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ห้องทั้งห้องฉ�่ำเย็นด้วยแอร์อุณหภูมิต�่ำ มีเพียงแค่น�้ำตำและลมหำยใจ

เท่ำนั้นท่ีอบอุ ่น หำกแต่มันก็ไม่มำกพอท่ีจะห่มทั้งใจให้คลำยหนำวได้  

ควำมปวดร้ำวทีกั่ดกินหวัใจ รำวกับถูกแช่ด้วยน�ำ้แขง็ มนัเริม่จำกควำมเย็นเฉยีบ 

สุดบรรยำย สู่ควำมชำหนึบในแบบที่เธอไม่เคยได้สัมผัสมำก่อน เธอหลอก 

ตัวเองว่ำไม่รู้สึกเจ็บปวด ทั้งที่ในควำมเป็นจริง มันก็ยังเจ็บแปลบอยู่อย่ำงนั้น

ขวดเหล้ำวำงอยู่ไม่ไกล เรยีงกันตำมล�ำดับระยะเวลำท่ีถกูด่ืม เธอไม่รูว่้ำ

ตัวเองดื่มหนักขนำดนั้นได้อย่ำงไร ไม่รู้ด้วยซ�้ำว่ำดื่มเพื่อให้ตัวเองรู้สึกเมำมำย 

หรือเพื่อให้ทุรนทุรำยด้วยควำมถวิลหำใครบำงคน

เพลงจำกกล่องดนตรีดังแว่วมำจำกที่ไกลแสนไกล ไขลำนหมุนเพียง 

ไม่กี่วินำที แต่เสียงนั้นบรรเลงรื่นรมย์รำวกับชั่วนิรันดร์...

Intro
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บทที่ 1
When We First Met

เสียงพูดคุยดังผ่ำนห้วงอำกำศที่เย็นยะเยียบ บำนกระจกหน้ำต่ำงพรำว

ด้วยหยดน�้ำ ข้ำงนอกฝนก�ำลังตกหนัก ทุกอย่ำงจมอยู่ภำยใต้ควำมเปียกโชก 

ทิพย์วำรีนั่งเหม่อมองทุกสิ่งรอบกำย ปล่อยให้สภำวะของสิ่งต่ำงๆ ไหลเคลื่อน

ผ่ำนตัวเธอไปอย่ำงช้ำๆ

เข้ำมำท�ำงำนวันท่ีสอง ควำมตืน่เต้นลดลงไปบ้ำงแล้ว ย้อนกลบัไปคดิถึง

เมือ่วำน ทิพย์วำรจี�ำได้ว่ำตวัเองตืน่เต้นมำกแค่ไหน สงัคมผูค้นในมหำวทิยำลยั

ไม่เหมือนกับที่นี่

มันต่ำงกันโดยสิ้นเชิง...

ที่นั่น...ไม่ว่ำจะเป็นผู้ชำยหรือผู้หญิง ต่อให้ดูดีมำกแค่ไหน แต่ทุกคน 

ก็ยังขำดเสน่ห์บำงอย่ำงไป ทิพย์วำรีไม่เคยรู้ว่ำอะไรคือส่ิงท่ีวัยรุ่นมหำ'ลัย 

ไม่มี แต่ตอนนี้เธอคิดว่ำรู้แล้ว มันคือควำมน่ำหลงใหลของวัยท�ำงำน

พนักงำนออฟฟิศ กำรแต่งกำยที่ดูดีและสุภำพ กำรท�ำงำนอย่ำงต้ังใจ 

ถึงแม้จะพูดคุยกันมำกพอๆ กับท่ีใช้เวลำท�ำงำนก็ตำมที แต่ทิพย์วำรีคิดว่ำ 

มันก็ดีกว่ำกำรนั่งเรียนในห้องท่ำมกลำงเพื่อนที่ว่ำงเปล่ำอยู่ดี

ว่ำงเปล่ำ...เพรำะเธอไม่สนิทกับใครเลย

เพ่ือนตอนที่นั่งเรียน ไม่เป็นเพ่ือนตอนกลับบ้ำน และคำดว่ำเมื่อเธอ 

เรยีนจบ ทกุคนจะกลำยเป็นคนอืน่โดยสมบรูณ์ เป็นแบบน้ีมำต้ังแต่สมยัมธัยม 

อย่ำงไรก็ตำมทิพย์วำรีชอบที่มันเป็นแบบนี้
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ลืมเร่ืองชีวิตวัยเรียนไป เปลี่ยนมำน่ังมองคนคุยกัน อ่ำนริมฝีปำกท่ี 

ขยับตำมรูปค�ำ ฟังเสียงหัวเรำะดังแทรกเป็นบำงครำว และจู่ๆ ก็ไม่ได้ยินใคร

พูดอะไรเลย กลีบปำกทุกคู่ปิดสนิท บทสนทนำรอบข้ำงเงียบลงเหมือนระบบ

กำรท�ำงำนขัดข้อง หรืออำจคล้ำยกับเครื่องเสียงท่ีถูกถอดปลั๊กออกอย่ำง

กะทันหัน เกิดอะไรขึ้น ท�ำไมทุกคนถึงได้เงียบ ไม่มีแม้แต่เสียงกระดำษหรือ

ปำกกำ

แทบหมดสิ้นควำมสงสัย เพียงแค่ทิพย์วำรีมองตรงไปยังประตูทำงเข้ำ 

ภำพของผู ้หญิงท่ีมีส่วนสูงรำวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรข้ึนไป รูปร่ำงดี 

