บทนำ�
นิ้ วเรียวกดเคาะแป้ นพิมพ์อย่างเป็ นจังหวะ ดวงตากลมสวย

ไล่อ่านเนื้อหาบนจออีกครัง้ แล ้วจึงใช้มอื กดปุ่มบันทึกเมือ่ งานตรงหน้า
เสร็จสิ้น กอหญ้าเหลือบมองนาฬกิ า ระบายยิ้มบางๆ เมื่อทุกอย่าง
เรียบร้อยทันเวลาเลิกงานอย่างฉิวเฉียด หญิงสาวกดปิ ดคอมพิวเตอร์
เก็บสัมภาระส่วนตัวใส่กระเป๋ าถือ พลางคิดถึงหน้าคนรักของตนอย่าง
มีความสุข ใบหน้าของแทนไท…ทีเ่ ธอมีนดั พบกับเขาในค�ำ่ คืนนี้ ค�ำ่ คืน
แห่งความรักทีค่ ู่รกั แทบทุกคู่ต่างรอคอย
“มีงานด่วนนะหญ้า ขอภายในคืนนี้นะ”
กอหญ้าชะงักมือ มองหน้าคนพูด แลว้ จึงมองเอกสารกองโต
ทีถ่ กู ยกมาวางบนโต๊ะของเธอ
“แต่ตอนนี้หมดเวลางานแล ้วนะคะ” กอหญ้าท ้วงพลางมองไปทาง
นาฬกิ าบนฝาผนัง แต่คนสั่งท�ำเพียงยักไหล่ ไม่สนใจแม ้แต่จะมองตาม
“งานส�ำคัญน่ ะ เลีย่ งไม่ได้” นุ ชรีเน้นเสียง “แต่ถา้ หญ้าไม่ทำ� ...
ก็ได้นะ พี่จะได้ไปบอกคุณลุงให้”
นุ ชรีส่งสายตาเยาะเย้ยและทา้ ทายมาให ้ กอหญ้าจึงท�ำได้เพียง
หลุบตาลงอย่างอดกลัน้ คุณลุงของนุ ชรีคือผู้จดั การแผนกที่มอี ำ� นาจ
ชี้เป็ นชี้ตายของหลายๆ คนรวมถึงตัวของกอหญ้าทีอ่ ยู่ใต้บงั คับบัญชา
ของเขา
“พอดีพ่ีเ พิ่ง คิด ได้น่ ะ ว่า คุ ณ ลุง ให ง้ านนี้ ม า แต่ พ่ีก บั เพื่อ นๆ
มีนดั กินข ้าว เลยท�ำงานนี้ต่อไม่ได้ ถา้ ยังไงหญ้าก็ทำ� แทนพวกพีห่ น่อย
แลว้ กันนะ หญ้าน่ ะเก่ งอยู่ แลว้ ไม่ใช่ เหรอ แถมวันนี้หญ้าคงจะว่าง
อยู่แล ้วนี่” นุชรีหวั เราะน้อยๆ พลางกวาดตามองกอหญ้าอย่างดูแคลน
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ว่ากอหญ้าต้องยังไม่มคี นรักเพราะบุคลิกที่ไม่น่าสนใจของหญิงสาว
กอหญ้าอดก้มมองตัวเองไม่ได้ เมือ่ คนอืน่ ๆ ต่างพากันใช้สายตาเดียวกัน
จับจ้องมาทีเ่ ธอ
กอหญ้าชอบแต่งตัวเรียบง่ายด้วยเสื้อเชิ้ตตัวใหญ่และกระโปรง
ทรงสอบสีเรียบๆ ใบหน้าของเธอไร้การแต่ งแต้มสีสนั ผมสีดำ� ขลับ
ถูกมัดรวบไปขา้ งหลังแบบที่เธอชอบท�ำทุกวันเพราะไม่ตอ้ งดู แลมาก
แม้ใบหน้าของกอหญ้าจะซ่อนความงดงามที่ชวนใหห้ ลงใหล แต่การ
แต่งกายที่แสนธรรมดาก็ทำ� ใหห้ ญิงสาวดูจดื ชืด ไร้ชีวติ ชีวา และเมือ่
หญิงสาวได้เจอกับปัญหาต่างๆ ทีโ่ ถมเขา้ มาก็ทำ� ใหบ้ คุ ลิกของกอหญ้า
ดูไม่สดใสเท่าทีค่ วร
“ว่ายังไงหญ้า หรือหญ้าจะให้พไ่ี ปบอกคุณลุง” นุชรีถามย�ำ้ อีกครัง้
ท�ำใหก้ อหญ้าเงยหน้ามองอีกฝ่ าย ก่ อนจะตัดสินใจเอื้อมมือไปเปิ ด
คอมพิวเตอร์ข้นึ มาใหม่อกี ครัง้
“ขอบใจมากนะจ๊ะน้องรัก ยังไงๆ ก็วา่ งอยูแ่ ล ้ว ก็เสียสละหน่อย
แล ้วกันนะ” นุชรีเย้ยหยัน ก่อนจะหันไปทักณิชา เพือ่ นสนิทของกอหญ้า
ทีเ่ ดินกลับมาจากห ้องน�ำ้
“อุ๊ย น้อ งณิ ช า แต่ ง หน้า สวยเชีย ว แต่ ง ตัว ก็ ส วย วัน นี้ มีน ดั
ใช่ ไ หมจ๊ะ ” นุ ช รีม องเด็ก ใหม่ใ นแผนกอีก คนอย่ า งชื่น ชม ต่ า งจาก
ที่พูดคุยกับกอหญ้าอย่างสิ้นเชิง ณิ ชายิ้มรับอย่างเขินอาย แต่ก็ทำ� ท่า
ถ่อมตัว
“ไม่ขนาดนัน้ หรอกค่ะพีน่ ุช”
“แหม ไม่เห็นต้องอายเลย พีพ่ ดู จริงๆ” นุชรีกล่าวย�ำ้ มองณิชา
อย่างนึกเอ็นดู เพราะณิ ชานัน้ เอาใจเก่ ง แถมยังหน้าตาน่ ารักจิ้มลิ้ม
รูจ้ กั แต่งหน้าและแต่งตัวให ้ดูดเี สมอ
“แต่ณิชาก็ยงั สวยสู้พ่นี ุ ชไม่ได้หรอกค่ ะ ณิ ชาพูดจริงๆ นะคะ”
ณิชายิ้มประจบ ท�ำเอานุชรีย้ มิ ออกมาอย่างพอใจทันที
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“เรื่องนัน้ พีก่ ็ไม่เถียงหรอกนะ” นุ ชรีตอบรับทันที เพราะเธอเอง
ก็หลงในรู ปโฉมของตัวเองมากเช่นกัน และค�ำพูดที่ได้ยินนัน้ ก็ทำ� ให ้
เธอรักใคร่ในตัวณิชามากขึ้น
“เอาละ เสียเวลามามากแล ้ว ไปกันเถอะพวกเรา เดีย๋ วพวกหนุ่มๆ
ทีพ่ วกเราจะไปดูตวั จะคอย ฝากงานด้วยนะหญ้า” นุ ชรียำ�้ กับกอหญ้า
แล ้วหันไปบอกกลุ่มเพือ่ น ทุกคนจึงพากันหยิบกระเป๋ า เดินออกจาก
หอ้ งท�ำงานไปอย่างอารมณ์ดี หลายคนเหล่มองกอหญ้า ทัง้ สมเพช
ทัง้ สนุ กสนานเมื่อเห็นสิ่งที่กอหญ้าก�ำลังเผชิญ กอหญ้าพยายามเมิน
สายตาเหล่านัน้ แต่ยงั คงไม่ชนิ แม ้จะถูกกลั่นแกล ้งแบบนี้มานานแล ้ว
“นี่พน่ี ุชให ้งานหญ้าก่อนเลิกงานอีกแล ้วเหรอ” ณิชารีบถามกอหญ้า
พร้อมกับท�ำท่าเป็ นห่วงทันทีทค่ี นอืน่ ๆ เดินออกจากห ้องไปหมดแล ้ว
“อื้ม ก็ใช่น่ะสิ เราไม่เข ้าใจเลยว่าท�ำไมเขาต้องแกล ้งเราขนาดนี้”
กอหญ้าเปรยออกมาเมือ่ นี่คอื สิง่ ทีเ่ ธอแอบคาใจ ตอนเข ้ามาท�ำงานใหม่ๆ
นุ ชรีและกลุ่มเพื่อนไม่ได้มที ่าทีต่อต้านเธอมากขนาดนี้ แมจ้ ะไม่ได้
สนิ ท สนมกัน ก็ ต าม แต่ ห ลัง จากท�ำ งานร่ ว มกัน เพีย งแค่ เ ดือ นเดีย ว
ทุกๆ คนในแผนกก็เริ่มเปลีย่ นไป และนุชรีกเ็ ริ่มกลั่นแกล ้งเธอ
“ใหเ้ ราช่วยไหมหญ้า” ณิ ชาถามขึ้นมาอย่างห่วงใย แต่กอหญ้า
ส่ายหน้าทันที
“ไม่เป็ นไรหรอก ณิชาไปเถอะ แต่งตัวแบบนี้วนั นี้มนี ดั กับคุณอา
อีกใช่ไหม” คุณอาทีก่ อหญ้าพูดถึงคือบิดาของณิชา ณิชามักจะไปกินข ้าว
กับคุณอาทีม่ าจากต่างจังหวัดในวันส�ำคัญเสมอ เมือ่ ครอบครัวของณิชา
เหลือแค่เพียงสองคนพ่อลูกเท่านัน้
“อะ...อื้ม” ณิชาตอบรับเสียงแผ่ว
“ถ า้ อย่ า งนัน้ ก็ รี บ ไปเถอะ เดีย๋ วคุ ณ อาจะรอนาน งานแค่ น้ ี
เราจัดการได้ สบายอยู่แลว้ ” กอหญ้าระบายยิ้มกวา้ ง เพื่อใหเ้ พื่อน
ของเธอคลายกังวล ในใจของกอหญ้ารู้สึกดีข้ นึ มาบา้ ง ที่อย่างน้อย
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เธอก็ยงั มีเพื่อนสนิทคนนี้เคียงขา้ ง เพื่อนที่คบกันมาตัง้ แต่สมัยเรียน
มหาวิทยาลัย จนถึงช่วงที่ทำ� งานที่น่ีกว่าสี่เดือนหลังจากเรียนจบแลว้
ณิ ชาท�ำท่าจะพูดบางอย่าง แต่เสียงโทรศัพท์ท่ดี งั ขึ้นท�ำใหณ้ ิ ชาต้องรีบ
วิง่ ออกไปรับสายทีภ่ ายนอกห ้องท�ำงาน แล ้วจึงกลับเข ้ามาบอกลากอหญ้า
ทีเ่ ริ่มลงมือท�ำงานต่อ
“ถา้ อย่างนัน้ เราไปก่อนนะหญ้า” ณิ ชาท�ำท่ารู้สึกผิดที่ไม่ได้ช่วย
จนกอหญ้าต้องส่งยิ้มให้อกี ครัง้ พร้อมกับโบกมือลา ณิ ชาเลยมีสหี น้า
ดีข้นึ โบกมือตอบกลับ แล ้วเดินออกจากห ้องไป
กอหญ้าหันไปมองกองเอกสารอีกครัง้ ถอนหายใจออกมาอย่าง
เหน็ดเหนื่อย แต่กพ็ ยายามบอกตัวเองให ้อดทน เพราะอายุงานของเธอ
ยัง น้อ ยเกิ น กว่ า ที่จ ะหาหนทางเริ่ม ต้น ท�ำ งานที่ใ หม่ ยิ่ง คิ ด ถึง เรื่อ ง
ความมั่นคงและผลตอบแทนที่สูงของที่น่ีดว้ ยแลว้ การตัดสินใจย้าย
ทีท่ ำ� งานจึงเป็ นเรื่องยากยิง่ ขึ้น
กอหญ้า สู ด ลมหายใจเข า้ ลึก พยายามยิ้ม ให้ ก บั ตัว เองและ
เก็บกดความรูส้ กึ ไม่ดเี อาไว ้ เธอพยายามบอกให้ตวั เองคิดถึงแต่โอกาส
ดีๆ ต่างๆ พลางคว ้าโทรศัพท์มากดส่งข ้อความหาคนรัก
‘ขอโทษนะแทน...หญ้าคงไปช้าหน่อยนะ’
กอหญ้ากดส่งรูปการ์ตนู ร้องไห ้พร้อมกับค�ำขอโทษ และเธอเชือ่ ว่า
แทนไทย่อมเขา้ ใจเหตุผลของเธอดี เมือ่ เขาคืออีกหนึ่งในความโชคดี
ในชีวติ ของเธอ ที่เป็ นทัง้ เพือ่ น ทัง้ คนรักที่เขา้ ใจและอยู่เคียงขา้ งเธอ
เสมอมา

กว่างานทัง้ หมดจะเสร็จ ดวงอาทิตย์กล็ าลับขอบฟ้ าไปนานแล ้ว

กอหญ้ารีบปิ ดเครื่องคอมพิวเตอร์ เก็บของใช้ส่วนตัวอย่ างรวดเร็ว
แลว้ ยกโทรศัพท์ข้ ึนดู เพื่อจะส่งขอ้ ความหาคนรัก ตัวเลขแจ้งเตือน
มากมายท�ำให ้เธอรีบกดเข ้าไปดู แล ้วจึงพบว่าหน้าสนทนาของแทนไทนัน้
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ยังไม่มกี ารตอบกลับ แต่ ตวั เลขแจ้งเตือนขอ้ ความนัน้ เป็ นขอ้ ความ
ที่แม่ของเธอส่งเขา้ กลุ่มของครอบครัว ที่มเี ธอ พ่อ และน้องชายอยู่
ในกลุม่ นัน้ ด้วย
‘คืนนี้รีบกลับบ ้านนะหนึ่ง หม่าม ้าท�ำกับข ้าวเยอะเลย’
‘วันนี้ มีขาหมูของโปรดของหนึ่ งด้วยนะ เรี ยนเหนื อ่ ยไหมลู ก
รีบกลับมากินนะ’
‘ป๊ าบอกว่าหนึ่ งบ่นอยากกินต้มย�ำด้วยเหรอลู ก เดี๋ยวหม่ามา้
ท�ำเผือ่ นะ’
‘หม่ามา้ ท�ำต้มย�ำเสร็ จแลว้ นะหนึ่ง รี บกลับมากินเร็ ว หม่ามา้
คิดถึงแล ้วด้วย’
กอหญ้าดวงตาวูบไหว เมือ่ เธอปัดหน้าจอจนถึงขอ้ ความล่าสุด
ก็ยงั ไม่พบเรือ่ งใดทีเ่ กีย่ วข ้องกับตัวเธอ ริมฝี ปากบางเผลอเม ้มเข ้าหากัน
พยายามบอกกับตัวเองว่าควรจะชินได้แลว้ กอหญ้าเก็บโทรศัพท์ลง
ในกระเป๋ า ส่ ว นตัว แล ว้ เร่ ง เดิน ออกจากบริษ ทั เพื่อ ไปที่ป้ ายรถเมล์
ด้วยความเร่งรีบท�ำใหเ้ ธอตัดสินใจมองหารถแท็กซีท่ ป่ี กติไม่ค่อยได้ใช้
บริก ารบ่อ ยนัก ลมเย็น ที่พ ดั ผ่ า นท�ำ ให ก้ อหญ้า รีบ กระชับ เสื้อ คลุม
ขณะกวาดสายตา แต่ แลว้ เธอก็ตอ้ งสะดุดลงที่ภาพของเด็กน้อยกับ
หญิงสูงวัยในชุดมอมแมมทีก่ ำ� ลังยืนอยู่รมิ ถนนอย่างละล ้าละลัง
กอหญ้ามองรถยนต์ทว่ี ง่ิ ผ่านไปมาไม่หยุด แล ้วจึงตัดสินใจวิง่ ไป
หาคนทัง้ สองที่ทำ� ท่าจะก้าวลงไปบนถนนอยู่หลายครัง้ เพื่อขา้ มไปยัง
ฝัง่ ตรงกันข ้าม
“จะข ้ามถนนหรือคะ” กอหญ้าเอ่ยถาม หญิงชราจึงหันมามองเธอ
แล ้วพยักหน้า “เดีย๋ วหนู ช่วยนะคะ”
กอหญ้า ส่ ง ยิ้ม แล ว้ ใช้ มือ ข า้ งหนึ่ ง รวบตัว เด็ ก หญิ ง อายุ ร าว
สามขวบมาไว้ในวงแขน มืออีกขา้ งจับจูงหญิงชราแล ้วพากันก้าวลงไป
บนทางม า้ ลาย รถยนต์ค นั หรู ท่ีก �ำ ลัง แล่ น มาชะลอตัว ลงจอดเพื่อ
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เปิ ดทางให้กบั คนทัง้ สาม กอหญ้าหันไปค้อมศีรษะให ้ แล ้วจึงหันกลับไป
มองบนถนน ค่อยๆ พาหญิงชรากับเด็กน้อยไปส่งยังจุดหมายปลายทาง
“ขอบใจมากนะหนู ” หญิงชราส่งยิ้มขอบคุณ หลังจากทีก่ อหญ้า
วางเด็กน้อยลงบนพื้น เด็กน้อยในเสื้อตัวบางมองเธอตาแป๋ ว ก่อนจะ
จามออกมาสองสามที
“โถ...ท่าทางจะหนาว” กอหญ้ามองเด็กหญิงอย่างเห็นใจ แล ้วจึง
ถอดเสื้อคลุมของเธอออกมาคลุมร่างเล็ก “พีใ่ ห้ไว้ใส่นะ จะได้อ่นุ ๆ”
“ไม่เป็ นไรหรอกหนู เก็บไว ้เถอะ อากาศหนาวมาแป๊ บๆ เดีย๋ วก็ไป”
หญิงชราท�ำท่าจะถอดเสื้อบนตัวเด็กน้อยออก แต่ กอหญ้ารีบเอามือ
แตะลงบนมือเหีย่ วย่นอย่างแผ่วเบา
“รับไวเ้ ถอะค่ ะ น้องจะได้อุ่นๆ ตอนนี้ เริ่มมีน�ำ้ มูกแลว้ ด้วย”
กอหญ้าลูบใบหน้าเด็กน้อยอย่างเอ็นดู
“ขอบใจหนู ม ากนะ ขอบใจมากๆ หนู เ ป็ น คนมีน�ำ้ ใจจริง ๆ”
หญิงชราท�ำท่าจะยกมือไหว ้จนกอหญ้าต้องรีบไปรวบมืออีกฝ่ ายไว ้อย่าง
ตกใจ
“ไม่เป็ นไรค่ะ อย่าท�ำแบบนี้เลยนะคะ เดีย๋ วหนู อายุสนั้ หนู ไปก่อน
นะคะ พอดีมนี ดั ต้องรีบไปแลว้ ไปก่อนนะจ๊ะ” กอหญ้าหันไปยิ้มให ้
เด็กน้อยอีกครัง้ ก่อนจะรีบวิง่ ไปโบกรถแท็กซีแ่ ล ้วบอกจุดหมายปลายทาง
หญิงสาวหันไปมองคนทัง้ สองอีกครัง้ หลังจากทีข่ ้นึ มานัง่ บนรถเรียบร้อย
เมือ่ เห็นภาพของหญิงชราที่กำ� ลังช่วยจัดเสื้อให้กบั เจ้าตัวเล็ก ก่อนจะ
พากันจูงมือเดินต่อ กอหญ้าเลยระบายยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยน

กว่าจะไปถึงร้านอาหารเจ้าประจ�ำทีน่ ดั แทนไทไว ้ท ้องฟ้ าภายนอก

ก็มดื ด�ำสนิท กอหญ้าผลักประตูเปิ ด แล ้วเดินไปยังมุมที่คุน้ เคย แต่
ก็ตอ้ งแปลกใจเมือ่ ไม่เห็นเงาของคนรักของตน กระเป๋ าเอกสารทีว่ างอยู่
ท�ำให้รู้ว่าเขายังคงรอเธออยู่ท่นี ่ี กอหญ้าจึงทรุดตัวลงนั่งเพราะคิดว่า
10 รักนี้...ของคุณเท่านั้น

แทนไทคงไปห ้องน�ำ้ และรอไม่นานเขาคงกลับมา
กอหญ้ามองไปรอบๆ และเห็นเงาของตัวเองในกระจกสะท ้อนมา
จึงคิดถึงสายตาของนุ ชรีท่เี พิ่งใช้มองเธอ กอหญ้าเผลอยกมือขึ้นลู บ
ใบหน้าทีด่ ูเหนื่อยล ้าจากการท�ำงาน ก่อนจะสะบัดศีรษะแรงๆ เพือ่ ให ้
ตัวเองเลิกคิดฟุ้ งซ่านในหัว
แทนไทไม่ ส นใจเรื่อ งพวกนี้ ห รอก คนรัก ของเธอไม่ ใ ช่ ค นที่
มองใครจากภายนอก...
กอหญ้าย�ำ้ กับตัวเอง แลว้ มองไปอีกด้าน ที่เห็นด้านนอกของ
ตัวร้าน จึงทันได้เห็นแผ่นหลังอันคุน้ เคยที่กำ� ลังตรงไปทางสวนเล็กๆ
ทีอ่ ยู่หลังร้านอาหารแห่งนี้
“แทน...” กอหญ้าพึมพ�ำอย่างแปลกใจ แล ้วกดโทรศัพท์หาอีกฝ่ าย
ทันที แต่สายกลับถูกตัดทิ้ง คิ้วเรียวขมวดมุน่ ขณะทีก่ อหญ้าตัดสินใจ
เดินตามคนรักของตนออกไป แสงไฟจากถนนใหญ่และด้านหน้าของ
ร้านอาหารเริ่มเลือนราง มีแต่ความมืดที่รายลอ้ ม พร้อมกับลมหนาว
ทีพ่ ดั กรูจนเกิดเสียงใบไม ้เสียดสีกนั
“ปล่อยเราเถอะแทน เราไม่อยากท�ำผิดกับหญ้าไปมากกว่านี้”
เสียงหวานคุน้ หูทล่ี อยมาตามลมท�ำให้จงั หวะการเดินของกอหญ้า
สะดุด กอหญ้าเริม่ เดินช้าลง ในจังหวะทีเ่ บาขึ้น ผิดกับจังหวะของหัวใจ
ทีก่ ำ� ลังเต้นรัวกระหน�ำ่
“ไม่ณิชา อย่าท�ำแบบนี้เลยนะ อย่าทิ้งเราไปเลยนะ”
เสียงของแทนไทร้องขอบางอย่ าง พร้อมกับเอ่ ยชื่อของณิ ชา
เพื่อ นสนิ ท ของกอหญ้า ที่ค วรจะไปกิน ข า้ วกับ ที่บ า้ น กอหญ้า มือ ไม ้
เริม่ สัน่ เมือ่ เดินเข ้าไปเจอจังหวะทีแ่ ทนไทดึงร่างของณิชาเข ้ามาโอบกอด
คนรักของเธอก้มลงจูบเพือ่ นสาวของเธออย่างโหยหา ในขณะทีอ่ กี ฝ่ าย
ไม่ได้ปดั ป้ อง แถมยังโอบกอดร่างสูงราวกับว่าก�ำลังหวงแหน
“อย่ า ทิ้ง เราไปเลยนะณิ ช า เรารัก ณิ ช านะ” แทนไทพร�ำ่ บอก
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คนในวงแขนทีก่ ำ� ลังซบอกเขาร�ำ่ ไห ้ “วันนี้เราจะบอกเลิกกับหญ้า เราเลือก
ณิชานะ ณิชาจะได้ไม่ตอ้ งหลบซ่อนอีกแล ้ว”
คนฟังแทบยืนไม่อยู่ ยิ่งได้เห็นแทนไทก้มลงจู บณิ ชาอีกครัง้
หัวใจของเธอก็แตกร้าวเป็ นเสี่ยงๆ สองคนนี้ร่วมมือกันหักหลังเธอ
พวกเขาทรยศต่อความรักและความไว้ใจทีเ่ ธอมอบให ้อย่างเลือดเย็น
“นะ...นี่มนั หมายความว่ายังไง มันคืออะไร...แทน...ณิชา” กอหญ้า
เอ่ยถามเสียงแผ่ว แทบไม่เหลือเรี่ยวแรงยามที่กา้ วออกไปเผชิญกับ
คนทัง้ สองตรงหน้า ณิชาร้องตกใจเสียงหลง จนแทนไทต้องรีบกระชับ
วงแขนเพื่อกอดหญิงสาวไวอ้ ย่างปกป้ อง กอหญ้าได้แต่ มองท่าทาง
ของเขาอย่างรวดร้าว เมือ่ คนที่เจ็บจนแทบจะขาดใจ คนที่เขาควรจะ
คิดถึงคือเธอทีก่ ำ� ลังถูกเขานอกใจไม่ใช่หรือ
“แทน...ณิ ช า...บอกเราซิว่ า มัน คื อ อะไร” กอหญ้า เริ่ ม สะอื้น
ในขณะทีค่ นทัง้ สองเอาแต่กม้ หน้าหนี เธอเดินถอยหลังไปสองสามก้าว
แล ้วจึงหมุนตัวกลับหลัง หวังทีจ่ ะเดินหนีจากภาพบาดตาตรงหน้า
“เราขอโทษหญ้า เราขอโทษ” ณิชาตะโกนไล่หลังก่อนจะสะอื้นหนัก
“เราขอโทษนะหญ้า เราไม่ได้ตงั้ ใจให ้มันเป็ นแบบนี้”
“เราผิดเองแหละหญ้า” แทนไทขัดขึ้นราวกับทนเห็นณิชาแบกรับ
ความผิดแทนเขาไม่ได้ “เรานอกใจหญ้ามาหาณิชาเอง ถา้ จะโทษณิชา
ก็โทษเราเถอะนะ”
กอหญ้าหันกลับไปมองคนทัง้ สอง ทีย่ งั โอบกอดกันราวกับกลัวว่า
เธอจะเข ้าไปท�ำร้าย กอหญ้าสบตากับคนรัก แววตาของเขาฟ้ องทุกอย่าง
ว่าความรูส้ กึ ของเขาเปลีย่ นไปแล ้วจริงๆ
“เมือ่ ไรหรือแทน...” กอหญ้ากลัน้ ใจถาม “ตอบมาสิว่ามันเป็ น
แบบนี้ตงั้ แต่เมือ่ ไร”
กอหญ้า เริ่ ม เสีย งดัง ขึ้น พยายามรวบรวมก�ำ ลัง ทัง้ หมดที่มี
เพือ่ เผชิญหน้าความจริงทัง้ ๆ ทีใ่ จแตกสลาย แทนไทหลบสายตา แต่
12 รักนี้...ของคุณเท่านั้น

ก็ยอมตอบค�ำถามไขข ้อข ้องใจของเธอ
“คืนวันปี ใหม่...” แทนไทเม ้มปากก่อนจะพูดต่อ “ปี ใหม่...ปี ทแ่ี ล ้ว”
“อะ...อะไรนะ”
กอหญ้าตกตะลึง มองคนทัง้ สองไปมาอย่างคาดไม่ถงึ หนึ่งปี กว่า
ที่คนทัง้ สองหลอกลวงเธอราวกับคนโง่ ส่งยิ้มใหเ้ ธอ ทัง้ ๆ ที่กำ� ลัง
ร่ วมมือกันแทงขา้ งหลัง พวกเขาท�ำกันได้อย่ างไร ท�ำแบบนี้กบั เธอ
ได้อย่างไรกัน
“หญ้าไม่คิดเลยนะว่าแทนกับณิ ชาจะเลวได้ขนาดนี้ คิดไม่ถงึ
จริงๆ” กอหญ้าพูดทัง้ น�ำ้ ตา มองคนทัง้ สองราวกับคนแปลกหน้า ค�ำต่อว่า
ของเธอท�ำให ้ณิชาร�ำ่ ไห ้หนักขึ้น จนแทนไทชักสีหน้า เริม่ ไม่พอใจกอหญ้า
ขึ้นมาทันที
“ใจเย็นๆ ก่ อนสิหญ้า เรื่องแค่ น้ ีเอง ท�ำไมต้องว่ากันรุนแรง
ขนาดนี้ดว้ ย”
“เรือ่ งแค่น้ ี แทนพูดออกมาได้ยงั ไงว่าเรือ่ งแค่น้ ี แทนนอกใจหญ้า
แถมยังไปคบกับณิชาทีเ่ ป็ นเพือ่ นสนิทของหญ้าอีก แทนบอกว่าเรือ่ งแค่น้ ี
อย่างนัน้ เหรอ พูดออกมาได้ยงั ไง” กอหญ้าตะโกนใส่อีกฝ่ ายอย่าง
เจ็บปวด
“ก็ความรักมันเป็ นเรื่องหา้ มกันไม่ได้น่ีหญ้า เรื่องแบบนี้มนั ไม่มี
คนผิดหรอกนะ หญ้าต้องเข ้าใจสิ อย่าท�ำตัวเป็ นคนเข ้าใจอะไรยากเลย”
แทนไทสวนกลับ ไม่ได้มีท่าทางรู้สกึ ผิดในสิ่งที่กำ� ลังเกิดขึ้น กอหญ้า
มองเขาอย่างแทบไม่เชื่อสายตา เมือ่ สุดทา้ ยกลายเป็ นเธอทีเ่ ป็ นคนผิด
ในสายตาของเขา
“ไหนๆ เรื่องก็มาถึงขัน้ นี้แลว้ วันนี้หญ้าก็รูแ้ ลว้ ว่าเรากับณิ ชา
รักกัน เพราะฉะนัน้ หญ้าก็หลีกทางให ้พวกเราเถอะนะ” แทนไทพูดต่อ
ท�ำเอากอหญ้าเจ็บจุกจนพูดไม่ออกอีก หญิงสาวหมุนตัวแล ้วออกเดิน
อย่างไม่คดิ เหลียวหลัง ไม่สนใจเสียงเรียกชื่อทีด่ งั ตามมา เพราะไม่อาจ
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ทนฟังค�ำพูดทีท่ ำ� ร้ายจิตใจไปได้มากกว่านี้

กอหญ้าเดินมาจนถึงสวนสาธารณะ หยุดยืนทีร่ มิ สระน�ำ้ แล ้ว

ทรุดตัวลงนั่งร�ำ่ ไหบ้ นพื้น เธอส่งเสียงดังอย่างหมดความอดกลัน้ เมือ่
ตอนนี้รอบกายว่างเปล่า มีแค่เธอกับความอ้างว ้าง และความเดียวดาย
ในความมืด ภาพความทรงจ�ำเก่ าๆ ไหลเวียนอยู่ ในหัว พร้อมกับ
ค�ำถามมากมายว่าท�ำไมเธอถึงต้องมาเจอกับเรื่องราวเลวร้ายแบบนี้
คนเพียงสองคนบนโลกทีเ่ ธอเชือ่ เสมอว่าพวกเขาจะอยูข่ ้างเธอ กลับเป็ น
คนท�ำร้ายเธอใหเ้ จ็บปวดอย่ างถึงที่สุดในชีวติ สองคนนัน้ ท�ำแบบนี้
กับเธอได้อย่างไร ร่วมมือกันท�ำร้ายเธอได้อย่างไรกัน
กอหญ้าซบใบหน้าลงกับฝ่ ามือ ไม่สนใจเวลาทีผ่ ่านพน้ เนื้อตัว
ของเธอยังคงสั่นเทาจากแรงสะอื้น ลมหนาวทีม่ าปะทะ ทีย่ งั ท�ำให้หวั ใจ
ของเธอเย็นเยียบ เสียงจิ้งหรีดร้องระงม แต่กอหญ้ายังคงปิ ดกัน้ ตัวเอง
จากสิ่งรอบขา้ ง หญิงสาวทิ้งตัวในความเศร้า ไม่สนใจหยาดน�ำ้ ค้าง
พร่ างพรมที่ทำ� ให้พ้ นื เริ่มชื้นแฉะ รวมถึงเสียงฝี เทา้ แผ่วเบา ที่ค่อยๆ
เข ้ามาใกล ้แล ้วหยุดอยู่ข ้างๆ เธอ
“คุณก็ชอบดูเหมือนกันเหรอ” คนทีเ่ พิง่ มาถึงถามขึ้น แล ้วทิ้งตัว
นั่งลงขา้ งๆ หญิงสาว “เงาของพระจันทร์เวลาสะทอ้ นบนน�ำ้ แบบนี้
ดูสวยจังเลยเนอะ”
กอหญ้าค่อยๆ เงยหน้าขึ้น เมือ่ มองไม่เห็นคนอื่นนอกจากเธอ
และคนพูดก็กระเถิบตัวหนี หญิงสาวพยายามยกมือขึ้นเช็ดน�ำ้ ตาลวกๆ
แล ้วหันหลังใหค้ นแปลกหน้าอย่างไม่อยากต่อบทสนทนาด้วย อีกฝ่ าย
ก็เหมือนรู ้ จึงเงียบลงไป จนเมือ่ กอหญ้าหยุดสะอื้น เธอก็ได้ยนิ เสียง
เคลือ่ นไหวของเขาจากด้านหลัง
กอหญ้าแอบมองร่างสู ง แม้ได้เห็นเพียงด้านขา้ งก็สมั ผัสได้ถงึ
ความโดดเด่นเป็ นสง่าของเขา ใบหน้าที่ดูหมดจด ผิวพรรณที่สะอาด
14 รักนี้...ของคุณเท่านั้น

