
ซวย! ซวยแน่ๆ!
ศศรณัย์นั่งตวัแขง็ทื่ออยู่หน้าจอคอมพวิเตอร์ในออฟฟิศ ดวงตาเรยีว

เลก็ดูตระหนก ถงึจะตี่เลก็จนแทบปิดกเ็ถอะ เธอขยบัเมาส์ไปมา ก่อนจะ

เคาะแป้นคยี์บอร์ดแรงๆ หลายๆ ท ีแต่ไม่มอีะไรขยบัเขยื้อนเลย

‘อย่ามาค้างตอนนี้นะ!’ ศศรณัย์ขูค่อมพวิเตอร์ในใจขณะพยายามเปิด

ไฟล์งานที่เธอนั่งปั่นยนัตหี้า เหลอืบมองนาฬิกาข้อมอืสสี้มแปร๊ด อกีสบิห้า

นาทีจะเริ่มประชุม แต่คอมพิวเตอร์ดันเดี้ยงไปแล้ว แฟลชไดรฟ์เสียบอยู่

ข้างเครื่อง และในนั้นมีไฟล์งานส�าคัญอันเป็นสิ่งชี้ชะตาว่าชีวิตของเธอใน

ไตรมาสนี้จะอยู่หรอืตาย 

ศศรณัย์ลองหมดทกุทางแล้ว ทั้งรสีตาร์ตเครื่อง ปิดเครื่องไว้สกัพกั

แล้วเปิดใหม่ แต่ท�ายงัไงกค้็างอยูด่ ีจะไปขอลองเปิดไฟล์ในแฟลชไดรฟ์จาก

เครื่องของคนอื่นกไ็ม่ได้ ทุกคนยุ่งหวัหมุนรบีปั่นงานเข้าที่ประชุมกนัหมด

ไม่มทีางอื่น ศศรณัย์คว้าหูโทรศพัท์บนโต๊ะท�างานแล้วกดหมายเลข

ภายใน เสยีงต่อสายดงัขึ้นพกัเดยีวกม็คีนรบั

๑
ไฟล์ไฟล์นั้น
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“ไอทซีปัพอร์ตคร้าบ” 

“ศศรณัย์จากเทรนนงินะคะ คอมพวิเตอร์เป็นอะไรกไ็ม่รู ้มนัค้างน่ะ

ค่ะ เปิดไฟล์ไม่ได้เลย” 

“ได้ลองรสีตาร์ตหรอืยงัครบั”

“ลองแล้วค่ะ ท�าทกุทางเท่าที่จะท�าได้แล้วค่ะก่อนโทร. มาหาไอท ีช่วย

มาดูหน่อยได้ไหมคะ เดี๋ยวต้องรบีเข้าประชุมด้วย” 

“โอเคครบั เดี๋ยวลงไปดูให้” 

จากนั้นกว็างสาย 

ศศรัณย์ถอนหายใจ ลองขยับเมาส์ไปมาอีกรอบแต่ก็ไม่มีอะไร

ขยบัเขยื้อน เธอดูนาฬิกาข้อมอือย่างร้อนใจ คนของแผนกไอททีี่อยู่ชั้นบน

จะลงมาตอนไหนกไ็ม่รู ้รูแ้บบนี้ไม่มวัแต่ไปยนื ‘แอ๊ว’ หนุม่หรอก เมื่อกี้น้อง

นัทจากแผนกการเงินแวะมาแถวนี้ ยังไม่ทันได้เอ่ยแซ็วถึงสองประโยค 

อกีฝ่ายกล่็าถอย คณุแบงค์ที่เป็นเซลส์ด้วย แค่เหน็หน้าเธอ เขากแ็ทบวิ่งหน ี

แค่จะทักเฉยๆ ว่าใส่เสื้อตัวนี้หล่อดี ถึงจะเตรียมประโยคต่อท้ายไว้แล้ว 

ด้วยว่า ‘นั่นแน่...รู้ว่าวนันี้จะได้เจอรนัเลยแต่งตวัหล่อใช่ไหมคะ’ กเ็ถอะ

ศศรัณย์ขยับเมาส์ เคาะแป้นคีย์บอร์ด ภาพในจอก็ยังนิ่ง เธอ 

ถอนหายใจ ตอนนั้นเองร่างสูงของใครบางคนกป็รากฏ

“คุณศศรณัย์อยู่ไหนคร้าบ” เขาเรยีกหาพลางลากเสยีงยาว 

ศศรณัย์หนัตามเสยีงเรยีก มองดูชายหนุ่มร่างสูงที่ยนืตรงหน้า เขา

สวมเสื้อยดืสชีมพูอ่อนลายการ์ตูน กางเกงยนีขายาวสซีดีและรองเท้าผ้าใบ 

ซึ่งไม่ต่างจากสภาพของศศรณัย์เท่าไร เธอเองกอ็ยูใ่นชุดเสื้อยดื กางเกงยนี

เหมอืนกนั...จรงิๆ แล้วเหตุผลหลกัที่เลอืกท�างานที่นี่ กเ็พราะว่าไม่ต้องใส่

กระโปรงละมั้ง

“อยู่นี่ค่ะ ไอทใีช่ไหม” 

ศศรณัย์ยกมอืหราแล้วถาม อกีฝ่ายพยกัหน้าแล้วยิ้มให้ ดวงตาสดี�า

วบิวบัหยลีง
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“ใช่แล้ว นะโมจากไอทซีปัพอร์ตครบั เหน็บอกว่าจะไปประชุม ผม

รบีลงมาเลยนะเนี่ย คอมพ์เครื่องไหนครบัที่ค้าง” 

ศศรัณย์ยิ้มอย่างขอบคุณให้บุรุษผู้ซึ่งก�าชะตาชีวิตของเธอไว้ แล้ว

ผายมอืเชญิให้เขานั่งลงที่โต๊ะท�างาน คอมพวิเตอร์เจ้าปัญหายงัคงค้าง หนุม่

ไอทีลองขยับเมาส์ เคาะสองสามปุ่มบนแป้นคีย์บอร์ด แต่ก็ยังไม่มีอะไร

เปลี่ยนแปลงเลย 

“คอมพิวเตอร์มันเก่าแล้วมั้งคะ เดี๋ยวฉันจะลองท�าเรื่องขอเครื่อง

ใหม่”

“กไ็ม่เก่านะครบั รุ่นล่าสุดเลยด้วยนี่ เพิ่งตดิตั้งเมื่อกลางปีเองไม่ใช่

เหรอครบั”

“แต่มนัเจ๊งแล้วอะค่ะเนี่ย” ศศรณัย์เถยีง 

อีกฝ่ายมองเธอนิดหนึ่งแล้วหันไปสนใจคอมพิวเตอร์ต่อ “ไม่ขยับ 

เลยแฮะ ท่าจะยาว พี่ไปเดนิเล่นก่อนกไ็ด้ครบั เสรจ็แล้วเดี๋ยวผมเรยีก”

“ไม่ไปได้ไหม อยากอยูใ่กล้ๆ เป็นก�าลงัใจให้นะ” ศศรณัย์เริ่ม ‘แอ๊ว’ 

หนุ่มไอทีเลิกคิ้วมองเธอหน่อยหนึ่ง ยิ้มน้อยๆ ราวกับขบขัน เขา 

ไม่ตอบอะไร หนัไปสนใจคอมพวิเตอร์ตรงหน้าแทน

“เอาละ คุณศศะเริ่มละ” 

เสียงทิชาที่นั่งโต๊ะข้างๆ ดังขึ้น เธอเรียกชื่อศศรัณย์แค่สองพยางค์

หน้า มเีสยีงหวัเราะของเมษที่นั่งอยู่ใกล้ๆ กนัดงัผสมขึ้นมา

“น้องไอทไีม่ต้องสนใจมนั รนัมนัชอบ ‘แอ๊ว’” เมษบอกบ้าง 

ไอทหีนุ่มหวัเราะหน่อยหนึ่ง ดูไม่ได้ตดิใจอะไร 

ศศรณัย์มองเพื่อนตาขวาง “อย่าเมาท์ระยะเผาขนส”ิ

ถงึบอกว่าจะยนืใกล้ๆ เป็นก�าลงัใจ แต่ศศรณัย์ไม่ได้ยนืดูเขาหรอก 

เธอหาวหนึ่งท ี ขยี้ตาหยีๆ  ของตวัเอง...ง่วงชะมดั อดหลบัอดนอนปั่นงาน 

นี่ถ้าเปิดไฟล์ไม่ได้ขึ้นมา ชวีติกจ็บเห่พอดี

ตอนที่หนัรหีนัขวางว่าจะท�าอะไรด ีกเ็หน็ใครบางคนยนืเก้กงัอยูต่รง
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หน้า ในมอืมเีอกสารปึกใหญ่

“ตดิต่อใครคะ” 

ศศรณัย์ร้องถาม ผู้ชายคนนั้นมองเธออย่างไม่แน่ใจ

“เอ่อ...ทมีเทรนนงิครบั ตรงนี้ใช่ไหม”

“ใช่ค่ะ”

“คุณศศรณัย์อยู่ไหมครบั” 

ศศรณัย์พยกัหน้า “อยู่ค่ะ คนที่สวยที่สุดในแผนก” 

เธอบอก และหนุ่มคนนั้นกห็นัไปหาทชิาทนัท ี เมษหวัเราะลั่นแผนก 

ทชิามองเขางงๆ ขณะที่ศศรณัย์ยนืขมวดคิ้ว ในที่สุดกย็กมอืหรา นาฬิกา

ข้อมอืแนวสปอร์ตสสี้มแปร๊ดโดดเด่นอยู่บนข้อมอื 

“ฉนัเองค่ะ สวยสุดในแผนก มอีะไรเหรอคะ”

“เอกสารจากแผนกบัญชีที่คุณศศรัณย์ขอไว้น่ะครับ พี่อ้นให้เอามา

ให้”

“อ๋อ ขอบคุณมากนะคะ” เธอรบัเอกสารไป มองอกีฝ่ายแล้วยิ้มโชว์

ฟันกระต่ายให้ “เพิ่งมาใหม่เหรอคะ ไม่เคยเหน็หน้า”

“ครบั วนัแรกเลย”

“นี่เดี๋ยวกลบัแผนกแล้วใช่ไหมคะ กลบัถูกไหมคะ ให้รนัไปส่งไหม” 

“ไม่ต้องครบั กลบัเองได้”

“โอเค หลงทางในออฟฟิศน่ะไม่เท่าไหร่เนอะ แต่ถ้าหลงมานั่งในใจ

รนันี่ล�าบากหน่อยนะคะ หาทางออกไม่น่าจะเจอ” เธอว่าพลางหวัเราะร่วน 

ส่วนอกีฝ่ายกท็�าท่าเหมอืนผงะ รบีบอกลาแล้วจ�้าอ้าวจากไป

“อ้าว หนีไปซะแล้ว” ศศรัณย์บ่นแล้วถอนหายใจ ไม่วายเห็นหนุ่ม

ไอทลีอบมองอยู่ รมิฝีปากยกยิ้มน้อยๆ ราวกบัก�าลงักลั้นหวัเราะ

“คุณศศะ ท�าเด็กใหม่ผวาอีกแล้วเหรอคะ” ทิชาท�าหน้าคล้ายระอา 

ก่อนจะหนักลบัไปสนใจจอคอมพวิเตอร์ต่อ 

“จะเดก็ใหม่เดก็เก่า ไม่เหน็จะมใีครทนไอ้รนัได้สกัคน ขี้หลจีนเขาผวา
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กนัไปหมดแล้ว” เมษเสรมิ

“แหม...กแ็อ๊วเล่นเท่านั้นแหละ”

“เหน็แอ๊วเขาไปทั่ว พอเจอคนจรงิจบีกลบัจรงิๆ ขึ้นมา วิ่งหนหีางจกุ

ตูดเลยนะ” ทชิาบอกอกี ศศรณัย์หวัเราะแหะๆ 

“ตกลงคุณโบ๊ทที่อยู่บญัชนีี่ยงัจบีแกอยู่ไหม” เมษถามบ้าง

“ไม่รู”้ ศศรณัย์บอกปัด ไม่อยากสนใจ แค่คดิกห็วาดระแวงจนต้อง

หนัหน้าหนัหลงัเผื่อคนที่พูดถงึจะโผล่เข้ามา

ไม่ได้รงัเกยีจ และเขาไม่ได้รุกหนกัอะไรเลย...ศศรณัย์แค่กลวั 

“เหน็ไหม ไปแอ๊วเขา พอเขาจบีขึ้นมาจรงิๆ กว็ิ่งหน ีน่าสงสาร”

“สงสารฉนันี่ คอมพ์เดี้ยงอยูน่ี่ จะแก้งานทนัประชุมไหม ยิ่งเครยีดๆ 

อยู ่ต้องหาทางระบาย ขอยมืคอมพ์หน่อยสทิชิา เมษ” ศศรณัย์หนัหาเพื่อน 

แต่ทั้งสองส่ายหน้ารวัๆ

“ไม่ว่างว่ะ รบีอยู่” เมษรบีบอก

“ฉนักย็ุ่ง ยงัปั่นรายงานไม่เสรจ็เลยเนี่ย” ทชิาบอก 

ศศรณัย์ถอนหายใจ หย่อนตวันั่งแหมะลงข้างเพื่อนสาว ยงัไม่ทนัได้

พูดอะไรกไ็ด้ยนิเสยีงเรยีกอกี

“น้องรนั” 

ศศรณัย์หนัตาม เหน็หนุม่รุน่พี่จากฝ่ายจดัซื้อยนืส่งยิ้มมาให้ เธอยิ้ม

ตอบ “พี่วฒัน์ สวสัดคี่ะ มาท�าอะไรแถวนี้คะ”

“เอาเอกสารมาให้ทชิาครบั” 

วัฒน์บอกแล้วยื่นเอกสารให้สาวสวยที่นั่งพรมนิ้วรัวเร็วลงบน

คีย์บอร์ด ทิชาเงยหน้าขึ้นมารับเอกสารแล้วหันกลับไปสนใจคอมพิวเตอร์

เหมอืนเดมิ

“ยุ่งกนัอยู่เหรอเนี่ย”

“ใช่ค่ะพี่วฒัน์ ขอบคณุมากนะคะที่เอามาให้ ทชิาไม่มเีวลาลกุเลยเนี่ย 

อกีสบินาทตี้องไปประชุมแล้ว” ทชิาว่า ยกนาฬิกาข้อมอืขึ้นดู
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พอศศรณัย์ได้ยนิอย่างนั้นกร็บีหนัไปหาไอทหีนุม่ ตอนนี้หน้าจอของ

เธอเป็นสดี�ามดื มตีวัอกัษรภาษาองักฤษหลายบรรทดั หนุ่มไอทไีม่ได้สนใจ

ใคร เขาพิมพ์ค�าสั่งบางอย่างลงไปแล้วกดเอนเทอร์ ท�าแบบนั้นซ�้าไปซ�้ามา  

ศศรณัย์ไม่กล้ากวน กลวัจะยิ่งท�าให้ช้ากว่าเดมิ

“รนัว่างเหรอ” พี่วฒัน์ถามอกี ศศรณัย์ยิ้มแหยๆ ให้เขา

“คอมพ์รันเจ๊ง ไอทีก�าลังแก้ให้ค่ะ รันยังแก้งานไม่เสร็จเลย เดี๋ยว

ต้องเอาเข้าที่ประชมุเหมอืนกนั ถามท�าไมคะ จะชวนรนัไปเดตเหรอ” ศศรณัย์ 

เริ่มแอ๊ว 

วฒัน์หวัเราะเขนิๆ “เดตตอนนี้ได้ไง ท�างาน แต่วนัเสาร์ว่างไหมล่ะ 

ไปกนิข้าวกนั” 

