
“คุณพ่อกลบัมาแล้ว”
วายุพูดขึ้นมากลางโต๊ะกินข้าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึม ดวงตาสีเขียว

มรกตมองตรงไปยงัใบหน้าตื่นตกใจของปณาลใีนขณะที่จงกลณถีอืช้อนค้าง

กลางอากาศ

“คณุพ่อ...กลบัมาจากกมัพชูาแล้วเหรอ ฉนัหมายถงึ...เขาเข้าประเทศ

มาได้ยงัไง”

จงกลณหีน้าเจื่อน เธอเริ่มนกึถงึปืนที่ซ่อนไว้ตามจุดต่างๆ ของบ้าน 

แม้จะรู้ว่าธงรบไม่น่าที่จะกล้าบุ่มบ่ามบุกมายังรังสิงโตของวายุ แต่ก็ไม่อาจ

วางใจได้โดยง่าย ลงธงรบหนีจากเงื้อมมือทางการไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ได้อย่างไร้ร่องรอยยาวนานแรมเดอืนโดยไม่มใีครกล้าลากตวักลบัมารบัโทษ

ทางกฎหมายที่เมืองไทยได้แบบนี้ แน่นอนว่าเส้นสายของเขาต้องแน่นปึ้ก

และใหญ่โตพอสมควรทเีดยีว

“กเ็ข้ามาแบบที่ออกไปนั่นละ” 

วายถุอนใจ เขาลบูทบัทมิสแีดงเมด็โตของแหวนที่สวมอยูบ่นนิ้วกลาง

บทนำ�
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อย่างเนบินาบ สองสามเดอืนมานี้ ความทรงจ�าที่ขาดหายไปค่อยๆ หวนคนื

มาทีละน้อย ท�าให้บุคลิกของเขาเริ่มเปลี่ยนไปเป็นสุขุมขึ้นบ้าง และเริ่ม

ควบคุมอารมณ์เกรี้ยวกราดที่เป็นอตัลกัษณ์ประจ�าตวัได้มากขึ้น

“แล้ว...เราจะท�ายังไงดีคะ เราควรรีบบอกคุณชิวหลุนกับคุณอลัน

ไหม” 

ปณาลเีริ่มใจไม่ด ี‘คุณพ่อ’ ของวายุหรอืนายธงรบ ผู้มฉีากหน้าเป็น

พ่อพระ แต่เบื้องหลังพัวพันกับเรื่องผิดกฎหมายมากมาย เขามีจิตใจโหด

เหี้ยมอ�ามหติอย่างหาใดเปรยีบ ยิ่งแค้นวายุของเธอแทบกระอกัเลอืดเช่นนี้ 

เขาย่อมต้องคดิหาทางแก้แค้นอย่างสาสมที่สุดแน่

“ชิวหลุนหายตัวไป เธอก็รู้ ส่วนไอ้แมวนรกกับไอ้ตุ๊กตาผีพึ่งพาได้ 

ที่ไหนกนัเล่า”

เรื่องที่ชวิหลนุหายตวัไปเสยีเฉยๆ เป็นเรื่องที่ท�าให้สมาชกิก๊วนปีศาจ

ใจบาปกังวลอย่างยิ่ง เป็นที่รู้กันว่าชิวหลุนคือพ่อมดผู้ทรงพลังที่สุด ไม่ว่า

รปูลกัษณ์ในยามกลายร่างเป็นงยูกัษ์ของเขาจะน่าเกลยีดน่ากลวัเพยีงใด แต่

ทกุคนต้องยอมรบัว่า การมเีขาคอยกระแนะกระแหนอยูใ่กล้ๆ นั้นอุน่ใจกว่า

เป็นไหนๆ

“อย่างน้อยกย็งัดกีว่าไม่มใีครเลยไม่ใช่หรอืไงคะ” 

ปณาลถีอนใจ วายุไม่ชอบหน้าอลนัเอาเสยีเลย และไม่สบอารมณ์ที่

กฤษณะชอบกระโดดขึ้นขี่หลังเวลาเขากลายร่างเป็นสิงโต แต่ไม่ว่าอย่างไร

โชคชะตาของพวกเขาก็ถูกผูกเอาไว้ด้วยกันเพราะค�าสาปของแหวน ต่อให้

อยากหกัคอควกัลกูตากนัอย่างไรกต้็องกล�้ากลนืฝืนทนรวมกลุม่กนัไว้ให้ได้ 

อย่างน้อยกจ็นกว่าจะหาทางแก้ค�าสาปได้... 

ซึ่ง...จะเกดิขึ้นได้ในชวีตินี้หรอืไม่กไ็ม่รู้...

“พวกมนัรูแ้ล้ว ไอ้แมวผเีป็นคนส่งข่าวมาบอกฉนัเอง มนัเตอืนให้ฉนั

คอยไปรับไปส่งเธอที่บริษัทของพี่ชายให้ดี จะปล่อยให้เจนกับก้องไปรับ 

ไม่ได้อีกแล้ว” ทุกครั้งที่พูดถึงแมวคู่อาฆาต สีหน้าของวายุจะแสดงความ
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เหนื่อยหน่ายอย่างเหน็ได้ชดั “ถ้าเป็นที่บ้าน ฉนัไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ เพราะ

มเีจ๊จงอยู่”

ดูภายนอก จงกลณีอาจเหมือนครูไหวใจร้ายที่เกิดผิดยุค ทว่า... 

ภายใต้เสื้อผ้าสีนีออนและกรอบแว่นตาทรงแหลมแบบบรรณารักษ์เสียสติ

นั้นมนีกัฆ่าเลอืดเยน็ซ่อนอยู ่ถงึฝีมอืจะเทยีบกบัปีศาจร้ายอย่างเขาไม่ได้ แต่

กพ็อฝากฝังให้ช่วยดูแลปณาลไีด้บ้าง

“แหม...ฉนัควรจะดใีจหรอืหนกัใจดลี่ะเนี่ย ที่จู่ๆ เธอกช็มฉนั 666” 

รมิฝีปากสชีอ็กกงิพงิก์ที่ก�าลงัจะแย้มออกเป็นรอยยิ้มกว้าง ต้องหุบ

ฉบัทนัทเีมื่อได้ยนิประโยคถดัมาของชายหนุ่ม

“ไม่ได้ชม แค่อยากให้ท�างานให้คุ้มค่ากนิค่าอยู่บ้าง เจ๊กนิข้าวฝีมอืลี

มากกว่าผมกนิอกีละมั้ง ไอ้ขาวยงักนิไม่เปลอืงเท่าเจ๊เลย ให้ตายเถอะ”

วายุมองกับข้าวที่พูนอยู่ในจานจงกลณี แล้วท�าเสียงจึ๊กจั๊กในล�าคอ

อย่างไม่สบอารมณ์จนปณาลีต้องเอื้อมมือไปกุมมือเขาไว้ใต้โต๊ะเพื่อไม่ให้

กลายร่างอาละวาด ถงึช่วงหลงัมานี้สงิโตหนุม่จะควบคมุตนเองได้ดมีากขึ้น 

แต่เวลาโกรธจนสตหิลุดขึ้นมา เขากลบัดุกว่าเดมิหลายเท่าทเีดยีว

“ก็ไอ้ขาวมันเป็นแมวไหมยะ! ตัวมันแค่นั้นเอง มันจะกินสักกี่มาก

น้อยกนั แต่ฉนัเป็นคนนะ ต้องใช้พลงังานมากกว่ามนัไม่รู้กี่เท่า” สาวใหญ่

ประจ�าบ้านแยกเขี้ยวพลางชี้นิ้วไปยังแมวสีขาวที่นอนสงบนิ่งอยู่บนเบาะที่ 

มุมห้อง “แล้วยายหนูลีก็ท�ากับข้าวอร่อยซะขนาดนี้ ถ้าจะโทษก็ต้องโทษ 

ยายหนูลนีี่ละที่ท�าให้ฉนักนิข้าวทลีะสามชามจนอ้วนไปหมดแล้ว!”

“อ้าว เจ๊คะ โทษกนัเฉยเลย” ในสถานการณ์ตงึเครยีดเช่นนี้ ปณาลี

อยากจะข�ากข็�าไม่ออก

“ที่อ้วนเพราะกนิแล้วนอนดูซรีสี์ทั้งวนัต่างหาก” วายุกุมมอืปณาลไีว้

หลวมๆ ไออุน่และกลิ่นหอมกรุน่จากกายของเธอช่วยท�าให้จติใจของเขาสงบ

ร�างับลงได้ทุกคราที่ใกล้ชิดกัน “จะยังไงก็เถอะ พวกเราคงต้องระวังตัวให้

มากขึ้น คณุพ่อมลีกูน้องอย่างไอ้เด่นหล้าอยูอ่กีมาก อาจจะไม่ได้โรคจติเท่า
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มนั แต่เลวเหมอืนผุดมาจากนรกไม่แพ้กนั”

ฟังถึงตรงนี้ หัวใจของปณาลีก็ดิ่งวูบลงไปกองอยู่กับพื้น เธอรู้สึก

เหมือนเลือดทุกหยาดหยดในกายเย็นเฉียบจนแตะจุดเยือกแข็งขึ้นมาเสีย

เฉยๆ...เด่นหล้าคือชื่อที่เธอไม่อยากได้ยินที่สุด เสียงหัวเราะและรอยยิ้ม 

น่าขยะแขยงของเขายังคงหลอกหลอนหญิงสาวจนทุกวันนี้ ผู้ชายเจ้าของ

เรือนผมสีทองตัดสั้นสกินเฮดคนนั้นเป็นฆาตกรจิตวิปริต เขาเคยก่อคดี

สะเทอืนขวญัมานบัครั้งไม่ถ้วน แต่ลอยนวลอยูไ่ด้เพราะมคีนหนนุหลงัผูท้รง

อทิธพิลอย่างธงรบคอยคุม้กะลาหวัอยู ่หากวายไุม่สงัหารเขาในวนันั้น เขาก็

คงฆ่าทั้งเธอกบัจอมใจไปแล้ว

“อย่าท�าหน้าอย่างนั้นส”ิ วายบุบีมอืนุม่นิ่มของหญงิสาวเป็นเชงิปลอบ 

“มฉีนัอยู่ทั้งคน ไอ้ธงรบไม่มทีางแตะต้องเธอได้แน่ เธอแค่ระวงัให้มากขึ้น

กพ็อ แล้วกอ็ย่าไปไหนมาไหนคนเดยีวเป็นอนัขาด”

“ทุกวนันี้กไ็ม่ได้ไปไหนมาไหนคนเดยีวเสยีหน่อย”

ปณาลยีิ้มแหย ตอนนี้วายุล้างมอืจากการฆ่าคนแล้ว เขาจงึว่างมาก

ไม่แพ้จงกลณีนั่นละ เขาคอยตามติดเธอไปทุกที่ ทั้งที่ท�างานและที่บ้าน 

ขนาดเจ้าขาวยงัไม่คอยประกบเธอขนาดนี้เลย! มนักด็อียูห่รอกที่มแีฟนคอย

รบัคอยสง่เวลาไปฝึกงานกบัรามที่นารายนัเทก็ซ์ไทล ์แต่การที่เขานั่งท�าหน้า

ถมึงทึงรอเธออยู่ที่ล็อบบีตั้งแต่เช้าจดเย็นก็ท�าเอาฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ

บรษิทัเครยีดจนอยากลาออกวนัละร้อยรอบ รงัสอี�ามหติที่แผ่ซ่านออกจาก

ร่างใหญ่โตราวยกัษ์ปักหลั่นของเขาข่มทกุคนในรศัมร้ีอยเมตรให้กลวัจนตวั

สั่นไปหมด พวกพนกังานชายของรามไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยปากคยุกบัเธอเสยี

ด้วยซ�้า 

เมื่อเหน็ว่าเขาสร้างความอดึอดัให้คนรอบข้าง ปณาลจีงึเอ่ยปากขอให้

เขาแค่ไปรบั-ส่งตามเวลากพ็อก่อนที่คนอื่นๆ จะประสาทเสยีกนัไปหมด

ใครบ้างไม่กลัวแววตาเพชฌฆาต โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นปีศาจ

เพชฌฆาตอย่างวายุ!
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“แล้วไม่ดีหรือไง เธอจะได้ปลอดภัย” ชายหนุ่มหรี่ตามองดวงหน้า

สวยหวานของหญงิสาวอย่างคาดโทษ “หรอืว่า...เธอมเีรื่องอะไรที่ไม่ได้บอก

ฉนัอยู่ฮ ึล”ี

แรงบีบจากฝ่ามือแข็งแรงราวคีมเหล็กท�าเอาปณาลีสะดุ้ง ดวงตา 

คู่งามช้อนขึ้นมองหน้าเขาอย่างลงัเลครู่หนึ่ง

“คอื...ช่วงนี้...คณุราม...เชญินกัวาดภาพประกอบหนงัสอืชื่อดงัมาร่วม

งานด้วย ฉนัเองกเ็พิ่งได้เหน็หน้าเขาเมื่อสองสามวนัก่อน ฉนั...ไม่รู้จะเล่าให้

คุณฟังยงัไงด.ี..”

“ท�าไมถงึเล่าไม่ได้!” 

เสยีงของวายเุข้มขึ้นจนจงกลณต้ีองรบียกจานข้าวหนไีปกนิที่อื่น ด้วย

รูด้ว่ีาอกีไม่กี่วนิาทข้ีางหน้าพายอุารมณ์ของปีศาจร้ายต้องพดักระหน�่าแน่ แม้

รู้ว่าเขาทะนุถนอมปณาลเีพยีงใด แต่กย็งัอาจขว้างปาข้าวของใส่ ‘อย่างอื่น’ 

ที่ไม่ใช่สาวคนรักได้ ดังนั้นต้องรีบเผ่นก่อนจะโดนลูกหลง เจ้าขาวผงกหัว

ขึ้นมองเจ้านายหนุ่มนดิหนึ่งก่อนจะรบีกระโดดแผลว็ตามจงกลณไีป 

เรยีกว่ารู้รกัษาตวัรอดเป็นยอดดทีั้งคนทั้งแมว!

“ก.็..” ปณาลอีกึอกั “กฉ็นักลวัว่าถ้าคุณรู้ คุณจะอาละวาด ไม่ยอม

ให้ฉันไปฝึกงานกับคุณรามอีก ฉันชอบท�างานกับคุณรามนะ วายุ นี่เป็น 

สิ่งที่ฉนัอยากท�าที่สุดในชวีติ...”

“มันใช่ไหม” ดวงตาสีเขียวแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงแก่ก�่า เขี้ยว

แหลมคมเริ่มงอกยาวเลยรมิฝีปากออกมา แต่มอืของเขากลบัไม่ได้เพิ่มแรง

บบีมอืเลก็เรยีวของหญงิสาวแต่อย่างใด เขา...ถนอมเธอเสมอ ไม่ว่าจะโกรธ

เกรี้ยวเพียงไหน ปณาลีคือสิ่งเดียวที่เขาไม่เคยแตะต้องให้บอบช�้า “ไอ้นัก

วาดภาพประกอบที่ว่าคอืไอ้สารเลวเควานใช่ไหม!”

ตั้งแต่ความทรงจ�าเริ่มฟื้นคนืมา เขากจ็�าได้อย่างแม่นย�าว่าไอ้น้องชั่ว

ของเขานอกจากจะเชี่ยวชาญด้านกาพย์กลอนบทกวรีวมไปถงึปรชัญาต่างๆ 

แล้ว มนัยงัมฝีีมอืวาดภาพได้งดงามสมจรงิชนดิหาตวัจบัยาก!
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“ใช่...” หญงิสาวยอมรบัโดยดุษณ ี“เขาคอืนกัวาดภาพประกอบที่ใช้

นามแฝงว่า K (เค)”

และเป็นคนเดยีวกนักบัที่วาดภาพในหนงัสอืเรื่อง ต�ำนำนรำชสห์ีแห่ง

ทะเลทรำย ที่เธอซื้อมาจากสนามบนิในวนัที่เธอกบัวายเุดนิทางไปออสเตรยี 

ตอนแรกที่รู้ว่ารามเชญิ ‘เค’ มาร่วมงานด้วย หญงิสาวดใีจจนเนื้อเต้นที่จะ

ได้พบนักวาดฝีมือฉมังตัวจริงเสียงจริง แต่พอได้เห็นใบหน้างดงามราวกับ

ภาพวาดของเขาแล้ว เธอกลบัเป็นคนเดยีวที่ยนืหน้าซดีเผอืด ไม่แม้แต่จะ

กล้าส่งเสยีงกรี๊ดกร๊าดเขาเหมอืนคนอื่นๆ

เขาคอื...น้องชายของวายุ น้องชายที่วายุสาบานวา่จะฉกีเนื้อเถอืหนงั

เป็นชิ้นๆ แล้วโยนให้สุนขัจรจดักนิ!

โฮก!

วายุส่งเสียงค�ารามอย่างเกรี้ยวกราด เขาลุกขึ้นแล้วตบฝ่ามือลงบน

โต๊ะกนิข้าวจนเนื้อไม้สกัแยกจากกนัเป็นเสี่ยงๆ บรรดาถ้วยชามเนื้อดทีี่บรรจุ

อาหารและแก้วน�้าตกแตกกระจายเตม็พื้น ปณาลรีบียกขาขึ้นกอดเอาไว้แน่น 

เธอไม่ตกใจกับการอาละวาดฟาดหัวฟาดหางของคนรักอีกแล้ว จะเรียกว่า

ชนิแล้วกไ็ด้ เดอืนที่แล้วเขาพงัโต๊ะแบบเดยีวกนันี้ไปถงึสามตวั และนี่คอืตวั

ที่สี่ 

เซง็อย่างเดยีวกต็อนที่ต้องคอยเกบ็กวาดนี่ละ...

“กเ็พราะคุณเป็นแบบนี้ ฉนัถงึไม่อยากเล่าให้ฟังไง”

หญงิสาวพมึพ�าเสยีงเบา แต่พ่อสงิโตเกเรได้ยนิชดัทุกถ้อยค�า

“เธอก็รู้ว่าฉันเกลียดมัน!” วายุก�าหมัดแน่นจนเส้นเลือดบนหลังมือ

ปูดโปน “ฉนัเกลยีดไอ้ระย�านั่น!”

