๑

ไฟล์ไฟล์นั้น

ซวย! ซวยแน่ๆ!

ศศรัณย์นงั่ ตัวแข็งทือ่ อยูห่ น้าจอคอมพิวเตอร์ในออฟฟิศ ดวงตาเรียว
เล็กดูตระหนก ถึงจะตี่เล็กจนแทบปิดก็เถอะ เธอขยับเมาส์ไปมา ก่อนจะ
เคาะแป้นคีย์บอร์ดแรงๆ หลายๆ ที แต่ไม่มีอะไรขยับเขยื้อนเลย
‘อย่ามาค้างตอนนีน้ ะ!’ ศศรัณย์ขคู่ อมพิวเตอร์ในใจขณะพยายามเปิด
ไฟล์งานที่เธอนั่งปั่นยันตีห้า เหลือบมองนาฬิกาข้อมือสีส้มแปร๊ด อีกสิบห้า
นาทีจะเริ่มประชุม แต่คอมพิวเตอร์ดันเดี้ยงไปแล้ว แฟลชไดรฟ์เสียบอยู่
ข้างเครื่อง และในนั้นมีไฟล์งานส�ำคัญอันเป็นสิ่งชี้ชะตาว่าชีวิตของเธอใน
ไตรมาสนี้จะอยู่หรือตาย
ศศรัณย์ลองหมดทุกทางแล้ว ทัง้ รีสตาร์ตเครือ่ ง ปิดเครือ่ งไว้สกั พัก
แล้วเปิดใหม่ แต่ท�ำยังไงก็คา้ งอยูด่ ี จะไปขอลองเปิดไฟล์ในแฟลชไดรฟ์จาก
เครื่องของคนอื่นก็ไม่ได้ ทุกคนยุ่งหัวหมุนรีบปั่นงานเข้าที่ประชุมกันหมด
ไม่มีทางอื่น ศศรัณย์คว้าหูโทรศัพท์บนโต๊ะท�ำงานแล้วกดหมายเลข
ภายใน เสียงต่อสายดังขึ้นพักเดียวก็มีคนรับ
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“ไอทีซัปพอร์ตคร้าบ”
“ศศรัณย์จากเทรนนิงนะคะ คอมพิวเตอร์เป็นอะไรก็ไม่รู้ มันค้างน่ะ
ค่ะ เปิดไฟล์ไม่ได้เลย”
“ได้ลองรีสตาร์ตหรือยังครับ”
“ลองแล้วค่ะ ท�ำทุกทางเท่าทีจ่ ะท�ำได้แล้วค่ะก่อนโทร. มาหาไอที ช่วย
มาดูหน่อยได้ไหมคะ เดี๋ยวต้องรีบเข้าประชุมด้วย”
“โอเคครับ เดี๋ยวลงไปดูให้”
จากนั้นก็วางสาย
ศศรัณย์ถอนหายใจ ลองขยับเมาส์ไปมาอีกรอบแต่ก็ไม่มีอะไร
ขยับเขยื้อน เธอดูนาฬิกาข้อมืออย่างร้อนใจ คนของแผนกไอทีที่อยู่ชั้นบน
จะลงมาตอนไหนก็ไม่รู้ รูแ้ บบนีไ้ ม่มวั แต่ไปยืน ‘แอ๊ว’ หนุม่ หรอก เมือ่ กีน้ อ้ ง
นัทจากแผนกการเงินแวะมาแถวนี้ ยังไม่ทันได้เอ่ยแซ็วถึงสองประโยค
อีกฝ่ายก็ลา่ ถอย คุณแบงค์ทเี่ ป็นเซลส์ดว้ ย แค่เห็นหน้าเธอ เขาก็แทบวิง่ หนี
แค่จะทักเฉยๆ ว่าใส่เสื้อตัวนี้หล่อดี ถึงจะเตรียมประโยคต่อท้ายไว้แล้ว
ด้วยว่า ‘นั่นแน่...รู้ว่าวันนี้จะได้เจอรันเลยแต่งตัวหล่อใช่ไหมคะ’ ก็เถอะ
ศศรัณย์ขยับเมาส์ เคาะแป้นคีย์บอร์ด ภาพในจอก็ยังนิ่ง เธอ
ถอนหายใจ ตอนนั้นเองร่างสูงของใครบางคนก็ปรากฏ
“คุณศศรัณย์อยู่ไหนคร้าบ” เขาเรียกหาพลางลากเสียงยาว
ศศรัณย์หันตามเสียงเรียก มองดูชายหนุ่มร่างสูงที่ยืนตรงหน้า เขา
สวมเสื้อยืดสีชมพูอ่อนลายการ์ตูน กางเกงยีนขายาวสีซีดและรองเท้าผ้าใบ
ซึง่ ไม่ตา่ งจากสภาพของศศรัณย์เท่าไร เธอเองก็อยูใ่ นชุดเสือ้ ยืด กางเกงยีน
เหมือนกัน...จริงๆ แล้วเหตุผลหลักที่เลือกท�ำงานที่นี่ ก็เพราะว่าไม่ต้องใส่
กระโปรงละมั้ง
“อยู่นี่ค่ะ ไอทีใช่ไหม”
ศศรัณย์ยกมือหราแล้วถาม อีกฝ่ายพยักหน้าแล้วยิม้ ให้ ดวงตาสีดำ�
วิบวับหยีลง
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“ใช่แล้ว นะโมจากไอทีซัปพอร์ตครับ เห็นบอกว่าจะไปประชุม ผม
รีบลงมาเลยนะเนี่ย คอมพ์เครื่องไหนครับที่ค้าง”
ศศรัณย์ยิ้มอย่างขอบคุณให้บุรุษผู้ซึ่งก�ำชะตาชีวิตของเธอไว้ แล้ว
ผายมือเชิญให้เขานัง่ ลงทีโ่ ต๊ะท�ำงาน คอมพิวเตอร์เจ้าปัญหายังคงค้าง หนุม่
ไอทีลองขยับเมาส์ เคาะสองสามปุ่มบนแป้นคีย์บอร์ด แต่ก็ยังไม่มีอะไร
เปลี่ยนแปลงเลย
“คอมพิวเตอร์มันเก่าแล้วมั้งคะ เดี๋ยวฉันจะลองท�ำเรื่องขอเครื่อง
ใหม่”
“ก็ไม่เก่านะครับ รุ่นล่าสุดเลยด้วยนี่ เพิ่งติดตั้งเมื่อกลางปีเองไม่ใช่
เหรอครับ”
“แต่มันเจ๊งแล้วอะค่ะเนี่ย” ศศรัณย์เถียง
อีกฝ่ายมองเธอนิดหนึ่งแล้วหันไปสนใจคอมพิวเตอร์ต่อ “ไม่ขยับ
เลยแฮะ ท่าจะยาว พี่ไปเดินเล่นก่อนก็ได้ครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวผมเรียก”
“ไม่ไปได้ไหม อยากอยูใ่ กล้ๆ เป็นก�ำลังใจให้นะ” ศศรัณย์เริม่ ‘แอ๊ว’
หนุ่มไอทีเลิกคิ้วมองเธอหน่อยหนึ่ง ยิ้มน้อยๆ ราวกับขบขัน เขา
ไม่ตอบอะไร หันไปสนใจคอมพิวเตอร์ตรงหน้าแทน
“เอาละ คุณศศะเริ่มละ”
เสียงทิชาที่นั่งโต๊ะข้างๆ ดังขึ้น เธอเรียกชื่อศศรัณย์แค่สองพยางค์
หน้า มีเสียงหัวเราะของเมษที่นั่งอยู่ใกล้ๆ กันดังผสมขึ้นมา
“น้องไอทีไม่ต้องสนใจมัน รันมันชอบ ‘แอ๊ว’” เมษบอกบ้าง
ไอทีหนุ่มหัวเราะหน่อยหนึ่ง ดูไม่ได้ติดใจอะไร
ศศรัณย์มองเพื่อนตาขวาง “อย่าเมาท์ระยะเผาขนสิ”
ถึงบอกว่าจะยืนใกล้ๆ เป็นก�ำลังใจ แต่ศศรัณย์ไม่ได้ยืนดูเขาหรอก
เธอหาวหนึ่งที ขยี้ตาหยีๆ ของตัวเอง...ง่วงชะมัด อดหลับอดนอนปั่นงาน
นี่ถ้าเปิดไฟล์ไม่ได้ขึ้นมา ชีวิตก็จบเห่พอดี
ตอนทีห่ นั รีหนั ขวางว่าจะท�ำอะไรดี ก็เห็นใครบางคนยืนเก้กงั อยูต่ รง
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หน้า ในมือมีเอกสารปึกใหญ่
“ติดต่อใครคะ”
ศศรัณย์ร้องถาม ผู้ชายคนนั้นมองเธออย่างไม่แน่ใจ
“เอ่อ...ทีมเทรนนิงครับ ตรงนี้ใช่ไหม”
“ใช่ค่ะ”
“คุณศศรัณย์อยู่ไหมครับ”
ศศรัณย์พยักหน้า “อยู่ค่ะ คนที่สวยที่สุดในแผนก”
เธอบอก และหนุ่มคนนั้นก็หันไปหาทิชาทันที เมษหัวเราะลั่นแผนก
ทิชามองเขางงๆ ขณะที่ศศรัณย์ยืนขมวดคิ้ว ในที่สุดก็ยกมือหรา นาฬิกา
ข้อมือแนวสปอร์ตสีส้มแปร๊ดโดดเด่นอยู่บนข้อมือ
“ฉันเองค่ะ สวยสุดในแผนก มีอะไรเหรอคะ”
“เอกสารจากแผนกบัญชีที่คุณศศรัณย์ขอไว้น่ะครับ พี่อ้นให้เอามา
ให้”
“อ๋อ ขอบคุณมากนะคะ” เธอรับเอกสารไป มองอีกฝ่ายแล้วยิ้มโชว์
ฟันกระต่ายให้ “เพิ่งมาใหม่เหรอคะ ไม่เคยเห็นหน้า”
“ครับ วันแรกเลย”
“นี่เดี๋ยวกลับแผนกแล้วใช่ไหมคะ กลับถูกไหมคะ ให้รันไปส่งไหม”
“ไม่ต้องครับ กลับเองได้”
“โอเค หลงทางในออฟฟิศน่ะไม่เท่าไหร่เนอะ แต่ถ้าหลงมานั่งในใจ
รันนี่ล�ำบากหน่อยนะคะ หาทางออกไม่น่าจะเจอ” เธอว่าพลางหัวเราะร่วน
ส่วนอีกฝ่ายก็ท�ำท่าเหมือนผงะ รีบบอกลาแล้วจ�้ำอ้าวจากไป
“อ้าว หนีไปซะแล้ว” ศศรัณย์บ่นแล้วถอนหายใจ ไม่วายเห็นหนุ่ม
ไอทีลอบมองอยู่ ริมฝีปากยกยิ้มน้อยๆ ราวกับก�ำลังกลั้นหัวเราะ
“คุณศศะ ท�ำเด็กใหม่ผวาอีกแล้วเหรอคะ” ทิชาท�ำหน้าคล้ายระอา
ก่อนจะหันกลับไปสนใจจอคอมพิวเตอร์ต่อ
“จะเด็กใหม่เด็กเก่า ไม่เห็นจะมีใครทนไอ้รนั ได้สกั คน ขีห้ ลีจนเขาผวา
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กันไปหมดแล้ว” เมษเสริม
“แหม...ก็แอ๊วเล่นเท่านั้นแหละ”
“เห็นแอ๊วเขาไปทัว่ พอเจอคนจริงจีบกลับจริงๆ ขึน้ มา วิง่ หนีหางจุก
ตูดเลยนะ” ทิชาบอกอีก ศศรัณย์หัวเราะแหะๆ
“ตกลงคุณโบ๊ทที่อยู่บัญชีนี่ยังจีบแกอยู่ไหม” เมษถามบ้าง
“ไม่ร้”ู ศศรัณย์บอกปัด ไม่อยากสนใจ แค่คดิ ก็หวาดระแวงจนต้อง
หันหน้าหันหลังเผื่อคนที่พูดถึงจะโผล่เข้ามา
ไม่ได้รังเกียจ และเขาไม่ได้รุกหนักอะไรเลย...ศศรัณย์แค่กลัว
“เห็นไหม ไปแอ๊วเขา พอเขาจีบขึ้นมาจริงๆ ก็วิ่งหนี น่าสงสาร”
“สงสารฉันนี่ คอมพ์เดีย้ งอยูน่ ี่ จะแก้งานทันประชุมไหม ยิง่ เครียดๆ
อยู่ ต้องหาทางระบาย ขอยืมคอมพ์หน่อยสิทชิ า เมษ” ศศรัณย์หนั หาเพือ่ น
แต่ทั้งสองส่ายหน้ารัวๆ
“ไม่ว่างว่ะ รีบอยู่” เมษรีบบอก
“ฉันก็ยุ่ง ยังปั่นรายงานไม่เสร็จเลยเนี่ย” ทิชาบอก
ศศรัณย์ถอนหายใจ หย่อนตัวนัง่ แหมะลงข้างเพือ่ นสาว ยังไม่ทนั ได้
พูดอะไรก็ได้ยินเสียงเรียกอีก
“น้องรัน”
ศศรัณย์หนั ตาม เห็นหนุม่ รุน่ พีจ่ ากฝ่ายจัดซือ้ ยืนส่งยิม้ มาให้ เธอยิม้
ตอบ “พี่วัฒน์ สวัสดีค่ะ มาท�ำอะไรแถวนี้คะ”
“เอาเอกสารมาให้ทิชาครับ”
วั ฒ น์ บ อกแล้ ว ยื่ น เอกสารให้ ส าวสวยที่ นั่ ง พรมนิ้ ว รั ว เร็ ว ลงบน
คีย์บอร์ด ทิชาเงยหน้าขึ้นมารับเอกสารแล้วหันกลับไปสนใจคอมพิวเตอร์
เหมือนเดิม
“ยุ่งกันอยู่เหรอเนี่ย”
“ใช่คะ่ พีว่ ฒ
ั น์ ขอบคุณมากนะคะทีเ่ อามาให้ ทิชาไม่มเี วลาลุกเลยเนีย่
อีกสิบนาทีต้องไปประชุมแล้ว” ทิชาว่า ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดู
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พอศศรัณย์ได้ยนิ อย่างนัน้ ก็รบี หันไปหาไอทีหนุม่ ตอนนีห้ น้าจอของ
เธอเป็นสีดำ� มืด มีตวั อักษรภาษาอังกฤษหลายบรรทัด หนุม่ ไอทีไม่ได้สนใจ
ใคร เขาพิมพ์ค�ำสั่งบางอย่างลงไปแล้วกดเอนเทอร์ ท�ำแบบนั้นซ�้ำไปซ�้ำมา
ศศรัณย์ไม่กล้ากวน กลัวจะยิ่งท�ำให้ช้ากว่าเดิม
“รันว่างเหรอ” พี่วัฒน์ถามอีก ศศรัณย์ยิ้มแหยๆ ให้เขา
“คอมพ์รันเจ๊ง ไอทีก�ำลังแก้ให้ค่ะ รันยังแก้งานไม่เสร็จเลย เดี๋ยว
ต้องเอาเข้าทีป่ ระชุมเหมือนกัน ถามท�ำไมคะ จะชวนรันไปเดตเหรอ” ศศรัณย์
เริ่มแอ๊ว
วัฒน์หัวเราะเขินๆ “เดตตอนนี้ได้ไง ท�ำงาน แต่วันเสาร์ว่างไหมล่ะ
ไปกินข้าวกัน”
อีกฝ่ายเริม่ รุก มองศศรัณย์ด้วยใบหน้าแดงเรือ่ ศศรัณย์ผงะไปนิด
รีบหันมองทิชากับเมษอย่างหาตัวช่วย แต่ไม่มีใครสนใจ เมษแค่หันมายิ้ม
ข�ำๆ ให้เท่านั้น
“โอ๊ย ไม่ว่างหรอกค่ะ คิวรันยาว” ว่าอย่างล้อเล่นแล้วหัวเราะ แต่
วัฒน์ไม่ยอมแพ้
“ว่างเมือ่ ไหร่ละ่ พีร่ อรับบัตรคิวได้ไหม” วัฒน์ถามแล้วยิม้ ศศรัณย์
ยิ้มแหยๆ ไปให้
“พี่วัฒน์ตลกอ้ะ” เธอหัวเราะกลบเกลื่อนแล้วรีบหันหลังไปนั่งแหมะ
ข้างนะโมที่หันมาเลิกคิ้วมอง
“ยังไม่เสร็จเหรอคะ” ศศรัณย์รบี ถาม ชะโงกหน้าไปทีห่ น้าจอสีด�ำกับ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เธอไม่เข้าใจสักนิด นะโมมองเธอที วัฒน์ที แล้ว
ส่ายหน้า
“ยังครับ” ว่าพลางเหลือบมองวัฒน์ที่มองมาทางศศรัณย์
วัฒน์ถอนหายใจ จากนั้นก็ล่าทัพกลับไป
“ไปแล้วครับพี่” นะโมหันมาบอก
ศศรัณย์เลิกคิ้วมองเขา ตกใจที่เขารู้ว่าเธอก�ำลังหนี และทั้งๆ ที่ก็
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ไม่ได้จ้องอะไรเธอ แต่สายตาจากดวงตาสีด�ำวิบวับแบบนั้นดูราวกับก�ำลัง
ส่องทะลุใจ เธอเหลือบไปมองทางด้านหลัง ถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อ
เห็นว่าวัฒน์จากไปแล้ว จากนั้นก็ย้ายไปนั่งแหมะข้างเมษ
“ไม่ช่วยกันเลยนะ” ศศรัณย์แหวใส่เพื่อนหนุ่มที่แค่หัวเราะหึๆ นิ้ว
เรียวยาวพิมพ์รัวเร็วลงบนแป้นคีย์บอร์ด
“จะได้เข็ด แอ๊วเขาแล้วไม่สนใจเขา จะแอ๊วท�ำไม”
“แอ๊วเล่นไม่ได้หรือไง ท�ำไมต้องคิดกันจริงจังด้วยวะ ไม่มอี ารมณ์ขนั
เล้ย” ศศรัณย์บ่น มองใบหน้าคมเข้มของเพื่อนหนุ่ม เธอถอนหายใจอย่าง
เสียดายของ เมษเป็นผู้ชายร่างสูง หน้าตาคมคาย และเท่มากในความคิด
ของเธอ เสียดายชะมัดที่เมษไม่ชอบชะนี
“แต่ถ้าแกจีบก็ไม่แน่นะ” ว่าแล้วก็แอ๊วเพื่อนสาวเสียหน่อย
เมษผงะ ท�ำหน้าหวาดระแวงใส่ “นีแ่ กแอ๊วฉันเหรอ แอ๊วไม่ดเู พศเลย
เหรอไอ้รัน”
“เสร็จแล้ว!” ทิชาร้องออกมาอย่างโล่งอกก่อนจะฟุบลงกับโต๊ะท�ำงาน
อย่างหมดแรง
เมษยกมือขึน้ บ้าง “เสร็จแล้วเหมือนกัน! วู้! อีกห้านาที ไอ้รนั เร็วๆ
เลย”
“พี่ยุ่น”
“คอมพ์ยังซ่อมไม่เสร็จเลยเนี่ย ท�ำไงดีอ้ะ ไม่ทันแน่เลย” ศศรัณย์
บอกเมษ
“พี่ยุ่นครับ”
ศศรัณย์ได้ยินเสียงเรียกใครสักคนที่เธอไม่รู้จัก และเพราะมัวแต่
กังวลเรือ่ งงานอยูเ่ ลยไม่ได้หนั มอง จนเมษสะกิดแล้วพยักพเยิดให้นนั่ แหละ
“รัน น้องเขาเรียกแกหรือเปล่าวะ”
ศศรัณย์หันตามเสียง เห็นนะโมนั่งยิ้มมองอยู่ เขาเรียกอีก คราวนี้
กวักมือด้วย
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“พี่ยุ่น”
ศศรัณย์เลิกคิ้วสูง ชี้นิ้วเข้าหาตัวเอง “ฉันเหรอ”
“ครับ พี่หน้าเหมือนคนญี่ป่นุ เลยนะ”
“เอ่อ...ชมใช่ไหม แต่ฉันไม่ได้ชื่อยุ่นนะ ชื่อศศรัณย์ไง รู้แล้วไม่ใช่
เหรอ เรียกศศะก็ได้”
“ครับ คอมพ์ใช้ได้แล้วนะครับพี่ยุ่น”
ไม่ฟังกันเลยใช่ไหม...ศศรัณย์ขมวดคิ้วมอง แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรอีก
เพราะยังมีเรื่องด่วนให้จัดการ
นะโมลุกพรวดจากเก้าอี้ เปิดทางให้ศศรัณย์เข้าไปนัง่ แทน เขาพูดต่อ
“คอมพิวเตอร์ตดิ ไวรัสมานะครับ มาจากแฟลชไดรฟ์ พีย่ นุ่ ได้เอาไปใช้ทไี่ หน
มาบ้าง”
“ใช้หลายที่นะ ที่ร้านเน็ตด้วย ล่าสุดก็เมื่อคืนที่บ้าน นั่งปั่นงานยัน
ตีห้า ยังไม่ได้นอนเลยเนี่ย แล้วก็บอกว่าอย่าเรียกยุ่นไง” ศศรัณย์ตอบ
มือก็เลื่อนเมาส์ไปทั่ว ควานหาไฟล์ส�ำคัญ
“ไม่เป็นไรครับ ผมจะเรียก ถ้าพี่ยุ่นไม่ชอบก็ไม่ต้องหันก็ได้” นะโม
ว่า
ศศรัณย์หนั ขวับไปหา มองเขาอย่างงุนงง แต่หนุม่ รุน่ น้องก็แค่ยมิ้ ร่า
กลับมาให้เท่านั้น
ก็แค่ยิ้ม...ท�ำไมมันดูกวนประสาทขนาดนี้
“ล้างไวรัสไปหมดแล้วใช่ไหมคะ” เธอถาม เลื่อนเคอเซอร์เมาส์ไปที่
ไดรฟ์ของแฟลชไดรฟ์
นะโมพยักหน้า ยืนล้วงกระเป๋าท่าทางสบายๆ “แต่มนั แฮงก์หนักมาก
ล้างไวรัสเฉยๆ ไม่ได้ ผมเลยฟอร์แมตมันไปเลย”
“เลยอะไรนะ”
“ฟอร์แมตครับ ล้างแฟลชไดรฟ์น่ะ”
ศศรัณย์ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เธอเข้าใจนั้นถูกต้องไหม แต่พอจะเห็นเค้า
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หายนะอยูต่ รงหน้า และพอนะโมยืนยัน ศศรัณย์กแ็ ทบจะช็อกตายตรงนัน้
“ผมลบข้อมูลในแฟลชไดรฟ์เกลี้ยงเลย”
“งานฉันด้วยเหรอ!”
“หมดนั่นแหละครับ พี่ยุ่นเอางานไว้ในแฟลชไดรฟ์หรือเปล่าล่ะ ถ้า
ใช่ก็...เสียใจด้วยครับ ลบทิ้งไปแล้ว” ว่าพลางยิ้มแป้น
ศศรัณย์อ้าปากค้าง แทบจะกระโจนเข้าไปบีบคอเขา “นะโม! แล้ว
งานฉันจะท�ำยังไง!”
“ไม่รู้สิ”
เขาบอกแล้วหัวเราะ ท่าทางชอบใจที่ศศรัณย์หัวเสีย บุรุษผู้กำ� ชะตา
ชีวิตของเธอเพิ่งจะบีบร่างเธอแหลกละเอียดคามือ
“ทีหลังอย่าเอาแฟลชไดรฟ์ไปเสียบสุ่มสี่สุ่มห้านะครับ ติดไวรัสมาก็
ยุง่ แบบนีแ้ หละ เดีย๋ วผมต้องขึน้ ไปสแกนเซอร์เวอร์อกี เผือ่ ไวรัสพีย่ นุ่ วิง่ เข้า
เซอร์เวอร์ คราวนีไ้ อทีงานเข้าแน่” เขาบอกแล้วออกเดินไป แต่กา้ วไปได้สอง
ก้าวก็หนั กลับมา “สรุปว่าคอมพิวเตอร์หายค้างแล้วเนอะ งัน้ งานผมทีน่ เี่ สร็จ
แล้วนะ ไปก่อนนะครับ มีอะไรก็โทร. ตามไอทีได้เลย”
ศศรัณย์แทบจะร้องกรีด๊ ตอนทีเ่ ห็นนะโมเดินจากไปอย่างไม่สนใจไยดี
เมษกับทิชาก็อยู่ในอาการไม่ต่างกัน ยังไม่ทนั ได้พดู อะไร ทัง้ สามก็โดนตาม
ตัวเข้าห้องประชุม ศศรัณย์ฟุบหน้าลงกับโต๊ะ ร้องไห้ฟูมฟายอยู่อย่างนั้น
เมษกับทิชายืนรออยู่สักพัก ไม่เห็นศศรัณย์มีทีท่าว่าจะหยุด สุดท้ายเมษก็
ฉุดกระชากลากถูเธอเข้าห้องประชุมไป

