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ต่อให้ไม่เห็นใบหน้า แต่แผ่นหลงับอบบางในชุดเดรสเช้ิต

สเีข้มเข้าคู่กบับูตสั้นกท็�าให้กวสิราจ�าได้ดวี่าคนที่ยนือยู่นั่นคอืใคร จงึ

ส่งเสียงสดใสออกไปทัก หวังได้รับรอยยิ้มแสนหวานเป็นการตอบรับ 

หลงัจากที่ไม่ได้เจอกนัมาสกัพกั

“แพร”

แต่สิ่งที่คาดหวังไว้กลับไม่เกิดขึ้นสักนิด มีเพียงใบหน้าหวาน 

งอง�้ากบัน�้าเสยีงที่แสดงอาการไม่พอใจอย่างเหน็ได้ชดั

“เกล! ท�าไมมาช้า”

“ขอโทษทีแพร รถแท็กซี่มันเสียกลางทาง เกลเผื่อเวลาไว้แล้ว 

อตุส่าห์ไม่นั่งรถเมล์ ยอมเสยีค่าแทก็ซี่ แต่มนัสดุวสิยัจรงิๆ ข้างนอก

ร้อน เราเข้าห้างกนัเถอะ” มอืที่ก�าลงัจะฉวยข้อมอืบาง หวงัปะเหลาะ

แฟนสาวให้อารมณ์เยน็ลง กลบัไขว่คว้าได้เพยีงอากาศ

“อย่ามาจบัแพรนะ มอืเกลไปเลอะอะไรมา เหงื่อกอ็อกเตม็ตวั

เลย” 

กวสิราก้มมองสองมอืของตวัเอง จงึเหน็ว่ามนัค่อนข้างเลอะเทอะ

จรงิอย่างที่แพรไหมว่า

“เอ่อ คอื...พอดเีกลช่วยลงุแทก็ซี่แกเขน็รถเข้าข้างทางน่ะ สงสยั
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มอืมนัเลอะตอนนั้น” 

ใบหน้าหวานของกวิสราจืดเจื่อน มือขวายกขึ้นเกาศีรษะที่

ปกคลุมไปด้วยผมสั้นสีเข้มอย่างคนท�าตัวไม่ถูก ทุกอย่างดูเกะกะขึ้น

มาทนัทเีมื่อถูกแพรไหมจ้องมองด้วยแววตาไม่ชอบใจ

“ท�าไมชอบท�าตวัแบบนี้ เกลกร็ูว่้าแพรไม่ค่อยว่าง แพรเรยีนหนกั 

สองวนัมานี้แพรยงัไม่ได้นอนเลย กย็งัจะชอบโทร. มาวอแว ชวนออก

มาข้างนอกอยู่ได้ แล้วเกลเป็นคนชวนแท้ๆ ดนัไปช่วยใครที่ไหนไม่รูเ้ขน็

รถ ปล่อยให้แพรรอเกอืบครึ่งชั่วโมงได้ยงัไง! แพรเหนื่อย แพรเบื่อ แพร

อยากกลบับ้าน”

กวิสรารีบวิ่งมาดักหน้าแฟนสาวทันทีเมื่อเห็นว่าเธอจะเดินหนี

กลบับ้าน โดยพยายามไม่เผลอไปจบัเนื้อตวัของแพรไหม เพราะกลวั

ว่าเธอจะอารมณ์เสยีไปมากกว่านี้

“เดี๋ยวดแิพร เกลขอโทษ ไปซื้อของกนันะๆ คราวที่แล้วแพรบอก

ว่าอยากได้กระเป๋าไง เกลเกบ็เงนิตั้งหลายเดอืน แพรจะรบีกลบัจรงิๆ 

เหรอ” 

สองขาเรยีวที่ก�าลงัจะก้าวเดนิหนหียดุชะงกัทนัทเีมื่อได้ยนิแบบ

นั้น 

“ช่วงนี้เกลรวยเหรอ” ค�าถามถูกส่งมาหยั่งเชิงพร้อมรอยยิ้ม

น้อยๆ มมุปาก

“กไ็ม่ได้รวย อย่างเกลไม่เฉยีดค�าว่ามกีนิเลยแพร แค่พอมเีงนิ

เกบ็อยู่บ้าง”

กวสิราตอบค�าถามแฟนสาวอย่างไม่คดิอะไร เพราะรูส้ภาพการ

เงินกันดีอยู่แล้ว เธอท�างานสายตัวแทบขาด จะไม่มีเก็บเผื่ออนาคต

เลยคงเป็นเรื่องแปลก แถมครึ่งปีหลังมานี้แทบไม่ได้เจอแพรไหมเลย 

กว่าจะนัดเจอกันได้แต่ละทีก็ยากเย็น เธอจึงไม่เคยมีโอกาสได้ใช้เงิน

ไปกบัของฟุ่มเฟือยสกันดิ
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สองมือบางของแพรไหมคว้าแขนกลมกลึงของกวิสรามาเขย่า

อย่างแรงราวเดก็เลก็ รอยยิ้มหวานแต่งแต้มบนใบหน้าอ่อนเยาว์ ไร้ซึ่ง

สหีน้าหรอืท่าทางรงัเกยีจรงังอนเช่นเมื่อครู่

“จรงินะ” 

“ออื แพรอยากได้กระเป๋าแล้วใช่ไหม ไปซื้อกนั แต่ขอเกลเข้า

ห้องน�้าล้างมือก่อนนะ” กวิสรายกมือขึ้นให้แพรไหมดูว่ามันยัง

เลอะเทอะอยู่มาก

“ไม่เอาแล้ว รุน่นั้นตกเทรนด์ไปหลายเดอืนแล้ว ใครเขาจะอยาก

ได้กนั”

“อ้าวเหรอ งั้นเปลี่ยนรุ่นกไ็ด้นะ”

“แพรไม่อยากได้ของ ตอนนี้แพรอยากได้อย่างอื่น”

“อะไรเหรอ บอกมาส”ิ

“คยุตรงนี้ไม่สะดวก เกลไปล้างมอืในห้องน�้าก่อนนะ เดี๋ยวค่อย

หาที่นั่งคยุกนั นะๆ เชื่อแพรส”ิ 

แม้จะรู้สึกทะแม่งๆ แต่กวิสราก็ยอมเดินเข้าห้างสรรพสินค้าที่

ตดิแอร์เยน็ฉ�่าตามแรงผลกัจากด้านหลงัของแฟนสาว

กลิน่อันชวนคุ้นเคยท่ีตดิปลายจมูกท�าเอาคิว้เรยีวขมวดแน่น 

เพิ่งถอดผ้ากันเปื้อนหนีจากมันมาไม่ถึงสองชั่วโมงดี เธอก็ต้องมานั่ง

ดมกลิ่นกาเฟอีนที่ลอยอบอวลไปทั่วในร้านกาแฟอีกครั้ง และครั้งนี้

ไม่ใช่ในร้านของทวิไผ่ เจ้านายสดุแสนจะใจดขีองเธอ แต่เป็นร้านกาแฟ

แบรนด์ดงัที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสนิค้า

“เกล ดื่มอะไรไหม”

“ไม่เอา เบื่อแล้ว กนิทกุวนั”

“เอาหน่อยน่า กินเป็นเพื่อนแพรหน่อย อย่าท�าหน้าแบบนั้นสิ

เกล แพรน้อยใจนะ”
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“คาราเมลมคัคอิาโตแล้วกนั” กวสิรารบีสั่งทนัทเีมื่อแฟนสาวบ่น

น้อยใจ

“เกลน่ารกัจงั นั่งรอแป๊บนงึนะ เดี๋ยวแพรไปสั่งให้” ร่างเลก็ของ

แพรไหมลกุออกจากโต๊ะไปสั่งเครื่องดื่มอย่างร่าเรงิ

“เฮ้อ...คนืนี้ไม่ต้องนอนแล้วมั้งตู ก่อนมากก็นิ นี่กก็นิอกี เจาะ

เลอืดมาคงไหลออกมาเป็นกาเฟอนี” 

แม้จะบ่นแบบนั้น แต่เมื่อแฟนสาวหนัมามองกย็งัคงส่งยิ้มหวาน

ให้เช่นเคย แก้วเครื่องดื่มที่สั่งถูกเลื่อนไปวางตรงหน้าอย่างเอาใจใส่

“เกลดื่มส”ิ 

กวสิรายกแก้วกาแฟขึ้นมาดูดอย่างเอาใจก่อนเริ่มเข้าเรื่อง

“ตกลงแพรอยากได้อะไรจากเกล”

“คอื...แพรจะขอยมืเงนิเกลหน่อยได้ไหม เดี๋ยวมเีมื่อไหร่แพรใช้

คนื”

“หืม...แพรร้อนเงินเหรอ” ศีรษะเล็กเอียงเล็กน้อยเมื่อข้องใจ 

บ้านของแพรไหมค่อนข้างฐานะด ีถงึไม่นบัเป็นเศรษฐรี�่ารวยมหาศาล 

แต่กไ็ม่น่าจะมปีัญหาเรื่องเงนิได้เลย

“นดิหน่อย พอดชี่วงนี้แพรหมนุเงนิไม่ทนั”

“แล้วแพรจะเอาเท่าไหร่” กวสิราถามอย่างใจกว้าง เพราะกบั

แพรไหมแล้วนั้น อะไรเธอกใ็ห้ได้ 

“สี่แสน” เจ้าของเสยีงหวานตอบอ้อมแอ้ม ผดิกบัคูส่นทนาที่รบั

ฟังโดยสิ้นเชงิ

“ฮะ! สี่แสน!” กาแฟแทบพุ่งออกจากปากเมื่อได้ยนิจ�านวนเงนิ 

วนันี้จะรบีแจ้นกลบัไปเล่าให้พี่ทวิมนัฟังเลยว่าน้องรกัมากนิกาแฟแก้ว

ละสี่แสน!

“เกลไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกนะแพร” กวิสราพูดอย่าง 

จนปัญญากบัตวัเลขที่สูงลิ่วเกนิเงนิเกบ็ในบญัชไีปไกล
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“ว่าแล้ว” ใบหน้าสวยของแพรไหมออกอาการเซ็งสุดขีดอย่าง

ไม่คดิปิดบงั

“เกลถามแพรได้ไหมว่าจะเอาเงนิเยอะแยะขนาดนั้นไปท�าอะไร”

“ถามท�าไม รูแ้ล้วจะช่วยได้เหรอ” หญงิสาวเอ่ยกระแทกกระทั้น

ตามแรงอารมณ์ คล้ายกับว่าเรื่องทั้งหมดเป็นความผิดของกวิสราที่

ไม่มเีงนิให้เธอยมื

“ก็จะได้ช่วยกันหาทางออกไง บอกมาเถอะว่าจะเอาเงินไปท�า

อะไร ถ้าแพรไม่บอก เกลจะไปถามคณุลงุเอาเองว่ามนัเกดิอะไรขึ้นกบั

แพร”

“ไม่เอานะเกล ห้ามบอกพ่อแพรนะ ขอร้อง” แพรไหมรบีคว้า

มอืกวสิราไว้เมื่อเหน็ว่าแฟนของเธอเอาจรงิ

“ไม่ให้บอกงั้นกเ็ล่ามา ทั้งหมด อย่าคดิจะโกหกกนั เกลก�าลงั

หาทางช่วยแพรอยู่นะ” 

แม้แพรไหมจะดูเหวี่ยงวีนและเอาแต่ใจแค่ไหน แต่ก็ต้องยอม 

กวสิราทกุอย่าง เมื่อชื่อของบดิาโผล่ขึ้นมากลางวงสนทนา 

“แพรจะเอาไปใช้หนี้” สุดท้ายแพรไหมก็ต้องยอมเล่าจนได้ 

เพราะสายตาจรงิจงัของกวสิราที่มองจ้องมาก�าลงับอกว่าเธอเอาจรงิ

“แพรไปเป็นหนี้ใคร ตอนไหน”

“แพรติดหนี้พนัน” เสียงเบาราวกระซิบหลุดออกมาคล้ายกลัว

ว่าผู้คนที่นั่งรอบข้างจะได้ยนิ ใบหน้าหวานแดงก�่ายามเล่าเรื่องความ

ผดิพลาดของตวัเอง

“พี่ต่อ ที่เป็นรุ่นพี่ที่คณะชวนแพรเล่นบาคะราออนไลน์ แรกๆ 

มนักด็ ีเกลรู้ไหมว่ามนัได้เงนิง่ายมากเลย แพรเล่นไม่นานกม็ไีด้มเีสยี 

เล่นไปเล่นมาได้เงนิเป็นหมื่น แล้วแพรกเ็ลกิเล่น เพราะกลวัพ่อจบัได้”

“ยงัไงต่อ”

“ทนีี้แพรอยากเปลี่ยนมอืถอืกบักระเป๋า เกลกรู้็ว่าพวกปุน่กบักิ๊ก
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ชอบข่มแพร...”

