
บทน�ำ

ประตูห้องปิดลงอย่างเงียบเชียบ แต่กระนั้นก็ยังชัดเจนในโสต
ประสาทของคนฟัง

แผ่นอกกว้างขยับขึ้นลงเป็นจังหวะสม�่าเสมอคล้ายเจ้าตัวก�าลังหลับ

สนทิ ทว่าความจรงิแล้วตรงกนัข้ามอย่างสิ้นเชงิ

เปลือกตาที่ประกอบด้วยขนตาหนาเสียจนผู้หญิงยังอายเปิดขึ้นช้าๆ 

นยัน์ตาสนี�้าตาลคมเข้มล�้าลกึมองไปรอบตวั แล้วหยดุที่ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่

บนโซฟาข้างเตยีงผู้ป่วยในโรงพยาบาล

“การแสดงใช้ได้นี่ แกรี่” ชายที่สวมสูทสีด�าพูดแล้วเงยหน้าจาก 

สมาร์ตโฟนในมอื เผยให้เหน็ใบหน้าคมเข้ม นยัน์ตาเป็นประกายพราวระยบั

แกรี่ เหลยีง หรอืกรนิทร์ มองคนที่ได้ชื่อว่าเป็น ‘อดตีเจ้านาย’ พ่วง

ต�าแหน่งญาติของตัวเองด้วยสายตาที่สื่อความนัยได้ว่า ถ้าคนอย่างเขา 

‘แสดง’ เก่ง แล้วอย่างคริลิล่ะ เรยีกว่าอะไร

“เมื่อก่อนเหน็อยากกลบัมาหาน้องสาวแทบตาย ท�าไมเดี๋ยวนี้หลบัหนี

น้องเสยีล่ะ” อดตีเจ้านายถาม
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ส�าหรบักรนิทร์แล้ว ทั้งชวีติเขาเหลอืเพยีงพี่สาวและน้องสาวแค่สอง

คน ซึ่งทั้งคู่ต่างก็เป็นฝั่งเป็นฝา มีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง เป็นแม่ของ

หลานๆ เขาได้อย่างดเียี่ยม เท่ากบัไม่มอีะไรต้องห่วงอกี โดยเฉพาะน้องสาว

อย่างนวินดา เขาไม่อยากให้น้องสาวต้องรับรู้หรือกลุ้มใจเวลาเขาได้รับผล 

กระทบจาก ‘งาน’ ที่ท�าอยู่ประจ�า

ดงันั้นเมื่อนวนิดาพารวนิทร์นภิา หลานสาววยัสามขวบกว่ามาเยี่ยม 

ลุงอย่างเขาจงึแสร้งท�าเป็นหลบัไปเสยี เพราะไม่อยากเหน็สหีน้าแววตาเป็น

กงัวลของน้องสาว

ถงึกระนั้นกรนิทร์กไ็ม่พดูไม่ตอบอดตีเจ้านาย ท�าเพยีงมองนิ่งๆ แล้ว

เบนสายตาไปยงัซองกระดาษสขีาวสะอาดที่วางอยูข้่างเตยีง และรู้ได้ทนัทว่ีา

เป็นของใคร

“ส่งมาที่เพนต์เฮาส์ของคณุเมื่อวานนี้เอง” คริลิบอกเนบิๆ แต่นยัน์ตา

เป็นประกายล้อเลยีน เพราะรู้ ‘ความลบั’ ของอกีฝ่ายดี

“นี่มันยุคไหนแล้วแกรี่ คุณยังชอบใช้จดหมายอยู่อีกหรือ เปิดเผย 

ตวัตนได้แล้วน่า ได้ข่าวว่าเดก็คนนั้นกใ็ช้ได้อยู่นะ” กรนิทร์ไม่ใช่แค่มอืขวา

คนสนทิ แต่ตอนนี้แทบจะเป็นเพื่อนและครอบครวัอกีคน ถงึกรนิทร์จะอายุ

มากกว่าหลายปีกเ็ถอะ

คนที่นอนเจบ็อยูบ่นเตยีงโรงพยาบาลอนิเตอร์แห่งหนึ่งยงัไม่พดูไม่จา 

มือหนากร้านเอื้อมไปหยิบซองกระดาษขึ้นมาเปิดอ่านข้อความ แล้วเก็บ

จดหมายไว้ดงัเดมิภายในเวลาไม่ถงึนาที

“เธอว่ายงัไงบ้างล่ะ” คริลิถามพร้อมกบัยิ้มมมุปาก เพราะรูด้ว่ีาจะไม่มี

วนัได้ยนิค�าตอบเรื่อง ‘เดก็คนนั้น’ จากปากกรนิทร์

คนถูกถามยงันิ่ง แล้วส่ายหน้าเบาๆ

“คุณจะไปงานรบัปรญิญาเธอกไ็ด้นะ”

“หมดหน้าที่ของผมแล้ว” กรินทร์บอกเสียงเรียบ แล้ววางซอง

จดหมายลงอย่างไม่ไยดี
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“กต็ามใจ” คริลิยกัไหล่คล้ายไม่แยแสแล้วพดูต่อ “คณุท�างานกบัผม

มาหลายปีแล้ว จนตอนนี้คณุกม็งีานเป็นของคณุเอง พกับ้างกไ็ด้ แต่ช่วงนี้...

ผมรู้ว่าไม่ควรขอให้คุณท�าอะไรอกี แต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากจรงิๆ”

คนเจ็บตวัดตากลับมามองคิริลทันทีที่ได้ยินค�าว่า ‘เรื่องใหญ่’ และ 

อกีอย่าง...เขารู้ดวี่าคนอย่างคริลิไม่เคย ‘ขอร้อง’ ใครเหมอืนตอนนี้

ชายหนุ่มประสานสายตากันอย่างรู้ใจ ทั้งกรินทร์และคิริลต่างก็รู้ 

ค�าตอบของอกีฝ่ายแล้ว

 



ชื่อ ‘ลลัน์ลลติ’ แปลว่า สาวงาม
‘สาวงาม’ นั่งหน้านิ่วคิ้วขมวดอยู่หน้าจอคอมพวิเตอร์ เชก็รูปวนัรบั

ปรญิญาที่ช่างภาพส่งมาให้แล้วกแ็ทบกรี๊ด เพราะแต่ละรูปที่ได้มาไม่เหน็สวย

เหมอืนคนอื่นๆ เลย

นี่อีตาช่างภาพโฆษณาเกินจริงใช่ไหม เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค 

ชดัๆ!

หญิงสาวคิดอย่างเคืองๆ เธอลงทุนเอาเงินเก็บที่จะเตรียมไว้ซื้อ 

เครื่องส�าอางแบรนด์ดงัมาจ้างช่างภาพในวนัส�าคญัที่สุดในชวีติ คดิว่าจะได้

ภาพสวยๆ แต่นี่อะไร ธรรมดามาก

“ดูท�าหน้าเข้า” เสยีงเข้มของชายหนุ่มดงัขึ้นจากด้านหลงั ไม่ต่างจาก

เชื้อไฟที่โหมให้โทสะในใจหญงิสาวลุกโชน

“กด็สูเิหนอื” บณัฑติหมาดๆ ร้องอย่างขดัใจ เธอหนัไปหาธวุดล หรอื 

‘เหนือ’ เพื่อนสนิทที่นั่งซ้อนหลัง แล้วจิ้มลงบนหน้าจอแมคบุ๊กของตัวเอง

แรงๆ “ดูรูปฉนัส ิแกดูสารรูปฉนัส”ิ

๑
Daddy Long Legs
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“รปูกส็วยดนีะลลัน์ แกจะเรื่องมากท�าไม” ธวุดลถาม ดวงตารไีด้รปู

ตามแบบฉบับคนไทยเชื้อสายจีนมองหน้าจอแมคบุ๊กที่ปรากฏรูปวันรับ

ปรญิญาของหญงิสาว ซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นรปูคูก่บัเขาเสยีสว่นใหญ ่ไมใ่ช่เพราะ

เรยีนจบมาพร้อมกนั แต่เพราะเขาเป็นหนึ่งในเพื่อนสนทิอนัแสนน้อยนดิของ

เธอต่างหาก

“ฉนัไม่เถยีงนะว่าองค์ประกอบภาพสวย ถ่ายภาพได้อาร์ตมากอย่าง

กบัพรเีวดดงิของฉนักบัแก” สาวที่ถูกเรยีกว่า ‘ลลัน์’ หรอือกีนยัคอื ‘ลลัน์-

ลลติ’ ตอบเสยีงแขง็ แล้วจิ้มหน้าจอแรงๆ พลางบ่นขรม “แต่แกดหูนงัหนา้

ฉนัส ิดูสเิหนอื”

“อ้อ” ธุวดลหวัเราะลั่น ไม่สนสหีน้าตงึๆ ของหญงิสาวเลย

“หวัเราะอะไร”

“หวัเราะแกนั่นแหละลลัน์” ชายหนุม่กลั้นหวัเราะจนไหล่กว้างสะท้าน

ไหว “แกโทษช่างภาพได้ยังไง ที่แกต้องโทษคือเบ้าหน้าแกเองมากกว่านะ 

เว้ย”

คราวนี้ลลัน์ลลติชะงกัไปทนัท ีแล้วพยกัหน้าคล้อยตาม 

“ช่างแต่งหน้าฝีมือห่วย ขนาดฉันเหมาชาแนลมาให้แต่งยังแต่งออก

มาดูไม่ได้”

“ใจคอแกจะไม่โทษเบ้าหน้าตวัเองเลยหรอื”

“ปากหรือนั่น” ลัลน์ลลิตท�าตาโต “แกลืมหรือเปล่าว่าชื่อฉันแปลว่า

สาวงาม ฉนัสวยย่ะ!”

“แกไปเอาความมั่นใจมาจากไหนนกัหนาฮะลลัน”์ หนุม่หลอ่หน้าขาว

ตั้งข้อสงัเกต รูจ้กักนัมาหลายปี กเ็หน็ลลัน์ลลติเป็นคนอย่างนี้มาตั้งแต่ไหน 

แต่ไร จรงิอยูท่ี่หญงิสาวไม่ได้หน้าตาแย่ ตรงกนัข้าม เธอกห็น้าตาดใีนระดบั

หนึ่ง แต่ไม่ได้สวยสง่าราวนางงามจกัรวาลอย่างที่เจ้าตวัคดิเข้าข้างตวัเองเลย

สกันดิ

“ส่องกระจกกร็ู้แล้ว” สาวมั่นตอบชดัถ้อยชดัค�า
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“เปลี่ยนชื่อเป็นนาร์ซสิซสั๑เถอะ” ธวุดลว่าเข้าให้ แต่จะเข้าหวัสาวมั่น

สกันดิหรอืกไ็ม่ ทั้งยงัพยกัหน้าหน้าตาเฉย

“กเ็หมาะกบัคนสวยๆ แบบฉนัด”ี

“ถ้าอย่างนั้นขอเพิ่มเตมิอกีหน่อย ไปหาจติแพทย์เถอะว่ะ แกน่าจะ

เป็นนาร์ซซิสิตกิ๒แล้วละ”

“ปากคอเราะรายมากเหนือ ฉันยังไม่ถึงขั้นนั้นย่ะ” คนหลงตัวเอง 

ตวัดตามองค้อน แล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเตรียมโทร. ออกอย่างรวดเร็ว 

“เดี๋ยวไม่ไปหาป๊าม้าแกด้วยเลยนี่ แล้วกจ็ะโทร. ไปแฉด้วย เรื่องที่แก...”

“หยุดเลยไอ้ลัลน์” ธุวดลรีบคว้ามือเพื่อนไว้ แล้วยื่นข้อเสนอทันท ี

“ไปกบัฉนัหน่อยน่า เดี๋ยวเหมาเคาน์เตอร์เครื่องส�าอางของชาแนลให้เลย”

“อยากได้ลิปของอีฟ แซงต์ ด้วย สีใหม่เด็ดมาก เหมือนกินเลือด 

หมาด�ามาเลย”

“เออๆ” หนุม่หน้าขาวรบัปาก “อยากได้อะไรให้หมดเลย แต่ไปหาม้า

เป็นเพื่อนหน่อย”

“กแ็ค่นั้น” ลลัน์ลลติยิ้มเจ้าเล่ห์ จากนั้นจงึปิดแมคบุก๊และคว้ากระเป๋า

สะพายเตรยีมพร้อม

“แกหายโมโหช่างภาพแล้วหรอืไอ้ลลัน์”

“ออื” หญงิสาวท�าหน้าตาย “กเ็ดี๋ยวได้เครื่องส�าอางใหม่กส็วยแล้ว”

“เฮ้อ...” เจอความงกของสาวสุดมั่นเข้าไป ธุวดลกไ็ด้แต่ถอนหายใจ 

แล้วพาเพื่อนสนิทออกจากคอนโดไป เพราะใกล้ถึงเวลานัดกับพ่อและแม่

๑ นาร์ซสิซสั (Narcissus) ตามต�านานคอืเทพกรกี เป็นบุตรชายของวนีสั เทพแห่งความงาม และ

อะพอลโล เทพแห่งการท�านายและการรักษา นาร์ซิสซัสได้ชื่อว่าเป็นเทพที่หลงตัวเองเป็นที่สุด  

ถึงกับหลงเงาสะท้อนของตัวเองในแม่น�้าจนไม่เป็นอันกินอันนอน เมื่อเสียชีวิตจึงกลายเป็น

ดอกไม้ที่อยู่รมิน�้า ชื่อดอกนาร์ซสิซสั หรอืดอกแดฟโฟดลิ (Daffodil) 
๒  โรคหลงตวัเอง (Narcissistic Personality Disorder) คอื โรคบุคลกิภาพผดิปกตชินดิหนึ่ง 

ผูป่้วยจะยดึตวัเองเป็นศูนย์กลาง ต้องการการยกยอชื่นชม และขาดความเหน็ใจผู้อื่น มกัหมกมุ่น

อยู่กบัการโอ้อวดตวัเอง เชื่อว่าตวัเองเหนอืกว่าผู้อื่น 
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ของเขาแล้ว

ที่บ้านของธวุดลเป็นครอบครวัเชื้อสายจนีที่บรรพบรุษุโล้ส�าเภามาจาก
แผ่นดนิใหญ่ ท�าการค้าขายตั้งแต่ต้นรตันโกสนิทร์มาจนถงึตอนนี้ แมจ้ะไม่

ร�่ารวยขนาดเป็นเจ้าสัว แต่ก็ร�่ารวยมีคนนับหน้าถือตามากมาย จึงฝาก 

ความหวงัไว้กบัลกูชายอย่างธวุดลมากเป็นพเิศษ แต่สดุท้ายเจ้าตวักลบัเลอืก

เรียนแพทย์ ท�าเอาทั้งพ่อและแม่ไม่พูดด้วยอยู่หลายวัน สุดท้ายก็ท�าใจ

ยอมรับได้ แต่ตั้งเงื่อนไขว่าถ้าเรียนจบท�างานแล้วต้องรีบแต่งงานมีทายาท

สบืสกุลทนัที

และนั่นคือเหตุผลที่ลัลน์ลลิตมานั่งปั้นหน้ายิ้ม แสร้งเป็น ‘คนรัก’ 

ก�ามะลอต่อหน้าพ่อแม่ของชายหนุ่มอยู่ในภตัตาคารจนีสุดหรูแห่งนี้

“ไม่เจอหนูลลัน์ตั้งนาน หม่าม้าคดิถงึหนูมากรู้ไหม”

เสยีงเรยีกจากมารดาของธวุดลส่งผลให้ลลัน์ลลติต้องรบีละสายตาที่

สบประสานกบัหมูหนัตวัขนาดพอเหมาะตรงหน้า ขึ้นมาสบตาผู้พูดที่นั่งอยู่

ฝั่งตรงข้าม แล้วก็ต้องสะดุ้งเล็กน้อย เพราะความคิดฝ่ายชั่วในหัวบอก 

ว่าระหว่างหมูหนักบัมารดาของธุวดลนั้น...ไม่ต่างกนัเลย

“หนูยุ่งๆ เรื่องย้ายคอนโดกับเรื่องงานน่ะค่ะหม่าม้า” สาวมั่นตอบ

เสยีงหวาน ยิ้มรบัความเอน็ดูที่ผู้ใหญ่ฝ่ายชายมอบให้

“ผมบอกม้าแล้ว ม้ากไ็ม่เชื่อ หาว่าผมบ่ายเบี่ยงไม่ยอมพาลลัน์มาหา

ม้า”

“ก็แกมันเอาแต่บ่ายเบี่ยงไม่ยอมพูดกับหนูลัลน์เสียที” บิดาของ 

ธุวดลส�าทบั

“เรื่องอะไรหรอืคะป๊า” มอืที่ก�าลงัตกัขาห่านอบบะหมี่ชะงกัไปเลก็น้อย

เมื่อได้ยนิชื่อตวัเองออกจากปากบดิาของธุวดล

“เรื่องจะไปสู่ขอหนูลลัน์จากผู้ปกครองหนูน่ะส”ิ 

“แค็ก!” ลัลน์ลลิตถึงกับส�าลักขาห่านทันทีที่ได้ยินค�าตอบจากปาก 
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มารดาของธุวดล

“ดูหนูลลัน์ส ิอายจนหน้าแดงเลย”

“เปล่านะคะหม่าม้า” นาทีนี้ลัลน์ลลิตอยากจะลุกขึ้นมากรีดร้องแล้ว

ป่าวประกาศความลับของธุวดลออกไปให้คนทั้งประเทศรู้เสียจริง และที่

ส�าคัญ...เธออยากบอกเหลือเกินว่าเธอไม่ได้เขิน แต่ขาห่านจะติดคอตาย 

เพราะอยู่ๆ จะได้สามไีม่รู้ตวันี่แหละ!

ทว่ายังไม่ทันที่ลัลน์ลลิตจะได้พูดอะไรที่เป็นการฉีกหน้าธุวดล ชาย

หนุ่มกจ็บัมอืเธอไว้ บบีเบาๆ เป็นเชงิห้ามปราม แล้วเป็นฝ่ายแก้ไขสถาน-

การณ์เสยีเอง

“หม่าม้า” ลูกชายท�าเสียงตัดพ้อ “ผมบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้

กบัลลัน์ เรารูจ้กักนัมานานกจ็รงิ แต่เราเพิ่งคบกนันะครบั ต้องให้เวลาลลัน์

ด้วย”

“กจ็ะไปรู้เร้อ” หม่าม้าร่างท้วมท�าเสยีงสูง “ถามทไีรกไ็ด้แต่บ่ายเบี่ยง 

ท�าเหมอืนไม่ได้คบกนัจรงิ”

“ลลัน์ยุ่งๆ น่ะค่ะหม่าม้า นี่กเ็พิ่งได้ที่ท�างานด้วย เลยยงัไม่คดิเรื่อง

อื่นเลยค่ะ” คนสวยท�าหน้าบึ้ง เริ่มไม่สบอารมณ์ที่ถกูรบเร้ามากเกนิไป และ

ที่ส�าคญัคอืเพื่อนเธอยงัหาทางออกไม่ได้อย่างที่ตกลงกนัไว้แต่แรก

“แต่จะว่าไป...มาท�างานที่เดยีวกบัเหนอืกด็ ีจะได้ใกล้ชดิกนัมากขึ้น” 

บดิาของธุวดลกล่าว

“จรงิๆ” มารดาของธุวดลพยกัหน้าเหน็ด้วยกบัสาม ี“แล้วจะเริ่มงาน

เมื่อไหร่ล่ะลูก”

“อกีสองสปัดาห์ค่ะ”

“ดเีลย” 

“อะไรหรือคะหม่าม้า” น�้าเสียงชอบอกชอบใจของมารดาของธุวดล 

ท�าให้ลัลน์ลลิตเริ่มไม่ไว้ใจเสียแล้ว นึกสงสัยว่าการที่เธอเริ่มงานช้ามันมี 

อะไรดี
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“อย่างนี้หนูลัลน์ก็ว่างไปมาราธอนกับลูกแล้วสิเหนือ” แทนที่มารดา

ของธุวดลจะตอบว่าที่ลูกสะใภ้ กลับหันไปหาลูกชายแล้วยิ้มหน้าบานเสีย

อย่างนั้น

อะไรนะ ไปไหน วิ่งมาราธอนอะไร!

“ใช่ไหมจ๊ะหนูลลัน์” ความงงยงัไม่ทนัหาย มารดาของธุวดลกห็นัมา

ถามอกีครั้งพร้อมกบัยิ้มหวานเปี่ยมไปด้วยความหวงั

“เดี๋ยวนะคะหม่าม้า” สาวมั่นร้องเสยีงสงูพร้อมกบัยกมอืขอเวลานอก 

“หม่าม้าหมายถงึอะไรคะ หนูงง”

“ก็วิ่งมาราธอนไงจ๊ะ” มารดาของธุวดลตอบ “ตาเหนือลงสมัครวิ่ง

มาราธอนที่ญี่ปุน่ไว้ ทแีรกม้ากค็ดิว่าตาเหนอืจะไปกบัหนู แต่กลบับอกว่าหนู

ไม่ว่าง แต่ตอนนี้ว่างแล้วนี่จ๊ะหนูลลัน์”

“วะ...วะ...วิ่งมาราธอนหรอืคะ” ลลัน์ลลติถามเสยีงสั่น แน่นอนว่าเธอ

รู้เรื่องที่ธุวดลจะไปวิ่งมาราธอนที่ญี่ปุ่น แตห่มอนั่นแอบอา้งชื่อเธอด้วยหรอื

“หม่าม้าเหน็หนูวิ่งเก่งออก”

“หม่าม้าคะ...”

“ตาเหนอืไปวิ่งทไีรกไ็ปกบัหนูตลอดนี่จ๊ะ”

“คอืว่าหน.ู..” เป็นอกีครั้งที่หญงิสาวพยายามอธบิาย แต่ผู้อาวโุสกว่า

กไ็ม่ฟัง ไม่สงัเกตสหีน้ากระอกักระอ่วนของเธอเลยสกันดิ เพราะมวัแต่ดใีจ

ที่เธอจะไปพร้อมลูกชายได้

“ดแีล้ว ไปด้วยกนั ม้าจะได้ให้ช่างภาพไปด้วย เผื่อว่าจะถ่ายรูปเกบ็

ไว้ตอนพรเีวดดงิพวกหนู”

นาทีนี้ลัลน์ลลิตอยากกรีดร้องออกมาอย่างไม่ค�านึงถึงมารยาทอะไร

แล้ว หน้าอย่างเธอน่ะหรอืจะไปวิ่งมาราธอน เธอวิ่งได้ไกลสดุแค่ห้าร้อยเมตร

เท่านั้นแหละ!

“หม่าม้าคะ” เจ้าของเสยีงหวานรบีบอกทนัทกี่อนจะไม่มโีอกาส แล้ว

สุดท้ายต้องลงเอยด้วยการไปวิ่งแล้วนอนตายอนาถคาสนามวิ่ง
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ได้ผล หญงิวยักลางคนร่างท้วมหนัมาหาว่าที่ลูกสะใภ้คนโปรดทนัท ี

“มอีะไรหรอืลูก”

“หนูวิ่งไม่เก่ง” หญงิสาวรบีบอกก่อนจะโดนไล่ต้อนจนมุม “จะให้ไป

วิ่งมาราธอนคงไม่ไหวหรอกค่ะหม่าม้า”

“แต่ตาเหนือบอกว่าหนูไปวิ่งกับตาเหนือทุกวัน ซ้อมกันทุกวันเลยนี่

ลูก ม้ายงัเหน็หนูลงรูปชุดออกก�าลงักายอยู่เลย”

“อะไรนะคะ” นี่มารดาของธุวดล ‘ส่องเฟซบุ๊ก’ เธอด้วยหรอื และที่

ส�าคญัคอื...เธอไปวิ่งกบัธุวดลตอนไหน!

จริงอยู่ที่ลัลน์ลลิตเคยสวมชุดออกก�าลังกายแบบสปอร์ตบราคลุม 

ทับด้วยเสื้อครอปตัวสั้น สวมกางเกงขายาวซัปพอร์ตกล้ามเนื้อแบบรัดรูป 

อวดส่วนเว้าส่วนโค้งสวยงาม ไม่แค่ชุดอย่างเดยีว อุปกรณ์ทุกอย่างกแ็น่น

เช่นกัน รองเท้าผ้าใบแบบรันนิงจากแบรนด์กีฬาดัง และนาฬิกาจีพีเอส

ส�าหรบัวดัระยะทางการวิ่ง อตัราการเต้นของหวัใจ และการเผาผลาญแคลอร ี

แต่ทั้งหมดมันแค่การสร้างภาพแล้วถ่ายรูปสวยๆ แค่นั้นเอง เธอวิ่งจริงๆ 

ที่ไหนกนั

อยากจะบ้าตาย!

สาวสุดมั่นหันไปมองค้อนเพื่อนที่เอาชื่อเธอไปแอบอ้าง แต่เธอรู้ทัน 

เขาไปกบัแฟนตวัจรงิของเขาต่างหาก คดิแล้วมนัน่านกั!

