บทน�ำ

แหวนประดับไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองเลย หลัง
จากที่เปิดประตูบ้านออกมาแล้วพบว่าร่างสูงที่ยืนจังก้าตีหน้ายักษ์
อยู่นั้นเป็นใคร เสียงออดเมื่อครู่นี้เป็นฝีมือของชายหนุ่มไม่ผิดแน่ แต่
กระนัน้ หญิงสาวก็ยงั ไม่สามารถคาดเดาว่าเหตุผลใดทีท่ ำ� ให้ ศิลา มหาศักดิ์ ผู้ชายที่ไม่รู้จักเธอมาก่อนนั้นมาปรากฏตัวที่หน้าบ้านของเธอใน
เช้าวันหยุดเช่นนี้
“สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่ามีธุระกับใครคะ” แหวนประดับเอ่ยปาก
ถามก่อน หลังจากยกมือไหว้คนร่างสูง เพราะว่ารู้ชายหนุ่มนั้นอาวุโส
กว่าเธอหลายปี แม้ใบหน้าคมข�ำของเธอจะน่าเกรงขามสู้ใบหน้าดุดัน
อย่างชายไทยของศิลาไม่ได้ แต่ดวงตาคมกริบของแหวนประดับก็ชวน
ให้ติดตาต้องใจและมีอ�ำนาจไม่ต่างจากศิลาเลยทีเดียว
“เบบี๋อยู่ไหน!” เขาตะคอกถามเสียงห้าว
เจ้าของน�้ำเสียงอ่อนโยนก่อนหน้าขมวดคิ้ว ไม่พอใจชายหนุ่ม
ขึ้นมานิดๆ ที่เขาเสียมารยาทกับเธอ รู้หรอกว่าเป็นลูกชายของอดีต
นักการเมืองใหญ่ แต่ไม่คดิ ว่าจะไม่มมี ารยาทขนาดนี้ สงสัยฉายาทีเ่ ขา
เรียกแทนตัวศิลากันให้แซ่ดว่า ‘นักเลงไฮโซ’ คงจะมีมูลไม่น้อย
“ไม่ทราบค่ะ เมื่อคืนนี้เบบี๋ไม่ได้กลับบ้าน” แหวนประดับบอก
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ขณะก้าวเท้าเข้าใกล้ร่างสูงยิง่ ขึน้ เรือนร่างสูงโปร่งของเธอนัน้ ถือว่าสูง
กว่ามาตรฐานของหญิงไทยส่วนใหญ่อยู่นับสิบเซนติเมตร ทว่าเมื่อมา
ยืนอยูใ่ กล้รา่ งสูงใหญ่ของศิลาเช่นนี้ แหวนประดับกลับรูส้ กึ เป็นครัง้ แรก
ว่าตัวเธอนั้นเล็กจิ๋ว
แหวนประดับรู้ว่าศิลาเป็นผู้ชายตัวสูงยามที่เธอเห็นรูปของเขา
บนหน้าหนังสือพิมพ์ในหลายๆ ครั้ง แต่กระนั้นเธอก็ไม่คาดคิดว่าชาย
หนุม่ จะสูงถึงเพียงนี้ สมแล้วทีใ่ ครก็เกรงกลัวเขา เพราะยืนห่างเขาแค่นี้
แหวนประดับยังอดหวั่นใจไม่ได้เลย
“ไม่ทราบว่าคุณมีธุระอะไรกับเบบี๋คะ”
“ธุระน่ะมีแน่” ศิลากวาดตามองร่างระหงใต้ผ้ากันเปื้อนด้วย
แววตาพึงใจ ก่อนเขาจะชกตัวเองในใจหนึ่งครั้งเมื่อจดจ�ำได้ว่าผู้หญิง
ตรงหน้านี้เป็นคนเดียวกับคนที่เขาใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปเอาไว้ และเป็น
ผู้ต้องสงสัยรายส�ำคัญที่หลอกเพื่อนสนิทของเขาไปขาย
แม่คนสวยตรงหน้านีแ้ น่ๆ ทีเ่ ขาเจอในวันนัน้ เพราะสวยขนาดนี้
มีคนเดียวอยู่แล้ว
“ผมชื่อศิลา เป็นเพื่อนของไอ้ฌอห์น...คุณพอจะรู้จักมั้ย”
“ดิฉันชื่อแหวนประดับค่ะ” แหวนประดับบอกไปด้วยน�้ำเสียง
ราบเรียบ แต่ก็ยังเป็นมิตรกับชายหนุ่ม แม้จะไม่ตอบค�ำถามของศิลา
ทว่าก็ยังยิ้มอ่อนหวานให้เขา
คนที่ถนัดหาเรื่องเริ่มรู้สึกผิด ไปไม่เป็น เพราะว่าตั้งแต่เกิดมา
ไม่เคยเจอคนสวยยิม้ หวานขนาดนีม้ าก่อน เห็นแล้วหัวใจมันสัน่ ...และ
ร้องบอกว่า ‘อยากได้! อยากได้!’
“ดิฉันไม่ได้รู้จักกับเพื่อนของคุณศิลาเป็นการส่วนตัว ดิฉันคง
ต้องขอบอกว่าไม่รู้จักนะคะ”
“แต่คุณรู้จักเบบี๋?” คิ้วหนาเลิกสูงเป็นเชิงถาม ค่อนข้างแน่ใจ
ว่าไม่มผี รู้ า้ ยคนไหนยอมรับง่ายๆ แน่ และเขาก็เก่งเรือ่ งท�ำให้พวกผูร้ า้ ย
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ปากแข็งยอมรับเสียด้วย งานนี้เขาคงได้เล่นสนุกสมใจ
“ค่ะ ดิฉันฝึกงานให้เบบี๋ที่ Even for you”
หลังจากเพือ่ นสนิทของเธอซึง่ เป็นพีเ่ ลีย้ งคนก่อนของเบบีน๋ นั้ ถูก
ขอให้ออกจากบริษัทไปด้วยเหตุผลสุดวาบหวาม เธอก็ต้องรับหน้าที่
ฝึกงานและประเมินงานให้เด็กนักศึกษาทีช่ อื่ เบบีต๋ อ่ อย่างไม่มที างเลือก
แน่นอนว่าการฝึกงานให้เด็กสาวนั้นท�ำให้รักและเอ็นดูเบบี๋ จนแหวนประดับอนุญาตให้เด็กสาวมาพักที่บ้านของเธอได้ระหว่างที่มีปัญหา
กับเจ้าหนี้ของพ่อ
แต่ถึงอย่างนั้นแหวนประดับก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าท�ำไมจู่ๆ ศิลาถึง
ได้มาที่บ้านของเธอแล้วถามหาเบบี๋และฌอห์น จนตอนนี้ลามมาถาม
ว่าเธอรู้จักเบบี๋หรือเปล่า
เอ๋...หรือว่าความจริงแล้วศิลาเป็นโรคจิต ชอบสะกดรอยตาม
ผู้หญิงไปทั่ว
คิดได้อย่างนัน้ แหวนประดับก็กา้ วถอยหลังอย่างระวังภัย ตาคม
จ้องมองหน้าคล้ามของศิลาด้วยความระแวง ตัดสินใจเชื่อแล้วว่าคน
ร่างสูงตรงหน้าต้องจิตไม่ปกติอย่างแน่นอน เพราะเขาโผล่มาบ้านคน
ทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อนแบบสุม่ สีส่ มุ่ ห้า แถมยังมองเธอด้วยสายตาเหมือน
โรคจิตอีกต่างหาก บรื๋อ~
“ละ...แล้วตกลงว่าคุณศิลามีธุระอะไรคะ” แหวนประดับถอย
หลังไปอีกหลายก้าว ปากก็ละล�ำ่ ละลักถามคนร่างสูงเสียงสัน่ สลับกับ
มองไปทีเ่ บือ้ งหลัง ดูประตูบา้ นของตนก่อนหนึง่ ครัง้ เพือ่ ความแน่ใจ หา
ทางหนีทีไล่เผื่อเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้น “เบบี๋ไม่อยู่ที่นี่หรอกค่ะ กลับไป
เถอะ”
ศิลาเข้าใจว่าอาการหวาดกลัวของหญิงสาวนัน้ เป็นการแสดงออก
ว่าเธอมีพิรุธ เธอต้องมีส่วนรู้เห็นเรื่องที่เพื่อนสนิทของเขาโดนเด็กเบบี๋
หลอกไปขาย ความชื่นชมในดวงหน้างามก่อนหน้าก็มลายไปจากใจ
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ก่อนจะแทนที่ด้วยโทสะเหมือนครั้งแรกที่เขามายืนอยู่ที่หน้าบ้านของ
แหวนประดับ บ้านที่เพื่อนสนิทของเขาบอกว่าผู้ร้ายตัวจริงที่หลอก
ฌอห์นไปขายนั้นต้องซ่อนตัวอยู่ที่นี่
“ถ้าไม่อยู่แล้วท�ำไมต้องท�ำตัวลับๆ ล่อๆ มาคุยกันดีๆ สิคุณ
คนสวย” คนเสียงห้าวท้วงก่อนทีแ่ หวนประดับจะไหวตัวหนีกลับเข้าไป
ในบ้าน
‘คุณคนสวย’ ท�ำตาวาว หันกลับมาท�ำตาคว�่ำใส่ชายหนุ่มด้วย
ความไม่พอใจ เธอไม่ชอบให้ใครมาเรียกหรือชืน่ ชมความสวยของเธอ...
โดยเฉพาะผู้ชายแปลกหน้า
“ออกไปจากหน้าบ้านของฉันเดี๋ยวนี้นะคะ” คราวนี้เสียงของ
แหวนประดับเข้มขึ้นมาอีกระดับ แต่เมื่อเทียบกับเสียงของศิลาแล้ว
หญิงสาวก็ยังน่ากลัวสู้เขาไม่ได้ “ไม่อย่างนั้นฉันจะขออนุญาตแจ้ง
ต�ำรวจ”
“ไม่กลัว...” ศิลายิ้มกริ่ม เกิดมาไม่เคยพบหรือเคยได้ยินว่าใคร
จะขออนุญาตแจ้งต�ำรวจเพื่อมาจับเขา คนสวยตรงหน้านี้มารยาทดี
จริงๆ
เฮ้ย...ถูกใจหินสุดๆ
“ฉันไม่ได้ขู่นะคะ ฉันจะแจ้งต�ำรวจจริงๆ” แหวนประดับยกมือ
ชี้หน้าคมของคนที่ยิ้มกริ่มอย่างกวนประสาท คนที่โกรธใครนับครั้งได้
อย่างเธอเริม่ อารมณ์ข่นุ ขึน้ มาจริงๆ บ้าง “ฉันไม่กลัวคุณหรอก ไม่กลัว
พ่อคุณด้วย”
“เอาเลย จะแจ้งก็แจ้ง เพราะผมก็จะแจ้งจับคุณข้อหาค้ามนุษย์
เหมือนกัน!” ศิลาท้าทาย “ถึงคุณจะสวยมาก แต่ผมก็ไม่สงสารหรอก
นะ ขอบอกตรงนี้”
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1
พ่อใหญ่

ถึ ง แม้ ว ่ า ศิ ล านั้ น จะมี พ ่ อ ใหญ่ คั บ ฟ้ า ทว่ า สุ ด ท้ า ยแล้ ว
ชายหนุ่มก็ไม่พ้นมีจดุ จบทีโ่ รงพักใกล้บ้านของแหวนประดับ เพียงก้าว
แรกที่ชายหนุ่มขึ้นมาบนโรงพัก ร้อยเวรที่นั่งอยู่หลังโต๊ะท�ำงานก็ถึงกับ
กลอกตาขึ้นฟ้าเป็นอย่างแรก จากนั้นร่างสูงในชุดเครื่องแบบต�ำรวจ
จึงเดินอ้อมโต๊ะท�ำงานมาหาชายหนุ่มซึ่งเป็นลูกนายทหารชั้นผู้ใหญ่
มีชอื่ เสียงโด่งดังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะข้อหาทะเลาะวิวาท ทีต่ �ำรวจชัน้
ผู้น้อยเล่าลือกันปากต่อปาก ชนิดที่ว่าไม่มีใครไม่รู้
วันนี้คู่วิวาทของศิลาไม่ใช่ลูกไฮโซไฮซ้อหรือดาราอย่างปกติ
แต่เป็นสาวร่างสูงโปร่ง หน้าคมข�ำ ดวงตาคมกริบ แม้จะดูไม่สวยเด่น
แต่ผู้หญิงคนนี้ก็มีเสน่ห์ดึงดูดไม่น้อย จนไม่อาจละสายตาจากใบหน้า
ของเธอได้ง่ายๆ และสิ่งที่ทำ� ให้หัวคิ้วของร้อยเวรหนุ่มขมวดเข้าหากัน
เป็นปมก็คอื เบ้าตาของศิลาบวมปูดถึงสองข้าง...ซึง่ น่าจะเกิดจากหมัด
ของใครสักคน
เขาไม่คิดว่าผู้หญิงคนที่เดินขึ้นโรงพักมาพร้อมศิลานั้นจะเป็น
ต้นเหตุได้ ก็แหม...สวยแจ่มเหมือนนางงามขนาดนี้ ใครจะไปคิดว่าเธอ
กล้าลงไม้ลงมือกับลูกนายทหารชั้นผู้ใหญ่กันเล่า
“ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นครับ” ร้อยเวรเอ่ยปากถามศิลาที่ถือ
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น�้ำแข็งประคบเบ้าตาอยู่ สลับกับการสูดปากและมองค้อนคนงาม
ข้างกายเขา
“ถามแม่คนสวยนี่ดูสิ ว่าเขาท�ำอะไรผม” ลูกนายทหารใหญ่
กระแทกเสียงตอบ พร้อมส่งค้อนให้แหวนประดับไปหนึง่ ที จากนัน้ ศิลา
จึงกระแทกเท้าไปนัง่ บนเก้าอีเ้ พือ่ เตรียมแจ้งความ...ยายคนสวยตัวร้าย
เล่นงานหน้าหล่อๆ ของเขาจนเกือบเสียโฉม คอยดูนะ...ถ้าหน้าเขาเป็น
อะไรมากกว่านี้ละก็ แม่แหวนคนสวยนี่ได้รับผิดชอบอ่วมแน่ โทษฐาน
ที่กล้าตีศอกใส่เบ้าตาเขาอย่างไม่คิดถนอมอย่างนี้
ยายคนสวยใจร้าย!
“เอ่อ เขาบุกรุกบ้านของฉันค่ะ” แหวนประดับอ้อมแอ้มตอบตาม
วิสัย ตาก็มองร้อยเวรหนุ่มที่คงอายุน้อยกว่าเธออย่างเกรงใจไปพร้อม
กัน “ฉันก็เลย...”
“ก็คณ
ุ เอาเพือ่ นผมไปขายก่อนนี!่ ” ศิลาลุกขึน้ ชีห้ น้าเถียงแหวนประดับอย่างไม่ยอมเป็นคนผิด “คุณกับเด็กเบบี๋เริ่มเรื่องนี้ก่อนเห็นๆ
ยังจะมาโบ้ยอีก”
“เอ๊ะ! ก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่รู้เรื่อง” คราวนี้คนใจดีมาตลอดถึง
กับชักสีหน้าใส่ชายหนุ่ม “คุณหูหนวกหรือไงคุณศิลา ฉันบอกคุณไป
ตั้งกี่ล้านครั้งแล้ว ยังไม่เชื่อกันอีก”
“ไม่เชือ่ !” ศิลาตะโกนโต้ เรือ่ งอะไรเขาจะโง่เชือ่ ผูห้ ญิงจาก Even
for you ดูอย่างฌอห์น...เพื่อนสนิทของเขานั่นปะไร หึ...เพราะไว้ใจ
ผู้หญิงพวกนี้ ถึงได้โดนหลอกไปขาย แต่เขาไม่ใช่ฌอห์น เขาไม่มีทาง
พลาดท่าเสียทีผู้หญิงเจ้าเล่ห์หรอก ไม่มีทาง!
“ไม่เชือ่ ก็ไม่ตอ้ งเชือ่ ไอ้โรคจิต” ค�ำหลังนัน้ แหวนประดับบริภาษ
ชายหนุม่ เบาๆ กับตัวเอง แต่คนทีเ่ ธอเรียกว่าไอ้โรคจิตกลับมองตาขวาง
หญิงสาวจึงเลือกทีจ่ ะเลิกคิว้ ลอยหน้าลอยตากวนประสาทเขาเหมือน
ท้าทายให้ศิลานั้นท�ำอะไรสักอย่างกับความกล้าของเธอ
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ทว่าคนที่รู้ฤทธิ์คนหน้าหวานและได้รอยช�้ำที่เบ้าตาเป็นเครื่อง
ยืนยันว่าแหวนประดับเอาเรือ่ งแค่ไหนนัน้ กลับท�ำได้เพียงขบเขีย้ วเคีย้ ว
ฟัน มองคนหน้างามตาขวาง ก็เรือ่ งอะไรจะเสีย่ งให้ตวั เองช�้ำในเพิม่ อีก
เท่านี้หน้าของเขาก็บอบช�้ำเกินเยียวยาแล้ว
“เอ่อ...ผมว่าค่อยๆ เจรจากันก่อนดีมั้ยครับ...ทั้งสองคน”
ร้อยเวรทีเ่ ห็นว่าสถานการณ์เริม่ มาคุแล้วนัน้ ยกมือห้ามชายหญิง
ทัง้ สอง มองหน้าของแหวนประดับสลับกับศิลาแล้วเขาก็เริม่ ห่วงตัวเอง
ขึ้นมาครามครัน
ดูเอาเถอะ...นัน่ ก็ลกู นายทหารใหญ่ ส่วนผู้หญิงตรงหน้านีก่ ไ็ ม่รู้
ว่าเป็นใคร แต่กล้าต่อปากต่อค�ำกับนักเลงอย่างศิลาได้กค็ งไม่ธรรมดา
หรอก ไหนจะรอยช�้ำบนเบ้าตาศิลานั่นอีก ดูท่าว่าการท�ำงานวันนี้จะ
ไม่น่าเบื่อแล้วสิ
“บอกเขาไปสิคะคุณต�ำรวจ...ฉันไม่อยากจะมีเรื่องมีราวอะไร
หรอก” แหวนประดับพยักพเยิดไปยัง ‘เขา’ ซึ่งกัดฟันกรอดๆ อยู่ แล้ว
ว่าต่อโดยไม่รอให้ศิลาได้มีโอกาสพูดอะไร “ฉันเตือนแล้วแท้ๆ ว่าถ้า
เขาบุกรุกเข้าบ้านฉัน ฉันจะขอแจ้งต�ำรวจ...ไม่ยอมไปดีๆ เอง”
“ผมไม่กลัวต�ำรวจหรอก” ศิลาโต้ วางท่าใหญ่คับโรงพัก “คุณ
รู้หรือเปล่าว่าพ่อผมเป็นใคร ใหญ่ขนาดไหน”
“ใหญ่แค่ไหนก็ไม่กลัวหรอกค่ะ บอสฉันก็ใหญ่เหมือนกัน” แหวนประดับโต้กลับอย่างไม่เกรงกลัวชายหนุ่มและยศของพ่อเขา จากนั้น
ก็ยกมือเล็กขึน้ ชีห้ น้าคมอย่างเอาเรือ่ งเช่นกัน “คุณนัน่ แหละทีต่ อ้ งกลัว
ท�ำตัวแบบนี้คนเขาจะด่าไปถึงพ่อถึงแม่ ไม่รักชื่อเสียงตัวเองก็น่าจะ
สงสารพ่อแม่คุณบ้างนะคะ”
“เฮ้ย! แบบนีม้ นั มากไปแล้วมัง้ คุณแหวนคนสวย” ศิลาเต้นผาง
ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครชี้หน้าด่าไปถึงพ่อแม่เขาอย่างที่ผู้หญิงคนนี้
ท�ำมาก่อนเลย “เล่นถึงพ่อถึงแม่เลยเหรอ”
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“ก็คณ
ุ ลากพวกท่านเข้ามายุง่ กับเรือ่ งนีก้ อ่ นท�ำไมล่ะคะ จะโทษ
ฉันได้ยังไง ก็คุณเป็นคนเริ่มเอง”
“เอ๊ะ นี่คุณโทษผมเหรอ” ศิลาขมวดคิ้ว ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเขา
โง่กว่าคนอื่นเสมอ เก่งแต่ใช้ก�ำลังกับตะโกนเท่านั้น พอต้องมารับมือ
กับคนตรงหน้าที่ฉลาดพูดฉลาดโต้ เขาจึงเป็นฝ่ายจนมุมเพราะหาค�ำ
มาโต้กลับไม่ได้
“ค่ะ ก็คุณเป็นคนผิดนี่” แหวนประดับเอ่ยง่ายๆ ด้วยน�ำ้ เสียง
ราบเรียบทว่ามั่นคง บอกให้คนร่างสูงได้รู้ว่าเธอนั้นคิดว่าการวิวาทใน
ครั้งนี้ เขาเป็นคนผิดทั้งหมดจริง ส่วนเธอต้องมาเกี่ยวข้องอย่างไม่มี
ทางเลือกเท่านั้นเอง “ฉันเตือนแล้วแท้ๆ”
“นี่แม่คนสวย” ศิลาชักสีหน้าพร้อมกับท�ำเสียงจึ๊กจั๊กในล�ำคอ
ขบฟันเข้าหากันอย่างสะกดอารมณ์ เพราะไม่ว่าจะต่อปากต่อค�ำกับ
‘แม่คนสวย’ กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง เขาก็เป็นฝ่ายเพลี่ยงพล�ำ้ ให้เจ้าหล่อนอยู่
ร�ำ่ ไป ไม่รวู้ า่ เขาท�ำเวรท�ำกรรมอะไรไว้ ถึงเอาชนะคนหน้าหวานท่าทาง
นุ่มนิ่มตรงหน้านี้ไม่ได้สักที
หึ...แต่คนอย่าง ศิลา มหาศักดิ์ ไม่มีทางยอมแพ้ง่ายๆ หรอก นี่
มันแค่ยกแรกเท่านั้น เขาและแหวนประดับยังต้องปะฉะดะกันไปอีก
หลายยก
“ตกลงจะเอายังไงกันแน่ มาด่าพ่อล้อแม่เขาแล้วยังจะไม่ยอมรับ
ว่าตัวเองผิดอีก”
“ก็ใครใช้ให้คุณเอาพ่อมาอ้างก่อนล่ะ สมน�้ำหน้าแล้ว” แหวนประดับเถียงกลับอย่างไม่ยอมถอยเช่นเดียวกัน
การกระท�ำของหญิงสาวท�ำให้ศลิ าเต้นผางอีกครัง้ ชายหนุม่ หัน
ซ้ายแลขวา ก่อนมองร้อยเวรหนุ่มเป็นการฟ้องว่า เห็นที่แหวนประดับ
ท�ำกับเขาหรือเปล่า เห็นอย่างทีเ่ ขาเห็นบ้างไหมว่าหญิงสาวนัน้ ร้ายกาจ
เพียงไร
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“เห็นมั้ยๆ เห็นหรือเปล่าว่าผู้หญิงคนนี้น่ะร้าย” ศิลาย�้ำด้วย
ค�ำพูดอีกที และชี้หน้าแหวนประดับ เม้มปากแน่นด้วยความแค้นใจที่
หญิงสาวนั้นกล้าต่อปากต่อค�ำกับเขาอย่างที่ไม่เคยมีใครกล้ามาก่อน
เกิดมาเกือบสามสิบห้าปีแล้ว ไม่มีใครกล้าหือกับลูกนายพลอย่างเขา
ผู้หญิงคนนี้นี่ยังไงกัน...คิดว่าตัวเองเป็นใครหรือ ถึงได้กล้าขนาดนี้
“คุณศิลาคะ...” แหวนประดับเอ่ยด้วยน�ำ้ เสียงของคนที่ก�ำลัง
อดทนอย่างสุดความสามารถ “ฉันบอกคุณแล้วยังไงล่ะคะ ว่าฉันน่ะ
ไม่ได้เป็นคนเริ่มเรื่องนี้ คุณจะเลิกโบ้ยความผิดให้ฉันได้เมื่อไหร่คะ...
เพราะฉันมีธุระต้องไปท�ำต่อ แจ้งความแล้วจะได้แยกย้าย”
“จะจบง่ายๆ แบบนี้เหรอ” ศิลาย้อนถามเสียงขึ้นจมูก ท่าเบ่ง
คับโรงพักเมื่อครู่นั้นอ่อนลงเล็กน้อยเมื่อได้ยินค�ำว่า ‘แยกย้าย’ จาก
แหวนประดับ ด้วยเขาก็จนปัญญาที่จะหาทางลงแล้วเหมือนกัน ก็
แหม...เล่นโวยวายใหญ่โตขนาดนี้ จะให้เขาเป็นฝ่ายยอมจบง่ายๆ ก่อน
ก็เสียหน้าแย่ “จะเอาแบบนั้นก็ได้...”