จนน่ำอิจฉำ ผิวขำวเนียนอมชมพู หน้ำตำสวยกว่ำนำงเอกดังๆ ในละคร 

หลังข่ำวค�่ำ หำกให้หำค�ำจ�ำกัดควำมเพียงแค่หน่ึงประโยค เธอคงนึกออก 

เพียงแค่ สวยเหมือนเทพธิดา

สวยมำกถึงขนำดนั้น...ไม่เกินควำมจริงเลย

"ปรำย นี่คุณเปลว บอสของเรำ" ภำพพิมพ์บอกนักศึกษำสำวท่ีเอำแต ่

นั่งเหม่อมองอำกำศ จนกระทั่งสุภำพสตรีที่อยู่จุดสูงสุดของบริษัทมำยืนอยู่ 

ต่อหน้ำก็ยังไม่รู้ตัว

"ปรำย!" ภำพพิมพ์เรียกเสียงดังขึ้นพร้อมทั้งสะกิดแขน

"คะ?" ทิพย์วำรีสะดุ้ง หันไปมองพนักงำนรุ่นพ่ีด้วยควำมงุนงง แต่สิ่งท่ี

สร้ำงควำมตกตะลงึให้เธอมำกกว่ำ คอืผูห้ญิงทีเ่ธอเพ่ิงนกึแอบชมในใจ ตอนนี้

มำยืนอยู่ที่หน้ำโต๊ะท�ำงำนของเธอ

ตั้งแต่เมื่อไหร่...เธอเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกัน

"สวัสดีคุณเปลวซะสิ คุณเปลวคือบอสของเรำ" ภำพพิมพ์ย�้ำอีกครั้ง 

พลำงหันไปส่งยิ้มให้เปลวรวีที่ก�ำลังยืนมองนักศึกษำสำวด้วยสีหน้ำเรียบเฉย

"สวัสดีค่ะ" ทิพย์วำรียกมือไหว้ 'คุณเปลว' แล้วย้ิมเจื่อนๆ ท้ังประหมำ่

และเก้อเขิน

ใบหน้ำของคนที่ก�ำลังมองมำ สำยตำคู่น้ันให้ควำมรู้สึกอันตรำย เธอ

ก�ำลังวำงตัวไม่ถูก

"สวัสดีค่ะ ท�ำงำนวันแรกใช่ไหม ไม่เคยเจอกันมำก่อนเลย" เปลวรวี 
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ถำมด้วยน�้ำเสียงหวำนน่ำฟังของเธอ

"วันที่สองค่ะ ปรำยมำท�ำงำนในโครงกำรสหกิจฯ มหำ'ลัยส่งมำค่ะ"  

ทิพย์วำรีตอบ ก้มหน้ำหลบสำยตำของคนที่อยู่ในต�ำแหน่งสูงกว่ำ

"ก้มหน้ำเวลำคุยกัน คู ่สนทนำล�ำบำกใจนะคะ" เปลวรวีพูดหยอก  

เมื่อนักศึกษำสำวเอำแต่ก้มหน้ำหลบตำเธอ

"ขอโทษค่ะ ปรำยไม่ได้เจตนำให้เป็นอย่ำงน้ัน" ทิพย์วำรีรีบพูดเมื่อถูก 

อีกฝ่ำยต�ำหนิกลำยๆ

"ไม่เป็นไร แล้วงำนยำกไหมคะ พ่ีเลี้ยงสอนงำนดีไหม" เปลวรวี 

เหลือบตำมองภำพพิมพ์ แล้วตั้งค�ำถำมให้ทิพย์วำรีตอบ

"ปรำยยัง...เอ่อ" ทิพย์วำรีอ�้ำอ้ึง เหตุเพรำะเมื่อวำนท้ังวันหมดไปอย่ำง 

ไร้ประโยชน์ ภำพพิมพ์ไม่ได้สอนงำนอะไรให้เธอเลย เพียงแค่ไหว้วำนให้เธอ

ช่วยจดัเก็บเอกสำรทัว่ไป แล้วก็เอำแต่นัง่คยุกับเพ่ือนพนกังำนคนอืน่ๆ เมือ่ถูก

เจ้ำนำยตั้งค�ำถำมอย่ำงนี้ เธอจึงไม่รู้ว่ำควรตอบอย่ำงไรดี ถ้ำให้โกหกออกไป 

นั่นก็ไม่ใช่นิสัยของเธอเลย

"ว่ำยังไงคะ ค�ำถำมยำกเกินไปหรือไง" เปลวรวีถำมย�้ำ

"พ่ีพิมพ์ใจดค่ีะ แต่ปรำยยังไม่ค่อยเข้ำใจเท่ำไหร่ ปรำยจะพยำยำมเรยีน

รูใ้ห้มำกกว่ำน้ีนะคะ" เมือ่ตอบตำมตรงไม่ได้ เธอจงึตอบเลีย่งไปให้พอใกล้เคยีง

"ตั้งใจท�ำงำนนะคะ ฉันอยำกได้รับควำมร่วมมือที่ดีจำกพนักงำนทุกคน 

เข้ำใจใช่ไหมคะ" เปลวรวรีูห้รอกว่ำอกีฝ่ำยจงใจตอบไม่ตรงค�ำถำม หำกแต่เธอ

คร้ำนจะไล่บี้ให้ใครต้องอึดอัด

"เข้ำใจค่ะ" ทิพย์วำรีตอบและหลังจำกนั้นเปลวรวีก็เดินจำกไป

วันท้ังวันนับจำกสิ้นฉำกของบทสนทนำ ทิพย์วำรีแทบไม่มีสมำธิจดจ่อ

ต่อสิ่งอื่นใด เพรำะเอำแต่นั่งคิดถึงเปลวรวี เธอนึกไม่ออกเลยว่ำท�ำไมสมอง 

ถึงได้มีแต่ใบหน้ำของหล่อนล่องลอยอยู่ในนั้น นัยน์ตำสีน�้ำตำลอ่อนที่ขโมย

จินตนำกำร ผูกขำดอย่ำงไม่ทันได้ตั้งตัว และเธอไม่อำจสั่งสมองให้เปลี่ยนไป

คิดถึงเรื่องอื่นได้
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หลังเลิกงำน สำยฝนที่บ้ำคลั่งได้ล�่ำลำจำกไปแล้ว แต่ฟ้ำยังคงเป็น 

