
บทน�ำ

“มคีนตาย!” ถุงของกนิในมอืจนิตนาการร่วงลงไปกองกบัพื้น
“พ...พี่พูดเล่นใช่ไหมคะ” หญงิสาวละล�่าละลกัถาม หลงัจากตกอยู่ใน

อาการอึ้งหน้าซีดกับข่าวสดๆ ร้อนๆ ที่ได้ยินจากปากเพื่อนบ้าน ไม่ใช่สิ...

เธอต้องเรยีกว่าเพื่อนร่วมชั้นในคอนโดมเินยีมต่างหาก

จนิตนาการดนัแว่นสายตาหนาเตอะที่คล้อยลงมาจากอาการตกใจให้

เข้าที่ พลางกะพรบิตาถี่ๆ  เรยีกสติ

“พูดจรงิจ้ะน้องจนิ นี่หนูไม่ได้ดูข่าวเลยใช่ไหม เนี่ยๆ ข่าวเพิ่งออก

เมื่อเช้านี้เลยนะ”

‘เจ๊อ้อย’ รบีดงึโทรศพัท์สมาร์ตโฟนของตวัเองขึ้นมา กดเปิด สไลด์

นิ้วเลื่อนหน้าจอด้วยสหีน้าจรงิจงัอยู่ครู่หนึ่ง แล้วยื่นมาให้ดู

จนิตนาการกลนืน�้าลายลงคอ ลมหายใจถี่เรว็ขึ้นด้วยความหวาดกลวั

ขณะรบัโทรศพัท์ของอกีฝ่ายมาด ูแล้วกอ็ึ้งงนั เมื่อเหน็ชดัว่ามข่ีาวฆาตกรรม

เกดิขึ้นที่นี่จรงิๆ ซ�้าร้ายมนัยงัเป็นห้องฝั่งตรงข้ามกบัเธอ!

ความจรงินั้นท�าให้เธอแทบลมจบั...ฮอื



8  l  จ� า น ร ร จ์ รั ก

“นี่หนูคงจะนอนยาวเลยใช่ไหมจ๊ะถึงไม่ได้ยินอะไรเลยตอนที่ต�ารวจ

เข้ามา พี่กม็วัแต่กลวัเลยไม่ได้ฝากข้อความไว้ ตายสยองซะด้วย...” เจ๊อ้อย

พูดพลางลูบแขนที่ขนลุกพรบึของตนด้วยความสยองขวญั

ขนาดหล่อนอยู่ถัดจากที่เกิดเหตุไปหลายห้องยังผวาขนาดนี้ แล้ว 

แม่สาวน้อยนกัเขยีนฟรแีลนซ์คนนี้จะสั่นประสาทขนาดไหน

จนิตนาการกลนืน�้าลายลงคอ ตอบเจ๊อ้อยไปเพยีงสั้นๆ ขณะที่ในใจ

ร�่าร้องว่าจะให้เธอรู้เรื่องเมื่อวานนี้ได้ยังไง ก็เวลานอนเธอจะปิดทุกอย่าง

แม้แต่เสียงกริ่งหน้าประตูห้อง และห้องทุกห้องในคอนโดมิเนียมแห่งนี้ก็ 

ดีเยี่ยมด้วยระบบเก็บเสียงรอบด้าน มันจึงไม่แปลกที่เธอจะไม่ได้ยินเสียง

อะไรเลย

แล้วจะท�ายงัไงล่ะเนี่ย...

“และที่พี่เรยีกหนูเนี่ย กเ็พราะพี่จะบอกว่า...พี่จะย้ายออกแล้วนะ!”

“หะ...หา? ย้ายออก...ท�าไมล่ะคะ!” จนิตนาการถามเสยีงหลง รู้สกึ

วงัเวงขึ้นอกีหลายเท่ากบัค�าบอกเล่านั้น

เจ๊อ้อยรู้สกึผดิเลก็น้อย แต่กต็้องพูดออกไปตรงๆ

“คอื...พี่กลวัผนี่ะหนู ตายโหงซะด้วย ขวญัพี่ยิ่งอ่อนๆ อยู่ ดทีี่แฟน

พี่เขามคีอนโดอยูอ่กีที่ ไกลหน่อยแต่กย็งัพอเดนิทางสะดวก ถงึจะไม่เท่าที่นี่

แต่ก็คงดีกว่า หนูเองถ้าอยู่ที่นี่ต่อก็หมั่นสวดมนต์ไหว้พระบ้างนะจ๊ะ พี่มา 

บอกแค่นี้แหละ กลวัว่าหนไูม่รูแ้ล้วเกดิเรื่องขึ้น ตอนนี้พี่ไปก่อนนะ พอดใีห้

คนมาขนของจะได้ย้ายไปเยน็นี้เลย...ดูแลตวัเองด้วยนะ”

ฟังประโยคอันยาวนั้นแล้วจินตนาการก็ท�าได้แค่พยักหน้ารับแบบ

มนึๆ และมองตามหลงัคนที่ก�าลงัจะกลายเป็นเพยีงอดตีเพื่อนบ้านขึ้นลฟิต์

ไปด้วยความรู้สกึอยากกู่ร้องให้ก้องโลกว่า

‘แล้วฉนัล่ะ! นั่นมนัหน้าห้องฉนัเลยนะ!’
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“เบื่อว่ะ” เสียงเนือยๆ ของหิรัญถูกกลบด้วยเสียงรัวแป้นพิมพ์ของ 
คนที่นั่งประจ�าอยู่ที่โต๊ะท�างานภายในชั้นบนสุดของตกึ ‘พุฒวิริยิะ เพลส’

“กูเบื่อ”

“...”

“ไอ้เจษฎ์! ไอ้...” หริญัรวัค�าสบถหยาบคายใส่เพื่อนที่ปัจจุบนักลาย

เป็นแฟมลิแีมน และก�าลงัจะเป็นพ่อลูกอ่อนของเดก็แฝดชายที่ก�าลงัจะคลอด

ในอกีสองเดอืน

ความจรงินั้นท�าให้หริญัเกดิอาการคนัยบิๆ

ก็ใครจะคิดล่ะว่าไอ้เจษฎ์ เพื่อนที่เรียนและเที่ยวหัวราน�้ามาด้วยกัน

กบัเขา จะกลายเป็นคณุพ่อตวัอย่างแข่งกบัไอ้หม่อม หม่อมราชวงศ์ปราบดา 

พยุหะมนตร ีไปด้วยอกีคน ขณะที่คนซึ่งไม่ควรมชีวีติโดดเดี่ยวที่สดุในกลุ่ม

ต้องกลายเป็นหนึ่งในคนโสด ที่ไม่มวีี่แววแต่งงาน!

หม่อมราชวงศ์ปราบดาแต่งงานมคีรอบครวัยงัพอว่า เพราะเจ้านั่นมนั

สภุาพอ่อนโยน แต่ไอ้เจษฎ์!...คนที่ชั่วกว่าเขาหลายขุมอย่างมนักลบักลบัด�า

เป็นขาวหน้าตาเฉย

เพราะตั้งแต่แต่งงานกท็�าตวัว่านอนสอนง่าย รกัเดยีวใจเดยีว ไม่เที่ยว 

ไม่ดื่ม มาท�างานแต่เช้า ตอนเยน็กลบับ้านตรงเวลา บางวนัมแีวะไปซื้อนม

กับผ้าอ้อมให้ลูกตามค�าสั่งเมีย ท�าให้ภาพพจน์ของคนที่ชั่วที่สุดในกลุ่มตก

มาเป็นของเขา

ร้อนไปถงึคณุหญงิวไิล คณุแม่ของเขาที่เริ่มมคีวามคดิจะต้อนลกูชาย

เข้ากรงอย่างเพื่อนๆ ขึ้นมาบ้างแล้ว

“วนันี้ไม่มงีานท�า?”

“มแีต่ไม่ท�า บ้านรวยเว้ย มอีะไรไหม” เมื่อหมั่นไส้หริญักอ็ดพาลไม่ได้

“แล้วมงึมาท�าไม” คนที่เป็นเจ้าของสถานที่ถามด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบ 

แต่เหน็ได้ชดัว่าก�าลงัจะหมดความอดทน

“กูเบื่อ”
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ดงันั้นสายตาของเจษฎ์บดนิทร์ที่มองเพื่อนจงึเป็นค�าถามว่า...แล้วมงึ

ต้องการอะไรจากกู

“ไปแดกเหล้ากนั”

คนถูกชวนดูนาฬิกาตรงข้อมอื

“นี่มนัเพิ่งบ่ายสามโมง”

“งั้นแสดงว่ามงึตกลง วนันี้ไปแดกเหล้ากนั” หริญัดกูระตอืรอืร้นขึ้นมา

ทนัที

เจษฎ์บดนิทร์นิ่งไปนดิก่อนจะตอบ

“มงึไปชวนไอ้หมอเถอะ วนันี้กตู้องรบีกลบับ้าน ช่วงนี้ยิ้มเหนื่อยง่าย 

กูต้องกลบัไปช่วยเขาดูลูก”

ยายหนวูปิครมีอายสุองขวบกว่าก�าลงัอยูใ่นวยัซน กระตอืรอืร้น และ

เจื้อยแจ้วทั้งวนั วยิะดาจงึมกัพูดเสมอว่า คงมแีต่เขาที่มพีลงังานสูสกีบัลูก

และท�าให้แกมีความสุขได้ ขณะที่เธอแทบหมดแรงเพราะได้แต่วิ่งตามแก 

ระหว่างรอเขากลบัมา

ถ้าถามว่าต่อไปหากมสีมาชกิเพิ่มอกีสองคน เป็นเจ้าแฝดซึ่งมแีนวโน้ม

ว่าจะซนได้พี่มาเพิ่ม เขาจะไหวไหม เจษฎ์บดนิทร์ตอบได้ในทนัทเีลยว่าเขา

ไหวเสยียิ่งกวา่ไหว ต่อให้ซนแค่ไหนกร็บัได้ทั้งหมด แต่ถ้าถามวา่ห่วงกงัวล

เรื่องภรรยาสาวจะเหนื่อยมากเกนิไปหรอืไม่นั้น เจษฎบ์ดนิทร์คงตอบวา่นั่น

คอืปัญหาใหญ่ที่เขาเกบ็มาใส่ใจยิ่งกว่าอะไร จงึได้พยายามท�าทุกทาง และ

สรรหาทุกอย่างมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระความเป็นแม่ของเธอ

สีหน้าและแววตาอ่อนโยนลงอย่างเห็นได้ชัดของเพื่อนที่ฉายออกมา 

ท�าให้หริญัเกดิความสงสยัและเอ่ยถามออกไปคล้ายไม่รู้ตวั

“การมคีรอบครวัมนัดขีนาดนั้นเลยเหรอวะ”

เจษฎ์บดนิทร์เลกิคิ้ว

“กล็องมดีูส ิแล้วจะเข้าใจ”

ฟังแล้วหริญักถ็งึกบัสะดุ้ง รบีโบกไม้โบกมอื
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“กูเหน็ครอบครวัที่หย่ากนัแล้วหลอน ดอูย่างหมอกิ่งกาญจน์ด ิแต่ง

กนัหม้อข้าวยงัไม่ทนัด�า กร็�่าร�่าจะหย่าแล้ว มนัไม่ใช่ทุกคนนะเว้ย ที่แต่งงาน

แล้วจะมคีวามสุขอย่างมงึกบัไอ้หม่อม”

หมอกิ่งกาญจน์ที่พูดถึงนั้นเป็นเพื่อนคนหนึ่งของพวกเขา และม ี

ฐานะเป็นญาตหิ่างๆ ของหริญั เพิ่งแต่งงานเมื่อสองปีก่อน แต่ดูเหมอืนว่า

ตอนนี้ชวีติคู่ก�าลงัมปีัญหา ถงึขั้นเตรยีมจะหย่าขาดจากสามใีนเรว็วนั

“ใช่...มันไม่ใช่ทุกคนที่แต่งงานแล้วจะมีความสุข แต่ทุกคนก็มีสิทธิ์

เลอืกคนที่จะมาเป็นคู่ชวีติของตวัเอง ดงันั้น...ถ้าเลอืกแล้วมนัพงั กไ็ม่เหน็

เป็นไรนี่หว่า อย่างน้อยกไ็ด้อยูก่บัคนที่ตวัเองรกัและอยากใช้ชวีติร่วมกนัไป

ตลอดชวีติ ที่เหลอืจะเป็นยงัไง มนัเป็นเรื่องของเวลาและการปรบัตวั ทุกคู่

มนักเ็ป็นแบบนี้ทั้งนั้น และไม่มคีู่ไหนที่ไม่มปีัญหา อย่างคู่กูกบัยิ้ม หรอืคู่ 

ไอ้หม่อมกบัหนูอนิ กไ็ม่ใช่ว่าจะไม่มปีัญหา”

ค�าพดูของเจษฎ์บดนิทร์ท�าให้หริญันิ่งไป ก่อนจะพมึพ�า “กจ็รงิของมงึ”

แต่คนเป็นเพื่อนไม่ได้ยนิ เพราะเสยีงประตูที่ถูกเคาะและเปิดเข้ามา

หลงัจากที่เจษฎ์บดนิทร์เอ่ยอนุญาต

เลขาฯ ของเจษฎ์บดนิทร์ก้าวเข้ามาวางแฟ้มลงบนโต๊ะของเจ้านาย

“นี่เป็นรายละเอียดคอนโดที่ท่านประธานให้หาค่ะ ภาพและราย- 

ละเอยีดอื่นๆ นอกเหนอืจากนี้ดฉินัส่งให้ท่านประธานในเมลแล้วนะคะ”

“ขอบใจมาก”

หลังจากเลขาฯ ออกไป หิรัญก็เด้งตัวขึ้นจากโซฟา และเดินมาหา

เพื่อนที่ก�าลงัเปิดแฟ้มเอกสารนั้น

“คอนโด? ท�าไมวะ จะหาคอนโดไว้ซุกกิ๊กเหรอ”

เจษฎ์บดนิทร์ชะงกัมอื ก่อนจะสบถด่าเพื่อนอย่างหยาบคาย

“ไม่ใช่เว้ย! ยิ้มเขาขอให้ช่วยหาคอนโดใหม่ให้จนิตนาการ เพราะต้อง

ย้ายที่อยู่ด่วน ฉนักเ็ลยให้เลขาฯ รบีหาให้”

เพราะเจษฎ์บดินทร์ยังคงกวาดตาดูรายละเอียดในแฟ้มจึงไม่ทัน
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สงัเกตเหน็ว่าสหีน้าของหริญัเปลี่ยนไป และดูตื่นตวัขึ้นอย่างเหน็ได้ชดั

“ท�าไมรบีวะ”

“นายไม่รู้?”

