
กลางดึกบนถนนหลวงย่านชานเมือง รถมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งนับ
ร้อยคันมาชุมนุมกันอย่างคึกคัก เพื่อรอดูการแข่งขันนัดส�าคัญระหว่าง 

ขาใหญ่เจ้าของพื้นที่กบันกัแข่งหน้าใหม่ต่างถิ่นที่อาจหาญมาท้าพนนัด้วยเงนิ

เดมิพนัสูงลบิ เสยีงพูดคุยประชนัขนัต่อดงัไปทั่ว ต่างพากนัวพิากษ์วจิารณ์

ว่าใครจะเป็นฝ่ายก�าชัยชนะ ซึ่งกองเชียร์ส่วนใหญ่เทใจให้นักแข่งเจ้าถิ่น 

ด้วยมภีาษดีกีว่าหลายเท่าตวั

รถมอเตอร์ไซค์แบบเอนดูโรสีแดงสลับขาวแล่นมาด้วยความเร็วสูง 

ก่อนผู้เป็นเจ้าของจะแตะเบรกพารถคู่ใจเข้าจอดข้างทาง ท่อนขายาวเรียว

แขง็แรงในกางเกงยนีรดัรปูสนี�้าเงนิเข้มก้าวลงยนัพื้น ดวงตาคมใต้หน้ากาก

หมวกกันน็อกกวาดมองไปรอบๆ มือยกขึ้นถอดหมวกกันน็อกออกจาก

ศีรษะ แล้วสะบัดผมเปียยาวไปด้านหลังด้วยท่าทางสบายๆ โดยไม่สนใจ

สายตาของคนรอบข้างที่จ้องมองมาด้วยความสนใจ

มีนาก้าวลงจากรถมอเตอร์ไซค์ของตน หยิบโทรศัพท์มือถือมากด

โทร. ออก คิ้วคมได้รูปสวยเหนือดวงตาสีด�าราวกับนิลขมวดมุ่นเมื่อพบว่า

บทน�ำ
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ปลายสายไม่ตอบรับการติดต่อของหล่อน หญิงสาวเก็บโทรศัพท์มือถือใส่

กระเป๋ากางเกง ริมฝีปากอิ่มสีกุหลาบเม้มแน่นอย่างหงุดหงิด เมื่อสิบนาที

ก่อนกล้าส่งข้อความมาบอกว่าถึงแล้ว แต่พอหล่อนโทร. ไปหา เขากลับ 

ไม่ยอมรบัสาย ไม่รู้ว่ามวัไปจบีสาวอยู่ที่ไหน

“เหลวไหลจรงิๆ เชยีว” หญงิสาวกวาดตามองไปตามกลุ่มคน การ

แข่งรถคูแ่รกเริ่มขึ้นแล้ว แต่หล่อนยงัไม่รูเ้ลยว่าคูแ่ข่งของตนเป็นใคร เพราะ

ให้หนุ่มรุ่นน้องจดัการแทนทั้งหมด

“ใครกนั” มนีาหยดุสายตาที่ชายหนุม่คนหนึ่ง เขาสวมสทูสขีาวยนือยู่

บนเกาะกลางถนนตรงข้ามหล่อน ไฟทางส่องกระทบชุดที่เขาสวมเป็น

ประกายเรืองรอง ดูโดดเด่นสะดุดตาและแตกต่างจากคนอื่น เขามองตรง

มาที่หล่อน หญงิสาวมองตอบด้วยความสนใจ แล้วจู่ๆ เขากเ็ดนิข้ามถนน

มาหา ตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์สองคันที่ก�าลังขับเคี่ยวกันมาเพื่อแย่งกันเข้า

เส้นชยั

“คุณ!”

หล่อนกระโจนเข้าไปหาด้วยสัญชาตญาณ ชายหนุ่มจ้องมองอย่าง

ตกใจ ก่อนถกูหล่อนโถมเข้าใส่จนล้มกลิ้งไปด้วยกนั หลบพ้นล้อรถไปอย่าง

ฉวิเฉยีด

มนีาร้องครางอย่างเจบ็ปวดเมื่อศรีษะกระแทกพื้นถนนเตม็แรง เจบ็

จนเห็นดาวระยิบระยับ หล่อนลืมตามองชายที่ตนช่วยไว้ ก่อนอ้าปากค้าง

อย่างตกตะลงึเมื่อพบว่าเขาหล่อมาก หล่อเหมอืนไม่ใช่คน

“เจ้าเหน็เรา?” เขาถามเสยีงแผ่ว สหีน้าประหลาดใจ

หญิงสาวจ้องมองตาค้าง คนเราหล่อได้ขนาดนี้เลยหรือ ดวงตา

คมกรบิสนี�้าตาล คิ้วหนาได้รปูสวย จมกูโด่ง รมิฝีปากหยกัลกึ ผวิขาวลออ

ตา หล่อที่สุดเท่าที่หล่อนเคยเหน็มา

“เจ้าเห็นเราได้ยังไง” เขาถามย�้าอีกครั้ง เสียงทุ้มน่าฟัง แต่ส�านวน

แปลกหู
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“ฉนั...”

หล่อนพูดได้เพียงเท่านั้นความมืดก็เข้าครอบง�า สิ้นสติไปพร้อมกับ

เสยีงกรดีร้องของคนที่เหน็เหตุการณ์



๑

สวรรค์ชั้นดาวดงึส์
ยามเช้าตรู ่ในวันที่ท้องฟ้าสดใส มหาวิทยาลัยแห่งดาวดึงส์ตั้ง

ตระหง่านอยูท่่ามกลางสวนพฤกษชาตร่ิมรื่น แสงสว่างอนัเกดิจากบุญบารมี

บนสวรรค์ชั้นดาวดงึส์อาบตวัอาคารสขีาวทรงโคโลเนยีลเป็นประกายเรื่อเรอืง 

มหาวทิยาลยัแห่งนี้เป็นสถานที่ประสทิธิ์ประสาทสรรพวชิาให้แก่เทพบตุรและ

เทพธดิาอายุเยาว์ โดยมสีาขาวชิาให้เลอืกศกึษาไม่จ�ากดั ขึ้นอยูก่บัว่าต้องการ

จบออกไปท�างานด้านใด

สายลมเย็นพัดกลิ่นบุปผชาติลอยเข้าไปในห้องเรียนบนชั้นสาม 

ปีกตะวนัตกซึ่งวนันี้คกึคกัเป็นพเิศษ ด้วยเป็นวนัที่นกัศกึษาชั้นปีที่สี่ ภาค

วิชากามเทพศึกษา มารวมตัวกันเพื่อสุ่มเลือกมนุษย์ที่ตนต้องลงไปดูแล

จดัการชวีติรกั นกัศกึษาที่จบัคูใ่ห้มนษุย์ที่ตนดแูลส�าเรจ็จะส�าเรจ็การศกึษา 

ได้บรรจุเป็นพนกังานในกรมกามเทพ ต�าแหน่งกามเทพปฏบิตักิาร

จิรายุเทพบุตรมองออกไปนอกหน้าต่าง ใบหน้าหล่อเหลาสงบนิ่ง 

ดวงตาคมกรบิสนี�้าตาลเข้มทอดมองหมู่ไม้เขยีวขจ ี มนุษย์คดิว่าสวรรค์ชั้น
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ดาวดงึส์เป็นแดนสุขาวด ีมแีต่ความสุขส�าราญ ปราศจากความชั่วร้าย ทว่า

ที่จรงิแลว้ชาวสวรรค์ชั้นนี้ยงัมกีเิลส รกั โลภ โกรธ หลง ไมต่่างจากมนษุย์ 

เพียงแต่มีอ�านาจทิพย์จากบารมีที่สั่งสมมา จึงไม่หิว ไม่เจ็บป่วย และไม่ 

แก่เฒ่า

เทพบตุรหนุม่เอนหลงัพงิพนกัเก้าอี้ สดูกลิ่นหอมของมวลดอกไม้เข้า

ปอด เขาเป็นเทวดาที่เพิ่งถอืก�าเนดิได้ไม่นาน ไม่เคยลงไปโลกมนุษย์สกัครั้ง 

จึงอดกังวลไม่ได้ว่ามนุษย์ที่ตนต้องดูแลจะเป็นอย่างไร จะเป็นผู้หญิงหรือ

ผู้ชาย จะรูปงามหรอือปัลกัษณ์ จะมจีติใจดงีามหรอืต�่าช้า

“จริายุ”

เสยีงคุ้นหูร้องเรยีก เจ้าของชื่อหนัไปมองแล้วยิ้มให้อกีฝ่าย

“รณกร”

“นอกหน้าต่างมอีะไรน่าสนใจเหรอ เหน็จ้องมองอยูเ่ป็นนานสองนาน” 

ผู้เป็นเพื่อนถามพลางนั่งลงข้างๆ เขา

“ไม่มอีะไรหรอก แค่มองไปเรื่อยๆ เท่านั้น” เทพบุตรหนุ่มยิ้มกลบ-

เกลื่อน ไม่เล่าสิ่งที่คิดให้เพื่อนสนิทฟัง เพราะไม่อยากให้อีกฝ่ายคิดว่าเขา 

ขี้กงัวล

“อากาศดีเนอะ” รณกรมองไปนอกหน้าต่าง แล้วหันมายิ้มอย่าง

อารมณ์ด ี“อากาศดแีบบนี้ต้องมเีรื่องดเีกดิขึ้นแน่ ท่านเหน็ด้วยไหม”

จริายพุยกัหน้ารบั ผูเ้ป็นเพื่อนเป็นคนร่าเรงิ ไม่เคยโมโหฉนุเฉยีวโดย

ไม่มเีหตผุล ยกเว้นเวลาที่พบกบัยศธรเทพบตุร คูแ่ข่งที่ไม่กนิเส้นกนัเท่านั้น

“สวสัดที่านจริายุ ท่านรณกร” 

เสยีงของคนที่เขาเพิ่งนกึถงึดงัขึ้น เทพบตุรหนุ่มสบตาเพื่อนสนทิแล้ว

หนัไปทกัทายผู้มาเยอืน

“สวสัดที่านยศธร”

“คุยอะไรกนัอยู่เหรอ ท่าทางน่าสนุก”

“ไม่มีอะไรหรอก ท่านกลับไปนั่งที่เถอะ อาจารย์ชัยภัทรมาแล้ว”  
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รณกรตดับทแล้วพยกัพเยดิไปที่หน้าห้องเรยีน 

คนถูกไล่กลายๆ หน้าตึง เดินหลังแข็งไปนั่งหน้าชั้น พร้อมกับที่

อาจารย์ที่ปรกึษาเดนิเข้ามาในห้องเรยีน

“ยศธรมาคุยด้วยดีๆ ท่านไม่น่าพูดกับเขาแบบนั้นเลย” เขากระซิบ

ต่อว่าผู้เป็นเพื่อน

“คนแบบนั้นไม่มีทางมาดีหรอก เขาอิจฉาท่านจะตายไป มีเมตตาก็

ต้องเลอืกคนด้วย ไม่งั้นท่านจะเสยีใจภายหลงั”

จริายลุอบถอนใจ ผูเ้ป็นเพื่อนพดูไม่ผดินกั ยศธรมุ่งมั่นจะเป็นที่หนึ่ง

ในรุ่น แต่มีเขากับรณกรซึ่งมีผลการเรียนดีมาโดยตลอดเป็นก้างชิ้นใหญ่ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างพวกเขาจงึไม่ค่อยดนีกั แต่ถ้าไม่รู้จกัปล่อยวางเสยีบ้าง 

เมื่อไรความขดัแย้งจะยุติ

“มากนัครบแล้วใช่ไหม จะได้เริ่มกนัเลย” ท้าวชยัภทัรพดูขึ้น เขาเป็น

เทวดาอาวุโสที่เสวยสุขอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาหลายร้อยปี รูปร่างสูง

ใหญ่ ท่าทางเคร่งขรึม ทว่าใจดีมาก อาจารย์หนุ่มมองไปรอบห้อง นับ

จ�านวนนกัศกึษาในใจแล้วพูดต่อเสยีงดงั

“อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้ว การศึกษาภาคสนามเป็นวิชาสุดท้ายที่

พวกเจ้าต้องเรยีน คนที่สอบผ่านวชิานี้จะส�าเรจ็การศกึษา และไดบ้รรจเุป็น

พนกังานของกรมกามเทพ เราจะเรยีกพวกเจ้าออกมาทลีะคน เพื่อสุม่เลอืก

มนุษย์จากระบบสารสนเทศของกรมกามเทพ พวกเจ้าต้องท�าหน้าที่เป็น

กามเทพฝึกหัด มีหน้าที่จับคู่ให้มนุษย์ที่ตนสุ่มได้ ช่วยเหลือให้พวกเขาได้

พบรกัแท้และมชีวีติรกัที่มคีวามสุขสมหวงั”

จริายสุดูหายใจระงบัความตื่นเต้น เขาเรยีนรูศ้าสตร์การจบัคูม่าแลว้

สามปี ท่องจ�าเทคนคิการท�าให้คนรกักนัจนขึ้นใจ แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขา

จะได้จบัคู่ให้มนุษย์ด้วยตนเอง

“ทกุคนมสีทิธิ์แค่คนละครั้ง ไม่สามารถเปลี่ยนมนุษย์ที่ตนสุม่ได้ แต่

ก่อนที่พวกเจ้าจะออกมา เราจะเป็นคนสุ่มเลอืกสถานที่และช่วงเวลาในโลก
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มนุษย์ที่พวกเจ้าต้องลงไปเอง มาเริ่มกนัเลยดกีว่า”

ท้าวชยัภทัรหนัไปมองกระดานไวต์บอร์ดหน้าห้องเรยีน ดดีนิ้วเบาๆ 

กระดานสีขาวก็เปลี่ยนเป็นจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ ดีดนิ้วอีกครั้งก็ปรากฏ

ตวัอกัษรสทีองเป็นชื่อยคุสมยัต่างๆ ของโลกมนษุย์เรยีงเตม็หน้าจอ ตวัอกัษร

ทั้งหมดหมุนวนเป็นวงกลม ก่อนรวมตัวกันเป็นค�าว่า ‘กรุงเทพมหานคร 

รตันโกสนิทรศก ๒๓๙’

“พุทธศกัราช ๒๕๖๓”

จิรายุหันไปมองหน้าเพื่อนสนิทเมื่ออีกฝ่ายพูดขึ้นด้วยเสียงค่อนข้าง

ดัง รณกรแอบหวังว่าจะได้ลงไปโลกมนุษย์ในยุคสุโขทัยหรืออยุธยา หรือ

อย่างน้อยช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็ยังดี ซึ่งเป็นยุคที่มนุษย์ยังมีความ 

ซบัซ้อนทางความคดิและการกระท�าไม่มากนกั การจบัคูใ่ห้มนุษย์ในยคุเหล่านี้

จงึง่ายกว่าการจบัคูใ่ห้มนษุย์ในพทุธศกัราช ๒๕๖๓ ที่ศลีธรรมเสื่อมถอยลง 

เมื่อผลการสุ่มออกมาเช่นนี้จงึถอืว่าโชคไม่เข้าข้างพวกเขาเลย

“เมื่อรู้แล้วว่าจะไปยุคไหน เรามาเริ่มที่คนแรกกนัเลย ยศธร”

ท้าวชยัภทัรหนัไปมองเจ้าของชื่อ ยศธรเดนิออกไปหน้าชั้นเรยีนแลว้

ยื่นมือไปสัมผัสจอมอนิเตอร์ ระบบสารสนเทศของกรมกามเทพท�างานอีก

ครั้ง ก่อนปรากฏภาพชายหญงิคู่หนึ่งบนจอ ฝ่ายหญงิอายุมากกว่าฝ่ายชาย

สบิห้าปี เป็นรกัต่างวยัที่อายุค่อนข้างห่างกนัพอสมควร เทพบุตรหนุ่มกลบั

ไปนั่งที่ของตน อาจารย์ที่ปรกึษาเรยีกนกัศกึษาคนต่อไปออกมา

“พงษกร”

เวลาเคลื่อนผ่านไปพกัใหญ่ จริายุเริ่มขยบัตวัอย่างอดึอดั เพื่อนร่วม

ชั้นเรยีนทั้งสบิหกคนของเขาทยอยออกไปสุ่มเลอืกมนุษย์ที่ตนต้องดแูลเกอืบ

หมดแล้ว ทกุคนได้บททดสอบที่ยากง่ายไม่ต่างกนั โดยมฐีานะ ชาตติระกลู 

นสิยัใจคอ อายุ และเพศสภาพเป็นอุปสรรค

“รณกร”

ผู ้เป็นเพื่อนลุกเดินไปหน้าชั้นเรียน ยื่นมือไปแตะจอมอนิเตอร์ 
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จอภาพปรากฏภาพหญิงชายมากมายวิ่งสลับกันไปมา สุดท้ายเหลือภาพ

ผู้ชายสองคน เพื่อนของเขาสุ่มได้คู่รักเพศเดียวกันซึ่งเป็นบททดสอบที่ไม่

ง่ายเลย

“คนสุดท้าย จริายุ”

เวลาของเขามาถงึแล้ว เทพบตุรหนุม่เดนิออกไปหน้าชั้น สวนทางกบั

ผู้เป็นเพื่อนที่ส่งยิ้มให้ก�าลงัใจก่อนเดนิกลบัไปนั่งที่ของตน

จิรายุเดินไปหยุดยืนหน้าชั้นเรียน แล้วยื่นมือไปแตะจอมอนิเตอร์ 

จอภาพปรากฏภาพชายหญงิมากมายไม่ต่างจากของเพื่อนคนอื่น ภาพเหลา่

นั้นหมุนวนสลบักนัไปมา เขากลั้นใจรอคอยอย่างตื่นเต้น จอมอนเิตอร์ดบั

วูบลง แล้วปรากฏภาพหญงิสาวคนหนึ่งเพยีงภาพเดยีว

เทพบุตรหนุ่มจ้องมองด้วยความสนใจ หญิงสาวในรูปภาพเพิ่งไถล

ตวัออกมาจากใต้ท้องรถ ใบหน้าเปื้อนน�้ามนัเครื่องมอมแมม ผมด�าถกัเปีย

ยาวถงึกลางหลงั ดวงตาคมแวววาวราวกบันลิ รอยยิ้มสดใสท�าให้หวัใจของ

เขาเต้นแรงอย่างไม่รู้ตวั

“ท�าไมมคีนเดยีวครบั” เขาหนัไปถามอาจารย์ที่ปรกึษา

ท้าวชยัภทัรเรยีกแทบ็เลต็สวรรค์ของตนออกมา ก้มหน้าเขี่ยหน้าจอ

ไปมาอยู่ครู่หนึ่งจงึเงยหน้าขึ้นมาตอบค�าถามเขา

“ผู้หญงิคนนี้ไม่มเีนื้อคู่”

“ไม่มีเนื้อคู่” เทพบุตรหนุ่มเอ่ยอย่างประหลาดใจ เนื้อคู่ของมนุษย ์

ถกูก�าหนดด้วยกศุลกรรมที่กระท�าร่วมกนัในอดตีชาต ิมนษุย์คนหนึ่งอาจมี

เนื้อคู่ได้หลายคน แต่หญงิสาวคนนี้กลบัไม่มเีนื้อคู่

“ใช่” อาจารย์ที่ปรกึษาพยกัหน้า “โปรแกรมอุม้สมบอกแบบนั้น กรณี

แบบนี้ค่อนข้างหายาก เรากเ็พิ่งเคยเหน็นี่แหละ”