“ดูสปิ๊า หนุ่มสาวหยอกกนัน่ารกัเชยีว”

เสยีงจากมารดาของธวุดลท�าให้ลลัน์ลลตินกึอยากลกุขึ้นมาอาละวาด

เสียให้รู้แล้วรู้รอด แต่ต้องข่มนางมารเอาไว้แล้วยิ้มหวานปานนางฟ้า แต ่

นกึประชดประชนัอยู่ในใจ

นี่ไม่ได้หยอกกนัค่า หม่าม้าขา...อกีแค่นดิเดยีวกจ็ะชกัปืนออกมายงิ

กนัแล้วค่ะ!
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จากที่ตั้งใจล้างท้องไปกนิของฟรจีากพ่อแม่ของธวุดล กก็ลายเป็นกนิ
ไม่ลงเลยแม้แต่อย่างเดยีว ถงึอาหารตรงหน้าจะทั้งอร่อยและราคาสงูเพยีงใด

เธอกฝ็ืนใจกลนืไม่ลงอกีแล้ว เพราะสุดท้ายเธอต้องปั้นหน้ายิ้มแล้วตกปาก

รบัค�าไปวิ่งมาราธอนที่ญี่ปุ่นกบัธุวดลอยู่ดี

“เอาน่าลลัน์ คดิเสยีว่าไปเที่ยวฟร”ี หมอหนุม่พยายามปลอบเพื่อน รู้

ว่าสาวเจ้าก�าลังอารมณ์เสีย สังเกตจากการที่เธอนั่งเงียบไม่พูดไม่จาเลย

ตั้งแต่ออกจากภตัตาคารมาจนจะถงึคอนโดที่พกั

“แน่ส ิแกไปกบัแฟนแกนี่ แล้วฉนัไม่ได้ออกก�าลงักายนานแล้วนะเว้ย 

ตั้งแต่จบ ม. ปลายกเ็ลกิเล่นเทควนัโดมาตั้งนาน ไม่ได้ออกก�าลงักายจรงิจงั

อกีเลย แล้วหม่าม้าจะให้ไปวิ่งฟูลมาราธอน ตายซะละมั้ง”

“แล้วใครให้ใส่ชุดออกก�าลงักายถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กล่ะ”

“ใครเขากท็�าปะล่ะ” สาวหน้าหวานถามเสยีงสูง “ฉนักแ็ค่ไปยมินดิๆ 

หน่อยๆ สวมชุดไป...”

“อ่อยผู้ชาย” ชายหนุ่มดกัคอพร้อมกบัยิ้มอย่างรู้ทนั

“กเ็ทรนเนอร์หล่อ” ในที่สุดลลัน์ลลติกห็วัเราะอย่างอดไม่อยู่ “แหม 

ไอ้เหนือ ใครๆ เขาก็ท�ากันไหมล่ะ ผู้หญิงสมัยนี้ต้องรักตัวเองและรัก

สุขภาพ”

“แกไม่ได้รกัสุขภาพ แกไปส่องผู้ชาย”

“นี่!” สาวสวยปรายตามองค้อนเพื่อนที่รู้ทนัไปเสยีทุกอย่าง “แกมนั

มแีฟนแล้วนี่เหนอื แกไม่เข้าใจสาวโสดแบบฉนัหรอก”

“แกกอ็ย่างเนี้ย แล้วไง ลมืไปละสวิ่าแกเป็นเพื่อนในเฟซหม่าม้าน่ะ”

“ซวยยิ่งกว่าซวย แอบลบไม่ได้ บลอ็กหม่าม้าแกไม่ให้เหน็โพสต์ฉนั

ดกีว่า” ว่าแล้วกห็ยบิโทรศพัท์ขึ้นมากดลอ็กไม่ให้หม่าม้าของธวุดลเหน็โพสต์

ของเธอทนัที

“แกนี่มนัแสบ”

“ไม่อย่างนั้นฉันจะเอาตัวรอดมาถึงตอนนี้หรือยะ” ว่าแล้วก็ย่นจมูก 
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ใส่เพื่อน ยกัไหล่เบาๆ ราวกบัไม่ยี่หระต่อชวีติของตวัเองที่ผ่านมา

ลลัน์ลลติเตบิโตมาอย่างโดดเดี่ยว

จริงอยู่ที่เธอไม่ใช่เด็กก�าพร้าแต่แรก เมื่อก่อนมีทั้งพ่อและแม่ครบ 

แต่มีก็เหมือนไม่มี เกิดมาได้ไม่เท่าไรพ่อแม่เธอก็แยกทางกันไปแล้ว เธอ 

อยู่กับแม่เพราะแม่กลัวว่าถ้าให้ไปอยู่กับพ่อแล้วอาจถูกแม่เลี้ยงรังแก แต่ 

แม่คดิผดิ เพราะคนที่คดิ ‘รงัแก’ เธอตั้งแต่เริ่มโตเป็นสาว คอื ‘พ่อเลี้ยง’ 

ต่างหาก!

แน่นอนว่าแม่เธอไม่เชื่อ แถมเวลาผ่านไปสกัพกั แม่กช็งิตายไปเพราะ

เบื่อโลก

ลัลน์ลลิตระเห็จออกจากบ้านตั้งแต่อายุสิบสี่ มาอยู่กับลักษณ์นรา 

หรอื ‘น้าเหมยลี่’ น้องสาวของแม่ที่อายหุ่างกบัเธอแค่สบิปี แต่เพราะลกัษณ์-

นราท�างานอยู่ที่ฮ่องกง เธอจงึต้องเรยีนโรงเรยีนประจ�านานาชาตแิละใช้ชวีติ

ตามล�าพังตั้งแต่นั้น ส่วนผู้เป็นน้าแค่ส่งเสียเธอเรียนอย่างเดียว ไม่ได้มา

คลุกคลดี้วยมากนกั

จนกระทั่งลักษณ์นราบอกว่าจะไปท�างานไกลจากเดิมและอาจไม่

ติดต่อมาอีกเลย จนตอนนี้ก็สี่ปีกว่าเข้าไปแล้ว เธอคิดว่าน้าคงจะตัดหาง

ปล่อยวัดเธอตั้งแต่ตอนนั้น จึงวางแผนที่จะท�างานหาเงินเรียนด้วยตัวเอง 

แต่กลบัมใีครบางคนยื่นมอืเข้ามาช่วยเหลอืเสยีก่อน

เพยีงแต่...เธอไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใคร

เงินจ�านวนหนึ่งถูกโอนเข้ามาในบัญชีเธออย่างไม่มีที่มาที่ไป ท�าเอา

ลลัน์ลลติงงไปพกัใหญ่ แต่อยู่ๆ กม็จีดหมายส่งมาถงึ โดยอ้างว่าเป็นผู้ส่ง

เงนินั้น เขาเป็นเพื่อนของลกัษณ์นรา คุณน้าของเธอฝากเธอไว้กบัเขาตั้งแต่

แรก และต่อไปนี้เขาจะอปุการะและส่งเสยีเธอในช่วงที่ลกัษณ์นราไปท�างาน

ไกลจนไม่อาจตดิต่อกลบัมาได้

บางทลีลัน์ลลติกค็ดินะ น้าของเธอท�างานกบันาซาและถูกส่งออกไป

นอกโลกหรอืไร จนป่านนี้ถงึไม่เคยตดิต่อกลบัเลย
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จดหมายที่เขยีนด้วยลายมอืเรยีบๆ แต่เป็นระเบยีบ น�้าหนกัตวัอกัษร

หนกัแน่นสม�่าเสมอ บ่งบอกว่าเจ้าตวัคงเป็นคนมอีายแุละเจ้าระเบยีบพอควร 

เขาไม่พูดไม่บอกอะไรเลย แม้แต่ช่องทางติดต่อยังไม่มี จ่าหน้าซองผู้ส่งก็

ไม่ม ี แต่น่าแปลก ทุกวนัส�าคญัหรอืช่วงที่เธอจ�าเป็นต้องใช้เงนิ เขาจะโอน

เงนิให้พร้อมกบัส่งของขวญัมาให้เสมอ

“แล้วคณุพ่อขายาวของแกล่ะลลัน์ เขาไม่ได้ตดิต่อมาเลยหรอื” ธวุดล

ถามเมื่อเหน็เพื่อนเงยีบไปนาน

ลลัน์ลลติหนัไปหาเพื่อนแล้วขมวดคิ้ว “แกพูดอะไรน่ะ”

“ก็คนที่อุปการะแกอยู ่ไง ท�าตัวลึกลับเหมือนในเรื่องคุณพ่อขา

ยาว๓ไม่มผีดิ”

“ไม่เหมือนเสียหน่อย อย่างน้อยในเรื่องคุณพ่อขายาว พอนางเอก

เรยีนจบกย็งัได้แต่งงานกบัแด๊ดดี้ลองเลกส์นะยะ แต่ฉนัเนี่ย...” สาวมั่นจิ้ม

อกตัวเองแล้วท�าเสียงขัดใจ “แม้แต่หน้าตายังไม่เห็น ผู้ชายหรือผู้หญิงยัง

ไม่รู้เลย”

“จะวา่ไปกน่็าสงสยันะ” ชายหนุม่ตั้งข้อสงัเกต “ท�าไมเขาถงึรูเ้รื่องแก

ทุกอย่าง ทั้งที่แกเองก็ไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยด้วยซ�้า เหมือนเขาจับตามอง

แกตลอดเวลาเลยนะ”

“แกเพิ่งสงสยัหรอืเหนอื” ลลัน์ลลติถามพร้อมกบัท�าหน้ายู่ แล้วพูด

เสยีงสะบดั “ฉนัสงสยัมาก่อนแกอกี” 

ไม่ใช่ว่าไม่เคยพยายามค้นหาตวัจรงิของ ‘คุณ K’ ที่ส่งจดหมายมา

หา เธอพยายามแล้ว ตั้งแต่เดอืนแรกๆ ที่เขาตดิต่อมาด้วยซ�้า คนที่ไม่เคย

เจอกนัเลย ไม่เคยเหน็หน้า ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าเป็นผู้หญงิหรอืผู้ชาย แต่กลบัรู้

ความเคลื่อนไหวของเธอทุกอย่าง จนตอนแรกเธอเกือบกลายเป็นพวก

๓ Daddy Long Legs นวนยิายของ จนี เวบ็สเตอร์ (Jean Webster) เรื่องราวของเดก็สาวจาก

บ้านเด็กก�าพร้าที่มีชายมาอุปการะโดยไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร เห็นแค่หลังไวๆ และเห็นว่าเขาเป็นผู้ชาย

ขายาวมาก จงึเรยีกว่า ‘คุณพ่อขายาว’
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หวาดระแวง คดิว่ามสีตอล์กเกอร์ตดิตามด้วยซ�้า

ครั้งหนึ่งลลัน์ลลติเคยพยายามเรยีกร้องความสนใจจากคณุพ่อขายาว

ด้วยการใช้เงนิที่เขาโอนมาให้ราวกบัเบี้ย ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย คดิว่าผู้ปกครอง

คนใหม่จะต่อว่า แต่ไม่เลย เงนิหมดเมื่อไรเขากเ็ตมิให้เมื่อนั้น แต่ไม่ยอม

ปรากฏตวัให้เหน็ ไม่ว่าอย่างไรเขากไ็ม่สนใจเธอเสยีท ีจนสุดท้ายเธอกเ็ลกิ

พยายามเรยีกร้องความสนใจจากเขา และใช้ชวีติของตวัเองต่อไป

ธุวดลมาส่งลัลน์ลลิตที่คอนโด และอ้างกับมารดาว่าอยู่กับหญิงสาว
ต่ออกีสกัพกั แต่ความจรงิคอืเมื่อส่งเพื่อนเสรจ็ ชายหนุ่มกต็รงไปหาคนรกั

ทนัท ีส่วนลลัน์ลลติกเ็ป็นหนงัหน้าไฟให้เพื่อนต่อไป

แต่ช่างเถอะ แลกกบักระเป๋าแซงต์ โลรองต์ ถอืว่าคุ้ม

สาวแสบหวัเราะเบาๆ ขณะโบกมอืให้เพื่อน รอจนกระทั่งรถยนต์หรู

ของนายแพทย์หนุ่มออกไปจนลบัสายตาแล้ว จงึเดนิกลบัขึ้นคอนโด 

“คุณคนสวยคะ” ยงัไม่ทนัเดนิขึ้นที่พกั กถ็ูกใครบางคนเรยีกไว้เสยี

ก่อน

‘คนสวย’ ชะงกัแล้วหนัมายิ้มหวานให้แม่บ้าน รูส้กึราวกบัตวัก�าลงัจะ

ลอยได้กไ็ม่ปาน แต่ต้องเกบ็อาการไว้แล้วยิ้มให้ ‘น่าเอน็ดู’ ที่สุด

“เรยีกลลัน์กไ็ด้ค่ะ เรยีกคนสวยแล้วเขนิ”

“กห็นสูวยจรงิๆ นี่คะ” คณุแม่บ้านวยักลางคนมองด้วยสายตาชื่นชม 

“สวยเหมอืนดาราเลย ถ้าไม่รูว่้าหนเูพิ่งเรยีนจบแถมเป็นหมอด้วย ป้าคงคดิ

ว่าเป็นนางเอก”

“คณุป้าก.็..” ลลัน์ลลติอายม้วน แล้วยื่นกล่องมาการองจากร้านดงัที่

ขึ้นชื่อทั้งเรื่องรสชาตแิละราคาให้คุณป้าตรงหน้าตามประสาคนบ้ายอ “ลลัน์

ซื้อขนมมาเยอะเลย กนิไม่หมด คุณป้าเอาไปให้ลูกสาวด้วยกไ็ด้นะคะ”

“แหม...สวยแล้วใจดอีกี นางฟ้าจรงิๆ เลย” ยิ่งคนสวยมนี�้าใจด้วย 

แม่บ้านวยักลางคนกย็ิ่งปลื้ม 
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แม้ลกึๆ แล้วจะชอบค�าเยนิยอที่ตรงกบัความจรงิ (ในความคดิของ

เธอ) มาก แต่ก็ต้องรีบเข้าเรื่องก่อนที่คุณป้าแม่บ้านจะพรรณนาความงาม

ของเธอจนไม่รู้เรื่องกนั “ว่าแต่คุณป้าเรยีกลลัน์ท�าไมหรอืคะ”

“มีของมาส่งค่ะ กล่องใหญ่เชียว เลยเอาไว้ในตู้จดหมายของหนู 

คนสวยไม่ได้” ไม่แค่พูด คุณป้าแม่บ้านยงัรบีเดนิไปหยบิมาให้ ไม่นานนกั

กก็ลบัมาพร้อมกล่องที่ว่า

“อะไรคะเนี่ย” ลัลน์ลลิตมองด้วยความสงสัยขณะพลิกกล่องไปมา 

แต่แล้วดวงตากลมโตกเ็บกิกว้างขึ้นอกีเท่าตวัเมื่อเหน็ว่ามนัคอืกล่องอะไร

ข้างในนี่มัน...กระเป๋าสตางค์แบบสะพายข้างจากแบรนด์ดัง ราคา 

ไม่ต�่ากว่าครึ่งแสน!

เพียงแค่นี้เธอก็รู้แล้วว่ามาจากใคร จะเป็นใครไม่ได้เลย ถ้าไม่ใช ่

คุณพ่อขายาวของเธอ!

“มีคนส่งมานานหรือยังคะคุณป้า” หญิงสาวเงยหน้าจากกล่องของ

ก�านลัราคาแพงแล้วถามอย่างร้อนรน

“เพิ่งเดนิออกไปเมื่อกี้เอง ผูช้ายตวัสูงๆ หน้านิ่งๆ สวมสทูสดี�า น่าจะ

สวนกบัหนูคนสวยนะ”

“ผูช้ายตวัสงูเหรอ” ลลัน์ลลติพมึพ�า แล้วยดักล่องของก�านลัชิ้นใหญ่

ใสม่อืคณุป้าแม่บ้าน แล้ววิ่งย้อนออกไปโดยไม่สนใจเสยีงเรยีกของผูอ้าวโุส

กว่าที่ดงัไล่หลงัมาเลยแม้แต่นดิเดยีว

ตลอดห้าปีที่ผ่านมา ลลัน์ลลติพยายามค้นหาตวัตนที่แท้จรงิของ ‘คุณ 
K’ มาตลอด พยายามทุกวถิทีางหวงัจะได้พบกบัผู้อุปการะของเธอ หรอืที่

ธุวดลชอบล้อเลียนว่าเป็น ‘คุณพ่อขายาว’ ของเธอเสมอ แต่ไม่เคยเลย 

สกัครั้งที่จะได้พบกนั

ถ้านี่ใช่เขาจรงิ เธอจะปล่อยให้โอกาสหลุดมอืไปได้อย่างไร

สาวร่างเลก็วิ่งสดุแรง ไม่สนว่าสายลมช่วงปลายฝนต้นหนาวจะหนาว
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เย็นเพียงใด ละอองฝนเล็กๆ ท�าให้ผมที่จัดแต่งไว้อย่างดีเสียทรงไปหมด 

สภาพคนสวยดไูม่จดืมากขึ้นทกุๆ ฝีก้าวที่ออกวิ่งไปตามทางหน้าคอนโด แต่

เธอไม่สน อย่างเดยีวที่ต้องการคอืหวงัจะได้เหน็ ‘เขา’ เท่านั้น

และเธอกไ็ด้เหน็!

ชายหนุ่มร่างสูงใหญ่สวมชุดสูทสดี�าแทบจะกลนืไปกบัความมดื แต่

เพราะเขาก�าลงัเดนิผ่านแสงไฟ ท�าให้เธอเหน็แผ่นหลงักว้าง บ่าตรง ดูมั่นคง

แข็งแกร่งแฝงไปด้วยความน่าเกรงขามของเขา แม้ไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร แต่ 

ลางสงัหรณ์บอกเธอว่า ‘ใช่’ แน่นอน

หญิงสาวไม่มัวคิดให้เสียเวลา เธอวิ่งต่อไปอย่างรีบเร่ง แต่เสียง

รองเท้าส้นสูงดังกระทบพื้นเปรียบดังสัญญาณเตือนให้เขาเร่งฝีเท้าเร็วขึ้น  

แค่พรบิตาเดยีวกเ็ลี้ยวมุมตกึ

ลลัน์ลลติรบีวิ่งตามไปและกวาดตามองไปทั่วบรเิวณ แต่กลบัไมเ่หน็

แม้เงา ราวกบัเขาเป็นส่วนหนึ่งของความมดื ราวกบัไม่มตีวัตนอยู่ตรงนั้นก็

ไม่ปาน

บ้าจรงิ!

สาวแสบยนืหายใจหอบ เธอมองไปรอบตวัอกีครั้ง แต่กเ็หมอืนเดมิ 

นอกจากรถยนต์มากมายที่จอดอยูห่น้าตกึแต่ละหลงั เธอกไ็ม่เหน็ใครแม้แต่

คนเดยีว

แต่อย่างหนึ่งที่เธอได้รู้ เขาขายาวจรงิๆ ด้วย!

ลัลน์ลลิตเดินกอดกล่องของขวัญจากคุณพ่อขายาวของเธอกลับเข้า
ห้องมาด้วยความรู้สึกหนักอึ้งจากความผิดหวังที่จะได้พบเขาครั้งแล้วครั้ง

เล่า ทั้งที่บอกตวัเองว่าควรจะชนิได้แล้ว แต่กย็งัไม่ชนิเสยีท ี เพราะเขาคอื

คนเดยีวที่ตดิอยู่ในความสงสยัของเธอตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ถ้าผู้ชายที่สวมสูทด�าคือคุณพ่อขายาวของเธอจริง ก็ดูว่าไม่ได้พิกล

พกิารหรอืผดิปกตติรงไหนเสยีหน่อย แต่ท�าไมเขาถงึได้ลกึลบัขนาดนี้
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สาวมั่นนั่งกอดอกท�าหน้านิ่วคิ้วขมวดขณะมองกล่องของขวัญตรง

หน้า ดวงตากลมโตหรี่ลงอย่างครุ่นคิดแล้วจึงเปิดกล่องดู พบว่าด้านใน 

มีมากกว่ากระเป๋าสตางค์แบบสะพายข้างสุดหรู แต่ยังมีเครื่องส�าอาง

คอลเล็กชันสีใหม่ที่เธออยากได้ รวมทั้งโน้ตสั้นๆ ที่เขียนด้วยลายมือเป็น

ระเบยีบเหมอืนเดมิ 

Congratulations. Success is yours...Mr. K

แค่นี้เองหรอื!

มอืบอบบางพลกิการ์ดดูทั้งซ้ายขวาหน้าหลงั หวงัจะเจอข้อความเลก็ๆ 

ที่รอดหูรอดตาคนสายตาสั้นอย่างเธอ เผื่อว่าคุณพ่อขายาวที่รักจะอยาก

อวยพรเธอมากกว่านี้ แต่กไ็ม่เลย ค�าอวยพรทื่อ สั้น กระชบั เหมอืนไม่มี

เยื่อใย ทั้งที่อุปการะกนัมานานถงึสี่ปีน่ะหรอื

พ่อเจ้าประคณุเอ๋ย...พ่อเป็นมนษุย์หนิใช่ไหม ทื่ออย่างกบัตอไม้เชยีว!

ลัลน์ลลิตคิดอย่างเข่นเขี้ยว อาจเพราะตัวเธอหมกมุ่นเรื่องเขาแทบ

ตาย แต่เขากลบัท�าเหมอืนไม่สนใจ เหมอืนไม่ใส่ใจเธอเลยสกันดิ งานรบั

ปรญิญากไ็ม่มา

แต่...จะว่าไปท่าทางเขากค็ุ้นตาไม่น้อย

ลลัน์ลลติหนัไปหยบิแมคบุก๊จากโต๊ะท�างานมาวางบนตกัแล้วเปิดดรูปู

งานวันรับปริญญาที่ได้มา เลื่อนดูแต่ละภาพช้าๆ กวาดตามองทุกคนที่อยู่

ในรูป หวังว่าจะได้เห็นเขา ลึกๆ ยังคิดว่าเขาต้องมา เพราะถ้าเป็นเธอจะ

เลี้ยงดูเดก็สกัคนจนเรยีนจบ หมดเงนิไปมหาศาล เธอกต็้องมาแอบดูหน้า

เสยีหน่อย

แต่กเ็หมอืนเดมิ ไม่มผีู้ชายท่าทางแบบชายชุดสูทด�าเมื่อครู่เลย

หญงิสาวทิ้งตวัลงพงิพนกัแล้วถอนหายใจอย่างผดิหวงั รบีต่อสายหา

เพื่อนสนทิทนัท ีอย่างน้อยกไ็ด้ระบายออกไปบ้าง ดกีว่าเกบ็ความอดึอดัใจ

ไว้อย่างนี้ จากนั้นจงึลกุไปลบเครื่องส�าอางที่โบกไว้เนยีนกรบิออก แล้วเข้าไป

อาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้า มาสก์หน้าด้วยโคลนจากหนิภเูขาไฟชื่อดงั แล้วเดนิไป
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ต้มบะหมี่กึ่งส�าเรจ็รูป พรั่งพร้อมด้วยชานมไข่มุกที่แช่ไว้เตม็ตู้เยน็ จากนั้น

จงึหอบทุกอย่างมานั่งดูซรีสี์เกาหลทีี่แสดงโดยพระเอกคนโปรด กนิไปดูไป

จนหนงัท้องตงึ หนงัตากเ็ริ่มหย่อน สุดท้ายกเ็ผลอเรอออกมา

โอย...ท้องจะแตก

หญงิสาวมองชามบะหมี่กึ่งส�าเรจ็รปูรสเผด็เกาหลทีี่เผด็นรกจนน�้าตา

ไหล ทั้งที่ไม่กินเผ็ด แต่เพราะอยากอินกับซีรีส์เรื่องโปรด จึงต้มมานั่งกิน 

จะได้เข้ากับเรื่อง และมีชานมไข่มุกมาแก้เผ็ด ทั้งที่รู้ดีว่าแคลอรีมหาศาล 

เท่านั้นไม่พอ ยงัมนี�้าตาลจากชานม โซเดยีมจากบะหมี่กึ่งส�าเรจ็รูป เรยีกได้

ว่าไม่มปีระโยชน์อะไรเลย

แต่ถามว่า ‘ว่าที่นกัก�าหนดอาหาร’ อย่างเธอแคร์หรอื...กไ็ม่ ไว้พรุ่งนี้

ค่อยไปเบริ์นไขมนัออกกแ็ล้วกนั

นกัก�าหนดอาหารสาวหวัเราะคกิคกัตามล�าพงักบัความ ‘กบฏ’ เลก็ๆ 

น้อยๆ ของตวัเอง แล้วจงึนอนดูซรีสี์ต่อสกัพกั จนกระทั่งเริ่มดกึจงึลุกขึ้น

ปิดไฟนอน 

โดยไม่รู้ตวัสกันดิว่า คนที่เธอคดิว่าไม่แยแสเธอเลย แท้จรงิแล้ว...

