
~ Avery Pie ~

กลิ่นดิน

สายฝน

เสียงลมหายใจ

ทั้งสามสิ่งขับเคลื่อนไปในเวลาเดียวกันพร้อมกับที่ดวงตา 

สีสวยเหม่อมองคนตรงหน้า ค้นหาความรู้สึกที่ซ่อนไว้ หากแต่

นอกจากความเฉยเมยกบักล่ินบุหรีจ่างๆ ทีบ่่งบอกว่าอกีฝ่ายเพิง่อดั

นิโคตินเข้าไป เขาก็ไม่พบเจออะไร

ไม่มีความรู้สึกใดๆ

ไม่มีอีกต่อไปแล้ว

“เลิกกันเถอะ” 

ประโยคนัน้เน้นหนกัแข่งกบัสายฝน ความเย็นจากละอองฝน

ท�าเอาคนที่เพิ่งวิ่งฝ่าฝนมาถึงกับหนาวเข้ากระดูก เส้นผมสีน�้าตาล

เปียกชื้นแนบลู่กับใบหน้า ทว่าอีกคนกลับไม่สนใจอะไรทั้งนั้น เขา

เพียงมองออกไปนอกหน้าต่าง พูดถ้อยค�าใจร้ายใส่กัน

Chapter 0
ฟ้าฝนไม่เป็นใจ
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ทั้งที่เมื่อวานยังนอนกอดกันด้วยความรักอยู่เลย

“จบกันซะที”

“ท�าไมถึงพูดแบบนี้”

“...”

“เรา...ท�าอะไรผิดเหรอ” ถามเสียงแผ่วขณะที่หัวใจแตกเป็น

เสี่ยงๆ เขาจับจ้องใบหน้าครึ่งเสี้ยวพลางภาวนาให้อีกฝ่ายล้อเล่น

หรือไม่ก็เป็นความฝัน ใช่ว่าเขาไม่ยอมรับความจริง แต่เขาต้องการ

รู้เหตุผลที่ร่างสูงพูดค�านั้น

ค�าว่า ‘เลิกกัน’

มันพูดง่ายโดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยหรือ

“เราท�าอะไรพลาดไปเหรอ เมืองฟ้า” ถามย�้าอีกครั้ง สะกด 

ตัวเองไม่ให้ใจสั่นไปมากกว่านี้ ทว่าก็อดกัดปากด้วยความรู้สึกไม่ดี

ไม่ได้ เขาก�าชายเส้ือ รอเวลาที่อีกคนพูดว่าไม่ได้ตั้งใจ “เราท�าให้ 

เมืองฟ้ารู้สึกแย่เหรอ”

“ก็เปล่านี่” เขาไหวไหล่ “คุณไม่ได้ท�าอะไรให้เรา”

“งั้นจะเลิกกันท�าไม”

“มันน่าสงสัยตรงไหน”

“...”

“จะเลิกกันนี่ต้องมีเหตุผลด้วยเหรอ” 

หัวใจหล่นวูบไปที่ตาตุ่ม เป็นจังหวะเดียวกับท่ีเมืองฟ้าลาก

สายตามาสบ ดวงตาสีด�าไม่ปรากฏความรู้สึก มีแต่ความเฉยเมยที่

สะท้อนภาพของ ‘เจ้าคณุ’ ออกมาเท่านัน้ ต่างจากคนตวัเล็กท่ีแสดง

ความเจ็บช�้าออกมาชัดเจน

“ก็ถ้าไม่มีเหตุผลเราจะเลิกกันท�าไม”

“ก็เราอยากเลิก ไม่มีเหตุผลอะไร”
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“เมืองฟ้า”

“หรือเจ้าคุณอยากให้เราพูดว่าเรามีคนใหม่”

“...”

“เราไม่ได้ม”ี เขาตอบตามความจรงิทีท่�าให้คนฟังสงสยัไปหมด 

“เราไม่เคยคิดนอกใจ”

“งั้นบอกเราสิว่าจะเลิกกันท�าไม”

“แน่ใจเหรอว่าจะรับได้”

“...”

“ถ้าบอกว่า ‘ไม่รัก’ จะรับไหวไหม เจ้าคุณ” 

หวัใจเหมือนถกูฉีกออกและประกอบใหม่ด้วยสายฝน พลนัก็

ร่วงหล่นกลายเป็นเศษแก้วที่แหลกละเอียดอย่างน่าสงสาร เจ้าคุณ

เม้มปาก เขาไม่เข้าใจว่าเผลอไปท�าอะไรให้เมืองฟ้า ถึงได้มีจุดจบ

แบบนี้

จุดจบที่เหมือนอีกฝ่ายลืมไปว่าคบกันมาตั้งหลายปี

ถ้าบอกว่าไม่รักแบบที่พูดเมื่อกี้...

“ฟ้าโกหก” เจ้าคุณจับเท็จได้ “ฟ้าอย่าหลอกเราแบบนี้นะ”

“แล้วคุณอยากให้เราพูดแบบไหน” เขาถอนหายใจ “เราก็แค่

อยากเลิก อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่”

“เพราะอะไรล่ะ เพราะอะไรถึงอยากไป”

“ก็เพราะ...เราไม่อยากเสียเวลาไง”

“หมายความว่าไง”

“ที่คุณเคยถามว่าในอนาคตเราจะเป็นยังไง”

“...”

“ตอนนี้เราตอบได้”

“...”
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“ในอนาคตเราไม่มีคุณ” 

เหมือนกับฟ้าถล่มลงมาตรงหน้า หยาดน�้าตาสีใสไหลผ่าน

แก้มขาว เจ้าคุณไม่ได้สะอื้น หรือถ้าไม่ไหวก็จะกัดปาก ไม่ได้สนใจ

ความเจ็บช�้า เพราะตอนนี้ไม่มีอะไรเจ็บเท่าความรู้สึก ตลอดเวลาที่

ผ่านมาเขาเข้าใจผดิไปคนเดยีวหรอืว่าพวกเขารกักนัดแีละมคีวามสขุ

คิดไปว่าในอนาคตจะร่วมทุกข์ ทว่าตอนนี้ทุกอย่างต้องหยุด

หยุดเพราะในอนาคตเขา ไม่มี ‘เรา’ อยู่ในนั้น

“ชัดเจนพอหรือยัง” เขาถามซ�้า “หรืออยากให้เราย�้าอีกรอบ”

“เมืองฟ้า...” ได้แต่เรียกชื่อเขาเช่นคนใจสลาย ฝนที่ตกด้าน

นอกคล้ายปลอบโยนหัวใจดวงนี้ หรือไม่ก็ซ�้าเติมให้เจ็บกว่านี้ จะได้

เข้าใจเสียทีว่าการที่ถามย�้าๆ ไม่สามารถซื้อเวลาหรือความรู้สึกคืน

มาได้ เจ้าคณุได้แต่คดิว่าเขาท�าผดิพลาดตรงไหนไป ท�าไมถงึต้องเลกิ

กัน ทั้งที่เมื่อวานนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไร

หรือว่านั่นแหละคือสัญญาณเตือนของครั้งสุดท้าย

ก็เขาบอกกันว่าครั้งสุดท้าย...

มักไม่มีสัญญาณเตือน

“ไปนะ” 

เมอืงฟ้าไม่ย�า้ต่อให้คนฟังใจเสยี ท�าเพยีงเบีย่งตวัหลบเตรยีม

เดนิออกไปจากห้อง ทว่าแขนขาวกลบัถกูคว้าไว้จากคนท่ีพูดไม่ออก 

เอาแต่ร้องไห้ คนตัวเล็กสบตาอีกฝ่ายเหมือนขอร้องให้อยู่ต่อ หวัง

เพียงเส้ียวเล็กๆ ในหัวใจคนโตกว่าให้หวนคิดว่าสิ่งที่เพิ่งพูดไปมัน 

ไม่น่ารัก

กลับค�าตอนนี้ก็ยังทัน แต่ขอไปก็ไม่มีหวัง

เขาวางมือลงมาเพื่อดึงมือออกจากกัน

“อย่ารั้ง” เขาว่าเสียงหนัก “อย่าท�าให้ทุกอย่างมันยุ่งยากไป
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กว่านี้”

“เราก็แค่...แค่ก�าลังคิดว่าหลังจากนี้เราควรท�าไงดี”

“เจ้าคุณ”

“ก็ในอนาคตเรามีเมืองฟ้านี่”

“...”

“แล้วฟ้ามาทิ้งเราไปแบบนี้ อนาคตเราจะเหลืออะไรล่ะ” 

ถงึกบัสะอืน้อย่างทนไม่ไหว เสยีดายทีร่่างสงูกว่าไม่เหน็ใจเลย

สักนิด กลับกันแค่มองเจ้าคุณด้วยแววตานิ่งๆ ปล่อยให้เสียน�้าตา

อยู่อย่างนั้นโดยไม่มีการปลอบ เขาคงกลัวว่าถ้ามีการปลอบสัก 

เล็กน้อยอาจท�าให้อีกฝ่ายมีความหวัง เมืองฟ้าเป็นพวกที่ท�าอะไร 

เด็ดขาด ตัดก็คือตัดให้สะบั้น

เรื่องนั้นเจ้าคุณรู้ดีถึงได้เสียใจหนัก

“ฮึก ไม่ไปได้ไหม ให้โอกาสเราสักครั้ง”

“เราเหนื่อยแล้วว่ะ”

“ฟ้า...”

“อย่าพยายามเลยเจ้าคุณ” 

คล้ายโดนมีดเสียบอกซ�้าๆ ทั้งที่คบกันมาตั้งนานไม่เคยเจอ

ถ้อยค�าใจร้ายพวกนี้สาดใส่ แต่เวลานี้ทุกถ้อยค�าไม่น่าพอใจกลับ

กระหน�่าทิ่มแทงจนรู้สึกหัวใจพรุนและเลือดไหล ติดแค่ว่ามันแสดง 

ออกมาให้เห็นไม่ได้

ท�าได้เพียงร้องไห้ จับมือเขาด้วยความสั่นไหว

ก่อนที่เขาจะดึงมือออกแล้วถอนหายใจ

“อย่าดื้อเข้าใจไหม”

“เมืองฟ้า”

“เพราะถึงคุณรั้ง เราก็ไม่กลับไป”
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“...”

“ตัดใจซะ ไปเริ่มต้นใหม่”

“...”

“ไปรักคนใหม่ที่ไม่ใช่เรา” 

สิ้นค�านั้นเมืองฟ้าก็ดึงมือออกแล้วก้าวพ้นประตูไป ไม่สนใจ

เสียงเรียก ไม่สนใจเสียงร้องไห้ มองแค่ว่าน�้าตาที่ไหลออกมาเป็น

เพียงสายฝนที่รอเวลาหยุดเท่านั้น ปล่อยให้ความเหน็บหนาวกลืน

กินหัวใจที่ร่วมสร้างกันมา ปล่อยให้กาลเวลาเยียวยาบาดแผลที่เขา

สร้างไว้ให้

และขอให้สายรุง้หลงัฝนตกช่วยโอบกอดจติใจเจ้าคณุทไีด้ไหม

ให้อีกฝ่ายรู้ความในใจ

“ขอโทษที่รักต่อไปไม่ได้นะ เจ้าคุณ”

วันนี้ฝนตกนานเหลือเกิน
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Chapter 1
ครูสอนท�าขนม

ฤดูฝนเป็นฤดูที่คน...

ไม่ค่อยชอบสักเท่าไร

อาจเพราะมันเปียกชื้น สร้างความโกลาหลให้แก่ท้องถนน

มากมาย บางทีตกหนักก็มีผลต่อที่พักอาศัย ใครต่างก็อยากขับไล่ 

ทั้งที่พอแดดออกก็เปิดปากบ่นกัน น้อยคนนักที่จะชอบฤดูฝนและ

มองว่ามันมีคุณค่า ทั้งช่วยให้อากาศเย็น ทั้งช่วยชะล้างสิ่งสกปรก

และมลภาวะ

ทั้งช่วยให้เวลาเดินช้าคล้ายเดินย้อนกลับ

ข้อสุดท้ายมันฟังดูตลกใช่ไหมครับ

แต่มันเป็นเรื่องจริงนะ ไม่เชื่อลองติดฝนดูสิ

“โฮ้ ฝนมามืดเลยอะ”

กึก!

“แบบนีจ้ะกลบับ้านไปดซูรีส์ีทนัไหมเนีย่” หญงิสาวคนหนึง่บ่น

กบัเพือ่นในคลาสทีร่ออาจารย์สอน พร้อมวางโถตแีป้งท�าเค้กลงบน
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โต๊ะแล้วใช้ผ้าเชด็ท�าความสะอาดไปพร้อมกนั ในสถาบนัสอนท�าขนม

ทุกคนจะต้องรักษาความสะอาดและดูแลเรื่องนี้เป็นหลักส�าคัญ

กถ้็าปล่อยให้เครือ่งมอืเลอะเทอะหรอืว่าทิง้ขว้างทกุอย่าง เจ้า

หนูตัวน้อยไม่ก็แมลงสาบคงจะแห่กันมา

ซึ่งแบบนั้นคงไม่ดีต่อร้านเบเกอรีที่เพิ่งเปิดใหม่

ในเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นสถาบันสอนท�าขนม จึงละเลยเรื่องนี ้

ไม่ได้ ต้องรกัษามาตรฐาน ท�าให้ลกูค้าทกุคนไว้ใจ รวมถึงต้องจัดการ

เวลาชีวิตให้ได้

โดยเฉพาะคนที่เป็นอาจารย์สอนท�าขนมวันนี้น่ะ

“สวัสดีครับทุกคน ขอโทษที่มาช้านะครับ”

ปึง!

“วันนี้ยุ่งมากเลย นึกว่าจะมาไม่ทัน” 

ยังไม่ทันที่ฝนจะตก เสียงหวานของใครบางคนก็ดังขึ้นหลัง

บานประตูปิด เจ้าของดวงตาสีน�้าตาลเหมือนขนมปังโรยไอซิ่งรีบ

ยกมือไหว้ขอโทษทุกคนด้วยความส�านึกผิด ไม่ได้สนใจว่าบางคน 

จะเด็กกว่าเขาหรือไม่ ในฐานะคนผิดก็ต้องขอโทษ นั่นคือมารยาท

ที่แม่เขาสอนไว้

อีกอย่าง...ทุกคนในคลาสก็รอกันนาน ถ้าเขาจะเข้ามาสอน

เลยมันก็ไม่ได้ 

เราต้องให้เกียรติและนึกถึงจิตใจอีกฝ่าย แม้เวลานี้เป็นครูกับ

นักเรียนก็จะเมินเฉยไม่ได้

มารยาทก็คือความน่ารักอย่างหนึ่ง

“รถติดเหรอครับครู มาซะน�้าตาลหายหวาน”

“วันนี้ข้างนอกลูกค้าเยอะมากเลยครับ ครูเลยมาช้า” ย้ิม

บางๆ ให้คนที่แซวกันข�าๆ “แต่ครูว่าไม่น่าจะนานจนน�้าตาลหาย
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หวานนะ เพราะถ้าเป็นแบบนั้นคุณต็อบต้องกวนใหม่นะครับ”

“ผมยอมตาย”

“ฮ่าๆๆ” 

ทุกคนในคลาสหัวเราะให้แก่คนอารมณ์ดีที่สุดในห้อง อีกทั้ง

เป็นนักเรียนที่มาเรียนที่นี่บ่อยพอๆ กับพนักงานท�างานประจ�า 

แน่นอนว่าไม่แปลกส�าหรับคนที่อยู่หน้าห้อง เขารู้ดีว่าอีกฝ่ายก�าลัง

จะเปิดร้านขนมและต้องการเรียนรู้อะไรมากมายจากเขา

ถึงอายุจะยังน้อยอยู่ เขาก็มีทั้งความรู้และประสบการณ์

รวมทั้งความขยันและความพยายาม

“ยังไงก็ยินดีต้อนรับสู่รอยัลเบเกอรีนะครับ วันนี้...อืม...เป็น

คร้ังท่ีสามแล้วเนอะ” คุณครูท�าหน้าคิด พลางย้ิมเล็กน้อยเหมือน

ขออภัยในความโก๊ะของตัวเองที่ไม่แน่ใจว่าน่ีคือครั้งท่ีเท่าไรแล้ว

ส�าหรบัคลาสท�าเค้กเนือ้นุม่ ท�าเอาคนในคลาสต่างย้ิมพร้อมกับส่าย

หัวเอ็นดู

ใครจะไปโกรธคุณครูได้ ยิ้มหวานปานน�้าเชื่อมเสียขนาดนั้น

“ส�าหรับใครที่มาครั้งแรก วันนี้เราจะท�าเค้กอัลมอนด์กัน” 

