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เมอืงนี้ยงัน่าเบื่อเหมอืนเดมิจรงิ ๆ

สถานีรถไฟเล็ก ๆ ไม่สมกับที่ตั้งอยู่ในเมืองท่องเที่ยว 

อันมีชื่อเสียงเลย  ลมทะเลพัดโชยมาทันทีที่ลงจากรถไฟ   

นักท่องเที่ยวท่าทางตื่นเต้นจ�านวนมากก�าลังเดินออกจาก 

ชานชาลา  พวกเขาท�าท่าเหมือนต้องการสูดกลิ่นอายทะเล 

เสียเต็มประดา  นั่นเป็นภาพบรรยากาศที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง 

จนน่าขนลกุ

ถ้าถามว่ามีวิธีแยกนักท่องเที่ยวออกจากคนท้องที่ใน

สถานรีถไฟยงัไงน่ะเหรอ

ค�าตอบก็คือคนที่สวมเสื้อคลุมหนา ๆ อย่างเสื้อโค้ต 

หรือเสื้อขนเป็ดมีโอกาสจะเป็นนักท่องเที่ยวประมาณเก้าสิบห้า

เปอร์เซ็นต์  ยิ่งคนไหนยืนท�าหน้างงตอนเดินลงจากรถไฟ 

พร้อมกบัชายเสื้อคลมุสะบดัพลิ้วด้วยแล้วละก ็ มั่นใจได้เลยว่า
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เป็นนักท่องเที่ยวร้อยเปอร์เซ็นต์  แน่นอนว่าทักษะการสังเกตนี้

ไม่ได้ช่วยเรื่องท�ามาหากนิหรอก  ออกจะดูไร้สาระเสยีด้วยซ�้า

การที่ฉนัสวมเสื้อโค้ตเหมอืนผูค้นบนชานชาลาไม่ใช่เพราะ

ฉันพยายามท�าตัวเลียนแบบนักท่องเที่ยวหรอกนะ  แค่ลืมตัว

เท่านั้นเพราะมันก็นานมากแล้ว  เสียงรายงานข่าวพยากรณ์

อากาศซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเมืองท่าทางตอนใต้แห่งนี้ก�าลังพูดถึง

ความหนาวเยน็ช่วงต้นฤดูใบไม้ผลเิหมอืนท่องบทสวด

เสยีงล้อกระเป๋าเดนิทางที่ลากไปมาบนชานชาลารบกวน

จิตใจฉัน  หรือบางทีอาจเป็นเพราะเพลงยอซู พัมบาดา1ที่ดัง 

ซ�้าไปซ�้ามาในสถานรีถไฟกไ็ด้

ว่าแต่ไม่เบื่อบ้างหรอืไง  นี่มนัผ่านมาตั้งกี่ปีแล้ว

เพลงนี้ท�าให้นกัท่องเที่ยวต่างคดิว่าที่นี่เป็นเมอืงโรแมนตกิ  

พวกเขาไม่รู้หรอกว่าเมอืงท่านั้นอนัตรายขนาดไหน

“แถวนั้นไม่มโีรงแรมเลยไม่ใช่เหรอ”

เมื่อคนขับแท็กซี่ได้ยินจุดหมายที่ฉันต้องการไป  เขาก ็

หนัมามองฉนัผ่านกระจกมองหลงั

พอฉนัตอบว่านั่นเป็นบ้านของฉนั  ลงุคนขบัจงึหนักลบัไป  

ท่าทางดูหมดสนุกทันที  ถ้าฉันเป็นนักท่องเที่ยวละก็คงต้อง 

1 เพลงของ  Busker Busker  ซึ่งมเีนื้อหาเกี่ยวกบัทะเลในเมอืงยอซู
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นั่งฟังเขาเล่าเรื่องน่าภูมิใจในละแวกนี้จนกว่าจะลงจากรถแน่  

