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ร่างที่ก�ำลังด�ำผุดด�ำว่ายอยู่ในสระว่ายน�้ำสีฟ้ากระจ่างสวมชุดด�ำรัดรึง

เคร่งเครียดไปด้วยวัยสาวสมสัดส่วน ไม่นานเธอก็โผนขึ้นเหนือน�้ำ และทันทีที่ไต่ไป
ที่บันไดสระ มือหนึ่งก็ยื่นผ้าเช็ดตัวพร้อมเสื้อคลุมให้ทันที
“อ้าว!” เป็นเสียงทักแบบแปลกประหลาดใจไม่น้อยเลย “มาเมื่อไรคะ”
“มาเมื่อเห็น” มีเสียงหึๆ นิดหน่อย
“คราวหลังไม่ควรเลยมาถึงนี่นะ ตรงนี้เป็นที่ส่วนตัวของฉัน”
“งัน้ ใครมาได้”
ค�ำถามอ่อนหวานบ่งบอกว่าคนพูดนัน้ หลงใหลอีกฝ่ายหนึง่ อย่างรุนแรง
เขาอยากจะก้าวเข้ามาชิด แต่หากทว่าหล่อนยันมือไว้
“ไม่เหมาะหรอกค่ะคุณไรวัต ทีน่ ไี่ ม่เหมาะทีค่ ณ
ุ จะมาท�ำรุม่ ร่ามนะคะ ฉัน
มีบอดี้การ์ดด้วย ไม่รู้ปล่อยเข้ามาได้อย่างไร”
“คุณท�ำเหมือนผมเป็นคนอื่น”
มีรอยยิ้มเหยียดบนริมฝีปากสวยของหล่อน เสน่ห์ของหล่อนไม่เคยที่จะ
ลดราวาศอกให้กับใครเลย
“คุณไม่เชื่อใจผม ผมรู้นะ”
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“คุณทานอะไรมาหรือยัง”
“พิมพ์ภัสสร!”
“คุณไรวัต ที่นี่บ้านฉันนะคะ จะเอาอย่างไร ก็ฉันชวนทานอาหารค�่ำด้วย
แล้ว ถ้าไม่ตอบรับจะให้ว่าอย่างไร”
ไรวัตนิ่งไปสักพัก ก่อนจะพยักหน้า “ขอบคุณที่กรุณา”
พิมพ์ภัสสรรู้ดีว่าเขาประชดประชันหล่อน แต่หล่อนก็ไม่ใส่ใจ ใครอยาก
จะพูดหรือคิดอย่างไรก็สุดแท้แต่ หล่อนแน่วแน่และมีแนวทางของตัวเองอยู่แล้ว
อย่างที่ใครก็ไม่อาจแตะต้องได้
วันนั้นกับวันนี้ชีวิตหล่อนแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แตกต่างกันราวฟ้ากับ
ดินก็ว่าได้ พิมพ์ภัสสรตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องได้เด็ดขาดและรวดเร็ว ไม่ได้คิด
แม้แต่นอ้ ยว่าผูช้ ายตรงหน้านีจ้ ะหวนกลับมาหาหล่อนอีกครัง้ ...มาคร�่ำครวญหวนไห้
ว่ายังเหลือรอยรักให้หล่อนเต็มหัวใจ หลังจากวันที่เขาได้ทอดทิ้งหล่อนไปอย่าง
ไม่ไยดี
ม่านตาของหล่อนเคยมีน�้ำตาพร่าพราย หากบัดนี้มันมีเพียงแต่ ‘ไฟ’
เท่านั้น ไฟที่โหมไหม้อยู่ในดวงตาดวงใจของหล่อน รอวันที่จะได้บางสิ่งบางอย่าง
ทดแทนความสูญเสียทั้งมวลในอดีต และวันนี้หล่อนก็ได้กลับมาแล้วเกินล้น หาก
เป็นเพียงวัตถุที่ครั้งหนึ่งมันได้แห้งแล้งห่างหายไปจากชีวิตของหล่อนราวกับฟ้าได้
ผ่าลงมา...
พ่อ แม่ และน้องสาวของหล่อนจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ ต่างกรรม
ต่างวาระ พ่อหล่อนยิงตัวตาย แม่หล่อนหัวใจวายหลังจากพ่อตาย ส่วนน้องสาว...
ตกเลือดตาย!
น้องสาวหล่อนยังไม่ได้แต่งงาน ทว่าหล่อนไม่เคยรู้มาก่อนว่าน้องสาว
ของหล่อนท้อง และไปท�ำแท้งกับคลินกิ ท�ำแท้งเถือ่ นกระทัง่ ตกเลือดตาย...ดูชา่ งเป็น
เรื่องที่สุดแสนจะโหดร้ายที่สุด
เวลาเดียวกันพิมพ์ภสั สรก็เกือบจะเป็นบ้า...หล่อนช็อก! ไม่ได้พดู กับใคร
เลย กระทั่งต้องได้รับการเยียวยาจากจิตแพทย์ คนเอาไปร�่ำลือกันว่าหล่อนเป็นบ้า
แล้วอีกไม่กี่เดือนต่อมาหล่อนก็แต่งงานไปกับเจ้าสัวทรงศักดิ์ ที่คนทั้งโลกรู้ว่าเป็น
อัมพาตครึ่งตัว ตั้งแต่ช่วงเอวจนกระทั่งถึงปลายเท้าไม่มีความรู้สึก คนทั้งโลกอาจ
แอบประณามว่าหล่อนแต่งงานเพือ่ หวังทรัพย์สมบัตมิ หาศาลของตระกูลศักดิไ์ พศาล
พิมพ์ภัสสรไม่ได้เป็นบ้า สติหล่อนดีมาก
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เจ้าสัวทรงศักดิ์เป็นหม้าย เขาหย่ากับภรรยามาหลายปีดีดัก หลังจาก
ประสบอุบัติทางเหตุรถยนต์จนถึงขั้นต้องพิการ
ก่อนหน้าที่พิมพ์ภัสสรจะตัดสินใจแต่งงานกับเจ้าสัวทรงศักดิ์ผู้มีอายุ
มากกว่าหล่อนเป็นรอบๆ นั้น ไรวัต...คู่รักที่ครองรักกันมาหลายปีดีดักคนนี้แหละที่
ทิ้งหล่อนไปแต่งงานกับผู้หญิงที่พ่อแม่ของเขาเลือกให้
พิมพ์ภัสสรอยู่โดดเดี่ยวอยู่ในโลกใบนี้กับคราบน�้ำตาที่เหือดแห้ง แล้ว
หล่อนก็รับปากแต่งงานกับเจ้าสัวทันที ท่านบอกว่า...ท่านต้องการคนดูแล และ
คนคนนั้นต้องเป็นคนมีหัวใจ