เจษฎ์บดนิทร์เงยหน้าขึ้นถามอย่างสงสยั เพราะไม่คดิว่าหริญัจะไม่รู้

เรื่องเร่งด่วนเช่นนี้ของจนิตนาการ

แต่จะว่าไป...ถ้าสองคนนี้คบกนั แล้วท�าไมจนิตนาการไม่ขอให้หริญั

ช่วยเหลือเรื่องนี้ล่ะ เพราะจริงๆ แล้วหิรัญมีกิจการคอนโดหลายแห่งใน

กรุงเทพฯ ทั้งยงัมที�าเลที่ตั้งตามเงื่อนไขที่จนิตนาการต้องการอกีด้วย

แต่เมื่อมาคิดๆ ดูแล้ว นอกจากเหตุการณ์ในวันนั้นที่เขาบังเอิญไป

เหน็ ทั้งสองคนกท็�าตวัตามปกต ิและไม่ได้มท่ีาทเีหมอืนคนคบหาดูใจกนัอยู่

เลยไม่ใช่เหรอ

หรอืเขาจะเข้าใจอะไรบางอย่างผดิไปเกี่ยวกบัสองคนนี้และเหตุการณ์

ในวนันั้น

“กเ็ออส ิฉนัจะรู้ได้ไง”

เจษฎ์บดนิทร์เกบ็สายตาพจิารณาและตอบกลบัตามปกติ

“เหน็ว่าห้องตรงข้ามมเีหตุฆาตกรรม กเ็ลยต้องย้ายออกด่วน”

หริญัพยกัหน้ารบั “แล้ว...เขาอยากได้ห้องแบบไหน”

“อยากรู้ไปท�าไม”

“เออ! บอกมาเถอะน่า!”



๑
ความหลังเมื่อครั้งเมามาย

ก่อนหน้านี้ : ระยอง

“จรงิๆ แล้ว...คุณกห็ล่อนะคะ”
แก้วเครื่องดื่มที่ก�าลงัจะถกูส่งถงึปากชะงกั หริญัเหลอืบมองหญงิสาว

ที่ก�าลงันั่งโงนเงนไปมาบนเก้าอี้อาบแดดตวัถดัไปด้วยสายตาคาดไม่ถงึกึ่งข�า

“นี่เธอเพิ่งรู้ซึ้งเหรอจนิตนาการ”

“ออื” ผู้มใีบหน้าแดงก�่าพยกัหน้าหงกึๆ รบัอย่างซื่อตรง

บดันี้ดวงตาหม่นแสงของจนิตนาการหรี่ปรอื มอืหนึ่งถอืแก้วเบยีร์ที่

พร่องไปกวา่ครึ่ง และอกีมอืถอืปลาหมกึย่างที่ถูกงบักดัขาดไปเลก็น้อย แต่

คงเพราะความเหนยีวเกนิไปของมนั จงึท�าให้โดยรวมแลว้เจ้าปลาหมกึตวันี้

ยงัคงสมบูรณ์อยู่มาก

“หรือเพราะว่า...ตอนนี้มันมืด...” ตั้งข้อสันนิษฐานแล้วก็พยักหน้า 

เหน็ด้วยกบัตวัเอง “หอื...คุณท�าอะไรน่ะเดี๋ยวผมยุ่ง!” 

คนที่ตาปรือแทบจะหลับประท้วงเสียงอ้อแอ้ เพราะจู่ๆ คนตัวโตก็
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ยื่นมอืมาจบัหวัแล้วบงัคบัให้หนัไปมองหน้าเขาตรงๆ

เดิมทีตรงนี้มีผู้ร่วมวงอยู่ทั้งหมดห้าคน ได้แก่ หิรัญ จินตนาการ  

วยิะดา เจษฎ์บดนิทร์ และพฒันพงษ์

แต่ทันทีที่เจษฎ์บดินทร์ทราบว่าหม่อมราชวงศ์ปราบดาพาภรรยา

ปลีกตัวออกไปฮันนีมูนที่เกาะเสม็ดตั้งแต่เย็น ก็รีบพาวิยะดา ภรรยาของ

ตนเองไปบ้าง จงึเหลอืแต่เขา จนิตนาการ และพฒันพงษ์ อ้อ...ยงัมเีจ้าแมว

อ้วน ‘ชายน้อย’ สัตว์เลี้ยงของหม่อมราชวงศ์ปราบดาอีกหนึ่งตัว ที่ก�าลัง

นอนหลบัขดตวัเป็นก้อนกลมอยู่ข้างๆ จนิตนาการ

แต่ไม่ทันจะได้ตั้งวงสังสรรค์กันอย่างใจ เพื่อนอาจารย์แพทย์ของ

พฒันพงษ์กผ็่านมาด้วยความบงัเอญิ พฒันพงษ์ที่นานๆ จะเจอฝ่ายนั้นจงึ

ขอปลกีตวัออกไปพดูคยุ ทิ้งให้เขากบัจนิตนาการนั่งกนัอยูต่ามล�าพงัอย่างที่

เป็นอยู่

“นี่เธอก�าลงัจะบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอไม่เคยรบัรูถ้งึความหล่อ

ระดับท็อปของฉันเลยงั้นเหรอ!” คนที่มักจะมีสาวๆ มองตามด้วยสายตา

หยาดเยิ้มชวนฝันบดกรามเข้าหากนัแน่น เอื้อมมอืไปจดัการคนตวัเลก็ทนัที

“ป...เปล่าน้า...ฮือ...ปล่อย!” จินตนาการพยายามดึงมือของเขาออก

จากหวัแต่ไม่เป็นผล จงึร้องโวยวายเสยีงอ้อแอ้ก่อนจะถกูเชยคางให้เงยหน้า

ขึ้นมองเขาตรงๆ

“อะ ป๋าให้โอกาสอีกครั้ง ดูใหม่แล้วตอบมาซิ ว่าหนุ่มโสดในฝัน 

แปดปีซ้อนอย่างฉนัเป็นยงัไง” หริญัที่ก�าลงัตั้งท่าจะแกล้งคนตวัเลก็ชะงกัไป 

เมื่อเหน็ว่า “นี่เธอ...ร้องไห้เหรอ”

ชายหนุ่มถามด้วยอาการคาดไม่ถงึกึ่งๆ วางตวัไม่ถูก เขาละมอืจาก

เธอในทนัทรีาวกบัต้องของร้อน ขณะที่จนิตนาการเองกร็บียกมอืขึ้นลูบผม

ที่ถูกอกีฝ่ายท�าให้ยุ่ง ใบหน้างอง�้า

“ไม่ใช่เพราะฉนัใช่ไหม”

“...” คนเมาเหลอืบมองด้วยดวงตาวาววบั
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“เฮ้! ฉนัแค่ล้อเล่นเองนะ...นี่เธอเมาแล้วเหรอ”

“ฮือ...” หญิงสาวพยักหน้าหงึกๆ จนหน่วยน�้าตาที่คลออยู่ร่วงพรู 

พร้อมกบังบัปลาหมกึอย่างแรง ระบายความเคอืงแค้น ท�าให้โดยรวมแล้ว

ภาพของเธอดูไม่จดืนกั

“แต่เธอเพิ่งดื่มไปยังไม่หมดแก้วเลยนะ” คนถามเอ่ยอย่างไม่อยาก

เชื่อ เพราะจ�าได้ว่าเมื่อหลายปีก่อน ณ ที่แห่งนี้ ตอนที่อนิทุอรหนหีม่อม-

ราชวงศ์ปราบดามาด้วยเรื่องเข้าใจผดิบางประการ เขามโีอกาสเหน็จนิตนาการ

เมาครั้งหนึ่ง ชายหนุม่จงึไม่คดิว่าการดื่มเพยีงเลก็น้อยนี้จะท�าให้เธอมนึอย่าง

ที่เหน็

เป็นอกีครั้งที่จนิตนาการพยกัหน้ายอมรบัอย่างซื่อตรง แม้ในตอนนี้

เจ้าตวัจะมสีตเิหลอืเพยีงครึ่งกต็าม

เธอดงึปลาหมกึที่เหนยีวจนกดัไม่ขาดออกจากปากและยกแก้วขึ้นดื่ม

อย่างโมโห

“เฮ้ย! เอามานี่!” หริญัแทบสบถ ขณะแย่งแก้วเบยีร์มาจากมอืของ

คนคออ่อน

“กนิไม่เป็นแล้วจะกนิท�าไม หน้าตามนักบ็อกอยูแ่ล้วว่าเป็นเบยีร์! เธอ

อายเุท่าไหร่แล้วจนิตนาการ ไม่รูห้รอืไงว่าดื่มเหล้าน่ะดื่มได้ แต่ต้องรู้ตวัด้วย

ว่าดื่มได้มากแค่ไหน และสถานการณ์แบบใด แล้วนี่...”

“ฮกึ! ฮกึ!...”

“ฮ...เฮ้ย คอื ฉนัไม่ได้ตั้งใจว่าเธอนะ...”

“คณุว่าฉนั! แม้แต่คณุกว่็าฉนั...ใครๆ กเ็อาแต่ว่าฉนั” คนที่สะอื้นไห้

ด้วยอาการกลั้นไม่อยู่ตดัพ้อเสยีงสั่นเครอื

“จ...ใจเยน็ๆ สดูลมหายใจเข้าลกึๆ นั่นแบบนั้นแหละ...อกีครั้ง...ฮบึ!”

“โฮ...”

“...”

ตอนนั้นหริญัยอมรบัว่าท�าตวัไม่ถูก เขาไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์
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แบบที่เป็นอยู่

แน่นอนว่าด้วยฉายา ‘ชายโฉด’ ที่ได้มานั้น ท�าให้หริญัเหน็น�้าตาของ

ผูห้ญงิมานกัต่อนกั ทั้งที่ออกมาจากใจจรงิๆ และเสแสร้งแกลง้ท�า แต่ทกุๆ 

ครั้งเขาก็สามารถท�าสิ่งที่ตัดปัญหาทุกอย่างได้อย่างง่ายดายและอัตโนมัต ิ

แต่สถานการณ์ที่เผชิญอยู่กลับท�าให้คนที่ช�่าชองและรู้อยู่เสมอว่าควรจะ

จดัการเช่นไร ได้ลิ้มรสความรูส้กึที่เรยีกว่า ‘ร้อนรน’ ขึ้นมาจนท�าอะไรไม่ถูก

การร้องไห้ของจินตนาการนั้น ไม่เหมือนการร้องไห้ของผู้หญิงคน

ไหนที่เขาเคยเห็น เธอไม่มีจริต ไม่มีการสงวนท่าที ทุกๆ อย่างที่เกิดขึ้น

คล้ายกบัเป็นจงัหวะที่ความรู้สึกซึ่งถูกเกบ็เอาไว้ภายในพงัทลายออกมาจาก

เปลอืกหนา เธอไม่ได้ก้มหน้า แถมยงัเปล่งเสยีงออกมาราวกบัเดก็เลก็ๆ ใช้

หลังมือถูเช็ดน�้าตาไปพลาง สะอื้นไปพลาง ราวกับอยู่ในสถานที่ส่วนตัว 

ไม่ใช่ลานทรายกว้างอย่างในยามนี้

“จิน...” เสียงทุ้มขาดห้วง มือที่ยื่นออกไปหมายจะจับตัวเธอชะงัก

ก่อนจะเปลี่ยนเป็นวางลงบนกลุ่มผมนุ่มสลวย แล้วลูบเบาๆ

“ฮกึ!”

เสียงสะอื้นนั้นท�าให้คนปลอบทั้งข�าทั้งอ่อนใจ ยายหนูนี่คงเจอเรื่อง

หนกัสะกดิต่อมมากระมงั

ตลอดเวลาที่รูจ้กักนั ใช่ว่าเขาไม่รูว่้าจนิตนาการมกัจะซ่อนความรู้สกึ

ไว้ใต้ใบหน้ายิ้มแย้มและท่าทางสดใส ซึ่งความจริงแล้ว...เป็นแบบนี้มันก็ด ี

แม้ว่า...จะรบัมอืยากสกัหน่อยกต็าม

ถึงคิดแบบนั้นแต่ก็ยังมิวายบ่นเพื่อให้บรรยากาศของตนไม่อิหลัก- 

อเิหลื่อไปมากกว่านี้

“เฮ้อ...อย่างน้อยเธอกค็วรวางไอ้ปลาหมกึนั่นก่อนนะ ฉนัว่าร้องไห้ไป

ถอืปลาหมกึย่างไปแบบนี้มนัดูไม่ค่อย...”

