปเปรียบเทียบและค่อนขอดเสมอ จนกลายเป็น
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ปมและบาดแผลในใจของชายหนุ่ม นอกจากจะกลับมาเพื่อพิสูจน์
ตัวเอง เขายังกลับมาเพื่อรักษาปมในจิตใจด้วย
ภูดิศต่อสายหาเพื่อนรักอย่างธนชาติเพื่อชวนไปสังสรรค์คืนนี้
ด้วยกัน กลับมาไทยทัง้ ทีจะไม่เทีย่ วเลยก็ไม่ได้ เขารักความส�ำราญอยู่
แล้วและเป็นชายโสดที่เนื้อหอมสุดๆ ซึ่งยังไม่คิดจะลงหลักปักฐานกับ
ใครจนกว่าจะเจอเจ้าของหัวใจตัวจริง เวลานัน้ อย่าว่าแต่หวั ใจ ทัง้ ชีวติ
ของภูดิศก็จะยกให้เธอคนนั้นได้เช่นกัน!
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2
ช้างเผือกในป่าคอนกรีต!

สนามบินดอนเมืองคลาคล�่ำไปด้วยผู้โดยสารมากมายทั้ง
ขาเข้าและขาออก นลินีที่สวมเสื้อกล้ามสีขาวตัวในและเสื้อเชิ้ตลาย
สกอตตัวนอก ด้านล่างเป็นกางเกงยีนขายาวสวมกับรองเท้าผ้าใบยีห่ อ้
ดังสีขาว สะพายเป้ใบใหญ่ก�ำลังรอคอยใครบางคนอยู่ ทันทีที่เห็น
รถยนต์สัญชาติญี่ปนุ่ สีแดงแล่นมา ป้ายทะเบียนรถคันเดียวกับคันที่
ก�ำลังรอ หญิงสาวก็เดินตรงไปหา เมือ่ อีกฝ่ายชะลอรถ เธอก็เปิดประตู
ด้านหน้าและเข้าไปนั่งทันที
“รอนานไหมยะ” นราธิปเอ่ยถามพร้อมกับออกรถทันทีเพราะรถ
ข้างหลังจี้มายังไม่พอ ยามยังเป่านกหวีดไล่อีก ซึ่งความวุ่นวายนี้เห็น
จนชินตาที่สนามบิน
“ไม่นานเท่าไหร่หรอก”
“เดี๋ยวฉันไปส่งแกที่โรงแรมแล้วจะไปท�ำงานต่อ ที่จริงแกพักที่
คอนโดฯ ฉันก็ได้นะ” นราธิปยังมิวายเอ่ยชวน
“เกรงใจ ไม่กวี่ นั เอง อีกอย่างฉันได้สว่ นลดโรงแรมนีม้ าจากการ
เล่นเกมตอบค�ำถามในเพจ รู้ไหม โรงแรมห้าดาวสุดหรูขนาดนี้ มีเงิน
ก็เข้าพักไม่ได้นะ เพราะบางทีต้องจองคิวยาวเป็นเดือนๆ” นลินีบอก
ด้วยความภาคภูมใิ จกับส่วนลดทีไ่ ด้มานี้ โดยปกติโรงแรมจะไม่ลดเยอะ
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ขนาดนี้ แต่เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง จึงมีแพ็กเกจพักฟรีสอง
คืนด้วย แต่เธอพลาดรางวัลนั้นไป และได้รางวัลปลอบใจเป็นส่วนลด
เท่านี้ก็ถือว่าดีมากแล้ว
“แหม พูดตรงๆ ก็ได้ย่ะ ว่าถ้าไม่ได้ส่วนลดแปดสิบเปอร์เซ็นต์
คงไม่ยอมนอนใช่ไหม” นราธิปถามอย่างรู้ทัน
อีกคนหันไปยิ้มกว้าง “ไม่มีใครรู้ใจฉันเท่าแกอีกแล้ว”
“เอาละๆ เลิกพูดเรื่องนั้น แต่มาพูดเรื่องส�ำคัญวันพรุ่งนี้ดีกว่า
ฉันเตีย๊ มเด็กฉันหมดแล้วนะ ไม่ตอ้ งห่วง รับรองพรุง่ นีท้ กุ อย่างสมบูรณ์
แบบเป๊ะๆ” นราธิปพูดด้วยความมั่นใจ เด็กแต่ละคนนั้นเรียกได้ว่าวัย
ขบเผาะ รู้จักกันตอนเที่ยวกลางคืนทั้งนั้น แม้ไม่ได้ ‘กิน’ แต่ก็ติดต่อ
กันตลอด จึงพอหามาช่วยนลินีได้
นลินยี มิ้ อย่างพึงพอใจ แต่กม็ วิ ายย�้ำ “เยีย่ มมาก ตกลงน้องเขา
ไม่เอาค่าตัวจริงๆ ใช่ปะ แค่ข้าวหนึ่งมื้อนะ?”
“เออ ไม่ต้องกลัวได้จ่ายเงินหรอก เพราะถ้าจะจ่ายจริงๆ จ่าย
ด้วยร่างกายฉันแทน”
นลินีหัวเราะออกมาแล้วผลักไหล่เพื่อนรัก “ชอบเลยสิยะ!”
“แน่นอน! นีฉ่ นั เตรียมชุดให้แกแล้วนะ พรุ่งนีจ้ ะไปแบบหน้าสด
ไม่ได้ ฉันเลยหาช่างแต่งหน้ามาให้แกหนึง่ คน เขาจะไปทีโ่ รงแรมพรุง่ นี้
ช่างคนนี้เป็นรุ่นพี่ของฉันเอง แต่งฟรี”
นลินีกอดแขนเพื่อนรักอย่างเอาใจ “แกเยี่ยมไปเลยนัตตี้ นี่ถ้า
ฉันไม่มีแกจะเป็นยังไงนะ แถมทุกอย่างก็ฟรีหมด ให้ตาย...สวรรค์ส่ง
คนดีๆ มาให้ฉนั แท้ๆ เลย” ค�ำพูดของนลินีทำ� ให้นราธิปกลอกตา
“ทีฉ่ นั ไปหาคนใกล้ตวั มาเพราะรู้ว่าแกเค็มยายนี! แกไม่ยอมให้
เงินกระเด็นกับเรือ่ งพวกนีห้ รอก ฉันรูท้ นั ย่ะ ทุกอย่างก็เลยต้องฟรีหมด
นี่ไง”
นลินีหัวเราะแหะๆ ก่อนจะเปลี่ยนเรื่อง “ว่าแต่ พรุ่งนี้แกไม่ว่าง
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มารับฉันจริงๆ เหรอ”
“ฉันมีสัมภาษณ์ดารา ช่วงนี้ฉันงานยุ่งมากเลย กลับมารับแก
ต้องไม่ทันแน่ ไปสายเดี๋ยวโดนแขวะอีก แกนั่งรถโรงแรมไปเลยสิ มี
บริการอยู่ไม่ใช่เหรอ สวยๆ เลิศๆ นั่งรถหรูๆ รับรองว่ายายมลตาร้อน
ผ่าว” นราธิปเสนอ อีกทั้งตัวเขาเพิ่งมาท�ำงานเป็นนักข่าวได้แค่หนึ่งปี
เลยไม่อยากลาบ่อยๆ
นลินีมีสีหน้าคิดหนักเล็กน้อยก่อนจะตอบ
“แต่รถโรงแรมแพงมากเลยนะแก แค่ห้องพักราคาปกติก็หลัก
หมื่นเข้าไปแล้ว แกว่าเช่ารถจะราคาเท่าไหร่”
“โอ๊ย ยายเกลือ! ฉันช่วยออกก็ได้! ถือซะว่าอยากให้ยายมล
หน้าแหกแตกไม่เป็นชิ้นดี ต้องดูดีตั้งแต่ราชรถ พอใจยัง”
“แกก็เกินไป กงเกลืออะไร ฉันไม่ได้เค็มขนาดนั้นสักหน่อย แต่
เงินควรจะใช้อย่างรอบคอบไม่ถูกหรือไง แต่ในเมื่อแกช่วยออก งั้นก็
โอเคจ้ะเพือ่ นรัก เอาเป็นว่าเย็นนีฉ้ นั จะเลีย้ งอาหารอีสานร้านประจ�ำของ
เราเป็นการตอบแทนแล้วกันนะจ๊ะ!” นลินีพูดอย่างเอาใจ
นราธิปแบะปากเล็กน้อย “ค่ารถตัง้ หลายตังค์ เลีย้ งอาหารอีสาน
แค่ไม่กี่ร้อย คุ้มไหมเนี่ยยายนี”
“หรือแกไม่กนิ ” หญิงสาวเลิกคิ้วถาม
“เออๆ กินๆ ก�ำขี้ดีกว่าก�ำตด”
“งัน้ ก็ไม่ต้องบ่น!” เมือ่ ตกลงกันได้แล้วนลินกี เ็ ปิดเพลงฟังอย่าง
อารมณ์ดี วันศุกร์แบบนี้ไม่ต้องพูดถึงการจราจรในกรุงเทพมหานคร
เลยว่ารถจะติดแค่ไหน กว่าจะไปถึงโรงแรมที่พักก็กินเวลาไปเกือบ
ชั่วโมง
นราธิปโยนเธอลงพร้อมกับชุดส�ำหรับใส่ไปที่งานพรุ่งนี้ ก่อนจะ
นัดแนะมารับช่วงค�ำ่ เพือ่ ไปกินอาหารอีสานร้านโปรดทีช่ อบกินด้วยกัน
สมัยเรียนมหาวิทยาลัย
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หญิงสาวเดินดูตึกสูงของโรงแรมด้านหน้า ความงดงามของ
โรงแรมท�ำให้เธอตกตะลึง ความหรูหราและการบริการยิ่งไม่ต้องพูด
ถึง พนักงานทุกคนยกมือไหว้ ตั้งแต่พนักงานยกกระเป๋า พนักงานเปิด
ประตู กระทั่งพนักงานต้อนรับ แถมยังมีเวลคัมดริงก์ให้อีกด้วย ชื่อ
โรงแรม ‘เดอะแกรนด์รอยัลเฮฟเวน’ ก็สลักด้วยสีทองตัวใหญ่ตดิ เอาไว้
ด้านหลังของแผนกต้อนรับด้านหน้า
หญิงสาวน�ำส่วนลดที่ได้จากการร่วมสนุกมอบให้พนักงาน ไม่
ถึงสิบนาทีทกุ อย่างก็เรียบร้อย เธอจ่ายค่าห้องเพียงแค่ยสี่ บิ เปอร์เซ็นต์
จากราคาจริงก็ได้นอนห้องสุดหรูหราราคาหลักหมื่น ถือว่าเป็นความ
ฟินของมนุษย์เค็ม...ไม่สิ นลินีมักบอกตัวเองว่าเธอไม่ได้เป็นคนเค็ม
แค่เป็นคนประหยัดเท่านั้น
หญิงสาวเดินไปตามพรมนุ่มๆ ที่ปูทอดยาวไปยังลิฟต์เมื่อได้
คียก์ าร์ดเรียบร้อย พนักงานท�ำท่าจะมาช่วยยกกระเป๋าไปส่งด้านบน แต่
เธอมีแค่เป้ใบเดียวจึงจัดการตัวเองได้ เมือ่ เข้ามาในลิฟต์กแ็ ตะคียก์ าร์ด
ตรงแผงควบคุมก่อนจะกดเลขสามสิบ
ห้องพักสวยงามกว่าที่เห็นในรูป โดยเฉพาะหน้าต่างบานใหญ่
ซึ่งสามารถมองทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครรวมถึงความวุ่นวาย
ในบ่ายวันศุกร์ได้อย่างชัดเจน แต่ที่สะดุดตาคงเป็นเตียงคิงไซซ์ที่อยู่
ตรงกลางนี่แหละ! ความใหญ่โตล่อลวงให้เธอโถมตัวเข้าใส่ และมัน
เด้งดึ๋งจนหญิงสาวชอบใจ นลินีนอนกลิ้งอยู่หลายนาทีก่อนจะเริ่ม
ส�ำรวจห้อง แน่นอนว่าโรงแรมห้าดาวขนาดนี้ อุปกรณ์อ�ำนวยความ
สะดวกทุกอย่างจึงครบครัน ชุดรับแขกเล็กๆ ภายในห้องและโทรทัศน์
ติดผนังก็หรูหราไม่น้อย นลินีส�ำรวจห้องพักอยู่ไม่นานนัก สุดท้ายก็
เผลองีบจนได้เพราะความเย็นจากเครื่องปรับอากาศ
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ส่วนห้องท�ำงานของรองประธานเวลานี้ มีชายหนุม่ ร่างสูงใน
ชุดสูทสีดำ� สนิทดูดี ด้านในสวมเสือ้ เชิต้ สีขาวอยูใ่ นห้อง ตรงสูทตัวสวย
มีป้ายชื่อ ‘ภูดิศ อัศวอนันต์’ เครื่องแบบของคนขับรถของโรงแรมไม่
กระจอกเท่าไร ดูหรูหราสมกับเป็นโรงแรมห้าดาว ชายหนุ่มท�ำงานมา
ได้หา้ วันแล้ว และวันนีเ้ ป็นวันแรกทีไ่ ด้เจอพีช่ ายต่างมารดาอย่างภูรทิ ศั
ซึ่งเพิ่งกลับจากการประชุมที่อเมริกา
ภูรทิ ศั อัศวอนันต์ จ้องมองน้องชายทีไ่ ม่ได้เจอกันนาน ภูดศิ ห่าง
จากเขาสามปี แม่ของเขาเสียชีวิตทันทีเมื่อคลอดเพราะร่างกายไม่
แข็งแรงบวกกับมีโรคประจ�ำตัว ชายหนุ่มจึงได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อ
แม่ของเขาเป็นผูห้ ญิงธรรมดา ไม่ได้ร�่ำรวยอะไร หลังจากทีแ่ ม่เสีย ทาง
ญาติฝ่ายแม่ก็ลงความเห็นว่าให้เขาอยู่กับพ่อดีที่สุด ภูริทัศมีรูปร่าง
สูงโปร่ง แต่สูงไม่เท่าน้องชาย ผิวพรรณขาวถอดแบบคนเป็นแม่ และ
มีใบหน้าเค้าโครงไปทางเชื้อสายจีน ซึ่งได้จากคนเป็นแม่อีกนั่นแหละ
“เป็นไง ท�ำงานเป็นคนขับรถ” ภูริทัศเอ่ยถามน้องชายที่ตัวสูง
กว่าเกือบสิบเซนติเมตร และร่างกายเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ ไม่ได้สูง
โปร่งแบบเขา
“ก็ดี นายมีอะไร” ภูดิศเลิกคิ้วถามพี่ชายที่ผิวขาวกว่าและค่อน
ข้างดูส�ำอางไม่น้อย เจ้าของใบหน้าตี๋นั้นสวมแว่นตาอยู่ ภูริทัศเป็น
ผู้ชายเรียบร้อยอยู่ในกรอบ ไม่แปลกที่ภูธเนศจะชื่นชมและปลื้มเหลือ
เกิน เรียนก็สอบได้ทหี่ นึง่ ตลอด จบมหาวิทยาลัยด้วยเกียรตินยิ มอันดับ
หนึง่ ทัง้ ปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาบริหารทัง้ คู่ เขาเลยมักจะโดน
เปรียบเทียบกับพี่ชายคนนี้บ่อยๆ
“แค่อยากทักทาย นายไม่ไปที่บ้าน ฉันไม่เจอ คุณแม่บอกว่า
นายกลับมาแล้ว”