อธบิายพร้อมพบัแขนเสือ้ขึน้เหนอืศอกอย่างเรยีบร้อย ไม่ลืมจัดแจง

ผูกเชือกด้านหลังผ้ากันเปื้อนเป็นโบลวกๆ ที่ออกมาดูดีกว่าบางคน

ที่ตั้งใจนัก อย่างสุดท้ายคือสะบัดผมหน้าม้าสีน�้าตาล

ก่อนจะยกมือไหว้อีกครั้ง

“ขอแนะน�าตัวอีกครั้ง ผมชื่อเจ้าคุณนะครับ เป็นครูสอนท�า

เค้กวันนี้”

แปะๆ

จบประโยคแนะน�าตัว เหล่านกัเรยีนชายหญงิล้วนปรบมอืให้

เป็นการต้อนรับ ขนาดคนที่หันไปสนใจเมฆฝนเมื่อกี้ยังรีบกลับมา
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ยิ้มให้อาจารย์ประหนึ่งว่าก่อนหน้านี้ตัวเองไม่ได้บ่นอะไรไปเลย 

สักอย่าง แต่มนัเป็นเรือ่งปกติส�าหรบัคนทีม่งีานต่อจากนี ้เจ้าคณุเอง

ก็มีงานต้องท�า

นอกจากเป็นครูสอนท�าขนมแล้วยังต้องไปลงมือท�าของจริง

หน้าร้านอีกต่างหาก

“วนันีเ้หมอืนฝนจะตก ดทู่าว่าเราต้องอยู่ด้วยกันอกีนาน” เขา

หยอกเย้านักเรียนในคลาส “มีใครต้องรีบไปท�าธุระไหมครับ ถ้ามี

เชิญได้เลยนะ แล้วเดี๋ยวครูจะส่งคลิปสอนไปให้ทางไลน์”

“แบบนั้นจะได้ไลน์ส่วนตัวครูไหมครับ ผมเบื่อคุยกับบอตท่ี

ตอบกลับมา”

“นั่นเจ้าของร้านเลยนะครับ ถ้าได้ยินเข้าเดี๋ยวจะโดนตีนะ” ขู่

เป็นเด็กๆ ติดแค่อีกฝ่ายไม่กลัวเลยสักนิด “อีกอย่างที่นี่มีกฎไม่ให้

ติดต่อกับลูกค้าด้วยช่องทางส่วนตัวนะครับ ถ้าครูให้ไลน์มีหวังโดน

ไล่ออกแน่ๆ”

“โฮ้ย ครูเจ้าคุณ ใครจะกล้าไล่ครูกัน”

“ใช่ๆ ถ้าไล่นะเจ้าของร้านต้องใจยกัษ์มากๆ เพราะครเูจ้าคณุ

น่ะเป็นตัวเรียกลูกค้าเลย”

“ถูกต้องเลย ใช่ไหมพวกเรา!” 

หาพวกเพิม่ให้ครหูน้าห้องส่ายหน้าเหนือ่ยหน่าย ไม่เข้าใจเลย

ว่าท�าไมครคูนอืน่บอกว่าในคลาสตวัเองมแีต่คนตัง้ใจและไม่ยอมคยุ

กนั แต่พอเป็นคลาสทีเ่ขาสอนจะเจอเหตกุารณ์แบบน้ีซ�า้ๆ เขาไม่ได้

ร�าคาญหรอก ออกจะเป็นสีสัน อีกทั้งทุกคนในคลาสก็น่ารัก

บางครั้งก็ท�าขนมมาฝาก อร่อยจนเขางงเลยว่าตกลงใครเป็น

ครู ใครเป็นนักเรียน

“พอแล้วครับ เลตมามากแล้วนะ” เขารีบปรามเพื่อไม่ให้เสีย
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เวลาไปมากกว่านี้ ไม่ลืมมองนาฬิกาที่บอกเวลาบ่ายสามกว่า เขา

ต้องสอนท�าเค้กให้เสร็จภายในเวลา ไม่อย่างนั้นจะถูกว่า และ

นกัเรยีนทกุคนกจ็ะกลบับ้านช้ากนัอกี “เอาละทุกคน มาเริม่เรยีนกัน 

เช็กของให้เรียบร้อยนะครับ”

“แล้วถ้าอยากให้ครูเจ้าคุณมาเช็กใจนี่ต้องท�าไงครับ”

“ท�าใจครับคุณพิศณุ”

“...!”

“รบกวนช่วยหยุดเต๊าะคุณครูสักห้านาทีนะครับ” 

ทุกคนถึงกับสะดุ้งเมื่อเจ้าของร้านปรากฏตัว ใบหน้าดุดันมา

พร้อมกับสายตาต�าหนิ มองผิวเผินคงไม่รู้เลยว่านี่แหละคือเจ้าของ

ร้านขนมชื่อดังในย่านนี้ เล่นเอาเจ้าคุณยิ้มอ่อน เพราะครูคนอื่นไป

ร้องเรียนว่าคลาสนี้ชอบท�าเสียงดัง

คณุ ‘ดนิผา’ เลยลงมาดงูาน ถงึตวัเองจะเป็นเจ้าของร้านก็ท�า

หน้าที่ไม่ต่างจากลูกจ้างคนหนึ่งเลย

“เริ่มเรียนได้แล้วครับ ฝนจะตกแล้ว” 

เขาผายมือเชิญให้เจ้าคุณสานต่อ เจ้าตัวยิ้มน้อยๆ แล้วเริ่ม

สอนตามหลกัสูตร ดนิผาคอยมองจากด้านหลงั ไม่เข้าไปยุ่ง จะมแีค่

บางทีท่ีนักเรียนท�าไม่ได้เขาก็จะคอยเรียกคุณครูให้ ไม่ต้องห่วงว่า 

เจ้าคุณจะรับงานหนัก มีผู้ช่วยอีกสามสี่คนเป็นลูกมือให้เขา

ทุกคนล้วนท�างานกันอย่างขยันขันแข็ง ไม่มีใครอู้งาน โดย

เฉพาะเจ้าคุณ

“กลับบ้านดีๆ นะครับ ระวังเปียกฝนด้วยนะ”

“ขอบคุณค่า ครูเจ้าคุณ” 

เจ้าของชื่อโบกมือให้นักเรียนคนสุดท้ายในคลาส เวลานี้หก

โมงกว่า ข้างนอกฝนตกและมืดมากเหมือนสีทุ่ม่ แต่ถึงจะมดืแค่ไหน
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เจ้าคุณก็ยังต้องท�าความสะอาดข้าวของในร้านอีก แล้วก็มีคุยงาน

กับเจ้าของร้านที่นั่งรออยู่

ดินผาหยิบถ้วยชาขึ้นจิบ เจ้าคุณเลยหยิบครัวซองต์ชั้นดีไป

วางให้

“ทานอะไรหน่อยนะครับ เดี๋ยวจะเป็นลมไป” ยิ้มให้ตอนพูด

ตาใส “วันนี้ก็ท�าหน้าดุใส่ลูกค้าอีกแล้วนะ พี่ดิน”

เจ้าของชื่อกับสรรพนามที่เรียกเฉพาะตอนอยู่กันสองคน

ท�าเอาคนพี่ถอนหายใจนิ่งๆ ส่ายหัวนิดๆ กับการถูกแซวข�าๆ

“ดุบ่อยๆ เด๋ียวลูกค้าจะไม่เข้าร้านเอานะครับ เป็นร้านเปิด

ใหม่ก็ต้องบริการด้วยรอยยิ้มนะ”

“พ่ีก็ยังไม่ได้ดุอะไรสักอย่าง แค่ปรามไม่ให้เขาเต๊าะลูกจ้างพี่

มากเกินไป” ท�าเป็นไหวไหล่ให้คนน้องยิ้มเอ็นดูใส่ “เราเองก็ใช่ย่อย

ที่ไหน หัดท�าตัวดุบ้างๆ จะได้ไม่มีคนมาเกาะแกะ”

“หวงอะไรขนาดนั้นครับพี่ดิน ผมน่ะอายุจะสามสิบแล้วนะ”

“อีกตั้งสามปี ไว้สามสิบแล้วค่อยมาว่ากันทีหลัง”

“ผมจะฟ้องพี่ซัน”

“ฟ้องสิ จะฟัดให้ยับคาเตียงเลย”

เจ้าคณุถงึกบัถลงึตาใส่ แทนทีจ่ะท�าตวัน่ารกักลบัพูดจาลามก

ให้น้องตกใจ รู้หรอกว่าเป็นแฟนกันจะพูดอะไรก็ได้ แต่ไว้หน้าตอน

อยูก่บัเขาหน่อยได้ไหม ไม่เหน็เขาเป็นน้องชายก็เหน็เป็นลกูจ้างก็ได้ 

พอเห็นเจ้าคุณหน้าแดง เล่ิกล่ักชวนตลกแทบตาย ดินผาก็ 

หัวเราะเบาๆ อย่างชอบใจ

“คิดภาพพี่กับซันวาอยู่ละสิ”

“พีด่นิ! ทะลึง่!” เกอืบยกถาดตแีล้ว “ใครจะไปคดิเรือ่งแบบน้ัน

กันครับ น่าอายจะตาย”
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“ก็เห็นหน้าแดง จริงๆ ควรจะชินได้แล้วไหม”

“จะชินได้ไงครับ พี่ดินหื่นกามจะตาย”

“เหอะๆ”

“สงสารพี่ซันเลย คงโดนพี่แกล้งน่าดู” 

ดินผาไหวไหล่ไปทีเป็นการไม่เถียง เพราะที่เจ้าคุณพูดมาก็มี

ส่วนถูก เขากับแฟน ‘แกล้ง’ กันอย่างสนุกสุดเหวี่ยงทุกคืน มีล้าบ้าง

แต่ก็สู้ไหว ยิ่งกว่าข้าวใหม่ปลามันอีก แม้ว่าจะคบกันมาเกือบสิบปี

แล้วก็ตาม

เรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่น่าอิจฉาที่สุดเลย

“คุณดินผา น้องเจ้าคุณ พี่ขอคั่นแป๊บเดียวน้า” ระหว่างที่คุย

กัน พี่คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้จัดการร้านก็เข้ามาขัดจังหวะ ยิ้มเล็กน้อย

ขอโทษขอโพย ขณะในมือถือกระดาษแผ่นเล็กที่เขียนชื่อกับตัวเลข

ที่น่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ “เผอิญมีลูกค้าโทร. เข้ามาเมื่อกี้ บอกว่า

อยากสั่งเค้กร้านเราน่ะค่ะ”

“เค้กเหรอครับ เค้กแบบไหนกัน” เจ้าคุณรีบถาม “ถ้าเป็นเค้ก

หน้านิ่มต้องใช้เวลานะครับ พรุ่งนี้มีลูกค้าสั่งไว้แล้วด้วย ไม่น่าจะท�า

ทัน”

“อันนี้เป็นเค้กแต่งงานจ้าเจ้าคุณ ลูกค้าเขาก�าลังจะแต่งงาน

กันเดือนหน้า”

“อ่า...”

“แล้วเขารีเควสต์มาว่าอยากให้น้องเจ้าคุณเป็นคนท�า พี่เลย

รีบคาบข่าวมาบอกก่อน ไม่แน่ว่าพรุ่งนี้เขาอาจจะเข้ามาเลือกหน้า

เค้กกัน” 

คนอายุน้อยขานรับในล�าคอพลางยิ้มน่ารัก 

“เจ้าคุณว่างหรือเปล่าล่ะจ๊ะ พี่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เจ้าคุณต้องสอน
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ท�าเค้กหรือเปล่า”

“พรุ่งนีไ้ม่สอนครบั คณุต้องลยุออร์เดอร์น่ะ” เขานิง่คดิสกัพกั 

“ถ้าเกดิลกูค้าจะเข้ามาเลอืกหน้าเค้กกใ็ห้เขามาได้เลยครบั ผมเคลยีร์

คิวให้ได้”

“งั้นพี่รบกวนเจ้าคุณโทร. ไปบอกเขาหน่อยนะ เขาจะได้รู้ว่า

น้องคอนเฟิร์มแล้ว” พี่ผู้จัดการร้านยื่นเบอร์โทรศัพท์ให้ “ลูกค้าว่า

ยังไงก็บอกพี่ด้วยนะ พี่ขอไปดูคุกกี้ในเตาก่อน”

“ได้ครับ ขอบคุณมากนะครับพี่สาว”

“จ้า~” โบกมือลาพร้อมก้มหัวให้ดินผา จากน้ันก็รีบวิ่งกลับ

เข้าไปหลังร้านจนเจ้าคุณแอบกังวลว่าจะสะดุดก่อนไหม พี่สาวอายุ

มากแล้ว ชอบปวดขาบ่อยๆ เพราะต้องยืนท�าขนมทั้งวัน บางครั้ง

เจ้าคุณก็ไปนวดให้

“จะโทร. หาลูกค้าเลยไหม”

“โทร. เลยครับ จะได้ไม่เสียเวลา” เขาหันไปตอบดินผาแล้ว

หยบิโทรศพัท์ออกมาจากกระเป๋ากางเกง จากน้ันก็ไล่สายตาไปตาม

ตัวเลข เวลากดเลขก็พูดตามเบาๆ เพื่อย�้าให้แน่ใจว่าตัวเองกดถูก

ทุกตัว อย่างสุดท้ายคือการอ่านชื่อที่อยู่บนกระดาษ

‘เมืองฟ้า อัครพิทักษ์กุล’

“เอ๊ะ!”

“หือ?” ดินผาถึงกับเล่ือนสายตามาดูทันทีท่ีได้ยินเสียงน้อง

อุทาน ซ�้ายังเบิกตากว้าง กะพริบตาปริบๆ จ้องมองเศษกระดาษใน

มือให้เขาเลิกคิ้วใส่ “เป็นอะไรไปเจ้าคุณ ท�าไมท�าหน้าแบบนั้น”

“เอ่อ...คือผม...ผมแค่ตกใจ”

“ตกใจอะไร”

“ก็ลูกค้าที่จะให้ผมโทร. ไป”
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“...”

“ชือ่เขาเหมือนชือ่แฟนเก่าเลยครบั ฮ่าๆๆ” เขาหวัเราะเบาๆ 

ราวกับเรื่องที่เพิ่งเล่าช่างตลก ทั้งที่ความจริงข้างในอกวูบไหว นาน

แค่ไหนแล้วที่เขาไม่ได้เห็นชื่อนี้ คนรอบข้างเองก็ท�าเหมือนไม่เคย

รู้จักเขา ไม่พูดชื่อ ไม่บอกกล่าว ท�าอย่างกับว่าเขาหายไปจากโลกนี้

แล้วอย่างไรอย่างนั้น

ส่วนหนึ่งอาจเพราะสงสารที่พวกเขาสองคนต้องเลิกกัน

ถึงมันจะผ่านมานานมาก แต่จนถึงตอนนี้เจ้าคุณน่ะ...