“ดีค่ะ งั้นเชิญท�ำงานต่อเลยค่ะคุณต�ำรวจ” หญิงสาวผ่อนลม
หายใจอย่างโล่งใจ ด้วยเห็นว่าตนเองนั้นเสียเวลาเพราะคนหน้าดุไป
มากแล้ว หากเขายังลีลามากไปกว่านี้ คนที่ลำ� บากจะเป็นเธอ เพราะ
ไปพบลูกค้าตามนัดไม่ทัน “ลงบันทึกประจ�ำวันเอาไว้พอไหมคะคุณ
ศิลา หรือว่าคุณจะแจ้งความ”
คนถูกถามและนายต�ำรวจทีถ่ กู แหวนประดับสัง่ ให้ไปท�ำงานของ
ตนเองนัน้ ต่างพากันเลิกคิว้ สูงเพราะค�ำพูดของหญิงสาว ก่อนพวกเขา
จะมองหน้ากันอย่างปรึกษาหารือ
แล้วศิลาก็เป็นฝ่ายไหวไหล่อย่างไม่ใส่ใจพร้อมเอ่ยว่า “ลงบันทึก
ประจ�ำวันเอาไว้ก็ได้ วันนี้ผมใจดี จะยกให้คุณหนึ่งวัน”
คราวนีเ้ ป็นแหวนประดับทีม่ องเจ้าของค�ำพูดตาเขียว เขาน่ะหรือ
ใจดีกับเธอ...เธอต่างหากที่ต้องเป็นคนพูดค�ำนั้น เพราะวันนี้เธอตีศอก
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ใส่ตาเขาไปเบาะๆ เท่านั้นเอง หากเธอจัดหนักจัดเต็มเหมือนอย่างที่
เคยท�ำกับคนอื่นแล้วละก็ อย่าหวังว่าชายหนุ่มจะมีโอกาสมาเชิดหน้า
เต๊ะท่าใหญ่อย่างนี้เลย
“ขอบคุณนะคะ”
แม้ปากจะเอ่ยเช่นนั้น แต่หน้างามของแหวนประดับกลับราบ
เรียบ ไม่ยินดียินร้ายอะไร
เธอนัง่ ลงบนเก้าอีข้ า้ งศิลา ท�ำให้คนตัวสูงนัน้ จ�ำต้องยืดหลังตรง
อย่างไม่มีสาเหตุ ตาคมก็เหลือบมองคนข้างๆ ไปด้วย
หน้าตาก็สวยดีอยู่หรอกนะ...ไม่น่าเป็นคนไม่ดีแบบนี้เลย
ศิลาครุ่นคิดกับตัวเองในใจ ก่อนพินิจแหวนประดับอีกครั้ง เขา
เห็นมานานแล้วว่าท่าทางการเดินของหญิงสาวนัน้ สง่างาม ไม่เชือ่ งช้า
จนน่าร�ำคาญ ดูคล่องแคล่ว แต่ก็ยังระมัดระวัง ไม่เกะกะตา...ชวนให้
เขานึกถึงแมวขึ้นมา
จากแค่เหลือบมอง...ศิลาก็เปลี่ยนมาเป็นจ้องแหวนประดับเป๋ง
ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ รู้ตัวอีกทีก็เมื่อคนโดนจ้องนั้นเงยหน้าขึ้นมาสบตา
พลางเลื่อนสมุดในมือให้เขาอ่าน หลังจากที่เธอให้ปากค�ำแก่ต�ำรวจ
และการลงบันทึกประจ�ำวันเรียบร้อยแล้ว
“อะไร” เขาถามเสียงเข้ม ก่อนจะก้มมองสิ่งที่แหวนประดับส่ง
มาให้
คนร่างบางถึงกับถอนหายใจออกมาด้วยความร�ำคาญ
ศิลาจ�ำต้องพูดต่ออย่างเสียไม่ได้ เพราะกลัวจะเสียหน้า “หมาย
ถึงว่า...คุณเอามาให้ผมดูท�ำไมน่ะ”
“ก็ให้คุณดูก่อน เดี๋ยวจะหาว่าฉันโกหก”
“ไม่ต้อง ไม่เห็นจะอยากดูสักนิด” ว่าแล้วคนที่เป็นเหยื่อศอก
ของแหวนประดับก็สะบัดหน้าพรืด ไม่อยากจะมองหน้าเธอให้หัวใจ
เขาไขว้เขวอีก...ก็เขาต้องเกลียดผู้หญิงคนนี้ ต้องเกลียด เกลียดมากๆ
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“ตกลงว่าไม่ดนู ะคะ?” แหวนประดับยังคงถามด้วยน�ำ้ เสียงสงบ
นิ่งขณะดึงสมุดเล่มใหญ่คืนมา ในใจก็นึกเคืองชายหนุ่มอยู่นิดๆ แต่
ไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดกับศิลาอีก เพราะรูด้ วี า่ ชายหนุม่ นัน้
เก่งและชอบการทะเลาะเบาะแว้งกับคนอืน่ เป็นชีวติ จิตใจ ข่าวศิลาเข้า
ออกโรงพักทุกสัปดาห์นั้นกลายเป็นเรื่องปกติส�ำหรับคนที่ติดตาม
ข่าวสารอย่างแหวนประดับไปเสียแล้ว ถ้าสัปดาห์ไหนไม่มีข่าวว่าชาย
หนุ่มต่อยกับใครน่ะสิถึงเป็นเรื่องแปลก
ไม่ทันที่แหวนประดับจะคิดอะไรหรือนินทาชายหนุ่มในใจไป
มากกว่านัน้ จูๆ่ เสียงเข้มจัดและดุดนั กว่าศิลาซึง่ ท�ำให้ชายหนุม่ หัวหด
ได้ก็ดังมาจากเบื้องหลัง พร้อมกับความกลัวพุ่งเข้ามาจู่โจมหัวใจของ
นักเลงไฮโซ ท�ำให้ชายหนุ่มนั้นกลายเป็นนักเลงกระจอกได้ในพริบตา
“แกไปท�ำอะไรใครเขาอีกไอ้หิน!”
เจ้าของเสียงดุดันที่ท�ำให้ศิลาตัวลีบเหลือเพียงไม่กี่นิ้วนั้นเป็น
ใครไปไม่ได้ นอกจากพลเอกเลิศศักดิ์ มหาศักดิ์ บิดาของชายหนุ่ม ซึ่ง
ก้าวตรงดิง่ มาหาบุตรชาย สีหน้าถมึงทึง ผิดกับใบหน้าคมของบุตรชาย
ที่ซีดเซียวลงทุกขณะ เพราะรู้ว่ายามที่บิดาของเขาโกรธนั้น ท่านดุ
เพียงใด
ตัง้ แต่เกิดมาเวลาเขาเกเรนัน้ ไม่ต้องถึงมือแม่หรอก...แค่พ่อของ
เขาคนเดียวก็พอแล้ว
“พ่อ...”
“แก...ไอ้ลกู ไม่รกั ดี!” เลิศศักดิพ์ งุ่ เข้าไปหาลูกชายในเสีย้ ววินาที
ก่อนจะยกมือขึ้นบิดหูแกร่งของศิลาจนชายหนุ่มร้องโอดโอย
“โอ๊ย...พ่อๆ หินเจ็บพ่อ”
“เจ็บสิดี ไอ้ตวั ดี แกนีม่ นั หาเรือ่ งให้ฉนั ขายขีห้ น้าได้ไม่เว้นแต่ละ
วันจริงๆ นะไอ้หิน” ว่าแล้วเลิศศักดิ์ก็ออกแรงบิดหูบุตรชายเป็นสอง
เท่า ไม่สนใจว่าศิลาจะร้องประท้วงหรือพยายามดิน้ ให้หลุดจากมือของ
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เขาเพียงใด “บ้านช่องไม่เคยกลับ ต้องมาเจอกันที่โรงพักอย่างนี้ทุกที
ไอ้ลูกเวร!”
“ครัง้ นีห้ นิ ไม่ได้ผดิ นะพ่อ หินโดนเขาท�ำร้ายนะพ่อ...พ่อ...ปล่อย
หินเถอะ” แม้กับคนอื่นนั้นเขาจะกร่างเพียงใด แต่กับพลเอกเลิศศักดิ์
ผู้เป็นบิดาแล้ว ศิลากลับมีท่าทางเหมือนชายวัยรุ่นเวลาโดนพ่อจับได้
ว่าเขาท�ำเรื่องแผลงๆ เข้าให้ กลายเป็นคนไร้พิษสงในทันตา “พ่อครับ
หินเจ็บ”
และนัน่ ท�ำให้ควิ้ ของแหวนประดับขมวดเข้าหากัน ความย�ำเกรง
แสนน้อยนิดทีเ่ ธอมีให้ศลิ าก่อนหน้านีป้ ลิวหายไปตามลมหลังจากเห็น
ท่าทางกลัวหงอเมื่อศิลาเจอกับพลเอกเลิศศักดิ์ พ่อของเขา
“เจ็บสิดี ไอ้หิน ฉันบอกฉันสอนแกกี่ครั้งแล้ว ท�ำไมไม่จำ� หา!”
“ครัง้ นีห้ นิ ไม่ได้เป็นคนผิดจริงๆ นะพ่อ...พ่อเชือ่ หินหน่อยสิ” ชาย
หนุม่ อ้อนพ่อพร้อมตวัดสายตามองแหวนประดับซึง่ นัง่ มองเขาตาปริบๆ
อยู่ ทันใดนั้นแก้มของศิลาก็ร้อนผะผ่าวด้วยความอับอาย ที่หญิงสาว
ต้องมาเห็นเขาในสภาพนี้ สภาพลูกแหง่ที่โดนพ่อเล่นงาน
‘โธ่เว้ย! หมดกันมาดกู’
“นั่นไงพ่อ...คนนี้แหละ ตีศอกหินจนตาแทบแตก” แล้วเขาก็
ชี้นิ้วไปที่แหวนประดับเป็นเชิงฟ้อง “คนนี้เลยพ่อ...คนนี้แหละท�ำหิน”
“ไหน! คนไหน!”
เสียงทรงอ�ำนาจท�ำให้คนร่างบางทีก่ ล้าประทุษร้ายลูกนายทหาร
ใหญ่สะดุ้งเฮือก สูดลมหายใจเข้าปอดเฮือกใหญ่ขณะลุกขึ้นจากเก้าอี้
ตามเสียงเรียกของพลเอกเลิศศักดิ์ แม้ว่าแววตาของหญิงสาวจะมี
ความหวั่นเกรงลึกๆ แฝงอยู่ แต่แหวนประดับก็เลือกก้าวไปหาร่างสูง
ของพลเอกเลิศศักดิ์และเผชิญหน้ากับเขาอย่างกล้าหาญ
“หนูเองค่ะท่านนายพล” แหวนประดับบอกเสียงดังฟังชัด ยกมือ
ขึ้นนิดๆ เพื่อประกอบค�ำพูด ราวกับกลัวว่าบิดาศิลาจะมองไม่เห็นเธอ
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เพียงเบือนหน้าไปจากบุตรชาย เลิศศักดิ์ก็ตรึงสายตาไว้ที่
หญิงสาว ราวกับว่าก�ำลังจ้องมองคนที่เคยรู้จักอย่างไรอย่างนั้น มือ
แกร่งที่ดึงหูบุตรชายอยู่ก็เลื่อนหลุดลงมาอย่างอ่อนแรง
“หนู...”
“สวัสดีค่ะท่าน หนูชื่อแหวนประดับค่ะ หนูเป็นคนท�ำร้ายคุณ
ศิลาเอง” เธอยกมือไหว้พลางแนะน�ำตัวเสร็จสรรพ
คนสูงวัยกว่าเห็นเค้าหน้างามตรงหน้า...เค้าหน้าของผู้หญิง
คนหนึ่งซึ่งเขาเคยเชื่อว่าตนลืมเลือนไปหมดสิ้นแล้ว ทั้งจากความ
ทรงจ�ำและจากหัวใจ
จนกระทั่งวันนี้...วินาทีที่เห็นเค้าหน้านั้นจากใบหน้างามของ
หญิงสาวตรงหน้านี้ หัวใจด้านชาของนายทหารเก่าก็แกว่งขึน้ มาอย่าง
ไม่ทราบสาเหตุ
“เห็นไหมพ่อ หินบอกแล้วว่าหินไม่ได้เป็นคนเริ่ม” ลูกชายที่อยู่
ข้างๆ ผู้เป็นพ่อยื่นหน้าไปกระซิบฟ้อง
แหวนประดับถลึงตาใส่ชายหนุ่มอย่างคาดโทษทันที
“คุณศิลาเขาปีนเข้าบ้านหนูค่ะท่าน” เรื่องอะไรที่แหวนประดับ
จะยอมเป็นคนผิด หญิงสาวเชิดหน้าฟ้องเลิศศักดิ์บ้าง “หนูเตือนเขา
แล้ว บอกคุณศิลาแล้วด้วยว่าถ้าเขาเข้ามา หนูจะแจ้งต�ำรวจจับเขา
แต่คุณศิลาบอกว่าไม่กลัวเพราะว่าพ่อเขาใหญ่”
คราวนี้คนมีพ่อใหญ่ได้แต่ยิ้มแหย เมื่อตาคมกริบพิมพ์เดียวกับ
เขานั้นตวัดมามองหน้าคมคายของชายหนุ่มทันทีที่ได้ยินค�ำกล่าวหา
ของแหวนประดับ
เลิศศักดิ์เชื่อหญิงสาวหมดใจทันที เพราะค�ำพูดนี้...ศิลามักจะ
ยกขึ้นมาอ้างกับใครต่อใครทุกครั้งที่มีเรื่องวิวาท กับผู้หญิงตัวเล็กๆ
อย่างแหวนประดับ ไอ้ลกู ชายตัวดีกเ็ อาเขามาอ้างได้ลงคอ มันน่านัก...
“ไอ้หิน!” เลิศศักดิ์ค�ำราม หน้าคมเข้มขึ้นทุกขณะเมื่อได้ยิน
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เช่นนั้น
“ก็ตอนนั้นหินโกรธนี่นา...” ชายหนุ่มแก้ตัวเสียงเบา ตาก็มอง
ค้อนแหวนประดับอย่างโกรธขึ้ง ผู้หญิงอะไรขี้ฟ้องจริง อย่าให้ถึงคราว
เขาบ้างก็แล้วกัน
“แกเลยเอาฉันไปขู่ผู้หญิงอย่างนั้นหรือไอ้หิน แกเป็นผู้ชาย
ประสาอะไรวะ!” ครั้งนี้เลิศศักดิ์ไม่เพียงแค่บิดหูลูกชาย เขายกมือขึ้น
สูงแล้วฟาดลงบนแผ่นหลังกว้างของศิลาจนชายหนุ่มเสียการทรงตัว
ล้มลงไปกองกับพื้น
“พ่อ! หินเจ็บนะ!”
พอแหวนประดับเห็นชายหนุม่ โดนพ่อทุบตีหนักมือเช่นนี้ ความโกรธก่อนหน้าก็แปรเปลี่ยนเป็นความสงสารในพริบตา เธอรีบเข้าไป
ช่วยพยุงร่างสูงของศิลาให้ยืนขึ้น
เพียงมืออุน่ ของแหวนประดับแตะต้อง ร่างกายของศิลาก็กระตุก
เหมือนมีกระแสไฟฟ้าแล่นผ่าน เล่นงานหัวใจเขาอย่างไม่ปรานีจนหน้า
คมของชายหนุ่มนั้นซีดเผือด
“ไม่เป็นไรนะคะคุณศิลา” แหวนประดับสังเกตเห็นสีหน้าของ
ชายหนุ่มเป็นคนแรกจึงเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วง รู้สึกผิดมากขึ้นไป
อีกขั้นทันที “เจ็บมากเหรอคะ”
“เจ็บ...” ศิลาเอ่ยได้เพียงสั้นๆ เพราะตอนนี้รู้สึกไม่เป็นตัวของ
ตัวเองเอาเสียเลย ลิ้นของเขาใหญ่คับปาก มือไม้ก็เกะกะ ไม่รู้จะเอา
ไปวางไว้ที่ไหน จึงเลือกโอบเอวบางของหญิงสาวเอาไว้ อ้างว่าใช้เธอ
เป็นหลักยึดเพื่อทรงตัว
คนใจดีอย่างแหวนประดับตามเล่ห์เหลี่ยมของคนมารยาอย่าง
เขาไม่ทันเสียแล้ว
ผิดกับพ่อของศิลา...ที่หนังตากระตุกตุบๆ อยากจะฟาดลูกชาย
ของตนขึ้นมาอีกครั้งครามครัน ทันทีที่เห็นว่ามือไม้ของไอ้ลูกตัวดีนั้น
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อยูไ่ ม่สขุ เพียงไม่กนี่ าทีมอื แกร่งของศิลาก็เลือ้ ยไปโอบกอดเอวสาวสวย
เสียแล้ว...ส�ำออยจริง เขาเห็นมันต่อยตีกับคนอื่นมาเป็นร้อย ไม่เคย
เห็นว่าหนังหนาๆ ของมันจะสะเทือน นีอ่ ะไร...แค่โดนพ่อตีเบาๆ ถึงขัน้
ยืนเองไม่ได้ ต้องไปออเซาะผู้หญิง
ลูกชายเขานีม่ นั ชอบผูห้ ญิงสวยเหมือนเขาละสิทา่ เชือ้ ไม่ทงิ้ แถว
“ปล่อยมือแกจากเอวหนูแหวนประดับได้แล้วไอ้หิน” เลิศศักดิ์
เตือนบุตรชายด้วยเสียงลอดไรฟัน
แหวนประดับรู้ตัวจึงก้มมองมือหนาที่โอบเอวของเธออยู่ ก่อน
จะพยายามขืนตัวออกห่าง ทว่าศิลากลับเกาะเอวเธอหนึบ ไม่คิดจะ
ปล่อยเธอไปตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
“ลูกเขามีพ่อมีแม่นะแก”
“อะไรล่ะพ่อ...หินไม่ได้คิดอะไรไม่ดีเสียหน่อย” ศิลาพึมพ�ำ
สรรพนามแทนตัวว่า ‘หิน’ ของชายหนุ่มตัวโตแต่สู้พ่อตัวเอง
ไม่ได้นั้นท�ำให้แหวนประดับเงยหน้าขึ้นมองแล้วอมยิ้ม แม้จะเพิ่งรู้สึก
ขัดหูกับค�ำเรียกที่ไม่สมตัว แต่ก็ต้องยอมรับว่าเวลาที่ชายหนุ่มแทน
ตัวเองเช่นนี้ก็น่ารักน่าเอ็นดูไม่หยอก
“ก็แค่...ยึดเขาไว้พยุงตัวเฉยๆ”
“แกเป็นง่อยหรือไง ปล่อยผู้หญิงเดี๋ยวนี้!”
ค�ำพูดนัน้ ถือเป็นค�ำสัง่ เด็ดขาด ทีแ่ ม้แต่คนลูกไม้จดั อย่างศิลาก็
หาทางอิดออดไม่ได้ ต้องยอมปล่อยมือจากเอวบางของแหวนประดับ
แม้จะแสนเสียดายก็ตามที
“ปล่อยแล้วครับ”
“ปล่อยแล้วก็มานี่ กลับบ้านพร้อมฉัน”
“ไม่เอา” เพียงได้ยินค�ำว่ากลับบ้าน ท่าทางโอนอ่อนของศิลาก็
กลับมาเป็นแข็งกร้าวอีกครั้ง เพราะรู้ดีว่าอะไรรออยู่หากว่าเขายอม
กลับบ้านพร้อมกับบิดา การลงโทษทีท่ �ำให้เขาเจ็บไปถึงกระดูกในยาม
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เช้านัน้ ท�ำให้ศลิ าเข็ดขยาด ถอยกรูดกลับมาใช้แหวนประดับเป็นโล่ทนั ที
“หินไม่กลับ”
“ไอ้หิน!”
“ท่านคะ...อย่าลงไม้ลงมือกันเลยนะคะ” แหวนประดับกางแขน
ออกเพื่อปกป้องผู้ชายที่อยู่เบื้องหลัง เมื่อเห็นเลิศศักดิ์ทำ� ท่าจะปรี่เข้า
มาทุบศิลาอีกครั้ง
และเพียงหญิงสาวเอ่ยปากขอ พ่อของศิลาก็ชะงักมือที่เงื้อขึ้น
สูงเตรียมจะลงโทษบุตรชาย จากนั้นจึงค่อยๆ ลดมือลง
“หนูกับคุณศิลายังมีเรื่องที่จะต้องตกลงกัน...เรื่องค่าเสียหาย
ใช่ไหมคะคุณศิลา” แหวนประดับคิดหาข้ออ้างให้ชายหนุม่ ได้เดีย๋ วนัน้
ก่อนจะหันไปร้องขอค�ำยืนยันจากศิลาอีกแรง
มีหรือคนที่ก�ำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างศิลาจะปฏิเสธ
หญิงสาว เขาพยักหน้าแรงๆ พร้อมกับเอ่ยขึ้น
“ใช่ ผมไปพังบ้านแหวนเขา...ต้องเจรจาเรื่องค่าเสียหาย กลับ
ไปกับพ่อไม่ได้”
“ฉันรู้นะว่าแกโกหกฉัน ไอ้หิน” เลิศศักดิ์เอ่ยกับบุตรชายอย่าง
ไม่คดิ จะไว้หน้า แม้จะรูว้ า่ ศิลาโกหกหน้าด้านๆ ก็ตาม แต่เพราะเห็นแก่
คนร่างบางที่หน้าเหมือน...คนที่เขาเคยรู้จัก เขาจะยกประโยชน์ให้มัน
สักหน
“ก็แหวนเขาบอกมาอย่างนี้ หินจะไปโกหกอะไรพ่อเล่า” พอมี
พรรคพวกศิลาก็เริ่มกลับมากร่างกล้าได้อีกครั้ง
“ไปท�ำร้ายเขา แล้วยังให้เขาช่วยแกอีก” เลิศศักดิต์ อ่ ว่าบุตรชาย
“นับวันแกยิ่งท�ำตัวไม่ได้เรื่องนะไอ้หิน”
“หินไม่ได้ท�ำร้ายแหวนนะพ่อ” ศิลาเถียงพ่อของตัวเองเสียงดัง
ส่วนเรือ่ งทีต่ อ้ งให้แหวนประดับช่วยเขา ศิลาเถียงไม่ได้ “แหวนต่างหาก
ที่ท�ำหิน บอกตั้งหลายครั้งแล้ว”
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“ค่ะ หนูตศี อกคุณศิลาเอง” แหวนประดับพยักหน้ายืนยัน “คุณ
ศิลายังไม่ได้ท�ำอะไรหนูค่ะท่าน แค่กระโดดข้ามประตูรั้วมาเท่านั้น”
“อย่าหลงใจดีกับไอ้หินมากล่ะหนูแหวน” เมื่อเอาความกับ
ลูกชายมากไปกว่านี้ไม่ได้ เลิศศักดิ์จึงหันไปเตือนแหวนประดับแทน
เพราะรู้ว่าหญิงสาวน่าจะเป็นคนใจดี ใจอ่อน “ไอ้ลูกฉันคนนี้มันไม่ใช่
คนโง่อย่างที่หนูคิดหรอก มันโง่จริง...แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสมองเลยหรอก
นะ ระวังตัวเองด้วยนะหนู”
“พ่อ!”
กว่าแหวนประดับจะแยกกับศิลาได้ก็ต้องใช้เวลานาน
พอสมควร ท�ำให้เธอไปท�ำงานสาย ทว่าเมื่อไปถึงที่นัดหมายพร้อมกับ
แฟ้มเอกสารในอ้อมกอด เธอก็พบร่างบอบบางของเพื่อนสนิทอย่าง
พิศานัง่ หัวเราะและโปรยเสน่หใ์ ส่ลกู ค้าของเธอเรียบร้อย มิหน�ำซ�ำ้ เมือ่
แหวนประดับก้าวเข้าไปหาคนทั้งคู่ เธอก็ได้ยินค�ำตอบว่า
“สัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแหวน...หลังจากนี้ก็ฝากด้วย
นะครับ”
แหวนประดับไม่รวู้ า่ อีกฝ่ายก�ำลังพูดถึงสัญญาอะไรทีว่ า่ เรียบร้อย
แต่กระนัน้ เธอก็เพียงยิม้ หวานอย่างทรงเสน่หใ์ ห้ชายหนุม่ เพือ่ เป็นการ
ไถ่โทษที่ตนมาช้า เล่นเอาอีกฝ่ายถึงกับท�ำหน้าเหลอหลาอย่างตั้งตัว
ไม่ทัน ไม่คิดว่าคนหน้าคมตรงหน้าจะยิ้มสวยถึงเพียงนี้
“ขอบคุณมากค่ะคุณเอก แหวนเองก็ต้องรบกวนคุณเอกด้วย
นะคะ”
“ยินดีครับ” ผู้ชายคนเดียวในโต๊ะบอกเสียงตะกุกตะกัก
และอาการประหม่าของเขาก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาอันเฉียบ
แหลมของอดีตมือวางอันดับหนึ่งแห่ง Even for you อย่างพิศาไปได้
“คุณพิศาเธอบอกรายละเอียดสัญญาตัวใหม่กับผมแล้ว...”
