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“สาธุ ขอให้หนูเจอเนื้อคู่ เป็นหนุ่มหล่อ รวย มีการศึกษา 

หน้าที่การงานโอเค ในสามวนัเจด็วนัด้วยนะคะ” 

คนเสยีงหวานเอ่ยย�้าถงึรายละเอยีดเนื้อคูท่ี่ตนต้องการให้เทวรปู

พระแม่ลกัษมบีนห้างดงักลางเมอืงฟัง ก่อนปักธปูลงไปที่กระถางทราย

หน้าเทวรูป 

ขณะที่เพื่อนสาวที่ถูกช้องนางหลอกให้มาด้วยนั้นยืนมองร่าง

บอบบางของเพื่อนสนิทด้วยสายตาว่างเปล่า เมื่อมองไปด้านหลัง 

เกศรากรู้็ว่าไม่ใช่แค่เพื่อนของเธอคนเดยีวที่มาไหว้เทวรปูในวนันี้ เพราะ

เห็นแถวยาวของผู้คนทั้งหญิงชายที่มารอไหว้เทวรูปซึ่งขึ้นชื่อในการ 

ขอพรเรื่องความรกั พร้อมด้วยของเซ่นครบครนั

และแน่นอนว่าเพื่อนสนทิของเธออย่างช้องนาง...ซึ่งเป็นสาวโสด

สองพนัปีกไ็ม่มทีางที่จะพลาดมาขอพรรอบที่เท่าไหร่แล้วเกศรากข็ี้เกยีจ

จะนับ แต่กระนั้นเกศราก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าเพื่อนสนิทของตนจะเจอ 

เนื้อคู่ในเรว็วนันี้

“ไอ้ช้อง...เรว็ๆ คนอื่นเขารอ” เพราะทนสายตากดดนัจากคนที่

ต่อแถวรอควิไหว้พระแม่ไม่ไหว เกศราจงึต้องออกปากเรยีกเพื่อนสนทิ 

สลบักบัการแหงนมองท้องฟ้าที่สว่างจ้าราวกบัต้องการย่างสกุเธอ

บทน�ำ
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“เดี๋ยวสเิกด...อกีแป๊บเดยีว” คนที่หวงัว่าจะได้เนื้อคูจ่ากพระแม่- 

ลักษมีนั้นไม่ยอมแพ้ ด้วยกลัวว่าหากเธอไม่แจกแจงรายละเอียดให้

แจ่มแจ้งแล้ว เธออาจจะคลาดแคล้วกบัเนื้อคู่ของเธอ หรอืไม่พระแม่

อาจจะจดัผูช้ายที่ไม่ตรงมาตรฐานของเธอมาให้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ช้องนาง

ยอมไม่ได้ “ต้องบอกอายดุ้วยนะแก เดี๋ยวพระแม่จดัให้ผดิ”

“ไอ้บ้า ไม่ต้องแล้ว” เกศราที่ยนืรอเพื่อนไหว้ขอผูช้ายจนขาแขง็

ทนต่อไม่ไหว เธอปราดเข้าไปหาร่างระหงของช้องนาง ยกมอืไหว้เพื่อ

ขออนุญาตเทวรูปตรงหน้าเป็นเชิงบอกว่าตนไม่ตั้งใจที่จะลบหลู่ แล้ว

จงึคว้าหมบัที่มอืซึ่งก�าลงัประนมไหว้ของช้องนาง ลากเพื่อนสนทิออก

มาจากตรงนั้นโดยไม่ฟังเสยีงประท้วงของช้องนาง “กลบับ้าน”

“ไม่เอาไอ้เกศ...แกจะบงัคบัฉนัแบบนี้ไม่ได้นะ” คนที่คลาดแคล้ว

เนื้อคู่ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างช้องนางโวยวาย “เวรกรรมนะยะ!”

“ถ้าท�าให้แกเลกิงมงายได้ ฉนัยอม” 

เกศราว่าโดยไม่ปล่อยมือช้องนาง ยังลากเพื่อนของตนไปตาม

ทางเดนิที่คบัแคบของห้างดงั ท่ามกลางสายตาขอบพระคณุของผู้คน

ที่ยนืต่อแถวอยู่ เพราะหากว่าเกศราไม่ลากช้องนางออกมาเช่นนี้แล้ว 

พวกเขาคงไม่ได้ไหว้พระแม่ในชั่วโมงสองชั่วโมงนี้แน่นอน

“ปากมอม!” คนงมงายท�าตาขวาง บรภิาษเพื่อนสนทิด้วยความ

ไม่พอใจ แต่ขากก็้าวตามแรงจูงของเกศราไปที่ลฟิต์เพื่อโดยสารลงไป

ชั้นล่างของอาคารซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้า “ปากอย่างนี้ไง แกถึงไม่มี

ผู้ชายเป็นของตวัเอง มา...ฉนัจะพาแกไปขอจากพระแม่”

ช้องนางว่าพลางบิดข้อมือกลับมาเป็นฝ่ายกุมข้อมือเกศราแล้ว

ท�าท่าจะรั้งเพื่อนสนทิกลบัไปยงัทศิทางเดมิ เพื่อจะให้เกศราไปไหว้ขอ

เนื้อคู่เหมอืนเช่นที่เพิ่งเธอท�าไปเมื่อครู่ 

“แกไม่ได้เตรยีมดอกบวัมานี่...แต่ไม่เป็นไร ฉนัว่าพระแม่เข้าใจ

แก...มา”
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“เลกิเพ้อเจ้อได้แล้วช้อง” เกศราปักเท้ากบัพื้น ถลงึตามองเพื่อน

ของตนแล้วกระซบิลอดไรฟัน “แกไหว้มากี่ที่แล้ว ป่านนี้แกยงัไม่มแีฟน

เลย”

“เอ๊ะ!” เมื่อโดนเพื่อนย้อนเช่นนั้น คนมศีรทัธาอนัแรงกล้าอย่าง

ช้องนางกค้็อนเพื่อนของตนเอง จะเถยีงกเ็ถยีงไม่ออกจงึได้แต่อ้อมแอ้ม

ว่า “ของแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะแก”

“อย่างแกคงต้องเรียกว่างมงายยายช้อง” เกศราบ่นเชิงต่อว่า

เพื่อนสนทิของตวัเองในคราวเดยีวกนั นกึเหน็ใจช้องนางไม่น้อยที่อายุ

ปูนนี้แล้วยังไม่มีใคร แต่พอมองตัวเองที่ไม่มีใครเหมือนกัน เกศราก็

ตัดสินใจที่จะสงสารตัวเองก่อน เพราะระหว่างเธอกับช้องนางนั้น  

แม่เศรษฐนิเีจ้าของร้านเพชรไม่น่าสงสารเลยสกันดิ

“อะไรกนั งานการไม่ยอมท�า มาตระเวนไหว้ขอผู้ชาย...แบบนี้

เทพเจ้าที่ไหนเขาจะอยากช่วย” เกศราบ่นเพื่อน กระแหนะกระแหนคน

ที่ไม่เข้าร้านขายจวิเอลรขีองตนมาพกัใหญ่แล้วด้วยความหมั่นไส้

“ก.็..ต้องมสีกัองค์แหละ” คนที่ตระเวนไหว้พระขอพรเรื่องเนื้อคู่

มาเกอืบครบทกุประเทศบนโลกนี้เถยีงข้างๆ คูๆ ไม่ว่าที่ไหนด ีที่ไหน

ดัง หรือที่ไหนมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าเด็ดดวงเรื่องความรัก ต้องม ี

ผู้หญงิที่ชื่อช้องนางคนนี้ไปเยอืน และหลายๆ ครั้งกม็เีกศราพ่วงตาม

ไปด้วย

แต่คนหลังนั้นไม่อยากไปไหว้ขอผู้ชายเหมือนช้องนางหรอก...

เกศราต้องคอยไปดึงเพื่อนสนิทกลับบ้าน ไม่อย่างนั้นช้องนางคงโดน

หลอกจนสูญเงนิ แล้วสิ้นเนื้อประดาตวัก่อนจะกลบัถงึบ้านแน่ๆ

ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน...คราแรกนั้นช้องนางบอกเธอว่าจะมาซื้อ

กระเป๋าใบใหม่ แต่พอมาถึงห้างกลับเห็นแม่เจ้าประคุณหอบดอกบัว

สชีมพเูอาไว้เสยีเตม็อ้อมแขน จากนั้นกล็งเอยด้วยการขึ้นไปไหว้เทวรูป

เพื่อขอพรเรื่องความรกัตามอหีรอบเดมิ ร้านกระเป๋าที่ยกมาเป็นข้ออ้าง



8  เติมรักให้เต็มใจ

ในการลากเกศราออกมาจากบริษัทในตอนแรกก็ไม่แม้แต่จะเฉียด

เข้าไปใกล้

“เหรอจ๊ะ ไหว้มาตั้งแต่อายยุี่สบิจนจะสามสบิห้าอยูว่นัสองวนันี้ 

แล้ว...ยังไม่เลิกงมงายอีก” เกศราจิกกัดเพื่อนสนิทระหว่างรุนหลัง 

ช้องนางเข้าไปในลฟิต์ เพื่อโดยสารลงไปชั้นล่าง

“แกนี่มันปากคอเราะราย ฉันไม่แปลกใจจริงๆ ท�าไมถึงไม่มี

แฟน” คนมศีรทัธามองค้อนเพื่อนรกัปะหลบัปะเหลอืก

“ช้องเอ๋ย...” เกศราเรียกชื่อเพื่อนสนิทด้วยน�้าเสียงที่บอกถึง

ความอ่อนอกอ่อนใจ ตวดัสายตามองหน้างามอย่างล้อเลยีนเมื่อเอ่ยว่า 

“ปากแกก็ไม่ได้ดีไปกว่าฉันนักหรอก ไม่อย่างนั้นแกคงมีสามีไปนาน

แล้ว ไม่เป็นโสดเหมอืนอย่างฉนัหรอก”

“แกมนัปากร้าย ใจร้าย คอยดนูะ สกัวนัฉนัจะทิ้งแกให้แห้งเหี่ยว

อยู่คนเดยีว ไม่มใีครเป็นเพื่อน”

“ช้อง...ท�าใจเถอะ ยงัไงซะแกกต้็องเป็นโสดอยูก่บัฉนัไปจนตาย

นั่นแหละ” เกศรากลอกตาไปมา เธอนกึว่าช้องนางจะท�าใจได้เหมอืน

เธอแล้วเสยีอกี...เรื่องที่ต้องขึ้นคาน

“ไม่ย่ะ ฉนัจะมแีฟน” ช้องนางแย้งทนัควนั เรื่องอะไรเธอจะยอม

ขึ้นคานโดยไม่ท�าอะไรเลย “ฉนัจะต้องได้แต่งงาน”

“ไม่เชื่อกต็ามใจ” เมื่อเหน็ว่าป่วยการที่จะเตอืนสตเิพื่อน เกศรา 

จงึกลอกตาไปมา แล้วถอนหายใจยาวอย่างยอมแพ้ ซึ่งเป็นจงัหวะเดยีว

กบัเสยีงเรยีกเข้าของมอืถอืเธอดงัขึ้นมา เกศราจงึล้วงมอืถอืเครื่องบาง

ของตนขึ้นมารบัเพราะผู้ที่โทร. เข้ามานั้นเป็นบคุคลที่เธอรูจ้กัและสนทิ

พอสมควร

“ว่ายงัไงจ๊ะเบบี๋ ท�าไมถงึโทร. หาพี่ได้” 

บุณณปัญญ์เคยเป็นนักศึกษาฝึกงานในบริษัท Even for you 

ของเกศรา ก่อนจะจบัพลดัจบัผลไูปเป็นแฟนกบันกัธรุกจิหนุม่หลงัจาก
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ฝึกงานเสรจ็ โดยที่เกศรานั้นกย็งัไม่รู้เรื่องมาก่อน รู้อกีทกีเ็มื่อทั้งคู่เป็น

แฟนกันและประกาศว่าคบหากันออกสื่อเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะไปโทษ

เด็กสาวก็ไม่ได้ เพราะหลังจากฝึกงานเรียบร้อยแล้ว บุณณปัญญ์ก็ 

ไม่จ�าเป็นต้องตดิต่อกบัเธอ วนันี้กถ็อืว่าเป็นเรื่องแปลกที่เดก็สาวตดิต่อ

หาเธอก่อน

“สวัสดีค่ะพี่เกด...พี่เกดสะดวกคุยหรือเปล่าคะ” เด็กสาวถาม

อ้อมแอ้มด้วยความเกรงใจเจ้านายเก่า แต่ด้วยเธอนั้นต้องการความ

ช่วยเหลอืจรงิๆ บณุณปัญญ์จงึไม่มทีางเลอืกมากนกั “คอืว่าหนมูเีรื่อง

ด่วนต้องขอให้พี่เกดช่วยนดิหน่อยค่ะ...เอ่อ...จรงิๆ กม็ากอยู่”

เกศราเบือนสายตาไปมองเพื่อนสนิทที่ลอยหน้าลอยตา ฟัง 

เธอพูดโทรศัพท์อยู่ข้างๆ ด้วยสีหน้าไม่รู้ไม่ชี้และไม่ละอาย ก่อนจะ

ตดัสนิใจกรอกเสยีงลงไป 

“คยุได้จ้ะเบบี๋ มอีะไรให้พี่ช่วยล่ะ”

“คือว่าคุณฌอห์นเขาหาบ้านให้นายทุนจากเดนมาร์ก แล้วรีบ

มาก...พี่เกดพอจะช่วยได้มั้ยคะ” 

เกศรานิ่งฟังความจากเดก็สาวที่เอ่ยถงึฌอห์นแฟนหนุ่ม พลาง

คดิหาบ้านที่เธอมใีนครอบครองในขณะนี้ แล้วจงึถามต่อเพื่อประกอบ

การตดัสนิใจ

“รบีขนาดไหนจ๊ะ”