เขา ‘จบัตา’ มองเธอตลอดเวลา

ไฟห้องรมิสดุบนคอนโดชั้นสบิดบัลงแลว้ ชายหนุม่รา่งสงูที่นั่งเฝา้อยู่
ด้านล่างนานสองนานจงึวางแก้วกาแฟลงบนม้านั่งข้างตวั แล้วละสายตาจาก

ห้องนั้นได้ในที่สุด

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาน�าของขวัญมาให้เธอด้วยตัวเองโดยไม่ผ่าน 

‘คนกลาง’ ซึ่งแท้จรงิกไ็ม่ใช่ใครอื่นไกลเลย แต่เป็น ‘คนของเขา’ ที่ไว้ใจได้

และรบัหน้าที่นี้เสมอมา เพยีงแต่คราวนี้เป็นโอกาสพเิศษที่เขาต้องมาท�างาน

ให้ ‘อดตีเจ้านาย’ และเป็นวนัแห่งความส�าเรจ็ของเธอด้วย จงึมาด้วยตวัเอง 

แต่ไม่คดิเลยว่าลลัน์ลลติจะฉลาดเป็นกรด ทั้งยงัวิ่งเรว็อย่างเหลอืเชื่อ ดทีี่

เขาไม่ท�ากระโตกกระตากให้เธอจับได้ ไม่อย่างนั้นคงไม่รู้จะมองหน้ากัน
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อย่างไร

แต่อย่างน้อยเขากไ็ด้เหน็กบัตาว่าเธอ...สบายดี

กรนิทร์คว้าแก้วกาแฟข้างตวัขึ้นจบิ พร้อมกบัเงยหน้าขึ้นมองห้องพกั

ของเดก็ในอุปการะอกีครั้งให้แน่ใจว่าเธอปลอดภยัด ีไม่ได้ตกอยูใ่นอนัตราย

อย่างที่เขากงัวล จงึลุกขึ้น ทว่ายงัไม่ทนัออกไปจากบรเิวณนั้น พลนัสายตา

กเ็หลอืบไปเหน็ ‘บางอย่าง’ เข้าเสยีก่อน

ไม่ใช่แค่เขาคนเดยีวที่อยู่บรเิวณนี้!

ทั้งที่เหน็ว่าม ี‘ใครบางคน’ ก�าลงัเฝ้ามองห้องของลลัน์ลลติจากชั้นล่าง

เช่นเดียวกับเขา ทว่ากรินทร์ก็ยังท�าทีเป็นนั่งดื่มกาแฟและคุยโทรศัพท์ 

ตามล�าพงั ทั้งที่ความจรงิแล้วเขาไม่ได้คยุอะไรเลย เพยีงแต่หาจงัหวะสงัเกต

ชายคนนั้นพร้อมกบัถ่ายรูปไว้

ลางสงัหรณ์ของเขาไม่ดเีลย

สหีน้าเรยีบเฉยราวกบัไร้ความรูส้กึของชายหนุม่กระด้างขึ้น เช่นเดยีว

กบัแววตาแขง็กร้าว กรนิทร์เดนิออกจากคอนโดของลลัน์ลลติด้วยความรูส้กึ

หนกัอึ้ง

การจากไปของลกัษณ์นรา พนัธสญัญาระหว่างเขากบัเธอ รวมถงึ...

คนที่ฆ่าเธอด้วย

หรอืว่า...



เสยีงเตอืนตั้งปลุกจากโทรศพัท์มอืถอืดงัสนั่น ส่งผลให้หญงิสาว
ร่างเลก็บอบบางนางหนึ่งบดิไปมาอย่างเกยีจคร้าน ทั้งที่รู้ดว่ีาถงึเวลาตื่นนอน

และเป็นเวลานัดของเธอกับเพื่อน แต่เพราะเพิ่งเดินทางมาถึงตอนดึก ยิ่ง

รวมกบัอากาศดอีย่างยากยิ่งที่จะเกดิขึ้นในประเทศไทย ท�าให้เธอตดัสนิใจ

ปิดเสยีงโทรศพัท์ ตวดัผ้าห่มผนืหนาขึ้นคลุมศรีษะ แล้ว...นอนต่อ

กริ๊ง...

เสยีงโทรศพัท์ข้างเตยีงดงัหลอกหลอนเธออกีจนได้ สดุท้ายลลัน์ลลติ

กถ็บีผ้าห่มทิ้ง แล้วรบัโทรศพัท์ด้วยน�้าเสยีงหงุดหงดิ

“อะไรเนี่ย”

“โอฮาโยโกไซมสั” เสยีงยยีวนกวนประสาทแสนคุน้เคยทกัทายมาเป็น

ภาษาญี่ปุ่น แต่คนฟังรู้ทนัทวี่านี่คอืเสยีงเพื่อนของเธอ

“ไอ้เหนอื!” สาวร่างเลก็ดดีตวัลุกขึ้นแล้วกระแทกเสยีงใส่เพื่อน

“ตื่นได้แล้วไอ้ลัลน์” สุ้มเสียงของธุวดลแฝงไปด้วยความร้อนรน

เป็นการกระตุ้นเพื่อนขี้เซา “แกต้องไปซ้อมวิ่ง ถ้าไม่อยากตายคาสนาม”

๒
Destiny
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“ขออีกสิบห้านาที แกกับฟ้าไปก่อนเลย” ลัลน์ลลิตงัวเงียตอบทั้งที่ 

ไม่ลมืตาด้วยซ�้า เธอก�าลงัจะเอนตวัลงนอนเหมอืนเดมิแท้ๆ แต่เพื่อนสนทิ

ดกัคอไว้เสยีก่อน

“อย่านอนต่อนะไอ้ลลัน์ ลุกเดี๋ยวนี้!”

“ไอ้บ้า ท�าไมแกทรมานสงัขารฉนัขนาดนี้”

“ฉันหวังดีกับแกแท้ๆ แกเป็นนักก�าหนดอาหารบ้าบออะไร กินแต ่

มาม่ากบัชานมไข่มุก ค่าไขมนัแกพุ่งไปขนาดไหนแล้ว ลุกไปซ้อมวิ่งกบัฉนั

เดี๋ยวนี้”

“เออๆ” หญงิสาวรบัปากอย่างเข่นเขี้ยว นกึสงสาร ‘ฟา้’ ขึ้นมาตงดิๆ 

ไม่รู้ว่าทนหมอขี้บ่นอย่างธุวดลได้อย่างไร

ลัลน์ลลิตถอนหายใจยาวเหยียด แล้วล้มตัวลงนอนต่ออีกนิด แต่ 

ไม่ลืมปิดทั้งโทรศัพท์มือถือและยกหูโทรศัพท์ในห้องพักออก อย่าหวังว่า 

ใครหน้าไหนจะโทร. ตามเธอได้อกีเลย!

กว่าสาวขี้เซาจะตื่นมาซ้อมวิ่งตามที่นดัแนะไว้กบัเพื่อนสนทิและคนรกั
ของเพื่อนก็เกือบเจ็ดโมงเช้า ผลคือทั้งสองทิ้งเธอไปก่อนแล้ว และส่ง 

ข้อความสั้นๆ ว่าให้เจอกนัที่ปราสาทโอซากาตามที่นดัหมายไว้เลย

เฮอะ พอมแีฟนมาด้วยกท็ิ้งเพื่อน มนัช่างเหมน็ความรกัเสยีจรงิ!

ลัลน์ลลิตคว้าชุดออกก�าลังกายและผ้าขนหนูเดินเข้าห้องน�้า แต่พอ

นึกได้ว่าตอนนี้ญี่ปุ่นอากาศหนาวเพียงใด จึงเปลี่ยนใจแค่ล้างหน้าล้างตา 

แปรงฟันให้ลมหายใจหอมสดชื่น แล้วจึงเปลี่ยนจากชุดนอนเป็นชุดออก

ก�าลงักายแบบเซก็ซี่สุดชวีติ คว้าเสื้อคลุมสขีาวออกจากห้องไป

เพียงก้าวแรกที่ออกจากโรงแรมที่พักมารับอากาศเย็นของฤดูใบไม้

ร่วง ที่ตอนนี้ต้นไม้ใบหญ้าของโอซากาเปลี่ยนเป็นสีแดงจนหมด เพียง

เท่านั้นคนที่ตั้งใจว่าจะ ‘เซ็กซี่’ ให้เตม็ที่ เผื่อจะได้ ‘เหยื่อ’ กลับไปถึงกับ 

ตวัสั่นเพราะความหนาว กอดตวัเองไว้แน่นแล้วคดิอย่างพาลๆ ว่าเธอไม่น่า
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คดิอะไรตื้นๆ แบบนี้เลย ที่นี่ญี่ปุ่น ไม่ใช่ไทย!

“บ้าเอ๊ย!” ลลัน์ลลติท�าเสยีงลอดไรฟันที่กระทบกนัเพราะความหนาว 

“แกลมืไปได้ยงัไงว่าที่นี่มนัหนาว แกจะเป็นคนสวยแต่ไม่มสีมองไม่ได้นะ”

คน ‘มั่นหน้า’ ว่าสวยเสยีเตม็ประดาหงุดหงดิตวัเองไม่น้อย เตรยีม

จะกลับไปเปลี่ยนชุดอยู่แล้ว ถ้าสายตาไม่เหลือบไปเห็นผู้ชายที่ก�าลังวิ่ง

เหยาะๆ มาตรงหน้าเธอ

อุแม่เจ้า!

ใช่เลย...โดนใจฉนัเลย...

คุณแม่ขา...ลลัน์ลลติอยากได้!

ดวงตากลมโตเบิกกว้าง ตะลึงไปกับ ‘ความแน่น’ ของชายหนุ่ม 

ที่ก�าลงัวิ่งผ่าน เขาเป็นหนุ่มร่างสูงใหญ่ ไม่หนาจนน่ากลวั ตรงที่ควรใหญ่ก็

ใหญ่ ทุกอย่างสมส่วนลงตัว กล้ามเนื้อตึงแน่น เห็นเป็นกล้ามอกและ 

ซกิซ์แพก็เรยีงตวัสวย ท่อนแขนก�าย�าเหน็เส้นเลอืดชดัเจน บ่งบอกว่าไม่ใช่

พวกเจ้าส�าอาง ผิวขาวแต่คล้ามแดดเล็กน้อยดูน่าค้นหา โครงหน้าได้รูป 

จมูกโด่งเป็นสนั รมิฝีปากบางเฉยีบ เสยีอย่างเดยีวคอืดวงตาถูกซ่อนไว้ใต้

แว่นกนัแดดสเีข้มจนมองไม่เหน็ว่านยัน์ตาเขาเป็นอย่างไร

แต่ถ้าจะ ‘หล่อยนัเงา’ ขนาดนี้แล้วละก ็ตาคมชวัร์ ไอ้ลลัน์ฟันธง!

บอกได้ค�าเดยีว อยากได้อยากโดน!

ลัลน์ลลิตรู้สึกราวกับตัวเองเป็นพวกผู้หญิงหื่นกามที่แค่มองผู้ชาย 

กน็�้าลายหก แต่จะท�าอย่างไรได้ ผู้ชายคนนี้ท�าเอาเธอไม่อยากละสายตาไป

เลย เพิ่งรู้ว่าผู้ชายที่ชอบวิ่งมาราธอนจะหล่อล�่าหุ่นดขีนาดนี้ มนิ่าล่ะ สาวๆ 

ถงึอยากวิ่งมาราธอนกนันกั 

นี่สนิะ แรงบนัดาลใจในการออกวิ่ง ที่แท้...วิ่งตามผู้ชายนี่เอง

สาวแสบยิ้มชั่วร้ายเมื่อคิดได้ว่าเธอควรจะวิ่งตามผู้ชายคนนี้ไปบ้าง 

พร้อมกบัเอาปูนแดงกาหวัเขาไว้ในใจ จากนั้นจงึตั้งปณธิานไว้ว่า...จะเอา!
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แม้ไม่ใช่ช่วงฤดูหนาวซึ่งมีหิมะตก ทว่าอากาศฤดูใบไม้ร่วงก็เย็นพอ
สมควร แต่เวลานี้เธอไม่รู้สกึหนาวเลยสกันดิ เพราะก�าลงัวิ่งตามผู้ชายที่วิ่ง

เรว็มาก ท�าเอานกัหดัวิ่งมอืสมคัรเล่นอย่างเธอถงึกบัหายใจไม่ทนั

โอย...ทรมาน

ลัลน์ลลิตรู้สึกเหมือนขาดอากาศหายใจใกล้ตายเต็มที มิหน�าซ�้า  

‘สุดหล่อ’ ของเธอยังวิ่งเลยไปไกลแล้วด้วย แล้วอย่างนี้เธอจะตามเขาทัน

ไหมเล่า

นักวิ่งมือสมัครเล่นจ�าต้องชะลอฝีเท้าราวกับวิ่งตามควายเมื่อครู ่

แลว้หยดุวิ่ง จากนั้นจงึหอบหายใจแรงยิ่งกว่าหมาหอบแดด ไดแ้ต่มองตาม

แผ่นหลงักว้างน่าซบของ ‘สดุหล่อ’ ที่วิ่งทิ้งห่างไปไกลด้วยสายตาละห้อยหา 

จนกระทั่งเขาลบัสายตาไป

“หมดกนั...อดเลย” ลลัน์ลลติบ่นกระปอดกระแปด มวัแต่มองผูช้าย

จนวิ่งแบบลมืตาย กว่าจะรูต้วักต็อนได้ยนิเสยีงโทรศพัท์จากเพื่อนสนทินี่เอง

“อะไรไอ้เหนอื” สาวแสบรบัสายด้วยน�้าเสยีงหงุดหงดิ

“แกหายหัวไปไหนไอ้ลัลน์ ไม่ยอมรับโทรศัพท์ฉันด้วย” ปลายสาย

ถามด้วยน�้าเสียงเป็นกังวล เพราะรู้จักเพื่อนดี ภายนอกลัลน์ลลิตดูเป็น 

ผูห้ญงิสวยมั่น แต่งหน้าหนายิ่งกว่าโบกปนู แต่งตวัสวยล่อตาล่อใจ แต่ความ

จรงิแลว้เป็นคนโก๊ะๆ เป่ินๆ หลงทศิเป็นที่หนึ่ง มนึเป็นที่สอง สมองช้าเป็น

ที่สาม และใช่...ถ้าเจอผู้ชายกพ็ร้อมเดนิตามเขาไปเป็นที่สี่!

“กจ็ะไปหาแกเนี่ย ก�าลงัวิ่งไป”

“แกอยู่ไหน”

“เอ่อ...” ลัลน์ลลิตทอดเสียงลงเล็กน้อยพร้อมกับมองไปรอบตัว 

เพราะเธอกไ็ม่รู้ว่าตวัเองอยู่ที่ไหน แล้วจงึหวัเราะเสยีงแห้ง “ฉนักไ็ม่รู้ว่ะ”

“อ้าว!” ธุวดลร้องเสยีงหลง “แค่ออกจากโรงแรม เลี้ยวซ้าย แล้วก็

ตรงมาเรื่อยๆ ตามป้ายเลย ท�าไมแกมาไม่ถูก”

“ฉนัไม่ได้เลี้ยวซ้าย” สาวแสบหวัเราะเบาๆ “ฉนัเลี้ยวขวา ตามผู้...”
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“ตามใครนะ!” ชายหนุม่ถามเสยีงดงั “อย่าบอกนะว่าแกวิ่งตามผูช้าย

ไปอกีแล้ว”

“แหม...ไอ้เหนอื”

“ถ้าอย่างนั้นแกบอกมาว่ารอบตวัแกมอีะไรบ้าง ฉนัจะไปหา”

“ไม่ต้องๆ” คนหลงทศิรบีปฏเิสธ เพราะไม่อยากรบกวนเวลาอนัน้อย

นดิของเพื่อนกบัคนรกั “ฉนัไปได้ๆ ปราสาทโอซากาใช่ไหม ถามคนแถวนี้

ไปกไ็ด้”

“เออ ไวๆ ฉนัจะแชร์โลเกชนัให้แก แกกร็บีตามมาล่ะ อย่าตามผู้ชาย

ที่ไหนไปอกี”

“เจ้าค่าคุณพ่อ” ลลัน์ลลติกระแทกเสยีง กดวางสาย จากนั้นจงึมอง

ซ้ายมองขวาให้แน่ใจว่าไม่เจอ ‘สดุหล่อ’ ของเธอแล้ว จงึวิ่งย้อนกลบัไปทาง

ที่นดักบัเพื่อนไว้

ลัลน์ลลิตตัดสินใจขึ้นรถไฟใต้ดินมาที่ปราสาทโอซากาแทนการวิ่งมา
ตามที่นดักบัธวุดลและ ‘คณุฟ้า’ แล้วจงึแสร้งท�าเปน็วิ่งมาที่จดุนดัพบ แต่ก็

ไม่สามารถตบตาเพื่อนสนทิได้เหมอืนเดมิ

“ขึ้นรถไฟฟ้ามาละสไิอ้ลลัน์” ธุวดลถามอย่างรู้ทนั ท�าเอาคนที่ตั้งใจ

จะตบตาเพื่อนได้แต่ถอนหายใจเบื่อๆ

“แกมนัแสนรู้”

“แกมันก็ขี้โกง” ชายหนุ่มว่า ไม่สนใจสีหน้าบูดบึ้งของเพื่อน “นิสัย

เหมอืนพวกนกัการเมอืงไม่มผีดิ”

“จ้า” ลัลน์ลลิตท�าเสียงประชด “แต่แกก็ไม่ห้ามฉันนี่ นี่ก็ลิ่วล้อ 

นกัการเมอืงชดัๆ”

“ไอ้แสบ” ในเมื่อว่ากไ็ม่ได้ เพื่อนสนทิไม่สะทกสะท้านเลยสกันดิ เขา

จงึใช้วธิดีดีหน้าผากเพื่อนแรงๆ อย่างหมั่นไส้

“หยุดเลยไอ้เหนือ” สาวแสบท�าหน้านิ่วแล้วหลบมือเพื่อนพัลวัน 
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“เดี๋ยวมคีนเหน็ ฉนัขายไม่ออกพอด”ี

“ใครจะเอาแก” ชายหนุ่มถามกลั้วหัวเราะ เขาไม่ได้หมายความว่า

เพื่อนของเขาไม่สวย ตรงกนัข้าม ลลัน์ลลติเป็นคนรูจ้กัแต่งตวัให้เหมาะกบั

ตัวเอง ท�าให้ดูดีตลอดเวลา แต่เพราะเรื่องราวในอดีตของพ่อแม่ ท�าให้ 

ลัลน์ลลิตไม่ลงเอยกับใคร ต่อให้คนมาจีบมาดดีแค่ไหน หรือตัวเองไป 

‘อ่อย’ ใครไว้อย่างไร เรยีกได้ว่าดแีต่ปากไปวนัๆ เท่านั้น 

“นี่แกๆ” สาวแสบท�าจบีปากจบีคอ “เมื่อกี้เจอผู้ชาย แซ่บมาก แซ่บ

แบบ...แซ้บแซ่บ!” 

“ขนาดนั้น” คนฟังท�าหน้าไม่เชื่อ “กเ็หน็แกพูดแบบนี้ทุกคน”

“แต่คนนี้แซ่บจริง!” ลัลน์ลลิตท�าหน้าเคลิ้มฝันแล้วมองไปรอบตัว 

พลันสายตาก็ปะทะเข้ากับร่างสูงใหญ่ของ ‘สุดหล่อ’ ที่เธอแอบวิ่งตามไป 

เมื่อเช้า

“ลลัน์” ธุวดลเรยีกเมื่อเหน็เพื่อนสาวเงยีบไป

เสียงของเพื่อนสนิทไม่อาจดังทะลุโสตประสาทของลัลน์ลลิตได้เลย 

เพราะเธอเอาแต่มองตาม ‘เป้าหมาย’ เสยีจนคอแทบเคลด็

“ไอ้เหนอืๆ” ลลัน์ลลติใช้ศอกกระทุ้งเพื่อนแรงๆ แล้วพยกัพเยดิไป

ทางเป้าหมายของเธอ

“อะไรวะลลัน์” ปากถาม ทว่ากส็อดส่ายสายตามองตาม

“นั่นไง ผูช้ายของฉนั!” ลลัน์ลลติแทบกรี๊ด ก�าลงัจะวิ่งตามเป้าหมาย

ไปอยู่แล้ว แต่ถูกเพื่อนหนุ่มดึงฮูดเสื้อคลุมรั้งไว้เสียก่อนจนแทบเสียหลัก

หงายหลงั

“อะไรวะไอ้เหนือ” สาวเจ้าหันมาท�าเสียงขัดใจใส่เพื่อน หมูจะหาม 

กลบัมคีานมาสอดเสยีอย่างนั้น เดี๋ยวอดกนัพอด!ี

“นั่นน่ะหรือที่แกวิ่งตามเขาจนหลงทาง” ธุวดลหรี่ตามองผู้ชายของ

เพื่อนแล้วขมวดคิ้ว “นั่นรุน่พ่อแกแล้วหรอืเปล่า พ่อแกฝากเพื่อนไว้หรอืไง”

“บ้า...ไม่แก่ขนาดนั้นมั้ง” ปากค้าน ทว่าในใจกอ็ดคล้อยตามไม่ได้ ดู
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แล้วอายุไม่ใช่น้อยเลย ถึงจะยังไม่แก่ แต่ดูทรงแล้วอายุมากกว่าเธอไม่ต�่า

กว่าสบิปีแน่ๆ

“แต่เออ...หล่อจรงิ” แม้แต่ผู้ชายด้วยกนัยงัอดชมไม่ได้ 

ทั้งธุวดลและลัลน์ลลิตต่างก็มองตามร่างสูงใหญ่ที่วิ่งตัวตรงถูกหลัก

การวิ่งที่แท้จริง ไหนจะรูปร่างแข็งแรงก�าย�า ที่แม้จะสวมชุดส�าหรับออก 

ก�าลงักาย แต่กย็งัเหน็กล้ามเนื้ออย่างชดัเจน ไหล่กว้าง แผงอกน่าซุกซบ ยิ่ง

ตอนที่เขาชะลอฝีเท้าแล้วหยุดดื่มน�้า

จะดอียูแ่ล้ว...ถ้าน�้าไม่หยดลงบนอกเสื้อ จนรอยเปียกนั้นแนบไปกบั

ล�าตวัก�าย�าแบบไม่หวั่นแม้วนัอากาศเยน็อย่างตอนนี้!

“แกดูส!ิ” นาทนีี้ลลัน์ลลติรู้สกึแสบจมูกไปหมด เลอืดก�าเดาใกล้จะ

ไหลเตม็แก่ เธอคงกรี๊ดออกไปแล้วถ้าไม่หยกิต้นขาตวัเองไว้

ธวุดลมองเพื่อนแล้วกไ็ด้แต่ส่ายหน้าปลงๆ แลว้หนัไปหาคนรกัที่ยนื

กลั้นหวัเราะไม่ไหวแล้ว

“ไม่อายฉนักอ็ายคนอื่นบ้างกไ็ด้ไอ้ลลัน์”

“ไม่ไหวแล้วแก๊!” ลัลน์ลลิตหน้าแดงไปถึงใบหู ดวงตากลมโตเบิก

กว้าง ขณะมองชายหนุ่มที่ตอนนี้ใช้หลงัมอืปาดรมิฝีปากเชด็น�้าที่เลอะเทอะ

เมื่อครู่ เผยให้เห็นท่อนแขนก�าย�าที่เห็นเส้นเลือดแบบคนสุขภาพดีอย่าง

ชดัเจน

“ลลัน์ แกต้องใจเยน็ๆ นะ”

“แกดูเส้นเลอืดที่แขนเขาส!ิ” แม้อากาศหนาวเยน็แค่ไหน แต่ตอนนี้

เธอไม่ไหวแล้ว “ที่แขนยงัขนาดนี้ แล้วที่...จะขนาดไหน”

“ไอ้บ้าลลัน์!” ธวุดลตะครบุปากเพื่อนไว้อย่างรวดเรว็ หนึ่งเพราะอาย

คนรกั ไม่รู้จะว่าอย่างไรถ้ารู้ว่าเขามเีพื่อนเป็นผู้หญงิบ้ากาม และอกีอย่างก็

ไม่แน่ใจว่าเป้าหมายของลัลน์ลลิตเป็นคนชาติไหนกันแน่ เพราะถ้าเป็นคน

ไทยแล้วฟังออก ป่านนี้ผูช้ายคนนั้นคงได้ยนิหมดแล้ว เพราะแม่เจ้าประคุณ

เล่นนนิทาในระยะเผาขนทเีดยีว
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“ฉนัหมายถงึที่ตวั ที่ข้อแขนอะไรอย่างนี้ต่างหาก น่าจะหาเส้นเลอืด

ง่ายด”ี สาวหื่นรบีแก้ต่างให้ตวัเองแล้วหวัเราะร่า

“ใช่เหรอ แกมนัไว้ใจได้ที่ไหน ผู้หญงิบ้าอะไรโคตรหื่น”

“แกน่ะสหิื่น” ลลัน์ลลติโยนให้เพื่อนทนัท ี“แกนั่นแหละที่คดิลกึ ฉนั

ยงัไม่ได้พูดอะไรเลย”

“แต่หน้าแกมันฟ้อง” ธุวดลลากเพื่อนตัวดีออกมาก่อนที่จะไปท�า

น�้าลายหกต่อหน้าธารก�านลั 

“เดี๋ยวสิเหนือ ขอแอบดูอีกหน่อย คนอะไรแซ่บเว่อร์ คือดี...ดี๊ดี” 

หญิงสาวขืนตัวไว้ พยายามยืดเวลาแห่งความสุขก่อนจะต้องไปทนทุกข์

ทรมานจากการซ้อมวิ่งของเพื่อน แต่สุดท้ายก็สู้แรงเพื่อนหนุ่มไม่ไหว ถูก

ลากออกมาทั้งยงัถูกหมอหนุ่มดุเสยีงดงั

“มาวอร์มอปัได้แล้วไอ้ลลัน์ อย่ามวัแต่มองผู้ชาย!”

