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ณ หน้าผาแห่งหน่ึงที่หมอกหนาปกคลุม  ชายชราคนหนึ่งยืนหัวเราะ
เพียงลำาพัง  สักครู่เสียงหัวเราะก็ค่อย ๆ  เบาลง  เขาทอดสายตาไปยัง
ทะเลหมอกตรงหน้า  ดวงตาฉายแววห่วงหาอาทรอย่างปิดไม่มิด  ก่อนจะแปร

เปลี่ยนเป็นแววตาราบเรียบไม่บ่งบอกความรู้สึกใด

ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ  แพรวาที่กำาลังเดินออกจากบู๊ทหนังสือของ

สำานักพิมพ์หนึ่งชะงักเท้าแทบไม่ทัน  เกือบชนคนตรงหน้าเข้าให้

”ขอโทษค่ะ„ 

”ขอโทษครับ„  คนตรงหน้ารีบหลีกทางให้เธอ 

แต่เมื่อแพรวาเริ่มเดินต่อไปพร้อมกับกระแสผู้คน  เธอก็รู้สึกได้ว่าคน

คนนั้นยังอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเธอ  แพรวาพยายามเดินเร็วขึ้น  เม่ือถึงทางออก

ของฮอลล ์ เธอลองมองกลบัไปกเ็หน็เขาอยูไ่มไ่กลจรงิ ๆ   น่ีเปน็เพยีงเหตบุงัเอิญ

ที่เธอคิดมากไปเอง หรือเขาจงใจเดินตามเธอกันแน่ 

ภาคแรก
ความบังเอิญ
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เมื่อมาถึงโถงทางเดินกลางงาน  แพรวาตัดสินใจหยุดอยู่กับที่  ทำาเอาการ

สัญจรของผู้คนรอบข้างเธอต้องสะดุด  พวกเขาพากันเบี่ยงหลบเธอ มีบ้างที่

ส่งเสียงคล้ายจะหงุดหงิดให้ได้ยิน  แต่แพรวายังปักหลักอยู่อย่างนั้นเพื่อจับตาดู

ผูช้ายคนหนึง่  จนจดุทีเ่ธอยนือยูเ่หมอืนกลายเปน็สญุญากาศ  เปน็หลมุดำาทีไ่ม่มี

ใครหรอืสิง่ใดอยูใ่นอาณาบรเิวณ  เธอคดิวา่ยามเผชญิกบัคนแปลกหนา้  หากได้

อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายน่าจะปลอดภัยกว่าอยู่เพียงลำาพัง  แม้จะต้องยอมถูก

