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โลกไม่กลมแต่เป็นพรหมลิขิต

ร่ างบอบบางของหญิงสาวที่มเี รือนร่างสมส่วน ผิวขาวเนียน

ละเอียดก�ำลังพลิกตัวหนีบางอย่างทีพ่ าดทับอยู่บนตัวด้วยความร�ำคาญ
เธอรูส้ กึ ง่วงงุนไปหมดจนไม่อยากตืน่ แต่ความรูส้ กึ หนักและปวดระบม
ทีก่ ลางล�ำตัวก็ทำ� ให ้ต้องปรือตาตื่นขึ้นมา
มิลนิ เบิกตากวา้ งด้วยความตกใจ ลืมความปวดเมื่อยตามตัว
เมือ่ ไล่สายตามองลงไป
ท่อนแขนก�ำย�ำของใครคนหนึ่งก�ำลังก่ายกอดเธออยู่ ล�ำแขนนัน้
เป็ นมัดกล ้ามก�ำย�ำเหมือนของบุรษุ แถมยังเปลือยเปล่าไปจนถึงช่วงไหล่
แผ่นอก ล�ำตัว และ...และทุกอย่างทีม่ นุษย์ผู ้ชายปกติควรจะมี
“กรีด๊ ดด”
เสียงหวีดร้องดังท�ำใหเ้ จ้าของท่อนแขนปริศนาลืมตาตื่นขึ้นมา
เขาดูงว่ งงุนในทีแรกแต่ตงั้ สติได้อย่างรวดเร็ว
“ตื่นแล ้วเหรอ นอนต่ออีกหน่อยเถอะ” เสียงนัน้ แผ่วเบาราวกับ
ยังไม่หลุดออกมาจากล�ำคอ
“ฉันไม่นอน ทีน่ ่ีทไ่ี หน” มิลนิ ผลักมือแกร่งทีเ่ อื้อมมากอดออกไป
ดวงตาคู่ สุกใสตอนนี้ต่ืนตระหนกกวาดมองรอบๆ มันไม่ใช่ หอ้ งของ
ตัวเอง แต่มนั คือหอ้ งสู ทในโรงแรมที่พส่ี าวเปิ ดไว้ให้ และเมือ่ สังเกต
ตัวเองชัดๆ จึงพบว่าเธอไม่มอี ะไรปกปิ ดร่างกายเลย
“กรีด๊ ดด”
บุรษุ ปริศนาทีม่ ใี บหน้าหล่อเหลาคมคายเกินกว่าผู ้ชายทัว่ ไปทีม่ ลิ นิ
เคยเห็นขยี้ผมอย่างร�ำคาญเมือ่ ได้ยนิ เสียงกรีดร้องเป็ นรอบทีส่ อง
“จะร้องท�ำไมเนี่ย”
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“แกเข ้ามาในห ้องของฉัน”
“ห ้องนี้ห ้องของผม”
“ไม่จริง” มิลนิ ตอบกลับเสียงดัง แล ้วรีบทวนความจ�ำในทันทีวา่
ท�ำไมเธอถึงมาตกอยู่ในสภาพเช่นนี้
เมือ่ คืนเธออยู่ในงานเลี้ยงสละโสดของพีส่ าว เธอสนุกสุดเหวีย่ ง
รับแก้วค็อกเทลจากบรรดาเพื่อนพี่สาวที่ต่างคอแข็งเป็ นคอทองแดง
มาดื่มพรวดๆ จนเมามาย โดยลืมไปว่าเธอยังห่างชัน้ กับพวกเขา แต่
จ�ำได้วา่ ก่อนจะเมาหลับไปนัน้ พีส่ าวฝากให ้เพือ่ นสนิทพามาส่งทีห่ ้องพัก
ของโรงแรม
แต่ทำ� ไมถึงเป็ นแบบนี้ไปได้ มิลนิ ตวัดตาไปยังคนที่นอนขา้ งๆ
ทีก่ ร็ บี พูดขึ้นเสียงเซ็กซีท่ นั ที
“คุณจะเรียกค่าตัวเพิม่ ใช่ไหม ผมยอมจ่ายให้กไ็ ด้ เพราะเมือ่ คืน
คุณก็บริการผมได้ถงึ ใจดี”
มิลนิ ก�ำลังจะกรีด๊ ใส่หน้าเขาเป็ นรอบทีส่ าม แต่ถกู มือหนาเอื้อมมา
ปิ ดปากไว้ก่อน
“หา้ มร้องกรีด๊ ๆ อีก เพราะผมร�ำคาญ คนอะไรตัวเล็กนิดเดียว
แต่เสียงแหลมเป็ นบ ้า” เจษกรณ์พดู ท�ำให ้คนทีถ่ กู ปิ ดปากและเพิง่ ถูกด่า
ถลึงตาใส่ดว้ ยความโกรธเกรี้ยว
มิลนิ มองคนที่เพิ่งได้ความสาวของเธอไปง่ายๆ ไม่ตอ้ งใหเ้ ขา
พูดซ�ำ้ เธอก็รูส้ าเหตุทร่ี ่างกายปวดเมือ่ ยขนาดนี้ ยิง่ มองลงไปตามเนื้อตัว
ก็ยง่ิ ต้องกัดปากแน่น มีแต่รอยแดงระเรื่อเต็มไปหมด
‘ไอ้คนบ ้ามันใช้งานร่างกายเราอย่างหนัก’
“แกเป็ นใคร” มิลนิ ตวาดถาม
“ผมเหรอ” เขาถามกลับมาด้วยน�ำ้ เสียงเซ็กซี่
“ก็ใช่น่ะสิ”
มิลนิ เตรียมขยับมือจะฟาดใส่หน้าคนทีย่ งั นอนสบาย แต่ร่างสูง
6 หนึ่งคืนที่รัก (One night love)

ก�ำย�ำขยับตัวลุกขึ้นแล ้วจับข ้อมือเธอไว ้ด้วยความรวดเร็ว
“จะลงไม ้ลงมือกันเลยเหรอ” เขาตอบเสียงหงุดหงิด ดวงตาคู่คม
มองคนที่นอนด้วยกันมาทัง้ คืนด้วยความพอใจ เจษกรณ์ผ่านผูห้ ญิง
มามาก ไม่เคยมีเซ็กส์กบั ใครแล ้วมีความสุขเท่ากับคนช่างกรีด๊ ตรงหน้า
อีกทัง้ เธอคนนี้กส็ วยทัง้ ยามหลับยามตื่น
“ปล่อยมือฉัน” น�ำ้ เสียงกดต�ำ่ กับน�ำ้ ตาทีค่ ลอหน่วยท�ำให ้เจษกรณ์
ขมวดคิ้วด้วยความสงสัย
ถ ้านี่คอื อาชีพของเธอท�ำไมต้องแสดงเยอะขนาดนี้ ยิง่ เห็นแววตา
เสียใจและท่าทางอยากกินเลือดกินเนื้อก็ยง่ิ ท�ำให้หวั คิ้วเข ้มขมวดเข ้าหา
กันแน่น
เขาแยกออกว่ า อะไรคื อ การแสดงหรื อ ว่ า เรื่ อ งจริ ง แล ว้ กับ
คนตรงหน้าเขานี้คืออะไรกันแน่ แต่ตอนนี้ส่งิ ที่ดงึ สายตาเขามากที่สุด
คือดวงหน้ารูปไข่ สวยสะอาด ดวงตากลมโตรับกับปากอิม่ ได้รูป เป็ น
ดวงหน้าทีเ่ ขารูส้ กึ คุน้ ตา...
“มิลนิ ” เขาพึมพ�ำชื่อนัน้ กับตัวเอง แต่ เจ้าของชื่อไม่ทนั ได้ยิน
เพราะก�ำลังอยู่ในอารมณ์โมโหสุดขีด
“แกข่มขืนฉัน”
“ผมไม่ ไ ด้ข่ ม ขืน คุ ณ ” เขาตอบกลับ แล ว้ จ้อ งหน้า สวยๆ นัน้
อย่างไม่วางตา คุน้ กับใบหน้านี้มาก แต่จะใช่คนคนเดียวกันหรือเปล่า
เขาไม่แน่ใจ
“ไอ้บ ้า แกไม่ใช่สุภาพบุรุษ”
“กรุณาพูดใหส้ ุภาพด้วย ในเมือ่ ผมก�ำลังพยายามอธิบายใหค้ ุณ
ฟังอยู่ตอนนี้” เจษกรณ์หรี่ตาลงมองแล ้วนึกมันเขี้ยวคนทีส่ วยไปทัง้ ตัว
“หรือว่าอยากสนุกต่อ”
“คนเลว นี่มนั ห ้องของฉัน แกเข ้ามาในห ้องของฉันแล ้วก็ขม่ ขืนฉัน
ฉันจะไปแจ้งความให ้ต�ำรวจมาจับแก” มิลนิ ไม่ฟงั ค�ำอธิบาย น�ำ้ ตาคลอ
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เต็มสองเบา้ ด้วยความเสียใจ ร่ างบอบบางตัง้ ท่าจะลงจากเตียง แต่
เสียงทุมหนั
้ กของคนข ้างๆ ก็ดงั ขึ้น
“เดีย๋ วก่อนคุณ ด่ากันเสร็จแลว้ จะมาชิ่งหนีไปแบบนี้ง่ายๆ ได้
ยังไง”
มิลนิ จ้องหน้ากลับ เจษกรณ์จึงโน้มหน้าเขา้ ไปใกลค้ นสวยจน
ได้กลิน่ น�ำ้ หอมอ่อนๆ มันเป็ นกลิน่ น�ำ้ หอมของเขาผสมกับเธอ
“นี่มนั ห ้องของผม คุณต่างหากทีเ่ ข ้ามานอนกับผมในห ้องของผม
เอง” ประโยคท ้ายคนหล่อเน้นเสียงหนักแน่น
มิลนิ ถลึงตาใส่จนแทบจะหลุดจากเบ ้า “คุณพูดว่ายังไงนะ”
“เปลีย่ นสรรพนามจากไอ้บ ้าเป็ นคุณแล ้วเหรอ ผมบอกว่าหอ้ งนี้
คือหอ้ งของผม ผมเปิ ดหอ้ งนี้ไวน้ อนพัก ส่วนคุณเขา้ มานอนในหอ้ ง
ของผมเอง มานอนบนเตียงผม แถมยัง...”
“ยังอะไร”
เจษกรณ์เลิกคิ้วขึ้นสูง เป็ นท�ำนองว่าจะให ้บอกจริงเหรอ เมือ่ คืน
อีกฝ่ ายเมามาก แต่ก็ก่อกวนเขาไม่หยุด ปี นขึ้นมาคร่อมบนตัวเขาแล ้ว
ท�ำให ้เขาหมดความอดทนทุกอย่าง “ก็ชวนผมเล่นกิจกรรมบนเตียง”
มิลนิ หน้าแดงก�ำ่ “ไม่จริง”
“ผมไม่ใช่ คนที่กินในที่ลบั แลว้ เอามาไขในที่แจ้ง แต่ คนที่ผม
คุยด้วยคือคุณ ซึง่ ไม่ใช่คนอืน่ เพราะฉะนัน้ ผมจะปฏิบตั ใิ ห ้ดูตงั้ แต่ตน้
อีกรอบก็ได้วา่ เราท�ำอะไรกันบ ้าง เผือ่ คุณอาจจะลืมไปแล ้ว”
“คนเลว อย่าเขา้ มาใกล้ฉนั นะ” มิลนิ เกลียดสายตากรุม้ กริ่มนี้
ทีส่ ุด ทัง้ น�ำ้ เสียงของเขาก็โลมเลียจนเธออยากจะตะกุยหน้าหล่อๆ นัน้
ให ้เสียโฉม “ฉันจะแจ้งความ”
“ก่อนจะแจ้งความลองทบทวนความจ�ำของตัวเองให้ดๆี ก่อนไหม
ผมมีเวลาใหค้ ุณคิดทัง้ วันว่าคุณท�ำอะไรกับผมบ ้าง เผือ่ ว่าคุณจะจ�ำได้”
คนพูดบอกอย่างสบายใจแล ้วเอนตัวลงนอนต่อ
8 หนึ่งคืนที่รัก (One night love)

ริม ฝี ป ากอิ่ม ของมิล ิน ถูก กัด ไว แ้ น่ น พยายามคิด ทบทวนถึง
เหตุการณ์เมือ่ คืน เธอจ�ำได้รางๆ ว่าเหมือนอยูใ่ นความฝัน เธอนอนหลับ
ไม่สนิท ถูกกอดรัดฟัดเหวีย่ งทัง้ คืน
“นึกออกแล ้วใช่ไหมครับคนสวย”
“ฉันนึกไม่ออก” เธอรีบเถียง ใครจะไปยอมรับเรื่องแบบนัน้ กัน
แต่วา่ ถ ้าเธอกับเขามีอะไรกันจริงแล ้วเธอถูกพามาทีน่ ่ีได้อย่างไร แต่เขา
ก็ยนื ยันว่าที่น่ีคือหอ้ งเขา ถา้ เขาพูดจริงก็หมายความว่าเมื่อคืนพี่เมย์
พามาส่งห ้องผิด หรือคิดอีกทีเขาต่างหากทีเ่ มาเข ้าห ้องผิด
“ห ้องนี้ห ้องของคุณแน่เหรอ”
เจษกรณ์กดยิ้มก่อนตอบ สงสัยคนสวยจะคิดว่าเขาเป็ นฝ่ ายเมา
เข ้าห ้องผิด “ใช่” จากนัน้ เอี้ยวตัวไปหยิบกุญแจห ้องมาชูให ้ดูประกอบ
มิลนิ จ้องคียก์ าร์ดนัน้ ราวกับเป็ นของทีม่ าจากนอกโลก ห ้องเลขที่
609 แต่ห ้องของเธอเลข...มิลนิ ขมวดคิ้วครุ่นคิด 606
“ฉะ ฉันเข ้าห ้องผิดงัน้ เหรอ”
เจษกรณ์ขมวดคิ้ว ขณะที่มลิ นิ เห็นเขามองมาก็ย่ิงรู้สกึ อายจน
ท�ำอะไรไม่ถกู “ฉันเมาจ�ำอะไรไม่ได้เลย”
“สุดท ้ายจบทีจ่ ำ� อะไรไม่ได้ซะงัน้ ”
“ก็มนั จริงนี่ ฉันจ�ำไม่ได้”
มิลนิ สะบัดหน้าพรืด ทัง้ เจ็บตัวทัง้ อับอาย ความรู้สึกตอนนี้
คืออยากออกไปจากหอ้ งนี้ใหเ้ ร็วที่สุด เธอขยับตัวจะลง แต่ร่างก�ำย�ำ
เปล่าเปลือยขยับมารัง้ แขนกลมกลึงไว ้
“เดีย๋ วก่อนคุณ”
“อะไร” มิลนิ ตวัดสายตากลับมามองมือแกร่ งที่จบั ท่ อนแขน
เมือ่ เขาไม่ยอมปล่อยง่ายๆ จึงเลือ่ นสายตาขึ้นไปจนสบเข ้ากับสายตาเซ็กซี่
คู่นนั้ จู่ๆ หัวใจดวงน้อยก็สั่นหวิวขึ้นมา เพิง่ เห็นว่าดวงตาของอีกฝ่ าย
มีสนี ำ�้ ตาลอ่อนเหมือนบรั่นดี คิ้วเขม้ ราวกับปี กกา ปากหยักลึกสีสด
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ได้รูป สรุปได้วา่ เป็ นผู ้ชายทีห่ ล่อเพอร์เฟ็ กต์ทส่ี ุดทีเ่ คยเห็นมา
“ทีแรก ผมคิดว่าคุณเป็ นผูห้ ญิงทีถ่ กู ส่งมา ก็เลย...” จัดการกิน
เต็มคราบ ค�ำนี้เจษกรณ์ไม่ได้พดู ออกไป แต่เขาคิดในใจ
มิลนิ กระชากมือกลับ “ฉันไม่ใช่ผูห้ ญิงแบบที่คุณเขา้ ใจ ฉันมา
งานเลี้ยงแลว้ ขึ้นมานอนพัก หลังจากนั้นก็ถูกคุณ...” มิลนิ พูดไม่จบ
เพราะเหมือนมีกอ้ นอะไรมาจุกทีล่ ำ� คอ น�ำ้ ตาคลอเบ ้าแต่กฝ็ ื นกดมันไว้ได้
เจษกรณ์ขมวดคิ้ว เขาเองก็ทำ� อะไรไม่ถูก เมื่อคืนเขาเมามาก
และคิดว่าอีกฝ่ ายเป็ นผูห้ ญิงทีถ่ ูกส่งมา เธอยั่วเย้ามีเสน่ หจ์ นเขาอดใจ
ไม่ไหว ปกติเขาไม่เคยหลุดการควบคุมเท่านี้มาก่อน แต่ไม่รูเ้ พราะอะไร
พอเป็ นผู ้หญิงคนนี้กท็ ำ� ให ้เขาอยากกระโจนเข ้าใส่
มิลนิ ไม่รูจ้ ะท�ำอย่างไรดีกบั ความซวยครัง้ นี้ นอกจากท�ำใจแล ้ว
ปี นลงจากเตียงจะกลับบา้ น แต่ตอ้ งหยุดชะงักตอนที่เทา้ ถึงพื้นเพราะ
รูส้ กึ เจ็บทีห่ ว่างขา เธอหันหน้ามองเขา รูโ้ ดยอัตโนมัตวิ า่ เมือ่ คืนร่างกาย
คงถูกใช้งานอย่างหนัก
มิล ิน กัด ริม ฝี ป ากแล ว้ สะบัด ศี ร ษะกลับ มา รีบ มองหาเสื้อ ผ า้
โชคดีทม่ี นั หล่นไม่ไกลจากเตียง รีบควา้ มันมากอดแล ้วมองหาหอ้ งน�ำ้
เพือ่ ไปผลัดเปลีย่ นเสื้อผ ้าโดยไม่สนใจคนทีอ่ ยู่ข ้างหลัง
ร่างก�ำย�ำของเจษกรณ์ลุกขึ้นมาแต่งตัวบ ้าง เสร็จแล ้วก็นั่งรออยู่
ปลายเตียง ไม่นานเสียงประตูห ้องน�ำ้ ก็เปิ ดออก เจษกรณ์เห็นร่างทีโ่ ผล่
ออกมาแลว้ กดยิ้ม เพราะผมหยิกเป็ นลอนของสาวน้อยดูฟูนิดๆ แต่
น่ารักเป็ นบ ้า ดูเซ็กซีแ่ ต่กม็ คี วามไร้เดียงสา
เจษกรณ์ยกมือลูบคาง ก่อนจะถามเสียงทุมต�
้ ำ่ ออกไป
“คุณพักอยู่ทไ่ี หน ผมจะไปส่ง”
มิลนิ ไม่รูว้ ่าควรโกรธหรือรู้สึกอย่างไรดี ยิ่งเขาถามดีๆ มันก็
กลับกลายเป็ นความโกรธเสียมากกว่า “ไม่ตอ้ งส่ง ฉันกลับเองได้”
เจษกรณ์อยากรับผิดชอบ ร่ างสู งลุกขึ้นเดินตามคนที่ม่งุ หน้า
10 หนึ่งคืนที่รัก (One night love)

ไปที่ประตู มิลนิ ถูกเขาขวางไว้จึงขึงตาใส่ “ไม่ตอ้ งตามมา ถา้ หอ้ งนี้
เป็ นของคุณก็เป็ นความผิดฉันเอง ส่วนคุณมันก็เป็ นผูช้ ายทีเ่ อาเปรียบ
ผู ้หญิง”
“...”
มิลนิ ตวาดออกไปแล ้วค่อยรูส้ กึ ดีข้นึ อย่างน้อยนี่คงเป็ นสิง่ เดียว
ที่เธอท�ำได้ ใบหน้าสวยสะบัดหนีดว้ ยความโกรธปนเสียใจ เห็นเขา
ไม่พูด อะไรอีก ก็ เ ดิน หลบออกไป เจษกรณ์ม องตาม แล ว้ เดิน ไป
ขวางหน้าไว้อีกครั้งไม่ยอมให้อกี ฝ่ ายออกไป
“เดีย๋ วก่อน” เขาโน้มหน้าลงไปถาม
“อะไรอีก มาขวางฉันไว้ทำ� ไม บอกแล ้วไงว่าฉันซวยเองทีเ่ ข ้าห ้อง
ผิด”
“บอกมาก่อนว่าคุณชื่ออะไร ผมอยากรูว้ า่ อย่างน้อยผูห้ ญิงทีผ่ ม
มีอะไรด้วยเธอเป็ นใครกันแน่” ดวงตาสีบรั่นดีของเจษกรณ์จอ้ งแน่วนิ่ง
เขาคุน้ หน้าเธอมากๆ แต่อยากลองถามใหแ้ น่ใจว่าจะใช่คนคนเดียวกัน
ไหม
มิล ิน จับ น�ำ้ เสีย งเขาได้ว่าไม่ได้โ กรธที่เ ธอตวาดใส่ เ ลยสัก นิ ด
ตรงข ้ามเขาเหมือนจะพยายามท�ำความเข ้าใจเหตุการณ์
“มันจ�ำเป็ นด้วยหรือไง”
“คุณว่าไม่จำ� เป็ น?”
“ใช่...ไม่จำ� เป็ น”
“ถา้ คุณบอกว่ามันเป็ นเรื่องซวยก็แสดงว่าคุณไม่ได้ตั้งใจให้มนั
เกิด เรื่อ งแบบนี้ ดัง นัน้ ผมคิด ว่า ผมควรมีส่ ว นรับ ผิด ชอบในเรื่อ งนี้
ไม่มากก็นอ้ ย”
“ฉันไม่ตอ้ งการใหค้ ุณรับผิดชอบ เขา้ ใจไหมคะ” มิลนิ มองเขา
ด้วยแววตาผิดหวังในตัวเอง อยากจะโกรธอีกฝ่ ายด้วยที่เอาเปรียบ
แต่เธอก็โกรธตัวเองมากกว่าทีไ่ ม่ดูแลตัวเองให้ดี
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“อืม” เจษกรณ์ไม่อยากกดดันคนตรงหน้าอีก เขาตอบตกลง
พลางมองส�ำรวจ หญิงสาวของเขาไม่ใช่ผูห้ ญิงทีถ่ ูกส่งขึ้นมา แต่น่าจะ
มีค วามผิด พลาดบางอย่ า งเกิด ขึ้น กับ เธอมากกว่า เขาเองก็มีค วาม
รับผิดชอบมากพอ ในเมือ่ ท�ำอะไรลงไปแล ้วก็พร้อมจะรับผิดชอบ
“ผมแค่อยากท�ำให ้ทุกอย่างมันดีข้นึ ” เขาอธิบาย
คราวนี้มลิ นิ จ้องหน้าเขาตรงๆ มันไม่มอี ะไรดีข้นึ ได้อกี หลังจาก
ผ่านเมื่อคืนมา “ฉันจะพูดอีกครัง้ นะคะว่าเรื่องเมื่อคืนฉันโมโหมาก
มันเป็ นเรื่องซวยที่สุดในชีวติ ที่ถูกคุณเอาเปรียบหน้าตาเฉย แลว้ ฉัน
ก็ทำ� อะไรไม่ได้เลยนอกจากท�ำใจ”
ดวงตาคมกริบของเจษกรณ์ยงั คงด�ำดิง่ มิลนิ ไม่รูว้ า่ เขาคิดอะไร
อยู่ ส�ำหรับคนแปลกหน้าทีเ่ พิง่ เจอกันและเพิง่ ผ่านเรื่องบ ้าๆ มาเมือ่ คืน
เธอเดาไม่ถกู ว่าเขาคิดอะไรและไม่อยากรูด้ ว้ ย
“เอาละ ตอนนี้เรื่องหนึ่งทีผ่ มรู้กค็ อื คุณโกรธผมมาก เพือ่ ยืนยัน
ความคิด ของผมว่า พร้อ มจะรับ ผิด ชอบ อย่ า งน้อ ยผมก็ จ ะบอกชื่อ
ของผมไว ้ เผื่อคุณอยากติดต่ อกลับมา ผมชื่อเจษกรณ์ นี่นามบัตร
ของผม” เขาเดินไปหยิบนามบัตรทีต่ ดิ อยูใ่ นกระเป๋ าสตางค์กลับมายืน่ ให ้
แต่ถกู สายตาของมิลนิ มองผ่านราวกับเป็ นแค่ผงฝุ่น
“...”
เจษกรณ์ขยับเข ้าไปใกล ้ เขาไม่เข ้าใจผู ้หญิงคนนี้จริงๆ ไม่เรียกร้อง
ไม่ย่ืนขอ้ เสนอ ท�ำใหเ้ ขายิ่งสนใจมากขึ้นไปอีก ขณะที่มลิ นิ ขยับหนี
ถึงใครต่อใครจะบอกว่าเธอดูเป็ นหญิงมัน่ แต่เอาจริงแล ้วเธอไม่ได้มนั่ ใจ
ไปทุกเรื่อง
มิลนิ หลุบตาลงเพื่อตัดปัญหา “ฉันจะบอกชื่อคุณก็ได้ ถา้ หาก
คุณสัญญาว่าจะไม่ขวางฉันอีก”
“ผมตกลง”
“ฉันชื่อมาลี ท�ำงานเป็ นนักร้องทีโ่ รงแรมทีน่ ่ี”
12 หนึ่งคืนที่รัก (One night love)

เจษกรณ์เก็บนามบัตรทีค่ ดิ จะให้อกี ฝ่ ายแล ้วเอาลิ้นดุนกระพุงแก้
้ ม
“มาลีงนั้ เหรอ”
“ใช่ มาลี คราวนี้รู้ช่อื ฉันแล ้วก็ถอยไปได้แล ้ว”
เจษกรณ์พาร่างก�ำย�ำขยับถอยให ้ มิลนิ จ้องเขาเป็ นครัง้ สุดทา้ ย
ก่ อนจะพาตัวเองวิ่งออกไปตามทางเดินที่ตรงไปยังลิฟต์ เมื่อเขา้ ไป
ในลิฟต์ได้แล ้วความแข็งแรงทีม่ ที งั้ หมดเมือ่ ครู่พลันหายไปทันที
ร่ า งบอบบางทรุ ด ตัว ลงอย่ า งหมดแรง มือ เรีย วยกป้ ายน�ำ้ ตา
ทีไ่ หลออกมาด้วยความโมโห แต่กร็ บี ยกมือเช็ดมันออก จะท�ำอย่างไรได้
ก็ไม่ระวังเอง เมือ่ คืนไม่น่าเมาจนจ�ำอะไรไม่ได้เลย แต่ทำ� ไมพีเ่ มย์ถงึ พามา
ผิดห ้องได้นะ
ขณะที่คนนอกหอ้ งยังเสียใจ คนในหอ้ งยังยืนครุ่นคิด ผูห้ ญิง
คนนัน้ หน้าตาเหมือนมิลนิ คนทีเ่ ขาแอบชอบมาก แต่วา่ เธอบอกชื่อมาลี
ตกลงเธอเป็ นใครกันแน่ เจษกรณ์ขมวดคิ้ว เขาต้องหาค�ำตอบให้ได้

ภายในบา้ นวงศ์จรัสกุล หญิงต่างวัยสองคนที่นั่งอยู่บนโซฟา

สีเบจต่างมีสหี น้ากระวนกระวายใจพอๆ กัน กระทัง่ ได้ยนิ เสียงรถแท็กซี่
จอดที่หน้าประตูรวั้ และเห็นว่าใครเดินลงมา ก็ทำ� ให้ทงั้ สองต่างผ่อน
ลมหายใจโล่งอกออกมา
นางสินนี าฎระบายลมหายใจเมือ่ เห็นลูกสาวคนเล็กเดินเข ้าบ ้านมา
อย่างปลอดภัย มิลนิ ไม่ลมื บอกใหส้ าวใช้จ่ายเงินค่าแท็กซีใ่ หเ้ พราะเธอ
ไม่มเี งินติดตัว
“หายไปไหนมามี”่ เสียงมารดากับพีส่ าวถามขึ้นพร้อมกัน
สิตาผู ้เป็ นพีส่ าวร้อนใจไม่นอ้ ยกว่ามารดา เพราะน้องสาวคนเดียว
หายไปจากหอ้ งพักในโรงแรมที่เธอใช้จดั งานปาร์ต้ ีสละโสด เธอให ้
เมย์รดาพามิลนิ ทีเ่ มามากไปพักยังหอ้ งทีจ่ องไว้ใช้แต่งตัว ตอนนัน้ เธอ
จะพาขึ้นมาเอง แต่พอดีอคั รวัฒน์แฟนหนุ่ มมาเรียกไว ้ เมย์รดาเห็น
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จึงอาสาพาไป เธอเห็นว่าเมย์รดาก็สนิทสนมคุน้ เคยกับมิลนิ จึงวางใจ
ให ้เพือ่ นพาไปพัก
กระทัง่ จบงาน กลับมาบ ้านในตอนตีหนึ่งจึงรูว้ า่ น้องสาวยังไม่กลับ
เธอกลับไปทีโ่ รงแรมไปยังหอ้ งพักทีเ่ ปิ ดไว้ก็ไม่พบว่ามิลนิ อยู่ทน่ี ั่น พอ
โทร.ถามเมย์รดาก็บอกว่าพามิลนิ มาไว้ทห่ี อ้ งนัน้ แล ้วจริงๆ สิตาร้อนใจ
รีบขอใหท้ างโรงแรมเปิ ดกลอ้ งวงจรปิ ดใหด้ ู แต่ ทางโรงแรมบอกว่า
ต้องใช้เวลา เนื่องจากการเปิ ดกล ้องวงจรปิ ดดูนนั้ ต้องมีหมายจากทาง
ต�ำรวจหรือต้องได้รบั อนุ มตั ิจากทางกรรมการผู จ้ ดั การของโรงแรม
เสียก่อนถึงจะเปิ ดให ้ดูได้
ทางเลือกแรกนัน้ สิตาและมารดายังไม่อยากใช้ในตอนนัน้ เพราะ
กลัวว่ามิลนิ จะเสียชื่อเสียง จึงตัง้ ใจจะเลือกทางเลือกทีส่ อง ทว่ามิลนิ
ก็กลับมาถึงบ ้านก่อน
มิลนิ มองมารดากับพีส่ าวอยูค่ รู่ก่อนจะหลุบตาตอบ “มีไ่ ปเทีย่ วต่อ
กับเพือ่ นค่ะ”
“ไปเทีย่ วต่อกับเพือ่ น หมายความว่ายังไง” ผู ้เป็ นมารดากับพีส่ าว
ถามออกมาพร้อมกันอีกครัง้ ราวกับนัดกัน
มิลนิ สลับมองคนทัง้ คู่ ถึงแม้ไม่อยากโกหก แต่กไ็ ม่อยากให ้มารดา
กับพีส่ าวไม่สบายใจ ไม่อยากให้รูว้ า่ เธอพลาดท่าให้กบั ผู ้ชายแปลกหน้า
จากความประมาทเลินเล่อของตัวเอง
“ก็...มีบ่ อกพีม่ ้งิ แล ้วว่ามีไ่ ม่ได้เมามาก พอพีเ่ มย์มาส่ง มีห่ ลับไป
สักพักก็ต่นื แล ้วเลยอยากไปเทีย่ วต่อ”
สิตาขมวดคิ้ว หรี่ตามองน้องสาวอย่างไม่เชื่อ “แต่กระเป๋ าของมี่
อยู่กบั พีจ่ ะออกไปเทีย่ วต่อได้ยงั ไง อย่ามาโกหกพีน่ ะมี”่
มิลนิ แสร้งถอนหายใจ “ก็เพือ่ นมีม่ ารับไง มีข่ ้เี กียจตามหาพีม่ ้ งิ
ก็เลยไปกับเพือ่ นเลย”
“เพือ่ นมารับ...แต่โทรศัพท์มอ่ี ยู่ในกระเป๋ าทีอ่ ยู่กบั พี”่
14 หนึ่งคืนที่รัก (One night love)