ก็เฝ้าถามถึงเหตุผลที่แท้จริง

“อยากให้พี่โทร. แทนไหม” ดินผาซึ่งเห็นน้องเงียบไปเสนอ

ทางเลือก ซ�้ายังหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเป็นการบอกว่าเขา

พร้อมท�าหน้าที่แทนขนาดไหน “เอาเบอร์มาสิ เดี๋ยวพี่โทร. ให้”

“ไม่เป็นไรครับพี่ดิน ผมอาจจะจ�าผิดก็ได้” เขาส่ายหน้าพลาง

ยิ้มให้ “อีกอย่างเขารีเควสต์ว่าให้ผมรับงาน ผมก็ควรจะโทร. หาเขา

มากกว่าเจ้าของร้านนะครับ”

“แต่เราไม่สบายใจนี่ เรื่องแค่นี้พี่ท�าแทนได้อยู่แล้ว”

“เพราะเรื่องแค่นี้ไงครับผมถึงอยากท�าเอง”

“เจ้าคุณ”

“พี่ดินพักเถอะครับ ผมขอตัวไปโทร. หาลูกค้าแป๊บเดียวนะ” 

เขายิ้มหวานกลบเกลื่อนความรู้สึกแล้วโค้งตัวเล็กน้อย เดิน

หนีมาหลังร้าน เขาไม่อยากให้พี่ดินกังวลเรื่องเขา ไม่อยากท�าให้คิด

หนกัเหมอืนตอนทีเ่ขาถกูหักอกมาใหม่ๆ ตอนนัน้พีด่นิก็แทบจะบกุ

ไปต่อยเมืองฟ้าโทษฐานท�าร้ายจิตใจ ดีที่เขากับซันวารั้งไว้ ไม่อย่าง

นั้นคงมีเรื่องกัน

ถึงพี่ดินจะไม่ใช่พี่ชายแท้ๆ เป็นเพียงลูกพี่ลูกน้อง ทว่าเขาก็
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ดูแลเจ้าคุณอย่างดีเหมือนน้องชายที่คลานตามกันมา ทั้งยังให้

โอกาสท�างานหาเงินเพื่อจ่ายค่าที่พักและเก็บเงินส�าหรับท�าร้าน

อย่างที่ฝัน

เจ้าคุณฝันอยากมีร้านขนมเป็นของตัวเองสักร้าน

ไม่ต้องใหญ่มาก แค่พอมทีีว่่างให้ได้พกัพิงกัน มต้ีนไม้แซมสกั

เล็กน้อยแล้วก็ชั้นหนังสือให้คนหยิบอ่าน มีกล่ินเค้ก กล่ินขนมปัง

รอบด้าน เปิดเพลงเบาๆ ขับกล่อมบรรยากาศ มีมุมถ่ายรูปเล็กๆ 

ให้คนเข้ามาเช็กอินร้าน แต่ก่อนจะถึงขั้นนั้น...

ความฝันต้องใช้เงิน

ตึก!

ร่างเล็กหยุดยืนพร้อมเอนตัวพิงก�าแพงหลังร้าน ถอนหายใจ

เล็กน้อยท่ีเวลานีต้รงนีไ้ม่มีคนเข้ามา อาจเพราะก�าลงัเก็บกวาดร้าน

กันอยู่ มีแค่พนักงานคนสองคนเท่านั้นที่ผ่านมาเอาขยะไปทิ้งข้าง

นอก แต่ตอนนี้ยังปลอดคน เจ้าคุณเลยถือโอกาสใช้เป็นที่พักผ่อน

เขาหยิบโทรศัพท์พร้อมกับกวาดตามองเบอร์อีกรอบ

“ในอนาคตเราไม่มีคุณ”

ค�าพูดในอดีตที่คิดว่าลืมไปแล้วย้อนกลับมา ท�าเอาเจ้าคุณ

หลุบตาต�่า เผลอก�ามือแน่นสะกดความเจ็บช�้าที่ใช้เวลาเยียวยา 

จนกลายเป็นแผลเป็น เขาไม่รู้วิธีลบล้างความเจ็บ คิดแค่ว่าพอ 

เขม็นาฬิกาเดนิหน้า ความทรมานจะลดลงบ้าง แต่ถึงเวลาจะเดนิหน้า 

ก็ไม่อาจปฏิเสธความจริงบางอย่าง

ความจริงที่ว่าเข็มนาฬิกาเดินเป็นวงกลม

“จะยงัเหมือนเดิมหรอืเปล่านะ เมืองฟ้า” เขาพึมพ�าพลางพ่น

ลมหายใจช้าๆ ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาไม่เคยได้รับการติดต่อจาก

อีกฝ่ายอีกเลย เหมือนฝ่ายนั้นหายไปเฉยๆ เฟซบุ๊ก ไลน์ กระทั่ง 
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อินสตาแกรมก็ถูกลบทิ้ง เบอร์ที่เคยโทร. ติดตอนนี้ก็ถูกยกเลิกการ

ให้บริการ

เหมือนเขาเตรียมการไว้ทุกอย่างแล้วว่าถ้าเลิกกันจะไม่หวน

กลับมาอีก

แต่เพราะอะไรถึงทอดทิ้ง

เพราะอะไรถึงยอมผิดค�าสัญญา

เพราะอะไรหรือ เมืองฟ้า

“สวัสดีครับ”

หัวใจเต้นไม่เป็นส�่าเมื่อตัดสินใจกดเบอร์โทร. หาแฟนเก่าท่ี 

ไม่ได้คุยกันมานาน ตอนแรกนึกว่าเขาจะไม่รับ อาจคิดว่าเป็นเบอร์

แปลกหรือเปล่า แต่นี่เขาไม่ปล่อยให้รอสายนานเหมือนก�าลังรอให้

โทร. หาอยู่อย่างนั้น

ไม่สิ อาจจะแค่วางโทรศัพท์ไว้ใกล้ตัวเลยรับทัน

“เอ่อ...ขอโทษนะครับ ใช่คุณเมืองฟ้าหรือเปล่าครับ” เจ้าคุณ

ถามเสยีงสัน่ อดตืน่เต้นไม่ได้ทีไ่ด้ยนิเสยีงเขา ถึงเวลาจะผ่านไปนาน 

ทว่าเสยีงทุม้ต�า่ไม่ได้เปลีย่นไปเท่าไรนกั อาจฟังดนูิง่ขึน้บ้าง แต่มัน่ใจ

ได้เลยว่านี่แหละเสียงเขา

เสียงของ เมืองฟ้า อัครพิทักษ์กุล ตัวจริง

“ใช่ครับ”

เขาตอบกลับอย่างไม่คิด

“ไม่ทราบว่านั่นใครครับ”

“จ�าเสียงเราไม่ได้เหรอ...”

“อะไรนะ”

“คือ เอ่อ...เรา...ไม่สิ คือว่านะ คือผม...เอ่อ...” เจ้าคุณอึกอัก 

พยายามเรียบเรียงค�าพูดและสะกดทุกความรู้สึกท่ีแล่นอยู่ในใจให้
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สงบลง แต่ไม่รูท้�าไมหัวใจมันถงึได้เต้นรวัอยูใ่นอก ซ�า้ยังรูส้กึเหมอืน

มีฝนตกอยู่ในใจ ข้างนอกประตูเองสายฝนก็กระหน�่าลงมาไม่ขาด

สายราวกับบอกว่าอย่าได้วิ่งหนีไป

อย่าได้วิ่งหนีคนใจร้าย

อย่าได้วิ่งหนีแผลใจของตัวเอง

“ถ้าไม่พูดผมจะกดวางสายแล้วนะ”

“เอ๊ย! อย่าเพิ่งวางนะครับ เดี๋ยวก่อน!” เขาลนลานอย่างหนัก

ที่อีกฝ่ายจะตัดสาย ถึงกับเลิ่กลั่กท�าอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะ “ขอโทษ

นะครบัทีอ่กึอกั คอืว่า...คอืผมโทร. มาจากร้านรอยลัเบเกอรน่ีะครบั”

สุดท้ายก็ตอบไปถึงจะบ่ายเบ่ียงไม่บอกชื่อตัวเองก็ตาม นึก

ว่าเขาจะจ�าเสียงตัวเองได้ ทั้งที่มั่นใจว่าเสียงเขาก็ไม่ได้ต่างจากเดิม

เลย

“อ้อ ร้านเค้ก”

เขาขานรับ

“มีอะไรหรือเปล่าครับ เผอิญตอนนี้ผมติดงานอยู่นิดหน่อย”

“ผม...ผมแค่จะโทร. มาถามน่ะครับว่าพรุ่งนี้จะเข้ามาที่ร้าน 

ใช่ไหม” รีบรัวส่ิงที่อยากถามทั้งที่ในใจอยากถามอะไรมากมาย 

กว่านี้ ทั้งถามว่าสบายดีไหม ตอนนี้เป็นอย่างไร ยังเอาแต่หมกตัว

อยูก่บัโมเดลอยูไ่หม ได้เป็นสถาปนกิอย่างทีต่ัง้ใจหรอืยัง ทัง้ค�าถาม

ส�าคัญอีกมากจนถึงค�าถามจิปาถะ

เช่นค�าถามที่เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้น่ะ

ตอนนี้ตรงที่ยืนอยู่น่ะ ฝนตกไหม

ที่นี่ตกหนักเลยนะ เมืองฟ้า

“เหน็พีส่าวบอกว่าคณุเมอืงฟ้าจะเข้ามาเลือกหน้าเค้กส�าหรบั 

...งาน...”
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“งานแต่งงาน”

เขาตอบแทนให้

“ใช่ครับ ผมต้ังใจจะเข้าไปพรุ่งนี้เพื่อบรีฟเค้กงานแต่ง เห็น 

คุณสาวบอกว่ามีหน้าเค้กให้เลือกเยอะ และคุยกับเชฟโดยตรงเลย

จะดีกว่า”

“คุณเมืองฟ้าเลือกคนท�าเค้กเองหรือเปล่าครับ เห็นพี่สาว

บอกว่าคุณรีเควสต์คนท�ามา”

“ครับ ผมเลือกเองว่าให้ใครท�า”

จู่ๆ ก็หลุดยิ้มออกมา

“แบบนี้แสดงว่าคุณเมืองฟ้ารู้จักคนท�ามาก่อนเหรอครับ” 

เจ้าคุณถามอย่างคาดหวัง ถึงเมืองฟ้าจะตอบได้ว่าคนอื่น

แนะน�ามากต็าม แต่เขากอ็ดอยากรูไ้ม่ได้ว่าอกีฝ่ายจะตอบกลับแบบ

ไหน ถึงขั้นก�าโทรศัพท์แน่น เม้มปากลุ้นรอฟังค�าตอบสุดหัวใจ 

พอถามปลายสายก็เงียบไป ท�าเอาเจ้าคุณหวั่นใจ 

“คุณเมืองฟ้า...”

“ผมคิดว่าไม่”

“...”

“ผมไม่รู้จักคนท�าเค้กที่ชื่อเจ้าคุณ”

หัวใจที่เคยเต้นแรงกลับเต้นช้าลงเหมือนถูกอัดยาชา เจ้าคุณ

ได้แต่ยืนค้าง กลั้นหายใจไปชั่วขณะ ความหวังท่ีเคยมีมอดไหม้ 

ไม่ต่างจากการจดุเทยีนไขท่ามกลางสายฝนทีเ่ทลงมา ไม่มทีางทีแ่สง

สว่างจะลุกโชนต่อต้านหยาดใสจากฟ้าได้

มีแต่ต้องดับไป

ดับไปเหมือนไม่เคยถูกจุดเลยแม้แต่ครั้งเดียว

“สงสัยอะไรอีกไหมครับ”
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ปลายสายถามหลังเห็นว่าคนฟังเงียบไปนานตั้งแต่ได้ยิน

ประโยคนั้น เจ้าคุณไม่รู้ว่าควรจะตอบกลับว่าอะไร ในหัวเขาว่าง

เปล่าและเต็มไปด้วยเสียงของสายฝน

เขาไม่โกรธเมืองฟ้าหรอก บางทอีกีคนคงจะจ�าเขาไม่ได้ เรือ่ง

ของพวกเขามนักผ่็านมานานแล้ว คดิในแง่ด ีเสยีงพดูในชวีติจรงิกับ

เสียงในโทรศพัท์อาจจะแตกต่างกนักไ็ด้ เพราะแบบน้ันเมอืงฟ้าเลย

ไม่รู้ว่าเจ้าคุณคือปลายสาย

ถึงจะรู้สึกชาหนึบที่หัวใจ

แต่ก็พยายามคิดแง่ดีเข้าไว้เพื่อให้ก�าลังใจตัวเอง

“ไม่ครับ ผมจะลงนัดไว้ให้ว่าคุณเมืองฟ้าจะเข้ามาพรุ่งนี้” 

สดุท้ายกฝื็นยิม้แล้วตอบคล้ายลมืความรูส้กึไม่ดี “สะดวกเข้ามาเวลา

ไหนครับ”

“คงสักบ่ายๆ ครับ พรุ่งนี้ผมมีประชุมที่ท�างาน”

“ครับ”

“ถ้าติดธุระอะไรผมจะโทร. ไปบอกอีกที”

“ครับ คณุเมอืงฟ้า” ขานรบัตามมารยาทพลางถอนหายใจทิง้ 

ทัง้ทีป่ระตหูลงัร้านปิดสนทิ ทว่าไม่รูท้�าไมถงึรูส้กึหนาวขึน้มาราวกับ

ยืนอยู่ท่ามกลางสายฝน อาจเพราะเวลานี้หัวใจเขามีฝนตก จะด้วย

เหตุผลอะไรคงไม่ต้องอธิบายมาก

เขาเองก็ไม่น่าคาดหวังจากคนที่เลิกกันไปนาน

ไม่ใช่ความผิดของเมืองฟ้า

ไม่ใช่หรอก ความผิดเขาเอง

“งั้นผมวางสายนะครับ”

พอหมดธุระฝ่ายนั้นก็ขอวางสายตามระเบียบ ท�าเอาเจ้าคุณ

ก�าโทรศัพท์แน่น เขาอยากคุยกับอีกฝ่ายมากกว่านี้ แม้จะต้องแลก
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กบัความเปียกปอนในหวัใจกต็าม อย่างน้อยก็ขอให้เขาได้รูว่้าเมอืงฟ้า

เป็นอย่างไรบ้าง แต่ถ้าท�าแบบนั้นมีหวังคงรบกวนเวลาท�างาน

เขาไม่อยากเป็นต้นเหตุให้อีกฝ่ายเจอเรื่องผิดพลาดนะ

“คุณอยากจะพูดอะไรกับผมอีกหรือเปล่า”

เมืองฟ้าถามซ�้าเหมือนเปิดโอกาสให้ได้ต่อความยาวกัน 

จังหวะนั้นเจ้าคุณคิดหนัก เขากัดปากแน่นจนเจ็บไปหมด ในหัวก็

ประมวลผลว่าควรพูดอะไรออกไปบ้าง

ทว่าสุดท้ายปากมันก็ขยับปล่อยค�าพูดทางการ

“ช่วงนีฝ้นตกหนกั ถ้าจะมาทีร้่านกอ็ย่าลมืพกร่มนะครบั” เขา

ว่าเสยีงหวาน แผ่วเบาคล้ายกระซิบ “แต่ถ้าไม่มร่ีม ทีร้่านเรามบีรกิาร

ให้ยืมกลับ วันไหนว่างก็เอามาคืนได้”

“งั้นเหรอครับ แปลกจัง” เมืองฟ้าดูแปลกใจ “ไม่เคยเจอร้าน

ขนมที่ไหนให้ยืมร่มกลับ”

“เป็นบริการจากทางร้านน่ะครับ เพื่อให้ลูกค้าแวะกลับมาที่

ร้านเราอีก” ไม่รู้ว่าพูดแบบนี้ได้หรือเปล่า แต่เขาก็ไม่รู้จะโกหกไป

ท�าไม นีเ่ป็นร้านใหม่ ย่อมมีเป้าหมายคอืการดงึดดูลกูค้าเข้าร้านอยู่

แล้ว เพราะงั้นจะมีบริการอะไรแปลกๆ ก็ไม่ใช่เรื่องน่าตกใจหรอก

อีกอย่างที่เตือนเรื่องร่ม เพราะเมื่อก่อนเมืองฟ้าลืมตลอด 

ชอบวิ่งฝ่าฝนให้ตัวเปียกปอน

“สระผมให้หน่อยสิคุณ”

แล้วก็อ้อนให้สระผมให้ทุกที

พอคิดเรื่องนั้นแล้วก็อดยิ้มบางๆ ที่มุมปากไม่ได้

“ไว้พรุง่นีถ้้ามาจะท�าขนมไว้ให้ลองชมินะครบั ไม่ทราบว่าคณุ

เมืองฟ้าชอบขนมอะไรเป็นพิเศษไหมครับ ทางร้านจะได้เตรียมไว้

ให้”
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“ไม่ต้องหรอกครับ ผมไม่ค่อยชอบกินของหวานเท่าไร”

“แม้แต่เค้กฟูก็ไม่ชอบเหรอครับ”

“...”