“แล้วท�าไมเธอถงึไม่มเีนื้อคู่ครบั”

“โปรแกรมอุม้สมไม่ได้บอกไว้ แต่เราคดิว่าเป็นไปได้สองกรณ ีกรณี

แรก หญงิคนนี้อาจไม่เคยท�ากศุลร่วมกบัใครไว้ และกรณทีี่สอง เนื้อคูข่อง
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หล่อนอาจจะอยู่กนัคนละภพภูมกิไ็ด้”

จิรายุขมวดคิ้ว บททดสอบที่เขาได้รับยากกว่าของเพื่อนๆ เพราะ

มนุษย์ที่เพื่อนสุ่มได้มเีนื้อคู่มาให้ด้วย พวกเขาแค่พยายามท�าให้ทั้งสองคน

รกักนั แต่หญงิสาวที่เขาเลอืกได้กลบัไม่มเีนื้อคู ่แล้วเขาจะจบัคู่ให้หล่อนได้

อย่างไร

“สงสยัรุ่นเราจะมคีนเรยีนไม่จบ” 

ยศธรพดูขึ้นลอยๆ ทว่าค่อนข้างเสยีงดงั เขาหนัไปมองเพื่อนร่วมชั้น 

แต่ยงัไม่ทนัได้พูดอะไร รณกรกพ็ูดขึ้นก่อน

“ถ้าผู้หญงิคนนี้ไม่มเีนื้อคู่ จริายุกเ็สยีเปรยีบคนอื่นสคิรบั ให้เขาสุ่ม

ใหม่ได้ไหมครบั”

“ไม่ได้หรอก” อาจารย์ที่ปรกึษาส่ายหน้า “ทกุคนมสีทิธิ์เลอืกแค่คนละ

หนึ่งครั้ง จริายเุลอืกได้หญงิสาวคนนี้ แสดงว่าสวรรค์ก�าหนดมาแบบนั้น เขา

ต้องท�าหน้าที่ของตนให้ส�าเรจ็”

“ผมจะจบัคู่ให้คนที่ไม่มเีนื้อคู่ได้ยงัไงครบั”

“ได้ส ิเราว่าดเีสยีอกีที่หล่อนไม่มเีนื้อคู่”

“ดยีงัไงครบั” เขาถามอย่างไม่เข้าใจ

“เวลาที่กามเทพจะจับคู่ให้มนุษย์ จะดูข้อมูลจากโปรแกรมอุ้มสมที่

กรมกามเทพพฒันาขึ้น ซึ่งโปรแกรมนี้จะวเิคราะห์ว่าใครเคยท�ากศุลร่วมกนั

มาในอดตีชาต ิรวมทั้งพจิารณาถงึบญุกรรมที่กระท�าในชาตนิี้ จากนั้นจงึคดั

เลือกมนุษย์สองคนที่มีวาสนาต่อกันมากที่สุดขึ้นมา ดังนั้นการที่หญิงสาว

ไม่มเีนื้อคู ่เจ้ากส็ามารถจบัคูห่ล่อนกบัใครกไ็ด้ หากหล่อนรกัใครสกัคนจาก

ใจจรงิ งานของเจ้ากถ็อืว่าส�าเรจ็แล้ว”

“อาจารย์ครบั” ยศธรยกมอืขึ้น “จริายสุามารถเลอืกใครกไ็ด้ให้มนษุย์

ของตน แต่พวกเราต้องจับคู่ตามที่โปรแกรมเลือกมาเท่านั้น แบบนี้ก็ไม่

ยุตธิรรมสคิรบั”

“ถ้าคิดว่าไม่ยุติธรรม ท่านก็เปลี่ยนกับจิรายุสิ” รณกรพูดแทรก 
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เสยีงดงั

คนถูกแทรกหนัไปมองแล้วท�าปากเบ้อย่างเย้ยหยนั

“เราไม่เปลี่ยน เราไม่ใช่พวกชอบเล่นนอกกตกิาเหมอืนใครบางคน”

“ท่านว่าใครเล่นนอกกตกิา” รณกรถามเสยีงเข้ม

“ไม่ต้องเถียงกัน” ท้าวชัยภัทรตัดบทแล้วหันไปพูดกับทุกคน 

“โปรแกรมอุม้สมเป็นเครื่องมอืที่ช่วยให้เราท�างานได้ง่ายขึ้น แต่เจตจ�านงยงั

เป็นของมนุษย์ พวกเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกรักใครก็ได้โดยที่กามเทพอย่างเรา

ไม่สามารถขดัขวาง ดงันั้นทกุคนสามารถเปลี่ยนคูใ่ห้มนุษย์ที่ตนดูแลได้ จงึ

ไม่ต้องเถยีงกนัให้มากความ

“เข้าใจแล้วใช่ไหมจริายุ” อาจารย์ที่ปรกึษาหนัมาถามเขา

“ครบัอาจารย์”

จิรายุเดินกลับไปนั่งที่ของตน เรียกแท็บเล็ตสวรรค์ออกมา ข้อมูล

ของมนุษย์ที่เขาต้องดูแลมารออยู่ที่หน้าจอแล้ว พอเขาแตะปลายนิ้วที่

โฟลเดอร์ของหญิงสาว ข้อมูลและรูปถ่ายในอิริยาบถต่างๆ ของหล่อนก็

ปรากฏขึ้นมา เขาจ้องมองรูปภาพของหล่อนแล้วพมึพ�ากบัตวัเอง

“มนต์มนีา ศุภการ”

โลกมนุษย์
อู่มนัสยานยนต์ตั้งอยู่ในซอยลึกย่านชานเมือง บนเนื้อที่ขนาดสอง

ร้อยตารางวา ด้านหน้าตดิถนนซอย ด้านหลงัตดิที่ดนิรกร้าง ภายในอู่แบ่ง

ออกเป็นสามส่วน ประกอบด้วยโถงด้านหน้าส�าหรบัจอดรถที่ก�าลงัซ่อม ขวา

มือเป็นออฟฟิศขนาดสิบหกตารางเมตร ผนังทั้งสี่ด้านกรุด้วยกระจกใส 

ปิดทบัด้วยผ้าม่าน ใช้เป็นห้องรบัรองลูกค้าและจดัเกบ็เอกสาร ซ้ายมอืเป็น

ห้องพ่นสแีละอบสรีถยนต์ ด้านในสุดเป็นเรอืนแถวขนาดสามห้อง ซึ่งเป็น

ที่พกัของกล้าและสมหมาย นายช่างประจ�าอู่

ใต้ท้องรถเก๋งสีขาวที่จอดอยู่ชิดก�าแพง หญิงสาวที่จิรายุเทพบุตร
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ค�านึงถึงก�าลังตรวจเช็กช่วงล่างรถยนต์ เพื่อหาสาเหตุที่ท�าให้มันสั่นเป็น 

เจ้าเข้าเวลาเจ้าของเร่งความเร็วแตะร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง มีนาท�างานไป

ฟังเพลงจากโทรศพัท์มอืถอืไป มคีวามสขุกบังานของตน แม้คนทั่วไปจะคดิ

ว่างานซ่อมรถยนต์ไม่เหมาะกบัผู้หญงิ เพราะเป็นงานที่ค่อนข้างหนกั แถม

ยังต้องทนกับความเปรอะเปื้อน แต่ส�าหรับหล่อน การได้เห็นรอยยิ้มของ

ลกูค้าเมื่อพบว่ารถยนต์ของตนกลบัมาใช้งานได้ดดีงัเดมิคอืความภมูใิจที่สดุ

ในชวีติ

“เจ้มนีา! อยู่ที่ไหน ตอบด้วย”

เสียงตะโกนโหวกเหวกของกล้าดังขึ้น หญิงสาวเจ้าของชื่อขมวดคิ้ว 

ดนัตวัออกมาจากใต้ท้องรถ แล้วร้องบอกหนุ่มรุ่นน้องเสยีงดงั

“ฉนัอยู่นี่”

“มาหลบอยู่นี่เอง หาอยู่ตั้งนาน” กล้ารบีเดนิมาหา 

หญิงสาวลุกขึ้นยืน เช็ดมือกับผ้าที่ห้อยอยู่บนเสาแล้วมองอีกฝ่าย

อย่างกล่าวหา

“หาท�าไม นายไปก่อเรื่องอะไรอกีเหรอ”

“เปล๊า” เขาปฏเิสธเสยีงสูง “เดี๋ยวนี้ผมเป็นคนดแีล้ว ไม่เชื่อถามลุง

หมายดูกไ็ด้”

“แล้วมเีรื่องอะไร”

มนีาถามอย่างอ่อนใจ กล้าเป็นหลานชายของสมหมาย ทั้งสองท�างาน

กบัตาของหล่อนซึ่งเป็นเจ้าของอูม่นสัยานยนต์ตั้งแต่หล่อนยงัเดก็ พอตาเสยี

หล่อนก็มาดูแลอู่แทนโดยมีสองลุงหลานเป็นก�าลังส�าคัญ ทั้งสองพักอยู่ใน 

อู่รถ ส่วนหล่อนพกัอยู่ที่บ้านของแม่แถวนนทบุรี

“พ่อของเจ้มาหา นั่งรออยู่ในรถ” กล้าชี้ไปนอกอู่รถ

“ช่วยไปบอกเขาทวี่าฉนัไม่อยู่ ออกไปไหนตั้งแต่เมื่อไหร่กไ็ม่รู้”

“ไม่ได้” หนุ่มรุ่นน้องส่ายหน้าดกิ “ผมบอกไปแล้วว่าเจ้อยู่ข้างใน”

“งั้นกไ็ปบอกว่าเพิ่งออกไปกไ็ด้”
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“อย่าท�าแบบนั้นเลยหนูมนีา” สมหมายเดนิมาหาหล่อน “ยงัไงท่านก็

เป็นพ่อ ท่านมาหาคงมธีุระ ออกไปพบท่านเถอะ ท�าให้พ่อแม่เป็นทุกข์มนั

บาปมากนะ”

มนีาจ�าใจพยกัหน้าแล้วเดนิออกไปนอกอู่รถ หล่อนพบรถของพ่อจอด

อยู่รมิก�าแพง จงึเปิดประตูหลงัเข้าไปนั่งแล้วยกมอืไหว้ผู้เป็นพ่อ

“เป็นยงัไงบ้าง ลูกดูผอมลงนะ”

“หนูสบายดีค่ะ” หญิงสาวมองหน้าพ่อ พ่อของหล่อนเป็นชายวัย 

ห้าสิบปีเศษที่ดูดีมาก สวมสูทแบรนด์เนมตัดเย็บประณีต รูปร่างสูงโปร่ง 

ไม่มไีขมนัส่วนเกนิ เค้าหน้าคล้ายคลงึกบัหล่อน ยกเว้นดวงตาที่หล่อนได้มา

จากแม่

“พ่อให้ผูช่้วยเชก็บญัชเีงนิฝากของลกู ท�าไมลกูไม่เบกิเงนิที่พ่อให้ทุก

เดอืนไปใช้ ลูกจะได้ไม่ต้องล�าบากท�างานแบบนี้”

มนีาก�ามอืซ่อนนิ้วเป้ือนน�้ามนัเครื่องจากสายตาพ่อ หล่อนไม่เคยอาย

อาชพีของตนเอง แต่เวลาอยูต่่อหน้าพ่อ หล่อนเหมอืนกลบัไปเป็นเดก็เลก็ๆ 

ที่โหยหาอ้อมกอด ความรกั และการยอมรบั

“หนไูม่ล�าบากค่ะ รายได้ของอูอ่าจจะไม่มาก แต่กไ็ม่ถงึกบัขดัสน หนู

ดูแลตวัเองได้ค่ะ”

“ลกูเหมอืนแม่มาก ตวัเลก็แต่เข้มแขง็ ปากแขง็แต่ใจอ่อน พ่อเสยีใจ

ที่พบแม่ช้าเกนิไป ท�าให้พ่อให้อะไรแก่ลูกมากกว่านี้ไม่ได้”

“หนมูทีกุอย่างที่ต้องการแล้ว หนกูบัแม่ไม่เคยต้องการอะไรจากพอ่” 

หล่อนตอบเสยีงเข้ม ก�ามอืแน่นขึ้นอกี

“พ่ออยากให้ลกูไปเรยีนรูง้านที่โรงแรม สโรชาเป็นคนฉลาด แต่ไม่ใช่

นกับรหิารที่ด ีพ่อไม่อยากให้โรงแรมของเราตกเป็นของคนอื่น”

“หนูไม่อยากมเีรื่องกบัคุณหญงิจงกลน ีถ้าหนูไปท�างานกบัพ่อ ชวีติ

ของพ่อคงหาความสงบไม่ได้ เพราะคณุหญงิคงไม่ยอมให้หนูมาชุบมอืเปิบ” 

หล่อนตอบตามตรง 



มั ล ลิ ก า  l  19

พ่อถอนใจยาวแล้วเอ่ยอย่างเคร่งขรมึ

“โรงแรมอนนัต์ธาราเป็นของพ่อ ลกูเป็นลกูของพ่อคนหนึ่ง ลกูมสีทิธิ์

ในโรงแรมนั้นไม่น้อยไปกว่ายายเกรซหรอืคุณหญงิจงกลน”ี

“หนจูะคดิดคู่ะ เยน็นี้ลูกค้าจะมารบัรถ หนขูอตวัไปท�างานก่อนนะคะ”

มนีายกมอืไหว้พ่อ เปิดประตูลงจากรถแล้วเดนิเข้าไปในอู่ หญงิสาว

หยุดยนืข้างรถที่ซ่อมค้างไว้ ทรุดตวัลงนั่งพงิล้อรถ ดวงตาด�าขลบัฉายแวว

เจบ็ปวด เรื่องราวในวยัเดก็หวนกลบัมา 

คุณหญิงจงกลนีเป็นภรรยาหลวงของพ่อ นางมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อ

สโรชา ส่วนแม่ของหล่อนชื่อมุกดา เป็นภรรยาน้อย พ่อบอกเสมอว่ารกัแม่

ของหล่อนมาก แต่พ่อพบกบัแม่ทหีลงัจงึไม่สามารถยกย่องแม่ได้ แต่พ่อก็

ส่งเสยีเลี้ยงดูแม่กบัหล่อนอย่างด ีไม่เคยให้เดอืดเนื้อร้อนใจเลยสกัครั้ง

พ่อปิดบงัเรื่องของหล่อนกบัแม่มานานกว่าสบิห้าปี จนกระทั่งแม่ของ

หล่อนเสียชีวิตด้วยโรคประจ�าตัว พ่อจึงตัดสินใจรับหล่อนไปอยู่ที่บ้าน 

ศภุการ คณุหญงิจงกลนแีละสโรชาตกใจมาก นางไม่เคยต่อว่าพ่อสกัค�า แต่

เอาความเสียใจมาลงที่หล่อนแทน มีนาทนอยู่ร่วมบ้านกับแม่เลี้ยงใจร้าย 

และพี่สาวขี้วนีร่วมปี จงึขอพ่อออกมาอยู่กบัตามนสัที่อู่ซ่อมรถแห่งนี้ เพื่อ

เรียนรู้การซ่อมรถและการแข่งรถ หล่อนหลงรักความเร็วและเสียงเครื่อง-

ยนต์ จงึเลอืกเรยีนวศิวกรรมเครื่องกล แม้ว่าพ่อจะไม่เหน็ด้วยกต็าม

“เจ้อยู่นี่หรอืเปล่า” กล้าเรยีก

“อยู่ตรงนี้” หล่อนปาดน�้าตาทิ้งพลางลุกขึ้นยนื 

หนุ่มรุ่นน้องเดนิเข้ามาหา มองซ้ายมองขวาแล้วกระซบิบอก

“ไอ้โต้งโทร. มาบอกว่าคืนนี้มีหมูมาให้เชือด เดิมพันสองหมื่น เจ้

สนใจไหม”

“สนส ินายโทร. ไปบอกเลยว่าฉนัตกลง” หลอ่นรบีตอบรบัทนัท ีเงนิ

สองหมื่นบาทจ่ายค่าน�้าค่าไฟได้ทั้งเดอืน ใครไม่สนกโ็ง่แล้ว

“ได้เลยเจ้” เขารับค�าเสียงใสแล้วบุ้ยใบ้ไปข้างหลัง มีนาพยักหน้า
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เข้าใจแล้วรบีเปลี่ยนเรื่องพูด

“รถคนัสนี�้าเงนิถ่ายน�้ามนัเครื่องเสรจ็แล้ว นายเอาไปล้างเลยนะ เดี๋ยว

ตอนเยน็เจ้าของจะมารบั”

“ครบัเจ้” หนุม่รุน่น้องรบัค�าแล้วเดนิแยกไปทนัท ีสวนทางกบัสมหมาย

ที่เดนิมาหาหล่อน

“จะไปแข่งรถอกีแล้วเหรอ หนกูร็ูว่้ามนัอนัตราย เสี่ยงทั้งอบุตัเิหต ุทั้ง

ถูกต�ารวจจบั เมื่อไรหนูจะเลกิเสยีท”ี

“เที่ยงแล้ว หนูไปสั่งข้าวดกีว่า ลุงหมายเอากะเพราไก่ไข่ดาวเหมอืน

เดมินะ” 

หญงิสาวไม่อยากโกหก จงึเฉไฉไปพดูเรื่องอื่น แล้วเดนิหนอีอกจาก

อู่รถ ทิ้งให้สมหมายยนืส่ายหน้าอย่างอ่อนใจอยู่คนเดยีว

มีนาเดินเข้าไปในร้านชวนชมชวนชิม ซึ่งเป็นร้านอาหารตามสั่งเล็กๆ 
อยูถ่ดัจากอูร่ถของหล่อนไปไม่ไกล ชวนชมเจ้าของร้านเป็นหญงิวยักลางคน

อายุสี่สิบกว่าๆ รูปร่างท้วมแต่คล่องแคล่ว ท�าอาหารรสชาติดี ที่ส�าคัญลง

บญัชไีว้จ่ายสิ้นเดอืนได้ นางมลีกูสาวคนหนึ่งชื่อต้นหอม อายสุบิเจด็ปี เรยีน 

ปวช. แต่งตวัเก่ง และมคีวามฝันว่าอยากได้แฟนรวยๆ เพื่อจะถบีตวัเองไป

ให้พ้นจากร้านของแม่

“รับอะไรดีคะพี่มีนา” ต้นหอมวิ่งมารับหน้า วันนี้เด็กสาวผูกแกละ 

สวมเสื้อยดืสขีาวผกูเอวโชว์สะดอืกบักางเกงขาสั้นอวดท่อนขาขาว แต่งหน้า

ทาปากเหมอืนจะไปเที่ยวมากกว่ามาช่วยงานแม่

“กะเพราไก่ไข่ดาวสอง ข้าวผดัหมูหนึ่ง น�้าอดัลมสามกระป๋อง”

“แม่ กะเพราไก่ไข่ดาวสอง ข้าวผดัหมูหนึ่ง น�้าอดัลมสาม” เดก็สาว

ร้องบอกมารดาแล้วหันมาจ้องหน้าหล่อน “กล้าบอกว่ารถเบนซ์คันใหญ่ที่

จอดอยู่หน้าอู่เป็นของพ่อพี่ จรงิหรอืเปล่าคะ”