“แล้วจะให้ฉนัท�ายงัไงล่ะ ฉนัไม่ได้เป็นคนเชญิเขามาท�างานด้วยเสยี

หน่อย” ปณาลีระบายลมหายใจยาวอย่างหนักหน่วง “อ๊ะๆ อย่าคิดไป

อาละวาดหรอืท�าร้ายคณุรามเป็นอนัขาดนะวาย ุไม่อย่างนั้นฉนัจะไม่ให้อภยั

คุณตลอดชวีติจรงิๆ ด้วย”
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เธอรีบดักคอวายุเอาไว้ก่อน ด้วยรู ้ดีว่าเขาอารมณ์ร้อนพอที่จะ

กระโจนกดัคอหอย ราม แอนเดอร์สนั ให้ขาดในครั้งเดยีว

“ใจเย็นๆ ก่อนนะ คุณรามก็แค่หาวิธีที่จะจับตาดูเขาอย่างใกล้ชิด

ระหว่างที่คุณชวิหลุนไม่อยู่เท่านั้นเอง”

รามกค็อืราม เขามกัจบัความรู้สกึของคนอื่นได้ไวเสมอ เขารู้ว่าเธอ

ตกใจที่เควานมาปรากฏตัวตรงหน้า จึงอธิบายให้ฟังว่าเขากับอลันจ�าเป็น

ต้องหาทางรั้งตวัเควานไว้ที่เมอืงไทยจนกว่าชวิหลุนจะกลบัมา

“เธอก็รู้...ว่ามันท�าอะไรกับฉันไว้บ้าง!” เสียงของวายุสั่นพร่าอย่าง

พยายามสะกดกลั้นความรู้สกึคั่งแค้นที่ปะทุอยู่ในอก “ฉนัเคยบอกเธอแล้ว

ว่าที่ฉนัต้องกลายเป็นปีศาจร้ายแบบนี้กเ็พราะมนั!”

“วาย.ุ..” ปณาลคีว้ามอืร้อนราวสมุไฟของชายหนุม่มากุมเอาไว้ หยาด

น�้าตาสีเลือดไหลออกมาจากดวงตาแดงฉานทั้งสองข้างของเขา “นี่มัน...

เลอืด!”

“มนัเป็นคนวางแผนทั้งหมด” วายุเค้นเสยีงลอดไรฟัน “มนัวางแผน

ให้ฉันต้องสวมแหวนต้องสาประย�านี่! มันเป็นคนท�าให้ฉันต้องฆ่าแม่ของ 

ตวัเอง!”



โน้ตตัวที่ ๑

หนกั...
นฎาอดึอดัจนหายใจไม่ออก เธอควานมอืเปะปะขึ้นดนั ‘สิ่ง’ ที่ทาบ

ประทบัอยู่เหนอืร่างให้ออกห่าง แต่ไม่เป็นผลส�าเรจ็ ยิ่งออกแรงดนักย็ิ่งกด

น�้าหนกัลงมามากขึ้น ไอร้อนแปลกๆ ที่เป่ารดลงมาบนผวิกายพร้อมสมัผสั

อุ่นชื้นท�าเอาขนอ่อนด้านหลงัคอลุกชนัไปหมด

หญงิสาวพยายามลมืตา แต่เปลอืกตาถกูกดไว้ด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์

จนเผยอเปลือกตาได้เพียงครึ่งเดียว อีกทั้งดวงตายังพร่ามัวอยู่หลังม่าน

หมอกของความง่วงงุน สิ่งที่เห็นจึงเป็นเพียงเงาวูบไหวเลือนรางท่ามกลาง

ความมดืมดิ

“อ๊ะ...”

นฎาสะท้านเยอืกยามสมัผสัลกึลบันั้นเริ่มทวคีวามหนกัหน่วงขึ้น มนั

ลากไล้ไปทั่วร่างอย่างส�ารวจตรวจตรา แตะต้องแม้แต่ซอกหลืบลึกลับที่ 

ไม่เคยมีใครอื่นล่วงล�้ามาก่อน และดึงเธอลงสู่กองเพลิงร้อนระอุที่แทบเผา

เนื้อตวัให้มอดไหม้เป็นจุณ
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“อย่า...”

เธอครางประท้วงเสียงแผ่วก่อนจะถูกบางอย่างที่ร้อนผ่าวดูดซับ

ประโยคที่เหลอืไปอย่างดดุนัและกร้าวกระด้าง มไิยที่เธอพยายามเบอืนหน้า

หลบ แต่กลบัถูกรั้งปลายคางให้กลบัมารบัสมัผสัเรยีกร้องและเอาแต่ใจนั้น

ซ�้าแล้วซ�้าเล่าจนตวัอ่อนปวกเปียกไปหมด เธอรวบรวมเรี่ยวแรงที่เหลอืดนั

สิ่งหนาหนักที่กดทับอยู่บนตัวออกอีกครั้งแล้วพบว่ามือของตนเองอ่อนแอ

เกนิกว่าจะท�าให้แผงอกกว้างนั้นขยบัออกห่างแม้แต่มลิลเิมตรเดยีวด้วยซ�้า

แผงอก?

สมองของนฎายังคงจมอยู่ในห้วงภวังค์ที่เต็มไปด้วยหมอกหนาทึบ 

เธอไม่รูเ้ลยสกันดิว่าตนเองอยูท่ี่ใด แล้วไยจงึมาตกอยูใ่นสภาพเช่นนี้ได้ เธอ

พอเดาได้รางๆ ว่าสิ่งที่กกักนัตนเองไว้ใต้อาณตั ิณ ขณะนี้เป็นเรอืนกายของ

บรุษุเพศที่มขีนาดใหญ่โตกว่าเธอหลายเท่า ทั้งหนาหนั่น แกร่งกร้าวไปด้วย

กล้ามเนื้อ และ...เปลอืยเปล่า!

“ปล่อย...ปล่อยฉนั...อย่า...”

ความกลัวแล่นปราดเข้าจับขั้วหัวใจและน�าพาสติที่หลุดลอยหายไป

กลบัคนืสู่ร่าง แต่ถงึกระนั้นเธอกย็งัไม่อาจสู้แรงคนที่ตรงึเธอไว้กบัเตยีงได้ 

ไม่ว่าจะดิ้นรนจิกข่วนอย่างไร เขาก็ไม่ยอมปล่อยเธอให้เป็นอิสระโดยง่าย  

มหิน�าซ�้ายงัส่งเสยีงค�ารามต�่าๆ อยูใ่นล�าคอก่อนจะกดข้อมอืบอบบางทั้งสอง

ข้างให้แนบลงบนฟูกหนานุ่มจนไม่อาจกระดกิกระเดี้ยได้อกี

“ได้โปรด...ปล่อยฉนัไป จะเอาอะไรฉนัให้หมดเลย แต่ปล่อยฉนัไป

เถอะ อย่าท�าอะไรฉนัเลย...”

นฎาเสยีงสั่นพอๆ กบัร่างกาย เธอสั่นจนท�าให้คนที่อยูเ่หนอืร่างชะงกั

ไปครู่หนึ่ง เขาเงยหน้าขึ้นจากเนื้อตัวนุ่มนิ่มแล้วมองกลับมาด้วยดวงตาที่

เรอืงแสงสเีขยีวอมเทา วบัวาวเหมอืนดวงตาของสตัว์ที่หากนิตอนกลางคนื

เดี๋ยวก่อน...คนปกตทิี่ไหนจะมดีวงตาเรอืงแสงได้กนัเล่า แถมยงัอยู่

ในห้องมดืสนทิไม่มแีสงไฟให้สะท้อนอกีด้วย นี่เขา...ไม่ใช่มนุษย์!
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“กลวัเหรอ” เสยีงพดูตดิจะเยาะหยนันดิๆ มาพร้อมกลิ่นวอดคาแบบ

เดยีวกบัที่เขาทิ้งไว้ในปากของเธอเมื่อครู่ “อย่าเพิ่งรบีส ิยงัมทีี่น่ากลวักว่านี้

ให้ดูอกี”

ไม่พดูเปล่า เขายงัแสยะยิ้มอวดคมเขี้ยวยาวโง้งให้ดู นฎาตกใจแทบ

สิ้นสต ิยิ่งเหน็ว่าเขาโน้มใบหน้าลงต�่าเพื่อประทบัจมุพติอกีคราทั้งที่ยงัมเีขี้ยว

อยู่เช่นนั้นกก็รดีร้องสุดเสยีง

“ไม่!”

“น�้า!”
เสียงเรียกที่มาพร้อมแรงเขย่าเสียจนหญิงสาวหัวสั่นหัวคลอนปลุก

เธอจากห้วงภวงัค์อนัน่าสะพรงึ ดวงตากลมโตเบกิโพลง ปล่อยหยาดน�้าตา

เมด็โตให้ร่วงเผาะลงอาบแก้ม 

“กิ่ง...” นฎากะพริบตาปริบๆ มองดวงหน้าสวยเด่นที่อยู่ตรงหน้า 

ครู่หนึ่ง ก่อนจะขยบัลุกขึ้นนั่งปาดน�้าตาป้อยๆ “นี่ฉนั...ฝัน...”

“อกีแล้ว” กิ่งกาญจน์ต่อประโยคให้เสรจ็สรรพแล้วระบายลมหายใจ

ยาว “พกันี้แกเป็นอะไรของแกนะน�้า ฝันร้ายตลอดเลย”

“ฉนั...กไ็ม่รู้...” นฎาหลุบตามองที่นอน...รู้ส ิท�าไมจะไม่รู้ เธอรู้ดแีก่

ใจทีเดียวว่าทั้งหมดเป็นเพราะ ‘ไอ้ปีศาจร้าย’ นั่น! “แล้วนี่...แกแต่งหน้า 

แต่งตวัเสยีสวยเช้ง จะไปไหน ยงัไม่ถงึเวลาท�างานไม่ใช่เหรอกิ่ง”

หญงิสาวเงยหน้าขึ้นมองนาฬิกาตดิฝาผนงัห้องพกัเลก็ๆ ของตนเอง 

แล้วหนักลบัมามองเพื่อนสนทิที่สวมเดรสแนบเนื้อสดี�าและแต่งแต้มใบหน้า

ด้วยเครื่องส�าอางอย่างประณตี 

แต่ไหนแต่ไรมา กิ่งกาญจน์เป็นคนสวยโดดเดน่ เธอสงูเพรยีวทวา่มี

รูปร่างแบบนาฬิกาทราย อกเป็นอก เอวเป็นเอว แถมยังมีขายาวรับกับ

สะโพกผาย อกีทั้งมเีรอืนผมด�าขลบัยาวสยายถงึบั้นเอวช่วยขบัให้ดวงหน้า

โดดเด่น
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ผดิกบันฎาชนดิลบิโลก...

จรงิอยู่ว่านฎากส็ูงเพรยีว ทว่าผอมบางเกนิไปสกัหน่อยจงึท�าให้แขน

ขาดยูาวเก้งก้าง แม้ใบหน้าจะน่ารกัจิ้มลิ้ม ปากนดิ จมกูหน่อย แต่ส่วนเดยีว

ที่โดดเด่นก็มีเพียงดวงตากลมโตกับแพขนตางอนหนาเหมือนตุ๊กตาเท่านั้น 

เมื่อประกอบเข้ากับเครื่องหน้าส่วนอื่นๆ และทรงผมซอยสั้นกุดกลับท�าให้

เธอดูเหมอืนทอมบอยเสยีมากกว่า

“อ๋อ...” กิ่งกาญจน์ลากเสยีงยาวนดิหนึ่ง “ฉนัมเีดตกบัหนุ่ม”

“หอื? มเีดต?” นฎาตลบผ้าห่มออกไปให้พ้นกายแล้วเหวี่ยงขาทั้งสอง

ข้างลงจากเตียง เธอพยายามสลัดภาพความฝันอันน่าสะพรึงทิ้งไปแล้ว 

ตสีหีน้าให้เป็นปกตทิี่สุด “สงสยัวนันี้พายุจะเข้าซะละมั้งเนี่ย”

กิ่งกาญจน์เป็นสาวเจ้าเสน่ห์ มหีนุม่ๆ มาตดิพนัมากมาย ทวา่เจ้าตวั

ไม่เคยตกลงปลงใจเป็นคู่รักกับใคร และแทบไม่ออกเดตเป็นเรื่องเป็นราว

เลย แม้จะมอีายุย่างเข้า ๒๔ ปีในปีนี้แล้วกต็าม

“เออ กค็งงั้น” แทนที่จะหงุดหงดิจนแยกเขี้ยวใส่เพื่อนเหมอืนทุกท ี

กิ่งกาญจน์กลบัหวัเราะอย่างอารมณ์ด ี“แต่พายจุะเข้ายงัไง ฉนักไ็ม่ลมืนะว่า 

วนันี้เป็นวนัเกดิของแก”

หญงิสาวหยบิกล่องของขวญัเลก็ๆ ออกมาจากกระเป๋าสะพาย แล้ว

ส่งให้นฎาที่ท�าตาโตอย่างตื่นเต้น

“เฮ้ย! ไม่ต้องกไ็ด้ ฉนัเกรงใจ” เธอส่ายหน้าปฏเิสธเป็นพลัวนั 

“เปลี่ยนจากเกรงใจเป็นขอบใจแทนได้ไหม” กิ่งกาญจน์ส่ายหน้าอย่าง

อ่อนใจ จากนั้นจึงยัดกล่องของขวัญใส่มือเพื่อน “วันนี้เป็นวันเกิดแกทั้งท ี

ฉันเป็นเพื่อนรักของแกก็ควรมีของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้บ้างไม่ใช่หรือไง  

รบัไปเหอะน่า มนัไม่ใช่ของแพงอะไรหรอก”

“ขอบใจนะ” นฎาพูดเสยีงเบา ปลายนิ้วลากไปบนโบสชีมพูอ่อนบน

กระดาษห่อของขวัญเบาๆ อย่างทะนุถนอม เธอไม่ชินกับการรับของขวัญ

จากคนอื่นสกัเท่าใดนกั ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมใีครจดจ�าวนัเกดิของเธอได้
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หรอกนอกจากแม่กับกิ่งกาญจน์ “แกอวยพรฉันเป็นคนแรกทุกปี แล้วปีนี้

ยงัซื้อของให้อกี”

“มเีพื่อนดขีนาดนี้ ไม่ต้องมแีฟนห่วยๆ อย่างอตีาพี่เอกกไ็ด้” 

กิ่งกาญจน์ดึงกล่องของขวัญกลับมาแกะเสียเอง เมื่อเห็นว่าอีกฝ่าย

เอาแต่ถอืไว้ไม่ยอมเปิดดูเสยีที

“แกกพ็ูดไปเรื่อยเปื่อย พี่เอกไม่ใช่แฟนฉนัเสยีหน่อย” 

นฎาหวัเราะกลบเกลื่อนในขณะที่คนฟังแบะปากใส่อย่างที่ท�าทุกครั้ง

ที่พูดถงึเอกภพ 

“ไม่ใช่แฟนแล้วหล่อนเกบ็ปิ๊กกตีาร์ของเขาไว้ท�าไมตั้งสองปียะ” 

กิ่งกาญจน์ดงึปิ๊กกตีาร์สดี�าที่นฎาร้อยเชอืกไว้รอบคอออกมา เจ้าตวั

รบีตะครุบคนืทนัควนั 

“ก.็..พี่เอกเป็นไอดอลของฉนั” หญงิสาวพดูไม่เตม็เสยีง มอืก�าป๊ิกไว้

แน่น “ฉนัชื่นชมพี่เขามาก แกกร็ู้...”

“เออ รู้ว่าแกชื่นชมเขามากขนาดที่ยอมให้เขาหลอกใช้แกมาตั้งสองปี

เตม็ๆ”

กิ่งกาญจน์หยิบสร้อยสีเงินที่ส่วนปลายมีจี้รูปกุญแจซอลสีเดียวกัน

ออกมา แล้วสวมรอบล�าคอผอมบาง

“เขาไม่ได้หลอกอะไรฉนั เขาจ้างฉนัท�างานนะแก ฉนัได้เงนิ เขาได้

งาน วนิ-วนิกนัทั้งสองฝ่าย”

“ยังจะแก้ตัวแทนเขาอีก!” กิ่งกาญจน์ตีต้นแขนนฎาเต็มแรงจนเธอ

สะดุ้งโหยง “วนิ-วนิ กนัสองฝ่ายที่ไหน เขาได้เงนิตั้งไม่รู้เท่าไหร่ แต่แกได้

ไม่ถงึเศษเสี้ยวที่สองคนนั้นได้ด้วยซ�้า!”

“เขากค็วรได้แล้วนี่ มนัเป็นเพลงของเขา ฉนักแ็ค่ร้องเป็นไกด์ไลน์ให้ 

แล้วกร็้องคอรสันดิๆ หน่อยๆ”

หญงิสาวหลุบตาลงเพื่อซ่อนความรู้สกึยามเอ่ยถงึ ‘สองคนนั้น’ ที่ว่า 

เธอรู้ว่ากิ่งกาญจน์เกลยีดพวกเขาเข้าไส้จงึเลี่ยงไม่พูดถงึอยู่เสมอมา
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“นดิๆ หน่อยๆ? โอ๊ย ทั้งเพลงละไม่ว่า ตอนที่ได้ยนิเพลงนั้นครั้งแรก 

ฉนัได้ยนิแต่เสยีงแกล้วนๆ เลยไอ้น�้า ส่วนยายลูกไฮโซนั่น ฉนัได้ยนิมนัร้อง

อยูไ่ม่กี่ประโยคเอง ฉนัต้องบอกลงุแทก็ซี่ให้ช่วยเพิ่มเสยีงหน่อย กย็งัได้ยนิ

แต่เสยีงแกอยู่ด”ี

กิ่งกาญจน์พูดด้วยสหีน้าอดึอดัคบัข้องใจแทนเพื่อนรกั ท�าไมเธอจะ

ไม่รู ้ว่าตลอดระยะเวลาสามสี่ปีที่ผ่านมา นฎาถูกคนพวกนั้นเอาเปรียบ

อย่างไรบ้าง ที่น่าโมโหที่สุดคือแม่เพื่อนตัวดีของเธอยอมผู้ชายเส็งเคร็งคน

นั้นแทบทุกอย่าง เตอืนกไ็ม่ฟัง! เอกภพแค่หลอกใช้นฎาเพื่อชื่อเสยีงเงนิทอง

ของตนเองกเ็ท่านั้นละ!