“โฮ...”

หิรัญท�าหน้าปั้นยากเมื่อเสียงร้องของจินตนาการยิ่งดังขึ้นอีก เขา
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ถอนหายใจอีกค�ารบ ขยับไปนั่งข้างเธอ และรั้งศีรษะของคนตัวเล็กเข้ามา

ซบอก พร้อมกบัลูบปลอบอย่างเก้ๆ กงัๆ

“เอ้าๆ ไม่ว่าละ ร้องออกมาเลย ร้องออกมา เฮยีอยู่ตรงนี้แล้ว จดั

มา!”

ฟืด!

“...”

“แกงเขียวหวานไก่ ๒๔๐ แคลอรี น่องไก่ทอด ๓๔๕ แคลอร ี 
ข้าวมนัไก่ทอด ๕๙๖ แคลอร ีไข่พะโล้ ๑๘๐ แคลอร ีซาลาเปาไส้หมู ๒๐๒ 

แคลอร ีผดัซอีิ๊ว ๖๗๙ แคลอร ีเค้กชอ็กโกแลต ๒๗๕ แคลอร ีไอศกรมี

ชอ็กโกแลต ๑๑๐ แคลอร.ี..”

หิรัญสูดลมหายใจเข้าอย่างมีน�้าอดน�้าทนเมื่อหญิงสาวที่เมาไม่ได้สต ิ

และร้องไห้จนเหนื่อยอ่อนบนหลังของเขาเอาแต่ท่องตารางแคลอรีด้วย 

น�้าเสยีงอ้อแอ้ตลอดทางที่แบกเธอขึ้นมาในตวัอาคาร

เขาคงไม่รู้สึกอะไรนักตามประสาคนหน้าหนา ถ้าจะมีพนักงานหรือ

แขกมาเห็นทั้งสอง แต่...มันต้องไม่ใช่การอยู่ต่อหน้าผู้คนมากมายเกือบ 

สบิชวีติในลฟิต์โดยสารที่ก�าลงัเลื่อนขึ้นสูช่ั้นบนของโรงแรม แน่นอนว่าผูค้น

เหล่านั้นก�าลังกลั้นข�าและลอบมองทั้งคู่อยู่ด้วยความรู้สึกหลากหลาย ม ี

คณุยายท่านหนึ่งส่ายหน้ามองด้วยสายตาต�าหน ิและคณุแม่ที่ต้องรบีเอามอื

ปิดตาลูกวยัไม่เกนิห้าขวบ พร้อมกบัสอนเบาๆ ว่า

“นี่เป็นตวัอย่างที่ไม่ดนีะจ๊ะ ไม่น่ารกัเลย เดก็ดตี้องไม่ท�าตามนะลูก 

รู้ไหมคะ”

“...”

นั่นท�าให้หิรัญรู้สึกพลาด ทั้งๆ ที่คิดว่าดึกป่านนี้คงไม่มีคนออกมา

เดนิเพ่นพ่านเหน็ทั้งสองในสภาพแบบนี้!

คงได้แต่ภาวนาให้คนเหล่านั้นไม่มีใครรู้จักและไม่มีใครสังเกตเห็น
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อกเสื้อที่ทั้งเปียกชื้นเลอะคราบน�้าตาและน�้ามูกของเขา!

ในที่สุด วนิาททีี่หริญัรอคอยกม็าถงึ เมื่อลฟิต์มาถงึชั้นที่พกัของเขา

รวมถงึยายตวัเลก็ที่อยู่บนหลัง

ร่างสูงเร่งรบีออกจากลฟิต์ทนัท ีทว่า...

“นี่เธอ...เธอว่าใช่เขาไหม...”

“ฉันว่าใช่นะ ไฮโซหิรัญที่เป็นกิ๊กคนก่อนของพี่อั้ม หนุ่มโสดในฝัน

แปดปีซ้อนไงเธอ”

“งั้นกแ็สดงว่านั่นกิ๊กใหม่เขาเหรอ ต๊าย...”

ทั้งหมดคอืสิ่งที่เขาได้ยนิก่อนที่ลฟิต์จะปิดลง ยงัเอาความเงยีบมาสู่

โถงทางเดนิที่มเีพยีงเสยีงบ่นงมึง�าท่องตารางแคลอรขีองคนขี้เมาด้านหลงั

“นี่! จะท่องอกีนานไหม ถ้ายงัไม่หยุดป๋าจะตใีห้นั่งไม่ลงเลย!”

“...”

คนที่ข่มขู่อย่างเหลืออดเหลือทนชะงักเล็กน้อยเมื่อรู้สึกได้ว่าคนบน

หลงัเงยีบเสยีงลงทนัททีี่เขาเอ่ยจบ พลนัให้รูส้กึผดิจงึต้องหนัไปมอง และก็

ชะงกัอกีค�ารบ...เมื่อปากของเขาไปสมัผสัโดนหน้าผากอ่อนนุม่ของคนที่หลบั

คอพบัคออ่อนกบับ่าของตน

หริญัเผลอสูดกลิ่นหอมอ่อนๆ เข้าไปอย่างลมืตวัอยู่ชั่วครู่หนึ่ง ก่อน

จะผละออกด้วยความรูส้กึเก้อๆ ราวกบัเพิ่งขโมยของ จนต้องกระแอมเบาๆ

ดวงตาคมกวาดมองรอบๆ ว่ามีใครอยู่หรือไม่ด้วยสีหน้าพยายาม

ซ่อนพริุธ และโล่งอกเมื่อเหน็ว่าบรเิวณนั้นปราศจากคน

เขาเหลอืบมองใบหน้าอ่อนเยาว์ของเธออกีครั้ง

“หลับได้ก็ดี เพราะถึงเธอจะสวย แต่ร้องไห้ได้น่าเกลียดมากจริงๆ 

นะจนิตนาการ” ว่าแล้วกส่็ายหน้าที่เผยรอยยิ้ม ขยบัตวัจดัท่าทางให้เธอนอน

สบายและมั่นคงขึ้น

“แล้วก.็..เลกิลดได้แล้วไอ้ความอ้วนเนี่ย! ตวัเบาจนจะปลวิได้อยูแ่ล้ว”

พูดจบก็ก้าวเดินตรงไปยังห้องของจินตนาการที่ระบุไว้บนป้ายห้อย
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กุญแจที่เขาหาได้จากกระเป๋าของเธอ

เมื่อพาคนเมาลงนอนบนเตียงได้แล้ว หิรัญผู้ซึ่งไม่เคยต้องดูแลใคร
ถงึขั้นนี้มาก่อนกจ็ดัท่าทางและห่มผ้าห่มให้เธออย่างเรยีบร้อย

แต่ตอนที่ก�าลังจะลุกขึ้นพร้อมกับเอื้อมมือไปปิดไฟหัวเตียงนั้น ก็

รูส้กึถงึการขยบัตวัของคนที่นอนอยู่จงึหนัไปด ูพบวา่คนที่หลบัสนทิไปแลว้

เปลี่ยนท่าจากนอนเหยยีดตรงเมื่อครู ่เป็นขดตวักอดตวัเองเป็นก้อนกลม...

หนาวเหรอ?

ทว่าความคดินั้นของเขากลบัต้องเปลี่ยนไป เพราะจากระยะที่นั่งอยู่

นั้น ท�าให้สามารถมองเหน็หยาดน�้าตาไหลรนิออกมาจากดวงตาที่หลบัพริ้ม

ชั่ววินาทีนั้นหิรัญอธิบายไม่ถูกกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในหัวใจของ

ตนเอง เพราะความรู้สกึนั้นมนัท�าให้เขาตวัแขง็ทื่อ ได้แต่จ้องมองเสี้ยวหน้า

ของคนบนเตยีงนิ่ง...

“ยาย...ท�าไมพ่อแม่ไม่รักหนู ท�าไมไม่มีใครรักหนู ท�าไม...ทุกคน 

ถงึได้ทิ้งหนูไป...ทั้งๆ ที่หนูกเ็ป็นเดก็ด ี ทั้งๆ ที่หนู...กต็ั้งใจเรยีน ทั้งๆ ที่

หนู...ไม่เหลอืใครเลย...”

เสยีงละเมออ้อแอ้ของคนบนเตยีงท�าให้ผูท้ี่เฝ้ามองอยูป่ล่อยลมหายใจ

ออกมาอีกค�ารบ เขาขยับตัวกลับมานั่งตรงขอบเตียงอีกครั้ง พร้อมกับ 

เอื้อมมอืไปปัดผมซึ่งปรกลงมาระใบหน้าอ่อนเยาว์

หริญัที่ยอมรบัมาตลอดว่าตวัเองไม่ใช่คนดเีด่อะไร ค่อยๆ เชด็น�้าตา

ที่ไหลรนิลงมาของจนิตนาการด้วยสมัผสัแผ่วเบา เลื่อนนิ้วโป้งมายงัหว่างคิ้ว

ที่ย่นเข้าหากนั ก่อนคลงึเพื่อให้มนัคลายตวั

“ฉันไม่รู้หรอกนะจินตนาการ ว่าหัวสมองเล็กๆ ของเธอบรรจุอะไร

เอาไว้บ้าง แต่ฉนักห็วงัว่าสกัวนัหนึ่ง เธอจะยอมเปิดใจและระบายมนัออก

มาให้ใครสักคนหนึ่งได้ฟังบ้าง เพราะจริงๆ แล้วเธอไม่ได้ไม่เหลือใคร...

อย่างน้อยเธอกม็ฉีนั”
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ทนัททีี่ค�าพูดสุดท้ายของเขาหลุดออกไป หริญักพ็ลนัชะงกั

‘อย่างน้อยเธอกม็ฉีนั’

ค�าพูดนั้นคล้ายกับสะกิดเตือนถึงบางสิ่งที่ผิดแปลกไป พร้อมกับ

ค�าถามมากมายเด่นชดัขึ้นในห้วงส�านกึ

หริญักลนืน�้าลายลงคอ ขณะเพ่งมองใบหน้าของคนที่หลบัลกึไปแล้ว 

ด้วยความตกตะลงึกึ่งๆ สบัสน

หลังจากที่ดื่มและพูดคุยกับเพื่อนนักศึกษาแพทย์ซึ่งไม่ได้เจอกัน 
มานานหลายปี พฒันพงษ์กก็ลบัไปสมทบกบัหริญัและจนิตนาการที่โต๊ะ แต่

ไม่พบใคร นอกจากพนักงานที่เข้ามาบอกว่าทั้งสองกลับขึ้นห้องพักไปแล้ว 

เพราะจินตนาการเมาหลับ จึงฝากให้หล่อนช่วยดูแลแมวให้ โดยหิรัญจะ

กลับมารับ หรือไม่หากพัฒนพงษ์กลับมาถึงก่อน ก็ให้ฝากแมวเอาไว้กับ

พฒันพงษ์ได้เลย

นายแพทย์หนุ่มยกข้อมือขึ้นดูนาฬิกา จากที่พนักงานบอก สองคน

นั้นขึ้นห้องพกัไปแล้วกว่าสองชั่วโมง ในเมื่อไม่มทีางเลอืก พฒันพงษจ์งึตบ

กรงกระเป๋าที่เจ้าแมวตวัอ้วนกลมนอนหมอบอยูอ่ย่างไม่ทกุข์ร้อนที่ถกูทอดทิ้ง

“ไปไอ้อ้วนขึ้นห้อง” ว่าแล้วกห็ิ้ววตัถุหนกัอึ้งนั้นเดนิขึ้นที่พกัไป

หริญัไม่แน่ใจว่าเขาออกจากห้องพกัของจนิตนาการมาด้วยความรูส้กึ
เช่นไร และใช้เวลานานเท่าไร ส�าหรับการเอาแต่นั่งมองเสี้ยวหน้าของคน

ที่นอนหลบัอุตุไปแล้วด้วยความรู้สกึมากมายที่ตกีนัวุ่นในหวั คงเพราะสิ่งที่

จู่ๆ ก็ค้นพบนั้นมันจู่โจมอย่างรวดเร็วจนเขาตั้งตัวไม่ติด ทั้งๆ ที่นี่อาจจะ

ไม่ใช่ครั้งแรก...ที่เขารู้สกึถงึมนั!

“ซวยแล้วไอ้รัญ ท�าไมมึง...เป็นกับใครไม่เป็นวะ ท�าไมต้องมาเป็น

กบั...ยายเดก็นั่น”

ชายหนุม่สบถเบาๆ ด้วยความรูส้กึที่ไม่เชงิว่าหวัเสยี แต่กบ็อกไม่ถกู
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ว่าตกลงมนัคอืความรู้สกึใด! ยิ่งเมื่อคดิถงึใบหน้าของคนที่เป็นต้นเหตุกย็ิ่ง

จบัต้นชนปลายไม่ถูก

ให้ตายเถอะ...เขาไม่ชินและไม่ชอบใจความรู้สึกเหมือนเป็นเด็ก

อ่อนหัด คล้ายๆ กับก�าลังตกเป็นรองแบบนี้เลย! แถมไอ้ความรู้สึกที่ว่า

นั้น...กช็วนให้จนิตนาการถงึโซ่ที่เข้ามาลอ็กแขนขาของตนจนดิ้นไม่หลุด

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความฟุ้งซ่านหรือไม่ ที่ไม่ต้องหลับตาก็ท�าให้หิรัญ

เหน็ภาพตวัเองถกูมดัเอาไว้กบัผนงัในห้องมดืราวกบันกัโทษ โดยตรงหน้ามี

เจ้าของใบหน้าสวยน่ารกัราวกบัเทพธดิาน้อยๆ รูปร่างบอบบางแต่อึ๋มจดัใน

ชดุผูค้มุสดุเซก็ซี่ ที่ก�าลงันั่งไขว่ห้างบนเก้าอี้พนกัสงู ถอืแส้มองมายงัเขาด้วย

รอยยิ้มราวกบันางพญา...และใช่ เธอคนนั้นคอืจนิตนาการ!