มีนาพยักหน้าพลางคาดโทษกล้าในใจ เขาเอาเรื่องของหล่อนไปเล่า
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โดยไม่ถามก่อน สิ้นเดอืนจะหกัเงนิเดอืนให้เขด็เลย

“ขบัรถคนัใหญ่ขนาดนั้น พ่อพี่คงรวยมากสนิะ แล้วท�าไมพี่ไม่ไปอยู่

กบัพ่อ มาทนท�างานในอู่รถเลก็ๆ ท�าไม เป็นหนูเปิดก้นไปนานแล้ว”

“เลิกเพ้อเจ้อได้แล้วนังต้นหอม เอาข้าวไปส่งลูกค้าที่แฟลต เขา

โทรศพัท์มาเร่งแล้ว” ชวนชมเดนิมาหาแล้วส่งถุงอาหารให้ลูกสาว

“แม่นี่ชอบขัดจังหวะจัง ใช้ได้ทั้งวี่ทั้งวัน ใจคอจะไม่ให้หนูว่างเลย 

เหรอ” ต้นหอมบ่นกระปอดกระแปดแล้วเดนิสะบดัก้นออกไป

“ขนาดฉนัใช้เก่ง แกยงัอู้ได้เลย รบีไปรบีมาเลยนะ ถ้ามวัไปเถลไถล

คุยกับไอ้หนุ่มที่ไหน แกโดนดีแน่” ผู้เป็นแม่ตะโกนไล่หลังแล้วหันมายิ้ม

หวานให้หล่อน

“กล้าบอกว่าพ่อของหนูเป็นเจ้าของโรงแรม ชื่อโรงแรมอะไรจ๊ะ เผื่อ

น้าจะไปใช้บรกิารบ้าง น้าเหน็แวบๆ ในกระจกหลงั พ่อหนหูล่อมากเลย โสด

หรอืเปล่า แล้วท�าไมหนูไม่ไปอยู่กบัพ่อล่ะ มาทนล�าบากท�าอู่ซ่อมรถท�าไม”

“อาหารที่สั่งไว้ให้ต้นหอมไปส่งที่อู่นะคะ หนูต้องรีบกลับไปท�างาน 

เดี๋ยวลูกค้าจะมารบัรถแล้ว”

มีนาเดินออกจากร้านโดยไม่สนใจเสียงเรียกของอีกฝ่าย แม่กับลูก

นสิยัไม่ต่างกนัเลย เขาถงึได้บอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

กลางดึกบนถนนหลวงย่านชานเมือง รถมอเตอร์ไซค์แบบเอนดูโร 
สีแดงสลับขาวแล่นมาด้วยความเร็วสูง ก่อนผู้เป็นเจ้าของจะแตะเบรกพา 

รถคู่ใจเข้าจอดข้างทาง มีนาถอดหมวกกันน็อกออกจากศีรษะ แล้วสะบัด

ผมเปียยาวไปข้างหลัง ดวงตาคมหวานมองไปรอบๆ คืนนี้มีผู ้พิสมัย

ความเรว็มารวมตวักนัคกึคกั บางคนมาเพื่อแข่ง บางคนมาเพื่อด ูแต่หล่อน

มาเพื่อล่า เงนิเดมิพนัสองหมื่นถอืว่าค่อนข้างสูงส�าหรบัการแข่งขนับนถนน 

ที่กติกามีแค่ใครเข้าเส้นชัยก่อนคนนั้นชนะ รับเงินสดแล้วแยกย้ายก่อน

ต�ารวจมา
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มนีาก้าวลงจากรถมอเตอร์ไซค์ของตน คนทั่วไปอาจคดิว่าการแข่งรถ

เป็นอันตราย แต่ส�าหรับหล่อนมันคือความสุข เวลาสายลมปะทะใบหน้า 

หล่อนรู้สกึเป็นอสิระ หญงิสาวหยบิโทรศพัท์มอืถอืมากดโทร. ออก คิ้วคม

ได้รูปสวยเหนือดวงตาสีด�าราวกับนิลขมวดมุ่นเมื่อพบว่าปลายสายไม่ตอบ

รับการติดต่อ มีนาเก็บโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋ากางเกง ริมฝีปากอิ่มสี

กุหลาบเม้มแน่นอย่างหงุดหงิด เมื่อสิบนาทีก่อนกล้าส่งข้อความมาบอกว่า

มาถงึแลว้ แต่พอหล่อนโทร. ไปหา เขากลบัไม่ยอมรบัสาย ไม่รูว้า่มวัไปจบี

สาวอยู่ที่ไหน

“เหลวไหลจรงิๆ เชยีว” หญงิสาวกวาดตามองไปตามกลุ่มคน การ

แข่งรถคูแ่รกเริ่มขึ้นแล้ว แต่หล่อนยงัไม่รูเ้ลยว่าคูแ่ข่งของตนเป็นใคร เพราะ

ให้หนุ่มรุ่นน้องจดัการแทนทั้งหมด

“ใครกนั”

มีนาหยุดสายตาที่ชายหนุ่มคนหนึ่ง เขาสวมสูทสีขาวยืนอยู่บนเกาะ

กลางถนนตรงข้ามหล่อน ไฟทางส่องกระทบชุดที่เขาสวมเป็นประกาย 

เรอืงรอง ดโูดดเด่นสะดดุตาและแตกต่างจากคนอื่น เขามองตรงมาที่หล่อน 

หญงิสาวมองตอบด้วยความสนใจ แล้วจู่ๆ  เขากเ็ดนิข้ามถนนมาหา ตดัหน้า

รถมอเตอร์ไซค์สองคนัที่ก�าลงัขบัเคี่ยวกนัมาเพื่อแย่งกนัเข้าเส้นชยั

“คุณ!”

หล่อนกระโจนเข้าไปหาด้วยสัญชาตญาณ ชายหนุ่มจ้องมองอย่าง

ตกใจ ก่อนถกูหล่อนโถมเข้าใส่จนล้มกลิ้งไปด้วยกนั หลบพ้นล้อรถไปอย่าง

ฉวิเฉยีด

มนีาร้องครางอย่างเจบ็ปวดเมื่อศรีษะกระแทกพื้นถนนเตม็แรง เจบ็

จนเห็นดาวระยิบระยับ หล่อนลืมตามองชายที่ตนช่วยไว้ ก่อนอ้าปากค้าง

อย่างตกตะลงึเมื่อพบว่าเขาหล่อมาก หล่อที่สดุเท่าที่หล่อนเคยเหน็มา หล่อ

เหมอืนไม่ใช่คน

“เจ้าเหน็เรา?” เขาถามเสยีงแผ่ว สหีน้าประหลาดใจ
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“ฉนั...”

หล่อนพูดได้เพียงเท่านั้นความมืดก็เข้าครอบง�า สิ้นสติไปพร้อมกับ

เสยีงกรดีร้องของคนที่เหน็เหตุการณ์

“เจ้าเหน็เราได้ยงัไง...”



๒

แสงแดดยามเช้าส่องผ่านม่านหน้าต่างเข้ามาในห้อง ปลุกให้ 
หญิงสาวที่นอนหลับอยู่บนเตียงรู้สึกตัวตื่น ดวงตาด�าขลับแวววาวเหมือน

นลิฉายแววงนุงงในตอนแรก ก่อนเจ้าตวัจะร้องครางอย่างเจบ็ปวดเมื่อระลกึ

ได้ว่าตนอยู่ที่ไหน มนีามองไปรอบตวั สิ่งแรกที่เหน็คอืเพดานสขีาวสะอาด 

โทรทัศน์จอแบนบนผนังปลายเตียง เก้าอี้รับแขกแบบปรับนอนได้ทางขวา

มอื เหนอืขึ้นไปเป็นหน้าต่างบานใหญ่ มผ้ีาม่านซาตนิสฟ้ีาอ่อนปิดไว้ครึ่งหนึ่ง

หญิงสาวยกมือข้างซ้ายขึ้นมาดู ใบหน้าเรียวเหยเกเมื่อเห็นเข็ม 

น�้าเกลอืปักอยูบ่นหลงัมอื เมื่อคนืนี้หล่อนออกไปแข่งรถ แต่ยงัไม่ทนัได้แข่ง

ก็เกิดเรื่องเสียก่อน เพราะมีผู้ชายคนหนึ่งเดินลงไปบนถนน ตัดหน้ารถ

มอเตอร์ไซค์ที่ก�าลังแข่งกันมาด้วยความเร็วสูง หล่อนกระโดดเข้าไปช่วย

ผู้ชายคนนั้นด้วยความตกใจ ก่อนหมดสตไิปเพราะศรีษะกระแทกพื้นถนน

มีนายกมือขวาคล�าศีรษะตัวเอง ก่อนถอนใจยาวอย่างโล่งอกเมื่อ 

ไม่พบผ้าพนัแผล หมายความว่าศรีษะของหล่อนไม่แตก นบัว่าเป็นเรื่องดี

เรื่องเดยีวที่คดิออกตอนนี้ หญงิสาวหนัไปมองประตูห้องพกัเมื่อได้ยนิเสยีง
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ลกูบดิประตขูยบั ก่อนกล้าและสมหมายจะเดนิเข้ามาในห้อง ทั้งสองยิ้มกว้าง

ด้วยความยนิดขีณะรบีเดนิมาหาหล่อน

“เจ้ฟื้นแล้ว เจบ็ตรงไหนบ้าง ปวดหวัหรอืเปล่า” กล้าถามด้วยความ

เป็นห่วง

“ปวดไปหมดทั้งตวั” หล่อนตอบตามตรง “แล้วผูช้ายคนนั้นเป็นยงัไง

บ้าง เขาอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ด้วยหรอืเปล่า”

“ผู้ชายคนไหน” หนุ่มรุ่นน้องท�าหน้างง

“ผู้ชายคนที่ฉนัช่วยไว้ไง สวมสูทสขีาว หน้าตาหล่อๆ น่ะ”

“ไม่มี้” เขาปฏเิสธเสยีงสงู “ผมเหน็เจ้ยนือยูร่มิถนนคนเดยีว แล้วจู่ๆ  

กก็ระโดดไปตดัหน้ารถ โชคดทีี่ไม่โดนรถชนคอหกัตาย”

มนีายกมอืกมุศรีษะ งนุงงหนกัขึ้นไปอกี หล่อนตาฝาดหรอืกล้าตาไม่

ด ีผู้ชายที่โดดเด่นขนาดนั้น ท�าไมหนุ่มรุ่นน้องถงึมองไม่เหน็ ในเมื่อหล่อน

จ�ารายละเอยีดของเขาได้หมด ตาคม คิ้วดก จมกูโด่ง ปากสวย ผวิขาว ผม

ด�า คนเราจะตาฝาดได้ชดัเจนขนาดนี้เลยหรอื

“มสี”ิ หล่อนยนืยนั “ผู้ชายคนนั้นเดนิตดัหน้ารถ ฉนักระโดดเข้าไป

ช่วยเขา เรากลิ้งไปด้วยกนับนพื้น ก่อนฉนัจะสลบไปเพราะหวักระแทกพื้น”

“ไม่มีใครเลยจริงๆ ผมเห็นเจ้กระโดดออกไปคนเดียว ตอนพามา 

โรงพยาบาลกม็เีจ้คนเดยีว ไม่เชื่อถามคนอื่นดูกไ็ด้ เขาเหน็กนัทุกคนแหละ 

หรอืว่า...” กล้าท�าท่าขนลุก “เจ้จะถูกสมัภเวสบีนถนนเล่นงาน”

มีนากลืนน�้าลายอึกใหญ่ หรือผีตายโหงบนถนนเล่นงานหล่อนแล้ว 

หญงิสาวดงึผ้าห่มขึ้นมากอด หล่อนยิ่งไม่ค่อยถูกโรคกบัผอียู่ด้วย

“แล้วการแข่งรถเมื่อคนืเป็นยงัไงบ้าง”

“ฝ่ายโน้นยดึเดมิพนัของเราไป เพราะเจ้ไม่สามารถลงแข่งได้”

“ได้ยงัไง แบบนี้มนัขี้โกงนี่หว่า” หล่อนลกุพรวดขึ้นนั่งด้วยความโมโห 

แต่ต้องนอนลงไปอกีครั้งเมื่ออาการปวดศรีษะเล่นงาน

“ใจเยน็ก่อนหนูมนีา” สมหมายเอ่ยเตอืนสต ิ “เงนิทองของนอกกาย 
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ไม่ตายเดี๋ยวกห็าใหม่ได้ แค่หนูปลอดภยักด็มีากแล้ว คราวหน้าอย่าไปแข่ง

อกีกแ็ล้วกนั”

“หนูจะพยายามค่ะ” หล่อนแบ่งรบัแบ่งสู้ แล้วเปลี่ยนเรื่องพูด “หนู

ต้องอยู่โรงพยาบาลอกีนานไหม ที่นี่ค่ารกัษาน่าจะแพง หนูคงสู้ค่ารกัษาไม่

ไหว”

“ไม่รู้เหมอืนกนั เดี๋ยวลุงจะให้กล้าไปถามหมอให้นะ”

“ไม่ต้องถามแล้วลุง หมอมาโน่นแล้ว” เขาพยกัพเยดิไปที่ประตูห้อง

มนีามองตามสายตากล้า แพทย์หนุ่มคนหนึ่งเดนิเข้ามา เขาเป็นชาย

หนุ่มอายุใกล้สามสบิ รูปร่างสูง ผวิขาว จดัว่าหน้าตาด ีสวมแว่นตากรอบ

ทอง ท่าทางใจเยน็ หล่อนอ่านชื่อบนเสื้อกาวน์ของเขา ‘นายแพทย์ต่อพงศ์ 

บูรณเวช’ เขานามสกุลเหมอืนชื่อโรงพยาบาลเลย

“สวสัดคีรบั ผมหมอต่อพงศ์” เขาแนะน�าตวัเสยีงนุ่ม “คุณฟื้นนาน

หรอืยงั ปวดหวัหรอืเปล่า มนึงง อยากอาเจยีนไหม”

“ปวดหวันดิหน่อยค่ะตอนที่ขยบัตวัเรว็ๆ แต่ตอนนี้ไม่ปวดแล้ว ฉนั

จะออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไรคะ” หล่อนถามเข้าเรื่องทนัท ีโรงพยาบาล

บูรณเวชเป็นโรงพยาบาลที่ดี เครื่องมือแพทย์ทันสมัย ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอู่

ของหล่อน แต่ค่ารกัษาพยาบาลค่อนข้างแพง เพราะเป็นโรงพยาบาลเอกชน

“ผมขอดูอาการอีกหนึ่งคืน เพราะหัวคุณกระแทกค่อนข้างแรง ถ้า

พรุง่นี้ไม่มอีะไรกก็ลบับ้านได้ครบั” เขาตอบค�าถามหล่อน แล้วหนัไปพดูกบั

พยาบาล ก่อนเดนิออกจากห้องไป

มีนาหลับตาลงอย่างเหนื่อยอ่อน อยากออกจากโรงพยาบาลใจแทบ

ขาด แต่เมื่อหมอบอกแบบนั้นหล่อนกค็งต้องอยู่ต่อ เพราะดงึดนักลบับ้าน

ตอนนี้ สองลุงหลานกค็งไม่ยอมอยู่ดี

มีนานอนดูโทรทัศน์อยู่บนเตียง สมหมายกลับไปเฝ้าอู่รถ ส่วนกล้า
ออกไปหาของกิน หญิงสาวกดรีโมตเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆ ก่อนกดปิดเมื่อ
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ไม่มอีะไรชวนให้ดู ตอนนี้อาการบาดเจบ็ของหล่อนดขีึ้นมาก แต่อาการเบื่อ

หน่ายสาหัสนัก เพราะไม่ใช่คนที่ชอบอยู่เฉยๆ พอไม่มีอะไรให้ท�า ชีวิต

เหมอืนไร้คุณค่าชอบกล

เสยีงเคาะประตูดงัขึ้น หญงิสาวหนัไปมอง แล้วลุกขึ้นนั่งอย่างระวงั

ตัวเมื่อเห็นว่าคนที่เปิดประตูเดินเข้ามาคือพี่สาวต่างมารดาซึ่งปกติไม่ค่อย 

กินเส้นกันเท่าไร แต่วันนี้สโรชากลับถือกระเช้าผลไม้มาเยี่ยมหล่อนถึง 

โรงพยาบาล

“ดูดกีว่าที่คดินี่ ฉนันกึว่าจะแย่กว่านี้เสยีอกี” สโรชาส่งกระเช้าผลไม้

ให้หล่อน สหีน้าแววตาเยาะหยนั เหมอืนมาสมน�้าหน้ามากกว่ามาเยี่ยมไข้

“ขอบใจ แต่ไม่ต้องล�ามากมาเยี่ยมก็ได้ พรุ่งนี้ฉันจะออกจากโรง

พยาบาลแล้ว” มนีารบักระเช้าผลไม้มา ไม่โมโห ไม่ตอบโต้ เพราะเหน็จน 

ชนิชาแล้ว

“ฉันก็ไม่ได้อยากมานักหรอก ถ้าพ่อไม่สั่งให้มาดูว่าเธอตายหรือยัง 

นกึเหรอว่าฉนัจะฝ่ารถตดิมาถงึที่นี่”

“พ่อไปไหนเหรอ ท�าไมไม่มาเอง” หญิงสาวถามเสียงแผ่ว สโรชา

เกลยีดหล่อน เพราะคุณหญงิจงกลนพูีดกรอกหตูั้งแต่เดก็ว่าหล่อนจะมาแย่ง

ความรักจากพ่อ ทั้งที่ไม่จริงเลยสักนิด ลูกเมียน้อยจะส�าคัญกว่าลูก 

เมยีหลวงได้อย่างไร ขนาดหล่อนเข้าโรงพยาบาล พ่อยงัไม่คดิจะมาดดู�าดูด ี

เลย

“บินไปเมืองนอกตั้งแต่เช้าแล้ว ตอนแรกพ่อจะเลื่อนไฟลต์เพื่อมาดู

อาการเธอ แต่ฉนัเหน็ว่าไม่ใช่เรื่องส�าคญัอะไร เลยบอกให้พ่อเดนิทางตาม

ก�าหนดเดมิ แล้วเอากระเช้ามาเยี่ยมเธอเอง”

สโรชายิ้มเยาะ สะใจที่ได้เหยยีบย�่าน้องสาวต่างแม่ โดยไม่รู้ว่าค�าพดู

ของตนท�าให้มนีารู้สกึดขีึ้น เพราะได้รู้ว่าความจรงิแล้วพ่อเป็นห่วงหล่อน

“ฉนัเข้าใจแล้ว เธอกลบัไปเถอะ เดี๋ยวรถตดิ”

“เธอกล้าไล่ฉนัเหรอ” พี่สาวต่างแม่ตวาดแว้ด
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 มนีามองอย่างอ่อนใจ ผูเ้ป็นพี่เป็นคนสวย เข้าสงัคมเก่ง แต่ควบคุม