พิมพ์ภัสสรอาจเคยเป็นคนที่มีหัวใจ แต่นานวันที่ผ่านมากับเหตุการณ์
เลวร้ายเหล่านั้นได้เปลี่ยนหล่อนไปโดยสิ้นเชิง
หล่อนเป็นเศรษฐีนีชั่วพริบตาเมื่อกลายเป็น พิมพ์ภัสสร ศักดิ์ไพศาล!
อยากได้อะไรก็ได้ อยากท�ำอะไรก็ท�ำ หล่อนเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของห้างสรรพสินค้า
ชื่อดังที่เจ้าสัวเป็นเจ้าของ
ใครจะคิดอย่างไรกับเรื่องในมุ้งของหล่อนก็ช่าง หล่อนคนเดียวเท่านั้นที่
รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
“คุณทานอาหารดึกๆ อย่างนี้เสมอหรือ”
“ก็...บางทีก็ไม่ได้ทานอะไร แต่วันนี้มีเพื่อนดื่มไวน์ก็ดีเหมือนกัน”
“ท่านล่ะ”
“คุณท่านหลับแล้ว!”
“ผมโชคดีที่เลือกเข้ามาเวลาหลับ”
“ไม่มีโชคดีไม่มีโชคร้ายหรอก”
หล่อนยักไหล่ ใบหน้าสวยใสไม่มเี ครือ่ งส�ำอางแต่งแต้มยามต้องแสงไฟ
ผุดผ่องราวเทพธิดานางฟ้าจุติมาเกิด
ไรวัตห่อเหี่ยวในอารมณ์เหลือเกิน เขาแต่งงานได้สองปี ชีวิตแต่งงานก็
เริ่มเน่า และนับวันก�ำลังจะเน่าสนิท
“ผมถามจริงๆ เถอะแพร”
“ถามสิ”
“แต่คุณคงจะไม่ตอบผมหรอก”
“ลองดูก็ได้”
“คุณอยู่ยังไง”
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“ก็อยูอ่ ย่างมนุษย์อยูน่ นั่ แหละ” หล่อนหัวเราะเบาๆ “เอ๊ะ แปลกจริง ท�ำไม
คุณถามแบบนี้คะ”
“มีคนอยากจะได้คุณมากมายเลย”
“เหรอคะ...เมื่อไร...ตอนนี้เหรอ...ก็อาจใช่...ฉันมีขุมทรัพย์!”
พิมพ์ภัสสรยกแก้วไวน์ขึ้นและมองดูเหมือนอยากจะเสกให้น�้ำในแก้ว
ปรากฏภาพของอะไรสักอย่างขึ้นมาอย่างนั้นแหละ
“ก็ลองเป็นเมื่อก่อนสิ จะเป็นยังไง ฉันเป็นสุนัขขี้เรื้อน!”
“แพร”
“ไม่จำ� เป็นก็อย่าเรียกฉันด้วยชือ่ นัน้ อีก หลายคนลืมไปแล้วว่าชือ่ เล่นฉัน
ชื่อนั้นนะคะไรวัต เออจริงสิ ภรรยาคุณเป็นยังไงบ้าง วันก่อนเจอกันในงาน...เธอดู
เซียวไปนะ”
ไรวัตขบกรามเล็กน้อย “ผมไม่อยากจะพูดถึงเธอ”
“ถ้าคุณไม่พดู ถึงเธอ คุณจะไปพูดถึงใคร เธอเป็นเมียคุณ” พิมพ์ภสั สรว่า
“ดอกเตอร์อาภาวรรณผู้แสนสวย แสนฉลาด แสนเก่ง...แสน...”
“แพร!”
“อิ่มหรือยังคะ” หล่อนสรุปง่ายๆ “ดึกแล้ว ฉันจะได้เข้านอน”
“คุณนอนห้องเดียวกับเจ้าสัวหรือเปล่า”
“นัน่ เรื่องส่วนตัวฉันนะ”
“คุณหลอกตัวเองนะแพร! คุณหลอกตัวเอง”
“เหรอ! ดี” หล่อนลงเสียงหนัก มีอาการมึนเมาเล็กน้อย “ฉันหลอกตัวเอง
ก็ยังดีกว่าหลอกคนอื่น!”
หล่อนลุกขึน้ ซวนเซเล็กน้อย หากทว่าใครอีกคนก้าวเข้ามาขวางร่างใหญ่
เคราด�ำ...และแววตานิ่งงัน
“พิมพ์ภัสสร”
“กลับได้แล้วละค่ะ คราวหลังจะมาจะไปก็โทร.บอกกันก่อนนะคะ”
ไรวัตมองนายคนตัวใหญ่ที่มักไปไหนมาไหนกับหญิงสาวอยู่เสมอก่อน
จะถอนหายใจอย่างหงุดหงิด เขาไม่ควรพบพิมพ์ภสั สรอีกเลย เพราะเขารูส้ กึ เหมือน
จะขาดใจตายทุกครั้งยามเข้าใกล้หล่อน เขาเสียหล่อนไป หัวใจของเขายามนั้นมัน
อาจหายวับ แต่เพราะมีดอกเตอร์อาภาวรรณมาทดแทน เหตุนั้นเขาจึงไม่เจ็บปวด
มากมายเหมือนวันนี้ที่ชีวิตแต่งงานของเขามีแต่วันอับเฉา
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“ขอบคุณส�ำหรับอาหารว่างมื้อค�่ำ!”
“ไม่เป็นไรค่ะ เล็กน้อยเท่านั้น ส�ำหรับบุคคลที่ก�ำลังจะเป็นหุ้นส่วนกัน”
เขาขบกราม พิมพ์ภัสสรก�ำลังจะร่วมลงทุนกับพ่อตาเขา
ดูเหมือนชีวติ จะโยงใยจนไม่อาจหลีกหนีหล่อนได้พน้ เมือ่ เขาไม่คดิ หนีก็
วนกลับมาหา แต่หากเมื่อเห็นดวงตาของหล่อน เขาก็ร้อนวูบ
เสน่ห์ของหล่อนร้อนแรงกว่าเดิม...เหมือนดอกกระดังงาลนไฟแล้วหอม
แม้หล่อนไม่เคยถูกลนไฟ...หล่อนก็หอมหวนไปไกล เงินทองของหล่อน เสน่หร์ นุ แรง
ชนิดนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดโลก!
ผัวหล่อนจะตายวันตายพรุ่งไม่มีใครรู้ โรคมากมายรุมเร้าให้เข้าออก
โรงพยาบาลเหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง วันหนึ่งหากเจ้าสัวทรงศักดิ์เป็นอะไรไป
พิมพ์ภัสสรจะกลายเป็นเศรษฐีนีหม้ายทรงเครื่องทันที!
เขาหันหลังให้หล่อน แต่ขณะเดียวกันไรวัตก็ตั้งใจแล้ว...เขาจะไม่มีวัน
ปล่อยให้ใครมาโฉบหลอนไปอีกเป็นอันขาด