“ก.็..นายทนุเขาจะมาวนัมะรนืนี้” เดก็สาวบอกเสยีงแผ่ว ด้วย

เธอจนปัญญาจรงิๆ เพราะบ้านที่พร้อมอยู่ และต้องอยู่ใจกลางเมอืง

อย่างที่นายทนุของแฟนหนุม่ร้องขอมานั้นหายากหาเยน็ยิ่งกว่างมเขม็

ในมหาสมทุร 

“ขออยู่ในเมอืงหน่อย แล้วต้องพร้อมย้ายเข้าไปอยู่ด้วยนะคะ” 

ยิ่งพูดเสยีงของเดก็สาวยิ่งแผ่วลง เพราะรู้ตวัว่าเธอก�าลงัขอมากไป

ด้านคนฟังนั้นได้แต่ถอนหายใจ...ถ้าจะอยากได้มากขนาดนี้ ก็
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เหลอือยู่หลงัเดยีวเท่านั้นแหละ

“พี่พอมีอยู่หลังหนึ่ง...พร้อมย้ายเข้าไปอยู่ แต่อาจจะต้องรีบ 

ท�าความสะอาดหน่อยนะ”...เพราะบ้านหลงันี้ใหญ่พอสมควร ประโยค

หลังนั้นเกศราไม่ได้พูดออกไปหรอก เพราะคิดว่าบ้านจะเล็กจะใหญ่

อย่างไร ถ้าเป็นบรษิทั ด ิฌอห์น กส็ามารถหาคนมาท�าความสะอาด

ได้อยู่แล้ว “เดี๋ยวพี่จะส่งรปูไปให้ แล้วพรุง่นี้เราไปดบู้านจรงิกนัดไีหม”

“โธ่...พี่เกดขา ไม่ต้องไปดูกไ็ด้ค่ะ” คนปลายสายบอกพร้อมกบั

เสียงถอนหายใจด้วยความโล่งอก “เพราะหนูกับคุณฌอห์นหาบ้าน

ที่ไหนไม่ได้แล้ว นอกจากบ้านของพี่เกดหลงันี้...”

“ไปดเูถอะ” เกศราย�้า ยนืยนัหนกัแน่นว่าจะให้บณุณปัญญ์และ

แฟนหนุ่มไปดูบ้านที่ว่าก่อน “ไม่นานหรอก เดี๋ยวพี่จะส่งรายละเอยีด

ไปให้”

“ขอบคุณมากค่ะพี่เกด นี่ถ้าไม่ได้พี่เกด หนูกับคุณฌอห์นคง

ล�าบาก”

“ไม่เป็นไรจ้ะ” เกศราอมยิ้ม ก่อนจะพูดติดตลกจนเรียกเสียง

หัวเราะจากปลายสายได้ “พี่ขาย ไม่ได้ให้ฟรี” จากนั้นเธอก็เอ่ยลา 

เดก็สาวอกีสองสามค�าก่อนจะกดปุม่วางสาย และเมื่อเงยหน้าขึ้นมอง

เพื่อนสนทิ ช้องนางกไ็ม่ลงัเลที่จะยงิค�าถามใส่เธอทนัที

“แกจะขายบ้านหลงัไหนเหรอไอ้เกด” ช้องนางเลกิคิ้ว เธอรู้ว่า

เกศราชอบซื้ออสังหาริมทรัพย์เอาไว้เพื่อเก็งก�าไร แต่หญิงสาวก็จะ

หมุนเวียนขาย เธอจึงคิดไม่ออกว่าบ้านหลังไหนที่เพื่อนสนิทเพิ่งเอ่ย

ปากว่าจะขาย 

“กเ็รอืนหอฉนัไง”

“ตายแล้ว!”
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บ้านที่เกศรารับปากว่าจะขายให้แก่บริษัท ดิ ฌอห์น 

ส�าหรับใช้เป็นที่พ�านักให้นายทุนจากเดนมาร์กตามที่ฝ่ายนั้นเล่ามา 

เป็นบ้านหลงัใหญ่ในหมู่บ้านจดัสรรใจกลางเมอืง ซึ่งล้วนมเีพื่อนบ้าน

เป็นมหาเศรษฐ ีและตอนนี้กเ็ป็นช่วงสายของวนัแล้วที่รถยนต์คนัน้อย

ของเกศราแล่นเข้ามาที่หน้าบ้านของเธอ ซึ่งครั้งหนึ่งนั้นเคยตั้งใจจะใช้

เป็นเรอืนหอ

ร่างบอบบางของเจ้าของบรษิทั Even for you ก้าวลงจากรถยนต์

ของเธอ หลงัจากเคลื่อนรถเข้ามาจอดที่โรงจอดรถเรยีบร้อยแล้ว เกศรา 

หนัไปมองประตรูั้วเบื้องหลงัซึ่งเธอให้คนมาเปลี่ยนเป็นระบบอตัโนมตัิ

แล้วพยกัหน้าพอใจกบัการตดัสนิใจของตวัเอง 

โชคดีจริงๆ เปลี่ยนประตูให้เปิดสะดวกไม่ทันไรก็มีคนมาขอ 

ซื้อบ้านเลย

“คุณเกดมาพอดีเลยค่ะ เด็กๆ เพิ่งท�าความสะอาดข้างบนกัน

เรยีบร้อย” 

เกศราหันไปมองร่างท้วมของแม่บ้านจากบ้านของช้องนาง 

เพื่อนสนทิของเธอ ที่ถูกส่งตวัมากบัเดก็ๆ ในบ้านเพื่อท�าความสะอาด

บ้านหลังนี้เป็นกรณีเร่งด่วน ด้วยลูกค้าของเกศราจะเข้ามาดูบ้านใน

1
เริ่มต้นใหม่
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ช่วงบ่าย จึงต้องเร่งมือท�าความสะอาด จะให้ฌอห์นหาคนมาท�าให้ 

หรอืจะให้ไปจ้างบรษิทัท�าความสะอาดที่เธอเคยใช้บรกิารมานั้นเกศรา

กไ็ม่มั่นใจ เพราะข้าวของในบ้านล้วนแต่เป็นของมรีาคา 

“เหลือด้านล่างอีกนิดหน่อย ข้างบนหลังคาก็ท�าความสะอาด

เรยีบร้อยแล้วเหมอืนกนัค่ะ”

“ขอบคุณมากนะคะพี่ช่อ” เกศรารีบยกมือไหว้หัวหน้าแม่บ้าน

ของเพื่อนสนทิ หากไม่ได้พวกเขาเธอต้องขายหน้าลูกค้าแน่ๆ “แล้วก็

ต้องขอโทษด้วยจริงๆ ค่ะที่ขอให้มาช่วยปุบปับอย่างนี้ ลูกค้าเกดเขา

บอกว่าจะมาดูบ้านวนันี้กเ็ลยฉกุละหกุนดิหนึ่ง”

“ไม่เป็นไรเลยค่ะคุณเกด พี่เข้าใจ” ช่อที่ท�างานกับครอบครัว

ของช้องนางหวัเราะน้อยๆ ก่อนจะบอกเกศราด้วยความเอน็ดู เพราะ

เห็นหญิงสาวคนนี้มาตั้งแต่เป็นนักเรียนพร้อมกับช้องนาง เกศรามัก

เข้าๆ ออกๆ บ้านของเจ้านายเธออยู่เสมอ ใครจะคดิล่ะว่าผ่านมาได้

ไม่เท่าไหร่ เดก็สาวในชดุนกัเรยีนในวนันั้นจะกลายเป็นผู้บรหิารที่งาม

ทั้งรูปและทรพัย์ “จะขึ้นไปดูข้างบนก่อนไหมคะ เผื่ออยากให้พี่จดัการ

ตรงไหนเป็นพเิศษ”

“ไม่เป็นไรค่ะพี่ช่อ เกดเชื่อฝีมอืพี่ช่อ” เกศราไม่ห่วงเรื่องความ

เนี้ยบของหวัหน้าแม่บ้านจากครอบครวัผู้ดเีก่าอย่างช่อเลย ตั้งแต่รู้จกั

กันมากระทั่งตอนนี้ความเนี้ยบและเข้มงวดของอีกฝ่ายไม่เคยลดลง  

มแีต่จะเพิ่มขึ้นตามอาย ุ“แล้วนี่ช้องนางปล่อยให้พี่ช่ออยู่นานได้เหรอ

คะ ไม่หวงพี่ช่อแล้วเหรอ”

“ก็หวงค่ะคุณเกด” คนโดนเจ้านายสาวหวงมาตั้งแต่ไหนแต่ไร

ถอนหายใจ รอให้เกศราเดนิน�าเข้าไปในตวับ้าน เธอจงึขยบัตวัเดนิตาม 

แม้เกศราจะไม่ได้เจ้ายศเจ้าอย่าง แต่นี่ก็เป็นมารยาทที่เธอยึดถือมา

นาน คอืห้ามท�าตวัเทยีบนายเดด็ขาด อาจจะฟังดูโบราณไปสกัหน่อย

ส�าหรบัคนยคุนี้ แต่เธอกส็บายใจที่จะท�าแบบนี้ “แต่บอกว่าต้องท�าบ้าน
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ให้สะอาด ให้คณุเกดขายบ้านหลงันี้ให้ได้ค่ะ เหน็บ่นๆ ว่าไม่ชอบบ้านนี้ 

เลยค่ะ”

“คุณช้องของพี่ช่อเขาเคยชอบอะไรที่ไหนเล่า” เกศราหัวเราะ 

เพื่อนเธอคนนี้เอาใจยากสมกับเป็นเศรษฐี นั่นก็ไม่ได้ นี่ก็ไม่โดน ไม่

ถูกใจไปเสยีหมด “แต่คงไม่ชอบเพื่อนบ้านมากกว่าละมงั”

“อ้อ...พูดถึงเพื่อนบ้าน” แม่บ้านใหญ่ร้องเมื่อเกศราท�าให้เธอ

หวนคดิถงึบางอย่างขึ้นมาได้ “เมื่อเช้านี้ตอนที่เข้ามา มคีนมาถามค่ะ

ว่าท�าความสะอาดบ้านนี้ ใครจะเข้ามาอยู่ หน้าตาหล่อเชยีวค่ะ คณุ

เกดน่าจะชอบนะคะ”

คิ้วงามของเกศราเลกิสูงเมื่อได้ยนิเช่นนั้น ก่อนรอยยิ้มกึ่งข�ากึ่ง

สมเพชตัวเองจะปรากฏบนหน้างาม พอเดาได้ว่าเพื่อนบ้านหล่อๆ ที่

ช่อพูดถงึคนนั้นเป็นใคร

“เกดเลกิชอบเขาไปนานแล้วละค่ะพี่ช่อ”

“ท�าไมอย่างนั้นล่ะคะ” ช่อตาโต ไม่อยากจะเชื่อว่าแผนการ 

จบัคูข่องเธอจะล้มไม่เป็นท่าตั้งแต่ยงัไม่เริ่มต้นด ี“คณุเกดเคยมปัีญหา

กบัเขาหรอืคะ บ้านใกล้เรอืนเคยีงกนัท�าไมไม่คยุกนัดีๆ  ล่ะคะ”

“เกดมปีัญหากบับ้านเขาทั้งบ้านนั่นแหละค่ะ” เกศราฟังการดุ

ไม่จรงิจงัของแม่บ้านใหญ่แล้วได้แต่อมยิ้ม ยิ่งสายตาต�าหนทิี่มาพร้อม

กบัค�าพูดสดุท้ายนั้นยิ่งท�าให้เธออยากจะหวัเราะทั้งน�้าตา

คยุกนัดีๆ  หรอื...หากคยุกนัดีๆ  ได้ชวีติของเธอกค็งไม่มาถงึจดุนี้

หรอก...

“ท�าไมไปท�าอย่างนั้นล่ะคะ” ช่อเอื้อมมอืไปตแีขนเลก็ของเพื่อน

เจ้านายที่เธอเอ็นดูไม่ต่างจากหลานเพราะเห็นกันมาตั้งแต่เกศรายัง

เรยีนกบัช้องนาง “ชอบมเีรื่องกบัคนอื่นตอนไหนคะ อยูก่บัคณุช้องเธอ

เยอะละสเินี่ย”

“แต่เกดไม่งมงายเหมือนคุณช้องของพี่ช่อนะ” เกศรากระเซ้า
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แม่บ้านร่างท้วม โอบแขนรดัร่างของช่อแน่นๆ อยูเ่กอืบนาทจีงึรบีปล่อย 

ถอยออกมาแล้วถามคนที่คุยกับเพื่อนบ้านของเธอด้วยความอยากรู้ 

“แล้วพี่ช่อบอกเขาไปว่ายงัไงคะ เรื่องที่ใครจะเข้ามาอยู่น่ะ”

“กบ็อกว่าคณุเกดจะขายที่นี่น่ะสคิะ” ช่อมองค้อนคนที่เธอเหน็

ว่าเป็นเด็กสาวไม่เคยเปลี่ยน ก่อนจะจีบปากจีบคอว่า “พี่ไม่ผิดศีล

หรอกค่ะ คณุช้องเธอเล่ามาอย่างไรกเ็ล่าต่อไปอย่างนั้น”

“ทราบค่ะพี่ช่อ” เกศรายิ้มพราย ทั้งฉิวทั้งขันคนจากบ้านของ

เพื่อนที่เคร่งครัดเรื่องศีลธรรมกันเหลือเกิน อยู่ด้วยนานแล้วท�าให้เธอ

รู้สึกเป็นคนชั่วช้าขึ้นมาแปลกๆ “เพราะว่าพี่ช่อเป็นคนของช้องมัน  

ต้องห้ามผดิศลี”

