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	 “คุณมาหาฉันมีธุระอะไรหรือเปล่า”
	 “หือ?  มาหาเธอเน่ียนะ”  หัวใจติณณ์เต้นผิดจังหวะ  แต่เร่ืองอะไรเขาจะยอมรับ 
แถมยังกลบเกลื่อนแบบเด็ก ๆ ด้วยการกล่าวหาคู่สนทนาเสียอย่างนั้น  “หลงตัวเอง 
จริง  ๆ  เด็กน้อย”
	 คนถูกเรียกว่า   ‘เด็กน้อย’  ไม่ถือสา  หล่อนรู้ว่าตัวเองจี้ถูกจุดเข้าอย่างจังและ 
อีกฝ่ายกำลังควบคุมตัวเองไม่ได้  แต่หล่อนจะไม่ผลักดันเขามากจนเกินไปนักหรอก 
ยังมีเวลาอีกตั้งเยอะไม่ใช่หรือ
	 “ก็เห็นหัวหน้าบอกว่าคุณมาด้อม  ๆ  มอง  ๆ  แถวฐานหลายวันแล้ว  และคุณ 
ก็รู้จักฉันคนเดียวในฐานนี้  หรือคุณมาหาคนอื่น”
	 “เฮ้ย...ผมมาเซเว่น”
	 ไข่แก้วย้ิมมุมปาก  ทำเป็นพยักหน้ารับอย่างเข้าอกเข้าใจ  แต่ดวงตาไม่บ่งบอก 
ว่าเชื่อคำพูดของเขาสักนิด  กิริยาชวนให้หัวใจคันยิบ ๆ  จนนึกอยากให้ใครบางคน 
มาช่วยเกานักเชียว
	 “คุณเป็นอาสาสมัครที่นี่มานานหรือยัง  ทำไมผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย”
	 “ก็เม่ือก่อนคุณหมอไม่ได้เดินออกมาเซเว่นบ่อย ๆ แบบตอนน้ีน่ีคะ”  เจอลูกย้อน 

นิ่ม ๆ แต่จุกถึงลิ้นปี่เข้าไปเต็ม ๆ 
	 ติณณ์ส่งสายตาคาดโทษ  หากไม่ต่อความยาวสาว- 

ความยืดให้เข้าตัวจะดีกว่า  เด็กน้อยคนนี้ไม่ธรรมดา 
เลย  แต่แทนที่จะกลัว  เขากลับรู้สึกสนุกสนาน 
ท้าทายอย่างบอกไม่ถูก 
	 “อย่างน้อยเราก็น่าจะได้เจอกันแถว ๆ 
หน้าห้องฉุกเฉินบ้างไม่ใช่เหรอ”
	 ไข ่แก้วส่งย ิ ้มปร ิศนาแทนคำตอบ 
แล้วก้มลงดูดกาแฟเฉย  จนติณณ์เป็นฝ่าย 
ทนไม่ไหว