“ลกูนทัเขากเ็สยีงเพราะ” นฎาพดูอ้อมแอ้มไม่เตม็เสยีง ภาพของสาว

สวยผูเ้พยีบพร้อมไปทกุอย่างผดุขึ้นมาในห้วงความคดิ สวย...และเหมาะสม

กบัเอกภพมากกว่าเธอไม่รู้กี่ร้อยกี่พนัเท่า 

“แต่กไ็ม่เพราะเท่าแก แกน่ะ...”

“ไหนว่าจะไปเดตไง รบีไปเถอะ” หญงิสาวรบีตดับทก่อนที่กิ่งกาญจน์

จะเริ่มร่ายยาวต่อไปไม่รูจ้กัจบจกัสิ้น “ขอบใจส�าหรบัสร้อยนะ ฉนัชอบมาก

เลย”

มอืเรยีวลบูไปบนจี้เบาๆ เธอไม่ชอบสวมเครื่องประดบันกั เพราะรูส้กึ

ว่าตนเองไม่เหมาะกับอะไรที่ดูหวานแหววเป็นผู้หญิงนัก แต่สร้อยเส้นนี้มี

ขนาดเลก็และมรีูปแบบเรยีบง่าย เธอจงึชอบเป็นพเิศษ

“ชอบกด็แีล้ว เกบ็ให้ดีๆ  ด้วยล่ะ นั่นน่ะทองค�าขาวนะยะ” กิ่งกาญจน์

ท�าหน้าเมื่อย รู้ในทนัทวี่านฎาพยายามตดับทไม่ให้เธอต่อว่าต่อขานสองคน

นั้นอกี

“หา!” นฎาหน้าตื่น “ทองค�าขาว? ราคาเท่าไหร่เนี่ย แกเอาเงนิจาก

ไหนมาซื้อ โอย ไม่เอาละ แพงไป ฉนัรบัไว้ไม่ได้หรอก เอาไปคนืร้านเถอะ”

“ห้ามถอดนะ ถอดฉันโกรธจริงๆ ด้วย” กิ่งกาญจน์คว้ามือที่ก�าลัง

ปลดตะขอสร้อยคอไว้ทนัควนั “ฉนัท�างานเกบ็เงนิซื้อมาให้แกโดยเฉพาะ ถ้า
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แกไม่รบัไว้ ฉนัจะเสยีใจมาก”

“แต่มนัแพง...” นฎาพดูเสยีงอ่อย “เอาเงนิไปกนิชาบูหมูกระทะฉลอง

วนัเกดิกนัเฉยๆ กไ็ด้ ประหยดัด”ี

“นังขี้งก!” กิ่งกาญจน์ใช้นิ้วชี้จิ้มหน้าผากคนตรงหน้าจนหน้าหงาย 

“แกไม่ซื้อเครื่องประดบัหรอืเครื่องส�าอางมาใช้กเ็รื่องของแก แต่ชิ้นนี้ฉนัซื้อ

ให้ แกต้องใส่ แล้วกห็้ามเอาไปขายคนืร้านด้วย”

พูดจบกล็ุกขึ้นยนืโดยไม่รอฟังค�าปฏเิสธ 

“กิ่ง...”

นฎาท�าหน้าไม่ถูก พักหลังมานี้กิ่งกาญจน์ใช้เงินมือเติบมากขึ้นทั้งที่

รับงานพริตตีและงานเดินแบบน้อยลงมาก เธอประหลาดใจที่เห็นข้าวของ

แบรนด์เนมเพิ่มขึ้นมาในห้องพกัแคบๆ ที่อาศยัอยู่ร่วมกนั ทั้งเครื่องส�าอาง

และกระเป๋าถือรวมไปถึงเสื้อผ้าจากดีไซเนอร์ทั้งไทยและเทศ แม้เจ้าตัวจะ

พูดว่าได้งานที่รายได้งาม แต่ก็ไม่น่ามากมายถึงขนาดที่จะซื้อข้าวของราคา

แพงระยบัได้พร้อมๆ กนัทลีะหลายชิ้นแบบนี้ แถมยงัพดูเปรยๆ ว่าก�าลงัหา

ห้องพกัใหม่ที่ใหญ่กว่าและอยูใ่นย่านที่ดกีว่านี้อยูโ่ดยจะเป็นคนออกค่ามดัจ�า

รวมไปถงึค่าเช่าเดอืนแรกให้เธอก่อนเสยีด้วย

แปลก...

กิ่งกาญจน์กับเธอไม่ต่างกันนัก พวกเธอมาจากครอบครัวที่มีฐานะ

ยากจน ต้องสูป้ากกดัตนีถบีมาตั้งแต่ยงัเดก็ โชคยงัดทีี่เตบิโตขึ้นมาได้เพราะ

แม่ของพวกเธอทั้งคูสู่ย้บิตาเพื่อให้ลกูๆ ได้รบัการศกึษาในระดบัสงูที่สดุเท่า

ที่จะให้ได้ และพวกเธอก็เริ่มท�างานเก็บหอมรอมริบส่งเสียตนเองจนเรียน

จบระดับมหาวิทยาลัยมาได้ น่าเสียดายที่มารดาของกิ่งกาญจน์เสียชีวิตไป

ก่อนที่จะมีโอกาสได้เห็นลูกสาวรับปริญญา อีกทั้งเธอยังไม่มีญาติพี่น้อง

ที่ไหนจงึมาอาศยัอยูก่บัครอบครวัของนฎาตั้งแต่สมยัเรยีนมหาวทิยาลยั จน

เรยีนจบแล้วกย็งัตามมาอยูใ่นห้องพกัโกโรโกโสแห่งนี้ด้วยกนั มกีนิบ้างไม่มี

กินบ้าง แต่ก็ยังมีกันและกัน การได้กอดคอร่วมฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ใน
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ชวีติมายาวนานท�าให้พวกเธอผูกพนักนัมากประหนึ่งเป็นพี่น้องแท้ๆ 

“ฉนัสายแล้ว ไปก่อนนะ” กิ่งกาญจน์หนัมาโบกมอืให้นฎา “แกกร็บี

อาบน�้าอาบท่าหาอะไรกนิก่อนไปใช้แรงงานทาสกบัไอ้พี่เอกมนัด้วยกแ็ล้วกนั”

“ยงัไม่เลกิอกี” นฎาหวัเราะเสยีงแห้ง 

“ฉนัมนัพวกแค้นฝังหุน่ย่ะ” กิ่งกาญจน์ย่นจมกูอย่างน่ารกั “เออ คนืนี้

ฉนักลบัดกึนะ แกนอนก่อนได้เลย”

“คืนนี้ฉันไปร้องเพลงที่ร้านพี่สา คงดึกเหมือนกัน” นฎาพยายาม

บงัคบัร่างกายที่ยงัถูกความง่วงครอบง�าอยูน่ดิๆ ให้ลกุขึ้นจากเตยีง แล้วเดนิ

โผเผตรงไปยงัห้องน�้า “ถ้าเบื่อๆ กไ็ปรอที่ร้านได้นะ พาหนุ่มของแกไปด้วย

กไ็ด้ เดี๋ยวฉนัเลี้ยงเหล้า”

“เขาไม่ชอบไปที่ที่คนเยอะๆ น่ะ” กิ่งกาญจน์ยกัไหล่ “เอาไว้ฉนัค่อย

นดัเขาไปกนิข้าวพร้อมๆ กนัวนัหลงัละกนั ถงึตอนนั้นเชญิแกซกัประวตัเิขา

ได้ตามสบาย”

“ฉันจะไปซักประวัติเขาท�าไมเล่า” นฎาหัวเราะ รู้สึกสดชื่นขึ้นมา

หน่อยเมื่อได้ต่อล้อต่อเถยีงกบัเพื่อน “แกเลอืกมาแล้วกต้็องดแีน่ละ แกมนั

ช่างเลอืกจะตาย”

“ฉนัไม่ได้เลอืกเขาหรอก เขาเลอืกฉนัต่างหาก” 

ประกายระยิบระยับในดวงตาของหญิงสาวบ่งชัดถึงความสุขล้นปรี่

จนนฎาพลอยอมยิ้มตามไปด้วย อย่างน้อย...หนึ่งในพวกเธอกย็งัได้พบเจอ

เรื่องดีๆ  กบัเขาบ้าง

“อื้อหอื พดูจาเป็นนยิายน�้าเน่าขนาดนี้ แสดงว่าต้องอนิเลฟิมากจรงิๆ 

นะเนี่ย”

“ไม่ต้องมาล้อฉัน รีบไปอาบน�้าเลยไป” กิ่งกาญจน์รุนหลังนฎาให้

เข้าไปในห้องน�้า “ฉนัไปก่อนละ เจอกนัคนืนี้นะน�้า”
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“แกว่าได้กนัหรอืยงัวะ”
ศุภฤกษ์ใช้ศอกกระทุ้งเอวคมสันต์ที่ยืนชงกาแฟอยู่ในห้องแพนทรี

ด้วยกนั เขาเป็นคนอ้วนเตี้ยในขณะที่คูห่เูป็นคนผอมสงู เมื่อยนือยู่เคยีงข้าง

กนัเช่นนี้จงึเหมอืนเลขหนึ่งกบัเลขศูนย์ตั้งเรยีงกนัอย่างน่าขนั

“ใครได้กนัวะ” คมสนัต์คนกาแฟแบบทรอีนิวนัในแก้ว แล้วยกขึ้นจบิ

ชมิรสก่อนจะส่ายหน้า “บอสนี่งกฉบิ ซื้อแต่กาแฟถูกๆ ใกล้หมดอายุมาให้

พวกเราเรื่อย รสชาตหิ่วยบรม กระเดอืกไม่ลง”

“กน็้องน�้ากบัพี่เอกไง แกไม่เหน็ตอนอยู่ในห้องอดัเมื่อกี้หรอืไง มอง

ตากนัหวานเชื่อม คุณลูกนทัมาเหน็เข้าได้อกแตกตายแน่”

“เฮ้ย! เบาได้เบาไอ้ฤกษ์ พูดอะไรหัดคิดหน้าคิดหลังหน่อย เดี๋ยว 

พี่เอกได้ตามมาเหยียบหน้าแกเอาหรอก เห็นเกือกพี่เอกบ้างไหม ใหญ ่

อย่างกบัเรอืโยง” คมสนัต์ท�าหน้าเมื่อย เขามใีบหน้าเสี้ยมตอบ ยิ่งมดัผมยาว

ระบ่าขึ้นเป็นมวยตึงเปรี๊ยะเหมือนพราหมณ์ตอนท�าพิธีแบบนี้ด้วยแล้ว ยิ่ง

เน้นโครงหน้าเลก็เหมอืนหนูหริ่งของเขาให้เด่นชดัมากขึ้นไปอกี “ฉนัไม่เหน็

ว่าน้องน�้ากับพี่เอกจะมองตากันหวานเชื่อมตรงไหนเลย ก็เห็นคุยกันตาม

ปกตเิหมอืนทุกท”ี

“กแ็กมวัแต่นั่งหลบัตาพริ้มฟังเสยีงน้องน�้าร้องเพลงนี่หว่าเลยไม่เหน็ 

ฉนันั่งดูอยู่เหน็เตม็สองตา โคตรคนัปากยบิๆ เลย เนื้อเพลงกส็่อขนาดนั้น 

‘ขอเพยีงได้แค่สบตา แม้ว่าเธอจะเป็นของใครคนอื่น’ โอ๊ย! ถ้าสองคนนี้ยงั

ไม่ได้กนั ฉนัให้แกยนัหน้าเลย”

“หนัหน้ามาส ิจะได้ยนัให้ตดิก�าแพงเลย”

เสยีงห้าวที่ดงัมาจากด้านหลงัท�าเอาสองหนุม่สะดุ้งสดุตวั เมื่อหนักลบั

มามองที่ประตแูล้วเหน็ร่างสงูใหญ่ของชายหนุม่เจ้าของใบหน้าคมหวานแบบ

ไทยแท้เดนิสาวเท้าเข้ามาด้านใน ใบหน้ากลมแป้นของศุภฤกษ์กเ็ริ่มซดีขาว

จนมองดูคล้ายก้อนแป้งต้ม

“พะ...พี่เอก...” ศุภฤกษ์ปากคอสั่น นึกอยากตบปากของตนเองสัก
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ร้อยรอบกไ็ม่ทนัเสยีแล้ว

“ฉันบอกพวกแกหลายทีแล้วใช่ไหมว่าอย่าพูดถึงน�้าแบบนั้น ถึงไม่

เห็นเขาเป็นน้องเป็นนุ่ง แต่พวกแกก็ท�างานกับน้องเขามาตั้งหลายปี น่าจะ

ให้เกยีรตกินับ้าง”

ดวงตาของเอกภพวับวาวดุดันยามกวาดมองชายหนุ่มทั้งสองคน

ตั้งแต่ศรีษะจดปลายเท้า ปกตแิล้วเขาเป็นคนใจเยน็ ยิ้มง่าย แต่โกรธขึ้นมา

เมื่อใด บรรลยัเมื่อนั้น!

“ผมไม่เกี่ยวนะพี่เอก ไอ้ฤกษ์มันพูดอยู่คนเดียวเลย ห้ามก็ไม่ฟัง” 

คมสนัต์รบีชิ่งเอาตวัรอด เหน็ยิ้มหวานแบบนี้กเ็ถอะ พี่เอกของพวกเขาตนี

หนกัอย่าบอกใคร!

“อ้าว...ไอ้คม เอาตวัรอดคนเดยีวเลยนะ” ศุภฤกษ์หน้าจ๋อย รบีหนั

ไปยกมอืไหว้ลูกพี่ท่วมหวั “พี่เอก ผมปากไวไปหน่อย ขอโทษนะพี่”

“คนที่แกต้องขอโทษไม่ใช่ฉนั แต่เป็นน�้าต่างหาก” เอกภพมองลกูน้อง

ด้วยสีหน้าบึ้งตึง แล้วเดินตรงไปที่เคาน์เตอร์หยิบน�้าเปล่าแบบไม่เย็นออก

จากแพก็เกจพลาสตกิมาหนึ่งขวด “โตกนัจนหมาเลยีก้นไม่ถงึแล้วยงัท�าตวั

แบบนี้อกีเหรอวะ นี่มนัยคุไหนแล้ว ความคดิคกุคามทางเพศทเุรศๆ แบบนี้

ควรจะหมดไปได้แล้วมั้ง”

“ผมขอโทษจรงิๆ พี่” ศุภฤกษ์พูดซ�้าด้วยสหีน้าไม่สู้ดนีกั

“ครั้งหน้าอย่าพูดอกีกแ็ล้วกนั” 

เอกภพเปิดตู้เยน็หยบิโคคาโคลาเยน็เฉยีบมาหนึ่งกระป๋อง แล้วเดนิ

ลงส้นเท้าหนักๆ ออกจากห้องไปโดยไม่รอฟังว่าคนที่ยังอยู่ในนั้นจะพูด

แก้ตวัว่าอะไรอกี เมื่อเดนิมาได้สองสามก้าวกต้็องชะงกัทนัททีี่เหน็แผ่นหลงั

คุ้นตาวิ่งผลุบหายไปทางมุมทางเดิน ทิ้งไว้เพียงกลิ่นสบู่หอมอ่อนๆ ผสม

กลิ่นแป้งเดก็อนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั...กลิ่นของนฎา

น�้าคงได้ยนิเรื่องที่ศุภฤกษ์พูดเมื่อครู่แล้ว...