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“อ้อ อย่างนี้นี่เอง” คนที่ต้องรับหน้าที่มาเจรจาเรื่องสัญญานั้น
ร้องรับในคอ ก่อนจะเบนสายตาทีม่ คี ำ� ถามไปยังใบหน้างามของเพือ่ น
สนิทซึ่งก�ำลังนั่งกรีดนิ้ว ยิ้มกริ่มอยู่ที่ด้านหลังของเอกภพ “ถ้าคุณเอก
พอใจ แหวนก็ยินดีค่ะ แล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่แหวนมาตามนัด
ไม่ทัน”
“ไม่เป็นไรหรอกครับ ก็คุณแหวนเกิดอุบัติเหตุนี่นา ผมเข้าใจ
ครับ”
คราวนีค้ นทีไ่ ม่ได้ประสบอุบตั เิ หตุถลึงตามองหน้างามของเพือ่ น
สนิทตนเองอย่างคาดโทษ ทว่าพิศากลับท�ำเพียงแบะปากและยักไหล่
อย่างช่วยไม่ได้ ดูเอาเถอะ...ข้ออ้างมีตั้งเยอะแยะ กลับแช่งให้เธอ
ประสบอุบัติเหตุ แม่เพื่อนตัวดี
“คุณแหวนไม่เป็นอะไรมากนะครับ”
“ไม่ค่ะ โดนชนท้ายนิดหน่อย แต่ไม่เป็นไร” เมื่อเพื่อนของเธอ
โกหกเป็นตุเป็นตะ แหวนประดับจึงได้แต่เล่นตามน�ำ้ ไปเสีย “ขอบคุณ
คุณเอกมากนะคะที่เป็นห่วง”
“คุณแหวนไม่เป็นอะไรมากก็ดแี ล้วละครับ เอ่อ...ผมขอตัวสักครู่
นะครับ” ว่าแล้วชายหนุม่ ก็รบี หยิบโทรศัพท์มอื ถือทีเ่ พิง่ มีเสียงเรียกเข้า
เดินหลบไปอีกทาง
แหวนประดับได้โอกาสจึงปรี่เข้าไปเอาเรื่องกับเพื่อนสนิทที่นั่ง
ลอยหน้าลอยตาอยู่ไม่ไกลทันที
“แกมาที่นี่ได้ยังไงน่ะพิศา พี่เกดรู้เรื่องนี้หรือเปล่า”
หญิงสาวยิงค�ำถามใส่เพือ่ นของตนเองอย่างเร็วและรัว แต่เสียง
ก็ยังเป็นกระซิบกระซาบอยู่เหมือนเดิม ด้วยนึกกลัวว่าเอกภพจะมา
ได้ยินเข้า เพราะตอนนี้พิศาไม่ได้เป็นพนักงานที่ Even for you เหมือน
เดิมแล้ว เพราะหลังจากแม่ตัวดีไปก่อเรื่องที่ยุโรป เกศรา...เจ้าของ
บริษัทก็ต้องจ�ำใจไล่แม่คุณหนูหมื่นล้านนี่ออกจากบริษัทที่เจ้าตัวเป็น
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หุ้นส่วนอยู่
และดูจากสีหน้า...พิศาก็ไม่เดือดร้อนหรอกที่โดนไล่ออกจาก
บริษัท ยังคงเดินเข้าเดินออกบริษัท ร่อนไปร่อนมา และซื้อของอย่าง
บ้าระห�่ำเหมือนเดิม
“ก็ต้องรู้สิ...แกคิดว่าใครเป็นคนโทร. ให้ฉันมาหาลูกค้าแทนแก
กันล่ะ” พิศาแบะปากตอบเพื่อนสนิท กลอกตาพอเป็นพิธี ก่อนจะ
ชะโงกหน้าไปหาแหวนประดับ หรี่ตาลงอย่างจับผิด “ว่าแต่แกเถอะ
ไปท�ำอะไรที่ไหน ท�ำไมถึงมาสายได้...แกไม่ใช่คนแบบนี้นี่”
“เจอพวกโรคจิตป่วนแต่เช้าน่ะ” แหวนประดับเป็นฝ่ายกลอกตา
บ้าง เมื่อคิดถึงใบหน้าของ ‘คนโรคจิต’ ที่ทำ� ให้เธอต้องมาท�ำงานสาย
“ฉันเผลอตีศอกเขาไปทีหนึง่ เลยต้องไปโรงพัก แล้วเรือ่ งมันก็เลยยาว...
แต่ตอนนี้ตกลงกันได้แล้วละ”
“เหรอ ซวยจัง” เพื่อนสนิทที่รู้ดีว่าแหวนประดับไม่มีทางโกหก
ตนนัน้ แบะปากอีกค�ำรบ คิดว่าถ้าเป็นเธอทีเ่ จอไอ้โรคจิตนัน่ ละก็ รับรอง
ว่ามันดูไม่จืดแน่ เธอจะเอาเรื่องมันให้ถึงที่สุด เพราะเธอไม่ใช่คนใจดี
เหมือนแหวนประดับ “แล้วมันเป็นใคร แกเคยเห็นมาก่อนไหม”
“ไม่ เขาเป็นคนบ้า” แหวนประดับรีบชิงบอก ก่อนที่เพื่อนของ
ตนนัน้ จะได้มโี อกาสจับผิด ซึง่ เป็นจังหวะเดียวกันกับทีเ่ อกภพเดินกลับ
มาที่โต๊ะ และชวนทั้งสองพูดคุยเรื่องสัพเพเหระ เรื่องของคนโรคจิตที่
มาป่วนแหวนประดับจึงถูกลืมเลือนไปอย่างง่ายดาย
สองหญิงหนึง่ ชายนัง่ พูดคุยกันต่ออีกพักใหญ่ เอกภพก็เป็น
ฝ่ายเอ่ยขอตัวกับสองสาว โดยบอกว่าเขาต้องรีบไปรับลูกชายทีโ่ รงเรียน
แหวนประดับเข้าใจดีวา่ ชายหนุม่ ต้องการแยกตัวไปจึงไม่คดิ จะ
รั้งเขาไว้ เพียงลุกขึ้นและยกมือไหว้ โดยไม่ลืมขอโทษชายหนุ่มทิ้งท้าย
อีกครั้ง เรื่องที่เธอมาสายในวันนี้ แม้ว่าอีกฝ่ายจะบอกเธอครั้งแล้วครั้ง
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เล่าว่าเขาไม่ติดใจก็ตาม
“นี่แหวน...แกรู้ไหมว่านังบี๋มันหายหัวไปไหน” เมื่อลูกค้าอย่าง
เอกภพเดินคล้อยหลังไปแล้ว พิศาก็หันมาซักฟอกเพื่อนสนิทของตน
ทันที เพราะแหวนประดับนั้นเป็นคนให้ที่พักแก่ ‘นังบี๋’ ของเธอเป็น
คนสุดท้าย ก่อนเด็กสาวจะหายตัวไป ติดต่อไม่ได้ จนใครต่อใครเริ่ม
เป็นห่วง “โทร. ไปก็ไม่รับ มันน่านัก”
“ก็...ไม่รู้สิ” แหวนประดับบอกเสียงเบา เธอไม่รู้จริงๆ ว่าเบบี๋ไป
อยู่ที่ไหน ครั้งล่าสุดที่เจอก็เมื่อสองสามวันก่อน มาได้ยินชื่ออีกครั้งก็
เมื่อเช้า ตอนที่ศิลากล่าวหาว่าเบบี๋เอาเพื่อนสนิทของเขาไปขายโดยมี
เธอเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด มาถึงตรงนี้ริมฝีปากของแหวนประดับก็เม้ม
เข้าหากันเป็นเส้นตรงด้วยความไม่พอใจ
เด็กเบบี๋ที่ก�ำลังพูดถึงกันอยู่นี้เป็นเด็กฝึกงานในความดูแลของ
เธอ แต่ไม่ร้วู ่าเด็กสาวไปท�ำอะไรอยู่ทไี่ หน และท�ำไมจู่ๆ ศิลาถึงได้โผล่
มาหาเรือ่ งเธอถึงบ้าน แล้วไหนจะเรือ่ งทีเ่ พือ่ นเขาโดนหลอกไปขายนัน่
อีก เรื่องนี้ชักจะไม่ชอบมาพากล และคงไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดธรรมดาๆ
เสียแล้ว ไม่อย่างนั้นศิลาคงไม่โกรธเธอจนหัวฟัดหัวเหวี่ยงแล้วบุกมา
เอาเรื่องเธอถึงบ้านอย่างนี้
เบบี๋นะเบบี๋...ไปก่อเรื่องอะไรไว้อีกล่ะเนี่ย...
“งั้นเหรอ แกก็ไม่รู้เหรอว่านังบี๋มันอยู่ที่ไหน” พิศาพึมพ�ำ ก่อน
จะเงียบไปอย่างครุ่นคิด
“ไม่รู้หรอก...”
“ช่างเถอะ ไม่รู้ก็ไม่รู้” หญิงสาวเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจ แล้วโน้มตัว
มาข้างหน้าเพื่อหยิบกระเป๋าใบน้อยแต่ราคาไม่น้อยของตนเองขึ้นมา
ถือ ก่อนจะลุกขึ้นแล้วหยิบแว่นกันแดดมาสวมอย่างกรีดกรายตาม
ประสา
แหวนประดับกวาดตามองเพือ่ นตัง้ แต่หวั จดเท้า...เลิกตกใจเรือ่ ง
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การแต่งตัวของเพื่อนสนิทของตนเองไปนานแล้ว
ดังนั้นแววตาที่เธอใช้มองร่างบอบบางของสาวหมวยตรงหน้า
จึงว่างเปล่า มีเพียงคิ้วงามที่เลิกสูงขึ้นอย่างมีค�ำถามเท่านั้นที่ท�ำให้
พิศาถอนหายใจเสียงดัง แล้วบอกอย่างเสียมิได้ว่า
“ฉันจะเข้าบริษัท...ไปดูป๊าเสียหน่อยว่าท�ำงานคุ้มเงินเดือน
หรือเปล่า”
“ฝากสวัสดีคณ
ุ ลุงด้วยนะ” แหวนประดับบอกแล้วลุกขึน้ ยืนตาม
เพื่อนสนิท สมองก็คิดไตร่ตรองว่าเธอจะเข้าไปที่บริษัทหรือจะท�ำงาน
ข้างนอกดี “ฉันจะขึ้นไปดูจานที่สั่งมา...ที่ห้าง...”
“จานอีกแล้ว...แกจะซือ้ จานไปถมทีห่ รือไงยายแหวน” พิศาแหว
ตั้งแต่รู้จักแหวนประดับและเป็นเพื่อนกันมา เธอก็เห็นมีแต่พวกจาน
ชามนี่แหละที่แหวนประดับนั้นหลงใหลได้ปลื้มมาก ไม่ว่าจะซื้อมา
มากมายแค่ไหนก็ยงั ไม่มวี แี่ ววว่าจะเลิกซือ้ “ทีบ่ า้ นมีกแี่ สนโหลแล้วยะ”
“ก็พอมี...” แหวนประดับไม่สนใจเสียงกระแหนะกระแหนของ
เพือ่ น และตอบกลับด้วยน�ำ้ เสียงใจเย็นตามประสา “แต่ลายนีส้ วยมาก
นะ ต้องสั่งจากยุโรป...เป็นจานเก่า”
“ระวังมีผีสิงนะ” เมื่อเตือนเพื่อนไม่ได้ผล พิศาจึงเริ่มหันมาขู่
แทน โดยยกเรือ่ งผีสางมาพูด “ช่วงนีแ้ กยิง่ ดวงตกอยู.่ ..ระวังของจะเข้า
ตัว”
“เพ้อเจ้อ” แหวนประดับบริภาษเพื่อนของตนพร้อมชักสีหน้า
ขณะก้าวออกมาจากห้องอาหาร แล้วเดินเคียงกันไปทีล่ านจอดรถด้าน
หน้าซึ่งมีรถยนต์หนาตา ด้วยนี่ก็เป็นเวลาเกือบบ่ายแล้ว จึงมีผู้คนมา
รับประทานอาหารเที่ยง
แต่นั่นก็ไม่ท�ำให้การมองหารถของพิศานั้นเป็นเรื่องยาก เพราะ
รถของหญิงสาวเด่นสะดุดตาอยู่แล้ว มองปราดเดียวก็เห็น
ผิดกับแหวนประดับที่ต้องล้วงกุญแจรถขึ้นมากดปลดล็อก เธอ
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จึงหารถเก๋งคันน้อยของตนเจอ...รถคันนี้หญิงสาวใช้มาตั้งแต่ยังเรียน
ไม่จบ นี่ก็เกือบจะคืนความรู้ให้อาจารย์ไปหมดแล้ว สภาพรถของเธอ
จึงไม่นา่ ดูเท่าไหร่ แต่กไ็ ม่ได้อตั คัดหรือล�ำบากจนต้องเปลีย่ นรถยนต์คนั
ใหม่ เมือ่ มองเห็นรถของตนแล้วแหวนประดับก็หนั มาบอกลาสาวหมวย
ด้วยรอยยิ้มเช่นทุกครั้ง
“ไปแล้วนะ...เอาไว้เจอกันนะพิศา”
“ถ้าว่างฉันจะแวะไปหา...” พิศายกมือสะบัดผมยาวๆ ของตน
ไปเบื้องหลัง ก่อนมองเพื่อนสนิทพร้อมยิ้มมุมปาก “แล้วก็ช่วยบอก
พีเ่ กดให้คดิ ถึงความส�ำคัญและฝีมอื คนสวยอย่างฉันด้วย เผือ่ พีเ่ กดจะ
เสียใจที่ไล่ฉันออก”
“ถ้าแกไม่เอาตัวเข้าแลกกับเงิน...ใครจะกล้าไล่แกออก” แหวนประดับหลุดปากจิกกัดเพื่อนสนิทด้วยความหมั่นไส้
“เอ๊ะ ก็บรรยากาศมันพาไปนี่...แกจะมาซ�้ำเติมฉันท�ำไม”
“บรรยากาศพาไปหรือ...กล้าพูดนะ” คราวนี้แหวนประดับก้าว
ไปประชิดคนร่างบางที่เตี้ยกว่าเธออยู่หลายเซนติเมตร แล้วอดใช้นิ้ว
จิ้มหน้าผากมนของคนที่อ้างว่าบรรยากาศพาไปไม่ได้ จนอีกฝ่ายผงะ
หงายหลัง ก่อนท�ำหน้าเบ้ใส่แม่คนเจ้าลีลาอย่างพิศา “คิดว่าฉันไม่รจู้ กั
แกสินะ ถึงได้พดู ออกมาอย่างนีน้ ะ่ พิศา อย่างแกน่ะหรือบรรยากาศจะ
พาไปได้...ไม่ใช่ว่าหมายตาคุณจืดวริตเอาไว้นานแล้วหรือ”
“บ้า!” คนโดนเพื่อนรู้ทันบอกปัดเสียงสูงปรี๊ด ใบหน้าที่ขาวซีด
ก่อนหน้านีข้ นึ้ สีแดงระเรือ่ เพราะความอาย ทัง้ ชีวติ ก็มแี ค่แหวนประดับ
นี่แหละที่รู้ทันลูกไม้ของเธอ “หมายตงหมายตาอะไรล่ะ...ไม่มี้...” ว่า
แล้วพิศาก็กระแทกรองเท้าส้นสูงกึ่งวิ่งกึ่งเดินไปที่รถของตัวเอง
เวลาไม่กี่นาทีหลังจากนั้น แหวนประดับก็เห็นรถคันน้อยของ
เพือ่ นตนถูกกระชากออกไปด้วยความเร็วทีน่ ่าหวาดเสียว ทิง้ เธอไว้กบั
รอยยิ้ม...รอยยิ้มแห่งความยินดี เพราะในที่สุดพิศาก็จะได้มีความสุข
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เสียที

เสียงโทรศัพท์มือถือในกระเป๋ากรีดร้องขึ้นมาท�ำให้ร่างบางของ
หญิงสาวสะดุง้ ก่อนเธอจะรีบค้นหาแล้วหยิบขึน้ มากดรับสาย เมือ่ เห็น
ว่าใครเป็นผูท้ อี่ ยูป่ ลายสาย ความโล่งใจก่อนหน้าก็แปรเปลีย่ นเป็นรูส้ กึ
หนักอึ้งด้วยความล�ำบากใจ
“ว่าไงจ๊ะเบบี๋ โทร. มาหาพี่ได้แล้วหรือแม่ตัวดี” แหวนประดับ
กรอกเสียงราบเรียบทว่าเฉียบขาดไปตามสายทันที “รู้ไหมว่าวันนี้เรา
ท�ำให้พี่ล�ำบากขนาดไหน หือ...”
“พี่แหวน...พี่แหวนต้องช่วยหนูนะคะ”
เสียงของเด็กสาวนั้นเสียขวัญอย่างมาก แหวนประดับจึงแสร้ง
โกรธต่อไปไม่ได้
“หนูต้องตายแน่ถ้าพี่แหวนไม่ช่วยหนู...พี่แหวน...ฮึก...พี่แหวน
ขา...”
“ใจเย็นๆ เบบี๋” แหวนประดับปลอบใจคนตัวเล็ก ร้อนรนไปขึ้น
รถของตนทันที ในมือก็ยังถือสายของเบบี๋เอาไว้ “อะไรกัน...เกิดอะไร
ขึ้น ค่อยๆ เล่า”
“หนู...ฮึก...คือหนู” เหมือนว่าเบบีจ๋ ะคุมสติของตัวเองไม่อยูเ่ สีย
แล้ว เธอปิดหน้าร้องไห้ฟูมฟายอย่างมืดแปดด้าน...อย่างคนที่ทำ� เรื่อง
ร้ายแรงเกินกว่าที่ก�ำลังของตัวเองจะแก้ไขไหว “คือหนู...หนูหลอก
คุณฌอห์นไปขาย...”
“อะไรนะเบบี๋!”
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2
เรื่องยุ่งๆ

คนที่ศิลากล่าวหาว่าเอาเพื่อนของเขาไปขายนั่งตัวสั่น
หลบมุมอยู่ภายในร้านกาแฟเจ้าประจ�ำที่แหวนประดับชอบมานั่งอ่าน
หนังสือในวันหยุด สภาพของเบบี๋นั้นแทบดูไม่ได้ เด็กสาวหน้าบวม
ตาช�ำ้ และหวาดระแวงราวกับกลัวว่าใครจะมาเอาชีวติ เธอ ซึง่ นัน่ ท�ำให้
แหวนประดับขมวดคิว้ เข้าหากันด้วยความสงสัย ตัง้ แต่รจู้ กั เด็กสาวมา
หลายเดือน เธอไม่เคยเห็นเบบี๋เป็นเช่นนี้มาก่อน เธอจึงต้องเร่งฝีเท้า
พุ่งเข้าไปหาคนตัวเล็กด้วยความเป็นห่วงทันที
“เบบี๋...เกิดอะไรขึ้น”
“พีแ่ หวน...” เพียงเห็นหน้าแหวนประดับ ดวงตากลมของเด็กสาว
ก็เอ่อคลอไปด้วยหยาดน�ำ้ ตา อาการสะอื้นที่เธอพยายามสะกดเอาไว้
นัน้ เริม่ กลับมา ไหล่บางสัน่ เทานิดๆ ด้วยความหวัน่ ใจ “ช่วยหนูดว้ ยค่ะ
คุณศิลาเขาจะฆ่าหนู”
“อะไรกัน คุณศิลาเขาจะท�ำอย่างนัน้ ไปท�ำไมหือ” แหวนประดับ
ยกมือขึน้ ลูบไหล่เด็กฝึกงานในความดูแลของตนอย่างปลอบขวัญตาม
วิสัยก่อนที่จะรู้ตัวด้วยซ�ำ้ หญิงสาวก็เป็นอย่างนี้ ขี้สงสารจนบางครั้ง
ก็เป็นจุดอ่อน ซึ่งพิศามักค่อนขอดเธอเช่นนั้นเสมอ
“ก็หนู...หนู...” เด็กสาวเงยหน้ามองแหวนประดับแวบหนึง่ ก่อน
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จะรีบหลบตา ด้วยรูต้ วั ดีวา่ เธอหาเรือ่ งใส่ตวั ทัง้ หมด ไม่ใช่ความผิดของ
ใครอื่น “หนูเอาคุณฌอห์นไปขาย...ละ...แล้ว...”
“เบบี๋!” แหวนประดับเรียกชื่อเด็กสาวด้วยความโกรธ ดวงตา
คมเบิกกว้างด้วยความตกใจอย่างไม่อาจจะเก็บซ่อน พลันมือทีล่ บู ไหล่
ของเด็กสาวก็ร่วงลงมาอยู่ข้างตัว
“เรา...ท�ำอะไรนะ” แหวนประดับถามเผือ่ ว่าเธอจะหูฝาดไป แต่
แล้วเธอก็ต้องผิดหวังเมื่อเบบี๋พยักหน้าแรงๆ แล้วเอ่ยค�ำพูดเดิมว่า
“หนูเอาคุณฌอห์นไปขาย...นี่เงินค่ะ สองแสน”
แหวนประดับก้มลงมองซองสีน�้ำตาลหนาเตอะตรงหน้าด้วย
แววตาเหลือเชื่อ แล้วเงยหน้าขึ้นมองหน้าของเบบีด๋ ้วยแววตาที่ไม่ต่าง
กันนัก เธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องที่ศิลาบุกมากล่าวหาเธอถึงบ้าน
นั้นจะเป็นความจริง เบบี๋หลอกฌอห์นไปขายจริงๆ ด้วย
เรี่ยวแรงในกายของแหวนประดับแทบไม่เหลืออยู่ พอๆ กับ
สติสมั ปชัญญะของหญิงสาว นีเ่ ธอจะท�ำอย่างไรต่อไปดี แหวนประดับ
หลับตาลง...พยายามรวบรวมสติของตัวเองให้เข้าที่เข้าทางอยู่เกือบ
สามนาทีเธอจึงสูดลมหายใจลึก เม้มปากแน่น ก่อนจะเอ่ยปากถามเบบี๋
อีกครั้ง
“เราขายคุณฌอห์นให้ใครเบบี๋ ใครเป็นคนจ้างให้เราท� ำงาน
แบบนี้”
“คุณพลอยไพลินค่ะ”
ได้ยินเพียงเท่านั้นแหวนประดับก็เข้าใจทุกอย่างอย่างแจ่มแจ้ง
ทันที ผู้หญิงที่ชื่อพลอยไพลินคนนี้เธอรู้จักดี เพราะคนแรกที่พลอยไพลินว่าจ้างให้เป็นคนเอาฌอห์นใส่พานให้หญิงสาวก็คือเธอนี่แหละ
แต่โชคดีทเี่ กศรา...เจ้านายของเธอเลือกทีจ่ ะไม่รบั งานนี้ แหวนประดับ
จึงรอดตัวไป แต่ไปไงมาไงไม่รู้ ท�ำไมสุดท้ายแล้วพลอยไพลินถึงได้หา
ทางเข้าถึงตัวฌอห์นจนได้ ผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ
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เมือ่ หวนคิดเรือ่ งงาน แหวนประดับก็อดคิดถึงความยากล�ำบาก
หลังจากเธอเลือกย้ายมาท�ำงานกับเกศราที่ Even for you เมื่อหลาย
ปีกอ่ นไม่ได้ คราวแรกทีไ่ ด้ยนิ คอนเซปต์ของบริษทั ทีบ่ อกว่า ‘รับท�ำงาน
ทุกอย่างบนโลกนี้’ เธอก็คิดว่าคงเป็นงานง่ายๆ ตลกๆ แต่ที่ไหนได้ ยิ่ง
นับวัน เมือ่ บริษทั โตขึน้ และมีกลุม่ ลูกค้าหลากหลายขึน้ งานตลกๆ ก่อน
หน้านี้ก็เริ่มยากและซับซ้อนขึ้น จนท�ำให้แหวนประดับเกือบถอดใจไป
หลายครั้งเลยทีเดียว
ทั้งงานตามจับภรรยาน้อย หาหลักฐานการฟ้องหย่า ล่าสุดก็
กรณีของพลอยไพลินที่บอกให้จับผู้ชายให้นั่นละที่ทำ� ให้แหวนประดับ
อยากจะลาออก เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นผู้หญิงที่อยากได้ผู้ชายมาก
จนต้องว่าจ้างบริษัทไปจัดฉากให้ได้ลงเอยกัน
ความรักหนอความรัก...ซับซ้อนวุน่ วาย น่าปวดหัวขนาดนี้ ท�ำไม
ใครๆ ถึงอยากมีกันนัก
“พี่แหวน...พี่แหวนช่วยหนูได้มั้ยคะ”
เสียงสั่นๆ ของเบบี๋เรียกให้สติของแหวนประดับกลับมาอยู่กับ
ปัจจุบันอีกครั้ง เธอมองหน้างามของเด็กในความดูแลของตัวเองแล้ว
ถอนหายใจอย่างล�ำบากใจ
“หนูไปหาพีแ่ หวนตอนเช้า...หนูเจอคุณศิลาเลยรีบออกมาเพราะ
กลัว...”
