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๑

ภายใน  ห้องสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง มีเตียงคนไข้เรียงรายเป็นแถวแนวยาว 

ไม่ต่ำกว่ายี่สิบเตียง แต่ก็มีบางเตียงว่างเปล่าปราศจากร่างคุณแม่คลอดใหม่ 

จับจอง มุมสุดของห้องติดกับผนังสีครีมเป็นเตียงของหญิงสาววัยประมาณ 

ยี่สิบปีเศษ  ๆ

ทุกคนที่เข้าออกในห้องนี้ต่างรู้จักหล่อนในนาม  ‘มณฑา’ หญิงสาวท้องแก่ 

ที่เพิ่งจะเข้ามาคลอดลูกในโรงพยาบาลนี้เมื่อสามวันก่อน หล่อนได้ลูกสาวหน้าตา 

จิ้มลิ้มไปทางลูกครึ่งฝรั่ง ใบหน้ากลม แก้มแดงราวกับลูกเชอร์รี่ ปากอิ่มแดง 

ย้อยเหมือนกลีบกุหลาบ  เส้นผมสีน้ำตาลแดงช่วยขับผิวหน้าของแม่หนูให้  

นวลผ่องยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับผิวขาวอมชมพู ใครเลยที่พานพบแม่หนูน้อยผู้นี้ 

แล้วจะดูไม่รู้ว่าสายเลือดกึ่งหนึ่งต้องมีเชื้อชาติต่างกับฝ่ายแม่ผู้ให้กำเนิดอย่าง 

แน่นอน  ในเมื่อรูปร่างหน้าตาตลอดทั้งผิวพรรณของคุณแม่มือใหม่ผู้นี้ฟ้อง 

ความเป็นคนเอเชียโดยแท้จริง

ใบหน้าอิดโรยเศร้าหมอง แต่ทั้งโครงหน้าและเครื่องประกอบใบหน้า 

เหมาะเจาะงดงาม  ก้มต่ำลงจ้องมองลูกสาวตัวน้อยที่ เพิ่งจะลืมตาดูโลกได้  

สามวันนิ่งนาน ดวงตาดำใหญ่ในกรอบรีกว้างเฝ้าดูแม่หนูแทบจะไม่ยอมกะพริบ  

นัยน์ตาโศกวาววามด้วยละอองน้ำตาที่คลออยู่จวนเจียนจะหยาดหยด หล่อน 

อุ้มลูกน้อยวางบนตักตัวเองมานานร่วมครึ่งชั่วโมงได้แล้วกระมัง หลังจากให้นม 

แม่หนูจนแกอิ่มแล้วหลับตาพริ้มในอ้อมอก

ไม่มีใครสนใจว่าหัวใจของคุณแม่คนใหม่ผู้นี้กำลังคิดอะไรบ้าง นอกจาก 
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ตวัหลอ่นเพยีงผูเ้ดยีวทีรู่ว้า่ลกึลงไปในอกหลอ่นกำลงัเจบ็ปวดรา้วรานตอ่การตดัสนิใจ 

ครั้งสำคัญนี้มากแค่ไหน

ดูเอาเถอะ ลูกสาวตัวน้อยที่นอนหลับตาอยู่บนตักหล่อนน่ารักน่าชังออก 

ปานนี้ ไยหล่อนจึงจะสามารถตัดใจเชือดเลือดทิ้งลงคอ...

“หนูพิงก์ลูกแม่”

น้ำตาหยดหนึ่งร่วงเผาะลงแต้มแก้มแดงยุ้ยเมื่อหล่อนหักห้ามความกำสรด 

ไม่ไหว รู้สึกเหมือนหัวใจถูกมือยักษ์มือมารขยุ้มจวนเจียนจะแหลกละเอียดไม่มี 

ชิ้นดีในวินาทีข้างหน้านี้แล้ว หญิงสาวไม่มั่นใจว่าหากหล่อนหันหลังเดินออกจาก 

ห้องนี้ไปโดยปราศจากลูกสาวตัวน้อยแนบอก หล่อนจะยังมีลมหายใจรอดไปถึง 

วันพรุ่งนี้อีกหรือไม่

“ลูกแม่...ลูกรักของแม่”

คุณแม่คนใหม่ร่ำไห้สะอึกสะอื้นขณะค่อย  ๆ  ประคองทารกไร้เดียงสาขึ้น 

แนบอก น้ำตาที่ว่าจะไม่ให้ไหลมีอันเนืองนองเต็มใบหน้าหล่อนอีกครั้ง คราวนี้ 

หยดน้ำอุ่น ๆ พลอยหยดลงต้องแก้มแม่หนูจนฉ่ำตามใบหน้าผู้เป็นแม่ไปด้วย

เนื้อตัวโปร่งบางของหญิงสาวสั่นสะท้าน  เพราะไม่อาจอดกลั้นเสียง 

สะอื้นไว้ข้างในอีกไหว...ราวกับว่าชีวิตนี้กำลังถูกอำนาจมืดดูดดึงจมสู่อเวจีน่ากลัว 

โดยที่หล่อนไม่มีพลังพอจะต่อต้านพลังเร้นลับนั้นได้เลย

อนิจจา หล่อนได้เชยชมโอบอุ้มลูกสาวแสนน่ารักน่าชังได้เพียงสามวัน 

เท่านั้นเองหรือ สามวันที่หล่อนจะขอจดจำไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่...ครั้งหนึ่ง 

อ้อมแขนของหล่อนเคยโอบกอดทารกกระจ้อยร่อยผู้เป็นสายเลือดมาแล้ว ปาก 

กลีบกุหลาบของลูกเคยดูดดื่มเลือดในอกของหล่อนจนหลับอย่างมีความสุขมาแล้ว  

หล่อนเคยทอดแขนโอบกอดร่างเล็ก ๆ  ที่ก่อเกิดขึ้นจากชีวิตของหล่อนในยามค่ำคืน 

มาแล้ว

แต่...นับจากวันนี้ไปเล่า...