ความจริงแล้ว...คนขี้เกียจเป็นนิสัยอย่างลัลน์ลลิตไม่คิดจะมาวิ่ง 
ออกก�าลงักายเลยแม้แต่น้อย แต่ถ้าม ี ‘เป้าหมาย’ เป็นแรงจูงใจ กน็่าเกบ็ 

เอามาคดิอกีที

ตลอดเวลาที่ไปอบอุ่นร่างกายและซ้อมวิ่งรอบๆ ปราสาทโอซากาใน

ตอนเช้า ลลัน์ลลติมกัจะสอดส่ายสายตามองหา ‘สดุหล่อ’ ของเธอเสมอ แต่

ก็ไม่เห็นเขาอีกเลย จนเธอถอดใจ จนกระทั่งวันที่สามที่มาอยู่โอซากา 

และเป็นวันสุดท้ายที่จะซ้อมวิ่ง ก่อนจะหยุดพักสามวันเพื่อเตรียมร่างกาย

ให้แขง็แรงก่อนถงึงานมาราธอนจรงิ ลลัน์ลลติ ธุวดล และ ‘คุณฟ้า’ จงึมา

เดนิเล่นที่ชนิไซบาชดิ้วยกนั

“แกไปกบัฟ้าเลยนะเหนอื ฉนัอยากไปหาขนมกนิหน่อย แยกกนัเลย 

ค่อยเจอกนัที่โรงแรม” คนที่กลายเป็นส่วนเกนิของคูร่กัรบีออกปาก และอกี

อย่างเธอกอ็ยากให้เพื่อนมเีวลาตามล�าพงักบัคนรกัด้วย เพราะถ้ากลบัไทย

เมื่อไรคงไม่ได้หวานกนัอย่างตอนนี้
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“แล้วลลัน์ล่ะ” ‘ฟ้า’ ถาม สหีน้าเกรงใจ

“สบายมาก ฟ้าไม่ต้องห่วง ลัลน์ชอบไปคนเดียวมากกว่าไปกับไอ้

หมอปากหมานี่”

“ไอ้นี่” ธุวดลหน้านิ่ว โคลงศรีษะเบาๆ แล้วจงึจูงมอืคนรกัเดนิแยก

ไปอกีทาง

ลัลน์ลลิตมองตามร่างสูงของเพื่อนที่เดินเคียงข้างคนรักไปจนลับ
สายตาแล้วก็อดยิ้มไม่ได้ ใจหนึ่งก็อิจฉาธุวดลที่มีคนรักเป็นคนเก่ง น่ารัก 

นสิยัด ีและมคีวามอดทนมากแม้จะต้องคบกนัแบบหลบๆ ซ่อนๆ กต็าม

แล้วดูเธอส.ิ..

หญงิสาวก้มมองตวัเอง เธอเรยีนจบแล้ว ก�าลงัจะท�างาน ใช้ชวีติมา

ยี่สบิสามปี แต่กลบัไม่มเีรื่องรกัๆ ใคร่ๆ มาให้ชุ่มชื่นหวัใจบ้างเลย 

คดิแล้วมนัช่างแห้งเหี่ยวเหลอืเกนิ...หาอะไรกนิดกีว่า

ลัลน์ลลิตหัวเราะกับความคิดตัวเอง ทีแรกยังอยากมีสามีอยู่ดีๆ  

ผ่านไปสองวนิาทเีธอกห็วิเสยีแล้ว และแน่นอน ปากท้องต้องมาก่อนเสมอ 

คิดดังนั้นจึงซุกมือลงในเทรนช์โคตสีเหลืองสดตัวใหญ่แล้วเดินออกจาก 

ซอยเลก็ซอยน้อยของย่านชอปปิงชื่อดงัอย่างชนิไซบาช ิมาเดนิเล่นรบัลมเยน็

ยามค�่าคืนเลียบคลองโดทงโบริ สถานที่ขึ้นชื่อที่มีป้ายกูลิโกะขนาดใหญ่ที่ 

เป็นแลนด์มาร์ก ซึ่งหากมาย่านนี้จะต้องมาถ่ายรปูด้วย ไม่อย่างนั้นจะเท่ากบั

มาไม่ถึง และนั่นก็ท�าให้บริเวณนี้มีทั้งหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยว

มากมายแวะเวยีนมาไม่ขาด จนเธอต้องถอย เดนิไปซื้อทาโกะยากริ้านหนึ่ง

แล้วหาที่นั่งเงยีบๆ ไกลผู้คน กนิไปพลาง มองผู้คนเดนิผ่านไปผ่านมาไป

พลาง จนกระทั่งสายตาเหลอืบไปเหน็เป้าหมาย

นั่นมนัสุดหล่อที่เธอวิ่งตามนี่!

แหม...พูดถงึสาม ี(ว่าที่) สามกีม็าเชยีว!

สาวแสบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ ทั้งที่ดใีจจนเนื้อเต้น ยิ้มจนปากจะฉกีถงึใบ
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หู ทว่ากุลสตรศีรสียามเจ้าของรางวลัมารยาทงามตอนอนุบาลสามอย่างเธอ

กต้็องเกบ็อาการด้วยการท�าเป็นไม่ใส่ใจ เธอมองซ้ายมองขวา จนกระทั่งเหน็

ผู้ชายมาดเข้มอีกคนที่มองเธอตาเป็นประกายเช่นกันจนเธอต้องหลบตาวูบ 

แล้วหนัมาทางสุดหล่อว่าที่สาม ี (ในมโน) ของเธออกีครั้ง กพ็บว่าเขาก�าลงั

มองผู้ชายมาดเข้มคนนั้นด้วยนยัน์ตาวาววบัเช่นกนั

เขาแย่งเธอกนัหรอื!

หัวใจของลัลน์ลลิตเต้นผิดจังหวะไปทันทีจนต้องยกมือขึ้นทาบอก

แล้วอทุานในใจ คณุพระคณุเณรเจ้าขา...เกดิมาเพิ่งมผู้ีชายมาส่งสายตาแย่ง

เธอ!

กุลสตรีสาวสวยแห่งปีท�านิ่ง ขยับท่านั่งเพียงเล็กน้อย สุดหล่อว่าที่

สามขีองเธอกข็ยบัมานั่งด้วยทนัที

รุกแรงจรงิพ่อคุณเอ๊ย!

ถงึจะอยากกรดีร้องแล้วกระโดดไปนั่งตกัเขาแค่ไหน แต่ลลัน์ลลติก็

ต้องเก็บอาการ ระงับใจที่เต้นแรงไว้ด้วยการเสท�าเป็นกินทาโกะยาก ิ 

แล้วแอบมองเขาต่อไปเงยีบๆ

ดวงตากลมโตไล่มองตั้งแต่นัยน์ตาสีน�้าตาลเข้มล�้าลึก แฝงความ 

เยอืกเยน็จนเดาไม่ออกว่าเขาอยูใ่นอารมณ์ไหนกนัแน่ จมกูโด่งเป็นสนัที่ยิ่งมอง

จากด้านข้างยิ่งเหน็ว่าได้รูปเพยีงไร ตอนมองไกลๆ ว่าหล่อคมเข้มแบบตี๋ๆ  

แล้ว พอมองใกล้ๆ ยิ่งหล่อกว่าเดมิเสยีอกี!

“แคก็!” เพราะแอบมองเพลนิตาไปหน่อย ผลคอืแทนที่จะจิ้มทาโกะ-

ยากเิจ้าดงัเข้าปาก กลบัยกขึ้นมาจิ้มจมูกตวัเองเรยีบร้อย

บ้าเอ๊ย! ซุ่มซ่ามจรงิ!

เสยีงกระแอมของเธอท�าให้ ‘เป้าหมาย’ หนัมามองเช่นกนั นยัน์ตา

คมปลาบของเขาส่งผลให้ลัลน์ลลิตหน้าร้อนวาบ อับอายเหลือเกินที่ผู้หญิง

สวยระดบันางงามจกัรวาลอย่างเธอมาท�าเป่ินต่อหน้าเขาเสยีได้ จงึรบีหลบตา

แล้วก้มลงหาขวดน�้าเปล่าที่เพิ่งกดมาจากตู้อัตโนมัติ และพบว่าเธอลืมปิด 
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ฝาขวดจนมนัหกหมดไม่มเีหลอื

“ตายละ น�้าหมด!” เจ้าของเสยีงหวานบ่นกระปอดกระแปด นอกจาก

จะติดคอแล้ว จมูกยังเปื้อนทาโกะยากิอีก แต่ยังไม่ทันลุกไปไหน คนข้าง

กายกย็ื่นขวดน�้าเปล่ามาตรงหน้า

เขา...ให้เธอหรอื

ลัลน์ลลิตลืมไปแล้วว่าก�าลังส�าลักขนม เธอมองขวดน�้าในมือเขา 

อย่างไม่อยากเชื่อสายตาตวัเอง แล้วจงึเงยหน้าขึ้นหนัไปหาว่าที่สามมีโนของ

เธอ คิดว่าเขาจะมองเธอด้วยสายตาหวานซึ้งแบบที่ชายหนุ่มก�าลังเดินหน้า 

‘รุก’ ใส่หญงิสาว ทว่า...

เพล้ง!

เสยีงใบหน้าเธอแตกละเอยีดไม่เหลอืชิ้นด ีเหตุเพราะ ‘สุดหล่อ’ ยื่น

ขวดน�้ามาให้เธอกจ็รงิ แต่จะมองหน้าเธอสกันดิหรอืกไ็ม่ ทั้งยงัท�าหน้าคล้าย 

‘ร�าคาญ’ ที่ลัลน์ลลิตยังตะลึงจนตาค้าง ไม่ยอมหยิบขวดน�้าจากมือเขาไป

เสยีที

เขาโกรธเธอหรอื ใจหนึ่งคดิ แต่พอมองดีๆ  กอ็ดคดิไม่ได้ว่า หรอืเขา

จะอาย เพราะไม่มองหน้าเธอเลย เอาแต่เบอืนหน้าหน ี ทั้งที่กด็ู ‘รุก’ เรว็ 

ไม่หยอก

สาวแสบอมยิ้มกรุ้มกริ่ม จินตนาการไปล้านแปดว่าเขาต้องเป็น 

หนุ่มใหญ่ขี้อายไม่กล้าจบีคนสวยแบบเธอ จนอดสงสารไม่ได้

โถ...พ่อคุณพ่อทูนหวั ไม่ต้องอายจ้ะ ไอ้ลลัน์จดัเองกไ็ด้!

“น�้าครบั” เสยีงเข้มดงัส�าทบั

คนที่ก�าลงัเคลิ้มไปกบัเสยีงทุม้เข้มกงัวานแต่แฝงความเอาใจใส่อยูใ่น

ทถีงึกบัสะดุ้ง...เมื่อกี้เขาพูดภาษาไทยเรอะ!

“อะ...อะไรนะคะ” นางพญาลลัน์ลลติถามตะกุกตะกกั “คุณพูดไทย 

คนไทยหรอืคะ” 

หนุม่มาดเขม้พยกัหนา้ แล้วอธบิายเมื่อเหน็สหีนา้เตม็ไปด้วยค�าถาม
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ของหญงิสาว “ผมได้ยนิคุณอุทานเป็นภาษาไทย”

“คนไทยจรงิๆ หรอืคะ” 

“ครับ” ชายหนุ่มยืนยันหนักแน่น สีหน้าแววตามั่นคงเช่นเดียวกับ 

น�้าเสยีง ท�าเอาสาวคนฟังอ้าปากค้าง ในใจคดิได้แค่ประโยคเดยีว

‘ฉบิหายแล้วไอ้ลลัน์!’

ในหัวลั่นเปรี๊ยะราวกับมีมือดีเข้ามาจุดพลุอยู่ในหัวเธอก็ไม่ปาน เขา

บอกว่าเป็นคนไทย ถ้าอย่างนั้นเขากไ็ด้ยนิเรื่องที่เธอ ‘หื่น’ ใส่เขาน่ะส!ิ

สาวแสบกลนืน�้าลายฝืดคอ มองมอืหนากร้านที่ยื่นขวดน�้าเปล่ามาตรง

หน้า ทั้งที่เธอยงัไม่รบั เขากย็ื่นให้อยู่อย่างนั้น มั่นคง แขง็แรง ไม่มที่าที

แสดงออกว่าเมื่อยเลย จนเธอจ้องข้อแขนของเขาที่เหน็เส้นเลอืดขึ้นชดัเจน

อย่างตื่นตะลงึ แล้วสมองส่วนลามกกท็�างานทนัที

ตรงข้อแขนยงัขนาดนี้ แล้วตรง...นั้นล่ะ

“ไม่รบัล่ะ” หนุ่มหน้านิ่งหนัมาหา แล้วเลกิคิ้วเลก็น้อย “หรอืจะมอง 

‘แขน’ ผมต่อ”

คนถกูถามสะดุง้สุดตวัตามประสาคนมชีนกัตดิหลงั เธอช้อนตามอง

เขาอย่างไม่มั่นใจนกั จนกระทั่งเหน็ประกายขบขนัในดวงตาของเขาแวบหนึ่ง

กย็ิ่งร้อนไปทั้งหน้า

อย่าบอกนะว่าได้ยินเรื่องที่เธอคุยแบบหื่นๆ กับเพื่อนสนิท ที่ว่าถ้า 

ข้อแขนยงัเส้นเลอืดขึ้นขนาดนี้ แล้ว ‘ตรงนั้น’ จะขนาดไหน!

“ขอบคุณค่ะ” ลลัน์ลลติตอบรวัเรว็ รบัขวดน�้าเปล่าจากมอืเขา ทว่า

มอืกลบัพลาดไปแตะมอืกร้านของเขาอย่างไม่ตั้งใจ

ราวกบัมกีระแสไฟแล่นผ่าน หนุ่มมาดเข้มชะงกัไปเลก็น้อย เขาจ้อง

เธอนิ่งๆ จนกระทั่งหญงิสาวหลบตา ก้มหน้าลงควานหากระดาษทชิชูแบบ

เปียกมาเชด็คราบทาโกะยากอิอก แล้วดื่มน�้าอย่างรวดเรว็จนส�าลกัอกีครั้ง

“แคก็!”

ให้ตาย จะขายหน้ากบัว่าที่สาม ี(มโน) แบบนี้ไม่ได้นะ!
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ลลัน์ลลติสูดลมหายใจเข้าลกึๆ เรยีกสตทิี่กระจดักระจายให้กลบัมา

อกีครั้ง แม้จะยงัขดัเขนิ (ไปเองฝ่ายเดยีว) กบัสายตาของเขา แต่กส็ูอ้ตุส่าห์

วางมาดนางพญาด้วยการเชดิหน้าขึ้นสี่สบิห้าองศา แล้วทิ้งสายตามองแบบ

อ่อยนดิๆ หยอดหน่อยๆ

“ขอบคณุมากเลยค่ะ” สาวแสบส่งยิ้มโปรยเสน่ห์แบบที่มกัจะมหีนุม่ๆ 

ตกหลุมเสมอ และครั้งนี้กเ็ช่นกนั ทว่า...

เพล้ง!

เสียงเศษหน้าเธอตกแตกกระจายดังอยู่ในมโนส�านึก นอกจากเขา 

ไม่สนใจแล้ว ยงัท�าหน้าเออืมระอาอกีด้วย

เหลอืเชื่อเลย เธอถูกเมนิ!

ดวงตากลมโตมองหนุม่มาดนิ่งตรงหน้าอย่างไม่อยากเชื่อสายตา ร้อย

ทั้งร้อยเจอรอยยิ้มหวานเชื่อมเข้าไปกต้็องขอสานต่อทั้งนั้น แต่ผูช้ายตรงหน้า

กลับท�าแค่พยักหน้าเบาๆ แล้วมองผ่าน ไม่แม้แต่จะรับขวดน�้าคืนด้วยซ�้า 

เขากล้าดีอย่างไรถึงเมินนางฟ้าแห่งเอกโภชนาการและการก�าหนดอาหารได้

ลงคอ

ลลัน์ลลติเข่นเขี้ยวแล้วลอบถลงึตาใส่ผูช้ายเยน็ชา คดิว่าแค่นี้จะท�าให้

เธอถอดใจได้เหรอ กบ็อกแล้วว่าอยากได้!

“อุย๊!” นางมารสาวแสร้งอทุานอย่างแนบเนยีน ทั้งที่ตวัเองเป็นคนปัด

ขวดน�้าตกพื้นแท้ๆ แต่กเ็รยีกความสนใจจากหนุ่มจอมเยน็ชาได้ในที่สุด

“ขอโทษที่ท�าน�้าคุณหกหมดเลย เดี๋ยวลัลน์ไปซื้อมาคืนนะคะ” สาว

ร่างเลก็แอบเนยีนบอกชื่อตวัเองไปเสรจ็สรรพแล้วลุกขึ้น แต่กแ็อบยั้งตวัไว้

นดิๆ เผื่อเขาห้าม

“ไม่ต้องครบั”

“จะดหีรอืคะ” ถามแล้วกล็อบยิ้มสมใจ แล้วกลบัมานั่งที่เดมิโดยแอบ

ขยบัไปใกล้เขาอกีนดิ “ลลัน์กนิของคุณหมดเลย”

“ไม่เป็นไรครบั” พูดจบเขากห็นัหน้าไปอกีทางราวกบัต้องการตดับท
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ไม่อยากพูดกบัเธอต่อ

คนถกูเมนิครั้งแล้วครั้งเล่าถงึกบัยกมอืทาบอก อยากอทุาน ‘คุณพระ’ 

ออกมาเหลอืเกนิ  แต่ห้ามตวัเองไว้ทนั ไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะทนการอ่อย

ของเธอได้ จนเธออยากตะโกนใส่หเูขานกัว่า กล้าดอีย่างไรถงึได้เมนิเจ้าของ

ต�าแหน่งธิดาหม้อข้าวหม้อแกงแห่งเอกโภชนาการและการก�าหนดอาหาร

อย่างเธอ

หรอืว่าเป็นเกย์

ลลัน์ลลติหนัไปแอบมองส�ารวจชายหนุ่มข้างกาย ที่พอจบัผดิดีๆ  ก็

พบว่าเขาไม่ไว้หนวดเคราเลย ใบหน้าหล่อเหลาเกลี้ยงเกลา ผวิขาวที่แม้จะ

คล้ามแดดแต่กด็ูสะอาดสะอ้าน มรีิ้วรอยตามวยันดิๆ แต่แทบมองไม่เหน็ 

บ่งบอกว่าคงดูแลตวัเองมาดพีอสมควร

ตายละวา...หรือที่เขาไม่มองเธอเลยเพราะจริงๆ แล้วเขาเลี้ยงเด็ก

หนุ่มๆ ไว้แล้วกนัแน่

คดิดงันั้นลลัน์ลลติจงึขยบัออกห่างจากร่างสงูทลีะนดิอย่างแนบเนยีน

ไม่ให้เขาสังเกตเห็น จากนั้นจึงลุกขึ้นเตรียมชิ่งแบบ ‘เนียนๆ’ อีกเช่นเคย  

แต่เขาหนัมาเสยีก่อน

“อุ้ย!” คนเตรียมหนีสะดุ้งเล็กน้อย เธอคิดว่าเธอท�าทุกอย่างช้าๆ 

แล้ว แต่กไ็ม่คดิว่าเขาจะรู้แล้วหนัมามองด้วยสายตาต�าหน ิ จงึต้องยิ้มสู้ไว้

ก่อน “ลลัน์นกึได้ว่านดัเพื่อนไว้ ไปก่อนนะคะ ขอบคุณส�าหรบัน�้าค่ะ”

พูดจบแล้วหญงิสาวกช็ิ่งออกไปทนัท ีนาทนีี้หนไีด้เป็นต้องหน ีแล้ว

สญัญากบัตวัเองว่าฝังกลบเรื่องนี้ไว้แล้วกระทบืๆ ลงดนิไม่ให้แตกหน่อออก

มาให้ใครรูเ้รื่องน่าอายของเธอ มอีย่างที่ไหน มตีาแต่ไร้แวว เผลอไปจบีเกย์

หนุ่มใหญ่เสยีได้ รู้ถงึไหนอายถงึนั่นจรงิๆ!

ดวงตากลมโตที่ฉายแววสบัสนระคนผดิหวงันดิๆ ของสาวสวยแปลก
ข้างกายไม่อาจพ้นสายตากรินทร์ไปได้ เขาเฝ้ามองตั้งแต่ตอนที่เธอมอง
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ส�ารวจเขาเช่นกนั มหิน�าซ�้ายงัมองเขาด้วยสายตาราวกบัอยากจะกลนืลงท้อง

ไปในคราวเดยีว

ตวัแสบ...

ไม่มอีกีแล้วเดก็สาวท่าทางเรยีบๆ ที่เขาเคยเหน็ กลายเป็นหญงิสาว

ท่าทางเอาเรื่อง กล้าได้กล้าเสยี ไม่อย่างนั้นเธอคงไม่กล้าเข้าหาเขาก่อนอย่าง

เมื่อครู่

กรนิทร์ไม่ใช่หนุม่น้อยอ่อนหดัที่จะมองไม่ออกว่าเธอคดิอย่างไร คน

ที่ใช้ชวีติมาสี่สบิปี ผ่านความเป็นความตาย งานสกปรกในโลกสเีทาอย่างเขา

มองแค่ปราดเดยีวกร็ู ้แต่ไม่คดิตอบรบั ไม่มวีนัตอบรบั เธอไม่ใช่ผูห้ญงิใน

อุดมคติของเขา และอีกอย่างก็เพราะอย่างไรเสียระหว่างเขากับเธอไม่ต่าง

อะไรกบัการอยูค่นละโลก ที่ไม่ว่าจะอย่างไรกไ็ม่มทีางบรรจบกนัได้ แต่ที่เขา

ตามเธอมา...เพราะเหตุผลอื่นต่างหาก

นับตั้งแต่วันที่พบว่ามีใครคนหนึ่งคอยจับตามองลัลน์ลลิต ทุก

ประสาทสมัผสัของกรนิทร์ถูกปลุกขึ้นทนัท ีสญัชาตญาณจากการใช้ชวีติมา

นานบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกต ิไม่ควรมผีูช้ายท่าทางลกึลบัน่ากลวัตามตดิชวีติ

หญงิสาวที่เพิ่งเรยีนจบ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดกไ็ม่ควร และนั่นกท็�าให้เขา

ทิ้งทุกอย่างแล้วตดิตามเธอมาตามที่เคยลั่นวาจาไว้

เขาจะดูแลลลัน์ลลติด้วยชวีติ

นยัน์ตาคมปลาบมองตามร่างเลก็บอบบางที่เดนิออกไป พลนัสายตา

กป็ะทะกบัชายร่างสูงคนเดมิที่แอบมองลลัน์ลลติตั้งแต่ตอนที่อยูป่ระเทศไทย 

ทั้งที่ไม่อยากยุ่งกบัเธอให้วุ่นวายไปกว่านี้ แต่ไม่มทีางเลอืก สุดท้ายกรนิทร์

กล็ุกขึ้นเดนิไปคว้าต้นแขนเลก็ไว้ก่อนที่สาวเจ้าจะเดนิไปไกล ทว่า...

พลั่ก!

ก�าป้ันเลก็ๆ พุง่มาอย่างรวดเรว็ ถ้าจะหลบกห็ลบทนั แน่นอนวา่แรง

น้อยๆ ของเธอไม่ท�าให้คนอย่างเขาเจ็บได้อยู่แล้ว แต่กรินทร์เลือกรับไว้ 

เพยีงเพื่อจะได้ ‘ไปต่อ’
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“คุณ!” ลลัน์ลลติท�าหน้าเหมอืนเหน็ผแีล้วยิ้มเจื่อนๆ

คนที่ตามลลัน์ลลติเดนิปะปนกบัผูค้นหายไปแล้ว กรนิทร์จงึโล่งใจได้

เปลาะหนึ่ง จากนั้นจึงหันกลับมามองลัลน์ลลิตแล้วส่ายหน้าอย่างปลงตก 

เขาจะจดัการแม่ตวัดตีรงหน้าอย่างไรดี

 



ท่ามกลางความวุ่นวายของผู้คนและนักท่องเที่ยวมากมายใน 
ชินไซบาชิ ร้านเนื้อย่างร้านหนึ่งที่อยู่ใกล้สะพานทาซาเอมง-บาชิ บริเวณ 

ทางเดนิเลยีบคลองโดทงโบร ิ เหมาะส�าหรบัคนที่ไม่ชอบความวุ่นวาย และ

ต้องการความเป็นส่วนตวั ถ้าเพยีงแต่คนที่นั่งด้วยกนัจะไม่เงยีบจนเหมอืน

มาคนเดยีว จนอดสงสยัไม่ได้ว่าวนัๆ เขาพดูกบัคนบ้างไหม ป่านนี้ไม่น�้าลาย

บูดหมดแล้วหรอื

ลลัน์ลลติช้อนตามองชายหนุม่มาดขรมึที่นั่งตรงข้าม มอืเลก็บอบบาง

คบีเนื้อมตัสซึากะพรเีมยีมลงบนเตาจนเกดิเสยีงดงัซู ่นั่นแหละเขาจงึเงยหน้า

ขึ้น สองสายตาสอดประสาน แต่ที่ชดัเจนที่สุดคอืรอยช�้าบรเิวณโหนกแก้ม

ตรงที่ถูกเธอชกเข้าสุดแรง ท�าเอาสาวแสบกลั้นหวัเราะไว้ไม่อยู่

“แคก็!” ลลัน์ลลติรบียกมอืขึ้นปิดปากพร้อมกบัยิ้มหวาน “ขอโทษค่ะ”

คนหน้านิ่วขมวดคิ้ว มองสาวตรงหน้าด้วยสายตาดุๆ  แต่ไม่พดูอะไร 

“ลลัน์ไม่ได้ตั้งใจจะชกคุณนะคะ ก.็..”

