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แหวนประดับไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองเลย หลัง

จากที่เปิดประตูบ้านออกมาแล้วพบว่าร่างสูงที่ยืนจังก้าตีหน้ายักษ ์

อยู่นั้นเป็นใคร เสียงออดเมื่อครู่นี้เป็นฝีมือของชายหนุ่มไม่ผิดแน่ แต่

กระนั้นหญงิสาวกย็งัไม่สามารถคาดเดาว่าเหตผุลใดที่ท�าให้ ศลิา มหา-

ศกัดิ์ ผู้ชายที่ไม่รู้จกัเธอมาก่อนนั้นมาปรากฏตวัที่หน้าบ้านของเธอใน

เช้าวนัหยดุเช่นนี้

“สวสัดคี่ะ ไม่ทราบว่ามธีรุะกบัใครคะ” แหวนประดบัเอ่ยปาก

ถามก่อน หลงัจากยกมอืไหว้คนร่างสูง เพราะว่ารู้ชายหนุ่มนั้นอาวโุส

กว่าเธอหลายปี แม้ใบหน้าคมข�าของเธอจะน่าเกรงขามสู้ใบหน้าดดุนั

อย่างชายไทยของศลิาไม่ได้ แต่ดวงตาคมกรบิของแหวนประดบักช็วน

ให้ตดิตาต้องใจและมอี�านาจไม่ต่างจากศลิาเลยทเีดยีว

“เบบี๋อยู่ไหน!” เขาตะคอกถามเสยีงห้าว 

เจ้าของน�้าเสียงอ่อนโยนก่อนหน้าขมวดคิ้ว ไม่พอใจชายหนุ่ม

ขึ้นมานิดๆ ที่เขาเสียมารยาทกับเธอ รู้หรอกว่าเป็นลูกชายของอดีต

นกัการเมอืงใหญ่ แต่ไม่คดิว่าจะไม่มมีารยาทขนาดนี้ สงสยัฉายาที่เขา

เรยีกแทนตวัศลิากนัให้แซ่ดว่า ‘นกัเลงไฮโซ’ คงจะมมีูลไม่น้อย

“ไม่ทราบค่ะ เมื่อคนืนี้เบบี๋ไม่ได้กลบับ้าน” แหวนประดบับอก

บทน�ำ
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ขณะก้าวเท้าเข้าใกล้ร่างสงูยิ่งขึ้น เรอืนร่างสงูโปร่งของเธอนั้นถอืว่าสงู

กว่ามาตรฐานของหญงิไทยส่วนใหญ่อยู่นบัสบิเซนตเิมตร ทว่าเมื่อมา

ยนือยู่ใกล้ร่างสูงใหญ่ของศลิาเช่นนี้ แหวนประดบักลบัรูส้กึเป็นครั้งแรก

ว่าตวัเธอนั้นเลก็จิ๋ว

แหวนประดับรู้ว่าศิลาเป็นผู้ชายตัวสูงยามที่เธอเห็นรูปของเขา

บนหน้าหนงัสอืพมิพ์ในหลายๆ ครั้ง แต่กระนั้นเธอกไ็ม่คาดคดิว่าชาย

หนุม่จะสงูถงึเพยีงนี้ สมแล้วที่ใครกเ็กรงกลวัเขา เพราะยนืห่างเขาแค่นี้ 

แหวนประดบัยงัอดหวั่นใจไม่ได้เลย 

“ไม่ทราบว่าคณุมธีรุะอะไรกบัเบบี๋คะ”

“ธุระน่ะมีแน่” ศิลากวาดตามองร่างระหงใต้ผ้ากันเปื้อนด้วย 

แววตาพงึใจ ก่อนเขาจะชกตวัเองในใจหนึ่งครั้งเมื่อจดจ�าได้ว่าผู้หญงิ

ตรงหน้านี้เป็นคนเดียวกับคนที่เขาใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปเอาไว้ และเป็น 

ผู้ต้องสงสยัรายส�าคญัที่หลอกเพื่อนสนทิของเขาไปขาย

แม่คนสวยตรงหน้านี้แน่ๆ ที่เขาเจอในวนันั้น เพราะสวยขนาดนี้

มคีนเดยีวอยู่แล้ว

“ผมชื่อศลิา เป็นเพื่อนของไอ้ฌอห์น...คณุพอจะรู้จกัมั้ย”

“ดิฉันชื่อแหวนประดับค่ะ” แหวนประดับบอกไปด้วยน�้าเสียง 

ราบเรยีบ แต่กย็งัเป็นมติรกบัชายหนุ่ม แม้จะไม่ตอบค�าถามของศลิา 

ทว่ากย็งัยิ้มอ่อนหวานให้เขา 

คนที่ถนัดหาเรื่องเริ่มรู้สึกผิด ไปไม่เป็น เพราะว่าตั้งแต่เกิดมา

ไม่เคยเจอคนสวยยิ้มหวานขนาดนี้มาก่อน เหน็แล้วหวัใจมนัสั่น...และ

ร้องบอกว่า ‘อยากได้! อยากได้!’ 

“ดิฉันไม่ได้รู้จักกับเพื่อนของคุณศิลาเป็นการส่วนตัว ดิฉันคง

ต้องขอบอกว่าไม่รู้จกันะคะ”

“แต่คุณรู้จักเบบี๋?” คิ้วหนาเลิกสูงเป็นเชิงถาม ค่อนข้างแน่ใจ

ว่าไม่มผู้ีร้ายคนไหนยอมรบัง่ายๆ แน่ และเขากเ็ก่งเรื่องท�าให้พวกผูร้้าย
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ปากแขง็ยอมรบัเสยีด้วย งานนี้เขาคงได้เล่นสนกุสมใจ

“ค่ะ ดฉินัฝึกงานให้เบบี๋ที่ Even for you” 

หลงัจากเพื่อนสนทิของเธอซึ่งเป็นพี่เลี้ยงคนก่อนของเบบี๋นั้นถกู

ขอให้ออกจากบริษัทไปด้วยเหตุผลสุดวาบหวาม เธอก็ต้องรับหน้าที่

ฝึกงานและประเมนิงานให้เดก็นกัศกึษาที่ชื่อเบบี๋ต่ออย่างไม่มทีางเลอืก 

แน่นอนว่าการฝึกงานให้เดก็สาวนั้นท�าให้รกัและเอน็ดูเบบี๋ จนแหวน-

ประดับอนุญาตให้เด็กสาวมาพักที่บ้านของเธอได้ระหว่างที่มีปัญหา

กบัเจ้าหนี้ของพ่อ

แต่ถงึอย่างนั้นแหวนประดบักไ็ม่เข้าใจอยู่ดวี่าท�าไมจู่ๆ ศลิาถงึ

ได้มาที่บ้านของเธอแล้วถามหาเบบี๋และฌอห์น จนตอนนี้ลามมาถาม

ว่าเธอรู้จกัเบบี๋หรอืเปล่า 

เอ๋...หรือว่าความจริงแล้วศิลาเป็นโรคจิต ชอบสะกดรอยตาม 

ผู้หญงิไปทั่ว

คดิได้อย่างนั้นแหวนประดบักก้็าวถอยหลงัอย่างระวงัภยั ตาคม

จ้องมองหน้าคล้ามของศิลาด้วยความระแวง ตัดสินใจเชื่อแล้วว่าคน

ร่างสูงตรงหน้าต้องจติไม่ปกตอิย่างแน่นอน เพราะเขาโผล่มาบ้านคน

ที่ไม่รู้จกักนัมาก่อนแบบสุม่สี่สุม่ห้า แถมยงัมองเธอด้วยสายตาเหมอืน

โรคจติอกีต่างหาก บรื๋อ~

“ละ...แล้วตกลงว่าคุณศิลามีธุระอะไรคะ” แหวนประดับถอย

หลงัไปอกีหลายก้าว ปากกล็ะล�่าละลกัถามคนร่างสงูเสยีงสั่น สลบักบั

มองไปที่เบื้องหลงั ดปูระตบู้านของตนก่อนหนึ่งครั้งเพื่อความแน่ใจ หา

ทางหนทีไีล่เผื่อเกดิเรื่องไม่คาดฝันขึ้น “เบบี๋ไม่อยู่ที่นี่หรอกค่ะ กลบัไป

เถอะ”

ศลิาเข้าใจว่าอาการหวาดกลวัของหญงิสาวนั้นเป็นการแสดงออก

ว่าเธอมพีริธุ เธอต้องมสี่วนรู้เหน็เรื่องที่เพื่อนสนทิของเขาโดนเดก็เบบี๋

หลอกไปขาย ความชื่นชมในดวงหน้างามก่อนหน้าก็มลายไปจากใจ 
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ก่อนจะแทนที่ด้วยโทสะเหมือนครั้งแรกที่เขามายืนอยู่ที่หน้าบ้านของ

แหวนประดับ บ้านที่เพื่อนสนิทของเขาบอกว่าผู้ร้ายตัวจริงที่หลอก 

ฌอห์นไปขายนั้นต้องซ่อนตวัอยู่ที่นี่

“ถ้าไม่อยู่แล้วท�าไมต้องท�าตัวลับๆ ล่อๆ มาคุยกันดีๆ สิคุณ 

คนสวย” คนเสยีงห้าวท้วงก่อนที่แหวนประดบัจะไหวตวัหนกีลบัเข้าไป

ในบ้าน 

‘คณุคนสวย’ ท�าตาวาว หนักลบัมาท�าตาคว�่าใส่ชายหนุ่มด้วย

ความไม่พอใจ เธอไม่ชอบให้ใครมาเรยีกหรอืชื่นชมความสวยของเธอ...

โดยเฉพาะผู้ชายแปลกหน้า 

“ออกไปจากหน้าบ้านของฉันเดี๋ยวนี้นะคะ” คราวนี้เสียงของ

แหวนประดับเข้มขึ้นมาอีกระดับ แต่เมื่อเทียบกับเสียงของศิลาแล้ว

หญิงสาวก็ยังน่ากลัวสู้เขาไม่ได้ “ไม่อย่างนั้นฉันจะขออนุญาตแจ้ง

ต�ารวจ”

“ไม่กลวั...” ศลิายิ้มกริ่ม เกดิมาไม่เคยพบหรอืเคยได้ยนิว่าใคร

จะขออนุญาตแจ้งต�ารวจเพื่อมาจับเขา คนสวยตรงหน้านี้มารยาทดี

จรงิๆ

เฮ้ย...ถูกใจหนิสดุๆ

“ฉนัไม่ได้ขู่นะคะ ฉนัจะแจ้งต�ารวจจรงิๆ” แหวนประดบัยกมอื

ชี้หน้าคมของคนที่ยิ้มกริ่มอย่างกวนประสาท คนที่โกรธใครนบัครั้งได้

อย่างเธอเริ่มอารมณ์ขุน่ขึ้นมาจรงิๆ บ้าง “ฉนัไม่กลวัคณุหรอก ไม่กลวั

พ่อคณุด้วย”

“เอาเลย จะแจ้งกแ็จ้ง เพราะผมกจ็ะแจ้งจบัคณุข้อหาค้ามนษุย์

เหมอืนกนั!” ศลิาท้าทาย “ถงึคณุจะสวยมาก แต่ผมกไ็ม่สงสารหรอก

นะ ขอบอกตรงนี้”
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ถึงแม้ว่าศิลานั้นจะมีพ่อใหญ่คับฟ้า ทว่าสุดท้ายแล้ว 

ชายหนุม่กไ็ม่พ้นมจีดุจบที่โรงพกัใกล้บ้านของแหวนประดบั เพยีงก้าว

แรกที่ชายหนุ่มขึ้นมาบนโรงพกั ร้อยเวรที่นั่งอยู่หลงัโต๊ะท�างานกถ็งึกบั

กลอกตาขึ้นฟ้าเป็นอย่างแรก จากนั้นร่างสูงในชุดเครื่องแบบต�ารวจ 

จึงเดินอ้อมโต๊ะท�างานมาหาชายหนุ่มซึ่งเป็นลูกนายทหารชั้นผู้ใหญ่ 

มชีื่อเสยีงโด่งดงัเป็นพเิศษ โดยเฉพาะข้อหาทะเลาะววิาท ที่ต�ารวจชั้น

ผู้น้อยเล่าลอืกนัปากต่อปาก ชนดิที่ว่าไม่มใีครไม่รู้

วันนี้คู่วิวาทของศิลาไม่ใช่ลูกไฮโซไฮซ้อหรือดาราอย่างปกต ิ 

แต่เป็นสาวร่างสูงโปร่ง หน้าคมข�า ดวงตาคมกรบิ แม้จะดูไม่สวยเด่น 

แต่ผู้หญงิคนนี้กม็เีสน่ห์ดงึดูดไม่น้อย จนไม่อาจละสายตาจากใบหน้า

ของเธอได้ง่ายๆ และสิ่งที่ท�าให้หวัคิ้วของร้อยเวรหนุ่มขมวดเข้าหากนั

เป็นปมกค็อื เบ้าตาของศลิาบวมปดูถงึสองข้าง...ซึ่งน่าจะเกดิจากหมดั

ของใครสกัคน

เขาไม่คิดว่าผู้หญิงคนที่เดินขึ้นโรงพักมาพร้อมศิลานั้นจะเป็น 

ต้นเหตไุด้ กแ็หม...สวยแจ่มเหมอืนนางงามขนาดนี้ ใครจะไปคดิว่าเธอ

กล้าลงไม้ลงมอืกบัลูกนายทหารชั้นผู้ใหญ่กนัเล่า

“ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นครับ” ร้อยเวรเอ่ยปากถามศิลาที่ถือ 

1
พ่อใหญ่
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น�้าแข็งประคบเบ้าตาอยู่ สลับกับการสูดปากและมองค้อนคนงาม 

ข้างกายเขา

“ถามแม่คนสวยนี่ดูสิ ว่าเขาท�าอะไรผม” ลูกนายทหารใหญ่

กระแทกเสยีงตอบ พร้อมส่งค้อนให้แหวนประดบัไปหนึ่งท ีจากนั้นศลิา

จงึกระแทกเท้าไปนั่งบนเก้าอี้เพื่อเตรยีมแจ้งความ...ยายคนสวยตวัร้าย 

เล่นงานหน้าหล่อๆ ของเขาจนเกอืบเสยีโฉม คอยดนูะ...ถ้าหน้าเขาเป็น

อะไรมากกว่านี้ละก ็แม่แหวนคนสวยนี่ได้รบัผดิชอบอ่วมแน่ โทษฐาน

ที่กล้าตศีอกใส่เบ้าตาเขาอย่างไม่คดิถนอมอย่างนี้

ยายคนสวยใจร้าย!

“เอ่อ เขาบกุรกุบ้านของฉนัค่ะ” แหวนประดบัอ้อมแอ้มตอบตาม

วสิยั ตากม็องร้อยเวรหนุ่มที่คงอายนุ้อยกว่าเธออย่างเกรงใจไปพร้อม

กนั “ฉนักเ็ลย...”

“กค็ณุเอาเพื่อนผมไปขายก่อนนี่!” ศลิาลกุขึ้นชี้หน้าเถยีงแหวน-

ประดับอย่างไม่ยอมเป็นคนผิด “คุณกับเด็กเบบี๋เริ่มเรื่องนี้ก่อนเห็นๆ 

ยงัจะมาโบ้ยอกี”

“เอ๊ะ! กบ็อกแล้วไงว่าฉนัไม่รู้เรื่อง” คราวนี้คนใจดมีาตลอดถงึ

กบัชกัสหีน้าใส่ชายหนุ่ม “คณุหูหนวกหรอืไงคณุศลิา ฉนับอกคณุไป

ตั้งกี่ล้านครั้งแล้ว ยงัไม่เชื่อกนัอกี”

“ไม่เชื่อ!” ศลิาตะโกนโต้ เรื่องอะไรเขาจะโง่เชื่อผู้หญงิจาก Even 

for you ดูอย่างฌอห์น...เพื่อนสนิทของเขานั่นปะไร หึ...เพราะไว้ใจ 

ผู้หญงิพวกนี้ ถงึได้โดนหลอกไปขาย แต่เขาไม่ใช่ฌอห์น เขาไม่มทีาง

พลาดท่าเสยีทผีู้หญงิเจ้าเล่ห์หรอก ไม่มทีาง!

“ไม่เชื่อกไ็ม่ต้องเชื่อ ไอ้โรคจติ” ค�าหลงันั้นแหวนประดบับรภิาษ

ชายหนุม่เบาๆ กบัตวัเอง แต่คนที่เธอเรยีกว่าไอ้โรคจติกลบัมองตาขวาง 

หญงิสาวจงึเลอืกที่จะเลกิคิ้ว ลอยหน้าลอยตากวนประสาทเขาเหมอืน

ท้าทายให้ศลิานั้นท�าอะไรสกัอย่างกบัความกล้าของเธอ
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ทว่าคนที่รู้ฤทธิ์คนหน้าหวานและได้รอยช�้าที่เบ้าตาเป็นเครื่อง

ยนืยนัว่าแหวนประดบัเอาเรื่องแค่ไหนนั้นกลบัท�าได้เพยีงขบเขี้ยวเคี้ยว

ฟัน มองคนหน้างามตาขวาง กเ็รื่องอะไรจะเสี่ยงให้ตวัเองช�้าในเพิ่มอกี 

เท่านี้หน้าของเขากบ็อบช�้าเกนิเยยีวยาแล้ว

“เอ่อ...ผมว่าค่อยๆ เจรจากนัก่อนดมีั้ยครบั...ทั้งสองคน” 

ร้อยเวรที่เหน็ว่าสถานการณ์เริ่มมาคแุล้วนั้นยกมอืห้ามชายหญงิ

ทั้งสอง มองหน้าของแหวนประดบัสลบักบัศลิาแล้วเขากเ็ริ่มห่วงตวัเอง

ขึ้นมาครามครนั 

ดเูอาเถอะ...นั่นกล็กูนายทหารใหญ่ ส่วนผูห้ญงิตรงหน้านี่กไ็ม่รู้

ว่าเป็นใคร แต่กล้าต่อปากต่อค�ากบันกัเลงอย่างศลิาได้กค็งไม่ธรรมดา

หรอก ไหนจะรอยช�้าบนเบ้าตาศลิานั่นอกี ดูท่าว่าการท�างานวนันี้จะ

ไม่น่าเบื่อแล้วสิ

“บอกเขาไปสิคะคุณต�ารวจ...ฉันไม่อยากจะมีเรื่องมีราวอะไร

หรอก” แหวนประดบัพยกัพเยดิไปยงั ‘เขา’ ซึ่งกดัฟันกรอดๆ อยู่ แล้ว

ว่าต่อโดยไม่รอให้ศิลาได้มีโอกาสพูดอะไร “ฉันเตือนแล้วแท้ๆ ว่าถ้า

เขาบกุรกุเข้าบ้านฉนั ฉนัจะขอแจ้งต�ารวจ...ไม่ยอมไปดีๆ  เอง”

“ผมไม่กลวัต�ารวจหรอก” ศลิาโต้ วางท่าใหญ่คบัโรงพกั “คณุ

รู้หรอืเปล่าว่าพ่อผมเป็นใคร ใหญ่ขนาดไหน”

“ใหญ่แค่ไหนกไ็ม่กลวัหรอกค่ะ บอสฉนักใ็หญ่เหมอืนกนั” แหวน- 

ประดับโต้กลับอย่างไม่เกรงกลัวชายหนุ่มและยศของพ่อเขา จากนั้น 

กย็กมอืเลก็ขึ้นชี้หน้าคมอย่างเอาเรื่องเช่นกนั “คณุนั่นแหละที่ต้องกลวั 

ท�าตัวแบบนี้คนเขาจะด่าไปถึงพ่อถึงแม่ ไม่รักชื่อเสียงตัวเองก็น่าจะ

สงสารพ่อแม่คณุบ้างนะคะ”

“เฮ้ย! แบบนี้มนัมากไปแล้วมั้ง คณุแหวนคนสวย” ศลิาเต้นผาง 

ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครชี้หน้าด่าไปถึงพ่อแม่เขาอย่างที่ผู้หญิงคนนี้ 

ท�ามาก่อนเลย “เล่นถงึพ่อถงึแม่เลยเหรอ”
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“กค็ณุลากพวกท่านเข้ามายุง่กบัเรื่องนี้ก่อนท�าไมล่ะคะ จะโทษ

ฉนัได้ยงัไง กค็ณุเป็นคนเริ่มเอง”

“เอ๊ะ นี่คณุโทษผมเหรอ” ศลิาขมวดคิ้ว ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเขา

โง่กว่าคนอื่นเสมอ เก่งแต่ใช้ก�าลงักบัตะโกนเท่านั้น พอต้องมารบัมอื

กับคนตรงหน้าที่ฉลาดพูดฉลาดโต้ เขาจึงเป็นฝ่ายจนมุมเพราะหาค�า

มาโต้กลบัไม่ได้

“ค่ะ กค็ณุเป็นคนผดินี่” แหวนประดบัเอ่ยง่ายๆ ด้วยน�้าเสยีง

ราบเรยีบทว่ามั่นคง บอกให้คนร่างสูงได้รู้ว่าเธอนั้นคดิว่าการววิาทใน 

ครั้งนี้ เขาเป็นคนผิดทั้งหมดจริง ส่วนเธอต้องมาเกี่ยวข้องอย่างไม่มี

ทางเลอืกเท่านั้นเอง “ฉนัเตอืนแล้วแท้ๆ”

“นี่แม่คนสวย” ศิลาชักสีหน้าพร้อมกับท�าเสียงจึ๊กจั๊กในล�าคอ 

ขบฟันเข้าหากันอย่างสะกดอารมณ์ เพราะไม่ว่าจะต่อปากต่อค�ากับ 

‘แม่คนสวย’ กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง เขากเ็ป็นฝ่ายเพลี่ยงพล�้าให้เจ้าหล่อนอยู่

ร�่าไป ไม่รูว่้าเขาท�าเวรท�ากรรมอะไรไว้ ถงึเอาชนะคนหน้าหวานท่าทาง

นุ่มนิ่มตรงหน้านี้ไม่ได้สกัท ี

ห.ึ..แต่คนอย่าง ศลิา มหาศกัดิ์ ไม่มทีางยอมแพ้ง่ายๆ หรอก นี่

มันแค่ยกแรกเท่านั้น เขาและแหวนประดับยังต้องปะฉะดะกันไปอีก

หลายยก

“ตกลงจะเอายงัไงกนัแน่ มาด่าพ่อล้อแม่เขาแล้วยงัจะไม่ยอมรบั

ว่าตวัเองผดิอกี”

“กใ็ครใช้ให้คณุเอาพ่อมาอ้างก่อนล่ะ สมน�้าหน้าแล้ว” แหวน-

ประดบัเถยีงกลบัอย่างไม่ยอมถอยเช่นเดยีวกนั 

การกระท�าของหญงิสาวท�าให้ศลิาเต้นผางอกีครั้ง ชายหนุม่หนั

ซ้ายแลขวา ก่อนมองร้อยเวรหนุ่มเป็นการฟ้องว่า เหน็ที่แหวนประดบั

ท�ากบัเขาหรอืเปล่า เหน็อย่างที่เขาเหน็บ้างไหมว่าหญงิสาวนั้นร้ายกาจ

เพยีงไร
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“เห็นมั้ยๆ เห็นหรือเปล่าว่าผู้หญิงคนนี้น่ะร้าย” ศิลาย�้าด้วย 

ค�าพูดอกีท ีและชี้หน้าแหวนประดบั เม้มปากแน่นด้วยความแค้นใจที่

หญิงสาวนั้นกล้าต่อปากต่อค�ากับเขาอย่างที่ไม่เคยมีใครกล้ามาก่อน 

เกดิมาเกอืบสามสบิห้าปีแล้ว ไม่มใีครกล้าหอืกบัลูกนายพลอย่างเขา 

ผู้หญงิคนนี้นี่ยงัไงกนั...คดิว่าตวัเองเป็นใครหรอื ถงึได้กล้าขนาดนี้

“คุณศิลาคะ...” แหวนประดับเอ่ยด้วยน�้าเสียงของคนที่ก�าลัง

อดทนอย่างสดุความสามารถ “ฉนับอกคณุแล้วยงัไงล่ะคะ ว่าฉนัน่ะ 

ไม่ได้เป็นคนเริ่มเรื่องนี้ คุณจะเลิกโบ้ยความผิดให้ฉันได้เมื่อไหร่คะ...

เพราะฉนัมธีรุะต้องไปท�าต่อ แจ้งความแล้วจะได้แยกย้าย”

“จะจบง่ายๆ แบบนี้เหรอ” ศลิาย้อนถามเสยีงขึ้นจมูก ท่าเบ่ง

คับโรงพักเมื่อครู่นั้นอ่อนลงเล็กน้อยเมื่อได้ยินค�าว่า ‘แยกย้าย’ จาก

แหวนประดับ ด้วยเขาก็จนปัญญาที่จะหาทางลงแล้วเหมือนกัน ก็

แหม...เล่นโวยวายใหญ่โตขนาดนี้ จะให้เขาเป็นฝ่ายยอมจบง่ายๆ ก่อน

กเ็สยีหน้าแย่ “จะเอาแบบนั้นกไ็ด้...”

