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‘ผมว่า...เราเลิกกันเถอะ’

น�้ำเสยีงจรงิจงัที่เปล่งออกมำจำกปำกแฟนหนุม่ที่คบกนัมำร่วม

เจด็ปีอย่ำงไม่คดิลงัเลนั้นยงัคงดงัสนั่นอยู่ที่ข้ำงหูปำลดิำ ร่ำงเพรยีวที่

สวมรองเท้ำส้นสงูรำคำแพงพยำยำมเร่งฝีเท้ำออกจำกห้ำงสรรพสนิค้ำ 

ซึ่งเป็นที่นดัหมำยของแฟนหนุม่เพื่อใช้บอกเลกิเธอ หญงิสำวมุง่ตรงไป

ยังรถของตนเอง ก่อนที่น�้ำตำซึ่งคลอหน่วยตำอยู่จะรินไหลออกมำ 

ให้ได้อบัอำยผู้คนที่เดนิสวนกนั

ใบหน้ำสวยแม้จะเรียบนิ่ง แต่ดวงตำกลมโตก็บอกควำมรู้สึก

ตอนนี้ของเจ้ำตวัได้เป็นอย่ำงด ีรมิฝีปำกบำงที่เคลอืบลปิสตกิสแีดงไว้

อย่ำงสวยงำมเม้มเป็นเส้นตรง มือเล็กที่ถือกระเป๋ำคลัตช์ก�ำแน่นเพื่อ

กกัเกบ็อำรมณ์ไว้อย่ำงสดุควำมสำมำรถ

เธอกดรีโมตปลดล็อกรถญี่ปุ่นคันเล็กของตัวเอง เปิดประตูขึ้น

ไปนั่งประจ�ำที่คนขบั ก่อนจะปล่อยโฮออกมำอย่ำงไม่กลวัว่ำใบหน้ำที่

แต่งแต้มเครื่องส�ำอำงไว้อย่ำงประณีตจะเลอะเทอะ เพรำะส่วนหนึ่ง

เธอใช้เครื่องส�ำอำงแบบกนัน�้ำ เลยหำยกงัวลเรื่องนี้ไป

“ไอ้บ้ำเจตน์...ไอ้ผู้ชำยเฮงซวย!”

ปำลดิำก้มหน้ำร้องไห้แนบพวงมำลยัรถ นอกจำกจะเสยีใจที่ถกู

แรกพบสบตา (ตุ่ม)

บทน�ำ
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แฟนหนุม่ซึ่งคบกนัมำตั้งแต่สมยัเรยีนมหำวทิยำลยับอกเลกิด้วยเหตผุล

บัดซบแล้ว ยังเสียดำยเวลำเจ็ดปีที่เธอรักและซื่อสัตย์ต่อผู้ชำยคนนี้

อย่ำงไม่บดิพลิ้ว ไม่ว่ำจะมใีครเข้ำมำจบี เธอกเ็ชดิหน้ำขึ้นและเอ่ยอย่ำง

มั่นคงว่ำมีแฟนแล้ว โดยไม่นึกเสียดำยโอกำสท�ำควำมรู้จักผู้ชำย 

คนใหม่แม้แต่น้อยนดิ ทว่ำคนที่เธอไว้ใจกลบัหกัหลงักนัได้ลงคอ

“ถ้ำจะบอกเลกิฉนัท�ำไมไม่บอกตั้งแต่เนิ่นๆ ปล่อยให้มนัผ่ำนมำ

ถงึเจด็ปีท�ำไม! ฮอื...”

เจตน์ ศิรกรณ์ เป็นผู้ชำยที่แม้ไม่ได้หล่อมำก แต่ด้วยรูปร่ำงที่

ออกก�ำลงักำยเป็นประจ�ำบวกกบักำรแต่งตวัที่ดดูที�ำให้เขำเป็นผูช้ำยที่

น่ำสนใจมำกคนหนึ่ง ชำยหนุ่มเป็นผู้จัดกำรสำขำอนำคตไกลของ

ธนำคำรใหญ่ เป็นแฟนคนแรกที่ปำลดิำคบหำดูใจในสถำนะคนรกัมำ

ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่มหำวิทยำลัย และคบกันเรื่อยมำโดยไม่มีวี่แววว่ำ

สดุท้ำยทั้งคูจ่ะไปกนัไม่รอด ทั้งที่แทบจะไม่เคยมเีรื่องบำดหมำงใจหรอื

ทะเลำะเบำะแว้งกันแบบหนักหนำสำหัสเลยแม้แต่ครั้งเดียว ทว่ำ

สดุท้ำยแล้วเธอกห็นอีำถรรพ์เลข 7 ไม่พ้น

แม้อำยเุธอจะยงัไม่เยอะ และยงัมโีอกำสได้เจอผูช้ำยดีๆ  แต่อำยุ

เธอกถ็อืว่ำไม่น้อยแล้วเหมอืนกนั เพยีงอกีไม่ถงึสองปีเธอกจ็ะเดนิเข้ำ

สูป่ระตเูลขสำมอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว ที่ส�ำคญั สองสำมปีให้หลงัมำนี้ 

แทบจะไม่มใีครแวะเวยีนเข้ำมำทกัทำยท�ำควำมรูจ้กัเช่นเมื่อก่อน และ

เธอกง็ำนยุ่งเกนิกว่ำจะมโีอกำสท�ำควำมรู้จกัใครใหม่

“ห!ึ ผู้ชำยใช่ค�ำตอบสดุท้ำยของชวีติเสยีที่ไหน ไม่มกีไ็ม่ตำย”

ปำลดิำยดืตวันั่งหลงัตรงอย่ำงไม่แคร์เหตกุำรณ์ที่เพิ่งพบเจอมำ 

คิดเสียว่ำโชคดีที่เธอถอนตัวได้ทัน แม้ระยะเวลำเจ็ดปีจะเป็นเวลำที่ 

ไม่น้อย แต่กย็งัดกีว่ำแต่งงำนแล้วไปกนัไม่รอด

ปำลิดำกดปุ่มสตำร์ตรถเพื่อกลับบ้ำน อย่ำงน้อยที่บ้ำนก็ท�ำให้

เธอฟูมฟำยได้ถนดักว่ำบนรถ แต่พอเงยหน้ำขึ้นกต็้องถอนหำยใจเมื่อ
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มีรถมำจอดขวำงหน้ำรถเธอไว้ สืบเนื่องมำจำกลูกค้ำที่ใช้บริกำรมี

มำกกว่ำพื้นที่จอดรถ จึงจ�ำเป็นต้องมีกำรจอดซ้อนคัน ซึ่งเธอต้องลง

ไปเขน็รถที่ขวำงรถเธอไว้ออก วนันี้ไม่มอีะไรเป็นใจให้เธอเลยจรงิๆ

หญิงสำวเปิดประตูลงมำจำกรถและใช้แรงทั้งหมดที่มีออกแรง

เขน็ แต่จนแล้วจนรอดกไ็ม่เกดิกำรขยบัเขยื้อนแต่อย่ำงใด

“ใช้ชีวิตเป็นฉันนี่มันไม่ง่ำยเลยจริงๆ” เธอหมดควำมหวังที่คิด

ว่ำรถจะขยับ จึงมองหำคนที่พอจะขอควำมช่วยเหลือได้ ก่อนหน้ำนี้

ผู้คนเดนิสวนกนัไปมำขวกัไขว่ แต่บดันี้แทบจะเหลอืแค่เธอที่อยูบ่นชั้น

จอดรถเพยีงล�ำพงั “ให้มนัได้อย่ำงนี้ซี้ ปำลดิำ!”

หญงิสำวมองหำเจ้ำหน้ำที่รกัษำควำมปลอดภยัประจ�ำลำนจอด

รถชั้นนี้ เมื่อเหน็บคุคลเป้ำหมำยจงึเดนิตรงเข้ำไปหำ

“อ๊ะ!” ปำลิดำยกมือขึ้นกุมหน้ำอกข้ำงซ้ำยด้วยควำมตกใจ  

เมื่อครู่นี้ใจเธอหล่นไปอยูท่ี่ตำตุม่เมื่อเผลอเดนิสะดดุขำตวัเองจนเกอืบ

ล้มคะม�ำไปกบัพื้น 

“เกือบไปแล้วไง ซุ่มซ่ำมจริงๆ เลย” หญิงสำวเอ็ดตัวเองที่ 

ไม่ระมดัระวงั แต่ส่วนหนึ่งกโ็ทษควำมซวยของตวัเองในวนันี้ด้วย

“มอีะไรหรอืเปล่ำครบัคณุลูกค้ำ”

“อ่อ...พอดีเอำรถออกไม่ได้ค่ะ รบกวนพี่ช่วยเข็นหน่อยได้ไหม

คะ” เธอรบีสลดัควำมตกใจเมื่อครู่ทิ้งและเอ่ยขอควำมช่วยเหลอื

“รถจอดตรงไหนครบั”

“ทำงนี้ค่ะ” ปำลิดำเดินน�ำไปยังรถของตัวเองที่จอดอยู่และชี้

บอก “คนันี้ค่ะ”

“สกัครูน่ะครบั” เจ้ำหน้ำที่รกัษำควำมปลอดภยัเริ่มออกแรงเขน็ 

โดยมหีญงิสำวยนืให้ก�ำลงัใจอยู่ไม่ห่ำง แต่จนแล้วจนรอดกเ็หมอืนว่ำ

รถคนัใหญ่จะยงัอยู่ที่เดมิ ไม่แม้แต่จะขยบัเขยื้อน

“เดี๋ยวช่วยนะคะ” เธอเดนิไปหน้ำรถคนัเจ้ำปัญหำและออกแรง
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ช่วยเขน็ แต่ไม่มอีะไรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดมิเลยแม้แต่น้อย

“ผมว่ำมนัแปลกๆ นะครบั” เจ้ำหน้ำที่หนุม่เดนิไปดกูระจกประตู

ข้ำงคนขบั แม้จะตดิฟิล์มทบึ แต่หำกมองดีๆ  กพ็อมองเหน็ด้ำนในรำงๆ 

แล้วทกุอย่ำงกก็ระจ่ำงในทนัท ี“ชดัเลยครบั”

“คะ? ชดัอะไรคะ อะไรชดัคะ” เธอถำมด้วยควำมสงสยัเพรำะ

ตำมไม่ทนั

“เจ้ำของรถดงึเบรกมอืไว้ครบั”

“ให้ตำยเถอะ!” ปำลิดำยกมือกุมขมับด้วยควำมเซ็ง อะไรมัน

จะซวยซ�้ำซวยซ้อนขนำดนี้ และยิ่งไปกว่ำนั้นคอืรถเธอจอดอยู่ในมมุที่

เดนิหน้ำได้ทำงเดยีว ซึ่งหำกจะออกจำกที่นี่ได้กต้็องรอเจ้ำของรถคนันี้

มำเคลื่อนเท่ำนั้น

“เดี๋ยวผมให้ทำงประชำสัมพันธ์ประกำศเรียกเจ้ำของรถให้ 

นะครบั”

“ขอบคณุมำกค่ะ”

เจ้ำหน้ำที่จดทะเบียนรถคันดังกล่ำวก่อนจะเดินหำยเข้ำไป 

ด้ำนใน

“เป็นฉันมันไม่ง่ำยจริงๆ” หญิงสำวเข้ำมำนั่งในรถและหยิบ

แท็บเล็ตขึ้นมำท�ำงำนเพื่อฆ่ำเวลำ ที่ส�ำคัญเพื่อที่จิตใจเธอจะได้ไม่

ฟุง้ซ่ำนคดิเรื่องก่อนหน้ำนี้ คนอย่ำงปำลดิำเสยีใจได้ แต่งำนต้องไม่เสยี

ไปด้วย

...

สำวร่ำงบำงที่นั่งท�ำงำนมำจนแบตเตอรี่ในแทบ็เลต็ใกล้หมดยก

ข้อมือขึ้นดูนำฬิกำ ตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ประกำศตำมหำ

เจ้ำของรถกผ่็ำนมำชั่วโมงกว่ำ และตอนนี้กล่็วงเลยไปสำมทุม่กว่ำแล้ว 

ยงัไม่มวีี่แววจะมใีครมำแสดงตวัเป็นเจ้ำของรถ

“จะรอจนห้ำงปิดเลยหรอืไงนะ”
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ปำลิดำกวำดสำยตำมองไปนอกรถเผื่อจะมีใครเดินตรงมำ 

ทำงนี้บ้ำง และหวงัว่ำใครคนนั้นจะเป็นเจ้ำของรถเจ้ำปัญหำ แต่ทกุคน

กล้็วนเดนิผ่ำนไปยงัรถของตวัเอง ค่อยๆ ขบัออกไปทลีะคนัสองคนั จน

เหลอืรถไม่กี่คนับนลำนจอดชั้นนี้

“ก�ำลงักลบับ้ำนครบั...”

เสียงที่ดังแว่วเข้ำมำท�ำให้ปำลิดำหันไปมองด้วยควำมสนใจ 

ชำยหนุม่รูปร่ำงสงูก�ำลงัเดนิตรงมำทำงนี้ เธอภำวนำขอให้เขำเดนิตรง

มำที่รถเจ้ำปัญหำคนันี้

และแล้ว...กเ็จอเข้ำจนได้สนิ่ำ

“มำแล้วสนิะ...คณุเจ้ำของรถ!” เธอเอ่ยเสยีงลอดไรฟัน ยิ่งเหน็

เจ้ำของรถเดินอย่ำงไม่เร่งรีบ ไม่ทุกข์ร้อน ยังคงเดินคุยโทรศัพท์ด้วย

ควำมสบำยใจกย็ิ่งโมโห หำรู้ไม่ว่ำกำรกระท�ำของตวัเองได้สร้ำงควำม

เดอืดร้อนให้คนอื่น 

ปำลิดำเปิดประตูและก้ำวออกจำกรถ ตำจ้องเขม็งไปที่คู่กรณี

หนุ่ม

“เป็นไงเป็นกนัวนันี้” เธอเอ่ยกบัตวัเองอย่ำงหมำยมำด ในหวั

ตอนนี้ไม่มีค�ำว่ำกลัวหรือถูกท�ำร้ำย เมื่อควำมโมโหขึ้นมำบังตำจนไม่

สนใจอะไร และตอนนี้เธอพร้อมสู้ตำย! 

ปำลดิำเดนิตรงไปหำเจ้ำของร่ำงสูงนั้นทนัที

ทว่ำ...

โครม!

“โอ๊ย!...”

สดุท้ำยเธอกล็้มจำกกำรสะดดุขำตวัเองจนได้ แถมยงัมำล้มลง

ตรงหน้ำคู่กรณอีกีต่ำงหำก แทนที่จะได้ฉะกนัซึ่งๆ หน้ำ กลบัต้องล้ม

คะม�ำมำสบตำกบัตำตุม่ของเขำแทน กลบับ้ำนไปเธอจะทิ้งรองเท้ำคูน่ี้ 

โทษฐำนที่ท�ำเธอสะดดุสองครั้งสองครำ
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ให้ตำยเถอะ! ยงัน่ำอำยไม่พอหรอืไงเนี่ย

“เป็นอะไรหรอืเปล่ำคณุ ให้ผมช่วยไหม” ชำยหนุ่มรบีรดุเข้ำไป

หำหญิงสำวที่นั่งแหมะอยู่กับพื้นพร้อมกับยื่นมือไปให้เธอจับเพื่อพยุง

ตวัเองยนืขึ้น

“ไม่เป็นไร!”

ชำยหนุ่มผงะเมื่อถูกเหวี่ยงใส่ 

“ไม่เป็นไรนี่...ไม่เป็นอะไรหนกั หรอืไม่เป็นไร ไม่ต้องช่วย”

“ไม่ต้องช่วย!”

