
วนันี้วนัพระ...
สาวร่างเล็กคนหนึ่งถือถุงกับข้าวยืนอยู่ริมถนนหน้าตลาด มอง 

พระสงฆ์ที่ก�าลงัเดนิบณิฑบาตใกล้เข้ามาเรื่อยๆ แค่คดิว่าวนันี้เป็นวนัพระ ก็

รู ้สึกถึงเสียงบรรเลงดนตรีไทยท่วงท�านองเย็นชื่นใจลอยมา ตั้งแต่เริ่ม 

สวดมนต์ไหวพ้ระ นั่งสมาธ ิและตื่นมาใส่บาตรทกุเช้า เธอกม็สีต ิตดับางสิ่ง

บางอย่างและสงบจติสงบใจได้บ้าง ไม่ฟุ้งซ่านเหมอืนเมื่อก่อน จะเรยีกว่าใช้ 

‘ธรรมะ’ เข้าข่มกค็งไม่ผดินกั

“อภวิาทะนะสลีสิสะ นจิจงั วฑุฒาปะจายโิน จตัตาโร ธมัมา วฑัฒนัต ิ

อายุ วณัโณ สุขงั พะลงั” 

สิ้นเสียงสวดมนต์ให้พรจากพระภิกษุชรา สาวน้อยก็ก้มลงกราบ

เบญจางคประดิษฐ์น้อมระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย อันได้แก่พระพุทธ  

พระธรรม พระสงฆ์ จากนั้นจึงเก็บเสื่อพับขนาดเล็กแล้วลุกขึ้นเดินไป 

กรวดน�้าที่กระถางต้นไม้แถวนั้น

ชีวิตคนกรุงก็แบบนี้ วันพระแท้ๆ แต่เพราะรถรามากมาย ผู้คน

บทน�ำ
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ขวกัไขว่ต่างกต้็องท�างานแข่งกบัเวลา บรรดานกัศกึษาต้องรบีออกจากหอพกั

ไปมหาวทิยาลยั ผู้ปกครองต้องไปส่งลูกๆ ที่หน้าโรงเรยีน ชวีติมแีต่ความ 

เร่งรีบจนห่างไกลวัดกันหมดแล้ว ศีลธรรมจริยธรรมในใจคนถึงได้เสื่อม 

ถอยลงทุกวนัๆ 

แต่...อย่าไปว่าคนอื่นเขาเลย เพราะถ้าเธอไม่ผ่านประสบการณ์อกหกั

รกัคุดจนแม้แต่เพื่อนตุ๊ดยงัสมน�้าหน้า เธอกไ็ม่หนัหน้าเข้าทางธรรมหรอก

นวนิดาถอนหายใจขณะกรวดน�้าอทุศิส่วนกศุลให้เจ้ากรรมนายเวรให้

ไปที่ชอบๆ เธอจะได้กลับมาร่าเริงเป็นปกติเสียที เสร็จแล้วจึงเดินไปซื้อ

กบัข้าวส�าหรบัท�าอาหารเช้า เมื่อได้วตัถุดบิที่ต้องการแล้วจงึนั่งวนิมอเตอร์-

ไซค์กลับมายังเพนต์เฮาส์ชั้นบนสุดของคอนโดหรูที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ได้ 

เดอืนเศษ

“ธรรมะคอืคุณากร ส่วนชอบสาคร ดุจดวงประทปีชชัวาล แห่งองค์

พระศาสดาจารย์ ส่องสตัว์สนัดาน สว่างกระจ่างใจมล” 

เสยีงเรยีกเข้าจากโทรศพัท์เป็นท�านองสรภญัญะกด็งัขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

แต่เพราะถอืของมาเตม็มอื และก�าลงัจะเปดิประตหู้องพอด ีผลคอืทกุอย่าง

กระจายลงตรงหน้าห้องนี่เอง

โครม!

‘คุณพระ...เพิ่งไปใส่บาตรมาแท้ๆ ท�าไมซวยแต่เช้าแบบนี้’ สาวน้อย

คดิอย่างทดท้อ ก�าลงัจะก้มเกบ็ของ แต่เสยีงโทรศพัท์กด็งัขึ้นอกีครั้ง

“ธรรมะคอืคุณากร ส่วนชอบสาคร ดุจดวงประทปีชชัวาล แห่งองค์

พระศาสดาจารย์ ส่องสตัว์สนัดาน...”

เจ้าของเสยีงหวานกดรบัสายและแว้ดใส่คนในโทรศพัท์ “เฮยี!”

โชคไม่ดีเลยที่เจ้าของห้องหรูที่อยู่ข้างๆ เดินออกมาพอดี เขาชะงัก

เลก็น้อยเพราะคดิว่าเธอ ‘ด่า’ เขา ชายหนุ่มยนืจ้องสาวตรงหน้านิ่งๆ 

นวนิดารู้สกึถงึรงัสอี�ามหติจากด้านข้าง จงึหนัไปอย่างช้าๆ 

“ตาเถน!” สาวน้อยสะดุ้งจนโทรศัพท์ตกพื้น ดวงตากลมเบิกกว้าง



ก ร รั ม ภ า  l  9

เมื่อเหน็ว่าเขาคอืชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ ใบหน้าหล่อเหลาคมคายแบบชาว

ตะวันตก จมูกโด่งเป็นสัน ไรหนวดเคราตามแนวกรามแกร่ง ยิ่งรวมกับ

ดวงตาคูค่มเข้มทอประกายดดุนัตลอดเวลาพานให้คนมองหวาดหวั่นทกุครั้ง

ที่ถูกจ้อง เขาคอืคนเดยีวที่ท�าให้นวนิดาใจเต้นรวัยิ่งกว่าระบ�าชนเผ่าเสยีอกี 

เพราะเขานี่ไงที่เป็นตวัต้นเหตุที่ท�าให้เธอแทบจะบวชชหีนชี�้าอย่างทุกวนันี้...

แต่หนแีทบตาย สุดท้ายมาอยู่ข้างห้องกนัแบบนี้กไ็ด้เหรอ

ให้ตายเถอะ!

ราพณ์ พฒันเสถยีร...เขานี่มารศาสนาชดัๆ!



การพบเจอกบัราพณ์กเ็หมอืนพรหมลขิติ แต่หลงันั้น...เวรกรรม
ล้วนๆ

ย้อนกลบัไปเมื่อสี่ปีก่อน ตอนนั้นนวนิดาเป็นแค่เฟรชชปีีหนึ่ง เธอไป

เที่ยวบ้านเพื่อนที่จงัหวดัหนึ่งทางภาคอสีาน แต่เพราะความมนึและซุ่มซ่าม

จนเป็นนสิยั ท�าให้เกดิอุบตัเิหตุระหว่างที่จะเข้าไปในสนามแข่งรถอนิเตอร์- 

เนชนันลัเซอกติ ดทีี่ราพณ์ช่วยเธอไว้ ส่งผลให้นวนิดาหลงรกัเขาทนัท ีจน

กระทั่งรู้ว่าเขาเป็นพี่ชายของพี่บณัฑติสายรหสัเดยีวกบัเธอ นั่น...คอืพรหม

ลขิติ

แต่หลงัจากนั้นเล่า...

นวินดาพยายามสร้างโอกาสให้ตัวเองจนไปสนิทกับอุรัสยาพี่บัณฑิต

สายรหสัผูเ้ป็นน้องสาวของราพณ์ และตลุยดาเพื่อนสนทิของอรุสัยา ต่อจากนี้ 

สเิวรกรรมของจรงิ ยิ่งอุรสัยาต้องฝ่าด่านรกักบันกัฟุตบอลชื่อดงัระดบัโลก

ที่มาป้วนเปี้ยนอยู่ที่ไทย นวินดาก็ถูกราพณ์ใช้ให้เป็นสายสืบ ถูกหลอกใช้

แล้วสุดท้ายกไ็ม่สนใจ จนสุดท้าย...เธอต้องเป็นฝ่ายตดัใจเสยีเองเพราะเขา

๑
พรหมลิขิตขีด (เขี่ย?)
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มองไม่เหน็เธอเลย อย่างนี้ถ้าไม่เรยีกเวรกรรมแล้วจะเรยีกอะไร

ดงันั้น...เธอจะตดักรรมนี้เอง!

นวินดาใช้ธรรมะเข้าบ�าบัดจิตใจที่แสนบอบช�้า กว่าจะตั้งสติมีสมาธิ

ได้กใ็ช้เวลาหลายเดอืน กว็่าจะไม่เจอเขาอกีแล้ว แต่ท�าไมอยู่ๆ ราพณ์ถงึมา

โผล่ที่นี่ได้

หนุ่มสาวยืนจ้องตากันเงียบๆ สายตาคมปลาบของราพณ์ท�าเอา 

นวนิดาหายใจตดิขดั จะว่าหวั่นไหวกใ็ช่ แต่ความกลวัมมีากกว่า พอคดิหา

ทางท�าลายบรรยากาศน่าอดึอดัพวกนี้ไม่ได้ สุดท้ายกใ็ช้มุกเดมิ

“แหะๆ สวสัดคี่ะพี่ราพณ์” สาวน้อยหวัเราะเจื่อนๆ แล้วยกมอืไหว้

ปลกๆ คดิวา่เงยหน้าขึ้นมาแล้วเขาจะท�าเมนิไปเหมอืนทกุครั้ง แต่ผดิคาด...

เขายงัอยู่!

นั่นท�าให้คนที่อุตส่าห์เข้าวัดปฏิบัติธรรมมาสองเดือนถึงกับใจเต้น 

ไม่เป็นจงัหวะ ท�าลมืๆ ไปได้ตั้งนาน แต่พอเจอราพณแ์คค่รั้งเดยีว...จบกนั!

“อยู่ที่นี่หรอื” เจ้าของเสยีงเข้มถาม

“ก.็..” นวนิดาท�าปากพะงาบ ถ้าไม่ใช่เรื่องของอุรสัยา เธอแทบไม่ได้

คุยกบัราพณ์จรงิๆ จงัๆ เลย ไหนจะสายตาพฆิาตของเขานี่อกี ท�าเอาสาว

น้อยใจเต้นระรวั แล้วพยกัหน้าแรงๆ “นะ...หนูไปก่อนนะคะ สวสัดคี่ะ” 

บอกแล้วกย็กมอืไหว้เขาอกีครั้ง แต่ราพณ์กร็ั้งไว้เสยีก่อน

“ฉนัเพิ่งย้ายของมาเมื่อวาน เช้าๆ แบบนี้มร้ีานไหนขายอาหารเช้าไหม”

“คะ?”

“ฉนัหวิ”

“อ้อ” สาวน้อยเริ่มสั่นไปทั้งตวัแล้ว แต่กพ็ยายามตั้งสต ิแล้วตอบไป

ว่า “ร้านข้างล่างคอนโดไงคะ”

“เขาเปิดสบิโมง”

“อ้อ” เป็นอกีครั้งที่เธอแทบเสยีสตยิามตกอยู่ในสายตาของเขา และ

ท�าตวัไม่ถูก ไม่รู้ว่าจะตดับทสนทนานี้แล้วหนเีข้าห้องได้อย่างไร ในเมื่อเขา
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ยังยืนจ้องเธอเขม็ง และที่ส�าคัญ...ก�าลังมองมายังถุงกับข้าวมากมายที่อยู่ 

ในมอืเธออกีต่างหาก

ถ้าไม่ให้กินแล้วไล่ออกไป เธอจะเนรคุณไปไหม ในเมื่อก่อนหน้านี้

ราพณ์กเ็คยพาเธอไปเที่ยวพร้อมครอบครวัเขาและดูแลเธอเป็นอย่างดี

โอเค...คดิเสยีว่าทดแทนบญุคณุไปแล้วกนั จะได้หมดเวรหมดกรรม

กนัเสยีท.ี..นวนิดาคดิแล้วรวบรวมความกล้าอยู่นาน แล้วบอกด้วยน�้าเสยีง

ตะกุกตะกกั “ทะ...ถ้าพี่ราพณ์ไม่รงัเกยีจ ก.็..กท็านพร้อมหนูกไ็ด้...นะคะ” 

เจ้าของดวงตาคมปลาบมองสาวน้อยตรงหน้านิ่งๆ แต่ท�าเอานวนิดา

ท�าหน้าไม่ถูก เธอได้แต่ภาวนาในใจให้เขาเป็นคนเรื่องมากเกี่ยวกับอาหาร

การกนิทเีถอะ ลงไปกนิอะไรกไ็ด้ ร้านสะดวกซื้อกม็ ีไปที่ชอบๆ เถอะค่า...

ราพณ์มสีหีน้าครุน่คดิเลก็น้อย ก่อนจะพยกัหน้า แล้วบอกเสยีงเรยีบ 

“ขอบใจ” 

สาวน้อยถึงกับหน้าเจื่อนทันทีเมื่อได้ยินค�าตอบจากหนุ่มตรงหน้า 

แล้วกอ็ดคดิอย่างเคอืงๆ ไม่ได้ เขาไม่รูเ้ลยหรอืไงว่าเธอแค่ชวนตามมารยาท

เท่านั้น ดูหน้าเธอส.ิ..ดู!

แน่นอนว่าคนเก่ง (เฉพาะลับหลัง) อย่างนวินดาท�าได้แค่คิดในใจ

เท่านั้น ไม่กล้าพูดออกไปเพราะตอนนี้ตกอยู่ในสายตาคมกริบของราพณ์ 

แค่มองหน้าเขา เธอกแ็ทบขวญักระเจงิแล้ว

“แหะๆ” นวินดาหัวเราะเจื่อนๆ พยายามฝืนยิ้มให้เขาอย่างเป็น

ธรรมชาติทั้งที่ใจสั่นมือสั่นเสียจนเสียบลูกกุญแจเปิดประตูห้องไม่ได้ และ

สุดท้ายกท็�าของทุกอย่างหลุดมอือกีครั้ง

โครม!

ทั้งผกัสด เนื้อหมูบด กุ้งหอยปูปลา ไข่ไก่แตกหมดไม่มเีหลอื ท�าเอา

สาวน้อยหน้าเหลอืสองนิ้ว เธอเงยหน้าขึ้นมองหนุ่มมาดขรมึตรงหน้า กพ็บ

ว่าเขาก�าลงัมองเธอด้วยสายตาเบื่อแกมระอาเช่นกนั

“กุญแจ?” ราพณ์เลกิคิ้วเลก็น้อย และไม่รอให้สาวน้อยได้ตั้งตวัเลย



ก ร รั ม ภ า  l  13

สกันดิ กฉ็วยกญุแจจากมอืสาวเจ้าไปเปิดประตหู้อง เขาท�าทกุอย่างไดอ้ย่าง

รวดเร็ว ว่องไวเป็นธรรมชาติ ไม่มีท่าทีลังเลเลยแม้แต่น้อย ต่างจากสาว

เจ้าของห้องที่เอาแต่ยิ้มเจื่อนและยืนตัวแข็งทื่อไม่ยอมเข้าห้อง จนกระทั่ง 

เขาส่งสายตาดุๆ  มานั่นแหละ นวนิดาจงึได้สตแิล้วรบีก้มลงเกบ็ข้าวของ แล้ว

เดนิตวัลบีตามเข้าไปในห้อง

แต่เดี๋ยวนะ...นี่ห้องเธอไม่ใช่หรอื

นวนิดาเดนิเกาศรีษะครุ่นคดิ แล้วแอบมองหนุ่มมาดเข้มที่นั่งลงบน

โซฟารบัแขกภายในห้องพกัแล้วจ้องมาที่เธอด้วยสายตาเรยีบเฉยแต่แฝงไป

ด้วยความดุดนั ท�าเอาเธอสะดุ้งแล้วยิ้มเจื่อนๆ

“พี่ราพณ์ดขู่าวไปก่อนกไ็ด้ค่ะ หนขูอเวลาสบินาท”ี เพราะในห้องเงยีบ

ไปหน่อยจนเธอเริ่มรู้สกึขนหวัลุกเสยียิ่งกว่าตอนดูหนงัผ ีนวนิดาจงึเดนิไป

เปิดโทรทศัน์ให้แล้วเดนิหลบฉากไปอย่างรวดเรว็ แต่ราพณ์เรยีกไว้เสยีก่อน

“สบินาทเีองหรอื”

“คะ?” สาวน้อยเลกิคิ้ว เริ่มงงนดิๆ ว่าเขาหมายถงึอะไร

“ฉนัคดิว่าเธอจะท�ากบัข้าว”

“ไม่ค่ะ” นวนิดาส่ายหน้าแรงๆ ถ้าเธอท�ากบัข้าวกใ็ช้เวลาอย่างต�่าครึ่ง

ชั่วโมง ซึ่งเธอไม่ยอมอยู่ใกล้เขานานขนาดนั้นแน่ แค่อุ่นอาหารส�าเร็จรูปที่

ตุนไว้ให้เขากนิแล้วไล่เขาออกไปกพ็อ

“ท�าเถอะ ฉนัไม่ชอบกนิอาหารส�าเรจ็รูป”

“ฮะ...” สาวน้อยได้แต่มองคนออกค�าสั่งด้วยสายตาเหลือเชื่อ ถ้า

ราพณ์จะรอได้นานขนาดนี้ ท�าไมไม่ลงไปหาอะไรกนิที่อื่นเล่า

“มอีะไรรเึปล่า” 

ราพณ์ถามด้วยน�้าเสียงไร้อารมณ์ ตาคมกล้าที่มองมาท�าเอานวินดา

เริ่มสั่น แล้วส่ายหน้าแรงๆ

“ไม่มอีะไรค่ะ” ตอบแล้วกร็บีตรงเข้าครวัอย่างรวดเรว็ แล้วท�าตามที่ 

‘นายท่าน’ สั่งแต่โดยดี
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ห้องพักของนวินดาอยู่บนชั้นเพนต์เฮาส์ของคอนโดมิเนียม
โครงการหรูกลางกรุง ที่ชั้นบนสุดแบ่งเป็นเพนต์เฮาส์สองห้อง และอกีห้อง

ก็คือห้องของราพณ์ ภายในประกอบด้วยห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องครัว 

ตกแต่งด้วยเฟอร์นเิจอร์สไตล์โมเดริ์นเรยีบแต่หรูหราพร้อมอาศยั

แม้จะอยู่มาครบเดือนแล้ว แต่เธอก็ยังไม่ชินกับที่นี่เสียที เพราะ 

ส่วนใหญ่จะเหน็เซเลบดารา นกัธรุกจิ หรอืพวกมอีนัจะกนิทั้งนั้น จนบางครั้ง

กส็งสยัว่าเธอมาท�าอะไรที่นี่

แต่...ราพณ์ย้ายมาตั้งแต่เมื่อไหร่กนั

นวินดาคิดไปพลาง แล้วขยับไปแอบมองคนที่ยึดห้องนั่งเล่นเธอไป

พลาง แต่พอเขาหนัมา เธอกร็บีผลุบเข้ามาในครวัแล้วสลดัความคดิฟุ้งซ่าน

ทิ้งไปเสยี ปลอบใจตวัเองว่าเขากค็งแค่ขี้เกยีจลงไปหาอะไรกนิกระมงั และ

อกีอย่าง ราพณ์กเ็คยออกเงนิให้เธอได้ไปเที่ยวพร้อมอรุสัยาน้องสาวของเขา 

แค่ท�ากับข้าวให้เขาสักมื้อก็ถือว่าทดแทนบุญคุณไปแล้วกัน จะได้หมดเวร

หมดกรรมกนัเสยีท ีแค่นี้กจ็บ

แต่เธอไม่อยากอยู่ใกล้เขานานเกนิไป...หวัใจมนัสั่นหมดแล้ว!