“แพร”

“คุณท่าน”
“ดื่มหรือ”
“นิดหน่อยค่ะ” พิมพ์ภัสสรตอบอ่อนโยน “แพรคิดว่าคุณท่านหลับแล้ว
เสียอีกนะคะ”
“หลับๆ ตื่นๆ คนแก่น่ะ จะให้หลับยืดยาวเลยเป็นไปไม่ได้หรอก ตื่นแล้ว
ก็ตื่นเลย เธอเข้ามาท�ำไมล่ะ”
“มาดูคุณท่านค่ะ”
เจ้าสัวทรงศักดิ์ยิ้ม “ขอบใจนะที่ยังห่วงฉัน”
“คุณท่านอย่าพูดอย่างนั้นสิคะ ถ้าแพรไม่ห่วงคุณท่าน แพรจะห่วงใคร
อีกล่ะคะ แพรมีคุณท่านคนเดียว”
“ถ้าฉันเป็นอะไรไป?”
“ไม่เอาค่ะคุณท่าน ไม่พูดแบบนี้นะคะ แพรไม่ชอบเลย คุณท่านยัง
แข็งแรงนะคะ ยังต้องอยู่เป็นก�ำลังใจให้แพรอีกนาน”
“บาปกรรมหรือเปล่าทีฉ่ นั ดึงชีวติ เธอมาอยูใ่ นอ้อมแขนอับเฉาขนาดนีน้ ะ่
พิมพ์ภสั สร เธออายุไม่ถงึ สามสิบ ส่วนฉันห้าสิบกว่าเข้าไปแล้ว เธอเป็นดอกไม้งดงาม
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ในแจกันร้าวๆ อย่างฉัน”
“แพรมีความสุข มีความพอใจค่ะ การได้ดูแลปรนนิบัติคุณท่านซึ่งเป็น
ผู้มีพระคุณ ท�ำให้แพรสบายใจอย่างยิ่งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลย คุณท่านเอื้อมมือ
ของคุณท่านมาชุบชีวิตแพรแท้ๆ” พิมพ์ภัสสรกล่าว “หากไม่มีคุณท่าน แพรก็คงจะ
ตายไปแล้ว การได้มีชีวิตอยู่และยืนอยู่ในจุดที่ใครเหยียบย�่ำไม่ได้ นี่นับว่าเป็น
โชคมหาศาลที่คุณท่านหยิบยื่นมาให้ คุณท่านกรุณาต่อแพรขนาดนี้ แพรเสียอีก
ไม่ได้ตอบแทนอะไรคุณท่านเลย”
“ฉันอยากจะขอร้องอะไรเธอสักอย่างจะได้ไหม”
“อะไรหรือคะ”
“ถ้าฉันเป็นอะไรไป”
“คุณท่านคะ”
“ฟังฉันพูดก่อนได้ไหม”
“ค่ะ”
“ถ้าหากฉันเป็นอะไรไป ฉันขอร้องให้เธอช่วยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่เคย
เป็นของฉันด้วย ฉันไม่ว่าหากเธอจะแต่งงานใหม่...ส�ำคัญที่สุดคือฉันอยากให้เธอ
ดูแลลูกสาวของฉันด้วย!”
พิมพ์ภสั สรอึง้ ไป เจ้าสัวทรงศักดิห์ ย่ากับคุณหญิงอรอุมาหลายปีมาแล้ว
มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคน อายุน้อยกว่าพิมพ์ภัสสรไม่กี่ปี ประมาณเดียวกับน้องสาว
ของหล่อนที่ตายจากไป เจ้าสัวส่งไปเรียนต่อเมืองนอกแต่ก็ไม่ได้เรียนอะไรเป็นชิ้น
เป็นอัน เดินทางไปเดินทางมาระหว่างเมืองไทยกับอเมริกาเป็นว่าเล่น
เจ้าสัวห่วงลูกสาวมาก แต่อไุ รวรรณกับพิมพ์ภสั สรก็ยงั ไม่เคยได้เจอะเจอ
กัน อุไรวรรณอยู่กับแม่ คุณหญิงอรอุมาที่สอนให้เกลียดบิดาจนแม้แต่การมาดูแล
บิดาที่พิการและบางครั้งเจ็บป่วยก็แทบจะไม่เคยมี
พิ ม พ์ ภั ส สรเคยรู ้ ว ่ า อุ ไ รวรรณมาเยี่ ย มบิ ด าประมาณครั้ ง สองครั้ ง ที่
โรงพยาบาล แต่กไ็ ม่ได้พบกับหล่อน คุณหญิงอรอุมาได้สมบัตไิ ปเยอะมากพอสมควร
หลังการหย่าขาดจากเจ้าสัว
“ยายอุ๊น่ะ แม่ตามใจจนเสียคน อีกหน่อยจะเหลวไหลไปกันใหญ่ ฉัน
อยากจะขอร้องให้เธอช่วยดูแลยายอุ๊”
“เป็นไปได้หรือคะคุณท่าน”
“เธอท�ำได้นะแพร”
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“คุณท่านคะ”
“เธอท�ำได้...เชื่อฉันสิ”
“แต่ว่า...”
“เธอเป็นผูห้ ญิงทีม่ พี ลัง ฉันยังไม่เคยเห็นผูห้ ญิงคนไหนทีจ่ ะมีพลังเหมือน
กันกับเธอเลย!”
พิมพ์ภสั สรอึง้ ไป นีห่ ล่อนก�ำลังจะต้องรับภาระอันหนักหนาอย่างนัน้ หรือ
อันที่จริง...หล่อนและอุไรวรรณลูกสาวท่านเจ้าสัวนั้น ใช่ว่าจะอายุห่าง
กันเสียเมือ่ ไร แม้ไม่เคยเผชิญหน้ากัน แต่ในสังคมชัน้ สูงเดียวกันนีก้ ม็ กี ระแสต่อต้าน
หล่อนมากมายจากสองแม่ลูกคู่นั้น
หล่อนจะยอมรับท�ำในสิ่งที่หล่อนเองก็ไม่รู้ว่าจะท�ำได้หรือเปล่าน่ะหรือ
แต่หากหล่อนไม่รับปาก คุณท่านจะสบายใจได้อย่างไร
“ได้ค่ะคุณท่าน แต่...แต่แพรไม่แน่ใจว่าจะท�ำได้ดีแค่ไหน”
“ท�ำให้ดที สี่ ดุ เท่าทีเ่ ธอจะท�ำได้ แต่ไม่ตอ้ งทุม่ ทัง้ ชีวติ เอาแค่สองในสีส่ ว่ น
ที่เธออยากจะท�ำแล้วกัน”
“เราจะพูดเรื่องนี้กันท�ำไมคะ ดึกดื่นแล้วคุณท่านควรจะพักผ่อนนะคะ”
“ฉันนอนมาพอแล้ว เบื่อการนอนเหลือเกิน”
“จริงสิคะ คุณท่านอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไหมคะ”
“อืม”
“ไปหัวหินกันไหมคะ”
“เธอจะว่างหรือ...”
“ว่างสิคะ แพรก็เบื่อกรุงเทพฯ เหมือนกัน เราไปหัวหินกันสักสองสามวัน
น่าจะดีนะคะ”
“นานเกินไปหรือเปล่า”
“ไม่หรอกค่ะ คุณท่านหลับเสียนะคะ แพรจะคอยอยู่จนกว่าคุณท่านจะ
หลับแล้วถึงจะกลับออกไป”
สักพักใหญ่ท่านก็หลับ หล่อนเปิดประตูออกไปจากห้องนั้นสู่ห้องติดกัน
ด้วยการถอนหายใจยาวนานก่อนโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนหัวเตียงจะดังขึ้น
“ใคร...บ้าโทร.มากลางดึกอย่างนี้”
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พิมพ์ภัสสรกอดอกแน่น รู้สึกเหมือนหนาวสะท้านกับกระแสลมแรง