‘เอ่อ...กูท�ำอะไรผดิวะเนี่ย’

อธชิยกมอืที่ยื่นไปหวงัจะช่วยหญงิสำวมำเกำศรีษะแก้เก้อแทน

หลงัได้ยนิเสยีงวนีของเจ้ำหล่อน ไม่รู้ว่ำเพรำะเขำหรอืเปล่ำที่ท�ำให้เธอ

โมโห แต่เขำไม่ได้ขดัขำเธอจนล้มเสยีหน่อย ล้มเองล้วนๆ เลย จะโทษ

เขำกไ็ม่ถูกหรอืเปล่ำ

‘ท่ำจะอำย แต่ท�ำไมกูโดนหำงเลขวะ’

คนถูกเหวี่ยงวีนยังคงไม่เข้ำใจกำรกระท�ำของหญิงสำวแปลก

หน้ำ แต่เมื่อเธอไม่ต้องกำรควำมช่วยเหลือก็หมดหน้ำที่สุภำพบุรุษ 

เช่นเขำแล้ว ตอนนี้สมควรแก่กำรกลบัไปนอน

อธิชเดินกลับไปที่รถของตัวเอง เขำเพิ่งกลับมำจำกไซต์งำนที่

ต่ำงจังหวัด และไม่อยำกใช้รถสำธำรณะ เพรำะอีกไกลกว่ำจะถึง 

คอนโดที่พัก และพรุ ่งนี้ยังต้องใช้รถ เลยวำนน้องสำวที่เรียนอยู ่

มหำวทิยำลยัแถวนี้เอำรถมำจอดไว้ให้ที่ห้ำงสรรพสนิค้ำ

ส่วนคนที่เพิ่งปฏิเสธกำรช่วยเหลือจำกชำยหนุ่มคู่กรณีก็ได ้

แต่โมโหตวัเอง ที่ไม่ว่ำจะท�ำอะไรกไ็ม่ได้ดั่งใจไปเสยีทกุอย่ำง นอกจำก

จะขำยหน้ำแล้ว ส้นรองเท้ำคูโ่ปรดยงัจะมำหกั นี่มนัวนัซวยที่แท้ทรขูอง

นำงสำวปำลดิำ แต่เหมอืนเธอจะมวันั่งไว้อำลยัให้ควำมซวยของตวัเอง

นำนเกนิไป เพรำะตอนนี้เธอได้ยนิเสยีงปลดลอ็กรถและเสยีงเปิด-ปิด
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ประตูของรถเจ้ำปัญหำ

“ให้ฉนัรอมำเป็นชั่วโมง แต่ตวัเองจะรบีหนกีลบัเนี่ยนะ จะกลบั

ง่ำยๆ ได้ยงัไง” ปำลดิำลกุขึ้นยนื ถอดรองเท้ำข้ำงที่ส้นหกัออก แล้วรบี

เดนิไปเคำะกระจกฝั่งคนขบัของรถคู่กรณทีนัที

ก๊อก! ก๊อก!

อธิชตกใจเล็กน้อยเมื่อหันมำเจอหญิงสำวคนเมื่อครู่มำเคำะ

กระจก ซ�้ำใบหน้ำเจ้ำหล่อนกบ็ูดบึ้งเหมอืนไปกนิรงัแตนที่ไหนมำ จงึ

เลื่อนกระจกลงเพรำะคิดว่ำอีกฝ่ำยอำจจะมีเรื่องขอควำมช่วยเหลือ 

หรอือำจจะรู้สกึผดิที่เหวี่ยงใส่เขำเมื่อครู่นี้อย่ำงไร้เหตผุล

“มอีะ...”

“นี่คุณปล่อยให้ฉันรอมำเป็นชั่วโมงแล้วจะชิ่งหนีกลับง่ำยๆ 

อย่ำงนี้เหรอ!”

รู้สกึผดิกบัผน่ีะส!ิ ไม่ใช่แค่กระจกเลื่อนลงยงัไม่ทนัสดุเพยีงอย่ำง

เดียว แม้แต่ประโยคที่เขำก�ำลังจะเอ่ยอย่ำงคนมีไมตรีจิตก็ยังไม่มี

โอกำสได้พูดจนจบ เมื่อสำวเจ้ำสวนขึ้นด้วยประโยคกล่ำวหำเสยีก่อน

“เอ่อ...ผมให้คณุรอเหรอ” อธชิชี้ตวัเองสลบักบัตวัเธอ

“ผู้ชำยไม่มคีวำมรบัผดิชอบ!”

“มันชักจะเกินไปแล้วนะคุณ” อธิชเปิดประตูลงจำกรถไปยืน

ประจนัหน้ำกบัสำวขี้โวยวำย เขำรอึตุส่ำห์พดูดีๆ  ด้วย ดคู�ำพดูเธอแต่ละ

ค�ำที่ตอบกลบัเขำส ิน่ำฟังที่ไหนกนั “ผมไปบอกให้คณุรอตั้งแต่เมื่อไหร่ 

แล้วผู้ชำยไม่มีควำมรับผิดชอบเนี่ยก็ไม่น่ำจะใช่ผม เพรำะเรำสองคน

ไม่เคยรูจ้กักนั แล้วนี่กเ็ป็นครั้งแรกที่คณุกบัผมเพิ่งเจอหน้ำกนั ไม่มทีำง

ที่ผมจะไปท�ำคณุท้องแน่ๆ จ�ำคนผดิแล้วคณุ”

“ฉนัไม่ได้ท้อง!”

“กเ็หน็มำเรยีกร้องควำมรบัผดิชอบ เลยนกึว่ำมำตำมหำพ่อของ

ลูกในท้องน่ะส”ิ
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“นอกจำกจะไม่มีควำมรับผิดชอบแล้วยังปำกเสียอีกต่ำงหำก” 

ปำลดิำต่อว่ำอกีฝ่ำยอย่ำงไม่เกรงใจ จนป่ำนนี้แล้วเขำกย็งัไม่ส�ำนกึผดิ

หรอืสลดใจที่ตวัเองดงึเบรกมอืไว้เลย

“โวะ! กบ็อกแล้วไงว่ำไม่ได้ท�ำใครท้อง”

“กบ็อกแล้วไงว่ำฉนัไม่ได้ท้อง!”

“งั้นก็บอกมำว่ำผมไปท�ำอะไรให้คุณไม่พอใจจนต้องมำยืนด่ำ

กนัฉอดๆ แบบนี้” อธชิเอ่ยออกมำด้วยควำมเบื่อหน่ำย แทนที่กลบัถงึ

กรงุเทพฯ แล้วจะได้รบีกลบับ้ำนไปนอนพกัผ่อนหลงัจำกที่โหมงำนหนกั

มำหลำยวนั แต่กลบัต้องมำเสยีเวลำให้ผู้หญงิแปลกตรงหน้ำ

ปำลดิำร้อง ‘เหอะ’ ในล�ำคอเมื่อได้ยนิประโยคไม่เข้ำหูจำกเขำ

“นี่ยงัไม่รู้ตวัอกีเหรอ”

“ถ้ำรู้คงไม่ถำมรเึปล่ำ”

“รถคณุดงึเบรกมอืไว้ ท�ำให้รถฉนัออกไม่ได้ และฉนักร็อคณุมำ

เป็นชั่วโมง ประชำสมัพนัธ์ประกำศตำมหำเป็นสบิๆ รอบ พี่ยำมกต็ำม

ล่ำตวัคณุยิ่งกว่ำโจรขโมยกำงเกงใน แล้วคณุจะชิ่งหนไีปง่ำยๆ แบบนี้

โดยไม่มแีม้แต่ค�ำว่ำขอโทษหรอืไง! ฮะ!”

คนถูกต่อว่ำได้ยินชัดเจนเพียงประโยคเดียวนั่นคือ ‘คุณดึง 

เบรกมือไว้’ ส่วนที่เหลือแทบจะไม่กระทบโสตประสำทกำรได้ยินของ

เขำ เพรำะประโยคนั้นประโยคเดียวก็เพียงพอที่จะเข้ำใจอำกำรของ

หญงิสำวแล้วว่ำเพรำะเหตใุดถงึเกรี้ยวกรำดเช่นนี้ ถ้ำหำกเป็นเขำกค็ง

เกรี้ยวกรำดไม่แพ้เธอ

อธิชมองเข้ำไปในรถเพื่อพิสูจน์ควำมจริงกับข้อกล่ำวหำ ซึ่ง 

ค�ำตอบกค็อื...

‘ถูกวำงยำแล้วไง’

“คุณรู้แล้วใช่ไหมว่ำท�ำไมฉันต้องมำยืนด่ำคุณฉอดๆ แบบนี้” 

ปำลิดำหอบหำยใจถี่เพรำะเมื่อครู่ใช้พลังงำนไปเยอะ เรียกว่ำแทบ 
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ไม่ได้หยดุหำยใจเลยทเีดยีว

เธอไม่เถียงว่ำส่วนหนึ่งเพรำะเก็บกดมำจำกกำรที่ถูกบอกเลิก

ด้วยเหตุผลเห็นแก่ตัว พอได้พูดแล้วเหมือนได้ระบำยเรื่องนั้นไปด้วย 

ซึ่งคนอย่ำงเขำก็สมควรโดนเพรำะกำรกระท�ำที่ไม่นึกถึงสำธำรณะ 

เช่นนี้

“ไม่รู้กค็วำยแล้วคณุ” 

หลกัฐำนชดัคำตำขนำดนี้ใครจะไปเถยีงออกล่ะ จะให้บอกเธอ

ว่ำจรงิๆ แล้วคนที่จอดรถไม่ใช่เขำ แต่เป็นยำยนอ้งสำวตวัแสบที่ขี้หลง

ขี้ลืมต่ำงหำกก็ไม่ใช่เรื่องไหม เพรำะนั่นเหมือนเป็นข้อแก้ตัวและ 

ไม่รบัผดิชอบกลำยๆ 

“จอดรถแบบนี้ก.็..”

“อย่ำเกรี้ยวกรำดสิคุณ” อธิชรีบเบรกเพรำะรู้ว่ำเธอจะพูดว่ำ

อะไร 

‘จอดรถแบบนี้กจ็อดได้ควำยเหมอืนกนั’ เขำรูห้รอกว่ำเธอก�ำลงั

จะพูดประโยคนี้

“ผมขอโทษที่ท�ำให้คณุต้องเสยีเวลำแล้วยงัต้องเสยีอำรมณ์อกี” 

อธิชรีบเอ่ยขอโทษขอโพย แม้เขำจะไม่ได้เป็นโจรตัวจริงก็เถอะ แต ่

เขำกเ็ป็นพี่ชำยโจร ยงัไงกต็้องรบัผดิชอบแทนโจรอยู่ด ี แล้วเขำจะไป

เล่นงำนโจรอกีที

“คุณอยำกให้ผมท�ำอะไรเป็นกำรไถ่โทษก็บอกมำได้เลย ผม

ยนิด”ี

“กรณุำเลื่อนรถให้ฉนัด้วยค่ะ” หญงิสำวเอ่ยเสยีงแขง็ เธอไม่ได้

ต้องกำรอะไรมำกมำย นอกจำกค�ำว่ำขอโทษ ส่วนที่เผลอต่อว่ำเขำไป

เสยีหลำยประโยคกเ็ป็นอำรมณ์คล้อยตำม ด้วยเหตดุ้วยผลแล้วนั้นเขำ

สมควรโดน

“ครบัคณุผู้หญงิ” 
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อธิชรีบขึ้นรถแล้วเคลื่อนรถออกจำกหน้ำรถเธออย่ำงว่ำง่ำย 

นึกถึงน้องสำวตัวแสบแล้วก็ได้แต่คำดโทษไว้ มองหญิงสำวแปลก

หน้ำที่เดนิด้วยรองเท้ำส้นสงูเพยีงข้ำงเดยีวจำกกระจกมองหลงั ใบหน้ำ

สวยเฉี่ยวบึ้งตึงเหมือนไปโกรธใครมำเป็นสิบชำติ ซึ่งค�ำตอบก็คือเขำ

นั่นละที่เป็นต้นเหตุ

เสียงสั่นเตือนของโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในกระเป๋ำกำงเกงท�ำให้ 

อธิชต้องละสำยตำออกจำกร่ำงเพรียว และคนที่โทร. เข้ำมำก็คือตัว 

ต้นเหตทุี่ท�ำให้เขำถูกด่ำไม่ซ�้ำประโยค

“พี่เตอร์เจอรถไหม จ�ำโซนที่น้องบอกได้ไหมเนี่ย” เมื่อพี่ชำยรบั

โทรศพัท์ ลลติำกร็วัค�ำถำมใส่ทนัที

“เจอ!”

“เหน็เงยีบไปกน็กึว่ำหำไม่เจอ” เธอถอนหำยใจด้วยควำมโล่งอก 

แต่เพยีงชั่วครู่เท่ำนั้น...

“ไม่ได้เจอแค่รถนะ แต่เจอด่ำจนหูชำแล้วเนี่ย” อธชิเอ่ยพร้อม

กบัมองรถญี่ปุน่คนัเลก็ที่ขบัผ่ำนไปด้วยควำมเร่งรบี “เพรำะแกคนเดยีว

เลยตำต้ำ!”

“น้องผดิอะไรเนี่ย” คนถูกต่อว่ำท�ำหน้ำฉงน

“บ้ำนแกสอนให้จอดรถขวำงหน้ำคนอื่นแล้วดงึเบรกมอืไว้รไึงฮะ 

ถ้ำพี่ชำยแกโดนฆ่ำตำยกข็อให้จ�ำไว้ว่ำสำเหตมุำจำกแกคนเดยีว ไม่มี

ใครอื่นมำเกี่ยวเลย” 

“จรงิเหรอพี่เตอร์”

“พี่ล้อแกเล่นมั้ง ไม่ถกูเขำชกัปืนมำยงิกบ็ญุหวัพี่แกเท่ำไหร่แล้ว”

“ต้ำขอโทษ...” ลลติำเอ่ยเสยีงเศร้ำ เพรำะควำมรบีแท้ๆ ที่ท�ำให้

เธอลมืตวัดงึเบรกมอืขึ้นตำมควำมเคยชนิ

“ไม่ยกโทษให้เว้ย”

“ใจร้ำย”
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“แน่นอน” อธชิไม่สะทกสะท้ำน “จะไปท�ำอะไรกไ็ป จะกลบัไป

นอนแล้ว”

อธชิคยุกบัลลติำอกีไม่กี่ประโยคกว็ำงสำย อดจะเหลอืบมองไป

ยงับรเิวณที่ก่อนหน้ำนี้มรีถญี่ปุน่คนัเลก็จอดอยูไ่ม่ได้ ทว่ำนกึถงึรถแล้ว

เหตใุดใบหน้ำเจ้ำของรถถงึผดุขึ้นมำในหวัแทน

“ตำมหลอกหลอนแม้แต่ตวัไม่อยูเ่นี่ยนะ” อธชิส่ำยหวัเพื่อขบัไล่

ภำพหลอนนั้นไป แต่ถึงอย่ำงไรใบหน้ำเธอก็ยังชัดเจนในหัว “โคตร 

เฮี้ยนอ้ะ”
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ร่างสงูเดนิออกจากร้านสะดวกซือ้พร้อมกบัหยบิครวัซองต์

ที่พนักงำนเพิ่งหยิบออกจำกเครื่องอบร้อนๆ เข้ำปำก วันนี้ทั้งวันอธิช

ท�ำตำมควำมตั้งใจของตัวเองคือนอนให้เต็มอิ่ม จำกที่คิดว่ำจะไป

ท�ำงำนก็เปลี่ยนใจใช้สิทธิ์ลำหยุด หลังจำกที่ตรำกตร�ำท�ำงำนแทบ 

ไม่ได้พกัเพื่อปิดโพรเจกต์และเตรยีมควำมพร้อมเพื่อจะเริ่มงำนใหม่ใน

วนัพรุ่งนี้ 

ชำยหนุม่หยบิโทรศพัท์ขึ้นมำเปิดเครื่อง ทนัททีี่สมำร์ตโฟนเครื่อง

บำงพร้อมใช้งำน ทั้งข้อควำมจำกแชตส่วนตัวและกรุ๊ปไลน์ก็เด้งแจ้ง

เตือนพร้อมๆ กัน และเพียงไม่กี่นำทีสำยเรียกเข้ำสำยแรกของวันก ็

ดงัขึ้น

“นกึว่ำนอนไหลตำยไปแล้วซะอกี”