อารมณ์ตวัเองไม่ได้ นกึแล้วกเ็สยีดายแทน

“ฉนัไม่ได้ไล่ แค่แนะน�าเฉยๆ แต่ถ้าเธออยากอยู่ต่อกต็ามสบายเลย 

ฉนัจะนอนแล้ว” หล่อนวางกระเช้าลงบนโต๊ะข้างหวัเตยีง แล้วล้มตวัลงนอน

ดงึผ้าห่มขึ้นมาคลุมตวั

“จองหอง อย่าว่าแต่อยู่ร่วมห้องเลย แค่ใช้นามสกุลร่วมกันฉันยัง 

ไม่อยากเลย รบีไปเปลี่ยนนามสกุล ก่อนเธอจะท�าให้ศุภการมวัหมอง”

“ขอบคณุที่แนะน�า แต่ฉนัไม่เปลี่ยนหรอก ฉนัจะใช้ไปเรื่อยๆ แบบนี้

แหละ สะใจด”ี

มีนาแกล้งยั่ว ท�าเอาผู้เป็นพี่สาวเต้นผาง แต่ยังไม่ทันได้อาละวาด 

คุณหญงิจงกลนกีเ็ปิดประตูเข้ามาก่อน 

หญิงสาวยกมือไหว้ตามมารยาท แม่เลี้ยงของหล่อนเป็นหญิงวัย 

ห้าสบิปีที่ยงัสวยพริ้ง ผวิขาว รูปร่างอวบ แต่งตวัเก่ง แต่ชอบดูถูกคนอื่น 

และขี้หงึมาก

“กไ็ม่ได้เป็นอะไรมากนี่” นางรบัไหว้อย่างขอไปท ี แล้วหนัไปพูดกบั

ลูกสาว “ท�าอะไรอยู่ยายเกรซ แค่เอากระเช้ามาให้ท�าไมนานจัง แม่รอจน

เมื่อยแล้วนะ”

“มนัยั่วประสาทเกรซค่ะ”

“เหลวไหลน่า เรารีบไปกันดีกว่า เดี๋ยวแม่ไปประชุมสมาคมไม่ทัน” 

นางคว้ามอืลกูสาวออกเดนิพลางพร�่าสอนไปด้วย “แม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่า

เอาทองไปรู่กระเบื้อง พวกลูกเมยีน้อยพูดไปกเ็ท่านั้น คนพวกนี้ไม่มสี�านกึ

หรอก”

มนีาก�ามอืแน่นอย่างอดกลั้น สโรชาว่าร้ายแล้วยงัไม่ได้เศษเสี้ยวของ

ผู้เป็นแม่ คุณหญิงจงกลนีจงใจพูดให้หล่อนได้ยิน ย�้าว่าหล่อนเป็นแค่ลูก

เมยีน้อยต�่าต้อย ไม่คู่ควรต่อปากต่อค�าด้วย ทั้งที่แม่ของหล่อนเสยีมาร่วม

สบิปีแล้ว แต่ความเกลยีดชงัของนางไม่ได้ลดลงเลย
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สวรรค์ชั้นดาวดงึส์
จริายุเทพบุตรนั่งอยู่ที่ม้าหนิอ่อนใต้ต้นหูกวางภายในสวนหย่อมของ

มหาวทิยาลยั ดวงตาคมสนี�้าตาลเข้มจ้องมองแทบ็เลต็สวรรค์ในมอื เมื่อวาน

เขาลงไปโลกมนุษย์เพื่อดูมนุษย์ที่ตนต้องดูแล มนต์มีนาตัวจริงดูดีกว่า

ภาพถ่ายมอมแมมที่เขาดูอยู่ตอนนี้มาก หญิงสาวมีรูปร่างสูงโปร่ง ท่าทาง

คล่องแคล่ว แววตามั่นใจในตวัเอง แต่มขี้อเสยีตรงชอบขี่พาหนะอนัตราย

อย่างมอเตอร์ไซค์

เทพบตุรหนุม่ปิดแทบ็เลต็สวรรค์ ดวงตาคมหรี่ลงอย่างครุน่คดิ ปกติ

มนษุย์ไม่สามารถมองเหน็เทวดา แต่เมื่อคนืเขาคดิว่ามนต์มนีาเหน็เขา เพราะ

ตอนที่เขาข้ามถนนไปหาหล่อน จู่ๆ หญงิสาวกพ็ุ่งเข้ามาหาเขาจนล้มกลิ้งไป

กบัพื้นด้วยกนั หล่อนจ้องมองเขาอย่างประหลาดใจ แล้วหมดสตไิปเพราะ

ศีรษะกระแทกพื้น แต่จะเป็นไปได้อย่างไร ในเมื่อตาเนื้อของมนุษย์ไม่

สามารถมองเหน็กายทพิย์ของเทวดา

“ลงไปโลกมนุษย์ครั้งแรกเป็นยงัไงบ้างท่านจริายุ”

เสียงคุ้นหูดังขึ้นด้านหลัง จิรายุไม่ต้องหันไปมองก็รู้ว่าเจ้าของเสียง

คอืยศธรเทพบุตร ซึ่งไม่รู้ว่าครึ้มอกครึ้มใจอะไรถงึเข้ามาทกัเขา ทั้งที่ปกติ

แทบไม่คยุกนัด้วยซ�้า เทพบตุรหนุม่เสกแทบ็เลต็ในมอืให้หายไป แล้วหนัไป

ตอบค�าถามอกีฝ่าย

“ค่อนข้างแปลก แต่กไ็ม่เลวนกั”

“เหน็เขาพูดกนัว่ามนุษย์ที่ท่านดูแลเข้าโรงพยาบาลเหรอ”

“ใช่” เทพบุตรหนุ่มยอมรับตามตรง เคยได้ยินว่าพวกมนุษย์ชอบ

นนิทา ไม่คดิว่าเทวดากช็อบเหมอืนกนั

“หญงิมนษุย์ของท่านช่างอบัโชคนกั จู่ๆ  กม็าเจบ็ป่วยแบบนี้ แล้วท่าน

จะจบัคู่ให้นางอย่างไร ระวงัจะเรยีนไม่จบพร้อมเพื่อนนะ”

“อยู่โรงพยาบาลก็จับคู่กับหมอสิ ดีเสียอีก ไม่ต้องไปหาให้ล�าบาก” 

รณกรพูดพลางเดินเข้ามาหา ดวงตาจ้องมองยศธรอย่างท้าทาย “ท่านเอา
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เวลาไปดูแลมนุษย์ของตวัเองดกีว่าไหม”

“เรากแ็ค่เป็นห่วง ท�าไมต้องว่ากนัด้วย”

“เราไม่ได้ว่า” รณกรปฏเิสธเสยีงสงู “เราเหน็ท่านเที่ยวเป็นห่วงคนอื่น

ไปทั่ว เรากก็ลวัว่าท่านจะเรยีนไม่จบเท่านั้นเอง”

“เราไปก่อนนะ แถวนี้อากาศไม่ด ีอยูแ่ล้วอดึอดั” ยศธรหนัมาพดูกบั

จริายุ แล้วสะบดัหน้าจากไปอย่างขุ่นเคอืง

“ท่านสองคนเป็นอะไร ท�าไมชอบทะเลาะกนั ไม่เบื่อบ้างหรอืไง” จริายุ

ถามอย่างอ่อนใจ ทั้งสองเป็นไม้เบื่อไม้เมากันตั้งแต่พบหน้า เพราะยศธร 

ชอบเป็นที่หนึ่ง ท�าอะไรกต้็องเหนอืกว่าคนอื่น รณกรเองกไ็ม่ชอบเป็นที่สอง 

พวกเขาจงึปะทะกนัเป็นประจ�า

“เรามาช่วยท่านนะ ท�าไมท่านพูดเหมอืนเราเป็นคนผดิ”

“เราไม่ได้บอกว่าท่านผิด เราแค่ไม่อยากให้ท่านทะเลาะกับยศธร 

เทพบุตร พวกเราต้องอยู่ด้วยกนัอกีนาน ท�าดตี่อกนัไว้ไม่ดกีว่าเหรอ”

“เราจะพยายามแล้วกนั” ผูเ้ป็นเพื่อนตดับทแล้วเปลี่ยนเรื่องพดู “เล่า

เรื่องมนุษย์ของท่านให้เราฟังบ้างสิ นางเป็นอย่างไรบ้าง แล้วท�าไมถึงบาด

เจบ็”

จริายกุ้มหน้าซ่อนรอยยิ้ม ค�าว่า ‘มนษุย์ของท่าน’ ท�าให้หวัใจของเขา

เต้นแรงขึ้น ไม่รู้เหมอืนกนัว่าท�าไม รู้แต่ว่าเขาชอบค�านี้มาก

“นางหน้าตาดูดีกว่าในรูปนิดหน่อย นอกนั้นก็เหมือนมนุษย์ทั่วไป 

ไม่มอีะไรเป็นพเิศษหรอก” เขาเงยหน้าขึ้นตอบ

“แค่นี้เองเหรอ” ผู้เป็นเพื่อนท�าหน้าผดิหวงั “นานๆ จะเจอมนุษย์ที่

ไม่มเีนื้อคู่สกัคน เรานกึว่านางจะมอีะไรพเิศษเสยีอกี”

“มนักไ็ม่เชงิหรอก”

“ยงัไง” ผู้เป็นเพื่อนจ้องเขมง็

“เราคดิว่านางมองเหน็เรา”

“เป็นไปไม่ได้หรอก” ผู้เป็นเพื่อนส่ายหน้าดิก “มนุษย์กับเทวดาอยู่



มั ล ลิ ก า  l  31

คนละภพภูมกินั ตาของมนุษย์ไม่อาจเหน็กายทพิย์ของพวกเราได้”

“ตอนแรกเราก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน จนกระทั่งนางกระโดดเข้ามา

ช่วยเรา เพราะคดิว่าเราก�าลงัจะถกูรถชน ก่อนหมดสตนิางจ้องหน้าเราเขมง็ 

เราจงึคดิว่านางน่าจะมองเหน็เรา”

“ถ้าเป็นอย่างที่ท่านเล่า” รณกรขมวดคิ้วครุ่นคิดแล้วชูนิ้วขึ้นสองนิ้ว 

“มคีวามเป็นไปได้สองทาง หนึ่งคอืหญงิสาวมสีมัผสัที่ละเอยีดมาก ซึ่งอาจ

เกดิจากบุญบารมทีี่สั่งสมมา ท�าให้นางมองเหน็เหล่าโอปปาตกิะ เช่นเทวดา

อย่างพวกเรา เปรต อสุรกาย รวมทั้งวญิญาณทั้งหลาย”

“แล้วทางที่สองคอื...” เขาถามเสยีงเบา

“ท่านกับนางเคยผูกพันกันมาในอดีตชาติ จึงท�าให้นางมองเห็นท่าน

ได้ แต่ถ้าให้แน่ใจคงต้องไปถามท้าวชัยภัทร อาจารย์น่าจะให้ค�าตอบที่

ชดัเจนได้”

“ขอบใจท่านมาก แล้วเราจะหาเวลาไปคุยกบัอาจารย์เอง” เขายิ้มให้

ผู้เป็นเพื่อนแล้วเปลี่ยนเรื่องคุย “มนุษย์ของท่านเป็นอย่างไรบ้าง”

“เขาชื่อน�้ามนต์ นสิยัด ีหน้าตาด ีเป็นลูกชายคนเดยีว มพีี่สาวสี่คน 

ครอบครัวจึงตั้งความหวังให้เขาช่วยสืบสกุล แต่เขาดันมีเนื้อคู่เป็นเพศ

เดยีวกนั”

“เราเชื่อว่าท่านท�าได้ ท่านมผีลการเรยีนดมีาตลอด ท่านจะต้องเรยีน

จบเป็นคนแรกของรุน่แน่นอน” เขาตบไหล่ให้ก�าลงัใจเพื่อน แล้วขอตวักลบั

วมิานของตนเพื่อวางแผนลงไปโลกมนุษย์อกีครั้ง

โลกมนุษย์
ห้องพกัของมนต์มนีาในเวลากลางดกึเงยีบสนทิ หญงิสาวเจ้าของห้อง

นอนหลบัอยูบ่นเตยีง ส่วนหนุม่รุน่น้องที่มาเฝ้าไข้นอนหลบัอยูบ่นโซฟา ตรง

มุมห้องใกล้ตู้เก็บของปรากฏกลุ่มควันสีขาวนวลหมุนวนเป็นวงกลม ก่อน

จางหายไปแล้วแทนที่ด้วยเรอืนร่างสูงสง่าในชุดสูทสขีาวสะอาดตา
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จิรายุเทพบุตรเดินไปยืนข้างเตียงนอน ก้มมองหญิงสาวที่ตนต้อง

ดูแลด้วยความสนใจ มนต์มีนานอนหลับได้น่าเอ็นดู มือขวากอดผ้าห่มไว้

แนบอก มอืซ้ายวางอยู่เหนอืศรีษะ ขาข้างขวาอยู่ในผ้าห่ม ส่วนขาข้างซ้าย

ยื่นออกมาข้างนอก แสงจากโคมไฟหวัเตยีงส่องกระทบใบหน้าของหล่อนดู

นุ่มละมุนน่ามอง ความจรงิหญงิสาวเป็นคนสวย ถ้าจบัแต่งเนื้อแต่งตวัดีๆ  

คงหาชายหนุ่มดีๆ  มาเป็นคู่ครองได้ไม่ยาก

เทพบุตรหนุ่มปัดเส้นผมนุ่มสลวยออกจากหน้าผากมน ก่อนดึงมือ

กลบัมาแทบไม่ทนัเมื่อจู่ๆ หญงิสาวลมืตาขึ้นมามองเขา ดวงตาของทั้งสอง

สบประสานกัน ก่อนหญิงสาวจะลุกพรวดขึ้นนั่ง ชี้หน้าเขาด้วยนิ้วมือสั่น

ระรกิ

“นายเข้ามาในห้องฉนัได้ยงัไง”

“เจ้ามองเห็นเราจริงๆ ด้วย” เขาพูดกับตัวเองเบาๆ แต่หล่อนยัง

อุตส่าห์ได้ยนิแล้วตอบเสยีงขุ่น

“ฉนัไม่ได้ตาบอดนี่ จะได้ไม่เหน็นาย”

“เจ้าเป็นอย่างไรบ้าง หายดแีล้วใช่ไหม” เขาเปลี่ยนเรื่องพูด

“เจ้า-เรา นายมาจากไหนเนี่ย” หล่อนขมวดคิ้วใสเ่ขา “พดูจาแปลกๆ 

เหมอืนไม่ใช่คนยุคนี้”

“เราเป็นเทวดา ลงมาดแูลเจ้า” เทพบตุรหนุม่ตอบตามตรง เมื่อหล่อน

มองเหน็เขากไ็ม่มคีวามจ�าเป็นต้องปิดบงั และที่ส�าคญัเขาไม่อยากโกหกให้

เป็นบาปตดิตวั

มนต์มนีาจ้องหน้าเขานิ่งก่อนหวัเราะเสยีงดงั

“ไปหลอกเดก็เถอะ ในโลกนี้มเีทวดาที่ไหน นายมาที่โรงพยาบาลถกู

เพราะกล้าบอกใช่ไหม”

“กล้า?” เขาหันไปมองเจ้าของชื่อแล้วหันมาพูดกับหล่อน “มนุษย์

ผู้ชายคนนั้นใช่ไหม เขาไม่ได้บอกอะไรเราหรอก เพราะเขามองไม่เหน็เรา”

“กล้า ตื่นขึ้นมาคุยกนัหน่อยซ”ิ หญงิสาวตะโกนเรยีก แต่หนุ่มรุ่นน้อง
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ไม่รู้สกึตวั หล่อนจงึเร่งเสยีงขึ้นอกี “ไอ้กล้า บอกให้ตื่นได้ยนิไหม แกนอน

หลบัหรอืซ้อมตาย”

“ไม่ต้องเรียกหรอก เราสะกดให้เขาหลับเอง พรุ่งนี้เช้าถึงจะตื่น”  

เทพบุตรหนุ่มร้องห้าม 

หญงิสาวหนัมามองเขา ดวงตาสนีลิมแีววลงัเล แต่กย็งัไม่เชื่อเขาอยูด่ี

“ไม่จรงิ โลกนี้ไม่มเีทวดา”

“เราต้องท�ายงัไง เจ้าถงึจะเชื่อ”

“หายตวัให้ดูก่อน” หล่อนมองอย่างท้าทาย “ถ้านายท�าได้ ฉนัถงึจะ

เชื่อ”

“แค่เรื่องง่ายๆ เจ้าคอยดูให้ดีนะ” เขาก้าวถอยหลังสามก้าว แสดง

อทิธฤิทธิ์หายตวัให้หล่อนดู แล้วปรากฏตวัขึ้นอกีครั้ง

“เป็นยงัไงบ้าง คราวนี้เจ้าเชื่อเราแล้วใช่ไหม” เทพบุตรหนุ่มถาม แต่

หญงิสาวไม่ตอบ หล่อนนอนหลบัตานิ่ง

“ท�าไมหลบัง่ายจงั” เขาขมวดคิ้วสงสยั

“มนต์มนีา อย่าเพิ่งหลบัส ิตื่นมาคยุกนัก่อน” เขาเขย่าหมอนที่หล่อน

หนุน แต่หญงิสาวนอนเงยีบ ไม่มทีที่าว่าจะรู้สกึตวั

“สงสยัจะไม่ได้หลบั”

จิรายุหัวเราะอย่างสุดกลั้น แม่คนปากเก่งท้าให้เขาแสดงอิทธิฤทธิ์ 

พอเขาท�าให้ดูกลบักลวัจนเป็นลม

“เก่งแต่ปาก” เขาเอ่ยกลั้วหัวเราะ ดึงผ้ามาห่มให้หล่อนแล้วหายตัว

จากไป



๓

บ้านไม้สองชั้นสขีาวปลูกอยู่บนเนื้อที่สองร้อยตารางวา ล้อมรอบ
ด้วยรั้วไม้กึ่งปูนสูงเสมอศีรษะสีเดียวกัน ด้านหน้าติดถนนซอยขนาดสอง

เลน ด้านหลังติดหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ บริเวณบ้านร่มรื่นด้วยต้นไม้

ใหญ่ผลใิบเขยีวชอุม่ ด้านซ้ายมอืเป็นโรงจอดรถขนาดเลก็ มรีถมอเตอร์ไซค์

แบบเอนดูโรสีแดงสลับขาวและรถมอเตอร์ไซค์วิบากสองคันจอดอยู่ข้างใน 

ส่วนด้านขวามอืเป็นศาลานั่งเล่นท�าจากไม้สกัขดัเงา หน้าศาลาปลูกต้นมะลิ

พุ่มใหญ่ออกดอกบานสะพรั่ง ส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วบรเิวณ

รถกระบะคนัเก่าแล่นมาจอดหน้าประตูรั้ว มนีาก้าวลงจากรถเดนิไป

ไขประตรูั้ว แล้วเดนิน�าเข้าไปในบ้านซึ่งยงัคงสะอาดสะอ้านและเป็นระเบยีบ

เรยีบร้อย แม้ว่าหล่อนจะไม่ได้กลบัมานอนหลายวนั ด้วยมปี้าอ้น แม่บ้าน

แบบไปกลบัช่วยมาดูแลตอนกลางวนั

“ความจรงิเจ้ค้างที่โรงพยาบาลอกีคืนกไ็ด้ ไม่เหน็ต้องรีบกลับมาแต่

เช้าแบบนี้เลย” กล้าเดนิตามเข้ามาพลางบ่นไปด้วย

“อยูไ่ม่ไหวหรอก” หล่อนส่ายหน้า “เมื่อคนืผทีี่ฉนัเจอตอนไปแข่งรถ
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ตามมาหลอกฉนัถงึห้องพกั ขนือยู่ต่อฉนัได้หวัโกร๋นพอด”ี