ที่พัดกรูเข้ามาเมื่อเท้าหล่อนจมลงไปในทรายขาวเยียบเย็น พระอาทิตย์ก�ำลังจะ
คล้อยต�่ำลงแตะเส้นตัดของผิวน�้ำทะเล
หัวใจหล่อนโหวง...อารมณ์อย่างหนึ่งสะท้อนเข้ามา!
ความว้าเหว่...เดียวดาย...ขาดไร้!
เหมือนยืนอยู่ท่ามกลางป่ารกชัฏในบางครั้งที่โหยหาครอบครัว ชีวิตจะ
ด�ำเนินไปอย่างไรก็สุดรู้
หล่อนมีเพียงท่านเจ้าสัวทีเ่ ปรียบเสมือนพ่อผูใ้ ห้ความอบอุน่ ให้ค�ำปรึกษา
ให้ความรัก ความห่วงใย และปรารถนาดี!
หากขาดท่าน หล่อนคงจะควานหารักที่แท้จริงอย่างนี้จากใครไม่ได้
อีกแล้วเป็นแน่...
ไรวัต! ชื่อนั้นลอยเข้ามาในความรู้สึกของหล่อนอีกครั้ง เขาที่หล่อนเคย
รักสุดหัวใจ แต่ความหวานได้เปลีย่ นเป็นความขมจนแทบส�ำลักออกมาเป็นเลือดใน
ภายหลัง
ชายผู้ทรยศ!
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หล่อนได้ยนิ เสียงฝีเท้า เมือ่ หันไปจึงพบว่ามีชายผูห้ นึง่ เดินมาทางทิศเดียว
กับที่หล่อนยืนอยู่ ยิ่งเข้ามาใกล้ ยิ่งมองเห็นว่าเขาเป็นคนสูงมาก
คอนโดฯ ริมทะเลแห่งนีร้ าคาแพงลิบลิว่ คนทีจ่ ะมีโอกาสซือ้ หาเอาไว้เป็น
ทีพ่ กั ตากอากาศริมทะเลจะต้องมีเงินไม่ตำ�่ กว่าสิบล้านบาท เป็นเงินสดนอนนิง่ ๆ หรือ
ไม่ก็หมุนเวียนในระบบ!
หล่อนไม่มองไปยังเขา หล่อนมองไปที่ทะเลด้วยอารมณ์ปลดปล่อย ดู
เหมือนว่าเขาชะงักเท้านิดหนึ่ง เมื่อหล่อนหันไปอีกครั้งเขาจึงยิ้มให้
“สวัสดีครับ” เขาทักทายสุภาพ
หล่อนยิ้ม “สวัสดีค่ะ”
“พักที่นี่เหมือนกันเหรอครับ”
“ค่ะ”
“วันธรรมดาแบบนี้ไม่ค่อยมีคนมาพัก ดีนะครับไม่พลุกพล่านดี”
“อ๋อ”
“ขอโทษอีกครั้งนะครับ”
หล่อนหันไปมองเขา อาจจะไม่ได้ยิ้มมั้ง แต่หล่อนเห็นเขาชัด เขาเป็น
คนร่างสูงใหญ่ สวมเสื้อผ้าป่านลายดอกกับกางเกงครึ่งน่อง รองเท้าผ้าใบลักษณะ
สุภาพมาก แต่แววตาของเขาเหมือนจะสนใจหล่อนมากจนกระทั่งไม่ตัดสินใจที่จะ
เดินผ่านไป
“เอ้อ...ถ้าคุณอยู่คนเดียว ต้องการเพื่อนคุยบ้าง...”
“ไม่หรอกค่ะ ฉันก�ำลังจะกลับขึ้นห้องพัก!”
เขาเงียบ จะว่าสะดุ้งก็อาจจะใช่ หล่อนไร้ไมตรีทั้งที่สวยปานภาพวาด
เขาไม่ใช่ไม่เคยพบหญิงสาวสวย แต่หล่อนสวยแปลก สวยเนียนกลืนไปทั้งเนื้อ
ทั้งตัวเหมือนกับประติมากรรมชิ้นงามของศิลปินเอกทีเดียว
เขาสะดุดกึกแล้วก็ตอ้ งปล่อยให้หล่อนเดินจากไปอย่างไม่ไยดีกระทัง่ ต้อง
ก้มลงดูตัวเองอีกครัง้
นายรามิล! ปกติเวลาผู้หญิงเห็นนายมักจะเป็นฝ่ายชะงักและเฝ้ามอง
ตามด้วยสายตาที่บ่งบอกความรู้สึกตื่นเต้น บ่อยไปที่เขาได้ยินเด็กสาววัยรุ่นร้อง
ตามหลัง
“ว้าว! หล่อลากดินเลย”
แต่พอมาวันนี้เขาแทบจะสิ้นสุดความมั่นใจในตัวเองไปเลยทีเดียว หรือ
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แม่นางฟ้าองค์นอ้ ยนัน้ มีเจ้าของเสียแล้วก็ไม่รู้ หล่อนก็เลยไม่มตี าจะมองใครอีกแล้ว!

“คุณ...อ้าว...”