“แล้วปล่อยให้พรี่ บั มือกับคุณศิลาคนเดียวใช่มยั้ ” แหวนประดับ
ท้วงพลางท�ำท่าค้อน ท�ำให้เด็กสาวหงอลงอีก แล้วคนใจอ่อนเป็น
ทุนเดิมก็ชงิ พูดก่อนทีเ่ บบีจ๋ ะร้องไห้อกี ครัง้ “เฮ้อ...แต่เอาเถอะ เรือ่ งมัน
เลยเถิดมาจนขนาดนี้ คงท�ำอะไรไม่ได้แล้วละ”
“ว่าแต่เราน่ะ...ขายคุณฌอห์นเขาส�ำเร็จหรือเปล่า” ถามออกไป
แล้วก็เป็นตัวเองทีก่ ระดากอายเสียเอง “พีห่ มายถึงว่า...คุณฌอห์นเขา
ได้ตกล่องปล่องชิ้นกับคุณพลอยไพลินทุกขั้นทุกตอนหรือเปล่า”
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“คงจะไม่ค่ะ” เบบี๋บอกเสียงหวาดๆ เธอเองก็ไม่แน่ใจเรื่องนี้
เหมือนกัน ด้วยตัวเธอนัน้ เผ่นออกมาจากโรงแรมทีเ่ กิดเหตุทนั ทีทสี่ ง่ ต่อ
ฌอห์นให้ผวู้ า่ จ้างของตนเรียบร้อย “เพราะถ้าเรียบร้อยคุณศิลาคงไม่รู้
เรื่องแล้วมาโวยวายพี่แหวนถึงบ้านอย่างนี้ เราจะท�ำอย่างไรกันดีคะ
พี่แหวน...ไหนจะคุณศิลาอีก”
แหวนประดับเม้มปากขณะฟังเรื่องราวจากเบบี๋ ก่อนปรายตา
มองใบหน้าซีดเซียวของเด็กสาวเมื่อเธอได้ยินค�ำว่า ‘เรา’ แบบนี้ก็
หมายความว่าเธอถูกเหมารวมว่าเป็นพวกเดียวกับเบบี๋เรียบร้อยแล้ว
น่ะสิ แล้วทีนี้จะท�ำอย่างไรกันดี...เมื่อเช้านี้ก็ครั้งหนึ่งแล้วที่ศิลาบุกมา
และเท่าทีฟ่ งั จากเบบี๋ ชายหนุม่ คงไม่รามือง่ายๆ หรืออย่างน้อย
ก็จนกว่าเขาจะหาตัวคนที่เอาเพื่อนสนิทของเขาไปขายเจอนั่นแหละ
แล้วแหวนประดับจะใจแข็งส่งเบบีไ๋ ปให้ผชู้ ายร้ายกาจอย่างศิลาท�ำร้าย
ได้ลงคอหรือ แม้จะรู้ว่าครั้งนี้เบบี๋ท�ำผิด แต่แหวนประดับก็ไม่ใช่คน
ใจไม้ไส้ระก�ำ หญิงสาวเงียบไปครู่หนึ่งอย่างครุ่นคิด ครู่ใหญ่ทีเดียว
ก่อนจะท�ำลายความเงียบด้วยค�ำพูดง่ายๆ ว่า
“เราไปบ้านพี่ไม่ได้แล้วละ เพราะคุณศิลาคงจะมาอีกแน่ๆ”
“หนูก็คิดอย่างนั้นค่ะ” เบบี๋พึมพ�ำ ปาดน�้ำตาป้อยๆ ก่อนเลื่อน
ซองเอกสารซึ่งมีเงินสดจ�ำนวนมากไปให้แหวนประดับ “แล้วนี่...”
“เราเก็บไว้ก่อนเถอะ” แหวนประดับมองแล้วแนะน�ำ “อย่าเพิ่ง
ผลีผลามท�ำอะไรตอนนี้ ยิ่งคุณศิลาคอยจับผิดพวกเราอยู่ เรายิ่งต้อง
ระวัง”
“ค่ะพี่แหวน” เบบี๋พยักหน้า ยอมเก็บเงินที่เป็นหลักฐานมัดตัว
เธอนั้นลงไปในกระเป๋าเป้ใบเก่งตามค�ำแนะน�ำของแหวนประดับทันที
“หอเราก็กลับไปพักไม่ได้ อย่างนีจ้ ะท�ำยังไงกันดี” แหวนประดับ
พึมพ�ำ พยายามหาทางออกเรื่องที่พักให้เด็กสาว เพราะนอกจากศิลา
ทีต่ ามราวีเบบีแ๋ ล้ว ยังมีเจ้าหนีข้ องเด็กสาวทีต่ ามราวีกนั มานานจนเบบี๋
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กลับไปพักที่หอไม่ได้ ต้องระเห็จมาขอค้างบ้านเธอหลายวัน แต่เมื่อ
เกิดเรื่องนี้ขึ้น บ้านเธอนั้นเบบี๋ก็คงกลับไปพักไม่ได้เช่นเดียวกัน “เอา
อย่างนีน้ ะ เดีย๋ วเราไปพักบ้านพีเ่ กดก่อน...พีจ่ ะคุยกับพีเ่ กดเอง ไม่ตอ้ ง
ห่วง”
“ขอบคุณค่ะพีแ่ หวน” เบบีย๋ กมือไหว้หญิงสาวด้วยความซาบซึง้
ใจและรู้สึกขอบคุณ รู้ดีว่าหากไม่มีแหวนประดับสักคนแล้วเธอต้อง
ล�ำบากกว่านี้อย่างแน่นอน “ที่อุตส่าห์ช่วยหนู”
“ไม่ต้องขอบคุณอะไรกันมากมายหรอก พี่รู้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจให้
เรื่องมันเป็นอย่างนี้” แหวนประดับตัดบท เพราะเธอรู้จักพลอยไพลิน
คนทีว่ า่ จ้างเบบีใ๋ ห้ทำ� เรือ่ งร้ายๆ เรือ่ งนีด้ ี ดังนัน้ หญิงสาวจึงรูว้ า่ คนอย่าง
เบบี๋แม้จะร้ายกาจ แต่ก็ตามคนเจ้าเล่ห์อย่างพลอยไพลินไม่ทันหรอก
“เรายังเด็ก ท�ำอะไรพลาดไปก็จ�ำไว้ รู้ไหม...จะได้ไม่พลาดแบบนี้อีก”
“ค่ะ พี่แหวน”
ด้านคนทีท่ ำ� ให้แหวนประดับต้องระวังภัยให้เด็กฝึกงานใน
ความดูแลของตนเป็นพิเศษนัน้ หัวฟัดหัวเหวีย่ งมาทีค่ ลับ The Rock ซึง่
ไม่ตอ้ งบอกก็รวู้ า่ ใครเป็นเจ้าของ ร่างสูงของศิลาก้าวลงมาจากรถยนต์
ของตัวเอง หน้าบึ้งตึงฟ้องถึงความโมโหสมอารมณ์
และคนทีท่ ำ� ให้เขาโมโหนัน้ ก็เป็นใครไปไม่ได้ นอกเสียจากแหวนประดับ แม่คนสวยแต่รูปคนนั้นนั่นแหละ...ไม่รู้เธอมีของดีอะไรติดตัว
ถึงกล่อมให้พอ่ ของเขายอมกลับไปก่อนได้ ทัง้ ทีล่ กู ชายหัวแก้วหัวแหวน
อย่างเขาเกือบโดนกระทืบเสียแบนติดพื้น หลังจากนั้น...แหวนประดับ
ก็ทิ้งเขาไว้ที่โรงพักเสียดื้อๆ ท�ำให้ศิลาต้องนั่งแท็กซี่กลับไปที่บ้านของ
หญิงสาว
กว่าจะกลับมาถึงที่ร้านของตัวเองก็ปาเข้าไปเกือบบ่ายโมง เขา
ทั้งหิว ทั้งโกรธ และคันคะเยอแปลกๆ ในอก เมื่อคิดถึงท่าทางรีบร้อน
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ของแหวนประดับตอนที่ออกจากโรงพัก เหมือนเธอมีนัดกับใครสักคน
ให้ตายเถอะ...ใครกันวะทีน่ ดั กับแหวนประดับจนเธอรีบร้อนแล้วทิง้ เขา
ไปอย่างนั้น
ศิลาอยากจะรู้นัก...
“ไอ้โอ้ๆ ไอ้โอ้โว้ย” ชายหนุ่มเงยหน้าตะโกนเรียกลูกน้องด้วย
ความหงุดหงิด หลังจากพยายามผลักประตูร้านแล้วพบว่ายังถูกล็อก
จากด้านใน “ไอ้โอ้! มึงหายไปไหนวะ!” เรียกอีกครั้งด้วยน�ำ้ เสียงดุดัน
ก่อนจะออกแรงกระชากประตูแรงๆ เพื่อระบายความหงุดหงิด “เปิด
ประตูให้กูหน่อยไอ้โอ้!”
“มาแล้วคร้าบ” โอ้เป็นชายหนุม่ อายุยสี่ บิ ห้า แต่ใบหน้าของเขา
กลับเต็มไปด้วยร่องรอยของบาดแผลไม่ต่างจากศิลา เพราะเขาร่วมบู๊
เคียงบ่าเคียงไหล่กับลูกพี่มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆ ด้วยโอ้นั้นลูกชายของ
คนรับใช้ในบ้านของศิลา ได้รับความเมตตาจากคุณท่านทั้งสองโดย
ส่งเสียให้เรียนหนังสือ พอเรียนจบศิลาก็ตัดสินใจเปิดคลับ ซึ่งเบ๊อย่าง
โอ้กถ็ กู ดึงตัวมาช่วยงานทันที...จนตอนนีจ้ ากเด็กในร้านโอ้กไ็ ด้เลือ่ นขัน้
มาเป็นผู้จัดการร้านเรียบร้อย “มาแล้วครับพี่หิน ใจร้อนไปได้”
“มึงจะล็อกร้านหาพระแสงอะไรวะ” เพียงเห็นหน้าลูกน้อง ศิลา
ก็ใช้โอ้เป็นที่ระบายอารมณ์ทันที “งานการไม่ทำ� หรือมึง นี่มันกี่โมง
กี่ยามแล้ว”
“เพิ่งบ่ายโมงครับพี่หิน” โอ้ตอบแล้วได้แต่ยิ้มแหย เขาอยู่กับ
ศิลามานานจนรู้ว่าอาการพาลเช่นนี้ของผู้เป็นนายต้องรับมือเช่นไร
อะไรที่ไม่ได้ดั่งใจนิดๆ หน่อยๆ ศิลาก็มักจะพาลคนโน้น ต่อยคนนี้เป็น
เรื่องปกติ “จะรีบเปิดไปท�ำไมครับ รีบไปลูกค้าเขาก็มาดึกๆ อยู่ดี...”
“เอ๊ะ...ไอ้นี่...วอนนักนะมึง”
โอ้ไม่ได้วอนเวินอะไรหรอก เพียงแต่ศิลานั้นพาลพาโลเองเฉยๆ
อะไรๆ จึงขวางตาเขาไปหมด แต่คนเป็นลูกน้อง ‘พี่หิน’ มาตั้งแต่
มิณรญา 33

จ�ำความได้ก็ไม่กล้าปากเก่งอะไรอีก เพียงรีบเปิดประตูร้าน The Rock
ให้เจ้าของได้เข้ามาสมใจปรารถนา
“หาข้าวมาที หิวไส้จะขาดอยู่แล้ว”
“ครับพี่” โอ้รีบวิ่งหายไปยังทิศทางที่เป็นห้องครัวของร้านทันที
ในใจก็ภาวนาให้วันนี้พ่อครัวสักคนมาเร็วด้วยเถิด ไม่อย่างนั้นเขาคง
ต้องให้เด็กในร้านวิ่งไปซื้อข้าวมาให้เจ้านายอารมณ์ร้ายแทน
ลับหลังลูกน้องทีเ่ ป็นผูจ้ ดั การร้านและอดีตเด็กในบ้านแล้ว ศิลา
ก็ยังหงุดหงิดหัวใจเหมือนเดิม
เมือ่ สมองของตนนัน้ ยังสงสัยถึงบุคคลทีแ่ หวนประดับรีบร้อนไป
หา กระทัง่ กล้าทิง้ เขาเอาไว้อย่างนี้ ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน อยาก
รูน้ กั ว่าคนคนนัน้ เป็นใคร...จะส�ำคัญกว่าลูกชายของอดีตรัฐมนตรีอย่าง
ศิลา มหาศักดิ์ มากเชียวหรือ แหวนประดับถึงเลือกไปหาคนคนนั้น
มากกว่าจะอยู่เคลียร์ปัญหากับเขา
อย่าให้รู้แล้วกันว่ามันเป็นใคร...ถ้ารู้ละก็ เขาจะจับมันมาอัดให้
หายแค้น เอาให้หายหงุดหงิดเลยคอยดู...โทษฐานที่แย่งความสนใจ
ของแหวนประดับไปจากเขา
“พี่หินคะ...”
“อะไรอีกล่ะ” ตวาดเสียงเข้มกลับไป
ร่างบางของหญิงสาวทีม่ องเจ้านายอยู่นานสะดุ้งโหยง เธอหรือ
ก็รอพบเขามาทัง้ วัน กะว่าพอเจ้านายมา เธอจะรีบเข้ามารายงานเรือ่ ง
ส�ำคัญก่อน เพราะไม่อยากโดนศิลารับประทานหัวของเธอแทนอาหาร
เทีย่ ง แต่ท�ำไมพอมาถึงศิลาก็องค์ลงเรียบร้อย ดูท่าคงจะองค์ลงตัง้ แต่
ก่อนเข้ามาแล้วกระมัง เพราะหน้าคมยับตั้งแต่ยังไม่ถึงตอนเย็นเลยนี่
“ใครจะตายอีกล่ะหว้า”
ลูกหว้าเม้มปากแน่น ปอดแหกขึน้ มาทันทีเมือ่ ระลึกได้วา่ เรือ่ งที่
ตนต้องรายงานศิลานั้นไม่ใช่เรื่องที่มีใครตายหรอก แต่ถ้าเธอรายงาน
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ออกไปแล้ว ไม่แน่ว่าเธอนั่นแหละที่จะเป็นคนเสียชีวิต
“คือว่าหนูคดิ ว่ามันเป็นเรือ่ งเล็กเลยไม่ได้บอกพีห่ นิ ตัง้ แต่แรก...”
หญิงสาวออกตัวในทีแรก พลางหยิบไอแพดของร้านมาจากด้านหลัง
ใช้นิ้วปัดหน้าจอแล้วส่งให้ผู้เป็นนายอ่านเนื้อหาในโซเชียลมีเดียเอง
ศิลาท�ำเสียงจึก๊ จัก๊ ในคอ ก่อนจะยอมรับไอแพดในมือลูกน้องมา
อ่าน ใจก็นึกค่อนแคะลูกหว้าที่ปล่อยให้เขาเสียเงินจ้างเจ้าหล่อนต่อ
เดือนไปตั้งมาก แต่กลับให้เขาอ่านเรื่องไร้สาระในอินเทอร์เน็ตเองเสีย
นี่ ก็เขาจ้างเธอมาท�ำหน้าที่จัดการกับเรื่องชื่อ ‘เสียๆ’ ของเขา ท�ำไม
ยังต้องให้เขามารับรู้เรื่องพวกนี้ให้ปวดสมองอีก เสียเวลาจริง
แต่เพียงกวาดตาอ่านเรือ่ งทีถ่ กู ถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนบนหน้า
เว็บเพจของร้านโดยตรง ศิลาก็มือไม้อ่อนแรง อยากจะกลั้นใจตาย...
ทว่าเมือ่ ความตกใจหายไป ความโกรธก็เข้ามาแทนที่ พร้อมความอยาก
รู้ว่าใครมันกล้า...ใครมัน...
“ใครมันสอนแม่กูเล่นเฟซบุ๊กวะ!”
เพียงก้าวแรกทีเ่ ลิศศักดิเ์ ข้ามาในบ้านหลังใหญ่ของตนเอง
หลังจากรีบบึ่งรถเพื่อไปจัดการปัญหาให้ลูกชายที่โรงพัก เขาก็ได้ยิน
เสียงแหลมบาดแก้วหูจากคู่ชีวิตต้อนรับเป็นอย่างแรก แต่กระนั้นก็ยัง
ไม่มีวี่แววว่าจะเห็นร่างเจ้าของเสียง
“ไอ้คนพวกนี้! กล้าดียังไงมาว่าน้องหินของฉัน!”
“อะไรอีกล่ะนั่น” พลเอกเลิศศักดิ์หันไปหาคนสนิทที่นั่งก้มหน้า
อยูแ่ ทบพืน้ ไม่เป็นห่วงภรรยาทีร่ อ้ งวีด้ ว้ายราวกับมีใครเสียชีวติ เพราะ
เขาชินเสียแล้ว อยูก่ บั คูช่ วี ติ ของตนมาเกือบสีส่ บิ ปี ท�ำไมจะไม่รวู้ า่ นิสยั
ชอบโวยวายของภรรยานั้นเป็นสิ่งที่แก้ไม่หาย “ใครไปว่าน้องหินของ
เขาอีก”
“คนในเฟซบุ๊กครับ” มือขวารายงานให้ผู้เป็นนายฟังด้วยสีหน้า
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ล�ำบากใจ เพราะไม่รวู้ า่ ตนควรพูดหรือเปล่า สุดท้ายแล้วด้วงก็ตอ้ งกลัน้
ใจพูด ด้วยคนทัง้ บ้านหมดปัญญาจะรับมือกับอารมณ์ของคุณนายแล้ว
“เห็นหงุดหงิดมาตั้งแต่เช้าแล้ว ใครจะพูดอย่างไร...ห้ามให้วางมือถือ
ก็ไม่ยอมครับ”
“บอกฉันเนี่ย...จะให้ฉันไปห้ามหรือ” คนเป็นนายพลและสามี
ของ ‘คุณนาย’ เขม้นมองหน้าคนสนิท “แกอยากให้ฉันตายเร็วๆ หรือ
ยังไงไอ้ด้วง”
“โธ่...คุณท่าน” ด้วงโอดครวญ พอความหวังสุดท้ายย้อนถาม
มาเช่นนั้นเขาก็จนปัญญา “คุณท่านก็รู้ว่าผมไม่เคยคิดอย่างนั้น แต่
คุณนายท่านก็อารมณ์รา้ ยเหลือเกิน...พวกเด็กๆ นัง่ ร้องไห้กนั ขรมแล้ว”
“ก็หาของให้เขากินสิ เดี๋ยวก็หายโกรธ” สามีคุณนายแนะด้วย
สีหน้าราบเรียบ ถอดรองเท้าออกแล้วเปลีย่ นมาเป็นสวมรองเท้าส�ำหรับ
สวมในบ้าน ตัง้ ใจจะเดินเข้าไปด้านใน ทว่าเสียงบ่นเบาๆ ของคนสนิท
กลับท�ำให้เท้าของเขาหยุดนิ่งตรงหน้าประตู
“ถ้าคุณนายหายโกรธง่ายแบบนั้น ผมก็คงไม่หวังพึ่งคุณท่าน
หรอกครับ...”
“จะมาหวังอะไร ฉันเคยท�ำอะไรถูกใจเขาหรือก็เปล่า” คนเป็น
นายพลปรารภกับตัวเองเบาๆ “มีแต่จะโกรธยิ่งกว่าเดิมละสิไม่ว่า”
ถึงจะบอกคนสนิทให้เลิกหวังพึ่งตน แต่สุดท้ายแล้วเลิศศักดิ์ก็
ยังเดินไปหาคนที่บ่นเป็นหมีกินผึ้ง สีหน้าเขาเรียบสนิท
เพียงเห็นเงาร่างสูงของเจ้าของบ้านอีกคน เด็กๆ ในบ้านที่นั่ง
ก้มหน้าก้มตาหลบหมอนอิงทีค่ ณ
ุ นายปาเกลือ่ นบ้านก็หน้าชืน่ ขึน้ มา...