“เจ้ตาฝาดไปเองหรอืเปล่า” เขาเอ่ยอย่างไม่เชื่อ “เมื่อคนืผมกน็อนอยู่

ด้วย ท�าไมผมไม่รู้เรื่องเลย”

“นายนอนหลบัเป็นตายน่ะส ิอุตส่าห์ให้ไปนอนเป็นเพื่อน ดนัปล่อย

ให้ฉนัถูกผหีลอกคนเดยีว” หล่อนต่อว่าเสยีงเขยีว 

กล้าหวัเราะเสยีงดงัแล้วยกมอืยอมแพ้

“โอเค ผมผดิเองที่หลบัลกึ แล้วผบีอกเจ้หรอืเปล่าว่ามาหาท�าไม”

“ยงัไม่ได้คุยกนัเลย พอเขาหายตวัให้ดู ฉนักเ็ป็นลมไปก่อน ตื่นมา

อกีทกีเ็ช้าแล้ว” หล่อนเล่าเสยีงอ่อย 

กล้านิ่งงนัไปอดึใจหนึ่งก่อนหวัเราะดงักว่าเดมิ

“ตลกมากใช่ไหม หัวเราะให้พอเลยนะ เพราะเดี๋ยวจะไม่ได้หัวเราะ

แล้ว” หล่อนขู่เสยีงเข้ม อุตส่าห์เล่าให้ฟังเพราะคดิว่าเป็นคนกนัเอง ดนัมา

หวัเราะเยาะกนัได้

“ขอโทษครับ” กล้ายกมือปิดปากตัวเอง กลั้นหัวเราะจนหน้าแดง 

“ผมเหน็เจ้ไม่กลวัอะไรเลย ไม่นกึว่าจะกลวัผขีนาดนี้”

“นายกลบัไปท�างานเถอะ ป่านนี้ลุงหมายบ่นแล้ว”

“นั่นส ิผมกลบัก่อนนะ” เขาเดนิไปที่ประตูแล้วหนักลบัมา “เจ้อยูค่น

เดยีวพกัผ่อนเยอะๆ นะ ถ้าผมีาหาอกีกอ็ย่าเพิ่งเป็นลม ขอเลขสามตวับน

มาก่อน พวกเราจะได้รวยกนัเสยีท”ี

“ไอ้บ้ากล้า ไปให้พ้นเลยนะ”

มีนาหยิบกล่องกระดาษช�าระปาใส่เขา กล้าเบี่ยงตัวหลบอย่าง

คล่องแคล่ว แล้ววิ่งไปขึ้นรถกระบะขับออกไป ทิ้งให้หล่อนยืนหน้าบึ้งอยู่ 

คนเดยีว

“ไอ้บ้ากล้า ปากเสยีจรงิๆ คนยิ่งเสยีวๆ อยู่ด้วย” หญงิสาวบ่นพมึพ�า

พลางเดินขึ้นห้อง บ้านหลังนี้เป็นเรือนหอของพ่อกับแม่ หล่อนอยู่ที่นี่มา

ตั้งแต่เกดิ ที่ผ่านมาไม่เคยมอีะไรมารบกวน เพราะมศีาลพระภมูอิยูห่น้าบ้าน 
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ผตีนนั้นต้องเข้ามาไม่ได้แน่นอน

“หนูกลบัมาแล้วค่ะแม่ หนูปลอดภยัดคี่ะ แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ”

มีนาหยุดพูดกับรูปถ่ายของแม่ที่แขวนอยู่บนผนังตรงเชิงบันได แม่

ของหล่อนเป็นผูห้ญงิตวัเลก็ ผวิขาว ผมด�ายาวเหมอืนหล่อน แม่ไม่ได้สวย

สะดดุตาแบบคณุหญงิจงกลน ีแต่แม่เป็นผูห้ญงิอ่อนหวาน จติใจด ีไม่เคย

โกรธใคร แม่พบกับพ่อตอนไปท�างานที่โรงแรมอนันต์ธารา ตอนนั้นพ่อ 

เพิ่งแต่งงานได้ไม่นาน ส่วนแม่เป็นสาวน้อยที่เพิ่งเรยีนจบ ทนัททีี่ได้พบหน้า

พวกเขากต็กหลุมรกักนั ทั้งที่รู้ว่าเป็นความรกัต้องห้าม

หญงิสาวถอนใจยาว แม่รกัพ่อด้วยชวีติ รกัโดยไม่หวงัสิ่งตอบแทน 

ตั้งแต่เลก็จนโตหล่อนเหน็แม่นั่งรอพ่อที่ศาลาหน้าบ้านจนชนิตา วนัไหนพ่อ

มาค้างที่บ้าน แม่จะเบ่งบานเหมอืนดอกมะลติ้องสายฝน วาระสุดท้ายของ

ชวีติ แม่ขอให้หล่อนเข้าใจพ่อ แม่บอกว่าพ่อรกัหล่อนมาก แต่ที่พ่อไม่มาอยู่

กบัพวกหล่อน เพราะพ่อต้องดูแลอกีบ้านหนึ่ง หล่อนพยายามจะเข้าใจพ่อ 

แต่จนแล้วจนรอดหล่อนกท็�าไม่ได้

“หนูคิดถึงแม่ค่ะ” หล่อนแตะนิ้วกับริมฝีปากตัวเอง แล้วยกมือไป

แตะรูปถ่ายของแม่ ก่อนเดนิเข้าห้องนอนของตนที่อยู่ชั้นสองของบ้าน

เสียงเพลงแปร่งหูลอยออกมาจากห้องน�้า ก่อนเจ้าของเสียงจะเปิด
ประตูเดนิออกมา มนีายนืเชด็ผมอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง ดวงหน้าเรยีวสวย

ไร้เครื่องส�าอาง เรอืนผมด�ายาวสยายเตม็แผ่นหลงั หลอ่นพาดผ้าขนหนกูบั

พนกัเก้าอี้ แล้วเปิดลิ้นชกัหยบิแปรงหวผีมออกมา ทว่ายงัไม่ทนัได้หวกีต้็อง

หนัขวบัไปข้างหลงั เมื่อเหน็ร่างสูงในชุดสูทสขีาวในกระจกเงา

“นาย!” มีนาถอยหลังกรูดไปติดโต๊ะเครื่องแป้ง ดวงตาคมหวาน 

เบกิโตอย่างตระหนก มอืก�าแปรงหวผีมแน่นต่างอาวุธป้องกนัตวั

“นายมาที่นี่ได้ยงัไง” หญงิสาวถามเสยีงสั่น การมชีายหนุม่รูปงามบกุ

มาหาถงึห้องนอนคงเป็นความฝันของผูห้ญงิหลายคน แต่ไม่ใช่ส�าหรบัหล่อน
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ในตอนนี้ เพราะผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คน ทว่าเป็นผทีี่ตามมาจากโรงพยาบาล

“หายตวัมา” เขายิ้มให้หล่อน ฟันขาวเรยีงสวย

มีนากลืนน�้าลายอึกใหญ่ หน้าบ้านมีศาลพระภูมิ ในบ้านมีห้องพระ 

แถมตอนนี้ยงัเป็นเวลากลางวนัแสกๆ แต่ผหีนุม่ตนนี้ยงัเข้ามาในบ้านหล่อน

ได้ แสดงว่าเฮี้ยนไม่ใช่เล่น หญงิสาวข่มความกลวัไว้ แล้วถามเขาไปตรงๆ 

ให้สิ้นเรื่องสิ้นราว

“นายต้องการอะไร มารบกวนฉนัท�าไม ถ้าอยากได้ส่วนบุญ พรุ่งนี้

ฉนัจะไปใส่บาตรให้ที่ตลาด แต่อย่ามาให้ฉนัเหน็อกีเลย”

“เราไม่ใช่ผ”ี เขาท�าหน้าเมื่อยใส่หล่อน “เราเป็นเทวดา เราไม่ต้องการ

ส่วนบุญของเจ้า ต้องบอกกี่ครั้งเจ้าถงึจะเชื่อ”

“เทวดาจะมาเดนิแถวนี้ได้ยงัไง นายต้องเป็นผทีี่ตายบนถนน บงัเอญิ

คลื่นของเราตรงกนั ฉนัเลยมองเหน็นายได้”

ผหีนุ่มรูปงามถอนใจเฮอืกใหญ่ แล้วก้าวเข้ามาประชดิตวัหล่อน ยื่น

แขนทั้งสองข้างมาเท้าโต๊ะเครื่องแป้ง กกัตวัหล่อนไว้ในวงแขนของเขา แล้ว

ก้มหน้าลงมาให้หล่อนดูใกล้ๆ

“ลมืตาดูให้ชดัๆ เลย ผทีี่ไหนจะหล่อขนาดนี้ เจ้ามตีากเ็หมอืนไม่ม ี

แยกผแียกเทวดาไม่ออก มนัน่าน้อยใจจรงิเชยีว”

มนีาเบกิตาโตด้วยความตกใจ จะถอยหนกีท็�าไม่ได้เพราะสะโพกตดิ

โต๊ะเครื่องแป้ง จงึได้แต่ท�าตวัลบีที่สุดเพื่อไม่ให้สมัผสัตวัเขา

“เลกิกลวัเราแล้วใช่ไหม” ผหีนุ่มถามเสยีงนุ่ม

หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมอง กลิ่นหอมจากตัวเขาโอบล้อมหล่อนไว้ 

คล้ายกลิ่นดอกไม้แต่ไม่รู้ว่าดอกอะไร หล่อนเคยได้ยินว่าภูตผีจะมีกลิ่น 

สาบสาง แต่เขาตวัหอมมาก บางทเีขาอาจไม่ใช่ผกีไ็ด้

“ยงั ขอพสิูจน์อกีนดิหนึ่ง”

“พสิูจน์ยงัไง” เขาเลกิคิ้วถาม

“ถอยออกไปก่อนส”ิ หญงิสาวโบกมอืไล่ พอเขาถอยออกไป หล่อน
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ก็หยิบสร้อยพระที่ถอดวางไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งตอนเข้าไปอาบน�้ายื่นให้เขา 

“ถ้านายไม่ใช่ผกีต็้องจบัพระได้”

“แค่นี้เองเหรอ” เขาท�าหน้าผิดหวัง หยิบสร้อยพระไปถือไว้แล้วส่ง

คนืให้หล่อน “เราจบัพระเครื่องของเจ้าได้ เชื่อหรอืยงัว่าเราเป็นเทวดา ไม่ใช่

ภูตผอีย่างที่เจ้ากล่าวหา”

“เชื่อกไ็ด้” หล่อนรบัสร้อยพระมาสวม “แล้วเทวดามาท�าอะไรที่โลก

มนุษย์ บนสวรรค์ไม่มทีี่ให้เที่ยวเหรอ”

“เรามาช่วยเหลอืเจ้า”

“ฉนัสบายด”ี หล่อนปฏเิสธทนัควนั “ไม่ต้องการความช่วยเหลอื นาย

ไปช่วยคนอื่นเถอะ”

“ถ้าท�าได้เราท�าไปนานแล้ว ไม่มาเซ้าซี้เจ้าหรอก” เขาเอ่ยอย่าง

หงุดหงดิ

“โอเค” หล่อนยกมอืยอมแพ้ “นายต้องการอะไร พูดมาตรงๆ เลย 

ถ้าท�าได้ฉนัจะท�าให้ นายจะได้หมดห่วงแล้วกลบัสวรรค์ไปอย่างสบายใจ”

“พูดแบบนี้ค่อยยงัชั่วหน่อย” 

เขายิ้มพอใจ เป็นรอยยิ้มที่ท�าให้มีนาใจสั่นจนต้องบอกตัวเองว่าเขา

ไม่ใช่คน หล่อแค่ไหนกว็างใจไม่ได้

“เราชื่อจริายุเทพบุตร เป็นเทวดามาจากสวรรค์ชั้นดาวดงึส์”

“นายมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์?” หล่อนพูดแทรกด้วยความสนใจ 

“บนนั้นเขากนิอยู่กนัยงัไงเหรอ แล้วพวกเขาดูดเีหมอืนนายหรอืเปล่า”

“ปกตแิล้วไม่กนิ พวกเราอิ่มทพิย์ มคีวามเป็นอยู่สุขสบายตามก�าลงั

บุญของตน แต่กย็งัมกีเิลส รกั โลภ โกรธ หลง ไม่ต่างจากมนุษย์”

“เป็นเทวดามกีเิลสด้วยเหรอ” หล่อนถามอย่างประหลาดใจ “แลว้ถ้า

ฉนัอยากเป็นเทวดาต้องท�ายงัไงบ้าง”

“ท�าความดไีว้เยอะๆ แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งสนใจเรื่องนั้นเลย มาฟังเรื่อง

ของเราให้จบก่อนเถอะ” เทพบุตรหนุ่มมองนิ่ง สหีน้าไม่ค่อยพอใจ
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“ขอโทษท”ี หล่อนยิ้มแหย “ฉนัตื่นเต้นไปหน่อย เชญินายพดูต่อเลย 

ฉนัไม่ขดัจงัหวะแล้ว”

“เราศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งดาวดึงส์ ชั้นปีที่สี่ ภาควิชากามเทพ

ศกึษา เมื่อเรยีนจบจะได้บรรจเุป็นกามเทพ สงักดักรมกามเทพ แต่จะเรยีน

จบได้ เราต้องสอบผ่านวชิาศกึษารายกรณกี่อน”

“บนดาวดงึส์มมีหาวทิยาลยัด้วยเหรอ” หล่อนถามแทรกอกีครั้งอย่าง

ลมืตวั “แล้วนกัศกึษาภาควชิากามเทพศกึษาเขาเรยีนอะไรกนับ้าง มสีอนยงิ

ธนูไหม ท�าไมนายไม่มปีีก แล้วคนัศรกบัลูกศรเกบ็ไว้ที่ไหนเหรอ”

“เรยีนหลายอย่าง คณติศาสตร์ รฐัศาสตร์ จติวทิยา ทกุศาสตร์ที่ช่วย

ให้เราจบัคูใ่ห้มนษุย์ส�าเรจ็ ส่วนวชิายงิธนไูม่มสีอน คนัศรกบัลกูศรกไ็ม่เคย

พก เพราะเราไม่ได้ใช้ธนูยงิให้มนุษย์ตกหลุมรกักนั เราไม่มปีีกและไม่เคย

เหน็เทวดาองค์ไหนมปีีก เราตอบค�าถามเจ้าครบไหม” เขาจ้องมองนิ่ง สหีน้า

บูดสนทิ

“ครบถ้วนทุกข้อ ความจ�าดเีนอะ” หล่อนยิ้มแก้เขนิ “แต่เพื่อความ

สบายใจของทุกฝ่าย นายข้ามเรื่องสวรรค์ไปเลยก็ได้ แล้วบอกสิ่งที่นาย

ต้องการมา ฉนัจะได้ไม่ต้องถามให้นายร�าคาญอกี”

“กด็เีหมอืนกนั” เขาพยกัหน้าเหน็ด้วย สบตาหล่อนแล้วเอ่ยเสยีงหนกั 

“เราถกูส่งลงมาในโลกมนษุย์เพื่อท�าหน้าที่เป็นกามเทพฝึกหดั จบัคู่ให้มนุษย์

ที่ตนดูแล ช่วยเหลอืพวกเขาให้ได้พบรกัแท้และมชีวีติรกัที่มคีวามสุข”

“อย่าบอกนะว่า...” หล่อนเบกิตาอย่างตกใจ “นายจะมาจบัคู่ให้ฉนั!”

“ใช่” เขาพยกัหน้า “เมื่อเจ้าได้คู่ครองที่ดแีล้ว ภารกจิของเรากถ็อืว่า

ลุล่วง”

“ไม่เอา” หล่อนโวยวายเสียงดัง “ฉันไม่อยากมีแฟน ฉันไม่อยาก

แต่งงาน นายไปจบัคู่ให้คนอื่นเถอะ อย่ามาเสยีเวลากบัฉนัเลย”

“เราท�าแบบนั้นไม่ได้หรอก เพราะเราไม่ได้เป็นคนเลอืกมาดูแลเจ้าเอง 

แต่ระบบสารสนเทศของกรมกามเทพเป็นคนสุ่มเลอืกเจ้าให้เรา”
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“นายกไ็ปขอเขาเปลี่ยนส”ิ

“ไม่ได้” เขาส่ายหน้า “การสุ่มเลอืกท�าได้แค่ครั้งเดยีว เมื่อเลอืกแล้ว

ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ถ้าเจ้าไม่ยอมให้ความร่วมมอืกบัเรา เรากต็้องตดิอยู่

กบัเจ้าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะท�าหน้าที่ของตนส�าเรจ็”

“แบบนี้ฉนักแ็ย่ส”ิ

มีนากระแทกตัวลงนั่งอย่างหงุดหงิด กรรมเวรอะไรของหล่อนไม่รู้ 

อยูเ่ป็นโสดดีๆ  กม็เีทวดามาเสนอตวัหาคูใ่ห้ บอกว่าไม่เอากไ็ม่ยอม แถมยงั

ขู่ว่าจะตามวอแวไปเรื่อยๆ จนกว่าหล่อนจะใจอ่อนอกี

เสียงแตรรถดังมาจากหน้าบ้าน มีนาเดินไปชะโงกมองตรงหน้าต่าง 

เหน็รถกระบะสดี�าคนัใหญ่จอดอยู่นอกรั้ว ก่อนชายคนหนึ่งจะเปิดประตรูถ

ลงมา เขามรีูปร่างผอมสูง ผวิคล�้า ตดัผมเกรยีนเหมอืนทหาร สวมกางเกง

ยนีกบัเสื้อแจก็เกตสดี�า

“นายชาญชัย” หญิงสาวพึมพ�าแล้วหันไปมองเทพบุตรหนุ่ม แต่เขา

ไม่อยู่ในห้องแล้ว “อะไรของเขา คดิจะมากม็า คดิจะไปกไ็ป ไม่บอกกล่าว

กนัสกัค�า”

เสยีงแตรรถดงัขึ้นอกีครั้ง ตามด้วยเสยีงกดกริ่งรวัๆ อย่างคนอารมณ์

เสยี มนีากลอกตาด้วยความร�าคาญ แล้วเดนิลงไปหาแขกไม่ได้รบัเชญิ

“มาแล้ว จะกดอะไรนกัหนา เดี๋ยวกริ่งฉนัพงัพอด”ี หญงิสาวตะโกน

บอกพลางเปิดประตูรั้วออกไป ชาญชัยเป็นลูกน้องคนสนิทของเสี่ยอ�านาจ 

ผู้กว้างขวางในวงการรถแข่งและเจ้าของบรษิทัน�าเข้ารถยนต์ หล่อนรู้จกักบั

เสี่ยใหญ่มาหลายปีแล้ว เพราะเขาเป็นเจ้าหนี้ของตาหล่อน

“มอีะไร” หล่อนถามเสยีงขุ่น “ยงัไม่ถงึเวลาจ่ายดอก ไม่ต้องรบีมา 

ทวงกไ็ด้ เดี๋ยวถงึก�าหนดฉนัจะเอาไปให้เอง”