เขาจ�ำหล่อนได้แม่นย�ำ หล่อนเดินเข้ามาในลิฟต์ของโรงแรม สวมชุดราตรี
สวยงามชวนตะลึงพรึงเพริด!
เขาอยู่ในลิฟต์...จ�ำได้แม่นว่าเคยพบหล่อนที่ชายทะเลหัวหิน เหมือน
ติดตราตรึงใจไม่รู้ลืม หล่อนมองเขา แววตาหล่อนเหมือนร�ำลึกได้แวบหนึ่ง จากนั้น
เมื่อลิฟต์เปิดที่ชั้นสิบหก หล่อนก็ก้าวออกไปโดยไม่มีค�ำพูดใดๆ
รามิลผ่อนลมหายใจ จากนั้นเขาก็ก้าวออกจากลิฟต์ชั้นต่อไป...เดินตรง
ดิ่งไปสู่ส�ำนักงานของตนเอง
“สวัสดีค่ะนาย” เสียงทักทายแจ่มใส “วันนี้นายมาท�ำงานแต่เช้าทีเดียว
นะคะ”
“เหรอครับ แปลว่าท�ำความดีผิดปกติอีกละสิ”
“แต่มีคนมาเช้ากว่าค่ะ”
“ใครเหรอคุณแอ๊ว”
“รออยู่ในห้องคุณรามิลน่ะค่ะ”
“มีเซอร์ไพรส์หรือเนีย่ ” รามิลอารมณ์ดี “ไม่เป็นไร ลองคุณให้เข้าไปรอใน
ห้องผม แปลว่าคนส�ำคัญไม่ใช่น้อย”
“เชิญค่ะ คุณรามิลจะรับกาแฟหรือเป็นอาหารเช้าดีคะ”
“กาแฟ...เดาเอาว่าเป็นสองที่แล้วกัน!”
“ได้ค่ะ”
เขาเปิดประตูเข้าไปในห้องท�ำงานอันกว้างของตัวเอง มีสัดส่วนส�ำหรับ
เป็นมุมส่วนตัวทีร่ ะเบียงนิดหนึง่ มีคนนัง่ นิง่ อยูข่ า้ งกระจก ท�ำท่าเหมือนหลุดออกไป
จากห้องนั้นแล้ว เขากระแอมเล็กน้อย อีกฝ่ายจึงได้หันมา
“พี่รามิล”
“สวัสดีน้องสาว ไงจ๊ะ ตื่นตั้งแต่ไก่ยังไม่ขันหรือ”
“เมื่อคืนไม่ได้นอนมากกว่าค่ะ”
“วรรณ”
เปลือกตาที่พยายามตกแต่งด้วยสีสันของอายแชโดว์นั้นไม่อาจปกปิด
ริว้ รอยบอบช�ำ้ ได้ เขาเดินเข้ามาใกล้ ยิง่ เห็นดวงตาอันบอบช�้ำของน้องสาว เขาก็ตอ้ ง
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ลอบถอนหายใจยืดยาว
‘เอาอีกแล้วเหรอ’
“เป็นไง...ดื่มกาแฟก่อนนะ”
เสียงประตูถูกเคาะเบาๆ “เข้ามา”
แม่บ้านส�ำนักงานน�ำเครื่องดื่มเข้ามาสองที่ ท�ำให้ดอกเตอร์อาภาวรรณ
ขยับตัวนั่งตรง ผิดแปลกไปจากเมื่อสักครู่
“ขอบใจนะ”
แม่บ้านออกไปแล้ว เขาจึงได้หันมามองน้องสาวอีกครั้ง
“วรรณ เกิดอะไรขึ้นอีก”
“วรรณเบื่อค่ะ เบื่อจริงๆ”
“ทะเลาะกันอีกเหรอ”
“ยิ่งกว่าทะเลาะ เขาเลือดเย็นมาก”
“อะไรกันอีก”
“วรรณหลอกเขาค่ะ แกล้งบอกว่าท้อง เชื่อไหมคะ เขาไม่ได้ยินดียินร้าย
อะไรเอาเลย คนไม่มีหัวใจ!”
“แล้วไปหลอกเขาท�ำไม นี่ถ้าเขารู้จะกลายเป็นเรื่องบาดหมางกันใหญ่
ท�ำไมต้องไปหลอกเขาด้วย ไม่ใช่เรื่องสนุกนะอาภาวรรณ”
“วรรณอยากรูน้ คี่ ะ ว่าเขาจะรูส้ กึ อย่างไรบ้าง นีอ่ ะไร แสดงว่าเขาไม่สนใจ
ไยดีวรรณเลย”
“วรรณคิดไปเองหรือเปล่า คุณไรวัตอาจจะมีงานมากก็ได้นี่นา บางที
คนเรางานมากก็อาจจะท�ำให้จติ ใจวุน่ วายจนไม่มแี ก่ใจมาตืน่ เต้นกับเรือ่ งเซอร์ไพรส์”
“เรื่องลูกนี่หรือคะไม่เซอร์ไพรส์น่ะ!”
“ยายวรรณ”
“เขาไม่รักวรรณ”
“บางทีอาจไม่ใช่อย่างที่เธอคิดก็ได้ ผู้ชายน่ะเขาก็มีศักดิ์ศรีของเขานะ
วรรณ ผู้หญิงน่ะ นอกบ้านต่อให้เป็นนายกรัฐมนตรี พอเข้าบ้านก็ต้องเป็นเมียเป็น
สาวใช้ได้ด้วย”
ดอกเตอร์อาภาวรรณส่ายหน้า “ไม่ใช่...วรรณก็ว่าวรรณท�ำดีที่สุดแล้ว
ต่างคนต่างงานมาก วันหยุดเขาก็ไปทางเราก็ไปทาง ไม่มวี นั หยุดวันไหนทีเ่ ขาจะหา
เวลาอยู่กับเรา นี่ได้ข่าวลมพัดหวนด้วย”
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เสียงนั้นสั่นเครือแทบจะฟังไม่ได้ศัพท์เลยทีเดียว
“มีคนบอกว่าเขากลับไปหาผู้หญิงคนนั้น!”
“ใครคือผู้หญิงคนนั้น”
“พี่รามิลไม่รู้?”
“ไม่รู้ ก็บอกหน่อยสิ”
ดอกเตอร์อาภาวรรณผู้เป็นน้องสาวสุดที่รักของเขาร�่ำไห้เงียบๆ ต่อหน้า
คนอื่นผู้หญิงคนนี้จะไม่มีวันร้องไห้อย่างเด็ดขาด แต่อยู่ต่อหน้าเขา หล่อนร้องไห้
สะอึกสะอื้นปานว่าจะขาดใจมาแต่ไหนแต่ไร อาจเพราะเขาเป็นพี่ชายคนเดียวของ
หล่อนและเป็นคนที่พยายามเข้าใจหล่อนอยู่เสมอมา
เขาเคยคิดเอาไว้แล้วเหมือนกันว่าในทีส่ ดุ น้องสาวของเขาจะต้องประสบ
กับปัญหาในครอบครัว
คนสองคน...ที่มาอยู่รวมในบ้านเดียวกัน ในห้องเดียวกัน ใช้นามสกุล
เดียวกัน ออกสังคมด้วยกัน และด�ำเนินชีวติ ร่วมกัน ไม่ใช่เรือ่ งง่ายทีจ่ ะท�ำให้ทกุ อย่าง
เต็มไปด้วยความกลมกลืน ถ้าต่างคนต่างใจ
ดอกเตอร์อาภาวรรณน้องสาวของเขาแต่งงานกับไรวัต นักธุรกิจหนุ่ม
ตระกูลใหญ่ร�่ำรวย โดยความเห็นชอบของผู้ใหญ่สองฝ่าย ไม่เชิงมีใครบังคับใคร ก็
ยินยอมพร้อมใจด้วยกันทั้งคู่ ไม่ว่าเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาว แต่เขาพอจะจับความได้ว่า
ก่อนที่จะแต่งงาน ไรวัตเคยมีแฟนอยู่ก่อน ซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไร
ส�ำหรับผู้ชายปกติทั่วไป ที่ก่อนแต่งงานก็อาจจะเคยมีคู่รัก มีคนรัก หรืออาจเคย
แต่งงานมาก่อนก็ได้
แต่มันล�ำบากตรงที่หลังแต่งงานไม่นาน แบบที่โบราณว่าก้นหม้อข้าว
ไม่ทันจะด�ำ สองคนก็เริ่มมีปากเสียงระหองระแหงกันเป็นประจ�ำ ท�ำท่าว่านาวารัก
ล�ำนั้นจะมีการโยกคลอนเพียงชั่วเวลาไม่นาน
“วรรณรูส้ กึ เหมือนเขาพยายามจะหลีกเลีย่ งการไปไหนมาไหนกับวรรณ
ถ้าเป็นไปได้”
“วรรณคิดมากไปเองหรือเปล่า”
“ไม่หรอก ไม่ได้คิด”
“วรรณ ตอนนี้น่ะวรรณแต่งงานแล้วนะ วรรณจ�ำเป็นต้องอดทนกว่านี้
หนักแน่นกว่านี้ มั่นคงกว่านี้ พยายามใจเย็นให้มากที่สุด แล้วค่อยๆ เรียนรู้ปัญหา
แล้วก็แก้ปัญหาไป”
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“วรรณอดทนที่สุดแล้ว ทนจนจะทนไม่ไหวแล้วนะคะ”
“ไหวสิ”
“พี่รามิล”
“เอาน่า เลือกเดินแล้วก็ต้องเดินไปให้สุดทาง”
“แต่...”
“บอกได้ไหมว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร”
“เขาไม่สนใจวรรณเลย!”
“คนสวยๆ เก่งๆ อย่างนีเ้ นีย่ นะ สามีไม่สนใจ เขาแกล้งวางฟอร์มมากกว่า
ในบ้านวรรณก็ต้องลดบทบาทบางบทบาทของตัวเองลงบ้าง อย่าท�ำเก่งกว่าเขา
มากไปมันไม่ดี”
“นี่วรรณผิดอีกหรือคะ”
“เปล่านะ”
เขายิ้มอารมณ์ดี “พี่ไม่ได้ว่าอะไรวรรณสักหน่อยนะ”
“วรรณว่าเขาก�ำลังจะหวนกลับไปหาแฟนเก่าเขามากกว่า มีคนเห็นเขา
อยู่ด้วยกัน”
“เขาน่ะใครจ๊ะ”
“ก็แฟนเก่าเขา”
“ฮื้อ คนเราเคยรู้จักกัน เจอกันพบกันบ้าง วรรณอย่าเที่ยวได้ไปหึงมาก
เกินไป เดี๋ยวหมดความสุข”
“ทุกวันนีว้ รรณก็แทบจะไม่มคี วามสุข วรรณอาจคิดผิดก็ได้ทแี่ ต่งงานกับ
เขา”
“แล้วกัน” เขาสรุป “เอางี้ เที่ยงนี้ไปไหน”
“ไม่ค่ะ วันนี้วรรณว่างทั้งวันเลย”
“ไปเดินช็อปปิง้ เล่นทีช่ นั้ ล่างดีไหม พอเทีย่ งแล้วไปทานข้าวกับพี่ จะเลีย้ ง
เราสักมื้อ เผื่ออารมณ์ดีขึ้น”
“พี่รามิลไม่มีนัดกับสาวๆ เหรอคะ”
“วันนีไ้ ม่มคี วิ ให้ใครนอกจากน้องสาวคนเดียว” เขาตอบยิม้ ๆ “โอเคนะจ๊ะ
เดีย๋ วพีท่ ำ� งานก่อน งานกองบนโต๊ะเต็มไปหมดเคลียร์ให้เสร็จก่อนแล้วเดีย๋ วจะได้ไป
ทานข้าวกัน”
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“วรรณคิดแบบนี้แล้วมันรู้สึก...มันรู้สึกนะคะ”

