
๑

เสยีงวี้ดของกาตม้น�้าท�าใหช้ายหนุม่ที่ก�าลงัสาละวนอยูก่บัการหั่น
มะเขอืเทศวางมดีในมอืลง เขารบีก้าวไปปิดสวติช์เตาไฟฟ้า ก่อนหยบิถ้วย 

เซรามกิสองใบออกมาวาง ฉกีกาแฟส�าเรจ็รปูสตูรธรรมดาแล้วเทลงในถ้วย

ที่มีลาย ‘LO’ กับสูตรไดเอตที่ใช้สารให้ความหวานแทนน�้าตาลลงในถ้วย 

‘VE’ หยิบช้อนใส่ลงไปในถ้วยแต่ละใบแล้วคนด้วยมือซ้ายและขวาข้างละ

ถ้วยก่อนจะยกไปวางยงัโต๊ะไม้สี่เหลี่ยมจตัุรสัซึ่งนั่งได้เพยีงสองคน

นาฬิกาแขวนผนังทรงกลมสีขาวบอกเวลาหกโมงเช้าตัดกับวอลล์-

เปเปอร์ภาพถ่ายของหญิงสาวที่ปรับแต่งมาเป็นสไตล์ป็อปอาร์ตตามแบบ

ฉบับของ Andy Warhol ซึ่งเขาให้เพื่อนสนิทที่ท�างานด้านกราฟิกช่วย

ออกแบบเพื่อเป็นของขวัญหลังจากคบหากันพักใหญ่ แม้ว่าจะแลกมาด้วย

การถกูโกรธหลงัจากนั้น ข้อหาปรบัแต่งห้องของเธอโดยพลการ แต่สดุท้าย

เธอกช็อบมนัมากกว่าวอลล์เปเปอร์จากภาพถ่ายขาวด�าของตวัเอง

“ได้เวลาโยคะรบัอรุณแล้ว” 

หญงิสาวใช้เวลาอยูใ่นห้องนอนมากที่สดุเมื่อเทยีบกบัห้องอื่น ในเวลา
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เช้ารมิประตกูระจกตดิระเบยีงจะเป็นที่ปเูสื่อโยคะชั้นด ีส่วนเวลาค�่าบางครั้ง

เขากบัเธอจะเปิดประตบูานนั้นรบัลมแล้วนั่งดื่มไวน์หรอืเบยีร์เยน็ๆ ด้วยกนั

ก่อนจะกระโดดขึ้นไปนอนบนเตียงเมื่อเมาได้ที่ แต่มาพักหลังหญิงสาวงด 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จงึท�าให้กจิวตัรนี้ขาดช่วงไป

แต่มันเพิ่งจะกลับมาเมื่อวานนี้เอง เขากับเธอถือโอกาสฉลองเรตติง

ตอนจบของละครที่แสดงร่วมกนัเป็นการส่วนตวั

“เช้าแล้วเหรอ” เสยีงของเธองวัเงยี ร่างกายที่ซุกอยูใ่ต้ผ้าห่มสขีาวไม่

ขยบัเขยื้อนแม้แต่น้อย

“จะเลยเวลาโยคะแล้วมี่” กนัต์บอกมนีาคมพร้อมกบัเปิดผ้าม่านสเีข้ม

ให้แสงส่องเข้ามา “ตื่นเรว็” 

เขานั่งลงข้างเตยีง วางมอืลงบนสะโพกซึ่งอยู่ใต้ผ้าห่มของคนที่ก�าลงั

นอนตะแคงหนัหลงันิ่งอยู่แบบเดมิ

“ช่างโยคะเถอะ” หญงิสาวบอกเบาลง ไม่สนใจแม้ว่าเขาจะเริ่มลูบไป

ตามเนื้อตวั และเลื่อนมอืขึ้นมาจนถงึหวัไหล่นวลเนยีนตดักบัสายเดี่ยวของ

ชุดนอนสีด�าก่อนจะก้มลงไปจูบอย่างจงใจก่อกวนจนท�าให้เจ้าตัวต้องพลิก

ตวัหนัมาหา

“เราแต่งงานกนัแล้วเหรอ” 

ค�าถามของเธอท�าให้เขาขมวดคิ้ว “ยงั ท�าไมถามแบบนั้น”

“ฉันคงฝันน่ะ ว่าเราแต่งงานกัน อยู่ด้วยกันเหมือนแบบนี้เลย” 

มนีาคมกะพรบิตาช้าๆ มองคู่สนทนาซึ่งก�าลงัขมวดคิ้วว่าเธอต้องการจะสื่อ

อะไร “แต่นานวนัเข้าคุณกเ็ริ่มหวัล้าน...แล้วลงพุง”

กันต์ยกมือแตะกลางกระหม่อมของตัวเองเมื่อเธอเริ่มแสดงสีหน้า

เหมอืนจะหกัห้ามไม่ให้ตวัเองสะเทอืนใจ เขาแน่ใจว่ายงัไม่ใช่อนาคตอนัใกล้

และเขากไ็ม่มกีรรมพนัธุ์นั้นด้วย

“สบายใจได้ ผมของผมกย็งัดกด�าด”ี

“ค่อยโล่งใจ” หญิงสาวยันตัวลุกขึ้นนั่งพร้อมกับยกมือป้องปากหาว 
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เธอมองเขาซึ่งยังอยู่ในชุดนอนแล้วยิ้ม “เหมือนเราอยู่ด้วยกันมาสักร้อยปี

เลย”

“เหมอืนเวลาของเราอาจจะต่างกนันดิหน่อยนะ ไม่ใช่ครึ่งปีหรอืไง”

“ครึ่งปีจรงิๆ ด้วย” เธอยกนิ้วขึ้นมานบั ท่าทางจะตื่นเตม็ตาแล้วเมื่อ

ได้ลองค�านวณคร่าวๆ ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รูจ้กัเขา เริ่มคยุกนัอย่างไม่ถกูคอ

นกั ได้ท�างานร่วมกนั รวมทั้งจบูครั้งแรกที่ท�าให้ได้เขามาครอบครองโดยที่

เจ้าตวักเ็ตม็ใจ

“อกีอย่างคุณเป็นยายแก่ร้อยปีที่สวยเกนิไป” 

กนัต์ยิ้มเจ้าเล่ห์แบบที่เธอรูว่้าจะต้องขยบัตวัโน้มไปข้างหน้าอกีนดิแล้ว

หลบัตาลงเพื่อรบัสมัผสัทกัทายยามเช้า

“อรุณสวัสดิ์” เขากระซิบเมื่อถอนริมฝีปากออกก่อนจะจูบลงบน 

หน้าผากแถมให้เธออกีหนึ่งที

“อรุณสวสัดิ์” มนีาคมตอบกลบัโดยที่ยงัหลบัตา วนัใหม่ของเธอได้

เริ่มขึ้นแล้วนบัจากนี้

กนัต์หลบัไปอกีครั้งก่อนจะลุกขึ้นจากโซฟาเมื่อถูกมนีาคมสะกดิ เขา
มเีวลามากไประหว่างรอหญงิสาวแต่งตวัแต่งหน้า หลงัจากท�าธรุะส่วนตวัใน

ตอนเช้า ล้างจาน เกบ็ของ แต่งตวัด้วยเสื้อผ้าที่หยบิอะไรได้กใ็ส่ รวมทั้งนั่ง

ฟังเพลงจากห้องอดับางส่วนซึ่งยงัไม่เสรจ็สมบูรณ์ดี

จนเขาเบื่อ นอนรอที่โซฟาเกอืบชั่วโมงเธอถงึเสรจ็ธุระ

“เรว็ส ิเดี๋ยวฉนัสายนะ นดักบัเจ๊ตนิไว้ด้วย”

“อ้อ ผมช้าเอง” เขาลากเสยีงหน้าตายจนถูกคนที่เร่งหยกิเสยีหนึ่งที

เพราะรู้ว่าเขาประชด และคงรู้ด้วยว่าตัวเองนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุถึงได้

ถลงึตาที่เขยีนอายไลเนอร์จนคมชดัแถมยงัยกปลายหางตาจนเหมอืนตาแมว

กลบัมา

“รบีเลย” มนีาคมย�้าแล้วฉดุเขาให้ลกุขึ้นยนื ยดักญุแจรถของตวัเอง
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ใส่มอืพร้อมกบับอก “ตอนเยน็มารบัฉนัด้วย”

กันต์ผิวปากอย่างยินดีให้หญิงสาวควงแขนพร้อมกับซบบ่าอย่าง 

ใกล้ชดิ ความสวยของมนีาคมมมีาตรวดัจากอาการของคนที่เดนิผ่านซึ่งหนั

มองจนคอเกอืบเคลด็ ไม่ว่าจะเป็นดวงตาที่ยั่วยวนได้เพยีงการเลกิคิ้ว จมกู

ทรงสวยที่มกัจะถูกน�าไปเป็นแบบศลัยกรรมตามคลนิกิ เอวคอดขาเพรยีว

ดูน่าสมัผสั แม้กระทั่งรมิฝีปากที่มกัจะถูกเตมิแต่งให้แดงสวยเสมอ

นั่นเป็นสิ่งที่เขาเหน็ก่อนที่จะได้สมัผสัว่าสาวสวยตั้งแต่หวัจดเท้านั้นมี

มุมอื่นหลงัแสงไฟอย่างไร 

ที่จริงมันก็ตั้งต้นจากหน้าตาอย่างยากจะปฏิเสธ เขาเคยคิดด้วยซ�้า 

ว่าเธอสวยเพราะมีส่วนผสมหลายเชื้อชาติ แต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าตัวเองนั้นดู

ต่างออกไปเพราะการแต่งหน้าต่างหาก

“เดี๋ยวเถอะ” กนัต์เตอืนเมื่อมอืของหญงิสาวเลื่อนต�่าลงมาลูบสะโพก

ของเขา

จะว่าไปเขาเองก็ไม่เคยถามเธอเช่นกันว่าเริ่มต้นมองเขาจากตรงไหน

ก่อน

“จบันดิจบัหน่อยไม่ได้เหรอคะ” 

หรอืจะเป็นก้น...

“คณุอยากจะออกจากลฟิต์ไปดีๆ  ไหม” เขาย่นจมกู แต่เธอกย็งัตก้ีน

เขาผ่านกางเกงยีนสีเข้มอย่างไม่สนใจค�าเตือนจนเขาต้องรวบตัวเธอเอาไว้ 

และใช้หนวดเคราที่ยงัไม่ได้โกนให้เรยีบร้อยถกูบัใบหน้าสวยๆ ที่เริ่มเหยเก

“อย่านะ ขนลุกจะแย่แล้ว” 

เธอตีเขากลับพัลวันเพราะอาการบ้าจี้ ยิ่งเมื่อเขาเบนเป้าหมายไปจูบ

แถวคอก็ยิ่งถูกตีหนักขึ้น เขาถึงต้องยอมปล่อยเธอออกจากลิฟต์ก่อนที่ 

ตวัเองจะช�้าในตายเสยีก่อน

กนัต์ขยบัปากส่งจูบให้ขณะที่เธอเดนิไปยงัรถเพื่อนั่งฝั่งผู้โดยสาร 

“นดัเจ๊ตนีที่ไหนนะ”
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“ตนิ” เธอแก้ชื่อเล่นกฤตนิ ผูจ้ดัการส่วนตวัที่เคยมปัีญหากนัครั้งหนึ่ง 

แต่ก็กลับมาคืนดีกันแล้ว “อย่าไปเผลอเรียกต่อหน้าเชียว ฉันไม่ช่วยด้วย 

ถ้าถูกวนีกลบัน่ะ”

“รูแ้ล้วน่า” เขากลอกตา จ�าได้ว่าตอนที่มนีาคมก�าลงัมปัีญหาจากข่าว

วิวาทกับนักแสดงหนุ่มอดีตคนรักนั้นอยู่ในช่วงที่เธอก�าลังจะหมดสัญญา

พอด ีและกฤตนิเลอืกที่จะทิ้งเธอให้เผชญิปัญหาตามล�าพงั พอผ่านมาได้ก็

มาขอปรบัความเข้าใจเพื่อต่อสญัญาใหม่ ยอมกระทั่งให้มนีาคมปรบัเปลี่ยน

การแบ่งเปอร์เซน็ต์ให้ได้รบัค่าตวัที่มากขึ้น 

เหน็ชดัว่าความสมัพนัธ์ของทั้งคูเ่ป็นเรื่องผลประโยชน์มาก่อน ถงึจะ

ผดิใจกนัแต่เธอกย็อมเพราะรูจ้กัอกีฝ่ายมานานซึ่งง่ายต่อการท�างานร่วมกนั 

และเธอเป็นนักแสดง เรื่องการแสดงว่ายังรักอีกฝ่ายเหมือนเดิมไม่ใช่เรื่อง

ยากเลย

“นี่รู้มั้ยเจ๊ตนิอยากมาดูควิให้คุณด้วยนะ” เธอพูดลอยๆ

“ให้ค่ายดใูห้กด็แีล้ว อกีอย่างผมยงัไม่ได้กะจะมารบังานแสดงเตม็ตวั 

ก็ดูเป็นเรื่องๆ ไปนั่นแหละ” เขาหมุนพวงมาลัยรถสปอร์ตที่วิ่งได้ไม่เต็ม

ความเรว็ของมนัสกันดิ “พวกอเีวนต์กไ็ม่ได้บ่อยแล้วด้วย ตอนนี้กต้็องเข้าๆ 

ออกๆ ห้องอดัอยู่ ไม่คุ้มที่จะมาเสยีเวลาด้วยหรอก”

“ฉันก็บอกเจ๊ตินไปแบบนั้นนั่นแหละ แต่เขาคะยั้นคะยอให้ถามคุณ 

ให้ได้”

“แหม ถ้าผมยงัเป็นนกัดนตรธีรรมดาจะถามมั้ย”

“แหม แล้วถ้าฉนัเป็นตวัประกอบ เราจะได้เจอกนัไหมคะ” มนีาคม

ท�าเสยีงเลก็เสยีงน้อยตอนพูด เข้าใจตรงกนัดวี่า ถ้าไม่ได้อยู่ในจุดที่ยนือยู่

ปัจจุบนักค็งไม่มใีครเสนอตวัเป็นผู้จดัการส่วนตวัให้หรอก

“ไม่เกี่ยวหรอก เชื่อส ิคณุกบัผมยงัไงกไ็ด้เจอกนัแน่ไม่เคยฟังเหรอ...

แต่เราก็หากันจนเจอ” เขายังคงมองทางระหว่างเริ่มฮัมเพลงเพื่อเปลี่ยน 

บทสนทนา
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“เลี่ยนจรงิ”

“งั้น...พรหมลขิติบนัดาลชกัพา ดลให้มาพบกนัทนัใด”

“แก่มาก พอเลย” เธอตไีหล่เขา ใบหน้ายงัประดบัด้วยรอยยิ้มจนเขา

ยิ้มตอบกลบัไป 

“อยากจูบคุณจงั” เขาพูดออกไปโต้งๆ

“เวลาคงไม่พอ อีกอย่างฉันไม่อยากทาลิปสติกใหม่ด้วย” มีนาคม 

ยกมุมปากยิ้ม

กนัต์รู้สกึมนัเขี้ยว อยากให้รถตดินานกว่านี้อกีนดิจรงิๆ

“ฝากไว้ก่อนเถอะ”

“จะคนืให้เยน็นี้แล้วกนันะ” 

แค่เธอขยิบตาก็ท�าให้กันต์จินตนาการไปไกล หลังออกจากห้องอัด 

เขาจะตรงดิ่งไปรับเธอที่งานอีเวนต์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้า 

กลบัไปกนิอาหารมื้อค�่าด้วยกนั ดภูาพยนตร์สกัเรื่อง ก่อนจะจบลงด้วยการ

ได้กอดหญงิสาวไปอกีค�่าคนืหนึ่ง

กนัต์จอดรถเทยีบฟตุพาทเมื่อถงึจดุหมาย เจ้าของรถสปอร์ตสะพาย

กระเป๋าแบรนด์เนมใบที่ร้อยในครอบครองแล้วแต่ยงัไม่ยอมก้าวลงจากรถ

จนกระทั่งได้หอมแก้มเขาหนึ่งที

“แล้วเจอกันนะ” มีนาคมหยิบแว่นกันแดดขึ้นมาสวมก่อนจะเปิด

ประตูลงไป ขณะที่เขาออกรถทันทีเพราะรู้ว่ายิ่งช้าก็ยิ่งมีแต่จะตกเป็น 

เป้าสายตา ทั้งที่เมื่อก่อนหากมขี่าวเขาคงจะใช้ประโยชน์จากข่าวพวกนั้นใน

การท�างานแต่ตอนนี้เขากลับพอใจที่จะอยู่นิ่งๆ โดยไม่ต้องมีเรื่องร้อนใจ 

และประคองความสมัพนัธ์ไปเรื่อยๆ มากกว่า

ชายหนุ่มเหลือบมองกระจกมองหลังและพบว่ามีบางสิ่งผิดปกต ิ

รถยนต์คันนี้ตามเขามาตั้งแต่ทางออกจากคอนโดมิเนียมทว่าจนตอนนี้ก็ยัง

ขบัตามมาอย่างน่าสงสยั

หรอืจะเป็นนกัข่าว...ชายหนุ่มคดิออกอยู่ไม่กี่อย่างเท่านั้น



๒

ค�าถามจากนักข่าวยังคงไม่พ้นเรื่องความสัมพันธ์ของมีนาคมกับ
กนัต์ที่ถูกจบัตามองมากขึ้นหลงัจากละครปิดกล้องลงไปแล้ว แม้ตามปกติ

ข่าวท�านองนี้จะเป็นของพระนาง แต่กรณีของนางร้ายอย่างเธอดูจะพลิก

ความคาดหมายไม่น้อย

“ข่าวขึ้นคอนโดนี่มี่ตอบไปหลายครั้งแล้วนะคะ ว่ามี่กับคุณกันต์อยู่

คอนโดเดยีวกนัจรงิแต่คนละชั้นกไ็ม่แปลกที่เขาจะไปที่นั่นจรงิไหมคะ” 

หญงิสาวสบตานกัข่าวสาวซึ่งยื่นไมค์มาจ่อแบบเดยีวกบัคนอื่นๆ และ

ดเูหมอืนว่าจะไม่มใีครสนใจเรื่องแชมพสูตูรลดความมนับนหนงัศรีษะกลิ่น

ใหม่ที่เพิ่งเปิดตวัเสยีแล้ว

“แล้วเจอกนับ่อยมั้ยคะ” นกัข่าวอกีคนถาม

“กเ็จอกนับ้างค่ะ”

“เจอกนับ้างนี่เป็นการนดัหรอืบงัเอญิคะ”

มีนาคมกะพริบตาเพราะแสงแฟลช หูยังได้ยินเสียงชัตเตอร์แม้ว่า 

ทุกคนจะเงยีบรอฟังระหว่างที่เธอนบัหนึ่งถงึสบิในใจเพื่อระงบัความไม่พอใจ
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ที่เริ่มก่อตวัขึ้นมาทลีะน้อยก่อนจะยิ้ม

“จ�าไม่ได้แล้วค่ะ ส่วนใหญ่ก็เจอกันบ้างตามงาน บางทีก็นัดไปกับ

เพื่อนที่ถ่ายเรื่องแผนรักฉบับนักดนตรีตัวร้ายด้วยกัน” เธอเริ่มส่งสายตา

หากฤตนิซึ่งก�าลงัรอสญัญาณขอความช่วยเหลอือยู่เช่นกนั 

“แล้วได้คยุกบัจมิบ้างมั้ยคะ มข่ีาวว่าเขาเองกเ็ป็นห่วงคุณมมีี่เรื่องข่าว

เหมอืนกนั”

ค�าถามที่พาดพิงถึงอดีตคนรักนั้นท�าให้มีนาคมยิ้มแต่ปากแล้วจ้อง 

คนถามนิ่ง แต่ก่อนที่อะไรจะแย่ลงกฤตนิกแ็ทรกเข้ามาจบัแขนหญงิสาวไว้

“ขอโทษด้วยนะจ๊ะทุกคน มี่ต้องเข้าไปเปลี่ยนชุดก่อน ยังมีทีมงาน 

รออยู่ พี่ขอโทษด้วยนะ” 

คนรูง้านดพีดูพร้อมกบัยกมอืไหว้นกัข่าวที่จ�าต้องยอมถอย มนีาคม

ยกมอืไหว้บ้างก่อนจะเดนิตามผูจ้ดัการส่วนตวัที่ยงัจบัแขนกนัแน่นเป็นตงัเม 

จนกระทั่งถงึห้องแต่งตวัถงึได้ปล่อย

“แกเบื่อบ้างมั้ยเนี่ยนังมี่ ฉันเบื่อแทนจะตายอยู่แล้ว” กฤตินยกมือ

โบกพัดเพื่อไล่เหงื่อตามใบหน้าเร็วๆ “มันจะอะไรกันนักเชียว คนอื่นไม่ได้

ตาบอดมองไม่ออกหรอกนะ แกไม่ใช่สาวแรกรุน่เพิ่งเข้าวงการด้วย บอกไป

ดไีม่ดจีะได้รบัทรพัย์เพิ่ม เรื่องมากจรงิๆ”

“นี่ เจ๊ไม่มสีทิธิ์อะไรมาสั่งฉนันะ มหีน้าที่แค่ดคูวิกท็�าไปส”ิ มนีาคมว่า

ขณะถอดต่างหูระย้าไปด้วย

“ถ้าอย่างนั้นจะท�าอะไรกต็ามใจเถอะย่ะ”

หญิงสาวมองตามคนที่สะบัดสะบิ้งไปนั่งที่เก้าอี้อีกมุมของห้องผ่าน

กระจกเงา หลังจากกลับมาร่วมงานกันความสัมพันธ์ของเธอกับอีกฝ่ายก็

เป็นไปอย่างดบ้ีางร้ายบ้างไม่ต่างจากแผลเก่าที่ไม่ยอมหายสกัท ีแถมบางครั้ง

ถ้าสมัผสัถูกจุดกเ็จบ็จี๊ดขึ้นมาง่ายๆ

เธอยงัจ�าวนัที่กฤตนิมาง้อให้เธอต่อสญัญากบัเขาได้ ชายวยักลางคน

ที่แต่งตัวสวยงามเกินบุรุษนี้เอ่ยถึงความสัมพันธ์อันยาวนาน ตั้งแต่เขายัง
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ท�างานในมอเดลลิงและเธอเป็นเพียงเด็กสาวที่ต้องการเดินไปตามความฝัน 

กระทั่งเธอขอให้เขาลาออกจากที่นั่นเพื่อมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของตนเอง

ทั้งที่ยงัไม่มอีะไรเป็นหลกัประกนัแน่ชดั

“ช่วยรูดซปิหน่อยได้ไหม” 

เธอบอกกับคนที่อายุมากขึ้น ไม่ใช่ชายหนุ่มร่างบางช่างฉอเลาะใน

อดตี ตอนนี้กฤตนิเริ่มตวัใหญ่ขึ้นจากความสบายเพราะอยูใ่นจดุที่อยากกนิ

อะไรกไ็ด้กนิ อยากไปไหนกไ็ด้ไป แต่งตวัดขีึ้น แม้ว่าผมจะเริ่มบางลงแต่ก็

แก้ได้ด้วยการเข้าคลนิกิรกัษาผมร่วง

ชวีตินี้เขามทีุกอย่างแล้ว รวมทั้งชื่อเสยีงในฐานะผู้จดัการคนส�าคญั

ของเธอด้วย

“ย่ะ” คนท�าหน้าหงกิลกุพรวดขึ้นมาช่วยพร้อมกบัส่งโทรศพัท์มอืถอื

ที่เธอฝากเอาไว้ก่อนหน้านี้คืนมาให้ “อีตากันต์มิสคอลมาสิบกว่าสายอย่าง

กบับ้านไฟไหม้”

“หมื ยงัไม่ถงึเวลาที่นดักนัสกัหน่อย” เธอต่อสายกลบัไปเพราะปกติ

แล้วเขาไม่ใช่คนที่กระหน�่าโทร. ตามเธอสกัหน่อย

“คุณมีมี่ครับ” น�้าเสียงของชายหนุ่มที่รับสายด้วยการเรียกชื่อเล่น

เตม็ๆ ของเธอจรงิจงัอย่างน่าประหลาด

“อะไรคะ โทร. มาอย่างกบัมใีครตาย”

“ผมเนี่ยแหละจะตาย”

“หา! เล่นมุกอะไรคะ คนจะตายที่ไหนยังเสียงไม่สลดแบบนี้” เธอ

ขมวดคิ้ว

กฤตินเดินเข้ามาประชิดแล้วเอาหูแนบกับโทรศัพท์อีกฝั่งด้วยความ

อยากรู้ 

“สญัญาก่อนว่าจะไม่โวยวาย” 

ค�าพูดนั้นท�าให้เธอเริ่มไม่วางใจ แต่ยงัต้องท�าเสยีงเหมอืนใจเยน็

“ค่ะ บอกมาได้แล้ว”
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“รถคุณถูกชนถลอกน่ะ...มปีระกนัใช่ไหม”

หญงิสาวอึ้งไป เมื่อคดิว่าไม่ได้หูฝาดกเ็ริ่มนบัหนึ่งถงึสบิในใจ แต่ได้

แค่สี่ 

“นี่คุณเอารถฉนัไปชนเหรอ!”