มองว่าเป็นคนแปลก ๆ  ก็ตาม

”ต้องขอโทษจริง ๆ  นะครับ  ผมทำาให้คุณกลัวหรือเปล่า„  ผู้ชายคนนั้น

พูดขึ้นเมื่อเข้ามาใกล้เธอ

แพรวากระตกุยิม้และยอมรับโดยดี กระนัน้เธอกถ็ามเขาวา่มอีะไรใหช้ว่ย

หรือไม่

”ผมถามจริง ๆ  นะครับ  ไม่ได้ล้อเล่นนะ คุณมองเห็นผมจริง ๆ  หรือ„

”ค่ะ  เห็นสิคะ„

”คือผมว่า...ไม่มีใครมองเห็นผมนะ  เพราะขนาดผมจ้องพวกเขาตรง ๆ 

พวกเขายังดูไม่รู้สึกอะไรเลย„

”ทำาไมเป็นแบบนั้นล่ะ  จะใช่หรือคะ„

”คุณลองสังเกตดูสิ  เดี๋ยวผมจะทำาให้ดู„  ผู้ชายคนนั้นเดินวนไปรอบ ๆ  

เธอแล้วโบกมือทักทายผู้คนที่กำาลังเมียงมองเธออยู่  แต่ไม่มีปฏิกิริยาใดจากคน

เหล่านั้นเลย  หากพวกเขาเตรียมการกันมาล่วงหน้าก็ถือว่าประสบความสำาเร็จ

เพราะทำาไดแ้นบเนยีนมาก และระหวา่งทีเ่ธอพูดจาโตต้อบกบัเขา คนอ่ืนกย็ิง่มอง

เธอด้วยสายตาแปลก ๆ  มากขึ้นทุกที 

”คุณว่าไง  คุณว่าพวกเขาเห็นผมไหม„

แพรวาหัวเราะ  ”นี่กำาลังล้อฉันเล่นอยู่หรือเปล่า„

”ผมควรทำายังไงดี  เราทั้งคู่ถึงจะเลิกสงสัยกัน  คือผมเองก็ไม่ค่อยเชื่อ

สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เท่าไรนะ„ 
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แพรวาฉกุคดิขึน้มาวา่เธอไมค่วรอยูใ่นสถานการณ์เชน่น้ีตอ่ไป  ”...ขอโทษ

นะคะ ฉันขอตัวก่อนนะ„

”ครับ ผมก็ขอโทษนะครับที่ทำาให้คุณกลัว„

ผูช้ายคนนัน้ปลอ่ยใหเ้ธอจากมาโดยดี  เธอรูส้กึโลง่อก ทวา่ยงัหนักลบัไป

มองเขาเป็นระยะ ตอนนี้เขาปักหลักแทนที่เธออยู่ตรงหลุมดำานั้น 

จากมมุทีเ่ธอมอง  เธอเหน็เขาพยายามโบกมอืทกัทายผู้คนอยู่เรือ่ย ๆ   แต่

ไม่มีใครมีปฏิกิริยากับเขาเช่นเดิม  ขณะนั้นมีเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเดินลงบันได

ตรงมายังจุดที่เขายืนอยู่  เขาคงรู้สึกได้จึงหันหลังกลับไป  แต่ไม่ได้หลบหลีก

ไปไหน  เดก็พวกนัน้กไ็มม่ทีทีา่จะเบีย่งเสน้ทางแตอ่ยา่งใด แลว้สิง่ทีเ่กดิขึน้คอื...

เด็กกลุ่มนั้นเดินทะลุผ่านตัวเขาไป 

แพรวาตกตะลงึกบัสิง่ทีเ่หน็  ผูช้ายคนนัน้กน็า่จะตกใจไมน่อ้ย ถงึกบัยนื

จงังังอยู่อย่างนัน้ และไมท่นัทีเ่ขาจะทำาประการใด ดา้นขวาก็มีคนอีกกลุม่หน่ึงขึน้

บันไดจากชั้นล่างมุ่งหน้าไปทางเขา  ดูเหมือนเขาทดลองอีกครั้ง  และผลเป็น

เช่นเดิม

รู้ตัวอีกทีแพรวาก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าเขา  ชายหนุ่มกับหญิงสาวยืนมอง

กันและกันท่ามกลางฝูงชนที่เดินขวักไขว่ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ

พทีเพิง่กลบัเขา้มาข้างในงานอกีคร้ังหลังจากเอาหนงัสอืจำานวนหนึง่ของแมไ่ปเกบ็

ไวใ้นรถ  ทัง้ทีว่นัน้ีเปน็วันธรรมดากลางสัปดาห ์แตใ่นงานยงัมผีูค้นคกึคกั  เปน็

ไปได้ว่าเพราะเด็ก ๆ  อยู่ในช่วงปิดเทอม  พีทลังเลว่าจะรอแม่อยู่ที่เดิมหรือลอง

ไปหาทีน่ัง่ในร้านกาแฟด ีแตเ่มือ่เหน็วา่มทีีน่ัง่บรเิวณโถงทางเดินกลางงานวา่งอยู่ 

เขาจงึเลอืกรอทีน่ี ่ ตัง้ใจจะเปดิอา่นหนงัสือทีห่ยบิตดิมอืมา ทวา่บงัเอญิเหลอืบไป

เหน็ผูห้ญงิคนหนึง่เขา้เสยีกอ่น  ทา่ทางของเธอดูเหมอืนคนไมส่บาย  เขาจงึคอย

มองเธออยู่ตลอด 

แรกเห็นนั้น  เธอเดินมากับคลื่นคนตามปกติ  แต่แล้วก็ชะงักกึกอยู่กับที่ 
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กอ่นจะหลกีทางใหเ้ดก็วัยรุ่นกลุ่มใหญ่ทีพ่ร้อมใจกนัเดินลงบนัได  เขาเหน็เธอเซ

เลก็นอ้ย แลว้ทรดุนัง่ตรงบนัไดขัน้ทีส่อง  โดยพยายามแนบตวัชดิราวบนัไดมาก

ที่สุด พลางถอดหมวกผ้าที่สวมอยู่โบกพัดให้ตัวเอง  เขาคิดว่าเธอคงกำาลังจะ

เป็นลม

พีทลุกจากที่นั่งอย่างปุบปับ  เขารีบหาซื้อนำ้าเย็น  แล้วตรงไปยังผู้หญิง

คนนั้น

”คณุครบั ดืม่นำา้เยน็ ๆ  หนอ่ยไหม  เอาลบู ๆ  หนา้กไ็ดน้ะ„  เธอดงูนุงงกบั

การปรากฏตัวของเขา  และอาจจะเพราะไม่ทันตั้งตัว  เธอจึงยอมรับนำ้าโดยด ี

”คะ่  ขอบคณุมากคะ่„  เธอฉกีพลาสตกิหุม้ฝาขวดไมไ่ดส้กัที  เขาจงึดงึมา

เปิดให้  พีทสังเกตใบหน้าเธอ  เห็นเม็ดเหงื่อผุดพรายเต็มหน้าผากและไรผม 

บางหยดไหลเป็นทาง แล้วเขาก็ต้องตกใจที่จู่ ๆ  นำ้าตาเธอก็ไหลออกมา จะว่าเธอ

ซาบซึ้งนำ้าใจเขาก็กระไรอยู่

”ขอโทษทีค่ะ  ไม่รู้ฉันเป็นอะไร„  เธอรีบเช็ดนำ้าตา พีทบิดเกลียวฝาและ

ยื่นขวดนำ้าให้เธออีกครั้ง  เธอยกดื่มทีละนิด 

”คุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่า  ไม่สบายอยู่แล้วหรือเปล่าครับ„

”เปล่าค่ะ  สงสัยไปอยู่ตรงคนเยอะ ๆ  แล้วหายใจไม่ทันน่ะค่ะ„

”อาจจะท้องว่างน่ะครับ  คุณได้กินอะไรหรือยัง„

”คะ่  เพิง่กนิไป„  เวลาผา่นไปสกัพกั สหีนา้เธอดซูดีนอ้ยลง  เธอบอกเขา

ว่าอาการดีขึ้นแล้วพลางกล่าวขอบคุณ  ก่อนจะจ้องหนังสือที่เขาใช้พัดวีให้เขม็ง

ราวกับเพิ่งเห็นมัน  พีทไม่แน่ใจว่าตนคิดไปเองหรือเปล่า  เขารู้สึกว่าเธอยิ้มให้

อย่างเป็นมิตรมากขึ้น

”รู้จักหนังสือเล่มนี้ด้วยหรือคะ  อ่านหรือยังคะ„ 

”ของแมน่ะ่ครับ ยงัไมไ่ดอ้า่นเลย  ผมเพิง่เอาหนังสอืทีแ่ม่ซ้ือไปเก็บในรถ 

เลยถือติดมือมาเล่มหนึ่ง  คุณรู้จักหนังสือเล่มนี้หรือครับ„

”รู้จักค่ะ...แม่คุณชอบอ่านงานแบบนี้หรือคะ หรือว่าอ่านได้หมด„
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”แม่ผมอ่านทุกอย่างครับ  แม่ชอบอ่านงานของนักเขียนใหม่ ๆ ด้วย