ให้ตายเถอะ! ท�าไมเขาถงึได้เสอืกใจเต้นและรอคอย ทั้งๆ ที่ตลอด

เวลาที่ผ่านมาเขาเป็นผู้ล่า...ไม่-ใช่-เหยื่อ!

คดิแล้วหริญักร็บียกกระป๋องเบยีร์ขึ้นมาเทเข้าปากราวกบักระหายน�้า 

และในตอนนั้นเองที่ประตหู้องของเขาถกูเคาะด้วยน�้าหนกัและจงัหวะที่ไม่มี

ความเกรงอกเกรงใจ ซึ่งมนัคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก...

“มาแล้วเหรอวะ” หริญัที่ลกุขึ้นมาเปิดประตดู้วยใบหน้าที่พยายามให้

เป็นปกตทิกัเสยีงเนอืย และแน่นอนว่าคนที่มาเป็นพฒันพงษ์อย่างที่คดิเอาไว้

“เออ! เอาไอ้แมวอ้วนนี่มาส่งด้วย”

“ลืมไปเลยว่ะ” หิรัญบอกง่ายๆ อย่างไม่มีความรับผิดชอบขณะ 

หลกีทางให้เพื่อนเข้ามาในห้อง

“เอ้า! เสือกลืมจริง? ถ้ามันหายแล้วไอ้หม่อมกับเมียกลับมาไม่เจอ 

ได้หูชาแน่ แล้วนี่...น้องจนิกลบัห้องปลอดภยัแล้วใช่ไหม” 

ตอนท้ายสายตาของคนถามเต็มไปด้วยการจับสังเกตและไม่ไว้ใจ

ชดัเจน

“กเ็ออดวิะ นี่อย่าบอกนะว่าที่มงึมานี่เพื่อจะมาเชก็ ไอ้...” หริญัสบถ

ค�าหยาบคายออกมาชดุใหญ่ “ถงึกจูะชั่วแต่กไ็ม่ฉวยโอกาสกบัใครเว้ย แล้ว
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ยายนั่นกเ็มาขนาดนั้นใครจะไปท�าลง!”

พฒันพงษ์ท�าหน้าปั้นยาก

“ท�าไมกูฟังเหมอืน...ถ้าน้องเขาไม่เมา มงึจะ...”

“ไอ้...”

นายแพทย์หนุ่มหัวเราะ ไม่ถือสาค�าหยาบคายของเพื่อนรัก เขาวาง

กรงกระเป๋าลงกบัพื้น แล้วเปิดให้เจ้าแมวสามารถเดนิออกมา แต่ดูเหมอืน

ว่ามนัจะขี้เกยีจเกนิกว่าจะขยบัตวั

“แบบนั้นก็ดี เพราะยังไงซะน้องเขาก็เป็นเพื่อนรักของเมียไอ้หม่อม

กบัไอ้เจษฎ์ พดูๆ ไปกเ็หมอืนคนในครอบครวัเดยีวกนั ถ้าเกดิมงึคดิไม่ซื่อ 

ใจเรว็ด่วนได้ หรอืคดิจะเอาเปรยีบน้องเขาแล้วเสอืกไม่จรงิจงั จะพานมอง

หน้ากนัไม่ตดิเปล่าๆ”

“...”



๒
ห้องหรูราคาเท่ารูหนูก็ได้เหรอ?

หลังจากวันที่ไปพบเจษฎ์บดินทร์ที่บริษัทและถูกอีกฝ่ายปฏิเสธ 
ไม่ยอมไปสังสรรค์ด้วย หิรัญกลับรู้สึกอารมณ์ดีเป็นพิเศษ เขาผิวปากลง

จากรถด้วยอารมณ์ที่แจ่มใสขึ้นจากช่วงหลายวันก่อนหน้านี้อย่างเห็นได้ชัด 

พอโยนกุญแจให้คนรถ กส็าวเท้าขึ้นบนัไดหนิอ่อนหน้ามขุบ้านเข้าไปด้านใน 

ยกมือรับการประนมไหว้ทักทายจากบรรดาสาวใช้ที่ก�าลังเช็ดถูบริเวณนั้น

อย่างขะมกัเขม้น

“แหม...อารมณ์ดกีลบัมาเชยีวนะตารญั!”

“อ้าว คุณหญงิอยู่บ้านด้วยเหรอครบั ไม่ใช่ว่าคนืนี้มงีานเลี้ยง?” 

คนที่ก�าลังจะขึ้นบันไดไปยังชั้นสองของบ้านชะลอฝีเท้าหันมามอง

เจ้าของร่างระหงในชุดผ้าไหมสีงาช้างซึ่งดูประณีตตั้งแต่หัวจดเท้า หล่อน

ก�าลงันั่งเชด็เครื่องเพชรด้วยใบหน้าไม่สูด้นีกั โดยที่ข้างๆ มแีม่บ้านคนสนทิ

โบกพดัผ้าไหมแต่งลูกไม้ให้อย่างเอาอกเอาใจ

สุภาพสตรที่านนี้คอื คุณหญงิวไิล มารดาของเขานั่นเอง

“งานล้งงานเลี้ยงอะไรล่ะยะ! เธอเล่นเบี้ยวนดัลกูสาวคุณหญงิม่านฟ้า
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เขาแบบนั้น ฉนัยงัมหีน้าไปให้เขาถอนหงอกอกีเหรอ!”

คนเป็นลูกพลนัชะงกั...ตายห่-ละ เขาลมืเรื่องนี้ไปเลย!

แน่นอนว่าสหีน้านั้นไม่อาจรอดหรูอดตามารดา หล่อนถงึกบัทนไม่ไหว 

วางแหวนเพชรเม็ดน�้าเอกแสนรักลงอย่างกระแทกกระทั้น แล้วเดินอาดๆ 

เข้าไปหาเจ้าของร่างสูงใหญ่ด้วยใบหน้าเอาเรื่อง

“เธอนี่นะ! เธอนี่มนั...ทั้งๆ ที่สญัญากบัฉนัไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว

แท้ๆ โอ๊ย...ฉนัจะท�ายงัไงกบัเธอด ีไม่ส ิต้องเป็นเธอ เธอจะเอายงัไงกบัฉนั

ฮะ ว่ามาเลย จะเอายงัไง!”

คนที่มีฐานะเป็นคุณหญิงถึงกับถอดหัวโขนทิ้งกลายร่างเป็นนักเลง

หวัไม้แทนทนัท ีขณะที่คนเป็นลกูยกมอืขึ้นห้ามกึ่งๆ ตั้งการ์ดกนัด้วยใบหน้า

ปั้นยาก

“แม่ครับ ใจเย็นก่อน ใจเย็นๆ นะครับ ค่อยๆ สูดลมหายใจเข้า 

แบบนั้น...”

คณุหญงิวไิลผูม้ใีบหน้าอ่อนเยาว์กว่าวยัมากกว่าสบิปี และยดึถอืหลกั

แห่งแอนไทเอจจงิ๑ อย่างที่สุด พยายามท�าตามที่บตุรชายบอก เพราะรูด้วีา่

ความเครียดนั้นมีผลต่อความสาวของหล่อน ทว่าถึงจะคิดแบบนั้นแต่ก ็

ไม่อาจระงบัอารมณ์โกรธได้

“โอ๊ย! ไม่ต้องมาท�าเป็นพูดดีเลยนะ อายุปูนนี้แล้วยังจะมาท�าเป็น

เดก็ๆ ทั้งๆ ที่ฉนัรอึุตส่าห์หาสาวๆ มาให้เลอืก แถมแต่ละคนกค็ดัเอาแต่ที่

สวยๆ และชาติตระกูลดีๆ แล้วดูซิ! บ้านอื่นเขามีลูกมีหลานจนจะเข้า

มหา’ลยักนัอยูแ่ล้ว แล้วดเูธอ! เมยีเป็นตวัเป็นตนสกัคนหนึ่งกย็งัไม่ม ีแล้ว

จะให้ฉนัใจเยน็เหรอยะ!”

คนที่โกรธจนแทบจะเป็นลมได้แต่เงื้อพัดผ้าไหมค้างกลางอากาศ 

อยากจะฟาดพ่อลกูชายจอมกะล่อนหนกัๆ แต่กท็�าไม่ลง เพราะตั้งแต่ที่หริญั

๑ Anti aging หรอื ศาสตร์แห่งการชะลอวยั
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เข้ามหาวิทยาลัยหล่อนก็เลิกระบบรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี จริงๆ แล้วถึง

อยากตกีค็งตามไปตถีงึอเมรกิาไม่ได้ ทั้งๆ ที่มหีลายครั้งที่อยากจะหลดุมาด

คุณหญิงแม่ผู้แสนอ่อนโยน จับหิรัญมัดติดเสาแล้วฟาดเสียให้หายดื้อ

กต็าม...

และในครั้งนี้ก็เช่นกัน ที่หล่อนต้องเตือนตัวเองว่าหิรัญอายุใกล้จะ

สามสบิหกแล้ว และหล่อนไม่ควรตลีูกชายที่อายุปาเข้าไปปูนนี้!

“โธ่แม่ครบั ถ้าตอนนี้ผมมลีกูเข้ามหา’ลยั ไม่ต้องมกีนัตอนอยูม่ธัยม

เลยเหรอ”

“ฉนัแค่เปรยีบเปรยย่ะ! แล้วดเูธอ อายอุานามปาไปเท่าไหร่แล้ว เกดิ

แก่ไปกว่านี้แล้วใช้การไม่ได้ขึ้นมาจะท�ายงัไง ตระกลูนี้ไม่หมดสายเหรอ คดิ

สคิดิ!”

หล่อนกับพ่อของหิรัญก็มีเขาตั้งแต่รุ่นๆ และไม่มีทายาทคนอื่นอีก

เลย ทั้งๆ ที่ไม่ได้ท�าหมนัหรอืป้องกนั ไปพบแพทย์ แพทย์กบ็อกว่าทั้งสอง

แข็งแรงดี มันจึงท�าให้วิไลกับสามีอดกังวลไม่ได้ว่า...ตระกูลที่มีแต่ลูกโทน

ตระกูลนี้จะมาสิ้นเอาตรงหิรัญ เพราะถึงเขาจะท�าตัวเสเพลเรื่องผู้หญิงมา

ตั้งแต่เริ่มแตกเนื้อหนุม่ แต่กไ็ม่เคยมข่ีาวกบัสาวๆ ที่เขาไปข้องแวะด้วยเลย 

จะโทษว่าเป็นเพราะหล่อนกบัสามสีอนลกูดกีพ็ดูได้ไม่เตม็ปาก แต่จะบอกว่า

หริญัเสเพลจนไม่เหลอืกระสุนจรงิแล้วกด็ูจะโหดร้ายเกนิไป

“โหแม่...”

“ทุกอย่างมันเป็นเพราะพวกฉนัสอนแกดีเกนิไปเจ้ารญั เพราะถ้าแก

พลาดมลีกูตั้งแต่ตอนนั้น บางทฉีนักบัแม่แกกค็งไม่ต้องมานั่งปวดหวั กลวั

ไม่มทีายาทต่อจากแกแบบนี้หรอก!” เสยีงทรงอ�านาจของชายวยักลางคนที่

มเีค้าหน้าบลอ็กเดยีวกบัหริญั ซึ่งก�าลงัเดนิลงบนัไดมานั้นท�าให้การววิาทของ

สองแม่ลูกหยุดชะงกัไปเลก็น้อย

แน่นอนว่าเขาคนนั้นคอื ‘ท่านพูลทรพัย์ ธนะสนิทร์’ บดิาของหริญั

นั่นเอง
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สิ่งที่ได้ยินจุดประกายความคิดบางอย่างของคุณหญิงเข้า หล่อนจึง

หนัขวบัมาหาลกูชายด้วยใบหน้ามคีวามหวงั และเอ่ยด้วยน�้าเสยีงอ่อนหวาน

ว่า

“ตารัญลูก...ไหนบอกแม่ซิ ว่าที่เราไม่รีบร้อนนี่เพราะว่าแอบไปมี...