“แพรไหม สรปุเลย”

ยิ่งแพรไหมเล่าเรื่องมากเท่าไร กย็ิ่งท�าให้กาแฟในแก้วรสชาตแิย่

ลงเท่านั้น ต่อให้รสชาตดิั้งเดมิดสีกัแค่ไหน ตอนนี้มนักไ็ม่สามารถท�า

ให้กวิสรารู้สึกดีขึ้นได้เลย ภายในล�าคอแห้งผากฝืดเฝื่อน แค่กลืน

น�้าลายยงัรู้สกึได้ว่ายากล�าบาก

“แล้วแพรก็เลยกลับไปเล่นอีกครั้ง ทีนี้มันมีแต่เสียกับเสีย จน

แพรเครยีด เงนิเกบ็ที่ได้จากการเล่นครั้งที่แล้วกเ็กอืบหมด”

แพรไหมเหลือบมองแฟนสาวของตัวเองเล็กน้อย เมื่อเห็นว่า 

กวสิราไม่มทีที่าจะว่ากล่าวอะไร จงึกลั้นใจบอกความจรงิไปทั้งหมด

“ทนีี้พอแพรโทร. ไปปรกึษาพี่ต่อ แกกแ็นะน�าว่าจะพาเข้าไปเล่น

บาคะราของจริง เล่นออนไลน์มันโกงกันง่าย ไปบ่อนวิ่งของจริงเลย 

เล่นไม่กี่ตากไ็ด้เงนิคนืแล้ว”

“แล้วแพรก็ไป?” เป็นค�าถามที่ไม่ต้องการค�าตอบ เพราะถ้า 

แพรไหมไม่ได้ไป จะมายมืเงนิเธอท�าไมตั้งสี่แสน

“ใช่”

“รถยงัอยู่ไหม” กวสิราถามหารถญี่ปุ่นขนาดกะทดัรดัที่ลงุอมร 

พ่อของแพรไหมซื้อให้ใช้ตอนเข้ามหาวทิยาลยัปีหนึ่ง

“แพรจ�าน�าไว้ที่บ่อน” จะเรียกว่าจ�าน�าคงไม่ได้ เรียกว่าเธอใช้

รถลงไปเดิมพันจะดีกว่า สุดท้ายตอนออกจากบ่อน เธอก็ต้องกลับ

แทก็ซี่โดยขอหยบิยมืเงนิพี่ต่อเป็นค่าเดนิทาง

กวสิราหลบัตาแน่นอย่างหนกัใจเมื่อได้ยนิค�าตอบของแพรไหม

“รู้ตวัไหมว่าตวัเองถูกล่อไปเชอืด”

แพรไหมปล่อยโฮอย่างสดุกลั้นแทนค�าตอบนั้น เป็นเวลาเกอืบ

สปัดาห์ที่เธอถูกโทร. ทวงเงนิจนแทบคลั่ง

“เกลช่วยด้วย พ่อเอาแพรตายแน่” แพรไหมเขย่ามือกวิสรา 
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ร้องขอความเหน็ใจ

“เกลพาไปแจ้งความไหม”

“ไม่เอา” เสยีงหวานสั่นเครอืด้วยความกลวั

‘ว่าแล้ว’ ท�าไมมันยากแบบนี้นะ ทุกทางออกที่พอจะมองเห็น

ล้วนถูกปิดตาย

หลงัจากแพรไหมเล่าทกุอย่างจบ บรรยากาศบนโต๊ะกลบัมเีพยีง

ความเงียบงัน ไม่มีแม้เสียงต่อว่าออกจากปากกวิสราแม้เพียงครึ่งค�า 

และตอนที่เสียงร�่าไห้ของแพรไหมใกล้จะหยุดลง ก็เป็นเวลาเดียวกับ

การมาถงึของใครคนหนึ่ง 

“ขอโทษนะครบั ออกจะดูเป็นการเสยีมารยาทไปสกันดิ แต่ผม

ขอรบกวนเวลาพวกคณุสกัครู่ได้ไหมครบั”
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2

เช้าวันต่อมา

แครก...

ครดื...

เสยีงไม้มอปกระทบพื้นดงัไปมารอบๆ ร้าน ท่าทางกระฉบักระเฉง 

หากใครได้มองใบหน้าของคนถูพื้นสักนิดจะรู้ได้เลยว่า มีเพียงกาย

หยาบที่ยงัคงขยนัขนัแขง็ไม่เปลี่ยน

“เป็นไรไอ้เกล ท�าท่าท�าทางเหมอืนหมาที่บ้านตาย”

“เกลไม่เคยเลี้ยงหมาเหอะพี่ทิว” กวิสราท�าปากยู่ใส่เจ้านาย 

ก่อนจะหนัไปท�าหน้าที่ของตวัเองต่อ

“แน่ะ ไอ้นี่ คนอตุส่าห์เป็นห่วง เอากาแฟไหม พี่ชงเผื่อ” ทวิไผ่

เปิดเครื่องชงกาแฟให้ตวัเอง แล้วหนัมาถามความต้องการของลกูน้อง

ในร้าน

กวสิราหนัมามองแล้วส่ายหน้าปฏเิสธ เนื่องจากเมื่อคนืเธอนอน

ไม่ค่อยหลบั ส่วนหนึ่งกเ็พราะเอาแต่ซดักาแฟไม่ยั้ง แต่เมื่อมองร่างสูง

ที่ยนือยูห่ลงัเคาน์เตอร์กไ็ด้แต่คดิว่า มเีจ้านายที่ไหนใจดแีบบทวิไผ่บ้าง

นะ 

“แล้วตกลงเป็นอะไร เมื่อวานไปหาแฟนมาไม่ใช่เหรอ ท�าไมซมึ
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ขนาดนี้” ร่างสูงยกแก้วกาแฟร้อนออกมานั่งดื่มบนเก้าอี้สูงหน้า

เคาน์เตอร์ ชวนกวสิราคยุพลางละเลยีดชมิเครื่องดื่มทลีะนดิ

“พี่ทวิอย่ารู้เลย ช่างมนัเหอะ”

“บอกหน่อยน่าเกล พอดอียากเสอืกเรื่องชาวบ้านยามเช้า”

“เออ กไ็ด้ๆ เหน็แก่ที่พี่ทวิชอบสอดรูส้อดเหน็นะ” กวสิราหนัมา

ยนืคยุกบัทวิไผ่เตม็ตวั อ้อมแขนยงัคงกอดไม้มอปไม่ห่างกาย

“เล่ามาดิ๊”

“ก่อนจะเล่า พี่ทวิพอจะมเีงนิให้เกลยมืบ้างไหม”

แม้ปากจะถามไปแบบนั้น แต่แววตากลับเหม่อลอยเพราะรู้ 

ค�าตอบอยู่แล้ว แกล้งถามไปอย่างนั้นเองเพื่อเปิดประเดน็ที่จะเล่า แต่

แค่คดิถงึเรื่องเมื่อวาน เธอกท็้อที่จะเล่าเช่นกนั

“จะเอาเท่าไหร่” ทวิไผ่ลกุขึ้นยนืแล้วล้วงกระเป๋ากางเกง หวงัจะ

หยบิเงนิให้ลูกน้อง

“สกัสี่แสน”

พรวดดด

กาแฟที่เพิ่งดื่มไปอึกใหญ่ถูกพ่นออกมาเต็มพื้นร้าน เพราะ 

ทวิไผ่ส�าลกักาแฟอย่างแรง

“ไอ้เกล! นี่จะยมืเงนิหรอืเรยีกสนิสอด” 

ทิวไผ่โวยวายลั่นร้าน แล้วลงมือขยี้หัวลูกน้องตัวแสบเป็นการ

ลงโทษ แต่กวสิรากลบัมองแต่ผลงานที่ทวิไผ่ทิ้งไว้บนพื้น แล้วโวยวาย

เจ้านายเสยีงดงัไม่แพ้กนั

“พี่ทวิวว เกลเพิ่งถูพื้นเสรจ็นะโว้ย” 

สงครามที่ไม่มีทีท่าจะสิ้นสุดกลับหยุดลงทันทีเมื่อมีเสียงดังขึ้น

นอกร้าน

ปี๊นนนน!

เสยีงแตรรถดงัสนั่นไปทั่วจนคนทั้งสองผงะออกจากกนั
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“ไอ้เกล พ่อเอง็มาแล้ว ให้ไวเลย”

ไม่ต้องให้สั่งซ�้าสอง ไม้มอปถกูโยนทิ้งลงพื้นทนัท ีกวสิรารบีล้าง

มือเพื่อท�าเครื่องดื่ม ทว่าอารามรีบร้อนเพราะมัวแต่คุยกับทิวไผ่ เมื่อ

ท�าเครื่องดื่มเสรจ็ กวสิราจงึรบีวิ่งแจ้นไปส่งที่รถทนัทโีดยลมืบางอย่าง

เสยีสนทิ 

ขาเรียวที่ก�าลังจะเดินเข้าร้านถูกรั้งไว้ด้วยเสียงเรียกของคน 

ขบัรถ

“คุณครับ ขอข้อความด้วยครับ” ชายสูงอายุรีบเปิดประตูรถ 

มาเรยีกกวสิราเอาไว้

“คะ?” กวสิราถามอย่างไม่เข้าใจ

“ข้อความข้างแก้วที่คณุเขยีนทกุวนัน่ะครบั ขอด้วย”

“อ๋อ ขอโทษด้วยค่ะที่ลมื” มอืข้างหนึ่งรบัแก้วกาแฟคนื ขณะที่

มอือกีข้างรบีล้วงเข้าไปในกระเป๋าผ้ากนัเป้ือน แต่กลบัไม่เจอสิ่งที่หา มี

เพยีงของสองสามอย่างที่ไม่น่าจะใช้แทนกนัได้

“คอืเกลไม่ได้พกปากกาตดิตวั รอก่อนได้ไหมคะ เดี๋ยวเกลวิ่งไป

หยบิในร้านก่อน” 

วันนี้เธอเบลอมากจนท�างานผิดพลาดเสียแล้ว ปากกาที่เคยมี

ตดิตวัตลอด ดนัไปวางลมืที่ไหนกนั แต่ของอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกลบั

ใส่มาแทนเสยีได้

“สายแล้ว”

เสยีงทุ้มดงัขึ้นภายในรถ แม้ไม่ดงัมาก แต่ยามสายของวนัหยดุ

ที่ไม่มรีถราขวกัไขว่กท็�าให้กวสิราได้ยนิอย่างชดัเจน

“ไม่เป็นไรครบั พอดเีจ้านายลงุน่าจะรบีไปบรษิทั ไว้เป็นพรุ่งนี้

แล้วกนันะครบั”

“งั้นช่วยรบัเงนิคนืไปด้วยค่ะ” กวสิรารบียื่นธนบตัรคนืให้ทนัที

“ไม่เป็นไรครบั คณุเกบ็ไว้เถอะ ขอตวันะครบั”
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“ลงุคะ งั้นเกลฝากถอืแก้วสกัครู่” กวสิราตดัสนิใจท�าบางอย่าง

ทนัท ีเมื่อเหน็ว่านี่มนัไม่ถูกต้อง กาแฟกไ็ม่เอา ยงัจะมายกเงนิให้เธอ

อกี

“จะท�าอะไรครับ” ชายสูงวัยรับแก้วกาแฟเจ้าปัญหามาอย่าง

มนึงง

กวสิราควานหาบางอย่างในกระเป๋าผ้ากนัเป้ือน จากนั้นจงึเดนิ

ไปยืนส่องกระจกปรอทของประตูหลังรถ แล้วลงมือทาลิปมันสีอ่อน 

ลงบนรมิฝีปาก

“ขอแก้วกาแฟด้วยค่ะ” กวิสราก็ไม่รู้ว่าท�าแบบนี้แล้วลูกค้าจะ

ยอมรบัเครื่องดื่มของเธอไหม แต่อย่างน้อยกถ็อืว่าได้ลองละนะ

ริมฝีปากอ่อนนุ่มทาบลงไปบนกระดาษครอบแก้วทันทีเมื่อมัน

ถูกส่งมาให้ จนบนกระดาษเกิดเป็นรูปริมฝีปากจากสีอ่อนจางของ 

ลิปมัน แต่มือที่ก�าลังจะส่งให้คนขับรถกลับชะงักทันที เมื่อกระจกรถ

ด้านหลังลดลงมาฉับพลัน แล้วมือแกร่งของคนที่นั่งอยู่ด้านในก็เอื้อม

มาคว้าแก้วเครื่องดื่มไปจากมือเธออย่างรวดเร็ว ก่อนกระจกจะเลื่อน

ปิดทนัท ีโดยที่เธอยงัไม่ทนัได้เหน็ใบหน้าของเขาสกันดิ แต่อย่างน้อย

ก่อนที่กระจกจะปิดสนทิ กวสิรากอ็วยพรเขาได้จนจบ 

“ตะ...ตั้งใจท�างานนะคณุ”