“เอ่อ...” เจ้าคณุเลิก่ลัก่อกีรอบเมือ่เผลอพลัง้ปากถามไปแบบ

นั้น เมื่อก่อนเมืองฟ้าชอบกินเค้กฟูมาก คอยบอกให้เขาท�าตลอด 

ยิง่ช่วงสอบกย็ิง่ร้องขอ เอาไว้กนิตอนอ่านหนงัสอืสอบจะได้มกี�าลงั

ใจ ส่วนขนมหวานชนิดอื่นๆ เขาพอรู้อยู่แล้วว่าเมืองฟ้าไม่ค่อย

สันทัดเท่าไร

แต่เค้กฟูมันก็เหมือนของสื่อใจ

“ขอโทษครับ ผมพูดมากเกินไป” เจ้าคุณตีหน้าเศร้าใจ ส่าย

หน้าให้ความงีเ่ง่าพดูมากของตวัเอง เวลานีเ้มอืงฟ้าต้องหงดุหงดิอยู่

แน่ๆ เจ้าตวัไม่ชอบคนเซ้าซีเ้ท่าไร พอเป็นแบบน้ันก็ควรบอกลาแล้ว

ล่าถอยมาพักใจ 

พอได้แล้วกับความพยายามที่มากเกินไป

หยุดได้แล้ว เจ้าคุณ

“งั้น...ผมขออนุญาตวางสายนะครับคุณเมืองฟ้า” เขาสูด

หายใจเข้าปอด ปลอบความรูส้กึหม่นเศร้าทีแ่ทรกซมึเข้ามา “ขอโทษ

ด้วยที่รบกวนเวลา เอาไว้พรุ่งนี้ผมจะ...จะเตรียมของไว้ต้อนรับนะ

ครับ อย่างน้อยมันก็ดีกว่าต้อนรับมือเปล่า”

ประโยคหลังเขาพูดเบาๆ เหมือนบ่นกับตัวเองมากกว่า

“คุณเมืองฟ้าท�างานต่อได้เลยครับ ขอบคุณที่สละเวลา...”

“รสมอคคา”

“ครับ?”

“ผมชอบกินเค้กฟูรสมอคคา”

เจ้าคณุขมวดคิว้ พยายามประมวลผลสิง่ทีไ่ด้ยนิมาใหม่ เมือ่กี้
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เขาบอกลาแล้วนี่ ก็น่าจะจบบทสนทนาแล้วถูกไหม แต่น่ีเมืองฟ้า

กลบัรัง้เขาไว้ด้วยการบอกรสชาติของขนมทีต่วัเองโปรดปรานยิง่กว่า

อะไร ท�าเอาหัวใจเจ้าคุณสั่นไหว รอยยิ้มปรากฏแทนที่ความเสียใจ

ก่อนที่อีกฝ่ายจะเขย่าหัวใจเขาอีกยกใหญ่

“พรุ่งนี้ผมจะรีบไป”

“เมืองฟ้า...”

“ผมรอกินฝีมือคุณนะ เชฟเจ้าคุณ”



~ ฟ้าสั่งให้เลิกรัก ~

Chapter 2
ฝันถึงแฟนเก่า

“แล้วเจอกันครับ”

จบประโยคนัน้สายทีเ่คยคยุอยูก่ตั็ดไป กลายเป็นเสยีงติด๊ยาว

ที่ไม่ได้ท�าให้เจ้าคุณผละออกจากโทรศัพท์มือถือ กลับกันเขายังคง

ค้างอยู่ท่านั้น ยังคงจับโทรศัพท์เหมือนรอคุยกับปลายสาย ก่อนที่

ขาทั้งสองข้างจะอ่อนแรงพาให้ร่างกายทรุดฮวบ

รวบขาชิด นั่งกอดเข่าตัวเองไว้

พลางยกมือกุมอกบริเวณหัวใจ

“ยังจ�าได้ใช่ไหม ยังไม่ลืมเราไปใช่ไหม...เมืองฟ้า” เขาถาม 

ตัวเองเบาๆ พยายามอย่างมากที่จะไม่คิดไกล หากแต่ทุกถ้อยค�าที่

ได้ยนิกส็ร้างความหวัน่ไหว โดยเฉพาะตอนทีเ่รยีกเขาว่าเชฟเจ้าคณุ 

ก่อนหน้านี้ยังบอกว่าจ�าไม่ได้อยู่เลย ยังเมินเฉยเหมือนไม่รู้จักกัน 

แต่จู่ๆ ก็เรียกขึ้นมาแบบนั้น

แสดงว่าเมืองฟ้าน่ะ...

“คนโกหก” ได้แต่ซกุหน้าลงกบัช่องว่างระหว่างเข่าท้ังสองข้าง
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พร้อมทั้งกลั้นน�้าตาไม่ให้ไหล ไม่รู้ท�าไมพออีกฝ่ายท�าเหมือนว่าจ�า

เขาได้ มันก็ดีใจราวกับว่าความทุกข์ที่มีเลือนหายไปและแทนที่ด้วย

ความสุขที่เรียกหา

ถึงจะไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วเขาจ�าได้หรือเปล่า หรือแค่เดาเอา

แล้วบังเอิญถูกกันแน่

แต่ไม่ว่าจะอันไหนก็มีอิทธิพลต่อหัวใจที่อ่อนแอ

เจ้าคุณยกโทรศัพท์มาแนบอกแล้วกอดไว้แน่น ท�าเหมือนว่า

ได้กอดคนที่เขาห่วงหา ก่อนจะยิ้มบางๆ ท่ามกลางสายฝนที่ตกลง

มา

จากทั้งข้างนอกร้าน

และจากหัวใจเขาที่เต้นแรงเหมือนกลองรัว

“แล้วเจอกันนะ เมืองฟ้า”

ขอให้พรุ่งนี้ฝนตกด้วยเถอะ

หลังจากนั้นเจ้าคุณก็กลับมาเก็บร้านต่อ ถึงดินผาจะ 

เป็นห่วงน้อง ทว่าเขาก็ไม่ใช่พวกเซ้าซี้อยากรู้ทุกเรื่อง ในเมื่อน้อง

ยืนยันว่าโอเค ไม่ได้มีเรื่องไม่สบายใจอะไร เขาก็จะไม่เข้าไปยุ่ง 

เพราะอย่างไรเรื่องแบบนี้ก็ต้องปล่อยให้เจ้าตัวจัดการเอง

เรือ่งของความรูส้กึ ไม่มใีครช่วยเหลือได้ดีเท่าตวัเราเองหรอก

ไว้เจ้าคณุขอร้องหรอืดสูภาพแล้วไม่ไหวเขาค่อยย่ืนมอืเข้าไป 

อีกอย่าง...เจ้าคุณน่ะโตแล้ว ซ�้ายังคิดเองได้ เขาไม่จ�าเป็นต้องไป 

ชี้ทางหรือวุ่นวาย เพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างเชื่อว่าน้องเรียนรู้จาก

บาดแผลในอดีตได้

ติดแค่ว่าน้องจะเลือกทางไหน ระหว่างหลงลืมความรู้สึกเก่า

เพื่อเริ่มต้นใหม่
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หรือจะกลับไปแก้ไขสิ่งที่ผ่านมา

นั่นก็เป็นเรื่องของน้องแล้วละ ต้องตัดสินใจเอาเอง

“วันนี้ดูอารมณ์ดีจังนะเจ้าคุณ”

“อ๊ะ!”

“มีเรื่องดีๆ อะไรหรือเปล่าเนี่ย” 

คนถูกทักถึงกับสะดุ้ง เกือบท�าถาดวางเค้กหลุดมือ ดีนะที่จับ

ไว้ทนั เล่นเอาพีส่าวทีท่กัถงึกบัตกใจไปตามๆ กัน ก่อนจะหวัเราะให้

แก่ความโก๊ะของครูสอนท�าเค้กคนเก่งที่วันนี้ดูจะแตกต่างไปจาก 

ทุกวัน 

“อะไรเนี่ยเจ้าคุณ ทักแค่นี้ถึงกับมือไม้อ่อนเลยเหรอ”

“ก็พี่สาวโผล่มาจากข้างหลังนี่ครับ ผมก�าลังคิดอะไรเพลินๆ” 

คนตวัเล็กย่นคิว้ใส่ก่อนจะเอาเค้กทีเ่พิง่ออกมาจากเตาวางลงบนโต๊ะ 

เปิดพัดลมเป่าไล่ความร้อนสักหน่อย ส่งผลให้กลิ่นหอมลอยฟุ้งไป

ทั่วร้าน

ยิง่วันนีล้กูค้าน้อยเนือ่งจากฝนตกหนกั กลิน่เค้กก็ย่ิงลอยไปท่ัว

ได้ง่าย

ไม่รู ้ว่าจะถือเป็นโชคดีหรือโชคร้ายที่วันนี้ฝนตกหนักกว่า 

เมือ่วาน แต่เขากภ็าวนาขอให้มันเป็นเรือ่งดนีะ เพราะวนันีเ้ขาน่ะ...

“คดิอะไรกนัน้า วนันีค้ณุครเูจ้าคณุถงึอารมณ์ดขีนาดนี”้ พีส่าว

ตามมาแซวถงึที ่เท้าแขนลงกบัเคาน์เตอร์ท�าเค้ก มองเขาด้วยสายตา

เจ้าเล่ห์ปนอยากรูอ้ยากเหน็ ท�าเอาเจ้าคณุถอนหายใจ ย้ิมบางๆ ให้

แก่คนที่ชอบเซ้าซี้กัน

เขาไม่ว่าหรอกที่พี่สาวถามซ�้า เป็นเขาก็คงถามเหมือนกัน

“ไหนบอกพี่ซิว่ามีอะไรดีๆ เจ้าคุณดูมีความสุขขนาดนี้พี่ต้อง

เผือกหน่อย”
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“ไม่มีอะไรให้เผือกหรอกครับ ผมก็อารมณ์ดีปกติ”

“ไม่จริงค่ะ วันนี้ครูเจ้าคุณอารมณ์ดีผิดปกติ”

“...”

“ท้ังใส่เสือ้ใหม่ ฉีดน�า้หอมขนาดนี ้ไหนจะรอยยิม้เบกิบานนัน่

อีก นี่โคตรไม่ใช่เจ้าคุณที่พี่รู้จักเลย” 

เจ้าคุณถึงกับขมวดคิ้ว เพราะรู้สึกว่าที่อีกฝ่ายพูดมาเหมือน

ว่าเขาทางอ้อมอย่างไรอย่างนั้น ปกติเขาก็ดูแลตัวเองนะ ไม่เคย

ปล่อยให้ทรุดโทรมเลยสักครั้ง มีแค่ช่วงอกหัก แต่นั่นมันก็เรื่องปกติ

หรือเปล่า

อีกอย่าง...มันก็ผ่านมานานมาก ตอนน้ันเขายังไม่ได้มา

ท�างานที่ร้านพี่ดินเลยด้วยซ�้า

เพราะฉะนั้นไม่มีทางที่พี่สาวจะเห็นเขาเวอร์ชันนั้นแน่นอน

“บอกมาเลยว่ามีเรื่องอะไร”

“ไม่มอีะไรจรงิๆ ครบัพีส่าว” เจ้าคณุส่ายหน้าช้าๆ คล้ายเอน็ดู

ปนเหนื่อยหน่าย “ผมแค่...อยากสร้างความประทับใจ ก็วันนี้ลูกค้า

จะเข้ามาเลือกหน้าเค้กนี่นา”

“คุณเมืองฟ้าที่จะเข้ามาเลือกหน้าเค้กแต่งงานอะนะ”

“ครับ”

“นี่เราต้องเอาใจเขาขนาดนั้นเลย?” 

เจ้าคณุถงึกบันิง่ชะงกั ลมืเรือ่งนีไ้ปเสยีสนิท มวัแต่โฟกัสว่าจะ

ได้เจอแฟนเก่าวันนี้เลยแต่งตัวเต็มที่ ท�าเค้กฟูไว้รอต้อนรับ แทนที่

จะโฟกัสว่าเขามาจ้างตัวเองให้ท�าเค้กแต่งงานที่ไม่รู้ว่างานแต่งใคร

กัน

ถ้าเกิดเป็นงานแต่งเมืองฟ้ากับคนรัก...

เขาก็ไม่ควรท�าตัวมีความสุขขนาดนี้
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“เฮ้ย ท�าไมจู่ๆ เหี่ยวลงแบบนั้นล่ะ พี่พูดอะไรผิด” พี่สาวเห็น

คนตัวเล็กหลุบตาหนีก็รีบถาม แอบเลิ่กลั่กไปนิดหนึ่งเพราะไม่รู้ว่า

ประโยคไหนไปแทงใจด�า เมือ่กีเ้จ้าคณุยงัยิม้ร่าอยู่เลยน่ีนา “เจ้าคณุ

โอเคไหมเนี่ย พี่ขอโทษนะถ้าพูดให้รู้สึกไม่ดี”

“ผมไม่ได้เป็นอะไรครับพี่ ก็แค่...แค่คิดอะไรเพลินไปหน่อย” 

เขาท�าเป็นฝืนยิ้มทั้งที่กลบเกลื่อนความรู้สึกไม่เนียนเท่าไร “ผมรีบ

ท�าขนมให้เสร็จดีกว่า จะถึงเวลานัดแล้วเดี๋ยวไม่ทัน”

“นี่ท�าเค้กไว้รอแขกคนพิเศษเหรอจ๊ะ”

“แค่ท�าไว้ต้อนรับเองครับ” 

เขาฝืนยิม้แล้วก้มหน้าท�าเค้กฟตู่อ บรรจงทกุขัน้ตอนตัง้แต่เท

ส่วนผสม เจ้าคุณรู้ดีว่าเมืองฟ้าชอบเค้กฟูแบบไหน ต้องเป็นรสชาติ

ที่ไม่หวานไป ไม่ขมไป จะต้องพอดีแม้เป็นรสมอคคา ครีมที่ปาดก็

ต้องไม่หวานมาก เมืองฟ้าไม่ชอบของหวานขนาดนั้น

เจ้าคุณละเอียดแม้กระทั่งตัดแบ่งใส่จานยันตกแต่งจาน ส่วน

เครื่องดื่มไว้รออีกฝ่ายสั่งดีกว่า

ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังชอบคาปูชิโนเย็นอยู่ไหม

“วันนี้ฝนตกหนักมากเลยแฮะ แน่ใจเหรอว่าเขาจะมาได้” 

ระหว่างที่เตรียมความพร้อมทุกอย่าง พี่สาวซึ่งเดินไปที่หน้าต่างก็

พูดข้ึนมาให้เจ้าคณุสนใจ เธอเปิดม่านให้เจ้าของร่างโปร่งดวู่าสภาพ

อากาศข้างนอกย�่าแย่แค่ไหน

ทั้งลมทั้งฝนราวกับมีพายุใหญ่ นาทีนั้นเจ้าคุณถึงกับกัดปาก

ด้วยความหวั่นใจ

“ขับรถเวลานี้คงอันตรายน่าดู เจ้าคุณไม่โทร. ถามเขาหน่อย

ล่ะว่าอยู่ไหนแล้ว”

“เขาบอกว่ามปีระชมุ โทร. ไปตอนนีจ้ะรบกวนหรอืเปล่าครบั” 
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เขาถามอย่างขอความเห็น เมื่อวานเขาก็รบกวนเมืองฟ้ามามาก

พอแล้ว ถ้าเกดิวนันีโ้ทร. ไปขดัอกีอาจจะเคอืงใจขึน้มาได้ “ผมว่ารอ

อีกสักพักฝนอาจจะซาก็ได้ หรือถ้าเขามาไม่ได้ก็คงโทร. มาเอง”

“ไม่ใช่ว่ามาครึ่งทางแล้วเกิดอุบัติเหตุนะ แบบนั้นคงแย่มาก

แน่ๆ”

“พี่สาวอย่าพูดเป็นลางสิครับ ไม่เกิดอุบัติเหตุหรอก” เจ้าคุณ

ขมวดคิ้วดุ คนยิ่งหวั่นใจอยู่ พูดแบบนี้เหมือนตัดก�าลังใจ “เขาขับรถ

เก่งและระวงัตัวตลอด ถ้าติดฝนกค็งหาทีห่ลบฝนก่อนแล้วค่อยออก

มาตอนฝนซา”

“พูดเหมือนรู้จักเขาดีเลยนะพ่อ”

“เอ่อ...”

“ไม่ใช่ว่านี่แฟนเก่าเรานะ แบบนั้นคงพีกน่าดู” 

เจ้าคุณไม่ได้ตอบกลับ ด้วยว่ายังอึ้งที่พี่สาวทายถูกเหมือนรู้

มาก่อน แต่คิดอย่างไรพี่เขาก็ไม่น่ารู้ เพราะเจ้าคุณไม่เคยพูดเรื่อง

ส่วนตัวในที่ท�างานสักครั้ง จะว่าได้ยินจากพี่ดินก็ไม่น่าใช่เหมือนกัน 

รายนั้นเขาไม่เปิดโปงความลับใครอยู่แล้ว

สงสยัว่าพีส่าวคงเดาจากประสบการณ์ เน่ืองจากพ่ีเขาโตกว่า

ค่อนข้างมาก จะผ่านเรือ่งพวกนีม้าเยอะกไ็ม่แปลก ถึงอย่างน้ันเพ่ือ

ความแนบเนียนและไม่ให้ถูกซัดทอด ร่างโปร่งจึงเลือกนิ่งไว้ก่อน

ปี๊นๆ

“เจ้าคุณ ลูกค้ามา!”