“ดีค่ะ งั้นเชิญท�างานต่อเลยค่ะคุณต�ารวจ” หญิงสาวผ่อนลม

หายใจอย่างโล่งใจ ด้วยเห็นว่าตนเองนั้นเสียเวลาเพราะคนหน้าดุไป

มากแล้ว หากเขายงัลลีามากไปกว่านี้ คนที่ล�าบากจะเป็นเธอ เพราะ

ไปพบลูกค้าตามนัดไม่ทัน “ลงบันทึกประจ�าวันเอาไว้พอไหมคะคุณ

ศลิา หรอืว่าคณุจะแจ้งความ” 

คนถูกถามและนายต�ารวจที่ถกูแหวนประดบัสั่งให้ไปท�างานของ

ตนเองนั้นต่างพากนัเลกิคิ้วสงูเพราะค�าพดูของหญงิสาว ก่อนพวกเขา

จะมองหน้ากนัอย่างปรกึษาหารอื 

แล้วศลิากเ็ป็นฝ่ายไหวไหล่อย่างไม่ใส่ใจพร้อมเอ่ยว่า “ลงบนัทกึ

ประจ�าวนัเอาไว้กไ็ด้ วนันี้ผมใจด ีจะยกให้คณุหนึ่งวนั” 

คราวนี้เป็นแหวนประดบัที่มองเจ้าของค�าพดูตาเขยีว เขาน่ะหรอื

ใจดกีบัเธอ...เธอต่างหากที่ต้องเป็นคนพูดค�านั้น เพราะวนันี้เธอตศีอก
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ใส่ตาเขาไปเบาะๆ เท่านั้นเอง หากเธอจัดหนักจัดเต็มเหมือนอย่างที่

เคยท�ากบัคนอื่นแล้วละก ็อย่าหวงัว่าชายหนุ่มจะมโีอกาสมาเชดิหน้า

เต๊ะท่าใหญ่อย่างนี้เลย

“ขอบคณุนะคะ” 

แม้ปากจะเอ่ยเช่นนั้น แต่หน้างามของแหวนประดับกลับราบ

เรยีบ ไม่ยนิดยีนิร้ายอะไร 

เธอนั่งลงบนเก้าอี้ข้างศลิา ท�าให้คนตวัสงูนั้นจ�าต้องยดืหลงัตรง

อย่างไม่มสีาเหต ุตาคมกเ็หลอืบมองคนข้างๆ ไปด้วย

หน้าตากส็วยดอียู่หรอกนะ...ไม่น่าเป็นคนไม่ดแีบบนี้เลย

ศลิาครุ่นคดิกบัตวัเองในใจ ก่อนพนิจิแหวนประดบัอกีครั้ง เขา

เหน็มานานแล้วว่าท่าทางการเดนิของหญงิสาวนั้นสง่างาม ไม่เชื่องช้า

จนน่าร�าคาญ ดูคล่องแคล่ว แต่กย็งัระมดัระวงั ไม่เกะกะตา...ชวนให้

เขานกึถงึแมวขึ้นมา

จากแค่เหลือบมอง...ศิลาก็เปลี่ยนมาเป็นจ้องแหวนประดับเป๋ง

ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ รู้ตัวอีกทีก็เมื่อคนโดนจ้องนั้นเงยหน้าขึ้นมาสบตา 

พลางเลื่อนสมุดในมือให้เขาอ่าน หลังจากที่เธอให้ปากค�าแก่ต�ารวจ

และการลงบนัทกึประจ�าวนัเรยีบร้อยแล้ว

“อะไร” เขาถามเสยีงเข้ม ก่อนจะก้มมองสิ่งที่แหวนประดบัส่ง

มาให้ 

คนร่างบางถงึกบัถอนหายใจออกมาด้วยความร�าคาญ 

ศลิาจ�าต้องพดูต่ออย่างเสยีไม่ได้ เพราะกลวัจะเสยีหน้า “หมาย

ถงึว่า...คณุเอามาให้ผมดูท�าไมน่ะ”

“กใ็ห้คณุดูก่อน เดี๋ยวจะหาว่าฉนัโกหก” 

“ไม่ต้อง ไม่เห็นจะอยากดูสักนิด” ว่าแล้วคนที่เป็นเหยื่อศอก

ของแหวนประดับก็สะบัดหน้าพรืด ไม่อยากจะมองหน้าเธอให้หัวใจ

เขาไขว้เขวอกี...กเ็ขาต้องเกลยีดผู้หญงิคนนี้ ต้องเกลยีด เกลยีดมากๆ
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“ตกลงว่าไม่ดนูะคะ?” แหวนประดบัยงัคงถามด้วยน�้าเสยีงสงบ

นิ่งขณะดึงสมุดเล่มใหญ่คืนมา ในใจก็นึกเคืองชายหนุ่มอยู่นิดๆ แต ่

ไม่อยากต่อความยาวสาวความยดืกบัศลิาอกี เพราะรูด้ว่ีาชายหนุม่นั้น

เก่งและชอบการทะเลาะเบาะแว้งกบัคนอื่นเป็นชวีติจติใจ ข่าวศลิาเข้า

ออกโรงพักทุกสัปดาห์นั้นกลายเป็นเรื่องปกติส�าหรับคนที่ติดตาม

ข่าวสารอย่างแหวนประดบัไปเสยีแล้ว ถ้าสปัดาห์ไหนไม่มขี่าวว่าชาย

หนุ่มต่อยกบัใครน่ะสถิงึเป็นเรื่องแปลก

ไม่ทันที่แหวนประดับจะคิดอะไรหรือนินทาชายหนุ่มในใจไป

มากกว่านั้น จู่ๆ  เสยีงเข้มจดัและดดุนักว่าศลิาซึ่งท�าให้ชายหนุม่หวัหด

ได้กด็งัมาจากเบื้องหลงั พร้อมกบัความกลวัพุ่งเข้ามาจู่โจมหวัใจของ

นกัเลงไฮโซ ท�าให้ชายหนุ่มนั้นกลายเป็นนกัเลงกระจอกได้ในพรบิตา

“แกไปท�าอะไรใครเขาอกีไอ้หนิ!”

เจ้าของเสียงดุดันที่ท�าให้ศิลาตัวลีบเหลือเพียงไม่กี่นิ้วนั้นเป็น

ใครไปไม่ได้ นอกจากพลเอกเลศิศกัดิ์ มหาศกัดิ์ บดิาของชายหนุ่ม ซึ่ง

ก้าวตรงดิ่งมาหาบตุรชาย สหีน้าถมงึทงึ ผดิกบัใบหน้าคมของบตุรชาย

ที่ซีดเซียวลงทุกขณะ เพราะรู้ว่ายามที่บิดาของเขาโกรธนั้น ท่านด ุ

เพยีงใด

ตั้งแต่เกดิมาเวลาเขาเกเรนั้นไม่ต้องถงึมอืแม่หรอก...แค่พ่อของ

เขาคนเดยีวกพ็อแล้ว 

“พ่อ...” 

“แก...ไอ้ลกูไม่รกัด!ี” เลศิศกัดิ์พุง่เข้าไปหาลกูชายในเสี้ยววนิาท ี

ก่อนจะยกมอืขึ้นบดิหูแกร่งของศลิาจนชายหนุ่มร้องโอดโอย

“โอ๊ย...พ่อๆ หนิเจบ็พ่อ”

“เจบ็สดิ ีไอ้ตวัด ีแกนี่มนัหาเรื่องให้ฉนัขายขี้หน้าได้ไม่เว้นแต่ละ

วันจริงๆ นะไอ้หิน” ว่าแล้วเลิศศักดิ์ก็ออกแรงบิดหูบุตรชายเป็นสอง

เท่า ไม่สนใจว่าศลิาจะร้องประท้วงหรอืพยายามดิ้นให้หลดุจากมอืของ
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เขาเพยีงใด “บ้านช่องไม่เคยกลบั ต้องมาเจอกนัที่โรงพกัอย่างนี้ทกุท ี

ไอ้ลูกเวร!”

“ครั้งนี้หนิไม่ได้ผดินะพ่อ หนิโดนเขาท�าร้ายนะพ่อ...พ่อ...ปล่อย

หนิเถอะ” แม้กบัคนอื่นนั้นเขาจะกร่างเพยีงใด แต่กบัพลเอกเลศิศกัดิ์

ผู้เป็นบดิาแล้ว ศลิากลบัมที่าทางเหมอืนชายวยัรุ่นเวลาโดนพ่อจบัได้

ว่าเขาท�าเรื่องแผลงๆ เข้าให้ กลายเป็นคนไร้พษิสงในทนัตา “พ่อครบั 

หนิเจบ็”

และนั่นท�าให้คิ้วของแหวนประดบัขมวดเข้าหากนั ความย�าเกรง

แสนน้อยนดิที่เธอมใีห้ศลิาก่อนหน้านี้ปลวิหายไปตามลมหลงัจากเหน็

ท่าทางกลวัหงอเมื่อศลิาเจอกบัพลเอกเลศิศกัดิ์ พ่อของเขา

“เจบ็สดิ ีไอ้หนิ ฉนับอกฉนัสอนแกกี่ครั้งแล้ว ท�าไมไม่จ�า หา!”

“ครั้งนี้หนิไม่ได้เป็นคนผดิจรงิๆ นะพ่อ...พ่อเชื่อหนิหน่อยส”ิ ชาย

หนุม่อ้อนพ่อพร้อมตวดัสายตามองแหวนประดบัซึ่งนั่งมองเขาตาปรบิๆ 

อยู่ ทนัใดนั้นแก้มของศลิากร็้อนผะผ่าวด้วยความอบัอาย ที่หญงิสาว

ต้องมาเหน็เขาในสภาพนี้ สภาพลูกแหง่ที่โดนพ่อเล่นงาน

‘โธ่เว้ย! หมดกนัมาดกู’

“นั่นไงพ่อ...คนนี้แหละ ตีศอกหินจนตาแทบแตก” แล้วเขาก ็

ชี้นิ้วไปที่แหวนประดบัเป็นเชงิฟ้อง “คนนี้เลยพ่อ...คนนี้แหละท�าหนิ”

“ไหน! คนไหน!” 

เสยีงทรงอ�านาจท�าให้คนร่างบางที่กล้าประทษุร้ายลกูนายทหาร

ใหญ่สะดุ้งเฮอืก สูดลมหายใจเข้าปอดเฮอืกใหญ่ขณะลกุขึ้นจากเก้าอี้

ตามเสียงเรียกของพลเอกเลิศศักดิ์ แม้ว่าแววตาของหญิงสาวจะมี

ความหวั่นเกรงลกึๆ แฝงอยู่ แต่แหวนประดบักเ็ลอืกก้าวไปหาร่างสูง

ของพลเอกเลศิศกัดิ์และเผชญิหน้ากบัเขาอย่างกล้าหาญ

“หนเูองค่ะท่านนายพล” แหวนประดบับอกเสยีงดงัฟังชดั ยกมอื

ขึ้นนดิๆ เพื่อประกอบค�าพูด ราวกบักลวัว่าบดิาศลิาจะมองไม่เหน็เธอ 
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เพียงเบือนหน้าไปจากบุตรชาย เลิศศักดิ์ก็ตรึงสายตาไว้ที่ 

หญิงสาว ราวกับว่าก�าลังจ้องมองคนที่เคยรู้จักอย่างไรอย่างนั้น มือ

แกร่งที่ดงึหูบตุรชายอยู่กเ็ลื่อนหลดุลงมาอย่างอ่อนแรง

“หนู...”

“สวัสดีค่ะท่าน หนูชื่อแหวนประดับค่ะ หนูเป็นคนท�าร้ายคุณ

ศลิาเอง” เธอยกมอืไหว้พลางแนะน�าตวัเสรจ็สรรพ 

คนสูงวัยกว่าเห็นเค้าหน้างามตรงหน้า...เค้าหน้าของผู้หญิง 

คนหนึ่งซึ่งเขาเคยเชื่อว่าตนลืมเลือนไปหมดสิ้นแล้ว ทั้งจากความ 

ทรงจ�าและจากหวัใจ

จนกระทั่งวันนี้...วินาทีที่เห็นเค้าหน้านั้นจากใบหน้างามของ

หญงิสาวตรงหน้านี้ หวัใจด้านชาของนายทหารเก่ากแ็กว่งขึ้นมาอย่าง

ไม่ทราบสาเหตุ

“เหน็ไหมพ่อ หนิบอกแล้วว่าหนิไม่ได้เป็นคนเริ่ม” ลูกชายที่อยู่

ข้างๆ ผู้เป็นพ่อยื่นหน้าไปกระซบิฟ้อง 

แหวนประดบัถลงึตาใส่ชายหนุ่มอย่างคาดโทษทนัที

“คณุศลิาเขาปีนเข้าบ้านหนูค่ะท่าน” เรื่องอะไรที่แหวนประดบั

จะยอมเป็นคนผดิ หญงิสาวเชดิหน้าฟ้องเลศิศกัดิ์บ้าง “หนูเตอืนเขา

แล้ว บอกคุณศิลาแล้วด้วยว่าถ้าเขาเข้ามา หนูจะแจ้งต�ารวจจับเขา 

แต่คณุศลิาบอกว่าไม่กลวัเพราะว่าพ่อเขาใหญ่”

คราวนี้คนมพี่อใหญ่ได้แต่ยิ้มแหย เมื่อตาคมกรบิพมิพ์เดยีวกบั

เขานั้นตวัดมามองหน้าคมคายของชายหนุ่มทันทีที่ได้ยินค�ากล่าวหา

ของแหวนประดบั 

เลิศศักดิ์เชื่อหญิงสาวหมดใจทันที เพราะค�าพูดนี้...ศิลามักจะ

ยกขึ้นมาอ้างกับใครต่อใครทุกครั้งที่มีเรื่องวิวาท กับผู้หญิงตัวเล็กๆ 

อย่างแหวนประดบั ไอ้ลกูชายตวัดกีเ็อาเขามาอ้างได้ลงคอ มนัน่านกั...

“ไอ้หิน!” เลิศศักดิ์ค�าราม หน้าคมเข้มขึ้นทุกขณะเมื่อได้ยิน 
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เช่นนั้น 

“ก็ตอนนั้นหินโกรธนี่นา...” ชายหนุ่มแก้ตัวเสียงเบา ตาก็มอง

ค้อนแหวนประดบัอย่างโกรธขึ้ง ผู้หญงิอะไรขี้ฟ้องจรงิ อย่าให้ถงึคราว

เขาบ้างกแ็ล้วกนั

“แกเลยเอาฉันไปขู่ผู ้หญิงอย่างนั้นหรือไอ้หิน แกเป็นผู้ชาย

ประสาอะไรวะ!” ครั้งนี้เลศิศกัดิ์ไม่เพยีงแค่บดิหูลูกชาย เขายกมอืขึ้น

สูงแล้วฟาดลงบนแผ่นหลังกว้างของศิลาจนชายหนุ่มเสียการทรงตัว 

ล้มลงไปกองกบัพื้น

“พ่อ! หนิเจบ็นะ!”

พอแหวนประดบัเหน็ชายหนุม่โดนพ่อทบุตหีนกัมอืเช่นนี้ ความ-

โกรธก่อนหน้าก็แปรเปลี่ยนเป็นความสงสารในพริบตา เธอรีบเข้าไป

ช่วยพยงุร่างสูงของศลิาให้ยนืขึ้น 

เพยีงมอือุน่ของแหวนประดบัแตะต้อง ร่างกายของศลิากก็ระตกุ

เหมอืนมกีระแสไฟฟ้าแล่นผ่าน เล่นงานหวัใจเขาอย่างไม่ปรานจีนหน้า

คมของชายหนุ่มนั้นซดีเผอืด

“ไม่เป็นไรนะคะคุณศิลา” แหวนประดับสังเกตเห็นสีหน้าของ

ชายหนุ่มเป็นคนแรกจงึเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วง รู้สกึผดิมากขึ้นไป

อกีขั้นทนัท ี“เจบ็มากเหรอคะ”

“เจบ็...” ศลิาเอ่ยได้เพยีงสั้นๆ เพราะตอนนี้รู้สกึไม่เป็นตวัของ

ตวัเองเอาเสยีเลย ลิ้นของเขาใหญ่คบัปาก มอืไม้กเ็กะกะ ไม่รู้จะเอา

ไปวางไว้ที่ไหน จงึเลอืกโอบเอวบางของหญงิสาวเอาไว้ อ้างว่าใช้เธอ

เป็นหลกัยดึเพื่อทรงตวั 

คนใจดีอย่างแหวนประดับตามเล่ห์เหลี่ยมของคนมารยาอย่าง

เขาไม่ทนัเสยีแล้ว

ผดิกบัพ่อของศลิา...ที่หนงัตากระตกุตบุๆ อยากจะฟาดลูกชาย

ของตนขึ้นมาอีกครั้งครามครัน ทันทีที่เห็นว่ามือไม้ของไอ้ลูกตัวดีนั้น
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อยูไ่ม่สขุ เพยีงไม่กี่นาทมีอืแกร่งของศลิากเ็ลื้อยไปโอบกอดเอวสาวสวย

เสียแล้ว...ส�าออยจริง เขาเห็นมันต่อยตีกับคนอื่นมาเป็นร้อย ไม่เคย

เหน็ว่าหนงัหนาๆ ของมนัจะสะเทอืน นี่อะไร...แค่โดนพ่อตเีบาๆ ถงึขั้น

ยนืเองไม่ได้ ต้องไปออเซาะผู้หญงิ

ลกูชายเขานี่มนัชอบผูห้ญงิสวยเหมอืนเขาละสท่ิา เชื้อไม่ทิ้งแถว

“ปล่อยมือแกจากเอวหนูแหวนประดับได้แล้วไอ้หิน” เลิศศักดิ์

เตอืนบตุรชายด้วยเสยีงลอดไรฟัน 

แหวนประดับรู้ตัวจึงก้มมองมือหนาที่โอบเอวของเธออยู่ ก่อน

จะพยายามขืนตัวออกห่าง ทว่าศิลากลับเกาะเอวเธอหนึบ ไม่คิดจะ

ปล่อยเธอไปตั้งแต่แรกอยู่แล้ว 

“ลูกเขามพี่อมแีม่นะแก”

“อะไรล่ะพ่อ...หนิไม่ได้คดิอะไรไม่ดเีสยีหน่อย” ศลิาพมึพ�า 

สรรพนามแทนตัวว่า ‘หิน’ ของชายหนุ่มตัวโตแต่สู้พ่อตัวเอง 

ไม่ได้นั้นท�าให้แหวนประดับเงยหน้าขึ้นมองแล้วอมยิ้ม แม้จะเพิ่งรู้สึก

ขัดหูกับค�าเรียกที่ไม่สมตัว แต่ก็ต้องยอมรับว่าเวลาที่ชายหนุ่มแทน 

ตวัเองเช่นนี้กน็่ารกัน่าเอน็ดูไม่หยอก 

“กแ็ค่...ยดึเขาไว้พยงุตวัเฉยๆ”

“แกเป็นง่อยหรอืไง ปล่อยผู้หญงิเดี๋ยวนี้!” 

ค�าพูดนั้นถอืเป็นค�าสั่งเดด็ขาด ที่แม้แต่คนลกูไม้จดัอย่างศลิาก็

หาทางอดิออดไม่ได้ ต้องยอมปล่อยมอืจากเอวบางของแหวนประดบั 

แม้จะแสนเสยีดายกต็ามที

“ปล่อยแล้วครบั” 

“ปล่อยแล้วกม็านี่ กลบับ้านพร้อมฉนั” 

“ไม่เอา” เพยีงได้ยนิค�าว่ากลบับ้าน ท่าทางโอนอ่อนของศลิาก็

กลับมาเป็นแข็งกร้าวอีกครั้ง เพราะรู้ดีว่าอะไรรออยู่หากว่าเขายอม

กลบับ้านพร้อมกบับดิา การลงโทษที่ท�าให้เขาเจบ็ไปถงึกระดกูในยาม
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เช้านั้นท�าให้ศลิาเขด็ขยาด ถอยกรดูกลบัมาใช้แหวนประดบัเป็นโล่ทนัท ี

“หนิไม่กลบั”

“ไอ้หนิ!”

“ท่านคะ...อย่าลงไม้ลงมอืกนัเลยนะคะ” แหวนประดบักางแขน

ออกเพื่อปกป้องผู้ชายที่อยู่เบื้องหลงั เมื่อเหน็เลศิศกัดิ์ท�าท่าจะปรี่เข้า

มาทบุศลิาอกีครั้ง 

และเพียงหญิงสาวเอ่ยปากขอ พ่อของศิลาก็ชะงักมือที่เงื้อขึ้น

สูงเตรยีมจะลงโทษบตุรชาย จากนั้นจงึค่อยๆ ลดมอืลง 

“หนูกับคุณศิลายังมีเรื่องที่จะต้องตกลงกัน...เรื่องค่าเสียหาย  

ใช่ไหมคะคณุศลิา” แหวนประดบัคดิหาข้ออ้างให้ชายหนุม่ได้เดี๋ยวนั้น 

ก่อนจะหนัไปร้องขอค�ายนืยนัจากศลิาอกีแรง 

มีหรือคนที่ก�าลังต้องการความช่วยเหลืออย่างศิลาจะปฏิเสธ 

หญงิสาว เขาพยกัหน้าแรงๆ พร้อมกบัเอ่ยขึ้น

“ใช่ ผมไปพงับ้านแหวนเขา...ต้องเจรจาเรื่องค่าเสยีหาย กลบั

ไปกบัพ่อไม่ได้”

“ฉนัรู้นะว่าแกโกหกฉนั ไอ้หนิ” เลศิศกัดิ์เอ่ยกบับตุรชายอย่าง

ไม่คดิจะไว้หน้า แม้จะรูว่้าศลิาโกหกหน้าด้านๆ กต็าม แต่เพราะเหน็แก่ 

คนร่างบางที่หน้าเหมอืน...คนที่เขาเคยรู้จกั เขาจะยกประโยชน์ให้มนั

สกัหน

“กแ็หวนเขาบอกมาอย่างนี้ หนิจะไปโกหกอะไรพ่อเล่า” พอมี

พรรคพวกศลิากเ็ริ่มกลบัมากร่างกล้าได้อกีครั้ง

“ไปท�าร้ายเขา แล้วยงัให้เขาช่วยแกอกี” เลศิศกัดิ์ต่อว่าบตุรชาย 

“นบัวนัแกยิ่งท�าตวัไม่ได้เรื่องนะไอ้หนิ”

“หนิไม่ได้ท�าร้ายแหวนนะพ่อ” ศลิาเถยีงพ่อของตวัเองเสยีงดงั 

ส่วนเรื่องที่ต้องให้แหวนประดบัช่วยเขา ศลิาเถยีงไม่ได้ “แหวนต่างหาก 

ที่ท�าหนิ บอกตั้งหลายครั้งแล้ว”
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“ค่ะ หนตูศีอกคณุศลิาเอง” แหวนประดบัพยกัหน้ายนืยนั “คณุ

ศลิายงัไม่ได้ท�าอะไรหนูค่ะท่าน แค่กระโดดข้ามประตูรั้วมาเท่านั้น”

“อย่าหลงใจดีกับไอ้หินมากล่ะหนูแหวน” เมื่อเอาความกับ

ลูกชายมากไปกว่านี้ไม่ได้ เลิศศักดิ์จึงหันไปเตือนแหวนประดับแทน 

เพราะรู้ว่าหญงิสาวน่าจะเป็นคนใจด ีใจอ่อน “ไอ้ลูกฉนัคนนี้มนัไม่ใช่

คนโง่อย่างที่หนูคดิหรอก มนัโง่จรงิ...แต่กไ็ม่ใช่ว่าไม่มสีมองเลยหรอก

นะ ระวงัตวัเองด้วยนะหนู”

“พ่อ!”