ไหนจะเรื่องลูก ๆ ของเขาอกี

รถเคลื่อนออกจากหน้าสถานรีถไฟและแล่นผ่านใจกลาง

เมอืงอย่างรวดเรว็

ด้านหน้าของอนุสาวรีย์พลเรือเอกอีซุนชินมีนักท่องเที่ยว

หนาแน่นตลอดเวลา  เมื่อรถแล่นเข้าใกล้บรเิวณตลาดและที่พกั

อาศัยของคนท้องที่จะเห็นว่าผู้คนสวมเสื้อผ้าเนื้อบางมากขึ้น  

ฉันลูบเสื้อโค้ตที่ยาวคลุมเข่า  นั่นสินะ  ที่นี่ไม่จ�าเป็นต้องสวม

เสื้อตวัยาวสกัหน่อย  ต่อให้เป็นช่วงกลางฤดูหนาวกเ็ถอะ  ฉนั

คดิผดิจรงิ ๆ  แพกอนึโจนี่ช่างบ้าบอชะมดั

“ลูกจ๊ะ  กลบัมาแล้วกพ็จิารณารอบตวัให้ดลี่ะ”

ฉันเพิ่งเข้าใจค�าพูดที่แม่บอกก่อนฉันจะขึ้นเครื่องเมื่อคืน

กต็อนแทก็ซี่แล่นเข้ามาในซอยเลก็ ๆ หน้าบ้าน

เวลาแค่ห้าปี  ทกุอย่างเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอ

อาคารพักอาศัยของคนท้องที่ซึ่งสร้างมานานกว่าห้าปี

เหลอือยู่เพยีงครึ่งหนึ่ง  ความจรงิกไ็ม่ใช่เรื่องที่คาดไม่ถงึ  เพราะ

ฉนัยงัจ�าข่าวสารต่าง ๆ ที่แม่เคยเล่าให้ฟังตอนออกจากบ้านมาได้

“ตรงปากซอยมบ้ีานสองชั้นที่เคยเป็นบ้านแบ่งเช่าใช่ไหม

ล่ะ  ตอนนี้กลายเป็นร้านกาแฟไปแล้วนะ”

ก็คงต้องท�าแบบนั้นเพราะไม่มีนักศึกษามาพักอีกต่อไป  

ตั้งแต่ช่วงที่ฉันเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย  มหาวิทยาลัย
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ชอนนมั  วทิยาเขตยอซทูี่อยูข้่างซอยบ้านฉนักก็ลายเป็น  “ศนูย์

การศึกษาตลอดชีวิต”  ไปแล้ว  หลังจากนั้นย่านธุรกิจร้านค้า

รอบมหาวิทยาลัยก็เริ่มปิดตัวลง  อาคารที่พักอาศัยและหอพัก

ต่าง ๆ กท็ยอยปิดตามไป

บ้านแบ่งเช่าแห่งแรกในซอยเมื่อยี่สิบปีก่อนถูกปรับปรุง

ใหม่ด้วยแบบบ้านสไตล์ตะวันตกให้เป็นร้านกาแฟ  ส่วนหอพัก

อื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงก็แปรสภาพเป็นเกสต์เฮาส์  คงหวัง

ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นหลังงานเอ็กซ์โป  ถึงอย่างนั้นก็ 

ค่อนข้างซบเซา  จะมีนักท่องเที่ยวสักกี่คนเดินหาเกสต์เฮาส์ 

ที่ห่างจากตัวเมืองมากขนาดนี้  กว่าจะเข้ามาถึงที่นี่ต้องผ่าน 

ป้ายรถประจ�าทางกี่ป้ายกนัล่ะ

เมอืงที่ฉนัเกดิและเตบิโตมาก�าลงัจะตาย

ขณะขี่รถสกู๊ตเตอร์ข้ามลูกระนาดจุดที่สองฉันก็ตระหนักได้ว่า 

การอาศัยอยู่ในเมืองที่ก�าลังจะตายไม่ใช่ปัญหา  ปัญหาจริง ๆ 

คือการท�าธุรกิจในชุมชนที่ตายไปแล้วและยากต่อการฟื้นคืน 

ต่างหาก

อพาร์ตเมนต์คอมเพลก็ซ์ คกุดง 2

เมื่อเดินออกจากปากซอยหน้าบ้านฉันก็จะเจอตึก

อพาร์ตเมนต์ที่สร้างมาแล้วกว่าสี่สิบปี  มันตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม 
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แค่ถนนใหญ่กั้น  ตรงทางเข้ามสีถาบนัสอนเปียโนที่ฉนัเคยเรยีน  

เพื่อน ๆ สมัยประถมหลายคนก็อาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นั้น   

ร้านซกัรดีของพ่อกบัแม่ซึ่งเปิดมากว่าสามสบิปีกอ็ยู่ที่นั่นเช่นกนั

ว่าแต่ตรงปลายลูกระนาดนี่แตกหักหมดแล้ว  ท�าไมถึง 

ไม่ซ่อมล่ะ  แย่จรงิ ๆ เลย!