“ครับ!” ยังไม่ทันหาค�าตอบให้คนด้านข้าง จู่ๆ พนักงานหน้า

ร้านก็เรียกเสียงลั่น ส่งผลให้เจ้าคุณรีบล้างมือ ดึงสติเข้าร่างแล้วโค้ง

ให้พี่สาวน้อยๆ 

“เดี๋ยวผมไปดูลูกค้าก่อนนะครับพี่สาว อาจจะเป็นคุณเจษมา
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เอาขนมที่สั่งไว้”

“ได้เลยจ้ะ เดี๋ยวพี่ดูเค้กให้ รับรองว่าไม่มีใครได้แตะต้องมัน

แน่นอน”

“ขอบคุณครับ” เขากล่าวด้วยรอยยิ้ม ไม่ลืมยกมือไหว้ตาม

ประสา จากนัน้กอ็อกจากห้องอบขนมเดนิตรงไปยังหน้าร้านทีม่คีน

รออยู ่ไม่วายทกัทายลกูค้าคนอืน่ทีเ่คยสอนมากับมอื จนกระทัง่มา

ถึงเคาน์เตอร์ต้อนรับ 

“ลูกค้าอยู่ไหนเหรอปั้น”

“เห็นบอกว่าไปเอาของที่รถ เดี๋ยวมา” 

เจ้าคุณพยักหน้ารับเพื่อนที่ท�างานก่อนจะเลื่อนสายตาไปดู

หน้าร้าน เวลานีฝ้นตกหนกั เขาได้แต่หวัน่ใจว่าเมอืงฟ้าจะมาได้หรอื

เปล่า ถ้ามาไม่ได้ก็น่าจะโทร. มา เจ้าตัวไม่ใช่พวกที่นัดแล้วทิ้งขว้าง

หรอก

ทว่าเขากต้็องหยดุความคดิไว้ก่อนเมือ่เล่ือนสายตามาเหน็รถ

ลูกค้าที่จอดอยู่ข้างหน้า เดาว่านี่คือลูกค้าที่มาหา เจ้าคุณนึกว่าเป็น

คุณเจษที่ชอบสั่งขนมร้านเขาเป็นประจ�าตั้งแต่สาขาเก่า แต่รถที่ขับ

มาวันนี้ไม่ใช่รถที่เขาคุ้นเคยเลยสักนิด บางทีอาจจะเป็นรถแฟนเขา

ที่เคยพามาที่นี่

คณุหมอเจ้าฟ้าผูแ้สนดเีคยซ้ือขนมไปเลีย้งคนในโรงพยาบาล

“ปั้นขอร่มให้เราหน่อยสิ เราจะออกไปรับลูกค้า” เขาหันกลับ

มาบอกพนักงานที่เคาน์เตอร์อีกครั้งพลางชี้ไปท่ีรถคันน้ัน ท้ายรถ

เปิดอยูแ่สดงให้เห็นว่าเจ้าของรถก�าลังหยบิบางอย่าง ไม่รูว่้ามปัีญหา

อะไรถึงได้เช็กนาน แต่ตอนนี้ฝนตกหนักและฝนก็สาดเข้ามาใต้

หลังคา ถ้าปล่อยไว้คงเปียกปอนไปทั่วร่างแน่

“อะ เจ้าคุณ”
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“ขอบคุณนะ” 

เขายิ้มหวานไปทีตอนรับร่มมาจากมืออีกฝ่าย จากนั้นก็รีบ

ก้าวไปเปิดประตูร้านแล้วกางร่ม ย่นคิ้วเล็กน้อยเมื่อสัมผัสความ

หนาวเย็นและละอองฝน วันนี้ฝนตกหนักมาก ท้ังยังมีลมพัดไม่

เกรงใจร่มอีกต่างหาก เจ้าคุณต้องใช้สองมือจับร่ม ไม่อย่างนั้นมัน

คงปลิวไปไกลร้าน 

“คณุลกูค้าครบั มอีะไรให้ช่วยหรอืเปล่า ผมเหน็ยืนตากฝนอยู่

นานแล้ว จะไม่สบายเอา”

“เผอญิผมลมืของทีจ่ะเอามาเป็นแบบให้คนท�าเค้กน่ะครบั นกึ

ว่าลืมไว้ท้ายรถเลยมาเช็กดูให้แน่ใจ”

“ผมว่าไว้ค่อยมาหาตอนฝนซาก็ได้ ตอนนี้เข้าไป...”

เปรี้ยง!

“เฮ้ย!” เจ้าคุณหลับตาปี๋ สะดุ้งสุดตัวตอนฟ้าร้องลั่น รู้สึก

เหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางหลัง เขาเผลออุทานเสียงดังด้วยความ

ตกใจ หวัใจทีเ่คยเต้นปกติเวลานีก้ลบัเต้นแรงอย่างน่าหวัน่ใจ ถงึเขา

จะไม่ได้เกลียดหน้าฝน แต่ก็ใช่ว่าอยากอยู่ตากฝนนานๆ เสียเมื่อไร

ยิ่งมีฟ้าแบบนี้ยิ่งอันตราย ไม่รู้จะเปลี่ยนทิศมาโดนพวกเขา

ตอนไหน

นาทีนั้นเจ้าคุณรีบลืมตาเพื่อขอให้คุณลูกค้ารีบเข้าไปข้างใน 

ทว่าได้เหน็หน้าคนทีใ่ห้ความสนใจ เขากถ็งึกับเบิกตากว้างแล้วน่ิงไป

“ยังกลัวเสียงฟ้าอยู่เหรอ”

“คุณ...”

“เจ้าคุณ” 

หัวใจดวงน้อยเต้นแรงไม่เป็นส�่า ดวงตาจับจ้องคนเบื้องหน้า

อย่างละสายตาไม่ได้ จู่ๆ  กร็ูส้กึว่าสิง่ต่างๆ รอบกายหยุดเคล่ือนไหว 
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ทั้งฟ้าฝน ทั้งรถสัญจร ทั้งลมหายใจ รวมถึงเข็มนาฬิกาที่ยังคงขยับ

เดินไป ทุกอย่างเดินช้าเสียจนเขาไม่รู้สึกถึงอะไร

นอกจากเสียงเต้นของหัวใจ

และเสียงของตัวเองที่ค่อยๆ ขยับปากพูด

“เมืองฟ้า...เหรอ”

“อือ” 

อีกฝ่ายขานรับ พยักหน้าเล็กน้อยด้วยสีหน้าน่ิงงัน เจ้าคุณ

กวาดตามองทั่วใบหน้าคมคาย จดจ�ากึ่งเปรียบเทียบรายละเอียดที่

เคยเหน็ เมอืงฟ้าดโูตขึน้ ใต้ตาคล�า้นดิหน่อย คงจะมาจากการท�างาน

ดึกกับภูมิแพ้อากาศที่ตัวเองเป็น ถึงอย่างนั้นความหล่อเหลาก็ยัง

ฉายออกมาอย่างชัดเจน

ดวงตาสีด�าที่สะท้อนภาพเขาเข้าคู่ได้ดีกับเส้นผมสีเดียวกันที่

ลงมาปรกตานิดหน่อย

ความสูงร้อยแปดสิบเจ็ดท�าให้เจ้าคุณดูตัวเล็กอยู่ระหว่างอก

กับไหล่ หรือเรียกให้ถูกคือเจ้าคุณสูงเท่าหัวใจ

ไม่แปลกไม่ใช่หรือไง

ก็เจ้าคุณเคยเป็นหัวใจของเมืองฟ้ามาก่อน

“เมืองฟ้า” เจ้าคุณเรียกย�้า หลุดยิ้มบางๆ ให้คนตรงหน้า เขา

ไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรออกไปดี ตอนนี้ในหัวเขาโล่งมาก ค�าพูดที่

เตรียมมามากมายหายวับไปกับตา เหลือเพียงความดีใจกับความ

รู้สึกหลากหลายที่อยากจะเปิดเผยให้ได้เห็น

หากแต่สิ่งที่แสดงออกมากที่สุดคงหนีไม่พ้นความรู้สึกนี้ที่

ชัดเจน

ความรู้สึกที่อาจจะดูซ�้าจ�าเจ

‘เราคิดถึงเมืองฟ้านะ’
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พูดอยู่ในใจเนื่องจากปากไม่ยอมขยับ มือก็สั่นหนักกว่าเก่า

ราวกบัโดนผเีข้าอย่างไรอย่างนัน้ เจ้าคณุกดัปาก พยายามสูดหายใจ

เข้า

“น้องเจ้าคุณ คุณลูกค้า มัวท�าอะไรกันคะ เข้ามาในร้านเร็ว!”

“อ๊ะ!” เขาสะดุง้อกีรอบตอนพีส่าวตะโกนถาม เจ้าคณุหนัขวบั

ไปมองหน้าก่อนจะนกึขึน้ได้ว่าตอนนีพ้วกเขายังอยู่หน้าร้านและฝน

ก�าลงัตกหนกั เล่นเอาถงึกบัโทษตัวเองทีมั่วแต่ดใีจระคนระลกึความ

หลังแทนที่จะรีบพาเมืองฟ้าเข้าไปในร้าน 

“ได้ครับพี่สาว”

“มาเรว็ค่า” อกีฝ่ายตะโกนบอกพร้อมเปิดประตรู้านรอทัง้สอง

มาหา 

นาทีนัน้เจา้คณุรีบหนักลับมา ยื่นร่มไปกางให้อกีฝ่าย แม้ตรง

นี้จะมีหลังคาบังหยาดน�้าฝนอยู่ก็ตาม แต่มันมีละอองฝน จะปล่อย

ให้ลูกค้าเปียกไม่ได้เด็ดขาด

“เชิญครับคุณเมืองฟ้า”

“...”

“ไว้คุยกันข้างในนะครับ” 

สวมบทเป็นครูสอนท�าขนมทั้งที่เมื่อกี้ยังอินบทแฟนเก่าอยู่ 

แน่นอนว่าเมืองฟ้าไม่ได้พูดอะไร ท�าเพียงพยักหน้ารับแล้วปิด

กระโปรงหลัง กดรีโมตล็อกรถก่อนที่ทั้งสองจะรีบวิ่งเข้ามาในร้าน 

“ขอโทษที่ช้านะครับ ปั้น ไปเอาผ้าขนหนูในห้องเรามาให้ที”

“แป๊บเดียว” 

ปั้นรับค�าทันทีพลันรีบเข้าไปหลังร้าน เจ้าคุณจึงหุบร่มแล้ว

แขวนไว้บนราว รับผ้าขนหนูจากเพื่อนพนักงานแล้วยื่นให้เมืองฟ้า

ซับเส้นผม ไม่แน่ใจว่าฝ่ายนัน้เปียกฝนมาตัง้แต่ตอนไหน อาจจะเป็น
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ตอนที่เขานิ่งไปแล้วฝนสาดโดนก็เป็นได้

“หนาวไหม อยากเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือเปล่า”

“ไม่เป็นไร โดนฝนแค่นิดเดียว” 

เขาตอบ ไหวไหล่เล็กน้อยแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ปัญหา เจ้าคณุ

จึงขานรับสั้นๆ รับผ้าอีกผืนจากปั้นมาซับน�้าฝนบนหน้า พลาง 

หลุบตาคิดหาบทสนทนาเพื่อให้บรรยากาศด�าเนินต่อ

ทว่าคิดเท่าไรก็คิดไม่ออก กลายเป็นว่าต้องส่งสายตาขอร้อง

“พาลูกค้าไปทีห้่องรบัรองสเิจ้าคณุ” พีส่าวยิม้ โบกมอืเป็นการ

บอกให้พาเมืองฟ้าไปจากตรงนี้เสีย เวลามีลูกค้ามาคุยงานพวกเขา

จะพาไปยงัห้องรบัรองทีเ่ตรยีมไว้ จะได้เป็นส่วนตวัและสะดวกเวลา

คุย “เดี๋ยวพี่ยกขนมไปให้”

“เด๋ียวผมยกไปเองครบัพีส่าว” เจ้าคณุยิม้พลางบอกปัดอย่าง

เกรงใจ “คุณเมืองฟ้ารับเครื่องดื่มอะไรดีครับ จะได้ให้คนไปท�าให้”

“เอาเป็นอะไรร้อนๆ ดีไหม”

“ผมขอคาปูชิโนเย็น” 

เจ้าตัวตอบ ไม่สนใจสิ่งที่พี่สาวเสนอไป เผอิญช่วงนี้ทางร้าน

มีโพรโมชันส�าหรับเครื่องดื่มร้อน พี่เขาเลยอยากเสนอให้ลูกค้าลอง 

แต่พอเจอเมืองฟ้าตอบ อีกฝ่ายก็ถึงกับยิ้มเจื่อน แล้วพยักหน้าผาย

มือให้เขาพาลูกค้าไป

“พาลกูค้าไปทีห้่องก่อนนะเจ้าคณุ แล้วเด๋ียวพ่ียกเครือ่งด่ืมไป

ให้จ้ะ”

“ขอบคุณครับพี่สาว” 

เขายกมอืไหว้และพยกัหน้าให้เมอืงฟ้าเดนิตาม ชะงกันิดหน่ึง

เพราะลืมคิดว่าท่าทางของตัวเองดูไม่มีมารยาทหรือเปล่า อย่างไร

เสียเขาก็เป็นลูกค้า 
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“ตามผมมาเลยครับคุณเมืองฟ้า”

“ไม่ต้องสุภาพขนาดนั้นก็ได้”

“หือ?”

“พูดแบบเป็นกันเองเถอะ” 

เมอืงฟ้าเบือนหน้าหน ีเอามอืล้วงกระเป๋ากางเกง ไม่สนใจคน

ที่กะพริบตาปริบๆ ใส่ เจ้าคุณแปลกใจเล็กน้อย ไม่คิดว่าเขาจะพูด

ออกมาเอง นกึว่าชอบทีเ่ขาพดูสภุาพเสยีอกี และใช่ ไม่มกีารอธบิาย

อะไรอีก มีเพียงการพยักหน้าให้เจ้าคุณเดินน�าไปเท่านั้น

ท�าเอาคนตัวเล็กคิดหนักว่าการพูดแบบนั้นมีนัยอะไรหรือ

เปล่า หรือแค่รู้สึกว่าการที่เขาพูดสุภาพมันดูทะแม่ง เพราะพวกเขา

อายุเท่ากัน

บางทีเขาอาจจะอยากให้บรรยากาศเป็นธรรมชาติกว่านี้มั้ง

จะได้ไม่ดูอึดอัดตอนอยู่ด้วยกันสองคน

กึก!

“เค้กครับ” 

จานเค้กฟทูีแ่บ่งไว้วางลงตรงหน้าหลงัจากท่ีปล่อยให้เมอืงฟ้า

นัง่รออยูใ่นห้องรบัรองล�าพงั เครือ่งดืม่มาส่งก่อนท่ีเจ้าคณุจะไปเอา

เค้กมาให้ เขาใช้เวลาสักพักในการท�าใจและดึงสติ ก็เขาต้องคุยกับ

เมืองฟ้าแค่สองคนนี่ จะไม่ให้ตื่นเต้นคงท�าไม่ได้

เจ้าคุณหย่อนตัวลงนั่งตรงข้ามอีกฝ่าย ก�ามืออยู่บนหัวเข่า

พลางคิดว่าจะเริ่มบทสนทนาอย่างไร

เมอืงฟ้าเองกเ็อาแต่เงยีบ รอให้เขาเปิดประเดน็ แทนทีจ่ะช่วย

ให้อะไรๆ มันง่าย

เพราะฉะนั้นการชวนคุยจึงไม่ค่อยราบรื่นเท่าไร เจ้าคุณต้อง

คิดหนักและรู้สึกอะไรมากมาย
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รู้งี้จดสคริปต์ไว้ก่อนดีกว่า

“เกร็งแบบนี้ทุกครั้งที่เจอลูกค้าเลยเหรอ”

“หา?” ตอนที่คิดอยู่ จู่ๆ คนตรงหน้าก็เอ่ยถาม 

เมืองฟ้าสบตา ยกแก้วคาปูชิโนขึ้นดื่มขณะรอค�าตอบจากคน

เลิ่กลั่ก 

“มะ...ไม่หรอก แค่เราท�าตัวไม่ถูกน่ะ”

“...”