“คุณเกดก็พูดเกินไป” คนที่ตั้งใจจะไม่ผิดศีลด้วยตัวเองนั้น 

ตีแขนเกศราอีกรอบ “พี่รักษาศีลไม่ใช่เพราะคุณช้องเธอเสียหน่อย  

ถอืศลีน่ะดนีะคะคณุ เป็นศรแีก่ตวั”

เท่านั้นคนที่ถอืศลีนบัข้อได้กก็ลอกตาไปมา รู้ตวัว่ายิ่งอยูใ่กล้ช่อ

เธอก็ยิ่งเป็นคนไม่ดีเข้าไปใหญ่ ดีแล้วที่ช่อเป็นแม่บ้านของช้องนาง 

ไม่ใช่แม่บ้านของเธอ คดิแล้วเกศรากล้็วงกระเป๋าถอืของตวัเองเพื่อหยบิ

ซองขาวที่หนาพอสมควรออกมาส่งให้ช่อ 

“นี่ค่าเหนื่อยค่ะ จ่ายสดงดเชื่อ”

“ขอบคุณค่ะ” ช่อยกมือไหว้แล้วจึงรับซองขาวมาถือ ท�างาน

แบบนี้กับเกศรามาหลายต่อหลายครั้งจึงรู้ว่าเกศรานั้นไม่ยอมให้เธอ

หรอืใครมาช่วยงานฟรีๆ  แน่ แม้ว่าเธอจะรบัเงนิเดอืนจากช้องนางอยู่

แล้ว เกศรากจ็ะให้ค่าเหนื่อยต่างหาก สงสยักลวัว่าเงนิเกบ็ในธนาคาร

จะบูดกระมัง “อีกสักเดี๋ยวคุณช้องเธอจะเข้ามานะคะ เธอได้บอก 

คณุเกดหรอืยงั”

“ไม่ได้บอกค่ะ” เกศราเลกิคิ้วขึ้นเลก็น้อยพลางส่ายศรีษะเบาๆ  

ถึงไม่รู้ก่อนเธอก็ไม่แปลกใจหรอกที่ช้องนางจะมา เพื่อนของเธอคนนี้
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เคยท�าอะไรเหมอืนใครเขาที่ไหน เธอที่ว่าเพี้ยนแล้วยงัเพี้ยนไม่ได้ครึ่ง

ช้องนางเลย “เดี๋ยวเกดจะโทร. บอกให้ซื้อข้าวเที่ยงมาด้วย เราจะได้

ไม่ต้องทานข้าวกล่องกนั”

“ท�าแบบนั้นไม่ได้นะคะคุณเกด” ผู้เป็นแม่บ้านฟังแล้วก็ได้แต่

ท�าตาโต ส่ายหวัแรงๆ อย่างไม่เหน็ด้วย “จะให้เจ้านายซื้อข้าวมาให้

เราได้ยงัไงกนัคะ ใครเขาท�ากนั”

“กเ็กดนี่ไงคะที่ท�า” ตอบพลางเดนิเอากระเป๋าไปวางไว้ที่โต๊ะใน

ห้องครวั ซึ่งมขี้าวของของบรรดาแม่บ้านวางรวมกนัอยู่เพื่อให้สะดวก 

ในการท�าความสะอาด แต่เมื่อเหลยีวไปเหน็สหีน้าไม่สบายใจของช่อ 

เธอจงึเอ่ยปากปลอบแม่บ้านใหญ่ “พี่ช่อไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ ช้องมนั

ไม่คดิเลก็คดิน้อยหรอก”

“ไม่คดิพี่กเ็กรงใจค่ะ” ช่อท�าหน้านิ่ว “มาท�างานให้คณุเกดเงนิ

พี่กไ็ด้ ยงัต้องให้คณุช้องเธอซื้อข้าวเที่ยงมาให้อย่างนี้ คนเขาจะว่าเอา”

“แต่เกดจ่ายเงนิค่าอาหารเที่ยงเองนะคะ” เกศราชี้ เธอไม่มทีาง

ให้ช้องนางออกเงินค่าอาหารเองแน่ “พี่ช่อไม่ต้องคิดมากหรอกค่ะ 

ถอืว่าเป็นการขอโทษที่เกดขอให้พี่ช่อมาช่วยงานกะทนัหนักไ็ด้”

“แต่ว่า...”

“เดี๋ยวเกดจะซื้อสร้อยข้อมือจากร้านเจ้านายพี่ช่อเส้นหนึ่ง 

เป็นไงคะ” เกศราเสนอทางออกที่จะท�าให้ทุกคนสบายใจ “ได้เงิน 

ค่าบ้านเมื่อไหร่จะรบีไปซื้อเลยเอ้า”

“อย่างนั้นกไ็ด้ค่ะ” ช่อพยกัหน้ารบัน้อยๆ ยอมจ�านนต่อข้อเสนอ

ของเกศรา เมื่อหญงิสาวเอ่ยปากว่าจะไปอดุหนนุร้านเพชรของเจ้านาย

สาว “สญัญานะคะ ห้ามผดิศลี”

“ไม่ผดิหรอกค่ะพี่ช่อ” เกศราหวัเราะ “สญัญาว่าเกดจะไปซื้อ

เพชรรา้นเจ้านายพี่ช่อแน่ๆ คะ่” พูดแลว้เกศรากก็ม้หนา้พมิพ์ข้อความ

ในมอืถอื เพื่อจะส่งไปหาเพื่อนสนทิเรื่องที่จะให้ช้องนางซื้ออาหารเที่ยง
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เข้ามา ทว่ายงัไม่ทนัที่เธอจะได้ส่งข้อความหาเพื่อน จู่ๆ รายชื่อหนึ่งก็

ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ เป็นชื่อที่เกศราไม่ได้เหน็มานานแล้ว แต่เธอ

กไ็ม่แปลกใจที่เขาโทร. เข้ามา

‘กว’ี เป็นชื่อของผู้ที่อยู่ปลายสาย แต่เกศราไม่ได้ตอบรบั หญงิ

สาวกดตัดสายก่อนจะส่งข้อความหาเพื่อนสนิทของเธอต่อ เรียบร้อย

แล้วจงึเงยหน้ามองหวัหน้าแม่บ้านที่ยนืก�ากบัเดก็สาวอกีสองคนให้เชด็

ชดุโซฟาหนงัด้วยน�้ายาพเิศษ

“ตรงซอกน่ะ อย่าลมืเชยีว ประเดี๋ยวคณุช้องเธอจะมาตรวจงาน

เอง” ผูท้ี่ท�างานอยูก่บัช้องนางมานานย�้ากบัเดก็ใต้อาณตัขิองตนหลาย

ครั้ง รู้ดวี่าเดก็ๆ พวกนี้กลวัช้องนางจนหวัหด 

เห็นแล้วเกศราก็อดที่จะคิดถึงคนหน้าหวานแต่นิสัยร้ายกาจ 

ผิดกับใบหน้าไม่ได้ หลายคนที่ไม่รู้จักช้องนางมักจะคิดว่าเพื่อนสนิท

ของเธอนั้นเป็นคนน่ารกัอ่อนหวาน ผดิกบัความจรงิ เพราะช้องนางนั้น

เป็นแม่ค้าเขี้ยวลากดนิ งกเงนิมากจนท�าเรื่องร้ายกาจกบัคนอื่นมานกั 

ต่อนกั

“คณุเกดขา อกีสกัเดี๋ยวรบกวนย้ายไปนั่งตรงโน้นทนีะคะ พี่จะ

ท�าความสะอาดห้องครวัแล้ว”

“ได้สิคะ” เจ้าของบ้านวันสุดท้ายพยักหน้า มือก็กดโทรศัพท์ 

ต่อสายหาลูกค้ากติตมิศกัดิ์ของเธอ ที่ส่งข้อความมาถามเรื่องเส้นทาง

เข้าหมู่บ้าน จากนั้นเกศราจงึต่อสายหาเพื่อนเมื่อช้องนางส่งข้อความ

มาสอบถามเรื่องเมนูอาหารของแม่บ้าน “ช้องนี่แกอยู่ไหนแล้ว”

“อยู่ร้านส้มต�า” ช้องนางตะโกนแข่งกับเสียงรถที่สัญจรไปมา

เพื่อบอกเพื่อนสนิทที่อยู่ปลายสาย หงุดหงิดที่คนสวยและรวยมาก

อย่างเธอต้องมาต่อแถวซื้อส้มต�าข้างถนนให้เพื่อนไม่รักดีอย่างเกศรา 

หากไม่คิดว่านี่จะท�าให้เกศราตัดใจขายบ้านซวยๆ หลังนั้นละก็ อย่า

คดิเลยว่าเธอจะท�าอะไรอย่างนี้เพื่อเพื่อน “ร้านโปรดแกเลยนะยายเกด 
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เนี่ยต่อแถวอยู่”

“จะบอกให้แกซื้อส้มต�ามาพอด”ี เกศราเอ่ยโดยไม่รูว่้าค�าพดูของ

ตวัเองท�าให้เพื่อนสนทิของเธอยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เพราะได้ใจจนน่าหมั่นไส้ 

“แกนี่รู้ใจฉนัจรงิๆ”

“อ้ะ แน่นอนสจ๊ิะ” คนรูใ้จเพื่อนดยีดือกรบัค�าชมไม่มเีหนยีมอาย 

แต่ก็ไม่ได้เอ่ยอะไรออกไปเหมือนที่เธอท�าอยู่เป็นนิตย์ เพราะกลัวว่า

เกศราจะเปลี่ยนใจเรื่องการขายบ้านในวันนี้ ไม่ใช่ทุกวันที่เกศราจะ

อยากขายบ้านที่เกอืบเป็นเรอืนหอของเจ้าหล่อนเสยีหน่อย “แล้วแกจะ

เอาอะไรอกีไหม ฉนัจะได้ซื้อเข้าไปทเีดยีว”

“ไม่มี แกเห็นอะไรน่าอร่อยก็ซื้อเข้ามาเลย แล้วฉันจะโอนเงิน

ให้”

“โอเค” ช้องนางขานรับด้วยน�้าเสียงสดใสเหมือนระฆังแก้ว

ประจ�าตวั “อกีไม่เกนิชั่วโมงหนึ่งฉนัคงจะถงึบ้านแก”

“โอเค”

“แล้วอย่าไปคุยกับบ้านข้างๆ ล่ะ” ไม่ทันที่เกศราจะวางสาย 

ช้องนางกต็ะโกนบอกเสยีก่อน “อย่าโง่อกี รู้ไหมยายเกด”

“รู้” เกศราอมยิ้ม เพราะฟังค�านี้บ่อยจนสามารถขย้อนค�าพูดนี้

ออกมาได้แล้วหากเธอต้องการ “ไม่โง่หรอกน่า”

“ด ี แล้วฉนัจะรบีไป” เท่านั้นช้องนางกว็างสายไป ที่วางใจให้

เพื่อนสนทิของเธออยูท่ี่บา้นหลงันั้นในตอนนี้เพราะเธอสง่พี่เลี้ยงอย่าง

ช่อไปแอบคมุเท่านั้นเอง หากเกศราจะไปที่บ้านหลงันั้นคนเดยีว อย่า

หวงัเลยว่าเพื่อนที่แสนดอีย่างช้องนางคนนี้จะยอม กร็ู้ๆ กนัอยู่ว่าบ้าน

หลงัข้างๆ น่ะร้ายกาจกนัทั้งตระกูล

รอก่อนเถอะ เธอไปถงึที่นั่นเมื่อไหร่ รบัรองเลยว่าหมู่บ้านนั้นจะ

ต้องลกุเป็นไฟ!
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ลูกค้าของเกศรามาถึงบ้านในเวลาบ่ายคล้อยแล้ว เพราะ

ตารางงานที่แน่นเอี้ยดของฝ่ายชาย ฌอห์นคนนี้เกศรารู้จกัเขาในฐานะ

คนรักของอดีตเด็กฝึกงานในบริษัท Even for you ซึ่งเธอนั่งเก้าอี้ 

ผู้บรหิารอยู่ในขณะนี้ บณุณปัญญ์หรอืเบบี๋ที่คนในบรษิทัรู้จกัดวีิ่งแซง

หน้าร่างสูงของคนรักมาหาเกศราและช้องนาง เพราะสนิทสนมกับ 

ทั้งคู่ตั้งแต่ยงัไม่ได้ตกลงปลงใจจะคบหากบัฌอห์นเสยีอกี เดก็สาวจงึ

ไม่เก้อกระดากเมื่อเจอหน้าสองเพื่อนซี้สาวสองพนัปีที่ยงัไม่มแีฟน

“สวสัดค่ีะพี่เกด พี่ช้อง” บณุณปัญญ์ยกมอืไหว้คนที่เดนิออกมา 

รบัเธอกบัคนรกัด้วยกริยิาอ่อนช้อย “หนูขอโทษค่ะที่มาสาย พี่ฌอห์น

เขาตดิประชมุน่ะค่ะ”

เหตผุลนั้นท�าให้ช้องนางแบะปาก เพราะเคยอจิฉาเดก็สาวที่คว้า

หวัใจเจ้าของห้างสรรพสนิค้าไปครองอยูพ่กัหนึ่งจงึท�าใจยอมรบัได้ แต่

พอได้มาพบกบับณุณปัญญ์พร้อมคนรกัอย่างนี้ คนสวยและโสดจงึอด

ที่จะหมั่นไส้ไม่ได้ เธอออกจะทั้งสวยทั้งแสนดี ท�าไมสวรรค์ไม่เห็นใจ

กนับ้าง ส่งผู้ชายดีๆ  ไปให้ลูกน้องเพื่อนเธอแบบนี้ยตุธิรรมที่ไหนกนั!