เล็กน้อย
“อิงฟ้า...” คนเสียงทุ้มเอ่ยเรียกชื่อภรรยาของเขา ก่อนจะถอน
หายใจออกมายาวเหยียดด้วยความหนักใจ เมือ่ เห็นสภาพห้องนัง่ เล่น
เต็มตา
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“อะไร” เจ้าของชื่อหันขวับ มองร่างสูงของสามีตาขวาง ไม่สน
หรอกว่าเขาจะมียศใหญ่โตขนาดไหน ในเมื่อเขาอยู่ในบ้านของเธอ
คุณหนูองิ ฟ้า...ตัง้ แต่สมัยสาวๆ ถือกฎทีว่ า่ บ้านของเธอ...เธอใหญ่ทสี่ ดุ
ซึ่งใช้กับทุกคน ไม่เว้นแม้แต่ผู้เป็นสามี “จะมาด่าอะไรอีกล่ะ จะโทษ
ว่าสั่งสอนน้องหินไม่ดีอีกละสิ”
เพียงได้ยินถ้อยค�ำที่ศรีภรรยาเปล่งออกมาจากปาก เลิศศักดิ์ก็
เบือนหน้าไปมองด้วงที่ตามมาแล้วยิ้มแหย ส่งก�ำลังใจให้เจ้านาย
เงียบๆ แล้วคนเป็นนายก็หันกลับมามองร่างเล็กแต่ฤทธิ์เดชมากมาย
ของอิงฟ้าต่อ
“พี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลย”
“ไม่ต้องพูดฟ้าก็รู้หรอก” อิงฟ้าเอ่ยเสียงขึ้นจมูก ปรายตามอง
สามีของเธอ...เป็นครั้งแรกที่ยอมผละจากเฟซบุ๊ก สาเหตุที่ทำ� ให้คนใน
บ้านอกสั่นขวัญแขวน “ด่าจนเบื่อจะฟังแล้ว”
“ไม่ได้ตั้งใจเสียหน่อย ลืมตัวไปครั้งเดียวเอง” เลิศศักดิ์ว่าเบาๆ
ราวกับเกรงว่าภรรยาจะได้ยินเข้า แต่แม่ของศิลาเสียอย่าง ไม่ได้ยินก็
ไม่ใช่อิงฟ้าแล้ว
“อย่าลืมบ่อยๆ แล้วกัน” ศรีภรรยาปากร้ายก้าวฉับๆ มาหยุด
ตรงหน้าสามี แบะปากใส่คนมากด้วยยศและศักดิอ์ ย่างดูแคลน “เพราะ
ตัวเองไม่เคยเลี้ยงน้องหิน เก่งแต่ทุบ แต่ตี หึ”
ทิง้ ค�ำพูดเชือดเฉือนเอาไว้ให้สามีเจ็บใจเล่นๆ แล้ว ‘คุณนาย’ ก็
สะบัดหน้าพรืดเดินหนีไป ยกมือถือขึ้นมาก่นด่าคนในโซเชียลมีเดียที่
อาจหาญเขียนถึง ‘น้องหิน’ ของเธอในทางที่ไม่ดีอีก คนพวกนี้จะต้อง
โดนสัง่ สอน เธอจะท�ำให้พวกมันรูว้ า่ ลูกชายของ อิงฟ้า มหาศักดิ์ ไม่ใช่
คนที่ใครจะมาเขียนด่าอย่างสนุกปากเช่นนี้ได้
“ขนาดทุบตีจนมือจะหัก เลือดฝั่งแม่ยังแรงขนาดนี้ ไม่ตีแล้วจะ
ขนาดไหน” คนเหลือทนทั้งลูกทั้งเมียบ่นกับลมฟ้า ถลึงตามองหน้า
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คนสนิทที่ชื่อด้วงด้วยแววตาราวกับจะฆ่าให้ตาย
บอกแล้วใช่ไหมว่าเขาไม่เคยสู้อิงฟ้าได้ จะตอนหนุ่มตอนแก่ก็
ต้องแพ้ให้ศรีภรรยาอยู่ร�่ำไป
“ไป...รีบเก็บห้องให้เรียบร้อย เดี๋ยวคุณเขากลับมาจะไม่มีอะไร
ให้เขวี้ยง”
เขาเอ่ยเพียงเท่านั้น เด็กๆ ในบ้านที่นั่งก้มหน้าตัวสั่นอยู่ก็รีบ
พร้อมใจกันลุกขึ้นมาเก็บข้าวของที่แม่ของ ‘น้องหิน’ ปาลงพื้นกลับ
เข้าที่ โล่งอกทีค่ ณ
ุ ท่านของพวกตนกลับบ้านเร็ว เพราะรูว้ า่ ถ้าเลิศศักดิ์
อยู่บ้านด้วยแล้ว ฤทธิ์ของอิงฟ้าจะไม่แรงเท่าตอนที่อยู่คนเดียว
และนั่นก็ตรงกับใจนายด้วง เขาเงยหน้ามองนายของตนด้วย
ความเข้าอกเข้าใจ อยากจะสงสาร แต่ก็สงสารไม่ลง ด้วยสิ่งที่อิงฟ้า
พูดมาก็เป็นเรื่องจริงทั้งสิ้น คนอื่นที่มองเข้ามาในครอบครัวมหาศักดิ์
ก็ย่อมรู้ดีเช่นเดียวกันว่านายท่านนั้นดุกับบุตรชายคนเดียวเพียงใด
ทั้งทุบทั้งตีอย่างที่อิงฟ้าว่านั่นแหละ
แต่กระนั้นนายของเขาก็ยังสู้รบตบมือกับภรรยาที่รักลูกมาก
ไม่ได้อยู่ดี อิงฟ้าเลี้ยงศิลามาอย่างประคบประหงม ดีแค่ไหนแล้วที่
ศิลานัน้ มีแค่เรือ่ งท้าตีทา้ ต่อยคนอืน่ ไม่เหมือนลูกคุณหนูพอ่ แม่ตามใจ
คนอื่นๆ ที่มีเรื่องยาเสพติด เรื่องผู้หญิงมาให้ปวดหัว
ทว่านายท่านคงไม่ชอบใจเรือ่ งนีก้ ระมัง ไม่อย่างนัน้ คงไม่หลุดปาก
ต่อว่าภรรยาจนเป็นเรือ่ งหมางใจกันมาจนถึงทุกวันนีห้ รอก คิดแล้วด้วง
ก็สงสารคนกลางอย่างศิลา...แม่จะเอาอย่างนัน้ พ่อก็จะเอาอย่างนี้ ท�ำ
อย่างไรก็ไม่ถูกใจใครสักอย่าง
ด้วงถอนหายใจเสียงดัง สงสารศิลาจับใจ
“อะไรอีก...ท�ำให้แล้วยังไม่พอใจอีกหรือ” คนทีเ่ ข้าใจว่านายด้วง
ถอนหายใจประชดตัวเองท�ำตาขวาง
ด้วงตัวลีบลงอย่างหวาดหวั่น ไม่ต่างจากตอนที่อิงฟ้าอยู่...ก็
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คุณท่านดุน้อยกว่าคุณๆ คนอื่นเสียเมื่อไหร่ ถ้าเปรียบเทียบกับคนใน
บ้าน คุณท่านของเขาก็ถือว่าดุมาก แต่พอมาสู้กับอิงฟ้าและศิลาแล้ว
เลิศศักดิ์ก็ตกอันดับไปอย่างไม่เป็นที่แปลกใจเท่าไหร่ “คุณนายเขา
ไม่ด่าแกแล้วไม่ใช่หรือไอ้ด้วง จะเอาอะไรอีก”
“ผมยังไม่ได้ว่าอะไรคุณท่านเลยครับ” ด้วงอ้อมแอ้มบอกเสียง
เบา หลุบตาต�่ำเพราะแม้จะอยู่กับเจ้านายมานานเพียงไหนก็ไม่กล้าสู้
สายตาดุๆ ของพลเอกเลิศศักดิ์แน่
“ไม่วา่ แล้วถอนหายใจท�ำไม” คนทีไ่ ม่ใช่เจ้าของบ้านเริม่ วางท่า
ใหญ่เมื่อลับหลังภรรยา “อยู่กับคุณนายเขามากละสิ ถึงกล้าอย่างนี้”
‘อยู่กับใครก็ไม่กล้าทั้งนั้นแหละครับ’
คนทีเ่ ป็นลูกน้องก้มหน้างุดกว่าเดิม ใครจะกล้าหือกับบ้านมหาศักดิ์ จะคนแม่ คนพ่อ หรือกระทัง่ คนลูก...คนทัง้ บางเขาก็กลัวกันหัวหด
หมดนั่นแหละ
“รอน้องหินเขามาง้อแล้วกัน กับลูกเขาคงไม่ด่าสาดเสียเทเสีย
เหมือนกับผัวหรอก ฮึ!”
ฝัง่ คนทีด่ า่ สามีสาดเสียเทเสียก็ไม่คดิ จะกลับไปง้อ กระแทก
เท้าเดินมาทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟาที่ห้องนั่งเล่นอีกฝั่งเพราะไม่อยากทน
เห็นใบหน้าบูดบึ้งของคู่ชีวิต
เชอะ...ไม่ง้อหรอก เธอไม่ได้เป็นคนผิดเสียหน่อย
บอกตัวเองเช่นนั้นแล้วอิงฟ้าก็เชิดหน้าขึ้น ตั้งใจจะจัดการกับ
พวกนักเลงคียบ์ อร์ดทีก่ ล้าว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของตนให้รสู้ �ำนึก
“เอ๊ะ ลูกเต้าเหล่าใครนี”่ เธออุทานออกมาเมือ่ เห็นข่าวของบุตร
ชาย แน่นอนว่าเรือ่ งทีศ่ ลิ าเป็นข่าวนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งแปลก แต่ผหู้ ญิงทีก่ ำ� ลัง
ท�ำร้าย ‘น้องหิน’ นีส่ ิ เป็นใคร ท�ำไมถึงกล้าขนาดลงไม้ลงมือกับลูกชาย
สุดที่รักของอิงฟ้า เอวก็บางอย่างนี้...ท�ำไมศิลาถึงปล่อยให้เจ้าหล่อน
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ตีศอกจนหน้าหงายได้
น่าเจ็บใจจริง!
ไม่ได้การแล้ว...แบบนีต้ ้องโทร. ถามน้องหินให้ร้เู รือ่ ง เธอไม่เคย
สั่งสอนลูกให้เป็นคนขี้แพ้ จะกับผู้หญิงก็ห้าม...ห้ามเด็ดขาด
อิงฟ้ายังไม่ตอ้ งลงมือต่อสายหาบุตรชายเอง ศิลาก็เป็นฝ่ายโทร.
เข้ามาราวกับว่าเขารู้ว่าแม่ก�ำลังคิดถึงอยู่อย่างไรอย่างนั้น แม่เจ้าของ
ชื่อ ‘น้องหิน’ กดรับสาย ยิ้มกว้างอย่างเปี่ยมสุข ไม่มีร่องรอยโทสะ
เหลืออยู่บนใบหน้างาม ราวกับเมือ่ ครู่ตนไม่ได้ทะเลาะกับสามีมาก่อน
แม้แต่นิด
“ว่าอย่างไรจ๊ะน้องหิน...”
“คุณแม่...” น้องหินของท่านถอนหายใจ อยากลงไปชักกับพื้น
ให้ตายเสียให้รแู้ ล้วรูร้ อด ไม่รวู้ า่ เขาจะต้องพูดกับมารดาอย่างไร บังคับ
ท่านด้วยวิธีไหน ท่านจึงจะยอมเลิกเรียกเขาว่าน้องหินเสียที “ท�ำอะไร
อยู่ครับ”
“ก็เล่นเฟซบุ๊กน่ะซี่” อิงฟ้าตอบโดยไม่เสียเวลาคิด
ศิลาเองก็ไม่เสียเวลาเก็บอารมณ์ทางสีหน้าเช่นเดียวกัน ชาย
หนุม่ กลอกตา พ่นลมหายใจออกทางปากแรงๆ รูอ้ ยูแ่ ล้วละว่าแม่ก�ำลัง
ท�ำอะไร...ที่ถามก็เพราะรู้นี่แหละ
“ท�ำไมคุณแม่ยงั ไม่เลิกเล่นอีกครับ หินบอกแล้วใช่มยั้ ว่าทะเลาะ
กับคนในอินเทอร์เน็ตมันไม่ดี”
พอเป็นบุตรชายสุดที่รักเอ่ยเตือน อิงฟ้าก็ไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไร
เพียงแต่กระแทกลมหายใจอย่างแง่งอนเท่านั้น
“ก็แม่เหงานี่ น้องหินก็ไม่คอ่ ยมาหา” คนติดเฟซบุก๊ บอกเหตุผล
“แล้วคนพวกนีก้ ไ็ ม่ใช่คนดีสกั หน่อย เขาว่าน้องหินเสียๆ หายๆ ด่าน้อง
หินแบบนี้ร้านน้องหินก็เจ๊งน่ะสิ”
ฟังแล้วศิลาก็ได้แต่ยกมือขึ้นเกาหัวแกรกๆ อยากจะบอกแม่เขา
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ไปตรงๆ เสียจริงว่าทีท่ า่ นไปไล่ดา่ คนอืน่ แบบนีก้ ไ็ ม่ได้ชว่ ยอะไรนักหรอก
ออกจะแย่กว่าที่เป็นอยู่ด้วยซ�้ำ...
“คุณแม่...หินขอร้อง...”
“คุณแม่ยงั ไม่ได้ทำ� อะไรเลยนะคะน้องหิน” คนไม่รสู้ กึ ว่าตนเอง
ท�ำเรื่องผิดว่าเสียงใส ราวกับว่าเธอเชื่อจริงๆ ว่าตัวเอง ‘ไม่ได้ทำ� อะไร’
“แล้วก็นะ...เรื่องผู้หญิงที่เป็นข่าว น้องหินคิดจะบอกคุณแม่เมื่อไหร่”
“ไม่มีอะไรให้บอกนี่ครับ” คราวนี้เป็นลูกชายที่เอ่ยตาใสบ้าง
“ผมกับเขามีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อย เขาเลยตีศอกผม...แล้วก็ไปที่
โรงพัก คุณพ่อคงเล่าให้คุณแม่ฟังแล้วมั้ง”
“พ่อน้องหินจะเล่าอะไรล่ะ ผู้ชายน่าร�ำคาญ” อิงฟ้าแบะปาก
เมือ่ เอ่ยถึงสามี “แล้วผูห้ ญิงนัน่ เขาเป็นลูกเต้าเหล่าใคร ท�ำไมถึงตีศอก
น้องหินได้ คุณแม่ไม่ชอบเลยนะคะ”
เมือ่ พูดกับบุตรชาย อิงฟ้าจะเอ่ยคะขาลงท้ายทุกครัง้ ไม่เหมือน
เวลาพูดกับสามีหรือกับคนอืน่ ๆ ทีจ่ ะห้วนจัดประหนึง่ มะนาวไม่มนี ำ�้ แต่
มีหรือลูกสาวของอดีตนายกอย่างอิงฟ้าจะแยแส เธอก็เป็นของเธออย่าง
นี้มาตั้งแต่สมัยสาวๆ แล้ว ไม่เห็นจะต้องเปลี่ยนเพื่อเอาใจใคร ไม่ชอบ
ก็ช่างเขา เอาที่เราสะดวกก็พอแล้ว
“คุณแม่...มันแค่เรื่องเข้าใจผิดครับ แหวนเขาไม่ได้ตั้งใจหรอก”
ชือ่ ของผูห้ ญิงคนนัน้ ท�ำให้ลมหายใจของลูกสาวอดีตนายกแทบ
หมดลง มือเล็กที่ถือโทรศัพท์มือถือแนบหูนั้นสั่นระริกอย่างไม่ทราบ
สาเหตุ
ชื่อนี้...ชื่อนี้อีกแล้ว
“หวะ...แหวนหรือจ๊ะ” เสียงที่เคยสดใสเมื่อลูกชายโทร. หาเอง
ก็แผ่วลง แฝงอาการสั่นนิดๆ อย่างที่ศิลาไม่อาจจะสังเกตเห็น
“ครับ แหวน...แหวนประดับ”
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แหวนประดับเม้มปากแน่นทันทีที่เห็นร่างสูงตรงหน้ายืน
กอดอก ท�ำหน้าบึ้งอยู่ที่หน้าประตูรั้วบ้านของเธอ นี่เป็นวันที่สามแล้ว
ที่ศิลามาปักหลักรอเบบี๋อยู่ที่นี่ ซึ่งเธอก็บอกเขาไปครั้งแล้วครั้งเล่าอีก
เช่นกันว่าเบบีไ๋ ม่ได้มาทีน่ ี่ และชายหนุม่ เองก็ควรจะเชือ่ ทีเ่ ธอพูดได้แล้ว
ไม่รู้ว่าท�ำไมเขาถึงได้ดึงดัน รั้นจะมาดักรอเบบี๋ที่หน้าบ้านเธออย่างนี้
เดือดร้อนเธอต้องหาทั้งยากันยุง ทั้งกาแฟมาคอยดูแล
“อรุณสวัสดิค์ ะ่ คุณศิลา” แหวนประดับทักทายชายหนุม่ เหมือน
อย่างทุกวัน
ศิลาท�ำหน้างอเป็นการตอบรับค�ำทักทายของเธอเหมือนทุกวัน
เช่นกัน “ตกลงว่าเด็กเบบี๋ไปอยู่ที่ไหนกันแน่”
“ไม่ทราบค่ะ” ถามค�ำถามเดิม...ก็ย่อมได้คำ� ตอบเดิม แหวนประดับมองหน้าชายหนุ่มนิง่ ด้วยไม่ร้วู ่าเธอควรจะใช้วธิ ไี หนอธิบายให้
ศิลาเข้าใจ เขาท�ำอย่างนี้เธอล�ำบากใจไม่น้อย รู้ว่าคนของเธอท�ำเรื่อง
ร้ายแรง แต่การที่เขามานอนเฝ้าเธออยู่ที่หน้าบ้านเช่นนี้ แหวนประดับ
ก็ไม่สบายใจ “รบกวนถอยรถสักนิดได้ไหมคะ ฉันจะไปท�ำงาน”
เจ้าของรถที่จอดขวางประตูรั้วบ้านแหวนประดับปรายตามอง
รถของตนเอง ก่อนจะท�ำไม่รู้ไม่ชี้แล้วบอกหญิงสาวอีกเรื่อง
“ไอ้ฌอห์นมันออกจากโรงพยาบาลแล้วนะ”
ข่าวใหม่นนั้ ท�ำให้แหวนประดับหัวใจกระตุกด้วยความหวาดกลัว
แทนเบบี๋ ทว่าเจ้าของหน้างามก็ยังสบตาคมของศิลานิ่ง ก่อนรอยยิ้ม
น้อยๆ จะปรากฏพร้อมกับค�ำถาม
“แล้วยังไงคะ”
ศิลานึกไม่ถึงว่าแหวนประดับจะเล่นละครเป็นไม่รู้ไม่ชี้ได้แนบ
เนียนเช่นนี้ หากเขาไม่เห็นหญิงสาวกับเจ้านายของเจ้าหล่อนทีโ่ รงแรม
ในวันนั้น ศิลาเชื่อว่าเขาคงหลงกลแหวนประดับ แล้วเลือกไปตามหา
เบบี๋ที่อื่นแล้ว แม้แต่ตอนที่คนร่างสูงก้าวเท้าเข้าไปหยุดใกล้กับเธอ
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ก้มหน้าลงจ้องตาคมกริบเหมือนดวงตาของเขา แหวนประดับก็ยังคง
อยู่ในอารมณ์สงบนิ่ง ไม่สะทกสะท้าน
“แล้วไง? ถามมาได้วา่ แล้วไง...ออกมาจากโรงพยาบาลแล้ว เด็ก
เบบี๋ของคุณก็ซวยน่ะสิ” เขาบอกเสียงสะบัด โกรธแค้นแทนเพื่อนขึ้น
มาติดหมัด “ไม่กลัวเหรอ”
นอกจากเธอจะไม่มีทีท่าว่าจะหวาดกลัวค�ำขู่ของชายหนุ่มแล้ว
แหวนประดับยังคงยิ้มหวานหยดส่งให้ รอยยิ้มที่เธอรู้ว่าจะท�ำให้ศิลา
นั้นแพ้อย่างราบคาบ
“ไม่กลัวค่ะ เพราะฉันเชือ่ ว่าคุณฌอห์นเขาคงมีเหตุผลมากกว่า
เพื่อนของเขา”
ค�ำพูดของหญิงสาวเล่นเอาคนเป็นเพือ่ นของฌอห์นนัน้ ตาขวาง
ปากคอเราะรายนัก...ผูห้ ญิงอะไร เห็นเงียบๆ ยิม้ หวานๆ แบบนี้ ประชดประชันเก่งนักละ...อยากรู้จริงๆ ว่าแหวนประดับเคยเถียงแพ้ใครบ้าง
ไหม หรือว่ามีใครที่ทำ� ให้หญิงสาวมีสีหน้าอื่นนอกจากสีหน้ายิ้มแย้ม
แต่ไร้ความรู้สึกแบบที่ท�ำกับเขาอยู่เป็นนิตย์บ้างไหม
เจอกันสามวันก็ยมิ้ หวานหยดให้เขาทัง้ สามวัน ไม่รตู้ วั หรือยังไง
ว่าท�ำใจเขาสั่นน่ะ!
“เพื่อนกันจะดีกว่ากันไปสักแค่ไหนเชียว”
“อย่างน้อยก็ดีกว่าแล้วกัน”
“เฮอะ” พอเถียงไม่ได้ ศิลาก็ท�ำเสียงอย่างนี้เยาะแหวนประดับ
สู้ไม่ได้ แต่ก็ไม่เชิงว่าอยากยอมรับว่าตัวเองแพ้ จึงได้แต่ส่งเสียงในคอ
เช่นนี้ไปสู้
“เลือ่ นรถให้ดว้ ยค่ะคุณศิลา ฉันต้องรีบไปท�ำงาน” แหวนประดับ
เขม้นมองหน้าคมอีกครั้ง พร้อมกับเอ่ยเตือนเขาเรื่องการเลื่อนรถออก
ไปจากหน้าประตูรั้วบ้านของเธอ
“งานอีกแล้ว” ศิลาถอยหลังออกมา
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ค�ำพูดและน�้ำเสียงของเขาท�ำให้แหวนประดับขมวดคิ้วอย่าง
ไม่เข้าใจ เพราะฟังอย่างไรก็เหมือนชายหนุ่มก�ำลังน้อยใจเธออยู่ แต่
เขาจะน้อยใจเธอเรื่องอะไร ก็เธอไปท�ำงานของเธอเหมือนอย่างทุกวัน
มีแต่เขานั่นแหละที่การงานไม่ยอมไปท�ำ มาเฝ้าแต่เธออยู่ได้
“ก็ไม่ได้มพี อ่ เป็นอดีตรัฐมนตรีอย่างคุณนีน่ า ฉันก็ตอ้ งไปท�ำงาน
สิ”
แหวนประดับตั้งใจประชดลูกชายของอดีตรัฐมนตรี ทว่าศิลา
กลับเพียงยิ้มมุมปาก ไม่ตอบโต้อะไรหญิงสาวซึ่งนับว่าผิดปกติ ก่อน
เขาจะเข้าไปนัง่ ในรถของตัวเองเพือ่ จัดการเลือ่ นรถออกไปจากหน้าบ้าน
ตามค�ำขอของแหวนประดับ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าหญิงสาวจะ
ไม่ทันเห็นแววเศร้าในตาคมของศิลา
เขาไม่ชอบให้เธอพูดถึงเรื่องงานที่พ่อเขาเคยท�ำอย่างนั้นหรือ
แปลกจริง...เพราะถ้าเธอมีพ่อท�ำงานเป็นรัฐมนตรี...ไม่สิ อดีตรัฐมนตรี
เธอคงไม่อายที่จะพูดถึงหรอก ก็โก้เสียขนาดนั้นนี่นา
หญิงสาวยืนมองร่างสูงที่อยู่หลังพวงมาลัยรถอยู่ครู่หนึ่งอย่าง
ชั่งใจ แต่สุดท้ายแล้วแหวนประดับก็ไหวไหล่ ถอนหายใจอย่างช่วย
ไม่ได้ ก่อนจะเข้าไปในรถของตัวเองบ้าง ประตูรั้วบ้านถูกเปิดไว้ตั้งแต่
เช้าตรู่ด้วยฝีมือของศิลา ดังนั้นแหวนประดับจึงถอยรถออกมาได้ทันที
และเมื่อเธอถอยรถออกมาเรียบร้อย หญิงสาวก็กดรีโมตปิด
ประตูจากในรถของตนเอง ไม่ต้องเสียเวลาลงมาปิด การใช้รีโมต
อัตโนมัตินี้แหวนประดับติดตั้งได้เพียงไม่นาน ซึ่งผิดวิสัยคนประหยัด
จนเกลือเรียกพี่อย่างเธอ แต่กระนั้นเพื่อความปลอดภัยเธอก็ต้องยอม
กัดฟันจ่ายอย่างไม่มีทางเลือก
“นี.่ ..คุณแหวนคนสวย” ชายหนุ่มทีอ่ ยู่หลังพวงมาลัยรถคันเล็ก
อีกคันตะโกนเรียก ท�ำให้คุณแหวนคนสวยขมวดคิ้ว เกือบจะชักสีหน้า
แล้ว...แค่เกือบเท่านั้น “วันนี้คุณจะเข้าบริษัทของคุณหรือไปที่อื่น”
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“ถามท�ำไมคะ” แหวนประดับเลิกคิว้ ตอบกลับศิลาด้วยค�ำถาม
ตาก็มองหน้าคมคายของชายหนุ่มอย่างไม่ไว้ใจ “คิดจะท�ำอะไรไม่ดี
อีกหรือเปล่าคะ”
“เปล่า ถามเฉยๆ” ศิลาตอบหน้าซื่อ ตาก็ใสแจ๋ว “อยากรู้...
ไม่ได้หรือ”
คราวนี้คนจนปัญญานั้นกลายเป็นแหวนประดับเอง หญิงสาว
สบตาพราวระยับของคนตัวสูงที่นั่งรอฟังค�ำตอบจากเธออย่างตั้งอก
ตั้งใจ แล้วกลืนค�ำโกหกในคราวแรกลงคอ ก่อนจะบอกชายหนุ่มไป
ตามตรงว่า
“เข้าบริษัทค่ะ มีเอกสารที่ต้องเคลียร์นิดหน่อย”
“โอเค...”
ได้คำ� ตอบทีต่ นพอใจแล้วศิลาก็พยักหน้า เลือ่ นกระจกรถขึน้ แล้ว
ขับออกไป ทิง้ ให้แหวนประดับมองตามรถคันเล็กของชายหนุม่ ตาปริบๆ
อย่างไม่เข้าใจเรื่องราว ก่อนจะเม้มปากแน่นอย่างไม่พอใจ แล้วเอ่ย
ตามหลังศิลา แม้รู้ว่าเขาไม่มีทางได้ยินก็ตาม
“อะไรของเขา คิดจะมาก็มา...คิดจะไปก็ไป”
บ่นแล้วแหวนประดับก็เลือ่ นกระจกรถของตนขึน้ มา เข้าเกียร์แล้ว
เหยียบคันเร่ง พยายามพาตัวเองไปให้ถึงบริษัทก่อนจะสาย ซึ่งเธอ
ก็ท�ำเวลาได้ดีทีเดียว เพราะหญิงสาวเข้ามาจอดรถยังบริเวณลาน
จอดรถของพนักงานเรียบร้อยแล้วยังมีเวลาเกือบสิบนาทีเพือ่ เดินเข้าไป
ตอกบัตร
หน้างามที่คมจัดของหญิงสาวแต่งแต้มรอยยิ้มน้อยๆ เหมือน
เช่นทุกวัน แม้จะเป็นวันที่หนักหนา แต่ก็ไม่เคยมีวันไหนที่รอยยิ้มของ
แหวนประดับจะเลือนหายไป และรอยยิ้มนี้ก็เป็นสิ่งที่เพื่อนร่วมงาน
ของหญิงสาวทุกคนนั้นได้รับเป็นสิ่งแรกของทุกวัน หนึ่งในจ�ำนวนนั้น
ก็คอื เกศรา เจ้าของบริษทั Even for you ผูเ้ พิง่ ก้าวลงจากรถจากัวร์ของ
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เธอเอง แต่หน้าบูดบึ้งผิดกับผู้เป็นลูกน้อง
แหวนประดับหยุดรอเกศราทีห่ น้าประตูบริษทั เลิกคิว้ สูงเมือ่ เห็น
เสื้อคอวีลึกของผู้เป็นเจ้านาย แต่กระนั้นก็มีมารยาทพอที่จะมองข้าม
ความคว้านลึกของเสือ้ ไป แล้วสนใจความหงุดหงิดบนใบหน้างามของ
เกศราแทน
“สวัสดีค่ะพี่เกด” เธอทักทายเกศราด้วยน�้ำเสียงสนิทสนม
พยายามส่งยิม้ หวานให้เจ้านาย เผือ่ ว่าจะท�ำให้อารมณ์ของเกศราดีขนึ้
แต่กลับไม่เป็นอย่างที่เธอหวัง เมื่อเกศรานั้นเหลือบมองหน้าเธอ แล้ว
พ่นลมหายใจยาว
“งานเข้าอีกแล้วแหวน...”