นะครับ บอกว่าเอาใจช่วยเขา„

”นา่รักจงั„  เธอยิม้กวา้งกวา่เดมิ  ”ฉนัวา่ฉนัค่อยยังชัว่แลว้ละ  ขอบคุณ

มาก ๆ  นะคะ ขอบคุณสำาหรับนำ้าด้วย„  เธอขยับตัวลุกขึ้น

”ครับ  แล้วนี่คุณจะเอายังไงต่อ  จะกลับเลยหรือเปล่าครับ„

”ค่ะ„ 

”ขับรถมาเองหรือเปล่าครับ„ 

”เปลา่คะ่ คงน่ังแทก็ซ่ีไม่กร็ถประจำาทาง  เวลาไมส่บายนีเ่ขาไมใ่หน้ัง่พวก

รถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินใช่ไหม„

”ครับ กำาลังจะบอกแบบนั้นเลย„

”ขอบคุณอีกครั้งนะคะ ขอบคุณจริง ๆ „

ขณะมองผู้หญิงคนน้ันเดินจากไปไกลขึ้นเรื่อย ๆ   พีทพลันรู้สึกใจหาย

ขึ้นมา  เหมือนดั่งว่าเขากำาลังปล่อยบางสิ่งให้หลุดลอย  ราวกับเขากำาลังสูญเสีย

บางอย่างไป ซึ่งสิ่งนั้นคล้ายจะเป็นสิ่งสำาคัญ  นี่เขาเป็นอะไรไปหนอ 

พทีคดิวา่เขาน่าจะไปส่งเธอขึน้รถเพือ่ดูใหแ้นใ่จวา่เธอปลอดภยัจรงิ ๆ   แต่

ขณะทีพ่ทีตดัสนิใจจะตามเธอไป ผูค้นมากมายตา่งพรอ้มใจกนัพุง่มาจากทกุทศิ

ทุกทางเพื่อมารวมตัวที่บริเวณโถงกลางงานนี้  และเพียงพริบตา ผู้หญิงคนน้ัน

ก็พ้นจากสายตาเขาไปเสียแล้ว

”เอาละ คุณพร้อมไหม„  แพรวาถาม  คนแปลกหน้าพยักหน้า

ทัง้สองก้าวไปตรงประตกูระจก กระจกสะท้อนภาพหญงิสาวแค่คนเดียว

”ชดัเลย...„  แพรวาบอกกบัตวัเอง  ”...แตก่ระจกใสแบบนีอ้าจจะสะทอ้น

ไม่ชัดก็ได้  นี่ไม่ใช่กระจกเงาที่ไว้ส่องจริง ๆ  สักหน่อย„  เธอพึมพำาอยู่คนเดียว 

คนแปลกหน้ายกมือซ้ายโบกไปมา  ประหน่ึงว่าทำาอย่างนั้นแล้วจะปรากฏเงา

สะท้อนของตัวเขาบนประตูกระจกขึ้นมาได้  เขาขออนุญาตแตะกระเป๋าผ้าที่เธอ
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สะพาย  เขาบอกว่ารู้สึกได้ว่าสัมผัสมันอยู่  จากนั้นก็ขอลองถือกระเป๋าใบนั้น 