สีเทำเข้มไม่จำงหำย ทิพย์วำรีไม่มีอุปกรณ์ส�ำหรับกันฝน ร่มหลำยคันท่ีทำง

บริษัทมีไว้ให้พนักงำนยืมกลับบ้ำนก็หมดไปจำกกล่องเก็บตั้งแต่สิบนำทีก่อน 

แม่บ้ำนบอกกับเธอว่ำอย่ำงนั้น คงเป็นเพรำะเธอลงมำช้ำเกินไป

คงไม่ตกอีกแล้ว เธอคิด

ระยะทำงจำกบรษิทัไปจนถึงสถำนีรถไฟฟ้ำห่ำงกนัประมำณหน่ึงกิโลเมตร  

พนักงำนบำงส่วนเดินไปพร้อมกันเป็นกลุ่ม บำงส่วนติดรถเพ่ือนคนอื่นไป  

และบำงส่วนขับรถส่วนตัวมำเอง ทิพย์วำรียังไม่สนิทกับใครเป็นพิเศษ เธอจึง

ไม่รู้ว่ำควรเดินไปพร้อมใคร รุ่นพ่ีเพียงคนเดียวท่ีพอจะสนิทกันบ้ำงเล็กน้อย

อย่ำงภำพพิมพ์ก็กลับพร้อมแฟนหนุ่มที่มำรอรับและไปคนละทำงกับเธอ  

ด้วยมำรยำทและควำมเกรงใจ ทิพย์วำรีจึงไม่อยำกรบกวน

"ป่ำนนี้แล้ว ท�ำไมถึงยังไม่กลับบ้ำน รอใครอยู่หรือคะ" เสียงที่เคยได้ยิน

เมื่อตอนช่วงสำยดังขึ้นอีกคร้ังจำกด้ำนหลัง ทิพย์วำรีหันกลับไปมอง เธอ 

พบกับคนท่ีวนเวียนในควำมคิดของเธอจนไม่เป็นอันท�ำงำน น่ันไม่ใช่ 

ควำมผิดของหล่อน หำกแต่เป็นควำมฟุ้งซ่ำนที่ไร้เหตุผลของเธอเอง

"ไม่ได้รอค่ะ ปรำยก�ำลังจะกลับพอดี" ทิพย์วำรีรีบเอ่ยตอบ

"แล้วกลับยังไงคะ บ้ำนอยู่ไกลไหม" เปลวรวีถำม

"ไม่ไกลค่ะ น่ังรถไฟฟ้ำไปลงที่สถำนีต้นทำง แล้วเปลี่ยนไปน่ังรถ 

ประจ�ำทำง ถ้ำกำรจรำจรไม่แย่มำก สักหนึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้ำนแล้วค่ะ" ทิพย์วำรี

บรรยำยกำรเดินทำงของเธอในแบบสั้นๆ

"เวลำรวมท้ังหมดคือหน่ึงชั่วโมง หรือแค่เวลำในกำรน่ังรถประจ�ำทำง

เท่ำนั้นคะ หนึ่งชั่วโมงที่ว่ำ" เปลวรวีฟังแล้วลองคิดภำพตำม เธอเดำว่ำท่ีพัก 

ของทิพย์วำรีนั้นอยู่ค่อนข้ำงไกล

"แค่เวลำในกำรนั่งรถประจ�ำทำงค่ะ" ทิพย์วำรีบอกไม่หมด เธอยัง 

ไม่ได้นับเวลำเดินเท้ำอีกสิบนำทีด้วย บ้ำนของเธออยู่ลึกเข้ำไปในซอย จ�ำเป็น

ต้องเดินเข้ำไปลึกพอสมควรกว่ำจะถึงปลำยทำง

"นี่ก�ำลังเตรียมเดินไปสถำนีรถไฟฟ้ำใช่ไหมคะ"
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"ใช่ค่ะ"

"งั้นติดรถฉันไป คุณจะได้ประหยัดเวลำ"