“มีย่ มื โทรศัพท์ของโรงแรมค่ะ แต่ถ ้าพีม่ ้งิ ไม่เชื่อว่ามีไ่ ปกับเพือ่ น
ไว้มจ่ี ะพาเพือ่ นๆ มาให้พม่ี ้งิ ซักฟอกทีบ่ า้ นรายตัวเลยดีไหมคะ” มิลนิ
บอกแล ้วรอฟังค�ำตอบด้วยใจลุ ้นระทึก
สิตาจ้องน้องสาวครู่ หนึ่งก่ อนตอบ “ไม่ตอ้ งหรอกจ้ะ พี่เชื่อมี่
แต่กน็ ่าจะโทร.มาบอกพีก่ บั แม่สกั หน่อย”
“มีข่ อโทษค่ะ” มิลนิ บอกเสียงสลดพร้อมกับผ่อนลมหายใจโล่งอก
ทีพ่ ส่ี าวไม่ซกั ฟอกเรื่องเพือ่ นอีก “แต่ว่าพีม่ ้ งิ ไว้ใจมีไ่ ด้เลยค่ะ มีไ่ ปกับ
เพือ่ นจริงๆ ตอนนี้มก่ี ก็ ลับถึงบ ้านปลอดภัยแล ้วเห็นไหม ปกติอยู่ครบ
สามสิบสอง ไม่มอี ะไรบุบสลายสักนิด” มิลนิ ย่นจมูกน่ารักใส่แล ้วปราด
เข ้าไปนั่งตรงกลางระหว่างมารดากับพีส่ าว มือเรียวกอดประจบมารดา
ทีหนึ่ง กอดพีส่ าวทีหนึ่ง
นางสินีนาฎส่ายหน้าเบาๆ “คราวหลังก็อย่าท�ำให้พก่ี บั แม่เป็ นห่วง
อีกรู้ไหม”
“ค่ ะ มี่รูแ้ ลว้ มี่ขอโทษนะคะที่ทำ� ใหแ้ ม่กบั พี่ม้ งิ เป็ นห่วง” เธอ
หลุบตาตอบเสียงแผ่ว จ�ำเป็ นต้องโกหกออกไป เพราะถ ้าบอกความจริง
เชือ่ ว่ามารดาต้องโกรธพีส่ าว และพีส่ าวเองก็ตอ้ งโทษตัวเองอย่างแน่นอน
เธอรู้ดีว่าพี่สาวไม่ได้ตงั้ ใจใหเ้ กิดเรื่องแบบนี้ ดังนัน้ จึงคิดว่าการไม่พูด
ถึงเรื่องเมือ่ คืนจะเป็ นการดีกว่า ถือเสียว่าเป็ นคราวเคราะห์ของตัวเอง
สิตาจ้องตาน้องสาว “พีเ่ ป็ นห่วงมีม่ ากรู้ไหม คราวหลังจะไปไหน
มาไหนต้องบอกกันบา้ ง อย่าท�ำให้พเ่ี ป็ นห่วงอีก” ถึงแม้ว่ามิลนิ จะเคย
ไปใช้ชวี ติ ตัวคนเดียวทีน่ วิ ยอร์กมาสองปี แต่วา่ คนเป็ นพีก่ ย็ งั อดห่วงน้อง
ไม่ได้
มิลนิ พยักหน้าช้าๆ “รูแ้ ล ้วค่ะ งัน้ มีข่ อตัวไปอาบน�ำ้ เปลีย่ นเสื้อผ ้า
ก่อนนะคะ”
มิลนิ ขึ้นไปบนหอ้ งนอนได้ก็นั่งเหม่ออยู่ตรงปลายเตียง ก่อนจะ
คิดได้ว่าไม่มปี ระโยชน์อะไรกับการคิดถึงเรื่องเมื่อคืน นอกจากต้อง
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ป้ องกันเรื่อง...
การตัง้ ครรภ์
มิลนิ รีบลุกไปเขา้ หอ้ งน�ำ้ อาบน�ำ้ เปลี่ยนเสื้อผา้ เสร็จก็รีบควา้
กุญแจรถออกมา วิง่ ลงบันไดพลางร้องบอกมารดาไปพลาง
“แม่คะ มีข่ อตัวไปบ ้านพีบ่ ว๊ ยก่อนนะคะ” บ ้านของพีบ่ ว๊ ยทีม่ ลิ นิ
พูดถึงคือบ ้านของสลิสาทีแ่ บ่งมาท�ำร้านตัดเสื้อผ ้าทีเ่ ธอเป็ นหุนส่
้ วนด้วย
“อ้าว ไม่นอนพักก่อนเหรอ เพิง่ กลับมาถึงบ ้าน” คนเป็ นแม่ถาม
“ไม่ละค่ะ มีจ่ ะรีบไป”
นางสินีนาฎพยักหน้า “งัน้ ขับรถดีๆ นะลูก”
มิลนิ เลือกขับรถไปแถวชานเมืองกรุงเทพฯ ที่ห่างไกลคนรู้จกั
สิง่ ทีท่ ำ� คือมองหาร้านขายยา พอเลือกร้านในซอยห่างไกลชุมชนได้กร็ บี
หาทีจ่ อดรถลงไปซื้อยาคุมฉุกเฉินมากิน
มิลนิ ซื้อน�ำ้ เปล่าติดมาด้วยขวดหนึ่ง มองยาเม็ดสีขาวทีอ่ ยู่ในมือ
ก่อนจะตัดสินใจกลืนมันลงคอ แล ้วตามด้วยน�ำ้ ไม่เคยคิดเลยว่าจะต้อง
ใช้ยาตัวนี้ นับตัง้ แต่โตมาเธอระวังตัวตลอด ไม่เคยปล่อยตัวปล่อยใจ
ไปกับเรื่องเซ็กส์ มือเรียวขย�ำห่อยาทิ้งลงไปในถังขยะราวกับต้องการ
ระบายความโกรธ นึกถึงผูช้ ายหน้านิ่งแถมปากเสียคนนัน้ แล ้วแบะปาก
บอกตัวเองให้คิดเสียว่าเรื่องที่ผ่านมาคือขยะชิ้นหนึ่ง ตัดมันออกไป
จากสมองให้ได้เหมือนกับทีเ่ ธอทิ้งขยะลงถังเมือ่ กี้น้ ี

เจษกรณ์วางการ์ดงานแต่งงานของพีช่ ายต่างมารดาทีเ่ พิง่ ได้รบั

ลงบนโต๊ะเตี้ยขา้ งโซฟาที่เขานอนเอกเขนกอยู่ ดวงตาคมกริบมีแวว
น่าหลงใหลติดตัวมาตัง้ แต่เกิดมองวันทีใ่ นการ์ด นั่นก็คอื อีกหนึ่งเดือน
ข ้างหน้า ทีเ่ จษกรณ์ให ้ความสนใจกับการแต่งงานของพีช่ ายคนโตก็เพราะ
พีช่ ายขอร้องให ้เขาเป็ นเพือ่ นเจ้าบ่าว
อัครวัฒน์พ่ีชายคนโตในบรรดาลู กชายทัง้ หมดสามคนที่ร่วม
16 หนึ่งคืนที่รัก (One night love)

บิดาเดียวกันบอกว่าต้องการใหน้ อ้ งชายทัง้ สองมาเป็ นเพื่อนเจ้าบ่าว
ซึง่ แตกต่างกับงานแต่งงานทีเ่ ขาไปมาหลายงานทีม่ กั ให ้เพือ่ นสนิทมาเป็ น
เพือ่ นเจ้าบ่าว
เจษกรณ์ตกปากรับค�ำ เพราะไม่ใช่เรื่องยากอะไร แม ้จะแปลกใจ
อยู่เล็กน้อยก็ตาม พวกเขาสามคนพีน่ อ้ งถึงไม่สนิทกันมาก แต่มอี ะไร
ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอด
ร่ างสู งลุกจากเก้าอี้เดินไปหยิบขวดน�ำ้ แร่ ในตู เ้ ย็นมาดื่มอย่ าง
เกียจคร้าน สมองวกคิดถึงเรื่องทีร่ บกวนจิตใจตัง้ แต่เช้าจนต้องไปหยิบ
โทรศัพท์มากดดู
ผู ห้ ญิงที่เขานอนด้วยเมื่อคืน หน้าตาเหมือนมิลนิ ที่เป็ นแฟน
ก�ำมะลอกับนทีธร
นทีธรคือเพือ่ นทีเ่ รียนปริญญาโทด้วยกันทีน่ ิวยอร์ก นทีธรอายุ
สามสิบสาม มากกว่าเขาสองปี เขาเลยนับถือเหมือนพี่ และอีกฝ่ าย
ยังคอยช่วยเหลือเขาในเรื่องธุรกิจ สอนเขาเรื่องคอนเน็กชั่นต่างๆ จน
ท�ำให ้เขานับถือมาก
เมือ่ สามเดือนก่อนพีค่ นิ หรือนทีธรกลับมาเมืองไทยถาวร แต่เขา
ไม่รูว้ ่ายังคบหากันอยู่กบั แฟนสาวก�ำมะลอที่ช่ือมิลนิ หรือไม่ เพราะ
เรือ่ งแฟนของนทีธรนัน้ คนในกลุม่ จะรูก้ นั อยูว่ า่ นทีธรไม่ค่อยพูดถึง และ
ไม่เคยพาไปเจอเพื่อนคนไหน แต่ ท่ีเขาเห็นก็มาจากภาพที่นทีธรลง
ในเฟซบุก๊ ซึง่ ก็นานๆ ครัง้ อีกเช่นกัน
เรื่องความแปลกประหลาดนี้ เพือ่ นคนอื่นอาจจะสงสัย แต่เขา
รูเ้ หตุผลดี และรอวันทีอ่ กี ฝ่ ายจะเลิกรากับแฟนก�ำมะลอแต่ก็ยงั ไม่ถงึ
วันนัน้ เสียที
มือหนาไล่เปิ ดดูรูปภาพทีต่ อ้ งการ แต่หาเท่าไรก็ไม่เจอ คิ้วเขม้
ขมวดเข ้าหากัน “พีค่ นิ ลบรูปไปแล ้ว” เจษกรณ์พมึ พ�ำระบายลมหายใจ
ยาว เรื่องนี้ท่าจะยาวและซับซ ้อน
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ไหม

“มิลนิ มาลี” เจษกรณ์พมึ พ�ำ เขาต้องรู้ให้ได้วา่ ใช่คนคนเดียวกัน

เมือ่ คืนเขาไปงานเลี้ยงรับรองลูกค้าญี่ป่ นุ แล ้วอยู่จนดึก พอกลับ
ถึงหอ้ งพักที่เปิ ดไว้ในโรงแรมหรู ก็พบว่ามีสาวสวยมานอนคอยที่เตียง
เขาคิดว่าคงเป็ นคู่คา้ ชาวญี่ป่ นุ ทีจ่ ดั หามาใหเ้ พือ่ แลกเปลีย่ นกับดีลธุรกิจ
เมื่อคืนเขาเหนื่อยจากงานและไม่ได้มีเซ็กส์มานานจึงไม่ได้ไล่กลับไป
แถมใบหน้านัน้ ก็ละมา้ ยกับคนที่เขาแอบชอบอยู่ดว้ ยจึงท�ำใหห้ มดการ
ควบคุม
นอกจากความสุขทีไ่ ด้จากเรือนร่างอรชรนุ่มนิ่มแล ้ว สิง่ ทีท่ ำ� ให ้เขา
อึ้งคือเลือดพรหมจรรย์ เขาเห็นมันหลังจากทีเ่ ธอออกจากหอ้ งไปแล ้ว
รอยเลือดหยดเล็กๆ สองจุดติดอยูบ่ นทีน่ อน เขาเป็ นคนแรกของเธอด้วย
เจษกรณ์ป ระหลาดใจ ผู ห้ ญิง ที่ท งั้ สวยและเซ็ก ซี่ข นาดนี้ ไ ม่น่ า จะมี
พรหมจรรย์เหลืออยู่ เป็ นเรื่องอัศจรรย์ใจมาก

เป็นเวลาค�ำ่ แล ้ว ด้วยความอยากรู ้ เจษกรณ์ขบั รถจากคอนโดฯ

หรูกลางกรุงกลับไปที่โรงแรมเดอะนอร์ททาวน์สถานที่เกิดเหตุอกี ครัง้
คนหล่อในชุดเสื้อเชิ้ตสีนำ�้ เงินเขม้ เนื้อดีใส่ทบั กับกางเกงสแล็กที่แนบ
ไปกับท่อนขาก�ำย�ำ ดู หล่อเหลาเรียกสายตาของสาวๆ ที่เดินผ่านให ้
หันมองได้ทกุ คน แต่เจ้าตัวกลับไม่สนใจเพราะชินชาเสียแล ้ว
เจษกรณ์ม่งุ หน้าตรงไปที่บาร์ท่มี เี พียงแห่งเดียวภายในโรงแรม
พอไปถึงบริกรก็โค้งตัวผายมือเชิญไปยังทีน่ ั่งส่วนตัวทีอ่ ยู่ดา้ นในอย่าง
สุภาพนอบน้อม
เจษกรณ์กม้ มองเวลา เขาใจร้อนมาถึงเร็วเกินไป ตอนนี้เพิง่ จะ
หนึ่งทุ่ม “วันนี้มวี งดนตรีมาเล่นไหม”
บริกรท�ำหน้าสงสัยอยู่ครู่ ก่อนจะยิ้ม “มีครับ อีกสักครู่ ถึงจะ
เริ่มเล่น วันนี้ทร่ี า้ นของเรามีวงเดอะไวโอเล็ตมาครับ”
18 หนึ่งคืนที่รัก (One night love)

“เดอะไวโอเล็ต ผมอยากรูว้ า่ เมือ่ วานมีวงดนตรีหรือนักร้องผู ้หญิง
มาเล่นทีร่ า้ นนี้ไหม”
บริกรท�ำหน้าไม่แน่ ใจ เจษกรณ์ลว้ งธนบัตรสีม่วงใบหนึ่งจาก
กระเป๋ าสตางค์ยน่ื ให ้ “ผมอยากพบนักร้องผู ้หญิงคนหนึ่ง เธอตัวเล็กๆ
ผิวขาว ผมดัดยาว อืม...ยาวประมาณกลางหลัง หน้าตาสวย เธอชือ่ มาลี”
บริก รท�ำ หน้า เหวอ ชื่อ มาลีอ ย่ า งนัน้ หรือ เขาไม่คุ น้ เลย แต่
แขกกระเป๋ าหนักคนนี้ตอ้ งมีซมั ติงอะไรกับนักร้องที่ว่า เสียงที่ตอบ
จึงตอบอย่างระมัดระวัง
“ผมไม่แน่ ใจว่าจะใช่ คนที่คุณตามหาหรือเปล่า แต่ เมื่อวานนี้
นักร้องทีม่ าเล่นทีร่ า้ น เธอคือคนนี้ครับ” บริกรควักโทรศัพท์มอื ถือขึ้นมา
แล ้วกดเปิ ดภาพนักร้องคนเมือ่ วานให ้เจษกรณ์ดู
“ใช่คนนี้หรือเปล่าครับ เธอชื่อชัญญ่า ไม่ได้ช่อื มาลีนะครับ และ
เท่าทีผ่ มจ�ำได้ ทีร่ า้ นเราไม่มนี กั ร้องทีช่ ่อื ว่ามาลี”
น�ำ้ เสียงมัน่ ใจของบริกรท�ำให ้เจษกรณ์รสู้ กึ ว่าเขาก�ำลังท�ำอะไรงีเ่ ง่า
อยู่หรือเปล่า ผู ้หญิงในรูปหน้าตาธรรมดา ท�ำผมสีมว่ งเข ้ม ไม่ใช่ผู ้หญิง
ของเขา เจษกรณ์ส่ายหน้า นี่เขามาตามหาผูห้ ญิงทีอ่ าจจะโกหกเขาก็ได้
เธอคงไม่ตอ้ งการให ้เขาตามหาจึงได้บอกชื่อส่งเดช
บ ้าฉิบ...
“งัน้ ไม่เป็ นไร ขอบใจมาก” เจษกรณ์ไม่เสียเวลาอยู่ในบาร์อีก
เขาเดินออกมาพลันมีคนเรียกเขาเข ้าเสียก่อน
“เจษ”
“อ้าว พีอ่ คั ”
อัครวัฒน์เปิ ดยิ้มกว ้างตรงไปหา “บังเอิญจริงๆ เลย วันนี้มาท�ำ
อะไรทีน่ ่ี”
เจษกรณ์ยกมือไหว้พ่ีชายแลว้ ก็เห็นว่าอัครวัฒน์ไม่ได้เดินมา
คนเดียว แต่มากับว่าทีเ่ จ้าสาวคนสวย
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“สวัสดีครับคุณมิ้ง” เจษกรณ์ทกั
“สวัสดีค่ะคุณเจษ” สิตาตอบกลับอย่างสุภาพ น้องของว่าทีส่ ามี
คนนี้เธอไม่ค่อยสนิทมาก อีกฝ่ ายได้ช่ือว่าเป็ นเพลย์บอยอันดับต้นๆ
ของเมืองไทย เป็ นเสือซุ่มที่ไม่ค่อยมีข่าวหลุดออกมาให้ได้ยนิ แต่ว่า
กินสาวสวยไปเพียบ ทัง้ นางแบบ นางเอกละคร และสุดทา้ ยไฮโซสาว
คนใหม่ทเ่ี พิง่ ตบเท ้าเข ้าสังคมเป็ นอันเสร็จเพลย์บอยหนุ่มคนนี้
อัครวัฒน์เอื้อมมือไปตบบ่าน้องชายเบาๆ “ตกลงว่ามาเทีย่ วเหรอ
วันนี้” อัครวัฒน์บยใบ้
ุ ้ ไปทางบาร์
เจษกรณ์ส่ายหน้า “ผมมาท�ำธุระน่ะครับ ว่าแต่พอ่ี คั มาดูสถานที่
จัดงานหรือครับ”
อัครวัฒน์พยักหน้าให้วา่ ทีเ่ จ้าสาวเป็ นฝ่ ายตอบแทน
“ใช่ค่ะ ดูเสร็จแล ้วจะออกไปหาอะไรกินพอดี คุณเจษไปด้วยกัน
ไหมคะ” สิตาชวน
“ไม่ดกี ว่าครับ ขอบคุณมากนะครับคุณมิ้ง ผมนัดเพือ่ นไว ้แล ้ว”
“เสียดายจังเลยนะคะ” สิตายิ้มให ้
“ไม่ไปกินข ้าวด้วยกันหน่อยเหรอ” อัครวัฒน์ชวนต่อ
“ไม่ดกี ว่าครับ เชิญพีอ่ คั กับคุณมิ้งตามสบาย ผมมีนดั ต่อแล ้ว”
เพราะวันนี้เขาเหนื่อยมาทัง้ วันแล ้ว อยากพักผ่อนมากกว่า
“ถ ้าอย่างนัน้ อย่าลืมวันงานฉันนะเจษ นายต้องมาเป็ นเพือ่ นเจ้าบ่าว
ให้ฉนั ฉันอยากใหน้ ายอยู่ดว้ ยกันในวันส�ำคัญของฉัน” อัครวัฒน์ชวน
พร้อมรอยยิ้ม
“ผมไปแน่ครับ”
“ขอบใจมากนะเจษ” อัครวัฒน์ตอบน้องชาย
เขากับเจษกรณ์เพิ่งมาสนิทสนมกันตอนโต เพราะตัง้ แต่ เด็ก
ถูกเลี้ยงอยูก่ นั คนละบ ้าน ตอนแรกเขาก็แปลกใจกับการเลี้ยงลูกของบิดา
แต่บดิ าก็ให ้เหตุผลว่าพวกเขาไม่จำ� เป็ นต้องอยู่บ ้านเดียวกันก็ได้ เพราะ
20 หนึ่งคืนที่รัก (One night love)

อย่างไรเสียก็คนละแม่ มารดาของเขาเป็ นภรรยาแรก ส่วนมารดาของ
เจษกรณ์เ ป็ น ภรรยาคนที่ส าม บิด าเขามีภ รรยาสามคนก็ มีลู ก ชาย
กับภรรยาคนละหนึ่งคน แต่ละคนก็อยู่กนั คนละบ ้าน เพิง่ มาพบปะกัน
ก็ตอนสิบสามปี เพราะบิดาอยากให ้มารูจ้ กั กัน กระทัง่ เรียนจบปริญญาโท
บิดาก็แบ่งธุรกิจให้ไปดูแลคนละกลุม่
ระหว่างทีส่ องหนุ่มคุยกัน เสียงโทรศัพท์ของสิตาก็ดงั ขึ้น
“ขอตัวสักครู่นะคะ” เธอหันไปบอกว่าทีส่ ามีแล ้วเดินแยกออกมา
ไม่ห่างมากนัก
“ถึงไหนแล ้วมี่ พีร่ ออยู่ทห่ี น้าล็อบบี้โรงแรม รีบมาเร็วๆ เลย”
“ก�ำลังหาทีจ่ อดรถอยู่”
“โอเค งัน้ รีบมานะ”
สิต าวางสายแล ว้ หมุน ตัว เดิน กลับ ไปหาว่า ที่ส ามีด ว้ ยใบหน้า
เปื้ อนยิ้ม “มีม่ าถึงแลว้ ค่ ะ ก�ำลังหาที่จอดรถอยู่ พีอ่ คั รอสักครู่นะคะ
เดีย๋ วจะได้ดูแบบดอกไม้ที่จะใช้วนั งานกัน”
อัครวัฒน์พยักหน้า สิตาบอกเขาแลว้ ว่าเธอเลือกแบบดอกไม ้
ไม่ได้เลยเพราะมันสวยถูกใจทุกแบบ อยากใหเ้ ขาช่วยตัดสินใจ แต่
เธอดัน ลืม ถือ แค็ ต ตาล็อ กติด มือ มาด้ว ย จึง ต้อ งให้มิล ิน ขับ รถจาก
ทีร่ า้ นเวดดิ้งซึง่ อยู่ไม่ห่างกันมากนักเอาแบบดอกไม้ที่จะใช้ในงานมาให ้
“ถ ้าพีอ่ คั มีธุระต้องท�ำ ผมขอตัวก่อนดีกว่าครับ” เจษกรณ์บอก
“เจษมีเวลาสักเดีย๋ วไหม รอเจอน้องสาวของมิ้งไหม เจษยังไม่เคย
เจอมีเ่ ลยนี่” อัครวัฒน์พูดเป็ นเชิงถาม เขาอยากให้รู้จกั กันไว ้ เพราะ
อีกหน่อยก็ตอ้ งเกี่ยวดองกันแล ้ว
เจษกรณ์สา่ ยหน้าอย่างสุภาพ เขาอยากกลับไปพักผ่อนทีค่ อนโดฯ
มากกว่า “ผมมีนดั ขอตัวก่อนดีกว่าครับ”
อัครวัฒน์กบั สิตาหันมองหน้ากัน ไม่รงั้ เจษกรณ์ไว้อีก “งัน้ ก็
แล ้วแต่นาย” อัครวัฒน์ตอบ
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เจษกรณ์ลาคนทัง้ สองแล ้วหมุนตัวกลับออกไป เขาไม่ได้หนั ไป
มองด้านหลังว่าร่างเล็กของใครบางคนก�ำลังเดินแกมวิง่ มาถึงหน้าล็อบบี้
ทีเ่ ขาเพิง่ ยืนคุยเมือ่ ครู่
มิลนิ วิง่ หน้าตัง้ มาถึงก็ส่งแค็ตตาล็อกให้พส่ี าว “แค็ตตาล็อกค่ะ
พีม่ ้งิ ” บอกจบสายตาพลันเหลือบไปเห็นแผ่นหลังก�ำย�ำดูคนุ ้ ตาของผู ้ชาย
ทีเ่ พิง่ เดินพ ้นประตูโรงแรมออกไป คิ้วเรียวขมวดมุน่ ใจเต้นแรงขึ้นมา
กะทันหัน รู้สึกว่าร่ างสู งนัน้ คุน้ ตาเคยเห็นที่ไหนมาก่ อน เหงือ่ เย็นๆ
ผุดขึ้นเต็มใบหน้าน่ารัก
“เป็ นไปไม่ได้” มิลนิ ครางออกมา เธอไม่อยากมาทีโ่ รงแรมแห่งนี้
อีก แต่กไ็ ม่อยากท�ำให้ตวั เองต้องจิตตก เพราะถึงอย่างไรอีกหนึ่งเดือน
ข ้างหน้าก็ตอ้ งมาทีโ่ รงแรมแห่งนี้ในฐานะเพือ่ นเจ้าสาว จะช้าจะเร็วก็ตอ้ ง
กลับมาอีกครัง้ เพราะฉะนัน้ เผชิญหน้ากับมันอย่างกล ้าหาญในตอนนี้
ไปเลยดีกว่า
“ขอบใจมากนะมี่ ไปกินข ้าวกับพีก่ ่อนไหม” สิตาชวน
“ไม่ดีก ว่า ค่ ะ มี่จ ะกลับ บ า้ นเลย” มิล ิน ตอบพี่ส าวแล ว้ หัน ไป
ยกมือไหว้วา่ ทีพ่ เ่ี ขย “สวัสดีค่ะพีอ่ คั เดีย๋ วมีข่ อตัวไปก่อนนะคะ ไม่อยาก
อยู่เป็ นก้างขวางคอพีอ่ คั กับพีม่ ้งิ ”
“เดีย๋ วเถอะเรา มาแซวพี”่ สิตาแกล ้งว่าน้องสาว ขณะทีอ่ คั รวัฒน์
มองมิลนิ อย่างเอ็นดู ไม่ทนั ได้คุยอะไรมากนัก ร่างเพรียวบางก็วง่ิ ปร๋อ
ไปแล ้ว
มิล ิน มองทางที่ร่ า งสู ง นัน้ เดิน หายออกไป พยายามคิด ว่า คง
ไม่ใช่เขา ตอนนี้เธอเหนื่อยและเพลียมาก วิง่ วุ่นตัง้ แต่เช้าไม่อยากคิด
เรื่องเศร้าๆ อีก เลยสะบัดศีรษะเลิกคิด ตอนนี้อยากกลับบา้ นไปแช่
น�ำ้ อุ่น แล ้วนอนหลับใหส้ บายบนทีน่ อนนุ่มๆ แค่น้ ีก็คือความสุขเล็กๆ
ของเธอแล ้ว
22 หนึ่งคืนที่รัก (One night love)