“ค่ะพี่เกด” แหวนประดับพยักหน้า ยื่นมือไปรับถุงในมือเกศรา
ด้วยความหวังดี โดยไม่เอ่ยถามเจ้านายของตนว่า ‘งาน’ ที่เข้ามานั้น
คือเรื่องอะไร แม้ในใจลึกๆ เธอจะอยากรู้อยู่ไม่น้อยก็ตาม เพราะหาก
ท�ำให้เกศราหงุดหงิดได้ขนาดนี้ งานนี้คงไม่ธรรมดาเลย แหวนประดับ
ท�ำงานกับเกศรามานานเกินกว่าจะนับระยะเวลาได้ด้วยมือข้างเดียว
แต่น้อยครั้งนักที่เธอจะได้เห็นเกศราแสดงออกทางสีหน้าขนาดนี้
“จะไม่ถามพีห่ น่อยหรือว่างานอะไร” เกศราส่งถุงใบเล็กถุงหนึง่
ให้ลกู น้องคนส�ำคัญของเธอ ขณะก้าวเท้าเข้าไปในบริษทั เกศราก็เป็น
คนเอ่ยถามแหวนประดับก่อน หากเป็นลูกน้องคนอื่นเธอคงไม่ต้องท�ำ
อย่างนีห้ รอก แต่นเี่ ป็นแหวนประดับทีเ่ ก็บอารมณ์เก่งจนเธอซึง่ ท�ำงาน
ด้วยกันมานานยังเดาอารมณ์ไม่เคยถูก เกศราจึงยอมลดมาดเจ้านาย
ลงแล้วถามแหวนประดับไปตรงๆ
“ก็...อยากรู้ค่ะ” กับเกศราแล้วแหวนประดับไม่เคยโกหก...เว้น
เรือ่ งของเบบีไ๋ ว้เรือ่ งหนึง่ “แต่ถา้ พีเ่ กดไม่สะดวกบอกตอนนีแ้ หวนรอได้
ค่ะ แหวนเข้าใจ”
แหวนประดับเข้าใจทุกเรื่อง และนั่นท�ำให้เกศรากลอกตาอย่าง
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ร�ำคาญใจ เธอไม่เคยเห็นแหวนประดับไม่เข้าใจใครหรือเรือ่ งอะไร หญิง
สาวเป็นคนใจกว้าง ไหนจะรอยยิ้มกว้างที่หวานหยด จนลูกค้า Even
for you มักหลงเสน่ห์นี่อีก ท�ำให้เกศราเดาใจแหวนประดับไม่เคยออก
“แหวน...แหวนจะโมโหพี่สักครั้งก็ได้นะ พี่ไม่ว่าหรอก”
“แหวนจะโมโหพี่เกดไปท�ำไมคะ” แหวนประดับขมวดคิ้วนิดๆ
ขณะเบือนหน้าไปมองใบหน้างามของคนข้างตัว พลางนึกในใจว่าแม้
อายุของเกศราจะเลยเลขสามสิบห้ามาแล้ว แต่กระนั้นหญิงสาวก็ยัง
สวยพริ้ง เธอไม่รู้ว่าเป็นเพราะเกศราไม่ได้แต่งงานมีลูกจึงท�ำให้หญิง
สาวสวยกว่าผู้หญิงวัยเดียวกันหรือเปล่า รู้เพียงว่าหากเธอต้องแก่ตัว
ไป เธอก็อยากเป็นเหมือนเจ้านายสาวคนนี้
สวย แซ่บ และรวยทรัพย์
“ไม่รสู้ .ิ ..” เกศราท�ำหน้าสับสนเมือ่ เหลือบมองด้านบนศีรษะของ
ตัวเองเพื่อหาค�ำตอบให้แหวนประดับ “เพราะว่าพี่แต่งตัว ‘เรียกแขก’
ก็ได้ พี่อยากเห็นแหวนโกรธ”
“พีเ่ กดแต่งตัวสวยทุกวันอยูแ่ ล้วค่ะ” แหวนประดับพูดความจริง
แม้ว่าหลายๆ คนหรือกระทั่งพนักงานในบริษัทบางคนจะชอบพูดถึง
เกศราลับหลังว่าหญิงสาวนั้นแต่งตัวไม่สมกับเป็นผู้บริหาร หรือจะพูด
ว่าเกศราแต่งตัว ‘เรียกแขก’ อย่างทีเ่ จ้าตัวเพิง่ พูดไป แต่ทปี่ ฏิเสธไม่ได้
ก็คือความจริงที่ว่าทุกวันที่มาท�ำงาน แหวนประดับก็จะเห็นว่าเกศรา
นัน้ สวยหมดจดไม่มที ตี่ ิ “แล้วจะพูดว่าแต่งตัวเรียกแขกได้ยงั ไง...ในเมือ่
ไม่เห็นได้แขกเลย”
“ปากร้ายนะเรา อยู่กับพิศามากไปแล้วนะ”
ชื่อของบุคคลที่สามท�ำให้แหวนประดับอมยิ้มข�ำ รู้ว่าเกศราคง
เลิกโกรธเพื่อนสนิทของตนแล้ว ไม่อย่างนั้นคงไม่พูดถึงเช่นนี้
“ก็ต้องฝึกร้ายไว้บ้างค่ะ พักนี้เจอแต่คนแปลกๆ” แหวนประดับ
ยอมเอ่ยเพียงเท่านั้น
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และเกศราก็รดู้ วี า่ เธอไม่สามารถท�ำให้แหวนประดับเล่าอะไรไป
มากกว่านั้นได้
“ถ้าไม่ร้ายคงเอาตัวไม่รอด”
“จะมีใครร้ายเท่าเพื่อนสนิทเราอีกล่ะแหวน” เกศรากระเซ้า
พร้อมรอยยิ้ม “รับมือกับพิศาได้ เราก็สู้กับคนอื่นได้ เชื่อพี่เถอะ”
“ค่ะ พีเ่ กด” แหวนประดับยิม้ หวาน เป็นทีแ่ น่นอนแล้วว่าเกศรา
นั้นเลิกโกรธเพื่อนของเธอ อาจจะเคืองอยู่นิดๆ ตามประสานั่นแหละ
รู้อย่างนี้แล้วแหวนประดับก็โล่งใจ เดินตามไปที่ห้องท�ำงานของเกศรา
ระหว่างทางนั้นก็เอ่ยทักทายเพื่อนร่วมงานของตนไปด้วย
ตาคมเหลือบมองโต๊ะท�ำงานของตนเองนิดๆ ตั้งใจว่าเอาของ
เกศราไปเก็บเรียบร้อยแล้วจะกลับมาเคลียร์เอกสารที่ยังไม่เรียบร้อย
ให้เสร็จในวันนี้ เพราะตั้งแต่เกิดเรื่องเบบี๋นั้น แหวนประดับก็ไม่ค่อยได้
สนใจงานเท่าที่ควร ไหนจะงานของเอกภพอีก เธอต้องรีบจัดการให้
เรียบร้อย...
“เอ๊ะ...” เพียงก้าวแรกที่เข้ามาในห้องท�ำงานของเกศรา แหวนประดับก็อุทานเมื่อสบเข้ากับตาคมกริบของชายหนุ่มที่เธอคุ้นหน้า
คุ้นตาเป็นพิเศษ โดยเฉพาะพักหลังนี้ ฝ่ายนั้นก็ดูเหมือนจะจ�ำเธอได้
เช่นเดียวกัน เพราะเธอกับเขาเจอกันล่าสุดก็เมื่อเช้านี้เอง ที่หน้าบ้าน
ของเธอ
“สวัสดีครับคุณแหวนคนสวย รถติดหรือครับ มาช้าเชียว”

48 เคียงใจศิลา

3
งานของคนส�ำคัญ

“รถติดหรือครับ มาช้าเชียว”
“คุณศิลา!” แหวนประดับเรียกเจ้าของรอยยิม้ เจ้าเล่หเ์ สียงเขียว
ทว่าศิลากลับไม่สะทกสะท้าน ชายหนุม่ ยังคงส่งยิม้ หวานให้เธอ ตาคม
มีประกายวิบวับแฝงอยู่ และเมื่อเขาเบนสายตาไปที่เกศรา หัวใจของ
แหวนประดับก็ร่วงวูบลงไปกองอยู่ที่ข้อเท้า
คิดจะท�ำอะไรของเขา...คนร้ายกาจ
“รู้จักกันด้วยหรือแหวน” สายตามีคำ� ถามของเกศราตวัดไปที่
หน้างามของผู้เป็นลูกน้องทันที
แหวนประดับใช้เวลารวบรวมสติของตัวเองอยู่เสี้ยววินาที เธอ
จึงผลักความตระหนกออกไปจากหัวใจได้ แล้วหญิงสาวก็ยิ้มหวาน
เอาถุงในมือไปวางไว้บนโต๊ะท�ำงานของเกศรา ปากก็บอกเจ้านายสาว
ของตนไปตามจริง...เพียงครึ่งเดียว
“เคยเจอกันสองสามครั้งค่ะ คุณศิลาเขาพักอยู่ใกล้ๆ บ้าน
แหวน” ไม่ได้โกหกนะ...แค่ไม่ได้บอกว่าเขาขับรถมาจอดหน้าบ้านเธอ
แล้วหลับอยู่ในรถเท่านั้นเอง
“อ้อ...เหรอจ๊ะ” แววตาของเกศรานัน้ ไม่เชือ่ สิง่ ทีล่ กู น้องสาวบอก
มาเลยสักนิด แต่กระนั้นเธอก็ฉลาดพอที่จะไม่เอ่ยอะไรออกมาให้คน
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ทั้งสองไหวตัวได้
แหวนประดับเองก็ไม่ใช่คนโง่ เธอยิม้ หวานให้เกศราเมือ่ วางของ
ไว้บนโต๊ะเจ้านายเรียบร้อยแล้ว
“แหวนจะออกไปชงกาแฟ พี่เกดอยากได้กาแฟหรือเปล่าคะ”
“เอาสิจ๊ะ” แหวนประดับแสนดีเกินกว่าที่เกศราจะระแวงสงสัย
เธอจึงพยักหน้าแล้วลืมเรื่องที่ศิลาพักใกล้ๆ บ้านของลูกน้องสาวไป
ทันที “ขอให้คุณศิลาด้วย ไม่ทราบว่าคุณศิลาทานกาแฟแบบไหนคะ”
“แหวนเขารู้ครับ” ดวงตาของศิลาพราวระยับ ปากตอบค�ำถาม
ของเกศรา แต่ตากลับจ้องหน้างามของผู้หญิงอีกคน
และแม้ว่าใจของแหวนประดับจะระอุเพราะโกรธที่ชายหนุ่มส่ง
สายตาวิบวับมาให้ ไหนจะค�ำพูดสองแง่สองง่ามของเขาอีก แต่กระนัน้
สิง่ ทีห่ ญิงสาวท�ำก็คอื ฉีกยิม้ กว้างไปเล่นงานชายหนุ่มให้ใจสัน่ ก่อนจะ
ค้อมหัวให้เขาอย่างมารยาทงามเหมือนเคย
“รอสักครู่นะคะ เดี๋ยวจะเอากาแฟมาให้” ค�ำพูดนั้นไม่ได้ระบุ
ว่าแหวนประดับพูดกับใคร เธอเพียงถอยออกไปจากห้องด้วยฝีเท้า
เงียบกริบ ตามด้วยการปิดประตูตามหลังซึ่งก็เงียบกริบไม่แพ้กัน ทิ้ง
ศิลาไว้กับความพ่ายแพ้ที่เงียบงันอีกเช่นเคย
“ดิฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคุณศิลา ที่ต้องให้คุณมารอ” เมื่อ
ลูกน้องของเธอออกไปแล้ว เกศราก็พยายามปั้นหน้ายิ้ม เอ่ยขอโทษ
ชายหนุม่ เรือ่ งทีต่ อ้ งปล่อยให้เขาเข้ามานัง่ รอตน แม้ในใจจะคิดว่าเรือ่ ง
นี้เธอไม่ได้เป็นคนผิดเลยก็ตาม
“ไม่เป็นไรหรอกครับ ผมรีบร้อนมาแต่เช้าเอง นัดก็ไม่ได้นัด”
ศิลาไม่มีสิทธิ์ถือโทษโกรธหญิงสาวตรงหน้า เพราะเขาเป็นฝ่ายขอร้อง
ที่จะเข้ามาคุยกับเกศราเอง และเขาก็เพิ่งรู้ว่าบริษัทเพี้ยนๆ นี้ต้องใช้
เส้นสายในการเข้ามาติดต่อมากทีเดียว เพราะมีจ�ำนวนลูกค้าที่รอคิว
เพื่อว่าจ้างงานอยู่ร่วมร้อย ใครจะคิดล่ะว่ามีคนอยากจ้างบริษัท Even
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for you เยอะขนาดนี้
แต่ศิลาก็ซิกแซ็กมาเจอเกศราจนได้...ก็อย่างที่รู้ๆ กันนั่นแหละ
ว่าพ่อของเขาใหญ่ เรื่องแค่นี้ท�ำไมศิลาจะท�ำไม่ได้
“แค่คุณเกดให้ผมพบก็ถือว่ากรุณามากแล้ว”
“พูดอะไรอย่างนั้นคะ” เกศราหน้าเสีย ไม่อยากให้ลูกของอดีต
รัฐมนตรีใหญ่พูดจาเหมือนเธอมีบุญคุณเช่นนี้ “แค่คุณศิลาไว้ใจเรา
เกดก็ขอบคุณมากแล้วค่ะ กรุณาอะไร...อย่าพูดเลยนะคะ”
“ครับผม” ศิลาไม่ใช่คนหัวอ่อนตลอดเวลา บางครัง้ เขาก็เรียนรู้
ที่จะหัวอ่อนเล่นตามน�้ำได้...เหมือนอย่างครั้งนี้ไง
“แล้วตกลงว่าคุณศิลาจะให้ Even for you ช่วยเหลืออะไรคะ”
“เรื่องส�ำคัญครับ...ถ้าเป็นไปได้ผมอยาก...”
แดดร้อนเปรี้ยง ผู้คนก็สัญจรไปมาขวักไขว่ ทว่าร่างบาง
ในชุดกระโปรงเหนือเข่าและเสือ้ เชิต้ ตัวสวยนัน้ ยังคงนัง่ คุกเข่าแนบพืน้
ถนนสกปรก ไม่หว่ งเสือ้ ผ้าบนตัว จะมีกเ็ พียงการยกมือขึน้ มาปาดเหงือ่
นานๆ ครั้งเท่านั้นที่ท�ำให้พ่อค้าแม่ขายบริเวณนั้นรู้ว่าหญิงสาวไม่ใช่
รูปปั้น
“ออกมามั้ยหนู...เห็นมาหลายวันแล้วนะ”
“ยังไม่ยอมใจอ่อนเลยค่ะคุณลุง” แหวนประดับเงยหน้าจากร่าง
พองๆ ใต้รถเข็นขึ้นมองคุณลุงร้านขายอาหารตามสั่ง ซึ่งเป็นผู้ที่โทร.
แจ้งเบาะแสเรื่องแมวของเอกภพให้เธอ “สงสัยคงจะยังกลัวอยู่”
“เดี๋ยวอีกสักพักก็ยอมออกมา ลองเอาลูกชิ้นไปล่อสิ” คุณลุง
คนนั้นเสนอพลางส่งลูกชิ้นปลาที่ทอดเสร็จจนไม่เหลือความร้อนแล้ว
ให้หญิงสาว ผู้ที่เขาเข้าใจว่าเป็นเจ้าของแมวหลงตัวอ้วน ซึ่งมีใบหน้า
อยู่บนใบปลิวที่แปะหราอยู่ตามเสาไฟฟ้า “เขาอยู่มาเกือบเดือนแล้ว
คงลืมหน้าเจ้าของแล้วกระมัง”
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“ไม่หรอกค่ะ อาจจะแค่ตกใจ” แหวนประดับปลอบใจตัวเอง
ฝืนยิ้มขณะรับลูกชิ้นมาจากพ่อค้าขายอาหารตามสั่ง อีกมือนั้นล้วง
ธนบัตรสีเขียวมาส่งให้ด้วยความเกรงใจ ก็เขาโทร. แจ้งเบาะแสเรื่อง
แมวลูกค้า แล้วยังจะมาขอลูกชิ้นจากเขาฟรีอีก เหมาะที่ไหน
“ไม่ต้องหรอก...ลูกชิ้นนี้ทอดนานแล้ว อย่างไรก็คงขายไม่ได้
หรอก” อีกฝ่ายมองเงินในมือหญิงสาวแล้วเมินไปเสีย
“แต่ว่า...”
“รีบเรียกแมวกลับบ้านสิ เดี๋ยวตกใจวิ่งหนี โดนรถเหยียบมา
จะยุ่งนะ”
เพียงเท่านั้นแหวนประดับก็ไม่สนใจอะไรอีก ยอมรับลูกชิ้นที่ว่า
นั้นโดยไม่จ่ายเงินแต่โดยดี ก่อนจะเรียกหาเจ้าแมวที่เคยสวยของ
เอกภพให้ออกมาจากที่ซ่อนเสียที เกรงว่ายิ่งค�่ำแล้วรถราจะมากขึ้น
แมวของเขาจะเป็นอันตราย
“ประหยัด...ออกมาได้แล้ว พ่อรออยูน่ ะ” คนเสียงหวานร้องเรียก
เจ้าแมวจอมหยิ่ง มันขดตัวซุกอยู่ ตากลมโตของมันจ้องมองเธออย่าง
หวาดระแวง “ประหยัด...ออกมาเร็ว คุณเอกเขารอ...”
“เมี้ยว...”
“นั่นแหละๆ คุณเอกพ่อแกไง” แหวนประดับเริ่มมีรอยยิ้ม เมื่อ
เจ้าแมวสีขาวที่มีค่าตัวร่วมแสนเริ่มมีปฏิกิริยา ยื่นจมูกมาดมลูกชิ้นที่
เธอใช้เป็นเหยื่อล่อ “ออกมาเร็ว...ฉันจะพากลับบ้าน”
“เมี้ยว...”
มันขยับตัวอย่างกล้าๆ กลัวๆ อีกครัง้ แต่กย็ อมรับลูกชิน้ ไปกิน...
ซึ่งการกระท�ำนั้น แหวนประดับถือว่ามันยอมรับการเป็นพันธมิตรกับ
เธอแล้วระดับหนึ่ง
“อร่อยละสิ”
เจ้าประหยัดเหลือบตาขึ้นมองเจ้าของลูกชิ้นอย่างระแวง ขยับ
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เท้าออกมาจากทีซ่ อ่ นนิดหนึง่ อย่างไว้ตวั เป็นเชิงบอกว่ามันไม่ไว้ใจหญิง
สาวเสียทีเดียว แต่แหวนประดับมีความอดทนมากกว่าคนอื่นเสมอ
หญิงสาวก้มหน้าใช้แผ่นหลังสู้แดดร้อนเปรี้ยงจนแม่ค้าพ่อค้าแถวนั้น
พากันส่ายหน้าเบาๆ อย่างระอา ในใจก็พากันคิดว่าแค่แมวตัวเดียว...
ต้องท�ำขนาดนี้เชียวหรือ
“มาเถอะประหยัดคนสวย คุณเอกเขาเป็นห่วงแกมากนะ” เธอ
เล่าถึงเจ้าของให้เจ้าประหยัดแมวหยิ่งฟัง หูของมันขยับไหวเล็กน้อย
เมือ่ ได้ยนิ ชือ่ เอกภพ ราวกับรูว้ า่ แหวนประดับก�ำลังพูดถึงใคร “มาเร้ว...
คนดี”
เท้าเล็กทีม่ อมแมมจนไม่เหลือเค้าแมวคนรวยทีย่ นื่ ออกมา ท�ำให้
พ่อค้าแม่คา้ แถวนัน้ หยุดมือทีก่ ำ� ลังขายของ จ้องมองเจ้าแมวเจ้าปัญหา
เป็นตาเดียวกัน เห็นหลงอยู่แถวนี้มาเป็นเดือน ใครจะคิดล่ะว่าจะมี
รางวัลให้คนแจ้งเบาะแสเป็นหมื่นๆ ไม่เห็นประหยัดเหมือนชื่อเลย
“เมี้ยว...”