“ใช่ หมดธุระแล้วขอตัวไปท�ำงานก่อน เดี๋ยวจะมีคนหาว่าฉัน
อู้งาน” ภูดศิ ลุกจากเก้าอี้ ในขณะที่คนเป็นพี่ลุกขึ้นด้วยเช่นกัน
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ให้”

“ถ้านายอยากจะขึ้นมาท�ำงานข้างบน ฉันจะไปพูดกับคุณพ่อ

ภูดิศชะงักทันที เขาหันมามองและแค่นยิ้ม “ฉันพอใจที่จะ
ท�ำงานตรงนี้ นายไม่ต้องสนใจฉันหรอก”
“ถึงอย่างนัน้ ก็เถอะ แต่ฉนั ก็ดใี จทีน่ ายกลับมาช่วยงานคุณพ่อ”
เขาไม่ค่อยอยากจะเชื่อค�ำพูดของคนเป็นพี่เท่าไรนัก แม้ภูริทัศ
จะเป็นคนนิ่งๆ แต่มักจะมีความทะเยอทะยานซ่อนอยู่ภายใน หลายๆ
ครัง้ เขารูว้ า่ อีกคนพยายามท�ำทุกอย่างให้เหนือกว่าเขาเสมอ แม้เขาจะ
ไม่ได้เกลียดอีกฝ่ายก็จริง แต่ก็ไม่ได้ชอบหรือพิศวาสเช่นกัน
“แน่ใจเหรอที่พูดน่ะ นายดีใจจริงๆ น่ะเหรอ ไม่คิดบ้างหรือไง
ว่าถ้าฉันท�ำได้ดี โรงแรมนี้จะตกเป็นของฉัน แทนที่จะเป็นของนาย”
ภูริทัศส่ายหน้าเล็กน้อย “นายคิดอะไรแบบนั้นล่ะ”
“ฉันจะคิดแบบนี้แหละ ขอตัวก่อน” ภูดิศบอกเท่านั้นก่อนจะ
เดินจากไป และเมือ่ บานประตูปดิ ลง สีหน้าของภูรทิ ศั ก็เปลีย่ นเป็นเรียบ
เฉยก่อนกระตุกยิ้มออกมา เป็นรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่น้อยคนนักจะได้เห็น
“ฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่านายจะท�ำได้ดีกว่าฉันหรือเปล่า
ภูดิศ”
เช้าวันรุ่งขึ้น ช่วงบ่ายคล้อยก่อนงานแต่งงานจะเริ่ม นลินี
ก�ำลังนั่งเป็นตุ๊กตาให้ช่างแต่งหน้าสาวประเภทสองที่นราธิปหามา ซึ่ง
ครบในคนเดียวทัง้ แต่งหน้าและท�ำผม ระหว่างทีแ่ ต่งหน้าเสร็จเรียบร้อย
แล้วก�ำลังท�ำผม เสียงโทรศัพท์มือถือของนลินีก็ดังขึ้น เธอกลอกตา
ไปมาเมื่อรู้ว่าเป็นใคร คู่ปรับหนึ่งเดียวของเธอนั่นเอง
“ฮัลโหล”
“ฉันจะโทรศัพท์มาบอกว่าเย็นนี้อย่าไปสายนะจ๊ะนี ตอนนี้ฉัน
นั่งนับเวลารอ อยากเจอแฟนของเธอจะแย่”
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นลินีกระตุกยิ้มเล็กน้อย เมื่อรู้ว่างานนี้เธอชนะเห็นๆ
“อ๋อ ไม่สายหรอกจ้ะ นี่ก็รอแฟนฉันมารับอยู่ เธอได้เห็นเขาแน่
แต่เตือนไว้ก่อนนะจ๊ะ อย่าตะลึงกับความหล่อของแฟนฉันล่ะ เพราะ
ว่าหล่อกว่าพี่พงศ์ของเธอเสียอีก! กลัวจะมาเสียดายทีหลัง” นลินีพูด
ราวกับถือไพ่เหนือกว่า เพราะได้เห็นกัมพลหนุ่มรุ่นน้องของนราธิป ที่
ไปไหว้วานขอให้มาช่วยเธอแล้ว หน้าตาหล่อเหลาเชียว แม้จะหน้าเด็ก
ไปหน่อย แต่เธอเชื่อว่าเป็นสเปกของวิมลภา
“อย่ามั่นใจไปหน่อยเลยยายนี คงไม่ได้ไปจ้างใครมาสวมรอย
เป็นแฟนหรอกใช่ไหม” ค�ำถามราวกับรูท้ นั ท�ำเอาหญิงสาวขยับตัวเล็ก
น้อย ประหนึ่งคู่ปรับก�ำลังนั่งอยู่ตรงหน้าอย่างไรอย่างนั้น
“บ้าเหรอ ใครจะไปท�ำแบบนั้นยะ มีแฟนจริงๆ ก็บอกว่ามีจริงสิ
จะไปจ้างใครทีไ่ หนมา ฉันไม่ยอมลงทุนเพียงเพราะอยากเอาชนะหรอก
นะ” แม้จะพูดสวยหรู แต่แท้จริงแล้วเธอท�ำสิ่งที่วมิ ลภาพูดทุกอย่าง
“งั้นก็ดี ฉันจะคอยดู แล้วเจอกัน!”
เมื่ออีกฝ่ายกดตัดสาย นลินกี ็หัวเราะเบาๆ เพียงแค่ยกแรกก็รับ
รู้ถึงความไม่พอใจของวิมลภาที่ดูจะผิดหวังเมื่อเธอพูดอย่างมั่นใจว่า
จะมีคนควงไปแน่ๆ แถมยังหล่อกว่าเจ้าบ่าวในงานแต่งเสียอีก ระหว่าง
ที่นลินีก�ำลังฮัมเพลงเบาๆ พลางเช็กโทรศัพท์มือถือ นราธิปก็โทรศัพท์
มาพอดี หญิงสาวคิดว่าหนุ่มคนนั้นคงมาถึงแล้วจึงกดรับสาย
“ว่ายังไงจ๊ะนัตตี้ เด็กของแกมาถึงแล้วเหรอ”
“เด็กบ้านั่นมันหายไปยายนี!”
พอรูว้ า่ เรือ่ งอะไรหญิงสาวก็เบิกตากว้าง กระเด้งตัวจากเก้าอีจ้ น
เครื่องหนีบผมกระชากอย่างแรง แต่ก็ไม่ทำ� ให้เจ้าตัวเจ็บเพราะมัวแต่
ตกใจอยู่
“กะ...แกว่าอะไรนะ!” หญิงสาวถามย�้ำ
“ก็ไอ้พลมันหายไปน่ะสิ ฉันโทรศัพท์ไปหา มันก็ปิดเครื่อง เลย
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โทร. ไปที่คอนโดฯ เจ้าหน้าที่บอกว่าเห็นถือกระเป๋าเดินทางออกไป
ตั้งแต่เช้ามืดแล้ว!”
นลินีกลืนน�้ำลายลงคอเสียงดัง “ให้ตาย...ท�ำยังไงดีล่ะ ฉันเพิ่ง
วางสายจากยายวิมลภา แถมคุยไว้เยอะอีกด้วย ตายๆ ฉันตายแน่ๆ”
เธอแทบนั่งไม่ติดจนช่างท�ำผมต้องเอ่ยเตือนเบาๆ
“น้องนี นั่งดีๆ หน่อยสิคะ นี่ผมจะยุ่งหมดแล้วนะ”
หญิงสาวจึงนั่งให้เรียบร้อยมากขึ้น
“มันสับแกเละแน่ ยายนีเอ๊ย!”
“แล้วจะท�ำยังไงล่ะ ฉันไม่ไปดีไหม บอกว่าฉันท้องเสียซะ ฉัน
ว่าแผนนี้เวิร์ก!” หญิงสาวเสนอ แต่ปลายสายถอนหายใจดังจนได้ยิน
“จะบ้าเหรอ คนอย่างยายมลเหรอยอมแพ้อะไรง่ายๆ มันได้
เล่นงานแก ใส่สีตีไข่จนเละน่ะสิ! เอาแบบนี้ ฉันจะลองติดต่อคนอื่น
ดูกอ่ น แกใจเย็นๆ แต่งตัวสวยๆ รอไปก่อนแล้วกัน” นราธิปบอกอย่าง
ตัดสินใจ
“ก็ได้ๆ” นลินีวางสายแล้วเริ่มครุ่นคิดว่าจะท�ำอย่างไรดี จริงอยู่
ว่าไม่ใช่เรือ่ งใหญ่โตอะไร แต่อกี ฝ่ายเป็นคู่ปรับกันมาตัง้ แต่เก้าขวบยัน
ยีส่ บิ เก้า เลยกลายเป็นสงครามอันใหญ่หลวงทีจ่ ะยอมแพ้และเสียหน้า
ไม่ได้เด็ดขาด อีกทั้งวิมลภารู้จักคนเยอะ ไม่เพียงแค่เพื่อนร่วมชั้น แต่
เธอจะได้อายไปยันแขกในงานด้วยนีส่ ิ คนอืน่ อาจไม่กล้าท�ำ แต่สำ� หรับ
ผูห้ ญิงคนนี้ หากท�ำให้เธอเสียหน้า กลายเป็นตัวตลก และอับอายอย่าง
ถึงที่สุด วิมลภาท�ำได้แน่ คิดแล้วก็หนักใจ
กระทัง่ ท�ำผมและแต่งตัวเสร็จแล้ว นลินกี ท็ อดมองตัวเองอยูห่ น้า
กระจก นราธิปเลือกชุดเดรสสีชมพูอ่อนคอปาดยาวถึงเข่า ช่วงเอวมี
เข็มขัดเส้นเล็กๆ รัดเอาไว้ยิ่งเสริมให้ช่วงบนดูอวบอิ่ม โดยเฉพาะ
หน้าอกหน้าใจ ที่แม้นลินีจะเป็นผู้หญิงตัวเล็ก สูงเพียงหนึ่งร้อยหกสิบ
สามเซนติเมตร แต่ต้องบอกว่าแม่ให้มาเยอะ ดังนัน้ เรือ่ งนีช้ นะวิมลภา
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ขาดลอย จนอีกฝ่ายต้องไปเปลีย่ นจากอกไข่ดาวเป็นอกภูเขาไฟไกลยัน
เกาหลี!
ใบหน้าสวยหวานที่ปกติจะไม่ค่อยแต่งแต้ม เพราะวันๆ ใช้ชีวิต
อยู่แต่ในบ้าน นานๆ ครั้งถึงออกงาน วันนี้กลับมีสีสันเต็มไปหมดและ
ลงตัวเข้ากับใบหน้าเรียวรีรูปไข่ได้เป็นอย่างดี ดวงตากลมโตยิ่งดู
สวยงามมากขึ้นเมื่อเพิ่มความหวานด้วยอายไลเนอร์และปัดขนตาให้
งอนยาว ริมฝีปากอวบอิม่ ทีเ่ คยทาแต่ลปิ มัน วันนีแ้ ต้มด้วยสีชมพูออ่ นๆ
ส่วนผมยาวสลวยที่มักปล่อยสยายก็จัดเป็นทรง โดยแบ่งผมส่วนหน้า
ถักเป็นเปียเส้นเล็กสองเส้น อ้อมมาผูกข้างหลัง ผมส่วนที่เหลือปล่อย
ให้ทิ้งตัวอย่างน่ารัก พร้อมกับกิ๊บติดผมรูปดอกกุหลาบสีชมพูประดับ
เอาไว้ โดยรวมวันนี้นลินียังไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะสวยได้ขนาดนี้
แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เธอสนใจ สิ่งเดียวที่หญิงสาวสนใจคือคู่ควงไปงานนี่
แหละ!
สามสิบนาทีต่อมานลินีนั่งอยู่ตรงโซฟาหลังจากช่างแต่งหน้า
ท�ำผมกลับไปแล้ว เหลืออีกชัว่ โมงเดียวงานแต่งงานจะเริม่ พระอาทิตย์
เริม่ คล้อยต�ำ่ จนท้องฟ้ายามนีข้ องกรุงเทพมหานครกลายเป็นสีสม้ เสียง
เรียกเข้าโทรศัพท์มอื ถือดังขึน้ หญิงสาวกดรับสายทันทีเพราะเป็นเบอร์
ของนราธิป
“ว่ายังไงบ้างนัตตี้”
“ให้ตาย! เวลาที่ฉันจะเรียกใช้งาน ไม่มีใครว่างเลยสักคน
งานเข้าเราแล้วยายนีเอ๊ย!” นราธิปบอกอย่างหัวเสียสุดๆ
นลินีถอนหายใจ ก่อนหน้าที่นราธิปจะโทรศัพท์มาหา เธอ
ครุ่นคิดและไตร่ตรองจนเริ่มปลงทีละนิดและคิดว่าการยอมรับความ
จริงคงจะดีทสี่ ดุ ขายหน้าแค่นคี้ งไม่ตายหรอก อาจจะเจ็บใจบ้างเท่านัน้
เอง
“ช่างเถอะ” หญิงสาวถอนหายใจ
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“หรือแกจะไม่ไป ฉันว่าแผนท้องเสียก็เวิรก์ นะ หรือว่ามีธรุ ะด่วน
ต้องบินกลับเชียงรายดีไหม” นราธิปเสนอ แต่นลินีตัดสินใจแล้ว
“ฉันจะไป!”
“ไปทัง้ ๆ ทีร่ วู้ า่ โดนสับเละเนีย่ นะ!” นราธิปถามระหว่างขับรถไป
ที่งานแต่งงาน
“ก็ไม่มที างเลือก ยิง่ ฉันหนี ยิง่ กลายเป็นขีแ้ พ้ไปใหญ่ ฉันจะเฉิด
ฉายแบบสาวโสดนี่แหละ เป็นโสดไม่ดีตรงไหนยะ ใช่ไหม มีอิสระจะ
ตายไป” นลินีพยายามพูดให้ก�ำลังใจตัวเอง
“แต่แกโกหกยายมลไปแล้วเรื่องแฟน แกจะแก้ตัวกับมันยังไง
ล่ะ”
“ก็บอกว่าเลิกกันแล้ว ไม่ยากหรอกน่า”
“เลิกกันแล้ว? จะบ้าเหรอ สองชั่วโมงก่อนแกเพิ่งข่มมันไป แล้ว
สองชัว่ โมงถัดมา...เลิกกันแล้ว? จะเลิกด้วยสาเหตุอะไรกันยะ” นราธิป
ถามอย่างไม่เข้าใจ ส่วนนลินีคิดเล็กน้อยก่อนจะตอบ
“ก็...บอกว่าเราไปกันไม่ได้ โธ่เอ๊ย เหตุผลยอดฮิต ตัวอย่างมี
ถมเถไป ตอนเช้ายังคุยดีๆ ตอนเย็นเลิกกันซะแล้ว ไม่ใช่เรือ่ งแปลกสัก
หน่อย ของแบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกคู่นั่นแหละ แกจ�ำยายวิมลภากับแฟน
เก่าไม่ได้หรือไง ตอนเช้ายังโพสต์เฟซบุ๊กสวีตกันดิบดี พอตกเย็นโพสต์
ด่าผู้ชายเลวกว่าหมา ถ้าเจอจะเอาไม้หน้าสามฟาดให้ สรุปก็เลิกกัน
แล้ว เห็นมะ ไม่ใช่เรื่องแปลกตรงไหน ฉันมีเหตุผลดีๆ ไปพูดน่ะ” แม้
ปากจะบอกแบบนั้น แต่นลินีแทบไม่อยากไปร่วมงานแต่งครั้งนี้เลย
ทว่าการหนีปัญหาไม่ใช่คำ� ตอบ ในเมื่อจะไปแบบขายหน้าก็ต้องสวย
เลิศเชิดเข้าไว้ โบกปูนไปสักสิบถัง รับรองว่าโดนเล่นงานไม้ไหน เธอก็
จะสตรองชนะทุกปัญหาไปเอง!