ลลิตำเอ่ยเสียงหวำนเป็นประโยคแรกหลังจำกพี่ชำยตัวดียอม

เปิดเครื่อง เธอรอึตุส่ำห์โทร. หำทั้งวนักต็ดิต่อไม่ได้ นี่หำกอธชิไม่เปิด

เครื่อง เธอคงได้บึ่งรถมำหำเขำที่คอนโดตำมค�ำสั่งของมำรดำแน่

“โทร. มำก็อวยพรกันเลยทีเดียว” อธิชเอ่ยพร้อมกับเคี้ยว 

ครวัซองต์อย่ำงไม่สะทกสะท้ำน “วนัหยดุทั้งทกีพ็กัผ่อนบ้ำงสวิะ”

“ไม่ได้ไม่สบำยใช่ไหม” เธอเองกอ็ดเป็นห่วงพี่ชำยไม่ได้ เพรำะ

1
โลกกลม
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รู้ว่ำก่อนหน้ำนี้เขำท�ำงำนหนักเพียงใด แถมงำนยังมีปัญหำมำกมำย

จนกนิระยะเวลำจำกก�ำหนดเดมิไปเกอืบเดอืน

“พี่สบำยด ีไม่ต้องห่วง”

“ปกตพิี่เคยหยดุงำนที่ไหน อยู่ๆ  หยดุเอำดื้อๆ แบบนี้กต้็องตกใจ

เป็นธรรมดำส”ิ 

พี่ชำยเธอไม่เคยเกเรเรื่องงำน น้อยครั้งที่ชำยหนุ่มจะหยุดงำน

แบบไม่มป่ีีมขีลุย่ เพรำะปกตเิขำท�ำงำนตลอดเจด็วนัไม่มวีนัหยดุ อย่ำ

พูดถงึเรื่องลำหยดุหรอืลำพกัร้อนเลย แม้แต่เจ้ำตวัป่วยกย็งัมำท�ำงำน

แทนที่จะไปโรงพยำบำล กำรที่เขำปิดช่องทำงกำรสื่อสำรและพกัผ่อน

อยู่คอนโดคงสดุแล้วจรงิๆ

“กแ็ค่เพลยีๆ”

“แวะไปหำแม่ด้วย โทร. มำบ่นให้ต้ำฟังแต่เช้ำว่ำตดิต่อลูกชำย

ไม่ได้ ไม่รู้ป่ำนนี้ลมืทำงกลบับ้ำนหรอืยงั”

เขำตั้งใจไว้อยูแ่ล้วว่ำพรุง่นี้จะแวะไปกนิอำหำรเช้ำที่บ้ำน เพรำะ

สำมเดือนมำนี้แทบไม่ได้กลบับ้ำนเลย โทร. คยุกบัมำรดำกน็ำนๆ ท ี

ด้วยภำระงำนที่ยุ่งมำกจนไม่มเีวลำ

อธิชคุยโทรศัพท์พร้อมกับเดินกลับขึ้นห้อง ขำที่เดินเข้ำไปใน 

ลอ็บบขีองคอนโดซึ่งเป็นทำงผ่ำนขึ้นตกึพลนัชะงกักกึ เมื่อสำยตำสะดดุ

เข้ำกบัหญงิสำวใบหน้ำคุ้นตำที่ก�ำลงัยนืรอลฟิต์อยู่

“พี่เตอร์ยงัอยู่ไหมเนี่ย” ลลติำเอ่ยถำมเมื่อปลำยสำยเงยีบไป

“แค่นี้ก่อนนะต้ำ เดี๋ยวพรุง่นี้เช้ำพี่แวะเข้ำไปที่บ้ำน” อธชิบอกลำ

น้องสำวทนัที

“เกดิอะไรขึ้นหรอืเปล่ำพี่เตอร์” หญงิสำวถำมด้วยควำมเป็นห่วง

เพรำะพี่ชำยมอีำกำรแปลกไป ดูร้อนรนแปลกๆ จนเธอไม่สบำยใจ

“พี่เจอคู่กรณ”ี

“คู่กรณ?ี” ลลติำเอ่ยทวนค�ำพูดของพี่ชำย คนอย่ำงอธชิไม่เคย
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มปัีญหำกบัใครนอกจำก... “เจ้ำของรถที่ต้ำไปจอดขวำงหน้ำไว้เหรอ!”

“เออ แค่นี้นะ”

อธิชกดตัดสำยจำกน้องสำว แล้วสำวเท้ำเข้ำไปหำหญิงสำว

ใบหน้ำเรียบนิ่งหลังตรง พลำงยัดครัวซองต์ที่เหลือครึ่งชิ้นเข้ำปำก

ทั้งหมด กำรแต่งกำยของเธอไม่ต่ำงจำกที่เจอกนัเมื่อวำนนกั เพยีงแต่

วันนี้ผมที่ปล่อยเคลียหลังถูกรวบตึงเป็นหำงม้ำ เผยใบหน้ำสวยเฉี่ยว

ของเจ้ำหล่อน

ปำลดิำไม่ได้สนใจสิ่งรอบตวั นอกจำกตวัเลขบนผนงัหน้ำลฟิต์

ที่นบัถอยหลงัลงมำยงัชั้นล่ำง เมื่อประตลูฟิต์เปิดออกจงึเดนิเข้ำไป มอื

ที่ก�ำลังทำบคีย์กำร์ดเพื่อกดหมำยเลขชั้นพลันชะงักเมื่อเหลือบเห็น

ผู้ชำยหน้ำคุ้นทำงหำงตำว่ำก�ำลงัเดนิตรงดิ่งมำที่เธอ

‘เจ้ำของรถคนันั้น’

แน่นอนว่ำเธอจ�ำเขำได้ เพรำะเหตุกำรณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวำนนี้ 

แต่ท�ำไมเขำมำอยู่ที่นี่ได้

“ตำมมำถงึนี่เลยเหรอเนี่ย”

เมื่อเหน็ชำยหนุม่ทำบคย์ีกำร์ดปลดลอ็กประตชูั้นในเฉพำะผูพ้กั

อำศยั ทั้งยงัเดนิมำที่ลฟิต์ซึ่งเธอยนือยู่ มอืเลก็ที่ก�ำลงักดหมำยเลขชั้น

กเ็ปลี่ยนมำกดปุ่มเหลก็เพื่อปิดประตูแทน เธอกดย�้ำๆ อยู่แบบนั้นเพื่อ

ให้ประตูลฟิต์ปิดก่อนที่เขำจะเดนิมำถงึ

ปำลดิำถอนหำยใจอย่ำงโล่งอกเมื่อประตูลฟิต์ปิดทนัก่อนที่เขำ

จะเดนิมำถงึ

“หนีแบบนี้แสดงว่ำจ�ำกันได้สินะ” คนที่มำไม่ทันลิฟต์ยกยิ้ม 

มมุปำก ก่อนจะหบุฉบัเมื่อทบทวนกำรกระท�ำของตวัเอง “แล้วท�ำไมกู

ต้องอยำกมำเสนอหน้ำกบัเขำด้วยวะ”

หำกถำมว่ำรู้สกึผดิหรอื กอ็ำจจะใช่ แต่กไ็ม่ถงึกบัอยำกตำมไป

ขอโทษเธออกีครั้ง
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“มงึนอนเยอะเกนิไปใช่ไหมเตอร์”

อธชิส่ำยหวัอย่ำงไม่เข้ำใจกำรกระท�ำของตวัเอง ก่อนจะก้ำวขำ

เข้ำไปในลฟิต์ตวัใหม่ ทำบคย์ีกำร์ดเพื่อกดหมำยเลขชั้นที่ตวัเองอยู ่แม้

เขำจะรู้ว่ำเธออยู่ชั้นไหนก็ไม่อำจตำมขึ้นไปได้ เพรำะลิฟต์เป็นระบบ

ลอ็กชั้น กดหมำยเลขชั้นได้แค่ชั้นที่ตวัเองอยู่และพื้นที่ส่วนกลำงเท่ำนั้น

“คิดเหมือนอยำกตำมไปหำเขำเลยนะมึง” ชำยหนุ่มสลัดเอำ

ควำมคิดบ้ำๆ ของตัวเองทิ้ง เขำควรเอำเวลำคิดฟุ้งซ่ำนนี้ไปพักผ่อน

เพื่อลยุงำนพรุ่งนี้เสยียงัดกีว่ำ

“สวัสดีครับเฮียก้อ” อธิชยกมือไหว้วิศวกรรุ่นพี่ซึ่งรู ้จัก 

มกัคุ้นกนัเป็นอย่ำงด ีเพรำะเคยร่วมงำนกนัมำหลำยโครงกำร

“มำแต่เช้ำนะวนันี้” ก่อเกยีรตริบัไหว้พร้อมกบัชูมอืบดิขี้เกยีจ

“เฮียเองก็มำแต่เช้ำเหมือนกันนี่” ชำยหนุ่มวำงกระเป๋ำลงบน

โต๊ะที่ว่ำงและทิ้งตวัลงนั่ง

“มำแต่เช้ำอะไรล่ะ กูยังไม่ได้กลับบ้ำนเลยต่ำงหำก” คนที่ยัง 

ไม่ได้นอนอ้ำปำกหำวหวอด ก่อนจะพบัโน้ตบุ๊กลงแล้วเกบ็เข้ำกระเป๋ำ 

“ฝำกงำนทำงนี้ด้วยแล้วกนั เดี๋ยวกูกลบับ้ำนไปงบีก่อน บ่ำยๆ เดี๋ยว

เข้ำมำใหม่”

“ไม่มปีัญหำครบั”

นี่เป็นวถิชีวีติที่คุ้นชนิกนัดสี�ำหรบัพนกังำนบรษิทัแห่งนี้ และอกี

ไม่นำนสภำพเขำคงไม่ต่ำงจำกก่อเกยีรติ

เลิศทรัพย์ไพศำล เอ็นจิเนียริ่งท�ำธุรกิจให้บริกำรงำนวิศวกรรม

ระบบประกอบอำคำรครบวงจร ซึ่งโครงกำรที่ประมูลได้มำเป็นงำน 

รโีนเวตคอมมูนติมีอลในกลุ่มบรษิทัรุ่งเรอืงพฒันำ

“รำยละเอยีดคกิออฟเมื่อวำนถำมไอ้ป๋อได้เลย” ก่อเกยีรตชิี้ไป

ยงัชำยหนุม่รปูร่ำงบำงสวมแว่นตำหนำเตอะที่เพิ่งเดนิเข้ำมำในออฟฟิศ
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“สวสัดคีรบั” คนมำใหม่ยกมอืไหว้ชำยหนุม่ทั้งสองคนด้วยควำม

นอบน้อม

“นี่ไอ้เตอร์ คนที่จะสอนงำนมงึ” ก่อเกยีรตแินะน�ำ

“สวสัดคีรบัพี่เตอร์ ผมป๋อครบั ฝำกเนื้อฝำกตวัด้วยนะครบั”

“อยู่เป็นนี่หว่ำ” อธชิพยกัหน้ำขึ้นลงอย่ำงพงึพอใจ

“เด็กจบใหม่ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ฝำกมันด้วย” ก่อเกียรติ

บอกก่อนจะเดนิออกจำกออฟฟิศไป

“ท�ำงำนที่นี่ที่แรกหรอืเปล่ำ”

อธชิชวนคยุเพื่อไม่ให้อกีฝ่ำยเกรง็พร้อมกบัมองส�ำรวจอกีฝ่ำยไป

ด้วย ก่อนจะนกึในใจ ‘จะไหวหรอืเปล่ำวะ’ ด้วยรูปร่ำงอรชรอ้อนแอ้น

อย่ำงกบัผู้หญงิท�ำให้เขำอดสบประมำทไม่ได้ ด้วยงำนที่ค่อนข้ำงหนกั

จึงไม่แปลกใจที่บริษัทจะมีพนักงำนหน้ำใหม่เข้ำมำแทบทุกเดือน 

เพรำะพนักงำนหน้ำเก่ำก็ลำออกแทบทุกเดือนเช่นกัน แต่ถึงอย่ำงนั้น

เขำกไ็ม่ควรตดัสนิอกีฝ่ำยเพยีงแค่แรกเจอหรอืด้วยรปูลกัษณ์ภำยนอก

“ที่แรกครบั” ปรวฒุติอบอย่ำงชดัถ้อยชดัค�ำ แต่กลบัต้องหน้ำ

เหลอเมื่อได้ยนิประโยคถดัมำของผู้เป็นนำย

“มงึคดิผดิแล้วที่มำท�ำงำนที่นี่” เขำไม่ได้ขู่หรอืเอ่ยเกนิจรงิ แต่

ควำมจรงิกต็ำมที่พูด “งำนที่นี่ค่อนข้ำงหนกั ชวีติส่วนตวัมงึจะหำยไป

เกนิครึ่ง”

“ผมอยำกท�ำงำนที่นี่เพรำะบรษิทัเลศิทรพัย์ไพศำลเป็นบรษิทัที่

มชีื่อเสยีง มผีู้บรหิำรที่เก่ง ผมไม่กลวัที่จะท�ำงำนหนกั ผมพร้อมที่จะ

เรียนรู้งำนเต็มที่ และจะท�ำตำมคติพจน์ของบริษัทอย่ำงขยันขันแข็ง 

ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ใส่ใจรำยละเอียด เพื่องำนที่มี

ประสทิธภิำพ”

“มงึสมัภำษณ์งำนผ่ำนแล้วป๋อ ตอนนี้มำท�ำงำนจรงิแล้ว” อธชิ 

ย�้ำพร้อมกบัชี้ลงพื้นเพื่อยนืยนัว่ำที่นี่ไซต์งำน ไม่ใช่ห้องสมัภำษณ์ เผื่อ
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อีกฝ่ำยลืมว่ำตัวเองผ่ำนเข้ำมำท�ำงำนแล้ว ไม่ใช่ก�ำลังสัมภำษณ์งำน

อยู่

“ครับ” ปรวุฒิพยักหน้ำรับพร้อมกับวำงกระเป๋ำบนโต๊ะท�ำงำน

ของตวัเอง

“คกิออฟเมื่อวำนเป็นยงัไงบ้ำง”

ปรวุฒิหยิบสมุดจดรำยละเอียดออกมำยื่นให้เจ้ำนำยหนุ่ม “นี่

ครบั”

อธิชรับสมุดมำเปิดดู “นอกจำกมึงจะไม่สรุปให้กูฟังแล้ว กูยัง

ต้องแกะลำยมอืมงึเอำเอง?”