“ท�าไมออกไปส่งกาแฟนานจังเกล มีอะไรรึเปล่า” ทิวไผ่

ละจากการถูพื้นแล้วหันมาถาม ก่อนจะปล่อยไม้มอปที่อยู่ในมือให้ 

กวสิรา เพราะเจ้าตวัใช้แรงดงึมนัออกไปจากมอืเขา

“เปล่าพี่ กป็กต ิแล้วจะถูท�าไมพื้นน่ะ เอามา เกลท�าเอง”

“งั้นกม็าต่อเรื่องที่เราคยุค้างกนัไว้ดกีว่า”

“โธ่ ยงัไม่ลมือี๊กกก” กวสิราลากเสยีงยาวเหยยีดอย่างอ่อนใจ

กบัความอยากรู้อยากเหน็ของเจ้านาย
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“สี่แสนคอือะไรบอกมา เกลไม่น่ามปัีญหาเรื่องเงนินี่นา แทบจะ

กนินอนอยู่ที่นี่แล้ว จะเอาเงนิไปท�าอะไรเยอะแยะ”

“ตกลงนี่พี่ทวิก�าลงัถาม หรอืแอบบ่นว่าเกลเป็นกาฝากของร้าน

กนัแน่” 

“เกลอย่าโยกโย้ ไม่เหน็พี่เป็นพี่แล้วเหรอ”

“เฮ้อ กไ็ม่มอีะไร แพรเขาแค่ขอยมื” กวสิราถอนหายใจแรงก่อน

จะยอมบอก

“ว่าแล้ววว เวลาแทงหวยไม่เหน็ถูกแบบนี้”

“แต่เรื่องที่แพรจะเอาไปท�าอะไร เกลขอไม่บอกนะ มนัเป็นเรื่อง

ส่วนตวัของเขา เกลบอกได้แค่ว่ามนัคอขาดบาดตายจรงิๆ”

“ที่ท�าหน้าเป็นหมาหงอยอยู่นี่กเ็พราะไม่มใีห้เขายมืละส”ิ

“อมื เกลมไีม่เฉยีดแสนเลยพี่”

“บญุของเอง็ที่ไม่มใีห้เขายมื” ทวิไผ่พูดอย่างที่ตวัเองคดิ

“กก็�าลงัพยายามหาให้อยู่นี่ไง”

“จะบ้าเหรอเกล! หยดุคดิไปเลยนะ พี่ขอเตอืน อย่าลงไปยุง่เรื่อง

นี้เดด็ขาด ไอ้ซื้อของแพงๆ ให้แพรเป็นครั้งคราว พี่พอรบัได้ แต่นี่มนั

มากเกนิไป”

“รู้น่า เตม็ที่กค็งถอนเงนิในบญัชทีี่มอียู่ให้ไปก่อน”

“โว้ยยย จะให้ท�าไม! ไม่คิดถึงตัวเองเลยรึไง ไหนจะค่าเทอม 

ค่าหอ ค่ากนิค่าอยู่อกี”

“นี่กจ็ะสิ้นเดอืนแล้วไงพี่ทวิ ไม่กี่วนัเงนิเดอืนเกลกอ็อก หน่วยกติ

ของเกลกถู็ก เหลอือกีปีเดยีวกจ็บแล้ว ให้แพรไปก่อน เกลเกบ็ใหม่ได้”

“มนัเป็นเงนิของเกล พี่กไ็ม่อยากยุง่ แต่รูต้วัใช่ไหมว่า ถ้าให้แล้ว

มเีปอร์เซน็ต์สูงที่จะไม่ได้คนื”

“เกลกไ็ม่ได้หวงัว่าจะได้คนื”

“งั้นกต็ามใจ ถอืว่าพี่เตอืนแล้ว แต่อย่าให้มนัมากไปกว่านี้”
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“ขอบคณุพี่ทวิที่เข้าใจ เกลสญัญาว่าเรื่องจะไม่ลามมาเดอืดร้อน

ถงึพี่เดด็ขาด”

“เตม็ที่กแ็ค่ไม่มขี้าวกนิกบัที่ซกุหวันอน พี่รบัเลี้ยงแกไหวน่า”

“แล้วผมล่ะพี่ทวิ รบัเลี้ยงผมอกีคนได้มั้ย”

“เหี้ย!” การปรากฏตวัของเคท�าเอาทั้งทวิไผ่และกวสิราตกใจจน

เผลอสบถค�าหยาบเสยีงดงัพร้อมกนั 

“พวกพี่นี่แม่ง ใจร้ายว่ะ ด่าน้องเฉย”

“ก็แล้วท�าไมมานั่งแอบฟังแบบนี้ล่ะโว้ย พวกกูก็ตกใจเป็นนะ

ครบั” ทวิไผ่ตอบตามความรู้สกึ

“ผมก็นั่งจัดสต๊อกอยู่ด้านล่างหลังเคาน์เตอร์ตั้งนานแล้ว แต่

พวกพี่ไม่สงัเกตเอง มวัแต่คยุกนั ตอนพี่เกลเข้ามาชงกาแฟกร็บีจนแทบ

จะเหยยีบหวัผมแล้ว” เคพูดแล้วหยบิอปุกรณ์ขึ้นมามกิซ์ชาเขยีวไว้ท�า

หวัเชื้อเครื่องดื่ม

“อ้าวเหรอ ขอโทษนะเว้ย วันนี้มันเบลอๆ น่ะ” กวิสรายอม

ขอโทษรุ่นน้องในร้านอย่างว่าง่าย

“ไม่เป็นไรพี่ ผมเองก็ขอโทษด้วยที่ดันมาได้ยินพวกพี่คุยเรื่อง 

ส่วนตวักนั”

“ช่างมนัเหอะ กบัเค พี่ไม่ถอื” 

กวิสราตอบปัดพลางเดินเอาไม้มอปไปล้างเก็บ จากนั้นจึงเดิน

เข้าไปด้านหลงัเคาน์เตอร์เพื่อช่วยเคเตรยีมของขาย ทั้งไข่ไก่ กะละมงั  

ไม้ต ีแป้ง มวีางไว้พร้อมอย่างรู้งาน

“ให้พี่ตแีป้งวอฟเฟิลเหรอ” 

ถึงที่ร้านจะขายกาแฟเป็นหลัก แต่ก็ยังมีของกินเล่นที่ท�าสดๆ 

หลายอย่างให้ลูกค้าเลือกกินเข้าคู่กับเครื่องดื่ม นอกเหนือจากเค้กซึ่ง

มรี้านเจ้าประจ�ามาส่งให้ถงึตู้

“ออื เดี๋ยวชาเขยีวกบัพวกน�้าสลดัผมตเีอง เพราะพี่ทวิบอกว่า 
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พี่เกลตีวอฟเฟิลเนื้อเนียนสุดในร้านแล้ว” เคตอบเสียงซื่ออย่างที่เคย

ได้ยนิมา โดยมทีวิไผ่นั่งหวัเราะอยู่ที่บาร์ 

“ไม่ต้องมาหลอกใช้งานกนัด้วยค�าชมเลย” กวสิราท�าปากยู่ใส่

เจ้านายอย่างรู้ทนั

“อะไรเล่า กพ็ี่พดูเรื่องจรงิ เกลเป็นมอืวางอนัดบัหนึ่งของร้านนี่”

“พี่ทวิ ร้านเรามกีนัแค่สามคน ไม่นบัพี่ที่เป็นเจ้าของร้าน กบัเค

ที่เพิ่งรบัเข้ามาเมื่อปลายปีที่แล้ว กเ็หลอืแค่เกลคนเดยีวเหอะ มอืวาง

อนัดบัหนึ่งบ้าบออะไร”

“เกลยีดคนรู้ทนัว่ะ” ทวิไผ่หวัเราะร่วนเมื่อถูกกวสิราจบัไต๋ได้

“ว่าแต่ผมถามได้ไหมว่าพี่เกลจบีพี่แพรตดิได้ยงัไง ในเมื่อโคตร

แตกต่างกนัขนาดนี้”

ค�าถามนั้นแม้แต่ทิวไผ่ซึ่งรู้จักกวิสรามาหลายปียังไม่กล้าถาม 

แต่ความเป็นเด็กของเค ท�าให้ไม่ค่อยคิดอะไรมาก จึงกล้าถามทะลุ

กลางปล้องขึ้นมาอย่างง่ายดาย

“อยากรู้เหรอ” กวสิราถามยิ้มๆ

“อย่าว่าแต่ไอ้เคเลย จรงิๆ พี่เองกอ็ยากรูน้ะว่าเกลไปจบีแพรมนั

ตดิได้ไง หวัสูงขนาดนั้น”

“จบีเจบิที่ไหนกนัเล่า แพรมาขอเป็นแฟนเกลเองต่างหาก ตั้งแต่ 

ม. สอง พูดแล้วจะหาว่าคยุ ตอนนั้นเกลยงัผมยาวอยูเ่ลย” เสยีงหวาน

ตดิจะโอ้อวดนดิๆ อย่างคนต้องการกลั่นแกล้ง เพราะกวสิรารูว่้าทั้งสอง

คนยงัโสดสนทิ

“นี่หน้าตาคนไม่อยากจะคุยนะเนี่ย อีกนิดจะเรียกว่าข่มแล้ว” 

ทวิไผ่แขวะเข้าให้เมื่อถูกเจ้าตวัดโีชว์เหนอืใส่เรื่องผู้หญงิ

“จรงิดพิี่เกล”

“เออ จะหลอกท�าไมล่ะ”

“กม็นัแปลก” เคเอ่ยย�้าอย่างไม่เชื่อถอื



อัมริสา  21   

“แปลกตรงไหน”

“แปลกทุกตรงนั่นแหละ พี่ยังเคยคิดว่าเกลตามจีบแพรแบบ

ถวายหวัเลยด้วยซ�้า กว่าจะได้เป็นแฟนกนั” ทวิไผ่สรปุให้ และเคกพ็ยกั

หน้ารบัอย่างเหน็ด้วย

“เกลเปล่าท�าอะไรเสียหน่อย ก่อนหน้าจะเป็นแฟนกันก็เป็น 

เพื่อนบ้านที่อยู่ตดิกนัมาก่อน”

“อ๋อ~ แล้วพี่เกลรู้ตอนไหนว่าตวัเองชอบผู้หญงิ ถงึกล้าคบกบั

พี่แพร”

“พี่ไม่เคยบอกว่าชอบผู้หญงินะเค”

“ฮะ!” สองหนุม่ประสานเสยีงกนัเพราะตกใจกบัความจรงิที่ได้รู้

“แล้วพี่กไ็ม่เคยชอบผู้ชายด้วย”

“อะไรของพี่เกลวะ” เคส่ายหน้ากับข้อมูลที่พลิกไปพลิกมาจน

จบัความอะไรไม่ได้เลย

“แล้วกย็อมเป็นแฟนกบัเขา แค่เพราะแพรขอคบเนี่ยนะ”

กวสิราตอบค�าถามของทวิไผ่ด้วยการยกัคิ้ว

“พี่เกลแม่งโคตรใจง่ายเลยว่ะ”

“พี่ไม่ได้ใจง่ายเว้ย แต่แพรเป็นคนส�าคัญ อย่าว่าแต่เป็นแฟน

เลย ให้เป็นหมูเป็นหมากย็งัได้ ในเมื่อเขาอยากได้แฟน พี่กเ็ป็นให้ไง” 

กวสิราตอบยิ้มๆ

“โง่ได้อกี” ทวิไผ่ซึ่งนั่งฟังมานานอดด่าไม่ได้

“รู้ตวัหรอกน่า” กวสิรายกัไหล่อย่างไม่คดิมากกบัสิ่งที่ตนเป็น

“แล้วพี่เคยรู้สกึดกีบัใครไหม ที่เป็นผู้ชายน่ะ” 