“ฉันไม่ได้มาทวงหนี้ แต่มาพูดเรื่องงาน เสี่ยจะจัดแข่งรถวันเสาร์นี้ 

แต่คนขบัไส้ติ่งแตก คงหายไม่ทนัวนัแข่ง เสี่ยจงึอยากจ้างเธอไปขบัแทน”

“แข่งรถประเภทไหน รถยนต์หรอืมอเตอร์ไซค์”
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“รถยนต์แบบออฟโรด”

มีนาขมวดคิ้วครุ่นคิด การแข่งรถแบบออฟโรดส่วนใหญ่แข่งกันใน

ต่างจงัหวดับนเส้นทางทรุกนัดารซึ่งขบัล�าบากกวา่ถนนปกต ิทั้งรถยนต์และ

คนขับต้องมีความพร้อมสูงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความสูญเสีย หล่อน 

ไม่ค่อยชอบขบัออฟโรดเท่าไร เพราะยุ่งยากกว่าการขี่รถมอเตอร์ไซค์มากนกั

“ขอฉนัคดิดกู่อนนะ ช่วงนี้งานที่อูเ่ร่ง ไม่รู้ว่าจะไปได้หรอืเปล่า” หญงิ

สาวตอบแบ่งรบัแบ่งสู ้สมหมายเคยเตอืนหล่อนไม่ให้ยุง่เกี่ยวกบัเสี่ยอ�านาจ 

เพราะเขาคดิว่าเสี่ยใหญ่ไม่ได้จดัแข่งรถอย่างเดยีว แต่มธีรุกจิสเีทาแอบแฝง

อยู่ด้วย

“อย่าคดินาน เสี่ยไม่ชอบรอใคร” เขามองเข้าไปในบ้านแล้วหนัมามอง

หล่อน “บ้านเธอท�าเลดีนะ ถ้าขายให้เสี่ย นอกจากจะปลดหนี้ได้แล้ว ยัง

เหลอืเงนิไปท�าอย่างอื่นได้อกี”

“ขอบคุณที่แนะน�า แต่ตอนนี้ฉนัยงัไหว ถ้าหมุนไม่ทนัจรงิๆ ฉนัจะ

นกึถงึเสี่ยเป็นคนแรก”

“ตัดสินใจได้แล้วก็รีบโทร. ไป ถ้าเธอไม่รับ ฉันจะได้ติดต่อคนอื่น” 

ชาญชยัเอ่ยก�าชบั เดนิกลบัไปขึ้นรถแล้วขบัออกไปอย่างรวดเรว็

มนีาปิดประตรูั้วเดนิกลบัเข้าบ้าน ดวงตาคมหวานมองไปรอบๆ รูส้กึ

โล่งใจที่ไม่เหน็เทวดาจอมยุ่งอยู่ในบ้าน เพราะป้าอ้น แม่บ้านของหล่อนจะ

มาท�างานตอนสบิโมง ถ้าแม่บ้านสาวใหญ่เหน็ผู้ชายอยู่ในบ้าน หล่อนคงได้

ตอบค�าถามไม่จบไม่สิ้นแน่นอน

“วางใจได้ ตาของมนุษย์มองไม่เหน็กายทพิย์ของเทวดาหรอก มแีต่

เจ้าเท่านั้นที่มองเห็นเรา” เสียงแปลกปลอมดังขึ้นโดยไม่บอกกล่าวและไม่

เหน็ตวัคนพูด

“นายอยู่ที่ไหน อย่ามาแต่เสียงสิ ฉันหลอนนะ” หล่อนตะโกนถาม 

แต่ไม่มเีสยีงตอบ

“คณุเทวดา” หญงิสาวร้องเรยีกอกีครั้งหลงัยนืรออยูอ่ดึใจหนึ่ง แต่ก็
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เหมอืนเดมิ เทวดาจอมยุ่งไม่ขานรบั สงสยักลบัสวรรค์ไปแล้ว

“เทวดาบ้า” หล่อนพมึพ�าอย่างหงดุหงดิ แล้วเดนิขึ้นห้องนอนของตน

แสงแดดอุ่นยามสายสาดเข้าไปในอูม่นสัยานยนต์ กระทบละอองฝุน่
มองเห็นเป็นล�าแสงสีทอง กล้าถือกระป๋องน�้ามันเครื่องเดินไปยืนหน้า

กระโปรงรถของลูกค้า ซึ่งเอามาจอดทิ้งไว้ให้ถ่ายน�้ามนัเครื่องและเชก็เบรก

เมื่อเช้า ส่วนสมหมายเดินเข้าไปในห้องอบสีเพื่อตรวจดูสีรถยนต์ที่อบไว้

ตั้งแต่เมื่อวาน

เสียงรถมอเตอร์ไซค์คุ้นหูดังมาจากหน้าอู่ ทั้งสองหันไปมองพลาง

ขมวดคิ้ว เมื่อเห็นมอเตอร์ไซค์เอนดูโรสีแดงสลับขาวแล่นเข้ามาในอู่ แล้ว 

วิ่งไปจอดข้างก�าแพงใกล้ออฟฟิศ หญิงสาวเจ้าของรถก้าวลงมายืน ถอด

หมวกกนันอ็กออกจากศรีษะ สะบดัผมเปียยาวไปข้างหลงั แล้วยิ้มหวานให้

พวกเขา

“ลุงสั่งข้าวหรอืยงั” หล่อนถามสมหมาย “สั่งเผื่อหนูจานส ิหวิชะมดั

เลย”

“หนูมาท�าอะไรที่นี่” ชายสูงวยัเดนิมาหา สหีน้าไม่สบายใจ

“มาท�างานค่ะ นอนนานๆ มนัเบื่อ ลุงมอีะไรให้หนทู�าไหม” หล่อนยิ้ม

ประจบ

“ไม่มหีรอก” สมหมายส่ายหน้า “หนูเพิ่งออกจากโรงพยาบาล กลบั

ไปนอนพกัที่บ้านเถอะ งานที่นี่ลุงกบัไอ้กล้าท�ากนัเองได้”

มีนายิ้มแหย นอนอยู่บ้านใครบ้างไม่ชอบ แต่ตอนนี้บ้านหล่อนไม่

เหมอืนเดมิ เพราะมเีทวดาจอมจุน้คอยรงัควาน แม้เขาจะไม่ปรากฏตวัออก

มาให้เหน็ แต่หล่อนรู้สกึเหมอืนถูกจ้องมองอยู่ตลอดเวลา เมื่อไม่สามารถ

ข่มตานอนได้ หล่อนจงึลุกขึ้นแต่งตวัมาท�างาน

“ปลอ่ยเจ้แกเถอะลุง” กล้าตะโกนบอก “แกไมอ่ยากอยูบ้่านคนเดยีว 

แกกลวัผทีี่ถนนตามมาหลอก”
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“ผอีะไรของเอง็” สมหมายถามหลานชาย

“ถามเจ้แกดสู”ิ กล้าบุย้ใบ้มาที่หล่อน “ผมไม่อยากเล่า เดี๋ยวแกด่าเอา”

มนีาขงึตาใส่หนุ่มรุ่นน้อง เล่ามาขนาดนี้ยงัจะกลวัหล่อนด่าอกีเหรอ

“ผอีะไรหนูมนีา” สมหมายหนัมาถามหล่อน

“ไม่มอีะไรหรอกค่ะ ไอ้กล้ามนับ้าไปเอง ลงุอย่าไปฟังมนัเลย ต้นหอม

เอาข้าวมาส่งแล้ว ลุงสั่งเผื่อหนูหรอืเปล่า ถ้าไม่ได้สั่งหนูจะได้สั่งเพิ่ม”

มนีาถอืโอกาสเปลี่ยนเรื่องพดูเมื่อเหน็ต้นหอมถอืถงุอาหารเข้ามาในอู่

รถ วนันี้เดก็สาวสวมกระโปรงสั้น สวมเสื้อยดืรดัรูปเอวลอย แต่งหน้าสไตล์

เกาหลแีบบที่เดก็วยัรุ่นนยิม

“พี่มีนา” ต้นหอมร้องทักเสียงใส แล้วยิงค�าถามใส่เป็นชุด “พี่หาย

ป่วยแล้วเหรอ ท�าไมออกจากโรงพยาบาลเรว็จงั พี่ไปท�าท่าไหนให้รถชนได้ 

แล้วท�าไมเนื้อตวัไม่มรีอยแผลเลย”

“พี่หายแล้ว ขอบใจที่เป็นห่วง วันนี้ไปเที่ยวไหนเหรอ แต่งตัวสวย

เชยีว”

“ตอนเที่ยงหนูมนีดักบัเพื่อน เลยต้องแต่งตวันดิหน่อยค่ะ” เดก็สาว

บดิไปมาด้วยความเขนิอาย ก่อนหนัขวบัไปมองกล้าตาเขยีวเมื่ออกีฝ่ายแกล้ง

พูดลอยๆ เสยีงดงั

“สวยที่ไหน ยงักบันางเอกงิ้ว”

“นางเอกงิ้วบ้านป้านายส”ิ ต้นหอมแผดเสยีงดงัลั่น “ชุดนี้เกริ์ลกรุ๊ป

เกาหลเีขาใส่กนัย่ะ อย่างนายจะไปรูอ้ะไร วนัๆ มดุหวัอยูแ่ต่ใต้ท้องรถ ปาก

กเ็สยี หน้ากม็อม ไม่ได้ขี้เลบ็พี่วนิเลยสกันดิ”

“พี่วนิ” เขาท�าหน้างง “วนิมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยเหรอ”

“ไอ้บ้ากล้า อย่ามาว่าพี่วนิของฉนันะ” เดก็สาวเต้นผางด้วยความโกรธ 

ขณะที่กล้าหวัเราะชอบใจ เพราะแกล้งแทงใจด�าอกีฝ่ายได้

มนีาเบื่อฟังพวกเขาทะเลาะกนั จงึหยบิถงุอาหารส่งให้สมหมาย แล้ว

ลากต้นหอมไปส่งหน้าประต ูวางเงนิค่าอาหารใส่มอืเดก็สาว แล้วดนัหลงัให้
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รบีเดนิกลบัร้าน

“ขอบใจมากนะ”

“พี่มนีาต้องไล่ไอ้บ้ากล้าออก” เดก็สาวขนืตวัไม่ยอมเดนิ “ไม่งั้นหนู

จะไม่มาส่งข้าวที่นี่อกี”

“ปกตกิท็ะเลาะกนัเป็นประจ�า ท�าไมวนันี้โกรธแรงนกัล่ะ”

“กม็นัมาว่าพี่วนิของหนู ถ้าพี่ไม่ไล่มนัออก หนูจะโกรธพี่ด้วย” เดก็

สาวประกาศกร้าว 

มนีาขมวดคิ้วสงสยั ชกัอยากรู้ว่า ‘ไอ้พี่วนิ’ คอืใคร

“พี่วนิคอืใครเหรอจ๊ะ แล้วเขาเป็นญาตขิ้างไหนของต้นหอม”

“พี่ไปอยูท่ี่ไหนมาคะ” เดก็สาวจ้องหน้าหล่อน แล้วถอนใจเฮอืกใหญ่ 

“พี่วินมีชื่อเต็มว่าวินธัย เป็นนักร้องนักแสดงที่ดังที่สุดในตอนนี้ ออกงาน 

อเีวนต์ที่ไหนห้างแตกที่นั่น จนได้ฉายาว่า ‘วนิห้างแตก’ ค่ะ”

มีนาร้องอ๋อในใจยาวเหยียด ต้นหอมโกรธกล้าจะเป็นจะตายเพราะ

เขาไปว่านกัแสดงคนโปรด วนัก่อนแม่ค้าขายไข่ในตลาดมาด่าชวนชมถงึร้าน 

หล่อนไม่เหน็เดก็สาวจะโกรธเคอืงอะไร เดก็วยัรุ่นสมยันี้ช่างเข้าใจยากเสยี

จรงิ

“ขอโทษจ้ะ พี่ไม่ค่อยดูโทรทศัน์ เลยไม่ค่อยรู้จกัดาราเท่าไร”

“ต้นหอมมรีูปค่ะ” เดก็สาวเปิดรูปในโทรศพัท์ให้หล่อนดู 

หญิงสาวก้มมอง ยอมรับว่าพี่วินของต้นหอมหน้าตาดี ผิวพรรณ

สะอาดตา แต่เมื่อเทยีบกบัเทวดาจอมจุ้นประจ�าตวัหล่อน ‘วนิห้างแตก’ ยงั

ห่างอยู่หลายขุม

“ต้นหอมมีรูปพี่วินเต็มโทรศัพท์เลย พี่มีนาดูสิคะ คนอะไรมองมุม

ไหนกห็ล่อ ไม่ยิ้มกห็ล่อ ยิ่งยิ้มกย็ิ่งหล่อ”

“พี่ไปท�างานก่อนนะ เดี๋ยวตอนเยน็ลูกค้าจะมารบัรถ”

มีนาเดินกลับเข้าอู่รถ ทิ้งให้เด็กสาวยืนถือโทรศัพท์ค้าง เวลาของ

หล่อนเป็นเงินเป็นทอง แถมหล่อนยังเลยวัยคลั่งไคล้ดารามานานแล้ว จึง 
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ไม่อยากฟังต้นหอมคุยเรื่องนกัแสดงคนโปรดให้เสยีเวลาท�างาน

“กล้า” หล่อนหยุดยืนข้างหนุ่มรุ่นน้องแล้วกระซิบถาม “คืนนี้มีแข่ง

ไหม ฉนัอยากได้เงนิมาจ่ายดอกเสี่ยอ�านาจ”

“เจ้เพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะ ถ้าลงุหมายรูเ้ข้าผมถกูด่าหชูาแน่” เขา

กระซบิตอบขณะที่มอืท�างานไปด้วย เพราะกลวัว่าผู้เป็นลุงจะผดิสงัเกต

“กอ็ย่าให้รู้ส ิแค่นี้กไ็ม่มใีครถูกด่าแล้ว”

“เจ้ไหวแน่เหรอ” เขาถามอย่างไม่แน่ใจ “คราวที่แล้วกเ็จ๊งไปตั้งสอง

หมื่น”

“ไหวส”ิ หล่อนยนืยนั “คราวที่แล้วมนัเป็นอุบตัเิหตุ รบัรองคราวนี้

ฉนัไม่แพ้แน่”

“ถ้าเจ้มั่นใจว่าไหว เดี๋ยวผมจะโทร. ไปถามไอ้โต้งให้ ได้เรื่องยงัไงจะ

บอกอกีท”ี

“ขอบใจนายมาก” หล่อนตบไหล่รุ่นน้อง แล้วเดินเข้าไปในออฟฟิศ

เพื่อท�าบญัชคี่าใช้จ่ายของอู่เดอืนนี้

มีนาขี่รถมอเตอร์ไซค์เอนดูโรคันโปรดไปยังจุดนัดหมาย คืนนี้เหล่า 
ผู้พสิมยัความเรว็มารวมตวักนันบัร้อย เพื่อชมการแข่งขนันดัส�าคญัระหว่าง

นักแข่งเจ้าถิ่นมากฝีมือกับผู้ท้าชิงหน้าใหม่ที่ได้ยินว่าเป็นถึงลูกชายเจ้าของ

โรงงานย่านปรมิณฑล หญงิสาวกวาดตามองไปรอบๆ กล้าบอกว่าคูแ่ข่งของ

หล่อนเป็นลกูชายนายต�ารวจ เพิ่งลงสนามได้ไม่นาน อยากหาประสบการณ์

มากกว่าเงนิทอง คู่ของหล่อนจะแข่งเป็นคู่แรก เดมิพนัไม่สูงนกั แค่ห้าพนั

บาท

“เจ้มนีา” กล้าร้องเรยีกแล้ววิ่งมาหา “คู่แข่งของเจ้ไปรอที่จุดสตาร์ต

แล้ว คนืนี้อย่าให้พลาดนะ ไม่งั้นเสยีชื่อนางฟ้านกับดิหมด”

“ใครนางฟ้านกับดิ” หล่อนเปิดหน้ากากหมวกกนันอ็กขึ้นถาม

“กเ็จ้ไง” กล้าชี้มาที่หล่อน “แถบนี้มนีกัแข่งผู้หญงิไม่กี่คน แล้วเจ้ก็
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สวยที่สุดในกลุ่ม พวกมนัเลยตั้งฉายาให้เจ้ว่านางฟ้านกับดิ”

“เหลวไหล นางฟ้าบ้าบออะไร”

มีนาปิดหน้ากากหมวกกันน็อก แล้วพารถมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปที่จุด 

สตาร์ต คนส่วนใหญ่ชอบตดัสนิคนด้วยกนัจากภายนอก โดยไม่สนใจความ

สามารถที่ซ่อนอยู่ข้างใน พอเห็นหล่อนเป็นผู้หญิง พวกเขาก็พากันสนใจ 

แต่รูปร่างหน้าตา ไม่มีใครสนใจว่าหล่อนซ่อมรถเก่งแค่ไหน หล่อนขี่

มอเตอร์ไซค์ได้เร็วแค่ไหน รวมทั้งคู่แข่งปากเปราะของหล่อนด้วย พอลูก

นายต�ารวจเหน็หล่อน หมอนั่นกเ็ริ่มต้นพูดดูถูกทนัที

“ผู้หญงิเหรอ”

“ใช่ ข้องใจอะไรเหรอ” หล่อนเปิดหน้ากากหมวกกนันอ็กขึ้นถาม

“เปล๊า” เขาปฏเิสธเสยีงสงู “แค่ไม่คดิว่าผูห้ญงิจะมาแข่งรถแบบนี้ นกึ

ว่าจะอยู่บ้านเลี้ยงลูกเสยีอกี”

“ขอให้ฝีมอืดเีหมอืนปากนะ” หญงิสาวปิดหน้ากากหมวกกนันอ็ก หนั

ไปให้ความสนใจการแข่งขัน เพราะสิ่งที่จะพิสูจน์ตัวตนของหล่อนได้คือ

ความสามารถในการบงัคบัรถ ไม่ใช่ฝีปาก

“ต้องชนะเท่านั้นนะเจ้ ไม่งั้นพวกเราได้กนิมาม่ากนัทั้งเดอืนแน่ เพราะ

ผมแทงข้างเจ้ไว้เยอะ” กล้าตะโกนเชยีร์อยู่ในกลุ่มคนดู

มีนาชูนิ้วโป้งให้หนุ่มรุ่นน้อง ยืนยันว่าคืนนี้หล่อนไม่ยอมแพ้แน่ 

หล่อนจะท�าให้พวกที่ชอบเหยียดเพศเห็นว่าผู้หญิงท�าได้ทุกอย่างที่อยากท�า 

โดยไม่ยอมให้เพศสภาพมาเป็นอุปสรรค

ธงปล่อยตัวถูกยกขึ้น หญิงสาวเพ่งสมาธิไปข้างหน้า ก่อนออกตัว

ทนัททีี่ธงฟันลง เสยีงเครื่องยนต์ค�ารามกกึก้อง รถมอเตอร์ไซค์สองคนัพุ่ง

ออกจากจุดปล่อย แล่นไปบนถนนหลวงด้วยความเรว็สูง มนีาก้มตวัลงต�่า

บดิคนัเร่งจนสดุ หลอมรวมเป็นหนึ่งเดยีวกบัรถคูใ่จ ยิ่งรถมอเตอร์ไซค์แล่น

เร็วแค่ไหน หล่อนยิ่งรู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นเท่านั้น ระยะห่างระหว่างคู่แข่ง

เพิ่มมากขึ้น ลกูนายต�ารวจไม่เก่งเหมอืนปาก หล่อนจงึพารถคูใ่จเข้าเสน้ชยั
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ไปก่อน คว้าชยัชนะมาได้อย่างไม่ยากเยน็

“เธอเก่งมาก” คู่แข่งของหล่อนเอ่ยชมหลงัตามมาถงึเส้นชยั

“นายกไ็ม่เลวเหมอืนกนั” หล่อนเปิดหน้ากากหมวกกนันอ็กยิ้มให้เขา 

เมื่อการแข่งขันจบแล้วก็ไม่จ�าเป็นต้องเป็นศัตรูกัน “ถ้านายอยากแก้มือ 

ตดิต่อโต้งได้ทุกเวลา คนืนี้ฉนัขอตวัก่อน”

“เธอชื่ออะไรเหรอ”

“มนีา” หล่อนปิดหน้ากากหมวกกนันอ็ก แล้วขี่รถกลบัไปที่จดุปล่อย

ตวัซึ่งกล้ารออยู่พร้อมเงนิเดมิพนั

“สดุยอดเลยเจ้” หนุม่รุน่น้องวิ่งมาหา “เราได้เงนิที่เสยีไปมาครบแล้ว 

แถมได้ก�าไรมานดิหน่อย ห้าพนัเป็นเงนิเดมิพนั ส่วนหมื่นเจด็เป็นเงนิที่ผม

แทงข้างเจ้”

“เอามาสองหมื่นกพ็อ ที่เหลอืนายเอาไป”

“ขอบคุณครบัเจ้” 

เขาส่งเงนิให้หล่อน หญงิสาวรบัมาใส่กระเป๋า หนัไปมองข้างหลงัเมื่อ

ได้ยนิเสยีงคนตะโกนดงัลั่น

“พ่อมงึมา!”