“ผมต้องสรปุด้วยเหรอ”

“หรอืจะให้กูสรปุเอง”

“ผมสรปุเองดกีว่ำครบั” ปรวฒุริบีหยบิสมดุจดงำนตวัเองคนืมำ

และส่งยิ้มแหยให้ลูกพี่หนุ่ม

หนุ่มร่างสูงที่ก�าลังเดินลงบันไดจากสถานีรถไฟฟ้ายกมือ

ปิดปำกที่ก�ำลงัหำวด้วยควำมเพลยี ใครบอกว่ำเริ่มงำนชิ้นใหม่วนัแรก

จะสบำยๆ แน่นอนว่ำไม่ใช่คนจำกเลศิทรพัย์ไพศำลเคยพูดไว้แน่นอน 

กว่ำเขำจะได้เดินออกจำกออฟฟิศก็สี่ทุ่มกว่ำแล้ว กว่ำจะเดินทำงถึง

คอนโดกป็ำไปเกอืบห้ำทุ่ม

อธิชไม่ได้ตรงเข้ำคอนโด แต่เดินเลยไปยังร้ำนอำหำรตำมสั่งที่

เปิดช่วงดกึในซอยข้ำงๆ แม้จะเป็นร้ำนอำหำรเลก็ๆ รมิทำง แต่รสชำติ

ระดบัภตัตำคำรเลยกว็่ำได้ ที่นี่จงึเป็นร้ำนที่เขำฝำกชวีติไว้เสมอมำ

“เอำเหมือนเดิมนะครับเจ๊โอ๋” อธิชเอ่ยสั่งเมนูประจ�ำอย่ำงรู้ใจ

กนัดกีบัเจ้ำของร้ำน

“หำที่นั่งเลยลูก น�้ำฟร ีน�้ำแขง็ฟร ีบรกิำรตวัเองเหมอืนเดมิจ้ะ” 

เจ๊โอ๋เอ่ยโดยที่มอืยงัจบัด้ำมกระทะและตะหลวิอยู่
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“รบัทรำบครบัผม”

อธชิตกัน�้ำและถอืแก้วพลำสตกิไว้ในมอืพลำงมองหำที่นั่ง วนันี้

ลูกค้ำร้ำนเจ๊โอ๋ดูคกึคกัเป็นพเิศษ ทกุโต๊ะล้วนถูกจบัจองหมด ไม่มวี่ำง

แม้แต่โต๊ะเดียว จะเปลี่ยนใจสั่งกลับบ้ำน เขำก็ขี้เกียจเก็บขยะไปทิ้ง  

ซึ่งตัวเลือกเหลือทำงเดียวคือต้องไปอำศัยร่วมโต๊ะกับลูกค้ำคนอื่น  

หวยออกอยู่ที่คนมำคนเดยีวอย่ำงโต๊ะในสดุนั่น

ชำยหนุ่มเดนิตรงเข้ำไปอย่ำงไม่ลงัเล

“ขอนั่งด้วยนะครบั” เขำเอ่ยกบัหญงิสำวที่นั่งง่วนอยูก่บัโทรศพัท์

ในมอื

“เชญิค่ะ” เธอเอ่ยโดยที่ไม่ได้เงยหน้ำมำมอง

“ขอบคณุครบั” เขำกล่ำวขอบคณุก่อนจะทิ้งตวันั่งลงฝ่ังตรงข้ำม

เธอ และหยบิโทรศพัท์ออกมำดูแชตกลุ่มท�ำงำนระหว่ำงรออำหำร

ปำลดิำที่ก�ำลงันั่งสไลด์หน้ำจอสมำร์ตโฟนท่องเวบ็ชอปปิงออน-

ไลน์ไม่ได้สนใจผูม้ำขอนั่งร่วมโต๊ะ ร้ำนนี้เธอเป็นลกูค้ำตั้งแต่ย้ำยมำอยู่

ใหม่ๆ จวบจนปัจจบุนั ด้วยรสชำตแิละรำคำที่เหมำะสม ร้ำนนี้จงึเป็น

ร้ำนประจ�ำของคนที่อยู่ละแวกนี้ มีลูกค้ำเยอะเป็นพิเศษแม้จะดึกดื่น

ค่อนคืนแล้วก็ตำม กำรนั่งร่วมโต๊ะหรือแบ่งปันที่นั่งกับลูกค้ำคนอื่นก็

กลำยเป็นเรื่องปกตทิี่พบเจอ

แน่นอนว่ำคนที่ไม่รู้จักกันย่อมต่ำงคนต่ำงนั่ง ต่ำงคนต่ำงกิน  

แม้จะนั่งโต๊ะเดยีวกนักต็ำม ทว่ำครั้งนี้เธอกลบัรู้สกึคล้ำยก�ำลงัถูกจ้อง 

ซึ่งตรงหน้ำเธอมเีพยีงแค่ผนงัปูนฉำบเปลอืยกบัผู้ชำยที่ขอร่วมโต๊ะ และ

ไม่มทีำงที่ผนงัปูนจะมตีำจ้องเธอได้ ดงันั้นกเ็หลอืเพยีงอย่ำงเดยีว...

ปำลดิำเงยหน้ำขึ้นมองคนที่นั่งตรงข้ำมโดยอตัโนมตัิ

“บงัเอญิอกีแล้วนะว่ำไหม”

เธอหน้ำตึงเมื่อเงยหน้ำขึ้นมำเจอคู่กรณีเก่ำที่ก�ำลังส่งยิ้มมำให้ 

หำกเธอไม่หวิจนไส้บดิคงจะลกุกลบัคอนโดตอนนี้เสยีให้รู้แล้วรู้รอด 
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ปำลดิำกวำดสำยตำมองโต๊ะอื่นเผื่อจะมทีี่ว่ำง จะได้เปลี่ยนโต๊ะ 

แต่โชคกไ็ม่เข้ำข้ำงเธอเลย

“เกลยีดขี้หน้ำผมจนไม่อยำกนั่งร่วมโต๊ะกนัเลยเหรอ”

อธิชถำมเมื่อเห็นปฏิกิริยำแสดงควำมไม่ชอบใจชัดเจนของเธอ 

เขำเองก็แปลกใจไม่น้อยที่ผู้หญิงที่เขำขอร่วมโต๊ะด้วยเป็นคู่กรณีเก่ำ 

กว่ำจะรู้ก็ตอนที่เห็นเธอยกมือทัดผมที่ใบหูนั่นละ ซึ่งท�ำให้เขำนิ่งค้ำง

ไปเลย เพรำะนี่เป็นครั้งที่สำมที่เขำเจอเธอด้วยเหตบุงัเอญิ

“ใช่” ปำลดิำตอบตำมตรง

“ถนอมน�้ำใจผมบ้ำงกไ็ด้” อธชิเอ่ยด้วยน�้ำเสยีงกึ่งข�ำกึ่งหมั่นไส้ 

ผู้หญงิอะไรไม่คดิอ้อมค้อมบ้ำงเลย

“ไม่จ�ำเป็น” และเธอกย็งัซื่อตรงต่อควำมรู้สกึของตวัเองเช่นเดมิ

“ผมก็ขอโทษแล้วไง ท�ำไมคุณยังโกรธแค้นผมอยู่อีกล่ะ ที่

อำฆำตแค้นผมแบบนี้เพรำะชำตหิน้ำอยำกเกดิมำเจอผมอกีหรอืเปล่ำ” 

อธชิสพัยอก ยิ่งเหน็ใบหน้ำสวยบึ้งตงึแล้วเขำกย็ิ่งอยำกแกล้ง

“แค่ชำตนิี้กเ็กนิพอ”

“แต่เรำบังเอิญเจอกันบ่อยนะว่ำไหม” อธิชชวนคุยอย่ำงเป็น

กันเอง แต่ดูเหมือนอีกฝ่ำยไม่ได้อยำกเป็นกันเองกับเขำเสียเท่ำไร 

เพรำะเจ้ำหล่อนไม่หนัหน้ำมองกนัเลย เอำแต่มองหำมดหำแมลงตำม

ซอกอฐิอยู่นั่น “หรอืคณุไม่คดิแบบนั้น”

“ฉนัคดิแค่ว่ำยงัไม่หมดกรรม”

“แสดงว่ำชำตทิี่แล้วเรำคงเคยท�ำบญุร่วมชำต ิตกับำตรร่วมขนั

กันมำก่อน ชำตินี้ถึงได้มำพำนพบกันอีก” อธิชแทบหลุดข�ำเมื่อคนที่

หำมดหำแมลงเมื่อครู่หันขวับมำถลึงตำเขียวปั้ดใส่เขำ แต่ก็ยังแกล้ง 

ไม่เลกิ “คณุคดิว่ำชำตหิน้ำเรำจะเจอกนัไหม”

“คณุช่วยนั่งเงยีบๆ ได้ไหมคะ ท�ำแบบไม่มตีวัตนเลยยิ่งด”ี

“ข้ำวได้แล้วจ้ำ” 
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เหมือนเจ๊โอ๋จะรู้จังหวะจึงได้น�ำข้ำวสองจำนมำวำงตรงหน้ำ 

คนทั้งสองได้อย่ำงถูกเวลำ และเมื่ออำหำรมำถึง ต่ำงคนก็ต่ำงสนใจ 

จำนข้ำวตรงหน้ำตวัเอง ไม่มปีระโยคสนทนำใดๆ อกี

ปำลดิำลกุจำกโต๊ะไปจ่ำยเงนิ จะบอกว่ำเธอรบีกนิรบีไปกไ็ม่ผดิ 

นกั เมื่อได้รบัเงนิทอนกต็รงกลบัคอนโดทนัท ียิ่งรูว่้ำคูก่รณเีก่ำเดนิตำม

หลงัมำตดิๆ กย็ิ่งรบีสำวเท้ำให้เรว็ขึ้น

“เดี๋ยวก่อนสคิณุ”

ปำลิดำจ�ำต้องหยุดอยู่กับที่เมื่อถูกดักทำงไว้ ถ้ำถูกเรียกเฉยๆ  

มหีรอืเธอจะหยดุ “มอีะไรคะ”

อธิชชะงักเพรำะค�ำถำม เพรำะเขำก็ถำมตัวเองด้วยประโยค

เดยีวกนัเหมอืนกนั

เขำมธีรุะอะไรถงึเรยีกเธอไว้ แถมยงัมำดกัหน้ำขวำงทำงเดนิของ

ชำวบ้ำนชำวช่องเขำแบบนี้อกี

‘ท�ำอะไรของมงึไอ้เตอร์!’

“ผมขอโทษ” อธชิโพล่งออกไป 

“คะ?”

“ขอโทษที่ท�ำให้คณุโกรธ”

ควำมจรงิคอืเขำกไ็ม่รูต้วัเองเหมอืนกนัว่ำท�ำไมถงึเลอืกพดูค�ำว่ำ 

‘ขอโทษ’ แต่เมื่อพูดไปแล้วกต็้องแถต่อไป

“ถ้ำเรื่องวนันั้น คณุขอโทษฉนัแล้วค่ะ”

“ไม่รู้ส ิผมยงัรู้สกึผดิอยู่เลย”

โกหกทั้งเพ!

ควำมรู้สึกผ่งรู้สึกผิดอะไรไม่มี เขำเลิกรู้สึกผิดตั้งแต่วันนั้นแล้ว 

แต่ที่ยงัพูดเรื่องเดมิอยู่เพรำะเขำอยำกมเีรื่องคยุกบัเธอหรอก แต่เธอดู

ไม่ค่อยอยำกเสวนำกบัเขำสกัเท่ำไร

ปำลดิำถอนหำยใจออกมำ บำงทกีำรกระท�ำที่ไม่ดขีองเธอยำม
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ที่แสดงออกต่อเขำอำจจะท�ำให้เขำคดิว่ำเธอยงัโกรธอยู่ ซึ่งเธอเองกม็ี

ส่วนรบัผดิชอบ 

“ฉนัไม่ได้ตดิใจอะไรแล้ว คณุสบำยใจเถอะ” เมื่อชำยหนุม่พยกั-

หน้ำเข้ำใจ เธอจงึเอ่ยขอตวั แต่กลบัถูกเรยีกไว้อกีครั้ง

“คุณไม่คิดว่ำระหว่ำงเรำมันมีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นบ่อยเกินไป 

เหรอ”

“ไม่ค่ะ” เธอส่ำยหน้ำ เพรำะคดิว่ำเรื่องแบบนี้เกดิขึ้นได้กบัทกุ

คน ยิ่งระหว่ำงเธอกบัเขำยิ่งมโีอกำสเกดิขึ้นบ่อยอยู่แล้ว เนื่องจำกอยู่

คอนโดเดยีวกนั

“เรำบงัเอญิเจอกนัมำสำมครั้งตดิแล้วนะ”

“ค่ะ ซึ่งมนัอำจจะไม่มคีรั้งที่สี่” เธอตอบอย่ำงมั่นใจ ไม่เข้ำใจ

ว่ำเขำต้องกำรจะสื่ออะไร และไม่คดิจะเข้ำใจหรอือยำกรูอ้ะไรด้วย “ฉนั

ขอตวันะคะ”

ปำลดิำเดนิเบี่ยงผ่ำนหน้ำเขำไป ครั้งนี้ชำยหนุ่มไม่ได้ยื้อเธอไว้ 

ทว่ำเอ่ยไล่หลงัไปให้ได้ยนิ

“แต่ถ้ำบงัเอญิมคีรั้งที่สี่...ผมจบีคณุแน่!”
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ภายในออฟฟิศขนาดกะทดัรดัทีถ่กูสร้างข้ึนเฉพาะกจิของ

บรษิทัเลศิทรพัย์ไพศำลอยู่ในบรรยำกำศเงยีบสงดั มเีพยีงเสยีงเครื่อง

ปรบัอำกำศมอืสองที่ครำงหึ่งๆ ให้ได้ยนิเป็นครั้งครำว พนกังำนทกุคน

ต่ำงท�ำหน้ำที่ของตวัเองอย่ำงคร�่ำเคร่ง และไม่มทีท่ีำว่ำจะมใีครลกุออก

จำกที่นั่งประจ�ำต�ำแหน่ง แม้ตอนนี้จะล่วงเลยเวลำเลิกงำนไปนำน 

มำกแล้วกต็ำม

“พวกมงึไม่คดิจะพดูอะไรกนัเลยเหรอ แม่งเงยีบอย่ำงกบัป่ำช้ำ” 

ก่อเกียรติเอ่ยขึ้นท�ำลำยควำมเงียบ ทว่ำวิศวกรเพื่อนร่วมงำนที่มีอยู่

ทั้งหมดสี่ชวีติกลบัเพยีงส่ำยศรีษะและก้มหน้ำก้มตำท�ำงำนต่อ 

“ท�ำงำนเหนื่อยๆ แบบนี้กูว่ำเรำควรจดันะ หรอืพวกมงึว่ำไง”

และเหมือนว่ำครั้งนี้จะได้ผล เพรำะทุกคนหันมำสนใจเขำเป็น

ตำเดยีว

“ผมรอค�ำนี้มำนำนแล้วเฮีย” พัฒน์เอ่ยขึ้นพร้อมไถเกำ้อี้ไปนั่ง

ข้ำงวิศวกรรุ่นพี่ เช่นเดียวกับเสกข์ที่ชูนิ้วโป้งเห็นดีเห็นงำมกับค�ำพูด

เพื่อน

“มงึว่ำไงเตอร์”

“เฮียยังจะถำม อย่ำงไอ้เตอร์น่ะเหรอมันจะเซย์โน” พัฒน์ว่ำ

2
พรหมลิขิตหรือแค่บังเอิญ
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อย่ำงรู้ใจ ท�ำงำนด้วยกนัมำหลำยปี มหีรอืเขำจะไม่รู้จกัอกีฝ่ำย

“ท�ำเป็นรู้ดนีะมงึ”

“หรอืมงึไม่เอำ” อกีฝ่ำยท้ำ

“ถ้ำเฮยีไม่ชวน กนูี่แหละจะเป็นคนเปิดเอง” อธชิเอ่ยด้วยรอยยิ้ม

เจ้ำเล่ห์

“กูว่ำแล้วไง”

“ไอ้ป๋อ” อธชิเอ่ยเรยีกมอืขวำ

“ครบัพี่เตอร์”

“ไปจดัมำซมิงึ” อธชิยื่นธนบตัรฉบบัละหนึ่งพนับำทไปตรงหน้ำ

ปรวฒุ ิแต่อกีฝ่ำยกลบัท�ำสหีน้ำงงงวยเสยีอย่ำงนั้น “มงึสงสยัอะไร”

“คอืผมไม่เข้ำใจว่ำจดัมำของพี่เตอร์คอือะไร รบกวนขยำยควำม

ค�ำว่ำจดัมำให้หน่อยได้ไหมครบั”

เพียงชำยหนุ่มผู้ตำมไม่ทันเอ่ยจบประโยค ทุกคนในออฟฟิศก็

ถอนหำยใจออกมำเพรำะควำมไร้เดยีงสำของเดก็ใหม่ ก่อนจะเรยีกชื่อ

อกีฝ่ำยอย่ำงพร้อมเพรยีงกนั

“ไอ้ป๋อ...”