Cupid
พรหมลิขิตผิดประตูใจ

นับดาว
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	 “เลิกยิ้มแบบโมนาลิซาแล้วตอบคำถามมาเร็ว ๆ”
	 “คุณนี่ท่าจะคุ้นเคยกับการออกคำสั่งมาตลอดชีวิตเลยสินะ”
	 ระดับนายแพทย์ติณณ์ไม่มีเสียละที่จะถ่อมตัว  เขายักไหล่  ยอมรับด้วยมาด 
คุณชายน้อยของตระกูล  “ก็นิดหน่อย”
	 หญิงสาวจุปากอย่างทึ่ง  ไม่รู้ทึ่งในแง่ของความอวดดีหรือแง่ที่ว่าเขาเป็นคน 
ยอมรับความจริง
	 “สรุปว่าเราไม่เคยเจอกันก่อนหน้านี้เลยใช่ไหม”
	 เขากัดไม่ปล่อยจริง ๆ  ไข่แก้วแกล้งถอนใจ  โน้มตัวเท้าแขนลงบนโต๊ะ  เอียงคอ 
สบตาอีกฝ่ายตรง ๆ 
	 “คุณไม่รู้สึกคุ้นหน้าฉันบ้างหรือ”
	 ติณณ์จ้องใบหน้าน่ารักกระจุ๋มกระจิ๋มของเด็กสาวอยู่ครู ่ใหญ่  แต่แสงไฟ 
บริเวณนั้นสลัวเกินกว่าจะมองเห็นได้ชัด  ชายหนุ่มขมวดคิ้ว  สังหรณ์บางอย่าง 
ทำให้หลุดปากถามอย่างระวัง
	 “เธอจะบอกว่าเรารู้จักกันมาก่อนงั้นเรอะ”
	 ไข่แก้วแกล้งย้ิมเลียนแบบโมนาลิซาอีกคร้ัง  และคร้ังน้ีก็ทำเอาคนความอดทนต่ำ 
โวยอย่างหงุดหงิด
	 “บอกมาเร็ว ๆ  เถอะน่า  ผมไม่ชอบเล่นเกม”
	 “ไม่จริงหรอกค่ะคุณหมอ  คุณชอบเล่นเกม...”  ในเมื่อเขาเกลียดรอยยิ้มแบบ 
โมนาลิซา  หล่อนก็จะยิ้มให้เขาอีกครั้ง  และอีกครั้ง  “โดยเฉพาะเกมโปลิศจับขโมย”
	 ติณณ์ยังไม่ทันได้เอ่ยถามว่า  ‘โปลิศจับขโมย’ บ้าอะไร  นักศึกษาแพทย์คนหนึ่ง 
ก็ออกมาตามเขา  ไข่แก้วจึงถือโอกาสนั้นแยกกลับฐานไป
	 ติณณ์เห็นรุ่นน้องมองตามสาวน้อยอาสาสมัครจนลับตา  จึงลองถามดู
	 “รู้จักหรือ”
	 อีกฝ่ายขยับแว่นอย่างไม่แน่ใจนัก
	 “คิดว่าหน้าคุ้น ๆ ครับ”
	 ให้ตายสิ  เขาเกลียดเกมโปลิศจับขโมย  เขาเกลียดเกมย่ีสิบคำถาม  เขาเกลียด 
ปริศนาที่ขบไม่แตก
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	 “สถานีต่อไป...ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ...Next	 station	

...Queen	 Sirikit	 National	 Convention	 Center”

	 สิ้นเสียงประกาศจากลำโพงภายในตู้โดยสารรถไฟใต้ดินอันแน่นขนัด	 ผู้	

โดยสารที่มีจุดหมายปลายทางอยู่ที ่สถานีซึ ่งเป็นสถานที่จัดงานมหกรรมหนังสือ	

ระดับชาติก็ขยับก้าวไปยืนรอหน้าประตูทางออก	 เกือบทั้งหมดเป็นเด็กวัยรุ่นที่อยู	่

ในช่วงปิดเทอม	 มีทั้งที่มากับผู้ปกครองและมากันเองเป็นกลุ่ม

	 ชายหนุ่มร่างสูงซึ ่งยืนอยู่หน้าสุดอมยิ้มขณะกวาดตาผ่านเงาสะท้อนของ	

กระจกไปยังใบหน้ากระตือรือร้นเต็มไปด้วยความสุขที ่จะได้เลือกหาหนังสือ	

เล่มโปรดติดมือกลับบ้าน	 ในฐานะคนปลูกอักษรตัวเล็ก 	ๆ 	คนหนึ่ง	 เขาอดดีใจ	

ไม่ได้ที ่เห็นเยาวชนของชาติให้ความสำคัญกับการอ่านมากมายขนาดนี้	 ใครว่า	

คนไทยอ่านหนังสือปีละแปดบรรทัด	 เขาขอเถียงขาดใจ	 ความคิดเร่ือยเป่ือยสะดุดกึก	

ทันทีที่สายตาของเขาบังเอิญสานสบเข้ากับนัยน์ตาสุกสกาวราวกับดาวบนฟ้าของ	

ใครคนหนึ่ง

	 ละม้ายออกซิเจนในอากาศถูกมือที่มองไม่เห็นกว้านเก็บไปชั่วขณะ	 คล้าย	

ถูกหมัดฮุกหนักหน่วงต่อยเข้าที่ลิ้นปี่เต็ม 	ๆ 	จนจุก!