ผ่านจากคืนทีท่ ำ� ใหเ้ จษกรณ์คิดถึงแต่ร่างนุ่มนิ่มมาสองวันแล ้ว

เขาคิดไม่ตกว่าจะถามนทีธรอย่างไรดีเรื่องแฟนสาวทีน่ ทีธรคบอยู่
จะถามว่ายังคบกันอยู่ไหม มีรูปใหด้ ู สกั รู ปไหม ค�ำถามพวกนี้
มันบา้ บอมากหากเขาอ้าปากถามออกไป อีกฝ่ ายคงมองว่าเขาประสาท
และเขาคงได้เสียพีช่ ายทีร่ กั ไปแน่ คิดไปคิดมาหลายรอบ เจษกรณ์เลย
ยังไม่ได้โทร.ไป
คนหล่อยกน�ำ้ แร่มาดืม่ ดับกระหาย ระหว่างวิง่ ไปตามเสน้ ทางวิง่
ในสวนสาธารณะใจกลางเมืองหลวง มองต้นไม้ใบหญ้าดับความกังวลใจ
ไปเรือ่ ยๆ เขาต้องมาวิง่ ทีส่ วนลุมพินตี อนเช้าเกือบทุกวันถ ้าไม่ตดิ งานด่วน
อะไร หลังจากนัน้ ค่อยขับรถไปท�ำงาน เขาท�ำแบบนี้จนติดเป็ นนิสยั
ระหว่างยกน�ำ้ ดื่ม เสียงโทรศัพท์มอื ถือก็ดงั ขึ้น เขาหยิบขึ้นมา
ดูช่อื คนทีโ่ ทร.เข ้ามา จู่ๆ หัวใจก็ลงิ โลดขึ้นทันที เจษกรณ์รบี กดรับ
“พีค่ นิ ว่าไงครับ”
“เจษขายห ้องคอนโดฯ ทีส่ าทรเหรอ”
“ใช่ครับ พีค่ นิ มีอะไรครับ หรือว่าสนใจ” เพราะว่านทีธรกลับมา
อยู่เมืองไทยแล ้ว อาจจะอยากซื้อคอนโดฯ ไว ้อยู่
“ใช่ พีส่ นใจ พีต่ อ้ งการซื้อต่อ”
เจษกรณ์บอกขายหอ้ งคอนโดฯ ของเขาในเฉพาะกลุ่มเพื่อน
เขาเพิง่ ส่งไลน์บอกเมือ่ วานเอง วันนี้นทีธรก็สนใจเสียแล ้ว
“ถ ้าพีค่ นิ อยากซื้ออยู่เอง ผมขายให้ในราคาพิเศษครับ”
“พีจ่ ะซื้อให้มเ่ี ขาน่ะ”
“มี”่ เจษกรณ์ทวนค�ำ นี่ละคือสิง่ ทีเ่ ขาอยากรู ้ แต่ว่าท�ำไมรูแ้ ล ้ว
หัวใจมันเต้นช้าลงแปลกๆ วะ หรือว่าพีค่ นิ จะเปลีย่ นใจ...
“มิลนิ แฟนพีไ่ งล่ะ เขาอยากได้คอนโดฯ แถวสาทรพอดี พีเ่ ลย
อยากซื้อให ้เขา”
หัวใจยิ่งเต้นช้าลงเขา้ ไปอีก น�ำ้ เสียงทีถ่ ามก็เบาลง “เขากลับมา
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พร้อมพีห่ รือครับ”
“มี่เขากลับมาก่ อนพี่ ว่าแต่เจษเป็ นอะไรหรือเปล่า ท�ำไมเสียง
แปลกๆ”
“ไม่เป็ นไรครับ ผมมาวิง่ ออกก�ำลังเลยยังหอบๆ อยู่ ว่าแต่พค่ี นิ
จะซื้อใหค้ ุณมิลนิ ใช่ ไหมครับ ถา้ พี่คินต้องการ ผมก็ยินดีขายให้พ่ี
ในราคาพิเศษ”
“ขายตามปกติกไ็ ด้ ไม่ตอ้ งเกรงใจพีห่ รอกเจษ”
“ไม่ได้ครับ พีค่ ินช่วยเหลือผมไวเ้ ยอะ ทัง้ หาคอนเน็กชั่นลูกค้า
ให ้ผมตัง้ หลายเจ้า แค่ลดราคาห ้องให้พถ่ี อื ว่ายังน้อยไปด้วยซ�ำ้ ”
“งัน้ เจษส่ ง ราคามาในไลน์ให้พ่ี และถ า้ ไม่ร บกวนเจษเกิน ไป
พีข่ อพามีเ่ ขาไปดูห ้องได้ไหม เจษสะดวกหรือเปล่า”
เจษกรณ์แทบจะสะกดความตื่นเต้นไว้ไม่อยู่ “สะดวกครับ พีค่ นิ
จะพาคุณมิลนิ มาวันไหนครับ” เจษกรณ์อยากรู ว้ ่าจะใช่มลิ นิ คนเดียว
กับทีเ่ ขาได้เป็ นคนแรกของเธอหรือไม่ เขาอยากรู้ใจแทบขาดแล ้ว
“เดีย๋ วพีโ่ ทร.ถามมีก่ ่อน เขาต้องดีใจมากแน่ๆ ทีไ่ ด้หอ้ ง เพราะ
เขาอยากได้แถวสาทรพอดี แต่มนั แพงเขาเลยพยายามตัดใจ เดีย๋ วพี่
ได้วนั ทีจ่ ะไปดูห ้องแล ้วพีจ่ ะส่งไลน์ไปบอกเจษนะ”
“ได้ครับ ผมจะรอ”
“ขอบใจมากนะเจษ”
“ไม่เป็ นไรครับ”
นทีธรไม่ทนั จับน�ำ้ เสียงนิ่งๆ ที่แฝงความกระตือรือร้นนัน้ ไว้ได้
เขาวางสายจากเจษกรณ์แลว้ ก็โทร.หามิลนิ ทันที ไม่นานเขาก็ส่งไลน์
ไปบอกกับคนอีกฝั่งทีร่ อค�ำตอบอยู่อย่างใจจดใจจ่อ
‘เจษ มีต่ นื ่ เต้นมากทีไ่ ด้ห ้อง อยากเข ้าไปดูห ้องเย็นนี้ สะดวกไหม’
เย็นนี้เจษกรณ์ตงั้ ใจนัดทีมงานฝ่ ายขายอยู่ประชุมช่วงหา้ โมงเย็น
ถึงหนึ่งทุ่ม เขาถามนทีธรกลับไป ‘กีโ่ มงดีครับ’
24 หนึ่งคืนที่รัก (One night love)

‘หกโมงครึ่ง’
‘ตกลงครับผมว่าง ผมจะรอทีค่ อนโดฯ’
วันนี้ทง้ั วันเจษกรณ์แทบจะไม่มสี มาธิทำ� งาน เขามาถึงที่ทำ� งาน
ตอนเก้าโมงเช้าแล ้วก็รบี ประชุมให ้เสร็จตอนหกโมง เผือ่ เวลาทีจ่ ะขับรถ
มายังคอนโดฯ เพือ่ ให้ทนั นัดหกโมงครึ่ง
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เจอหน้าสามีเหมือนเห็นผี

ราคาที่ดินในกรุงเทพฯ แพงหูฉ่ี ขนาดว่ามีเงินเป็ นร้อยลา้ น

ก็ยงั ได้บ ้านอยู่ไกลจากความเจริญ แต่ถ ้าอยากอยู่ใกล ้ความเจริญก็ตอ้ ง
อยู่บนทีด่ นิ ลอยฟ้ า เรื่องพวกนี้มลิ นิ ท�ำใจไว ้แล ้วและยอมรับได้ตอนคิด
จะหาคอนโดฯ สักห ้องไว ้ท�ำทีพ่ กั และออฟฟิ ศเล็กๆ
ไม่วา่ กรุงเทพฯ หรือนิวยอร์ก ทีด่ นิ มีค่ายิง่ กว่าทองค�ำ ตอนอยู่
ทีน่ ิวยอร์กเธอก็เช่าอพาร์ตเมนต์เล็กๆ อาศัย และใช้เงินจากการท�ำงาน
พิเศษอย่างประหยัดจนกระทัง่ เรียนจบ มิลนิ จึงเห็นค่าของเงินมาก ยิง่ รู ้
ว่าคอนโดฯ ที่นทีธรติดต่ อซื้อให้นั้นสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกมาก
จึงท�ำให ้เธอตื่นเต้นอยากเข ้าไปอยู่
“ขอบคุณพี่คินมากนะคะที่ช่วยเหลือมี่” นั่นคือประโยคที่เธอ
บอกกับนทีธรตอนเช้า ตอนทีเ่ ขาโทร.มาบอกว่าหาห ้องให ้เธอได้แล ้ว
สัมพันธภาพระหว่างเธอกับนทีธรนัน้ เริ่มจากนายจ้างกับลูกจ้าง
จนกลายมาเป็ นคนสนิทโดยไม่รู้ตวั เมือ่ สองปี ก่อนเธอไปเรียนแฟชั่น
ดีไซน์และมองหางานพิเศษท�ำ เธอไปสมัครเป็ นพนักงานเสิรฟ์ ของ
ร้านอาหารไทยทีน่ ทีธรเป็ นเจ้าของ และหลังจากนัน้ หนึ่งปี เขาก็ขอให ้เธอ
เป็ นแฟน
“มี”่ เสียงมารดาเรียกท�ำให้มลิ นิ หลุดจากภวังค์ “ได้ห ้องแล ้วหรือ
ลูก” เพราะเสียงลูกสาวคุยโทรศัพท์ดงั มากเลยท�ำให ้นางได้ยนิ
“ใช่ค่ะ พีค่ ินช่วยหาให ้ ได้ทำ� เลทีม่ ต่ี อ้ งการเลย อยู่สาทร ใกล ้
รถไฟฟ้ า ใกลส้ วนลุมพินี ใกล้โรงพยาบาล หา้ งสรรพสินค้า ต่ อไป
มี่จะได้เดินทางสะดวก” น�ำ้ เสียงที่บอกนัน้ สดใสร่ าเริงจนคนเป็ นแม่
อดยิ้มตามไม่ได้
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“ดูท่าจะถูกใจมาก”
“ใช่ค่ะแม่ มีถ่ กู ใจมาก”
เพราะทีบ่ ้านของเธอนัน้ อยูเ่ กือบชานเมืองแล ้ว เวลาเดินทางไปไหน
มาไหนก็ตอ้ งเผือ่ เวลามาก
บ ้านของเธอเป็ นบ ้านสองชัน้ ขนาดไม่ใหญ่มากนัก ฐานะปานกลาง
บิดาเสียตัง้ แต่อายุสบิ หา้ แต่ท้ งิ เงินประกันชีวติ ไว้ใหพ้ อสมควร ส่วน
มารดาของเธอท�ำงานเป็ นผู้จดั การอยู่ในบริษทั เอกชนแห่งหนึ่ง เพิง่ จะ
ลาออกมาอยู่บ ้านตอนทีพ่ ส่ี าวของเธอเปิ ดร้านเวดดิ้งแล ้วกิจการไปได้ดี
พอมีเงินใช้จ่ายคล่องมือ
เธอใช้เงินประกันชีวิตของบิดาที่มารดาจัดสรรไวส้ ำ� หรับเป็ น
ทุนการศึกษาใหล้ ูกทัง้ สองไปเรียนต่อในช่วงแรก หลังจากนัน้ พอไปถึง
นิวยอร์กแล ้วเธอก็หาเงินเรียนเอง โดยการท�ำงานพิเศษอย่างหนักทุกวัน
นางสินนี าฎมองส�ำรวจลูกสาว ต้องยอมรับว่าลูกโตเป็ นผูใ้ หญ่แล ้ว
นางไม่มีอ ะไรต้อ งห่ ว ง “แม่อ นุ ญ าตให อ้ อกไปอยู่ ค นเดีย วได้ก็ จ ริง
แต่ อย่ าลืมที่แม่บอก เรื่องเปิ ดบริษทั ต้องท�ำใหส้ ำ� เร็จก่ อนแม่ถึงจะ
ยอมให้ไปอยู่คนเดียวได้”
มิลนิ หน้ายู่ ขอ้ แมข้ องมารดาเรื่องนี้นบั ว่ายากสุดๆ เธอจะต้อง
เปิ ดบริษทั จ�ำหน่ ายเสื้อผา้ ในชื่อแบรนด์มลิ นิ ใหส้ ำ� เร็จ ถึงจะได้ไปอยู่
ขา้ งนอกคนเดียว แต่ บริษทั ของเธอยังไม่เป็ นรู ปเป็ นร่ าง มีเพียงแต่
ขายผ่านเพจในเฟซบุก๊ แล ้วเมือ่ ไรจะได้ไปอยู่กนั ล่ะ
“มี่ตกลงค่ ะ มี่ตอ้ งเปิ ดบริษทั ส�ำเร็จแน่ นอน” ไม่รูว้ ่าที่มารดา
คิดเงือ่ นไขนี้ออกมาเพราะทีจ่ ริงแล ้วไม่อยากให ้เธอย้ายออกไปหรือเปล่า
มิลนิ อดสงสัยไม่ได้
“ถ ้าท�ำได้แม่กอ็ นุญาต”
นางสินีนาฎอยากใหล้ ูกสาวเปิ ดบริษทั ให้ได้ก่อนเป็ นเงือ่ นไขแรก
ถึง แม้ว่ า การขายเสื้อ ผ า้ ผ่ า นเพจของเฟซบุก๊ จะท�ำ รายได้ใ ห ล้ ู ก สาว
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เดือนละเกือบแสนบาท แต่คอนโดฯ ทีจ่ ะต้องผ่อนนัน้ ก็ราคาแพง นาง
อยากสอนให ้ลูกรูจ้ กั ท�ำงานหาเงินเพือ่ ด�ำเนินชีวติ ตามทีต่ อ้ งการ จึงสร้าง
เงือ่ นไขว่าต้องเปิ ดบริษทั ให ้เป็ นรูปเป็ นร่าง
“แลว้ คอนโดฯ ที่ได้ราคาแพงไหมลู ก” เพราะลู กสาวบอกว่า
อยู่สาทร นางคะเนในใจ ราคาต้องไม่ตำ� ่ กว่ายีส่ บิ ล ้านบาทแน่นอน
“แพงเอาการอยูค่ ่ะ แต่วา่ เพือ่ นพีค่ นิ ขายให ้ถูกมาก พีค่ นิ ช่วยจ่าย
ให ้ก่อนแล ้วให้มผ่ี ่อนกับพีค่ นิ ทีหลัง ไม่มดี อกเบี้ยด้วยค่ะ”
“มีก่ บั แฟนตกลงคบหากันจริงจังแล ้วใช่ไหมลูก แม่ไม่สบายใจ
ทีเ่ ขาต้องช่วยออกเงินให้มก่ี ่อน”
“เรื่อ งมี่ก บั พี่คิน ยัง อีก นานค่ ะ ขอดู ไ ปเรื่อ ยๆ ส่ ว นเรื่อ งเงิน
มี่ท ำ� สัญ ญาผ่ อ นกับ พี่คิ น มี่ไ ม่ ไ ด้เ อาเงิน พี่คิ น มาเลยนะคะ” มิล ิน
ท�ำสัญญากูเ้ งินกับนทีธรจริงๆ แต่เรื่องเป็ นแฟนนัน้ ไม่ใช่เรื่องจริง มิลนิ
รอเวลาเหมาะสมจึงค่อยเล่าให ้มารดากับพีส่ าวฟังพร้อมกัน
“ฟังแบบนี้แม่กส็ บายใจ แม่ไม่อยากให้มไ่ี ปรับเงินของเขา”
“มีไ่ ม่ได้รบั เงินของพีค่ นิ มาเปล่าๆ ค่ะ แม่เชือ่ มีไ่ ด้เลย” มิลนิ ย�ำ้ กับ
มารดาอย่างมั่นใจแล ้วหอมแก้มมารดาทัง้ สองขา้ ง “งัน้ มีไ่ ปก่อนนะคะ
นัดพีค่ นิ กับคนขายห ้องไว ้ เดีย๋ วจะไปเลต”
นางสินนี าฎมองลูกสาวทีเ่ ดินเร็วๆ ออกไปแล ้วก็ระบายลมหายใจ
ยาว ลูกสาวมีแฟนทัง้ ทีแต่ไม่ค่อยพามาบ ้าน นางเป็ นห่วงแต่กไ็ ม่อยาก
ถามเซ ้าซี้ เพราะเชื่อใจว่าลูกจะมองคนไม่ผดิ นางรูแ้ ค่วา่ ชื่อนทีธร เป็ น
เจ้าของร้านอาหารทีล่ ูกสาวท�ำงานพิเศษด้วยเท่านัน้

มิลนิ ออกจากบา้ นมาแล ้วก็รีบขับรถตรงไปยังคอนโดฯ ทีเ่ ป็ น

จุดหมายปลายทาง เธออมยิ้มมาตลอดทางด้วยความดีใจที่จะได้เป็ น
เจ้าของคอนโดฯ ในฝัน
“ราคาตลาดสามสิบลา้ น แต่ ซ้ ือได้ในราคาแปดลา้ น เป็ นใคร
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จะไม่เอา”
พอจอดรถได้มลิ นิ ก็ตรงไปที่ลอ็ บบี้ทนั ที ดวงตาสุกใสมองไป
รอบๆ คอนโดฯ แห่งนี้ทำ� เลดีมาก อยู่ตดิ รถไฟฟ้ า เป็ นโครงการระดับ
ลักซัวรี่ มีแต่ลูกบ ้านระดับไฮเอนด์ ตัวอาคารมีห ้าสิบชัน้ ตัง้ แต่ชนั้ ทีส่ ส่ี บิ
ขึ้นไปเป็ นเพนต์เฮาส์ ราคาร้อยล ้านขึ้นไป แต่ห ้องทีเ่ ธอซื้อต่อเจ้าของเดิม
นัน้ อยูช่ นั้ ยีส่ บิ ราคาทีซ่ ้อื ขายสามสิบล ้านบาท แต่เธอซื้อห ้องนี้ได้ในราคา
เหมือนได้ฟรี และคนที่ช่วยใหเ้ ธอซื้อได้ในราคาถูกก็กำ� ลังเดินหล่อๆ
มาตรงนู น้ แล ้ว
“พีค่ นิ ” มิลนิ เรียก
ชายหนุ่มในชุดสูทสีเทาเนื้อดี มีใบหน้าหล่อเหลาเหมือนพระเอก
ละครหันหน้ากลับมามอง เขากระตุกยิ้มนิดๆ “ไง ยายลูกเป็ ดขี้เหร่ของพี่
เรียกพีเ่ สียงดังขนาดนี้คนมองทัง้ ล็อบบี้แล ้ว” ไม่พดู เปล่า แต่ยงั ยกมือ
ยีหวั อย่างสนิทสนม เป็ นภาพทีส่ าวๆ หลายคนตรงนัน้ มองแล ้วอิจฉา
“พี่คิ น ขา มี่ส วยขนาดนี้ ยัง กล า้ เรี ย กลู ก เป็ ดขี้เ หร่ อี ก เหรอ
ไม่ให ้เกียรติทรงผมใหม่ของมีเ่ ลย” สาวน้อยฉอเลาะ พลางเอาหน้าถูไถ
ไปกับท่อนแขนก�ำย�ำอย่างออดอ้อน เธอเพิง่ ดัดโวลุม่ ผมจากตอนแรก
เธอไว ้ผมตรงมาตลอด
“พอเลย ไม่ตอ้ งมาอ้อน นี่ก็หาหอ้ งใหแ้ ลว้ ช่ วยออกใหก้ ่ อน
อีก ด้ว ย” คนตัว โตบอกพร้อ มหัว เราะ ที่จ ริง เขาจะซื้อ ให ้ แต่ มิล ิน
ไม่ยอมรับ เขาเอ็นดู คนตัวเล็กมาก อีกฝ่ ายช่วยเหลือเขาโดยไม่หวัง
ผลตอบแทนแม ้แต่บาทเดียว เขาเลยอยากช่วยคืนบ ้าง
นทีธรยิ้มหล่อมองน้องคนสนิท เมือ่ สองปี ก่อนยังไม่สวยเท่านี้
ยังไวผ้ มหน้ามา้ ใส่แว่นเหมือนเด็กเนิรด์ อยู่เลย เขายังจ�ำภาพนัน้ ได้
พนักงานในร้านชอบมิลนิ กันทุกคน จนเขาสนใจเธอและสืบประวัตขิ อง
เธอทีเ่ มืองไทยว่าขาวสะอาด เลยตกลงจ้างให ้เธอท�ำงานบางอย่างให ้
“ไม่ออ้ นไม่ได้หรอกค่ะ เดีย๋ วพีค่ ินไม่ยอมออกเงินซื้อคอนโดฯ
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ให้ม”่ี มิลนิ เอาคางไปถูไถกับต้นแขนแกร่งเหมือนแมวขี้ออ้ น ก่อนจะ
เปลีย่ นเป็ นกอดหลวมๆ
นทีธรส่ายหน้าไปมา มิลนิ อ้อนแบบนี้ทไี รเขาก็ใจอ่อนตกเป็ นทาส
ทุกที ก่อนทุกอย่างจะหยุดลงเมือ่ นทีธรใช้มอื แตะมือบางทีย่ งั กอดเขา
เบาๆ ใหป้ ล่อย มิลนิ เงยหน้ามองพี่ชายคนสนิทก่ อนหันสายตาตาม
อีกฝ่ ายไปปะทะกับใครบางคนทีไ่ ม่รูว้ า่ มาหยุดยืนตอนไหน
มิลนิ ยืนเอ๋อเหมือนคนใบ้กินเมือ่ เห็นเต็มตาว่าเป็ นใคร ขณะที่
ใครคนนัน้ ยิ้มเบาบางแล ้วพูดขึ้นเสียงทุมนุ
้ ่ม “พีค่ นิ สวัสดีครับ”
“เจษมาถึงแล ้วเหรอ เป็ นไงบ ้าง ไม่เจอกันนานเลยนะ” นทีธรเอ่ยทัก
“ผมสบายดีครับ พีค่ นิ ล่ะครับ”
“พีส่ บายดี เออ พีก่ ลับมาอยู่เมืองไทยถาวรแล ้ว ยังไงไว้ว่างๆ
เรานัดไปดืม่ กัน”
“แล ้วร้านทางนู น้ ล่ะครับ พีค่ นิ ท�ำยังไง”
“พีข่ ายต่อให ้เพือ่ นไปแล ้ว ท�ำไม่ไหว ทีเ่ มืองไทยก็มอี กี หลายร้าน
ต้องดูแล อีกอย่างคุณแม่ท่านป่ วยด้วย” สาเหตุหลังคือสาเหตุสำ� คัญ
ทีท่ ำ� ให ้นทีธรตัดสินใจกลับมาอยูท่ เ่ี มืองไทยถาวร เขาเป็ นลูกชายคนเดียว
ของมารดาจึงอยากกลับมาดูแล
“คุณป้ าประภาศรีเป็ นอะไรหรือครับ”
“ความดัน เบาหวาน โรคคนแก่น่ะ คุณแม่ท่านดูแลร้านอาหาร
ทีเ่ มืองไทยคนเดียวคงเหนื่อยด้วย พีส่ งสารท่าน”
“พี่คินกับคุณป้ าประภาศรีบริหารงานเก่ งเลยท�ำให้มสี าขาเยอะ
นี่ครับ”
“ไม่ไหวแล ้ว ท�ำงานเหนื่อยมาหลายปี อยากมีเวลาพักผ่อนบ ้าง
นี่พก่ี เ็ ลยให ้คุณแม่ท่านพักยาวเลย อย่าลืมนะ ว่างๆ ไปดืม่ กัน”
“งัน้ พีค่ ินนัดมาได้เลยครับ ผมพร้อมเสมอ แลว้ ...” เจษกรณ์
หันไปทางใครอีกคนทีต่ อนนี้เขยิบไปอยู่ดา้ นหลังนทีธร
30 หนึ่งคืนที่รัก (One night love)

