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เมื่อกลับถึงบ้าน คนตัวเล็กก็เดินตัวปลิวขึ้นบ้านไป ทิ้งให้ฝ่าย 

เจ้านายหอบข้าวของพะรุงพะรังตามมาอย่างทุลักทุเล

ที่แท้แล้วนริสารีบจ้ำไปเตรียมน้ำเย็นมาเซอร์ไพร้ส์อีกฝ่ายต่างหาก ทว่า 

พอเดินขึ้นบันไดมา หางตาก็เหลือบเห็นอะไรบางอย่างเข้าเสียก่อน

ดอกกล้วยไม้นี่!!

มีกระถางต้นกล้วยไม้แขวนอยู่เต็มริมระเบียง  และไม่ใช่เพียงแค่นั้น 

เพราะเมื่อลองสังเกตดูดี  ๆ  แล้วก็พบว่า ทั่วทั้งห้องเต็มไปด้วยต้นกล้วยไม้ที่กำลัง 

ออกดอกสวยสะพรั่งชื่นตาชื่นใจ ราวกับเป็นบ้านดอกกล้วยไม้อย่างไรอย่างนั้น

“เกิดอะไรขึ้นคะ ทำไมมีคนเอากล้วยไม้มาแขวนไว้รอบบ้านเต็มไปหมด 

เลย” เธอหันกลับไปถามคนตัวโตที่กำลังหิ้วของตามมาข้างหลัง

ภัควัตรวางถุงข้าวของที่หิ้วมาเต็มสองมือลงพร้อมกับไล่มองตามสายตา 

ของหญิงสาวไป ริมฝีปากบางค่อย  ๆ  แย้มยิ้มอารมณ์ดี

“ทำไมละ คุณไม่ชอบเหรอ”

“นีค่ณุใหค้นงานเอามาแขวนเหรอคะ” นรสิาตาโต จอ้งชายหนุม่ดว้ยใจระทกึ

ภัควัตรเอาใจเราเหรอ...คุณพระ!

คิดแล้วหญิงสาวก็แทบจะหลุดยิ้มออกมา แต่เวลานี้ต้องวางฟอร์มกลั้นยิ้ม 

ไว้ก่อน

“แล้ว...ชอบหรือเปล่าล่ะ” เขากลับย้อนถามแทนที่จะตอบ เท่านั้นเอง 

นริสาก็ถึงกับกลั้นยิ้มไว้ไม่อยู่ และแทบจะยิ้มจนแก้มปริเมื่อภัควัตรส่งสายตา 

หวานฉ่ำมองอ้อนมาให้ ใจดวงน้อยของหญิงสาวเลยพลอยเต้นเสียจนได้ยินเสียง 

ตึกตักดังก้องอยู่ในหู

“รู้แล้วยังจะถามอีก...” หญิงสาวทำได้แค่เอ่ยงึมงำแก้เกี้ยวในลำคอ เขินจน 

เล่ห์เชลย
ทักษิณา
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ต้องก้มหน้ามองปลายเท้าตัวเอง 

“คุณชอบใช่ไหม ถ้าคุณชอบ ผมจะยกสวนกล้วยไม้มาไว้ที่บ้านเลย”  

ภัควัตรขยับเข้ามาใกล้ รอยยิ้มของเขากว้างขึ้นเมื่อเห็นกิริยาเขินอายของอีกฝ่าย

“บ้าเหรอ ของซื้อของขาย อย่าเอามาทำเล่นสิคุณ” นริสาแกล้งตีหน้าดุ 

“ที่นี่กับสวนก็ไม่ไกลกัน ฉันอยากดูเมื่อไหร่ก็แค่เดินเข้าไปในสวนเอง ไม่ลำบาก 

ขนาดต้องยกสวนกล้วยไม้มาที่นี่หรอกนะ เดี๋ยวมันจะตายเสียหมด อีกอย่าง...