บทนำ
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	 เจ้าของร่างสูงหมุนตัวกลับก่อนที่สมองจะสั่งการ	 ทว่าเป็นเวลาเดียวกับที	่

รถไฟใต้ดินเข้าเทียบชานชาลาพร้อมกับประตูอัตโนมัติเลื่อนเปิด	 ผู้โดยสารต่าง	

เบียดเสียดเยียดยัดแย่งกันออกเพื ่อที ่จะมุ ่งหน้าไปขึ ้นบันไดเลื ่อนเป็นคนแรก	

เด็กชายคนหนึ่งถูกกระเป๋าเป้ใบใหญ่เหวี่ยงมาชนจนเซถลาล้มลงแทบเท้า	 เขาจึง	

ก้มลงประคองให้ลุกขึ้นก่อนส่งต่อให้แม่เด็ก	

	 เพียงเสี้ยววินาทีที่ละสายตา	 พอเงยหน้าขึ้นอีกครั้ง	 เจ้าของดวงตาคู่นั้นก	็

อันตรธานหายไปเสียแล้ว

แสงแดดอ่อน  ๆ  ยามสายรอต้อนรับอย่างอบอุ่นระหว่างทางเดินจากอาคารสถานี 

รถไฟใต้ดินมุ่งสู่ศูนย์การประชุมฯ	 เท้าทั้งสองข้างพาชายหนุ่มก้าวเรื่อย	ๆ 	 เข้าสู่ตัว	

อาคาร	 ลัดเลาะไปตามห้องอาหาร	 ก่อนเลี้ยวขึ้นบันไดเข้าสู่เพลนนารี่ฮอลล์

	 บรรยากาศยามสายของวันธรรมดา	 แม้ผู้คนจะไม่มากเท่าวันหยุดสุดสัปดาห	์

แต่ก็เรียกได้ว่าคลาคล่ำพอจะทำให้คนที ่ไม่ชอบอยู ่ท่ามกลางหมู ่คนอึดอัดได	้

มิใช่น้อย	 ปกติเขามักเลือกมาตอนหลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว	 แต่วันนี้มีเหต	ุ

ให้ต้องมาก่อนเพราะมีตารางเข้าร่วมงานเสวนาบนเวที	 ไหน 	ๆ 	ก็มาถึงแล้ว	 จึง	

อดที่จะแวะเข้าไปดูความเรียบร้อยภายในบู๊ธสำนักพิมพ์ไม่ได้

	 ชายหนุ่มสอบถามความนิยมของหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดท่ีเพ่ิงออกจากโรงพิมพ์	

สด 	ๆ 	ร้อน 	ๆ 	กับพนักงานขาย	 ขณะเดียวกันก็ช่วยยกห่อหนังสือที่ขนส่งลำเลียง	

มาถึงเก็บใต้โต๊ะไปด้วย	

	 “ขอโทษนะคะ	 ‘แองเจิลวิทเอ๊าต์วิงส์’ 	มาหรือยังคะ”

	 “มาวันเสาร์ค่ะ”

	 “ได้ยินว่าจะมาวันนี้ไม่ใช่หรือคะ”

	 “ใช่ค่ะ	 แต่ทางโรงพิมพ์มีปัญหานิดหน่อย	 เลยพิมพ์ทันแค่เล่มเดียว	 แองเจิล	

วิทเอ๊าต์วิงส์ต้องเลื่อนไปเป็นวันเสาร์แทนค่ะ”

	 ชายหนุ่มเหลือบตาขึ้นมองผ่านรอยแยกของกองหนังสือ	 ดูท่าแล้วลูกค้า	

รายนี้จะผิดหวังเอาการด้วยหนังสือซึ่งตั้งใจมาซื้อออกไม่ตรงตามกำหนด	 ในฐานะ	

หนอนหนังสือเหมือนกัน	 เขาเข้าใจความรู้สึกนี้ดีทีเดียว
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	 เกือบจะลากสายตาผ่านไปในทีแรก	 ทว่า...นั่น	 ผู้หญิงคนนั้น!	

	 เจ้าของดวงตาคู่ที่ทำให้หัวใจของเขาเต้นผิดจังหวะ

	 ทั้งหมดนี้เป็นแค่ภาพเงาลวงของดวงตา	 หรือตลกร้ายของกามเทพช่างแกล้ง	

กันแน่!