“สวสัดคีรบัคณุเกด คณุช้องนาง” หนุ่มลูกครึ่งที่เดนิมาสมทบ

กบัสาวๆ เป็นคนสดุท้ายทกัทายเกศราอย่างสนทิสนม ส่วนรายหลงันั้น

ฌอห์นไม่กล้าตสีนทิเพราะเขาเคยพบช้องนางเพยีงไม่กี่ครั้งเท่านั้น ถงึ

แม้ว่าหญิงสาวจะเปิดร้านในห้างของเขาแทบทุกสาขาก็ตาม “อยู่กัน

พร้อมหน้าเลยนะครบั”

“ช้องมาเป็นนายหน้าค่ะ คณุฌอห์นสู้ราคาไหวไหมล่ะคะ” 

ช้องนางเย้าชายหนุ่มที่อายไุล่เลี่ยกนัอย่างไม่เหนยีมอาย ขณะ

ที่คนโดนเย้าหวัเราะร่วนอย่างถูกใจ

“ต�าแหน่งนายหน้าต้องยกให้คนนี้ครับคุณช้องนาง” ฌอห์น 

วางมอืลงบนกระหม่อมของคนรกั 

บุณณปัญญ์ยิ้มแฉ่งสู้กับคนที่อ้างตัวเป็นนายหน้าจนช้องนาง
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ตาขวาง อจิฉาคนมคีวามรกัจนตาร้อนผ่าว 

“เขาโฆษณาทกุวนั บอกว่าพี่เกดของเขาน่ะขายบ้านด้วย”

พี่เกดของบุณณปัญญ์ได้แต่อมยิ้ม ไม่พูดอะไรกับค�ากล่าวนั้น 

แล้วชวนลกูค้ากติตมิศกัดิ์เข้ามาในบ้าน “เชญิข้างในก่อนเถอะค่ะคณุ

ฌอห์น ข้างนอกร้อน”

“ขอบคุณครับคุณเกด” ฌอห์นเดินเข้ามาในบ้านตามค�าชวน

ของเกศรา ปล่อยให้คนรกัสนทนากบัช้องนางต่อไป เชื่อว่าบณุณปัญญ์

คงไม่โดนคนอายมุากกว่าเป่าหูให้กลายเป็นคนร้ายกาจไปมากกว่านี้ 

แล้วฌอห์นก็หันมาหาเจ้าของบ้านที่เปรียบเสมือนผู้มีพระคุณ

ของเขาในตอนนี้ คดิในใจว่าหากเขาไม่ได้เกศราและบ้านหลงันี้ ฌอห์น

ต้องเดอืดร้อนแน่ๆ 

“ผมขอบคุณคุณเกดจริงๆ นะครับที่ให้ผมมาดูบ้าน ครั้งนี้ผม

ต้องพึ่งคณุเกดจรงิๆ”

“เกดถามได้ไหมคะ ว่าท�าไมถงึรบีร้อนกนัขนาดนี้” ผู้มพีระคณุ

ของฌอห์นเงยหน้าขึ้นถามร่างสงู ระหว่างเดนิเคยีงกนัเข้ามาในตวับ้าน 

หลังจากท�างานกับคนมามากหน้าหลายตาและมาจากหลายวงการ 

เกศรากพ็อจะรูว่้าการซื้อบ้านเพื่อเป็นที่พกัส�าหรบันายทนุต่างประเทศ

นั้นต้องมกีารวางแผนก่อนหน้าหลายเดอืน แต่ฉกุละหกุอย่างนี้เพิ่งเคย

เหน็ครั้งแรก ยิ่งเป็นบรษิทัใหญ่อย่าง ด ิฌอห์นด้วย เกศราจงึสงสยั 

ไม่น้อย

“นายทนุคนนี้เขาไม่เหมอืนใครครบั” ฌอห์นตอบแบ่งรบัแบ่งสู้ 

จากที่ต้องเผชิญหน้ากับนายทุนเงินหนาชาวเดนมาร์กคนนี้มาหลาย

ครั้ง เขาอยากจะบอกว่า ไอ้ค�าว่าไม่เหมอืนใครที่เขาเพิ่งเอ่ยไปนั้นยงั

น้อยกว่าความจรงิ “บ้านหลงัที่ผมเคยดไูว้ไม่ถกูใจเขาเท่าไหร่ เรื่องมนั

กเ็ลยลงท้ายที่เบบี๋โทร. มาขอความช่วยเหลอืจากคณุเกดนี่แหละครบั”

“เกดยังมีบ้านอีกหลายหลังนะคะ” คนรวยมากบอกอย่างใจ
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กว้าง “แต่หลังนี้ใกล้เมืองสุด เฟอร์นิเจอร์ก็พร้อมสุดแล้ว แต่ถ้าคุณ

ฌอห์นอยากดูหลงัอื่น เรากย็งัพอมเีวลานะคะ”

“ผมดูมาหมดแล้วครบั” ผู้ที่ตระเวนดูบ้านมาทั้งเดอืนบอกด้วย

น�้าเสยีงเหนด็เหนื่อยเกนิบรรยาย “โครงการนี้ถูกตานายทนุที่สดุ ผม

โทร. ถามเจ้าของโครงการเขาบอกว่าปิดโครงการไปเกอืบหมดแล้ว เลย

ต้องไปดูโครงการอื่นที่มแีบบใกล้เคยีงกนัแทน”

“บังเอิญจังเลยนะคะ” เกศราพูดอย่างครุ่นคิดเพราะไม่เคยมี

ความคิดที่จะขายบ้านหลังนี้มาก่อน ใครจะคิดล่ะว่าสุดท้ายแล้วเธอ

จะต้องขายบ้านหลังนี้ให้คนที่เขาหมายตาเอาไว้พอดี “แต่ดีแล้วค่ะ 

เกดก็หาคนดูแลบ้านหลังนี้แทนเกดอยู่พอดี ถ้าเป็นคุณฌอห์นเกดก็

วางใจ”

“คุณเกดคงรักบ้านหลังนี้มากนะครับ” ฌอห์นออกความเห็น 

หลงัจากก้าวเข้ามาในบ้านแล้วกวาดตามองรอบตวักส็งัเกตได้ว่าเครื่อง- 

เรอืนต่างๆ ในบ้านหลงันี้ หากไม่ใช่ของน�าเข้าจากต่างประเทศกเ็ป็น

แบรนด์ไทยที่ได้รับการยอมรับ ส่งออกไปขายต่างประเทศแทบทั้งสิ้น 

ไม่ต้องขึ้นไปดชูั้นบนเขากบ็อกได้ว่ารสนยิมของเจ้าของบ้านดมีากทเีดยีว 

“รสนยิมกด็ ีถ้าอยากมาแต่งเรอืนหอให้ผม คดิเท่าไหร่บอกเลยนะครบั 

ผมสู้ราคาเตม็ที่”

“ถ้าเป็นคณุฌอห์นเกดคงคดิราคาเตม็ค่ะ” ผู้ที่มรีสนยิมในการ

แต่งบ้านดหียอกกลบั เหลยีวมองไปด้านหลงัที่มเีพื่อนสนทิและผู้ที่น่า

จะเป็นเจ้าของเรอืนหอของฌอห์นยนืหน้าแดงด้วยเหตผุลที่ต่างกนั ซึ่ง

ทั้งคูเ่พิ่งเดนิตามเข้ามา แล้วเกศราจงึหนักลบัมาพดูคยุกบัชายหนุม่ต่อ 

“แต่ถ้าเป็นเบบี๋นี่ท�าให้ฟร ีเพราะถอืว่าเป็นน้อง”

“อย่างนั้นให้เบบี๋จ้างคณุเกดดกีว่าครบั” ฌอห์นยิ้มกว้าง รบัมกุ

อดตีเจ้านายของคนรกัอย่างรูง้าน “ผมคงจ้างคนที่ทั้งสวยทั้งรวยอย่าง

คณุเกดไม่ไหว”
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“แต่ช้องคดิไม่แพงนะคะ” คนที่ทั้งสวยทั้งรวยอกีคนยื่นหน้าเข้า

มาบอก ตบอกตวัเองอย่างน�าเสนอแล้วยิ้มแฉ่ง “แถมตดิต่อซนิแสให้

มาดฮูวงจุย้ให้ฟรีๆ  หรอืว่าคณุฌอห์นจะตดิต่อหมอดดูงัๆ ช้องกม็เีบอร์

นะคะ โทร. ไปตามตวัได้ทนัท”ี

“ช้องเขาเก่งเรื่องดวงน่ะค่ะ” เกศรากระซิบบอกหนุ่มลูกครึ่งที่

ไม่เชื่อเรื่องดวง ก่อนจะต่อท้ายให้ว่าเพื่อนของเธอนั้นเก่งเช่นไร “ดดูวง

เก่ง ดูทกุวี่ทกุวนั”

“อ้อ” ฌอห์นพยกัหน้าเบาๆ อย่างเข้าใจ ถงึจะไม่เชื่อเรื่องพวก

นี้ แต่หลายต่อหลายครั้งก็ต้องพึ่งหมอดูและซินแสมาท�าพิธีก่อนเริ่ม

การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ในหลายๆ โครงการ แต่ก็ท�าเพื่อความ

สบายใจของทมีงานมากกว่าจะเชื่อถอือะไรจรงิจงั “อย่างนั้นผมคงต้อง

ตดิต่อคณุช้องบ่อยๆ เลยละครบั เพราะต้องท�าศาลหน้าห้างอกีหลาย

ศาลเลย” เขาคยุกบัหญงิสาวอย่างเป็นกนัเองมากขึ้น

“โทร. มาได้เลยค่า” ช้องนางว่าเสยีงแหลมปรี๊ด ก่อนจะพูดต่อ

อย่างคนที่หลงตัวเอง “รับรองว่าช้องจะไม่ท�าให้คุณฌอห์นผิดหวัง

แน่นอน” 

“ครบัผม” ฌอห์นฟังคนที่ประกาศว่าจะไม่ท�าให้เขาผดิหวงัแล้ว

ได้แต่อมยิ้ม รู้ดว่ีาช้องนางนั้นขึ้นชื่อเรื่องมศีรทัธาแน่วแน่กว่าคนทั่วไป 

โดยเฉพาะเรื่องการหาคู่ จากนั้นเขาจึงหันไปหาหญิงสาวอีกคนที่ยืน

เงียบอยู่ “ผมขอขึ้นไปดูข้างบนได้ไหมครับคุณเกด” และหันไปถาม 

คนรกัที่ยนืซบุซบิเรื่องการดูดวงกบัช้องนาง “หนูจะขึ้นไปกบัพี่ไหม”

“ไม่ค่ะ พี่ขึ้นไปเลย หนูจะอยู่กบัพี่ช้อง” บณุณปัญญ์ตอบโดย

ไม่เสยีเวลาคดิ เธอตระเวนดบู้านจนเบื่อแล้ว ต่อให้บ้านเจ้านายเก่าจะ

สวยมากแค่ไหน เธอก็กล�้ากลืนความเบื่อแล้วฝืนเดินดูชั้นบนไม่ไหว 

“โก่งราคาได้ตามสบายเลยนะคะพี่เกด รวยแล้วจะได้เลี้ยงหมูกระทะ

น้อง”
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“ดูพูดเข้า” คนที่รับหน้าที่เลี้ยงดูเด็กสาวมาหลายเดือนท�าตา

ขวาง “พูดอย่างนี้เดี๋ยวคณุเกดกเ็ข้าใจว่าพี่เลี้ยงดูหนูไม่ดหีรอก”

“แหม พี่ละก”็ บณุณปัญญ์กลอกตาเมื่อแฟนหนุ่มออกอาการ

ไม่พอใจกบัการพูดเล่นของตน

“เหมน็ๆ” ช้องนางตะโกนแทรก ถลามายนืขวางระหว่างฌอห์น 

กับบุณณปัญญ์ หวังจะขัดขวางการแสดงความรักของทั้งคู่ “เหม็น

ความรกั!”

เท่านั้นก็ท�าให้ทุกคนหัวเราะกันครืนใหญ่ โดยเฉพาะเกศราที่

หวัเราะลั่นอย่างเสยีกริยิา ยกมอืขึ้นเชด็น�้าตาแล้วเอ่ยปากชวนชายหนุม่

เพยีงคนเดยีวในบ้านขึ้นไปดูชั้นบน 

“เชิญด้านบนเถอะค่ะคุณฌอห์น อยู่ที่นี่นานๆ เดี๋ยวโดนคน 

ขี้อจิฉาหาเรื่อง”

“ครบัคณุเกด” 

ฌอห์นที่ยังยิ้มขันคนขี้อิจฉาไม่หายรีบรับค�าเกศราทันที ท�าให้

ช้องนางที่รูต้วัว่าก�าลงัโดนเพื่อนพดูกระทบนั้นค้อนชายหนุม่ที่ครั้งหนึ่ง

เคยอยู่ในรายชื่อ ‘หนุ่มโสดในสังกัด’ ของตนเองแล้วหันมาเอาเรื่อง 

คนรกัของเขาแทน

“ท�าไมไม่ไปกบัแฟนล่ะ เหมน็ขี้หน้า ไม่อยากอยู่ด้วย”

“แต่หนูมเีรื่องส�าคญัจะบอกพี่ช้องนะคะ” บณุณปัญญ์ป้องปาก

กระซิบบอกช้องนางด้วยท่าทางที่มีลับลมคมใน ท�าให้คนที่ชอบเรื่อง

ส�าคญัของคนอื่นหผูึ่ง ตาโตเท่าไข่ห่านทนัท ี“พี่ช้องไม่อยากรูห้รอืคะ”

“อยากส ิเรื่องอะไรล่ะ ไหนพูดมาไวๆ อย่าได้ลลีานะเบบี๋”

เกศรามองเพื่อนของเธอแล้วส่ายศรีษะเบาๆ อย่างอ่อนใจ ก่อน

จะเดนิน�าฌอห์นขึ้นไปบนชั้นสองเพื่อดูมาสเตอร์เบดรูม และห้องอื่นๆ 

ซึ่งท�าให้คนที่วางใจว่าจะได้บ้านหลังนี้มาครอบครองอยู่แล้วพอใจ 

ยิ่งขึ้นไปอกี เมื่อพบว่าทกุอย่างในบ้านถกูปรบัและเปลี่ยนไปในทศิทาง
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ที่ทันสมัย จนมั่นใจว่านายทุนของเขาต้องพอใจบ้านหลังนี้อย่างมาก