ปกตเิธอใช้เวลาท�าอาหารไม่ต�่ากว่าครึ่งชั่วโมงเลยสกัครั้ง ท�าเมนูไข่เจยีว

ง่ายๆ กแ็ล้วกนั เขาจะได้รบีไป ‘ที่ชอบๆ’ เสยีท ีแต่ตดิอยู่ที่เธอท�าถุงไข่ไก่

ตกพื้นจนแตกเละเทะรวมกนัอยู่ในถุงนี่สิ

เอาไงด.ี..

สาวน้อยคิดไม่ตก มองถุงของสดที่เหลือ ก็เหลือแต่บรรดาผัก

มากมายส�าหรบัท�าน�้าพรกิของโปรด ตั้งใจจะต�ากนิเองเสยีหน่อย ถ้าท�าตอน

นี้จะเสรจ็ตอนไหนกไ็ม่รู้ ดงันั้น...เอาวะ...ไข่เจยีวกไ็ข่เจยีว

นวินดาขยับไปแอบมองราพณ์อีกครั้ง ให้แน่ใจว่าเขาจะไม่เข้ามาใน

ครวั แล้วจงึเดนิกลบัมาแล้วกวาดไข่ไก่ที่แตกเลอะเทอะอยู่ในถุงน�ามาเทลง

ในชามใบใหญ่ หยิบเปลือกออกจนหมดแล้วลงมือท�าไข่เจียวจากเศษไข ่

เหลอืๆ ให้เขา
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ต้องท่องบทถวายอาหารก่อนไหม ภัตตาหารมื้อนี้คือมื้อตัดกรรม 

อุทศิให้เจ้ากรรมนายเวร จบแล้วให้จบไป เธอจะได้ตดัใจเสยีท!ี

สาวน้อยสะบัดหน้าแรงๆ ไล่ความคิดเพี้ยนๆ ออกไป แต่พอเลิก

ฟุง้ซ่านกก็ลบัมาที่อาการใจสั่นแทน แค่คดิไปถงึตาคมดยุามมองมาทไีร เธอ

กข็ยาด กึ่งโหยหากึ่งขลาดกลวัอย่างไรบอกไม่ถูก

“ใจเยน็เนย แกต้องใจเยน็” นวนิดายกมอืลบูอก นกึถงึสิ่งที่เขาท�ากบั

เธอเข้าไว้ จะได้ไม่หวั่นไหวจนกลับไปรักแบบโง่ๆ เหมือนเมื่อก่อน แล้ว 

เดนิถอืจานข้าวราดไข่เจยีวน�าไปส่งให้ถงึที่

“ได้แล้วค่ะ” ทั้งที่ยงัประหม่า แต่สาวน้อยกย็งัท�าใจดสีู้เสอืด้วยการ

ฉกียิ้มหวาน พอเขารบัจานข้าวไปแล้วเธอกเ็ดนิหนทีนัที

“แล้วของเธอล่ะ” น�้าเสยีงดุๆ ของเขาท�าเอาหญงิสาวชะงกั เธอยอม

หนักลบัไปโดยดพีร้อมกบัส่งยิ้มขดัตาทพัอกีเช่นเคย

“หนูยงัไม่หวิค่ะ”

ราพณ์ไม่พูดอะไรต่อ แต่กไ็ม่ยอมกนิและเอาแต่จ้องจนนวนิดากลนื

น�้าลายฝืดคอ ต่อให้อยากเดินหนี แต่เจอสายตาอย่างนี้เข้าไปแล้วเธอจะ 

กล้าหรอื สุดท้ายกต็้องเดนิตวัเกรง็มานั่งกบัเขา

“ตดัผมตั้งแต่เมื่อไหร่” 

“คะ?” สาวน้อยทวนค�าแล้วลูบปลายผมตวัเองเบาๆ เธอตดัออกไป

นิดหน่อยเอง จากที่เคยท�าผมดัดลอนปลายยาวถึงกลางหลัง ก็ตัดให้ยาว

แค่ประบ่าเท่านั้น ไม่คดิว่าเขาจะทนัสงัเกต

“ถามว่าตดัผมตั้งแต่เมื่อไหร่”

“เดือนที่แล้วค่ะ” ตอบแล้วก็ก้มหน้างุด เธอตัดผมทันทีที่กลับจาก 

สุราษฎร์ธานพีร้อมน้องสาวของเขานั่นแหละ

“ท�าไม”

“ก.็..” เจ้าของเสยีงใสชะงกั จะบอกได้อย่างไรว่าสาเหตุกม็าจากเขา

นั่นแหละ จงึได้แต่หวัเราะกลบเกลื่อน แล้วตอบไปว่า “หนูแค่อยากเปลี่ยน
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ทรงผมกเ็ท่านั้น”

ราพณ์มองสาวน้อยตรงหน้าด้วยสายตาคมกรบิ แต่กไ็ม่พูดอะไรต่อ 

ความเงียบเข้าปกคลุมทั้งคู่ เกิดเป็นบรรยากาศชวนอึดอัดเสียจน 

นวนิดาขยบัถอยห่างไปอย่างไม่รูต้วั ยิ่งมองตาคมคูน่ั้นกย็ิ่งกลวัว่าตวัเองจะ

เผลอท�าตวัมพีริุธให้ราพณ์จบัได้ว่าเธอเคยรู้สกึอย่างไรกบัเขา 

ตอนที่ไปเที่ยวพร้อมกบัราพณ์ เชษฐา และอรุสัยาน้องสาวของเขาซึ่ง

เป็นพี่สายรหสัเดยีวกบัเธอ ความใกล้ชดิท�าให้หวัใจที่เริ่มสงบนิ่งกลบัมาหวั่น

ไหวอีกครั้ง เธอก็เกิดอาการสติแตกอย่างหนักถึงขั้นหาทางออกไม่ได้ ถึง 

กับไปลงบนกบาลตัวเองด้วยการย้อมผมสีขาวทั้งหัวแล้วลงสีน�้าเงินตัดกับ

สชีมพูเป็น ฮาร์ล ีควนิน์ เลยทเีดยีว 

แต่เรื่องไม่จบแค่นั้น อารมณ์ชั่ววูบแค่วันเดียวกลับพาความซวยมา

ด้วย เพราะพ่อกบัแม่มาช่วยย้ายของจากหอพกัมายงัคอนโดแห่งนี้พอด ีพอ

แม่เหน็เธอเท่านั้นแหละ โศกนาฏกรรมในครอบครวักเ็กดิขึ้นทนัท ี เธอถูก

ไล่ตจีนวิ่งหนไีปรอบหอ สุดท้ายต้องกลบัมาย้อมสดี�าเหมอืนเดมิ แต่ผมก็

เสยีหนกัมากจนต้องตดัทิ้งไปทั้งที่เธอรกัผมของตวัเองที่สุด

ทั้งหมดกเ็พราะเขา!

นวินดาเผลอตวัดสายตามองคนหน้ายักษ์ที่เอาแต่กินเงียบๆ แต่

เหมอืนราพณ์จะรู ้เพราะอยู่ๆ  กห็นัมาหา ท�าเอาคนมชีนกัตดิหลงัสะดุง้ แล้ว

ยิ้มขดัตาทพัไปอกีเช่นเคย จนกระทั่งเขากนิเสรจ็

“ขอบใจ” ราพณ์ถอืจานไว้แล้วลุกขึ้น 

“ไม่เป็นไรค่ะ” นวินดาถึงกับถอนหายใจโล่งอก เมื่อกลับมาหายใจ

หายคอได้ตามปกตแิล้ว สาวน้อยกฉ็กียิ้มกว้างแล้วจะรบัจานคนืจากมอืเขา 

แต่ราพณ์กเ็อาหลบไปอกีทาง

“ฉนัจดัการเอง”

“ไม่ต้องค่ะ ไม่ต้อง” เสียงหวานดังละล�่าละลัก กลัวว่าเขาจะอยู่ใน

ห้องต่อ แค่นี้เธอกเ็กรง็จนแทบจะประสาทเสยีแล้ว
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“ฉนัรบกวนเธอมากพอแล้ว”

“ไม่รบกวนเลยค่ะ” แค่จานใบเดียวเธอล้างเองได้สบายมาก ขอ 

อย่างเดยีว...ไปที่ชอบๆ สกัทเีถอะค่าพ่อคู้น!

“ไม่รบกวนหรอื” 

ราพณ์ทวนค�าเสียงเรียบ สีหน้าไม่บ่งบอกอารมณ์ใดๆ เหมือนเคย 

แต่นี่กม็ากพอที่จะให้สาวน้อยเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องอกีแล้ว

“ถ้าอย่างนั้นกฝ็ากท้องกบัเธอทกุเช้าเลยแล้วกนั” เขารวบรดัตดัความ 

แล้วเดินจากไปแบบไม่สนใจสีหน้าซีดเผือดราวกับเห็นผีของสาวน้อย 

ตรงหน้าเลยแม้แต่น้อย

เดี๋ยว...เมื่อกี้ราพณ์ว่ายงัไงนะ มากนิข้าวด้วยทุกเช้าเลยเหรอ เขาจะ

บ้าหรอื ถ้าอยู่เพนต์เฮาส์แล้วมนัล�าบากนกักก็ลบัไปอยู่บ้านส!ิ

นวินดาท�าตาโต แต่พอตั้งสติได้และก�าลังจะปฏิเสธแท้ๆ เสียง

โทรศพัท์กด็งัคั่นเสยีก่อน

“ธรรมะคอืคุณากร ส่วนชอบสาคร ดุจดวงประทปีชชัวาล แห่งองค์

พระศาสดาจารย์ ส่องสตัว์สนัดาน สว่างกระจ่างใจมล”

“อะไรอกีล่ะคะเฮยีขา...” นวนิดากดรบัโทรศพัท์แล้วลากเสยีงประชด

ประชนัคนปลายสายทนัท ี“ว่าแต่ท�าไมเฮยีไม่กลบัมาสกัท ีนี่รอนานแล้วนะ...

โอเค เนยจะท�ากับข้าวไว้รอ” สาวน้อยบ่นใส่คนที่คุยโทรศัพท์ด้วยอีกเป็น

ชุด และหนัหลงัเดนิเข้าห้องครวัไปเตรยีมอาหาร

โดยไม่รูต้วัเลยสกันดิว่าราพณ์ยงัไม่ออกไปอย่างที่คดิ และก�าลงัจ้อง

มองเธอด้วยสายตาอ่านยาก

นวินดาคุยโทรศัพท์อีกไม่กี่ค�าก็วางสายแล้วเดินกลับออกมา พอไม่

เห็นราพณ์อยู่ในที่พักเธอแล้วจึงถอนหายใจโล่งอก แต่ยังไม่มีโอกาสบอก

เลยว่าเธอไม่สะดวกให้มากินข้าวเช้าได้ทุกวัน จริงอยู่ที่แม้จะไม่ได้บันทึก

เบอร์โทรศัพท์ของเขาไว้ แต่การแอบรักมาสี่ปีเต็มท�าให้เธอจ�าหมายเลขได้

ขึ้นใจชนดิว่าสลดัอย่างไรกไ็ม่หลุด แต่เธอจะกล้าโทร. ไปหาเขาหรอื
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สาวน้อยยงัจ�าได้ดวี่าการโทร. หาเขาครั้งหลงัสุดเกดิผลลพัธ์อย่างไร 

แค่คดิไปถงึ ‘เรื่องวนันั้น’ หวัใจที่เคยสงบนิ่งกก็ลบัมาฟุ้งซ่านอกีครั้ง

เวรกรรมของเธอจรงิๆ หรอืว่าที่ท�าบญุตกับาตรเมื่อเช้าเธอลมืกรวด-

น�้าด้วย...กไ็ม่นะ เธอกรวดน�้าทุกเช้าหลงัตกับาตรและทุกคนืหลงัสวดมนต์

ก่อนนอนเลยละ แต่ท�าไมราพณ์ยงัตามมาหลอกหลอนเธอไม่เลกิราอกีเล่า

หรือลืมแผ่เมตตาให้...ถ้าลืมก็ต้องรีบแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร

เดี๋ยวนี้ 

นวนิดาคดิแล้วรบีท�ากบัข้าว จากนั้นจงึอาบน�้าแต่งตวั สวดมนต์แผ่

เมตตาอกีรอบ พยายามตั้งสตริะงบัอกและใจที่เต้นไม่เป็นจงัหวะ แต่ท�าไม

ยิ่งพยายามลืม ภาพใบหน้าหล่อเหลาคมคายของราพณ์ยังกระจ่างชัดอยู ่

ในความทรงจ�า...ท�าอย่างไรกไ็ม่ยอมลมืเสยีที

จะพรหมลขิติหรอืเวรกรรมลขิติกช็่าง...แต่ชวีติกต็้องเดนิต่อไป
สองเดอืนแล้วที่เรยีนจบแต่กย็งัไม่ได้งานท�า พี่ๆ  กบ็อกให้เรยีนต่อ

ปริญญาโทไปเลย แต่เธอยังรีรอเพราะไม่อยากรบกวนพี่ๆ ที่ต่างก็มี

ครอบครัวต้องรับผิดชอบกันหมดแล้วแต่ก็พยายามจะส่งเสียเธอเรียนต่อ

กนัทกุคน จะบอกทางบ้านว่าตวัเองกม็ ี‘งานพเิศษ’ ที่ใช้เลี้ยงตวัเองมาตั้งแต่

เริ่มเรียนมหาวิทยาลัยใหม่ๆ ก็ไม่กล้า จึงจ�าต้องสมัครงานไปเรื่อยๆ จน

กระทั่งใกล้ปิดรับสมัครเรียน จึงตัดสินใจกรอกข้อมูลไว้และจะน�าไปส่งที่

มหาวทิยาลยัในวนันี้

สาวน้อยวยัยี่สบิเอด็ย่างยี่สบิสองปียนืส�ารวจความเรยีบร้อยอยูท่ี่หน้า

กระจก ตัดสินใจอยู่นานว่าจะรวบผมหรือปล่อยผมดี ผลจากการท�าสีผม

แบบขาดสตทิ�าให้ผมเสยีไปไม่น้อย ถ้าปล่อยคงเหมอืนคนบ้ามากกว่าคนด ี

สุดท้ายก็ตัดสินใจรวบแล้วปล่อยปลายยาวเป็นหางม้า ผูกริบบิ้นสีน�้าเงิน 

เพื่อให้ดูเรยีบร้อยขึ้น แต่มองไปมองมา ดูอย่างไรกเ็หมอืนเดก็มธัยมปลาย

มากกว่าจะไปส่งใบสมคัรปรญิญาโท
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เพราะอย่างนี้ใช่หรือเปล่า ราพณ์ถึงมองเธอเป็นแค่เด็กคนหนึ่ง

เท่านั้น...

นวินดาสลัดเรื่องของราพณ์ออกไปจากสมอง แล้วรีบออกจากที่พัก

ตรงไปที่มหาวิทยาลัย หลังจากยื่นสมัครเรียนต่อเกี่ยวกับด้านวรรณกรรม

แล้ว เธอจงึมานั่งรอเพื่อนที่นดักนัไว้ 

หลงัจากรอมาครึ่งชั่วโมง โทร. หากไ็ม่มคีนรบัสาย ท�าเอาสาวร่างเลก็

ได้แต่เข่นเขี้ยว นกึคาดโทษเพื่อนอยูใ่นใจ เจอกนัเมื่อไหร่จะปรบัให้มนัเลี้ยง

ข้าวเยน็เสยีให้เขด็ ถ้าจะต้องรอนานขนาดนี้ รู้อย่างนี้เอาแมก็บุ๊กมาท�างาน

เสยีกด็.ี..สาวน้อยคดิอย่างเซง็ๆ แล้วหนัไปมองรอบตวั เผื่อวา่เพื่อนตวัดจีะ

มาแล้ว แต่สายตาก็กลับเห็นนักศึกษาสาวน้อยคนหนึ่งก�าลังนั่งอ่านนิยาย

เรื่อง ทาสรกัจอมมารเชลยอสูร ที่ตอนนี้พมิพ์ครั้งที่สี่สบิเข้าไปแล้ว!

‘สนุกละส’ิ นวนิดาพยายามท�าไม่รู้ไม่ชี้ทั้งที่กลั้นยิ้มแทบไม่ไหว จน

ไม่ทนัสงัเกตว่าชายหนุม่รปูร่างสงูโปร่งก�าลงัตรงเข้ามาหาแล้วเอาปากกาเคาะ

หน้าผากเธอแรงๆ

“แหมๆ ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชยีวนะ” คนมาใหม่นั่งลงบนเก้าอี้หนิอ่อน

ตรงหน้า แล้วมองด้วยสายตาล้อเลยีน เขาเป็นคนเดยีวที่รู้ว่าเธอมนีอกมใีน

กบันยิายเรื่องนั้น ถงึได้เอาไปโฆษณาขายให้อุรสัยา ตุลยดา รวมทั้งรุ่นพี่ที่

ฝึกงานคนอื่นๆ ไปทั่ว

“นิดนึงน่าละ...ลีน” เจ้าของเสียงใสตวัดตามองค้อนเพื่อนหนุ่ม 

หน้าเข้ม ทั้งสองรูจ้กักนัตั้งแต่เข้ามหาวทิยาลยัใหม่ๆ อาจเพราะนวนิดาไม่ใช่

ผู้หญงิสวยมาก เป็นคนง่ายๆ ไม่เรื่องมาก และค่อนข้างมโีลกส่วนตวั ไม่

จบักลุ่มกบัสาวๆ สวยๆ คนอื่นในคณะ เช่นเดยีวกนักบัวนัเฉลมิที่เบื่อพวก

ชะนีแข่งกันท�าตัวเด่น ประกอบกับพี่บัณฑิตสายรหัสของวันเฉลิมก็คือ 

ตุลยดา ทั้งอุรัสยาและตุลยดาเคยพาทั้งสองไปเลี้ยงข้าวพร้อมกัน ก็เลย 

สนทิกนัเรื่อยๆ 

วันเฉลิมมองค้อน แล้วจุปากให้เพื่อนเงียบไว้ หนุ่มหล่อมาดเข้ม
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ราวกบัพระเอกละครยงัไม่พร้อมจะเปิดเผยตวัตนตอนนี้ และนี่กก็ลายเป็น

ความลบัระหว่างทั้งสอง นวนิดาไม่พูดเรื่องเพศสภาพที่แท้จรงิของวนัเฉลมิ 

เช่นเดยีวกบัที่วนัเฉลมิไม่พูดเรื่องงานพเิศษของนวนิดา

“แกมาช้า” เจ้าของเสยีงหวานบ่นกระปอดกระแปด “ฉนัรอแกมาครึ่ง

ชั่วโมงจนหยากไย่จะขึ้นอยู่แล้วรู้ไหม”

“แค่นี้บ่น” หนุม่หล่อหวัเราะเจ้าเล่ห์ แล้วมองด้วยแววตาเป็นประกาย

ล้อเลยีน “ทแีกรอตาลุงนั่นมาสี่ปีไม่คบืหน้ายงัไม่เหน็บ่น”

“กเ็ลกิแล้วนี่ไง”

“ให้มนัจรงิเถอะ” วนัเฉลมิหวัเราะหึๆ  เขารูด้ว่ีานวนิดาปักใจรกัผู้ชาย

คนนั้นมานานแค่ไหน เพราะเหตุการณ์ที่ราพณ์กับนวินดาเจอกัน ก็เพราะ 

ไปเที่ยวบ้านเขาที่จงัหวดัหนึ่งในภาคอสีานนั่นแหละ

“คราวนี้จรงิแล้ว” คนถูกจบัได้บ่นหงุงหงงิ แค่เอ่ยชื่อเขา ภาพความ

ทรงจ�าเมื่อเช้ากผ็ดุขึ้นมาอกีครั้ง ท�าเอาสาวน้อยเริ่มหนกัใจว่าถ้าพรุง่นี้ราพณ์

มาหาจรงิๆ แล้วเธอจะปฏเิสธเขาอย่างไรดี

“แกมอีะไรหรอืเปล่าวะเนย”

“อะไรอะ”

“กเ็หน็ท�าเหม่อ” ดวงตาคู่คมเข้มมองอย่างจบัผดิ

“เปล่าเสียหน่อย ว่าแต่แกยังไม่บอกฉันเลยว่าท�าไมมาช้า หรือเพิ่ง

กลับจากบ้าน” นวินดาถามเปลี่ยนเรื่อง ก่อนที่จะถูกเพื่อนล้อเลียนเรื่อง

ระหว่างเธอกบัราพณ์อกี

“กลบัจากบ้านนานแล้ว แต่เพิ่งกลบัจากบ้านแฟน”

“โอ๊ยเบื่อ...เหมน็ความรกั” นวนิดาค้อนปะหลบัปะเหลอืก กึ่งหมั่นไส้

กึ่งอิจฉา ตั้งแต่เกิดมาเธอยังไม่เคยมีแฟนเลยสักคน แต่วันเฉลิมมีแฟน 

ทั้งชายหญงิรวมแล้วตั้งสบิคน!