ลกูเมยีซ่อนแม่เอาไว้รเึปล่า ถ้ามกีบ็อกแม่มาเถอะนะ แมร่บัได้ทูก้อย่าง จะ

เป็นใครกร็บัได้ ลกูกร็ูว่้าพ่อกบัแม่ไม่ใช่คนเจ้ายศเจ้าอย่างอะไร ขอแค่ตารญั

ของเรามคีวามสุข พ่อกบัแม่กพ็ร้อมจะรกัคนที่ลูกรกัด้วย”

สหีน้าหริญัฉายแววอ่อนใจทนัควนั

“แม่กร็ูว่้าถ้าผมพลาดมลีกูจรงิยงัไงกไ็ม่ซกุ แถมยงัจะรบีเอามาให้แม่

ดดู้วยซ�้า คงไม่ยอมไปตามนดัสาวๆ ที่แม่จดัมาให้หรอก” และถงึเขาไม่บอก

แม่ก็น่าจะรู้ว่าที่ไปตามนัดที่แม่จัดให้ก็เพื่อตัดปัญหาในครอบครัว โดย-

เฉพาะในช่วงหนึ่งเดอืนที่เขาต้องมาอาศยัพ่อกบัแม่อยู ่เพราะคอนโดใหม่ยงั

รโีนเวตไม่เสรจ็ และที่นี่กอ็ยูใ่กล้ เดนิทางสะดวกทั้งออฟฟิศและคอนโดใหม่

ซึ่งเขาต้องไปคุมการต่อเตมิด้วยตวัเอง

คุณหญงิวไิลฟังแล้วกพ็ลนัโมโหขึ้นมาอกีค�ารบ

“โอ๊ย! งั้นฉนัขอสั่งเลยนะ ก่อนอายสุามสบิเจด็เธอต้องแต่งงาน! จิ้มๆ 

เลอืกเอาจากสาวๆ ที่แม่เลอืกให้นั่นกไ็ด้ ฉนักบัพ่อเธอจะได้หมดห่วงสกัท ี

ฉนัเองกข็ี้เกยีจแล้วนะยะที่ต้องมาคอยลุ้นชวีติของเธอเนี่ย”

ท่านพูลทรัพย์พยักหน้าด้วยสีหน้าจริงจัง ขณะเดินมาโอบประคอง

ภรรยาคู่ชวีติ

ถ้าให้พูดแล้ว หริญันบัเป็นบุตรชายที่สร้างความภาคภูมใิจให้แก่เขา

และภรรยาได้เกนิกว่าที่คาดเอาไว้

ตอนคลอดลกูคนนี้ทั้งสองยนิดเีป็นอย่างยิ่ง เพราะคลอดออกมาเป็น

ผู้ชาย ซึ่งหมายความว่าทั้งสองได้ท�าหน้าที่ส่งต่อรุ่นต่อไปของ ‘ธนะสนิทร์’ 

ได้เป็นที่แน่นอนแล้ว ถงึจะเป็นเดก็เกเร แต่กร็ูค้วามและฉลาดเป็นอย่างมาก 

ทั้งยงัมกีลุม่เพื่อนที่ไม่ท�าให้พ่อแม่กงัวลใจ เพราะทั้งหมดนั้นล้วนเป็นทายาท



ฉั ต ร เ ก ล้ า  l  27

นักธุรกิจที่จะเกื้อหนุนกันได้ในอนาคต ดังนั้นเรื่องส�ามะเลเทเมาเขากับ

ภรรยาจงึพอจะท�าใจยอมหลบัตาข้างหนึ่งได้อย่างไม่ล�าบากนกั

เมื่อเรียนจบจากอเมริกาก็กลับมาช่วยบริหารธนาคารและบริษัท

อสังหาริมทรัพย์ได้อย่างดี จนท่านไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปว่าบริษัทจะมา

ล้มเอาเพราะลูกชายเพียงคนเดียวของตน แต่...ดันมาตกม้าตายก็ตรงที่...

เอาแต่เที่ยวเล่นควงหญิงจนไม่แต่งงานลงหลักปักฐานมาจนถึงตอนนี้! ซึ่ง

นั่นหมายความว่าธนะสนิทร์ยงัไม่มทีายาทรุ่นที่ ๔!

“แม่พูดอย่างกับว่าถ้าผมมีลูกมีเมียแล้วจะจบ ลูกออกมาจะเป็น 

ผู้หญงิหรอืผู้ชายกไ็ม่รู้ โตมาจะโง่รเึปล่ากไ็ม่รู้อกี เกดิตสิต์แตกไม่อยากท�า

ธุรกจิขึ้นมากจ็บ ทกุๆ อย่างในโลกนี้มนัไม่ได้ง่ายดายได้ดั่งใจแม่อย่างที่พ่อ

ชอบพดูให้แม่เคลิ้มหรอกนะครบั! แม่กบัพ่อควรปล่อยวางเรื่องนี้แล้วปล่อย

ให้มนัเป็นไปตามธรรมชาตดิกีว่า เพราะยงัไงผมกจ็ะไม่จิ้มเลอืกคนที่แม่หา

มาให้ และ...” เขาดักคอเพราะรู้ว่ามารดาก�าลังคิดอะไร “จะไม่ใช้วิธีเอา 

สเปิร์มออกมาท�าเด็กหลอดแก้ว หรืออุ้มบุญอะไรทั้งนั้น อย่างน้อยที่สุดก็

จนกว่าจะถงึโค้งสดุท้าย...เพราะพวกเราจะสร้างคนมาสบืทอด ไม่ใช่หุ่นเชดิ”

หิรัญตีแผ่ทุกประเด็นออกมาอย่างชัดถ้อยชัดค�าและชัดเจน ซึ่ง

แน่นอนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาชี้แจงเรื่องพวกนี้ พร้อมกับก้าวขึ้นบันได

เตรยีมหนกีารรุกไล่ของมารดา

“แต่...”

“แล้วก.็..ผมจะพูดให้พ่อกบัแม่สบายใจเอาไว้อย่างหนึ่ง ตอนนี้ผมมี

คนที่ผมหมายตาเอาไว้แล้ว ดังนั้นแม่เลิกหาคนมาให้ผมดูตัวสักทีเถอะนะ

ครบั ผมขอร้อง”

“จ...จรงิเหรอลูก ใคร เขาเป็นใครไหนบอกแม่ซ ิ ไม่ส.ิ..บอกมาเลย

ว่าบ้านอยู่ไหน เดี๋ยวแม่กบัพ่อไป...”

“แค่หมายตาครบัแม่ ซึ่งผมขอร้องอกีเหมอืนกนัว่าอย่าเพิ่งยุ่ง โอเค้!”

คุณหญิงวิไลที่ดูกระตือรือร้นแต่ถูกเบรกมองค้อนลูกชาย แล้วหัน
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มาสบตากบัสามดี้วยประกายวบิวบั

“แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ส�าคัญที่สุด...วันพรุ่งนี้ผมจะย้ายออกไปอยู่ 

คอนโด...”

“คอนโด! คอนโดใหม่ของลูกน่ะเหรอ ไหนบอกว่ายงัรโีนเวตไม่เสรจ็”

“ผมเปลี่ยนใจแล้วครับ จริงๆ มันไม่ต้องต่อเติมอะไรมากอยู่แล้ว 

และอีกอย่างกลับมาอาศัยบ้านนี้แค่เดือนเดียว ผมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็น

ส่วนเกนิยงัไงกไ็ม่รู ้ดงันั้นเลยอยากย้ายออกจะได้ไม่เป็นก้างขวางคอพ่อกบั

แม่ ซึ่ง! ช่วยเกบ็อาการดใีจด้วยนะครบั อย่างน้อยพ่อกบัแม่กค็วรจะแสดง

อาการอาลยัอาวรณ์สกันดิ ที่รูว่้าลกูชายคนเดยีวของตวัเองก�าลงัจะย้ายออก

ไปใช้ชวีติตามล�าพงัอกีแล้ว”

“...”

“และผมจะบอกอกีครั้งว่า ถ้าพ่อกบัแม่อยากเออร์ลรีไีทร์ไปฮนันมีูน

รอบโลกอย่างที่ฝันกันเอาไว้ก็เชิญได้เลย ผมโตแล้ว ปีนี้จะอายุสามสิบห้า

เป็นซีอีโอที่โคตรหล่อและเก่ง ดังนั้นเชิญทอดทิ้งผมได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิด 

เพราะผมโอเค”

ใช่...เขารู้ความตั้งใจของคู่รักวัยกลางคนที่ยังคิดว่าตัวเองเป็นหนุ่ม

สาวแรกรุ่นคู่นี้ด ีจงึได้ทิ้งท้ายแบบนั้น

เพราะความจริงก็คือ พ่อแม่ที่มักจะหวานชื่นกันจนปฏิบัติกับลูก

เหมือนเป็นส่วนเกินคู่นี้ถูกเลี้ยงดูมาภายใต้กรอบของหน้าที่ ดังนั้นเมื่อมา

แต่งงานและมลีกู ทั้งสองจงึไม่ลมืตกีรอบบทบาท ลสิต์เป้าหมายที่ต้องท�าให้

ลูกเอาไว้เช่นกนั

ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็เพื่อที่จะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองบกพร่องใน

ฐานะพ่อแม่ โดยการ ‘ทอดทิ้ง’ เขาให้โดดเดี่ยวไปอย่าง ‘ไร้ความรบัผดิชอบ’

ซึ่งหิรัญต้องยอมรับเลยว่าตรรกะนี้ของบุพการีนั้นค่อนข้าง...เข้าใจ

ยากจนน่าปวดหวั!

คณุหญงิวไิลผู้ที่ถกูลูกชายจี้ตรงจดุถงึกบัพดูไม่ออก หลงัจากที่หริญั
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หายขึ้นชั้นสองไป หล่อนกเ็บอืนหน้ามามองสามี

“นี่พวกเรา...แสดงอาการกนัชดัเจนขนาดนั้นเลยเหรอคะ”

“...”

เพราะต้องลี้ภัยด่วน จินตนาการจึงบากหน้ามาขออาศัยอยู่ที่บ้าน 
วิยะดาเป็นการชั่วคราว เพื่อตั้งหลักว่าจะเอาอย่างไรกับชีวิตต่อไป โดยมี

อนิทุอรตามมาให้ก�าลงัใจไม่ห่าง

เมื่อจนิตนาการตกลงใจแล้วว่า คงไม่อาจกลบัไปอยูท่ี่คอนโดเดมิได้

อีก วิยะดากับอินทุอรจึงเสนอแนวทางโดยการให้สามีของทั้งสองช่วยหา 

ที่อยู่ใหม่ให้แก่เพื่อนรัก ใช้เวลาเพียงหนึ่งวันก็สามารถหาที่ที่เหมาะสมได้  

แต่มนัตดิตรงที่...

“นี่พวกตัวแน่ใจเหรอว่ามันเป็นราคาขายไม่ใช่ราคาเช่า ท�าไมมันถูก

จัง” จินตนาการตั้งค�าถามอย่างมึนๆ ขณะกวาดสายตามองรายละเอียด

คอนโดมเินยีมสุดหรูที่เพื่อนรกัน�ามาให้ ประกอบกบัภาพห้องและราคา

อินทุอรและวิยะดาหันมามองสบตากัน คล้ายกับปรึกษาหารือกึ่งๆ 

บ่ายเบี่ยงให้อีกฝ่ายเป็นคนตอบ และในที่สุดวิยะดาซึ่งเป็นคนน�าเอกสาร 

ดงักล่าวมาให้กต็ดัสนิใจเป็นด่านหน้าอย่างไม่อาจหลบเลี่ยง

“คอื...มนัเป็นราคาลดหกัก�าไรน่ะ”

“ลดหักก�าไร?” จินตนาการเหลือบมองเพื่อนด้วยสีหน้าไม่เห็นด้วย 

“ถ้าตีเป็นมูลค่าแล้ว เราว่านี่มันต้องลดมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะ! 

ห้องใหญ่ขนาดนี้ ในย่านหรู ตดิห้าง โรงพยาบาล รถไฟฟ้า ตกแต่งพร้อม

เข้าอยู่ แถมยงั...”

“ตัวก็รู้ว่าสามีพวกเราเป็นนายทุนเอง บริษัทรับเหมาก็ของพี่เจษฎ์ 

เฟอร์นเิจอร์ส่วนใหญ่กม็าจากเพอร์เฟกต์ ลฟีวงิฯ ตวัเป็นเพื่อน เราจะมาหา

ก�าไรได้ยงัไง อกีอย่างโครงการนี้น่ะขายห้องไปหมดแล้ว เหลอืแต่ชั้นบนสดุ 

ที่จริงพี่เจษฎ์เขาไม่ได้คิดจะปล่อยหรอก คือกะจะเก็บเอาไว้แต่ก็ไม่ได้ท�า



30  l  จ� า น ร ร จ์ รั ก

อะไร มนัอาจจะดใูหญ่ไปนดิ และดเูหมอืนแพงไปหน่อย แต่ถ้าหกัก�าไรออก

มนักเ็หลอืเท่านี้นี่แหละ จรงิไหมอนิ”

วยิะดาที่มสีามเีป็นทั้งเจ้าของห้างสรรพสนิค้าเฟอร์นเิจอร์ตกแต่งบ้าน 

และบรษิทัรบัเหมาก่อสร้างรบีหาแนวร่วม

“ใช่ๆ แล้วมนักอ็ยูใ่กล้ๆ บ้านของพวกเราด้วย จะได้ไปมาหาสูจ่นิได้

ง่ายๆ ไง พอยิ้มคลอดตาหนแูฝด ตวักจ็ะได้มาช่วยยิ้มเลี้ยงได้ อกีอย่างมนั

กป็ลอดภยัมากๆ เลยนะ จนิซื้อที่นี่เถอะ ที่นี่แหละดทีี่สุดแล้ว” 

ที่อินทุอรพูดนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงเรื่องระบบการรักษาความ

ปลอดภัยภายในอาคาร แต่ยังหมายรวมไปถึงระบบลิฟต์ส่วนตัวเฉพาะชั้น 

ที่ต้องสแกนลายนิ้วมอืหรอืมคียี์การ์ดเท่านั้นถงึจะขึ้นได้

แต่จินตนาการกลับรู ้สึกไม่สบายใจ ยิ่งได้เห็นความหรูหราของ

คอนโดมเินยีมกย็ิ่งไม่อาจท�าใจยอมรบัน�้าใจของเพื่อนรกัได้ง่ายๆ

จรงิอยูว่่าทั้งสามคนเป็นเพื่อนสนทิกนัมาตั้งแต่เดก็ๆ แต่เธอกไ็ม่ควร

อาศยัความสนทิสนมส่วนตวัเอาเปรยีบเพื่อนแบบนี้ เพราะด้วยคุณภาพและ

ท�าเลที่ตั้ง หากปล่อยขายจริง ย่อมไม่ใช่เรื่องยากที่ห้องนี้จะถูกซื้อในเวลา 

อนัสั้น และเจษฎ์บดนิทร์คงได้ก�าไรหลายล้าน

“แต่ว่า...”