	 อีกฝ่ายจบการสนทนาแล้วผละจากบู๊ธไปตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้	 กว่าเขาจะรู้สึกตัว	

ลุกขึ้นก้าวตามไปอย่างไร้สติ	 ก็เห็นเพียงหลังไว 	ๆ 	อยู่ตรงโซนหนังสือต่างประเทศ	

เหมือนกำลังมุ่งหน้าออกไปสู่โซนเอเทรี่ยม	

	 ขณะขาก้าวตาม	 เขาได้แต่ร้องถามตัวเองในใจว่ากำลังทำบ้าอะไรอยู่	 เดิน	

ตามผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้รู้จักอะไรกันเลยอย่างเป็นบ้าเป็นหลังทำไม

	 พริบตาเดียว	 เจ้าของชุดลายดอกไม้สีม่วงอ่อนหวานก็หายไปท่ามกลางผู้คน	

แออัดยัดเยียดในโซนหนังสือเก่าอีกครั้ง	 ชายหนุ่มเหลียวซ้ายแลขวาเหมือนคนบ้า	

ท่ามกลางผู้คนมากมาย	 ไม่มีดวงตาคู่ไหนให้ความรู้สึกคุ้นเคยอย่างแรงกล้าเหมือน	

ดวงตาคู่ที่เขาได้สานสบในกระจกเลยสักคู่	

	 ชายหนุ่มระบายลมหายใจออกด้วยความผิดหวังกึ่งหงุดหงิด	 ถามตัวเองเป็น	

ครั้งที่ร้อยว่ากำลังทำอะไรอยู่	 ถ้ายังหาคำตอบที่มีเหตุผลพอไม่ได้	 เขาก็ควรเลิก	

มองหาผู้หญิงที่ไม่รู้จักกันเสียที!

	 ก็แค่...สายลมพัดมาแล้วผ่านเลยไป

สามทุ่มตรง  ผ้าใบผืนสุดท้ายถูกพนักงานขายดึงลงปิดบู๊ธรอเวลาเปิดใหม่ใน 

วันพรุ ่งนี ้	 พนักงานอาวุโสคนหนึ่งอาสาไปส่ง	 แต่เขาปฏิเสธเพราะที่พักอยู่บน	

เส้นทางเอ็มอาร์ทีผ่าน	 และเวลานี้ก็ยังไม่ดึกเกินไปนัก

	 ชายหนุ่มไม่รีบร้อนก้าวลงบันไดเลื่อนเหมือนคนอื่น 	ๆ 	 เมื่อเห็นรถไฟขบวน	

หนึ่งเข้าจอดเทียบชานชาลา	 รออีกไม่กี่นาทีขบวนใหม่ก็มา	 ขบวนนี้ไม่ใช่ขบวน	

สุดท้ายสักหน่อย	

	 หากนาทีต่อมาเขาก็รู้ว่านั่นเป็นความคิดที่ผิดมหันต	์ ยามเห็นกระโปรงลาย	

ดอกไม้คุ้นตาผลุบหายเข้าไปในรถไฟขบวนนั้นอย่างฉิวเฉียด	 ก่อนเสียงเตือนจะ	

ดังขึ้นและประตูอัตโนมัติดีดตัวปิดลง

CUPID P.1-103.indd   3 1/16/12   3:39:14 PM

ต
ัว
อ
ย
่าง



นับดาว

�

	 บางที	 รถไฟขบวนสุดท้ายก็มาถึงเร็วเกินกว่าจะคาดคิด...