“กแ็กน่ะเอาแต่หมกมุน่กบัลงุหน้ายกัษ์ที่แก่คราวพ่อเลยนะ แกเลย...”

“เลกิพดูสกัท”ี สาวน้อยยกมอืห้าม “ฉนัจะตดัใจไม่ได้เพราะแกเอาแต่
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ย�้านี่แหละ”

“พี่ต�ารวจคนนั้นกห็ล่อดนีะ” เจ้าของเสยีงเข้มพดูพลางส่งโทรศพัท์ให้ 

หน้าจอเปิดแอปพลเิคชนัเฟซบุ๊กหน้าแฟนเพจ ต�ารวจหล่อขอให้บอก และ

เป็นรูปของธรีทิธิ์พอดี

“กบ็อกว่าไม่ชอบคนในเครื่องแบบ” นวนิดาส่ายหน้าจรงิจงั เธอรู้จกั

ธีริทธิ์ตอนที่ไปฝึกงานในส�านักพิมพ์เดียวกันกับอุรัสยาและตุลยดา ก็เลย

เจอเขาบ้างเวลาที่เขามาหาอุรสัยาที่ส�านกัพมิพ์ แต่ไม่คดิว่าเขาจะถูกใจเธอ

“แกนี่มนัยงัไงนะเนย บ่นว่าอยากมใีครสกัคน แต่พอจะมใีครเข้ามา

จรงิๆ แกกเ็อาแต่หน ีแล้วกเ็อาแต่หมกมุ่นอยู่กบัลุงนั่น...” 

“พอแล้วลนี!” เจ้าของเสยีงหวานแหวลั่น ผลคอืถกูมอืหนาตะปบปาก

ไว้อย่างแรง

“อย่าเรยีกชื่อนี้ เข้าใจไหมยายนลนิบุษบนั!”

“นงัเชอลนี!”

“เฉลมิเว้ย!” วนัเฉลมิดงึแก้มยุ้ยของเพื่อนอย่างมนัเขี้ยว ทะเลาะกนั

ทไีร นวนิดาต้องเรยีกเขาว่าเชอลนีตลอด ถามว่าชอบไหม แน่นอนว่าเขาต้อง

เกลยีดอยูแ่ล้ว ถงึจะเป็นไบเซก็ชวลแต่เขากเ็ป็นฝ่ายรกุเท่านั้น แต่ยายเพี้ยน

นี่กลับคิดว่าเขาเป็นฝ่ายรับเลยแปลงชื่อเขาเสียสาวแตกเชียว เขาจึงเอาคืน

ด้วยการเรยีก ‘นามปากกา’ ลบัที่นวนิดาใช้เขยีนนยิายแล้วพมิพ์ครั้งที่สี่สบิ

นี่อย่างไรเล่า!

“แกอย่าเรยีกแบบนี้ส ิเดี๋ยวน้องเขาได้ยนิ” นกัเขยีนเงาบุ้ยใบ้ไปทาง

เดก็สาวที่ก�าลงัอ่านนยิาย ทาสรกัจอมมารเชลยอสูร ของ นลนิบุษบนั ใกล้

กนัแค่นี้มสีทิธิ์ที่จะได้ยนิสูง

“แกกเ็ลกิเรยีกฉนัว่าเชอลนีสกัท ีฉนัชื่อเหลมิเว้ย”

“โอเคเหลมิเว้ย” สาวน้อยพยกัหน้ากวนๆ ไม่สนสายตาวาววามของ

เพื่อน แล้วถามต่อ “สรุปยงัไง แกจะท�างานให้ที่บ้านหรอืว่ามาเรยีนต่อ”

“ท�างานส”ิ
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“ว้า...”

“แต่เสาร์อาทติย์กม็าเรยีนกบัแก โง่ๆ อย่างแกไม่มฉีนัคงตายอะเนย”

“ไอ้!” นวนิดายกปากกาขึ้นจะตเีขาบ้าง แต่วนัเฉลมิหลบทนั พอดกีบั

เสยีงโทรศพัท์ดงัขึ้น

“ครับพี่” เสียงของวันเฉลิมเข้มขึ้นหนึ่งระดับ ฟังดูเป็นงานเป็นการ

ขึ้นทนัท ีแต่นวนิดาลอบท�าปากเบ้ แล้วเบอืนหน้าหนี

“ครบัๆ ได้ครบั เดี๋ยวผมพาไอ้เนยไปด้วย”

“ใครอ้ะ” สาวน้อยถามทันทีที่เห็นเพื่อนวางสายและเก็บโทรศัพท์ลง

ในกระเป๋ากางเกงยนี

“แกนี่เผอืกเสมอต้นเสมอปลาย”

“เชอ...”

“เออๆ” หนุ่มมาดเข้มยกมอืยอมแพ้ “พี่ตาลไง เจ๊แกรู้ว่าฉนัเพิ่งกลบั 

เลยชวนไปเลี้ยงเหล้าคนืนี้สี่ทุ่ม ไปด้วยกนัส”ิ

“ไปด”ิ ตอบพลางพยกัหน้ารบัค�าอย่างว่าง่าย

“เฮ้ย!” กลายเป็นวนัเฉลมิเสยีเองที่สะดุ้ง “ผดิศลีข้อห้าสุราเมระยะ

นะไอ้เนย” 

เพราะเท่าที่รู้ เพื่อนจอมเพี้ยนของเขาเพิ่งเข้าวัดเข้าวาราวกับจะบวช

เป็นชอียู่แล้ว แต่ท�าไมอยู่ๆ อยากผดิศลีเสยีอย่างนั้น

“สุราเมกนิเป็นระยะๆ ใช่มะ” นวนิดาหวัเราะเสยีงขื่น เธอไม่เคยดื่ม

เครื่องดื่มมนึเมาเลยสกัครั้ง และตอนที่อุรสัยาเกดิเรื่องเพราะเหล้า กท็�าให้

เธอไม่อยากแตะมันเลย แต่ตอนนี้เธอทนไม่ไหวแล้ว นึกถึงราพณ์ทีไร 

เสยีสตทิุกท ีแล้วนี่ถ้าพรุ่งนี้เช้าเขามาอย่างที่พูดไว้จรงิๆ...

มนัหลอนมาก!

สาวน้อยส่ายหน้าแรงๆ ไล่ภาพชายที่แอบรกัมากว่าสี่ปีแล้วอยู่ๆ  กม็า

โผล่ห้องข้างออกไป แล้วกอดคอวันเฉลิมเดินออกจากมหาวิทยาลัย...อีก 

ตั้งนานกว่าจะถึงเวลานัด จึงตั้งใจชวนวันเฉลิมไปเดินส�ารวจตลาดหนังสือ
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ตามประสานกัเขยีนเงาแต่ ‘ขี้เห่อ’ เสยีหน่อย จากนั้นกไ็ปดูหนงันั่งกนิขนม

หวานไปพลางจนกระทั่งถงึเวลานดัหมาย

นวนิดาและวนัเฉลมิมาถงึร้านอาหารกึ่งบาร์ที่อยูใ่จกลางย่านสถาน
บนัเทงิยามราตร ีคลาคล�่าไปด้วยนกัท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาต ิแต่ร้านนี้ 

ดูหรูและปลอดภยักว่า มกีารตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าเสมอ ไม่นบับอดกีาร์ด

มาดเท่ที่ยนืกระจายทุกมุมของร้านอกีด้วย

“แหม...เหมอืนร้านของพวกมาเฟียในนยิายเปี๊ยบ”

“แกก็ถือโอกาสเก็บข้อมูลไปเขียนสิ” วันเฉลิมบอกยิ้มๆ เมื่อหันไป

แล้วเหน็ดวงตาเป็นประกายแพรวพราวอยากรู้อยากเหน็ของนวนิดา

“แน่นอน” นกัเขยีนมอืสมคัรเล่นยิ้มซนๆ 

ชายหนุม่ยกัไหล่เบาๆ แล้วเดนิไปตดิต่อกบัเจ้าหน้าที่หน้าบาร์ บอกชื่อ

และเบอร์โทรศพัท์คนที่จองไว้ แล้วถูกพาไปยงัโต๊ะที่อยู่ด้านใน

“เสียงดนตรีเบาๆ แต่ใจสั่นโคตรๆ” นวินดายกมือทาบอกแล้วท�า 

ตาโต “ฉนัควรไปตรวจโรคหวัใจไหม”

“ควร” หนุม่หล่อพยกัหน้าจรงิจงั “แกควรไปตรวจว่าท�าไมใจง่ายมาก”

“ท�าไมต้องแรงด้วยล่ะเหลมิเว้ย” นวนิดาค้อนปะหลบัปะเหลอืก แล้ว

หันไปสั่งเครื่องดื่ม พอดีกับที่ตุลยดาส่งข้อความมาบอกว่าจะมาถึงช้าสัก 

สบิห้านาทเีพราะรถตดิ

วันเฉลิมนั่งคุยเล่นกับนวินดาไปพลาง คอยปรามเพื่อนไปพลาง 
ไม่รู้ว่ามันไปประสบพบเจอชะตากรรมอะไรมา พอสั่งค็อกเทลดื่มไปแก้ว

เดียว ก็ติดใจสั่งมาอีกเป็นเหยือก จนเริ่มตาปรือพูดไม่รู้เรื่อง ทั้งยังห้าม 

ไม่ฟังอกี

“เบาเนย...เบา” คราวนี้ไม่แค่ส่งเสยีงห้ามแล้ว แต่เขาต้องดงึมอืเลก็

ของเธอที่ก�าลงัยกแก้วจ่อรมิฝีปากไว้ก่อนที่จะเมาพบัไปจรงิๆ
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“เหลมิเว้ยนี่” คนเมาไม่รู้ตวัยอมวางแก้วลงกจ็รงิ แต่ยงัปรายตามอง

ค้อนเพื่อน

“แกกลุ้มใจอะไรนักหนาวะ เมาก่อนเจ๊ตาลมาแล้วจะคุยกันรู้เรื่อง

หรอื”

“นี่ฉนัเมาหรอื” สาวน้อยจิ้มอกตวัเองอย่างงงๆ แต่พอเพื่อนพยกัหน้า 

เธอกพ็ยกัหน้าตอบอย่างว่าง่าย “ไม่กนิแล้วกไ็ด้ เดี๋ยวเมา”

“ไม่ทันแล้วไอ้เนย” วันเฉลิมส่ายหน้าปลงๆ แล้วถามด้วยน�้าเสียง

จริงจัง “ถามจริง แกไปเจออะไรมา ฉันสังเกตมาทั้งวันแล้ว ต่อให้แกท�า 

ฉีกยิ้มบ้าบอจนเหมือนเด็กไม่เต็มยังไง แต่แววตาแกมันฟ้องว่าแกไม่ได้มี

ความสุขจรงิๆ หรอก”

ค�าพูดของเพื่อนท�าเอานวินดาชะงัก เจ็บจี๊ดที่หัวใจราวกับถูกเข็มต�า 

เธอมองเพื่อนด้วยสายตาซาบซึ้ง ไม่คดิว่าจะมใีครทนัสงัเกต แต่วนัเฉลมิก็

มองออก ท�าเอาซึ้งน�้าตาแทบร่วง

“อย่าร้องนะไอ้เนย ฉันเป็นเพื่อนที่ดีก็จริง แต่แกไม่ต้องซึ้งขนาดนี้

กไ็ด้”

“เปลา่” สาวน้อยส่ายหน้าแรงๆ แล้วตอบเสยีงเบลอๆ “ฉนัแคฟ่งัไม่รู้

เรื่อง แกพล่ามอะไรออกมายดืยาวขนาดนี้วะเหลมิ”

“ไอ้เนย แกไม่ฟังฉนัเลยใช่ไหม!” วนัเฉลมิได้แต่ถอนหายใจ นี่คอื

อะไร อุตส่าห์ท�าซึ้งเสยียดืยาว แต่ไอ้เพื่อนบ้านี่มนัไม่เคยฟังเลยใช่ไหม

“ฟัง” เจ้าของเสยีงหวานท�าท่าขดัใจ “แต่แกพูดยาวไป ฉนัจูนไม่ทนั”

“มานี่!” หนุ่มหล่อดุเสียงเข้ม คว้าศีรษะเพื่อนมาเขย่าแรงๆ อย่าง 

มนัเขี้ยว แต่ท�าเอาคนเมามนึหนกัจนฟุบลงกบัโต๊ะทเีดยีว

“อะไรกนัน่ะ” ตลุยดาที่เพิ่งมาถงึนั่งลงข้างๆ นวนิดาแล้วประคองสาว

รุน่น้องขึ้นมา จากนั้นจงึส่งสายตาดุๆ  ไปถามวนัเฉลมิ “แกแกล้งอะไรไอ้เนย

มนัอกีเนี่ย”

“เปล่าซะหน่อยเจ๊” คนถูกกล่าวหาส่ายหน้าพัลวัน แล้วยกมือไหว้ 
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พี่สายรหสั “หวดัดเีจ๊ คดิว่าจะมาพรุ่งนี้เสยีอกี”

“ตบไหมจะได้จบ” สาวห้าวย้อนเข้าให้ วันเฉลิมจึงได้แต่ยิ้มเจื่อนๆ 

จากนั้นตุลยดาจงึหนัมามองนวนิดา “ใครเอาอะไรให้ไอ้เนยกนิเนี่ย”

“ผมเปล่านะ มนัสั่งเองล้วนๆ”

ตุลยดาได้แต่ถอนหายใจ แล้วสะกดิสาวน้อยตรงหน้าแรงๆ “เนย!”

“ขา!” นวนิดาลุกพรวดขึ้นมามองงงๆ แต่พอเหน็ตุลยดากย็กมอืไหว้

ปลกๆ “หวดัดคี่ะพี่ตาล”

“ไหว้พระเถอะย่ะ”

“สาธุบุญเจ้าค่ะพระคุณเจ้า” ไม่แค่ไหว้อย่างเดียวเท่านั้น คราวนี้ 

นวนิดาท�าท่าจะก้มลงกราบจนทั้งวนัเฉลมิและตุลยดาหวัเราะเสยีงดงัลั่น

“นี่เมาหรอืบ้า” สาวรุ่นพี่หวัเราะหึๆ  รบัเมนูมาแล้วสั่งอย่างรวดเรว็

“บางทกีบ็้า บางทกีเ็มา” นวนิดายกัไหล่ พอหยุดกนิคอ็กเทลกห็าย

มนึไปเลก็น้อย แต่รวมๆ แล้วกย็งัเบลอๆ หลอนๆ อยู่ดี

“นึกยังไงเจ๊เรียกผมมาเลี้ยง ปกติไปไหนก็ไปกับพี่เอื้อยกับไอ้เนย

ตลอด จนคดิว่าจะตดัผมออกจากสายรหสัแล้วเสยีอกี” 

“แล้วแกอยู่ให้ฉนัเลี้ยงไหมล่ะเหลมิ” สาวรุ่นพี่มองค้อน 

สายรหสัของตุลยดากนิกนัเองไปหนึ่งคู่ ซึ่งความจรงิควรตดัขาดไป

นานแล้ว แต่เธอก็ยังเห็นวันเฉลิมเหมือนน้องอยู่ดี ติดตรงที่วันเฉลิมเป็น

ผู้ชายที่ไม่ค่อยอยู่กบัที่ ขึ้นเหนอืล่องใต้ไม่ค่อยอยู่ให้เหน็หวั ทอีย่างนี้ละมา

ท�าเป็นตดัพ้อ...มนัน่านกั!

“เจ๊เลกิงานดกึขนาดนี้เชยีว”

“เปล่า เพิ่งกลบัมาจากบุรรีมัย์บ้านแกนั่นแหละ” นกัข่าวสาวยกัไหล่ 

เธอไปท�าข่าวทมีฟุตบอลในไทยลกี เครื่องบนิดเีลย์ไม่พอรถยงัตดิอกี กว่า

จะมาถงึกห็วิไส้กิ่ว

ไม่นานอาหารที่ตุลยดาสั่งไว้กถ็ูกน�ามาเสริฟ์ สาวหา้วกนิรวดเรว็ปาน

พายุ แล้วจึงหันไปหาสาวน้อยที่เอาแต่ร้องเพลงคลอไปตามเสียงเพลง 
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คลาสสกิในร้าน แต่ท�าเสยีงหงุงหงงิเหมอืนแมวแง้วๆ อยู่ตามล�าพงั

“เนย!”