อกีฝ่ายเริ่มรกุ มองศศรณัย์ด้วยใบหน้าแดงเรื่อ ศศรณัย์ผงะไปนดิ 

รบีหนัมองทชิากบัเมษอย่างหาตวัช่วย แต่ไม่มใีครสนใจ เมษแค่หนัมายิ้ม

ข�าๆ ให้เท่านั้น

“โอ๊ย ไม่ว่างหรอกค่ะ ควิรนัยาว” ว่าอย่างล้อเล่นแล้วหวัเราะ แต่

วฒัน์ไม่ยอมแพ้

“ว่างเมื่อไหร่ล่ะ พี่รอรบับตัรควิได้ไหม” วฒัน์ถามแล้วยิ้ม ศศรณัย์

ยิ้มแหยๆ ไปให้

“พี่วฒัน์ตลกอ้ะ” เธอหวัเราะกลบเกลื่อนแล้วรบีหนัหลงัไปนั่งแหมะ

ข้างนะโมที่หนัมาเลกิคิ้วมอง

“ยงัไม่เสรจ็เหรอคะ” ศศรณัย์รบีถาม ชะโงกหน้าไปที่หน้าจอสดี�ากบั

ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เธอไม่เข้าใจสักนิด นะโมมองเธอที วัฒน์ที แล้ว 

ส่ายหน้า

“ยงัครบั” ว่าพลางเหลอืบมองวฒัน์ที่มองมาทางศศรณัย์ 

วฒัน์ถอนหายใจ จากนั้นกล็่าทพักลบัไป

“ไปแล้วครบัพี่” นะโมหนัมาบอก 

ศศรัณย์เลิกคิ้วมองเขา ตกใจที่เขารู้ว่าเธอก�าลังหนี และทั้งๆ ที่ก ็
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ไม่ได้จ้องอะไรเธอ แต่สายตาจากดวงตาสีด�าวิบวับแบบนั้นดูราวกับก�าลัง

ส่องทะลุใจ เธอเหลือบไปมองทางด้านหลัง ถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อ 

เหน็ว่าวฒัน์จากไปแล้ว จากนั้นกย็้ายไปนั่งแหมะข้างเมษ

“ไม่ช่วยกันเลยนะ” ศศรัณย์แหวใส่เพื่อนหนุ่มที่แค่หัวเราะหึๆ นิ้ว

เรยีวยาวพมิพ์รวัเรว็ลงบนแป้นคยี์บอร์ด

“จะได้เขด็ แอ๊วเขาแล้วไม่สนใจเขา จะแอ๊วท�าไม”

“แอ๊วเล่นไม่ได้หรอืไง ท�าไมต้องคดิกนัจรงิจงัด้วยวะ ไม่มอีารมณ์ขนั

เล้ย” ศศรณัย์บ่น มองใบหน้าคมเข้มของเพื่อนหนุ่ม เธอถอนหายใจอย่าง

เสยีดายของ เมษเป็นผู้ชายร่างสูง หน้าตาคมคาย และเท่มากในความคดิ

ของเธอ เสยีดายชะมดัที่เมษไม่ชอบชะนี

“แต่ถ้าแกจบีกไ็ม่แน่นะ” ว่าแล้วกแ็อ๊วเพื่อนสาวเสยีหน่อย 

เมษผงะ ท�าหน้าหวาดระแวงใส่ “นี่แกแอ๊วฉนัเหรอ แอ๊วไม่ดเูพศเลย

เหรอไอ้รนั”

“เสรจ็แล้ว!” ทชิาร้องออกมาอย่างโล่งอกก่อนจะฟบุลงกบัโต๊ะท�างาน

อย่างหมดแรง 

เมษยกมอืขึ้นบ้าง “เสรจ็แล้วเหมอืนกนั! วู!้ อกีห้านาท ีไอร้นั เรว็ๆ 

เลย”

“พี่ยุ่น”

“คอมพ์ยังซ่อมไม่เสร็จเลยเนี่ย ท�าไงดีอ้ะ ไม่ทันแน่เลย” ศศรัณย์

บอกเมษ

“พี่ยุ่นครบั” 

ศศรัณย์ได้ยินเสียงเรียกใครสักคนที่เธอไม่รู้จัก และเพราะมัวแต่

กงัวลเรื่องงานอยูเ่ลยไม่ได้หนัมอง จนเมษสะกดิแล้วพยกัพเยดิให้นั่นแหละ

“รนั น้องเขาเรยีกแกหรอืเปล่าวะ”

ศศรณัย์หนัตามเสยีง เหน็นะโมนั่งยิ้มมองอยู่ เขาเรยีกอกี คราวนี้

กวกัมอืด้วย
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“พี่ยุ่น” 

ศศรณัย์เลกิคิ้วสูง ชี้นิ้วเข้าหาตวัเอง “ฉนัเหรอ”

“ครบั พี่หน้าเหมอืนคนญี่ปุ่นเลยนะ”

“เอ่อ...ชมใช่ไหม แต่ฉันไม่ได้ชื่อยุ่นนะ ชื่อศศรัณย์ไง รู้แล้วไม่ใช ่

เหรอ เรยีกศศะกไ็ด้”

“ครบั คอมพ์ใช้ได้แล้วนะครบัพี่ยุ่น”

ไม่ฟังกันเลยใช่ไหม...ศศรัณย์ขมวดคิ้วมอง แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรอีก

เพราะยงัมเีรื่องด่วนให้จดัการ 

นะโมลกุพรวดจากเก้าอี้ เปิดทางให้ศศรณัย์เข้าไปนั่งแทน เขาพดูต่อ 

“คอมพวิเตอร์ตดิไวรสัมานะครบั มาจากแฟลชไดรฟ์ พี่ยุน่ได้เอาไปใช้ที่ไหน

มาบ้าง”

“ใช้หลายที่นะ ที่ร้านเน็ตด้วย ล่าสุดก็เมื่อคืนที่บ้าน นั่งปั่นงานยัน 

ตีห้า ยังไม่ได้นอนเลยเนี่ย แล้วก็บอกว่าอย่าเรียกยุ่นไง” ศศรัณย์ตอบ  

มอืกเ็ลื่อนเมาส์ไปทั่ว ควานหาไฟล์ส�าคญั

“ไม่เป็นไรครบั ผมจะเรยีก ถ้าพี่ยุ่นไม่ชอบกไ็ม่ต้องหนักไ็ด้” นะโม

ว่า 

ศศรณัย์หนัขวบัไปหา มองเขาอย่างงนุงง แต่หนุ่มรุ่นน้องกแ็ค่ยิ้มร่า

กลบัมาให้เท่านั้น 

กแ็ค่ยิ้ม...ท�าไมมนัดูกวนประสาทขนาดนี้

“ล้างไวรสัไปหมดแล้วใช่ไหมคะ” เธอถาม เลื่อนเคอเซอร์เมาส์ไปที่

ไดรฟ์ของแฟลชไดรฟ์ 

นะโมพยกัหน้า ยนืล้วงกระเป๋าท่าทางสบายๆ “แต่มนัแฮงก์หนกัมาก 

ล้างไวรสัเฉยๆ ไม่ได้ ผมเลยฟอร์แมตมนัไปเลย”

“เลยอะไรนะ”

“ฟอร์แมตครบั ล้างแฟลชไดรฟ์น่ะ”

ศศรัณย์ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เธอเข้าใจนั้นถูกต้องไหม แต่พอจะเห็นเค้า
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หายนะอยูต่รงหน้า และพอนะโมยนืยนั ศศรณัย์กแ็ทบจะชอ็กตายตรงนั้น

“ผมลบข้อมูลในแฟลชไดรฟ์เกลี้ยงเลย” 

“งานฉนัด้วยเหรอ!”

“หมดนั่นแหละครบั พี่ยุ่นเอางานไว้ในแฟลชไดรฟ์หรอืเปล่าล่ะ ถ้า

ใช่ก.็..เสยีใจด้วยครบั ลบทิ้งไปแล้ว” ว่าพลางยิ้มแป้น 

ศศรัณย์อ้าปากค้าง แทบจะกระโจนเข้าไปบีบคอเขา “นะโม! แล้ว

งานฉนัจะท�ายงัไง!”

“ไม่รู้ส”ิ 

เขาบอกแล้วหวัเราะ ท่าทางชอบใจที่ศศรณัย์หวัเสยี บุรุษผู้ก�าชะตา

ชวีติของเธอเพิ่งจะบบีร่างเธอแหลกละเอยีดคามอื

“ทหีลงัอย่าเอาแฟลชไดรฟ์ไปเสยีบสุ่มสี่สุ่มห้านะครบั ตดิไวรสัมาก็

ยุง่แบบนี้แหละ เดี๋ยวผมต้องขึ้นไปสแกนเซอร์เวอร์อกี เผื่อไวรสัพี่ยุน่วิ่งเข้า

เซอร์เวอร์ คราวนี้ไอทงีานเข้าแน่” เขาบอกแล้วออกเดนิไป แต่ก้าวไปได้สอง

ก้าวกห็นักลบัมา “สรปุว่าคอมพวิเตอร์หายค้างแล้วเนอะ งั้นงานผมที่นี่เสรจ็

แล้วนะ ไปก่อนนะครบั มอีะไรกโ็ทร. ตามไอทไีด้เลย”

ศศรณัย์แทบจะร้องกรี๊ดตอนที่เหน็นะโมเดนิจากไปอย่างไม่สนใจไยด ี

เมษกบัทชิากอ็ยูใ่นอาการไม่ต่างกนั ยงัไม่ทนัได้พดูอะไร ทั้งสามกโ็ดนตาม

ตัวเข้าห้องประชุม ศศรัณย์ฟุบหน้าลงกับโต๊ะ ร้องไห้ฟูมฟายอยู่อย่างนั้น 

เมษกบัทชิายนืรออยู่สกัพกั ไม่เหน็ศศรณัย์มทีที่าว่าจะหยุด สุดท้ายเมษก็

ฉุดกระชากลากถูเธอเข้าห้องประชุมไป

ศศรัณย์ต้องใช้เวลาช่วงพักกลางวันนั่งปั่นงานที่ ‘ไอ้เด็กไอทีนั่น’  
ลบทิ้งไป เธอบอกที่ประชุมด้วยขาสั่นๆ แบบพร้อมทรุดว่าไฟล์งานที่ปั้นมา

มปีัญหา เปิดไม่ออก ตอนนี้ขอสรุปคร่าวๆ ให้ฟังก่อน แล้วจะรบีท�าไฟล์

ใหม่มาส่งให้ โชคดทีี่ผู้บรหิารเข้าใจ เลยยงัไม่โดนเพ่งเลง็

“ดนีะที่ผู้บรหิารเขาไม่ว่าอะไร แค่เรื่องแฮราสเมนต์อย่างเดยีวกแ็ทบ
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ตายแล้ว ไอ้รนัน่ะ” 

เมษพดูพลางหวัเราะ หวัเราะไปกจ็ิ้มลกูชิ้นใส่ปากไปด้วย นกึข�าเพื่อน

ที่ขี้หลีจนจะพาตัวเองตกงานอยู่บ่อยๆ ทิชาส่งแก้วชานมไข่มุกให้ศศรัณย์  

พอเพื่อนไม่ได้ไปกนิข้าว สองคนนี้เลยซื้อของกนิเล่นมานั่งเป็นเพื่อนเสยีเลย

“แต่แกมอีกีก๊อบปี้ที่บ้านไม่ใช่เหรอรนั” ทชิาถามบ้าง 

ศศรณัย์พยกัหน้าอย่างเนอืยๆ “ม ี ที่ท�าอยู่ตอนนี้คอืส่วนที่ตั้งใจจะ

เอามาใส่เพิ่ม มนัมข้ีอมลูในคอมพวิเตอร์ที่นี่ที่ฉนัต้องเอามาใส่เพิ่มน่ะ เสรจ็

แล้วละ เดี๋ยวเยน็นี้กลบับ้านแล้วเอาไปรวมกบัไฟล์หลกัที่บ้านกเ็รยีบร้อย”

“แล้ววนันี้กลบัยงัไง” ทชิาถามอกี

“กลบักบัพี่คมเข้ม” ศศรณัย์ว่าพลางยิ้มกริ่ม อยูก่บัพี่คมเข้มสบายใจ

ที่สุด

“แล้วตรงกลบับ้านเลยหรอืเปล่า แวะร้านพี่กวนิไหม ถ้าไปเดี๋ยวไป

เจอกนัที่นั่น”

“ไม่ละ วนันี้ต้องรบีกลบัไปแก้งาน พูดแล้วโมโหไม่หาย ไอ้นะโมนั่น

ลบไฟล์ฉนัหน้าตาเฉย แล้วยงัมายิ้มหน้าเป็นอกีนะ ไม่รู้สกึผดิเลยหรอืไง”

“เอาน่า ผ่านไปแล้ว คอมพวิเตอร์ใช้ได้แล้วกด็แีล้ว” ทชิาบอก

“แล้วรนัจะกนิอะไรตอนเยน็ไหม ให้ซื้อไปให้ไหม” เมษถามบ้าง

“ไม่เป็นไรๆ เดี๋ยวฉนัหาอะไรง่ายๆ กนิ รบีกนิ รบีท�างาน รบีนอน 

ไม่ได้นอนอิ่มๆ มาหลายวนัละ บ้านช่องไม่ได้เกบ็กวาดเลยเนี่ย” ศศรณัย์บ่น 

เมษมองเธอยิ้มๆ “รันเก่งเนอะ ดูแลตัวเองได้ อยู่คนเดียวได้ ไม ่

ขี้เหงา” 

ศศรณัย์ยิ้มกระตุกไปหน่อยตอนที่ได้ยนิ แต่กไ็ม่ได้พูดอะไร

ไม่ได้บอกออกไปว่าเหงาส.ิ..เหงามากเลย

หลังเลิกงาน ศศรัณย์กระโจนออกจากส�านักงาน วิ่งรี่ไปที่ลาน
จอดรถ ดิ่งไปที่ส่วนจอดมอเตอร์ไซค์ ไปหาสดุหล่อของเธอที่รออยูต่รงนั้น
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“พี่คมเข้ม...” 