สะอ้าน กอหญ้าเหมือนเห็นชายหนุ่มยกยิ้มทีม่ มุ ปาก จึงรีบหันหน้ากลับ
และไม่ได้หนั ไปมองชายแปลกหน้าคนนัน้ อีก
กอหญ้านั่งอยู่อีกสักพัก จนเนื้อตัวสั่นเทาขึ้นมาอีกหนเพราะ
ความเหน็บหนาว หญิงสาวตัดสินใจลุกขึ้นยืน ปัดเศษหญ้าทีเ่ ปี ยกชื้น
ออกจากกระโปรง ก่อนจะสังเกตเห็นเสื้อคลุมตัวหนาทีถ่ กู วางทิ้งเอาไว ้
กอหญ้าคว ้าเสื้อขึ้นมาถือ คิดถึงชายแปลกหน้าแล ้วรีบเหลียวมอง
ไปรอบข ้าง เธอเดินไปรอบๆ สวนสาธารณะ แต่สุดทา้ ยความมืดและ
ความว่างเปล่าก็ทำ� ใหเ้ ธอต้องตัดใจ แลว้ เปลี่ยนเป็ นเดินตรงไปทาง
ป้ ายรถเมล์เพือ่ กลับบ ้านแทน
“ฮัดเช้ย” กอหญ้าจามออกมา ก่อนจะก้าวขึ้นรถเมล์ทเ่ี พิง่ มาถึง
ความหนาวจากเครื่องปรับอากาศท�ำใหเ้ ธอต้องนั่งห่อตัวอยู่นานจน
เริ่มทนไม่ไหว กอหญ้ามองเสื้อในมืออย่างชั่งใจ แลว้ หยิบมันขึ้นมา
สวมใส่ในทีส่ ุด
ความอุน่ วาบท�ำให ้กอหญ้ารูส้ กึ ดีข้นึ มาก เสื้อคลุมเนื้อหนาอย่างดี
ท�ำให้ร่างของเธอหายสั่นเทา กอหญ้าจึงนั่งเอนลงบนเก้าอี้ได้อย่ าง
สะดวกสบาย เมื่อ ความหนาวเหน็ บ ที่เ ข า้ มาปะทะตัว เธอไม่ ห ยุ ด
ไม่สามารถท�ำอะไรเธอได้อกี แล ้ว
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1
กอหญ้าเดินก้มหน้าลงจากรถเมล์ ก้าวไปตามทางที่มีเพียง

แสงไฟสลัวเพื่อกลับไปยังบา้ นของตัวเอง หญิงสาวหยุดยืนอยู่ตรง
ประตูรวั้ ของตึกแถวตึกริมสุดในซอยเล็กๆ แล ้วรีบไขกุญแจพร้อมกับ
พยายามไม่มองไปยังบ ้านฝัง่ ตรงกันข ้าม ห ้องแถวทีเ่ ธอพักอยูด่ ้านในสุด
ของซอย ซึ่งหันหน้าชนกับบา้ นเดี่ยวที่มเี พียงหลังเดียวในละแวกนี้
บ ้านหลังใหญ่ของแทนไททีเ่ ธอสนิทสนมและเติบโตมาพร้อมกันกับเขา
จากเพื่อนกลายเป็ นคนรู้ใจ ก่ อนที่ทุกอย่างจะจบลงไปโดยที่เธอยัง
ตัง้ ตัวไม่ทนั
กอหญ้าทีก่ า้ วเข ้าไปในรัว้ รีบหันกลับไปล็อกประตูทนั ที และก้าว
ไวๆ เข ้าไปในตัวบ ้าน จึงได้เจอกับมารดาของตัวเอง
“อ้าว กลับมาแล ้วเหรอ ไปเถลไถลทีไ่ หนมาล่ะ” นฤมลเอ่ยถาม
กอหญ้า แต่ไม่ได้หนั มามองหน้าบุตรสาว เพราะก�ำลังตัง้ ใจรินนมสด
ใส่แก้วใบใหญ่อยู่
“แถวนี้แหละหม่าม ้า ว่าแต่หม่าม ้าก�ำลังท�ำอะไรอยู่เหรอ ดึกแล ้ว
ท�ำไมยังไม่นอน” กอหญ้าถามทัง้ ๆ ทีร่ ูค้ ำ� ตอบ
“หม่ามา้ ลงมาเอานมใหห้ นึ่งน่ ะ ส่วนเราถา้ จะกินอะไรก็ทำ� เอง
แลว้ กัน พอเอานมใหห้ นึ่งเสร็จ หม่ามา้ ก็จะนอนแลว้ ” นฤมลบอก
กอหญ้าแลว้ ก้าวขึ้นไปบนชัน้ สามของตัวบา้ นทันที กอหญ้ามองตาม
เพิ่งคิดได้ว่าเธอเองก็ยงั ไม่มอี ะไรตกถึงทอ้ ง แต่ความปวดร้าวในอก
ท�ำใหเ้ ธอแทบกินอะไรไม่ลง จึงตัดสินใจเดินตามมารดาขึ้นไปบนบา้ น
และเห็นว่ามารดาก�ำลังเคาะประตูหอ้ งของน้องชาย ที่อยู่ตรงกันขา้ ม
กับห ้องของเธอ
16 รักนี้...ของคุณเท่านั้น

“หนึ่ง หม่าม ้าเอานมมาให ้ เปิ ดประตูให ้หม่าม ้าหน่อยสิ”
“เสียงดังอะไรน่ะหม่าม ้า” กฤตยชญ์เปิ ดประตูออกมา มองหน้า
นฤมลอย่างหงุดหงิด แต่นฤมลกลับยิ้มอย่างไม่ถอื สา
“ขอโทษที่ห ม่ า ม า้ มากวนนะ แต่ ห ม่ า ม า้ เห็น ว่ า หนึ่ ง ต้อ งอ่ า น
หนังสือเรียนจนดึก เลยเอานมมาให ้ หรือว่าหนึ่งหิวไหม เดีย๋ วหม่าม ้า
ลงไปท�ำอะไรให้กนิ ”
กอหญ้าที่ยนื ฟังอยู่รู้สกึ จุกในอก จึงรีบเปิ ดประตูหอ้ งนอนของ
ตัวเอง แลว้ ปิ ดลงอย่างรวดเร็วราวกับไม่อยากได้ยินถอ้ ยค�ำห่วงใย
เหล่านัน้ อีก ความห่วงใยจากมารดาที่เธอไม่ค่อยได้สมั ผัส แต่ กลับ
ถูกส่งไปให ้น้องชายของเธออย่างล ้นเหลือ
กอหญ้ายกมือขึ้นปาดน�ำ้ ตา ความเสียใจผิดหวังจากเรือ่ งทุกอย่าง
ทัง้ คนรัก เพื่อน และครอบครัว ท�ำใหอ้ ารมณ์ของเธออ่อนไหวง่าย
ยิง่ กว่าทุกครัง้ หญ้าสาวยืนสะอื้นอยู่เพียงล�ำพัง อยู่ท่ามกลางความมืด
จนเมือ่ มีแสงแสงหนึ่งสว่างวาบก็ทำ� ให ้กอหญ้ายืนตัวชา
แสงไฟจากหน้าต่างหอ้ งนอนของบ ้านตรงกันข ้ามทีเ่ ป็ นหอ้ งนอน
ของแทนไทท�ำใหก้ อหญ้าต้องรีบก้าวเร็วๆ ไปตรงหน้าต่ าง กอหญ้า
ก�ำลังจะปิ ดม่าน แต่เงาบางอย่างท�ำใหเ้ ธอแทบทรุด เงาของคนสองคน
ทีก่ ำ� ลังกอดจูบกัน ก่อนทีอ่ ยู่ๆ ผา้ ม่านของหอ้ งหอ้ งนัน้ จะถูกเปิ ดออก
จนท�ำให ้เธอเห็นคนในห ้องอย่างเต็มสองตา กอหญ้ารีบหลบไปด้านข ้าง
พยายามปิ ดม่านทัง้ ๆ ที่มอื ก�ำลังสั่น แลว้ จึงร้องไห้โฮทรุดตัวลงนั่ง
กับพื้น
ท�ำไมถึงได้ใจร้ายกับเธอนัก ท�ำไมกัน
กอหญ้าเฝ้ าแต่ถามตัวเอง เมือ่ ภาพกอดจูบของแทนไทและณิชา
ยังคงวนเวียนไปมาอยูใ่ นความคิด ความรัก มิตรภาพ และความผูกพัน
ที่เธอมอบให ้ มันคงไม่มคี วามหมายอะไรกับคนทัง้ สองอีกแลว้ เมื่อ
ตอนนี้พวกเขายังตามมาท�ำร้ายเธอซ�ำ้ ๆ ราวกับต้องการให้หวั ใจของเธอ
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แหลกลาญอย่างไม่มชี ้ นิ ดี

แสงสว่างทีล่ อดมาตามช่องเล็กๆ ระหว่างผ ้าม่านปลุกให ้กอหญ้า

ที่ยงั คงนั่งอยู่ท่พี ้ นื ตื่นขึ้นมา กอหญ้าค่ อยๆ ขยับตัวอย่างปวดเมื่อย
คราบน�ำ้ ตายังคงเปรอะเปื้ อนใบหน้าของหญิงสาว กอหญ้าเงยหน้า
มองดู นาฬกิ า พยายามยันตัวลุกขึ้นยืนเมื่อรู ต้ วั ว่าตื่นสายกว่าทุกวัน
ถึงตอนนี้หวั ใจจะบอบช�ำ้ สักแค่ ไหน แต่ เธอก็ตอ้ งพยายามฝื นและ
ยืนให้ไหว เมือ่ ยังมีอกี หลายเรื่องในชีวติ ทีต่ อ้ งต่อสู้ด้ นิ รนต่อไป
“หญ้า ท�ำ ไมป่ านนี้ ย งั ไม่ ล งไปช่ ว ยหม่ า ม า้ ท�ำ กับ ข า้ วข า้ งล่า ง
ไปเทีย่ วจนดึกจนดืน่ ก็ตอ้ งมีความรับผิดชอบบ ้างนะ ไม่ใช่นอนกินบ ้าน
กินเมืองแบบนี้” เสียงนฤมลทีม่ าพร้อมกับเสียงเคาะประตูรวั ๆ ท�ำให ้
กอหญ้าทีเ่ กือบจะเซถลาถอนหายใจออกมาก่อนจะรีบตอบกลับ
“อีกสิบนาทีหญ้าลงไปช่วยนะหม่าม ้า”
“ลงมาให้ไวเลยนะ หม่าม ้าจะรีบไปเตรียมข ้าวกล่องให ้หนึ่ง”
กอหญ้ากลืนก้อนสะอื้นลงในอก แล ้วรีบเดินเขา้ หอ้ งน�ำ้ จัดการ
ธุ ระส่วนตัวอย่ างรวดเร็ว กอหญ้ารวบผมลวกๆ หยิบเสื้อเชิ้ตและ
กระโปรงทรงสอบสีพ้ นื อย่างที่ชอบใส่ในทุกๆ วันมาสวม มือบางควา้
เข็มกลัดสัญลักษณ์ของบริษทั มาติดตรงหน้าอกขณะที่เดินลงบันได
ไปชัน้ ล่าง หญิงสาวรีบเดินตรงไปทางห ้องครัว หยิบผ ้ากันเปื้ อนมาสวม
และช่วยนฤมลท�ำกับข ้าวทีเ่ หลือ
“ไงเรา ป๊ าบอกแล ้วใช่ไหมว่าโตแล ้วอย่าท�ำตัวขี้เกียจ แบบนี้ชวี ติ
จะเจริญได้ยงั ไง” เดชาพ่อของกอหญ้าทีก่ ำ� ลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ตรง
เก้าอี้หวั โต๊ะกินขา้ ว ออกปากบ่นบุตรสาว ตอนทีก่ อหญ้าน�ำอาหารเช้า
ไปจัดวางบนโต๊ะ กอหญ้าหลุบตา ไม่ได้พดู อะไรออกมาและเร่งท�ำงาน
ของตนใหเ้ สร็จ หญิงสาวพยายามไม่ใส่ใจอาการปวดหน่ วงในศีรษะ
รวมถึงเหงือ่ ที่เริ่มซึมมาตามไรผมทัง้ ๆ ที่อากาศค่อนขา้ งเย็น จนเมือ่
18 รักนี้...ของคุณเท่านั้น

จัดโต๊ะอาหารเรียบร้อย กอหญ้าจึงนัง่ ลงในทีป่ ระจ�ำของตนเอง ตัง้ ใจว่า
จะกินข ้าวและรีบไปท�ำงาน แต่เมือ่ ได้ยนิ เสียงวิง่ ตึงตังมาจากทางหน้าบ ้าน
ทุกคนก็หนั ไปมอง
“ป๊ า หม่าม ้า เกิดเรื่องใหญ่แล ้ว” กฤตยชญ์รอ้ งโวยวายออกมา
จนผู เ้ ป็ นพ่อต้องลดหนังสือพิมพ์ในมือลง “เมื่อกี้หนึ่งเห็นพี่ณิชากับ
พีแ่ ทนออกจากบ ้านไปด้วยกัน เมือ่ คืนสองคนนี้ตอ้ งนอนด้วยกันแน่ๆ
เลย เพราะพ่อแม่พแ่ี ทนไม่อยู่บ ้านด้วย”
กอหญ้า แทบกลืน อาหารไม่ ล งทัง้ ๆ ที่ ท อ้ งก�ำ ลัง ประท ว้ ง
ความเจ็บปร่าทีต่ ตี ้ นื ขึ้นมาในอกก็ทำ� ใหเ้ ธอวางช้อนในมือลงทันที และ
ยกแก้วน�ำ้ ขึ้นดืม่
“แสดงว่าแทนกับณิชาเป็ นแฟนกันแล ้วน่ะสิ ดีนะ เหมาะสมกันดี”
นฤมลพูดออกมา ในขณะทีเ่ ดชาก็พยักหน้าเห็นด้วย กอหญ้าซ่อนสีหน้า
เพราะทีผ่ ่านมาเธอไม่ได้บอกใหค้ นในครอบครัวรูเ้ รื่องทีเ่ ธอกับแทนไท
คบหากัน ความสนิทสนมนับสิบปี ระหว่างเธอกับแทนไทท�ำให ้ครอบครัว
ของเธอไม่ระแคะระคายเรื่องนี้ หรือบางที...อาจจะเป็ นเพราะไม่มใี คร
ใส่ใจในเรื่องของเธอ
“ก็คงจะอย่างนัน้ แหละหม่ามา้ อย่างว่าแหละ พี่ณิชาน่ ะน่ ารัก
จะตาย รูจ้ กั แต่งตัว จนดูโดดเด่นและเกือบได้เป็ นดาวคณะ ไม่เหมือน
เจ้หรอก ไม่หดั ดูแลตัวเองซะบ ้าง แต่งตัวแบบเดิมทุกวัน ท่าทางจืดชืด
น่าเบือ่ จะตาย หน้าก็ไม่แต่ง ผมก็ไม่ทำ� พีแ่ ทนเลยเมินทัง้ ๆ ทีร่ จู้ กั กันมา
ตัง้ นาน” กฤตยชญ์หวั เราะขบขัน ท�ำเอากอหญ้าหน้าชาหันไปมอง
น้องชายตาขวาง แต่ อีกฝ่ ายก็ไม่สะทกสะทา้ นเพราะรู้ดีว่ามีบดิ าและ
มารดาคอยให ้ท ้ายเขาอยู่
“ป๊ ากับหม่ามา้ รู้ไหม เพื่อนหนึ่งยังแอบชอบพี่ณิชาตัง้ หลายคน
เพราะถึงพีณ
่ ิชาจะโตกว่า แต่กด็ ูบอบบาง น่าทะนุถนอม นี่หนึ่งยังงงๆ
อยูเ่ ลยว่าพีณ
่ ิชามาสนิทกับผู ้หญิงทือ่ ๆ แบบเจ้ได้ยงั ไง แต่อย่างว่าแหละ
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แถวนี้ผู ้หญิงน้อย ตอนทีพ่ ณ
่ี ิชาย้ายมาอยูก่ รุงเทพฯ ใหม่ๆ เพือ่ เรียนต่อ
มหา’ลัย ก็เลยต้องมาสนิทกับเจ้”
ตึง!
กอหญ้าวางแก้วน�ำ้ ในมือลงบนโต๊ะจนเสียงดัง แต่ กฤตยชญ์
กลับยังไม่สำ� นึก แถมมองหน้ากอหญ้าอย่างหาเรื่อง
“อะไรกันหญ้า อยูๆ่ ก็ทำ� เสียงดัง ไม่มมี ารยาทเลยนะ” เดชาต่อว่า
บุตรสาว ท�ำให ้กฤตยชญ์สง่ ยิ้มเยาะเย้ยมาให ้กอหญ้า กอหญ้ามองหน้า
บิดาอย่างตัดพ ้อ มองหน้านฤมลทีด่ ูไม่ใส่ใจจะปกป้ องเธอ แล ้วลุกขึ้นยืน
เดินไปทางบันไดเพือ่ ขึ้นไปยังห ้องนอนของตัวเอง
“จะไปไหนน่ะหญ้า หญ้า” เสียงเดชาดังไล่หลังมา
“อย่าไปสนใจเลยป๊ า สงสัยจะแทงใจด�ำน่ะ” กฤตยชญ์พดู ติดตลก
ท�ำใหก้ อหญ้าที่ได้ยนิ ยิ่งเร่งฝี เทา้ กอหญ้าเปิ ดประตูหอ้ งนอน มองไป
ทางหน้าต่างทีเ่ ธอเคยเปิ ดไว ้ตลอดเพือ่ ส่งยิ้มทักทายแทนไทในทุกๆ วัน
แมจ้ ะแทบไม่มเี วลาพูดคุยกัน หญิงสาววิ่งไปหาเทปกาวมาปิ ดม่าน
หน้าต่าง ป้ องกันไม่ให้มนั พลิ้วไหวแม ้จะมีสายลมพัด ดวงตาของกอหญ้า
ร้อนผ่าว ขณะทีค่ ว ้ากระเป๋ าและโทรศัพท์ลงไปชัน้ ล่างเพือ่ ออกไปท�ำงาน
กอหญ้าท�ำเป็ นเมินเสียงพูดคุยอย่ างสนุ กสนานบนโต๊ะอาหาร ทัง้ ที่
อารมณ์ภายในใจก�ำลังบีบรัดอย่างรุนแรง
กอหญ้าเดินก้มหน้า ค�ำพูดของกฤตยชญ์ทำ� ใหเ้ ธอยิ่งสู ญเสีย
ความมั่ น ใจในตัว เอง แต่ เ ธอก็ พ ยายามท�ำ ใจแข็ง เดิน ตรงไปทาง
ป้ ายรถเมล์ท่ีมีผูค้ นเบียดเสียดและหาทางแทรกตัวเองขึ้นไปยืนอยู่
ในกลุม่ คนบนรถเพือ่ เดินทางไปท�ำงาน
กอหญ้าพยายามประคับประคองสติทค่ี อยแต่จะพร่าเลือนเพราะ
อาการปวดหัวทีเ่ ริม่ หนักขึ้น หญิงสาวสะบัดใบหน้า รีบๆ ลงจากรถเมล์
เมือ่ ไปถึงจุดหมาย อากาศทีป่ ลอดโปร่งขึ้นท�ำให ้เธอสูดลมหายใจเข ้าลึก
ก่อนจะต้องชะงักฝี เท ้าเมือ่ เห็นรถยนต์คนั คุน้ ตาเพิง่ เลี้ยวเข ้าซอยทีท่ ำ� งาน
20 รักนี้...ของคุณเท่านั้น

ของเธอ
กอหญ้ารีบเดินอ้อมไปอีกด้าน นึกเดาได้วา่ แทนไทคงมาส่งณิชา
ท�ำงานในเช้านี้ กอหญ้ายิ้มขืน่ ทีผ่ ่านมาแทนไทไม่เคยมาส่งหรือรับเธอ
กลับจากที่ทำ� งานสักครัง้ แต่เพียงแค่ วนั เดียวนับจากที่เลิกรากับเธอ
แทนไทก็ดูแลณิชาเป็ นอย่างดีมากกว่าทีเ่ คยท�ำกับเธอเสียแล ้ว
กอหญ้าพยายามสลัดความคิดฟุ้ งซ่าน แต่ความผูกพันทีย่ าวนาน
ท�ำใหเ้ ธออดน้อยใจอดีตคนรักไม่ได้ มือบางยกขึ้นซับน�ำ้ ตา ก่ อนที่
อยู่ๆ ดวงตาของเธอจะเริ่มพร่ า รู้สึกวู บโหวงขึ้นมาจนร่ างบอบบาง
ทรุดฮวบลงไป
“คุณ เป็ นอะไรหรือเปล่า”
กอหญ้าพยายามเพ่งสายตามองชายหนุ่มทีเ่ ข ้ามาประคองตัวเธอ
ไว้ได้ทนั แต่ เพียงไม่นานสติของเธอก็ดบั วู บ ไม่รบั รู เ้ สียงเรียกของ
ชายคนนัน้ อีกต่อไป

ความเย็นจากผืนผา้ ขนหนูเปี ยกน�ำ้ ท�ำให้ร่างบอบบางที่กำ� ลัง

หลับใหลเริ่มขยับตัวตื่น กอหญ้ากะพริบตาถี่ มองไปรอบๆ หอ้ งสีขาว
ทีเ่ ธอไม่เคยเห็น กอหญ้าหันไปด้านข ้าง จึงเห็นหญิงวัยกลางคนทีก่ ำ� ลัง
ส่งยิ้มใหเ้ ธออย่างใจดี กอหญ้าค่อยๆ ขยับตัวลุกขึ้นมา หญิงคนนัน้
จึงเอื้อมมือมาช่วยพยุงตัวเธอขึ้นนั่งพิงกับพนักหัวเตียง
“ทีน่ ่ีทไ่ี หนคะ” กอหญ้าถามหญิงคนนัน้ เสียงของเธอแหบแหง้
มากจนอีกฝ่ ายต้องรีบเอาแก้วน�ำ้ อุ่นมาให ้เธอดืม่ พลางให ้ค�ำตอบ
“ที่น่ีหอ้ งพยาบาลของบริษทั จ้ะ หนู คงไม่เคยมาเพราะเราเพิ่ง
เจอกันครัง้ แรก” หญิงวัยกลางคนส่งยิ้ม ขณะทีก่ อหญ้าเพิง่ สังเกตเห็น
เข็มกลัดสัญลักษณ์แบบที่เธอมีติดบนหน้าอกของอีกฝ่ าย กอหญ้า
จึงนึกขึ้นได้ว่าตรงชัน้ ล่างสุดของตึกที่เธอท�ำงานมีหอ้ งพยาบาลตัง้ อยู่
เพียงแต่น่ีเป็ นครัง้ แรกทีเ่ ธอเพิง่ มีโอกาสได้มาจริงๆ
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“มีคนพาหนู มาที่น่ีน่ะ หนู เป็ นลมไปเพราะไข้ข้ นึ ตอนนี้อาการ
เป็ นยังไงบ ้าง ดีข้นึ บ ้างไหม หลังจากกินยากับเช็ดตัวแล ้ว”
“ดีข้ ึนแลว้ ค่ ะ” กอหญ้าตอบไปตามจริง เพราะตอนนี้อาการ
ปวดหัวของเธอแทบไม่หลงเหลือแล ้ว มีแค่ความอ่อนเพลียเท่านัน้
“ขอบคุณนะคะที่ช่วยดู แลหนู ” กอหญ้ายกมือขึ้นไหว้อีกฝ่ าย
“เดีย๋ วหนู ขอตัวไปท�ำงานก่อนนะคะ”
“ไม่ตอ้ งไปแล ้วจ้ะ” เจ้าของห ้องรีบร้องห ้าม “มีคนท�ำเรื่องลางาน
ให ้หนู แล ้ว และนี่กบ็ า่ ยแก่แล ้วด้วย กลับบ ้านไปพักผ่อนเถอะจ้ะ”
กอหญ้า ท�ำ ตาโตรีบ ยกนาฬิก าข อ้ มือ มาดู ท นั ที เธอจึงได้รู้ว่า
ตอนนี้เป็ นเวลากว่าบ่ายสามโมงแล ้ว กอหญ้านึกห่วงงานขึ้นมา ท�ำเอา
คนมองส่ายหน้าน้อยๆ
“ไม่ส บายก็ ต อ้ งพัก นะหนู ถ า้ ป่ วยหนัก จะยิ่ง เสีย งานไปมาก
กว่าเดิม นี่หมอเตรียมยาไว้ให้แล ้ว กินตามทีเ่ ขียนบอกไว ้นะ จนกว่า
จะหายดี”
กอหญ้ายกมือขึ้นไหว้อกี ครัง้ รับถุงสีขาวทีอ่ กี ฝ่ ายยืน่ ให ้ หญิงสาว
สัมผัสได้ถงึ ความห่วงใยของคนพูด น�ำ้ ตาเลยรื้นขึ้นมาขณะที่ค่อยๆ
ลุกออกจากเตียง
“ขอบคุณจริงๆ นะคะที่ช่วยดู แลหนู จนดีข้ นึ ” กอหญ้าไหวล้ า
หมอประจ�ำหอ้ งด้วยความซึ้งใจ “ว่าแต่พอจะรู้ไหมคะ ว่าใครเป็ นคน
พาหนู มาทีน่ ่ี”
กอหญ้าถามต่อ ถึงคนส�ำคัญอีกคนทีช่ ่วยเหลือเธอไว ้
“อ๋อ คนของท่านรองประธานจ้ะ” หญิงวัยกลางคนตอบยิ้มๆ
“เดีย๋ วหนู คงจะได้เจอเขาอีกนั่นแหละ”
“คนของท่านรองหรือคะ” กอหญ้าทวนค�ำอย่างแปลกใจ เมื่อ
เท่าทีเ่ ธอจ�ำได้ ตอนนี้ทา่ นรองประธานและคนติดตามเดินทางไปประชุม
ทีต่ ่างประเทศ กอหญ้าก�ำลังจะถามเพิม่ เติม แต่มคี นเดินเข ้ามาในหอ้ ง
22 รักนี้...ของคุณเท่านั้น

เสียก่อน แพทย์เจ้าของห ้องจึงต้องไปดูแลอีกฝ่ าย ท�ำให ้กอหญ้าต้องรีบ
ปลีกตัวออกมา
เมือ่ ก้าวออกมาจากหอ้ ง กอหญ้ามองไปทางลิฟต์ทเ่ี ธอใช้ข้ นึ ไป
ยังหอ้ งท�ำงานทุกวันอย่างชั่งใจ ก่อนจะหันหน้าหนี เมือ่ คิดถึงถอ้ ยค�ำ
แสดงความห่วงใยที่เพิ่งได้ยินมา กอหญ้าเดินไปทางออกของบริษทั
พลางคิดว่าถา้ เพียงแค่ เรื่องงานเธอคงไม่เหนื่อยใจมากนัก หากแต่
พอคิดถึงกลุม่ คนทีต่ อ้ งไปเจอด้วยแล ้ว หัวใจของเธอก็พลันไร้เรี่ยวแรง
ขึ้นมา ตอนนี้เธอจึงอยากขอเวลาพักบ ้าง เพือ่ ให้หวั ใจของเธอได้ฟ้ ื นตัว
ขึ้นมาอีกครัง้
กอหญ้าตัดสินใจไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะ เพราะแมแ้ ต่บา้ น
ก็ไม่ใช่ทพ่ี กั ใจของเธอเช่นกัน หญิงสาวทรุดตัวนั่งทีร่ มิ น�ำ้ ทอดสายตา
มองไปขา้ งหน้าแต่ ไม่ได้จดจ่ อกับสิ่งใด ความคิดของเธอลอยควา้ ง
รูต้ วั อีกทีหยาดน�ำ้ ตาก็เริ่มไหลจนเปรอะเปื้ อนใบหน้าแล ้ว
“บา้ จริง” กอหญ้ารีบเช็ดน�ำ้ ตา เมือ่ เริ่มรู้ตวั ว่าปล่อยใหอ้ ารมณ์
อ่อนไหวครอบง�ำตัวเองมากจนเกินไปอีกครัง้ หญิงสาวเก็บของ แล ้ว
ลุ ก ขึ้น ยืน เพื่อ จะออกไปจากที่น่ี แต่ แ ล ว้ สายตาของเธอก็ ส ะดุ ด ลง
ที่แ ผ่ น หลัง ของใครบางคน แผ่ น หลัง ที่ดู คุ น้ ตาจนท�ำ ให เ้ ธอต้อ งรีบ
ก้าวเข ้าไปหาชายคนนัน้
“คุณ คุณ” กอหญ้าส่งเสียงเรียกชายหนุ่ มที่กำ� ลังจดจ่ออยู่กบั
การคุยโทรศัพท์จนไม่ได้ยนิ เสียงของเธอ กอหญ้ากึ่งเดินกึ่งวิง่ แล ้วไป
หยุดยืนทีต่ รงหน้าของชายคนนัน้
“ใช่คุณจริงๆ ด้วย” กอหญ้าร้องขึ้นเมือ่ ได้เห็นหน้าอีกฝ่ ายชัดๆ
จนมัน่ ใจว่าเขาคือคนคนเดียวกันกับทีเ่ ธอเจอเมือ่ คืน ชายคนนัน้ เบิกตา
ขึ้นเล็กน้อย บอกลาคนในสาย แล ้วจึงสบตากับกอหญ้า
“คุณจ�ำฉันได้ไหม เราเจอกันเมือ่ คืน ทีต่ รงริมสระน�ำ้ ” กอหญ้า
ถามขึ้น เมื่ออีกฝ่ ายเอาแต่เงียบ “เมื่อวานคุณลืมเสื้อกันหนาวไว้ท่นี ่ี
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ฉันพยายามมองหาคุณ แต่ก็ไม่เจอแล ้ว เลยเก็บเสื้อไว้ให้ คุณพักอยู่
แถวนี้หรือว่าท�ำงานแถวนี้ละ่ วันหลังฉันจะได้เอาเสื้อมาคืน”
กอหญ้าพูดต่ อ แต่ ชายหนุ่ มก็ยงั คงเงียบไม่ตอบอะไรออกมา
กอหญ้าคิดว่าเขาคงจ�ำเธอไม่ได้ จึงท�ำผมให ้ดูยงุ่ ๆ เหมือนตอนทีเ่ จอเขา
เมือ่ คืน
“จ�ำฉันได้ไหม ทีน่ งั่ ระ...นัง่ ดูพระจันทร์ตรงริมสระน�ำ้ ไง” กอหญ้า
เงยหน้าขึ้นเพื่อใหเ้ ขามองหน้าเธอชัดๆ แต่ อีกฝ่ ายยังคงไม่พูดอะไร
และยังเอื้อมมือมาแตะทีห่ น้าผากของเธอ
“คุณไม่สบายนี่ หน้าคุณแดงหมดแล ้ว”
กอหญ้าหลบมือของเขาอย่างตกใจ แล ้วยกมือทัง้ สองข ้างขึ้นจับ
ใบหน้าของตัวเองจึงรับรู้ได้ถงึ ความร้อนผ่าว ตอนนี้หน้าเธอคงจะแดง
อย่างที่เขาบอกจริงๆ เพราะเธอเองก็รู้สกึ เหนื่อยมากกว่าปกติทงั้ ๆ ที่
เดินตามเขามาไม่ไกลนัก
“นี่กเ็ ย็นแล ้ว ผมหิว คุณไปกินข ้าวเป็ นเพือ่ นผมหน่อยสิ”
จู่ๆ ชายแปลกหน้าก็พูดออกมา ด้วยประโยคที่ทำ� ใหก้ อหญ้า
ต้องเงยหน้ามองเขาอย่างแปลกใจ
“ผมจ�ำได้ว่ามีรา้ นขา้ วราดแกงแถวนี้ อร่อยมาก เราไปกินขา้ ว
ร้านนัน้ กันเถอะ” ชายคนนัน้ พูดสรุปจนกอหญ้ายิง่ งงหนัก ได้แต่มองตาม
คนทีท่ ำ� ท่าจะเดินน�ำออกไป
“เดีย๋ วสิคณ
ุ ” กอหญ้ารีบรัง้ มืออีกฝ่ ายให้หนั มามอง แล ้วก็รบี ปล่อย
เมือ่ รูต้ วั “คือฉันยังไม่หวิ เท่าไร คุณ...”
โครกกก
กอหญ้าหยุดพูดทันที เมือ่ อยู่ๆ ท ้องของเธอก็รอ้ งขึ้นมาเสียงดัง
ราวกับจะประทว้ ง หญิงสาวก้มหน้างุด หากแต่ชายแปลกหน้าก็ไม่ได้
แสดงอาการอะไรให ้เธอเขินอาย และยังคงชวนเธอให้ไปพร้อมกับเขา
“ไปกิน ข า้ วกัน เถอะคุ ณ ร้า นข า้ วแกงเจ้า นี้ ถ า้ ไปช้า เดีย๋ วคิว
24 รักนี้...ของคุณเท่านั้น

จะเยอะนะ” ชายหนุ่มทอดน�ำ้ เสียงอย่างอ่อนโยน แล ้วเดินน�ำหญิงสาวไป
กอหญ้าเม ้มริมฝี ปาก ก่อนจะตัดสินใจก้าวตามอีกฝ่ ายไปยังร้านอาหาร
ตามทีเ่ ขาชักชวน