เคซึ่งเดินไปเก็บชาเขียวที่ผสมเสร็จแล้วเข้าตู้แช่เริ่มตั้งค�าถาม

ใหม่อกีครั้ง พร้อมกบัท�างานในส่วนของตวัเองต่อไป มอืแกร่งเทน�้ามนั

ถั่วเหลืองจากแกลลอนลงไปในกะละมังไข่แดงที่กวิสราแยกไข่ขาวไว้

ให้ เขาเทมนัรวมกบัเครื่องปรงุอื่นๆ เพื่อเตรยีมตนี�้าสลดั
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“จรงิๆ กเ็หมอืนจะเคยมนีะ แต่นานมากแล้ว เลอืนรางจนแทบ

จ�าไม่ได้ แต่กส็มัผสัได้ว่ารู้สกึด”ี 

ก่อนที่เคจะได้ถามต่อว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใคร ทวิไผ่กเ็อ่ยขดัขึ้น

“เกล โทรศพัท์ดงั”

“ปล่อยมนัไว้อย่างนั้นแหละพี่ทวิ เกลเตรยีมของเสรจ็เดี๋ยวค่อย

โทร. กลบั”

หลังจากนั้นทุกคนก็เลิกคุยกัน เพราะลูกค้าเริ่มทยอยเข้าร้าน 

ไม่ขาดสาย แต่โทรศพัท์กวสิรากย็งัดงัไม่หยดุ จนทวิไผ่ต้องถอืวสิาสะ

กดปิดเสยีงเอง กระทั่งช่วงบ่ายลูกค้าทยอยออกจากร้านจนหมด ความ

อดทนของเจ้าของร้านกห็มดลง

“โทร. จกิอะไรขนาดนี้ พ่อเป็นไก่เหรอ!”

“พี่ทวิด่าแฟนพี่เกลเหรอ”

“เปล่าโว้ย ด่ามงึนี่แหละ โทร. เข้าเครื่องอยู่ได้”

“โทร. ตอนไหนวะพี่ ผมกเ็ดนิเสริ์ฟกาแฟล้างแก้วอยู่ข้างพี่เนี่ย”

“กต็อนที่มงึไม่รู้ตวัไง”

“พี่ทวิ เกลขอโทษ คราวหน้าเกลจะปิดโทรศพัท์ก่อนเข้างานนะ 

วันนี้แพรคงเครียดน่ะ” แทนที่จะฟังทิวไผ่กับเคเถียงกัน กวิสรากลับ

เอ่ยขอโทษเอง เพราะรู้ว่าตวัเองสร้างปัญหา

“เออ พี่ผดิเองแหละ เกลอย่าคดิมากเลย ปกตแิพรมนัไม่เคย

โทร. มากวนเกลแบบนี้อยู่แล้ว พี่แค่หงดุหงดิ ขอออกไปธนาคารแป๊บ

นะ ฝากดูร้านด้วย”

อากัปกิริยาหัวเสียทั้งหมดของทิวไผ่เป็นเพราะเธอเอง กวิสรา

รู้ตัวดี เขาคงหงุดหงิดมากจริงๆ และเธอต้องรีบจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด 

ก่อนที่คนรอบข้างจะเดอืดร้อนไปมากกว่านี้

หลงัจากเลกิงานกะเช้า กวสิรากม็ายนืมองบ้านขนาดกลางตรง

หน้าด้วยความล�าบากใจ สามปีแล้วที่เธอไม่ได้กลบัมาที่นี่สกัครั้ง แต่
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เมื่อได้รบัโทรศพัท์ของแพรไหมหลงัเลกิงาน กวสิรากจ็�าต้องทิ้งศกัดิ์ศรี

ที่แบกมานานหลายปี เพื่อลองเสี่ยงกบัความเมตตาของผู้ชายที่ได้ชื่อ

ว่าพ่ออกีสกัครั้ง
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3

“มาท�าไม” 

เสียงห้วนดุดันตามสไตล์คนพูดดังขึ้นเมื่อลงมาเจอใครบางคน

ยืนอยู่ในห้องรับแขก ก่อนเจ้าตัวจะเดินไปนั่งบนโซฟาที่มีสองสาว 

ต่างวัยที่หน้าตาละม้ายคล้ายกันนั่งขนาบข้าง ประโยคแรกที่ได้ยิน 

จากคนเป็นพ่อหลังจากที่ไม่ได้เจอหน้ากันนานถึงสามปีมันก็เจ็บด ี 

กวสิราได้แต่คดิอยู่ในใจ

สภาพร่างกายของชายสงูวยัที่นั่งอยูเ่บื้องหน้าดทูรดุโทรมไปตาม

กาลเวลา ผมสดีอกเลาที่เคยขึ้นแซมอยู่เลก็น้อย ยามนี้ดูจะกลายเป็น

สเีดยีวที่มอียูบ่นศรีษะ ริ้วรอยเหี่ยวย่นมากมายบนใบหน้าบ่งบอกความ

แก่ชราของบดิาเธอได้ดี

“พ่อ...สบายดีไหม” แม้จะรู้สึกล�าคอตีบตันเมื่อได้เห็นภาพ

ครอบครวัสขุสนัต์ของบดิา กวสิรากย็งัคงฝืนพูดออกมาจนได้ 

“กส็บายด ีจะรู้สกึไม่สบายกต็อนได้เหน็หน้าแกวนันี้แหละ”

“ถ้าอย่างนั้นเกลต้องขอโทษพ่อด้วยแล้วกนัที่มาให้เหน็หน้า”

“รู้กด็แีล้ว แกมาทางไหนกก็ลบัไปทางนั้นเลย” 

“พ่อไม่ต้องกลัวว่าจะได้เห็นหน้าเกลนานหรอก เกลแค่แวะมา

เอาของ”
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“ของอะไร ที่นี่ไม่เคยมอีะไรเป็นของแกสกัชิ้น”

“เกลไม่อยากทะเลาะกับพ่อนะ แค่ตั้งใจแวะมาเอาเครื่อง-

ประดบัของแม่ พ่อคนืให้เกลเถอะ ในจดหมายที่แม่เขยีนทิ้งไว้ให้เกล 

แม่เล่าเรื่องทกุอย่างที่เกดิขึ้นไว้หมดแล้ว” 

ที่ผ่านมาเธอเข้าใจการกระท�าของแม่ผดิมาโดยตลอด เมื่ออายุ

ได้สบิแปดปี ในวนัที่เธอจบมธัยมปลาย คอืวนัที่เธอกบัพ่อแตกหกักนั

อย่างแท้จรงิ สาเหตเุพราะจดหมายเลก็ๆ ที่ซกุไว้ในลิ้นชกัโต๊ะท�างาน

ของพ่อ

“แค่เศษกระดาษที่ผูห้ญงิแพศยาเขยีนขึ้นมามั่วซั่ว แกกเ็ชื่อเหรอ”

“มั่วซั่วรเึปล่าไม่รู้ อนันี้พ่อกด็ูผลงานบนใบหน้ากี้แล้วกนั ตลก

เนอะว่าไหม เรื่องที่เกลมนี้องที่ห่างจากตวัเองแค่สองเดอืน ตรงตามที่

แม่เขยีนอธบิายไว้ในจดหมายทกุอย่างเลย”

“เกล น้าเคยอธบิายเรื่องกี้ให้ฟังแล้วไง หนูยงัไม่พอใจเราสอง

คนแม่ลูกอยู่อีกเหรอ เรื่องมันนานมากแล้วนะ ปล่อยวางเสียที แล้ว 

กลบัมาอยูเ่ป็นครอบครวักนัอกีครั้งเถอะ กี้บ่นคดิถงึเกลทกุวนัเลยนะ”

“แม่ กี้ไม่เคยพูดแบบนั้นเสียหน่อย” น้องสาวต่างมารดาพูด

แทรกแม่ตัวเองอย่างเสียมารยาท ก่อนจะลอยหน้าลอยตาใส่อย่าง 

ไม่กลวัว่าคนฟังจะเสยีความรู้สกึสกันดิ

ห ึ

กวสิราได้แต่แค่นยิ้มในใจให้ละครลงิของสองแม่ลกูที่เธอเหน็จน

เจนตา

“กี้ เงยีบก่อน แม่จะคยุกบัพี่เขา”

“พ่อเขากเ็ป็นห่วง ลกูผูห้ญงิไปอาศยัอยูข้่างนอกตวัคนเดยีวมนั

อนัตราย”

“เกลอยู่มาสามปีแล้ว ถ้ามนัอนัตรายจรงิเกลคงตายไปนานแล้ว 

เพราะไม่เคยเหน็พ่อออกตามหาเกลสกัครั้ง”
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“ยายเกล! นี่แม่แกนะ พูดจาให้เกยีรตกินัมั่ง!” ร่างสูงโปร่งของ

บดิาลกุขึ้นย่างสามขมุ ใช้นิ้วที่สั่นระรกิชี้หน้าเธอพลางตะคอกเสยีงดงั

“เท่าที่จ�าได้ เกลไม่เคยมแีม่หน้าตาแบบนี้นะ”

เผยีะ!

ฝ่ามือหยาบหนาฟาดใส่ใบหน้าใสไม่ยั้งแรงจนเลือดซึมติดมุม

ปาก แต่แทนที่คนเป็นบดิาจะได้เหน็ลูกสาวคนโตหลั่งน�้าตาอย่างเคย 

กวิสรากลับท�าเพียงเหยียดยิ้มยอมรับชะตากรรมของตนเองอย่าง

เฉยเมย

“ด่า พ่อกด็่าแล้ว ตบ พ่อกต็บแล้ว สบายใจรยึงั พ่อคนืของที่

แม่ยกให้เกลเสยีท ีแล้วเกลจะไม่กลบัมาให้พ่อเหน็หน้าอกีเลย เชญิพ่อ

เสวยสุขบนกองเงินกองทองของตายายที่พ่อหลอกลวงแม่มาให้

สบายใจเถอะ” 

“แก! แกไสหวัออกไปจากบ้านฉนั! ต่อให้เรื่องในจดหมายที่แม่

แกเขยีนนั่นเป็นเรื่องจรงิ ฉนักจ็ะไม่ยกให้แกแม้แต่สตางค์แดงเดยีว!”

ข้าวของใกล้มอืเหี่ยวย่นถกูหยบิฉวยขึ้นขว้างปาเพื่อขบัไล่ไสส่ง

ลกูสาวคนโตอย่างไม่คดิจะยั้งแรง จนกวสิราต้องถอยหนเีมื่อรู้ตวัว่าคยุ

กนัดีๆ  ไม่รู้เรื่องแน่

สองมือซุกอยู่ในกระเป๋ากางเกงยามก้าวพ้นรั้วบ้านที่ครั้งหนึ่ง

เคยเป็นของตนเอง ใบหน้าหวานที่มรีอยแดงช�้าเป็นปื้นเงยเชดิขึ้นเพื่อ

มองท้องฟ้ายามเย็นที่อาบไล้ด้วยแสงสีส้ม ท�าให้หวนคิดถึงภาพจ�า

เก่าๆ เมื่อตอนยงัเดก็

‘ฮกึ ฮกึ ฮอื...แม่ขา อย่าไป! อย่าทิ้งเกลไว้ที่นี่คนเดยีว’

ไม่ว่าเดก็น้อยจะกรดีร้องร�่าไห้สะอกึสะอื้นแทบขาดใจปานใด ก็

ไม่อาจท�าให้มารดาหันหลังกลับมาโอบอุ้ม ปลอบประโลมใจเช่นเคย

ได้เลย แผ่นหลังบอบบางกับกระโปรงยาวสีเหลืองอ่อนของหญิงสาว

ร่างอรชรที่ถูกเดก็น้อยเรยีกขานว่าแม่มแีต่จะไกลห่างออกไปทกุที
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มเีพยีงมอืกร้านหยาบหนาที่รั้งคอเสื้อยดืตวับางของเดก็น้อยไว้

ไม่ให้วิ่งเตลิดไปไกล การกระท�านั้นไร้ซึ่งความเมตตาและการปลอบ-

โยนใดๆ แม้เดก็น้อยจะขดัขนืสดุแรงจนล�าคอเลก็เกดิรอยแดงช�้า แต่

สุดท้ายก็ต้องยอมพ่ายแพ้เพราะไม่อาจสู้แรงผู้ใหญ่ได้อยู่ดี มีเพียง 

การวงิวอนร้องขอความเมตตาเท่านั้นที่ร่างเลก็พอจะคดิออกในเวลานี้

‘พ่อขา ปล่อยเกล เกลจะไปหาแม่’

ดวงตากลมโตสีด�าขลับที่ในเวลาปกติสะท้อนออกมาแต่ความ

สดใส ยามนี้กลบัถกูหยาดน�้าใสกลบจนพร่าเลอืน หลงเหลอืเพยีงความ

หมองเศร้าที่ไม่ว่าใครเหน็กอ็ดสงสารไม่ได้ แต่มนักลบัไม่สามารถท�าให้

ชายวยักลางคนที่รั้งตวัเดก็น้อยไว้รู้สกึสงสารได้เลยสกันดิ

มือหยาบที่ก�าคอเสื้อออกแรงเหวี่ยงของในก�ามือทิ้งทันที เมื่อ

เหน็เจ้าของแผ่นหลงับอบบางที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคูช่วีติกนัขึ้นรถหายลบั

ไป เดก็น้อยถกูโยนกลิ้งไปกบัพื้น สภาพคล้ายตุก๊ตาผ้าขาดๆ เดก็หญงิ

หลดุเสยีงแหลมเลก็คร�่าครวญออกมาด้วยความเจบ็ปวด

‘อย่าหวังว่าแกจะได้เจอหน้านังแพศยานั่นอีก! มันหนีไปเสวย

สขุกบัผวัใหม่มนัแล้ว! แกมนักแ็ค่ขยะที่ไม่มใีครต้องการ!’