“เออๆ ฉันจะอยู่ข้างแกเอง ไม่ต้องห่วง ถ้ามันกวนมากๆ ฉันจะ
จัดการพี่พงศ์เอง แย่งแฟนซะเลย แล้วก็เป็นม่ายขันหมาก เชอะ!”
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ค�ำพูดของนราธิปท�ำให้หญิงสาวหัวเราะลั่น
“โอเคๆ ฉันจะออกไปแล้ว แค่นี้นะ”
“โอเค เจอกันทีง่ าน” นลินวี างสายโทรศัพท์แล้วถอนหายใจยาว
หญิงสาวเก็บของลงกระเป๋าคลัตช์ใบสวยที่ซื้อมานานมากแล้วแต่
ไม่ได้ใช้ จึงน�ำมาใช้ในโอกาสนี้ เสียงโทรศัพท์ในห้องพักดังขึน้ เธอเดิน
ไปรับสายจึงรู้ว่าพนักงานต้อนรับโทรศัพท์มาแจ้งเกี่ยวกับเวลาออก
เดินทาง และแจ้งว่าตอนนีเ้ มอร์เซเดส-เบนซ์คนั หรูพร้อมแล้ว ซึง่ เธอสัง่
ให้โทรศัพท์เตือนเพราะกลัวตัวเองจะเผลอท�ำอะไรเพลินๆ แล้วไปสาย
เมื่อวางสายเสร็จ หญิงสาวก็มองตัวเองในกระจก
“เอาละ โสดและสวยอย่างฉัน ไม่เห็นมีอะไรน่าอาย ผูห้ ญิงไม่มี
แฟนก็มกี นั เยอะแยะ ไปท�ำให้ยายมลเสียดายทีต่ อ้ งสละโสดแล้วกัน!”
เมื่อให้ก�ำลังใจตัวเองเสร็จ หญิงสาวจึงส�ำรวจความเรียบร้อยอีกรอบ
ก่อนจะเดินออกจากห้องพัก หัวใจดวงน้อยเต้นแรงไม่หยุดด้วยความ
ตืน่ เต้นปนหวาดระแวงกับสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอีกไม่ถงึ หนึง่ ชัว่ โมงข้างหน้า
ภูดศิ ยืนพิงรถเมอร์เซเดส-เบนซ์คน
ั หรูของโรงแรมซึง่ จอด
อยู่ด้านหน้าโรงแรม เขายกนาฬิกาข้อมือเรือนหรูของตัวเองขึน้ มามอง
แขกของเขาสายไปห้านาทีและจุดหมายปลายทางดันเป็นโรงแรมทีห่ า่ ง
จากทีน่ พี่ อสมควร รถคงจะติดไม่นอ้ ย ซึง่ อาจท�ำให้ไปสายได้ ทีส่ ำ� คัญ
ใกล้ได้เวลาเลิกงานของเขาแล้วด้วย ภูดศิ ก็มนี ดั เขาจึงไม่อยากไปสาย
ชายหนุ่มละสายตาจากนาฬิกา คิดว่าจะให้พนักงานต้อนรับโทรศัพท์
ไปเช็กให้หน่อย แต่เวลานัน้ ดวงตาคมเข้มของเขาปะทะเข้ากับเรือนร่าง
สวยงามทีเ่ ดินลงบันไดมา เธอสวมชุดเดรสสีชมพูหวานพอๆ กับใบหน้า
ที่แต่งแต้มเครื่องส�ำอางที่ดูสวยเป็นธรรมชาติ ความงามอย่างไทยแท้
สะกดสายตาเขา ชายหนุม่ มองเพลินจนได้กลิน่ น�ำ้ หอมกลิน่ ดอกไม้โชย
เข้ามาใกล้ และไม่กนี่ าทีเธอก็ยนื อยูต่ รงหน้า หญิงสาวสูงเพียงไหล่ของ
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เขาเท่านั้น นับว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่น่ารักไม่น้อย
“คุณเป็นคนขับรถทีจ่ ะพาฉันไปโรงแรมใช่ไหมคะ” นลินเี อ่ยถาม
เพื่อความแน่ใจ หลังจากเห็นอีกคนจ้องมองราวกับว่าเธอเป็นตัว
ประหลาดอย่างไรอย่างนั้น แอบเขินนิดหน่อยกับสายตาของเขา
นอกจากนี้เขายังหน้าตาดีมากๆ อีกด้วย
“ครับ” ภูดศิ ดึงสติตัวเองกลับมาและรับค�ำสั้นๆ อย่างสุภาพ
“ค่ะ งั้นไปกันเลยไหมคะ” เธอเอ่ยถาม ท�ำให้อีกคนได้สติอีก
ครั้ง เขารีบถอยออกจากรถเล็กน้อยแล้วเปิดประตูด้านหลังให้ นลินี
เอ่ยขอบคุณก่อนจะเข้าไปนัง่ ด้านใน ภูดศิ ปิดประตูจากนัน้ ก็มานัง่ ประจ�ำ
ที่คนขับ
เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยรถคันหรูก็เคลื่อนตัวออกจากโรงแรม
ท่ามกลางสายตาเป็นห่วงของพนักงานโรงแรมที่รู้ว่าชายหนุ่มเป็นถึง
ลูกผูบ้ ริหาร ทีพ่ วกเขาได้ยนิ มาว่าเป็นประเภทท�ำงานท�ำการไม่คอ่ ยจะ
เป็น แม้ที่ผ่านมาภูดิศไม่เกี่ยงงานและไม่ถือตัว แต่ยังเกิดความผิด
พลาด ไปส่งลูกค้าผิดที่บ้างเพราะไม่ชินเส้นทางในกรุงเทพมหานคร
เท่าไร ทว่าภูดิศไม่ได้วางท่าว่าเป็นลูกเจ้าของโรงแรม เขาเพียงกล่าว
ขอโทษอย่างจริงใจ ส่วนสถานที่ที่ต้องไปส่งแขกของโรงแรมเย็นนี้
หัวหน้าพนักงานขับรถได้เตรียมความพร้อมให้ชายหนุ่มเรียบร้อยแล้ว
ว่าไปเส้นทางไหนใกล้ ง่าย และสะดวกที่สุด ซึ่งทุกคนก็ได้แต่หวังว่า
คงไม่มีปัญหาอะไร
บรรยากาศในรถเต็มไปด้วยความเงียบ นลินีพยายามสูดลม
หายใจเข้าออกลึกๆ เพื่อเรียกสติที่ก�ำลังจะแตกในอีกไม่ช้า พอๆ กับ
ระยะทางทีใ่ กล้จะถึงทีห่ มายอีกไม่เกินสิบนาทีต่อจากนี้ เสียงเรียกเข้า
โทรศัพท์มือถือดังขึ้นท�ำให้หญิงสาวตกใจเล็กน้อยก่อนจะหยิบมาดู
และได้รู้ว่าเป็นนราธิป
“ว่ายังไงนัตตี้”
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ภูดิศมองกระจกหลังเล็กน้อย จริงๆ เขาแอบมองอยู่หลายครั้ง
เหมือนกัน แต่ผู้โดยสารของเขาเหมือนจะเหม่อลอย บางทีท�ำหน้า
อยากร้องไห้ บางทีกท็ ำ� หน้ายุง่ ตอนนีไ้ ด้ยนิ เสียงเธอบ้าง ท�ำให้รวู้ า่ เธอ
ยังปกติดี
“แกอยู่ไหนแล้ว”
“ใกล้ถึงแล้วละ แกถึงแล้วเหรอ”
“ใช่! แกเลี้ยวรถกลับไปหาใครมาควงสักคนเลยนะยะ ไม่อย่าง
นั้นแกตายแน่!” ค�ำพูดนั้นของนราธิปท�ำให้นลินีถอนหายใจ
“จะให้ฉันไปหาใครล่ะ! ฉันตัดสินใจแล้ว โสดแล้วเป็นไรล่ะ
ยายมลอยากพูดอะไรก็พูดไป ฉันรับมือได้!”
“แกอาจจะรับมือกับยายมลได้ แต่แกรับมือบรรดาแขกผู้หลัก
ผู้ใหญ่ไม่ได้!”
หญิงสาวนิ่วหน้า “หมายความว่ายังไง”
“ก็หมายความว่ายายมลมันใส่ในก�ำหนดการให้แกกับแฟนขึ้น
ไปอวยพรบ่าวสาวน่ะสิ แถมยังพูดให้พ่อแม่ของว่าที่สามีฟังว่าแฟน
แกน่ะรวยมาก เป็นไฮโซมาจากตระกูลดัง เขาก็เลยรอดูกันทั้งงาน
แล้ว!”
หญิงสาวเบิกตาโตเท่าไข่ห่าน “ตายแล้ว!”
“เออสิ ตายแน่ๆ ถอยหลังกลับไปหาใครมาสักคนเลยนะยะ!
ยายมลท�ำแบบนี้เพราะจะท�ำให้แกขายหน้าและก�ำชัยชนะอย่างเก๋ๆ
แกจะยอมไม่ได้นะยายนี ถึงแกจะยอม แต่ฉนั ยอมไม่ได้! ท�ำแบบนีม้ นั
เหมือนลวงแกไปฆ่าชัดๆ ถ้าแกเข้างานคนเดียว มันต้องพูดให้แกเสีย
หายและอับอายต่อหน้าแขกผู้ใหญ่แน่ โอ๊ยๆ ยายมลนี่ร้ายกาจมาก!”
นราธิปอดจะบ่นยืดยาวไม่ได้ เพราะพอมาถึงงาน วิมลภาก็ถามหาแต่
นลินีจนเขาเซ้าซี้ถามจึงได้รู้แผนการนี้
“ร้ายมาตั้งแต่เรียน ม. ปลายแล้วละย่ะ! ฉันจะไปหาผู้ชายมา
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จากไหนเนีย่ มันไม่ได้งา่ ยเหมือนเดินไปซือ้ ก๋วยเตีย๋ วนะยะ!” หญิงสาว
ยังอดบ่นไม่ได้
“ไม่งา่ ยแต่กต็ อ้ งหาให้ได้ ตอนนีฉ้ นั จะไปรับหน้ามันก่อน ถึงแล้ว
โทร. หาฉันล่ะ”
“เดี๋ยวก่อนนัตตี้ ยายนัตตี้ เดี๋ยวก่อนสิ โธ่เอ๊ย!” นลินีตะโกน
เรียกเพื่อน แต่อีกฝ่ายวางสายไปแล้วจึงได้แต่ถอนหายใจพร้อมกับ
วางโทรศัพท์ไว้บนเบาะ
“ให้ตาย ยายมลนะยายมล โธ่เอ๊ย! ท�ำไมต้องมาพบมาเจอกัน
อีกเนี่ย ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้หรือไง จะแต่งงานอยู่แล้วยังจะมาหาเรื่อง
กันในงานมงคล ไอ้เราก็ปากไม่ดี ไปท้าท�ำไมเนี่ย” นลินีบ่นด้วยเสียง
ไม่เบานัก
ภูดิศที่ฟังมาตั้งแต่ต้นและได้ยินเสียงนราธิปเล็ดลอดออกมาจึง
พอจับใจความได้บ้างว่าผู้หญิงคนนีก้ ำ� ลังตกที่นั่งล�ำบาก เขากระแอม
เล็กน้อย ถามด้วยเสียงทุ้มเข้ม “เป็นอะไรหรือเปล่าครับ”
“ไม่มีอะไรค่ะ” นลินีที่ก้มหน้าอยู่ส่ายหน้าก่อนจะตอบ เธอ
พยายามคิดว่าจะหาใครมาแทน แต่แล้วเสียงหล่อๆ เมือ่ ครูท่ �ำให้เธอเงย
หน้าทันที หญิงสาวโน้มตัวไปด้านหน้า จ้องหน้าคนขับรถจนคนที่โดน
มองตกใจ
“มีอะไรครับคุณผู้หญิง” เขาเอ่ยถาม
นลินไี ม่ตอบอะไร แต่ถอื วิสาสะจับคางชายหนุ่มหันซ้ายหันขวา
แม้อกี คนพยายามขัดขืน แต่สายตาก็ต้องมองถนนจึงท�ำไม่ถนัดเท่าไร
นัก
“มีอะไรหรือเปล่าครับ มาจับหน้าผมท�ำไม” ภูดิศถามอย่าง
สงสัย มือข้างหนึ่งผละจากพวงมาลัยแล้วจับมือนุ่มนิ่มออก
“นีๆ่ ฉันมีอะไรให้คณ
ุ ช่วยหน่อย” ได้ยนิ ค�ำถามนีจ้ ๆู่ ภูดศิ ก็รสู้ กึ
เสียวสันหลังอย่างไรไม่รู้
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“งานอะไรครับ”
“ไปเป็นคู่ควงของฉันในงานแต่งงานหน่อยสิ” ค�ำขอของหญิง
สาวนั้นท�ำให้เขาตกใจ
“ไม่ได้หรอกครับ ผมมีงานต้องท�ำ อีกอย่างนี่ก็ได้เวลาเลิกงาน
ผมแล้วด้วย” ชายหนุ่มปฏิเสธ เขาได้ยินหญิงสาวท�ำเสียงจึ๊กจั๊กใน
ล�ำคอ
“ถือว่าฉันจ้างต่อจากงานประจ�ำของคุณไง ไม่นานหรอกน่า แค่
ไม่กี่ชั่วโมง” นลินียังพยายามพูดต่อ เพราะอีกฝ่ายหล่อเหลาเอาการ
แถมชุดคนขับรถก็เท่ไม่หยอกเลย
“ผมมีธุระต้องไปต่อนะครับ” ชายหนุ่มย�้ำ
“ฉันจ้าง น่านะ ช่วยฉันหน่อย เอางี้ ฉันให้หนึง่ พันบาทเลยอะ!”