“ซื้อที่นี่เถอะนะจนิ อย่าคดิมากเลย ไหนๆ กต็้องย้ายแล้ว กย็้ายไป

ที่ดีๆ  ไปเลย แถมที่นี่ยงัเป็นของคนกนัเอง ไว้ใจได้ ไม่มปีระวตัแิน่นอน”

“หรอืตวัจะบอกว่าเกรงใจ ไม่ต้องเลยนะ เพราะถ้าตวัพูดแบบนั้น ก็

แสดงว่าตัวไม่เห็นว่าพวกเราเป็นเพื่อน จิน...จ�าได้ไหมว่าตอนที่ยิ้มล�าบาก 

ตวักย็งัช่วย ไม่เคยหนไีปไหน แล้วพอตวัล�าบากบ้าง จะให้เราอยู่เฉยๆ ได้ 

ยงัไง”

เท่านั้นเองจินตนาการก็พลันน�้าท่วมปาก ยิ่งวิยะดาพูดด้วยน�้าเสียง

นอ้ยเนื้อต�่าใจ แถมยงัยกมอืข้างหนึ่งขึ้นมากุมประคองท้องโตๆ ของตวัเอง 

คนที่รู้สกึว่ามบีางอย่างไม่ถูกต้องเลยยิ่งหาถ้อยค�ามาแย้งไม่ออก
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“อ...เอาแบบนี้แล้วกัน เราขอคิดดูก่อน เพราะจริงๆ แล้ว ถึงลด

ราคาลงมาแต่กย็งัใช้เงนิก้อนโตอยู่ด ีเราไม่แน่ใจว่า...”

“เรื่องเงินไม่ต้องห่วงเลย ถ้าตัวไม่สบายใจที่จะยืมพวกเรา อินจะ

รบกวนคุณอังติดต่อสินเชื่อธนาคารให้เอง เอาแบบผ่อนสบายไร้ดอกเบี้ย  

ดไีหม!”

“...”

แม้จะพูดอย่างมั่นใจและหว่านล้อมเพื่อนไปเช่นนั้น แต่เอาเข้าจริงๆ 
สองสาวคุณแม่ลูกอ่อนกลับไม่ได้มั่นใจอย่างที่แสดงออก เพราะหลังจากที่

คล้อยหลงัจนิตนาการ อนิทอุรกอ็ดตั้งค�าถามท�านองเดยีวกนักบัเพื่อนไม่ได้

“ตวัไม่รูส้กึว่าเรื่องนี้มนัแปลกๆ เหรอยิ้ม จะบอกว่าคอนโดที่พี่เจษฎ์

หาให้ดีมากๆ มันก็จริง แต่ท�าไมเราถึงรู้สึกว่าเรื่องนี้มันดูมีลับลมคมใน 

แถมอะไรหลายๆ อย่างมนักด็ไูม่ค่อยสมเหตสุมผล ไม่แปลกหรอกที่จนิจะ

ดูล�าบากใจแบบนั้น”

“รู้สกึส ิ แต่เราขอให้พี่เจษฎ์ช่วยหา ในเมื่อได้ห้องนี้มาตามเรตราคา

ที่จินขอ มันก็เท่ากับว่าพี่เจษฎ์พยายามช่วยอย่างเต็มที่ และก็คงดูแล้วว่า

มนัดทีี่สุด กอ็ย่างที่ตวัเหน็ มนัดมีากจรงิๆ” วยิะดาหนัมามองอนิทุอร “ถงึ

จะเข้าใจความรู้สกึของจนิ แต่เรากไ็ม่อยากให้จนิปฏเิสธ”

พูดง่ายๆ ว่าเธอเชื่อใจเจษฎ์บดินทร์ผู ้เป็นสามี และก็หวังดีต่อ

จนิตนาการจงึเกลี้ยกล่อมให้เพื่อนรกัตดัสนิใจซื้อห้องชุดสุดหรูนี้เอาไว้

“นั่นแหละ แต่มันก็ดันติดที่โครงการนี้มันเป็นของพี่รัญ ถ้าจินรู้จะ

ว่ายงัไงมั่งกไ็ม่รู้”

ถึงแม้ว่าหิรัญจะเป็นเพื่อนรักของสามี และถือเป็นคนกันเอง แต่

จนิตนาการกลบัไม่ได้สนทิสนมกบัเขานกั เพราะต่างกม็สีงัคมที่ไม่ข้องเกี่ยว

กนั เว้นแต่จะมโีอกาสพเิศษจงึจะได้พบเจอกนัอย่างไม่อาจเลี่ยง

ซ�้าร้ายในอดีตทั้งสองยังเคยมีเรื่องบาดหมางกันเพราะฝีปากแสน
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ร้ายกาจของเขา ที่ดันวิจารณ์รูปร่างอวบอัดและน�้าหนักตัวของจินตนาการ

ทั้งๆ ที่ไม่สนิท เป็นเหตุให้ทั้งสองมักจะหาเรื่องกระแนะกระแหนแขวะกัน

เสมอเมื่อยามเผชญิหน้า

ในข้อนี้ถึงมันจะเป็นผลดีที่ท�าให้จินตนาการกลายร่างจากสาวอวบ 

น่ารักน่ากอดมาเป็นสาวสวยเอวเอส ที่ทั้งน่าทะนุถนอมและเซ็กซี่ด้วย 

หน้าอกคัปดี แต่วิยะดากับอินทุอรก็จ�าได้ดีว่าช่วงเวลาก่อนจะมาเป็นเช่นนี้ 

จินตนาการต้องใช้ความพยายามและกดดันตัวเองมากเพียงใดในการลด 

น�้าหนกัมากกว่าสบิกโิลฯ เพื่อลบค�าสบประมาทของหริญั

“เอาน่ะ! อย่างน้อยถ้าจินซื้อห้องนี้จริงๆ พวกเราก็จะได้หายห่วง 

เรื่องเหตผุลอะไรพวกนั้นสดุท้ายกม็าจบที่พวกเราหวงัดกีบัจนิอยู่ด ีจรงิไหม 

ส่วนเรื่องพี่รัญ...ก็คงไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรหรอกมั้ง เพราะเขาก็อยู่ส่วน

เขา”

ฟังอินทุอรพูดแบบนั้น วิยะดาก็พยักหน้าคล้อยตามความคิดใน 

แง่บวกของอกีฝ่าย แม้จะแอบรู้สกึสงัหรณ์ใจประหลาด

“แล้วนี่จินยังไม่กลับมาอีกเหรอ เย็นมากแล้วนะ” อินทุอรเอ่ยถาม 

เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างห้องนั่งเล่นแล้วพบว่าตะวนัเริ่มคล้อยลงต�่า จน

เหน็เส้นขอบฟ้าเป็นสสี้มจางๆ

ขณะนี้จนิตนาการออกไปท�าธรุะที่ส�านกัพมิพ์ บอกไว้ว่าจะกลบัเข้ามา

ตอนบ่ายๆ แต่จนป่านนี้กย็งัมาไม่ถงึ ส่วนอนิทอุรคงจะอยูท่ี่นี่ไดอ้กีไมน่าน 

เพราะถงึเวลาเลกิงานของหม่อมราชวงศ์ปราบดาผูเ้ป็นสาม ีและเขาคงก�าลงั

เดินทางมารับเธอกับลูกชายวัยขวบกว่า ที่ก�าลังเล่นสนุกอยู่กับยายหน ู

วปิครมีลูกสาวของวยิะดากบัเจษฎ์บดนิทร์ กลบัวงัตามที่ได้บอกเอาไว้

“อาจจะรถตดิกไ็ด้นะ”

ว่าแล้ววยิะดากห็ยบิโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมาส่งข้อความหาเพื่อนรกั
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คนที่บอกเพื่อนว่าจะกลบับ้านเรว็สูดลมหายใจเข้าลกึ ขณะมองอาคาร
สูงที่อยู่เบื้องหน้า ที่ซึ่งก่อนหน้านี้ตนเคยเรยีกมนัอย่างสนทิใจว่า...บ้าน!

ท�าไม! ท�าไมต้องลมืส่งไฟล์ต้นฉบบัในคอมพ์ตั้งโต๊ะเข้าเมล! ท�าไม!

จินตนาการได้แต่ถามตัวเองซ�้าๆ ตลอดระยะเวลาที่นั่งอยู่บนรถ

แทก็ซี่ซึ่งพาเธอมุ่งหน้ามายงัสถานที่อนัคุ้นเคยแห่งนี้...คอนโดมเินยีม

คงเพราะตอนย้ายที่อยู่เป็นการด่วนหลังจากทราบเรื่องจากเจ๊อ้อย 

จนิตนาการกร็บีส่งไฟล์งานทุกอย่างเข้าเมล ก่อนจะหอบเสื้อผ้าและโน้ตบุ๊ก

ไปที่บ้านของวยิะดา แต่กไ็ม่คดิว่าตวัเองจะเลอะเลอืนจนลมืไฟล์ต้นฉบบัที่

จะต้องตรวจและส่งให้ส�านกัพมิพ์ภายในสปัดาห์นี้! และถ้าวนันี้ไม่ได้มเีรื่อง

ให้เข้าไปคุยงานกับส�านักพิมพ์ คนที่เอาแต่คิดเรื่องย้ายบ้านหนีผีคงลืมไป

แล้วด้วยซ�้า!

ซึ่งถ้าจะแกล้งเบลอส่งช้ากว่าที่รบัปากเอาไว้กไ็ม่ได้ เหตเุพราะเธอต้อง

ใช้เงินในการเช่าหรือซื้อที่อยู่ใหม่ ด้วยไม่อยากรบกวนที่บ้านของเพื่อนรัก

นานๆ

เดมิจนิตนาการคงไม่ร้อนเงนิเท่านี้ หากว่าเธอไม่ได้เพิ่งโปะค่าคอนโด

แห่งนี้ไปเมื่อเดอืนก่อนท�าให้ตวัเลขในบญัชไีม่สวยงามนกั ซ�้าร้ายพอมาเกดิ

เรื่องแบบนี้ขึ้นคอนโดนี้ก็คงขายทอดตลาดยาก และถ้าปล่อยจริงๆ ราคา

คงตกราวกบัดิ่งลงเหว เนื่องจากคดทีี่เกดิขึ้นเป็นคดใีหญ่ แม้ไม่ได้ระบุพกิดั

ที่เกดิเหตุชดัเจน แต่ใครบ้างจะไม่รู้ว่าคอืที่นี่!

ครั้นจะขอร้องให้ใครมาเป็นเพื่อนก็จนปัญญา โดยเฉพาะเพื่อนรัก 

ทั้งสอง ที่คนหนึ่งก�าลงัท้องแก่ และอกีคนหนึ่งกลวัผยีิ่งกว่าเธอเสยีอกี...

จนิตนาการปล่อยลมหายใจออกมาอกีครั้ง หลงัจากที่มองส�ารวจแล้ว

รูส้กึได้ว่าบรรยากาศที่นี่ดแูปลกตาไปเลก็น้อย ไม่รู้ว่าเป็นเพราะจติปรุงแต่ง 

หรือว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆ เพราะตามปกติแล้วคอนโดมิเนียมแห่งนี้จะมี

คนเข้าออกตลอดเวลา เพราะอยู่ในย่านชุมชนติดรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัย 

และบริษัท คนส่วนใหญ่ที่พักอาศัยเป็นพนักงานออฟฟิศและนักศึกษา  
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ดงันั้นในเวลาเยน็ย�่าเช่นนี้จงึไม่ได้ดูเงยีบเหงาจนเกอืบวงัเวงอย่างที่เหน็

จินตนาการพยายามปัดความคิดฟุ้งซ่านของตัวเองออกไป กระชับ

กระเป๋าสะพาย สูดลมหายใจเข้าลึก หันไปไหว้ยังทิศที่ตั้งของศาลพระภูมิ

เจ้าที่ที่มีของเซ่นไหว้มากกว่าปกติ และก้าวเดินตรงเข้าไปในตัวอาคารด้วย

ความกล้าหาญทั้งหมดที่ม.ี..



๓
ซื้อก็ซื้อ!

“อะไรนะ! ตกลงซื้อแล้ว จรงิเหรอวะ นี่มงึอ�ากูรเึปล่าเนี่ย กไ็หน
บอกว่ายังไม่ตัดสินใจไง” หิรัญที่นั่งอยู ่ที่โซฟาภายในห้องท�างานของ 

เจษฎ์บดนิทร์ถามย�้าด้วยน�้าเสยีงคาดไม่ถงึ แต่ดวงตาทอประกายสมใจ

ที่ถามแบบนั้นเพราะเจษฎ์บดินทร์เพิ่งบอกเขาว่าจินตนาการยังลังเล

และล�าบากใจ ทั้งยงัมที่าทางไม่อยากซื้อคอนโดที่เสนอ แต่พอรบัโทรศพัท์

จากวยิะดากห็นัมาบอกว่าจนิตนาการตดัสนิใจซื้อแล้วเสยีอย่างนั้น เป็นใคร

จะไม่แปลกใจล่ะ ถูกไหม

เจษฎ์บดินทร์ที่นั่งอยู่ที่โต๊ะท�างานเหลือบมองอีกฝ่ ายด้วยแววตา

ร�าคาญ ก่อนจะปล่อยลมหายใจออกมา

“จรงิ ดเูหมอืนว่าวนันี้จนิจะเข้าไปท�าธรุะที่คอนโดเก่า กเ็ลยตดัสนิใจ

ได้” เจษฎ์บดนิทร์ไม่ได้เอ่ยถงึรายละเอยีด เพราะเขาเองกย็งัไม่ทราบแน่ชดั

รู้แต่ว่าภรรยาโทร. มาบอกให้ช่วยด�าเนินการซื้อคอนโดมิเนียมได้ 

เลย โดยที่จินตนาการขอให้คิดในราคามาตรฐานปกติ หักลดได้แต่ต้อง 

ไม่มากจนเป็นการเอาเปรยีบเขา ซึ่งแน่นอนว่าจนิตนาการไม่ได้ซื้อเงนิสด แต่
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จะด�าเนนิการกู้ซื้อ และผ่อนช�าระตามปกติ

พอหริญัได้ฟังกพ็ลนัยกมุมปากขึ้นยิ้ม

นกึแล้วว่ายายหนูนี่ต้องเรยีกร้องแบบนี้...