“ผมผดิเองที่ไปคว้าคณุจากด้านหลงั” เจ้าของเสยีงเข้มตดับทเหมอืน

๓
ชอบก็จีบเลยสิ
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ไม่อยากพูดถึงเหตุการณ์เมื่อครู่ แล้วคีบเนื้อวากิวลงบนเตา และยังใจดี 

พลิกเนื้อให้เธอด้วย แต่เพราะเนื้อชิ้นของเธอเริ่มมีมันซึมออกมาเล็กน้อย 

เมื่อน�้ามนัหยดลงบนถ่านร้อนๆ จงึเกดิเสยีงดงัซู่และมไีฟลุกขึ้นมา

“ว้าว” ลลัน์ลลติน�้าลายสอ ลมืไปแล้วว่าตรงหน้าคอือดตีสามมีโนของ

เธอ และเมื่อครู่เธอท�าอะไรเขาไปบ้าง เพราะตอนนี้สายตาจบัจ้องอยู่ที่เนื้อ

บนเตาซึ่งก�าลงัแปรสภาพจากสแีดงเป็นสนี�้าตาลเมื่อต้องไฟ

“ยังไม่สุก” ชายหนุ่มบอกด้วยน�้าเสียงอ่อนลง แล้วพลิกเนื้ออย่าง

คล่องแคล่ว

“ไม่ต้องย่างให้ลลัน์กไ็ด้ ลลัน์ท�าเอง” เธอแย่งที่คบีจากมอืเขา แต่พอ

ไม่ส�าเรจ็กค็ว้าตะเกยีบของตวัเองขึ้นมา แต่ถูกสายตาดุๆ ปรามไว้ก่อน

“มนัร้อน ผมท�าเอง”

“คณุใจดจีงั” หญงิสาวนั่งเท้าคางมองเขาตาปรบิๆ “ขอโทษจรงิๆ นะ

คะ ลลัน์ไม่ได้ตั้งใจ งั้นมื้อนี้ลลัน์เลี้ยงนะ”

“อย่าเลย” คนหน้านิ่วขมวดคิ้ว “ผมกท็�าคุณตกใจเหมอืนกนั”

“เอาอย่างนั้นหรอืคะ”

ชายหนุ่มพยกัหน้าขรมึๆ แล้ววางเนื้อย่างที่สุกพอดทีั้งชิ้นลงบนจาน

ของหญงิสาว เรยีกรอยยิ้มจากลลัน์ลลติได้ในทนัที

“ขอบคุณค่ะ” สาวแสบก�าลังจะส่งเนื้อย่างเข้าปาก แต่ก็ฉุกคิด 

บางอย่างขึ้นมาได้ จงึเงยหน้าสบตาเขาอกีครั้ง

“มอีะไร”

“คุยกันมาตั้งนาน ลัลน์ยังไม่รู้จักชื่อคุณเลย” จะว่าคุยกันมานานก็ 

ไม่ถูกนกั เพราะในทางเทคนคิแล้ว มแีค่เธอพูดพร�่าเป็นนกแก้วนกขุนทอง

อยู่ฝ่ายเดียว ส่วนเขาเอาแต่นั่งนิ่ง แค่พยักหน้าหรือไม่ก็ส่ายหน้าเท่านั้น 

นานๆ ถงึจะพูดออกมาสกัค�าราวกบักลวัดอกพกิุลจะร่วงกไ็ม่ปาน

“กรนิทร์” เขาตอบเสยีงเรยีบราวกบัไม่ใช่เรื่องสลกัส�าคญั

สาวคนฟังเลิกคิ้วเล็กน้อยแล้วพยักหน้าเบาๆ “ลัลน์ลลิตค่ะ เรียก
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ลลัน์กไ็ด้ คุณกรนิทร์ไม่มชีื่อเล่นหรอืคะ”

“เรารู้จักกันแค่นี้ก็พอครับ” กรินทร์ตัดบทอย่างเย็นชาและก้มหน้า 

ย่างเนื้อให้เธอต่อ

เจอค�าตอบไร้เยื่อใยเข้าไป ลัลน์ลลิตก็ได้แต่อ้าปากค้าง แล้วแอบ

นนิทาเขาในใจ คนอะไรเหมอืนจะใจดแีต่กเ็ยน็ชาที่สดุในสามโลก นี่คนหรอื

พระอฐิพระปูนกนัแน่!

ลลัน์ลลติแอบย่นจมูกใส่จอมเยน็ชาที่นั่งตรงข้าม แต่พอเขาเงยหน้า

เธอกส่็งยิ้มหวาน แล้วคบีเนื้อขึ้นจากเตาเตรยีมส่งเข้าปากตวัเอง แต่ถกูห้าม

ไว้ก่อน

“ยงัไม่สุก” เจ้าของเสยีงเข้มบอกพร้อมกบัมองตาดุ

มือที่ก�าลังจะส่งเนื้อเข้าปากชะงักไปทันทีอย่างไม่อยากเชื่อหูและ

สายตาตัวเองว่าก�าลังถูกเขาดุ คนที่นั่งทื่อเป็นซากฟอสซิลมาตลอดคือคน

เดยีวกบัที่ดุเธอเมื่อครู่จรงิๆ หรอื

กรนิทร์มองประสานสายตาประหลาดใจของหญงิสาว แล้วคบีเนื้อที่

ชะงกัค้างอยูก่ลางอากาศกลบัมาป้ิงบนเตาตามเดมิ โดยไม่สนใจสหีน้าพศิวง

งงงวยของเธอเลยสกันดิ

“ดุอย่างกับพ่อแน่ะ” เจ้าของเสียงหวานบ่นเบาๆ แต่ไม่พ้นโสต

ประสาทของคนหูไว

“อะไรนะครบั”

“เปล่าค่า” ตัวแสบส่ายหน้าแล้วส่งยิ้มหวานเชื่อมเหมือนเคย “ลัลน์

แค่อยากบอกว่าคุณกรนิทร์เอาใจใส่ดจีงั”

“ไม่เป็นไรครับ” เขาบอกแล้ววางเนื้อที่สุกทั่วทั้งชิ้นลงบนจานของ 

หญงิสาว

“คณุกรนิทร์ใจดจีงั ว่าแต่...จะไม่บอกชื่อเล่นให้ลลัน์รู้จรงิๆ หรอืคะ”

“ผมไม่สะดวก”

“ลัลน์จะไม่บอกใคร สัญญาเลยเอ้า ถ้าชื่อเล่นเรียกยาก ลัลน์ก็จะ
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เรยีกชื่อเตม็ๆ เหมอืนเดมิ” พูดพลางยื่นนิ้วก้อยไปหา เผื่อเขาอยากเกี่ยว

ก้อยสญัญาเป็นการยนืยนั แต่กลบัถูกจอมเยน็ชามองเมนิเหมอืนเคย

“ผมชื่อเกลอื”

“แคก็!” คนฟังถงึกบัส�าลกัแล้วยิ้มลุแก่โทษ

“ตลกหรอื”

“เปล่าเสยีหน่อย” ลลัน์ลลติรบีส่ายหน้าเพราะกลวัเขาเข้าใจผดิ “ไม่ได้

ตลกนะคะ แต่คิดว่าไม่เหมาะกับคุณเลย ในเมื่อคุณออกจะหล่อเท่ แต่ 

เยน็ชา”

คนเยน็ชาชะงกัมอื แล้วมองเธอด้วยสายตาดุๆ อกีจนได้ 

“เอ้อ...หมายถงึ คุณออกจะนิ่งๆ ดูเป็นผู้ใหญ่” คนปากไวรบีฉกียิ้ม

หวานประจบ “ลลัน์เรยีกชื่อเตม็ๆ ดกีว่า”

“ผมมพีี่สาวน้องสาว ชื่อพรกิกบัเนย กแ็ค่...ตั้งชื่อให้เหมอืนกนั”

“น่ารกัออกค่ะ” สาวแสบยิ้มเคลิ้ม แล้วคดิต่อในใจ จะวา่ไปเขากพ็ดู

เยอะเหมอืนกนั เพยีงแต่ต้องชวนคุย ไม่อย่างนั้นกไ็ม่พูด

“ชิ้นนี้สกุแล้ว” หนุม่มาดเข้มวางเนื้อย่างชิ้นแล้วชิ้นเล่าลงบนจานของ

สาวตรงหน้า

“ขอบคณุค่ะ ว่าแต่...ท�าไมไม่กนิบ้างล่ะคะ” ถามอย่างอดสงสยัไม่ได้ 

เขาตามมาคว้าแขนเธอโดยไม่บอกกล่าวจนถูกเธอชกเข้าให้ เพราะอยาก 

ถามเรื่องร้านอาหาร เธอคดิว่าเขาหิวเสียอกี จงึเสนอว่าจะเลี้ยงเนื้อย่างขึ้น

ชื่อในชินไซบาชิเป็นการไถ่โทษ แต่เอาเข้าจริงเขาก็เอาแต่ย่างเนื้อส่งให้เธอ

ถ่ายเดยีว

“ผมไม่หวิเท่าไหร่”

“แล้วมาคนเดยีวหรอืคะ”

“ครับ” คนพูดน้อยพยักหน้าขรึมๆ ไม่คิดจะขยายความเลยสักนิด 

จนกระทั่งเหน็สายตาคาดคั้นจากหญงิสาวตรงหน้า จงึกระแอมเลก็น้อยแล้ว

อธบิายสั้นๆ “ผมมาเรื่องงานนดิหน่อย เดี๋ยวกก็ลบั”
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“แล้วพกัที่ไหนคะ วนัก่อนลลัน์เจอคณุวิ่งมาแถวๆ โรงแรมลลัน์ด้วย”

“ผมพกัแถวนั้น” กรนิทร์บอกชื่อโรงแรม และพบว่าเป็นโรงแรมเดยีว

กบัที่ลลัน์ลลติพกั

“บงัเอญิจงั โรงแรมเดยีวกนัเลยค่ะ อย่างน้อยลลัน์กม็เีพื่อนกลบัด้วย

แล้ว” หญงิสาวท�าเสยีงร่าเรงิเกนิจรงิจนคนฟังท�าหน้านิ่ว

“มาคนเดยีวหรอืครบั” คิ้วเข้มเหนอืดวงตาคมดุเลกิขึ้นเลก็น้อย

“ก็...ใช่ค่ะ” ตอบพร้อมกับแอบไขว้นิ้วไว้ใต้โต๊ะ เธอมาญี่ปุ่นพร้อม

เพื่อนกจ็รงิ แต่เธอมาเดนิเล่นเลยีบคลองโดทงโบรคินเดยีวต่างหาก ดงันั้น...

ไม่ถอืว่าโกหก!

“ครบั” กรนิทร์พยกัหน้า ไม่พูดอะไรต่อ

“ลัลน์มาวิ่งมาราธอนค่ะ” กลายเป็นฝ่ายลัลน์ลลิตที่ต้องชวนคุยต่อ 

ทั้งที่ก็ทิ้งท้ายให้ดูน่าสงสัยเข้าไว้ ทอดสะพานคอนกรีตเสริมใยเหล็กหนา 

แข็งแรงทนทานยิ่งกว่าโกลเดนเกต แต่เขาก็ยังท�าเฉยเมย ราวกับว่าเสน่ห์

ของเธอไม่มผีลต่อเขาเลยสกันดิ

“ครบั”

“ลลัน์เหน็ว่าคุณกรนิทร์วิ่งเก่งมาก”

“ครบั”

“คุณกรนิทร์วิ่งมานานแล้วหรอืคะ”

“ครับ” เขายังตอบประหยัดถ้อยค�าเหมือนเดิมจนคนฟังนึกโมโห...

หวงเนื้อหวงตวัอะไรปานนั้นพ่อคู้น!

หรอืจะเขนิคนสวยอย่างเธอ

“ถ้าอย่างนั้น...” เจ้าของเสยีงหวานทอดจงัหวะลงเลก็น้อยพร้อมกบั

ยิ้มกรุ้มกริ่ม แล้วงัดมารยาออกมาหนึ่งเล่มเกวียนด้วยการมองเขาตาเป็น

ประกาย “คุณกรนิทร์สอนลลัน์วิ่งได้ไหมคะ”

คราวนี้ได้ผล เพราะทันทีที่เธอพูดจบ หนุ่มมาดขรึมก็ละมือจาก 

เนื้อย่างตรงหน้าแล้วประสานสายตากบัเธอ 
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“นกึยงัไงอยากวิ่งล่ะครบั”

“ลลัน์มางานโอซากามาราธอนน่ะค่ะ”

“คุณวิ่งเก่งอยู่แล้ว ผมคงไม่ต้องสอน” เขาตอบเรยีบๆ ก้มหน้าย่าง

เนื้อไปพลาง ซ่อนสายตาไว้ไม่ให้ใครเหน็

“ลัลน์วิ่งเก่งเสียที่ไหนล่ะคะ เพิ่งเริ่มด้วยซ�้า” เจ้าของเสียงหวาน 

แสร้งท�าเสยีงตดัพ้อ พอได้ทกีร็กุคบืเข้าไปอกีนดิ เผื่อเขาจะ ‘ตกหลมุ’ ที่เธอ

พรางไว้

“แต่มาวิ่งมาราธอน” กรนิทร์เลกิคิ้วพร้อมกบัยิ้มเลก็น้อย แล้วมอง

เธอด้วยสายตาล�้าลกึราวกบัจะมองไปให้ถงึความจรงิที่อยู่ในใจ

สายตาคมปลาบของเขาส่งผลให้เด็กเลี้ยงแกะชะงักไปทันที แล้ว 

แอบหยกิต้นขาตวัเองเบาๆ ไม่ให้เผลอแสดงพริธุ ทั้งที่อยากตะโกนออกมา

ดงัๆ ว่า

‘ไอ้ลลัน์! ไอ้ควายเผอืกแห่งท้องทุ่งบางกะปิ โกหกง่ายๆ แค่นี้ยงัท�า

ไม่ได้ แล้วจะได้กนิไหม!’

โอเค มาถงึขั้นนี้แล้ว เดอะโชว์มสัต์โกออนค่ะ!

“เพื่อนลากมาค่ะ” สาวสวยตอบยิ้มๆ มั่นใจว่าแนบเนยีน ทว่า...

“เมื่อกี้คุณลลัน์บอกว่ามาคนเดยีวนี่ครบั”

เพล้ง!

เสียงเศษหน้าเธอตกแตกกระจายไม่มีเหลือดังซ�้าอีกครั้ง ลัลน์ลลิต

หน้าชาไปเป็นแถบ ไม่อยากเชื่อเลยว่าแค่เจอกัน พูดกันแค่ไม่กี่นาท ี 

กรนิทร์จะท�าให้ธดิาหม้อข้าวหม้อแกงประจ�าคณะหมดสภาพนางพญา กลาย

เป็นสาวน้อยอ่อนหดัได้ถงึเพยีงนี้

แต่ไม่เป็นไร แถต่อ ต่อให้สขี้างไม่เหลอืกอ็ย่ากลวั!

“หมายถึงเพื่อนจะตามมาทีหลังค่ะ” สาวแสบตอบคล่องปาก แต่

เหมือนเดิม เธอแอบหยิกต้นขาตัวเองแรงๆ เพื่อเรียกสติ คิดว่ากว่าจะ 

‘อ่อย’ เขาได้ ขาเธอน่าจะเขยีวช�้าไปทั้งแถบ
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“ครบั” หนุม่หน้านิ่งพยกัหน้าเบาๆ ท�าเหมอืนเชื่อ แต่นยัน์ตาคมเข้ม

ล�้าลึกไม่แสดงอารมณ์ จนมองไม่ออกว่าเชื่อจริงหรือรับค�าไปตามมารยาท

เท่านั้น

“สรุปว่า...พรุ่งนี้มารบัลลัน์ไปซ้อมวิ่งได้ไหมคะ”

“ครบั”

“ขอบคุณค่ะ” แม้จะแปลกใจที่เขารับค�าง่ายกว่าที่คิด แต่ก็ดีแล้ว 

อย่างน้อยเธอกแ็น่ใจอย่างหนึ่งว่าเขาไม่น่าใช่เกย์ และก�าลงัหลงเสน่ห์เธอเข้า

แล้วแน่นอน

จอมเจ้าเล่ห์ยิ้มกรุ้มกริ่ม มองเนื้อวากิวชั้นดีเกรดพรีเมียมที่ย่างจน

สกุโดยฝีมอืหนุม่หล่อมาดเข้มแต่ใจดทีี่นั่งตรงข้าม เวลาผ่านไปเนื้อดงักล่าว

ก็พูนชาม โดยที่เขาแทบไม่แตะเลยสักนิด เอาแต่ย่างให้เธออย่างเอาใจใส่ 

ยิ่งเพิ่มความประทบัใจมากขึ้นไปอกี

หล่อจงัเลย...

ลัลน์ลลิตยิ้มเคลิ้มฝัน มองกรินทร์พร้อมกับคีบเนื้อย่างเข้าปากไป

พลาง แต่กลบัแทบไม่รู้รสชาตสิิ่งที่กนิเข้าไปเลยสกันดิ เนื้อมตัสซึากะที่ว่า

หวานนุ่มละลายในปากยงัไม่ ‘น่ากนิ’ เท่าผู้ชายตรงหน้าเลยให้ตายส!ิ

เวลาเดินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ยิ่งดึกอากาศก็ยิ่งเย็น ทว่าลัลน์-
ลลิตกลับกินไม่ยอมเลิกเสียที จนกรินทร์ต้องส่งสายตาปรามแม่ตัวแสบที่

ตั้งท่าจะสั่งเพิ่ม แล้วชวนเธอกลับเสียที เพราะนี่ก็เกือบเที่ยงคืนแล้ว ถ้า

อยากซ้อมวิ่งตอนเช้า อย่างน้อยควรกลบัไปพกัผ่อนให้เนื้อมากมายที่เธอกนิ

เข้าไปย่อยทนัก่อนจะออกก�าลงักาย

ลัลน์ลลิตส่งยิ้มขัดตาทัพให้คนหน้าดุ แต่พอจะช�าระเงิน กรินทร์ 

กลบัวางบตัรเครดติของตวัเองลงไปเสยีก่อน ท่ามกลางสหีน้าแปลกใจของ

หญงิสาว

“ลัลน์จ่ายเอง คุณแทบไม่ได้กินเลยด้วยซ�้า” เจ้าของเสียงหวานรีบ
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ห้าม หยบิเงนิออกมาแล้วส่งคนืเขาไป แต่กรนิทร์ไม่ยอมรบั

“ผมท�าคุณตกใจ”

“แต่ลลัน์ชกคณุด้วย” สาวแสบส่ายหน้าจนผมกระจาย “ลลัน์จ่ายเอง 

ถ้าคุณอยากเลี้ยง ค่อยเลี้ยงลลัน์หลงัซ้อมวิ่งพรุ่งนี้แล้วกนัค่ะ”

ใบหน้าคมเข้มฉายแววครุ่นคดิ แต่ไม่พูดอะไรออกมาสกัค�า ท�าเอา

สาวคนรอใจเต้นตุม๊ๆ ต้อมๆ กลวัว่าเขาจะปฏเิสธ เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นคง

ไม่ต่างจากลากเธอไปตบกลางสี่แยกราชประสงค์ทเีดยีว

“กไ็ด้ครบั”

“ขอบคุณค่ะ ลัลน์ไปนะคะ” เธอบอกหลังจากจ่ายเงินและเดินออก

จากร้าน แต่มวิายทอดสายตาสกัเลก็น้อย เผื่อว่าเขาจะสงสารผูห้ญงิตวัเลก็ๆ 

แบบเธอที่ต้องเดนิทางตามล�าพงั เป็นการสานสมัพนัธ์ให้ก้าวไปอกีนดิ

ทว่า...เขาไม่พูดไม่รั้งไว้เลยนี่สิ

ลลัน์ลลติท�าหน้าเซง็แล้วเดนิออกจากร้าน โดยไม่ได้หนักลบัไปมอง

เขาอีกเลย จึงไม่เห็นว่ากรินทร์ยืนนิ่งอยู่เพียงครู่เดียวเท่านั้น เขามองซ้าย

มองขวาแล้วจงึเดนิมาคว้าแขนเธอไว้ แต่คราวนี้ลลัน์ลลติไม่ตกใจจนเผลอ

ชกเขาเหมอืนคราวแรกอกีแล้ว

“ผมไปส่ง” 

“คะ?” สาวหน้าหวานเลกิคิ้วเลก็น้อย แสร้งท�าเป็นแปลกใจทั้งที่ในใจ

ร้อง...เยส!

“เราพกัโรงแรมเดยีวกนันี่ครบั”

“อ้อ...จรงิด้วย ขอบคุณนะคะ”

“ไปเถอะครบั” กรนิทร์เอ่ยด้วยน�้าเสยีงสุภาพ

“ค่ะ” ลลัน์ลลติจบัปอยปมทดัหูแก้เขนิ แล้วยื่นมอืออกไปคดิว่าเขา

จะจงูมอืเธอฝ่าผูค้นมากมายที่รมิคลองโดทงโบร ิแต่ผดิคาด นอกจากกรนิทร์

จะไม่จบัมอืเธอแล้ว เขายงัเดนิน�าไปก่อนหน้าตาเฉย

คนถูกเมนิครั้งแล้วครั้งเล่าถงึกบัหน้ามา้น อยากจะกรี๊ดเหลอืเกนิ นี่
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มนัมนุษย์หนิชดัๆ!

เอาเถอะ ด้าน (เผื่อ) ได้ แต่ถ้าอายนี่อดแน่ๆ!

“รอด้วยค่ะ” สาวร่างเลก็ร้องอย่างขดัใจ แล้วรบีวิ่งตามไปก่อนที่เขา

จะทิ้งห่างเธอไปจนตามไม่ทนั

โรงแรมที่พกัของทั้งคู่ตั้งอยู่ใกล้สถานทีานมิาจ ิยงโจเมะ เพยีงห้าร้อย
เมตร ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวและปราสาทโอซากามากนกั ใกล้ๆ โรงแรม

มร้ีานสะดวกซื้อและซเูปอร์มาร์เกตออิอนซึ่งมขีองสดส�าหรบัปรงุอาหารและ

อาหารส�าเร็จรูปมากมายวางขาย ท�าให้มีผู้คนผ่านไปผ่านมาตลอดและดู

ปลอดภยัมากทเีดยีว

ทว่ากรนิทร์ไม่เคยไว้ใจเวลากลางคนืเลยแม้เพยีงเสี้ยววนิาที

นยัน์ตาคมปลาบของชายหนุม่จบัจ้องแผ่นหลงัเลก็ของหญงิสาวที่เดนิ

น�าหน้า สงัเกตมาสกัระยะแล้วว่าเธอทอดเวลาโดยการเดนิให้ช้าลง ทั้งที่ที่พกั

อยูห่า่งจากสถานรีถไฟใตด้นิแค่เลก็น้อย เดนิไม่กี่นาทกีถ็งึ ทว่าเธอกย็งัขอ

ให้เขาพาแวะที่ซูเปอร์มาร์เกตเพื่อซื้อข้าวกล่องไปกนิต่อบนห้อง ทั้งที่เธอเพิ่ง

กนิเนื้อย่างไปสองชั่วโมงครึ่ง!

กรินทร์มองสาวร่างเล็กแต่กินจุด้วยสายตาเหลือเชื่อ ด้วยความที่มี

ทั้งพี่สาวและน้องสาว ทั้งคู่ก็เป็นคนตัวเล็ก ที่ต่อให้กินเก่งแค่ไหนก็ไม่เท่า

สาวสวยแปลกที่อยู่ตรงหน้าเขาเลย

“ห้องลลัน์อยู่ชั้นเจด็ ห้องคุณกรนิทร์ล่ะคะ” เจ้าของเสยีงหวานถาม

หลงัจากที่เขาและเธอเข้ามาในลฟิต์ตวัเดยีวกนั

“ชั้นเดยีวกนัครบั”

“บังเอิญจริง” เธอขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วกดหมายเลขชั้นเป้าหมาย 

ทว่าลิฟต์ยังไม่ทันปิด ก็มีครอบครัวเล็กๆ ที่ประกอบด้วยพ่อแม่ลูกเข้ามา

เสยีก่อน

“ขอบคุณมากเลยนะคะคุณกรินทร์” ลัลน์ลลิตหันไปหาชายหนุ่มที่
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เอาแต่เดินตามมาตลอดแต่ไม่พูดอะไรสักค�า จนกระทั่งมาถึงหน้าห้องพัก

ของเธอ

“ไม่เป็นไรครบั” หนุม่มาดขรมึพยกัหน้า ยงัคงยนืนิ่งเป็นยกัษ์วดัแจ้ง 

“ถงึห้องลลัน์แล้วค่ะ”

“ครบั” เขารบัค�าง่ายๆ แต่กย็งัยนืทื่อไม่ขยบัไปไหน

“ไม่ไปพกัหรอืคะ ถงึห้องแล้ว ขอบคุณมากค่ะที่มาส่ง”

“ผมแค่จะให้แน่ใจว่าคุณเข้าไปแล้ว”

“อ้อ” สาวคนฟังยิ้มออก เธอก้มหน้าลงทนัท ีถงึกระนั้นกรนิทร์กย็งั

สังเกตเห็นใบหน้าที่ขึ้นสีระเรื่อของเธอ และเขาดูออกว่าคราวนี้ไม่ใช่การ 

เสแสร้งเหมอืนที่แล้วมา

“เข้าไปเถอะครบั”

“ค่ะ ขอบคุณมากนะคะ” เจ้าของเสยีงหวานรบัค�าแล้วแตะคยี์การ์ด

เปิดประตูห้อง แต่แล้วกร็บีหนักลบัมาแล้วส่งข้าวกล่องใส่มอืเขา

“ผม...”