“ไหนบอกจะไม่โวยวายไง”

“ใครมนัจะไม่โวยวายได้ ถ้าคุณอยู่กบัฉนัคุณตายไปแล้ว”

กันต์หัวเราะกลบเกลื่อน ในขณะที่มีนาคมสูดหายใจลึกอย่างระงับ

อารมณ์ เขาไม่รู้หรอกว่ารถสปอร์ตคนันั้นมนัไม่ใช่ของเธอ

มนีาคมไม่ตลกไปกบัเขาแน่นอน กนัต์รู้ได้จากน�้าเสยีงที่ต�่ากว่าปกติ
ทั้งที่ในจอแก้วเวลาโกรธบทของเธอจะต้องใช้เสยีงสงูแล้วแผดออกมาเหมอืน

เสยีงเป่านกหวดียาวๆ หลายครั้ง ซึ่งหมายความว่าเธอโกรธจรงิๆ

เขาตายแน่ แบบไม่ต้องฌาปนกจิเสยีด้วย

กนัต์เริ่มคดิถงึเสื้อผ้าส�าหรบัไว้ทกุข์ เขาจะกลบัไปใส่เสื้อสเีทาหมองๆ 

สักอาทิตย์แล้วท�าหน้าตาให้ดูเหมือนตระหนักถึงความผิดเพื่อให้หญิงสาว

รู้สึกดีขึ้น แม้เธออาจก�าลังวางแผนฆ่าเขาด้วยอุปกรณ์ท�าครัวหรือไม่ก็ใช้

หมอนกดทบัหน้าเขาเวลาหลบัเพื่อให้ขาดอากาศหายใจจรงิๆ

“ซวยฉบิหาย” เขานั่งลบูบงัโคลนที่ทั้งบบุทั้งถลอกเป็นทางยาว โชคดี

ที่เขาไม่ใช่ฝ่ายผิดเพราะรถยนต์คันที่ขับตามมานั้นเกิดเร่งแซงมาแต่ไม่พ้น 

ไม่อย่างนั้นคงจะต้องถูกมนีาคมต่อว่าจนหูชาแน่

นักศึกษาสาวเจ้าของรถญี่ปุ่นยืนตัวสั่น ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกลัวหรือ

เพราะหนาวจากกระโปรงสอบที่สั้นเหนอืเข่าเกอืบฝ่ามอื

กนัต์รบีลกุขึ้นยนืเท้าเอว เพราะเขาหาจดุโฟกสัเวลาคยุนอกจากขาได้

ล�าบากเหลอืเกนิ

คู่กรณขีองเขาเองกด็ูกงัวลไม่น้อย “นี่พี่มธีุระรบีไปไหนรเึปล่าคะ”

“มสี ิแต่จะท�าไงได้” กนัต์ก้มมองนาฬิกาข้อมอืสายหนงัหน้าปัดสดี�า
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ของขวญัจากมนีาคม แค่เหน็ของตวัแทนเขากเ็ริ่มรู้สกึผดิอกี

“ถ้าพี่รบีงั้นไปท�าธุระก่อนกไ็ด้นะคะ หนูไม่หนหีรอก เราแลกเบอร์

กนัแล้วค่อยนดักนัอกีทดีไีหมคะ”

“แลกเบอร์?” เขาเลกิคิ้ว “ไม่ต้องหรอก โทร. ตามประกนัแล้วด้วย

ของเราประกนัที่ไหน”

“หนูกไ็ม่รู้เหมอืนกนั รถพ่ออะค่ะ”

ชายหนุ่มได้แต่หวัเราะแห้งๆ ก่อนหนัไปถอนใจอกีทาง เพราะคนที่

ผ่านไปมาเริ่มยกโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมาถ่ายภาพไม่ต่างจากนกัข่าวแล้ว

“พี่เป็นดาราใช่ปะ หนูคุ้นหน้าอยู่นะ ที่เล่นซิตคอมตอนเย็นๆ กับ

ลนินิใช่ไหม”

กนัต์หรี่ตามองหน้าคูส่นทนาที่กะพรบิตาถี่ราวกบัยงิล�าแสง รอยยิ้ม

ประหลาดที่ชดัเจนขึ้นทลีะนดิท�าให้รูว่้าก่อนหน้านี้ที่หญงิสาวท�าเหมอืนกงัวล

นั้นเป็นเพราะพยายามจะเกบ็อาการตื่นเต้น

“ไม่ใช่ จ�าผดิคนแล้ว”

“อ้าวเหรอ” อกีฝ่ายเก้อไป “แล้วพี่เป็นใครคะ”

เกดิความเงยีบขึ้นเนิ่นนานจนชายหนุ่มอยากจะข้ามช่วงเวลานี้ไปจนถงึ

ตอนที่ถกูมนีาคมส�าเรจ็โทษเมื่อพบกนั...บางทช่ีวงเวลานั้นอาจจะดกีว่านี้กไ็ด้ 

และสวรรค์คงเมตตาถงึได้ส่งเจ้าหน้าที่ประกนัภยัมาทนัใจด้วยรถยนต์ราคา

แพงที่ท�าให้เขาขมวดคิ้วว่าเดี๋ยวนี้พาหนะของเจ้าหน้าที่ประกันภัยต่างจากที่

คดิไว้ ทั้งที่ควรจะเป็นมอเตอร์ไซค์เพื่อความคล่องตวัในการเดนิทางมากกว่า

ผู้ชายวยักลางคน อายนุ่าจะประมาณสี่สบิสวมสทูแบรนด์เนมนั้นเดนิ

ตรงมาดูรถของมนีาคมเป็นอย่างแรกก่อนจะหนัมาจ้องหน้ากนัต์นิ่ง

“คุณขบั?” ชายวยักลางคนถามเสยีงห้วน

กันต์ก�าลังประเมินในใจว่าอีกฝ่ายดูไม่เหมือนเจ้าหน้าที่ประกันภัย

เท่าไรนกั ถ้าเป็นเจ้าของบรษิทัอาจจะพอเข้าเค้ามากกว่า

แต่กไ็ม่แน่ อาจเป็นภาพลกัษณ์ใหม่ขององค์กร
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“ครบั”

“รถคนันี้เป็นประกนัแบบระบุผู้ขบัขี่คอืคุณมนีาคม” 

“แล้ว?” กนัต์ขมวดคิ้ว “ระบชุื่อกใ็ช่ แต่ผมไม่ได้ผดินะ ประกนัต้อง

ไปไล่เบี้ยกบัอกีฝ่ายส ิ ที่คุณต้องท�าคอืคุยกบัน้องคนนั้นกบัตวัแทนของเธอ

ต่างหาก” ชายหนุ่มบุ้ยปากไปทางหญิงสาวที่ตอนนี้หันไปคุยกับชายหนุ่ม 

อีกคนที่เพิ่งถอดหมวกกันน็อกออกมา ผมสั้นแนบติดหนังศีรษะเพราะชุ่ม

ไปด้วยเหงื่อราวกบัวิ่งฝ่าการจราจรมาไม่ใช่ขบัมอเตอร์ไซค์

หากนั่นเป็นเจ้าหน้าที่ประกนัภยั...

“ขอโทษนะ ผมไม่ใช่ตวัแทนประกนั” เสยีงของคนพูดแขง็ขึ้น “ผม

เป็นตัวแทนของเจ้าของรถจริงๆ ต่างหาก และเราก็มีเรื่องที่จะต้องคุยกัน

ด้วย”

กนัต์จบักระแสความไม่พอใจได้ ทั้งน�้าเสยีง สหีน้า แม้กระทั่งการ

หายใจฮดึฮดัของอกีฝ่ายในขณะเดยีวกบัที่ตวัเขาเองกเ็ริ่มจะมอีารมณ์ขึ้นมา

บ้าง เมื่อรถสปอร์ตที่เขาเข้าใจมาตลอดว่าเป็นของมนีาคมไม่ใช่ของเธอ 

แต่เป็นของใครสกัคนที่เขาไม่รู้จกั

เครื่องปรับอากาศของร้านอาหารตามสั่งที่ใกล้ที่สุดเหมือนจะท�างาน
ไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือไม่กันต์ก็ร้อนใจเกินกว่าจะรับรู้ถึงความเย็นจน

ท�าให้เหงื่อเริ่มซึมออกมาจากหน้าผาก เขาก�าลังอยู่ในภาวะกดดันแน่ๆ 

ร่างกายถงึกระตุ้นการเผาผลาญมากกว่าปกติ

หรอืไม่กข็าดน�้าอย่างแรง เพราะหวัที่ร้อนขึ้นมา

“ตกลง...รถนั่นเป็นของพ่อมี่ ซื้อไว้ให้ลูกสาวขบั”

“ใช่” 

ทักษ์แนะน�าตัวว่าเป็นคนของบิดามีนาคมซึ่งกันต์ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร 

แต่ที่เขารู้คืออีกฝ่ายติดลบตั้งแต่ยังไม่เคยเห็นหน้าด้วยซ�้า เพราะเท่าที่เคย

ได้ยินหญิงสาวติดต่อกับบิดา เธอมักจะพึ่งคนกลางเสมอด้วยไม่อยากจะ
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ทะเลาะกบัอกีฝ่ายทุกครั้งไป

“แล้วปัญหาคอือะไร เพราะผมไปชน ดงันั้นคณุน้าเลยต้องมาเคลยีร์

ให้เรยีบร้อยโดยไม่ให้พ่อของมี่รู้อย่างนั้นเหรอ”

“ใช่ แต่อย่าเรยีกว่าน้าได้ไหม”

“ขอโทษครบั” กนัต์ขมวดคิ้ว “แต่มนัเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเชยีวเหรอ

ครบัพี่”

“เราไม่ได้เป็นญาตกินันะ”

“ครบัคุณ” 

“ผมไม่ได้เป็นคนตดัสนิใจ แต่เป็นมี่ต่างหาก” ทกัษย์กัไหล ่คงพอใจ

กบัสรรพนามแล้วจงึไม่ค้านอกี

“โอเค ผมผิดก็ได้ที่เอารถไปขับจนถูกเฉี่ยว แต่ส่งไปซ่อมก็น่าจะ

พอแล้วนี่”

คนฟังถอนหายใจใส่เขา สายตาคู่นั้นยังคงให้ความรู้สึกไม่เป็นมิตร 

การจะสื่อสารกบัคนคนนี้รูเ้รื่องเขาอาจจะต้องมจีติสมัผสัอ่านใจ หรอืไม่การ

โทรศพัท์หามนีาคมอาจจะง่ายกว่า

“ผมแนะน�าว่าอย่าโทร. ไปหามี่ดกีว่า รายนั้นน่ะโกรธจนควนัออกหู

แน่”

กนัต์วางโทรศพัท์ในมอืลง สงสยัว่าคนกลางของมนีาคมอาจเป็นพวก

สื่อกลางทางจติวญิญาณจรงิๆ กเ็ป็นได้...

“ถ้าอย่างนั้นช่วยสื่อสารอะไรก็ได้ให้ผมเข้าใจทีว่าเราจะมานั่งตรงนี้

กนัท�าไม หรอืจะบอกว่ามี่ไม่อยากให้พ่อรู้เรื่องที่ผมเอารถมาขบั เพราะเขา

ยงัไม่รู้ว่าเราก�าลงัคบกนัอยู่แบบนั้นเหรอครบั”

“มนัเข้าใจยากขนาดนั้นเลยหรอืไง”

“อ้าว ถามดีๆ  อย่ากวนสคิุณ”

“ถ้าจะพูดอย่างนั้นไม่ต้องเรยีกคุณกไ็ด้มั้ง”

“เอ้า!” กนัต์กอดอก เอนหลงัพงิกบัพนกัเก้าอี้ “แล้วพ่อของมี่จะมา
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หวงลกูสาวอะไรเวลานี้ ผมไม่ใช่แฟนคนแรก อายเุธอกไ็ม่ใช่น้อยแล้วด้วย”

เรื่องที่น่าพอใจคือมีนาคมกับเขาอายุเข้าสู่เลขสามตอนต้นแล้วทั้งคู่ 

สขุภาพดสีมวยั ว่ากนัว่าในวยันี้จะเป็นช่วงของชวีติอย่างแท้จรงิ ข้ามพ้นจาก

การลองผิดลองถูกมาสู่การมองหาจุดหมายใหม่ในชีวิต อย่างแรงผลักดัน

นอกเหนอืจากงาน รวมไปถงึการวางแผนอนาคตร่วมกนั

แต่เพราะยงัอยู่ในช่วงเริ่มต้นเขาจงึรูเ้รื่องครอบครวัของเธอน้อยนดิ

พอๆ กบัที่เธอรู้เรื่องของเขา

มีนาคมเล่าว่า บิดาติดต่อมาหาตอนที่เริ่มเข้าวงการหลังจากทิ้งให้

มารดาของเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาตลอดหลายปี เธอเกลียดเขาจริงแต่ก็

ยอมรับความช่วยเหลือเรื่องการเงินเพราะคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ตัวเองสมควร

จะได้รบั

นับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่กันต์ไม่อาจตัดสินได้ว่าถูกหรือผิด เพราะ

ตวัเขาเองกบัพ่อกไ็ม่ได้ไปกนัได้ราบรื่นนกั ดงันั้นเรื่องของครอบครวัจงึมกั

จะถูกน�ามาคุยกนัในเวลาที่เกดิเรื่องแย่ๆ เสมอ ให้เหน็ว่าอย่างน้อยเรื่องที่

พบเจอกย็งัไม่แย่เท่าปัญหาที่แก้ให้หายไปไม่ได้

บทสนทนามกัจบลงด้วยการถอนใจทกุครั้ง แม้แต่ชื่อของบดิาเธอยงั

ไม่อยากจะเอ่ยถงึเลยด้วยซ�้า

“ถ้าไม่สบายใจเรื่องที่เราคบกนั ผมจะเข้าไปแนะน�าตวักบัพ่อเธอเอง”

“คณุรูเ้หรอว่าจะไปแนะน�าตวักบัใคร” ทกัษ์ยิ้มหยนั “คุณเองยงัไม่รู้

ด้วยซ�้า แต่ละคนที่มี่เคยคบมาเธอไม่ได้บอกเรื่องนี้มาก่อน ตัวคุณส�าคัญ

พอที่จะรู้เรื่องนี้รเึปล่า ไม่ส ิถ้าส�าคญั ท�าไมมี่ไม่บอกคุณล่ะ”

คนกลางคนนี้ก�าลังท�าให้เขาหัวเสีย ไม่ใช่เพราะค�าพูดแต่เพราะสิ่งที่

พูดออกมานั้นมสี่วนถูกไม่น้อย

“ถ้าคณุไม่ใช่ผูช้ายที่ด ีกอ็ย่าท�าให้มี่ต้องเดอืดร้อนอกี แค่มาเกาะเธอ

กม็ากเกนิพอแล้ว นี่ผมเตอืนด้วยความหวงัดนีะ”



๓

มีนาคมรู้สึกได้ว่ารอยยิ้มที่มักประดับอยู่เป็นนิจของชายหนุ่ม 
หายไปตั้งแต่วนัที่เธอกบัเขาทะเลาะกนัเรื่องรถยนต์ที่ไปท�าสใีหม่ แม้เขาจะ

ขอโทษเรื่องอุบัติเหตุครั้งนั้นแล้วแต่หญิงสาวยังรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ

ไป 

ไม่ใช่เพราะว่าเขาใส่เสื้อสเีทาเกอืบอาทติย์ หรอืไม่ได้ขบัรถของเขาไป 

ส่งเธอท�างานเพราะมีกฤตินเป็นคนจัดหารถตู้ส่วนตัวมาให้เพื่อจะได้มีเวลา

นอนพกัระหว่างทาง

แต่ปัญหามนัคอือะไรกนัล่ะ

เธอมองชายหนุ่มที่ก�าลงันั่งผูกเชอืกรองเท้าผ้าใบหุ้มข้อเงยีบๆ ก่อน

จะย่องไปนั่งข้างหลงัแล้วสอดมอืผ่านใต้วงแขนไปสวมกอดเขา ตามปกตแิล้ว

เขาจะหนักลบัมา ยอมให้เธอจูบแต่โดยด ี

“จะไปแล้วเหรอคะ”

“นัดกับไอ้เอกเอาไว้น่ะ ก็บอกแล้วนี่” กันต์ผูกเชือกรองเท้าอีกข้าง

เสรจ็พอดี
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“ฉนัไม่ได้ห้ามเสยีหน่อย” มนีาคมเกยคางกบัไหล่ ได้กลิ่นสบู่หอมๆ 

ตอนหนัไปจูบที่แก้มหนึ่งฟอดซึ่งคงไม่เป็นปัญหาอะไร “ไปด้วยส”ิ

เธอทิ้งหางเสียงเบาๆ แล้วดันตัวเบียดชายหนุ่มแบบที่เป็นใครก็

ต้องใจอ่อน

“ไม่ละ” กันต์ขยับตัวลุกขึ้น สบตาเธอที่ยังนั่งกับพื้น “คุณไม่ชอบ

ไม่ใช่เหรอ ไปกี่ทกีเ็อาแต่ท�าหน้าเบื่อแล้วกเ็ร่งอยากจะกลบัทุกท”ี

“ก.็..มนัน่าเบื่อจรงินี่” 

เพราะพวกผู้ชายคุยแต่เรื่องที่เธอเข้าไม่ถงึ ยิ่งเป็นอดตีเพื่อนร่วมวง

ของกนัต์ รายนั้นคยุแต่เรื่องดนตร ีพดูจาหยาบคายเหมอืนลมืไปว่ามผีูห้ญงิ

นั่งอยู่ด้วย ขนาดมชีนิานางแฟนสาวแสนเงยีบของเอกฉนัท์ซึ่งเป็นหวัหน้าวง

อยู่ด้วยเธอยงัรู้สกึเคว้งคว้าง เพราะไม่มอีะไรจะคุยกนัเลยสกัเรื่อง

“คณุเอาเวลาไปนอนเถอะ เดี๋ยวหน้าเหี่ยวไปท�างานไม่รูด้้วย” แม้กนัต์

จิกกัดเธอด้วยค�าพูดเป็นปกติอยู่แล้ว แต่พักนี้น�้าเสียงของเขาดูจริงจังกว่า

ปกตมิาก

“นี่เป็นอะไรฮะ ท�าไมจะต้องอารมณ์เสียใส่ฉันด้วย ฉันท�าอะไรผิด

หรอืไง”

“เปล่า” เขาบอกเหมอืนไม่ใส่ใจนกั “คุณเคยท�าอะไรผดิที่ไหน”

“ยังไม่จบเรื่องรถใช่มั้ย” มีนาคมแน่ใจว่าเดาถูก เพราะเขาเม้มปาก

หนึ่งครั้งเมื่อเธอพูดถงึเรื่องนี้

“ถ้าเป็นเรื่องรถ ฉนับอกแล้วไงว่าวนันั้นฉนัอารมณ์ไม่ดแีต่ฉนัไม่ได้

โกรธคณุ เรื่องมนัผ่านไปแล้วไม่เหน็จะต้องคดิมากเลย” หญงิสาวลกุขึ้นจ้อง

ตากบัคนปากแขง็ซึ่งอยู่แทบไม่ตดิห้อง ทั้งที่ไม่ได้มงีานอะไรต้องออกไปท�า

เสยีหน่อย

“มนัไม่ใช่แค่เรื่องรถนะมี่” ชายหนุ่มตั้งท่าจะพูดแต่กเ็สยีจงัหวะเมื่อ

โทรศพัท์มอืถอืของเขาดงัขึ้น เขารบัสายแล้วบอกว่าก�าลงัจะออกไปก่อนจะ

วางสาย “ช่างมนัเถอะ”
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สิ้นค�าพูดนั้นเขาก็หยิบกุญแจรถแล้วเดินออกไป ปิดประตูใส่โดยที่

เธอยงัไม่ได้ตอบรบัอะไรสกัค�า

น่าเบื่อ แค่สบินาทเีขากอ็ยากกลบัแล้ว
กนัต์กลอกตาเมื่อเหน็ผูห้ญงิที่เต้นอยูโ่ต๊ะใกล้ๆ ส่งสายตาให้เขาอย่าง