แต่ยังไงก็คงไม่ได้ซ่อมอยู่ดีไม่ว่าตอนนี้หรือตอนไหน  

อย่างที่ฉนับอกว่าที่นี่เป็นชมุชนที่ตายไปแล้ว

อดตีที่เคยรุง่โรจน์งั้นเหรอ  คดิแบบนั้นได้ด้วยเหรอ  ในเมื่อ

สภาพปัจจุบันของที่นี่ไม่เปลี่ยนไปจากสมัยฉันยังเด็กเลยสักนิด  

อพาร์ตเมนต์ที่ว่าก่อสร้างโดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแถมตั้งอยู่

แถบชานเมอืงอกีต่างหาก

เมื่อผ่านอาคาร 102 และ 103 ซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายของทางเข้า

อพาร์ตเมนต์ก็จะเจอทางแยกหน้าตึกศูนย์การค้า  ถ้าเลี้ยวรถ 

ไปทางขวากจ็ะถงึร้านซกัรดีของครอบครวัฉนั  ร้านตั้งอยูร่ะหว่าง

อาคาร 101 กับประตูด้านข้างของศูนย์การค้า  แค่หมุนแฮนด์

ครั้งเดยีวเท่านั้น  แค่หมนุแฮนด์เอง...

“อุ๊ย  นั่นใช่อนึโจหรอืเปล่า”

เสยีงคุ้น ๆ แฮะ  แย่แล้วสิ

“สะ...สวสัดคี่ะ  ฮ่า ๆ”

ฉันพูดเจือเสียงหัวเราะแปลก ๆ ในท้ายประโยคก่อน 

เงยหน้าขึ้น  คณุป้าที่ทกัฉนัยนือยู่รมิลานกว้างหน้าศูนย์การค้า  
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เธอเป็นผู ้จัดการฝ่ายบัญชีประจ�าส�านักงานบริหารจัดการ 

ส่วนกลางของอพาร์ตเมนต์คอมเพล็กซ์ คุกดง 2  ส่วนสามี 

เป็นผู้อ�านวยการส�านกังาน

ผูจ้ดัการมซีกุแทบไม่เปลี่ยนไปสกันดิ  เจ้าตวัสวมเสื้อยดื

ตวัโคร่งกบักางเกงขาบานเหมอืนต้องการปกปิดเรอืนร่าง  ทบัด้วย

เสื้อคลมุยาวถงึเข่า  ท�าผมทรงดดัหยกิแบบที่พวกป้า ๆ ส่วนใหญ่

นยิมกนั  เธอไม่ต่างจากตอนก่อนที่ฉนัจะออกไปจากที่นี่เลย

บางทีเธออาจจะยังมีนิสัยสอดรู้สอดเห็นเหมือนเดิมด้วย  

เพราะเธอคิดว่าการเข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่นและได้รู้ข่าวลือทั้งหมด

ในชมุชนถอืเป็นเรื่องน่าภูมใิจ

“กลบัมาตั้งแต่เมื่อไหร่”

ฉนัยิ้มมมุปากแทนค�าตอบ  ขนาดรู้อยู่แล้วยงัจะถามอกี

ผู้จัดการมีซุกหันหน้าไปทางศูนย์การค้า  ท�าท่าเหมือน 

ไม่ได้อยากรูค้�าตอบแต่แรกอยูแ่ล้ว  ก่อนเจ้าตวัจะตะโกนเสยีงดงั

“นี่!  แคนดี้  รบีออกมาดูเรว็!”