ของพวกนี้เป็นอาชีพของคุณ ไม่ใช่ของเล่นของฉันสักหน่อย”

“คณุรูไ้หม ผมเอากลว้ยไมม้าแขวนจนรอบบา้น ยงัเทยีบราคากบัชอ่ดอกไม ้

แพง  ๆ  สักช่อไม่ได้เลยนะ” 

“ช่อละเป็นแสนน่ะเหรอ ไม่เห็นจะวิเศษวิโสเลย มันอยู่ที่ใจต่างหาก ของ 

อะไรก็ตาม ถ้าคนที่ให้เป็นคนสำคัญสำหรับเราแล้ว จะเล็กน้อยด้อยค่าแค่ไหน 

มันก็คือสิ่งพิเศษสำหรับคนรับเสมอ...จริงอยู่ว่าค่าของสิ่งของอาจจะใช้จำนวนเงิน 

ที่ต้องเสียให้มาวัดได้ แต่ค่าของหัวใจไม่อาจใช้เงินมาวัดได้หรอกค่ะ”

ภัควัตรมองคนตรงหน้าอย่างไม่อยากเชื่อ คุณหนูนริสาของเขามองแต่ 

เพียงผิวเผินไม่ได้เลย

“คุณคิดอย่างนั้นจริง  ๆ  เหรอ”

“ก็จริงสิ ถ้าไม่คิด ฉันพูดไม่ได้หรอก” เธอทุบกำปั้นตัวเองลงไปบน 

แผ่นอกเขาเบา  ๆ  แก้เขิน ก็ใครจะไปทานทนดวงตาคมกริบพริบพรายที่หวานเสีย 

ยิ่งกว่าน้ำเชื่อมได้กันล่ะ แค่เห็นก็เกือบละลายแล้ว

ฉะนั้นหนีดีกว่า...

ไว้เท่าความคิด นริสาตั้งท่าจะหลบฉากด้วยการวิ่งกลับเข้าไปในห้องครัว 

แต่ภัควัตรกลับรั้งข้อศอกของเธอเอาไว้ บังคับให้หญิงสาวต้องหันกลับไปมองหน้า 

สบกับดวงตาที่ทำให้เธอหวั่นไหวคู่นั้น

หวั่นไหวจนหวาดกลัว กลัวอะไร...ก็กลัวใจตัวเองนี่ละ...ไม่ได้นะ เราจะ 

หลงชอบเขามากไปกว่านี้ไม่ได้...
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บทนำ

มือผ่ายผอมเหี่ยวย่น  หยิบกรอบรูปแกะสลักจากไม้สัก 

ขึ้นพินิจดูรูปภาพในกรอบด้วยความโหยหา อาลัยอาวรณ์ ชายหนุ่มที่ยืนถ่ายคู่กับ 

หญิงสาวและเด็กชายซึ่งเป็นทายาทคนเดียวของทั้งคู่

กระดาษที่ใช้อัดรูปเหลืองกรอบไปตามกาลเวลาที่ไม่น่าต่ำกว่าสี่สิบปี ทว่า 

ทุกภาพยังคงกระจ่างชัดอยู่ในความทรงจำของศรินทร์

ถ้าศัลย์ยังอยู่ เธอเชื่อเหลือเกินว่าทุกอย่างจะไม่มีทางเป็นอย่างตอนนี้

ดวงตาฝ้าฟางเคลือบหยดน้ำเหลือบมองไปรอบคฤหาสน์สองชั้นทรงยุโรป 

หรูหราโอ่โถง ตระการตาไปด้วยเฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับตกแต่งชั้นเยี่ยม 

ที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี สมกับเป็นบ้านของอดีตนักธุรกิจนำเข้า-ส่งออก 

เสื้อผ้าสำเร็จรูปมือฉมัง

ทว่าอดีตย่อมไม่มีทางหวนคืน

“คุณพี่คะ...น้องขอโทษ...น้องมันไม่เอาไหน...น้องคงไม่มีหน้าไปพบคุณพี่ 

บนสวรรค์แล้วละค่ะ...”  หญิงชราคร่ำครวญ น้ำตารินหยดจากปลายหางตา 

ร่างเล็กของเด็กรับใช้ได้แต่ชะงักงัน ละล้าละลังไม่กล้าเดินตรงไปเรียกคนสีหน้า 

เป็นทุกข์
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“...คุณผู้หญิงคะ มีแขกมาขอพบคุณผู้หญิงค่ะ”  