กว่าแหวนประดับจะแยกกับศิลาได้ก็ต้องใช้เวลานาน 

พอสมควร ท�าให้เธอไปท�างานสาย ทว่าเมื่อไปถงึที่นดัหมายพร้อมกบั

แฟ้มเอกสารในอ้อมกอด เธอก็พบร่างบอบบางของเพื่อนสนิทอย่าง 

พศิานั่งหวัเราะและโปรยเสน่ห์ใส่ลูกค้าของเธอเรยีบร้อย มหิน�าซ�้าเมื่อ

แหวนประดบัก้าวเข้าไปหาคนทั้งคู่ เธอกไ็ด้ยนิค�าตอบว่า

“สัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแหวน...หลังจากนี้ก็ฝากด้วย

นะครบั” 

แหวนประดบัไม่รูว่้าอกีฝ่ายก�าลงัพดูถงึสญัญาอะไรที่ว่าเรยีบร้อย 

แต่กระนั้นเธอกเ็พยีงยิ้มหวานอย่างทรงเสน่ห์ให้ชายหนุม่ เพื่อเป็นการ

ไถ่โทษที่ตนมาช้า เล่นเอาอีกฝ่ายถึงกับท�าหน้าเหลอหลาอย่างตั้งตัว

ไม่ทนั ไม่คดิว่าคนหน้าคมตรงหน้าจะยิ้มสวยถงึเพยีงนี้

“ขอบคุณมากค่ะคุณเอก แหวนเองก็ต้องรบกวนคุณเอกด้วย 

นะคะ”

“ยนิดคีรบั” ผู้ชายคนเดยีวในโต๊ะบอกเสยีงตะกกุตะกกั 

และอาการประหม่าของเขาก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาอันเฉียบ

แหลมของอดตีมอืวางอนัดบัหนึ่งแห่ง Even for you อย่างพศิาไปได้ 

“คณุพศิาเธอบอกรายละเอยีดสญัญาตวัใหม่กบัผมแล้ว...”
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“อ้อ อย่างนี้นี่เอง” คนที่ต้องรบัหน้าที่มาเจรจาเรื่องสญัญานั้น

ร้องรบัในคอ ก่อนจะเบนสายตาที่มคี�าถามไปยงัใบหน้างามของเพื่อน

สนทิซึ่งก�าลงันั่งกรดีนิ้ว ยิ้มกริ่มอยู่ที่ด้านหลงัของเอกภพ “ถ้าคณุเอก

พอใจ แหวนกย็นิดคี่ะ แล้วกต็้องขอโทษด้วยนะคะที่แหวนมาตามนดั

ไม่ทนั”

“ไม่เป็นไรหรอกครับ ก็คุณแหวนเกิดอุบัติเหตุนี่นา ผมเข้าใจ

ครบั” 

คราวนี้คนที่ไม่ได้ประสบอบุตัเิหตถุลงึตามองหน้างามของเพื่อน

สนทิตนเองอย่างคาดโทษ ทว่าพศิากลบัท�าเพยีงแบะปากและยกัไหล่

อย่างช่วยไม่ได้ ดูเอาเถอะ...ข้ออ้างมีตั้งเยอะแยะ กลับแช่งให้เธอ

ประสบอบุตัเิหต ุแม่เพื่อนตวัด ี

“คณุแหวนไม่เป็นอะไรมากนะครบั”

“ไม่ค่ะ โดนชนท้ายนดิหน่อย แต่ไม่เป็นไร” เมื่อเพื่อนของเธอ

โกหกเป็นตเุป็นตะ แหวนประดบัจงึได้แต่เล่นตามน�้าไปเสยี “ขอบคณุ

คณุเอกมากนะคะที่เป็นห่วง”

“คณุแหวนไม่เป็นอะไรมากกด็แีล้วละครบั เอ่อ...ผมขอตวัสกัครู่

นะครบั” ว่าแล้วชายหนุม่กร็บีหยบิโทรศพัท์มอืถอืที่เพิ่งมเีสยีงเรยีกเข้า

เดนิหลบไปอกีทาง 

แหวนประดับได้โอกาสจึงปรี่เข้าไปเอาเรื่องกับเพื่อนสนิทที่นั่ง

ลอยหน้าลอยตาอยู่ไม่ไกลทนัที

“แกมาที่นี่ได้ยงัไงน่ะพศิา พี่เกดรู้เรื่องนี้หรอืเปล่า” 

หญงิสาวยงิค�าถามใส่เพื่อนของตนเองอย่างเรว็และรวั แต่เสยีง

ก็ยังเป็นกระซิบกระซาบอยู่เหมือนเดิม ด้วยนึกกลัวว่าเอกภพจะมา

ได้ยนิเข้า เพราะตอนนี้พศิาไม่ได้เป็นพนกังานที่ Even for you เหมอืน

เดิมแล้ว เพราะหลังจากแม่ตัวดีไปก่อเรื่องที่ยุโรป เกศรา...เจ้าของ

บริษัทก็ต้องจ�าใจไล่แม่คุณหนูหมื่นล้านนี่ออกจากบริษัทที่เจ้าตัวเป็น



มิณรญา  23

หุ้นส่วนอยู่

และดูจากสีหน้า...พิศาก็ไม่เดือดร้อนหรอกที่โดนไล่ออกจาก

บรษิทั ยงัคงเดนิเข้าเดนิออกบรษิทั ร่อนไปร่อนมา และซื้อของอย่าง

บ้าระห�่าเหมอืนเดมิ 

“กต็้องรู้ส.ิ..แกคดิว่าใครเป็นคนโทร. ให้ฉนัมาหาลูกค้าแทนแก

กันล่ะ” พิศาแบะปากตอบเพื่อนสนิท กลอกตาพอเป็นพิธี ก่อนจะ

ชะโงกหน้าไปหาแหวนประดับ หรี่ตาลงอย่างจับผิด “ว่าแต่แกเถอะ 

ไปท�าอะไรที่ไหน ท�าไมถงึมาสายได้...แกไม่ใช่คนแบบนี้นี่”

“เจอพวกโรคจติป่วนแต่เช้าน่ะ” แหวนประดบัเป็นฝ่ายกลอกตา

บ้าง เมื่อคดิถงึใบหน้าของ ‘คนโรคจติ’ ที่ท�าให้เธอต้องมาท�างานสาย 

“ฉนัเผลอตศีอกเขาไปทหีนึ่ง เลยต้องไปโรงพกั แล้วเรื่องมนักเ็ลยยาว...

แต่ตอนนี้ตกลงกนัได้แล้วละ”

“เหรอ ซวยจงั” เพื่อนสนทิที่รู้ดวี่าแหวนประดบัไม่มทีางโกหก

ตนนั้นแบะปากอกีค�ารบ คดิว่าถ้าเป็นเธอที่เจอไอ้โรคจตินั่นละก ็รบัรอง

ว่ามนัดูไม่จดืแน่ เธอจะเอาเรื่องมนัให้ถงึที่สดุ เพราะเธอไม่ใช่คนใจดี

เหมอืนแหวนประดบั “แล้วมนัเป็นใคร แกเคยเหน็มาก่อนไหม”

“ไม่ เขาเป็นคนบ้า” แหวนประดบัรบีชงิบอก ก่อนที่เพื่อนของ

ตนนั้นจะได้มโีอกาสจบัผดิ ซึ่งเป็นจงัหวะเดยีวกนักบัที่เอกภพเดนิกลบั

มาที่โต๊ะ และชวนทั้งสองพูดคยุเรื่องสพัเพเหระ เรื่องของคนโรคจติที่ 

มาป่วนแหวนประดบัจงึถูกลมืเลอืนไปอย่างง่ายดาย

สองหญงิหนึง่ชายนัง่พดูคยุกนัต่ออกีพกัใหญ่ เอกภพกเ็ป็น

ฝ่ายเอ่ยขอตวักบัสองสาว โดยบอกว่าเขาต้องรบีไปรบัลกูชายที่โรงเรยีน 

แหวนประดบัเข้าใจดว่ีาชายหนุม่ต้องการแยกตวัไปจงึไม่คดิจะ

รั้งเขาไว้ เพยีงลกุขึ้นและยกมอืไหว้ โดยไม่ลมืขอโทษชายหนุ่มทิ้งท้าย

อกีครั้ง เรื่องที่เธอมาสายในวนันี้ แม้ว่าอกีฝ่ายจะบอกเธอครั้งแล้วครั้ง
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เล่าว่าเขาไม่ตดิใจกต็าม

“นี่แหวน...แกรู้ไหมว่านังบี๋มันหายหัวไปไหน” เมื่อลูกค้าอย่าง

เอกภพเดินคล้อยหลังไปแล้ว พิศาก็หันมาซักฟอกเพื่อนสนิทของตน

ทันที เพราะแหวนประดับนั้นเป็นคนให้ที่พักแก่ ‘นังบี๋’ ของเธอเป็น 

คนสดุท้าย ก่อนเดก็สาวจะหายตวัไป ตดิต่อไม่ได้ จนใครต่อใครเริ่ม

เป็นห่วง “โทร. ไปกไ็ม่รบั มนัน่านกั”

“ก.็..ไม่รู้ส”ิ แหวนประดบับอกเสยีงเบา เธอไมรู่้จรงิๆ ว่าเบบี๋ไป

อยู่ที่ไหน ครั้งล่าสุดที่เจอก็เมื่อสองสามวันก่อน มาได้ยินชื่ออีกครั้งก็

เมื่อเช้า ตอนที่ศลิากล่าวหาว่าเบบี๋เอาเพื่อนสนทิของเขาไปขายโดยมี

เธอเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด มาถึงตรงนี้ริมฝีปากของแหวนประดับก็เม้ม

เข้าหากนัเป็นเส้นตรงด้วยความไม่พอใจ

เด็กเบบี๋ที่ก�าลังพูดถึงกันอยู่นี้เป็นเด็กฝึกงานในความดูแลของ

เธอ แต่ไม่รู้ว่าเดก็สาวไปท�าอะไรอยูท่ี่ไหน และท�าไมจู่ๆ  ศลิาถงึได้โผล่

มาหาเรื่องเธอถงึบ้าน แล้วไหนจะเรื่องที่เพื่อนเขาโดนหลอกไปขายนั่น

อกี เรื่องนี้ชกัจะไม่ชอบมาพากล และคงไม่ใช่เรื่องเข้าใจผดิธรรมดาๆ 

เสียแล้ว ไม่อย่างนั้นศิลาคงไม่โกรธเธอจนหัวฟัดหัวเหวี่ยงแล้วบุกมา

เอาเรื่องเธอถงึบ้านอย่างนี้

เบบี๋นะเบบี๋...ไปก่อเรื่องอะไรไว้อกีล่ะเนี่ย...

“งั้นเหรอ แกกไ็ม่รู้เหรอว่านงับี๋มนัอยู่ที่ไหน” พศิาพมึพ�า ก่อน

จะเงยีบไปอย่างครุ่นคดิ

“ไม่รู้หรอก...”

“ช่างเถอะ ไม่รู้กไ็ม่รู้” หญงิสาวเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจ แล้วโน้มตวั

มาข้างหน้าเพื่อหยิบกระเป๋าใบน้อยแต่ราคาไม่น้อยของตนเองขึ้นมา

ถือ ก่อนจะลุกขึ้นแล้วหยิบแว่นกันแดดมาสวมอย่างกรีดกรายตาม

ประสา 

แหวนประดบักวาดตามองเพื่อนตั้งแต่หวัจดเท้า...เลกิตกใจเรื่อง
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การแต่งตวัของเพื่อนสนทิของตนเองไปนานแล้ว

ดังนั้นแววตาที่เธอใช้มองร่างบอบบางของสาวหมวยตรงหน้า 

จึงว่างเปล่า มีเพียงคิ้วงามที่เลิกสูงขึ้นอย่างมีค�าถามเท่านั้นที่ท�าให้ 

พศิาถอนหายใจเสยีงดงั แล้วบอกอย่างเสยีมไิด้ว่า 

“ฉันจะเข้าบริษัท...ไปดูป๊าเสียหน่อยว่าท�างานคุ้มเงินเดือน 

หรอืเปล่า”

“ฝากสวสัดคีณุลงุด้วยนะ” แหวนประดบับอกแล้วลกุขึ้นยนืตาม

เพื่อนสนทิ สมองกค็ดิไตร่ตรองว่าเธอจะเข้าไปที่บรษิทัหรอืจะท�างาน

ข้างนอกด ี“ฉนัจะขึ้นไปดูจานที่สั่งมา...ที่ห้าง...”

“จานอกีแล้ว...แกจะซื้อจานไปถมที่หรอืไงยายแหวน” พศิาแหว 

ตั้งแต่รู้จักแหวนประดับและเป็นเพื่อนกันมา เธอก็เห็นมีแต่พวกจาน

ชามนี่แหละที่แหวนประดับนั้นหลงใหลได้ปลื้มมาก ไม่ว่าจะซื้อมา

มากมายแค่ไหนกย็งัไม่มวีี่แววว่าจะเลกิซื้อ “ที่บ้านมกีี่แสนโหลแล้วยะ”

“ก็พอมี...” แหวนประดับไม่สนใจเสียงกระแหนะกระแหนของ

เพื่อน และตอบกลบัด้วยน�้าเสยีงใจเยน็ตามประสา “แต่ลายนี้สวยมาก

นะ ต้องสั่งจากยโุรป...เป็นจานเก่า”

“ระวังมีผีสิงนะ” เมื่อเตือนเพื่อนไม่ได้ผล พิศาจึงเริ่มหันมาขู่

แทน โดยยกเรื่องผสีางมาพดู “ช่วงนี้แกยิ่งดวงตกอยู.่..ระวงัของจะเข้า

ตวั”

“เพ้อเจ้อ” แหวนประดับบริภาษเพื่อนของตนพร้อมชักสีหน้า

ขณะก้าวออกมาจากห้องอาหาร แล้วเดนิเคยีงกนัไปที่ลานจอดรถด้าน

หน้าซึ่งมรีถยนต์หนาตา ด้วยนี่กเ็ป็นเวลาเกอืบบ่ายแล้ว จงึมผีู้คนมา

รบัประทานอาหารเที่ยง 

แต่นั่นกไ็ม่ท�าให้การมองหารถของพศิานั้นเป็นเรื่องยาก เพราะ

รถของหญงิสาวเด่นสะดดุตาอยู่แล้ว มองปราดเดยีวกเ็หน็

ผดิกบัแหวนประดบัที่ต้องล้วงกญุแจรถขึ้นมากดปลดลอ็ก เธอ
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จึงหารถเก๋งคันน้อยของตนเจอ...รถคันนี้หญิงสาวใช้มาตั้งแต่ยังเรียน

ไม่จบ นี่กเ็กอืบจะคนืความรู้ให้อาจารย์ไปหมดแล้ว สภาพรถของเธอ

จงึไม่น่าดเูท่าไหร่ แต่กไ็ม่ได้อตัคดัหรอืล�าบากจนต้องเปลี่ยนรถยนต์คนั

ใหม่ เมื่อมองเหน็รถของตนแล้วแหวนประดบักห็นัมาบอกลาสาวหมวย

ด้วยรอยยิ้มเช่นทกุครั้ง

“ไปแล้วนะ...เอาไว้เจอกนันะพศิา”

“ถ้าว่างฉนัจะแวะไปหา...” พศิายกมอืสะบดัผมยาวๆ ของตน

ไปเบื้องหลัง ก่อนมองเพื่อนสนิทพร้อมยิ้มมุมปาก “แล้วก็ช่วยบอก 

พี่เกดให้คดิถงึความส�าคญัและฝีมอืคนสวยอย่างฉนัด้วย เผื่อพี่เกดจะ

เสยีใจที่ไล่ฉนัออก”

“ถา้แกไม่เอาตวัเขา้แลกกบัเงนิ...ใครจะกลา้ไล่แกออก” แหวน-

ประดบัหลดุปากจกิกดัเพื่อนสนทิด้วยความหมั่นไส้

“เอ๊ะ กบ็รรยากาศมนัพาไปนี่...แกจะมาซ�้าเตมิฉนัท�าไม”

“บรรยากาศพาไปหรอื...กล้าพูดนะ” คราวนี้แหวนประดบัก้าว

ไปประชิดคนร่างบางที่เตี้ยกว่าเธออยู่หลายเซนติเมตร แล้วอดใช้นิ้ว

จิ้มหน้าผากมนของคนที่อ้างว่าบรรยากาศพาไปไม่ได้ จนอกีฝ่ายผงะ

หงายหลงั ก่อนท�าหน้าเบ้ใส่แม่คนเจ้าลลีาอย่างพศิา “คดิว่าฉนัไม่รูจ้กั 

แกสนิะ ถงึได้พดูออกมาอย่างนี้น่ะพศิา อย่างแกน่ะหรอืบรรยากาศจะ

พาไปได้...ไม่ใช่ว่าหมายตาคณุจดืวรติเอาไว้นานแล้วหรอื”

“บ้า!” คนโดนเพื่อนรู้ทนับอกปัดเสยีงสูงปรี๊ด ใบหน้าที่ขาวซดี

ก่อนหน้านี้ขึ้นสแีดงระเรื่อเพราะความอาย ทั้งชวีติกม็แีค่แหวนประดบั

นี่แหละที่รู้ทันลูกไม้ของเธอ “หมายตงหมายตาอะไรล่ะ...ไม่มี้...” ว่า

แล้วพศิากก็ระแทกรองเท้าส้นสูงกึ่งวิ่งกึ่งเดนิไปที่รถของตวัเอง 

เวลาไม่กี่นาทีหลังจากนั้น แหวนประดับก็เห็นรถคันน้อยของ

เพื่อนตนถูกกระชากออกไปด้วยความเรว็ที่น่าหวาดเสยีว ทิ้งเธอไว้กบั

รอยยิ้ม...รอยยิ้มแห่งความยินดี เพราะในที่สุดพิศาก็จะได้มีความสุข
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เสยีท ี

เสียงโทรศัพท์มือถือในกระเป๋ากรีดร้องขึ้นมาท�าให้ร่างบางของ

หญงิสาวสะดุง้ ก่อนเธอจะรบีค้นหาแล้วหยบิขึ้นมากดรบัสาย เมื่อเหน็

ว่าใครเป็นผูท้ี่อยูป่ลายสาย ความโล่งใจก่อนหน้ากแ็ปรเปลี่ยนเป็นรูส้กึ

หนกัอึ้งด้วยความล�าบากใจ

“ว่าไงจ๊ะเบบี๋ โทร. มาหาพี่ได้แล้วหรอืแม่ตวัด”ี แหวนประดบั

กรอกเสยีงราบเรยีบทว่าเฉยีบขาดไปตามสายทนัท ี “รู้ไหมว่าวนันี้เรา

ท�าให้พี่ล�าบากขนาดไหน หอื...”

“พี่แหวน...พี่แหวนต้องช่วยหนูนะคะ” 

เสยีงของเดก็สาวนั้นเสยีขวญัอย่างมาก แหวนประดบัจงึแสร้ง

โกรธต่อไปไม่ได้ 

“หนูต้องตายแน่ถ้าพี่แหวนไม่ช่วยหนู...พี่แหวน...ฮึก...พี่แหวน

ขา...”

“ใจเยน็ๆ เบบี๋” แหวนประดบัปลอบใจคนตวัเลก็ ร้อนรนไปขึ้น

รถของตนทนัท ีในมอืกย็งัถอืสายของเบบี๋เอาไว้ “อะไรกนั...เกดิอะไร

ขึ้น ค่อยๆ เล่า”

“หน.ู..ฮกึ...คอืหน”ู เหมอืนว่าเบบี๋จะคมุสตขิองตวัเองไม่อยูเ่สยี

แล้ว เธอปิดหน้าร้องไห้ฟูมฟายอย่างมดืแปดด้าน...อย่างคนที่ท�าเรื่อง

ร้ายแรงเกินกว่าที่ก�าลังของตัวเองจะแก้ไขไหว “คือหนู...หนูหลอก 

คณุฌอห์นไปขาย...”

“อะไรนะเบบี๋!”
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คนท่ีศิลากล่าวหาว่าเอาเพื่อนของเขาไปขายนั่งตัวสั่น 

หลบมมุอยู่ภายในร้านกาแฟเจ้าประจ�าที่แหวนประดบัชอบมานั่งอ่าน

หนังสือในวันหยุด สภาพของเบบี๋นั้นแทบดูไม่ได้ เด็กสาวหน้าบวม  

ตาช�้า และหวาดระแวงราวกบักลวัว่าใครจะมาเอาชวีติเธอ ซึ่งนั่นท�าให้

แหวนประดบัขมวดคิ้วเข้าหากนัด้วยความสงสยั ตั้งแต่รูจ้กัเดก็สาวมา

หลายเดือน เธอไม่เคยเห็นเบบี๋เป็นเช่นนี้มาก่อน เธอจึงต้องเร่งฝีเท้า

พุ่งเข้าไปหาคนตวัเลก็ด้วยความเป็นห่วงทนัที

“เบบี๋...เกดิอะไรขึ้น”

“พี่แหวน...” เพยีงเหน็หน้าแหวนประดบั ดวงตากลมของเดก็สาว 

กเ็อ่อคลอไปด้วยหยาดน�้าตา อาการสะอื้นที่เธอพยายามสะกดเอาไว้

นั้นเริ่มกลบัมา ไหล่บางสั่นเทานดิๆ ด้วยความหวั่นใจ “ช่วยหนดู้วยค่ะ 

คณุศลิาเขาจะฆ่าหนู”

“อะไรกนั คณุศลิาเขาจะท�าอย่างนั้นไปท�าไมหอื” แหวนประดบั

ยกมอืขึ้นลูบไหล่เดก็ฝึกงานในความดแูลของตนอย่างปลอบขวญัตาม

วสิยัก่อนที่จะรู้ตวัด้วยซ�้า หญงิสาวกเ็ป็นอย่างนี้ ขี้สงสารจนบางครั้ง 

กเ็ป็นจดุอ่อน ซึ่งพศิามกัค่อนขอดเธอเช่นนั้นเสมอ 

“กห็น.ู..หน.ู..” เดก็สาวเงยหน้ามองแหวนประดบัแวบหนึ่ง ก่อน

2
เรื่องยุ่งๆ
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จะรบีหลบตา ด้วยรูต้วัดว่ีาเธอหาเรื่องใส่ตวัทั้งหมด ไม่ใช่ความผดิของ

ใครอื่น “หนูเอาคณุฌอห์นไปขาย...ละ...แล้ว...”

“เบบี๋!” แหวนประดับเรียกชื่อเด็กสาวด้วยความโกรธ ดวงตา

คมเบกิกว้างด้วยความตกใจอย่างไม่อาจจะเกบ็ซ่อน พลนัมอืที่ลูบไหล่

ของเดก็สาวกร็่วงลงมาอยู่ข้างตวั 

“เรา...ท�าอะไรนะ” แหวนประดบัถามเผื่อว่าเธอจะหฝูาดไป แต่

แล้วเธอกต็้องผดิหวงัเมื่อเบบี๋พยกัหน้าแรงๆ แล้วเอ่ยค�าพูดเดมิว่า

“หนูเอาคณุฌอห์นไปขาย...นี่เงนิค่ะ สองแสน”

แหวนประดับก้มลงมองซองสีน�้าตาลหนาเตอะตรงหน้าด้วย 

แววตาเหลอืเชื่อ แล้วเงยหน้าขึ้นมองหน้าของเบบี๋ดว้ยแววตาที่ไมต่่าง

กนันกั เธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องที่ศลิาบกุมากล่าวหาเธอถงึบ้าน

นั้นจะเป็นความจรงิ เบบี๋หลอกฌอห์นไปขายจรงิๆ ด้วย 

เรี่ยวแรงในกายของแหวนประดับแทบไม่เหลืออยู่ พอๆ กับ

สตสิมัปชญัญะของหญงิสาว นี่เธอจะท�าอย่างไรต่อไปด ีแหวนประดบั

หลับตาลง...พยายามรวบรวมสติของตัวเองให้เข้าที่เข้าทางอยู่เกือบ

สามนาทเีธอจงึสดูลมหายใจลกึ เม้มปากแน่น ก่อนจะเอ่ยปากถามเบบี๋

อกีครั้ง

“เราขายคุณฌอห์นให้ใครเบบี๋ ใครเป็นคนจ้างให้เราท�างาน 

แบบนี้”

“คณุพลอยไพลนิค่ะ” 

ได้ยินเพียงเท่านั้นแหวนประดับก็เข้าใจทุกอย่างอย่างแจ่มแจ้ง

ทันที ผู้หญิงที่ชื่อพลอยไพลินคนนี้เธอรู้จักดี เพราะคนแรกที่พลอย-

ไพลินว่าจ้างให้เป็นคนเอาฌอห์นใส่พานให้หญิงสาวก็คือเธอนี่แหละ 

แต่โชคดทีี่เกศรา...เจ้านายของเธอเลอืกที่จะไม่รบังานนี้ แหวนประดบั

จงึรอดตวัไป แต่ไปไงมาไงไม่รู้ ท�าไมสดุท้ายแล้วพลอยไพลนิถงึได้หา

ทางเข้าถงึตวัฌอห์นจนได้ ผู้หญงิคนนี้ไม่ธรรมดาจรงิๆ 
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เมื่อหวนคดิเรื่องงาน แหวนประดบักอ็ดคดิถงึความยากล�าบาก

หลงัจากเธอเลอืกย้ายมาท�างานกบัเกศราที่ Even for you เมื่อหลาย

ปีก่อนไม่ได้ คราวแรกที่ได้ยนิคอนเซปต์ของบรษิทัที่บอกว่า ‘รบัท�างาน

ทกุอย่างบนโลกนี้’ เธอกค็ดิว่าคงเป็นงานง่ายๆ ตลกๆ แต่ที่ไหนได้ ยิ่ง

นบัวนั เมื่อบรษิทัโตขึ้นและมกีลุม่ลกูค้าหลากหลายขึ้น งานตลกๆ ก่อน

หน้านี้กเ็ริ่มยากและซบัซ้อนขึ้น จนท�าให้แหวนประดบัเกอืบถอดใจไป

หลายครั้งเลยทเีดยีว

ทั้งงานตามจับภรรยาน้อย หาหลักฐานการฟ้องหย่า ล่าสุดก็

กรณีของพลอยไพลินที่บอกให้จับผู้ชายให้นั่นละที่ท�าให้แหวนประดับ

อยากจะลาออก เกดิมาไม่เคยพบเคยเหน็ผู้หญงิที่อยากได้ผู้ชายมาก

จนต้องว่าจ้างบรษิทัไปจดัฉากให้ได้ลงเอยกนั

ความรกัหนอความรกั...ซบัซ้อนวุน่วาย น่าปวดหวัขนาดนี้ ท�าไม

ใครๆ ถงึอยากมกีนันกั

“พี่แหวน...พี่แหวนช่วยหนูได้มั้ยคะ” 

เสียงสั่นๆ ของเบบี๋เรียกให้สติของแหวนประดับกลับมาอยู่กับ

ปัจจุบันอีกครั้ง เธอมองหน้างามของเด็กในความดูแลของตัวเองแล้ว

ถอนหายใจอย่างล�าบากใจ 

“หนูไปหาพี่แหวนตอนเช้า...หนเูจอคณุศลิาเลยรบีออกมาเพราะ

กลวั...”