อันทีจ่ ริงน้องสาวเขาก็ไม่ได้พดู เสียงดังมากนัก แต่บางทีโต๊ะติดๆ กันอาจ
จะได้ยินก็เป็นได้ เขาก็เลยพยายามกระซิบน้องสาว
“ร้านนี้เขาจัดโต๊ะค่อนข้างจะชิดกัน วรรณคุยเบาลงนิดก็ดี”
“ช่างเถอะค่ะ คงจะไม่บังเอิญมามีคนรู้จักที่นี่หรอกนะคะ”
“วรรณ”
“คะ?”
“พีว่ า่ ปัญหาบางปัญหามันต้องใช้ความสุขมุ นะ โดยเฉพาะปัญหาทีม่ อง
ไม่เห็น ปัญหาทีม่ นั อยูล่ กึ ๆ ปัญหาทางใจ มันหนักหนากว่าปัญหาทางกาย บางทีเรา
มองข้ามมันไปเสียบ้างก็จะดีมาก”
“พี่รามิลคิดว่า...วรรณเป็นคนผิดงั้นสิ”
“เปล่า”
“วรรณรู้สึกว่าเขาไม่แยแสอะไรวรรณเลย ไม่ห่วง ไม่สนใจ...”
“วรรณจ๋า”
“วรรณไม่ได้คิดไปเองนะคะ”
“เอาเถอะ ไม่เป็นไร คิดหรือไม่คดิ ก็แล้วแต่ แต่วรรณต้องจัดการอารมณ์
ของตัวเองอย่างฉลาด พี่ก็พูดได้เพราะพี่ยังไม่ได้แต่งงาน เพราะงี้แหละเลยไม่กล้า
ดึงชีวติ ใครเขามายุง่ ยากด้วย” รามิลหัวเราะ “กลัวว่าตัวเองจะท�ำอะไรไม่ได้ดเี พราะ
ว่าพี่มันอิสระเสียเคย”
“ใช่สิคะ ไม่อย่างนั้นจะแยกตัวไปอยู่คอนโดฯ อย่างนี้เหรอคะ”
“ก็...มันสะดวกกับการท�ำงาน”
“สะดวกกับการใช้ชีวิตคนโสดด้วยใช่ไหมคะ”
น้องสาวอารมณ์ดีขึ้น ได้ระบายความอึดอัดออกไปเสียบ้าง
“ก็คงจะอย่างนั้นมั้ง! เกรงใจคุณพ่อคุณแม่เวลากลับบ้านดึกๆ หรือไม่ก็
ไม่ได้กลับ”
“อืม” น้องสาวหัวเราะ “เป็นข้ออ้าง”
“ถามจริงๆ”
“อะไรคะ”
“วรรณป้องกันหรือเปล่า”
“เรื่องอะไรคะ”
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“ก็เรื่องวางแผนครอบครัว”
“ค่ะ วรรณยังไม่อยากมีหรอก เพราะว่างานก็ยุ่งๆ เดี๋ยวบินไปบินมา
เหมือนนก รออีกสักระยะ อีกอย่าง ไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายเขาต้องการหรือเปล่า”
โต๊ะข้างๆ ลุกไป เขาหันไปมองก็เห็นเพียงร่างระหงก้าวออกไปจาก
ร้านนั้น!
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3
ผมขึ้นมา”

“เอาไงดีล่ะ ผมจะไปรู้เหรอว่าวันนี้คุณเกิดอยากจะทานข้าวที่บ้านกับ

“คุณไรวัต วันนีค้ ณ
ุ ก็พดู แปลก เราเป็นสามีภรรยากันไม่ทานข้าวด้วยกัน
ที่บ้านแล้วจะไปทานที่ไหน!”
“ผมไม่รู้ว่าคุณ...”
“ฉันโทร.เข้าไปสั่งเลขาฯ คุณไว้แล้ว”
“ผมไม่ได้เข้าออฟฟิศช่วงบ่าย แล้วก็ไม่ได้โทร.กลับไปเช็ก”
“ถามได้ไหมว่าคุณไปไหนมา!”
“ผมก็...ไปคุยธุรกิจ”
“คุณคุยธุรกิจจนลืมว่าปลายอาทิตย์เราจะมีทานข้าวที่บ้าน แล้วก็...
พรุ่งนี้วันหยุด เราควรมีโปรแกรมร่วมกันบ้าง ไม่ใช่ว่า...”
“ไม่ใช่ว่าอะไร”
“ไม่ใช่ว่าคุณไม่เห็นหัวฉันเลย!” หญิงสาวลุกขึ้น “ดูเหมือนนับวันเราจะ
ห่างกันไปทุกที หรือว่าถ่านไฟเก่าของคุณมันก�ำลังจะคุ ก็เลยเริม่ หาหนทางไว้สำ� หรับ
ทางออกสวยๆ”
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“ดอกเตอร์อาภาวรรณ”
ไรวัตพยายามท�ำเสียงเยียบเย็น เขาพยายามจะไม่รุ่มร้อน แต่มันก็ออก
จะผิดวิสัยเขาไปสักหน่อย
เขาเป็นคนใจร้อน ท�ำอะไรก็ต้องรวดเร็วอยู่เสมอ แต่ตอนนี้เขาพยายาม
ใจเย็น อย่างน้อยก็เพื่อหน้าตาตัวเอง หน้าตาพ่อแม่
เขาแต่งงานแล้ว ใหญ่โตมากด้วย ข่าวการแต่งงานของเขาร�่ำลือกัน
ข้ามปีว่ายิ่งใหญ่ เยาะเย้ยเศรษฐกิจที่ซบเซาถึงขีดสุด เหมือนจะท้าทายกระแสโลก
กระแสความยากจนเกือบจะทุกหย่อมหญ้าของคนค่อนประเทศ
เขาก�ำลังจะสนใจการเมือง ก�ำลังจะก้าวขาเข้าไป มีความจ�ำเป็นหลายต่อ
หลายอย่างที่ต้องดูแลภาพลักษณ์ในครอบครัวของตัวเองให้สวยงามอยู่เสมอ การ
ได้แต่งงานกับดอกเตอร์อาภาวรรณนั้นก็เป็นหน้าเป็นตาของเขาพอๆ กับที่การที่
หล่อนแต่งงานกับเขาก็เป็นหน้าตาของหล่อนเหมือนกัน
ทั้งสองต่างต้องรักษาหน้าตาของตัวเอง ดูแลหน้าตาของตัวเองให้
สวยงามน่าเชิดชูยกย่องจากสังคมภายนอกอยู่เสมอ แต่หากเวลาอยู่ด้วยกัน เรื่อง
จะมานั่งปั้นหน้ากันอีกทีค่อนข้างจะยาก
เขาเพิ่งจะรู้ว่าการแต่งงานเพื่อจุดมุ่งหมายเรื่องของความเหมาะสม
ประการเดียวโดยปราศจากความรักนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประคับประคองกันให้
งดงามสมกับสายตาที่คนภายนอกคาดเดา
เขาคิดถึงพิมพ์ภสั สรรุนแรงมากขึน้ ทุกวัน หล่อนสวยเฉิดฉาย...เสน่หร์ อ้ น
รุนแรง ใครๆ ที่พบหล่อนก็อยากจะเข้าใกล้ เขายิ่งหวงหึงแม้ไม่มีสิทธิ์!
เขาอยากจะคิดแบบที่ผู้ชายส่วนใหญ่คิด ดื่มด�่ำรสรักกับผู้หญิงอื่นซึ่ง
ไม่ใช่ภรรยาบ้างเพื่อความสดชื่นทางอารมณ์...แม้เป็นสิ่งผิด แต่ก็มีคนเพศเดียวกับ
เขาประพฤติกันอยู่ไม่น้อย
จะมีสักกี่คนที่แต่งงานกับผู้หญิงคนเดียวและดื่มด�่ำกับผู้หญิงคนเดียว
โดยไม่เคยออกนอกลูน่ อกทางเลยหากมีโอกาส แม้วา่ โอกาสบางโอกาสกลับเปิดช่อง
ให้ไวรัสชีวิตเข้ามาท�ำลายครอบครัวจนป่นปี้ ครอบครัวต้องการความซื่อสัตย์และ
เสียสละต่อกัน ทุกคนก็รู้อยู่เต็มอก
เขาจะท�ำไปได้แค่ไหน ในเมื่อเขาเบื่อดอกไม้ในแจกันดอกนี้เต็มทน!
“คุณคิดไปเอง”
“คุณไม่เคยสนใจฉันเลย ไม่ตื่นเต้นดูด�ำดูดีอะไร”
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ดีล่ะ”