ศศรัณย์เรียกเสียงหวานแล้วจูงจักรยานเสือหมอบคู่ใจออกมา ผม

ยาวประบ่าที่ม้วนงอตรงปลายถูกรวบไว้เรียบร้อย เรื่องเสื้อผ้าไม่ต้องห่วง 

ศศรณัย์ชอบสวมเสื้อยดื กางเกงยนีกบัรองเท้าโอนสิกึะสขีาวคู่ใจ ชุดนี้ใส่

ปั่นได้สบายมาก หญงิสาวสวมหมวกกนันอ็ก จากนั้นกระชบัเป้ขึ้นบ่า แล้ว

ขี่ ‘พี่คมเข้ม’ กลบับ้าน

พี่คมเข้มเป็นจักรยานเสือหมอบที่ศศรัณย์ซื้อมาได้สักพักใหญ่ เธอ

ชอบความรู้สกึเวลาขี่จกัรยาน เวลาที่ร่างกายเคลื่อนไปด้านหน้า มนัไวกว่า

ก้าวเดนิหรอืวิ่ง แต่กช้็าพอให้ตวัเองได้สมัผสัสิ่งรอบข้าง ได้ดื่มด�่ากบัสมัผสั

จากสายลมเย็น ศศรัณย์ชอบที่สุดเวลาที่ลมโชยผ่านใบหน้า มันสดชื่นจน

เธอแทบจะฮมัเพลงออกมา...ว่าแล้วกฮ็มัเพลงดกีว่า

ที่ตั้งของบรษิทัอยู่ไม่ไกลจากที่พกันกั ปั่นไม่นานกถ็งึ ถ้านั่งรถเมล์

คงราวๆ ห้าป้าย ความจรงิจะนั่งรถไฟฟ้าไปกไ็ด้ แต่เธอชอบปั่นจกัรยาน

มากกว่า เลยใช้เส้นทางเลก็ๆ เลาะมาจากคอนโดมเินยีม เชื่อมเข้าถนนใหญ่ 

ปั่นอกีไม่ไกลกถ็งึส�านกังาน นบัว่าเป็นเส้นทางที่เยี่ยมไปเลย

ไม่นานก็ถึงคอนโดมิเนียมที่ศศรัณย์อาศัย เธอเพิ่งตัดสินใจซื้อ 

ห้องชดุแบบหนึ่งห้องนอนในคอนโดมเินยีมระดบักลาง พอผ่อนได้คนเดยีว 

ไม่เดอืดร้อนอะไร 

ศศรณัย์นกึถงึบ้านหลงัใหญ่ที่พ่อกบัพี่ชายอาศยัอยู่ และม ี‘คนอื่นๆ’ 

อาศยัอยู่ด้วย แล้วส่ายหน้าให้ความคดิของตวัเอง...แยกมาอยู่แบบนี้แหละ

ดแีล้ว สบายใจด ี

เธอจอดพี่คมเข้มไว้ที่ส่วนจอดมอเตอร์ไซค์ ลบูพี่คมเข้มอย่างรกัใคร่

ก่อนจะก้าวเข้าไปยงัลอ็บบขีองคอนโดมเินยีม ตดัเข้าไปขึ้นลฟิต์

“พี่ยุ่น”

ศศรณัย์หยุดกกึตอนที่ได้ยนิ เธอเบกิตาหยขีองตวัเองกว้างแล้วหนั

ไปหาเจ้าของเสียง ค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองหูฝาด ก็นี่มันคอนโดเธอนะ!  
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คนที่เรยีกเธอแบบนั้นจะมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร

แต่ศศรณัย์ไม่ได้หฝูาด นะโมนั่งอยูบ่นโซฟาภายในลอ็บบ ีเขาลกุขึ้น 

ส่งยิ้มสดใสมาให้ ดวงตาเป็นประกายวบิวบั

“มา...มาท�าอะไรที่นี่!” ศศรณัย์ถามอย่างแปลกใจ นะโมหวัเราะน้อยๆ 

เมื่อเหน็สหีน้าของเธอ ค�าตอบของเขายิ่งท�าให้ศศรณัย์แปลกใจเข้าไปใหญ่

“มาหาพี่ยุ่นไง เรยีกไอทไีม่ใช่เหรอครบั”



๒
มื้อเย็น

ศศรัณย์ยืนงงเป็นไก่ตาแตก มองหนุ่มรุ่นน้องที่ยังยิ้มหน้าเป็น
มาให้ บอกกี่ครั้งแล้วไม่ให้เรยีกแบบนี้ แต่กย็งัจะเรยีกอยู่ได้ เธอพยายาม

เดาสาเหตุที่สมเหตุสมผลที่สุดแล้วถาม

“ตกลงมาท�าอะไรแถวนี้ มาหาเพื่อนเหรอ” 

“เอ๊า! กบ็อกว่ามาหาพี่ยุ่นไง โทร. ตามไอทไีม่ใช่เหรอครบั”

“ตามอะไร” ศศรณัย์งง เธอมองเขานิ่ง พยายามเก๊กขรมึ ก่อนจะ

ห้ามตวัเองไม่ไหว หลุดแอ๊วไปหนึ่งท ี“หรอืว่าคดิถงึพี่จนต้องตามมาบ้านจ๊ะ

น้อง” 

นะโมเลกิคิ้วหน่อยหนึ่ง แล้วท�าหน้าเหยเหมอืนก�าลงัทรมาน ยกมอื

ขึ้นกุมอกข้างซ้าย “คดิถงึใจจะขาดแล้วครบั” 

ศศรณัย์ผงะ ไอ้นี่...มแีอ๊วกลบัด้วย

“ตกลงมาท�าอะไร” 

“กพ็ี่โทร. ตามไอทไีม่ใช่เหรอ”

“อย่ามามุก ฉนัไม่ได้โทร.”
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“คดิดีๆ  คดิดีๆ  หลงัจากผมลงไปซ่อมคอมพ์ให้พี่ แล้วพี่ได้โทร. หา

ไอทอีกีไหม”

ศศรณัย์หยุดกกึ...หรอืว่าเขามาเอาคนื

หลังจากโดน ‘ไอ้เด็กไอทีนั่น’ ลบไฟล์ส�าคัญออกจากแฟลชไดรฟ์  

ศศรณัย์กเ็ข้าประชมุด้วยอาการหวาดผวา พอประชมุเสรจ็ออกมา สิ่งแรก

ที่เธอท�าคอืเดนิไปที่โต๊ะท�างาน ต่อสายไปหาแผนกไอที

ไม่ได้ขอคุยกบันะโม แต่ขอคุยกบัผู้จดัการของเขา

ศศรัณย์พ่นไฟใส่ ระบายความอัดอั้นตันใจไปตามสาย บอกเขาว่า

เธอล�าบากล�าบนแค่ไหนกว่าจะท�างานเสรจ็ อดหลบัอดนอนมาทั้งสปัดาห์จน

ขอบตาคล�้าเป็นแพนดาเพื่อไฟล์นี้ แล้วจู่ๆ  ‘คนของคณุ’ กม็กัง่ายลบมนัออก

ไปซะอย่างนั้น เธอตกที่นั่งล�าบาก ต้องมาอธบิายให้ผูบ้รหิารฟังว่าท�าไมไฟล์

ส�าคญัขนาดนั้นถงึไม่มใีนที่ประชมุ ก่อนจะเสรมิอกีว่านี่เดี๋ยวเธอต้องอดนอน

อกีทั้งสปัดาห์เพื่อสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่แน่ๆ

พอได้ยนิค�าขอโทษจากผูจ้ดัการฝ่ายไอท ีศศรณัย์จงึค่อยเยน็ลง เขา

รบัปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะเรยีก ‘คนของเขา’ ไปสอบสวนและลงโทษตาม

สมควร

แล้วนะโมกม็ายนืตรงนี้...

หรอืว่ามารบัโทษ ให้เธอท�าอะไรกบัเขากไ็ด้ตามใจเธอ

พอคิดได้แบบนั้นศศรัณย์ก็หรี่ตามอง แสยะยิ้ม หักนิ้วดังกร๊อบ 

และก่อนที่จะได้หวดหน้ากวนๆ นั่นสกัท ีเขากพ็ูดออกมา

“พี่ยอดให้ผมมาดูคอมพวิเตอร์บ้านพี่ยุ่นครบั”

“หอื พี่ยอด ผู้จดัการฝ่ายไอทนี่ะนะ”

“ใช่ กพ็ี่ยุ่นคุยกบัเขาไว้ไม่ใช่เหรอ” นะโมบอก 

ศศรณัย์มองเขาอย่างงุนงง ใช่ เธอคุยกบัเขา แต่มนัเกี่ยวอะไรกบั

การที่นะโมมายนือยู่ตรงนี้

“ผมบอกพี่ยอดไปว่าไฟล์มันติดไวรัส พยายามแก้แล้วแต่แก้ไม่ได้ 
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ต้องลบทิ้งสถานเดยีว ต้องรบีก�าจดัก่อนระบบจะล่มทั้งบรษิทั ผมบอกด้วย

ว่าพี่ยุ่นมไีฟล์ส�ารองที่บ้าน และผมสงสยัว่าพี่น่าจะเลี้ยงไวรสัไว้ดเูล่น เดี๋ยว

พรุง่นี้เอาแฟลชไดรฟ์มาเสยีบที่ออฟฟิศ มนักจ็ะเป็นแบบเดมิ พี่ยอดเลยให้

ผมมาจดัการคอมพ์พี่ที่บ้านเนี่ยแหละ”

“ใช่เร้อ ไม่เหน็มใีครบอกฉนั” ศศรณัย์ถามอย่างไม่ไว้ใจ ตอนนั้นเอง

โทรศพัท์มอืถอืของเธอกด็งั เหน็ว่าเป็นเจ้านายโทร. มากร็บีรบั

“พี่ก้อง สวสัดคี่ะ”

“รนั พี่ลมืบอก เดี๋ยวไอทเีขาจะไปดูคอมพ์ที่บ้านรนันะ คุณยอดเขา

มาบอกพี่เมื่อบ่าย เห็นว่ารันมีไฟล์ส�าคัญในเครื่องที่บ้านแต่มันติดไวรัส  

วนันี้เลยไม่มไีฟล์เสนอในที่ประชุมใช่ไหม รนัอยู่ไหนแล้วตอนนี้”

“...ถงึคอนโดแล้วค่ะ ก�าลงัยนืคุยกบัไอทอียู่”

“ดีๆ  ขอโทษทนีะ พี่ลมืจรงิๆ นี่เป็นกรณพีเิศษนะ ปกตเิราไม่ท�าแบบ

นี้หรอก เหน็ว่าเป็นไฟล์ส�าคญัและต้องรบีใช้ ให้เขาแก้คอมพ์ให้เรยีบร้อย 

จะได้เอาไฟลม์าให้ผูใ้หญ่เขา และจรงิๆ รนัรูใ้ช่ไหมวา่ไมค่วรเอางานส�าคญั

ขนาดนั้นออกไปท�านอกออฟฟิศ เรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกัน ตอนนี้ปล่อย

ให้ไอทเีขาจดัการคอมพ์รนัไปก่อนนะ” 

ศศรัณย์ยิ้มแหยเมื่อโดนดุ จะแย้งก็ไม่กล้า เธอรับค�าแล้ววางสาย 

มองนะโมที่ส่งยิ้มยยีวนอยู่ตรงหน้า

“ขึ้นห้องกนัเถอะ” นะโมบอกแล้วขยบิตา 

ศศรัณย์ผวา ก้าวหนีไปสามก้าว “ไม่ต้อง! คอมพ์ฉันเป็นโน้ตบุ๊ก 

นายรอที่นี่แหละ เดี๋ยวเอาลงมาให้”

และแล้ว...นะโมกน็ั่งคลกิๆ พมิพ์ๆ อยูห่น้าแลปทอป มศีศรณัย์นั่ง
หาวอยูข้่างๆ ทั้งคูอ่ยูใ่นลอ็บบขีองคอนโดมเินยีม นะโมส่งเสยีงอื้อฮอื โอ้โฮ

อยู่เป็นระยะ ศศรณัย์ชะโงกหน้าไปมอง แต่ดูไม่ออกว่าเขาท�าอะไร สกัพกั

นะโมกถ็อนหายใจแล้วหนัมาหา
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“ถามจริง พี่ยุ่นได้รับใบอนุญาตจากองค์การอนามัยโลกมาเหรอ 

เพาะไวรสัไว้เป็นเมอืงขนาดนี้ แล้วเครื่องเดี้ยงขนาดนี้ ทนใช้ได้ไงเนี่ย”

“ขี้บ่นจรงิ”

“บ่นส ิแก้ยากนะเนี่ย เดี๋ยวผมแก้ให้ รอแป๊บเดยีว”

“จะท�าอะไรก็ท�าไปเถอะ แต่ห้ามลบอะไรออกจากเครื่องฉันทั้งนั้น 

นอกจากไวรสั ถ้าคราวนี้มอีะไรหายไปอกี จะซดัให้เดี้ยงเลย” 

ศศรณัย์ขู ่นะโมพยกัหน้ารบัแล้วยิ้มหน้าเป็นอย่างล้อเลยีน ศศรณัย์

ยิ่งหงุดหงดิเข้าไปใหญ่ จะกวนโอ๊ยไปถงึไหนนะ

‘แป๊บเดยีว’ ของนะโมนั้นยาวนานมาก มากจนศศรณัย์แทบจะฟบุลง

นอนตรงนั้น หวิกห็วิ ข้าวยงัไม่ได้กนิตั้งแต่กลางวนั หญงิสาวมองหน้าหนุ่ม

รุ่นน้องเซง็ๆ คดิในใจว่าเมื่อไรเขาจะกลบัไปเสยีท ีเธอหวิจะแย่อยู่แล้ว นะ

โมหนัมามองเธอ ดวงตาสดี�าวบิวบัมองเหมอืนส่องทะลุใจอกีแล้ว

“หวิใช่ไหม ผมว่าเราทิ้งมนัไว้ก่อนแล้วออกไปหาอะไรกนิกนัดกีว่า” 

พูดอย่างกบัอ่านใจออก แต่ถงึอย่างนั้นศศรณัย์กส็่ายหน้า

“ไม่หิว” เธอว่า พร้อมเสียงโครกดังสนั่นทันทีที่พูดจบ นึกโมโห 

เจ้าท้องพยศ 

“ไม่หิวเลย...เนอะ” นะโมหัวเราะ ลากเสียงยาวพลางยิ้มล้อเลียน 

แล้วพูดต่อ “ไป กนิข้าวดกีว่า คอมพ์ทิ้งไว้นี่ได้ไหมครบั”

“ไม่น่าจะด ีเอาขึ้นไปไว้บนห้องแล้วกนั” ศศรณัย์บอก เอื้อมมอืหมาย

จะหยบิแลปทอป แต่นะโมไวกว่า เขายนืขึ้นพร้อมแลปทอปในมอื

“เฮ้ย นายรออยู่นี่แหละ เดี๋ยวฉนัขึ้นไปคนเดยีว” 

ศศรณัย์บอกเขา แต่นะโมแค่ยิ้มกลบัมาให้ แล้วผายมอืให้ออกเดนิ

“ผมถอืเอง มนัท�างานอยู่ เกดิพี่ยุ่นถอืแล้วพลาด มนัดบัไป ข้อมูล

หายไปทั้งเครื่องไม่รู้ด้วยนะ” 

ศศรณัย์สะดุง้น้อยๆ ตอนที่ได้ยนิอย่างนั้น ถา้ไฟลส์�าคญันั่นหายไป

อกีต้องแย่แน่ คราวนี้ต้องท�าใหม่จรงิๆ ต้องอดนอนทั้งสปัดาห์จรงิๆ อย่าง
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ที่เคยบอกผู้จดัการของนะโมไว้ 

ในที่สุดก็ต้องยอมให้เขาขึ้นไปถึงห้อง...ศศรัณย์มองร่างสูงอย่าง

หงุดหงดิ เพิ่งได้คุยกนัวนัแรกกไ็ด้มาเหยยีบห้องเธอเลยเหรอ ไอ้เดก็นี่...