“แล้วปล่อยให้พี่รบัมอืกบัคณุศลิาคนเดยีวใช่มั้ย” แหวนประดบั

ท้วงพลางท�าท่าค้อน ท�าให้เด็กสาวหงอลงอีก แล้วคนใจอ่อนเป็น 

ทนุเดมิกช็งิพูดก่อนที่เบบี๋จะร้องไห้อกีครั้ง “เฮ้อ...แต่เอาเถอะ เรื่องมนั

เลยเถดิมาจนขนาดนี้ คงท�าอะไรไม่ได้แล้วละ”

“ว่าแต่เราน่ะ...ขายคณุฌอห์นเขาส�าเรจ็หรอืเปล่า” ถามออกไป

แล้วกเ็ป็นตวัเองที่กระดากอายเสยีเอง “พี่หมายถงึว่า...คณุฌอห์นเขา

ได้ตกล่องปล่องชิ้นกบัคณุพลอยไพลนิทกุขั้นทกุตอนหรอืเปล่า”
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“คงจะไม่ค่ะ” เบบี๋บอกเสียงหวาดๆ เธอเองก็ไม่แน่ใจเรื่องนี้

เหมอืนกนั ด้วยตวัเธอนั้นเผ่นออกมาจากโรงแรมที่เกดิเหตทุนัททีี่ส่งต่อ

ฌอห์นให้ผู้ว่าจ้างของตนเรยีบร้อย “เพราะถ้าเรยีบร้อยคณุศลิาคงไม่รู้

เรื่องแล้วมาโวยวายพี่แหวนถึงบ้านอย่างนี้ เราจะท�าอย่างไรกันดีคะ 

พี่แหวน...ไหนจะคณุศลิาอกี”

แหวนประดับเม้มปากขณะฟังเรื่องราวจากเบบี๋ ก่อนปรายตา 

มองใบหน้าซีดเซียวของเด็กสาวเมื่อเธอได้ยินค�าว่า ‘เรา’ แบบนี้ก็

หมายความว่าเธอถูกเหมารวมว่าเป็นพวกเดียวกับเบบี๋เรียบร้อยแล้ว 

น่ะส ิแล้วทนีี้จะท�าอย่างไรกนัด.ี..เมื่อเช้านี้กค็รั้งหนึ่งแล้วที่ศลิาบกุมา

และเท่าที่ฟังจากเบบี๋ ชายหนุม่คงไม่รามอืง่ายๆ หรอือย่างน้อย

ก็จนกว่าเขาจะหาตัวคนที่เอาเพื่อนสนิทของเขาไปขายเจอนั่นแหละ 

แล้วแหวนประดบัจะใจแขง็ส่งเบบี๋ไปให้ผูช้ายร้ายกาจอย่างศลิาท�าร้าย

ได้ลงคอหรือ แม้จะรู้ว่าครั้งนี้เบบี๋ท�าผิด แต่แหวนประดับก็ไม่ใช่คน 

ใจไม้ไส้ระก�า หญิงสาวเงียบไปครู่หนึ่งอย่างครุ่นคิด ครู่ใหญ่ทีเดียว 

ก่อนจะท�าลายความเงยีบด้วยค�าพูดง่ายๆ ว่า

“เราไปบ้านพี่ไม่ได้แล้วละ เพราะคณุศลิาคงจะมาอกีแน่ๆ”

“หนูกค็ดิอย่างนั้นค่ะ” เบบี๋พมึพ�า ปาดน�้าตาป้อยๆ ก่อนเลื่อน

ซองเอกสารซึ่งมเีงนิสดจ�านวนมากไปให้แหวนประดบั “แล้วนี่...”

“เราเกบ็ไว้ก่อนเถอะ” แหวนประดบัมองแล้วแนะน�า “อย่าเพิ่ง

ผลผีลามท�าอะไรตอนนี้ ยิ่งคณุศลิาคอยจบัผดิพวกเราอยู่ เรายิ่งต้อง

ระวงั”

“ค่ะพี่แหวน” เบบี๋พยกัหน้า ยอมเกบ็เงนิที่เป็นหลกัฐานมดัตวั

เธอนั้นลงไปในกระเป๋าเป้ใบเก่งตามค�าแนะน�าของแหวนประดบัทนัท ี

“หอเรากก็ลบัไปพกัไม่ได้ อย่างนี้จะท�ายงัไงกนัด”ี แหวนประดบั

พมึพ�า พยายามหาทางออกเรื่องที่พกัให้เดก็สาว เพราะนอกจากศลิา

ที่ตามราวเีบบี๋แล้ว ยงัมเีจ้าหนี้ของเดก็สาวที่ตามราวกีนัมานานจนเบบี๋
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กลับไปพักที่หอไม่ได้ ต้องระเห็จมาขอค้างบ้านเธอหลายวัน แต่เมื่อ

เกดิเรื่องนี้ขึ้น บ้านเธอนั้นเบบี๋กค็งกลบัไปพกัไม่ได้เช่นเดยีวกนั “เอา

อย่างนี้นะ เดี๋ยวเราไปพกับ้านพี่เกดก่อน...พี่จะคยุกบัพี่เกดเอง ไม่ต้อง

ห่วง”

“ขอบคณุค่ะพี่แหวน” เบบี๋ยกมอืไหว้หญงิสาวด้วยความซาบซึ้ง

ใจและรู้สึกขอบคุณ รู้ดีว่าหากไม่มีแหวนประดับสักคนแล้วเธอต้อง

ล�าบากกว่านี้อย่างแน่นอน “ที่อตุส่าห์ช่วยหนู”

“ไม่ต้องขอบคณุอะไรกนัมากมายหรอก พี่รู้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจให้

เรื่องมนัเป็นอย่างนี้” แหวนประดบัตดับท เพราะเธอรู้จกัพลอยไพลนิ

คนที่ว่าจ้างเบบี๋ให้ท�าเรื่องร้ายๆ เรื่องนี้ด ีดงันั้นหญงิสาวจงึรูว่้าคนอย่าง

เบบี๋แม้จะร้ายกาจ แต่กต็ามคนเจ้าเล่ห์อย่างพลอยไพลนิไม่ทนัหรอก 

“เรายงัเดก็ ท�าอะไรพลาดไปกจ็�าไว้ รู้ไหม...จะได้ไม่พลาดแบบนี้อกี”

“ค่ะ พี่แหวน”

ด้านคนทีท่�าให้แหวนประดบัต้องระวังภยัให้เดก็ฝึกงานใน

ความดแูลของตนเป็นพเิศษนั้นหวัฟัดหวัเหวี่ยงมาที่คลบั The Rock ซึ่ง

ไม่ต้องบอกกรู้็ว่าใครเป็นเจ้าของ ร่างสงูของศลิาก้าวลงมาจากรถยนต์

ของตวัเอง หน้าบึ้งตงึฟ้องถงึความโมโหสมอารมณ์ 

และคนที่ท�าให้เขาโมโหนั้นกเ็ป็นใครไปไม่ได้ นอกเสยีจากแหวน-

ประดับ แม่คนสวยแต่รูปคนนั้นนั่นแหละ...ไม่รู้เธอมีของดีอะไรติดตัว 

ถงึกล่อมให้พ่อของเขายอมกลบัไปก่อนได้ ทั้งที่ลูกชายหวัแก้วหวัแหวน

อย่างเขาเกอืบโดนกระทบืเสยีแบนตดิพื้น หลงัจากนั้น...แหวนประดบั

กท็ิ้งเขาไว้ที่โรงพกัเสยีดื้อๆ ท�าให้ศลิาต้องนั่งแทก็ซี่กลบัไปที่บ้านของ

หญงิสาว

กวา่จะกลบัมาถงึที่ร้านของตวัเองกป็าเขา้ไปเกอืบบ่ายโมง เขา

ทั้งหวิ ทั้งโกรธ และคนัคะเยอแปลกๆ ในอก เมื่อคดิถงึท่าทางรบีร้อน
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ของแหวนประดบัตอนที่ออกจากโรงพกั เหมอืนเธอมนีดักบัใครสกัคน 

ให้ตายเถอะ...ใครกนัวะที่นดักบัแหวนประดบัจนเธอรบีร้อนแล้วทิ้งเขา

ไปอย่างนั้น

ศลิาอยากจะรู้นกั...

“ไอ้โอ้ๆ ไอ้โอ้โว้ย” ชายหนุ่มเงยหน้าตะโกนเรียกลูกน้องด้วย

ความหงดุหงดิ หลงัจากพยายามผลกัประตูร้านแล้วพบว่ายงัถูกลอ็ก

จากด้านใน “ไอ้โอ้! มงึหายไปไหนวะ!” เรยีกอกีครั้งด้วยน�้าเสยีงดดุนั 

ก่อนจะออกแรงกระชากประตูแรงๆ เพื่อระบายความหงดุหงดิ “เปิด

ประตูให้กูหน่อยไอ้โอ้!”

“มาแล้วคร้าบ” โอ้เป็นชายหนุม่อายยุี่สบิห้า แต่ใบหน้าของเขา

กลบัเตม็ไปด้วยร่องรอยของบาดแผลไม่ต่างจากศลิา เพราะเขาร่วมบู๊

เคยีงบ่าเคยีงไหล่กบัลูกพี่มาตั้งแต่ยงัเป็นเดก็ๆ ด้วยโอ้นั้นลูกชายของ

คนรับใช้ในบ้านของศิลา ได้รับความเมตตาจากคุณท่านทั้งสองโดย 

ส่งเสยีให้เรยีนหนงัสอื พอเรยีนจบศลิากต็ดัสนิใจเปิดคลบั ซึ่งเบ๊อย่าง

โอ้กถ็กูดงึตวัมาช่วยงานทนัท.ี..จนตอนนี้จากเดก็ในร้านโอ้กไ็ด้เลื่อนขั้น

มาเป็นผู้จดัการร้านเรยีบร้อย “มาแล้วครบัพี่หนิ ใจร้อนไปได้”

“มงึจะลอ็กร้านหาพระแสงอะไรวะ” เพยีงเหน็หน้าลกูน้อง ศลิา

ก็ใช้โอ้เป็นที่ระบายอารมณ์ทันที “งานการไม่ท�าหรือมึง นี่มันกี่โมง 

กี่ยามแล้ว”

“เพิ่งบ่ายโมงครับพี่หิน” โอ้ตอบแล้วได้แต่ยิ้มแหย เขาอยู่กับ

ศิลามานานจนรู้ว่าอาการพาลเช่นนี้ของผู้เป็นนายต้องรับมือเช่นไร 

อะไรที่ไม่ได้ดั่งใจนดิๆ หน่อยๆ ศลิากม็กัจะพาลคนโน้น ต่อยคนนี้เป็น

เรื่องปกต ิ“จะรบีเปิดไปท�าไมครบั รบีไปลูกค้าเขากม็าดกึๆ อยู่ด.ี..”

“เอ๊ะ...ไอ้นี่...วอนนกันะมงึ” 

โอ้ไม่ได้วอนเวนิอะไรหรอก เพยีงแต่ศลิานั้นพาลพาโลเองเฉยๆ 

อะไรๆ จึงขวางตาเขาไปหมด แต่คนเป็นลูกน้อง ‘พี่หิน’ มาตั้งแต่ 
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จ�าความได้กไ็ม่กล้าปากเก่งอะไรอกี เพยีงรบีเปิดประตูร้าน The Rock 

ให้เจ้าของได้เข้ามาสมใจปรารถนา 

“หาข้าวมาท ีหวิไส้จะขาดอยู่แล้ว”

“ครบัพี่” โอ้รบีวิ่งหายไปยงัทศิทางที่เป็นห้องครวัของร้านทนัท ี

ในใจก็ภาวนาให้วันนี้พ่อครัวสักคนมาเร็วด้วยเถิด ไม่อย่างนั้นเขาคง

ต้องให้เดก็ในร้านวิ่งไปซื้อข้าวมาให้เจ้านายอารมณ์ร้ายแทน 

ลบัหลงัลกูน้องที่เป็นผูจ้ดัการร้านและอดตีเดก็ในบ้านแล้ว ศลิา

กย็งัหงดุหงดิหวัใจเหมอืนเดมิ

เมื่อสมองของตนนั้นยงัสงสยัถงึบคุคลที่แหวนประดบัรบีร้อนไป

หา กระทั่งกล้าทิ้งเขาเอาไว้อย่างนี้ ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน อยาก

รูน้กัว่าคนคนนั้นเป็นใคร...จะส�าคญักว่าลกูชายของอดตีรฐัมนตรอีย่าง 

ศิลา มหาศักดิ์ มากเชียวหรือ แหวนประดับถึงเลือกไปหาคนคนนั้น

มากกว่าจะอยู่เคลยีร์ปัญหากบัเขา

อย่าให้รู้แล้วกนัว่ามนัเป็นใคร...ถ้ารู้ละก ็เขาจะจบัมนัมาอดัให้

หายแค้น เอาให้หายหงุดหงิดเลยคอยดู...โทษฐานที่แย่งความสนใจ

ของแหวนประดบัไปจากเขา

“พี่หนิคะ...”

“อะไรอกีล่ะ” ตวาดเสยีงเข้มกลบัไป 

ร่างบางของหญงิสาวที่มองเจ้านายอยูน่านสะดุง้โหยง เธอหรอื

กร็อพบเขามาทั้งวนั กะว่าพอเจ้านายมา เธอจะรบีเข้ามารายงานเรื่อง

ส�าคญัก่อน เพราะไม่อยากโดนศลิารบัประทานหวัของเธอแทนอาหาร

เที่ยง แต่ท�าไมพอมาถงึศลิากอ็งค์ลงเรยีบร้อย ดทู่าคงจะองค์ลงตั้งแต่

ก่อนเข้ามาแล้วกระมงั เพราะหน้าคมยบัตั้งแต่ยงัไม่ถงึตอนเยน็เลยนี่ 

“ใครจะตายอกีล่ะหว้า”

ลูกหว้าเม้มปากแน่น ปอดแหกขึ้นมาทนัทเีมื่อระลกึได้ว่าเรื่องที่

ตนต้องรายงานศลิานั้นไม่ใช่เรื่องที่มใีครตายหรอก แต่ถ้าเธอรายงาน
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ออกไปแล้ว ไม่แน่ว่าเธอนั่นแหละที่จะเป็นคนเสยีชวีติ

“คอืว่าหนคูดิว่ามนัเป็นเรื่องเลก็เลยไม่ได้บอกพี่หนิตั้งแต่แรก...” 

หญิงสาวออกตัวในทีแรก พลางหยิบไอแพดของร้านมาจากด้านหลัง 

ใช้นิ้วปัดหน้าจอแล้วส่งให้ผู้เป็นนายอ่านเนื้อหาในโซเชยีลมเีดยีเอง 

ศลิาท�าเสยีงจึ๊กจั๊กในคอ ก่อนจะยอมรบัไอแพดในมอืลกูน้องมา

อ่าน ใจก็นึกค่อนแคะลูกหว้าที่ปล่อยให้เขาเสียเงินจ้างเจ้าหล่อนต่อ

เดอืนไปตั้งมาก แต่กลบัให้เขาอ่านเรื่องไร้สาระในอนิเทอร์เนต็เองเสยี

นี่ กเ็ขาจ้างเธอมาท�าหน้าที่จดัการกบัเรื่องชื่อ ‘เสยีๆ’ ของเขา ท�าไม

ยงัต้องให้เขามารบัรู้เรื่องพวกนี้ให้ปวดสมองอกี เสยีเวลาจรงิ

แต่เพยีงกวาดตาอ่านเรื่องที่ถกูถกเถยีงกนัอย่างเผด็ร้อนบนหน้า

เวบ็เพจของร้านโดยตรง ศลิากม็อืไม้อ่อนแรง อยากจะกลั้นใจตาย...

ทว่าเมื่อความตกใจหายไป ความโกรธกเ็ข้ามาแทนที่ พร้อมความอยาก

รู้ว่าใครมนักล้า...ใครมนั...

“ใครมนัสอนแม่กูเล่นเฟซบุ๊กวะ!”

เพียงก้าวแรกทีเ่ลศิศกัดิเ์ข้ามาในบ้านหลงัใหญ่ของตนเอง 

หลังจากรีบบึ่งรถเพื่อไปจัดการปัญหาให้ลูกชายที่โรงพัก เขาก็ได้ยิน

เสยีงแหลมบาดแก้วหูจากคู่ชวีติต้อนรบัเป็นอย่างแรก แต่กระนั้นกย็งั

ไม่มวีี่แววว่าจะเหน็ร่างเจ้าของเสยีง

“ไอ้คนพวกนี้! กล้าดยีงัไงมาว่าน้องหนิของฉนั!”

“อะไรอกีล่ะนั่น” พลเอกเลศิศกัดิ์หนัไปหาคนสนทิที่นั่งก้มหน้า

อยู่แทบพื้น ไม่เป็นห่วงภรรยาที่ร้องวี้ดว้ายราวกบัมใีครเสยีชวีติ เพราะ

เขาชนิเสยีแล้ว อยูก่บัคูช่วีติของตนมาเกอืบสี่สบิปี ท�าไมจะไม่รูว่้านสิยั

ชอบโวยวายของภรรยานั้นเป็นสิ่งที่แก้ไม่หาย “ใครไปว่าน้องหินของ

เขาอกี”

“คนในเฟซบุ๊กครบั” มอืขวารายงานให้ผู้เป็นนายฟังด้วยสหีน้า
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ล�าบากใจ เพราะไม่รู้ว่าตนควรพดูหรอืเปล่า สดุท้ายแล้วด้วงกต้็องกลั้น

ใจพูด ด้วยคนทั้งบ้านหมดปัญญาจะรบัมอืกบัอารมณ์ของคณุนายแล้ว 

“เห็นหงุดหงิดมาตั้งแต่เช้าแล้ว ใครจะพูดอย่างไร...ห้ามให้วางมือถือ

กไ็ม่ยอมครบั”

“บอกฉันเนี่ย...จะให้ฉันไปห้ามหรือ” คนเป็นนายพลและสามี

ของ ‘คณุนาย’ เขม้นมองหน้าคนสนทิ “แกอยากให้ฉนัตายเรว็ๆ หรอื

ยงัไงไอ้ด้วง”

“โธ่...คณุท่าน” ด้วงโอดครวญ พอความหวงัสดุท้ายย้อนถาม

มาเช่นนั้นเขาก็จนปัญญา “คุณท่านก็รู้ว่าผมไม่เคยคิดอย่างนั้น แต่

คณุนายท่านกอ็ารมณ์ร้ายเหลอืเกนิ...พวกเดก็ๆ นั่งร้องไห้กนัขรมแล้ว”

“กห็าของให้เขากนิส ิ เดี๋ยวกห็ายโกรธ” สามคีณุนายแนะด้วย

สหีน้าราบเรยีบ ถอดรองเท้าออกแล้วเปลี่ยนมาเป็นสวมรองเท้าส�าหรบั

สวมในบ้าน ตั้งใจจะเดนิเข้าไปด้านใน ทว่าเสยีงบ่นเบาๆ ของคนสนทิ

กลบัท�าให้เท้าของเขาหยดุนิ่งตรงหน้าประตู

“ถ้าคุณนายหายโกรธง่ายแบบนั้น ผมก็คงไม่หวังพึ่งคุณท่าน

หรอกครบั...”

“จะมาหวงัอะไร ฉนัเคยท�าอะไรถูกใจเขาหรอืกเ็ปล่า” คนเป็น

นายพลปรารภกบัตวัเองเบาๆ “มแีต่จะโกรธยิ่งกว่าเดมิละสไิม่ว่า”

ถึงจะบอกคนสนิทให้เลิกหวังพึ่งตน แต่สุดท้ายแล้วเลิศศักดิ์ก็

ยงัเดนิไปหาคนที่บ่นเป็นหมกีนิผึ้ง สหีน้าเขาเรยีบสนทิ 

เพียงเห็นเงาร่างสูงของเจ้าของบ้านอีกคน เด็กๆ ในบ้านที่นั่ง 

ก้มหน้าก้มตาหลบหมอนองิที่คณุนายปาเกลื่อนบ้านกห็น้าชื่นขึ้นมา...