ร้า นอาหารที่ช ายคนนั้น พาไปตั้ง อยู่ ใ นตึ ก แถวธรรมดา

การตกแต่งเรียบง่าย แต่กลับมีผูค้ นพลุกพล่าน กลิน่ อาหารที่โชยมา
ท�ำใหภ้ ายในทอ้ งของกอหญ้ายิ่งปั่นป่ วน และท�ำใหเ้ ธอคิดได้ว่าเธอ
แทบไม่ได้กนิ อะไรมาหลายชัว่ โมงแล ้ว ชายหนุ่มสัง่ กับข ้าวไปสามสีอ่ ย่าง
และสั่งข ้าวเปล่าสองจานก่อนจะบอกใหก้ อหญ้าไปนั่งรอทีโ่ ต๊ะทีเ่ พิง่ ว่าง
หลังจากทีม่ คี นลุกออกไป
“ดืม่ น�ำ้ ก่อนนะคุณ” ชายหนุ่มเดินไปตักน�ำ้ มาให ้กอหญ้า ก่อนจะ
พับแขนเสื้อเชิ้ตสีขาวขึ้นไปอยูร่ ะดับข ้อศอกทัง้ สองข ้าง กอหญ้าลอบมอง
ท่าทางของเขา บุคลิกของอีกฝ่ ายดูจะไม่เข ้ากับสถานทีแ่ ห่งนี้เลยสักนิด
ทุกท่าทางของเขาดูโดดเด่น ชวนมอง แต่ในขณะเดียวกันก็ดูเป็ นมิตร
เข ้าถึงง่าย ไม่ได้มที ่าทีถอื ตัว
กอหญ้ายังรับรู้ได้ถงึ สายตาของผูห้ ญิงหลายๆ คนทีส่ ่งมาใหเ้ ขา
ซึ่งเธอก็ไม่แปลกใจเมื่อใบหน้าและรู ปร่ างของชายตรงหน้ายังดู ดีจน
แทบไม่มที ต่ี ิ ทัง้ คิ้วทีค่ มเขม้ จมูกทีเ่ ป็ นสันชัด ดวงตาทีม่ ที งั้ แววของ
ความอบอุ่นและมีอำ� นาจ ราวกับก�ำลังดึงดูดให ้ทุกคนทีเ่ ผลอจ้องตากับ
เขาแทบจะถอนสายตากลับมาไม่ได้ ผิวพรรณขาวเนียนที่เดาได้ว่า
ได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดี ทุกอย่างในตัวของผูช้ ายคนนี้ล ้วนแต่ดงึ ดูด
ให ้คนรอบข ้างพากันมองตาม
“ท�ำไมมองหน้าผมแบบนัน้ ล่ะคุณ มีอะไรหรือเปล่า” ชายทีก่ ำ� ลัง
ถูกกอหญ้ามองอย่างพิจารณาถามขึ้น กอหญ้าสะดุง้ ขึ้นมาน้อยๆ แล ้ว
รีบก้มหน้า
“ปะ...เปล่า ไม่มอี ะไรหรอกคุณ” กอหญ้าแสร้งท�ำเป็ นยกแก้วน�ำ้
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ขึ้นมาดื่ม ไม่กลา้ บอกกับอีกฝ่ ายตรงๆ ว่าเธอเผลอหลงใหลไปกับ
ใบหน้าอันแสนดูดขี องเขา
“ข ้าวมาแล ้ว กินกันเถอะคุณ” ชายคนนัน้ พูดขึ้น ท�ำใหก้ อหญ้า
รีบหันไปใหค้ วามสนใจกับอาหารที่เพิ่งมาวางบนโต๊ะทันที กอหญ้า
ตักขา้ วเขา้ ปาก รสชาติท่ีกลมกล่อมท�ำใหเ้ ธอแทบไม่สนใจอะไรอีก
ประกอบกับความหิวโหยท�ำใหเ้ ธอลืมธุ ระที่ตงั้ ใจจะพูดกับอีกฝ่ ายไป
ชั่วขณะ จนคนร่วมโต๊ะที่กำ� ลังแอบมองหญิงสาวลอบยิ้มให้กบั ท่าทาง
ของเธอ
“อร่อยใช่ไหมคุณ ในกรุงเทพฯ ผมก็รจู้ กั แค่ร ้านนี้แหละ” ฝ่ ายชาย
เริม่ ชวนคุย ท�ำให ้กอหญ้าเงยหน้าขึ้นมองเขาแล ้วพยักหน้าก่อนจะกินต่อ
ทัง้ สองคนไม่ได้พูดอะไรกันอีก จนเมือ่ ข ้าวหมดจาน กอหญ้าจึงรวบช้อน
แล ้วน�ำยาหลังอาหารขึ้นมากิน
“ตกลงว่าพรุ่งนี้คุณจะมาแถวนี้อีกหรือเปล่า ฉันจะได้เอาเสื้อ
มาคืนให้” กอหญ้าเริ่มเข ้าเรื่อง หลังจากทีด่ ม่ื น�ำ้ เรียบร้อยแล ้ว คนถูก
ถามไม่ตอบ หากแต่ยน่ื มือของเขามาข ้างหน้าแทน
“เอาโทรศัพท์คุณมาสิ” ชายหนุ่มพูด กอหญ้าเลิกคิ้วแทนค�ำถาม
“หรือไม่ก็บอกเบอร์คุณมา ผมจะได้นดั เวลาไปอีกที” ฝ่ ายชาย
เสนอทางเลือ กเลยท�ำ ให ก้ อหญ้า เข า้ ใจมากยิ่ง ขึ้น กอหญ้า จึง บอก
เบอร์โ ทรศัพ ท์ข องตัว เองให ค้ ู่ ส นทนาที่รีบ หยิบ โทรศัพ ท์ข องตัว เอง
ออกมา
“เอาเป็ นว่าถ ้าคุณสะดวกวันไหน ก็โทร.บอกฉันแล ้วกัน เดีย๋ วฉัน
จะซักเสื้อเก็บไว้ให้” กอหญ้าบอกกับชายหนุ่มทีเ่ อาแต่กม้ หน้า ก่อนจะ
สะดุง้ น้อยๆ เมื่อโทรศัพท์ของเธอมีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้น กอหญ้า
หยิบขึ้นมาดู จึงเห็นรูปตัวการ์ตูนในแอปพลิเคชันสนทนาถูกส่งมาจาก
คนไม่คนุ ้ เคย กอหญ้าเงยหน้าขึ้นมองคนทีน่ งั่ ตรงกันข ้าม ทีก่ ำ� ลังส่งยิ้ม
และยกหน้าจอของเขาให ้เธอดู
26 รักนี้...ของคุณเท่านั้น

“เอาไว ้ถ ้าผมมาแถวนี้วนั ไหน ผมจะบอกคุณไปแล ้วกัน แต่คุณ
ไม่ตอ้ งซักเสื้อให ้ผมก็ได้ เดีย๋ วผมจัดการเอง”
“ไม่ได้หรอก ก็ฉนั แอบสะ...เอ่อ...มันเปื้ อนน่ ะ เดีย๋ วฉันซักให้”
กอหญ้าหลบตา รีบควา้ แก้วน�ำ้ มาดื่ม ไม่กลา้ บอกคนตรงหน้าว่าเธอ
แอบเอาเสื้อของเขามาใส่หลังจากทีเ่ ก็บได้ หญิงสาวมองออกไปนอกร้าน
ดวงตาเบิก ขึ้น เล็ก น้อ ยเมื่อ เห็น ว่า ใครที่นั่ ง กิน ข า้ วในร้า นอาหารหรู
ฝั่งตรงกันข ้าม
“เอาไว ้คุณโทร.หาฉันอีกทีแล ้วกันนะ วันนี้ฉนั ต้องไปแล ้ว ส่วนนี่
ค่ าขา้ ว” กอหญ้าหยิบเงินออกมาจากกระเป๋ าสตางค์ย่ืนใหช้ ายหนุ่ ม
แล ้วลุกขึ้นยืนทันทีจนอีกฝ่ ายตัง้ ตัวแทบไม่ทนั
“อ้าว เดีย๋ วสิคุณ ผมยังไม่รูเ้ ลยนะ ว่าคุณชื่ออะไร” ชายหนุ่ ม
คว ้ามือของกอหญ้า จนหญิงสาวต้องหันกลับไปมอง
“ฉันชือ่ กอหญ้า ไปก่อนนะ” กอหญ้ารีบเดินหลบไปทางป้ ายรถเมล์
ส่วนคนที่ยนื อยู่ได้แต่มองตาม ชายหนุ่ มอมยิ้มมุมปาก จดจ�ำชื่อของ
หญิงสาวเอาไว้ในใจ

กอหญ้ารีบเดินไปทีป่ ้ ายรถเมล์ ยืนรออย่างกระวนกระวายเพราะ

ไม่อยากเจอคนสองคนทีเ่ ธอเพิง่ เห็นในร้านอาหาร แต่คำ� ภาวนาของเธอ
ก็ไม่เป็ นผล เมื่อรถยนต์ของแทนไทค่ อยๆ เลียบจอดตรงฟุตปาธ
ก่อนทีป่ ระตูดา้ นข ้างคนขับจะเปิ ดออก
“หญ้า เราเป็ นห่วงหญ้ามากเลยนะทีว่ นั นี้ลาป่ วย นี่เป็ นยังไงบ ้าง
อาการดีข้ ึน หรือ ยัง ” ณิ ช าเดิน เข า้ มาจับ มือ กอหญ้า แต่ ก อหญ้า รีบ
สะบัดแขนทันที ณิชาหน้าเสียท�ำท่าจะร้องไห ้ แทนไททีม่ องเหตุการณ์
รีบเดินลงมาจากรถและเข ้าประคองณิชา
“กลับกันเถอะณิ ชา อย่าไปสนใจเขาเลย” แทนไทมองกอหญ้า
อย่างต�ำหนิ แต่กอหญ้าเบือนหน้าหนีทำ� เป็ นไม่รบั รูส้ ายตาของเขา
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“แต่ ว่า เราเป็ น ห่ ว งหญ้า นี่ กลับ ด้ว ยกัน นะหญ้า ” ณิ ช าท�ำ ท่ า
จะคว ้ามือกอหญ้าอีกครัง้ จนกอหญ้าต้องรีบถอยห่าง
“เกินไปแล ้วนะหญ้า ณิชาอุตส่าห์เป็ นห่วง ท�ำไมต้องท�ำท่ารังเกียจ
ด้วย” แทนไทต่อว่ากอหญ้าเมือ่ เห็นณิชาน�ำ้ ตาคลอ “คนเป็ นเพือ่ นกัน
เขาไม่ทำ� กันแบบนี้หรอกนะ”
แทนไทอ้างค�ำว่าเพือ่ นจนกอหญ้าต้องหันไปมองอย่างแทบไม่เชือ่ หู
ว่าเขาจะกล ้าพูดแบบนี้ แทนไทท�ำท่าจะต่อว่าอีก แต่เสียงบีบแตรบนถนน
ท�ำให ้เขาต้องรีบหันไปมองและพบว่ามีรถเมล์กำ� ลังจะจอดเข ้าเทียบป้ าย
“ไปกันเถอะณิ ชา เราไม่ตอ้ งไปสนใจคนที่เขาไม่แคร์เราหรอก”
แทนไทโอบเอวณิ ชา พาหญิงสาวกลับไปขึ้นรถ และรีบวิง่ ไปนั่งตรงที่
คนขับแลว้ ออกรถทันที กอหญ้าสู ดลมหายใจเขา้ ลึก เมินหน้าจาก
พวกเขา เดินขึ้นไปบนรถโดยสารทีต่ อนนี้พอจะมีทน่ี ั่งให ้เธอได้พกั บ ้าง
กอหญ้าถอนหายใจเฮือก นึกถึงค�ำพูดของแทนไทแล ้วก็คดิ ไม่ถงึ
ว่าเขาจะเอาแต่กล่าวโทษและไร้เยื่อใยกับเธอได้มากขนาดนี้ จากคนที่
เคยยิ้มให้กนั ในทุกๆ วัน เพียงแค่เขาอยากทิ้งร้าง เขาก็กลับกลายเป็ น
คนเห็นแก่ตวั มองไม่เห็นความผิดของตัวเอง
กอหญ้าหลับตา คิดถึงอดีตที่ผ่านมาระหว่างเขากับเธอ ด้วย
ความที่แทนไทเป็ นลูกชายคนเดียวของบา้ นที่มฐี านะร�ำ่ รวย ชายหนุ่ ม
จึงค่ อนขา้ งเอาแต่ ใจ และเป็ นเธอที่เป็ นฝ่ ายตามใจเขามาตลอด แต่
แทนไทก็ยงั มีมมุ ทีเ่ อื้อเฟื้ อดูแลต่อเธอบา้ ง หากแต่วนั นี้มนั ไม่มใี หเ้ ธอ
อีกต่อไป หญิงสาวถอนหายใจอีกครัง้ เมือ่ คิดดูดๆี แล ้ว บางทีแทนไท
อาจจะไม่ได้เปลีย่ น หากแต่ความรักทีบ่ งั ตา ท�ำให้ทผ่ี า่ นมาเธอต่างหาก
ทีม่ องข ้ามข ้อเสียทุกอย่างของเขาไป
กอหญ้าลืมตาขึ้น ทอดสายตามองไปยังภาพวิวขา้ งทาง ในใจ
ยังคงเจ็บหนึบจนชา แต่เธอก็พยายามข่มความรู้สกึ และบอกกับตัวเอง
ว่าให ้เข ้มแข็งเอาไว ้
28 รักนี้...ของคุณเท่านั้น

เมือ่ รถโดยสารไปถึงจุดหมาย กอหญ้าก็กา้ วลงจากรถ เดินกลับ
ไปทางบ ้านของตนเอง กอหญ้าหยุดยืนทีป่ ระตูรวั้ ทีย่ งั ไม่ได้ลอ็ กกุญแจ
เมื่อวันนี้เธอกลับเร็วกว่าทุกๆ วัน หญิงสาวรีบปิ ดประตูและจัดการ
ปิ ดล็อกจนเรียบร้อย แลว้ เดินเขา้ ไปในบา้ น มุ่งตรงไปยังหอ้ งนอน
ของตน
“ท�ำอะไรน่ะหนึง่ ” กอหญ้าเอ่ยถามน้องชายทีม่ าท�ำท่าทางลับๆ ล่อๆ
อยู่หน้าหอ้ งของเธอ กฤตยชญ์สะดุง้ หันมามองกอหญ้าอย่างตกใจ
แล ้วรีบปรับสีหน้า
“เปล๊า หนึ่งก็แค่จะออกมาหาอะไรกินแค่นนั้ แหละ” กฤตยชญ์
ตัง้ ท่าปฏิเสธ แต่กลับไม่ยอมสบตากับกอหญ้า กอหญ้ารับรูไ้ ด้ถงึ ท่าทาง
ไม่ปกติของอีกฝ่ าย แต่ยงั ไม่ทนั ได้ซกั ไซ ้ นฤมลก็เดินขึ้นมาเสียก่อน
“หนึ่ง หม่ามา้ เอานมมาใหล้ ูก กินหน่อยนะ” นฤมลยื่นแก้วนม
ในมือให้กบั บุตรชาย ทีร่ บี ท�ำท่าออดอ้อน ยกแก้วนมขึ้นมาดืม่ ทันที
“อร่อยมากๆ เลยหม่าม ้า” กฤตยชญ์ย้ มิ ประจบ
“งัน้ ก็ดม่ื เยอะๆ นะลูกนะ” นฤมลยิ้มปลื้ม ทีท่ ำ� ให ้ลูกชายคนโปรด
มีความสุขได้ ก่อนจะหันมาทางกอหญ้า ทีม่ องคนทัง้ สองอยู่เงียบๆ
“อ้าว ท�ำไมวันนี้กลับเร็วได้ละ่ หญ้า ท�ำงานเสร็จแล ้วเหรอ”
“พอดีหญ้าไม่ค่อยสบายน่ะหม่าม ้า ก็เลยได้กลับเร็วหน่อย”
“เหรอ ถา้ อย่างนัน้ ก็นอนเยอะๆ ล่ะ จะได้ไม่เสียการเสียงาน”
นฤมลบอกกับบุตรสาว แล ้วจึงหันกลับไปรับแก้วนมในมือของบุตรชาย
คืนมา
“นี่หนึ่งก็ชกั ปวดหัวเหมือนกันนะหม่าม ้า สงสัยจะพักผ่อนน้อย”
กฤตยชญ์แกล ้งบ่นขึ้นมาบ ้าง
“อ้าวจริงเหรอหนึ่ง ถา้ อย่างนัน้ เดีย๋ วหม่ามา้ ลงไปเอายามาให ้
หนึ่งเข ้าไปพักก่อนเถอะนะ” นฤมลโอบเอวกฤตยชญ์ ทีแ่ อบหันกลับมา
ยักคิ้วใหก้ อหญ้าแลว้ เดินเขา้ หอ้ งไป กอหญ้าได้แต่ มองตาม แมจ้ ะ
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นึกน้อยใจขึ้นมา แต่ก็ทำ� ได้แค่กลับเขา้ ไปในหอ้ งนอนและดูแลตัวเอง
เงียบๆ กอหญ้าใช้ผา้ ชุบน�ำ้ เช็ดไปตามตัว เปลีย่ นเสื้อผา้ กินยาแลว้
ล ม้ ตัว ลงนอน หญิ ง สาวกระชับ ผ า้ ห่ ม ขึ้น กอดแน่ น พยายามดับ
ความฟุ้ งซ่านในใจ และบอกกับตัวเองซ�ำ้ ๆ ว่าไม่เป็ นไร เดีย๋ วทุกอย่าง
ก็จะผ่านพ ้นไปในอีกหนึ่งวัน

เสียงไก่ขนั และเสียงนกร้องทีด่ งั มาทางช่องหน้าต่างท�ำให ้กอหญ้า

สะดุง้ ตื่นแล ้วรีบลุกขึ้นมาท�ำกิจวัตรอย่างที่เคยท�ำทันที วันนี้อาการไข ้
ดีข้นึ มาก กอหญ้าไม่รสู้ กึ ปวดหัวหรือครัน่ เนื้อครัน่ ตัวอีกแล ้ว ยาทีก่ นิ ไป
ก่ อ นนอนช่ ว ยให เ้ ธอได้น อนหลับ สนิ ท แม ก้ ่ อ นนอนจะมีเ รื่อ งให้คิด
วา้ วุ่นใจมากมาย กอหญ้าจึงกลับมามีท่าทางกระปรี้กระเปร่ าอีกครัง้
ขณะทีช่ ่วยนฤมลท�ำอาหารเช้าอย่างทีเ่ คยท�ำมาเสมอ
“ตักเผื่อหนู ณิชาด้วยสิ หม่ามา้ จ�ำได้ว่าไข่ยดั ไสเ้ ป็ นของโปรด
หนู ณิชา” นฤมลบอกกับกอหญ้าที่กำ� ลังตักกับขา้ วใส่กล่องของตัวเอง
เพือ่ น�ำไปกินที่ทำ� งาน นฤมลเอ็นดูณิชาราวกับบุตรสาวอีกคน เพราะ
สมัยเรียนณิชาชอบมาหากอหญ้าทีบ่ ้านอยู่บอ่ ยๆ
“ณิ ช าเขาคงไม่กิน แล ว้ ละหม่า ม า้ เขาไม่เ หมือ นเดิม แล ว้ ละ”
กอหญ้าบอกปัดเสียงเรียบ
“อ้าวเหรอ หนู ณิชาเขาไม่ชอบกินไข่ยดั ไส ้แล ้วเหรอ” นฤมลเข ้าใจ
ไปอีกด้าน “เออ แล ้วตกลงหนู ณิชากับแทนเป็ นแฟนกันแล ้วจริงๆ สินะ
เมื่อ เช้า หม่ า ม า้ ก็ เ ห็น พวกเขาออกไปด้ว ยกัน อีก แต่ อ ย่ า งว่ า แหละ
หนู ณิชาน่ะช่างพูด แถมยังเอาใจเก่ง ถ ้าแทนจะชอบก็คงไม่แปลก”
“แทนเคยเป็ นแฟนหญ้า...” กอหญ้าตัดสินใจพูดเรื่องทีเ่ ธอปิ ดไว ้
มาตลอด “ณิชาต่างหากทีแ่ ย่งแทนไปจากหญ้า”
นฤมลหันมามองกอหญ้าอย่างตกใจ แต่แค่ไม่นานก็หวั เราะ
“พูดอะไรน่ะหญ้า เกิดหวงเพือ่ นขึ้นมาละสิเรา” นฤมลส่ายศีรษะ
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ท�ำ ท่ า อ่ อ นใจกับ ค�ำ พูด ของกอหญ้า ที่เ ธอไม่เ ชื่อ เลยสัก นิ ด กอหญ้า
หน้าเสีย จิตใจบอบช�ำ้ อย่างรุนแรงยิ่งกว่าครัง้ ไหนๆ หญิงสาวก้มหน้า
ซ่อนน�ำ้ ตาทีร่ ้ นื ขึ้นมา รีบปิ ดกล่องใส่กบั ข ้าว จัดโต๊ะอาหาร และไม่พดู
อะไรอีกเลย
“ท�ำไมหนึ่งยังไม่ลงมาอีก ไม่สบายหรือเปล่า” เดชาทีน่ ั่งอยู่ตรง
หัวโต๊ะลดหนังสือพิมพ์ในมือลงพร้อมกับดูนาฬกิ าทีข่ ้างฝา คิ้วของเขา
ขมวดเข ้าหากัน ในขณะทีน่ ฤมลท�ำท่าร้อนใจขึ้นมา
“นั่นสิ เมือ่ วานเห็นลูกบ่นว่าปวดหัวด้วย เดีย๋ วหม่ามา้ ขึ้นไปดู
ก่อนนะ” นฤมลรีบเดินไปตรงบันได แต่เจอกฤตยชญ์ทเ่ี ดินลงมาพอดี
“อ้าวหนึ่ง ไม่สบายหรือเปล่าลูก หม่าม ้าก�ำลังจะขึ้นไปดูพอดี”
“เมือ่ คืนอ่านหนังสือดึกน่ะหม่าม ้า ก็เลยตื่นสาย” กฤตยชญ์ตอบ
ด้วยน�ำ้ เสียงงัวเงีย แล ้วหาวขึ้นมาหนึ่งครัง้
“นอนต่ออีกหน่ อยไหม เดีย๋ วใหห้ ม่ามา้ เก็บอาหารไว้ให้” เดชา
พูดขึ้นมา
“นั่นสิ เดีย๋ วหม่าม ้าคอยอุ่นกับข ้าวให ้ หนึ่งไปนอนก่อนเถอะ”
กฤตยชญ์พยักหน้าแล ว้ เดินกลับขึ้นไปบนบ า้ น นฤมลจึงรีบ
เดิน ไปทางห อ้ งครัว เดชาบอกภรรยาให ท้ �ำ อาหารเผื่อ กฤตยชญ์
อีก สองสามอย่ า ง ส่ ว นกอหญ้า นั่ ง กิ น ข า้ วต่ อ ไปเงีย บๆ ไม่ ส นใจ
ความวุน่ วายเบื้องหน้า ราวกับว่าตอนนี้เธอไม่มตี วั ตน

ผู ค้ นพากันเดินอย่างรีบเร่งเมื่อตอนนี้ใกลเ้ วลาเขา้ งานของ

หลายๆ บริษทั แต่กอหญ้ากลับก้าวช้าๆ รู้สกึ เหนื่อยขึ้นมาเพียงแค่
คิดถึงบรรยากาศการท�ำงานทีเ่ ธอจะต้องไปพบ คงเพราะความอ่อนแอ
ที่มากกว่าปกติทำ� ใหเ้ ธอไม่สามารถเรียกก�ำลังใจให้กบั ตัวเองได้มาก
เท่าที่เคยเป็ นมา ก่ อนหน้านี้เวลานี้เธอจะต้องนั่งอยู่ ตรงโต๊ะท�ำงาน
แต่ในตอนนี้เธอกลับอยากใหเ้ วลาค่อยๆ เดินไปช้าๆ แล ้วค่อยกลับมา
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หมุนอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาท�ำงานเพือ่ ให้วนั ๆ นี้จบไปโดยไว
“หญ้ามาแล ้ว อาการดีข้นึ แล ้วใช่ไหมหญ้า” ณิชาเดินเข ้ามาทักทาย
ทันทีท่ีกอหญ้าเปิ ดประตูเขา้ ไปในแผนก ทุกสายตาจึงพากันจับจ้อง
มาทีก่ อหญ้า ทัง้ ๆ ทีเ่ ธอไม่อยากเป็ นจุดสนใจเลยสักนิด
“แต่วนั นี้หน้าตายังดูซดี อยู่เลย หญ้าไปพักอีกหน่อยไหม” ณิชา
ยังท�ำท่าเป็ นห่วง กอหญ้ากลอกตา แลว้ เดินเลีย่ งไปนั่งที่โต๊ะจนณิ ชา
หน้าเจือ่ น
“เขาไม่อยากตอบก็อย่าไปสนใจเขาเลยค่ะน้องณิชา ปกติกอหญ้า
เขาก็หน้าสดดู จืดๆ โทรมๆ อยู่แลว้ ไม่ได้เป็ นอะไรหรอกค่ ะ” นุ ชรี
พูดเหน็บพลางหัวเราะ หลายๆ คนจึงหัวเราะคิกคัก “อีกอย่าง คนป่ วย
ที่ไหนจะยังมีเวลาออกมาเดินเล่นตอนหัวค�ำ่ พีว่ ่าคงจะไม่ได้ป่วยจริง
หรอกค่ะ”
นุชรีกระแทกเสียง ขณะทีก่ อหญ้าเงยหน้าสบตากับอีกฝ่ ายทันที
ทีพ่ ูดจบ กอหญ้าเลือ่ นสายตามองไปทางณิ ชาทีพ่ บกับเธอโดยบังเอิญ
เมือ่ คืนวาน แต่อกี ฝ่ ายกลับท�ำท่าปกติ ไม่ได้มพี ริ ุธอะไร
กอหญ้าหลุบสายตาลง นึกเอะใจบางอย่าง แต่ก็เลือกทีจ่ ะเงียบ
และไม่ตอบโต้
“พีๆ่ คะ เมือ่ เช้าณิชาแวะร้านกาแฟข ้างๆ เลยซื้อขนมมาฝากด้วย
จะได้กินคู่ กบั กาแฟตอนเช้ากันนะคะ” อยู่ๆ ณิ ชาก็พูดขึ้นพร้อมกับ
เดินแจกจ่ายขนมให ้ทุกคนในห ้องอย่างทีเ่ ธอชอบท�ำอยูบ่ อ่ ยๆ หลายคน
ยิ้มกว ้าง มองณิชาอย่างเอ็นดูและพอใจ ในขณะทีก่ อหญ้าไม่ได้หนั ไป
มองขนมทีถ่ กู วางลงบนโต๊ะของเธอเช่นกัน
“แหม พีเ่ ห็นแล ้วละจ้ะว่าวันนี้นอ้ งณิชาไปร้านกาแฟมา แถมยัง
เห็นแฟนน้องณิ ชาด้วย เดีย๋ วนี้เปิ ดตัวแล ้วสินะ ไม่ตอ้ งแอบมารับกัน
แค่ตอนเย็นเหมือนเมือ่ ก่อน”
กอหญ้าเงยหน้ามองนุ ชรีอย่างตกใจอีกครัง้ แล ้วหันไปทางณิชา
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ที่ทำ� หน้าเจื่อนลง ในใจของกอหญ้าเจ็บแปลบ เมื่อได้รูว้ ่าที่ผ่านมา
แทนไทแอบมารับณิชาออกไปด้วยกันทัง้ ๆ ทีเ่ ธอก�ำลังนัง่ ท�ำงานอยูบ่ นนี้
ในทีท่ ม่ี แี ต่คนคอยกลั่นแกล ้งเธอตรงนี้
“พีบ่ อกแล ้วใช่ไหมจ๊ะน้องณิชา อะไรทีม่ นั เป็ นของเรา คนของเรา
ยังไงก็ตอ้ งเป็ นของเรานั่นแหละจ้ะ ใครจะพยายามแย่งแค่ ไหนก็ทำ�
ไม่ได้หรอก ยิง่ น้องณิชาหน้าตาน่ารักมากกว่า ผู ้ชายคนไหนกล ้านอกใจ
ไปคว า้ เอาของธรรมดาก็บ า้ แล ว้ ” นุ ช รีพูด ขึ้น มาอีก ครัง้ และท�ำ ให ้
หลายๆ คนส่งยิ้มเยาะเย้ยมาทางกอหญ้า กอหญ้ามองไปทางณิ ชา
ที่ท ำ� ท่ า ทางดู น่ า สงสาร ราวกับ ว่า เธอก�ำ ลัง มองคนแปลกหน้า ที่เ ธอ
ไม่เคยรูจ้ กั อีกต่อไป