ตั้งใจ เจ้าหล่อนพยายามท�าอย่างนั้นอยู่หลายนาทีแต่เมื่อเขาท�าเป็นหยิบ

โทรศพัท์มอืถอืขึ้นมาเล่น หญงิสาวกห็นัไปส่งสายตาทางอื่นแทน

หากเป็นเมื่อก่อนเขาคงไม่ปล่อยให้หล่อนเสยีหน้าแน่

“ออกมาทั้งทอีย่ามาท�าหน้านิ่วคิ้วขมวดสวิะ” ชวศิยกศอกกระทุ้งใส่เขา 

พี่ใหญ่ของกลุม่เป็นนกัแสดงที่ท�างานในวงการมานานและเคยรบับท

พระเอกก่อนจะถกูลดเป็นบทรอง แต่ถงึอย่างนั้นเจ้าตวักบ็อกว่าเหมอืนการ

ปรบัลดหน้าที่ในบรษิทั อย่างน้อยกย็งัมงีานให้ท�า ทั้งที่สามารถถกูปลดออก

ไปถาวรกย็่อมได้

“อย่างพี่ควรจะอยู่บ้านกบัเมยีมากกว่าไม่ใช่หรอืไง” กนัต์ย้อนชวศิที่

ถ่ายละครเรื่องก่อนด้วยกนัหลายเดอืนจนสนทิสนมกนั ซึ่งตอนนี้ภรรยาของ

อกีฝ่ายที่เป็นนกัแสดงเช่นกนักก็�าลงัตั้งครรภ์อยู่ด้วย

“คณุนายอนญุาตแล้วสวิะ ว่าแต่แกเถอะ ยายมี่ยอมให้มาได้ไง ไม่น่า

เชื่อ”

กนัต์ก�าลงัจะตอบค�าถามแต่กถ็กูขดัจงัหวะจากคนที่นั่งอยูอ่กีฝ่ังอย่าง

ปองคุณซึ่งท�าเป็นพยกัพเยดิกบัชวศิทั้งที่ก�าลงัถอืแก้วเหล้าในมอืหนึ่ง ส่วน

อกีมอืกค็บีบุหรี่เคาะกบัถาดเขี่ยบุหรี่ไปด้วย

“ไม่ใช่ร้อก โกหกแหงๆ เมยีมนัขี้เหวี่ยงจะตายไป”

“อย่าเรยีกอย่างนั้น เดี๋ยวพ่อตปีากเลย” เขาเงื้อมอืขึ้นราวกบัจะตบ

ปากอกีฝ่ายจรงิๆ แต่ปองคณุที่ยงัท�าตาวบิวบัล้อเลยีนชงิตบปากตวัเองเบาๆ 

เสยีก่อน

เป็นที่รู้กันดีในกลุ่มเพื่อนนักแสดงว่าความลับของเขากับมีนาคม 
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ไม่ได้มอียู่จรงิ หลายคนเลอืกที่จะไม่พูดออกมาเพราะเข้าใจว่าทุกคนต่างมี

พื้นที่ของตัวเอง รวมทั้งสิ่งที่อยากจะเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวนอกเหนือจาก

การสร้างภาพลกัษณ์ที่ดอีอกไปสู่สายตาประชาชน 

อย่างเขากบัมนีาคมถอืเป็นกรณหีนึ่ง ส่วนปองคณุที่เคยแต่งงานและ

เลิกรากับภรรยาเก่าตั้งแต่สมัยยังวัยรุ่นก็เป็นอีกแบบ เพราะชายหนุ่มที่มี

โครงหน้าชดั ผวิขาวตามเชื้อสายจนีซึ่งเพิ่งชมิลางด้านการแสดงหลงัจากเป็น

นายแบบนั้นมลีูกตดิด้วย

“น้องปนูนี่อยูบ้่านคนเดยีวได้ไม่ต้องมใีครเฝ้าเหรอวะไอ้ปิง” กนัต์ถาม

เมื่อนึกถึงเด็กชายซึ่งก�าลังเรียนอยู่ประถมสามแต่ชอบท�าหน้าขวางโลก

เหมอืนพ่อ ท�าเอาปองคุณส�าลกัควนับุหรี่ของตวัเอง

“ป่านนี้นอนหลบัไปถงึไหนต่อไหนแล้ว พี่เลี้ยงกม็”ี

“ว่าแต่พี่เลี้ยงสวยมั้ยวะ” ชวศิท�าตาเจ้าเล่ห์

“สวยส ิสวยเมื่อสกัยี่สบิปีก่อนน่ะพี่วศิ” 

ปองคุณย่นจมูกแล้วยกมือขึ้น เรียกความสนใจให้กันต์มองตามไป

ทางที่พ่อลูกหนึ่งมองอยู่จงึเหน็คนที่เพิ่งมาถงึ

“สายนะเอง็” กนัต์ทกัธามวตัที่มาช้ากว่าเวลานดั เพราะพกันี้เริ่มจะมี

งานชุมหลงัจากรบับทรองในละครที่เพิ่งจบไป

“ยงัดกีว่าไม่มานี่” คนที่เพิ่งมายกัไหล่ ในบรรดาเพื่อนชายหนุ่มเป็น

คนที่มีแววว่าจะรุ่งที่สุด เพราะหลังจากฉายแววในละครเรื่องก่อนเขาก็ได้

รบับทพระเอกละครก่อนข่าวถงึสองเรื่องตดิ “แกเถอะ มาได้เหรอ คดิว่า

ยายมี่จะตามมาด้วยเสยีอกี”

“กบ็อกว่ามากบัเพื่อนที่วงนั่นแหละ ถงึไม่มา” กนัต์ตอบง่ายๆ เพราะ

มนีาคมรูจ้กัทกุคนในที่นี้จงึยากหากเขาจะห้ามไม่ให้เธอมาด้วย “ก่อนหน้านี้

กเ็ชก็มอืถอื มอีาทติย์ก่อนนี่แหละที่พอจะเพลาๆ ลงไปบ้าง”

“ถงึว่าท�าไมออกไปจากกรุป๊แชตบ่อย” ปองคุณหยบิแก้วเบยีร์ขึ้นดื่ม

ก่อนพูดต่อ “ตั้งรหสัผ่านเป็นไง”



ก วิ น  l  25

“นั่นยิ่งมพีริธุ ทะเลาะกนับ้านแตกแน่” คนเป็นพี่ใหญ่ในกลุม่รบีเสรมิ

จากประสบการณ์

“มอีกีเบอร์ดไีหม” ปองคุณเสนออกีแต่ชวศิส่ายหน้า ขณะที่ธามวตั

หวัเราะ

“มอีกีเบอร์แล้วไง มอืถอืเดี๋ยวนี้มสีองซมิแล้ว”

“งั้นต้องมมีอืถอืแยกอกีเครื่อง แล้วเซตสถานะแชตเป็นข้อความลบั

เปิดเฉพาะตอนที่จะใช้งานเท่านั้น รไึม่กล็บมนัซะทุกครั้งไปเลย”

“เฮ้อ แนะน�าแต่ละอย่างคนดีๆ  ทั้งนั้น” 

กันต์ยกมือโบกปฏิเสธอดีตนายแบบที่ส่งเบียร์มาให้เพราะเขาขับรถ

มา ก่อนจะสบตากับธามวัตซึ่งมีมาดขรึมน่าเกรงอกเกรงใจไม่น้อยต่างกับ

เขาที่เวลานี้ผมเผ้ารงุรงัเหมอืนโยค ีจะดเูป็นผูเ้ป็นคนหนอ่ยกต็อนมดัเอาไว้

เป็นก้อนกลมๆ เหมอืนสาวๆ แต่หนัหน้ามากย็งัมหีนวดอยู่ดี

“นสิยัผูห้ญงิกอ็ย่างนั้น ยิ่งอยูด้่วยกนัยิ่งจกุจกิ เรื่องเชก็โทรศพัท์น่ะ

ท�าใจเถอะ” ธามวตัให้เหตุผลแต่มคีนโบกมอืไม่เหน็ด้วยขึ้นมา

“อย่าเรียกจุกจิก แรกๆ อยู่ด้วยกันก็อาจจะยังมีความเกรงใจบ้าง 

แต่พอสกัปีนะเหมอืนได้แม่มาอกีคน เมยีพี่สมยัก่อนนะพูดจ๊ะจ๋า ขนาดตด

มนัยงับอก ว้าย ที่รกัท�าอะไรน่ะ เดี๋ยวนี้นะแทบจะยกเท้าถบี” ชวศิท�าหน้า

จรงิจงั

“โห ถบีเมยีเลยเหรอ” กนัต์นกึไม่ถงึ

“เปล่า เมยีเนี่ยถบีกู ด่าอกีว่าท้องผูกมากี่ปี บ้าเปล่าวะใครมนัจะตด

หอมได้”

ค�าพูดของพี่ใหญ่ในกลุ่มเรียกเสียงหัวเราะได้ทั่วทุกคน ที่ดังที่สุด

คงจะเป็นปองคุณซึ่งมปีระสบการณ์ด้านครอบครวัก้าวหน้าไปกว่าคนอื่น

“เออ ถ้าลูกพี่ออกมานะจะปวดหัวยิ่งกว่าตอนอยู่กันสองคนอีก 

วุ่นวายไปหมดเวลาตดยงัไม่ม”ี

“นี่ขนาดจ้างพี่เลี้ยงนะ” กนัต์ยงัหยุดข�าไม่ได้
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“จ้างก็ใช่ แต่มันก็ต้องดูแลบ้างนั่นแหละ ไหนจะเป็นห่วงต้องคอย 

มาเชก็ว่าอยู่ที่ไหนท�าอะไรอกี อย่างกบัอวยัวะที่สามสบิสาม” ปองคุณพดูรวั

แทบไม่เว้นจังหวะหายใจ “ไหนจะค่าเทอม ค่าเรียนพิเศษ ประกันชีวิต 

จปิาถะอกี อย่ามเีลยลูกน่ะ”

“ไม่ทันแล้วนี่หว่าพี่” ธามวัตยิ้มขณะมองชวิศที่ท�าหน้าสยองขึ้นมา

ก่อนจะสบตากนัต์อกีท ี“เปลี่ยนใจยงัทนันะ ยงัไม่แต่งงานกย็งัโชคดอียู่”

“แต่งงานอะไร” ชายหนุม่หวัเราะแห้งๆ นกึถงึมนีาคมขึ้นมา “แค่ลอง

อยู่ด้วยกัน มี่เองก็วางแผนไว้แล้วว่าคงท�างานอีกนาน อนาคตไกลๆ น่ะ 

กะเกณฑ์ไม่ได้นั่นแหละ”

“โห ท�าไมดเูศร้าจงัวะ นี่คอืคนที่เคยลั่นวาจาว่าจะไม่จรงิจงัจรงิเหรอ

เนี่ย” ปองคุณกระแซะ

“ก็พูดไปเรื่อยแหละ จะอยู่กันนานแค่ไหนก็ไม่รู้ นี่ยังเดี๋ยวดีเดี๋ยว

ทะเลาะกนัแทบจะทุกวนัอยู่เลย” 

เขาตอบก่อนจะหยิบแก้วเบียร์ของเพื่อนขึ้นมาดื่มอึกใหญ่เป็นการ

ตดับทสนทนา พยายามปิดปากไม่พดูเรื่องส่วนตวัออกไปอกีด้วยแก้วถดัไป 

แล้วปล่อยให้เรื่องของคนอื่นถูกยกมาคุยแทนเสยีอย่างนั้น

ตสีองแล้วแต่มนีาคมยงัรอชายหนุ่มที่ออกไปหลายชั่วโมงก่อนหน้านี้ 
เธอหาวติดกันหลายครั้งขณะเอนตัวพิงพนักโซฟาในห้องรับแขก ถึงจะ

พยายามหกัห้ามใจไม่โทร. ตามเขาทว่าเธอกย็งัเป็นห่วงอยูด่หีากไม่ได้เหน็ว่า

กนัต์กลบัมาอย่างปลอดภยั

“มาท�าอะไรตรงนี้ ไม่ไปนอนเตยีงล่ะ” เสยีงของกนัต์ดงัมาก่อนตวั 

มนีาคมหุบปากซึ่งเผลออ้าออกมาเพราะสปัหงก

“คดิว่ารอใครล่ะ” เธอเชด็มมุปากด้วยหลงัมอื เหน็อกีฝ่ายนั่งโงนเงน

ถอดรองเท้า กลิ่นแอลกอฮอล์คงมาจากลมหายใจ กลิ่นบหุรี่ชดัขึ้นเมื่อเดนิ

เข้าไปใกล้แต่เขากลบัเอนตวัลงไปนอนกบัพื้นทั้งอย่างนั้น
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“นี่ ขบัรถกลบัมาทั้งที่เมาได้ยงัไงฮะ มนัอนัตรายรู้ไหม ไปชนคนอื่น

จะท�ายงัไง” 

การท�าเป็นหลบัของเขาต้านทานความเป็นห่วงของเธอไม่ได้ หญงิสาว

ยังคงสะกิดเจ้าตัวให้ลุกขึ้นมาแม้จะไม่เป็นผล เขาจงใจท�าตัวเหมือนศพไร้

ชวีติจนเธอเริ่มหงุดหงดิ

“ท�าอย่างนี้ถ้าเป็นข่าวออกไปจะท�ายงัไง มคีนเหน็รเึปล่า”

“ไอ้ธามขบัรถมาให้” ศพที่พื้นตอบทั้งที่ยงัไม่ลมืตา

“ไหนบอกไปกบัเพื่อนที่วงไง!” เธอเผลอขึ้นเสยีงโดยไม่รู้ตวั ทิ้งแขน

ของศพที่พยายามยกขึ้นมาลงพื้นดงัปั้ก! 

เขาสะดุ้งแล้วนอนตะแคงตัวงอจับข้อศอก ศพกลับมามีชีวิตแล้ว 

แถมยงัท�าตาเขยีวมองเธออย่างไม่รู้ตวัอกี

“ผมพูดงั้นเหรอ ไม่เหน็จ�าได้”

“อย่ามากวนนะ” เธอต่อยเข้าไปที่ท้องของเขาเมื่อเห็นช่องว่าง แม้ 

ไม่ได้แรงนกัแต่กท็�าให้คนถูกท�าร้ายร่างกายหน้าหงกิยิ่งกว่าเดมิ ทั้งที่ปกติ

แล้วเขาจะส่งเสยีงร้องออกมาอย่างเจบ็ปวดเกนิจรงิจนท�าให้เธอหลดุหวัเราะ

ออกมา

ท่าทางว่าวนันี้คงมแีต่เรื่องไม่ปกตเิธอจงึเปลี่ยนมาใช้ไม้อ่อนด้วยการ

ลูบแขน แต่เขากระเถบิหนไีปพงิกบัฐานของโซฟา สายตาบอกว่าอย่ามาท�า

เป็นใจดนีกัเลย

หลายวนัมานี้บรรยากาศระหว่างเธอกบัเขาเหมอืนมเีมฆฝนอยูต่ลอด

เวลา กนัต์ยงักลบัมาอยู่กบัเธอทุกวนักจ็รงิแต่มนัเหมอืนกบัว่าเธออยู่ล�าพงั

ในห้องนี้

บางครั้งเธอเกอืบคดิว่าตวัเองก�าลงัคยุกบัก�าแพง หรอืไม่กเ็สยีงแวว่

ในหูไปเสยีแล้วเมื่อเขาไม่ตอบอะไร

“นี่ เรามีปัญหาอะไรที่จะต้องคุยกันรึเปล่าคะ” เธอขยับตามไปนั่ง

ด้วยแล้วซบศรีษะลงกบัไหล่เมื่ออกีฝ่ายไม่ขยบัตวัหนี
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“เรากม็ปีัญหากนัตลอดนั่นแหละ”

“งั้นมนักจ็ะผ่านไปเหมอืนทุกทนี่ะส”ิ เธอยกมอืลูบหน้าที่ยงัคงขึ้นส ี

กนัต์ตาแดง ออกจะเยิ้มไปหน่อยจนท�าให้ตาคมๆ ดูฉ�่าขึ้น ผวิของ

เขาเองกร็้อน หูยิ่งแล้วใหญ่

“ผมแค่รู้สึกว่าตัวเองก�าลังงี่เง่า” คนพูดกลืนน�้าลายอึกใหญ่ จับมือ

ของเธอออกมาวางบนตกั 

“ฉนัรู้คุณงี่เง่า แต่ฉนัเองกง็ี่เง่า ไม่อย่างนั้นจะอยู่ด้วยกนัได้ยงัไง”

ชายหนุม่หลุบตาเป็นการยอมรบัก่อนพงิศรีษะลงกบัหน้าอก ยกแขน

กอดรอบเอวของเธอไม่ยอมให้ขยบัตวัหนี

“ยงัคุยกนัไม่จบเลยนะ”

“ช่างมนัส ิยงัไงเรามนักเ็ป็นพวกงี่เง่าอยู่แล้ว”

ความอดทนของเธอหมดลงเมื่อเขาถอนใจราวกับได้พบกับที่พักพิง

สดุท้าย กลิ่นบหุรี่ที่เธอเคยขอให้เลกิสูบยงัคงอบอวล เนื้อตวัเหนยีวเหนอะ

นั้นกเ็กนิจะทนกอดต่อไปได้อกี เขาหกัไม้อ่อนของเธอทิ้งด้วยความลามกอนั

เป็นนสิยัเบื้องลกึ

“ถ้าไม่ไปอาบน�้า...” เธอดนัตวัเขาออกพอให้ได้ระยะก่อนจะง้างหมดั 

“ก!็ ไม่! ต้อง! มา! กอด!”

การต่อยเป็นจงัหวะตามค�าที่พดูท�าให้บางคนหายหน้ามดื แต่พลกิตวั

กุมท้องกลับไปนอนกลายเป็นศพท่าทางพะอืดพะอมก่อนรีบลุกขึ้นวิ่งไปที่

ห้องน�้า เสยีงชกัโครกดงัตามมาหลงัจากนั้น เธอเพยีงแค่ยนืรอด้านนอกแล้ว

ยื่นผ้าขนหนูให้เขาเชด็หน้าตอนเดนิออกมา

คะแนนของเธอน�าไปก่อน ๑ - ๐

“สร่างแล้วเนอะ”

เขาไม่ตอบแต่โยนผ้าขนหนใูส่หน้าให้เธอตกใจ กวา่จะทนัตั้งตวัเท้าก็

ลอยขึ้นจากพื้น คนหายเมาแล้วอุ้มเธอขึ้น ไต่นิ้วไปตามเรยีวขาชวนจั๊กจี้ 

“มาอาบน�้ากนั”
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“ไม่!”

คะแนนกลบัมาเสมอ ๑ เท่า

เธอเสยีเปรยีบในท่านี้ จรงิอยูท่ี่ศลิปะป้องกนัตวัที่เรยีนมาบอกว่าเธอ

ควรใช้วธิกีารกดัหเูพื่อให้ปล่อย แต่ในฐานะที่เปน็คนสนทิสนมกนัด ีเธอจะ

ใช้วธินีุ่มนวลกว่านั้น

“นี่...ไปที่เตยีงส”ิ การพดูเสยีงเบา แล้วจดรมิฝีปากจบูตรงแก้มท�าให้

ชายหนุ่มละลายได้ไม่ยาก ดึงเขาให้อยู่ในโหมดว่าง่ายเมื่อก้าวเร็วๆ ไปยัง

ห้องนอน 

แผนสะกดจติขั้นสองนั้นรนุแรงขึ้นเมื่อเธอเป่าลมแผ่วพร้อมกบัพรม

จูบ เขาคลายอ้อมกอดแล้วปล่อยให้แผ่นหลงัของเธอแตะกบัผ้าปูที่นอนซึ่ง

เยน็จากเครื่องปรบัอากาศ จงัหวะนี้เองที่มนีาคมพลกิตวัคว้าหมอนแล้วฟาด

คนที่ก�าลงัจะปลดกระดุมเสื้อเตม็แรงจนหงายหลงั

“ท�าไมชอบดงึเรื่องจรงิจงัไปเป็นอย่างอื่นทกุทเีลยฮะ!” หมอนถกูโยน 

กลบัไปที่เดมิแล้ว แต่คนที่ล้มทั้งยนืยงัคงนอนอยู่กบัที่

๒ - ๑ เธอชนะแล้ว

เขายกแขนยนัตวัเองลกุขึ้น น�้าตาปริ่ม “เหมอืนได้ยนิเสยีงกระดกูหกั

เลย” 

มนีาคมเกดิลงัเลจนกระโดดลงจากเตยีงไปด ูหากเขาลม้ลงไปผดิท่า

จนบาดเจบ็กค็งเป็นความผดิของเธอ 

“เจบ็มากมั้ย ลุกได้รเึปล่า”

ก่อนหน้านี้มีช่วงที่กันต์เคยแขนหักเพราะลื่นล้มตอนก้าวออกจาก

อ่างอาบน�้า พอแขนหกัแล้วเขากต้็องงดงานแสดงซึ่งมกัจะต้องเล่นกตีาร์ด้วย 

งานอเีวนต์กย็กเลกิ จนถอดเฝือกแล้วกย็งัไม่มทีที่าว่าจะรบังานอกี

“เจบ็ตรงนี้” กนัต์จิ้มลงบนอกข้างซ้าย

“แหม...ซ่อมยากซะด้วยสิ” เธอเปลี่ยนใจใช้เท้าเขี่ยแขนของเขาแทน

มือ แต่นั่นกลับเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายกอดขาของเธอไว้แล้วยกขึ้นทุ่มลงกับ
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เตยีงพร้อมโถมตวัลงทบัทนัที

๒-๒ ไม่!