ตัง้ แต่ เ ขาเดิน มาเจอ เขาต้อ งชะงัก ฝี เ ท า้ ทัน ทีเ พราะจ�ำ ได้ว่ า
ผูห้ ญิงทีเ่ ขานึกถึงตลอดเวลาก็คือคนทีก่ ำ� ลังยืนอยู่ตรงหน้า แต่ว่าเธอ
ก�ำลังกอดกับนทีธรอย่างสนิทชิดเชื้อ
นทีธรหันไปมองคนตัวเล็กข ้างกายแล ้วพยักหน้าให ้คนทีท่ ำ� ตัวลีบ
ขยับออกมา
“มี่ เจษเพือ่ นของพี่ คนทีจ่ ะปล่อยห ้องให้ม”่ี
มิลนิ อ้าปากค้าง เธอไม่อยากเชือ่ หูตวั เองเลย “พีค่ นิ ว่าเขาเป็ นใคร
นะคะ”
“คนทีจ่ ะปล่อยห ้องให้มไ่ี งล่ะ”
มิลนิ ไม่อยากเชื่อว่าจะโลกกลมได้ขนาดนี้ ให ้ตายเถอะ
“เขาเป็ นเพือ่ นพีค่ นิ แล ้วก็เป็ นคนทีจ่ ะปล่อยห ้องให้ม”่ี
“ใช่ มี่รู้จักเจษไว้สิ นี่คุณเจษกรณ์ เพือ่ นของพีเ่ อง”
“ยินดีท่ไี ด้รู้จกั นะครับ” เจษกรณ์ทกั น�ำ้ เสียงนิ่ง ตาจ้องไปยัง
คนตัวเล็กแล ้วยิ้มกริ่ม
“ยะ ยินดีทไ่ี ด้รู้จกั ค่ะ มิลนิ ค่ะ”
“ครับ คุ ณ มิล ิน ถ า้ อย่ า งนั้น เราไปดู ห อ้ งกัน เลยไหมครับ
ผมยิน ดีม ากที่จ ะปล่อ ยให ค้ ุ ณ มิล นิ ผมก�ำ ลัง หาคนที่ไว้ใจได้ม าซื้อ
อยู่พอดี หอ้ งพร้อมอยู่เลยนะครับ ย้ายเข ้าได้ทนั ที เพราะเฟอร์นิเจอร์
อะไรผมก็ไม่เอาไปด้วย ขายให ้พร้อมห ้องเลย”
“...”
มิล ิน ยัง จับ ต้น ชนปลายไม่ ถู ก เขาเป็ น เพื่อ นสนิ ท ของนทีธ ร
เป็ นคนที่ปล่อยหอ้ งใหเ้ ธองัน้ เหรอ ไม่นะ ไม่จริง ท�ำไมถึงได้บงั เอิญ
ได้อย่างน่าเกลียดแบบนี้
มิลนิ ไม่รูต้ วั ว่าแสดงสีหน้าอะไรออกไปบา้ ง แต่ พอเธอเหลือบ
ไปมองเขาก็เห็นเขาหันไปคุยกับนทีธร สาวมั่นไม่เขา้ ใจว่าท�ำไมเขาถึง
ท�ำเหมือนไม่มอี ะไรเกิดขึ้น เธอจึงไม่กล ้าท�ำตัวให ้นทีธรสงสัย แต่ในใจ
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ของมิลนิ หวาดระแวง จนไม่ได้ยนิ ทีเ่ ขาตัง้ ค�ำถามต่อมา
“คุณมิลนิ จะเข ้ามาอยู่เมือ่ ไรครับ”
“...”
“มี”่ เสียงนทีธรเรียก
“คะ พีค่ นิ ”
“เจษถามมีน่ ่ะ มัวแต่ใจลอยไปไหนกันเรา” นทีธรดึงคนตัวเล็ก
เขา้ มาใกลแ้ ลว้ ยีหวั เบาๆ ภาพนัน้ อยู่ในสายตาของคนที่มองไม่คลาด
สายตา เจษกรณ์มองแล ้วเบือนหน้าหนีไปอย่างหงุดหงิดแต่ทำ� อะไรไม่ได้
“เขาถามว่าอะไรนะคะพีค่ นิ ”
“มีพ่ ร้อมจะเข ้าอยู่ได้เมือ่ ไร”
มิลนิ มองไปที่ร่างสู งก�ำย�ำของคนที่มใี บหน้าหล่อเหลาเหมือน
ดาราเกาหลีแต่คมเข ้มกว่ามาก
“มีย่ งั ไม่แน่ใจค่ะ”
เจษกรณ์ย้ ิมมุมปาก มองคนที่ตอบมาเสียงเครียด “ไม่แน่ ใจ
ก็ไม่เป็ นไรครับ งัน้ ผมว่าเราขึ้นไปดูหอ้ งก่อนดีกว่า เผือ่ คุณมิลนิ จะได้
ตัดสินใจได้งา่ ยขึ้น ดีไหมครับ” เจษกรณ์พดู ยิ้มๆ แล ้วเดินไปกดลิฟต์
พอลิฟต์ลงมาก็ผายมือให ้คนทัง้ สองเข ้าไปก่อน
มิลนิ รูส้ กึ ไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถกู ชีวติ หลังจากนี้จะเป็ นอย่างไร
ต่อไปถา้ เขาคือเพือ่ นของนทีธร แต่ช่างเรื่องนัน้ ก่อนเถอะ เพราะเรื่อง
ตรงหน้าส�ำคัญกว่ามาก ร่ างบอบบางเดินเขา้ ไปในลิฟต์เป็ นคนแรก
ตามด้วยนทีธร และคนทีเ่ ดินรัง้ ท ้ายก็คอื เจ้าของห ้องสุดหล่อ เจษกรณ์
ยืนอยู่หน้าสุดก่อนประตูลฟิ ต์จะปิ ด
การทีเ่ ขายืนอยูด่ ้านหน้าเธอท�ำให้มลิ นิ ได้เห็นว่าเขาสูงมาก ตัวเธอ
อยู่แค่ต่งิ หูของเขา ไล่สายตาลงมาก็เห็นบ่าแน่น เรือนกายก�ำย�ำเป็ นมัด
แบบคนที่ออกก�ำลังกายสม�ำ่ เสมอ เธอสังเกตเสื้อผา้ ที่เขาใส่ เสื้อเชิ้ต
น่าจะราคาแพง กางเกง นาฬกิ า รวมๆ แล ้วเป็ นคนมีรสนิยมดี หล่อ
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เพอร์เฟ็ กต์
“มีเ่ ป็ นอะไร ท�ำไมหน้าแดง” นทีธรก้มหน้ามาถาม
“มีห่ น้าแดงหรือคะ ไม่มงั้ คะ สงสัยปัดแก้มเยอะไป” มิลนิ ตอบ
พร้อมหัวเราะแห ้งๆ
นทีธ รหัว เราะเบาๆ “ดีน ะว่า อยู่ ก นั แค่ พ่ีก บั เจษ ท�ำ ท่ า เปิ่ น ๆ
แบบนี้ออกไปผิดลุคสาวมั่นหมด”
ภายนอกของมิลนิ คือสาวสวย มั่นใจ แต่งตัวเปรี้ยวจีด๊ แต่ใคร
จะรูว้ ่าตัวตนจริงๆ นัน้ เธอยังเปิ่ นโก๊ะ ไม่เหมือนลุคทีแ่ สดงออก และ
ก็ยงั มีใครอีกคนที่ยืนอมยิ้มอยู่หน้าสุด เพราะรู ว้ ่าท่าทางเปิ่ นๆ นัน้
ซ่อนนางแมวยั่วสวาทเอาไว ้ เจษกรณ์นึกแลว้ คลี่ย้ ิมได้เต็มที่เพราะ
ไม่มใี ครเห็น
“อยู่กบั พีค่ นิ มีไ่ ม่ตอ้ งคีปลุคสวยไงคะ”
“อยู่กบั พีล่ ำ� พังทีไ่ หน ยังมีเจษอีกคน”
คราวนี้เจ้าของชื่อหันหน้ากลับมายิ้มให้กบั พี่ชายคนสนิทก่ อน
เหลือ บมามองคนตัว เล็ก “ผมว่า คุ ณ มิล ิน เป็ น ตัว ของตัว เองดีค รับ
น่าสนใจมาก ผมชอบผู ้หญิงแบบนี้” เขาพูดแล ้วยิ้มมุมปากให ้คนตัวเล็ก
กว่า
“นี่คุณ”
“ท�ำไมครับ”
มิลนิ ไม่เข ้าใจว่าท�ำไมเขากล ้าพูดก�ำกวมแบบนี้ออกมา “ไม่มอี ะไร”
มิลนิ สะบัดหน้าหนี
“มี่ เจษเขาแค่หยอกเล่น ไม่มอี ะไรหรอก”
“...”
“เจษ ต่อไปไม่ตอ้ งเรียกคุณมิลนิ หรอก เรียกมีก่ ไ็ ด้” นทีธรบอก
“พีค่ นิ คะ มีไ่ ม่...” เธอหยุดกลางคันเพราะหาเหตุผลทีจ่ ะบอกกับ
นทีธรไม่ได้วา่ ท�ำไมไม่ให ้เจษกรณ์เรียกชื่อเล่น
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“ไม่อะไรมี”่ นทีธรถาม ขณะทีเ่ จษกรณ์ยนื อมยิ้ม
“ไม่ตดิ อะไรค่ะ”
มิลนิ เบือนหน้าหนี ไม่อยากมองคนทีเ่ อาแต่ย้มิ กระทัง่ ประตูลฟิ ต์
เปิ ดออก เจษกรณ์กดเปิ ดลิฟต์ไว ้ ทุกคนจึงเดินออกไป มิลนิ หันไปเห็น
เขายิ้มให้ก็ใจเต้นแรงรีบดึงสายตากลับมาแล ้วรีบเดินตามนทีธรไปติดๆ
เมือ่ เข ้าไปยังห ้องพัก มิลนิ ก็รสู้ กึ ถูกใจกับห ้องนี้มาก มันกว ้างขวาง
มีหลายฟังก์ชนั ให้ใช้งาน เธอเดินไปยังผนังกระจกบานใหญ่ ท่ีมอง
ออกไปเห็น วิว ทิว ทัศ น์ข องย่ า นสาทรเต็ม ตา ประกายวิ้ง ๆ วาบขึ้น
ในดวงตาคู่ สุ ก ใส ถ า้ ได้ว าดแบบเสื้อ ผ า้ จากมุม นี้ จ ะต้อ งได้ไ อเดีย
บรรเจิดแน่ สาวอาร์ตคิดในใจ อมยิ้มให้กบั แผนงานของตัวเอง เธอลอง
จินตนาการว่าจะต้องวางโต๊ะท�ำงานตรงไหน ราวผ ้า หุน่ ลองเสื้อตรงไหน
“ชอบไหม” นทีธรถามขึ้น
“ชอบค่ ะ มี่ถู ก ใจมาก มี่คิ ด ว่ า จะกัน้ พาร์ติ ชั่ น ตรงนี้ ท ำ� เป็ น
โต๊ะท�ำงาน เวลาท�ำงานเหนื่อยๆ มองออกไปขา้ งนอกคงสบายตามาก
อีกอย่างการได้เห็นความคึกคักของกรุงเทพฯ มันท�ำให้มค่ี ดิ งานใหม่ๆ
ออก”
“มันเกี่ยวกันหรือมี”่
“มีอ่ ยากให้มนั เกี่ยวนี่คะ”
นทีธรส่ายหน้าไปมาพร้อมยิ้มข�ำ “งัน้ ตกลงว่าเราซื้อหอ้ งนี้นะมี่
พีจ่ ะได้จดั การให ้เลย”
“ค่ ะ มี่ตกลง” มิลนิ ตอบเสียงสดใส แมจ้ ะรู้สกึ อึดอัดที่มใี คร
อีกคนอยู่ดว้ ย แต่กแ็ ค่ไม่ก่อี ดึ ใจ อีกเดีย๋ วก็แยกย้ายกันไปแล ้ว
“งัน้ พรุ่งนี้พใ่ี ห ้เลขาฯ ไปท�ำสัญญาซื้อขายกับเจษทีบ่ ริษทั นะ”
“ผมให้ธธี ชั เลขาฯ ของผมไปหาพีด่ กี ว่าครับ”
“เอางัน้ ก็ได้ ตกลงราคาทีแ่ ปดล ้านใช่ไหมเจษ”
“ลดอีกหน่อยไม่ได้หรือคะคุณเจษกรณ์” มิลนิ แทรกขึ้น
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เจษกรณ์หนั ไปมองคนตัวเล็กแว่บหนึ่งแล ้วถามนทีธร
“พีค่ นิ อยากได้ส่วนลดเพิม่ อีกหรือครับ”
“ไม่ตอ้ งหรอก ทีข่ ายให ้ราคานี้กถ็ กู มากแล ้ว ราคาตลาดมันอยู่ท่ี
สามสิบลา้ น เจษขายแค่ แปดลา้ นพร้อมเฟอร์ระดับนี้ก็ถือว่าเหมือน
ได้ฟรี”
มิลนิ รีบแย้ง “แต่ ว่าคุณเจษกรณ์เป็ นเพื่อนพี่คินนะคะ น่ าจะ
ลดราคาให้อกี หน่อย” มิลนิ ยังไม่ยอมแพ ้ เพราะนัน่ หมายถึงว่าเธอจะได้
ใช้เงินคืนนทีธรในจ�ำนวนทีน่ อ้ ยลงไปอีก
“พีค่ นิ ไม่มปี ญ
ั หา ท�ำไมคุณมีถ่ งึ อยากได้ส่วนลดอีกล่ะครับ เห็นว่า
พีค่ นิ ซื้อให้ไม่ใช่หรือครับ แค่น้ ีขนหน้าแข ้งพีค่ นิ ไม่ร่วงหรอก” เขาแกล ้ง
แหย่คนสวยเล่น
“มีท่ ราบค่ะ แต่วา่ จะไม่ให้มี่ห่วงได้ยงั ไงล่ะคะ เพราะมีเ่ ป็ นแฟน
กับพี่คินก็ตอ้ งห่วงเงินในกระเป๋ าของพี่คินจะสิ้นเปลือง” แต่เรื่องจริง
เธอห่วงเงินในกระเป๋ าตัวเองมากกว่า
“มีไ่ ม่เอาน่า พูดอะไร คือแบบนี้เจษน่ะเขารูเ้ รื่องทีพ่ .่ี ..”
“พีค่ นิ ครับ ไม่ตอ้ งอธิบายหรอกครับ”
“เรื่องอะไรคะพีค่ นิ ” มิลนิ ถาม แต่ถกู แทรกขัดจังหวะ
“เรามาคุยเรือ่ งส่วนลดกันดีกว่าครับคุณมี”่ เจษกรณ์รบี ชวนคุยต่อ
“ตกลงว่าจะลดให้ใช่ไหมคะ” มิลนิ ลืมเรื่องทีจ่ ะถามนทีธรไปทันที
“พี่คินคะ รับส่วนลดเถอะค่ ะ มีก่ ำ� ลังปกป้ องผลประโยชน์แทนพี่คิน
เงินพีค่ นิ ก็เหมือนเงินของมี”่
“มี่ พีว่ า่ เรื่องส่วนลดไม่ตอ้ งขอลดอีกหรอกนะ พีจ่ ่ายไหว”
“ถ ้าลดได้กด็ ไี ม่ใช่หรือคะ จะได้เก็บเงินไว้จดั งานแต่งเราไงคะ”
นทีธรเบิกตาโตถามเสียงสูง “งานแต่ง...” แต่ก่อนทีน่ ทีธรจะพูด
อะไรออกมาอีก มิลนิ ก็รบี พูดขึ้นก่อน
“ถึงพีค่ ินจะมีเงินมาก แต่ว่าเราก็ตอ้ งใช้เงินทีม่ อี ย่างคุม้ ค่าทีส่ ุด
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มีจ่ ะดูแลพีค่ นิ ในทุกเรื่องอย่างดีเองค่ะ”
เจษกรณ์นกึ มันเขี้ยวคนตัวเล็กทีพ่ ยายามท�ำให ้เขาเห็นว่าเป็ นแฟน
ทีร่ กั กันมากกับนทีธรโดยการช่วยดูแลผลประโยชน์ให้กนั “ผมฟังแล ้ว
อิจฉาความรักของคุณมีก่ บั พีค่ นิ จังเลยครับ เอางี้ไหมครับ เพือ่ แสดงว่า
พีค่ นิ รักมาก ให้พค่ี นิ เปย์แค่แปดล ้านมันจิบ๊ ๆ ไป ผมว่าถ ้าให ้เด็ดกว่านี้
ผมขายให้ในราคาเต็มสามสิบล ้านเลยดีไหมครับ”
“อย่านะ” มิลนิ รีบห ้าม “คุณเจษกรณ์ นีค่ ณ
ุ ไม่คดิ ว่าการกลับค�ำพูด
มันดูไม่มอื อาชีพหรือคะ บอกแปดล ้านพร้อมเฟอร์กต็ อ้ งแปดล ้านสิคะ”
เจษกรณ์อมยิ้ม ค้นพบว่ามิลนิ ของเขาเค็มไม่เบา ทีแรกเขาจะ
ขายยีส่ บิ ล ้านเพราะคิดว่านทีธรอยากได้ แต่นทีธรบอกกับเขาแล ้วว่าจะ
ซื้อให้มลิ นิ และเธอจะผ่อนให้ทหี ลัง เขาเลยลดราคาลงฮวบๆ แบบว่า
อยากให้มลิ นิ ไม่ตอ้ งเปลีย่ นใจไปดูทอ่ี น่ื
“ตกลงยอมซื้อทีแ่ ปดล ้านแล ้วนะครับ”
“ค่ะ” มิลนิ ไม่รู้ตวั ว่าเดินตกหลุมพรางของเขาไปง่ายๆ พอรู้ตวั
อีกทีกเ็ ม ้มปากแน่นท�ำอะไรไม่ได้ ท�ำให ้นทีธรหัวเราะเบาๆ ออกมาอย่าง
เอ็นดู
“มีเ่ ป็ นแฟนพี่ ถึงจ่ายสามสิบล ้าน ถ ้าอยากได้พก่ี เ็ ปย์”
“พีค่ ินน่ ารักทีส่ ุดเลย แฟนดีๆ แบบนี้จะหาได้จากไหนอีกเนี่ย”
มิลนิ พูดแล ้วกอดแขนแกร่งของนทีธร หากมีแฟนจริงๆ เธอก็อยากหา
ให้ได้แบบนี้
ระหว่างที่มลิ นิ คิดถึงแฟนในอนาคต เสียงโทรศัพท์ของนทีธร
ก็ดงั ขึ้น เขาหยิบขึ้นมาดูแล ้วหันมาบอกคนทีย่ นื อยู่ทงั้ สองคน
“มีใ่ ห ้เจษพาดูรอบๆ ห ้องไปก่อนนะ พีร่ บั สายคุณแม่สกั ครู่ เจษ
พีฝ่ ากมีด่ ว้ ย มีเ่ ขาตัง้ ใจจะใช้ห ้องนี้เป็ นบ ้านและโฮมออฟฟิ ศด้วย”
“ได้ครับ” เจษกรณ์ตอบรับ ลับหลังนทีธร เจษกรณ์ก็มองไปที่
คนตัวเล็กทีถ่ กู ฝากฝังให ้ดูแล เขายิ้มบางๆ คิดในใจ
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‘แฟนพีแ่ ต่เมียผม’
“ยิ้มอะไรคะ”
“ผมยิ้มให ้คุณมี่ ดีใจทีไ่ ด้เจอกันอีก”
“แต่ฉนั ไม่อยากเจอคุณ” มิลนิ เดินหนี ท�ำไมพีค่ นิ ต้องเดินออกไป
คุยโทรศัพท์ข ้างนอกห ้องด้วยนะ เธอไม่อยากอยู่กบั เขาตามล�ำพังเลย
“ผมก็คิดแบบนัน้ คุณมี่คงไม่อยากเจอผม ว่าแต่ คุณมี่จะใช้
ห ้องนี้เป็ นโฮมออฟฟิ ศด้วยหรือครับ”
มิลนิ หันมาตอบเขาด้วยท่าทางแบบเสียไม่ได้ “ใช่ค่ะ”
เจษกรณ์อมยิ้ม “ทัง้ สวยและเก่ง ผมชอบ”
“นี่คุณอย่ามาพูดจารุ่มร่ามนะ”
“ผมพูดรุ่มร่ ามตรงไหน ผมแค่ ช่ืนชมคุณมี่ แต่ ดูท่าทางคุณมี่
คงไม่อยากให ้ผมพูดกับพีค่ นิ ว่าเรารูจ้ กั กันมาก่อน”
แววตาหยอกล ้อกรุมกริ
้ ม่ ของเขาท�ำให้มลิ นิ หน้าแดงด้วยความโกรธ
ปนอายขึ้นมาทันที “คุณเจษกรณ์ คุณพูดแบบนี้ตอ้ งการอะไร ฉันเป็ น
แฟนของพีค่ นิ นะคะ คุณก็ทราบ”
“ผมทราบครับ แต่ขอถามหน่ อย คุณมี่เป็ นแฟนกับพี่คินนาน
หรือยังครับ ผมสนิทกับพีค่ นิ มาหลายปี ไม่เห็นพีค่ นิ พูดถึงเลย”
มิลนิ นิง่ อึ้งไปหลายวินาที ไม่แน่ใจว่าคนตรงหน้ารู ้อะไรมากแค่ไหน
แต่นทีธรไม่น่าจะเล่าเรื่องนัน้ ให ้ฟังหรอก มันเป็ นเรื่องส�ำคัญมาก
“ฉันเป็ นแฟนกับพีค่ นิ ปี กว่าแล ้วค่ะ ทีพ่ ค่ี นิ ไม่เคยพูดถึง อาจจะ
เป็ นเพราะเราอยู่ท่ีนิวยอร์ก เพิ่งจะกลับมาเมืองไทยไม่ถงึ สามเดือน
เลยไม่ได้คุยกับใคร”
เจษกรณ์ไม่เคยเจอมิลนิ ที่นิวยอร์ก เพราะเขาเรียนปริญญาโท
กับนทีธรเมือ่ หา้ ปี ท่แี ล ้ว พอเรียนจบเขาก็กลับเมืองไทยมาดูแลธุ รกิจ
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ทบ่ี ดิ ามอบให ้ ส่วนนทีธรดูแลร้านอาหารไทยทีน่ ั่น
ต่อ และช่วงเวลานัน้ เองทีน่ ทีธรคบหากับมิลนิ
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“เป็ นแฟนกันมาปี กว่า แต่ดูเหมือนพีช่ ายกับน้องสาวกันมากกว่า”
เขาเลิกคิ้วถามกวนๆ
“คุณเจษกรณ์คะ ฉันไม่เข ้าใจว่าคุณต้องการอะไรทีม่ าตัง้ ค�ำถาม
กันแบบนี้ ฉันไม่อยากดูหอ้ งแล ้ว ขอนั่งรอพีค่ ินตรงนี้ดกี ว่า ส่วนคุณ
จะไปท�ำอะไรก็เชิญ ไม่ตอ้ งมาดูแลฉันก็ได้ค่ะ”
มิลนิ บอกแล ้วหย่อนสะโพกนัง่ ลงทีโ่ ซฟา แต่วา่ เดรสสัน้ ทีใ่ ส่มานัน้
ดันรัง้ ชายกระโปรงขึ้นมาจนเห็นเรียวขาขาวผ่อง มิลนิ รีบดึงชายกระโปรง
ลง แต่กท็ ำ� ให ้ด้ายทีเ่ ย็บไว ้เพียงแนวเดียวเกิดขาดขึ้นมาเสียอย่างนัน้
แควก
เป็ นสิ่งที่เกินจะคาดคิดว่าจะมีเรื่องน่ าอายแบบนี้ มิลนิ ตกใจ
จนหน้าเหวอ กระโปรงรัง้ ขึ้นมาเรื่อยๆ มิลนิ รีบทะลึง่ ตัวลุกขึ้นราวกับ
คนทีก่ ำ� ลังจะจมน�ำ้ แล ้วดันตัวขึ้นสู่พ้นื ผิวน�ำ้ แต่วา่ รีบร้อนลุกเลยท�ำให ้
ร่างเล็กทีย่ นื ไม่ถนัดดีเซล ้มไปปะทะอกแกร่งของใครอีกคนเข ้าพอดี
“ว ้าย”
มิลนิ เซไปชนเขาแล ้วรีบดันตัวเองออก อับอายจนไม่รวู้ า่ จะเอาหน้า
ไปไว้ทไ่ี หนดี
“พีค่ นิ ไม่อยู่กค็ ดิ จะอ่อยผมเหรอ คบซ ้อนไม่ดนี ะครับ”
“บ ้าสิ ฉันไม่ได้อ่อยคุณสักหน่อย”
“ใครจะไปรู ล้ ่ะครับ เห็นประกาศตัวปาวๆ ว่าเป็ นแฟนพี่คิน
พอลับหลังพี่คินหน่ อยเดียวก็มาลม้ ใส่ผม แผนตื้นๆ แบบนี้ผมเจอ
มาเยอะแล ้ว” เจษกรณ์แกล ้งยั่วโมโห
“ฉันไม่เคยท�ำแล ้วก็ไม่คดิ จะท�ำด้วย ถ ้าล ้มใส่คุณ เมือ่ กี้ยอมล ้ม
ไปกระแทกพื้นดีกว่า”
“ผมนี่เสนอตัวเองว่างัน้ ”
มิลนิ ยักไหล่แล ้วเริ่มมองหาคนทีห่ ายไปคุยโทรศัพท์นานแล ้ว
“พีค่ นิ ท�ำไมยังไม่มาอีกนะ”
38 หนึ่งคืนที่รัก (One night love)

แต่ยง่ิ เดินงุน่ ง่านไปมา กระโปรงก็ยง่ิ ขาดขึ้น มิลนิ ก้มมองกระโปรง
แลว้ กัดปากแน่ น แบรนด์น้ ีเธอจะจ�ำไว้ไม่ซ้ อื อีกเด็ดขาด และถา้ หาก
เธอกลับไปถึงร้านเมือ่ ไร จะเน้นย�ำ้ ให้ชา่ งใช้ด ้ายทีด่ ที ส่ี ดุ มาตัดเย็บเสื้อผ ้า
เพือ่ ไม่ให ้เกิดปัญหาแบบนี้กบั ลูกค้า
“นั่งลงก่ อนเถอะคุณ ยิ่งเดินกระโปรงก็ย่ิงขาด ไม่ตงั้ ใจอ่อย
ก็เหมือนอ่อยยังไงไม่ร”ู้
“ฉันบอกแล ้วไงว่าไม่ได้อ่อย”
“ผมรู แ้ ล ว้ ว่า ไม่ได้อ่ อ ย งัน้ ก็ นั่ ง ลงซะที” เพราะถ า้ คุ ณ ไม่นั่ ง
สมาธิผมก็เริ่มไม่อยู่ กบั ตัวแลว้ เหมือนกัน เจษกรณ์คิดต่ อในใจแต่
ไม่ได้พดู ออกไป
มิลนิ เห็นสายตาของเขาที่มองมาเหมือนร�ำคาญ เลยยิ่งท�ำอะไร
ไม่ถกู “ฉันนั่งก็ไม่ได้ เดินก็ไม่ได้ พีค่ นิ ไปไหนไม่มาสักทีนะ”
ในที่สุดเจษกรณ์เลยถอดเสื้อสู ทที่สวมอยู่ออกมาแลว้ ยื่นไปให ้
คนทีย่ นื หน้างอ “รับไปสิ”
“...”
เมือ่ สาวสวยส่ายหน้าไม่ยอมรับ เจษกรณ์กเ็ ลยเอาไปสวมไว้ทเ่ี อว
แลว้ จับแขนเสื้อสู ทมาผู กหลวมๆ ที่ดา้ นหน้า ความยาวของเสื้อสู ท
จึงปกปิ ดเรียวขาขาวผ่องไว้ได้ส่วนหนึ่ง
มิลนิ คิดไม่ถงึ ว่าเขาจะยอมสละเสื้อสูทให ้ ดวงตาคู่สุกใสกะพริบ
ปริบๆ “ใครขอให ้ช่วยไม่ทราบ”
“ผมไม่ช่วยแล ้วคุณจะท�ำยังไง จะเดินใหก้ ระโปรงมันยิง่ ขาดวิน่
ขึ้นไปงัน้ เหรอ ล�ำบากสายตาผมต้องทนมองอีก”
“งัน้ ก็หลับตาซะสิ”
“โอเค งัน้ เอาเสื้อผมคืนมา” เจษกรณ์แกล ้งมองไปทีข่ าอ่อนของ
มิลนิ พร้อมกับตัง้ ท่าจะเอาเสื้อคืน แต่มลิ นิ ถอยหนี
“ฉันเปลีย่ นใจแล ้ว ฉันจะใช้เสื้อคุณก็ได้”
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“ก็แค่นนั้ ”
“ที่จริงฉันเกรงใจเลยไม่อยากรับความหวังดีของคุณ เสื้อสู ท
ของคุณแต่ตอ้ งเอามาให้ฉนั ใส่ทบั กระโปรง คุณจะถือหรือเปล่า”
เจษกรณ์ยกมือลูบคาง ดวงตาสีนำ�้ ตาลดู ลุ่มลึก “พีค่ ินบอกว่า
คุณมีเ่ ป็ นดีไซเนอร์”
“ใช่ ฉันเป็ นดีไซเนอร์” เธอบอกอย่างระวังตัว ไม่รูว้ ่าเขาจะมา
ไม้ไหน
“งัน้ ก็เย็บเสื้อสูทให ้ผมใหม่สกั ตัวก็ได้”
“ว่าไงนะ”
“ผมรูว้ า่ คุณมีไ่ ด้ยนิ ชัดแล ้ว”
มิลนิ เม ้มปาก เขาแต่งตัวเนี้ยบจัดขนาดนี้ คงจะเรือ่ งมาก ค่าใช้จ่าย
ในการตัดใหเ้ ขาแพงกว่าซักรีดมาคืนเขาเสียอีก ถา้ รับปากก็เสียเปรียบ
ตาย มิลนิ ส่ายหน้า “ฉันจะซักรีดเอามาคืนให ้คุณดีกว่าค่ะ อย่ารอให้ฉนั
ตัดใหเ้ ลย อาจจะช้ามาก เพราะฉันมีคิวงานยาวเหยียด” เธออ้างไป
อย่างนัน้ เพราะไม่อยากตัดให ้เขา
“ผมรอได้ครับ อะไรทีเ่ รามีความสนใจ คาดหวัง ก็จะมีความอดทน
ทีจ่ ะรอ พูดง่ายๆ ก็คอื ผมยินดีรอ แค่คณ
ุ มีร่ บั ปากว่าจะตัดให้” เขาบอก
แล ้วขยับเขา้ มาใกล ้ หัวใจเต้นยุบยิบ เขารอเธอมานานแล ้ว นึกไม่ถงึ
บทจะเจอก็เจอง่ายๆ
เขาคุน้ หน้ามิลนิ ตัง้ แต่เช้าวันนัน้ ที่ลมื ตามาเห็นแลว้ และคิดว่า
เป็ นมิลนิ คนเดียวกับทีเ่ ขารูจ้ กั แต่เธอกลับหลอกเขาเรื่องชื่อ
“คุณเจษกรณ์คะ ใกลเ้ กินไปแลว้ ” เพราะเขาเขา้ มาใกลเ้ กินไป
จนใบหน้าแทบจะชิดกับเธอ มิลนิ รีบขยับถอยห่างแล ้วเดินไปนัง่ ทีโ่ ซฟา
เจษกรณ์สูดดมความหอมจากคนตัวเล็กเข ้าเต็มปอดจนพอใจแล ้ว
ขยับห่างออกมา พอดีกบั ที่นทีธรเดินกลับมาถึงแล ้วถามขึ้น “มีเ่ ดินดู
รอบๆ หรือยัง มีอะไรอยากให้แก้ไขไหม”
40 หนึ่งคืนที่รัก (One night love)