“มึงไม่ได้ถำมเพรำะอยำกกวนตีนกูใช่ไหม” คนที่ถูกขอค�ำ

อธบิำยเพิ่มเตมิถำมอย่ำงไม่แน่ใจ

“ผมจรงิจงันะครบั”

“ไอ้เหี้- หน้ำแม่งโคตรจรงิจงั” พฒัน์แทบหลดุข�ำเมื่อเหน็ควำม

จรงิจงับนหน้ำเดก็ใหม่

“มงึไปเทรนเดก็ใหม่หน่อยซเิสกข์ ดทู่ำไอ้เตอร์จะยงัไม่สอนวชิำ” 

ก่อเกยีรตวิำนลูกน้อง

“มงึนี่น้ำ เกยีรตนิยิมไม่ได้ท�ำให้มงึทนัสถำนกำรณ์เลยจรงิๆ”

เสกข์ส่ำยหน้ำอย่ำงข�ำขันปนเอ็นดู ก่อนจะลุกขึ้นเดินไปหำ 

ปรวุฒิและโอบบ่ำพำเดินออกไปจำกออฟฟิศ ตลอดทำงเดินไปยัง 
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ซเูปอร์มำร์เกตกพ็ร�่ำสอนธรรมเนยีมกำรผ่อนคลำยเวลำเครยีดกบักำร

ท�ำงำน ซึ่งประโยคที่ได้ยนิจำกปำกเดก็ใหม่กม็แีต่ค�ำว่ำ ‘มแีบบนี้ด้วย

เหรอครบั’ ตลอดทำง

...

บนโต๊ะตัวยำวสีขำวที่มีเอกสำรและแบบแปลนของอำคำรวำง

อยู่ ถูกแทนที่ด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมิกเซอร์หลำกหลำยชนิด 

บรรยำกำศที่เคยเงยีบสงดัจนได้ยนิแต่เสยีงครำงของเครื่องปรบัอำกำศ

เปลี่ยนมำเป็นคกึคกัด้วยเรื่องเล่ำไม่ซ�้ำ แต่ถงึอย่ำงนั้นบทสนทนำหลกั

กย็งัเป็นเรื่องงำน

“เอำหน่อยไหมป๋อ”

พฒัน์ชแูก้วพลำสตกิในมอืที่มเีครื่องดื่มสเีหลอืงอ่อนขึ้นตรงหน้ำ

นกัศกึษำจบใหม่

“ผมดื่มโค้กดกีว่ำครบั” ปรวฒุชิูแก้วน�้ำอดัลมในมอืตวัเองขึ้น

“มงึไม่ต้องท�ำหน้ำแปลกใจแบบนั้นหรอก” ผู้เป็นวศิวกรรุน่ใหญ่

เอ่ยขึ้นเมื่อเหน็สหีน้ำสงสยัของพนกังำนน้องใหม่ “กำรดื่มสงัสรรค์มนั

กต้็องมบ้ีำงเป็นครั้งครำวไป ท�ำงำนเหนื่อยๆ กต้็องมผ่ีอนคลำยกนับ้ำง 

แล้วที่นั่งดื่มกนัแบบนี้กใ็ช่ว่ำจะเสยีงำน เพรำะพวกเรำกย็งัคยุงำนกนั

ปกต”ิ

“ที่อื่นเป็นไงกูไม่รู้นะ แต่ที่นี่...” พัฒน์ผู้ที่ท�ำงำนกับเลิศทรัพย์

ไพศำลมำตั้งแต่เรยีนจบชี้นิ้วลงพื้นแล้วเอ่ยต่ออย่ำงคนมปีระสบกำรณ์ 

“...เป็นแบบนี้”

“หมำยถงึท�ำงำนหนกัแบบนี้?” เสกข์ถำม

“ขี้เหล้ำแบบนี้ต่ำงหำกโว้ย โดยเฉพำะเฮยีก้อ!”

สองหนุ่มเอ่ยท้ำยประโยคอย่ำงพร้อมเพรียงและแท็กมือกัน

อย่ำงถูกอกถูกใจ

“เข้ำกนัดเีชยีวนะพวกมงึ” คนถูกรมุแยกเขี้ยวใส่ แต่ปกตแิล้ว
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ไม่เพยีงแค่สองหนุ่มที่หยอกล้อเขำอย่ำงไม่เกรงกลวั ต้องมอีธชิที่คอย

ร่วมวงแจมด้วยอกีหนึ่ง ทว่ำวนันี้คนหลงักลบัเงยีบผดิปกต ิ ไม่แม้แต่

ได้ยนิเสยีงพดูหรอืบ่นอะไร “มงึดเูงยีบผดิปกตนิะเตอร์ กใูช้งำนมงึหนกั

ไปเหรอ”

ก่อเกยีรตเิอ่ยประโยคหลงัอย่ำงไม่จรงิจงันกั เพรำะไม่ใช่แค่อธชิ 

ที่งำนหนกั แต่วศิวกรประจ�ำไซต์งำนนี้ท�ำงำนหนกักนัทกุคน แม้จะเป็น

โครงกำรไม่ใหญ่และใช้วศิกรประจ�ำไซต์เพยีงห้ำคน ไม่มแีม้แต่โฟร์แมน

คุมงำน ถึงอย่ำงนั้นก็มีรำยละเอียดยิบย่อยมำกมำยให้น่ำปวดหัว 

เช่นกนั

“เปล่ำเฮยี” อธชิส่ำยหน้ำพร้อมยกแก้วในมอืขึ้นดื่ม ก่อนจะถอน

หำยใจออกมำเมื่อในหวัมเีรื่องให้คดิไม่ตก “มอีะไรให้คดินดิหน่อยน่ะ”

“เรื่องงำนเหรอครบั” ปรวฒุถิำมด้วยควำมร้อนรน เพรำะกลวั

ตนเองจะท�ำตำมที่อธชิสั่งได้ไม่ดี

“เปล่ำ” อธชิส่ำยหน้ำ ตบบ่ำคนขี้กงัวลอย่ำงให้ก�ำลงัใจ “มงึ

ท�ำงำนได้ด ีแล้วกูกไ็ม่ได้เครยีดเรื่องงำน”

“มงึมแีฟน?” เป็นพฒัน์ที่ถำมและตั้งข้อสงสยั “จำกประสบกำรณ์ 

ผู้เชี่ยวชำญอย่ำงกู มองปรำดเดียวก็รู้ว่ำมึงไม่ได้เครียดเรื่องงำน แต่

ก�ำลงัเครยีดเรื่องผู้หญงิ”

“พวกมึงเชื่อเรื่องพรหมลิขิตกันไหม” อธิชปรำยตำมองทุกคน 

โดยไม่ปฏเิสธเพื่อนว่ำตวัเองก�ำลงัคดิเรื่องผู้หญงิอยู่จรงิๆ

“พวกมึงที่ว่ำนี่...รวมถึงกูด้วยไหมวะ” ก่อเกียรติชี้เข้ำที่หน้ำ 

ตวัเอง

“เฮยีด้วยนั่นแหละ”

“กูรวมอยู่กบั ‘พวกมงึ’ ของมงึด้วยสนิะ”

“เฮยีแม่งกข็ี้ใจน้อยว่ะ” เสกข์ว่ำข�ำๆ ก่อนจะหนัไปสนใจเพื่อน 

“สำวที่ไหนท�ำมงึเพ้อเรื่องพรหมลขิติ”
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“กูกไ็ม่รู้ว่ำเขำเป็นใคร”

“อ้ำว!” ทกุคนที่รอฟังอทุำนขึ้นพร้อมกนัอย่ำงมสี่วนร่วม

“ไม่รูว่้ำเขำเป็นใครกจ็รงิ แต่บงัเอญิเจอกนัมำสำมครั้งแล้ว” อธชิ 

ชนูิ้วประกอบจ�ำนวนครั้ง “แถมมเีรื่องน่ำตลกคอืดนัอยูค่อนโดเดยีวกนั 

แล้วคดิดนูะ ในคอนโดมคีนอยูเ่ยอะจะตำยห่ำ เคยเดนิสวนกบัใครเกนิ

หนึ่งครั้งไหม”

ทกุคนส่ำยหน้ำอย่ำงพร้อมเพรยีง

“หรอือำจจะเคยเดนิสวนกนัหลำยครั้ง แต่จะจ�ำได้ไหมล่ะ”

เป็นอกีครั้งที่ทกุคนส่ำยหน้ำอย่ำงพร้อมเพรยีงกนั

“กใ็ช่ไหมล่ะ”

“ใครจะไปจ�ำหน้ำคนที่เดนิสวนกนัได้ทกุคนวะ ขนำดยำมหน้ำ

คอนโดเจอแทบทุกวัน กูยังจ�ำหน้ำเขำไม่ได้เลย นับประสำอะไรกับ

เพื่อนบ้ำนที่ไม่เคยรู้จกักนั” เสกข์ว่ำ

“เขำท�ำให้มงึประทบัใจขนำดนั้นเชยีว?” ก่อเกยีรตถิำมบ้ำง นี่

เป็นครั้งแรกก็ว่ำได้ที่อธิชเอ่ยถึงผู้หญิงกับเพื่อนร่วมงำน ปกติในหัว 

ชำยหนุ่มมแีต่เรื่องงำนเป็นหลกั นำนๆ ทจีะมเีรื่องผู้หญงิมำเป็นหวัข้อ

สนทนำ แต่ไม่เคยมคีรั้งไหนดูจงใจเท่ำครั้งนี้มำก่อน

อธิชนึกถึงสำยตำที่พร้อมจะฆ่ำคนได้ของหญิงสำวแปลกหน้ำ

ในวันที่เจอหน้ำกันครั้งแรกที่ลำนจอดรถของห้ำงสรรพสินค้ำ ไหนจะ

ค�ำต่อว่ำต่ำงๆ นำนำที่เขำแทบจบัใจควำมไม่ได้

“ดูท่ำจะประทบัใจมำก ถงึกบัพูดไม่ออกเชยีว” 

“เจอหน้ำกนัครั้งแรกถูกด่ำว่ำจอดรถได้ควำยมำก คดิว่ำมนัน่ำ

ประทบัใจไหมล่ะเฮยี”

“โคตรประทบัใจเลยว่ะ” พฒัน์หวัเรำะชอบอกชอบใจ ต่ำงจำก

เจ้ำของเรื่องที่ท�ำหน้ำแหยง

“ประทับใจกับผีน่ะสิ” อธิชว่ำ ก่อนจะเล่ำต่อ “ครั้งที่สองก็
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บังเอิญเจอกันหน้ำลิฟต์ที่คอนโด แต่เจ้ำหล่อนก็รีบกดปิดประตูหนี

เหมอืนกลวักูจะไปปล้น ครั้งที่สำมกเ็จอที่ร้ำนข้ำว นั่งกนิข้ำวโต๊ะเดยีวกนั 

แต่กท็�ำเหมอืนกูเป็นฝุ่นพเีอม็สองจดุห้ำ”

“สรุปแล้วปัญหำของมึงคืออะไร ฟังมำถึงตรงนี้กูก็ยังไม่เข้ำใจ 

นอกจำกควำมน้อยอกน้อยใจที่เขำไม่เห็นหัวมึง” พัฒน์กอดอกถำม 

น�้ำเสยีงจรงิจงั

“หรือมึงคิดว่ำสำมครั้งที่เจอกันเป็นเพรำะพรหมลิขิตที่สวรรค์

สร้ำงเขำให้มำเจอกบัมงึ คูส่ร้ำงคูส่มที่พระพรหมจดัให้” ก่อเกยีรตเิดำ 

เพรำะชำยหนุ่มได้เกริ่นเรื่องพรหมลขิติขึ้นมำก่อนหน้ำนี้

“ผมไม่เชื่อเรื่องพรหมลขิติ”

“แล้วมงึจะเกริ่นน�ำเพื่อ?” ก่อเกยีรตมิองค้อน

“เฮยีคดิว่ำเรื่องที่ผมเล่ำไปเป็นพรหมลขิติหรอืแค่เรื่องบงัเอญิ”

“อำจจะเป็นเรื่องบงัเอญิหรอืพรหมลขิติ อยู่ที่มงึจะเลอืกให้มนั

เป็นเรื่องไหน”

อธิชนึกตำมค�ำพูดของก่อเกียรติ กำรบังเอิญเจอใครเป็นเรื่อง

ปกตทิั่วไปที่ใครๆ กพ็ำนพบ แต่มนัไม่ปกตสิ�ำหรบัเขำเมื่อบงัเอญิเจอ

ผู้หญงิคนเดมิมำสำมครั้งตดิ เขำไม่ใช่คนที่จะจ�ำหน้ำใครได้ขึ้นใจ จงึ

อดแปลกใจกบัสิ่งที่เกดิขึ้นกบัตวัเองไม่ได้

แต่ก็นั่นละ เขำอำจจะจ�ำเธอไม่ได้เลยหำกกำรเจอกันครั้งแรก

ไม่มีควำมพิเศษ ‘จอดรถได้ควำยมำก’ ประโยคนี้ที่ท�ำให้เขำลืมเธอ 

ไม่ลง ซึ่งเรื่องรำวที่เกดิขึ้นบำงทกีอ็ำจจะเป็นแค่เรื่องบงัเอญิเรื่องหนึ่ง

“เธอสวย?” พฒัน์ถำมเมื่ออธชิดูคดิไม่ตกกบัเรื่องนี้

“กน็่ำรกัด”ี คนถูกถำมตอบตำมตรง

“มงึจะจบี?”

เพียงแค่ได้ยินค�ำถำมของเพื่อน มุมปำกหยักก็ปรำกฏรอยยิ้ม

บำงๆ ยำมนกึถงึเรื่องรำวครั้งล่ำสดุที่เจอหญงิสำว 
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‘แต่ถ้ำบงัเอญิมคีรั้งที่สี่ ผมจะจบีคณุ!’ เขำประกำศกร้ำวเสยีง

ดงัฟังชดัขนำดนั้นไม่มทีำงที่เธอจะไม่ได้ยนิแน่นอน ตอนนั้นยอมรบัว่ำ

พูดไปเพียงเพรำะหมั่นไส้ที่เจ้ำหล่อนมั่นอกมั่นใจเสียเหลือเกินว่ำจะ

ไม่มคีวำมบงัเอญิครั้งที่สี่เกดิขึ้น ทว่ำตอนนี้เขำกลบัไม่คดิแบบนั้น

“ถ้ำเจอเขำครั้งที่สี่ กูจบีแน่”

จบีจรงิๆ ไม่ใช่แค่พูดเล่น

“ก็แค่เนี้ย ประเด็นของมึงอยู่แค่ตรงนี้เนี่ย” พัฒน์ว่ำระคน 

หมั่นไส้ ทั้งที่กม็คี�ำตอบอยูใ่นใจตวัเองแล้วแท้ๆ ยงัจะท�ำเป็นถำมควำม

คดิเหน็

“เออ! จะมำนั่งถำมหำพรหมลิข่งพรหมลิขิตเพื่อ?” เสกข์

สนบัสนนุค�ำพูดเพื่อน

‘อำจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือพรหมลิขิต อยู่ที่มึงจะเลือกให้มัน

เป็นเรื่องไหน’

ตอนนี้เขำเลอืกให้เหตกุำรณ์ที่เกดิขึ้นเป็นเรื่องของควำมบงัเอญิ 

แต่หลงัจำกนี้เป็นต้นไปเขำจะเป็นคนลขิติเรื่องทกุอย่ำงด้วยตวัเอง

เขำไม่เชื่อใน ‘พรหมลขิติ’ แต่เชื่อใน ‘ผมลขิติ’

‘ผม’ ที่ชื่อ ‘อธชิ เลศิทรพัย์ไพศำล’ คนนี้นี่ละ
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ภายในออฟฟิศขนาดกะทัดรัดบนช้ันห้าของห้างสรรพ-