ง านมากมายที่ถูกส่งมา เมื่อเจอกับจิตใจที่ยงั สับสนท�ำให ้

กอหญ้าท�ำงานได้ชา้ ลงกว่าทีเ่ คย เมือ่ เวลาใกล ้เทีย่ งทีท่ กุ คนเตรียมตัว
ไปกินข ้าว กอหญ้าจึงยังคร�ำ่ เคร่งกับงานตรงหน้า ไม่สนใจผู ้คนทีก่ ำ� ลัง
ทยอยออกจากหอ้ ง จนเมื่อหอ้ งทัง้ หอ้ งเงียบลงไปสักพัก กอหญ้า
จึงได้ยนิ เสียงฝี เท ้าของใครบางคนดังใกล ้เข ้ามา กอหญ้าพยายามไม่สนใจ
คนคนนัน้ หากว่าอดีตเพือ่ นรักไม่ได้ตงั้ ใจตรงมาทีโ่ ต๊ะท�ำงานของเธอ
“เทีย่ งแล ้ว ไปกินข ้าวด้วยกันนะหญ้า”
ณิ ชาส่งรอยยิ้มหวาน ที่กอหญ้าเริ่มมองเห็นยาพิษที่เคลือบอยู่
ในนัน้ กอหญ้าจึงหันหน้าหนี ไม่อยากเสวนากับอีกฝ่ ายทีต่ งั้ หน้าตัง้ ตา
มาคอยกวนใจเธอ
“หญ้า...หันมามองเราหน่อยสิ อย่าท�ำแบบนี้กบั เราเลยนะ”
“คนทีค่ วรหยุดคือณิชาต่างหาก” กอหญ้าหันไปพูดกับณิชาอย่าง
เหลืออด “ณิชาจะท�ำแบบนี้ไปเพือ่ อะไร เพือ่ ใหค้ นอืน่ ๆ มองเราแย่ลง
อย่างนัน้ เหรอ ทัง้ ๆ ทีณ
่ ิชาก็รูอ้ ยู่แก่ใจ ว่าคนทีน่ ่ีไม่ชอบเรา และเรื่อง
ระหว่างเรามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ณิชายังจะมายุ่งกับเราอีกท�ำไม”
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กอหญ้าระเบิดอารมณ์และท�ำท่าจะเดินหนี ณิ ชาเลยรีบควา้ มือ
อีกฝ่ ายไว ้
“หญ้า...เราไม่ได้ตงั้ ใจเลยนะ เราไม่ได้อยากให้ใครมองหญ้าไม่ดี
เลยนะ”
ณิ ชาพูดเสียงสั่น กอหญ้าเมม้ ปาก คิดถึงสิ่งที่ได้ยินนุ ชรีพูด
ก่อนหน้านี้ แล ้วค่อยๆ ดึงมือออกมา
“เราชักไม่เชื่อแล ้วละ ว่าณิชาจะไม่ได้ตงั้ ใจ”
กอหญ้าพูดเสียงเข ้ม จับผิดท่าทางคนตรงหน้าอย่างเริ่มรูเ้ ท่าทัน
มากขึ้น จากค�ำพูดของนุชรี ท�ำให ้กอหญ้าเริ่มสงสัยว่าลับหลังเธอ ณิชา
คงเล่าเรื่องของเธอใหน้ ุ ชรีฟงั หลายอย่าง และบางเรื่องอาจจะเป็ นเรื่อง
ไม่จริงทีท่ ำ� ให ้เธอดูแย่ลง
“หญ้า...” ณิชาครางเสียงออกมาราวกับตกใจ แต่อยู่ๆ หญิงสาว
ก็ยกยิ้มมุมปาก และพูดเสียงเบาลง “ฉลาดขึ้นมาบ ้างแล ้วสินะ”
“ณิชา” กอหญ้าเรียกชื่ออดีตเพือ่ นรักอย่างคาดไม่ถงึ เพราะท่าที
ของอีกฝ่ ายแสดงใหเ้ ห็นว่าข ้อสันนิษฐานของเธอเป็ นจริง ทีผ่ ่านมาเธอ
ถูกคนตรงหน้าแทงข ้างหลัง ไม่เพียงแค่เรื่องคนรัก แต่ยงั รวมถึงเรื่อง
คนที่ทำ� งานด้วย ที่แทณ้ ิ ชาก็มสี ่วนที่ทำ� ใหท้ ุกคนที่น่ีปฏิบตั ิตวั กับเธอ
เปลีย่ นไป
“ณิ ชาท�ำแบบนี้ทำ� ไม ท�ำไมต้องแย่งแทนไปจากเรา ต้องท�ำให ้
รุ่นพีไ่ ม่ชอบเราด้วย ทีผ่ า่ นมาเราไปท�ำอะไรให ้เหรอ ถึงต้องมาท�ำร้ายกัน
ลับหลังแบบนี้”
“เปล่าหรอก เราก็แค่คดิ ว่าผูห้ ญิงธรรมดาๆ อย่างหญ้าไม่คู่ควร
กับ แทนเลยสัก นิ ด ” ณิ ช ากวาดตามองกอหญ้า ที่แ ต่ ง กายด้ว ยชุ ด
ทีแ่ สนธรรมดา ไม่ดูสวยสดใสเหมือนเธอ “ถึงแทนจะไม่ได้หล่อมากมาย
แต่ พอเทียบกับคนเฉิ่ มๆ แบบหญ้า ยังไงแทนก็ดูดีเกินกว่าที่หญ้า
จะไปคบด้ว ย ยิ่ ง พอมาคิ ด ถึ ง เรื่ อ งฐานะของแทนที่ ร � ำ่ รวยที่ สุ ด
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ในละแวกบ า้ นที่พ วกเราอยู่ เราก็ ย่ิง คิ ด ว่ า หญ้า ไม่ คู่ ค วรกับ แทน
เขา้ ไปใหญ่ เราก็เลย...เสนอตัวเป็ นตัวเลือกใหแ้ ทนดู บา้ ง แลว้ แทน
ก็เลือกเรา แค่นนั้ เอง”
ณิ ช ายกยิ้ม มุม ปาก พู ด ความในใจของตนเองออกมาอย่ า ง
เปิ ดเผย เมือ่ ไม่มคี วามจ�ำเป็ นทีจ่ ะต้องปิ ดบังอะไรอีกต่อไปแล ้ว
“ส่ ว นเรื่ อ งรุ่ น พี่ ถ า้ หญ้า เข า้ กับ พวกเขาได้ดี แล ว้ ยัง ท�ำ งาน
เก่ งกว่าเราอีก เราก็แย่น่ะสิ เราก็เลยต้องหาทางเอาตัวรอด ดีนะ...
ที่ชี วิต การท�ำ งานมัน ใช้แ ค่ ฝี มือ ไม่ ไ ด้ แต่ ต อ้ งใช้ป ากด้ว ย แค่ ห ดั
พูดประจบ เราก็ไม่จำ� เป็ นต้องอยู่ใต้เงาของหญ้าเหมือนตอนที่เรียน
อีกต่อไป”
กอหญ้ายืนตัวชาเมื่อได้ฟงั ถอ้ ยค�ำทัง้ หมด เพราะคิดไม่ถึงว่า
อดีตเพือ่ นรักจะแอบดูถกู เรือ่ งรูปลักษณ์ของเธอในใจแบบนี้ และกอหญ้า
ยังคิดไม่ถงึ ว่าณิชาจะคบกับเธอเพียงเพือ่ หาผลประโยชน์จากเรื่องเรียน
เท่านัน้ เนื่องจากณิชาไม่ใช่คนเรียนเก่ง แต่เพราะการพยายามท�ำงาน
และเรียนร่วมกับกอหญ้าตลอดท�ำให้ณิชาได้รับประโยชน์จากผลงาน
ต่างๆ ไปด้วย ถึงแม้วา่ คะแนนสอบของเธอจะไม่สูงมาก แต่เธอก็สามารถ
เรียนจบภายในสามปี ครึง่ เหมือนกอหญ้า จนท�ำให ้เพือ่ นร่วมรุ่นหลายคน
อิจฉาได้
“ชีวติ มันก็แบบนี้แหละหญ้า ต้องใช้เล่หเ์ หลี่ยมแย่งชิงเท่านัน้
ถึงจะชนะ”
ณิชากระซิบทีข่ ้างหูกอหญ้า แล ้วรีบถอยออกมาท�ำท่าทางเหมือนว่า
ก�ำลังผิดหวังและเสียใจ กอหญ้ามองท่าทางนัน้ อย่างไม่เข ้าใจ จนกระทัง่
นุ ชรีท่ีเดินมาทางด้านหลังของกอหญ้า เริ่มเดินเขา้ มาใกลจ้ นได้ยิน
เสียงฝี เท ้า
“นี่เธอแกล ้งอะไรน้องณิชาอีก”
นุชรีถามขึ้นแล ้วรีบเข ้ามาโอบณิชา ณิชาทีท่ ำ� ท่าจะร้องไห ้ เกาะแขน
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ของนุชรีทนั ที
“ไม่มอี ะไรหรอกค่ะ ณิชาแค่มาชวนหญ้าไปกินข ้าวเทีย่ งด้วยกัน
แต่หญ้าเขา...ไม่อยากไปน่ะค่ะ” ณิชาก้มหน้าต�ำ่ นุชรีจงึ ยิง่ ออกโรงปกป้ อง
“ถา้ เขาไม่อยากไปก็ไม่ตอ้ งไปชวนเขาหรอกค่ ะน้องณิ ชา คนที่
ชอบคิดว่าตัวเองเก่งอยู่คนเดียวจนชอบพูดดูถกู คนอืน่ ลับหลัง แถมยัง
คิดจะแย่งแฟนเพือ่ นอีก ปล่อยให ้อยู่คนเดียวแบบนี้ดแี ล ้วค่ะ”
“พูดดูถกู คนอืน่ ลับหลังหรือคะ พีน่ ุชหมายความว่ายังไง” กอหญ้า
โพล่งขึ้นมา
“ก็เธอชอบแอบดู ถูกพวกรุ่นพี่ท่ีน่ีไม่ใช่ หรือยังไง ว่าไม่ได้จบ
มาจากมหาวิทยาลัยดังๆ ด้วยเกรดเฉลี่ยสู งๆ แบบเธอ น้องณิ ชา
เขาเล่าให ้พวกฉันฟังหมดแล ้ว ว่าเธอมันอวดดีแค่ไหน”
กอหญ้ามองณิชาทีท่ ำ� หน้าซีดขึ้นมาอย่างตกใจ ทีอ่ กี ฝ่ ายปัน้ เรื่อง
ใส่รา้ ยเธอได้มากมายขนาดนี้
“แล ้วพีก่ เ็ ชื่อณิชาหรือคะ”
“ใช่สิ ก็นอ้ งณิชาเป็ นเพือ่ นเธอไม่ใช่เหรอ เขาจะใส่รา้ ยเธอท�ำไม
หรือว่าเธอแกลง้ อะไรน้องณิ ชาจนเขาต้องใส่รา้ ยเธอหรือยังไง” นุ ชรี
ตอบกลับด้วยค�ำพูดทีย่ งั คงโยนความผิดมาให ้กอหญ้า
“แต่หญ้าไม่...”
“พอเถอะค่ะพีน่ ุช หญ้า อย่าทะเลาะกันเลยนะ ณิชาผิดเอง ณิชา
...ณิ ชาไม่น่าพูดให้พน่ี ุ ชฟังจนพีน่ ุ ชโกรธหญ้าเลย ณิ ชาผิดเองค่ะทีเ่ ล่า
ให้พน่ี ุ ชฟัง หญ้า...ณิชาขอโทษนะ” ณิชาบีบน�ำ้ ตาจนท�ำใหน้ ุ ชรีรบี กอด
เด็กสาวทีย่ นื ข ้างๆ จนแน่น
“พอเถอะน้องณิชา น้องณิชาไม่ผดิ เลยนะ” นุชรีปลอบแล ้วหันไป
ตวาดกอหญ้า “ไม่ตอ้ งคิดจะมาแก้ตวั อะไรเลยนะหญ้า ยังไงฉันก็เชื่อ
น้องณิชามากกว่าเธอ ไปค่ะน้องณิชา เราออกไปหาอะไรกินด้วยกันดีกว่า
ทิ้งเพือ่ นแย่ๆ ไว้ทน่ี ่ีแหละ”
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นุ ชรีจูงมือณิ ชาใหเ้ ดินตามตน ซึ่งกอหญ้าก็ทนั ได้เห็นรอยยิ้ม
ทีม่ มุ ปากของคนทีท่ ำ� ตัวเหมือนถูกเธอกลั่นแกล ้ง กอหญ้าถอนหายใจ
หนัก เดินไปทรุดนั่งที่เก้าอี้ตรงโต๊ะท�ำงาน ในใจเต็มไปด้วยค�ำถาม
ว่าเพือ่ นของเธอเป็ นไปได้ถงึ ขนาดนี้เชียวหรือ
“เราชือ่ ณิชา เพิง่ ย้ายมาอยู่หอพักแถวนี้ ยินดีทไี ่ ด้รจู้ กั นะ”
กอหญ้าคิดถึงวันทีณ
่ ิ ชาเขา้ มาทักทายเธอตอนทีอ่ กี ฝ่ ายเพิง่ ย้าย
มาอยู่ทก่ี รุงเทพฯ ใหม่ๆ จากนัน้ ทัง้ สองก็ค่อยๆ สนิทสนมกันพร้อมๆ
กับ แทนไทที่เ รีย นที่เ ดีย วกัน แม จ้ ะอยู่ ต่ า งคณะ ความสัม พัน ธ์ข อง
พวกเขาต่ า งราบรื่ น ไม่ เ คยมีป ญ
ั หาขัด แย้ง ท�ำ ให ก้ อหญ้า ไม่ เ คย
ระแคะระคายเลยว่าแท ้จริงแล ้วณิชาจะมีเล่หเ์ หลีย่ มมากมายทีใ่ ช้ทำ� ร้าย
เธอแบบนี้
แทจ้ ริงแลว้ ทุกรอยยิ้มหวังดีท่ีณิชามอบใหเ้ ธอ ก็เป็ นแค่ การ
หลอกลวง เพือ่ หลอกใช้เธอเท่านัน้

เวลาดูจะเดินช้ากว่าทุกวัน เมื่อบรรยากาศการท�ำงานในวันนี้

เต็มไปด้วยความอึดอัดกว่าทีเ่ คย กอหญ้าจดจ้องคอมพิวเตอร์ตรงหน้า
แต่น้ ิวมือกลับไม่ค่อยขยับ แฟ้ มงานใหม่ๆ ยังคงถูกวางอย่างต่อเนื่อง
จากรุ่นพีท่ ่เี ริ่มทยอยเตรียมตัวกลับบา้ น รวมถึงของนุ ชรีท่ถี อื เอกสาร
ปึ กใหญ่มาวางบนโต๊ะ ก่อนเวลาเลิกงานเพียงเล็กน้อยอย่างทีท่ ำ� เสมอ
“งานทัง้ หมดนี้ พ่ีข อเช้า วัน จัน ทร์น ะหญ้า หยุ ด เสาร์อ าทิต ย์น้ ี
น่ าจะท�ำทัน” นุ ชรีฉีกยิ้มกวา้ ง “ส่วนพวกเรากลับบา้ นกันเถอะ วันนี้
คืนวันศุกร์ดว้ ย ไปหาอะไรอร่อยๆ กินกันดีกว่า”
นุ ชรีหนั ไปชวนคนอื่นๆ ที่รีบลุกออกจากโต๊ะ เดินตามคนชวน
ออกไปอย่างอารมณ์ดี ณิชาลุกขึ้นยืนเป็ นคนสุดท ้าย แล ้วเดินมาหยุดยืน
ทีห่ น้าโต๊ะของกอหญ้าพร้อมกับพูดเสียงหวาน
“สู ้ๆ นะหญ้า เราเป็ นก�ำลังใจให ้เสมอนะ”
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ณิชาส่งยิ้มมุมปาก แล ้วกดรับสายโทรศัพท์ทร่ี อ้ งขึ้นมา โดยพูด
เสียงดังๆ ให ้กอหญ้าได้ยนิ ด้วย
“จ้ะแทน ณิ ชาก�ำลังลงไปนะ แทนรอที่เดิมที่มารับณิ ชาทุกวัน
เลยนะ”
ณิ ช าหัน มาโบกมือ ให ก้ อหญ้า แล ว้ เดิ น ออกไปด้ว ยท่ า ทาง
มีค วามสุ ข กอหญ้า พยายามไม่ม องตาม มือ บางก�ำ เข า้ หากัน แน่ น
ก่อนทีห่ ญิงสาวจะพยายามข่มใจ บอกตัวเองว่าให ้อดทนและไม่หวัน่ ไหว
อย่างทีเ่ ธอท�ำมาเสมอ
กอหญ้าก้มหน้าท�ำงานต่อ แต่จนฟ้ ามืดงานก็ยงั แทบไม่คืบหน้า
เลยสัก นิ ด กอหญ้า ถอนหายใจออกมา ฟุบ หน้า ลงบนโต๊ะ ขณะที่
หยาดน�ำ้ ตาเริม่ ปริม่ หญิงสาวพยายามท�ำใจแข็ง รีบยกมือขึ้นปาดน�ำ้ ตา
ออกไปใหพ้ น้ จากใบหน้า อารมณ์หลากหลายต่อสู อ้ ยู่ในใจจนเริ่มจะ
รับไม่ไหว ก่อนทีร่ ่างบอบบางจะสะดุง้ เมือ่ เสียงโทรศัพท์ของเธอร้องดัง
มือบางควานหาโทรศัพท์แล ้วจึงกดรับสาย
“กอหญ้าค่ะ”
“นี่คุณอยู่ทไ่ี หนเหรอ”
เสียงทุม้ ทีด่ งั มาตามสายท�ำใหก้ อหญ้าขมวดคิ้ว แล ้วยกหน้าจอ
ขึ้นมาดู หมายเลขทีย่ งั ไม่ได้ถูกบันทึกไวแ้ ต่ดูคุน้ ตาท�ำใหเ้ ธอเริ่มจ�ำได้
ว่าคนทีโ่ ทร.เข ้ามาเป็ นใคร
“ฉันอยู่ทท่ี ำ� งานน่ะ ท�ำงานอยู่ คุณจะโทร.มาตามเรื่องเสื้อเหรอ
ฉันยังไม่ได้ซกั ให ้เลย ขอโทษด้วยนะ”
“ท�ำงานเหรอ แต่น่ีมนั จะสองทุ่มแล ้วนะคุณ”
ต้นสายดูจะไม่สนใจเรื่องเสื้อของตนเท่าไรนัก แต่กลับมีนำ�้ เสียง
แปลกใจเรื่องงานของกอหญ้ามากกว่า กอหญ้ามองดูนาฬกิ า จึงได้รู้วา่
เวลาล่วงเลยมานานอย่างทีเ่ ขาว่าจริงๆ
“แลว้ งานของคุณใกลเ้ สร็จหรือยัง ผมรอคุณอยู่ท่ีหน้าบริษทั
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มาสักพักแล ้ว ตัง้ ใจจะมาชวนไปกินข ้าวด้วย”
“รอฉัน ที่ห น้า บริษ ทั อย่ า งนัน้ เหรอ” กอหญ้า ทวนค�ำ เสีย งสู ง
ยืดตัวขึ้นมานั่งหลังตรงทันที “คุณรู้ได้ยงั ไงว่าฉันท�ำงานทีไ่ หน”
“ก็เข็มกลัดบนหน้าอกคุณไง”
กอหญ้าก้มลงมองเข็มกลัดของตัวเอง จึงนึกขึ้นได้ว่ามันเป็ น
สัญลักษณ์ของบริษทั แห่งนี้
“ว่ายังไงคุณ สนใจไปกินขา้ วกับผมไหม” ต้นสายถามกลับมา
อีก ครัง้ ท�ำ ให ก้ อหญ้า เหลือ บมองงานที่ก องอยู่ บ นโต๊ะ หญิง สาว
เมม้ ปากแน่น แล ้วตัดสินใจปิ ดคอมพิวเตอร์ เก็บเอกสาร แล ้วลุกขึ้น
เดินออกจากโต๊ะท�ำงานทันที
“ได้สิ เดีย๋ วฉันลงไปนะ”
คนในสายท�ำเสียงตอบรับอย่างยินดีขณะทีก่ อหญ้าเดินไปปิ ดไฟ
หญิงสาวพยายามไม่หนั กลับไปมองงานที่ตงั้ อยู่ ราวกับต้องการเวลา
ไปปลดเปลื้องความหนักอึ้งในใจให ้คลายลงไปบ ้าง เมือ่ ลงมาถึงข ้างล่าง
เธอจึงได้เจอชายหนุ่มทีเ่ พิง่ โทร.มาชวนเธอไปกินข ้าวด้วย
“ไงคุณ งานเสร็จพอดีเลยเหรอ ถึงได้ลงมาไวจัง”
“ยังหรอก แต่เอาไว ้ก่อนเถอะ ว่าแต่คณ
ุ จะมาชวนฉันไปกินอะไร
เหรอคืนนี้”
กอหญ้า พยายามส่ ง ยิ้ม ให้อีก ฝ่ าย แต่ ร อยยิ้ม ของเธอกลับ ดู
ไม่สดใสจนคนมองสังเกตได้ หากเขาก็ไม่ได้พูดอะไร และส่ายหน้า
แทนค�ำตอบของตัวเอง
“ผมเองก็ยงั ไม่รูเ้ หมือนกัน อย่างที่ผมบอกว่าผมรู้จกั แต่ รา้ น
ทีพ่ าคุณไปเมือ่ วาน”
“อย่างนัน้ เหรอ...” กอหญ้าพึมพ�ำ ทอดสายตาคิดบางอย่าง แล ้ว
จึงหันกลับมาสบตากับคู่สนทนา “ถ ้าอย่างนัน้ ฉันจะพาคุณไปทีร่ า้ นโปรด
ของฉันบ ้างดีไหม”
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“ได้สิ ทีไ่ หนล่ะ”
กอหญ้าอมยิ้ม ไม่ตอบค�ำถาม จึงท�ำให ้คนมองเลิกคิ้วขึ้นมาอย่าง
แปลกใจ
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2
เสียงเนื้อที่นาบลงไปบนกระทะร้อนๆ มาพร้อมกับกลิน่ หอม

เย้ายวนท�ำใหอ้ ารมณ์ของกอหญ้าผ่อนคลายขึ้นบา้ ง แมจ้ ะยังมีความ
อัด อัน้ บางอย่ า งซ่ อ นอยู่ ภ ายใน กอหญ้า คอยพลิก เนื้ อ บนเตาไปมา
ขณะที่ค นร่ ว มโต๊ะ พยายามเลีย นแบบท่ า ทางของเธอ แต่ ย งั คงดู
เงอะๆ งะๆ กอหญ้ามองท่าทางของเขา แล ้วค่อยๆ ช่วยอีกฝ่ ายคีบเนื้อ
และวางให ้เขาบนจาน หญิงสาวยังล ้างมือ และแกะกุง้ ทีส่ ุกแล ้ววางแยก
เอาไว ้ แล ้วบอกกับชายหนุ่มทีน่ ั่งมองเธออย่างตัง้ ใจ
“คุณจะกินกุง้ พวกนี้กบั ฉันก็ได้นะ ถ ้าคุณไม่ถอื ” กอหญ้าหมายถึง
เรื่องทีเ่ ธอใช้มอื แกะกุง้ เหล่านี้
“ขอบคุ ณ นะคุ ณ คุ ณ ท�ำ ไวจัง แถมยัง น่ า กิน อีก ดู ข องผมสิ
แกะออกมาไม่เป็ นตัวเลย” ฝ่ ายชายโชว์ผลงานของตัวเองบ ้าง กอหญ้า
ถึงกับหัวเราะ
“เวลาอยู่บา้ น ฉันกับหม่ามา้ ต้องคอยเป็ นคนแกะกุง้ ให้ป๊ากับ
น้องชายน่ ะ ก็เลยมีเทคนิคเยอะหน่ อย” กอหญ้าเผลอบอกเล่าเรื่อง
ในครอบครัวออกไปอย่างไม่รู้ตวั ซึง่ คู่สนทนาก็ตงั้ ใจฟังก่อนจะมองไป
รอบๆ
“ที่น่ี บ รรยากาศดีจ งั เลยนะคุ ณ ” ชายหนุ่ ม มองไปยัง บริเ วณ
รอบขา้ งของร้านหมูกระทะขา้ งทาง ทีด่ า้ นหนึ่งเป็ นสวนสาธารณะทีเ่ ขา
และกอหญ้าได้พบกันเป็ นครัง้ แรก ส่วนอีกด้านเป็ นแม่นำ�้ สายใหญ่
ที่ยามนี้มแี สงไฟส่องบนผิวน�ำ้ ระยิบระยับอย่างงดงาม “ผมไม่เคยมา
ฝั่งนี้ของสวนเลยไม่รูว้ า่ มีรา้ นนี้ตงั้ อยู่ดว้ ย คุณมาทีน่ ่ีบอ่ ยเหรอ”
“อืม...ก็เดือนละครัง้ ได้ละมัง้ ” กอหญ้าท�ำท่านึก
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“เดือนละครัง้ แสดงว่าคุณต้องชอบกินมากๆ เหมือนกันนะเนี่ย
แล ้วคุณมากับใคร อย่าบอกนะว่ามาคนเดียว” ชายหนุ่ มถามขึ้นยิ้มๆ
แต่ คนฟังกลับท�ำท่าชะงัก ดวงตาของกอหญ้าไหววู บ ก่ อนที่เธอจะ
ก้มหน้าหลบตาของคนทีน่ ั่งตรงกันข ้าม
“ก็...เปล่าหรอก แต่จากนี้ไปถ ้าไม่มคี ณ
ุ ฉันก็คงต้องมาคนเดียว
แลว้ ละ” กอหญ้าหลุบตาลง อารมณ์สั่นไหวขึ้นมาเมื่อคิดถึงแทนไท
กับณิชาทีเ่ ธอเคยชวนมาทีน่ ่ีอยู่เสมอ คนมองใจหายวาบ แม ้จะยังไม่รู ้
ถึงสาเหตุท่ที ำ� ใหร้ อยยิ้มของกอหญ้าเลือนหาย แต่เขาก็รู้สกึ ไม่ดที ่มี นั
เป็ นแบบนี้
“ถา้ อย่างนัน้ คุณคงไม่ได้มาคนเดียวอีกแลว้ ละ” ฝ่ ายชายพูด
ขึ้นมา และท�ำใหก้ อหญ้ามองเขาอย่างแปลกใจ “ก็รา้ นนี้อร่ อยมาก
ถ ้าคุณไม่ชวนผมมาอีก ผมโกรธคุณจริงๆ ด้วย”
กอหญ้าหลุดยิ้มเมื่ออยู่ๆ คนตัวโตก็ทำ� ท่าคาดโทษเธอราวกับ
เด็กๆ หญิงสาวส่ายหน้า อดแซวเขากลับไม่ได้
“คุณนี่ เห็นแก่ กินเหมือนกันนะ มิน่าล่ะ คุยกันครัง้ แรกอยู่ๆ
ก็มาชวนฉันกินข ้าวซะอย่างนัน้ ”
คนถูกว่าส่งยิ้ม แถมยังยักไหล่อย่างไม่คดิ โต้แย้ง
“ก็อาหารทีไ่ ทยอร่อยนี่น่า ผมก็ตอ้ งเห็นแก่กนิ แบบนี้แหละ เออ
...เมือ่ กี้ผมเห็นร้านน�ำ้ ตรงนัน้ ขายน�ำ้ ผลไม้สสี วยๆ ทัง้ นัน้ เลย ร้านนี้
เขาให้ซ้อื น�ำ้ จากทีอ่ น่ื มากินได้ไหมคุณ ถ ้าได้ ผมอยากจะลองน�ำ้ ร้านนัน้
สักหน่อย”
“ก็ได้นะคุณ เจ้าของร้านนี้เขาใจดี”
“ถ ้าอย่างนัน้ เดีย๋ วผมมานะ”
กอหญ้าพยักหน้า มองตามร่างสูงทีล่ ุกขึ้นเดินไปทางร้านขายน�ำ้
ตามทีเ่ ขาบอก แล ้วดึงสายตากลับมาสนใจหมูย่างตรงหน้า ก่อนทีจ่ ะมี
น�ำ้ สีแดงและสีเขียวแก้วใหญ่กว่าปกติมาวางบนโต๊ะ พร้อมกับชายหนุ่ม
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ทีก่ ลับมานั่งทีเ่ ดิม
“แก้วนี้ผมซื้อมาเผื่อคุณ” ชายหนุ่ มยื่นแก้วน�ำ้ สีแดงมาให ้ “แต่
เห็นเขาบอกว่าใส่แอลกอฮอล์นิดหน่ อย คุณกินได้ไหม ถา้ กินไม่ได้
เดีย๋ วผมกินเอง”
“ไม่เป็ นไรหรอกคุณ นิดหน่อยคงไม่เป็ นไร ขอบคุณนะ” กอหญ้า
รับน�ำ้ แก้วนัน้ มาจากเขาแล ้วยกขึ้นดืม่ “หืม อร่อยจัง”
กอหญ้า ส่ ง ยิ้ม ให ช้ ายหนุ่ ม แล ว้ ดื่ม ต่ อ อีก หลายอึก คนมอง
จึงยกแก้วขึ้นมาดืม่ บ ้าง สลับกับกินอาหารตรงหน้าต่ออย่างเอร็ดอร่อย
หลังจากกินเสร็จ กอหญ้าก็ชวนฝ่ ายชายไปนัง่ เล่นทีส่ วนสาธารณะ
ตรงริมสระน�ำ้ ทีเ่ ธอชอบนัง่ ตอนนี้ใบหน้าของกอหญ้าเริม่ แดงก�ำ่ ดวงตา
ฉ�ำ่ ปรือ ความคิดเริ่มล่องลอย เหมือนกับสติทเ่ี ริ่มไม่อยู่กบั ตัวแล ้ว
“พระจันทร์คืนนี้ดูเศร้ากว่าคืนทีเ่ ราเจออีกนะคุณ ดูสิ เหลือแค่
ครึ่งดวงแล ้ว” กอหญ้าพูดขึ้นขณะทีเ่ หม่อมองไปบนผิวน�ำ้ “อีกไม่ก่วี นั
ก็คงจะหายไปทัง้ ดวง กลายเป็ นคืนเดือนดับ คืนนัน้ คงจะมืดมาก...
มากกว่าตอนนี้อกี ใช่ไหมคุณ”
เสียงหวานเริม่ ขาดหาย ขณะทีก่ อหญ้าก้มใบหน้าลงต�ำ่ ชายหนุ่ม
ที่นั่งด้านขา้ งเริ่มรับรู้ได้ถงึ ความไม่ปกติของหญิงสาว จนเริ่มมั่นใจว่า
แอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยในน�ำ้ แก้วนัน้ ดูจะส่งผลกับหญิงสาวข ้างกาย
เขาแล ้ว
“คุณ เป็ นอะไรหรือเปล่า คุณไหวไหม” ร่างสู งถามขึ้นมาอย่าง
เป็ นห่วง กอหญ้าที่ได้ยนิ ส่ายหน้า เมือ่ ความมึนเมาท�ำใหเ้ ธอกล ้าทีจ่ ะ
เปิ ดเปลือยอารมณ์ทกุ อย่าง ไม่คดิ ปิ ดบังหรือกดทับมันไว้ในใจอีกแล ้ว
“ไม่ไหว...จริงๆ แล ้วฉันไม่ไหวเลยคุณ” กอหญ้าเริม่ สะอื้น พลาง
ยกมือขึ้นปาดน�ำ้ ตา “ท�ำไมทุกคนถึงใจร้ายกันไปหมด ทัง้ ป๊ า ทัง้ หม่าม ้า
ทัง้ น้อง ไหนจะพีๆ่ ที่ทำ� งานอีก เมือ่ ก่อนฉันยังพอทนได้ แต่ตอนนี้
แมแ้ ต่ เพื่อนกับแฟนของฉันยังใจร้ายกับฉันเลย พวกเขาท�ำกับฉัน
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แบบนี้ได้ยงั ไง แอบไปคบกันลับหลังฉันได้ยงั ไง”
กอหญ้าสะอื้นหนัก หยาดน�ำ้ ตาพรั่งพรู ลงมาไม่หยุ ด คนฟัง
มองเธออย่างตกใจ เมือ่ ได้รวู้ า่ ภายใต้รอยยิ้มของเธอได้ซ่อนอะไรไว ้บ ้าง
“ฉัน พยายามบอกตัว เองว่า ไหว ฉัน ต้อ งอดทนให้ไหวแบบที่
ป๊ ากับหม่ามา้ ของฉันชอบบอกให้ฉนั ท�ำมาตลอด พยายามอยู่เงียบๆ
ไม่มปี ากมีเสียงจนแทบจะไม่มตี วั ตนในบ ้านอยูแ่ ล ้ว ทีท่ ำ� งานก็เหมือนกัน
ไม่วา่ จะถูกแกล ้งจากพีท่ เ่ี ป็ นหลานสาวของหัวหน้าแค่ไหน ฉันก็ไม่เคย
ตอบโต้ เอาแต่คิดว่ามันจะผ่านไปได้ แต่สุดทา้ ยฉันกลับต้องท�ำงาน
หนักขึ้นเรือ่ ยๆ โดยทีพ่ วกเขาก็ยงั คงเกลียดฉัน แล ้วมาตอนนี้ ทัง้ เพือ่ น
ทัง้ แฟนฉัน ยังจะคบกันแบบไม่สนใจฉันอีก คุณรูไ้ หม วันนี้ฉนั เพิง่ ได้รู้
ว่าที่ผ่านมาเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของฉันเขาหลอกใช้ฉนั เขาแอบ
แกลง้ ฉันลับหลังตลอด ทัง้ ๆ ที่ฉนั จริงใจกับเขา ตามใจเขา ตอน
สมัครงานเขาขอให้ฉนั เลือกที่เดียวกับเขาฉันก็ยอม แต่ เขากลับมา
แทงขา้ งหลังฉัน ฉันไม่เขา้ ใจเลยว่าท�ำไมเขาถึงต้องท�ำกับฉันขนาดนี้
ฉันไม่เข ้าใจ”
ชายหนุ่ มดึงร่างเล็กมากอด ซึ่งกอหญ้าก็ยอมและร้องไหอ้ ยู่ใน
อ้อมแขนของเขาต่ อ มือหนาลู บไปตามแผ่นหลังบอบบาง เพื่อหวัง
ปลอบใจหญิงสาวทีย่ งั ฟูมฟายตัดพ ้อ
“พวกเขาแอบคบกันตัง้ แต่ปีใหม่ปีทแ่ี ล ้ว แต่ฉนั ไม่เคยรู ้ เป็ นคนโง่
มาได้ตงั้ นาน จนเพิง่ มาจับได้ตอนวันวาเลนไทน์ปีน้ ี พวกเขามารับกัน
กลับบา้ นทุกวัน ในขณะที่ฉนั นั่งท�ำงานอยู่บนออฟฟิ ศโดยไม่รู้ไม่เห็น
คุณคิดดู สิ ทัง้ ๆ ที่ตอ้ งมาเจอเรื่องแบบนี้ แต่ฉนั กลับบอกใครไม่ได้
หรือไม่ก็ไม่มีใครเชื่อค�ำพูดของฉันอีก มันเจ็บนะคุณ มันเจ็บมาก
แต่ฉนั ก็ทำ� ได้แค่ อดทน โดยที่ไม่รูว้ ่าเรื่องพวกนี้มนั จะจบเมื่อไร มัน
ไม่ยุตธิ รรมเลย ทัง้ ๆ ทีฉ่ นั ถูกท�ำร้าย แต่ทำ� ไมฉันต้องเป็ นฝ่ ายทีอ่ ดทน
ด้วย มันไม่ยุตธิ รรมเลยคุณ ไม่ยุตธิ รรมเลย”
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วงแขนแข็งแรงกระชับแน่ นขึ้น แต่ร่างบางก็ยงั คงสั่นเทิ้ม เสื้อ
ของเจ้าของวงแขนเริ่มเปี ยกชื้น แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้สนใจสักนิด
“ดูสิ ดึกขนาดนี้ยงั ไม่มใี ครสนใจโทร.หาฉันเลย แต่ถา้ เป็ นน้อง
ของฉัน ป๊ ากับหม่าม ้าต้องถามหาแล ้ว และเวลามีปญ
ั หา แค่จะร้องไห ้
แบบนี้ฉนั ยังท�ำไม่ได้เลย คนเป็ นพีต่ อ้ งเข ้มแข็งเสมอ ฉันอ่อนแอไม่ได้
เหรอคุณ แค่นนั้ ฉันยังไม่มสี ทิ ธิ์เลยเหรอ” กอหญ้าพรัง่ พรูความในใจต่อ
ความอัดอัน้ และความมึนเมาท�ำใหห้ ญิงสาวพูดวนไปมา จากเรื่องนี้
ไปยังเรือ่ งโน้น แต่ทกุ เรือ่ งทีอ่ อกมาล ้วนบาดใจคนฟัง ท�ำให ้เขายิง่ เห็นใจ
อีกฝ่ ายจนดวงตาหม่นแสงตามไปด้วย
“เพื่อนของฉันเขาบอกว่าคนธรรมดาอย่างฉันไม่เหมาะสมกับ
แฟนเก่ า ของฉัน ที่เ ขาแย่ ง ไป ท�ำ ไมเหรอ คนอย่ า งฉัน จะไม่ มีสิท ธิ์
เจอรักดีๆ เจอคนที่รกั ฉันบา้ งเลยเหรอไง แค่ ใครสักคนก็ได้ท่รี กั ฉัน
มองเห็นฉันบา้ ง และพร้อมจะอยู่ขา้ งฉัน ขอแค่ นนั้ ฉันก็ไม่มสี ิทธิ์
เลยเหรอคุณ” กอหญ้าคร�ำ่ ครวญต่อ ก่อนทีเ่ สียงของเธอจะเริ่มอ้อแอ้
แผ่วเบา และหญิงสาวก็ผล็อยหลับลงไป ชายหนุ่มก้มมองใบหน้าหวาน
หยิบผา้ เช็ดหน้าขึ้นมาเช็ดคราบน�ำ้ ตาใหห้ ญิงสาวอย่างแผ่วเบาจนหมด
จากนัน้ เขาจึงกดโทรศัพท์ต่อหาใครบางคนเพือ่ พูดธุระของตัวเอง
หลังจากทีว่ างสายแล ้ว ชายหนุ่มก็รวบตัวกอหญ้ามาไว้ในวงแขน
แล ว้ เดิน ออกมาที่ป ระตู ด า้ นหน้า ของสวนสาธารณะ เพีย งไม่ น าน
รถยนต์สดี ำ� คันหรูก็มาจอดเทียบตรงทางเทา้ คนขับรีบลงมาเปิ ดประตู
ให้ร่างสู งที่ค่อยๆ วางร่างของกอหญ้าลงตรงที่นั่งด้านหลัง ก่อนที่เขา
จะก้าวตามขึ้นไปนัง่ ข ้างๆ เธอ โดยมีคนขับรถคอยปิ ดประตูให ้เรียบร้อย
“ไปไหนครับคุณตฤณ” คนขับรถถามผู ้เป็ นนายหลังจากทีก่ ลับมา
นั่งประจ�ำทีแ่ ล ้ว
“กลับคอนโดฯ เลย” ตฤณสบตาคนขับผ่านกระจกมองหลัง
ซึ่งอีกฝ่ ายก็รีบตอบรับทันที รถยนต์คนั หรู จึงเคลือ่ นที่ ขณะที่ตฤณ
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ดึงตัวของกอหญ้าให ้เอนนอนลงมาบนตักของเขาในท่าทีสบาย