“ลัลน์ไม่ได้จะกินเอง แต่ลัลน์ซื้อให้คุณ เห็นเอาแต่ย่างเนื้อให้ลัลน์ 

ไม่กนิเองบ้างเลย กลวัจะหวิน่ะค่ะ”

กรินทร์นิ่งไปเล็กน้อย สีหน้าเต็มไปด้วยความแปลกใจ แต่ก็พยัก

หน้าเบาๆ “ขอบคุณครบั”

“แน่ใจนะคะว่าไม่ต้องท�าแผล” นิ้วเลก็ๆ จิ้มบรเิวณใต้ตาของตวัเอง

เป็นเชงิถามให้แน่ใจเรื่องที่เธอชกเขา

กรินทร์มองสาวตรงหน้าแล้วยกมือแตะใต้ตาตัวเองอย่างเผลอไผล 

จากนั้นจงึส่ายหน้า “ไม่เป็นไรครบั” 

“ถ้าอย่างนั้นก.็..โอยาสมุนิาไซค่ะคณุกรนิทร์” เธอบอกราตรสีวสัดิ์เขา

เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วเดนิเข้าห้องไป แต่กย็งัมวิายโบกมอืพร้อมกบัยิ้มให้เขา

อกีครั้ง จากนั้นประตูจงึปิดลง
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หญงิสาวกลบัเข้าห้องและปลอดภยัอยูใ่นที่ของเธอแล้ว ทว่าเขายงัปัก
หลกัอยู่ที่เดมิ พร้อมกบักวาดตาไปทั่วให้แน่ใจว่าไม่มใีครตามเธอเข้ามาถงึ 

ที่นี่ แล้วจงึกลบัห้องตวัเองซึ่งอยู่ตดิกบัห้องของเธอ

กรินทร์ปิดประตูห้องพัก แต่ยังมองผ่านช่องตาแมวอีกครั้งเพื่อให้

แน่ใจว่าไม่มีใครตามเขาหรือเธอมาถึงที่นี่ จากนั้นจึงเดินเข้ามาแล้วเปิด 

แมคบุ๊กเครื่องที่ใช้ประจ�า มอีเีมลสามฉบบัจากผู้ช่วยของเขา แจ้งเรื่องการ

จดัซื้อและซ่อมบ�ารงุเดอะ การ์เดยีน สาขามาเก๊า ซึ่งตอนนี้กรนิทร์รบัหน้าที่

ซีอีโอดูแลจัดการทุกอย่างจนแทบจะเป็นของเขาเองอยู่แล้ว และนั่นก็เป็น

สาเหตุที่ท�าให้เขาต้องเดนิทางมาถงึญี่ปุ่นด้วยตวัเอง 

บางครั้งการมาเยอืนถงึ ‘ถิ่น’ เขา จะไม่แจ้งเจ้าบ้านกก็ระไรอยู่

ชโินซาก ินาคามูระ จาก ‘รวิจนิ’ คอื ‘เจ้าถิ่น’ ที่กรนิทร์ต้องการพบ 

เพราะตระกูลนาคามูระถอืเป็นตระกูลผู้มอีทิธพิลในแถบคนัไซ สบืเชื้อสาย

ผู้ทรงอทิธพิลมาหลายชั่วอายุคน เริ่มจากการเป็นเพยีงแก๊งสเตอร์สู่เจ้าของ

ธุรกจิมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอสงัหารมิทรพัย์ โรงแรมทั้งใหญ่และเลก็ ห้าง

สรรพสินค้าชั้นน�า มีเส้นสายและเครือข่ายมากมายอยู่ทุกมุมโลก รวมถึง

ตดิต่อกบัอาร์ชาวนิด้วย ภายใต้การน�าของ รวิ นาคามรูะ และทายาทอนัดบั

หนึ่งอย่าง ชโินซาก ินาคามูระ

ในดินแดนที่ถูกขนานนามว่ามีวัฒนธรรมเก่าแก่และเจริญที่สุดแห่ง

หนึ่งของภมูภิาคเอเชยี ถ้าแสงไฟสว่างไสวมากเท่าไร ด้านหลงักจ็ะยิ่งมดืด�า

มากเท่านั้น ยากูซ่าคือสิ่งที่ท�าให้ทุกคนขยาด รังเกียจและหวาดกลัว ทว่า

เมื่อเวลาผ่านไปมีการกวาดล้างกลุ่มอาชญากรพวกนี้ รวมทั้งเศรษฐกิจที่

ถดถอย ผู้น�ามคีวามหวัสมยัใหม่มากกว่าเก่า จงึน�ารวิจนิออกจากวงัวนสดี�า

ขึ้นมาท�าธรุกจิเตม็ตวั ไม่เป็นแก๊งสเตอร์เหมอืนก่อน แต่กระนั้นกย็งัถอืเป็น

ผู้ทรงอทิธพิลมาจนถงึทุกวนันี้

กรนิทร์เข้าพบสองพ่อลูกแห่งรวิจนิตั้งแต่วนัแรกที่มาถงึ พร้อมด้วย

ของก�านัลที่เตรียมมาไว้อย่างดี จากนั้นจึงคุยธุรกิจเรื่องที่มีการอนุมัติให้
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สร้างกาสิโนถูกกฎหมายเป็นครั้งแรก รวมทั้งสิ่งที่เป็นเสี้ยนหนามขวางทาง

เดอะ การ์เดยีน พวกรวิจนิเสนอบอดกีาร์ดและคนตดิตามเพื่อรกัษาความ

ปลอดภยัให้ ทว่ากรนิทร์ปฏเิสธ เพราะเขาไม่เคยเดนิทางแค่คนเดยีวอย่าง

ที่เข้าใจ 

แต่คนที่ตามลลัน์ลลติมาตั้งแต่แรกนี่สิ

มือหนากร้านพับหน้าจอแมคบุ๊ก แล้วเอนตัวพิงพนักพร้อมหลับตา

ลงอย่างเหนื่อยล้า ภาพความทรงจ�าเมื่อสี่ปีก่อนยังติดตา เสียงปืน เลือด 

เสยีงกรดีร้อง และ...น�้าตา

เขาจะไม่ยอมให้เกดิขึ้นซ�้าสองเดด็ขาด!

เสยีงเคาะประตหูลายครั้งตดิต่อกนัท�าให้หญงิสาวที่เพิ่งจะสวมเสื้อผ้า
เสร็จขมวดคิ้วเล็กน้อย นึกสงสัยว่าใครกันที่มาเคาะห้องเธอตั้งแต่เช้า 

แน่นอนว่ามเีพยีงสองคนที่รู้ว่าเธอนอนห้องนี้ หนึ่งคอืเพื่อนสนทิ และสอง

คือผู้ชายที่เธอหมายตา แต่ตัดคนหลังไปได้เลย กรินทร์เป็นคนนิ่งและมี

มารยาทพอที่จะไม่เคาะประตรูวัเรว็ยิ่งกว่าจงัหวะกลองยาวอย่างนี้ ดงันั้นจะ

ต้องเป็นเพื่อนเธอแน่ แต่ท�าไมไม่โทร. ปลุกเหมอืนทุกวนั

“มีอะไรอะเหนือ” ลัลน์ลลิตเปิดประตูแล้วถามไปทันทีโดยไม่ทันได้

มอง ทว่าเมื่อเหน็ว่าคนตรงหน้าเป็นใคร ดวงตากลมโตกเ็บกิกว้างขึ้นทนัที

“คุณกรนิทร์!” ลลัน์ลลติสะดุ้งสุดตวั มอืเลก็บอบบางยกขึ้นปิดหน้า

ตวัเองทนัท ีจะให้เธอมั่นใจต่อหน้าเขาได้อย่างไร ในเมื่อเธอยงัไม่ได้แต่งหน้า 

แถมหน้าสดเธอทั้งซดีทั้งจดืทั้งเยนิยิ่งกว่าผบีวมน�้าอกีต่างหาก!

“ผมมาเรว็ไปหรอืเปล่า” หนุม่มาดขรมึถามแลว้ก้มมองนาฬกิาข้อมอื 

“ลลัน์ยงัไม่ได้รวบผมเลยค่ะ” เธอตอบเสยีงอบุอบิ ยงัไม่ยอมลดมอื

ที่ปิดหน้าลง อย่าว่าแต่รวบผมเลย หน้าเธอก็ยังไม่ได้แต่ง จะให้หน้าสด 

ลงไปพร้อมเขาน่ะหรอื ไม่มทีาง!

“ผมลงไปรอที่ลอ็บบกีแ็ล้วกนั” กรนิทร์ก้าวออกไปทนัท ีลลัน์ลลติจงึ
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ต้องรบีเรยีกไว้ก่อน

“เข้ามาข้างในก่อนไหมคะ ลลัน์ท�าธุระแป๊บเดยีว”

“ไม่ดกีว่าครบั” เขาตอบด้วยน�้าเสยีงสุภาพ ตดิจะเยน็ชานดิๆ แววตา

กส็งบนิ่งเรยีบเฉยจนมองไม่ออกว่ารกัษามารยาทหรอืว่ารงัเกยีจเธอกนัแน่

นี่มนัผู้ชายแบบไหนกนั!

ลัลน์ลลิตยิ้มหวานทั้งที่เริ่มหมดความมั่นใจว่าท�าไมเขาถึงได้เข้ามา

พวัพนักบัเธอ แต่กด็ไูว้ตวัอยูใ่นท ีท�าเหมอืนพ่อเนื้อทองที่แตะไม่ได้ ท่ามาก

นกั เดี๋ยวแม่ปล�้าเลยนี่!

แน่นอนว่าได้แค่คดิเท่านั้น เพราะเวลาอยู่ใกล้กนัทไีรเธอไม่เคยกล้า

สบตาเขาจังๆ สักที ลัลน์ลลิตรู้สึกถึงรังสีบางอย่างในตัวชายหนุ่มที่ทั้ง 

เยอืกเยน็ สขุมุ เป็นผูใ้หญ่เสยีจนเธอใจฝ่อ อยากถอดใจเลกิจบีเขาให้รู้แล้ว

รู้รอด แต่ก็เพราะความพูดน้อยเย็นชาและความเป็นผู้ใหญ่ไว้ตัวของเขา 

นี่แหละที่ท�าให้เธออยากแกล้ง นกึอยากเหน็เวลาเขามอีารมณ์อื่นบ้าง ไม่ใช่

เอาแต่หน้านิ่งหน้าเดยีวตลอดเวลา

แค่คดิกส็นุกแล้ว

สาวแสบอมยิ้มกรุม้กริ่ม แล้วรบี ‘ฉาบ’ หน้าด้วยเครื่องส�าอางชั้นดทีี่

เอาเงินจาก ‘คุณพ่อขายาว’ มาใช้เต็มที่ แต่เธอไม่ใช่พวกมั่นหน้าแต่ขาด

กาลเทศะเสยีเมื่อไร ในเมื่อก�าลงัจะไปออกก�าลงักาย กต้็องแต่งหน้าให้ดใูสๆ 

เหมอืนไม่ได้แต่ง ดงันั้นจงึเลอืกการแต่งหน้าแบบโกลว์ให้ผวิฉ�่าน�้านดิๆ ดู

สขุภาพด ีใช้สโีทนนูด้ที่เข้ากบัผวิ เตมิแป้งที่มชีมิเมอร์เลก็ๆ พอให้ผวิเปลง่

ประกาย

โคตรสวยเลยไอ้ลลัน์!

ร่างเล็กบอบบางพลิกตัวไปมาพร้อมกับยิ้มให้กระจก หามุมที่คิดว่า

ตัวเองดูสวยใสสุขภาพดีที่สุด จนกระทั่งได้อย่างใจแล้ว จึงรวบผมขึ้นสูง

ปล่อยปลายยาวเป็นหางม้า ปัดไรผมด้านหน้าให้หลดุออกมาระหน้าผากเลก็

น้อย แค่นี้กส็วยใสสไตล์นางเอกเกาหล ีแบบที่ถ้ามองแล้วยงัเฉยกเ็กนิคน



ก ร รั ม ภ า  l  55

ไปแล้ว

“รอนานไหมคะ” เจ้าของเสยีงหวานถามทนัททีี่เปิดประตูออกไปแล้ว

พบว่ากรินทร์ยังยืนกอดอกพิงผนังห้องด้วยสีหน้าเรียบเฉยไร้ความรู้สึก

เหมอืนเคย

ไม่ตะลงึสกันดิเลยเหรอ

ลลัน์ลลติขมวดคิ้ว มองคนหน้าเดยีวที่เอาแต่มองเธอทื่อๆ เหมอืน

ก้อนหินไร้ความรู้สึกแล้วก็อดสงสัยไม่ได้ นี่สรุปเธอไม่สวยหรือเพราะเขา

ไม่มรีสนยิมกนัแน่

“ไม่ครบั”

“ไปกนัเลยไหมคะ”

“ครบั” เขารบัปากแบบประหยดัถ้อยค�า แต่กย็งัไม่ยอมขยบัไปไหน 

รอให้ลลัน์ลลติเดนิน�าไปก่อน เขาจงึเดนิตามหลงัเหมอืนเดมิ

กรนิทร์พาลลัน์ลลติขึ้นรถไฟใต้ดนิมายงัปราสาทโอซากา ที่เดมิกบัที่
ธุวดลเคยมาซ้อมวิ่งกับคนรัก เหตุผลคือที่นี่มีสวนรอบปราสาท ท�าให้

บรรยากาศดมีากทเีดยีว มนีกัวิ่งมาซ้อมวิ่งหรอืไม่กม็าออกก�าลงักายจ�านวน

มาก และอกีเหตุผลกเ็พราะเป็นจุดปล่อยตวัในสนามจรงิอกีด้วย

ทว่า...ทุกอย่างไม่ง่ายอย่างที่คดิ

ส�าหรบัผูห้ญงิที่วนัๆ เอาแต่เรยีน เรยีนเสรจ็กน็ดักบัเพื่อน แม้จะเคย

เป็นนกักฬีาเทควนัโดมอืสมคัรเล่น แต่นั่นกต็ั้งแต่สมยัมธัยม หลงัๆ มานี้

เธอเอาแต่นอนอืดทุกครั้งที่มีเวลาว่าง ออกก�าลังกายอย่างมากก็ไม่เกินสิบ

นาที แต่อุปกรณ์แน่นมากเสียจนทุกคนคิดว่าเธอคือนักวิ่งมาราธอนตัวยง 

ผลคอืพอถกูลากมาวิ่งจรงิๆ แค่ออกแรงก้าวไม่เกนิสามนาทกีห็อบเป็นหมา

หอบแดดแล้ว

“คณุไดอ้อกก�าลงักายบ้างไหม” กรนิทร์ถามเสยีงแขง็ ทั้งที่ปกตแิลว้

เขาเป็นคนพดูน้อยประหยดัถ้อยค�ายิ่งกว่าอะไร แต่คราวนี้ดดุูเสยีจนน่ากลวั
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คนถูกถามหัวเราะเจื่อนๆ ถึงจะถูกดุจนใจฝ่ออย่างไร ก็ยังท�าใจด ี

สู้เสือด้วยการยิ้มหวานใส่ ไม่หวั่นสายตาเย็นชาราวกับน�้าแข็งขั้วโลกของ 

กรนิทร์เลย

“ถ้าคุณวิ่งแบบนี้ อย่าว่าแต่โอซากามาราธอนเลย แต่วิ่งได้สกักโิลก็

เก่งแล้ว”

“คณุจรงิจงัมากเลย” ลลัน์ลลติยิ้มตาหย ีจะว่าเธอโรคจติกไ็ด้ แต่เธอ

ชอบเวลาเขาโกรธจนฟิวส์ขาดแล้วกพ็ูดยาวๆ แบบนี้แหละ!

“ก็คุณมามาราธอนไม่ใช่หรือ รู้ไหมว่าถ้าร่างกายไม่พร้อมแต่ฝืนวิ่ง

เป็นสี่สบิกโิลแบบนั้นมนัอนัตรายมากแค่ไหน ถ้ากล้ามเนื้อสลายมากไป ไต

วายได้เลยนะครบั”

“โอ้โห” สาวแสบท�าตาโต “คุณพูดยาวขนาดนี้ได้ด้วย”

“คณุ...” กรนิทร์ชะงกัทนัท ีใบหน้าคมเข้มเตม็ไปดว้ยความแปลกใจ

ที่เธอไม่มที่าทสีลดลงเลยแม้แต่น้อย ทั้งยงัหวัเราะใส่เขาเสยีอย่างนั้น

“เรยีกลลัน์กไ็ด้ค่ะ ดูแล้วลลัน์น่าจะเดก็กว่าคุณเยอะ”

“นี่” กลายเป็นกรนิทร์เสยีเองที่เริ่มจะเหลอือดกบัสาวจอมดื้อตรงหน้า

“อย่าดสุคิะ กบ็อกแล้วว่าลลัน์โดนเพื่อนลากมา” สายตาดุๆ  ของเขา

ไม่ระคายผวิหน้าเธอเลยแม้แต่น้อย ลลัน์ลลติแสร้งท�าหน้านิ่ว แล้วเดนิไป

นั่งเก้าอี้ว่างใต้ต้นไม้ในสวนรอบปราสาทโอซากา

“แต่มนัอนัตรายมาก” คนโตกว่ายงัตามมาบ่น “แล้วถ้า...”

“คุณกรนิทร์ห่วงลลัน์ใช่ไหมคะ” ลลัน์ลลติถามพร้อมกบัเลกิคิ้วเลก็

น้อย ท�าราวกบัแปลกใจเสยีเตม็ประดา ทั้งที่ตอนนี้แทบจะกลั้นยิ้มไวไ้มอ่ยู่

คนถูกถามชะงกัไปเลก็น้อย แล้วส่ายหน้าเบาๆ

“คุณห่วงลัลน์” เธอพูดพลางขยับมานั่งชิดร่างสูง พอเขาขยับหน ี 

เธอก็ขยับตาม จนกระทั่งเขาไม่มีทางหนีเธอได้แล้ว สาวแสบจึงยื่นหน้า

เข้าไปใกล้ใบหน้าคมคาย แล้วทูซ่ี้ถามพร้อมกบัท�าตาเป็นประกาย “ห่วงลลัน์

จรงิๆ ใช่ไหมคะ”



ก ร รั ม ภ า  l  57

“ผมไปซื้อมันเผาให้แล้วกัน” เจ้าของเสียงเข้มตัดบทแล้วลุกหนีไป

ทนัที

ท่าทางราวกับไร้เยื่อใยของเขาไม่ท�าให้ลัลน์ลลิตอยากถอดใจเลยสัก

นดิ เพราะถงึเขาจะดูเยน็ชา ทว่าริ้วแดงๆ บนใบหน้าคมเข้มเมื่อครู่บ่งบอก

ว่าเขาก�าลงัอายและท�าตวัไม่ถูก นั่นหมายความว่าเขา ‘เป็นห่วง’ เธอจรงิๆ

ดวงตากลมโตมองร่างสูงที่ยืนอยู่หน้าร้านขายมันเผาบริเวณหน้า

ปราสาท ที่ราคาค่อนข้างสูงกว่าปกต ิ แต่เขากไ็ปยนืซื้อให้ ทั้งยงัส่งสายตา

มองมาที่เธอเป็นระยะๆ แต่พอเห็นว่าเธอมองอยู่ก็เบือนหน้ากลับไปอย่าง

รวดเรว็ ไม่นานนกัเขากเ็ดนิกลบัมาพร้อมมนัเผาสองหวัส�าหรบัเขาและเธอ

“ขอบคุณค่ะ” เจ้าของเสียงหวานยกมือไหว้พร้อมทั้งโปรยยิ้มหวาน 

จงัหวะที่รบัมนัเผาจากมอืหนา ถงึเขาจะระวงัตวัอยูแ่ลว้ แต่เธอกย็งัหาเรื่อง

จงใจแตะมอืเขา

สัมผสันั้นส่งผลต่อหนุ่มมาดขรึมไม่น้อย กรินทร์ชะงักแล้วมองสาว

ตรงหน้าด้วยสายตาดุๆ  เหมอืนผูใ้หญ่ที่ก�าราบเดก็ในปกครอง แต่กเ็หมอืน

เดมิ สายตาของเขาไม่ท�าให้เดก็ดื้อรู้ส�านกึได้เลยสกันดิ สุดท้ายเขากไ็ด้แต่

ถอนหายใจแล้วนั่งกนิมนัเผาเงยีบๆ ไม่สนใจสาวข้างตวัอกีเลย แม้ว่าเธอจะ

ส่งสายตามาให้หลายครั้งหลายครากต็าม

ลลัน์ลลติยิ้มหวานเคลิ้มกบัความเอาใจใส่ของเขา ยิ่งเขาใจดกีบัเธอ

มากเท่าไร เธอกย็ิ่งประทบัใจ มั่นใจว่ามองคนไม่ผดิ ส่วนที่เขาท�ามองเมนิ

ไปอกีข้างกค็งจะอาย คนอะไรหล่อแล้วยงัใจดอีกีต่างหาก

นี่มนัพ่อของลูกชดัๆ!

เมื่อได้เทรนเนอร์หล่อล�่าก�าย�า ทั้งยังใจดีและเป็นสุภาพบุรุษราวกับ

หลุดออกมาจากหนงัสอืนยิาย เรยีกได้ว่าหายากยิ่งกว่างมเขม็ในมหาสมุทร

เสียอีก เมื่อได้ใกล้ชิดเขาแล้ว ลัลน์ลลิตจึงท�าคะแนนเต็มที่ ต่อให้ต้องวิ่ง 

ทั้งวนัจากโอซากาไปเกยีวโตเธอกพ็ร้อม!

แค่สองชั่วโมงแรกของการซ้อมวิ่งและเห็นว่าลัลน์ลลิตไม่น่าเอาตัว
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รอดในสนามมาราธอนได้ กรินทร์ก็ยุติการซ้อมและบอกเธอตรงๆ ว่าเธอ 

ไม่น่าผ่านจุดเช็กพอยต์คัดกรองคนที่เวลาไม่ถึงก�าหนดให้ออกจากการ

แข่งขนัด้วยซ�้า แค่วิ่งได้สกัห้าร้อยเมตรกเ็ก่งแล้ว แต่เธอกย็งัยนืกรานวา่จะ

ไป คงเพราะมีเขาเป็นก�าลังใจ ถึงได้คึกยิ่งกว่าดื่มเครื่องดื่มชูก�าลังเสียอีก 

ถงึกบัสญัญาว่าจะเอาเหรยีญกลบัมาให้เขา ทว่ากรนิทร์กลบัส่ายหน้าปฏเิสธ

แล้วบอกแค่ว่า

“มชีวีติรอดกลบัมากพ็อ”

ลลัน์ลลติหวัเราะ แล้วบงัคบัให้เขารบัปากว่าจะเลี้ยงมื้อค�่าเธอคนืถ้า

เธอกลบัมาอย่างปลอดภยั 

“ถ้าลัลน์ได้เหรียญ เราไปฉลองที่ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซานด้วยกันนะ

คะ”

กรินทร์ท�าหน้าครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่ สายตาเยือกเย็นสบประสานกับ 

ดวงตากลมโตซึ่งเต็มไปด้วยประกายสุกใสอย่างที่ท�าให้เขาไม่อาจปฏิเสธได้ 

จงึจ�าต้องพยกัหน้า ‘สญัญา’ กบัเธอ

 



หนึ่งวันก่อนถึงโอซากามาราธอนถือเป็นวันให้ร่างกายได้พักผ่อน 
ธุวดลและคนรักนั่งรถไฟเจอาร์ออกไปเที่ยวเกียวโตตั้งแต่เช้า แรกทีเดียว

ลลัน์ลลติจะตามไปด้วย แต่พอคดิดีๆ  กส็�าเหนยีกได้ว่าคนเดยีวไม่เหงาเท่า

สามคน ถ้าเธอไปกเ็ป็นส่วนเกนิของคูร่กั เธอจงึตดัสนิใจว่าจะอยูต่ามล�าพงั 

ตั้งใจว่าช่วงสายหน่อยจะลองชวนกรินทร์ไปหาซื้อของเล่นกับพวกโมเดลที่

เดน็เดน็ทาวน์ อยากรูเ้หลอืเกนิว่าเขาจะท�าหน้าอย่างไรถ้ารู้ว่าเธอพาไปเลอืก

ของเล่น

แค่คดิกส็นุกแล้ว

ลัลน์ลลิตเดินไปเคาะประตูห้องเขา หลังจากเมื่อวานการซ้อมวิ่งไม่

ส�าเรจ็เท่าที่ควร ทั้งคู่กพ็ากนักลบั สาวแสบหาข้ออ้างไปส่งเขาที่ห้องเพราะ

อยากรู้ว่าเขาพกัห้องไหน กลายเป็นว่าอยู่ห้องตดิกบัเธอนี่เอง ยิ่งท�าให้เธอ

ปักใจว่านี่ต้องเป็นพรหมลขิติแน่นอน

“ออกไปข้างนอกกนัไหมคะ...อุ้ย!” ร่างเลก็บอบบางชะงกัเมื่อเหน็ว่า

กรนิทร์สวมสูทเรยีบร้อย ท่าทางก�าลงัรบีเหมอืนมธีุระด่วน

๔
สัญญาปากเปล่า
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“ผมมธีุระนดิหน่อย”

“ถ้าไม่ว่างไม่เป็นไรค่ะ” แม้จะผดิหวงันดิๆ แต่กไ็ม่มากเท่าไร แค่เขา

ไม่ว่างและเธอมาชวนเก้อ แต่แค่นี้ไม่ระคายหนงัหน้าเธออยู่แล้ว 

“เพื่อนลลัน์ล่ะ”

“ออกไปเกียวโตกับแฟนน่ะค่ะ คงไปเที่ยววัดกัน แต่ลัลน์ขี้เกียจ 

ลลัน์ว่าจะออกไปนมับะ อยากได้ตวัการ์ตูน”

“ตัวการ์ตูนหรือ” คิ้วเข้มเลิกขึ้นเล็กน้อย สีหน้าแววตาแปลกใจไม่

น้อย

“ลลัน์สะสมโมเดลการ์ตูนญี่ปุ่นค่ะ ชอบตั้งแต่เดก็”

“ไม่นึกว่าลัลน์จะชอบแบบนั้น” ไม่ใช่แค่สีหน้าเท่านั้น น�้าเสียงของ

กรนิทร์ยงัเตม็ไปด้วยความคาดไม่ถงึเช่นกนั

“ถงึลลัน์จะสวยดูเกนิอายุไปบ้าง แต่ลลัน์ยงัเดก็นะคะ” คนเดก็กว่า

ฉีกยิ้มพร้อมกับชูสองนิ้วแบบนางเอกซีรีส์เกาหลี มั่นใจว่าน่ารักจนเขาต้อง

ตะลงึแน่นอน แต่...