ค�ำชวนจำกเปลวรวีมอี�ำนำจมำกพอทีทิ่พย์วำรจีะไม่กล้ำกล่ำวค�ำปฏิเสธ

เธออำจเกรงใจ แต่นั่นคือน�้ำใจจำกนำยจ้ำง เธอควรรับไมตรีน้ันเอำไว้ 

อย่ำงน้อยก็ได้ประหยัดเวลำในกำรเดินทำงกลับบ้ำน

อีกอย่ำง...ยังไม่เป็นกำรขัดใจเปลวรวีด้วย

นั่งรถไฟฟ้ำมำจนสุดสำย ใช้เวลำเพียงสำมสิบนำทีในขบวนรถที ่

เรียกได้ว่ำด่วน (เกือบ) พิเศษของกรุงเทพฯ ต่อด้วยรถประจ�ำทำงคันสีเหลือง 

ทิพย์วำรีโชคดีได้ที่นั่งใกล้ประตูทำงออก รับช่วงต่อจำกคนที่เพ่ิงลงจำกรถไป

เมื่อสักครู่ แอร์เย็นฉ�่ำท�ำให้คนเหนื่อยจำกงำนเผลอหลับระหว่ำงทำง

กำรจรำจรไม่ย�่ำแย่มำกนัก ถนนบำงช่วงโล่ง รถเคลื่อนที่ได้อย่ำงอิสระ 

ไร้สญัญำณไฟสแีดงขวำงคัน่ ทพิย์วำรตีืน่ก่อนถึงทีห่มำยเพียงสองป้ำยรถเมล์

เป็นไปโดยสัญชำตญำณของคนที่ใช้บริกำรมำอย่ำงช�ำนำญ เธอคิด 

แบบนั้น

เดินเท้ำด้วยควำมเร็วจนเกือบกลำยเป็นว่ิง ทิพย์วำรีกลับถึงบ้ำนก่อน

ครบสิบนำทีของกำรเดินแบบปกติ ไฟสีขำวอมส้มส่องนวลตำจำกเพดำน

ระเบียง

แม่น่ังรออยู่ตรงระเบยีงน้ัน เฝ้ำมองด้วยสำยตำผ่อนกังวล รอยย้ิมโล่งใจ

ประดับบนใบหน้ำที่ผ่ำนร้อนผ่ำนฝนมำหลำยสิบปี 

"สวัสดีค่ะแม่" ทิพย์วำรีเข้ำมำในเขตบ้ำน แม่ลงมำรับถึงหน้ำรั้วสีขำว 

พร้อมกุญแจและสำยคล้องโซ่ขนำดเหมำะมือ ใช้ล็อกเพ่ือควำมปลอดภัย 

เบื้องต้นของสองชีวิตที่อำศัยอยู่ที่นี่

"ท�ำไมไม่นั่งแท็กซี่เข้ำมำ มืดแล้วไม่ควรเดิน" รัมภำถำมก่ึงต�ำหนิลูก  

เธอไม่สบำยใจนักกับกำรที่ลูกเดินเข้ำซอยมืดๆ มำเพียงล�ำพัง

"เปลอืงน่ะแม่ เดนิมำแป๊บเดยีวเอง ได้ออกก�ำลังกำยด้วยไง" ทิพย์วำรพูีด  

หัวเรำะกลบเกลื่อน เธอรู้ว่ำแม่เป็นห่วง
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"เก็บไว้ไปออกตอนเช้ำ วิ่งไปท�ำงำนเลยก็ได้ปรำย จะก่ีร้อยเมตรแม่ 

ก็ไม่ว่ำ แต่ค�่ำๆ มืดๆ แม่ขอ" รัมภำมองหน้ำลูก เธอกล่ำวอย่ำงจริงจัง "พรุ่งนี ้

ถ้ำกลับค�่ำ อย่ำท�ำแบบนี้อีก"

เรื่องออกก�ำลังกำย ข้ออ้ำงหำทำงเอำตัวรอดท้ังน้ัน ท�ำไมคนเป็นแม ่

จะไม่รู้ และเพรำะรู้...มันถึงเป็นข้ออ้ำงที่ฟังไม่ขึ้น

"รับทรำบค่ะแม่" ทิพย์วำรีแกล้งหัวเรำะอีกครั้งเพ่ือให้บรรยำกำศดู 

ผ่อนคลำยลง "อย่ำขมวดคิ้วสิ แม่ดูเหมือนคุณยำยพันปีทั้งที่ยังไม่แก่เลย"

ค�ำชมแปลกๆ เรยีกรอยย้ิมจำกรมัภำได้ทนัท ีเหมอืนเธอถูกบอกว่ำ 'แก่' 

รำวกับคนอำยุพันปี ถ้ำหำกตีควำมไม่ผิดก็คงถูกต้องตำมนั้น

"ขึน้บ้ำนได้แล้ว แม่เตรยีมข้ำวไว้ให้ในครวั กินเสรจ็ค่อยอำบน�ำ้ พักผ่อน" 

รัมภำตัดบท

สองร่ำงเดินท้ิงห่ำงจำกร้ัวสีขำว กลับเข้ำบ้ำนหลังขนำดกะทัดรัด  

แสงไฟวอร์มไลต์ดูอบอุ่นท่ำมกลำงควำมมืดของซอยเล็กๆ ที่เงียบสงบ

มื้อค�่ำที่มีเพียงสองคน เก้ำอ้ีสำมตัว ว่ำงเปล่ำหนึ่งท่ีนั่ง แต่ทิพย์วำรี 

ก็ยังรู้สึกว่ำมันไม่เคยว่ำงเปล่ำถึงเพียงนั้น รำวกับว่ำเมื่อวำนที่ผ่ำนมำ เจ้ำของ

เก้ำอี้ยังคงอยู่ร่วมกันในบ้ำนหลังนี้

บทสนทนำวันเก่ำก่อนยังคงย้อนกลับมำแว่วอยู่ในหัว เธอไม่อยำกเชื่อ

เลยว่ำใครบำงคนจะไม่ได้อยู่ที่นี่อีกแล้ว

"คิดถึงนะคะแม่" หำใช่ค�ำบอกกล่ำวถึงบุคคลท่ีน่ังอยู่ตรงข้ำม สำยตำ

ของทิพย์วำรีมองผ่ำนควำมเปล่ำโล่ง ไม่มีสิ่งใดให้มองเห็น

"คิดถึงเหมือนกัน" คนเป็นแม่ตอบ ห้วงอำรมณ์โหยหำไม่ต่ำงกัน  

ต่ำงเพียงแค่เธอเข้ำใจโลกมำกกว่ำลูก

"แม่..."