บ้าจรงิ  ซวยชะมดั

“อุ๊ย  อนึโจหรอืเปล่าน่ะ”

ท�าไมฉนัถงึซวยอย่างนี้  ความวุน่วายเริ่มต้นขึ้นแล้วสนิะ

“ค่ะ  สวสัดคี่ะ”
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คุณป้าอีกคนชื่อแคนดี้  เจ้าของร้านหนังสือการ์ตูน 

ทัลรยอรา ฮานีผู ้แสนโรแมนติกที่สุดในชุมชนแห่งนี้  ความ

สามารถพเิศษของเธอคอื...

“อุย๊ตาย!  ฉนัได้ยนิว่าเธอเรยีนหนงัสอืไม่ไหวเลยมารบัช่วง

กจิการร้านซกัรดี  นกึว่าแค่พดูเล่น  เรื่องจรงิเหรอเนี่ย  ไม่น่าเชื่อ!  

ฉนัยงัเคยคดิเลยว่าพ่อแม่เธอนี่พูดเล่นกนัแรงจงั!”

แคนดี้หวัเราะร่วน

แม่เคยพูดถึงคุณป้าแคนดี้ไว้ว่า  เธอดูเหมือนไม่ค่อย 

ได้เรื่องได้ราวกจ็รงิ  แต่เป็นคนร่าเรงิ  ทกุค�าที่พูดไม่ได้มเีจตนา

ร้ายกับใคร  การที่แม่บอกว่าค�าพูดของคุณป้าคนนี้ไม่มีเจตนา

ร้ายดูจะน่าหนกัใจมากกว่าหรอืเปล่านะ

“จะเริ่มเปิดร้านเมื่อไหร่ล่ะ”

นั่นส ิ ฉนัไม่อยากเปิดร้านเลย

“ตั้งแต่สปัดาห์หน้าค่ะ”

นี่แหละความจรงิ  ฉนัต้องเปิดร้านตั้งแต่วนัจนัทร์หน้า

“โอ้!  ดีจัง  งั้นแสดงว่าตอนนี้จะไปร้านเหรอ  แวะมา 

ดูร้านสินะ  เปิดประตูร้านหน่อยได้ไหมล่ะ  แม่เธอบอกให้ฉัน 

มาเอาเสื้อก่อนเจ้าตวัจะไปต่างประเทศ  แต่ฉนัลมืทกุท”ี

คณุป้าแคนดี้เบกิตาโตกว่าปกต ิ ประสานมอืไว้ตรงหน้าอก

พลางรวัค�าถามไม่หยดุ  ฉนัยงัไม่ทนัตอบอะไรเธอกเ็ดนิปรี่เข้ามา

ทนัที
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กระโปรงพลีตเอวสูงสีฟ้าสะบัดพลิ้วขณะเจ้าตัวก้าวเดิน  

ส่วนเสื้อเป็นแบบเรยีบ ๆ แต่ดูน่ารกั  พร้อมกลดักระดมุจนถงึคอ

“ขี่สกู๊ตเตอร์เป็นซะด้วย  โตแล้วจรงิ ๆ สนิะ!”

คณุป้าแคนดี้เดนิวนรอบรถของฉนั  จากนั้นขึ้นมานั่งบน

เบาะด้านหลงัแล้วเกาะเอวฉนัทนัท ี เธอพูดต่อโดยไม่เปิดโอกาส

ให้ฉนัได้ตอบรบัหรอืปฏเิสธ

“ข้างหน้านั่นก็ถึงแล้ว  ฉันอยากแต่งตัวแบบนี้แล้วลอง 

นั่งซ้อนท้ายสกูต๊เตอร์ดู  โรแมนตกิด ี พาฉนัไปส่งหน่อยได้ไหม”

เมื่อเห็นอีกฝ่ายท�าท่าหัวเราะคิกคักพลางลูบผมหน้าม้า  

ฉันก็รู้ทันทีว่าเธอก�าลังเลียนแบบออเดรย์ เฮปเบิร์นตั้งแต่ศีรษะ

จดเท้า  นั่นหมายความว่าเธอยงัคงเหมอืนเดมิไม่เปลี่ยนแปลง

“นั่งไปแบบนั้นไม่อนัตรายเหรอ  แคนดี้  เดนิไปดกีว่าน่า  

ไม่งั้นกส็วมหมวกกนันอ็กหน่อยเถอะ”