“เราไม่ได้เจอกันตั้งนานนี่เนอะ”

“...”

“สบายดีไหม เมืองฟ้า” 

สุดท้ายเจ้าคุณก็ถามไปเพราะคิดออกแค่นี้ เอาจริงๆ เขาไม่

คิดว่าเมืองฟ้าจะท�าเหมือนยังจ�าเขาได้อยู่ ก็เมื่อวานที่คุยกัน ขนาด

เสียงยังท�าเป็นลืม ถึงเขาพอจะเดาออกทีหลังว่าอีกคนแกล้งก็เถอะ 

แต่นึกว่าจะแกล้งจนถึงที่สุด

ซึ่งพอถามไปแบบนั้น เมืองฟ้าก็วางแก้วกาแฟลง

“ก็ดี” 

ค�าตอบสั้นๆ ท�าเอาต่อบทไม่ถูก เจ้าคุณหยุดหายใจไปนิด

หนึ่งก่อนยิ้มให้ ไม่แปลกหรอกที่จะมีช่องว่างระหว่างกัน ตอนที ่

เลิกกันก็จบไม่สวยเท่าไร ถึงจะท�าใจได้บ้างแล้วเขาก็อยากถามสิ่งที่

ค้างคาออกไป

แต่เวลานี้คงไม่เหมาะใช่ไหม

“อึดอัดเหรอ”

“อ๊ะ!” ชะงกัไปชัว่ครูต่อนถกูถามจีจ้ดุอย่างนัน้ จะว่าอดึอดัมนั

ก็ไม่ใช่ความรู้สึกนั้น แค่ไปต่อไม่ถูกต่างหาก “เปล่าหรอก แค่คิดว่า

จะชวนเมืองฟ้าคุยยังไงดี ไม่ได้เจอกันนานขนาดนี้เรามีเรื่องอยาก
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ถามเยอะเลย”

“จะถามกไ็ด้ แต่ขอคยุเรือ่งงานให้เสรจ็ก่อน เผอญิเจ้าสาวเขา

รอ”

“อ่า...นัน่สเินอะ เมอืงฟ้ามาคยุเรือ่งเค้กแต่งงานนีน่า” เจ้าคณุ

ใจฝ่อ เป็นอีกครั้งที่เขาลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิท อยากถามเหลือเกิน 

ว่าใช่งานแต่งตัวเขากับแฟนใหม่หรือเปล่า ทว่าก็กลัวตัวเองจะรับ 

ค�าตอบไม่ได้

ทั้งๆ ที่คิดว่ามูฟออนได้แล้ว แต่พอมาเจอหน้าถึงได้รู้ว่าที ่

มูฟออนน่ะ...

มันมูฟเป็นวงกลม

“งานแต่งเมืองฟ้ากับแฟนเหรอ”

“คนอย่างเราแต่งงานไม่ได้เหรอ”

“ไม่ใช่อย่างนั้น เราแค่อยากรู้เฉยๆ” รีบส่ายหน้าจนเส้นผมที่

ลงมาปรกหน้ากระจาย เขาไม่อยากให้เมืองฟ้าคิดว่าเขาก�าลังคิด

เรื่องไม่ดีหรือเปล่า เขาแค่อยากรู้ความเป็นไปเท่านั้น “ถ้าเมืองฟ้า

ไม่อยากบอก ไม่ต้องบอกก็ได้ ยังไงเราก็มีหน้าที่ท�าเค้กให้อยู่แล้ว”

“มันก็ไม่ใช่ความลับอะไร ถ้าคุณอยากรู้เราก็บอกได้”

“เมืองฟ้า...”

“งานแต่ง...เขากับพิมพราย”

“...!”

“งานแต่งพี่ที่ท�างานเรากับแฟนเขาน่ะ ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรา

หรอก”

“ว่าไงนะ” เจ้าคณุเบกิตากว้าง อ้าปากค้างอย่างไม่เชือ่ห ู“งาน

แต่งพี่ที่ท�างานเหรอ”

“ใช่” เขาขานรบั “เขาวานให้เราช่วยหาคนท�าเค้กให้เพราะไม่มี
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เวลาหาร้านเอง”

“ระ...เรานึกว่าเมืองฟ้าแต่งเองซะอีก เห็นดู...ให้ความส�าคัญ

ขนาดนั้น”

“เผอญิค่อนข้างสนทิกบัพีเ่ขาน่ะ ถ้าไม่ช่วยท�าเดีย๋วจะโดนว่า

เอาได้”

“งีน้ีเ่อง” ร่างเล็กพยกัหน้า ไม่รูท้�าไมหัวใจดวงน้อยมคีวามสขุ

ขึ้นมาต่างจากเมื่อกี้ ยอมรับว่าตอนแรกตกใจจริงๆ คิดว่าเมืองฟ้า

ก�าลังจะแต่งงานกับใครสักคนที่เขารัก ถ้าเป็นแบบนั้นเขาคงเสียใจ

นิดหน่อย ทว่าก็จะร่วมยินดีแน่นอน ไม่มีทางคิดร้ายต่อกัน

แต่พอรู้ว่าเป็นงานแต่งพี่ที่ท�างานกลับโล่งใจเสียอย่างนั้น

หวังอะไรอยู่น่ะเจ้าคุณ

“สบายใจแล้วใช่ไหม”

“เอ๊ะ!” เขาสะดุ้งทันทีที่โดนทักก่อนจะเลิ่กลั่ก ตีหน้าสงสัย 

“สบายใจอะไรเมืองฟ้า เราไม่ได้คิดอะไรเสียหน่อย”

“คุณหลอกคนไม่เก่งเลย รู้ตัวไหม”

“เรา...”

“ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะ เจ้าคุณ” 

ไม่รู้ว่านั่นเป็นค�าชมหรือค�าติเตียน แต่มันกลับท�าให้เจ้าคุณ

นิ่งงัน ถ้อยค�าที่สื่อถึงใจกันท�าเอาเจ้าของชื่อจับทางได้ ดูเหมือนว่า

อีกฝ่ายจะเร่ิมเผยออกมาบ้างแล้วว่ายังจ�าเรื่องเกี่ยวกับเขาได้อยู่ 

เพียงแค่เลือกบ่ายเบี่ยงเพื่อไม่ให้เขารู้สึกมีความหวัง

แต่การท�าแบบนั้นกลับจุดประกายความรู้สึกที่ไม่เคยดับ

เขาเพียงแค่ซ่อนมันไว้ข้างใต้

ในจุดที่ลึกที่สุดของหัวใจดวงนี้

“เมืองฟ้าก็ดูไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะ ยังอ่านเราออกเหมือน
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เดิม” ร่างโปร่งแซว “ทั้งยังชอบกินเค้กฟูรสมอคคาเหมือนเดิมด้วย 

นึกว่าเลิกกินไปแล้ว”

“ไม่เชิงว่าเลิก แค่หาที่มันถูกใจยาก”

“แล้วตอนนี้เจอที่ถูกใจบ้างหรือยัง”

“...”

“...”

“ไม่รู้สิ ต้องลองชิมดู” 

เจ้าคณุหวัเราะ รูส้กึคล้ายโดนเขย่าหวัใจอย่างไรอย่างนัน้ อาจ

เพราะเขามองโลกในแง่บวกมากกว่าคดิไปในทางหนกั เลยไม่ได้มอง

ว่านั่นเป็นถ้อยค�าร้ายกาจเลยสักนิด พอเมืองฟ้าพูดจบก็ตักเค้กฟู

ลองชิม สีหน้าผ่อนคลายเช่นคนอารมณ์ดีปรากฏขึ้นทันทีที่เนื้อเค้ก

เข้าปาก

เคี้ยวช้าๆ รับรู้รสชาติ ไม่วายช้อนตามองเจ้าคุณที่เม้มปาก

จับจ้องกัน

ท่าทางลุน้ระทกึซ้อนทบักบัภาพวนัวานยิง่ตอกย�า้ให้เหน็ว่า...

“อร่อยดี”

เจ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนไปเลย

คนโดนชมยิม้กว้าง ดใีจทีเ่มอืงฟ้าชอบแม้จะไม่ได้พดูออกมา

ตรงๆ แค่บอกว่าอร่อยทีม่าพร้อมกบัแววตาอ่อนโยนเขากร็ูส้กึดมีาก

แล้ว ต้องบอกก่อนว่าเมืองฟ้าไม่ใช่พวกที่แสดงความรู้สึกชัดเจนนัก 

เขามักเก็บความรู้สึกไว้ข้างในเสมอ

ส่วนหนึ่งมาจากการเลี้ยงดู พ่อของเมืองฟ้าน่ะโคตรดุ ทั้งยัง

เจ้าระเบียบมากเลย

“ดีใจที่ชอบนะ” เจ้าคุณบอก “เราตั้งใจท�ามากๆ กลัวเหมือน

กันว่าฝีมือจะตก เพราะช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ท�าเค้กฟูเท่าไร”
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“คณุเป็นครสูอนท�าขนม ถงึไม่ได้ท�าบ่อยก็น่าจะท�าได้อยู่แล้ว

ไหม”

“รู้ด้วยเหรอว่าเราสอนท�าขนม”

“...”

“เมืองฟ้าคงได้ยินมาจากลูกค้าคนอื่นสินะ” ท�าเป็นกลบ-

เกลื่อนเพื่อไม่ให้ตัวเองดูรุกหนักมากเกินไป เรื่องที่เขาเป็นครูสอน

ท�าขนมไม่ใช่ความลับขนาดนั้น ลูกค้าที่นี่ก็เยอะ เขาจะได้ยินผ่านๆ 

ก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ บางทีนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่เขารู้ว่าเจ้าคุณ

ท�างานอยู่ที่นี่เลยมาจ้างก็ได้

ทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วละ

“ไม่เชิง” ทว่าพอคิดได้แบบนั้นจู่ๆ เมืองฟ้าก็ขัดไว้ก่อน “เรื่อง

ที่คุณเป็นครู เรารู้อยู่แล้วละ”

“หือ?”

“กค็ณุฝันมาตลอดว่าอยากท�าร้านขนมไม่ใช่หรอืไง จะเริม่จาก

จุดนี้มันก็ถูกต้องแล้วไหม” เจ้าตัวเบือนหน้าหนี “ส่วนที่รู้ว่าท�างาน

ท่ีนีเ่พราะมพีวกพี่ๆ  บอก เรากเ็ลย...คดิว่าคณุน่าจะท�าเค้กแต่งงาน

ให้ได้ และเราก็เห็นผลงานที่คุณท�าในเพจร้านด้วย”

ถึงกับอึ้งไปเลยเมื่อเจอค�าตอบนี้ เหมือนเล่นไวก้ิงแล้วมันก็

เหวี่ยงจนเขาหัวหมุน ค�าพูดของเมืองฟ้าจู่โจมเจ้าคุณจนท�าอะไร 

ไม่ถูก ได้แต่มองหน้าคนที่ยกแก้วคาปูชิโนเย็นดื่มคล้ายกลบเกลื่อน

ไม่ให้เห็นความรู้สึกที่ฉายอยู่

นาทีนั้นเจ้าคุณเหมือนน�้าตารื้น พยายามกลั้นไว้เพื่อไม่ให้

บรรยากาศดีๆ ตอนนี้เสียไป

“เมืองฟ้ายังจ�าความฝันเราได้ด้วยเหรอ เรานึกว่าลืมไปแล้ว

ซะอีก”
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“ใครจะไปลืม ความฝันคุณทั้งคน”

“ฟ้า...”

“ถึงเรื่องของเรามันจะจบ แต่ตอนนั้น...เราก็สัญญากันไว้ว่า

จะท�าความฝันคุณให้เป็นจริงด้วยกัน”



~ ฟ้าสั่งให้เลิกรัก ~

Chapter 3
ซ่อนกลิ่น

ควรพูดอะไรต่อเป็นสิ่งที่ไม่อาจรู้ได้ เจ้าคุณเอาแต่มอง

หน้าเมอืงฟ้า ในหวัคดิอะไรหลากหลาย อยากถามเหลอืเกินว่าตอน

นั้นทิ้งกันไปท�าไม อยากรู้เหตุผลของการเลิกกันทั้งที่ยังรักกันอยู่ 

และถึงจะเลิกกันไปนานแล้วตอนนี้ก็ยังดูมีความรู้สึกดีๆ อยู่ หรือ

นั่นเป็นเพียงการคิดไปเองของเจ้าคุณ

แต่เจ้าคุณม่ันใจว่าเขาไม่ได้คิดไปเองนะ เขารู้จักเมืองฟ้ามา

ตัง้แต่ ม. สามจนตอนนีอ้ายปุาเข้าไปยีส่บิหกย่างย่ีสบิเจด็ แม้ว่าพอ

เลิกกันจะไม่ได้ติดตามข่าวสารอีกคน ทว่าเขายังพออ่านออก

เพียงแค่ว่าการอ่านออกกับการคิดเข้าข้างตัวเองมีเส้นบางๆ 

กั้นอยู่ เจ้าคุณจึงไม่อาจพูดได้เต็มปากว่ายังรักกันอยู่จริงไหม

แต่ถ้าการที่อีกคนยังจดจ�าเรื่องราวของเขาได้ก็ถือว่าเป็น

สัญญาณที่ดีหรือเปล่า

หรือแค่ต้องการลองใจเขา

“เราดีใจนะที่ฟ้ายังจ�าความฝันเราได้อยู่” ร่างเล็กยิ้ม หลุบตา
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ลงเล็กน้อย มองมือที่กุมกันอยู่บนหน้าตัก “ถึงจะไม่ได้ท�าด้วยกัน

แล้ว เราก็ยังดีใจ”

“...”

“ขอบคุณนะที่ยังจ�าได้”

“...”

“ขอบคุณมากจริงๆ” 

กลายเป็นเมืองฟ้าทีก่ดัปาก ต้องหลบตาซ่อนความรูส้กึไว้ เขา

ถอนหายใจ พยายามปรับอารมณ์ให้เป็นปกติ เขารับรู้ได้ถึงความ

รูส้กึทีแ่ท้จรงิทีเ่จ้าคณุเผยออกมา ถงึปากจะบอกว่าดใีจแต่กลบัฉาย

ความเศร้า เป็นผลพวงมาจากฉากจบของพวกเขา

ฉากจบที่เขาเป็นคนสร้างมันขึ้นมา

“แล้วเมืองฟ้าล่ะ ตอนนี้ได้เป็นสถาปนิกหรือยัง” เพ่ือไม่ให้

บรรยากาศแย่ลง เจ้าคุณเลยถามกลับ “เห็นตอนน้ันอ่านหนังสือ

หนักเลยนี่นา ได้ท�าตามความฝันตัวเองไหม”

“อือ ได้เป็นแล้วละ” เขาพยักหน้า “ถึงจะจบช้ากว่าที่คิดแต่ก็

ถือว่าจบแหละนะ”

“อ้าว ท�าไมถึงจบช้าล่ะ ฟ้าก็เรียนตามปกติไม่ใช่เหรอ”

“เผอิญเราโดนรถ...”

“หือ?”