"อะไร" รัมภำถำม

"ปรำยจะตั้งใจท�ำงำน พอเงินเดือนของเดือนนี้ออก ปรำยจะให้แม ่

หมดเลย" ทิพย์วำรีพูด

รัมภำยิ้ม พูดหยอก "ให้ถึงสิ้นเดือนค่อยว่ำกัน ถึงไม่ให้ แม่ก็จะยึดหมด
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อยู่ดี"

รอยย้ิมระหว่ำงคู่สนทนำเบ่งบำนอีกครั้ง มื้อค�่ำด�ำเนินไปท่ำมกลำง 

เรื่องรำวระหว่ำงวันที่ทิพย์วำรีเก็บมำเล่ำให้แม่ฟัง เธอเล่ำทุกอย่ำง ไม่เว้น 

แม้แต่เรื่องที่ได้เจอเปลวรวี

เจ้ำนำยใจดีที่อุตส่ำห์ขับรถมำส่งเธอถึงสถำนีรถไฟฟ้ำ...
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บทที่ 2
Rumors

ในวันถัดมำ...ตกเย็น ฟ้ำคร้ึม เมฆสกปรกปกคลุมจนมองไม่เห็น 

ดวงอำทิตย์

มันเป็นอีกวันท่ีท้องฟ้ำไม่เข้ำข้ำงกำรเดินทำงกลับบ้ำน ทิพย์วำร ี

ยังคงไม่มีร่มในมือ มองไปในถังใส่ร่มสงเครำะห์ส�ำหรับพนักงำนก็ว่ำงเปล่ำ

เหมือนกับเมื่อวำน

โชคไม่เข้ำข้ำงอีกแล้ว

จู่ๆ  ก็รูส้กึไม่เป็นมติรกบัสำยฝน ทัง้ทีเ่คยชอบมำก่อนหน้ำน้ี อำรมณ์ร้อน

ไม่เย็นชื่นเหมือนกับหยดน�้ำที่โปรยลงมำ ทิพย์วำรีกังวล กลัวแม่เป็นห่วง

ฝนตกหนักขนำดนี้ เธอจะโผล่ศีรษะพ้นจำกอำคำร จะกลับบ้ำนได้

อย่ำงไร

ไม่อยำกเรียกรถรับจ้ำงผ่ำนแอพพลิเคชั่นสีเขียว ไม่อยำกเสียค่ำแท็กซี่

เกินหลักร้อย ควำมอยำกประหยัดท�ำให้เธออดทนรอ

และไม่อำจรู้...ว่ำจะต้องรอไปถึงเมื่อไหร่

"เจอคุณอีกแล้ว" ดังมำจำกด้ำนหลัง ทิพย์วำรีรู้โดยทันทีว่ำใครพูด

เสียงของเปลวรวี...เจ้ำนำยคนสวยที่เธอเอำไปโม้เล่ำให้แม่ฟัง

หันกลับไปย้ิมให้เหมือนคนไม่เต็มใจ แต่ไม่ใช่...เธอแค่ต่ืนเต้นท่ีได ้

เจอกันอย่ำงใกล้ชิดอีกคร้ัง นับเป็นวันท่ีสอง แต่ทิพย์วำรีกลับรู้สึกประหม่ำ 

ไม่น้อยกว่ำวันแรก
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"สวัสดีค่ะ" ทิพย์วำรีกล่ำวทักทำย

"วันนี้ฝนตกหนัก คุณกลับยังไงคะ"

คนถูกถำมได้แต่ย้ิม คิดค�ำตอบ เพรำะแม้แต่ตัวเธอเองก็ยังหำค�ำตอบ

ให้กับสถำนกำรณ์นี้ไม่ได้

"รอให้ฝนหยุดแล้วค่อยไปขึน้รถไฟฟ้ำค่ะ" คงต้องเป็นอย่ำงนัน้ ทพิย์วำร ี

ไม่มีแผนอื่น กำรเรียกหำรถรับจ้ำงเป็นสิ่งสุดท้ำยที่เธอคิดจะท�ำ

เปลวรวีส่งย้ิมบำง ส่ำยหน้ำน้อยๆ แล้วพูด "ไม่หยุดหรอกค่ะ จนกว่ำ 

จะดึกดื่น ฝนนี้จะตกตลอดทั้งคืน ฉันรู้"

มีแนวโน้มว่ำจะเป็นเช่นน้ันจริง ทิพย์วำรีพยำยำมไม่คิด แต่เธอก็เห็น

ตำมสภำพอำกำศว่ำเปลวรวีน่ำจะพูดถูก

"ติดรถฉันไปลงที่สถำนีเหมือนเมื่อวำนไหมคะ ฉันก�ำลังจะกลับพอดี" 