“โอ๊ย!” เสยีงของกนัต์ไม่ได้มาจากความรญัจวนเมื่อเธอกระทุ้งศอก

โต้ตอบ

หากพดูไม่รูเ้รื่องกต้็องใช้ก�าลงั แขนของเขาถกูดนัไปอกีทางหลงัจาก

ที่พยายามจะล็อกเธอแบบนักกีฬามวยปล�้า ต้องขอบคุณลักษณะทาง

กายภาพของผู้หญงิที่ยดืหยุ่นและหลบได้ปราดเปรยีวกว่าจนท�าให้เธอกลบั

มาชนะได้ด้วยการกดเขาลงไปนอนคว�่ากบัเตยีงแล้วนั่งทบัด้านบน

๓ - ๒ Game Over

“คณุสนกุกบัอะไรแบบนี้เสมอนะ” คนพดูยงัหอบหายใจ แผ่นหลงัมี

เหงื่อซมึออกมา

“กเ็พราะมคีนชอบใช้วธินีี้ให้ลมืเรื่องที่ก�าลงัพูดจรงิจงัไม่ใช่หรอืไง”

มนีาคมทิ้งตวัลงซบกบัแผ่นหลงันั้น นอนทบัเขาไม่ต่างจากเป็นท่อนซุง

หนกั แต่กระนั้นท่อนซงุกร็บัรูว่้ามหีวัใจเต้นตบุๆ อยูฝ่ั่งเดยีวกนัถงึสองดวง

“เลกิทะเลาะกนัเรื่องรถสกัทเีถอะนะ ฉนัหวงของกใ็ช่ แต่ไม่ได้ห่วง

มนัไปมากกว่าคุณ” เธอพงิหน้าใกล้กบัหวัไหล่ของเขา ยกมอืลูบศรีษะคนที่

ก�าลงัถอนใจ

“ไม่ใช่เรื่องรถ เรื่องนั้นมนัจบไปตั้งนานแล้ว” 

เสยีงของเขาจรงิจงัจนเธอขมวดคิ้ว ขยบัตวัลกุขึ้นเพื่อให้ชายหนุ่มได้

ลุกขึ้นมานั่งดีๆ  เช่นกนั ระยะห่างของเธอกบัเขามเีพยีงหวัเข่าที่ชนกนัอยู่ใน

เวลานี้

ระยะที่ไม่อาจหลบสายตา

“เรื่องพ่อของคุณ”

“พ่อของฉนั?” มนีาคมนกึไม่ถงึ “ทกัษ์พูดอะไรงั้นเหรอ”

กันต์ส่ายหัวเหมือนยังตัดสินใจพูดไม่ได้ น่าร�าคาญจนเธอต้องจับ

หน้าของเขาให้หนัมา บบีแก้มจนยู่คามอืไม่ต่างกบับทของนางร้ายที่กระท�า
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กบันางเอกน่าสงสารยามที่ต้องการให้บอกความลบั

“ฉนัถามว่าเขาพูดอะไร” เธอจ้องไม่ให้อกีฝ่ายละสายตา

“เปล่า” 

เธอจูบเขาครั้งที่หนึ่ง คนถูกจูบขมวดคิ้ว เธอเลยจูบครั้งที่สองและ

สาม จนเขายกมอืห้ามก่อนจะมคีรั้งที่สี่

“ใจเยน็ก่อน”

“เราไม่ได้จูบกันเลยช่วงนี้ ดังนั้นฉันจะจูบจนกว่าคุณจะยอมพูด” 

มนีาคมเอยีงคอ เขาถอนใจอกี 

“คณุทกัษ์บอกว่าเราไม่ได้คบกนัจรงิจงัถงึขั้นที่เขาจะเล่าอะไรเกี่ยวกบั

พ่อของคณุให้ผมฟังได้ ขนาดตวัคณุเองยงัไม่ไว้ใจที่จะพดูถงึเรื่องนั้นด้วยซ�้า 

เขาว่าคุณน่าจะได้เจอคนที่ดกีว่านี้”

“อะไรนะ”

“ผมไม่อยากพูดถงึ เพราะรู้สกึเหมอืนตวัเองเป็นเดก็ขี้ฟ้อง”

“เขาบอกอย่างนั้นเหรอ” เสียงของเธอเข้มขึ้น จิ้มนิ้วลงไปที่อกของ

กนัต์ “แล้วคุณกฟ็ังเขามากกว่าใจตวัเองเนี่ยนะ”

“แล้วมนัจรงิไหม”

“ไม่! ฉนัไม่พดูเรื่องพ่อเพราะมนัท�าให้อารมณเ์สยีแลว้ทกัษก์ไ็มไ่ด้มี

สทิธิ์มาท�าตวัเป็นพ่อฉนัอกีคนด้วย คุณไม่จ�าเป็นต้องแคร์เรื่องที่เขาพดูเลย 

เขาเป็นแค่คนอื่นนะ”

“คณุไม่แคร์คนรอบข้างของคนที่คุณรกัได้เหรอ ที่เราต้องคุยกนัไม่ใช่

เรื่องรถ แต่เป็นเรื่องที่ว่าเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้ไปตลอดโดยไม่มีจุดหมาย 

ไม่ได้ เพราะเราไม่ได้มกีนัแค่สองคนแต่มคีนอื่น มสีงัคมอกี”

บรรยากาศแบบนี้กลับมาอีกจนมีนาคมนึกถึงครั้งแรกของการย้าย

เข้ามาอยู่ด้วยกนั แม้มนัไม่ได้เป็นครั้งแรกของทุกอย่างโดยแท้จรงิ เพราะ

อย่างน้อยเธอกร็ู้ตวัว่าไม่ได้เขนิที่เหน็อกีฝ่ายเดนิไปมาอยู่ในห้องของตนเอง

ในสภาพไม่ต่างกบันกักฬีาว่ายน�้า
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เวลานั้นกันต์ไม่สามารถใส่เสื้อผ้าชุดเดิมเพราะมันเปียกจากการแช่

ในอ่างอาบน�้าที่ขนาดกว้างพอส�าหรบัสองคน ชายหนุม่ดกูลุม้ใจไม่น้อยที่อาจ

ต้องออกจากห้องในสภาพกึ่งชเีปลอืย

นั่นเป็นครั้งแรกที่เธอตระหนักว่าการนอนไม่เป็นที่ของเขานั้นคือ

ปัญหา 

‘ท�าไมคุณไม่ย้ายขึ้นมาอยู่กบัฉนัล่ะ’

ค�าว่าขึ้นนั้นถูกต้องแล้ว เพราะเขาเองก็มีห้องอยู่ในคอนโดมิเนียม

เดยีวกบัเธอ เพยีงแต่อยูใ่นชั้นที่ต�่ากว่าและขนาดเลก็ไม่ต่างจากตูก้ระจกของ

หนูแฮมสเตอร์เลย

‘แค่ทิ้งเสื้อผ้าไว้ที่นี่บ้างกไ็ด้ละมั้ง’ แต่ชายหนุ่มเสนอทางแก้ปัญหาที่

ง่ายกว่าเสมอ

‘ฉนัไม่ได้หมายถงึแค่เรื่องเสื้อผ้าหรอืของอย่างอื่น ฉนัหมายถงึท�าไม 

เราไม่มาลองอยู่ด้วยกนัล่ะ’

เขาเลกิคิ้ว ก่อนจะนั่งลงตรงข้ามกบัเธอบนเตยีง 

‘จรงิจงัรเึปล่า’

เธอมองเขาโดยไม่มคีวามหวั่นไหวแทนค�าตอบนั้น

‘ไม่กลวัเหรอ มนัไม่เหมอืนว่าเราคบกนั เจอกนัตอนมเีวลาว่างแล้วก็

ไปเที่ยว แบบนั้นมันอาจจะมีความสุขมากกว่าก็ได้นะ อย่างน้อยก็ไม่ต้อง

ทะเลาะกนัเรื่องยกฝาชกัโครกหรอืเกบ็เส้นผมบนท่ออะไรแบบนี้’

‘นี่ คณุจะเอาแต่เล่นเกมในด่านเดมิไปตลอดชวีติไม่ได้หรอกนะ’ เธอ

หงุดหงดิเลก็ๆ ที่เขาพยายามหาค�าอธบิายสิ่งที่ก�าลงัจะเกดิขึ้นเหมอืนเธอเป็น

เดก็ และไม่รูว่้าพดูอะไรออกไป ‘หรอืคณุกลวัว่านานไปเราจะเบื่อกนัเองล่ะ’

‘ไม่รูส้’ิ เขาหวัเราะเป็นการยอมรบั ‘แต่ถ้าได้ตื่นมาข้างกนัทุกวนักค็ง

ดลีะมั้ง’

แต่ในเวลานี้เธอจะตอบค�าถามในท�านองเดยีวกนัของเขาอย่างไรดี

“เราเล่นเกมแต่ในด่านเดิมกันไม่ได้อีกแล้วนะ” กันต์จงใจใช้ค�าพูด
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เหมอืนที่เธอเคยบอกเขา

“ที่จรงิคุณอาจจะแค่อยากรู้เรื่องพ่อของฉนักไ็ด้นี่คะ” 

“ผมอยากรู้ทุกเรื่องนั่นแหละ ไม่ใช่แบบผวิเผนิ”

มนีาคมสูดหายใจลกึ คงได้เวลาที่จะอปัเลเวลความสมัพนัธ์แล้ว

ความทรงจ�าที่ชัดเจนขึ้นยามตื่นท�าให้ชายหนุ่มยังขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่ม
อกีพกัใหญ่ ก่อนจะต้องยอมรบัว่าเมื่อคนืการพูดคุยของเขากบัเธอลุกลาม

ไปไกลกว่าที่ตั้งใจไว้มาก ทั้งที่พอเริ่มเมาเขาก็คิดว่าจะท�าเป็นลืมๆ เรื่องที่

เกดิขึ้นไปตามค�าแนะน�าของธามวตั แต่สุดท้ายกต็้องพูดมนัออกมาเมื่อเธอ

ไม่ยอมปล่อยประเดน็นั้นไปง่ายๆ

วันนี้หญิงสาวไม่ยอมปลุกเขาแต่ทิ้งโน้ตเอาไว้ว่าจะออกไปท�าธุระกับ

กฤตนิ มรีอยจูบจากลปิสตกิสแีดงบนกระดาษชวนให้นกึถงึเหตุการณ์หลงั

จากการปรบัความเข้าใจซึ่งเป็นไปอย่างเข้มข้นและสบัสนเลก็นอ้ย...แม้ควร

เรยีกว่าเป็นการทลายก�าแพงชั่วคราวน่าจะเหมาะกว่า

เขาเช็ดรอยจูบบนหน้าผาก ลูบรอยแดงจากเล็บซึ่งสะท้อนผ่าน

กระจกตรงช่วงล�าคอยาวมาถงึไหล่ ผมซึ่งยาวเลยบ่านั้นน่าจะได้เวลาตดัหรอื

ท�าอะไรสกัอย่าง 

เที่ยงสบินาท ีมเีสยีงแจ้งเตอืนจากโทรศพัท์ มนีาคมสง่ข้อความถาม

ว่าเขาตื่นหรือยัง เขาถ่ายรูปตัวเองซึ่งก�าลังใช้ไดร์เป่าผมของเธอส่งกลับไป 

เธอส่งสตกิเกอร์รูปแมวซึ่งมตีาเป็นหวัใจกะพรบิกลบัมา

เที่ยงครึ่ง เขากนิอาหารมื้อแรกของวนัเป็นข้าวต้มกึ่งส�าเรจ็รูปซึ่งใส่

เพียงน�้าร้อนลงไป แล้วกลับมานอนเล่นเพราะยังไม่ถึงเวลานัดกับโพรดิว-

เซอร์ที่สตูดิโอ พลางหยิบแท็บเล็ตซึ่งยังเปิดโปรแกรมส�าหรับอ่านเรื่องย่อ

บทโทรทศัน์ที่ตนเองปฏเิสธไปขึ้นมา

รูปของมีนาคมในชุดว่ายน�้าทูพีซเป็นสิ่งแรกที่ปรากฏขึ้นมาหลังจาก

การกรอกชื่อนามสกุลของเธอลงในเวบ็ไซต์สบืค้นข้อมูล มนัดงึความสนใจ
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เขาไปจนลมืว่าจุดหมายที่แท้จรงิคอืการค้นประวตัติ่างหาก

เขาเริ่มเพลิดเพลินกับการดูภาพถ่ายของหญิงสาวเจ้าของเรือนร่าง 

เย้ายวนในชดุว่ายน�้า ภาพเคลื่อนไหวในโฆษณาซึ่งยงัคงคอนเซปต์เซก็ซี่ หรอื

แม้กระทั่งคลปิวดิโีอละครเรื่องแรกซึ่งยงัได้รบับทเพื่อนนางเอก ก่อนจะผนั

ตวัเองสู่ด้านมดืด้วยการรบัแต่บทร้ายหลงัจากนั้น

แน่นอนว่าเธอแต่งตวัชวนให้ใจสั่นเสมอ แต่งหน้าจดั มมีุกตลกร้าย 

และสายตาชวนให้ยอมสยบ ไม่น่าแปลกใจที่เธอไม่ค่อยจะเหมาะกับบท 

อ่อนหวานนกั แต่ถงึอย่างนั้นกนัต์กเ็ป็นผู้กุมความลบัว่าเวลาที่เธอล้างพวก

เครื่องส�าอางออกแล้วมีโฉมหน้าที่แท้จริงเป็นอย่างไร หลังจากตื่นเช้ามา 

แล้วผมยุ่งขนาดไหน ท่าทางตอนก�าลงัใส่คอนแทกต์เลนส์ดูตลกมากเท่าไร 

รวมทั้งเซนส์การท�าอาหารที่ตดิลบชวนสยอง

แต่นอกเหนอืจากนั้น เขาไม่รู้เลย

ประวตัขิองเธอที่มกีารบนัทกึเอาไว้ไม่ค่อยละเอยีดนกั ส่วนใหญ่จะ

เป็นรายชื่อของผลงานการเข้าวงการผ่านมอเดลลงิและการประกวดเวทหีนึ่ง 

แต่เรื่องครอบครวักลบัลงไว้เพยีงสั้นๆ ว่ามารดาคอยสนบัสนุน 

งานหลกัของมนีาคมคอืเล่นละคร งานรองคอืเป็นพรเีซนเตอร์สนิค้า 

ซึ่งภาพลักษณ์เน้นความทันสมัยและเป็นผู้ใหญ่ แต่ที่เขาจ�าเธอได้เมื่อตอน

ยงัเป็นวยัรุ่นคอืโฆษณาลูกอมชอ็กโกแลตที่มคีนใส่ชุดหมเีต้นอยู่ด้วย

“ถ่ายชุดว่ายน�้าเกือบทุกปีเลยนี่” เขาพึมพ�าเพราะภาพประกอบใน 

เวบ็ข่าวล้วนเป็นรูปจากนติยสาร ลงิก์แนบแต่ละลงิก์กช็วนให้ตาลุกวาว

หากเขาจ�าไม่ผิดปีนี้มีนาคมจะได้ต่อสัญญากับแบรนด์ชุดชั้นในด้วย 

ดงันั้นเขาอาจจะต้องเหน็ภาพแฟชั่นชดุชั้นในของเธอบนบลิบอร์ดระหว่างขบั

รถยนต์บนทางด่วนอย่างปีที่แล้วกไ็ด้

แค่คดิกค็นัยบิๆ ในใจบอกไม่ถูก

เขาลองค้นหาเฉพาะนามสกุลซึ่งเธอใช้ตามแม่ แต่ไม่มีอะไรที่ดูเป็น

เรื่องส�าคญั เท่าที่เธอเคยเล่าให้ฟัง ตอนนี้แม่ของเธออาศยัอยู่ต่างประเทศ 



ก วิ น  l  35

ส่วนพ่อเธอไม่อยากเอ่ยถงึ

กนัต์คดิถงึพลอตละครที่ได้อ่าน มนัว่าด้วยเรื่องราวของหญงิสาวซึ่ง

คิดว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาไร้ญาติมิตร แล้วเพิ่งมารู้ตัวทีหลังว่าเป็นลูก

เศรษฐร้ีอยล้าน ส่วนพระเอกกจ็ะกลายเป็นแค่นกัดนตรกีระจอกๆ ธรรมดา

เท่านั้น

จะว่าไป...เรื่องนี้ดูคุ้นๆ อยู่เหมอืนกนั

เสยีงโทรศพัท์ท�าให้เขาละสายตาจากแทบ็เลต็ ปลายสายคอืธามวตัที่

เป็นสารถมีาส่งเขาถงึที่เมื่อวานนี้

“ว่าไงธาม” กนัต์ขมวดคิ้วเมื่อปลายสายบอกว่าแค่โทร. มาเชก็ว่าเขา

ยงัมชีวีติอยู่ดหีรอืไม่ รวมทั้งสถานการณ์มนึตงึกบัมนีาคมเป็นอย่างไร

“กบ็อกแล้วว่าจะทนตงึใส่กนัได้กี่วนั นี่พี่วศิชวนพนนักนัอยู่”

“แล้วเป็นไง”

“ฉนักท็ายถูกน่ะส”ิ คนพูดหวัเราะเบาๆ 

ทั้งคู่คุยเรื่องสัพเพเหระอีกครู่รวมไปถึงเรื่องที่ธามวัตก�าลังจะไป

ทดสอบบทละครเรื่องใหม่ที่จะท�าให้ต้องหายหน้าไปอีกพักใหญ่เพราะต้อง

ท�างานในกองถ่ายทุกวนั

“เออ โชคดแีล้วกนั” กนัต์วางสายหลงัจากนั้น 

ไม่ถึงสิบวินาทีชื่อของเขาก็ถูกดึงกลับไปอยู่ในห้องของกลุ่มสนทนา

อนัประกอบไปด้วย ชวศิ ธามวตั และปองคุณอกีครั้ง

สตูดิโอของค่ายเพลงต้นสังกัดเป็นสถานที่ซึ่งกันต์ใช้เวลามาหมกตัว
มากที่สุด แม้เพลงล่าสุดของเขาจะถูกปล่อยออกมาเกอืบครึ่งปีแล้วกต็าม

เดี๋ยวนี้ตลาดของดนตรเีปลี่ยนไป การออกเพลงมาทั้งอลับมัแล้วขาย

ให้ได้เป็นเรื่องที่ยากขึ้น ดงันั้นแผนการตลาดในช่วงหลงัมานี้คอืการปล่อย

เพลงออกมาทลีะเพลงแล้วท�าให้มนัตดิตลาดทกุเพลง ขายออนไลน์ในแอป-

พลเิคชนัก่อนที่จะปล่อยอลับมัเตม็ออกมาในแอปพลเิคชนัอกี หรอืไม่กจ็ดั
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คอนเสริ์ตหลงัจากนั้น

อดตีวงดนตรขีองเขาดเูหมอืนจะไปได้ไม่เลวนกั มอืกตีาร์คนใหม่เอง

กไ็ด้รบัการยอมรบั เรื่องความสมัพนัธ์ที่เคยอยู่ในจดุเปราะบางระหวา่งเขา

กับเอกฉันท์ซึ่งเป็นนักร้องหลักและหัวหน้าวงนั้นก็ได้รับการสะสางแล้ว...

เพราะเขาเป็นคนแนะน�าชนิานาง เพื่อนของตวัเองให้อกีฝ่ายรู้จกัและตอนนี้

ทั้งคู่กย็งัคบกนัดอียู่ แม้ว่าหญงิสาวจะบ่นบ้างประปรายถงึเรื่องการท�างาน

ไม่เป็นเวลาของแฟนหนุม่รวมทั้งการที่ชอบขาดการตดิต่อไปในบางช่วงเวลา

กต็าม

“เอาเดโมมาฟังเด๊ะ” เขาทกัค�าแรกเอกฉนัท์กห็วัเราะออกมา คงรู้ว่า

เขาอยากฟังเพลงใหม่ของวงซึ่งไม่มตีวัเองเป็นสมาชกิอยู่ด้วยแล้วใจจะขาด

“มันเจ๋งมากเหมือนทุกทีนั่นแหละตั้งแต่แกออกไป” คนพูดท�าหน้า

ภูมใิจจนกนัต์แกล้งเบ้ปาก

สีหน้าของเอกฉันท์มักฉายความมั่นใจเสมอ รูปลักษณ์ภายนอกไม่

เคยเป็นปัญหาส�าหรบัคนที่รูว่้าตวัเองมข้ีอดอีะไร ส่วนสงูที่น้อยกว่านั้นเทยีบ

ไม่ได้กบัน�้าเสยีงที่แม้แต่กนัต์ยงัยอมรบัว่าหาคนเลยีนแบบได้ยาก 

เพียงอินโทรของดนตรีเริ่มขึ้นกันต์ก็หลับตาลง ตัดการรับรู้สิ่งอื่น

รอบตวัออกไปแล้วจมลกึลงไปในห้วงของเสยีงเพลง เขาขยบัศรีษะไปตาม

จงัหวะช้าๆ มโนภาพตามแต่ละโน้ต เสยีงหนกัเบาที่แตกต่างกนัแต่ไหลลื่น

เหมอืนกบัลากมอืไปบนเนื้อผ้าที่สากแต่สม�่าเสมอ

เขาชอบมนั ชอบมาก

“เจ๋ง!” กันต์ยอมรับเมื่อถอดหูฟังออก “แต่ก็คงไม่ดีไปกว่าตอนฉัน

อยู่หรอก”

“ไอ้บ้า” เอกฉนัท์ตบหวัเขาหนึ่งทพีร้อมรอยยิ้ม

กันต์ก�าลังจะยกมือตบหัวอีกฝ่ายกลับแล้วหากไม่ได้เห็นหญิงสาวที่

ยนือยู่ด้านหลงัของเพื่อนเงยีบๆ เหมอืนวญิญาณ

“แกเพิ่งขบัรถไปชนใครตายแล้วหนมีารเึปล่า” กนัต์มองหญงิสาวผม
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ด�าแต่ฟูตัดกับผิวขาวซีดซึ่งแต่งสโมกีอายส์สีด�าฟุ้งรอบดวงตาจนเสียดาย

หน้าตาจิ้มลิ้ม 

เธอมองตอบแล้วเม้มปากที่แห้งลอกเป็นแผ่นเข้าหากนั

เอกฉนัท์ท�าหน้าเหลอหลาก่อนจะหนัไปมองด้านหลงั ก่อนสะดุ้งเมื่อ

เหน็หญงิสาวกอดอก

“ฉนัเป็นคนค่ะ”

กันต์เลิกคิ้ว หันไปทางเพื่อนแล้วพูดเบาลง “เดี๋ยวนี้มีพวกนักร้อง

ฝึกหดัมาที่สตูฯ แล้วเหรอ คดิว่าจะอยู่แต่ส่วนอะแคเดมซีะอกี”

หญิงสาวที่น่าจะอายุน้อยกว่าตัวเองหลายปีนั้นใส่เสื้อแขนยาวสีด�า 

เข้ารูป มรีอยขาดที่ตั้งใจตดั กางเกงยนีซดีขาดๆ กบัรองเท้าวิ่งสดี�าที่ร้อย

เชอืกสชีมพูสะท้อนแสง

“นี่คาโป้ที่เป็นผู้ช่วยโพรดวิเซอร์ที่ฉนัเคยเล่าให้ฟังไง”

“คาโป?้” กนัต์ทวนชื่อที่ท�าให้เขานกึถงึอุปกรณ์ที่ใช้ปรบัคยี์เสยีงของ

กตีาร์มากกว่าที่จะนกึถงึชื่อคน “อายุเท่าไหร่น่ะเรา”

“ยี่สบิค่ะ” เจ้าตวัตอบออกมาแล้วเชดิหน้าขึ้นท�าให้เขาสง่สายตาไปหา

เอกฉนัท์อย่างนกึสงสยัว่าไม่ได้หูฝาดไปใช่หรอืไม่

“กค็ดิว่าอายุมากกว่านี้ซะอกี” เขาบอกเมื่อเหน็เพื่อนตวัเองพยกัหน้า

ยืนยันว่าเขาไม่ได้หูฝาด ก่อนแกล้งยิ้มหวานเมื่อเห็นหญิงสาวท�าหน้าตึง

เพราะคดิว่าว่าเธอหน้าแก่ “งั้นเรยีกพี่สจิ๊ะน้องคาโป้”

“อย่าไปแกล้งน้องเขาสวิะ” เอกฉนัท์ปรามเมื่อเหน็ว่าคนฟังหน้าแดง

ขึ้นมาด้วยความโกรธ

“คุณกนัต์” หญงิสาวเรยีกอย่างเป็นทางการ “ฉนัเป็นผู้ช่วยโพรดวิ-

เซอร์นะคะ ไม่ใช่เดก็ กรุณาเรยีกว่าคตีกญัด้วยค่ะ”