“ใครกัน คนของธนาคารหรือ” ศรินทร์รีบใช้ปลายนิ้วกรีดน้ำตาทิ้ง วางท่า 

กลับมาเป็นนางพญาผู้น่าเกรงขามตามเดิม

แม้จะตกอับเพียงใด แต่หงส์ก็ยังคงเป็นหงส์อยู่วันยันค่ำ

“ไม่ทราบค่ะ แต่เขาให้มาเรียนคุณผู้หญิงว่า...ชื่อทิวค่ะ”

หญิงชราขมวดคิ้วโก่งบางเข้าหากันพลางนึกทวนชื่อในใจ

‘ทิว’...ทิวไหนกัน ฉันเคยรู้จักคนชื่อนี้ด้วยหรือ

“คุณผู้หญิงจะให้เขาเข้ามาไหมคะ หรือว่า...” เด็กสาวถามเสียงอ่อย หมู่นี ้

มีทั้งพวกเจ้าหนี้และคนจากธนาคารมาหาศรินทร์ไม่หยุดหย่อน คุณผู้หญิงจึงตัด 

ความรำคาญด้วยการสั่งให้เธอบอกไปว่าเจ้าตัวป่วยอยู่บ่อยครั้ง 

แต่ครั้งนี้กลับผิดคาดจากที่เคย

“ไปเชิญเขาเข้ามาเถอะ”

ศรินทร์จดจำชื่อบรรดาเจ้าหนี้ของตัวเองได้ขึ้นใจ ไม่มีใครชื่อนี้แน่ และ 

อีกอย่าง...

เธอสะกิดใจกับชื่อนี้และรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาด

เธออาจจะรู้จักกับเขามาก่อน...หากเป็นเพื่อนเก่าหรือคนคุ้นเคยที่จากไปนาน 

ศรินทร์ก็คงได้คุยเรื่องเก่า ๆ คลายความเงียบเหงากดดันที่กำลังรุมเร้าอยู่ในเวลานี ้

ได้บ้าง

มือเรียวคว้าหนังสือข้างกายหลายต่อหลายเล่มขึ้นมาพลิกดูชื่อและเรื่องย่อด้านหลัง 

หัวคิ้วสวยขมวดมุ่นจนเพื่อนที่นั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หันมาเอ็ดขัน ๆ 

“เป็นอะไรของแกยายนีล ดูทำหน้าเข้าสิ”

นริสาเงยหน้ามองเพื่อนรักอย่างเหนื่อยหน่าย ก่อนชูหนังสือนิยายในมือ 

“ก็นิยายพวกนี้ของแกน่ะสิ ทำไมมีแต่แนวลักพาตัว แก้แค้น แต่งงาน 

ใช้หนี้ หรือไม่ก็ขายตัวให้พระเอกเพื่อกอบกู้สมบัติของบุพการีทั้งนั้นเลย” 

“ก็แนวนี้กำลังฮ็อตฮิตนี่แก ฉันว่าคลายเครียดดีออก” เพื่อนรักพูดพลาง
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หันกลับไปทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ต่อ