เปลวรวีถำม

อีกแล้วเหรอ ทิพย์วำรีคิด เธอเกรงใจ

"ไปกันเถอะค่ะ ก่อนที่รถจะติดไปมำกกว่ำน้ี" เปลวรวีไม่รอฟังค�ำตอบ 

หำกแต่เดินน�ำ โดยวำงมือแตะบ่ำของทิพย์วำรีเบำๆ เป็นเชิงให้เดินตำมไป 

ทำงเดียวกัน

ท้ำยที่สุด...ทิพย์วำรีก็ต้องยอมตกลงไปด้วยโดยดุษณี

สองชั่วโมงในรถยุโรปคันหรู กลิ่นน�้ำหอมจำกเรือนกำยคนขับ อบอุ่น 

กรุ่นละมุนที่สุดในควำมคิดของทิพย์วำรี เธอนั่งเบำะข้ำงเจ้ำนำยที่ก�ำลังตั้งใจ

ขับรถ ข้อตกลงท่ีบอกว่ำจะขอลงแค่สถำนีรถไฟฟ้ำเป็นอันถูกยกเลิกไป 

โดยปริยำยเมื่อฝนเทลงมำอย่ำงไม่ลืมหูลืมตำ

ขณะที่อีกนิดเดียวจะถึงบันไดเลื่อนข้ึนไปบนสถำนี เปลวรวีบอกว่ำ 

ถ้ำลงไปต้องเปียกแน่ จึงเลือกขับรถผ่ำน และถำมเธอว่ำบ้ำนอยู่ท่ีไหน  

แน่นอนว่ำเจ้ำนำยคนสวยไม่ยินยอมรับฟังข้ออ้ำงใดจำกเธอ สุดท้ำยเธอก็ 

ต้องเป็นฝ่ำยยอมให้หล่อนขับมำส่ง

"เลี้ยวซ้ำยข้ำงหน้ำ ขับตรงเข้ำไปเร่ือยๆ ก็ถึงแล้วค่ะ" ทิพย์วำรีบอก 
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เส้นทำง

"ซอยน้ีนะคะ" เปลวรวีหมุนพวงมำลัย หักเล้ียวเข้ำซอยฝั่งซ้ำยมือตำม 

ค�ำบอก ถนนมัวสลัวไม่สว่ำงนัก บ้ำนเรือนต้ังอยู่ห่ำงกันพอสมควร ดูแล้ว 

ไร้ซึ่งควำมปลอดภัยสิ้นดี เธอมองนักศึกษำสำวด้วยหำงตำพลำงคิดว่ำ 

หล่อนจะท�ำอย่ำงไรหำกต้องกลับบ้ำนอย่ำงนี้ทุกวัน แล้วตอนเช้ำน้ันหล่อน 

ไปท�ำงำนด้วยวิธีใด หำกให้เธอเดำ คิดว่ำทิพย์วำรีคงเดินไปขึ้นรถประจ�ำทำง

ที่หน้ำปำกซอย เพื่อไปต่อรถไฟฟ้ำ แล้วเดินเท้ำตรงเข้ำบริษัท

"คุณเดินกลับบ้ำนอย่ำงนี้ทุกวันเลยหรือคะ"

"ค่ะ ต้องเดิน" ทิพย์วำรีตอบ

"ไม่มีคนรับส่งเลยหรือคะ" เปลวรวีถำม รอฟังค�ำตอบ

"ไม่มีค่ะ คุณพ่อเคยไปส่ง แต่ตอนน้ีคุณพ่อไม่อยู่ เลยไม่มีใครไป"  

ทิพย์วำรีบอก

"คุณพ่อไปไหนล่ะคะ ถึงไม่ไปส่ง"

"เพ่ิงเสียเมื่อสองเดือนท่ีแล้วนี้เองค่ะ" ทิพย์วำรีตอบด้วยรอยยิ้ม  

กลบเกลื่อนควำมคะนึงหำที่มีต่อพ่อ

"อำ...ฉันเสียใจด้วยนะคะ ไม่น่ำถำมคุณเลย" เปลวรวีหน้ำเจื่อน  

ตระหนักได้ว่ำตัวเองเพิ่งถำมในสิ่งที่ไม่สมควร

"ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ไม่ใช่ควำมลับอะไร"

"แล้วรถของคณุพ่อล่ะคะ ท�ำไมคณุไม่ขบัไปท�ำงำน" เปลวรวียังคงอยำกรู้  

เธอคดิว่ำถนนหนทำงแถวนีไ้ม่ควรมใีครมำเดนิเฉดิฉำยล่อโจร และไม่สบำยใจ

หำกลูกน้องของเธอจะท�ำเช่นนั้น

"ขำยไปแล้วค่ะ เรำมีเร่ืองต้องใช้เงิน" ทิพย์วำรีตอบไปตำมควำมจริง  

"คุณเปลวจอดที่บ้ำนหลังถัดไปเลยค่ะ ถึงแล้ว"

"รับทรำบค่ะ" เปลวรวีชะลอจอดรถที่หน้ำบ้ำนหลังหนึ่ง เธอมองผ่ำนรั้ว

สขีำวเข้ำไปด้ำนใน ตวับ้ำนมขีนำดไม่ใหญ่มำก บ้ำนไม้ชัน้เดยีวสขีำวสะอำดตำ  

ยกสงูจำกพ้ืนดนิเลก็น้อย แสงไฟสส้ีมอ่อนลอดผ่ำนกระจก มหีญิงวัยกลำงคน

หน้ำตำท่ำทำงดูใจดียืนกอดอกรออยู่ที่ระเบียงบ้ำน
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"ขอบคณุมำกนะคะ คณุเปลวใจดกัีบปรำยมำกจรงิๆ" ทิพย์วำรยีกมอืไหว้