“ขา” นวนิดาสะดุ้งแล้วรบัค�าอย่างเลื่อนลอย

“เป็นอะไรของแกอีกล่ะเนี่ย แล้วเป็นอะไรไม่ค่อยตอบข้อความ 

ไอ้เอื้อย มันบ่นข้ามทวีปมาบอกฉันแทบทุกวัน นี่เดือนหน้ามันจะกลับมา 

จดังานแต่งเลก็ๆ ที่นี่ แกเตรยีมให้ค�าตอบไอ้เอื้อยดีๆ  เถอะไอ้เนย โดนมนั

เขกหวัปูดแน่” ตุลยดารวัเป็นชุด 

อุรสัยาย้ายไปอยู่ลอนดอนกบั เฮคเตอร์ โฮเวเดส สามชีาวเยอรมนั

ซึ่งมอีาชพีเป็นนกัฟุตบอลเล่นให้สโมสรที่องักฤษได้หนึ่งเดอืนแล้ว ฝ่ายนั้น

พยายามติดต่อสาวรุ่นน้องเสมอ แต่นวินดาก็อิดออดไม่ค่อยอยากตอบ

ข้อความ หรอืไม่กต็อบไม่ตรงค�าถามตลอด

คนถูกถามได้แต่ก้มหน้างุด ไม่ยอมสบตาสาวรุ่นพี่ จะให้บอกได้

อย่างไรว่าเธอละอายใจเหลือเกินที่เข้าไปตีสนิทกับอุรัสยาตั้งแต่เข้าเรียน 

ปีหนึ่งกเ็พราะแอบชอบราพณ์ ท�านองหวงัจะเข้าทางน้องสาว เลยพวัพนักบั

อรุสัยาและตลุยดามาสี่ปีเตม็ ตอนนี้เธอตดัใจแล้ว จงึพยายามตตีวัออกหาก

ทั้งสอง

“แกมปีัญหาอะไรหรอืเปล่า” คราวนี้ไม่ใช่แค่ตุลยดาแล้ว วนัเฉลมิก็

ถามด้วย เพราะสงัเกตท่าทขีองเพื่อนมาตลอด และแอบกระซบิบอกตุลยดา

ไปแล้วเมื่อครู่

ยิ่งได้ยินค�าถามเต็มไปด้วยความห่วงใยของทั้งสอง นวินดาก็ยิ่ง

คอตก...กอ็ยากบอกเรื่องหนกัอกหนกัใจทั้งหมดไป แต่กเ็กรงจะถูกมองว่า

ไร้สาระ เพิ่งย้ายที่อยู่ยังปรับตัวไม่ได้ ไม่รู้จะเอาอย่างไรกับอนาคตตัวเอง 

ปัญหาของทางบ้านและยังมาเจอราพณ์เป็นเพื่อนบ้านอีก เท่านั้นยังไม่พอ 

เขายงัมหีน้าจะมาขอกนิข้าวเช้าด้วยทกุวนัทั้งที่ท�ากบัเธอถงึขนาดนั้น แล้วจะ

ให้เธอวางเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือ แต่บ่นไปก็เท่านั้น เธอจะท�า

อย่างไรได้ ตอนนี้เธอกลุ้มใจมากจรงิๆ
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พอถูกเค้นหนกัเค้า สาวน้อยกท็�าอะไรไม่ถูก จงึหาทางออกด้วยการ

ฟุบลงเอาหวัโขกโต๊ะเบาๆ และ...แกล้งเมาต่อ

“กลบัเถอะ ไม่ไหวละ คุยกบัไอ้เนยแล้วปวดประสาท” สาวห้าวคลงึ

ขมบัเบาๆ เรยีกบรกิรมาคดิเงนิค่าอาหาร แต่พอวนัเฉลมิจะช่วยจ่าย เธอก็

ห้ามไว้เสยีก่อน “ไว้แกท�างานมเีงนิเดอืนแล้วค่อยว่ากนั”

“รู้อย่างนี้สั่งกลบัหอด้วยเสยีกด็”ี หนุ่มหน้าเข้มยิ้มทะเล้น

“เอาไอ้เนยไปส่งด้วย หออยู่ทางเดยีวกนัไม่ใช่หรอื”

“ใครว่าล่ะ” ชายหนุ่มส่ายหน้า “เนยมนัย้ายหอแล้ว อยู่ทางเดยีวกบั

เจ๊ตาลต่างหาก”

“อ้าว...เหรอ มนัอยู่แถวไหนล่ะ จะเอาไปส่งเอง” สาวรุ่นพี่ถาม แต่

พอวนัเฉลมิบอกชื่อคอนโดโครงการหรไูป กท็�าเอาตลุยดาห่อปากด้วยความ

ประหลาดใจ “แถวนั้นแพงจะตาย”

“เนยมันย้ายไปอยู่ห้องเจ้านายของพี่ชายน่ะ เขาหาคนดูแลห้องให้

พอด”ี

“อ้อ” ตุลยดาท�ามือเป็นสัญลักษณ์โอเค ให้วันเฉลิมช่วยประคอง 

คนเมาไปขึ้นรถ จากนั้นจงึแยกย้ายกนัตรงหน้าร้านอาหาร



“ชวีติแค่โดนท�าร้าย...” 
นวนิดาแหกปากร้องเพลงดงัลั่นรถ ท�าเอาตลุยดาได้แต่ถอนหายใจ...

บ่นกแ็ล้ว ดุกแ็ล้ว ขู่จะไล่ลงจากรถกแ็ล้ว แต่ไม่สามารถท�าอะไรเดก็บ้านี่ได้

เลย และสุดท้ายเธอก็ต้องทนนั่งฟังนวินดาร้องเพลงเสียงโหยหวนราวกับ

ควายออกลูกนี่ต่อไปจนกระทั่งถงึที่หมาย

‘หมดเวรหมดกรรมแล้วโว้ย!’ ตลุยดาสบถในใจ แล้วหนัไปหาสาวน้อย

ที่ยงัร้องเพลงเสยีงหงุงหงงิตามล�าพงั “เนย!” 

“ขา...พี่ตาล” นวนิดาหนัมายิ้ม ท�าตาเยิ้มให้สาวรุ่นพี่ “อ๊ะ! ถงึแล้ว”

“แกอยู่ที่นี่จรงิๆ หรอื”

“จริงซี่” ตอบแล้วก็ฉีกยิ้มกว้างจนเห็นฟันแทบทุกซี่ “มีป๋าเลี้ยงนะ 

รู้เปล่า”

“อะไรนะ” คนฟังขมวดคิ้ว ไม่แน่ใจว่าตัวเองหูฝาดหรือคนพูดเมา

แล้วเพ้อไปเรื่อยกนัแน่

“อะไรอ้ะ” 

๒
เจ้ากรรมนายเวรที่มาในรูปแบบชายในฝัน!
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นวินดาท�าหน้างง และนั่นก็ท�าให้ตุลยดาเข้าใจได้ทันทีว่าสาวน้อย 

ตรงหน้าคงจะพูดไปเรื่อยละมากกว่า

“เออๆ ช่างเถอะ แกขึ้นไปเองได้ไหม หรอืจะให้ฉนัไปส่ง”

“ไม่ต้องพี่ตาล” เจ้าของเสยีงหวานโบกมอืพลัวนั “เนยไปเองได้ แค่นี้

เอง อกีอย่างที่นี่เขาไม่ให้คนนอกเข้า”

“งั้นฉนัจะรอจนกว่าแกเข้าไปกแ็ล้วกนั”

“ได้ๆ” สาวน้อยพยักหน้าแรงๆ จากนั้นจึงก้มลงกราบลาแทบไหล ่

สาวรุ่นพี่ “สวสัดคี่าพี่ตาลคนสวย”

ตุลยดาได้แต่หวัเราะหึๆ  รอจนกระทั่งนวนิดาเดนิผ่าน รปภ. เข้าไปใน 

คอนโดมเินยีมหรูแล้ว จงึออกรถแล้วกลบัที่พกัของตวัเอง

นวนิดาเดนิเซแซ่ดๆ มาตลอดทางจนไปชนกระจกตรงทางขึ้นลฟิต์
เสยีได้ ท�าเอาที่มนึๆ อยูแ่ล้วยิ่งมนึหนกักว่าเดมิมากขึ้นไปอกี สาวน้อยยกมอื

ขึ้นคล�าหน้าผากป้อยๆ แล้วแหงนหน้ามองนาฬิกา กพ็บว่าเป็นเวลาเที่ยงคนื

กว่าแล้ว และ...อกีไม่นานกจ็ะเช้าแล้วสิ

แค่คิดว่าราพณ์จะมากินข้าวเช้าด้วยอีก ภาพใบหน้าหล่อเหลาแต่ดุ

ขรึมก็ปรากฏขึ้นในห้วงค�านึง สายตาคมกริบของเขาท�าเอาเธอหนาวไปทั้ง

ไขสนัหลงั คดิไม่ตกว่าจะหนยีงัไงด ีจะพดูตรงๆ กไ็มไ่ด ้มนัจะดไูร้มารยาท

และอกตญัญูเข้าไปใหญ่ ในเมื่อเขากเ็คยท�าดกีบัเธอหลายครั้ง

เอาไงดี...นวินดาคิดไม่ออก พอทางทางออกไม่ได้ เธอก็นึกถึงสิ่ง

ศกัดิ์สทิธิ์ทนัท ีและเป้าหมายของเธอกค็อืศาลเจ้าที่ทรงเรอืนไทยหมู่อลงัการ

หน้าคอนโดนี่แหละ!

“สาธ ุขอให้พรุง่นี้พี่ราพณ์เปลี่ยนใจไม่มากนิข้าวเช้าทเีถอะ ทางที่ด.ี..

ไม่ต้องมาทุกเช้าเลยจะดกีว่า” อธษิฐานเสรจ็กย็กมอืขึ้นท่วมหวั แล้วเดนิเซ

กลับไปขึ้นลิฟต์ในคอนโด แต่เมื่อเข้ามาอยู่ตามล�าพังแล้ว จังหวะที่ลิฟต์

กระชากขึ้นไปยงัชั้นบนสดุ นวนิดากร็ูส้กึราวกบัว่ากระเพาะของเธอมรีะลอก
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คลื่นตวีนปั่นป่วนเหมอืนทะเลคลั่ง ท�าเอาหน้ามดืตาลาย พะอดืพะอมจวน

เจยีนจะกลั้นไม่ไหวอยู่แล้ว

ให้ตายเถอะ...เธอเมาลฟิต์!

เสยีงสญัญาณประตูเปิดให้ความรู้สกึราวกบัเสยีงสวรรค์ นวนิดาพุ่ง

ตัวออกไปอย่างรวดเร็ว ดีที่ชั้นเพนต์เฮาส์มีแค่สองห้อง จึงรีบตรงไปเคาะ

ประตูเพราะหลงคดิว่าพี่ชายอยู่ด้วย แต่...

“เนย” 

ประตูห้องเปิดพร้อมกับใบหน้าคมคายของคนที่เธออยากหนีที่สุด 

ในโลก นวนิดาถอยหลงัมาเลก็น้อยแล้วพยายามเพ่งมองเลขห้อง และพบ

ว่าไม่ใช่ห้องเธอจรงิๆ แต่เป็นห้องของราพณ์ จงึได้แต่ยกมอืไหว้ขอโทษ จะ

พูดกพ็ูดไม่ได้เพราะตอนนี้...จะพุ่งแล้ว!

“เป็นอะไรหรอืเปล่า” น�้าเสยีงของคนหน้าดุอ่อนลงเลก็น้อย 

สาวน้อยไม่ทนัสงัเกต เพราะเธอก�าลงัทนไม่ไหวแล้ว จงึได้แต่โบกมอื

แล้วเดนิกลบัห้องไปดื้อๆ แต่มหีรอืที่จอมเผดจ็การจะยอมให้ไปง่ายๆ แค่

ก้าวพรวดเดียวราพณ์ก็ถึงตัวนวินดาแล้วรั้งต้นแขนเล็กไว้ บังคับให้เธอ 

หนักลบัมาหา

“เป็นอะไร”

คนถกูถามได้แต่ส่ายหน้าเพราะพดูไม่ได้ ถ้าขนืพดูออกไปมหีวงัอ้วก

พุ่งใส่หน้าเขาแน่ แต่ราพณ์ก็เหลือเกิน จะคะยั้นคะยออะไรเธอหนักหนา 

และที่ส�าคญั...ยิ่งส่ายหน้า เธอกย็ิ่งเวยีนหวัหนกักว่าเดมิเสยีอกี

“เนย!” ราพณ์เน้นเสียงดุ และเป็นจังหวะที่สาวน้อยทนไม่ไหวแล้ว

เช่นกนั

สิ่งที่กลวัมากที่สุดเกดิกข็ึ้นจรงิ!

“ออ็ก!” คนเมาคายของเก่าออกมาหมดไส้หมดพงุ และที่ส�าคญั...มนั

พุ่งใส่อกราพณ์!

นวินดาเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าคมคายนั้นอย่างช้าๆ พอเห็นสายตา
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อ�ามหติราวกบัพร้อมจะเป็นฆาตกรได้ทกุเมื่อของเขา เธอกเ็ป็นลมลม้พบัลง

ไปทนัท ีแต่ราพณ์กร็บัไว้ได้ทนัท่วงที

“ตวัแสบ” ชายหนุม่ขบฟันแน่น พยายามเรยีกเธอหลายต่อหลายครั้ง

เพื่อถามวา่กญุแจห้องอยู่ไหน แต่เธอกไ็ม่ตื่น สุดทา้ยราพณก์เ็ปิดกระเป๋าเป้

ใบเลก็แล้วพาเธอเข้าห้องไปอย่างถอืวสิาสะ

เดมิทรีาพณ์มคีอนโดหรูรมิแม่น�้าเจ้าพระยาอยู่แล้วหนึ่งห้อง แต่
กไ็ม่ค่อยอยู่เท่าไรนกั ส่วนมากเขาจะกลบับ้านไปหาเชษฐาและอุรสัยา น้อง

ฝาแฝดชายหญงิของเขามากกว่า แต่เพราะอรุสัยาแต่งงานและย้ายไปอยูก่บั

สามีนักฟุตบอลที่อังกฤษแล้ว ส่วนเชษฐาก็ถูกเขาส่งไปผจญโลกที่อเมริกา 

อยู่คนเดยีวในบ้านหลงัใหญ่กท็�าให้รู้สกึคดิถงึเสยีงหวัเราะของน้องๆ เสมอ 

อีกทั้งไกลกับส�านักงานของเขาด้วย ในที่สุดราพณ์ก็ตัดสินใจขายคอนโด 

ห้องเก่าและมาซื้อเพนต์เฮาส์โครงการหรูในย่านธุรกจิใจกลางเมอืงแทน

และมาเจอนวนิดา...

ดวงตาคมหลุบลงมองสาวน้อยในอ้อมแขน...นวินดายังเหมือนเดิม 

แทบไม่ต่างจากวันแรกที่เขาเห็นเธอที่ลานจอดรถในสนามกีฬาตอนที่เขาไป

หาน้องสาวแต่ไม่เจอ มสี่วนที่ต่างไปเลก็น้อยคอืสผีมที่เข้มขึ้น มองอย่างไร

ก็ไม่ใช่สีธรรมชาติ และดูเหมือนเธอจะผอมลงเล็กน้อย แต่นั่นไม่ท�าให้ 

แก้มกลมๆ เหมอืนเดก็นี่ยุบลงเลย 

ราพณ์ก้าวเข้ามาในเพนต์เฮาส์ที่ออกแบบสไตล์ลอฟต์เน้นเพดานสูง 

โปร่ง โล่ง สบาย และผนงัด้านหนึ่งกรุด้วยกระจก เขาอุ้มนวนิดาเดนิเข้ามา

ตามทางเดนิที่เชื่อมเข้ากบัทุกส่วนของชั้นล่าง เพราะทั้งชั้นบนสุดนี้แบ่งเป็น

เพนต์เฮาส์แค่ห้องของเขาและเธอ การออกแบบเหมอืนกนัทุกอย่าง และเขา

ก็เคยเข้ามาในห้องของเธอในตอนเช้า ราพณ์จึงรู้ดีว่าห้องอะไรอยู่ตรงไหน 

เขาก้าวผ่านโถงเล็กๆ ด้านหน้ามายังด้านในก็เจอห้องนั่งเล่นอยู่ห้องแรก  

จากนั้นจงึวางร่างเลก็บอบบางลงบนโซฟาเบดกลางห้องเบาๆ 
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แล้วดสูภาพเขาส.ิ..ราพณ์ก้มลงมองอกเสื้อตวัเองที่สาวน้อยฝากคราบ

อาเจยีนไว้แล้วได้แต่ส่ายหน้าปลงๆ เขาออกไปท�าความสะอาดหน้าห้อง แล้ว

จึงกลับเข้ามาในห้องของนวินดา ถอดเสื้อออกแล้วเดินไปล้างตัวในห้องน�้า

ซึ่งอยู่ใกล้กบัส่วนรบัประทานอาหารใกล้ห้องครวั จากนั้นจงึเดนิกลบัมาใน

สภาพเปลอืยท่อนบน แต่ในมอืถอืผ้าขนหนูสขีาวและน�้าสะอาดมาด้วย

หนุ่มหน้าเข้มได้แต่ถอนหายใจ...เขาเคยสงสัยว่านวินดาอยู่กับใคร

หรือมีญาติที่ไหนหรือไม่ ท�าไมปล่อยให้เด็กสาวท่าทางซื่อบื้อทั้งยังอ่อน 

ต่อโลกมาอยูค่นเดยีว...ราพณ์กวาดตามองไปรอบห้อง แล้วไปหยุดที่รูปถ่าย

ในกรอบเล็กๆ ที่วางไว้บนชั้นวางตุ๊กตา มันคือภาพของนวินดาและผู้ชาย 

คนหนึ่งที่ดูแล้วอายุมากกว่าเขาแน่นอน มีโพสต์อิตแปะอยู่ที่กรอบบนของ

รูป ลายมือเป็นระเบียบที่ราพณ์จ�าได้ว่าเป็นลายมือของนวินดาเขียนไว้ว่า 

‘เฮยีกลบัสิ้นเดอืน อย่าลมืท�าน�้าพรกิปูด้วย’

ท�าได้มากกว่าไข่เจียว แต่ท�าไข่เจียวแถมเศษเปลือกไข่มาให้เขา 

เนี่ยนะ...มนัน่าตจีรงิๆ

“เนย” เรยีกพลางสะกดิไหล่เลก็เบาๆ แต่สาวน้อยกไ็ม่มท่ีาทว่ีาจะตื่น

ถ้าถอนหายใจหนึ่งครั้งแล้วอายุสั้นหนึ่งปี ได้เจอกับนวินดาแค่วัน

เดียว เขาคงอายุสั้นลงอีกสิบปีแน่ๆ เพราะวันนี้เขาถอนหายใจจนนับครั้ง 

ไม่ถ้วน ดูอย่างตอนนี้ปะไร เขาทั้งเรยีกทั้งสะกดิ แต่เธอกย็งัไม่ยอมตื่น ถ้า

เป็นคนไม่รูจ้กักนัเขากจ็ะไม่มายุง่ด้วย แต่เพราะนวนิดาเป็นรุ่นน้องคนสนทิ

ของอุรสัยาน้องสาวของเขา จะปล่อยให้นอนเมาอยู่หน้าห้องกไ็ม่ได้ พอพา

เข้ามากต็้องเชด็หน้าเชด็ตวัให้คนเมาอกี

เป็นน้องเป็นนุ่งหน่อยไม่ได้ พ่อจะตใีห้หลงัลาย โทษฐานที่กนิเหล้า

เมาจนไม่รู้จกัระวงัตวับ้างเลย!