ชายหนุ่มยกแก้วกาแฟขึ้นจิบช้า  ๆ ขณะสายตายังคงแช่นิ่งอยู่บนจอสี่เหลี่ยมของ	

ไอแพ็ด	 หงุดหงิดเล็กน้อยเมื่อสิ่งที่ริมฝีปากสัมผัสกลับกลายเป็นความว่างเปล่า		

ไม่มีน้ำสีดำเข้มข้นไหลผ่านลงลำคออย่างที่หวัง

	 กาแฟหมด	 เขาอดถอนใจด้วยความหงุดหงิดไม่ได้ที่ถูกขัดจังหวะจากการ	

อ่านต้นฉบับ	 ยกมือขึ้นตั้งท่าจะเรียกบริกร	 แต่ในชั่วโมงเร่งด่วนแบบนี้	 ไม่มีใคร	

สักคนว่างพอจะเหลือบสายตามองลูกค้าตามโต๊ะ	 แล้วจะทำอะไรได้นอกจากลุกขึ้น	

ไปสั่งเองที่เคาน์เตอร์

	 ยังไม่ทันได้เอ่ยปาก	 เสียงสั ่งกาแฟชนิดเดียวกันก็ดังซ้อนขึ ้นด้านหลัง		

เขาอดเหลียวมองด้วยความประหลาดใจไม่ได้	 หากสิ่งที ่พบกลับยิ่งสร้างความ	

ประหลาดใจยิ่งกว่า	

	 หญิงสาวบนรถไฟใต้ดิน...

	 เขาอยากจะหัวเราะสลับกับตะโกนอะไรสักอย่างดัง	ๆ	ให้โลกได้รับรู้ถึงความ	

รู้สึก	 หากทำได้เพียงมองตามแผ่นหลังบอบบางเดินกลับไปยังที่นั่งของเธอ	 ตรง	

ไหนน่ะหรือ...ถัดจากโต๊ะประจำของเขาไปตัวเดียวเท่านั้น	

	 ยิ่งไขว่คว้ากลับยิ่งไกลห่าง	 แต่จู่ 	ๆ 	คนบนฟ้าก็ส่งเธอลงมาอยู่ตรงหน้าเขา	

อย่างไม่ทันตั้งตัว

	 ชายหนุ่มยื่นมือไปรับแก้วกาแฟจากบริกรสาว	 ขยิบตาเป็นเชิงบอกว่าเขา	

จะถือไปเอง	

	 ทั้งของเขาและผู้หญิงอีกคน...

	 หญิงสาวเงยหน้าขึ้นกล่าวขอบคุณอ่อนหวาน	 หากรอยยิ้มกลับค้างคาอยู่	

เพียงแค่นั้นเมื่อพบว่าคนที่นำกาแฟมาเสิร์ฟไม่ใช่บริกรคนเดิมที่คุ้นตา	 แต่เป็น...

	 “คุณ...”

	 “ถ้าไม่รังเกียจ	 ขอผมนั่งด้วยคนได้ไหมครับ...”
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“เชิญค่ะ...”

	 สิ้นเสียงอนุญาต	 บานประตูห้องทำงานก็เปิดออกพร้อม 	ๆ 	กับที่จอแอลซีดี	

กลางห้องขึ้นคำอวยพรคู่บ่าวสาวคลอไปกับเพลงบรรเลงเวดดิ้งมาร์ช	 ผู้มาใหม่วาง	

แฟ้มงานลงตรงหน้านายสาว	 มองรูปชายหนุ่มหญิงสาวบนจอพลางอมยิ้ม	 ก่อน	

ถามขึ้น

	 “พรีเซ็นเทชั่นคู่คุณเขมกับคุณนิกส่งมาแล้วหรือคะ”

	 “เพิ่งแวะไปรับที่สตูดิโอมาค่ะ	 ผู้กำกับบอกว่าสาว	ๆ	ที่โน่นกรี๊ดกร๊าดเกรียว-	

กราวกันใหญ่	 ไม่ช้าเราคงได้ลูกค้าเพิ่มกลุ่มใหญ่แน่ 	ๆ”

	 “แหม...ใคร 	ๆ 	ก็อยากให้เรื ่องรักของตัวเองโรแมนติกเหมือนในนิยาย	

นะคะ”

	 คนฟังกระตุกมุมปากเป็นรอยยิ้มประหลาด...กึ่งเย้ยกึ่งยอมรับ	 ใครบ้าง	

ไม่ชอบเรื่องโรแมนติก	 ทุกคนล้วนแต่อยากให้เรื่องรักโรแมนติกเกิดขึ้นกับตัวเอง	

สักครั ้งในชีวิต	 เมื ่อพระพรหมท่านไม่ได้ว่างมานั ่งลิขิต	 มนุษย์ก็ต้องเนรมิต	

เอาเอง...