“มีไ่ ม่ได้เดินดูเลยค่ะ”
“อ้าว ท�ำไมล่ะ”
มิลนิ หน้าแดง ก้มมองกระโปรง เม ้มริมฝี ปากเข ้าหากัน เจษกรณ์
เห็นแล ้วนึกข�ำ อีกฝ่ ายคงอายจนไม่กล ้าพูด “เกิดอุบตั เิ หตุนดิ หน่อยครับ
คุณมีเ่ ลยไม่ได้เดินดู”
นทีธรมองไปทีค่ นตัวเล็ก “อุบตั เิ หตุอะไรกันมี”่
“มี่ทำ� กระโปรงขาดน่ ะค่ ะ เลยไม่ได้เดินดู รอบๆ หอ้ ง แลว้ นี่
เสื้อสูทของคุณเจษกรณ์ เขาถอดให้มใ่ี ส่คลุมไว ้ พีค่ นิ คะ มีอ่ ยากกลับ
แล ้ว เรากลับกันเถอะค่ะ ไม่ต ้องดูอะไรแล ้ว ยังไงก็ตกลงเอาห ้องนี้แล ้ว”
นทีธ รขมวดคิ้ ว อยากจะถามอะไรอีก แต่ ก็ ไ ม่ อ ยากคาดคัน้
เขารู้สกึ ว่ามิลนิ ดูเครียดๆ เกร็งๆ ไม่เป็ นธรรมชาติ “เอางัน้ ก็ได้ เจษ
งัน้ พรุ่งนี้ให ้เลขาฯ มาคุยทีบ่ ริษทั ของพี”่
“ได้ครับ”
“งัน้ เราแยกกันตรงนี้ พีจ่ ะพามีก่ ลับก่อน แล ้วนี่เสื้อสูทของเจษ
จะเอาคืนเลยไหม”
เจษกรณ์มองไปยังคนตัวเล็กทีย่ นื นิ่งเงียบไม่พดู อะไร
“ค่ อ ยให ค้ ุ ณ มี่เ อามาคืน ผมวัน หลัง ก็ ไ ด้ค รับ ถ า้ อย่ า งนัน้ ผม
ขอเบอร์ของคุณมีไ่ ว้ได้ไหมครับ”
มิลนิ เบิกตากว ้างมองเขา ไม่อยากเชือ่ ว่าเขาจะกล ้า ต้องหน้าหนา
เบอร์ไหน ถึงกลา้ ขอเบอร์แฟนคนอื่นต่ อหน้าแฟนเขา มิลนิ ยิ้มอ่อน
มองไปทางนทีธร เขาต้องไม่ให ้แน่
“มีจ่ ะสะดวกให ้เบอร์เจษไว้ไหม จะได้คุยกันว่าจะเอาเสื้อไปคืนเขา
วันไหน”
“ว่ายังไงนะคะ” มิลนิ หันไปทางคนทีเ่ ธอฝากความหวังไว้ทงั้ หมด
มันเหมือนถูกผลักตกเหวแลว้ ถูกโยนขึ้นมาใหม่ “พี่คินอนุ ญาตให้ม่ี
ให ้เบอร์เขาหรือคะ”
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“เขาทีไ่ หนกัน” นทีธรบอกเสียงกลัว้ ข�ำ “เจษเป็ นเพือ่ นสนิทของพี่
ไม่เห็นเป็ นไรเลย”
มิลนิ ท�ำหน้าบึ้ง ไม่เข ้าใจนทีธรสักนิด ต่อหน้าเจษกรณ์ทำ� ไมเขา
ไม่แสดงบทแฟนก�ำมะลอเท่าไร เพราะใครๆ ก็รูว้ ่าเธอเป็ นแฟนเขา
ท�ำแบบนัน้ ก็เท่ากับบอกว่าไม่ได้รกั เธอเหมือนทีค่ นเป็ นแฟนกันควรจะท�ำ
เธอตัง้ ใจใช้นทีธรกันท่า แต่ เขาไม่ทำ� ตามแผนเลย เมื่อเห็นว่านทีธร
ไม่ช่วย แถมยังมองมาเหมือนไม่เข ้าใจ มิลนิ เลยเดินเร็วๆ จากไป
“อ้าว เดีย๋ วก่อนสิ จะไปไหน”
แต่ คนตัวเล็กก็เดินต่ อไป ทิ้งใหส้ องหนุ่ มมองหน้ากัน นทีธร
บ่นพึมพ�ำ “มีเ่ ขาเป็ นอะไรของเขานะ”
“เขาคงไม่ชอบหน้าผมมัง้ ครับพีค่ นิ ”
“เพิง่ เจอกันครัง้ แรกไม่ใช่เหรอ แล ้วไม่ชอบหน้ากันได้ยงั ไง”
“นี่ไม่ใช่ครัง้ แรกครับ”
“หมายความว่ายังไงเจษ พีไ่ ม่เข ้าใจ”
เจษกรณ์ไม่คิดจะปิ ดบังนทีธร แต่ว่าเรื่องนี้เขาพูดออกไปไม่ได้
จริงๆ เขาต้องการรักษาชื่อเสียงของมิลนิ เอาไว ้ “ไว้วนั หลังผมจะเล่าให ้
พีค่ นิ ฟังนะครับ พีค่ นิ รีบตามคุณมีไ่ ปก่อนดีกว่า”
“จะไปไหนได้ ติดอยู่ทห่ี น้าลิฟต์นั่นแหละ เจษต้องไปกดรหัสให ้
ไม่ใช่หรือไง”
ทัง้ สองเลยหัวเราะออกมาพร้อมกัน เพราะทุกหอ้ งต้องใส่รหัส
ก่อนจะกดลิฟต์ ถึงแม้วา่ มิลนิ อยากจะกลับออกไปจากห ้องนี้มากแค่ไหน
แต่ก็ลงไปถึงล็อบบี้ไม่ได้ และเมือ่ สองหนุ่มเดินมาถึงหน้าลิฟต์ก็พบว่า
หญิงสาวทีพ่ ดู ถึงอยู่กำ� ลังยืนหน้างอเหมือนปลาทูแม่กลองรออยู่แล ้ว
“มีค่ ดิ ว่าพีค่ นิ จะไม่กลับเสียแล ้ว”
“เหวีย่ งอีกแล ้ว ยังไม่หายงอนอีกเหรอ แค่พไ่ี ม่หวงหน่อยเดียว”
มิลนิ เห็นเจษกรณ์มองยิ้มๆ เลยเดินเขา้ ไปกอดแขนนทีธรแล ้ว
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หันไปมองเจษกรณ์ “มีอ่ ยากให้พค่ี นิ หวงมากๆ ค่ะ เพราะว่าเราสองคน
เป็ นแฟนทีร่ กั กันจะตาย จริงไหมคะพีค่ นิ ”
“จริงก็จริงครับ”
มิลนิ ได้ค�ำตอบทีพ่ อใจแล ้วก็ย้มิ หวาน ขณะทีเ่ จษกรณ์ย้มิ มุมปาก
“ผมตัง้ ใจว่าจะคุยกับคุณมีเ่ รื่องห ้องสักหน่อย พีค่ นิ จะว่าอะไรไหมครับ
ถ ้าผมขอคุยกับคุณมีส่ กั ครู่”
“คุยอะไรกันอีกล่ะเจษ”
“ผมจะคุยเรื่องขนย้ายของน่ ะครับ” เจษกรณ์ตอบอย่างลืน่ ไหล
“ยังมีของบางอย่างผมยังไม่ได้ยา้ ยออก ถา้ พีค่ ินไม่ว่าอะไร ขอผมคุย
กับแฟนของพีส่ กั ครู่ได้ไหม”
“มีส่ ะดวกไหม” นทีธรหันไปถาม
“คุยทีร่ า้ นอาหารข ้างๆ คอนโดฯ ก็ได้ครับ เดีย๋ วผมเป็ นเจ้ามือ
เลี้ยงเอง”
“ถ ้าพีค่ นิ ไม่ไป มีก่ ไ็ ม่ไปค่ะ”
“หอ้ งนี้เป็ นของคุณมีไ่ ม่ใช่หรือครับ ผมแค่จะตกลงวันย้ายของ
เท่านัน้ ไม่ตอ้ งให้พค่ี นิ อยู่ดว้ ยก็ได้ แต่ถา้ คุณมีไ่ ม่อยากคุยก็ไม่เป็ นไร
ไว้วนั หลังก็ได้ พีค่ นิ เองก็ต ้องรีบกลับไปดูแลร้านอาหารด้วย ผมไม่อยาก
รบกวนเวลาพีค่ นิ อีก”
มิลนิ มองไปที่เจษกรณ์ แววตาทา้ ทายของเขาท�ำให้รู้สกึ ว่าเขา
อยากคุยกับเธอเรือ่ งอืน่ มากกว่า จึงหาข ้ออ้างมาพูดมากมาย มาถึงจุดนี้
เธอเองก็อยากรูเ้ หมือนกันว่าเขาจะพูดอะไร
“ถา้ คุณเจษกรณ์อยากคุยจริงๆ งัน้ ฉันไปก็ได้ค่ะ ที่รา้ นอาหาร
ข ้างๆ คอนโดฯ ใช่ไหมคะ”
“ใช่ครับ เลี้ยวขวาออกไปแปดร้อยเมตรก็ถงึ แล ้ว ชื่อร้านลอฟต์”
“งัน้ ก็ได้ค่ะ”
“มีไ่ ปกับเจษได้ใช่ไหม” นทีธรหันมาถาม อดแปลกใจในน�ำ้ เสียง
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และท่าทางของมิลนิ ไม่ได้ ท�ำไมดูเหมือนไม่ชอบเจษกรณ์นกั
“ได้ค่ะ พีค่ นิ ต้องรีบกลับไปดูแลร้าน รีบไปเถอะค่ะ มีร่ บกวนเวลา
ของพี่คินมานานแลว้ ” มิลนิ บอกพร้อมรอยยิ้ม เพราะเขาต้องดู แล
ร้านอาหารหลายร้าน ซึ่งแต่ละร้านจะเปิ ดช่วงเย็นถึงดึก เวลาสองทุ่ม
เป็ นต้นไปจะเป็ นเวลาทีม่ ลี ูกค้าเยอะมากทีส่ ุด นทีธรต้องรีบไปดูแล
“งัน้ พีไ่ ปดูแลร้านก่อน มีม่ อี ะไรก็โทร.มาหาพีไ่ ด้”
เจษกรณ์เห็นว่าตกลงกันได้แลว้ เขาเลยกดลิฟต์ลงไปที่ชนั้ ล่าง
นทีธรแยกไปขึ้นรถแล ้วขับออกไป ขณะทีเ่ จษกรณ์ขบั ออกมาโดยมีรถ
ของมิลนิ ขับตามหลัง เขาเลี้ยวรถเขา้ ไปในร้านแล ้วมองหาทีจ่ อด เมือ่
จอดเรียบร้อยเขาก็เปิ ดประตูลงมา เห็นว่ารถของมิลนิ ขับไปจอดอยู่
ไม่ไกล เขาเลยยืนรออยู่ตรงหน้าทางเข ้าร้าน
ขณะทีม่ ลิ นิ จอดรถเสร็จแล ้วจะลงจากรถ แต่นึกขึ้นได้ว่าเธออยู่
ในชุดกระโปรงขาดวิน่ ดีไซเนอร์สาวทีม่ กั เตรียมชุดทิ้งไว ้หลังรถเสมอ
เลยเอี้ยวตัวไปหยิบชุดกระโปรงมาตัวหนึ่ง พอมองออกไปนอกกระจก
รถเห็นว่าหนุ่มหล่อทีน่ ดั เธอมาด้วยก�ำลังยืนรอเธออยู่ ทว่าก็มสี าวสวย
คนหนึ่งเดินเขา้ ไปคุยด้วย คิ้วเรียวสวยขมวดมุ่นเขา้ หากัน ไม่รูว้ ่า
พวกเขาสองคนรูจ้ กั กันมาก่อนหรือเปล่า
มิลนิ ดึงสายตากลับมา เพราะเขาจะคุยกับใครก็ไม่เกี่ยวกับเธอ
มิลนิ หยิบเดรสสัน้ สีดำ� รัดติ้วที่เหลืออยู่ตวั เดียวในรถขึ้นมามองอย่าง
ไม่มที างเลือกอื่น ท�ำอย่างไรได้ ก็ดีกว่าใส่กระโปรงขาดเดินออกไป
แต่ ว่าถา้ เขาเห็นเธอสวมชุดนี้เขาจะท�ำหน้าอย่างไรนะ มิลนิ ยิ้มบางๆ
แลว้ ลงจากรถมองหาหอ้ งน�ำ้ โชคดีท่มี หี อ้ งน�ำ้ อยู่ใกลๆ้ ลานจอดรถ
พอดี เธอจึงรีบไปเปลีย่ นชุดแลว้ เดินออกมาเอาชุดเก่าโยนเขา้ ไปเก็บ
ทีเ่ บาะหลังรถ

44 หนึ่งคืนที่รัก (One night love)

3
ดวงความรักแรง แซงเรื่องงาน

“มาคนเดียวหรือคะ วิวก็มาคนเดียวค่ะ ไปนั่งที่โต๊ะกับวิว

ไหมคะ” สาวสวยคนหนึ่งทีม่ ากินอาหารทีร่ า้ นเดินเข ้าไปชวนเจษกรณ์คยุ
“ขอโทษด้วยนะครับ ผมไม่สะดวก”
“ท�ำไมไม่สะดวกล่ะคะ” สาวสวยทีค่ ิดว่าตัวเองดูมเี สน่หย์ ั่วยวน
ส่งสายตาเชิญชวนเต็มที่ แต่หนุ่มหล่อกลับไม่ยอมเล่นด้วยเสียที
ระหว่างที่ย้ ือกันไปมานัน้ เจษกรณ์ก็หรี่ตามองไปยังสาวสวย
คนหนึ่ง ไม่ใช่ใครทีไ่ หน แต่เป็ นมิลนิ นั่นเอง
แม่เจ้า นั่นเธอใส่กระโปรงสัน้ แค่ คืบแบบนัน้ ก้าวลงมาจากรถ
ได้อย่างไร
เขาเสียวแว่บแทน ช่วงทีเ่ ธอเดินตรงมาหาเขานัน้ สะกดทุกสายตา
ให ้มองไปทีเ่ ธอคนเดียว ผมยาวเป็ นลอนถึงกลางหลังสยายไปตามท่วงท่า
การเดิน ใบหน้าเนียนใส ปากนิดจมูกหน่อยรับกันเหมาะเจาะ จนคน
ต้องเหลียวมองโดยเฉพาะหนุ่มๆ
“เดีย๋ วก่ อนครับคุณ” หนุ่ มคนหนึ่งที่เพิ่งขยี้มวนบุหรี่ให้ดบั ลง
ก้าวเดินมาหาอย่างมีความหวัง
มิลนิ หันไปตามเสียงเรียก “เรียกฉันหรือคะ”
“ใช่ครับ คุณมากับเพือ่ นหรือว่ามากับ...”
“มาคนเดียวค่ะ”
“มาคนเดียวหรือครับ ไม่น่าเชื่อ งัน้ ผมขอเป็ นเจ้ามือเลี้ยงอาหาร
คุณสักมื้อได้ไหมครับ” มิลนิ ยังไม่ทนั ตอบก็มมี อื หนาของใครบางคน
มาโอบเอวบางของเธอเอาไปแนบล�ำตัวอย่างรวดเร็ว
“นี่คุณ ปล่อยฉันนะ” มิลนิ ดิ้นรนเพือ่ จะออกจากแขนแข็งแรง
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แต่วา่ เขาไม่ยอมปล่อย
“อยู่น่ีเอง ผมรอตัง้ นาน มาคุยกับใครตรงนี้ครับทีร่ กั ”
“คุณ ท�ำอะไรเนี่ย”
“ก็ดงึ สติคณ
ุ อยูไ่ ง” เจษกรณ์กม้ ไปกระซิบข ้างหู “มาคุยอะไรตรงนี้
ผมยืนรอคุณอยู่ ลืมแล ้วหรือไง”
“ฉันก็เห็นคุณคุยอยู่กบั สาวสวยคนนัน้ เลยไม่อยากเข ้าไปกวน”
“ผมไม่ได้คุยกับใครทัง้ นัน้ ผมรอคุณอยู่”
“คุณทัง้ สองคนเป็ น...” หนุ่มคนนัน้ ถามขึ้น
“เธอเป็ นภรรยาของผมเอง”
คนถามถึงกับหน้าเหวอก่ อนจะกลายเป็ นหน้าเจื่อนสนิททันที
ก็คิดอยู่แลว้ ว่าสาวสวยประดุจนางฟ้ าคนนี้ตอ้ งมีเจ้าของ ทีแรกเธอ
บอกว่ามาคนเดียวก็หลงดีใจ
“งัน้ เชิญเลยครับ”
“คุณเจษกรณ์ทำ� ไมไปบอกเขาแบบนัน้ ” มิลนิ หันไปแหวใส่
“แบบนัน้ แบบไหน แบบทีว่ า่ คุณเป็ นภรรยาผมน่ะเหรอ”
“ก็ ใ ช่ น่ ะ สิ ไปบอกเขาแบบนัน้ ได้ย งั ไง ฉัน ไม่ ใ ช่ ภ รรยาคุ ณ
สักหน่อย”
“ไม่ใช่ได้ยงั ไง คืนนัน้ เราสองคนมีอะไรกันไปถึงไหน ผมไม่ลมื
ง่ายๆ หรอกนะ คุณมีเ่ ป็ นเมียผม ผมเป็ นสามีของคุณมี”่
“อย่ามาพูดแบบนี้นะ คุณก็รูว้ ่ามันไม่ใช่ สามีภรรยาแบบไหน
นอนด้ว ยกัน ทัง้ ที่ไม่รู้จ กั กัน มาก่ อ น แม ต้ อนนี้ เ ราก็ ย งั ไม่รู้จ กั กัน ดี
ด้วยซ�ำ้ ” มิลนิ ผลักเขาออกแล ้วท�ำท่าจะเดินกลับ เจษกรณ์กเ็ ลยเดินไป
ขวางหน้าแล ้วหรี่ตามอง
“ไม่ให ้เรียกเมียแล ้วจะให ้ผมเรียกอะไร ไหนคุณลองบอกผมซิ”
“เรียกชื่อมีก่ พ็ อค่ะ”
“มีค่ รับ แต่ผมไม่อยากเรียกเหมือนคนอืน่ ”
46 หนึ่งคืนที่รัก (One night love)

มิลนิ เมม้ ปาก ไม่คิดว่าหน้านิ่งๆ จะพูดจากวนประสาทได้มาก
ขนาดนี้ “คุณลืมไปแลว้ หรือไงคะว่าฉันเป็ นแฟนกับพี่คิน ฉันจะเป็ น
เมียคุณได้ยงั ไง ฉันไม่ใช่ ผูห้ ญิงส�ำส่อนนะ จะได้เป็ นแฟนกับพี่คิน
แล ้วเป็ นเมียคุณด้วย”
“มีย่ นื ยันใช่ไหมว่าเป็ นแฟนพีค่ นิ ”
“แน่ สคิ ะ หรือว่าพี่คินบอกอะไรคุณ” มิลนิ มองอย่างไม่แน่ ใจ
ถ ้าหากนทีธรบอกความจริง เธอก็คงใช้นทีธรมาเป็ นข ้ออ้างต่อไปไม่ได้
“พีค่ นิ ไม่ได้บอกอะไรผม” เจษกรณ์ตอบ
นทีธรไม่ได้บอกทัง้ หมด แต่เขาก็เขา้ ใจเรื่องราวระหว่างนทีธร
กับมิลนิ ได้ เพราะรูเ้ รื่องรสนิยมของฝ่ ายชายเป็ นอย่างดี
มิลนิ จ้องตาเขา ตอนนี้เธอไม่แน่ ใจคนตรงหน้ารู อ้ ะไรมากน้อย
แค่ ไหน แต่ เธอก็ไม่อยากใหเ้ ขามายุ่ มย่ ามในชีวิตอีก เธออยากลืม
ไม่ตอ้ งการเจอเขาเพือ่ ตอกย�ำ้ ความผิดพลาด
“ฉันไม่เขา้ ใจ คุณต้องการอะไรที่ทำ� แบบนี้ แต่ ฉนั บอกเลยว่า
ไม่สนุกด้วย ฉันไม่คดิ ว่าคุณจะคิดว่าเรือ่ งคืนนัน้ จะมาผูกมัดเราสองคน
เพราะมันเป็ นแค่ความผิดพลาด เป็ นตลกร้ายในชีวติ ของฉัน”
“มีก่ ลัวผมมากกว่า”
มิลนิ จ้องหน้าเขาด้วยความตกใจ ยอมรับว่าเขาพูดถูก แต่เธอ
ไม่มที างยอมรับง่ายๆ “ฉันไม่ได้กลัวคุณ แล ้วตกลงเรื่องที่คุณจะคุย
กับฉันคือเรื่องอะไรคะ ถ ้าไม่มอี ะไรฉันจะกลับ”
“ผมหิว ผมยังไม่ได้กนิ ข ้าวเย็นเลย มีอ่ ยูก่ นิ ข ้าวเป็ นเพือ่ นผมก่อน
ได้ไหม”
“ถ ้าตอบว่าไม่ละ่ คะ”
“ผมก็ทำ� อะไรไม่ได้ ผมไม่ชอบบังคับใคร แต่เราสองคนก็น่าจะ
คุยดีๆ กันได้ไม่ใช่ เหรอ มี่เองก็ยำ�้ ว่าเป็ นแฟนพี่คิน ผมจะท�ำให้ม่ี
เสื่อ มเสีย ได้ย งั ไง พี่คิน เป็ น พี่ท่ีผ มรัก เคารพมาก ผมไม่อ ยากเสีย
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พีช่ ายดีๆ ไปถ ้าไปยุ่งกับแฟนเขา จริงไหม”
มิลนิ นิ่งไปครู่หนึ่ง ไม่รูว้ า่ เขาคิดตามทีพ่ ดู จริงหรือไม่ แต่ถ ้าหาก
เธอปฏิเสธ เขาก็คงหาข ้ออ้างอย่างอืน่ มาพูดอีก ในเมือ่ เธอมาถึงทีน่ ่แี ล ้ว
ก็ตอ้ งลองสักตัง้
“ก็ได้ค่ะ”
เจษกรณ์ย้มิ เขาให้มลิ นิ เดินน�ำไปก่อนและเป็ นคนหาทีน่ งั่ เขานัง่
ตามทีเ่ ธอเลือก จากนัน้ ก็ปล่อยให้มลิ นิ เป็ นคนสั่งอาหาร
“คุณเจษกรณ์อยากกินอะไรคะ”
“เรียกผมว่าเจษได้ไหม”
มิลนิ ถอนใจ ท�ำไมเขาเรื่องเยอะแบบนี้นะ
“คุณเจษอยากกินอะไรคะ”
“ปลากะพงนึ่งซีอวิ ๊ ก็ได้ครับ แล ้วก็ห่อหมกทะเล มีว่ า่ ยังไงครับ”
“งัน้ ก็เพิม่ ปลากะพงนึ่งซีอวิ ๊ แล ้วก็ห่อหมกทะเล” มิลนิ หันไปบอก
บริกร เมือ่ บริกรทวนออร์เดอร์แล ้วเดินห่างออกไป เจษกรณ์กพ็ ดู ขึ้น
“มี่ไม่ได้ช่ือมาลี แต่ หลอกผมเพราะไม่อยากใหผ้ มรู้จกั ที่ผม
พูดมาทัง้ หมดผมพูดถูกไหมครับ”
“...”
“ไม่ตอบก็ไม่เป็ นไร แต่วา่ เรื่องคืนนัน้ มีร่ ูห้ รือยังว่าท�ำไมถึงไปอยู่
ทีห่ ้องของผมได้ ใครพามีไ่ ป หรือว่าเมาเข ้าห ้องผิดเอง”
มิลนิ เมม้ ริมฝี ปากแน่ น “เพือ่ นของพีส่ าวพาฉันไปส่งค่ะ แต่ว่า
ฉันไม่รูเ้ หตุผลทีแ่ ท ้จริงว่าเขาพาไปผิดหรือว่ามันคืออะไรกันแน่” มิลนิ เอง
ก็อยากรูว้ า่ เรื่องคืนนัน้ ตกลงเป็ นอย่างไรกันแน่
“ให ้ผมช่วยสืบไหม”
“ไม่ตอ้ งหรอกค่ะ ฉันจัดการเองดีกว่า”
“มีอ่ ยากให ้ผมช่วยอะไรก็บอกได้นะครับ ผมยินดีช่วย”
มิล ิน รู้สึก ใจเต้น แรงกับ น�ำ้ เสีย งนุ่ ม ๆ ของเขาขึ้น มาจนต้อ ง
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หลุบตาลง “ช่วยขนของออกจากห ้องเร็วๆ ก็จะดีมากค่ะ ฉันอยากย้าย
เข ้าไปอยูเ่ ร็วๆ คุณเจษจะย้ายของทีเ่ หลือออกเมือ่ ไรคะ ฉันจะได้ย้ายเข ้า”
“มีม่ ฤี กษ์ยา้ ยเข ้าหรือยังล่ะครับ” เขาถามกลับ
พอพูดถึงเรื่องฤกษ์ยามขึ้นมา มิลนิ ก็ส่ายหน้าหวือ “ไม่มีค่ะ
ฉันตัง้ ใจจะเอาฤกษ์สะดวก”
“ผมว่าหาฤกษ์ดยี า้ ยเข ้าดีกว่าไหมครับ ไหนๆ ก็จะใช้เป็ นทัง้ บ ้าน
และโฮมออฟฟิ ศด้วย ถ ้ามีไ่ ม่วา่ อะไร ผมจะพาไปดูฤกษ์กบั พระอาจารย์
ทีผ่ มนับถือ ท่านดูฤกษ์ได้แล ้วก็ดูดวงได้แม่นมากด้วย พีค่ นิ ยังเคยไปดู
ร้านอาหารทีเ่ ปิ ดอยู่กเ็ ปิ ดตามฤกษ์ทพ่ี ระอาจารย์ช่วยดูให้”
“จริงหรือคะ”
“จริงสิครับ ไม่เชื่อถามพีค่ นิ ได้”
มิลนิ ลังเล เธออยากรู เ้ รื่องงาน ว่าธุ รกิจที่จะเปิ ดใหม่นนั้ จะไป
รุ่งโรจน์หรือว่าจะรุ่งริ่ง “ท่านดูดวงได้แม่นด้วยใช่ไหมคะ” ไหนๆ ไป
ดูฤกษ์ยามทัง้ ทีกด็ ูดวงด้วยเลย จะได้ไม่เสียเทีย่ ว
“ใช่ครับ แม่นมาก”
“อืม งัน้ คุณเจษบอกมาก็ได้ค่ะ ว่าท่านอยู่วดั ไหน ฉันจะไปเอง”
“อยู่จงั หวัดชัยภูมนิ ู่นน่ะครับ ผมต้องพามีไ่ ปเองจะดีกว่า เพราะ
ท่านจะดู ใหเ้ ฉพาะคนที่รู้จกั กันเท่านัน้ พอดีว่าท่านเป็ นเพื่อนของผม
ทีไ่ ปบวชนานแล ้ว”
“อย่างนัน้ หรือคะ แต่วา่ ...” มิลนิ ลังเล ไม่อยากไปกับเขา
“วันเสาร์น้ ีมว่ี า่ งไหมครับ ผมจะพาไป”
“วันเสาร์น้ ีหรือคะ” มิลนิ ก้มดู ตารางงานในโทรศัพท์มอื ถืออยู่
ครู่ หนึ่งก่ อนหันมาตอบ “ว่างค่ ะ แต่ ว่าจะรบกวนคุณเจษหรือเปล่า
ต้องไปตัง้ แต่เช้ากลับอีกทีกเ็ ย็น กินเวลาคุณเจษไปทัง้ วัน”
“มีอ่ ยากไปหรือเปล่าล่ะครับ”
“ถ ้าท่านดูดวงแม่นจริงๆ ฉันก็อยากไปค่ะ”
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“ถา้ อย่ างนัน้ ผมก็ไม่รู้สึกว่าเสียเวลาเปล่าแลว้ ละครับ ขอแค่
มีพ่ อใจ ผมก็พอใจ”
มิลนิ อึ้งไปหลายวินาที ตอนที่เขาพูดประโยคสุดทา้ ยจบ ท�ำไม
เธอรู้สกึ เหมือนก�ำลังถูกเขาจีบอยู่เลยนะ แต่วา่ เขาอาจจะอยากช่วยเธอ
จริงๆ ก็ได้ อย่าลืมสิวา่ ในสายตาของเขาเธอคือแฟนของนทีธรคนทีเ่ ขา
นับถือ เขาจะกล ้าหว่านเสน่หใ์ ส่เธอได้อย่างไร
แต่เขาก็ทำ� แบบไม่เกรงใจพีค่ นิ ไปหลายครัง้ แล ้วนะ มิลนิ สับสน
กับตัวเองว่าท�ำไมถึงไล่เขาออกไปจากความคิด ไปจากชีวติ ตัวเองไม่ได้
เลย
กระทั่งกินขา้ วอิ่มแบบอึนๆ แต่ สำ� หรับใครอีกคนนัน้ ดู ท่าทาง
จะมีความสุ ขจนน่ าหมั่นไส ้ เจษกรณ์กินเรื่อยๆ จนขา้ วสวยในจาน
พร่องเกือบหมด ทัง้ ยังสั่งผลไม ้มาตบทา้ ย ผิดกับเธอทีก่ นิ ข ้าวไม่หมด
เพราะไม่ชนิ กับการทีต่ อ้ งมานั่งกินข ้าวกับคนแปลกหน้า
คนแปลกหน้าทีเ่ ป็ นมากกว่าคนทัว่ ไป มิลนิ คิดแล ้วก็หน้าร้อนผ่าว
“มีค่ ดิ อะไรอยู่ครับ ท�ำไมเงียบไป”
“ไม่มอี ะไรค่ะ ฉันแค่อยากกลับบ ้านพักผ่อน”
“งัน้ เดีย๋ วผมเรียกบริกรคิดเงินเลยแล ้วกันนะครับ”
มิลนิ พยักหน้าแทนค�ำตอบ รอจนเขาจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้ จึง
ลุกเดินกลับไปทีร่ ถ มิลนิ หยุดเดินตอนทีม่ าถึงรถแล ้ว
“ขอบคุณนะคะ”
“แล ้วเรื่องวันเสาร์ มีจ่ ะให ้ผมไปรับทีไ่ หนดีครับ”
มิลนิ มองหน้าเขา เธอเกือบลืมไปแล ้วว่านัดเขาไว ้ “รอทีค่ อนโดฯ
ก็ได้ค่ะ เราสองคนต่างขับรถไปคนละคัน ฉันจะมารอคุณที่คอนโดฯ
ตอนเจ็ดโมงเช้าทันไหมคะ”
เจษกรณ์ย้ มิ มุมปาก เธอคงกลัวว่าเขาจะชวนไปรถคันเดียวกัน
ถึงรีบพูดออกตัวก่อน “ตกลงครับ”
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เมือ่ ตกลงกันเรียบร้อยแล ้ว เจษกรณ์ก็ยนื มองให้มลิ นิ หมุนตัว
ขึ้นรถ ขับออกไป ส่วนเขายืนสอดมือล ้วงกระเป๋ าอย่างใช้ความคิด มิลนิ
สวยน่ารักถูกใจจนอยากจีบเป็ นแฟนจริงๆ แต่ตดิ ตรงทีเ่ ธอไม่ยอมเปิ ดใจ
ไม่รูว้ า่ เธอคิดอะไรอยู่ แต่นั่นไม่ใช่ปญ
ั หา เพราะความทา้ ทายก�ำลังเริ่ม
เกิดขึ้นในใจของหนุ่มหล่อทีห่ ่างหายจากการบริหารหัวใจมานาน
เขาไม่ได้เบอร์ของเธอ และเขายังไม่รุกเร้าเอาตอนนี้ เจษกรณ์
เดินกลับไปขึ้นรถของตัวเองบา้ ง หลังจากตัดสินใจได้ว่ามิลนิ สาวสวย
สุดมั่นทีแ่ ทจ้ ริงแล ้วเธอเป็ นแค่แกะน้อยทีเ่ อาเสื้อคลุมสุนขั จิ้งจอกมาใส่
หลอกตาคนอืน่ เท่านัน้