ภาพที่สะท้อนให้เห็นคือกระเป๋าผ้าใส่หนังสือลอยอยู่กลางอากาศ

”ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่„  แพรวาพูดเสียงดัง

พวกเขาหามมุหน่ึงในศูนยป์ระชมุแหง่ชาตสิริกิติิน์ัง่คยุกนั  โดยแพรวาทำาที

เป็นคุยโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา

”แล้วคุณจะทำายังไงต่อ  คิดจะไปที่ไหนหรือเปล่า  ตกลงจำาอะไรไม่ได้

เลยใชไ่หม„  เธอมคีำาถามมากมาย  ในขณะทีเ่ขาเอาแตใ่ชม้อืสมัผสัพืน้ผวิรอบ ๆ  

และดันตัวเองกระแทกผนังด้านหลังเบา ๆ  

”จำาอะไรไม่ได้เลยครับ  ผมว่าที่จริงผมไม่น่าจะอยู่ในกรุงเทพด้วยซำ้า 

น่าจะเป็นคนต่างจังหวัด หรือไม่ก็...ไม่รู้สิ„

”หรือคุณจะกลับไปที่ที่คุณมา ความเวิ้งว้างว่างเปล่าที่คุณเล่าให้ฟังน่ะ„ 

ตอนแรกแพรวาถามแต่ละคำาถามด้วยความกังวลสารพัด แต่พอเห็นเขาทำาหน้า

ขำา ๆ  เมื่อเธอเอ่ยคำาว่าเวิ้งว้าง  เธอก็อดขำาไปกับเขาไม่ได้  ”น่ี  ฉันซีเรียสนะคะ„ 

แพรวากลบัมาทำาเสยีงขงึขงั  ”...จรงิ ๆ  ฉนักอ็ยากใหค้ณุไปพกัด้วยนะ แตคิ่ดวา่

อย่าดีกว่า มันดูน่ากลัวไป„ 

”โอ้โฮ  ไม่ต้องหรอกครับ  เพราะผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะกลายเป็นอะไร 

แบบไหน จะเปลี่ยนสภาพไปเมื่อไรยังไง  ไม่รู้สักอย่าง...เช่นตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจ

วา่ทัง้ทีเ่ดก็ ๆ  เดนิทะลตุวัผม แตท่ำาไมผมยงัสมัผสัสิง่ตา่ง ๆ  ได้  มันแปลกมาก ๆ  

เลยนะครับ„  เธอเองก็อับจนคำาอธิบายในเรื่องนี้เช่นกัน  แพรวาถามตัวเองว่า

กล้าพอให้เขาสัมผัสมือไหม และเธอเองกล้าพอไหมที่จะยื่นมือไปสัมผัสตัวเขา 

”บางท ี ท้ังหมดนีเ้ราอาจจะกำาลังฝันกนัอยู ่ ฉันเองกอ็าจกำาลงัฝนัอยู ่ เด๋ียว

สักพักคงตื่น„

”ใช่  นี่คือสิ่งที่ผมคิดมาตลอดเลยนะ  ผมอาจแค่ฝัน  มันคงเป็นแค่

ความฝัน  ขอบคุณมาก ๆ  นะครับสำาหรับทุกอย่าง  ผมว่าคุณคุมสติได้ดีมาก

เลยนะ จะมีใครที่ไหนยอมคุยกับผมได้นานขนาดนี้„
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”ฉันว่าฉันคงช็อกมากกว่า  เลยตามนำ้าไปน่ะค่ะ„

”คุณเป็นคนที่มีอารมณ์ขันมาก ๆ  ซึ่งดีมากเลยนะ  บางทีที่จู่ ๆ ผมมา

ปรากฏตัวต่อหน้าคุณ และคุณมองเห็นผมได้  อาจเป็นเพราะผมประทับใจการ 

ใชช้วีติของคณุ  ขอบคุณอกีครัง้นะครบั  คุณไปได้แลว้ละ  ไม่ตอ้งหว่งผมหรอก„

”คุณรู้ไหมฉันคิดอะไรอยู่  ฉันว่าจะไปทบทวนว่าที่ผ่านมาตัวเองใช้ชีวิต

ได้ดีแล้วจริง ๆ  หรือ ดีพอที่คุณจะประทับใจหรือเปล่า„

”ผมรู้สึกแบบนั้นจริง ๆ  นะ  คือทุกคนบนโลกใบนี้ก็มีความทุกข์ด้วยกัน

ทัง้นัน้ใชไ่หมครับ แต่คณุทำาใหผ้มเหน็วา่เรือ่งทกุขก์เ็รือ่งหน่ึง  ถงึอย่างไรชวีติยัง