ต ฤณวางร่างของกอหญ้าลงบนเตียงของตนอย่างนุ่ มนวล

แลว้ จึงช่ วยถอดรองเทา้ ของอีกฝ่ ายเพื่อใหเ้ ธอหายอึดอัด ชายหนุ่ ม
ลุกขึ้นเดินไปทางหอ้ งน�ำ้ น�ำผา้ เช็ดตัวไปชุบน�ำ้ ก่อนจะยืน่ หน้าออกมา
มองเมื่อได้ยินเสียงคนเขา้ มาในหอ้ ง ตฤณรีบบิดผา้ เปี ยกน�ำ้ ในมือ
ใหห้ มาด แลว้ ออกมาเจอกับทิพย์ แม่บา้ นคนเก่ าแก่ ท่ีคอยดู แลเขา
ยามที่อยู่ท่นี ่ี ทิพย์มองกอหญ้าที่นอนบนเตียงอย่างตกใจ เมือ่ นี่เป็ น
ครัง้ แรกทีต่ ฤณพาผู ้หญิงมาทีห่ ้องของเขา
“นี่ใครกันคะคุณตฤณ ท�ำไมถึงได้หลับสนิทแบบนี้” ทิพย์เดินไป
ที่ขา้ งเตียง แลว้ ควา้ ผา้ ในมือของเจ้าของหอ้ งมาช่วยลูบไปตามล�ำตัว
ของกอหญ้า
“เพือ่ นผมเองครับป้ าทิพย์ ฝากป้ าทิพย์ช่วยดูแลเปลีย่ นเสื้อผา้
ให ้เขาด้วยนะครับ เดีย๋ วผมจะเอาเสื้อผ ้าของผมมาให ้ก่อน”
“ได้ค่ ะ แต่ ถ า้ คุ ณ ผู ห้ ญิ ง รู ้ ว่ า คุ ณ ตฤณพาผู ห้ ญิ ง มาที่น่ี ล ะก็
คุ ณ ผู ห้ ญิง ต้อ งตกใจแน่ ๆ ” ทิพ ย์พูด ถึง บงกชแม่ข องตฤณที่ต อนนี้
พักอยู่ทต่ี ่างประเทศ
“คุณแม่จะต้องไม่รูเ้ รื่องนี้ครับ” ตฤณพูดขึ้น ซึ่งทิพย์ก็เขา้ ใจ
ความหมายนัน้ ดี หญิงสูงวัยจึงพยักหน้ารับ แต่กอ็ ดเตือนไม่ได้
“ค่ะ ป้ าจะไม่บอกคุณผู ้หญิงหรอก แต่คณ
ุ ตฤณจะท�ำอะไรก็ตอ้ ง
รอบคอบหน่อยนะคะ”
ตฤณอมยิ้ม เมื่อ รู ว้ ่า ทิพ ย์ก �ำ ลัง คิด ไปไกลกว่า ความเป็ น จริง
มากแค่ไหน
“ไม่ ต อ้ งห่ ว งครับ ป้ า คื น นี้ ผ มจะไปนอนห อ้ งของพ่ อ กับ แม่
ไม่มอี ะไรแน่นอน”
ทิพย์ทำ� ท่าเบาใจ เธอไม่ได้คิดหา้ มปรามหากตฤณจะมีคนรัก
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แต่ ด ว้ ยความหัว โบราณและเธอเองก็ เ ลี้ย งดู ต ฤณมาตัง้ แต่ เ ขาเกิด
จึงอดทีจ่ ะตักเตือนไม่ได้ ยิง่ กับหญิงสาวทีไ่ ม่ได้สติด ้วยแล ้ว การท�ำอะไร
เกินเลยยิง่ เป็ นเรื่องไม่สมควร
“ถา้ อย่างนัน้ เดีย๋ วผมไปเอาชุดของผมมาก่ อนนะครับ” ตฤณ
บอกกับทิพย์แล ้วเดินไปทางหอ้ งแต่งตัว เมือ่ น�ำเสื้อผา้ มาให้ทพิ ย์แล ้ว
ชายหนุ่มจึงแยกไปท�ำธุระส่วนตัวของตนบ ้าง แล ้วจึงกลับมาดูกอหญ้า
ทีต่ อนนี้เปลีย่ นชุดเรียบร้อยแล ้ว
“ขอบคุ ณ นะครับ ป้ า และขอโทษด้ว ยนะครับ ที่ต อ้ งรบกวน
ตอนดึก” ตฤณบอกกับทิพย์ทเ่ี ตรียมตัวกลับไปห ้องพักของตน
“ไม่เป็ นไรค่ะคุณตฤณ ถ ้าอย่างนัน้ ป้ าไปก่อนนะคะ” ทิพย์บอกลา
หมุนตัวจะเดินออกจากห ้อง แต่แล ้วก็ทำ� ท่าเหมือนนึกบางอย่างขึ้นมาได้
“จริงด้วยค่ ะ ป้ าว่าจะถามคุณตฤณเรื่องเสื้อคลุมอยู่ พอดีป้า
จะเอามาซักให ้ แต่หาไม่เจอเลยค่ะ”
ตฤณเหลือบมองไปทางกอหญ้า แล ้วจึงหันกลับไปตอบค�ำถาม
“พอดีผมลืมไว้ท่บี ริษทั น่ ะครับ ถา้ เอากลับมาเมือ่ ไรจะบอกป้ า
อีกทีนะครับ”
“ลืมหรือคะ” ทิพย์ทวนค�ำอย่างแปลกใจ เพราะเสื้อคลุมตัวนัน้
เป็ นเสื้อคลุมตัวโปรดที่ตฤณพกติดตัวเสมอ “ค่ ะ เอาไวถ้ า้ คุณตฤณ
เอากลับมาแล ้วค่อยบอกป้ านะคะ”
ทิพย์เดินออกจากหอ้ งไป ในขณะทีต่ ฤณได้แต่ย้ มิ เพราะรู้ดวี ่า
ทิพย์คงนึกแปลกใจกับค�ำโกหกของเขา ตฤณหันมามองกอหญ้า แล ้ว
เดินไปนั่งทีข่ อบเตียง เฝ้ ามองหญิงสาวทีก่ ำ� ลังหลับตาพริ้ม เขาคิดถึง
ค�ำพูดมากมายทีเ่ ธอระบายออกมา และมีหลายค�ำพูดทีส่ ะกิดใจของเขา
จนท�ำให้ใบหน้าของตฤณอึมครึม
ตฤณกระชับผา้ ห่มที่คลุมบนตัวกอหญ้า แลว้ ปิ ดไฟหอ้ งนอน
ใหเ้ รียบร้อยก่อนจะเดินออกมา ชายหนุ่ มตรงไปทางโต๊ะท�ำงาน แลว้
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เปิ ดคอมพิวเตอร์ ก่อนจะเขา้ ไปในระบบตรวจสอบขอ้ มูลภายในของ
บริษทั ที่เขาเป็ นเจ้าของ ชายหนุ่ มรอไม่นาน ขอ้ มูลที่เขาต้องการก็เริ่ม
แสดงออกมา ด้านบนสุดของจอมีสญ
ั ลักษณ์เดียวกับที่ติดบนอกเสื้อ
ของกอหญ้า เพียงแต่ว่าใต้สญ
ั ลักษณ์นนั้ มีคำ� ว่าส�ำนักงานใหญ่กำ� กับ
ไว ้ด้วย
ตฤณไล่ดูขอ้ มูลของพนักงานในบริษทั ย่อยที่กอหญ้าท�ำงานอยู่
จนได้เ จอข อ้ มู ล ของหญิง สาว เขาพบว่ า กอหญ้า เพิ่ง ถู ก บรรจุ เ ป็ น
พนักงานประจ�ำได้ไม่นาน และยังได้เห็นประวัตกิ ารศึกษารวมถึงผลงาน
วิจยั สมัยเรียนที่เธอเคยน�ำมาเสนอตอนสัมภาษณ์กบั บริษทั ของเขา
เขานั่งอ่านไปเรื่อยๆ ในขณะทีค่ ้ วิ คมเข ้มค่อยๆ ขมวดเข ้าหากัน
“เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอย่างนัน้ เหรอ...” ตฤณพึมพ�ำออกมา
ขณะทีข่ บคิดบางอย่างในใจเงียบๆ

กอหญ้าพลิกตัวไปมาบนเตียงกวา้ ง แสงแดดที่ลอดผ่านช่อง

ผา้ ม่านท�ำใหห้ ญิงสาวค่ อยๆ ลืมตาตื่น กอหญ้าบิดตัวอย่ างขี้เกียจ
ความนุ่มสบายและความฉ�ำ่ เย็นของเครือ่ งปรับอากาศท�ำให ้เธอหลับสนิท
ก่อนทีเ่ ธอจะเริม่ ขมวดคิ้วเมือ่ นึกขึ้นได้วา่ ห ้องนอนของเธอมีเพียงพัดลม
ตัวเก่าเท่านัน้ กอหญ้าตื่นเต็มตา รีบลุกขึ้นนั่งมองไปรอบๆ ข ้างอย่าง
ไม่ คุ น้ เคย เสื้อ ผ า้ ผู ช้ ายที่เ ธอสวมใส่ อ ยู่ ท ำ� ให ห้ ญิง สาวใจหายวาบ
รีบส�ำรวจร่างกายตัวเองเพือ่ ค้นหาความเปลีย่ นแปลง
ก๊อก ก๊อก ก๊อก
เสีย งเคาะประตู ท ำ� ให ก้ อหญ้า รีบ ดึง ผ า้ ห่ ม ขึ้น มาคลุม เต็ ม ตัว
ประตูถูกเปิ ดออกก่ อนที่ตฤณจะยื่นหน้าเขา้ มาดู กอหญ้าเพราะเวลานี้
สายมากแล ้ว
“ตื่นแล ้วหรือคุณ” ตฤณทักทายหญิงสาวทีม่ องเขาอย่างไม่พอใจ
และหวาดระแวง
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“ที่น่ีท่ไี หน แลว้ คุณพาฉันมาที่น่ีทำ� ไม” กอหญ้าถามเสียงเขม้
คนฟังลอบยิ้มพลางนึกในใจว่าหญิงสาวจะรูต้ วั บ ้างไหมว่าท่าทางของเธอ
เหมือนลูกแมวตัวน้อยทีน่ ่ารักมากกว่าน่ากลัว
“ที่น่ีเป็ นหอ้ งของผม แล ้วที่ผมต้องพาคุณมาเป็ นเพราะคุณเมา
จนหลับไป และผมก็ไม่รูว้ ่าบา้ นของคุณอยู่ทไ่ี หน” ตฤณอธิบายอย่าง
ใจเย็น พร้อ มกับ สบตาคนบนเตี ย ง กอหญ้า คิ ด ตาม ก่ อ นจะถาม
อีกค�ำถามส�ำคัญ
“แล ้วเสื้อผ ้าของฉันล่ะ”
“เสื้อผา้ ของคุณซักแลว้ เดีย๋ วป้ าทิพย์คงเอามาให้” ตฤณตอบ
แลว้ อธิบายต่ อเมื่อกอหญ้ายังคงมองเขาด้วยสายตาไม่ดีนกั “คนที่
เปลีย่ นเสื้อผ ้าให ้คุณคือป้ าทิพย์ แม่บ ้านของผม ไม่ใช่ผมหรอก”
ตฤณระบายยิ้มเพือ่ ให ้กอหญ้าสบายใจจนหญิงสาวผ่อนลมหายใจ
ออกมาอย่างโล่งอก เพียงไม่นานก็มเี สียงเคาะประตูอกี ครัง้ และทิพย์
ก็กา้ วเข ้ามาในห ้องพร้อมกับเสื้อผ ้าของกอหญ้า
“ตื่ น แล ว้ หรื อ คะคุ ณ นี่ เ สื้อ ผ า้ ของคุ ณ ค่ ะ ” ทิพ ย์ว างชุ ด ลง
ทีป่ ลายเตียง กอหญ้ารีบยกมือไหว ้ขอบคุณอีกฝ่ าย
“ขอบคุณนะคะป้ า”
“อุย๊ ไม่เป็ นไรหรอกค่ะ คุณเป็ นเพือ่ นของเจ้านายป้ า ยังไงป้ า
ก็ตอ้ งดู แล” ทิพย์ส่งยิ้มใหห้ ญิงสาวที่เธอเริ่มเอ็นดู “เดีย๋ วป้ าจะไป
เตรียมข ้าวให ้นะคะ พอคุณเปลีย่ นชุดเสร็จ คุณจะได้กนิ ”
“ไม่ตอ้ งหรอกครับป้ า” ตฤณรีบบอกคนที่กำ� ลังจะก้าวออกจาก
ห ้อง “ผมท�ำไว ้แล ้วครับ ป้ าไปท�ำงานอย่างอืน่ เถอะ”
“นี่คุณเข ้าครัวเองเลยหรือคะ” ทิพย์ทวนค�ำอย่างแปลกใจแล ้วจึง
เหลือบไปมองหญิงสาวบนเตียงอีกครัง้ เธอรับรู้ได้ถงึ ความพิเศษของ
อีกฝ่ าย แต่กไ็ ม่ได้พดู อะไรและขอตัวออกไปท�ำงานของตัวเอง
“เดีย๋ วผมออกไปจัดโต๊ะอาหารก่อน ถา้ คุณเปลีย่ นชุดเรียบร้อย
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แลว้ ก็ตามมานะ” ตฤณเดินออกไปจากหอ้ งแลว้ ปิ ดประตูเพือ่ ใหเ้ วลา
ส่วนตัวกับกอหญ้า เมื่อเขา้ ใจเรื่องทัง้ หมด กอหญ้าจึงเริ่มมีโอกาส
ได้กวาดตามองไปรอบๆ หอ้ ง ภาพตึกระฟ้ าทีเ่ ป็ นภาพวิวอยู่ภายนอก
ท�ำให ้เธอรับรูว้ า่ เธอก�ำลังอยู่ในคอนโดฯ สูงทีน่ ่าจะตัง้ อยู่ใจกลางเมือง
ถึงจะเป็ นห ้องนอนในคอนโดฯ แต่กลับใหญ่โตกว่าห ้องทีต่ กึ แถว
ของเธอเสียอีก
กอหญ้าลูบไล ้ผ ้าปูเนื้อดี มองเฟอร์นเิ จอร์ตา่ งๆ รวมถึงของตกแต่ง
มากมายทีด่ ูดแี ละมีรสนิยม หญิงสาวแน่ใจทันทีวา่ ชายทีเ่ ธอเพิง่ รูจ้ กั นัน้
ไม่ใช่ แค่ คนธรรมดา แต่ เป็ นถึงลู กเศรษฐี ที่เธอไม่คาดคิดว่าชีวติ นี้
เธอจะมีโอกาสได้รจู้ กั คนในกลุม่ นี้
กอหญ้าคว ้าเสื้อผ ้า เมือ่ เดินเข ้าไปในห ้องน�ำ้ ยิง่ ท�ำให ้เธอตกตะลึง
ไปยิง่ กว่าเดิม เมือ่ พื้นทีท่ ถ่ี กู จัดไว ้อย่างเป็ นสัดส่วนระหว่างหอ้ งอาบน�ำ้
และพื้นทีแ่ ห ้งส�ำหรับแต่งตัวนัน้ ยังดูดยี ง่ิ กว่าห ้องนอนของเธอ กอหญ้า
มองกระเบื้อ งลายหิน อ่ อ น เริ่มรู้สึก ประหม่า ยามที่คิด ถึง ชายหนุ่ ม
เจ้าของหอ้ ง เธอเริ่มวางตัวไม่ถูกว่าควรจะพูดคุยกับเขาอย่างไร เมือ่
อดรู้สึกไม่ได้วา่ ฐานะระหว่างเธอและเขาต่างกันชัดเจน
กอหญ้ารีบอาบน�ำ้ และเปลีย่ นเสื้อผ ้า หวังจะออกไปจากทีน่ ่โี ดยไว
แต่ทนั ทีทเ่ี ปิ ดประตูห ้องนอน ตฤณทีร่ ออยูก่ ร็ บี เดินมาหาเธอ พร้อมกับ
ยืน่ แก้วน�ำ้ ให้กบั หญิงสาว
“ดืม่ น�ำ้ หน่อยสิคุณ จะได้สดชื่นขึ้น”
กอหญ้าท�ำท่าเหลอหลา แต่กร็ บั แก้วน�ำ้ แก้วนัน้ ไว ้
“ขอบคุณนะ” กอหญ้าตอบรับเสียงแผ่ว เพียงแค่กวาดตาผ่านๆ
เธอยังได้เห็นของมีค่ามากมายทีถ่ กู ตกแต่งไว้ในหอ้ งนั่งเล่น ตฤณมอง
ท่าทางเกร็งๆ ของหญิงสาวก็อดแปลกใจไม่ได้ เมื่ออยู่ ๆ กอหญ้า
ก็ทำ� ตัวหดลีบเสียอย่างนัน้
“เป็ นอะไรหรือคุณ ท�ำไมท�ำท่าทางแปลกๆ”
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“ไม่มอี ะไรหรอก ฉันก็แค่ไม่คดิ ว่าคุณจะรวยขนาดนี้น่ะ” กอหญ้า
ตอบเสียงซือ่
“อะไรนะ” ตฤณหัวเราะ เมือ่ อยู่ๆ กอหญ้าก็พูดถึงเรื่องของเขา
ตรงๆ กอหญ้ามองไปรอบด้าน แล ้วจึงหันกลับมาสบตากับเขา
“นี่ห ้องของคุณจริงๆ เหรอ”
“ก็ใช่น่ะสิ”
“ถา้ อย่างนัน้ คุณก็ตอ้ งรวยมากๆ จริงๆ ด้วย” กอหญ้าท�ำตาโต
นึกตกใจจริงๆ ที่ชายตรงหน้าที่ดูจะใช้ชีวติ เรียบง่ายนัน้ แทจ้ ริงแลว้
มีทรัพย์สมบัตมิ ากมาย ตฤณมองท่าทางของกอหญ้าอย่างนึกขัน แล ้ว
ก้มศีรษะลงเพือ่ สบตากับหญิงสาวใกล ้ๆ
“แล ้วยังไง คุณรังเกียจทีผ่ มรวยเหรอ”
“หืม...ใครจะไปคิดแบบนัน้ ล่ะคุณ” กอหญ้าส่งค้อน “ฉันแค่
ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งฉันจะได้รู้จกั กับคนที่รวยขนาดนี้น่ี ก็เลยรู้สึก
แปลกๆ น่ะ”
กอหญ้าเปิ ดเผยความคิดของตนอย่างชัดเจน จนท�ำใหต้ ฤณ
หลุดหัวเราะอีกครัง้
“คุณนี่ตรงดีจงั แต่เราอย่าไปสนใจเรื่องนัน้ เลยคุณ ไปกินขา้ ว
กันเถอะ ข ้าวต้มก�ำลังร้อนๆ เลย” ตฤณคว ้าแก้วน�ำ้ ในมือของกอหญ้า
มาถือไว ้ แลว้ เดินน�ำอีกฝ่ ายไปทางหอ้ งรับประทานอาหาร กอหญ้า
เดินตาม แต่อยู่ๆ สายตาของเธอก็ไปสะดุดเข ้ากับบางอย่างทีเ่ ธอรู้สกึ
คุน้ เคยจนต้องหยุดมอง
กอหญ้าเดินไปมองกรอบรู ปที่มสี ญ
ั ลักษณ์ของบริษทั ของเธอ
เด่นชัด หญิงสาวหยิบขึ้นมาดู อย่างแปลกใจ แลว้ อ่านขอ้ ความเล็กๆ
ในภาพ
“ส�ำนักงานใหญ่อย่างนัน้ เหรอ...” กอหญ้าขมวดคิ้ว แล ้วจึงมอง
ไปทางด้านหลังร่ างสู ง ในใจนึกสงสัยขึ้นมา ว่าท�ำไมถึงมีรูปนี้ตงั้ อยู่
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ในทีพ่ กั ของเขา

ต ฤณตักขา้ วต้มที่เขาเพิ่งท�ำเสร็จใส่ชาม แลว้ น�ำไปวางบน

โต๊ะกินขา้ วพร้อมกับเครื่องเคียง กอหญ้าเดินเขา้ มาหาเขาแลว้ นั่งลง
บนเก้าอี้ตวั ที่ตงั้ อยู่ในฝั่งตรงกันขา้ ม ตฤณเลยเลือ่ นชามขา้ วต้มไปให ้
หญิงสาว แต่ เธอดู จะไม่สนใจขา้ วต้มชามนัน้ มากเท่าไรเพราะเอาแต่
จ้องมองเขาอยู่
“เมือ่ กี้ตอนเดินผ่านมาฉันเห็นกรอบรูปทีม่ โี ลโก้ของส�ำนักงานใหญ่
ของบริษทั ฉันวางอยูด่ ้วย ท�ำไมคุณถึงมีได้ล่ะ คุณท�ำงานทีส่ ำ� นักงานใหญ่
อย่างนัน้ เหรอ”
“ใช่ ผมเพิง่ มาท�ำงานที่นั่น” ตฤณตอบรับตรงๆ กอหญ้าท�ำท่า
ประหลาดใจก่อนจะตื่นเต้น
“จริง ๆ เหรอคุ ณ เก่ ง จัง ฉัน ได้ยิน มาว่ า ที่นั่ น มีแ ต่ ค นเก่ ง ๆ
แถมสอบสัม ภาษณ์ ย ากมากๆ” กอหญ้า พู ด ขึ้น ดวงตาของเธอดู
เปล่งประกาย “ที่นั่นสวัสดิการก็ดีมากๆ แถมยังมีทุนให้ไปเรียนต่อ
ต่ า งประเทศแล ว้ ค่ อ ยกลับ มาท�ำ งานต่ อ ได้ด ว้ ย ความจริง แล ว้ ฉัน
ก็อยากจะสมัครทีน่ ั่น แต่...”
กอหญ้ารีบกลืนค�ำพูด เพราะไม่อยากพูดถึงเรือ่ งทีณ
่ ิชาเคยขอร้อง
ให ้กอหญ้าสมัครทีส่ าขาเล็กร่วมกับณิชา ความมึนเมาในช่วงคืนวานท�ำให ้
กอหญ้าจ�ำไม่ได้ว่าเธอได้หลุดเล่าเรื่องนี้ให ้คนตรงหน้าฟังไปหมดแล ้ว
“แต่อะไรหรือคุณ...” ตฤณถามย�ำ้ เพราะถา้ ดู จากประวัติของ
กอหญ้าทีเ่ ขาได้เห็นเมือ่ คืนแล ้ว กอหญ้ามีคุณสมบัตทิ จ่ี ะเข ้ามาท�ำงาน
ทีส่ าขาใหญ่ของเขาได้ไม่ยาก แต่สาเหตุทท่ี ำ� ให ้เธอต้องไปอยู่บริษทั เล็ก
แทนคงจะเพราะเหตุผลเรื่องเพือ่ นทีห่ ญิงสาวพลัง้ ปากเล่าออกมา และ
เขาอยากจะได้ยนิ อีกครัง้ ให ้แน่ใจ
“ไม่มอี ะไรหรอกคุณ” กอหญ้าหลบสายตาอีกฝ่ าย แล ้วปิ ดปาก
52 รักนี้...ของคุณเท่านั้น

เงียบราวกับไม่อยากพูดอะไรอีก ตฤณเลยไม่ถามต่อ เพราะไม่อยากให ้
หญิงสาวล�ำบากใจ
“กินข ้าวต้มร้อนๆ ก่อนนะคุณ จะได้สดชืน่ ขึ้น” ตฤณเปลีย่ นเรือ่ ง
“ขอบคุณนะ แล ้วคุณไม่กนิ เหรอ”
“ผมกินแล ้วละ”
กอหญ้าพยักหน้ารับ มือบางคว ้าช้อนมาถือไว ้ท�ำท่าจะตักข ้าวกิน
แต่อยู่ๆ มือของเธอก็ชะงัก ก่อนทีก่ อหญ้าจะเงยหน้าขึ้นสบตากับตฤณ
แล ้วถามเรื่องส�ำคัญอีกเรื่องทีเ่ ธอนึกกังวลขึ้นมา
“ว่า แต่ เมื่อ คืน ตอนที่ฉัน เมา ฉัน เผลอพูด อะไรแปลกๆ ไป
หรือเปล่าคุณ” กอหญ้านึกหวั่นเพราะเธอเคยเมาแบบนี้มาก่อนครัง้ หนึ่ง
ตอนนัน้ ณิ ช าเล่ า ว่ า เธอเอาแต่ ร อ้ งไห จ้ นแทนไทและณิ ช าต้อ งคอย
มาปลอบ กอหญ้าเลยกลัวว่าเธอจะเป็ นเช่นนัน้ อีก เพราะถึงอย่างไร
เธอกับชายคนนี้ก็ยงั ไม่ได้สนิทสนมกันมากนัก และเธอก็ไม่ใช่ คนที่
ชอบเล่าความทุกข์ของตัวเองให้ใครฟัง
ตฤณนิ่งไปอึดใจ แลว้ จึงส่ายหน้าเพราะนึกเดานิสยั อีกฝ่ ายได้
กอหญ้าจึงลอบถอนหายใจออกมา สีหน้าที่ดีข้ นึ ของหญิงสาวท�ำให ้
เขามั่นใจว่าหากไม่ใช่เพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์แล ้ว เขาคงไม่มโี อกาส
ได้รับรูเ้ รื่องราวความยากล�ำบากทีเ่ ธอต้องเผชิญ
“เฮ้อ ขอบคุ ณ คุ ณ มากเลยนะที่ช่ ว ยดู แ ลฉัน ปกติฉัน ไม่ด่ืม
แอลกอฮอล์หรอก มีครัง้ เดียวตอนเรียนจบ แลว้ ก็ครัง้ นี้ จากนี้ไป
คงต้องลาขาดจริงๆ แค่นดิ ๆ หน่อยๆ ก็หลับซะแล ้ว” กอหญ้าส่ายหน้า
ให้กบั พฤติกรรมของตัวเอง ก่อนจะท�ำท่าตกใจขึ้นมา “จริงด้วย แล ้ว
กระเป๋ ากับโทรศัพท์ของฉันล่ะ”
ตฤณลุกขึ้น เดินไปหยิบของทีห่ ญิงสาวถามหามายืน่ ให ้
“ขอบคุณนะ” กอหญ้ารีบรับกระเป๋ ามาแลว้ หยิบโทรศัพท์ท่อี ยู่
ข ้างในออกมาทันที หน้าจอทีว่ ่างเปล่า ไม่มกี ารติดต่อไม่ว่าช่องทางใด
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แม้วา่ เธอจะไม่ได้กลับบ ้านท�ำให ้เธอรูส้ กึ ใจหาย แต่เธอก็ทำ� เป็ นไม่ใส่ใจ
แล ้วหันไปส่งยิ้มให ้ชายหนุ่มทีน่ ั่งมองเธออยู่
“ข ้าวต้มคุณดูดจี งั คุณนี่ทำ� อาหารเก่งนะเนี่ย” กอหญ้าพยายาม
พูดเรื่องอื่น แล ้วก้มลงกินขา้ วต้ม แมว้ ่าความเจ็บหน่ วงในใจจะท�ำให ้
เธอแทบกลืนอะไรไม่ลงก็ตาม

ห ลังจากที่กอหญ้ากินขา้ วเสร็จ กอหญ้าก็ขอตัวกลับบา้ น

ซึ่งตฤณก็ยนื ยันที่จะเป็ นคนไปส่งเธอ รถยนต์คนั หรู ท่กี อหญ้าได้เห็น
ยิ่ง ท�ำ ให เ้ ธอแน่ ใ จว่ า ฐานะของเธอกับ เขาช่ า งแตกต่ า งกัน หลายเท่ า
พ่อของกอหญ้าเป็ นเพียงข า้ ราชการที่เพิ่งเกษียณ ในขณะที่มารดา
ก็เป็ นเพียงแม่บา้ นทีค่ อยดูแลครอบครัว ตึกแถวทีพ่ กั อยู่ก็เป็ นสมบัติ
เก่าแก่ ส่วนค่าใช้จ่ายภายในบา้ นก็เป็ นเงินเก็บและเงินบ�ำนาญของพ่อ
ทีแ่ ม่ตอ้ งคอยดูแลอย่างเข ้มงวด ตัง้ แต่เรียนจบกอหญ้าจึงไม่ได้ขอเงิน
ทีบ่ ้านอีก และยังน�ำเงินเดือนส่วนหนึ่งให ้พ่อกับแม่ใช้ ส่วนเธอก็แบ่งเงิน
ส่วนหนึ่งไว้ใช้จ่าย และเก็บเงินอีกก้อนเอาไว้ใช้จ่ายยามฉุ กเฉิ นหรือ
อาจจะใช้เรียนต่อในอนาคต
“ฉันเปลีย่ นใจแลว้ เดีย๋ วคุณไปส่งฉันที่บริษทั แลว้ กัน ไม่ตอ้ ง
ไปส่งฉันที่บา้ นหรอก” กอหญ้าบอกกับตฤณหลังจากที่ทงั้ คู่ ข้ นึ ไปนั่ง
บนรถเรียบร้อย
“ไปบริษทั คุณน่ะเหรอ” ตฤณทวนค�ำอย่างไม่ค่อยเข ้าใจนัก
“ใช่ ฉันจะแวะเข ้าไปเอางานเพือ่ ไปท�ำต่อทีบ่ ้านน่ะ คุณไปส่งฉัน
ที่นั่นแลว้ กันนะ” กอหญ้าบอกกับชายหนุ่ มราวกับนั่นเป็ นเรื่องปกติ
แต่คนฟังกลับขบคิดบางอย่างอยู่ในใจ ตฤณท�ำตามค�ำขอของหญิงสาว
แล ้วรีบบอกกับกอหญ้าทีก่ ำ� ลังปลดสายเข็มขัดนิรภัยเมือ่ ไปถึงจุดหมาย
“เดีย๋ วผมจะรอคุณอยู่ทน่ี ่ี แล ้วไปส่งคุณทีบ่ ้านนะ”
“อย่าเลยคุณ ล�ำบากคุณเปล่าๆ” กอหญ้าค้าน “จากทีน่ ่ไี ปบ ้านฉัน
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นั่งรถเมล์ไปต่อเดียวก็ถงึ แค่น้ ีฉนั ก็รบกวนคุณมากแล ้ว คุณกลับไป
เถอะ”
“ผมจะรอคุณตรงนี้ ถ ้าคุณไม่มา ผมจะไม่ไปไหน” ตฤณยืนยัน
หนักแน่น แม ้จะไม่ได้ทำ� ท่าเซ ้าซี้ แต่ท่าทางของเขาท�ำให ้กอหญ้ารับรู้ได้
ว่าถ ้าเธอไม่ยอมท�ำตาม อีกฝ่ ายคงไม่ยอมไปไหนอย่างทีเ่ ขาบอกไว ้จริงๆ
“ก็ได้ๆ ถ ้าอย่างนัน้ ฉันจะรีบไปรีบมาแล ้วกัน” กอหญ้าลงจากรถ
หายไปราวสิบห ้านาทีกก็ ลับออกมาอีกครัง้ ในมือของเธอมีของพะรุงพะรัง
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นแฟ้ มงาน จนตฤณต้องรีบลงไปช่วยถือแล ้วเอามาวาง
ทีห่ ลังรถ
“ขอบคุณนะ” กอหญ้าส่งยิ้มแห ้งๆ ให้กบั คนทีน่ ั่งหลังพวงมาลัย
ตฤณหันมาส่งยิ้มให ้ แลว้ เอื้อมมือขา้ งหนึ่งมาปัดปอยผมที่ตกลงมา
ปรกใบหน้าของหญิงสาว กอหญ้าเผลอกลัน้ หายใจ ตอนทีม่ อื ของเขา
ปัดผ่านผิวแก้ม แล ้วทิ้งความร้อนผ่าวเอาไว ้บนนัน้
“เดีย๋ วคุ ณ ก็ ค อยบอกทางไปบ า้ นของคุ ณ ให ผ้ มแล ว้ กัน นะ”
ตฤณพูด แล ้วหันกลับไปมองถนนใหญ่ เลยท�ำให ้กอหญ้ารูส้ กึ ตัวขึ้นมา
“อ๋อ อื้ม” กอหญ้าหันหน้าหนีไปอีกด้าน ท�ำเป็ นมองวิวขา้ งทาง
ทัง้ ๆ ทีเ่ ห็นมันอยู่ทกุ ๆ วัน