ปัง!

ประตูบ้านปิดลงอย่างแรง เด็กน้อยวัยหกขวบถูกทิ้งไว้ตรงนั้น 

ข้างกองขยะหน้าบ้าน ร่างเลก็นั่งคดุคู ้ไม่มท่ีาทจีะลกุขึ้นเดนิกลบัเข้าไป

ในบ้าน สองมือโอบกอดเข่าพลางโยกตัวไปมา น�้ามูกน�้าตาไหลอาบ

แก้มจนใบหน้าเลอะเทอะเกรอะกรัง เสียงแหลมเล็กกระซิบปลอบใจ

ตวัเองบางเบา

‘เดี๋ยวแม่กก็ลบัมา เดี๋ยวแม่...ฮกึ...กลบั...มา’

จวบจนท้องฟ้าทอประกายเป็นสีส้มอาบไล้ทุกสรรพสิ่ง ฝูงนก

รบีกระพอืปีกเพื่อบนิกลบัรงั มเีพยีงสิ่งมชีวีติหนึ่งเดยีวที่คล้ายถกูเวลา

หยดุไว้ไม่มเีปลี่ยนแปลงตั้งแต่ยามเช้า เสยีงแหบแห้งที่ดงัลอดออกมา
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จากปากเจ้าของร่างเลก็ ตอนนี้เริ่มขาดเป็นห้วงๆ 

จนกระทั่ง...

‘เกล มานั่งท�าอะไรตรงนี้คนเดยีว’ เสยีงเลก็แหลมแสนคุ้นเคย

ดงัทกัเดก็หญงิข้างบ้าน

‘ระ...รอแม่’

‘งั้นเกลมานั่งรอในบ้านแพรกไ็ด้นะ’

‘ดะ...ได้เหรอ’

‘ได้ส’ิ

‘จรงิเหรอ’

‘ออื เดี๋ยวแพรนั่งรอแม่เป็นเพื่อนนะ’

รอยยิ้มกับความใจดีในวันนั้นของแพรไหม เธอไม่สามารถลบ

ออกไปจากความทรงจ�าได้เลย

‘แพร...เกลพยายามเตม็ที่แล้วนะ’
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เพยีงแค่คิดเร่ืองเก่าๆ คนในความทรงจ�ากโ็ทรศพัท์เข้ามา

พอด ีท�าให้กวสิรายิ้มออก

“แพร เกลก�าลงัคดิถงึแพรเลยนะ”

“ฮึก ฮึก ฮือ...” แทนที่กวิสราจะได้ยินเสียงหวานเป็นเครื่อง

ปลอบใจหลังจากถูกพายุใหญ่อย่างคนเป็นพ่อซัดมา สิ่งที่เธอได้รับ

กลบัเป็นน�้าตาที่ทะลกัทลายออกมาอย่างไม่คดิจะกลั้นของแฟนสาว

“แพรเป็นอะไร”

“เกล...แพรกลวั ความตายมนัเจบ็มากไหม” เสยีงหวานปลาย

สายสั่นเครอืจนคนที่ได้ฟังรู้สกึเจบ็ปวด

“แพร! อยู่ไหน!”

สองเท้าที่เคยเดนิทอดน่องเปลี่ยนมาเป็นวิ่งจนสดุก�าลงัเพื่อออก

ไปหารถแท็กซี่บนถนนใหญ่ให้เร็วที่สุด เหงื่อเม็ดโตผุดขึ้นล้อมกรอบ

ใบหน้าหวาน กิริยาหันรีหันขวางวิ่งหารถเป็นที่สะดุดตาของผู้คนใน

ละแวกนั้น 

“แพร! เกลถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน!”

“บนดาดฟ้าหอพกั” 

เพยีงแค่ได้ยนิสถานที่อยู่ของแพรไหม กท็�าเอากวสิราหนาวไป
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ถงึหวัใจ

“แพรลงมา! เดี๋ยวเกลจะไปหาที่ห้อง” 

แต่เหมอืนเสยีงขอร้องของกวสิราจะไปไม่ถงึแพรไหม เพราะเธอ

ยงัคงเอาแต่เล่าเรื่องที่กวสิราไม่ได้อยู่ในเหตกุารณ์

“เกลรู้ไหม วนันี้เกดิอะไรขึ้นกบัแพรที่มหา’ลยั”

“พี่คะ ไปราชพฤกษ์” กวสิรารบีบอกคนขบัแทก็ซี่อย่างรวดเรว็

เมื่อเธอหารถขึ้นได้ในที่สดุ

“พวกมนัมาตามทวงหนี้แพรถงึโรงอาหารมหา’ลยั ต่อหน้าเพื่อน

ของแพรเกอืบทั้งคณะ”

“แพรใจเยน็ๆ ฟังเกลก่อน”

“ใจเยน็เหรอ! เกลบอกให้แพรใจเยน็ได้ยงัไง ในเมื่อตวัเองไม่ได้

โดนเหมอืนแพร! วนันี้มนัขู่จะฆ่าแพรแล้ว!”

“แพร...”

“แต่เพื่อนมันอีกคนก็บอกว่าจะไม่ฆ่าแพรนะ มันบอกว่าอย่าง

แพรท�าเงนิให้มนัได้เยอะ สกัปีสองปีพวกมนักไ็ด้ก�าไรแล้ว แต่มนัจะขอ

ลองทดสอบสินค้าก่อน ขนาดแพรโง่ๆ ยังรู้เลยว่าพวกมันหมายถึง

อะไร”

“แพร ลงมารอเกลที่ห้องก่อน ขอร้อง” กวสิราพยายามอ้อนวอน

ให้แพรไหมฟังเธอ

“ไม่! จะรอให้พวกมนัลากแพรไปฆ่าเหรอ ไม่เอาหรอก ให้แพร

ตายเองดีกว่า ทุกอย่างจะได้จบที่แพร ตอนนี้แพรทั้งกลัวทั้งอับอาย 

แพรอยากตายให้มนัพ้นๆ ไปซะ ฮอื...”

เสยีงปลายสายของแพรไหมตอนนี้เข้าขั้นวกิฤตแิล้ว บ้างร้องไห้ 

บ้างหัวเราะเกรี้ยวกราด แค่ฟังก็รู้ว่าก�าลังคลุ้มคลั่ง ยากที่จะบอกให้

ใจเยน็ลงได้ แล้วการจราจรบนท้องถนนยามเยน็กไ็ม่เป็นใจให้กวสิรา

แม้แต่น้อย มีเพียงเลขบนมิเตอร์เท่านั้นที่ขยับ แตกต่างจากล้อของ



อัมริสา  31   

รถยนต์ที่เอาแต่จอดแช่อยู่ที่เดมิ ท�าให้กวสิราตดัสนิใจจะลงกลางทาง

และนั่งมอเตอร์ไซค์ไปหาแพรไหมแทน

“พี่คะ ชดิซ้ายจอดเลยค่ะ เดี๋ยวหนูไปต่อเอง” 

ไม่มคี�าต่อว่าจากผู้ให้บรกิารแม้แต่น้อย ดูเขาออกจะถูกใจด้วย

ซ�้าที่เธอไม่ดนัทรุงัพาเขาไปฝ่ารถตดิ 

ความกดดันจากเรื่องราวรอบด้าน และเสียงร�่าไห้ไม่ยอมหยุด

ของแพรไหม ท�าให้กวสิราเกดิอาการลน มอืไม้ที่พยายามจะหยบิเงนิ

ในกระเป๋าคาดอกสั่น จนเธอท�าข้าวของเกอืบทกุอย่างหล่นลงบนตกั 

กวสิรายื่นธนบตัรใบหนึ่งให้คนขบัรถ แล้วรบีโกยข้าวของที่หล่น

ออกมาลงไปในกระเป๋า แต่แล้วกม็สีิ่งหนึ่งที่สะดดุตาเธอ มนัเป็นสิ่งที่

ไม่ควรจะมาอยูต่รงนี้ด้วยซ�้า แต่ในเวลานี้มนักลบัท�าให้เธอหายร้อนรน

และนิ่งขึ้น แม้ยงัคงได้ยนิเสยีงเกรี้ยวกราดของแพรไหมอยู่กต็าม

‘ถ้าเปลี่ยนใจยงัไงกข็อให้ตดิต่อมา’

เสยีงของชายที่ให้นามบตัรแก่เธอในร้านกาแฟวนันั้น กวสิรายงั

คงจ�าขึ้นใจ แล้วกจ็�าได้ด้วยว่าเธอวางกระดาษแผ่นเลก็ไว้บนโต๊ะ ไม่ได้

หยบิกลบัมาด้วย แล้วมนัมาอยู่ในกระเป๋าของเธอได้อย่างไร

“แพร ตั้งใจฟังเกลนะ”

“อะไร”

“หนี้สี่แสนของแพร เกลจะเป็นคนเคลยีร์เอง”

สองวันต่อมา

สวนสาธารณะใจกลางกรงุ ซึ่งเปรยีบเสมอืนปอดขนาดใหญ่ของ

คนเมืองในเวลายามเย็นนั้น คลาคล�่าไปด้วยผู้คนที่รักสุขภาพ และ

บรรดาครอบครวัที่เลอืกใช้เวลาอยูด้่วยกนั กวสิรานั่งมองภาพเหล่านั้น

แล้วอดรู้สึกไม่ได้ว่า ตัวเองเป็นสิ่งแปลกปลอมหนึ่งเดียวของสถานที่

แห่งนี้
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เปาะ...แปะ...