ต้องดำาเนินต่อไป  ขอให้คุณโชคดีนะครับ  ขอให้ตื่นจากฝัน  ขอให้หายช็อก

เร็ว ๆ  นะครับ„

”เช่นกันนะคะ  ตื่น ๆ  ๆ   ตื่นเถิดชาวโลก„

แล้วฉับพลัน  ร่างของเขาก็ค่อย ๆ จางหายไป  แพรวาค่อนข้างแน่ใจว่า

เขาเองก็ไม่รู้ตัว

แพรวาลดโทรศัพทล์ง  ราวหน่ึงถงึสองชัว่โมงทีผ่า่นมามนัหนกัหนาเกนิไป

จริง ๆ  กับการได้พบเจอพูดคุยกับคนแปลกหน้าคนหนึ่ง  เธอเงยหน้า พยายาม

สูดหายใจเข้าลึก ๆ   ขณะนั้นแพรวานั่งอยู่บนพื้น  ถัดจากคนอื่น ๆ  ที่ต่างกำาลัง

นั่งพักหลังจากเดินในงาน  แพรวาไม่แน่ใจนักว่าอาการตัวเองเปน็เช่นไร อาจจะ

หนา้ซดีมาก  เพราะหลังจากเขาหายตวัไปไมน่าน กม็ผีูห้ญงิคนหนึง่เขา้มาถามไถ่

แสดงความห่วงใย 

”น้องคะ  เป็นอะไรหรือเปล่าคะ  เป็นลมหรือเปล่า„

”ค่ะ  เหมือนจะเป็นลม„

”ไหวไหมคะ  ด่ืมนำ้าสักหน่อยไหม  น้องมีนำ้าหรือเปล่า„  แพรวาควานหา 

นำ้าในกระเป๋า  มือไม้สั่น  แต่เธอหาขวดนำ้าไม่เจอ  แม้หญิงสาวคนนั้นจะถือ

ขวดนำา้อยูใ่นมอื แตเ่ธอกลบัเดินไปซือ้นำา้เยน็ขวดใหมม่าให ้ แพรวาขอบคณุและ

รับมาดื่ม
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”มาคนเดียวหรือคะ„

”ค่ะ„

”โทรหาใครไหมคะ  ให้คนมารับดีกว่าไหม„

”ค่ะ  เดี๋ยวจะโทรหาเพื่อน„

แพรวานึกถึงอ้อมเป็นคนแรก  เธอคิดว่าเพื่อนน่าจะทำางานอยู่ในร้านซึ่ง

อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน  เพียงครู่เดียวอ้อมก็รับสาย 

”ว่าไงแพร  คิดถึง„

”อ้อม สะดวกหรือเปล่า คุยได้ไหม„

”ได ้ๆ   มีเรื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ย  ทำาไมเสียงรอบ ๆ  ดูวุ่นวายจัง„