เลก็น้อย

“องิฟ้า...” คนเสยีงทุ้มเอ่ยเรยีกชื่อภรรยาของเขา ก่อนจะถอน

หายใจออกมายาวเหยยีดด้วยความหนกัใจ เมื่อเหน็สภาพห้องนั่งเล่น

เตม็ตา
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“อะไร” เจ้าของชื่อหนัขวบั มองร่างสูงของสามตีาขวาง ไม่สน

หรอกว่าเขาจะมียศใหญ่โตขนาดไหน ในเมื่อเขาอยู่ในบ้านของเธอ  

คณุหนูองิฟ้า...ตั้งแต่สมยัสาวๆ ถอืกฎที่ว่า บ้านของเธอ...เธอใหญ่ที่สดุ 

ซึ่งใช้กบัทกุคน ไม่เว้นแม้แต่ผู้เป็นสาม ี“จะมาด่าอะไรอกีล่ะ จะโทษ

ว่าสั่งสอนน้องหนิไม่ดอีกีละส”ิ

เพยีงได้ยนิถ้อยค�าที่ศรภีรรยาเปล่งออกมาจากปาก เลศิศกัดิ์ก็

เบือนหน้าไปมองด้วงที่ตามมาแล้วยิ้มแหย ส่งก�าลังใจให้เจ้านาย

เงียบๆ แล้วคนเป็นนายก็หันกลับมามองร่างเล็กแต่ฤทธิ์เดชมากมาย

ขององิฟ้าต่อ

“พี่ยงัไม่ได้พูดอะไรเลย”

“ไม่ต้องพูดฟ้ากร็ู้หรอก” องิฟ้าเอ่ยเสยีงขึ้นจมูก ปรายตามอง

สามขีองเธอ...เป็นครั้งแรกที่ยอมผละจากเฟซบุ๊ก สาเหตทุี่ท�าให้คนใน

บ้านอกสั่นขวญัแขวน “ด่าจนเบื่อจะฟังแล้ว”

“ไม่ได้ตั้งใจเสยีหน่อย ลมืตวัไปครั้งเดยีวเอง” เลศิศกัดิ์ว่าเบาๆ 

ราวกบัเกรงว่าภรรยาจะได้ยนิเข้า แต่แม่ของศลิาเสยีอย่าง ไม่ได้ยนิก็

ไม่ใช่องิฟ้าแล้ว

“อย่าลมืบ่อยๆ แล้วกนั” ศรภีรรยาปากร้ายก้าวฉบัๆ มาหยดุ

ตรงหน้าสาม ีแบะปากใส่คนมากด้วยยศและศกัดิ์อย่างดแูคลน “เพราะ

ตวัเองไม่เคยเลี้ยงน้องหนิ เก่งแต่ทบุ แต่ต ีห”ึ

ทิ้งค�าพูดเชอืดเฉอืนเอาไว้ให้สามเีจบ็ใจเล่นๆ แล้ว ‘คณุนาย’ ก็

สะบัดหน้าพรืดเดินหนีไป ยกมือถือขึ้นมาก่นด่าคนในโซเชียลมีเดียที่

อาจหาญเขยีนถงึ ‘น้องหนิ’ ของเธอในทางที่ไม่ดอีกี คนพวกนี้จะต้อง

โดนสั่งสอน เธอจะท�าให้พวกมนัรูว่้าลกูชายของ องิฟ้า มหาศกัดิ์ ไม่ใช่

คนที่ใครจะมาเขยีนด่าอย่างสนกุปากเช่นนี้ได้

“ขนาดทบุตจีนมอืจะหกั เลอืดฝั่งแม่ยงัแรงขนาดนี้ ไม่ตแีล้วจะ

ขนาดไหน” คนเหลือทนทั้งลูกทั้งเมียบ่นกับลมฟ้า ถลึงตามองหน้า 
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คนสนทิที่ชื่อด้วงด้วยแววตาราวกบัจะฆ่าให้ตาย 

บอกแล้วใช่ไหมว่าเขาไม่เคยสู้อิงฟ้าได้ จะตอนหนุ่มตอนแก่ก็

ต้องแพ้ให้ศรภีรรยาอยู่ร�่าไป 

“ไป...รบีเกบ็ห้องให้เรยีบร้อย เดี๋ยวคณุเขากลบัมาจะไม่มอีะไร

ให้เขวี้ยง” 

เขาเอ่ยเพียงเท่านั้น เด็กๆ ในบ้านที่นั่งก้มหน้าตัวสั่นอยู่ก็รีบ

พร้อมใจกันลุกขึ้นมาเก็บข้าวของที่แม่ของ ‘น้องหิน’ ปาลงพื้นกลับ 

เข้าที่ โล่งอกที่คณุท่านของพวกตนกลบับ้านเรว็ เพราะรูว่้าถ้าเลศิศกัดิ์

อยู่บ้านด้วยแล้ว ฤทธิ์ขององิฟ้าจะไม่แรงเท่าตอนที่อยู่คนเดยีว

และนั่นก็ตรงกับใจนายด้วง เขาเงยหน้ามองนายของตนด้วย

ความเข้าอกเข้าใจ อยากจะสงสาร แต่กส็งสารไม่ลง ด้วยสิ่งที่องิฟ้า

พูดมาก็เป็นเรื่องจริงทั้งสิ้น คนอื่นที่มองเข้ามาในครอบครัวมหาศักดิ์ 

ก็ย่อมรู้ดีเช่นเดียวกันว่านายท่านนั้นดุกับบุตรชายคนเดียวเพียงใด  

ทั้งทบุทั้งตอีย่างที่องิฟ้าว่านั่นแหละ

แต่กระนั้นนายของเขาก็ยังสู้รบตบมือกับภรรยาที่รักลูกมาก 

ไม่ได้อยู่ดี อิงฟ้าเลี้ยงศิลามาอย่างประคบประหงม ดีแค่ไหนแล้วที่ 

ศลิานั้นมแีค่เรื่องท้าตท้ีาต่อยคนอื่น ไม่เหมอืนลูกคณุหนพู่อแม่ตามใจ

คนอื่นๆ ที่มเีรื่องยาเสพตดิ เรื่องผู้หญงิมาให้ปวดหวั

ทว่านายท่านคงไม่ชอบใจเรื่องนี้กระมงั ไม่อย่างนั้นคงไม่หลดุปาก

ต่อว่าภรรยาจนเป็นเรื่องหมางใจกนัมาจนถงึทกุวนันี้หรอก คดิแล้วด้วง

กส็งสารคนกลางอย่างศลิา...แม่จะเอาอย่างนั้น พ่อกจ็ะเอาอย่างนี้ ท�า

อย่างไรกไ็ม่ถูกใจใครสกัอย่าง 

ด้วงถอนหายใจเสยีงดงั สงสารศลิาจบัใจ

“อะไรอกี...ท�าให้แล้วยงัไม่พอใจอกีหรอื” คนที่เข้าใจว่านายด้วง

ถอนหายใจประชดตวัเองท�าตาขวาง 

ด้วงตัวลีบลงอย่างหวาดหวั่น ไม่ต่างจากตอนที่อิงฟ้าอยู่...ก ็
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คณุท่านดนุ้อยกว่าคณุๆ คนอื่นเสยีเมื่อไหร่ ถ้าเปรยีบเทยีบกบัคนใน

บ้าน คณุท่านของเขากถ็อืว่าดมุาก แต่พอมาสู้กบัองิฟ้าและศลิาแล้ว 

เลิศศักดิ์ก็ตกอันดับไปอย่างไม่เป็นที่แปลกใจเท่าไหร่ “คุณนายเขา 

ไม่ด่าแกแล้วไม่ใช่หรอืไอ้ด้วง จะเอาอะไรอกี”

“ผมยงัไม่ได้ว่าอะไรคณุท่านเลยครบั” ด้วงอ้อมแอ้มบอกเสยีง

เบา หลบุตาต�่าเพราะแม้จะอยู่กบัเจ้านายมานานเพยีงไหนกไ็ม่กล้าสู้

สายตาดุๆ  ของพลเอกเลศิศกัดิ์แน่ 

“ไม่ว่าแล้วถอนหายใจท�าไม” คนที่ไม่ใช่เจ้าของบ้านเริ่มวางท่า

ใหญ่เมื่อลบัหลงัภรรยา “อยู่กบัคณุนายเขามากละส ิถงึกล้าอย่างนี้”

‘อยู่กบัใครกไ็ม่กล้าทั้งนั้นแหละครบั’

คนที่เป็นลกูน้องก้มหน้างดุกว่าเดมิ ใครจะกล้าหอืกบับ้านมหา-

ศกัดิ์ จะคนแม่ คนพ่อ หรอืกระทั่งคนลูก...คนทั้งบางเขากก็ลวักนัหวัหด

หมดนั่นแหละ

“รอน้องหนิเขามาง้อแล้วกนั กบัลูกเขาคงไม่ด่าสาดเสยีเทเสยี

เหมอืนกบัผวัหรอก ฮ!ึ”

ฝ่ังคนทีด่่าสามสีาดเสยีเทเสยีกไ็ม่คดิจะกลับไปง้อ กระแทก 

เท้าเดินมาทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟาที่ห้องนั่งเล่นอีกฝั่งเพราะไม่อยากทน

เหน็ใบหน้าบูดบึ้งของคู่ชวีติ 

เชอะ...ไม่ง้อหรอก เธอไม่ได้เป็นคนผดิเสยีหน่อย 

บอกตัวเองเช่นนั้นแล้วอิงฟ้าก็เชิดหน้าขึ้น ตั้งใจจะจัดการกับ

พวกนกัเลงคย์ีบอร์ดที่กล้าว่าลกูชายหวัแก้วหวัแหวนของตนให้รูส้�านกึ

“เอ๊ะ ลกูเต้าเหล่าใครนี่” เธออทุานออกมาเมื่อเหน็ข่าวของบตุร

ชาย แน่นอนว่าเรื่องที่ศลิาเป็นข่าวนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ผูห้ญงิที่ก�าลงั

ท�าร้าย ‘น้องหนิ’ นี่ส ิเป็นใคร ท�าไมถงึกล้าขนาดลงไม้ลงมอืกบัลูกชาย

สุดที่รักของอิงฟ้า เอวก็บางอย่างนี้...ท�าไมศิลาถึงปล่อยให้เจ้าหล่อน 
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ตศีอกจนหน้าหงายได้

น่าเจบ็ใจจรงิ!

ไม่ได้การแล้ว...แบบนี้ต้องโทร. ถามน้องหนิให้รูเ้รื่อง เธอไม่เคย

สั่งสอนลูกให้เป็นคนขี้แพ้ จะกบัผู้หญงิกห็้าม...ห้ามเดด็ขาด

องิฟ้ายงัไม่ต้องลงมอืต่อสายหาบตุรชายเอง ศลิากเ็ป็นฝ่ายโทร. 

เข้ามาราวกบัว่าเขารู้ว่าแม่ก�าลงัคดิถงึอยู่อย่างไรอย่างนั้น แม่เจ้าของ

ชื่อ ‘น้องหิน’ กดรับสาย ยิ้มกว้างอย่างเปี่ยมสุข ไม่มีร่องรอยโทสะ

เหลอือยู่บนใบหน้างาม ราวกบัเมื่อครูต่นไม่ได้ทะเลาะกบัสามมีาก่อน

แม้แต่นดิ

“ว่าอย่างไรจ๊ะน้องหนิ...”

“คณุแม่...” น้องหนิของท่านถอนหายใจ อยากลงไปชกักบัพื้น

ให้ตายเสยีให้รูแ้ล้วรูร้อด ไม่รูว่้าเขาจะต้องพดูกบัมารดาอย่างไร บงัคบั

ท่านด้วยวธิไีหน ท่านจงึจะยอมเลกิเรยีกเขาว่าน้องหนิเสยีท ี“ท�าอะไร

อยู่ครบั”

“กเ็ล่นเฟซบุ๊กน่ะซี่” องิฟ้าตอบโดยไม่เสยีเวลาคดิ 

ศิลาเองก็ไม่เสียเวลาเก็บอารมณ์ทางสีหน้าเช่นเดียวกัน ชาย

หนุม่กลอกตา พ่นลมหายใจออกทางปากแรงๆ รูอ้ยูแ่ล้วละว่าแม่ก�าลงั

ท�าอะไร...ที่ถามกเ็พราะรู้นี่แหละ

“ท�าไมคณุแม่ยงัไม่เลกิเล่นอกีครบั หนิบอกแล้วใช่มั้ยว่าทะเลาะ

กบัคนในอนิเทอร์เนต็มนัไม่ด”ี 

พอเป็นบุตรชายสุดที่รักเอ่ยเตือน อิงฟ้าก็ไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไร 

เพยีงแต่กระแทกลมหายใจอย่างแง่งอนเท่านั้น

“กแ็ม่เหงานี่ น้องหนิกไ็ม่ค่อยมาหา” คนตดิเฟซบุก๊บอกเหตผุล 

“แล้วคนพวกนี้กไ็ม่ใช่คนดสีกัหน่อย เขาว่าน้องหนิเสยีๆ หายๆ ด่าน้อง

หนิแบบนี้ร้านน้องหนิกเ็จ๊งน่ะส”ิ

ฟังแล้วศลิากไ็ด้แต่ยกมอืขึ้นเกาหวัแกรกๆ อยากจะบอกแม่เขา
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ไปตรงๆ เสยีจรงิว่าที่ท่านไปไล่ด่าคนอื่นแบบนี้กไ็ม่ได้ช่วยอะไรนกัหรอก 

ออกจะแย่กว่าที่เป็นอยู่ด้วยซ�้า...

“คณุแม่...หนิขอร้อง...”

“คณุแม่ยงัไม่ได้ท�าอะไรเลยนะคะน้องหนิ” คนไม่รูส้กึว่าตนเอง

ท�าเรื่องผดิว่าเสยีงใส ราวกบัว่าเธอเชื่อจรงิๆ ว่าตวัเอง ‘ไม่ได้ท�าอะไร’ 

“แล้วกน็ะ...เรื่องผู้หญงิที่เป็นข่าว น้องหนิคดิจะบอกคณุแม่เมื่อไหร่”

“ไม่มีอะไรให้บอกนี่ครับ” คราวนี้เป็นลูกชายที่เอ่ยตาใสบ้าง 

“ผมกบัเขามเีรื่องเข้าใจผดิกนันดิหน่อย เขาเลยตศีอกผม...แล้วกไ็ปที่

โรงพกั คณุพ่อคงเล่าให้คณุแม่ฟังแล้วมั้ง”

“พ่อน้องหินจะเล่าอะไรล่ะ ผู้ชายน่าร�าคาญ” อิงฟ้าแบะปาก

เมื่อเอ่ยถงึสาม ี“แล้วผูห้ญงินั่นเขาเป็นลกูเต้าเหล่าใคร ท�าไมถงึตศีอก

น้องหนิได้ คณุแม่ไม่ชอบเลยนะคะ”

เมื่อพดูกบับตุรชาย องิฟ้าจะเอ่ยคะขาลงท้ายทกุครั้ง ไม่เหมอืน

เวลาพูดกบัสามหีรอืกบัคนอื่นๆ ที่จะห้วนจดัประหนึ่งมะนาวไม่มนี�้า แต่

มหีรอืลกูสาวของอดตีนายกอย่างองิฟ้าจะแยแส เธอกเ็ป็นของเธออย่าง

นี้มาตั้งแต่สมยัสาวๆ แล้ว ไม่เหน็จะต้องเปลี่ยนเพื่อเอาใจใคร ไม่ชอบ

กช็่างเขา เอาที่เราสะดวกกพ็อแล้ว

“คณุแม่...มนัแค่เรื่องเข้าใจผดิครบั แหวนเขาไม่ได้ตั้งใจหรอก”

ชื่อของผูห้ญงิคนนั้นท�าให้ลมหายใจของลกูสาวอดตีนายกแทบ

หมดลง มือเล็กที่ถือโทรศัพท์มือถือแนบหูนั้นสั่นระริกอย่างไม่ทราบ

สาเหตุ

ชื่อนี้...ชื่อนี้อกีแล้ว

“หวะ...แหวนหรอืจ๊ะ” เสยีงที่เคยสดใสเมื่อลูกชายโทร. หาเอง

กแ็ผ่วลง แฝงอาการสั่นนดิๆ อย่างที่ศลิาไม่อาจจะสงัเกตเหน็

“ครบั แหวน...แหวนประดบั”
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แหวนประดับเม้มปากแน่นทันทีที่เห็นร่างสูงตรงหน้ายืน

กอดอก ท�าหน้าบึ้งอยู่ที่หน้าประตูรั้วบ้านของเธอ นี่เป็นวนัที่สามแล้ว

ที่ศิลามาปักหลักรอเบบี๋อยู่ที่นี่ ซึ่งเธอก็บอกเขาไปครั้งแล้วครั้งเล่าอกี

เช่นกนัว่าเบบี๋ไม่ได้มาที่นี่ และชายหนุม่เองกค็วรจะเชื่อที่เธอพดูได้แล้ว 

ไม่รู้ว่าท�าไมเขาถึงได้ดึงดัน รั้นจะมาดักรอเบบี๋ที่หน้าบ้านเธออย่างนี้ 

เดอืดร้อนเธอต้องหาทั้งยากนัยงุ ทั้งกาแฟมาคอยดูแล

“อรณุสวสัดิ์ค่ะคณุศลิา” แหวนประดบัทกัทายชายหนุม่เหมอืน

อย่างทกุวนั 

ศิลาท�าหน้างอเป็นการตอบรับค�าทักทายของเธอเหมือนทุกวัน

เช่นกนั “ตกลงว่าเดก็เบบี๋ไปอยู่ที่ไหนกนัแน่” 

“ไม่ทราบค่ะ” ถามค�าถามเดิม...ก็ย่อมได้ค�าตอบเดิม แหวน-

ประดบัมองหน้าชายหนุม่นิ่งด้วยไม่รูว่้าเธอควรจะใช้วธิไีหนอธบิายให้

ศลิาเข้าใจ เขาท�าอย่างนี้เธอล�าบากใจไม่น้อย รู้ว่าคนของเธอท�าเรื่อง

ร้ายแรง แต่การที่เขามานอนเฝ้าเธออยู่ที่หน้าบ้านเช่นนี้ แหวนประดบั

กไ็ม่สบายใจ “รบกวนถอยรถสกันดิได้ไหมคะ ฉนัจะไปท�างาน”

เจ้าของรถที่จอดขวางประตูรั้วบ้านแหวนประดับปรายตามอง

รถของตนเอง ก่อนจะท�าไม่รู้ไม่ชี้แล้วบอกหญงิสาวอกีเรื่อง

“ไอ้ฌอห์นมนัออกจากโรงพยาบาลแล้วนะ” 

ข่าวใหม่นั้นท�าให้แหวนประดบัหวัใจกระตกุด้วยความหวาดกลวั

แทนเบบี๋ ทว่าเจ้าของหน้างามกย็งัสบตาคมของศลิานิ่ง ก่อนรอยยิ้ม

น้อยๆ จะปรากฏพร้อมกบัค�าถาม

“แล้วยงัไงคะ” 

ศิลานึกไม่ถึงว่าแหวนประดับจะเล่นละครเป็นไม่รู้ไม่ชี้ได้แนบ

เนยีนเช่นนี้ หากเขาไม่เหน็หญงิสาวกบัเจ้านายของเจ้าหล่อนที่โรงแรม

ในวนันั้น ศลิาเชื่อว่าเขาคงหลงกลแหวนประดบั แล้วเลอืกไปตามหา

เบบี๋ที่อื่นแล้ว แม้แต่ตอนที่คนร่างสูงก้าวเท้าเข้าไปหยุดใกล้กับเธอ  
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ก้มหน้าลงจ้องตาคมกริบเหมือนดวงตาของเขา แหวนประดับก็ยังคง

อยู่ในอารมณ์สงบนิ่ง ไม่สะทกสะท้าน

“แล้วไง? ถามมาได้ว่าแล้วไง...ออกมาจากโรงพยาบาลแล้ว เดก็

เบบี๋ของคณุกซ็วยน่ะส”ิ เขาบอกเสยีงสะบดั โกรธแค้นแทนเพื่อนขึ้น

มาตดิหมดั “ไม่กลวัเหรอ”

นอกจากเธอจะไม่มีทีท่าว่าจะหวาดกลัวค�าขู่ของชายหนุ่มแล้ว 

แหวนประดับยังคงยิ้มหวานหยดส่งให้ รอยยิ้มที่เธอรู้ว่าจะท�าให้ศิลา

นั้นแพ้อย่างราบคาบ

“ไม่กลวัค่ะ เพราะฉนัเชื่อว่าคณุฌอห์นเขาคงมเีหตผุลมากกว่า

เพื่อนของเขา”

ค�าพดูของหญงิสาวเล่นเอาคนเป็นเพื่อนของฌอห์นนั้นตาขวาง 

ปากคอเราะรายนกั...ผูห้ญงิอะไร เหน็เงยีบๆ ยิ้มหวานๆ แบบนี้ ประชด-

ประชันเก่งนักละ...อยากรู้จริงๆ ว่าแหวนประดับเคยเถียงแพ้ใครบ้าง

ไหม หรือว่ามีใครที่ท�าให้หญิงสาวมีสีหน้าอื่นนอกจากสีหน้ายิ้มแย้ม

แต่ไร้ความรู้สกึแบบที่ท�ากบัเขาอยู่เป็นนติย์บ้างไหม

เจอกนัสามวนักย็ิ้มหวานหยดให้เขาทั้งสามวนั ไม่รูต้วัหรอืยงัไง

ว่าท�าใจเขาสั่นน่ะ!

“เพื่อนกนัจะดกีว่ากนัไปสกัแค่ไหนเชยีว”

“อย่างน้อยกด็กีว่าแล้วกนั”

“เฮอะ” พอเถยีงไม่ได้ ศลิากท็�าเสยีงอย่างนี้เยาะแหวนประดบั 

สู้ไม่ได้ แต่กไ็ม่เชงิว่าอยากยอมรบัว่าตวัเองแพ้ จงึได้แต่ส่งเสยีงในคอ

เช่นนี้ไปสู้

“เลื่อนรถให้ด้วยค่ะคณุศลิา ฉนัต้องรบีไปท�างาน” แหวนประดบั

เขม้นมองหน้าคมอกีครั้ง พร้อมกบัเอ่ยเตอืนเขาเรื่องการเลื่อนรถออก

ไปจากหน้าประตูรั้วบ้านของเธอ 

“งานอกีแล้ว” ศลิาถอยหลงัออกมา 
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ค�าพูดและน�้าเสียงของเขาท�าให้แหวนประดับขมวดคิ้วอย่าง 

ไม่เข้าใจ เพราะฟังอย่างไรก็เหมือนชายหนุ่มก�าลังน้อยใจเธออยู่ แต่

เขาจะน้อยใจเธอเรื่องอะไร กเ็ธอไปท�างานของเธอเหมอืนอย่างทกุวนั 

มแีต่เขานั่นแหละที่การงานไม่ยอมไปท�า มาเฝ้าแต่เธออยู่ได้

“กไ็ม่ได้มพ่ีอเป็นอดตีรฐัมนตรอีย่างคณุนี่นา ฉนักต้็องไปท�างาน

ส”ิ

แหวนประดับตั้งใจประชดลูกชายของอดีตรัฐมนตรี ทว่าศิลา

กลบัเพยีงยิ้มมมุปาก ไม่ตอบโต้อะไรหญงิสาวซึ่งนบัว่าผดิปกต ิก่อน

เขาจะเข้าไปนั่งในรถของตวัเองเพื่อจดัการเลื่อนรถออกไปจากหน้าบ้าน

ตามค�าขอของแหวนประดบั แต่นั่นกไ็ม่ได้หมายความว่าหญงิสาวจะ

ไม่ทนัเหน็แววเศร้าในตาคมของศลิา

เขาไม่ชอบให้เธอพูดถึงเรื่องงานที่พ่อเขาเคยท�าอย่างนั้นหรือ 

แปลกจรงิ...เพราะถ้าเธอมพ่ีอท�างานเป็นรฐัมนตร.ี..ไม่ส ิอดตีรฐัมนตร ี

เธอคงไม่อายที่จะพูดถงึหรอก กโ็ก้เสยีขนาดนั้นนี่นา

หญิงสาวยืนมองร่างสูงที่อยู่หลังพวงมาลัยรถอยู่ครู่หนึ่งอย่าง

ชั่งใจ แต่สุดท้ายแล้วแหวนประดับก็ไหวไหล่ ถอนหายใจอย่างช่วย 

ไม่ได้ ก่อนจะเข้าไปในรถของตวัเองบ้าง ประตูรั้วบ้านถูกเปิดไว้ตั้งแต่ 

เช้าตรู่ด้วยฝีมอืของศลิา ดงันั้นแหวนประดบัจงึถอยรถออกมาได้ทนัที

และเมื่อเธอถอยรถออกมาเรียบร้อย หญิงสาวก็กดรีโมตปิด

ประตูจากในรถของตนเอง ไม่ต้องเสียเวลาลงมาปิด การใช้รีโมต

อัตโนมัตินี้แหวนประดับติดตั้งได้เพียงไม่นาน ซึ่งผิดวิสัยคนประหยัด

จนเกลอืเรยีกพี่อย่างเธอ แต่กระนั้นเพื่อความปลอดภยัเธอกต็้องยอม

กดัฟันจ่ายอย่างไม่มทีางเลอืก

“นี่...คณุแหวนคนสวย” ชายหนุม่ที่อยูห่ลงัพวงมาลยัรถคนัเลก็

อกีคนัตะโกนเรยีก ท�าให้คณุแหวนคนสวยขมวดคิ้ว เกอืบจะชกัสหีน้า

แล้ว...แค่เกอืบเท่านั้น “วนันี้คณุจะเข้าบรษิทัของคณุหรอืไปที่อื่น”
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“ถามท�าไมคะ” แหวนประดบัเลกิคิ้ว ตอบกลบัศลิาด้วยค�าถาม 

ตาก็มองหน้าคมคายของชายหนุ่มอย่างไม่ไว้ใจ “คิดจะท�าอะไรไม่ดี

อกีหรอืเปล่าคะ”

“เปล่า ถามเฉยๆ” ศิลาตอบหน้าซื่อ ตาก็ใสแจ๋ว “อยากรู้... 

ไม่ได้หรอื”

คราวนี้คนจนปัญญานั้นกลายเป็นแหวนประดับเอง หญิงสาว

สบตาพราวระยับของคนตัวสูงที่นั่งรอฟังค�าตอบจากเธออย่างตั้งอก 

ตั้งใจ แล้วกลืนค�าโกหกในคราวแรกลงคอ ก่อนจะบอกชายหนุ่มไป 

ตามตรงว่า

“เข้าบรษิทัค่ะ มเีอกสารที่ต้องเคลยีร์นดิหน่อย”

“โอเค...” 

ได้ค�าตอบที่ตนพอใจแล้วศลิากพ็ยกัหน้า เลื่อนกระจกรถขึ้นแล้ว

ขบัออกไป ทิ้งให้แหวนประดบัมองตามรถคนัเลก็ของชายหนุม่ตาปรบิๆ 

อย่างไม่เข้าใจเรื่องราว ก่อนจะเม้มปากแน่นอย่างไม่พอใจ แล้วเอ่ย

ตามหลงัศลิา แม้รู้ว่าเขาไม่มทีางได้ยนิกต็าม

“อะไรของเขา คดิจะมากม็า...คดิจะไปกไ็ป”

บ่นแล้วแหวนประดบักเ็ลื่อนกระจกรถของตนขึ้นมา เข้าเกยีร์แล้ว

เหยียบคันเร่ง พยายามพาตัวเองไปให้ถึงบริษัทก่อนจะสาย ซึ่งเธอ 

ก็ท�าเวลาได้ดีทีเดียว เพราะหญิงสาวเข้ามาจอดรถยังบริเวณลาน 

จอดรถของพนกังานเรยีบร้อยแล้วยงัมเีวลาเกอืบสบินาทเีพื่อเดนิเข้าไป

ตอกบตัร

หน้างามที่คมจัดของหญิงสาวแต่งแต้มรอยยิ้มน้อยๆ เหมือน

เช่นทกุวนั แม้จะเป็นวนัที่หนกัหนา แต่กไ็ม่เคยมวีนัไหนที่รอยยิ้มของ

แหวนประดับจะเลือนหายไป และรอยยิ้มนี้ก็เป็นสิ่งที่เพื่อนร่วมงาน

ของหญิงสาวทุกคนนั้นได้รับเป็นสิ่งแรกของทุกวัน หนึ่งในจ�านวนนั้น

กค็อืเกศรา เจ้าของบรษิทั Even for you ผู้เพิ่งก้าวลงจากรถจากวัร์ของ
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เธอเอง แต่หน้าบูดบึ้งผดิกบัผู้เป็นลูกน้อง

แหวนประดบัหยดุรอเกศราที่หน้าประตบูรษิทั เลกิคิ้วสงูเมื่อเหน็

เสื้อคอวลีกึของผู้เป็นเจ้านาย แต่กระนั้นกม็มีารยาทพอที่จะมองข้าม

ความคว้านลกึของเสื้อไป แล้วสนใจความหงดุหงดิบนใบหน้างามของ

เกศราแทน

“สวัสดีค่ะพี่เกด” เธอทักทายเกศราด้วยน�้าเสียงสนิทสนม 

พยายามส่งยิ้มหวานให้เจ้านาย เผื่อว่าจะท�าให้อารมณ์ของเกศราดขีึ้น 

แต่กลบัไม่เป็นอย่างที่เธอหวงั เมื่อเกศรานั้นเหลอืบมองหน้าเธอ แล้ว

พ่นลมหายใจยาว

“งานเข้าอกีแล้วแหวน...” 