หญิงสาวบอกอย่างใจป�้ำ
ภูดิศกลอกตาไปมา ให้ตาย พันเดียวเนี่ยนะ “ผมไม่ท�ำหรอก
ครับ เราไม่มนี โยบายรับงานนอก”
“ตั้งพันหนึ่งเลยนะ” หญิงสาวยังย�้ำ
“เงินเดือนผมเฉลี่ยแล้วรวมทิปกับเงินพิเศษ ยังได้มากกว่าวัน
ละหนึง่ พันเลยครับ” เขาแย้งเสียงเรียบ ขณะเลีย้ วรถเข้าโรงแรมหรูตรง
หน้า
นลินีท�ำหน้ายู่อย่างขัดใจ เพราะอย่างไรตอนนี้คนขับรถเป็นตัว
เลือกเดียวของเธอ ไม่อย่างนั้นเธอคงต้องจบชีวิตในงานแต่งงานของ
วิมลภา ที่จัดให้เป็นวันถูกเชือดของเธอ
“อ้ะๆ หนึง่ พันสองร้อยห้าสิบแล้วกัน ขาดตัว เพิม่ ให้อกี สองร้อย
ห้าสิบ ไม่ต้องท�ำอะไรมากเลยนะ ยืนเฉยๆ พอ ที่เหลือฉันจัดการเอง”
ภูดศิ เดาได้ทนั ทีวา่ ผูห้ ญิงคนนีต้ อ้ งมีนสิ ยั เค็มมากแน่ๆ ไม่อย่าง
นั้นคงไม่ต่อรองขนาดนี้ พลางคิดว่าเธอมานอนโรงแรมของเขาได้
อย่างไร เพราะค่าห้องคืนหนึ่งไม่ใช่ถูกๆ
ตะวัน 39

“ผมท�ำไม่ได้หรอกครับ ผมมีธุระต้องไปต่อจริงๆ” ชายหนุ่มย�้ำ
อีกหนอย่างจริงจัง
“คุณจะอัปราคาหรือเปล่าเนี่ย หาเช้ากินค�ำ่ มีงานพิเศษได้เงิน
ง่ายๆ ไม่อยากรับหรือไง” หญิงสาวยังมิวายพูดหวังโน้มน้าว
ชายหนุ่มจอดรถที่ลานจอดก่อนจะหันมามองหญิงสาวที่ท�ำ
หน้างอ แม้แต่ตอนโกรธเธอยังดูน่ารัก “ผมไม่ได้จะอัปราคา แต่ผมไม่
ท�ำจริงๆ เชิญคุณลงไปเถอะครับ”
นลินีขบริมฝีปากแน่น เปิดกระเป๋าคลัตช์แล้วหยิบกระเป๋าเงิน
ออกมาเปิด เธอหยิบธนบัตรสีเทาหนึง่ ฉบับและสีมว่ งหนึง่ ฉบับ จากนัน้ ก็
ปิดกระเป๋าให้เรียบร้อย ก่อนจะจับมือหนาของชายหนุม่ แล้วเอาเงินนัน้
ยัดใส่มือเขา
“อ้ะๆ เต็มที่แล้วเนี่ย หนึ่งพันห้าร้อยบาท ถ้าท�ำได้ดีฉันจะทิป
ให้แล้วกัน ตกลงตามนี้ สายแล้วเนีย่ ” นลินบี น่ เป็นชุดก่อนจะเปิดประตู
ลงจากรถ
ภูดิศอ้าปากค้าง เขามองเงินในมือก่อนจะรีบเปิดประตูตามลง
ไปพร้อมกับยื่นเงินคืนหญิงสาว “ผมบอกว่าผมไม่ทำ� นะครับ”
“คุณรับเงินไปแล้ว ห้ามปฏิเสธ ถือว่าช่วยกันหน่อยน่า นะๆ”
หญิงสาวเดินเข้าไปใกล้แล้วจับแขนชายหนุ่มเขย่าเล็กน้อย กิริยานั้น
พร้อมกับเสียงเล็กๆ ของเธอท�ำเอาหนุ่มร่างสูงใจอ่อนยวบ
“แต่ว่า...”
“นี่ไม่คิดจะช่วยคนไทยด้วยกันหน่อยหรือไง คุณไม่รู้หรอกว่า
โลกข้างในน่ะโหดร้ายกับผู้หญิงตัวเล็กๆ อย่างฉันแค่ไหน” นลินีแกล้ง
ท�ำเสียงเศร้า ในขณะที่ภูดิศมองด้วยสายตาแปลกๆ
“ไหนคุณบอกว่าจะไปแบบสาวโสดยังไงล่ะ” เขาถามกลับบ้าง
เพราะได้ยนิ ที่หญิงสาวคุยโทรศัพท์
นลินีชะงัก “นี่แอบฟังฉันคุยโทรศัพท์เหรอ”
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“ผมไม่ต้องแอบฟังก็ได้ยินครับคุณผู้หญิง ถ้าผมเปิดหน้าต่าง
รถที่อยู่รอบๆ ก็ได้ยินหมดแหละ คุณเล่นพูดซะเสียงดังขนาดนั้น”
นักเขียนสาวนึกอายนิดหน่อยแต่เชิดหน้าขึน้ อ้างเหตุผลทีค่ ดิ ว่า
ดีที่สุดขึ้นมา “คุณรู้ปัญหาแล้วนี่ ช่วยกันหน่อยไม่ได้หรือไงล่ะ นี่ก็ไม่
ได้ให้ช่วยฟรีๆ นะ ให้เงินด้วย รู้ไหมว่าพันห้านี่ฉันกินข้าวได้หลายวัน
เลยนะ แต่ฉันยอมเอามาท�ำเรื่องไร้สาระเนี่ย คุณเองก็ได้เงินเพิ่ม ไม่ดี
เหรอ วิน-วิน”
ภูดศิ ส่ายหน้าก่อนจะเอ่ย “มันก็ดหี รอกนะครับ แต่ผมมีนดั จริงๆ
ผมท�ำงานให้คณ
ุ ไม่ได้หรอก”
“ฉันไม่กวนเวลาคุณนานหรอกน่า เอาเป็นว่าโชว์ตัวสักพักแล้ว
ค่อยกลับก็ยงั ได้ น่านะๆ” หญิงสาวยังอ้อนต่อ เพราะยิง่ อยูใ่ กล้ ผูช้ าย
คนนี้ยิ่งหล่อ หล่อจนเธอใจเต้นแรง การแต่งตัวก็ดี ต้องขอบคุณ
เครือ่ งแบบของทางโรงแรมทีท่ �ำให้เขาดูไฮโซขึน้ มาเลย แต่จากหน้าตา
และรูปร่างของเขา เธอเชือ่ ว่าเขาสวมเสือ้ ผ้าแบบไหนก็ดดู หี มดนัน่ แหละ
“แต่ว่า...”
“ไม่มีแต่ ไปกันเถอะ นี่ถ้าท�ำได้ดีฉันแถมให้อีกห้าร้อยเลย เชื่อ
ไหมว่าฉันไม่เคยใช้เงินไปกับเรื่องไร้สาระเลยนะ” นลินีควงแขนชาย
หนุ่มแล้วออกแรงลากเล็กน้อยจนเขายอมเดินตาม
“เชื่อครับ” เจ้าของร่างสูงตอบรับ
นลินีหันไปหรี่ตามอง “นี่คงไม่ได้คิดในใจว่าฉันเค็มหรอกใช่
ไหม”
ภูดิศตกใจว่าจะนิดๆ ที่อีกคนเดาถูก ก่อนจะส่ายหน้าเล็กน้อย
“เปล่าครับ”
“ดีมาก เข้าไปข้างในกันเถอะ” หญิงสาวบอกอย่างอารมณ์ดี
อย่างน้อยก็รอดตาย
นลินตี งั้ ใจว่าจะเข้าไปในงานแต่งงานของวิมลภาแล้วค่อยโทรศัพท์
ตะวัน 41

หานราธิป แต่กลับเจออีกฝ่ายยืนรออยู่แล้ว นราธิปรีบวิ่งมาหาเพื่อน
แต่สายตากลับสะดุดอยูท่ รี่ า่ งสูงซึง่ เธอควงแขนอยู่ ใบหน้าของเพือ่ นรัก
แดงระเรื่ออย่างเห็นได้ชดั
“ให้ตาย ยายนี แกไปหาช้างเผือกในป่าคอนกรีตนี่มาจากไหน
จ๊ะ” นราธิปหรี่ตาและกัดริมฝีปากนิดๆ ท�ำเอาภูดิศตกใจ พยายาม
เบียดเข้าหาหญิงสาวเล็กน้อย ซึ่งดูเหมือนนลินีจะรู้ทัน
“อย่ามาท�ำแบบนีน้ ะนัตตี้ เดีย๋ วเขาเตลิด ไม่ยอมท�ำหรอก นีฉ่ นั
จ้างมาตั้งพันห้านะรู้ไหม” หญิงสาวบ่น
“แค่พนั ห้าท�ำบ่น! หรือจะยอมเสียมากกว่านีไ้ ปเย็บหน้าทีเ่ กาหลี
เพราะงานนี้คงหน้าแตกย่อยยับไปหมดยะ”
“โอ๊ย แกเนี่ย พอๆ” หญิงสาวยอมในที่สุด
“ยายนีจ้างพันห้า แต่ถ้าเสร็จงานแล้วนัตตีจ้ ้างห้าพันเลยนะคะ
ไปเที่ยวกันต่อนะ” นราธิปเดินเข้าไปใกล้ แต่ภูดิศถอยห่าง
“เช็ดน�้ำลายแกหน่อยนัตตี้ เอาละ เรามาท�ำความเข้าใจกัน
หน่อยนะคุณ...คุณภูดิศ” หญิงสาวมองป้ายชื่อของชายหนุ่มก่อนจะ
เอื้อมมือไปดึงมันออก จากนั้นก็หย่อนลงในกระเป๋าเสื้อสูท โดยไม่ได้
อ่านนามสกุลของเขาด้วยซ�้ำ
“ฉันชื่อนลินี ชื่อเล่นว่านี เป็นนักเขียน อายุยี่สิบเก้าปี ถ้าเพื่อน
ฉันถามว่าเราเจอกันที่ไหน คุณก็บอกว่า เจอฉันบนเครื่องบิน ฉันท�ำ
กระเป๋าตังค์หล่นหาย แล้วคุณเก็บได้ เราก็เลยติดต่อกันมาเรือ่ ยๆ ถ้าเพือ่ น
ฉันถามต่อว่าคุณท�ำธุรกิจอะไร ก็บอกว่าธุรกิจส่วนตัว มีโฮมสเตย์ที่
เมืองกาญจน์กไ็ ด้ แล้วก็เราเพิง่ คบกันได้สามเดือน แต่รกั กันปานจะกลืน
กินเหมือนคนคบกันมาสามปี ตกลงไหม” หญิงสาวแต่งเรื่องราวเสีย
จนชายหนุ่มนึกอึ้ง
“นีค่ งไม่ใช่พลอตนิยายเรือ่ งใหม่ของแกใช่ไหม” นราธิปเอ่ยปาก
ถาม
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“ก็มสี ว่ นละน่า แต่ตอนนีต้ อ้ งขายผ้าเอาหน้ารอดไปก่อน เข้าใจ
ไหมคะคุณภูดิศ” นลินีถามย�้ำ
ชายหนุ่มถอนหายใจเมื่อต้องตกกระไดพลอยโจน เห็นทีเขาจะ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนี่สิ
“เรียกผมว่าภูเฉยๆ ก็พอครับ”
นลินียิ้มกว้าง “ตกลงค่ะคุณภู”
รอยยิ้มหญิงสาวท�ำเอาชายหนุ่มใจเต้นแรงขึ้นมาเสียอย่างนั้น
และยิง่ เธอวุน่ วายกับการจัดเสือ้ ผ้าของเขาให้เข้าทีเ่ ข้าทาง จนมืออ่อน
นุม่ ไล้ไปตามร่างกาย ก็ทำ� เอาเบือ้ งล่างของเขาตืน่ ตัวทันที ภูดศิ ไม่เคย
ควบคุมตัวเองไม่ได้แบบนีม้ าก่อน เขาต้องสูดลมหายใจเข้าลึกๆ อยาก
ให้เธอเอามือออก แต่อกี ใจก็อยากให้เอาไว้อยูแ่ บบนัน้ และไม่นานนลินี
ก็เสร็จสิ้นการจัดเสื้อผ้าให้เขา และเปลี่ยนมาควงแขนแทน
“คุณไม่ต้องพูดอะไรมาก ฉันจะเป็นคนจัดการเอง ตกลงไหม”
หญิงสาวก�ำชับ
“ผมไม่รู้จะพูดอะไรอยู่แล้ว”
“ดีมาก”
“เดีย๋ วก่อน ดีเทลมันยังไม่พอ ถ้ายายมลถามว่าจูบแรกเมือ่ ไหร่
ล่ะ”
ค�ำถามนี้ของนราธิปท�ำให้นลินีรู้สึกหน้าเห่อร้อนจนไม่กล้า
มองผู้ชายข้างๆ ขณะที่ภูดศิ เห็นท่าทีของคนตัวเล็กซึ่งเจ้ากี้เจ้าการกับ
เขาเมื่อครู่แล้วพบว่าน่ารัก
“อะไรจะอยากรู้ลึกขนาดนั้น! ไม่ถามหรอก”
“แกนี่ประมาทยายมลน้อยไปสิ ยายนี่ต้องสงสัยอยู่แล้วว่าแก
จ้างใครมาแน่ๆ” นราธิปยังมิวายเตือน
“ท�ำไมไม่คดิ จะเชื่อใจกันบ้างเลยนะ ว่าฉันจะมีแฟน”
“เพราะวันๆ แกเอาแต่จอ้ งหน้าคอมพ์จนฉันคิดว่าอนาคตแกคง
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แต่งงานกับคอมพิวเตอร์ไปแล้ว อีกอย่างแกเป็นพวกไม่คอ่ ยออกสังคม
ไม่ชอบคุยกับใคร ยายมลรู้ข้อนี้ดีพอๆ กับฉันนั่นแหละ ก็เลยไม่เชื่อว่า
แกจะมีแฟน” นราธิปไม่ได้พูดเกินจริงเลย นลินีค่อนข้างเป็นผู้หญิงที่
มีโลกส่วนตัวสูง หน้าตาแบบนีใ้ ช่วา่ จะไม่มใี ครมาจีบ แต่หญิงสาวเลือก
จะไม่สนใจเท่านั้นเอง
“ละ...แล้วจะบอกว่ายังไงล่ะ” หญิงสาวถาม
“อืม...”
“ก็บอกไปว่า เราจูบกันนับครัง้ ไม่ถว้ น เลยไม่รวู้ า่ จูบแรกเมือ่ ไหร่
กันแน่ รับรองว่าเพื่อนคุณคงไม่อยากจะถามต่อ” ค�ำตอบของภูดิศ
ท�ำให้นลินีหน้าแดง ในขณะที่นราธิปตบมือฉาดใหญ่
“เยีย่ มไปเลยค่ะ! แบบนีย้ ายมลคงไม่กล้าถามต่อ เพราะถ้านาง
จะถามต่อ ฉันก็จะตอบกลับไปว่า มาอยู่ใต้เตียงเลยไหมล่ะ รับรองว่า
จบ!”