“ฉันว่ายิ่งอ่านยิ่งเครียดมากกว่า ผู้หญิงเรามีทางเลือกตั้งเยอะแยะ ทำไม 

จะต้องเอาอิสรภาพกับความสุขทั้งชีวิตมาแลกกับของพวกนี้ด้วย ฉันว่าวิญญาณ 

พ่อแม่คงไม่เป็นสุขหรอก ถ้ารู้ว่าลูกต้องทุกข์เพราะของนอกกายอย่างนี้น่ะ” นริสา 

ออกอาการเบื่อหน่ายขณะโยนหนังสือในมือกลับไปกองรวมกับเล่มอื่น  ๆ  

“เป็นอะไรของแก ขวางโลกจริงนะหมู่นี้” ชิดจันทร์ละสายตาจากงาน 

ออกแบบตรงหน้าหันไปมองเพื่อนรักเต็มตา  เห็นฝ่ายนั้นกำลังนั่งห้อยขากับ 

เตียงนอนราวเป็นเจ้าของบ้านเสียเอง

“ก็ไม่มีอะไรหรอก” นริสาส่ายหน้า ตาหลุบลงด้วยไม่อยากบอกเพื่อน

เธออายทีจ่ะบอกอกีฝา่ย เพราะไมแ่นใ่จวา่ หากชดิจนัทรร์ูว้า่ตอนนีค้รอบครวั 

ของเธอเป็นอย่างไร จะยังนับเธอเป็นเพื่อนสนิทที่สุดอยู่อีกหรือเปล่า

ไม่หรอก...ชิดจันทร์ไม่ได้คบเธอเพราะเปลือกเสียหน่อย   

แม้จะปลอบตัวเองไปเช่นนั้น แต่นริสาก็ยังอดหวั่นไม่ได้ เธอไม่อยากเสีย 

เพื่อนสนิทที่คบกันมาเป็นสิบปีไป ใจหนึ่งก็เชื่อมั่นในความเป็นเพื่อน แต่อีกใจ 

ก็อดหวาดกลัวไม่ได้

“ไม่จริงหรอก  ต้องมีอะไรแน่  ๆ ไม่งั้นแกไม่หน้าหงิกงอแบบนี้หรอก 

บอกมาเถอะ จะได้ช่วยกันคิดไง”

“...แก...อยากช่วยฉันจริง  ๆ  เหรอ” นริสาย่นคิ้ว มองเพื่อนอย่างครุ่นคิด

“เอ๊ะ แกนี่ยังไง ท่ามากจริง มีอะไรก็ว่ามาเร็ว  ๆ” เจ้าของบ้านเร่งยิกด้วย 

ความอยากรู้อยากเห็น ตาเรียวจับจ้องวงหน้าหวานลออตาของเพื่อนสนิทนิ่ง 

รอคอยว่าอีกฝ่ายจะพูดเรื่องอะไร 

“แก...รู้เรื่องที่บ้านฉันเป็นหนี้...และกำลังจะถูกยึดทรัพย์หรือยัง...” นริสา 

เอ่ยเสียงอ่อยหลังจากนิ่งเงียบอยู่นาน

“อ๋อ เรื่องนั้นน่ะเหรอ...” ชิดจันทร์ทำเสียงรับรู้ในลำคอ ความจริงมีข่าว 

เรื่องครอบครัวของนริสาหลุดมาเข้าหูเธออยู่บ้างประปราย ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 

การบริหารธุรกิจที่ผิดพลาดของศรินทร์ ย่าของนริสา 
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ตั้งแต่สามีของศรินทร์เสียชีวิตไปเมื่อหกปีที่แล้ว ลูกชายคนเดียว คือบิดา 

ของนริสา ก็เป็นผู้ดูแลกิจการต่อมาโดยตลอด จนกระทั่งเคราะห์ร้ายประสบ 

อุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อสองปีก่อน 

อุบัติเหตุในครั้งนั้นนอกจากจะทำให้บิดาของนริสาจากไปอย่างกะทันหัน 

แล้ว แม้แต่นลินีมารดาของนริสาเองก็ยังได้รับความกระทบกระเทือนทางสมอง  

กลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา

ชิดจันทร์พอจะทราบอยู่บ้างว่าค่ารักษาพยาบาลนลินีไม่ใช่น้อย  ๆ  เลย 

ประกอบกับศรินทร์ไม่ถนัดการบริหารธุรกิจ กิจการของครอบครัวเพื่อนจึงทรุด 

ลงเรื่อย  ๆ เช่นเดียวกับเงินทองที่ร่อยหรอ

“...บริษัทขาดทุนมากขนาดต้องเอาบ้านเข้าธนาคารเพื่อนำเงินมาใช้หนี้เลย 

นะ...รู้อย่างนี้แล้ว แก...จะยังคบกับฉันเหมือนเดิมหรือเปล่า”

“ถามอะไรอย่างนั้น บ้านแกจะโดนยึดแล้วยังไงล่ะ มันไม่เกี่ยวกับความ 

เป็นเพื่อนของเราสักหน่อย แล้วก็นะ...แกกับคุณย่ามาอยู่กับฉันก็ได้นี่” ชิดจันทร์ 

ขึงตาทำหน้าดุมองเพื่อนรักอย่างไม่พอใจ 

ถามแบบนี้ดูถูกกันชัด  ๆ ฉันไม่ได้คบเพื่อนเพราะฐานะทางสังคมเสียหน่อย

ถึงแม้เรื่องทางบ้านของนริสาจะยังไม่ได้กลายเป็นข่าวใหญ่โต แต่ชิดจันทร ์

ก็พอจะเดาได้อยู่เลา  ๆ จากการสังเกตเห็นพฤติกรรมการใช้เงินของเพื่อนที่เปลี่ยน- 

แปลงไปในระยะสองปีหลัง

เธอทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น เพราะไม่อยากแสดงอะไรให้เพื่อนสะเทือนใจ และ 