“มาสิจ๊ะคนดี เดี๋ยวแหวนจะพาไปส่งบ้านนะ”
“เมี้ยว...” ประหยัดส่งเสียงร้องเหมือนขานรับ ก่อนจะเดินออก
มาจากทีซ่ อ่ นอย่างเต็มใจ ขนทีเ่ คยขาวสะอาดของมันเปือ้ นฝุน่ ควันจน
เป็นสีเทาเข้ม
แหวนประดั บ เลิ ก แปลกใจแล้ ว ว่ า อะไรที่ ท�ำ ให้ ก ารตามหา
เจ้าประหยัดคนสวยนั้นกินเวลาไปร่วมเดือน
“คิดถึงคุณเอกละสิ มาเถอะ” เพียงมือเล็กโอบล�ำตัวเล็กของ
แมวชือ่ ประหยัด เสียงถอนหายใจของผูร้ ว่ มเหตุการณ์กด็ งั ขึน้ พร้อมกัน
“ยอมใจอ่อนแล้วเหรอแม่หนู”
“ค่ะ คงต้องรีบพาไปหาหมอ” แหวนประดับจับแมวทีเ่ ธอถูกจ้าง
ให้มาตามหาพลิกไปมา หน้างามทีเ่ พิง่ สดใสเมือ่ ครู่นนั้ มีแววกังวลเมือ่
เห็นบาดแผลทีข่ าหลังของเจ้าประหยัด เธอก้มหน้าลงไปพูดกับมันด้วย
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ความเป็นห่วง “เจ็บมากไหมประหยัด”
เจ้าประหยัดไม่บอกอะไร มันเพียงลดหัวลงไปเลียขนเป็นการ
แต่งตัว ราวกับจะเตรียมตัวไปพบกับผูเ้ ป็นพ่อจึงต้องดูแลขนมอมแมม
ของมันเป็นพิเศษ
“รีบไปเถอะไป แล้วอย่าให้หลุดออกมาอีกล่ะ” พ่อค้าที่เป็น
เจ้าของลูกชิ้นซึ่งแหวนประดับใช้ล่อเจ้าประหยัดเตือน “สภาพดูไม่ได้
เลยตอนมา ใครจะนึกว่าเป็นแมวคนรวย”
“หนูจะระวังค่ะคุณลุง” แหวนประดับระบายยิ้ม รู้ว่าพ่อค้า
อาหารตามสั่งพูดเช่นนั้นก็เพราะหวังดี “ไม่ให้ประหยัดหลุดออกมา
อีก”
“เออ แล้วก็อย่าลืมมาปลดกระดาษพวกนั้นล่ะ” เขาชี้ไปที่
ใบปลิวที่มีหน้าของเจ้าประหยัดเวอร์ชันสะอาดแปะอยู่ “เดี๋ยวคนเขา
จะลักพาตัวมันไปเรียกค่าไถ่ เจ้าของรวยนักนี่”
แหวนประดับฟังแล้วก็ยมิ้ หวาน พยักหน้าแต่ไม่เอ่ยอะไร เพราะ
ดูจากเงินรางวัลที่ให้แก่คนที่แจ้งเบาะแสเจ้าประหยัดบนใบปลิว ก็คง
ท�ำให้คนที่ผ่านไปมาเดาได้ไม่ยากว่าเจ้าของมันนั้นร�ำ่ รวยจริง ก็เงิน
ห้าหมื่นบาท...เพียงแค่แจ้งเบาะแส ถ้าไม่รวยจริงคงท�ำไม่ได้
“อย่างนั้นหนูไปก่อนนะคะคุณลุง พรุ่งนี้จะมาใหม่”
แหวนประดับบอกทิ้งท้าย มองคุณลุงร้านอาหารตามสั่งด้วย
แววตารู้กัน...ว่าพรุ่งนี้เธอจะกลับมาพร้อมเงินห้าหมื่นที่เป็นของผู้แจ้ง
เบาะแสเจ้าประหยัดให้เธอ
ชายคนนั้นพยักหน้ารับ ไม่แสดงออกถึงความตื่นเต้นเรื่องเงิน
ปากก็ย�้ำหนักหนาว่า
“อย่าท�ำมันหายอีกนะ สงสาร...อาหารธรรมดาก็ไม่กิน แมว
คนรวย”
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หลังจากที่แหวนประดับพาเจ้าแมวคนรวยมาหาคุณหมอ
ที่โรงพยาบาลสัตว์เรียบร้อยแล้ว หญิงสาวก็ใช้เวลาระหว่างรอเจ้า
ประหยัดท�ำแผลนั้นติดต่อหาเอกภพ แล้วก็เป็นดังคาด ชายหนุ่ม
ออกอาการตื่นเต้นดีใจเหมือนเด็กๆ หลังจากที่เธอแจ้งข่าวดีเรื่อง
เจ้าประหยัดให้เขาฟัง
แหวนประดับสอบถามชายหนุ่มว่าเขาจะสะดวกเข้ามารับแมว
ประหยัดเมื่อไหร่ จะให้เธอดูแลเจ้าแมวสุดที่รักของเขาไว้ก่อนหรือไม่
ด้วยหญิงสาวนั้นรู้ดีว่างานของเอกภพไม่ใช่งานที่จะอยากออกมา
ข้างนอกตอนไหนก็มาได้ แต่ลกู ค้าของแหวนประดับกลับท�ำให้เธอต้อง
แปลกใจ เมื่อเขาบอกว่าจะมารับเจ้าประหยัดในบ่ายวันนี้เลย
ดังนั้นทั้งคู่จึงตกลงกันว่าจะไปพบกันที่บริษัท เพื่อที่ชายหนุ่ม
จะได้จดั การเรือ่ งค่าจ้างและถือโอกาสรับเจ้าประหยัดไปทีเดียว ไม่ตอ้ ง
เสียเวลาไปๆ มาๆ แหวนประดับก็เห็นด้วย
เมื่อคุณหมออุ้มเจ้าประหยัดที่อารมณ์บูดออกมา แม้ว่าจะได้
ข่วนแขนผู้ช่วยหมอไปถึงสองรอยแล้วก็ตาม มันก็พุ่งตัวเข้าหาแหวนประดับราวกับหญิงสาวนั้นเป็นความหวังสุดท้ายของมัน
แหวนประดับรับเจ้าแมวทีห่ ายออกจากบ้านไปร่วมเดือนแต่กย็ งั
มีเนือ้ มีหนังพอสมควรมาอุม้ รอให้พนักงานขายของด้านหน้าจัดเตรียม
กรงและผ้าปูดา้ นในอยู่หลายนาที เธอจึงส่งเจ้าประหยัดเข้าไปนอนใน
กรง เมื่อมันเหลือบตามองเธออย่างโกรธๆ หญิงสาวก็เอ่ยเพียงว่า
“อยู่ข้างนอกไม่ได้หรอกประหยัด ฉันต้องขับรถ”
นั่นแหละ...เจ้าแมวถึงได้ยอมละสายตาไปจากหน้าเธอ แล้ว
หลับตาลงอย่างต้องการพักผ่อน
“แหวนไปไหนเหรอฝ้าย” เกศราละสายตาจากโต๊ะท�ำงาน
ที่ว่างเปล่าของแหวนประดับ แล้วถามหาหญิงสาวจากเลขาฯ ของตน
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“ออกไปวิ่งงานหรือ”
“อ้อ มีคนบอกว่าเห็นแมวของคุณเอกค่ะ” ฝ้ายที่รบั สารมาจาก
แหวนประดับเงยหน้าบอกเจ้านาย มือก็ยงั สาละวนกับการจัดคิวลูกค้า
ลงตารางนัดของเจ้านายเป็นระวิง “พี่แหวนเลยต้องออกไปดู นี่ก็ไป
นานแล้วนะคะ ยังไม่ได้ข่าวเลย”
“แบบนัน้ ตามพากรให้พที่ นี ะ” เกศราเม้มปากแน่น ก่อนจะเรียก
หาลูกน้องอีกคนของเธอ แม้วา่ พากรจะท�ำงานไม่เก่งเท่าแหวนประดับ
แต่เกศราก็ไว้ใจเขาพอสมควร...ไว้ใจพอทีจ่ ะให้พากรมาจัดการงานให้
ศิลาเลยทีเดียว “เดี๋ยวนี้เลย”
“ค่ะพี่เกด” เลขาฯ สาวพยักหน้า ไม่ต้องรอให้เกศราเดินกลับ
เข้าไปในห้อง เธอก็หยิบโทรศัพท์บนโต๊ะท�ำงานขึ้นมาต่อสายหาพากร
ตามที่เกศราต้องการทันที
คนที่ก้าวเข้ามาในห้องตามหลังเกศรานั้นไม่ใช่คนที่ศิลา
เอ่ยปากขอจากหญิงสาว เขาเป็นผู้ชายอายุน้อยที่มีแววตาแข็งกร้าว
แต่ จ� ำ ต้ อ งสยบยอมให้ ผู ้ ห ญิ ง ที่ นั่ ง อยู ่ ห ลั ง โต๊ ะ ท�ำ งานใหญ่ เ พราะ
ต�ำแหน่งเธอสูงกว่า
“พากร...นีค่ ณ
ุ ศิลา มหาศักดิ์ ลูกค้า...” เกศราเอ่ยแนะน�ำลูกค้า
ให้ผู้มาใหม่ได้รู้จัก
เพียงนามสกุลของชายหนุ่มถูกเอ่ยออกไป นัยน์ตาที่มีแววเบื่อ
หน่ายในคราแรกของพากรก็เปล่งประกายด้วยความยินดี ท่าทางของ
เขาก็อ่อนลงมากเช่นกันเมื่อเขายกมือไหว้ศิลา
“สวัสดีครับคุณศิลา”
“สวัสดี” ศิลารับไหว้ชายหนุ่ม ในใจก็นึกสงสัยว่าแหวนประดับ
ไปทีไ่ หนเสียแล้ว ท�ำไมผูช้ ายคนนีถ้ งึ ได้โผล่เข้ามาแทน แต่กน็ นั่ แหละ...
บางครั้งศิลาก็พอมีความฉลาดจึงไม่โวยวาย เลือกวางเฉยเสียเพื่อ
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ไม่ให้เกศรามีโอกาสตัดรอนเขา เพราะหากเขาแสดงออกว่าต้องการ
แหวนประดับเพียงคนเดียว เดี๋ยวหญิงสาวจะไม่ยอมท�ำงานให้แล้ว
ตัดโอกาสที่เขาจะได้ใกล้ชิดกับเธอลงง่ายๆ
เขาคิดกับตัวเองอยูห่ ลายตลบ...ยามนอนเฝ้าแหวนประดับอยูท่ ี่
หน้าบ้านของเธอ หญิงสาวไม่ได้มที า่ ทางเดือดร้อนสักนิด ตรงกันข้าม...
แหวนประดับนั้นดูแลเขาอย่างดี จนศิลาเริ่มมีความเชื่อว่า หรือจริงๆ
แล้วเธอไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการทีเ่ พือ่ นสนิทของเขาโดนหลอกไปขาย
ไหนจะเด็กเบบี๋ที่หายเงียบไปอีก บางทีเด็กนั่นอาจจะไม่ได้เป็น
ลูกน้องของแหวนประดับอย่างทีเ่ ข้าใจ...ศิลาคิด แล้วก็คดิ ย้อนกลับไป
กลับมา หากยุ่งเกี่ยวกับแหวนประดับในเชิงชู้สาวก็ถือว่าเขาหักหลัง
เพื่อนสนิท แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่ว่าจริงๆ แล้วหญิงสาวไม่ได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องวุ่นๆ นี้อย่างที่เธอบอกเขา และถ้าเขาเลือกที่จะ
รอจนแน่ใจ ก็เท่ากับว่าศิลายอมปล่อยโอกาสทองให้หลุดมือไป
ด้วยรูด้ วี า่ แหวนประดับไม่ใช่ผหู้ ญิงทีจ่ ะปล่อยเนือ้ ปล่อยตัว หรือ
ปล่อยให้คนอืน่ ...โดยเฉพาะผูช้ ายเข้าใกล้ตวั เข้าใกล้หวั ใจง่ายๆ ถ้ารอ
จนเรือ่ งทีเ่ พือ่ นของเขาโดนหลอกไปขายนัน้ กระจ่าง เธอและเขาก็กลาย
เป็นเพียงคนที่รู้จักกัน มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ศิลาจะพาตัวเองกลับ
เข้าไปในชีวิตของหญิงสาวอีก ยิ่งตอนนี้สถานะที่เธอเป็นรองต้องยอม
เขาทุกอย่างก็ยิ่งแทบเป็นไปไม่ได้
หน้าคมคายนั้นเรียบสนิทขณะหวนคิดถึงตัวเองยามตัดสินใจ
เด็ดขาด เมื่อเขาถามตัวเองว่าหากไม่ได้แหวนประดับมาเป็นของ
ตนแล้วเขาจะตายไหม...ค�ำตอบคือตาย ศิลาแน่ใจว่าเขาต้องตายแน่ๆ
ถ้าไม่ได้คนยิ้มหวานมาเป็นของตัวเอง
คนอย่าง ศิลา มหาศักดิ์ ไม่มีอะไรที่เขาอยากได้แล้วจะไม่ได้
“แหวนออกไปท�ำงานข้างนอก พากรเขาก็เป็นคนเก่งทีเ่ กดไว้ใจ”
น�้ำเสียงขออภัยนั้นท�ำให้ศิลาต้องละจากความคิดของตัวเอง
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แล้วกลับมามองหน้างามของเกศรา หญิงสาวอายุมากกว่าศิลา แต่
ใบหน้าของเธอกลับสวยพริ้งไม่ต่างจากหญิงสาววัยยี่สิบปลายๆ
ในสายตาของศิลา เค้าหน้าอย่างแหวนประดับนั้นเรียกว่าสวย
คมคาย ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็บาดอกบาดใจ เล่นเอาเขาตัวสั่นเร่าๆ
แต่กับหญิงสาวตรงหน้านี้...แม้ว่าเธอจะแต่งตัวสวยหยด เซ็กซี่ขยี้ใจ
เพียงใด แต่เค้าความดุและเด็ดขาดจากแววตากลับท�ำให้ศิลาย�ำเกรง
แม้จะไม่ได้คิดอะไรกับเกศราไปมากกว่าสะพานที่จะทอดให้เขาไปหา
แหวนประดับ แต่ศลิ าก็ปฏิเสธไม่ได้วา่ เกศราท�ำให้เขาเจียมเนือ้ เจียมตัว
ว่าเขาไม่ใช่ผชู้ ายทีเ่ หมาะสมกับเธอตรงหน้า ผูช้ ายทีจ่ ะคูค่ วรกับเกศรา
นั้นต้องเป็นผู้ชายแบบอื่น แต่จะแบบไหนศิลาก็จนปัญญาที่จะบอก
เหมือนกัน
“ถ้าคุณเกดพูดมาอย่างนัน้ ผมก็ไว้ใจครับ” ศิลาคลีย่ มิ้ ตอบ แม้
ใจนั้นจะมีแผนการก�ำจัดพากรไว้รอท่าอยู่แล้ว “แต่ธุระที่ผมหวังพึ่ง
บริษัทคุณเกดก็ไม่ใช่เรื่องเล็กเลย”
แน่ละ การตามทวงหนีจ้ ากคนมีเงิน...อย่างน้อยพวกลูกหนีข้ อง
ศิลาก็บอกตัวเองว่าพวกเขามีเงิน จะเป็นเรื่องง่ายได้อย่างไร
ถ้าง่ายคนอย่าง ศิลา มหาศักดิ์ คงไม่ต้องวิ่งมาพึ่งบริษัทเล็กๆ
ของเธอหรอก...เกศราบอกตัวเอง โดยไม่ได้ล่วงรู้ว่าทุกอย่างนั้นเป็น
แผนการของชายที่เป็นหลานของอดีตนายกและมีพ่อยศใหญ่คับฟ้า
เจ้าประหยัดถูกส่งให้ถงึ มือของเอกภพทันทีทชี่ ายหนุม่ ก้าว
เข้ามาในห้องประชุมเล็ก แหวนประดับอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่เหลือ
ภาพของผู้หญิงที่คลานเข่าแทบพื้นถนนเพื่อหลอกล่อเจ้าแมวให้ออก
มาจากที่ซ่อน เธอได้แต่ซ่อนยิ้มยินดี เมื่อเห็นท่าทางทะนุถนอมแมว
ของเอกภพ มุมอ่อนโยนของชายหนุม่ นัน้ แหวนประดับไม่คอ่ ยมีโอกาส
ได้เห็นจนตอนนี้
58 เคียงใจศิลา

“ว่ายังไงคะคนสวย...ผอมลงนะเนี่ย...”
แมวของเขาก็เหมือนรู้หน้าที่ว่ากลับบ้านแล้วต้องเอาใจใคร
เพราะเจ้าประหยัดที่ถูกจับท�ำความสะอาดจนหอมฟุ้งนั้นยื่นหน้าไป
คลอเคลียเจ้าของมัน ยกเท้าข้างที่เจ็บขึ้นมาเลียอย่างเรียกร้องความ
สนใจ
รู้งานจริงนะเจ้าประหยัด...ช่างอ้อนอย่างนี้นี่เองค่าตัวถึงพุ่งไป
เป็นแสน
เมื่อรู้ตัวว่าโดนจ้อง พ่อของเจ้าประหยัดก็เงยหน้าเปื้อนรอยยิ้ม
ขึ้นมองหญิงสาว แววตาของเขานั้นเปี่ยมไปด้วยค�ำขอบคุณราวกับ
แหวนประดับยกดวงดาวลงมาให้เขา
“ขอบคุณมากครับคุณแหวน...ผมไม่รู้จะพูดอะไรอีก นอกจาก
ขอบคุณจริงๆ”
“ประหยัดได้แผลนิดหน่อยค่ะคุณเอก แหวนพาไปหาหมอแล้ว
หมอบอกว่าไม่เป็นอะไรมากค่ะ แค่แผลถลอก”
เอกภพฟังถ้อยค�ำทีแ่ หวนประดับอธิบายด้วยสีหน้าทีอ่ า่ นไม่ออก
พลางยกเท้าข้างทีม่ ผี า้ พันแผลของเจ้าประหยัดขึน้ มาดู แล้วจึงเงยหน้า
ขึ้นมายิ้มสว่างไสวให้คนที่น�ำลูกสาวสุดที่รักของเขากลับมาให้
“ไม่เป็นไรหรอกครับ แผลแค่นี้...” ชายหนุ่มพูดพร้อมรอยยิ้ม
กว้างบนหน้า “เดือนที่ผ่านมาผมคิดไปไกลกว่านี้ ห่วงว่าจะโดนรถชน
โดนหมาไล่ท�ำร้าย คุณแหวนพาประหยัดกลับมาพร้อมแผลแค่นถี้ อื ว่า
ดีมากแล้วครับ”
“เห็นคุณเอกดีใจ แหวนก็โล่งใจค่ะ คุณลุงคนที่โทร. มาแจ้ง
เบาะแสเขาย�้ำนักย�้ำหนาว่าอย่าให้ประหยัดหลงไปไหนอีก สงสาร
เพราะดูก็รู้ว่าเป็นแมวเลี้ยงแบบปิด” เธอไม่ได้บอกเรื่องที่ใครๆ เขา
นินทาประหยัดว่าเรือ่ งมาก...เลือกกินเพราะเป็นแมวคนรวยให้เอกภพ
ฟัง เพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์
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“ถ้าไม่ได้คณ
ุ แหวนนีผ่ มคงแย่เลยครับ ใกล้จะต้องไปรัสเซียแล้ว
ถ้าหาประหยัดไม่เจอ ผมคงต้องตายแน่”
“ไม่ขนาดนัน้ หรอกค่ะ แค่แหวนช่วยได้แหวนก็ดใี จแล้ว อย่าลืม
นะคะว่าท�ำงานที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้น่ะเป็นงานของเรา” ไม่ต้อง
บอกก็รู้ว่าค�ำว่า ‘เรา’ ที่แหวนประดับเอ่ยนั้นหมายถึงบริษัท ไม่ใช่เธอ
และเอกภพเพียงสองคน ส�ำหรับหญิงสาวเอกภพเป็นผูช้ ายทีห่ ล่อเหลา
อย่างไม่สามารถเถียงได้ แต่ทา่ ทางของชายหนุม่ ก็ยงั ไม่ตรงใจเธอ ไม่รู้
เหมือนกันว่าท�ำไม แล้วไหนจะผู้เป็นลูกเขาอีก ถึงแม้ว่าเขาจะเลิกรา
กับภรรยาอย่างเด็ดขาดแล้วก็เถอะ “แล้วนี่คุณเอกอยากให้แหวนช่วย
อะไรอีกมั้ยคะ”
“ไม่แล้วครับ...ต้องเร่งแล้วครับคุณแหวน โรงเรียนใกล้เลิกแล้ว”
เพียงเท่านั้นแหวนประดับก็รู้ว่าเขาหมายถึงอะไร หญิงสาวลุก
ขึน้ ไปหยิบสัญญาจากโต๊ะท�ำงานของตัวเอง ชะงักเล็กน้อยเมือ่ จังหวะ
ที่เธอกลับมานั้นศิลาและเกศราพ่วงด้วยพากรก�ำลังเดินสวนออกไป
เกศราร้องทักเธอด้วยความสงสัยกึ่งยินดีว่า
“กลับมาแล้วเหรอแหวน”
“ค่ะพีเ่ กด คุณเอกเขารออยูใ่ นห้องค่ะ” แหวนประดับจ�ำต้องละ
สายตาจากหน้าดุๆ ของศิลา แล้วพยักพเยิดไปที่ห้องประชุมเล็ก
“ตายจริง...งานเรียบร้อยแล้วหรือ” เกศรามองตามสายตาของ
แหวนประดับพลางขมวดคิ้ว “พี่ต้องเข้าไปหาคุณเอกไหม”
“ไม่ต้องค่ะ คุณเอกเขารีบ...โรงเรียนใกล้เลิกแล้ว”
“ใช่สิ คุณเอกเขามีลูกนี่นา อย่างนั้นไปเถอะจ้ะ พี่ไม่กวนแล้ว”
เกศราชอบเด็ก รักเด็กมาแต่ไหนแต่ไร เมื่อได้ยินว่าเอกภพรีบเพราะ
ใกล้ถึงเวลาเลิกเรียน เธอก็ยิ้มออกมาอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว แหวนประดับ
เองก็ไม่ได้สนใจคนกลุ่มนั้นอีก เธอเดินตรงกลับมาที่ห้องประชุมซึ่งมี
เอกภพรออยู่ทันที
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“มาแล้วค่ะคุณเอก...นี่เอกสารเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือค่ะ”
ศิลามองตามแหวนประดับไปจนลับสายตา แม้เขาจะ
ไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาเมื่อเกศราเดินออกมาส่ง ทว่าชื่อของ ‘คุณเอก’
ทีใ่ ห้คดิ อย่างไรก็ไม่สามารถเป็นชือ่ ผูห้ ญิงได้นนั้ ท�ำให้อารมณ์ของศิลา
ขุ่นมัวขึ้นมาได้ถนัดใจ และเกศราที่เก่งเรื่องจับความรู้สึกคนก็รู้สึกได้
ว่าเขาไม่พอใจ เธอจึงอ้อมแอ้มบอกเสียงเบาว่า
“แหวนเพิ่งกลับมาค่ะคุณศิลา นัดกับลูกค้าอีกคนไว้แล้ว คุณ
เอกภพ...”
“ผมเข้าใจครับ” เท่านัน้ ก็ชดั เจนแล้วส�ำหรับศิลา แหวนประดับ
ไม่ว่างมาท�ำงานกับเขาเพราะเธอติดลูกค้าอยู่แล้วนี่เอง แต่อีกไม่นาน
หรอก...เดีย๋ วเขาจะท�ำให้เธอมาท�ำงานกับเขาให้ได้ ไม่วา่ ลูกค้าทีแ่ หวนประดับดูแลอยู่จะเป็นใคร ยิ่งใหญ่แค่ไหน ก็อย่าคิดว่าเขาจะสน
ก็บอกแล้วว่าถ้าคนอย่าง ศิลา มหาศักดิ์ ต้องการอะไรสักอย่าง
ขึ้นมาแล้ว ก็ไม่มีทางที่จะไม่ได้อย่างต้องการ ของแบบนี้ ‘คุณอิงฟ้า’
แม่เขาสอนมาดีทีเดียว เรื่องที่ต้องท�ำอย่างไรถึงจะได้ทุกอย่าง
มุมปากหนายกขึ้นเป็นรอยยิ้มเจ้าเล่ห์เมื่อเอ่ยลาเกศรา ตาคม
เหลือบมองไปทีห่ น้าคล้ามของบุรษุ ทีอ่ ยู่เบือ้ งหลังของหญิงสาว พากร
ผูน้ า่ สงสารทีก่ ำ� ลังจะถูกกลัน่ แกล้งอีกครัง้ แม้เขาจะไม่รเู้ รือ่ งรูร้ าวอะไร
ด้วยเลยก็ตาม
บางคนอาจจะคาดคิดว่าคนทีศ่ ลิ าจ้างบริษทั Even for you
มาเป็นตัวกลางในการตามทวงหนีใ้ ห้นนั้ จะเป็นเรือ่ งยาก แต่ใครจะคิด
ว่ามันยากถึงเพียงนี้ โดยเฉพาะพากรทีเ่ กศรานัน้ ออกปากว่าไว้ใจหนัก
หนาถึงกับเหงื่อตก เมื่อเข้าวันที่สามที่เขาเข้ามานั่งดูบัญชีของคลับที่
ศิลาเป็นเจ้าของ แล้วพบกับรายการ ‘ค้างจ่าย’ ที่ยาวเหยียด แม้จะมี
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การสรุปยอดทุกวัน แต่กลับมีบิลที่ยังไม่ได้รับการช�ำระจากลูกค้าอยู่
หลายรายทีเดียว
แต่ละคนที่ค้างช�ำระนั้นก็มีตัวเลขที่ค่อนข้างสูง เป็นตัวเลขห้า
หลักบ้าง หกหลักบ้าง จนพากรนัน้ นึกสงสัยว่าร้านของศิลายังคงอยูไ่ ด้
ยังไงในเมื่อมีคนค้างช�ำระเงินเยอะขนาดนี้ ซึ่งถ้ารวมๆ กันให้ดีทั้ง
รายเล็กรายใหญ่แล้วก็คงเป็นตัวเลขถึงแปดหลักเลยทีเดียว เมือ่ พากร
ถามกึ่งบ่นกับผู้จัดการร้านที่ชื่อว่าโอ้ ไอ้หนุ่มนั่นก็เพียงตอบกวนๆ ว่า
“รายได้ยังพอมีอยู่ไงพี่ เงินพวกนี้มันรวมกันหลายเดือน คนที่
ค้างก็หน้าเดิมๆ นั่นแหละ”
และนั่นหมายความว่าพากรต้องทวงหนี้จากคนคนเดียวเป็น
ตัวเลขถึงเจ็ดหลัก และคงไม่ต้องทายกันหรอกว่าคนทีค่ ้างช�ำระเงินค่า
เหล้ายาสูงถึงเพียงนี้เป็นใคร
รายแรกนั้นเป็นพระเอกหนุ่มที่เคยโด่งดังมากเมื่อสามปีก่อน
เห็นจะได้ ก่อนจะมีข่าวเรือ่ งไม่จ่ายภาษีอะไรสักอย่าง พากรก็ไม่แน่ใจ
จากนั้นชื่อเสียงนักแสดงผู้นี้ก็ค่อยๆ หดหายไปตามกาลเวลา ส่วน
รายหลังนั้นพากรไม่แน่ใจนักว่าเขาเป็นใคร แต่จากที่อ่านนามสกุลก็
พอจะคุ้นๆ อยู่บ้าง คงจะเป็นลูกคนใหญ่คนโตเหมือนเดิมนั่นแหละ
ตลอดเวลาทีพ่ ากรมานัง่ ท�ำงานทีร่ า้ นของศิลา เขาไม่เห็นแม้แต่
เงาของนายจ้างหนุ่ม พอจะปรึกษาเรื่องส�ำคัญ ศิลาก็มักจะส่งมือขวา
ที่ชื่อโอ้ของเขามาแทนเสมอ ทั้งๆ ที่เขาเคยบอกให้รู้แล้วว่าเด็กโอ้นี่
ไม่ได้ช่วยอะไรเลย แต่ก็เหมือนว่าศิลาจะไม่ได้สนใจ เพราะครั้งต่อมา
คนที่มาประชุมกับเขาก็ยังเป็นโอ้เหมือนเดิม
แม้จะไม่อยากคิด แต่พากรก็ต้องยอมรับว่าการกระท�ำของศิลา
ท�ำให้เขาไม่พอใจนิดๆ และอดคิดไม่ได้วา่ ศิลานัน้ ไม่สนใจทีจ่ ะตามหนี้
มูลค่ามหาศาลของเขาจริงจัง แต่สุดท้ายแล้วชายหนุ่มจาก Even for
you ก็ปดั ความคิดนีอ้ อกไปเสีย เพราะระลึกได้วา่ สิง่ ทีต่ นคิดนัน้ ไร้สาระ
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เพียงใด ไม่มีเหตุผลเลย ศิลายอมจ่ายเงินให้บริษัท Even for you
ไปก้อนโต ถ้าชายหนุ่มไม่อยากได้เงินคืน แล้วจะอยากได้อะไร...