ภูดิศกระตุกยิ้มเมื่อนลินียังไม่สบตาเขา ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ยัง
แต่งเรือ่ งเสียดิบดี แต่พอเป็นเรือ่ งพวกนี้ เธอกลับนิง่ เงียบเสียอย่างนัน้
ราวกับสาวไม่มปี ระสบการณ์ แต่ถ้าให้เขาลองประเมินจากค�ำพูดของ
เพื่อนหญิงสาวแล้ว เขาคิดว่านลินีเกิดมาคงไม่เคยมีแฟนมาก่อนแน่ๆ
“กะ...ก็ตามนั้นแล้วกัน” นลินีตอบเสียงแผ่ว
“งั้นเข้างานกันเถอะ ไปท�ำให้ยายมลหน้าแตกกัน!” นราธิปพูด
อย่างอารมณ์ดี ก่อนที่ทั้งสามคนจะขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นห้าเพื่อร่วมงาน
แต่งงานของตระกูลดัง โดยมีค่ปู รับหนึง่ เดียวของนลินเี ป็นเจ้าของงาน
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จ้างร้อยเล่นล้าน

ภายในห้องแกรนด์บอลรูมขนาดใหญ่ของโรงแรมชือ่ ดังเวลา
นี้คับคั่งไปด้วยแขกเหรื่อมากมาย ส่วนใหญ่เป็นคนในวงการทหาร
เนือ่ งด้วยเจ้าบ่าวของวิมลภารวมถึงต้นตระกูลของเขารับราชการทหาร
และเป็นที่นับหน้าถือตาในวงสังคมไม่น้อย บริเวณหน้างานนั้นคู่บ่าว
สาวก�ำลังยืนรับแขกกันอยู่ วิมลภาสวมชุดแต่งงานราคาแพงระยับ เป็น
เกาะอกตัวสวยกับกระโปรงสุม่ ผมเกล้ามวยประดับด้วยไข่มกุ เม็ดเล็กๆ
สวยงาม แม้ใบหน้าจะมีรอยยิม้ ให้แขก มือยกขึน้ ไหว้ขอบคุณผูม้ าร่วม
งาน หรือยืนถ่ายรูป แต่สายตาก็คอยสอดส่องมองหาคนที่ตัวเอง
ต้องการเจอ พลางคิดว่าอีกคนจะเบี้ยวนัดหรือเปล่า เพราะ ‘แฟน’ ที่
อีกฝ่ายกล่าวอ้างคงไม่มตี วั ตนแน่ๆ จนพงศกร เจ้าบ่าวซึง่ รูด้ วี า่ วิมลภา
ก�ำลังรออะไรอยู่นั้นส่ายหน้าน้อยๆ ไม่รู้จะจริงจังอะไรนักหนา
“มาแล้วๆ” วิมลภาพูดขึ้นเมื่อเห็นนราธิปเดินเข้ามาและตาม
หลังด้วยนลินี ดวงตาเธอเบิกกว้างเมื่อเห็นผู้ชายที่คู่ปรับควงมาด้วย
มองไกลๆ ยังรู้สึกเลยว่าหล่อ และไม่ใช่หล่อร้อยเมตรด้วย เพราะยิ่ง
เขาเดินเข้ามาใกล้มากเท่าไรก็ยิ่งเห็นความหล่ออย่างชัดเจน เธอมอง
หน้านลินีและเห็นรอยยิ้มอีกฝ่าย ซึ่งรู้ได้ทันทีว่าเป็นรอยยิ้มของผู้ชนะ
“ยินดีด้วยนะจ๊ะยายมล คุณพงศ์ นี่ของขวัญของฉันกับยายนี”
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นราธิปทักทายก่อนแล้วมอบของขวัญให้
“ยินดีด้วยนะจ๊ะวิมลภา ส่วนนี่แฟนของฉัน คุณภูดิศ ผู้ชายที่
เธออยากจะเจอยังไงล่ะ” นลินีกล่าวอวยพร โดยไม่ลืมแนะน�ำแฟน
ก�ำมะลอทีเ่ พิง่ จ้างสดๆ ร้อนๆ ด้วยเงินหนึง่ พันห้าร้อยบาท ยิง่ เห็นสีหน้า
ตกใจของคู่ปรับ เธอยิ่งสะใจ และรู้ว่าภูดิศหล่อกว่าพงศกรแบบชนะ
ขาดลอย
“ยินดีด้วยนะครับ” ภูดิศพูดไปตามน�ำ้ เขารู้สึกว่างานแต่งงาน
นีใ้ หญ่โตไม่นอ้ ย และคนมีฐานะเต็มไปหมด แต่ชายหนุม่ เชือ่ ว่าคงไม่มี
ใครรู้จักเขา ภูดิศเคยโด่งดังและเป็นที่จับตามองช่วงวัยรุ่น สมัยที่เขา
ยังเกเร แต่หลังจากไปอยูล่ อนดอนนานจนแทบจ�ำไม่ได้ สือ่ ก็เลิกสนใจ
เขา บวกกับภูธเนศไม่ชอบทีเ่ ขาจะตกเป็นเป้าสายตาของวงสังคมเท่าไร
นัก ยิ่งการกลับมาครั้งนี้ยิ่งไม่มีใครรู้ และเขายังไม่ได้เปิดตัวที่ไหน
ดังนั้นเขาจึงไม่ค่อยกังวลว่าจะมีใครรู้จัก
“คุณเป็นแฟนของนีจริงๆ เหรอคะ” วิมลภาถามย�้ำ บอกตรงๆ
ว่าไม่เชื่อ นลินี...คนที่เธอรู้สึกเสมอว่าด้อยกว่าเธอทุกอย่างจะได้แฟน
หล่อเหลาราวกับนายแบบขนาดนี้ สามีเธอเทียบไม่ได้เลยจริงๆ
“จริงสิยะ ยายมลก็ถามอะไรแปลกๆ” นราธิปเป็นคนตอบ
“เชื่อได้ท่ไี หน ร้อยวันพันปียายนีไม่เห็นมีแฟน และไม่เคยเปิด
ตัวใคร จู่ๆ พามากะทันหัน ไม่รู้ว่าของจริงหรือย้อมแมว!” วิมลภาหัน
ไปพูดกับนราธิปด้วยเสียงไม่ดังนัก แต่ทุกคนตรงนั้นต่างได้ยินอย่าง
ชัดเจน
“แฟนฉันจริงๆ จะไปย้อมแมวท�ำไม เนอะคุณภู” นลินหี ันไปส่ง
ยิ้มให้ชายหนุ่มซึ่งยิ้มตอบเธอ
“จริงครับ ผมเป็นแฟนนี เราเพิ่งคบกัน”
วิมลภายังไม่ยอมแพ้ แม้ได้รับค�ำยืนยัน “ท�ำไมไม่เห็นออกสื่อ
เลยคะ ปกติมแี ฟนนี่ต้องโพสต์บ้างสิ”
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“นั่นมันเธอหรือเปล่า ของดีขนาดนี้ ยายนีก็เก็บไว้ดูเองสิยะ
คุณภูทั้งหล่อทั้งเพอร์เฟกต์ กลัวว่าสาวๆ จะอิจฉากันน่ะ” นราธิปได้ที
ยิ่งพูดต่อ
นลินยี มิ้ กว้าง ยิง่ เห็นสีหน้าไม่คอ่ ยพอใจของวิมลภาก็รสู้ กึ สะใจ
เหลือเกิน แหม...คิดจะลวงเธอไปฆ่ากลางงานแต่งตัวเอง เธอพลาด
แล้ววิมลภา!
วิมลภาท�ำท่าจะพูดต่ออย่างไม่ยอมแพ้ แต่ถูกขัดด้วยพงศกรที่
เอ่ยชวนให้ถ่ายภาพก่อนเข้างาน เนื่องจากแขกผู้ใหญ่หลายคนรอจะ
ถ่ายภาพร่วมกัน เจ้าสาวของงานจึงต้องยอมถ่ายภาพก่อน โดยมี
นลินียืนข้างๆ ถัดไปเป็นภูดิศ ส่วนนราธิปยืนอยู่ข้างๆ พงศกรผู้เป็น
เจ้าบ่าว ทว่าวิมลภายังไม่ยอมแพ้ จังหวะทีก่ ำ� ลังเปลีย่ นท่าถ่ายภาพนัน้
เธอกระซิบกับนลินีทันที
“คิดว่าจะหลอกฉันได้เหรอยายนี จ้างมาเท่าไหร่ละ่ ” แม้ใบหน้า
จะยิ้ม แต่กดั ฟันถามอย่างข่มขวัญ
“แหม ระดับฉันไม่ต้องจ้างหรอกจ้ะ คนนี้ของแท้แน่นอน คน
อย่างนลินีถ้าไม่มีจริงไม่กล้าพูดหรอกนะจ๊ะวิมลภา” นลินียิ้มกว้างให้
กล้อง เมื่อถ่ายอีกภาพเสร็จเรียบร้อย เธอก็ตั้งใจจะเดินออกไป แต่
วิมลภาคว้าแขนแล้วกระซิบ
“คิดว่าฉันจะเชื่อเหรอ”
“เชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของเธอนะ แต่หลักฐานก็เห็นกันชัดๆ อยู่แล้ว
นี่เนอะ” นลินีพูดด้วยน�้ำเสียงอารมณ์ดี ก่อนจะควงแขนภูดิศเข้าไป
ในงาน
วิมลภาอยากจะตามคู่ปรับเข้าไปแต่ทำ� ไม่ได้อย่างใจคิด เพราะ
เธอเป็นเจ้าของงาน มีหน้าทีต่ ้องรับแขกและถ่ายภาพร่วมกับแขกทีม่ า
ในงาน ยิ่งเห็นสายตาของคุณหญิงเบญจพร แม่ของพงศกรด้วยแล้ว
เธอก็ได้แต่น่งิ สงบ ไม่กล้าท�ำอะไรวู่วาม กว่าจะได้แต่งก็ต้องออดอ้อน
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งัดมารยาร้อยเล่มเกวียนมาเอาใจพงศกร หากยังท�ำให้อกี ฝ่ายไม่พอใจ
ในงานแต่งอีก เกรงว่าเธอคงจะได้รับมอบต�ำแหน่งสะใภ้ที่แม่สามี
มิปรารถนาเป็นแน่
เมือ่ ทัง้ สามคนเข้ามาในงานแล้ว พนักงานของทางโรงแรมก็เดิน
น�ำไปยังโต๊ะทีม่ ปี ้ายเขียนไว้ว่าทีมเพือ่ นเจ้าสาว นราธิปกับนลินคี ยุ กัน
อย่างออกรสออกชาติทเี่ อาชนะวิมลภาได้ จนภูดศิ ทีน่ งั่ อยูห่ วั เราะเบาๆ
“คุณหัวเราะอะไรน่ะ” นลินีที่นั่งข้างๆ เขาถามอย่างสงสัย
“หัวเราะคุณน่ะสิ จริงจังขนาดนั้นเชียว ผมว่ามางานแต่ง
คนเดียว ไม่มีคนควง ไม่เห็นแปลกตรงไหน” ชายหนุ่มออกความเห็น
ตามตรง
“คุณไม่เข้าใจหรอกน่า นี่ศกึ แห่งศักดิ์ศรีเลยนะ ถ้าเป็นงานคน
อืน่ ฉันไม่สนใจหรอก นีเ่ ป็นงานคูป่ รับ ยอมไม่ได้ เคยได้ยนิ ไหม ฆ่าได้
หยามไม่ได้น่ะ”
เห็นหญิงสาวพูดจริงจังท่าทางแบบนั้น ภูดิศก็อมยิ้ม ขณะที่
นราธิปพูดแทรก
“จริงๆ ไม่ได้กลัวเสียศักดิ์ศรีเท่าไหร่หรอก แค่ปากพาซวย ดัน
ไปรับค�ำท้าตอนเมา ผลเลยต้องไปวิ่งวุ่นหาคนมาสวมรอยเป็นแฟน
ก�ำมะลอน่ะสิ”
นลินีย่นจมูกใส่เพื่อนรัก “พูดมากน่ะ ไปหาของฟรีกินกันดีกว่า
งานนี้จะกินให้พุงกาง คุณก็เหมือนกันนะ กินเยอะๆ นานๆ ทีจะได้กิน
ของฟรีในโรงแรมหรูๆ แบบนี้” นลินีลุกขึ้นโดยลากชายหนุ่มไปด้วย
พร้อมกับนราธิป
ภูดิศได้ยินค�ำพูดของเธอก็หัวเราะเบาๆ พลางมองบาร์อาหาร
ตรงหน้า เขาเคยกินหรูกว่านี้เป็นสิบเท่า แต่ก็นะ ตอนนี้เขาเป็นคน
ขับรถหาเช้ากินค�่ำนี่นา ไม่ใช่ลูกทายาทมหาเศรษฐีสกั หน่อย
ชายหนุม่ ไม่นกึ อยากอาหารเท่าไรนัก แต่มองเห็นคนตัวเล็กทีน่ งั่
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ข้างๆ ตักอาหารมาเสียมากมายและกินอย่างเอร็ดอร่อยก็นึกขัน นลินี
เป็นผู้หญิงธรรมดาที่ธรรมดาเอามากๆ เธอไม่มีอะไรพิเศษแต่กลับน่า
สนใจ ภูดิศมักเจอหญิงสาวที่สวยงาม ชาติตระกูลดี และร�ำ่ รวย ซึ่ง
นลินีดูตรงกันข้าม เขาไม่รู้รายละเอียดอะไรมากนัก แต่ฟังจากที่เธอ
กับเพื่อนสนิทคุยกัน เหมือนหญิงสาวจะอยู่กับผู้เป็นยายสองคนและ
นั่งเครื่องบินมาจากเชียงราย เธอเป็นนักเขียนอิสระ เขารับรู้มาว่า
รายได้นักเขียนก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่ แต่เหตุใดเธอถึงเค็มปานนี้ เพียงแค่
คิดถึงเหตุการณ์ที่เธอต่อราคาก็นึกข�ำ นี่ถ้าเขาไปเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง มี
หวังโดนล้อแน่ๆ หนุ่มหล่อสุดฮอตมีค่าตัวควงไปงานแค่พันห้าเท่านั้น
“ยิม้ อะไรล่ะคุณ ไม่กนิ เหรอ” นลินหี นั ไปถาม หลังจากนัง่ ทีโ่ ต๊ะ
อยูน่ านสองนาน แต่เพิง่ ได้เริม่ กินอาหารก็เพราะเพือ่ นร่วมห้องขยันแวะ
เวียนมาแทะโลมแฟนก�ำมะลอของเธอ แถมถามซักไซ้เสียเยอะแยะ
มากมายเชียว ซึ่งเธอเป็นคนตอบคนเดียว ในขณะที่ภูดิศแค่นั่งยิ้ม
“ผมกินมาแล้ว ดูคุณสิ กินเหมือนกับว่าไม่ได้กินอะไรมาทั้งวัน
อย่างนั้นละ”
หญิงสาวกลืนเนื้ออบค�ำใหญ่ ก่อนจะตอบตามตรง “เพราะมัว
แต่วุ่นวายเรื่องหาผู้ชายมาควงน่ะสิ เลยไม่ได้กินอะไรเท่าไหร่”
ภูดศิ พยักหน้ารับรู้ ไม่ได้พดู อะไรต่อ เขามองหญิงสาวกินอาหาร
อย่างเพลิดเพลิน เวลานั้นเขาสังเกตเห็นว่ามุมปากของเธอเลอะซอส
จึงหยิบทิชชูบนโต๊ะแล้วยื่นไปทางเธอที่ก�ำลังพูดคุยกับนราธิปอย่าง
ออกรสออกชาติ จากนั้นก็เช็ดปากให้เธออย่างแผ่วเบา ท�ำเอาเจ้าของ
ร่างบางตกใจและหันมามอง
“กินเลอะเป็นเด็กๆ ไปได้”
ก็แค่เสียงทุม้ เข้มกับการกระท�ำอันอ่อนโยน ท�ำไมหัวใจของนลินี
ถึงเต้นแรงขนาดนี้นะ! ใบหน้าก็ร้อนผ่าวอีกต่างหาก
“โอ๊ย จ้างพันห้า ท�ำไมคุ้มอย่างนี้เนี่ย ให้นัตตี้จ้างต่อนะคะ”
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นราธิปแกล้งว่า
นลินีหลบสายตาคว้าทิชชูมาจากเขา “ขะ...ขอบคุณ ฉันท�ำเอง
ได้น่า”
ท่าทางเขินอายของเธอท�ำให้ภดู ศิ ยิม้ อย่างเอ็นดู และบอกหญิงสาว
ว่าเขาท�ำน่ะดีแล้ว เพราะโต๊ะอื่นๆ ก�ำลังจับจ้องเธอกับเขาตาเป็น
มัน นลินีมองตามและเห็นแบบนั้นจริงๆ จึงอดบ่นไม่ได้ ท�ำราวกับว่า
เธอมีแฟนเป็นเรื่องแปลก นราธิปจึงรีบสวนว่าหลายๆ คนคิดว่านลินี
จะแต่งงานกับคอมพิวเตอร์เสียแล้ว
ระหว่างที่ทั้งสามคนก�ำลังพูดคุยและกินอาหารกันอยู่นั้น วิมลภาทีป่ ลีกตัวจากการรับแขกได้กร็ บี เดินมาทีโ่ ต๊ะทันที เพราะมีเวลาก่อน
ขึ้นเวทีขอบคุณแขกสิบห้านาที เธอจึงทิ้งสามีไว้กับแขกคนอื่น
“อาหารในงานคงอร่อยมากเลยใช่ไหม เต็มโต๊ะเชียว งานแต่ง
นะจ๊ะ ไม่ใช่ร้านอาหารบุฟเฟต์”
นราธิปกับนลินแี ทบส�ำลักอาหารทีเ่ พิง่ กินเข้าไป พลางจ้องมอง
อีกคนที่น่งั ตรงข้าม
“งานแต่งงานแล้วกินอาหารไม่ได้หรือไง อีกอย่างอาหารของ
โรงแรมมีเยอะแยะ คนในงานไม่ค่อยกิน ฉันช่วยกินไม่ให้เหลือก็ถือว่า
ช่วยเธอนะ จ่ายเงินไปจะได้คุ้มๆ ดีกว่าเหลือแล้วเอาไปทิ้ง” นลินีพูด
ตามจริง ส่วนวิมลภาที่เจอช่องก็ถามไถ่
“ก็จริงของเธอนะ แต่ท่าทางเหมือนไม่เคยกินของหรูนี่แปลกๆ
นะจ๊ะ ไหนคุยนักคุยหนาว่าแฟนรวยกว่าพี่พงศ์ของฉันอีก ไม่ทราบว่า
คุณภูดิศท�ำงานอะไรเหรอคะ” วิมลภาหันไปถามชายหนุ่มที่จิบเพียง
แค่ไวน์เท่านั้น
“ผม...”