"ด้วยควำมยินดีค่ะ น่ันแม่คุณใช่ไหมคะ" เปลวรวีมองออกไปนอก 

กระจกรถ หญิงวัยกลำงคนเดินถือร่มออกมำยืนชิดรั้ว เธอจึงกดลดกระจกลง

เพื่อให้ทิพย์วำรีได้พูดคุยกับคนข้ำงนอก

"ค่ะ แม่ของปรำยเอง" ทิพย์วำรีตอบ แล้วหันไปพูดกับแม่ของเธอ  

"สวัสดีค่ะแม่" เธอไหว้แม่

"มำกับใครน่ะปรำย" รัมภำถำมลูกสำวที่มำพร้อมคนแปลกหน้ำ เธอ 

เปิดประตูรั้วแล้วเดินเข้ำไปใกล้รถ

"นี่คุณเปลว เจ้ำนำยของปรำยค่ะแม่ ฝนมันตก คุณเปลวเลยมำส่ง"  

ทิพย์วำรีช่วยไขข้อสงสัยของแม่ คำดว่ำแม่ต้องนึกออกเพรำะเธอเคยเล่ำ 

ให้ฟังแล้ว

"สวัสดีค่ะคุณแม่" เปลวรวีเรียก 'แม่' ตำมทิพย์วำรี เพรำะเธอเองก็ 

ไม่รู้ว่ำควรต้องใช้สรรพนำมไหน

"สวัสดีค่ะคุณเปลว ขอบพระคุณมำกนะคะที่มำส่งปรำย คุณทำนอะไร

มำหรอืยังคะ เข้ำมำนัง่พักก่อนก็ได้ค่ะ ทำนข้ำว ดืม่น�ำ้เย็นๆ ให้ชืน่ใจ อกีสกัพัก 

ค่อยกลับ" รัมภำเอ่ยชวน เธอรู้สึกถูกชะตำกับเจ้ำนำยของลูกตั้งแต่แรกเห็น

"แม่...มืดแล้ว คุณเปลวคงต้องรีบกลับนะคะ" ทิพย์วำรีเตือน เมื่อแม ่

ชวนเจ้ำนำยให้เข้ำไปนั่งในบ้ำน แค่นี้เปลวรวีก็เสียเวลำมำกพอแล้ว

"ไม่รีบหรอกค่ะ รู้สึกว่ำคอแห้งนิดหน่อย ถ้ำได้ดื่มน�้ำสักแก้วคงดีขึ้น" 

เปลวรวีพูด

รถยนต์คันงำมของเปลวรวีเคลื่อนเข้ำมำจอดในเขตบ้ำน ภำยใต ้

กำรต้อนรับอย่ำงดีจำกเจ้ำของบ้ำนท่ีแสนมีมิตรไมตรี เธอเดินเข้ำมำด้ำนใน 

พบว่ำสิ่งของทุกอย่ำงถูกจัดวำงไว้อย่ำงเป็นระเบียบ บ้ำนหลังน้ีไม่ได้กว้ำง 

มำกนัก กะด้วยสำยตำก็พอเดำออกว่ำสร้ำงไว้รองรับผู้อำศัยเพียงไม่เกินสี่คน 

และดูเหมือนว่ำทิพย์วำรีจะอยู่กับแม่แค่สองคนเท่ำนั้น

"น�้ำค่ะ" รัมภำเดินถือแก้วน�้ำมำวำงบนโต๊ะในห้องรับแขก

"ขอบคุณค่ะ" เปลวรวีกล่ำว ก่อนจะยกแก้วขึ้นดื่ม
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"ทำนข้ำวมำหรือยังคะ คุณเปลวหิวไหม" รัมภำถำม

"ยังเลยค่ะ หิวอยู่เหมือนกัน เดี๋ยวว่ำขำกลับจะแวะซื้ออำหำรแช่แข็ง 

จำกร้ำนสะดวกซื้อไปทำนที่คอนโดฯ" เปลวรวีตอบ

"โอ...ไม่ดีหรอกค่ะ อำหำรแช่แข็งน่ะไม่สดใหม่ ถ้ำคุณเปลวไม่รังเกียจ 

ทำนด้วยกันที่นี่ก็ได้นะคะ ได้เวลำมื้อเย็นของบ้ำนนี้พอดี" รัมภำถือโอกำส 

ชวนอีกครั้ง

"แม่..." ทิพย์วำรีไม่เข้ำใจเลยว่ำแม่ของเธอจะหน่วงรั้งเปลวรวีไว้ท�ำไม 

ไม่ใช่ว่ำเธอไม่สะดวกใจ หรอืไม่อยำกให้หล่อนร่วมโต๊ะด้วย แต่เธอวำงตัวไม่ถูก  

เธอกลัวเผลอท�ำอะไรไม่ดีต่อหน้ำเปลวรวี

"ถ้ำคุณแม่ไม่รังเกียจ เปลวก็ยินดีร่วมทำนมื้อค�่ำที่นี่ค่ะ"