แต่ถงึกระนั้นกเ็ถอะ ตอนที่น้องสาวของเขาเมาจนพลาดท่าเสยีทใีห้ 

เฮคเตอร์ โฮเวเดส เขากไ็ม่ทนัได้ดุว่าเหมอืนกนั เพราะมวัแต่หาเวลาเอาคนื

น้องเขย
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ราพณ์ถอนหายใจเป็นรอบที่ร้อยของวนั แล้วน�าผ้าชุบน�้าสะอาดเชด็

หน้าให้สาวน้อยเบาๆ นวนิดาขยบัตวัเลก็น้อย แต่อยู่ๆ กล็กุพรวดขึ้นมาแล้ว

อาเจยีนใส่เขาอกีครั้ง

หมดกนั! คนหน้านิ่งขบกรามแน่นพร้อมกบัหลบัตาลงระงบัอารมณ์

ที่เริ่มปะทุ ตอนนี้เขาอยากตเีธอจรงิๆ แล้ว

“เนย!” เจ้าของเสียงเข้มเขย่าไหล่เล็กแรงๆ แต่ก็เหมือนทุกครั้ง  

นวนิดายงัหลบัตาไม่หอืไม่ออื แล้วดสูภาพเขาส ิเหลอืกางเกงแค่ตวัเดยีวเธอ

กย็งัมาอาเจยีนรดใส่อกี ราพณ์สบถอย่างหวัเสยี เดนิกลบัไปล้างตวัในห้องน�้า 

สวมเสื้อคลุมอาบน�้าไว้แล้วน�าเสื้อผ้าเก่ากลับไปที่ห้อง ใจจริงก็อยากทิ้ง 

เดก็แสบไว้ แต่อกีใจกต็ดัใจไม่ลง จงึเดนิกลบัมาหาแล้วยนืจ้องสาวน้อยที่

ยงัไม่ได้สตทิี่ไม่รู้ตวัเลยว่าท�าอะไรลงไปบ้าง

แต่เชื่อเถอะ ถ้าตื่นมาเมื่อไหร่ เขาจะเล่นงานให้น่าดูเชียว...ราพณ์ 

คาดโทษสาวน้อยไว้ในใจ แล้วประคองร่างเลก็บอบบางให้ลุกขึ้นไปล้างหน้า 

ล้างตาในห้องน�้า

“จะอาเจยีนอกีไหม”

“ม่ายแล้ว” นวนิดาตอบเสยีงยานคาง แล้วท�าท่าจะนั่งลงบนพื้น แต่

ราพณ์ดงึแขนไว้ก่อน

“แปรงฟันนอนได้แล้ว”

“แปรงของเนยสชีมพู” พูดพลางชี้ไปที่เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า

ราพณ์มองสาวน้อยตรงหน้าด้วยสายตาดุๆ แต่ก็หยิบแปรงสีฟันมา

บบียาสฟีันแล้วส่งให้แต่โดยด ีรอจนแม่ตวัแสบแปรงฟันแล้ว จงึส่งแก้วน�้า

ให้เจ้าตวัท�าธุระต่อ

“ท�าอะไรน่ะ!” เจ้าของเสยีงเข้มโวยลั่น เมื่ออยู่ๆ ยายตวัแสบกถ็อด

เสื้อผ้าออกจนหมด เหลอืแค่ชดุชั้นในลายเป็ดน้อยสเีหลอืงเท่านั้น ทกุอย่าง

รวดเร็วมากจนราพณ์ตั้งตัวไม่ทัน ตะลึงอยู่นานกว่าจะได้สติแล้วคว้า 

ผ้าขนหนูสขีาวผนืใหญ่มาคลุมร่างที่เตบิโตสมวยัสาวไว้
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‘ให้ตายเถอะ’ เขาสบถในใจ ยามกึ่งลากกึ่งจูงนวินดากลับมานอน 

ที่เดิม แต่ในห้องนั่งเล่นไม่มีผ้าห่ม และคงไม่ดีแน่ถ้าจะให้เขานั่งมองเธอ

นอนโดยที่ทั้งตวัมแีค่ผ้าขนหนูผนืเดยีว ต่อให้นวนิดาเดก็กว่าเขามาก แต่ก็

โตเป็นสาวไปทั้งตวัแล้ว และเขากเ็ป็นผูช้ายมเีลอืดเนื้อ ไม่ใช่พระอฐิพระปูน

ที่จะไม่รู้สกึรู้สาอะไรเลย

“ห้องเราอยู่ไหน” ราพณ์ถามเสยีงเข้ม แต่นอกจากไม่ได้ค�าตอบแล้ว 

นวนิดายงัท�าท่าจะล้มตวัลงนอนโดยที่ทั้งตวัมแีค่ผ้าขนหนสูั้นแค่ครึ่งขาอ่อน

เท่านั้น ไม่ระวงัตวัเองบ้างเลย

‘โว้ย’ คนหน้าดุสบถในใจซ�้าแล้วซ�้าเล่า ตดัสนิใจอุ้มแม่ตวัดขีึ้นไปยงั

ห้องนอนชั้นสอง แม้จะมีหลายห้องนอน แต่มีห้องเดียวที่แง้มประตูไว้ 

เลก็น้อย เขาจงึเข้าไปทนัทแีละมั่นใจว่าเป็นห้องของนวนิดาแน่ เพราะมชีุด

ที่เธอสวมเมื่อเช้าถูกถอดกองไว้ในห้อง ไหนจะตุ๊กตาควายเผือกและหม ี

สนี�้าตาลเข้มตวัเท่าหญงิสาววางอยู่บนเตยีงนี่กอ็กี ถ้านี่ไม่ใช่ห้องเธอแล้วจะ

เป็นห้องใครไปได้

ราพณ์วางนวินดาลงบนเตียงแล้วรีบตลบผ้าห่มคลุมร่างบอบบางไว้ 

แต่พอจะลุกไปหาเสื้อผ้ามาให้ มอืเลก็กก็ลบัดงึแขนเขาไว้แทน

“หม่าม้า...เนยปวดหวั”

คนถูกเรียกว่า ‘หม่าม้า’ ชะงักไปเล็กน้อย แต่พอแกะมือเธอออก  

สาวเจ้ากร็้องลั่น

“หม่าม้าอย่าต ีเนยไม่ย้อมผมสชีมพูฟ้าเขยีวแล้ว” 

เสียงร้องโหยหวนของนวินดาท�าเอาราพณ์ขมวดคิ้ว เพราะอย่างนี้ 

ใช่ไหม สผีมของเธอถงึไม่เหมอืนเดมิ ทั้งยงัผมสั้นลงอกีด้วย

“แล้วท�าไมย้อมสนีั้นล่ะ” ไหนๆ กถ็ูกเข้าใจว่าเป็นหม่าม้าแล้ว หลอก

ถามอกีนดิจะเป็นไรไป

“กเ็นยนก แถมโดนเทอกีต่างหาก”

ค�าตอบของเธอท�าเอาราพณ์ขมวดคิ้ว ศัพท์เด็กวัยรุ่นสมัยนี้ชักจะ
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เลอะไปกันใหญ่ ท�าเอาเขาตามไม่ทันว่าเธอต้องการสื่อถึงอะไรกันแน่ จึง

แกล้งถามต่อ “หมายถงึอะไร”

“เฮยี...” เสยีงหวานอ้อนต่อ

ราพณ์ได้แต่ถอนหายใจ เออนะ...นอกจากเป็นแม่ คราวนี้เขาจะได้

เป็นพี่อกี

“หวิแล้ว”

“...”

“เจ้...เหงาด้วย”

“เนย...”

“นอนนะ” สาวน้อยบอกแล้วกน็ิ่งไป แต่มอืยงัจบัแขนราพณ์ไว้แน่น 

ทั้งยงัจกิเลบ็ลงมาอกีต่างหาก

ดวงตาคมดุหลุบลงมองมือน้อยที่จับแขนเขาไว้แน่น เท่านั้นไม่พอ 

เธอกลบัพลกิตวัมากอดแขนเขาเอาไว้ จนราพณ์ได้แต่ถอนหายใจ แค่นอน

ที่นี่คงไม่เป็นไรหรอกกระมงั ยงัไงพรุ่งนี้กจ็ะมาฝากท้องก่อนออกไปท�างาน

อยู่แล้ว

กไ็ด้แต่หวงัว่าคนเมาจะไม่ลุกขึ้นมาอาเจยีนใส่เขาอกีละนะ...

เสยีงเป็ดร้องเป็นสญัญาณนาฬิกาปลกุดงัขึ้น แม้จะยงัหลบัตา แต่
นวนิดากค็วานมอืไปตามสญัชาตญาณ หวงัจะหยบิโทรศพัท์มาปิดเสยีงนั้น 

นอกจากจะไม่เจอโทรศพัท์แล้ว กลบัเจอบางอย่างเข้า

ต่อให้ไม่อยากตื่นอย่างไร แต่สิ่งแปลกปลอมนั้นก็เป็นแรงกระตุ้น 

ชั้นดีให้นวินดาลืมตาช้าๆ ภาพแรกที่เข้ามาในคลองจักษุคือเพดานสีขาว

สะอาด ภายในห้องตกแต่งด้วยเฟอร์นเิจอร์สขีาวสไตล์โมเดริ์นลกัซูรนีี้มอง

อย่างไรก็คือห้องของเธอไม่ผิดแน่...แล้วขนที่สากๆ นี่คืออะไร เธอไม่ได้ 

เลี้ยงแมวเสยีหน่อย ขนแมวจรงิๆ มนักไ็ม่สากขนาดนี้ด้วย แล้ว...มนัคอื

อะไรกนัล่ะ
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นวินดาหันไปมองช้าๆ หัวใจดวงน้อยเต้นระทึกไปด้วยความหวาด 

หวั่น และเมื่อเหน็ ‘เจ้าขนสาก’ นั่น กท็�าเอาสาวน้อยถงึกบัผงะ

เธอฝันไปใช่ไหม...ใช่ๆ เธอต้องฝันไปแน่ๆ!

สาวน้อยหลบัตาลงแล้วสะบดัหน้าแรงๆ หวงัจะตั้งสต ิแต่กลบัยิ่งมนึ

มากกว่าเดมิ เธอพยายามลมืตาช้าๆ เพ่งมองให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยว่าที่เหน็

เมื่อครู่นั่น ‘ตวัจรงิ’ หรอืแค่ฝันที่ตามหลอกหลอนเธอมาหลายเดอืน

“พี่...” นวนิดาขยี้ตา แล้วลองยื่นมอืไปจิ้มอกเขาแรงๆ แต่ยงัไม่เชื่อ

เท่าไหร่ จงึลองทาบฝ่ามือลงบนแผงอกกว้าง กล้ามเนื้อหนั่นแน่นใต้ฝ่ามอื

ให้สมัผสัอุ่นมชีวีติชวีา ยนืยนัว่านี่คอื ‘ตวัจรงิ’ 

ซวยแล้ว...เขามานอนที่นี่ได้ไง!

“ฉันเอง” เสียงเข้มดังลอดไรฟัน ดวงตาวาววับอย่างคนใกล้หมด

ความอดทนเตม็แก่

นวินดาถึงกับผงะแล้วดึงมือกลับอย่างรวดเร็ว เธอตกใจตัวแข็งทื่อ 

ราวกบัเลอืดในกายกลายเป็นน�้าแขง็ไปหมดแล้ว สมองไม่ประมวลผลใดๆ 

ทั้งสิ้น ค�าถามเดยีวที่วนเวยีนซ�้าๆ คอืท�าไมราพณ์มานอนบนเตยีงเดยีวกบั

เธอ อยู่ใต้ผ้าห่มผืนเดียวกับเธอ และที่ส�าคัญเขาสวมแค่เสื้อคลุมอาบน�้า

เท่านั้น

เขาท�าอะไรเธอหรอืเปล่า!

ความคดินั้นท�าเอานวนิดาแทบชอ็ก แต่ยงัไม่ทนัที่จะแหกปากร้องให้

สมกบัความตกใจ ฝ่ามอืหนากต็ะปบลงมาอย่างแรงจนเธอแทบขาดอากาศ

หายใจ

“อื๊อ!”

“อย่าร้อง ตั้งสตหิน่อย ฉนัไม่ได้ท�าอะไรเธอ” 

ราพณ์กระซิบเสียงดุ ดวงตาคมเข้มของราพณ์เป็นประกายวับวาว 

เสยีจนนวนิดาเริ่มกลวัจรงิๆ แล้ว สาวน้อยพยกัหน้าแรงๆ จนเขายอมปล่อย 

แต่พอเธอจะลุกหนเีขากค็ว้าแขนเธอไว้
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“อย่าเพิ่งลุก”

“ทะ...ทะ ท�าไมคะ” เจ้าของเสยีงหวานถามอย่างหวาดระแวง แต่คน

ตรงหน้ากย็งัเฉย เขาท�าแค่พยกัพเยดิให้เธอมองตวัเองใต้ผ้าห่มผนืเดยีวกบั

เขาเท่านั้น

นวนิดาได้แต่กลนืน�้าลายฝืดคอ ลางสงัหรณ์ของเธอไม่ดเีลย ยิ่งมอง

สีหน้าแววตาเรียบเฉยราวกับไม่รู้สึกรู้สาของเขาแล้วเธอก็ยิ่งหวั่นใจ แต่ก็

ค่อยๆ ก้มลงเปิดผ้าห่มมองอย่างช้าๆ ด้วยหัวใจเต้นระทึก และพบว่าใต้

ผ้าห่มผนืหนา เธอไม่ได้สวมอะไรเลยนอกจากชดุชั้นในลายเป็ดน้อยสเีหลอืง 

ส่วนผ้าเช็ดตัวก็ลงไปกองอยู่ที่ปลายเท้าเป็นที่เรียบร้อย ภาพที่เห็นท�าเอา 

สาวน้อยก�าลงัจะชอ็กเป็นรอบที่สอง

เธอโป๊! และที่ส�าคญั...ชุดชั้นในลายลูกเป็ดสเีหลอืง!

“อย่าร้องนะ!” เจ้าของเสยีงเข้มตะปบรมิฝีปากเลก็อย่างแรงพร้อมกบั

กระซบิขู่

คนตั้งท่าจะร้องรบีหบุปากฉบั แล้วพยกัหน้าแรงๆ จนกระทั่งเขายอม

ปล่อยมือ เธอจึงขยับหนีออกมาจนแทบจะตกเตียงอยู่แล้ว สมองก็ได้แต่

คดิวนเวยีนซ�้าๆ ว่านี่มนัเรื่องบ้าอะไรกนั เธอจ�าได้ว่าตุลยดามาส่งเธอไม่ใช่

หรอื จรงิอยู่ที่เธอเคาะห้องผดิ แต่พอเหน็ว่าเป็นราพณ์ เธอกเ็ดนิกลบัห้อง

เธอมาแล้วนี่ แล้วเขามาอยู่บนเตยีงกบัเธอได้อย่างไร

นวนิดายกมอืกุมศรีษะ แต่ท�าไมยิ่งคดิยิ่งปวดหวัขนาดนี้เล่า!

“รู้ตัวไหมว่าเมื่อคืนท�าอะไรลงไปบ้าง” ราพณ์ถามด้วยน�้าเสียงเรียบ

เฉยตดิจะเยน็ชาด้วยซ�้า แต่นั่นกม็ากพอที่จะท�าให้นวนิดาหลอนจนไม่กล้า

สบตาเขา

“ก.็..” เจอค�าถามนั้นเข้าไป สาวน้อยถงึกบัหน้าซดี คนที่ควรถามคอื

เธอต่างหาก ท�าไมเธอถงึอยู่ในสภาพนี้ และเขากเ็กอืบจะเปลอืยอยู่เหมอืน

กนัไม่ใช่หรอื นวนิดารวบรวมความกล้าอยูน่านกว่าจะเปล่งเสยีงถามออกไป

ได้ “พะ...พะ...พี่ท�าอะไรหนู”
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“ฉนัไม่ได้ท�า”

“แล้วท�าไม...” นวนิดามองเข้าไปใต้ผ้าห่มผนืหนาอกีครั้งแล้วท�าหน้า

เหมอืนจะร้องไห้ “พี่ถอดเสื้อผ้าหนู!”

“เธอถอดเองต่างหาก” ราพณ์บอกเสียงเรียบ ดวงตาคมดุหลุบลง 

เล็กน้อยคล้ายก�าลังมองสิ่งเดียวกับเธอ ท�าเอาสาวน้อยรีบยกผ้าขึ้นห่มถึง

ปลายคางทั้งยงักอดอกไว้แน่น

“หนูเนี่ยนะถอดเอง” นวินดาท�าหน้าไม่เชื่อ เธอจะท�าอย่างนั้นได้

อย่างไร ในเมื่ออยากหนจีากเขาจะตาย

“ใช่” ราพณ์บอกเสยีงหนกัแน่น “ถอดต่อหน้าฉนันี่แหละ”

“ฮะ!” คราวนี้เธออยากจะร้องไห้จรงิๆ แล้ว นี่มนัเรื่องอะไรกนั เธอ

เนี่ยนะกล้าแก้ผ้าต่อหน้าคนอื่น ไปทะเลเธอยังไม่สวมชุดว่ายน�้าแบบปกติ

ทั่วไปเลย อย่างมากก็ชุดว่ายน�้าแบบเสื้อแขนยาวกับกางเกงยาวเลยเข่า 

ด้วยซ�้า

“พะ...พี่ไม่ได้ท�าอะไรหนูใช่ไหม” 

“เปล่า” หนุม่มาดเข้มส่ายหน้า สายตายงัจบัจ้องที่สาวตรงหน้าราวกบั

เสอืก�าลงัมองเหยื่ออนัโอชะ

“นะ...แน่นะ”

“หรืออยากให้ท�า” ไม่แค่ถามอย่างเดียวเท่านั้น แต่ราพณ์กลับขยับ

เข้าไปใกล้ แขนข้างหนึ่งโอบร่างเล็กที่ซ่อนอยู่ใต้ผ้าห่มไว้แล้วดึงเข้าหาตัว 

อย่างรวดเรว็

“ไม่เอา!” นวินดาน�้าตาหยดแหมะ อยากจะร้องไห้ให้น�้าตาเป็นสาย

เลือด ท�าไมความซวยมันถึงไม่จบไม่สิ้นเสียที...เธอคิดอย่างทดท้อพลาง

ยกมอืขึ้นจะเชด็น�้าตา แต่ราพณ์กลบัฉวยข้อมอืเลก็ไว้เสยีก่อน

“ฟังนะ” น�้าเสยีงของคนหน้ายกัษ์อ่อนลงเลก็น้อย มอืหนากร้านแตะ

ลงบนแก้มนวล ใช้ปลายนิ้วซบัน�้าตาให้สาวน้อยตรงหน้าเบาๆ “ฉนัไม่ได้ท�า

อะไรเธอทั้งนั้น เธออาเจยีนใส่ฉนั ฉนัเลยต้องพาเธอเข้ามาในห้อง”
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นวินดาไม่รับรู้ถึงท่าทีที่อ่อนลงของเขา เพราะมัวแต่ช็อก...เธอกล้า

อาเจยีนใส่เขาด้วยหรอื!

“ไม่ใช่แค่ครั้งเดยีวด้วย”

“อะ...อะไรนะคะ” สาวน้อยทวนค�าอย่างไม่อยากจะเชื่อ แต่เมื่อ 

หนัไปสบตาคมเข้มฉายแววจรงิจงัคูน่ั้นแล้ว เธอกเ็ชื่อวา่จรงิ ไมอ่ย่างนั้นเขา

กบัเธอคงไม่อยู่ในสภาพนี้

“ครั้งแรกเธออาเจยีนใส่เสื้อฉนั อกีครั้งกใ็ส่กางเกง”

คราวนี้สาวคนฟังได้แต่อ้าปากค้าง ตั้งสตอิยู่นานกว่าจะถามออกมา 

“แล้วท�าไมพี่ราพณ์ไม่กลบัไปที่ห้องล่ะคะ”

“เธอเมาไม่ใช่หรอื”

“แต่หนูหลบัแล้วนี่” เจ้าของเสยีงหวานแย้งเบาๆ

“แล้วจะให้ฉนัทิ้งเธอหลบัคากองอาเจยีนเรอะ” 

ราพณ์ส่ายหน้าแล้วลุกพรวดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�าเอานวินดาหลับตา

ปี๋ เธอจะกรดีร้องออกมาอกีครั้ง แต่ราพณ์กด็กัคอไว้ก่อน 

“อย่าร้องนะ”

คนถูกดุเม้มปากแน่น สายตาของเขาท�าให้เธออดึอดั แต่พอหาทาง

ระบายออกไม่ได้ น�้าตากไ็หลลงมาเสยีอย่างนั้น...นี่มนัเวรกรรมอะไรของเธอ 

อุตส่าห์ท�าบุญตักบาตร สวดมนต์ทั้งตอนเช้าและก่อนนอน ว่างก็เข้าวัด

ปฏบิตัธิรรมเสมอ แต่ท�าไมถงึเกดิเรื่องบ้าๆ แบบนี้ได้

นวนิดาอยากกรดีร้องโวยวาย อยากทึ้งหวั อยากหายตวัไปจากตรงนี้ 

เป็นที่สุด แต่ท�าไม่ได้ เพราะมสีายตาดุจดัของราพณ์จ้องมองอยู่ จงึได้แต่

นั่งสะอื้นเงียบๆ รอจนราพณ์ออกไปแล้วจึงรีบลุกขึ้นแล้ววิ่งเข้าห้องน�้าไป

อย่างรวดเร็ว พร้อมกับตั้งปณิธานกับตัวเองว่าชาตินี้ทั้งชาติเธอจะไม่แตะ

เครื่องดื่มของมนึเมาอกีแล้ว!
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มคี�ากล่าวที่ว่าช่วงเวลาแหง่ความสขุมกัผา่นไปไวเสมอ แต่ถา้เป็น
ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ กว่าจะก้าวข้ามผ่านไปได้นั้นช่างยากเยน็เหลอืเกนิ

นวนิดาเหน็ด้วยเป็นที่สุด เธออยากใช้เวลาอาบน�้าแต่งตวัให้ช้ากว่านี้

สกัหนึ่งชั่วโมง แต่กท็�าไม่ได้ เพราะได้เวลาต้องรบีออกจากที่พกัตรงไปตลาด

เพื่อรอตักบาตรตอนเช้าอย่างที่เคยท�าทุกวัน จึงได้แต่ภาวนาขอให้ราพณ์ 

ออกไปเสยีท ีเธอจะได้ไม่ต้องเหน็หน้าเขาอกี

ก�าลังจะตัดใจได้แท้ๆ แต่ท�าไมเขาถึงมาพัวพันไม่เลิกราแบบนี้... 