“ค่ะพี่เกด” แหวนประดบัพยกัหน้า ยื่นมอืไปรบัถงุในมอืเกศรา

ด้วยความหวงัด ีโดยไม่เอ่ยถามเจ้านายของตนว่า ‘งาน’ ที่เข้ามานั้น

คอืเรื่องอะไร แม้ในใจลกึๆ เธอจะอยากรู้อยู่ไม่น้อยกต็าม เพราะหาก

ท�าให้เกศราหงดุหงดิได้ขนาดนี้ งานนี้คงไม่ธรรมดาเลย แหวนประดบั

ท�างานกับเกศรามานานเกินกว่าจะนับระยะเวลาได้ด้วยมือข้างเดียว 

แต่น้อยครั้งนกัที่เธอจะได้เหน็เกศราแสดงออกทางสหีน้าขนาดนี้

“จะไม่ถามพี่หน่อยหรอืว่างานอะไร” เกศราส่งถงุใบเลก็ถงุหนึ่ง

ให้ลกูน้องคนส�าคญัของเธอ ขณะก้าวเท้าเข้าไปในบรษิทั เกศรากเ็ป็น

คนเอ่ยถามแหวนประดบัก่อน หากเป็นลูกน้องคนอื่นเธอคงไม่ต้องท�า

อย่างนี้หรอก แต่นี่เป็นแหวนประดบัที่เกบ็อารมณ์เก่งจนเธอซึ่งท�างาน

ด้วยกนัมานานยงัเดาอารมณ์ไม่เคยถูก เกศราจงึยอมลดมาดเจ้านาย

ลงแล้วถามแหวนประดบัไปตรงๆ 

“ก.็..อยากรู้ค่ะ” กบัเกศราแล้วแหวนประดบัไม่เคยโกหก...เว้น

เรื่องของเบบี๋ไว้เรื่องหนึ่ง “แต่ถ้าพี่เกดไม่สะดวกบอกตอนนี้แหวนรอได้

ค่ะ แหวนเข้าใจ”

แหวนประดบัเข้าใจทกุเรื่อง และนั่นท�าให้เกศรากลอกตาอย่าง
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ร�าคาญใจ เธอไม่เคยเหน็แหวนประดบัไม่เข้าใจใครหรอืเรื่องอะไร หญงิ

สาวเป็นคนใจกว้าง ไหนจะรอยยิ้มกว้างที่หวานหยด จนลูกค้า Even 

for you มกัหลงเสน่ห์นี่อกี ท�าให้เกศราเดาใจแหวนประดบัไม่เคยออก

“แหวน...แหวนจะโมโหพี่สกัครั้งกไ็ด้นะ พี่ไม่ว่าหรอก”

“แหวนจะโมโหพี่เกดไปท�าไมคะ” แหวนประดับขมวดคิ้วนิดๆ 

ขณะเบอืนหน้าไปมองใบหน้างามของคนข้างตวั พลางนกึในใจว่าแม้

อายุของเกศราจะเลยเลขสามสิบห้ามาแล้ว แต่กระนั้นหญิงสาวก็ยัง

สวยพริ้ง เธอไม่รู้ว่าเป็นเพราะเกศราไม่ได้แต่งงานมีลูกจึงท�าให้หญิง

สาวสวยกว่าผู้หญิงวัยเดียวกันหรือเปล่า รู้เพียงว่าหากเธอต้องแก่ตัว

ไป เธอกอ็ยากเป็นเหมอืนเจ้านายสาวคนนี้

สวย แซ่บ และรวยทรพัย์

“ไม่รูส้.ิ..” เกศราท�าหน้าสบัสนเมื่อเหลอืบมองด้านบนศรีษะของ

ตวัเองเพื่อหาค�าตอบให้แหวนประดบั “เพราะว่าพี่แต่งตวั ‘เรยีกแขก’ 

กไ็ด้ พี่อยากเหน็แหวนโกรธ”

“พี่เกดแต่งตวัสวยทกุวนัอยูแ่ล้วค่ะ” แหวนประดบัพดูความจรงิ 

แม้ว่าหลายๆ คนหรือกระทั่งพนักงานในบริษัทบางคนจะชอบพูดถึง

เกศราลบัหลงัว่าหญงิสาวนั้นแต่งตวัไม่สมกบัเป็นผู้บรหิาร หรอืจะพูด

ว่าเกศราแต่งตวั ‘เรยีกแขก’ อย่างที่เจ้าตวัเพิ่งพดูไป แต่ที่ปฏเิสธไม่ได้

ก็คือความจริงที่ว่าทุกวันที่มาท�างาน แหวนประดับก็จะเห็นว่าเกศรา

นั้นสวยหมดจดไม่มทีี่ต ิ“แล้วจะพดูว่าแต่งตวัเรยีกแขกได้ยงัไง...ในเมื่อ

ไม่เหน็ได้แขกเลย”

“ปากร้ายนะเรา อยู่กบัพศิามากไปแล้วนะ” 

ชื่อของบคุคลที่สามท�าให้แหวนประดบัอมยิ้มข�า รู้ว่าเกศราคง

เลกิโกรธเพื่อนสนทิของตนแล้ว ไม่อย่างนั้นคงไม่พูดถงึเช่นนี้ 

“กต็้องฝึกร้ายไว้บ้างค่ะ พกันี้เจอแต่คนแปลกๆ” แหวนประดบั

ยอมเอ่ยเพยีงเท่านั้น 
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และเกศรากร็ูด้ว่ีาเธอไม่สามารถท�าให้แหวนประดบัเล่าอะไรไป

มากกว่านั้นได้ 

“ถ้าไม่ร้ายคงเอาตวัไม่รอด”

“จะมีใครร้ายเท่าเพื่อนสนิทเราอีกล่ะแหวน” เกศรากระเซ้า

พร้อมรอยยิ้ม “รบัมอืกบัพศิาได้ เรากส็ู้กบัคนอื่นได้ เชื่อพี่เถอะ”

“ค่ะ พี่เกด” แหวนประดบัยิ้มหวาน เป็นที่แน่นอนแล้วว่าเกศรา

นั้นเลกิโกรธเพื่อนของเธอ อาจจะเคอืงอยู่นดิๆ ตามประสานั่นแหละ  

รู้อย่างนี้แลว้แหวนประดบักโ็ล่งใจ เดนิตามไปที่ห้องท�างานของเกศรา 

ระหว่างทางนั้นกเ็อ่ยทกัทายเพื่อนร่วมงานของตนไปด้วย

ตาคมเหลือบมองโต๊ะท�างานของตนเองนิดๆ ตั้งใจว่าเอาของ

เกศราไปเก็บเรียบร้อยแล้วจะกลับมาเคลียร์เอกสารที่ยังไม่เรียบร้อย

ให้เสรจ็ในวนันี้ เพราะตั้งแต่เกดิเรื่องเบบี๋นั้น แหวนประดบักไ็ม่ค่อยได้

สนใจงานเท่าที่ควร ไหนจะงานของเอกภพอีก เธอต้องรีบจัดการให้

เรยีบร้อย...

“เอ๊ะ...” เพยีงก้าวแรกที่เข้ามาในห้องท�างานของเกศรา แหวน-

ประดับก็อุทานเมื่อสบเข้ากับตาคมกริบของชายหนุ่มที่เธอคุ้นหน้า 

คุ้นตาเป็นพิเศษ โดยเฉพาะพักหลังนี้ ฝ่ายนั้นก็ดูเหมือนจะจ�าเธอได้

เช่นเดยีวกนั เพราะเธอกบัเขาเจอกนัล่าสดุกเ็มื่อเช้านี้เอง ที่หน้าบ้าน

ของเธอ

“สวสัดคีรบัคณุแหวนคนสวย รถตดิหรอืครบั มาช้าเชยีว”
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“รถติดหรือครับ มาช้าเชียว”

“คณุศลิา!” แหวนประดบัเรยีกเจ้าของรอยยิ้มเจ้าเล่ห์เสยีงเขยีว 

ทว่าศลิากลบัไม่สะทกสะท้าน ชายหนุม่ยงัคงส่งยิ้มหวานให้เธอ ตาคม

มปีระกายวบิวบัแฝงอยู่ และเมื่อเขาเบนสายตาไปที่เกศรา หวัใจของ

แหวนประดบักร็่วงวูบลงไปกองอยู่ที่ข้อเท้า

คดิจะท�าอะไรของเขา...คนร้ายกาจ

“รู้จักกันด้วยหรือแหวน” สายตามีค�าถามของเกศราตวัดไปที่

หน้างามของผู้เป็นลูกน้องทนัท ี

แหวนประดับใช้เวลารวบรวมสติของตัวเองอยู่เสี้ยววินาที เธอ

จึงผลักความตระหนกออกไปจากหัวใจได้ แล้วหญิงสาวก็ยิ้มหวาน  

เอาถงุในมอืไปวางไว้บนโต๊ะท�างานของเกศรา ปากกบ็อกเจ้านายสาว

ของตนไปตามจรงิ...เพยีงครึ่งเดยีว

“เคยเจอกันสองสามครั้งค่ะ คุณศิลาเขาพักอยู่ใกล้ๆ บ้าน

แหวน” ไม่ได้โกหกนะ...แค่ไม่ได้บอกว่าเขาขบัรถมาจอดหน้าบ้านเธอ 

แล้วหลบัอยู่ในรถเท่านั้นเอง

“อ้อ...เหรอจ๊ะ” แววตาของเกศรานั้นไม่เชื่อสิ่งที่ลกูน้องสาวบอก

มาเลยสักนิด แต่กระนั้นเธอก็ฉลาดพอที่จะไม่เอ่ยอะไรออกมาให้คน

3
งานของคนส�าคัญ
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ทั้งสองไหวตวัได้ 

แหวนประดบัเองกไ็ม่ใช่คนโง่ เธอยิ้มหวานให้เกศราเมื่อวางของ

ไว้บนโต๊ะเจ้านายเรยีบร้อยแล้ว 

“แหวนจะออกไปชงกาแฟ พี่เกดอยากได้กาแฟหรอืเปล่าคะ”

“เอาสจิ๊ะ” แหวนประดบัแสนดเีกนิกว่าที่เกศราจะระแวงสงสยั 

เธอจึงพยักหน้าแล้วลืมเรื่องที่ศิลาพักใกล้ๆ บ้านของลูกน้องสาวไป

ทนัท ี“ขอให้คณุศลิาด้วย ไม่ทราบว่าคณุศลิาทานกาแฟแบบไหนคะ”

“แหวนเขารูค้รบั” ดวงตาของศลิาพราวระยบั ปากตอบค�าถาม

ของเกศรา แต่ตากลบัจ้องหน้างามของผู้หญงิอกีคน 

และแม้ว่าใจของแหวนประดับจะระอุเพราะโกรธที่ชายหนุ่มส่ง

สายตาวบิวบัมาให้ ไหนจะค�าพดูสองแง่สองง่ามของเขาอกี แต่กระนั้น

สิ่งที่หญงิสาวท�ากค็อืฉกียิ้มกว้างไปเล่นงานชายหนุม่ให้ใจสั่น ก่อนจะ

ค้อมหวัให้เขาอย่างมารยาทงามเหมอืนเคย

“รอสักครู่นะคะ เดี๋ยวจะเอากาแฟมาให้” ค�าพูดนั้นไม่ได้ระบุ

ว่าแหวนประดับพูดกับใคร เธอเพียงถอยออกไปจากห้องด้วยฝีเท้า

เงียบกริบ ตามด้วยการปิดประตูตามหลังซึ่งก็เงียบกริบไม่แพ้กัน ทิ้ง

ศลิาไว้กบัความพ่ายแพ้ที่เงยีบงนัอกีเช่นเคย

“ดฉินัต้องขอโทษด้วยนะคะคณุศลิา ที่ต้องให้คณุมารอ” เมื่อ

ลูกน้องของเธอออกไปแล้ว เกศราก็พยายามปั้นหน้ายิ้ม เอ่ยขอโทษ

ชายหนุม่เรื่องที่ต้องปล่อยให้เขาเข้ามานั่งรอตน แม้ในใจจะคดิว่าเรื่อง

นี้เธอไม่ได้เป็นคนผดิเลยกต็าม

“ไม่เป็นไรหรอกครับ ผมรีบร้อนมาแต่เช้าเอง นัดก็ไม่ได้นัด” 

ศลิาไม่มสีทิธิ์ถอืโทษโกรธหญงิสาวตรงหน้า เพราะเขาเป็นฝ่ายขอร้อง

ที่จะเข้ามาคุยกับเกศราเอง และเขาก็เพิ่งรู้ว่าบริษัทเพี้ยนๆ นี้ต้องใช้

เส้นสายในการเข้ามาตดิต่อมากทเีดยีว เพราะมจี�านวนลูกค้าที่รอควิ

เพื่อว่าจ้างงานอยู่ร่วมร้อย ใครจะคดิล่ะว่ามคีนอยากจ้างบรษิทั Even 
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for you เยอะขนาดนี้

แต่ศิลาก็ซิกแซ็กมาเจอเกศราจนได้...ก็อย่างที่รู้ๆ กันนั่นแหละ

ว่าพ่อของเขาใหญ่ เรื่องแค่นี้ท�าไมศลิาจะท�าไม่ได้ 

“แค่คณุเกดให้ผมพบกถ็อืว่ากรณุามากแล้ว”

“พูดอะไรอย่างนั้นคะ” เกศราหน้าเสยี ไม่อยากให้ลูกของอดตี

รัฐมนตรีใหญ่พูดจาเหมือนเธอมีบุญคุณเช่นนี้ “แค่คุณศิลาไว้ใจเรา 

เกดกข็อบคณุมากแล้วค่ะ กรณุาอะไร...อย่าพูดเลยนะคะ”

“ครบัผม” ศลิาไม่ใช่คนหวัอ่อนตลอดเวลา บางครั้งเขากเ็รยีนรู ้

ที่จะหวัอ่อนเล่นตามน�้าได้...เหมอืนอย่างครั้งนี้ไง

“แล้วตกลงว่าคณุศลิาจะให้ Even for you ช่วยเหลอือะไรคะ”

“เรื่องส�าคญัครบั...ถ้าเป็นไปได้ผมอยาก...”

แดดร้อนเปรี้ยง ผู้คนก็สัญจรไปมาขวักไขว่ ทว่าร่างบาง

ในชดุกระโปรงเหนอืเข่าและเสื้อเชิ้ตตวัสวยนั้นยงัคงนั่งคกุเข่าแนบพื้น

ถนนสกปรก ไม่ห่วงเสื้อผ้าบนตวั จะมกีเ็พยีงการยกมอืขึ้นมาปาดเหงื่อ

นานๆ ครั้งเท่านั้นที่ท�าให้พ่อค้าแม่ขายบริเวณนั้นรู้ว่าหญิงสาวไม่ใช ่

รูปปั้น

“ออกมามั้ยหนู...เหน็มาหลายวนัแล้วนะ”

“ยงัไม่ยอมใจอ่อนเลยค่ะคณุลงุ” แหวนประดบัเงยหน้าจากร่าง

พองๆ ใต้รถเข็นขึ้นมองคุณลุงร้านขายอาหารตามสั่ง ซึ่งเป็นผู้ที่โทร. 

แจ้งเบาะแสเรื่องแมวของเอกภพให้เธอ “สงสยัคงจะยงักลวัอยู่”

“เดี๋ยวอีกสักพักก็ยอมออกมา ลองเอาลูกชิ้นไปล่อสิ” คุณลุง 

คนนั้นเสนอพลางส่งลูกชิ้นปลาที่ทอดเสร็จจนไม่เหลือความร้อนแล้ว

ให้หญงิสาว ผู้ที่เขาเข้าใจว่าเป็นเจ้าของแมวหลงตวัอ้วน ซึ่งมใีบหน้า

อยู่บนใบปลิวที่แปะหราอยู่ตามเสาไฟฟ้า “เขาอยู่มาเกือบเดือนแล้ว 

คงลมืหน้าเจ้าของแล้วกระมงั”
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“ไม่หรอกค่ะ อาจจะแค่ตกใจ” แหวนประดับปลอบใจตัวเอง 

ฝืนยิ้มขณะรับลูกชิ้นมาจากพ่อค้าขายอาหารตามสั่ง อีกมือนั้นล้วง

ธนบัตรสีเขียวมาส่งให้ด้วยความเกรงใจ ก็เขาโทร. แจ้งเบาะแสเรื่อง

แมวลูกค้า แล้วยงัจะมาขอลูกชิ้นจากเขาฟรอีกี เหมาะที่ไหน

“ไม่ต้องหรอก...ลูกชิ้นนี้ทอดนานแล้ว อย่างไรก็คงขายไม่ได้

หรอก” อกีฝ่ายมองเงนิในมอืหญงิสาวแล้วเมนิไปเสยี 

“แต่ว่า...”

“รีบเรียกแมวกลับบ้านสิ เดี๋ยวตกใจวิ่งหนี โดนรถเหยียบมา 

จะยุ่งนะ” 

เพยีงเท่านั้นแหวนประดบักไ็ม่สนใจอะไรอกี ยอมรบัลูกชิ้นที่ว่า

นั้นโดยไม่จ่ายเงินแต่โดยดี ก่อนจะเรียกหาเจ้าแมวที่เคยสวยของ

เอกภพให้ออกมาจากที่ซ่อนเสียที เกรงว่ายิ่งค�่าแล้วรถราจะมากขึ้น 

แมวของเขาจะเป็นอนัตราย

“ประหยดั...ออกมาได้แล้ว พ่อรออยูน่ะ” คนเสยีงหวานร้องเรยีก

เจ้าแมวจอมหยิ่ง มนัขดตวัซกุอยู่ ตากลมโตของมนัจ้องมองเธออย่าง

หวาดระแวง “ประหยดั...ออกมาเรว็ คณุเอกเขารอ...”

“เมี้ยว...”

“นั่นแหละๆ คณุเอกพ่อแกไง” แหวนประดบัเริ่มมรีอยยิ้ม เมื่อ

เจ้าแมวสีขาวที่มีค่าตัวร่วมแสนเริ่มมีปฏิกิริยา ยื่นจมูกมาดมลูกชิ้นที่

เธอใช้เป็นเหยื่อล่อ “ออกมาเรว็...ฉนัจะพากลบับ้าน”

“เมี้ยว...”

มนัขยบัตวัอย่างกล้าๆ กลวัๆ อกีครั้ง แต่กย็อมรบัลกูชิ้นไปกนิ...

ซึ่งการกระท�านั้น แหวนประดับถือว่ามันยอมรับการเป็นพันธมิตรกับ

เธอแล้วระดบัหนึ่ง

“อร่อยละส”ิ 

เจ้าประหยัดเหลือบตาขึ้นมองเจ้าของลูกชิ้นอย่างระแวง ขยับ
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เท้าออกมาจากที่ซ่อนนดิหนึ่งอย่างไว้ตวัเป็นเชงิบอกว่ามนัไม่ไว้ใจหญงิ

สาวเสียทีเดียว แต่แหวนประดับมีความอดทนมากกว่าคนอื่นเสมอ 

หญิงสาวก้มหน้าใช้แผ่นหลังสู้แดดร้อนเปรี้ยงจนแม่ค้าพ่อค้าแถวนั้น

พากนัส่ายหน้าเบาๆ อย่างระอา ในใจกพ็ากนัคดิว่าแค่แมวตวัเดยีว...

ต้องท�าขนาดนี้เชยีวหรอื

“มาเถอะประหยดัคนสวย คณุเอกเขาเป็นห่วงแกมากนะ” เธอ

เล่าถึงเจ้าของให้เจ้าประหยัดแมวหยิ่งฟัง หูของมันขยับไหวเล็กน้อย

เมื่อได้ยนิชื่อเอกภพ ราวกบัรูว่้าแหวนประดบัก�าลงัพดูถงึใคร “มาเร้ว...

คนด”ี

เท้าเลก็ที่มอมแมมจนไม่เหลอืเค้าแมวคนรวยที่ยื่นออกมา ท�าให้

พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นหยดุมอืที่ก�าลงัขายของ จ้องมองเจ้าแมวเจ้าปัญหา

เป็นตาเดียวกัน เห็นหลงอยู่แถวนี้มาเป็นเดือน ใครจะคิดล่ะว่าจะมี

รางวลัให้คนแจ้งเบาะแสเป็นหมื่นๆ ไม่เหน็ประหยดัเหมอืนชื่อเลย

“เมี้ยว...”