“เรื่องเงินกู้เดี๋ยวกูจะบอกเลขาฯ เอาไว้ ให้เขาเตรียมเอกสารมาได้

เลย”

เจษฎ์บดนิทร์หรี่ตามองเพื่อนอย่างจบัสงัเกต

เขารู้สึกแปลกใจตั้งแต่ที่หิรัญเสนอคอนโดของตัวเองให้จินตนาการ

แล้ว ซ�้าวนันี้มนัยงัมาหาเขาถงึที่ออฟฟิศเพื่อถามหาค�าตอบของจนิตนาการ 

เหน็ได้ชดัว่าหริญัดจูดจ่อและให้ความสนใจกบัเรื่องนี้มาก...อย่างไม่เป็นปกติ

“ท�าไมจู่ๆ ถึงคิดจะแบ่งขายคอนโดนั้นให้เขา...ไหนบอกจะรีโนเวต 

ท�าเป็นบ้านทั้งชั้นไง”

ตามจริงแล้วล�าพังเขากับหม่อมราชวงศ์ปราบดาเพื่อนรักอีกคนที่มี

ความสมัพนัธ์เป็น ‘เพื่อนเขย’ ของจนิตนาการ กม็คีอนโดมเินยีมอกีหลาย

แห่งซึ่งตรงกบัโจทย์ของเธอ

ถ้าจะบอกว่าหริญัเหน็ใจจนิตนาการซึ่งเป็นเพื่อนของเมยีเขา เจษฎ์-

บดนิทร์กไ็ม่เหน็ว่าต้องเป็นห้องนั้น เพราะตอนเปิดขายหริญับอกเองว่าตั้งใจ

จะท�าชั้นนั้นเป็นบ้าน แล้วตอนนี้กด็�าเนนิการทบุเชื่อมและต่อเตมิไปแล้วกว่า

หกสบิเปอร์เซน็ต์ แต่จู่ๆ  กเ็ปลี่ยนใจแบ่งขาย...ดยูงัไงกไ็ม่สมเหตสุมผลและ

ไม่น่าไว้ใจเอาเสยีเลย

และที่เขาไม่ได้ถามก่อนหน้านี้ก็เพราะเข้าใจว่าทั้งสองอาจจะมีความ

สมัพนัธ์ซ่อนเร้นที่จบกนัไปแล้ว เพราะในช่วงสองปีมานี้หริญักย็งัท�าตวัตาม

ปกต ิ เช่นเดยีวกบัจนิตนาการ ดงันั้นคนที่เป็นผู้ชมที่ดจีงึได้แต่รอดูสถาน-

การณ์อยู่เงยีบๆ

หริญัได้ยนิค�าถามพร้อมกบัสายตาจบัจ้องของเพื่อนกน็ิ่งไปนดิ ก่อน

จะตอบ

“มงึกร็ูว่้าพ่อแม่กอูายมุากแล้ว กเูป็นลกูคนเดยีวกค็วรกลบัไปอยู่บ้าน
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ดูแลพ่อแม่เปล่าวะ”

เจษฎ์บดนิทร์มองเพื่อนรกัอย่างไม่เชื่อถอืค�าตอบ

“เอาเป็นว่ากูจะไม่ถามมาก เพราะมนัเป็นเรื่องส่วนตวัของมงึ แต่ขอ

เตอืนอย่างหนึ่ง น้องจนิเป็นเพื่อนรกัยิ้มกบัอนิ และเป็นเดก็ด ีจะท�าอะไร...

คดิให้เยอะๆ”

คนถูกเตอืนนิ่งไปนดิ ก่อนจะหวัเราะออกมาอย่างยอมจ�านน

“กูนกึแล้วว่ายงัไงกค็งปิดมงึไม่ได้”

หริญัมองเพื่อนด้วยสหีน้าจรงิจงัที่นานๆ ครั้งจะได้เหน็

“มงึสบายใจได้เลยว่ากูไม่ได้คดิจะท�าอะไรไม่ดแีน่นอน และกูกร็ู้ตวั

ว่าก�าลงัท�าอะไรอยู ่ขอแค่มงึช่วยท�าเป็นไม่เหน็ และอย่าสอดมอืเข้ามากพ็อ...

กูจรงิจงั”

แม้ภายนอกจะดเูป็นหนุม่เจ้าส�าราญ แต่หริญัไม่ใช่คนเหน็แก่ตวัและ

สิ้นคิด เขาให้ความส�าคัญกับค�าว่าครอบครัวและมิตรภาพเสมอ ดังนั้น...

ทุกอย่างที่เขาท�า มันได้ผ่านการคิดและตัดสินใจมาแล้วอย่างดีโดยเฉพาะ

เรื่องนี้

“งั้นกด็.ี..กูเชื่อมงึ”

“จ...จิน...ตัวโอเคใช่ไหม” อินทุอรถามเพื่อนรักที่ขวัญหนีดีฝ่อ และ
เอาแต่ซุกตวักอดวยิะดาด้วยความห่วงใยอย่างที่สุด

ตอนเย็น หลังจากที่สามีมารับกลับวังอินทุอรก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะมา

หาจินตนาการใหม่ในวันพรุ่งนี้ แต่ใครจะคิดว่าหลังจากรับประทานอาหาร

เย็นเสร็จ เธอก็ได้รับโทรศัพท์จากวิยะดา บอกให้มาหาที่บ้านด่วนเพราะ

จนิตนาการเกดิเรื่อง และเมื่อมาถงึเพื่อนรกักม็สีภาพอย่างที่เหน็แล้ว

“ไม่โอเค...ไม่โอเคเลย...ฮอื...ท�าไมต้องมาหลอกกนัด้วย ไปเอาไฟล์

งานแค่แป๊บเดยีวเอง พระกแ็ขวนไปแล้ว เจ้าที่เจ้าทางกไ็หว้แล้ว แถมไม่ได้

ไปคนเดยีวด้วย จะเกรงใจกนัสกันดิกไ็ม่ม.ี..นสิยัไม่ด ีเป็นเพื่อนบ้านกนัมา
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ตั้งนานแท้ๆ ฮอื”

อนิทุอรได้ยนิดงันั้นกพ็ลนัสะดุ้งขนลุกทั้งตวั รบียกนิ้วชี้มาป้องปาก

ท�าเสยีง ‘ชู่’ บอกให้เพื่อนเงยีบ

“ท�าไมไปตัดพ้อเขาแบบนั้นล่ะจิน เดี๋ยวเขารู้เข้าตามมาขอโทษจะท�า

ยงัไง”

จินตนาการที่ทั้งกลัวทั้งเสียขวัญและโมโหปล่อยโฮออกมาอย่างไม่

อาจเกบ็กลั้น เพราะภาพทกุๆ อย่างที่เกดิขึ้นที่คอนโดยงัคงตดิตาด้วยความ

คมชัดระดับฟูลเอชดี แม้แต่เสียงก็ยังคงวนเวียนหลอกหลอนในหูของเธอ

ไม่หยดุ ไม่รูว้า่ตอนนี้คณุป้าแม่บ้านที่เธอจ้างให้ขึ้นไปเป็นเพื่อนจะเป็นยงัไง

บ้าง

วยิะดาที่เข้าใจทั้งอนิทุอรและจนิตนาการยิ้มเจื่อน

“แล้วท�าไมถึงไปที่นั่นคนเดียวล่ะ ให้เรากับอินไปเป็นเพื่อนก็ได้นี่ 

อย่างน้อยไปหลายๆ คนหน่อยกน็่าจะอุ่นใจกว่าไม่ใช่เหรอ”

คนที่ร้องไห้โฮอยู่พลันหยุดชะงัก เอนตัวออกจากอ้อมกอดของว่าที่

คุณแม่ลูกแฝด เชด็น�้าตาสูดน�้ามูกแล้วมองเพื่อนทั้งสองขึ้นๆ ลงๆ

“กด็ตูวัสองคนส ิคนหนึ่งเป็นแม่ลกูอ่อนที่กลวัผทีี่สุดในโลก ส่วนอกี

คนหนึ่งเป็นคนท้องแก่ใกล้คลอดแบบนี้ จะให้พาพวกตวัไปได้ยงัไง มดืกย็งั

ไม่ทนัมดื ใครจะคดิล่ะว่าเข้าไปเอาไฟล์แป๊บเดยีว...จะมาเจอ...”

“เจอจงัๆ เลยเหรอจนิ” อนิทอุรถามเสยีงสั่น หน้าตาดสูยองขวญัปน

อยากรู้

จนิตนาการสูดลมหายใจเข้าลกึ แล้วตอบว่า

“เรยีกว่ามาแบบ 4DX เลยจะดกีว่า ทั้งภาพ ทั้งเสยีง ทั้งกลิ่น...ครบ!”

เพื่อนทั้งสองฟังดังนั้นก็พากันส่งเสียงฮือในล�าคอ ขยับเบียดเข้าหา

กนัโดยไม่รู้ตวั

“ถ้าพวกตวัอยากฟัง เราจะเล่าให้ฟัง คอืเรื่องมนัเป็นแบบนี้...”

...
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หลังจากที่จินตนาการกลั้นใจเดินเข้ามาในอาคาร เธอก็ด�าเนินการ

แผนแรกคือตรงไปหาแม่บ้านของตึกนามว่าสมพรที่พอจะคุ้นเคยอยู่บ้าง 

เพื่อขอร้องให้ขึ้นไปส่งที่ห้อง

‘น...น้องจนิจะขึ้นไปจรงิๆ เหรอคะ พี่ว่ารออกีสกัวนัสองวนัดไีหม’

สมพรถามย�้าด้วยอาการขนลุก เพราะหลงัจากที่เกดิเรื่องขึ้น คนใน

ชั้นนั้นทั้งยี่สบิห้องกท็ยอยย้ายออกกนัจนหมด เนื่องจาก...

‘คอืมนัจ�าเป็นน่ะค่ะ จนิต้องเข้าไปเอาไฟล์ข้อมูลที่ห้อง นะคะพี่สมพร 

จินเข้าไปไม่นานหรอกค่ะ ไม่ถึงห้านาที เอ่อ...จินมีพิเศษให้พี่ด้วยนะคะ’ 

จินตนาการดึงมืออีกฝ่ายมาแล้วยัดธนบัตรสีม่วงลงไปพร้อมส่งสายตา

อ้อนวอน ‘นะคะ’

‘แต่...’

‘เอางี้แลว้กนัค่ะ จนิให้เพิ่มอกี...’ เมื่อเหน็วา่อกีฝ่ายดูลงัเลและท�าท่า

จะเอาเงนิคนื เธอกห็ยบิกระเป๋าเงนิออกมา และดงึธนบตัรสเีดยีวกบัใบก่อน

หน้าออกมาอกีหนึ่งฉบบั

‘อย่าปฏเิสธเลยนะคะ แค่ห้านาทเีท่านั้น’

เห็นสีหน้าของหญิงสาวที่นางเอ็นดูในความน่ารักไม่ถือตัว ทั้งยังมี

น�้าใจซื้อขนมมาฝากอยู่บ่อยๆ กใ็จอ่อนยวบ แต่...

‘น้องจนิ...คอืพี่เข้าใจหนนูะ แต่เชื่อพี่เถอะว่ารออกีสกัวนัสองวนัค่อย

มาใหม่จะดกีว่า หนูกร็ู้ว่ามนัเกดิเรื่องอะไรขึ้น แล้วคนบนชั้นนั้นกย็้ายออก

ไปหมดแล้ว นี่เจ้าของเขากก็�าลงัจะนมินต์พระท่านมาท�าพธิอีกีรอบ คอืจะ

พูดยงัไงด ีพี่ไม่อยากให้หนู...’