ชายหนุ่มถอนใจ คิ้วเข้มขมวดมุ่นในขณะที่ดวงตาฉายแววหนักใจ 
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นฎาเป็นคนไม่ค่อยพูดมาแต่ไหนแต่ไร ต่อให้มเีรื่องเครยีดหรอืไม่สบายใจ

มากมายเพยีงไหนกม็กัเกบ็ไว้คนเดยีว ไม่ยอมปรปิาก ขนาดเค้นเป็นวนัก็

ยงัไม่ยอมพดูเลย เธอมกัเกบ็ซ่อนทกุอย่างไว้ใต้รอยยิ้มสดใสเพื่อให้คนรอบ

ข้างสบายใจจนน่าโมโห

เอกภพจงใจชะลอฝีเท้าให้ช้าลง เพื่อทิ้งช่วงให้หญงิสาวได้กลบัไปนั่ง

ที่เดมิก่อนที่เขาจะอาสาไปหยบิน�้าดื่มให้เธอจากห้องแพนทร ีเมื่อได้ยนิเสยีง

คนทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟาหนังเรียบร้อยแล้ว เขาก็รีบปั้นหน้าให้ฉาบไปด้วย

รอยยิ้มแล้วเดนิเลี้ยวผ่านหวัมุมออกไป

“พยากรณ์อากาศบอกว่าบ่ายนี้ฝนคงจะตกหนกั”

เอกภพยื่นขวดน�้าดื่มแบบไม่แช่เย็นให้นฎาที่นั่งบนโซฟาเดี่ยวชิดริม

หน้าต่างกระจกบานใหญ่ ท้องฟ้าด้านนอกดขูมกุขมวัมดืครึ้มไปด้วยเมฆฝน

อย่างที่เขาพูดจรงิๆ 

“ให้ตกลงมาบ้างเถอะค่ะ อากาศร้อนจะแย่”

นฎาพนมมือไหว้ชายหนุ่มก่อนจะรับขวดน�้ามาจากเขาเช่นทุกครั้งที่

เขาส่งอะไรให้ เธอไหว้เขาเสมอจนตดิเป็นนสิยัไปเสยีแล้ว 

“ถ้าตกหนกักร็ถตดิแย่น่ะส ิแล้วเรานั่นละจะไปท�างานที่ร้านไม่ทนัเอา”

เอกภพยิ้มตอบ พลางทิ้งตวัลงนั่งที่ชุดโซฟารบัแขกของสตูดโิอที่เขา

มกัมานั่งดื่มกาแฟหรอืระดมความคดิกบัทมีงานอยูบ่่อยๆ จนทกุคนในค่าย

เพลงเฮฟเวนรู้กนัทั่วว่าเป็นมุมโปรดของโพรดวิเซอร์มอืทอง

“โอ๊ย ทนัอยู่แล้ว น�้าขึ้นร้องเพลงตอนเกอืบๆ สี่ทุ่มโน่นละค่ะ” นฎา

ยิ้มเนอืยๆ เธอลอบมองผมทรงใหม่ของเอกภพแล้วอดเสยีดายผมยาวระบ่า

ของคนเคยมาดเซอร์ไม่ได้ 

เมื่อสองเดือนก่อน หนุ่มรุ่นพี่ลงทุนหั่นผมเสียเหี้ยนเพื่อเอาใจแฟน

สาว ถงึจะตดัออกมาแล้วดูหล่อเนี้ยบ แต่หญงิสาวกร็ู้สกึว่ามนัไม่ใช่ตวัตน

ของเขาเลย เอกภพในความทรงจ�าของเธอคือนักดนตรีรูปหล่อประจ�า

มหาวิทยาลัยที่ขึ้นเวทีกิจกรรมเพื่อเล่นกีตาร์ร้องเพลงทีไร สาวๆ เป็นได้ 
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กรี๊ดกนัสลบเพราะน�้าเสยีงไพเราะและมาดเท่ๆ ของเขา 

ตอนที่เขาเป็นนสิติปีสี่ เธอเพิ่งเป็นเฟรชชปีีหนึ่ง แม้จะสนทิสนมกนั

เพราะอยูร่่วมชมรมดนตรแีละร่วมก่อตั้งวงด้วยกนัมา แต่กเ็ป็นช่วงเวลาสั้นๆ 

ก่อนที่เขาจะเรยีนจบไป เขาขาดการตดิต่อกบัเธอไปนานเกอืบปี ก่อนที่เขา

จะติดต่อขอให้เธอมาร้องเดโมเพลงที่เขาแต่งและเรียบเรียงเอง จากนั้นจึง

ได้ร่วมงานกนัมาเรื่อยๆ ในรูปแบบที่...แปลกประหลาดอยู่สกัหน่อย แต่ก็

เอาเถอะ ถงึอย่างไรกย็งัดทีี่ได้ท�างานกบัไอดอลในดวงใจของตนเองละน่า

“เอาอย่างนี้ไหม ถ้าอดัเสยีงเสรจ็แล้วพี่จะขบัรถไปส่ง น�้าจะได้ไม่ต้อง

เสยีเงนิค่าแทก็ซี่”

เอกภพเปิดกระป๋องน�้าอดัลมแล้วยกขึ้นดื่มดบักระหาย พกันี้อากาศ

ร้อนจดั คนที่ไม่ค่อยแตะน�้าอดัลมเช่นเขาจงึหนัมาดื่มของไร้ประโยชน์พวก

นี้มากเป็นพเิศษ

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่เอก น�้าไปเองได้ รบกวนเปล่าๆ ถ้ารถตดิพี่เอก

จะเหนื่อยนะคะ ช่วงนี้พี่ท�างานเยอะแล้ว พกัผ่อนเถอะค่ะ” 

ครึ่งหนึ่งนฎาอยากให้เขาพักผ่อนตามที่พูดจริงๆ แต่อีกครึ่งเธอ 

ไม่อยากให้เขาต้องล�าบากใจเสยีมากกว่า การที่เขาใกล้ชดิสนทิสนมกบัเธอ

ก่อให้เกดิข่าวลอืในทางที่ไม่ดถีงึความสมัพนัธ์ระหว่างกนัลอยลมมาให้ได้ยนิ

ประปราย อย่างที่ศุภฤกษ์เพิ่งพูดไปนั่นกใ็ช่ ถามว่าโกรธหรอืไม่พอใจสิ่งที่

ได้ยนิไหม ค�าตอบกค็อืโกรธอยู่แล้ว ถงึจะเป็นเรื่องไม่จรงิ แต่จะให้ทนฟัง

ค�านนิทาท�านองนี้บ่อยๆ กไ็ม่ดตี่อสุขภาพจติเท่าไหร่นกัหรอก

“เอาน่า พี่ไม่ได้ไปร้านพี่สานานแล้ว วันนี้อยากแวะไปเยี่ยมแกเสีย

หน่อย แล้วกจ็ะได้ฟังน�้าร้องเพลงด้วยไง”

เอกภพยิ้มกว้างท�าเอาดวงตาของนฎาพร่าพราย เขาเป็นคนที่ยิ้มสวย

มาก และดูเหมือนเขาจะรู้จักจุดเด่นข้อนี้ของตนเองเป็นอย่างดี จึงใช้เป็น

เครื่องมือในการเข้าถึงผู้คนอย่างง่ายดาย หญิงสาวประหลาดใจอยู่เหมือน

กนัที่เขาเลอืกเส้นทางเป็นโพรดวิเซอร์แทนที่จะเป็นนกัร้องทั้งที่มคีุณสมบตัิ
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เตม็เหยยีด ทั้งรูปหล่อ ร้องเพลงเพราะ แต่งเพลงเล่นดนตรกีเ็ก่งมาก 

“ฟังน�้าร้องบ่อยขนาดนี้น่าจะเบื่อได้แล้วนะคะ วนันี้กฟั็งมาแต่เช้าแล้ว

เป็นสบิรอบ”

วันนี้เธอไม่ค่อยมีสมาธิเอาเสียเลย การอัดเสียงจึงด�าเนินไปช้ากว่า

ปกตอิยู่สกัหน่อย ซึ่งเอกภพกร็ู้ดถีงึได้สั่งให้เธอออกมานั่งพกัสกัสบิห้านาที

เพื่อปรบัอารมณ์

“เบื่ออะไรกนั พี่ชอบเสยีงร้องของน�้ามากนะ ถ้าเป็นไปได้ พี่อยากจะ

เป็นคนแรกที่ได้ท�าเพลงให้น�้าด้วยซ�้า”

“พี่เอกกพ็ูดไป” นฎาหวัเราะแกนๆ เมื่อได้ยนิเขาพูดถงึสิ่งที่ไม่มวีนั

เป็นไปได้ “น�้าน่ะ...”

“พี่เอกท�าเพลงให้ลูกนัทแล้ว ยังจะมีเวลาไปท�าเพลงให้คนอื่นด้วย 

เหรอคะ ลูกนทัไม่ยอมนะ”

เสียงดุดันเฉียบขาดดังขึ้นพร้อมกับที่ร่างในชุดเสื้อยืดพอดีตัวกับ

กางเกงยนียางยดืสนี�้าเงนิเข้มเดนิก้าวฉบัๆ ตรงมายงัสองหนุ่มสาว

“ลูกนทั...” เอกภพยิ้มเนอืยๆ “มาถงึก่อนเวลานดัตั้งเกอืบชั่วโมงได้

แบบนี้ มนิ่าเล่า พายุถงึเข้ากรุงเทพฯ ใหญ่โตเชยีว”

“แหม...พูดจาน่าน้อยใจจัง ลูกนัทมาก่อนเวลาเข้าห้องอัดออกบ่อย

ไป” คลุกิาหย่อนตวัลงนั่งเบยีดโพรดวิเซอร์หนุม่ ดวงหน้าของเธอสวยหวาน

เหมอืนตุ๊กตา ยิ่งแต่งหน้าอ่อนๆ และดดัผมยาวประบ่าเป็นลอนสวยเช่นนี้ 

เธอยิ่งดูโดดเด่นสะดุดตามากขึ้นไปอีก “แล้วนี่อัดท่อนคอรัสเสร็จกันแล้ว 

เหรอน�้า”

“เหลอือกีนดิหน่อยค่ะ” 

นฎาฝืนยิ้ม เธอชนิเสยีแล้วกบัการที่อกีฝ่ายไม่เคยเอ่ยค�าทกัทายยาม

พบหน้ากนั คุลกิาเป็นคนชดัเจนเสมอ ชอบกบ็อกว่าชอบ ไม่ชอบกบ็อกว่า

ไม่ชอบ แรงชดัจดัเตม็ชนดิไม่ต้องเดาอารมณ์ความรู้สกึกนัให้เหนื่อย อย่าง

สหีน้าและแววตาของคุลกิาในยามนี้ฟ้องชดัว่าไม่ชอบให้เธอคุยกบั ‘คนรกั’ 
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ของตนเองตามล�าพงัเอาเสยีเลย

ใช่...เอกภพเป็นคนรักของคุลิกา แม้ทั้งคู่จะไม่เคยปริปากพูดเรื่อง

ความสมัพนัธ์ระหว่างกนัออกมาตรงๆ ทว่าความใกล้ชดิสนทิสนมและความ

หวานที่มใีห้กนัเป็นระยะกบ่็งบอกทกุอย่างได้เป็นอย่างด ีที่สองหนุม่สาวคน

ดงัเกบ็ง�าเรื่องการคบหากนัเป็นเรื่องส่วนตวั อาจเป็นเพราะทางค่ายเฮฟเวน

ขอร้องด้วยส่วนหนึ่ง คุลิกาก�าลังเป็นนักร้องดาวรุ่งพุ่งแรงคนหนึ่งของปีนี้ 

หากมขี่าวฉาวเรื่องรกัๆ ใคร่ๆ ในค่ายออกมาคงไม่ค่อยดนีกั

นฎาพอเข้าใจกรอบวงการบันเทิงยุคนี้อยู่บ้าง จริงอยู่ว่าคนรุ่นใหม่

เปิดใจรับได้แล้วหากศิลปินที่ชื่นชอบจะเปิดเผยเรื่องการมีคนรักหรือคบหา

ดูใจกับใคร แต่การน�าเรื่องส่วนตัวออกสู่สาธารณะมากเกินไปก็มีผลเสีย

ไม่ใช่น้อย นอกจากจะถูกจบัตามองเรื่องรกัๆ เลกิๆ แทนที่จะสนใจผลงาน

แล้ว หากวนัหนึ่งเลกิคบหากนัขึ้นมาแล้วต่างแยกย้ายไปมคีนรกัใหม่กจ็ะถูก

สื่อต่างๆ ตามสมัภาษณ์เรื่องรกัครั้งเก่าไม่เลกิราอย่างน่าร�าคาญที่สุด 

เวลาดูข่าวบันเทิง นฎาไม่เคยเข้าใจเลยว่าทุกครั้งที่ดาราสักคน

แต่งงานหรือหย่าขาดจากคู่สมรส นักข่าวจะต้องไปสัมภาษณ์คนรักเก่าว่า

รูส้กึอย่างไรกบัข่าวนี้บ้าง หรอืได้พดูคยุให้ก�าลงัใจกนับ้างหรอืไม ่จะไปงาน

แต่งงานไหม...คนเลกิรากนัไปแล้ว ไม่ว่าจะจบด้วยดหีรอืทะเลาะกนัจนแทบ

จะฆ่ากนัตาย ตามมารยาทแล้วกไ็ม่ควรไปสะกดิแผลเก่าของพวกเขาอยู่ดี

“อ้อ นั่นสนิะ คนเก่งของพี่เอกท�างานเรว็อยู่แล้ว ถ้าเป็นฉนัละกไ็ม่รู้

กี่ร้อยเทก”

“ลกูนทั...” เอกภพส่งเสยีงปรามหญงิสาวในท ีเขาเหน็สหีน้าอดึอดัใจ

ที่นฎาพยายามเก็บง�าอย่างสุดความสามารถแล้วได้แต่ลอบถอนใจ “รู้ตัว

เหมือนกันเหรอว่าเป็นนักร้องร้อยเทก แล้วนี่ได้ซ้อมท่อนที่พี่บอกให้เน้น

เยอะๆ มาหรอืเปล่าฮ”ึ

ชายหนุ่มวางฝ่ามือใหญ่โตบนศีรษะของคนรักแล้วโยกไปมาเบาๆ 

เป็นภาพที่ดอูบอุ่นน่ารกัมากเสยีจนผูช้มคนเดยีวที่เหน็รู้สกึเจบ็แปลบอยูล่กึๆ 
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ในอก 

ทั้งคู่ดูเหมาะสมกนัราวกบัภาพวาดจรงิๆ...  

คลุกิาอายุเท่ากบัเธอแท้ๆ แต่กลบัแตกต่างกนัโดยสิ้นเชงิ คลุกิาเหนอื

กว่าเธอแทบทุกด้าน ทั้งรูปร่างหน้าตาโดดเด่นงดงาม เป็นสาวไฮโซจาก

ตระกูลดังอันดับต้นๆ ของประเทศไทย อีกทั้งยังจบการศึกษามาจาก

มหาวทิยาลยัดงัในองักฤษ เรยีกได้ว่าเพยีบพร้อมในทุกๆ ด้าน หากเปรยีบ

คุลิกาเป็นดวงอาทิตย์เฉิดฉายบนท้องฟ้า นฎาก็เป็นได้เพียงคนในเงามืดที่

แสงไม่มวีนัส่องถงึ

“เอ่อ...เดี๋ยวน�้าขอกลับไปที่ห้องอัดก่อนนะคะ จะได้ซ้อมท่อนที่ร้อง

ไม่ได้เมื่อกี้ด้วย”

นฎาสลดัความรูส้กึรษิยาที่เกดิขึ้นจากการเหน็ภาพบาดตาตรงหน้าทิ้ง

ไปแล้วรีบลุกขึ้นเดินกลับไปยังห้องอัดด้วยสีหน้าที่พยายามตีให้เป็นปกติ

ที่สุด

เอกภพมองตามแผ่นหลังบอบบางใต้เสื้อผ้าตัวโคร่งของหญิงสาวไป

จนลบัตา แล้วจงึหนักลบัมาหาคนข้างกาย

“เลกิพดูจาประชดประชนัน�้าเขาเสยีทไีด้ไหม เขายงัต้องท�างานกบัเรา

อกีหลายเพลงนะ”

“ที่พูดนี่เป็นห่วงงานหรือเป็นห่วงคนมากกว่ากันคะ” คุลิกาท�าเสียง

กระเง้ากระงอด เธอยกสองมอืขึ้นกอดอกอย่างไม่สบอารมณ์นกั “ปกป้อง

กนัตลอดแบบนี้ ลูกนทัเริ่มหงึแล้วนะคะพี่เอก”

“จะหงึท�าไม น�้าเป็นแค่รุน่น้องของพี่ แล้วตอนนี้กเ็ป็นเพื่อนร่วมงาน

ของพวกเรา ไม่มอีะไรมากไปกว่านั้น” เอกภพถอนใจ “จะยงัไงกเ็ถอะ ท�าตวั

กับน�้าให้ดีๆ หน่อยก็ดีนะลูกนัท เกิดน�้าถอนตัวไปก่อนเพลงจะอัดเสร็จ  

คนที่เดอืดร้อนจรงิๆ กค็อืลูกนทัเองนั่นละ”

ฟังถึงตรงนี้ใบหน้าสวยหวานของนักร้องสาวก็บึ้งตึงขึ้นทันตา เธอ 

เม้มรมิฝีปากแน่นอย่างขุ่นเคอืงใจ
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“ขอโทษด้วยก็แล้วกันที่ลูกนัทมันห่วย ร้องเพลงได้ไม่ถึงมาตรฐาน

ของพี่เอก”

“มนัไม่ใช่อย่างนั้น”

“ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วยงัไงคะ พี่เอกยอมรบัออกมาตรงๆ กไ็ด้ว่าชอบ

เสยีงยายน�้านั่นมากกว่าเสยีงของลูกนทั ไม่อย่างนั้นคงไม่ใช้ยายนั่นมาร้อง

แทนลูกนทัแทบจะทั้งอลับมัแบบนี้หรอก”

“ร้องไกด์ไลน์ ไม่ใช่ร้องแทน ใช้ค�าให้ถูกด้วยลกูนทั คนอื่นมาได้ยนิ

จะเข้าใจผดิได้” เอกภพพดูเสยีงเข้ม เขาพยายามข่มกลั้นอารมณ์โกรธอยูค่รู่

หนึ่งแล้วหยดักายขึ้นยนื “พี่จะกลบัไปที่ห้องอดัก่อนนะ จะได้อดัท่อนคอรสั

ให้เสรจ็ ถ้าลูกนทัพร้อมเมื่อไหร่กต็ามพี่ไปแล้วกนั”

พูดจบชายหนุ่มก็ก้าวยาวๆ กลับไปที่ห้องอัดเสียง ทิ้งให้คุลิกาก�า

หมดัแน่นอย่างอดัอั้นตนัใจ 

มองจากภายนอกแล้ว เธออาจเหนอืกว่านฎาในทุกด้าน แต่มแีค่เรื่อง

เดยีวที่เธอไม่อาจก้าวข้ามแม่เดก็คนนั้นไปได้กค็อืเรื่อง ‘เสยีง’ ขนาดเอกภพ

ที่ขึ้นชื่อเรื่องช่างเลอืกและจูจ้ี้จกุจกิที่สดุในวงการยงัยอมรบัว่านฎาร้องเพลง

ได้ไพเราะจบัใจที่สุด 

เธอรู้ว่าเขาหลงใหลเสียงของนฎามาก...มากขนาดที่ให้มาเป็นโกสต์- 

ซงิเกอร์ ร้องเพลงแทนเธอทั้งอลับมั

ถูกแล้ว...เพลงในอลับมัของเธอตั้งแต่เริ่มเดบวิต์เป็นนกัร้องมา ร้อง

โดยนฎาทั้งหมด!



โน้ตตัวที่ ๒

When you were here before

ตอนเธออยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้

Couldn’t look you in the eye

ฉนัไม่กล้าแม้แต่จะสบตา

You’re just like an angel

เธอเหมอืนเทพยดาไม่มผีดิ

Your skin makes me cry

เนื้อตวัของเธอท�าให้ฉนัร้องไห้

You f loat like a feather

เธอล่องลอยดุจขนนก

In a beautiful world

ในโลกอนังดงาม

I wish I was special

ฉนัปรารถนาที่จะเป็นคนพเิศษ
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You’re so fuckin’ special

เธอมนัโคตรพเิศษ

But I’m a creep

แต่ฉนัมนัน่าขยะแขยง

I’m a weirdo

เป็นตวัประหลาด

What the hell am I doing here?