เมื่อได้ยนิผูจ้ดัการมซีกุพูดแบบนั้น  คณุป้าแคนดี้ที่ก�าลงั

กอดเอวฉนัแน่นพลางนั่งแกว่งขากต็อบว่า

“โธ่  ใช้เวลาไม่ถงึหนึ่งนาทด้ีวยซ�้า  แค่เลี้ยวไปตรงหวัมมุ

กถ็งึแล้ว”

หนึ่งนาทีอะไรกัน  ไม่ถึงสามสิบวินาทีต่างหาก  แต่ก ็

สนกุด ี การขี่สกูต๊เตอร์ในเมอืงที่มปีระวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนาน

เหมอืนฉากในภาพยนตร์ที่ออเดรย์ เฮปเบร์ินขี่สกู๊ตเตอร์ท่องเที่ยว

ทั่วใจกลางกรงุโรม  แถมชมุชนนี้ยงัมลีกูระนาดเป็นร้อยจดุอกีด้วย
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แต่คณุป้าแคนดี้พูดแบบนั้นได้ยงัไง  ท�าไมเธอถงึเตมิเตม็

อารมณ์โรแมนติกของตัวเองด้วยรถสกู๊ตเตอร์ของฉันล่ะ  เฮ้อ  

แต่อย่าพูดอะไรเลยดกีว่า

ฉนัจบัแฮนด์รถให้ตรงแล้วเลกิคดิทกุอย่าง  อยากออกไป

จากตรงนี้เต็มที  ความจริงฉันไม่อยากเจอใครเลยด้วยซ�้า  แค่

ต้องเจอกบัสองคนนี้กเ็กนิพอแล้ว

“เกดิอะไรขึ้น  ท�าไมเสยีงดงัเอะอะกนัจงั”

ซวยล่ะ  วุน่วายไปกนัใหญ่  สามสหายรวมตวักนัครบแล้ว

สินะ  คุณป้าคนนี้ชื่อเซรา  หัวหน้าแก๊งสามเกลอจอมจุ้นจ้าน  

และเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยเซราบิวตี้ที่อยู ่ในศูนย์การค้า   

รวมถงึเป็นคนที่ฉนัไม่อยากเจอมากที่สดุ

“พี่กร็ู้จกัเธอนี่  อนึโจไง!”

คณุป้าแคนดี้โบกไม้โบกมอืให้คณุป้าเซราซึ่งอยู่ฝ่ังตรงข้าม

“ท�าไมต้องเป็นยายเดก็นั่นด้วยนะ”

พอคุณป้าเซราพูดโพล่งออกมา  คุณป้าแคนดี้ก็ถอนใจ

ราวคนหมดแรง  จากนั้นลดมอืลงมาเกาะเอวฉนัดงัเดมิ  เพราะ 

แบบนี้แหละฉนัถงึไม่อยากเจอคณุป้าเซรา

เธอสวมกางเกงขาบานกับเสื้อลายสกอตสีม่วงเหลือง   

ทาลปิสตกิสอีฐิเหมอืนเดมิทั้งปีทั้งชาตพิร้อมกบักรดีอายไลเนอร์

สีเข้ม  ผมทรงดัดหยิกดูคล้ายหัวสิงโตแบบที่นางงามเกาหล ี

สมยัก่อนชอบท�า
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นอกจากลักษณะภายนอกที่เหมือนเดิมตลอดสามร้อย 

หกสิบห้าวันแล้ว  เรื่องการพูดโพล่งออกมาโดยที่ไม่สนใจ 

ฝ่ายตรงข้ามก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกัน  คุณป้าเซรามักท�า 

แบบนั้นกับเจ้าของร้านหลายคนในศูนย์การค้า  แถมติดนิสัย 

เอาไปพูดกับคนอื่น ๆ ในชุมชนด้วย  สรุปว่าไม่มีตรงไหนที่ฉัน

ชอบเธอเลย  แต่สิ่งที่ฉันเกลียดที่สุดคือการที่เธอปฏิบัติกับ 

พ่อแม่ฉนัด้วยกริยิาท่าทางแบบนี้

ขนาดตอนนี้ยงักวาดตามองฉนัตั้งแต่หวัจดเท้า

คุณป้าเซราขมวดคิ้วเหมือนอยากพูดอะไรต่อ  ก่อน 

เดาะลิ้นแล้วพมึพ�าคล้ายพูดคนเดยีว  “อตุส่าห์ไปเรยีนถงึโซล”  