หลังจากวกกลับมาตัง้ หน้าตัง้ ตาตามทวงหนีใ้ ห้แก่รา้ น The Rock
อย่างจริงจัง โดยการสัง่ ระงับเครติดของลูกหนีท้ กุ คน เพียงคืนแรกทีใ่ ช้
ไม้นี้ พนักงานในร้านก็โดนกันเสียอ่วม เพราะลูกค้าประจ�ำทีเ่ ป็นหนีน้ นั้
โวยวายใหญ่โตหลังจากทราบว่าพวกเขาไม่เหลือเครดิตที่จะใช้ที่ร้าน
แล้ว เว้นเสียแต่ว่าจะช�ำระเงินที่ติดค้างไว้จนครบเรียบร้อยเสียก่อน
และนั่นท�ำให้แขกหลายๆ คนเกิดความอับอาย รายหนึ่งถึงขั้น
กล้าลุกขึ้นมาโวยวาย และเกือบจะลงไม้ลงมือกับพนักงานเสิร์ฟที่เป็น
เพียงนักศึกษาเลยทีเดียว แต่โชคยังดีที่ศิลานั้นพุ่งตัวเข้ามาขวาง แล้ว
สัง่ สอนชายคนนัน้ ด้วยสองหมัดและสองเท้าได้ทนั เสียก่อน คนของเขา
จึงไม่ต้องเจ็บตัว
แต่ฝ่ายที่กล้ากร่างในร้านของ ‘น้องหิน’ ก็ถูกสั่งสอนไปเพียง
เบาะๆ เท่านั้น โดนหามส่งโรงพยาบาลแล้วก็คงหยอดน�ำ้ ข้าวต้มเพียง
ไม่กี่วันก็คงจะกลับมาซ่าได้เหมือนเดิม
ส่วนคนที่คิดมาตรการอย่างพากรนี่สิร้อนๆ หนาวๆ เมื่อวัน
ต่อมาที่เขามาท�ำงานและได้รับแจ้ง ‘ผล’ ของมาตรการที่เขาคิดขึ้นมา
เพื่อรับมือกับลูกหนี้ของศิลา ไม่มีค�ำต่อว่าจากนายจ้างหนุ่ม มีเพียง
สายตาดุๆ ของศิลาเมื่อเรียกเขาไปพบในห้องท�ำงานบนชั้นลอยของ
ร้าน ประโยคสั้นๆ เพียงไม่กี่คำ� ที่ทำ� ให้พากรต้องคอตกกลับมาที่ Even
for you
“คุณกลับไปได้แล้ว คุณเกดบอกว่าเขาจะส่งคนอื่นมาแทน...”
เกศรารับทราบข่าวทีแ่ ผนการของลูกน้องเธอล้มเหลวด้วย
ความแปลกใจและรู้สึกเสียหน้า ในบรรดาลูกน้องของเธอ แม้ว่าพากร
จะยังเทียบคนอื่นๆ ไม่ได้ แต่เธอก็ไม่เชื่อว่าเขาจะไม่มีความสามารถ
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ขนาดที่ศิลาเอ่ยมา เท่าที่ฟังดูแม้ว่าชายหนุ่มจะไม่ได้เอ่ยปากออกมา
ตรงๆ แต่หญิงสาวก็รู้ถึงสิ่งที่ศิลาต้องการจะสื่อสารดี
เขาต้องการคนอื่นที่ไม่ใช่พากร แล้วจะเป็นใครล่ะ คนในบริษัท
ของเธอยิง่ น้อยๆ อยู่ พิศาเธอก็ไล่ออกไปแล้วเพราะสร้างเรือ่ งงามหน้า
เอาไว้ เบบี๋ก็เป็นเพียงเด็กฝึกงาน หวังอะไรด้วยไม่ได้มาก คนอื่นๆ ก็
วิ่งวุ่นท�ำงานเก่าของตัวเองจนหัวปั่น ว่างอยู่ก็มีพากร แต่คนนั้นก็โดน
ศิลาหมายหัวเสียแล้ว
แล้วนีเ่ ธอจะท�ำยังไงดี เกศราหันมองรายชือ่ ของคนในบริษทั แล้ว
ถอนหายใจ แต่ละชื่อล้วนเป็นสีแดง บ่งบอกว่ามีงานที่ต้องท�ำทั้งนั้น
ตาคมกริบไล่ลงมาที่รายชื่อสุดท้ายซึ่งเป็นชื่อของแหวนประดับ แล้ว
เธอก็ถอนหายใจออกมายาวๆ ด้วยความหนักใจ
แหวนประดับอีกแล้ว หากไม่มีพิศาสักคน คนที่ถูกเธอใช้งาน
เหมือนเป็นทาสก็มีเพียงแหวนประดับนี่แหละ เกศราเม้มปากแน่น
ถ้าถามว่าเธอสงสารแหวนประดับไหม...ก็คงต้องบอกว่าสงสาร
จนไม่รู้จะพูดอย่างไร แต่เมื่อเหลือบเห็นแฟ้มงานของ ศิลา มหาศักดิ์
เกศราก็ตัดสินใจได้
‘งานนี้งานสุดท้ายแล้วแหวน...พี่สัญญาว่าหากงานนี้เรียบร้อย
แล้ว พี่จะให้เราลาพักร้อน ต่อให้เราไม่ลา พี่ก็จะบังคับให้เราหยุดให้
ได้...’
ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ แหวนประดับจะกลับมายังไร่ที่
จันทบุรีของตน แต่เพราะเธอท�ำงานได้เรียบร้อยและเป็นที่พอใจของ
ลูกค้า วันศุกร์นี้แหวนประดับจึงไม่ต้องเข้าบริษัท และขับรถตรงมาที่
ไร่ได้เลยตั้งแต่เช้าตรู่ กว่าจะมาถึงนี่ก็สายโด่งแล้ว
บ้านครึง่ ไม้ครึง่ ปูนหลังใหญ่ตอ้ นรับแหวนประดับด้วยความสงบ
เหมือนเช่นทุกครั้ง หญิงสาวขับรถเข้าไปจอดใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้าน
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ที่ประจ�ำของเธอ ไม่นานสาวน้อยหน้าใสในชุดสบายๆ ก็วิ่งจี๋ออกมา
รับพร้อมเสียงตะโกนก้อง
“พ่อ! พี่แหวนมา!”
“เสียงดังท�ำไมกล้วย เดี๋ยวลุงชิดแกก็หัวใจวายหรอก” แหวนประดับเอ่ยปากดุเด็กสาวอย่างไม่จริงจัง
ฝ่ายนัน้ เองก็ดไู ม่เกรงกลัวเธอเท่าไหร่ เพราะกสิมาปรีเ่ ข้ามาหยุด
ข้างกายเธอ ชะโงกหน้าเข้าไปมองในรถ ปากก็ถามว่า
“ไม่มีของฝากหรือพี่แหวน ขนมเหมือนอย่างคราวก่อน...กล้วย
ช้อบ...ชอบ”
“ไม่มีหรอก ว่างพี่ก็กลับมาบ้านเลย ไม่ได้ซื้อของฝาก โทษที”
แหวนประดับอมยิ้ม
กสิมาป็นเด็กวัยรุน่ ทีค่ วรจะได้ออกไปเทีย่ วห้างในเมืองบ่อยๆ ก็
จริง แต่เพราะว่างานในไร่ทแี่ หวนประดับฝากให้ลงุ ชิดดูแล แลกกับการ
ทีเ่ ธอส่งเสียกสิมาให้เรียนหนังสือ ท�ำให้เด็กสาวนัน้ ไม่กล้าออกไปเทีย่ ว
เตร่ ด้วยเกรงใจพ่อและผู้ปกครองอย่างแหวนประดับ
“พีพ่ ศิ าไม่ฝากอะไรมาให้กล้วยหรือคะ” กสิมาท้วงอีก กล้าถาม
ถึงเพื่อนสนิทของแหวนประดับ เพราะพิศานั้นมักจะฝากของใช้จุกจิก
มาให้เธอเสมอ แลกกับการที่เธอต้องบังคับให้แหวนประดับนั้นขน
ทุเรียนจากไร่ไปส่งถึงบ้าน และที่ผ่านมากสิมาก็ท�ำงานคุ้มราคาจ้าง
ทุกครั้ง ยิ่งของที่พิศาฝากมาให้เธอนั้นแพง...จ�ำนวนหมอนทองก็จะ
เยอะเป็นพิเศษ
“คราวนี้ไม่มีจ้ะ แต่คราวหน้าคงไม่พลาดหรอก” แหวนประดับ
ยิ้ม เพราะครั้งนี้เธอไม่ได้บอกเพื่อนสนิทว่าจะกลับบ้าน หากพิศารู้
มีหรือจะพลาดฝากของมาเป็นสินบนกสิมา “ว่าแต่เราเถอะ พรุ่งนี้วัน
หยุด ไม่ออกไปเที่ยวกับเพื่อนหรือ”
“ไม่ค่ะ วันจันทร์กล้วยมีสอบ ต้องอ่านหนังสือ”
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แม้ว่าแหวนประดับจะส่งกสิมาเรียนโรงเรียนประจ�ำจังหวัด แต่
กระนั้นหญิงสาวก็ไม่ได้หวังให้กสิมากลับมาที่ไร่ทุกวันหยุดเหมือน
ตัวเอง ถ้าเด็กสาวอยากไปเที่ยวตามประสาวัยรุ่น แหวนประดับก็
ไม่เคยคิดจะต�ำหนิ แถมเงินที่จ่ายให้ทุกเดือนก็มากพอที่เด็กสาวจะ
ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องกังวล
“ม. หกแล้วใช่มยั้ ” แหวนประดับส่งกระเป๋าให้เด็กในความดูแล
อีกฝ่ายยื่นมือมาช่วยถือพร้อมกับยิ้มตาหยี พยักหน้ารับจนผมยาวที่
ถูกรวบไว้กระจาย
“ค่ะ เทอมหน้าก็ตอ้ งตระเวนสอบแล้ว...” เสียงสดใสนัน้ แจ่มชัด
อยู่ในตอนแรก ก่อนแผ่วเบาในตอนท้ายเมื่อต้องเอ่ยเรื่องส�ำคัญ “คง
ต้องรบกวนพี่แหวนเรื่องเงินค่าสมัครสอบ...”
“อื้อ จะใช้เมื่อไหร่ก็บอกแล้วกัน” คนที่ต้องดูแลเรื่องเงินของ
กสิมามาตัง้ แต่เด็กสาวเข้าเรียนมัธยมปลายพยักหน้าอย่างไม่คดิ อะไร
มาก ผิดกับคนฟังที่ร้อนๆ หนาวๆ
“เงินที่พี่แหวนให้ทุกเดือนก็พอมีอยู่ค่ะ แต่ว่าสมัครสอบแต่ละ
ครั้งก็เยอะเหลือเกิน แล้วก็ต้องสอบหลายรอบ ไหนจะค่ารถ ค่าที่พัก
กล้วยกลัวว่า...”
“ไม่ตอ้ งคิดมากหรอกน่า แค่เราตัง้ ใจสอบก็พอ...” แหวนประดับ
ยิ้มอย่างเข้าใจ สมัยเธอไม่ต้องวิ่งสอบวุ่นวายหลายครั้งอย่างเด็กสมัย
นี้ แต่ก็พอรู้มาบ้างว่าหากต้องการเข้ามหาวิทยาลัยดีๆ ในยุคนี้จะต้อง
สอบเก็บคะแนนหลายครั้ง “คิดไว้หรือยังว่าอยากเข้าเรียนที่ไหน...เข้า
มหา’ลัยแถวนี้หรืออยากเข้าไปเรียนในกรุงเทพฯ”
“ตอนแรกอยากจะอยู่แถวนี้ค่ะ ใกล้พ่อ” กสิมาบอกเบาๆ ขณะ
เดินเคียงแหวนประดับเข้าไปในตัวบ้าน “แต่พอ่ อยากให้เรียนทีด่ ๆี เลย
จะลองสอบที่กรุงเทพฯ ดู”
“คะแนนดีอย่างเราจะเข้าทีไ่ หนก็ได้” แหวนประดับว่า ยิม้ จริงใจ
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ให้คนยิ้มหวานอีกคน นอกจากส่งเงินค่าเทอมให้แล้ว แหวนประดับก็
ท�ำหน้าที่ผู้ปกครองของเด็กสาว ด้วยการตรวจเช็กคะแนนสอบของ
กสิมาทุกครั้ง “อ้าว ลุงชิดท�ำไมเดินอย่างนั้นคะ”
“สวัสดีครับคุณแหวน” ชายที่แหวนประดับร้องทักนั้นแก่มาก
แล้ว ผมของเขาขาวโพลน แต่ก็ยังแข็งแรงพอที่จะเดินเหินไปไหนต่อ
ไหนเองได้ แม้แต่ไร่และสวนขนาดสองร้อยไร่ของแหวนประดับ ชายที่
ชือ่ ชิดกับคนงานเพียงไม่กคี่ นก็ดแู ลทุกอย่างได้ “พอดีวา่ ลืน่ ตอนไปสวน
ทุเรียนน่ะครับ เลยเจ็บข้อเท้านิดหน่อย แต่ไม่เป็นไรมากครับ...ไม่กี่วัน
ก็คงหาย”
“อ้าว แล้วนี่ยังเข้าสวนอยู่หรือคะ ท�ำไมไม่พักอยู่ที่บ้าน”
“พ่อดื้อค่ะพี่แหวน กล้วยห้ามก็ไม่ฟัง” พอได้ทีกสิมาก็ยื่นหน้า
ไปฟ้องเจ้าของไร่ตัวจริงเสียงจริงทันที
“ผมมันคนไร่ครับคุณแหวน จะให้นั่งๆ นอนๆ เฉยๆ คงอึดอัด
ตาย” ชิดยิ้มแหยเมื่อเห็นตาคมของแหวนประดับ “เข้าสวนไปก็ไม่ได้
ท�ำอะไรมากหรอกครับ ไปคุมเด็กๆ มันให้ท�ำงานเท่านั้นเอง”
พอมาถึงตรงนี้ แหวนประดับก็เพียงพยักหน้าเบาๆ ระลึกได้ว่า
วันนี้เป็นศุกร์ก่อนสิ้นเดือน ซึ่งเป็นวันที่ต้องจ่ายเงินให้คนงาน แน่นอน
ว่าเธอจะมาจ่ายเงินเองทุกครั้งเพราะไม่อยากให้มีปัญหาว่าลูกจ้าง
คนนั้นได้จับเงินมาก คนนี้เบิกไปก่อนระหว่างเดือน ร้อยแปดค�ำพูดที่
หญิงสาวเคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยที่แม่ของเธอยังมีชีวิตอยู่
‘คุณแหวน’...แม่ของเธอย้ายมาอยูท่ นี่ หี่ ลังจากได้รบั สมบัตจิ าก
พ่อของแหวนประดับมา ตอนทีไ่ ด้รบั มาก็มเี พียงทีเ่ ปล่าๆ ไม่กสี่ บิ ไร่ แต่
เพราะน�้ำอดน�้ำทนของมารดา เมื่อท่านสิ้นไปมรดกที่แหวนประดับได้
จึงเป็นที่ดินหลายร้อยไร่ด้วยกัน
เพียงคิดถึงผู้เป็นมารดา หน้างามของแหวนประดับก็หมองลง
ก่อนเสียงของชิดจะเป็นสิ่งที่สะกิดเธอให้กลับมามีสติกับปัจจุบัน
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“ปลัดเจต...เธอมาหาคุณแหวนสัปดาห์ก่อน ผมบอกให้กล้วย
มันโทร. ไปบอกคุณแหวนมันก็ไม่ยอมโทร.”
แหวนประดับเหลือบมองคนทีป่ ดิ ปากเงียบเรือ่ งแขกทีม่ าหาเธอ
แต่กสิมากลับท�ำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ แล้วบอกว่า
“ก็กล้วยเกรงใจพี่แหวนนี่นา ปลัดของพ่อต่างหากที่ไม่รู้จัก
เกรงใจคนอืน่ จะมาอะไรนักหนา ถ้าพีแ่ หวนกลับมาเขาก็ตอ้ งรูอ้ ยูแ่ ล้ว
เลี้ยงคนไว้ในไร่เราตั้งขนาดนั้น”
“กล้วย...” แหวนประดับปรามเด็กสาวที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับ
ถิรเจต หรือปลัดเจตทีใ่ ครๆ เรียกจนติดปากตัง้ แต่วนั แรกทีช่ ายหนุม่ มา
หาเธอที่ไร่ จะเพราะเขามาติดต่อขอซื้อที่ดินสักไร่สองไร่เพื่อปลูกบ้าน
หรือเพราะออกอาการสนใจเธอ แหวนประดับก็ไม่แน่ใจว่าเหตุผลไหน
ที่ท�ำให้กสิมานั้นไม่ชอบขี้หน้าถิรเจต
“ก็มนั จริงนีน่ าพีแ่ หวน พอเราบอกว่าไม่ขายทีใ่ ห้ ก็ยงั จะมาเฝ้า...
ไม่รู้ว่าหวังอย่างอื่นหรือเปล่า” กสิมาเอ่ยอย่างคนที่มีอคติ สายตาที่
ถิรเจตมองพีแ่ หวนของเธอ ท�ำไมกสิมาจะไม่รวู้ า่ เขาคิดอย่างไร แต่หาก
เธอยังอยู่ก็อย่าหวังเลยว่าเขาจะมีโอกาสเข้าใกล้พี่แหวนของเธอ “คน
อะไรหน้าด้านหน้าทน”
“กล้วย...อย่าพูดอย่างนั้น” แหวนประดับดุกสิมาเสียงเข้มจัด
ท�ำให้คนตัวเล็กนั้นหงอลงได้ถนัดตา “คุณเจตเขาเป็นผู้ใหญ่ ไม่ชอบ
เขาก็อย่าไปพูดถึงเขาแบบนี้ มันไม่ดี”
“ค่ะพีแ่ หวน” กสิมาพยักหน้าน้อยๆ ด้วยความจ�ำยอม แต่ในใจ
นั้นกลับคาดโทษคนที่เขาเป็นต้นเหตุท�ำให้พี่แหวนดุเธอ รอก่อนเถอะ
ปลัดเจต...มาที่ไร่เมื่อไหร่ละก็ เธอจะสั่งสอนเขาให้สมแค้น โทษฐานที่
ท�ำให้เธอต้องโดนดุ
“เอากระเป๋าขึ้นไปเก็บในเซฟไป พี่จะเข้าไปดูสวนพร้อมลุงชิด
สักหน่อย” แหวนประดับบอกกสิมา พลางพยักหน้าบุ้ยใบ้ไปทีก่ ระเป๋า
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ในมือ

เพียงเท่านั้นกสิมาก็ตาโต...รู้ได้ทันทีว่าอะไรอยู่ในกระเป๋าเป้ใบ
ที่ตนถืออยู่
“จัดการล็อกเซฟให้ดีนะ แล้วอย่าไปเถลไถลที่ไหนล่ะ ตอนเย็น
เราต้องมาช่วยพี่ท�ำบัญชี”
“ค่ะพี่แหวน” น�ำ้ เสียงของแหวนประดับไม่อ่อนโยนขึ้น กสิมา
จึงยังคอตกเมื่อเดินขึ้นไปยังชั้นสองของบ้าน รู้จักแหวนประดับดีว่า
หญิงสาวนั้นโกรธคนยาก แต่ถ้าโกรธแล้วก็จะเด็ดขาดและโกรธนาน
จนบางครั้งคนโดนโกรธก็ยังท้อใจที่จะง้อ
เพียงลูกสาวเดินพ้นไป ‘ลุงชิด’ ผูท้ แี่ หวนประดับจะเดินไปดูสวน
พร้อมกันนั้นก็ได้แต่ส่ายหน้าอย่างระอา ถอนหายใจเสียงดังเมื่อเอ่ย
กับผู้เป็นนายอย่างพ่อที่จนปัญญากับความรั้นของลูกสาว
“ไม่รู้ว่าคุณปลัดเขาไปท�ำอะไรให้กล้วยมันชังน�้ำหน้านะครับ
คุณแหวน ถ้ามาเจอกันเมื่อไหร่ ผมละประสาทจะกิน”
“คุณปลัดคงท�ำกรรมหนักมั้งคะลุงชิด ถึงโดนกล้วยเกลียด
ขี้หน้า” แหวนประดับว่ายิ้มๆ ไม่ติดใจเรื่องถิรเจตแม้แต่น้อย
“ผมเกรงใจคุณปลัดแกน่ะครับคุณแหวน แกเป็นคนใหญ่คนโต
เกิดกล้วยมันท�ำเขาโกรธขึ้นมา คนไร่อย่างผมหรือจะช่วยมันได้” ชิด
บ่นลูกสาวไปตามเรื่องตามราว
“กล้วยกลับมาแค่สุดสัปดาห์ไม่ใช่หรือคะลุง...คงไม่มีอะไรให้
ห่วงมากหรอก”
“เป็นอย่างนั้นก็ดีสิครับคุณแหวน” ชิดท�ำตาโต เหล่มองหน้า
นายอย่างลังเล สุดท้ายก็ไม่ได้เล่าวีรกรรมของลูกสาวตัวแสบครัง้ ล่าสุด
ที่ถิรเจตมาให้แหวนประดับฟัง “คุณแหวนจะเข้าสวนใช่มั้ยครับ”
“ค่ะ ก็เข้าไปดูตามเรื่องตามราวนั่นแหละค่ะ เผื่อว่ามีที่ให้เอา
ผลไม้ใหม่ๆ มาลงสวน” ค�ำว่าสวนของแหวนประดับนั้นท�ำให้ชิด
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นิ่วหน้า ถึงแม้จะรู้สึกว่าที่กว่าสองร้อยไร่ไม่ควรจะเรียกว่าสวนแล้ว
กระมัง แต่เขาก็เป็นเพียงลูกจ้างจึงท�ำหูทวนลมเสีย “บ่ายๆ ค่อยมา
จ่ายเงินคนงาน”
“คุณแหวนถอนเงินมาเรียบร้อยแล้วหรือครับ” ชิดท�ำตาโตเมื่อ
แหวนประดับพยักหน้าเบาๆ ยามเดินไปหยิบกุญแจรถ คนเฝ้าไร่ก็
ถอนหายใจอย่างโล่งอก “พวกคนงานคงดีใจจนเนื้อเต้น เงินเดือน
ออกเร็วงวดนี้”
“จะได้มีเงินทันซื้อหวยใช่มั้ยคะ” แหวนประดับท้วงอย่างรู้ทัน
คนงานในไร่เดือนๆ หนึ่งจะมีอะไรสนุกตื่นเต้นเท่าการลุ้นหวยอีกเล่า
“แหม...คุณแหวนนี่รู้ทันจริงๆ ครับ”
“ก็แหวนโตมาในไร่นะคะลุงชิด ถ้าไม่รู้สิคะแปลก”
“จริงครับ” ชิดหัวเราะร่วน ลืมเรือ่ งลูกสาวตัวแสบของเขาไปชัว่
ขณะ “ผมนีล่ มื อยูเ่ รือ่ ยเลยว่าแต่กอ่ นคุณแหวนก็อยูท่ ไี่ ร่ ยิง่ สวยเหมือน
คนกรุง ผมก็เลยลืมไปสนิทใจ”
“หมงเหมือนอะไรกันคะ ตัวด�ำปี๋ขนาดนีจ้ ะเป็นคนกรุงได้ยงั ไง”
แหวนประดับยิม้ ข�ำ ส่ายหน้าเบาๆ กับค�ำชมนัน้ แล้วสูดลมหายใจเฮือก
ใหญ่ เดินตรงไปที่รถเพื่อขับเข้าไปดู ‘สวน’ อย่างที่เธอตั้งใจไว้ตั้งแต่
แรก
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