มีเสียงเคลื่อนไหวดังแถวหน้าห้อง เร่งเร้าหล่อนให้ตัดสินใจเด็ดขาดและ 

รวดเร็วขึ้น ความรู้สึกยอกแสลงใจยิ่งยวดพลันบังเกิดขึ้นจนหล่อนต้องนิ่วหน้า 

และกระชับลูกน้อยแนบอกด้วยอ้อมแขนสั่นระริก
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หญิงสาวก้มลงจุมพิตแก้มนวลปลั่งสีชมพูของแม่หนูที่หล่อนตั้งชื่อว่าพิงก์ 

ตั้งแต่วินาทีแรกที่แกลืมตาดูโลกแล้ว จูบแก้มซ้ายเวียนมาหาแก้มขวาแล้วกลับไป 

ข้างเดิมอยู่อย่างนั้น...เหมือนจะซึมซับรสสัมผัส ณ เวลานี้ให้ตรึงตราไว้ในดวงจิต 

ไปจนถึงลมหายใจสุดท้าย

“ลาก่อน ลูกรักของแม่...”

หลอ่นสง่เสยีงกระทอ่นกระแทน่ กอ่นจะคอ่ย ๆ วางทารกนอ้ยซึง่ยงัหลบัสนทิ 

ลงบนที่นอน โดยไม่ลืมสอดจดหมายลายมือตัวเองไว้ใต้หมอนเล็ก ๆ เหมือนหมอน 

ตุ๊กตาใต้หัวกลมสวยของลูก และสิ่งสุดท้ายที่หล่อนจะสามารถทำเพื่อสายเลือด 

น้อย  ๆ ณ ขณะนั้นได้ คือ มอบวัตถุชิ้นเล็ก  ๆ  ที่แทนตัวและหัวใจของหล่อนกับ  

‘เขา’ ผู้ให้กำเนิดแม่หนูอีกคนหนึ่ง

ถนนใหญ่บริเวณสี่แยกสวนสวรรค์ในยามสายเริ่มแออัดคับคั่งด้วยยวดยานนานา 

ยี่ห้อขึ้นเรื่อย ๆ ไออุ่นจากดวงตะวันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นร้อนแรงขึ้นตามลำดับ ราวกับ 

ว่าสองสิ่งนี้ถูกโยงใยให้ต้องเกิดพร้อม ๆ กัน

ในที่สุดทั้งท้องฟ้าและท้องถนนก็ตกอยู่ในสภาพเร่าร้อน  ทุกชีวิตกำลัง 

เร่งรีบเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยเร็วที่สุด จึงแทบจะไม่มีใครสนใจใคร 

หากไม่ได้รู้จักกันมาก่อน สัญญาณไฟจราจรดูจะเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เรียกร้อง 

ความสนใจจากคนที่นั่งอยู่ในรถแต่ละคัน  จนเกินกว่าจะมีแก่จิตแก่ใจหันไป 

ใส่ใจคนแปลกหน้าแม้จะอยู่ใกล้ชิดกันสักเพียงไร

แต่ยังมีบุคคลอีกอาชีพหนึ่งที่จำเป็นต้องทำความรู้จักกับคนแปลกหน้า 

มากมายไม่เลือก ขอเพียง ‘สินค้า’ ที่แขวนบนราวไม้ถูกระบายออกไปเพื่อเปลี่ยนกับ 

‘เศษเงิน’  จากกระเป๋าของเจ้าของรถเหล่านี้ ก็ดูจะมีค่ามากมายเกินพอแล้ว

เสียงใสจากริมฝีปากที่ขยับขึ้นลงเหมือนจะไม่รู้จักความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้า 

ใด  ๆ  มาก่อนดังสู้แดดจ้าตลอดเวลา ใบหน้าอ่อนเยาว์ทว่าฉ่ำไปด้วยเหงื่อก้มหา 

กระจกหน้าต่างรถยนต์ทุกคันที่จอดเรียงแถวยาวเหยียดตามแยกต่าง ๆ หากวัด 

ระยะทางที่คนทำอาชีพนี้ต้องเดินกันทุกวี่ทุกวันคงจะหลายสิบกิโลเมตร บางที 

อาจถึงหลักร้อยเสียด้วยซ้ำ
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“พวงมาลัยค่ะคุณน้า พวงมาลัยสด  ๆ  ซื้อไปบูชาแม่ย่านางรถคุณน้าสักพวง 

ไหมคะ”

“พวงมาลัยครับ รับสักพวงนะครับ แล้ววันนี้ท่านจะโชคดี”

เสียงเล็ก  ๆ  ใส  ๆ  ดังจากปากเหล่าเด็กขายพวงมาลัย ขณะที่แม่หนูพ่อหนู 

ก้มหน้าหากระจกหน้าต่างรถ แล้วพยายามอ้าปากสื่อความหมายให้คนที่นั่งอยู่ 

ข้างในเข้าใจเจตนาของตนพร้อมมีแววตาคาดหวังเต็มเปี่ยม แม้เจ้าของรถบางคน 

อาจไม่ได้ยินเสียงคนขาย แต่แค่เห็นพวงมาลัยดอกไม้สดที่แกว่งอยู่นอกหน้าต่างรถ 

แล้วก็คงจะเข้าใจดีว่าเด็กเหล่านี้กำลังพูดอะไรกับพวกเขา

ดวงตาวาวระยับด้วยความหวังของพ่อหนูแม่หนูน้อยเหล่านี้อาจจะเจิดจ้า 

หรือว่าสลดหม่นแสงลง เพียงแค่เห็นคนนั่งในรถพยักหน้าหรือส่ายหน้าเป็นคำตอบ 

เท่านั้น

หากเจ้าของรถคันใดพยักหน้า คนขายวัยเยาว์ก็จะกระวีกระวาดเลือกสรร 

สินค้าส่งให้ทางหน้าต่างรถ แลกกับเศษเหรียญหรือธนบัตรย่อยซึ่งเป็นสิ่งมีค่า 

มหาศาลสำหรับพวกเขา หลังจากรอยยิ้มขอบคุณผุดขึ้นบนใบหน้าอาบเหงื่อ 

ขณะรับเงินไปใส่กระเป๋าแบบเข็มขัดคาดเอว คนขายก็จะเคลื่อนย้ายสู่รถคันถัดไป 

ไม่สิ้นสุด

คนขายพวงมาลัยบนท้องถนนส่วนใหญ่เป็นรุ่นเยาว์แทบทั้งสิ้น แม้จะมี 

ผู้ใหญ่เข้ามาแทรกบ้างก็มีปริมาณน้อยกว่าเด็กแน่นอน

ไม่มีใครรู้ว่ากลุ่มมนุษย์อาชีพนี้จะสลายตัวจากถนนสายต่าง  ๆ  เมื่อใด แต่ 

ที่แน่  ๆ  ทุกวันผู้ใช้ถนนจะต้องพบกลุ่มคนขายพวงมาลัยมาเดินขาย  ‘สินค้า 

ขายตรง’ ให้แก่พวกเขาไม่เว้นวันพระวันโกน

บางคนอาจสงสัยว่าอาชีพคนขายพวงมาลัยเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยใด แล้ว 

บ้านเมืองอื่น  ๆ  ที่ไม่ใช่เมืองไทยล่ะ มีคนขายพวงมาลัยบนท้องถนนหรือเปล่า... 