ศศรัณย์ต้องใช้เวลาช่วงพักกลางวันนั่งปั่นงานที่ ‘ไอ้เด็กไอทีนั่น’

ลบทิ้งไป เธอบอกที่ประชุมด้วยขาสั่นๆ แบบพร้อมทรุดว่าไฟล์งานที่ปั้นมา
มีปัญหา เปิดไม่ออก ตอนนี้ขอสรุปคร่าวๆ ให้ฟังก่อน แล้วจะรีบท�ำไฟล์
ใหม่มาส่งให้ โชคดีที่ผู้บริหารเข้าใจ เลยยังไม่โดนเพ่งเล็ง
“ดีนะทีผ่ บู้ ริหารเขาไม่วา่ อะไร แค่เรือ่ งแฮราสเมนต์อย่างเดียวก็แทบ
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ตายแล้ว ไอ้รันน่ะ”
เมษพูดพลางหัวเราะ หัวเราะไปก็จมิ้ ลูกชิน้ ใส่ปากไปด้วย นึกข�ำเพือ่ น
ที่ขี้หลีจนจะพาตัวเองตกงานอยู่บ่อยๆ ทิชาส่งแก้วชานมไข่มุกให้ศศรัณย์
พอเพือ่ นไม่ได้ไปกินข้าว สองคนนีเ้ ลยซือ้ ของกินเล่นมานัง่ เป็นเพือ่ นเสียเลย
“แต่แกมีอีกก๊อบปี้ที่บ้านไม่ใช่เหรอรัน” ทิชาถามบ้าง
ศศรัณย์พยักหน้าอย่างเนือยๆ “มี ที่ท�ำอยู่ตอนนี้คือส่วนที่ตั้งใจจะ
เอามาใส่เพิม่ มันมีขอ้ มูลในคอมพิวเตอร์ทนี่ ที่ ฉี่ นั ต้องเอามาใส่เพิม่ น่ะ เสร็จ
แล้วละ เดี๋ยวเย็นนี้กลับบ้านแล้วเอาไปรวมกับไฟล์หลักที่บ้านก็เรียบร้อย”
“แล้ววันนี้กลับยังไง” ทิชาถามอีก
“กลับกับพีค่ มเข้ม” ศศรัณย์วา่ พลางยิม้ กริม่ อยูก่ บั พีค่ มเข้มสบายใจ
ที่สุด
“แล้วตรงกลับบ้านเลยหรือเปล่า แวะร้านพี่กวินไหม ถ้าไปเดี๋ยวไป
เจอกันที่นั่น”
“ไม่ละ วันนี้ต้องรีบกลับไปแก้งาน พูดแล้วโมโหไม่หาย ไอ้นะโมนั่น
ลบไฟล์ฉันหน้าตาเฉย แล้วยังมายิ้มหน้าเป็นอีกนะ ไม่รู้สึกผิดเลยหรือไง”
“เอาน่า ผ่านไปแล้ว คอมพิวเตอร์ใช้ได้แล้วก็ดีแล้ว” ทิชาบอก
“แล้วรันจะกินอะไรตอนเย็นไหม ให้ซื้อไปให้ไหม” เมษถามบ้าง
“ไม่เป็นไรๆ เดี๋ยวฉันหาอะไรง่ายๆ กิน รีบกิน รีบท�ำงาน รีบนอน
ไม่ได้นอนอิม่ ๆ มาหลายวันละ บ้านช่องไม่ได้เก็บกวาดเลยเนีย่ ” ศศรัณย์บน่
เมษมองเธอยิ้มๆ “รันเก่งเนอะ ดูแลตัวเองได้ อยู่คนเดียวได้ ไม่
ขี้เหงา”
ศศรัณย์ยิ้มกระตุกไปหน่อยตอนที่ได้ยิน แต่ก็ไม่ได้พูดอะไร
ไม่ได้บอกออกไปว่าเหงาสิ...เหงามากเลย