แต่ฉนัรู้ว่าเธอคงอยากให้ฉนัได้ยนิแน่ ๆ

บ้าชะมัด  ฉันไม่น่ากลับมายอซูเลย  ต่อให้โซลจะเป็น 

ยงัไงฉนักย็งัอยากอยู่ที่นั่น  ท�าไมจู่ ๆ พ่อกบัแม่ต้องเลกิท�างาน

ด้วย  ไม่ส ิ พวกท่านจะเลกิท�างานกไ็ด้  แต่ท�าไมต้องไปเที่ยว

รอบโลกตั้งหนึ่งปีในช่วงเวลาแบบนี้

ชมุชนเสง็เครง็

มหาวทิยาลยักโ็ดนยบุ

ไม่ส ิ ต้องบอกว่ามหาวทิยาลยัห่วยแตกต่างหาก!

ยิ่งมาเจอค�าพูดดูถูกจากคนพวกนี้ฉนัยิ่งรู้สกึท้อแท้
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< เปดิร้านวันที่ 15 มีนาคม >

เป็นเพราะกระดาษที่แม่เขียนแปะไว้หน้าประตูร ้าน 

แท้ ๆ เชยีว  เหมอืนเป็นค�าสั่งว่ายงัไงฉนักต็้องกลบัมาดูแลร้าน

“เปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ไหม”

คุณป้าแคนดี้ถามขณะที่ฉันไขประตู  น�้าเสียงราวกับ 

จะตรวจสอบว่าฉนัตกอยู่ในอารมณ์เศร้าหมองหรอืเปล่า

หน้าร้านของฉันเป็นตึกอพาร์ตเมนต์ห้าชั้นตั้งเรียงราย

หลายตึก  พื้นที่ว่างเล็ก ๆ ด้านหน้าของแต่ละตึกมีหญ้าขึ้นรก  

สีที่ทาทับรอยแตกบนผนังตึกด้านนอกก็ทาแบบลวก ๆ  ตอนนี้

ซดีจางหมดแล้วและน่าจะลอกล่อนในอกีไม่นาน  ช่างเป็นชมุชน

ที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงจริง ๆ  หรือพูดอีกอย่างคือมันย�่าแย่

เสมอต้นเสมอปลาย

น่าขันที่แค่เบนสายตาไปทางซ้ายเพียงเล็กน้อยก็เจอ

อพาร์ตเมนต์ใหม่ส่องประกายระยิบระยับอยู ่ข้าง ๆ  มีรั้ว 

ลวดหนามทอดยาวแบ่งเขตอย่างชัดเจนพร้อมต้นไม้ไม่กี่ต้น 

เป็นแนวกั้น

ที่นั่นคืออพาร์ตเมนต์ซอจอง สตาร์ฮิลล์  มันเคยเป็น

อพาร์ตเมนต์คอมเพล็กซ์ คุกดง 1 จนกระทั่งฉันเรียนจบ 

ชั้นมธัยมปลาย  ก่อนจะปรบัปรงุใหม่ช่วงที่ฉนัเรยีนมหาวทิยาลยั  
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แม่บอกว่าอพาร์ตเมนต์ใหม่เสร็จสมบูรณ์เมื่อปีที่แล้วและมีคน

ย้ายเข้าไปอยู่เรยีบร้อย

ดังนั้นจึงดูเหมือนว่าร้านซักรีดเล็ก ๆ ของฉันอยู่ระหว่าง

อพาร์ตเมนต์คอมเพล็กซ์คุกดง 1 ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่กับ