“แยกกนัหน ีพรุ่งนี้เจอกนัที่อู่” หล่อนหนัไปบอกกล้า 

หนุ่มรุ่นน้องพยกัหน้ารบั วิ่งไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ของตนแล้วขี่ออก

ไปก่อนอย่างรวดเรว็

มนีาขี่รถมอเตอร์ไซค์คูใ่จไปอกีทางหนึ่ง ทิ้งความอลหม่านไว้ข้างหลงั 

หล่อนเลอืกถนนสายรองเป็นทางหน ีเพราะถนนสายนี้ทะลอุอกได้หลายทาง 

ถ้าต�ารวจตามมาหล่อนสามารถสลดัหนไีด้ไม่ยาก

เสยีงไซเรนดงัไล่หลงัมา มนีาก้มมองกระจกข้าง ขมวดคิ้วอย่างขดัใจ

เมื่อเหน็รถต�ารวจแล่นตามมา หญงิสาวบดิคนัเร่งหน ีแต่จู่ๆ  รถมอเตอร์ไซค์

คูใ่จกก็ระตกุแล้วดบัไปดื้อๆ หล่อนพยายามสตาร์ตเครื่อง แต่สตาร์ตเท่าไร

กไ็ม่ตดิ
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“อย่าเกเรสลิกู ตดิเถอะนะ แม่ยงัไม่อยากถกูจบั” หล่อนลองสตาร์ต 

อกีครั้ง แต่เครื่องยนต์กไ็ม่มทีท่ีาว่าจะตดิ ขณะที่รถต�ารวจใกล้เข้ามาเรื่อยๆ 

มีนามองหาทางหนีอย่างร้อนรน จะทิ้งรถหนีก็เสียดายรถ เอนดูโร 

คนันี้ไม่ใช่ถูกๆ เสยีด้วย แถมหล่อนยงัรกัมนัเหมอืนลกู แต่ถ้ายนือยูอ่ย่างนี้ 

มหีวงัถูกจบัทั้งคนทั้งรถ

“ท�าไมเราถึงโชคร้ายติดๆ กันแบบนี้ บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล ถูก

เทวดาตามรงัควาน แล้วยงัจะโดนต�ารวจจบัข้อหาเดก็แว้นอกี” หญงิสาวก่น

ว่าโชคชะตาตวัเอง ก่อนผงะด้วยความตกใจเมื่อเทวดาที่พูดถงึปรากฏกาย

ตรงหน้าโดยไม่ให้สุ้มให้เสยีง

“จะกลัวอะไรนักหนา เราเป็นเทวดานะ ไม่ได้เป็นภูตผีปีศาจ” เขา

ต่อว่าอย่างเคอืงๆ ใบหน้าหล่อเหลาบูดบึ้ง

“อย่าเพิ่งมายุ่งได้ไหม ฉันก�าลังจะถูกต�ารวจจับแล้วเนี่ย” หล่อน

พยายามติดเครื่องรถอีกครั้ง แต่ต้องหยุดชะงักเมื่อได้ยินค�าพูดต่อมาของ

เทพบุตรหนุ่ม

“ถ้าเจ้าสญัญาว่าจะยอมให้เราจบัคู่ เราจะช่วยให้เจ้าไม่ต้องนอนคุก”

“ท�ายงัไง” หล่อนหนัไปถาม

“วธิกีารไม่ส�าคญัหรอก เจ้าแค่สญัญามากพ็อ ที่เหลอืเราจดัการเอง”

“ตกลง ฉันสัญญา” หญิงสาวรับปากอย่างร้อนรน เมื่อรถต�ารวจ 

คนันั้นตามมาทนัแล้วเลี้ยวมาจอดดกัหน้ารถหล่อน

จริายุเทพบุตรยิ้มพอใจ ขยบัมายนืบงัหล่อนไว้ มนีาชะเง้อมองผ่าน

ไหล่เขา เหน็นายต�ารวจคนหนึ่งลงจากรถเดนิตรงมาหาหล่อน เขามหีน้าตา 

คมเข้ม แววตาดุดนั ท่าทางจรงิจงั

“ท�าอะไรสกัอย่างส ิเขาเดนิมาทางนี้แล้วนะ” หล่อนกระซบิ เหงื่อแตก

จนมอืเหนยีว

“ใจเยน็” เทพบุตรหนุ่มกระซบิตอบ

มีนากลั้นหายใจเมื่อนายต�ารวจคนนั้นเดินมาหยุดตรงหน้าจิราย ุ
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เทพบตุร หล่อนเหน็เขามองตรงมาที่หล่อน แต่กลบัท�าท่าเหมอืนมองไม่เหน็ 

ก่อนต�ารวจอีกนายจะตามลงมาสมทบ คนนี้รูปร่างสูงผอม มีอายุมากกว่า

คนแรก แต่มยีศต�่ากว่า เพราะเขาเรยีกอกีฝ่ายว่า ‘หมวดสารนิ’ ด้วยท่าทาง

นอบน้อม

“มอเตอร์ไซค์คันนั้นหายไปไหนครับ เมื่อกี้ผมยังเห็นจอดอยู่ตรงนี้

เลย”

“ไม่รู้เหมอืนกนัจ่า” ผู้มยีศสูงกว่าส่ายหน้า

“หรอืว่าเราตาฝาดครบั”

“ตาฝาดพร้อมกนัสองคนได้ด้วยเหรอ” คนมยีศเป็นหมวดทกัท้วง 

คนที่ถูกเรยีกว่าจ่านิ่งคดิแล้วโพล่งออกมา

“หรอืว่าเราถกูผหีลอกครบั รถมอเตอร์ไซค์สแีจ่มขนาดนั้นจะหายไป

เฉยๆ ได้ยงัไง”

“ผีไม่มีจริงหรอกจ่า น่าจะดวงดีมากกว่า เราไปตามจับคันอื่นกัน

เถอะ” ต�ารวจทั้งสองเดนิกลบัไปขึ้นรถ แล้วขบัออกไปอย่างรวดเรว็

มนีาผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอก เพิ่งเข้าใจค�าว่าผบีงัตากว็นันี้เอง

“เทวดาคุ้มครองต่างหาก” จริายุหนัมาท�าหน้าบึ้ง

“นายรู้ได้ยงัไง” หล่อนมองอย่างสงสยั “นายอ่านใจฉนัเหรอ”

“เราต้องไปแล้ว อย่าลมืสญัญาของเจ้ากแ็ล้วกนั” เทพบุตรหนุ่มเอ่ย

ก�าชบั แล้วหายตวัจากไปทนัท ีทิ้งให้หล่อนยนือยู่คนเดยีว

“เทวดาบ้า พอโดนจับได้ก็ทิ้งกันดื้อๆ เลยนะ” หล่อนพึมพ�าอย่าง

ขดัใจ ลองสตาร์ตเครื่องอกีครั้ง ซึ่งครั้งนี้ตดิอย่างง่ายดาย

“หรอืจะเป็นแผนของเทวดา” หญงิสาวขมวดคิ้วสงสยั แต่ไม่มเีวลา

หาค�าตอบ เพราะจู่ๆ หมาแถวนั้นกห็อนขึ้นพร้อมกนั หล่อนมองซ้ายมอง

ขวา แล้วรบีขี่รถไปจากตรงนั้นทนัที



๔

มีนาขี่รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจเข้าไปในอู ่ตรงไปจอดข้างออฟฟิศ  
หญงิสาวก้าวลงจากรถ ถอดหมวกกนันอ็กวางลงบนเบาะ แล้วรวบผมผูก

หางม้าอย่างง่ายๆ เมื่อคนืกว่าจะกลบัถงึบ้าน อาบน�้าเข้านอนกเ็กอืบตสีอง 

เช้านี้หล่อนจงึตื่นมาท�างานด้วยสภาพที่ไม่เตม็ร้อยนกั แต่อาการนี้น่าจะดขีึ้น

หากได้จบิกาแฟแก่ๆ สกัแก้ว

“เจ้มนีา” กล้าร้องเรยีกพลางเดนิมาหา

“มอีะไร เสยีงดงัแต่เช้าเชยีว”

“มสี”ิ เขามองซ้ายมองขวาแล้วกระซบิ “เมื่อคนืเจ้หนรีอดมาได้ยงัไง 

ผมเหน็รถต�ารวจไล่ตามเจ้ไปตดิๆ นกึว่าเช้านี้ต้องพาลุงหมายไปประกนัตวั

เจ้แล้ว”

“ไม่มทีางหรอก ฝีมอืระดบัฉนั ต�ารวจหน้าไหนจะตามทนั ฉนัเลี้ยว

สองสามทีก็สลัดพ้นแล้ว” มีนาแกล้งคุยโม้กลบเกลื่อน เพราะขืนบอกว่า

เทวดาช่วยไว้ ลูกน้องคงหาว่าหล่อนบ้า

“ได้ยินแบบนี้ผมก็โล่งใจ ต่อไปเราคงต้องแข่งรถให้น้อยลง เพราะ 
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ไอ้โต้งบอกว่าต�ารวจก�าลงักวาดล้างพวกแข่งรถบนถนน”

“เสียรายได้ชะมัด” หญิงสาวบ่นอุบอิบ ก่อนหันไปมองข้างหลังเมื่อ

ได้ยนิสมหมายร้องถาม

“คุยอะไรกนัเหรอ”

“คุยเรื่องเสี่ยอ�านาจจ้ะ” หล่อนตอบพลางขยบิตาให้กล้ารบัลูกต่อ

“ใช่ครบั” เขารบีพยกัหน้า “เราก�าลงัคุยเรื่องเสี่ยอ�านาจกนั”

“เสี่ยอ�านาจท�าไมเหรอ” สมหมายเดนิมาหา

“เมื่อวานนายชาญชยัมาหาหนูที่บ้าน บอกว่าเสี่ยอ�านาจจะจ้างหนูไป

ขบัรถแข่ง เพราะคนขบัของเสี่ยไส้ติ่งแตก หนเูหน็ว่าลงุไม่อยากให้ยุง่กบัเขา 

เลยบอกไปว่าขอคดิดกู่อน” หล่อนถอืโอกาสเล่าให้ทั้งสองฟังไปเลย กล้าฟัง

แล้วเฉยๆ ส่วนผู้เป็นลุงหน้าเครยีดขึ้นมาทนัที

“ปฏเิสธเขาไปเถอะ เสี่ยอ�านาจเป็นคนไม่น่าไว้ใจ ธรุกจิส่วนใหญ่ของ

เขาเป็นสเีทา ลุงไม่อยากให้หนูตดิร่างแหไปด้วย”

“หนูกค็ดิแบบลุงนั่นแหละ แต่ค่าจ้างที่เขาเสนอมาไม่ใช่น้อยๆ แข่ง

รถให้เขาสกัสองสามครั้ง หนูน่าจะปลดหนี้ไปได้บ้าง” หล่อนหยบิเรื่องเงนิ

ขึ้นมาหว่านล้อม

“เงนิดกีจ็รงิ แต่มนัเป็นเงนิร้อน ได้มากไ็ม่เป็นสุขหรอก”

“เงินร้อนก็ซื้อข้าวกินได้นะลุง ช่วงนี้ลูกค้าของเราลดลง ถ้าได้เงิน 

ทางอื่นมาช่วยบ้าง เจ้จะได้เหนื่อยน้อยลง” กล้าช่วยหล่อนพูดอกีแรง 

สมหมายมที่าทอี่อนลง หล่อนจงึรบีรุกต่อทนัที

“หนูจะพากล้าไปด้วย มอีะไรจะได้ช่วยกนั ลุงให้หนูไปเถอะนะ”

“สรุปคือหนูอยากไปแข่งรถ ไม่ว่าลุงจะพูดยังไง หนูก็จะไปอยู่ดีใช่

ไหม” เขาถามอย่างรู้ทนั

“หนูจะดูแลตัวเองให้ดี ลุงไม่ต้องเป็นห่วงนะ” หญิงสาวยิ้มประจบ 

แล้วหนัไปมองหน้าอู่รถเมื่อมรีถเก๋งคนัหนึ่งแล่นมาจอด

“เดี๋ยวผมไปดูเอง” หนุ่มรุ่นน้องขนัอาสาพลางเดนิออกไปดู แต่แป๊บ
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เดยีวกเ็ดนิหน้าตื่นกลบัมา ท่าทางลุกลี้ลุกลนจนหล่อนสงสยั

“ใครมาเหรอ”

“เจ้ดูเองเถอะ” เขาพยกัพเยดิไปที่ประตู

มีนามองตามสายตาลูกน้อง ก่อนกลืนน�้าลายอึกใหญ่เมื่อเห็นนาย

ต�ารวจที่ตามจับหล่อนเมื่อคืนเดินเข้ามาในอู่ ผู้หมวดหนุ่มจ้องมองหล่อน 

แล้วเลื่อนสายตาไปมองกล้า ก่อนหยุดมองรถเอนดูโรคนัเก่งของหล่อน

“มอีะไรหรอืเปล่าคะ” หญงิสาวเดนิเข้าไปหา 

เขาหันมามองหล่อนแล้วชี้ไปนอกรั้ว “รถของผมสตาร์ตไม่ค่อยติด 

ให้ช่างออกไปดูหน่อยส”ิ

“ได้ เดี๋ยวฉนัดูให้เอง”

“คุณเป็นช่างเหรอ ผมนกึว่าคนนั้นเสยีอกี” เขาชี้ไปที่กล้า “หน้านาย

ดูคุ้นๆ นะ เราเคยเจอกนัมาก่อนหรอืเปล่า”

“เปล่าครบั ผมหน้าโหล ไปท�างานก่อนนะเจ้” หนุม่รุน่น้องบอกหล่อน

แล้วเดนิหลบไปหลงัอู่

“ไปดูรถกนัเถอะค่ะ”

มนีาเดนิน�าออกจากอู ่หมวดสารนิเดนิตามมา หล่อนเปิดกระโปรงรถ

แล้วลงมอืตรวจสอบเบื้องต้น โดยมนีายต�ารวจหนุ่มยนืมองไม่ห่าง

“ไดสตาร์ตน่าจะมปัีญหา ถ้าคณุจะซ่อมกท็ิ้งรถไวท้ี่นี่ แลว้ฉนัจะเชก็

ให้ละเอยีดอกีท”ี

“คณุเป็นช่างผูห้ญงิคนแรกที่ผมเคยเจอ ไม่ยกัรู้ว่าผู้หญงิซ่อมรถเป็น

ด้วย”

“ผูห้ญงิกบัผูช้ายมคีวามสามารถไม่ต่างกนั ถ้าได้รบัการฝึกฝนกท็�าได้

เหมอืนกนั โลกนี้มผีู้ชายซ่อมรถไม่เป็นเยอะแยะไป”

หญิงสาวปิดกระโปรงรถ ไม่รู้สึกอะไรกับค�าพูดดูแคลนของอีกฝ่าย 

เพราะผู้หมวดหนุ่มไม่ใช่คนแรกที่คิดแบบนี้ และจะไม่ใช่คนสุดท้ายอย่าง

แน่นอน
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“จรงิของคุณ ซ่อมรถเป็น แล้วซิ่งรถเป็นด้วยหรอืเปล่า”

“เป็นค่ะ” หล่อนหนัไปสบตาเขา “ทั้งรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ ถ้า

ขบัไม่เป็นแล้วจะซ่อมได้ยงัไง จรงิไหมคะ”

“จริงครับ ซ่อมเสร็จแล้วโทร. มาที่เบอร์นี้ ผมจะรีบมารับ” เขาส่ง

กุญแจรถกับนามบัตรให้หล่อน แล้วเดินไปขึ้นรถอีกคันที่จอดรออยู่ข้าง

ก�าแพง

มนีาเดนิกลบัเข้าอู่ กล้ารบีวิ่งมาหาแล้วถามอย่างร้อนรน

“เขาว่ายงัไงบ้างเจ้ เขาจ�าพวกเราได้ไหม”

“จ�าไม่ได้หรอก แต่ถงึจ�าได้กท็�าอะไรพวกเราไม่ได้ นายเลกิกงัวลได้

แล้ว ไปขบัรถของเขาเข้ามา แล้วเชก็ไดสตาร์ตให้ด้วย” หล่อนส่งกุญแจรถ

ให้เขา แล้วเดนิเข้าไปในออฟฟิศ

มีนานั่งท�าบัญชีรายรับรายจ่ายของอู่อยู่ในออฟฟิศ รายรับเดือนนี้ 
ลดลงจากเดอืนที่แล้ว แต่รายจ่ายกลบัเพิ่มขึ้น เพราะเครื่องปั๊มลมเสยี จงึ

ต้องซื้อเครื่องใหม่มาทดแทน ยังไม่นับค่ารักษาพยาบาลของหล่อนที่จ�าใจ

ต้องเบิกเงินจากบัญชีของพ่อมาจ่ายอีก ถ้าเดือนนี้หล่อนยังหาลูกค้าเพิ่ม 

ไม่ได้ เดอืนหน้าคงไม่มเีงนิจ่ายค่าจ้างให้สมหมายกบักล้า ซึ่งหล่อนไม่มวีนั

ยอมให้เกดิขึ้นแน่นอน

หญิงสาวเอื้อมมือไปหยิบปากกา แต่กลับท�ามันกลิ้งตกลงไปที่พื้น 

หล่อนก้มลงไปหยิบ พอเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นจิรายุเทพบุตรยืนอยู่ตรงหน้า 