นะโมวางแลปทอปลงบนโต๊ะท�างานของศศรัณย์ จัดการเสียบปลั๊ก

ไฟและตรวจดูอะไรอยู่สกัพกั เมื่อแน่ใจแล้วว่าเครื่องจะท�างานต่อไปได้เอง 

เขากห็นักลบัมาหาศศรณัย์

“กนิข้าวที่ไหนด ีพี่ยุ่นเลี้ยงผมนะ”

“อะไร อย่ามาเนยีน”

“อตุส่าห์มาจดัการฆ่าไวรสั แถมเกบ็ไฟล์ทั้งหมดไว้ให้อย่างปลอดภยั 

ผมไม่เกบ็ตงัค์สกับาท เลี้ยงข้าวหน่อย”

“ไม่ได้ตกลงซะหน่อย แล้วที่มาท�าให้เพราะโดนสั่งให้มาท�า ชดใช้

กรรมที่ลบไฟล์ฉนัทิ้งไม่ใช่หรอืไง” 

“โหดว่ะ...” นะโมบ่นอบุอบิตอนที่โดนศศรณัย์รนุหลงัให้ออกจากห้อง

ไป

เพราะว่าต้องรีบกลับไปดูคอมพิวเตอร์ ศศรัณย์เลยพานะโมไป
ร้านอาหารใกล้ๆ ตอนแรกเธอตั้งใจจะขี่พี่คมเข้มไป แล้วให้นะโมปั่น

จกัรยานของพี่ยามไปด้วยกนั แต่นะโมส่ายหน้าดกิ

“การเดินเป็นการออกก�าลังกายที่ดีนะครับ ร่างกายได้ออกก�าลัง

หลายส่วน นี่เยน็แล้ว อากาศกไ็ม่ร้อนมากด้วย เราเดนิไปดกีว่า” 

จากนั้นเขาก็ชักแม่น�้าทั้งห้ามาสนับสนุนความคิดตัวเอง ท้ายที่สุด 

ศศรณัย์กส็รุปได้

“ขี่จกัรยานไม่เป็นเหรอ”

นะโมยิ้มแห้งกลบัมาให้ ศศรณัย์หวัเราะก๊าก จอดพี่คมเข้มไว้ที่เดมิ

แล้วยอมเดนิออกไปด้วยกนั

ศศรัณย์ลอบมองคนร่างสูงที่เดินอยู่ข้างๆ เธอส่ายหน้าน้อยๆ ให้
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หนุ่มรุ ่นน้อง ขี่จักรยานไม่เป็น! ใครจะไปเชื่อว่าผู ้ชายตัวโตขนาดนี้ขี่

จกัรยานไม่เป็น ไร้เสน่ห์ชะมดั

ใช่แล้ว ชายในฝันของศศรณัยค์อืคนที่ขี่จกัรยานเก่ง พาเธอไปทรปิ

ขี่จกัรยานท่องเที่ยวได้ และความใฝ่ฝันอนัสูงสุดของเธอคอืการได้ขี่จกัรยาน

เลยีบชายหาดกบัคนรกั ท้องฟ้ากว้าง ทะเลสคีราม สายลม เสยีงคลื่น คน

รู้ใจ และพี่คมเข้ม ไม่มอีะไรจะเพอร์เฟกต์ไปกว่านี้

ศศรณัย์รู้อยู่แล้วว่าเขาเดก็กว่า นะโมเพิ่งมาท�างานที่นี่ได้ไม่นาน ได้

ข่าวว่าเป็นเพื่อนสนทิกร หนุม่ไอทอีกีคนที่เธอได้คยุด้วยบ่อยๆ กรเป็นหนุ่ม

ไอทีที่ไม่สะทกสะท้านต่อการแอ๊วของเธอ จริงๆ ต้องบอกว่าไม่สนใจเลย 

น่าจะดกีว่า ท�าหน้าตายใส่ตลอดเวลาเหมอืนไม่ได้ยนิ เหมอืนเหน็การแอ๊ว

เป็นเรื่องไร้สาระเกนิจะเกบ็มาใส่ใจ 

กรบอกว่านะโมอายุยี่สิบหกเท่ากันกับเขา เขาเคยเดินมาบ่นให้ฟังที่

แผนกว่าไอ้เพื่อนตวัแสบของเขาแผลงฤทธิ์ตั้งแต่สปัดาห์แรกที่มาท�างาน ยงั

ดทีี่มฝีีมอืด้านไอทมีากอยู ่เคยท�างานให้เมลอน องค์กรด้านเทคโนโลยยีกัษ์

ใหญ่ที่อเมรกิา ถงึจะเป็นสญัญาระยะสั้น แต่กถ็อืว่าเก่งมากที่เข้าไปร่วมงาน

กบัเขาได้ แบบนี้บรษิทัถงึยงัเกบ็ไว้

ศศรัณย์ถามเขาว่านะโมเก่งขนาดนั้นท�าไมมาท�างานองค์กรเล็กๆ 

อย่างที่นี่ กรบอกเรยีบๆ ว่านะโมคงเบื่อ เลยอยากมาท�างานที่เดยีวกบัเขา 

อย่างน้อยกม็เีขาเป็นเพื่อน

ตอนที่รอข้าว นะโมกบัศศรณัย์นั่งคุยกนัเรื่องนั้นเรื่องนี้ เขาถามว่า

เธออายุเท่าไร เธอตอบไปว่าอายุยี่สิบแปด เขายิ้ม บอกเธอด้วยน�้าเสียง

ทะเล้น

“ห่างกนัแค่สองปีเอง กรุบกรบิ อยากเป็นอมตะเมื่อไหร่กบ็อกนะ”

“นี่คิดจริงหรือเปล่าเนี่ย” รู้อยู่หรอกว่าพูดเล่น แต่ก็อยากถามเพื่อ

ความแน่ใจ เกดิเขาคดิจรงิจงัขึ้นมา เธอจะได้หนทีนั

“จะให้คดิจรงิมั้ยล่ะ” นะโมย้อน 
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ศศรณัย์ผงะ มองนะโมอย่างหวาดๆ 

เขาหวัเราะ “แอ๊วมา แอ๊วกลบั ไม่โกง กพ็ี่ยุน่หาคนเลน่ด้วยอยูไ่มใ่ช่

เหรอ นี่ไง มาแอ๊วเล่นด้วยแล้ว จะได้ไม่ล�าบากคนอื่น” เขามองเธอหน่อย

หนึ่งแล้วพดูต่อ “พี่ยุน่กลวัความรกัใช่ไหม ดแีล้ว พี่จะได้ไม่คดิอะไรกบัผม”

“บ้า ใครกลวัความรกั” ศศรณัย์แหวขึ้นมา หมั่นไส้ตงดิๆ ว่าเดก็นี่

รู้ดเีกนิไป

“จ้ะ ไม่กลวัเลย...” เขาลากเสยีงยาว มองเธออย่างรู้ทนั

“แล้วท�าไม นายกลวัเหรอ” เธอถามเขา นะโมแค่ยกัไหล่

“แค่ยงัไม่อยากมแีฟน”

“ไม่อยากมีแฟนหรือไม่มีใครจีบ กวนประสาทแบบนี้มีคนมาชอบ

ด้วยเหรอ”

“แน่ะ ไม่รู้อะไรซะแล้ว” นะโมว่ายิ้มๆ ยกัคิ้วให้หนึ่งที

“พี่ยุน่นั่นแหละ อย่าหวั่นไหวล่ะ ถ้าคดิจรงิจงัขึ้นมา ผมจะไม่คยุกบั

พี่ยุ่นอกีเลย”

“โห งั้นคดิจรงิเลยดกีว่า จะได้ไม่ต้องคุยกนั” 

ทั้งคูก่ลบัเข้ามาที่ห้องชดุของศศรณัย์พร้อมอาหารในถงุ ตอนแรก
ตั้งใจว่าจะอยู่กินที่ร้าน แต่เพราะคิวยาวมาก กว่าจะได้อาหารก็ช้าเต็มท ี 

ศศรณัย์ร้อนใจ อยากกลบัไปดคูอมพวิเตอร์ว่าเรยีบร้อยดไีหม หรอืว่าไฟล์

จะโดนลบทิ้งหายเกลี้ยงไปแล้ว เลยตดัสนิใจซื้ออาหารกลบัมากนิที่ห้อง

พอก้าวเข้าห้อง นะโมก็รี่เข้าไปที่คอมพิวเตอร์ เคาะนั่นกดนี่อยู่  

ศศรณัย์มองเขา เหน็ว่าง่วนอยูเ่ลยจดัอาหารใส่จานให้ วางไว้บนโต๊ะกนิข้าว

โต๊ะกินข้าวของศศรัณย์เป็นโต๊ะไม้เล็กๆ สีอ่อน ขนาดพอนั่งได้แค่ 

คนเดยีวหรอืสองคน พอวางจานอาหารของเธอกบัของนะโมไว้บนโต๊ะกเ็กดิ

ความรู้สกึแปลกๆ...

นานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้กนิข้าวเยน็ที่บ้านพร้อมใครสกัคน
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จรงิอยู่ว่าศศรณัย์ชอบไปขลกุอยูร้่านพี่กวนิบ่อยๆ และบางทกีก็นิมื้อ

เยน็ที่นั่น บางทไีปกนิข้าวเยน็กบัเพื่อนๆ แต่นั่นไม่ใช่มื้ออาหารเรยีบง่ายใน

สถานที่ที่เธอเรยีกว่าบ้านแบบนี้

ศศรณัย์ส่ายศรีษะไล่ความคดิฟุง้ซ่าน หย่อนตวัลงนั่งแล้วโซ้ยอาหาร

ด้วยความหวิโหย พอกนิไปได้ครึ่งหนึ่ง นะโมถงึได้เดนิมานั่งด้วยกนั

“กนิไม่เรยีกเลยนะ”

“เหน็วุ่นอยู่กบัคอมพ์กลวัจะกวน” เธอบอก และนั่นไม่ใช่ความจรงิ 

ความจรงิคอืเธออยากให้นะโมท�างานให้เสรจ็ จะได้กลบัๆ ไปเสยีที

นะโมยิ้ม ดวงตาสดี�าวบิวบัมองเธออย่างกบัก�าลงัส่องทะลุใจอกีแล้ว 

แต่เขาไม่พูดอะไร นั่งกนิข้าวไปเงยีบๆ

โทรศพัท์มอืถอืของนะโมดงั เขามองหน้าจอแล้วกดรบั

“ฮลัโหล...ยงัไม่กลบัครบั ลมืบอก ขอโทษท.ี..กนิข้าวเยน็กนัไปเลย

นะ ผมกนิข้าวอยู่เนี่ย อยู่บ้านเพื่อน” 

ศศรัณย์ส�าลักน�้าที่ดื่มอยู่ออกมาตอนที่ได้ยินว่าบ้านเพื่อน เขาพูด

อย่างนั้นกบัคนในสายหน้าตาเฉย 

‘ฉนัไปเป็นเพื่อนนายตั้งแต่เมื่อไรยะ’

“ครับ เดี๋ยวอีกสักพักก็กลับละ ฝากบอกพ่อกับแม่ด้วยนะ...เฮ้ย 

เดี๋ยว! พี่สาธ ุฝากถามแม่หน่อยว่าจะกนิน�้าเต้าหูไ้หม เดี๋ยวผมแวะซื้อไปให้...

สามถุง กนิกนัทุกคนเลยใช่ไหมเนี่ย ผมกลบัไปเกบ็ตงัค์กบัพี่สาธุนะ...โอเค 

หวดัดคีรบั” 

เขากดวางสาย มองหน้าศศรัณย์แล้วยิ้มกรุ้มกริ่ม “พี่ชายโทร. มา  

ไม่ต้องห่วง ไม่ใช่สาว” 

“ห่วงสจ๊ิะ ไม่ห่วงนะโมจะให้ห่วงใคร” ศศรณัย์แอ๊วอกี นะโมหวัเราะ

ชอบใจแล้วนั่งกนิข้าวต่อ

“อกีนานไหมกว่าจะเสรจ็” เธอหนัไปมองคอมพวิเตอร์ที่ยงัรนัระบบ

เอง
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“สักพัก ระหว่างนี้เราใช้เวลาว่างแอ๊วกันไปมาได้” เขาตักอาหารเข้า

ปากไปอีกค�าแล้วบอก “อร่อยดีนะเนี่ย พี่ยุ่นสบายเลยสิ มีร้านอาหาร 

อร่อยๆ อยู่ใกล้บ้าน ไว้วนัหลงัมากนิด้วยอกีดกีว่า” 

“กนิข้าวกบัพี่แล้วเจรญิอาหารใช่ไหม เลี้ยงเดก็ดไีหมนะ” ศศรณัย์ว่า 

นะโมยิ้มกวนๆ อกีแล้ว “เลี้ยงส ิผมเลี้ยงง่ายนะ ป้อนอะไรมากก็นิ

หมดแหละ แต่ต้องป้อนนะ กนิเองไม่ไหว หวัใจมนัอ่อนแอ” 

ศศรณัย์หวัเราะชอบใจ เธอไม่เคยเจอใครแอว๊กลบัแบบนี้ ที่ผ่านมา 

ถ้าอกีฝ่ายไม่วิ่งหนดี้วยความหวาดผวา กจ็บีเธอจรงิจงั ซึ่งเธอไม่ต้องการ

ศศรัณย์ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนสวย เวลาส่องกระจกมองก็คิดว่า 

ตวัเองพอดูได้ ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไร ไม่ได้สวยบาดขาดใจเหมอืนทชิา หนุ่ม

ที่มาจีบล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เธอเคยแอ๊วไว้ทั้งนั้น มีช่วงหนึ่งถึงขั้นได้รับ

กุหลาบปรศินาวางไว้บนโต๊ะท�างานทุกวนั

พวกผู้ชาย บางครั้งกช็อบให้รุกก่อน...ศศรณัย์สรุปแบบนี้

นะโมยงัคงนั่งยิ้มหน้าเป็น ท่าทางชอบปฏกิริยิาของเธอ เขาบอกอกี 

“ผมมานั่งกนิข้าวด้วยแบบนี้ พี่ยุ่นจะได้ไม่เหงาไง” 

ถ้อยค�าเรียบง่ายกับสายตาแบบส่องทะลุใจท�าเอาศศรัณย์อึ้งไป

เหมอืนกนั 

“ใครเหงา ไม่มี้! ฉนัอยู่คนเดยีวได้ สบายมาก” ศศรณัย์รบีบอก 

นะโมหัวเราะท่าทางของเธอ เขาเท้าคางกับโต๊ะกินข้าว ดวงตาเป็น 

ประกายวบิวบั “พี่ยุ่นนี่ขี้เหงาเหมอืนกนันะ”

ไม่เคยเลย...ไม่เคยมใีครสกัคนพูดกบัเธอแบบนี้ 

ตั้งแต่โตมา ดแูลตวัเองได้ ศศรณัย์กท็�าตวัแขง็แกร่งราวหนิผา ซ่อน

เอาความเหงาไว้ลึกสุดใจ ใครๆ ต่างบอกว่าเธอเก่งที่อยู่คนเดียวได้ ดูแล 

ตัวเองได้ และเธอก็รู้สึกอย่างนั้น เธอดื่มด�่าความสงบเวลาได้อยู่คนเดียว 

และคดิว่าดแีล้ว แบบนี้น่ะดแีล้ว แต่หลายครั้งที่ความเหงาอาจหาญแทรกซมึ 

ขึ้นมาจากที่ที่ซ่อนมนัไว้ บางครั้งเธอกห็วั่นไหวจนอยากจะร้องไห้ออกมา
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พอได้ยินนะโมพูดแบบนั้น มันเหมือนเปลือกแข็งๆ ที่ห่อหุ้มใจถูก