ช่วงนี้สติ ายุ่งกับงานแต่งงานท�ำให้ไม่ได้คุยกับมิลนิ มากนัก แต่

คนทีม่ เี วลาคุยกับเธอไม่เปลีย่ นคือมารดา หลังจากกินอาหารเช้าเสร็จ
มารดาก็อดถามถึงแฟนก�ำมะลอของเธอไม่ได้
“คุณนทีธรเขาออกเงินให้ม่กี ่ อน เขาไม่ว่าอะไรจริงๆ หรือลู ก
เงินแปดลา้ นเชียวนะ ถา้ ไม่อย่างนัน้ ตบแต่ งกันไปดีไหม คบกันมา
ก็ปีกว่าแล ้ว”
มิลนิ แทบจะส�ำลักข ้าวต้มหลังจากฟังมารดาพูดจบ “มีผ่ ่อนพีค่ นิ
ได้ค่ะ ถ ้าผ่อนไม่ไหวก็ขอยืมคุณแม่กบั พีม่ ้งิ ไปจ่ายก่อน”
“ท�ำ ไมพอแม่พู ด ถึง เรื่อ งตบแต่ ง ทีไ รก็ บ่ า ยเบี่ย งทุก ที ตกลง
คบกับเขาจริงหรือเปล่า”
“แค็กๆ” มิลนิ ส�ำลักน�ำ้ ทีย่ กขึ้นดืม่ “คบจริงสิคะ แต่วา่ มีบ่ อกแล ้ว
ว่าอยากท�ำงานก่อน”
“แต่แม่ไม่สบายใจเลย”
“คุณแม่คะ เชื่อใจมีน่ ะคะ มีก่ บั พีค่ นิ เราคุยกันเข ้าใจแล ้ว”
มารดาท�ำท่าจะพูดต่ อ พอดีกบั เสียงโทรศัพท์ของมิลนิ ดังขึ้น
ราวกับระฆังช่วยชีวติ ยิง่ เห็นว่าคนทีโ่ ทร.เข ้ามาคือใครก็ยง่ิ ยิ้มกว ้าง
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“แม่คะ พีค่ นิ โทร.มา วันนี้มม่ี นี ดั กับพีค่ นิ มีไ่ ปก่อนนะคะ”

มิลนิ ออกจากบ ้านได้กล็ อบผ่อนลมหายใจ ขืนอยู่คยุ ต่อต้องถูก

มารดาจับได้แน่วา่ เธอกับนทีธรไม่ได้เป็ นแฟนกันจริงๆ เธอเป็ นแค่แฟน
ทีเ่ ขาจ้างมาหลอกมารดา ตอนแรกเธอไม่อยากช่วย แต่วา่ อดเห็นใจเขา
ไม่ได้
มิลนิ ขึ้นรถแล ้วเสียบหูฟงั บลูทูธ “พีค่ ินหรือคะ มีจ่ ะไปหาพีค่ ิน
ทีท่ ำ� งานนะคะ เรื่องท�ำสัญญาพีค่ นิ จะให้มท่ี ำ� อะไรอีกไหม”
“มีแ่ ค่มาเซ็นก็พอ ทีเ่ หลือค่อยให ้เลขาฯ ของพีเ่ อาไปจัดการต่อ”
“ค่ะ งัน้ เดีย๋ วมีเ่ ข ้าไปพบพีค่ นิ นะคะ”
มิลนิ วางสายแลว้ ก็ขบั รถตรงไปหานทีธรที่ทำ� งานตามโลเกชั่น
ที่เขาปักหมุดให้ในไลน์ เธอไม่เคยไปที่ทำ� งานของเขามาก่ อน เพราะ
ไม่ตอ้ งการเปิ ดเผยความสัมพันธ์แบบคู่รกั ก�ำมะลอให้ใครรูม้ ากนัก
นทีธรเป็ นชายหนุ่ มหน้าตาหล่อสมวัย เป็ นลูกชายคนเดียวของ
ตระกูล มารดาแต่งงานใหม่กบั นักการเมืองชื่อดัง แต่นทีธรใช้นามสกุล
ของบิดาผู้ให้ก�ำเนิดซึ่งเป็นผู้ดเี ก่า มีธุรกิจมากมาย แต่ทเ่ี ป็ นธุรกิจหลัก
เลยก็คอื บริษทั ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค นอกจากนัน้ ก็จะเป็ นร้านอาหาร
ซึง่ นทีธรดูแลธุรกิจกลุม่ นี้อยู่
แว่บ หนึ่ ง เธออดเสีย ดายความหล่อ ของเขาแทนสาวๆ ไม่ไ ด้
เขามีรสนิยมส่วนตัวไม่เหมือนใคร นี่เป็ นเหตุผลที่เธอรับเป็ นแฟน
หลอกๆ ให ้
บริษทั ของนทีธรตัง้ อยู่ทป่ี ทุมธานี มิลนิ ใช้เวลาขับรถราวชั่วโมง
ครึ่งก็มาถึง เธอบอกความต้องการกับพนักงานรักษาความปลอดภัย
รอไม่นานก็มผี ู ้หญิงหน้าตาน่ารักคนหนึ่งมาพาเธอเข ้าไปด้านในบริษทั
ผู ห้ ญิงคนนี้ได้รบั ค�ำสั่งจากนทีธรใหม้ ารอรับมิลนิ อยู่ก่อนแลว้
เธอแนะน�ำตัวเองว่าเป็ นผูช้ ่วยเลขาฯ ของนทีธร เมือ่ มิลนิ เข ้าไปด้านใน
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ขึ้นลิฟต์ไปที่ชนั้ สี่ เดินไปอีกไม่ก่ีกา้ วก็เป็ นหอ้ งท�ำงาน ผู ช้ ่ วยเลขาฯ
คนเดิมเปิ ดประตูให้มลิ นิ
“ขอบคุณนะคะ” มิลนิ บอกผู ้ช่วยเลขาฯ หลังจากนัน้ ก็กา้ วเข ้าไป
ด้านในห ้อง เห็นว่านทีธรรออยูแ่ ล ้ว “สวัสดีค่ะพีค่ นิ มีม่ าสายหรือเปล่าคะ”
มิลนิ ถามเสียงสดใสแล ้วก้มมองเวลาทีน่ าฬกิ าข ้อมือ “เก้าโมงตรง ก็ยงั
ไม่สายนี่คะ แต่ทำ� ไมหน้าพีค่ นิ บูดเหมือนหมีกนิ ผึ้งแบบนัน้ คะ ไม่หล่อ
เลย” มิลนิ บอกแลว้ เดินไปตรงหน้าโต๊ะท�ำงานใหญ่ เธอเห็นว่ามีชาย
สูงวัยอีกคนนั่งอยู่
“สวัสดีครับ” ชายคนนัน้ ทักทาย
“นี่คอื คุณทรงพล ทนายของพี่ เขาจะมาดูแลเรื่องการท�ำสัญญา
ให ้เรา แต่วา่ พีก่ ำ� ลังรอคนของเจษอยู่ เขายังมาไม่ถงึ ”
“เรื่องนี้น่ีเองที่ทำ� ให้พค่ี ินหงุดหงิด รออีกครู่หนึ่งก็ได้ค่ะ นี่เพิง่
เก้าโมงเอง”
“เขาควรมาตรงเวลา ไม่ใช่ให ้เราต้องรอ”
“แล ้วทางคุณเจษเขาออกมาหรือยัง พีค่ นิ ไม่ลองโทร.ถามดู”
หน้าคนหล่อยังบึ้งอยู่ เขาไม่อยากโทร.ไปตามกับเจษกรณ์บอ่ ยๆ
“รออีกนิดแล ้วกัน” นทีธรบอกเสียงทุมลึ
้ ก “มีน่ งั่ ก่อนสิ จะดืม่ อะไรไหม”
“มีเ่ รียบร้อยมาแล ้วค่ะ”
แล ้วทัง้ หมดก็นงั่ รอคนทีเ่ จษกรณ์จะส่งมาท�ำสัญญาราวสีส่ บิ นาที
แต่ก็ยงั ไม่มวี แ่ี วว จนนทีธรตรวจเอกสารไปหมดกองแล ้วก็ยงั ไร้วแ่ี วว
มิลนิ ลอบมองท่าทีของนทีธรก็รูว้ า่ หงุดหงิดมาก
“มีม่ นี ดั หรือเปล่า”
มิลนิ ย่นคิ้วเข ้าหากัน “มีจ่ ะรีบกลับไปออกแบบคอลเล็กชั่นใหม่
ทีจ่ ะวางจ�ำหน่าย”
“งัน้ มี่เ ซ็ น มอบอ�ำ นาจไว ้ แล ว้ กลับ ไปก่ อ น ทางนี้ พี่จ ะคุ ย
รายละเอียดใหเ้ อง” นทีธรตัดสินใจ สีหน้ายังไม่หายบึ้ง เขาหันไปทาง
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ทนายความประจ�ำบริษทั “คุณทรงพลช่วยดูให ้คุณมีท่ นี ะครับ ว่าคุณมี่
ต้องเซ็นเอกสารตรงไหนบ ้าง และตรงไหนเซ็นมอบอ�ำนาจทิ้งไว้ได้บ ้าง”
ทนายความผู ้มากประสบการณ์พยักหน้าอย่างรวดเร็ว
“ได้ครับ ผมเตรียมมาพร้อมแล ้ว มีเอกสารกูเ้ งินของคุณมิลนิ
ทีก่ จู ้ ากคุณนทีธร แล ้วก็ฉบับนี้เอกสารมอบอ�ำนาจให ้คุณนทีธรท�ำสัญญา
ซื้อขายห ้องคอนโดฯ แทน ให ้คุณมิลนิ เซ็นตามนี้ได้เลยครับ”
นทีธรยิ้มพอใจในความรอบคอบของคนของตัวเอง เขาชอบ
คนท�ำงานคล่อง ท�ำงานเป็ น ทีส่ ำ� คัญรวดเร็ว
“จริงๆ มีร่ ออีกหน่อยก็ได้นะคะ ไม่รบี มาก”
นทีธ รโบกมือ “ไม่ ต อ้ งหรอก มี่มีง านต้อ งท�ำ ก็ รี บ ไปเถอะ
พีไ่ ม่อยากให้มเ่ี สียงาน ยังไงพีก่ ็รอเซ็นอยู่ทท่ี ำ� งานอยู่แล ้ว รอไปด้วย
พีก่ ท็ ำ� งานไปด้วยได้ แต่มส่ี ทิ ไ่ี ม่สะดวก”
มิลนิ ยิ้มกวา้ ง นทีธรรอบคอบและคิดทุกอย่างเผื่อคนรอบขา้ ง
เสมอ “งัน้ มี่ไม่เกรงใจแลว้ นะคะ ขอบคุณพี่คินมากเลยค่ ะ” มิลนิ
เซ็นเอกสารเสร็จก็ลกุ ขึ้นยืนพร้อมยิ้มหวานให้อกี ครัง้
เมือ่ ทุกอย่างเรียบร้อยก็กลับออกไป สวนกับชายหนุ่มในชุดสูท
สีเทาเขม้ คนหนึ่ง หน้าตาเหมือนนักร้องเกาหลี ใสๆ หวานๆ ก�ำลัง
วิง่ กระหืดกระหอบออกจากลิฟต์ ในมือมีกระเป๋ าเอกสารใบหนึ่ง เขาวิง่
จนเกือบชนเธอ แต่ดที ม่ี ลิ นิ เห็นเขาก่อนแล ้วจึงเบีย่ งตัวหลบทัน
“ขอโทษทีครับ” เขาหันมาตอบสัน้ ๆ ไม่ลมื ยิ้มใหอ้ ย่างสุภาพ
อีกครัง้ ก่อนวิง่ ไป ลิฟต์ปิดพอดี มิลนิ เลยไม่ทนั เห็นว่าเขาวิง่ เข ้าห ้องท�ำงาน
ของคนทีเ่ ธอเพิง่ เดินออกมาจากห ้องเขา
มิลนิ ขึ้นรถไปแล ้วก็รีบขับรถต่อไปบา้ นของสลิสา วันนี้เธอต้อง
วาดแบบใหเ้ สร็จทัง้ หมดเพือ่ ใหส้ ลิสาน�ำไปคุยงานกับช่างตัดเย็บที่เพิง่
จะรับเข ้ามาเพิม่ อีกสองคน
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อีกฟากหนึ่ง

“สวัสดีครับคุณนทีธร ผมธีธชั เลขาฯ ของคุณเจษกรณ์ครับ”
เสียงหอบเหนื่อยดังขึ้นอยู่หน้าประตู เรียกใหเ้ จ้าของหอ้ งเงยหน้าดุๆ
ขึ้นมามอง
นทีธรเงยหน้าขึ้นก่อนจะหรี่ตามอง ภาพตรงหน้าคือหนุ่ มน้อย
คนหนึ่งในชุดสูท คนนี้เหรอทีเ่ จษกรณ์พรีเซนต์วา่ เก่งกาจ ท�ำงานแทน
ได้ทุกอย่าง แต่สง่ิ ทีเ่ ขาเห็นจากภาพตรงหน้าคือเด็กยังไม่จบมหาวิทยาลัย
จู่ๆ มุมปากของนทีธรก็กดยิ้ม มองคนทีพ่ ยายามท�ำตัวเองใหด้ ู
น่าเชือ่ ถือ ด้วยการยืนตรงแล ้วจ้องมองมาทางเขา แต่ทา่ ทางหอบเหนื่อย
นั่นมันช่างเรียกรอยยิ้มให ้เขา
นทีธรก้มมองเวลาแทนค�ำตอบ ท�ำให ้คนทีพ่ ยายามมาให้ทนั เวลา
หน้าเสีย “ผมรูต้ วั ว่ามาช้าครับ ผมต้องขอโทษด้วย”
“ขอโทษแล ว้ มัน เรีย กเวลาที่ฉัน ต้อ งรอนายเกือ บหนึ่ ง ชั่ ว โมง
กลับมาได้ไหม”
แค่คำ� พูดเรียบๆ เพียงหนึ่งประโยคก็ทำ� ใหค้ นฟังหน้าซีดลงอีก
“ผมขอโทษจริงๆ ครับ”
“ไม่มอี ะไรจะพูดมากกว่าค�ำว่าขอโทษแล ้วเหรอ ฉันไม่เขา้ ใจว่า
เจษจ้างพนักงานแบบนี้ไว้ได้ยงั ไง นายท�ำงานต�ำแหน่งอะไร”
“จะใหผ้ มยืนพูดตรงนี้หรือครับ” เมื่ออยู่ต่อหน้าเพื่อนเจ้านาย
คนนี้ทำ� ใหเ้ ขาเกิดอาการประหม่าขึ้นมาแบบที่ไม่เคยเป็ นมาก่ อน เขา
ต้องรวบรวมความกล ้าอยู่นานมากกว่าจะพูดแต่ละประโยคออกไปได้
ไม่เข ้าใจว่าท�ำไมเจ้านายมีเพือ่ นดุเหมือนหมาแบบนี้
นทีธรใช้ดวงตาคมๆ หรี่มอง ก่อนจะพยักหน้าเป็ นเชิงอนุ ญาต
“นั่งสิ”
ธีธชั จึงเดินมานั่งตามทีเ่ จ้าของหอ้ งอนุ ญาต พอหย่อนสะโพกลง
ไม่นาน เขาก็เห็นว่าคนตัวสู งที่นั่งอยู่หลังโต๊ะท�ำงานใหญ่นนั้ สู งก�ำย�ำ
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กว่าเขามาก เหมือนเขากลายเป็ นเด็กไปเลย
แล ้วเสียงทุมก็
้ ทำ� ลายภวังค์ความคิดของธีธชั ลง
“คุณทรงพลเข ้ามาหาผมด้วย”
ตลอดเวลาที่เขาคุยโทรศัพท์ ธีธชั ได้แต่รู้สกึ ถึงความเฉียบขาด
กดดันคน ท�ำงานให ้เจษกรณ์มาสองปี ไม่เคยถูกความรูส้ กึ แบบนี้เล่นงาน
เท่าวันนี้เลย
ธีธชั รู ้ว่าอีกฝ่ ายวางสายไปแล ้ว และรูส้ กึ ถึงดวงตาคมกริบทีม่ องมา
คนที่รสู้ กึ ว่าตัวเองไม่ได้ทำ� อะไรผิดจึงเงยหน้าขึ้นสบตาด้วย
“ฉันยังไม่ได้คำ� ตอบเลยว่านายท�ำต�ำแหน่งอะไร ท�ำไมเจษถึงส่ง
นายมา”
“ผมเป็ นเลขาฯ ของคุณเจษครับ ชือ่ ธีธชั วันนี้ผมผิดเอง อย่าต่อว่า
ถึงคุณเจษเลยครับ”
จูๆ่ มุมปากของนทีธรก็ยกยิ้มขึ้น ยิง่ เห็นท่าทางตืน่ ๆ เหมือนกลัว
เจษกรณ์จะไม่พอใจ ยิ่งท�ำใหเ้ ขารู้สกึ ว่าอีกฝ่ ายไม่มอื อาชีพเลย แต่ก็
นั่นละ
“เจษนัด ฉัน ไว เ้ ก้า โมง แต่ ฉัน รอนายถึง สิบ โมง และก็ ไ ด้แ ค่
ค�ำขอโทษง่ายๆ ถ ้าไม่ตดิ ว่าฉันอยากได้คอนโดฯ ของเจษละก็ ฉันยกเลิก
สัญญาไปแล ้ว”
“แต่ผมก็รบี มาทีส่ ุดแล ้วนะครับ”
“ยิ่งฟังฉันยิ่งคิดว่าเจษไม่ควรจ้างนายท�ำงานเลยสักนิด ไม่มี
ความรับผิดชอบ ไม่เป็ นมืออาชีพ”
ธีธชั หน้าเสียหนักขึ้นอีก ก่ อนมาที่น่ีเจษกรณ์ยำ�้ เขานักหนาว่า
ห ้ามท�ำอะไรผิดพลาดเด็ดขาด เพราะคุณนทีธรเป็ นพีท่ น่ี บั ถือ ให ้ท�ำงาน
ใหส้ ำ� เร็จ แต่เขาก็เริ่มไม่มั่นใจแล ้วว่าจะท�ำงานง่ายๆ นี้ได้ไหม เพราะ
คนตรงหน้าดูเคร่งเครียดเหลือเกิน
“ผมขอโทษจริงๆ ครับ ผมไม่รูว้ ่าจะพูดอะไรได้มากกว่าค�ำนี้
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และถ า้ ผมมีอ ะไรที่ท ำ� ให ค้ ุ ณ นทีธ รพอใจได้ก็ ใ ห บ้ อกผมมาได้เ ลย”
เขายอมนทีธรเพราะไม่อยากให ้เจษกรณ์ผดิ หวังทีไ่ ว้ใจให ้เขามาท�ำงานให ้
นทีธรยิ้มมุมปาก พอดีกบั ทรงพลเคาะประตู หอ้ งเขา้ มาพอดี
“เชิญนัง่ ก่อนคุณทรงพล” นทีธรบอกคนมาใหม่ แล ้วหันมาหาหนุ่มน้อย
ตรงหน้า
“ธีธชั ”
“ครับ”
“ฉันจะเปลีย่ นใจไม่ซ้ อื หอ้ งถ ้านายไม่รบี ท�ำสัญญาใหเ้ สร็จภายใน
ครึ่ง ชั่ ว โมงนี้ ฉัน มีป ระชุม ต่ อ ต้อ งรีบ ไป นายรีบ คุ ย กับ คุ ณ ทรงพล
ทนายความของฉัน เขาจะจัดการทุกอย่างให ้ ส่วนเรื่องเช็คอยู่ในซองนี้
แล ้ว” นทีธรยืน่ ซองน�ำ้ ตาลเรียบๆ ใบหนึ่งไปให ้
ธีธชั รับมาแล ้วก็เปิ ดดูเช็คด้านใน ตรวจสอบจ�ำนวนเงินกับเอกสาร
ในสัญญาทีน่ ำ� มาด้วยทันที ทุกการกระท�ำของเลขาฯ หนุ่มอยู่ในสายตา
ของเจ้าของหอ้ งตลอดเวลา ความพอใจแว่บผ่ านในแววตาก่ อนจะ
เลือนหายไปอย่างรวดเร็ว
“ผมเตรียมสัญญามาพร้อมแลว้ รับรองไม่เสียเวลาคุณนทีธร
เกินยีส่ บิ นาที” ธีธชั เก็บเช็คลงซองแล ้วก็หยิบสัญญาทีเ่ ตรียมไว ้ออกมา
เขายืน่ ไปตรงหน้าหนุ่มใหญ่ทท่ี ำ� หน้าเหมือนคนไม่ถา่ ยท ้องมาเจ็ดวัน
นทีธรรับมาแล ้วก้มอ่าน
“คุณทรงพลช่วยดูใหเ้ รียบร้อยด้วย” นทีธรยื่นใหด้ ูก่อนจะเซ็น
เมื่อได้รบั การตรวจสอบจากทนายความที่วางใจแลว้ นทีธรจึงลงชื่อ
ในเอกสาร แล ้วส่งให ้ทรงพลตรวจสอบอีกครัง้
ใช้เวลาในการเซ็นสัญญาไม่นาน ทุกอย่างก็เรียบร้อย ธีธชั ก�ำลัง
จะลากลับตอนทีต่ กลงวันโอนคอนโดฯ กับทรงพลเสร็จ แต่ตอ้ งชะงัก
ฝี เท ้า
“เดีย๋ วก่อน” ธีธชั ยืนนิ่งรอฟัง “เรื่องวันนี้ฉนั จะบอกเจษ เขาควร
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ต้องรู ว้ ่าเลขาฯ เขาท�ำงานได้แย่แค่ ไหน นายคงยอมรับความจริงได้
ใช่ไหมธีธชั ”
ธีธชั ตกตะลึงไปชั่วครู่ คิดไม่ถงึ ว่าอีกฝ่ ายจะกัดไม่ปล่อย วันนี้
ที่เขามาช้าก็เพราะเจษกรณ์เพิ่งบอกเขาตอนแปดโมงหา้ สิบนาที แค่
เก็บของหยิบกุญแจรถออกมาจากตึกท�ำงานยังเลยเวลาเก้าโมงเช้าแล ้ว
เลย จะหวังใหม้ าทันเก้าโมงก็คงต้องหายตัวมาแลว้ แต่น่ีเขาเป็ นคน
เขาท�ำไม่ได้ไง
เขาไม่อยากบอกเหตุผลทีแ่ ท ้จริงให ้นทีธรรู ้ เพราะจะท�ำให ้เจ้านาย
ของเขาดูไม่ดี ดังนัน้ อีกฝ่ ายจะมองว่าเขาท�ำงานแย่กช็ ่างเถอะ คงไม่ได้
เจอกันอีก
“ถ ้าคุณนทีธรจะบอกคุณเจษ ผมก็คงท�ำอะไรไม่ได้” ธีธชั บอกจบ
ก็หมุนตัวเดินเปิ ดประตูออกไปอย่างไม่สนใจอะไรอีก ขณะทีน่ ทีธรมอง
ตามหลังอย่างสนใจ ริมฝี ปากหยักลึกกดยิ้มเจ้าเล่ห ์

เย็นวันนัน้ มิลนิ ได้รบั ขอ้ ความทางไลน์จากนทีธรว่าท�ำสัญญา

โอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดเสร็จเรียบร้อยแล ้ว ทีเ่ หลือก็คือเข ้าอยู่ เธอถาม
ต่อว่าเขารออีกนานไหมกว่าคนของเจษกรณ์จะมาถึง เขาก็ส่งสติกเกอร์
คนมีไฟท่วมตัวมาให ้ เธอเลยส่งการ์ตูนรูปยิ้มกลับไป
แล ้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันต่อ เพราะต่างฝ่ ายต่างยุ่ง มิลนิ หมดห่วง
เรือ่ งคอนโดฯ ไปหนึ่งเรือ่ ง แต่กย็ งั มีอกี หลายเรือ่ งให้จดั การ ไหนจะต้อง
ติดต่อท�ำเรื่องขอกูเ้ งินท�ำบริษทั ไหนจะออกแบบเสื้อผ ้าคอลเล็กชัน่ ใหม่
เพราะตอนนี้แบรนด์มลิ นิ ในเฟซบุก๊ ขายดีมาก

บานกลางเก่
้ ากลางใหม่ยา่ นชานเมืองเป็นบ ้านของสลิสาหรือบ๊วย

ดีไซเนอร์ท่ีสิตาแนะน�ำให้มิลินรู้จกั และชักชวนใหม้ าท�ำงานด้วยกัน
บ๊วยอายุยส่ี บิ หก มากกว่ามิลนิ หนึ่งปี
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“มี่ พีว่ า่ เปิ ดร้านใหม่เราต้องจ้างดารามาโชว์ตวั ดีไหม”
มิลนิ วางดินสอในมือลง ร้านใหม่ทส่ี ลิสาพูดถึงคือหน้าร้านทีเ่ ช่า
ในศู นย์การค้าระดับกลางย่านพระรามสาม ซึ่งเตรียมจะไปเปิ ดขาย
เร็วๆ นี้ “ก็ดีเหมือนกันค่ ะ แต่ ว่าต้องรอใหเ้ รากู เ้ งินผ่านก่ อนนะคะ
ตอนนี้เรามีรายจ่ายมาก”
“ท�ำเรื่องไปถึงไหนแล ้ว มีอะไรให้พช่ี ่วยบ ้าง”
“พีบ่ ว๊ ยมีงานเยอะแล ้ว เรื่องเอกสารให้มเ่ี ตรียมเองดีกว่าค่ะ”
“จ้ะ มีอะไรใหพ้ ช่ี ่วยก็บอกนะ พีม่ ั่นใจว่าแบรนด์มลิ นิ จะไปได้ดี
ชุดที่ม่อี อกแบบมาสวยมาก พี่ว่าถา้ ได้ดาราที่พอมีช่ือเสียงมาใส่โชว์
ต้องขายดีเป็ นเทน�ำ้ เทท่าแน่ๆ”
“มีก่ อ็ ยากได้ดารานะคะ แต่วา่ สงสัยจะได้แค่พริตตี้มาแทน เพราะ
เงินไม่พอ” มิลนิ พูดกลัว้ หัวเราะ
เพราะเงินเหลือติดบัญชีไม่มาก ลมพัดเบาๆ ก็ปลิวหมดแลว้
ไม่อย่างนัน้ เธอจะต้องการกู เ้ งินกับธนาคารอีลติ ของอัครวัฒน์ทำ� ไม
อีก อย่ า งเธอไม่อ ยากได้ด าราสัก เท่ า ไร เพราะแบรนด์มิล ิน ของเธอ
เน้นจ�ำหน่ายเสื้อผ ้าสตรีตแฟชั่นทีใ่ ส่ได้ทกุ วัน
สลิสาฟังแล ้วก็บบี ไหล่มลิ นิ เบาๆ “มีอ่ ย่าเพิง่ ท ้อล่ะ พีเ่ ชื่อในตัวมี่
นะจ๊ะ”
ฟังจบมิลนิ ก็มองคนพูดด้วยสายตาซาบซึ้ง “ขอบคุณมากนะคะ
พี่บ ว๊ ย มี่ไ ม่ท อ้ ง่า ยๆ หรอกค่ ะ เดีย๋ วมี่จ ะเอาแบบเสื้อ ที่อ อกแบบ
เสร็จแล้วให้พบ่ี ว๊ ยดูนะคะ มีอ่ ยากท�ำเดรสสัน้ สวยหวานแต่กแ็ อบเซ็กซี่
เน้นเข ้ารูปโชว์สดั ส่วน ไม่รูว้ า่ จะโอเคไหม” มิลนิ อธิบายอย่างตัง้ ใจท�ำให ้
สลิสาอมยิ้ม มองด้วยความชืน่ ชม อีกฝ่ ายมีพรสวรรค์เรือ่ งการออกแบบ
จริงๆ เธอเชื่อว่าในอนาคตมิลนิ ต้องได้เป็ นดีไซเนอร์ช่อื ดังอย่างแน่นอน
สองสามวันนี้เธอเลยค้างที่บา้ นของสลิสาเพื่อช่ วยกันฟิ ตติ้งชุด แลว้
ตัดเย็บตัวแรกออกมาก่อนจะส่งเข ้าโรงงานตัดจริง ถึงคืนวันศุกร์มลิ นิ
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ก็กลับบ ้านในสภาพไม่ต่างจากซากศพ แล ้วไปสลบเหมือดทีเ่ ตียงนอน
กระนัน้ ก็ไม่ลมื สั่งสลิสาว่าเช้าวันเสาร์เธอจะไปรับตอนหกโมงเช้าเพือ่ ไป
ชัยภูมดิ ว้ ยกัน