“ค-ีตะ-กญั” เขาทวนเพื่อให้จ�าได้แต่ยงัไม่ทนัพดูอะไรออกมาอกีกถ็กู

เอกฉนัท์ลากออกมาเสยีก่อนโดยไม่ทนัได้ร�่าลาอกีฝ่าย

“มธีุระอะไรกไ็ปท�าเลยไป จะมาหาพี่สทิธากไ็ปเถอะ”
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“อะไรว้า” กันต์แกล้งท�าเป็นเสียดายก่อนจะนึกอะไรขึ้นได้ “ผู้ช่วย 

โพรดวิเซอร์คนนี้ใช่มั้ยที่แกบอกว่าประหลาดน่ะ หรอืเพราะดูเหมาะกบัชุด

โลลติาแบบนั้น” 

“ไม่ใช่โว้ย ฉนัหมายถงึเรื่องที่ชอบบอกว่าเหน็สเีวลาฟังเพลงต่างหาก”

“เออ แปลกจรงิว่ะ” กนัต์ยงัพูดไม่ทนัจบดเีอกฉนัท์กถ็ูกตามตวัเสยี

ก่อน แต่ก่อนไปอีกฝ่ายบอกว่าโพรดิวเซอร์ของเขาจะปลีกตัวชั่วคราวได้ 

หลงัจากพกัครึ่งจากการประชุมทมีเรื่องมวิสกิวดิโีอของนกัร้องคนอื่น 

ไม่ทันขาดค�าเขาก็เห็นสิทธาซึ่งมักสวมเสื้อยืดกับกางเกงขาสั้นและ

รองเท้าแตะมาท�างานก�าลงัเกาหวัยุ่งๆ ในมอืยงัถอืปึกสตอรบีอร์ดเอาไว้

“ท่าทางปวดหวัเชยีวพี่สทิ” เขาแซวเสยีงใส 

“เออ ปวดหัวฉิบหาย” คนพูดยกมืออีกข้างเกาคางซึ่งมีหนวดเครา

ปกคลมุไปด้วย หลงัจากเอาเดโมให้เขาแล้วสทิธากด็เูหมอืนจะเก้ๆ กงัๆ ยนื

เพื่อถ่วงเวลาไม่ต้องเข้าประชมุต่อ “เมื่อไหร่เอง็จะส่งเนื้อเพลงมาให้ท�าครบๆ 

วะ นี่มนันานแล้วนะ”

ยิ้มของกันต์เริ่มแห้งลงทีละนิด เขาใช้ทักษะหัวเราะเพื่อหลบเลี่ยง

ความรูส้กึผดิที่ว่าเพลงของตนเองล่าช้าไปกว่าก�าหนด และเพลงที่ให้แต่งเพื่อ

ที่จะประกอบละครเรื่องหนึ่งกย็งัอยู่ในช่วงเรยีบเรยีงเนื้อร้อง

“เออ ไอ้โป้ไปไหน จะได้แนะน�าให้รู้จกักนั”

“คาโป้ที่ตวัเลก็ โกธกิๆ หน่อยรเึปล่า” 

“ไอ้นั่นแหละ จะโกธกิรโึลลติากช็่าง ว่าจะให้มาช่วยงานด้วย” สทิธา

ยนืยนัแล้วว่าคอืคตีกญัแน่ แล้วท�าท่าจะหนัไปเรยีกให้คนตามมาแต่ตนเอง

กลับถูกเรียกให้เข้าประชุมต่อเสียก่อน เจ้าตัวขอเวลาได้อีกครู่แต่เรื่องที่

อยากเพิ่มคนตามงานกบัเขากต็กไปอย่างโชคดี

“ไอ้คุณซีวันนี้ก็มาสาย แถมยังให้คนอื่นเขามานั่งรออีก ไม่รู้จะด่า 

ห่าเหวอะไรแล้ว”

“ซมีนัมาสายปกตอิยูแ่ล้วนี่หว่าพี่” เขาท�าเสยีงหึๆ  ในล�าคอเมื่อนกึถงึ
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นักร้องหนุ่มอีกคนที่มีภาพลักษณ์เป็นผู ้ชายอบอุ ่น เสียงนุ ่ม หน้าตา

เรยีบร้อย แต่นสิยันั้นขดักบัหน้าตาอย่างที่สุด

“แต่วนันี้มนัให้ดาราที่นดัมาคุยกนัเรื่องเอม็วมีารอไง มนัอยากจะได้ 

นี่กไ็ปขอร้องมาให้แล้วยงัจะเสอืกมาสายให้เสยีหน้า”

“ต้องให้พี่ขอร้องเลยเหรอ ดงัขนาดไหนกนัเชยีว” กนัต์แกล้งกระเซ้า

เมื่อเหน็ว่าคู่สนทนาเริ่มอารมณ์ขึ้น 

“คุณพลศรุตไง พระเอกตั้งแต่ยุคคุณพ่อแล้ว แกกน็่าจะทนันะ”

“ทนัส”ิ เขาท�าตาโต “ผมโตมากบัหนงัคุณป๋าเลยนะ เสยีดายอยู่ๆ ก็

หายไป อย่างน้อยมาเล่นบทพ่อบทปู่กย็งัด ีนี่ยงัอยู่ไหมอยากเจอ”

กนัต์อยากจะทวนชื่อภาพยนตร์ที่อกีฝ่ายแสดงมาหลายต่อหลายเรื่อง

ให้สทิธารูว่้าตวัเองไม่ได้ตื่นเต้นเกนิจรงิ แต่เขาตื่นเต้นจรงิๆ ถงึขนาดชะโงก

หน้ามองผ่านประตูห้องประชุมที่เปิดแง้มไว้ครึ่งหนึ่ง

“เขากลบัไปเพราะมคีนมาสายเนี่ยแหละ เสยีใจด้วยนะ”

สหีน้าของมนีาคมยงัคงเรยีบเฉยเมื่อกนัต์ยงัคงพดูถงึพลศรตุที่คลาด
กันไป เธอเริ่มยกเล็บที่เพิ่งขัดเคลือบน�้ายาแบบใสขึ้นมามองแก้เบื่อ หยิบ

โทรศัพท์ซึ่งติดฟิล์มแบบกระจกขึ้นส่องหน้าต่อทั้งที่ยังนั่งอยู่ด้วยกันที่โต๊ะ

อาหาร

เหน็ทวี่าเขาต้องหยุดพูดเรื่องฆ่าเวลาได้แล้ว

“วนันี้ไปกบัเจ๊ตนิเป็นไงบ้าง”

“กไ็ม่มอีะไรมาก กดสวิ ทรตีเมนต์ผวิแล้วกน็วดตวั แล้วกอ็ะไรอกี

นดิหน่อย” คนพดูยกแขนยื่นมาให้ตรงหน้า เมื่อจบัดกูร็ูว่้ามนันุ่มหนุบหนบั

กว่าเดมิอย่างไม่ได้คดิไปเอง “แต่ที่จรงิวนันี้ฉนัไปธุระอย่างอื่นด้วย”

น�้าเสียงของมีนาคมซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้ให้จับสังเกตได้ แต่ถึง

อย่างนั้นกนัต์กย็งัใช้ปลายนิ้วลูบท้องแขนของเธอโดยไม่พูดอะไร 

“ฉนัคุยกบัทกัษ์แล้วนะ”
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นิ้วมอืที่สากกว่าของเขาสะดดุไป เวลานี้จงึคล้ายกบัว่ามนัเป็นการเขี่ย

มากกว่าลูบอย่างวาบหววิตามที่ตั้งใจในทแีรก 

“คุยเรื่อง?”

“เรื่องของเรา” เธอยกแขนขึ้นเท้าคาง ระยะห่างระหว่างกนัมเีพยีงโต๊ะ

สี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีทั้งแก้ว จานกว้างก้นลึกที่เหลือแต่น�้าราดหน้าวิญญาณ

หมูลอยละล่อง

ทั้งที่เขาใช้เวลาไปสตูดโิอเพื่อขอเดโมเพลงของตวัเอง แวะซื้ออาหาร

เยน็ แต่เธอใช้เวลาช่วงนั้นอยูก่บัทกัษ์ คดิแล้วปลายนิ้วขี้หงึกด็ดีเข้าที่ข้อศอก

ของคนที่ยงัไม่รู้ตวัว่าคอืต้นเหตุ

“เจบ็นะ” เธอยกมอืลูบศอก ชกัสหีน้าพร้อมกบัท�าท่าจะตแีขนเขากลบั

บ้าง “ฉันบอกเขาแล้วว่าปล่อยให้ฉันจัดการเรื่องของตัวเอง อะไรที่ไม่ได้

เกี่ยวกบัเขา เขากไ็ม่จ�าเป็นต้องมาเดอืดร้อนด้วย” 

“แล้วเรื่องพ่อของคุณจะไม่เป็นอะไรเหรอ”

“ช่างเขาส ิฉนัเหมอืนเดก็ที่ยงัไม่โตหรอืไง”

ที่จรงิกเ็หมอืนบางครั้ง...ได้แค่คดิ เขาไม่พูดหรอก

“คุณจะเข้าหน้าเขาไม่ตดิมากกว่าเดมิเพราะผมรเึปล่า”

“ก็ช่างสิ” มีนาคมยังย�้าอย่างเดิม “วันนี้คุณพูดถึงเขามากจนฉันจะ

อ้วกอยู่แล้วนะ”

เจ้าตวัยกจานของตวัเองไปวางที่อ่างล้างจาน ท่าทางว่าเรื่องการพฒันา

ความสมัพนัธ์ที่เคยพูดคุยกนัค้างเอาไว้จะเกดิขึ้นอย่างปุบปับไม่ได้

อาจเหมอืนกบัช่วงที่เขาย้ายเข้ามาที่นี่ใหม่ๆ เริ่มแรกมเีพยีงเสื้อผ้าไม่

กี่ชดุ สกัพกัการจดัระเบยีบภายในห้องกเ็ริ่มเปลี่ยนไป มขีองหลายชิ้นที่ต้อง

ซื้อใหม่ อย่างโซฟาตวัใหญ่ที่ใช้นอนแทนเตยีงได้ หรอืตูส้�าหรบัใส่เสื้อผ้าของ

เขา

“แต่ถงึอย่างนั้นปัญหามนักย็งัไม่ได้ถูกแก้ไปหรอกนะ”

“เพราะคณุมองว่าเป็นปัญหาต่างหาก มนัถงึเป็นปัญหา แค่ค�าพดูของ
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เขามนัท�าให้คณุเป็นไอ้งี่เง่าได้ขนาดนี้เลยหรอืไงฮะ” หญงิสาวเชดิหน้ากอดอก 

ยนืพงิอ่างล้างจาน “ไล่ให้ฉนัไปเจอคนที่ดกีว่านี้ พูดมาได้ยงัไง”

“ผมไม่ได้หมายความอย่างนั้น...กแ็ค่คดิว่า บางทคีณุอาจมทีางเลอืก

ที่ดกีว่านี้กไ็ด้” เขาถอนใจ ให้เปรยีบเทยีบกนัแล้วนกัแสดงที่อยู่ในจุดเดยีว

กับมีนาคมส่วนใหญ่แล้วมักจะคบกับนักธุรกิจหรือไม่ก็ไฮโซอะไรสักอย่าง

ที่ดฐูานะเหมาะสมกนั คนที่มทีั้งเงนิและชื่อเสยีงที่จะท�าให้เธอมชีวีติสขุสบาย

ไปตลอดได้

“ผู้หญิงต้องการคนที่มั่นคงทุกยุคนั่นแหละ งานผมไม่มั่นคงหรอก

คุณกเ็หน็”

“เล่นบทพระเอกเสยีสละรไึงคะ ฉนักม็เีงนิจากงานไม่มั่นคงเหมอืนกนั

อย่าลืมสิ” มีนาคมเริ่มเคลื่อนไหว เธอเดินกลับมานั่ง แต่ว่าไม่ใช่ที่เก้าอี้ 

ตวัเดมิ

“ไม่ได้ตวัเบาเลยนะ”

“สมน�้าหน้า น�้าหนกัฉนัขึ้นกเ็พราะอยู่กบัคุณนี่”

หญิงสาวยกแขนโอบรอบคอ เบียดตัวเข้ามาพิงท�าให้ชายหนุ่มอด

วางมอืบนขาของคนที่นั่งอยูบ่นตกัไม่ได้ ใจของเขาเริ่มสั่นเมื่อได้กลิ่นน�้าหอม

จางๆ ตวัของเธอเองกน็ุ่มนิ่ม แม้แต่ปลายผมยงัไม่ท�าให้รู้สกึระคายเลย

“งานของเราไม่มั่นคงแต่ยงัไงกย็งัมโีอกาสเกบ็เงนิได้เรว็กว่าอาชพีอื่น 

ถ้าเป็นช่วงกอบโกยเรากต้็องพยายามเกบ็ให้ได้มากที่สดุ เราไม่ล�าบากหรอก

ถ้ารู้ตวัว่าจุดหมายคอือะไร”

“แล้วกระเป๋าแบรนด์เนมคุณล่ะ” เขาหรี่ตา 

“ฉนัไม่ได้ซื้อบ่อย”

“ใบที่ใช้อยู่นี่มสีามสแีล้ว”

“อย่าห้ามฉันซื้อกระเป๋า” มีนาคมยกมือกุมอกพลางมองกระเป๋า 

แบรนด์เนมราคาเกนิแสน ราวกบัหวัใจอกัเสบรนุแรงแล้วสลบซบลงกบัอก

ของเขา
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“มนัเป็นอุปกรณ์ส่งเสรมิภาพลกัษณ์” เธอพมึพ�า “ฉนัต้องสวยและ

มรีสนยิม”

“ผมไม่ได้ไม่เข้าใจเรื่องนั้น แต่มนัหมายถงึคณุใช้เงนิเรว็เกนิไปเพราะ

หามาได้ง่าย แต่เราคงไม่ได้อยู่ในช่วงกอบโกยไปตลอดจรงิไหม”

เธอเงยหน้ามองเขา ตาเป็นประกาย “ถงึเวลานั้นคุณกอ็ย่าทิ้งฉนันะ”

“คงต้องคดิดูก่อน”

หญงิสาวถอนใจแล้วซบหน้ากบัคอของเขา “กลวัเลี้ยงฉนัไม่ได้สนิะ”

“กลวัว่าเราจะอยู่อย่างมคีวามสุขไม่ได้มากกว่า”

“แค่อยู่ด้วยกนัไปเรื่อยๆ ไม่ได้หรอืไง การกงัวลกบัสิ่งที่ยงัมาไม่ถงึ

มแีต่จะท�าให้ตอนนี้เราต้องมาทะเลาะกนันะ”

ชายหนุ่มถอนใจบ้าง เริ่มคล้อยตามคนนั่งตัก มือเจ้ากรรมของเขา

ท�าได้เพยีงโอบเอวที่เว้าเข้าไป รู้สกึได้ว่าตวัของเธอก�าลงัอุ่นพอดี

แต่เดี๋ยวก่อน เขาตั้งใจว่าจะคุยกับเธอเรื่องครอบครัวไม่ใช่หรือไง

แล้วท�าไมมนักลายมาเป็นเรื่องเงนิได้

“มี่” เขาเรยีกอกีฝ่ายเบาๆ 

คนถูกเรียกนิ่งไปราวกับรับรู ้ได้ว่าเขาตาสว่างจากการเบี่ยงเบน

ประเดน็ด้วยร่างกายน่ากอดแล้ว เธอฝังใบหน้ากบัไหล่ของเขามากกว่าเดมิ 

รบัรู้ได้ทนัทถีงึเสยีงหวัใจเต้นจากอกที่เบยีดอก

“อย่าพดูเรื่องพ่อของฉนัอกีเลยนะ ไม่ว่ายงัไงเขากไ็ม่ได้อยูใ่นอนาคต

ของเราอยู่แล้ว เราจะรูจ้กักนัมากขึ้นเรื่องไหนอกีกไ็ด้แต่ไม่ใช่เรื่องนี้ ฉนัขอ

คุณเรื่องเดยีวจะได้ไหม”

กนัต์รูส้กึว่าตวัเองก�าลงัจะก่อปัญหาขึ้นมา ไม่กล้าดนัตวัเธอออกเสยี

ด้วยซ�้าเพราะหากเหน็สหีน้าไม่ดแีล้วเขาจะรู้สกึผดิ 

“ท�าไมไม่ตอบ”

“มอืไม่ว่าง” ชายหนุ่มล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงหาโทรศพัท์มอืถอื 

ในหวัคดิแต่เรื่องเบี่ยงเบนประเดน็
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“มนัเกี่ยวกนัตรงไหน” เธอเป็นฝ่ายขยบัตวัเอง ยงัคงขมวดคิ้วเมื่อเขา

เปิดเพลงใหม่ของตวัเองที่ยงัไม่มคีนนอกได้ฟังมาก่อน “เพลงใหม่เสรจ็แลว้

เหรอ”

“ใกล้เคยีงแล้วละ” เขาเพิ่มเสยีงให้ดงัขึ้น แนวเพลงคราวนี้เปลี่ยนเป็น

ป็อปมากกว่า “march” เพลงก่อนหน้านี้ซึ่งเขียนช่วงที่เขาเริ่มคบกับเธอ

แรกๆ แต่เพลงนี้เขยีนหลงัจากนั้นมาสกัพกัแล้ว

เนื้อเพลงพูดถึงผู้หญิงที่คิดตลอดเวลาว่าผู้ชายของตัวเองจะมอง 

คนอื่น แต่ถงึอย่างนั้นเขากลบัสนุกที่ได้เหน็เธองอนและหงึหวง

“ฉนัว่าฉนัรูจ้กัผูห้ญงิคนนั้นนะ” มนีาคมหรี่ตาเมื่อเพลงมาถงึท่อนฮกุ 

ขมวดคิ้วเมื่อเขาอมยิ้ม “กล้าดยีงัไงจะมาเผาฉนัออกอากาศอย่างนี้”

“คุณไม่ชอบเหรอ”

เธอยักไหล่ตอบอย่างเย็นชา แต่ก็สะดุ้งโผกลับมากอดเมื่อเขาชันขา

ขึ้นทนัควนั 

กนัต์หลุดหวัเราะออกมาตอนเธอหยกิเข้าที่ไหล่

“ถ้ามันท�าให้คุณไม่สบายใจขนาดนั้น ผมก็จะไม่ถามอีก” ค�าตอบที่

เดินทางมาถึงช้ากว่าก�าหนดดูเหมือนจะท�าให้คนฟังมีชีวิตชีวาขึ้น “แต่ว่า 

ได้โปรดอนุญาตให้ผมเผยแพร่เพลงนี้ด้วยเถอะ”

“มวีนัไหนที่เราพูดกนัรู้เรื่องบ้างไหม” เธอกลอกตา

“ไม่ม”ี เขาท�าตาลอยโต้ตอบ แต่แก้มถูกตเีบาๆ ท�าให้เขาหนักลบัมา

สนใจเธอทนัท ี“เจบ็นะ”

นสิยัไม่ดขีองมนีาคมคอืการท�าให้เขาเจบ็ตวับ่อยๆ แต่ถงึอย่างนั้นเธอ

กใ็ห้ค่าท�าขวญัเป็นจมุพติแสนหวานที่ไม่จ�าเป็นต้องมทีี่มาที่ไป ความเคอะเขนิ

ระหว่างกนัหายไปนานแล้วจนเขาไม่แน่ใจว่าเคยมดี้วยหรอืไม่ จงัหวะเพลง

กลับมาสู่ท่อนฮุกอีกรอบแต่หญิงสาวกลับหัวเราะออกมาเสียก่อนเมื่อตอน

เขาจูบต�่าลงมาจนถงึคอของเธอ

“จบเลย” เขาไม่ยอมคลายวงแขนออกแต่อีกฝ่ายกลับย่นคอไม่ต่าง
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กับแมวเวลาถูกแกล้งแล้วพยายามเดินถอยหลัง “เมื่อไหร่จะหายบ้าจี้สักที

นะ รหึนามยอกต้องเอาหนามบ่ง”

“ม่ายยย” เธอเอามอืดนัคางของเขาขึ้น ท�าหน้าขยาดเมื่อเขาถูหนวด

กบัอุง้มอื “อย่างอื่นกด้็วย ห้ามทั้งหมดวนันี้ เพราะฉนัเพิ่งท�าบกินิแีวกซ์มา”

มนีาคมหน้าแดงขึ้นเมื่อเขาอ้าปากค้างเพราะเริ่มคดิอะไรไปไกล 

“ขอร้องหยดุท�าหน้าอย่างนั้นได้แล้ว คณุไม่รูห้รอกว่ามนั...” เธอเม้ม

ปากแล้วก�ามอืสื่ออารมณ์ “เจบ็ขนาดไหน”

“อูว” แค่จนิตนาการเขากร็ู้สกึเจบ็แล้ว

“ฉนัเหมอืนไก่ที่ก�าลงัจะถกูต้มไม่เหน็เหรอ” คนพดูยกแขนให้ดูใกล้ๆ 

นอกจากความนวลเนยีนที่เขาสมัผสัทแีรกนั้น ขนแขนเธอยงัหายไปอกีด้วย 

“ถูกถอนหมดทั้งตวัเลยไม่เหน็เหรอ”

“บกินิแีวกซ์...หมายถงึจะถ่ายบกินิปีีนี้น่ะเหรอ”

“ใช่ เรื่องนั้นแหละที่ฉนัยงัไม่ได้บอกเพราะก่อนหน้านี้เราทะเลาะกนั

จรงิไหม” เธอตอบโดยเท้าความหลงั อาจเพื่อเป็นเหตผุลไม่ให้เขาห้ามปราม

ได้ “จ�าเรื่องสัญญาชุดชั้นในได้ไหม งานนี้มันถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการ

โฆษณา อีกอย่างปีนี้เขาจะแตกแบรนด์มาจับตลาดชุดว่ายน�้าอย่างจริงจัง

แล้วด้วย”

หญงิสาวเอ่ยชื่อของช่างภาพคนดงัในวงการพร้อมชื่อของนติยสารที่

เขาเองกร็ู้จกั แต่กนัต์ยงัท�าหน้านิ่งมองคนพูดซึ่งพยายามอธบิายยดืยาวทั้ง

ที่เขาก็สงสัยว่าท�าไมพักหลังนี้เธอถึงเข้าฟิตเนสบ่อยขึ้น กินอาหารควบคุม

น�้าหนกั รวมทั้งออกก�าลงักายเองในตอนเช้า

“คุณขอผมไปแล้วหนึ่งเรื่อง ดงันั้น...”