ความเปียกชื้นที่สัมผัสร่างกายยามนี้ท�าให้กวิสรารู้ว่าฝนแรก

ของฤดูกาลมาไวกว่าที่คดิ แต่แทนที่เจ้าตวัจะรบีหาที่ก�าบงั กลบัเอน

หลังพิงพนักเก้าอี้อย่างผ่อนคลาย แล้วหวนคิดถึงการตัดสินใจครั้งนี้

ของตนเอง

เธอก�าลงัท�าสิ่งที่ถูกอยู่รเึปล่านะ

ความรู้สกึสั่นสะเทอืนภายในกระเป๋ากางเกงด้านขวาท�าให้กวสิรา

ต้องล้วงเครื่องมอืสื่อสารขึ้นมากดรบั

“ว่าไงแพร”

“เกล เงินในบัญชีแพร มาจากเกลใช่ไหม” เสียงหวานฟังดูมี

ชวีติชวีา นั่นแสดงว่าสิ่งที่เธอท�าลงไปคงถูกแล้วละนะ

“ออื”

“เกลไปหามาจากไหน ล�าบากมากไหม”

“ไม่หรอก แพรอย่าคดิมาก”

“แพรไม่รูจ้ะขอบคณุเกลยงัไงเลย แต่แพรสญัญาว่าจะรบีหามา

คนืเกลนะ”

“แพรไม่ต้องคนืหรอก เกลยกให้ ขอแค่ช่วยรกัษาสญัญากบัเกล

เพยีงข้อเดยีวกพ็อ”

“ได้ เกลจะให้แพรสัญญาอะไร บอกมาได้เลย ร้อยข้อแพรก็

ท�าได้”

“เกลขอแค่แพรอย่าท�าแบบครั้งนี้อีก ขอให้จ�าทุกอย่างไว้เป็น 

บทเรยีนราคาแพง และต่อไปนี้...กด็ูแลตวัเองดีๆ  นะ”

“โธ่เอ๊ย นกึว่าอะไร ต่อให้เกลไม่ขอ แพรกไ็ม่กล้าแล้วละ บอก

เลยว่าเขด็ไปจนวนัตาย”

“ดแีล้ว”

“เกล”
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“ว่าไง”

“ก่อนหน้านี้ที่แพรท�าตวัไม่ดใีส่เกลตลอด แพรขอโทษนะ แพร

จะไม่ท�าแบบนั้นอกี”

“ไม่เป็นไร ส�าหรบัแพร เกลไม่เคยถอื”

“พรุ่งนี้แพรไปหาเกลที่ร้านพี่ทวินะ”

“ไม่ได้หรอก”

“ท�าไม เราไม่ได้เจอกนันานแล้วนะ” เสยีงหวานที่ฟังเอาแต่ใจ

นดิๆ ดงัขึ้น ท�าให้คนฟังได้แต่ยิ้มอย่างขมขื่น

“เกลลาออกจากร้านพี่ทวิแล้ว” 

“อะไรนะ”

ก่อนที่แพรไหมจะโวยวายไปมากกว่านี้ กวิสราก็เอ่ยบางอย่าง

ขึ้นมาที่ท�าให้ปลายสายได้แต่นิ่งเงียบไป และเธอกดตัดสายทิ้งพร้อม

ปิดเครื่องมอืสื่อสารทนัททีี่พูดจบ

“แพร เราเลกิกนัเถอะ”

‘เกลไม่ดพีอที่จะอยู่เคยีงข้างแพรแล้ว’

สายฝนที่ตอนแรกเริ่มจากตกปรอยๆ พอให้เยน็ชื่นใจ ยามนี้กลบั

ตกหนักราวกับรับรู้ถึงพายุที่อยู่ภายในใจของกวิสรา สวนสาธารณะ

ร้างไร้ผู้คนภายในพริบตา เหลือเพียงร่างเล็กที่ยังคงนั่งก้มหน้าอยู่บน

ม้านั่งในสภาพเปียกโชก 

ฝนตกกด็ ีจะได้ไม่มใีครเหน็ว่าน�้าตาเธอไหล

กวิสราคิดหาแง่ดีของการมานั่งตากฝนอยู่ได้ไม่นาน สายฝนที่

สาดกระหน�่าใส่ตัวเธอก็หยุดลงกะทันหัน พร้อมกับการมาถึงของใคร

บางคนที่เธอนดัไว้

กกึ...กกึ...

รองเท้าหนงัสดี�ามนัเงาขดักบัสถานที่โดยสิ้นเชงิปรากฏอยูเ่บื้อง

หน้าเธอ เมื่อไล่สายตาขึ้นไปมองก็พบเข้ากับบุคคลที่เธอไม่คุ้นเคย  
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ชายร่างสูงโปร่งในชดุสูทสดี�าสนทิ ถอืร่มสดี�าเช่นเดยีวกนักบัสชีดุ ท�า

ให้กวสิรารู้ว่า ผู้ที่มาหยดุพายฝุนให้เธอคอืเขานั่นเอง 

ภายใต้ร่มคนัใหญ่ เขาที่ยนือยูเ่บื้องหน้าเธอดเูยอืกเยน็และสงบ

นิ่ง นัยน์ตาคมกริบหลังกรอบแว่นไม่อาจคาดเดาความรู้สึกได้ยามที่

เขายื่นมอืมาตรงหน้าเธอ

“มากบัฉนั”
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สี่วันก่อนหน้านี้

“ขอโทษนะครบั มนัออกจะดูเป็นการเสยีมารยาทไปสกันดิ แต่

ผมขอรบกวนเวลาของพวกคณุสกัครู่ได้ไหมครบั”

“มอีะไรคะ” แพรไหมซึ่งก�าลงันั่งซบัน�้าตาคงไม่สามารถเอ่ยถาม

ความต้องการของผูท้ี่มารบกวนได้ หน้าที่นี้จงึตกเป็นของกวสิราไปโดย

ปรยิาย และดูเหมอืนเขากพ็อใจที่เธอเป็นผู้ต่อบทสนทนาเอง

“พอดีผมบังเอิญได้ยินว่าพวกคุณก�าลังมีปัญหาเรื่องเงิน เลย

อยากมาลองชวนไปร่วมงานด้วยกนั” 

“พวกเรายงัเรยีนหนงัสอืกนัอยู่ คงไม่รบกวนคณุจะดกีว่า” 

กวสิราตดับทสนทนาทนัทด้ีวยความไม่ไว้ใจ แค่ฟังคนอื่นคยุกนั

กเ็สยีมารยาทมากพอแล้ว ชายหนุม่ที่ดเูจ้าส�าอางคนนี้ยงัมายื่นงานให้

พวกเธอท�าง่ายๆ ถึงที่ โดยอาศัยจังหวะที่คนอื่นเดือดร้อน ยิ่งท�าให้ 

ไม่น่าเชื่อถอืมากขึ้นไปอกี

“แต่ผมมงีานที่พวกคณุสามารถเกบ็เงนิล้างหนี้ได้สบายๆ นะ”

“งานอะไรคะ” 

กวสิราซึ่งก�าลงัจะเอ่ยปัดอกีครั้งกลบัต้องชะงกั เพราะแพรไหม

ซึ่งนั่งฟังอยู่หยุดร้องไห้ทันที พร้อมกับให้ความสนใจงานที่ถูกเสนอ
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อย่างเตม็ที่

“รู้จกังานเพื่อนเที่ยวไหมครบั”

แค่ชายแปลกหน้าพดูประโยคสั้นๆ กวสิรากโ็มโหจนแทบจะเอา

กาแฟที่ดื่มอยู่สาดใส่หน้า

“เราไม่สนใจค่ะ เชญิคณุเกบ็ไว้ท�าเองเถอะ แพร ลกุ!” เธอฉดุ

ข้อมอืแพรไหมให้ลกุขึ้นเพื่อเดนิออกจากร้าน แต่ร่างบางกลบัขนืตวัไว้

อย่างดื้อดงึ

“เกล ปล่อยก่อน แพรสนใจงานนี้” คนที่ตดิหนี้พนนัจนตามดื

บอด แม้มีแสงสว่างเพียงเล็กน้อยตรงปลายอุโมงค์ เธอก็จะลองคว้า

มนัไว้ แม้ต้องเสี่ยงมากกต็าม

“สามชั่วโมง ห้าพันบาท ลักษณะงานก็เหมือนออกเดตทั่วไป

ครบั” 

ชายแปลกหน้ายงัคงเพิ่มเตมิข้อมลูของงานให้โดยที่กวสิราไม่ได้

ร้องขอ แต่ยิ่งท�าให้แพรไหมอยากได้งานมากขึ้นไปอกี

“ถ้าแพรสนใจจะสมคัร ต้องท�ายงัไงคะ” แพรไหมสะบดัข้อมอื

ออกจากแฟนสาว แล้วถามรายละเอยีดการสมคัรเพื่อตดัสนิใจ

“คณุสมคัรไม่ได้ครบั พอดฐีานลูกค้าของเราต้องการสเปกแบบ

นั้น” เขาผายมอืไปยงักวสิราอย่างให้เกยีรติ

“ลกูค้าเป็นผูห้ญงิเหรอ” แพรไหมถามอย่างขดัใจเมื่อรู้ว่าตวัเอง

ไม่สามารถท�างานนี้ได้

“รายละเอียดส่วนนี้ ทางเราคงจะบอกไม่ได้ครับ มันเป็นการ

รกัษาความลบัของลูกค้า ตกลงคณุสนใจมาร่วมงานกบัเราไหมครบั”

“ไม่!” กวสิราตอบทนัทแีบบไม่ต้องคดิ

“ทางเรามีแบบระบบเหมาจ่ายด้วยนะ ถ้าคุณตรงสเปกลูกค้า

จรงิๆ อาจถูกจ้างเป็นรายเดอืน รบัเงนิก้อนโตเลยนะคณุ โอนก่อนเริ่ม

งาน ล้างหนี้สี่แสนให้คณุแพรได้สบายๆ เลย” ข้อเสนอสดุเย้ายวนถูก
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ยื่นมาให้อกีครั้ง

“เราไม่สนใจ!” กวสิราโมโหจนควนัออกหู คนประเภทไหนกนั

ที่แอบฟังคนอื่นจนเกบ็ข้อมูลได้ละเอยีดขนาดนี้ 

ตอนนี้แพรไหมจะเดินตามเธอออกมาไหม กวิสราไม่ได้สนใจ

แล้ว เพราะรู้ว่าเป้าหมายการก่อกวนครั้งนี้คอืตวัเธอเอง จงึรบีจ�้าเท้า

เพื่อออกจากร้านกาแฟสดุหรใูห้ไวที่สดุ แต่กไ็ม่เรว็มากพอ จงึยงัได้ยนิ

ชายเสยีมารยาทพรเีซนต์งานของตวัเองจนหยดสดุท้าย

“ถ้าเปลี่ยนใจยงัไงกข็อให้ตดิต่อมา”

ตอนนั้นเธอหนัหลงัเดนิหนมีาด้วยความมั่นใจ ประหนึ่งก�าลงัถกู

ตื๊อให้ท�าประกนัฉบบัที่สามร้อยของชวีติ แต่ใครจะไปคดิว่าไม่กี่วนัต่อมา

เธอต้องโทร. ตดิต่อไปหาเขาจรงิๆ

ปัจจุบัน

“มากบัฉนั”

“ไปไหน แล้วคณุเป็นใคร”

“ถ้าเธอชื่อกวสิรากต็ามมา” ฝ่ามอืใหญ่ที่ยื่นมาเกบ็กลบัข้างตวั

เหมอืนเดมิ โดยที่ยงัไม่ได้ฉดุให้หญงิสาวลกุขึ้นแต่อย่างใด

“แต่ว่า คนที่ฉนันดั เขา...”

“ถ้าจะนั่งอยู่ตรงนี้ต่อ กโ็ทร. ไปคนืเงนิและยกเลกิสญัญาซะ”

ร่างสูงพูดจบก็หมุนตัวกลับ พร้อมออกเดินไปยังเส้นทางเดิมที่

เพิ่งเดนิมาทนัท ี เมื่อปราศจากร่มคนัใหญ่ กวสิรากถ็ูกสายฝนที่ยงัคง

ลงเมด็หนกัเทกระหน�่าใส่อกีครั้ง 

แผ่นหลังกว้างที่ค่อยๆ เคลื่อนห่างออกไปเรื่อยๆ ท�าให้กวิสรา

ตดัสนิใจคว้ากระเป๋าเป้ใบใหญ่ขึ้นสะพายหลงั แล้ววิ่งตามร่างสูงที่เดนิ

น�าลิ่วไปไกล

“เดี๋ยวก่อนคณุ รอด้วยยย” 
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รถยนต์สญัชาตเิยอรมันคันงามหกัเลีย้วเข้าหมูบ้่านชือ่ดงั 

โดยไม่ต้องผ่านการตรวจบตัรที่ป้อมยาม ตวัรถจอดลงหน้าบ้านเดี่ยว

หลงังามที่อยู่สดุซอย บรรยากาศรอบด้านดูร้าง ไร้ผู้คนอาศยั 

มบ้ีานเพยีงหลงัเดยีวที่เปิดไฟหน้าบ้านทิ้งไว้ คอืบ้านที่ลกูค้าของ 

กวสิราเพิ่งเปิดประตูรถ เดนิตวัปลวิเข้าไปด้านใน ทิ้งให้เธอยนืเลิ่กลั่ก 

อยู่ข้างรถกับสัมภาระใบโต มองประตูรั้วบ้านปิดลงอัตโนมัติ คล้าย

ก�าลงัมองอสิรภาพของตวัเองที่ใกล้จะหมดสิ้นเตม็ที

“ฮลัโหล” 