นับเป็นคำถามที่ยากยิ่งจะค้นหาคำตอบ แม้แต่ตำรวจจราจรหรือ  ‘คู่กัด’  ของคน 

ทำอาชีพนี้ก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกัน

ฉะนั้นหากใครยังสงสัยคำถามนี้อยู่ก็จงเลิกสงสัย แต่เปลี่ยนมาสนใจ 

ชีวิตของพวกเขาจะสนุกกว่า แม้มันจะสร้างความเบื่อหน่ายรำคาญให้แก่ท่านบ้าง 
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ในบางครั้งก็ตามที

“พวงมาลัยสักพวงนะคะ...เพิ่งจะร้อยมาใหม่  ๆ ทั้งสดทั้งหอม ช่วยซื้อ 

หน่อยนะคะคุณน้าขา”

ใบหน้าจิ้มลิ้มอ่อนเยาว์ขาวสะอาดกว่าเด็กขายพวงมาลัยรายอื่น  ๆ  ยื่นเข้าไป 

หากระจกหน้าต่างรถคันหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อสัญญาณจราจรบนสี่แยกนี้มานาน 

เกือบยี่สิบนาทีแล้ว  ริมฝีปากแดงสดตัดกับผิวขาวละเอียดที่ล้อมกรอบด้วย 

เส้นผมหยักสลวยสีน้ำตาลแดงสะดุดตาผู้คนที่หันมามองหน้าแม่ค้าสาวน้อย 

แทบจะทุกรายไป ในเมื่อรูปลักษณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยที่เจ้าตัว 

หาได้ปรุงแต่งดัดแปลงแต่อย่างใด...ตลอดทั้งเรือนร่างระหงสูงกว่าเด็กไทยทั่วไป 

ก็ยิ่งชวนให้เชื่อว่าแม่ค้าขายพวงมาลัยสาวน้อยรายนี้ต้องไม่ใช่  ‘คงทายร้อยโปเซ็ง’  

แต่เจ้าหล่อนก็ไม่น่าจะใช่อาหมวยโดยสายเลือดเช่นกัน

ทุกคนที่พบเจอเจ้าหล่อนล้วนลงความเห็นว่า เด็กสาวน่าจะได้สายเลือด  

‘ฝรั่ง’ เพียงแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเชื้อชาติใดกันแน่

“เฮ้ย! พวกแกดูสิวะ แถวนี้มีแหม่มขายพวงมาลัยด้วย”

ใบหน้าสดใสแม้จะฉ่ำด้วยเหงื่อพลันเปลี่ยนหงิกงอ ดวงตาสีฟ้าระยับ 

คมจัดพร้อมจะเอาเรื่องเจ้าของคำพูดนี้ชนิดที่ลุยกันสุดลิ่มทิ่มประตูทันที

“เป็นแหม่มแล้วไงเหรอคะพี่ หรือว่าหน้าตาหนูคล้ายคนที่บ้านพี่มากไป 

หน่อย”

หนุ่มเคราะห์ร้ายปากไม่มีหูรูดตามมุกแม่ค้าสาวน้อยไม่ทันจึงตกหลุมพราง 

ไม่รู้ตัว

“เอ๊ะ! หนูคิดว่าตัวเองหน้าคล้ายใครที่บ้านพี่เหรอจ๊ะ...แหม่มพวงมาลัย”

เมื่อได้ยินคำถามนี้ รอยยิ้มบนหน้าซ่อนแววเฮี้ยวของแม่ค้าสาวน้อยก็จะ 

ขยายกว้าง ดวงตาสีฟ้าพราวระยับยิ่งขึ้นเมื่อเจ้าหล่อนยื่นหน้าเข้ามาใกล้ ทำท่า 

กระซิบกระซาบบอกคำตอบ

“นี่...เธอว่าอะไรฉันนะ”

“ที่หนูพูดน่ะพี่ได้ยินไม่ชัดจริง  ๆ  เหรอคะ ถ้างั้นหนูพูดใหม่ก็ได้ หนูพูดว่า 

หน้าตาหนูคล้ายคนที่บ้านพี่มากเลยเหรอคะ พี่ถึงได้กล้าทักทายหนูแบบเนียะ”
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“คล้ายคนที่บ้าน เอ...คล้ายใครกันหว่า...”

“อ้าว ก็คล้ายแม่...พี่ไงล่ะคะ โถ...หน้าตาก็ดี๊ดี ไม่น่าความจำเสื่อมเล้ย”

พูดจบแม่ค้าสาวน้อยก็ฉีกยิ้มใสซื่ออ่อนเดียงสา ก่อนจะแยกตัวไปหารถ 

คันถัด  ๆ  ไปอย่างรวดเร็ว กว่าเจ้าของรถปากไวจะทันคิดอะไรออก สัญญาณไฟ 

ก็เปลี่ยนจากแดงมาเป็นเขียวเสียแล้ว

นับตั้งแต่รจนาหรือโรสริอ่าน ‘หนี’ ที่บ้านมาเร่ขายพวงมาลัยบริเวณสี่แยกเมื่อสองป ี

ก่อน หล่อนก็มักจะได้ยินคำพูดทำนองนี้จากคนนับไม่ถ้วน

ใหม่  ๆ  สาวน้อยงงงวยที่หลายคนบอกว่ารูปกายหล่อนแปลกและแตกต่าง 

กับคนขายพวงมาลัยทั้งหลาย เนื่องจากไม่เคยพินิจพิเคราะห์รูปร่างหน้าตาตัวเอง 

มาก่อน ต่อมาความรู้สึกเหล่านั้นก็กลายเป็นความโกรธเกรี้ยวหัวฟัดหัวเหวี่ยง  

มีบ้างที่หวุดหวิดจะดวลกับคนปากเปราะ ทว่าเมื่อหล่อนเจอบ่อย  ๆ  เข้า อารมณ์ 

กราดเกรี้ยวก็กลายเป็นเซ็งสลับกับสงสัย และกลายเป็นเอือมระอาในที่สุด

“แม่จ๋า แม่บอกโรสหน่อยซี่ หน้าตาโรสเหมือนฝรั่งมากเลยเหรอ”