ฉนัมาท�าบ้าอะไรที่นี่

I don’t belong here๑

ฉนัไม่เหมาะที่จะอยู่ที่นี่เลยสกันดิ

เสียงกังวานแว่วหวานดังคลอเสียงกีตาร์อะคูสติกสะกดลูกค้าที่นั่ง 

อยู่ในร้านอาหารกึ่งผบัให้จบัจ้องไปยงัหญงิสาวเจ้าของเสยีงกนัเป็นตาเดยีว 

เธอยนือยูห่น้าไมโครโฟนซึ่งตั้งอยู่บนเวทกีึ่งยกพื้นเตี้ยๆ ดา้นหลงัมเีครื่อง-

ดนตรคีรบชดุทว่าไม่มนีกัดนตรเีพราะเป็นช่วงเวลาพกั แต่กลบักลายเป็นว่า

เป็นช่วงเวลาที่ลูกค้าในร้านแน่นขนดัที่สุด

“แหม...เพราะเอกมาด้วยสินะ คืนนี้น�้าถึงร้องเพลงได้อารมณ์กว่า

ทุกท”ี

นิสาเลื่อนขวดเบียร์สีเขียวไปตรงหน้าเอกภพที่นั่งหันหลังพิง

เคาน์เตอร์บาร์ ดวงตาของเขาจบัจ้องไปที่หญงิสาวบนเวทเีช่นเดยีวกบัลกูค้า

คนอื่นๆ ทว่าด้วยแววตาที่ลกึซึ้งเข้มข้นกว่า

“อะไรกนัครบัพี่สา ผมว่าน�้ากร้็องเตม็ที่ทกุครั้งนั่นแหละ ไม่เกี่ยวกบั

ผมหรอก” 

ชายหนุ่มรับขวดเบียร์มากระดกขึ้นดื่ม แล้วหลุบตาลงเพื่อซ่อน

๑ เพลง “Creep” ศลิปิน Radiohead ปี ๑๙๙๒



32  l  ส า ป ริ ษ ย า

อารมณ์ความรู้สกึของตนเองไว้ 

“น�้าน่ะร้องเตม็ที่ทกุครั้งนั่นแหละ แต่ครั้งนี้พเิศษหน่อย ดลูกูค้าส ินั่ง

กนัเงยีบเลย ปกตเิวลาวงขึ้นเล่น สนใจฟังเพลงขนาดนี้เสยีที่ไหน เสยีดาย

ที่น�้ามาร้องให้ร้านพี่อาทติย์ละหนสองหนเอง ต้องโทษเอกนั่นละ ชอบขโมย

นกัร้องของพี่ไปท�างานหนกัอยู่เรื่อย”

นสิารนิเบยีร์ใส่แก้วแล้วดื่มบ้าง ถงึเธอจะมรีูปลกัษณ์เป็นสาวเปรี้ยว

จี๊ดจ๊าด ย้อมเรือนผมที่ตัดสั้นระบ่าเป็นสีชมพูและสวมเสื้อแขนกุดอวด 

รอยสักลายกุหลาบแดงบนต้นแขนทั้งสองข้าง แต่สิ่งหนึ่งที่อดีตลูกคุณหนู

ผู้ตกอับอย่างเธอท�าจนติดเป็นนิสัยคือรินเครื่องดื่มทุกชนิดใส่แก้ว ไม่ดื่ม

จากขวดตรงๆ เป็นอนัขาด

“อ้าว โดนซะงั้น” เอกภพพดูกลั้วหวัเราะ “น�้าเป็นนกัร้องของพี่ที่ไหน

กนั ของผมต่างหาก ผมป้ันของผมมาตั้งนานนะฮะกว่าจะได้ขนาดนี้ พี่บอก

ผมว่าขาดนกัร้อง ผมกอ็ุตส่าห์ให้ยมืตวัได้ นี่อย่าบอกนะว่าคดิจะยดึน�้าไว้

เป็นการถาวร ผมไม่ยอมนะ”

“แหม...ปั้นมาตั้งนาน? ช่างกล้าพูดนะยะ ปั้นทิ้งๆ ขว้างๆ ละไม่ว่า” 

นสิาปรายตามองนฎานดิหนึ่งแล้วลอบถอนใจ “เดก็มนัมพีรสวรรค์ขนาดนี้ 

ถ้าเอกคดิปั้นจรงิๆ อย่างที่พูด ป่านนี้น่าจะได้ออกอลับมัไปแล้ว ไม่มาเป็น

แค่คอรสัหรอืร้องไกด์ให้พวกนกัร้องที่เอกท�าเพลงให้หรอก”

“จะเป็นนกัร้องได้ออกอลับมัเป็นของตวัเองได้ มนัมปัีจจยัหลายอย่าง

นะพี่สา เดี๋ยวนี้โลกมนัเปลี่ยนไปแล้ว พฤตกิรรมผู้บรโิภคกเ็ปลี่ยนไป คน

มีทางเลือกมากขึ้น ขนาดนักร้องดังๆ เองแค่ออกซิงเกิลได้ก็ถือว่าเก่งมาก

แล้ว อยู่ๆ  จะเอาเดก็โนเนมมาออกอลับมัโดยไม่มฐีานแฟนคลบัเลยมนัเป็น

ไปไม่ได้หรอก มนัต้องมกีารวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน”

พูดถึงตรงนี้เอกภพก็รู้สึกคล้ายรสชาติของเบียร์เย็นๆ ที่ไหลผ่าน

ลงคอเริ่มขมเฝื่อนพิกล ขม...เหมือนความรู้สึกผิดที่กัดกร่อนหัวใจมาเป็น

เวลายาวนาน เขาผดิต่อนฎาจรงิๆ นั่นละ



ช ญ า น์ พิ ม พ์  l  33

“จะบอกว่าน้องมนัไม่สวยระดบัเนต็ไอดอลเหมอืนแฟนเราว่าอย่างนั้น

เถอะ”

นิสาท�าเสียงจึ๊กจั๊กอยู่ในล�าคออย่างไม่ค่อยพอใจนัก จริงอยู่ว่านฎา

ไม่ใช่คนสวยเด่นสะดดุตาอะไร แต่กน็บัว่ามหีน้าตาน่ารกัน่าเอน็ดอูยูไ่ม่น้อย 

พื้นฐานผวิพรรณกเ็นยีนละเอยีด หากได้รบัการขดัเกลาดีๆ  กจ็ะเป็นเพชรที่

ส่องประกายได้ไม่ยาก

“ว่าไปนั่นพี่สา ลูกนทัเป็นเนต็ไอดอลที่ไหนกนัเล่า” เอกภพส่ายหน้า

อย่างระอาใจ รู้ว่าสาวรุน่พี่ไม่ค่อยชอบนสิยัใจคอของคุลกิานกั ซึ่งไม่น่าเป็น

เรื่องแปลกแต่อย่างใด ทั้งคู่เคยมีเรื่องกระทบกระทั่งกันมาตั้งแต่สมัยที่

กิจการส่งออกอาหารทะเลของครอบครัวนิสายังไม่ล้มละลายมาแล้ว เรียก

ว่าไม่ถูกกนัมาตั้งแต่เดก็ๆ กว็่าได้ “เอาเป็นว่าผมมวีธิขีองผมน่าพี่ ไม่ต้อง

ห่วงหรอก”

เขาตัดบทด้วยไม่อยากให้เสียบรรยากาศ คืนนี้เป็นคืนแรกในรอบ

สองเดอืนที่เขามโีอกาสออกมาพกัผ่อนโดยไม่มคีลุกิาคอยตามตดิเหมอืนเงา 

และมีเสียงของนฎาขับกล่อมให้เขาคลายความอ่อนล้าทางจิตใจที่เผชิญมา

แทบจะตลอดทั้งวนั

“เออ ให้มนัจรงิเถอะย่ะ อย่าให้น้องมนัคอยเก้อกแ็ล้วกนั พี่สงสาร

เดก็มนั” นสิาหนักลบัไปมองคนที่เพิ่งร้องเพลงจบอกีครั้ง “เอก อย่าหาว่าพี่

สอดเรื่องของเอกเลยนะ แต่พี่อยากให้เอกท�าอะไรให้ชดัเจน ชอบทางไหนก็

เลอืกเอาสกัทาง เหยยีบเรอืสองแคมต่อไปเรื่อยๆ สดุท้ายแลว้กต้็องมคีนที่

เจบ็ปวดอยู่ด ีดไีม่ดจีะเป็นตวัเอกเองนั่นละ”

“โอ้โห เหยยีบเรอืสองแคม พี่สา อายุเพิ่งจะสามสบิแต่ใช้ส�านวนซะ

อย่างกบัอายุหกสบิเลยนะฮะ” 

เอกภพหนัหน้ากลบัไปมองเวทเีพื่อเลี่ยงการสบตากบันสิาตรงๆ เขา

รู้ว่าเธอก�าลงัพูดถงึเรื่องอะไร รู้และเข้าใจเป็นอย่างดจีนรู้สกึหน่วงๆ อยู่ใน

อก แต่ชีวิตมนุษย์ก็เป็นเช่นนี้ละ ไม่อาจครอบครองทุกสิ่งที่ปรารถนาได้ 
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ต้องเลอืกเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง และบางครั้งสิ่งที่สมองเลอืกแล้วนั้นกท็�าให้

หวัใจเจบ็ปวดปางตาย

“ว่าพี่แก่เรอะ เดี๋ยวเถอะ!” นิสาเอื้อมมือข้ามเคาน์เตอร์ไปฟาดไหล่

ของชายหนุ่มเบาๆ อย่างไม่จริงจังนัก ถึงเขาจะท�าตัวน่าหมั่นไส้ในหลายๆ 

เรื่อง แต่เธอกบัเขากร็ูจ้กักนัมาเนิ่นนานจนกลายเป็นเหมอืนญาตสินทิกนัไป

แล้ว “จะว่าไป คนืนี้แขกคกึคกักนัน่าดู มคีนขอเพลงด้วยนะ”

หญิงสาวชี้ไปยังพนักงานเสิร์ฟที่ยื่นแผ่นกระดาษให้นฎา สีหน้าของ

นกัร้องสาวเจื่อนไปนดิหนึ่งขณะกวาดตามองชื่อเพลงที่อยู่บนแผ่นกระดาษ

“เอ่อ...” นฎาลากเสยีงยาวอย่างล�าบากใจ “เพลงด้านมดืของดวงจนัทร์

นะคะ แหม...จะมใีครมาจบัลขิสทิธิ์น�้าไหมคะเนี่ย”

เธอส่งสายตามาทางโพรดิวเซอร์หนุ่มที่พยักหน้ารับเป็นเชิงอนุญาต 

นั่นเป็นเพลงดังของคุลิกาที่มียอดวิวในยูทิวบ์ถึงสิบล้านครั้งตั้งแต่สัปดาห์

แรกที่ปล่อยมวิสกิวดิโีอออกมา

“ฉันละเอียนเพลงนี้จะแย่ ไปที่ไหนก็มีแต่คนเปิด ขนาดรายการ

ประกวดร้องเพลง พวกเดก็ๆ ยงัร้องแต่เพลงนี้กนัเลย” นสิาท�าหน้าเหมน็

เบื่อ “เอาจริงๆ เพลงนี้ยายลูกนัทร้องนิดเดียวเองนะ ส่วนใหญ่เป็นเสียง

คอรสัของน�้าทั้งนั้น”

เจ้าของร้านโอเวอร์เดอะเรนโบว์ไม่เคยเข้าใจเลยว่าคุลิกาดังเป็นพลุ

แตกจากเพลงนี้ได้อย่างไร ทั้งที่มที่อนร้องอยู่แค่สองสามท่อน ส่วนท่อนที่

กลายเป็นท่อนเด็ดติดหูคนก็เป็นท่อนคอรัสทั้งนั้น และแน่นอนว่านฎาคือ

คนที่ร้องท่อนคอรสัทั้งหมด ดงันั้นเวลามลีูกค้าขอเพลงนี้ นฎาจะอดิเอื้อน 

บ่ายเบี่ยงขอร้องเพลงอื่นทุกครั้งไป 

ว่าก็ว่าเถอะ เนื้อหาของเพลงนี้ไม่เหมาะกับภาพลักษณ์คุณหนูไฮโซ

ของคลุกิาเอาเสยีเลย ฟังแล้วน่าจะเป็นเพลงของนฎาเสยีมากกว่า โดยเฉพาะ

ท่อนที่ร้องว่า

ด้ำนมดืของดวงจนัทร์
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ฉนัเป็นได้เท่ำนั้น

คงไม่มวีนัที่แสงใดจะส่องถงึ

ได้แต่หวงัสกัวนัหนึ่ง

ทุกควำมคดิค�ำนงึจะส่งถงึใจของเธอ

“นกัร้องเสยีงดมีากนะครบั”

ร่างสงูของชายหนุม่คนหนึ่งปรากฏขึ้นที่เคาน์เตอร์ เขาสวมเสื้อยดืคอ

วแีขนยาวสนี�้าเงนิเข้มเข้าคูก่บักางเกงยนีสดี�าเข้ารูปเน้นให้เหน็ต้นขาแขง็แรง

ชดัถนดัตา ตอนแรกนสิาไม่สนใจแขกผูม้าใหม่เท่าใดนกั แต่เมื่อหนักลบัมา

สบประสานสายตากบัดวงตาสเีขยีวอมเทาจางๆ ของเขาเข้ากถ็งึกบันิ่งอึ้งไป

อื้อหอื...หล่อลากดนิเชยีวพ่อคุณเอ๊ย...

รปูลกัษณ์ของคนตรงหน้าบ่งชดัว่าเป็นคนต่างชาตอิย่างไม่ต้องสงสยั 

แต่ไม่นึกว่าเขาจะพูดไทยชัดถ้อยชัดค�าขนาดนี้เลย เธอเห็นพวกนายแบบ

ฝรั่งที่แวะเวียนมากินดื่มเที่ยวที่ร้านบ่อยๆ ทว่าไม่มีคนไหนที่มีดวงตาและ

รมิฝีปากเซก็ซี่เท่าเขาเลย แค่เพยีงเขาปรายตามาหนเดยีวกท็�าเอาคนถกูมอง

ระทวยจนแทบเข่าอ่อนเสยีแล้ว

“ขอเพลงได้นะคะ น้องเขาร้องได้แทบทุกแนวเลย”

น�้าเสียงที่มักกระด้างอยู่เป็นนิตย์แปรเปลี่ยนเป็นอ่อนหวาน จน

เอกภพที่นั่งฟังอยู่ยงัอดขนลุกไม่ได้

“ไม่ละครบั ขอเบยีร์ดกีว่า” 

ชายหนุ่มพูดด้วยรอยยิ้มที่ท�าเอานิสาแทบละลาย เขาโน้มตัวลงเท้า

ศอกกบัเคาน์เตอร์ ดวงตาทอประกายวูบวาบ 

รอให้จบเพลงก่อนเถอะ ได้เคลยีร์กนัยาวแน่ แม่นกัร้องตวัแสบ!

นฎาวกัน�้าเยน็ๆ จากก๊อกขึ้นล้างหน้าซ�้าแล้วซ�้าเล่าอยู่เกอืบสบินาทเีศษ 
กว่าจะเงยหน้าขึ้นมองเงาสะท้อนของตนเองในกระจกด้วยความรู้สกึอ่อนล้า 

แสงไฟสีส้มสลัวบนเพดานเผยให้เห็นใบหน้าขาวซีดที่มีหยดน�้าเกาะพราว 
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ส่วนหนึ่งหยดลงมาเปียกคอเสื้อและช่วงอก มองแล้วรูส้กึเหมอืนตนเองเป็น

ลูกหมาตกน�้าอย่างไรอย่างนั้น

ช่างเป็นวนัเกดิที่ห่วยแตกสิ้นด.ี..

“แฮปปีเบริ์ทเดย์ ทู ม”ี

หญงิสาวร้องประโยคแรกของเพลงวนัเกดิแล้วแค่นหวัเราะเสยีงแห้ง 

วันนี้เป็นวันเกิดของเธอแท้ๆ แต่เธอยังต้องมาร้องเพลงที่ทั้งรักทั้งเกลียด

ที่สุดเพลงนั้นต่อหน้าเอกภพ...เธอรกัมนั เพราะเขาเป็นคนแต่งเนื้อร้องและ

ท�านองขึ้นมาตอนที่ยงัฟอร์มวงของชมรมในมหาวทิยาลยักนัอยู่ ก่อนที่เขา

จะน�ามันไปเสนอค่ายเพลงโดยมีเธอเป็นคนขับร้องฉบับเดโม ลึกๆ แล้ว 

นฎาหวงัว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงของเธอ แต่กลบักลายเป็นว่าทางค่ายเฮฟเวน

เลอืกเป็นเพลงเปิดตวัของคุลกิาเสยีนี่

และนี่คอืสาเหตุที่เธอเริ่มรู้สกึเกลยีดมนั...

“อ้อ...วนันี้เป็นวนัเกดิของเธองั้นเหรอ คงตอ้งบอกวา่สขุสนัต์วนัเกดิ

สนิะ”

เสียงทุ้มต�่าที่ดังมาจากทางด้านหลังท�าเอานฎาสะดุ้งสุดตัว แต่ยัง

ไม่ทันได้ส่งเสียงร้อง ร่างผอมบางก็ถูกท่อนแขนแข็งแรงรวบเข้าไปชิดกับ

แผงอกกว้างอย่างแนบแน่น มอืที่มขีนาดใหญ่โตชนดิปิดใบหน้าเลก็ๆ ของ

เธอแทบจะมิดเม้นตะปบลงมาบนเรียวปากอิ่มเต็มแล้วออกแรงกดจนเธอ 

ไม่อาจร้องขอความช่วยเหลอืได้

“อื๊อ...”

มไิยที่หญงิสาวจะพยายามดิ้นรนเพื่อเอาตวัรอด แต่เธอไม่อาจสูแ้รง

ของเจ้าของร่างสงูใหญ่ที่กกักนัเธอเอาไว้จากด้านหลงัได้เลย ดวงตากลมโต

เต้นระริกยามมองเงาสะท้อนที่ปรากฏในกระจกแล้วเห็นนัยน์ตาสีเขียวอม

เทาสะท้อนแสงไฟเป็นประกายวับวาว ริมฝีปากหยักลึกสีสดที่ค่อยๆ ยก

แย้มขึ้นอวดคมเขี้ยวยาวโง้งแบบเดียวกับที่เธอเห็นในฝันร้ายมานานแรม

เดือนท�าเอากายสาวสั่นสะท้านเหมือนยืนอยู่ท่ามกลางพายุอันเหน็บหนาว 
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ทั้งที่อยู่ในอ้อมกอดอนัร้อนระอุเหมอืนเปลวไฟแท้ๆ

เขา...ปีศาจร้ายในคนืนั้น!