กรนิทร์ท�าหน้าปั้นยาก ไม่ยิ้มไม่หวัเราะ สายตายงัเยอืกเยน็เหมอืน

ไร้ความรูส้กึ ราวกบัหน้าตาเธอไม่ระคายหวัใจเขาเลยแม้แต่น้อย เขาก้มมอง

นาฬิกาข้อมอืแล้วถาม 

“ไปค�่าๆ ได้ไหม ผมจะไปเป็นเพื่อน”

“จรงิหรอืคะ”

“ผมพอมเีวลา”

“ไปสคิะ” หญงิสาวยิ้มสดใส แล้วก้าวพรวดเข้าไปเขย่าแขนก�าย�าของ

เขาอย่างลมืตวันดิๆ แต่แฝงความจงใจหน่อยๆ “ขอบคณุนะคะคณุกรนิทร์ 

คุณใจดจีรงิๆ”

“ครบั” กรนิทร์รบัปากแบบประหยดัถ้อยค�าเหมอืนเดมิ 

รอจนเธอเดนิกลบัห้องไปแล้ว ดวงตาคมดจุงึก้มลงมองแขนเสื้อที่ยบั

นดิๆ เพราะฝีมอืเธอ กลบัก่อเกดิเป็นกระแสอุ่นวาบที่ไม่คุ้นเคย 
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ความรู้สกึนี้คอือะไร...

ธุระของกรนิทร์คอืการเข้าพบสองพ่อลูกนาคามูระแห่ง ‘รวิจนิ’
สถานที่นดัหมายครั้งนี้คอืส�านกังานใหญ่ของพวกเขาซึ่งตั้งอยูใ่จกลาง

ย่านธุรกิจของโอซากา บริเวณนี้ไม่ได้มีแค่ห้างสรรพสินค้าเท่านั้น แต่มีทั้ง

โรงแรม ร้านอาหาร ร้านเหล้า ไนต์คลบัที่อยู่ภายใต้การดูแลของรวิจนิ เรยีก

ได้ว่าเป็นพื้นที่ของรวิจนิกว็่าได้

แม้จะเป็นการเจรจาธรุกจิที่ ‘เสมอภาค’ กนั ฝ่ายหนึ่งคอืเจ้าถิ่นผูท้รง

อทิธพิล และเขาเองกม็าในฐานะซอีโีอผู้บรหิารเดอะ การ์เดยีน เตม็ตวั แต่

ด้วยนสิยัที่ตรงเวลาของคนญี่ปุ่น รวมทั้งมารยาทพื้นฐานที่พงึม ีกรนิทร์จงึ

มาถึงก่อนเวลานัดหมายครึ่งชั่วโมง เขาและผู้ช่วยสองคน คือไตรราชและ 

วฤทธิ์ นั่งอยูใ่นห้องประชมุขนาดเลก็ส�าหรบัประชมุเป็นการภายในของสอง

พ่อลูกนาคามูระ

ตรงหน้ากรินทร์คือชายวัยกลางคนที่สวมสูทผูกไทแบบสากลทุก

กระเบียดนิ้ว ใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งกาลเวลา ในฐานะผู้น�าตระกูล

นาคามูระผู้สบืทอดอ�านาจมาจากยุคก่อน แม้จะวางมอืจากวงการสเีทาและ

อยูใ่นช่วงวยักลางคนแล้ว แต่สหีน้าแววตาของรวิยงัเตม็เป่ียมไปด้วยอ�านาจ

ชวนให้เกรงขาม

ชโินซากผิู้เป็นลูกชายกเ็ช่นกนั

ชโินซากเิป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ผดิกบัผู้เป็นพ่อ ใบหน้าคมสนัมอง

ปราดเดียวก็ดูออกว่ามีส่วนผสมของตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัว 

คะเนอายุแล้วเดก็กว่ากรนิทร์แน่นอน แต่กลบัมท่ีาทางเงยีบขรมึเกนิอาย ุสม

แล้วที่เป็นทายาทอนัดบัหนึ่งของ ‘รวิจนิ’ ที่หมายถงึ ‘เทพมงักร’

“ผมเชิญคุณมาเพราะเรื่องคนที่คุณขอให้ช่วยตามหา” หลังจาก

ทักทายกันตามธรรมเนียมแล้ว ผู ้น�าแห่งริวจินก็เข้าเรื่องทันทีโดยไม่

อ้อมค้อม เจ้าของสายตาเยอืกเยน็จบัจ้องชายหนุ่มรุ่นลูกตรงหน้าไม่วางตา
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กรนิทร์พยกัหน้าเรยีบๆ สงัเกตจากแววตาเยอืกเยน็ของ รวิ นาคามรูะ 

กเ็ดาได้ทนัทวี่านี่ไม่ใช่เรื่องเลก็ๆ แน่นอน

“ที่ต้องเชญิคณุเหลยีงมาถงึที่นี่ เพราะคนที่คุณให้ช่วยตามหา...ไม่ใช่

ธรรมดา” ชโินซากบิอก แล้วยื่นแทบ็เลต็ที่บรรจขุ้อมลูทั้งหมดให้ “ขอโทษที่

ไม่อาจให้เป็นเอกสารแก่คุณได้ ผมเกรงว่าถ้าหลุดไปแล้วจะเป็นเรื่อง”

ชายหนุ่มกวาดมองข้อมูลตรงหน้า ดูรูปถ่ายชายชาวเอเชียที่เขาตาม

หาตัวมาตลอดหลายปีในมุมต่างๆ ทั้งจากกล้องจริงและกล้องวงจรปิด 

เทยีบกบัประวตัทิี่สองพ่อลูกรวิจนิหามาได้

ชนิจ ิโอซาโกะ คอืชื่อของผู้ชายคนนั้น 

ทว่า...ไม่ได้มแีค่ชื่อเดยีว 

นอกจากชื่อ ชนิจ ิโอซาโกะ แล้ว ยงัมชีื่อทั้งภาษาไทย จนี และภาษา

เกาหลอีกีด้วย ตามประวตับิอกว่าเป็นชาวญี่ปุน่ที่เกดิและเตบิโตในต่างแดน 

มีชื่อปลอมมากมายจนไม่รู้เลยว่าชื่อไหนคือตัวตนที่แท้จริง ท�างานให้ใคร 

พวกไหน หรอืเป็นพวกแก๊งสเตอร์กนัแน่

“บอกได้ไหมว่าท�าไมต้องตามหาผู้ชายคนนี้” ชโินซากถิามหลงัจากที่

มั่นใจว่ากรนิทร์ดูข้อมูลทั้งหมดแล้ว

“เขาเกี่ยวข้องโดยตรงกบังานของผม เขาเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กบัคน

ของผมก่อนเธอตาย ผมคดิว่าเขารู้บางอย่าง”

“ดูข้อมูลถดัไปส”ิ รวิเอ่ยเสยีงแหบห้าวเตม็ไปด้วยพลงั

กรินทร์หันไปหาริวที่ยังมีสีหน้าเคร่งเครียด แล้วจึงหันมาสบตากับ 

ชโินซากทิี่พยกัหน้าให้เช่นกนั ปลายนิ้วกร้านแตะลงบนหน้าจอเลื่อนดขู้อมลู

ต่อไป คือภาพที่ชินจิก�าลังท�าอะไรสักอย่างอยู่ที่จุดเช็กพอยต์แรกของ 

โอซากามาราธอน

แววตาที่เคยเยือกเย็นวาววับขึ้นราวกับมีไฟสุม กรินทร์มองปราด

เดยีวกร็ู้...นี่ไม่ใช่เรื่องปกติ

“พวกคุณเจอตัวผู้ชายคนนี้หรือยัง” เขาถามสองพ่อลูกริวจินเป็น 
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ครั้งแรก

“ยงั” นาคามูระคนลูกตอบ “ลองคดิดูสวิ่าถ้าคนของรวิจนิตามหาทั้ง

โอซากายงัไม่เจอ หายตวัไปได้อย่างกบัผ ีมนัหมายความว่ายงัไง”

“เขาต้องมคีนหนุนหลงั” กรนิทร์ตอบ แล้วฉุกคดิเลก็น้อย “หรอืไม่

กค็นว่าจ้าง”

“ผมช่วยคณุได้ แต่ก่อนอื่นคณุต้องเล่าเรื่องทั้งหมดมา ผมจะได้รูว้า่

ต้องรบัมอืกบัอะไร” ชโินซากยิ�้าด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั

ในฐานะเพื่อนร่วมธุรกจิ นาคามูระตดิต่อกบัอาร์ชาวนิมาตั้งแต่สมยั

รวิ และยูร ินายใหญ่ของอาร์ชาวนิยงัหนุ่ม แต่กไ็ม่อาจบอกทุกอย่างที่เป็น

ความลบัแก่ ‘คู่ค้า’ ได้ ถงึจะเป็นเรื่องคอขาดบาดตายกต็าม

กรินทร์ยังนิ่ง แม้ว่าตรงหน้าจะเป็นสายตากดดันของผู้ทรงอิทธิพล

ที่สุดในแถบคันไซ แต่ชายหนุ่มก็ยังวางเฉย ไม่มีท่าทีร้อนใจ ทั้งยังกล่าว

ด้วยน�้าเสยีงไร้ความรู้สกึ

“ผมบอกไม่ได้”

“แม้จะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้หรอื” ชโินซากถิามน�้าเสยีงร้อนรน ผดิ

กบัคนพ่อที่ยงัคงท่าทสีุขุม

“ครบั” กรนิทร์ตอบเสยีงขรมึ “เพราะเป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวข้องกบัคน

ของผมโดยตรง ผมไม่อาจขายความลับได้ เช่นเดียวกับที่พวกคุณก็ต้อง

ดแูลคนที่อยูใ่นความคุม้ครองของรวิจนิและเขตอ�านาจของคณุใช่ไหมครบั”

ชิโนซากิชะงักไปทันที ส่วนริวมุมปากกระตุกเล็กน้อย แล้วยกมือ

ปรามลูกชาย 

“ออกไปก่อน ให้พ่อคุยกบัคุณเหลยีงตามล�าพงั”

“ครับ” นาคามูระคนลูกจ�าต้องล่าถอยออกไปก่อน แม้จะไม่เต็มใจ

นกั แต่กฎกค็อืกฎ เมื่อนายใหญ่สั่งกต็้องเป็นค�าสั่ง แม้แต่ลูกชายอย่างเขา

กไ็ม่มขี้อยกเว้น

หลงัจากชโินซากอิอกไปแล้ว กรนิทร์จงึหนัไปสั่งคนของเขาทั้งสองคน
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ให้ออกไปเช่นกัน ทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบอีกครั้ง มีเพียงชายต่างวัย 

สองคนที่ต่างกเ็ป็นผู้น�ากลุ่มทรงอทิธพิล

“ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจสิ่งที่ผมต้องการบอก” แม้จะมาเยือนถิ่นที่ 

ได้ชื่อว่าอันตราย ทว่ากรินทร์ยังสงบนิ่ง ไม่แสดงอารมณ์ใดๆ เช่นเคย 

สมกบัเป็นผู้น�า ถงึเขตที่กรนิทร์ดูแลอยู่เลก็มาก เทยีบไม่ถงึครึ่งของรวิจนิ

และไม่ใช่เจ้าของโดยตรงด้วยซ�้า แต่การวางตวัของเขากท็�าให้ผูน้�ารวิจนิทั้ง 

เคารพและนบัถอืเพราะมวีถิเีดยีวกนั

“แต่ถ้าคุณไม่บอกอะไรเลย ผมกช็่วยอะไรไม่ได้มาก” รวิ นาคามูระ 

ยนืกราน

“ผมเข้าใจครบั” กรนิทร์พยกัหน้า “ผมแค่ต้องการให้คณุท�าสิ่งที่คณุ

ต้องท�า ที่เหลอืผมจะจดัการเอง”

“คุณคนเดยีวหรอื”

“ครับ” ชายหนุ่มพยักหน้าตอบผู้อาวุโสกว่า “ผมรู้ว่าในฐานะผู้น�า 

รวิจนิและตระกูลนาคามูระที่ปกป้องคนแถบนี้มาหลายชั่วอายุคน คุณย่อม

ไม่ปล่อยให้ผู้คนมากมายต้องมาเสี่ยงกบังานมาราธอน ส่วนตวัชนิจ ิถ้าผม

ได้ตวัและได้สิ่งที่ผมต้องการแล้ว ผมจะส่งตวัให้คุณ”

“รู้ได้ยงัไงว่าผมต้องการตวั ชนิจ ิโอซาโกะ” นาคามูระคนพ่อเลกิคิ้ว

ถาม

“ถงึจะเกี่ยวกบัคนของผมจรงิ แต่กเ็ป็นไปไม่ได้เลยที่ชนิจจิะคดิการ

ใหญ่ถงึขนาดวางแผนการท�าอะไรสกัอย่างกลางงานมาราธอนที่มคีนเข้าร่วม

หลายหมื่นคน ถ้าไม่มคีนหนุนหลงัใช่ไหมครบั” กรนิทร์ทอดจงัหวะลงเลก็

น้อย “ถ้าให้เดา บางทคีนที่หนุนหลงัอาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามกบัคุณ แต่นั่น

ไม่เกี่ยวกบัผม ถ้าได้ตวัเขาและได้สิ่งที่ผมต้องการ ชนิจจิะเป็นของรวิจนิ”

“ด”ี รวิพยกัหน้าแรงๆ นบัถอืการอ่านเกมขาดของหนุม่รุ่นลกู “อยาก

ให้ผมท�าอะไร”

“ผมไม่กล้าออกค�าสั่งกบันาคามูระแห่งรวิจนิหรอกครบั” กรนิทร์ก้ม
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ศรีษะให้อย่างนอบน้อมตามธรรมเนยีมของอกีฝ่าย

มงักรของนาคามูระพยกัหน้า แล้วเปลี่ยนค�าถาม “ถ้าอย่างนั้น...ผม

ต้องท�าอย่างไร”

“ท�าสิ่งที่คุณต้องท�า คือคลี่คลายสถานการณ์ ป้องกันถิ่นของคุณ 

ส่วนผมจะตามตวัชนิจเิอง”

“มนัไม่ใช่งานง่าย” รวิบอกเสยีงเข้ม แววตาเยอืกเยน็แต่เตม็ไปด้วย

ความกระหาย “ต้องการอะไรบ้าง”

“ไม่ครับ คุณดูแลแค่คนของคุณก็พอ” การเดินทางมาถึงที่นี่เพราะ

เรื่องธุรกิจ ท�าให้กรินทร์ไม่อาจน�าอาวุธเข้ามาได้ ถึงจะมีคนของอาร์ชาวิน

และเดอะ การ์เดยีน อยู่ที่นี่บ้าง แต่ไม่มากเท่าเจ้าถิ่นอย่างรวิจนิแน่นอน

“คนล่ะ”

“ผมจดัการเอง” ถ้าจะจบัตวัชนิจใิห้ได้ก่อน ต้องท�าด้วยตวัเองเท่านั้น 

ไม่ควรให้อกีฝ่ายเข้ามาแทรกแซง

“คนเดยีวน่ะหรอื” รวิเลกิคิ้วเลก็น้อย แต่ไม่ถามอะไรมากกว่านั้น

กรินทร์ไม่ตอบเพราะมั่นใจว่าริวเองก็รู้ค�าตอบอยู่แล้ว สังเกตจาก

สหีน้าเรยีบเฉยไม่แสดงความแปลกใจของอกีฝ่าย เขาได้แต่นิ่ง แล้วสบตา

นายใหญ่แห่งรวิจนิราวกบัจะวดัใจว่า ใครกนัแน่ที่จะได้ตวั ชนิจ ิ โอซาโกะ 

ก่อนกนั

หลงัพดูคยุและตกลงกบัรวิจนิได้แล้ว กรนิทร์กย็งัไม่กลบัที่พกัแม้จะ
ใกล้ถึงเวลานัดหมายกับลัลน์ลลิตแล้วก็ตาม ร่างสูงใหญ่สวมสูทเรียบร้อย

พร้อมด้วยคนของเขาอีกคนออกจากส�านักงานของริวจินซึ่งตั้งอยู่แถบ 

อเุมดะ มุง่หน้าไปยงัย่านนมับะ ที่สดุท้ายที่คนของรวิจนิพบเบาะแสของชนิจิ

ว่าเข้าพกัที่โรงแรมเลฟิเลก็ๆ แห่งหนึ่งไกลจากแหล่งท่องเที่ยวพอสมควร

ซึ่งนั่นกด็แีล้ว...

เมื่อได้พูดคุยกบัสองพ่อลูกนาคามูระแห่งรวิจนิ อย่างหนึ่งที่กรนิทร์
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ค่อนข้างแน่ใจคอื ชนิจเิกี่ยวข้องกบัการตายของลกัษณ์นราแน่นอน และที่ 

มากกว่านั้นคอื ชายคนนี้ต้องกุมความลบับางอย่างของทั้งรวิจนิและฝ่ายตรง

ข้าม เพยีงแต่เขาไม่รูว่้าอะไร และเพราะความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างอาร์ชาวนิ

กบันาคามูระ ท�าให้รวิจนิต้องยื่นมอืเข้ามาช่วย ไม่อย่างนั้นอาจจะส่งคนไป

ฆ่าชนิจไิปแล้ว

นั่นเท่ากับว่ากรินทร์และคนของเขามีเวลาแค่คืนนี้ ก่อนที่ริวจินจะ

จัดการทั้งทางกฎหมายและการเก็บกวาดก่อนจะเกิดเหตุร้ายในงานใหญ่

อย่างโอซากามาราธอน

และใช่...หมายถงึความปลอดภยัของลลัน์ลลติด้วย

ไม่ใช่เรื่องปกติที่มือสังหารจะสะกดรอยตามคนในครอบครัวของ

เหยื่อที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ด้วยเลย ในเมื่อลักษณ์นราและลัลน์ลลิตแทบจะ 

ไม่เคยคลุกคลกีนัด้วยซ�้า มนัเพราะอะไรกนั

กรนิทร์ย่นหวัคิ้ว นั่งครุ่นคดิมาตลอดทางตั้งแต่อุเมดะจนกระทั่งถงึ

นมับะ เขาเรยีกสมาธใิห้กลบัมาจดจ่อกบังานตรงหน้าทนัททีี่มาถงึที่หมาย

“อยู่ที่นี่ ผมจะเข้าไป อย่าให้มนัหนไีปได้” เจ้านายหนุ่มสั่งเสยีงเข้ม 

สบตากับไตรราชและวฤทธิ์ลูกน้องทั้งสอง มือหนากร้านตรวจสอบกระสุน

และแมกาซนีส�ารองจนเรยีบร้อยแล้ว จงึลงจากรถแล้วตรงเข้าไปด้านใน

มชีายชราอายุราวเจด็สบิปีเพยีงคนเดยีวที่เฝ้าอยู่ด้านล่าง ท่าทางไม่

แปลกใจที่เหน็คนแปลกหน้าท�าให้รูส้กึถงึความผดิปกต ิราวกบัชายชรารู้อยู่

แล้วว่าจะต้องมีคนมา หรือไม่ก็คุ้นชินกับการที่มีคนท่าทางเหมือนพวก

มาเฟีย ยากซู่า หรอืพวกแก๊งสเตอร์เข้ามาที่นี่บ่อยๆ ดไีม่ดอีาจจะเป็นนกต่อ

หรอืคอยสอดแนมด้วยกเ็ป็นได้

กรินทร์คว้าปืนออกมาจากซองปืนที่คาดไว้ใต้อก ปลดเซฟปืนและ 

เล็งไปตรงหน้าอย่างรวดเร็ว พร้อมกับแตะปลายนิ้วชี้ลงกับริมฝีปากเป็น

สญัญาณสั่งให้เงยีบไว้

‘ข้างบน’ ชายชราขยบัปากบอกพร้อมกบัชี้ขึ้นไปด้านบน จากนั้นจงึชู
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กุญแจที่เป็นหมายเลขห้องส่งให้กรนิทร์

แต่เขากย็งัไม่ไว้ใจ

ดวงตาคมดุมองหมายเลขห้องก็พบว่ามันเป็นชั้นบนสุดของตึกนี้  

กรนิทร์พยกัหน้าเบาๆ แล้วเดนิไปยงับนัไดแทนที่จะขึ้นลฟิต์ เพราะถ้าชายชรา

คนนั้นเป็นสายให้ชนิจจิรงิ คงจะรายงานฝ่ายนั้น และคนที่ก�าลงัหนไีม่มทีาง

โง่ลงลฟิต์มาให้เสยีเวลาแน่

“ไตร จับตาข้างนอกไว้” กรินทร์สั่งไตรราชซึ่งอยู่ด้านนอกผ่าน

อุปกรณ์สื่อสาร แล้วจงึก้าวขึ้นบนัไดหนไีฟอย่างไม่เร่งร้อนพร้อมกบัเลง็ปืน

ไปตรงหน้า ประสาทสัมผัสท�างานอย่างเต็มที่ ทุกฝีก้าวเต็มไปด้วยความ

ระมดัระวงั

“โอ๊ะ!” หญิงสาวในชุดนอนวิ่งพรวดพราดออกมาแล้วกรีดร้องเบาๆ 

เมื่อเหน็ว่าเขามอีาวุธ กรนิทร์ต้องส่งสญัญาณให้เงยีบและไล่ไปให้พ้นทาง

เป็นไปได้ว่าจะเป็นสายอกีคนหนึ่ง

กรนิทร์ก�าชบัให้คนของเขาจบัตามองทางออกและด้านบนอาคาร แล้ว

จงึก้าวต่อ เพยีงแต่ไม่เชื่องช้าระแวดระวงัเท่าเก่าอกีแล้ว เขาต้องแข่งกบัเวลา

ก่อนที่ชนิจจิะไหวตวัทนั ทว่าเมื่อผูห้ญงิคนนั้นไปแล้ว รอบกายกม็แีต่ความ

เงยีบ ยิ่งเวลาผ่านไปกย็ิ่งกดดนั ชายหนุ่มก้าวต่อไปเรื่อยๆ ชั้นแล้วชั้นเล่า 

จนกระทั่งมาถงึชั้นสบิสองซึ่งอยู่บนสุด จากนั้นจงึสาวเท้าไปยงัห้องสุดท้าย

ตามที่ชายชราคนนั้นบอก

เงยีบ...

ความเงียบทั้งจากภายนอกและภายในห้องยิ่งเพิ่มความกดดัน

มากกว่าเดมิ นาทนีี้กรนิทร์ได้ยนิเพยีงเสยีงหวัใจที่บบีรดัของตวัเองเท่านั้น 

มอืหนาจบัลูกบดิประตูและหมุนเปิดช้าๆ

ไม่ได้ลอ็กไว้

กรินทร์ไม่ลังเลเลยสักนิดที่จะเปิดประตูเข้าไป ทุกประสาทสัมผัส 

ตื่นตวัเป็นพเิศษ อาวุธในมอืเตรยีมพร้อม สายตาคมปลาบกวาดมองไปทั่ว
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อย่างระมดัระวงั และพบเพยีงความว่างเปล่า จงึออกค�าสั่งก�าชบัลกูน้องด้าน

นอกอกีครั้ง 

“ชนิจไิม่อยู่ที่นี่ ข้างนอกล่ะ”

“ไม่มอีะไรเลยครบั” วฤทธิ์ตอบหนกัแน่น

“เวร!” เจ้าของเสยีงเข้มสบถหวัเสยี เมื่อมาถงึและพบว่าไม่มใีครอยู่

ในห้องเลยสกัคน ซ�้าร้ายยงัไม่เหลอืหลกัฐานอะไรทั้งสิ้น ราวกบัไม่เคยมคีน

อยู่ในห้องเลก็ๆ เท่ารูหนูห้องนี้ด้วยซ�้า

แต่เขาไม่เชื่อ!