แน่นอน และนั่นท�าให้ในสายตาของฌอห์นนั้น เกศราเปรียบเสมือน

นางฟ้าที่จตุลิงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดงึส์เพื่อช่วยชวีติเขาอย่างไรอย่าง

นั้น แม่พระมาโปรดเขาแท้ๆ

“คณุเกด ผมรกัคณุเกดมากเลยครบัตอนนี้”

“คะ?” สาวโสดที่เพิ่งโดนบอกรกัโดยไม่มเีวลาให้ตั้งตวัท�าหน้า

เหลอ แน่ใจว่าค�าบอกรักเมื่อครู่ไม่ได้มีความหมายในเชิงชู้สาวอย่าง

แน่นอน แต่กย็งัแกล้งถามเขา “คณุฌอห์นรกัเกด ไม่ใช่เบบี๋หรอืคะ”

“ไม่ใช่แบบนั้นครบัคณุเกด ตอนนี้ผมรกัเดยีวใจเดยีวแล้วครบั” 

คนที่เพิ่งบอกรักสาวไปหยกๆ รีบแก้ตัว ขณะที่พวกเขาเดินเข้าไปที่ 

ห้องท�างาน

ก่อนหน้านี้เกศราทั้งออกแบบและเลอืกเฟอร์นเิจอร์ทกุอย่างเพื่อ

เอาใจคนที่เธอคดิว่าเขาจะได้ใช้ห้องนี้เยอะที่สดุ ทว่าสดุท้ายแล้วกไ็ม่มี

ใครได้ใช้ทั้งตวัเธอและบคุคลคนนั้น 

“หมายถงึว่าผมรกัคณุเกดเพราะคณุนี่เหมอืนนางฟ้านางสวรรค์

เลยครบั บ้านคณุเกดหลงันี้ ผมมั่นใจว่านายทนุของผมต้องชอบ”

“เขากค็วรจะชอบนะคะ” เกศราพมึพ�า ท�าให้ฌอห์นหวัเราะ คน

ที่เผลอตวัพดูออกไปเมื่อครูน่ี้จงึรบีแก้ตวัอย่างร้อนรน “เกดหมายถงึว่า 

เกดเลือกแต่งบ้านโทนเท่ๆ ผู้ชายส่วนใหญ่น่าจะชอบค่ะ เกดไม่ได้

หมายความว่าจะไม่ให้นายทนุคณุฌอห์นพูดว่าไม่ชอบนะคะ”

“ผมว่าคณุเอซต้องชอบครบั” ฌอห์นยิ่งกว่ามั่นใจเสยีอกี เพราะ

ว่าการแต่งบ้านของเกศราใกล้เคยีงกบัการแต่งบ้านของนายทนุหลงัที่

อยู่เดนมาร์กซึ่งเขาเคยไปราวกับแกะออกมาจากหนังสือเล่มเดียวกัน 

หรอืไม่กใ็ช้คนตกแต่งคนเดยีวกนั 

“ชื่อเอซหรอืคะ” เกศรามคีวามกล้าที่จะเสยีมารยาทเมื่อถามถงึ

ชื่อของนายทนุ ผูท้ี่จะเข้ามาอยูใ่นบ้านนี้เป็นคนแรกตั้งแต่ตกแต่งเสรจ็ 
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“ใช่ที่หมายถงึที่หนึ่งหรอืเปล่าคะ”

คนที่เคยพบเจ้าของชื่อมาแล้วโคลงหวั ความรูเ้รื่องความหมาย

ของชื่อนั้นมนี้อยเสยีด้วยส ิไม่สามารถบอกเกศราได้ว่าใช่หรอืไม่ใช่ 

“รู้แค่สะกดด้วย เอ-ซ-ีอ ีครบั” ฌอห์นยกัไหล่ สะกดชื่อนายทนุ

จอมเขี้ยวของเขาให้เกศราฟัง “ไม่รู้ว่าใช่หรอืไม่ใช่นะครบั”

“ใช่ค่ะ” คนที่เคยศึกษาเรื่องความหมายของชื่อมานานเพราะ

สนใจเป็นการส่วนตวัพยกัหน้าบอกเมื่อได้ฟังจากฌอห์น “ถกูแล้ว เขา

คงเป็นคนจรงิจงันะคะ คนที่ฉนัรู้จกัชื่อนี้น่ากลวัทกุคนเลย”

“คณุเกดพดูเหมอืนตาเหน็เลยครบั” ผูท้ี่ต้องเผชญิหน้ากบัความ

เอาจรงิเอาจงัของนายทนุรายนี้จนแทบกระอกัเลอืดท�าตาโต หนัมามอง

เกศราด้วยความคาดไม่ถงึ ไม่คดิว่าเธอจะวเิคราะห์ถงึนายทนุของเขา

ได้ตรงเผงประหนึ่งว่ามีตาทิพย์ “คุณเอซเขาจริงจังมากครับ ผมยัง 

ไม่เคยเหน็นายทนุคนไหนที่...”

“เขี้ยวลากดิน?” เกศราต่อประโยคให้ลูกค้ารายใหญ่ของตน 

ด้วยรอยยิ้ม

“เข้มงวดครบั” ฌอห์นแก้ค�าพดูของหญงิสาวด้วยรอยยิ้ม สบตา

กับเกศราอย่างรู้กันว่าที่เขาพูดเช่นนี้เพราะไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นคน 

ว่าร้ายพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจลับหลัง “ว่าแต่ว่า...บ้านหลังนี้คุณเกดจะ

ขายเท่าไหร่ครบั”

“คุณฌอห์นท�าการบ้านมาแล้ว คิดว่าเกดควรจะขายเท่าไหร่ 

ล่ะคะ” 

เกศราเลกิคิ้วสูง รู้ดวี่านกัธรุกจิอย่างฌอห์นไม่มทีางเดนิเข้ามา

ที่บ้านหลงันี้โดยไม่รูร้าคาประเมนิก่อนซื้อแน่นอน อย่างน้อยชายหนุม่

ก็ต้องมีตัวเลขในใจอยู่ก่อนแล้ว เกศราซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มาจน

เจนสังเวียนจึงพอจะรู้วิธีเจรจา และถ้าเธอโก่งราคาเกินความจริงไป

มาก ฌอห์นกต็้องจ�านนให้เธออยู่ด ีงานนี้เธอน่ะได้ก�าไรเหน็ๆ
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“ผมรูค้รบั ว่าคณุเกดเป็นนกัธรุกจิที่ฉลาด” ฌอห์นหรี่ตา เขาเอง

ก็มีเขี้ยวเล็บไม่แพ้หญิงสาว “แต่ถ้าราคาเกินหกสิบผมก็ต้องตัดใจ 

นะครบั”

“อย่างนั้นกข็ายแค่หกสบิค่ะ” เกศราว่าพลางยื่นมอืออกไปตรง

หน้าชายหนุ่ม รอให้เขาสัมผัสมือเธอเพื่อเป็นการผนึกสัญญา “ท�า

สัญญาแล้วโทร. เรียกฝ่ายนิติในโครงการไปที่กรมที่ดินพรุ่งนี้เลยก็ได้

นะคะ จะได้เรยีบร้อยก่อนนายทนุคณุฌอห์นจะมาเมอืงไทย”

“ไม่คดิจะลดให้หน่อยเหรอครบั” ฌอห์นยอมยื่นมอืมากระชบั

กับหญิงสาว แต่ปากไม่วายต่อรองเผื่อฟลุกได้บ้านหลังนี้ในราคาที่ 

ถูกลงนดิหน่อย 

ทว่าเกศรากลบัไม่ยอมให้ฌอห์นได้จ่ายเงนิน้อยกว่านี้ หญงิสาว

ยิ้มกว้างจนตาหยแีล้วหวัเราะเบาๆ ก่อนจะเอ่ย 

“นี่กไ็ม่แพงนะคะ แชนเดอเลยีร์ข้างล่างกล็้านกว่าแล้ว อย่างก 

สคิะ คณุฌอห์นกเ็ป็นพ่อค้าน่าจะเข้าใจเกด”

“ซื้อขายกบัคณุเกดนี่ผมเสยีเปรยีบทกุประตเูลยนะครบั” ลกูค้า

ของเกศราถอนหายใจหลังปล่อยมือเรียวของเธอ ท�าใจได้แล้วว่าเขา

คงไม่สามารถต่อราคาบ้านได้ถูกกว่านี้ “กบัคณุช้องเธอยงัเช่าพื้นที่ใน

ห้างของผม คงพอหยวนๆ ให้ได้ กบัคณุเกดนี่ผมไม่มทีางได้ถอนทนุ

คนืเลย”

“คุณฌอห์นก็สร้างหมู่บ้านสักหมู่บ้านสิคะ” เกศราแนะอย่าง

ร่าเรงิ หากชายหนุม่ลงทนุเรื่องบ้านบ้างเธอกค็งมโีอกาสได้ไปเป็นลกูค้า

ของเขา “สร้างแต่ห้างแบบนี้ คนจนๆ อย่างเกดจะอดุหนนุได้ยงัไงเล่า”

“อย่างคณุเกดไม่เรยีกว่าจนหรอกครบั” 

ฌอห์นหวัเราะ รูว่้าเกศราเป็นคนถ่อมตวั แต่กอ็ดคดิไม่ได้ว่าถ้า

เขาเป็นนักธุรกิจที่มีคอนเนกชันแข็งแกร่งจากคนแทบทุกวงการอย่าง

เกศราแล้ว เขาจะถ่อมตัวแบบที่หญิงสาวท�าได้หรือไม่ ตั้งแต่ฌอห์น
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เข้ามาท�างานส่วนนี้แทนพ่อของเขาอย่างเต็มตัว เขาก็ได้ยินและรู้จัก

เกศราผ่านคนโน้นคนนี้มาไม่น้อย

เมื่อมารู้จกักบับณุณปัญญ์และได้คบหากนัเป็นคนรกั ฌอห์นก็

ได้รู้จักเกศราอย่างเป็นทางการ และยิ่งรู้จักหญิงสาว เขาก็ยิ่งนับถือ

เกศรา อายนุ้อยกว่าเขาไม่เท่าไหร่ แต่สร้างอาณาจกัรให้ตวัเองได้ขนาด

นี้ กต็้องยอมรบัว่าเกศราไม่ธรรมดา และยิ่งนกึถงึสาวๆ ที่ท�างานกบั

เกศราตั้งแต่พศิา บณุณปัญญ์ มาจนถงึแหวนประดบั ซึ่งมเีขี้ยวเลบ็

ไม่แพ้กัน ฌอห์นก็ยิ่งมั่นใจว่าเกศราคนนี้ต้องมีฝีไม้ลายมือไม่น้อย 

พษิสงคงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสาวๆ ใน Even for you เพราะเจ้านายก็

คงจะร้ายกาจกว่าลูกน้อง...หรอืไม่จรงิ

“ถ้าคุณเกดสนใจมาเป็นพาร์ตเนอร์ผม ผมจะลองพิจารณาดู

ครบั” 

ฌอห์นเอ่ยอย่างใจป�า้ เรื่องหมูบ้่านจดัสรรเขากพ็อมเีพื่อนหลาย

คนที่อยู่ในวงการ วริต...อดีตมือขวาของเขาที่ลาออกไปก็ไปสานต่อ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัว หากชวนมาร่วมธุรกิจกันโดยม ี

เกศราที่ทั้งเก่งกาจเรื่องการขายและตกแต่งมาช่วย รบัรองว่าโครงการ

นี้จะต้องได้รบัความสนใจไม่น้อย

“เงินลงทุนสูงขนาดนี้ เกดคงต้องขอบายค่ะ” เกศรายิ้ม หาก

ลงทุนสร้างหมู่บ้านเอง เธอไม่แน่ใจว่าจะเป็นการลงทุนที่เกินตัวไป 

หรอืไม่ ถงึจะมพีาร์ตเนอร์เป็นบรษิทัใหญ่อย่าง ด ิฌอห์น แต่เกศราก็

ไม่สบายใจ “ขอเป็นลูกค้าของคณุฌอห์นดกีว่า เกดไม่อยากปวดหวั”

“คณุเกดนี่น้า...” ฌอห์นแสร้งบ่น ทว่าหน้ายงัมรีอยยิ้ม “ไม่ยอม

ลดให้ผมเลยจรงิๆ นี่ใจคอจะได้อย่างเดยีวสนิะครบั”

“แหม ก็คุณฌอห์นได้เบบี๋ไปจากเกดแล้วไงคะ อยากได้อะไร

อกีเล่า”

“ถ้าเอาเหตผุลนั้นมาสู้ ผมกค็งเถยีงไม่ได้แล้วครบั” 
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ฌอห์นหวัเราะร่วน ส่ายหน้าเบาๆ ด้วยความอ่อนใจ ก่อนเดนิ

น�าเกศราลงมาด้านล่างเพื่อสมทบกับคนรัก ด้วยกลัวช้องนางจะได ้

ยัดความเชื่อที่แทบจะเรียกว่างมงายใส่หัวคนรักสาวอายุน้อยของเขา 

เพราะยิ่งนานวันฌอห์นก็ยิ่งหวั่น ไม่แน่ใจว่าตนจะรับมือความเชื่อ 

พวกนี้ได้หรอืไม่

แค่ต้องบินไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้งที่มีการกดบัตรคอน-

เสร์ิตฌอห์นกล็�าบากพอแล้ว อย่าต้องให้ตระเวนไหว้ขอพรสิ่งศกัดิ์สทิธิ์

ทั่วสารทศิกบัทกุเรื่องเหมอืนอย่างช้องนางเลย
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การขายบ้านได้ก�าไรเกินคาด เย็นวันนี้เกศราจึงหิ้วเพื่อน