หลังจากพน้ จากป้ ายรถเมล์ท่อี ยู่ใกล้กบั บา้ นของกอหญ้าแลว้

หญิงสาวก็บอกใหต้ ฤณหยุดรถก่อนทีจ่ ะถึงซอยเล็กๆ ทีเ่ ขา้ ไปยังบา้ น
ของเธอ กอหญ้าลงไปหยิบเอกสาร โดยทีต่ ฤณรีบลงไปช่วย พร้อมกับ
กวาดสายตามองไปรอบๆ เพื่อ จดจ�ำ สถานที่น้ ี ไ ว ้ ที่พ กั บริ เ วณนี้
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ตึก เก่ า บางตึก ก็ มีค นอาศัย บางตึก ก็ ถูก ทิ้ง ร้า ง แต่
ทุกตึกล ้วนดูทรุดโทรมขาดการดูแล
“ขอบคุณนะคุณที่มาส่ง” กอหญ้าบอกกับตฤณหลังจากที่เธอ
รวบของทัง้ หมดมาไว้ในมือแล ้ว
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“บ ้านคุณหลังไหนล่ะ เดีย๋ วผมขับรถไปส่งหน้าบ ้านเลยก็ได้นะ”
“บา้ นฉันอยู่ทา้ ยซอยโน่ น ซอยเล็กๆ เดีย๋ วรถคุณเขา้ ไปแลว้
จะหาทีก่ ลับรถล�ำบากเปล่าๆ ส่งแค่น้ กี พ็ อแล ้วละ” กอหญ้าส่งยิ้มขอบคุณ
ใหเ้ ขา “อ้อ...แลว้ อย่าลืมเรื่องเสื้อคุณล่ะ เดีย๋ ววันนี้ฉนั จะซักใหเ้ ลย
เอาไวถ้ า้ คุณอยากได้คืนวันไหน รีบบอกฉันเลยนะ ฉันจะได้เอาไป
ทีบ่ ริษทั ด้วย”
กอหญ้า ย�ำ้ อีก ครัง้ แล ว้ บอกลาฝ่ ายชายที่โ บกมือ ให้ก บั เธอ
หญิงสาวหมุนตัว เดินเขา้ ไปจนสุดซอยที่คุน้ เคย แลว้ จึงวางเอกสาร
ลงบนพื้นเพือ่ เปิ ดประตูรวั้ บ ้านของตัวเอง
“หอบงานมาท�ำในวันหยุดเหรอหญ้า”
กอหญ้าถอนหายใจออกมา เมือ่ ได้ยนิ เสียงณิชาทีด่ งั อยู่ดา้ นหลัง
กอหญ้าจึงเดาได้ว่าอีกฝ่ ายคงก�ำลังยืนอยู่ในรัว้ บ ้านของแทนไท
“อุย๊ แต่ยงั ใส่ชุดเดิมอยู่เลยนี่ อย่าบอกนะว่าเมื่อคืนนอนค้าง
ทีบ่ ริษทั น่ะ” ณิชาท�ำเสียงเยาะๆ “สงสัยปี น้ ีหญ้าต้องได้รางวัลพนักงาน
ดีเด่นแน่ๆ เลย”
ณิชาหัวเราะร่วนหลังจากทีไ่ ด้เหน็บแนมอดีตเพือ่ นสนิท กอหญ้า
หันไปมองอีกฝ่ ายด้วยสายตาเหนื่อยหน่าย
“นี่คอื ตัวตนจริงๆ ของเธอสินะณิชา” กอหญ้าส่ายหน้า “น่าสมเพช
จริงๆ”
“หญ้า”
กอหญ้าหอบงานเดินเข ้าไปในบ ้านและปิ ดประตูรวั้ ไม่สนใจณิชา
ทีก่ ำ� ลังดิ้นเร่าและร้องเรียกเธออยู่ข ้างหลัง ณิชาจึงได้แต่มองตามด้วย
ความหงุดหงิด เมือ่ กอหญ้าท�ำราวกับเธอเป็ นอากาศธาตุ ยิ่งรวมกับ
ความไม่พอใจทีแ่ ทนไททิ้งใหเ้ ธออยู่บา้ นเพียงล�ำพังแล ้ว จึงรู้สกึ ไม่ได้
ดั่งใจมากยิง่ ขึ้น
สมเพชงัน้ เหรอ...ใครกันแน่ ท่นี ่ าสมเพช เธอเป็ นคนชนะ เธอ
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ได้ทุกอย่างมาครอบครองแท ้ๆ กอหญ้าจะมาพูดกับเธอแบบนี้ได้อย่างไร
ณิ ชาเชิดหน้าขึ้น คิดว่าอดีตเพื่อนรักคงแกลง้ ท�ำท่ายโสเพราะ
ก�ำลังรู้สกึ เสียหน้าเท่านัน้ ถึงอย่างไรเธอก็อยู่เหนือกว่ากอหญ้า และ
จะต้องเป็ นแบบนี้ไปตลอดทัง้ ชีวติ
ณิ ชาเริ่มสงบลง ขณะเดินย�ำ่ เทา้ ออกจากซอย แล ้วก็ตอ้ งชะงัก
เมือ่ เห็นรถยนต์คนั ใหญ่สดี ำ� เพิง่ แล่นออกไป ณิชามองตามตาไม่กะพริบ
เพราะมันช่างดู หรู หราขัดกับสภาพแวดลอ้ มของที่น่ี ณิ ชารีบก้าวตาม
จนทันเห็นยี่หอ้ และแผ่นป้ ายทะเบียนที่ดูสวยงามกว่าทะเบียนทั่วไป
หญิงสาวเลยยิ่งสนใจขึ้นมาว่ารถยนต์ท่ีดูไม่คุน้ ตาคันนี้เป็ นของใคร
กันแน่

กอหญ้าปิ ดแฟ้ มในมือ แลว้ บิดตัวไปมาเมือ่ งานทัง้ หมดเสร็จ

เรียบร้อย หญิงสาวรีบลงไปชัน้ ล่างเพือ่ ช่วยมารดาท�ำอาหาร และร่วม
กินขา้ วเย็นพร้อมกับคนอื่นๆ ยกเวน้ กฤตยชญ์ท่โี ทรศัพท์มาบอกว่า
จะกลับ บ า้ นช้า เพราะมีติว หนัง สือ กับ เพื่อ น ปี น้ ี ก ฤตยชญ์ก �ำ ลัง จะ
ขึ้นชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่หี ก และพ่อแม่ของกอหญ้าต่ างฝันว่าบุตรชาย
จะสอบติดคณะแพทย์อย่างทีค่ าดหวังไว ้ กอหญ้ามองมารดาทีแ่ ยกอาหาร
เก็บไว้ให้ลูกชายคนเล็ก ก่อนทีเ่ ธอจะแยกตัวออกมาเพือ่ น�ำเสื้อผา้ ของ
เธอมาซัก รวมถึงเสื้อของตฤณด้วย
กอหญ้านั่งกอดเข่ามองเครื่องซักผา้ หมุนไปมาเพลินๆ จนต้อง
สะดุง้ เมือ่ โทรศัพท์ของเธอมีเสียงข ้อความเข ้า
‘ท�ำอะไรอยู่เหรอคุณ’
กอหญ้าอ่ านขอ้ ความแลว้ ขมวดคิ้วอยู่ สกั พัก จึงนึกขึ้นได้ว่า
คนทีใ่ ช้รูปสุนขั ขนด�ำตัวใหญ่แต่ท่าทางใจดีเป็ นรูปประจ�ำตัวนัน้ เป็ นใคร
‘ก�ำลังซักเสื้อให ้คุณอยู’่ กอหญ้าตอบกลับตอนทีเ่ สียงเครือ่ งซักผ ้า
ดังขึ้นพอดี หญิงสาวจึงวางโทรศัพท์ในมือแลว้ เดินไปหยิบผา้ ออกมา
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ใส่ตะกร้าเพือ่ น�ำไปตากบนชัน้ ดาดฟ้ าของบ ้าน
“อ้าว กลับมาแล ้วหรือหนึ่ง” กอหญ้าแวะทักน้องชายทีเ่ พิง่ เดิน
เข ้าบ ้านมา
“หนึ่ง กลับมาแลว้ เหรอ กินอะไรมาหรือยัง เดีย๋ วหม่ามา้ อุ่น
กับ ข า้ วให น้ ะ” นฤมลที่นั่ ง รออยู่ ข า้ งล่า งปรี่เ ข า้ มาหาลู ก ชายคนเล็ก
กฤตยชญ์ส่ายหน้าแล ้วยืน่ ถุงกระดาษทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์ของแบรนด์เสื้อผา้
ชื่อดังให ้คนเป็ นแม่
“หนึ่งกินมากับเพื่อนแลว้ หม่ามา้ นี่ของป๊ ากับหม่ามา้ นะ พอดี
ก่อนแวะเข ้าบ ้านเพือ่ นชวนไปซื้อของ หนึ่งเลยซื้อมาฝาก”
นฤมลท�ำท่าปลาบปลื้มเมือ่ ลูกชายยังอุตส่าห์คดิ ถึงเธอ
“ขอบใจมากนะลูก น่ารักจริงๆ ป๊ าจะต้องดีใจและชอบแน่ๆ”
“ส่วนนี่ของเจ้ หัดแต่งหน้าแต่งตาซะบ ้าง จะได้ดูดขี ้นึ ” กฤตยชญ์
ยื่นถุงเครื่องส�ำอางแบรนด์ดงั ไม่แพ้กนั ใหก้ อหญ้าบา้ ง กอหญ้าไม่ได้
เอื้อมมือไปรับ แถมยังมองน้องชายอย่างแปลกใจ
“นี่หนึ่งไปเอาเงินมาจากไหน มีแต่ของแพงๆ ทัง้ นัน้ ” กอหญ้า
ถามขึ้น เพราะเธอยังสังเกตเห็นนาฬกิ าแบรนด์ดงั ทีข่ ้อมือของน้องชาย
อีก กฤตยชญ์ทำ� ตาล่อกแล่กแล ้วโวยวายขึ้นมา
“หนึ่งก็เก็บเงินของหนึ่งเองน่ะสิ อย่ามาถามเซ ้าซี้น่าร�ำคาญน่ะเจ้”
“ถา้ อย่างนัน้ หนึ่งควรจะเก็บไว้ใช้กบั เรื่องที่มปี ระโยชน์ไม่ดกี ว่า
เหรอ ปี หน้าจะเข ้ามหา’ลัยแล ้ว ยังต้องใช้เงินอีกมาก”
“โอ๊ย จะบ่นมากท�ำไม ถา้ อย่างนัน้ เจ้ก็ไม่ตอ้ งเอาหรอก เอาให ้
หม่าม ้าหมดนี่แหละ น่าเบือ่ จริงๆ” กฤตยชญ์ยดั ถุงทัง้ หมดใส่มอื นฤมล
แลว้ เดินหนีข้ นึ บนบา้ น นฤมลที่มองกอหญ้าด้วยสายตาต�ำหนิจึงรีบ
เดิน ตามบุต รชายไป กอหญ้า ท�ำ ท่ า อ่ อ นใจ ทัง้ ๆ ที่เ ธอเตือ นด้ว ย
ความหวังดี แต่นอ้ งชายเธอกลับไม่เห็นค่าของมัน แถมมารดาของเธอ
ยังไม่พอใจตามไปด้วย
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กอหญ้าถอนหายใจพลางควา้ ตะกร้าแลว้ เดินขึ้นไปชัน้ ดาดฟ้ า
เพื่อตากผา้ ที่เพิ่งซักอย่างที่ตงั้ ใจไวก้ ่ อนหน้า หลังจากเสร็จเรียบร้อย
กอหญ้าจึงถือเสื้อของตฤณกลับมาที่หอ้ ง เพื่อน�ำเสื้อของเขามาตาก
แยกไวต้ รงระเบียงของหอ้ งนอน แล ้วจึงกลับมาดูโทรศัพท์ของตัวเอง
อีกครัง้ กอหญ้าเลยนึกขึ้นได้วา่ เธอไม่ได้ปิดหน้าสนทนา ท�ำให้ไม่ได้ยนิ
เสียงข ้อความอีกแม ้คู่สนทนาจะส่งรูปสติกเกอร์มาให ้เธออีกหลายอัน
‘เป็ นอะไรน่ ะคุณ ส่งอะไรมาเยอะแยะ’ กอหญ้าพิมพ์กลับไป
พลางส่ายหน้ายิ้มๆ แต่อยู่ๆ โทรศัพท์ของเธอก็ดงั ขึ้นมา และปรากฏ
หมายเลขของชายหนุ่ม ทีแ่ ม ้เธอจะไม่ได้บนั ทึกไว ้แต่กพ็ อจ�ำได้แล ้ว
“มีอะไรหรือคุณ” กอหญ้าถามต้นสายอย่างแปลกใจ
“ไม่มีอ ะไรหรอก พอดีอ ยู่ ค นเดีย วก็ เ ลยคิด ถึง คุ ณ พอเห็น
คุณอ่านแต่ไม่ตอบ ก็เลยมือลั่นเยอะไปหน่อย”
กอหญ้าเลิกคิ้วเมื่อได้ยินค�ำว่าคิดถึง แต่ ก็ตอบกลับไปอย่ าง
ติดตลก
“ท�ำไมเหรอ กินข ้าวคนเดียวเลยเหงาละสิ ไม่มฉี นั ไปช่วยแย่งกิน
ใช่ไหมล่ะ”
คนฟังหัวเราะออกมา
“คงงัน้ มัง้ ” ตฤณรับมุก “ว่าแต่พรุ่งนี้คุณจะไปไหนหรือเปล่า”
“อืม...คงไม่หรอก ฉันอยากจะพักเต็มๆ สักวัน จะได้มแี รง
ไปลุยงานในวันจันทร์ให้เต็มทีน่ ่ะ”
“อย่างนัน้ เหรอ เป็ นความคิดทีด่ เี หมือนกันนะคุณ ผมเลียนแบบ
คุณดีกว่า เพราะวันจันทร์ผมเองก็มงี านใหญ่ทต่ี อ้ งไปจัดการเหมือนกัน”
“งานใหญ่เหรอ ทีส่ ำ� นักงานใหญ่งานคงจะยากมากๆ เลยสิ เพราะ
มีแต่โปรเจ็กต์ใหญ่ๆ ทัง้ นัน้ ” กอหญ้าพูดถึงการท�ำงานที่แตกต่างกัน
ระหว่างเธอและเขา เนื่องจากบริษทั ในเครือของเธอมีช่ือเสียงด้าน
การตลาดและการโฆษณามาก จนมีหลายบริษทั สนใจมาติดต่องานด้วย
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งานใหญ่ๆ จึงถูกส่งไปให ้ส�ำนักงานใหญ่ดูแล ส่วนงานเล็กๆ ถึงจะเป็ น
บริษทั ย่อยทีเ่ ธอท�ำงานคอยรับผิดชอบ
“ก็ใช่ ดว้ ยแหละคุณ อีกอย่างผมเพิ่งมาท�ำงานที่น่ีอย่างจริงจัง
ไม่ น าน ตอนนี้ แ ค่ เ ดือ นที่ส องเอง เลยต้อ งเรีย นรู แ้ ละท�ำ อะไรอีก
หลายอย่าง”
“จริงเหรอ ถ ้าอย่างนัน้ คุณก็เป็ นรุ่นน้องฉันน่ะสิ” กอหญ้าพูดอย่าง
ติดตลก “แล ้วก่อนหน้านี้คุณท�ำงานทีไ่ หนเหรอ”
“ผมเพิง่ เรียนจบน่ะ แล ้วก็มาท�ำงานทีน่ ่ีเลย”
“โห เก่งเหมือนกันนะคุณ” กอหญ้าท�ำเสียงชื่นชมเขาจากใจจริง
“ผมแค่โชคดีน่ะคุณ” ต้นสายถ่อมตัว แต่กอหญ้ากลับเอ่ยค้าน
“ไม่หรอก คุณต้องมีดอี ะไรบางอย่าง เขาถึงให้โอกาสคุณ”
“นั่นสินะ บางที...คนเราก็ตอ้ งการแค่โอกาส ใช่ไหมคุณ”
กอหญ้าเงียบไปเมือ่ การสนทนาท�ำใหเ้ ธอคิดถึงเรื่องของตัวเอง
ขึ้นมา ถ ้ามีโอกาสอีกสักครัง้ ทีค่ รัง้ นี้เธอจะไม่ฟงั เสียงของใครอีก ก็คง
จะดีไม่นอ้ ย
“ผมเชื่อว่าทุกคนมีเวลาเป็ นของตัวเอง สักวันคุณก็จะได้โอกาส
เหมือนกัน” ตฤณพูดต่อ และค�ำพูดนัน้ ท�ำให ้กอหญ้ารูส้ กึ อบอุน่ ใจขึ้นมา
อย่างประหลาด เมือ่ ค�ำพูดของเขาน�ำ้ ทีห่ ล่อเลี้ยงใหเ้ ธอยังมีความหวัง
ว่าสักวันเธอจะเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี ้นึ
“ขอบคุณนะคุณ” กอหญ้ายิ้มบาง น�ำ้ เสียงของเธอแจ่มใสขึ้น
จนคนฟังสัมผัสได้และรูส้ กึ ดีตามไปด้วย
“ถา้ อย่างนัน้ คุณไปพักผ่อนเถอะ เอาไว้วนั จันทร์เราเจอกันนะ”
ฝ่ ายชายพูดขึ้นมา จนกอหญ้าขมวดคิ้ว
“วัน จัน ทร์คุ ณ จะมาหาฉัน อีก เหรอ ก็ ดีน ะ ฉัน จะได้เ อาเสื้อ
ไปคืนคุณด้วย”
“ใช่ ผมจะไปที่บริษทั ของคุณ แต่ เรื่องเสื้อผมไม่รีบหรอกนะ
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หรือคุณจะเก็บไว้ใช้เลยก็ได้”
“หืม...ได้ยงั ไงล่ะคุณ เสื้อของคุณฉันก็ตอ้ งเอาไปคืนสิ เดีย๋ ว
วันจันทร์ฉนั เอาไปให ้นะ”
“ตามใจคุณละกัน ถ ้าอย่างนัน้ คืนนี้ ฝันดีนะครับ”
“อื้ม ฝันดี...เหมือนกันนะ” กอหญ้ากดวางโทรศัพท์ เผลอยิ้ม
ออกมาอย่ า งไม่ทนั รู้ต วั ก่ อ นที่ส ายลมจะพัด ผ่ า นเข า้ มาทางหน้า ต่ า ง
กอหญ้า จึ ง เพิ่ง เห็น ว่ า ตอนที่เ ธอออกไปตากผ า้ ที่ร ะเบีย งนัน้ ท�ำ ให ้
สติกเกอร์ทเ่ี คยปิ ดช่องหน้าต่างไว ้หลุดออกจนเห็นแสงไฟจากห ้องในบ ้าน
ตรงกันขา้ ม ตะกอนบางอย่างในใจถูกกวนขึ้นมาเล็กน้อย แต่ ไม่ได้
ลุกโหมจนท�ำให ้เธอร้อนรนอีกแล ้ว กอหญ้าจึงไม่สนใจทีจ่ ะปิ ดหน้าต่างอีก
เพือ่ ให ้สายลมเย็นสดชื่นพัดกรูเข ้ามาในห ้องของเธอได้อย่างเต็มที่

ตฤณส่งยิ้มให้กบั โทรศัพท์ เมือ่ เริ่มรู้ตัวเลยได้แต่ส่ายหัวให้กบั

อาการของตัวเองที่ดูจะแปลกประหลาดจนเขายังเริ่มแปลกใจ ตฤณ
คิดถึงกอหญ้า และคิดถึงวันแรกที่ได้เจอกับอีกฝ่ าย กอหญ้าอาจจะ
เข า้ ใจว่า การที่ไ ด้เ จอกัน ที่ส วนสาธารณะนัน้ คือ การพบกัน ครัง้ แรก
แต่ความจริงแล ้วมันไม่ใช่
ตฤณคิดถึงรอยยิ้มของกอหญ้าและความใจดีของเธอตอนที่
หญิงสาวช่วยหญิงชราและเด็กน้อยขา้ มถนน ตอนนัน้ เขานั่งอยู่ในรถ
และมองการกระท�ำของเธอทุกอย่างจนถึงตอนที่กอหญ้าถอดเสื้อของ
ตัวเองให ้เด็กน้อยสวมใส่ ก่อนทีเ่ ธอจะเดินห่อตัวแล ้ววิง่ ขึ้นรถแท็กซีไ่ ป
ตฤณประทับใจในภาพตรงหน้า แต่ ตอนนัน้ ก็ไม่คิดว่าจะได้เจอกับ
หญิงสาวอีก หลังจากที่สำ� รวจพื้นที่รอบๆ บริษทั ในเครือที่เขาดู แล
เรี ย บร้อ ยแล ว้ เขาก็ ใ ห ค้ นขับ รถพาไปร้า นอาหารที่อ ยู่ ไ ม่ ไ กลจาก
สวนสาธารณะ และทันได้เห็นกอหญ้าวิง่ ออกมาทัง้ น�ำ้ ตาจากร้านอาหาร
ร้านนัน้
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ตฤณก้าวตามกอหญ้าไปทันทีอย่างไม่ทนั คิด แล ้วจ้องมองเธอ
ที่เอาแต่รอ้ งไหด้ ว้ ยท่าทางสิ้นหวัง ตอนนัน้ เขาได้แต่แปลกใจว่าอะไร
คือสาเหตุท่ที ำ� ใหค้ นจิตใจดีอย่างเธอต้องร้องไห ้ จนเรื่องราวที่ได้ยนิ
เมือ่ คืนวานก็ทำ� ให ้เขาปะติดปะต่อเรื่องราวได้ทงั้ หมด
ในวันที่เธอรีบออกมาจากร้านขา้ วราดแกงเขาเองก็แอบตามเธอ
ออกมา เขาจึงทันเห็นภาพที่มชี ายหญิงสองคนลงมาพูดคุยบางอย่าง
กับกอหญ้า ก่อนทีจ่ ะมีปากเสียงและฝ่ ายชายก็พาฝ่ ายหญิงขึ้นรถไป
สองคนนัน้ คงจะเป็ นอดีตเพื่อนสนิทและคนรักเก่ าที่กอหญ้า
พูดถึง กอหญ้าจึงมีสหี น้าทีไ่ ม่ค่อยดีนกั หลังจากทีเ่ จอกับคนทัง้ สอง
ตฤณใบหน้าอึมครึมลง ดวงตาคู่คมมองเลยไปทางแฟ้ มท�ำงาน
ที่วางอยู่บนโต๊ะ ชายหนุ่ มคิดไปถึงเรื่องส�ำคัญอีกเรื่องทีไ่ ด้ยนิ ค�ำพูด
ของกอหญ้าท�ำให ้เขารีบตรวจสอบข ้อมูลในบริษทั ย่อยอย่างละเอียดและ
ตัดสินใจวางแผนงานบางอย่าง ถึงแม้ในเรื่องส่วนตัวเขาจะยังช่วยเหลือ
เธอไม่ได้มาก แต่ในเรือ่ งงาน เขามีอำ� นาจมากพอทีจ่ ะช่วยดึงตัวกอหญ้า
ออกมาจากเหตุการณ์ทไ่ี ม่ดไี ด้
นอกจากนี้เขายังพบขอ้ สงสัยอีกหลายจุดที่ตอ้ งจัดการ ปัญหา
ที่ถูกแอบซ่อนไวอ้ ย่างแนบเนียน ที่ก่อนหน้านี้ถูกละเลย และไม่ได้
ถูกตรวจตราอย่างจริงจัง
ตฤณเซ็นเอกสารทีม่ คี ำ� ว่าด่วน แล ้วปิ ดแฟ้ มลงเมือ่ ได้ยนิ เสียงกริง่
ทีป่ ระตูห ้อง เขาจึงเดินไปเปิ ดประตูออก จึงได้เห็นแสนรักลูกพีล่ ูกน้อง
ของตนก�ำ ลัง ส่ ง ยิ้ม กว า้ งพร้อ มกับ ชู ถุง พลาสติก ที่ข า้ งในมีน�ำ้ เต้า หู ้
และปาท่องโก๋
“มาท�ำ อะไร” ตฤณหรี่ต ามองอีก ฝ่ าย แสนรัก ส่ ง ค้อ น แล ว้
แทรกตัวเดินเข ้าห ้องโดยไม่สนว่าเจ้าของห ้องจะเชิญหรือไม่
“ก็มาชวนท่านรองประธานกินน�ำ้ เต้าหู ้ด้วยกันน่ะสิคะ ว่าแต่คนื นี้
ไม่ออกไปกินขา้ วขา้ งนอกอีกเหรอ หรือว่าเมื่อคืนอิ่มอกอิ่มใจแลว้ ”
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แสนรักส่งยิ้มทะเล ้นให้กบั ญาติผู ้น้องทีท่ ำ� ท่าเหนื่อยหน่ายใส่เธอ แสนรัก
หัวเราะคิก เพราะท่าทางแบบนี้ของเขาเลยท�ำใหเ้ ธอชอบกวนประสาท
อีกฝ่ ายทีช่ อบตีหน้าขรึมทัง้ ๆ ทีอ่ ายุนอ้ ยกว่าเธอ
“ไม่ตอ้ งไปว่าป้ าทิพย์ละ่ รักรูเ้ อง พอดีตอนเทีย่ งแอบเห็นป้ าทิพย์
ถือเสื้อผ ้าผู ้หญิงมาห ้องนี้น่ะ ก็เลยแอบไปรอข ้างล่างจนเห็นใครบางคน
ออกไปกับผู ้หญิง” แสนรักท�ำท่าทางล ้อเลียนต่อ ตฤณได้แต่ส่ายหน้า
“ว่าแต่ผู ้หญิงคนเมือ่ คืนเป็ นใครเหรอ เห็นตฤณให ้มานอนทีห่ ้อง
ของตัวเองด้วย ปกติหวงหอ้ งนี้จะตาย ขนาดเพือ่ นๆ ตฤณยังไม่ยอม
ใหเ้ ขา้ เลย” แสนรักเริ่มซักไซ ้ เธอวางของในมือลงและไม่สนใจมันอีก
จนตฤณยิ่งแน่ใจว่ามันแค่ถูกใช้เป็ นเครื่องมือใหห้ ญิงสาวหาเรื่องมาหา
เขาทีห่ ้องเท่านัน้
“ว่ายังไงตฤณ ผู ้หญิงท่าทางใสซือ่ คนนัน้ คือใครกันเหรอ”
ตฤณอมยิ้ม แล ้วยืน่ ใบหน้าไปใกล ้ๆ คนช่างสอดรู ้
“ไม่บอก”
“ตฤณอะ” แสนรักท�ำหน้าตูม แล ้วยกมือขึ้นกอดอก “แล ้วไม่กลัว
ว่ารักจะไปบอกคุณน้าเหรอ”
แสนรักท�ำท่าทางว่าเหนือกว่า แต่ตฤณกลับยิ้มน้อยๆ แล ้วจ้อง
เข ้าไปในดวงตาของหญิงสาว
“รักไม่บอกหรอก” ตฤณส่งสายตารูเ้ ท่าทันทีท่ ำ� เอาแสนรักหน้าเสีย
ไปเล็กน้อย เมือ่ เธอเองก็มชี นักติดหลัง ทีต่ ฤณพร้อมจะใช้มาเล่นงานเธอ
ได้เหมือนกัน
“เหอะ เบื่อพวกฉลาด” แสนรักท�ำท่าเข่นเขี้ยว แลว้ จึงลุกไป
หยิบแก้วมาใส่นำ�้ เต้าหู ้
“แลว้ นี่ทำ� อะไรอยู่ล่ะ วันนี้วนั หยุดนะ ยังท�ำงานอยู่อีกเหรอ”
แสนรักมองแฟ้ มงานบนโต๊ะ ตฤณจึงหยิบแฟ้ มนัน้ ยื่นใหห้ ญิงสาวดู
เมื่อได้อ่านเนื้อหา แสนรักก็ทำ� ตาโตมองหน้าคนที่ยงั มีตำ� แหน่ งเป็ น
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เจ้านายของตนพ่วงมาด้วยทันที
“ค�ำสั่งด่วนเลยเหรอ แล ้วตฤณจะประกาศค�ำสั่งนี้ออกไปทีส่ าขา
ย่อยเมือ่ ไร”
“วันจันทร์น้ ี” ตฤณตอบเสียงเรียบ “วันจันทร์น้ ีเราจะไปทีน่ ั่นด้วย
ตัวเอง”
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3
เ มื่อได้เจอกับบรรยากาศการท�ำงานเดิมๆ จิตใจที่ฟูฟ่อง