หลังเลิกงาน ศศรัณย์กระโจนออกจากส�ำนักงาน วิ่งรี่ไปที่ลาน
จอดรถ ดิง่ ไปทีส่ ว่ นจอดมอเตอร์ไซค์ ไปหาสุดหล่อของเธอทีร่ ออยูต่ รงนัน้
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“พี่คมเข้ม...”
ศศรัณย์เรียกเสียงหวานแล้วจูงจักรยานเสือหมอบคู่ใจออกมา ผม
ยาวประบ่าที่ม้วนงอตรงปลายถูกรวบไว้เรียบร้อย เรื่องเสื้อผ้าไม่ต้องห่วง
ศศรัณย์ชอบสวมเสื้อยืด กางเกงยีนกับรองเท้าโอนิสึกะสีขาวคู่ใจ ชุดนี้ใส่
ปั่นได้สบายมาก หญิงสาวสวมหมวกกันน็อก จากนั้นกระชับเป้ขึ้นบ่า แล้ว
ขี่ ‘พี่คมเข้ม’ กลับบ้าน
พี่คมเข้มเป็นจักรยานเสือหมอบที่ศศรัณย์ซื้อมาได้สักพักใหญ่ เธอ
ชอบความรู้สึกเวลาขี่จักรยาน เวลาที่ร่างกายเคลื่อนไปด้านหน้า มันไวกว่า
ก้าวเดินหรือวิง่ แต่กช็ า้ พอให้ตวั เองได้สมั ผัสสิง่ รอบข้าง ได้ดมื่ ด�่ำกับสัมผัส
จากสายลมเย็น ศศรัณย์ชอบที่สุดเวลาที่ลมโชยผ่านใบหน้า มันสดชื่นจน
เธอแทบจะฮัมเพลงออกมา...ว่าแล้วก็ฮัมเพลงดีกว่า
ที่ตั้งของบริษัทอยู่ไม่ไกลจากที่พักนัก ปั่นไม่นานก็ถึง ถ้านั่งรถเมล์
คงราวๆ ห้าป้าย ความจริงจะนั่งรถไฟฟ้าไปก็ได้ แต่เธอชอบปั่นจักรยาน
มากกว่า เลยใช้เส้นทางเล็กๆ เลาะมาจากคอนโดมิเนียม เชือ่ มเข้าถนนใหญ่
ปั่นอีกไม่ไกลก็ถึงส�ำนักงาน นับว่าเป็นเส้นทางที่เยี่ยมไปเลย
ไม่นานก็ถึงคอนโดมิเนียมที่ศศรัณย์อาศัย เธอเพิ่งตัดสินใจซื้อ
ห้องชุดแบบหนึง่ ห้องนอนในคอนโดมิเนียมระดับกลาง พอผ่อนได้คนเดียว
ไม่เดือดร้อนอะไร
ศศรัณย์นกึ ถึงบ้านหลังใหญ่ทพี่ อ่ กับพีช่ ายอาศัยอยู่ และมี ‘คนอืน่ ๆ’
อาศัยอยู่ด้วย แล้วส่ายหน้าให้ความคิดของตัวเอง...แยกมาอยู่แบบนี้แหละ
ดีแล้ว สบายใจดี
เธอจอดพีค่ มเข้มไว้ทสี่ ว่ นจอดมอเตอร์ไซค์ ลูบพีค่ มเข้มอย่างรักใคร่
ก่อนจะก้าวเข้าไปยังล็อบบีของคอนโดมิเนียม ตัดเข้าไปขึ้นลิฟต์
“พี่ยุ่น”
ศศรัณย์หยุดกึกตอนที่ได้ยิน เธอเบิกตาหยีของตัวเองกว้างแล้วหัน
ไปหาเจ้าของเสียง ค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองหูฝาด ก็นี่มันคอนโดเธอนะ!
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คนที่เรียกเธอแบบนั้นจะมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
แต่ศศรัณย์ไม่ได้หฝู าด นะโมนัง่ อยูบ่ นโซฟาภายในล็อบบี เขาลุกขึน้
ส่งยิ้มสดใสมาให้ ดวงตาเป็นประกายวิบวับ
“มา...มาท�ำอะไรทีน่ !ี่ ” ศศรัณย์ถามอย่างแปลกใจ นะโมหัวเราะน้อยๆ
เมื่อเห็นสีหน้าของเธอ ค�ำตอบของเขายิ่งท�ำให้ศศรัณย์แปลกใจเข้าไปใหญ่
“มาหาพี่ยุ่นไง เรียกไอทีไม่ใช่เหรอครับ”

๒

มื้อเย็น

ศศรัณย์ยืนงงเป็นไก่ตาแตก มองหนุ่มรุ่นน้องที่ยังยิ้มหน้าเป็น

มาให้ บอกกี่ครั้งแล้วไม่ให้เรียกแบบนี้ แต่ก็ยังจะเรียกอยู่ได้ เธอพยายาม
เดาสาเหตุที่สมเหตุสมผลที่สุดแล้วถาม
“ตกลงมาท�ำอะไรแถวนี้ มาหาเพื่อนเหรอ”
“เอ๊า! ก็บอกว่ามาหาพี่ยุ่นไง โทร. ตามไอทีไม่ใช่เหรอครับ”
“ตามอะไร” ศศรัณย์งง เธอมองเขานิ่ง พยายามเก๊กขรึม ก่อนจะ
ห้ามตัวเองไม่ไหว หลุดแอ๊วไปหนึง่ ที “หรือว่าคิดถึงพีจ่ นต้องตามมาบ้านจ๊ะ
น้อง”
นะโมเลิกคิ้วหน่อยหนึ่ง แล้วท�ำหน้าเหยเหมือนก�ำลังทรมาน ยกมือ
ขึ้นกุมอกข้างซ้าย “คิดถึงใจจะขาดแล้วครับ”
ศศรัณย์ผงะ ไอ้นี่...มีแอ๊วกลับด้วย
“ตกลงมาท�ำอะไร”
“ก็พี่โทร. ตามไอทีไม่ใช่เหรอ”
“อย่ามามุก ฉันไม่ได้โทร.”
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“คิดดีๆ คิดดีๆ หลังจากผมลงไปซ่อมคอมพ์ให้พี่ แล้วพี่ได้โทร. หา
ไอทีอีกไหม”
ศศรัณย์หยุดกึก...หรือว่าเขามาเอาคืน
หลังจากโดน ‘ไอ้เด็กไอทีนั่น’ ลบไฟล์ส�ำคัญออกจากแฟลชไดรฟ์
ศศรัณย์กเ็ ข้าประชุมด้วยอาการหวาดผวา พอประชุมเสร็จออกมา สิง่ แรก
ที่เธอท�ำคือเดินไปที่โต๊ะท�ำงาน ต่อสายไปหาแผนกไอที
ไม่ได้ขอคุยกับนะโม แต่ขอคุยกับผู้จัดการของเขา
ศศรัณย์พ่นไฟใส่ ระบายความอัดอั้นตันใจไปตามสาย บอกเขาว่า
เธอล�ำบากล�ำบนแค่ไหนกว่าจะท�ำงานเสร็จ อดหลับอดนอนมาทัง้ สัปดาห์จน
ขอบตาคล�ำ้ เป็นแพนดาเพือ่ ไฟล์นี้ แล้วจูๆ่ ‘คนของคุณ’ ก็มกั ง่ายลบมันออก
ไปซะอย่างนัน้ เธอตกทีน่ งั่ ล�ำบาก ต้องมาอธิบายให้ผบู้ ริหารฟังว่าท�ำไมไฟล์
ส�ำคัญขนาดนัน้ ถึงไม่มใี นทีป่ ระชุม ก่อนจะเสริมอีกว่านีเ่ ดีย๋ วเธอต้องอดนอน
อีกทั้งสัปดาห์เพื่อสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่แน่ๆ
พอได้ยนิ ค�ำขอโทษจากผูจ้ ดั การฝ่ายไอที ศศรัณย์จงึ ค่อยเย็นลง เขา
รับปากเป็นมัน่ เป็นเหมาะว่าจะเรียก ‘คนของเขา’ ไปสอบสวนและลงโทษตาม
สมควร
แล้วนะโมก็มายืนตรงนี้...
หรือว่ามารับโทษ ให้เธอท�ำอะไรกับเขาก็ได้ตามใจเธอ
พอคิดได้แบบนั้นศศรัณย์ก็หรี่ตามอง แสยะยิ้ม หักนิ้วดังกร๊อบ
และก่อนที่จะได้หวดหน้ากวนๆ นั่นสักที เขาก็พูดออกมา
“พี่ยอดให้ผมมาดูคอมพิวเตอร์บ้านพี่ยุ่นครับ”
“หือ พี่ยอด ผู้จัดการฝ่ายไอทีน่ะนะ”
“ใช่ ก็พี่ยุ่นคุยกับเขาไว้ไม่ใช่เหรอ” นะโมบอก
ศศรัณย์มองเขาอย่างงุนงง ใช่ เธอคุยกับเขา แต่มันเกี่ยวอะไรกับ
การที่นะโมมายืนอยู่ตรงนี้
“ผมบอกพี่ยอดไปว่าไฟล์มันติดไวรัส พยายามแก้แล้วแต่แก้ไม่ได้
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ต้องลบทิง้ สถานเดียว ต้องรีบก�ำจัดก่อนระบบจะล่มทัง้ บริษทั ผมบอกด้วย
ว่าพีย่ นุ่ มีไฟล์สำ� รองทีบ่ า้ น และผมสงสัยว่าพีน่ า่ จะเลีย้ งไวรัสไว้ดเู ล่น เดีย๋ ว
พรุง่ นีเ้ อาแฟลชไดรฟ์มาเสียบทีอ่ อฟฟิศ มันก็จะเป็นแบบเดิม พีย่ อดเลยให้
ผมมาจัดการคอมพ์พี่ที่บ้านเนี่ยแหละ”
“ใช่เร้อ ไม่เห็นมีใครบอกฉัน” ศศรัณย์ถามอย่างไม่ไว้ใจ ตอนนัน้ เอง
โทรศัพท์มือถือของเธอก็ดัง เห็นว่าเป็นเจ้านายโทร. มาก็รีบรับ
“พี่ก้อง สวัสดีค่ะ”
“รัน พี่ลืมบอก เดี๋ยวไอทีเขาจะไปดูคอมพ์ที่บ้านรันนะ คุณยอดเขา
มาบอกพี่เมื่อบ่าย เห็นว่ารันมีไฟล์ส�ำคัญในเครื่องที่บ้านแต่มันติดไวรัส
วันนี้เลยไม่มีไฟล์เสนอในที่ประชุมใช่ไหม รันอยู่ไหนแล้วตอนนี้”
“...ถึงคอนโดแล้วค่ะ ก�ำลังยืนคุยกับไอทีอยู่”
“ดีๆ ขอโทษทีนะ พีล่ มื จริงๆ นีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษนะ ปกติเราไม่ทำ� แบบ
นี้หรอก เห็นว่าเป็นไฟล์ส�ำคัญและต้องรีบใช้ ให้เขาแก้คอมพ์ให้เรียบร้อย
จะได้เอาไฟล์มาให้ผ้ใู หญ่เขา และจริงๆ รันรู้ใช่ไหมว่าไม่ควรเอางานส�ำคัญ
ขนาดนั้นออกไปท�ำนอกออฟฟิศ เรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกัน ตอนนี้ปล่อย
ให้ไอทีเขาจัดการคอมพ์รันไปก่อนนะ”
ศศรัณย์ยิ้มแหยเมื่อโดนดุ จะแย้งก็ไม่กล้า เธอรับค�ำแล้ววางสาย
มองนะโมที่ส่งยิ้มยียวนอยู่ตรงหน้า
“ขึ้นห้องกันเถอะ” นะโมบอกแล้วขยิบตา
ศศรัณย์ผวา ก้าวหนีไปสามก้าว “ไม่ต้อง! คอมพ์ฉันเป็นโน้ตบุ๊ก
นายรอที่นี่แหละ เดี๋ยวเอาลงมาให้”

และแล้ว...นะโมก็นงั่ คลิกๆ พิมพ์ๆ อยูห่ น้าแลปทอป มีศศรัณย์นงั่
หาวอยูข่ า้ งๆ ทัง้ คูอ่ ยูใ่ นล็อบบีของคอนโดมิเนียม นะโมส่งเสียงอือ้ ฮือ โอ้โฮ
อยู่เป็นระยะ ศศรัณย์ชะโงกหน้าไปมอง แต่ดูไม่ออกว่าเขาท�ำอะไร สักพัก
นะโมก็ถอนหายใจแล้วหันมาหา
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“ถามจริง พี่ยุ่นได้รับใบอนุญาตจากองค์การอนามัยโลกมาเหรอ
เพาะไวรัสไว้เป็นเมืองขนาดนี้ แล้วเครื่องเดี้ยงขนาดนี้ ทนใช้ได้ไงเนี่ย”
“ขี้บ่นจริง”
“บ่นสิ แก้ยากนะเนี่ย เดี๋ยวผมแก้ให้ รอแป๊บเดียว”
“จะท�ำอะไรก็ท�ำไปเถอะ แต่ห้ามลบอะไรออกจากเครื่องฉันทั้งนั้น
นอกจากไวรัส ถ้าคราวนี้มีอะไรหายไปอีก จะซัดให้เดี้ยงเลย”
ศศรัณย์ขู่ นะโมพยักหน้ารับแล้วยิม้ หน้าเป็นอย่างล้อเลียน ศศรัณย์
ยิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่ จะกวนโอ๊ยไปถึงไหนนะ
‘แป๊บเดียว’ ของนะโมนัน้ ยาวนานมาก มากจนศศรัณย์แทบจะฟุบลง
นอนตรงนัน้ หิวก็หวิ ข้าวยังไม่ได้กนิ ตัง้ แต่กลางวัน หญิงสาวมองหน้าหนุม่
รุ่นน้องเซ็งๆ คิดในใจว่าเมื่อไรเขาจะกลับไปเสียที เธอหิวจะแย่อยู่แล้ว นะ
โมหันมามองเธอ ดวงตาสีด�ำวิบวับมองเหมือนส่องทะลุใจอีกแล้ว
“หิวใช่ไหม ผมว่าเราทิ้งมันไว้ก่อนแล้วออกไปหาอะไรกินกันดีกว่า”
พูดอย่างกับอ่านใจออก แต่ถึงอย่างนั้นศศรัณย์ก็ส่ายหน้า
“ไม่หิว” เธอว่า พร้อมเสียงโครกดังสนั่นทันทีที่พูดจบ นึกโมโห
เจ้าท้องพยศ
“ไม่หิวเลย...เนอะ” นะโมหัวเราะ ลากเสียงยาวพลางยิ้มล้อเลียน
แล้วพูดต่อ “ไป กินข้าวดีกว่า คอมพ์ทิ้งไว้นี่ได้ไหมครับ”
“ไม่นา่ จะดี เอาขึน้ ไปไว้บนห้องแล้วกัน” ศศรัณย์บอก เอือ้ มมือหมาย
จะหยิบแลปทอป แต่นะโมไวกว่า เขายืนขึ้นพร้อมแลปทอปในมือ
“เฮ้ย นายรออยู่นี่แหละ เดี๋ยวฉันขึ้นไปคนเดียว”
ศศรัณย์บอกเขา แต่นะโมแค่ยิ้มกลับมาให้ แล้วผายมือให้ออกเดิน
“ผมถือเอง มันท�ำงานอยู่ เกิดพี่ยุ่นถือแล้วพลาด มันดับไป ข้อมูล
หายไปทั้งเครื่องไม่รู้ด้วยนะ”
ศศรัณย์สะดุ้งน้อยๆ ตอนทีไ่ ด้ยนิ อย่างนัน้ ถ้าไฟล์ส�ำคัญนัน่ หายไป
อีกต้องแย่แน่ คราวนีต้ อ้ งท�ำใหม่จริงๆ ต้องอดนอนทัง้ สัปดาห์จริงๆ อย่าง
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ที่เคยบอกผู้จัดการของนะโมไว้
ในที่สุดก็ต้องยอมให้เขาขึ้นไปถึงห้อง...ศศรัณย์มองร่างสูงอย่าง
หงุดหงิด เพิ่งได้คุยกันวันแรกก็ได้มาเหยียบห้องเธอเลยเหรอ ไอ้เด็กนี่...
นะโมวางแลปทอปลงบนโต๊ะท�ำงานของศศรัณย์ จัดการเสียบปลั๊ก
ไฟและตรวจดูอะไรอยู่สักพัก เมื่อแน่ใจแล้วว่าเครื่องจะท�ำงานต่อไปได้เอง
เขาก็หันกลับมาหาศศรัณย์
“กินข้าวที่ไหนดี พี่ยุ่นเลี้ยงผมนะ”
“อะไร อย่ามาเนียน”
“อุตส่าห์มาจัดการฆ่าไวรัส แถมเก็บไฟล์ทงั้ หมดไว้ให้อย่างปลอดภัย
ผมไม่เก็บตังค์สักบาท เลี้ยงข้าวหน่อย”
“ไม่ได้ตกลงซะหน่อย แล้วที่มาท�ำให้เพราะโดนสั่งให้มาท�ำ ชดใช้
กรรมที่ลบไฟล์ฉันทิ้งไม่ใช่หรือไง”
“โหดว่ะ...” นะโมบ่นอุบอิบตอนทีโ่ ดนศศรัณย์รนุ หลังให้ออกจากห้อง
ไป