“เขาท�ำธุรกิจส่วนตัวน่ะ อีกอย่างมีแฟนรวยต้องกินของหรู
ทุกมื้อหรือไง ฉันกับคุณภูเราติดดินย่ะ” นลินีชิงตอบแทน
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วิมลภายิม้ ยังคงมองหน้าภูดศิ ต่อ พลางคิดในใจว่านลินไี ปเจอ
ผู้ชายหล่อแบบนี้ที่ไหน!
“ธุรกิจส่วนตัวที่ว่านี่ธุรกิจอะไรเหรอคะ” วิมลภายังถามต่อ
“ผมท�ำรีโฮมสเตย์ที่กาญจนบุรีน่ะครับ” ชายหนุ่มเป็นคนตอบ
และเป็นข้อมูลที่นลินีบอกมา
“เยีย่ มไปเลยค่ะ ไม่ทราบว่าชือ่ อะไรเหรอคะ มลกับพีพ่ งศ์กม็ อง
หาที่ฮนั นีมูนอยู่ เผื่อว่าจะไปน่ะค่ะ”
นลินีกับนราธิปมองหน้ากันเพราะลืมคิดชื่อ และถ้าบอกสุ่มไป
มั่วๆ นิสยั อย่างวิมลภาคงจะต้องเอาไปเสิร์ชทันทีทันใดแน่ๆ
“ไหนบอกว่าจะไปฮันนีมนู ยุโรปไงจ๊ะ คิดยังไงจะฮันนีมนู ในไทย
ล่ะ” นราธิปได้ทีถามขึ้น
“อยากจะอุดหนุนธุรกิจแฟนเพือ่ นนีจ่ ะ๊ ตกลงว่าชือ่ อะไรเหรอคะ
คุณภู มลสนใจจริงๆ นะคะ” น�้ำเสียงหวานๆ หรือเสียงสองของคนพูด
ท�ำเอานลินีนึกหมั่นไส้
“เอ่อ คือ...” ภูดิศหันไปมองนลินีเล็กน้อย และนั่นท�ำให้หญิง
สาวข้างกายเขาเป็นคนพูดเอง
“ยังสร้างไม่เสร็จ ไว้จะบอกอีกทีแล้วกัน”
“น่าเสียดายจัง ถ้ายังไงเดีย๋ วเลิกงานมลให้นามบัตรไว้นะคะ ถ้า
เสร็จแล้วโทรศัพท์บอกมลได้เลย มลยินดีเป็นลูกค้าคนแรกของโฮมสเตย์
เลยค่ะ” วิมลภายิ้มกว้าง ท�ำให้สองเพื่อนรักมองหน้ากัน
“ฉันควรจะเป็นลูกค้าคนแรกไหมยะ ฉันเป็นแฟนเขานะ” นลินี
พูดแทรก
“อ้อ ขอโทษทีจ้ะ ลืมไป เพราะดูๆ แล้วไม่ค่อยสวีตกันเท่าไหร่
เลย จริงๆ สามเดือนนี่ช่วงโพรโมชันเลยนะ ต้องหวานกันสุดๆ นี่ จะ
ว่าไปแล้วเจอกันที่ไหนเหรอ” วิมลภาซักไซ้ต่อ และคนตอบก็เป็นนลินี
“ฉันท�ำกระเป๋าตังค์ตกบนเครื่องบินแล้วเขาเก็บได้ เราก็เลย
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ติดต่อกันมาเรื่อยๆ และตกลงเป็นแฟนกัน ใช่ไหมคะคุณภู” นลินีไม่
พูดเปล่า มือบางเอือ้ มไปควงแขนชายหนุม่ พร้อมส่งยิม้ หวาน ภูดศิ จึงเล่น
ตามน�้ำด้วยการจับมือบางไว้
“ครับ”
“แหม บังเอิญจังเลยนะคะ” วิมลภาอดพูดอย่างหมั่นไส้ไม่ได้
“เขาเรียกพรหมลิขิตจ้ะมล” นราธิปเอ่ยต่อ
“คุณภูดิศชอบนีที่ตรงไหนเหรอคะ”
ภูดศิ หันไปมองนลินเี ล็กน้อย ค�ำถามนีค้ งเป็นเขาทีต่ อ้ งตอบสินะ
ให้ตาย นลินเี ป็นผู้หญิงที่เพิ่งเจอกันวันนี้วนั แรก เขาจะตอบอย่างไรดี
แต่แล้วหัวสมองอันชาญฉลาดของเขาก็พอนึกออกบ้าง ประกอบกับ
เห็นแววตาที่คาดหวังกึ่งขอร้องของหญิงสาว เขาจึงหันไปตอบ
“คงเป็นความน่ารักละมั้งครับ นีเป็นผู้หญิงง่ายๆ แต่มีเสน่ห์”
นราธิปแอบยิ้มปลอบนลินี ที่ภูดิศตอบได้เป็นธรรมชาติ
“เหรอคะ แปลกดีนะคะ คือนีไม่เคยมีแฟนน่ะค่ะ และเมื่อสาม
เดือนก่อนยังไม่เห็นมี จู่ๆ โผล่มา มลเลยรู้สึกว่าแปลกไปสักหน่อย
คุณภูคงเข้าใจใช่ไหมคะ” วิมลภาแกล้งพูด แล้วมองอย่างจับผิด
“คนมีแฟนไม่จ�ำเป็นต้องป่าวประกาศทุกคนหรือเปล่าจ๊ะมล”
นลินีชิงตอบ
“ผมไม่แปลกใจหรอกครับทีค่ ณ
ุ มลรูส้ กึ แบบนัน้ เพราะผมเองยัง
แปลกใจเลย ว่าระยะเวลาสัน้ ๆ แต่ทำ� ไมผมถึงรักนีได้มากขนาดนีก้ นั ”
ภูดศิ ไม่วา่ เปล่า จับมือของหญิงสาวขึน้ มาจูบหลังมือเธออย่างแผ่วเบา
พลางทอดมองด้วยสายตากรุ้มกริ่ม ท�ำเอานลินีเขินอายหน้าแดงของ
จริง ในขณะที่วิมลภากัดริมฝีปากด้วยความขัดใจ
“โอ๊ย เห็นใจคนโสดหน่อยเถอะคู่นี้! หวานแบบนี้คงหมดข้อ
สงสัยสักทีนะยายมล” นราธิปแกล้งว่า
“แต่ดูไม่เป็นธรรมชาติอยู่ดี” วิมลภาพูดลอยๆ
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“ต้องให้ทำ� ยังไงล่ะยะถึงจะเชือ่ เนีย่ คิดว่ายายนีจา้ งคนมาหลอก
หรือไง ลองคิดดูนะว่ายายนีเค็มแค่ไหน เรือ่ งแค่นไ้ี ม่ยอมเสียเงินหรอก”
นราธิปถามอย่างสุดจะทน และโน้มหน้าเข้าไปใกล้วมิ ลภาพลางกระซิบ
ประโยคหลังตอกย�ำ้ ให้เชื่อ
“ฉันว่า...”