สุดท้ำยอำหำรค�่ำก็มีแขกกิตติมศักด์ิน่ังร่วมโต๊ะด้วย ทิพย์วำรีแอบมอง

เปลวรวีตลอดมือ้อำหำร เธอคดิว่ำบคุลกิของเปลวรวน้ัีนน่ำหลงใหล อ่อนหวำน 

เป็นผู้ใหญ่

เปลวรวอีาจเป็นใครสกัคนท่ีผูห้ญิงทีช่ืน่ชอบเพศเดียวกันทุกคนจะโหยหา

"เจ้ำนำยของปรำยน่ำรกัมำก แม่ชอบเธอนะ" รมัภำบอกลกูสำว หลงัจำก

ที่เปลวรวีเพิ่งกลับไปได้สักพัก

"แม่ถึงรั้งเธอให้อยู่บ้ำนเรำนำนๆ แม่ใจร้ำยมำกนะคะ ปรำยน่ีเกร็ง 

ไปหมดเลย" ทิพย์วำรีพูดด้วยน�้ำเสียงงอนเล็กน้อย

"รั้งตรงไหน เธอมำส่งปรำย แม่แค่ชวนให้เธอเข้ำมำด่ืมน�้ำให้ชื่นใจ  

อีกอย่ำง...เธอบอกว่ำเธอหิว แม่เลยชวนกินข้ำว ใจร้ำยอย่ำงไรมิทรำบคะ 

คุณปรำย" รัมภำท�ำเสียงล้อเลียน ส่งผลให้ทิพย์วำรีเบ้ปำกตอบ จำกน้ันก็ 

กลำยเป็นเสียงหัวเรำะของคนทั้งคู่

เสยีงหัวเรำะท่ีนำนๆ ครัง้จะได้ยิน หลงัจำกทีส่ญูเสยีหัวหน้ำครอบครวัไป

เสื้อสูทสีด�ำที่ใช้คลุมร่ำงเพ่ือบรรเทำควำมเหน็บหนำวจำกแอร์รถยนต์

ถูกย่ืนส่งให้แม่บ้ำนทีอ่อกมำยืนรอรบัตำมหน้ำที ่ เปลวรวีไม่ได้กลบัไปทีค่อนโดฯ  

Page Pillow Talk ������������ 18+.indd   17 12/7/2562 BE   14:26



Pillow Talk บอกร้อยคำ�รัก18

ไม่มีควำมคิดแต่แรกด้วยซ�้ำว่ำจะซื้ออำหำรแช่แข็งมำกิน

เธอมีบ้ำน...มีคนรับใช้ที่พร้อมดูแลเอำอกเอำใจตลอดเวลำ ไม่จ�ำเป็น

ต้องพึ่งพำอำหำรจำกร้ำนสะดวกซื้อตำมข้ออ้ำง

"ไม่กินข้ำวนะ อิ่มแล้ว" เปลวรวีบอกสำวใช้

"ค่ะ" คนใต้อ�ำนำจขำนรับ ไม่คะย้ันคะยอ เจ้ำของบ้ำนจะหิวหรืออิ่ม  

จริงหรือไม่จริง ไม่ใช่หน้ำที่ที่ต้องซักไซ้ แค่ท�ำตำมที่สั่งก็พอ

เปลวรวีเดินกลับขึ้นห้องนอนของตัวเอง ควำมคิดของเธอช่ำงว้ำวุ่น 

น่ำร�ำคำญ แต่ในอกอุ่นวำบ ยำมนึกถึงช่วงเวลำที่นั่งกินข้ำวร่วมกับครอบครัว

ของลูกน้อง เธอไม่เคยเลย ไม่เคยสักวันที่จะได้น่ังร่วมโต๊ะกับครอบครัว  

ทุกมื้อของทุกวัน มีแค่เธอคนเดียวที่นั่งว่ำงเปล่ำอยู่ท่ีโต๊ะอำหำร อำจจะม ี

บำงวันที่นั่งกับคนอื่น แต่มันต่ำงออกไป เธอไม่เคยรู ้สึกอบอุ ่นขนำดน้ี 

มำก่อนเลย

น่ำอจิฉำทพิย์วำรท่ีีมแีม่มำยืนรอรบักลบับ้ำน ส่วนเธอเมือ่มำถึงสถำนที่

ซุกหัวนอน กลับไม่มีใครเลย แม่บ้ำน สำวใช้ ทุกคนล้วนท�ำตำมหน้ำท่ี ถ้ำ 

ไม่มีค่ำจ้ำง พวกนั้นก็จะไม่สนใจเธอ พวกเขำจะไม่เอำใจใส่เธอ นั่นคือสิ่งท่ี 

เธอตระหนักรู้

ช่วงย่ีสิบสำมนำฬิกำ เปลวรวีอำบน�้ำ เปลี่ยนมำใส่ชุดนอน สมองยัง 

ไม่หยุดครุ่นคิดถึงเร่ืองรำวต่ำงๆ นำนำ อำกำรโหยหำห่ำงหำยไปนำนแล้ว  

แต่มันกลับมำรังควำนเธอเพียงเพรำะกำรไปบ้ำนของทิพย์วำรีในวันนี้

แอลกอฮอล์ในแก้วใบเล็กถูกรินเข้ำปำก ไหลผ่ำนล�ำคอ ก่อนจะได้ผ่ำน

อวัยวะต่ำงๆ ทีอ่ยู่ภำยในร่ำงกำย มนัถูกละลำยแล้วซมึผ่ำนจติใจของเธอก่อน 

มีหลำยเรื่องให้คิด

แต่เรื่องหนึ่ง...ไม่อำจหยุดคิดได้เลย นั่นคือควำมสวยของทิพย์วำรี เธอ

สนใจหล่อนตั้งแต่เดินเข้ำบริษัทแล้วเจอหล่อนน่ังเหม่อ เครื่องหน้ำรำวกับ 

ตุ๊กตำที่ถูกปั้นแต่งอย่ำงประณีตด้วยช่ำงท�ำตุ๊กตำฝีมือดี

หน้ำตำแบบที่เธอชอบ บุคลิกแบบที่เธอสนใจ ทิพย์วำรีมีทุกอย่ำงที่เธอ

จะสนใจได้
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ในควำมหม่นหมองของบรรยำกำศ ใบหน้ำสวยเย็นชำของเปลวรวีกลับ

ปรำกฏรอยย้ิมอ่อนโยน เธอวำงแผนว่ำพรุง่น้ีจะต่ืนแต่เช้ำเพ่ือท�ำเรือ่งบำงอย่ำง

ที่เพิ่งคิดขึ้นได้

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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