“คุณวรรณ”
“จริงๆ”
เขาถอนหายใจและก้าวเข้ามาโอบเอวหล่อน “พรุ่งนี้เราจะไปไหนกัน

ดอกเตอร์อาภาวรรณนิ่งไปและมีอาการอ่อนลงเห็นได้ชัด พี่ชายหล่อน
กล่อมมาไม่น้อยว่าหล่อนจะยอมเสียชีวิตแต่งงานไปไม่ได้ หล่อนต้องมั่นคงและ
หนักแน่นให้มากขึน้ ไม่ใช่เก่งแต่นอกบ้าน ต้องเก่งในบ้านด้วย...เก่งในบ้านคือไม่ใช่
เอาชนะ ต้องยอมแพ้บ้างบางโอกาส!
พี่ชายหล่อนสอนเอาไว้ดีมาก แต่หล่อนเองปฏิบัติไม่ค่อยจะได้ พาให้
อ่อนอกอ่อนใจตัวเองหนักหนา
แต่พอเขามาดีกับหล่อน หล่อนก็อ่อนลง ก่อนแต่งงานอาจไม่ได้รักกัน
มากมาย แต่แท้จริงหล่อนก็รักเขา
ยิง่ แต่งงานกันแล้วก็ยงิ่ รักมากขึน้ จึงคิดว่าเขาเป็นของหล่อน หล่อนเป็น
เจ้าของเขาเต็มตัว
“อืม คุณอยากจะไปไหนล่ะคะ”
“ไปปากช่องไหม ผมเบื่อทะเล ไปภูเขาบ้างน่าจะดี”
“ได้ค่ะ เดี๋ยวฉันให้เด็กจัดกระเป๋า”
“โอเค เดี๋ยวผมอาบน�้ำแป๊บหนึ่งแล้วจะลงมาทานข้าวกับคุณ หรือจะไป
ทานกันในห้องวิดีโอ”
หล่อนยิ้ม “ก็ดีค่ะ คุณทานมาแล้วนี่”
“ก็ทานมาแค่นิดหน่อยเท่านั้น”

เขาเดินเร็วขึน้ เพราะเขามองเห็นคนทีเ่ ดินออกจากลิฟต์ไวๆ หล่อนสวม

ชุดออกสีด�ำหรือไม่ก็โทนสีประมาณนั้น ไม่เคยเห็นหล่อนสวมใส่เสื้อผ้าสีสันสดใส
มันจึงท�ำให้หล่อนดูขรึมและอ่านยาก
เขาเพิ่งจะย้ายที่ท�ำการบริษัทมาที่โรงแรมใหญ่แห่งนี้ ชั้นล่างสุดเป็น
ห้างสรรพสินค้าใหญ่ ส่วนชั้นบนสุดเป็นออฟฟิศให้เช่า บริษัทใหญ่ๆ มักจะมาเช่า
ที่นี่เป็นที่ท�ำการเพราะสะดวก อยู่ย่านใจกลางเมือง ใจกลางธุรกิจ ที่นี่มีทุกอย่าง
ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นโรงหนังหรือร้านอาหารชั้นแนวหน้าของเมืองไทย
เขาบังเอิญเห็นหล่อนหลายครั้งแต่ก็...ตามไม่ทันสักที ถึงตามทันก็ไม่
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กล้าเข้าไปทัก หล่อนอาจจ�ำเขาไม่ได้ เขาจะหน้าแตก
เขาสิจ�ำหล่อนได้แม่นย�ำ ผู้หญิงอะไรเท่เหลือเกิน
หล่อนสวยสด...ดูดีตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า หากจะไม่ชอบก็ไม่ชอบ
ลูกนัยน์ตาแบบนางกวางระวังภัยนั่นเท่านั้น
หล่อนดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครเลย จะมองใครก็เหมือนจะมองไป
ในแง่ลบไปเสียก่อนมองแง่บวก
‘หล่อนเป็นใคร!’ เขาถามตัวเอง!
หล่อนหายไป เขาหาไม่เจอ อาจหลุบเข้าไปในห้องใดห้องหนึ่งก็ได้หรือ
อาจเป็นห้องน�ำ้ นีเ่ ขาจะบ้าหรือทีจ่ ะตามผูห้ ญิงเข้าไปในห้องน�ำ้ เขาก็เลยไปกดลิฟต์
ชั้นสูงๆ ของที่นี่ไม่ค่อยมีคนในลิฟต์มากมายนัก โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ทุกคนก�ำลัง
ท�ำงานกัน
เขารอลิฟต์มาและได้ยินเสียงฝีเท้า หันกลับไปก็พบหล่อนเข้าพอดี
“เอ่อ...” เขายิ้ม “สวัสดีครับ”
“ค่ะ เอ๊ะ...”
“คุณคงจะจ�ำผมไม่ได้ เราพบกันทีห่ วั หินน่ะครับ จ�ำได้ไหมครับ ผมออกไป
เดินเล่นแล้ว...”
“เหรอคะ”
‘หล่อนแกล้งจ�ำไม่ได้หรือเปล่า!’
รามิลชักหมั่นไส้หล่อนติดหมัดขึ้นมาทีเดียว ลิฟต์เปิด เขาให้หล่อนก้าว
เข้าไปก่อน เขากดชั้นที่จะไปและถามหล่อน
“ชั้นไหนครับ”
“ชั้นเดียวกับคุณ”
“คุณท�ำงานที่ชั้นเดียวกับผม”
หล่อนแค่ยมิ้ ไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธ รามิลบอกตัวเองว่าเขาจะไม่ยอม
ให้หล่อนหลุดมือไปแน่ๆ หล่อนเป็นใครเขาก็ไม่รู้ แต่หล่อนสวยถูกใจเขา บุคลิก
กวนประสาทดี เขาชอบนักแหละ ผู้หญิงประเภทวางมาดหยิ่งจองหองแบบนี้ จะ
ปราบให้อยู่มือเลยทีเดียว
เขาอยากจะให้ลิฟต์เคลื่อนช้าๆ หรือไม่ก็หยุดกึกไปเลย...สักอึดใจหนึ่ง!
“เราจะไม่...ท�ำความรู้จักกันบ้างเลยเหรอครับ”
หล่อนไม่ได้ตอบ มองหล่อนและมีรอยยิ้มมุมปาก
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เขาตัดสินใจหยิบกระเป๋าออกมาและส่งนามบัตรให้หล่อน
“ผมขออนุญาตแลกนามบัตร ถ้ากรุณาละก็ กริง๊ หาผมบ้างก็ดนี ะครับ เรา
น่าจะอยู่ตึกเดียวกัน”
หล่อนรับไว้และไม่ทันอ่านนามบัตรด้วยซ�้ำ
“ขอบคุณค่ะ”
ลิฟต์เปิดและต่างคนต่างก็ออกมาจากลิฟต์
รามิลตืน่ เต้น! หล่อนจะต้องโทร.กลับมาอย่างแน่นอนอย่างไม่มปี ญ
ั หา!
เย็นนัน้ เขากลับไปทีล่ ฟิ ต์เพือ่ กลับบ้านทีเ่ ป็นคอนโดฯ ของเขา เขาสะดุดตา
กับนามบัตรของใครซึง่ หล่นอยูบ่ นพืน้ หน้าลิฟต์ มีรอยเท้าประทับไว้ ใครอาจเหยียบ
โดยบังเอิญ เขาใจหายเมื่อก้มลงไปหยิบขึ้นมา
‘ให้ตาย! นี่มันนามบัตรของเรา!’