เวรกรรมจรงิๆ หลงัจากนี้คงต้องท�าบุญให้หนกัแล้ว!

สาวน้อยคดิอย่างหมายมาด แล้วกส็ูดลมหายใจเข้าลกึๆ ให้ก�าลงัใจ

ตวัเอง จากนั้นจงึเดนิตวัปลวิลงมาชั้นล่างของเพนต์เฮาส์ แต่...ค�าภาวนาของ

นวนิดาไม่เป็นผล

ชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ยงันั่งอยู่ในห้องนั่งเล่น เขาสวมเสื้อผ้าเรยีบร้อย

แล้ว และก�าลงัดูโทรทศัน์ที่น�าเสนอข่าวเช้าไปเรื่อยๆ แต่พอเธอมาถงึ เขาก็

หนัมามองแล้ววขมวดคิ้วเลก็น้อย

“ออกไปไหนแต่เช้า”

“เอ่อ...หนู คอืว่าหนู...” นวนิดาท�าราวกบัไม่มอีะไรเกดิขึ้น เธอเคย

หลงรกัราพณ์มาหลายปีกจ็รงิ แต่หลายเดอืนที่พยายามตดัใจ และหนึ่งเดอืน

ที่ไม่เจอกนัเลย เธอกม็สีตขิึ้นบ้างแล้ว ในเมื่อเคยท�าได้แล้วท�าไมคราวนี้จะ

ท�าไม่ได้เล่า

“ไหนล่ะอาหารเช้า” คิ้วเข้มเหนอืดวงตาคมดเุลกิขึ้นเลก็น้อย “ฉนัช่วย

เธอขนาดนี้ ช่วยท�าอะไรที่มนัดกีว่าไข่เจยีวผสมเศษเปลอืกไข่ให้กนิทเีถอะ”

พอถกูจบัได้ว่าแอบเอาเศษไข่เหลอืๆ ท�าให้เขากนิ นวนิดากห็น้าเจื่อน 

ได้แต่ยิ้มแหยแล้วหาข้ออ้างทนัท ี“เพิ่งจะหกโมงเอง หนูต้องออกไปซื้อของ

ก่อน แล้วกใ็กล้เวลาใส่บาตรแล้วด้วย”

“เธอใส่บาตรทุกเช้าหรือ” หนุ่มหน้าเข้มเลิกคิ้ว สีหน้าประหลาดใจ 

เลก็น้อย
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“ค่ะ”

“ไปส ิฉนัไปด้วย” บอกพลางลุกขึ้น กญุแจรถอยูใ่นมอืพร้อม บ่งบอก 

ว่าเขาคงเพิ่งกลบัเข้าห้องตวัเองได้ แต่...ถ้ากลบัไปได้แล้ว จะกลบัมาท�าไม

อกี

นวนิดามวัแต่ยนือึ้ง แค่ได้ยนิเขาบอกว่าเขาจะไปตกับาตรด้วย เธอ

กท็�าอะไรไม่ถูกแล้ว

“ไปส”ิ เจ้าของเสยีงเข้มกระตุ้นด้วยสายตาดุๆ เหมอืนเคย

“ไม่เป็นไรค่ะ หนูไปเองได้”

“ไปยงัไง”

“ก.็..รถเมล์” ขึ้นมาตั้งแต่ตอนย้ายมาเรยีนที่กรุงเทพฯ หลบัตายงันั่ง

ถูกทุกสายเลย ไม่มทีางหลงแน่นอน

“ช้า” ราพณ์บอกเสยีงดุ แล้วออกค�าสั่งต่อ “ไปกบัฉนั”

นวนิดาสา่ยหน้าทนัทโีดยไม่ต้องคดิอะไรทั้งนั้น เธอก�าลงัจะตดัใจได้

แล้วแท้ๆ อกีแค่นดิเดยีวเท่านั้น ดงันั้นจะให้เธอไปกบัเขาน่ะหรอื...ไม่มทีาง

เสยีหรอก

ราพณ์มองสาวน้อยตรงหน้าด้วยสายตาดุๆ ร่างสูงก้าวเข้าไปประชดิ 

คว้ามอืน้อยไว้แล้วออกแรงฉุดบงัคบัให้เธอเดนิตามเขาออกไปข้างนอก ไม่

ให้เธอมโีอกาสปฏเิสธได้อกีต่อไป

แม้ไม่ใช่ครั้งแรกที่นวินดาเคยได้ขึ้นรถของราพณ์ แต่นวินดาก็ยัง

ประหม่าและใจเต้นแรงเสมอ ตั้งแต่ตอนที่ยังแอบชอบเขา หรือแม้แต่ 

ตอนนี้กเ็ถอะ ต่อให้ปฏญิาณตนแล้วว่าจะไม่สนใจเขาอกี แต่พอใกล้ชดิกนั 

อกีครั้งกอ็ดไม่ได้อยู่ดี

“เธออยู่คนเดยีวหรอื” 

ราพณ์ถามท�าลายความเงียบที่ปกคลุมในรถ ท�าเอาสาวน้อยที่ก�าลัง

คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยถึงกับขมวดคิ้วด้วยความสงสัย...จากที่เคยไปไหน 

มาไหนด้วยกนับ้าง ระหว่างเขากบัเธอมกัมแีต่ความเงยีบเสมอ ถ้าจะมใีคร
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สกัคนพูด คนคนนั้นกม็กัจะเป็นเธอไม่ใช่เขา

แต่ต่อให้สงสยัอย่างไร สุดท้ายเธอกต็อบแต่โดยด ี“ค่ะ”

“แล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยงัไง ขอโทษที่ถาม ฉนัไม่มเีจตนาดูถูก แต่ว่า...”

“ของเจ้านายพี่ค่ะ เขาหาคนเฝ้าบ้านให้” นวนิดาตอบไปตามจรงิ เธอ

ไม่โกรธเขาหรอกถ้าเขาจะสงสัย เพราะเวลาเธอมาอยู่ใหม่ๆ ตอนนั้นเธอ 

ยังสวมชุดนักศึกษาเดินขึ้นๆ ลงๆ ชั้นเพนต์เฮาส์บ่อยๆ ใครก็มองเธอด้วย 

สายตาเคลอืบแคลงทั้งนั้น

“พี่ชายเธอไปไหนล่ะ”

“ก็...” คนถูกถามชะงักไปเล็กน้อย เธอรู้แค่ว่าพี่ไปท�างาน แต่ไม่รู้

ท�างานที่ไหน อะไร อย่างไร ท�าไมเจ้านายถึงไว้ใจให้มาอยู่เพนต์เฮาส์หรู 

ขนาดนี้ได้ จะว่าได้งานต�าแหน่งสูงกไ็ม่น่าใช่ ในเมื่อครอบครวัเธอกม็ฐีานะ

ปานกลาง เป็นครอบครวัเชื้อสายจนีขายทองอยูท่ี่ตลาดปากน�้าโพที่นครสวรรค์

เท่านั้น ไม่ได้เรยีนสูงจบจากเมอืงนอกเมอืงนาเสยีเมื่อไหร่

“คงไม่ค่อยมาละส ิฉนัเหน็แต่เธออยู่คนเดยีว”

“ค่ะ” เขาจะแวะมาแค่ช่วงสั้นๆ แค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น กว่าจะกลบัมา

ให้น้องสาวเหน็หน้าอกีครั้งกน็านหลายเดอืน ไม่รู้เขาท�างานอะไรกนัแน่

“เข้าใจแล้ว” ราพณ์พยกัหน้าขรมึๆ 

สาวน้อยได้แต่มองชายหนุม่มาดขรมึข้างกายด้วยสายตาไมเ่ข้าใจนกั

ว่าเขาก�าลงัต้องการอะไรกนัแน่ ทั้งที่รูด้ว่ีาคงไม่มคี�าตอบออกจากปากราพณ์ 

แต่กย็งัสงสยัอยู่ดี

หลายเดอืนที่สู้อุตส่าห์สวดมนต์ไหว้พระ ท�าบุญอุทศิส่วนกุศลให้
เจ้ากรรมนายเวร แต่สุดท้าย ‘เจ้ากรรมนายเวร’ กม็ายนืตกับาตรร่วมขนักบั

เธอเสยีอย่างนั้น

นวนิดาอยากจะร้องไห้เหลอืเกนิ เมื่อวานเธอได้เจอราพณ์ จ�าต้องให้

เขาเข้ามากนิมื้อเช้าด้วยอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ ตกดกึยงัเกดิเรื่องให้เขามานอน
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กับเธอทั้งคืน พอตื่นยังจะมาตักบาตรพร้อมเธออีกหรือ แล้วอย่างนี้จะ

ตดัขาดกนัจรงิๆ จงัๆ เมื่อไหร่เล่า!

คนอกหักได้แต่ร้องไห้คร�่าครวญอยู่ในใจ แต่ก็ยังแสดงออกด้วย

ความนิ่งสงบ ไม่สนใจแววตาเป็นประกายคมกล้าของราพณ์ที่ยืนอยู่ข้างๆ 

ทั้งยงับงัคบัให้เธอเป็นฝ่ายจบัมอืเขาขณะตกับาตรอกีด้วย

“อภวิาทะนะสลีสิสะ นจิจงั วุฑฒาปะจายโิน จตัตาโร ธมัมา วฑัฒนัต ิ

อายุ วณัโณ สุขงั พะลงั” พระภกิษุชรารูปเดมิให้พรแล้วจงึเดนิจากไป

นวนิดาอธษิฐานยาวเหยยีดชนดิที่ว่าต่อให้พระท่านไปแล้ว แต่เธอก็

ยงันั่งอธษิฐานอยู่ที่เดมิ ซึ่งเนื้อความกว็นซ�้าๆ เดมิๆ ว่าขอให้มารผจญออก

ไป และขอให้เนื้อคู่มาหา จะได้บ�าบดัจติของเธอให้เลกิเพ้อถงึราพณ์เสยีที

“พระไปนานแล้ว” เสยีงเข้มที่ดงัจากข้างๆ ท�าเอาสาวน้อยสะดุ้ง แล้ว

หนัไปยิ้มเจื่อนๆ

“หนูไม่คดิว่าพี่ราพณ์จะใส่บาตรด้วย”

“ท�าไมล่ะ”

“ก็...” อยากตอบไปเหลือเกินว่าพี่ราพณ์เหมือนมารศาสนาของ 

น้องเนย แต่กไ็ม่กล้า จงึหวัเราะเจื่อนๆ เข้าสู้ “กพ็ี่หน้าออกไปทางฝรั่ง”

“เมื่อก่อนใส่บาตรกบัแม่ทุกเช้า”

“อ้อ” สาวน้อยพยกัหน้าหงกึๆ แต่กไ็ม่ถามอะไรต่อ เพราะไม่อยาก

คุยกบัเขาแล้ว

“เดอืนหน้าเอื้อยจะกลบั”

“ค่ะ” นวนิดารบัค�า เรื่องนี้เธอรู้แล้ว เพราะตุลยดาเพิ่งบอกเมื่อคนื 

ยงัคดิอยูว่่าจะรบัมอืกบัพี่สายรหสัอย่างอรุสัยาอย่างไรด ีจะโดนสาวรุ่นพี่เขก

หวัปูดหรอืเปล่ากไ็ม่รู้ โทษฐานหายไปนานเกนิ

“แล้วจะจองตั๋วเครื่องบนิให้” เขาบอกด้วยน�้าเสยีงเรยีบเรื่อยเหมอืน

เดมิ แต่คนฟังถงึกบัตาพอง

“อะไรนะคะ!” กไ็หนว่าจะกลบัมาจดังานแต่งเลก็ๆ ในหมูเ่พื่อนเท่านั้น
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ไง ท�าไมต้องจองตั๋ว

“ไปจดัรมิทะเลน่ะ”

“อ้อ” นวนิดากลบัมาสงบดงัเดมิ งานแต่งกค็งมไีปกนัหลายคน อย่าง

น้อยมีตุลยดา มีเจ๊ดวงเดือน แค่นี้ก็สบายแล้ว มีเพื่อนเยอะๆ เธอจะได ้

ไม่ละเมอเพ้อพกถงึราพณ์อกี

หลังจากนั้นก็ไม่มีเสียงสนทนาของทั้งสองอีก ราพณ์พานวินดาไป 

ซื้อของท�าอาหารเช้าและมื้อเช้าส�าหรบัเขา จากนั้นจงึพากลบัไปที่รถและตรง

กลบัที่พกัทนัท ีตลอดเวลานวนิดาเอาแต่นิ่งเงยีบ เธอไม่เล่นโทรศพัท์ แต่ก็

ไม่พูดไม่จา เอาแต่นั่งมองนั่นมองนี่ไปตลอดทาง แต่กระนั้นราพณ์ก็ยัง

สังเกตเห็นเหงื่อที่ผุดตามหน้าผากและไรผมของเธอ จนกระทั่งกลับมาถึง

ห้องและท�าข้าวต้มให้เขาอย่างง่ายๆ แต่เธอกเ็อาแต่กม้หนา้ไมพ่ดูไม่จา ทวา่

สองแก้มแดงจดั

ดวงตาคมของชายหนุ่มเป็นประกายวับวาว จากนั้นจึงยิ้มมุมปาก 

เลก็น้อย โดยที่สาวข้างตวัไม่ทนัสงัเกตด้วยซ�้า



ราพณ์ยังคงท�างาน ท�างาน และท�างานต่อไปเรื่อยๆ เหมือน
เครื่องจกัรซึ่งไร้ความรู้สกึ เขาตื่นตรงเวลา กนิข้าวตรงเวลา เข้าท�างานตรง

เวลา เลกิงานหลงัเวลาและเข้านอนไม่เป็นเวลา ท�าอย่างนี้ซ�้าๆ จนเป็นตาราง

ชวีติ ทุกอย่างด�าเนนิไปเรื่อยๆ ไม่มสีิ่งใดน่าตื่นเต้น

ถ้าเปรียบชีวิตที่ผ่านมาของราพณ์คงเหมือนคลื่นพายุหน้ามรสุม 

ราพณ์อาจจะล้มลงสู่ความบ้าคลั่งของท้องทะเลไปแล้วก็ได้ ถ้าไม่มี ‘มือที่

มองไม่เหน็’ คอยผลกัดนัและช่วยเหลอื กว่าคลื่นลมจะสงบราบรื่นได้กใ็ช้

เวลาไม่น้อย เขากลบัมาใช้ชวีติตามปกต ิมธีุรกจิเป็นของตวัเอง ได้เลี้ยงดู

น้องๆ ทั้งสองด้วยตวัเอง ส่งน้องทั้งสองจนถงึฝั่ง 

เหตผุลหลกัที่ย้ายออกจากบ้านหลงัใหญ่ที่ซึ่งเขาเตบิโตมาและใช้ชวีติ

ที่นั่นมาตลอด กค็งเพราะน้องสาวและน้องชายไม่อยู่แล้ว แม้ภายนอกเขา

จะดูเป็นชายหนุ่มที่ประสบความส�าเร็จ มีผู้คนมากมายล้อมหน้าล้อมหลัง 

แต่ความรู้สกึแท้จรงิที่อยู่ภายในมแีต่ความว่างเปล่า และไร้ความรู้สกึใดๆ

จนกระทั่งวนันี้...ราพณ์ได้รบัโทรศพัท์จากคนสนทิของ ‘ทางนั้น’ บอก

๓
ของฝากจากคนหน้ายักษ์
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ว่าเกิดเรื่องใหญ่และต้องการให้เขาไปพบด่วน เขาจึงต้องเดินทางอย่าง

กะทันหันทั้งที่ไม่ค่อยอยากทิ้งบริษัทไปนานนัก แต่อย่างไรเสียเขาก็ต้อง 

เดนิทางไปงานแต่งงานน้องสาวที่องักฤษต้นเดอืนหน้าอยู่แล้ว

“ ‘ทางนั้น’ บอกว่าส่งคนมารบัแล้วครบั” ชายหนุ่มร่างสูงสวมชุดสูท

สดี�าที่เดนิตามหลงับอกเสยีงเข้ม ขณะที่ทั้งสองเดนิออกจากอาคารผูโ้ดยสาร

ขาเข้าสนามบนินานาชาตบิอสตนั

ราพณ์หันไปหาคนพูด เลฟเป็นผู้ช่วย เลขานุการ และบอดีการ์ด

กลายๆ ของเขา เป็นคนที่ถูกส่งมาให้และท�างานด้วยกนัมาตลอด จากนั้น

จงึตอบว่า “ไม่ละ”

บอดกีาร์ดหนุ่มท�าท่าจะแย้ง “แต่...”

“ฉนับอกให้เชษมารบัแล้ว” 

“ครับ” เลฟรับค�าและก้าวถอยออกไป เป็นข้อตกลงระหว่างราพณ ์

กบั ‘ทางนั้น’ ว่าถ้าอยู่กบัน้องคนใดคนหนึ่ง เลฟจะต้องไม่อยู่ด้วย เขาไม่

อยากให้น้องรู้สึกเหมือนอยู่ในครอบครัวมาเฟีย และเลฟก็ปฏิบัติตามมา

ตลอดสบิกว่าปีที่ผ่านมา

ดวงตาคมดุของนักธุรกิจหนุ่มกวาดมองไปทั่วจุดรอรับผู้โดยสารที่

อาคารขาเข้า ไม่นานกเ็จอร่างสูงโปร่งของน้องชาย อดตีนกัมวยแชมป์โลก

ที่มาเจอจงัก์ฟูดนานเสยีจนเริ่มหนาขึ้นเลก็น้อย ใบหน้าออกหวานคล้ายกบั

น้องสาวฝาแฝดดูคมเข้มขึ้นยามที่เจ้าตวัไม่โกนหนวดโกนเครา

“เฮยี! วู้!” ไม่แค่เสยีงอย่างเดยีวเท่านั้น แต่เชษฐาชูมอืแล้วโบกไปมา

แรงๆ ยงัท�าเหมอืนเดก็วยัรุ่นคะนองทั้งที่อายุกย็ี่สบิห้าเข้าไปแล้ว

ราพณ์หวัเราะเลก็น้อย ถ้าจะมใีครที่ท�าให้เขายิ้มได้ กค็งมแีค่อุรสัยา

และเชษฐาเท่านั้น ชายหนุ่มส่ายหน้าเบาๆ แต่แล้วก็ต้องสะดุดความคิด 

ตวัเองเมื่อนกึไปถงึวนัก่อนที่ไปใส่บาตรพร้อมนวนิดา เดก็คนนั้นกท็�าให้เขา

ยิ้มได้เช่นกนั

“คดิถงึเฮยีจงัเลย” 
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เสียงเข้มที่ดัดให้อ่อนลงเหมือนผู้หญิงของเชษฐาดังมาก่อนตัว ไม่

นานนกัน้องชายตวัดกีโ็ผเข้าใส่ ท�าเอาราพณ์ต้องละเรื่องของนวนิดาออกไป

ชั่วคราว แล้วผลกัศรีษะน้องชายเบาๆ

“ตอนเอื้อยท�ากน็่ารกัดนีะ” พี่ชายใหญ่ส่ายหน้าปลงๆ “แต่แกท�าแล้ว

ทุเรศลูกตามาก” 

“โธ่...พี่” หนุม่หน้าหวานโอด “ผมกแ็ค่อยากให้พี่ยิ้มบ้างกเ็ท่านั้นแหละ

น่า เหน็เดนิหน้าบูดมาเชยีว”

“ฉนัจะยิ้มได้กต็่อเมื่อแกรบีเรยีนให้จบแล้วมาท�างานใช้หนี้ฉนั”

“นี่กท็วงจรงิ ทวงแต่กบัผม ไม่ไปทวงไอ้เอื้อยเล่า”

“เอื้อยไม่ได้ขอเงนิฉนัไปเรยีนต่อ” ราพณ์ย้อนหน้าตาเฉย แต่ท�าเอา

น้องชายหน้าบูดทนัที

“ก็ไอ้เอื้อยมันชิงแต่งงานหนีไปก่อนแล้วน่ะสิ” เชษฐาแกล้งว่าให้ 

น้องสาว “รู้อย่างนี้ผมหาผวัรวยอย่างไอ้เอื้อยบ้างดกีว่า” 

“กด็”ี คนพี่พยกัหน้า ไม่ทกุข์ร้อนเลยสกันดิหากน้องชายจะเบี่ยงเบน

“โธ่...เฮยี ไม่สนใจผมสกันดิเลยหรอื” พอเรยีกร้องความสนใจจาก

พี่ชายไม่ได้ เชษฐากแ็สร้งมองพี่ด้วยสายตาตดัพ้อแทน

“อย่าคดิว่าฉนัไม่รูว่้าแกมาอยูแ่ค่เดอืนเดยีว แต่ฟาดสาวไปแล้วกี่คน”

“อุ๊ย!” คนน้องหน้าถอดสี ไม่คิดว่าพี่ชายจะหูตาเป็นสับปะรดได้ 

ขนาดนี้

“แกน่ะ...”