เมื่อความสงสัยไม่อาจถูกเก็บงำไว้คนเดียวได ้ สาวน้อยจึงกลับบ้านไปนอน 

หนุนตักแม่แล้วตั้งคำถาม ไม่น่าเชื่อเลยว่าแค่คำถามสั้น  ๆ  จะทำให้แม่ผู้แสนดี 

อย่างนางมะลิสั่นเทิ้มไปทั้งตัวได้

“ใครมันปากหมาพูดกับลูกอย่างนี้ พาแม่ไปดูหน้ามันหน่อยซิ แม่จะตบ 

ให้สะเด็ดน้ำไปเลย”

นางมะลิพรวดพราดลุกขึ้นยืนจังก้าทำหน้าตาถมึงทึงจนลูกสาววัยกำดัด 

ตกอกตกใจ อะไรกัน หล่อนถามแม่แค่นี้เอง ทำไมแม่ถึงต้องโกรธนัก

“แม่...”

“ไหน พาแม่ไปดูหน้ามันหน่อยซิ แม่อยากรู้นักว่าทำไมมันชอบเสือกเรื่อง 

คนอื่นเขา หน้าตาเหมือนฝรั่งเหมือนพม่ารามัญแล้วหนักหัวพวกมันด้วยเหรอ  

หรือว่าหน้าตาพ่อแม่มันเหมือนหนู”

“แม่...โธ่ แค่เรื่องนิดเดียว ทำไมแม่ต้องโกรธขนาดนี้ด้วยจ๊ะ”

หญิงวัยสี่สิบขมวดคิ้วมุ่น ความรู้สึกในขณะนั้นไม่ต่างกับมีเข็มร้อยเล่ม 
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พันเล่มกระหน่ำทิ่มกลางหัวใจนางซ้ำแล้วซ้ำเล่า...ไม่อยากได้ยินเรื่องราวเหล่านี้จาก 

ใครทั้งสิ้น โดยเฉพาะโรสด้วยแล้ว ยิ่งไม่น่าจะได้ยินมากที่สุด

โรสพยายามจะประเล้าประโลมแม่ให้ใจเย็น นับแต่นั้นมาหากไม่หนักหนา 

สาหัส สาวน้อยจะไม่บอกเล่าเรื่องราวทำนองนี้กับแม่อีกเลย

ครั้นคำถามซ้ำซากหลุดจากปากคนไม่ซ้ำหน้าครั้งแล้วครั้งเล่า ในที่สุดโรส 

ก็เป็นฝ่ายโกรธเกรี้ยวเสียเอง และนึกสงสัยว่าตัวเองมีรูปร่างหน้าตาคล้ายฝรั่ง 

จริงหรือ

บ่อยครั้งที่สาวน้อยแอบหยิบอัลบั้มครอบครัวขึ้นมาพลิกพินิจพิเคราะห์ 

หาข้อแตกต่าง...นางมะลิกับนายพุดล้วนมีรูปร่างหน้าตาที่ดูไทยมาก  ๆ แต่พอโรส 

หันไปจับจ้องภาพเด็กหญิงที่ยืนอยู่ตรงกลางแล้วกลับไม่เห็นความเหมือนเลย

นางมะลิมีผิวเข้ม หน้าตาคม ดวงตาสีดำสนิท ผมยาวตรงสีดำล้วน  

ส่วนนายพุดนั้นมีผิวที่เรียกว่าสีดำแดง รูปร่างสูงใหญ่คล้ายนายทองเหม็นในเรื่อง  

บางระจัน แต่โรสกลับมีผิวละเอียดสีขาวอมชมพูสะอาดสะอ้าน ผมสีน้ำตาลแดง  

ดวงตาสีฟ้า ปากสีแดงเหมือนลูกเชอร์รี่ รูปร่างส่อเค้าว่าจะสูงกว่าผู้ให้กำเนิด 

ทั้งสองในวันข้างหน้า

เหมาะแล้วที่คนแปลกหน้าจะเรียกหล่อนว่าแหม่มพวงมาลัย

ใกล้จะห้าโมงเย็น โรสเซ็งจัดจนหมดอารมณ์ขายพวงมาลัยตรงสี่แยกแห่งนี้ต่อไป 

สาวน้อยจึงเดินถือไม้แขวนพวงมาลัยที่ยังเหลือหลายสิบพวงหลบเข้าทางเท้า ซึ่ง 

มีกระติกบรรจุพวงมาลัยวางอยู่อีกจำนวนหนึ่ง

“ไงไอ้โรส วันนี้ขายพวงมาลัยไม่ค่อยดีเลยนะแก”

“เออ ขายไม่ดีแล้วก็ไม่อยากขายด้วย เจอพวกใช้ปากเลี้ยงหมาตั้งหลายคน 

เซ็งว่ะ พวกแกช่วยรับพวงมาลัยที่เหลือไปขายต่อแทนฉันทีสิ ฉันจะกลับบ้านแล้ว”

“อา้ว จะรบีกลบัทำไม ยงัไมท่นัคำ่เลย ขายเปน็เพือ่นกนัอกีสกัพกัเถอะนา่”

เพื่อนร่วมอาชีพเซ้าซี้ชวน แต่โรสส่ายหน้า ตาวาววับไม่จาง

“บอกวา่ไมข่ายกไ็มข่ายส ิ ไอเ้นะ แกรบัพวกมาลยัฉนัไวซ้ะ ถา้เหลอืตอนเยน็ 

ค่อยกลับไปเคลียร์ที่บ้านฉันก็แล้วกัน”
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“เออ ก็ได้วะ” แม่ค้าพวงมาลัยวัยใกล้เคียงกันกับโรส แต่มีรูปร่างหน้าตา 

แตกต่างกันลิบโลกพยักหน้ายอมง่าย ๆ

โจ๊ะเนะเคลื่อนร่างอ้วนอุ้ยอ้ายเข้ามารับไม้แขวนพวงมาลัยของเพื่อนสาว 

มานั่งนับ แต่วิธีการที่ต้องวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลับเพิ่มความหงุดหงิดให้โรส 

จนเผลอตัวเท้าสะเอวตวาดสาวหุ่นอ้วน

“ของแค่นี้เอง นับอะไรนานแท้วะไอ้เนะ!”