“เล่นซ่อนแอบเก่งจรงินะ กว่าจะหาตวัเจอเสยีเวลาน่าดู”

เสยีงกระซบิที่ดงัชดิรมิหพูาให้เลอืดในกายหญงิสาวแตะจดุเยอืกแขง็

จนเยน็เฉยีบ มอืเลก็จกิทึ้งทุบถองไปบนท่อนแขนของอกีฝ่ายเตม็แรง แต่

นอกจากเขาจะไม่สะทกสะท้านสักนิดแล้ว ยังหัวเราะเสียงต�่าอยู่ในล�าคอ

เหมอืนขบขนัเสยีเตม็ประดาอกีต่างหาก

“เลกิสะดดีสะดิ้งแล้วฟังฉนัให้ด ีไม่อย่างนั้นฉนัจะหกัคอเธอเสยีเดี๋ยว

นี้”

ไม่พดูเปล่า ชายหนุม่ยงัปล่อยให้ปลายเลบ็สดี�าสนทิงอกยาวออกมา

จากนิ้วมือทั้งสิบช้าๆ นฎามองเห็นเล็บคมกริบราวใบมีดที่แนบสนิทไปกับ

แก้มขาวซีดของตนเองก็ยืนตัวแข็งทื่อดังถูกสาป รู้ว่าสิ่งที่เห็นอยู่นี้เป็น

เหมอืนความฝันเลื่อนเป้ือนไร้สาระและเหลอืเชื่อเตม็ทน แต่เธอรู้ดกีว่านั้น...

เธอรู้ว่ามนัจรงิเสยียิ่งกว่าจรงิ!

“อา...เชื่องแบบนี้ค่อยน่าคุยหน่อย” 

ลมหายใจร้อนผ่านที่เป่ารดต้นคอน�าภาพความทรงจ�าเลวร้ายกลบัมา

สู่สมองของนฎาอกีครา...ความทรงจ�าที่เธออยากลมืไปให้สิ้น! 

“เอาละ แม่ตวัด ีเธอเอาแหวนของฉนัไปไว้ที่ไหน”

เขาคลายฝ่ามือออกจากริมฝีปากของหญิงสาวช้าๆ แล้วเลื่อนลงมา

กุมล�าคอเล็กบางเอาไว้หลวมๆ เป็นเชิงบอกว่าหากเธอส่งเสียงร้อง เขาจะ

หกัคอเธอทิ้งตามที่พูดไว้อย่างไม่รั้งรอ!

“วะ...แหวนอะไร ฉนั...ฉนัไม่รู้เรื่อง...”

เสยีงของนฎาสั่นจนแทบจบัใจความไม่ได้ เธอภาวนาให้มใีครสกัคน

เดนิเข้ามาในห้องน�้าส�าหรบัพนกังานเสยีตอนนี้ แต่เมื่อคดิอกีท ี ใครเล่าจะ

ช่วยเหลอืเธอได้ จะให้เรยีกต�ารวจมาจบัสตัว์ประหลาดอย่างนั้นหรอื... 

“อย่ามาท�าเป็นอินโนเซนต์หน่อยเลย เธอรู้ดทีี่สุดว่าฉนัพูดถึงแหวน
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วงไหน” เขาเค้นเสยีงลอดไรฟันจนฟังคล้ายเสยีงค�ารามของสตัว์ป่า “คนืนั้น

ฉนัถอดให้เธอสวมไว้ อย่าบอกนะว่าเมาจนจ�าอะไรไม่ได้”

“ฉนั...ฉนั...” นฎาพูดไม่ออก ใช่ว่าจ�าไม่ได้ แต่ไม่มเีหตุการณ์ที่เขา

ถอดแหวนสวมให้เธอหลงเหลืออยู่ในหัวเลยต่างหากเล่า! จะมีก็แต่ภาพ 

น่าสะพรงึที่ท�าเอาขวญัหนดีฝ่ีอถงึขนาดไข้ขึ้นอยูเ่กอืบอาทติย์ “ฉนัไม่รูจ้รงิๆ 

ว่าคุณพูดถงึแหวนวงไหน”

“อย่ามาโกหกฉนั คนืนั้นเราอาจจะเมาเละเทะกนัทั้งคู่ แต่ฉนัไม่ลมื

แน่ว่าตอนที่เราสนุกกนั เธอไม่ได้สวมอะไรตดิตวัเลย นอกจากแหวนที่ฉนั

ถอดให้วงเดยีว”

ชายหนุม่ใช้มอืข้างที่ไม่ได้เค้นคอของหญงิสาวอยูล้่วงโทรศพัท์มอืถอื

ออกมาจากกระเป๋ากางเกงยนีด้านหลงั ปลดลอ็กแล้วเลื่อนเปิดหน้าจออย่าง

คล่องแคล่วจนเธอนกึว่าตนเองน่าจะตาฝาดไป ไม่เคยคดิเลยว่า ‘ปีศาจ’ จะ

มสีมาร์ตโฟนด้วย

“นี่ไง ภาพหลกัฐาน เธอสวมแหวนของฉนัอยู่ชดัๆ”

ทันทีที่เห็นหน้าจอที่เขาหันกลับมาให้ดู นฎาก็แทบร้องกรี๊ดเมื่อเห็น

ว่าเป็นรูปของตนเองในสภาพเมามาย ไม่มเีสื้อผ้าตดิกาย มเีพยีงผ้าห่มผนื

ใหญ่พันเอาไว้อย่างหมิ่นเหม่ผืนเดียว ดูเหมือนเธอจะทรงตัวไม่อยู่จึงต้อง

พงิศรีษะกบัแผงอกเปลอืยเปล่าของคนที่ก�าลงัถ่ายเซลฟีอยู่ แถมเขายงัจบั

มอืเธอชูขึ้นให้กล้องดูแหวนมรกตเมด็เขื่อง ตวัเรอืนของแหวนใหญ่กว่านิ้ว

ของเธอมาก ขนาดสวมไว้ที่นิ้วโป้งยงัหลวมชนดิที่ใส่นิ้วโป้งของเธอสองนิ้ว

ยงัเหลอืที่ว่างด้วยซ�้า

“นี่คุณ...ถ่ายเซลฟี?” 

นฎาโพล่งออกไปแล้วก็อยากจะกัดลิ้นตนเองตาย นี่มันใช่เวลามา

สงสยัอะไรแบบนี้ไหมยะ ยายโง่!

“ใครอนุญาตให้ถาม” เขาค�ารามแก้เก้อ เออ...คนืนั้นเขาเมาเหมอืน

หมาจนถงึขนาดหยบิกล้องมาถ่ายรปูเซลฟีคูก่บัแม่เดก็อปัลกัษณน์ี่ได ้แต่ก็
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ยงันบัว่าดทีี่มเีบาะแสไว้ตามหาแหวนไม่ใช่หรอื “ตอบฉนัมา แหวนวงนี้อยู่

ที่ไหน”

หญงิสาวมองปลายนิ้วที่มกีรงเลบ็ชวนขนลกุขยายภาพหน้าจอให้เหน็

เฉพาะแหวนด้วยความรู้สกึหวาดกลวัจนท�าอะไรไม่ถูก เธอเหน็ในตอนนั้น

เองว่าตัวเรือนที่รับกับมรกตน�้างามนั้นเอาไว้ทั้งสองด้านขึ้นรูปเป็นดวงตา 

สีเขียวล้อมเพชรส่องประกายวิบวับ ดูงดงามและน่าสะพรึงกลัวในเวลา

เดยีวกนั แหวนเด่นสะดดุตาขนาดนี้...หากเธอหยบิตดิตวักลบัมาจรงิ เธอก็

น่าจะจ�าได้บ้างสิ

“ฉนั...จ�าไม่ได้...” นฎาส่ายหน้า น�้าตาคลอ ภาพความทรงจ�าเลวร้าย

ในคืนนั้นย้อนมาเล่นงานเธออย่างจัง การถูกผู้ชายที่ไม่ได้ผูกสมัครรักใคร่

จาบจ้วงเนื้อตวัเช่นนั้นเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงและเจบ็ปวดอย่างที่สดุ ต่อให้

อาบน�้าช�าระล้างร่างกายเป็นพันเป็นร้อยครั้งก็ไม่อาจลบเลือนสัมผัสแสน

สกปรกนั้นจากผวิกายไปได้ “ในเมื่อแหวนวงนั้นมนัส�าคญักบัคุณนกั แล้ว

คุณสวมมนัให้ฉนัท�าไม”

“ไม่มีเหตุผล” น�้าเสียงของเขาเย็นชาพอๆ กับแววตาที่มองใบหน้า 

ซีดขาวของหญิงสาวผ่านกระจก “ฉันไม่ได้ให้เธอ ถ้าเธอเอากลับไปด้วยก็

เท่ากบัว่าเป็นขโมย บอกไว้เลยว่าใครที่ขโมยของของฉนั ไม่ตายดสีกัคน”

“ฉนัไม่ได้ขโมย ไม่เคยอยากได้อะไรของคุณสกัอย่าง ฉนัไม่รู้จกัคุณ

ด้วยซ�้า” หญงิสาวเสยีงสั่น “คณุยดัเยยีดมนัให้ฉนั แล้วพอมนัหายไปจะมา

โทษฉนัได้ยงัไง ฉนัไม่ได้เอาแหวนของคุณไป”

“รู้ไหม นอกจากฉนัจะเกลยีดขโมยแล้ว ยงัเกลยีดคนโกหกด้วย”

กรงเล็บเลื่อนขึ้นจากล�าคอมาบีบกรามของนฎาไว้แน่นจนเจ็บแปลบ 

มอือกีข้างที่ค่อยๆ สอดเข้าไปในชายเสื้อยดืท�าเอาเธอสั่นเสยียิ่งกว่าตอนแรก

เป็นสบิเท่า กรงเลบ็สดี�านั้นคมมาก เพยีงแค่สะกดิแผ่วๆ เธอกร็ูส้กึเหมอืน

ผวิหนงัจะถูกกรดีออกเป็นชิ้นๆ อย่างง่ายดายเสยีเดี๋ยวนั้น

“ฉนั...ฉนัไม่ได้...โกหก...” หญงิสาวยกมอืสั่นๆ ขึ้นรั้งข้อมอืของเขา



40  l  ส า ป ริ ษ ย า

เอาไว้อย่างกล้าๆ กลวัๆ “อย่า...ท�าอะไรฉนัเลย ฉนักลวัแล้ว ฉนัไม่ได้เอา

แหวนของคุณไปจรงิๆ เชื่อฉนัเถอะ”

“กเ็หน็วา่จ�าไม่ได้กเ็ลยจะช่วยทบทวนความทรงจ�าให้ยงัไงเลา่” เสยีง

กระซิบของเขาฟังดูชั่วร้ายอย่างที่สุด เขารู้ว่ากรงเล็บและคมเขี้ยวของเขา

ท�าให้แม่เดก็ปากไม่สิ้นกลิ่นน�้านมหวาดกลวัแค่ไหน ดสี ิยิ่งกลวัยิ่งด ีจะได้

สารภาพผดิเสยีท!ี “ต่อให้สมองขี้เลื่อยของเธอจ�าอะไรไม่ได้ ร่างกายของเธอ

กต็้องจ�าได้อยู่ด ีจรงิไหม”

เขาพลิกมือหงายออก แล้วใช้กรงเล็บกรีดเสื้อยืดเนื้อบางของหญิง

สาวจากด้านในจนขาดเป็นริ้วเผยให้เหน็เอวเลก็ที่เขาเคยรวบไวด้ว้ยสองมอื

ได้สบายๆ ในคนืนั้น ไม่ว่าเธอจะบอกว่าจ�าไม่ได้หรอืไม่อยากจ�ากเ็ถอะ แต่

เขาไม่เคยลมืเลยว่าผวินุ่มนิ่มของเธอให้ความรู้สกึดเีพยีงไหน 

“อย่า...”

“ถ้าเธอส่งเสียงดัง ฉันจะฆ่าทุกคนที่เดินผ่านประตูนั้นเข้ามา แล้ว 

ตดัหวัไปวางไว้บนเคาน์เตอร์บาร์”

น�้าเสียงของเขาเรียบเรื่อย ทว่าสีหน้าเย็นชาเหมือนก้อนน�้าแข็งของ

เขาฟ้องชดัว่าเขาหมายความตามนั้นทุกประการ!

“ฉนัไม่ได้เอาแหวนของคุณไปจรงิๆ” 

นฎาไม่กล้าปล่อยโฮออกมา เธอกลัวปีศาจร้ายตนนี้มาก แต่ที่กลัว

มากไปกว่านั้นคือหากเธอส่งเสียงดังแล้วคนที่เข้ามาช่วยเธอคือเอกภพเล่า 

เขา...จะต้องถูกมนัฆ่า!

“ถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครไปได้ คืนนั้นมีเราอยู่ในห้องกันแค่สอง

คน”

เขากดรมิฝีปากไปบนหลงัคอขาวผ่องแล้วลากคมเขี้ยวยาวโง้งไปบน

ผิวกายบอบบางช้าๆ หญิงสาวเกร็งตัวรับสัมผัสนั้นด้วยความรู้สึกรังเกียจ 

แต่ไม่อาจขดัขนืได้

“ฉันจ�าไม่ได้จริงๆ ว่าไปอยู่ในห้องนั้นกับคุณได้ยังไง ฉันแค่...ไป 
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ร้องเพลงในงานที่โรงแรมนั้น...”

“เฮอะ! โกหกหน้าด้านๆ เธอจ�าอะไรไม่ได้สกัอย่างจรงิๆ เหรอ ทั้ง

เรื่องที่ขึ้นห้องไปกบัฉนัได้ยงัไง ทั้งเรื่องแหวน แล้วกเ็รื่องที่เธอทุบกบาลฉนั

ด้วยที่เขี่ยบุหรี่”

ชายหนุม่กดคมเขี้ยวบนหวัไหล่ของหญงิสาวไม่หนกัแต่ไม่เบานกั ก่อ

ให้เกดิรอยช�้าเป็นรปูรอยเขี้ยวจางๆ แบบเดยีวกบัที่เคยฝากเอาไว้เมื่อหลาย

เดอืนก่อน

“ฉนั...ทุบหวัคุณ?” ดูเหมอืนคนืนั้นเธอจะเมามากจรงิๆ จงึจ�าเรื่องที่

เขาพูดถงึได้น้อยมาก “ไม่จรงิ...”

“จรงิเสยียิ่งกว่าจรงิ เสยีดายว่าผ่านมานานแล้วเลยไม่มแีผลเหลอืให้

ดูเป็นหลกัฐาน” 

แผลกระจอกแค่นั้น เพยีงสามวนิาทกีไ็ม่หลงเหลอือยู่บนผวิกายเขา

แล้ว มกีแ็ต่แผลจาก ‘พี่ชายสารเลว’ นั่นละ ที่จนป่านนี้ยงัทิ้งร่องรอยอปัยศ

เอาไว้อยู่!

“ฉนัจ�าอะไรไม่ได้เลยจรงิๆ ฉนัไม่รู้เรื่องเลย”

ถึงจะปล่อยโฮออกมาเสียงดังไม่ได้ แต่นฎาไม่อาจห้ามน�้าตาแห่ง

ความหวาดกลัวให้ไหลออกมาได้ ชายหนุ่มชะงักไปนิดหนึ่งเมื่อเห็นคนใน

อ้อมแขนร้องไห้สะอกึสะอื้นเป็นเดก็ๆ...กย็งัเดก็อยูม่ากนั่นละ หากเทยีบกบั

อายุจรงิของเขา

“อย่าบีบน�้าตาเลย เสียเวลาเปล่า ฉันไม่เคยใจอ่อนกับลูกไม้ตื้นๆ 

ประเภทนี้ของผู้หญิงหรอก” ปากพูดไปเช่นนั้น แต่เขากลับคลายวงแขน

ปล่อยเธอให้เป็นอสิระ เมื่อไม่มวีงแขนแขง็แรงคอยประคองไว้ เธอกเ็ข่าอ่อน

ล้มพับลงไปนั่งกองอยู่กับพื้น “ฉันจะให้เวลาเธอสามวัน เคาะขี้เลื่อยออก

จากสมองให้หมด นกึให้ออกว่าแหวนของฉนัอยูท่ี่ไหน ไม่อย่างนั้นครั้งหน้า

ไอ้ที่ถูกกรดีจะเป็นหน้าของเธอ ไม่ใช่เสื้อโกโรโกโสที่สวมอยู่แน่”

นฎารวบชายเสื้อขาดวิ่นเอาไว้แล้วถอยกรูดไปจนแผ่นหลงัชนกบัผนงั
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ด้านหลงั ชายหนุ่มย่อตวัลงนั่งยองๆ แล้วส่งโทรศพัท์มอืถอืให้หญงิสาว

“โทรศพัท์เครื่องนี้บนัทกึเบอร์ของฉนัแค่เบอร์เดยีว ไม่มเีบอร์คนอื่น 

ถ้าสมองเลกิตายแล้วนกึออกกโ็ทร. มาก่อนได้ แต่ถ้าเธอท�าเป็นลมืละก ็ฉนั

จะไปหาถงึที่แน่ ฉนัรู้เรื่องของเธอมากกว่าที่เธอคดินะ แม่น�้าค้าง”

“นะ...น�้าค้าง?” เธอเงยหน้าขึ้นมองเจ้าของคมเขี้ยววาววับทั้งน�้าตา 

“ฉนั...ไม่ได้ชื่อนั้น...”