	 คู ่ของเขมทัตกับนิกษาก็ไม่ต่างกัน	 เขมทัตเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์อินดี	้

ขวัญใจวัยรุ่นแห่งหนึ่ง	 ส่วนนิกษาเป็นนักแปลอิสระของสำนักพิมพ์	 ต่างคนต่าง	

รู้จักกันผ่านตัวหนังสือ	 ผ่านการถกประเด็นในการทำงาน	 แต่ไม่เคยพบกันและ	

ไม่คิดจะพบ

	 ประวัติของคนทั้งสองถูกส่งมาโดยบิดามารดาที่ต้องการจับคู่ลูกชายหญิง	

ของตน	 ตอนแรกนั้นหล่อนหนักใจมิใช่น้อย	 ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทมักเดิน	

เข้ามายื่นประวัติของตัวเองด้วยความสมัครใจ	 แต่กรณีนี้มันฝืนธรรมชาต	ิ ที่สำคัญ	

ฝืนใจของคนสองคน

	 ทว่าพ่อแม่ของทั้งฝ่ายหญิงและชายก็มีเหตุผลสนับสนุนจนหล่อนคร้าน	

จะปฏิเสธ	 ทั้งหมดนั่นไม่ใช่ประเด็น	 สิ่งสำคัญที่ปิดปากหล่อนเสียสนิทก็คือตาราง	

ประจำวันของคนทั้งคู ่	 มันเหมือนเส้นขนานกันไปตลอด	 แม้แต่ตัวหล่อนเอง	

ยังแปลกใจว่าทั้งสองไม่เคยรู้จักหรือทักทายกันเลยจริง 	ๆ 	หรือ

	 ชายหนุ่มหญิงสาวใช้เวลาในร้านกาแฟเดียวกันทุกเช้า	 จ่ายของสดที่ซูเปอร์-	
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มาร์เก็ตเดียวกันเกือบทุกอาทิตย์	 คอนโดมิเนียมของทั้งคู่ก็อยู่ห่างกันเพียงถนนกั้น	

ที่สำคัญ	 ฝ่ายหญิงทำงานให้สำนักพิมพ์ของฝ่ายชาย!

	 ชีวิตคนเมืองของแท้...

	 ฉากต่าง 	ๆ 	ถูกจัดวางอย่างเหมาะสมด้วยความร่วมมือของบิดามารดาทั้งคู	่

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติถูกจัดวางไว้เป็นฉากแรก	 เขมทัตต้องไปดูแลบู๊ธทุกวัน	

อยู่แล้ว	 ส่วนนิกษามีผลงานเล่มใหม่ออกในงานนี้	 กามเทพสาวต้องระมัดระวัง	

อย่างมากทีเดียวที่จะไม่ให้ทั้งคู่ได้เจอกันเร็วจนเกินไปนัก	 เงื่อนสำคัญของละคร	

บทนี้คือ	 จังหวะเวลา

	 ดังนั้นทุกครั้งที่เขมทัตขยับเข้าใกล้เป้าหมาย	 นิกษาจะเดินออกห่างเพราะ	

เสียงสั่งจากทางโทรศัพท์ให้หาโน่นหานี่จากมารดาผู้ร่วมก๊วนกามเทพ	 นักแปลสาว	

ทั้งสงสัยทั ้งหงุดหงิดกับความสับสนอลหม่านในวันนั้น	 ทว่าทุกอย่างก็ผ่านไป	

ด้วยดี	

	 	 เมื่อทั้งสองถูกวางให้ใคร่รู้และทิ้งระยะเวลาให้ถวิลหากันสักครู่	 ฉากต่อไป	

ที่ถูกจัดวางเอาไว้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตซึ ่งทั ้งคู ่ไปจ่ายของสดเข้าบ้านทุกสัปดาห	์	

หล่อนจำได้ดีทีเดียวว่าต้องวิ ่งวุ ่นขนาดไหนในการระวังไม่ให้เขาและเธอเดินมา	

เจอกันตรง 	ๆ	 แต่แค่สบตากันผ่านแถวของสินค้าพอให้หัวใจกระตุกเหมือนใน	

ภาพยนตร์รักโรแมนติกที่หล่อนกระหน่ำดูเพื่อนำบางฉากบางตอนมาใช้ในชีวิตจริง

	 และนี่คือ...ชีวิตจริง	 เรื่องง่าย 	ๆ 	ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกเบี้ยว	ๆ 	ใบนี้อยู่แล้ว