‘จนิรู้ค่ะ แต่จนิจ�าเป็นต้องใช้ไฟล์งานนั้นจรงิๆ พี่สมพรไปเป็นเพื่อน

จนิเถอะนะคะ แค่ห้านาทเีท่านั้น เสรจ็แล้วจะรบีลงมาเลย’

สมพรถอนหายใจออกมาอย่างยอมจ�านน

‘โอเคค่ะ ขึ้นก็ขึ้น! แต่...พี่ขอไปเรียกไอ้บัติให้ขึ้นไปส่งอีกคนนะคะ 

เราจะได้เบาใจขึ้นมาอกีหน่อย’ 
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สมบตัทิี่พดูถงึนั้นเป็นน้องชายของสมพร ซึ่งท�าหน้าที่เป็นยามคนหนึ่ง

ของที่นี่

จนิตนาการได้ยนิว่าจะมคีนไปส่งเพิ่มกพ็ลนัยิ้ม รบีเปิดกระเป๋าสตางค์

อกีครั้ง แต่ถูกอกีฝ่ายห้ามเอาไว้

‘ไม่ต้องแล้วค่ะ เท่านี้กพ็อแล้ว’

ไม่นานสมบตัทิี่ถกูพี่สาวบงัคบัและจ้างด้วยเงนิห้าร้อยบาท กม็าสมทบ

กับจินตนาการพร้อมกับพระพุทธรูปองค์หนึ่งในอ้อมกอด หญิงสาวมอง 

อีกฝ่ายแบบอึ้งๆ เล็กน้อย ก่อนจะยกมือขึ้นประนมไหว้พระท่านอย่าง

นอบน้อม

ไม่นานทั้งหมดกข็ึ้นลฟิต์มายงัชั้นที่ ๑๔

ในทนัททีี่ประตูลฟิต์เปิดออก หวัใจของจนิตนาการกพ็ลนัเต้นระทกึ 

รู้สกึหนาวสะท้านอย่างบอกไม่ถูก ขนแขนลุกอย่างฉบัพลนั

หญิงสาวหันมายิ้มเจื่อนๆ ให้สมพรและสมบัติ เช่นกันกับที่ทั้งสอง

หนัมายิ้มให้เธอด้วยรอยยิ้มชนดิเดยีวกนั

‘ไอ้บตั ิมงึออกไปก่อนเลย พระท่านจะได้น�าทาง’

สมบตัไิม่มทีางเลอืกจงึก้าวออกจากลฟิต์เดนิน�าหน้าทั้งสอง

บรรยากาศบรเิวณโถงทางเดนิเงยีบสงดักว่าปกตอิย่างน่าขวญัผวา มี

เพียงเสียงฝีเท้าของทั้งสามที่เดินไปยังห้องของจินตนาการ ซึ่งอยู่ตรงข้าม 

กบัห้องที่เกดิเหตุ

นกัเขยีนสาวกลนืน�้าลายลงคอ มองพื้นที่เตม็ไปด้วยฝุน่รอยเท้าและ

ร่องรอยการขนย้าย

อะไรกันเนี่ย นี่เธอ...เพิ่งย้ายออกไปแค่ไม่กี่วันท�าไมที่นี่ถึงได้ดูร้าง 

ขึ้นมาทนัตาเหน็แบบนี้ล่ะ

คุณพระคุณเจ้าเจ้าขา ช่วยคุ้มครองลูกช้างด้วยนะเจ้าคะ ฮอื...

เอาละ! ถ้าสถานการณ์มนัจะน่าขนลุกขนาดนี้ เธอกข็อเข้าไปยกเคส

คอมพวิเตอร์ออกมาเลยกแ็ล้วกนัจะได้ประหยดัเวลา และออกจากสถานที่
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ชวนขนหวัลุกแห่งนี้ได้เรว็ขึ้น

ในตอนที่ทั้งสามเดนิมาถงึหน้าห้อง คล้ายกบัว่าความเงยีบสงดัที่มอียู่

เดิมนั้นจะวังเวงขึ้นอีกหลายเท่า จินตนาการกลืนน�้าลายและพยายามบอก

ตัวเองว่าไม่ควรให้จิตปรุงแต่งมากเกินไป การไม่มีใครอยู่...ยังเอาความ

เงยีบมาให้นั้นถูกต้องแล้ว

ดูเหมือนว่าฝีเท้าของผู้น�าจะชะงักไปเล็กน้อย ท�าให้จินตนาการกับ 

สมพรหนัมามองสบตากนั

‘ท�าไมวะ’

‘อ...เอ่อ...เปล่า ไม่มีอะไรพี่ พวกเรา...รีบๆ เข้าไปในห้องกันก่อน

เถอะนะ’

แม้จะรู้สึกไม่ค่อยดีกับอาการพูดติดขัดของสมบัติ แต่ทั้งสองก็เห็น

พ้องกบัค�าพูดนั้นของเขา

จนิตนาการเตรยีมกญุแจเอาไว้แล้วในมอื ดงันั้นเมื่อมาถงึหน้าห้องก็

รบีเสยีบกุญแจไขเปิดประตูเข้าไป ซึ่งไม่รู้ว่าคดิไปเองหรอืเปล่าว่าพอเข้ามา

ในห้องแล้วความรู้สกึวงัเวงกึ่งๆ กดดนัอย่างประหลาดกล็ดน้อยลง

‘น...น้องจนิรบีๆ เข้าไปแล้วกร็บีออกมานะคะ พี่จะรออยู่ตรงนี้นะ’

ตรงนี้ที่สมพรหมายถึงคือห้องรับแขกเล็กๆ ภายในห้องชุดของ

จนิตนาการ

‘โอเคค่ะ’

หญงิสาวรบัค�าแล้วเร่งเข้าไปยงัห้องท�างานที่เปิดประตแูง้มเอาไว้เสมอ 

เธอนั่งลงข้างโต๊ะท�างานเพื่อถอดสายต่างๆ ด้านหลังซีพียูคอมพิวเตอร์เพื่อ

ให้สามารถยกออกไปได้ แต่คงเพราะอาการเร่งรีบและมือที่สั่นจึงท�าให้ 

ทกุอย่างช้ากว่าที่คดิ ในตอนนั้นเองที่สนัหลงัของเธอพลนัเยน็วบู ขนในกาย

ลุกเกรยีว เมื่อจู่ๆ กไ็ด้กลิ่นเหมน็ผสมกลิ่นธูปลอยมาเตะจมูก

เอาแล้ว...

‘ฮอื...ย...อย่าน้า...’ 
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ขณะที่พมึพ�าด้วยเสยีงสั่นๆ มอืของเธอกป็ลดสายต่อหน้าจอออกจาก

หลงัซพียีูได้เป็นผลส�าเรจ็ จนิตนาการไม่คดิสิ่งใด และไม่สนใจว่ากลิ่นนั้น

จะรุนแรงมากขึ้นขนาดไหน เธอรบียกเคสคอมพวิเตอร์ขึ้นมาอุ้ม และตรง

ไปหาสองคนที่รออยู่ทนัที

ครั้นออกมาก็เห็นสีหน้าไม่ปกติอย่างยิ่งของสมพรและสมบัต ิ

จนิตนาการเข้าใจในตอนนั้นเลยว่าทั้งสองคงได้กลิ่นเช่นเดยีวกนักบัเธอ

‘ร...เรารบีไปกนัเถอะนะคะ เจ้านี่มนัต้องรบีไปผลดัเวร พี่เองก.็..ต้อง

รบีไปถูลอ็บบเีหมอืนกนั’ แม้จะพยายามพูดให้ปกตเิพยีงใด แต่สหีน้าและ

แววตาของสมพรนั้นไม่อาจอ�าพรางความหวาดกลวัได้

‘ค...ค่ะ’

หลังจากนั้นทั้งสามจึงตรงไปเปิดประตู แต่แล้วก็ชะงัก เมื่อทันทีที่

เปิดประตูออกไปกค็ล้ายกบัได้ยนิเสยีงเปิดประตูซ้อน...

กล่าวคอื เหมอืนกบัว่าเมื่อครู่นี้ไม่ได้มเีพยีงประตหู้องของจนิตนาการ

เท่านั้นที่เปิดออก...แต่ชั้นนี้ไม่มใีครอยู่แล้วไม่ใช่หรอื...หรอืจะยงัมี

ทั้งสามหนัมามองหน้าแล้วยิ้มเจื่อนๆ ให้กนั

‘ส...สงสัยจะมีห้องที่ลืมปิดประตูแล้ว ล...ลมพัดน่ะค่ะ’ สมพร

พยายามให้เหตุผล

แต่...จนิตนาการกไ็ม่ลมืเช่นกนัว่าผนงัห้องทกุห้องในคอนโดแห่งนี้...

เกบ็เสยีง

‘มนัจะเปิดจะปิดเพราะอะไรกช็่างมนัก่อนเถอะ รบีๆ ไปเหอะพี่ ผม

ว่าบรรยากาศมนัชกัไม่ดแีล้ว’

คราวนี้ไม่มีใครตอบ ทั้งหมดรีบเดินออกจากห้อง เมื่อปิดประตู

เรียบร้อยแล้วก็พากันเดินตรงไปยังลิฟต์ที่อยู่ห่างออกไปประมาณห้าสิบ

เมตรด้วยหวัใจที่เต้นระทกึ มาถงึกไ็ม่รอช้าที่จะกดเรยีกลฟิต์เพื่อกลบัลงไป

ข้างล่าง

เหงื่อเยน็ค่อยๆ ซมึออกมา เมื่อทั้งสามคนเงยหน้าไปมองแล้วเหน็ว่า
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ตวัเลขค่อยๆ วิ่งจากข้างบนซึ่งอยู่ห่างจากชั้นนี้ถงึสบิชั้น ทว่าในตอนนั้นเอง...

ปั้ง!

‘...’

เสียงปิดประตูแบบกระแทกเสียงดังสนั่นก็กึกก้องแทรกความเงียบ

สงดับรเิวณโถงทางเดนิอย่างไม่มปีี่มขีลุ่ย

ในตอนนี้ จินตนาการเริ่มรู้สึกเข่าอ่อนและอยากจะร้องไห้ขึ้นมา 

จรงิๆ เธอกอดเคสคอมพวิเตอร์ที่เป็นความหวงัหนึ่งเดยีวเอาไว้แน่น พร้อม

กบัเขยบิเข้าไปใกล้สมบตัทิี่กอดพระพุทธรูปเอาไว้เช่นเดยีวกบัสมพร

‘ก...กูเอาพระมานะเว้ย!’

“กรี๊ดดด!”

ทนัททีี่สมบตัพิูดจบกม็เีสยีงหวดีร้องตอบกลบัมา พร้อมกบั...

ตงึ! ตงึ! ตงึ!...

เสยีงนั้นเหมอืนกบัมคีนวิ่งเข้ามาใกล้จุดที่พวกตนยนือยู่

‘ตวัใครตวัมนัละเว้ย!’

สิ้นเสียงสมพร จินตนาการที่ก�าลังยืนอึ้งขาแข็งอยู่ด้วยความหลอน

สุดขีดก็แทบจะทรุดตัวลงนั่งร้องไห้ตรงนั้น เพราะมารู้ตัวอีกทีสองคนที่ขึ้น

มาเป็นเพื่อนเธอต่างกแ็ตกกระเจงิไปคนละทศิคนละทาง

ติ๊ง!

เสียงเตือนนั้นเหมือนเสียงสวรรค์ จินตนาการที่เริ่มขยับตัวได้แล้ว

พุง่เข้าไปในลฟิต์ที่เปิดออก พร้อมกบักดปิดประตลูฟิต์ทนัทก่ีอนที่เสยีงนั้น

จะใกล้เข้ามา

และในที่สุดเธอกห็ลุดพ้น...

จินตนาการที่หอบสั่นไปทั้งร่างถึงกับอ่อนแรง เอนหลังพิงผนังห้อง

โดยสารสี่เหลี่ยมนั้น เพราะความหวาดกลัวที่ได้รับท�าให้เธอต้องหลับตา 

พยายามรวบรวมสตทิี่แตกกระเจงิให้กลบัมา แต่แล้ว...จู่ๆ กค็ล้ายกบัรู้สกึ

ว่ามคีนมาเป่าลมหายใจรดอยู่เบื้องหน้า
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เธอลมืตาขึ้นมาโดยอตัโนมตัแิล้วกพ็ลนัใจหายวูบ...

ร่างบอบบางที่กอดเคสคอมพิวเตอร์อยู่หลับตาแน่น ขยับพลิกตัว 

หนัข้างให้ฝ่ายนั้นพร้อมกบัสะอื้นเบาๆ ด้วยเสยีงแหบแห้ง

‘หน้าคุ้นๆ นะเรา...’

จะไม่คุน้ได้อย่างไร กใ็นเมื่อใบหน้าของ ‘คน’ ที่อยู่ตรงหน้าเธอนี้เหน็

กนัอยู่บ่อยๆ ที่หน้าประตูห้อง

“ไอ้ชาตอิยู่ไหน!”

‘ฮอื...จะเสยีงดงัท�าไม อยู่ใกล้กนัแค่นี้เอง’

“กูถามว่าไอ้ชาตอิยู่ไหน!”

‘โฮฮฮ...ม...ไม่รู้ ไม่รู้ ฮอื...’

...

ทันทีที่ฟังจบ สองสาวเพื่อนรักที่สีหน้าเต็มไปด้วยความสยดสยอง

และสงสารเพื่อนกถ็งึกบัร้องไห้ตาม เข้าใจแล้วว่าท�าไมจนิตนาการถงึมสีภาพ

เช่นนี้

“ลมืตามาอกีทนีางกห็ายไป แล้วพอออกจากลฟิต์ได้เรากร็บีมาหาตวั

นี่แหละ นกึว่าจะตายอยู่ในลฟิต์นั่นซะแล้ว”

“แล้ว...ค...คนชื่อชาตนิี่ใครเหรอ” วยิะดาถาม

“กไ็อ้คนที่ก่อเหตุนั่นแหละ ตอนนี้ต�ารวจก�าลงัล่าตวัอยู่ ยงัไม่เจอ...

ฮอื แล้วรูไ้หม...ที่พกีสดุนะ วนันี้เป็นวนัที่เจด็หลงัจากวนัเกดิเหตุ แถมยงั...

เป็นคนืวนัพระด้วย!”

“ถงึว่าส.ิ..เฮี้ยนขนาดนี้”

“ฮอื! พอกนัท ีเราไม่มทีางกลบัไปอยูท่ี่นั่นอกีแล้ว ยิ้ม! บอกพี่เจษฎ์

เลยนะ ว่าคอนโดนั่นน่ะ ซื้อกซ็ื้อ!”