“ฉนัเรยีกอย่างที่พอใจจะเรยีก” เขาพูดเพยีงเท่านั้นแล้วหยดักายขึ้น

ยนืมองคนที่ตวัสั่นไม่เลกิอยู่ครู่หนึ่ง “ถ้าเธอบอกเรื่องที่เกดิขึ้นคนืนี้กบัใคร 

รู้ใช่ไหมว่าจะมจีุดจบแบบไหน”

นฎาไม่ตอบแต่ใช้วธิพียกัหน้าเรว็ๆ แทน เธอก้มลงมองโทรศพัท์ใน

มอืกเ็หน็ชื่อและหมายเลขค้างอยู่บนหน้าจอ ชื่อนั้นบนัทกึไว้เป็นภาษาองักฤษ

“เควาน” ชายหนุ่มเอ่ยด้วยน�้าเสียงเยือกเย็น “ฉันชื่อเควาน จ�าใส่

กะโหลกเอาไว้ด้วย”



โน้ตตัวที่ ๓

“น�้าแน่ใจนะว่าไม่เป็นอะไร”
เอกภพมองใบหน้าซีดเซียวของหญิงสาวที่นั่งเงียบจนผิดสังเกตอยู่

บนเบาะข้างคนขับมากว่าสิบนาทีแล้วด้วยความรู้สึกเป็นห่วง หลังจากเธอ

ออกมาจากห้องน�้าของพนักงานทางด้านหลังร้านแล้ว ก็มีทีท่าที่แปลกไป

อย่างมาก ดวงตาของเธอแดงก�่า แถมยงัเปลี่ยนมาสวมเสื้อยดือกีตวัที่ยมื

มาจากนสิาแทนตวัเก่าที่เจ้าตวัอ้างว่าท�าเหล้าหกใส่ทั้งที่ไม่ได้เดนิเฉยีดเข้ามา

ใกล้แก้วเหล้าแม้แต่นดิ นฎาคออ่อนมาก แต่ไหนแต่ไรมากแ็ทบจะไม่แตะ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลย เว้นแต่เลี่ยงไม่ได้จรงิๆ เท่านั้น

“น�้าไม่เป็นไรจรงิๆ ค่ะพี่เอก” 

เสียงของนฎาแหบแห้งนิดๆ เธอพยายามประสานมือไว้บนตักเพื่อ

ควบคมุอาการสั่นให้บรรเทาเบาบางลง แต่ช่างยากเยน็เหลอืเกนิ ไอร้อนและ

เสียงขู่ค�ารามของเขายังดังก้องอยู่ในสมองประหนึ่งว่าตราบาปที่เขาเคยจาร

ไว้บนเนื้อตวัของเธอจะไม่จางหายไปตลอดกาล และจะตามหลอกหลอนกนั

ไปชั่วชวีติ
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“ตกลง...มนัเกดิอะไรขึ้นกนัแน่ฮนึ�้า รูต้วัหรอืเปล่าว่าเราหน้าซดีมาก” 

โพรดวิเซอร์หนุม่ตดัสนิใจเอ่ยถามออกมาตรงๆ ในที่สดุ กบัคนปาก

หนกัอย่างนฎา หากมวัแต่พูดอ้อมไปมากค็งไม่ได้รู้ความกนัพอดี

“เกดิอะไรขึ้นล่ะคะ ไม่มอีะไรเสยีหน่อย” นฎาฝืนยิ้มพร้อมกบัปรบั

น�้าเสยีงให้สดชื่นขึ้น ทว่าทกัษะการแสดงเป็นศนูย์จงึดไูม่สมจรงิเอาเสยีเลย 

“ช่วงนี้น�้าคงนอนน้อยไปหน่อยมั้งคะ เดี๋ยวพรุง่นี้เป็นวนัหยดุ น�้าจะนอนให้

เตม็คราบไปทั้งวนัเลย พอวนัเสาร์ไปอดัเสยีงจะได้มพีลงัเตม็ที่”

ดวงตากลมโตเหลอืบมองนาฬิกาดจิทิลับนคอนโซลของรถเก๋งคนังาม 

ขณะนี้เป็นเวลาเกือบตีสองแล้ว วันเกิดของเธอเพิ่งผ่านพ้นไป และเป็น 

วนัเกดิที่เลวร้ายที่สุดตั้งแต่ลมืตาดูโลกมา 

‘อ้อ...วนันี้เป็นวนัเกดิของเธองั้นเหรอ คงต้องบอกว่าสุขสนัต์วนัเกดิ

สนิะ...’

เสยีงทุม้นุม่ของปีศาจรปูงามยงัดงัก้องอยูใ่นสมอง และพาให้กายสั่น

สะท้านอย่างไม่อาจควบคุมได้อกีครา เธอกลวัเขามาก แค่คดิว่าจะต้องพบ

เขาอกีครั้งภายในสามวนั เธอก.็..

“น�้า” 

เอกภพวางมอืบนหลงัมอืของหญงิสาวแล้วบบีเบาๆ ท�าเอาเธอสะดุ้ง

ต้องชกัมอืหนโีดยอตัโนมตั ิ

“ท�าไมตวัสั่น เป็นอะไรหรอืเปล่า แอร์เยน็ไปเหรอ แอร์เยน็ไปกบ็อก

ส ิเดี๋ยวพี่หรี่ให้กไ็ด้” เอกภพพูดพลางกดปุ่มปรบัอุณหภูมใิห้อุ่นขึ้น “พกันี้

น�้าท�าตวัแปลกๆ จรงิๆ นะ”

“น�้ากแ็ปลกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่คะ” นฎาหวัเราะกลบเกลื่อน 

“น�้า!” เอกภพเรยีกเสยีงหนกั “ไม่ตลกเลย นี่พี่ซเีรยีสนะ น�้ารู้ใช่ไหม

ว่าถ้ามปีัญหาอะไรบอกพี่ได้ทุกเรื่อง”

‘ถ้าเธอบอกเรื่องที่เกิดขึ้นคืนนี้กับใคร รู้ใช่ไหมว่าจะมีจุดจบแบบ

ไหน...’
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ค�าขู่ของเควานหนักอึ้งอยู่ในอก และถ่วงริมฝีปากของเธอไว้ไม่ให้

ขยับเอื้อนเอ่ยใดๆ ออกไป หากเธอบอกเอกภพเรื่องปีศาจร้ายตนนั้น 

ค�าถามแรกที่เขาจะถามเธอกลบักค็อื เธอรูจ้กัปีศาจนั่นได้อย่างไร ไม่ส.ิ..จาก

ที่ไหน...

‘เอ้า ชน!’

เสียงแก้วเหล้ากระทบกันเคล้าเสียงหัวเราะรื่นเริงของผู้คนในงาน 

เลี้ยงสละโสดเมื่อหลายเดอืนก่อนลอยกลบัเข้ามาในโสตประสาทอกีครา 

“น�้า” 

เสยีงเรยีกของเอกภพดงึนฎาให้ออกจากห้วงความคดิแทบจะในทนัท ี

“พี่เอกคะ เดี๋ยวพี่เอกส่งน�้าที่ร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยกพ็อ น�้านกึ

ขึ้นมาได้ว่ากิ่งฝากซื้อพวกขนมปังกับนมไว้กินตอนเช้า ถ้าลืมขึ้นมา มีหวัง

ถูกบ่นหูชาแน่เลย”

หญิงสาวชี้ไปยังร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเบื้องหน้า 

เป็นการตดับทไม่ให้เขาถามเรื่องที่เธอไม่อยากแม้แต่จะนกึถงึอกี 

“เอาอย่างนั้นกไ็ด้” เอกภพถอนใจ เขารูด้ว่ีาต่อให้คาดคั้นมากไปกว่า

นี้ เธอกค็งไม่ยอมพูดอะไรอกีอยู่ด ี “พี่จะลงไปเป็นเพื่อนกแ็ล้วกนั มนัดกึ

มากแล้ว พี่เป็นห่วง”

ห่วง...คอืค�าที่เขาพูดกบันฎาบ่อยที่สุดอย่างน่าสมเพช 

ห่วง...แต่แทบไม่เคยท�าอะไรเพื่อเธอได้มากไปกว่าลูบศีรษะหรือ

ปลอบใจเธอนานๆ ครั้งเลย

ห่วง...แต่กลับใช้เธอเป็นเครื่องมือในการก้าวสู่ความส�าเร็จอย่าง 

น่าละอายใจที่สุด

นี่เป็นความห่วงใยประเภทใดกนัเล่า ไอ้เลวเอกภพเอ๊ย...

“ไม่ต้องหรอกค่ะ หอพักอยู่แค่นี้เอง เดินเข้าซอยไปแป๊บเดียวก็ถึง  

พี่เอกกลบัไปพกัผ่อนเถอะค่ะ แค่กรุณามาส่ง น�้ากเ็กรงใจมากแล้ว”

หญิงสาวรีบปลดเข็มขัดนิรภัยเมื่อรถเก๋งสีด�าจอดเทียบทางเท้าด้าน
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หน้าร้านสะดวกซื้อ แสงไฟในร้านสว่างจ้าและมีผู้คนเดินกันขวักไขว่แม้จะ

เป็นเวลาเกอืบตสีองครึ่งแลว้กต็าม อาจเพราะมนีกัศกึษาพกัอาศยัในยา่นนี้

เป็นจ�านวนมากจงึค่อนข้างคกึคกั คนรุน่หนุม่สาวที่ต้องอยูห่่างไกลบ้าน เวลา

ดกึดื่นหวิขึ้นมากม็รี้านสะดวกซื้อประเภทนี้นี่ละเป็นที่พึ่งพงิ

“พูดเหมอืนเราเป็นคนอื่นคนไกลกนัอย่างนั้นละ มาเถอะ อยากกนิ

อะไรเดี๋ยวพี่เลี้ยงเอง”

เอกภพท�าท่าจะปลดเขม็ขดันริภยับ้าง แต่นฎารบียกมอืห้าม

“ไว้คราวหน้าพี่เอกรอเลี้ยงอะไรแพงๆ ให้น�้าดีกว่าค่ะ จะเลี้ยงทั้งท ี

ต้องเอาให้คุ้มเนอะ” 

“เรานี่น้า” เอกภพวางมอืบนศรีษะของหญงิสาวแล้วโยกเบาๆ “เอางั้น

กไ็ด้ กลบัถงึห้องแล้วอย่าลมืส่งข้อความบอกพี่ด้วยล่ะ โอเค้?”

“ค่ะ” 

นฎากระพุม่มอืไหว้ชายหนุม่แล้วรบีเผ่นแผลว็ลงจากรถ รบีเข้าไปใน

ร้านสะดวกซื้อให้เรว็ที่สุด สมัผสัอบอุ่นอ่อนโยนของเขาเรยีกน�้าตาให้ขึ้นมา

รื้นขอบตาทั้งสองข้าง เธอไม่ควรลากคนที่ใจดีกับเธอเสมอมาอย่างเขามา

ผจญเรื่องอนัตรายแบบนี้ด้วย สิ่งที่เธอต้องท�าภายในสามวนันี้กค็อืหาค�าตอบ

ให้ได้ว่าแหวนบ้าๆ วงนั้นอยูท่ี่ไหน หากไม่รูค้งต้องคดิแผนส�ารองเพื่อหาทาง

หนทีไีล่ ไม่ให้คนรอบข้างต้องพลอยเดอืดร้อนไปด้วย

“แหม...เป็นฉากที่ดูซาบซึ้งดีนะ เหมือนละครน�้าเน่าช่วงไพรม์ไทม์

เลย”

เสยีงกระซบิที่ดงัชดิใบหูและลมหายใจร้อนระอุที่เป่ารดต้นคอท�าเอา

หญิงสาวสะดุ้งสุดตัว เธอหันกลับไปหาต้นเสียงแล้วต้องรีบยกสองมือขึ้น

ปิดปากไม่ให้เสยีงร้องกรี๊ดดงัลอดออกมา

เควาน!

ร่างสูงใหญ่ของชายหนุ่มยืนห่างออกไปเพียงลมหายใจกั้น เขายัง 

อยู่ในเสื้อผ้าชุดเดิมกับที่เห็นก่อนหน้านี้ เพียงแต่สวมทับด้วยเสื้อแจ็กเกต
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แบบมีฮูดปกปิดใบหน้าเอาไว้ ดวงตาสีเขียวอมเทาราวป่าที่ปกคลุมไว้ด้วย

เมฆหมอกจางๆ หลุบมองใบหน้าซดีเผอืดของหญงิสาวอย่างเยน็ชา 

“นี่คุณ...มา...มาได้ยงัไง...” นฎาตวัสั่น เธอมองไปรอบด้านกเ็หน็ว่า

ผู้คนที่เข้าออกร้านเริ่มบางตาลงบ้างแล้ว แต่ถึงอย่างไรก็ไม่กล้าส่งเสียง

ร้องขอความช่วยเหลอื แม้ตอนนี้เขาจะไม่อวดเขี้ยวเลบ็ แต่เธอกร็ูด้แีก่ใจว่า

เขาอนัตรายเพยีงไหน

“บินมา” เควานยักไหล่แล้วเอื้อมมือข้ามศีรษะของหญิงสาวไปหยิบ

ถุงขนมมนัฝรั่งทอดด้านหลงัขึ้นมาดู “อนันี้น่ากนิแฮะ”

“บะ...บินมา?” นฎาวางหน้าไม่ถูก กลัวเขาจับใจ “ไหนคุณบอกว่า 

ให้เวลาฉนัสามวนัไง แล้ว...”

เสียงของเธอสั่นและกระท่อนกระแท่นจนฟังแทบไม่เป็นประโยค  

เควานแสยะยิ้มอวดคมเขี้ยวที่ค่อยๆ งอกยาวออกมาทลีะนดิให้เธอดู

“ฉนักแ็ค่อยากรูว่้าเธอปากโป้งบอกอะไรไอ้หน้าอ่อนนั่นหรอืเปล่า ถ้า

พูด ฉนัจะได้หกัคอมนัทิ้งเสยีเลย”

“อย่า...” นฎาเอื้อมมือสั่นๆ มารั้งชายเสื้อของเขาเอาไว้อย่างลืมตัว 

“ฉนั...ฉนัไม่ได้บอกอะไรใครเลย ฉนั...ไม่กล้าหรอก...”

“กค็ดิว่าเธอไม่น่าจะกล้าหรอก” ชายหนุ่มหลุบตามองมอืเลก็ๆ ของ

หญงิสาวแวบหนึ่ง ก่อนจะปัดทิ้งอย่างไม่ไยด ี“อย่ามวัแต่ยนืท�าหน้าโง่น่า ไป

หยบิโค้กมาให้สองกระป๋องซ ิเอาเยน็ๆ นะ บนิมาเหนื่อย ร้อนด้วย”

“อะ...เอ่อ...” นฎาเงยหน้าขึ้นมองคนพดูด้วยความรู้สกึเหมอืนตนเอง

หูฝาดไป “คะ...โค้กเหรอคะ”

“กเ็ออส ิสมองมแีต่ขี้เลื่อยหรอืไง ถงึต้องให้สั่งซ�้า”

เสยีงขู่ฟ่อของเขาเหมอืนเป็นสญัญาณให้สองขาของเธอออกวิ่งไปยงั

ตู้แช่ที่อยู่อีกด้านโดยอัตโนมัติ เธอทั้งงุนงงและสับสนไปหมด เมื่อไม่กี่

ชั่วโมงก่อนหน้านี้ เขายงัขู่จะฆ่าเธอเรื่องแหวนที่เธอจ�าไม่ได้ว่ามอียู่ในโลกนี้

ด้วยซ�้าอยู่เลย แต่จู่ๆ ในคืนเดียวกันนี้ก็มาปรากฏตัวต่อหน้าเธออีกครั้ง 
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แล้วสั่งให้เธอไปหยบิโค้กในร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะ!

“ช้าจริ๊ง”

เควานสาวเท้ายาวๆ ตามมาหยบิกระป๋องน�้าอดัลมจากหญงิสาวแลว้

เดนิไปที่เคาน์เตอร์จ่ายเงนิ เธอกะพรบิตาปรบิๆ มองตามแผ่นหลงักว้างไป

อย่างไม่เข้าใจ เธอเคยคิดว่าเอกภพเป็นผู้ชายประเภทศิลปินจ๋าที่ใครๆ ก็ 

เข้าถึงยากแล้วเชียวนะ แต่ปีศาจตนนี้ต้องเรียกว่าเป็นขั้นกว่าของ ’ติสต ์

ตวัพ่อ’

“นี่เธอ มเีศษเหรยีญไหม ขอยมืหน่อย ฉนัมแีต่แบงก์พนั”

“หา? อะ...เอ่อ ม.ี..” 

นฎาควานมอืลงไปในกระเป๋ากางเกง พอเจอเหรยีญสบิ เหรยีญห้า

และเหรียญบาทอีกสองสามเหรียญก็ยื่นส่งให้เขาไปด้วยท่าทางเหมือนคน

ละเมอ...นี่นอกจากขู่จะฆ่าเธอแล้ว เขายงัมาไถเงนิเธออกีด้วยงั้นเหรอ 

นี่มนัเรื่องบ้าอะไรกนั...

“ไปกนัหรอืยงั” 

เควานหนัมาถามคนที่ยนืนิ่งเหมอืนถกูสาป เมื่อเหน็ว่าเจ้าตวัไม่ตอบ

จึงเดินไปคว้าข้อมือของเธอแล้วกระตุกให้ออกเดินไปนอกร้าน แต่เธอ 

สะบดัหนี

“เดี๋ยว...เดี๋ยวก่อน ฉนั...งงไปหมดแล้ว คุณต้องการอะไรกนัแน่”

“ต้องการแหวน” 

ปีศาจรปูงามตอบพลางหยบิกระป๋องน�้าอดัลมออกมาจากถงุพลาสตกิ 

แล้วสอดนิ้วเข้าไปในห่วงอะลูมิเนียม ดึงเปิดแล้วยกขึ้นดื่มด้วยท่าทาง 

ไม่อนาทรร้อนใจ ในขณะที่นฎารู้สกึเหมอืนก�าลงัจะเป็นบ้า 

“แต่...คุณบอกว่าให้เวลาฉนัสามวนั...ไม่ใช่เหรอ...” 