	 ครั้งนี้หล่อนได้มารดาของเขมทัตเป็นผู้ช่วย	 หญิงวัยกลางคนเกือบเป็นลม	

ทีเดียว	 เพราะลูกชายไม่ใช่เด็กเล็ก 	ๆ 	ที่จะเชื่อฟังเวลาที่แม่บอกให้รออยู่ตรงนั้น	

ตรงนี้	 กลายเป็นว่าชายหนุ่มเป็นฝ่าย 	 ‘ลาก’ 	มารดาให้ตามเขาไปตามชั้นวางสินค้า	

ต่าง 	ๆ 	แทน

	 ในฐานะผู้กำกับละครชีวิตเรื่องแรก	 กามเทพสาวใจหายใจคว่ำไปหลายยก	

ทีเดียว

	 ทว่าแม้จะทุลักทุเลเพียงใด	 แต่เรื่องทั้งหมดก็ดำเนินไปตามแผนที่วางเอาไว้	

เขมทัตได้สบตากับสาวในฝันของเขาอีกครั้ง	 แต่ยังคงตามเธอไม่ทันเช่นเดิม

	 แน่นอน	 เพราะหล่อนวางฉากจบของละครเรื ่องนี ้เอาไว้ยังสถานที ่สุด	
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โรแมนติก...ร้านกาแฟเจ้าประจำของทั้งคู่

	 อันที่จริงเขาและเธอเคยสั่งกาแฟพร้อมกันหลายครั้ง	 โต๊ะประจำของทั้งคู	่

ก็อยู่ห่างกันเพียงแค่ระแนงไม้เลื้อยคั่น	 แต่ความที่พอมาถึงต่างคนต่างเลี้ยวเข้าที	่

ประจำของตัวเอง	 นั่งทำงานจนเสร็จและกลับออกไป	 ไม่เคยสังเกตสังกาสิ่งรอบตัว	

เลยทำให้มองไม่เห็นกัน	 คราวนี้ที่สะดุดตาก็เพราะต่างฝ่ายต่างเจอกันมาแล้วถึง	

สองครั้ง

	 จากนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยาก	 พื้นฐานความคิด	 ทัศนคติ	 หรือแม้กระทั่งสังคม	

ของทั้งคู ่ใกล้เคียงกันเพราะงานที่ทำอยู่แล้ว	 การ 	 ‘ต่อ’ 	ให้ 	 ‘ติด’ 	จึงเป็นเรื ่องง่าย	

นิดเดียว

	 หัวใจโรแมนติกตามประสาคนที ่อยู ่กับตัวอักษรของทั ้งคู ่ 	 ‘อิน’ 	กับเรื ่อง	

โรแมนติกจนนำไปสู่การแต่งงานด้วยธีมแสนเก๋	 ‘ปิ ๊งรักบนรถไฟฟ้า’	 ละครรัก	

เรื่องนี้จบบริบูรณ์เป็นที่ชื่นอกชื่นใจของทุกคน

	 กามเทพสาวกดปุ่มเครื ่องเล่น	 หยิบแผ่นพรีเซ็นเทชั ่นงานแต่งที ่หล่อน	

ทำเป็นของขวัญพิเศษ	 สาวเท้าไปยังหน้าต่าง	 มองออกไปยังรางรถไฟลอยฟ้า	

ทอดยาวสู้แสงตะวัน

	 “I	 saw	 the	 girl	 of	 my	 dream	 on	 the	 subway	 tonight.	

เหรอ	 ตลกสิ้นดี”

	

	 อาจมีสักครั้งที่เราสองคน  ผ่านทางที่วกวน  อยู่ใกล้  ๆ  กัน	

	 ใบไม้เพียงใบหนึ่งหล่นตอนที่เดินผ่าน  ฉันคงจะมองมันเมื่อเธอเดินผ่านมา

 

	 คุณคิดว่าใบไม้มันหล่นมาเองหรือ 

	 ฉันนี่แหละมีหน้าที่ปลิดมันจากขั้ว

	 แล้วโยนมันลงบนถนนให้คนสองคนหันมามองพร้อมกัน...
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