“ไม่ได้ค่ะ คุณห้ามฉนัไม่ได้”

“เพราะผมมาทหีลงับรษิทัชุดชั้นในของคุณสนิะ”

“ที่จริงคุณมาทีหลังโฆษณาเกือบทุกอย่างของฉันเลย แต่ถ้าให้เรียง

ล�าดับตามผลตอบแทนด้านการเงินคุณคงอยู่อันดับสุดท้าย แต่ถ้าให้เรียง
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ตามใจแล้วละก.็..”

กนัต์เริ่มมคีวามหวงัขึ้นมาเลก็น้อยเมื่อเธอยิ้ม

“คุณแค่อยู่หลงับรษิทัชุดชั้นในเฉยๆ น่ะค่ะ”

ชายหนุ่มตัดสินใจแล้วว่าจะไม่สนใจเรื่องพ่อของเธออีก ตอนนี้เขา

เคอืงบรษิทัชุดชั้นในนั่นมากกว่า



๔

กันต์ยอมรับความพ่ายแพ้ของตัวเองต่อบริษัทชุดชั้นในตั้งแต่ 
วนันั้น หรอืจรงิๆ คอืต่อระบบเศรษฐกจิแบบเงนิมาผ้าหลุดอนัชั่วร้าย แต่

อย่างไรกต็าม การจะหาจดุพงึพอใจสงูสดุร่วมกนันั้นอยูต่รงที่มนีาคมจะไป

ท�างานของเธอ ส่วนเขาจะตามไปสมทบหลงัจากเสรจ็ธรุะของตวัเองแล้ว ใช้

เวลาหลงัจากนั้นเพื่อรบัค่าท�าขวญั เป็นที่พกัตดิทะเลบรรยากาศเหมาะแก่การ

ฟังเสยีงคลื่นแล้วกอดใครสกัคน

มนีาคมเดนิทางไปกบักฤตนิแล้วตั้งแต่เมื่อวาน เธอยงัถ่ายภาพทะเล

กับโรงแรมมาให้เขาดูระหว่างที่ก�าลังจัดกระเป๋าเพื่อบินตามไปในไฟลต์ดึก

ของวนันี้ 

กนัต์เริ่มเกบ็เสื้อผ้าของตวัเองลงกระเป๋าเป้สดี�าพาดบ่า ช่วงนี้เขาไม่มี

งานอะไรรัดตัวนอกจากเตรียมอัลบัมที่อีกนานแสนนานกว่าจะท�าได้ครบ 

เขาม้วนเสื้อยดืตวัโปรด จดัสรรทุกพื้นที่ให้เกดิประโยชน์สูงสุดโดยเตรยีม

ชุดให้พอส�าหรับสองคืน เพราะหลังจากนั้นหญิงสาวจะต้องกลับมาถ่าย

ละครเรื่องใหม่อกีสี่วนัต่อสปัดาห์
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ชายหนุ่มก�ามอืรองใต้คางเมื่อไม่แน่ใจว่ายงัลมือะไรหรอืไม่ ก่อนจะ

นกึได้ว่ายงัมแีจก็เกตหนงัตวัเก่งที่ยงัอยูใ่นห้องของหญงิสาวชั้นบน เขาน่าจะ

พาดมันเอาไว้ที่โซฟาแต่มีนาคมอาจจะจับมันใส่ไม้แขวนเสื้อแล้วแขวนไว้ที่

หน้าตู้เสื้อผ้าของเธอ ทว่าไม่มทีางรวมมนัเข้าไปเป็นหนึ่งในพรรคพวกในตู้

แน่

หญิงสาวเป็นคนมีระเบียบในบางเรื่องอย่างน่าตกใจ เขานึกถึงครั้ง

แรกที่เห็นตู้เก็บรองเท้าติดหลอดไฟกับกระจกเงาบานใหญ่ซึ่งให้ความรู้สึก

เหมอืนอยู่ในร้านรองเท้า รวมไปถงึตู้เสื้อผ้าขนาดยกัษ์ที่จดัเสื้อผ้าไล่สเีป็น

หมวดหมูจ่ากอ่อนไปเข้ม ทกุตวัจะต้องแขวนไม้แขวนให้ตรงกบัรอยตะเขบ็

ที่บ่า ไม่อย่างนั้นมนัจะเป็นรอยจากไม้แขวน ท�าให้เธอต้องแยกมนัออกมา

รดีใหม่ด้วยเตารดีไอน�้าแบบพกพา

นับว่าเขายังโชคดีที่ยังเก็บห้องของตัวเองไว้ไม่ตัดใจขายไปเสียก่อน 

อย่างน้อยกย็งัมพีื้นที่ส่วนตวัเป็นกรรมสทิธิ์ของตวัเองบ้าง ไม่ว่าจะวางของ

ระเกะระกะอย่างไรมนีาคมกท็�าได้แค่บ่นเท่านั้น

ชายหนุ่มมีเวลาสามชั่วโมงเผื่อส�าหรับเดินทางซึ่งน่าจะถึงก่อนเวลา

เรยีกขึ้นเครื่องสบายๆ เขาเข้าไปที่ห้องชุดของมนีาคมอย่างไม่รบีร้อน ห้อง

นอนของเธอมแีจก็เกตของเขาแขวนเอาไว้อยูจ่รงิๆ และกต้็องไม่ลมืลปิสตกิ

ที่เธอไหว้วานให้เขาหยบิตดิไปด้วย

สโีปรดของเธอคอืสแีดง แต่การให้เลอืกแดงจากบรรดาคลงัแสงบน

โต๊ะเครื่องแป้งที่วางเรยีงเหมอืนเคาน์เตอร์เครื่องส�าอางท�าให้เขาคดิหนกั มนั

เป็นเรื่องยากที่จะให้แยกระหว่างสีแดงสิบสองเฉดออกจากกัน ดังนั้นการ

ถ่ายภาพแล้วส่งไปให้เธอบอกต�าแหน่งกลบัมาน่าจะเป็นทางออกที่ดทีี่สุด

แต่เสียงดังด้านนอกห้องเรียกความสนใจของกันต์ได้มากกว่าเสียง

ข้อความตอบกลบัของมนีาคม 

เขานึกถึงแม่บ้านที่หญิงสาวจะจ้างมาท�าความสะอาดห้องชุดของ

ตนเองสปัดาห์ละครั้ง แต่หญงิวยักลางคนนั้นกไ็ม่ได้มรีูปร่างสูงใหญ่อย่าง
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คนที่ก�าลงัหนัหลงัให้ความสนใจกบัชั้นหนงัสอื

“คุณเข้ามาได้ยงัไง”

ดูจากรูปร่างสูงสง่า คนคนนั้นเป็นผู้ชายแน่นอน แม้ผมยาวที่ไม่ได้

ด�าสม�่าเสมอนั้นจะถูกรวบไว้ต�่าที่ท้ายทอย เขาสวมเสื้อเชิ้ตสคีรมี กางเกงสี

เทาเข้มทรงตกยุค และการถอดรองเท้าหนงัไว้ที่หน้าประตแูล้วสวมรองเท้า

ผ้าพื้นเตี้ยที่ไว้ใส่ในบ้านนั้นแสดงว่าต้องเห็นรองเท้าผ้าใบของเขาที่ถอดวาง

ไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว

“หนงัสอืพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่าจะมอียูใ่นชั้นหนงัสอืของลกูสาวฉนัหรอก

จรงิไหม” ผูพ้ดูไม่ตอบค�าถามแรก แต่ปิดหนงัสอืรวมคดปีระหลาดทั่วโลก

กลบัเข้าไปที่ชั้น “ถ้าเป็นพวกนยิายรกักว็่าไปอย่าง”

กนัต์มองอกีฝ่ายตาค้าง ในมอืของเขายงัก�าโทรศพัท์มอืถอืแต่ในหวั

ว่างเปล่า

“ฉันว่าฉันเคยเห็นหน้าเธอมาก่อนนะ เธอเล่นซิตคอมตอนเย็นกับ

ลนินิใช่ไหม”

หวัใจที่พองโตขึ้นมาในประโยคแรกของกนัต์แฟบลง 

“ไม่ใช่ครบั ผมเป็นนกัดนตร ีแค่เคยมลีะครเรื่องนงึ แล้วกโ็ฆษณา

บ้าง” เขามองคนที่เดนิมานั่งโซฟาสบายๆ ราวกบัเป็นห้องตวัเอง แม้อกีฝ่าย

จะซื้อห้องชุดห้องนี้ให้มีนาคมและเธอก็มองว่าเป็นหนึ่งในค่าชดเชยอันควร

จะได้รบักต็าม

“อยู่เมืองไทยก็แบบนี้ สมัยนี้ต้องเป็นให้ได้ทุกอย่างถึงจะอยู่ได้ จะ

เป็นแบบเมืองนอกที่เป็นแค่นักร้องหรือนักดนตรีอย่างเดียวก็คงจะไม่นิยม

เท่าไหร่”

กันต์ก้าวมานั่งโซฟาเดี่ยวซึ่งอยู่ห่างจากคู่สนทนาไม่มากโดยไม่รอให้

เชญิ

“เหมอืนคุณเหรอครบั คุณพลศรุต”

ความรู้สึกของชายหนุ่มค่อนข้างขัดแย้งระหว่างบวกกับลบ แต่เมื่อ
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คดิถงึสิ่งที่มนีาคมเคยเล่าให้ฟัง ผูช้ายคนนี้กไ็ม่เหลอือะไรให้เขารูส้กึตื่นเต้น

ที่ได้เจออกี

ผู้ชายที่เขาเอ่ยชื่อออกไปหลายครั้งทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไร

“มี่รู้รเึปล่าว่าคุณมาที่นี่”

พลศรุตสูดหายใจลกึก่อนที่จะถอนใจออกมา “ไม่ แล้วท�าไมล่ะ”

“ผมคดิว่ามี่คงไม่แฮปปีเท่าไหร่ถ้ารู้ว่าคุณมาที่นี่ตอนที่เธอไม่อยู่”

“ฉันขอความเห็นของเธอหรือไง” สีหน้าของคนพูดดูพอใจไม่น้อยที่

ได้ยอกย้อน และใช้อายุกบัฐานะที่สูงกว่าข่มให้คนฟังต้องท�าตวัสุภาพ

“เปล่าครบั”

“แล้วนี่อยู่ด้วยกนันานแค่ไหนแล้ว”

“กส็กัพกัแล้วครบั” กนัต์ก�าลงัคดิหาค�าตอบที่ดดู ีแต่ข้าวของของเขา

ที่อยูใ่นหอ้งท�าให้โกหกไม่ไดม้ากนกั “ผมเองกอ็ยู่คอนโดนี้แต่คนละชั้น เรา

เจอกันตอนถ่ายละครเรื่องก่อนก็เลยเริ่มคุยกัน เป็นเพื่อนกันมาก่อนจะ

ตดัสนิใจลองคบกนั” 

เขาบดิเบอืนความจรงิเลก็น้อย แม้คดิว่าอกีฝ่ายอาจจะทราบจากทกัษ์

แล้ว ไม่อย่างนั้นคงจะไม่มาพบเขาตามล�าพงัในสถานการณ์น่าอดึอดัอย่างนี้

“แล้วเป็นนกัดนตรนีี่มนัมเีงนิพอกนิพอใช้เหรอ”

“กไ็ม่ได้ล�าบากอะไรนะครบั” 

“ไม่ได้เรยีนสูงหรอืไง ท�าไมไม่ท�างานอื่น”

“ผมจบกฎหมายแต่ไม่ได้ท�างานด้านที่เรยีน” เขารูต้วัแล้วว่าก�าลงัถกู

ซกัประวตั ิ“พ่อเป็นทนาย แม่เป็นแม่บ้าน ผมเป็นลกูคนเดยีวกเ็ลยถกูเลี้ยง

มาอย่างคาดหวงัว่าจะให้เป็นทนายเหมอืนกนัแต่สดุท้ายผมเลอืกที่จะท�างาน

ที่ตวัเองอยากท�าแทน”

“อย่างนี้เอง” พลศรุตกอดอก

โทรศพัท์ของกนัต์ส่งเสยีงเรยีกเข้าดงัขดัจงัหวะขึ้นมา ปลายสายเป็น

มนีาคมที่เขาไม่สามารถละเลยได้ เธอทวงถามถงึข้อความที่ยงัไม่ได้ตอบแต่
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เขากม็ขี้ออ้างที่จ�าเป็นต้องยกขึ้นมาใช้เพื่อปิดบงัว่าก�าลงัอยู่กบัใคร

“พอดีผมมีธุระที่สตูดิโอด่วนน่ะ คงจะไปไฟลต์นั้นไม่ทันแล้วแต่ว่า

ผมจะไปพรุ่งนี้เช้านะ” เขาโกหกเสรจ็สรรพ หญงิสาวที่ยงัไม่รูอ้ะไรจงึตดัพ้อ

กลบัมาเป็นชุด “ผมกค็ดิถงึคุณ ดูแลตวัเองดีๆ  ให้เจ๊ตนีอยู่เป็นเพื่อนนะ” 

กนัต์หลดุปากพดูชื่อของกฤตนิผดิทั้งที่รูว่้ามคีนนั่งฟังอยู ่พอวางสาย

สหีน้าของพลศรุตดูจะขบขนักไ็ม่เชงิ

“ดีนะ ฉันยังไม่เคยรู้เลยว่าลูกสาวจะไปไหน ต้องคอยถามเอาจาก 

ผู้จัดการส่วนตัว บางครั้งโกหกกลับมาก็มี” คนพูดยักไหล่ สีหน้าไม่ได้

เปลี่ยนแปลงไป

ชายหนุม่รู้สกึถูกบบีอดัด้วยความหนาแน่นในอากาศ หรอือะไรกต็าม

ที่ท�าให้เขาอยากจะถอนใจออกมา เขาลุกจากโซฟา มอืสองข้างล้วงเข้าไปใน

กระเป๋ากางเกง

“คุณดื่มไหมครบั” กนัต์พยกัพเยดิไปทางตู้เยน็ “มไีวน์”

“จะมอมกนัหรอืไง”

“เปล่า คุยกนัอย่างนี้มนัน่าอดึอดั แล้วผมกห็วิด้วย” เขายิ้มบางเมื่อ

อกีฝ่ายขมวดคิ้ว “กต็ั้งใจว่าจะไปกนิที่สนามบนิ แต่คงไม่ทนัแล้ว ตอนนี้มี

พวกเนื้อส�าหรบัท�าสเต๊กอยู่ คุณสนใจไหมครบั”

“กต็ามใจ อยากท�าอะไรกท็�าไปส”ิ พลศรุตลุกขึ้นบ้าง แล้วเดนิตาม

เขาเข้าไปในครัว สายตาจับสังเกตตอนที่กันต์หยิบผ้ากันเปื้อนมาสวมแล้ว

ผูกปมด้านหลัง ถกแขนเสื้อมาไว้ที่ข้อศอก รวบผมด้วยหนังยางธรรมดา

แล้วหนัไปล้างมอืก่อนจะเปิดตู้เยน็ รนิไวน์ที่ค้างอยู่ใส่แก้วส่งไปให้

ไวน์คงเสียรสชาติไปมากแล้ว แต่คนดื่มดูจะไม่ได้สนใจมากไปกว่า

การเปลี่ยนที่คุยและจบิแอลกอฮอล์เพื่อละลายพฤตกิรรม

“ติดการพนันรึเปล่า” พลศรุตถามระหว่างที่เขาเริ่มโรยเกลือและ

พริกไทยลงบนเนื้อที่หยิบออกมาอย่างคล่องแคล่ว ชายหนุ่มเงยหน้ามอง

เพยีงนดิก่อนจะก้มหน้าต่อ
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“ไม่ครบั”

“ตดิเหล้า สูบบุหรี่ไหม”

“ครบั ทั้งสองอย่าง แต่ไม่ได้ท�าให้เสยีงาน”

“ไปเลกิซะ สุขภาพทรดุโทรมเปล่าๆ” คนพดูสา่ยหน้า “แลว้มปัีญหา

เรื่องผู้หญงิด้วยไหม”

เขายิ้ม “คดิว่าไม่นะครบั”

กระทะส�าหรับย่างส่งเสียงดังซู่เมื่อเนื้อสัมผัสกับผิวหน้าที่ร้อนได้ที่ 

มือของพลศรุตยังถือแก้วไวน์อยู่ตอนที่เนื้อเปลี่ยนจากสีแดงเป็นซีดโดยไล่

จากขอบนอกเข้ามาด้านใน บทสนทนาหายไปอย่างลกึลบัระหว่างนั้น มนัถูก

แทนที่ด้วยกลิ่นหอม เสยีงของมดีที่แทรกผ่านผกัแล้วกระทบกบัเขยีงไม่เป็น

จงัหวะ

กนัต์กลบัเนื้อเมื่อคดิว่าได้ที่ดแีล้ว มเีวลารนิไวน์ให้อกีฝ่ายเพิ่ม

“คุณยงัไม่ตอบค�าถามเลยว่าเข้ามาได้ยงัไง”

พลศรุตหยบิคยี์การ์ดออกมาจากกระเป๋าเสื้อแทนค�าตอบ

“คุณซื้อให้เธออยู่ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเข้าออกตามใจชอบได ้

นะครบั”

“ฉนัดูเหมอืนสตอลเกอร์หรอืไง”

กนัต์ขมวดคิ้ว อยากถามกลบัเหลอืเกนิว่าถ้าไม่เป็นเช่นนั้นคนพูดจะ

อยู่ในห้องตรงนี้กบัเขาได้อย่างไร

“ไหม้แล้วรเึปล่า” พลศรตุขดัจงัหวะขึ้นด้วยการชี้นิ้วไปที่กระทะ เนื้อ

ซึ่งควรจะสุกแต่พอดกี�าลงัแห้งตดิกระทะ ควนัสเีทาชดัเจนขึ้น 

สดุท้ายกนัต์จงึต้องคบีมนัขึ้นมา หั่นผวิหน้าที่ไหม้ทิ้งไปแล้วจดัใส่จาน 

น�้าจิ้มแจ่วผสมมายองเนสถูกท�าเป็นอย่างสุดท้ายขณะที่แขกผู้ไม่ได้รับเชิญ

จับปกเสื้อของตนเองขึ้นดมแล้วย่นจมูก กลิ่นภายในห้องนี้จางหายไปแล้ว 

แต่กบัเสื้อผ้าน่าจะยงัตดิไปอกีสกัพกั

ชายหนุ่มส่งส้อมให้ตอนที่พ่อของมีนาคมยังดูวางมาดกับสเต๊กแสน
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ยั่วยวนตรงหน้า แต่ถงึอย่างนั้นพลศรตุกร็อให้เขาชมิก่อนราวกบักลวัวา่จะ

ถูกวางยาเข้าจรงิๆ

“ดูสบายใจจรงินะ” 

“ไม่มอีะไรต้องกงัวลนี่ครบั” เขากนิอกีค�า

“ดเูธอไม่ประหลาดใจอะไรเลย” พลศรตุขมวดคิ้ว ไม่รูเ้พราะท่าทาง

ของเขาหรอืรสชาตอิาหารกนัแน่

“ประหลาดใจสิ ผมเป็นแฟนหนังคุณนะ ยังไงก็ต้องเซอร์ไพรส์อยู่

แล้ว” 

กนัต์พูดแล้วกป็ล่อยให้บทสนทนาจางหาย นานจนพลศรุตวางส้อม

ลงหลงัจากกนิไปได้อกีไม่กี่ค�า

“ถ้าสหีน้าประหลาดใจเธอเป็นอย่างนี้ ฉนัไม่แปลกใจแล้วว่าท�าไมเธอ

ได้เล่นละครแค่เรื่องเดยีว”

ชายหนุ่มรู้สกึเจบ็ในใจจี๊ดๆ แต่ถงึอย่างนั้นกย็ิ้มออกมาหน้าเป็น

“ท�าไมคณุไม่บอกล่ะครบัว่าต้องการอะไรจากผม ในเมื่อคณุเองกเ็พิ่ง

เคยเข้ามาที่นี่ครั้งแรก และคงไม่ดนีกัถ้าผมจะโทร. ไปบอกมี่ว่าคณุเข้ามาใน

พื้นที่ของเธอ”

กนัต์ไม่ละสายตาจากคู่สนทนาเลย การพูดเรื่องหนงัสอืเริ่มแรกนั้น

เป็นการชวนคุยไร้สาระก็จริง แต่การที่พลศรุตกวาดสายตามองหาเก้าอี้ที่

จะยกมานั่งอยู่พกัใหญ่ท�าให้เขาแน่ใจว่าอกีฝ่ายมาที่นี่เป็นครั้งแรก

“คุณทกัษ์บอกคุณเหรอครบั”

“ไม่ต้องให้ใครบอกมันก็เข้าหู ท�าไมฉันจะแยกข่าวจริงกับข่าวลือไม่

ออก” คนพูดจบิไวน์อกี “แต่ฉนักไ็ม่เคยได้ถามอะไรจากปากเจ้าตวัสกัครั้ง 

เราพูดกนัได้ไม่เกนิสามค�ากท็ะเลาะกนัแล้ว”

“วันนี้คุณโชคดี” กันต์ชี้ไปที่มุมหนึ่งของห้องรับแขก “มี่ติดกล้อง

วงจรปิดเอาไว้ จะเปิดเฉพาะวันที่ให้แม่บ้านเข้ามาท�าความสะอาด ซึ่งก็คือ

วนันี้ แต่เรานดักนัว่าจะไปเที่ยวกนัต่อ ดงันั้นกเ็ลยยกเลกินดัแม่บ้านไป”
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ไม่อย่างนั้น ภาพนี้จะถกูบนัทกึและส่งเข้าโทรศพัท์มอืถอืของเธอผ่าน

แอปพลเิคชนัแน่

พลศรตุยกัไหล่ “ท�าไมเราไม่คยุเรื่องอื่นนอกจากเรื่องลกูสาวของฉนั 

เช่นเรื่องของเธอ”

“ผม?” กันต์ชี้เข้าหาตัวเอง “คุณหาประวัติของผมจากข่าวกับกูเกิล

กไ็ด้นี่ครบั”

คนอายุมากกว่าหัวเราะเบาๆ ตีความหมายได้ว่าเรื่องพวกนั้นถูกท�า

ไปแล้วต่างหาก

“แน่นอนว่าฉนัต้องอยากรูจ้กัเธออย่างที่ไม่ได้รู้จากข่าว เพราะถ้าเธอ

ทั้งคูจ่ะจรงิจงักนัจรงิๆ นั่นหมายความว่าฉนักจ็ะกลายเป็นพ่อของเธอด้วย” 

พลศรุตวางแก้วลงบนโต๊ะ หมุนฐานของมนัช้าๆ ด้วยปลายนิ้ว “แต่ฉนัไม่

คดิว่าจะรบัใครมาเป็นลูกอกีคนได้หรอกนะ”

ไวน์แดงในแก้วขยับไหวเหมือนคลื่นน�้า ปริมาณที่พอเหมาะของมัน

ยังไม่ท�าให้กระฉอกออกมาตอนที่อีกฝ่ายหยุดหมุนแก้วในมือเมื่อกันต์ยิ้ม

ออกมา

“อะไร”

“ผมก็คิดอย่างนั้น เพราะกับลูกคนเดียวคุณเองก็ยังไม่ได้ยอมรับ 

เท่าไหร่นี่ครบั”

หากพลศรุตเป็นคนอารมณ์ร้อนสักหน่อยกันต์อาจจะถูกชกไปแล้ว

กไ็ด้ แต่อาจเพราะอกีฝ่ายผ่านการใช้ชวีติมายาวนาน ผู้สงูวยักว่าจงึเพยีงแค่

สดูหายใจลกึอยูเ่ป็นนาน ใบหน้าแดงขึ้นแต่ยงัไม่ขยบัมอืนอกจากเพื่อกระดก

ไวน์เข้าปากเท่านั้น

“ฉันละสงสัยนักว่าเธอมีชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้ยังไงโดยไม่ถูก 

กระทบืน่ะ”

“อ้อ ถ้าคุณชินกับทางในผับที่ไปประจ�าแล้ววิ่งเร็วพอก็พอรอดได้” 

กนัต์ยกัไหล่ “แต่ถูกของคุณ ผมยงัไม่เคยถูกกระทบืสกัท”ี
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ถอืว่าโชคด.ี..สายตาพลศรุตบอกมาเช่นนั้น

“คณุเป็นพ่อผมไม่ได้หรอก พ่อเธอกด้็วย มี่ไม่ใช่คนที่จะฟังใครที่มา

ชี้นิ้วสั่งเธอว่าต้องท�าอะไร ใช้ชีวิตยังไง ผมก็เหมือนกัน เราถึงทะเลาะกัน

ทุกท”ี

“ทั้งที่อยู่ด้วยกนั?”