“ไม่มีไร ก็แค่ปัญหาทั่วไปในการเรียน” 

เจ้าคุณขมวดคิ้วเพราะเหมือนเมืองฟ้าจะพูดบางสิ่ง ทว่า 

เลือกที่จะกลบเกลื่อนไม่ให้เขารู้ความจริง ทั้งยังยกแก้วคาปูชิโนขึ้น

ดืม่คล้ายกบัขอจบบทสนทนาไว้ตรงนี ้อย่าได้ต่อความยาวสาวความ

ยืดอีก

ก๊อก ก๊อก ก๊อก
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“ขออนุญาต”

“พี่ดิน” 

ระหว่างทีเ่จ้าคณุก�าลงัสงสยัอยูน่ัน้จู่ๆ  ดนิผากเ็คาะประตหู้อง

แล้วขออนุญาตเข้ามา ดวงตาสีสวยตวัดไปสบกับคนที่อยู่ตรงหน้า

น้องชาย พลันก็ต้องดึงหน้าตึงเช่นคนไม่พอใจนิดหน่อย เสียดาย 

ท่ีไม่อาจแสดงอารมณ์ออกมาทัง้หมดได้ ในฐานะเจ้าของร้านก็ต้อง

ไว้มาดเพื่อให้ลูกค้าวางใจ

“ขอโทษที่มาช้านะ เผอิญข้างนอกฝนตก รถติดมาก” ดินผา

บอกน้องชายพลางโค้งให้ลกูค้าทีย่นืขึน้เป็นการให้เกยีรตคินทีเ่ข้ามา 

“คุณเมืองฟ้าที่มาสั่งเค้กแต่งงานสินะ ผมดินผา เป็นเจ้าของร้านนี้

ครับ”

“ผมรูจ้กัคณุ” เมอืงฟ้าตอบ ไม่วายทัง้สองย่ืนมอืเชกแฮนด์กัน

เป็นการทักทาย อันที่จริงเมืองฟ้ารู้จักดินผาอยู่แล้ว ไม่ใช่ในฐานะ

เจ้าของร้าน แต่เป็นญาติของแฟนเก่าทีคุ่น้หน้าคุน้ตากนัเป็นอย่างดี 

ติดแค่ว่าตอนนี้อีกฝ่ายมีท่าทีห่างเหิน แสดงให้เห็นว่าการเลิกกัน 

ส่งผลกระทบต่อทุกฝ่าย

“พี่ดินมีอะไรหรือเปล่าครับ จะให้ผมช่วยอะไรไหม”

“เปล่า พี่แค่จะเข้ามาช่วยคุยกับลูกค้าไง”

“อ่า...”

“พี่เป็นเจ้าของร้านก็ควรจะดูแลลูกค้าเหมือนเจ้าคุณด้วยสิ” 

ดนิผายิม้บางๆ ฉายแววเอน็ดเูจ้าคณุน้องรกัอย่างชดัเจน เขา

ลูบหัวน้องชายเบาๆ ก่อนจะผายมือให้ทุกคนน่ังลง จะได้เริ่มคุย

ประเด็นหลัก ร่างสูงทิ้งตัวลงนั่งตรงข้ามเมืองฟ้า หยิบแฟ้มหน้าตา

เค้กแต่ละแบบออกมากางให้อีกคนดู

แบบเค้กละลานตาท�าเอาเมืองฟ้าถงึกบัถอนหายใจคล้ายคน
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เหนื่อยหน่ายกับสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัด

ตอนที่ได้รับมอบหมายเรื่องมาติดต่อคนท�าเค้กน่ะ คิดแค่ว่า

อยากเจอคนท�า...

พอเอาเข้าจรงิมนักม็อีะไรให้คดิมากกว่าน้ัน ดนีะท่ีได้รบับรฟี

มา

“อยากได้แนวสดใสเน้นความรกัเหมอืนกบัคูข่องหงส์น่ะครบั” 

เมืองฟ้าตอบหลังดินผาเปิดหน้าเค้กต่างๆ ให้ดูเป็นการเลือกสรร 

“เจ้าสาวเขาบรีฟมาแบบนั้น เพราะหงส์คือสัญลักษณ์ของการรัก

เดียวใจเดียว ถึงจะมีคนมาให้แลเหลียวก็ยังยึดมั่นในคู่ของตัวเอง”

“พูดเหมือนงานแต่งตัวเองเลยนะครบั ลกึซึง้มาก” ดนิผาแซว 

“หรือผมตกข่าวอะไรไปหรือเปล่า”

“งานแต่งพี่ที่ท�างานผมน่ะครับ ผมก็แค่...โดนวานมา”

“ขนาดโดนวานมายังบรีฟได้ดีเลยนะครับ สงสัยจังว่าถ้างาน

แต่งตัวเองจะบรีฟได้ดีขนาดไหน”

“พี่ดิน...”

“ถ้าเกิดจะแต่งงานเมื่อไรก็อย่าลืมใช้บริการร้านเรานะครับ 

ร้านเรามีคนท�าเค้กเก่งๆ เยอะเลย โดยเฉพาะเจ้าคุณ” 

เจ้าของชือ่มองหน้าคนเป็นพีพ่ลางคดิว่าเขาก�าลงัจะท�าอะไร

กันแน่ ท�าไมที่พูดมามันฟังดูประชดแปลกๆ หรือว่าพี่ดินจะเริ่มคุม

ตัวเองไม่อยู่แล้ว

เขาเป็นพวกตรงไปตรงมา บางทกีข็วานผ่าซากกบัคนทีไ่ม่ชอบ

หน้า และตั้งแต่ที่เขาบอกว่าเลิกกันโดยที่เมืองฟ้าไม่ได้ให้เหตุผล

อะไรไว้ พีด่นิกโ็กรธหนกัถงึขัน้จะตามไปบกุถึงบ้าน ดแีค่ไหนท่ีซนัวา

แฟนพี่เขาห้ามไว้

พอได้มาเจอต่อหน้าก็คงอยากซัดสักหมัด โทษฐานพังหัวใจ
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น้องชาย

“งั้นเป็นแนวนี้ดีไหมครับ สีขาวและชมพู” เจ้าคุณเปิดหน้า 

เค้กแต่งงานยอดนิยม มีหงส์ประดับอยู่บนยอด “อันนี้เป็นเค้กที่มี

คนรีเควสต์ร้านเราตลอด เป็นที่นิยมมากเลยละครับ”

เมืองฟ้าเลื่อนสายตามองตาม

“กับอีกแบบที่เน้นโทนครีมขาว มีดอกกุหลาบอยู่บนยอด 

บางทีลูกค้าก็จะเปลี่ยนเป็นตุ๊กตาคู่รักที่ยืนกอดกัน” เปิดอีกหน้าให้

เขาดู “คุณเมืองฟ้าลองเลือกดูก่อนก็ได้ครับ หรือจะถ่ายรูปไปให ้

เจ้าสาวตัดสินใจก็ได้”

“งั้นผมขอถ่ายรูปส่งไปให้เขาแล้วกันครับ เผื่อเขามีอะไรจะ

เสนอมา”

“ได้ครับ ตามสบายเลย”

“ขออนุญาตครับ” ค�านั้นเหมือนส่งไปให้ดินผาโดยเฉพาะ 

ก่อนเมืองฟ้าจะหมุนแฟ้มรูปเค้กมาถ่ายรูปเก็บไว้ ถ่ายอยู่สองสาม

รูปก็ส่งไปให้เจ้าบ่าวเพื่อให้เขาส่งต่อให้เจ้าสาวอีกที จะได้ตัดสินใจ

เลือกกัน แน่นอนว่านี่เป็นเวลาท�างานเลยอาจจะตอบช้าไปบ้าง 

เมืองฟ้าจึงเปิดรูปอื่นดูด้วยขณะรอข้อความตอบกลับ

กระท่ังเปิดไปถงึหน้าขนมขายดทีีป่รากฏภาพเค้กฟพูร้อมกบั

คนท�า

“สนิค้าขายดอีกีชิน้ของเราเลยครบั เค้กฟนู่ะ” เจ้าคณุตอบให้

เพือ่อกีคนสงสยั แอบเขินอายเหมือนกนัทีมี่ภาพตวัเองอยูใ่นนัน้ แต่

ช่วยไม่ได้ พี่ดินเป็นคนสั่งให้เขาท�า และในฐานะลูกจ้างเขาจะไป

ปฏิเสธได้อย่างไรกัน

ซึ่งต้องบอกเลยว่าพอโพสต์รูปนั้นลงโลกโซเชียลก็มีคน

มากมายมาชมเขาว่าน่ารัก
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นี่คงเป็นอีกเหตุผลที่ท�าให้คนมาขอเรียนท�าขนมกับเขาเยอะ

ขึ้นด้วย

“ท�าเองตลอดเลยเหรอ” เมืองฟ้าถาม เพราะก่อนหน้านี้เจ้า-

คุณบอกว่าไม่ค่อยได้ท�าเค้กฟูเท่าไร และก็ใช่อย่างท่ีบอก เจ้าคุณ

ส่ายหน้าพร้อมระบายยิ้ม

“ไม่ค่อยได้ท�าหรอก ให้คนอื่นท�ามากกว่า”

“ท�าไมล่ะ”

“เผอญิเราต้องสอนท�าขนมอืน่เป็นหลกัน่ะ กเ็ลยไม่มเีวลาท�า”

“เราเหรอ” ดินผาซึ่งเงียบไปนานถึงกับเลิกคิ้วถาม “เมื่อกี้ 

เจ้าคุณแทนตัวเองว่าเรากับลูกค้าเหรอ”

“อ่า...ขอโทษครับ ผมลืมตัวไป” เจ้าคุณถึงกับสะดุ้งเมื่อโดน

ถาม “คือผมจะบอกว่าผมไปเป็นครูสอนท�าขนมซะส่วนใหญ่ เลย 

ไม่ได้ลงมาท�าขนมแบบนี้หน้าร้านเอง”

“ค่อยยังชั่ว” คนเป็นพี่ถอนหายใจ “ขอโทษด้วยนะครับท่ี

พนกังานผมพดูเป็นกนัเองมากเกนิไป เขาคงเหน็ว่าคณุดรูุน่เดยีวกนั

ก็เลยเผลอตัวไปหน่อย”

“ผมเป็นคนบอกให้เขาพูดแบบนั้นเอง ไม่ใช่ความผิดของเขา

หรอก”

“หอื?” ดนิผาถงึกบัเลกิคิว้มอง “แบบนัน้จะถือว่าไม่ให้เกยีรติ

หรือเปล่าครับ คุณเป็นลูกค้า เขาเป็นพนักงาน”

“ผมไม่ใช่คนเรื่องมาก”

“ที่ผมจะพูดคือมันดูสนิทกัน”

“...”

“ท้ิงน้องชายผมไปอย่างไร้เยื่อใยขนาดนั้น ผมไม่หวังให้คุณ

กลับมาสนิทกับเจ้าคุณอีกครั้งหรอกนะครับ คุณเมืองฟ้า” 
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ค�าพูดของดินผาท�าเอาเจ้าคุณเบิกตากว้าง อ้าปากค้างด้วย

ความตกใจ คว้าแขนพี่ชายตัวเองไว้ ปรามไม่ให้พูดจาชวนตกใจ

มากกว่านี้ แต่ดินผากลับกระตุกยิ้ม นัยน์ตาที่มองเมืองฟ้าวาวโรจน์

คล้ายโกรธคนมาหลายวัน ผิดกับเมืองฟ้าที่แค่ชะงัก

พ่นลมหายใจช้าๆ

ติ๊ง!

“เอาแบบแรกครับ” 

เหมือนสวรรค์มาโปรดเมื่อเสียงเตือนข้อความเข้าดังขึ้น พอ

ก้มลงไปดูก็เป็นข้อความจากเจ้าบ่าวที่เลือกแล้วว่าจะเอาเค้กหน้า

ไหน เมอืงฟ้าท�าเป็นเปิดรปูตามแบบอ้างองิทีส่่งให้ก่อนจะหมนุกลบั

ไปหาเจ้าคุณ 

“เอาแบบนี้แล้วตัดด้วยสีขาว มีรูปหงส์ข้างบนและขอบทอง”

“อะ...อ่า...สกัครูน่ะครบั” เจ้าคณุเลิก่ลัก่ก่อนจะหยิบกระดาษ

ท่ีเตรียมไว้มาจดบรีฟเพิ่มเติม จังหวะนั้นดินผาเลยยกแก้วกาแฟที่

ปั้นเอามาให้ตามสั่งเมื่อครู่ขึ้นดื่ม “มีรายละเอียดเพิ่มไหมครับ เช่น

เอาเค้กเพิ่มกี่ชั้น”

“เขาอยากได้เก้าชั้น แล้วก็มีดอกกุหลาบแซมด้วย”

“รับทราบครับ” ขานรับอย่างเป็นทางการและจดตามที่บอก

ทุกอย่าง เจ้าคุณหวังเพียงว่าจะช่วยให้ดินผาใจเย็นลงได้บ้าง เวลา

พี่เขาไม่พอใจอะไรมากๆ ก็จะเริ่มพูดจาไม่น่ารัก ทั้งเขาและพี่ซันวา

เตือนอยู่หลายครั้ง แต่เป็นนิสัยที่แก้ยากเหลือเกิน “งั้นถ้าผมเริ่มท�า

แล้วจะถ่ายรูปส่งให้ดูก่อน พอท�าจริงจะได้ไม่มีปัญหา”

เมืองฟ้าพยักหน้า

“ส่วนเรื่องราคา...” ร่างเล็กเลื่อนสายตาไปหาคนด้านข้าง “พี่

ดินช่วยจัดการให้หน่อยได้ไหมครับ”
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“ได้ส ิเดีย๋วพีจ่ดัการให้” เขายิม้แล้วตวดัสายตาไปทางเมอืงฟ้า 

“เพราะเป็นลูกค้าใหม่ ผมจะคิดราคาพิเศษให้ก็แล้วกัน”

“พี่ดินครับ”

“ดีนะที่คุณมาสั่งแทนคนจะแต่งงาน เพราะถ้าคุณมาสั่งงาน

ตัวเอง ผมคงไม่รับ” ดินผาว่าเสียงหนัก “หรือถ้ารับก็คงจะคิดเงิน

หนักๆ เอาให้ไม่กล้ามายุ่งกับน้องชายผมอีกเลย”

กึก!

แก้วคาปูชิโนวางลงบนจานรองคล้ายบ่งบอกว่าให้ดินผาเลิก

พูดได้แล้ว เวลานี้เมืองฟ้าหน้านิ่งมาก ไม่อาจบอกได้ว่าก�าลังคิด

อะไรอยู่ รู้แค่ว่าเขาเลื่อนสายตามามองเจ้าคุณนิดหนึ่งก่อนจะถอน

หายใจอีกรอบ ดูมีเรื่องหนักใจมากกว่าที่เห็น

บางทีถ้าพี่ดินไม่เข้ามา เขาอาจจะได้ถามอะไรมากกว่าที่ควร

เป็น

แต่ก็เข้าใจว่าพี่ดินไม่อยากเห็นเขาใน ‘สภาพนั้น’ อีกแล้ว

“ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ผมขอตัวกลับ” สุดท้ายเมืองฟ้าก็พูดขึ้นมา

โดยไม่ตอบโต้ทกุประเดน็ทีด่นิผาสาดใส่ “แล้วถ้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขา

อยากเพิ่มเติมอะไร ผมจะติดต่อมาอีกที”

“ติดต่อเบอร์ร้านก็ได้นะครับ ไม่ต้องโทร. เข้าเบอร์เจ้าคุณ  

น้องเขาจะได้ไม่รู้สึกแย่อีก”

“พี่ดิน”

“หวังว่าคุณจะเข้าใจดี ไม่ใช่ว่าผมอยากมีปัญหาอะไรกับคุณ

หรอก” 

ค�าพูดพวกนั้นท�าเอาเจ้าคุณส่ายหน้าอย่างเหนื่อยหน่าย 

ปรามเท่าไรก็ไม่ฟัง ไม่รู้จะท�าอย่างไรเพื่อหยุดเขา ส่วนเมืองฟ้า

แทนที่จะสวนกลับบ้างกลับก้มหน้ารับค�าทุกอย่าง



56

~ ฟ้าสั่งให้เลิกรัก ~

ไม่ต่างจากนักโทษที่โดนพิพากษา

“และผมว่าการกลบัมาจะท�าให้คณุรูว่้าควรพูดค�าไหนกับน้อง

ชายผมมากท่ีสดุ” เขายิม้ แต่เป็นรอยยิม้ทีด่กูดดนัทีส่ดุเท่าทีเ่คยเหน็

มา “หรือคุณจะท�าเป็นลืมเหมือนที่คุณเคยบอกเขาก็ได้ ยังไงซะ 

เจ้าคุณก็เริ่มต้นใหม่ได้แล้ว”

ร่างสูงนิ่งไป

“เริ่มต้นใหม่เหมือนที่คุณบอกไว้”

“...”

“คุณเมืองฟ้าเป็นคนสั่งให้เขาเลิกรักเองนะครับ” 

ประโยคนั้นแทงใจด�าทุกฝ่ายโดยเฉพาะเจ้าคุณ เขายังคงจ�า

ทุกความใจร้ายทีเ่มอืงฟ้าฝากไว้ได้ ยงัจ�าได้ดว่ีาในตอนนัน้ทกุถ้อยค�า

ท�าเขาเจ็บปวดมากแค่ไหน ยังจ�าได้ว่าร้องไห้ปางตาย

จ�าได้ทุกๆ อย่างว่าตอนที่เลิกกันมันทรมานแค่ไหน

คนท่ีคบกนัมาต้ังหลายปี จู่ๆ  กข็อเลกิโดยไม่บอกสาเหตอุะไร 

เขารูว่้าตวัเองควรจะโกรธเมอืงฟ้า ควรจะเกลยีดท่ีท�ากับเขาแบบน้ัน 

แต่เขาก็ยังจ�าได้เหมือนกันว่าตอนที่เมืองฟ้าเดินผ่านหน้าเขาออก

ประตูไป...