เธอถามค�าถามเดมิซ�้า ดวงตาเต้นระรกิขณะมองเสี้ยวหน้าคมคายที่

โผล่พ้นฮูดออกมาให้เหน็ร�าไร รปูโฉมนี้...สมบรูณ์แบบเกนิกว่าจะเป็นรปูโฉม

ของมนุษย์จรงิๆ นี่กระมงัที่เขาเรยีกกนัว่า...ปีศาจจ�าแลง
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“ก็ใช่ แต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้ว” เขาตอบง่าย แต่ฟังยากส�าหรับ

หญงิสาวอย่างที่สุด 

“พูดง่ายๆ แบบนี้เนี่ยนะ”

“กง่็ายๆ แบบนี้แหละ โจรไม่มสีจัจะฉนัใด ปีศาจกไ็ม่มสีจัจะฉนันั้น” 

เขาเลกิคิ้วนดิๆ อย่างยยีวน “ฉนัเป็นคนก�าหนด เธอมหีน้าที่แค่ท�าตาม จะ

ถามให้มากเรื่องท�าไม”

“แต่...” นฎาอกึอกั “ฉนัไม่เข้าใจ คุณ...เปลี่ยนใจ? นี่หมายความว่า

คุณจะฆ่า...”

“ตอนนี้ยงัไม่มอีารมณ์จะฆ่าหรอก แต่มอีารมณ์อยากท�าอย่างอื่น”

“หา?”

“ไปกันได้แล้ว นาดา” เขาออกเสียงชื่อของเธอในแบบที่ต่างออกไป 

แต่ฟังไพเราะอย่างน่าประหลาด “พาฉนัไปที่ห้องเธอ”

“หะ...ห้องฉัน?” นฎางงเป็นไก่ตาแตก “เดี๋ยวก่อน...ไม่ได้ คุณไป 

ไม่ได้...”

ความคดิอกศุลพาภาพอนัน่าละอายระหว่างเธอกบัเขาย้อนกลบัมาใน

สมองอกีครั้ง ภาพที่ท�าให้เธอสั่นจนก้าวขาไม่ออก

“ต้องได้” เควานยิ้มเย็น “รู้เอาไว้ด้วยว่าฉันต้องได้ทุกอย่างที่ฉัน

ต้องการเสมอ นาดา”

นฎาก้าวถอยหลงั แต่ช้ากว่ามอืใหญ่โตที่คว้าข้อมอืเลก็ผอมของเธอ

ไว้ ฝ่ามอืของเขาร้อนจดัและให้ความรูส้กึเหมอืนผวิก�าลงัถกูนาบด้วยเหลก็

ร้อนๆ ตดิไฟจนแดง แม้ในยามนี้มอืข้างนี้จะดูเป็นปกตดิ ี ทว่าภาพตอนที่

มนัเปลี่ยนสภาพเป็นกรงเลบ็น่าสะพรงึกย็งัตดิตาอยู่ไม่หาย

“เธออยู่ตกึนั้นใช่ไหม”

เควานพูดพลางก้าวขาน�าไปก่อน นฎาพยายามขนืแรงไว้ แต่ไม่เป็น

ผล ถูกเขาลากถูลู่ถูกงัให้เดนิตามเข้าไปในซอยมดืสลวัจนได้

“คุณรู้ได้ยังไง” หญิงสาวมองศีรษะทางด้านหลังที่มีฮูดคลุมอยู่ด้วย
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แววตาสั่นระรกิ “คุณ...ตามดูฉนัมานานเท่าไหร่แล้ว”

“อาทิตย์หนึ่ง ก่อนหน้านี้ก็ตามหาอยู่เป็นเดือน โคตรเหนื่อย” เขา

ตอบง่ายๆ เหมอืนก�าลงัพดูคยุเรื่องดนิฟ้าอากาศ “แลว้ฉนักร็ูด้ว้ยวา่เธอซกุ

หวัอยู่ที่นี่กบัผู้หญงิอกีคน”

“ดึกป่านนี้ เพื่อนฉัน...น่าจะกลับมาแล้ว คงไม่สะดวกถ้าคุณจะ...

เข้าไป...” นฎาพูดอกึอกั เธอเป็นห่วงกิ่งกาญจน์ กลวัว่าเพื่อนจะพลอยตก

อยู่ในอนัตรายไปด้วย

“เพื่อน?” เควานหวัเราะเสยีงแผ่ว เขาหนักลบัมามองใบหน้าซดีขาว

ของเธอด้วยแววตาเยาะหยัน “เธออาจคิดว่าเขาเป็นเพื่อน แต่จะแน่ใจได้ 

ยงัไงว่าเขาเหน็เธอเป็นเพื่อนหรอืเปล่า”

“คุณพูดเรื่องอะไรของคุณ”

“กแ็ค่สะกดิให้คดิ” 

เขาจูงเธอเดินผ่านเข้าประตูทางเข้าหอพักไปหน้าตาเฉย แล้วก้าว 

ฉบัๆ ขึ้นบนัไดอาคารตรงไปยงัชั้นสาม ดเูหมอืน...เขาจะรู้รายละเอยีดเกี่ยว

กบัเธอเป็นอย่างดจีนน่าขนลุก ซึ่งหมายความว่าการจะหนพ้ีนเงื้อมมอืเขานั้น

เป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้เลย!

คิดถึงตรงนี้ เหงื่อก็ซึมออกมาจนเปียกชุ่มมือของหญิงสาวไปหมด 

เธอภาวนาให้กิ่งกาญจน์เดตตดิลมยงัไม่กลบั ต่อให้ครั้งนี้แม่เพื่อนคนสวย

จะค้างคนืข้างนอก เธอกจ็ะไม่บ่นอกีเลย เพราะอย่างน้อยกค็งปลอดภยักว่า

ที่นี่!

“อา...ดูเหมอืนเธอจะมแีขกนะ นาดา”

เสียงเรียกของชายหนุ่มดึงนฎาออกจากห้วงความคิด เธอมองฝ่า

ความมดืสลวัของทางเดนิภายในอาคารแคบๆ ไปยงัประตหู้องด้านในสดุซึ่ง

ตดิกบัทางเข้า-ออกบนัไดหนไีฟ พร้อมกบัสาวเท้าไปบนพื้นกระเบื้องกระด�า-

กระด่างช้าๆ 

“เอ๊ะ...”
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หัวใจของหญิงสาวหล่นวูบไปกองที่ตาตุ่มเมื่อเห็นว่าประตูด้านหน้า

เปิดแง้มอยู่ ก่อนออกจากห้องเธอจ�าได้ว่าตรวจดูแล้วตรวจดูอีกว่าล็อก

เรียบร้อยหรือยัง ทั้งขยับประตูและคล้องแม่กุญแจอย่างแน่นหนา ส่วน 

กิ่งกาญจน์ รายนั้นรอบคอบละเอยีดลออกว่าเธอเสยีอกี คอยเดนิดูกลอน

ประตบู่อยๆ จนแทบจะเรยีกว่าเป็นโรคย�้าคดิย�้าท�า ดงันั้นเป็นไปไม่ได้ที่ห้อง

จะถูกเปิดทิ้งไว้เช่นนี้ เว้นเสยีแต่ว่า...จะมขีโมย!

“ยนือยู่ข้างหลงัฉนั”

เควานสั่งเสียงเรียบแล้วปล่อยมือจากนฎา ในตอนนั้นเองที่เธอเริ่ม

ลงัเลวา่ควรจะหนัหลงัแล้ววิ่งหนสุีดฝีเท้าดหีรอืไม ่แต่อกีใจกร็ูอ้ยูเ่ตม็อกวา่

หากท�าเช่นนั้น ปีศาจร้ายตัวโตที่ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้าอาจจิกกรงเล็บ

ทะลุคอหอยของเธอได้ทุกเมื่อ

การต่อสู้ระหว่างสัญชาตญาณการเอาตัวรอดกับความหวาดกลัวใน

สมองของหญิงสาวจบลงด้วยการที่ความหวาดกลัวเป็นผู้ชนะ เธอไม่กล้า

แม้แต่จะก้าวขาหนเีสยีด้วยซ�้า สิ่งเดยีวที่ท�าได้คอืเดนิตามชายหนุม่ไปอย่าง 

กล้าๆ กลวัๆ ก่อนจะพบว่ามกีลิ่นคาวแปลกๆ โชยออกมาจากด้านในห้องที่

ปิดไฟมดืสนทิ

“กลิ่นคาวเลอืด”

เควานพูดขึ้นลอยๆ เหมอืนอ่านใจของนฎาออก แต่ก่อนที่เธอจะได้

เอ่ยตอบอะไรก็เห็นเงาคนวูบไหวอยู่ที่ประตูทางออกไปสู่ระเบียงห้อง แสง

จากเสาไฟริมถนนด้านนอกสาดเข้ามาให้พอเห็นรางๆ ว่าในมือของเจ้าของ

เงาร่างนั้นมวีตัถุสดี�ามะเมื่อมอยู่และก�าลงัยกขึ้นเลง็มาทางเธอ

นั่นมนั...ปืน!

แต่ก่อนที่นิ้วในโกร่งไกปืนจะทนัขยบั เควานกก้็าวเข้ามายนืตรงหนา้

หญงิสาว เธอได้ยนิเสยีงคล้ายมบีางสิ่งบางอย่างฉกีขาดพร้อมๆ กบัปีกขนาด

มหมึาแทงทะลเุสื้อผ้าของเขาออกมา ปีกนั้นน่าจะมขีนาดข้างละสองเมตรได้ 

บนปีกมีขนนกสีด�าสนิทเป็นมันเงาปกคลุมอยู่จนทั่วดูงดงามราวภาพฝัน...
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ทว่าชวนให้รู้สกึขนลุกขนพองเทยีมกนั

นฎาเข้าใจค�าพูดของเขาที่ว่า ‘บนิมา’ ในตอนนั้นเอง เขาต้องบนิมาส ิ

กเ็ขามปีีกนี่!

ปัง! ปัง! ปัง!

เสยีงปืนดงัขึ้นตดิกนัสามนดั ทว่าไม่อาจทะลปีุกที่เขากางกั้นเอาไว้ได้ 

มหิน�าซ�้าเมื่อเขาเริ่มกระพอืปีกแรงๆ กระแสลมกห็มนุวนจนข้าวของในห้อง

ปลวิกระจดักระจายไปปะทะร่างของมอืปืนจนต้องกระเสอืกกระสนหนอีอก

ไปทางหน้าต่าง

“บ้าจรงิ เสื้อตวัเก่งเสยีด้วย” 

นฎาได้ยนิเควานสบถหยาบคายชนดิแทบทนฟังไม่ได้เหยยีดยาว แต่

เธอไม่มเีวลาใส่ใจนกั สิ่งแรกที่เธอท�าคอืวิ่งไปกดสวติช์ไฟบนฝาผนงัห้องทาง

ด้านหลังแล้วพบว่าห้องพักตกอยู่ในสภาพเละเทะจนแทบจ�าเค้าเดิมไม่ได้ 

บนเตียงมีคราบเลือดติดอยู่เป็นดวงเช่นเดียวกันกับบนพื้นกระเบื้องสีขาว 

ไม่ห่างออกไปนกัมมีดีสปาตาเปื้อนคราบเลอืดตกอยู่

“กิ่ง...” ชื่อแรกที่ผุดขึ้นมาในสมองของหญิงสาวคือชื่อของเพื่อนรัก 

เธอมองไปรอบๆ กเ็หน็รอยเท้าสแีดงที่น่าจะเกดิจากการเหยยีบเลอืดที่กอง

อยู่บนพื้น รอยเท้านั้นตรงไปทางประตูห้องน�้าที่ปิดอยู่ “กิ่ง!”

วินาทีนั้น นฎาไม่สนใจปีศาจร้ายที่ยืนกางปีกอย่างพิสดารอยู่กลาง

ห้องอกีแล้ว เธอรบีวิ่งตรงไปยงัห้องน�้าแล้วเคาะประตูที่ลอ็กอยู่ดงัปึงปังด้วย

ท่าทางร้อนรน

“กิ่ง! กิ่งอยู่ในนั้นใช่ไหม เป็นอะไรหรอืเปล่า!” 

เสยีงปืนที่ดงัในตอนแรกผสมกบัเสยีงหวดีร้องของหญงิสาวเรยีกให้

เพื่อนบ้านที่พกัอาศยัอยู่ห้องข้างๆ เปิดประตอูอกมาดเูหตกุารณ ์กลุม่คนที่

ใจกล้าหน่อยกพ็ากนัเดนิตรงมายงัห้องของเธอ

“น้อง เกดิอะไรขึ้น ให้พี่ช่วยอะไรไหม”

ชายหนุม่ตวัผอมที่สวมเสื้อยดืกบักางเกงบอลเยี่ยมหน้าเข้ามาในห้อง
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เป็นคนแรก เขาเบิกตากว้างเมื่อเห็นสภาพเหมือนเพิ่งเกิดสงครามหมาดๆ 

ในห้อง ทั้งคราบเลอืด มดี และ...ผูช้ายตวัโตเป็นตกึที่ยนือยูก่ลางห้อง แถม

ยงัสวมเสื้อฮูดที่มรีอยขาดขนาดใหญ่สองรอยที่หลงัด้วย!

“โทร. เรียกต�ารวจทีค่ะพี่! มีโจรขึ้นห้องพัก มัน...มันท�าร้ายเพื่อน

หนู...”

เมื่อได้ยินค�าว่าโจร สายตาของบรรดาไทยมุงก็พุ่งเป้าไปยังคนที่ยืน

นิ่งเหมอืนรูปสลกัอยู่กลางห้องทนัที

“ไอ้นี่ใช่ไหม!”

“โจรที่ไหนจะยนืรอให้จบัเล่า ผมไม่ใช่โจร แต่เป็นแฟนเขา” 

เควานท�าหน้าเมื่อย เขารูดฮูดออกจากศรีษะเผยให้เหน็ใบหน้าหล่อ-

เหลาท�าเอาคนมองกนัตาค้าง ไม่คดิว่าสาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มเหมอืนเดก็น้อย

อย่างนฎาจะมคีนรกัเป็นฝรั่งรูปหล่อขนาดนี้

“กิ่ง! แกได้ยนิฉนัไหม!” นฎาไม่ทนัได้ฟังสิ่งที่เควานพดู มอืเลก็เขย่า

ลูกบดิพร้อมๆ กบัตบบานประตูจนมอืแดงแจ๋ 

เควานมองภาพตรงหน้าแล้วระบายลมหายใจยาวอย่างเหนื่อยหน่าย

“น่าเบื่อจริ๊ง แค่ตามหาแหวนวงเดยีว ท�าไมถงึได้วุ่นวายขนาดนี้วะ” 

เขาพมึพ�าอย่างหงุดหงดิเตม็แก่ “ยายโง่ หลบไป”

“หา?” 

นฎาหนักลบัมามองคนพดู ยงัไม่ทนัจะหลบอย่างที่เขาบอก เท้าหนา

ในรองเท้าหนงัอย่างดกีพ็ุง่เฉยีดตวัเธอไปนดิเดยีว กระแทกเข้ากบัประตดูงั

โครมท�าเอาเธอร้องกรี๊ดเสยีงแหลม ทั้งลูกบดิ ทั้งสลกับานพบัหลุดออกมา

จนห้อยร่องแร่งในจังหวะเดียวกันกับที่บานประตูหักครึ่งไปต่อหน้าต่อตา 

ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์

หญงิสาวอ้าปากค้าง กลวัเควานกก็ลวั แต่เป็นห่วงเพื่อนมากกว่า เธอ

จงึรบีเผ่นแผลว็ผ่านซากประตเูข้าไปในห้องน�้าซึ่งมสีภาพไม่ต่างจากห้องด้าน

นอกเท่าใดนัก ข้าวของทุกอย่างถูกกวาดจนล้มระเนระนาดลงมากองบน
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พื้นที่เจิ่งนองไปด้วยเลือดสีแดงคล�้าจนเกือบด�า ที่มุมห้องมีร่างในชุดนอน

กระโปรงผ้าซาตินนั่งคู้ตัวอยู่ ตามแขนขามีรอยกรีดลึกยาวเป็นทางดูน่า

ขนลุก 

“กิ่ง!” นฎาปรี่เข้าไปประคองเพื่อนรกัเอาไว้ แต่เจ้าตวัหมดสตไิปแล้ว 

ชุดนอนสีน�้าเงินถูกย้อมด้วยเลือดจนเป็นสีเข้มจัด “ท�าใจดีๆ เอาไว้นะกิ่ง 

ฉนัอยู่นี่แล้ว อย่าเพิ่งเป็นอะไรนะ”

หญิงสาวปัดเส้นผมยาวยุ่งเหยิงที่ปรกหน้าปรกตาเพื่อนออก ก็เห็น

ว่าบนใบหน้ามีรอยฟกช�้าด�าเขียวเต็มไปหมด กระทั่งริมฝีปากยังแตกจน 

ได้เลอืด 

นี่มนัเกดิอะไรขึ้น ท�าไมกิ่งกาญจน์ถงึได้ถกูซ้อมจนยบัเยนิขนาดนี้...

“เพื่อนเธอจะตายกเ็พราะเธอมวัแต่พริี้พไิรนี่ละ” เควานใช้มอืกระแทก

บานประตูที่ห้อยค้างอยู่จนร่วงหล่นลงพื้นแล้วตรงเข้าไปอุ้มคนเจ็บขึ้นแนบ

อก “ตั้งสตแิล้วโทร. เรยีกรถพยาบาลเดี๋ยวนี้เลย”

“หา...เอ่อ...” มอืของนฎาเยน็เฉยีบ เธอสั่นจนท�าอะไรไม่ถูก 

“เรว็สโิว้ย!” 

เสยีงตวาดดงัลั่นของชายหนุม่ดงัสะท้อนก้องอยูใ่นห้องน�้า หญงิสาว

สะดุ้งสุดตัว รีบล้วงมือหยิบโทรศัพท์มือถือออกมากดหมายเลขฉุกเฉิน 

ดวงตากลมโตเอ่อคลอไปด้วยหยาดน�้าตา ในสมองมแีต่ความสบัสนวุน่วาย 

แต่เมื่อเงยหน้าขึ้นมองร่างสงูใหญ่ที่ยนืบงัแสงจนท�าให้ห้องทั้งห้องมดืทะมนึ 

ชพีจรที่เต้นแรงจนเหมอืนจะระเบดิกเ็ริ่มเต้นช้าลงจนพอตั้งสตไิด้

นี่เธอเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเขาเป็นปีศาจจริงๆ อย่างที่คิด หรือว่าเป็น

เทวดาตกสวรรค์กนัแน่หนอ...