“มาสจิ๊ะคนด ีเดี๋ยวแหวนจะพาไปส่งบ้านนะ”

“เมี้ยว...” ประหยดัส่งเสยีงร้องเหมอืนขานรบั ก่อนจะเดนิออก

มาจากที่ซ่อนอย่างเตม็ใจ ขนที่เคยขาวสะอาดของมนัเป้ือนฝุน่ควนัจน

เป็นสเีทาเข้ม 

แหวนประดับเลิกแปลกใจแล้วว่าอะไรที่ท�าให้การตามหา 

เจ้าประหยดัคนสวยนั้นกนิเวลาไปร่วมเดอืน 

“คิดถึงคุณเอกละสิ มาเถอะ” เพียงมือเล็กโอบล�าตัวเล็กของ

แมวชื่อประหยดั เสยีงถอนหายใจของผูร่้วมเหตกุารณ์กด็งัขึ้นพร้อมกนั

“ยอมใจอ่อนแล้วเหรอแม่หนู”

“ค่ะ คงต้องรบีพาไปหาหมอ” แหวนประดบัจบัแมวที่เธอถกูจ้าง

ให้มาตามหาพลกิไปมา หน้างามที่เพิ่งสดใสเมื่อครูน่ั้นมแีววกงัวลเมื่อ

เหน็บาดแผลที่ขาหลงัของเจ้าประหยดั เธอก้มหน้าลงไปพดูกบัมนัด้วย
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ความเป็นห่วง “เจบ็มากไหมประหยดั”

เจ้าประหยัดไม่บอกอะไร มันเพียงลดหัวลงไปเลียขนเป็นการ

แต่งตวั ราวกบัจะเตรยีมตวัไปพบกบัผู้เป็นพ่อจงึต้องดแูลขนมอมแมม

ของมนัเป็นพเิศษ 

“รีบไปเถอะไป แล้วอย่าให้หลุดออกมาอีกล่ะ” พ่อค้าที่เป็น

เจ้าของลูกชิ้นซึ่งแหวนประดบัใช้ล่อเจ้าประหยดัเตอืน “สภาพดูไม่ได้

เลยตอนมา ใครจะนกึว่าเป็นแมวคนรวย”

“หนูจะระวังค่ะคุณลุง” แหวนประดับระบายยิ้ม รู้ว่าพ่อค้า

อาหารตามสั่งพูดเช่นนั้นก็เพราะหวังดี “ไม่ให้ประหยัดหลุดออกมา

อกี”

“เออ แล้วก็อย่าลืมมาปลดกระดาษพวกนั้นล่ะ” เขาชี้ไปที่

ใบปลวิที่มหีน้าของเจ้าประหยดัเวอร์ชนัสะอาดแปะอยู่ “เดี๋ยวคนเขา

จะลกัพาตวัมนัไปเรยีกค่าไถ่ เจ้าของรวยนกันี่”

แหวนประดบัฟังแล้วกย็ิ้มหวาน พยกัหน้าแต่ไม่เอ่ยอะไร เพราะ

ดูจากเงนิรางวลัที่ให้แก่คนที่แจ้งเบาะแสเจ้าประหยดับนใบปลวิ กค็ง

ท�าให้คนที่ผ่านไปมาเดาได้ไม่ยากว่าเจ้าของมันนั้นร�่ารวยจริง ก็เงิน 

ห้าหมื่นบาท...เพยีงแค่แจ้งเบาะแส ถ้าไม่รวยจรงิคงท�าไม่ได้

“อย่างนั้นหนูไปก่อนนะคะคณุลงุ พรุ่งนี้จะมาใหม่” 

แหวนประดับบอกทิ้งท้าย มองคุณลุงร้านอาหารตามสั่งด้วย 

แววตารู้กัน...ว่าพรุ่งนี้เธอจะกลับมาพร้อมเงินห้าหมื่นที่เป็นของผู้แจ้ง

เบาะแสเจ้าประหยดัให้เธอ 

ชายคนนั้นพยักหน้ารับ ไม่แสดงออกถึงความตื่นเต้นเรื่องเงิน 

ปากกย็�้าหนกัหนาว่า

“อย่าท�ามันหายอีกนะ สงสาร...อาหารธรรมดาก็ไม่กิน แมว

คนรวย”
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หลังจากที่แหวนประดับพาเจ้าแมวคนรวยมาหาคุณหมอ

ที่โรงพยาบาลสัตว์เรียบร้อยแล้ว หญิงสาวก็ใช้เวลาระหว่างรอเจ้า

ประหยัดท�าแผลนั้นติดต่อหาเอกภพ แล้วก็เป็นดังคาด ชายหนุ่ม 

ออกอาการตื่นเต้นดีใจเหมือนเด็กๆ หลังจากที่เธอแจ้งข่าวดีเรื่อง 

เจ้าประหยดัให้เขาฟัง

แหวนประดับสอบถามชายหนุ่มว่าเขาจะสะดวกเข้ามารับแมว

ประหยัดเมื่อไหร่ จะให้เธอดูแลเจ้าแมวสุดที่รักของเขาไว้ก่อนหรือไม่ 

ด้วยหญิงสาวนั้นรู้ดีว่างานของเอกภพไม่ใช่งานที่จะอยากออกมา 

ข้างนอกตอนไหนกม็าได้ แต่ลกูค้าของแหวนประดบักลบัท�าให้เธอต้อง

แปลกใจ เมื่อเขาบอกว่าจะมารบัเจ้าประหยดัในบ่ายวนันี้เลย

ดังนั้นทั้งคู่จึงตกลงกันว่าจะไปพบกันที่บริษัท เพื่อที่ชายหนุ่ม 

จะได้จดัการเรื่องค่าจ้างและถอืโอกาสรบัเจ้าประหยดัไปทเีดยีว ไม่ต้อง

เสยีเวลาไปๆ มาๆ แหวนประดบักเ็หน็ด้วย 

เมื่อคุณหมออุ้มเจ้าประหยัดที่อารมณ์บูดออกมา แม้ว่าจะได้

ข่วนแขนผู้ช่วยหมอไปถึงสองรอยแล้วก็ตาม มันก็พุ่งตัวเข้าหาแหวน-

ประดบัราวกบัหญงิสาวนั้นเป็นความหวงัสดุท้ายของมนั

แหวนประดบัรบัเจ้าแมวที่หายออกจากบ้านไปร่วมเดอืนแต่กย็งั

มเีนื้อมหีนงัพอสมควรมาอุม้ รอให้พนกังานขายของด้านหน้าจดัเตรยีม

กรงและผ้าปดู้านในอยูห่ลายนาท ีเธอจงึส่งเจ้าประหยดัเข้าไปนอนใน

กรง เมื่อมนัเหลอืบตามองเธออย่างโกรธๆ หญงิสาวกเ็อ่ยเพยีงว่า

“อยู่ข้างนอกไม่ได้หรอกประหยดั ฉนัต้องขบัรถ” 

นั่นแหละ...เจ้าแมวถึงได้ยอมละสายตาไปจากหน้าเธอ แล้ว

หลบัตาลงอย่างต้องการพกัผ่อน

“แหวนไปไหนเหรอฝ้าย” เกศราละสายตาจากโต๊ะท�างาน

ที่ว่างเปล่าของแหวนประดบั แล้วถามหาหญงิสาวจากเลขาฯ ของตน 
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“ออกไปวิ่งงานหรอื”

“อ้อ มคีนบอกวา่เหน็แมวของคณุเอกคะ่” ฝา้ยที่รบัสารมาจาก

แหวนประดบัเงยหน้าบอกเจ้านาย มอืกย็งัสาละวนกบัการจดัควิลูกค้า

ลงตารางนัดของเจ้านายเป็นระวิง “พี่แหวนเลยต้องออกไปดู นี่ก็ไป

นานแล้วนะคะ ยงัไม่ได้ข่าวเลย”

“แบบนั้นตามพากรให้พี่ทนีะ” เกศราเม้มปากแน่น ก่อนจะเรยีก

หาลูกน้องอกีคนของเธอ แม้ว่าพากรจะท�างานไม่เก่งเท่าแหวนประดบั 

แต่เกศรากไ็ว้ใจเขาพอสมควร...ไว้ใจพอที่จะให้พากรมาจดัการงานให้

ศลิาเลยทเีดยีว “เดี๋ยวนี้เลย”

“ค่ะพี่เกด” เลขาฯ สาวพยกัหน้า ไม่ต้องรอให้เกศราเดนิกลบั

เข้าไปในห้อง เธอกห็ยบิโทรศพัท์บนโต๊ะท�างานขึ้นมาต่อสายหาพากร

ตามที่เกศราต้องการทนัที

คนที่ก้าวเข้ามาในห้องตามหลังเกศรานั้นไม่ใช่คนที่ศิลา

เอ่ยปากขอจากหญิงสาว เขาเป็นผู้ชายอายุน้อยที่มีแววตาแข็งกร้าว 

แต่จ�าต้องสยบยอมให้ผู ้หญิงที่นั่งอยู ่หลังโต๊ะท�างานใหญ่เพราะ

ต�าแหน่งเธอสูงกว่า

“พากร...นี่คณุศลิา มหาศกัดิ์ ลูกค้า...” เกศราเอ่ยแนะน�าลกูค้า

ให้ผู้มาใหม่ได้รู้จกั 

เพยีงนามสกลุของชายหนุ่มถูกเอ่ยออกไป นยัน์ตาที่มแีววเบื่อ

หน่ายในคราแรกของพากรกเ็ปล่งประกายด้วยความยนิด ีท่าทางของ

เขากอ็่อนลงมากเช่นกนัเมื่อเขายกมอืไหว้ศลิา

“สวสัดคีรบัคณุศลิา”

“สวสัด”ี ศลิารบัไหว้ชายหนุ่ม ในใจกน็กึสงสยัว่าแหวนประดบั

ไปที่ไหนเสยีแล้ว ท�าไมผูช้ายคนนี้ถงึได้โผล่เข้ามาแทน แต่กน็ั่นแหละ...

บางครั้งศิลาก็พอมีความฉลาดจึงไม่โวยวาย เลือกวางเฉยเสียเพื่อ 
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ไม่ให้เกศรามีโอกาสตัดรอนเขา เพราะหากเขาแสดงออกว่าต้องการ

แหวนประดับเพียงคนเดียว เดี๋ยวหญิงสาวจะไม่ยอมท�างานให้แล้ว 

ตดัโอกาสที่เขาจะได้ใกล้ชดิกบัเธอลงง่ายๆ

เขาคดิกบัตวัเองอยูห่ลายตลบ...ยามนอนเฝ้าแหวนประดบัอยูท่ี่

หน้าบ้านของเธอ หญงิสาวไม่ได้มท่ีาทางเดอืดร้อนสกันดิ ตรงกนัข้าม...

แหวนประดบันั้นดูแลเขาอย่างด ี จนศลิาเริ่มมคีวามเชื่อว่า หรอืจรงิๆ 

แล้วเธอไม่มส่ีวนเกี่ยวข้องกบัการที่เพื่อนสนทิของเขาโดนหลอกไปขาย

ไหนจะเดก็เบบี๋ที่หายเงยีบไปอกี บางทเีดก็นั่นอาจจะไม่ได้เป็น

ลูกน้องของแหวนประดบัอย่างที่เข้าใจ...ศลิาคดิ แล้วกค็ดิย้อนกลบัไป

กลับมา หากยุ่งเกี่ยวกับแหวนประดับในเชิงชู้สาวก็ถือว่าเขาหักหลัง

เพื่อนสนิท แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่ว่าจริงๆ แล้วหญิงสาวไม่ได้มี

ส่วนเกี่ยวข้องกบัเรื่องวุ่นๆ นี้อย่างที่เธอบอกเขา และถ้าเขาเลอืกที่จะ

รอจนแน่ใจ กเ็ท่ากบัว่าศลิายอมปล่อยโอกาสทองให้หลดุมอืไป 

ด้วยรูด้ว่ีาแหวนประดบัไม่ใช่ผูห้ญงิที่จะปล่อยเนื้อปล่อยตวั หรอื

ปล่อยให้คนอื่น...โดยเฉพาะผูช้ายเข้าใกล้ตวั เข้าใกล้หวัใจง่ายๆ ถ้ารอ

จนเรื่องที่เพื่อนของเขาโดนหลอกไปขายนั้นกระจ่าง เธอและเขากก็ลาย

เป็นเพยีงคนที่รู้จกักนั มนัคงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ศลิาจะพาตวัเองกลบั

เข้าไปในชวีติของหญงิสาวอกี ยิ่งตอนนี้สถานะที่เธอเป็นรองต้องยอม

เขาทกุอย่างกย็ิ่งแทบเป็นไปไม่ได้

หน้าคมคายนั้นเรียบสนิทขณะหวนคิดถึงตัวเองยามตัดสินใจ 

เด็ดขาด เมื่อเขาถามตัวเองว่าหากไม่ได้แหวนประดับมาเป็นของ 

ตนแล้วเขาจะตายไหม...ค�าตอบคอืตาย ศลิาแน่ใจว่าเขาต้องตายแน่ๆ 

ถ้าไม่ได้คนยิ้มหวานมาเป็นของตวัเอง

คนอย่าง ศลิา มหาศกัดิ์ ไม่มอีะไรที่เขาอยากได้แล้วจะไม่ได้

“แหวนออกไปท�างานข้างนอก พากรเขากเ็ป็นคนเก่งที่เกดไว้ใจ” 

น�้าเสียงขออภัยนั้นท�าให้ศิลาต้องละจากความคิดของตัวเอง 
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แล้วกลับมามองหน้างามของเกศรา หญิงสาวอายุมากกว่าศิลา แต่

ใบหน้าของเธอกลบัสวยพริ้งไม่ต่างจากหญงิสาววยัยี่สบิปลายๆ

ในสายตาของศลิา เค้าหน้าอย่างแหวนประดบันั้นเรยีกว่าสวย

คมคาย ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็บาดอกบาดใจ เล่นเอาเขาตัวสั่นเร่าๆ 

แต่กับหญิงสาวตรงหน้านี้...แม้ว่าเธอจะแต่งตัวสวยหยด เซ็กซี่ขยี้ใจ

เพยีงใด แต่เค้าความดแุละเดด็ขาดจากแววตากลบัท�าให้ศลิาย�าเกรง 

แม้จะไม่ได้คิดอะไรกับเกศราไปมากกว่าสะพานที่จะทอดให้เขาไปหา

แหวนประดบั แต่ศลิากป็ฏเิสธไม่ได้ว่าเกศราท�าให้เขาเจยีมเนื้อเจยีมตวั 

ว่าเขาไม่ใช่ผูช้ายที่เหมาะสมกบัเธอตรงหน้า ผูช้ายที่จะคูค่วรกบัเกศรา 

นั้นต้องเป็นผู้ชายแบบอื่น แต่จะแบบไหนศิลาก็จนปัญญาที่จะบอก

เหมอืนกนั

“ถ้าคณุเกดพดูมาอย่างนั้น ผมกไ็ว้ใจครบั” ศลิาคลี่ยิ้มตอบ แม้

ใจนั้นจะมีแผนการก�าจัดพากรไว้รอท่าอยู่แล้ว “แต่ธุระที่ผมหวังพึ่ง

บรษิทัคณุเกดกไ็ม่ใช่เรื่องเลก็เลย”

แน่ละ การตามทวงหนี้จากคนมเีงนิ...อย่างน้อยพวกลกูหนี้ของ

ศลิากบ็อกตวัเองว่าพวกเขามเีงนิ จะเป็นเรื่องง่ายได้อย่างไร 

ถ้าง่ายคนอย่าง ศลิา มหาศกัดิ์ คงไม่ต้องวิ่งมาพึ่งบรษิทัเลก็ๆ 

ของเธอหรอก...เกศราบอกตัวเอง โดยไม่ได้ล่วงรู้ว่าทุกอย่างนั้นเป็น

แผนการของชายที่เป็นหลานของอดตีนายกและมพี่อยศใหญ่คบัฟ้า

เจ้าประหยดัถกูส่งให้ถงึมือของเอกภพทนัททีีช่ายหนุม่ก้าว

เข้ามาในห้องประชมุเลก็ แหวนประดบัอยู่ในสภาพเรยีบร้อย ไม่เหลอื

ภาพของผู้หญิงที่คลานเข่าแทบพื้นถนนเพื่อหลอกล่อเจ้าแมวให้ออก

มาจากที่ซ่อน เธอได้แต่ซ่อนยิ้มยินดี เมื่อเห็นท่าทางทะนุถนอมแมว

ของเอกภพ มมุอ่อนโยนของชายหนุม่นั้น แหวนประดบัไม่ค่อยมโีอกาส

ได้เหน็จนตอนนี้
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“ว่ายงัไงคะคนสวย...ผอมลงนะเนี่ย...” 

แมวของเขาก็เหมือนรู้หน้าที่ว่ากลับบ้านแล้วต้องเอาใจใคร 

เพราะเจ้าประหยัดที่ถูกจับท�าความสะอาดจนหอมฟุ้งนั้นยื่นหน้าไป

คลอเคลียเจ้าของมัน ยกเท้าข้างที่เจ็บขึ้นมาเลียอย่างเรียกร้องความ

สนใจ

รู้งานจริงนะเจ้าประหยัด...ช่างอ้อนอย่างนี้นี่เองค่าตัวถึงพุ่งไป

เป็นแสน

เมื่อรู้ตวัว่าโดนจ้อง พ่อของเจ้าประหยดักเ็งยหน้าเปื้อนรอยยิ้ม

ขึ้นมองหญิงสาว แววตาของเขานั้นเปี่ยมไปด้วยค�าขอบคุณราวกับ

แหวนประดบัยกดวงดาวลงมาให้เขา

“ขอบคุณมากครับคุณแหวน...ผมไม่รู้จะพูดอะไรอีก นอกจาก

ขอบคณุจรงิๆ”

“ประหยดัได้แผลนดิหน่อยค่ะคณุเอก แหวนพาไปหาหมอแล้ว 

หมอบอกว่าไม่เป็นอะไรมากค่ะ แค่แผลถลอก” 

เอกภพฟังถ้อยค�าที่แหวนประดบัอธบิายด้วยสหีน้าที่อ่านไม่ออก 

พลางยกเท้าข้างที่มผ้ีาพนัแผลของเจ้าประหยดัขึ้นมาด ูแล้วจงึเงยหน้า

ขึ้นมายิ้มสว่างไสวให้คนที่น�าลูกสาวสดุที่รกัของเขากลบัมาให้

“ไม่เป็นไรหรอกครับ แผลแค่นี้...” ชายหนุ่มพูดพร้อมรอยยิ้ม

กว้างบนหน้า “เดอืนที่ผ่านมาผมคดิไปไกลกว่านี้ ห่วงว่าจะโดนรถชน 

โดนหมาไล่ท�าร้าย คณุแหวนพาประหยดักลบัมาพร้อมแผลแค่นี้ถอืว่า

ดมีากแล้วครบั”

“เห็นคุณเอกดีใจ แหวนก็โล่งใจค่ะ คุณลุงคนที่โทร. มาแจ้ง

เบาะแสเขาย�้านักย�้าหนาว่าอย่าให้ประหยัดหลงไปไหนอีก สงสาร 

เพราะดูก็รู้ว่าเป็นแมวเลี้ยงแบบปิด” เธอไม่ได้บอกเรื่องที่ใครๆ เขา

นนิทาประหยดัวา่เรื่องมาก...เลอืกกนิเพราะเป็นแมวคนรวยใหเ้อกภพ

ฟัง เพราะเหน็ว่าไม่มปีระโยชน์ 
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“ถ้าไม่ได้คณุแหวนนี่ผมคงแย่เลยครบั ใกล้จะต้องไปรสัเซยีแล้ว 

ถ้าหาประหยดัไม่เจอ ผมคงต้องตายแน่”

“ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ แค่แหวนช่วยได้แหวนกด็ใีจแล้ว อย่าลมื

นะคะว่าท�างานที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้น่ะเป็นงานของเรา” ไม่ต้อง

บอกกร็ู้ว่าค�าว่า ‘เรา’ ที่แหวนประดบัเอ่ยนั้นหมายถงึบรษิทั ไม่ใช่เธอ

และเอกภพเพยีงสองคน ส�าหรบัหญงิสาวเอกภพเป็นผูช้ายที่หล่อเหลา

อย่างไม่สามารถเถยีงได้ แต่ท่าทางของชายหนุม่กย็งัไม่ตรงใจเธอ ไม่รู้

เหมอืนกนัว่าท�าไม แล้วไหนจะผู้เป็นลูกเขาอกี ถงึแม้ว่าเขาจะเลกิรา

กบัภรรยาอย่างเดด็ขาดแล้วกเ็ถอะ “แล้วนี่คณุเอกอยากให้แหวนช่วย

อะไรอกีมั้ยคะ”

“ไม่แล้วครบั...ต้องเร่งแล้วครบัคณุแหวน โรงเรยีนใกล้เลกิแล้ว” 

เพยีงเท่านั้นแหวนประดบักร็ู้ว่าเขาหมายถงึอะไร หญงิสาวลกุ

ขึ้นไปหยบิสญัญาจากโต๊ะท�างานของตวัเอง ชะงกัเลก็น้อยเมื่อจงัหวะ

ที่เธอกลับมานั้นศิลาและเกศราพ่วงด้วยพากรก�าลังเดินสวนออกไป 

เกศราร้องทกัเธอด้วยความสงสยักึ่งยนิดวี่า

“กลบัมาแล้วเหรอแหวน”

“ค่ะพี่เกด คณุเอกเขารออยู่ในห้องค่ะ” แหวนประดบัจ�าต้องละ

สายตาจากหน้าดุๆ  ของศลิา แล้วพยกัพเยดิไปที่ห้องประชมุเลก็

“ตายจรงิ...งานเรยีบร้อยแล้วหรอื” เกศรามองตามสายตาของ

แหวนประดบัพลางขมวดคิ้ว “พี่ต้องเข้าไปหาคณุเอกไหม”

“ไม่ต้องค่ะ คณุเอกเขารบี...โรงเรยีนใกล้เลกิแล้ว”

“ใช่ส ิคณุเอกเขามลีูกนี่นา อย่างนั้นไปเถอะจ้ะ พี่ไม่กวนแล้ว” 

เกศราชอบเด็ก รักเด็กมาแต่ไหนแต่ไร เมื่อได้ยินว่าเอกภพรีบเพราะ

ใกล้ถงึเวลาเลกิเรยีน เธอกย็ิ้มออกมาอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตวั แหวนประดบั

เองก็ไม่ได้สนใจคนกลุ่มนั้นอีก เธอเดินตรงกลับมาที่ห้องประชุมซึ่งมี

เอกภพรออยู่ทนัที
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“มาแล้วค่ะคณุเอก...นี่เอกสารเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลอืค่ะ”

ศิลามองตามแหวนประดับไปจนลับสายตา แม้เขาจะ 

ไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาเมื่อเกศราเดนิออกมาส่ง ทว่าชื่อของ ‘คณุเอก’ 

ที่ให้คดิอย่างไรกไ็ม่สามารถเป็นชื่อผู้หญงิได้นั้นท�าให้อารมณ์ของศลิา

ขุ่นมัวขึ้นมาได้ถนัดใจ และเกศราที่เก่งเรื่องจับความรู้สึกคนก็รู้สึกได้

ว่าเขาไม่พอใจ เธอจงึอ้อมแอ้มบอกเสยีงเบาว่า

“แหวนเพิ่งกลับมาค่ะคุณศิลา นัดกับลูกค้าอีกคนไว้แล้ว คุณ

เอกภพ...”

“ผมเข้าใจครบั” เท่านั้นกช็ดัเจนแล้วส�าหรบัศลิา แหวนประดบั

ไม่ว่างมาท�างานกบัเขาเพราะเธอตดิลูกค้าอยู่แล้วนี่เอง แต่อกีไม่นาน

หรอก...เดี๋ยวเขาจะท�าให้เธอมาท�างานกบัเขาให้ได้ ไม่ว่าลกูค้าที่แหวน-

ประดบัดูแลอยู่จะเป็นใคร ยิ่งใหญ่แค่ไหน กอ็ย่าคดิว่าเขาจะสน

กบ็อกแล้วว่าถ้าคนอย่าง ศลิา มหาศกัดิ์ ต้องการอะไรสกัอย่าง

ขึ้นมาแล้ว กไ็ม่มทีางที่จะไม่ได้อย่างต้องการ ของแบบนี้ ‘คณุองิฟ้า’ 

แม่เขาสอนมาดทีเีดยีว เรื่องที่ต้องท�าอย่างไรถงึจะได้ทกุอย่าง

มุมปากหนายกขึ้นเป็นรอยยิ้มเจ้าเล่ห์เมื่อเอ่ยลาเกศรา ตาคม

เหลอืบมองไปที่หน้าคล้ามของบรุษุที่อยูเ่บื้องหลงัของหญงิสาว พากร

ผูน่้าสงสารที่ก�าลงัจะถกูกลั่นแกล้งอกีครั้ง แม้เขาจะไม่รู้เรื่องรูร้าวอะไร

ด้วยเลยกต็าม

บางคนอาจจะคาดคดิว่าคนทีศ่ลิาจ้างบรษิทั Even for you 

มาเป็นตวักลางในการตามทวงหนี้ให้นั้นจะเป็นเรื่องยาก แต่ใครจะคดิ

ว่ามนัยากถงึเพยีงนี้ โดยเฉพาะพากรที่เกศรานั้นออกปากว่าไว้ใจหนกั

หนาถึงกับเหงื่อตก เมื่อเข้าวันที่สามที่เขาเข้ามานั่งดูบัญชีของคลับที่

ศลิาเป็นเจ้าของ แล้วพบกบัรายการ ‘ค้างจ่าย’ ที่ยาวเหยยีด แม้จะมี
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การสรุปยอดทุกวัน แต่กลับมีบิลที่ยังไม่ได้รับการช�าระจากลูกค้าอยู่

หลายรายทเีดยีว

แต่ละคนที่ค้างช�าระนั้นก็มีตัวเลขที่ค่อนข้างสูง เป็นตัวเลขห้า

หลกับ้าง หกหลกับ้าง จนพากรนั้นนกึสงสยัว่าร้านของศลิายงัคงอยูไ่ด้

ยังไงในเมื่อมีคนค้างช�าระเงินเยอะขนาดนี้ ซึ่งถ้ารวมๆ กันให้ดีทั้ง 

รายเลก็รายใหญ่แล้วกค็งเป็นตวัเลขถงึแปดหลกัเลยทเีดยีว เมื่อพากร

ถามกึ่งบ่นกบัผู้จดัการร้านที่ชื่อว่าโอ้ ไอ้หนุ่มนั่นกเ็พยีงตอบกวนๆ ว่า

“รายได้ยังพอมีอยู่ไงพี่ เงินพวกนี้มันรวมกันหลายเดือน คนที่

ค้างกห็น้าเดมิๆ นั่นแหละ”

และนั่นหมายความว่าพากรต้องทวงหนี้จากคนคนเดียวเป็น

ตวัเลขถงึเจด็หลกั และคงไม่ต้องทายกนัหรอกว่าคนที่ค้างช�าระเงนิค่า

เหล้ายาสูงถงึเพยีงนี้เป็นใคร

รายแรกนั้นเป็นพระเอกหนุ่มที่เคยโด่งดังมากเมื่อสามปีก่อน

เหน็จะได้ ก่อนจะมข่ีาวเรื่องไม่จ่ายภาษอีะไรสกัอย่าง พากรกไ็ม่แน่ใจ 

จากนั้นชื่อเสียงนักแสดงผู้นี้ก็ค่อยๆ หดหายไปตามกาลเวลา ส่วน 

รายหลังนั้นพากรไม่แน่ใจนักว่าเขาเป็นใคร แต่จากที่อ่านนามสกุลก็

พอจะคุ้นๆ อยู่บ้าง คงจะเป็นลูกคนใหญ่คนโตเหมอืนเดมินั่นแหละ

ตลอดเวลาที่พากรมานั่งท�างานที่ร้านของศลิา เขาไม่เหน็แม้แต่

เงาของนายจ้างหนุ่ม พอจะปรกึษาเรื่องส�าคญั ศลิากม็กัจะส่งมอืขวา

ที่ชื่อโอ้ของเขามาแทนเสมอ ทั้งๆ ที่เขาเคยบอกให้รู้แล้วว่าเด็กโอ้นี่ 

ไม่ได้ช่วยอะไรเลย แต่กเ็หมอืนว่าศลิาจะไม่ได้สนใจ เพราะครั้งต่อมา

คนที่มาประชมุกบัเขากย็งัเป็นโอ้เหมอืนเดมิ

แม้จะไม่อยากคดิ แต่พากรกต้็องยอมรบัว่าการกระท�าของศลิา

ท�าให้เขาไม่พอใจนดิๆ และอดคดิไม่ได้ว่าศลิานั้นไม่สนใจที่จะตามหนี้

มูลค่ามหาศาลของเขาจรงิจงั แต่สดุท้ายแล้วชายหนุ่มจาก Even for 

you กปั็ดความคดินี้ออกไปเสยี เพราะระลกึได้ว่าสิ่งที่ตนคดินั้นไร้สาระ
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เพียงใด ไม่มีเหตุผลเลย ศิลายอมจ่ายเงินให้บริษัท Even for you  

ไปก้อนโต ถ้าชายหนุ่มไม่อยากได้เงนิคนื แล้วจะอยากได้อะไร...