เมื่อคนที่พามาไม่ยอมอธิบายอะไรสักอย่าง นอกจากโยน

สัญญาว่าจ้างส่วนของเขาให้เธอดู และมีชื่อเธอที่เซ็นตกลงไว้ท้าย

สัญญาตัวโต กวิสราจึงต้องหาคนที่น่าจะตอบค�าถามเธอได้ดีที่สุด 

เครื่องมอืสื่อสารที่เพิ่งปิดไปไม่นานจงึถูกเปิดขึ้นอกีครั้ง

“อาร์มพูดครับ” และปลายสายก็รับทันทีเมื่อสัญญาณดังได้

เพยีงครั้งเดยีว 

“คณุอาร์ม งานไม่เหน็เหมอืนที่ตกลงกนัไว้เลย”

“ขอโทษนะครับ ไม่ทราบว่าตอนนี้ผมก�าลังเรียนสายกับใคร

ครบั”

“คณุอาร์ม นี่เกลเอง เมื่อวานเราเพิ่งเซน็สญัญาว่าจ้างกนัไป”

“อ๋อ ครบั อะไรที่คณุเกลบอกว่าไม่ตรงตามสญัญา”

“กน็ี่ลูกค้าผู้ชายนี่! ไหนบอกว่าลูกค้าเกลเป็นผู้หญงิ”

“เท่าที่จ�าได้ ผมไม่เคยแจ้งนะครบัว่าคณุเกลต้องเทกแคร์ลกูค้า

ที่เป็นสภุาพสตร ีลองกลบัไปดสูญัญาหน้าสามอกีครั้งได้ครบั ไม่มกีาร

ระบเุพศลงในสญัญาแน่นอน”

“แต่คณุอาร์มบอกให้เกลมาดูแลคณุปิ๊งนี่” 

กวสิราเริ่มหวัร้อนนดิๆ กบัความโยกโย้ของนายหน้าจดัหางาน

ที่เธอได้เจอที่ร้านกาแฟ และแทนที่เธอจะได้รบัค�าอธบิายว่าการดลีงาน
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เกิดการผิดพลาดในจุดไหน กลับได้ยินแต่เสียงหัวเราะร่วนของปลาย

สาย

“คณุเกลฟังผดิแล้วครบั ลูกค้าชื่อคณุปรนิซ์ ปรนิทร์ กาญจน-

โชตวิณชิ เป็นผู้ชายครบั ไม่ได้ชื่อคณุปิ๊ง”

“อะไรนะ! ถ้าอย่างนั้นเกลขอยกเลกิสญัญาค่ะ เพราะเกลเข้าใจ

ผดิไปเองว่าตวัเองจะได้ดูแลลูกค้าที่เป็นผู้หญงิ” 

กไ็หนว่าลกูค้าชอบรปูลกัษณ์ภายนอกแบบนี้ของเธอ ใครจะไป

คดิว่าจะได้ดูแลผู้ชาย และตอนเซน็สญัญา ชื่อของลูกค้ากย็งัไม่ได้ถูก

ระบลุงไป มเีพยีงชื่อเธอกบัอาร์มเท่านั้น เพราะปรนิทร์เป็นลูกค้า จงึ

ได้สทิธิ์เซน็สญัญาเป็นคนสดุท้าย

“ได้ครบั ไม่มปีัญหา เดี๋ยวผมโทร. แจ้งลูกค้าเอง”

กวิสราถึงกับถอนหายใจเมื่อได้ยินนายหน้าพูดแบบนั้น อย่าง

น้อยก็ยกเลิกได้ ส่วนเรื่องหนี้ไว้เธอค่อยคิดหาวิธีพาแพรไหมหนีจาก

เจ้าหนี้อกีทแีล้วกนั

“คณุเกลครบั ยงัอยู่ในสายรเึปล่า”

“ยังอยู่ค่ะ คุณอาร์มพูดต่อได้เลย” กวิสรายกกระเป๋าขึ้นมา

สะพายหลัง แล้วเดินออกห่างจากตัวรถเพื่อหาทางกลับที่พักของ 

ตวัเอง

“ผมจะเรยีนว่า ให้คณุเกลเข้ามาพบผมที่บรษิทัตอนเก้าโมงเช้า

นะครบั”

“ได้ค่ะ”

“เตรยีมเงนิสดมาคนืผมด้วยนะครบั ค่าว่าจ้างสี่แสน กบัค่าปรบั

ฐานผดิสญัญาอกีห้าสบิเปอร์เซน็ต์ เป็นหกแสนบาทพอด ีอย่าเลตนะ

ครบั ใกล้สิ้นเดอืนแล้ว ฝ่ายบญัชงีานยุง่ และผมตดิลาพกัร้อนอกีเดอืน

หนึ่ง อยากเคลยีร์งานทกุอย่างให้เสรจ็ก่อนบนิไปพกัผ่อน”

“อะไรนะ!” กวสิราร้องออกมาด้วยความตกใจอกีครั้งเมื่อได้ยนิ
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จ�านวนเงนิ

“โอ๊ย คณุเกลตะโกนใส่หูผมท�าไมครบั”

“ค่าปรบับ้าบออะไรเยอะแยะขนาดนั้น ท�าไมเกลถงึไม่เหน็”

“มนัระบอุยู่ในช่วงท้ายของสญัญาไงครบั ไปเปิดดูได้เลย”

กวสิรารบีวางกระเป๋าสะพายลง ดทีี่ฝนหยดุตกแล้ว เธอจงึหยบิ

แฟ้มใสที่มีสัญญาอยู่ด้านในออกมาเปิดดูได้ นัยน์ตากลมโตกวาดไป

ทั่วแผ่นกระดาษสีขาวสามแผ่นก็ยังหาเงื่อนไขนั้นไม่เจอ จนสุดท้าย

สายตากไ็ปสะดดุกบัช่วงท้ายของกระดาษที่มตีวัอกัษรเลก็มาก ถงึเลก็

ที่สดุ จนแทบมองไม่เหน็อยู่ถงึสามบรรทดั ระบไุว้ว่าให้เธอเป็นผู้ชดใช้

ทั้งหมดไม่ว่าจะเกดิอะไรขึ้น หากผดิสญัญาหรอืท�าทรพัย์สนิของลูกค้า

เสยีหาย 

“นี่มนัตั้งใจโกงกนันี่!” กวสิราแผดเสยีงใส่เครื่องมอืสื่อสารด้วย

ความโมโห

“คณุเกลอย่าพดูถงึขนาดนั้นเลยครบั เมื่อวานผมกเ็ตอืนให้อ่าน

ทวนสัญญาอีกครั้งแล้วนะครับ ถือว่าเป็นความสมัครใจทั้งสองฝ่าย 

จะดกีว่า” 

กวสิราเกาศรีษะอย่างอบัจนหนทาง เพราะสิ่งที่นายหน้าพดูเป็น

เรื่องจรงิทั้งหมด เธอสะเพร่าเอง

“กแ็ล้วท�าไมค่าปรบัมนัต้องแพงขนาดนี้ด้วย คณุอาร์มช่วยคยุ

ให้เกลหน่อยไม่ได้เหรอคะ ยงัไม่ทนัได้เริ่มงานเลย”

“การเหมาจ่ายถึงสามเดือน ก็เท่ากับว่าต้องย้ายไปใช้ชีวิตอยู่

ด้วยกันภายใต้ชายคาที่ผู้ว่าจ้างจัดสรรมาให้ ถ้าไม่ท�าสัญญาให้

ครอบคลุม หากเจอคนไม่ซื่อสัตย์ คนที่จะเสียหายคือบริษัทกับตัว

ลกูค้านะครบั ค่าปรบัมนักต้็องสมน�้าสมเนื้อกบัเรตค่าจ้างที่ลกูค้าต้อง

ควกัเงนิจ่าย ต้องขออภยัจรงิๆ ที่ผมไม่สามารถช่วยเหลอืเรื่องสญัญา

ว่าจ้างได้”
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ท�าไมยิ่งฟัง กวสิรากย็ิ่งรูส้กึว่าตวัเองโง่มากขึ้นเรื่อยๆ กนันะ การ

ก้าวเข้ามาในโลกของผู้ใหญ่มนัช่างน่ากลวัจรงิๆ

“ถงึมนัจะจรงิอย่างที่คณุพูด แต่แบบนี้เกลกแ็ย่น่ะส ิเหมอืนมา

ท�างานเพื่อเป็นหนี้เพิ่มขึ้น แล้วระยะเวลาที่ระบุไว้ก็ตั้งสามเดือน 

ระหว่างนี้ถ้าวนัไหนเกดิลูกค้าไม่พอใจอะไรขึ้นมา เกลกม็แีต่เสยีกบัเสยี

น่ะส”ิ

“แต่ถ้าคุณเกลทนได้ถึงครึ่งหนึ่งของสัญญา แล้วเกิดมีปัญหา 

หรืออยากยกเลิกสัญญาขึ้นมา เงินสี่แสนก็ตกเป็นของคุณเกลทันท ี

เพราะถือว่าลูกค้าได้ใช้บริการไปแล้วเกินครึ่ง เท่ากับระยะเวลาที่คุณ

เกลต้องทนจรงิๆ กแ็ค่เดอืนกว่าๆ เองนะครบั”

“เฮ้อ ยงัไงเขากเ็ป็นผู้ชายนี่นา” 

ในที่สุดกวิสราก็หลุดความกังวลที่แท้จริงของตัวเองออกมา 

เพราะต่อให้บอกว่าจ้างมาเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวก็จริง แต่ในความ

เป็นจรงิ ใครจะกล้าเชื่อกนัเล่าว่าจะไม่มอีะไรเกนิเลย ในเมื่อเขายอม

เสยีเงนิเยอะขนาดนั้น ถงึจะรู้สกึว่ารสนยิมเขาแปลกๆ กเ็ถอะ

“ถ้าคณุเกลกงัวลเรื่องอย่างว่าละก ็หายห่วงได้เลยครบั เพราะ

คณุปรนิทร์เขาไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอน”

“ท�าไมคุณดูมั่นใจในตัวลูกค้าคนนี้นักล่ะ สนิทกันมากเหรอ”  

กวสิราถามด้วยความคาใจกบัการการนัตลีกูค้าอย่างออกนอกหน้าของ

ปลายสาย

“เอ่อ...คอืยงังี้นะครบั คณุปรนิซ์เขาเป็นลูกค้าประจ�าน่ะ”

“อะไรนะ”

“ไม่ว่าทางเราจะส่งใครไปกม็แีต่ถูกส่งกลบัมาทั้งหมด ไม่เคยมี

ใครอยู่กับคุณปรินซ์ได้พ้นหนึ่งคืนสักคน เพราะทุกคนล้วนท�าผิด

สญัญากนัเองทั้งนั้น”

“หมายความว่ายงัไงกนัแน่”
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“เดี๋ยวคุณเกลก็จะเข้าใจเองตอนเริ่มงาน พยายามอย่าผิด

สญัญาข้อหลกัจนถูกไล่กลบัเหมอืนคนอื่นกพ็อครบั”

“สัญญาข้อไหนคะ” รายละเอียดข้อห้ามยิบย่อยขนาดนั้นใคร

จะไปจ�าได้เล่า เธออ่านไปแค่รอบเดยีวเอง และนี่เลยกลายเป็นความ

ผดิพลาดครั้งใหญ่ในชวีติของเธอ

“กข้็อที่ว่า อย่าเสนอตวัให้ลกูค้าถ้าเขาไม่ได้เรยีกร้อง เรามหีน้าที่

เอนเตอร์เทนเท่าที่ลูกค้าสั่งให้ท�าน่ะครบั”

ถงึนายหน้าจะพยายามพูดอ้อมๆ แต่กวสิรากลบัเข้าใจนยัของ

ประโยคนั้นได้ด ีจงึรบีปฏเิสธทนัควนั

“บ้า! ใครจะอยากไปปล�้าเขา”

“ถ้าคุณเกลคิดได้แบบนั้นผมก็สบายใจ ตกลงจะรับท�างานต่อ

ใช่ไหมครบั” 

ไม่รู้ท�าไม กวิสราถึงได้รู้สึกว่าตัวเองก�าลังถูกนายหน้าต้อนเข้า

คอกที่มองไม่เหน็กนันะ

“เฮ้อ...ตกลงค่ะ” สุดท้ายกวิสราก็ยอมเอ่ยปากตกลงจนได้ 

เพราะเธอไม่มเีงนิชดใช้ค่าผดิสญัญาที่งอกออกมาถงึสองแสน

“ผมยนิดทีี่เราได้ร่วมงานกนันะครบั อกีหนึ่งเดอืนหลงักลบัจาก

พกัร้อน ผมจะโทร. มาอปัเดตสถานการณ์อกีครั้ง ระหว่างนั้นก.็..เอา

ตวัรอดให้ได้นะครบัคณุเกล”

‘แน่ใจนะว่านี่คอืการอวยพร’

น�้าเสยีงระรกิระรี้ของปลายสายที่ปิดดลีส�าเรจ็ท�าเอาคนฟังอย่าง 

กวสิราท�าปากยู่อย่างไม่พอใจ ก่อนจะยอมวางสายแต่โดยดี

“นกึว่าจะยนือยู่ตรงนั้นทั้งคนื” 

เสยีงทุม้ดงัค่อนขอดทนัททีี่กวสิราเดนิมาถงึจดุที่เขายนืพงิกรอบ

ประตูดูเธอคยุโทรศพัท์อยู่พกัใหญ่

“ตกลงเอาไง จะกลบักไ็ด้นะ แต่ฉนัไม่ไปส่ง” ร่างสงูถาม คล้าย
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ไม่ยี่หระกบัการจะอยู่หรอืไปของเธอ 

กวิสราเกือบจะเชื่อแล้ว ถ้าไม่เห็นเขาเอาแต่ยืนเฝ้าเธออยู่เป็น

นาน สงสยักลวัโดนเชดิเงนิสี่แสนละมั้ง 

“คณุจะให้ฉนัพกัที่ไหน”

“ด้านบน ประตูสขีาว” ปรนิทร์อธบิายลกัษณะห้องพกัสั้นๆ แต่

กวิสรากลับยืนหันรีหันขวางเหมือนมองหาอะไรสักอย่าง จนเจ้าของ

บ้านต้องเอ่ยกระตุ้นอกีครั้ง

“ยนืเฉยท�าไม”

“ตวัเปียก” กวสิราอธบิายสั้นๆ แล้วก้มลงมองพื้น ให้เจ้าของ

บ้านหลงันี้เข้าใจว่าเธอก�าลงักงัวลอะไร

“แล้ว?” 