“ก็ฉันลืมนี่นา”

“โธ่เอ๊ย! ว่าง  ๆ  หัดไปเช็กไอคิวกับพวกเด็กอนุบาลซะมั่งนะแก”

โจ๊ะเนะทำหน้าม่อย ยกมือขึ้นเกาผมสั้นหยิก ๆ  อย่างโมโหตัวเอง บางครั้ง 

เจ้าหล่อนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหัวสมองจึงได้ทำงานล่าช้า แถมยังโง่เง่ากว่าคนในวัย 

เดียวกันนัก ขณะที่เพื่อนคนอื่นคิดอะไรไปถึงไหน ๆ แล้ว โจ๊ะเนะกลับงมโข่งอยู่ที่ 

ตัวเลขง่าย ๆ แล้วทุกคนก็ให้คำตอบคล้าย ๆ กันว่า

เพราะพ่อแม่แกไม่ยอมส่งแกเรียนหนังสือ

นี่อาจเป็นความจริงแค่กึ่งเดียวเท่านั้น จะมีพ่อแม่ที่ไหนไม่อยากเห็นลูก 

มีการศึกษา แต่ฐานะทางบ้านของโจ๊ะเนะยากจนไร้ปัญญามากกว่า ส่วนเด็กสาวเอง 

ก็สงสารพ่อแม่เกินกว่าจะปรักปรำข้อหารุนแรงขนาดนั้นได้ลงคอ

“พ่อแม่ฉันจนต่างหากล่ะ”

“พ่อแม่ฉันก็จน แต่ทำไมยังส่งฉันไปโรงเรียนได้ ไม่จริงหรอก พ่อแม่แก 

เห็นแก่ตัวมากกว่า สมัยนี้ไม่มีคนอ่านหนังสือไม่ออกคิดเลขไม่เป็นแล้ว ถ้ามี 

เขาก็เรียกว่าไอ้พวกไดโนเสาร์เต่าอีที เข้าใจอ๊ะเปล่า ไอ้เนะ”

สมองที่คิดช้ามีส่วนดีในตัวเองเหมือนกัน นั่นคือโจ๊ะเนะมักตามมุกของ 

เพื่อนไม่ค่อยจะทัน เลยโกรธคนไม่ค่อยเป็น

โรสรำคาญความยืดยาดของเพื่อนร่วมอาชีพจนต้องแย่งพวงมาลัยมานับ 

เสียเอง ไม่ถึงห้านาทีเจ้าหล่อนก็คำนวณตัวเลขของพวงมาลัยที่เหลือได้ แล้ว 

สาวน้อยสไตล์แหม่มก็จดตัวเลขตัวโต  ๆ  ใส่กลางฝ่ามือเพื่อนสาวด้วยปากกาสีเข้ม

“อย่าลบทิ้งซะล่ะ ถ้าลบแกตาย”

โจ๊ะเนะยิ่งหน้าจืด เกิดความเกรงอกเกรงใจเพื่อนสาวผู้นี้จนงก  ๆ  เงิ่น  ๆ
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“เออ ไม่ลบหรอกน่า ถ้าขายหมดฉันจะต้องเอาเงินให้แกเท่าไร”

“อ้าว ก็สามร้อยห้าสิบบาทไง อีงะ...”

เจ้าหล่อนเบรกคำพูดที่หวุดหวิดจะหลุดจากปากเอาไว้ แล้วเดินหันหลัง  

ซุกสองมือในกระเป๋ากางเกง เหวี่ยงปลายเท้าใส่กระป๋องน้ำอัดลมที่ขวางหน้า 

จนปลิวหวือ ผละจากเพื่อนร่วมอาชีพเพื่อกลับบ้าน

บ้าน...ที่อยู่กลางซอยรจนา
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๒

โรสตั้งใจว่าจะกลับเข้าบ้านโดยไม่เถลไถลที่ไหนอีกแล้ว  แต่พอ 

เจ้าหล่อนเดินล้วงกระเป๋า เตะโน่นเตะนี่เล่นแก้เซ็งได้ไม่ทันไร ทั้งสายตาและหู 

ก็พลันแว่วเสียงเอะอะของใครหลายคนจนต้องหันไปมองกลางถนนอย่างสะดุดใจ

“เฮ้ย! นั่นมันพวกไอ้กุ๊กกับไอ้กิ๊กนี่นา”

นอกเหนือจากภาพยวดยานมากมายแล้ว  โรสยังเห็นกลุ่มวัยรุ่นสี่คน 

ซึ่งล้วนแต่เป็นคนที่รู้จักดี ทำให้หล่อนสนใจจนไม่อาจเดินต่อไปได้ สาวน้อย 

จำได้แม่นยำว่าเด็กผู้ชายตัวโย่งสองคนอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านรจนา ท่าทาง 

เจ้าสองคนนี้จะก่อเรื่องก่อราวสักอย่าง ส่วนพวกเด็กขายพวงมาลัยสองคนที่ 

ขนาบข้างเป็นเพื่อนร่วมซอยกัน แต่ละคนแสดงอาการปกป้องสองพี่น้องเต็มที่

ทีแรกโรสคิดว่าจะไม่สนใจ แต่ผลสุดท้ายเจ้าหล่อนก็ต้องเบนเส้นทาง 

เดินข้ามถนนผ่านหน้ารถยนต์มากมายที่รอสัญญาณไฟจราจร เพื่อเข้าไปสมทบ 

กับพวกพ้องร่วมชุมชน

“ฉันไม่ยอม! พี่หน่อยต้องช่วยเราด้วย อยู่ดี  ๆ  น้าคนนี้ก็หาว่าฉันแอบจิ๊ก 

มือถือในรถ มือถือที่ไหนกัน ฉันไม่เห็นเลย”

เสียงเจ้ากิ๊กวัยสิบสองปีตีโพยตีพายใส่บุรุษวัยร่วมสี่สิบปีที่นั่งอยู่หลัง 

พวงมาลัยภายในรถกระบะแบบแค็บ ขณะที่เจ้ากุ๊กถลกแขนเสื้อวางมาดนักเลง 

ปกป้องน้องชายเต็มที่

“พวกแกสองคนนั่นแหละที่แอบหยิบมือถือในรถฉันไป ถ้าไม่ใช่พวกแก  

มือถือฉันจะหายไปได้ยังไง ในเมื่อมันวางอยู่ตรงนี้แท้ ๆ”
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“นา้ลมืทีห่รอืเปลา่ หนวูา่บางทนีา้อาจเอามนัไปไวท้ีอ่ืน่แลว้หลงคดิวา่เอาขึน้รถ 