“แกคิดมากไปมั้งรามิล”

“ไม่รู้โว้ย แต่ฉันไม่เคยเจอผู้หญิงแบบนี้เลย คนไม่เคยเจอแบบนี้จะให้
คิดน้อยๆ ได้ไงวะ”
อนนท์หัวเราะสนุกสนานขณะที่รามิลดื่มจัดกว่าปกติ
“ใช่ไหมล่ะ”
“พ่อหนุ่มเสน่ห์แรง” อนนท์แซว “เลยคิดว่าผู้หญิงเขาต้องตาปรอยเวลา
เห็นแกทุกคนไปหรือไง โลกนี้อาจมีคนหล่อน้อยกว่าแกไม่กี่คนก็จริง แต่เหนือฟ้าก็
อาจมีฟ้า หล่อนอาจมีคนของหล่อนที่เจ๋งกว่าก็ได้เว้ย”
“แกอิจฉาความหล่อของฉันสินายอนนท์ จริงไหม!”
“ถุย!”
“หยาบคาย” รามิลว่า “ฉันน่ะดีกรีนักเรียนนอกนะ”
“กว่าจะจบก็แทบคลานยังจะมาท�ำอวด”
“อ้าว ยังไงก็จบแหละว้า ดีกว่าคนไม่จบอะไรมาเลย ไปซื้อปริญญามา
แปะข้างฝาแล้วก็ปลื้ม”
“ไม่ใช่ฉันนะนายรามิล”
“ไม่ได้ว่าแกสักหน่อย อย่าท�ำเป็นร้อนตัว” แล้วอนนท์ก็ขยิบตา “คนของ
นายมาแล้ว วันนีม้ าชุดสีแดงเพลิงทีเดียว ระวังหน่อยนะ แถวนีไ้ ม่รวู้ า่ เครือ่ งดับเพลิง
จะดับไฟร้อนแรงแบบนี้ได้หรือเปล่า”
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“สวัสดีค่ะ คอยนานไหมคะรามิล คุณอนนท์ ขอบคุณนะคะ อุตส่าห์มา
อยู่เป็นเพื่อนคุณรามิลให้อุ๊น่ะค่ะ!”
“นี่ไล่กันเลยหรือครับ”
“เปล่านะคะ อุ๊จะกล้าไล่คุณอนนท์ได้ไง เดี๋ยวอยู่ดื่มอะไรกันก่อนดีกว่า
นะคะ”
อนนท์หัวเราะก่อนจะลุกขึ้น “ไม่เอาละครับ ผมกลับก่อนดีกว่า มากัน
หลายชั่วโมงจนจะเมากลิ้งแล้ว เดี๋ยวเมาแล้วขับรถไม่ไหว”
“ไม่เอาคนรถมาเหรอคะ”
“ผมไม่นยิ มคนรถครับ ไปไหนก็ขบั เอง ขับไม่ไหวก็จอดรถขึน้ แท็กซี่ หรือ
ไม่ก็มอเตอร์ไซค์”
“ถ้านายไม่ไหว จอดรถไว้ที่ใต้ถุนคอนโดฯ นั่นแหละนะ แล้วจากนั้นจะ
ไปไหนก็ไป”
“อ้าวเพื่อนรัก เมื่อกี้บอกจะชวนนอนด้วยไง”
“เฮ้ย สมัยนี้เพื่อนรักกันเขาก็ไม่กล้านอนด้วยกันโว้ย”
“ท�ำไมวะ”
“เดี๋ยวสังคมลงโทษหาว่าเป็นตุ๊ดล่ะซวยเลย!”
เขาเดินไปส่งอนนท์ที่ประตู ขานั้นเอาเสื้อพาดบ่าเรียบร้อย ท่าทางว่า
หากอยู่ต่ออีกหน่อยมีหวังได้นั่งแท็กซี่จริงๆ
“ระวังหน่อยนะอนนท์”
“ระวังอะไร”
“แก้ตัวกับเมียให้ดีด้วยล่ะ”
“ว่า...”
“ไปแดกเหล้ากับใครมา”
“เฮ้ย เขารู้อยู่”
“แถมเสือกปิดมือถืออีกต่างหากเนีย่ ไม่ปดิ ให้เขาโทร.มาซะยังดีเสียกว่า
เลย”
รามิลหัวเราะตามประสาคนอารมณ์ดี!
อนนท์หน้าเสียไปนิดหนึง่ ท�ำให้เขาต้องปลอบ “เอาน่า เดีย๋ วพรุง่ นีจ้ ะโทร.
ไปบอกให้” รามิลว่า “เมื่อคืนแกไปนอนกับใครก็ไม่รู้”
“ไอ้ฉิบ...”
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“ไปได้แล้ว อย่าท�ำเป็น...”
“หมูเขาจะหามอย่าเอาคานเข้ามาสอด!”

อุ ไรวรรณรอเขาอยูแ่ ล้ว หล่อนรินไวน์ให้เขาและตัวเองก่อนตรงเข้าไป

กอดและจูบเขา
หล่อนพบรามิลที่ต่างประเทศ พอกลับมาก็นัวเนียกันต่อ แต่ว่าก็ไม่ได้
ไปไหนมาไหนด้วยกัน หล่อนไม่พยายามเข้าไปยุ่มย่ามกับอะไรที่มากไปกว่าตัวเขา
เหมือนหล่อนเช่นกัน หล่อนไม่เคยบอกเขาว่าหล่อนเป็นลูกเต้าเหล่าใคร! ก็คบหา
กันไป
หล่อนรักและหลงเขามาก แต่หากทว่าเพราะอุไรวรรณไม่เคยมีผชู้ ายแค่
คนเดียว หล่อนมีแฟนมาเรือ่ ย ไม่พอใจก็เลิกกันไป เคยอยูก่ บั ผูช้ ายสมัยอยูเ่ มืองนอก
จนเลิกร้างกันไปก็บ่อย
แต่หล่อนชอบรามิลมาก เขาเป็นคนมีความสุข ไม่คอ่ ยคิดอะไรมาก หรือ
อาจเพราะหล่อนมองเขาแค่เวลาเขาอยู่กับหล่อนเท่านั้นก็ไม่รู้
“คุณไปงานเลี้ยงมาเหรอ”
อุไรวรรณมองดูตัวเอง ชุดราตรีสีแดงสดสายเดี่ยวเปิดไหล่ขาวผุดผ่อง
ท�ำให้เขาอดไม่ได้จะฝังจมูกที่ไหล่นั้น
“หือ”
“เห็นแต่งตัวแบบนี้”
“วันเกิดเพื่อนค่ะ”
“อ๋อ”
“ไม่โกรธที่ไม่ได้ชวนนะคะ”
“โกรธท�ำไม โกรธแล้วแก่เร็ว ไม่โกรธหรอกครับ สบายๆ คุณก็ตอ้ งมีเรือ่ ง
ส่วนตัวของคุณสิ...ผมก็ยังมี”
“อุ๊ชอบคุณเพราะอย่างนี้แหละ”
“เหรอ...แหม...น่ารัก”
“ชมหรือคะ”
“ใช่”
เขาอุ้มหล่อนลอยขึ้น พาไปยังอีกห้องหนึ่งใช้เท้าเตะประตูที่เปิดแง้มอยู่
แล้วเบาๆ
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ดวงตาของอุไรวรรณหวานเยิ้มเหมือนเคลือบน�้ำตาล
“คุณอนนท์จะกลับมาอีกไหมคะเนี่ย”
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