“มลครับ ได้เวลาแล้ว” เสียงที่ดังมาจากด้านหลังท�ำให้วิมลภา
ถอนหายใจ แบบนี้จะได้ซักไซ้หรือเปล่า เพราะถ้าจะจับโกหกต้องจับ
ให้มั่นคั้นให้ตาย แต่โดนขัดจังหวะแบบนี้ ยิ่งท�ำให้นลินีมีเวลาเตรียม
ตัว ให้ตายวิมลภาก็ไม่มีวันเชื่อว่าอีกคนจะมีแฟนหล่อเหลาขนาดนี้
“ค่ะ เตรียมตัวด้วยนะจ๊ะนี คุณภู เพราะมลเชิญทั้งสองคนขึ้น
ไปกล่าวอวยพรสักหน่อย” วิมลภาส่งยิม้ อาบยาพิษให้กอ่ นจะเดินจาก
ไป
นลินถี อนหายใจและรูส้ กึ โล่งอกนิดหน่อย ก่อนจะพูดขึน้ มาด้วย
ความหงุดหงิดใจ “ยายมลนี่กัดไม่ปล่อยจริงๆ แล้วยังให้ฉันขึ้นไปพูด
อีก โอ๊ย...จะรอดไหมเนี่ย”
“เอาน่า มาถึงขัน้ นีแ้ ล้ว เอาให้หน้าหงายไปเลย จะได้ไม่ตอ้ งมา
คอยจับผิด ยุง่ วุน่ วายกับชีวติ แกต่อไป อีกอย่างคุณภูดศิ ก็สอบผ่านเลย
นะเนีย่ เล่นเมือ่ กีเ้ นียนมากเลยนะคะ นัตตีง้ อี้ จิ ฉาตาร้อนเลย” นราธิป
หันไปพูดกับชายหนุ่ม แต่กลับท�ำให้เพื่อนหน้าแดง
“ผมก็เล่นให้คมุ้ ค่าจ้างน่ะครับ พันห้าแน่ะ” ดูเหมือนค�ำพูดของ
เขาจะเป็นค�ำประชดกลายๆ นลินีจึงเชิดหน้าขึ้นเล็กน้อย
“ก็ดี เดี๋ยวขึ้นไปบนเวทีก็เล่นให้เนียนกว่านี้เลยนะคะ ถ้าเล่น
ดีฉันจะให้คณ
ุ เพิ่มอีกห้าร้อยเลยอะ!” นลินีบอกอย่างใจป�้ำ ส่วนชาย
หนุ่มหัวเราะเบาๆ เขายกไวน์ขึ้นจิบ ส่วนมืออีกข้างยังเกาะกุมมือบาง
ของหญิงสาวเอาไว้
ไฟในห้องแกรนด์บอลรูมหรี่ลงเป็นสัญญาณว่าพิธีการเริ่มแล้ว
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เริ่มด้วยพรีเซนเทชันของวิมลภากับพงศกรพร้อมกับเพลงหวานๆ
ไพเราะ ความหวานทีเ่ ห็นในวิดโี อและการกระท�ำของวิมลภาทีแ่ ทบจะ
สิงร่างพงศกรซึ่งยืนข้างเวที ท�ำให้นลินีอดจะพูดกับเพื่อนรักไม่ได้ โดย
เอ่ยแซ็วกันเสียยกใหญ่ หัวเราะคิกคักกันน่าดู จนภูดศิ ที่ได้ยินด้วยยัง
ยิ้มข�ำ พลางคิดว่าวิมลภากับนลินีเป็นคู่ปรับกันมานานหรือยังนะ แต่
คงนานพอดู ไม่อย่างนัน้ นลินคี งไม่ท่มุ ทุนจ้างคนอืน่ มาแกล้งปลอมตัว
เป็นแฟนหรอก
เมื่อพรีเซนเทชันจบลงก็เป็นคิวบ่าวสาวขึ้นมาบนเวที ค�ำถาม
ส่วนใหญ่จากพิธีกรก็จะเป็นค�ำถามว่าเจอกันที่ไหน รักกันได้อย่างไร
และอีกมากมายหลากหลายค�ำถามทีเ่ อาจริงๆ แล้วแขกในงานต่างเห็น
พ้องต้องกันว่าเจ้าสาวฉายเดีย่ วตอบอยูค่ นเดียวเสียมากกว่า โดยมีเจ้า
บ่าวยืนยิ้มข้างๆ เท่านั้นเอง
“เอาละครับ ฟังบ่าวสาวพูดกันไปแล้ว คราวนี้เรามาฟังเพื่อนๆ
ของทัง้ คูพ่ ดู กันบ้างดีกว่า เริม่ จากคนแรกทีฝ่ า่ ยเจ้าสาวเป็นคนเลือกมา
เอง เธอบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนกับเธอมานานนับสิบปี สนิทกัน
มาก และวันนีเ้ จ้าสาวของเรายังแอบกระซิบว่าเพือ่ นรักของเธอพาแฟน
หนุ่มมาด้วย แฟนคนแรกตอนอายุยี่สิบเก้าปี เป็นแฟนคนแรกเลย
เหรอครับคุณมล” พิธกี รที่อ่านตามโพยซึ่งเจ้าสาวเป็นคนคัดค�ำพูดให้
หันไปถามวิมลภาที่ยืนยิ้ม ขณะที่นลินขี บกรามแน่น
“ใช่ค่ะ เพื่อนรักของมลคนนี้เพิ่งมีแฟน และเป็นเกียรติของมล
จริงๆ ที่เธอพามาเปิดตัวที่งานแต่งครั้งแรกเลยนะคะ” วิมลภาหัวเราะ
เบาๆ ส่งยิ้มไปยังนลินีที่ส่งสายตาเหมือนจะฆ่าเธอกลับมา
“ถ้าอย่างนั้นอย่าเสียเวลาเลยครับ เชิญคุณนลินีขึ้นมากล่าว
อะไรแก่บ่าวสาวสักหน่อย ขอเชิญแฟนหนุ่มด้วยนะครับ” เมื่อพิธีกร
พูดเสร็จ เสียงปรบมือดังก้องไปทั่วห้อง พร้อมกับคนหันมามอง
นลินีรู้สึกเขินเล็กน้อยที่โดนจับจ้อง หากนราธิปไม่รู้แผนนี้มา
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ก่อน บอกตรงๆ ว่าตอนนี้เธอคงช็อกน่าดู
นลินคี วงภูดศิ เดินขึน้ ไปบนเวที แต่ยงั มิวายก�ำชับเขาว่าให้แนบ
เนียนทุกอย่าง และส่วนใหญ่เธอจะเป็นคนพูดเอง ชายหนุ่มตอบรับ
เบาๆ
“เห็นคุณนลินี บอกตรงๆ ว่าไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าเพิ่งมี
แฟนคนแรก” พิธีกรแซ็ว ทีมงานรีบวิ่งเอาไมค์มาให้หญิงสาวถือ
“ต้องบอกว่าเพิ่งเจอคนที่ใช่ดีกว่าค่ะ” นลินีตอบและส่งยิ้ม ใน
ขณะที่วมิ ลภาซึ่งถือไมค์อยู่แล้วพูดขึ้น
“ไม่ตอ้ งอายหรอกจ้ะนี โสดมายีส่ บิ เก้าปีเป็นเรือ่ งปกติ เนอะทุก
คนเนอะ” วิมลภาหัวเราะ คนในงานจึงพลอยหัวเราะไปด้วย
นลินตี วัดสายตาไปมอง แต่ยงั ปัน้ หน้ายิม้ พิธกี รสัมผัสได้ถงึ รังสี
บางอย่างจึงพูดตัดบท
“คงสนิทกันมากๆ เลยนะครับ หยอกล้อกันน่ารักเชียว คุณนลินี
รู้จักคุณวิมลภามานานแล้วเหรอครับ”
“ตั้งแต่เด็กค่ะ บ้านเราใกล้กัน ก็เลยได้รู้จักกัน”
“ใช่คะ่ เราสนิทกันมาตัง้ แต่เด็กๆ เรียกว่ารูจ้ กั กันหมดไส้หมดพุง
เลยก็ว่าได้” วิมลภาพูดเสริม
“ถ้าอย่างนั้นคุณนลินีรับรู้เรื่องราวความรักของบ่าวสาวมา
ตลอดใช่ไหมครับ”
นลินอี มยิม้ กับค�ำถาม “ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าโดยปกติแล้ว
ฉันเป็นคนที่งานยุ่งมากจริงๆ ค่ะ เลยไม่ค่อยมีเวลาติดตามเพื่อนๆ
เท่าไหร่นกั แต่เรื่องราวความรักของวิมลภากับคุณพงศกร ฉันได้เห็น
มาตั้งแต่ต้น เพราะมลชอบอัปทุกอย่างลงโซเชียลค่ะ วันละสิบสเตตัส
ได้ เลยได้เห็นความหวาน แต่ก็เข้าใจนะคะ มีแฟนแสนดี มลก็อยาก
อวดเป็นธรรมดาค่ะ” ดูเหมือนเป็นค�ำพูดชมเชย แต่วิมลภากลับรู้สกึ
ว่านลินตี ่อว่าเธอกลายๆ ว่าเป็นคนอวดผัวอะไรอย่างนั้น
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“เพราะความรักที่มลกับคุณพงศ์มีให้กันมากเหลือเกิน เลย
อยากให้เพื่อนๆ ได้รับรู้น่ะค่ะ” วิมลภาแก้ตัว
“หวานกันอีกแล้วนะครับคูน่ ี้ เห็นวันนีค้ ณ
ุ นลินคี วงแฟนหนุม่ มา
ด้วย ไม่ทราบว่าจะมีข่าวดีกันเมื่อไหร่เหรอครับ” พิธีกรถามต่อ เพราะ
เจ้าสาวเทรนค�ำถามเขาเองกับมือก่อนจะเริ่มงาน
“เอ่ อ ตอนนี้ค งยัง เร็ว ไปนะคะ เราอยากได้ เ วลาศึก ษากัน
สักหน่อย” นลินีตอบ
“ดูทงั้ คูเ่ กร็งๆ ยังไงไม่รนู้ ะคะ สงสัยจะเขินคนอืน่ หรือเปล่า หรือ
ไม่ก็...เพิ่งสนิทกันสินะคะ” วิมลภาแซ็วอย่างอารมณ์ดี แต่นั่นท�ำให้
นลินีรู้ว่าบนเวทีน้คี อื สงคราม
“สงสัยจะเขินหรือเปล่าครับ” พิธีกรพูดช่วย
“ใช่ค่ะ”
“อยากฟังคุณภูพูดถึงนีบ้างค่ะ ให้นีพูดคนเดียวเบื่อแล้ว นีส่ง
ไมค์ให้คณ
ุ ภูสจิ ะ๊ ” วิมลภาจัดแจง แม้พงศกรพยายามสะกิดภรรยา แต่
ดูไม่เป็นผล กลายเป็นว่างานแต่งงานนี้เป็นสงครามระหว่างเพื่อนคู่
ปรับต่อหน้าแขกเหรือ่ มากมาย ถึงแม้บางคนอาจมองว่าเป็นเรือ่ งสนุกๆ
เพื่อนรักขึ้นมาเผากันก็เถอะ แต่กลัวว่าพ่อแม่เขาจะไม่สนุกด้วยน่ะสิ
นลินีจ�ำต้องส่งไมค์ให้ชายหนุ่ม
“เอ่อ... ครับ” ชายหนุ่มรับค�ำสั้นๆ รู้สึกประหม่าและไม่รู้จะโดน
ถามอะไร
“ควงกันมางานแต่งแบบนี้จะไม่ถามก็กระไรอยู่นะคะ ไม่ทราบ
ว่าทั้งคู่มีแผนจะวิวาห์กันบ้างหรือเปล่าคะ” วิมลภาถาม ท�ำให้ชาย
หนุ่มมองหน้าหญิงสาว และเวลานั้นนลินีเป็นคนคว้าไมค์ไปตอบเอง
“ขอดูกันไปก่อนดีกว่าค่ะ”
“แหม นีจ๋า ให้ฝ่ายชายพูดบ้าง เราเป็นสาวเป็นนาง จริงไหม
คะทุกคน” วิมลภาหันไปขอเสียงจากแขกเหรือ่ และทีซ่ วยคือแขกเหรือ่
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ตอบรับด้วยนี่แหละ ภูดิศจึงคว้าไมค์มาตอบ
“เหมือนที่นีพูดน่ะครับ เราก�ำลังศึกษากันอยู่”
“สามเดือนนี่ไม่น้อยนะคะ หรือว่าเพิ่งจะศึกษากันวันนี้”
ภูดิศเข้าใจแล้วว่าท�ำไมนลินีถึงอยากมีคนควงมาด้วย เพราะ
ขนาดเอามายืนยัน เธอยังโดนเล่นงานขนาดนี้ ถ้าเกิดไม่ควงใครมา
เขาคิดว่าหญิงสาวคงเละ พลางคิดไปว่าวิมลภาไม่อายแขกเหรือ่ ในงาน
หรืออย่างไร เอาแต่ซักถามเขากับหญิงสาวประหนึ่งเป็นคู่แต่งงาน
อย่างไรอย่างนัน้ พลันชายหนุม่ คิดแผนดีๆ ได้ มือหนาทีว่ า่ งอยูน่ นั้ เอือ้ ม
ไปโอบไหล่นลินีและดึงเข้าหาตัว
“ที่จริงสามเดือนก็ไม่น้อยเลยครับ แต่เราสองคนอยากได้เวลา
เตรียมพร้อมเพื่อที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน เป็นธรรมดาครับส�ำหรับการ
คบหาในช่วงเริ่มต้น แต่บอกตรงๆ ว่ายิ่งรู้จักนลินี เธอยิ่งเป็นคนที่ใช่
ท�ำให้ผมตกหลุมรักได้ทุกเวลา ทุกนาทีเลยละครับ” ภูดิศโปรยยิ้ม
ความหล่อเหลาของเขาท�ำเอาเหล่าบรรดาสาวโสดด้านล่างกรีดร้องกัน
ดังลั่น ส่วนวิมลภารู้สกึ เสียหน้าไม่น้อย
“หวานกันแบบนี้ผมว่าข่าวดีคงอีกไม่นานนะครับ”
“อาจจะเป็นไปได้ครับ ใช่ไหมจ๊ะนี” ภูดิศหันมาหาหญิงสาว
กระซิบเสียงหวาน
นลินีอ้าปากค้างนิดๆ หันไปมองเขาอย่างตกใจ ดูท่าคนที่จ้าง
มาร้อยก�ำลังจะเล่นล้านแล้ว!
“อะ...เอ่อค่ะ”
“คุณภูพูดเอาใจนีหรือเปล่าคะเนี่ย” วิมลภาแสร้งหัวเราะ แต่
ในใจรุ่มร้อนไปหมด
“ผมไม่พูดเอาใจนีหรอกครับ เพราะทุกอย่างที่ผมพูดเป็นความ
จริง และอยากให้ทุกคนช่วยเป็นพยานความรักของผมกับนี” ภูดิศ
ไม่ว่าเปล่า เขาโน้มหน้าลงเล็กน้อยแล้วหอมแก้มหญิงสาวเบาๆ
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นลินีเบิกตากว้าง หันไปมองชายหนุ่มอย่างตกใจ เสียงกรีดร้อง
ดังอีกระลอก รวมถึงนราธิปที่ถลามาหน้าเวทีเลยทีเดียว
“หวานมาก หวานมากจริงๆ!” นราธิปพูดเสียงดังพลางปรบมือ
ท�ำให้ทกุ คนในห้องส่งเสียงกันเกรียวกราว
วิมลภากัดริมฝีปากแน่น งานแต่งงานของเธอกลับโดนทัง้ คู่แย่ง
ซีนไปแล้ว และเธอยอมไม่ได้ บวกกับพงศกรสะกิดเธอให้จบการ
สัมภาษณ์นี้เสียที แม้วิมลภาอยากจะกลั่นแกล้งนลินีต่อ แต่ตอนนี้
เหมือนไม่มชี ่องว่างเลย ทั้งสองคนดูเหมือนคู่รักกันจริงๆ โดยเฉพาะที่
ภูดิศแสดงออกมา สุดท้ายเธอจึงยอมแพ้และส่งสายตาให้พิธีกรที่ยืน
ตรงข้ามซึ่งก็รับมุกอย่างรวดเร็ว
“เอาละครับ เราทุกคนในที่นี้เป็นพยานให้ความรักของคนทั้งคู่
ถ้ายังไงขอบคุณคุณนลินีกับคุณภูดิศมากเลยนะครับ” เมื่อพิธีกรพูด
เสร็จ แขกเหรื่อก็ปรบมือ
นลินรี บี เดินลงจากเวทีโดยมีภดู ศิ โอบไหล่อยู่ ให้แขกคนอืน่ ผลัด
กันขึ้นไปพูดคุยตามค�ำเชิญของพิธีกร โดยที่นลินีไม่ลืมต่อว่าเขา
ระหว่างเดินไปยังโต๊ะ
“ใครใช้ให้คณ
ุ หอมแก้มฉันเนีย่ !” หญิงสาวแหวใส่เขา แต่ยงั ฝืน
ยิ้มเมื่อเดินผ่านโต๊ะของเพื่อนร่วมห้อง
“ก็เพื่อนคุณท�ำท่าสงสัยจะเป็นจะตาย ผมกลัวว่าจะถามอะไร
ไม่เข้าท่า แล้วแผนก็แตก ท�ำแบบนี้แหละ เลิกถาม เลิกยุ่ง ไม่เห็น
เหรอ” ชายหนุ่มเลิกคิ้วถามกลับ
“แต่น่าจะบอกฉันก่อนสิ” นลินียังพูดต่อ รู้สึกว่าใบหน้าตัวเอง
ร้อนเห่ออย่างไรไม่รู้
“บอกคุณก่อนก็ไม่เนียนสิครับ นี่ผมท�ำมากกว่าค่าตัวที่จ้างอีก
นะ” ชายหนุ่มยังมิวายแย้ง หญิงสาวเลยเชิดหน้าเล็กน้อยขณะมาถึง
โต๊ะตัวเอง
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“ท�ำเองนะ ไม่ได้บอก เพราะฉะนั้นจะมาเรียกทิปเพิ่มไม่ได้!”