สนิค้ำใจกลำงเมอืง ชำยหนุม่ร่ำงสูงก�ำลงันั่งเคำะนิ้วกบัโต๊ะท�ำงำนด้วย

สหีน้ำเคร่งเครยีด หำใช่เรื่องงำนไม่

“สวรรค์ลงโทษกูอยู่หรือเปล่ำวะ” อธิชเอ่ยกับตัวเองเสียงเศร้ำ

เมื่อนกึถงึใบหน้ำหวำนที่เขำไม่เหน็มำร่วมเดอืน ซึ่งเป็นเวลำที่นำนแสน

นำนในควำมรู้สกึของคนที่เฝ้ำรอวนัจะพบหญงิสำวอกีครั้ง แต่เหมอืน

ยิ่งรอควำมสมหวงักเ็หมอืนยิ่งห่ำงไกล ใครจะคดิว่ำควำมบงัเอญิที่เจอ

เพื่อนบ้ำนสำวมำสำมวนัตดิจะเป็นสำมวนัตดิจรงิๆ เพรำะไม่มวีนัที่สี่

เกดิขึ้น

หำกไม่ใช่สวรรค์เล่นตลก เขำกค็ดิว่ำนรกคงก�ำลงัแกล้งอยู่ นกึ

แล้วกแ็อบเคอืงผูอ้ยูเ่บื้องบนไม่ได้ ก่อนหน้ำนี้ละมอบควำมบงัเอญิตดิๆ 

กนัให้เขำ เหตกุำรณ์แบบนั้นประหนึ่งถกูลขิติว่ำให้เขำต้องจบีเธอแหงๆ 

พอเขำตั้งมั่นจะจบีเธอเข้ำจรงิๆ กลบักลั่นแกล้งเขำเสยีอย่ำงนั้น 

ไม่ว่ำจะดักรอเธอหน้ำคอนโดก็แล้ว ไปร้ำนเจ๊โอ๋ซึ่งเป็นร้ำน

ประจ�ำของคนในคอนโดก็แล้ว กลับไม่มีวี่แววแม้แต่เงำของสำวเจ้ำ 

หรอืบำงทตีอนนี้เธออำจจะกลวัถูกจบีจนย้ำยบ้ำนหนไีปแล้วกไ็ด้

เป็นจรงิอย่ำงที่เธอพูดไว้ไม่มผีดิ

3
สวรรค์เล่นตลกหรือนรกแกล้ง
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‘มนัอำจจะไม่มคีรั้งที่สี่’

“ตอนรู้สกึเฉยๆ กบ็งัเอิ๊ญบงัเอญิ พอตอนอยำกเจอท�ำไม้ท�ำไม

ไม่เจอเลยสักครั้ง” อธิชยังคงบ่นพึมพ�ำคนเดียวเพรำะโชคชะตำที่ 

เล่นตลก

“พี่เตอร์หำอะไร ให้ผมช่วยหำไหม” 

อธชิเบนสำยตำไปมองมอืขวำที่เลื่อนเก้ำอี้มำนั่งข้ำงๆ เมื่อเหน็

แววตำแสดงควำมจรงิใจของค�ำพูด เขำกด็่ำมนัไม่ลง

“มงึช่วยกูไม่ได้หรอกป๋อ” 

อย่ำว่ำแต่ตำมหำเลย แม้แต่ชื่อเธอ เขำเองกย็งัไม่รู้จกั 

“ใครจะรู้ ผมอำจจะช่วยได้กไ็ด้นะ”

“ก่อนที่มึงจะช่วยใคร ช่วยรำยงำนควำมคืบหน้ำของงำนที่กู

มอบหมำยให้ไปท�ำมำหน่อย”

ภำยในหนึ่งเดือนมำนี้งำนในไซต์คืบหน้ำไปได้ระดับหนึ่ง หลัง

ผู้รับเหมำรื้อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเสร็จก็เริ่มด�ำเนินกำรก่อสร้ำงปรับปรุง

ควบคู่ไปพร้อมกนั เพื่อช่วยร่นระยะเวลำลง

แต่งำนทุกอย่ำงย่อมมีอุปสรรค อย่ำงเช่นโครงกำรนี้ เมื่อเป็น

งำนรโีนเวตห้ำงสรรพสนิค้ำ ร้ำนค้ำที่อยู่ใกล้เขตกำรท�ำงำนย่อมได้รบั

ผลกระทบ และหนึ่งในนั้นที่หนไีม่พ้นคอืเรื่องฝุ่น

“เรื่องฝุ่น ช่ำงใช้เครื่องดูดฝุ่นจ่อเวลำเจำะผนงักรดีผนงัอย่ำงที่

พี่เตอร์บอกแล้วก็ลดลงไปมำกอยู่ พ่อค้ำแม่ค้ำก็มีไม่พอใจบ้ำง แต่ก็

ต้องท�ำใจเพรำะงำนเรำมนัหลกีเลี่ยงเรื่องฝุ่นไม่ได้”

แม้พนกังำนท�ำควำมสะอำดของห้ำงสรรพสนิค้ำจะดแูลท�ำควำม 

สะอำดพื้นที่ถี่ขึ้นกว่ำปกติ แต่ถึงอย่ำงนั้นเรื่องฝุ่นก็ยำกที่จะแก้ไขให้

หมดไปในเมื่อยงัมกีำรก่อสร้ำงปรบัปรงุอยู่

“ไปบอกผู้รับเหมำด้วย ถ้ำเดินท่อเสร็จแล้วจะเรียกคอนซัลต ์

มำตรวจ เตรยีมส่งงำนด้วย”



อริมา  37

“ครบั”

“แล้วคณุปำลดิำอะไรนั่นจะลงมำดูด้วยไหม”

“มำอกีทอีำทติย์หน้ำครบั”

สถำปนิกสำวที่มีนำมว่ำ ‘ปำลิดำ’ นั้นเป็นที่โจษจันของเหล่ำ

วศิวกรในไซต์นี้ เพรำะหญงิสำวเป๊ะไปเสยีทกุสิ่งทกุอย่ำง แปลนแบบ

เขยีนมำอย่ำงไร เธอจะเอำตำมนั้นอย่ำงไม่ผดิเพี้ยน งำนบำงอย่ำงที่

ไม่คบืหน้ำไปไหน ส่วนหนึ่งกเ็พรำะควำมเป๊ะของสำวเจ้ำเนี่ยละ

แต่จะท�ำอย่ำงไรได้ในเมื่อเธอเป็นตวัแทนของโอนเนอร์ เขำย่อม

ต้องท�ำทกุอย่ำงให้ตรงตำมควำมต้องกำรของเธอที่สดุ ดั่งคตพิจน์ของ

บริษัทที่ว่ำไว้ ‘ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ใส่ใจรำยละเอียด 

เพื่องำนที่มปีระสทิธภิำพ’

วิศวกรในไซต์ทุกคนเคยเจอฤทธิ์เดชเธอมำแล้ว มีเขำเพียง 

คนเดียวที่ดูจะคลำดกับเธอไปเสียทุกครั้ง อยำกเห็นหน้ำคนที่ทุกคน

ต่ำงเอ่ยถงึว่ำ ‘สวยมำกแล้วกเ็ป๊ะมำก’ กำรประชมุโพรเกรสในแต่ละ

สปัดำห์จงึเป็นโอกำสที่เขำจะได้เจอเธอ แต่พอเขำเข้ำประชมุ ปำลดิำ 

กลับไม่ได้เข้ำร่วมด้วยเสียอย่ำงนั้น แต่พอสัปดำห์ไหนมีเธอเข้ำร่วม

ประชมุ สปัดำห์นั้นเขำเป็นอนัตดิงำนอย่ำงอื่น จนเขำหมดควำมอยำก

ที่จะเจอเธอไปแล้ว

ช่วงนี้ไม่ว่ำเขำจะอยำกเจอใคร เป็นอนัไม่ได้เจอไปทกุคนนั่นละ 

หนึ่งเดอืนแล้ว เริ่มชนิแล้วละ

ฮัดชิ่ว! ฮัดชิ่ว! ฮัดชิ่ว!

ปำลิดำยกมือขึ้นถูจมูกเมื่ออยู่ๆ ก็จำมขึ้นมำสำมครั้งติดอย่ำง

ไม่มีปี่มีขลุ่ย จะว่ำโต๊ะท�ำงำนเธอมีฝุ่นก็ไม่น่ำจะใช่เพรำะแม่บ้ำนที่นี่

ท�ำควำมสะอำดโต๊ะเธอทกุวนั หรอืหำกเธอจะเป็นหวดักไ็ม่น่ำจะเป็น

ไปได้เมื่อร่ำงกำยปกตดิทีกุอย่ำง
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“ปำ!”

เสยีงเรยีกที่ดงัขึ้นมำแต่ไกลท�ำให้เจ้ำของชื่อที่ก�ำลงัคดิหำสำเหตุ

ของกำรจำมเงยหน้ำมองทำงต้นเสยีง เหน็ภำวณิกี�ำลงัโบกไม้โบกมอื

เรยีกจงึเหลอืบไปมองนำฬิกำบนฝำผนงั ตอนนี้เป็นเวลำเที่ยงตรงแบบ

ไม่ขำดไม่เกนิ เพื่อนเธอช่ำงเป็นคนที่ตรงเวลำอย่ำงสม�่ำเสมอเสยีจรงิๆ

“แป๊บนงึ” หญงิสำวตะโกนตอบกลบัไป ปัดทิ้งควำมสงสยัก่อน

หน้ำ สะบดัมอืแก้เมื่อยเลก็น้อยก่อนลกุขึ้นเกบ็ของเพื่อออกไปข้ำงนอก

เมื่อได้เวลำพกัเที่ยง

จังหวะที่ก�ำลังจะเดินไปสมทบกับเพื่อนร่วมงำนคนอื่นก็มีเสียง

โทรศพัท์ดงัขึ้นเสยีก่อน เมื่อเหน็ว่ำเป็นใครที่โทร. เข้ำมำจงึหนัไปบอก

ภำวณิี

“แกออกไปก่อนเลย ฉันขอคุยโทรศัพท์ก่อน เดี๋ยวจะตำมไป

ทหีลงั”

“เดี๋ยวฉันไลน์บอกว่ำร้ำนไหนนะ” ภำวิณีไม่เซ้ำซี้เมื่อเห็นว่ำ

เพื่อนมสีำยเข้ำ

“โอเค” ปำลิดำชูนิ้วเป็นสัญลักษณ์ตกลงและส่งยิ้มให้ เมื่อ

คล้อยหลังเพื่อน ใบหน้ำหวำนที่มีรอยยิ้มแต่งแต้มก็เปลี่ยนเป็นเรียบ

นิ่ง ก่อนจะรบัสำยที่โทร. เข้ำมำเป็นครั้งที่สอง “ค่ะพี่ปิ่น”

ปำลดิำกรอกเสยีงเรยีบนิ่งเช่นเดยีวกบัสหีน้ำลงไป

“พูดกบัพี่กบัเชื้อท�ำเสยีงดีๆ  หน่อยไม่ได้รไึง” ปิ่นมนสัเอ่ยด้วย

ควำมไม่พอใจนักเมื่อเสียงของน้องสำวคนเล็กที่ลอดผ่ำนสำยมำช่ำง

เยน็ชำจนน่ำโมโห

“พี่ปิ่นมอีะไรหรอืเปล่ำคะ” ปำลดิำพยำยำมจะไม่ใส่ใจ เพรำะ

รู้ดวี่ำพี่สำวคนโตเป็นอย่ำงไร

“ถ้ำคุณพ่อไม่ให้ฉันโทร. หำแก ฉันก็ไม่อยำกจะรบกวนเวลำ 

อนัมคี่ำของแกหรอกยำยปำ”
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เสียงที่เต็มไปด้วยค�ำพูดประชดประชันเป็นสิ่งที่ปำลิดำได้ยิน

เป็นประจ�ำ หรือทุกครั้งที่พูดคุยกับพี่สำวเลยก็ว่ำได้ เธอได้แต่ปล่อย

ผ่ำนไปอย่ำงไม่ใส่ใจ โดยใช้ควำมเงียบในกำรตอบโต้ ซึ่งมักได้ผลดี 

ทกุครั้ง

“วนัอำทติย์เยน็คณุพ่อนดัลกูทกุคนกนิข้ำวที่บ้ำน” ป่ินมนสัเอ่ย

ธรุะของตวัเองที่ถูกไหว้วำนจำกบดิำมำอกีททีนัที

“ปำตดิ...”

“และห้ำมแกปฏเิสธนดัด้วย”

ปำลิดำจ�ำต้องเก็บค�ำพูดที่จะปฏิเสธไว้เมื่อปิ่นมนัสเอ่ยดักทำง

อย่ำงรู้ทนั

“คณุพ่อให้ชวนนำยเจตน์ไปด้วย”

“เจตน์เขำไม่ว่ำงหรอกค่ะ ช่วงนี้งำนเขำยุ่ง” เธอรบีปฏเิสธแทน

อดีตคนรัก เพรำะยังไม่ได้บอกเรื่องเธอกับเจตน์ให้ใครได้รับรู้ แม้แต่

กลุ่มเพื่อนกย็งัไม่ได้บอกใคร

“แกกบ็อกคณุพ่อเองแล้วกนั หน้ำที่ฉนัมแีค่นี้”

ไม่จ�ำเป็นต้องกล่ำวลำหรือถำมสำรทุกข์สุกดิบให้เสียเวลำ  

ป่ินมนสักต็ดัสำยทิ้งอย่ำงไม่คดิถงึมำรยำท ไม่ใช่เพรำะทั้งคูเ่ป็นพี่น้อง

พ่อเดยีวกนัจงึไม่ต้องมอีำรมัภบท ทว่ำนี่เป็นสิ่งที่อกีฝ่ำยท�ำเป็นประจ�ำ 

เป็นเรื่องปกติที่ปำลิดำพบเจอมำตลอด แต่นั่นไม่ใช่สิ่งส�ำคัญที่หญิง

สำวต้องคิดมำก เพรำะสิ่งที่เธอต้องคิดคือจะบอกผู้เป็นพ่ออย่ำงไร 

เกี่ยวกบัควำมสมัพนัธ์ที่ท่ำนคำดหวงันั้น

ปำลดิำทิ้งตวันั่งบนเก้ำอี้อย่ำงคดิไม่ตก

“จะบอกพ่อยงัไงดเีนี่ย”

หำกแฟนที่เธอเพิ่งเลิกรำไม่ใช่คนที่บิดำชื่นชอบและหวังให้มำ

เป็นลูกเขยในอนำคต เธอคงไม่คดิมำกเช่นนี้

เจ้ำสวัธนำคม เจ้ำของบรษิทั ไทย ธนำคม ฟู้ดส์ บรษิทัน�ำเข้ำ
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และส่งออกผลไม้สดและผลิตผลไม้แห้งแปรรูปรำยใหญ่ของประเทศ

ชื่นชอบแฟนหนุ่มของบตุรสำวคนเลก็ และคำดหวงัในควำมสมัพนัธ์นี้

เป็นอย่ำงมำกว่ำทกุอย่ำงจะด�ำเนนิไปจนถงึกำรแต่งงำน

ผูส้งูวยัชื่นชอบควำมทะเยอทะยำน ควำมจรงิจงั และมุง่มั่นเพื่อ

ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนของเจตน์ และคงจะดีแน่หำกได้คน

แบบนี้เข้ำมำช่วยงำนในบรษิทั

ทกุครั้งที่เจ้ำสวัธนำคมเหน็เจตน์มกันกึถงึตนเองเมื่อครำวยงัเดก็

ที่อพยพตำมบิดำมำรดำมำจำกเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ เข้ำมำรับจ้ำง

ท�ำงำนในสวนผลไม้แห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ก่อนในเวลำต่อมำจะ

เริ่มท�ำกำรค้ำ และเป็นเจ้ำของกิจกำรในที่สุด ซึ่งทุกย่ำงก้ำวล้วนมำ

จำกควำมทะเยอทะยำนหำควำมส�ำเร็จและควำมมุ่งมั่นในสิ่งที่ท�ำ  

จงึไม่น่ำแปลกใจที่ท่ำนจะปลื้มคนรกัของลูกสำวคนนี้มำก

ครดื! ครดื!