สนิทอย่างช้องนางมาที่ร้านอาหารหรู ซึ่งหากเป็นลูกค้าปกติต้องใช้

เวลาจองอย่างน้อยหกเดอืน แต่เพราะบารมขีอง ช้องนาง เทวารกัษ์ 

เจ้าของร้านเพชรยกัษ์ใหญ่ในเมอืงไทยที่ยกตวัเองว่าเป็นลกูค้าววีไีอพ ี

เกศราจงึเพยีงรอให้เพื่อนยกหโูทรศพัท์มาบอกเจ้าของร้านก่อนเท่านั้น

“พี่ช้อง พี่เกด เชิญทางนี้ครับ” ร่างสูงที่อยู่ในชุดสีขาวพร้อม

หมวกทรงสงูเดนิออกมาต้อนรบัเพื่อนรุน่พี่ที่รูจ้กัและสนทิกนัพอสมควร 

ทนัททีี่เดก็ในร้านเข้าไปแจ้งว่าลกูค้าววีไีอพขีองเขามาถงึร้านเรยีบร้อย 

“ผมจดัโต๊ะพเิศษไว้ให้พวกพี่ วนันี้โต๊ะจองเตม็”

“น่ารกัมากจ้ะตั้ม” ช้องนางชมเปาะ ขยบิตาให้คนที่เธอเหน็มา

ตั้งแต่เดก็แล้วพยกัหน้าพอใจ เหน็ไหมว่าไม่มอีะไรที่ช้องนางอยากได้

แล้วไม่เคยได้ เว้นสามีไว้อย่างหนึ่ง “ไม่เสียแรงจริงๆ ที่พี่โทร. หา  

วนันี้ยายเกดเขาโชคดเีลยอยากเลี้ยงฉลองกนัเงยีบๆ”

“ผมรู้แล้วครับ เรื่องบ้านหลังนั้นใช่ไหมล่ะครับ” เจ้าของร้าน

อาหารที่มีแต่ผู้มีอันจะกินมาใช้บริการเอ่ยด้วยน�้าเสียงพ้อนิดๆ ขณะ

เลื่อนสายตาไปมองหน้างามของเพื่อนรุ่นพี่อีกคน “พี่เกดใจร้าย ผม

บอกแล้วไงว่าถ้าคดิจะขายให้โทร. บอกผม นี่ไปขายให้คณุฌอห์นเขา

2
แยก–ย้าย
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เสยีได้ น้อยใจนะครบัเนี่ย”

“ตั้มซื้อบ้านหลังนั้นไม่ไหวหรอกจ้ะ” เกศราเดินมาคล้องแขน

คนร่างสูง ไม่ใช่ว่าไม่มีคนอยากซื้อบ้านหลังนั้น มีคนสนใจหลายคน

เพราะชอบสถานที่ตั้งและขนาดของบ้าน ทว่าติดตรงที่ตลอดเวลา

หลายปีมานี้เจ้าของบ้านอย่างเกศราไม่เคยคดิที่จะขาย จนกระทั่งวนันี้ 

ที่ตัดสินใจขายปุบปับ ไม่เหมือนคนที่หวงบ้านหนักหนาเมื่อหลายปี

ก่อน “พี่ขายแพง”

“ผมบอกแล้วไงครับว่าเท่าไหร่ผมก็สู้” ตั้มว่าพลางควงเกศรา

เพื่อจะเดนิไปที่ห้องรบัประทานอาหารขนาดเลก็ที่มไีว้ส�าหรบัแขกพเิศษ

อย่างเกศราและช้องนางเท่านั้น “คุณพ่อคุณแม่ผมชอบบ้านหลังนั้น

มาก”

“พี่จะดูหลงัอื่นไว้ให้ดไีหม” เกศราบอกอย่างเอื้อเฟื้อ แม้บ้านที่

เธอก�าลงัพูดถงึนั้นจะตกแต่งไปได้ไม่เท่าไหร่กต็าม “พี่มบี้านอกีสามสี่

หลงั ท�าเลดีๆ  ทั้งนั้น เหมาะกบัครอบครวัใหญ่อย่างบ้านของตั้ม”

“พี่เกดกพ็ูดอย่างนี้ทกุท”ี ชายหนุ่มถอนหายใจ พอดกีบัเขาพา

เกศราและช้องนางมาถึงทางแยกระหว่างห้องรับรองลูกค้าที่จองไว้ 

ล่วงหน้ากบัแขกพเิศษมากๆ เช่นเกศรา

ร่างสง่าของผู้ที่เพิ่งได้รับเงินก้อนใหญ่ชะงัก เมื่อมองเห็นผู้ที่

ก�าลงัเดนิออกมาจากห้องอาหารอกีห้อง บคุคลนั้นคอืสตรวียัใกล้เคยีง

เกศรา ซึ่งอกีฝ่ายกช็ะงกัไปเช่นเดยีวกนัเมื่อเหน็ว่าแขกของร้านอาหาร

ในวนันี้เป็นใคร 

นับเป็นแขกที่ท�าให้ประหลาดใจ แต่กระนั้นศศิก็ยังฝืนยิ้ม คิด

ในทางที่ดีว่าเกศราไม่มีทางได้เป็นแขกร่วมคอร์สอาหารกับเธอแน่ 

เพราะเธอและครอบครวัของสามจีองล่วงหน้ามาหลายเดอืน

“ตายแล้ว คณุเกดเองหรอืคะเนี่ย” ศศริ้องถาม แสร้งบบีเสยีง

เลก็ลงเพื่อแสดงความตกใจข่มความชงิชงั “บงัเอญิจงัเลยนะคะ ศกิบั
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วกีม็าทานอาหารวนันี้”

เกศรายิ้มเลก็น้อย ขณะที่ช้องนางขบฟันเข้าหากนัจนได้ยนิเสยีง

กรอดๆ จ้องศศิตาขวางอย่างหมายหัว ด้วยเรื่องราวในอดีตที่ผู้หญิง

คนนี้ท�าไว้กบัเกศรายงัไม่ได้ช�าระความ

“น่าจะบงัเอญิจรงิๆ ค่ะคณุศศ”ิ เกศราบอกด้วยเสยีงนุม่ผดิกบั

อกีฝ่าย เหลอืบมองใบหน้าบึ้งตงึที่พยายามฝนืยิ้มใหไ้ด้ของอดตีเพื่อน

แล้วก็ยิ่งยิ้มกว้าง “เกดกับช้องมากะทันหัน ไม่ได้จอง ตั้มคงเป็นคน 

ท�าอาหารเอง”

“ก็ต้องอย่างนั้นสิครับพี่เกด” เจ้าของร้านอาหารที่รู้เรื่องราว

ระหว่างหญงิสาวทั้งสองมาบ้างเอ่ยแทรก เพื่อหวงัจะท�าลายบรรยากาศ

อมึครมึ “ผมแย่งเชฟเลศิมาท�าอาหารให้พวกพี่ไม่ได้ กต้็องท�าเองสคิรบั 

แต่ไม่ได้ท�านาน ไม่รู้จะทานได้หรอืเปล่านะครบั”

“พาพี่ไปนั่งสกัทซีติั้ม” ช้องนางสั่งเสยีงเฉยีบ ทว่าตาคมยงัจ้อง

หน้าศศอิย่างหมายหวัเมื่อเอ่ยว่า “ไม่อยากแย่งอากาศคนแถวนี้หายใจ 

กลวัตายก่อนวยัอนัควร!”

“ทางนี้ครบัพี่ช้อง” เจ้าของร้านรบีผายมอืไปที่ห้องซึ่งมป้ีายบอก

ว่า ‘ห้ามเข้าก่อนได้รบัอนญุาต’ แล้วจงึหนัมาหาเกศราที่ควงแขนเขา

อยู่ “ไปครบัพี่เกด”

“ไปสจิ๊ะ” เกศราพยกัหน้า ไม่โต้เถยีงเจ้าของร้านเพราะเข้าใจ

หัวอกคนกลางดี ทั้งเธอและศศิเป็นลูกค้า ส่วนช้องนางนั้นมีอภิสิทธิ์

เกนิค�าว่าลูกค้าไปไกล ต่อให้จกิหวัศศติบล้างน�้าตอนนี้ เกศรากม็ั่นใจ

ว่าไม่มใีครกล้าห้าม ทว่าไม่ทนัที่เกศราจะได้เดนิพ้นไป เพื่อนเก่าของ

เธอกพ็ูดเหนบ็แนมขึ้นมาเสยีก่อน

“ผ่านไปไม่เท่าไหร่ ยกระดบัตวัเองมาได้ขนาดนี้ ไม่เลวเลยนะ

คณุเกด” 

ค�าว่า ‘คณุเกด’ นั้นเตม็ไปด้วยการจกิกดั จนเกศราต้องหนัขวบั
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มามองศศคิรู่หนึ่ง ก่อนพูดนิ่มๆ แต่เชอืดเฉอืนอกีฝ่ายเป็นการเอาคนื

“กเ็กดท�างานท�าการ ไม่สบายเหมอืนคณุนี่นา ที่อยู่บ้านเลี้ยง

ลกูไปวนัๆ คงไม่มเีวลายกระดบัตวัเองใช่ไหมล่ะ ถงึได้พดูแต่อะไรต�่าๆ 

แบบนี้ออกมา”

“กะ...แก!”

“น่าสงสารครอบครวัสามขีองคณุศศนิะคะ อตุส่าห์ดิ้นรนไม่เอา

เกด แต่กลบัได้ผูห้ญงิที่กริยิาต�่ากว่าเกดมาเป็นสะใภ้ แถมตอนนี้หน้าที่

การงานก็ต�่ากว่าอีก แต่ก็ยินดีด้วยนะจ๊ะ เรื่องที่สามีเลิกกับเมียน้อย

คนล่าสุดแล้ว เกดเป็นก�าลังใจให้ศิตลอดเลย ศิรู้ไหม” ลงท้ายด้วย 

ค�าพูดสนทิสนม

“อ้าว อย่างนี้ต้องระวงัผวัมเีมยีน้อยอกีไหมล่ะเนี่ยศ”ิ ช้องนาง

ที่ฟังตลอดเวลาร้องถามด้วยน�้าเสยีงที่แสร้งเหน็ใจ “โถๆ เวรกรรมแท้ๆ 

เชยีว น่าสงสาร...น่าสงสาร”

“ไม่น่าเลยนะศ”ิ เกศราท�าหน้านิ่วอย่างเหน็ใจอดตีเพื่อน ก่อน

จะเม้มปากแน่นเพื่อกลั้นรอยยิ้มเมื่อช้องนางเอ่ยต่ออย่างคนปากไว

“นี่นะ ถ้าไม่แย่งของคนอื่นไปคงไม่โดนอย่างนี้หรอก ไม่น่าเล้ย”

“แต่ไม่เป็นไรหรอกนะศิ” เกศราแสร้งตีหน้าเศร้า คล้ายว่าตน

พยายามปลอบใจอดตีเพื่อนสดุความสามารถแล้วจรงิๆ “อตุส่าห์แย่ง

ไปได้แล้วก็ต้องดิ้นรนรักษาผู้ชายเอาไว้ แต่เป็นธรรมดาละนะ ของ 

อย่างนี้มันไม่เข้าใครออกใคร เกดเข้าใจ อาจเหนื่อยหน่อย แต่ก็สู้ๆ  

นะจ๊ะ เกดเป็นก�าลงัใจให้” 

ว่าแล้วทั้งเกศราและช้องนางกเ็ดนิหายเข้าห้องรบัรองเลก็ ทิ้งให้

ศศยินืก�าหมดัแน่นด้วยความคบัแค้น

“อย่าถล่มร้านผมนะพ่ีช้อง” ตัม้ท่ีตกอยูใ่นสถานะคนกลาง

มาตลอดเหตุการณ์มาคุเมื่อครู่นี้เอ่ยขอร้องช้องนางที่นั่งตัวสั่นเทิ้ม 
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กระดกน�้าเย็นระหว่างพยายามสะกดโทสะของตัวเองให้ลดลง ยังดีที่

เธอเจอเพียงศศิ หากเจอกวีพร้อมกัน รับรองได้เลยว่าไม่พ้นมีการ

วางมวยกลางร้านอาหารดงัแน่ 

“วนันี้วนัดนีะครบั ใช่ไหมพี่เกด” พยายามกล่อมช้องนางแล้ว

เจ้าของร้านอาหารกไ็ม่วายหนัมาหาพวกที่นั่งนิ่งจบิไวน์อยูอ่กีฟากโต๊ะ

“พี่รบัปากว่าจะไม่ให้เกดิเรื่องจ้ะตั้ม” นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอและ

ช้องนางต้องปะทะคารมกบัศศ ิดงันั้นเกศราจงึให้ความมั่นใจแก่รุน่น้อง

หนุ่ม “ไม่ต้องห่วงหรอก ถ้ามอีะไรเกดิขึ้น เดี๋ยวพี่รบัผดิชอบเอง”

“งั้นฉันขอเดินไปสั่งสอนมันสักสองสามทีได้ไหม เอาให้หาย

แค้น” ช้องนางโพล่งถามออกไป หากได้ระบายอารมณ์โกรธในอกออก

ไปบ้างคงจะรู้สกึดไีม่น้อย

“ใช้ก�าลงัแก้ปัญหามนัไม่ช่วยอะไรหรอกนะไอ้ช้อง” เกศราปราม

เพื่อน แม้เธอจะเผลอปล่อยให้อารมณ์โกรธเป็นฝ่ายชนะความสงบนิ่ง

ไปครู่หนึ่งกต็าม 

“แต่มนัท�าให้ฉนัรู้สกึด”ี เพื่อนของเธอโต้กลบัมาง่ายๆ

เกศรากลอกตาโดยไม่คิดที่จะซ่อนกิริยานั้นให้พ้นสายตาคน

ที่มาจากตระกูลผู้ดีเก่า ซึ่งช้องนางไม่สนใจนักหรอก เธอกับเกศรา 

ล่มหวัจมท้ายด้วยกนัมานาน เรื่องกลอกตาแค่นี้ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเกบ็

มาใส่ใจ

“แล้วแต่! แกมนันางฟ้านางสวรรค์นี่ แสนดมีากๆ ระวงัคนเขา

จะด่าลบัหลงัว่าโง่!”