กะเทาะออก ทั้งๆ ที่ไม่ได้ท�าตัวมีพิรุธให้เขาเห็น แต่นะโมรู้...ศศรัณย์นึก

อยากจะท�าตวัอ่อนแอใส่เขาเสยีอย่างนั้น

นะโมยิ้ม ไม่ใช่ยิ้มยยีวนเหมอืนทกุท ีแต่เป็นยิ้มที่อ่อนโยนที่สดุที่เธอ

เคยเหน็ เขาลกุขึ้น ยกจานของเขาและเธอไปไว้ที่อ่าง แล้วเริ่มต้นล้างจานให้

“เฮ้ย ไม่ต้องๆ เดี๋ยวฉนัล้างเอง นายไปดูคอมพ์เถอะ” ศศรณัย์ลุก

พรวดตามเขาไป 

นะโมยื่นฟองน�้าให้แล้วล้างมอื เดนิจากไปทนัที

“นกึว่าจะไม่ท้วงแล้วนะเนี่ย เมื่อกี้ลองท�าตวัดมีมีารยาทดู” 

ศศรณัย์หรี่ตามอง...ไอ้นี่ จะท�าตวัดีๆ  เกนิห้าวนิาทไีด้ไหม

นะโมออกจากคอนโดมเินยีมของศศรณัย์หลงัจากนั้นไม่นาน การ
ล้างไวรสัเสรจ็เรยีบร้อยด ีไฟล์ทุกไฟล์อยู่ครบ ทุกอย่างเป็นไปตามแผน

วันนี้ความจริงไม่ต้องลบไฟล์จากแฟลชไดรฟ์ก็ได้ แต่ศศรัณย์แค่

บอกว่าอยากให้แก้คอมพิวเตอร์ที่ค้างให้ใช้งานได้ ไม่ได้บอกว่าจะเก็บไฟล์

ในแฟลชไดรฟ์ไว้ เขาเลยลบทิ้งเสียเลย รู้อยู่แหละว่ามันผิด แต่เขาจะท�า 

ใครจะท�าไม อย่างไรพอลบไปแล้ว คอมพวิเตอร์กใ็ช้งานได้เหมอืนที่ศศรณัย์ 

ต้องการ...หรอืไม่จรงิ

รูอ้กีนั่นแหละว่าศศรณัย์ต้องวนีแตกแน่ เขารอให้ผูจ้ดัการเรยีกพบ

อยู่แล้ว และเขาก็ให้เหตุผลไปแบบนั้น เขาเองนั่นแหละที่เป็นคนเสนอตัว 

บอกผู้จดัการว่าอาสาจะมาล้างไวรสัแลปทอปที่บ้านเธอเป็นการไถ่โทษ

แค่อยากจะแน่ใจอะไรบางอย่าง และตอนนี้ก็ได้รู้แล้ว มันคงไม่ใช่

อย่างที่เขาคดิ แต่เขากอ็ยากจะจบัตาดูต่อไป

ดูๆ แล้วศศรัณย์ไม่ใช่คนหวั่นไหวง่าย ถึงจะขี้เหงาไปหน่อย แต่ก็

ออกจะหนกัแน่น แถมกลวัความรกัอกีต่างหาก ใช้วธิแีอ๊วเล่นด้วยแบบนี้คง

ไม่เป็นไร  
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กว่าจะถึงบ้านก็ค�่าแล้ว เขาแวะไหว้พ่อ แม่และพี่ชายที่นั่งเมาท์กัน

สนั่นในห้องนั่งเล่น จากนั้นกแ็ยกตวัเข้าครวั เอาน�้าเต้าหูท้ี่ซื้อมาใสแ่ก้ว ยก

ออกไปให้ทกุคน เขาเต๊าะเงนิค่าน�้าเต้าหูจ้ากพี่สาธ ุนั่งคุยกบัทุกคนอยู่สกัพกั

กข็อตวัขึ้นไปพกัผ่อนบนห้อง

“นะโม เมื่อเยน็แม่เข้าไปเกบ็กวาดห้องให้นะลกู” แม่เขาบอก คงกลวั

ลูกชายจะช็อกถ้าเปิดประตูห้องไปแล้วเห็นห้องหนุ ่มโสดเป็นระเบียบ

เรยีบร้อย

“ขอบคุณครบัแม่ อู๊ย รกัที่สุด” นะโมบอกแล้วกอดแม่แน่น หอม

ฟอดหนึ่งที หันไปเยาะเย้ยพี่ชายที่บ่นอุบว่าแม่ไม่เก็บห้องให้บ้าง แล้วเดิน

ยิ้มขึ้นบันไดไปที่ชั้นสองตอนที่แม่บอกสาธุว่าแฟนสาธุเพิ่งมาเก็บกวาดห้อง

ให้ ยงัเอี่ยมอยู่เลย แม่เลยเกบ็กวาดแต่ห้องของเขา 

นะโมก้าวเข้าห้องนอน มองห้องสะอาดเอี่ยมเรยีบร้อยอย่างทึ่งๆ เขา

แขวนกระเป๋าเป้ของตวัเองไว้กบัเก้าอี้ที่โต๊ะท�างาน ตั้งใจจะไปอาบน�้าอาบท่า

แล้วเล่นเกมสกัเกมกบัพี่ชายแล้วค่อยเข้านอน ทว่าสายตาพลนัเหลอืบไปเหน็

อะไรบางอย่าง ชายหนุ่มหยุดกกึ ความเจบ็จี๊ดแล่นขึ้นมาในหวัใจ เขาหยบิ

มนัขึ้นมาจากโต๊ะ มองดูของในมอืแล้วถอนหายใจ

ก็แค่กระดาษหนาสีขาวแผ่นหนึ่ง ขนาดไม่ใหญ่ เหมือนการ์ดอะไร

สักอย่าง มีตัวอักษรสีสวยเขียนเอาไว้ตรงกลางพร้อมรูปหัวใจสีแดง 

ดวงใหญ่

Ctrl+S

Save the date

November 18

สองปีแลว้เหรอ...นะโมวางมนัลงที่เดมิ ไม่ได้เหน็มนัมานานจนเกอืบ

ลมืไปแล้ว นกึว่าทิ้งไปหมดแล้วเสยีอกี สงสยัแม่เกบ็ห้องแล้วเจอเข้าเลยเอา

มาวางไว้ให้ 

นะโมหยิบมันขึ้นมาอีกครั้ง ท�าท่าจะทิ้งลงถังขยะ สุดท้ายเขาก็ 
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เปลี่ยนใจ วางมนัไว้ที่เดมิ

หมดแรง...นะโมโยนตวัเองลงบนเตยีงนุ่ม เขาถอนหายใจเฮอืกใหญ่ 

ยกมอืขึ้นปิดหน้า ภาพความทรงจ�าที่กดเกบ็ไว้ไหลพรั่งพรอูอกมา รอยยิ้ม 

เสยีงหวัเราะ สมัผสัอนัอบอุ่น...

และเสยีงกระซบิแผ่วเบาในความทรงจ�าท�าให้นะโมลมืตาโพลง

‘ณชิาท้อง...’



๓
ดอกไม้สีส้ม

นะโมกดัฟันกรอด รู้สกึถงึความอดัอั้นที่เริ่มก่อตวักนัแน่นในอก 
เขาพยายามตั้งสต ินี่เขาก�าลงัเสยีใจเรื่องเก่าๆ ใช่ไหม 

ชายหนุม่ลกุจากเตยีง เดนิไปที่โต๊ะท�างาน เปิดลิ้นชกัหยบิเอากระดาษ

แผ่นหนาออกมา แล้วเปิดกล่องสี่เหลี่ยมแบนยาว หลอดสีน�้าบุบบี้วาง 

เรยีงราย เขาบบีมนัลงบนจานส ีผสมน�้าลงไปแล้วใช้พู่กนัคนเบาๆ จากนั้น

จงึค่อยๆ ป้ายปลายพู่กนัลงบนกระดาษขาว

ทีละนิด ทีละน้อย...นะโมเริ่มผ่อนคลายลงแล้ว ลมหายใจของเขา

ผ่อนยาวขึ้น แม้แววตานั้นจะยงัดูซมึเซาอยู่

ยงัสลดัไม่พ้น...ภาพใบหน้าหวาน รอยยิ้มและเสยีงหวัเราะยงัชดัเจน

อยู่ในความคดิ เสยีงหวัเราะอนัแสนสดใส ไออุ่นตอนที่ร่างของเธอแนบชดิ 

สมัผสันั้นยงักรุ่นราวกบัเธอเพิ่งก้าวพ้นจากห้องไป

กว่าจะรูต้วั กระดาษขาวแผ่นนั้นกแ็ทบไร้ที่ว่าง มนัถกูเคลอืบทบัด้วย

สเีทาหม่นเหมอืนท้องฟ้าก�าลงัร้องไห้ นะโมถอนหายใจ แบบนี้ท่าจะไม่ด ีเขา

ล้างพู่กนั หนัมองจานสเีพื่อเลอืกสใีหม่ 
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ตอนที่คดิว่าจะเอาสอีะไรด ี จู่ๆ ภาพนาฬิกาข้อมอืสสี้มแปร๊ดกว็าบ

ขึ้นในความคดิ นะโมคลี่ยิ้ม ความรู้สกึหนกัๆ ในอกดูจะจางไป เขาผสม 

สีเหลืองเข้ากับสีแดง สีเริ่มอ่อนลงจนกลายเป็นสีส้มแบบที่เขาต้องการ  

จากนั้นจงึค่อยๆ ใช้พูก่นัแต้มลงบนกระดาษตรงที่ว่างเลก็ๆ มุมหนึ่งที่สเีทา

คบืคลานไปไม่ถงึ คราวนี้เขาตั้งใจแต้มมนัลงไปจนกลายเป็นดอกไม้ กลบี 

สส้ีมสดใสดรู่าเรงิราวกบัก�าลงัส่งยิ้มให้เขา นะโมยิ้มตอบ ใบหน้าของเจ้าของ

นาฬิกาสสีดวาบขึ้นมาในความคดิจนเขาหวัเราะหอึอกมา

พออารมณ์ดีแล้วจึงเริ่มต้นเก็บของ มองกระดาษที่แม่เอามาวางไว้

แล้วไม่รู้สกึเจบ็แปลบอะไรอกี เมื่อกี้คงแค่ตกใจเลยเสยีศูนย์

เสียงเคาะประตูดังขึ้น นะโมบอกอนุญาต ประตูบานนั้นเปิดออก

พร้อมกบัร่างสูงของสาธุที่เดนิเข้ามา

“นะโม ท�าอะไรอยู่”

“วาดรปู เพิ่งเสรจ็” ค�าตอบเรยีบง่าย แต่คนเป็นพี่ชายหยดุกกึ มอง

น้องชายนิ่ง 

“เป็นอะไรหรือเปล่า” สาธุถาม น�้าเสียงนั้นอ่อนโยนระแวดระวัง 

ราวกบักงัวลว่ามนัจะบาดใจคนฟัง

“เปล่า ไม่เป็นไร วาดรูปไม่ได้เหรอ” 

“แน่ใจนะ”

“เออ ไม่เป็นไรจรงิๆ แค่อยากวาด” เขาบอก 

สาธเุดนิเข้ามาหา หยุดยนือยู่ข้างน้องชาย มองรปูที่อกีฝ่ายวาด “รปู

อะไรของแกวะ เทาเป็นเทอืกเลย แล้วนี่จุดอะไรส้มๆ” 

“ฮมื...ยงัไม่ได้ตั้งชื่อแฮะ รูปฝนตก ดอกไม้บานน่ะ” เขาบอก ยิ้มให้

พี่ชายจนตาหย ี

สาธุยิ้มตอบ ท่าทางโล่งใจที่เหน็นะโมยิ้ม

“แล้วพี่สาธุมอีะไรหรอืเปล่า” 

“จะมาชวนไปเล่นเกม พ่อกับแม่ขึ้นไปนอนแล้ว เอาไหม สักตา 
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สองตาก่อนนอน สบายตวั หลบัฝันด”ี สาธุชวนพลางท�าหน้ายยีวนพอกนั

“ว่าจะไปชวนอยู่พอด ีขออาบน�้าก่อนนะ เดี๋ยวผมลงไป”

ศศรณัย์เคาะเอนเทอร์แล้วกดปุม่ Ctrl+S เป็นการบนัทกึไฟล์งาน 
เธอถอนหายใจยาวอย่างโล่งอก ในที่สดุงานกเ็สรจ็เสยีท ีเธอบดิตวั นั่งมอง

หน้าจอ ไฟล์ถูกบันทึกอย่างรวดเร็ว เร็วจนศศรัณย์อึ้งไป จากนั้นก็ปิด

โปรแกรมที่ใช้งานอยู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ท�างานเร็วขึ้นมาก นะโมช่วยได้

มากจรงิๆ ศศรณัย์แทบไม่อยากเชื่อว่านี่คอืคอมพวิเตอร์เครื่องเดมิของเธอ

พอเสรจ็งานแล้ว ศศรณัย์กต่็ออนิเทอร์เนต็ เข้าไปใช้เฟซบุก๊ นั่งคดิ

อะไรสกัพกัแล้วจงึพมิพ์สเตตสัลงไป

คอมพวิเตอร์เครื่องเก่า ได้รบัการล้างไวรสั จนท�างานได้ดดีงัเดมิ

หัวใจดวงเก่าๆ ถ้ามีคนเข้ามาล้างความเจ็บปวดให้ มันจะดีเหมือน

เดมิไหมนะ

คมมาก...ศศรัณย์พยักหน้าให้ตัวเองอย่างพึงพอใจ เธอกดโพสต์ 

สเตตสั ยงัไม่ทนัปิดคอมพวิเตอร์ กเ็หน็โปรแกรมเตอืนว่ามคีนมากดไลก์

และคอมเมนต์ ศศรณัย์เปิดเข้าไปดู เหน็เมษกบัทชิามาอ้วกแตกอ้วกแตน

อยู่หน้าเฟซบุ๊กของเธอ และพี่กวนิที่ไม่ได้อ้วกใส่ แต่กดไลก์คอมเมนต์ของ

คนพวกนั้น พกัเดยีวคอมเมนตข์องเขากโ็ผล่ขึ้นมา บอกให้เลกิเพ้อเจอ้แล้ว

ไล่เธอไปนอน 

ศศรณัย์เดนิดุม่ๆ เข้าออฟฟิศในเช้าวนัใหม่ เหน็นะโมนั่งแก้คอม-
พิวเตอร์ให้คนในแผนกข้างๆ วันนี้ก็ใส่สีชมพูอีกแล้ว เขาไม่ได้เงยหน้าขึ้น

มองเธอ และศศรัณย์ก็ไม่ได้พิศวาสที่จะทักทายเขาเท่าไร จึงเดินเลยไปที่

โต๊ะท�างานของตวัเอง

ดวงตาหยเีลก็ของศศรณัย์มองเหน็ลกูอมสองเมด็บนโต๊ะท�างาน เธอ

หยบิมนัขึ้นมาดู เป็นลูกอมรูปหวัใจรสสตรอว์เบอร์ร ี เหน็อย่างนั้นเลยหนั
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มองทชิาที่มาถงึก่อนหน้าแล้ว

“ของใครน่ะทชิา”

“นะโม บอกว่าให้แก” เธอบอกแล้วยิ้ม 

ศศรัณย์ขมวดคิ้ว วางลูกอมไว้ที่เดิมแล้วหย่อนตัวนั่งลงบนเก้าอี้  

ไม่ได้พูดอะไรอกี

สกัพกัเมษกม็าถงึ ทกัทายศศรณัย์นดิหน่อย ศศรณัย์เหน็นะโมลุก

จากโต๊ะของคนที่เขาแก้คอมพิวเตอร์ให้แล้วเหลือบมองมาหน่อยหนึ่ง ยัง 

ไม่ได้ทกัทายอะไรกไ็ด้ยนิเสยีงร้องเรยีก

“นะโม!” เขาหนัตามเสยีงเรยีก กรเดนิดุม่ๆ เข้ามาหาเพื่อน วางแขน

ขึ้นพาดไหล่  

“อะไร”  

“กนิข้าวยงั” 

“ยงั หวิอยู่เนี่ย แกถอือะไรมา กาแฟเหรอ” ว่าแล้วกค็ว้าแก้วกาแฟ

ที่เพื่อนถอือยู่ขึ้นดูด ไม่ได้แย่งแก้วมา แต่กุมมาทั้งมอืกร

ศศรัณย์นั่งเบิกตากว้างมองสองคนนี้ นึกอยากจะกรี๊ดออกมาให้รู้

แล้วรู้รอด นะโมกบักร...หรอืว่าจะเป็น...