เสียงสั่นเตือนของสมำร์ตโฟนที่ถืออยู่ท�ำให้ปำลิดำกลับมำสู่

ปัจจบุนั และคนที่โทร. เข้ำมำกค็อืภำวณิ ีหญงิสำวคงเหน็ว่ำเธอเงยีบ

ไปนำนจงึโทร. มำตำม

“ฉันก�ำลังออกไปแล้ว” ปำลิดำกรอกเสียงลงไปพร้อมกับหยิบ

กระเป๋ำสตำงค์ใบเลก็ออกจำกห้องท�ำงำนไป โดยที่ใบหน้ำหวำนยงัคง

เครยีดขรมึจำกเรื่องที่เพิ่งคยุกบัพี่สำวไปก่อนหน้ำ

หำกเธออยำกเป็นลกูที่พ่อยงัให้ควำมสนใจอยู ่เรื่องที่เพิ่งเลกิรำ

กบัเจตน์คงต้องเกบ็ไว้กบัตวัก่อน อย่ำงน้อยกท็�ำให้ผู้เป็นพ่อยงัอยำก

พบเธออยู่ 

กำรเกดิเป็นลูกของบ้ำน ‘บูรณะพภิพ’ ว่ำอยู่ยำกแล้ว แต่กำร

จะเป็นลูกที่อยู่ในสำยตำของพ่อนั้น...ยำกยิ่งกว่ำ

และเธอกย็งัอยำกเป็นลูกที่พ่อมองเหน็อยู่
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‘พ้ืนท่ีตรงนี้ฉันต้องการโชว์ คุณไปหาแนวทางเดินท่อ 

แนวอื่นให้ด้วยค่ะ’

ประโยคข้ำงต้นเป็นประโยคที่อธิชได้ยินจำกปรวุฒิมำสำมวัน

เตม็ ซึ่งเป็นค�ำพดูของสถำปนกิสำวที่มนีำมว่ำปำลดิำคนเดมิ สบืเนื่อง

มำจำกต้องกำรโชว์ควำมสวยงำมของงำนตกแต่งฝ้ำเพดำนในพื้นที่ตรง

โซนทำงเดนิ จงึไม่อยำกให้มที่องำนระบบเดนิผ่ำน 

แต่ตำมแบบแปลนแล้วแนวท่อต้องเดินผ่ำนพื้นที่นั้น จำกที่

ต้องกำรจะโชว์ควำมสวยงำมของงำนตกแต่ง กลำยเป็นท่อแอร์สีทึบ

แย่งซีนไปเสียอย่ำงนั้น คนที่ดูแลเรื่องควำมสวยงำมจึงสั่งแก้งำน 

ทนัควนั

“มึงบอกเขำไปรึยังว่ำเรำท�ำตำมแบบแล้ว” อธิชเริ่มโมโหเมื่อ

นกึถงึคนเรื่องมำก เป๊ะแบบนกักท็�ำให้ตำมแบบ ทั้งที่ควำมเป็นจรงิงำน

แทบทุกงำนจะท�ำตำมแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นไปได้ยำก แต่

พอท�ำตำมแบบกส็ั่งแก้เสยีอย่ำงนั้น

“บอกแล้วครบั แต่เธอกย็งัยนืยนัที่จะแก้ เพรำะงำนท่อเด่นกว่ำ

งำนตกแต่ง ดูแล้วไม่สวย”

“ไม่ได้บอกไปเหรอว่ำคนเขำมำเดนิซื้อของ ไม่ได้มำเดนิดูฝ้ำ”

4
‘ผม’ ลิขิต
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“ผมไม่กล้ำพูด”

“ไปบอกเขำว่ำเรำแก้ให้ไม่ได้ เพรำะว่ำมนั แก้-ไม่-ได้” อธชิเน้น

ชดัในประโยคท้ำย

“แต่ว่ำ...” ปรวุฒิว่ำเสียงอ่อย เพรำะเขำบอกหญิงสำวตำมที่

เจ้ำนำยหนุม่ว่ำทกุค�ำพดู แต่สดุท้ำยผลลพัธ์กย็งัเหมอืนเดมิ คอืปำลดิำ 

ยงัยนืยนัที่จะให้แก้งำน

“ไปบอก” อธชิย�้ำ

“คร้ำบ” ปรวฒุติอบรบัอย่ำงหนกัใจ แต่กเ็ดนิตรงกลบัไปที่โต๊ะ

พร้อมต่อสำยหำสถำปนกิสำวประจ�ำโครงกำรทนัที

...

“พื้นที่ตรงนั้นฉันต้องกำรโชว์งำนตกแต่งค่ะ ไม่ใช่โชว์ท่องำน

ระบบ”

“คุณปำลิดำเขำบอกมำแบบนี้” ปรวุฒิรำยงำนลูกพี่หนุ่มหลัง

จำกโทร. คุยกับปำลิดำ ซึ่งค�ำตอบไม่ได้แตกต่ำงจำกเดิมเสียเท่ำไร 

แน่นอนว่ำค�ำตอบของอธชิกไ็ม่ได้แตกต่ำงจำกครั้งก่อนเช่นเดยีวกนั

“เอำแต่ควำมสวยงำมอย่ำงเดยีวมนัได้ที่ไหน”

“แต่ควำมสวยงำมของห้ำงมีผลกับควำมรู้สึกของลูกค้ำที่มำ 

ใช้บรกิำร เธอว่ำอย่ำงนี้” ปรวฒุสิ่งต่อค�ำพูดของหญงิสำว

“มงึเอำเบอร์คณุปำลดิำอะไรนั่นมำด ิเดี๋ยวกูคยุเอง”

“ครบัๆ”

ปรวฒุเิผยยิ้มออกมำครั้งแรกในรอบสำมวนั รบีไปหยบินำมบตัร

ของสถำปนกิสำวมำให้ผู้เป็นนำยพร้อมกบัคดิในใจ ‘รอดแล้วโว้ย!’

อธชิหยบินำมบตัรของหญงิสำวผู้เรื่องมำกจำกปรวฒุมิำดู

“ปำลดิำ บูรณะพภิพ” ชำยหนุ่มอ่ำนชื่อนำมสกลุที่ปรำกฏบน

กระดำษแผ่นเล็กขนำดเก้ำคูณห้ำจุดห้ำเซนติเมตร “เขำไม่มีชื่อที่สั้น

กว่ำนี้เหรอ”
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“ผมกไ็ม่รู้เหมอืนกนัพี่เตอร์ อำจจะชื่อลดิำมั้ง” ปรวฒุคิำดเดำ

“ลดิำนี่คอืสั้นแล้ว?”

อธชิเลกิสนใจชื่อเสยีงเรยีงนำมของเจ้ำหล่อน แล้วหยบิสมำร์ต- 

โฟนขึ้นมำกดหมำยเลขสบิหลกัที่ปรำกฏบนนำมบตัร รอสำยอยูไ่ม่นำน

กไ็ด้ยนิปลำยสำยตอบกลบัมำด้วยเสยีงหวำนใส

“สวสัดคี่ะ”

“สวสัดคีรบัคณุปำลดิำ” อธชิเอ่ยทกัทำยอย่ำงไม่ รรีอ และไม่ลมื

แนะน�ำตวักบัเธอ “ผมอธชิ จำกบรษิทัเลศิทรพัย์ฯ เป็นวศิวกรที่ดูงำน

ระบบของโครงกำรปรบัปรงุชอปมอล”

“ค่ะ” เพียงแค่เขำแนะน�ำตัว เธอก็รู้แล้วว่ำชำยหนุ่มโทร. มำ

ด้วยเรื่องใด คงหนไีม่พ้นที่เธอขอปรวฒุใิห้แก้งำน

“คณุคงรู้ว่ำผมโทร. หำท�ำไม”

“ค่ะ”

“คณุสะดวกไหม มำเจอกนัที่หน้ำงำนหน่อย” อธชิเข้ำประเดน็

ทนัท ีหำกไม่มขี้อสรปุเรื่องนี้ งำนคงย�่ำอยู่กบัที่ไม่ไปไหน

“ได้ค่ะ”

“นดัเวลำมำได้เลย ผมสะดวกทกุวนั”

“ตอนนี้คณุอธชิอยู่ที่ไซต์หรอืเปล่ำคะ”

“ครบั”

“อกีสบิห้ำนำทเีจอกนัที่หน้ำงำนค่ะ”

“ครบั” อธชิดงึสมำร์ตโฟนออกจำกหูพร้อมกบัจ้องหน้ำจอที่ถูก

ตัดสำยไปแล้วด้วยควำมงงงวย “นัดปุ๊บ รับนัดปั๊บ แถมจะมำเจอ

ภำยในสบิห้ำนำท ีรวดเรว็ไปไหมวะ”

“บรษิทัคณุปำลดิำอยู่บนตกึนี้” ปรวฒุบิอก เนื่องจำกบรษิทัที่

ปำลดิำท�ำงำนอยูเ่ป็นบรษิทัในเครอืของเจรญิพฒันำ เจ้ำของห้ำงสรรพ-

สินค้ำหรือโอนเนอร์ของโครงกำร โดยตั้งแต่ชั้นแปดเป็นต้นไปของตึก
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แห่งนี้เป็นส�ำนกังำนของบรษิทัในเครอืทั้งสิ้น จงึไม่เป็นปัญหำหำกเธอ

จะลงมำที่หน้ำงำนภำยในสิบห้ำนำที ดีไม่ดีใช้เวลำไม่ถึงสิบนำที 

ด้วยซ�้ำ

อธชิพยกัหน้ำเข้ำใจ ก่อนจะลกุขึ้นยนื “อยำกรู้ว่ำจะสวยสมค�ำ

เล่ำลอืหรอืเปล่ำ แต่ควำมเรื่องมำกนั้นกูเชื่อ”

“ไปท�ำงำนนะเว้ย ไม่ใช่ไปจบีเขำ” พฒัน์เอ่ยแซวขึ้น

“กูท�ำใจจบีไม่ลงว่ะ” อธชิว่ำตอบด้วยควำมมั่นใจ

“คณุเขำสวยนะเว้ย ท�ำใจจบีไม่ลงแน่เหรอ” พฒัน์ยงัแซวไม่เลกิ

“กวู่ำช่วงนี้ไอ้เตอร์มนัไม่มดีวงได้จบีสำวหรอก ดอูย่ำงสำวที่มนั

ประกำศจะจบีส ิเขำยงัไม่มำให้มนัจบีเลย”

อธิชแยกเขี้ยวใส่เสกข์ที่เอ่ยแทงใจด�ำ อำจจะจริงที่ว่ำในช่วงนี้

เขำไม่มดีวงเรื่องจบีสำว แต่ถงึม ีเขำขอข้ำมปำลดิำไปคนหนึ่งแล้วกนั

“ถงึกบัพูดไม่ออก”

สองคู่หูหวัเรำะด้วยควำมขบขนัเมื่อเหน็เพื่อนเถยีงไม่ออก

“ท�ำงำนของพวกมงึไป เดี๋ยวกไ็ล่ออกซะหรอก” อธชิว่ำจบกเ็ดนิ

ออกจำกออฟฟิศไปที่หน้ำงำน เดนิได้เพยีงไม่กี่ก้ำว เจ้ำของหมำยเลข

สบิหลกัที่เขำไม่ได้บนัทกึไว้กโ็ทร. เข้ำมำ ทว่ำเขำกร็ูว่้ำหมำยเลขนี้เป็น

เบอร์โทร. ของใคร

“ครบั” อธชิรบัสำย

“ฉนัถงึแล้วค่ะ”

“ครับ ผมก�ำลังไป” อธิชวำงสำยพร้อมกับเร่งฝีเท้ำเมื่อคนที่ 

นดัหมำยเดนิทำงมำถงึแล้ว แล้วกเ็กดิเอะใจขึ้นมำฉบัพลนั “เสยีงคุ้น

จงัวะ เคยได้ยนิที่ไหนมำก่อนหรอืเปล่ำ”

อธชิปัดควำมคดินั้นทิ้ง แล้วตรงดิ่งไปที่หน้ำงำน โดยมหีญงิสำว

ทำ่ทำงทะมดัทะแมงที่แม้จะยนือยูบ่นรองเท้ำส้นสงูสำมนิ้วยนืคอยท่ำ

อยู่แล้ว
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เขำไม่แปลกใจเลยว่ำเหตุใดทุกคนถึงลงควำมเห็นว่ำสถำปนิก

สำวผู้เลื่องชื่อนั้นสวยบำดใจ เพรำะเพียงแค่เขำเห็นเธอจำกด้ำนหลัง

ก็ฟันธงแล้วว่ำผู้หญิงคนนี้สวย เสื้อเชิ้ตแขนยำวสีขำวพอดีตัวกับ

กระโปรงทรงสอบสดี�ำท�ำให้เธอดูดไีร้ที่ติ

อธชิเลกิส�ำรวจร่ำงบำงแล้วเดนิเข้ำไปหำเธอ

“ขอโทษที่ให้รอนะครบั” ชำยหนุม่เอ่ยขอโทษน�ำทพัไปก่อน แม้

ตอนนี้จะยังไม่ถึงสิบห้ำนำทีที่เธอบอก แต่ด้วยมำรยำท เขำต้องเอ่ย

ออกไปเพรำะเป็นฝ่ำยมำทหีลงั

“ไม่เป็นไรค่ะ ฉนัมำก่อน...เวลำ” ปำลดิำพลนัชะงกัค�ำพดูกลำง

อำกำศเมื่อหนัมำเจอวศิวกรที่ชื่อว่ำ ‘อธชิ’ ซึ่งเป็นคนที่นดัออกมำคยุ

เรื่องงำน

โชคชะตำก�ำลงัเล่นตลกกบัเธออย่ำงไม่ต้องสงสยั เพรำะอธชิคอื

ผู้ชำยคนเดยีวกนักบัคนที่ประกำศจะจบีเธอหำกบงัเอญิเจอกนัครั้งที่สี่

“ในที่สุดครั้งที่สี่ของเรำก็เกิดขึ้น” อธิชเอ่ยด้วยน�้ำเสียงชอบใจ 

ดวงตำคมเปล่งประกำยเจดิจ้ำอย่ำงผู้ชนะ

ใครจะคิดว่ำผู้หญิงที่เขำรอจะเจอเป็นครั้งที่สี่นั้นอยู่ใกล้ตัวแค่

เอื้อมมอื เขำมโีอกำสจะเจอเธออยู่หลำยครั้ง แต่เป็นอนัต้องคลำดกนั

เสยีทกุทไีป

หำกเขำรู้สกันดิว่ำเพื่อนบ้ำนสำวที่เขำตั้งตำรอเจอเป็นคนเดยีว

กับสถำปนิกสำวผู้เลื่องชื่อ เขำคงเสนอหน้ำไปให้เธอเห็นในทุกๆ วัน

แม้จะไม่ใช่เรื่องงำน แต่ก็ถือว่ำไม่เป็นไร เพรำะตอนนั้นเขำคงอยู่ใน

ช่วงที่สวรรค์กลั่นแกล้ง ทว่ำตอนนี้โอกำสเป็นของเขำแล้ว เขำจะรอช้ำ

อยู่ไย

“พร้อมจะให้ผมจบีหรอืยงั”

“คณุอธชิจำกเลศิทรพัย์ฯ ใช่ไหมคะ” ปำลดิำถำมอกีเรื่อง เชดิ

หน้ำขึ้น แสร้งไม่ได้ยินที่เขำพูดกับเธอ แล้วแนะน�ำตัวออกไป “ฉัน 
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ปำลดิำค่ะ”

‘เอำงี้จรงิด’ิ

อธชิคดิในใจ เมื่อเหน็สหีน้ำเรยีบนิ่งของคนที่มองมำที่เขำเหมอืน

คนไม่รู้จกักนักร็ู้ว่ำเธอเอำจรงิ

ไม่เป็นไร ตอนนี้อยูใ่นเวลำงำน เขำจะไม่เอำเรื่องส่วนตวัเข้ำมำ

ปะปน แต่พ้นเวลำงำนเมื่อไร เธอเจอเขำแน่!