มาแล้ว น้าลองคิดดูดี ๆ สิ”

เอ๋ สาวน้อยหน้าตาน่ารักซึ่งพยายามตามสมัยนิยม เสยผมด้วยมือข้างที่ 

ว่างเปล่า ส่วนมืออีกข้างชูไม้แขวนพวงมาลัยเหนือหัว คำพูดของแม่ค้าพวงมาลัย 

วัยรุ่นยิ่งสร้างความไม่พอใจให้ชายในรถกระบะมากขึ้น

โรสซึ่งเข้าไปยืนสมทบกับกลุ่มเพื่อนชุมชนเดียวกันยืนฟังเงียบ  ๆ พลาง 

สังเกตพฤติการณ์พวกพ้องวัยคะนองแต่ละคนตลอดเวลา ไม่มีอะไรที่จะหลุดพ้น 

ดวงตาสีฟ้ากลมโตทว่าคมกริบไปได้ เมื่อหล่อนชำเลืองมองด้านหลังสองพี่น้อง 

ซึ่งยืนแทบจะชิดติดกัน ก็เห็นเจ้ากิ๊กยัดของในอุ้งมือใส่มือพี่ชาย

ทกุอยา่งเปน็ไปในชัว่พรบิตา หากไมส่งัเกตกค็งไมเ่หน็ แตโ่รสทนัเหน็เตม็ ๆ 

ถ้าหล่อนไม่รู้จักนิสัยใจคอเจ้าสองคนนี้ก็คงไม่คิดอะไรมาก แต่สาวน้อยได้ยิน 

กิตติศัพท์ความมือไวของพวกมันมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว จึงพอจะเดาออก

โรสไม่สบอารมณ์ขึ้นมาตงิด  ๆ แต่ก็ยังห่วงว่าจะมีใครบังเอิญรู้สิ่งที่หล่อน 

เห็นอยู่ วิธีเดียวที่สาวน้อยพอจะทำได้คือ เคลื่อนตัวไปยืนระหว่างเจ้ากุ๊กกับเจ้ากิ๊ก 

แล้วฉกวัตถุในมือสองพี่น้องมาถือไว้อย่างรวดเร็ว

ทั้งเจ้ากุ๊กกับเจ้ากิ๊กหันขวับมาจ้องหน้าโรสเป็นตาเดียวกัน เมื่อของในมือ 

พวกมันถูกยึดมาอยู่ในมือหล่อนเรียบร้อยแล้ว แต่โรสทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ รีบเข้าไป 

ยืนชิดประตูฝั่งคนขับ แล้วยื่นหน้าใสซื่อเข้าไปหาชายผู้นั่งหลังพวงมาลัยรถ

“ไอ้นี่ใช่ไหมคะคุณน้า”

“อ้าว...เอ๊ะ! นั่นมันมือถือฉันนี่นา แล้วมันไปอยู่ที่หนูได้ยังไงกัน”

คู่กรณีของสองพี่น้องขายพวงมาลัยอุทาน เมื่อเห็นโทรศัพท์มือถือราคา 

สูงลิ่วของตนในมือของสาวน้อยขายพวงมาลัยอีกคนหนึ่ง ทั้ง  ๆ  ที่ทีแรกสาวน้อย 

คนนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เลย

“หนูเห็นมันหล่นอยู่ที่พื้นข้างประตูรถคุณค่ะ ใช่ของคุณไหมคะ ถ้าไม่ใช่ 

หนูจะได้เอาไปส่งคุณตำรวจเขา”

โรสไม่พูดปากเปล่า แต่ขยับแข้งขาจะเผ่นไปจากที่นั่น ชายเจ้าของรถจึงรีบ 

ละล่ำละลักท้วงเสียงดังลั่น
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“ใช่จ้ะ! หนู...นั่นแหละมือถือฉัน...แต่...มันหล่นไปอยู่นอกรถได้ยังไงกัน  

ในเมื่อฉันวางมันไว้ตรงนี้นี่นา”

“คุณน้าอาจปัดมันหล่นตอนส่งค่าพวงมาลัยหรือตอนรับพวงมาลัยเข้ามา 

ในรถก็ได้นี่คะ”

โรสพูดคล่องปรื๋อราวกับเรื่องราวเป็นเช่นนั้นจริง ๆ ส่วนชายคนขับรถยกมือ 

เกาหัว สีหน้าคล้ายคนกำลังถูกผีหลอกกลางวันแสก  ๆ แต่เมื่อตำรวจจราจรหุ่น 

อาเสี่ยเดินอุ้ยอ้ายย้ายพุงออกมาจากป้อมตำรวจ เขาก็เริ่มจะละล้าละลังขึ้นมา  

จนเพื่อนชายซึ่งนั่งข้าง  ๆ  กระซิบเร่งให้เขาออกรถก่อนที่ตำรวจหุ่นหมูตอนจะเข้ามา 

วุ่นวาย

“เกิดอะไรขึ้น เห็นไหมครับว่าสัญญาณไฟเปลี่ยนแล้ว คุณยังไม่ออกรถ 

แบบนี้มันกีดขวางรถคันข้างหลังนะครับ”

หมู่ยอดยิ่งพูดเสียงดังสมกับรูปร่าง พวกเด็กขายพวงมาลัยจึงเริ่มทำท่า 

จะสลายตัวเมื่อเห็นเหตุการณ์พลิกผัน

ในที่สุดที่ตรงนั้นก็เหลือเพียงหมู่ยอดยิ่ง เผชิญหน้ากับสองหนุ่มใหญ่ซึ่งมา 

ในรถคันเดียวกัน โดยไร้เงาคู่กรณีตัวแสบร่วมรับรู้เรื่องราว

“พี่โรส หยุดก่อน ฉันมีเรื่องอยากจะคุยด้วย!”