เพราะว่าต้องรีบกลับไปดูคอมพิวเตอร์ ศศรัณย์เลยพานะโมไป

ร้านอาหารใกล้ๆ ตอนแรกเธอตั้งใจจะขี่พี่คมเข้มไป แล้วให้นะโมปั่น
จักรยานของพี่ยามไปด้วยกัน แต่นะโมส่ายหน้าดิก
“การเดินเป็นการออกก�ำลังกายที่ดีนะครับ ร่างกายได้ออกก�ำลัง
หลายส่วน นี่เย็นแล้ว อากาศก็ไม่ร้อนมากด้วย เราเดินไปดีกว่า”
จากนั้นเขาก็ชักแม่น�้ำทั้งห้ามาสนับสนุนความคิดตัวเอง ท้ายที่สุด
ศศรัณย์ก็สรุปได้
“ขี่จักรยานไม่เป็นเหรอ”
นะโมยิ้มแห้งกลับมาให้ ศศรัณย์หัวเราะก๊าก จอดพี่คมเข้มไว้ที่เดิม
แล้วยอมเดินออกไปด้วยกัน
ศศรัณย์ลอบมองคนร่างสูงที่เดินอยู่ข้างๆ เธอส่ายหน้าน้อยๆ ให้
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หนุ่มรุ่นน้อง ขี่จักรยานไม่เป็น! ใครจะไปเชื่อว่าผู้ชายตัวโตขนาดนี้ขี่
จักรยานไม่เป็น ไร้เสน่ห์ชะมัด
ใช่แล้ว ชายในฝันของศศรัณย์คือคนทีข่ ี่จักรยานเก่ง พาเธอไปทริป
ขีจ่ กั รยานท่องเทีย่ วได้ และความใฝ่ฝนั อันสูงสุดของเธอคือการได้ขจี่ กั รยาน
เลียบชายหาดกับคนรัก ท้องฟ้ากว้าง ทะเลสีคราม สายลม เสียงคลืน่ คน
รู้ใจ และพี่คมเข้ม ไม่มีอะไรจะเพอร์เฟกต์ไปกว่านี้
ศศรัณย์รู้อยู่แล้วว่าเขาเด็กกว่า นะโมเพิ่งมาท�ำงานที่นี่ได้ไม่นาน ได้
ข่าวว่าเป็นเพือ่ นสนิทกร หนุม่ ไอทีอกี คนทีเ่ ธอได้คยุ ด้วยบ่อยๆ กรเป็นหนุม่
ไอทีที่ไม่สะทกสะท้านต่อการแอ๊วของเธอ จริงๆ ต้องบอกว่าไม่สนใจเลย
น่าจะดีกว่า ท�ำหน้าตายใส่ตลอดเวลาเหมือนไม่ได้ยิน เหมือนเห็นการแอ๊ว
เป็นเรื่องไร้สาระเกินจะเก็บมาใส่ใจ
กรบอกว่านะโมอายุยี่สิบหกเท่ากันกับเขา เขาเคยเดินมาบ่นให้ฟังที่
แผนกว่าไอ้เพือ่ นตัวแสบของเขาแผลงฤทธิต์ งั้ แต่สปั ดาห์แรกทีม่ าท�ำงาน ยัง
ดีทมี่ ฝี มี อื ด้านไอทีมากอยู่ เคยท�ำงานให้เมลอน องค์กรด้านเทคโนโลยียกั ษ์
ใหญ่ทอี่ เมริกา ถึงจะเป็นสัญญาระยะสัน้ แต่กถ็ อื ว่าเก่งมากทีเ่ ข้าไปร่วมงาน
กับเขาได้ แบบนี้บริษัทถึงยังเก็บไว้
ศศรัณย์ถามเขาว่านะโมเก่งขนาดนั้นท�ำไมมาท�ำงานองค์กรเล็กๆ
อย่างที่นี่ กรบอกเรียบๆ ว่านะโมคงเบื่อ เลยอยากมาท�ำงานที่เดียวกับเขา
อย่างน้อยก็มีเขาเป็นเพื่อน
ตอนที่รอข้าว นะโมกับศศรัณย์นั่งคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ เขาถามว่า
เธออายุเท่าไร เธอตอบไปว่าอายุยี่สิบแปด เขายิ้ม บอกเธอด้วยน�้ำเสียง
ทะเล้น
“ห่างกันแค่สองปีเอง กรุบกริบ อยากเป็นอมตะเมื่อไหร่ก็บอกนะ”
“นี่คิดจริงหรือเปล่าเนี่ย” รู้อยู่หรอกว่าพูดเล่น แต่ก็อยากถามเพื่อ
ความแน่ใจ เกิดเขาคิดจริงจังขึ้นมา เธอจะได้หนีทัน
“จะให้คิดจริงมั้ยล่ะ” นะโมย้อน
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ศศรัณย์ผงะ มองนะโมอย่างหวาดๆ
เขาหัวเราะ “แอ๊วมา แอ๊วกลับ ไม่โกง ก็พยี่ ่นุ หาคนเล่นด้วยอยู่ไม่ใช่
เหรอ นี่ไง มาแอ๊วเล่นด้วยแล้ว จะได้ไม่ลำ� บากคนอื่น” เขามองเธอหน่อย
หนึง่ แล้วพูดต่อ “พีย่ นุ่ กลัวความรักใช่ไหม ดีแล้ว พีจ่ ะได้ไม่คดิ อะไรกับผม”
“บ้า ใครกลัวความรัก” ศศรัณย์แหวขึ้นมา หมั่นไส้ตงิดๆ ว่าเด็กนี่
รู้ดีเกินไป
“จ้ะ ไม่กลัวเลย...” เขาลากเสียงยาว มองเธออย่างรู้ทัน
“แล้วท�ำไม นายกลัวเหรอ” เธอถามเขา นะโมแค่ยักไหล่
“แค่ยังไม่อยากมีแฟน”
“ไม่อยากมีแฟนหรือไม่มีใครจีบ กวนประสาทแบบนี้มีคนมาชอบ
ด้วยเหรอ”
“แน่ะ ไม่รู้อะไรซะแล้ว” นะโมว่ายิ้มๆ ยักคิ้วให้หนึ่งที
“พีย่ ่นุ นัน่ แหละ อย่าหวัน่ ไหวล่ะ ถ้าคิดจริงจังขึน้ มา ผมจะไม่คยุ กับ
พี่ยุ่นอีกเลย”
“โห งั้นคิดจริงเลยดีกว่า จะได้ไม่ต้องคุยกัน”

ทัง้ คูก่ ลับเข้ามาทีห่ อ้ งชุดของศศรัณย์พร้อมอาหารในถุง ตอนแรก

ตั้งใจว่าจะอยู่กินที่ร้าน แต่เพราะคิวยาวมาก กว่าจะได้อาหารก็ช้าเต็มที
ศศรัณย์รอ้ นใจ อยากกลับไปดูคอมพิวเตอร์วา่ เรียบร้อยดีไหม หรือว่าไฟล์
จะโดนลบทิ้งหายเกลี้ยงไปแล้ว เลยตัดสินใจซื้ออาหารกลับมากินที่ห้อง
พอก้าวเข้าห้อง นะโมก็รี่เข้าไปที่คอมพิวเตอร์ เคาะนั่นกดนี่อยู่
ศศรัณย์มองเขา เห็นว่าง่วนอยูเ่ ลยจัดอาหารใส่จานให้ วางไว้บนโต๊ะกินข้าว
โต๊ะกินข้าวของศศรัณย์เป็นโต๊ะไม้เล็กๆ สีอ่อน ขนาดพอนั่งได้แค่
คนเดียวหรือสองคน พอวางจานอาหารของเธอกับของนะโมไว้บนโต๊ะก็เกิด
ความรู้สึกแปลกๆ...
นานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้กินข้าวเย็นที่บ้านพร้อมใครสักคน
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จริงอยูว่ า่ ศศรัณย์ชอบไปขลุกอยูร่ า้ นพีก่ วินบ่อยๆ และบางทีกก็ นิ มือ้
เย็นที่นั่น บางทีไปกินข้าวเย็นกับเพื่อนๆ แต่นั่นไม่ใช่มื้ออาหารเรียบง่ายใน
สถานที่ที่เธอเรียกว่าบ้านแบบนี้
ศศรัณย์สา่ ยศีรษะไล่ความคิดฟุง้ ซ่าน หย่อนตัวลงนัง่ แล้วโซ้ยอาหาร
ด้วยความหิวโหย พอกินไปได้ครึ่งหนึ่ง นะโมถึงได้เดินมานั่งด้วยกัน
“กินไม่เรียกเลยนะ”
“เห็นวุ่นอยู่กับคอมพ์กลัวจะกวน” เธอบอก และนั่นไม่ใช่ความจริง
ความจริงคือเธออยากให้นะโมท�ำงานให้เสร็จ จะได้กลับๆ ไปเสียที
นะโมยิ้ม ดวงตาสีดำ� วิบวับมองเธออย่างกับก�ำลังส่องทะลุใจอีกแล้ว
แต่เขาไม่พูดอะไร นั่งกินข้าวไปเงียบๆ
โทรศัพท์มือถือของนะโมดัง เขามองหน้าจอแล้วกดรับ
“ฮัลโหล...ยังไม่กลับครับ ลืมบอก ขอโทษที...กินข้าวเย็นกันไปเลย
นะ ผมกินข้าวอยู่เนี่ย อยู่บ้านเพื่อน”
ศศรัณย์ส�ำลักน�้ำที่ดื่มอยู่ออกมาตอนที่ได้ยินว่าบ้านเพื่อน เขาพูด
อย่างนั้นกับคนในสายหน้าตาเฉย
‘ฉันไปเป็นเพื่อนนายตั้งแต่เมื่อไรยะ’
“ครับ เดี๋ยวอีกสักพักก็กลับละ ฝากบอกพ่อกับแม่ด้วยนะ...เฮ้ย
เดีย๋ ว! พีส่ าธุ ฝากถามแม่หน่อยว่าจะกินน�ำ้ เต้าหูไ้ หม เดีย๋ วผมแวะซือ้ ไปให้...
สามถุง กินกันทุกคนเลยใช่ไหมเนี่ย ผมกลับไปเก็บตังค์กับพี่สาธุนะ...โอเค
หวัดดีครับ”
เขากดวางสาย มองหน้าศศรัณย์แล้วยิ้มกรุ้มกริ่ม “พี่ชายโทร. มา
ไม่ต้องห่วง ไม่ใช่สาว”
“ห่วงสิจะ๊ ไม่หว่ งนะโมจะให้หว่ งใคร” ศศรัณย์แอ๊วอีก นะโมหัวเราะ
ชอบใจแล้วนั่งกินข้าวต่อ
“อีกนานไหมกว่าจะเสร็จ” เธอหันไปมองคอมพิวเตอร์ที่ยังรันระบบ
เอง
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“สักพัก ระหว่างนี้เราใช้เวลาว่างแอ๊วกันไปมาได้” เขาตักอาหารเข้า
ปากไปอีกค�ำแล้วบอก “อร่อยดีนะเนี่ย พี่ยุ่นสบายเลยสิ มีร้านอาหาร
อร่อยๆ อยู่ใกล้บ้าน ไว้วันหลังมากินด้วยอีกดีกว่า”
“กินข้าวกับพีแ่ ล้วเจริญอาหารใช่ไหม เลีย้ งเด็กดีไหมนะ” ศศรัณย์วา่
นะโมยิ้มกวนๆ อีกแล้ว “เลี้ยงสิ ผมเลี้ยงง่ายนะ ป้อนอะไรมาก็กิน
หมดแหละ แต่ต้องป้อนนะ กินเองไม่ไหว หัวใจมันอ่อนแอ”
ศศรัณย์หวั เราะชอบใจ เธอไม่เคยเจอใครแอ๊วกลับแบบนี้ ทีผ่ ่านมา
ถ้าอีกฝ่ายไม่วิ่งหนีด้วยความหวาดผวา ก็จีบเธอจริงจัง ซึ่งเธอไม่ต้องการ
ศศรัณย์ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนสวย เวลาส่องกระจกมองก็คิดว่า
ตัวเองพอดูได้ ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไร ไม่ได้สวยบาดขาดใจเหมือนทิชา หนุ่ม
ที่มาจีบล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เธอเคยแอ๊วไว้ทั้งนั้น มีช่วงหนึ่งถึงขั้นได้รับ
กุหลาบปริศนาวางไว้บนโต๊ะท�ำงานทุกวัน
พวกผู้ชาย บางครั้งก็ชอบให้รุกก่อน...ศศรัณย์สรุปแบบนี้
นะโมยังคงนั่งยิ้มหน้าเป็น ท่าทางชอบปฏิกิริยาของเธอ เขาบอกอีก
“ผมมานั่งกินข้าวด้วยแบบนี้ พี่ยุ่นจะได้ไม่เหงาไง”
ถ้อยค�ำเรียบง่ายกับสายตาแบบส่องทะลุใจท� ำเอาศศรัณย์อึ้งไป
เหมือนกัน
“ใครเหงา ไม่มี้! ฉันอยู่คนเดียวได้ สบายมาก” ศศรัณย์รีบบอก
นะโมหัวเราะท่าทางของเธอ เขาเท้าคางกับโต๊ะกินข้าว ดวงตาเป็น
ประกายวิบวับ “พี่ยุ่นนี่ขี้เหงาเหมือนกันนะ”
ไม่เคยเลย...ไม่เคยมีใครสักคนพูดกับเธอแบบนี้
ตัง้ แต่โตมา ดูแลตัวเองได้ ศศรัณย์กท็ ำ� ตัวแข็งแกร่งราวหินผา ซ่อน
เอาความเหงาไว้ลึกสุดใจ ใครๆ ต่างบอกว่าเธอเก่งที่อยู่คนเดียวได้ ดูแล
ตัวเองได้ และเธอก็รู้สึกอย่างนั้น เธอดื่มด�่ำความสงบเวลาได้อยู่คนเดียว
และคิดว่าดีแล้ว แบบนีน้ ะ่ ดีแล้ว แต่หลายครัง้ ทีค่ วามเหงาอาจหาญแทรกซึม
ขึ้นมาจากที่ที่ซ่อนมันไว้ บางครั้งเธอก็หวั่นไหวจนอยากจะร้องไห้ออกมา
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พอได้ยินนะโมพูดแบบนั้น มันเหมือนเปลือกแข็งๆ ที่ห่อหุ้มใจถูก
กะเทาะออก ทั้งๆ ที่ไม่ได้ท�ำตัวมีพิรุธให้เขาเห็น แต่นะโมรู้...ศศรัณย์นึก
อยากจะท�ำตัวอ่อนแอใส่เขาเสียอย่างนั้น
นะโมยิม้ ไม่ใช่ยมิ้ ยียวนเหมือนทุกที แต่เป็นยิม้ ทีอ่ อ่ นโยนทีส่ ดุ ทีเ่ ธอ
เคยเห็น เขาลุกขึน้ ยกจานของเขาและเธอไปไว้ทอี่ า่ ง แล้วเริม่ ต้นล้างจานให้
“เฮ้ย ไม่ต้องๆ เดี๋ยวฉันล้างเอง นายไปดูคอมพ์เถอะ” ศศรัณย์ลุก
พรวดตามเขาไป
นะโมยื่นฟองน�้ำให้แล้วล้างมือ เดินจากไปทันที
“นึกว่าจะไม่ท้วงแล้วนะเนี่ย เมื่อกี้ลองท�ำตัวดีมีมารยาทดู”
ศศรัณย์หรี่ตามอง...ไอ้นี่ จะท�ำตัวดีๆ เกินห้าวินาทีได้ไหม