“ไอ้เมษ” ศศรณัย์หนัขวบัหาเพื่อนหนุม่ พยกัพเยดิให้มองไปทางสอง

หนุ่มที่ยงัแบ่งกาแฟกนัดูด แล้วถาม “แกเหน็ผไีหม” 

เมษมองตามไป ก่อนจะหันมาหาเธออีกครั้ง เขาแค่ยักไหล่ ไม่พูด

อะไรออกมา

“รนั เยน็นี้ไปร้านพี่กวนิกนั ไม่ได้ไปนานแล้วนะ” 

ทชิาเอ่ยชวนขึ้น ศศรณัย์เลยละสายตาจากสองหนุม่ที่เดนิกอดคอกนั

เข้าไปในครวั หนัมาหาเพื่อนสาว

“ไปสิ วันนี้ฉันมากับพี่คมเข้ม พวกแกไปก่อนแล้วกัน เดี๋ยวฉันขี่ 

พี่คมเข้มตามไป”
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ร้าน ‘กวินกาแฟ’ อยู่ไม่ไกลจากบ้านศศรัณย์นัก ศศรัณย์ เมษ
และทชิามกัไปนั่งสุมหวัอยู่ที่นั่นบ่อยๆ คล้ายเป็นจุดรวมพล ศศรณัย์เป็น

คนเจอร้านนี้ก่อนตอนที่เธอเพิ่งเข้ามหาวทิยาลยั จ�าได้ว่าวนันั้นฝนตก เธอ

วิ่งลก่ๆ หาที่หลบฝน เลยวิ่งเข้ามาที่ร้านนี้ และเพราะเจ้าของร้านเป็นพี่ชาย

ใจด ีเหน็เธอยนืตวัเปียกอยูใ่นร้านเลยยกโกโก้ร้อนมาให้ฟรีๆ  จากนั้นศศรณัย์ 

เลยแวะมาที่นี่บ่อยๆ 

พี่กวนิเจ้าของร้านเป็นชายหนุม่วยัสามสบิสองปี มร่ีางสงู ผวิเข้ม มกั

ใส่เสื้อเชิ้ตสขีาวกบักางเกงยนี สวมผ้ากนัเป้ือนสดี�าที่ตดิเขม็กลดัโลโก้ร้านไว้

ที่มุมอก

วนันี้กเ็หมอืนเดมิ เขายิ้มกว้างให้เธอที่เดนิเข้าไปในร้านหลงัเวลางาน 

เมษกบัทชิาไปถงึก่อนแล้ว ศศรณัย์ตามมาเป็นคนสดุท้ายเพราะป่ันจกัรยาน

มา ไม่ได้ขึ้นรถไฟฟ้าเหมอืนเพื่อนทั้งสอง ภายในร้านหอมกรุ่นไปด้วยกลิ่น

กาแฟชั้นด ีบรรยากาศอบอุ่น มเีสยีงเพลงแจ๊สฟังสบายเปิดคลอ สบายใจ

ทุกครั้งที่ได้มา

ปล่อยให้เดก็ๆ คุยกนัสกัพกั กวนิกม็านั่งร่วมวงด้วย ฟังคนนั้นคน

นี้เล่าเรื่องที่ท�างาน ให้ค�าปรกึษาบ้างเหมอืนที่ผ่านมา 

“เออ เมษ แกมอีะไรจะเล่าเหรอ” ทชิาถาม 

เมษสะดุง้น้อยๆ มองทกุคนด้วยใบหน้าแดงๆ “เจอหนุม่บนบทีเีอสว่ะ”

“แอ๊วหรอืยงั”

“แอ๊วบ้าอะไร ไม่ใช่แกนะรนั” เมษหนัไปว่า 

ศศรณัย์ยิ้มจนตาแทบปิด โชว์ฟันกระต่าย ปล่อยให้เมษเล่าต่อ

เมษบอกว่าเขาเจอ ‘น้องคนนี้’ บนรถไฟฟ้า เวลาเดมิแทบทุกวนั น้อง

คนนั้นเหมือนจะเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของมหาวิทยาลัย เพราะเมษเคย

เหน็เขาใส่ชดุนกักฬีา ตอนแรกเมษกค็ดิว่า เออ น่ารกัด ีแต่ไปๆ มาๆ รูส้กึ

ว่าจะได้เจอกนับ่อยๆ จนเหมอืนจะแอบชอบเขาไปแล้ว

“แล้วจะท�ายงัไง” พี่กวนิถาม 
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เมษถอนหายใจ “กค็งได้แต่มองแหละครบั ไม่กล้าเข้าไปคยุ น้องเขา

อาจจะมแีฟนแล้วกไ็ด้”

“แฟนเป็นชะน ีอะไรแบบนั้น” ศศรณัย์ว่า แล้วโดนเมษโบกศรีษะไป

หนึ่งที

“เออ นั่นส ิอาจจะเป็นแบบนั้นกไ็ด้นะ” ทชิาเหน็ด้วย 

เมษเลยถอนหายใจเฮือกใหญ่ “ก็ไม่รู้ไง แค่เล่าให้ฟังเฉยๆ ถ้ามี

โอกาสได้คุยด้วยคงด”ี 

“แอ๊วเลย” ศศรณัย์ยุ 

เมษท�าหน้ายุ่งใส่ “แอ๊วเขากห็นสีวิะ ไอ้รนันี่”

“แล้วแกล่ะทชิา ชวีติดไีหม”

“กด็เีหมอืนเดมิ” ทชิาว่าแล้วยิ้มเขนิ

“ยิ้มแบบนี้คอือะไร” เมษถาม

“เมื่อคนืเริ่มคุยๆ กนัเรื่องแต่งงานแล้วละ” ทชิาบอก ยกมอืขึ้นลูบ

ผมยาวเคลยีไหล่ของตวัเอง

“เฮ้ย! ดใีจด้วยนะแก แต่งเมื่อไหร่” ศศรณัย์รบีถาม

“ยงัไม่รู้เลย แค่คุยๆ กนัเฉยๆ ว่าควรจะเริ่มคดิเรื่องนี้แล้ว คุยไป

คุยมากล็ากยาวไปเรื่องตมีงาน จดัที่ไหน อะไรยงัไง”

“นี่แค่คุยๆ เฉยๆ นะ” เมษแซว็

“กถ็อืว่าเป็นความก้าวหน้านะ ยนิดดี้วย” พี่กวนิบอก

“ขอบคุณค่ะ พี่กวนิต้องปิดร้านไปงานทชิาด้วยนะ”

“เอ่อ วนัไหนล่ะ ถ้าเป็นวนัที่ร้านเปิด...”

“โอ๊ย! พี่กวนิ! งานแต่งงานน้องนะ ปิดร้านบ้างกไ็ด้ ไม่ได้แต่งเดอืน

เว้นเดอืนนะคะ” ศศรณัย์แหวใส่ 

“อ้าว ไม่ได้แต่งกนับ่อยๆ เหรอ โทษทีๆ ” กวนิบอกอย่างล้อเล่น

“งานทชิานะพี่กวนิ ไม่ใช่งานรนั ถ้าไอ้รนันี่ท่าจะจดังานบ่อย”

“ท�าไมยะ”
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“เจ้าสาวหนพีธิไีง เลื่อนเรื่อยๆ เลย” เมษบอก แล้วทุกคนกห็วัเราะ 

ยกเว้นศศรณัย์ 

“ไม่รู้เจ้าบ่าวหรอืเจ้าสาวที่หน”ี พี่กวนิบอก ทุกคนหวัเราะอกี     

“พี่กวนิล่ะ เมื่อไหร่จะมแีฟน” ศศรณัย์หนัไปถาม

กวินโบกมือไปมาอย่างไม่ใส่ใจ “แค่ชีวิตตอนนี้ก็วุ่นวายพอแล้ว จะ

หาเหาใส่หวัท�าไม”

“มแีฟนกด็นีะพี่กวนิ พามาเดตที่ร้านได้ตลอด พอลกูค้าเยอะๆ กใ็ห้

เขาช่วย”

“ฟังดูเหมอืนลูกจ้างมากกว่าแฟนนะ” เมษว่า

“แต่ไม่เสยีเงนิจ้างไง”

“ไอ้รนั เลว!” เมษด่า 

ศศรณัย์ยิ้มจนตาแทบปิด กวนิส่ายหน้า ผลกัศรีษะเธอเบาๆ

“คดิได้ไงวะ”

“แหม อย่ามาอ้าง รันรู้ว่าพี่กวินเคยคิด” เธอบอก แล้วกวินก็ดีด 

หน้าผากเธอหนึ่งที

“อนันี้สมควรโดน” ทชิาว่าพลางหวัเราะ

“พี่กวนิไม่อยากมแีฟนจรงิเหรอครบั”

“ไม่ละ ไม่อยากม”ี

“หรอืว่าไม่เจอคนถูกใจ แต่จะว่าไป วนัๆ กเ็จอลูกค้าเยอะนะครบั” 

“ใครจะไปอยากเดตกบัลกูค้าเล่า น่าเกลยีด พอๆ เปลี่ยนเรื่อง” กวนิ

รบีบอก 

เดก็ๆ อมยิ้มเมื่อเหน็กวนิเขนิ เขาไม่ค่อยเขนิให้เหน็บ่อยๆ หรอก

“ว่าแต่แกเถอะรนั สเตตสัเมื่อคนืคอือะไร” ทชิาถาม มองเพื่อนอย่าง

ล้อเลยีน 

ศศรัณย์เลยเล่าให้พี่กวินฟังถึงความแสบของนะโมที่ลบไฟล์ส�าคัญ

ของเธอหน้าตาเฉย จากนั้นกต็ามไปถงึบ้าน ช่วยล้างไวรสัให้จนคอมพวิเตอร์
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ใช้งานได้ดี

“ตามไปถงึบ้านเลยเหรอ” กวนิเลกิคิ้วมอง ยกแก้วคาปูชโินขึ้นจบิ

“ผูจ้ดัการเขาบอกให้มาน่ะค่ะ ไม่ได้มาเอง แต่กด็เีหมอืนกนั คอมพ์รนั 

เลยใช้งานได้ดเีลย”

“เลยโพสต์สเตตสัถงึเขาไรงี้ คดิอะไรหรอืเปล่าแก” ทชิาถามอกี

“โอ๊ย อย่างไอ้รนัน่ะนะ มนัไม่คดิอะไรหรอก แค่โยงเรื่องที่เจอเข้ากบั

ความรกัแล้วตั้งสเตตสัเก๋ๆ”

“รู้ดมีากไปละ ไอ้เมษ” ศศรณัย์ว่า แต่กย็อมรบัไปตามนั้น จากนั้น

กห็นัไปหากวนิ เกาะแขนเขาแน่น “พี่กวนิ...วนัเสาร์นี้ไปป่ันจกัรยานกนัไหม”

“ไม่ว่าง พี่ท�างาน เปิดร้านวนัเสาร์ รู้อยู่ไม่ใช่เหรอเจ้ารนั” 

“โธ่ ปิดร้านเถอะ รนัไม่มเีพื่อนป่ัน พี่กวนิไม่ได้ไปป่ันกบัรนันานแล้ว

นะ”

“ไม่ได้ เจ้ารนันี่ยงัไง” ว่าเสยีงดุพลางแกะมอืสาวรุ่นน้องออก 

ศศรณัย์หน้างอ ถอนหายใจแล้วยกกรนีทลีาเต้ขึ้นดูด

“อยากปั่นกไ็ปปั่นคนเดยีวส ิถ้าจะรอพี่กร็อวนัอื่นที่พี่ปิดร้าน”

“วนัจนัทร์น่ะนะ รนัท�างานนี่”

“ว่างไม่ตรงกนักไ็ม่ต้องป่ันไง ไม่งั้นแกกไ็ปป่ันคนเดยีว เผื่อเจอหนุม่

จะได้แอ๊วเขา ดไีหม” กวนิว่า 

ศศรัณย์มองตาขวาง แต่ก็ไม่พูดอะไร ก็รู้อยู่แล้วว่าตื๊อไปเขาก็คง 

ไม่ยอมอยู่ด ีรกัร้านรกักาแฟมากกว่าน้องนุ่งแบบนี้

“เรื่องแอ๊วชาวบ้านน่ะ ลด ละ เลกิบ้างนะ เดี๋ยวนี้ยงัมอีะไรแปลกๆ 

อกีหรอืเปล่า” กวนิถามขึ้นมา 

ศศรณัย์ส่ายหน้า “ไม่มแีล้วค่ะ”

“แน่ใจนะ”

“แน่ใจ” เธอบอกอกีครั้ง 

กวนิมองเธอ เขาถอนหายใจเฮอืกใหญ่
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“เมษ ทชิา ฝากดูด้วยนะ ถ้าเหน็อะไรแปลกๆ มาบอกพี่ด้วย”

“อะไรเนี่ย ไม่เชื่อรนัเหรอ บอกว่าไม่มกีไ็ม่มสี ิชวีติปกตสิุขจะตาย”

“จริงครับพี่กวิน เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ไม่มีจดหมาย ไม่มี

ดอกไม้” เมษรายงาน ทชิากพ็ยกัหน้าอย่างเหน็ด้วย

“ดแีล้ว แล้วกเ็ลกิซะท ีแอ๊วชาวบ้านน่ะ สนุกตรงไหน” กวนิดุ

“พี่กวนิกอ็กีคน ไม่มอีารมณ์ขนัเล้ย”

“ระวงัจะข�าไม่ออก เจ้ารนั”

“เอาน่า ไม่เหน็ต้องดุเลย ตกลงไม่ไปปั่นกบัรนัแน่เหรอ”

“เอ๊า! กบ็อกว่าไม่ว่างไง” กวนิว่าอย่างร�าคาญ ศศรณัย์ท�าหน้างอใส่

“ชวนนะโมไปปั่นส”ิ 

ทชิาบอกล้อๆ แล้วศศรณัย์กข็�าก๊ากออกมา เพื่อนๆ มองเธออย่าง

งุนงง ศศรณัย์ห้ามตวัเองให้หยุดข�าแล้วบอก

“นะโมขี่จกัรยานไม่เป็น” 

วนัเสาร์ ศศรณัย์พาพี่คมเข้มไปที่สวนสาธารณะใกล้บ้าน คดิอย่าง
ห่อเหี่ยวว่าปั่นคนเดยีวกไ็ด้ (วะ) 

สวนสาธารณะนี้เป็นสวนขนาดใหญ่ มพีื้นที่มาก ปั่นยงัไงกไ็ม่ชนกนั 

ศศรณัย์ป่ันพี่คมเข้มไปเรื่อย ให้ลมพดัผ่านใบหน้า เธอฮมัเพลงเบาๆ อย่าง

สบายใจ มองกลุ่มเดก็ๆ เล่นกนัอยู่ที่สนามหญ้าข้างทาง

น่าแปลก...บนถนนวนันี้ แทบไม่มใีครปั่นจกัรยานเลย ส่วนใหญ่มา

วิ่งหรอืเดนิเล่นกบัครอบครวัเท่านั้น พอเหน็จกัรยานอกีคนั ศศรณัย์ถงึได้

มองตาโต และอกีฝ่ายกค็งแปลกใจเหมอืนกนั เขาป่ันเลยเธอขึ้นไปแล้ว แต่

แล้วกเ็บรกเอี๊ยด จอดรถที่รมิทางแล้วหนัมาหา ศศรณัย์ไม่แน่ใจว่าเขาจอด

รอเธอหรอืว่าคนอื่น แต่ดูเหมอืนสายตาของเขาจะหนัมองตามเธอ

ศศรณัย์ไม่ได้สนใจ เธอปั่นต่อไปเรื่อยๆ จนเมื่ออาทติย์คล้อยต�่าลง

มากจงึหยุด จอดพี่คมเข้มไว้ข้างทาง นั่งพกัสกัครู่ก่อนจะเดนิทางกลบับ้าน
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ตอนที่ศศรณัย์ก�าลงักรอกน�้าจากกระบอกใส่ปาก จกัรยานคนันั้นก็

มาจอดตรงหน้า เจ้าของลงจากรถแล้วก้าวเข้ามาหา ส่งยิ้มมาให้

พระเจ้า...ศศรณัย์เพิ่งเหน็เขาชดัๆ เขาช่างหล่อบาดขาดใจ ตวัสงู คิ้ว

เข้ม แถมใส่แว่นอกีต่างหาก 

นี่มนัสเปกเธอเลย!