เสียงตะโกนห้าวเหมือนเริ่มแตกเนื้อหนุ่มดังตามร่างเพรียวระหงของโรส 

ซึ่งกำลังจะเดินเลี้ยวจากสามแยกเข้าสู่ซอยชุมชน  ‘รจนา’ โรสหันไปมองหน้าบึ้งตึง 

ของเจ้ากุ๊กกับเจ้ากิ๊กที่ก้าวเท้ายาว ๆ ตามเจ้าหล่อนมาข้างหลังอย่างกระชั้นชิด

สองพี่น้องวัยหัวเลี้ยวหัวต่อจ้องหน้าเรียบเฉยของโรสดั่งพร้อมจะหาเรื่อง 

ด้วยเต็มที่

“วันนี้ถามจริง ๆ เหอะ ทำไมพี่โรสต้องยุ่งเรื่องพวกฉันสองคนด้วยฮึ”

“เรื่องอะไรก่อน เรื่องอะไรหลังดีล่ะ”

“ก็...เอ้อ...”

“เอ้า มีอะไรก็ว่ามาได้เลย ฉันจะตอบคำถามพวกแกให้ชัดเจนทุก ๆ ข้อ”

โรสพยักหน้าเรียกสองพี่น้องวัยรุ่นตามหล่อนไปเจรจากันใต้ร่มไม้ข้างทาง  
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เมื่อมีรถจะใช้ถนนหลายคัน

ครั้นถูกรุกเข้าจริง ๆ ทั้งเจ้ากุ๊กกับเจ้ากิ๊กกลับเป็นฝ่ายอ้ำ ๆ อึ้ง ๆ เสียเอง

“ว่าไงวะ ฉันมีเวลาให้พวกแกสองคนไม่มากนักหรอกนะ ถ้าจะเอาแต่ยืน 

จ้องหน้ากันอยู่อย่างนี้ ฉันว่าฉันเข้าบ้านดีกว่า”

“เดี๋ยวก่อน พี่โรส!”

เจ้ากุ๊กหลุดเสียงห้วนขึ้นเมื่อเห็นโรสซึ่งกอดอกอิงก้นบนขอบโต๊ะหินอ่อน 

กำลังจะหยัดร่างขึ้นยืนเต็มตัว คิ้วหนาเข้มบนใบหน้าขาวขมวดมุ่นจนเกิดเป็นรูป 

โบน้อย  ๆ  ระหว่างหัวคิ้ว แสดงความรู้สึกครุกรุ่นในใจออกมาโจ่งแจ้ง โรสสะบัด 

สายตาวาววับมองหน้าเจ้าสองพี่น้องสลับกันไปมาดั่งจะใช้แทนคำตอบว่า ‘แล้ว 

พวกแกจะเอาไงกับฉันอีก’

“เอ้อ...คือฉันข้องใจว่าทำไมตอนเย็นพี่ต้องเข้าไปวุ่นวายเรื่องของเราสองคน 

ด้วย”

“อ๋อ เรื่องที่พวกแกแอบมือไวขโมยมือถือในรถคุณผู้ชายคนนั้นน่ะเหรอ  

ที่ฉันทำอย่างนั้นก็เพื่อช่วยพวกแกไงล่ะ”

“ช่วย...ช่วยยังไงกัน พวกฉันเกือบจะได้...เอ้อ...”

“ทำไม พวกแกเกือบจะขโมยของเขาได้อยู่แล้วใช่ไหม”

“มันเรื่องงานของพวกฉัน พี่ไม่น่าเข้ามายุ่งด้วยเลย พวกฉันจะทำอะไร 

ก็ไม่เกี่ยวกับพี่ พี่โรสทำเหมือนอิจฉา กลัวว่าเราสองคนจะได้ดีกว่าตัวเอง”

โรสหลุดรอยยิ้มสมเพชบนใบหน้าสะดุดตาของหล่อน แววตาอเนจอนาถใจ 

ผุดขึ้นบนดวงตาสีฟ้าเข้ม พร้อมกันนั้นวงหน้ารูปไข่ก็ส่ายไปมาช้า  ๆ

“ฉนัหว่งวา่พวกแกจะตดิคกุตดิตะรางเพราะความโลภของพวกแกตา่งหากละ่”

“ไม่มีทาง พวกฉัน...”

ยิ่งพูดก็ยิ่งเถียงไม่ออก แต่เจ้ากุ๊กยังติดใจเรื่องเมื่อเย็นอยู่ไม่หาย อ้อย 

จะเข้าปากช้างอยู่รอมร่อ แต่เพราะโรสคนเดียวแท้  ๆ มันจึงต้องจำใจคายทั้งที่ 

เสียดายใจแทบขาด

“ถึงจะชำนาญด้านมือไวมาแต่ไหนแต่ไร แต่พวกแกอย่าลืมสิว่าบนถนนน่ะ 

มีหูตาผู้คนไม่รู้กี่ร้อยกี่พัน จะไม่มีใครเห็นตอนพวกแกขโมยของในรถหรือส่งของ 
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ให้กันเชียวเหรอ ไอ้กุ๊ก ไอ้กิ๊ก”

เสียงหวานใสแต่ไม่เบาของโรสทำให้เด็กขายพวงมาลัยกลุ่มใหญ่ที่กำลังถือ 

อุปกรณ์ทำมาหากินกลับบ้านแวะเข้ามายืนจับกลุ่มฟังเรื่องราวอย่างสนอกสนใจ

“แล้วเรื่องที่สองที่ฉันห่วงมากก็คือ นิสัยแย่  ๆ  ของพวกแกจะสร้างความ 

เดือดร้อนให้เพื่อน  ๆ  ที่ขายพวงมาลัยแถวนี้ในวันข้างหน้า”

“นี่พี่โรสกล่าวหาพวกฉันสองคนเกินไปแล้วนะ!”

“นี่ยังน้อยไปซะด้วยซ้ำ ไอ้กุ๊ก แกคิดดูสิ เกิดเรื่องนี้ถึงตำรวจขึ้นมา พวก 

เจ้าของรถที่ขับผ่านแถว ๆ  นี้จะคิดยังไง มิมองว่าเด็กขายพวงมาลัยสี่แยกอย่างเรา 

เป็นหัวขโมยมือไวกันหมดทุกคนเหรอ แล้วอีกหน่อยจะมีใครกล้าเปิดหน้าต่าง 

ซื้อพวงมาลัยเรากันอีกละ ไอ้กุ๊ก ไอ้กิ๊ก”

“เออ จริงของโรสว่ะ กุ๊ก แกทำอย่างนี้มันไม่ค่อยถูกนา”

โจ๊ะเนะซึ่งถูกมองว่าสมองแล่นช้ากว่าคนอื่นพูดเสียงยานคางดั่งคนกลั่นกรอง 

คำพูดอย่างดีแล้ว

เจ้ากุ๊กอยู่ในอารมณ์อยากจะพาลใส่ใครอยู่แล้วจึงได้ทีหันไปตวาดสาวรุ่น 

หุ่นอ้วน

“นังหมูอ้วน แกอย่าเสือกได้ไหม โง่แล้วยังไม่เจียมกะลาหัวตัวเองอีก!”