นะโมออกจากคอนโดมิเนียมของศศรัณย์หลังจากนัน้ ไม่นาน การ

ล้างไวรัสเสร็จเรียบร้อยดี ไฟล์ทุกไฟล์อยู่ครบ ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
วันนี้ความจริงไม่ต้องลบไฟล์จากแฟลชไดรฟ์ก็ได้ แต่ศศรัณย์แค่
บอกว่าอยากให้แก้คอมพิวเตอร์ที่ค้างให้ใช้งานได้ ไม่ได้บอกว่าจะเก็บไฟล์
ในแฟลชไดรฟ์ไว้ เขาเลยลบทิ้งเสียเลย รู้อยู่แหละว่ามันผิด แต่เขาจะท�ำ
ใครจะท�ำไม อย่างไรพอลบไปแล้ว คอมพิวเตอร์กใ็ ช้งานได้เหมือนทีศ่ ศรัณย์
ต้องการ...หรือไม่จริง
รู้อกี นัน่ แหละว่าศศรัณย์ต้องวีนแตกแน่ เขารอให้ผ้จู ดั การเรียกพบ
อยู่แล้ว และเขาก็ให้เหตุผลไปแบบนั้น เขาเองนั่นแหละที่เป็นคนเสนอตัว
บอกผู้จัดการว่าอาสาจะมาล้างไวรัสแลปทอปที่บ้านเธอเป็นการไถ่โทษ
แค่อยากจะแน่ใจอะไรบางอย่าง และตอนนี้ก็ได้รู้แล้ว มันคงไม่ใช่
อย่างที่เขาคิด แต่เขาก็อยากจะจับตาดูต่อไป
ดูๆ แล้วศศรัณย์ไม่ใช่คนหวั่นไหวง่าย ถึงจะขี้เหงาไปหน่อย แต่ก็
ออกจะหนักแน่น แถมกลัวความรักอีกต่างหาก ใช้วธิ แี อ๊วเล่นด้วยแบบนีค้ ง
ไม่เป็นไร
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กว่าจะถึงบ้านก็ค�่ำแล้ว เขาแวะไหว้พ่อ แม่และพี่ชายที่นั่งเมาท์กัน
สนัน่ ในห้องนัง่ เล่น จากนัน้ ก็แยกตัวเข้าครัว เอาน�้ำเต้าหู้ทซี่ อื้ มาใส่แก้ว ยก
ออกไปให้ทกุ คน เขาเต๊าะเงินค่าน�้ำเต้าหูจ้ ากพีส่ าธุ นัง่ คุยกับทุกคนอยูส่ กั พัก
ก็ขอตัวขึ้นไปพักผ่อนบนห้อง
“นะโม เมือ่ เย็นแม่เข้าไปเก็บกวาดห้องให้นะลูก” แม่เขาบอก คงกลัว
ลู ก ชายจะช็อ กถ้ า เปิ ด ประตู ห ้ อ งไปแล้ ว เห็น ห้ อ งหนุ ่ ม โสดเป็ น ระเบีย บ
เรียบร้อย
“ขอบคุณครับแม่ อู๊ย รักที่สุด” นะโมบอกแล้วกอดแม่แน่น หอม
ฟอดหนึ่งที หันไปเยาะเย้ยพี่ชายที่บ่นอุบว่าแม่ไม่เก็บห้องให้บ้าง แล้วเดิน
ยิ้มขึ้นบันไดไปที่ชั้นสองตอนที่แม่บอกสาธุว่าแฟนสาธุเพิ่งมาเก็บกวาดห้อง
ให้ ยังเอี่ยมอยู่เลย แม่เลยเก็บกวาดแต่ห้องของเขา
นะโมก้าวเข้าห้องนอน มองห้องสะอาดเอีย่ มเรียบร้อยอย่างทึง่ ๆ เขา
แขวนกระเป๋าเป้ของตัวเองไว้กับเก้าอี้ที่โต๊ะท�ำงาน ตั้งใจจะไปอาบน�ำ้ อาบท่า
แล้วเล่นเกมสักเกมกับพีช่ ายแล้วค่อยเข้านอน ทว่าสายตาพลันเหลือบไปเห็น
อะไรบางอย่าง ชายหนุ่มหยุดกึก ความเจ็บจี๊ดแล่นขึ้นมาในหัวใจ เขาหยิบ
มันขึ้นมาจากโต๊ะ มองดูของในมือแล้วถอนหายใจ
ก็แค่กระดาษหนาสีขาวแผ่นหนึ่ง ขนาดไม่ใหญ่ เหมือนการ์ดอะไร
สักอย่ าง มีตัวอักษรสีสวยเขีย นเอาไว้ ตรงกลางพร้ อมรูป หัว ใจสีแดง
ดวงใหญ่
Ctrl+S
Save the date
November 18
สองปีแล้วเหรอ...นะโมวางมันลงทีเ่ ดิม ไม่ได้เห็นมันมานานจนเกือบ
ลืมไปแล้ว นึกว่าทิง้ ไปหมดแล้วเสียอีก สงสัยแม่เก็บห้องแล้วเจอเข้าเลยเอา
มาวางไว้ให้
นะโมหยิบมันขึ้นมาอีกครั้ง ท� ำท่าจะทิ้งลงถังขยะ สุดท้ายเขาก็
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เปลี่ยนใจ วางมันไว้ที่เดิม
หมดแรง...นะโมโยนตัวเองลงบนเตียงนุ่ม เขาถอนหายใจเฮือกใหญ่
ยกมือขึน้ ปิดหน้า ภาพความทรงจ�ำทีก่ ดเก็บไว้ไหลพรัง่ พรูออกมา รอยยิม้
เสียงหัวเราะ สัมผัสอันอบอุ่น...
และเสียงกระซิบแผ่วเบาในความทรงจ�ำท�ำให้นะโมลืมตาโพลง
‘ณิชาท้อง...’

๓

ดอกไม้สีส้ม

นะโมกัดฟันกรอด รู้สึกถึงความอัดอั้นที่เริ่มก่อตัวกันแน่นในอก

เขาพยายามตั้งสติ นี่เขาก�ำลังเสียใจเรื่องเก่าๆ ใช่ไหม
ชายหนุม่ ลุกจากเตียง เดินไปทีโ่ ต๊ะท�ำงาน เปิดลิน้ ชักหยิบเอากระดาษ
แผ่นหนาออกมา แล้วเปิดกล่องสี่เหลี่ยมแบนยาว หลอดสีน�้ำบุบบี้วาง
เรียงราย เขาบีบมันลงบนจานสี ผสมน�ำ้ ลงไปแล้วใช้พู่กันคนเบาๆ จากนั้น
จึงค่อยๆ ป้ายปลายพู่กันลงบนกระดาษขาว
ทีละนิด ทีละน้อย...นะโมเริ่มผ่อนคลายลงแล้ว ลมหายใจของเขา
ผ่อนยาวขึ้น แม้แววตานั้นจะยังดูซึมเซาอยู่
ยังสลัดไม่พน้ ...ภาพใบหน้าหวาน รอยยิม้ และเสียงหัวเราะยังชัดเจน
อยู่ในความคิด เสียงหัวเราะอันแสนสดใส ไออุ่นตอนที่ร่างของเธอแนบชิด
สัมผัสนั้นยังกรุ่นราวกับเธอเพิ่งก้าวพ้นจากห้องไป
กว่าจะรูต้ วั กระดาษขาวแผ่นนัน้ ก็แทบไร้ทวี่ า่ ง มันถูกเคลือบทับด้วย
สีเทาหม่นเหมือนท้องฟ้าก�ำลังร้องไห้ นะโมถอนหายใจ แบบนีท้ า่ จะไม่ดี เขา
ล้างพู่กัน หันมองจานสีเพื่อเลือกสีใหม่
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ตอนที่คิดว่าจะเอาสีอะไรดี จู่ๆ ภาพนาฬิกาข้อมือสีส้มแปร๊ดก็วาบ
ขึ้นในความคิด นะโมคลี่ยิ้ม ความรู้สึกหนักๆ ในอกดูจะจางไป เขาผสม
สีเหลืองเข้ากับสีแดง สีเริ่มอ่อนลงจนกลายเป็นสีส้มแบบที่เขาต้องการ
จากนัน้ จึงค่อยๆ ใช้พกู่ นั แต้มลงบนกระดาษตรงทีว่ า่ งเล็กๆ มุมหนึง่ ทีส่ เี ทา
คืบคลานไปไม่ถึง คราวนี้เขาตั้งใจแต้มมันลงไปจนกลายเป็นดอกไม้ กลีบ
สีสม้ สดใสดูรา่ เริงราวกับก�ำลังส่งยิม้ ให้เขา นะโมยิม้ ตอบ ใบหน้าของเจ้าของ
นาฬิกาสีสดวาบขึ้นมาในความคิดจนเขาหัวเราะหึออกมา
พออารมณ์ดีแล้วจึงเริ่มต้นเก็บของ มองกระดาษที่แม่เอามาวางไว้
แล้วไม่รู้สึกเจ็บแปลบอะไรอีก เมื่อกี้คงแค่ตกใจเลยเสียศูนย์
เสียงเคาะประตูดังขึ้น นะโมบอกอนุญาต ประตูบานนั้นเปิดออก
พร้อมกับร่างสูงของสาธุที่เดินเข้ามา
“นะโม ท�ำอะไรอยู่”
“วาดรูป เพิง่ เสร็จ” ค�ำตอบเรียบง่าย แต่คนเป็นพีช่ ายหยุดกึก มอง
น้องชายนิ่ง
“เป็นอะไรหรือเปล่า” สาธุถาม น�้ำเสียงนั้นอ่อนโยนระแวดระวัง
ราวกับกังวลว่ามันจะบาดใจคนฟัง
“เปล่า ไม่เป็นไร วาดรูปไม่ได้เหรอ”
“แน่ใจนะ”
“เออ ไม่เป็นไรจริงๆ แค่อยากวาด” เขาบอก
สาธุเดินเข้ามาหา หยุดยืนอยู่ข้างน้องชาย มองรูปทีอ่ กี ฝ่ายวาด “รูป
อะไรของแกวะ เทาเป็นเทือกเลย แล้วนี่จุดอะไรส้มๆ”
“ฮืม...ยังไม่ได้ตั้งชื่อแฮะ รูปฝนตก ดอกไม้บานน่ะ” เขาบอก ยิ้มให้
พี่ชายจนตาหยี
สาธุยิ้มตอบ ท่าทางโล่งใจที่เห็นนะโมยิ้ม
“แล้วพี่สาธุมีอะไรหรือเปล่า”
“จะมาชวนไปเล่นเกม พ่อกับแม่ขึ้นไปนอนแล้ว เอาไหม สักตา
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สองตาก่อนนอน สบายตัว หลับฝันดี” สาธุชวนพลางท�ำหน้ายียวนพอกัน
“ว่าจะไปชวนอยู่พอดี ขออาบน�้ำก่อนนะ เดี๋ยวผมลงไป”

ศศรัณย์เคาะเอนเทอร์แล้วกดปุม่ Ctrl+S เป็นการบันทึกไฟล์งาน

เธอถอนหายใจยาวอย่างโล่งอก ในทีส่ ดุ งานก็เสร็จเสียที เธอบิดตัว นัง่ มอง
หน้าจอ ไฟล์ถูกบันทึกอย่างรวดเร็ว เร็วจนศศรัณย์อึ้งไป จากนั้นก็ปิด
โปรแกรมที่ใช้งานอยู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ทำ� งานเร็วขึ้นมาก นะโมช่วยได้
มากจริงๆ ศศรัณย์แทบไม่อยากเชือ่ ว่านีค่ อื คอมพิวเตอร์เครือ่ งเดิมของเธอ
พอเสร็จงานแล้ว ศศรัณย์กต็ ่ออินเทอร์เน็ต เข้าไปใช้เฟซบุ๊ก นัง่ คิด
อะไรสักพักแล้วจึงพิมพ์สเตตัสลงไป
คอมพิวเตอร์เครื่องเก่า ได้รับการล้างไวรัส จนท�ำงานได้ดีดังเดิม
หัวใจดวงเก่าๆ ถ้ามีคนเข้ามาล้างความเจ็บปวดให้ มันจะดีเหมือน
เดิมไหมนะ
คมมาก...ศศรัณย์พยักหน้าให้ตัวเองอย่างพึงพอใจ เธอกดโพสต์
สเตตัส ยังไม่ทันปิดคอมพิวเตอร์ ก็เห็นโปรแกรมเตือนว่ามีคนมากดไลก์
และคอมเมนต์ ศศรัณย์เปิดเข้าไปดู เห็นเมษกับทิชามาอ้วกแตกอ้วกแตน
อยู่หน้าเฟซบุ๊กของเธอ และพี่กวินที่ไม่ได้อ้วกใส่ แต่กดไลก์คอมเมนต์ของ
คนพวกนัน้ พักเดียวคอมเมนต์ของเขาก็โผล่ขึ้นมา บอกให้เลิกเพ้อเจ้อแล้ว
ไล่เธอไปนอน