เช้าวันเสาร์ เวลาสิบโมง มิลนิ ขยี้ตาตืน่ ด้วยเสียงเรียกของมารดา

ทีเ่ คาะห ้องรัวแรงราวกับจะมีใครมาปล ้นบ ้าน
“มี่ ตื่นได้แล ้วลูก บ๊วยโทร.มาหา”
“แม่คะ บอกพีบ่ ว๊ ยไปก่อนว่ามีย่ งั ไม่ต่นื ”
“มีจ่ ะ๊ มีจ่ ะบอกว่ายังไม่ตน่ื ไม่ได้ เพราะบ๊วยเขาบอกแม่วา่ มีจ่ ะไป
รับตอนหกโมงเช้า แต่ทำ� ไมยังไม่ไปอีก”
“แม่วา่ ไงนะคะ”
ร่างเพรียวบางทะลึง่ พรวดลุกขึ้นราวกับติดสปริง ดวงตาคู่สุกใส
เบิกกว ้าง ทบทวนค�ำพูดมารดาอย่างรวดเร็ว
ใช่แล ้ว วันนี้เธอมีนดั กับเจษกรณ์ เธอนัดเขาไว้ก่โี มงกันนะ
“ตายแล ้ว นัดไว ้เจ็ดโมงเช้า แต่น่ีมนั ” มิลนิ รีบมองไปทีน่ าฬกิ า
ดิจทิ ลั ตรงข ้างเตียง ตัวเลขสิบแบบอารบิกบอกเวลาชัดเจนโดยไม่ตอ้ ง
แปลความหมาย
มิลนิ วิง่ ไปเปิ ดประตูใหม้ ารดาแล ้วบอกเสียงตื่น “แม่คะ มีม่ นี ดั
จริงๆ ด้วย มีล่ มื ไปเลยค่ะ พีบ่ ว๊ ยอยูใ่ นสายหรือคะ มีน่ ดั พีบ่ ว๊ ยไว ้จะไป
รับตอนหกโมงเช้า”
“มี่คุยกับบ๊วยเขาเองดีกว่า” คนเป็ นแม่บอกพร้อมถอนใจยาว
เดาเรื่องได้ไม่ยากว่าตื่นสายจนลืมนัด
มือบางรับโทรศัพท์มาแนบหูกก็ รอกเสียงตื่นๆ ลงไป “พีบ่ ว๊ ยรอ
อีกครู่นะคะ มีจ่ ะไปเดีย๋ วนี้เลย”
“ไม่ตอ้ งมาแล ้วจ้ะ”
“ท�ำไมล่ะคะ”
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“พี่ทอ้ งเสียไปด้วยไม่ได้ แต่ พ่ไี ลน์บอกตัง้ แต่ ตีหา้ ครึ่งแลว้ นะ
พีห่ ลับไปแล ้วตื่นมาอีกทีกไ็ ม่เห็นมีอ่ ่านไลน์ เลยลองโทร.หา แต่กไ็ ม่รบั
เลยโทร.ไปหาคุณแม่ คิดไม่ถงึ จะได้ยนิ คุณแม่บอกว่ามีย่ งั ไม่ต่นื แล ้ว
จะท�ำยังไง ไหนว่านัดคุณเจษกรณ์ไว ้เจ็ดโมงไงล่ะ”
“มีเ่ พลียมาก หลับเป็ นตายเลยค่ะพีบ่ ว๊ ย” มิลนิ บอกเสียงแผ่ว
“พี่บว๊ ยทอ้ งเสียหรือคะ แลว้ เป็ นไงบา้ งคะ” มิลนิ อดถามด้วยความ
เป็ นห่วงไม่ได้
“พีป่ วดท ้องอยู่ แต่วา่ กินผงคาร์บอนไปแล ้วเดีย๋ วก็คงดีข้นึ ว่าแต่
มีเ่ ถอะ นัดคุณเจษกรณ์ไว้ป่านนี้เขาไม่รอแย่แล ้วหรือไง”
มิลนิ กัดริมฝี ปากแน่น “มีไ่ ม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ เขาอาจไม่รอแล ้ว
ก็ได้”
“มีล่ องโทร.หาเขาดูส”ิ
“มีไ่ ม่มเี บอร์เขาค่ะ” มิลนิ บอกเสียงเครียด รูแ้ บบนี้น่าจะขอเบอร์
ติดต่อเขาไว้ก็ดี “พีบ่ ว๊ ยคะ แค่น้ ีก่อนนะคะ ขอมีค่ ดิ ก่อนว่าจะท�ำไงดี”
มิลนิ บอกแล ้ววางสายไปทันที สีหน้ายุ่งยากของลูกสาวทีแ่ สดงออกมา
ไม่พ ้นสายตาของคนเป็ นแม่ทม่ี องอยู่
มิลนิ ท�ำหน้าแหย “มีน่ ดั เพื่อนไวค้ ่ ะ เขาบอกว่าจะพาไปดู ฤกษ์
ย้ายบ ้านใหม่กบั พระอาจารย์ ไม่รูว้ า่ ป่ านนี้เขารออยู่หรือเปล่า”
“โทร.ไปถามเขาสิจะ๊ ”
มิลนิ ส่ายหน้า “มี่ไม่มเี บอร์เขาค่ ะ” มิลนิ ตอบแลว้ รีบเดินไปดู
โทรศัพท์ทต่ี งั้ ปลุกไว ้ มือบางหยิบมันขึ้นมาดูก็พบว่าแบตหมดหน้าจอ
ด�ำสนิท เป็ นแบบนี้น่ีเอง มิลนิ รีบจัดการชาร์จแบตโทรศัพท์ แล ้วหันมา
บอกมารดา
“แม่คะ มีอ่ าบน�ำ้ ก่อนนะคะ มีจ่ ะลองไปดูเขาก่อน” มิลนิ ไม่รอให ้
มารดาถามต่อ ตอนนี้สายมากแล ้ว ไม่รูว้ า่ เจษกรณ์จะยังคงรออยู่ไหม
มิลนิ รีบวิง่ เข ้าไปอาบน�ำ้ จัดการตัวเองอย่างว่องไว แล ้วออกมาแต่งหน้า
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เร็วๆ รวบผมขึ้นเป็ นหางมา้ แล ้วหยิบโทรศัพท์ กระเป๋ าสะพายออกไป
ทันที ขณะทีค่ นเป็ นแม่ชนิ ชาแล ้วกับนิสยั เปิ่ นๆ ของลูกสาว จึงได้แต่
ยืนมองส่งอย่างเป็ นห่วงระคนระอาใจ

มิลนิ ขึ้นรถได้กร็ บี ขับรถไปยังคอนโดฯ ทีน่ ดั เขาไว้ทนั ที สองจิต

สองใจว่าเขาอาจโกรธจนไม่รอแล ้วก็ได้ เธออาจจะมาเก้อ แต่วา่ อย่างน้อย
ก็ตอ้ งลองไปดูก่อน ใช้เวลาราวครึง่ ชัว่ โมงก็ขบั มาถึงคอนโดฯ หรูของเขา
ที่ตอนนี้กลายเป็ นหอ้ งพักของเธอแลว้ เพราะซื้อขายเสร็จเรียบร้อยรอ
เข ้าอยู่
มิลนิ จอดรถในชัน้ จอดรถแลว้ ก็เดินมายังล็อบบี้ มองหาคนที่
อาจจะรออยู่ แต่ มองซา้ ยมองขวาก็ไม่เห็นแมเ้ งา มิลนิ เดินดู รอบๆ
จนทั่วก่ อนจะระบายลมหายใจ นี่มนั สิบโมงครึ่งแลว้ ใครจะรอกันล่ะ
มีแต่คนบ ้าเท่านัน้ ทีร่ อ
เขาจะมองว่าเธอเป็ นคนอย่างไรกันนะ แต่วา่ ช่วยไม่ได้ เธอไม่ได้
ตัง้ ใจผิดนัด แต่วา่ ท�ำงานเพลียจนหลับสนิท คิดแล ้วก็รสู้ กึ ผิดอยากจะ
เอ่ยขอโทษเขา แต่กไ็ ม่รูจ้ ะติดต่อได้อย่างไร
ร่างเพรียวบางหมุนตัวจะกลับไปที่รถ แต่ว่าเสียงทุม้ นุ่ มดังขึ้น
จากด้านหลัง
“มีค่ รับ”
“คุณ นีค่ ณ
ุ ยังรอฉันอยูห่ รือคะ ฉันขอโทษนะคะทีม่ าช้า” มิลนิ ตอบ
พลางมองคนทีเ่ ธอคิดว่าบ ้าทีส่ ุดทีร่ อเธอถึงสามชั่วโมงเต็มๆ
“มาก็ดแี ล ้วครับ ดีกว่าไม่มา เราจะไปกันหรือยัง”
มิลนิ มองหน้าเขา ไม่มีแววบึ้งตึงใหเ้ ห็นบนใบหน้าหล่อเหลา
ยิ่งท�ำใหเ้ ธอรู้สกึ ผิดมากขึ้นไปอีก ท�ำไมเขาไม่ต่อว่าเธอสักหน่ อยนะ
จะได้ทำ� ให้รสู้ กึ ดีข้นึ มิลนิ คิดนัน่ คิดนี่จนหัวสมองยุง่ เหยิงกระทัง่ ตามเขา
มาถึงรถ
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“ไปรถคันเดียวกับผมเลยแล ้วกันนะครับ”
“ค่ะ” มิลนิ สะดุง้ เพราะมัวแต่คดิ หาเหตุผลทีเ่ ขาไม่วา่ อะไรสักค�ำ
จนเผลอตอบรับ เขาไป อยากจะกัด ลิ้น เปลี่ย นค�ำ พูด เสีย เหลือ เกิน
“ฉันเอารถมา ขับรถไปคนละคันก็ได้ค่ะ”
“แต่ว่าเมือ่ กี้มต่ี กลงแล ้ว ตกลงจะเอาไงแน่ครับ” คนหล่อโคลง
ศีรษะมอง
“ฉันว่าขับรถไปคนละคันดีกว่าค่ะ”
“มี่เคยไปทางลัดสายอีสานใช่ ไหมครับ เพราะว่าวันนี้เราสาย
มากแล ้ว ผมต้องไปทางลัด เราแยกกันขับก็ได้ มีไ่ ปเจอกับผมทีต่ วั เมือง
ชัยภูมเิ ลยก็ได้”
เขาบอกรายละเอียดจุดนัดพบมาใหเ้ รียบร้อย แต่ ว่าคนที่เพิ่ง
กลับมาเมืองไทยได้ไม่นานได้แต่ ยืนหน้าเอ๋อ ยอมรับว่าที่เขาพูดมา
ไม่แน่ ใจเลยว่าจะขับตามไปถูกโดยไม่หลง อีกอย่างเธอไม่ได้ขบั รถ
ไปสายอีสานบ่อยๆ ก็ชกั จะไม่มั่นใจ
มิล ิน หัว เราะแห ง้ ๆ “ฉัน ไม่ แ น่ ใ จว่ า จะไปถึง พร้อ มคุ ณ ฉัน
ไม่ชำ� นาญเส ้นทาง”
“งัน้ เอาไงดีละ่ ครับ” คนหล่อถามกลับง่ายๆ
รอยยิ้มอบอุ่นเหมือนไม่มีเรื่องขุ่นเคืองใดๆ ของเขายิ่งท�ำให ้
คนมาสายรู้สกึ ว่าตัวเองก�ำลังท�ำตัวมีปญ
ั หา มิลนิ กัดริมฝี ปากตัดสินใจ
อยู่ครู่ก่อนตอบ “ฉันไปรถคันเดียวกับคุณดีกว่าค่ะ”
“แน่ใจนะครับ”
“แน่ ใ จค่ ะ ฉัน ไม่ช ำ� นาญเส น้ ทาง กลัว ว่า จะหลงแล ว้ ยิ่ง สาย
ออกเวลานี้ถา้ ยังไปหลงอีกคงถึงค�ำ่ แน่” มิลนิ บอกอย่างจ�ำนน ท�ำอะไร
ไม่ได้แล ้ว ตัง้ ใจว่าจะพาสลิสาไปด้วย แต่อกี ฝ่ ายก็ทอ้ งเสียขึ้นมา เลย
กลายเป็ นว่าต้องไปกับเขาสองต่อสอง มิลนิ ไม่ได้กลัวเขา แต่วา่ ไม่อยาก
อยู่ใกล ้ ท�ำไมถึงรู้สกึ ไม่เป็ นตัวของตัวเองเวลาอยู่กบั เขา หรือว่าเธอ
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จะคิดมากไปเองจากเรื่องคืนนัน้
มิลนิ เดินไปจะเปิ ดประตู แต่วา่ ร่างสูงของเจษกรณ์เดินไปเปิ ดรอ
ไว้ให้ พร้อมกับยิ้มบางๆ “เชิญครับ”
มิลนิ มองอยู่ราวกับชั่งใจ ก่อนจะขึ้นไปนั่งบนแลนด์โรเวอร์คนั เท่
ของเขา “ขอบคุณนะคะ”
เจษกรณ์ต อบรับ ด้ว ยรอยยิ้ม แล ว้ ปิ ด ประตู ร ถ เขาเดิน อ้อ ม
หน้ารถไปยังฝั่งหน้าคนขับ เปิ ดประตู ข้ นึ ไปประจ�ำที่หลังพวงมาลัย
แลนด์โรเวอร์สมรรถนะเยีย่ มขับออกไปอย่างนุ่มนวลก่อนจะเปลีย่ นเป็ น
ทะยานเร็วเมือ่ พ ้นเขตกรุงเทพฯ
“เรื่องโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยดีแล ้วใช่ไหมครับ”
มิล ิน ก�ำ ลัง นั่ ง ใจลอยอยู่ เ พราะงงว่า ท�ำ ไมถึง กลายเป็ น แบบนี้
นี่ ไม่ใช่ ส่ิงที่เธอคิดไวเ้ ลย ต้องอยู่ กบั เขาตามล�ำพังอีกแลว้ คราวนี้
มีห ้าชั่วโมงอย่างต�ำ่
“ว่ายังไงนะคะ”
“ผมถามเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ห ้องน่ะครับ พีค่ นิ บอกมีแ่ ล ้วหรือยัง
ครับ ว่าเรียบร้อยดีแล ้ว”
“พีค่ นิ บอกแล ้วค่ะ ทุกอย่างเรียบร้อยดี” เธอตอบ พลางได้กลิน่
น�ำ้ หอมอ่อนๆ ของเขามาปะทะจมูก กลิน่ นี้เธอชอบ เคยซื้อให ้นทีธรใช้
ไม่คิดว่าเขาจะชอบเหมือนกัน และมันเป็ นสัญญาณว่าเขากับเธออยู่
ใกล้กนั มาก
“เมื่อวันเซ็นสัญญาผมขอโทษแทนธีธชั ด้วยที่ไปช้า ผมใช้เขา
ท�ำงานอืน่ ด้วยเลยท�ำให้ไปไม่ทนั วันนัน้ พีค่ นิ หงุดหงิดใหญ่เลย กว่าผม
จะเคลียร์ได้เล่นเอาเกือบแย่ มีอ่ ยู่ดว้ ยหรือเปล่าครับ”
“ฉันกลับออกไปก่ อนค่ ะ พี่คินหงุดหงิดเพราะไม่ชอบรอใคร
ชอบดุเสียงดัง แต่วา่ กับฉันพีค่ นิ ไม่เคยดุเลยนะคะ”
“พีค่ นิ คงเอ็นดูมม่ี าก”
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มิลนิ เหลือบตามองเขา ท�ำไมเขาใช้คำ� ว่าเอ็นดูแทนค�ำอืน่ ๆ ทีค่ น
เป็ นแฟนควรจะใช้ อย่างเช่น พีค่ นิ รักเธอมาก พีค่ นิ หลงเธอมากอะไรงี้
แต่ ช่างเถอะ เธอไม่อยากคิดมากจึงเปลีย่ นเรื่องคุย “คุณเจษ
รอฉันนานไหมคะ ฉันต้องขอโทษจริงๆ ทีม่ าช้า เมือ่ คืนฉันกลับถึงบ ้าน
ดึก แถมโทรศัพท์ทต่ี งั้ ปลุกไว้กแ็ บตหมด เลยตื่นสายค่ะ”
“งานยุ่งมากหรือครับ”
“ใช่ค่ะ ต้องรีบคิดแบบเสื้อผ ้าทีจ่ ะวางขาย”
เจษกรณ์พูดโดยไม่ได้หนั ไปมองหน้าคนฟัง สายตาของเขามอง
ท ้องถนนเบื้องหน้าอย่างคนทีต่ งั้ ใจขับรถ “ผมก็เคยท�ำงานหามรุ่งหามค�ำ่
พอหัวถึงหมอนก็หลับเป็ นตายเหมือนกัน ว่าแต่งานดีไซเนอร์ทำ� อะไรบ ้าง
ครับ ท�ำไมต้องท�ำงานหนักจนไม่ได้หลับไม่ได้นอน” เขาชวนคุยท�ำให ้
มิลนิ ที่กำ� ลังเกร็งๆ คุยกับเขาได้อย่างสบายใจ แล ้วเปลีย่ นสรรพนาม
แทนตัวเองกับเขาได้อย่างสนิทใจขึ้น
“งานดีไซเนอร์ก็ตอ้ งคิดแบบ วาดแบบ แล ้วคุยกับช่างตัด แต่
ที่ยุ่ ง สุ ด ๆ คื อ ตอนนี้ ม่ีจ ะเปิ ด บริ ษ ทั เลยต้อ งคิ ด รายละเอีย ดงาน
เยอะมากค่ะ ขนาดแค่บริษทั เล็กๆ นะคะ”
“คนเราก็ตอ้ งเริ่มจากจุดเล็กๆ กันทัง้ นัน้ ผมชื่นชมคนที่ยืน
ด้วยขาของตัวเอง ใช้สมองกับสองมือสร้างความฝัน” เจษกรณ์บอก
พร้อมรอยยิ้ม คราวนี้เขาหันมามองท�ำให้มลิ นิ เผลอสบตาด้วย
“คุณเจษคะ ดู ทางด้วยค่ ะ” มิลนิ ร้องอุทานออกมา เพราะเขา
มัวแต่มองหน้าเธอ
เจษกรณ์หนั ไปควบคุมพวงมาลัยรถได้ทนั ท่วงที
“มีต่ กใจหรือเปล่าครับ”
“นิดหน่อยค่ะ”
“ถ ้าตกใจก็จบั มือผมไว้ได้นะครับ”
“มุกนี้ไม่ผ่านค่ะ หามุกใหม่นะคะ”
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“ผมล ้อเล่น มีเ่ ป็ นน้องคนสนิทของพีค่ ิน ผมจะกล ้ายุ่งได้ยงั ไง
ล่ะครับ วันนี้ทม่ี าบอกพีค่ นิ หรือยังครับ”
เขาเลีย่ งใช้คำ� ว่าแฟนอีกแล ้ว มิลนิ มองเขาอย่างใช้ความคิด
“บอกแลว้ สิคะ ไลน์บอกไว้ตงั้ แต่เมื่อวานแลว้ พี่คินไว้ใจให้ม่ี
มากับคุณเจษได้”
เรื่องนี้เธอโกหกเขา เธอไม่ได้รายงานนทีธรทุกเรื่องหรอก โกหก
อีกแล ้ว นับวันยิง่ โกหกเก่งขึ้นนะมิลนิ
“เป็ นเกียรติของผมทีไ่ ด้ดูแลมีแ่ ทนพีค่ นิ ถ ้าพีค่ นิ ไม่วา่ ง ผมยินดี
รับท�ำหน้าทีด่ ูแลแทน”
“มีด่ ูแลตัวเองได้หรือเปล่าคะ” มิลนิ หันไปเลิกคิ้วถาม
“ผมพูดเล่น อย่าคิดจริงจังสิครับ คนสวยๆ ใครๆ ก็อยากดูแล”
“คุณเจษคงมีคนให ้ดูแลเยอะสินะคะ”
“ผมไม่มใี ครให ้ดูแล ตอนนี้ดูแลแค่ตวั เองอย่างเดียว แต่ชกั อยาก
ดูแลใครสักคนเหมือนกัน”
“งัน้ ก็รบี หาสิคะ”
“ผมก�ำลังหาอยู่ครับ” เขาบอกพร้อมส่งดวงตาวาวๆ จนมิลนิ
ทีห่ นั ไปมองพอดีตอ้ งรีบเบือนสายตาหนี
“อืม คุณเจษคะ อีกนานไหมกว่าจะถึง”
เจษกรณ์ลอบมองคนทีม่ ที ่าทางประหม่าอย่างเห็นได้ชดั ก็อมยิ้ม
“ผมว่าสามโมงเย็นคงถึง”
มิลนิ พยักหน้ารับ แอบใจเต้นแรงตอนลอบมองเขา ท่อนแขนก�ำย�ำ
ที่อยู่ภายใต้เสื้อเชิ้ตสีขาวลายตารางแบบล�ำลองดู เป็ นมัดกลา้ ม เขามี
เซ็กส์แอปพีลสูงมาก ไม่วา่ ดวงตา ท่าทาง และค�ำพูด
ริมฝี ปากอิ่มเมม้ เขา้ หากันแน่ น เธอไม่กลา้ ชวนคุยต่ อ ได้แต่
คิดเรื่องของเขาอยู่ในหัว เธอเริ่มอยากรูว้ า่ เขาคือใคร ท�ำงานอะไร เธอ
ไม่เคยสนใจเรื่องของเขามาก่อน จนกระทั่งตอนนี้
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มิลนิ คิดอะไรไปเพลินๆ จนเสียงท ้องร้องดังขึ้น ตัง้ แต่เมือ่ เย็นวาน
จนถึงตอนนี้ไม่มอี าหารตกถึงทอ้ งเลย ภายในหอ้ งโดยสารเงียบสงัด
เสียงครืดคราดจากกระเพาะอาหารดังท�ำลายความเงียบจนท�ำให้มลิ นิ
หน้าชา
“เราแวะปัม๊ ข ้างหน้าดีไหม ผมจะเติมน�ำ้ มัน”
มิลนิ หน้าแดงด้วยความขัดเขิน เขาคงกลัวว่าเธอเป็ นลมตาย
ในรถแล ้วต้องล�ำบากเขาหรือเปล่านะ “ดีค่ะ มีข่ อลงไปซื้อของกินหน่อย
นะคะ” เธอบอกเขาอย่างกล ้าหาญ แมนๆ ไปเลยละกัน
แลว้ นึกขึ้นได้ว่าควรถามเขาตามมารยาทเสียหน่ อย “คุณเจษ
อยากกินอะไรไหมคะ มีจ่ ะซื้อมาเผือ่ ”
“ผมไม่หวิ หรือว่ามีอ่ ยากแวะกินอาหารก่อนไหม”
มิลนิ ยิ้มไม่ออก บอกไม่ถูก เขาจะดู ถูกเธอไหมนะว่าไม่รกั ษา
อาการเลย ทอ้ งร้องเสียงดังจนเขาต้องแวะหาร้านข ้าวให ้ แต่มนั ก็ช่วย
ไม่ได้ “มีด่ ่มื กาแฟแก้วเดียวก็พอแล ้วค่ะ ไม่ตอ้ งเสียเวลาแวะกินขา้ ว
หรอกค่ะ”
“แน่ใจนะครับ ว่าจะทนหิวไหว”
“แน่ใจค่ะ มีอ่ ยากไปให้ถงึ ไวๆ”
“งัน้ ก็ตามใจครับ” ตอนทีเ่ ขาบอก รถแลนด์โรเวอร์กเ็ ลี้ยวเข ้าปัม๊
พอดี พอเขาเติมน�ำ้ มันเสร็จก็ไปจอดทีห่ น้าร้านกาแฟทีม่ โี ลโก้เป็ นรูปนก
มิลนิ ก้าวลงจากรถเดินลงไปที่รา้ นอย่ างไม่รอช้า เธอเปลี่ยน
ความตัง้ ใจจากเดิมจะเพียงดื่มกาแฟเป็ นซื้อขนมปังสักชิ้นกินกับกาแฟ
แลว้ รีบจัดการในร้านใหจ้ บ ร่ างเพรียวบางในชุดเสื้อยืดกางเกงยีนส์
สกินนี่ ผมรวบหางมา้ ส่งใหด้ ูเหมือนเด็กมัธยมปลาย จนเรียกสายตา
หนุ่มๆ แถวนัน้ ให ้มองตามเดินก้าวเร็วๆ เข ้าร้าน มิลนิ ไม่ได้สนใจสายตา
คนเหล่านัน้ พอเข ้าไปถึงก็ตรงไปส่องทีต่ ูเ้ บเกอรี่ก่อนเป็ นอย่างแรก
มิลนิ มัวแต่เล็งเค้กในตู้ ไม่รู้ตวั สักนิดว่ามีใครเดินตามหลังมา
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ตัง้ แต่เธอก้าวลงจากรถก็เห็นว่ามีสายตาหนุ่มๆ หลายคู่มองเธอ
“มีค่ รับ ให ้ผมซื้อให้ดกี ว่า มีไ่ ปนัง่ รอทีโ่ ต๊ะ จะสัง่ เค้กกับเครือ่ งดืม่
อะไรครับ”
“คะ คุณเจษ ตามมาท�ำไมคะ”
“ผมอยากดืม่ กาแฟสักแก้ว”
มิลนิ มุ่นหัวคิ้วเขา้ หากัน เมื่อกี้ถามก็บอกว่าไม่อยากกินไม่ใช่
หรือไง “งัน้ มีเ่ อาเอสเปรสโซเย็นกับเค้กส ้มนะคะ”
เจษกรณ์พยักหน้าแลว้ เดินไปซื้อกาแฟกับเค้กให ้ เมื่อจ่ายเงิน
เสร็จแล ้วก็ไปนั่งรอทีโ่ ต๊ะเดียวกับมิลนิ เขานั่งฝั่งตรงข ้าม ให ้ความรูส้ กึ
เหมือนคนเป็ นแฟนมาเทีย่ วด้วยกัน มิลนิ เองก็คดิ ไม่ต่างจากคนทีเ่ พิง่ นัง่
ดวงตาสีบรั่นดีมอมเมาเธออีกแล ้ว คนรู้สกึ ประหม่าเลยแก้เขินด้วยการ
หยิบโทรศัพท์ทช่ี าร์จกับพาวเวอร์แบงก์ไว ้ออกมาไถหน้าจอเล่น
เป็ นสภาพทีเ่ ธอไม่ชอบเลย ตามองหน้าจอแต่ในใจเต้นแรงท�ำอะไร
ไม่ถกู เพราะถูกมอง จะลุกหนีกท็ ำ� ไม่ได้ มิลนิ เลยยกโทรศัพท์ข้นึ ถ่ายรูป
ตัวเองแก้ปญ
ั หา มือเรียวบางยกโทรศัพท์ข้ นึ มาแล ้วยิ้มใหก้ ล ้อง เป็ น
จังหวะเดียวกับทีเ่ จษกรณ์ลกุ ขึ้นไปรับกาแฟทีเ่ คาน์เตอร์แล ้วก�ำลังจะเดิน
กลับมาทีโ่ ต๊ะพอดี
มิลนิ ถ่ายเสร็จตอนทีเ่ จษกรณ์วางแก้วกาแฟไว ้ตรงหน้า
“ขอบคุณนะคะ” มิลนิ บอกแล ้วเก็บโทรศัพท์ลง เธอใช้เวลากินเค้ก
สองสามค�ำก็วางช้อน “เราไปกันเถอะค่ ะ จะได้ไปถึงไม่เย็นมากนัก”
มิลนิ หยิบกระดาษทิชชูจากกระเป๋ าขึ้นมาเช็ดมุมปาก
ตอนที่มลิ นิ เช็ดริมฝี ปาก เจษกรณ์ก็เสหยิบโทรศัพท์ข้ นึ มาเล่น
เพือ่ ไม่ให้อกี คนเขิน เขาแอบถ่ายรู ปคนสวยไวส้ องสามภาพ มุมปาก
หยักลึกกดเป็ นรอยยิ้มแล ้วกดล็อกหน้าจอวางโทรศัพท์ลงกับโต๊ะ
มิล นิ สบตากับเขาพอดี แต่ ว่าต้องตกใจเมื่อจู่ ๆ มือหนาของ
เจษกรณ์กเ็ อื้อมมาตรงปาก “ตรงนี้ยงั เลอะอยู่ครับ”
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นิ้วมือของเขาลากผ่านแก้มไปอย่างแผ่วเบา มิลนิ ไม่รูว้ า่ เขาตัง้ ใจ
ท�ำแบบนัน้ หรือไม่ มองนิ้วมือเขาที่เลอะเค้กจากปากเธอ มือบางเลย
ส่งทิชชูไปให ้
เจษกรณ์รบั ไว ้ “ขอบคุณครับ”
“ไปกันหรือยังคะ” เสียงมิลนิ ถามอย่างประหม่า
เจษกรณ์พยักหน้าใหม้ ลิ นิ เดินน�ำไปก่อน พอไปถึงรถเขาก็เปิ ด
ประตูให ้คนตัวเล็กขึ้นไปนัง่ เมือ่ เจษกรณ์ข้นึ มานัง่ ข ้างๆ อีกทีเขาก็ไม่พดู
อะไรแล ้วตัง้ หน้าตัง้ ตาขับรถ มิลนิ รู้สกึ อึดอัดเพราะไม่รูจ้ ะท�ำอะไร เลย
หยิบโทรศัพท์ข้ ึนมาเปิ ดเฟซบุก๊ แลว้ กดโพสต์รูปตัวเองลงพร้อมกับ
แคปชั่น
‘หนทางอีกไกลแต่ใจฉันมีเธอ’
มิลนิ โพสต์แบบนัน้ เพราะรูส้ กึ ว่าการเปิ ดบริษทั นัน้ เหนือ่ ยรากเลือด
มีอกี หลายเรื่องทีต่ อ้ งท�ำ แต่มนั เป็ นสิง่ ทีเ่ ธอรัก ก็บอกตัวเองว่าต้องไหว
มิลนิ ยิ้มให้กบั ความคิดของตัวเองแลว้ กดโพสต์โดยไม่ทนั สังเกตว่า
ในรูปนัน้ มีร่างใครอีกคนติดมาด้วย
เธอมองทางไปเรื่อยๆ จนหนังตาค่อยๆ หนักอึ้งกระทั่งปิ ดลง
มิลนิ ปรือตาขึ้นมาอีกทีตอนทีเ่ จษกรณ์จอ้ งเธออยู่ คนเผลอหลับ
สะดุง้ ด้วยความตกใจ ท�ำไมเขาอยู่ใกล ้เธอจัง
“คุณเจษ”
“ผมก�ำลังจะปลุกมีพ่ อดี” เขานั่งรอใหเ้ ธอตื่นมาเกือบครึ่งชั่วโมง
เวลาที่มลิ นิ หลับช่างน่ ารัก จนอยากจะลักหลับ แต่ คิดว่านี่มนั บนรถ
และอยู่ในพื้นทีว่ ดั ก็ทำ� ให ้เขาต้องเตือนสติตวั เองว่ายุบหนอ พองหนอ
ดวงตาคู่สุกใสมองเขาอย่างระแวง เมือ่ ไม่เห็นพิรุธอะไรก็กวาด
มองไปมารอบตัว เห็นว่ารถจอดสนิททีไ่ หนสักที่
“ถึงไหนแล ้วคะ”
“ถึงวัดแล ้วครับ”
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นี่เธอหลับยาวจนมาถึงชัยภูมเิ ลยเหรอเนี่ย อายจนไม่รูว้ ่าจะ
เอาหน้าไปวางทีไ่ หนนอกจากวางทีเ่ ดิมนั่นแหละ
“ถึงนานหรือยังคะ” มิลนิ ถามออกไป เพราะตื่นมาก็เห็นเขา
นั่งมองอยู่ ไม่รูว้ า่ เขานั่งมองนานแค่ไหนแล ้ว ท�ำไมเขาไม่ปลุกก็ไม่รู ้
“เมื่อกี้น่ีเอง” เขาโกหกเพราะไม่อยากใหเ้ ธออายไปมากกว่านี้
“ผมจอดรถแล ้วหันมาเรียกมี”่
มิลนิ พยักหน้า เขาจึงพูดต่อ “เราลงไปกันเถอะครับ เดีย๋ วจะเย็น
มากกว่านี้”
“ค่ะ” มิลนิ รับค�ำแล ้วเปิ ดประตูลงไป