อพาร์ตเมนต์คอมเพลก็ซ์คกุดง 2 สภาพเก่าโทรม

ร้านซกัรดีแพกโจ

ฉันไม่เคยอายที่พ่อกับแม่เป็นเจ้าของร้านซักรีด  และ 

ไม่เคยคดิเช่นกนัว่าจะต้องมารบัช่วงกจิการ

แต่คงไม่มอีะไรแย่กว่านี้แล้ว  เริ่มจากมหาวทิยาลยัที่เคย

เรยีนไม่ผ่านการประเมนิและต้องปิดตวัลง  จะย้ายไปเรยีนที่อื่น

กไ็ม่ได้  เข้าท�างานกไ็ม่ได้อกี  บางทกีารที่พ่อกบัแม่ประกาศว่า

จะเลกิท�างานอาจเป็นเพราะเหน็ว่าลูกสาวไม่มทีางไปกไ็ด้

ใช่  เพราะฉนัเอง  พอคดิถงึเรื่องนั้นฉนักร็ูส้กึล�าคอตบีตนั

ขึ้นมา

“ทนีี้อนึโจของเรากจ็ะได้เป็นเจ้าของร้านแล้วส ิ ผูจ้ดัการ

แพก!  ฝากเนื้อฝากตวัล่วงหน้าด้วยนะ”  คณุป้าแคนดี้เดนิออก

จากร้านพลางหวัเราะคกิคกัเหมอืนเดก็สาว

ร้านซักรีดแห่งนี้มีขนาดประมาณสามสิบตารางเมตร  

พร้อมด้วยเครื่องซักผ้าสองเครื่องและเครื่องอบผ้าหนึ่งเครื่อง  

เสื้อผ้าเชย ๆ หลายตวัอดัแน่นอยูบ่นราวตากผ้า  กาแฟส�าเรจ็รปู

กับแก้วกระดาษวางอยู่บนเครื่องกรองน�้าข้างประตูร้าน  โต๊ะ 
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ตัวเล็กตั้งอยู่หน้าโซฟาขนาดสามที่นั่ง  สภาพเก่ามากเพราะ 

ผ่านการใช้งานมานาน

ฉันกวาดตามองรอบร้านอันเงียบเชียบ  ก่อนจะเหลือบ

มองแผ่นกระดาษที่ฉนัดงึจากหน้าประตรู้านมาวางบนโต๊ะรดีผ้า

เอาน่า  เป็นเจ้าของร้านซกัรดีกย็งัดกีว่าตกงาน

< เปดิร้านวันที่ 15 10 มีนาคม >

ฉนัขดีฆ่าวนัที่เดมิของแม่แล้วเขยีนใหม่  ไหน ๆ กไ็หน ๆ  

เริ่มงานพรุ่งนี้เลยคงไม่แย่หรอก

แต่ความจริงมันแย่มาก  การตั้งใจเปิดร้านอีกรอบหลังจาก 

เดินทางมาถึงบ้านเกิดได้เพียงหนึ่งวันเป็นความคิดที่ผิดมหันต์  

ฉนัมลีางสงัหรณ์มาก่อนหรอืเปล่านะ  คดิว่ามแีน่ ๆ  และเป็น

ลางสังหรณ์ที่แรงมากด้วย  แม่เคยบอกว่าส�าหรับคนท�าธุรกิจ  

ลูกค้าคนแรกของวนัและการขายสนิค้าชิ้นแรกส�าคญัมาก  ดวง

แต่ละวนัจะเป็นยงัไงขึ้นอยู่กบัสิ่งเหล่านี้

ส่วนลูกค้ารายแรกของเช้านี้คือคุณป้าแคนดี้  หรือพูด 

ให้ชัดเจนคือคุณป้าแคนดี้ซึ่งปรากฏตัวพร้อมคุณป้าเซราและ 

ผู้จดัการมซีกุ
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ฉนัคดิว่าพวกเธอคงจะนั่งอยูท่ี่ร้านจนถงึเที่ยงแล้วชวนกนั

กินมื้อเที่ยงแน่ ๆ  ฉันจึงตัดสินใจรีบขับสกู๊ตเตอร์ออกไปโดย 

อ้างว่าต้องน�าเสื้อผ้าไปส่ง

ฉันขับเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ซอจอง สตาร์ฮิลล์  แล้วก็