ภูดศิ มองคนทีน่ งั่ ลงและแทบไม่สบตาเขา ก่อนจะหัวเราะพลาง
ส่ายหน้าเบาๆ แล้วนั่งลงข้างๆ เวลานั้นนราธิปเดินกลับมาที่โต๊ะพอดี
พร้อมกับพูดด้วยสีหน้าอารมณ์ดี
“โอ๊ย คุณภูชนะเลิศ! ยายมลหน้าหงายแถมยังโดนแย่งซีน
สมน�้ำหน้า อยากเรียกให้ข้ึนไปฆ่าตัวเองดีนัก สัมภาษณ์อย่างกับว่า
เป็นงานแต่งของแกกับคุณภูงั้นแหละ”
นลินีได้ยนิ แล้วรู้สึกเขินอาย “พะ...พูดอะไรของแกเนี่ย”
“อะไรยายนี เขินเหรอ นี่แกเขินเหรอ”
พอโดนเพือ่ นรักจับได้ พวงแก้มขาวนวลของหญิงสาวแดงระเรือ่
ทันที บวกกับไฟในห้องจัดงานสว่างขึน้ เล็กน้อย ท�ำให้ภดู ศิ เห็นได้อย่าง
ชัดเจนเพราะนั่งใกล้ เขาอมยิ้ม เธอช่างน่ารักอะไรอย่างนี้นะ ในขณะ
ที่นลินีรีบเอื้อมมือไปตีเพื่อนสาวทันที
“บะ...บ้าเหรอ เขินอะไร ฉะ...ฉันไปเข้าห้องน�ำ้ ก่อน ร้อน!” นลินี
ได้ทีลุกแล้วรีบเดินจ�้ำอ้าวออกจากห้องแกรนด์บอลรูม
ภูดิศมองตามแล้วหัวเราะเบาๆ นี่ถ้าเธอรู้ว่าเขาเป็นใครจะช็อก
ไหมเนีย่ เขายอมรับว่าถูกใจนลินเี หมือนกัน ความสวย ความโก๊ะ และ
ความขี้เหนียวของเธอ ท�ำให้เขารู้สึกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจ
“แต่ทำ� ได้ดมี ากเลยนะคะคุณภู ตอนนีย้ ายมลคงไม่กล้าแล้วละ”
นราธิปได้ทวี ่า
“สองคนนีไ้ ม่ถกู กันมากเลยเหรอครับ” ชายหนุม่ ถามอย่างสงสัย
“โอ๊ย ตั้งแต่เก้าขวบค่ะ เมื่อก่อนก็ถูกกันอยู่หรอก แต่พอยายนี
ได้ดีกว่าหลายๆ อย่าง เรียนเก่งกว่า หน้าตาก็ดี มนุษยสัมพันธ์ยอด ก็
อิจฉาตามประสาเด็กค่ะ แต่จุดพีกอยู่ตรงตอน ม.ต้น มลไปแอบชอบ
รุน่ พีช่ มรมบาสคนหนึง่ แต่เขาไม่เล่นด้วย กลับมาชอบนีซะงัน้ แม้นจี ะ
ไม่เล่นด้วย แต่มลก็เข้าใจผิดและตั้งแง่มาตลอด ไม่ถงึ กับต่อว่าด่าทอ
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หรอกนะคะ แต่มกั จะท�ำอะไรให้ได้ดีกว่าเสมอ แต่ล้มเหลวไม่เป็นท่า!
ตอนแรกนีพยายามปรับความเข้าใจ แต่พอโดนเล่นงานมากๆ เข้าก็ไม่
ไหว และเพราะนีไม่ยอมคนอยู่แล้ว สุดท้ายเลยเป็นแบบนี้แหละค่ะ
ดูเหมือนไร้สาระนะคะ แต่คู่นี้ฆ่าได้ หยามไม่ได้จริงๆ ค่ะ”
เมื่อเขาได้ฟังปูมหลังบ้างก็พอเข้าใจ ไม่ใช่ว่าทั้งสองคนเพิ่ง
แข่งขันกัน แต่เกิดขึ้นมานานร่วมสิบปี ไม่แปลกหรอกที่จะจริงจัง ใน
ขณะทีเ่ ขามองว่าไร้สาระไปหน่อยด้วยซ�ำ้ แต่กน็ ะ เรือ่ งบางเรือ่ งผู้ชาย
ด้วยกันเองยังยอมกันไม่ได้เลย โดยเฉพาะเรื่องผู้หญิง
“คุณภูท�ำงานขับรถนานแล้วเหรอคะ ดูจากผิวพรรณ หน้าตา
ถ้าบอกว่าเป็นลูกผูด้ มี สี กุลยังเชือ่ เลย” นราธิปถามอย่างสงสัย สายตา
เฉียบคมของผูห้ าช้างเผือกในสวนยางและป่าคอนกรีตมานักต่อนักแล้ว
ไม่เคยมองพลาด พลางคิดว่าอีกคนอาจไม่ใช่คนขับรถธรรมดาๆ
“ผมเพิ่งมาเป็นครับ” ชายหนุ่มตอบตามตรง
“เมื่อก่อนท�ำอะไรมาเหรอคะ แล้วเป็นคนที่ไหน เรียนจบอะไร”
นราธิปซักต่อ
ภูดศิ ไม่รจู้ ะตอบอย่างไรดี ชัง่ ใจว่าจะตอบความจริงหรือจะโกหก
ไป แต่ถ้าพูดความจริงแล้วเรื่องเกิดไปถึงหูภูธเนศ เขาคงโดนแขวะอีก
ตามเคย และคงจะเป็นเรื่องวุ่นวายมากแน่ๆ คิดว่าตอนนี้การโกหก
คงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
“ผมเป็นคนต่างจังหวัด เรียนไม่จบหรอกครับ ว่าแต่...คุณนีไม่
ได้อยู่กรุงเทพฯ เหรอครับ” ชายหนุ่มตอบสัน้ ๆ แล้วถามเรือ่ งหญิงสาว
ต่อ
แม้นราธิปยังสงสัย แต่ก็เลือกยุติ พลางคิดว่าอดีตของอีกคน
อาจไม่น่าจดจ�ำเลยไม่อยากซักไซ้ จึงตอบค�ำถามของภูดิศ
“ค่ะ เรียนจบก็กลับไปอยูเ่ ชียงราย อยูเ่ ป็นเพือ่ นคุณยายภาวิณ”ี
“คุณนีท�ำอาชีพนักเขียนมานานแล้วเหรอครับ” ชายหนุ่มยัง
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สนใจถามต่อ
นราธิปหรี่ตาเล็กน้อย “แหม คุณภู อย่าบอกนะคะว่าสนใจนี”
เมื่อโดนจับได้เขารีบส่ายหน้า “เอ่อ เปล่านะครับ ผมถามเผื่อ
ไว้ เกิดเพื่อนของคุณนีเดินมาถาม ผมจะได้มีข้อมูล”
แม้นราธิปจะไม่คอ่ ยเชือ่ แต่กย็ อมพยักหน้า กระนัน้ ยังมองด้วย
สีหน้าและแววตาจับผิดอยู่บ้าง
“ตอนแรกก็ท�ำงานประจ�ำค่ะ แต่นีชอบอ่านหนังสือมาแต่ไหน
แต่ไร ว่างๆ เลยลองเขียน พอเขียนก็ชอบ พอชอบก็ยึดเป็นอาชีพ เลย
ลาออกมาเขียนหนังสืออย่างเดียวค่ะ ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไร
นัตตี้เอาเบอร์ยายนีให้ดไี หมคะ” นราธิปยิ้มกรุ้มกริ่ม
ภูดศิ ส่ายหน้า การจะได้ซงึ่ เบอร์โทรศัพท์ของนลินนี น้ั ง่ายจะตาย
ข้อมูลการเข้าพักอย่างไรล่ะ
“ไม่เป็นไรหรอกครับ”
“หรือ...จะเอาเบอร์นัตตี้ก็ได้นะคะ ยินดีรับสายตลอดยี่สิบสี่
ชั่วโมง” นราธิปขยิบตาให้ แต่ท�ำเอาชายหนุ่มขนลุก
“เอ่อ มะ...ไม่เป็นไรครับ”
นราธิปหัวเราะแล้วชวนคุยอีกเล็กน้อย ก่อนจะยุติเมื่อนลินีเดิน
เข้ามา ความเงียบที่โต๊ะท�ำเอาหญิงสาวขมวดคิ้วเล็กน้อยขณะนั่งลง
“เงียบท�ำไม คงไม่ได้นินทาฉันหรอกใช่ไหม” หญิงสาวเลิกคิ้ว
ถาม
“นินทาแกไปเยอะแล้วย่ะ! เข้าห้องน�้ำนานเป็นชาติ” นราธิป
แกล้งว่า ท�ำเอาหญิงสาวย่นจมูก
“คนเยอะ แล้วจะมานินทาฉันท�ำไมกันยะ” เธอว่ากลับ
“ก็นินทาแกสนุกสุดๆ แล้วละ เผาเรื่องของแกให้คุณภูฟัง”
นราธิปหัวเราะอย่างอารมณ์ดี เลยเจอนลินแี ถมให้อกี หนึง่ ที ในขณะที่
ภูดิศมองสองเพื่อนรักแล้วหัวเราะเบาๆ เขาเอื้อมมือไปหยิบแก้วไวน์
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และทั้งหมดก็สนใจเวทีกันอีกครั้ง
งานเลีย้ งแต่งงานจบลงด้วยดีพร้อมกับความสุขและคราบน�ำ้ ตา
วิมลภาร้องไห้เป็นเผาเต่าจนนราธิปอดแขวะไม่ได้วา่ นีง่ านแต่งงานหรือ
งานโศกเศร้ากันแน่ และเมื่อแขกทยอยกลับ นลินีรีบคว้ามือของภูดิศ
ออกจากงานทันทีเมื่อเห็นวิมลภาก�ำลังเดินตรงมาทางนี้
“นี เดี๋ยวก่อน ยายนี เดี๋ยวก่อนสิ คุณภู เดี๋ยวก่อนค่ะ รอมล
ด้วย โธ่เอ๊ย!” วิมลภาพยายามรีบวิง่ มาแล้ว แต่เพราะรองเท้าส้นสูงไม่
เอื้ออ�ำนวย สุดท้ายก็มองตามสองคนนั้นรีบเดินจากไป เธอหงุดหงิด
เล็กน้อยเมือ่ ไม่อาจซักไซ้ทงั้ คูต่ อ่ นับว่ารอบนีเ้ ธอแพ้ขาดลอยจริงเชียว
คิดแล้วน่าโมโห แถมยังโดนแม่ของเจ้าบ่าวต�ำหนิอกี ต่างหาก เรือ่ งการ
กระท�ำของเธอบนเวที งานนี้เธอไม่ยอมหรอก ต้องเอาคืน!
“ฉันต้องรู้ให้ได้ว่าแฟนของเธอน่ะเป็นใครกัน!” หญิงสาวบอก
อย่างมุ่งมั่น
เมื่อออกจากโรงแรมภูดิศท�ำหน้าที่สารถีหลังจากพวกเขาแยก
กับนราธิป ทีแรกจะไปต่อที่อื่นกัน แต่เพื่อนรักของเธอมีนัดด่วนแทรก
เข้ามา สุดท้ายนลินีจึงต้องกลับโรงแรมตามระเบียบ เวลานี้ที่นั่งด้าน
หน้าข้างคนขับจึงถูกหญิงสาวจับจองแทนทีจ่ ะไปนัง่ ด้านหลังในฐานะ
ลูกค้า แม้ภูดิศจะบอกให้เธอไปนั่งเบาะหลังแล้ว แต่คำ� พูดของนลินี
ท�ำให้เขารูส้ กึ ดี เพราะหญิงสาวบอกว่าตอนนีเ้ ขาไม่ใช่คนขับรถของเธอ
แต่เป็นเพื่อนของเธอ
“พรุ่งนี้คุณมีแผนจะไปไหนต่อเหรอครับ” ชายหนุ่มถามอย่าง
สนใจ
“พรุ่งนีฉ้ นั จะกลับเชียงรายเลย กลัวยายวิมลภาจะตามมาป่วน
ยันโรงแรม”
“ขนาดนั้นเลย?” เจ้าของร่างสูงถามเหมือนไม่เชื่อ
“คุณไม่ร้อู ะไร เมือ่ ก่อนนะ ตอนเรียนมหาวิทยาลัยอยู่กนั คนละ
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คณะ ยังกล้ามาป่วนทีห่ อพักทีฉ่ นั อาศัยอยูเ่ ลย ผูห้ ญิงอย่างวิมลภาท�ำได้
ทุกอย่าง ขอเพียงแค่ให้ฉันเสียหน้าและพ่ายแพ้” นลินีบอกตามตรง
วีรกรรมระหว่างเธอกับวิมลภานั้นยังมีอีกเพียบ
“งั้นวันนี้คุณคงมีความสุขมากเลยสินะที่เอาชนะคู่ปรับได้”
นลินียิ้มกว้าง “แน่นอนสิ อย่างเดียวที่ฉันเอาชนะยายมลไม่ได้
คือการหาแฟนและแต่งงานนี่แหละ! เรื่องอื่นยังพอแข่งกันได้นะ แต่
เรื่องนี้ฉันไม่สู้ แต่ใช่ว่าจะยอมแพ้ เลยต้องจ้างคุณยังไงล่ะ”
ภูดิศหัวเราะออกมาเบาๆ “ถ้าคุณไม่เจอผม คุณจะท�ำยังไง จะ
จ้างใคร” ถามต่ออย่างอยากรู้
“ต้องใครสักคนแถวๆ นี้แหละ ตอนแรกฉันตั้งใจจะไม่จ้างแล้ว
แต่พอรูว้ า่ วิมลภาวางแผนลวงฉันไปฆ่ากลางเวที ของแบบนีย้ อมไม่ได้
สุดท้ายก็อย่างที่คุณรู้น่นั แหละ”
ค�ำพูดของนลินที ำ� ให้เขานึกข�ำ “ตอนนีท้ กุ คนก็เข้าใจว่าคุณเป็น
แฟนกับผมหมดแล้วสิ”
“ไม่ต้องห่วงเรือ่ งนัน้ หรอก เดีย๋ วพอให้ผ่านงานไปสักหน่อย ฉัน
ก็บอกว่าเลิกกัน อีกอย่างฉันไม่ค่อยอัปเดตเรื่องราวตัวเองลงโซเชียล
เผลอๆ เดีย๋ วคืนนีค้ นก็ลมื ถ้าเกิดคุณบังเอิญเจอใครทีร่ จู้ กั ฉัน คุณบอก
ไปเลยว่าเลิกกับฉันแล้ว เท่านั้นแหละ ทุกอย่างก็เรียบร้อย” นลินีบอก
แผนการที่วางเอาไว้และคิดอย่างถี่ถ้วน
ชายหนุม่ พยักหน้ารับเล็กน้อยพลางคิดว่าเธอวางแผนมาดีจริงๆ
เมอร์เซเดส-เบนซ์เลีย้ วมาจอดหน้าโรงแรมพอดิบพอดี หญิงสาว
ล้วงหยิบเงินในกระเป๋ามาห้าร้อยบาท จากนั้นจับมือชายหนุ่มแล้วยัด
ใส่มือเขาพร้อมกับมองด้วยดวงตาเป็นประกาย
“คุณท�ำได้ดี ฉันแถมทิปให้อีกห้าร้อยเลย ขอบคุณส�ำหรับวันนี้
นะ”
ภูดศิ มองเงินในมือแล้วมิวายแซ็ว “ห้าร้อยเชียว... ใจป�ำ้ นะคุณ”
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ไง”

นลินขี มวดคิว้ เล็กน้อย “ล้อเลียนฉันเหรอ คิดว่าฉันเค็มมากหรือ

ภูดิศหัวเราะพลางส่ายหน้า “เปล่าสักหน่อย”
“งั้นก็ดี ฉันไปก่อน” หญิงสาวพูดเท่านั้น ก่อนจะเปิดประตูรถ
แล้วลงไป และเดินขึ้นบันไดไปยังบริเวณล็อบบี
ภูดิศมองภาพนั้นแล้วยิ้มก่อนจะเปิดประตูลงมาเพื่อมองจน
หญิงสาวเดินลับหายไปจากสายตา แล้วจึงขึ้นรถกลับบ้านบ้าง
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