หล่อนผงะด้วยความตกใจ ก่อนนกึได้ว่าเขาเป็นเทวดา ไม่ใช่ผี

“เมื่อไรเจ้าจะเลิกกลัวเราเสียที เราดูเหมือนภูตผีปีศาจเหรอ” เขา 

ยื่นหน้ามาให้ดูจนใกล้ หญิงสาวลุกไปหลบหลังเก้าอี้ จับพนักไว้ต่างโล่

ป้องกนัตวั

“สิ่งที่เหน็เชื่อไม่ได้เสมอไปหรอก นายอาจเนรมติรูปกายขึ้นมาหลอก

ฉนักไ็ด้ แต่ร่างกายที่แท้จรงิเป็นซอมบี้เละๆ มนี�้าเหลอืงไหลเยิ้ม”
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มนีาแกล้งว่าเขาไปอย่างนั้นเอง แต่เทพบุตรหนุ่มกลบัคดิจรงิจงั เขา

ก้าวเท้าเข้ามาหา คว้ามอืหล่อนไปจบัแก้มแล้วกดแนบไว้อย่างนั้น

“หน้าเราเละหรอืเปล่า มนี�้าเหลอืงตดิมอืเจ้าไหม” เขาถามเสยีงขุ่น

หญงิสาวยนืนิ่งเหมอืนถูกสาป กระแสประหลาดแล่นจากฝ่ามอืไปที่

หวัใจ แก้มเทวดานุม่เหมอืนไหม กลิ่นกายหอมเหมอืนดอกไม ้มนึเมาชวน

ให้หลงใหล

“เปล่า” หล่อนดงึมอืกลบัมา ใจเต้นโครมคราม “นายมาท�าไม ถ้าไม่มี

อะไรกก็ลบัไปเถอะ ฉนัต้องท�างาน”

“เรามาหาคู่ให้เจ้าตามสญัญา”

“ตอนนี้เลยเหรอ” หล่อนถามเสยีงดงั

“ใช่ เจ้าได้คูค่รองเมื่อไร เรากเ็รยีนจบเมื่อนั้น นายต�ารวจที่มาเมื่อเช้า

กน็่าสนใจนะ หน้าตาไม่เลว นสิยัเดด็เดี่ยว ดูเป็นผู้ใหญ่เหมาะกบัเจ้าด”ี

จริายุเสกอุปกรณ์บางอย่างออกมา รูปทรงสี่เหลี่ยมผนืผ้า ด้านหลงั

เป็นสบีรอนซ์เงนิ หน้าตาเหมอืนแทบ็เลต็ที่มขีายทั่วไป เขาก้มหน้าก้มตาจิ้ม

อยู่อดึใจหนึ่ง จงึเงยหน้าขึ้นพูดกบัหล่อน

“ยงัโสดด้วย ถ้าเลอืกเขาเป็นคูค่รอง เจ้าจะไดเ้ป็นคณุหญงิก่อนอายุ

ห้าสบิปี”

“นั่นอะไร” หล่อนชี้ไปที่เจ้าสิ่งนั้น

“แทบ็เลต็สวรรค์” เขาชูให้หล่อนดู “เครื่องมอืท�างานของเรา”

“มันท�างานยังไงเหรอ เหมือนแท็บเล็ตของโลกมนุษย์ไหม” หล่อน

ถามด้วยความสนใจ กามเทพยคุนี้ไม่พกคนัศรแต่พกแทบ็เลต็ ช่างทนัสมยั

เสยีจรงิ

“น่าจะคล้ายกนั”

“ขอฉนัดูหน่อยได้ไหม”

“ไม่ได้หรอก” เทพบตุรหนุม่ส่ายหน้าปฏเิสธ แล้วเสกให้แทบ็เลต็หาย

ไป “มนัเป็นความลบัของสวรรค์ ให้มนุษย์ล่วงรู้ไม่ได้”
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“งก” หล่อนพมึพ�าเสยีงเบา แต่เทวดาหูดยีงัได้ยนิ

“เจ้าว่าอะไรนะ”

“เปล่า” หล่อนปฏเิสธเสยีงห้วน

“เปล่ากด็แีล้ว ตกลงเจ้าเลอืกต�ารวจคนนั้นใช่ไหม เราจะได้จบัคู่เจ้า

กบัเขาให้เลย”

“เดี๋ยวก่อน!” หญงิสาวร้องห้ามเสยีงหลง สมหมายกบักล้าชะโงกหน้า

มามอง หล่อนโบกมือบอกพวกเขาว่าไม่มีอะไร แล้วหยิบรีโมตเครื่องปรับ

อากาศมากดเปิด

“นายจะมาท�าเป็นมัดมือชกแบบนี้ไม่ได้นะ” หล่อนหันไปโวยวายใส่

เขา “ฉนัเพิ่งเจอหน้าเขาแค่สองครั้ง พูดกนัยงัไม่ถงึสบิประโยค แล้วจะไป

เป็นอะไรกบัเขาได้ยงัไง คนเราจะใช้ชวีติคูร่่วมกนัมนัต้องรกักนัก่อน เข้าใจ

ไหม”

“เรื่องนั้นไม่ยากหรอก แค่เสกมนตร์ดลใจใส่เจ้าสองคนก็เรียบร้อย

แล้ว”

“ห้ามใช้มนตร์ของนายกบัฉนัเดด็ขาด” หล่อนเอ่ยเสยีงเข้ม “ฉนัยอม

ให้นายจบัคูก่จ็รงิ แต่ฉนัจะเลอืกคนที่ฉนัรกัเท่านั้น ซึ่งความรกัต้องเกดิจาก

การคบหาดูใจกนั ร่วมทุกข์ร่วมสุขกนั ไม่ใช่เกดิจากเวทมนตร์ของนาย ถ้า

นายท�านอกเหนอืจากนี้ ถอืว่าข้อตกลงของเราเป็นโมฆะ”

“เราเป็นกามเทพมหีน้าที่ท�าให้คนรกักนั เจ้าคดิว่าเราไม่รู้เรื่องพวกนี้

เหรอ” เขาท�าหน้าเบื่อใส่หล่อน “มนตร์ดลใจแค่ช่วยให้มนุษย์มีจิตใจ 

เอนเอยีงเข้าหากนั เปิดใจรบัอกีฝ่ายได้ง่ายขึ้น ไม่ใช่การท�าเสน่ห์ให้หลงรกั

หวัปักหวัป�า เราแค่หาคู่ครองดีๆ  ให้เจ้า แต่เจตจ�านงยงัเป็นของเจ้า เจ้ามี

สทิธิ์ที่จะรกัใครกไ็ด้ตามที่ใจของเจ้าต้องการ”

“มนตร์อะไรฉันก็ไม่เอาทั้งนั้น” หล่อนยืนยันค�าเดิม “นายต�ารวจ 

คนนั้นฉนักไ็ม่ชอบ”

“เรื่องเยอะ” เทวดาหนุม่บ่นอุบอบิ แล้วแกลง้พดูประชด “ถ้าไมช่อบ
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นายต�ารวจ แล้วเจ้าชอบใคร เราจะได้หามาให้เลอืก ต่อให้ต้องบุกน�้าลุยไฟ 

เรากจ็ะไม่บ่นสกัค�า”

มนีามองออกไปนอกออฟฟิศ เหน็โฆษณาของวนิธยั นกัแสดงชื่อดงั

ในโทรทศัน์ที่สมหมายเปิดทิ้งไว้ ด้วยอารมณ์ชั่ววูบจงึแกล้งประชดเขากลบั

ไปบ้าง

“ฉนัชอบดาราคนนั้น นายท�าได้หรอืเปล่า”

“หน้าตาก็ไม่เท่าไร อาชีพก็ไม่ค่อยมั่นคง แต่ถ้าเจ้าอยากได้ เราก ็

ไม่ขดัหรอก” พอพูดจบเขากห็ายตวัไปทนัท ีไม่ต่างจากตอนมาเลยสกันดิ

มนีาทรุดตวัลงนั่งหลงัโต๊ะท�างาน ยกมอืข้างที่จบัแก้มเทวดาหนุ่มขึ้น

มาดู ตอนที่สัมผัสแก้มเขา หล่อนรู้สึกว่ามีกระแสบางอย่างแล่นผ่านหัวใจ 

ความรู้สกึนี้คอือะไรกนัแน่

“เหลวไหลน่ามีนา” หญิงสาวต่อว่าตัวเอง แล้วหยิบบัญชีมาท�าต่อ 

เรื่องที่หาค�าตอบไม่ได้ คดิไปกเ็สยีเวลาเปล่า

ลานแสดงสินค้าภายในศูนย์การค้าชื่อดังย่านกลางเมืองเนืองแน่นไป
ด้วยบรรดาแฟนคลบัของวนิธยั นกัร้องและนกัแสดงชื่อดงั ซึ่งมกี�าหนดการ

มาร่วมเปิดตวัสนิค้าที่เขาเป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์บ่ายวนันี้ จนท�าให้ลาน

โล่งที่เคยกว้างขวางแคบลงถนัดตา สมกับฉายา ‘วินธัยห้างแตก’ ที่ได้รับ

จากสื่อมวลชน

จิรายุเทพบุตรปรากฏตัวบนระเบียงชั้นสอง ก้มมองลงไปยังเวที

ชั่วคราวด้านล่าง ยอมรบัว่ามนษุย์หนุม่คนนี้เป็นที่ชื่นชอบของคนจ�านวนมาก 

แต่ส�าหรับเขาสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ความฉาบฉวย เพราะการที่คนเราจะใช้ชีวิต

ร่วมกนั มนัต้องมมีากกว่าความหลงใหลในรูปกายภายนอก

เทพบุตรหนุ่มกวาดตามองไปรอบๆ เขาเป็นเทวดาอายุน้อย เพิ่งลง

มาโลกมนุษย์เป็นครั้งแรก สิ่งที่เห็นจึงค่อนข้างแปลกตาและน่าสนใจ ต่าง

กบัรณกรเทพบตุรซึ่งถอืก�าเนดิมาก่อน ผูเ้ป็นเพื่อนเคยลงมาโลกมนษุย์แล้ว
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สามยคุ โดยบอกว่าชอบยคุนี้น้อยที่สดุ เพราะผูค้นศลีธรรมตกต�่า สวนทาง

กบัเทคโนโลยทีี่สูงขึ้น

ถ้าจบัคู่ให้มนีาส�าเรจ็แล้วเขาจะลองไปเที่ยวยคุต่างๆ ดบู้าง การย้อน

เวลาไปมาส�าหรับเขาไม่ใช่เรื่องยากเลย เพราะเวลาของเทวดาเป็นนิรันดร์ 

อยากไปยุคไหนแค่นึกในใจ เขาก็สามารถไปที่นั่นได้ทันทีโดยใช้เวลาแค ่

ดดีนิ้วเท่านั้น

มนุษย์สาวกลุ่มหนึ่งเดินมาตรงจุดที่เขายืน เทพบุตรหนุ่มถอยหลัง

ออกมา แม้จะรูว่้าพวกหล่อนมองไม่เหน็เขา แต่กย็งัอดรู้สกึอดึอดัไม่ได้อยูด่ ี

เพราะยังไม่ชินกับการอยู่ท่ามกลางมนุษย์เท่าไร พอเห็นมนุษย์กลุ่มนี้เขาก็

นึกถึงมนต์มีนา หล่อนเป็นมนุษย์คนเดียวที่มองเห็นเขา ซึ่งไม่รู้ว่าเพราะ

อะไร

จริายยุกมอืแตะแก้มตวัเอง นอกจากหล่อนจะเหน็เขาแล้ว หญงิสาว

ยังถูกตัวเขาได้ด้วยโดยที่เขาไม่ได้ใช้มนตร์ช่วยแต่อย่างใด มือของหล่อน 

อุ่นจัด แวบแรกที่ปลายนิ้วเรียวสัมผัสแก้ม เขารู้สึกถึงกระแสประหลาดที่

แล่นผ่านหวัใจ อบอุ่น อ่อนโยน เหมอืนได้สิ่งที่ท�าหายไปคนืมา

เสียงกรีดร้องแสบหูดังขึ้นพร้อมกัน เป็นสัญญาณว่านักแสดงหนุ่ม

มาถงึแล้ว เทวดาหนุ่มลอยตวัขึ้นจากพื้นเพื่อให้เหน็อกีฝ่ายได้ถนดัขึ้น วนิธยั

ปรากฏตวับนเวทใีนชุดเสื้อเชิ้ตสขีาว คลุมทบัด้วยชุดสูทลายสกอตสนี�้าเงนิ 

สวมรองเท้าก�ามะหยี่สีน�้าตาลเข้ม เขาให้สัมภาษณ์ด้วยน�้าเสียงร่าเริง ยิ้ม

แย้มแจ่มใสดูมเีสน่ห์

เทพบตุรหนุม่ท�าปากเบ้อย่างดแูคลน นอกจากรปูร่างหน้าตาด ีเขาก็

ไม่เหน็ว่าดาราหนุม่จะมอีะไรด ีแต่เมื่อมนีายนืยนัว่าชอบหมอนี่ เขากต้็องท�า

ตามหน้าที่ของตน จริายเุสกแทบ็เลต็สวรรค์ออกมา ดงึรูปของมนีากบัวนิธยั

ขึ้นมาคู่กัน ใช้ปลายนิ้ววาดรูปหัวใจล้อมรูปของทั้งสองไว้ แล้วดีดนิ้วไปที่ 

นกัแสดงหนุ่ม

วินธัยซึ่งก�าลังร้องเพลงอยู่บนเวทีหยุดชะงัก แต่เพียงอึดใจเดียวก็
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กลบัมาร้องเพลงอกีครั้งโดยไม่มใีครผดิสงัเกต เพราะคดิวา่นกัร้องหนุม่แค่

ลมืเนื้อเพลง เทวดาหนุม่ยิ้มพอใจ มนตร์ดลใจของเขาออกฤทธิ์แล้ว ที่เหลอื

ก็แค่สร้างโอกาสให้มีนาได้พบกับดาราหนุ่ม แล้วปล่อยให้พรหมลิขิตท�า

หน้าที่ต่อไป

จิรายุก�าลังจะหายตัวกลับสวรรค์ แต่อะไรบางอย่างดลใจให้เขา

ปรากฏตัว หญิงสาวที่ยืนอยู่ใกล้ที่สุดเห็นเขาก่อน หล่อนเบิกตาโตอย่าง 

ตกตะลึงพรึงเพริดแล้วยื่นมือไปสะกิดแขนเพื่อน จากนั้นอาการตะลึงก ็

แพร่กระจายไปเรื่อยๆ เทพบตุรหนุม่ยิ้มพอใจแล้วเดนิจากไปอย่างอารมณ์ดี

‘นี่สหิล่อของจรงิ’

มีนาขี่รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจมาตามทาง หล่อนเพิ่งกลับจากบ้านเสี่ย
อ�านาจ หลังจากไปจ่ายดอกเบี้ยของเดือนนี้และตอบตกลงรับจ้างแข่งรถ 

โดยมีข้อแม้ว่าเขาต้องจ้างกล้าด้วย เสี่ยใหญ่ไม่ขัดข้องอะไร ข้อตกลงจึง 

จบลงด้วยดี ก่อนแข่งหล่อนกับกล้าจะเข้าไปดูรถเพื่อเตรียมความพร้อม 

และรับค่าจ้างล่วงหน้า หลังจากพูดจาตกลงกันเรียบร้อย หล่อนก็ขี่รถ

มอเตอร์ไซค์คนัโปรดกลบับ้าน โดยเลอืกใช้ถนนสายรองซึ่งรถตดิน้อยกว่า

สายหลกั

“รถเสียเหรอ” หญิงสาวพึมพ�าเมื่อเห็นรถสปอร์ตสีขาวยี่ห้อดังจอด

อยู่ข้างทาง มชีายหนุ่มคนหนึ่งก้มๆ เงยๆ อยู่หน้ากระโปรงรถด้วยท่าทาง

หงุดหงดิ

“มอีะไรให้ช่วยไหมคุณ” หล่อนจอดรถพลางร้องถาม 

ชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นมอง ใบหน้าคมคายบูดบึ้ง แต่ถงึบูดแค่ไหนก็

ยงัดูด ีเพราะเขาคอืวนิธยั นกัร้องนกัแสดงขวญัใจสาวๆ ครึ่งประเทศ

มีนาอ้าปากค้าง วินธัยมารถเสียอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร อย่าบอกนะว่า

ฝีมอืเทวดา

“คุณซ่อมรถเป็นไหม รถผมสตาร์ตไม่ตดิ ช่วยดูให้ผมหน่อยส ิผม
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ต้องรบีไปด้วย”

หญิงสาวก้าวลงจากรถ ถอดหมวกกันน็อกวางบนเบาะแล้วเดินไป

ช่วยดูรถให้เขา ดาราหนุ่มจ้องหน้าหล่อนแล้วถามอย่างประหลาดใจ

“คุณเป็นผู้หญงิเหรอ”

“ใช่ มปีัญหาอะไรหรอืเปล่า” หล่อนถามกวนๆ แล้วลงมอืเชก็รถให้

เขา เบื้องต้นพบว่าขั้วแบตเตอรี่หลวม ซึ่งอาจเป็นสาเหตใุห้รถสตาร์ตไม่ตดิ

“ไม่มปีัญหาครบั ผมแค่ไม่เคยเหน็ผู้หญงิซ่อมรถเป็นมาก่อน”

“ไม่มกีด็แีล้ว คุณลองไปสตาร์ตเครื่องส”ิ

วนิธยัเดนิไปนั่งประจ�าที่คนขบั กดปุม่สตาร์ตรถ เครื่องยนต์ส่งเสยีง

ครดืๆ อดึใจหนึ่งก่อนจะตดิอย่างนิ่มนวล

“สตาร์ตตดิแล้ว คณุเก่งจรงิๆ เลย” เขาโผล่หน้าออกมายิ้ม เป็นรอย

ยิ้มที่สาวๆ ครึ่งประเทศคงร้องกรี๊ดถ้าได้เห็น แต่หล่อนกลับไม่รู้สึกอะไร 

นอกจากคดิว่าดาราหนุม่นสิยัใช้ได้ มคีวามเป็นกนัเอง ไม่หยิ่งยโสเหมอืนที่

หล่อนคดิไว้

“ไม่เป็นไร” หญงิสาวยิ้มตอบ “แบตเตอรี่รถคณุอาการไม่คอ่ยด ีพอ

เสรจ็งานแล้วรบีไปเข้าศนูย์เพื่อตรวจเชก็ให้ละเอยีดอกีครั้ง จะได้ไม่ต้องมา

เสยีกลางทางอกี”

“ขอบคุณครบั ผมจะตอบแทนคุณยงัไงด”ี

“ไม่ต้องหรอก แค่เรื่องเลก็น้อยเท่านั้น ฉนัไปก่อนนะ” 

มีนาโบกมือลาแล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์จากไป โดยไม่สนใจเสียงเรียก

ของนกัแสดงหนุ่ม