เหน็แอ่งน�้าขงัเลก็ ๆ กระจายอยู่หลายจดุ  ไม่รู้ว่าเมื่อเช้ามใีคร

มาท�าความสะอาดบ้างหรอืยงั

แน่นอนว่าสิ่งส�าคัญอันดับแรกในการน�าเสื้อผ้าไปส่งคือ

ต้องปกป้องไม่ให้มนัเปรอะเป้ือน  แม้จะมถีงุคลมุไวช้ั้นหนึ่งแล้ว

กต้็องระวงัเสมอ  เพราะเสื้อผ้าควรสะอาดเอี่ยมจนกว่าจะถงึมอื

ลูกค้า  หรืออาจพูดได้อีกอย่างว่าเสื้อผ้าพวกนี้ก็เปรียบเสมือน

เจ้านายของเราที่ต้องดูแลเป็นพเิศษ

ฉนัไม่สามารถหลบรถฮนุได อะแวนเตสดี�าที่ขบัสวนมาได้

เพราะมแีอ่งน�้าขงัขวางทางอยู ่ ให้ตายส ิ ท�าไมต้องมนี�้าท่วมขงั

ตรงหน้าฉนัแบบนี้ด้วย  ไหนจะรถที่จอดขวางออกมาจากไหล่ทาง

อกี  เสื้อซกัมาเรยีบร้อยแล้ว  ถ้าโดนน�้ากระเซน็ใส่ละกเ็รื่องใหญ่

แน่!

ก่อนหน้านี้ฉนัขบัสวนเลนเพราะไม่รูจ้ะหลบแอ่งน�้าขงัยงัไง  

ก่อนหยดุรถกกึขณะที่รถฮนุไดซึ่งฉนัเพิ่งเหน็ก�าลงัพุ่งตรงมา

รถสกู๊ตเตอร์ปะทะเข้ากบัรถฮนุไดเบา ๆ  ถ้าไม่มเีสื้อผ้า

อยู่เต็มด้านหลังฉันคงพอจะขับผ่านไปได้  แต่เสื้อผ้าที่บรรทุก 

มาด้วยน�้าหนกัไม่ใช่น้อย ๆ เลย
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เมื่อสกู๊ตเตอร์กระแทกกับกันชนหน้ารถฮุนไดตรงบริเวณ

เนนิเตี้ย ๆ มนัจงึเอยีงกระเท่เร่

โธ่เอ๊ย  รถล้มแน่  ล้มแล้ว!  เอ๊ะ  แต่ท�าไมไม่เจบ็ล่ะ

“เป็นอะไรหรอืเปล่าครบั”

ท่ามกลางทิวทัศน์ดอกแมกโนเลียที่ยังตูมอยู่  ฉันเห็น

ใบหน้าขาวสะอาดของใครบางคนแทรกเข้ามาพลางเอ่ยถาม   

จ�าได้ว่าสมัยที่ที่นี่ยังเป็นอพาร์ตเมนต์คอมเพล็กซ์ คุกดง 1 ก็มี

ต้นแมกโนเลียเรียงราย  สงสัยพอปรับปรุงใหม่คงปลูกไว้ให้

เหมอืนเดมิ

“คณุครบั”

ชายคนนั้นเรยีกฉนัอกีรอบพลางเอยีงคอมอง

“ฉนัไม่เป็นไรค่ะ”

ฉนัขี่สกู๊ตเตอร์มาด ีๆ กช็นกบัรถยนต์  ถงึจะไม่เจบ็และ

ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่กร็ู้สกึหงดุหงดิอยู่ดี

เมื่อหันมองรอบตัวก็เห็นเสื้อผ้าสามสี่ชุดกองอยู่บนพื้น

พร้อมเสยีงกรอบแกรบของถงุคลมุพลาสตกิ  เสื้อผ้าที่ฉนับรรทกุ

มาหลงัรถเพื่อน�าไปส่งทั้งหมดเก้าชดุ  และสามชดุในนั้น...

“คุณจะนั่งอยู่แบบนี้เหรอครับ  เจ็บตรงไหนหรือเปล่า  

หรอืว่าที่เอว”

“เปล่าค่ะ  ฉนัไม่เป็นไร  ก�าลงัจะลกุนี่แหละ”
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