ของกอหญ้า ก็ เ ริ่ ม กลับ มาด�ำ ดิ่ง แม จ้ ะได้ พ กั ไปหนึ่ ง วัน เต็ ม ๆ แล ว้
ความเหนื่อยลา้ ที่ทบั ถม ท�ำให้กำ� ลังใจที่พยายามสร้างขึ้นมาในช่ วง
วันหยุดสลายไปอย่างง่ายดาย เมือ่ ได้ยนิ ถอ้ ยค�ำเหน็บแนมและสายตา
ดู แ คลนที่ถูก ส่ ง มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง กอหญ้า ได้แ ต่ ข่ ม อารมณ์ ท ำ� เป็ น
ไม่สนใจ ทัง้ ๆ ที่ลกึ ๆ แลว้ เธอก็เริ่มยอมรับกับตัวเองว่าเธออยากจะ
หนีไปจากทีน่ ่ี แต่หนทางข ้างหน้าทีย่ งั ดูเลือนรางท�ำให ้เธอยังมองไม่เห็น
ว่าจะเดินไปในทิศทางใด และมันท�ำใหเ้ ธอเริ่มสิ้นหวังกับชีวติ อีกครัง้
จนท�ำได้แค่พยายามบอกตัวเองใหย้ อมรับกับเรื่องเลวร้ายตรงหน้าและ
ทนอยู่กบั มันให้ได้
กอหญ้าถอนหายใจออกมา สุดทา้ ยชีวติ ของเธอก็มที างเลือก
แค่น้ ีจริงๆ
“จริงเหรอคะคุณลุง” อยู่ๆ นุ ชรีท่เี พิ่งรับสายโทรศัพท์ก็อุทาน
ออกมาเสียงดัง “ได้ค่ะ เดีย๋ วนุชจะเตรียมตัวให ้พร้อมค่ะ”
หลายคนในห อ้ งต่ า งมองไปทางนุ ช รี ยกเว น้ กอหญ้า ที่ย งั คง
จดจ่ อ อยู่ ก บั งานของเธอ นุ ช รีเ ชิด หน้า หยิบ กระจกบานเล็ก ขึ้น มา
เช็กความเรียบร้อยของตัวเอง ก่อนจะเติมเครื่องส�ำอางบนใบหน้าให้ชดั
มากขึ้น
“มีอะไรเหรอนุ ช ท�ำไมอยู่ๆ ถึงได้เติมหน้า” หนึ่งในเพือ่ นสนิท
ของนุ ชรีอดถามไม่ได้ นุ ชรีย้ มิ กริ่ม พับตลับแป้ งในมือ และกวาดตา
มองคนรอบข ้าง
“ก็ตอนบ่ายคุณตฤณจะมาทีน่ ่ีน่ะสิ”
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“คุณตฤณเหรอ”
“ใช่ คุณตฤณจะมาคุยงานกับคุณลุงตอนบ่ายนี้”
หลายคนท�ำท่าดีด๊ า๊ ทันทีทไ่ี ด้ยนิ ชื่อชายหนุ่ มทีแ่ มจ้ ะไม่ได้มาทีน่ ่ี
นานแลว้ แต่พวกเธอก็ยงั จดจ�ำความหล่อเหลาของเขาได้ เมือ่ รวมกับ
คุ ณ สมบัติท่ีค รบถ ว้ นท�ำ ให เ้ ขายิ่ง กลายเป็ น ที่ห มายปองของบรรดา
สาวเล็ก สาวใหญ่ จนตอนนี้หลายคนต่างหยิบกระจกขึ้นมาส่องใบหน้า
ของตัวเองบา้ ง นุ ชรีทำ� เสียงจิจ๊ ะ๊ ในขณะที่ณิชาท�ำท่างงๆ แล ้วหันไป
ทางนุชรี
“คุณตฤณนี่ใครหรือคะพีน่ ุช”
“คุณตฤณเป็ นลูกของท่านประธานทีด่ ูแลส�ำนักงานใหญ่น่ะ หรือ
ก็ คื อ ลู ก ชายของเจ้า ของบริ ษ ทั ของเรานั่ น แหละ คุ ณ ตฤณเพิ่ง มา
รับต�ำแหน่งรองประธาน แต่ณิชายังไม่ได้เจอเพราะว่าคุณตฤณไม่ได้มา
ทีน่ ่ีนานแล ้ว และงานเลี้ยงต้อนรับก็ยงั ไม่ได้กำ� หนดอย่างเป็ นทางการ
ด้วย” นุชรีบอกเล่า
“คุ ณ ตฤณเพิ่ง เรี ย นจบโทที่เ มือ งนอกจ้ะ น้อ งณิ ช า แต่ จ ริ ง ๆ
คุณเขาก็โตที่ต่างประเทศนั่นแหละ เพราะท่านประธานกับคุณผูห้ ญิง
ก็อยูท่ น่ี นั่ ก่อนหน้านี้เวลามาดูงานทีน่ ่กี แ็ ค่สง่ ตัวแทนมาเท่านัน้ ไม่ค่อย
ได้เจอตัวพวกเขาง่ายๆ หรอก โดยเฉพาะคุณตฤณ เพราะคุณตฤณ
เป็ นคนเก็บตัวมาก เลยไม่ค่อยรูจ้ กั คนทีไ่ ทยเท่าไร ล่าสุดทีท่ า่ นประธาน
กับ คุ ณ ตฤณมาที่น่ี ก็ เ มื่อ สองปี ก่ อ นแน่ ะ คุ ณ ตฤณหล่อ มากเลยนะ
นิสยั ก็ดี เพอร์เฟ็ กต์สุดๆ ที่สำ� คัญยังโสดด้วย ใครได้ไปเป็ นแฟน
ยิง่ กว่าถูกหวยอีก”
“แต่คงไม่ใช่เธอหรอกย่ะ” นุ ชรีขดั เพือ่ นที่เล่าไม่หยุดพร้อมกับ
ท�ำท่าทางชวนฝัน จนอีกฝ่ ายส่งค้อนให ้
“ตอนบ่ายคุณลุงให้ฉนั ไปร่วมคุยงานด้วย ถึงพวกเธอจะแต่งหน้าไป
ก็ไม่ได้คุยกับเขาหรอก” นุชรีเหยียดยิ้มให ้หญิงสาวคนอืน่ ๆ จนหลายๆ คน
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ได้แต่ลอบสบตากันอย่างขัดใจ ณิชาดวงตาลุกวาวขึ้นมา แต่กเ็ ก็บท่าที
เอาไว ้ ยังคงท�ำสีหน้าใสซือ่ เช่นเดิม
“อุ๊ย นี่ ก็ เ ที่ย งแล ว้ นี่ ฉัน รี บ ไปกิ น ข า้ วแล ว้ รี บ กลับ มาดีก ว่ า
รีบตามกันมาล่ะ วันนี้ฉนั อารมณ์ดี ฉันเลี้ยง” นุ ชรีควา้ กระเป๋ าแลว้
เดินน�ำออกไปทันที หลายคนรีบเดินตาม ในขณะทีณ
่ ิชารัง้ ท ้าย หญิงสาว
หันมามองกอหญ้า เหยียดยิ้ม แล ้วเดินตามออกจากหอ้ งไป กอหญ้า
ได้แต่ส่ายหน้าให ้อย่างระอา ก่อนทีโ่ ทรศัพท์ของเธอจะดังขึ้นบ ้าง
“ว่ายังไงคุณ” กอหญ้ารับสายอย่างคุน้ เคยเมือ่ จ�ำเบอร์ของอีกฝ่ าย
ได้แล ้ว
“ผมรอคุณอยู่ ท่ีรา้ นอาหารนะ...” ต้นสายบอกชื่อร้านอาหาร
ในขณะทีก่ อหญ้าขมวดคิ้ว เพราะเธอคิดว่าอีกฝ่ ายจะมาพบเธอตอนเย็น
อย่างเช่นทุกครัง้ แต่กอหญ้าก็รบี ตอบรับและคว ้าถุงใส่เสื้อคลุมของเขา
แล ้วลงไปชัน้ ล่าง เดินไปทางทีต่ งั้ ของร้านอาหารหรู ทีเ่ ธอเคยมีโอกาส
ได้มาแค่สองสามครัง้ แม้วา่ ร้านนี้จะตัง้ อยู่ไม่ไกลจากบริษทั ของเธอ
“นั่ ง หลบมุม เชี ย ว ฉัน เกื อ บหาคุ ณ ไม่ เ จอแน่ ะ ถ า้ ไม่ ถ ามกับ
พนักงาน” กอหญ้าพูดกับชายหนุ่ มที่ก ำ� ลังมองเมนู อาหาร ก่ อนจะ
ยืน่ มันมาให ้เธอ
“พอดีผมเป็ นพวกชอบแอบดู คนอื่นน่ ะ ว่าแต่ คุณสั่งอาหารให ้
หน่อยสิ หลายอย่างผมก็ไม่รู้จกั คุณอยากกินอะไรคุณสั่งเลยนะ”
กอหญ้าเลิกคิ้วขึ้น ทัง้ กับค�ำพูดแปลกๆ ของเขา รวมถึงเรื่องที่
เขาไม่รู้จกั อาหารไทยทีแ่ ม้ทน่ี ่ีจะมีเมนู หลากหลาย แต่ก็ไม่ได้แปลกไป
จากร้านอืน่ ๆ สักนิด
“เดีย๋ วฉันดู ใหแ้ ลว้ กัน อะนี่เสื้อของคุณ ฉันซักใหเ้ สร็จแลว้ ”
กอหญ้ายืน่ ถุงไปตรงหน้า ตฤณคลีย่ ้ มิ แล ้วรับมาวางไว ้ข ้างตัว กอหญ้า
จึงก้มลงดูเมนู อย่างตัง้ ใจ
“ถ ้าอย่างนัน้ ฉันสัง่ เป็ นแกงเผ็ดหนึ่ง แกงจืดหนึ่ง แล ้วก็พวกผัดๆ
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สักจานละกันเนาะ”
ตฤณผายมือ ราวกับว่าตามใจหญิงสาวตรงหน้าเต็มที่ กอหญ้า
จึงหันไปเรียกบริกรแล ้วสั่งอาหารตามทีเ่ ธอคิดไว ้ จากนัน้ จึงหันมาคุย
กับเขา
“ท�ำไมวันนี้มาตอนกลางวันล่ะ ฉันนึกว่าคุณจะมาตอนเย็นซะอีก”
“พอดีผมมีธุระแถวนี้ตอนบ่ายน่ะ”
“ธุระตอนบ่ายเหรอ” กอหญ้าทวนค�ำแล ้วท�ำตาโต “อ๋อ...หรือว่า
คุณจะมาคุยงานด้วยใช่ไหม”
กอหญ้าท�ำสีหน้ามั่นใจมาก เพราะถึงแมเ้ ธอจะท�ำเป็ นไม่สนใจ
แต่เรื่องทีน่ ุชรีและเพือ่ นๆ คุยกันก็ยงั เข ้าโสตประสาทเธออยู่ดี
“ถา้ อย่างนัน้ คุณก็ตอ้ งรู้จกั คุณตฤณด้วยสิ ใช่ ไหม” กอหญ้า
สบตากับคนที่นั่งตรงกันขา้ มที่อยู่ ๆ รอยยิ้มก็เลือนหาย และท�ำท่า
เคร่งขรึมขึ้นมา ชายหนุ่มนิ่งไปอึดใจก่อนจะตอบค�ำถาม
“ก็ผมนี่ไง ตฤณ” ตฤณตอบเสียงจริงจัง ไม่ได้มแี ววลอ้ เล่น
กอหญ้าท�ำท่าตกใจ ก่อนทีอ่ ยู่ๆ จะหัวเราะออกมาทันที
“อะไรกันคุณ อยู่ๆ มาอ�ำอะไรแบบนี้เนี่ย” กอหญ้าท�ำหน้าไม่เชื่อ
“ผมไม่ได้อำ� ผมชื่อตฤณจริงๆ ตฤณทีแ่ ปลว่าหญ้า เหมือนชื่อ
ของคุณไง” ตฤณสบตากับกอหญ้าทีน่ ่ิงงันไปในทันทีทไ่ี ด้ยนิ ค�ำยืนยัน
ของเขา กอหญ้าหลุบตา เพิง่ นึกขึ้นได้ว่าทีผ่ ่านมาเธอไม่เคยรู้ช่อื จริงๆ
ของคนตรงหน้าเลย
“นี่คุณชื่อตฤณจริงๆ เหรอ” กอหญ้าถามอีกครัง้
“ใช่” ตฤณพยักหน้า
เกิดความเงียบขึ้นอึดใจก่อนทีก่ อหญ้าจะเป็ นฝ่ ายยิ้มข�ำขึ้นมาอีก
“คุณนี่ไม่ธรรมดาเลยนะ ชือ่ เหมือนกับรองประธานบริษทั ซะด้วย”
กอหญ้าส่งยิ้มหยอกล ้ออีกฝ่ าย ถึงอย่างไรเธอก็ไม่คดิ ว่าคนตรงหน้าจะ
เป็ นถึงรองประธานบริษทั จริงๆ “จะว่าไปก็แปลกเนอะ ทัง้ ๆ ทีค่ วามหมาย
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เดียวกัน แค่ พอสะกดไม่เหมือนกัน ออกเสียงไม่เหมือนกัน ชื่อคุณ
ก็ดูดกี ว่าฉันเป็ นกองแน่ะ ยิง่ พอเรียกว่าคุณตฤณยิง่ ฟังดูด”ี
กอหญ้าพูดต่ อยิ้มๆ ในขณะที่ตฤณแทบปัน้ หน้าไม่ถูก แต่ ก็
ไม่ได้เอ่ยค้านอะไร
“คุณรู้ไหม เมื่อกี้พ่ีในออฟฟิ ศต่ างพากันกรีด๊ กร๊าดคุณตฤณ
กันใหญ่เลย” กอหญ้าเล่าต่อ “เดีย๋ วตอนบ่ายคุณคงได้เห็นกับตาแหละ
เผลอๆ อาจจะมีคนแอบไปส่องคุณตฤณตามประตูดว้ ย”
กอหญ้าพูดติดตลก ในขณะที่คนฟังนึกสนใจเรื่องเล่าของเธอ
ขึ้นมา ตฤณจึงโน้มตัวไปข ้างหน้าเพือ่ สบตากับกอหญ้าใกล ้ๆ
“เหรอ แล ้วคุณไม่กรีด๊ กร๊าดคุณตฤณบ ้างเหรอ”
กอหญ้าเลิกคิ้วแล ้วส่ายหน้าหวือ
“ไม่อะ...พนักงานตัวเล็กๆ อย่างฉันไม่อยู่ในสายตาเขาหรอก
ฉันจะไปกรีด๊ ให ้เหนื่อยฟรีทำ� ไม คุณดูฉนั สิ ธรรมดาจะตาย ไม่มอี ะไร
ใหน้ ่ าสนใจสักนิด” กอหญ้าพูดตามที่เธอคิด เมื่อเรื่องราวระหว่าง
เจ้าชายผูส้ ู งศักดิ์กบั หญิงสาวธรรมดาแบบในนิทานนัน้ มันดู เหลือเชื่อ
เกินไปส�ำหรับเธอพลางชี้น้ ิวมาทีต่ วั เอง แต่คนฟังกลับท�ำท่าไม่เห็นด้วย
และรีบส่ายหน้า
“ไม่หรอกคุณ ทุกคนล ้วนมีความพิเศษในตัวเอง แม ้แต่ตวั คุณเอง
ก็เหมือนกัน” ตฤณสบตากับกอหญ้า ก่อนทีด่ วงตาของเขาจะเริม่ ไล่มอง
ไปตามกรอบหน้าสวยหวานของหญิงสาว กอหญ้ามีดวงตาทีก่ ลมสวย
จมูกโด่งพอเหมาะ ปากเป็ นรู ปกระจับสีชมพูระเรื่อ และมีผวิ พรรณ
ทีเ่ ปล่งปลัง่ การแต่งตัวทีแ่ สนเรียบง่ายของกอหญ้าอาจจะท�ำให ้คนอืน่ ๆ
มองขา้ มความงดงามที่ซ่อนอยู่ของหญิงสาว แต่เขามองเห็นทุกอย่าง
ชัดเจน ตัง้ แต่ครัง้ แรกทีไ่ ด้เจอ
“เอ่อ...คุณ...” กอหญ้าเรียกคนทีเ่ อาแต่จอ้ งใบหน้าของเธอด้วย
ความประหม่า ก่ อนที่จะพยายามหันเหความสนใจของเขาเมื่อบริกร
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น�ำมาอาหารที่สั่งไวม้ าที่โต๊ะ “อะ อาหารมาพอดี กินขา้ วกันเถอะคุณ
เวลาพักฉันมีจำ� กัดน่ะ”
ตฤณพยักหน้า มองท่าทางของคนตรงหน้าที่เริ่มลงมือตักขา้ ว
จนเพลิน ในขณะที่เขาเองแทบไม่ได้กินอะไร ส่วนกอหญ้านัน้ ก็ไม่ได้
รู้ตวั อีกเลยว่าเธอได้อยู่ในสายตาของคนที่เธอคิดไม่ถงึ ว่าจะมีโอกาส
ได้ใกล้ชดิ กับเขาตลอดเวลา

หลังจากทีก่ นิ ข ้าวเสร็จ ตฤณก็ออกตัวจ่ายค่าอาหาร แต่กอหญ้า

ไม่ยอม จนสุดท ้ายตกลงกันว่ากอหญ้าจะเลี้ยงอาหารตฤณในครัง้ ต่อไป
กอหญ้ากลับไปที่หอ้ งท�ำงาน แต่ก็ไม่พบใคร ทัง้ ๆ ที่นุชรีออกปากว่า
จะรีบ กลับ มาเตรีย มตัว กอหญ้า คิด ว่า คนอื่น ๆ คงกลับ มาสายกัน
อีกเช่นเคย จึงเดินไปชงโกโก้รอ้ นแล ้วค่อยกลับมานั่งทีโ่ ต๊ะของตัวเอง
“กินข ้าวคนเดียวเหงาไหมหญ้า”
เสียงทักดังจากด้านหลังกอหญ้าที่กำ� ลังเก็บขา้ วกล่องที่พกมา
กลับไปบ ้าน กอหญ้าจ�ำเสียงอดีตเพือ่ นสนิทได้ จึงไม่สนใจอีกฝ่ ายและ
ท�ำธุระของตัวเองต่อ
“กินแต่ ของเดิมๆ คงจะเบื่อน่ าดู เนอะ เพราะแทนเองก็ข้ เี บื่อ
เหมือ นกัน โดยเฉพาะของจืด ๆ” ณิ ช ายัง คงยั่ ว ยุ อีก ฝ่ าย ก่ อ นจะ
กลายเป็ นเธอที่เริ่มหงุดหงิดเสียเองเพราะกอหญ้ายังคงนิ่งเฉย ณิ ชา
ตัง้ ท่าจะพูดต่ อ แต่ มีเสียงคนอื่นๆ ที่เดินกลับมาให้ได้ยินเสียก่ อน
เธอเลยต้องรีบกลับไปนั่งที่
“แล ้วนี่พน่ี ุชไม่ได้กลับมาด้วยหรือคะ” ณิชาถามบรรดารุ่นพี่
“นุ ช ต้อ งรี บ ไปหาผู ้ จ ดั การน่ ะ โดนโทร.ตามจนต้อ งรี บ วิ่ง
หน้าตาตื่นไป ท่าทางตลกสุดๆ” คนตอบหัวเราะ รวมถึงหลายๆ คน
ที่ลอบเหยียดยิ้ม กอหญ้ามองสีหน้าของทุกคนยามที่พูดนุ ชรีลบั หลัง
แล ้วก็นึกหน่าย ก่อนจะก้มหน้าท�ำงานไม่สนใจคนอืน่ ๆ อีก
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วันนี้ งานถูกส่ งมาใหก้ อหญ้ามีไม่มากนัก เพราะนุ ชรีท่ีมกั จะ
เป็ นคนแจกจ่ายงานอยู่คุยงานตลอดช่วงบ่าย จนเมือ่ ใกล ้เลิกงานนุ ชรี
จึงเดินกลับมาด้วยท่าทางกระหยิ่มยิ้มย่อง ในมือของเธอมีแฟ้ มสีดำ�
ก่อนจะวางลงบนโต๊ะท�ำงานของตัวเอง
“ตกลงว่ายังไงนุช คุณตฤณมาคุยเรื่องอะไรเหรอ” หญิงคนหนึ่ง
รีบลุกไปเกาะขอบโต๊ะนุ ชรีและสอบถามทันที นุ ชรีเชิดหน้า แววตา
เต็มไปด้วยความคาดหวังบางอย่าง
“คุณตฤณมาคุยเรื่องการประเมินงานและการวัดผลภายในน่ะ”
“การประเมินงานและการวัดผลเหรอ ปกติเรื่องพวกนี้สง่ ตัวแทน
มาก็ได้น่ี เอ๊ะ...หรือว่า” หญิงคนนัน้ ท�ำตาโต นุ ชรีพยักหน้า จากนัน้
เธอก็ลุกขึ้นยืน และหยิบแฟ้ มสีดำ� ที่ถอื มาจากหอ้ งคุยงานวางบนโต๊ะ
ของกอหญ้า
“ช่วยพิมพ์ข ้อมูลในนี้และส่งอีเมลไปให้หวั หน้าทุกแผนก ตอนนี้
เลยนะ”
กอหญ้าที่กำ� ลังจะเตรียมตัวกลับบา้ นจ�ำต้องพยักหน้า เพราะ
คิดว่าอีกฝ่ ายคงตัง้ ใจกลั่นแกล ้งเธออีก กอหญ้าเปิ ดแฟ้ ม แล ้วดวงตา
ของเธอก็ เ บิก ขึ้น เล็ก น้อ ยก่ อ นจะรีบ เก็ บ อาการเมื่อ ได้เ ห็น ข อ้ ความ
ในแฟ้ มนัน้
‘ประกาศเรื่อง การสอบสัมภาษณ์ภายในเพือ่ บรรจุเป็ นพนักงาน
ส�ำนักงานใหญ่’
“นี่ปีน้ ีจะมีการสอบเหรอนุ ช” หนึ่งในพวกรุ่นพี่ถามขึ้นมาอย่าง
ตื่นเต้น
“ใช่ แลว้ ปี น้ ีฉนั จะต้องได้แน่ ๆ” นุ ชรีพูดอย่ างมั่นใจ แมเ้ ธอ
จะเคยพลาดหวังมาครัง้ หนึ่งแล ้ว แต่ตำ� แหน่งทีใ่ หญ่โตขึ้นของลุงของเธอ
คงช่วยใหเ้ ธอสมหวังได้ไม่ยาก เมือ่ เหล่าคณะกรรมการเริ่มคุน้ เคยกัน
มากกว่าเมือ่ ก่อนแล ้ว
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ครัง้ นี้เธอจะต้องไปท�ำงานที่สำ� นักงานใหญ่ ให้ได้ และจะต้อง
หาทางใกล้ชดิ กับตฤณชายทีเ่ ธอหมายปอง
นุ ชรีย้ มิ กริ่ม ในขณะทีค่ นอืน่ ๆ เองก็ทำ� ท่าดีใจทีโ่ อกาสได้มาถึง
อีกครัง้ หลังจากทีก่ ารสอบนี้เว ้นว่างไปกว่าสองปี
“ไหน ปี น้ รี ายละเอียดเป็ นยังไงบ ้าง” หนึ่งในรุ่นพีแ่ ย่งแฟ้ มไปจาก
มือของกอหญ้าทีก่ ำ� ลังตืน่ เต้นจนตัง้ ตัวไม่ถกู เมือ่ เธอได้อ่านเนื้อหาในนัน้
“ปี น้ ีรบั เด็กที่เพิ่งผ่านโปรหรือเพิ่งเขา้ ท�ำงานด้วยเหรอเนี่ย ปกติตอ้ ง
ท�ำงานมาก่อนสองปี น่ีนา”
นุ ชรีเลือ่ นสายตามามองกอหญ้า จนกอหญ้าต้องรีบท�ำใบหน้า
นิ่งเฉย ราวกับไม่สนใจข่าวนี้
“แล ้วจะยังไงล่ะ ทีผ่ า่ นมาก็มแี ต่คนทีผ่ า่ นมางานมาเยอะๆ ทัง้ นัน้
แหละทีจ่ ะสอบผ่าน เขาก็คงลงแค่พอเป็ นพิธนี ่ะ พวกเด็กใหม่ๆ ต่อให ้
ตอนเรียนจะโปรไฟล์ดแี ค่ไหน ก็สรู้ ่นุ ใหญ่ทม่ี ปี ระสบการณ์ไม่ได้อยูแ่ ล ้ว”
นุ ชรีพูดอย่างหยิ่งผยองพร้อมกับพยายามกดกอหญ้าใหด้ ูตอ้ ยต�ำ่ กว่า
ตนเอง เพราะนอกจากค�ำพูดของณิชาทีเ่ คยเป่ าหูเธอแล ้ว ลึกๆ นุชรีเอง
ก็แอบหมั่นไสก้ อหญ้าเรื่องทีอ่ กี ฝ่ ายเรียนจบมาด้วยเกรดเฉลีย่ ทีส่ ูงจาก
มหาวิทยาลัยชื่อดังทีเ่ ธอใฝ่ ฝนั จนพาลไม่ค่อยชอบกอหญ้าและพร้อม
จะเชื่อค�ำพูดของณิชาอย่างง่ายดายด้วย
“ไม่ได้การละ เดีย๋ วฉันรีบกลับไปเตรียมตัวคิดแผนงานไปพรีเซนต์
ดีกว่า มีเวลาอีกแค่สองอาทิตย์กว่าๆ ก็ตอ้ งส่งแบบร่างเพือ่ คัดรอบแรก
แลว้ ฉันกลับบา้ นก่ อนนะ บายจ้ะทุกคน” คนที่ควา้ แฟ้ มไปวางมัน
ลงบนโต๊ะกอหญ้า แล ้วรีบไปเก็บข ้าวของกลับบ ้านทันที คนอืน่ ๆ เลย
ลุกตามไปด้วย เหลือเพียงณิชา นุชรี และกอหญ้าเท่านัน้ นุชรีเท ้าแขน
ลงบนโต๊ะกอหญ้า แล ้วจ้องเข ้าไปในดวงตาของเด็กรุ่นน้อง
“อย่าคิดพยายามในสิ่งที่เป็ นไปไม่ได้จะดีกว่านะ มันเสียเวลา
ฉันเตือนด้วยความหวังดี” นุ ชรีพูดเสียงเข ้มราวกับต้องการข่มขู่ แล ้ว
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เดินกลับไปที่โต๊ะเพื่อเตรียมตัวกลับบา้ นบา้ ง ณิ ชารีบตามนุ ชรีทนั ที
ทีอ่ กี ฝ่ ายเดินออกจากห ้อง ตอนนี้จงึ เหลือกอหญ้าอยู่แค่เพียงล�ำพัง
กอหญ้าคว ้าแฟ้ มมาดูอกี ครัง้ พยายามจดจ�ำรายละเอียดทัง้ หมด
ให้ข้นึ ใจ เธอรีบพิมพ์เอกสารแล ้วส่งอีเมลไปให ้ทุกแผนก ทุกฝ่ าย แล ้ว
พิมพ์สำ� เนาหนึ่งชุดเก็บไว้ในกระเป๋ าส่วนตัวของตัวเอง
กอหญ้าหัวใจพองโต แล ้วยกกระเป๋ าขึ้นมากอดแนบอกจนแน่น
นี่สนิ ะสิง่ ทีเ่ รียกว่าโอกาส...ในทีส่ ุดเธอก็มโี อกาสอีกครัง้ แล ้ว

กอหญ้ากอดกระเป๋าของตัวเองอย่างหวงแหนราวกับว่ามีของส�ำคัญ

ราคาแพงอยู่ในนัน้ เธอเดินเหม่อไปทางป้ ายรถเมล์ก่อนจะต้องหวีดร้อง
เมือ่ มีมอื หนามาดึงแขนของเธอไว ้ กอหญ้ารีบหันไปมอง จึงเห็นตฤณ
ทีย่ นื อยูแ่ ล ้วมองเธออย่างตกใจและเป็ นกังวล ตฤณรีบเดินมาดูกอหญ้า
ใกล ้ๆ ในขณะทีก่ อหญ้าเริ่มได้สติ แล ้วมองเขาอย่างมึนงง
“เป็ นอะไรหรือเปล่าคุณ ผมเรียกคุณตัง้ นานแต่คุณก็ไม่ได้ยนิ ”
ตฤณถามกอหญ้าอย่างเป็ นห่วง กอหญ้าเลยรีบส่ายหน้า
“ไม่เป็ นไรหรอกคุณ บางทีฉนั อาจจะตื่นเต้นไปหน่ อย ก็เลย
เหม่อน่ะ” กอหญ้ายิ้มแหยๆ ให้กบั พฤติกรรมของตัวเอง
“ตื่นเต้นจนเหม่อเหรอ” ตฤณเลิกคิ้ว
“ใช่ ๆ คุณดู น่ีส”ิ กอหญ้ารีบเปิ ดกระเป๋ าและยื่นแผ่นกระดาษ
ที่มีข อ้ ความส�ำ คัญ ให ค้ นตรงหน้า อ่ า น “ที่ส ำ� นัก งานใหญ่ จ ะมีก าร
สอบสัมภาษณ์ คุณรู เ้ รื่องนี้ แลว้ ใช่ ไหม อุ๊ย...ฉันลืมไป คุณมากับ
คุณตฤณก็ตอ้ งรูเ้ รื่องนี้อยู่แล ้วสินะ ฉันนี่ซ่อื บื้อจริงๆ เลย ถามอะไร
ก็ไม่รู ้ ทัง้ ๆ ที่คุณก็ตอ้ งรู อ้ ยู่ แลว้ เพราะคุณท�ำงานที่นั่นแถมยังมา
พร้อมกับคุณตฤณในวันนี้อกี คิดอะไรอยู่นะกอหญ้าถึงได้ถามไปเรือ่ ย”
กอหญ้าพูดวนไปวนมาเพราะความดีใจที่เธอปิ ดไม่มดิ ตฤณ
ระบายยิ้มให้กบั ท่าทางของหญิงสาว แล ้วเอื้อมมือหนามาจับศีรษะเล็ก
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โยกไปมาเบาๆ
“ตัง้ สติก่อนคุณ ผมเชื่อแลว้ ว่าคุณตื่นเต้น” ตฤณยิ้มกริ่มจน
กอหญ้าได้แต่ ส่งยิ้มอายๆ กลับมาให ้ “ผมดีใจนะ ที่เห็นว่าคุณดู มี
ความสุขแบบนี้”
กอหญ้าอมยิ้ม แต่อยู่ๆ แววตาของเธอก็เจือความกังวล
“ฉันมีความสุขสิ แต่ อีกใจก็นึกกลัวอยู่เหมือนกัน ฉันกลัวว่า
จะท�ำไม่ได้แล ้วตอนนัน้ ฉันคงจะเสียใจมากๆ” กอหญ้าพูดเสียงเครียด
โดยทีไ่ ม่ทนั ได้เอะใจเลยว่าตอนนี้เธอก�ำลังเปิ ดเผยความรู้สกึ ทุกอย่าง
กับชายที่อยู่ตรงหน้าอย่างตรงไปตรงมาแม้จะรู้จกั กับเขาเพียงไม่นาน
ซึง่ นัน่ ไม่ใช่นสิ ยั ของเธอเลยสักนิด ตฤณมองท่าทีของกอหญ้าอย่างเข ้าใจ
แล ้วพูดบางอย่างให ้กอหญ้าได้ฉุกคิด
“คุ ณ ลองคิด ดู น ะหญ้า ว่า คุ ณ จะเสีย ใจเรื่อ งไหนมากกว่า กัน
ระหว่างลงมือท�ำแล ้วไม่สำ� เร็จกับคุณไม่ได้ทำ� อะไรเลย” ตฤณส่งยิ้มบาง
ในขณะที่แววตาของคนฟังค่ อยๆ ทอแสงประกายขึ้นมา ก่ อนที่มนั
จะเจิดจ้าและเต็มไปด้วยความหวัง
“นั่นสินะ ขอบคุณนะคุณ” กอหญ้าส่งยิ้มกว ้างให้กบั ตฤณ เมือ่
ค�ำพูดของเขาช่วยตอบค�ำถามและท�ำให ้เธอกล ้าทีจ่ ะก้าวไปข ้างหน้าอย่าง
ไม่ตอ้ งลังเลหรือสับสน ตฤณยิ้มตอบ ในรอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วย
ก�ำลังใจทีม่ อบให้กบั หญิงสาว ในใจของเขาเองก็พลันอุ่นวาบเมือ่ ได้เห็น
รอยยิ้มทีแ่ สนสดใสของกอหญ้า ทีเ่ ขาเพิง่ เคยได้เห็นเป็ นครัง้ แรก
“ว่าแต่ทำ� ไมคุณยังอยู่แถวนี้อยู่ละ่ ฉันนึกว่าคุณคุยงานจบแล ้ว
จะกลับเลยซะอีก” กอหญ้าเปลีย่ นเรื่อง
“ผมรอคุณอยู่น่ะ”
“รอฉันเหรอ” กอหญ้ายกนาฬกิ าขอ้ มือขึ้นมาดู เพราะจ�ำได้ว่า
กว่าทีเ่ ธอจะลงมาชัน้ ล่าง ก็เลยเวลาเลิกงานไปร่วมชั่วโมงแล ้ว
“ไม่ตอ้ งคิดมากหรอกคุณ ผมไม่ได้โทร.บอกคุณเอง” ตฤณรูว้ า่
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กอหญ้าคงนึกเกรงใจ เขาจึงรีบพูดให้อกี ฝ่ ายคลายกังวล “แต่ถงึ ยังไง
ผมก็รอคุณได้ อีกอย่างวันนี้คุณยังเลิกไวกว่าวันก่อนอีกนะ”
ตฤณพู ด ถึง วัน ที่เ ขามาหากอหญ้า เป็ น ครัง้ แรก กอหญ้า เลย
นึกขึ้นได้
“ปกติฉนั ก็เลิกประมาณนัน้ แหละ แต่วนั นี้มนั ไม่ปกติน่ะ ว่าแต่
ทีค่ ุณรอฉันเนี่ย อย่าบอกนะว่าจะชวนไปกินข ้าวอีก”
ตฤณอมยิ้มแล ้วพยักหน้า
“นี่ ใจคอคุณจะชวนฉันกินขา้ วทุกมื้อเลยหรือยังไง” กอหญ้า
หัวเราะ ตฤณท�ำท่าเลิก่ ลั่กเริ่มหาทางไปไม่เป็ น
“ก็...ก็...ผมเหงานี่คุณ” ตฤณคิดหาขอ้ อ้าง “มาอยู่กรุงเทพฯ
ได้ไ ม่ น าน เพื่อ นก็ ย งั ไม่ มี พ่ อ กับ แม่ ก็ ไ ม่ ไ ด้อ ยู่ ด ว้ ย ต้อ งกิ น ข า้ ว
คนเดียวตลอด”
ตฤณท�ำคอตก
“อ้าว คุณไม่ใช่คนกรุงเทพฯ หรอกเหรอ”
“ไม่ใช่หรอก ปกติผมจะมากรุงเทพฯ แค่ ปีละครัง้ เท่านัน้ และ
อยู่ไม่นาน เพิง่ จะมาอยู่จริงจังตอนท�ำงานทีน่ ่ีเนี่ยแหละ”
“อ๋อ...อย่างนี้น่ีเอง” กอหญ้าคิดไปว่าอีกฝ่ ายคงเป็ นเศรษฐีจาก
ต่างจังหวัด ที่พอเรียนจบแล ้วค่อยเขา้ มาท�ำงานที่น่ี เพราะถึงอย่างไร
บริษทั ชื่อดังใหญ่ๆ ก็มกั จะตัง้ อยู่แค่ในเมืองหลวงของประเทศ แทบจะ
ไม่ได้กระจายไปทีอ่ น่ื
“โอ๋ๆ ๆ หยุดท�ำท่าดราม่าได้แล ้วคุณ เดีย๋ วฉันไปกินข ้าวด้วยก็ได้”
กอหญ้าพูดปลอบอีกฝ่ ายที่ยงั เอาแต่ กม้ หน้า จนตฤณเงยหน้าขึ้นมา
ส่งยิ้มให ้ “เอาเป็ นว่ามื้อนี้ฉนั เลี้ยงคุณคืน แทนมื้อเที่ยงที่คุณออกให ้
แต่ ค งไปได้แ ค่ ร า้ นแถวนี้ น ะคุ ณ พอดีฉัน อยากรีบ กลับ บ า้ นไปคิ ด
เรื่องงานน่ะ แผนกของฉันต้องคิดแผนการตลาดเพือ่ ใช้ในการประเมิน
งานด้วย”
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“ได้สิ ผมตามใจคุณ” ตฤณพยักหน้า ดวงตาของเขาเป็ นประกาย
วู บ ขึ้น มาก่ อ นจะพยายามซ่ อ นไว ้ กอหญ้า จึง เก็ บ เอกสารในมือ เขา
ใส่กระเป๋ าตามเดิมและเดินน�ำเขาไปทางม ้าลายเพือ่ จะข ้ามถนน
“ระวังนะคุณ” ตฤณพูดขึ้นแล ้วคว ้ามือกอหญ้ามากุมไว ้ กอหญ้า
เลยกลายเป็ นฝ่ ายเดินตาม หญิงสาวก้มมองมือทีส่ อดประสาน หัวใจ
ของเธอรู ้ สึก วู บ วาบขึ้น มาอย่ า งประหลาด รับ รู ้ ไ ด้ ถึง ความอบอุ่ น
ทีช่ ายหนุ่มถ่ายทอดให ้