ศศรัณย์เดินดุม่ ๆ เข้าออฟฟิศในเช้าวันใหม่ เห็นนะโมนัง่ แก้คอม-

พิวเตอร์ให้คนในแผนกข้างๆ วันนี้ก็ใส่สีชมพูอีกแล้ว เขาไม่ได้เงยหน้าขึ้น
มองเธอ และศศรัณย์ก็ไม่ได้พิศวาสที่จะทักทายเขาเท่าไร จึงเดินเลยไปที่
โต๊ะท�ำงานของตัวเอง
ดวงตาหยีเล็กของศศรัณย์มองเห็นลูกอมสองเม็ดบนโต๊ะท�ำงาน เธอ
หยิบมันขึ้นมาดู เป็นลูกอมรูปหัวใจรสสตรอว์เบอร์รี เห็นอย่างนั้นเลยหัน
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มองทิชาที่มาถึงก่อนหน้าแล้ว
“ของใครน่ะทิชา”
“นะโม บอกว่าให้แก” เธอบอกแล้วยิ้ม
ศศรัณย์ขมวดคิ้ว วางลูกอมไว้ที่เดิมแล้วหย่อนตัวนั่งลงบนเก้าอี้
ไม่ได้พูดอะไรอีก
สักพักเมษก็มาถึง ทักทายศศรัณย์นิดหน่อย ศศรัณย์เห็นนะโมลุก
จากโต๊ะของคนที่เขาแก้คอมพิวเตอร์ให้แล้วเหลือบมองมาหน่อยหนึ่ง ยัง
ไม่ได้ทักทายอะไรก็ได้ยินเสียงร้องเรียก
“นะโม!” เขาหันตามเสียงเรียก กรเดินดุม่ ๆ เข้ามาหาเพือ่ น วางแขน
ขึ้นพาดไหล่
“อะไร”
“กินข้าวยัง”
“ยัง หิวอยู่เนี่ย แกถืออะไรมา กาแฟเหรอ” ว่าแล้วก็คว้าแก้วกาแฟ
ที่เพื่อนถืออยู่ขึ้นดูด ไม่ได้แย่งแก้วมา แต่กุมมาทั้งมือกร
ศศรัณย์นั่งเบิกตากว้างมองสองคนนี้ นึกอยากจะกรี๊ดออกมาให้รู้
แล้วรู้รอด นะโมกับกร...หรือว่าจะเป็น...
“ไอ้เมษ” ศศรัณย์หนั ขวับหาเพือ่ นหนุม่ พยักพเยิดให้มองไปทางสอง
หนุ่มที่ยังแบ่งกาแฟกันดูด แล้วถาม “แกเห็นผีไหม”
เมษมองตามไป ก่อนจะหันมาหาเธออีกครั้ง เขาแค่ยักไหล่ ไม่พูด
อะไรออกมา
“รัน เย็นนี้ไปร้านพี่กวินกัน ไม่ได้ไปนานแล้วนะ”
ทิชาเอ่ยชวนขึน้ ศศรัณย์เลยละสายตาจากสองหนุม่ ทีเ่ ดินกอดคอกัน
เข้าไปในครัว หันมาหาเพื่อนสาว
“ไปสิ วันนี้ฉันมากับพี่คมเข้ม พวกแกไปก่อนแล้วกัน เดี๋ยวฉันขี่
พี่คมเข้มตามไป”
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ร้าน ‘กวินกาแฟ’ อยู่ไม่ไกลจากบ้านศศรัณย์นัก ศศรัณย์ เมษ

และทิชามักไปนั่งสุมหัวอยู่ที่นั่นบ่อยๆ คล้ายเป็นจุดรวมพล ศศรัณย์เป็น
คนเจอร้านนี้ก่อนตอนที่เธอเพิ่งเข้ามหาวิทยาลัย จ�ำได้ว่าวันนั้นฝนตก เธอ
วิง่ ล่กๆ หาทีห่ ลบฝน เลยวิง่ เข้ามาทีร่ ้านนี้ และเพราะเจ้าของร้านเป็นพีช่ าย
ใจดี เห็นเธอยืนตัวเปียกอยูใ่ นร้านเลยยกโกโก้รอ้ นมาให้ฟรีๆ จากนัน้ ศศรัณย์
เลยแวะมาที่นี่บ่อยๆ
พีก่ วินเจ้าของร้านเป็นชายหนุม่ วัยสามสิบสองปี มีรา่ งสูง ผิวเข้ม มัก
ใส่เสือ้ เชิต้ สีขาวกับกางเกงยีน สวมผ้ากันเปือ้ นสีดำ� ทีต่ ดิ เข็มกลัดโลโก้รา้ นไว้
ที่มุมอก
วันนี้ก็เหมือนเดิม เขายิ้มกว้างให้เธอที่เดินเข้าไปในร้านหลังเวลางาน
เมษกับทิชาไปถึงก่อนแล้ว ศศรัณย์ตามมาเป็นคนสุดท้ายเพราะปัน่ จักรยาน
มา ไม่ได้ขึ้นรถไฟฟ้าเหมือนเพื่อนทั้งสอง ภายในร้านหอมกรุ่นไปด้วยกลิ่น
กาแฟชั้นดี บรรยากาศอบอุ่น มีเสียงเพลงแจ๊สฟังสบายเปิดคลอ สบายใจ
ทุกครั้งที่ได้มา
ปล่อยให้เด็กๆ คุยกันสักพัก กวินก็มานั่งร่วมวงด้วย ฟังคนนั้นคน
นี้เล่าเรื่องที่ท�ำงาน ให้ค�ำปรึกษาบ้างเหมือนที่ผ่านมา
“เออ เมษ แกมีอะไรจะเล่าเหรอ” ทิชาถาม
เมษสะดุง้ น้อยๆ มองทุกคนด้วยใบหน้าแดงๆ “เจอหนุม่ บนบีทเี อสว่ะ”
“แอ๊วหรือยัง”
“แอ๊วบ้าอะไร ไม่ใช่แกนะรัน” เมษหันไปว่า
ศศรัณย์ยิ้มจนตาแทบปิด โชว์ฟันกระต่าย ปล่อยให้เมษเล่าต่อ
เมษบอกว่าเขาเจอ ‘น้องคนนี’้ บนรถไฟฟ้า เวลาเดิมแทบทุกวัน น้อง
คนนั้นเหมือนจะเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของมหาวิทยาลัย เพราะเมษเคย
เห็นเขาใส่ชดุ นักกีฬา ตอนแรกเมษก็คดิ ว่า เออ น่ารักดี แต่ไปๆ มาๆ รูส้ กึ
ว่าจะได้เจอกันบ่อยๆ จนเหมือนจะแอบชอบเขาไปแล้ว
“แล้วจะท�ำยังไง” พี่กวินถาม
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เมษถอนหายใจ “ก็คงได้แต่มองแหละครับ ไม่กล้าเข้าไปคุย น้องเขา
อาจจะมีแฟนแล้วก็ได้”
“แฟนเป็นชะนี อะไรแบบนัน้ ” ศศรัณย์วา่ แล้วโดนเมษโบกศีรษะไป
หนึ่งที
“เออ นั่นสิ อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะ” ทิชาเห็นด้วย
เมษเลยถอนหายใจเฮือกใหญ่ “ก็ไม่รู้ไง แค่เล่าให้ฟังเฉยๆ ถ้ามี
โอกาสได้คุยด้วยคงดี”
“แอ๊วเลย” ศศรัณย์ยุ
เมษท�ำหน้ายุ่งใส่ “แอ๊วเขาก็หนีสิวะ ไอ้รันนี่”
“แล้วแกล่ะทิชา ชีวิตดีไหม”
“ก็ดีเหมือนเดิม” ทิชาว่าแล้วยิ้มเขิน
“ยิ้มแบบนี้คืออะไร” เมษถาม
“เมื่อคืนเริ่มคุยๆ กันเรื่องแต่งงานแล้วละ” ทิชาบอก ยกมือขึ้นลูบ
ผมยาวเคลียไหล่ของตัวเอง
“เฮ้ย! ดีใจด้วยนะแก แต่งเมื่อไหร่” ศศรัณย์รีบถาม
“ยังไม่รู้เลย แค่คุยๆ กันเฉยๆ ว่าควรจะเริ่มคิดเรื่องนี้แล้ว คุยไป
คุยมาก็ลากยาวไปเรื่องตีมงาน จัดที่ไหน อะไรยังไง”
“นี่แค่คุยๆ เฉยๆ นะ” เมษแซ็ว
“ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้านะ ยินดีด้วย” พี่กวินบอก
“ขอบคุณค่ะ พี่กวินต้องปิดร้านไปงานทิชาด้วยนะ”
“เอ่อ วันไหนล่ะ ถ้าเป็นวันที่ร้านเปิด...”
“โอ๊ย! พี่กวิน! งานแต่งงานน้องนะ ปิดร้านบ้างก็ได้ ไม่ได้แต่งเดือน
เว้นเดือนนะคะ” ศศรัณย์แหวใส่
“อ้าว ไม่ได้แต่งกันบ่อยๆ เหรอ โทษทีๆ” กวินบอกอย่างล้อเล่น
“งานทิชานะพี่กวิน ไม่ใช่งานรัน ถ้าไอ้รันนี่ท่าจะจัดงานบ่อย”
“ท�ำไมยะ”
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“เจ้าสาวหนีพิธีไง เลื่อนเรื่อยๆ เลย” เมษบอก แล้วทุกคนก็หัวเราะ
ยกเว้นศศรัณย์
“ไม่รู้เจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวที่หนี” พี่กวินบอก ทุกคนหัวเราะอีก
“พี่กวินล่ะ เมื่อไหร่จะมีแฟน” ศศรัณย์หันไปถาม
กวินโบกมือไปมาอย่างไม่ใส่ใจ “แค่ชีวิตตอนนี้ก็วุ่นวายพอแล้ว จะ
หาเหาใส่หัวท�ำไม”
“มีแฟนก็ดนี ะพีก่ วิน พามาเดตทีร่ า้ นได้ตลอด พอลูกค้าเยอะๆ ก็ให้
เขาช่วย”
“ฟังดูเหมือนลูกจ้างมากกว่าแฟนนะ” เมษว่า
“แต่ไม่เสียเงินจ้างไง”
“ไอ้รัน เลว!” เมษด่า
ศศรัณย์ยิ้มจนตาแทบปิด กวินส่ายหน้า ผลักศีรษะเธอเบาๆ
“คิดได้ไงวะ”
“แหม อย่ามาอ้าง รันรู้ว่าพี่กวินเคยคิด” เธอบอก แล้วกวินก็ดีด
หน้าผากเธอหนึ่งที
“อันนี้สมควรโดน” ทิชาว่าพลางหัวเราะ
“พี่กวินไม่อยากมีแฟนจริงเหรอครับ”
“ไม่ละ ไม่อยากมี”
“หรือว่าไม่เจอคนถูกใจ แต่จะว่าไป วันๆ ก็เจอลูกค้าเยอะนะครับ”
“ใครจะไปอยากเดตกับลูกค้าเล่า น่าเกลียด พอๆ เปลีย่ นเรือ่ ง” กวิน
รีบบอก
เด็กๆ อมยิ้มเมื่อเห็นกวินเขิน เขาไม่ค่อยเขินให้เห็นบ่อยๆ หรอก
“ว่าแต่แกเถอะรัน สเตตัสเมือ่ คืนคืออะไร” ทิชาถาม มองเพือ่ นอย่าง
ล้อเลียน
ศศรัณย์เลยเล่าให้พี่กวินฟังถึงความแสบของนะโมที่ลบไฟล์ส�ำคัญ
ของเธอหน้าตาเฉย จากนัน้ ก็ตามไปถึงบ้าน ช่วยล้างไวรัสให้จนคอมพิวเตอร์
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ใช้งานได้ดี
“ตามไปถึงบ้านเลยเหรอ” กวินเลิกคิ้วมอง ยกแก้วคาปูชิโนขึ้นจิบ
“ผูจ้ ดั การเขาบอกให้มาน่ะค่ะ ไม่ได้มาเอง แต่กด็ เี หมือนกัน คอมพ์รนั
เลยใช้งานได้ดีเลย”
“เลยโพสต์สเตตัสถึงเขาไรงี้ คิดอะไรหรือเปล่าแก” ทิชาถามอีก
“โอ๊ย อย่างไอ้รนั น่ะนะ มันไม่คดิ อะไรหรอก แค่โยงเรือ่ งทีเ่ จอเข้ากับ
ความรักแล้วตั้งสเตตัสเก๋ๆ”
“รู้ดีมากไปละ ไอ้เมษ” ศศรัณย์ว่า แต่ก็ยอมรับไปตามนั้น จากนั้น
ก็หนั ไปหากวิน เกาะแขนเขาแน่น “พีก่ วิน...วันเสาร์นไี้ ปปัน่ จักรยานกันไหม”
“ไม่ว่าง พี่ท�ำงาน เปิดร้านวันเสาร์ รู้อยู่ไม่ใช่เหรอเจ้ารัน”
“โธ่ ปิดร้านเถอะ รันไม่มเี พือ่ นปัน่ พีก่ วินไม่ได้ไปปัน่ กับรันนานแล้ว
นะ”
“ไม่ได้ เจ้ารันนี่ยังไง” ว่าเสียงดุพลางแกะมือสาวรุ่นน้องออก
ศศรัณย์หน้างอ ถอนหายใจแล้วยกกรีนทีลาเต้ขึ้นดูด
“อยากปั่นก็ไปปั่นคนเดียวสิ ถ้าจะรอพี่ก็รอวันอื่นที่พี่ปิดร้าน”
“วันจันทร์น่ะนะ รันท�ำงานนี่”
“ว่างไม่ตรงกันก็ไม่ตอ้ งปัน่ ไง ไม่งนั้ แกก็ไปปัน่ คนเดียว เผือ่ เจอหนุม่
จะได้แอ๊วเขา ดีไหม” กวินว่า
ศศรัณย์มองตาขวาง แต่ก็ไม่พูดอะไร ก็รู้อยู่แล้วว่าตื๊อไปเขาก็คง
ไม่ยอมอยู่ดี รักร้านรักกาแฟมากกว่าน้องนุ่งแบบนี้
“เรื่องแอ๊วชาวบ้านน่ะ ลด ละ เลิกบ้างนะ เดี๋ยวนี้ยังมีอะไรแปลกๆ
อีกหรือเปล่า” กวินถามขึ้นมา
ศศรัณย์ส่ายหน้า “ไม่มีแล้วค่ะ”
“แน่ใจนะ”
“แน่ใจ” เธอบอกอีกครั้ง
กวินมองเธอ เขาถอนหายใจเฮือกใหญ่
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“เมษ ทิชา ฝากดูด้วยนะ ถ้าเห็นอะไรแปลกๆ มาบอกพี่ด้วย”
“อะไรเนี่ย ไม่เชื่อรันเหรอ บอกว่าไม่มีก็ไม่มีสิ ชีวิตปกติสุขจะตาย”
“จริงครับพี่กวิน เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ไม่มีจดหมาย ไม่มี
ดอกไม้” เมษรายงาน ทิชาก็พยักหน้าอย่างเห็นด้วย
“ดีแล้ว แล้วก็เลิกซะที แอ๊วชาวบ้านน่ะ สนุกตรงไหน” กวินดุ
“พี่กวินก็อีกคน ไม่มีอารมณ์ขันเล้ย”
“ระวังจะข�ำไม่ออก เจ้ารัน”
“เอาน่า ไม่เห็นต้องดุเลย ตกลงไม่ไปปั่นกับรันแน่เหรอ”
“เอ๊า! ก็บอกว่าไม่ว่างไง” กวินว่าอย่างร�ำคาญ ศศรัณย์ท�ำหน้างอใส่
“ชวนนะโมไปปั่นสิ”
ทิชาบอกล้อๆ แล้วศศรัณย์ก็ข�ำก๊ากออกมา เพื่อนๆ มองเธออย่าง
งุนงง ศศรัณย์ห้ามตัวเองให้หยุดข�ำแล้วบอก
“นะโมขี่จักรยานไม่เป็น”

วันเสาร์ ศศรัณย์พาพีค่ มเข้มไปทีส่ วนสาธารณะใกล้บา้ น คิดอย่าง

ห่อเหี่ยวว่าปั่นคนเดียวก็ได้ (วะ)
สวนสาธารณะนี้เป็นสวนขนาดใหญ่ มีพื้นที่มาก ปั่นยังไงก็ไม่ชนกัน
ศศรัณย์ปน่ั พีค่ มเข้มไปเรือ่ ย ให้ลมพัดผ่านใบหน้า เธอฮัมเพลงเบาๆ อย่าง
สบายใจ มองกลุ่มเด็กๆ เล่นกันอยู่ที่สนามหญ้าข้างทาง
น่าแปลก...บนถนนวันนี้ แทบไม่มีใครปั่นจักรยานเลย ส่วนใหญ่มา
วิ่งหรือเดินเล่นกับครอบครัวเท่านั้น พอเห็นจักรยานอีกคัน ศศรัณย์ถึงได้
มองตาโต และอีกฝ่ายก็คงแปลกใจเหมือนกัน เขาปัน่ เลยเธอขึน้ ไปแล้ว แต่
แล้วก็เบรกเอีย๊ ด จอดรถทีร่ มิ ทางแล้วหันมาหา ศศรัณย์ไม่แน่ใจว่าเขาจอด
รอเธอหรือว่าคนอื่น แต่ดูเหมือนสายตาของเขาจะหันมองตามเธอ
ศศรัณย์ไม่ได้สนใจ เธอปั่นต่อไปเรื่อยๆ จนเมื่ออาทิตย์คล้อยต�ำ่ ลง
มากจึงหยุด จอดพี่คมเข้มไว้ข้างทาง นั่งพักสักครู่ก่อนจะเดินทางกลับบ้าน
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ตอนที่ศศรัณย์กำ� ลังกรอกน�ำ้ จากกระบอกใส่ปาก จักรยานคันนั้นก็
มาจอดตรงหน้า เจ้าของลงจากรถแล้วก้าวเข้ามาหา ส่งยิ้มมาให้
พระเจ้า...ศศรัณย์เพิง่ เห็นเขาชัดๆ เขาช่างหล่อบาดขาดใจ ตัวสูง คิว้
เข้ม แถมใส่แว่นอีกต่างหาก
นี่มันสเปกเธอเลย!