“อ้าว...ถึงฉันโง่ก็มีสมองคิดเป็นกะเขาเหมือนกันนา แต่พวกแกสิกำลังจะ 

ทำเราลำบาก”

“หยุดเห่าเลยอีหมูอ้วน! แกมันสาวกพี่โรส แกก็ว่าลูกพี่ของแกดีสิ ถ้าแก 

ลองมาเป็นพวกฉันดู แล้วแกจะรู้ว่าเราสองคนมีความจำเป็นขนาดไหนถึงต้อง 

ทำเรื่องไม่ดีอย่างนี้”

เจ้ากิ๊กตวาดโจ๊ะเนะตามพี่ชายบ้าง ทั้งสองทำท่าจะหันไปเล่นงานสาวรุ่น 

หุ่นอ้วนเมื่อไม่อาจทำอะไรโรสได้ดั่งใจปรารถนา

แต่คนอย่างโรสหรือจะปล่อยโจ๊ะเนะเป็นเหยื่อรับกรรมแทน หล่อนจึง 

กวักมือสั่งให้สองพี่น้องหันมาทางตัวเองอย่างจริงจัง

“พวกแกไม่ต้องไปพาลใส่ไอ้เนะมันหรอก ถ้ายังข้องใจก็คุยกับฉันต่อดีกว่า 

คนเราถึงเกิดมาจน แต่อย่าจนศักดิ์ศรี นี่พวกแกกำลังเหยียบย่ำศักดิ์ศรีตัวเอง 
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รวมทั้งศักดิ์ศรีคนขายพวงมาลัยทุก ๆ คนอยู่รู้ไหม”

“เชอะ! ศกัดิศ์ร ี ถามหนอ่ยเหอะพี ่ ไอค้ำคำนีม้นัชว่ยใหค้นอิม่ทอ้งสขุสบาย 

ขึ้นมาได้หรือไง”

เจ้ากุ๊กซึ่งดูจะก้าวร้าวกว่าน้องชายยืนเท้าสะเอวถ่มน้ำลายใส่พื้นอย่างคลื่นไส้ 

เรียกเสียงหัวเราะครืนจากเพื่อนร่วมอาชีพที่ยืนห้อมล้อมคอยดูผลการปะทะคารม 

ว่าจะออกมาในรูปใด

“จริงไหมวะพวกเรา”

“เออ จริงโว้ย คำว่าศักดิ์ศรีไม่มีตัวตน เงินต่างหากที่เป็นพระเจ้า”

เจ้ากุ๊กพยายามลิดรอนอำนาจสาวน้อย พร้อมอวดบารมีตัวเองต่อหน้าเพื่อน 

รว่มชมุชนเตม็ที ่ แมม้เีสยีงหวัเราะและคำพดูเขา้ขา้งมนัประปราย แตโ่รสกย็งัใจเยน็ 

รู้ดีว่ากับคนเหล่านี้หล่อนจะใช้อารมณ์ไม่ได้เด็ดขาด

“เออ แต่หลังจากเอาสมบัติคนอื่นไปขายแล้วใช้เงินจนหมด พวกแกจะ 

ขายพวงมาลัยอีกไม่ได้ เพราะไม่มีใครอยากเสี่ยงเปิดหน้าต่างรถอุดหนุนพ่อค้า 

ขี้ขโมย

“ลองคิดดูว่าเงินค่าขายมือถือคนอื่นจะเลี้ยงพวกแกกับพ่อแม่ไปได้สักกี่มื้อ  

แล้วหลังจากนั้นล่ะ จะทำมาหากินอะไร ไม่ใช่แค่พวกแกหรอกนะที่จะหมดลู่ทาง 

ทำกิน เพื่อน ๆ ในซอยเราก็จะพลอยซวยเพราะความเห็นแก่ได้ของพวกแก”

เจ้ากิ๊กทำตาปริบ ๆ ขณะที่พี่ชายมันอ้าปากจะเถียง แต่ไม่รู้ว่าจะเถียงอะไรดี 

เรื่องนี้ใช่ว่ามันจะไม่คิด แต่ตรงกันข้าม พวกมันคิดก่อนจะลงมือขโมยของมีค่า 

ของลูกค้าทุกครั้ง แต่ว่า...เสียงกระซิบจากนรกกลับบอกมันว่า พวกแกทำเถอะ... 

ในเมื่อพวกแกอยากได้เงินก็ต้องใช้วิธีนี้

“แต่ตอนครอบครัวฉันเดือดร้อน ก็ไม่เห็นจะมีใครช่วยเลย พี่โรสก็พูดได้สิ 

เพราะบ้านพี่รวยกว่าบ้านแถวนี้ ลองพี่จนเหมือนฉัน พี่ก็คงอยากทำเหมือนที่ฉันทำ 

นั่นแหละ”

“ไมม่ทีางหรอก ไอกุ้ก๊ ไอก้ิก๊ คนเราจนรวยมนัอยูท่ีใ่จโวย้ ถา้ใจมนัไมย่อม 

รวยซะอย่าง ต่อให้มีเงินพันล้านหมื่นล้านก็ยังไม่รวย แต่เมื่อเราคิดว่าเพียงพอ  

มีแค่ไหนเราก็พอใจแค่นั้น
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“ถ้าพวกแกอยากมีของดี  ๆ  ใช้ อยากได้เงินเยอะ  ๆ ก็ต้องเลือกเอาเองว่า 

อยากเป็นคนขายพวงมาลัยหรือว่าอยากเป็นโจร แต่วันหน้าถ้าฉันเห็นพวกแกทำ 

อย่างนี้อีก ฉันจะจับพวกแกสองคนส่งหมู่ยอดยิ่งทันที ไม่เชื่อก็คอยดูกันไป”

โรสพูดทิ้งท้ายเสียงเข้ม ก่อนจะแหวกกลุ่มเพื่อนร่วมซอยเดียวกันออกไป  

โดยไม่มองว่าใครจะคิดอย่างไรต่อคำพูดยืดยาวของตัวเอง