สายตาคมดกุวาดมองไปทั่วห้องเพื่อหาร่องรอยของชนิจ ิแต่ไม่มอีะไร

เลย บนเตยีงไม่มแีม้แต่รอยยบัย่นที่จะบอกว่าเจ้าของห้องเคยใช้เป็นที่นอน

ด้วยซ�้า ในถงัขยะมเีพยีงปากกาเคมเีก่าๆ ที่ใช้งานจนหมกึหมดไปแล้ว เขา

มองเลยผ่านไป แต่แล้วกฉ็ุกคดิบางอย่างได้

ใช้ปากกากบัอะไรล่ะ

กรนิทร์มองไปทั่วห้องเลก็ๆ ที่แทบไม่มอีะไรให้เขยีนได้เลย ไม่มแีม้

เศษกระดาษที่ทิ้งไว้ในถงัขยะ ถ้าอย่างนั้นกต็้องเป็น...กระจก!

ร่างสูงปราดไปยังกระจกบานเลื่อนที่เปิดออกสู่ระเบียงห้อง แล้ว 

กระชากผ้าม่านผืนหนาออกให้พ้นทาง ท�าให้เห็นบางคนที่ก�าลังปีนระเบียง

ห้องด้านข้างหนอีอกไป

“มนัหนแีล้ว ฉนัก�าลงัตาม!” 

กรินทร์สั่งเสียงเหี้ยม จากนั้นจึงกระโดดข้ามระเบียงแล้วไล่ตาม 

เป้าหมาย แต่เพราะอกีฝ่ายเตรยีมทางหนทีไีล่ไว้หมดแล้ว อกีทั้งยงัเป็นถิ่น

ของตัวเอง จึงลัดเลาะไปตามตึกที่อยู่ติดกันอย่างคล่องแคล่ว ใช้มุมอับ

สายตาเป็นจงัหวะในการหลบหน ีจนทิ้งระยะห่างออกไปเกนิกว่าจะไล่ทนั

ถงึไม่อยากใช้อาวุธ...กเ็ลี่ยงไม่ได้แล้ว

ปัง!

กระสุนนดัแรกพลาดเป้าไปเพยีงเส้นยาแดงผ่าแปด แต่กม็ากพอให้
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ชนิจเิสยีหลกัพลดัตกลงไปบนระเบยีงของชั้นลา่ง พอตั้งหลกัไดก้ร็บีวิ่งตรง

ไปที่บนัไดหนไีฟแล้ววิ่งลงจากตกึอย่างรวดเรว็

“รบีตามไปที่ตกึหลงั!” ชายหนุม่ออกค�าสั่งแลว้รบีวิ่งลงบนัไดตามไป

สมทบกบัไตรราชที่ไล่ตามชนิจไิปเช่นกนั แต่กว่าจะไปถงึกช็้าไปแล้ว

ร่างสูงยืนนิ่งเมื่อมาถึงและพบเพียงความว่างเปล่า ไร้เงาของ ชินจ ิ 

โอซาโกะ และที่ร้ายกว่านั้นคอื เสยีงปืนของกรนิทร์จะท�าให้เกดิเรื่องยุง่ยาก

ตามมาแน่นอนหากยงัอยู่ที่นี่ต่อ

“เอายงัไงต่อครบั”

“กลับไปรอที่รถ” เจ้านายหนุ่มบอกเสียงลอดไรฟัน “ผมจะขึ้นไปดู

ห้องข้างบนอกีครั้ง ระวงัให้ด้วย ถ้าต�ารวจมาให้รบีบอก”

“แต่พวกรวิจนิ...”

“คิดว่าพวกริวจินจะช่วยเหลือเราจริงๆ ทั้งที่พวกเขาก็อยากได้ตัว 

ชนิจหิรอื” กรนิทร์ย้อนถาม แต่ไม่รอให้ผูช่้วยคดิออกและตอบเขาก่อน เขา

รีบกลับขึ้นไปยังห้องพักเพื่อรวบรวมหลักฐานอีกครั้ง เขาจะต้องรู้ให้ได้ว่า

ผู้ชายลกึลบัคนนั้นก�าลงัท�าอะไรกนัแน่

ตอนที่กรินทร์กลับมาถึง ชายชราที่ท�าหน้าที่เฝ้าโรงแรมก็รีบวาง

โทรศพัท์ทนัท ีเป็นไปได้ว่าอาจโทร. แจ้งต�ารวจ แจ้งพวกรวิจนิ หรอือาจจะ

เป็นแก๊งสเตอร์เจ้าถิ่น แต่กรินทร์ไม่ถามไม่รอค�าตอบ เขารีบวิ่งขึ้นไปยัง 

ห้องพักเดิมของชินจิ แล้วกวาดตามองกระจกบานเลื่อนที่มีร่องรอยการ 

เขยีนแผนผงัวงจรอะไรสกัอย่าง

ชนิจไิม่ได้ท�างานคนเดยีวแน่

คิ้วเข้มเหนอืดวงตาคมดขุมวดแทบเป็นปม ร่องรอยรางเลอืนจากการ

ถูกลบไปหมดแล้ว แต่กระนั้นกย็งัพอมองออกว่ามนัคอืวงจรของ...ระเบดิ

ชนิจคิดิจะวางระเบดิกลางงานโอซากามาราธอน!

กรินทร์ใจหายวาบราวกับถูกมือที่มองไม่เห็นกระตุกหัวใจทิ้งไป ถ้า

งานโอซากามาราธอน นั่นหมายถงึความปลอดภยัของลลัน์ลลติด้วยเช่นกนั!
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เวลายงัคงหมนุเวยีนผ่านไปอย่างเชื่องช้าเหลอืเกนิในความคดิของคน
รอ ตั้งแต่เช้าที่ต้องอยู่ตามล�าพงั ออกไปซื้อข้าวกล่องที่ซูเปอร์มาร์เกตของ 

ออิอนมากนิ แล้วนอนเล่นอยูน่านสองนาน กว่าจะตดัสนิใจลกุจากที่นอนแล้ว

นั่งรถไฟใต้ดินไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าที่อยู่ไม่ไกลมากนัก จากนั้นจึงกลับ

มารอที่โรงแรม เผื่อกรนิทร์เสรจ็ธุระกลบัมาก่อนแล้วไม่เจอเธอ คดิแล้วก็

อดต�าหนิตัวเองไม่ได้ ที่ได้ใกล้ชิดเขาขนาดนี้แล้วกลับไม่ขอช่องทางติดต่อ

เขาไว้เลย ถ้าเขากลบัมาเคาะประตูห้องแล้วไม่เจอเธอจะว่าอย่างไร

แต่เขากไ็ม่มา

ร่างเล็กบอบบางนั่งมองออกไปนอกหน้าต่าง ที่แม้จะอยู่แค่ชั้นเจ็ด 

แต่เพราะมุมที่เธออยู่คือด้านหน้าของตัวตึก ท�าให้เห็นท้องถนนและผู้คน

ผ่านไปผ่านมา ใบไม้สีแดงปลิดปลิวลอยละล่องไปตามกระแสลมยามเย็น 

กลืนไปกับช่วงเวลาอาทิตย์อัสดงที่แสงสุดท้ายก�าลังค่อยๆ ลาลับขอบฟ้า 

ม่านราตรเีข้ามาแทนที่ทลีะนดิจนกระทั่งปกคลุมไปทั่วท้องฟ้า

ลัลน์ลลิตรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอ แต่กรินทร์ก็ไม่มาเคาะประตูห้อง

เธออย่างที่คดิ จนกระทั่งเธอทนไม่ไหว ลุกออกไปเคาะประตูห้องเขาแทน

ก๊อก...ก๊อก...

ความเงียบงันที่ได้รับท�าให้หัวใจของลัลน์ลลิตบีบรัด รอคอย และ

เตม็ไปด้วยความคาดหวงั เธอยนืโง่ๆ รออยู่ตรงนั้นราวห้านาท ีจนกระทั่ง

ได้ยนิเสยีงเรยีก

“ไอ้ลลัน์!”

ลลัน์ลลติสะดุ้งแล้วหนัไปตามเสยีงเรยีกที่แสนคุ้นเคย ไม่ใช่กรนิทร์

แน่นอน เพราะเขาไม่เรียกเธอด้วยชื่อเรียกสนิทสนมแบบนี้ แล้วก็จริงดัง

คาด เพื่อนของเธอนั่นเอง

“ไงเหนอื”

“ห้องแกอยู่นี่ ไปยืนทื่ออะไรตรงนั้นวะ” ธุวดลท�าหน้านิ่วเล็กน้อย 

มองเพื่อนด้วยสายตาจบัผดิ



ก ร รั ม ภ า  l  71

“เออ...มน่ิาล่ะเปิดไม่ได้” สาวแสบสลดัความรู้สกึผดิหวงัออกไปแล้ว

สวมวญิญาณปลาไหลสาว ไหลลื่นไปตามสถานการณ์ได้อย่างแนบเนยีน

“เพิ่งตื่นละสแิก”

“ออื”

“เพิ่งตื่นแล้วท�าไมมายนืตรงนี้” หมอหนุ่มยงัซกัไซ้เพื่อนต่อ

“ก็จะออกไปข้างนอก แต่ดันลืมกระเป๋าตังค์เลยกลับมาเอา แต่ผิด

ห้อง”

“ไอ้บ๊องเอ๊ย” ธุวดลถอนหายใจแล้วหันไปหาคนรัก “บลูเอาของไป

เกบ็ก่อนกไ็ด้ แล้วไปหาอะไรกนิกนั”

“ลลัน์ไปด้วยกนัไหม” คนรกัของธุวดลหนัมายิ้มให้

แรกทีเดียวลัลน์ลลิตจะปฏิเสธเพราะไม่อยากเป็นก้างขวางคอเพื่อน

ที่นานๆ จะได้มเีวลากบัคนรกับ้าง แต่คดิไปคดิมา ออกไปด้วยกด็ ีเพราะ

เธอไม่อยากเอาแต่เฝ้ารอกรนิทร์ตามล�าพงัอกีแล้ว

ปรากฏว่าทั้งคืนกรินทร์ก็ไม่ติดต่อมาหรือบอกอะไรเธอบ้างเลย ลืม
นดัที่จะไปเดน็เดน็ทาวน์ด้วยกนัหมดสิ้น ทั้งที่บอกตวัเองว่าแค่จบีเขาเล่นๆ 

ไม่ได้คิดจริงจัง แต่พอเอาเข้าจริงลัลน์ลลิตก็อดคิดไม่ได้ว่าเขาหายไปไหน 

ท�าไมอยู่ๆ ถึงหายไปไม่บอกกล่าวอะไรบ้างเลย คิดวนเวียนอยู่อย่างนั้น 

ทั้งคนืจนนอนไม่หลบั ผลคอืเธอตื่นมาเตรยีมตวัวิ่งมาราธอนแบบไม่สดใส

เอาเสยีเลยจนเพื่อนสงัเกตได้

“นอนไม่หลบัหรอืไอ้ลลัน์” ธุวดลถาม ตอนนี้เขาและคนรกัในชุดวิ่ง

พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ครบถ้วนตามประสาคนที่ชอบการวิ่งเป็นชีวิตจิตใจ 

ผดิกบัพวกตามกระแสแบบลลัน์ลลติ

“เออ ตื่นเต้น”

“แกจะรอดไหมวะ”

“แกไปก่อนเลย ไม่ต้องห่วงฉัน ถ้าไม่ไหวฉันก็หยุดรอแกอยู่แถว
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ปราสาทโอซากานั่นแหละ”

“เออๆ” ธุวดลรบัปากแบบขอไปท ีแล้วจงึหนัไปหาคนรกั เตรยีมตวั

อบอุ่นร่างกาย เพราะเหลอืเวลาอกีไม่ถงึครึ่งชั่วโมงกจ็ะถงึเวลาปล่อยตวั

ใกล้ถงึเวลาลงสนามมาราธอนครั้งแรกแล้ว ลลัน์ลลติยงัมวิายมองไป

รอบตวัทั้งที่รูด้ว่ีาคงไม่เจอกรนิทร์อกี แต่ลกึๆ กย็งัอดหวงัไม่ได้ว่าบางทเีขา

จะปลกีตวัมาหา

แต่...กไ็ม่เจอแม้เพยีงเงา

จุดปล่อยตัวด้านหน้าปราสาทโอซากาค่อนข้างวุ่นวาย เพราะมีผู้คน
หลายหมื่นคนก�าลังอบอุ่นร่างกายเตรียมพร้อมส�าหรับการออกสตาร์ต  

เส้นทางวิ่งระยะทางกว่าสี่สิบกิโลเมตรท�าให้ต้องปิดเมืองวิ่ง แต่อีกนัยหนึ่ง 

ช่วงเวลานี้กเ็หมาะแก่การก่ออาชญากรรมเช่นกนั

ท่ามกลางผู้คนนบัหมื่น มสีายตาคู่หนึ่งกวาดมองไปรอบบรเิวณเพื่อ

หาสิ่งผดิปกติ

“ผมเหลือเวลาอีกเท่าไหร่” กรินทร์ถามคนของริวจินผ่านอุปกรณ์

สื่อสาร จริงอยู่ที่พวกริวจินมีเส้นสายในกลุ่มต�ารวจเป็นพรรคพวก แต่ถ้า

แจ้งความตอนนี้ ชนิจอิาจจะถกูต�ารวจจบัและถงึมอืพวกรวิจนิและฝ่ายตรง

ข้ามก่อนที่เขาจะได้ตวั การชงิตวัชนิจกิลบัมาจงึท�าได้ยากและอาจเป็นเรื่อง

ได้ โดยเฉพาะกรนิทร์ที่ถอืว่าเป็นคนนอก ถงึจะพอมคีนของเขาอยู่ที่นี่บ้าง 

แต่ไม่มากพอที่จะสร้างปัญหาและออกไปได้อย่างง่ายดายแน่

“สิบห้านาทีก่อนปล่อยตัว” คนที่อยู่ปลายทางตอบด้วยน�้าเสียง

เคร่งเครยีดไม่แพ้กนั

กรนิทร์ตดัการตดิต่อเพยีงเท่านี้แล้วใช้เวลาที่เหลอืให้คุ้มที่สดุ ตลอด

เวลาทั้งคนืที่ตามหาตวัชนิจแิต่ไม่มอีะไรคบืหน้าเลยแม้แต่ก้าวเดยีว เหมอืน

ไล่ตามเงาในความมืดที่ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรก็หาไม่เจอ ต้องอดใจรอ 

จนกระทั่งเงาเคลื่อนเข้าใกล้แสงสว่างและเปิดเผยตวัออกมา
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ถ้าเป้าหมายของชินจิอยู่ที่ลัลน์ลลิตดังที่สะกดรอยตามเธอมาตั้งแต่

ประเทศไทยจรงิ นั่นเท่ากบัว่าผู้ชายคนนั้นต้องอยู่ใกล้ตวัเธอให้มากที่สุด

สายตาคมกวาดมองไปรอบตัว ในที่สุดก็ฝ่าผู้คนเรือนหมื่นไปเจอ

ตวัผูห้ญงิร่างเลก็เพรยีวบางที่อยูใ่นสายตาของเขามาตลอดสี่ปีเตม็ เธอก�าลงั

ยืนเถียงกับเพื่อนที่มาด้วยกัน ไม่นึกเฉลียวใจเลยสักนิดว่ามีใครแอบมอง

อยู่ไม่ไกล

และแน่นอน...ไม่ได้มแีค่เขาคนเดยีวที่ ‘จบัตา’ มองเธออยู่

ชนิจ ิโอซาโกะ!

ดวงตาสองคูส่บประสานเพยีงเสี้ยววนิาท ีชนิจกิไ็หวตวัทนัและวิ่งหนี

ไปก่อน กรนิทร์ไม่รอช้า วิ่งฝ่าผู้คนมากมายตามเป้าหมายไปอย่างเร่งรบี 

“ผมเจอระเบดิแล้ว วางอยูข้่างถงัขยะจดุปล่อยตวั” วฤทธิ์ ผู้ช่วยของ

กรนิทร์รายงานเสยีงเครยีด

“แจ้งพวกรวิจนิให้เรยีกต�ารวจเกบ็กู้ระเบดิ ผมก�าลงัตามชนิจไิป!”

แต่เพราะอยู่ใกล้จุดปล่อยตวัซึ่งมคีนยนืขวางทุกทศิทุกทาง บางคน

กรดีร้องเสยีงดงัเมื่อสงัเกตเหน็ความผดิปกต ิจงึเกดิความโกลาหลขึ้นทนัที

เสยีงร้องที่ขยายออกเป็นวงกว้างท�าให้ลลัน์ลลติหนัไปยงัต้นเสยีง ทนั

เหน็แผ่นหลงักว้างของกรนิทร์ไวๆ หญงิสาวขมวดคิ้วเพราะจ�าได้ว่าเป็นชุด

สูทชุดเดยีวกบัที่เขาบอกว่าจะไปท�าธุระตั้งแต่เมื่อวาน

“นั่นมนั...คณุกรนิทร์นี่” ลลัน์ลลติจะก้าวตามไป แต่กม็เีสยีงประกาศ

แจ้งเตือนจากผู้จัดงานว่าตอนนี้มีคนวางระเบิด ให้รีบอพยพออกไปให้ไว

ที่สุด

ระเบดิกลางโอซากาเลยหรอื!

“ไอ้ลัลน์!” ธุวดลตะโกนฝ่าเสียงกรีดร้องอย่างเสียขวัญของผู้คนใน

งาน จากนั้นจงึตรงมากระชากตวัเพื่อนไว้ก่อนที่เธอจะวิ่งตามกรนิทร์ไปจรงิๆ

“อะ...อะไร”

“แกไม่ได้ยนิเรื่องระเบดิหรอื”
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“ได้ยนิ แต่...” ดวงตากลมโตมองไปยงัทศิทางที่กรนิทร์วิ่งกลนืหาย

ไปในฝูงชนอย่างละล้าละลงั

“รบีไปเถอะ!”

ลลัน์ลลติขนืตวัไว้เลก็น้อย ดวงตากลมโตมองไปยงัทศิทางที่กรนิทร์

หายไป แต่สุดท้ายก็สู้แรงธุวดลไม่ได้ จ�าต้องปล่อยให้เขาลากออกไปจาก

บรเิวณงาน พร้อมกบัข้อสงสยับางอย่างที่ยงัค้างคาอยู่ในใจ

ท�าไมกรินทร์ถึงท�าตัวเหมือนพวกมาเฟีย การปรากฏตัวของเขามา

พร้อมกบัข่าววางระเบดิกลางงาน เขาคอืใครกนัแน่!

ข่าวการวางระเบดิกลางงานโอซากามาราธอนกลายเป็นข่าวใหญ่ หลงัจาก
มีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่แล้ว เจ้าหน้าที่ต�ารวจและชุดกู้ระเบิด 

ก็เข้าเก็บกู้ระเบิดทันที และพบว่าเป็นเพียงระเบิดปลอมของคนที่ต้องการ

สร้างสถานการณ์เท่านั้น

ถงึสถานการณ์จะคลี่คลายแล้ว แต่กต็้องเลื่อนงานมาราธอนออกไป

อกีหลายวนั ซึ่งทั้งธุวดลและลลัน์ลลติต้องกลบัไปท�างานแล้ว

“โคตรวุ่นวายเลยว่ะ” หมอหนุ่มบ่นอุบ นานๆ จะแลกเวรลางานมา

เที่ยวต่างประเทศได้ จึงจัดเวลามาท�ากิจกรรมที่ชอบด้วย แต่กลับพลาด  

ไม่ได้เหรยีญรางวลักลบัไปอย่างที่ตั้งใจ

“รอดมาได้กบ็ญุแล้วไอ้เหนอื ดแีค่ไหนที่เป็นแค่ระเบดิปลอม” ลลัน์-

ลลติถอนหายใจแล้วมองไปยงัเบื้องหน้า

คืนสุดท้ายก่อนกลับไทย ทั้งสามแวะมายังย่านริมอ่าวโอซากา ซึ่ง 

เป็นจุดสุดท้ายที่ยังไม่ได้เที่ยวด้วยกัน จากนั้นจึงตระเวนกินอาหารขึ้นชื่อ

ของญี่ปุน่ ทั้งอาหารคาวอาหารหวาน ตบท้ายด้วยการขึ้นไปชมววิยามค�่าคนื

“แกขึ้นตกึไปกบัฟ้าเลยไอ้เหนอื ฉนัเดนิเล่นอยู่แถวนี้ดกีว่า”

“เอางั้นหรอื” ธุวดลหนัไปหาคนรกั “ว่าไงบลู”

“ลลัน์จะไม่เหงาหรอื” บลู หรอื ‘คณุฟ้า’ ของลลัน์ลลติมท่ีาทางลงัเล
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เลก็น้อย

“ไม่เป็นไร สบายมาก ยงัอยากชอปตวัการ์ตูนอยู่ ว่าจะกลบัเข้าไปดู

ในห้าง”

“เออๆ เสรจ็แล้วไลน์บอกด้วยนะลลัน์”

“อื้อ” หญงิสาวพยกัหน้าตอบ รอจนเพื่อนๆ เดนิแยกไปแลว้ เธอจงึ

มุ่งหน้าขึ้นไปยงัชั้นสามของห้างสรรพสนิค้าเทม็โปซาน มาร์เกต เพลซ ซึ่ง

เป็นจุดขึ้นกระเช้า

ร่างเล็กบอบบางยืนนิ่ง นึกไปถึงคนที่เคยให้สัญญาว่าจะพาไปกิน 

ซาชมิแิละพามานั่งกระเช้าเทม็โปซานด้วยกนั

น่าแปลกเหลือเกิน ทั้งที่เพิ่งเจอกันแค่ไม่กี่วัน ไม่รู้จักกันมากกว่า 

ชื่อเสยีงเรยีงนาม แต่เธอกลบัรู้สกึผดิหวงัได้รุนแรงถงึเพยีงนี้ ไม่ใช่เพราะ

ความหล่อ เท่ ลกึลบั หรอืเพราะหุน่แซ่บน่ากนิของเขาแน่ๆ แต่คงเป็นเพราะ

ความใจดี ความเอาใจใส่ ราวกับเธอเป็นคนส�าคัญของเขาทั้งที่เธอไม่เคย

ร้องขอ มนัเตมิเตม็ส่วนที่ขาดมาทั้งชวีติของเธอเช่นกนั

บ้าจรงิ!

สาวแสบนกึต่อว่าตวัเองที่ท�าตวัเป็นสาวน้อยอกหกัเป็นครั้งแรกไปได้ 

ความรู้สกึที่เธอมตี่อเขาไม่ควรมากมายขนาดนี้เสยีหน่อย

ลลัน์ลลติใช้ปลายนิ้วเชด็น�้าใสๆ ที่ซมึตรงหวัตาเบาๆ แล้วหวัเราะกบั

ความไร้เดียงสาของตัวเอง ทว่าอยู่ๆ ก็มีเด็กหญิงอายุราวสามขวบกึ่งลาก 

กึ่งจูงผู้เป็นแม่เข้ามาหา แล้วยื่นกล่องใส่โมเดลตุ๊กตาผีสาวสวมชุดกิโมโน

เปื้อนเลอืดให้เธอ

“มคีนฝากมาให้ค่ะ” หญงิสาวอายุรุ่นราวคราวเดยีวกนัพูดเป็นภาษา

องักฤษส�าเนยีงญี่ปุ่น แล้วชี้ไปยงัมุมมดื แต่พอมองไปกไ็ม่เหน็ใคร

“ใครคะ”

“นั่นไงคะ...อ้าว” แม่เดก็เองกม็สีหีน้าแปลกใจเช่นกนั “เมื่อกี้ยงัยนื

อยู่เลย”
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“ผู้หญงิหรอืผู้ชายคะ”

“ผู้ชายค่ะ ตวัสูงๆ” บอกพร้อมกบัยกมอืขึ้นคะเนความสูงของผู้ชาย

คนนั้น

เพยีงเท่านี้ลลัน์ลลติกร็ูท้นัทว่ีาผูช้ายคนนั้นคอืใคร เธอรบักล่องตุก๊ตา

มาจากมอืเดก็น้อย ขอบคณุทั้งเดก็หญงิและแม่เดก็ แล้วจงึรบีวิ่งไปยงัจดุที่

สองแม่ลูกบอก

แต่...ไม่มใีครยนือยู่ตรงนั้น

ร่างเล็กเพรียวบางเหลียวซ้ายแลขวาหวังจะเห็นใครสักคนยืนอยู่ 

ไม่ไกล แต่กไ็ม่เลย ไม่ว่าจะพยายามมองหาเท่าไรกไ็ม่เหน็แม้เงาของเขา จน

รู้สกึถงึกระบอกตาที่ร้อนผะผ่าว

“แกมนับ้า ลลัน์ลลติ” เธอบรภิาษตวัเองเบาๆ เป็นการเรยีกสต ิบอก

ตวัเองว่าอย่าไปผูกใจฝังใจกบัคนที่เพิ่งเจอกนัแค่ไม่กี่วนั แล้วหนัหลงักลบั 

แต่กระนั้นกย็งักอดกล่องตุ๊กตาไว้แน่น

โดยที่เธอไม่รูเ้ลยว่า มสีายตาคมปลาบของใครบางคนเฝ้ามองตลอด

เวลา...จากมุมหนึ่งไกลออกไป

 