“ผมอธชิครบั” อธชิยื่นมอืไปตรงหน้ำเธอ ทว่ำสำวเจ้ำกลบัแสร้ง

ท�ำเป็นมองไม่เหน็ แล้วชวนคยุเข้ำเรื่องงำนแทน ‘หน้ำแตกไหมล่ะเตอร์’

“เรื่องท่อแอร์...”

“ครับ” อธิชตอบรับและลดมือลงเนียนๆ เขำจะคิดเสียว่ำเธอ

มองไม่เหน็จรงิๆ กแ็ล้วกนั “คณุจะเอำยงัไง ว่ำมำ!”

“พื้นที่ทำงเดนิตรงนี้ฉนัต้องกำรโชว์ควำมสวยงำมของงำนตกแต่ง

ฝ้ำ อยำกให้คุณหำแนวทำงเดินท่อแนวอื่นให้ด้วยค่ะ” ปำลิดำเอ่ย

พร้อมกบัชี้ไปที่ท่อสเีข้มซึ่งตดัผ่ำนตรงฝ้ำเพดำนพอดี

“ผมท�ำตำมแบบแล้ว” อธิชเอ่ยด้วยควำมอ่อนใจ ทั้งยังได้ยิน

ประโยคเมื่อครู่ของหญงิสำวจำกปรวฒุมิำสำมวนัเตม็แล้ว

“ฉนักก็�ำลงัขอแก้จำกแบบ”

เธอรู้ว่ำกำรแก้ไขงำนใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ำยหรอืเรื่องที่ใครอยำก

ท�ำ แต่เธอกม็องข้ำมเรื่องนี้ไปไม่ได้เหมอืนกนั เพรำะเธออยำกให้งำน

ทกุงำนออกมำดทีี่สดุ

“มนัท�ำไม่ได้” อธชิว่ำน�้ำเสยีงจรงิจงั

“คณุเดนิท่ออ้อมไปทำงอื่นได้ไหม” เธอเสนอ

“เดนิอ้อมไม่ได้ เพรำะมนัไม่มทีี่ไปแล้ว ท่อขนำดตั้งสี่นิ้วมนัหลบ

ไม่พ้นหรอก ยงัไงกเ็หน็อยู่ด”ี

“ถ้ำลดขนำดท่อลง” เธอต่อรอง

“ลดไม่ได้ มนัผดิหลกัดไีซน์ เพรำะค�ำนวณมำแล้วว่ำต้องใช้ท่อ
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ขนำดนี้” สิ่งที่เธอขอมำ เขำไม่สำมำรถท�ำให้ได้จรงิๆ เขำไม่มปีัญหำ

หำกทำงผู้ออกแบบต้องกำรขอแก้ไขงำน แต่นั่นต้องอยูใ่นหลกัที่วศิวกร

อย่ำงเขำท�ำให้ได้ “ถ้ำคณุอยำกให้เดนิท่ออ้อมไปทำงอื่น ผมท�ำให้ได้ 

แต่ต้องเอำฝ้ำลงต�่ำมำอกีหน่อยให้ท่อสำมำรถเดนิผ่ำนได้”

“เอำฝ้ำลงต�่ำกว่ำนี้ไม่ได้ค่ะ มันมีผลทำงด้ำนควำมรู้สึกของ

ลูกค้ำและเรื่องควำมสวยงำม”

“จะเอำฝ้ำสวยหรอืจะเอำแอร์เยน็ ฝ้ำสวย แต่แอร์ไม่เยน็ ผมก็

ไม่ว่ำนะ” อธิชว่ำกึ่งประชด แม้เป็นประโยคที่ไม่ควรออกจำกปำก

วศิวกรเหมอืนเขำยอมให้แอร์ไม่เยน็ได้กเ็ถอะ

“ถ้ำห้ำงสวย คนกอ็ยำกมำเดนิรเึปล่ำ” ปำลดิำเริ่มโมโหขึ้นบ้ำง

เมื่ออกีฝ่ำยรวนใส่

“งั้นกแ็ซมฝ้ำข้ำงท่อเอำ”

ปำลดิำส่ำยหวั “มนัมผีลเรื่องควำมสวยงำมอยู่ด”ี

“งั้นกไ็ม่ต้องท�ำฝ้ำ” อธชิเอ่ยอย่ำงคนหมดควำมอดทน อย่ำงนั้น

กไ็ม่เอำ อย่ำงนี้กไ็ม่สวย “อนิดสัเทรยีลสไตล์ โชว์โครงสร้ำงอำคำรและ

งำนระบบไปเลย”

“มนัไม่ใช่แบบที่ฉนัต้องกำรจะโชว์”

“ถ้ำคณุจะเอำฝ้ำไว้แบบเดมิ ผมท�ำให้คณุได้มำกสดุคอืทำสท่ีอ

ให้กลนืกบังำนตกแต่ง”

“ถ้ำ...”

“ได้แค่นี้จรงิๆ” อธชิย�้ำชดั

“ฉนัขอเอำไปคดิดูก่อน” เธอถอนหำยใจออกมำ

“ผมให้เวลำคุณได้ถึงพรุ่งนี้ เพรำะงำนผมต้องเดินต่อเหมือน

กนั”

“ค่ะ” เธอตอบรบั

“เบอร์ผมกต็ำมที่คณุโทร. มำนั่นเลย”
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“ค่ะ”

“ตอนนี้ถอืว่ำเสรจ็เรื่องงำนไปแล้วใช่ไหม” อธชิเกริ่นขึ้นน�้ำเสยีง

กรุ้มกริ่ม “ดงันั้นกไ็ด้เวลำเรื่องส่วนตวับ้ำงแล้ว”

“ฉนัขอตวัไปท�ำงำนก่อนนะคะ” ปำลดิำตดับท ก่อนจะหมนุตวั

เดนิกลบั ไม่สนใจสิ่งที่เขำเกริ่นมำเลยแม้แต่น้อย

“เดี๋ยวสคิณุ” อธชิรบีเดนิไปดกัทำงไว้ “คยุกนัก่อนส”ิ

“ฉันต้องรีบไปคิดเรื่องงำน เพรำะคุณให้เวลำฉันถึงแค่พรุ่งนี้” 

เธอเอ่ยด้วยน�้ำเสยีงจรงิจงั

“ผมให้เวลำคุณอีกสำมวันเลยก็ได้เอ้ำ ถ้ำคุณจะอยู่คุยกับผม

ก่อน” อธชิเสนออย่ำงคนใจป�้ำ

“ไม่เป็นไรค่ะ ฉันเกรงใจ” พูดจบเธอก็เดินเบี่ยงร่ำงสูงออกไป 

ครั้งนี้ชำยหนุ่มไม่ได้ตำมมำขวำงไว้ แต่ถงึอย่ำงนั้นกม็เีสยีงทุ้มตะโกน

ไล่หลงัมำเหมอืนครั้งก่อนไม่มผีดิ

“ครั้งหน้ำผมจบีคณุแน่ เตรยีมตวัไว้ล่ะคณุลดิำ!”

‘ลดิำ?’

ปำลดิำทวนค�ำในใจ ทว่ำกป็ัดควำมคดินั้นทิ้งไป คดิเสยีว่ำชำย

หนุ่มเอ่ยกบัคนชื่อ ‘ลดิำ’ ไม่ใช่เธอกแ็ล้วกนั

เจ้าของเรือนร่างบางก�าลังก้าวเดินไปข้างหน้าบนส้นสูง

สำมนิ้วในจังหวะที่คงที่และมั่นคง เสื้อเชิ้ตแขนยำวสีขำวพอดีตัวกับ

กระโปรงทรงสอบสดี�ำอวดสะโพกผำยกลมกลงึ รบักบัช่วงขำเรยีวอย่ำง

น่ำมอง ใบหน้ำหวำนแต่งแต้มเครื่องส�ำอำงอย่ำงพอด ี ผมยำวสลวย 

สนี�้ำตำลแสกกลำงธรรมชำต ิปล่อยยำวสยำยกลำงหลงัพลิ้วไหวตำม

จังหวะกำรก้ำวเดิน มือเรียวข้ำงหนึ่งถือสมำร์ตโฟนเครื่องบำงแนบ 

ใบหู และพูดคุยตลอดทำงตั้งแต่เดินลงจำกรถไฟฟ้ำ จนเข้ำมำใน 

ตวัอำคำรที่พกั
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แม้ใบหน้ำสวยจะเรียบนิ่ง แต่น�้ำเสียงที่เปล่งออกมำกลับนุ่ม

หวำน น่ำฟัง น่ำเจรจำ

“ศกุร์หน้ำเหรอ” ปำลดิำเอ่ยทวนค�ำพดูเพื่อนอกีครั้งเมื่ออกีฝ่ำย

ถำมวนัว่ำง “ฉนัขอดูตำรำงงำนหน่อยนะ”

“ถ้ำแกไม่สะดวกกไ็ม่เป็นไรนะเว้ยปำ ขอแค่วนังำนแกห้ำมเบี้ยว

เป็นพอ” ธนวฒัน์เอ่ยอย่ำงคนไม่คดิมำกหำกเพื่อนสำวไม่ว่ำงในวนัที่

มงีำนเลี้ยงสละโสดของเขำกบักลุม่เพื่อน ก่อนโทร. หำปำลดิำ ชำยหนุม่

กไ็ม่ได้คำดหวงัอยู่แล้วว่ำเธอจะว่ำง เพรำะรู้ว่ำเพื่อนงำนยุ่งเพยีงใด

“ปำร์ตีสละโสดเพื่อนคนแรกของกลุ่มเชียวนะ ฉันจะพลำดได้

ยงัไง”

ธนวฒัน์เป็นเพื่อนสมยัเรยีนมหำวทิยำลยัและเป็นเพื่อนในกลุม่

เดียวกัน แถมยังเป็นเพื่อนคนแรกที่ร่อนกำร์ดแต่งงำน ไม่ว่ำจะงำน

เลี้ยงสละโสดหรอืงำนแต่ง เธอกไ็ม่มทีำงยอมพลำดแม้แต่งำนเดยีว

“เป็นบญุของงำนฉนัจรงิๆ ที่แกว่ำง”

คนถูกเย้ำอมยิ้มด้วยควำมขบขันประโยคของเพื่อน และหยิบ

แท็บเล็ตในกระเป๋ำสะพำยออกมำเพื่อเปิดดูตำรำงนัดหมำย ก่อนจะ

ก้ำวเข้ำไปในลฟิต์เมื่อประตเูปิดออกพอด ีหยบิคย์ีกำร์ดในกระเป๋ำแตะ

เข้ำที่แผงควบคมุระบบและกดชั้นสบิห้ำ ซึ่งเป็นชั้นที่เธออยู ่แล้วจงึหนั

มำสนใจแทบ็เลต็ในมอืต่อ

“ศุกร์หน้ำฉันว่ำง ไปงำนแกได้ ไม่มีปัญหำ” ปำลิดำเอ่ยด้วย

รอยยิ้ม แต่ยำมนกึถงึงำนแต่งงำน รอยยิ้มเมื่อครูก่พ็ลนัแห้งเหอืดหำย

ไป เมื่อใบหน้ำของอดตีคนรกัลอยเข้ำมำให้ได้เจบ็ใจเล่น

ธนวัฒน์ไม่มีแววว่ำจะแต่งงำนเร็วกว่ำใครเพื่อนอย่ำงแน่นอน 

เพรำะชำยหนุ่มเป็นพวกหวงแหนควำมโสดอย่ำงที่สุด เป็นปำลิดำ 

เสยีอกีที่เพื่อนทกุคนคำดไว้ แต่สดุท้ำยเธอกไ็ปไม่ถงึฝั่ง

ติ๊ง!
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เสยีงสญัญำณเปิดประตูดงัขึ้นดงึสตปิำลดิำกลบัมำยงัปัจจบุนั 

เมื่อประตูลิฟต์เปิดออกจึงก้ำวเดินออกไปสวนกับเพื่อนบ้ำนที่ก้ำวเข้ำ

มำใช้ลฟิต์ เธอเลี้ยวซ้ำยตรงไปยงัต�ำแหน่งห้องของตวัเอง ซึ่งอยู่ รมิสดุ

ของตวัอำคำร

“ธมีงำนไม่มนีะ แกแต่งสวยได้ตำมใจชอบ”

“ฉนัไม่กล้ำแต่งสวยมำกหรอก กลวัสวยเกนิเจ้ำสำว” เธอยงัคยุ

เล่นกับเพื่อนอยู่ ส่วนมือก็ล้วงกุญแจออกมำไขประตู หลังจำกนี้เธอ

ต้องเปิดใช้งำนดจิทิลัดอร์ลอ็กที่แถมมำตอนซื้อคอนโดเสยีแล้ว จะได้

ไม่ต้องควำนหำกญุแจแบบนี้ให้เสยีเวลำ

“พำแฟนแกมำด้วยได้นะปำ”

มอืเลก็ที่ควำนหำกญุแจพลนัชะงกักกึ

ค�ำว่ำ ‘แฟน’ ส�ำหรบัเธอกลำยเป็นปมในใจไปเสยีแล้ว ต้องใช้

เวลำในกำรเยยีวยำหวัใจตวัเองอกีนำน และเธอกย็งัไม่พร้อมจะรบัใคร

เข้ำมำในชวีติตอนนี้

“แล้วเจอกนัวนังำนนะวฒัน์” เธอรบีเอ่ยตดับท ก่อนที่เขำจะพดู

ในสิ่งที่เธอไม่อยำกได้ยนิ

“แล้วเจอกนั”

เธอวำงสำยจำกธนวฒัน์ไปแล้วพร้อมกบัควำมเจบ็จกุที่หน้ำอก

ข้ำงซ้ำย แต่จะท�ำอย่ำงไรได้ เมื่อชวีติต้องเดนิต่อไป เธอกต็้องอยู่กบั

มนัให้ได้

“ท�ำไมเปิดไม่ได้นะ” หญิงสำวเอ่ยออกมำด้วยควำมแปลกใจ 

เนื่องจำกไขกุญแจปลดล็อกประตูแล้ว แต่กลับเปิดบำนประตูออก 

ไม่ได้

ปำลิดำยังพยำยำมเปิดประตูห้องอย่ำงไม่ลดละ แต่แล้วมือที่

ก�ำลังหมุนกุญแจอยู่ก็ชะงักค้ำงเมื่อได้ยินเสียงร้องเตือนของเครื่อง

ดจิทิลัดอร์ลอ็กตรงหน้ำ
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ห้องเธอยงัไม่ได้ตั้งค่ำเปิดใช้เครื่อง แล้วมนัจะร้องเองได้อย่ำงไร!

อย่ำบอกนะว่ำเธอเปิดประตูผดิห้อง

ไวเท่ำควำมคดิ ปำลดิำเงยหน้ำขึ้นมองป้ำยเลขที่ห้องซึ่งตดิอยู่

บนผนงัข้ำงประตู และกเ็ป็นจรงิดงัคำด

‘579’

ไม่ใช่ห้องเธออย่ำงไม่ต้องสงสยั

แกร๊ก!

เสยีงเปิดประตจูำกด้ำนในดงัชดัเจนในโสตประสำทของปำลดิำ 

จะหนีตอนนี้ก็ไม่ทันเสียแล้ว อย่ำงน้อยรอขอโทษเจ้ำของห้องหน่อย 

ก็ดี เมื่อบำนประตูเปิดออกกว้ำงพร้อมปรำกฏร่ำงของเจ้ำของห้อง  

รมิฝีปำกบำงที่อ้ำขึ้นเตรยีมจะเอ่ยค�ำขอโทษพลนัต้องชะงกัค้ำงอกีครั้ง 

ดวงตำกลมโตเบกิกว้ำงด้วยควำมคำดไม่ถงึ ซึ่งเป็นปฏกิริยิำเดยีวกบั

เจ้ำของห้องยำมเหน็หน้ำเธอ

“คณุอธชิ!”