๔

ชายในฝัน

ผูช้ ายคนนัน้ เดินยิม้ เข้ามาหา ดูเป็นมิตรจนศศรัณย์ไม่ได้คดิ อยาก

วิ่งหนี เขาค้อมศีรษะให้นิดหนึ่ง
“สวัสดีครับ” เขาทักขึ้นก่อน
ศศรัณย์รีบกลืนน�้ำที่อมอยู่ในปากแล้วก้มศีรษะให้ “สวัสดีค่ะ”
“เหมือนจะมีแค่เราที่มาขี่จักรยานที่นี่เลยนะ”
“อ๋อ ค่ะ วันนีแ้ ปลกจัง ไม่มคี นอืน่ มาขี่ ปกติกเ็ ห็นมีหลายคนนะคะ”
เธอว่า
อีกฝ่ายพยักหน้ารับแล้วแนะน�ำตัว
“ผมชื่อปกรณ์ครับ”
“ศศรัณย์คะ่ เรียกรันเฉยๆ ก็ได้” เธอบอก แล้วเขาก็ยมิ้ ช่างเป็นยิม้
ที่แสนละลายใจอะไรเช่นนั้น ดวงตาเรียวเล็กเบื้องหลังกรอบแว่นเป็น
ประกาย เหมือนแสงแดดอุ่นยามเย็น สายลมก็ดูเหมือนจะเป็นใจ พัดโชย
ผ่านคนทั้งคู่เบาๆ
“คุณรันมาปั่นที่นี่บ่อยไหมครับ”
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“ประมาณสัปดาห์ละครั้งค่ะ บางทีอาจจะถี่กว่านั้นถ้ารันว่าง” เธอว่า
เขาพยักหน้า รับฟังอย่างสนอกสนใจ “คุณปกรณ์มาบ่อยไหมคะ”
“ผมเพิง่ เคยมาได้สองครัง้ ครัง้ แรกผมก็เห็นคุณนะ เมือ่ เสาร์ทแี่ ล้ว”
“อ้าว เหรอคะ รันไม่ยักเห็นคุณ แปลกจัง”
“ไม่แปลกหรอกครับ สวนนี่ออกใหญ่โต”
“แต่วันนี้เราก็หากันจนเจอนะคะ” ศศรัณย์ไม่วายแอ๊ว
ปกรณ์ข�ำพรืด “นี่คุณจะกลับแล้วเหรอ”
ศศรัณย์พยักหน้า โล่งใจนิดๆ ทีเ่ ขาไม่ได้วงิ่ หนีหลังจากเธอเผลอแอ๊ว
ไป เธอเดินไปหาพี่คมเข้มแล้วบอกเขา
“ก�ำลังจะกลับค่ะ คุณปกรณ์จะกลับหรือยังคะ”
“กลับเลยก็ได้ครับ เราเดินไปกันดีไหม จะได้คุยกันไปด้วย”
โอ๊ย! ศศรัณย์อยากจะกรีด๊ เธอพยักหน้ารับยิม้ ๆ พลางจูงพีค่ มเข้ม
ออกเดินไปเคียงข้างเขา
ตัวสูงจังเลยนะ...ศศรัณย์ลอบสังเกต รูปร่างเขาดูแข็งแรงแบบคน
สุขภาพดี เหมือนออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ ยิม้ เก่งด้วย ดูท่าทางใจดีแบบนี้
อาจจะคุยกันได้ยาว
ปกรณ์บอกว่าเขาอยู่แอลเอตั้งแต่ ม. ปลาย ตอนนี้เพิ่งกลับมาจาก
อเมริกา มาท�ำงานให้บริษทั ของพ่อ เขาชอบปัน่ จักรยาน ตอนอยูท่ แี่ อลเอก็
ปั่นอยู่บ่อยๆ
“ตอนอยู่ที่นั่น ผมชอบปั่นเลียบชายหาด”
ศศรัณย์รู้สึกว่าหัวใจเต้นถี่ตอนที่ได้ยินอย่างนั้น นี่ฟ้าสงสารเธอจึง
ส่งชายในฝันมาให้เหรอ หนุ่มสูง ขาว ตี๋ ใส่แว่น แถมชอบขี่จักรยานเลียบ
ชายหาด ปกรณ์บอกว่าเขาชอบฟังเสียงลม เสียงคลื่น เสียงนกนางนวล
ชอบสีครามของท้องทะเล เขาเลยชอบไปปั่นจักรยานที่ริมทะเลบ่อยๆ
“ตอนนัน้ ก็มเี พือ่ นปั่นบ้าง แต่พอย้ายมา ผมยังไม่มเี พือ่ นปั่นเลย ถ้า
คุณรันมาปั่นที่นี่บ่อยๆ ก็ดีนะครับ จะได้เจอกัน”
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หลังจากนั้นเขากับเธอก็คุยกันเรื่อยเปื่อย ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเส้น
ทางในการปัน่ จักรยาน พอถึงทางแยกหนึง่ ทีป่ กรณ์ตอ้ งไปอีกทาง ศศรัณย์
ก็ขึ้นขี่พี่คมเข้ม โบกมือให้เขาที่โบกกลับมา ส่งยิ้มน่ารักมาให้
“เสาร์หน้าเจอกันนะครับ คุณรัน” เขาบอกเธอ

วันจันทร์ ศศรัณย์ไปท�ำงานตามปกติ เธอเห็นเมษนั่งหน้ายุ่งอยู่

ก่อนแล้ว ทิชาก็ด้วย ทั้งคู่นั่งพิมพ์อะไรรัวเร็วอยู่ทั้งๆ ที่ยังไม่ถึงเวลางาน
ด้วยซ�ำ้ พอถาม เมษก็บอกให้เธอรีบเช็กอีเมล มีนโยบายใหม่ออกมา ทั้งคู่
ก�ำลังช่วยกันสรุปเพื่อแจ้งคนในบริษัท
“เดี๋ยวฉันกับทิชาต้องไปเทรนเด็กชุดใหม่ ไฟล์เสร็จแล้วใช่ไหมรัน”
เมษถาม
ศศรัณย์พยักหน้า “เสร็จแล้ว ส่งให้แล้ว แกลองเปิดดูกอ่ นก็ได้ น่าจะ
ครอบคลุมแล้วนะ”
“รัน แกเข้าประชุมแทนพวกเราได้ไหม ตอนสิบโมงเห็นพีก่ อ้ งบอกว่า
จะมีคนจากเจ็นซีเข้ามา”
“หืม เซ็นสัญญาแล้วเหรอ” ศศรัณย์รอ้ งถามเมือ่ ได้ยนิ ชือ่ ของบริษทั
ที่จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วน
บริษัทเฟรชดริงก์ที่เธอท�ำงานอยู่ท�ำธุรกิจน�้ำผลไม้ยี่ห้อเฟรช ขนาด
ของธุรกิจไม่ใหญ่ จ�ำหน่ายแค่ภายในประเทศเท่านั้น ถึงอย่างนั้นก็มีฝ่าย
ลูกค้าสัมพันธ์ และแผนกของเธอก็คือคนที่จะต้องคอยอมรมพนักงานฝ่าย
ลูกค้าสัมพันธ์ในเรื่องนโยบายและข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ตามปกติแล้ว เมษกับทิชาท�ำหน้าที่เป็นผู้บรรยาย อาจจะเพราะ
บุคลิกและหน้าตาของสองคนนีท้ คี่ อ่ นข้างให้ภาพลักษณ์ทดี่ แี ก่องค์กร ใช่วา่
ศศรัณย์ไม่ดีนะ แต่เธอขี้เกียจแต่งตัวสวย ชอบใส่แค่เสื้อยืดกับกางเกงยีน
บางวันหนักข้อถึงกับใส่กางเกงขาสั้นแค่เข่า บางครั้งก็ไปบรรยายบ้าง แต่ก็
น้อยครัง้ เต็มที เธอเต็มใจยกหน้าทีบ่ รรยายให้สองคนนัน้ เพราะเธอชอบท�ำ
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พรีเซนเทชันให้มากกว่า ชอบสรุปความ แปลออกมาให้ได้ใจความง่ายๆ ให้
ผูเ้ ข้าอบรมเข้าใจ รวมถึงชอบท�ำเนือ้ หาของพรีเซนเทชันให้นา่ สนใจ และเธอ
ก็ท�ำมันได้ค่อนข้างดี
เธอได้ยินมาสักพักว่าบริษัทมีความคิดที่จะขยายธุรกิจ ได้ยินแว่วๆ
ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเจ็นซีอยากเข้ามาร่วมทุนด้วย เจ็นซีเป็นบริษัทที่ทำ�
ธุรกิจจ�ำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ มีส่วนแบ่งตลาดราวเจ็ดสิบ
เปอร์เซ็นต์ เรียกได้ว่าจะหันไปทางไหน เจอสินค้ายี่ห้ออะไร ก็แทบจะเป็น
แบรนด์ที่อยู่ภายใต้เจ็นซีทั้งนั้น
ดูเหมือนเจ็นซีจะอยากได้นำ�้ ผลไม้ของเฟรชไปตีตลาดส่งออก ซึ่งจะ
มองมุมไหนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีส�ำหรับองค์กรของเธอ แต่ก็อดแปลกใจ
ไม่ได้ ศศรัณย์ไม่คิดว่าเขาจะเซ็นสัญญาเร็วขนาดนั้น
“ยังไม่ได้เซ็นสัญญา เขาจะเข้ามาดูข้อมูลเพิม่ เติมวันนี้ พีก่ ้องบอกให้
คนในทีมเราเข้าประชุมคนหนึง่ ฉันกับเมษต้องเทรนเด็กใหม่ แกเข้าไปแทน
ได้ไหม” ทิชาบอกอีก
ศศรัณย์พยักหน้าให้ “ได้สิ เดี๋ยวฉันเข้าเอง”
ไม่ยากอะไรนี่ ข้อมูลทุกอย่างอยู่ในหัวเธอหมดแล้ว เพราะเธอเป็น
คนสรุปข้อมูลเกือบทัง้ หมดของทีมแล้วตีความมันออกมาง่ายๆ ให้เด็กใหม่
เข้าใจ ซึ่งเธอก็จะท�ำแบบเดียวกันให้คนของเจ็นซีเข้าใจด้วย
“พี่ยุ่น”
ศศรัณย์หันขวับทั้งๆ ที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่หันถ้าได้ยินชื่อนี้ เธอ
ถอนหายใจทีหนึ่งเมื่อเห็นนะโมยืนยิ้มหน้าเป็นมาให้
“บอกว่าไม่ได้ชื่อยุ่นไง”
“ก็ผมจะเรียก ไม่ชอบก็ไม่ต้องหันสิ” เขาตอบ ส่งยิ้มยียวนมาให้
“แล้วมีอะไร”
“ลงมาเซตคอมพ์ให้ห้องประชุม เห็นบอกว่าคนของเจ็นซีจะมา ทีมพี่
ใครจะเป็นคนเข้า”
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“ถามท�ำไม”
“พี่ยุ่นแหงๆ” นะโมเดาถูกเผง
ศศรัณย์ขมวดคิ้ว “แล้วจะท�ำไม”
“ไม่ท�ำไมหรอก อ้ะ ให้”
เขายื่นมือไปตรงหน้า ศศรัณย์รับของในมือของเขา เป็นลูกอมรูป
หัวใจรสสตรอว์เบอร์รีเหมือนที่เอามาทิ้งไว้ให้เมื่อวันก่อน และก็วันก่อน
หน้านั้นด้วย หญิงสาวเพิ่งนึกได้ นะโมเอาลูกอมมาให้เธอทุกวันเลย
“ให้ท�ำไมนักหนา” เธอถาม นะโมแค่ไหวไหล่
“อยากให้ เอาไว้กินตอนเครียดๆ ช่วยได้นะ”
“นึกว่าเป็นตัวแทนความรักจากนะโม” ไม่วายแอ๊วไปอีกที
นะโมยิ้มร่า “ครับ มาเติมความหวานให้พี่ยุ่น เห็นลูกอมแล้วนึกถึง
ผม จะได้มีแรงท�ำงาน”
แล้วศศรัณย์ก็ได้ยินทิชากับเมษประสานเสียงกันอาเจียน

ศศรัณย์กา้ วเข้าห้องประชุมเมือ่ ถึงเวลา พร้อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊

ในมือ เมื่อวันก่อนนี้เองที่ทีมของเธอได้รับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกันคนละ
เครื่อง เพื่อความสะดวกในการท�ำงาน จะได้ไม่ต้องย้ายไฟล์ไปมาเวลาต้อง
เข้าไปอบรมเด็กใหม่ในห้องฝึกอบรม
นะโมยังเซตระบบไม่เสร็จตอนทีเ่ ธอเข้าไป ในห้องนัน้ ว่างเปล่า มีแค่
เธอกับนะโมเท่านั้น
ศศรัณย์นงั่ ลงบนเก้าอีว้ ่างตัวหนึง่ วางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตรงหน้า
มองนะโมที่เซตคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องโพรเจกเตอร์ที่บริเวณหัวโต๊ะ
ประชุม เธอลอบมองเขา...เวลาท�ำงานก็ดูเอาจริงเอาจังดี คิ้วเข้มๆ ขมวด
เป็นปม ดวงตาเรียวเพ่งมองจอตรงหน้า เวลาไม่พูดก็ดูเท่ดีอยู่หรอก แต่
อย่าได้อ้าปากเชียว
“มองมาก ผมเขินนะ”
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ศศรัณย์สะดุ้ง นะโมไม่ได้เหลือบมาทางเธอด้วยซ�ำ้ เขายังคงนัง่ หน้า
เครียดเซตระบบอยู่ ศศรัณย์รีบหันหน้าหนี
“ใครจะไปอดใจไหวล่ะจ๊ะ” เธอว่า เหลือบมองไปอีกนิด และเห็นว่า
นะโมเหลือบมองมา ส่งยิ้มน้อยๆ มาให้ด้วย
ครู่หนึ่งผู้เข้าร่วมประชุมก็มาถึง ต่างทยอยกันนั่งบนเก้าอี้ที่ว่างอยู่
นะโมเซตคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วและก�ำลังจะก้าวออกไปจากห้อง แต่แล้วเขา
ก็หยุดกึกลงข้างเธอ มือหนึ่งจับพนักพิงเก้าอี้ที่เธอนั่งอยู่ อีกมือคว้าเมาส์ไร้
สายของเธอแล้วเลื่อนมันไปมา จ้องจอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของศศรัณย์
“อะไร” เธอถาม ดันร่างเขาออกไปหน่อย โน้มมาเสียใกล้ขนาดนีม้ นั
ชักจะยังไง
“อันไหนไฟล์ที่พี่ยุ่นจะเปิด”
เขาหันมาถาม ใบหน้าอยู่ใกล้จนศศรัณย์ต้องผงะหนี เธอชี้ไปที่ไฟล์
ที่หน้าจอ นะโมกดเปิดมันขึ้นมา
“ไฟล์มันเป็นอะไรหรือเปล่า” ศศรัณย์ถามหวาดๆ เมื่อเห็นนะโม
จ้องจอเขม็ง
เขาหันมาหา ส่ายหน้าเบาๆ “ไม่เป็นไร”
“แล้วนายท�ำอะไรเนี่ย”
“เปิดไฟล์ให้” เขาบอก
ศศรัณย์จุปากอย่างร�ำคาญ แย่งเมาส์คืนมา “ฉันเปิดเองได้”
“นี่พี่ยุ่น ประชุมเสร็จกี่โมง”
“บ่ายโมงมั้ง ท�ำไม”
“ไปกินข้าวกัน”
“อะไรของนาย ไอทีเบรกกินข้าวตอนเที่ยงไม่ใช่เหรอ”
“ใช่ แต่เดี๋ยวผมรอ”
“ไม่ต้องรอ รอท�ำไม”
“งั้นพี่ยุ่นจะกินข้าวกับใคร พี่ทิชากับพี่เมษเขาน่าจะเทรนเสร็จตอน
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เที่ยง ไปกินตอนเที่ยงไม่ใช่เหรอ พี่ยุ่นก็กินข้าวคนเดียวน่ะสิ”
“กินคนเดียวก็ได้ เป็นไรไปล่ะ”
“ไม่ตอ้ งหรอก เดีย๋ วผมรอ นะๆๆ” นะโมว่า ศศรัณย์กลอกตาใส่เขา
อะไรของไอ้เด็กนี่กัน ศศรัณย์ปฏิเสธอีกรอบ แต่มีหรือนะโมจะฟัง
“ตามนีแ้ หละ ผมรอหน้าห้องประชุมนะ ไปละ” ว่าพลางออกจากห้อง
ประชุมไป ไม่สนใจเสียงร้องเรียกของศศรัณย์
ศศรัณย์ถอนหายใจ แปลกใจว่ามันอะไรกันนักหนา ตัง้ แต่วนั ทีน่ ะโม
มาซ่อมคอมพิวเตอร์ให้ก็ดูเหมือนชีวิตจะยุ่งยากขึ้นมา เธอคิดปลงๆ ว่าถ้า
ออกจากห้องประชุมแล้วเจอนะโม จะไปกินข้าวด้วยก็ได้ แต่ถ้าไม่เจอ
ก็ไม่เป็นไร เธอไปเองได้อยู่แล้ว
พี่ก้องพาคนของเจ็นซีเข้ามาหลังจากนั้น ศศรัณย์ตรวจทานข้อมูลที่
หน้าจออยู่เพื่อเตรียมรายงาน ยังไม่ทันได้เงยหน้ามองก็ได้ยินเสียงร้องทัก
เสียก่อน
“อ้าว คุณรัน!”
ศศรัณย์มองตามเสียงเรียก เบิกตาหยีๆ ของเธอกว้างเมื่อเห็นคน
ตรงหน้า เขาไม่ได้สวมแค่เสือ้ ยืดกับกางเกงขาสัน้ ส�ำหรับออกก�ำลังกาย แต่
อยู่ในชุดสูท ผูกไท เนี้ยบเรียบร้อยจากหัวจดเท้า
“คุณปกรณ์!”

๕

หุ้นส่วน

“คุณรันท�ำงานที่นี่เหรอครับ”

ปกรณ์ถาม ท่าทางดีใจที่ได้เจอเธอ
ศศรัณย์ยิ้มจนตาหยี “ค่ะ แล้วคุณท�ำงานให้เจ็นซีเหรอคะ”
ปกรณ์หัวเราะแหะๆ ดูจะตอบไม่ถูก พี่ก้องเลยตอบแทน “คุณ
ปกรณ์เป็นรองประธานของเจ็นซีน่ะ ไม่ยักรู้ว่ารันรู้จักคุณปกรณ์ด้วย”
ศศรัณย์เบิกตากว้างขึ้นอีกเมื่อได้ยิน ไม่คิดว่าเขาจะสูงส่งปานนั้น
เธอนึกขึ้นได้ว่าเขาบอกเธอว่าเขากลับมาช่วยงานที่บริษัทของพ่อ
ลูกชายเจ้าของเจ็นซี...
ศศรัณย์กลืนน�้ำลายเอื๊อก ปกรณ์หัวเราะท่าทางของเธอแล้วบอก
พี่ก้อง
“ผมเจอคุณรันตอนไปปั่นจักรยานออกก�ำลังกายที่สวนสาธารณะ
ครับ เลยรู้จักกันตอนนั้น ไม่ยักรู้ว่าจะได้มาท�ำงานร่วมกันด้วย ถ้าเป็น
คุณรัน คงท�ำงานร่วมกันได้ แบบนี้คงต้องเร่งเรื่องสัญญาแล้วสิ”
ปกรณ์บอกแล้วยิม้ ศศรัณย์ยมิ้ ตอบ ส่วนคนอืน่ ๆ ในห้องประชุมก็
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ท่าทางโล่งอกโล่งใจ ดูเหมือนทุกคนจะคาดหวังให้เจ็นซีลงมือเซ็นสัญญา
ในเร็ววัน
“เดี๋ยวประชุมเสร็จแล้วคุณรันไปไหนไหมครับ ไปกินข้าวกันไหม”
ปกรณ์ชวนขึ้นมาต่อหน้าทุกคน พี่ก้องรีบบอก
“ทางเราจัดอาหารให้คุณปกรณ์แล้วครับ เผื่อคุณปกรณ์จะคุยเรื่อง
สัญญาต่อ จะได้คุยระหว่างมื้อกลางวัน”
“ผมว่าคุยเรือ่ งงานให้เสร็จในทีป่ ระชุมเลยก็ได้ คงไม่ตอ้ งคุยลากยาว
ขนาดนัน้ ” เขาว่า หันมาหาศศรัณย์อกี ครัง้ “คุณรันว่าไงครับ ว่างหรือเปล่า
ไปกินข้าวกันไหม”
ศศรัณย์อึ้งไปนิด ความกลัวแล่นจี๊ดขึน้ มาในใจอีกแล้ว แต่ศศรัณย์
ก็ตั้งสติ เขาไม่ได้จีบเธอเสียหน่อย...ใช่ไหม
และเหมือนปกรณ์จะรู้ เขาขยับแว่นสายตาแล้วยิ้มให้ “จะได้คุยกัน
เรื่องที่คุยค้างไว้เมื่อคราวก่อน”
เรือ่ งปัน่ จักรยาน เรือ่ งเส้นทางทีน่ า่ สนใจ...ศศรัณย์ถอนหายใจอย่าง
โล่งอก เขาคงไม่ได้คิดอะไรจริงๆ คงแค่อยากมีเพื่อนวัยเดียวกันไปปั่น
จักรยานด้วยกัน เธอออกจะเข้าใจความรู้สึกของเขา บางทีปั่นจักรยาน
คนเดียวมันก็เหงานะ
“ได้ค่ะ” ศศรัณย์ตอบตกลง

การประชุมราบรื่น ศศรัณย์นั่งฟังพนักงานจากแผนกต่างๆ ให้

ข้อมูลเรือ่ งผลิตภัณฑ์ จนถึงคราวของเธอ ศศรัณย์กเ็ ริม่ อธิบายพร้อมเปิด
พรีเซนเทชันไปด้วย ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไร ก็ทำ� แบบนี้มาบ่อยๆ ปกรณ์ก็
เหมือนเป็นพนักงานใหม่ เธอก็แค่ตอ้ งอธิบายเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีใ้ ห้ฟงั ...ดูจะเป็น
เด็กใหม่ที่ตั้งอกตั้งใจมากเสียด้วย เขาดูสนใจเรื่องที่เธอพูดมากเลย
ในที่สุดก็ประชุมเสร็จ ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ ปกรณ์คุยอะไร
เงียบๆ กับผูบ้ ริหารท่านหนึง่ และศศรัณย์เห็นว่าเขายิม้ กว้าง น่าจะเป็นข่าวดี
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ผู้เข้าประชุมทยอยกันออกจากห้องประชุม ปกรณ์ก้าวยาวๆ มาหา
เธอ มีพี่ก้องเดินตามหลัง
“งัน้ เดีย๋ วผมขอตัวเลยแล้วกันนะครับ เรือ่ งสัญญาจะให้เลขาฯ โทร.
มานัดอีกที แล้วก็ขอยืมตัวคุณรันไปเป็นเพือ่ นทานมือ้ กลางวันนะครับ แล้ว
จะพามาส่ง” เขาบอก พีก่ อ้ งยิม้ รับ จากนัน้ ปกรณ์จงึ พาเธอเดินออกจากห้อง
ประชุม
“กินอะไรกันดี คุณอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหม” ปกรณ์ถามเมือ่ เดิน
ออกมานอกห้องประชุมแล้ว ศศรัณย์ก�ำลังจะตอบตอนที่เห็นนะโมยืน
กอดอกพิงผนังอยู่ และมองมาที่เธอ
ลืมไปเลย...
“ว่าไงครับ แถวนี้มีร้านอะไรอร่อยไหม คุณแนะน�ำได้ไหม” เขาถาม
อีก
ศศรัณย์ไม่ตอบ เธอยังมองนะโมอยู่ เขาเองก็มองกลับมา ดูเหมือน
เขาจะแน่ใจแล้วว่าเธอจะไปกินข้าวกับผูช้ ายคนนี้ เธอนึกว่าเขาจะโกรธ แต่
นะโมแค่ยิ้มมาให้ พยักพเยิดให้เธอหนึ่งที จากนั้นก็เดินแยกไปอีกทาง
ไม่โกรธเหรอ...
แต่จะโกรธได้อย่างไรล่ะ เธอไม่ได้ตกปากรับค�ำว่าจะไปกินข้าวกับเขา
เสียหน่อย พูดเองเออเองก็แบบนี้แหละ เจอแบบนี้บ้างก็ดี จะได้เข็ด
ปกรณ์หนั มองตามทิศทีเ่ ธอมองอยู่ จากนัน้ ก็หนั มาหา “คุณมีนดั อยู่
แล้วหรือเปล่า”
“เปล่าค่ะ ไม่มี” ศศรัณย์รีบบอก “แถวนี้มีร้านหนึ่งอร่อย เดี๋ยวรัน
พาไป”

ศศรัณย์ไม่แน่ใจว่าเป็นเวรของกรรม กรรมของเวรหรือว่าอะไร
เธอพาปกรณ์มาร้านอร่อยร้านโปรดของเธอ บรรยากาศร้านดี อาหารอร่อย
ทุกอย่างราบรืน่ แต่ไอ้หนุม่ โต๊ะข้างๆ นีส่ .ิ ..ไม่รอู้ ะไรดลใจให้นะโมมากินข้าว

ณ กั น ต์

l

51

ร้านนี้ แถมนั่งโต๊ะใกล้ๆ กันอีกต่างหาก
นะโมเหมือนไม่ได้สนใจเธอเลย เขามองเธอแวบหนึ่งตอนที่เธอเดิน
เข้ามาในร้าน ท่าทางนิ่งเฉยเหมือนไม่แปลกใจ เขากินอาหารของเขา เล่น
โทรศัพท์มือถือไปด้วย พอกินเสร็จก็ลุกไป เหมือนไม่รู้จักกัน
ศศรัณย์ไม่วา่ อะไรหรอก แบบนีก้ ด็ แี ล้ว เธอคงท�ำหน้าไม่ถกู ถ้านะโม
ทักขึ้นมาหรือมานั่งร่วมโต๊ะด้วย ก็เจ้าเด็กนี่ชอบท�ำอะไรตามใจตัวเอง
บางครั้งก็รับมือยาก แถมคาดเดาไม่ถูกอีกต่างหาก
ศศรัณย์คุยกับปกรณ์เรื่องการปั่นจักรยาน แนะน�ำเขาเรื่องเส้นทาง
น่าปั่น เธอบอกให้เขาลองไปแถวราชด�ำเนิน แถวพระบรมมหาราชวัง แถว
นัน้ ถนนสวย แถมมีวดั วาอารามให้แวะไหว้อกี ด้วย ดูเหมือนปกรณ์จะสนใจ
เขานัง่ ฟังอย่างใจจดใจจ่อ ยิม้ น้อยๆ ให้ดว้ ย ยิง่ มองเธอก็ยงิ่ คิดว่าเขาน่ารัก
ชะมัด
“ผมยังไม่ค่อยชินทาง ไว้ไปด้วยกันไหมครับ” เขาถามขึ้นมา
ศศรัณย์พยักหน้า “ได้ค่ะ เดี๋ยวรันไปเป็นเพื่อน”
“ถ้าคุณรันไม่วา่ อะไร ผมขอไลน์คณ
ุ รันไว้ได้ไหมครับ จะได้ไว้นดั กัน
มาปั่นจักรยาน”
ศศรัณย์หยุดกึกเมื่อได้ยินอย่างนั้น ความรู้สึกหวาดกลัวแล่นขึ้นใจ
ทันที แต่เธอก็บอกตัวเอง ไม่เป็นไรนี่ ปกรณ์ก็แค่ขอไลน์ไว้นัดกันมาปั่น
จักรยาน เขาไม่ได้จบี เสียหน่อย ดีดว้ ยซ�้ำไม่ใช่เหรอ เธอจะได้ไม่ตอ้ งไปปัน่
คนเดียว ไม่แน่นะ...ถ้ารู้จกั กันดีแล้ว เธออาจจะเลิกกลัว เขาอาจจะเป็นคน
ที่ใช่ คนที่เธอจะเปิดใจให้ คนที่จะพาเธอไปปั่นจักรยานริมชายหาดอย่างที่
ใฝ่ฝันมานานก็ได้
ศศรัณย์รู้สึกตัวอีกทีเมื่อโทรศัพท์มือถือของเธอส่งสัญญาณเตือน
เธอหยิบมันขึน้ ดู เห็นปกรณ์สง่ สติกเกอร์รปู กระต่ายยิม้ มาให้ และตัวเขาเอง
ก็ก�ำลังนั่งส่งยิ้มให้เธออยู่เช่นกัน