“แล้วนี่พี่ราพณ์ไม่มสีมัภาระอะไรมาเลยหรอื” หนุม่กะล่อนรบีเปลี่ยน

เรื่องทนัทกี่อนจะโดนบ่นไปมากกว่านี้

“ฉนัมาไม่นานหรอก ต้องไปธุระอื่นต่อ”

“อ้าว คดิว่าคดิถงึผมเสยีอกี”

“แค่แวะมาดูว่าแกจะหกัอกใครต่ออกี จรงิๆ สเตลล่ากน็่ารกั เหมาะ

กบัแกด ีดูฉลาดด้วย แกไม่น่าหกัอกเธอ”
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เชษฐาท�าหน้ายุ่ง “สเตลล่าฉลาดเกินไปน่ะสิ ฉลาดเกินหน้าเกินตา

ผม”

“ฉันถึงได้บอกไงว่าเหมาะกับแกที่สุดแล้ว” ราพณ์ย้อนขรึมๆ แล้ว

ลอบยิ้มไม่ให้น้องที่เดนิตามหลงัสงัเกตเหน็

“นี่พี่ไม่ได้จะบอกว่าผมโง่ใช่ไหม”

“ฉนัคดิว่าอย่างนั้นแหละ”

“โธ่...เฮีย” เชษฐาแสร้งตัดพ้อ ก่อนจะหัวเราะเสียงดัง เพราะรู้ว่า

ราพณ์ว่าไปอย่างนั้นเอง

สองพี่น้องเดนิเคยีงกนัออกจากสนามบนิแล้วมุง่หน้าสูอ่ะพาร์ตเมนต์

ที่พกัของเชษฐา โดยมเีลฟตามไปแบบไม่ให้เชษฐารู้ตวั

ราพณ์อยู ่กับเชษฐาแค่สองวัน ระหว่างนั้นก็วิดีโอคอลไปหา 
น้องสาวที่อยู่ลอนดอนด้วย และทราบว่าอุรสัยาแพ้ท้องหนกัมาก และที่แย่

กว่านั้นคอืสิ่งที่อยากกนิหายากยิ่งในยุโรป

น้องสาวของพวกเขาอยากกนิหนอนรถด่วน...

ทั้งราพณ์และเชษฐาแทบจะเอาเท้าก่ายหน้าผาก หลงัจากนั่งฟังคนท้อง 

งอแงอยากกนิหนอนรถด่วนใหม่สดทอดกรอบ แต่จะหาได้จากที่ไหน ถงึจะ

มแีบบแปรรูปส่งออกแต่กไ็ม่แพร่หลายมาก จะเอาขึ้นเครื่องมาให้หรอืกจ็ะ

พสิดารเกนิไป จนสดุท้ายเฮคเตอร์น้องเขยผูน่้าสงสารกต้็องปลกีตวัจากงาน

พาอุรสัยากลบัไทย ดทีี่ช่วงเดอืนหน้าจะว่างจากการลงเตะในลกีสองสปัดาห์

เพราะมโีปรแกรมเตะทมีชาตโิปรแกรมฟตุบอลโลกและนดักระชบัมติร และ

ทีมชาติเยอรมันของเฮคเตอร์ก็เข้ารอบแล้วด้วย จึงไม่จ�าเป็นต้องใช้งาน 

นกัเตะตวัหลกัมากนกั จงึได้เวลาจดังานแต่งและพาแม่ตวัดกีลบัไปกนิหนอน

รถด่วนที่ไทย แต่กว่าจะถงึเดอืนหน้า อุรสัยากก็นิอะไรไม่ลง คร�่าครวญหา

แต่หนอนรถด่วนเสยีจนผอมลงไม่น้อย

สงสยัจะได้เลื่อนงานแต่ง แล้วเปลี่ยนเป็นกลบัไทยก่อนแทน
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พี่ชายทั้งสองได้แต่ส่ายหน้าขันๆ หลังจากราพณ์รับปากว่าจะไปหา 

อุรัสยาแล้ว น้องสาวตัวดีถึงได้มีสีหน้าดีขึ้น และยุติการติดต่อแต่เพียง 

เท่านี้ จากนั้นเชษฐาจึงแยกไปเรียน ส่วนราพณ์ก็เดินทางไปยังจุดหมายที่ 

แท้จรงิ

“รถพร้อมแล้วครบัคุณราพณ์” ทนัททีี่ออกจากอะพาร์ตเมนต์ เลฟก็

มารออยู่แล้ว

ชายหนุ่มพยกัหน้าขรมึๆ แล้วขึ้นรถตรงไปยงัโรงพยาบาลทนัที

การไปพบอกีฝ่ายไม่ท�าให้ราพณ์ล�าบากใจ แต่สิ่งที่เป็นสาเหตจุรงิๆ 
คอืปัญหาส่วนตวัของ ‘ทางนั้น’ ต่างหาก

ยูร ิอาร์ชาวนิ กึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนเตยีงผู้ป่วยโรงพยาบาลที่ได้ชื่อว่า

ดีที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา เขาคือชายชราชาวอเมริกันเชื้อสายรัสเซีย อายุ

เจด็สบิห้าปี รปูร่างสงูใหญ่ ดวงตาคมกรบิเช่นเดยีวกบัราพณ์ แม้จะอายุมาก

แล้ว ทว่าแววตายงัแฝงไปด้วยอ�านาจและอนัตรายเสมอ ไม่เว้นแม้แต่ยาม

เจบ็ป่วยเฉกเช่นตอนนี้

ราพณ์มองชายชราที่อยู่ตรงหน้า ภาพที่ปรากฏราวกบัเงาสะท้อนของ

ตัวเองในวัยชรา เช่นเดียวกับยูริที่จ้องมองชายหนุ่มที่ถอดแบบตัวเองมา 

แทบทุกกระเบยีด ไม่ต่างจากตวัเองในวยัหนุ่ม

“คดิว่าเธอจะไม่มา” ไม่ใช่แค่สหีน้าแววตาอย่างเดยีวเท่านั้น แต่น�้าเสยีง

ของชายชราก็ยังดังกังวานและทรงพลังข่มขวัญคนฟังเสมอ...แต่ไม่ใช่กับ

ราพณ์

“คุณอยากเจอผม?” ราพณ์ไม่ตอบ แต่เลิกคิ้วเล็กน้อยเป็นเชิงถาม 

และหยุดฝีเท้าลงแค่ปลายเตยีงเท่านั้น

“เมื่อไหร่เธอจะมาท�างานกบัฉนั”

“ผมไม่อยากท�างานกบัคุณ”

“แต่ของพวกนั้นเป็นของเธอ”
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“นั่นของคุณต่างหาก ผมไม่มีอะไรเป็นของตัวเอง นอกจากบริษัท 

ของผม” ผูอ่้อนวยักว่าย้อนเสยีงเรยีบ ดวงตาคมกรบิฉายแววมุ่งมั่น จรงิจงั 

จนผู้อาวุโสกว่าคร้านจะเถยีง เพราะถกกนัมาหลายปีแล้ว และกจ็บลงด้วย

การทะเลาะกนัแทบทุกครั้ง

“ทุกสิ่งทุกอย่างของฉนั...จะเป็นของเธอ”

“ผมไม่อยากได้” ราพณ์เถยีงทนัควนั

“แต่เธอต้องรบัไว้”

“คุณไปจัดการญาติคุณเถอะ” หนุ่มมาดขรึมกดมุมปากลงเล็กน้อย

อย่างเย้ยหยนั 

“พินัยกรรมฉันระบุชื่อเธอ” ยูริบอกเสียงเข้มงวด แล้วเน้นเสียงว่า  

“ ‘ทุกอย่าง’ ของฉนั เป็น ‘ของเธอ’ ”

“บอกแล้วไงว่าผมไม่ต้องการ ผมไม่ได้ใช้นามสกุลคุณด้วยซ�้า”

“เปล่าๆ” ยูริยิ้มตาเป็นประกาย “ทุกอย่างจะเป็นของเธอ ชื่อเธอ... 

ชื่อ ราพณ์ พฒันเสถยีร”

“เพื่ออะไร” เจ้าของเสยีงเข้มขมวดคิ้ว เขาแทบไมม่ตีวัตนในชวีติของ

อกีฝ่ายด้วยซ�้า อยู่ๆ  กลบัคดิจะยกทกุอย่างให้เขา คดิหรอืว่าจะไม่เกดิปัญหา

ตามมา

ราพณ์ไม่ใช่คนหนีปัญหา แต่เขาไม่ต้องการให้ความโลภของใครมา

ท�าให้ชวีติคนที่เขารกัต้องเดอืดร้อน

“ฉนัตรวจพบมะเรง็” ยูรบิอกด้วยน�้าเสยีงเรยีบเรื่อยดุจเดมิ ราวกบั

ว่าสิ่งที่พบเป็นแค่เชื้อไวรสัเลก็ๆ ไม่อนัตรายเท่านั้น

คนฟังหวัใจกระตุก แต่ยงันิ่งเฉย ฟังว่ายูรจิะพูดอะไรต่อ

“ฉนัอยากให้เธอระวงัตวัจากเดนนสิ” ผู้อาวุโสกว่าออกปากเตอืน 

“ถ้าอย่างนั้นผมก็ขอให้พระเจ้าเมตตาคุณมากพอที่จะให้คุณจัดการ

ปัญหาของคณุจนจบก่อนแล้วกนั” หนุม่มาดขรมึบอกไม่แยแส แล้วหนัหลงั

เดนิออกจากห้องพกัผู้ป่วยทนัที
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แม้จะเป็นการสนทนาสั้นๆ กนิเวลาไม่ถงึห้านาท ีแต่กลบัสร้างความ

ล�าบากใจอย่างมหาศาลให้แก่ราพณ์ เขานกึไปถงึวนัแรกที่ยูรกิ้าวเข้ามา คอื

วันที่บริภัทรและรัญญา พ่อและแม่ที่เลี้ยงเขาเสียชีวิต ท่ามกลางความ 

สญูเสยีที่ยิ่งใหญ่เกนิจะรบัไหว เขากลบัค้นพบว่าตวัเองนั้นช่างว่างเปล่า และ

ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพ่อ แม่ และน้องชายฝาแฝดชายหญิงทั้งคู่เลย แต่

กลบัเป็น ยูร ิอาร์ชาวนิ ต่างหากที่เกี่ยวข้องกบัเขาในทุกทาง

การก้าวเข้ามาของยูริส่งผลให้ชีวิตของราพณ์พลิกจากหน้ามือเป็น 

หลงัมอื จากนกัศกึษาปรญิญาเอกด้านวศิวกรรมยานยนต์ ต้องทิ้งทุกอย่าง

และเริ่มต้นสร้างตวัเพื่อดูแลน้องทั้งสอง ราพณ์ยอมรบัความช่วยเหลอืจาก 

ยูร ินั่นคอืหุ้นจากบรษิทัทางการเงนิที่ถูกโอนมายงัเขาจ�านวนหนึ่งเพื่อตั้งตวั 

และเป็นบริษัทในเครืออาร์ชาวิน ราพณ์เริ่มเรียนรู้งานจากระดับล่างเป็น 

เวลานานและขายหุ้นคืนยูริทั้งหมด เขากับกลุ่มเพื่อนตัดสินใจลงทุนสร้าง

บริษัทผลิตอะไหล่รถยนต์มาด้วยกัน ต่างก็ล้มลุกคลุกคลาน ฝ่าคมเขี้ยว

จิ้งจอกในแวดวงธุรกิจมากมายมาด้วยกัน ไม่ใช่เวลาแค่ปีสองปีเหมือน 

คนอื่นๆ กวา่จะตั้งตวัได้และกลายมาเป็นนกัธรุกจิที่ประสบความส�าเรจ็กใ็ช้

เวลาเกือบเจ็ดปี แล้วจะให้เขาทิ้งสิ่งที่เขารักได้อย่างนั้นหรือ...ไม่มีทางเสีย

หรอก

เมื่อฝ่ายนั้นพูดถงึความเป็นความตาย ในอกของเขากส็ะเทอืนอย่าง

รุนแรง

สิ่งที่ราพณ์รกัที่สุดในโลกใบนี้คอืน้องชายกบันอ้งสาวเท่านั้น ทั้งที่รูด้ี

ว่าทั้งสองไม่มสีายเลอืดเดยีวกนัเลย แต่เพราะเขาเลี้ยงมากบัมอื โตมาด้วย

กนั เขาจงึรกัและไม่เคยมองว่าเป็นคนอื่น แต่กบัยูร ิ ราพณ์มองอกีฝ่ายว่า

เป็น ‘คนอื่น’ มาตลอด แต่ลกึๆ ในใจกย็�้าเตอืนว่ายูรคิอื ‘สายเลอืด’ จรงิๆ 

เป็นคนสุดท้ายที่เหลอือยู่ของเขา

“จะกลบัเลยหรอืครบัคณุราพณ์” เลฟถาม หลงัจากที่เหน็เจ้านายเงยีบ

ไปนาน
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“ใช่” เจ้านายหนุ่มพยกัหน้าขรมึๆ ไม่พูดอะไรต่อ

“แต่คุณยูร.ิ..”

“เรื่องของเขาส”ิ ราพณ์ยกัไหล่ไม่แยแส แล้วออกค�าสั่งต่อทนัท ี“สบื

เรื่อง เดนนสิ อาร์ชาวนิ มาให้ฉนั”

“ครบั” เลฟรบัค�า และเตรยีมรถให้เจ้านาย วนันี้ราพณ์ไม่กลบัไปพกั

กับเชษฐาแล้วเพราะต้องเดินทางไปดูงานต่อ และจะแวะไปหาอุรัสยาก่อน

กลบัไทย

หลงัจากวนัที่ตื่นมาพร้อมราพณ์ นวนิดากใ็ช้ชวีติอย่างหวาดระแวง
มาตลอดว่าเขาจะโผล่มาเคาะประตูห้องเธอเมื่อไหร่ แต่วันต่อมาก็เงียบ 

ราพณ์ไม่มาอย่างที่เคยพูด ท�าเอานวินดาเสียความมั่นใจไปเล็กน้อยว่า

สุดท้ายเธอกเ็ป็นฝ่ายแพ้ บอกว่าจะตดัใจ แต่ลกึๆ แล้วกลบัแอบหวงัว่าเขา

จะมา

ราพณ์หายไปเกือบเดือน...จนกระทั่งเจอข่าวในแวดวงธุรกิจและ

แวดวงสงัคมต่างประเทศว่าราพณ์เดนิทางไปดงูานในหลายประเทศ และไป

งานแต่งงานของน้องสาวและน้องเขยนักฟุตบอลคนดังระดับโลก และ

แน่นอน...ราพณ์พาคูค่วงไปด้วย และผูห้ญงิคนนั้นกค็อือดตีนางงามจกัรวาล

ที่เคยเป็นข่าวกบัเขานั่นเอง

กค็ดิว่าตดัใจแล้วแท้ๆ แต่ท�าไมตอนแรกที่เหน็ข่าว หวัใจยงัเจบ็ปวด

เล่า...

บณัฑติหมาดๆ กลบัมาใช้ชวีติตามปกต ิแต่ละที่ที่สมคัรงานไวย้งัไม่

ตอบรบัเธอเลยสกัแห่ง นวนิดาจงึตดัสนิใจเลกิสมคัรงานและเตรยีมตวัเรยีน

ต่อ วางแผนไว้ว่าถ้าเปิดเทอมเมื่อไหร่ วนัธรรมดากท็�างานพเิศษของเธอไป 

และเสาร์-อาทติย์กไ็ปเรยีน ตุลยดาและดวงเดอืนกน็ดัเจอบ้าง เจอกนัทไีร

ก็บ่นเรื่องเธอไม่ยอมกลับไปท�างานที่ส�านักพิมพ์เดิมที่เคยฝึกงาน เพราะ 

ที่นั่นอ้าแขนรับตลอด นวินดาได้แต่บ่ายเบี่ยงแล้วท�าตลกกลบเกลื่อน แต่ 



ก ร รั ม ภ า  l  53

ในใจกลบัน�้าตาตกใน คดิว่าเธอจะกล้าไปได้อย่างไร ในเมื่อเคยไปสมัภาษณ์

ราพณ์แล้วไม่ได้ผล โดนหวัหน้าดุจนร้องไห้น�้าตาแตก กลบัไปสมคัรกอ็าย

หวัหน้างานแย่น่ะสิ

ไม่เอา...ไม่คดิถงึเขา สต!ิ นวนิดา...สต!ิ

สาวน้อยสะบัดหน้าแรงๆ ปลายนิ้วเรียวดันกรอบแว่นตาขึ้นบน 

ดั้งจมูกแล้วเพ่งสายตาไปยงัหน้าจอแมก็บุ๊กที่มโีปรแกรมสนทนาเด้งขึ้นมา

Mrs. Höowedes : เนยยยยยยยย นลินบุษบันมีเล่มใหม่ออกมา 

หรอืยงั

ค�าถามจากอุรสัยาท�าเอาสาวน้อยคอตก ไม่ใช่แค่อุรสัยาหรอกที่ถาม 

แต่บก. ทั้งส�านกัพมิพ์แทบจะจกิหวัเธอโขกผนงัอยู่แล้ว

โอเค...เธอจนิตนาการฟุ้งซ่านเป็นบ้ามากไปเอง ทั้งที่พี่ๆ  ในกองบก. 

ของเธอน่ารกัจะตายไป มแีต่เธอนี่แหละที่สตแิตกท�าอะไรไม่เสรจ็สกัท ีคดิ

แล้วกไ็ด้แต่ส่ายหน้า แล้วพรมนิ้วลงบนคย์ีบอร์ดตอบสาวรุ่นพี่อย่างรวดเรว็

ธรรมะสวสัดคี่ะ : ยงัเลยพี่เอื้อย นกัเขยีนผูกคอตายไปแล้วมั้ง

Mrs. Höowedes : แกตอบฉนัได้แล้วหรอืไอ้เนย! หายหวัไปไหนมา

ยะ คดิว่าตกท่อไหลไปตามน�้าได้รบัการระบายแล้วเสยีอกี

ธรรมะสวัสดีค่ะ : ยุ่งๆ เรื่องย้ายหอน่ะพี่เอื้อย แต่ไม่ต้องห่วงนะ  

พี่เอื้อยกลบัมาเมื่อไหร่ เนยไปหาแน่นอน

Mrs. Höowedes : มาเอาของฝาก?