๔
ชายในฝัน

ผูช้ายคนนั้นเดนิยิ้มเข้ามาหา ดเูป็นมติรจนศศรณัย์ไม่ได้คดิอยาก
วิ่งหน ีเขาค้อมศรีษะให้นดิหนึ่ง

“สวสัดคีรบั” เขาทกัขึ้นก่อน 

ศศรณัย์รบีกลนืน�้าที่อมอยู่ในปากแล้วก้มศรีษะให้ “สวสัดคี่ะ”

“เหมอืนจะมแีค่เราที่มาขี่จกัรยานที่นี่เลยนะ”

“อ๋อ ค่ะ วนันี้แปลกจงั ไม่มคีนอื่นมาขี่ ปกตกิเ็หน็มหีลายคนนะคะ” 

เธอว่า 

อกีฝ่ายพยกัหน้ารบัแล้วแนะน�าตวั

“ผมชื่อปกรณ์ครบั”

“ศศรณัย์ค่ะ เรยีกรนัเฉยๆ กไ็ด้” เธอบอก แล้วเขากย็ิ้ม ช่างเป็นยิ้ม

ที่แสนละลายใจอะไรเช่นนั้น ดวงตาเรียวเล็กเบื้องหลังกรอบแว่นเป็น

ประกาย เหมอืนแสงแดดอุ่นยามเยน็ สายลมกด็ูเหมอืนจะเป็นใจ พดัโชย

ผ่านคนทั้งคู่เบาๆ

“คุณรนัมาปั่นที่นี่บ่อยไหมครบั”
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“ประมาณสปัดาห์ละครั้งค่ะ บางทอีาจจะถี่กว่านั้นถ้ารนัว่าง” เธอว่า 

เขาพยกัหน้า รบัฟังอย่างสนอกสนใจ “คุณปกรณ์มาบ่อยไหมคะ”

“ผมเพิ่งเคยมาได้สองครั้ง ครั้งแรกผมกเ็หน็คณุนะ เมื่อเสาร์ที่แล้ว”

“อ้าว เหรอคะ รนัไม่ยกัเหน็คุณ แปลกจงั”

“ไม่แปลกหรอกครบั สวนนี่ออกใหญ่โต”

“แต่วนันี้เรากห็ากนัจนเจอนะคะ” ศศรณัย์ไม่วายแอ๊ว 

ปกรณ์ข�าพรดื “นี่คุณจะกลบัแล้วเหรอ” 

ศศรณัย์พยกัหน้า โล่งใจนดิๆ ที่เขาไม่ได้วิ่งหนหีลงัจากเธอเผลอแอ๊ว

ไป เธอเดนิไปหาพี่คมเข้มแล้วบอกเขา 

“ก�าลงัจะกลบัค่ะ คุณปกรณ์จะกลบัหรอืยงัคะ” 

“กลบัเลยกไ็ด้ครบั เราเดนิไปกนัดไีหม จะได้คุยกนัไปด้วย”

โอ๊ย! ศศรณัย์อยากจะกรี๊ด เธอพยกัหน้ารบัยิ้มๆ พลางจงูพี่คมเข้ม

ออกเดนิไปเคยีงข้างเขา

ตัวสูงจังเลยนะ...ศศรัณย์ลอบสังเกต รูปร่างเขาดูแข็งแรงแบบคน

สขุภาพด ีเหมอืนออกก�าลงักายเป็นประจ�า ยิ้มเก่งด้วย ดทู่าทางใจดแีบบนี้

อาจจะคุยกนัได้ยาว

ปกรณ์บอกว่าเขาอยู่แอลเอตั้งแต่ ม. ปลาย ตอนนี้เพิ่งกลับมาจาก

อเมรกิา มาท�างานให้บรษิทัของพ่อ เขาชอบป่ันจกัรยาน ตอนอยูท่ี่แอลเอก็

ปั่นอยู่บ่อยๆ 

“ตอนอยู่ที่นั่น ผมชอบปั่นเลยีบชายหาด”

ศศรัณย์รู้สึกว่าหัวใจเต้นถี่ตอนที่ได้ยินอย่างนั้น นี่ฟ้าสงสารเธอจึง

ส่งชายในฝันมาให้เหรอ หนุ่มสูง ขาว ตี๋ ใส่แว่น แถมชอบขี่จกัรยานเลยีบ

ชายหาด ปกรณ์บอกว่าเขาชอบฟังเสียงลม เสียงคลื่น เสียงนกนางนวล 

ชอบสคีรามของท้องทะเล เขาเลยชอบไปปั่นจกัรยานที่รมิทะเลบ่อยๆ 

“ตอนนั้นกม็เีพื่อนป่ันบ้าง แต่พอย้ายมา ผมยงัไม่มเีพื่อนป่ันเลย ถ้า

คุณรนัมาปั่นที่นี่บ่อยๆ กด็นีะครบั จะได้เจอกนั”
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หลังจากนั้นเขากับเธอก็คุยกันเรื่อยเปื่อย ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเส้น

ทางในการป่ันจกัรยาน พอถงึทางแยกหนึ่งที่ปกรณ์ต้องไปอกีทาง ศศรณัย์

กข็ึ้นขี่พี่คมเข้ม โบกมอืให้เขาที่โบกกลบัมา ส่งยิ้มน่ารกัมาให้

“เสาร์หน้าเจอกนันะครบั คุณรนั” เขาบอกเธอ 

วันจันทร์ ศศรัณย์ไปท�างานตามปกติ เธอเห็นเมษนั่งหน้ายุ่งอยู่
ก่อนแล้ว ทชิากด็้วย ทั้งคู่นั่งพมิพ์อะไรรวัเรว็อยู่ทั้งๆ ที่ยงัไม่ถงึเวลางาน

ด้วยซ�้า พอถาม เมษกบ็อกให้เธอรบีเชก็อเีมล มนีโยบายใหม่ออกมา ทั้งคู่

ก�าลงัช่วยกนัสรุปเพื่อแจ้งคนในบรษิทั 

“เดี๋ยวฉันกับทิชาต้องไปเทรนเด็กชุดใหม่ ไฟล์เสร็จแล้วใช่ไหมรัน” 

เมษถาม 

ศศรณัย์พยกัหน้า “เสรจ็แล้ว ส่งให้แล้ว แกลองเปิดดกู่อนกไ็ด้ น่าจะ 

ครอบคลุมแล้วนะ” 

“รนั แกเข้าประชมุแทนพวกเราได้ไหม ตอนสบิโมงเหน็พี่ก้องบอกว่า

จะมคีนจากเจน็ซเีข้ามา”

“หมื เซน็สญัญาแล้วเหรอ” ศศรณัย์ร้องถามเมื่อได้ยนิชื่อของบรษิทั

ที่จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วน 

บรษิทัเฟรชดรงิก์ที่เธอท�างานอยู่ท�าธุรกจิน�้าผลไม้ยี่ห้อเฟรช ขนาด

ของธุรกิจไม่ใหญ่ จ�าหน่ายแค่ภายในประเทศเท่านั้น ถึงอย่างนั้นก็มีฝ่าย

ลูกค้าสมัพนัธ์ และแผนกของเธอกค็อืคนที่จะต้องคอยอมรมพนกังานฝ่าย

ลูกค้าสมัพนัธ์ในเรื่องนโยบายและข้อมูลผลติภณัฑ์ต่างๆ

ตามปกติแล้ว เมษกับทิชาท�าหน้าที่เป็นผู้บรรยาย อาจจะเพราะ

บคุลกิและหน้าตาของสองคนนี้ที่ค่อนข้างให้ภาพลกัษณ์ที่ดแีก่องค์กร ใช่ว่า

ศศรณัย์ไม่ดนีะ แต่เธอขี้เกยีจแต่งตวัสวย ชอบใส่แค่เสื้อยดืกบักางเกงยนี 

บางวนัหนกัข้อถงึกบัใส่กางเกงขาสั้นแค่เข่า บางครั้งกไ็ปบรรยายบ้าง แต่ก็

น้อยครั้งเตม็ท ีเธอเตม็ใจยกหน้าที่บรรยายให้สองคนนั้น เพราะเธอชอบท�า
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พรเีซนเทชนัให้มากกว่า ชอบสรปุความ แปลออกมาให้ได้ใจความง่ายๆ ให้

ผูเ้ข้าอบรมเข้าใจ รวมถงึชอบท�าเนื้อหาของพรเีซนเทชนัให้น่าสนใจ และเธอ

กท็�ามนัได้ค่อนข้างดี

เธอได้ยนิมาสกัพกัว่าบรษิทัมคีวามคดิที่จะขยายธุรกจิ ได้ยนิแว่วๆ 

ว่าบรษิทัยกัษ์ใหญ่อย่างเจน็ซอียากเข้ามาร่วมทุนด้วย เจน็ซเีป็นบรษิทัที่ท�า

ธรุกจิจ�าหนา่ยเครื่องอุปโภคบรโิภคขนาดใหญ่ มสีว่นแบ่งตลาดราวเจด็สบิ

เปอร์เซน็ต์ เรยีกได้ว่าจะหนัไปทางไหน เจอสนิค้ายี่ห้ออะไร กแ็ทบจะเป็น

แบรนด์ที่อยู่ภายใต้เจน็ซทีั้งนั้น

ดูเหมอืนเจน็ซจีะอยากได้น�้าผลไม้ของเฟรชไปตตีลาดส่งออก ซึ่งจะ

มองมุมไหนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีส�าหรับองค์กรของเธอ แต่ก็อดแปลกใจ 

ไม่ได้ ศศรณัย์ไม่คดิว่าเขาจะเซน็สญัญาเรว็ขนาดนั้น

“ยงัไม่ได้เซน็สญัญา เขาจะเข้ามาดขู้อมลูเพิ่มเตมิวนันี้ พี่ก้องบอกให้

คนในทมีเราเข้าประชมุคนหนึ่ง ฉนักบัเมษต้องเทรนเดก็ใหม่ แกเข้าไปแทน

ได้ไหม” ทชิาบอกอกี 

ศศรณัย์พยกัหน้าให้ “ได้ส ิเดี๋ยวฉนัเข้าเอง” 

ไม่ยากอะไรนี่ ข้อมูลทุกอย่างอยู่ในหวัเธอหมดแล้ว เพราะเธอเป็น

คนสรปุข้อมลูเกอืบทั้งหมดของทมีแล้วตคีวามมนัออกมาง่ายๆ ให้เดก็ใหม่

เข้าใจ ซึ่งเธอกจ็ะท�าแบบเดยีวกนัให้คนของเจน็ซเีข้าใจด้วย 

“พี่ยุ่น”

ศศรัณย์หันขวับทั้งๆ ที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่หันถ้าได้ยินชื่อนี้ เธอ 

ถอนหายใจทหีนึ่งเมื่อเหน็นะโมยนืยิ้มหน้าเป็นมาให้ 

“บอกว่าไม่ได้ชื่อยุ่นไง”

“กผ็มจะเรยีก ไม่ชอบกไ็ม่ต้องหนัส”ิ เขาตอบ ส่งยิ้มยยีวนมาให้

“แล้วมอีะไร”

“ลงมาเซตคอมพ์ให้ห้องประชมุ เหน็บอกว่าคนของเจน็ซจีะมา ทมีพี่

ใครจะเป็นคนเข้า”
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“ถามท�าไม”

“พี่ยุ่นแหงๆ” นะโมเดาถูกเผง 

ศศรณัย์ขมวดคิ้ว “แล้วจะท�าไม”

“ไม่ท�าไมหรอก อ้ะ ให้” 

เขายื่นมือไปตรงหน้า ศศรัณย์รับของในมือของเขา เป็นลูกอมรูป 

หัวใจรสสตรอว์เบอร์รีเหมือนที่เอามาทิ้งไว้ให้เมื่อวันก่อน และก็วันก่อน 

หน้านั้นด้วย หญงิสาวเพิ่งนกึได้ นะโมเอาลูกอมมาให้เธอทุกวนัเลย

“ให้ท�าไมนกัหนา” เธอถาม นะโมแค่ไหวไหล่

“อยากให้ เอาไว้กนิตอนเครยีดๆ ช่วยได้นะ”

“นกึว่าเป็นตวัแทนความรกัจากนะโม” ไม่วายแอ๊วไปอกีท ี

นะโมยิ้มร่า “ครบั มาเตมิความหวานให้พี่ยุ่น เหน็ลูกอมแล้วนกึถงึ

ผม จะได้มแีรงท�างาน” 

แล้วศศรณัย์กไ็ด้ยนิทชิากบัเมษประสานเสยีงกนัอาเจยีน

ศศรณัย์ก้าวเข้าห้องประชมุเมื่อถงึเวลา พร้อมคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊
ในมือ เมื่อวันก่อนนี้เองที่ทีมของเธอได้รับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกันคนละ

เครื่อง เพื่อความสะดวกในการท�างาน จะได้ไม่ต้องย้ายไฟล์ไปมาเวลาต้อง

เข้าไปอบรมเดก็ใหม่ในห้องฝึกอบรม

นะโมยงัเซตระบบไม่เสรจ็ตอนที่เธอเข้าไป ในห้องนั้นวา่งเปลา่ มแีค่

เธอกบันะโมเท่านั้น 

ศศรณัย์นั่งลงบนเก้าอี้ว่างตวัหนึ่ง วางคอมพวิเตอร์โนต้บุก๊ตรงหน้า 

มองนะโมที่เซตคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องโพรเจกเตอร์ที่บริเวณหัวโต๊ะ

ประชุม เธอลอบมองเขา...เวลาท�างานก็ดูเอาจริงเอาจังดี คิ้วเข้มๆ ขมวด

เป็นปม ดวงตาเรียวเพ่งมองจอตรงหน้า เวลาไม่พูดก็ดูเท่ดีอยู่หรอก แต่

อย่าได้อ้าปากเชยีว

“มองมาก ผมเขนินะ” 
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ศศรณัย์สะดุง้ นะโมไม่ได้เหลอืบมาทางเธอด้วยซ�้า เขายงัคงนั่งหนา้