“แกนี่ปากร้ายจริง” เกศราขมวดคิ้ว เพื่อนเธอยิ่งแก่ก็ยิ่งเผ็ด

ร้อน...หมายถึงฝีปากนะ “แบบนี้เทพเจ้าที่ไหนจะอยากส่งสามีมาให้ 

สงสารผู้ชายแย่เลย ได้เมยีปากร้ายอย่างแก”

“ฉันปากร้ายแต่จริงใจนะ” คนที่รอสามีจากเทพเจ้ารีบปรับ

สหีน้า อ้อมแอ้มแก้ตวัราวกลวัเทพเจ้าแถวๆ นั้นจะบงัเอญิได้ยนิค�าขู่
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เมื่อครู่ของเกศราเข้า จนท่านอาจจะเข้าใจผดิแล้วไม่ส่งสามมีาให้เธอ 

“ไม่เหมอืนแกหรอก หน้าเนื้อใจเสอื แถมเขี้ยวลากดนิ ฉนัคดิ

อยู่ตั้งนานว่าลกูน้องแกแต่ละคนเอานสิยัเหน็แก่เงนิมาจากใคร ที่แท้ก็

มาจากเจ้านายอย่างแกนี่เอง!”

“ท่านเทพของแกได้ยินแล้วมั้งเนี่ย” เกศราโน้มตัวไปข้างหน้า 

กระซิบขู่เพื่อนเป็นการเอาคืนช้องนาง ท�าเอาเจ้าตัวอยากจะร้องกรี๊ด

ออกมาอย่างขดัใจ

“ฉนัพูดเรื่องจรงิ ไม่ได้ผดิศลี”

“หยาบคาย ว่าร้าย พูดจาส่อเสยีด ผดิศลีข้อมสุาทั้งนั้น” 

เกศราชี้ อยู่กบัช้องนางมานาน ท�าไมเธอจะไม่รู้ว่าศลีทั้งห้าข้อ

นั้น ช้องนางปฏบิตัติามไม่ได้กเ็พยีงแค่ศลีข้อสี่นี่แหละ

“ด่าพวกคนชั่วถอืว่าท�าด”ี คนที่พยายามจะถอืศลีทั้งห้าข้อมา

ตลอดชวีติเถยีงคอเป็นเอน็ นี่มนัยคุไหนแล้ว สถติกิารนบัแต้มบญุกรรม

กต้็องมกีารอปัเดตกนับ้างส ิด่าคนไม่ดเีท่านี้ไม่ถอืว่าเป็นบาปหรอกมั้ง 

“ไม่ถือว่าเป็นบาปย่ะ ฉันคนเข้าวัดถือศีลนะ พวกวัตถุนิยมอย่างแก

อย่ามาเถยีง”

“ถ้าเข้าวดัถอืศลีแล้วเป็นแบบแก ไม่ต้องเข้าวดักไ็ด้มั้ง” เกศรา

ย้อนพลางยกแก้วไวน์ขึ้นจิบ รู้ตัวอีกทีก็พบว่าในห้องมีเพียงเธอและ

ช้องนางเท่านั้น ส่วนเจ้าของร้านอาหารฉวยโอกาสปลกีตวัออกไปตั้งแต่

สองสาวพูดเรื่องถือศีลแล้ว “ไม่เห็นจะมีอะไรดีตรงไหน งมงายก็

เท่านั้น”

“ฉนัไม่ได้งมงาย!”

“แกงมงายไอ้ช้อง” เกศราโคลงหวั หากอย่างช้องนางไม่เรยีก

ว่างมงายกค็งไม่มใีครในโลกใบนี้เป็นพวกงมงายแล้ว “ไปตามไหว้ขอ

ผู้ชายมาทั่วโลกอย่างแก ไม่เรยีกงมงายจะให้ฉนัเรยีกว่าอะไร”

“เรียกฉันว่าคนมีศรัทธา” ช้องนางยกมือขึ้นสูงเป็นเชิงบอกให้
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เกศราเงียบไปเสีย เพราะเพื่อนของเธอนั้นไม่เข้าใจศรัทธาที่เธอมีต่อ

เรื่องนี้อย่างแรงกล้า เรื่องผูช้ายนี่หากไม่ขอจากเทพเจ้าแล้วจะให้ไปขอ

จากใครกนั “แกมนัคนไร้ศรทัธา รบัรองว่าชาตนิี้ทั้งชาตแิกกจ็ะไม่ได้ผวั”

“ไม่มกีไ็ด้ผวัน่ะ ขอแค่มเีงนิกพ็อ” คนที่ไม่กลวัเรื่องที่จะไร้สามี

อย่างเกศราเอ่ยอย่างไม่ยี่หระ ผดิกบัช้องนางที่ตาวาว รบีคว้าทชิชูบน

โต๊ะขึ้นมาปาใส่หน้าเพื่อน

“แกอย่าพูดดงั!” ช้องนางตะโกน “เดี๋ยวสิ่งศกัดิ์สทิธิ์แถวนี้มา

ได้ยนิ ท่านจะเข้าใจผดิว่าฉนัไม่อยากมผีวัเหมอืนแก เงยีบ! เงยีบไป

เลย!”

เกศรากลบัมาถงึคอนโดก็มีอาการเมาแล้ว ดทีีช้่องนางให้ 

คนรถของเจ้าหล่อนมาส่งที่บ้าน ราวกบัรู้ว่าเธอจะดื่มจนเมา เกศราจงึ

ไม่ต้องห่วงเรื่องที่จะท�าให้ใครบาดเจบ็ หากเกดิอบุตัเิหตรุะหว่างขบัรถ

กลบัมาที่คอนโดของตนที่ตั้งอยู่เกอืบใจกลางเมอืง

คอนโดนี้ภรรยาของนกัธรุกจิชาวต่างชาตคินหนึ่งมาบอกขายต่อ 

เนื่องจากครอบครวัจะย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศ ซึ่งเกศรากม็องว่าเป็น

ท�าเลที่น่าพอใจ อยู่ใกล้กบัร้านอาหารและที่ออกก�าลงักาย หญงิสาว

จงึตดัสนิใจควกักระเป๋าซื้อเอาไว้เมื่อหลายปีก่อน

“วันนี้กลับดึกนะครับคุณเกด” พนักงานรีเซปชันเอ่ยทักเกศรา

อย่างคุ้นเคย “มพีสัดทุี่ต้องเซน็รบัสองกล่องนะครบั”

“เพิ่งมาถงึหรอืจ๊ะ” 

คราแรกเกศราตั้งใจจะเดนิขึ้นห้องพกัของตน แต่เมื่อได้ยนิเสยีง

ทกัจงึเดนิไปหยดุที่รเีซปชนั รอให้พนกังานที่อยู่อกีฟากของเคาน์เตอร์

จดัการเรื่องรบัพสัด ุกระทั่งเหน็สญัญาณที่หน้าจอเลก็ๆ บนเคาน์เตอร์ 

เธอจงึวางหวัแม่มอืลงไปเพื่อสแกนลายนิ้วมอืในการลงชื่อรบัพสัดุ

“เพิ่งมาถึงตอนบ่ายนี้ครับ” พนักงานที่อยู่เวรในคืนนี้รายงาน
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หญงิสาว ก่อนจะผละออกไปเขน็รถเขน็ที่มพีสัดขุองเกศราออกมาจาก

ห้องเกบ็ของด้านหลงั “ผมจะไปส่งที่ลฟิต์ครบั”

เกศราเหลือบมองโลโก้บนกล่องพัสดุกล่องใหญ่ทั้งสองแล้ว 

พยกัหน้ารบั จ�าได้ว่าเธอสั่งให้เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศซื้อของพวกนี้ให้

เมื่อไม่กี่สปัดาห์ก่อน เป็นเสื้อผ้ากบัรองเท้าจากรนัเวย์ที่มลิาน มาถงึ

เรว็กว่าที่คดินะเนี่ย สงสยัต้องส่งการ์ดกบัของขวญัไปขอบคณุเสยีแล้ว

แก้วทรงสูงท่ีบรรจุเคร่ืองดื่มสีแดงก�่าถูกเจ้าของห้องวาง 

ลงบนโต๊ะท�างาน ก่อนร่างบอบบางของผู้ที่เป็นผู้บรหิารของ Even for 

you จะนั่งลงบนเก้าอี้หลงัโต๊ะ เปิดหน้าจอคอมพวิเตอร์ที่ยงัเปิดเครื่อง

ค้างไว้ตั้งแต่เมื่อคนืขึ้นมาอ่านเอกสารเรื่องงานที่ตดิต่อเข้ามา พรุง่นี้จะ

ได้แบ่งงานให้ลูกน้องได้ถูกคน

มือเล็กพิมพ์คีย์บอร์ด แต่แล้วชื่อหนึ่งก็เด้งขึ้นมาในความคิด  

น่าแปลกใจ แต่เกศราไม่ได้คดินาน หญงิสาวปิดไฟล์รายละเอยีดเรื่อง

การว่าจ้าง แล้วเปิดหน้าเวบ็เพจยอดนยิมส�าหรบัค้นหาทกุสิ่งทกุอย่าง

บนโลกขึ้นมาแทน พิมพ์ชื่อประหลาดที่ติดอยู่ในหัวลงไป อยากเห็น

หน้าค่าตาเจ้าของชื่อประหลาดที่ก�าลังจะมาครอบครองอดีตเรือนหอ

ของเธอขึ้นมาตดิหมดั

“เอซ นายทนุ เป็นคนเดนมาร์ก” หญงิสาวพยายามพมิพ์ข้อมูล

ของบุคคลปริศนาที่เธอรู้จักเพียงชื่อต้นลงไปในช่องส�าหรับพิมพ์สิ่งที่

ต้องค้นหาให้ได้มากที่สดุ พยายามนกึย้อนไปถงึค�าบอกเล่าจากคนที่

เคยพบนายทุนหน้าเลือดคนนี้มาแล้ว อย่างน้อยฌอห์นก็บอกว่าเขา

เป็นคนอย่างนั้น เธอไม่ได้ด่วนสรปุเอาเองนะ

รปูที่ปรากฏบนหน้าจอท�าให้คิ้วของเกศรายกสงูขึ้น ร่างงามเอน

ห่างจากหน้าจอสี่เหลี่ยมไปพิงพนักเก้าอี้เบื้องหลังทันที มือเล็กก็ยก

แก้วไวน์แดงที่เธอถอืตดิมอืมาจากห้องครวัขึ้นจบิไปด้วย ก่อนที่เธอจะ
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ถอนหายใจยาวเหยียดด้วยความพึงใจ เมื่อยื่นแก้วออกห่างริมฝีปาก

อิ่ม ศีรษะงามก็ขยับเอียงไปทางขวาเล็กน้อยอย่างคนที่ก�าลังพินิจ

บคุคลแปลกหน้าให้ถ้วนถี่

เอซ แลนด์สตรอม คนนี้เป็นผู้ชายที่ไม่ต้องเจอตัวจริงเกศราก็

พอบอกได้ว่าชายหนุม่เป็นคนจรงิจงั อายสุี่สบิสองถอืว่าน้อยหากเทยีบ

กับความส�าเร็จเรื่องงานในประวัติของเขาที่เธออ่านเพียงให้รู้เท่านั้น  

ไม่ได้ใส่ใจ และเพยีงแค่คดิว่าชายคนนี้เป็นผูท้ี่จะย้ายเข้ามาอยูใ่นบ้าน

ของเธอเป็นคนแรกตั้งแต่สร้างเสรจ็ หวัใจของเกศรากผ็่อนคลายลง

ให้ผู้ชายคนนี้อยู่ในบ้านหลังนั้นก็ดีกว่าให้คนที่ท�าร้ายเธอได้

ครอบครองมันก็แล้วกัน มุมปากงามยกขึ้นเป็นรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ให้แก่

ชัยชนะที่เธอรอคอยมานาน เห็นไหมล่ะว่า...ต่อให้เธอต้องเผชิญกับ

เรื่องแย่ๆ มาตลอดหลายปี แต่กไ็ม่ถอืว่าเป็นเรื่องเลวร้ายเท่าไหร่หาก

นึกถึงเงินหกสิบล้านที่เพิ่งโอนเข้าบัญชีธนาคาร และหน้าที่การงานที่

ก�าลงัรุ่งโรจน์ของเธอ 

เธอกแ็ค่เสยีผู้ชายคนเดยีวไปเท่านั้น...