กลิน่ หอมของอาหารทีอ่ ยู่ในจานตรงหน้าเรียกน�ำ้ ย่อยของตฤณ

ได้เป็ นอย่างดี ชายหนุ่ มจ้องดูเมนู ท่เี ขาเคยเห็นแต่ไม่เคยลองกินด้วย
ความตื่นเต้น แลว้ จึงมองกอหญ้าที่ค่อยๆ ใช้ชอ้ นตัดแผ่นแป้ งทอด
ทีใ่ ส่หอยแมลงภู่ตวั เล็ก จากนัน้ จึงตักน�ำ้ จิ้มราด และตักเขา้ ปากคู่กบั
ถั่ ว งอกที่ว างรองแผ่ น แป้ งนัน้ ไว ้ ตฤณท�ำ ตาม แล ว้ ดวงตาของเขา
ก็เปล่งประกายขึ้นจนกอหญ้าที่เงยหน้าขึ้นมาเห็นพอดีนึกข�ำ ตฤณ
ลงมือกินไม่หยุดแล ้วสัง่ เพิม่ อีกจาน จนกอหญ้าทีม่ องอยูท่ ำ� ตาโตออกมา
หญิงสาวหลุดหัวเราะท่าทางราวกับเด็กๆ ของชายตรงหน้าที่ดูขดั กับ
บุคลิกของเขาอย่างทีส่ ุด
“ค่อยๆ กินก็ได้คุณ นี่ท่าทางหิวมากนะเนี่ย” กอหญ้าพูดยิ้มๆ
แล ้วรินน�ำ้ ใส่แก้วให้อกี ฝ่ าย
“ก็มนั อร่อยนี่คณ
ุ ผมไม่เคยกินมาก่อนเลย เคยแต่เห็นรูป” ตฤณ
ตอบกลับ
“ไม่ เ คยกิน เลยเหรอ” กอหญ้า ถามกลับ เสีย งสู ง “แปลกจัง
ต่างจังหวัดก็มขี ายนี่นา”
กอหญ้าร�ำพึงกับตัวเอง ในขณะที่ผู้ร่วมโต๊ะเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย
แต่กไ็ ม่ได้พดู เรื่องนี้ต่อ และชวนไปคุยเรื่องอืน่
“แถวนี้ของกินเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ระหว่างทางมีอาหารตัง้
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หลายร้านทีน่ ่ากินมากๆ”
“ซอยนี้เป็ นซอยเด็ดที่ซ่อนอยู่ในย่านออฟฟิ ศแถวนี้เลยละคุณ
ถา้ คุณมาตอนเวลาเลิกงานคนจะเยอะมากๆ หลายร้านก็ตอ้ งรอคิว
แต่ฉนั ไม่ค่อยได้มาหรอก พอเลิกงานค�ำ่ ก็อยากกลับบ ้านเลยน่ะ” กอหญ้า
รวบช้อนแล ้วพูดต่อ “ตัง้ แต่วนั พรุ่งนี้ฉนั ก็คงจะมากินข ้าวเป็ นเพือ่ นคุณ
แบบนี้ไม่ได้แล ้วนะ ฉันอยากรีบกลับบ ้านไปคิดงานน่ะ คงท�ำอะไรง่ายๆ
กินเอาทีบ่ ้าน”
“ได้สิ ผมเข ้าใจ แต่ผมขอไปส่งคุณทีบ่ ้านทุกวันแล ้วกันนะ” ตฤณ
อาสา
“หืม ไม่ตอ้ งหรอกคุณ วันนัน้ ที่คุณไปส่งฉัน คุณก็เห็นแลว้ นี่
ว่าบ ้านฉันกับทีท่ ำ� งานอยู่ไม่ไกลกันเลย ฉันกลับเองได้”
“แต่ผมอยากไปส่งคุณนี่ พอดีช่วงนี้ผมต้องมาท�ำธุระแถวนี้บอ่ ยๆ
อยู่แล ้ว บ ้านของคุณก็อยู่ระหว่างทางไปคอนโดฯ ของผมด้วย”
“แต่ฉนั เกรงใจนี่ เวลาเลิกงานฉันมันเอาแน่เอานอนไม่ได้ วันนี้น่ะ
โชคดีท่ีคุ ณ ตฤณมาบริษ ทั งานของฉัน เลยเสร็จ เร็ว กว่า ทุก วัน แต่
บางวันสองสามทุ่มเลยนะคุณ คุณอย่ามารอเลย”
“แบบนัน้ ผมยิง่ ต้องมา” ตฤณรีบขัดขึ้น “คุณลองคิดดูนะ ยิง่ ดึก
รถเมล์ยง่ิ น้อย คุณก็ยง่ิ ต้องรอนาน เสียเวลากลับไปท�ำโปรเจ็กต์ทบ่ี ้าน
ซะเปล่า ๆ ให ผ้ มมารับ คุ ณ จะได้มีเ วลาคิด งาน ท�ำ งานได้ม ากขึ้น
แบบนัน้ ดีกว่าเห็นๆ อีกอย่างระหว่างที่รอคุณผมก็มาหาอะไรแถวนี้
กินเอาก็ได้ จะได้ลองร้านใหม่ๆ ไปด้วย”
“แต่...”
“ตกลงตามนี้แหละ” ตฤณจบการสนทนา ท�ำเอากอหญ้าหุบปาก
แทบไม่ทนั หญิงสาวท�ำแก้มป่ อง ส่งค้อนให ้ชายตรงหน้า ทีส่ ุดท ้ายเธอ
ก็ตอ้ งเป็ นฝ่ ายยอมท�ำตามความต้องการของเขา
“ตามใจ ถ ้าต้องมารอจนรากงอกหรือถูกยุงกัดจนตัวลายก็อย่ามา
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โทษฉันแล ้วกัน” กอหญ้ามุย่ หน้า แต่ตฤณกลับหัวเราะ ไม่ได้สนใจค�ำขู่
ของเธอเลยสักนิด สุดทา้ ยฝ่ ายหญิงเลยหลุดยิ้มออกมา เพราะลึกๆ
ก็แอบรู้สกึ อุ่นใจ ที่คนตรงหน้าอาสาคอยดูแลเธอในแบบที่เธอไม่เคย
ได้รบั จากใคร

หลังจากที่จ่ายเงินเรียบร้อย ตฤณจึงพากอหญ้ามาส่งที่บา้ น

ซึ่งกอหญ้าก็ใหเ้ ขาจอดรถที่หน้าซอยเช่นเคย ทัง้ สองนัดแนะเวลากัน
ก่อนจะบอกลา แล ้วกอหญ้าจึงลงจากรถเดินไปทางบ ้านของตน ตฤณ
มองร่ างของกอหญ้าจนลับสายตา แลว้ จึงค่ อยๆ เร่ งเครื่องรถยนต์
ของตน ระหว่างนัน้ มีรถคันหนึ่งขับสวนทางมา ซึง่ ภายในรถมีแทนไท
และณิชาทีน่ ั่งอยู่ดา้ นหน้าคู่กนั
“จอดก่ อ นสิ แ ทน” อยู่ ๆ ณิ ช าก็ ร อ้ งขึ้น จนแทนไทต้อ งรี บ
เหยียบเบรกด้วยความตกใจ ณิ ชามองตามหลังรถของตฤณ ดวงตา
ของเธอเปล่งประกายขึ้นมา ในขณะทีแ่ ทนไทได้แต่มองไปรอบๆ อย่าง
งงๆ ทีอ่ ยู่ๆ แฟนสาวของเขาก็บอกให ้เขาจอดรถ
“มีอะไรหรือณิ ชา” แทนไทถามขึ้นมาเมื่อเห็นณิ ชาท�ำท่าสนใจ
บางอย่าง
“เปล่าๆ ไม่มอี ะไรหรอก แทนไปเถอะ” ณิชารีบหันมาบอก และ
ส่งยิ้มหวานให้อกี ฝ่ าย แทนไทจึงถอนหายใจออกมาเบาๆ
“โอเค แต่ ค ราวหลัง ณิ ช าอย่ า ท�ำ แบบนี้ อีก นะ ดีน ะที่ไ ม่มีร ถ
ตามหลัง” แทนไทพูดกับณิ ชา แต่ก็พยายามใช้นำ�้ เสียงนุ่ มนวลเพราะ
กลัวคนฟังจะโกรธ ณิชาเงียบลงไป แต่ไม่ได้งอนเพราะเธอไม่ใส่ใจฟัง
ค�ำพูดของเขา ในใจของณิ ชาเอาแต่ครุ่นคิดถึงเจ้าของรถคันนัน้ ที่เธอ
ยังเห็นหน้าไม่ชดั และนึกสงสัยว่าอีกฝ่ ายเป็ นใคร มาหาใครกันแน่
ถึงได้มาทีน่ ่ีถงึ สองครัง้ แล ้ว
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ทันทีท่ีกลับถึงบา้ น กอหญ้าก็รีบอาบน�ำ้ และเตรียมตัวท�ำ

แผนงานทันที หญิงสาวอ่านหัวขอ้ แผนการตลาดที่ถูกตัง้ ขึ้น แลว้ จึง
เริ่มหาขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ท่ถี ูกใช้เป็ นโจทย์ รวมถึงขอ้ มูลทางการตลาด
ด้านอื่นๆ ด้วย กอหญ้าคิดงานจนไม่สนใจเวลา คร�ำ่ เคร่ งกับเรื่อง
ตรงหน้าจนโทรศัพท์ของเธอมีเสียงข ้อความเข ้า กอหญ้าจึงคว ้าโทรศัพท์
มาดูและได้เห็นข ้อความจากตฤณ
‘สู ้ๆ นะคุณ’
‘แต่กพ็ กั ผ่อนด้วยนะ อย่าหักโหม’
‘ดึกแล ้ว’
‘ยังท�ำงานอยู่ละสิ’
กอหญ้าอมยิ้มเมือ่ เห็นสติกเกอร์รูปสุนขั ท�ำท่าจับผิดมาให ้ เธอมอง
นาฬกิ าตรงมุมบนหน้าจอโทรศัพท์จงึ เห็นว่าเป็ นเวลาเกือบเทีย่ งคืนแล ้ว
‘รู แ้ ล ้วน่าคุณ’
กอหญ้าส่งสติกเกอร์เด็กผูห้ ญิงแลบลิ้นไปให ้ แล ้วจึงเริ่มท�ำงาน
ต่อ เพียงไม่นานกอหญ้าก็เริม่ ตาพร่า แต่กพ็ ยายามฝื นเอาไว ้ จนโทรศัพท์
ของเธอดังขึ้นมาอีก และเป็ นข ้อความจากตฤณส่งมาอีกเช่นเคย
‘ยังไม่นอนละสิ’
‘นอนได้แล ้วคุณ พรุ่งนี้ตอ้ งท�ำงานแต่เช้านะ’
กอหญ้าเผลอมองไปรอบๆ คิดในใจว่าอีกฝ่ ายชักจะรู้ทนั เธอ
มากเกิน ไปเสีย แล ว้ ตฤณส่ ง รู ป สุ น ขั ท�ำ ท่ า ดุ ม าให ้ ท�ำ ให เ้ ธอนึ ก ข�ำ
จนต้องยอมกดบันทึกงานเพราะตอนนี้เป็ นเวลาตีหนึ่งกว่าแลว้ ด้วย
กอหญ้านอนลงบนเตียง แลว้ ส่งสติกเกอร์รูปเด็กผูห้ ญิงนอนหลับให ้
อีกฝ่ ายซึ่งเขาก็อ่านทันที ตฤณส่งรู ปชูน้ ิวโป้ งกลับมา และส่งรู ปสุนขั
บอกว่าฝันดีมาให ้
“คนบา้ เผด็จการชะมัด” กอหญ้าพูดใส่โทรศัพท์ แต่ เธอก็มี
รอยยิ้มกวา้ งปรากฏบนใบหน้า หญิงสาวเพิ่งนึกได้ว่ายังไม่ได้บนั ทึก
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เบอร์โทรศัพท์ของอีกฝ่ าย จึงบันทึกและใช้ชื่อว่าคุณต้นหญ้าจอมบ่น
แล ้วหัวเราะข�ำขึ้นมาคนเดียว กอหญ้าวางโทรศัพท์ไวบ้ นโต๊ะขา้ งเตียง
ปิ ดไฟนอนแล ้วเข ้าสู่ห ้วงนิทราไปอย่างรวดเร็ว ใบหน้าของเธอมีรอยยิ้ม
น้อยๆ ทีแ่ สดงถึงความสุขและฝันดี

น อกจากเรื่องรถยนต์คนั หรู ท่ีเป็ นปริศนาแลว้ ณิ ชายังมี

อีกเรื่องส�ำคัญใหต้ อ้ งขบคิด เมือ่ เธออยากไปท�ำงานที่สำ� นักงานใหญ่
เพราะเธอรับรูม้ าว่าทีน่ ั่นนอกจากจะมีแต่คนเก่งๆ แล ้ว หลายคนยังมี
ประวัติส่วนตัวที่ดแี ละมีฐานะที่รำ� ่ รวยด้วย ณิ ชาพยายามคิดแผนงาน
อยูท่ งั้ คืนแต่กค็ ดิ ไม่ออก เพราะนัน่ ไม่ใช่เรือ่ งถนัดของเธอเลย ทีผ่ า่ นมา
เธอพึง่ พากอหญ้าเป็ นหลัก และอีกฝ่ ายก็เต็มใจช่วยเหลือเธอมาตลอด
หลังจากที่เธอพยายามตีสนิท แต่พอเขา้ สู่โลกแห่งการท�ำงาน เธอจึง
ได้เห็นว่าการมีเสน้ สายกับรุ่นพีใ่ นทีท่ ำ� งานนัน้ จะช่วยใหเ้ ธอก้าวหน้าได้
มากกว่า เธอจึงหาทางตัดสัมพันธ์กบั กอหญ้า ซื้อขนมและพูดจาประจบ
เอาใจรุ่นพี่ และเริ่มวางแผนให้รุ่นพีใ่ นทีท่ ำ� งานไม่ชอบอดีตเพือ่ นสนิท
ของเธอ
ส่วนเรื่องของแทนไทนัน้ แทจ้ ริงแล ้วเธอไม่ได้เสน่ หาในตัวของ
ฝ่ ายชายเลยสักนิด เธอแค่ หลงใหลในฐานะและความมั่งคั่งของเขา
ที่เ ป็ น ลู ก ชายคนเดีย วของเจ้า ของห อ้ งเช่ า ในย่ า นที่เ ธอและกอหญ้า
อาศัยอยู่ เธอแอบอิจฉากอหญ้าอยู่ลกึ ๆ ที่ได้สนิทสนมกับชายหนุ่ ม
ผู้รำ� ่ รวย จึงหาทางแก่งแย่ง แม้ตวั ของแทนไทจะเอาแต่ใจและหน้าตา
ธรรมดาไม่ได้ดู โดดเด่ นมากนัก แต่ อย่ างน้อยความร�ำ่ รวยของเขา
ก็ทำ� ใหเ้ ธอมีหน้ามีตา มากกว่าชีวติ ทีเ่ คยเป็ นมาของเธอได้ เธอเกลียด
ความยากจน พ่อของเธอทีอ่ ยู่ต่างจังหวัดนัน้ ก็มชี วี ติ ทีล่ ำ� บาก เพียงแต่
เธอไม่เ คยบอกให้ใครรู ้ เธอจึง คิด จะใช้เ สน่ ห แ์ ละหน้า ตาที่ดู น่ า รัก
น่าทะนุถนอมของเธอเป็ นบันไดในการไขว่คว ้าสิง่ ต่างๆ แม ้แต่เรื่องของ
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แทนไททีแ่ ค่เธอยอมพลีกายให้อกี ฝ่ าย แทนไทก็หลงเธอจนแทบถอนตัว
ไม่ข้นึ เสียแล ้ว
หรือว่าครัง้ นี้เธอควรจะลองใช้วธิ นี ้ อี กี ครัง้ บางทีถ ้าเธอลองยัว่ ยวน
รุ่นพีผ่ ูช้ ายในที่ทำ� งานสักคนเพือ่ ใหเ้ ขาช่วยคิดแผนงานให้กบั เธอ เธอ
อาจจะไม่ตอ้ งทนท�ำงานอยู่ในตึกเล็กๆ นี่อกี แล ้วก็ได้
ณิ ชายิ้มกริ่มขณะที่เดินเขา้ หอ้ งท�ำงาน แล ้วก็ตอ้ งแปลกใจที่ยงั
ไม่เห็นเงาของกอหญ้าที่มกั จะมาถึงเป็ นคนแรก ณิ ชาหันซา้ ยหันขวา
เมือ่ แน่ ใจว่าไม่มคี นเลยเดินไปที่โต๊ะของกอหญ้าแลว้ รื้อเอกสารต่างๆ
เผือ่ ว่าจะเจอข ้อมูลทีน่ ำ� มาคิดแผนงานได้
“ท�ำอะไรน่ะ”
ณิ ชารีบวางแฟ้ มในมือทันทีเมื่อได้ยินเสียงของกอหญ้าดังขึ้น
ด้านหลัง เธอรีบปรับสีหน้าให ้เป็ นปกติแล ้วหันไปเผชิญหน้ากับเจ้าของโต๊ะ
“เปล่าหรอก ฉันก็แค่...อยากมาเช็กดูว่าเธอท�ำงานให้พน่ี ุ ชเสร็จ
หรือยัง” ณิชาท�ำท่าไม่รไู้ ม่ช้ ี
“งานเหรอ...เธอตัง้ ใจท�ำ งานขนาดนี้ ต งั้ แต่ เ มื่อ ไรเหรอณิ ช า”
กอหญ้าเหน็ บแนมอีกฝ่ าย เพราะตัง้ แต่ เขา้ มาท�ำงานด้วยกัน คนที่
รับงานจากรุ่นพี่มกั จะเป็ นเธอเสมอ ซึ่งก่ อนหน้านี้เธอก็ไม่เคยเอะใจ
จนเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับณิ ชาเปลีย่ นแปลงไป เธอจึงเพิ่ง
สังเกตว่าณิชามักจะได้ท�ำงานง่ายๆ ในขณะทีเ่ ธอมักจะได้ท�ำแต่งานยากๆ
และสุดทา้ ยณิชากลับเป็ นคนได้รบั การชื่นชมจากนุ ชรีในฐานะน้องสาว
คนโปรด จนท�ำใหณ้ ิชายิง่ ใส่ใจงานน้อยลงแล ้วหันไปเอาใจนุชรีมากขึ้น
แทน
“พูดแบบนี้หมายความว่ายังไง ไม่ใช่แค่เธอนะทีจ่ ะเก่งได้คนเดียว”
ณิชาพูดอย่างไม่พอใจ เพราะลึกๆ นอกจากเรือ่ งแทนไทแล ้วเธอยังอิจฉา
กอหญ้าเรื่องความเก่งกาจของอีกฝ่ าย เธอเลยอยากสั่งสอนให้อกี ฝ่ าย
ได้เห็นว่าการท�ำงานเก่งแค่อย่างเดียวไม่อาจจะประสบความส�ำเร็จได้
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แต่ตอ้ งรูจ้ กั ประจบเอาใจคนทีใ่ หญ่โตกว่าตัวเองด้วย
“ฉันไม่ได้เก่ งหรอกณิ ชา ฉันแค่ ตงั้ ใจ ถา้ เธอจะตัง้ ใจท�ำงาน
เหมือนที่ตงั้ ใจแย่งแทนไปจากฉัน ฉันว่าเธอก็คงจะเป็ นคนที่เก่ งได้
คนหนึ่งนะ”
“กอหญ้า” ณิชาตวาดเสียงดัง ไม่คดิ ว่ากอหญ้าจะกล ้าพูดกับเธอ
แบบนี้ กอหญ้ายิ้มเหยียด ก�ำลังใจและความเข ้มแข็งทีม่ ากขึ้นท�ำให ้เธอ
ไม่คดิ ไว ้หน้าณิชาอีกต่อไป โดยไม่กลัวอีกแล ้วว่าลับหลังเธอ คนตรงหน้า
จะเอาเธอไปพูดในแง่รา้ ยให ้คนอืน่ ฟังมากขนาดไหน
“อย่ามายุ่งที่โต๊ะของฉันอีก ฉันไม่ไว้ใจคนอย่างเธอ กลับไป
ที่ข องเธอซะ” กอหญ้า พู ด เสีย งเย็น แววตาของหญิง สาวดู จ ริง จัง
จนณิชาเริ่มกลัวขึ้นมา ณิชาไม่เคยเห็นท่าทางแบบนี้จากอดีตเพือ่ นสาว
จึงอดหวาดหวั่นไม่ได้ แมจ้ ะพยายามเชิดหน้า ท�ำเป็ นไม่สนใจมาก
แค่ไหน
“ฉะ...ฉันกลับก็ได้ แต่ฉนั ไม่ได้กลัวเธอหรอกนะ ฉันแค่ไม่อยาก
ติดเชื้อทีม่ แี ต่คนรังเกียจแบบเธอ” ณิชาหาทางพูดกลบเกลือ่ นทัง้ ๆ ที่
ไม่กล ้าสบตาอีกฝ่ ายแล ้วกลับไปทีโ่ ต๊ะของตัวเอง กอหญ้ามองตามแล ้ว
รีบกลับมาดู ของบนโต๊ะ เมื่อเห็นว่าทุกอย่างยังปกติดีจึงถอนหายใจ
ออกมาอย่างโล่งอก
ไม่นานหลังจากนัน้ จึงมีคนเดินเข ้ามาในหอ้ งท�ำงาน กอหญ้าเลย
ดึงความสนใจกลับมาทีง่ านของตัวเอง
“ว่ายังไงจ๊ะนุ ช ท่าทางอารมณ์ดเี ชียวนะ” เพือ่ นคนหนึ่งทักนุ ชรี
ทีเ่ พิง่ เดินไปนั่งทีโ่ ต๊ะของตัวเอง
“ก็ฉนั คิดแผนการตลาดที่จะส่งใหค้ ุณตฤณดู ได้แลว้ น่ ะสิ และ
ฉันก็เชื่อว่าฉันจะต้องได้ยา้ ยไปท�ำงานที่สำ� นักงานใหญ่แน่ ๆ” นุ ชรีย้ มิ
ท่าทางมั่นใจจนหลายๆ คนต้องพลอยท�ำท่าเออออ ตื่นเต้นตามไปด้วย
ณิชารีบเดินไปหาอีกฝ่ าย แล ้วส่งเสียงชื่นชมทันที
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“พีน่ ุชเก่งจังเลยค่ะ ณิชาก็คดิ ว่าพีน่ ุชต้องได้แน่ๆ สู ้ๆ นะคะ”
“ขอบใจจ้ะ แล ้วณิชาจะไม่ลองส่งดูบ ้างเหรอจ๊ะ” นุชรีลองหยัง่ เชิง
“ไม่ละค่ ะ” ณิ ชาก้มหน้าท�ำเป็ นขาดความมั่นใจ “ณิ ชาไม่กลา้
แข่งกับพีน่ ุชหรอกค่ะ ยังต้องเรียนรูอ้ กี มาก”
นุชรีมสี หี น้าพอใจ แล ้วปรายตาไปทางกอหญ้า
“ถ ้าเด็กใหม่ทกุ คนหัดเจียมตัวแบบณิชาบ ้าง คงจะดีนะจ๊ะ” นุชรี
มองกอหญ้าไม่วางตา กอหญ้ายังคงไม่แสดงพิรุธใดๆ แต่นุชรีกไ็ ม่อาจ
วางใจเด็กใหม่คนนี้ได้ เพราะถึงเธอจะเกลียดกอหญ้าแค่ไหน แต่ก็มี
ความจริงเรื่องหนึ่งทีเ่ ธอต้องยอมรับ
กอหญ้า ท�ำ งานเก่ ง เกิน ไป...และนั่ น คือ อีก เหตุผ ลที่ท ำ� ให เ้ ธอ
พยายามกลั่นแกลง้ เพือ่ สกัดไม่ใหก้ อหญ้ามีพรรคพวกหรือดู โดดเด่น
จนมีโอกาสก้าวหน้า เพราะเธอจะต้องเสียหน้า ถา้ หากว่าเด็กที่เพิ่ง
มาท�ำงานจะเติบโตเร็วกว่าเธอ
นุ ชรีวางแผนการร้ายในใจเงียบๆ ไม่ว่าอย่างไรเธอก็ตอ้ งหาทาง
ท�ำให ้กอหญ้าหมดโอกาสในการแข่งขันครัง้ นี้

เป็นเวลากว่าสามทุม่ แล ้วแต่กอหญ้ายังคงไม่ได้กลับบ ้าน กอหญ้า

มองงานชิ้นสุดทา้ ย แล ้วจึงรีบเร่งมือจนงานทัง้ หมดเสร็จสิ้น กอหญ้า
ถอนหายใจอย่างเหนื่อยอ่อน วันนี้นุชรีมอบหมายงานใหเ้ ธอมากกว่า
ทุกๆ วันจนเธอแทบไม่มเี วลาหายใจหรือมีเวลาไปคิดเรือ่ งอืน่ ๆ หญิงสาว
บิดตัวอย่างเมือ่ ยล ้า นึกกังวลขึ้นมาว่าวันนี้เธอคงจะท�ำแผนการตลาด
ได้นอ้ ย เมือ่ งานประจ�ำนัน้ กินเวลามากเกินกว่าทีเ่ ธอวางแผนไว ้
“ป่ านนี้คงกลับไปแลว้ มัง้ ” กอหญ้าร�ำพึงขึ้นมาเมื่อคิดถึงตฤณ
ที่เคยออกปากว่าจะมารับเธอทุกวัน หญิงสาวไม่เห็นขอ้ ความของเขา
จึงคิดว่าเขาคงไม่อยู่รอเธอแล ้ว เลยเผลอท�ำท่าหงอยๆ และหยิบของ
เพือ่ กลับบ ้าน โดยมุง่ หน้าไปทางป้ ายรถเมล์อย่างทีค่ ุน้ เคย
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“เหม่ออะไรอีกแลว้ ล่ะคุณ” ตฤณเดินมาดักหน้าคนที่กม้ มอง
แต่ พ้ ืน จนกอหญ้า สะดุ ง้ กอหญ้า เงยหน้า ขึ้น มองเขา ใบหน้า ที่เ คย
เซือ่ งซึมปรากฏรอยยิ้มกวา้ งขึ้นมาทันทีทไ่ี ด้สบตากับชายหนุ่ ม ก่อนที่
กอหญ้าจะรูต้ วั แล ้วรีบหันหน้าหนีพร้อมกับพยายามหุบยิ้มของตัวเอง
“ผมชอบเวลาคุณยิ้มแบบนี้นะ น่ ารักดี ยิ้มใหผ้ มบ่อยๆ นะ”
ตฤณพูดขึ้นมา จนกอหญ้าตกใจรีบหันกลับไปสบตากับเขาอีกครัง้
แววตาของตฤณที่จบั จ้องมาท�ำใหก้ อหญ้ายิ่งวางตัวไม่ถูก จนต้องรีบ
ท�ำหน้านิ่งๆ กลบเกลือ่ นหัวใจทีก่ ำ� ลังเต้นรัว
“ง่ะ...ไงคุณ” กอหญ้าพยายามคิดหาทางเปลีย่ นเรื่อง “อะ...อ้อ...
แค่คนื แรกฉันก็เลิกดึกซะแล ้วเนอะ เกรงใจคุณแย่เลย”
ตฤณรูท้ นั หญิงสาว จึงอมยิ้มให้กบั ท่าทางเขินอายของเธอ แววตา
ของเขาพราวระยับ จนท�ำให ้กอหญ้ายิง่ วางมือไม้ไม่ถกู
“ไม่ตอ้ งเกรงใจผมหรอกคุณ ตอนรอคุณผมเลยได้อ่านหนังสือ
ทีค่ า้ งไว ้จบพอดี ไม่อย่างนัน้ คงไม่ได้อ่านสักที” ตฤณยกหนังสือในมือ
ให ้กอหญ้าดู “ไปเถอะ เดีย๋ วผมไปส่งทีบ่ ้านนะ”
“อะ...อื้ม” กอหญ้าเดินตามตฤณไปที่รถของเขา เพียงไม่นาน
ตฤณก็พากอหญ้ามาส่งในจุดทีเ่ ขาคุน้ เคย กอหญ้าจึงหันมาขอบคุณ
“ขอบคุณนะคุณที่มาส่ง วันหลังถา้ คุณยังรออยู่ก็ส่งขอ้ ความ
มาบอกฉันได้นะ ตอนแรกฉันคิดว่าคุณกลับไปแล ้วซะอีก”
“ผมสัญญาแล ้วว่าจะมาทุกวัน ไม่วา่ นานแค่ไหนผมก็รอได้”
กอหญ้ามองหน้าของคนพูด และเผลอจ้องนานจนใจของเธอ
สั่นขึ้นมาอีก
“งัน้ ฉันเข ้าบ ้านก่อนนะ” กอหญ้ารีบลงจากรถ แล ้วเร่งฝี เท ้าเดินไป
ทางบา้ นของตัวเองทันที ในใจของเธอเริ่มเกิดความรู้สึกประหลาด
จนเธอยังแปลกใจเพราะเธอไม่คุน้ เคยกับมัน
ตอนทีค่ บกับแทนไท หัวใจของเธอยังไม่สั่นไหวขนาดนี้
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กอหญ้าส่ายหน้าไปมา พยายามควบคุมสติของตัวเองขณะก้าว
เข ้าไปในบ ้าน แล ้วเดินไปทางห ้องนอนของตัวเอง กอหญ้าทรุดตัวลงนัง่
หน้าโต๊ะเครือ่ งแป้ ง ยกมือขึ้นลูบใบหน้าของตัวเองพร้อมกับมองกระจก
‘ผมชอบเวลาคุณยิ้มแบบนี้นะ น่ารักดี ยิ้มให ้ผมบ่อยๆ นะ’
อยู่ๆ ค�ำพูดของตฤณก็ดงั ขึ้นมาในความคิด
“น่ารักอย่างนัน้ เหรอ” กอหญ้าพึมพ�ำ ดวงตาของเธอเปล่งประกาย
ขึ้นมา ผูช้ ายคนนัน้ จะต้องบา้ ไปแลว้ แน่ ๆ ที่พูดค�ำนี้ออกมา และเขา
ก็ทำ� ให ้เธอทีก่ ำ� ลังนั่งยิ้มอยู่คนเดียวเพี้ยนตามเขาไปด้วย

หลังจากที่ครุ่นคิดหาหนทางและตกลงนัดแนะกับรุ่นพี่ชาย

คนหนึ่งในบริษทั ได้แล ้ว วันถัดมาณิชาก็บอกให ้แทนไทไม่ตอ้ งมารับเธอ
ทีท่ ำ� งานโดยอ้างว่ามีงานด่วน เพือ่ มารอรุ่นพีใ่ นร้านกาแฟ โดยเลือกนั่ง
ในมุม ลับ ตา และยัง เลือ กนัด เวลาที่มั่ น ใจว่า คนส่ ว นใหญ่ ใ นบริษ ทั
ต่ างพากันกลับบา้ นไปหมดแลว้ ณิ ชาทอดสายตาออกไปเรื่อยเปื่ อย
ก่อนจะยืดตัวขึ้นตรงทันทีเมือ่ เห็นรถยนต์คนั หรูทเ่ี ธอจดจ�ำทะเบียนได้
ขึ้นใจจอดลงตรงลานจอดรถของร้านกาแฟแห่งนี้ เธอจ้องไปทางด้าน
คนขับก่อนทีช่ ายคนหนึ่งจะก้าวลงมา ณิชาตะลึงค้างเมือ่ ความหล่อเหลา
ของอีกฝ่ ายนัน้ ท�ำเธอตาพร่ามัว
ณิ ชามองดวงตาที่ชวนลุ่มหลง แววตาที่เต็มไปด้วยอ�ำนาจแต่
แฝงไปด้วยความอบอุ่นปลอดภัย คิ้วที่คมเขม้ ผิวพรรณที่หมดจด
รูปร่างสูงโปร่งทีม่ แี ผงอกกว ้างอย่างคนทีอ่ อกก�ำลังกายและดูแลตัวเอง
อย่างดี ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของเจ้าของรถคันนี้นนั้ ช่ างดู ดี ชวนฝัน
จนท�ำให ้ผู ้คนรอบข ้างนอกจากณิชายังพากันแอบมอง
“นั่นคุณตฤณนี่” รุ่นพี่ท่ณ
ี ิ ชารออยู่ทกั ขึ้น แลว้ นั่งลงตรงเก้าอี้
ข ้างๆ ณิชา
“คุณตฤณหรือคะ” ณิ ชาทวนชื่อของชายที่เธอสนใจอย่างเพอ้ ๆ
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คนบอกเล่าจึงพยักหน้า
“ใช่ คุณตฤณ ท่านรองประธานส�ำนักงานใหญ่ไง เอ...ท�ำไมอยูๆ่
ถึงได้มาแถวนี้ได้นะ ปกติถ ้าไม่ใช่เรื่องงานก็แทบไม่เคยมาเลยนี่นา”
ณิ ชาตาวาว นี่น่ะเหรอ ชายหนุ่ มผู้มคี ุณสมบัติพร้อมที่ใครๆ
ต่างหมายปอง รวมถึงนุ ชรีรุ่นพีท่ ช่ี อบกดหัวคนอื่น ณิชาลอบยิ้ม เธอ
ไม่แปลกใจเลยสักนิดถา้ ตฤณจะเป็ นชายในฝันของบรรดาหญิงสาว
เมื่อเขาดู โดดเด่นมากมายขนาดนี้ ถา้ เธอมีโอกาสได้เป็ นเจ้าของและ
ครอบครองเขา ผู ้หญิงทุกคนในทีน่ ้ ีจะต้องอิจฉาเธอแน่
“พีว่ า่ เรารีบไปกันเถอะนะน้องณิชา เสียเวลามาเยอะแล ้ว”
รุ่นพีห่ นุ่มเอื้อมมือมาลูบต้นขาของณิชา รุ่นน้องสาวทีเ่ ขาแอบมอง
มานานแล ้วด้วยท่าทางหืน่ กระหาย ณิชาจึงตื่นจากภวังค์แล ้วหันไปยิ้ม
ใหเ้ ขา ลุกขึ้นยืนเดินตามฝ่ ายชาย แต่ก็ไม่วายทิ้งสายตาไปทางทีต่ ฤณ
ยืนอยู่อกี ครัง้ ก่อนจะก้าวเดินจากมา

86 รักนี้...ของคุณเท่านั้น