วัดแห่งนี้ไม่กวา้ งขวางนัก เป็ นวัดเล็กๆ มีพระอุโบสถ และมี

ศาลาไมย้ กสู ง มีตน้ ไม้ใหญ่ ปลู กอยู่ รายรอบ ท�ำให้วดั มองดู ร่มรื่น
สบายตามาก มิลนิ ก้มมองเวลาก็เห็นว่าสามโมงเย็นพอดี
เจษกรณ์กดล็อกรถแลว้ ก็พยักหน้าให้มลิ นิ เดินตามเขาไปที่กุฏิ
ด้านในซึง่ ตัง้ อยู่ข ้างๆ ศาลาไม ้ พอไปถึงก็มเี ด็กวัดยืนรออยู่แล ้ว
“สวัสดีครับพีเ่ จษ” เด็กวัดเป็ นเด็กหนุ่มอายุราวสิบห ้าปี ยกมือไหว ้
อย่างคุน้ เคย
เจษกรณ์ย้ ิม ยื่นมือไปขยี้หวั เด็กหนุ่ มอย่างเป็ นกันเอง สร้าง
ความแปลกใจให้กบั สาวสวยทีม่ าด้วย “เป็ นไงบ ้างล่ะเรา สบายดีไหม”
“สบายดีครับพีเ่ จษ พีเ่ จษหายไปนานเลยนะครับ”
“งานยุ่งๆ น่ะ”
“ครับ หลวงพีก่ ็บอกแบบนัน้ พีเ่ จษมีงานเยอะ” เด็กหนุ่มตอบ
อย่างสุภาพ
“หลวงพีล่ ะ่ ”
“หลวงพีอ่ ยู่ดา้ นใน รอพีเ่ จษอยู่ครับ”
เจษกรณ์ย้ มิ “เอ้า นี่เอาเงินไว้กนิ ขนม”
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เด็กชายมองเงินแล ้วส่ายหน้าหวือ “ผมไม่รบั ได้ไหมครับ พีเ่ จษ
ให ้ทุนการศึกษาผมและน้องๆ ทีน่ ่เี ยอะแล ้ว ผมไม่อยากรับเงินของพีเ่ จษ
อีกครับ” เด็กน้อยบอกเสียงซือ่
เจษกรณ์โคลงศีรษะ “งัน้ ไปเฝ้ ารถให้พ่ี แล ้วถือว่านี่เป็ นค่าจ้าง
ตกลงไหม”
เด็กน้อยท�ำหน้าคิด ก่อนจะพยักหน้าตกลง เจษกรณ์ยน่ื ธนบัตร
สีเทาให ้หนึ่งใบ เด็กน้อยจึงเดินเร็วๆ ไปทีร่ ถคันหรู แต่ไม่ใช่แค่นั่งเฝ้ า
อย่ างที่เจษกรณ์คิด แต่ เด็กน้อยวิ่งไปหยิบผา้ ที่อยู่ ใต้ศาลามาเช็ดถู
ท�ำความสะอาดให ้ด้วย
“เด็กคนนัน้ น่ารัก นิสยั ดีจงั เลยนะคะ” มิลนิ อดจะพูดขึ้นไม่ได้
“บอยเขาเป็ น เด็ ก ก�ำ พร้า อายุ ไ ด้เ จ็ ด ขวบพ่ อ แม่ ก็ ต ายหมด
หลวงพีท่ า่ นสงสารเลยอุปการะไว ้ แต่ผมคิดว่าหลวงพีเ่ ป็ นพระจะน�ำเงิน
ทีไ่ หนมาอุปการะ ผมเลยรับไว ้แทน”
ค�ำพูดเรียบง่ายของเขาท�ำให้มลิ นิ ทึง่ “เมือ่ กี้บอยบอกว่ามีนอ้ งๆ
ของเขาด้วย คงไม่ใช่แค่บอยคนเดียวใช่ไหมคะ”
“ก็ มีเ ด็ก ในหมู่บ า้ นที่ฐ านะยากจนผมก็ ช่ ว ย แต่ ว่า ไม่ไ ด้ช่ ว ย
ทุกคนนะ ผมต้องสกรีนก่อนว่าเขามีปญ
ั หาจริงๆ”
มิลนิ พยักหน้าช้าๆ เธอไม่คดิ ว่าเขาจะมีมมุ อ่อนโยนแบบนี้ เห็น
ชอบท�ำหน้าขรึมไม่รูว้ ่าคิดอะไรอยู่ในใจ บางทีคนเราดู แต่ ภายนอก
ไม่ได้จริงๆ แต่เรือ่ งทีเ่ ขาเอาเปรียบเธอในคืนนัน้ ก็ทำ� ให้ยงั อดเคืองไม่หาย
“เราขึ้นไปหาหลวงพีก่ นั เถอะ ท่านคงก�ำลังรออยู่”
เจษกรณ์เดินน�ำโดยมีมลิ นิ เดินตามหลัง กุฏแิ ห่งนี้สร้างด้วยไม ้
สภาพกลางเก่ากลางใหม่ แต่สะอาดสะอ้าน เป็ นพื้นยกสูงมีหอ้ งติดกัน
อีกหลายห ้อง แต่วา่ ห ้องของหลวงพีน่ นั้ อยู่ห ้องแรก
หลวงพี่เปิ ดประตู รอไวอ้ ยู่แลว้ เจษกรณ์เลยเดินน�ำเขา้ ไปนั่ง
ด้านใน เขานัง่ ก่อนพอเห็นมิลนิ เดินตามมาก็พยักพเยิดให้นงั่ ข ้างๆ จากนัน้
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ก็พามิลนิ ก้มกราบหลวงพี่
“กราบนมัสการครับหลวงพี”่
“โยมเจษสบายดีนะ”
“สบายดีครับ หลวงพีค่ รับนี่คุณมิลนิ เธอเพิง่ ซื้อคอนโดฯ ต่อ
จากผม เลยอยากให ้หลวงพีช่ ่วยดูฤกษ์ดยี ้ายเข ้าคอนโดฯ ให ้หน่อยครับ
ว่าเมือ่ ไรดี”
หลวงพี่มองไปที่มลิ นิ แลว้ ยิ้มเมตตา “จดวันเดือนปี เกิดมาให ้
อาตมา”
มิลนิ ยังตกตะลึงอยู่ เพราะหลวงพีเ่ พือ่ นเจษกรณ์นนั้ ยังหนุ่มมาก
แถมหน้าตาแบบนี้ถ ้าไม่ได้บวชเป็ นพระก็สามารถเป็ นนายแบบได้สบาย
มิลนิ รูต้ วั ว่าก�ำลังคิดอกุศลแล ้วก็รบี สะบัดศีรษะไปมา
“วันเดือนปี เกิดใช่ไหมคะหลวงพี”่
“ใช่แล ้วโยม วันเดือนปี เกิด”
เจษกรณ์รบั หน้าทีเ่ อากระดาษกับปากกามาให้มลิ นิ พออีกฝ่ าย
เขียนเสร็จแลว้ ก็รบั หน้าที่ส่งต่อใหห้ ลวงที่ ขณะที่มลิ นิ นั่งรอฟังอย่าง
ใจจดใจจ่อ
“ใหถ้ ามมาได้หนึ่งเรื่อง โยมมิลนิ อยากรู อ้ ะไรอีกนอกจากฤกษ์
ย้ายเข ้าคอนโดฯ”
มิลนิ หันมองหน้าเจษกรณ์ด ้วยความงุนงง เธอไม่คดิ ว่าจะเลือกได้
เรือ่ งเดียว พอถูกถามกะทันหันแบบนี้เลยอึกอักไป เพราะตัง้ ใจอยากถาม
หลายเรื่อง “ให ้ถามได้เรื่องเดียวหรือคะ”
“ใช่ เรื่องเดียว” หลวงพีต่ อบน�ำ้ เสียงเมตตาดังเดิม
ทีจ่ ริงมิลนิ อยากรูเ้ รือ่ งงาน เรือ่ งเนื้อคู่ด ้วย แต่วา่ พอเหลือบไปมอง
คนข ้างๆ เธอก็ไม่กล ้าเอ่ยปากถามเรื่องเนื้อคู่ เพราะเขาต้องได้หวั เราะ
เธอแน่ ฉะนัน้ ก็ตอ้ งถามเรื่องงาน
“เรื่องงานค่ะ มีข่ อแทนตัวเองว่ามีน่ ะคะ” หลวงพีพ่ ยักหน้า มิลนิ
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จึงพูดต่อ “มีก่ ำ� ลังจะเปิ ดบริษทั และตอนนี้เตรียมเอกสารขอกูแ้ บงก์อยู่
อยากรูว้ า่ มีจ่ ะกูผ้ ่านและร้านทีม่ จ่ี ะเปิ ดจะไปรอดไหมคะ”
หลวงพีย่ ้ มิ บางๆ ด้วยความเมตตา แล ้วก้มมองวันเดือนปี เกิด
พร้อมกับเปิ ดหนังสือเล่มใหญ่ทว่ี างอยู่ข ้างตัว มันเป็ นหนังสือทีม่ สี ภาพ
เก่าคร�ำ่ คร่า ต้องค่อยๆ จับกันเลยทีเดียว หลวงพีใ่ ช้เวลาไม่นานหลังจาก
พลิกหน้ากระดาษไปมาอยู่สองสามรอบ
“ตอบเรื่องฤกษ์ก่อนนะโยมมิลนิ ฤกษ์ดีของโยมที่จะย้ายเขา้
คอนโดฯ อาตมาดูแล ้ว วันทีส่ บิ สิงหาคมจะเป็ นมหาฤกษ์ ถัดจากนัน้
ก็ เ ป็ น ยี่สิบ กัน ยายน ทัง้ สองฤกษ์น้ ี เ หมาะกับ การย้า ยเข า้ คอนโดฯ
มากทีส่ ุด แต่ถา้ จะเร็วกว่านี้ก็มเี ดือนหน้า แต่ฤกษ์ไม่ดเี ท่าสองวันแรก
ทีอ่ าตมาบอก”
“มีอ่ ยากได้ฤกษ์ทด่ี ที ส่ี ุดค่ะ”
“งัน้ ก็ตามทีอ่ าตมาบอกทีแรก”
มิลนิ รีบค�ำนวณในหัวทันที วันนี้คอื วันทีห่ นึ่งกุมภาพันธ์ เธอจะ
มีเวลาอีกราวหกเดือน มิลนิ รีบจดบันทึกไว้ในโทรศัพท์ทนั ที
“ขอบคุณหลวงพีม่ ากนะคะ มีจ่ ะกลับไปเลือกอีกที”
“โยมมิลนิ ยังอยากรูเ้ รื่องงานอยู่ใช่ไหม”
“ใช่ค่ะ หลวงพี่ ดวงงานของมีเ่ ป็ นยังไงคะ”
“ดวงชะตาของโยมแปลกอยู่”
“แปลกยังไงคะ”
“ดวงงานจะท�ำให ้เจอเนื้อคู่”
“แปลว่ามีจ่ ะได้เจอเนื้อคู่เร็วๆ นี้หรือคะ”
หลวงพีพ่ ยักหน้าช้าๆ “ใช่ ถือว่าโยมดวงดีทเี ดียว ได้ทงั้ งานและ
เนื้อคู่”
มายโซลเมตในอนาคตจะมาพร้อมงาน ท�ำไมเธอโชคดีแบบนี้นะ
มิลนิ ยิ้มกริ่มแลว้ เผลอมองไปที่เจษกรณ์ เขาเองก็หนั มาพอดี ท�ำให ้
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สองสายตาประสานกัน สายตาของเขาเปิ ดเผยบางอย่างออกมา บางอย่าง
ทีม่ ลิ นิ ไม่เข ้าใจ แต่ทำ� ให ้อายจนต้องเสมองไปทางอืน่
“เอ่อ หลวงพีค่ ะ แล ้วเนื้อคู่ของมีม่ ลี กั ษณะรูปร่างอย่างไรหรือคะ
บอกได้ไหม” มิลนิ ถามเขินๆ แล ้วรอฟังค�ำตอบอย่างใจจดใจจ่อ เธอเห็น
พีส่ าวมีแฟนก็อยากมีบ ้าง
หลวงพีท่ ำ� หน้าเรียบขรึมอยูค่ รู่ ไม่ยอมตอบอะไร เจษกรณ์อมยิ้ม
มองคนที่หลุดการควบคุม เมื่อครู่ หลวงพี่ท่านบอกแลว้ ว่าใหถ้ ามได้
เรื่องเดียว
“มีค่ รับ หลวงพีใ่ ห ้ถามได้เรื่องเดียว” เจษกรณ์เตือน
มิลนิ ก้มหน้าอายๆ ก่อนตอบเขาเสียงเจื่อน “หลวงพีเ่ กริ่นเรื่อง
เนื้อคู่ มีก่ เ็ ลยอยากรู”้ จากนัน้ ก็หนั ไปทางหลวงพีท่ น่ี ั่งมองนิ่งๆ “ว่าแต่
หลวงพีด่ ูเรื่องคู่ให้มี่อีกเรื่องได้ไหมคะ”
หลวงพี่ได้ฟงั ก็ย้ ิมบางๆ มองวันเดือนปี เกิดของมิลนิ อีกครัง้
ก่อนตอบด้วยเสียงมีเมตตา “เนื้อคู่ของโยมเป็ นผู ้ชาย ผิวขาว หน้าตาดี
ดวงของเขาจะค�ำ้ จุนเกื้อกูลดวงของโยมมิลนิ ”
มิลนิ อมยิ้ม ท�ำไมเนื้อคู่ของเธอน่ารักแบบนี้ “หลวงพีค่ ะ ว่าแต่
มีจ่ ะเจอเขาเมือ่ ไรหรือคะ ไม่ใช่วา่ ยังไม่มาเกิดนะคะ”
“เขามาแล ้วละ”
“มาแลว้ หรือคะ” มิลนิ ถามพร้อมกับใจเต้นแรง “จะได้เจอกัน
เร็วๆ นี้ไหมคะ”
หลวงพีย่ ้ มิ เมตตา ไม่ได้ตอบค�ำถามนี้ ท�ำให้มิลินรู้สกึ ว่าตัวเอง
ซักไซ ้ถามเยอะ แต่วา่ ดูจากสายตาของหลวงพีเ่ หมือนรูแ้ ต่ไม่ยอมพูด
“โยมมิลนิ ลองมองคนใกล ้ๆ ตัวดูส”ิ
“มองคนใกล ้ๆ ตัวหรือคะ” มิลนิ ถามย�ำ้ แล ้วรูส้ กึ ใจคอไม่ดี เธอ
หันไปมองคนขา้ งๆ ขณะที่เขาเหลือบมามองเธอแว่บหนึ่งแลว้ หันไป
ทางหลวงพีค่ ล ้ายไม่สนใจเธอ
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“เนื้อคู่ของโยมเป็ นผู ้ชาย ผิวขาว หน้าตาดี ดวงของเขาจะค�ำ้ จุน
เกื้อกูลดวงของโยม”
มิลนิ ทวนค�ำพูดของหลวงพีใ่ นใจแล ้วกัดปากแน่ น ท�ำไมทุกค�ำ
ของหลวงพีท่ พ่ี ดู มาท�ำให ้เธอรูส้ กึ ว่าเนื้อคู่นนั้ ช่างอยู่ใกล้ ใกล ้มากๆ
ไม่ใช่หรอกมัง้ มิลนิ ลากสายตากลับมามองที่หลวงพี่ แต่เสียง
ของเจษกรณ์กแ็ ทรกขึ้นก่อน
“หลวงพี่ครับ ผมว่าพูดขนาดนี้บอกไปเลยดีกว่าไหมครับว่า
เป็ นใคร”
“อาตมาไม่รูข้ นาดนัน้ หรอก แค่พูดไปตามพื้นดวงของโยมมิลนิ
เท่านัน้ ”
“เสียดายนะครับ ถา้ หลวงพีด่ ูได้ถงึ ขัน้ เห็นหน้า รู้ตวั ว่าเป็ นใคร
ก็คงจะดี มีเ่ ขาจะได้หายข ้องใจว่าเนื้อคู่เขาเป็ นใคร” เจษกรณ์พดู อมยิ้ม
ขณะทีห่ ลวงพีส่ ่ายหน้าเบาๆ
“คุณเจษคะ มี่ไม่ได้อยากรู้ถึงขนาดนัน้ สักหน่ อย หลวงพี่คะ
อย่าไปฟังคุณเจษนะคะ”
“โยมมิลนิ อยากถามอะไรอีกไหม”
“ไม่มแี ล ้วค่ะ”
เจษกรณ์ ก ม้ มองเวลาแล ว้ หยุ ด เย้า แหย่ มิล ิน เขาออกมาช้า
เลยท�ำให้มเี วลาสนทนากับหลวงพี่ไม่นาน เขาพูดคุยกับหลวงพี่อีก
ไม่ก่ีประโยคก็เตรียมตัวลากลับ เพราะใกลจ้ ะได้เวลาท�ำวัตรเย็นของ
หลวงพีแ่ ล ้ว เขาไม่อยากรบกวนเวลานานกว่านี้
“หลวงพีค่ รับ ถา้ อย่างนัน้ เดีย๋ วผมกับมีข่ อตัวลากลับก่อน วันนี้
มาถึงช้าเลยท�ำให ้อยู่คุยด้วยไม่นาน วันหลังผมจะแวะมาอีก”
มิลนิ ได้ยินก็รู้สกึ ว่าเป็ นความผิดของตัวเองที่ต่ืนสายเลยท�ำให ้
มาถึงช้า ยิ่งมองออกไปด้านนอกก็ย่ิงกังวลใจ เมฆด้านนอกก่ อตัว
มืดครึ้ม ลมพัดแรงเหมือนอีกไม่นานจะมีฝนตกจะท�ำใหเ้ ป็ นอุปสรรค
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กับการเดินทาง
“แล ้วนี่จะกลับกรุงเทพฯ เลยเหรอ”
“ว่าจะขับกลับเลยครับหลวงพี”่
“ถา้ อย่างนัน้ ก็รีบกลับเถอะ ดูฟ้ามืดมาก อีกเดีย๋ วฝนคงจะตก
รีบไปก่อนทีจ่ ะตกหนัก”
เจษกรณ์เลยพยักพเยิดให้มลิ นิ กราบลา ก่อนจะพากันลงมาจาก
กุฏติ รงไปที่รถ ขณะที่มลิ นิ เดินน�ำไปหลายก้าว เขาก็ลอบหันไปถาม
หลวงพี่
“หลวงพีค่ รับ ดวงเนื้อคู่ของมีท่ ห่ี ลวงพีด่ ู หลวงพีด่ ูจากพื้นดวง
จริงๆ หรือครับ” เขาเอะใจว่าหลวงพีเ่ หมือนไม่ได้ดูตามพื้นดวงแต่ดูจาก
เหตุการณ์ตรงหน้า
หลวงพีย่ ้ มิ เมตตา “อาตมาเป็ นพระจะพูดมุสาได้อย่างไร”
“ผมคิดว่าหลวงพีด่ ูจากทีผ่ มมากับมีแ่ ล ้วเลยบอกว่าผมคือเนื้อคู่”
“แล ้วโยมเจษคิดยังไงกับโยมมีล่ ะ่ ถ ้าใช่กค็ อื ใช่ ไม่ใช่กค็ อื ไม่ใช่”
“หลวงพีพ่ ดู แบบนี้จะให ้ผมพูดอะไรได้ครับ นอกจาก...”
เขาเก็บค�ำว่าใช่ไว้ในใจ หันไปมองคนทีเ่ ขามีสมั พันธ์ลกึ ซึ้งด้วย
แล ้วครัง้ หนึ่ง พลันเกิดความรู้สกึ ทีย่ ากจะบรรยาย ความรู้สกึ ทีไ่ ม่เคย
นึกคิดว่าจะเกิดขึ้นมาก่อน ความรูส้ กึ ทีอ่ ยากดูแลปกป้ องใครสักคนหนึ่ง
ความรู้สกึ ที่อยากอยู่ใกล ้ อยากแตะเนื้อต้องตัว อยากสัมผัส อยาก
ใกล ้ชิด และอื่นๆ อีกมากมายทีเ่ ขาไม่สามารถพูดออกมาได้หมด แต่
เขารู เ้ พียงแค่ ว่าอยากท�ำแบบที่คิดทัง้ หมดนัน้ กับผูห้ ญิงที่ยนื คุยอย่าง
เป็ นกันเองกับบอย
“อาตมาไม่สามารถล่วงรูอ้ นาคตได้ และก็ไม่มใี ครล่วงรูอ้ นาคต
แค่ทำ� ปัจจุบนั ให้ดกี พ็ อ”
เจษกรณ์ทำ� หน้าครุ่นคิดอยู่ครู่ก่อนจะยิ้มออกมา หลวงพีก่ ำ� ลัง
บอกว่าถ ้าเขาอยากใหอ้ นาคตเป็ นแบบไหนก็ทำ� ปัจจุบนั ให้ดี ถ ้าเขาชอบ
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มิลนิ ก็ตอ้ งจีบใหเ้ ธอมาเป็ นของเขา เจษกรณ์ย้ มิ ใหก้ บั ความคิดนี้ แล ้ว
รูว้ า่ ตัวเองต้องท�ำอะไรต่อจากนี้ทนั ที
“ขอบคุณหลวงพีท่ แ่ี นะน�ำนะครับ ผมจะท�ำปัจจุบนั ให้ดอี ย่างที่
หลวงพีบ่ อก”
เจษกรณ์กราบลาอีกครัง้ การทีไ่ ด้มาพบกับหลวงพีใ่ นวันนี้ทำ� ให ้
เขารูส้ กึ จิตใจเย็นสบาย ได้แง่คดิ กลับไปใช้ในชีวติ ไม่ใช่แค่เรือ่ งความรัก
แต่ในเรื่องของการท�ำงานด้วย
มิลนิ ยืนคุยอยู่กบั บอยตอนทีเ่ จษกรณ์เดินมาถึง “คุยกับหลวงพี่
เสร็จแลว้ หรือคะ” เธอถาม เพราะเห็นว่าเขาหยุดยืนคุยกับหลวงพี่
เธอจึงไม่ได้เข ้าไปรบกวน ปล่อยให ้สนทนาตามล�ำพัง
“ใช่ครับ เดีย๋ วเรากลับกันเลย” เขาบอกมิลนิ แล ้วหันไปยิ้มให ้บอย
ทีย่ นื อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลด้วยท่าทางสุภาพ
“บอย ฉันกลับก่อนนะ ปรนนิบตั หิ ลวงพีด่ ๆี ด้วยนะ”
“ไม่ตอ้ งห่วงครับ ผมจะช่วยงานหลวงพีท่ กุ อย่างเลยครับ”
“เกรดออกเมื่อ ไรอย่ า ลืม โทรศัพ ท์ไ ปรายงานให้ฉัน รู ด้ ว้ ยนะ
ถ ้าสอบผ่านหมดไม่มตี กเลย ฉันจะส่งคนมารับไปเทีย่ วกรุงเทพฯ”
“พีเ่ จษสัญญาแล ้วนะครับ”
เจษกรณ์รบั ค�ำในล�ำคอ “ฉันไปก่อนละ”
“สวัสดีครับพีเ่ จษ สวัสดีครับแฟนพีเ่ จษ”
พอฟังจบมิลนิ ได้แต่ทำ� ปากพะงาบๆ ว่าไม่ใช่ เมือ่ กี้ทค่ี ุยกันก็ลมื
แนะน�ำตัว สุดทา้ ยแลว้ ก็ไม่ได้ปฏิเสธออกไป เพราะว่าเจษกรณ์ดนั
ตัวเธอเข ้าไปนั่งในรถเสียแล ้ว ส่วนตัวเขาก็เดินเร็วๆ ไปประจ�ำทีค่ นขับ
“ท�ำไมปล่อยให ้บอยเข ้าใจแบบนัน้ ล่ะคะ”
“ยิง่ มีอ่ ธิบายบอยก็จะยิง่ งง ปล่อยใหบ้ อยเข ้าใจแบบนัน้ ไปเถอะ
ผมว่าตอนนี้ท่ีเราต้องห่วงก็คือฝนลงเม็ดมาแลว้ ” มิลนิ มองออกไป
นอกกระจกก็ตอ้ งนิ่วหน้า ฝนลงเม็ดหนักขึ้นแลว้ และดู ท่าว่าจะตก
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หนักมากด้วย
เจษกรณ์พดู พร้อมกับขับรถไปด้วย “ฝนเริ่มตกหนักแล ้ว จะถึง
กรุงเทพฯ กี่ท่มุ กัน”
“ถึงดึกแค่ไหนก็ได้ค่ะ แต่ตอ้ งกลับกรุงเทพฯ ให้มส่ี ลับกันขับ
กับคุณเจษก็ได้นะคะ” มิลนิ ตอบ เธอมีคำ� ตอบเดียวใหเ้ ขาก็คือต้อง
กลับกรุงเทพฯ
เจษกรณ์หนั มามองหน้าคนข ้างกาย เขาเห็นสีหน้าเคร่งเครียดของ
มิลนิ ก็นึกสงสาร เธอคงกลัวทีจ่ ะอยู่กบั เขาตามล�ำพัง แน่ละ คงเป็ นผล
มาจากเรื่องคืนนัน้
“ผมขับคนเดียวได้ ผมรับรองจะพามีก่ ลับถึงกรุงเทพฯ อย่าง
ปลอดภัย”
ค�ำรับรองของเขาท�ำให้มลิ นิ สบายใจขึ้น แต่วา่ สบายใจได้ไม่นาน
มิลนิ ก็รู้สกึ เป็ นกังวลขึ้นมา เมือ่ ฝนทีล่ งเม็ดเมือ่ ครู่เปลีย่ นเป็ นพายุฝน
รุนแรง ทัง้ ลมและสายฝนพากันโหมกระหน�ำ่ ลงมาอย่างไม่มที ที ่าว่าจะ
หยุดง่ายๆ มิลนิ เห็นเจษกรณ์ขบั รถช้าลงเพราะทางเบื้องหน้าขาวโพลน
เธอช่วยเขาดูทาง แต่กม็ องไม่เห็นอะไรเลย แม ้แต่ไฟจากท ้ายรถ
คันหน้า
“คุณเจษคะ ค่อยๆ ขับนะคะ มองไม่เห็นทางข ้างหน้าเลย”
“ครับ” เขารับค�ำโดยไม่หนั มามอง แล ้วเพ่งมองถนนเบื้องหน้า
ทีม่ มี า่ นสีขาวจากน�ำ้ ฝนปิ ดบังวิสยั ทัศน์การมองเห็น ทีป่ ดั น�ำ้ ฝนท�ำงาน
ไม่ทนั กับสายฝนที่ตกลงมาจนคนขับต้องระมัดระวังมากขึ้นอีกเป็ น
เท่าตัว
และที่ท ำ� ให้มิล ิน กัด ปากแน่ น คื อ มีร ถชนท า้ ยกัน อยู่ ข า้ งหน้า
เจษกรณ์เห็นแสงไฟวิบๆ จึงเปลีย่ นเลนส์แล ้วค่อยๆ ขับอย่างระมัดระวัง
มากขึ้นอีก
“รถชนกันแบบนี้ลำ� บากเลยนะครับ กว่าจะเคลียร์ได้ รถคันหลัง
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ทีข่ บั ตามมาอีกจะมองเห็นหรือเปล่า อันตรายมาก”
“นั่นสิคะ ตกหนักมาก ขาวโพลนไปหมดเลย”
“ผมว่าคงไม่หยุดตกง่ายๆ เราคงต้องเปลีย่ นแผน”
คิ้วเรียวสวยเลยเลิกขึ้นเป็ นเชิงสงสัย “ยังไงคะ”
“เราหาโรงแรมที่น่ีคา้ งสักคืนดีไหมครับ แลว้ พรุ่งนี้เช้าเราค่ อย
ขับกลับแต่เช้าน่าจะดีกว่า ฝนตกหนักแบบนี้ผมว่าอันตราย” เขาเสนอ
ด้วยความเป็ นห่วง เพราะหากจะขับกลับก็ได้ แต่ตอ้ งขับช้าๆ ซึ่งนั่น
ก็คงท�ำให้ไปดึกกลางทางซึง่ ไม่ปลอดภัยต่อการเดินทาง
“มีค่ ดิ ว่าเราค่อยๆ ขับไปก็ได้น่ีคะ”
“คุณมีไ่ ม่หว่ งความปลอดภัยของตัวเองหรือครับ แต่ผมเป็ นห่วง
ความปลอดภัยของคุณมี่ ถา้ หากมีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นเราจะมานั่งเสียใจ
ทีหลัง”
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