รอให้นริสาเป็นฝ่ายเอ่ยปากเล่าเอง แต่แล้วดูสิ เพื่อนรักกลับมาหมิ่นน้ำใจกันได้

“ยายชิด...แกพูดจริงเหรอ แกไม่ทิ้งฉันจริง  ๆ  นะ” นริสามองเพื่อนตาค้าง 

กรอบตาวาวรื้นปริ่มหยดน้ำแห่งความดีใจ

“ทำไมถามอย่างนี้ นี่เพื่อนนะ ไม่ใช่ของซื้อของขาย แกจะจนจะรวย เรา 

ก็เป็นเพื่อนกันอยู่ดีละยายบ๊อง” ชิดจันทร์แขวะเสียงเข้มด้วยความฉุน ทว่า 

นริสากลับไม่นึกขุ่นเคือง หนำซ้ำยังยิ่งตื่นเต้นยินดี เธอกังวลมาตลอดว่าเพื่อน 

จะรับไม่ได้ กลัวจะต้องเสียเพื่อนสนิทที่สุดไป ที่แท้ก็คิดมากไปเอง
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“จริงเหรอชิด...แกไม่รังเกียจฉันนะ” 

“ยังจะถามอีก ไร้สาระ” ชิดจันทร์ย่นจมูกใส่เพื่อน ก่อนเสกลับไปสนใจ 

จอคอมพิวเตอร์ต่อ ปล่อยเพื่อนรักยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อย่างมีความสุข

ก็จะไม่ให้กังวลได้ยังไง ขนาดพวกญาติกันเองยังดูหมิ่นถากถาง ตำหนิว่า 

บิดาที่เสียชีวิตไปแล้วบริหารงานไว้ไม่ดี พอคุณย่ามาสานต่อ ธุรกิจจึงขาดทุน 

ป่นปี้ มีแต่หนี้สินมากมายมหาศาล 

แม้ว่าใครในครอบครัวของเธอจะทำอะไรผิดพลาดลงไป แต่นริสาก็ไม่อยาก 

ได้ยินเสียงว่าร้ายคนในครอบครัวตนอยู่ดี และเรื่องของธุรกิจ การอาศัยแค่ความรู ้

ความสามารถเพียงอย่างเดียวอาจไม่รุ่ง หากไม่มีคำว่า  ‘ดวง’  พ่วงเข้ามาด้วย

ได้ยินชิดจันทร์พูดอย่างนี้ก็ค่อยสบายใจได้เปลาะหนึ่งละ

“เออ ว่าแต่แกสนใจจะทำงานที่บริษัทพี่ชายฉันไหมล่ะ เดี๋ยวฉันฝากให้” 

ชิดจันทร์หันมาถามเพื่อน หลังจากไตร่ตรองดีแล้วว่าเธอควรเป็นฝ่ายเสนอเอง 

เธอรู้ดีว่านริสาอาจจะอายและไม่สบายใจที่ต้องใช้เส้นสาย

“ความจริง...ฉันอยากหางานทำเองน่ะแก...” นริสาอิดออด รู้สึกเสียความ 

ภูมิใจหากได้งานเพราะเพื่อนฝากให้ แต่ก็รู้ถึงสภาวะครอบครัวตัวเองในเวลานี้ดี 

จึงรีบเอ่ยตามมาด้วยกลัวว่าเพื่อนจะเปลี่ยนใจ “แต่ว่า...ถ้าแกกับพี่โอไม่ลำบากใจ 

ฉันก็อยากทำเหมือนกันนะ”

“ถ้าลำบากใจแล้วจะถามทำไม ตกลงนะ เดี๋ยวฉันคุยกับพี่โอให้ ได้เรื่อง 

ยังไงแล้วจะโทร.บอก”