เครยีดเซตระบบอยู่ ศศรณัย์รบีหนัหน้าหนี

“ใครจะไปอดใจไหวล่ะจ๊ะ” เธอว่า เหลอืบมองไปอกีนดิ และเหน็ว่า

นะโมเหลอืบมองมา ส่งยิ้มน้อยๆ มาให้ด้วย

ครู่หนึ่งผู้เข้าร่วมประชุมก็มาถึง ต่างทยอยกันนั่งบนเก้าอี้ที่ว่างอยู่ 

นะโมเซตคอมพวิเตอร์เสรจ็แล้วและก�าลงัจะก้าวออกไปจากห้อง แต่แล้วเขา

กห็ยุดกกึลงข้างเธอ มอืหนึ่งจบัพนกัพงิเก้าอี้ที่เธอนั่งอยู่ อกีมอืคว้าเมาส์ไร้

สายของเธอแล้วเลื่อนมนัไปมา จ้องจอคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กของศศรณัย์

“อะไร” เธอถาม ดนัร่างเขาออกไปหน่อย โน้มมาเสยีใกลข้นาดนี้มนั

ชกัจะยงัไง

“อนัไหนไฟล์ที่พี่ยุ่นจะเปิด” 

เขาหนัมาถาม ใบหน้าอยู่ใกล้จนศศรณัย์ต้องผงะหน ีเธอชี้ไปที่ไฟล์

ที่หน้าจอ นะโมกดเปิดมนัขึ้นมา 

“ไฟล์มันเป็นอะไรหรือเปล่า” ศศรัณย์ถามหวาดๆ เมื่อเห็นนะโม 

จ้องจอเขมง็ 

เขาหนัมาหา ส่ายหน้าเบาๆ “ไม่เป็นไร”

“แล้วนายท�าอะไรเนี่ย”

“เปิดไฟล์ให้” เขาบอก 

ศศรณัย์จุปากอย่างร�าคาญ แย่งเมาส์คนืมา “ฉนัเปิดเองได้”

“นี่พี่ยุ่น ประชุมเสรจ็กี่โมง”

“บ่ายโมงมั้ง ท�าไม”

“ไปกนิข้าวกนั”

“อะไรของนาย ไอทเีบรกกนิข้าวตอนเที่ยงไม่ใช่เหรอ”

“ใช่ แต่เดี๋ยวผมรอ”

“ไม่ต้องรอ รอท�าไม”

“งั้นพี่ยุ่นจะกินข้าวกับใคร พี่ทิชากับพี่เมษเขาน่าจะเทรนเสร็จตอน
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เที่ยง ไปกนิตอนเที่ยงไม่ใช่เหรอ พี่ยุ่นกก็นิข้าวคนเดยีวน่ะส”ิ

“กนิคนเดยีวกไ็ด้ เป็นไรไปล่ะ”

“ไม่ต้องหรอก เดี๋ยวผมรอ นะๆๆ” นะโมว่า ศศรณัย์กลอกตาใส่เขา 

อะไรของไอ้เดก็นี่กนั ศศรณัย์ปฏเิสธอกีรอบ แต่มหีรอืนะโมจะฟัง

“ตามนี้แหละ ผมรอหน้าห้องประชมุนะ ไปละ” ว่าพลางออกจากห้อง

ประชุมไป ไม่สนใจเสยีงร้องเรยีกของศศรณัย์ 

ศศรณัย์ถอนหายใจ แปลกใจว่ามนัอะไรกนันกัหนา ตั้งแต่วนัที่นะโม 

มาซ่อมคอมพวิเตอร์ให้กด็ูเหมอืนชวีติจะยุ่งยากขึ้นมา เธอคดิปลงๆ ว่าถ้า

ออกจากห้องประชุมแล้วเจอนะโม จะไปกินข้าวด้วยก็ได้ แต่ถ้าไม่เจอ 

กไ็ม่เป็นไร เธอไปเองได้อยู่แล้ว

พี่ก้องพาคนของเจน็ซเีข้ามาหลงัจากนั้น ศศรณัย์ตรวจทานข้อมูลที่

หน้าจออยู่เพื่อเตรยีมรายงาน ยงัไม่ทนัได้เงยหน้ามองกไ็ด้ยนิเสยีงร้องทกั

เสยีก่อน 

“อ้าว คุณรนั!” 

ศศรัณย์มองตามเสียงเรียก เบิกตาหยีๆ ของเธอกว้างเมื่อเห็นคน

ตรงหน้า เขาไม่ได้สวมแค่เสื้อยดืกบักางเกงขาสั้นส�าหรบัออกก�าลงักาย แต่

อยู่ในชุดสูท ผูกไท เนี้ยบเรยีบร้อยจากหวัจดเท้า

“คุณปกรณ์!” 



๕
หุ้นส่วน

“คุณรนัท�างานที่นี่เหรอครบั” 
ปกรณ์ถาม ท่าทางดใีจที่ได้เจอเธอ 

ศศรณัย์ยิ้มจนตาหย ี“ค่ะ แล้วคุณท�างานให้เจน็ซเีหรอคะ” 

ปกรณ์หัวเราะแหะๆ ดูจะตอบไม่ถูก พี่ก้องเลยตอบแทน “คุณ

ปกรณ์เป็นรองประธานของเจน็ซนี่ะ ไม่ยกัรู้ว่ารนัรู้จกัคุณปกรณ์ด้วย” 

ศศรัณย์เบิกตากว้างขึ้นอีกเมื่อได้ยิน ไม่คิดว่าเขาจะสูงส่งปานนั้น 

เธอนกึขึ้นได้ว่าเขาบอกเธอว่าเขากลบัมาช่วยงานที่บรษิทัของพ่อ 

ลูกชายเจ้าของเจน็ซ.ี..

ศศรัณย์กลืนน�้าลายเอื๊อก ปกรณ์หัวเราะท่าทางของเธอแล้วบอก 

พี่ก้อง

“ผมเจอคุณรันตอนไปปั่นจักรยานออกก�าลังกายที่สวนสาธารณะ

ครับ เลยรู้จักกันตอนนั้น ไม่ยักรู้ว่าจะได้มาท�างานร่วมกันด้วย ถ้าเป็น 

คุณรนั คงท�างานร่วมกนัได้ แบบนี้คงต้องเร่งเรื่องสญัญาแล้วส”ิ 

ปกรณ์บอกแล้วยิ้ม ศศรณัย์ยิ้มตอบ ส่วนคนอื่นๆ ในห้องประชุมก็
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ท่าทางโล่งอกโล่งใจ ดูเหมือนทุกคนจะคาดหวังให้เจ็นซีลงมือเซ็นสัญญา 

ในเรว็วนั 

“เดี๋ยวประชุมเสรจ็แล้วคุณรนัไปไหนไหมครบั ไปกนิข้าวกนัไหม” 

ปกรณ์ชวนขึ้นมาต่อหน้าทุกคน พี่ก้องรบีบอก

“ทางเราจดัอาหารให้คุณปกรณ์แล้วครบั เผื่อคุณปกรณ์จะคุยเรื่อง

สญัญาต่อ จะได้คุยระหว่างมื้อกลางวนั”

“ผมว่าคยุเรื่องงานให้เสรจ็ในที่ประชมุเลยกไ็ด้ คงไม่ต้องคุยลากยาว

ขนาดนั้น” เขาว่า หนัมาหาศศรณัย์อกีครั้ง “คณุรนัว่าไงครบั ว่างหรอืเปล่า 

ไปกนิข้าวกนัไหม”

ศศรณัย์อึ้งไปนดิ ความกลวัแล่นจี๊ดขึ้นมาในใจอกีแลว้ แต่ศศรณัย์

กต็ั้งสต ิเขาไม่ได้จบีเธอเสยีหน่อย...ใช่ไหม

และเหมอืนปกรณ์จะรู้ เขาขยบัแว่นสายตาแล้วยิ้มให้ “จะได้คุยกนั

เรื่องที่คุยค้างไว้เมื่อคราวก่อน”

เรื่องป่ันจกัรยาน เรื่องเส้นทางที่น่าสนใจ...ศศรณัย์ถอนหายใจอย่าง

โล่งอก เขาคงไม่ได้คิดอะไรจริงๆ คงแค่อยากมีเพื่อนวัยเดียวกันไปปั่น

จักรยานด้วยกัน เธอออกจะเข้าใจความรู้สึกของเขา บางทีปั่นจักรยาน 

คนเดยีวมนักเ็หงานะ

“ได้ค่ะ” ศศรณัย์ตอบตกลง 

การประชุมราบรื่น ศศรัณย์นั่งฟังพนักงานจากแผนกต่างๆ ให้
ข้อมลูเรื่องผลติภณัฑ์ จนถงึคราวของเธอ ศศรณัย์กเ็ริ่มอธบิายพร้อมเปิด

พรเีซนเทชนัไปด้วย ไม่ได้รู้สกึตื่นเต้นอะไร กท็�าแบบนี้มาบ่อยๆ ปกรณ์ก็

เหมอืนเป็นพนกังานใหม่ เธอกแ็ค่ต้องอธบิายเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟัง...ดจูะเป็น

เดก็ใหม่ที่ตั้งอกตั้งใจมากเสยีด้วย เขาดูสนใจเรื่องที่เธอพูดมากเลย

ในที่สุดก็ประชุมเสร็จ ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ ปกรณ์คุยอะไร

เงยีบๆ กบัผูบ้รหิารท่านหนึ่งและศศรณัย์เหน็ว่าเขายิ้มกว้าง น่าจะเป็นข่าวดี
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ผู้เข้าประชุมทยอยกนัออกจากห้องประชุม ปกรณ์ก้าวยาวๆ มาหา

เธอ มพีี่ก้องเดนิตามหลงั

“งั้นเดี๋ยวผมขอตวัเลยแล้วกนันะครบั เรื่องสญัญาจะให้เลขาฯ โทร.

มานดัอกีท ีแล้วกข็อยมืตวัคณุรนัไปเป็นเพื่อนทานมื้อกลางวนันะครบั แล้ว

จะพามาส่ง” เขาบอก พี่ก้องยิ้มรบั จากนั้นปกรณ์จงึพาเธอเดนิออกจากห้อง

ประชุม

“กนิอะไรกนัด ีคณุอยากกนิอะไรเป็นพเิศษไหม” ปกรณ์ถามเมื่อเดนิ

ออกมานอกห้องประชุมแล้ว ศศรัณย์ก�าลังจะตอบตอนที่เห็นนะโมยืน

กอดอกพงิผนงัอยู่ และมองมาที่เธอ

ลมืไปเลย...

“ว่าไงครบั แถวนี้มรี้านอะไรอร่อยไหม คุณแนะน�าได้ไหม” เขาถาม

อกี 

ศศรณัย์ไม่ตอบ เธอยงัมองนะโมอยู่ เขาเองกม็องกลบัมา ดเูหมอืน

เขาจะแน่ใจแล้วว่าเธอจะไปกนิข้าวกบัผูช้ายคนนี้  เธอนกึว่าเขาจะโกรธ แต่

นะโมแค่ยิ้มมาให้ พยกัพเยดิให้เธอหนึ่งท ีจากนั้นกเ็ดนิแยกไปอกีทาง 

ไม่โกรธเหรอ...

แต่จะโกรธได้อย่างไรล่ะ เธอไม่ได้ตกปากรบัค�าว่าจะไปกนิข้าวกบัเขา

เสยีหน่อย พูดเองเออเองกแ็บบนี้แหละ เจอแบบนี้บ้างกด็ ีจะได้เขด็

ปกรณ์หนัมองตามทศิที่เธอมองอยู ่จากนั้นกห็นัมาหา “คณุมนีดัอยู่

แล้วหรอืเปล่า”

“เปล่าค่ะ ไม่ม”ี ศศรณัย์รบีบอก “แถวนี้มรี้านหนึ่งอร่อย เดี๋ยวรนั

พาไป”

ศศรณัย์ไม่แน่ใจว่าเป็นเวรของกรรม กรรมของเวรหรอืว่าอะไร 
เธอพาปกรณ์มาร้านอร่อยร้านโปรดของเธอ บรรยากาศร้านด ีอาหารอร่อย 

ทกุอย่างราบรื่น แต่ไอ้หนุม่โต๊ะข้างๆ นี่ส.ิ..ไม่รูอ้ะไรดลใจให้นะโมมากนิข้าว
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ร้านนี้ แถมนั่งโต๊ะใกล้ๆ กนัอกีต่างหาก

นะโมเหมือนไม่ได้สนใจเธอเลย เขามองเธอแวบหนึ่งตอนที่เธอเดิน

เข้ามาในร้าน ท่าทางนิ่งเฉยเหมือนไม่แปลกใจ เขากินอาหารของเขา เล่น

โทรศพัท์มอืถอืไปด้วย พอกนิเสรจ็กล็ุกไป เหมอืนไม่รู้จกักนั

ศศรณัย์ไม่ว่าอะไรหรอก แบบนี้กด็แีล้ว เธอคงท�าหน้าไม่ถกูถ้านะโม 

ทักขึ้นมาหรือมานั่งร่วมโต๊ะด้วย ก็เจ้าเด็กนี่ชอบท�าอะไรตามใจตัวเอง  

บางครั้งกร็บัมอืยาก แถมคาดเดาไม่ถูกอกีต่างหาก 

ศศรณัย์คุยกบัปกรณ์เรื่องการปั่นจกัรยาน แนะน�าเขาเรื่องเส้นทาง

น่าปั่น เธอบอกให้เขาลองไปแถวราชด�าเนนิ แถวพระบรมมหาราชวงั แถว

นั้นถนนสวย แถมมวีดัวาอารามให้แวะไหว้อกีด้วย ดูเหมอืนปกรณ์จะสนใจ 

เขานั่งฟังอย่างใจจดใจจ่อ ยิ้มน้อยๆ ให้ด้วย ยิ่งมองเธอกย็ิ่งคดิว่าเขาน่ารกั

ชะมดั 

“ผมยงัไม่ค่อยชนิทาง ไว้ไปด้วยกนัไหมครบั” เขาถามขึ้นมา 

ศศรณัย์พยกัหน้า “ได้ค่ะ เดี๋ยวรนัไปเป็นเพื่อน”

“ถ้าคณุรนัไม่ว่าอะไร ผมขอไลน์คณุรนัไว้ได้ไหมครบั จะได้ไว้นดักนั

มาปั่นจกัรยาน”

ศศรณัย์หยุดกกึเมื่อได้ยนิอย่างนั้น ความรู้สกึหวาดกลวัแล่นขึ้นใจ

ทันที แต่เธอก็บอกตัวเอง ไม่เป็นไรนี่ ปกรณ์ก็แค่ขอไลน์ไว้นัดกันมาปั่น

จกัรยาน เขาไม่ได้จบีเสยีหน่อย ดด้ีวยซ�้าไม่ใช่เหรอ เธอจะได้ไม่ต้องไปป่ัน

คนเดยีว ไม่แน่นะ...ถ้ารูจ้กักนัดแีล้ว เธออาจจะเลกิกลวั เขาอาจจะเป็นคน

ที่ใช่ คนที่เธอจะเปิดใจให้ คนที่จะพาเธอไปปั่นจกัรยานรมิชายหาดอย่างที่

ใฝ่ฝันมานานกไ็ด้

ศศรัณย์รู้สึกตัวอีกทีเมื่อโทรศัพท์มือถือของเธอส่งสัญญาณเตือน 

เธอหยบิมนัขึ้นด ูเหน็ปกรณ์ส่งสตกิเกอร์รปูกระต่ายยิ้มมาให้ และตวัเขาเอง

กก็�าลงันั่งส่งยิ้มให้เธออยู่เช่นกนั