”ตอนนี้เราอยู่ในงานหนังสือที่ศูนย์สิริกิติ์„

”เออ  เราว่าจะไปเดินดูเหมือนกัน  ยังไม่ได้ไปเลย  แล้ววันนี้ไม่ทำางาน

หรือไง„

”อ้อม  เราเป็นลมน่ะ„

”เฮ้ย  เป็นอะไรมากหรือเปล่า„

”คอ่ยยงัชัว่แลว้ละ มพ่ีีผู้หญิงใจดเีขา้มาชว่ย„  แพรวายิม้ใหผู้ห้ญงิคนนัน้

”โอเค ๆ   เดี๋ยวจะรีบไปหานะ  แพรอยู่ตรงไหน„ 

”อยู่ตรง...ผนังที่สลักลายไม้„ 

”...เข้าใจแล้ว  เดี๋ยวเจอกัน„

ระหว่างแพรวารออ้อม ผู้หญิงคนนั้นยังอยู่เป็นเพื่อนเธอ

”เดี๋ยวเพื่อนก็มาแล้ว  พ่ีจะไปดูหนังสือหรือมีธุระที่ไหนหรือเปล่าคะ 

เกรงใจจังค่ะ„

”ไม่รีบค่ะ  เดี๋ยวรอให้เพื่อนหนูมาก่อนดีกว่า  จะได้สบายใจด้วย„

”ขอบคุณมาก ๆ  ค่ะ„

ยิ่งได้คุยและได้มองหน้าตรง ๆ   แพรวายิ่งรู้สึกคุ้นหน้าผู้หญิงคนนี้อย่าง

ประหลาด 
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เมื่ออ้อมมาถึง ผู้หญิงคนนั้นก็ขอตัว  แพรวากับอ้อมยกมือไหว้ขอบคุณ

เธอ  เพื่อนทั้งสองพูดคุยกันเล็กน้อย จากนั้นจึงเตรียมตัวกลับ  เมื่อแพรวากับ

อ้อมมาถึงประตูทางออก  พวกเธอก็เจอพีทซึ่งเป็นพี่ชายของพลับ  เพื่อนสนิท

อีกคนของทั้งคู่  แพรวากับอ้อมยกมือไหว้เขา  เขาบอกว่ามางานหนังสือกับแม่ 

และเมื่อรู้ว่าแพรวาเป็นลมก็แสดงความเป็นห่วง  พลางเล่าว่าเม่ือครู่น้ีก็เพิ่งเจอ

คนเป็นลมเช่นกัน  เขาอาสาจะไปส่งแต่พวกเธอรีบปฏิเสธเป็นเสียงเดียว  ก่อน

จะลำ่าลาแยกย้าย  แพรวาสังเกตเห็นว่าพีทถือหนังสือเล่มเดียวกับที่เธอซื้อมา 

เมือ่พทีเดนิหา่งออกไป ออ้มมองหน้าแพรวาแล้วหวัเราะ แพรวาอดหวัเราะไปกบั

เพื่อนไม่ได้ 

”ไม่ใช่ดีใจจนจะเป็นลมอีกรอบล่ะ„

”บ้า...แต่อ้อมว่าไหม  พ่ีผู้หญิงใจดีเมื่อกี้กับพี่พีทหน้าตาเหมือนกันมาก

เลยนะ  เราก็คิดอยู่ว่าเหมือนใคร พอเห็นหน้าพี่พีทเท่านั้นแหละ...„

”เฮ้ย  คิดเหมือนกันเลย  แต่เราไม่กล้าพูด  กลัวแพรรู้สึกไม่ดีน่ะ„  อ้อม

สารภาพ

”เราไม่ได้คิดอะไรแล้ว„ 

”แน่นะ„

”แน่สิ  ไปเถอะ  ไปกันได้แล้ว  อยากนอนพักจัง„

”นี่ถ้าเกิดสองคนนั้นเป็นแฟนกัน  ต้องถือว่าเป็นเนื้อคู่เลยนะนี่„  อ้อมยัง

ตดิใจเรือ่งนีอ้ยู ่ แพรวารูส้กึหวิว ๆ  แปลบ ๆ  ทีใ่จ  แตค่รัง้นีเ้ธอรูด้วีา่ไมใ่ชอ่าการ

เป็นลม

พีทเดินไปยังทิศทางที่เห็นผู้หญิงคนนั้นครั้งสุดท้าย  เขาพยายามบอกตัวเองว่า

ไมต่อ้งรอ้นรน  ไมต่อ้งรบีเรง่  แมจ้ะหวงัอยา่งยิง่วา่จะไดเ้จอเธอ  พทีเดนิออกไป 

จนถึงประตูทางเข้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  และหยุดยืนอยู่ตรงป้ายจอด

รถประจำาทาง แสนเนิ่นนานในความรู้สึกของเขา
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