เสียงทุ้มที่ตอบกลับมาไม่มีทีท่าว่าจะเข้าใจสิ่งที่เธอต้องการ

สื่อสารเลยสกันดิ แล้วนี่จะถามค�าตอบค�ากนัแบบนี้อกีนานไหม

“กน็ี่มนัพื้นพรม ในสญัญาระบวุ่า ถ้าฉนัท�าข้าวของนายจ้างเสยี

หาย ฉนัต้องเป็นคนรบัผดิชอบทั้งหมด ค่าจ้างซกัพรมของบ้านทั้งหลงั

ฉนัไม่มปัีญญาจ่ายหรอกนะคณุ พอมปีระตทูางเข้าด้านหลงับ้างไหม...

คะ” 

กวสิรารบีลงท้ายด้วยถ้อยค�าสภุาพทนัท ีเมื่อนกึขึ้นได้ว่าตอนนี้

ตวัเองอยู่ในฐานะอะไร

“ประตูหลังน่ะมี แต่ฉันไม่ชอบเข้าทางด้านหลัง เลยสั่งให้

ปิดตายไปแล้ว พอดถีนดัเข้าแต่ด้านหน้าน่ะ แต่ถ้าเธอชอบประตูหลงั 

ฉนัจะยอมพจิารณาอกีทแีล้วกนั”

ตอนนี้กวสิราไม่รูแ้ล้วว่าปรนิทร์ก�าลงัพดูถงึประตบู้านหรอืประตู

คนกนัแน่ มนัก�ากวมจนชวนคดิว่ามนียั แต่คนพดูกลบัท�าหน้านิ่งคล้าย

ก�าลงัพูดเรื่องดนิฟ้าอากาศ 

“ตกลงมีทางเข้าอื่นที่เลี่ยงพรมไหม...คะ” กวิสรายังคงคีปลุค
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ลูกจ้างผู้แสนด ีกดัฟันถามเข้าประเดน็อย่างสภุาพ

“ถ้าเธออยากจะเดินเข้ามาโดยไม่ให้พรมบ้านฉันเลอะ ก็ถอด

เสื้อผ้าที่เปียกทิ้งไว้หน้าบ้าน แล้วเดนิเข้ามาตวัเปล่าส”ิ

ปรนิทร์พูดจบกเ็ดนิหายเข้าไปในบ้านเลย ไม่ยนืรอดูด้วยซ�้าว่า

กวสิราจะแก้ผ้าเดนิเข้าบ้านจรงิอย่างที่เขาแนะน�าหรอืเปล่า ทิ้งให้คน

ฟังได้แต่อ้าปากค้าง มองตามแผ่นหลงักว้างอย่างตกใจ

‘ฮะ! ได้เหรอวะ พูดยงังี้กไ็ด้เหรอ!’

“เออ กค็งได้แหละ จ่ายตงัค์แล้วนี่ แต่ฝันไปเถอะ ใครมนัจะไป

บ้าท�าตาม” กวสิราคดิเองเออเอง ก่อนจะสรปุเองเบาๆ

ร่างเลก็ยนืบดิชายเสื้อที่ชุม่น�้าอยูห่น้าบ้าน โดยพยายามจดัการ

ตัวเองให้อยู่ในสภาพที่เปียกชื้นน้อยที่สุด จากนั้นจึงแบกเป้ใบใหญ ่

ขึ้นหลัง แล้วค่อยๆ ย่องเข้าไปในบ้านอย่างระมัดระวัง เมื่อขึ้นมาถึง 

ชั้นสองของบ้าน กต็้องยนืงงกบัประตูห้องทั้งสามบาน เพราะทกุบาน

ล้วนแล้วแต่เป็นสขีาว

“แล้วมนัห้องไหนเนี่ย”

“มายนืเกะกะอะไรแถวนี้ หลบไป” เสยีงทุ้มตดิจะร�าคาญนดิๆ 

ดงัขึ้นข้างใบหูเลก็

“เฮ้ยยย”

กวสิราซึ่งยนืงงอยูต่รงบนัไดหลดุอทุานเสยีงดงั แล้วถอยกรูดไป

ชิดผนังด้านหนึ่งด้วยความตกใจ เมื่อปรินทร์ที่ไม่รู้มาจากไหนเดินมา

ยนืซ้อนหลงัเธอ มอืเลก็ยกขึ้นปิดใบหตูวัเองที่สมัผสัลมหายใจของชาย

หนุ่มเมื่อครู่

‘ผลบุๆ โผล่ๆ เป็นผเีลยเว้ย!’

ปรนิทร์โน้มหน้าลงมาใกล้ใบหน้าหวานที่ตอนนี้ซดีเผอืดจนเหน็

ได้ชดั พลางเขม้นมองและคาดเดา

“เธอแอบด่าฉนัในใจเหรอ” 
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“ปละ...เปล่า”

“แล้วไป”

นยัน์ตาคมหลงักรอบแว่นยงัไม่ละไปจากร่างบาง ปรนิทร์เอาแต่

จ้องมองโดยไม่ยอมพูดอะไรต่อ ท�าให้คนที่ตกอยู่ในสถานการณ์น่า

อดึอดัต้องเป็นฝ่ายท�าลายความเงยีบขึ้นมา

“ห้องฉันอยู่ตรงไหนคะ” กวิสรารีบถาม รีบหลบสายตาคมลง

ด้านล่าง

“ห้องเธออยู่ด้านซ้าย ห้องฉันอยู่ด้านขวา ส่วนห้องใหญ่ตรง

กลางเป็นของมายเลฟิ”

“มายเลฟิ? ที่รกั?” 

“ใช่ ห้องมายเลิฟ แต่เธอห้ามเข้าไปโดยพลการ ต้องรอให้

เจ้าของห้องอนญุาตก่อน”

อ้าว มแีฟนแล้วจะมาจ้างเธอท�าไม...กวสิราได้แค่คดิ แต่ไม่ได้

ถามออกไป เพราะไม่อยากก้าวก่ายเรื่องส่วนตวัของเขา ถ้าเป็นแบบนี้ 

เธอก็คงพอจะสบายใจได้แล้วใช่ไหม อย่างน้อยบ้านหลังนี้เธอกับเขา

กไ็ม่ได้อยู่กนัสองคน และอกีคนนั่นกเ็ป็นคนรกัของเขาด้วย

“ได้ค่ะ” ความสบายใจเล็กๆ ท�าให้กวิสรารับค�าอย่างไม่ต้อง

แกล้งท�าสภุาพอกีต่อไป

“ว่าแต่...” ปรินทร์พูดค้างไว้พลางกวาดตามองกวิสราตั้งแต่

ศรีษะจดปลายเท้า

“มอีะไรคะ”

“เธอไม่เห็นถอดเสื้อผ้าก่อนเข้าบ้านเลยนี่ ฉันอุตส่าห์ให้ค�า

แนะน�าดีๆ ”

“บ้าเหรอ! ใครมนัจะไปท�า ถ้าคณุอยากท�า กเ็ชญิท�าเองเลย” 

กวสิราตวาดแหวอย่างลมืตวั

“อ้าว ได้เหรอ” ปรนิทร์ถามยิ้มๆ



46  สัมพันธ์ลับ สัมผัสรัก

“ได้ส ินี่บ้านคณุ” กวสิราเอ่ยประชดเข้าให้ เพราะมั่นใจว่าเขา

ไม่มทีางกล้าแน่นอน

“แล้วกไ็ม่บอก” 

พรึ่บ

เสื้อผ้าที่อยูบ่นกายแกร่งเริ่มหลดุออกทลีะชิ้น เริ่มจากสทูตวันอก 

ตามมาด้วยเนกไทสีแดงเข้ม เมื่อกระดุมเม็ดที่สามถูกปลดออก แผง

อกขาวพร้อมไหปลาร้าลึกได้รูปเผยออกมา กวิสราก็รีบกระเถิบออก

ห่างทลีะนดิพลางถามเสยีงสั่น

“คะ...คดิจะท�าอะไรน่ะคณุ” 

“อ้าว กเ็ธอหาเรื่องแกล้งให้ฉนัโป๊ เพราะอยากรูว่้าเป๊ะไม่ใช่รไึง”

ไม่ต้องรอให้ปรินทร์ถอดหมดทุกชิ้น กวิสราก็รีบชิ่งหนี เตรียม

จะเข้าห้องทนัท ีแต่กลบัถูกรั้งตวัไว้อกีครั้ง

“เกล” นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยนิปรนิทร์เรยีกชื่อเธอ

“คะ”

“นั่นห้องฉนั”

“อ๊ายยย”

เสียงร้องที่สมกับเป็นผู้หญิงในรอบสิบปีดังขึ้น ก่อนร่างเล็กจะ

รีบวิ่งสวนไปอีกทางเพื่อเข้าห้องหนีความอับอาย ท่ามกลางเสียง

หวัเราะลั่นของปรนิทร์ 

อย่าว่าแต่สามเดือนเลย แค่คืนเดียว เธอก็สภาพร่อแร่ลูกผ ี

ลูกคนแล้ว!

กลางดกึ ร่างเลก็ทีน่อนอยูบ่นเตยีงควนีไซซ์มอีาการกระสบั-

กระส่ายคล้ายคนหายใจไม่ออกและแน่นหน้าอก เปลอืกตาขยบัยกุยกิ

อย่างคนที่ใกล้จะตื่น

‘หะ...หายใจไม่ออก’ 
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ตอนนี้กวสิรารู้สกึตวัแล้ว เพยีงแต่ยงัไม่ยอมลมืตา เพราะหวาด

กลวับางสิ่ง 

‘ที่นี่มผีดี้วยเหรอ ฮอื...ช่วยด้วย ผะ...ผอี�า!’

แม้กวสิราจะพยายามสวดมนต์ไปไม่รู้กี่จบ อาการแน่นหน้าอก

คล้ายถูกผอี�ากไ็ม่ได้ดขีึ้นเลย เธอจงึกลั้นใจข่มความกลวั ลมืตาขึ้นมอง 

และด้วยความขี้ขลาดเพราะต้องนอนแปลกที่จนก่อนเข้านอนไม่อาจ

ท�าใจปิดไฟได้ จงึท�าให้พบสาเหตขุองการหายใจไม่ออกทนัททีี่ลมืตา

บนหน้าอกเธอในตอนนี้ มีแมวลายสลิดหน้ามึนตัวอวบอ้วนที่

หน้าตาไม่มคีวามไฮโซใดๆ ซกุซ่อนอยู่เลยนอนทบั บนปลอกคอมตีวั

หนงัสอืตวัเลก็ๆ เขยีนว่า

My love

“อะ...อมีายเลฟิ ฉนัจะปิ้งแก! โทษฐานที่ท�าให้กลวั ฮอื...”

“เมี้ยววว”