ชิดจันทร์ส่ายหน้าให้กับความฟอร์มจัดของเพื่อนรัก จนขนาดนี้แล้วก็ยัง 

ไม่วายคิดมากไม่เข้าท่า เพื่อนกัน ไม่ช่วยเหลือกันยามยาก แล้วจะเรียกว่า 

‘เพื่อน’  ได้อย่างไร

นริสามองเพื่อนรักอย่างซาบซึ้ง ไม่เสียทีเลยที่อีกฝ่ายเป็นเพื่อนที่เธอสนิท 

ด้วยที่สุด 

ขณะกำลังสบายอกสบายใจอยู่นั้น จู่  ๆ  โทรศัพท์มือถือของเธอก็สั่นก่อน 

ที่เสียงเรียกเข้าหวาน  ๆ  จะดังตามมา
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นริสารีบควานหาโทรศัพท์มือถือจากกระเป๋าหนังสีชมพูสด พอหยิบ 

เครื่องมือสื่อสารขึ้นมาแล้วเห็นว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของคุณย่าจึงรีบกดรับ

“สวัสดีค่ะ คุณย่าขา”

“หนูอยู่ไหนน่ะนีล” ย่าถามประโยคแรก 

“คุณย่ามีเรื่องเร่งด่วนอะไรหรือเปล่าคะ”

“มีสิจ๊ะ หนูรีบมาที่บ้านเดี๋ยวนี้เลยลูก เรื่องสำคัญมาก” สุ้มเสียงเร่งร้อน 

ของคุณย่าทำให้นริสาพลอยตื่นเต้นตามไปด้วย 

“เรื่องสำคัญ...เรื่องอะไรหรือคะคุณย่า” 

“ไว้เรามาก็จะรู้เอง รีบกลับบ้านเร็วเถอะยายนีล ย่ารอเราอยู่” ศรินทร์สั่ง 

เสียงเข้มแล้ววางสาย ทิ้งให้คนเป็นหลานได้แต่นิ่งมองโทรศัพท์มือถืออย่างงุนงง

คุณย่ามีเรื่องเร่งด่วนอะไรกันนะ...หรือว่าพวกเจ้าหนี้จะมาหาเรื่องอะไรกับ 

ท่านอีก

ไม่ได้แล้ว ต้องรีบกลับบ้านด่วนจี๋ ตอนนี้เธอไม่เหลือใครอีกแล้วนอกจาก 

คุณย่า นริสาสัญญากับตัวเอง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราก็ต้องปกป้องคุณย่าและ 

คุณแม่เอาไว้ให้ได้!!
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๑

ทิวกวาดตามองหญิงสาวหน้าแฉล้มที่นั่ งสงบเสงี่ยม 

เรียบร้อยอยู่ข้าง  ๆ  ศรินทร์อย่างพินิจ เขาเพิ่งมีโอกาสได้เห็นตัวจริงของนริสา 

ก็ครั้งนี้เอง

เธอมีรูปร่างบอบบางสมส่วน แต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตแขนสั้นพอดีตัวกับ 

กระโปรงสีครีมยาวเหนือเข่า เครื่องเคราบนใบหน้าลงตัวแลดูโดดเด่น ไม่ว่า 

จะเป็นดวงตาสีน้ำตาลกลมโต จมูกเล็กโด่งรั้น ริมฝีปากบางได้รูปสีชมพูระเรื่อ 

ติดเพียงแค่ใบหน้าหวานดูจะไม่แจ่มใสเท่าไรนัก 

ไม่ผิดหวังเลยที่ได้มาพบตัวจริงในวันนี้

“ผมชื่อทิวครับ  แต่คุณหนูคงจำผมไม่ได้แล้ว” ชายชราวัยประมาณ 

เจ็ดสิบปีเศษ ทว่ายังคงแข็งแรงกระฉับกระเฉง เอ่ยทักนริสา 

“เราเคยพบกันมาก่อนหรือคะ ขอโทษนะคะ นีลจำไม่ได้...” นริสายิ้ม 

หน้าเจื่อน ละสายตาจากชายชราที่มองเธอแปลก  ๆ  ไปทางคุณย่าเหมือนจะถาม

ทิวคนนี้เป็นใครกัน อายุอานามน่าจะพอ  ๆ กับคุณย่า แต่ถ้าเป็นเพื่อนหรือ 

คนรู้จักของคุณย่า เราก็น่าจะเคยเห็นเขามาก่อนบ้างสิ

“คุณทิวเคยทำงานอยู่บ้านเรามาก่อน ตอนที่หนูยังเล็ก ๆ อยู่น่ะลูก” ศรินทร ์
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