เจ้าตัวก็ร้องไห้ไม่ต่างกันเลย

“ผมจ�าได้ดี” ร่างสูงเอ่ย เสียงเรียบนิ่งคล้ายมหาสมุทรที่คลื่น

ลูกใหญ่ก�าลังก่อตัว “จ�าได้ทุกค�าที่พูดไว้”

“ถ้าจ�าได้จะกลับมาท�าไม”

“...”

“กลับมามันก็ช่วยแก้ไขอะไรไม่ได้นี่ จริงไหม” 

เจ้าคณุอยากบอกให้อกีคนหยดุพดู แต่โดนจบัข้อมอืปรามไว้ 

ดินผาเป็นกระบอกเสียงแทนน้องชาย ทั้งที่ตั้งใจว่าจะให้เจ้าตัว
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จัดการเอง แต่ก็อดออกหน้าแทนไม่ได้ อย่างที่บอก เขาไม่ได้อยาก

มีปัญหากับเมืองฟ้าหรอก เขารู้ดีว่าน้องชายอยากให้มันจบลงไป

แต่ไหนๆ ก็เจอหน้าแล้วเลยอยากพูดให้เข้าใจ

“เพราะงั้นไปไม่กลับน่าจะดีกว่า”

“พอแล้วพีด่นิ” สดุท้ายเจ้าคณุขอให้หยดุ “ไม่มอีะไรให้พดูอกี”

“เจ้าคุณ”

“ฝนน่าจะซาแล้ว เมืองฟ้ากลับก่อนเถอะ ถ้าฝนตกหนักอีก

จะแย่เอา” เขาพยายามฝืนยิม้ “เดีย๋วเราเดนิไปส่งทีร่ถนะ ส่วนพีด่นิ 

...รออยู่ที่นี่ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมกลับมา”

ดินผาเลื่อนสายตามามองหน้า

“ผมขอร้องนะ”

“...”

“ขอเวลาแป๊บเดียว” 

สือ่ใจกนัด้วยประโยคส้ันๆ และหวังว่าพ่ีดนิจะเข้าใจทกุอย่าง 

แน่นอนว่าอกีฝ่ายย่อมถอนหายใจคล้ายไม่ชอบใจ ตดิแค่ว่าจะห้าม

น้องได้อย่างไร น้องโตพอที่จะคิดเองได้แล้ว เสียอย่างเดียวคือการ

ที่เมืองฟ้าเอาแต่เงียบ รู้ว่าเป็นพวกดื้อเงียบมาตั้งแต่ไหนแต่ไร แต่

โดนไปขนาดนี้แล้วยังไม่คิดจะพูดอะไรอีกหรือ

หรือมองว่านี่เป็นเรื่องของตัวเองกับเจ้าคุณ เขามันคนนอก

เลยไม่จ�าเป็นต้องตอบ

ถ้าเป็นแบบนัน้เขากไ็ม่ว่าอะไรหรอก อย่างไรเสียเขาก็เป็นคน

ยื่นหน้าเข้าไปยุ่งเอง

“ไปกันเมืองฟ้า”

“ผมขอตัว” 

ถึงจะโดนฟาดหนัก เมืองฟ้าก็ยังบอกลาอย่างให้เกียรติ จาก
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นั้นก็หยิบโทรศัพท์เดินออกไปนอกห้องกับเจ้าคุณ ท้ิงดินผาให้น่ัง

ทบทวนสิง่ทีพู่ดไปอยูค่นเดยีว ไม่รูว่้าเจ้าคณุคดิไปเองไหมว่าทันทีท่ี

ก้าวออกมา ระยะทางระหว่างรถกับห้องรับรองช่างไกลแสนไกล

ทั้งที่ก่อนหน้านี้เดินแป๊บเดียวถึง ทว่าเวลานี้กลับดูเลื่อนห่าง

ออกไป

ข้างนอกฝนยังตกอยู่ แค่ซาลงจากก่อนหน้านี้พอให้ขับรถ

สบาย

“จะกลับบ้านหรือไปท�างานต่อเหรอ” เจ้าคุณถาม ท�าเหมือน

ว่าเมื่อกี้ไม่ได้มีบรรยากาศแย่ๆ เมืองฟ้าจะได้มีก�าลังใจท�างานต่อ

“ว่าจะไปเอาของที่ออฟฟิศหน่อยแล้วค่อยกลับ”

“งั้นก็ขับรถดีๆ นะ ระวังฝนด้วย เดี๋ยวจะไม่สบาย” เจ้าคุณ

ตอบกลับทันทีที่เมืองฟ้าพยักหน้ารับ “ฟ้าต้องขับรถไปท�างาน ถ้า

ไม่สบายจะเป็นอันตรายเอา”

“อือ”

“ส่วนเรื่องเค้กไม่ต้องห่วงนะ เราจะรีบท�า ถ้าอยากเพิ่มเติม

อะไรก็โทร. เข้ามา...ที่เบอร์ร้านก็ได้ ฟ้ามีนามบัตรไหม”

เขาพยักหน้า

“งั้นก็โทร. มาได้ตลอดเลยนะ มีคนรับสายตลอดอยู่แล้ว” 

เขายิ้มกว้างต่างจากคู่สนทนา เมืองฟ้าเอาแต่มองหน้าเขา

ด้วยแววตาทีเ่ห็นแล้วเจ้าคณุเป็นต้องชะงกั ถงึจะดรูาบเรยีบเหมอืน

ไม่รูส้กึอะไร แต่ถ้ามองลกึเข้าไปจะพบความเจบ็ปวดและความสบัสน

วุ่นวายในนั้น 

“เมืองฟ้า”

“ท�าไมถึงยังใจดีกับเรา”

“เอ๊ะ”
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“ยังไม่เลิกรักเราอีกเหรอ เจ้าคุณ”

“เราท�าให้ฟ้าอดึอดัเหรอ” เจ้าคณุถามเสยีงแผ่ว เพราะถ้อยค�า

เมื่อกี้โจมตีรุนแรงจนแทบเสียศูนย์ ไม่คิดว่าฝ่ายนั้นจะถามว่ายังไม่

เลิกรกัอกีหรอืออกมาตรงๆ แปลว่าตัง้แต่ต้นกค็งจะมองออกอยูแ่ล้ว

ว่าเขามีใจ 

เจ้าคุณเม้มปาก ความเศร้าฉายชัดหนักขึ้น 

“เราขอโทษนะ เราไม่ได้ตั้งใจ”

“เราไม่ได้จะว่าอะไรคุณนะ อย่าเข้าใจผิด”

“หือ?”

“เราแค่อยากรู้เพราะคุณยังใจดี”

“...”

“คุณไม่โกรธเราเหรอ เราใจร้ายกับคุณมากนะ” 

สารที่ส่งผ่านมาท�าเจ้าคุณนิ่งคิด พอเงยหน้าข้ึนมองก็เจอ 

แววตาส�านกึผดิทีแ่ฝงความเศร้าและความรูสึ้กอืน่ๆ อกีหลากหลาย 

มนัท�าให้เหน็ว่าพออยูก่นัสองคน เมืองฟ้าสามารถแสดงสิง่ทีเ่ขาคดิ

ออกมาได้

ต่างจากตอนที่อยู่ข้างใน เขาต้องเก็บทุกอย่างไว้ไม่ให้คนอื่น

รู้ความจริง

“ฟ้าคดิมากเรือ่งทีพ่ีด่นิพดูเหรอ” แทนท่ีจะตอบค�าถาม เจ้าคณุ

กลับเลือกถามกลับ “ขอโทษแทนเขาด้วยนะ เราไม่คิดว่าเขาจะพูด

กับฟ้าแบบนี้”

“ไม่ใช่ความผิดเขา เขาก็พูดถูกทุกอย่างนี่”

“ฟ้า”

“เราท�าไม่ดีกับคุณ เรา...ทิ้งคุณอย่างไร้เยื่อใย” 

น่าแปลกที่เจ้าคุณมองเห็นความเจ็บปวดราวกับว่าเมืองฟ้า
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จมอยู่ในห้วงอะไรสักอย่างที่พาตัวเองออกมาไม่ได้ เขาดูเจ็บใจ ดู

โทษตัวเอง แต่ไม่ยอมพูดออกมาว่าเขารู้สึกแบบนั้นได้อย่างไร

อะไรคือสาเหตุที่ท�าให้เขาเดินจากไป

อะไรที่ท�าให้เขาเปลี่ยนไปหรือ

“อันที่จริงเราไม่น่ามาหาคุณเลย เราควรจะหายไปจากชีวิต

คุณซะ”

“เหมือนที่ฟ้าเคยท�าน่ะเหรอ”

“...”

“ฟ้าว่ามันถูกต้องแล้วเหรอที่ท�าแบบนั้น” เจ้าคุณถาม เขา 

ไม่ได้มเีจตนาหาเรือ่ง แค่สงสยัว่าการวิง่หนหีรอืหายไปแบบน้ันมนัดี

แล้วจริงหรือ “ฟ้าอาจไม่รู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราไม่เคยโกรธฟ้า

เลยสกัครัง้ เราแค่เสยีใจทีฟ้่าทิง้กนั แล้วกส็งสยัว่าเราท�าอะไรผดิ ฟ้า

ถึงเลือกทางออกแบบนั้น”

“เจ้าคุณ”

“แต่ฟ้ากค็งมเีหตผุลของฟ้าแหละ เพราะฟ้าไม่ใช่คนไร้เหตผุล

นี่นา” จู่ๆ เสียงเขาก็สั่น “เอาไว้ถ้าฟ้าว่างหรือพร้อมเราค่อยมาคุย

กันนะ แต่ถ้าฟ้าอยากลืม ไม่อยากคุย เราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอก เรื่อง

มันก็ผ่านมานานแล้ว ลืมมันไปก็ได้”

“ถ้าลืมได้จริง ตอนนี้คงจ�าไม่ได้”

“ฟ้า”

“แต่เรายังจ�าทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณได้” เมืองฟ้าลากสายตา

มาสบ “ทุกๆ เรื่องทั้งที่ควรจะลืมมันไป”

“...”

“และตอนนี้เราควรพูดสิ่งที่เตรียมไว้”

“อะไร”
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“ขอโทษนะ”

“...”

“ขอโทษที่ใจร้ายนะ เจ้าคุณ” 

จบประโยคนั้นท�านบน�้าตาที่เจ้าคุณกลั้นไว้ก็พังทลายลง มัน

คือความเสียใจที่มาพร้อมกับการปลดล็อกความรู้สึก ถึงเขาจะยัง

ไม่รู้ความจริงของสาเหตุที่ต้องเลิก แต่การได้รู้ว่าเมืองฟ้ายังคิดถึง

อยู่และไม่ลืมเขา มันก็เป็นอะไรที่ดีมาก

อุตส่าห์ตั้งใจว่าการเจอกันครั้งแรกควรจะจบลงด้วยดี ทว่า

กลับมีน�้าตาเป็นส่วนแต่งแต้มไปเสียได้

เจ้าคุณรีบปาดน�้าตา ส่ายหน้าพร้อมกับยิ้มให้

ท�าเป็นเข้มแข็งทั้งที่อยากปล่อยโฮมากกว่าอะไร

“เราขอโทษ”

“ไม่เป็นไร ฮกึ...ไม่เป็นไรหรอกฟ้า” เขาพดูเสยีงตดิขดั “เราไม่

โกรธฟ้าหรอก ไม่เคย...ไม่เคยเลยแม้แต่นิดเดียว”

“คุณ...”

“ขอบคุณนะที่อย่างน้อยก็พูดค�านั้นออกมา”

“...”

“ขอบคุณที่ยังชอบกินเค้กฟูรสมอคคา”

“...”

“ขอบคุณที่ยังจ�าได้ว่าเรากลัวเสียงฟ้าร้องนะ เมืองฟ้า” 

เจ้าคุณยิ้มทั้งน�้าตา เมืองฟ้าเอื้อมมือมาเช็ดน�้าตาอย่างแผ่ว

เบา นาทีที่มือหนาแนบแก้มขาว หัวใจของเจ้าคุณก็สั่นไหว ซ�้ายัง

เผลอเบียดแก้มลงไปไม่ต่างจากการออดอ้อนเช่นตอนที่คบกัน ถึง

อย่างนั้นเขาก็รู้สึกดีขึ้นราวกับมีน�้าเย็นๆ มาชโลมหัวใจ

นานแล้วนะที่เขาไม่ได้สัมผัสไออุ่นจากฝ่ามือคู่น้ี มือคู่ท่ีมัก
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ประคองใบหน้าเขาไว้

“อย่าร้อง เคยบอกแล้วไง” ร่างสงูกึง่ดก่ึุงปลอบใจ “เลกิร้องได้

แล้ว ไม่น่ารักเลย”

เจ้าคุณหัวเราะเบาๆ พยายามเช็ดน�้าตาตัวเองเพ่ือช่วยเขา 

บรรยากาศที่เคยอึดอัดเวลานี้กลับผ่อนคลายลงบ้าง ถึงจะยังไม่รู้

เร่ืองอะไรมากมาย แต่ถอืเสยีว่าอย่างน้อยกไ็ด้ท�าแผลให้หวัใจ ส่วน

จากนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไร...

Rrrr!

คงต้องให้สายฝนน�าพา

“เฮ้อ” 

ระหว่างที่เช็ดหยาดใสให้อยู่นั้น จู่ๆ โทรศัพท์ของเมืองฟ้าก็

ส่งเสียงดังลั่น อีกฝ่ายหยิบขึ้นมาแล้วถอนหายใจเมื่อเห็นชื่อท่ี

ปรากฏ เจ้าคณุรบัรูไ้ด้เลยว่าอกีฝ่ายไม่อยากกดรบัสายคนท่ีโทร. มา

เท่าไรนัก แต่ดูเหมือนจะเป็นสายที่ปฏิเสธไม่ได้ 

“โทษทีนะ พ่อโทร. มาน่ะ”

“อ่า...งั้นฟ้ารับสายเถอะ เดี๋ยวท่านจะรอนาน”

“ท่านแค่โทร. มาตาม”

“อะไรนะ”

“เผอิญนัดกันไว้น่ะ เราต้องไปแล้ว” 

ค�าบอกลานัน้สะกดิใจเจ้าคณุอยูไ่ม่น้อย ยังมอีกีหลายเรือ่งที่

อยากชวนคุย แต่ก็ไม่กล้ารั้งเมืองฟ้าให้อยู่ต่อ เพราะรู้ดีว่าพ่อของ

อีกฝ่ายดุแค่ไหน ต้ังแต่เม่ือก่อนแล้วที่ท่านไม่ค่อยชอบเวลาเห็น 

พวกเขาอยูด้่วยกนัเท่าไร ถ้าเกดิท่านรูว่้าเมอืงฟ้ามาพบเขา เมอืงฟ้า

อาจจะมีปัญหาก็ได้

เขาไม่อยากให้เมืองฟ้ามีเรื่องไม่สบายใจหรอก
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“งั้นฟ้าไปเถอะ ไม่ต้องคิดมากหรอก” เขาปาดน�้าตาแล้วยิ้ม

ให้ “เอาไว้เราจะติดต่อไปถ้าเริ่มท�าเค้กแล้ว”

“ขอโทษนะที่อยู่ต่อไม่ได้” เจ้าตัวท�าหน้าเศร้า “เราควร...อยู่

รับผิดชอบความรู้สึกคุณมากกว่านี้”

“แค่เมืองฟ้าพดูแบบนีเ้รากด็ใีจแล้วละ เราไม่ขอมากไปกว่าน้ี

หรอก” ร่างเล็กหัวเราะเบาๆ “แล้วก็นะ อย่าพูดเหมือนเราจะไม่ได้

เจอกันอีกสิ หรือว่าฟ้าจะหนีเราอีกแล้วเหรอ”

“เราไม่ได้จะหนี เราไม่เคยอยากหนีคุณไปไหน”

“เมืองฟ้า”

“แต่เรา...มีเหตุผลที่ต้องไป”

“...”

“ขอโทษนะ ไว้เราจะมากินเค้กฟูฝีมือคุณอีกนะ เจ้าคุณ”