หลงัจากวกกลบัมาตั้งหน้าตั้งตาตามทวงหนี้ให้แก่ร้าน The Rock 

อย่างจรงิจงั โดยการสั่งระงบัเครตดิของลกูหนี้ทกุคน เพยีงคนืแรกที่ใช้

ไม้นี้ พนกังานในร้านกโ็ดนกนัเสยีอ่วม เพราะลกูค้าประจ�าที่เป็นหนี้นั้น

โวยวายใหญ่โตหลังจากทราบว่าพวกเขาไม่เหลือเครดิตที่จะใช้ที่ร้าน

แล้ว เว้นเสยีแต่ว่าจะช�าระเงนิที่ตดิค้างไว้จนครบเรยีบร้อยเสยีก่อน

และนั่นท�าให้แขกหลายๆ คนเกดิความอบัอาย รายหนึ่งถงึขั้น

กล้าลกุขึ้นมาโวยวาย และเกอืบจะลงไม้ลงมอืกบัพนกังานเสริ์ฟที่เป็น

เพยีงนกัศกึษาเลยทเีดยีว แต่โชคยงัดทีี่ศลิานั้นพุ่งตวัเข้ามาขวาง แล้ว

สั่งสอนชายคนนั้นด้วยสองหมดัและสองเท้าได้ทนัเสยีก่อน คนของเขา

จงึไม่ต้องเจบ็ตวั

แต่ฝ่ายที่กล้ากร่างในร้านของ ‘น้องหิน’ ก็ถูกสั่งสอนไปเพียง

เบาะๆ เท่านั้น โดนหามส่งโรงพยาบาลแล้วกค็งหยอดน�้าข้าวต้มเพยีง

ไม่กี่วนักค็งจะกลบัมาซ่าได้เหมอืนเดมิ

ส่วนคนที่คิดมาตรการอย่างพากรนี่สิร้อนๆ หนาวๆ เมื่อวัน 

ต่อมาที่เขามาท�างานและได้รบัแจง้ ‘ผล’ ของมาตรการที่เขาคดิขึ้นมา

เพื่อรับมือกับลูกหนี้ของศิลา ไม่มีค�าต่อว่าจากนายจ้างหนุ่ม มีเพียง

สายตาดุๆ ของศิลาเมื่อเรียกเขาไปพบในห้องท�างานบนชั้นลอยของ

ร้าน ประโยคสั้นๆ เพยีงไม่กี่ค�าที่ท�าให้พากรต้องคอตกกลบัมาที่ Even 

for you

“คณุกลบัไปได้แล้ว คณุเกดบอกว่าเขาจะส่งคนอื่นมาแทน...”

เกศรารบัทราบข่าวทีแ่ผนการของลกูน้องเธอล้มเหลวด้วย

ความแปลกใจและรู้สกึเสยีหน้า ในบรรดาลูกน้องของเธอ แม้ว่าพากร

จะยงัเทยีบคนอื่นๆ ไม่ได้ แต่เธอกไ็ม่เชื่อว่าเขาจะไม่มคีวามสามารถ
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ขนาดที่ศิลาเอ่ยมา เท่าที่ฟังดูแม้ว่าชายหนุ่มจะไม่ได้เอ่ยปากออกมา

ตรงๆ แต่หญงิสาวกร็ู้ถงึสิ่งที่ศลิาต้องการจะสื่อสารดี

เขาต้องการคนอื่นที่ไม่ใช่พากร แล้วจะเป็นใครล่ะ คนในบรษิทั

ของเธอยิ่งน้อยๆ อยู ่พศิาเธอกไ็ล่ออกไปแล้วเพราะสร้างเรื่องงามหน้า

เอาไว้ เบบี๋กเ็ป็นเพยีงเดก็ฝึกงาน หวงัอะไรด้วยไม่ได้มาก คนอื่นๆ ก็

วิ่งวุ่นท�างานเก่าของตวัเองจนหวัปั่น ว่างอยู่กม็พีากร แต่คนนั้นกโ็ดน

ศลิาหมายหวัเสยีแล้ว

แล้วนี่เธอจะท�ายงัไงด ีเกศราหนัมองรายชื่อของคนในบรษิทัแล้ว

ถอนหายใจ แต่ละชื่อล้วนเป็นสีแดง บ่งบอกว่ามีงานที่ต้องท�าทั้งนั้น 

ตาคมกริบไล่ลงมาที่รายชื่อสุดท้ายซึ่งเป็นชื่อของแหวนประดับ แล้ว

เธอกถ็อนหายใจออกมายาวๆ ด้วยความหนกัใจ

แหวนประดับอีกแล้ว หากไม่มีพิศาสักคน คนที่ถูกเธอใช้งาน

เหมอืนเป็นทาสกม็เีพยีงแหวนประดบันี่แหละ เกศราเม้มปากแน่น 

ถ้าถามว่าเธอสงสารแหวนประดบัไหม...กค็งต้องบอกว่าสงสาร

จนไม่รู้จะพูดอย่างไร แต่เมื่อเหลอืบเหน็แฟ้มงานของ ศลิา มหาศกัดิ์ 

เกศรากต็ดัสนิใจได้

‘งานนี้งานสุดท้ายแล้วแหวน...พี่สัญญาว่าหากงานนี้เรียบร้อย

แล้ว พี่จะให้เราลาพกัร้อน ต่อให้เราไม่ลา พี่กจ็ะบงัคบัให้เราหยดุให้

ได้...’

ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ แหวนประดับจะกลับมายังไร่ที่

จันทบุรีของตน แต่เพราะเธอท�างานได้เรียบร้อยและเป็นที่พอใจของ

ลูกค้า วนัศกุร์นี้แหวนประดบัจงึไม่ต้องเข้าบรษิทั และขบัรถตรงมาที่

ไร่ได้เลยตั้งแต่เช้าตรู่ กว่าจะมาถงึนี่กส็ายโด่งแล้ว 

บ้านครึ่งไม้ครึ่งปูนหลงัใหญ่ต้อนรบัแหวนประดบัด้วยความสงบ

เหมือนเช่นทุกครั้ง หญิงสาวขับรถเข้าไปจอดใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้าน 



มิณรญา  65

ที่ประจ�าของเธอ ไม่นานสาวน้อยหน้าใสในชุดสบายๆ ก็วิ่งจี๋ออกมา

รบัพร้อมเสยีงตะโกนก้อง

“พ่อ! พี่แหวนมา!”

“เสียงดังท�าไมกล้วย เดี๋ยวลุงชิดแกก็หัวใจวายหรอก” แหวน-

ประดบัเอ่ยปากดเุดก็สาวอย่างไม่จรงิจงั 

ฝ่ายนั้นเองกด็ไูม่เกรงกลวัเธอเท่าไหร่ เพราะกสมิาปรี่เข้ามาหยดุ

ข้างกายเธอ ชะโงกหน้าเข้าไปมองในรถ ปากกถ็ามว่า

“ไม่มขีองฝากหรอืพี่แหวน ขนมเหมอืนอย่างคราวก่อน...กล้วย

ช้อบ...ชอบ”

“ไม่มหีรอก ว่างพี่กก็ลบัมาบ้านเลย ไม่ได้ซื้อของฝาก โทษท”ี 

แหวนประดบัอมยิ้ม 

กสมิาป็นเดก็วยัรุน่ที่ควรจะได้ออกไปเที่ยวห้างในเมอืงบ่อยๆ ก็

จรงิ แต่เพราะว่างานในไร่ที่แหวนประดบัฝากให้ลงุชดิดแูล แลกกบัการ

ที่เธอส่งเสยีกสมิาให้เรยีนหนงัสอื ท�าให้เดก็สาวนั้นไม่กล้าออกไปเที่ยว

เตร่ ด้วยเกรงใจพ่อและผู้ปกครองอย่างแหวนประดบั

“พี่พศิาไม่ฝากอะไรมาให้กล้วยหรอืคะ” กสมิาท้วงอกี กล้าถาม

ถงึเพื่อนสนทิของแหวนประดบั เพราะพศิานั้นมกัจะฝากของใช้จกุจกิ

มาให้เธอเสมอ แลกกับการที่เธอต้องบังคับให้แหวนประดับนั้นขน

ทุเรียนจากไร่ไปส่งถึงบ้าน และที่ผ่านมากสิมาก็ท�างานคุ้มราคาจ้าง 

ทุกครั้ง ยิ่งของที่พิศาฝากมาให้เธอนั้นแพง...จ�านวนหมอนทองก็จะ

เยอะเป็นพเิศษ

“คราวนี้ไม่มจี้ะ แต่คราวหน้าคงไม่พลาดหรอก” แหวนประดบั

ยิ้ม เพราะครั้งนี้เธอไม่ได้บอกเพื่อนสนิทว่าจะกลับบ้าน หากพิศารู ้

มหีรอืจะพลาดฝากของมาเป็นสนิบนกสมิา “ว่าแต่เราเถอะ พรุ่งนี้วนั

หยดุ ไม่ออกไปเที่ยวกบัเพื่อนหรอื”

“ไม่ค่ะ วนัจนัทร์กล้วยมสีอบ ต้องอ่านหนงัสอื” 
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แม้ว่าแหวนประดบัจะส่งกสมิาเรยีนโรงเรยีนประจ�าจงัหวดั แต่

กระนั้นหญิงสาวก็ไม่ได้หวังให้กสิมากลับมาที่ไร่ทุกวันหยุดเหมือน 

ตัวเอง ถ้าเด็กสาวอยากไปเที่ยวตามประสาวัยรุ่น แหวนประดับก ็

ไม่เคยคิดจะต�าหนิ แถมเงินที่จ่ายให้ทุกเดือนก็มากพอที่เด็กสาวจะ 

ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องกงัวล

“ม. หกแล้วใช่มั้ย” แหวนประดบัส่งกระเป๋าให้เดก็ในความดแูล 

อีกฝ่ายยื่นมือมาช่วยถือพร้อมกับยิ้มตาหยี พยักหน้ารับจนผมยาวที่

ถูกรวบไว้กระจาย

“ค่ะ เทอมหน้ากต้็องตระเวนสอบแล้ว...” เสยีงสดใสนั้นแจ่มชดั

อยู่ในตอนแรก ก่อนแผ่วเบาในตอนท้ายเมื่อต้องเอ่ยเรื่องส�าคญั “คง

ต้องรบกวนพี่แหวนเรื่องเงนิค่าสมคัรสอบ...”

“อื้อ จะใช้เมื่อไหร่ก็บอกแล้วกัน” คนที่ต้องดูแลเรื่องเงินของ 

กสมิามาตั้งแต่เดก็สาวเข้าเรยีนมธัยมปลายพยกัหน้าอย่างไม่คดิอะไร

มาก ผดิกบัคนฟังที่ร้อนๆ หนาวๆ

“เงินที่พี่แหวนให้ทุกเดือนก็พอมีอยู่ค่ะ แต่ว่าสมัครสอบแต่ละ

ครั้งกเ็ยอะเหลอืเกนิ แล้วกต็้องสอบหลายรอบ ไหนจะค่ารถ ค่าที่พกั 

กล้วยกลวัว่า...”

“ไม่ต้องคดิมากหรอกน่า แค่เราตั้งใจสอบกพ็อ...” แหวนประดบั

ยิ้มอย่างเข้าใจ สมยัเธอไม่ต้องวิ่งสอบวุ่นวายหลายครั้งอย่างเดก็สมยั

นี้ แต่กพ็อรู้มาบ้างว่าหากต้องการเข้ามหาวทิยาลยัดีๆ  ในยคุนี้จะต้อง

สอบเกบ็คะแนนหลายครั้ง “คดิไว้หรอืยงัว่าอยากเข้าเรยีนที่ไหน...เข้า

มหา’ลยัแถวนี้หรอือยากเข้าไปเรยีนในกรงุเทพฯ”

“ตอนแรกอยากจะอยู่แถวนี้ค่ะ ใกล้พ่อ” กสมิาบอกเบาๆ ขณะ

เดนิเคยีงแหวนประดบัเข้าไปในตวับ้าน “แต่พ่ออยากให้เรยีนที่ดีๆ  เลย

จะลองสอบที่กรงุเทพฯ ดู”

“คะแนนดอีย่างเราจะเข้าที่ไหนกไ็ด้” แหวนประดบัว่า ยิ้มจรงิใจ
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ให้คนยิ้มหวานอกีคน นอกจากส่งเงนิค่าเทอมให้แล้ว แหวนประดบัก็

ท�าหน้าที่ผู้ปกครองของเด็กสาว ด้วยการตรวจเช็กคะแนนสอบของ 

กสมิาทกุครั้ง  “อ้าว ลงุชดิท�าไมเดนิอย่างนั้นคะ”

“สวัสดีครับคุณแหวน” ชายที่แหวนประดับร้องทักนั้นแก่มาก

แล้ว ผมของเขาขาวโพลน แต่ก็ยังแข็งแรงพอที่จะเดินเหินไปไหนต่อ

ไหนเองได้ แม้แต่ไร่และสวนขนาดสองร้อยไร่ของแหวนประดบั ชายที่

ชื่อชดิกบัคนงานเพยีงไม่กี่คนกด็แูลทกุอย่างได้ “พอดว่ีาลื่นตอนไปสวน

ทเุรยีนน่ะครบั เลยเจบ็ข้อเท้านดิหน่อย แต่ไม่เป็นไรมากครบั...ไม่กี่วนั

กค็งหาย”

“อ้าว แล้วนี่ยงัเข้าสวนอยู่หรอืคะ ท�าไมไม่พกัอยู่ที่บ้าน”

“พ่อดื้อค่ะพี่แหวน กล้วยห้ามกไ็ม่ฟัง” พอได้ทกีสมิากย็ื่นหน้า

ไปฟ้องเจ้าของไร่ตวัจรงิเสยีงจรงิทนัท ี

“ผมมนัคนไร่ครบัคณุแหวน จะให้นั่งๆ นอนๆ เฉยๆ คงอดึอดั

ตาย” ชดิยิ้มแหยเมื่อเหน็ตาคมของแหวนประดบั “เข้าสวนไปกไ็ม่ได้

ท�าอะไรมากหรอกครบั ไปคมุเดก็ๆ มนัให้ท�างานเท่านั้นเอง”

พอมาถงึตรงนี้ แหวนประดบักเ็พยีงพยกัหน้าเบาๆ ระลกึได้ว่า

วนันี้เป็นศกุร์ก่อนสิ้นเดอืน ซึ่งเป็นวนัที่ต้องจ่ายเงนิให้คนงาน แน่นอน

ว่าเธอจะมาจ่ายเงินเองทุกครั้งเพราะไม่อยากให้มีปัญหาว่าลูกจ้าง 

คนนั้นได้จบัเงนิมาก คนนี้เบกิไปก่อนระหว่างเดอืน ร้อยแปดค�าพูดที่

หญงิสาวเคยได้ยนิมาตั้งแต่สมยัที่แม่ของเธอยงัมชีวีติอยู่

‘คณุแหวน’...แม่ของเธอย้ายมาอยู่ที่นี่หลงัจากได้รบัสมบตัจิาก

พ่อของแหวนประดบัมา ตอนที่ได้รบัมากม็เีพยีงที่เปล่าๆ ไม่กี่สบิไร่ แต่

เพราะน�้าอดน�้าทนของมารดา เมื่อท่านสิ้นไปมรดกที่แหวนประดบัได้

จงึเป็นที่ดนิหลายร้อยไร่ด้วยกนั

เพียงคิดถึงผู้เป็นมารดา หน้างามของแหวนประดับก็หมองลง 

ก่อนเสยีงของชดิจะเป็นสิ่งที่สะกดิเธอให้กลบัมามสีตกิบัปัจจบุนั
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“ปลัดเจต...เธอมาหาคุณแหวนสัปดาห์ก่อน ผมบอกให้กล้วย

มนัโทร. ไปบอกคณุแหวนมนักไ็ม่ยอมโทร.” 

แหวนประดบัเหลอืบมองคนที่ปิดปากเงยีบเรื่องแขกที่มาหาเธอ 

แต่กสมิากลบัท�าหน้าไม่รู้ไม่ชี้ แล้วบอกว่า

“ก็กล้วยเกรงใจพี่แหวนนี่นา ปลัดของพ่อต่างหากที่ไม่รู ้จัก

เกรงใจคนอื่น จะมาอะไรนกัหนา ถ้าพี่แหวนกลบัมาเขากต้็องรูอ้ยูแ่ล้ว 

เลี้ยงคนไว้ในไร่เราตั้งขนาดนั้น”

“กล้วย...” แหวนประดับปรามเด็กสาวที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับ 

ถริเจต หรอืปลดัเจตที่ใครๆ เรยีกจนตดิปากตั้งแต่วนัแรกที่ชายหนุม่มา

หาเธอที่ไร่ จะเพราะเขามาตดิต่อขอซื้อที่ดนิสกัไร่สองไร่เพื่อปลูกบ้าน 

หรอืเพราะออกอาการสนใจเธอ แหวนประดบักไ็ม่แน่ใจว่าเหตผุลไหน

ที่ท�าให้กสมิานั้นไม่ชอบขี้หน้าถริเจต 

“กม็นัจรงินี่นาพี่แหวน พอเราบอกว่าไม่ขายที่ให้ กย็งัจะมาเฝ้า...

ไม่รู้ว่าหวังอย่างอื่นหรือเปล่า” กสิมาเอ่ยอย่างคนที่มีอคติ สายตาที่ 

ถริเจตมองพี่แหวนของเธอ ท�าไมกสมิาจะไม่รูว่้าเขาคดิอย่างไร แต่หาก

เธอยงัอยู่กอ็ย่าหวงัเลยว่าเขาจะมโีอกาสเข้าใกล้พี่แหวนของเธอ “คน

อะไรหน้าด้านหน้าทน”

“กล้วย...อย่าพูดอย่างนั้น” แหวนประดับดุกสิมาเสียงเข้มจัด 

ท�าให้คนตวัเลก็นั้นหงอลงได้ถนดัตา “คณุเจตเขาเป็นผู้ใหญ่ ไม่ชอบ

เขากอ็ย่าไปพูดถงึเขาแบบนี้ มนัไม่ด”ี

“ค่ะพี่แหวน” กสมิาพยกัหน้าน้อยๆ ด้วยความจ�ายอม แต่ในใจ 

นั้นกลบัคาดโทษคนที่เขาเป็นต้นเหตทุ�าให้พี่แหวนดเุธอ รอก่อนเถอะ

ปลดัเจต...มาที่ไร่เมื่อไหร่ละก ็เธอจะสั่งสอนเขาให้สมแค้น โทษฐานที่

ท�าให้เธอต้องโดนดุ

“เอากระเป๋าขึ้นไปเก็บในเซฟไป พี่จะเข้าไปดูสวนพร้อมลุงชิด

สกัหน่อย” แหวนประดบับอกกสมิา พลางพยกัหน้าบุย้ใบ้ไปที่กระเป๋า
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ในมอื 

เพียงเท่านั้นกสิมาก็ตาโต...รู้ได้ทันทีว่าอะไรอยู่ในกระเป๋าเป้ใบ

ที่ตนถอือยู่ 

“จดัการลอ็กเซฟให้ดนีะ แล้วอย่าไปเถลไถลที่ไหนล่ะ ตอนเยน็

เราต้องมาช่วยพี่ท�าบญัช”ี

“ค่ะพี่แหวน” น�้าเสียงของแหวนประดับไม่อ่อนโยนขึ้น กสิมา

จึงยังคอตกเมื่อเดินขึ้นไปยังชั้นสองของบ้าน รู้จักแหวนประดับดีว่า

หญิงสาวนั้นโกรธคนยาก แต่ถ้าโกรธแล้วก็จะเด็ดขาดและโกรธนาน 

จนบางครั้งคนโดนโกรธกย็งัท้อใจที่จะง้อ

เพยีงลูกสาวเดนิพ้นไป ‘ลงุชดิ’ ผูท้ี่แหวนประดบัจะเดนิไปดสูวน

พร้อมกันนั้นก็ได้แต่ส่ายหน้าอย่างระอา ถอนหายใจเสียงดังเมื่อเอ่ย

กบัผู้เป็นนายอย่างพ่อที่จนปัญญากบัความรั้นของลูกสาว

“ไม่รู้ว่าคุณปลัดเขาไปท�าอะไรให้กล้วยมันชังน�้าหน้านะครับ 

คณุแหวน ถ้ามาเจอกนัเมื่อไหร่ ผมละประสาทจะกนิ”

“คุณปลัดคงท�ากรรมหนักมั้งคะลุงชิด ถึงโดนกล้วยเกลียด 

ขี้หน้า” แหวนประดบัว่ายิ้มๆ ไม่ตดิใจเรื่องถริเจตแม้แต่น้อย

“ผมเกรงใจคณุปลดัแกน่ะครบัคณุแหวน แกเป็นคนใหญ่คนโต 

เกิดกล้วยมนัท�าเขาโกรธขึ้นมา คนไร่อย่างผมหรอืจะช่วยมนัได้” ชดิ

บ่นลูกสาวไปตามเรื่องตามราว

“กล้วยกลับมาแค่สุดสัปดาห์ไม่ใช่หรือคะลุง...คงไม่มีอะไรให้

ห่วงมากหรอก”

“เป็นอย่างนั้นก็ดีสิครับคุณแหวน” ชิดท�าตาโต เหล่มองหน้า

นายอย่างลงัเล สดุท้ายกไ็ม่ได้เล่าวรีกรรมของลกูสาวตวัแสบครั้งล่าสดุ

ที่ถริเจตมาให้แหวนประดบัฟัง “คณุแหวนจะเข้าสวนใช่มั้ยครบั”

“ค่ะ ก็เข้าไปดูตามเรื่องตามราวนั่นแหละค่ะ เผื่อว่ามีที่ให้เอา

ผลไม้ใหม่ๆ มาลงสวน” ค�าว่าสวนของแหวนประดับนั้นท�าให้ชิด 
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นิ่วหน้า ถึงแม้จะรู้สึกว่าที่กว่าสองร้อยไร่ไม่ควรจะเรียกว่าสวนแล้ว

กระมงั แต่เขากเ็ป็นเพยีงลูกจ้างจงึท�าหูทวนลมเสยี “บ่ายๆ ค่อยมา

จ่ายเงนิคนงาน”

“คณุแหวนถอนเงนิมาเรยีบร้อยแล้วหรอืครบั” ชดิท�าตาโตเมื่อ

แหวนประดับพยักหน้าเบาๆ ยามเดินไปหยิบกุญแจรถ คนเฝ้าไร่ก็ 

ถอนหายใจอย่างโล่งอก “พวกคนงานคงดีใจจนเนื้อเต้น เงินเดือน 

ออกเรว็งวดนี้”

“จะได้มีเงินทันซื้อหวยใช่มั้ยคะ” แหวนประดับท้วงอย่างรู้ทัน 

คนงานในไร่เดอืนๆ หนึ่งจะมอีะไรสนกุตื่นเต้นเท่าการลุ้นหวยอกีเล่า

“แหม...คณุแหวนนี่รู้ทนัจรงิๆ ครบั”

“กแ็หวนโตมาในไร่นะคะลงุชดิ ถ้าไม่รู้สคิะแปลก”

“จรงิครบั” ชดิหวัเราะร่วน ลมืเรื่องลกูสาวตวัแสบของเขาไปชั่ว

ขณะ “ผมนี่ลมือยูเ่รื่อยเลยว่าแต่ก่อนคณุแหวนกอ็ยูท่ี่ไร่ ยิ่งสวยเหมอืน

คนกรงุ ผมกเ็ลยลมืไปสนทิใจ”

“หมงเหมอืนอะไรกนัคะ ตวัด�าป๋ีขนาดนี้จะเป็นคนกรงุได้ยงัไง” 

แหวนประดบัยิ้มข�า ส่ายหน้าเบาๆ กบัค�าชมนั้นแล้วสดูลมหายใจเฮอืก

ใหญ่ เดนิตรงไปที่รถเพื่อขบัเข้าไปดู ‘สวน’ อย่างที่เธอตั้งใจไว้ตั้งแต่

แรก