“มนักเ็ป็นเรื่องปกตนิี่ครบั มคีนที่ไม่เคยทะเลาะกนัด้วยหรอืไง”

“แล้วท�าไมถึงไม่แต่งงานก่อนแล้วค่อยอยู่ด้วยกัน” คนอายุมากกว่า

ตั้งค�าถาม “ลกูสาวของฉนัจะได้ไม่เสยีชื่อด้วย ไม่ใช่เรื่องหวัโบราณอะไรนะ 

แต่จะได้ไม่ต้องหลบซ่อนอย่างนี้”

“คณุพดูเหมอืนไม่เคยท�างานวงการนี้” ชายหนุม่รนิไวน์ให้อกีฝ่ายเพิ่ม

พลางขมวดคิ้วไปด้วย

“มี่ไม่อยากแต่งกบัเธอสนิะ”

“เรายงัไม่พร้อมครบั” เขาแก้ “สกัวนัที่พร้อมวนันั้นคงมาถงึ ที่อยูก่นั

ตอนนี้กไ็ม่ต่างเท่าไหร่”

“เป็นผู้ชายกพ็ูดได้นี่”

“เธอบอกเองต่างหากครบั นี่ยงัเพิ่งไปรบังานชุดว่ายน�้ามา ละครมคีวิ

ยาวไปถงึปีหน้า ไม่มเีวลาท�าอย่างอื่นแล้ว”

กันต์พูดเรื่อยๆ แต่สีหน้าของพลศรุตกลับอ่านยาก คนสูงวัยกว่า

ถอนใจเมื่อเขาปูดเรื่องของมนีาคมออกไป หากมองในมุมกลบั เขาเหน็เธอ

ถ่ายชุดว่ายน�้ายงัรู้สกึเซง็ แล้วคนเป็นพ่อจะไม่เซง็ยิ่งกว่าหรอื

“แลว้ท�าไมคณุไม่แต่งงานกบัแม่ของมี่ล่ะครบั” เขาถามก่อนจะหนัไป

เปิดตู้เยน็ “เปิดไวน์อกีขวดนะครบั”

“ฉนัแต่งไม่ได้”

กนัต์รอฟัง แต่ทิ้งความตั้งใจจะเถยีงกลบัในตรรกะเดยีวกบัที่อกีฝ่าย

ถามว่าท�าไมเขาถงึไม่แต่งงานกบัมนีาคม 

ชายหนุม่เปิดขวดไวน์ รูส้กึพอใจเมื่อเหน็อกีฝ่ายหน้าแดงขึ้นแล้วปลด
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กระดุมข้อมอืเสื้อ

“ฉนัไม่รู้ด้วยซ�้าว่ามลีูก กบัแม่ของมี่เราจากกนัไม่ดสีกัเท่าไหร่”

แน่ส ิเธอถกูตั้งชื่อว่ามนีาคมเพราะเป็นเดอืนที่แม่ของเธอถูกทิ้ง แค่นี้

กบ็อกแล้วว่าจบกนัเลวร้ายขนาดไหน

“แล้วคุณท�าอะไรหลังจากนั้น ผมหมายถึงคุณรับงานแสดงพักนึง 

แล้วอยู่ๆ กห็ายจากวงการไปเลย”

“เรื่องมนัยาวน่ะ”

“เรามเีวลานี่ นอกเหนอืจากแฟนลูกสาว ผมเป็นแฟนคุณนะ” กนัต์

ยกแก้วในมอืเพื่อให้อกีฝ่ายยกมาชน พลศรตุครุ่นคดิอยูค่รู่หนึ่งก่อนจะชน

แก้วด้วย

ผ่านไปเกอืบชั่วโมงชายวยั ๖๒ ปี ตามบตัรประชาชนที่ชายหนุม่หยบิ
ออกมาจากกระเป๋าสตางค์นั้นก�าลังพลิกตัวช้าๆ ก่อนจะหลับต่อบนโซฟา 

กันต์ค่อยๆ เก็บบัตรที่เลื่อนออกมาดูกลับเข้าช่องเดิมซึ่งอยู่ใกล้กับรูปถ่าย 

หน้าตรงของมนีาคมตั้งแต่สมยัเรยีนมธัยมปลายในโรงเรยีนเอกชน ถกัเปีย

สองข้าง ดูเค้าหน้าออกว่าสวยตั้งแต่เดก็แม้จะท�าหน้าหน่ายกต็าม

กนัต์พบักระเป๋าสตางค์หนงัสดี�าของพลศรตุแล้วหย่อนมนัลงไปตรง

ช่องว่างระหว่างแผ่นหลังกับพนักของโซฟา เขาหยิบแก้วที่วางทิ้งไว้บนโต๊ะ

รวมทั้งหนบีขวดไวน์ที่เปิดเพิ่มมาอกีสองขวดซึ่งตอนนี้ว่างเปล่าแล้วไปเกบ็

ชายหนุ่มคิดว่าพลศรุตยังคงประคองสติได้ดีถึงพยายามไม่คุยเรื่อง

มีนาคม ท�าให้เขาต้องสนทนาไปตามน�้าแล้วรินไวน์ให้อีกฝ่ายไม่ต่างกับ 

บรกิร จุดอ่อนส�าคญัของเขาคอืเกดิชอบเรื่องที่อกีฝ่ายคุยถงึตวัเองในสมยั

ยงัหนุ่ม การเข้าวงการที่ไม่ต่างกบัการผจญภยั ได้เดนิทางไปต่างประเทศ

ครั้งแรกในฐานะนักแสดง ทั้งหมดนั้นละเอียดและลึกซึ้งยิ่งกว่าข้อมูลใน

เวบ็ไซต์ที่เขาเคยอ่านหรอืรายการไหนที่เคยให้สมัภาษณ์

พลศรตุยงัคงเป็นหนุม่เสมอ ประกายแรงกล้าในดวงตาคู่นั้นบอกชดั
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แม้ใบหน้าอาจจะดูอ่อนวยัเพราะโบทอกซ์ แต่สิ่งส�าคญัที่กนัต์ไม่เคยลมืคอื

อกีฝ่ายมคีวามเป็นนกัแสดงเข้าสายเลอืดซึ่งมนีาคมกย็งัเทยีบไม่ตดิ ส�าหรบั

เธอเขายงัจบัได้บ้างในบางครั้งที่ท�าตวัแสนงอน แต่กบับดิาเธอมนัแนบเนยีน

จนน่าสงสยั

ใครต่างกร็ูว่้าการสร้างความประทบัใจแรกเป็นใบเบกิทางของความ

สมัพนัธ์ที่ราบรื่นทั้งนั้น แต่เรื่องครอบครวัที่ควรจะพูดถงึกลบัถูกฝังเอาไว้

ใต้รอยยิ้มซึ่งไม่ว่าจะลองง้างเท่าไรกไ็ม่หลุดพูดถงึสกัค�า

เสียงโทรศัพท์ของพลศรุตดังขึ้นตอนที่กันต์ก�าลังล้างจานด้วยน�้า

เอื่อยๆ เพราะไม่อยากส่งเสยีงดงัให้อกีฝ่ายตื่น แต่เขากลบัพบว่าคนที่หยุด

เสยีงนั้นด้วยการรบัสายก�าลงันั่งกุมศรีษะอยู่ กระเป๋าสตางค์กถ็ูกเกบ็เข้าที่

เรยีบร้อยแล้วอย่างไม่น่าตดิใจสงสยัอะไร

“คณุคงขบัรถไม่ไหว ยงัไงให้ผมไปส่งหรอืจะค้างที่นี่กไ็ด้นะครบั” เขา

เชด็มอืกบัผ้ากนัเปื้อนไปด้วยระหว่างที่พูดแต่คนฟังส่ายหน้า

“เดี๋ยวมคีนมารบั”

กนัต์พยกัหน้าเข้าใจ “น�้าสกัแก้วไหมครบั”

“กด็ ีแต่ปกตฉินัไม่ได้ดื่มมากอะไรขนาดนี้”

“นี่คงไม่ใช่สถานการณ์ปกติมั้งครับ” เขายิ้ม รินน�้าจากเหยือกใน 

ตู้เย็นใส่แก้วส่งให้อีกฝ่าย “ถ้าอยากปรับความเข้าใจผมว่าอย่างแรกที่คุณ

ต้องท�าคอืเลกิคดิว่าตวัเองเป็นพ่อของเธอเสยีก่อน”

“ฉันรู้ว่าไม่มีสิทธิ์ แต่มีนาคมเป็นลูกสาวของฉันเสมอ แม้เธอจะไม่

ต้องการกต็าม”

กนัต์คดิวา่ตวัเองอาจก�าลงัเริ่มเมา เขาเริ่มสงสารผูช้ายสงูอายทุี่แฟน

สาวไม่ชอบเพราะทิ้งเธอให้ล�าบากเสยีแล้ว

“บางทีผมคิดว่าอาจจะพอท�าอะไรได้นิดหน่อย แต่มีข้อแม้ว่าคุณจะ

ต้องร่วมมอืด้วยนะ” 
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สัญชาตญาณของมีนาคมบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้น เพราะ
กันต์ขี้งกเกินกว่าจะทิ้งตั๋วเครื่องบินไปง่ายๆ...บางทีเขาอาจจะก�าลังปกปิด

อะไรจากเธออยู่โดยแกล้งยกเรื่องงานขึ้นมาอ้าง หรือไม่เขาอาจก�าลังซ่อน

ใครไว้ก่อนหน้านี้โดยที่เธอไม่ทนัระแคะระคายกเ็ป็นได้

มีนาคมเริ่มคิดถึงรายชื่อผู้หญิงในโทรศัพท์ของเขา ซึ่งเกือบทุกคน

เคยส่งข้อความมาหาเขา และกอ็าจจะส่งอยูท่กุวนันี้เพราะเขายงัเกบ็โทรศพัท์

มอืถอืไว้ตดิตวัไม่ต่างจากส่วนหนึ่งของร่างกาย

ไหนจะเคยมผีู้หวงัดสี่งรูปผู้ชายที่ดูเหมอืนเขากบัผู้หญงิอื่นให้ดูอกี

หญงิสาวกดวดิโีอคอลไปหาชายหนุ่มทนัท ีหากคราวนี้เขาไม่รบัสาย

ของเธอแสดงว่ามีพิรุธแต่เมื่อภาพบนหน้าจอเปลี่ยนจากภาพถ่ายของชาย

หนุ่มเป็นวดิโีอ ความคดิที่จะจบัผดิทุกอย่างของเธอกห็มดไป

“ไง” เขาทกัโดยที่ยงัท�าหน้างงๆ ผนงัด้านหลงัท�าให้เธอมองออกว่าเขา

อยู่ที่ห้องของเขาเอง “มอีะไรเหรอ”

มนีาคมหรี่ตา ก่อนจะบุ้ยปาก “ฉนักแ็ค่อยากเหน็หน้าคุณ” 

“จะจบัผดิละส ิรู้หรอกน่า”

“นี่! ก็แล้วท�าไมต้องอธิบายแปลกๆ ท�าเหมือนรีบวางสายแล้วก็

ติดต่อไม่ได้ล่ะ” สุดท้ายแล้วเธอก็ยอมรับออกไปโดยดีจนได้ “แล้วตกลง

พรุ่งนี้จะมาถงึกี่โมง”

“ตอนนั้นผมติดธุระด่วนจริงๆ แต่พรุ่งนี้ไปถึงเช้าก่อนคุณจะตื่นแน่ 

เชื่อส”ิ 

กนัต์ยงัตอบค�าถามได้ครบถ้วน ไม่สนใจเสยีงที่สงูปรี๊ดบอกอารมณ์

ของเธอ เขาเป็นอย่างนี้เสมอ ท�าเหมอืนผูใ้หญ่ประเภทที่แกล้งเมนิเดก็ที่ก�าลงั

ร้องไห้เพื่อเรยีกร้องความสนใจ

“วันนี้เป็นยังไงบ้าง” เขาท�าให้เธอต้องเริ่มเล่าว่าเมื่อเดินทางมาถึงก็

ต้องเตรยีมงานกนัตั้งแต่ช่วงเช้า กว่าจะจบการถ่ายงานกต็อนที่หมดแสงพอด ี

หลังจากนั้นเธอก็ไปรับประทานอาหารกับทีมงาน เดินเที่ยวกับกฤตินใน
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บรเิวณใกล้ๆ ที่นี่ไม่ได้มคีนมากนกั มแีค่ไม่กี่คนที่จ�าเธอได้แล้วกพ็ดูคยุกนั

เลก็น้อยเท่านั้น

“ตอนนี้เจ๊ตินหลับเป็นตายไปแล้ว” เธอหันหน้าจอโทรศัพท์ให้กล้อง

จับภาพไปยังกฤตินที่นอนคลุมโปงอยู่ ร่างกายขยับตามจังหวะการหายใจ

เหมอืนหมตีวัใหญ่ที่ก�าลงัจ�าศลี เธอไว้ใจอกีฝ่ายมากพอให้นอนร่วมห้องกนั

เพยีงแต่แยกเตยีงกนัเท่านั้น

“ตอนนี้คุณกก็�าลงัจะนอนแล้ว?”

“ใช่ แต่ฉนัยงันอนไม่ได้จนกว่าจะเหน็คุณเสยีก่อน”

“แม่คนขี้หงึ” กนัต์พดูเล่นมากกว่าจะว่าเธอจรงิๆ “ออกไปคยุข้างนอก

ไหม ระเบยีงกไ็ด้เดี๋ยวจะรบกวนคนอื่น”

“ไม่ละ ฉนัจะนอน พรุ่งนี้จะได้ตื่นมารอจบัผดิคุณต่อ”

“ตลกจงั” เขาท�าหน้าตาย

“ร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิ นะๆ” เธอท�าเสียงให้เบาลงเหมือนกระซิบ 

ส่งสายตาผ่านกล้องหน้าของโทรศพัท์มอืถอืจนอกีฝ่ายยอมวางโทรศพัท์ของ

ตัวเองหันไปทางโซฟาในห้อง เขาหายไปจากจอเพื่อไปหยิบกีตาร์ส่วนเธอก็

ไต่ขึ้นไปบนเตียงของโรงแรม หามุมวางโทรศัพท์ของตัวเองบนโต๊ะใกล้ๆ 

สวมหูฟังแล้วนอนตะแคงหนุนหมอนรอ

“เห็นว่าเป็นคนกันเองหรอกนะ ปกติร้องเพลงผมต้องได้เงินรู้ไหม” 

เขาเชิดหน้า แต่ก็นั่งลงที่โซฟาหลังจากกะระยะแล้วว่าจะให้เห็นตัวเอง

ประมาณครึ่งตวัพอด ี“คุณกะจะนอนหลบัไปเลยใช่ไหม”

“ใช่สิ” มีนาคมยกไมโครโฟนที่ติดหูฟังขึ้นมาตอบเบาๆ “เพลงอะไร

กไ็ด้ที่จะท�าให้ฉนัอารมณ์ด”ี

กนัต์ยิ้มก่อนจะจบัคอร์ดด้วยนิ้วมอืที่เรยีวกว่าผู้ชายปกต ิเธอสงัเกต

มาตั้งแต่เริ่มคบกนัว่านิ้วมอืของเขาค่อนข้างยาว ปลายนิ้วของเธอไม่สามารถ

แตะไปถงึปลายนิ้วของชายหนุม่ได้เมื่อลองทาบกนั แต่พอสมัผสักร็ูว่้าปลาย

นิ้วของเขาด้านจากการเล่นกีตาร์ บางครั้งมันก็ลอกเป็นแผลน่าร�าคาญแต่
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เขากลบัไม่เคยบ่นสกัค�า

ชายหนุ่มเริ่มดดีกตีาร์เป็นท�านองที่ท�าให้เธอเริ่มระแวง 

“ไปๆ...ไปลงนรกเสยีเถดิที่รกั ฉนัจะลงโทษเธอ...”

“อยากให้ฉนัลงนรกมากใช่ไหม” เธอถลงึตาใส่ชายหนุ่มที่แลบลิ้นใส่

ก่อนจะเริ่มใหม่ คราวนี้เป็นท�านองของเพลงที่เธอจ�าได้ว่าไม่ใช่เพลงของเขา 

แต่เธอกช็อบเพราะเขาร้องพร้อมยิ้มเปี่ยมเสน่ห์

“Beautiful girls all over the world

I could be chasing but my time would be wasted

They got nothin’ on you baby

Nothin’ on you baby...”

มนีาคมรกัอารมณ์ขนัของเขายามส่งจบูล้อเลยีนแบบที่เธอเคยท�า เธอ

ปรือตามองชายหนุ่มที่ยังคงดีดกีตาร์ร้องเพลงวนไปราวกับก�าลังจะสะกด

จติเธอให้ตกไปอยู่ในห้วงเสยีงนั้น

ถึงเขาจะไม่ใช่คนที่มีเสียงเพราะที่สุดแต่เธอก็รู้ดีว่ารักเสียงของเขา

มากกว่าใคร

หญงิสาวไม่รูต้วัว่าหลบัไปตอนไหน ตื่นมาอกีทโีทรศพัท์ของเธอกถ็กู
คว�่าหน้าจอไว้ หฟัูงถกูม้วนเกบ็ข้างๆ กนั ส่วนกฤตนิหายตวัไปทิ้งไว้แต่เตยีง

เปล่าแถมพบัผ้าห่มเรยีบร้อย 

มนีาคมใช้เวลาแต่งตวัไม่นานกล็งมาสั่งมื้อเกอืบเที่ยงจากห้องอาหาร

ของโรงแรม คาดคะเนว่ากฤตินอาจจะไปที่ชายหาดแต่ดูจากแสงแดดที่ไม่

เหมาะกบัคนไม่ทนร้อนอกีฝ่ายคงจะไม่ได้อยู่ที่นั่นแน่

เธอหยบิโทรศพัท์ขึ้นมาหลงัจากที่กนิข้าวผดัปูไปแค่ไม่กี่ค�า ไม่ทนัได้

โทร. หากเ็หน็ว่าผูจ้ดัการส่วนตวัของตนเองก�าลงัเดนิควงแขนมากบัชายหนุม่
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ซึ่งสวมแจก็เกตหนงัสดี�ากบัแว่นกนัแดดหน้าระรื่น

“เจ๊ตนี” มนีาคมผุดลุกขึ้น 

กฤตนิหนัมาตามเสยีงรบีปล่อยแขนของกนัต์

“ว้าย ชูว่!” กฤตนิท�าท่าจปุากให้เธอเงยีบก่อนจะรบีเดนิมาหา ทิ้งชาย

หนุ่มที่ก�าลงัเชก็อนิกบัพนกังานต้อนรบัของโรงแรมไว้ข้างหลงั “จะเสยีงดงั

ท�าไม”

“เมื่อกี้ท�าอะไร เหน็นะว่าซบกนั เดี๋ยวเถอะ”

“โอย นี่ไปรบัฮมีานะ ต้องได้ค่าแรงบ้างส”ิ คนพดูท�าสะดดีสะดิ้งตาม

ประสาแต่เหงื่อผุดออกมาตามหน้าผาก 

“แล้วไม่เรียกฉันไปด้วยล่ะ” มีนาคมห่อปากแต่คู่สนทนาส่ายหน้า

พลางหยบิทชิชูบนโต๊ะมาซบัเหงื่อ

“ผมบอกแล้วว่ามาถึงก่อนคุณตื่นแน่” กันต์เดินตามมานั่งเก้าอี้ที่ยัง

ว่าง ยื่นมอืมาจบัศรีษะของเธอ “เมื่อวานกห็ลบัไปคาหูฟังโทรศพัท์เลยนะ”

“อย่ามาท�าเลี่ยนแถวนี้นะ” กฤตินแทรกขึ้นมาท�าให้ชายหนุ่มชักมือ

กลับแล้ววางไว้บนตัก ชวนคุยเรื่องอื่นระหว่างรอเอากระเป๋าไปเก็บที่ห้อง 

แต่มีนาคมรู้สึกได้ว่าทั้งสองคนนั้นดูมีลับลมคมในประหลาดจากสายตาที่

มองกนัและกนั

“เดี๋ยวเจ๊ไปเป็นเพื่อนตากนัต์ดูห้องก่อนนะ อยากเข้าห้องน�้าด้วย แก

กนิข้าวก่อน เสรจ็แล้วเดี๋ยวค่อยตามขึ้นไปนะ”

หญงิสาวยิ้มแต่ก�าส้อมแล้วแทงลงไปในมะเขอืเทศผ่าซกีเมื่อมองตาม

กนัต์กบักฤตนิเดนิไปด้วยกนัแล้วท�าท่ากระซบิกระซาบ

มพีริุธจรงิๆ ด้วย



๕

มีเวลาอย่างมากสิบห้านาทีก่อนที่มีนาคมจะรับประทานอาหาร
เสรจ็ กนัต์โยนกระเป๋าลงบนเตยีงของห้องเดอลุกซ์ก่อนจะทิ้งตวัลงนั่ง มอง 

กฤตนิถอนใจเป็นรอบที่ร้อยแล้วท�าทเีหมอืนจะเซล้มลงมานอนบนเตยีงบ้าง

หากเขาไม่ยกมอืกนัเสยีก่อน

“กันต์อ่ะ อย่ามาท�าสายตาอย่างนั้นใส่เจ๊จะได้ไหม” กฤตินท�าตา

ชมดชม้อย “เจ๊เสยีใจนะ”