มอืถอืของเกศราสั่นแรงๆ บนโต๊ะกระจก โดยผู้ที่โทร. เข้ามาหา

เธอนั้นเป็นเจ้าของชื่อซึ่งเกศราเลอืกที่จะเมนิ ไม่ตอบข้อความของเขา

มาตลอดทั้งวนั คนเล่นตวัลงัเลอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะตดัสนิใจหยบิมอืถอื

ขึ้นมากดรบัสาย อดตีคนรกัและเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างบ้านที่เธอตดัสนิใจ

ขายไปสดๆ ร้อนๆ

“เกด” เสยีงที่ดงัผ่านล�าโพงมานั้นลงัเลเลก็น้อย เพราะไม่แน่ใจ

ว่าเกศราเป็นผู้รบัสายของเขาหรอืไม่ ปกตแิล้วเธอจะไม่ตดิต่อกบัเขา

หากไม่มีความจ�าเป็น ซึ่งกวีรู้ดีว่าหญิงสาวไม่เคยมีความจ�าเป็นเลย

ตั้งแต่เขาเข้าพธิวีวิาห์กบัศศเิมื่อหลายปีก่อน “เกดฟังเราอยูห่รอืเปล่า”

“สวสัดจี้ะว”ี น�้าเสยีงของเกศรานั้นเยน็ชา ไร้ความรู้สกึ ผดิกบั

ค�าพูดอ่อนหวานของเจ้าตวั “โทร. หาเรา มอีะไรหรอืเปล่า”
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“กเ็กดไม่ตอบข้อความของเรา” กวพี้อ เกศราไม่มคีวามจ�าเป็น

อะไรที่จะตอบข้อความของเขากจ็รงิ แต่หญงิสาวกไ็ม่เคยเมนิข้อความ

ของเขาได้เป็นวันๆ เช่นนี้ “เมื่อเย็นที่ร้านอาหาร เราไม่ได้เข้าไปทัก

เกด”

“ไม่ต้องเข้ามาทกัเราหรอก” เกศราบอกอดตีคนรกัที่เธอไม่นบั

เป็นเพื่อนด้วยน�้าเสียงซังกะตาย พลางยกแก้วไวน์ขึ้นจิบอีกอึก ตาก็

มองหน้าคมคายของเจ้าของดวงตาสฟ้ีาตรงหน้าต่อ “ไม่ใช่ธรุะกงการ

อะไรของวทีี่ต้องเข้ามาทกัเรา ตกลงมอีะไรถงึได้โทร. มาหาเราแบบนี้”

“เกดขายบ้านท�าไม” กวสีูดลมหายใจเข้าปอด ไม่โกรธเกศราที่

เหนบ็แนมตนด้วยค�าพดูเช่นนี้ เขาไม่มสีทิธิ์ที่จะถอืโทษโกรธเธออยูแ่ล้ว 

“ก็แล้วท�าไมเราจะขายไม่ได้” เกศราตอบอดีตคนรักด้วยการ

ย้อนถามเขาเสยีอย่างนั้น

“โธ่ เกดก็รู้นี่ว่าท�าไม” กวีครวญ บ้านหลังนั้นมีความหมาย

ส�าหรบัเขาและเกศราเพยีงใดใครๆ กรู้็ บ้านหลงันั้นทั้งเขาและเธอตั้งใจ

ว่าจะใช้เป็นเรอืนหอ แล้วจู่ๆ หญงิสาวกบ็อกขายกะทนัหนั ไม่คดิที่จะ

บอกเขาสกัค�า “ถ้าคดิจะขายเกดกน็่าจะบอกเรา”

“ท�าไม วีจะซื้อเหรอ” เกศราถามออกไปตรงๆ แม้รู้ทั้งรู้ว่ากวี

ไม่มทีางที่จะซื้อบ้านของตนกต็าม 

“ไม่ใช่อย่างนั้น” กวีว่าเสียงท้อใจ เรื่องซื้อบ้านที่ตั้งอยู่ข้างๆ 

บ้านหลงัปัจจบุนัของเขานั้นเป็นเรื่องใหญ่ หากต้องการจะซื้อจรงิๆ ก็

คงต้องผ่านด่านอรหนัต์หลายด่าน แต่เขาไม่ได้มาซื้อบ้านหลงัปัจจบุนั

นี้เพื่อให้เกศราขายเรอืนหอ แล้วทิ้งเขาไปง่ายๆ เช่นเดยีวกนั “เกดกร็ู้

ว่าท�าไมเราไม่อยากให้เกดขายบ้าน”

“เราขายไปแล้ว” เกศราบอกง่ายๆ ถอนหายใจแรง บอกชดัว่า

ตอนนี้หญงิสาวอยู่ในอารมณ์หงดุหงดิ ที่อดตีคนรกัโทร. มาตดัพ้อเธอ

ด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง 
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“แล้วคนที่ซื้อมนัเป็นใครกนั ไว้ใจให้ดแูลบ้านได้หรอืเกด เกดรกั

บ้านหลงันั้นมากไม่ใช่เหรอ”

“เขาให้เงนิเราหกสบิล้านได้ แค่นี้กท็�าให้เราเลกิรกัได้แล้วละว”ี 

หญิงสาวหัวเราะน้อยๆ พลางยกขาขึ้นมานั่งกอดเข่าบนเก้าอี้ เอียง

คอมองคนที่มอบเงินหกสิบล้านให้เธอแล้วรอยยิ้มบนใบหน้าของเกศ-

รากข็ยายกว้างขึ้นไปอกี “เราเลกิให้ค่ากบัความรกัไปนานแล้ว วกีน็่า

จะรู้”

“เกด...”

“เราว่าวีควรจะดีใจกับเรานะ” เกศราเอ่ยแทรกคนเสียงทุ้มที่

เอาแต่เรียกชื่อของเธอ เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกชื่อเธอ หรือกระทั่งโทร. 

หาอย่างนี้เลยด้วยซ�้า “กว่าเราจะมาถงึตรงนี้ได้ เราผ่านอะไรมาบ้างวี

ก็น่าจะรู้ แค่เรื่องขายบ้านเท่านี้มันเทียบไม่ได้กับสิ่งที่วีท�าไว้กับเรา 

ด้วยซ�้า”

“เกด ให้เราอธบิายเถอะ” กวยีกมอืขึ้นเสยผมสั้นของตนไปด้าน

หลงั บอกชดัถงึความเครยีดและกงัวลเมื่อเขาพูดสายกบัเกศรา เพยีง

เท่านี้กวีก็แพ้หญิงสาวราบคาบ ไม่จ�าเป็นต้องคิดถึงยามที่เขาและ 

เกศราเผชญิหน้ากนั กวรีู้ว่าเขาต้องเป็นบ้าแน่ๆ หากพบกบัหญงิสาว 

และได้เหน็กบัตาของตวัเองว่าตอนนี้เกศรามคีวามสขุอย่างไรบ้างเมื่อ

เธอไม่มเีขาอยู่ในชวีติ “เราอยากจะคยุกบัเกดเรื่องนี้จรงิๆ เกดเข้าใจ

เราผดินะ”

“วีคิดว่าเราไม่พกสมองติดตัวหรือยังไง” เกศรานิ่วหน้า ถาม

อดตีคนรกัของตนด้วยน�้าเสยีงอศัจรรย์ใจจรงิๆ ที่กวนีั้นเอ่ยเหมอืนว่า

เธอจะกลบัไปเชื่อค�าพูดของเขาอกีครั้ง 

“อย่าดูถูกสติปัญญาของเราเลยวี ไม่อย่างนั้นเราคงจะห้าม 

ตวัเองไม่ให้เกลยีดวไีปมากกว่านี้ไม่ได้”

ส�าหรบัเกศรา กวแีละครอบครวัของเขาจะดูถูกเธออย่างไรกไ็ด้ 
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แต่ส�าหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่เธอจะไม่ยอมให้เขาหรือใครปรามาส

ว่าเป็นผู้หญงิที่โง่ 

เมื่อเกศราเอ่ยมาชดัอย่างนี้แล้ว กวกีถ็งึกบัเงยีบหายไปครู่หนึ่ง

อย่างจนมมุ รมิฝีปากหนาเม้มเข้าหากนัแน่นอย่างคดิไม่ตกว่าจะต้อง

ท�าอย่างไรเขาถงึจะได้รบัโอกาสจากเกศราอกีสกัครั้ง

“เราอยากเจอเกด เราจะเจอกนัอกีสกัครั้งได้ไหมเกด เราขอร้อง”

“ไม่” เกศราตอบง่ายๆ ไม่เสยีเวลาคดิให้วุ่นวาย “เราไม่มเีวลา

ว่างขนาดที่จะไปเจอสามคีนอื่นได้หรอกนะว ีขอโทษท”ี

“เกด...เราไม่อยากให้เกดขายบ้านหลงันั้นเลยนะ” กวอ้ีอนวอน

ด้วยความหวงัเฮอืกสดุท้าย เขายงัเชื่อเสมอว่าเกศราไม่มทีางลมืเลอืน

ความส�าคญัของบ้านหลงันั้นได้ เขาเองกไ็ม่ลมื “เราขอร้อง คดิเรื่อง

ขายบ้านอกีทเีถอะนะ”

“ไม่อยากให้เราขายให้คนอื่นก็เอาเงินมาให้เราหกสิบล้านก่อน

เที่ยงพรุ่งนี้สวิ”ี เกศราเสนอทางออกด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์

“พูดอะไรเป็นเดก็ๆ ไปได้เกด นี่เราจรงิจงันะ”

“ใครบอกวว่ีาเราพดูเล่น” เกศราย้อน “เราพดูจรงิๆ ถ้าไม่อยาก

ให้เราขายบ้านให้คนอื่นกม็าซื้อเกบ็ไว้เองส ิเรื่องนี้เข้าใจยากตรงไหน”

“นั่นมนัเรอืนหอของเรานะเกด เกดจะขายมนัลงจรงิๆ เหรอ”

“เรือนหอของเกดคนเดียว ไม่ใช่เรือนหอวีเสียหน่อย” เกศรา 

เอ่ยเสียงเฉียบ ท�าเอากวีถึงกับอึ้งไป “วีหนีไปแต่งงานกับผู้หญิงอื่น

ก่อนนะ วอีาจจะจ�าไม่ได้ แต่เราจ�าได้ จ�าได้ไม่มวีนัลมืเชยีว!”

“...”

“อ้อ แล้วอกีอย่างนะว”ี คนเสยีงหวานอทุานคล้ายกบันกึบาง

อย่างขึ้นมาได้ในนาทสีดุท้าย “เราขายบ้านไปแล้ว ไม่ใช่ก�าลงัจะขาย 

ถ้าเข้าใจผดิกช็่วยเข้าใจใหม่ด้วยนะ”

“เราไม่เชื่อหรอกว่าเกดจะไม่รกับ้านหลงันั้นแล้ว” กวยีงัคงดื้อดงึ 
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บอกตวัเองให้เชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อมาตลอดหลายปี “เราไม่เชื่อว่าเกดจะ

เลกิรกัเราได้เหมอืนกนั”

“วี! อย่าหาว่าเราหยาบคายเลยนะ” เกศราอยากจะหัวเราะ 

ออกมาดังๆ เอาให้สมกับความขบขัน “เป็นบ้าเหรอ วีท�ากับเราไว ้

ตั้งขนาดนั้น ควายที่ไหนมนัจะทนรกัสตัว์สองเท้าอย่างวไีด้อกี”

“เกดพูดกบัเราขนาดนี้เลยเหรอ”

“เราพูดได้ยิ่งกว่านี้อกี” เกศราว่าเสยีงเฉยีบ “วไีม่ได้วเิศษวโิส

หรอืมาจากฟ้าจากสวรรค์ที่ไหนนี่ ออกจะเลวด้วยซ�้า ขอเถอะ ถ้าจะ

โทร. มาเพ้อเจ้อเรื่องที่คดิว่าเรายงัรกัวอียู่ละก ็ไม่ต้องโทร. มาอกีแล้ว 

เพราะเราขอพูดให้ชดัๆ ตรงนี้เลยว่าเราไม่ได้รกัว ีเลกิรกัไปตั้งแต่วนัที่

วแีต่งงานนั่นแหละ เลกิพูดจาไร้สาระแบบนี้ได้แล้ว อย่างน้อยกค็ดิถงึ

หน้าลูกเมยีของวบี้าง”

“ท�าไมเกดไม่เข้าใจเรา เกดกร็ู้ว่าเราท�าไปเพราะความจ�าเป็น”

“เราไม่เข้าใจ แล้วกไ็ม่คดิจะเข้าใจอะไรวทีั้งนั้น” หญงิสาวบอก

ชดัถงึเจตนาของตน “อยู่กนัอย่างเพื่อนร่วมโลกเหมอืนเดมิดกีว่าว ีอย่า

ท�าให้เราร�าคาญ วกีร็ู้ว่าถ้าเราร�าคาญแล้วมนัจะเกดิอะไรขึ้น”

“เราไม่อยากเป็นแค่นั้น”

“วีไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรจากเราทั้งนั้น” เกศราว่าเสียงเย็น 

จรงิจงัและเดด็ขาด ท�าให้กวตี้องรบีหบุปากฉบั “เราเป็นคนเลอืก ถ้า

ไม่อยากให้เราเกลียดวีมากไปกว่านี้ก็ท�าตามที่เราขอ ต่างคนต่างอยู่

นะว ีจบเรื่องบ้านแล้วเราคงไม่ต้องข้องเกี่ยวกนัอกี หมดเวรหมดกรรม

จากกนัเท่านี้เถอะว ีนี่ถอืว่าพูดดแีล้วนะ”

“เรารบัปากเกดไม่ได้ เราใจไม่แขง็พอ”

“ถ้ามันยากขนาดนั้น ก็แค่ลบเบอร์มือถือของเราทิ้ง” เกศรา

เสนอ หากเขาคิดว่าการอยู่กันอย่างเพื่อนร่วมโลกนั้นเป็นการขอร้อง

มากไป กต็้องเลกิตดิต่อกนัอย่างเดด็ขาด เรื่องไม่ต้องเจอชายหนุ่มนั้น
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เกศราไม่เดอืดร้อนเพราะเธอกท็�ามาตลอดหลายปี เธอไม่ได้หนเีพราะ

ขี้ขลาด เพียงแต่ไม่อยากเจอเพราะไม่อยากติดคุกคดีฆ่าคนตายก็

เท่านั้น “แค่นี้นะว ีเรามธีรุะ”

“เรายังรักเกดนะ” คนเสียงห้าวตะโกนบอกก่อนที่เกศราจะได้

กดวางสาย “ยงัรกัเหมอืนเดมิ”

“เอาเวลาไปรักเมียของวีเถอะ เรามีคนที่รักเรามากพอแล้วเรา 

ไม่ต้องการความรกัเหลอืๆ จากสามขีองคนอื่น”