ธรรมะสวสัดคี่ะ : รู้ได้ไง พี่เอื้อยเอากุมารไปด้วยเหรอ!

Mrs. Höowedes : เออ อยู่ในท้องฉนันี่ไง

เจอข้อความตอบกลบัของสาวรุ่นพี่เข้าไป นวนิดากถ็งึกบัหวัเราะคกิ 

เธอนั่งแชตกบัอุรสัยาอกีพกัใหญ่ อกีฝ่ายจงึขอตวัไปนอนเพราะที่องักฤษก็

เกอืบเที่ยงคนืแล้ว

ดวงตาคูก่ลมโตมองนาฬิกาที่หน้าจอแมก็บุก๊ เธอท�างานต่อไปเรื่อยๆ 

จนสว่างคาตา พอใกล้ได้เวลาไปตักบาตรแล้วจึงปิดเครื่อง ไปล้างหน้า 
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ล้างตา เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดล�าลองแบบง่ายๆ แล้วเดนิออกจากห้อง

ภายนอกเพนต์เฮาส์ของนวนิดาเงยีบงนัราวกบัป่าช้า แต่กไ็ม่ใช่เรื่อง

แปลกเพราะทั้งชั้นมแีค่สองห้องเท่านั้น เวลาเดนิออกมาขึ้นลฟิต์ถงึได้เงยีบ

สงดั ไหนจะบรรยากาศยามเช้ามดืนี่กอ็กี แม้จะรู้สกึหลอนๆ นดิหน่อย แต่

กย็งัพยายามท�าใจดสีู ้‘ผ’ี นวนิดาแค่คดิไปถงึบทสวดมนต์ต่างๆ นานา จติใจ

กพ็ลนัสงบขึ้น

อกีเหตุผลคอื...เธอเป็นคนด ีคนดผีตี้องคุ้มส!ิ

สาวน้อยคดิแล้วกึ่งเดนิกึ่งวิ่งไปที่ลฟิต์อย่างร่าเรงิ กดรอไม่นานลฟิต์

กม็าถึง เธอพุ่งเข้าไปแทบจะทนัททีี่ประตูเปิด แต่ก็ต้องชะงกัเมื่อเหน็คนที่

ก้าวออกมา

ราพณ์! เขากลบัมาตั้งแต่เมื่อไหร่

ดวงตาคมกรบิของเขาท�าเอาสาวน้อยเริ่มร้อนๆ หนาวๆ อารามตกใจ

ท�าให้นวนิดายกมอืไหว้เขาอย่างอตัโนมตั ิพร้อมกบัส่งยิ้มเจื่อนๆ แต่ไม่พูด

ไม่จาสกัค�า

“จะไปไหน” เขาทักขึ้นก่อน แต่น�้าเสียงยังเรียบเฉยเย็นชาดุจเดิม  

จนหวัใจที่เต้นแรงเมื่อครู่ของนวนิดาแทบหยุดเต้นไปเสยีเดี๋ยวนั้น

“ไปใส่บาตรค่ะ”

“เตรยีมมื้อเช้าด้วยใช่ไหม”

“เอ้อ...ค่ะ” ตอบไปแล้วกอ็ดหวั่นใจไม่ได้ว่าเขาจะมาขอกนิข้าวกบัเธอ

อกีหรอืไม่ แล้วเธอจะปฏเิสธอย่างไรดี

“ยงัไม่ลมืใช่ไหม” หนุ่มหน้าดุถามพลางเลกิคิ้วขึ้นเลก็น้อย

นวินดาหัวเราะเจื่อนๆ ก็อยากจะแกล้งถามว่าเขาหมายถึงอะไรหรือ 

แต่กก็ลวัว่าเขาจะย�้า แต่ถ้าบอกว่าจ�าได้ ยงัไงเขากม็ากนิข้าวเช้ากบัเธออยูด่.ี..

นี่จะไม่ให้เธอหนพี้นเลยใช่ไหม!

“ค่ะ”

“จะกลบัมากี่โมง”
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“ก.็..” 

ยงัไม่ทนัที่นวนิดาจะพดูจบ ดวงตาคูค่มดกุห็ลบุลงเลก็นอ้ย เขามอง

โทรศพัท์มอืถอืในมอืเธอแล้วฉวยมนัมาอย่างรวดเรว็ แล้วถามหน้าตาเฉย

“รหสั?”

“ขะ...คะ?” นวนิดาเกดิอาการใบ้รบัประทานไปแล้วเรยีบร้อย...อะไร

กนั มนัเกดิอะไรขึ้นกบัชวีติของเธอ กไ็หนว่าสวดมนต์แผ่ส่วนบุญให้แล้วไง 

ท�าไมยงัไม่ไปที่ชอบๆ อกี

“รหสัเปิดเครื่อง” ราพณ์ย�้าด้วยน�้าเสยีงเข้มขึ้น แค่นั้นสาวน้อยกใ็จฝ่อ

“ศูนย์เจด็ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งค่ะ”

ราพณ์ขมวดคิ้วเลก็น้อย วนัที่ ๘ เดอืน ๑๑ คอืวนัเกดิเขา แต่ก็ 

คดิว่าน่าจะเป็นเรื่องบงัเอญิมากกว่า จงึกดรหสั พอเปิดเข้าสมาร์ตโฟนของ

นวินดาได้ เขาก็กดหมายเลขโทรศัพท์ของตัวเองแล้วกดโทร. ออกทันท ี 

แต่ชื่อที่ปรากฏหน้าจอกท็�าเอาคิ้วเข้มขมวดเป็นปม เขาเงยหน้ามองสาวน้อย

ด้วยสายตาดุดนัแล้วถามว่า

“ทศกณัฐ์?”

อะไรนะ!

ทั้งน�้าเสยีงและสายตาของเขาท�าเอาคนถกูถามหน้าเหลอืสองนิ้วทนัท ี

นวินดาได้แต่โอดครวญอยู่ในใจ นี่มันวันซวยอะไรของเธอ เธอว่าเธอลบ

เบอร์โทรศัพท์เขาทิ้งไปแล้วนี่ แต่ท�าไมยังอยู่อีกเล่า หรือแท้จริงแล้ว

จิตใต้ส�านึกของเธอยังผูกติดอยู่กับเขา และอาจละเมอขึ้นมาเมมชื่อเขาไว้ 

อกีรอบ

แต่...บ้าน่า ใครจะละเมอขึ้นมาท�าเรื่องแบบนั้น

นวนิดาช้อนตามองคนตรงหน้าที่ยงัเอาแต่ท�าตาอ�ามหติใส่ ยิ่งพานให้

เธอใจฝ่อ ยิ่งถูกจ้องก็ยิ่งประหม่า สุดท้ายจึงหาทางออกด้วยการเอาเรื่อง

ตกับาตรมาอ้าง

“โอ๊ะ!” เสียงใสแสร้งอุทานอย่างไม่แนบเนียนเท่าไหร่ “จะเลยเวลา
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แล้ว หนูไปก่อนนะคะ สวสัดคี่ะพี่ราพณ์” 

สาวน้อยยกมือไหว้แล้วฉวยโทรศัพท์คืน จากนั้นก้าวเข้าไปในลิฟต์

ทนัท ีแต่ราพณ์กย็งัปักหลกัอยูก่บัที่ไม่ยอมไปไหน และหนัมามองเธอตรงๆ 

แววตาเยอืกเยน็ดดุนัที่มองมาราวกบัก�าลงัคาดโทษไว้กไ็ม่ปาน ท�าเอานวนิดา

สตแิตกยิ่งกว่าเดมิ เธอแสร้งก้มหน้าก้มตากดโทรศพัท์ท�าไม่รู้ไม่ชี้ทั้งที่น�้าตา

จะไหลอยู่แล้ว

ลงไปสกัทสีนิงัลฟิต์ผ!ี

ต่อให้ภายนอกจะท�าเป็นทองไม่รู้ร้อนอย่างไร แต่ในใจเดือดยิ่งกว่า

กระทะทองแดงเสียอีก นวินดารอจนกระทั่งประตูลิฟต์ปิด ช่วงเวลาแห่ง

ความอดึอดักจ็บลงเสยีท ีแล้วจงึถอนหายใจแรงๆ 

“เฮ้อ...”

ล�าพังการเผชิญหน้ากับราพณ์ก็เป็นเรื่องที่ยากยิ่งส�าหรับเธออยู่
แล้ว ไหนจะเรื่องที่ตื่นมาแล้วพบว่านอนเตยีงเดยีวกบัเขา ยงัไม่หมดแค่นั้น 

ไหนเรื่องชื่อ ‘ทศกัณฐ์’ เข้ามาอีก นวินดาก็แทบอยากจะลาตายไปเสีย 

เดี๋ยวนั้น

หรอืยงัท�าบุญไม่มากพอ...

สาบานเลยว่าเธอไม่ใช่พวกงมงายอะไรสักนิด และรู้ว่าแก่นแท้ของ

ศาสนาไม่ใช่การสะสมบุญล้างบาปอะไรทั้งนั้น แต่ตอนนี้เธอสติแตกจน

หลอนไปหมดแล้ว นี่จงึเป็นสิ่งเดยีวที่ท�าให้ใจเธอสงบขึ้น

ฮอื...ถ้าเฮยีกลบัมาเรว็ๆ กค็งจะด.ี..สาวน้อยคดิในใจ ตกับาตรและ

รบัพรจากพระเสรจ็แล้วจงึเดนิเตรด็เตร่อยู่ในตลาดสด คดิว่าจะซื้ออะไรไป

ท�าอาหารด ีแต่แล้วกต็้องสะดุ้งเมื่อเสยีงเตอืนโทร.เข้าดงัขึ้นอกีครั้ง

ทศกณัฐ์โทรมา!

นวินดาท�าตาพอง มองโทรศัพท์ในมือเหมือนเป็นของร้อนท�าเอามือ

เธอสั่นจนแทบจะถอืไว้ไม่ไหวแล้ว
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เอาไงด.ี..ขว้างโทรศพัท์ทิ้งไปเลยดไีหม!

นวนิดาคดิไม่ตก ในใจเตม็ไปด้วยความว้าวุน่ ไม่เข้าใจท่าทขีองราพณ์

เลยแม้แต่น้อย ช่วงที่เฮคเตอร์ตามมาวุ่นวายกับอุรัสยาน้องสาวเขา เขาก็

หลอกใช้เธอต่างๆ นานา พอหลอกใช้งานเสรจ็จะเรยีกว่า ‘ถบีหวัส่ง’ เลยก็

ว่าได้ เขาไม่เหน็เธออยู่ในสายตาจนลมืแม้กระทั่งบทสมัภาษณ์ จนเธอเกอืบ

โดนหวัหน้าไม่ให้ผ่านฝึกงาน เกอืบเรยีนไม่จบ ไม่สนใจความรู้สกึของเธอ

เลยแม้แต่น้อย 

จะว่าเขารู้สึกผิดหรือ...ไม่เลย ช่วงที่เธอไปเที่ยวกับอุรัสยา เขายัง

ท�าตัวเผด็จการสั่งนั่นสั่งนี่เธอตลอด พอเธอไม่ท�าตามเขาก็บังคับเธอ แต่ 

พอมคีนอื่นอยู่ด้วยเขากเ็ยน็ชาใส่

ตบเลยไหมจะได้จบ!

นวินดาในภาคนางมารถามตัวเอง แต่พอตั้งสติได้ เธอก็อยากจะ

ร้องไห้เสยีเหลอืเกนิ อย่างเธอนี่หรอืจะกล้าท�าอะไรใคร เวลามเีรื่องกบัใคร 

อย่างมากเธอกแ็ค่ยกมอืไหว้สวยๆ กล่าว ‘สวสัดคี่า’ แล้ววิ่งหนไีปให้ไกล

ที่สุดต่างหาก

แล้วยิ่งกบัผู้ชายอย่างราพณ์...

แค่คิดไปถึงแววตาเยือกเย็นเหมือนพระเอกหนังโรคจิตของเขาแล้ว 

ขนเส้นเล็กๆ บนท่อนแขนก็ลุกเกรียว จะว่าเธอขี้ขลาดก็ได้ แต่ช่วงเวลา

ตดัใจแบบนี้ขอออกห่างจากเขาให้มากที่สดุแล้วกนั คดิได้ดงันั้นจงึตดัสนิใจ

โทร.หาวันเฉลิม แล้วนัดเพื่อนตัวดีออกมากินข้าวเช้าด้วยกัน ตอนนี้เธอ 

หมดอารมณ์จะกลบัไปท�าอาหารแล้ว

สิ่งที่หลกีเลี่ยงไม่ได้เมื่อโทร.ไปปลุกเพื่อนขี้เซาในเช้าวนัเสาร์ คอื
การถูกตวาดจนหูแทบแตก ทนฟังมนับ่นอกีเกอืบสบินาทกีว่าเพื่อนจะยอม

ลุกขึ้นมาได้

นวนิดากเ็ป็นอกีคนที่ก�าลงัประสบชะตากรรมแบบนั้นเช่นกนั ทนัททีี่
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วันเฉลิมรับสาย อย่างแรกที่ได้ยินคือเสียงโวยลั่นของชายหนุ่ม ตามด้วย

เสยีงบ่นอกียาวเหยยีดว่าจะโทร. มาปลกุท�าไม ด่าเธอจนแทบหชูา แต่สดุท้าย

หนึ่งชั่วโมงให้หลัง ทั้งสองก็มาถึงร้านอาหารใกล้มหาวิทยาลัยที่เป็นร้าน

ประจ�าเมื่อคราวที่ยงัเรยีนด้วยกนั

“แกแต่งตวัอะไรวะนั่น” 

ค�าทักทายแรกของวันเฉลิมท�าเอานวินดาได้แต่ท�าปากเบ้แล้วกลอก

ตา

“จะว่าฉนัใส่ชุดนอนมาใช่ไหมล่ะ” เธอกไ็ม่ได้สวมชุดนอนจรงิๆ เสยี

เมื่อไหร่ แค่เสื้อยืดลายเป็ดน้อยสีเหลืองกับกางเกงขาสั้นนี่แปลกตรงไหน 

แต่วนัเฉลมิสแิปลก ด้วยความที่เป็นหนุ่มหล่อหนา้ตาดเีหมอืนพระเอกซรีสี์

เกาหล ีเวลาไปไหนมาไหนวนัเฉลมิจงึมกัจะพถิพีถินัเรื่องแต่งตวั ไม่ใช่สวม

แค่เสื้อยดืคอย้วยๆ กางเกงขาสั้น ทั้งยงัคบีรองเท้าแตะช้างดาวมาแบบนี้

“แกปลุกฉนัมาเองนี่หว่า แล้วนดัมาซะไกลเลย”

“นี่คนละครึ่งทางแล้วนะ”

“สะดวกแกคนเดยีวน่ะส”ิ หนุ่มหล่อบ่น กว่าจะมาถงึได้ เขาต้องขึ้น

รถเมล์มาต่อรถไฟใต้ดิน ในขณะที่นวินดานั่งวินมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเดียวก็ 

ถงึแล้ว

“เอาน่า ฉนัก�าลงักลุม้ใจ” พดูแล้วกถ็อนหายใจเฮอืกใหญ่ จนคนมอง

ได้แต่ส่ายหน้าปลงๆ

“เรื่องลุงหน้ายกัษ์นั่นอกีละส”ิ

“แกรู้ได้ไง”

“อย่างแกจะมเีรื่องอะไรล่ะ” วนัเฉลมิเท้าคางแล้วหาวปากกว้าง จาก

นั้นจงึพูดต่อ “ฉนัรู้จกัแกมาตั้งกี่ปี ในขณะที่สาวๆ ทั่วไปคลั่งนกัร้อง ติ่ง

ดาราเกาหลี บ้างก็เป็นแฟนคลับนักร้องนักแสดงฝรั่งสุดหล่อ จะมีแต่แก 

นี่แหละที่วันๆ ไม่สนใจอะไรเลยนอกจากลุงนั่น แม้แต่นิยายที่แกเขียน 

พระเอกนี่กเ็ขาชดัๆ”
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คนฟังถึงกับเถียงไม่ออก เมื่อมองย้อนกลับไปเมื่อสี่ปีก่อน ตอนที่

นวนิดาตกหลุมรกัราพณ์เพราะเขาช่วยชวีติเธอ เธอกย็กย่องให้เขาเป็นฮโีร

ประจ�าตัว เป็นชายในฝัน เป็นทุกสิ่งทุกอย่างตามประสาสาวช่างฝันและ 

นกัอ่านหนงัสอืนยิายตวัยง เธอคดิว่าระหว่างเขากบัเธอคอืพรหมลขิติเหมอืน

อย่างในซรีส์ีที่ชอบด ูคดิว่าเขาคอืพระเอกของเธอ จนแม้แต่ตอนที่ลองเขยีน

นิยายเรื่องแรกและโพสต์ลงในเว็บไซต์ ตัวพระเอกก็ยังถอดแบบราพณ์มา

ทุกกระเบยีด จนถูกวนัเฉลมิล้อเลยีนอยู่ทุกวนันี้

สี่ปีที่แอบรักมาอย่างงมงายได้หยั่งรากฝังลึกลงในใจเกินไป แม้ไม ่

กี่เดือนที่ผ่านมาจะถูกเขาท�าร้ายจิตใจ อย่างไรเสียแต่เธอก็ยังตัดใจไม่ขาด

เสยีท ีและได้แต่หนลีูกเดยีวอย่างที่เหน็

พอเห็นสาวน้อยตรงหน้าเงียบไป วันเฉลิมก็ได้แต่ถอนหายใจแล้ว 

ส่ายหน้าปลงๆ อย่างไรเสยีนวนิดากค็งตดัใจจากราพณ์ไม่ได้ง่ายๆ แน่นอน 

จงึได้แต่ถามว่า “แล้วนี่ยงัไง ไหนเมื่อคนืบอกว่าต้องเริ่มงานส่งบก. แล้ว แต่

ท�าไมวนันี้ยงัมอีารมณ์ชวนฉนัมากนิข้าวเช้า”

“เขากลบัมาแล้ว”

“แล้วเขามท่ีาทอีะไรบ้างไหม” เพราะนวนิดาเล่าให้เขาฟังทกุเรื่อง รวม

ทั้งเรื่องหลงัจากที่เมาแล้วตลุยดาไปส่งแต่ตื่นมาพร้อมกบัราพณ์ด้วย จงึอด

คิดไม่ได้ว่าบางทีท่าทีของราพณ์ที่มีต่อนวินดาอาจมีอะไรแอบแฝงอยู่...ก ็

เป็นได้

“ก็...” นวินดาพูดไม่ออก น�้าเสียงกระตือรือร้นและสายตาเคลือบ

แคลงของวนัเฉลมิท�าให้เธอหวนนกึไปถงึสายตา ‘คาดโทษ’ ของราพณ์ แค่

นั้นเธอกห็ลอนแล้ว แต่ยงัไม่ทนัที่จะตอบ เสยีงโทรศพัท์กด็งัขึ้นอกีครั้ง และ

คนที่โทร. มากไ็ม่ใช่ใครเลย แต่เป็น...ราพณ์!

เจ้าของโทรศพัท์ท�าตาพอง มองมนัราวกบัเหน็ตวัประหลาด

“โว้ว! พดูถงึโจโฉ โจโฉกโ็ทร. มา” หนุม่หล่อลอบมองหน้าชื่อที่ปรากฏ

บนหน้าจอโทรศพัท์ของเพื่อนแล้วกย็ิ้มเจ้าเล่ห์ งานนี้สงสยัจะมอีะไรมากกว่า