“มาคยุเรื่องเราต่อให้จบดกีว่า” เขากอดอก เพราะตนเองเป็นฝ่ายเปิด

ประเดน็เรื่องของพลศรตุตั้งแต่เจอหน้ากนัวนิาทแีรกที่สนามบนิ เป็นไปตาม

คาดว่ากฤตินเองก็มีส่วนคอยอ�านวยความสะดวกให้แก่อีกฝ่ายโดยที่ได้รับ

ค่าเหนื่อยเลก็ๆ น้อยๆ อยู่เสมอ

ทีแรกกฤตินยังปากแข็งท�าให้กันต์ต้องขู่ว่าจะฟ้องมีนาคมเรื่องที่ 

เจ้าตวัยงัตดิต่อกบัพลศรตุ ท�าให้ผูจ้ดัการส่วนตวัจอมเจ้าเล่ห์ยอมคายความ

ลบัว่าที่คนเป็นพ่อพบกบัมนีาคมได้เพราะเธอบงัเอญิเข้าไปอยูม่อเดลลงิของ

อกีฝ่าย ท�าให้สบืรูไ้ด้ว่าแม่ของเธอเป็นใครจงึพยายามตดิต่อเข้ามาเพื่อจะขอ
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อุปการะ แต่มีนาคมเข้าใจผิดว่าเป็นอุปการะอีกความหมายท�าให้เธอออก 

จากมอเดลลงินั้นโดยชวนกฤตนิลาออกมาด้วย แต่หลงัจากรู้ความจรงิเธอ

ถงึยอมรบัเงนิจากพลศรุตโดยดแีม้จะไม่ทราบว่ากฤตนิกม็สี่วนได้เสยีด้วย

“เรื่องของเราแบบไหนจ๊ะ” กฤตนิพลกิตวัลงไปนอนแผ่บนเตยีงอย่าง

แกล้งเล่นแง่

“เจ๊เคยดูหนังฆาตกรรมที่คนร้ายใช้หมอนกดให้เหยื่อขาดอากาศ

หายใจไหม” ไม่ต้องรอให้อกีฝ่ายตอบเขากห็ยบิหมอนแล้วฟาดลงไปกบัเตยีง 

แม้จะไม่ได้รุนแรงแต่ก็ท�าให้กฤตินตกใจร้องกรี๊ดออกมาเสียงห้าวผิดจาก

เวลาพูดปกตทิี่บบีเสยีงให้เลก็ลง

“อีบ้า! อย่าท�าเจ๊” กฤตินยอมลุกขึ้นนั่งเมื่อเห็นอีกฝ่ายขยับตัวออก 

รบีจบัเสื้อผ้าพร้อมวอร์มเสยีงให้กลบัเป็นปกต ิ“เจ๊กเ็ล่าไปหมดแล้ว จะถาม

อะไรอกียะ”

“แต่ก่อนหน้านี้เจ๊คดิจะเลกิเป็นผู้จดัการส่วนตวัให้มี่ไม่ใช่เหรอ แล้ว

ช่วงนั้นคณุพลศรตุกค็งจะไม่ได้ตดิต่อกบัเจ๊เพื่อคอยสงัเกตความเคลื่อนไหว

ของมี่จรงิไหม” เขาคดิย้อนไปถงึช่วงที่ตนเองกบัมนีาคมเพิ่งพบกนั เวลานั้น

เธอก�าลงัมปีัญหากบักฤตนิ ซึ่งหมายความว่าเป็นจงัหวะบงัเอญิที่เขากบัเธอ

คบกนัโดยที่บดิาของเธอไม่ได้ระแคะระคาย 

“จริงๆ เรื่องนี้รู้แล้วต้องเหยียบไว้นะ” กฤตินยกมือขึ้นมากัดเล็บ 

ช้อนสายตามองคูส่นทนา “เจ๊กร็บัเงนิพเิศษจากคณุพลศรตุที่ดูแลมี่มาเรื่อย

นั่นแหละ ข่าวช่วงนั้นของมี่กับตาจิมแฟนเก่าไม่ค่อยดีใช่มั้ยล่ะ เลยว่าจะ 

ลองถอย ไปๆ มาๆ คุณพ่อดนัมารู้ทหีลงัถงึมาบบีคอให้เจ๊กลบัมาหายายมี่ 

เนี่ยแหละ”

“บบีคอ?” กนัต์ท�าตาโต

“ฉันเปรียบเปรยสิยะ” คนพูดกลอกตา “เห็นแบบนั้นพ่อของมี่ก็มี 

เส้นสายเยอะแยะนะ เจ๊น่ะไม่ใช่ว่าไม่อยากท�างานกบัมี่มนัหรอก แต่ช่วงนั้น

ข่าวมนัแรง สญัญากจ็ะหมดด้วยกเ็ลยว่าจะลองปล่อยเผื่อตวัเองจะได้มเีวลา
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ดเูดก็ๆ คนอื่นมากขึ้น ยงัไงคณุพลศรตุกต้็องหาทางช่วยจดัการปัญหาให้มี่

แบบเงยีบๆ ได้อยู่แล้ว”

“แต่มี่เป็นคนไปหาทนายยื่นฟ้องไอ้จมิเรื่องเงนิที่ยงัตดิกนัอยู ่รวมทั้ง

ยื่นฟ้องนติยสารบนัเทงิเองนะ”

“แล้วแกไม่คิดเหรอว่าท�าไมมันถึงจบง่ายกับแค่ฟ้องไป ยายมี่ไม่ใช่

ดาราคนแรกที่ฟ้องพวกนั้นเสียหน่อย ขนาดว่าอีตาจิมที่เคยให้ข่าวยายมี่ 

เสยีๆ หายๆ หลงัเลกิกนัไปตอนนี้กแ็ทบไม่มงีานเลย ที่ท�าได้กแ็ค่พยายาม

พดูถงึยายมี่ให้มพีื้นที่ข่าวของตวัเองอยู ่จากดาวรุ่งดบัได้แค่ข้ามวนัยายมี่ถงึ

ไม่อยากให้คุณพลศรุตมายุ่งวุ่นวายกบัแกด้วยไง”

“แต่ข่าวของเราที่ผ่านมามนักม็ปีระปรายมาตลอดนี่”

“ข่าวก็คือข่าว ต่อให้จริงคุณพลศรุตเขาก็ไม่มายุ่งอะไรขนาดนั้น

หรอก นอกเสยีจาก...”

“นอกเสยีจาก?” 

“ท�าลกูสาวเขาเสยีใจ ยายมี่น่ะเหน็อย่างนี้ทุม่เรื่องความรกัจะตายไป 

ไม่งั้นจะเคยยอมให้เงินอีตาจิมไปได้ยังไงตั้งสองล้าน” กฤตินพูดหน้าตาย  

“เจ๊คงไม่ต้องบอกนะว่าตายแบบที่ยังมีชีวิตน่ะเป็นยังไง ถึงแกท�าดีแต่ไม่มี

ใครเปิดประตูให้ จะสวยหยาดเยิ้มหรือหล่อชั้นฟ้ามาจากไหนก็ไม่มีวันได้

โอกาส วงการนี้มนัแคบจะตายไป เส้นสายเขากม็ตีั้งมาก”

กนัต์เม้มปาก “ขี่หลงัเสอืซะแล้วส”ิ

“หรือไม่ก็นอกเสียจากยายมี่จะเป็นคนทิ้งแกเอง นี่เจ๊แนะน�าจากใจ

เลยนะ”

“อะไรจากใจนะ” เสยีงของหญงิสาวท�าให้กฤตนิหุบปากฉบั เบกิตาโต

ค้างเมื่อมีนาคมชี้นิ้วมายังเตียงที่กันต์กับผู้จัดการส่วนตัวของตัวเองนั่ง

เอกเขนกคุยกนั อกีมอืของเธอยงัจบัลูกบดิที่เสยีบกุญแจคาทิ้งเอาไว้ดนัไป

ข้างหลงั “สองคนนี้มลีบัลมคมในอะไรกนั แล้วท�าไมมาอยู่บนเตยีงอย่างนี้”

“เล่นกันประสาหนุ่มๆ น่ะ” กันต์ท�าเป็นจับแก้มกฤติน “จริงมั้ยจ๊ะ 
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เจ๊ตนี”

“เจ๊ชื่อตนิโว้ย!” เจ้าของชื่อปัดมอืออกแล้วลนลานลุกขึ้นตดัช่องน้อย

แต่พอตวั “เจ๊ไปหยบิกระเป๋าดกีว่า ระหว่างนี้กอ็ยู่ด้วยกนัไปก่อนนะ”

มนีาคมกอดอกหนัมองตามคนพดูที่ปากกพ็ดูไปเรื่อยทั้งที่กระเป๋ายงั

อยู่ในมอืก่อนออกจากห้องไป

“นี่ คณุหงึเหรอ” กนัต์เอนตวัลงบนเตยีงแล้วยนัศอกนอนตะแคงมอง

หญงิสาว ซ่อนพริธุของตวัเองเอาไว้ได้อย่างแนบเนยีน แต่เธอกลบัเสไปมอง

ทางอื่น “เฮ้ย เอาจรงิด”ิ

“แล้วท�าไมต้องหายมาด้วยกนัล่ะ”

“กค็ยุกนัเรื่องที่เจ๊ตนิอยากจะขอมาดคูวิให้นั่นแหละ เรื่องการท�างาน

แล้วกเ็รื่องพี่สทิธาที่ต้นสงักดัเดมิ ไม่มอีะไรมากหรอก ว่าแต่คณุหงึจรงิเหรอ” 

โกหกแล้วกย็�้าจดุที่รูว่้าจะท�าให้เธอไม่ซกัไซ้ต่อ เพราะมนีาคมดงุู่นง่านขึ้นมา

เมื่อเหน็ว่าเหตุผลของเขามนี�้าหนกั “กบัเจ๊ตนิเนี่ยนะ”

“ไม่รู้ละ กฉ็นัไม่อยากให้คุณอยู่ห่างสายตานี่”

กนัต์แค่มอง แล้วกอ็มยิ้มเมื่อหญงิสาวยกมอืขึ้นปิดหน้าเขนิอาย

ยามบ่ายริมชายหาดเงียบเหงากว่าที่คิดคงเพราะไม่ใช่ช่วงท่องเที่ยว 
ชายหนุ่มซึ่งมาด้วยกนัทิ้งให้มนีาคมนอนอาบแดดบนเก้าอี้ผ้าใบชายหาดกบั 

กฤตนิ ส่วนเขากข็ึ้นเรอืไปเพื่อเล่น Fly Board ตามล�าพงัอยูต่รงทะเลไกลๆ 

ท่าทางจะสนุกสนานตอนร่างกายลอยขึ้นจากผิวน�้าด้วยแรงอัดของน�้าทะเล 

เขาทรงตวัได้ดทีเีดยีวยามที่เคลื่อนไปมาเหมอืนมไีอพ่นที่เท้า

“มนัเล่นจะครึ่งชั่วโมงได้แล้วมั้งเนี่ย” กฤตนิลุกขึ้นนั่งแล้วเลื่อนแว่น

กนัแดดไว้ที่ปลายจมูก “ระรกิระรี้เหมอืนปลากระดี่ได้น�้า”

“กน็่าสนุกอยู่นะ” มนีาคมตอบตามจรงิ เพราะเธอกส็นใจแต่เมื่อวดั

ความกล้าของตวัเองเทยีบกบัแสงแดดจ้าเธอขอนอนใส่บกินิอียู่ตรงนี้ดกีว่า

แต่จะบอกว่าเป็นบิกินีก็ไม่ถูกนักเพราะก่อนจะออกไปชายหนุ่มก็
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จัดแจงถอดเสื้อกล้ามสีด�าของตัวเองแล้วก�าชับให้เธอใส่เสร็จสรรพเพื่อกัน

โป๊

มนีาคมก้มมองเสื้อกล้ามแสนยาวสกรนีโลโก้เป็นลายของอดตีวงของ

เขาแล้วถอนใจ ทั้งที่เธอตั้งใจจะใส่ชุดว่ายน�้าเล่นน�้ากับเขาให้พอได้อวดหุ่น 

เจ้าตวักลบัหนไีปเล่นสนุกไม่สนใจเธอสกันดิ

“แต่เซง็จรงิๆ ชุดนี้คอลเลก็ชนัใหม่กลบัไม่สนใจ”

“แกเกบ็ไว้ใส่ตอนถ่ายแมกาซนีกพ็อมั้ยยายมี่ อวดคนอื่นฟรีๆ  ไม่ได้

เงนิด้วย” ผูจ้ดัการส่วนตวัผูค้มุเข้มเรื่องเงนิพดูไปกม็องสาวชาวต่างชาตทิี่ใส่

บกินิเีดนิผ่านหน้าไปด้วย “ถงึฝรั่งเขาจะใส่กนัปกตกิเ็ถอะ”

“เจ๊นี่นะ” มนีาคมกลอกตาก่อนจะหยบิโทรศพัท์ขึ้นมาเล่นแก้เบื่อแล้ว

ชวนอกีฝ่ายถ่ายรูปด้วยกนัเพื่ออปัลงโซเชยีลเนต็เวริ์ก กว่าจะรู้ตวัอกีทคีน

ที่หายไปกับคลื่นก็เดินกลับมาสะบัดน�้าใส่ ท�าให้เธอโวยวายเพราะหน้าจอ

โทรศพัท์เปียกไปด้วย

“มาเที่ยวทั้งทีเล่นโทรศัพท์กันอยู่ได้ เก็บไปเลย ไปเล่นเซิร์ฟกัน 

ดกีว่า” กนัต์ส่งมอืให้ 

มนีาคมบ่นอุบอบิแล้วเกบ็โทรศพัท์มอืถอื แต่ยงัไม่ยอมลุกขึ้นโดยดี

“แค่ไปเล่นแช่ๆ แตะๆ กพ็อ เซร์ิฟมนัยากไป ฉนัยิ่งว่ายน�้าไม่แขง็อยู”่

“ว่ายน�้าไม่แขง็หรอืว่ายไม่เป็น” เขาขมวดคิ้ว

“มี่มนัว่ายไม่เป็น”

“เจ๊นี่!” มนีาคมหนัไปเอด็กฤตนิ “บอกว่าว่ายไม่แขง็กไ็ม่แขง็ส ิไม่ใช่

ไม่เป็น”

“งั้นเจ๊ตินเฝ้าของไปนะ” กันต์ยิ้มกรุ้มกริ่ม กว่าที่หญิงสาวจะทัน

สังเกตเห็นก็ถูกเขาช้อนตัวแล้ววิ่งสี่คูณร้อยลงทะเลจนเธอกรี๊ดออกมา ตัว

เธอลอยกลางอากาศเพยีงครู่กถ็ูกทิ้งลงน�้าทะเลที่สูงกว่าเอวนดิเดยีว

มีนาคมเปียกตั้งแต่หัวจดเท้า ส�าลักน�้าทะเลยังไม่เท่ากับอายตอนที่

เหน็คนช่างแกล้งยนืหวัเราะไม่ใส่ใจแม้เธอจะตนี�้าใส่
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“ถ่ายชดุว่ายน�้ามาตั้งกี่ปก ว่ายน�้าไม่เป็นได้ยงัไง” เขายงัยิ้มอารมณ์ด ี

แม้เธอจะท�าหน้าบูดเพราะเสียดายที่แต่งหน้ามาสวยแต่กลับพังหมด ทั้งที่

ตั้งใจว่าจะเปียกไม่เกนิแค่ระดบัอกเท่านั้น

“คกึอะไรนกัหนา ท�าอย่างกบัไม่เคยเจอทะเล”

“มีคนก�าลังเซ็งไม่ใช่หรือไง” ชายหนุ่มท�าตัวเหมือนมีพลังงานเต็ม

เปี่ยมพร้อมจะลุยไปทุกที่ เขาไม่รอฟังค�าตอบแต่จบัมอืเธอแล้วพาวิ่งต่อไป

ในทะเล ยิ่งระดับน�้าสูงขึ้นก็ก้าวไปได้ช้าลงแต่แรงที่ดึงให้ไปด้วยกันกลับ 

มากขึ้น ไม่กี่วนิาทมีนีาคมกต็้องหยุดเพราะระดบัน�้าสูงเกนิระดบัอกแล้ว

“อนุญาตให้กอดได้นะ” 

“เฮอะ” เธอปล่อยมือเขาออก “อย่ามาท�าเป็นพูดดีหน่อยเลย คุณ

ท�าลายบรรยากาศชลิชลิ สวยๆ ที่ฉนัจะแตะน�้าทะเลแล้วถ่ายรูปซะหมด”

“งี่เง่าน่า มรีปูถ่ายอะไรจะสวยเท่าภาพที่เหน็ด้วยตาอกี” เขาก้าวถอย

หลงั คลื่นซดัท�าให้เหมอืนก�าลงัลอยตวัต้านแรงคลื่น เส้นผมยาวถงึท้ายทอย

นั้นกระเซิงขึ้นจนต้องยกมือลูบให้ไปทิศทางเดียวกัน เปิดหน้าผากซึ่งท�าให้

มนีาคมเบกิตามองพร้อมกบัชี้

“มนัเริ่มจะเหม่งแล้วนะ”

“เว่อร์” กนัต์รบีหนัไปตลบผมลงมาอย่างมพีริธุ “น�้าทะเลมนัท�าให้ผม

จบักนัเป็นก้อนกว่าปกตดิ้วย”

“ข้ออ้างชดัๆ” เธอหวัเราะอย่างรู้ทนัแล้วกระโดดจู่โจมชายหนุ่มจาก

ด้านหลังซึ่งเขารับตัวเธอไว้ได้อย่างทันท่วงที แรงพยุงจากน�้าคงช่วยทุ่น 

น�้าหนักไปได้มากเมื่อเธอกอดคอเป็นการบังคับขี่หลัง “เดินไปให้ลึกกว่านี้ 

อกีไป”

กันต์หันมาหรี่ตามองแต่ก็ยอมเดินไป “คิดว่าตัวเองเป็นควาญช้าง

หรอืไง”

“ใช่ เดินต่อไป” มีนาคมใช้ปลายนิ้วจิ้มลงบนศีรษะของชายหนุ่มไม่

ต่างกบัควาญใช้ตะขอกดลงบนหวัช้าง เพยีงแต่เธอเอี้ยวตวัไปหอมแก้มเขา
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อกีทเีป็นรางวลัแทนการให้อ้อย “เคม็อ่ะ”

“วนันี้ทะเลหวานมากแล้วนะ ไม่รู้สกึเหรอ”

เขาท�าให้เธอหวัเราะได้กบัค�าพูดเลี่ยนๆ นั้น เมื่อถงึจุดที่ลกึพอกนัต์

กป็ล่อยขาเธอให้เป็นอสิระแต่ยงัใจดใีห้เกาะบ่าเอาไว้ระหว่างที่หนัหน้าคยุกนั

ถึงเรื่องสัพเพเหระอื่น ตั้งแต่ตารางงานหลังกลับจากหยุดพักผ่อน ความ

ตั้งใจจะจดัห้องใหม่ ทั้งยงันนิทากฤตนิที่ถูกฝากให้เฝ้าของอย่างน่าสงสาร 

เมื่อคลื่นลูกใหญ่ซัดมาเธอจะกอดคอเขาแน่นรอจนมันผ่านไป ฟัง

เสียงเขาหัวเราะเวลาที่เธอแลบลิ้นออกมาเพราะน�้าทะเลเข้าไปเต็มปาก 

มีนาคมรู้ว่าเวลาผ่านไปนานแล้วเมื่อพระอาทิตย์เริ่มอ่อนแสงลงสอดคล้อง

กบัความรูส้กึว่าน�้าทะเลเริ่มเยน็กว่าเดมิ ปลายนิ้วซดีของเธอเหี่ยวราวกบันิ้ว

คนแก่ มนัให้ความรูส้กึสากเวลาที่จดนิ้วหนึ่งลบูวนกบัอกีนิ้ว แต่กระนั้นมนั

กไ็ม่ได้รู้สกึแย่นกั ถ้าวนัหนึ่งเธอจะแก่ไปจรงิๆ โดยมเีขาอยู่ด้วย

“ไว้คราวหน้ามาด้วยกนัอกีนะ”

“อื้ม แบบไม่มเีจ๊ตนินะ”

“โอเค” เธอยิ้ม แต่นกึสงสารกฤตนิเลก็น้อยที่ต้องกลายเป็นคนโดด-

เดี่ยวในทรปิ “คุณว่าเราจะมาด้วยกนัได้อกีนานแค่ไหน เราจะเริ่มเบื่อการ

อยู่ด้วยกนัไหม”

“ไม่รู้ส ิความรู้สกึเบื่อมนักม็บี้างนั่นแหละแล้วแต่บางเรื่อง แต่ว่าเรา

มีเหตุผลที่จะอยู่ด้วยกันนี่ เรื่องพวกนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องเล็กไป ถ้าไม่มี

เหตุผลจะอยู่ด้วยกันแล้วคงจะอดทนไม่ได้หรอก ท�าไมถามอย่างกับเป็น 

นกัข่าวเสยีเอง”

“บางทีฉันก็สงสัยไง ครึ่งปีก่อนเรายังไม่ได้สนิทอะไรกันมากเลย  

ทุกอย่างมนัเหมอืนเกดิขึ้นเรว็มาก”

มานกึย้อนดูมนีาคมคดิว่ามนัรวดเรว็จรงิๆ การปรบัตวัของเธอกบั

ชายหนุม่เพื่อให้เข้ากนัได้กย็งัเป็นเกณฑ์ที่น้อยเมื่อเทยีบกบัความรกัครั้งอื่น

ที่ผ่านมา กนัต์เป็นจอมเจ้าเล่ห์ที่มขี่าวคั่วสาวไม่ซ�้าแต่กลบัสร้างปัญหาน้อย
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จนน่าคลางแคลงใจว่าข่าวลอืที่เคยได้ยนินั้นเป็นของเขาจรงิหรอืไม่

“พูดเหมอืนคุณผดิหวงันะ ตอนนี้ก�าลงัอยู่ในช่วงตาสว่างเหรอ”

“อาจจะเป็นอย่างนั้นกไ็ด้” เธอใช้น�้าเสยีงจรงิจงัท�าให้คนฟงัขมวดคิ้ว

แล้วแกะมอืเธอออกจากไหล่ของเขาเป็นการลงโทษจนเธอต้องรบีโผกอดไว้

แต่ก็ยังทันเห็นสายตาของเขาที่มองราวกับจะเอ่ยว่าเมื่อพูดแบบนี้ก็ ‘จมน�้า

ไปซะเถอะ’

“นี่ ผมมเีรื่องอยากจะถามคุณหนึ่งเรื่อง”

เธอพยักหน้า ได้ยินเสียงคลื่นและลมคลอมาระหว่างที่ชายหนุ่มทิ้ง

จงัหวะเงยีบ

“คุณว่าเราสนทิกนัมากพอที่จะพูดคุยกนัได้ทุกเรื่องแล้วรยึงั”


